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:] ال ُيوجُد يف الِعبادِة إجازة، وال ِسنٌّ للّتقاِعد؛ فقد جاَء األمُر أن تعبَد اهلَل حتى يأتيََك اليقني -3413

أي املوت، وُسّمي املوُت َيقينًا؛ ألن املرَء يومئٍذ يرى ما كان . 99:احلجر[َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي 

 .َغيَبًا، عنَي اليقني

* * * 

وال -3411  ! املاُل احلراُم، َمهََم َتعاَظَم، ََسيُع الّتآُكِل والزَّ

* * * 

 . ُن ذاتهأّوُل حَصائد اخلياَنِة، اخلائِ  -3413

 . َحبُل اخلائِن َقِصري -3413

مُت يف موِضِع البيان، ِريَبة   -3413  .الصَّ

* * * 

 "فرَضها فريوس َمن كان َصِديقًا للكتاِب، ُُمّبًا له، جيُد يف اإلقامة اجلربّيِة يف البيوت، التي  -3413

ن  "كورونا  فالكتاُب أطَرُد للوحشِة يف .. عىل النّاس، ُفرصًة ذهبّيًة ال ُتعّوض، ومتعًة ال ُتَقاَرن، وال ُتَثمَّ

ِوحدٍة، وأسىل وأروُح للنّفوِس، وأزكى للعقوِل، وأقَوُم للمنطِق واللسان، وأْطَوُع من الَبنَان، ُيشِغُلك عن 

نيَك عن جمالِِس اللهو واللغو، وعن ُقرناِء السوء، متلُّه وال َيمّلك، ُُيِْذيَك وال الّسَفاِسِف والَعَبث، وُيغ

ار لك؛ ترجو خرَيه، وتأَمُن بوائَِقُه  ِذيه، نِعَم اجلَّ مل أَر أوعَظ من َقرٍب، وال  ":كان من الّسلف من يقول.. ُُتْ

الكتاُب جليس  ال ُمؤنَة .. بساتنُي العلَمء  الكُتُب  ":ويف احِلكمةِ . "آَنَس من كتاٍب، وال أسلَم من الِوحدة 

 . "ذهَبت املكاِرُم إال من الُكُتب .. له 

* * * 
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َضُع هلا األعناق رات الباهِ املعجزات القاهِ [ َوَما ُنْرِسُل بِاآلَياِت ]  -3413 ] رات، والبالءات التي ََتْ

ِويفًا   . ُتوُبونللناِس؛ لعّلهم يؤمنون، ويتَّقون، ويَ . 99:اإلَساء[إاِلَّ ََتْ

ثّم َشِمَخت أُنوُفهم، وَصعَّروا .. َخَضعت ِرقاُُبم لقوانني اهللِ الكونّيِة َراِغمني َصاِغرين  -3433

 !  ُخُدوَدهم أَماَم قوانِينِِه الّّشعيَّة؟

* * * 

كِر َتزيُد النَِّعم، وبُِكفراِِنا َتزول -3434  .  بالشُّ

 !  ؟... َتطُلُب الفَضائَِل، وُتصاِحُب أهَل الرذائل -3433

 * ** 

 . اجلهُل ََشيك  يف كلِّ َنِقيَصٍة، والِعلُم ََشيك  يف كلِّ َفِضيلةٍ  -3433

 ! جاِهل  ال َيْعَمُل، أعَذُر َحاالً من عامِلٍ ال َيْعَمُل  -3431

  ! الِعلُم بالَعَمل؛ فَمن ال َيعَمُل بَم َيْعَلم، كمريٍض ُيِمُل الّدواَء وال َيَتَداوى به -3433

* * * 

ي -3433  . ئِة، َسّيئةاالستدالُل بالّسيئِة، عىل السَّ

ْنب -3433 ْنِب، أَشدُّ َذْنبًا من الذَّ  . االستِْخَفاُف بالذَّ

* * * 

 .من ُحْسِن التَّوّكِل، َُتسنُي الظَّنِّ باهلل -3433

، وُسوُء َظنٍّ باهللِ، ال جيتمعان يف َقلِب امرئٍ  -3433  !توّكل 

 . الُيْتُم احلقيقي؛ أن َتفِقَد واليَة اهللِ لك -3433
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* * * 

خريًا فلُه،  ظنَّ  إنْ  يب؛ عبِدي ظنِّ  عنَد  أنا:  تعا قال اهللُ ":يف احلديث القديس -3434

ِة؛ فأنَت . 5139:صحيح اجلامع "َّشًا فَلُه  َظنَّ  وإنْ  نيوّيِة واألُخَرويَّ وهذا شامل  لألموِر واألحواِل الدُّ

 . وما َتُظنُّ باهلل

ِل عليه، واهلُل تعا   -3433  ":يقولكيف يليُق باملرِء أن َيغفَل عن ِذكِر اهلل، والّتوكُّ

وأنا معُه ِحنَي َيْذُكُرِِن، إْن َذَكَرِِن يف َنْفِسِه، َذَكْرُتُه يف َنْفِِس، وإْن َذَكَرِِن يف َمََلٍ،  يب، َعْبِدي َظنِّ  ِعنَْد  ناأ

 .  وَيكفينا من اهلل أن َيذُكَرَنا يف َنْفِسه ُسبَحانه. مسلم"...َذَكْرُتُه يف َمََلٍ ُهْم َخرْي  منهْم 

* * * 

للَجَسِد جهاُز منَاَعٍة؛ يواجه األمراَض، واجلراثيَم، والفريوسات التي تتسلل إ   كَم أنَّ  -3433

اجلسم، كذلك للنَّْفِس ِجهاُز منَاعٍة َيَتصّدى للباليا، واألمراِض املعنوّية؛ قواُم هذا اجلهاز يتكون من أربعِة 

كروالتوّكُل، : عنارص أساسّيٍة؛ يقوى بقّوهتا، وَيضعُف بَضْعِفها، وهي رُب، والشُّ  .  الّرضا، والصَّ

* * * 

ُل الِعنَايُة اإلهلّيِة، وعىل َقْدِر َتعّلِق الَقلِب  -3431 عىل َقْدِر الّتوّكِل، وانتفاِء التَّعّلِق باألسباب، تَتَدخَّ

. 08:الشعراء[ْشِفنِي َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو يَ ] باألسَباب، عىل َقْدِر ما ُترَفع الِعنَاية اإلهلّية، وُيرَتُك املرُء ألسَبابِه، 

 . كلمة  َمليئة  باليقني، َترُج من يفِّ أيب األنبياِء، شيِخ املّلِة، وإماِم الّتوِحيِد واملوّحِدين، إبراهيم عليه السالم

* * * 
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بِّ ِزْدِِن ِعْلًَم :] الِعلُم ِهَبة  من اهللِ؛ َيزيُد بالطاعات، وَينقُص باملعايص، وقوله تعا  -3433 َوُقل رَّ

ُمُكُم اهلّلُ  :] وقوله تعا . أي ِزْدِِن طاعًة أزَدد ُبا ِعْلَمً . 335:طه[ ُقوْا اهللَّ َوُيَعلِّ فعىل َقْدِر . 202:البقرة[َواتَّ

 .  الّتْقَوى تكوُن املِنَح، ويكوُن التَّْعليم

* * * 

ْم َوَأنَت فِيِهْم :] قال تعا  -3433 َُبُ  ":اهلل عليه وسلم يقول، فكان النبيُّ صىل [َوَما َكاَن اهللُّ لُِيَعذِّ

أي من أن ينزَل ُبم العذاُب وهو فيهم ومعهم، وهذا األمان قد ُرفَِع بوفاة . مسلم"ألَْصَحايِب  َأَمنَة   َأَنا

ْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن  :]النبي صىل اهلل عليه وسلم، وبقي األماُن اآلخر، والّدائم َُبُ َوَما َكاَن اهللُّ ُمَعذِّ

ُكْم ُتْرََحُوَن لَ ] . 11:األنفال[  . 54:النمل[ْواَل َتْسَتْغِفُروَن اهللََّ َلَعلَّ

* * * 

نيا بكلَمت، لو عقلناها -3433 و  َوِزينَة  :] آية  َتترُص حقيقَة احلياِة الدُّ ْنَيا َلِعب  َوهَلْ َياُة الدُّ ََم احْلَ اْعَلُموا َأنَّ

اُه ُمْصَفّرًا ُثمَّ َيُكوُن َوَتَفاُخر  َبْينَُكْم َوَتَكاُثر  يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَ  اَر َنَباُتُه ُثمَّ ََيِيُج َفرَتَ ْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ

ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع ا َياُة الدُّ َن اهللَِّ َوِرْضَوان  َوَما احْلَ  . 28:احلديد[ْلُغُروِر ُحَطامًا َويِف اآْلِخَرِة َعَذاب  َشِديد  َوَمْغِفَرة  مِّ

 * ** 

 !الَعْدُل ِميزاُن اهللِ يف األرض؛ َمأَوى وَملَجُأ اجلميع، وُملُّ ثِقِة الظاملِ واملظلوم -3433

َياَدِة  -3433 ، فإذا عَبَثت به َيُد اإلنساِن بالتَّغيري، واالْنَقاِص، والزِّ كلُّ يشٍء َطبيعي كَم َخلَقُه اهللُ؛ مجيل 

 ! فَقَد مَجَاَله، وكثريًا من جاذبّيتِه.. 

* * * 
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وا  ":حديث -3433 ؛ وإْن مل َتصْح نسَبُته إ  النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم من حيث "ُصوُموا َتصحُّ

نَد، إال أنَّه من حيث املعنى والّداللة صحيح  بالنَّقِل، والَعْقلِ   .  السَّ

* * * 

يٍل، ما ِمن يشٍء يف الوُجوِد إالَّ مجيل  بذاتِه، أو َسبب  جلميٍل، أو ناتج  عن مجيٍل، أو َدالٌّ عىل مَج  -3434

 . "اجلميل  "ال خيرج يشء  عن ذلك، وهذا من ُمقَتََض اسِم اهلِل 

* * * 

 ! لو مل خُيطئ اإلنساُن، لَقَتَلُه الُعْجب -3433

 ! لو مل َيُكْن يف اخلطأ من ِحكَمٍة، سوى أن يمنَع اإلنساَن من الُعْجِب والتَّعايل، َلَكَفى -3433

* * * 

وامرأة  .. فشكر اهللُ له صنيَعُه، فَغَفَر له .. عَطش رجل  َسَقى كلبًا َيلهُث؛ يأكُل الّثَرى من ال -3431

ت بكلٍب َيلَهُث؛  ؛ مَتتِهُن الفاِحشَة، مرَّ َفشَكَر اهللُ صنيَعها، فغَفَر هلا .. فَسَقْتُه  الَعَطُش، َكاَد َيْقُتُلهُ ُموِمَسة 

َرُه،َرُجل  َيْمِِش بَطِريٍق، وَجَد ُغْصَن َشْوٍك عىَل الطَِّريِق، ُيؤذي و.. بذلك   هُ لُه صنيعَ  اهللَُّ  َفَشَكرَ  املاّرة، فأخَّ

فال تزَهَدنَّ بمعروٍف َتْقِدُر عليه َمهََم كان َقلياًل؛ قد يكوُن .. فاهللُ تعا  َيْشكُر الَقليَل يا ابَن آدم ..  له َفَغَفرَ 

 ! َسَببًا يف مغفرِة اهلِل لك، ودخولك اجلنَّة، وأنت ال َتدري

* * * 

َخِِسنا مجيَع معاركِنَا األُخرى؛ الِفكرّية، والَعْسَكرّية، .. َركَة األخالِق إذا َخِِسَنا َمعْ  -3433

 !والّسياسّية سواء
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ستظُل الّشعوُب َتدفُع رضيبَة غياِب األخالِق عن مياديِن احلكِم، والّسياَسِة، والتَّوجيه، إ   -3433

يف حركِة الّساَسِة، والقاَدِة،  أن تكوَن الكلمُة لَلسالِم، فُيعيُد لألخالِق مكانَتها، ودوَرها الفاعلِ 

 ! والّشعوب

* * * 

أّمُة اإلسالِم َمعصومة  من الَفناِء أو اهلَلَكِة، إْن َكَبت يف موِضٍع من َجَسِدها، َِنَضت يف  -3433

وَمهََم اعرَتاها ــ يف مرحلٍة من املراِحل ــ من َضعٍف، فلها َكّرة  ُتطّهُر ما كان منها من .. موضٍع آخر منها 

 . أو َتقِصري، بإذن اهلل َضْعٍف 

* * * 

؛ االنتهاُء عنه ُيؤّدي إ  خرٍي،  -3433 ، وَِنيُه عن ََشٍّ اهلل تعا  ال َيأمُر وال ُينَّزُل إال َخريًا؛ فأمُرُه خري 

ُكْم َقاُلوْا َخرْيًا ] وُبذا يكوُن األْمُر والنَّهي خريًا، َقْوْا َماَذا َأنَزَل َربُّ ِذيَن اتَّ فالتَّنزيُل ُكلُّه . 18:النحل[َوِقيَل لِلَّ

، وإخَباِر  ُن من أمٍر وَِنيٍّ  .كلُّه خري، وُيؤّدي إ  َخري.. وما َيتضمَّ

* * * 

، عىل اختالِف ألواِِنم وألسنَتِهم،  -3433 انُظْر يا مسلم َمن هم إخواُنك؛ مجيُع ُمؤمني اإلنِس واجِلنِّ

فال تستبدهلم .. ومعهم مالئِكُة الّرَحن أيضًا .. ة وأماكِنِهم، من َلُدّن أبينا آدم عليه السالم، إ  يوِم القيام

َكِن، أو الَقوِم، أو الَعِشرَية   ...! بالذي هو أْدَنى؛ بأخّوِة الوَطِن، والسَّ

* * * 

ت -3433  !الّدنيا إذا َأْقَبَلت َأََهَّت، وإذا َأْدَبَرت َأَغمَّ

 !  إذا ُفِقَدت اإلراَدُة؛ حينئٍذ ال حياَة ملن ُتناِدي -3434
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 . اَدِة، َكأِسرِي الَبَدن؛ ال إَِماَرَة لهأِسرُي اإلرَ  -3433

ه اهلل -3433 َر اهلل، أعزَّ
 . َمن أعزَّ شعائِ

* * * 

اَرة  ووِعيد: ال جيتمعان يف ديِن اهللِ -3431 ، وال َقَضاء  أو كفَّ  . َحدٌّ ووعيد 

* * * 

ْل بعَمِل اهلل؛ مَتى سَينَْترِصُ لِدينِه ولِعَباِده، وَكيف، وملاذا، وَمَتى  -3433 َك و.. ال تتدخَّ لَيُكْن َهُّ

، وَما ُيمليه عليَك من واجبات  ال َتتَِّهِم اهللَ  ":ويف احلديث.. وُشغُلَك الّشاِغُل َنْفَسَك؛ وأيَن أنَت من احَلقِّ

   ."تبارَك وتعاَ  يف يٍشٍء َقََض لَك بِه 

* * * 

من ُدوِن اهلل، والباطُِل ما أراُه َمن َيُقل منهم إِن احِلْكُم إالَّ يل من ُدوِن اهلل؛ فاحلقُّ ما أَراُه َحّقًا  -3433

باطاًل من ُدوِن اهلل، واحلالُل ما أراه َحالالً من ُدوِن اهلل، واحلراُم ما أراُه َحرامًا من ُدوِن اهلل، وأنا املطاُع لِذايت 

م يّدعون من ُدوِن اهلل، وأنا املحبوب لِذايت من دون اهلل؛ يفَّ ُيعقد الوالء والرباء من ُدوِن اهلل، فهؤالء كله

ن ُدونِِه َفَذلَِك :] األلوهيَّة من ُدوِن اهلل، وهؤالء كلهم معنيون، من قولِه تعا  َوَمن َيُقْل ِمنُْهْم إِِنِّ إَِله  مِّ

 . 29:األنبياء[َنْجِزيِه َجَهنََّم َكَذلَِك َنْجِزي الظَّاملنَِِي 

* * * 

 :بليَغاً  فِّس اآليات الّتالية تفسريًا عملّياً  "كوُرونا  "فريوس  -3433

َدَقاِت ]  َبا َوُيْريِب الصَّ  . 274:البقرة[َيْمَحُق اهلّلُ اْلرِّ



 11 

ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوْا بََِم ُأوُتوْا َأَخْذ ]  ُروْا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ يَشْ َناُهم َبْغَتًة َفإَِذا ُهم َفَلَمَّ َنُسوْا َما ُذكِّ

ْبلُِسوَن   . 55:األنعام[مُّ

 . 29:الزمر[َفَأَتاُهْم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن ] 

َأَو َأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأن َيْأتَِيُهْم َبْأُسنَا ُضًحى . َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأن َيْأتَِيُهْم َبْأُسنَا َبَياتًا َوُهْم َنآئُِموَن ] 

 .  90-97:األعراف[َوُهْم َيْلَعُبوَن 

نَساَن ُخلَِق َهُلوعًا  إِنَّ ]  ُّ َجُزوعًا . اإْلِ ُه الّشَّ رْيُ َمنُوعًا . إَِذا َمسَّ ُه اخْلَ  . 23-39:املعارج[َوإَِذا َمسَّ

 . 33:اإلَساء[َوَكاَن اإِلنَساُن َعُجوالً . ] 20:النساء[َوُخلَِق اإِلنَساُن َضِعيفًا ] 

ًة ُثمَّ ]  ُه َلَيُؤوس  َكُفور   َوَلئِْن َأَذْقنَا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرَْحَ ْتُه . َنَزْعنَاَها ِمنُْه إِنَّ اء َمسَّ َوَلئِْن َأَذْقنَاُه َنْعََمء َبْعَد رَضَّ

ُه َلَفِرح  َفُخور   يَِّئاُت َعنِّي إِنَّ  . 38-9:هود[َلَيُقوَلنَّ َذَهَب السَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر بََِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّ ]  اِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ

 . 53:الروم[

ُهْم َيْرِجُعوَن ]   .23:السجدة[َوَلنُِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَّ

ُهْم َيَتََّضَّ ]  اء َلَعلَّ َّ  . 52:األنعام[ُعوَن َفَأَخْذَناُهْم بِاْلَبْأَساء َوالَّضَّ

ُعوَن ]  ِْم َوَما َيَتََّضَّ  .  74:املؤمنون[َوَلَقْد َأَخْذَناُهم بِاْلَعَذاِب َفََم اْسَتَكاُنوا لَِرُبِّ

ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِ ]  نًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغدًا مِّ
ْطَمئِ َب اهللُّ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ ُعِم اهلّلِ َفَأَذاَقَها َأنْ َورَضَ

ْوِف بََِم َكاُنوْا َيْصنَُعوَن  وِع َواخْلَ  . 332:النحل[اهللُّ لَِباَس اجْلُ

 . 90:القصص[َوَكْم َأْهَلْكنَا ِمن َقْرَيٍة َبطَِرْت َمِعيَشَتَها ] 

ا َوإيَِلَّ ]  َة  ُثمَّ َأَخْذهُتَ
ا َوِهَي َظاملِ ن َقْرَيٍة َأْمَلْيُت هَلَ  . 50:احلج[املَِْصرُي  َوَكَأيِّن مِّ
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 .13:املّدثر[َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ ُهَو ] 

* * * 

ًة وَعَذابًا، الطُّغاُة الّظاملون ُكلََّم ِزيْ  -3433 َوَلَقْد َأَخْذَناُهم بِاْلَعَذاِب .. ] ازَداُدوا ُطغيانًا وَغيًَّا ُدوا ِشدَّ

ِْم َوَما َيَتََّضَّ   .74:املؤمنون[ُعوَن َفََم اْسَتَكاُنوا لَِرُبِّ

* * * 

عنَد نزوِل الَوباء، والَبالِء العام، ُيؤثِرون األغنياَء عىل الُفقراِء، وُيضّحوَن بالّضعفاِء لصالِح  -3433

عَفاء، وباإلحَساِن إلِيهم .. األقوياء  هْل  ":كَم يف احلديث.. وفاهَتم أنَّ الَبالَء ُيرَفُع بدعاِء الفقراِء، والضُّ

ونَ    . البخاري"ْرَزُقوَن إالَّ بُضَعَفائُِكْم وتُ  ُتنرَْصُ

 بأهلِ  َسطوَته أنَزل إذا اهللَ  إنَّ ، اهللِيا رسوَل : عن عائشة أّم املؤمنني ريض اهلل عنها، قالت -3433

احِلوَن، فَيهلِكون ُبالكِهم؟ فقال صىل اهلل عليه وسلم  أنَزل إذا اهللَ إنَّ يا عائشُة  ":األرِض، وفيهم الصَّ

احلون، فُيَصابون معهم، ثمَّ ُيبَعُثون عىل نيَّاهِتم وأعَمهِلم نِقَمتِه لِ بأه َسْطَوَته صحيح ابن  "، وفيهم الصَّ

 . حّبان

واِب، خري  لك ِمن َعَذاِب اآلِخرِة  -3434 شِد والصَّ َعَذاب  يف الدنيا ُيعيُدَك ــ يا ابَن آدم ــ إ  الرُّ

، و ، وال َأْوَبة   ...!ال فَِداء األليم، الذي ال َينَفُع معه َتوَبة 

* * * 

ا إليه راجعون  -3433 ، وَتسَودُّ وُجوه  .. إنَّا هلل وإنَّ .. ُهناَك املوِعُد، وهناك املُلَتَقى؛ يوَم َتبَيضُّ وجوه 

اّلة عىل فوِزك أو رُسوبِك  ُحف؛ الدَّ اْقَرْأ َكَتاَبَك َكَفى :] فُيقال لك.. يوَم تَتطايُر القلوُب مع َتطايِر الصُّ

 !  ال َيغيبنَّ ذلك عن ِذْهنِك يا ابَن آَدم، وأنَت ُمنغمس  يف ُدنياك. 35:اإلَساء[َيْوَم َعَلْيَك َحِسيبًا بِنَْفِسَك الْ 
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َملَجأ َتلَتِجُئ . 27:الكهف[ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحدًا ] مهَم حاولَت اهلروَب أو التََّخفي [ َوَلن ََتَِد ]  -3433

.. فال َمْلَجا، وال َمنَْجا، وال ُمعاَذ تعوُذ وَتلوُذ به من ُدوِن اهلل . .إليه، أو ََمَبًأ َتتبئ فيه، َيعِصُمك من اهلل 

والعاِقُل َيلوُذ وَيتَّقي بِه ِمنه، وَيفرُّ منه إليه؛ يفرُّ من .. فاهللُ َمَعك، وقريب  ِمنَْك، وقادر  عليَك حيثَم تكون 

 .  عفوِه ورَحتِه ُسبحانهَمعصَيتِه إ  طاَعتِه، ومن َغَضبِه إ  ِرَضاه، ومن َعَذابِه إ  

* * * 

ِغَياُب اإلصالِح وامُلصلحني، وارتفاُع صوِت املُفِسدين عىل صوِت املصلحني، َسَبب  يف  -3431

َفال جيتمُع َهالك  بظلٍم . 337:هود[َوَما َكاَن َربَُّك لُِيْهلَِك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصلُِحوَن :] ُنزوِل الَعَذاب

 . مع إْصالح

 * ** 

جاء، [اْعَلُموْا َأنَّ اهللَّ َشِديُد اْلِعَقاِب ]  -3433 َكَل عىل الرَّ َوَأنَّ اهللَّ َغُفور  ] ؛ ملن وَقَع يف األْمِن، واتَّ

ِحيم   ْم َخْوفًا َوَطَمعًا . ] ملن وقَع يف الَيأِس، والُقنوِط من رَحِة اهلل. 90:املائدة[رَّ ُ . 34:السجدة[َيْدُعوَن َرُبَّ

واب فجمعت بني اخلوِف  جاء، وهو الصَّ  . والرَّ

* * * 

ْزُق ِرْزُقه، وهو َربُّ العاملني، وال يكوُن يف  -3433 اخَلْلُق َخْلُقُه، واملْلُك ُمْلُكه، والِعَباُد ِعباُده، والرِّ

ِريُد إِنَّ اهللَّ َُيُْكُم َما يُ ] ُملكِه الواسِع إال ما َيَشاء، ومن كان كذلك له احلقُّ وحدُه يف أن َُيكَم ما ُيريد، 

ْكِمِه . ] 3:املائدة[ َب حِلُ  .53:الرعد[الَ ُمَعقِّ

* * * 
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أن ــ يفرُّ املرُء  -3433 آلة والشَّ تأّمُلوا؛ من أجِل َتفاِدي الفريوس ُكوُرونا ـ وهو هو من حيث الضَّ

كوُن احلاُل فَم ي.. ال لَِقاَء، وال ِمَساس : واجلميُع يقوُل للجميع.. من أِخيه، وُأّمه وأبِيه، وصاِحَبتِه وَبنِيه 

َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش املَْْبُثوِث . َوَما َأْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة ] يوَم َتيء القاِرَعُة،.. واملوِقُف يوَم احلّْشِ 

 ! ؟.5-1:القارعة[

* * * 

العِقيدُة، والَبواِعُث العَقدّيِة، جيب أن تكوَن حارضًة يف مجيِع املواقِف، واملَجاالِت،  -3433

روب، وَتناوَشْتَك اخلُطوب.. واملَُعاَمالت   ! وإالَّ تاَهت بك الدُّ

* * * 

ًة، ال ُيؤَمُن عليها الغوائُل، وال التَّخلِيط،  -3433 اكرة مهََم كانت قويَّ ِحْفُظ العلِم يف َقيِده، فالذَّ

، والكتِاَبُة َقيد : وقد ِقيل يف احِلكمة.. والتَّفِريط  َمن مل َيُكن له .. ، وما ُكتَِب َقرَّ ما ُحِفظ َفرَّ .. الِعلُم َصيد 

ه مل تثبت احلكمُة يف قلبِه   . ال ُبدَّ للطَّالِِب من ُكنَّاِش ــ أي دفرت ــ َيكُتُب فيه قائًَم أو مايِش .. َدفرت  يف ُكمِّ

* * * 

إِّن ألُشِفُق عىل َمن ُينكُر ِصَفَة الُعُلو للخالِِق ُسبحانه وتعا ، التي دّلت عليها عّشات  -3333

نَّة  عندما يقع يف حاجٍة، ويريد أن يدعو اهللَ ويسأَله، إ  .. فال َيعِرُف أيَن اهلل .. النّصوص من الكتاِب والسُّ

ه قلُبُه   !  أم ُتراُه يَتوّجه إ  َعَدٍم، وَيْعُبُد عَدَمًا؟.. أي اَتاٍه يتوجَّ

* * * 
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ُموْا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ اهللُّ َلُكْم ]  -3334 رِّ ن طعاٍم، وََشاٍب، وَمْلَبٍس، وَمنَْكٍح، وَمَتاٍع بزْعِم م[ الَ ُُتَ

إِنَّ اهللَّ الَ ُُيِبُّ املُْْعَتِديَن ] باإلَْساِف أو التَّبذيِر أو بكليهَم َمعًا،  [ َوالَ َتْعَتُدوْا ] التَّزّهد، واالنقطاِع للِعبادة 

 . 07:املائدة[

* * * 

 .َسلِّْم، َتْسَلم -3333

ا َمن -3333 َط القَضاَء والَقَدر ما ريض باهللِ ربَّ  .   َتَسخَّ

* * * 

ا َسِمْعنَا ُقْرآنًا َعَجبًا ]  -3331 وَيشفي .. من عجائبه التي ال تنتهي أنه ُُييي املوتى . 3:اجلن[إِنَّ

الني إ  الرّصاِط املستقيم .. املرىض  وال .. ال مثيل له .. َيغزو القلوب .. باِهر  للعقول .. وََيدي الضَّ

ُمْعِجز  يف َحْرفِه، وكلََمتِه، .. ه، أو بمثل سورٍة من سَوِره، ولو اجتمَع الثَّقالِن عىل ذلك يمكن أن ُيؤتى بمثل

؛ بحذٍف أو ِزيادة .. وَنْظِمه، ومَعانِيه، ال ُيقاَوم  هور ــ ُْتِريف  ُمفوظ  .. وال َيطاُله ــ عىل مداِر األزمنَِة والدُّ

ُيبّدُد كيَد الكائدين، وظلَم وَظالَم .. َيعُلو وال ُيْعىَل عليه ..  ُمَيِسَّ  ِحفُظه يف الّصدور.. بحفِظ اهلل له 

، وُيبطُل الباطل .. الظاملني، وُيبطُِل َمكَر املاكرين  وُيتِمُّ نوَره يف األرِض، كل األرِض، ولو كِرَه .. ُُيِقُّ احلقَّ

 . الكافرون

* * * 

 . َعدُم اإلحَساِس باملََرِض، أَشدُّ مَرَضًا من املَرض -3333

* * * 
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حيحِة بوسائل خاطئة، فإن مل ُيفلِح،  -3333 من َمصائِد إبليس أن ُيمَلك عىل َطَلِب الَغايات الصَّ

تناَزَل وَريَض ِمنك أن َتطلَبها بوسائل ُمتَشاُبٍة؛ ال هي إ  احلالِل َقْوالً واِحَدًا، وال هي إ  احَلراِم َقوالً 

 ! واِحداً 

* * * 

بُّوَن اهللَّ ]  -3333
بِْبُكُم اهللُّ ُقْل إِن ُكنُتْم ُُتِ بُِعوِِن ُُيْ األو ؛ أن : لآلية داللتني. 13:آل عمران[ َفاتَّ

املحبََّة عىل قْدِر املتابعِة للنبّي صىل اهلل عليه وسلم، واملتابعُة عىل قدِر املحبَّة، فكلٌّ منهَم الزم  وملزوم  

من املَتابعِة ــ والتي تعني االنقياَد والطاعَة،  الثانية؛ أن الغايةَ . لآلخر، زيادًة وُنقصانًا، وُجودًا وَعَدَماً 

ة واخلاّصة، الظاهرة والباطنَة ــ ُتقيُق املحبَِّة؛ ُمبُة الَعبِد خلالِِقه، وُمّبُة اخلالِق لِعبِده، فتحقيُق   والعباَدَة العامَّ

ا من غايات هي وسيلة  املحبَِّة ثمَرُة الثَّمرات، وَغايُة الغاياِت، ليس بعدها غاية، وما َقبلها، وما دوِن

 . لتحقيِق غاَيِة املحّبة

* * * 

َدائد، واملصائب  -3333 ع ِعنَد موِرِد الشَّ اِم .. احلَسنَاُت ُتْسَتْحََّض، وَتَتَشفَّ وا احلَسَنات، أليَّ فأِعدُّ

ّدة، تنفُعكم بإذن اهلل  ُه َكا:] قال تعا  عن نبيه يوُنس ملا الَتَقَمه احُلوُت .. الشِّ َلَلبَِث . َن ِمْن املَُْسبِِّحنَي َفَلْواَل َأنَّ

والثَّالَثُة الذين دَخُلوا الغاَر، .. فُذكَِر له التَّْسبيُح . 355-351:الصافات[يِف َبْطنِِه إَِ  َيْوِم ُيْبَعُثوَن 

وا حَسناهتم، و..  ِمَن اجَلَبِل، َفاْنَطَبَقْت عليهم َصْخَرة  َفاْنَحطَّْت عىَل َفِم َغاِرِهْم  لوا ُبا إ  اهلل، اسَتْحََّضُ توسَّ

خرة  يئات .. وملا انطبَق البحُر عىل فرعون، استنَجَد واسَتغاث .. فانفَرَجت عنهم الصَّ ومل يُكن عنده إال السَّ

 . 93:يونس[آآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن املُْْفِسِديَن :] قال اهلل له.. 

* * * 
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ِعن اخِلالَف واالختاِلَف،  -3333 َهالَّ .. وجيعله أصاًل من أصوِل دعَوتِه وَثقاَفتِه .. وَيدُعو له ملن ُيَّشْ

 ال َتتلِفوا ":أَما بلغُكم قوَل النبي صىل اهلل عليه وسلم.. أشفْقُتم عىل الُقلوِب، وما بينها من موّدٍة، وُمّبة 

 !"قُلوُبُكم  فَتْخَتلَِف 

أي ال ُيفِسُد  ":ِعها، مقولةمن أكثِر املُقوالِت ِشيوَعًا، وَكِذَبًا، ومناقَضًة لواقِ  -3343 االختاِلُف يف الرَّ

وا ":قال صىل اهلل عليه وسلم. "للودِّ َقِضّية  واهللِ َلُتقيُمنَّ  ". "ال ََتتلُِف قلوُبكْم  صفوَفكمْ  َسوُّ

الة، فَم يكون القوُل يف . "أو َلُيخالَِفنَّ اهلُل بنَي قلوبِكم  صفوَفكم هذا يف شأِن تسوية صفوِف الصَّ

ُفوف االخ  ! ؟..تالِف فيَم هو أعىل من َتسويِة الصُّ

* * * 

دِر، أو من الَكآبِة، أو ِمن سوِء اخُلُلق  -3344 فاعلم أنَّك َبعيد  عن .. عندما َتْشُكو ِمن ِضيٍق يف الصَّ

 ! اهللِ

* * * 

 . نحُن َنْغِرس، واهلُل َيْزَرع -3343

* * * 

األَذى الرصيُح الذي يَمرُسه . 91:األحزاب[ َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللَِّ:] قال تعا  -3343

ناِدَقُة، الكلُّ َيعَلمه  أّما األَذى اخلِفي واملبّطن، والذي يَمرسه َمن ُُيَسبون عىل املّلة، وأهل .. الكّفاُر، والزَّ

نّة، الّطعُن بال: من صوِر هذا النّوِع من األَذى.. الِقبلِة، هو الذي ينبغي تعريُته، وأن ُيشاَر إليه  سُّ

ومنها، القوُل باالكتفاِء بالقرآِن من .. واالستخفاُف، واالستهاَنُة ُبا، واالنتقاُص من َقْدِرها ومن ُحّجيَّتِها 

ومنها، َردُّ كثرٍي من األحاديِث .. دوِن الّسنِّة، والرجوِع إليها؛ فيخرجوِنا من دائرِة االستدالِل واالحتَجاج 
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ال ، وظنّية الدَّ نّة، .. لة بزعم أِنا آحاد  ومنها، تقديُم العقِل عىل الّثابِت من ُسنّته، وجعُل العقِل َحَكًَم عىل السُّ

ومنها، الكِذُب عىل رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وَكثَرُة .. يأُخذ منها ما َيوى، ويردُّ ما َيوى 

ومنها، .. ، وما هي من أقوالِه االستدالِل باألحاديِث املوضوعِة املكذوبة، والّضعيفة، عىل أِنا من أقوالِه

االستخفاُف واالنتقاُص من َقْدِر أصحابِه الكِرام، والطَّعُن والغمُز ُبم أو ببعِضهم، وإخراُجهم من دائرِة 

ين  ومنها، َعَدُم استحضاِر أقََص درَجاِت .. املرجعّيِة التي ُيرَجُع فيها إ  َفهِمهم وأقواهلم يف مسائِل الدِّ

ها من البَِدع .. وقري، عند احلديِث عن أهلِه، وآِل بيتِه الكِرام األَدِب، والتَّ  ومنها، إماتُة سنَّته بإحياِء ما ُيضادُّ

.. ومنها، الُغُلو يف شخِص النبي صىل اهلل عليه وسلم، ويف إطرائه، وَرفِعه إ  مقام األلوهّية، والربوبية .. 

ب هلم، وألقواهلم، ورفعهم إ  َمقاِم النَّبّي صىل اهلُل عليه وسلم ومنها، الُغُلو يف األئّمِة، والّشيوِخ، والتَّعّص 

َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل :] فهذا كله مما ُيؤذي رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وهلؤالء ُكلِّهم ُيقال.. 

الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللَُّ يِف إِنَّ :] ، وهلؤالء ُكلٌّ له نصيبه ــ بحْسِب أذاه ــ من قوله تعا [اهللَِّ 

ِهينًا  ْم َعَذابًا مُّ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ هَلُ  . 97:األحزاب[الدُّ

* * * 

ُة مبادئ ُتعني عىل َتدّبر القرآِن الكريم -3341  : َعّْشَ

الالِت اللغوّية لآلياِت واملفرداِت الُقرآنّية -3  . فهُم الدَّ

 .الّتغنِّي بتالوِة الُقرآِن الكريم، وفق أحكام التَّجويد املعروفة، من غرِي َتَكّلٍف  -2

 . وكذلك االستَمع.. َكثرُة الّتالوِة؛ فإّن كثرَة التِّالوِة َتستحَُّض قلَب صاِحبِها  -1

وَتسبيٍح، الوقوُف عند التِّالوِة عىل آياِت األسَمِء والّصفات، وما تقتضيِه من متجيٍد، وُتميٍد،  -5

 . وَتعظيم
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فيستعيُذ باهللِ من عذاِب جهنم، ويسأله تعا  العفَو .. الوقوُف عىل آياِت الوِعيد والَعذاب  -9

فال يمرُّ عليها من دون أن َيستشعَر حاَل أهلِها ومصرَيهم املؤمل واملخيف، .. والعافيَة، وأن جيرَيه منها 

 . وبَم وَجَبت هلم

.. ْعِد، وما أعدَّ اهللُ تعا  للمؤمنني من نعيٍم عظيٍم مقيم يف جنّات النّعيم الوقوُف عىل آياِت الوَ  -4

فَيستبِّشُ خريًا، ويفرُح أن جعله اهلل تعا  من عباِده املوحدين، ويسأل اهلَل تعا  أن جيعَله من أهِل 

 . اجلنَّة

ا -7 بقة وقصصهم، الذين ُأِخُذوا الوقوُف عىل اآلياِت التي تتكلم عن أحواِل األَمِم اهلالِكِة السَّ

 . فيستعيذ باهلل تعا  من حاهلم، ومآهِلم.. بذنوُبم، وجرأهتم عىل أنبيائهم  

الني  -0 استعاَذ باهلل منهم، ومن .. إذا مّر القارُئ عىل اآلياِت التي تتكلم عن املغضوِب عليهم، والضَّ

الذين أنعم اهللُ عليهم من النبيني  وإذا مّر عىل اآلياِت التي تتكلم عن رصاطِ .. حاهلم ووصِفهم 

يقني والّشهداء، واملؤمنني   . سأَل اهللَ تعا  أْن جيعَله منهم، وأن ُيَّشُه معهم.. والّصدِّ

لِها .. عند الّتالوة قد جيُد القارُئ قلَبه حارِضًا عند آيٍة دوَن غريها من اآليات  -9 فلُيطِل من تأمُّ

 .  شاَء، ما شاءوالوقوِف عليها، وُيكّررها إذا 

الة .. يفعُل ذلك سواء  كان يف صالٍة، وبخاّصة إن كان يتنّفل      قال حذيفة .. أْم يف تالوٍة خارج الصَّ

َم َذاَت َلْيَلٍة، َفاْفَتَتَح الَبَقَرَة، َفُقلُت  ":بن اليَمن ريض اهلل عنه ْيُت مع النبيِّ َصىلَّ اهللَُّ عليه وسلَّ : َصلَّ

َيْرَكُع َُبا، ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء، : َرْكَعٍة، َفَمََض، َفُقلُت  يفُيَصِّلِّ َُبا : ملَِئِة، ُثمَّ َمََض، َفُقلُت َيْرَكُع ِعنَْد ا

اًل ــ أي  سِّ ًيا ــَفَقَرَأَها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن، َفَقَرَأَها، َيْقَرُأ ُمرَتَ اًل وُمَتَأنِّ  َتْسبِيح   افِيهَ  بآَيةٍ  َمرَّ  إَذا ُمَتَمهِّ
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َذ  َمرَّ بُسَؤاٍل َسَأَل، وإَذا  َمرَّ وإَذا  َسبََّح، ٍذ َتَعوَّ اَل  ":ويف رواية عند أيب داود والنسائي. مسلم "..بَتَعوُّ

َذ  ٍة إاِلَّ َوَقَف َفَسَأَل، َواَل َيُمرُّ بِآَيِة َعَذاٍب إاِلَّ َوَقَف َفَتَعوَّ   . "َيُمرُّ بِآَيِة َرَْحَ

 !َعايص؛ فاملعصيُة َتقُتُل التَّدّبَر، وُتْضِعُفهاجتناُب امل -38

* * * 

أليس وراَء ذلك َِسٌّ عظيم؛ أّيَم اقرتاف للّّشِك، باالعتقاِد، أو القوِل، أو العمِل، ُيورُث  -3343

دِر، وكآبًة يف النَّفِس، وُظلمًة عىل الوجِه  يص بينَم املرُء ــ رغَم ماضيه الكافر واحلافل باملعا.. ِضيقًا يف الصَّ

صاِدقًا؛ إال وينّشح َصدُره، وُيغَمر بالِّسوِر، وَيتهّلل  "ال إله إال اهلل  "ــ ما إْن يَتلّفظ بشهادِة التَّوحيد 

هادة؟.. وجُهه   !وهذا بَشهاَدِة مجيِع من أسَلُموا، وَنَطقوا بالشَّ

* * * 

ن آالِم املسلمني، مال َتْعَجُبوا للَعامِل حتى تنظروا أين هو من َسالطني احُلكِم، وأين هو  -3343

 !وَُهوِمهم

* * * 

َق قلُبه باهللِ ــ وال يتعّلُق القلُب باهللِ إال بمعرفِة اهلل ــ هانت عليه التَّكالِيف -3343  .َمن تعلَّ

ُهْم أنَّ اهللََّ قْد َفَرَض  َعَرُفواَفإَِذا  ":املعِرَفُة قبل التَّكليف؛ لَِذا جاَء يف احلديث -3343 اهللََّ، فأْخرِبْ

 . البخاري"...َصَلَواٍت يف َيوِمِهْم وَلْيَلتِِهْم  عليهم ََخَْس 

* * * 

ٍر ُمَتَقابِلني.. املحبَُّة يف اهللِ آَثاُرها دائمة  ال َتنقطِع  -3343  .  َتنَتهي عىل َُسُ

 .إذا أحبَّ اهلُل َعبدًا، أعاَنه عىل طاَعتِه -3333
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َعاُة فريقان -3334 بِّ : الدُّ ُف الِعَباَد عىل اهللِ، وفريق  ُُيَ وخرُيَها الذي جيمُع .. ب الِعباَد باهللِ فريق  ُيَعرِّ

 . بينَُهَم

* * * 

بينَم اخلطأ العام، وعىل املأَل، ال َتزئه إال .. اخلطأ اخلاص؛ َُتزئة التوَبُة اخلاّصة، ويف الِسِّ  -3333

ُأْوَلـئَِك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َوَبيَّنُوْا فَ :] التوَبُة العاّمة، وعىل املأَل، كَم قال تعا 

ِحيُم  اُب الرَّ  . 348:البقرة[التَّوَّ

* * * 

نادقُة، ومعهم طابور أهِل األهواِء، أن ُيّرفوا النصَّ القرآِن، وُيلحدوا فيه  -3333 ملا عجَز الزَّ

اِدهم يف آياِت انرصفت ََهُمهم لَلحلاد يف معاِن ودالالت اآليات، ومن صور إحل.. بالزيادة أو النُّقصان 

الالت ماال ُتتمل، وتنزيلها يف غرِي منازهلا ومواِضعها، وغري  اهلل؛ َكتُم مَعانِيها، وُتميُلها من املعاِن والدَّ

 ! املُراِد منها

* * * 

 . جوع  مع ِعّزة، خري  من َشَبٍع مع ِذلَّة -3331

 . جوع  مع حرّية، خري  من شَبٍع مع عبودّية -3333

 !منه، لكنه مهَم َعُظَم فهو أقلُّ كلفة من ثمِن العُبودّية للعبيد للحرّية احَلّقة ثمن  ال بدَّ  -3333

ة َعَتبات، ومفاوز، وَعقبات ال بد  -3333 يف زَمِن ُتّكم وتسّلط الطُّغاة الظاملني، فإنَّ أَمام احلرّية احلقَّ

.. ْجرِة والتَّهجري وعَتبُة اهلِ .. وعتبة اخلوف .. وعتبُة اجلوع .. وعتبُة الَفقِر .. عَتبُة احلصار : من َتاوزها
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ثم بعد ذلك ُيق لنا أن نرتقب بزوَغ فجٍر جديد؛ فجر .. وعتبُة الّصرِب عىل اجلهاِد، وآالِمه وتضحياته 

 . احلرّية، والِعّزة، والكرامة، واإليَمن

* * * 

واَء ال ُينَتَفُع به مامل ُيوَضع عىل الّداء، كذلك احِلكم -3333 واء؛ كَم أنَّ الدَّ ُة ال ُينَتَفُع ُبا احِلْكَمُة كالدَّ

 ! مامل َتد َمن ُيصِغي إليها

ال تطرحوا اللؤلَؤ إ  اخلنزير؛ فإّن اخلنزيَر ال َيصنُع باللؤلِؤ  ":ُروي عن عيسى عليه السالم أنه قال

شيئًا، وال تعطوا احِلكمَة َمن ال ُيريدها؛ فإن احِلكمَة خري  من اللؤلِؤ، وَمن ال ُيريُدها َشٌّ من اخلنزير 

" . 

* * * 

األذواُق ــ ذات العالقة باملأَكِل، واملَّشِب، وامللبِس، واملرَكِب، ووسائِل املتَعِة والرّتفيه ــ  -3333

وهي تتغرُي وتتبّدُل مع الّزمن، وتداُخِل الّشعوِب واألمم بعضها مع .. متباينة  فيَم بني الّشعوب، واألَمم 

أو هي .. ورقي الصورِة، ومجاِل وُرقي املعنى، واألَثر أمجُل األذواِق وأرقاها التي َتمع بني مجاِل .. بعض 

.. أو هي التي َتمع بني أصالة املايض، وَعَصارة احلارض .. التي َتمع بني مجاِل الَكيف، ومجال الَكم 

ت، يف النهاية َتعوُد وَترِجُع إ  هذه األصول الوسطّيِة  واألذواق مهَم تباينت، وابتعَدت، وشطَّت، وَشذَّ

 .  ِة، الذي َدلَّ عىل سالمتها، ومجاهلا، النَّقُل، والَعقُل، والُعْرفاجلاِمع

* * * 

َتّلُف املسلمني يف جماٍل من جَماالِت احلياة، ال يعني أِّنم بحاجٍة إ  غرِي اإلسالم، وإنَم يعني  -3333

 .أِنم بحاجٍة إ  الرجوِع إ  اإلسالم
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ــ يف مرحلة من مراحل الوجود  واحلياة ــ َمن زَعَم أن املسلمني يف جماٍل من جماالِت احلياة  -3334

، وقد افرَتى عىل اهللِ ورسولِه صىل اهلل عليه وسلم  بحاجٍة إ  غري اإلسالم، فقد زعَم أن اإلْسالَم ناقص 

 . الَكِذب

 .املسلمون قد ُيتاجون إ  غرِي املسلمني، لكن ال ُيتاجوَن إ  غرِي اإلسالم -3333

* * * 

؛ منهم الظَّ  -3333 المّي؛ الذي ُيريَك الظَّالَم يف وَضِح النَّهار، ومنهم النُّوراِن؛ الذي النّاُس أجناس 

 .وكان النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم ُيعِجُبه الَفأُل احلَسنُ .. ُيريَك النّوَر يف ُظْلَمِة الليل 

* * * 

نيا ال َتُلو من ُظلٍم، وِمن َظاملٍ وَمظُلوٍم  -3331 ، غري ظامِلٍ، أو فهنيئاً ملن َرَحَل عنها َمظُلوماً .. الدُّ

  !مظلوَمًا أكثَر مما هو َظاملِ 

* * * 

عوِة، واإلصالِح، والنَّهَضِة، والبِناء، ال َيكفي أن ُيصاِدَف  -3333 َتَلّقي إرِث األنبياِء يف الدَّ

وإنَم ُيشرَتُط مع ذلك أن ُيصاِدَف نُفوَسًا من َذِوي اهِلَمِم .. أخّصائيني يف العلوِم الّّشعّية واإلنسانّية 

 . لتَّطلعات العاليِة، والعُقوِل النّبِيهِة، التي َترَقى إ  ُمستوى ُمتطلبات اإلْرِث الذي تتلّقاه من األنبياءوا

* * * 

 .  اهللُ أكرب؛ ما َعرَف َمعناها َمن َخِش َغرَي اهلل -3333

* * * 

 .  متفق عليه "َمن ال َيْرَحم، ال ُيْرَحم  "اْرَحْم ُتْرَحم، و  -3333
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حِ  -3333  .  ُم عليَك، َأْبِق هلا َشْعرَة معاويةَمْهََم َقَست الرَّ

 . ال َتْشَمت ملَِْعِصَيِة أِخيك؛ فَيغفر اهللُ له، وَيبَتلِيك -3333

* * * 

 .  اإلْحَساُن؛ ما َزاَد عِن الواِجِب، والَعْدل -3313

 !  عندما َترَتفُع أصواُت االنتقاِم والّثأِر، َصوُت الَعْقِل ُمتََّهم -3314

* * * 

  . ا ِجنايًة عىل أصحاُِبا، العَمُل عىل َكْشِف املخبوِء من الّذُنوبمن أعظِم الّذُنوِب، وأكثِره -3313

 .  املْسُتور َنْبِش الُقُبور، وال َنْبشِ  -3313

ه، وفَضَحه ولو يف جوِف بيتِه، وَجَعَل هلِل  -3311 َمن هَتك ِسرَت ما بني اهلل وبني ِعباده، هَتك اهلُل ِسرْتَ

وُهْم،  والاملسلمنَي، ال ُتْؤُذوا  ":عليه ُسلطانًا ُمبينًا، ويف احلديث ُ ُه َمْن َيْطُلْب  َتْطُلُبوا والُتَعريِّ َعَثَراهِتْم؛ فإنَّ

 . "َعْوَرَة املسلِم، َيْطُلِب اهللُ َعْوَرَتُه، وَمْن َيْطُلب اهللُ َعْوَرَتُه، َيْفَضْحُه وَلْو يف َجْوِف َبيتِه 

* * * 

َت َعْبَدْيِن ِمْن ] ِة ُنوٍح، وامَرَأِة ُلوط، بامَرأ الَعَزاءِ  ابُتِّل بامَرأِة ُسوٍء؛ فله ُحسنُ َمن  -3313 َكاَنَتا َُتْ

ا   َفَخاَنَتاَُهَ
نْيِ  . 38:التحريم[ِعَباِدَنا َصاحِلَ

ِمن أشدِّ أنواِع الَبالِء وأنَكِده أن ُيبَتىل الّرجُل الّصالُح بامرأة ُسوء، أو أن ُتبَتىل املرأُة الصاحلُة  -3313

الُح للمرأِة وِمن أَجلِّ النّعم وأهنَ .. برجل ُسوء  احلُة للرجِل الّصالِح، والّرجُل الصَّ ها أن َتكوَن املرأُة الصَّ
ئِ

احلةِ   .  الصَّ

* * * 



 25 

اكُِم  -3313 ا أصبحت متّيُز بني احلقِّ والّرجاِل؛ فال ُُتَ عوُب من الَوعي؛ أِنَّ ِمن أحَسِن ما بَلَغت به الشُّ

 .  َيْلَحُق بالّرَجال احلقَّ إ  الّرجاِل، وال ُتلِحُق باحلقِّ من املآِخِذ، ما

* * * 

قي -3313 ، .. االعتِذاُر أِم الَعفو : ُخُلقان ال أدري أَيَم َيْسبُِق اآلخَر يف النُّبِل والرُّ االعتذاُر؛ إقرار 

، ، ويف احلديث داللة  عليهَم .وَعْدل   وتواُضع  ، وَفْضل  ، وإحَسان  ما زاَد اهلُل عبًدا بعفٍو إال  ":والَعفو؛ ِمنَّة 

ا، وم  . "ا تواَضَع أحد  هللِ إال رفعه اهلل ِعزًّ

ْفىَل  -3313  . االعتذاُر َيد  ُسْفىل، والَعفو َيد  ُعليا؛ واليُد الُعليا خري  من الَيِد السُّ

 .  أفَضُل االعتَِذاِر، وأوقُعه أَثرًا، أقرُبه زَمانًا حلدوِث اخلَطأ -3333

  .ِمن ِغياِب الَعُفو غالِبًا ما يكونُ ِغَياُب االعتِذاِر،  -3334

االعتَِذاِر ِمن ِشَيم الكِبار، كان احلَسُن بن عِّل ريض اهلل تعا  عنهَم ــ وهو هو يف ُسمو قبوُل  -3333

ف واملنزلة ــ يقول  . "لو أنَّ رجاًل َشَتَمني يف ُأذِن هذه، واعتَذَر يف ُأذِن األخَرى، لقبِلُت ُعْذَره  ":الّشَّ

 .  النَّفِس، ُخُلُق الَعُفوأكثُر األخالِق داللًة عىل التَّجّرِد من اهلَوى، وحُظوِظ  -3333

* * * 

إذا أراَد اهلُل تعا  أن َيرَحَم َظاملًا وَيغفَر له، سّلَط عليه َمن َظلَمهم؛ ينتصفون ملظاملهم منه يف  -3331

 . اآلِخَرِة، مل َيُكْن هلم عليه َحقٌّ ُيطالِبون به إ  أْفَضوا إذا حتَّى.. احلياِة الّدنيا 

ف يف االكم من مظلوٍم ُيْكَتُب عند اهللِ -3333 .. نتَصاِف واالنتِقاِم من َظاملِه  ظاملًا؛ وذلك ملَّا ُيِْسِ

 .  "ال ُتكافِئوا ظاملًا فَيبُطل فضُلكم عنَد َرّبكم  ":ُيروى عن عيسى عليه السالم أنه قال لبني إَسائيل

* * * 
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 . حِلكمةِ أن ُيؤَتى احِلكمَة، وأن َينطَق با: آخُر َمراحِل الطَّلِب والنُّضِج عنَد العاملِ  -3333

 .من غرِيها؛ ممَّا ُينَظُم، وُيْكَتب سُع انتشارًا، وأكثُر َتداوالً،احِلكَمُة أبَقى، وأو -3333

* * * 

دقِة ذاهتا -3333 َدقة؛ أهّم من الصَّ  .  طريَقُة َتقديِم الصَّ

* * * 

وجّية  -3333 ع اخُلطى بشكٍل كبري.. املنظوَمُة األخالقّيُة احلديَثُة لألَسِة، والعالقاِت الزَّ لِلزماِن  ُتَِسِّ

 ! القاِدم الذي يكوُن فيه لكلِّ َخسني امرأٍة َقّيم  واحد

عون ملقّدماِت وأسَباِب الفَساِد، ثم ُيعاقبون عىل الَفَساد؟ -3333  !!ُيَّشِّ

، ثم يقولون هلم -3334 باَب يف وَسِط الَيمِّ  ! إذا َتبّللُتم َسنَُعاِقُبكم؟: َيرُموَن الشَّ

قنّنون وُيّّشعون جلرعاٍت جديدٍة إضافّيٍة من بعد التَّقنني للخمِر والّدخان، فها هم يُ  -3333

هباُن،  عوب يف ُسَباٍت، وِشبه غيُبوبٍة عَّم ُُييُكه، وخيّطُط له األحباُر والرُّ رات؛ لتبقى الشُّ احلشيِش واملخدَّ

 ! والّساَسة

* * * 

 . املنافُِق مع األقَوى، واملؤِمُن مَع احلقِّ  -3333

* * * 

3331-  ِّ والذي .. ؛ كالَها َيزُعَمن أِّنَم ال ُيريدان من َمْسَعاَها إال اخلري ُسَعاُة اخلرِي، وُسَعاُة الّشَّ

اِدِق ِمن الكاِذِب منهَم، الوسائُل التي يتبعها كلُّ فريٍق ِمنهَم ف عىل الصَّ  .  ُيفّرق بينَُهَم، وُيعرِّ

* * * 
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ها لَِعدِم اإليَمِن باهللِ -3333  . ، أو لَضْعٍف يف اإليَمنمجيُع األمراِض النَّفسّية من دوِن استثناٍء؛ َمَردُّ

أتَفّهُم رجاًل ال ُيؤِمُن باهللِ العظيم؛ ُيْقِدم عىل االنتحاِر أو ُُيّدُث نفَسه باالنتحاِر، أّما َمن كان  -3333

 .   ُيؤمُن باهلل العظيم، ال ُيْقَبُل وال ُيسَتَساُغ منه يشء  من ذلك

ًا كان نوُعها، وكانَ  -3333 ُل املَِحُن ــ أيَّ هُتا ــ إ  ِمنَحباإليَمِن َتَتحوَّ  .  ت ِشدَّ

مل َتْعِرف الّطفوَلُة ِشّدًة وال معاناة، كاملعاناة التي تعّرض هلا يوُسف عليه السالم؛ فرغم كيِد  -3333

بِّ .. اإلخوان  وُتّرش النّساِء .. والعبودّية .. وآالم الُغربِة .. والِفراق املَبّكر للوالِد احلبيب .. وَغَياَبِة اجْلُ

 ! فقد جعَل اهللُ منه ُمْصلَِحًا، وهاِدَيًا، ونبّيًا رُسوال.. لّسجن وا.. وأذاُهنَّ 

َما ُيِصيُب املُْْسلَِم ِمْن َنَصٍب ــ أي َتعب ــ َواَل َوَصٍب ــ أي  ":قال صىل اهلل عليه وسلم -3333

ْوَكة ُيَشاُكَها، إاِلَّ  ، َحتَّى الشَّ ، َواَل ُحْزٍن، َواَل َأًذى، َواَل َغمٍّ ا ِمْن َخَطاَياُه مرض ــ، َواَل َهمٍّ َر اهللَُّ ُِبَ متفق  " َكفَّ

 .عليه

لِف َمن َيفرح . لوال املصائب لوَرْدنا يوَم القيامِة َمَفاليس: قال بعُض السلف وهلذا املعنى كان ِمن السَّ

  .بالبالء، كَم يفرح أحُدنا بالّرخاء

* * * 

   ! ذَهَبت األعََمُر، وَبقَيت اآلثار -3333

ُ َما بَِقْوٍم إِنَّ اهللَّ الَ يُ ]  -3334 وْا َما بَِأْنُفِسِهْم ] ِمن نِْعَمٍة إ  نِْقَمٍة [ َغريِّ ُ من َطاعٍة . 33:الرعد[َحتَّى ُيَغريِّ

ُ َما بَِقْوٍم :] كذلك اإلياب. إ  َمعصيةٍ  وْا َما بَِأْنُفِسِهْم ] ؛ من نِْقَمٍة إ  نِعَمٍة [إِنَّ اهللَّ الَ ُيَغريِّ ُ من [ َحتَّى ُيَغريِّ

 . يٍة إ  طاعةٍ َمعص

* * * 
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أفسدوا يف األرض، وأساؤوا جلَمهلا وعطائها؛ وظّلوا يزحفون عىل الطبيعة اخلاّلبة  -3333

يف : باإلسمنت واحلجارة، والتطاول يف الُبنيان، حتى بتنا نشتهي شجرًة نستظلُّ بظّلها، وحتى بات ُيقال

وا الّرحال إليها منطقة كذا وكذا، توجُد شجرة  وأشجار، مل يقرُْبا خراُب املدنيّ   ...! ة احلديثة، فشدُّ

* * * 

ِة أو َضعِف  -3333 اف؛ ُيضيئ وَيستكِشُف األشياَء بحسِب قوَّ العقيَدُة كالبّطاِريَّات للكشَّ

 !البّطارّيات

ل، بينَم املسَتبدُّ يأبى إال أْن َيْعتَِلها بمفَرِده -3331  !الّشوَرى؛ لكي تتوّزع األثقاُل واألََحاُل عىل احُلَمَّ

* * * 

ر : َمى حاالِت اإلنساِن وأرَقاهاأس -3333 ُر، والّتفكُّ وأدَناها؛ التَّقليُد، ومواَكبُة .. الّتأّمُل، والتَّدبُّ

 ! الّرأي اجَلْمِعي للنّاس

* * * 

ها -3333 ، أشدُّ  ! الُغربُة الّشعورّيُة الِفكرّيُة َمَع َمن َيعيشون يف ُِميطَِك ِمن النّاس: الُغرَبُة أنواع 

ِذكُر اهلل، وِصحَبُة كتاٍب نافٍع، : ْته، أدرَكُه حظُُّه ِمن الّسآَمِة والكآبِة ال َُمالةثالثُة أشياٍء َمن فاتَ  -3333

 .  وَصِديق  َصُدوق

* * * 

 . قبَل أن َتقوَل لِشٍء ال، اسَتْحَِّض الَبديل -3333

َُها إ  ما وَقَر يف القلب، ال  -3333  ! ما ظَهَر عىل اجّلواِرحإ  الّسعاَدُة والّشقاُء َمردَّ

* * * 
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َة يف مجيِع َمناِحي حياهِتا، وعىل مجيِع َكْيفَ  -3333 ْهت، َتد أنَّ األمَّ ْبَت األُموَر، وكيَفَم توجَّ َم َقلَّ

َته أن تقول .. املستويات، تعيُش أْزَمَة وُمشكلَة أْخالق  َم يقوُل ــ وُيعلِّم أمَّ كاَن النَّبيُّ صىلَّ اهللَُّ عليِه وسلَّ

 . "واألعََمِل، واألَْهواِء  األَخالِق، كَراِت ُمنْ  اللَّهمَّ إِنِّ أعوُذ بَِك من ":ــ

؛ َشاِمَلة  جلميِع ُمنكَراِت األْخالِق الظَّاِهَرِة والَباطِنِة، اخلاّصِة "األَْخالِق  ُمنْكَرات " -3334

 . والَعاّمة، وما ُيِسء لَِعالقِة الَفْرِد بنَْفِسه، وَعالقِة الَفْرِد بِغرِيه، وَعالقِة الَفرِد بربِّه

* * * 

، واملنافُِق َوثَّاب   ":َد يف األَثرورَ  -3333 اف  ؛ ال ُيكُم عىل األشياِء إال بعد . "املؤمُن َوقَّ اف  املؤمُن وقَّ

ر  َر واسُتْوِقف، َتذكَّ أن َيتبنّي، فإذا باَنت له وَقَف عند أحكاِمها وحُدوِدها ِمن دوِن أن َيتعّداها، وإذا ُذكِّ

، ثم لو باَنت له، ال َيقُف عند بينَم املنافُق َوثَّاب  يف إطال. وَتَوقَّف ِق األحَكاِم عىل األشياِء، قبَل أن يتبنّيَ

ُة باإلثم ر وال َيَتَوقَّف؛ َتأخذُه الِعزَّ َر واسُتْوِقف، ال يَتذكَّ  !  أحكاِمها وحدوِدها، بل َيتَعّداها، ولو ُذكِّ

* * * 

عيُف َينَتِقُم، والقويُّ َيعُفو، : قاَل احُلكَمُء ِمن قبل -3333  .  واحَلكيُم َيَتَغاَفلالضَّ

 ! ما َيبنيه األْجَداُد، ََيُدمُه األْحَفاد -3331

* * * 

َم أْسَبا -3333 َم َشيئًا، َحرَّ  .مع إَباَحِة أْسَبابِه ءٍ َبه؛ إْذ ال َيستقيُم ُتريُم يشاإلسالُم إذا َحرَّ

 .  اِت وَسائِل  لَِغاياٍت أعىَل ِمنهاِمن الَغايَ  -3333

* * * 

 !  إالَّ بَِقْتِل صاِحبِهِمن احِلْقِد ما ال َينَْطِفئ  -3333
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ِة االنتصاِف لِّذُة الَعفِو َعن ُقّوٍة؛ أْضعَ  -3333   !  ، واالنتَِقاماُف لِذَّ

؛ ما مل جُيّرئ الظامِلَ عىل االستمَراِر يف الظُّلما -3333   . لَعفو ُممود 

* * * 

وات، واحُلُبوِب، واللحوِم واألْطِعَمِة املُباَحةِ  -3333 ا: مجيُع الفواكِه، واخُلَّْضَ ،  إما أِنَّ ، أو دواء  ِغذاء 

َفَتَباَرَك اهللَُّ .. ] منها عن هذا التَّوصيِف إال الستثناٍء َطارٍئ ومؤقَّت  ءُ ال خَيرُج يش.. وَدواء  َمَعًا أو ِغذاء  

الِِقنَي   . 35:املؤمنون[َأْحَسُن اخْلَ

* * * 

، ونوع  مليئ  بقَضايا وشبهاِت الباطل؛ ال يمكن : اجلاِهُل؛ نوعان -3334 أن َيتلقَّى قَضايا نوع  فارغ 

ل الفارِغ؛ فإنَّه َسيُع التَّقّبِل واالنصياِع  احلقِّ واإليَمن إال بعد تفريِغه من قَضاياه الباطِلة، بخالِف األوَّ

 .  لقَضايا احلقِّ واإليَمن

* * * 

 . احَلليُم ال جَيَْهل، وال َيستِفّزُه اجَلْهل -3333

 .َنتجّرُع قلياًل من الظُّلِم؛ لِندَفع كثرَيهُ  -3333

 . احِلْلُم واألَناُة َتوأمان؛ ال فكاَك وال ِغنَى ألحِدََها عن اآلَخر -3331

 . احِللُم؛ َكْظُم الَغيِظ، وَكفُّ الَغَضِب، وأَناة  عند َمورِد الَعَجَلة -3333

* * * 

 وملَا ،واَتداَفنُ  ملَا ِمن نَعِم اهللِ عىل عباِده أْن حَجَب عنهم الغيَب؛ إْذ لو كانوا َيعلمون الغيَب  -3333

 !  وال سامَلَ إنسان  إنساناً صاَحَب 
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* * * 

ال َتستصِغَرنَّ َحَسنًَة؛ فكم من حَسنَِة صغريٍة كانت سببًا يف دخوِل صاِحبها اجلنَّة، وال  -3333

 . َتستصِغَرنَّ سيئًة؛ فكم من سيئٍة صغريٍة كانت سببًا يف دخوِل صاِحبها النَّارَ 

* * * 

ِخراٍء ِخراُء ابن آدم؛ فهو يف يوِمه إذا مل يأكل من بني احليواناِت، والّدواِب، والوحوِش أْنَتُن  -3333

 ! َعَّشاِت األصناِف واأللواِن من األْطِعَمِة، ال َيرىَض وال َيْقنَع

 ..! أقَرُف وأنَتُن ِخَراٍء، ِخَراُء ابن آدم؛ فهو َيأكُل ما َتأكُلُه مجيُع َملوقاِت األرض، وَيِزيد  -3333

* * * 

ورةِ  -3333 أنَّك عىل باطِل، وإنَم َيعني عليك أن تراِجَع األسباَب التي  عَدُم انتصاِرك ال َيعني بالَّضَّ

 . كانت مانِعًا من انتصارك

* * * 

اُِنا وقاَدهُتا  -3334 نيا؛ كبحٍر هائج تتالطُمه األمواُج الَعالية، فيِه َسفينتان؛ سفينة  ُربَّ َمَثُل احلياِة الدُّ

اُِنا وقاَدهُتا كلُّ َمن سل، وسفينة  ُربَّ ُسل، فمن َركَب سفينََة األنبياِء  األنبياُء والرُّ خالَف ِنَج األنبياِء والرُّ

سل، فقد فاَز وَسلَِم، وَمن ركَب السفينَة األخرى فقد هَلَك وَخِِس     .والرُّ

* * * 

ُق  -3333  ؟..ُسئِلُت عن اليقني؛ كيَف يتحقَّ

ُق الَيقني بالتَّْصِديق، وَيزيُد بالِعلم ــ وأَجلُّ الِعلِم؛ الِعلُم باهلل  . ــ والَعَمِل بمقَتضاهيتحقَّ

* * * 
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ُمُكُم اهلّلُ ]  -3333 ُقوْا اهللَّ َوُيَعلِّ عىل َقْدِر التَّقوى يكوُن الِعلُم، وعىل َقْدِر العلِم . 202:البقرة[َواتَّ

 . يكوُن التَّقوى، فإن ِزيَد يف أحدَها ِزيَد يف اآلَخر؛ وُكلٌّ منهَم الزم  وَمْلُزوم  لآلَخر

* * * 

ُب إيلَّ بالنَّوافِل حتَّى ُأِحبَُّه  ":اهللِ بالنَّوافِل ــ كَم يف احلديثالتَّقّرُب إ   -3331 وما َيزاُل عبدي َيتَقرَّ

الِة وحسب ــ كَم َيفهم البعُض ــ وإنَم َيشمُل كلَّ طاعٍة ُيتقّرُب ُبا إ   ــ ال َيقترِصُ عىل َنوافِِل وُسنَِن الصَّ

 .  اهلل؛ غري الفرائِض والواِجَبات

* * * 

اَلطنِي: َثة  من َخواِرِم َعَدالِة الُعلَمءَثال -3333  ! ِعلم  ِمْن غرِي َعَمٍل، وأْكل  بالّدين، وُقْرب  من السَّ

* * * 

ِفنَي ]  -3333 ة منها واملعنويَّة، وِمن . 3:املطففني[َوْيل  لِّْلُمَطفِّ شاِملة  جلميع أنواع الّتطفيف املاديَّ

ديُق عىل استيفاءِ  كاِمِل حُقوِقه ــ غرَي َمنقوصٍة ــ من َصديِقه، وال َيَتوانى عن  التَّْطِفيِف؛ أن ُيرَص الصَّ

 !  َطَلِب املزيد، بينَم هو يؤّدي حقوَق صاِحبِه عليه َمنقوَصًة َمْبُخوَسة

* * * 

ََم َخَلْقنَاُكْم َعَبثًا ]  -3333 اًل من غري أمٍر، وال ِني، وال َتكليٍف نتعّبدكم به [ َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ ُكْم َوَأنَّ ] ََهَ

َس اهللُ عن هذا [ َفَتَعاَ  اهللَُّ ] فُتَحاَسبون عىل ما كان منكم من عمل [ إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعوَن  َتنّزه وَتَعاَظم، وتَقدَّ

قُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم ] الَعيِب والنَّقص، وعن كلِّ َعيٍب   .334-339:املؤمنون[املَْلُِك احْلَ

* * * 

لها -3333  ! بعَدَما َعََمَها، َكحَّ
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هذه قاعدة أراها أقوى من حيث داللة األدلة عليها، من )  .َدْرُء احلُدوِد بِسرِت ُموِجَباهِتا -3333

 (. درء احلدود بالّشبهات : قاعدة

* * * 

نريُد دولًة إسالمّية؛ هذا يعني أن مجيع طبقات احلكِم سيوّقُعون عن ربِّ : عندما نقول -3343

لني للتوقيِع عنه العاملني، وا  ..!  هللُ تعا  ال خيذُل دينَه بأناٍس غري مؤهَّ

* * * 

َا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ :] وقفة مع آية -3344 ؛ واجب  وفرض  من غري قيٍد وال َشط؛ وهو [َيا َأَيُّ

ُسوَل ] وحدُه ُسبحانه املطاُع لذاتِه، وما سواه ُمطاع  له، وفيه،  ؛ واجب  وفرض  من غري قيٍد [ َوَأطِيُعوْا الرَّ

؛ وهم [َوُأْويِل األَْمِر ِمنُكْم ] وال َشط؛ ألنَّ النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم يبّلُغ عن رّبه، وال ينطُق عن اهلوى، 

العلَمُء واألمراء، وطاعتهم واجبة بقيٍد وَشط؛ َشطها أن تكون يف املعروف، وأن ال تكون يف معصيِة اهلل؛ 

؛ أويل األمر بعُضهم مع بعٍض، أو أويل األمر من [َفإِن َتنَاَزْعُتْم ] خلوٍق يف معصيِة اخلالق، إْذ ال طاعَة مل

ٍء ] والناس،  احلكام مع َمن ُيكموَِنم من الشعوِب  يتعلق بشؤون احلكِم والسياسِة،  ءٍ ؛ أي يش[يِف يَشْ

وُه ] ك، وطريقِة احُلكِم، وما للحاكِم من حقوٍق، وما عليه من واجبات، وغري ذل ] واجب  وفرض، [ َفُردُّ

ُسوِل ] إ  كتابه؛ القرآن الكريم، [ إَِ  اهللِّ  إ  شخصه يف حياته، وبعد وفاته يكون الرد إ  سنّته، [ َوالرَّ

يتمُّ التنازع فيه بني احلاكِم واملحكوِم،  ءٍ لسنَّة حلٌّ حاسم وشامل  ألي يشوهذا دليل عىل أن يف الكتاِب وا

األمِر بعضهم مع بعض، إذ يستحيل أن يردنا اهلل إ  مرجٍع نرجع إليه يف حلِّ نزاعاتنا، وما  أو بني أويل

ً هلا، تعا  اهلل عن ذلك علّوًا كبريًا،  إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللِّ ] نختلف فيه، ثم ال نجد يف هذا املرجع حالَّ

وا النزاعات إ  اهلل، ؛ إن كنتم صادقني حّقًا يف دعوى ا[َواْلَيْوِم اآلِخِر  إليَمن باهلل واليوِم اآلِخر، فإن مل تردُّ
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وإ  الرسوِل، كان ذلك دلياًل عىل عدم صدقكِم يف دعواكم اإليَمن باهلل واليوم اآلِخر، وكان دلياًل عىل 

َك َخرْي  ] عدِم إيَمنكم، 
من أن ؛ أي يف ردكم إ  اهلل وإ  الرسوِل صىل اهلل عليه وسلم خري  لكم [َذلِ

َوَأْحَسُن ] تلتمسوا احللول لنزاعاتكم من عند أهوائكم، أو من الّّشِق أو الغرِب، أو من عند أعدائكم، 

 . عاقبة ومآالً . 99:النساء[َتْأِوياًل 

* * * 

أصدُق الُكتَّاب؛ من كانت كلَمُته متِش مع النَّاس يف أسواِقهم، ومناِزهلم، وحياهتم، وحيثَم  -3343

 .  ساُروا وأقاُموا

َر َنْفَسه؛ جيعل من نْفِسه كاِسحَة ألَغاٍم للباطِل وأهلِه -3343 َر وَصغَّ وممَسَحًة ..  ليس بعامِلٍ َمن َحقَّ

 !لباطِِل الطُّغاِة وُظلِمهم

* * * 

ُينكرون اإلباحّيَة األخالقّية، وُيّّشعون لَلباِحّيِة الّسياِسّيِة، والتي من ثَمِرها اإلباحّيُة  -3341

 ! األخالقّية؟

ياِسّية؟ُُيّّرُمون ا -3343 ة، والسِّ  ! إلباحّيَة األخالقيَّة، وُُيِلُّون اإلباِحيَّة الِفْكريَّ

ُع لألحزاِب التي تقوُم عىل الفساِد، وعىل  -3343 ما َمعنى، وما قيمُة ُماربتِك للَفَساِد، وأنت ُتَّشِّ

 !رعايِة وَحاية الَفَساد؟

* * * 
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ِعه، ال يستحقُّ النَّرَص، اجليُل الذي َيستحي من اإلسالِم، وَيتوارى َخَجاًل من أحكا -3343
ِمِه، وََشائِ

ه حينئٍذ أن يتيَه يف األرِض كَم تاَه بنو إَسائيل  وال التَّمكنَي باسم اإلسالِم، وال أن يعيَش بعّزٍة وكرامة، وحقُّ

 ! من قبل، ملا َعَصوا أمَر نبّيهم

* * * 

َحَة، وُحْسَن الظَّنِّ  -3343 فَق، والرَّ َفاء َيقُتلون فيك أهُل الُغُلو َيقتُلون فِيك الرِّ باملسلمني، وأهُل اجلَّ

 !الغريَة عىل ديِن اهلل

* * * 

 . ُيؤَخُذ العامِلُ بَم ال ُيؤَخُذ به اجلاِهل -3343

ت املؤاَخَذةَم ازداَد الِعلُم باهللِ، كلّ  -3333  !اشتدَّ

ُد عليه املؤاَخَذة -3334  .  كَم أن للعامِلِ َمقام  عظيم، كذلك ُتشدَّ

* * * 

 ! ؛ ولو عاَمْلَته باحلياِء واالستحياِء، ألَكَلكالَوِقُح ُيتاُج إ  َوِقٍح  -3333

* * * 

  !أكثُر طبقٍة وفئٍة أخَشاها عىل اإلسالِم، ومستقبِل اإلسالم، هي طبقة وفئة الّشيوخ -3333

، وما نَفع، كَم قال تعا  -3331 َفََم اْخَتَلُفوا إاِلَّ ِمن َبْعِد َما :] الِعلُم إن َصاَدَف صاِحَب هوى أرضَّ

 . 37:اجلاثية[َبْغيًا َبْينَُهْم  َجاءُهْم اْلِعْلمُ 

* * * 
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اِة من ُيساوم البائَع حتى يصَل معه إ  سعٍر بْخٍس للمعروِض، فإن ُتقَّق له ذلك؛  -3333 من الّشُّ

وهكذا من الّشيوِخ، واجلَمعات، واألحزاِب اإلسالمّيِة املعارصة؛ .. ترَك املعروَض والبائَع، ومل يشرِت شيئًا 

ين، يظل الطُّغاة ُيساوموِن ِع احلنيِف، حتى يتنازلوا هلم عن َقْدٍر كبرٍي من الدِّ م عىل املباِدئ، وتعاليِم الّشَّ

َق للطغاِة ذلك، تركوهم يعانون تبعات تنازالهتم أماَم النّاِس، أو رموهم يف الّسجون، ثمَّ ال جيدون  فإن ُتقَّ

 ...! هلم باكَيًا 

 !  نكُر َمعُروفاً املنكِر؛ أن ُيصبَح امل نِ أخطُر ما يف السكوِت ع -3333

* * * 

اَك َنْعُبُد ]  -3333 ة، فال َنعُبُد َغرَيك [إِيَّ ك وحَدَك بالِعباِدة الظَّاِهرِة والباطِنة، اخلاّصِة والَعامَّ ] ؛ نخصُّ

اَك َنْسَتِعنُي  اَك َنْعُبُد ] عىل . 9:الفاُتة[وإِيَّ  [. إِيَّ

* * * 

ِقَرنَّ معروفًا؛ فقد تكوُن الربكُة فيه -3333  . ال َُتْ

 ** * 

ُب إ  اخلالِق العبُد أْنَسًا باخلالِِق، كلَم ازدادَ  -3333  . ازَداَد وحَشًة باملخلوق؛ إالَّ ما ُيقرِّ

* * * 

ك، ُيميَك من ََشِّ املجتَمع -3333  .اإلسالُم عندما ُيمي املجتمَع من ََشِّ

ُة التي َيسلُِبها اإلسالُم ِمنك من أْجِل اآلخرين، َيسلِبها من اآلخرين من أْجلِ  -3334  .كاحلريَّ

* * * 

ين -3333 ين، فتوّجه لتشويِه صورِة وسمعِة أتباِع الدِّ  !  أدَرَك العدو أن ال ُسلطاَن له عىل تشويِه الدِّ
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 ! نخطئ بحقِّ ديِن اهللِ كثريًا؛ عندما َنْحِملُه عىل التَّربير ملن َيأباُه، وَيرفُضه -3333

* * * 

 . قَف احَلقِّ واإليَمنإْن عَجْزَت أن ُتقيَم لَلسالِم َدولًة، ال َتْعَجْز أن تقَف مو -3331

 .إْن عَجْزَت أن ُتقيَم لَلسالِم َدولًة يف األرِض، ال َتْعَجْز أن ُتقيم له َدولًة يف قلوِب النّاسِ  -3333

ايَة للجيِل  -3333 حًا ودولًة َتليُق به؛ فأضعُف اإليَمِن أن ُنسلَم الرَّ إْن عَجْزنا أن نقيَم لَلسالِم رَصْ

 ! ساهم يستطيعون إنجاَز ما عَجْزنا عنهع.. الّتايل ناصعًة، طاهرًة، كاِملًة 

كثري  من األنبياِء َقَضوا نحَبهم، ومل يتمّكنوا من أن ُيقيُموا لَلسالِم َدولًة، فَم زحَزَحهم ذلك  -3333

تِهم األَساس وَت َأِن اْعُبُدوْا اهللَّ َواْجَتنُِبوْا الطَّاغُ :] عن الثَّبات عىل مباِدئ وقيِم اإليَمن، وامليض يف أداِء َمَهمَّ

 .14:النحل[

 .عليك أن تِقَف املوقَف الذي يقتضيه منك اإليَمُن، ثم بعد ذلك ليس لك من األمِر يَشء -3333

؛ فأنَت تنصُح اجليَل الذي تعيُش فيه، واألجياَل التَّاليِة، فتناُل  -3333 عندما َتِقُف موقَف احلقِّ

 ! فيه، واألجياَل التَّاليِة، فتناُل وزَرهم أجَرهم، وعندما تِقُف موقَف الباطِِل؛ فأنَت َتغشُّ اجليَل الذي َتعيُش 

* * * 

، وَظاَلم -3313 نيا من دوِن اهلل َُميفة؛ ُظلم   ! الدُّ

* * * 

احلة  -3314 وهكذا األهواُء والبَدع تروُج .. َتروُج البضاعُة الفاسدُة، عندما ُتفَقُد البضاعُة الصَّ

نَّة، وُيفَقد ُدَعاهُتا  !عندما ُتفَقُد السُّ

* * * 
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بُب فيها إذا َماَت اب -3313 أو ظامل سفيه .. ُن آدم انقطعت حَسناُته إالَّ ِمن َحسنٍة جاريٍة كان هو السَّ

؛ فيهبه من حسناتِه، ويأخُذ من سيئاتِه   ...!خيوُض فيه بغرِي حقٍّ

 .َقبَل أن تقوَل كلَمَتك، َفّكر باملخَرِج منها يوَم الِقياَمة -3313

* * * 

 ! َحْرث  ِمن غرِي َغْرسٍ  -3311

* * * 

 ! اطِل بعد متجيِده، واالعرتاِف بّشعيَّتِه؛ َمْدح  لهَنْقُد الب  -3313

 ! الباطُِل يريُد منك أن َتعرتَف بّشعّيته، وَتدخَل يف مواالتِه، ثم بعد ذلك ُقْل فيه ما ِشئت -3313

* * * 

نَساَن يِف َكَبٍد ]  -3313 ر. 5:البلد[َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ ٍة، وَتَعٍب، وِشّدة، وهو من البالء الذي قدَّ ه يف َمشقَّ

وكل إنسان ـ كان غنّيًا أم فقريًا، حاكًَم أم ُمكومًا، سّيدًا أم َمُسودًا ــ له حظُّه .. اهللُ لَلنسان يف هذه احلياة 

 !املقسوم من هذا الَكَبد، ريض من ريض، وَسِخَط َمن َسِخط

* * * 

صورًا عىل اإلرث وهذا ليس مق. 79:األنفال[َوُأْوُلوْا األَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَ  بَِبْعٍض ]  -3313

ود عن احلقوِق واحُلرمات؛  والّتواُرِث وحسب، بل هو يشمُل بذَل كّل خري؛ بَم يف ذلك النرّصة، والذَّ

 .  واجلاُر األقرب؛ له من احلقوِق ما ليس للبعيد.. فاألقربون أو  باملعروِف والنُّرصة 

وِر؛ أطفئ ناَر بيتك أوالً، ثم ن -3313 اَر جاِرك، ثمَّ ناَر األقَرِب فاألقرب إذا اشتعلت النرّياُن يف الدُّ

 .إليك؛ هذا حكُم النّقِل والَعقل
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* * * 

قون، وَينشطرون عىل أنفِسهم فَِرقًا ومجاعات، وعالمُة أهِل  -3333 م َيتفرَّ عالمُة أهِل األهواِء؛ أِنَّ

نَّة؛ أِنم جيتمعون وال َيتفّرقون  . السُّ

نَّةَعالَمُة أهِل األهواِء؛ أِّنم َيغضبون للبِدَعةِ  -3334 نَّة أِنم ال َيغضبون إال للسُّ  . ، وعالَمُة أهِل السُّ

* * * 

 !  عندما َتُد نفَسَك َمشُدودًا للمَعايِص والُعُقوق، فاعلم أنَّ َبالًء يف انتظاِرك -3333

* * * 

 !ِمن مشاكل الديمقراطّية أِنا ُتتكِم إ  األََحِق كَم ُتتكم إ  العامِل، سواء بسواء -3333

 !ة أِنا ُتملَك عىل اسرتضاِء، واستعطاف احلْمَقى، والّسفَهاءِمن مشاكِل الديمقراطيّ  -3331

 !ِمن مشاكِل الديمقراطّية أِّنا متنح األََحَق فرصًة ألن ُيكَم البالَد والِعباد -3333

* * * 

اإلسالُم هو الدين الذي آخى بني املاّدة والّروح، وجعل ُكالًّ منهَم ُمكّماًل لرسالِة اآلخر، من  -3333

 .  عىل آخر دوِن أن َيطَغى جانب  

* * * 

د  -3333 رُّ ومن جهٍة فهو لذيذ  .. اإلخالُص من جهٍة؛ َشاقٌّ ُيتاُج إ  ُمتابعٍة، وُمراقبة، وَيَقَظٍة، وََتَ

احة والّطمأنينة، ومعاِن اجلَمل ُكّلها ؛ ُيورُث يف النَّفس الرَّ  ! ومَجيل 

 . ال بَرَكَة يف الّرياء، إنَم الربَكُة كّلها يف اإلخالص -3333

* * * 
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عّية ذاِت العالقة باملسألة، ما مِ  -3333 ن مسألٍة فقهيٍَّة؛ إال ونِْصُفها متعّلق  بفقِه النُّصوِص الّشَّ

 ! والذي يستخفُّ بفقِه الواقِع؛ فهو َيستخفُّ بنصِف الِفقهِ .. ونِصُفها اآلخر متعّلق  بفقِه واقِع املسألة 

ه، وُمستقبلِه، ِمن غرِي عقيدٍة صحي -3333 َحٍة، كَمن َيتطاوُل يف الُبنياِن من ملن َينطلُق لِبناِء حارِضِ

 !غرِي أَساس

* * * 

ُكم بني َشْيَخني -3334  !  ُْتُكم بني َجْيَشني، وال َُتْ

* * * 

ِة، واملحّبِة، إ  أن ينتهَك أصحاُُبا حُرماِت اهلل، وَيركبوا  -3333 تظلُّ البيوُت عامرًة باخَلرِي، واملودَّ

ن بيوهَتم بأيِدَيم، وََيُدمون ما كان بينهم عاِمرًا، وَتنَقلُِب فيَخّربو.. املعايص، وُُيِْدُثوا ُفرجًة للشيطان 

 !  عليهم دياُرهم َبالِقع

، قال -3333  !   ؟...ملاذا : األعَمى؛ األعمى عن ذُنوبِه؛ فإذا ما نزَل به بالء 

، مع َفْقِد االْحرِتام -3331  . ال َصَداَقَة، وال ُحبَّ

* * * 

د، وإ  َمن ُينافح عنهم من األْتباع، أْعالُم أهِل البَدِع واألهواء، ُيتاجون إ   -3333 إطالٍء ُمتَجدِّ

اً  نَِّة يدافُع عنهم اهلل، وجيعل هلم ودَّ  .   بينَم أعالُم أهِل السُّ

* * * 

رُت يف تدوينِها، فنسيتها  -3333 األقالُم : صَدق من قال.. انقَدحت فكرة  مجيلة  يف ذهني، فتأخَّ

 !  َمطايا األذهان
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* * * 

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى الَ َتْقَرُبوْا ال]  -3333 تشمُل مجيَع الّطاعات؛ ألن مجيَع الطاعات . 51:النساء[صَّ

 . ُتتاج إ  العقِل، وُيشرَتط هلا العقل

* * * 

ومع ذلك َنغَفُل .. كلُّ ذلك بيِده .. موُتنا .. حياُتنَا .. َسعاَدُتنا .. أنَفاُسنَا .. َحَرَكُتنا .. ِرْزُقنا  -3333

 !َعن ِذْكِره؟

َفاْذُكُروِِن َأْذُكْرُكْم :] َت أن يْذُكَرك اهللُ، وتعرَف َمتى َيْذُكُرك، اْذُكْره، قال تعا إذا أردْ  -3333

 . البخاري"َنْفِِس  يف َذَكْرُتهُ  َنْفِسهِ  يف َذَكَرِِن  فإنْ  ":ويف احلديث. 392:البقرة[

 !  مع اخلالِق ُسبحاَنهُنبالُغ يف بياِن أَدِب املخلوِق مَع املخلوِق، وَنْغَفُل َعن أَدِب املخلوِق  -3333

* * * 

أن مجيَع : ُُيَمل عىل معنيني. 204:البقرة[الَ ُيَكلُِّف اهللُّ َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها :] قوله تعا  -3334

عيِة ابتداًء قد جاءت وفَق طاقِة اإلنساِن وُقدرتِه أنَّ التَّكليَف ُيرَفع لَعْجٍز : ثانيهَم. األحكاِم والتكاليِف الّشَّ

 .  ِحنِي رفِع الَعْجِز، وإزالِة أسبابِهطاِرٍئ، إ 

* * * 

 !َمن كان عابِدًا؛ فال جيعل من ِعَباَدتِه أَذًا للناس -3333

إنَّ احلَمَر إذا ِزيَد يف َعَلِفه ِزيَد يف َعَملِه؛ فقاَم : أَكَل ُسفياُن الّثوري ليلًة حتى َشبَِع، ثم قال -3333

ْبِح   ! فصىّل إ  الصُّ

* * * 
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م؛ موقُف احلرِب، والعَداِء، والَبغضاِء، والكراهّيِة،  والّطعِن، موقُف اآلخرين من اإلسال -3331

 ! ؟..من اآلخرين  ما هو موقُف اإلسالمِ : ثم بعد ذلك يَتساءلون.. والتَّآمر، واحِلصار، والتَّهجري 

* * * 

وح، فهو َيتناَزُل عن َمْعنَاه، وَعن الَغايِة من وُجو -3333 ِده، وُيصبُح عندما َيتنَاَزُل املرُء عن ِقيِم الرُّ

َعى   . الَبهائُم أهَدى منه َسبيالً .. ِجيَفًة َتْسَعى لرَِتْ

* * * 

؛ وهي التي ُتمُل صاِحَبها عىل مواجهِة ُتدّيات ومتطلباِت : الثَِّقُة بالنَّْفِس نوعان -3333 ممُدوَحة 

؛ وهي التي تكون بمعنى الُغرور والُعْجِب . احلياِة بثباٍت، وَعِزيَمٍة، وإيَمن ، التي ُتمُل صاِحَبها وَمذموَمة 

ظاّنًا أنه أقوى منها، .. عىل املغاَمِرِة واملَُقاَمرِة، واالقرتاِب من املحُظورات، واحلْوِم حوَل احِلَمى والّشبهات 

َر ُبا، أو ُتؤثِّر به   ! وَكثري  هم الذين خَيلِطون بني املعنيني.. فُيَزكِّي نْفَسه عىل اهلِل .. وفوَق أن َيتأثَّ

* * * 

يَن يف حياهِتم بطريقٍة خاطِئٍة، هم َُشكاء يف وْزِر َتَفِشِّ اإلحلاِد بنَي النَّاسال -3333  ! ذين ُيطبِّقون الدِّ

 ! اإلحلاُد يف أوروّبا؛ نَِتاُج االعتقاداِت واملََُمرَساِت اخلاطِئِة للكنيَسةِ  -3333

* * * 

بينَم الذين يف .. نَّ اهلَل هو اآلِمر املؤمُن يمَتثُِل األمَر اإلهلي، طاَعًة هلل، وثِقًة ُمطلَقًة باهلل، وأل -3333

؛ ال يمتثُِلوَن األمَر إال بعَد َمعِرفِة الِعّلة، واحِلكَمِة منه  ! قلوُِبم مَرض 

 .  إنَّ اهللَ ال يأمُر إالَّ بخرٍي، سواء  َعلِمَت احِلكَمَة من أْمِرِه أم ملْ َتعَلمْ  -3333

* * * 
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هم  -3334 ٍة من الكلمِة التي ال الكلَمُة التي َينتفُع ُبا الناُس يف حارِضِ وُمستقَبلِهم، أحّب إيّل ألَف مرَّ

هم  .  ينتفُع ُبا النَّاُس إالَّ يف َحارِضِ

هم وُمستقبلِهم؛ َحَسنة  َجارَية -3333  .  الكلمُة التي َينتفُع ُبا الناُس يف حارِضِ

* * * 

الَمِة من الِغيْ  -3333 ِة املُخاَلَطِة، سوى السَّ ِل والتََّكلُِّف، لو ملْ َيُكْن يف الِعْزَلِة، وِقلَّ َبِة والنَّميَمِة، والتََّجمُّ

وء  ":لَكَفاها َغنِيَمة، وكان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقول  .   "يف الِعْزَلِة راَحة  من ُخَلطاِء السُّ

َدَخلُت املسجَد لياًل فوجدُت ُفَضياًل وحَدُه َخْلَف املَقاِم، فحيَّيتُه، : قال إبراهيُم النَّخعي -3331

: ُتبُّ أن َتْكِذَب؟ قلُت : ال، قال: ما جاَء بِك؟ ُتبُّ أن َتغتاَب؟ قلُت : إبراهيم، قال: ن َهذا؟ قلُت مَ : فقال

ُن َلك؟: ال، قال ُن يل، وأتزيَّ  !  فُقْم َعنّي: ال، قال: قلُت ! ُتبُّ أن ُترائي؛ َتَتزيَّ

  !َأْخَفوا َذَواهَتم هلل، فأْظَهَرهم اهللُ، وأعىَل َشأَِنم، وِذْكَرُهم -3333

ه اهلل -3333  . َمن هاَنْت عليِه َنْفُسُه يف اهلل؛ أعزَّ

تِه عليَك، أن ال يرى يف َقْلبَِك إالَّ هو -3333 ، ال أَحَد أْغرَيَ منه؛ ومن َغرْيَ  . إنَّ اهللَ َغيور 

 .اللهمَّ إِنِّ أعوُذ بَِك ِمن َشاِغٍل؛ ُيْشِغُلني َعنْك -3333

* * * 

 . منيواليَ ، ةِ زاُل؛ باإلْقَراِر، أو البّينَ احُلْكُم كاَن وال يَ  -3333

 .  بّينَةِ الَع نَي مَ ال َيمِ  -3333

 .َمَع الَعنْي، ال ُيَقاُل َمَتى، وأْين -3334

* * * 
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ْتَوى بخالِف ُمراِد اهللِ ورسولِه صىل اهلل عليه وسلم؛ َيبتغي ُبا وجَه النَّاِس، فَ كلُّ َمن يفتي بِ  -3333

نيا، له نصيب  وافِر  من قولِه تعا  ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلكَِتاَب بَِأْيِدَيِْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا َفَوْيل  لِّ :] وَعَرَضًا من الدُّ لَّ

َّا يَ  ْم ممِّ َّا َكَتَبْت َأْيِدَيِْم َوَوْيل  هلَُّ م ممِّ وْا بِِه َثَمنًا َقلِياًل َفَوْيل  هلَُّ  . 79:البقرة[ْكِسُبوَن ِمْن ِعنِد اهلّلِ لَِيْشرَتُ

* * * 

اَك وَما ُيعَتَذُر ِمنُْه  ":ويف احلديِث .. َها َجرْبُ اخلواطِِر، ليَس َكَكِْسِ  -3333  . "إيَّ

* * * 

الةِ : قضّيتان ال ينبغي للّدعاِة أن َيتهاوُنوا ُِبَم مع النّاس -3331 ُك وما ُيؤّدي إليه، وَتْرُك الصَّ  ! الّشِّ

* * * 

َقى الَقوُل الَفْصُل ِقيَل يف املرأِة الَكثري؛ فريق  ُيبالُِغ يف َرْفِعها، وفريق  ُيبالُِغ يف َحطِّها، وَيب -3333

 . والَعْدُل فيها، َمَرّدُه إ  قاَل اهللُ، قاَل رسوُل اهللِ صىل اهللُ عليه وسلم

* * * 

احلرّيُة؛ هلا احلرّية؛ إذا سارت يف االَتاِه الذي ُيرِضيهم، وإالَّ فَلها الّسالِسُل، وأقبيُة  -3333

جون  ! السُّ

* * * 

الِة، أمر  بالّطهارة، وبكل ما هو من مقتضاها، أمر  بمقتضاه؛ فاألمُر ب ءِ األمُر بالِشِّ  -3333 الصَّ

ولواِزمها، واألمُر بالّزكاِة؛ أمر  بالعَمِل والتَّكّسِب، إْذ لوال العمل والتكّسب، ملا وِجد املاُل، وملا ُوِجَدت 

هاِد أمر  باإلعَداِد له؛ إْذ لواله ملا كان اجِلهاُد، وملا ُوِجد كاة، واألمُر باجلِّ  .الزَّ

* * * 
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ون حلسنَتِهم؛  -3333 ِمن عالماِت أهِل األهواِء؛ أِّنم ُيساؤون الستَقاَمِة املخالِِفني هلم، فال ُيِسَّ

 !ليبقى هلم ُسلطان  علِيهم

* * * 

فاِء، كانت، وال تزاُل، وَسَتْبَقى، وهي  -3333 معركُة احَلقِّ مع َطَريَف اإلفراِط والتَّفريِط، الُغُلو واجلَّ

ويِض .. األرَض وَمن عليها  مستمّرة  إ  أن َيِرَث اهللُ  رِب، والرتَّ وهذا َيستدعي من ُدعاِة احلقِّ َمزيدًا من الصَّ

 .للنّْفِس عىل معركٍة طويلِة األَمد؛ ِنايُتها بنهايِة احلياِة عىل هذِه األرض

* * * 

، وال َُتْمالنَِك عىل التَّخِّلِّ عن  -3133 عَتان، رائَِجَتان، ال َتصّدانِك عن احلقِّ
َثوابِت كلمتان َشائِ

ايب : وِقيِم ِدينِك  ! فالَعُدو َيسَتْخِدمُهََم هلذا الَغَرض.. إرَهايب، ووهَّ

* * * 

َبب -3134 ؛ وِمن أسَبابِه أن يكوَن بال َسَبٍب؛ لَتْعلَم أنَّ األَجَل إذا جاَء ال َيُعوُزه السَّ  !للموِت أسَباب 

* * * 

  كلِّ من َيصطاد ويأكل كَتَب عمُر بن عبد العزيز إ  عِدي بن أرطأة، وهي رسالة  إ -3133

ين وداَء، فلَمَّ َبلوَناَك وجدناَك عىل ِخالِف ما أّمْلناَك، : بالدِّ اَء، وِعََمَمَتَك السَّ تنِي ِمنَك جُمالََستَك الُقرَّ غرَّ

 ! قاَتَلُكُم اهللُ َأَما متُشوَن بني الُقبور؟

* * * 

ْنِب؛ َيفقد اإلحساَس باملالَمةِ  -3133 ْنِب  َمن َيفقد اإلحَساَس بالذَّ  !عىل الذَّ

ْنِب  -3131  !َعاَلَمُة موِت اجلَسِد َعَدُم االحَساِس باألمََلِ، وَعالمُة موِت الَقْلِب َعَدُم االحَساِس بالذَّ
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ْنِب : ال حَياَة ملَِن ُتناِدي؛ ُتقال -3133  . ملَِن ال ُيَساُء للذَّ

* * * 

َق قلب  بغرِي اهلِل؛ إالَّ وَتِعب -3133  . ما َتَعلَّ

* * * 

، والَغَراَم، والِعْشَق، واحَلقيقُة  الَكِذُب األكَثرُ  -3133 وَنه احُلبَّ َرَواَجًا، وُشُيوَعًا، وَتْصديقًا؛ ما ُيَسمُّ

َس نَِعاَجَها  ! ال َتْعُدو أنَّ ِذئاَبًا ُتريُد أن َتفرَتِ

، ونَِفاق -3133 ، وغشٌّ واِج؛ فهو َكِذب  واِج، وال يأيت ِمن َباِب الزَّ  .أيَُّم ُحبٍّ ال َيقَرُع َباَب الزَّ

* * * 

ُق األقوياِء َضْعف   -3133 ، وَتَفرُّ ة  َعفاِء ُقوَّ  .  اجتَمُع الضُّ

* * * 

ة -3143 ُم بجِميِع ِقواَك النَّْفسيَِّة، والَعقليَِّة، واجَلَسديَّ ُم بالَغَضِب؛ تَتَحكَّ  .عندما تَتحكَّ

* * * 

 .   ال نْملُِك شيئًا لِكي َنفِقَدُه؛ فنحُن وما نملُِك هللِ، وإّنا إليِه راجعون -3144

ْلَطُة، الّشهرُة، الثَّْروة : َك هَداِف ُدونِ ا اإلنسان، ُكلُّ األيا أَيُّ  -3143 إالَّ اهلل؛ فهو َهَدف  جيعُلَك .. السُّ

 . َتْسُمو، وَتْسَعَد يف ُدْنياَك وآِخَرتِك

 !؛ ُكلُّ يشٍء ُيصبُِح تافَِهاً عنىله مَ ء  يش يف احلياةِ  ْد عُ ؛ مل يَ اهللِ  د عنِ عِ تَ بْ ا تَ مَ نَد عِ  -3143

 . دافُِع عِن اهللِ ـ وهو الغنيُّ َعنْك ـ عىل َقْدِر ما ُيدافُِع َعنَْك، وأنَت الَفقرُي إليهعىل َقْدر ما تُ  -3141

 . اخُدِم اهلَل؛ خَيُدْمك ُكلُّ يَشءٍ  -3143
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* * * 

 . ُقْل يل َماَذا َتْقَرأ؛ َأُقْل َلَك َمن أنت -3143

 . ليَس املُِهمُّ َأْن َتقَرأ؛ إنََّم املهم َماذا َتْقَرأ -3143

 !؛ كََم املهم َكم َتْفَهم ممَّا َتْقَرأَرأَتقْ  ليَس املُِهمُّ َكم -3143

* * * 

َسيُموُت، وَسُتفاِرُقه وُيفاِرُقك؛ إال َعَمُلك فهو الَباِقي؛ وليَس َلك ِمن َعَملِك إالَّ  ُكلُّ يَشءٍ  -3143

 . َما َكان َخالَِصًا َصائَِباً 

ْنَيا وَما فِيها -3133  .َحَسنَة  َجارَية  لك َبْعَد املوِت؛ َخري  لك من الدُّ

* * * 

 .املََلل؛ أن َتعيَش حَياَتك ِمن َغرِي َعَطاٍء، وال َعَمل -3134

 . أْن َتِعيَش ِمن َغرِي َعَمل ؛الَفَشل -3133

 ! اليوُم الذي ال ُأعطي فيه َشيئًا؛ َيوم  َمريض -3133

* * * 

بَّاً  -3131
 . ؛ إالَّ إذا َكِرْهَت لن َتكوَن ُُمِ

 . ال َتْكَتِمُل املََحبَُّة ِمن َغرِي ُكْرهٍ  -3133

 .  ُكْرٍه؛ َتَذبُذب  ونَِفاقُحبٌّ ِمن َغريِ  -3133

ه -3133  .ال َتصحُّ وال ُتْقَبل َُمَبَّة يَشٍء إالَّ إذا َكرْهَت ِضدَّ
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ُل إال ُلَغُة احُلبِّ واملَح  -3133 بَِّة أَحبُّ للَمَساِمِع ِمن ُلَغِة الُكرِه والُبْغِض، وأَقلُّ ُكْلَفًة؛ وال َيكَتِمُل األوَّ

 ! باآلَخرِ 

اُم، واالهتََِمُم؛ إْن َزااَل، َزاَل ا: ُيْبنَى احُلبُّ عىل رْكنَني -3133  !الحرِتَ

* * * 

ُة الَكلَِمِت؛ ُتعَرُف بأَثِرَها عىل الُقُلوِب  -3133  . ُقوَّ

 .  الَكلَِمُة الطيّبُة مَع الَيِد احَلانَِيِة؛ َيْكَتِمُل الَعَطاء -3134

* * * 

 . أهنَُأ َفَرٍح؛ ما َجاَء بعَد ُحْزنٍ  -3133

، ما َجاَء بعَد ُعِْسٍ  -3133  . أطَيُب ُيِْسِ

، ال ُبدَّ ِمن ُعِْسٍ لك -3131  .  ي َتعِرَف ِقيَمَة الُيِْسِ

  .ال ُيْعَرُف الُيِْسُ ِمن َغرِي ُعِْسٍ  -3133

، َّشٌّ وَخرْي   -3133 ة  وَرَخاء  ، ِشدَّ ُكْم .. ] َهَكذا هي احَلَياُة ـ ِشْئَت أْم أَبْيَت ـ؛ ُعِْس  وُيِْس  لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ

 . 2:امللك[ َأْحَسُن َعَمالً 

* * * 

ار ليَس ُكلُّ  -3133 ًا، وَُمُْموَدًا؛ لِذا َتْبَقى َأْشَياء  يف َعامَلِ الُكْتَمِن واألَْسَ اٍف ُمِرُْيَ  .  اعرِتَ

* * * 

؛  -3133 مَجيُع الَفالِسَفِة واحُلَكَمِء ِمن َغرِي املسلمني ـ عىل اختاَِلِف ِمَللِِهم ـ ََتَمُعهم ِخْصَلة  واِحَدة 

 ...!املوِت وهي اخَلوُف والَقَلُق ِمَن املوِت، وَما بعَد 
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ِل ِمَن الّطريِق َيمِِش احَلكِيُم والفيَلُسوُف ِمن  -3133 ، َغرِي املسلمني بطريقٍة َسليمةٍ يف املُنَتَصِف األوَّ

ْحِف ِمَن الطَّريِق َيْبدُأ بالَعر ويف املنَتَصِف اآلَخرِ   ...! ِج، واحَلْبِو، والزَّ

ِل ابتَدائِيَحكِيم  مل هَتِده ِحكَمُتُه لَليَمِن؛ كطالٍِب جاِمعيٍّ يَ  -3113  !  فَشُل يف اختَِباِر َأوَّ

* * * 

َنب؛ له ُمْستقَبل  وظيِفيٌّ َمْرُموق -3114  !كلُّ َمن ُُيِْسن َهزَّ الذَّ

َجٍة ُيوَضُع فيها الَعامِلُ؛ وظيفة  َمْرُموَقة  يف َعْهِد الطَُّغاة -3113 ُل َثالَّ  . َأوَّ

اِم لُ ِد املِمن استقاللِه عَّم يف يَ  ،استِْقالُل َكلَمِة الَعاملِ  -3113 ل  إ  ُسفياِن الثَّوري، ظَر َرُج نَ .. وِك واحُلكَّ

؛ "اسُكْت؛ فلوالها لَتَمنَْدَل بنا امللوك  ":قال! نانري؟مُتسُك هذه الدَّ ! يا أَبا عبِد اهلل: ويف َيِده دنانري، فقال

 !ون أوساَخَهم بِناُح يل، َيمَس ادِ نَ ح ومَ ِس أي الستخدمونا كمََم 

* * * 

 !  عىل َصاِحبِه، أَشدُّ من فِتنَتِِه عىل َغرِيهفِتنَُة اجَلََمِل  -3111

* * * 

لعنِ ؛ يَ "ي عليه كِ ان  فأبْ مَ أيت زَ نه، فيَ ي مِ كِ اٍن فأبْ مَ أكوُن يف زَ  ":َمَثُلنَا َمَثُل الَقائِلِ  -3113   ! ي عىل األوَّ

* * * 

َر احلديَث عن احلريّ  -3113  !ةعندما َيرىَض املرُء لنَْفِسِه أن ُيَباع؛ ال ُيقُّ له أن َيتَصدَّ

ِة؛ َعطاء  َمُشوب  باألََذى؛ ال أْجَر فيه -3113  !  الَعَطاُء املُّشوُط بالتََّبعيَِّة والعُبوديَّ

* * * 
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التَّسلسُل الوظيِفيُّ عند الّظاملني؛ َيكوُن فيه السّيُد اآلِمُر َعبدًا َجاّلدًا عنَد َمن هو أعىَل ِمنه  -3113

لِسلُة عنَد الّطاغوِت .. عند َمن هو أعىل منُه رتبًة  ِرْتَبًة، واألْعىَل منه رتبًة َيكوُن َعبدًا َجاّلداً  إ  أن تنتهي السِّ

بنِي  ] األكرب؛ الّشيطان،  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاَن إِنَّ  . 48:يس[َأمَلْ َأْعَهْد إَِلْيُكْم َيا َبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

* * * 

َماُن َكِفيل  ُِبااألحَقاُد التي ال َتْقِدُر عىل َكْبِح مَجا -3113  . ِحها، الزَّ

 .   ما نَتَهاَتُر ألْجلِه اليوم، ُيْصبُح ُنكَتًة َغَداً  -3133

ْيُع التََّفلُّت -3134 ؛ َوُهَو ََسِ ِحُم َعِزيز   !الرَّ

* * * 

َعَفاء -3133 َباُن ُيظِهُر َشجاَعَتُه؛ ِعنَدما َينَفِرُد بالضُّ  !  اجلَّ

َباُن ُيظِهُر َشجاَعَتُه؛ َبْعَدما َيضَمُن غ -3133  !َياَب الُفرَساناجلَّ

* * * 

 . 95:الزخرف[َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ] ، ، وَجْهِل ُشُعوُِبمقّوُة الطُّغاِة؛ ِمن َضْعِف  -3131

 !التَّجهيُل، والتَّجويُع، والتَّخويف: الطَُّغاةِ ُحكِم َركائُِز  -3133

،: ُجنوُد  الطُّغاِة ـ َعىل َمَداِر التَّاريِخ ـ أرَبَعة   -3133 ؛ ال لوَن له،  ُمفتِي َرِخيص  وُمَثقَّف  منَافِق 

د ، وَجالَّ  .وراِقَصة 

ُق لكلِّ َطاِغية -3133 ُق لَطاغيٍة؛ ُيصفِّ  ! الذي ُيَصفِّ

* * * 

 . آَفُة النَّْقِد؛ التَّعِميم -3133
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 . الظَّنُّ َدليل  عىل َعْقِل َصاِحبِه -3133

* * * 

 . َخرُي ما َتنَشِغُل به؛ ِعيوُب َنْفِسك -3133

 . ِسكإْن كنَت باكِيًا؛ فابِك عىل َنفْ  -3134

 وال يشَء باألْقواِم أْرَدى من اجَلْهلِ ... أَشدُّ عيوِب املْرِء َجْهُل ُعيوبِِه : وقد صدق القائل

* * * 

 .عنَدما َتنَْعطُِب املَفاِهيُم، َينَْحِرُف املِسرُي، وإلصالِح املِسرِي ال ُبدَّ أوالً ِمن إصالِح املَفاِهيم -3133

 .  َو أيَّ عملّية ُِِنوٍض وإْصاَلحَتصحيُح املَفاِهيِم؛ اخلطوُة األوَ  نح -3133

* * * 

، ثم مَ الصَّ  دونَ  عَ صىل اهلل عليه وسلم للذي ركَ  هُ ؛ قالَ "ال َتُعْد  ،اً ِحرَص  اهللُ زاَدكَ  " -3131 ى؛ َش فِّ

بوي النَّ  ا إ  هذا األسلوِب نَ ا أحوَج مَ .. وِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم رُس  معَ  بالركعةِ  انِ حرصًا عىل االتيَ 

وُنثنِي عليه  وا فيه،د أصابُ ا قَ مَ  رين؛ فننصُف اآلَخ  أعَمَل صّحَح أن ن ريُد ؛ عندما نُ َتصِحيِح اخلَطأ يف يمالعظِ 

 !أوا فيهالذي أخطَ  ِب انِ اجلَّ َتصِحيِح إ   هَ أن نتوجَّ  قبَل  َخرياً 

* * * 

ل -3133 ُة؛ التََّحمُّ  .   القوَّ

رِب؛ الظَّْفُر، وَعَواِقُب الَعَجَلِة؛ النَّ  -3133  . َداَمةَعَواِقُب الصَّ

* * * 

َ يل كيَف أكوُن َسعيداً  -3133  ! ليست املَهاَرُة أن ُتطالَبني بأن أكوَن َسَعيَدًا، وإنَم املهاَرُة أن تبنيَّ
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باِت املسَتقَبِل  -3133 عاَدَة عن طريِق نسياِن املَايِض، واالنِخاَلِع ِمن احَلارِض، وِمن ُمتطلَّ َينشُدون السَّ

، وهُروب  ِمن الواِقِع، ومن املسؤولّيةِ  ـ وهذه!ـ ُيسّمون ذلك بسعاِدة اللحَظةِ   !يف َحقيقتِها أنانيَّة 

 !ُسعداُء الّلحظِة؛ مَثُلُهم كَمثِل َمن ُيشاِهُد فِْلًَم؛ َتنَتهي َسعادهُتم بانتِهاِء الِفْلم -3133

عَ  -3133 م آَثُروا َسَعاَدَة الّلحَظِة، عىل السَّ  !اَدِة األَبدّيةَهاَلُك األَمِم الظَّاملِة ِمن قبل؛ َسَبُبُه األَساس أِنَّ

عاَدُة َتزيُد وَتنْقُص، َتضُعُف وَتقَوى، عىل َقْدِر  -3134 ِمَن النَّهايِة؛ ال َسَعادَة إال بِطاَعِة اهللِ، والسَّ

 . طاَعتِك هلل

ِن املَُتديِّن -3133  ! َشَقاُء املتدّيِن ليَس َدلِياًل عىل ُبْطالِن التَّدّيِن، وإنََّم َدليل  عىل ُسوِء وَخَطأ َتَديُّ

 * ** 

ب: اثنان َيعِرَفان ِعنَواَنك باْتقان -3133 ، وُُمِ  !عُدوٌّ

* * * 

 ! املوُت ُيسكُِته، وإ  األَبد.. أعىل َصوٍت، وَضِجيٍج، وَصَخٍب  -3131

ُه َتقيَّةً  -3133  ! ََشُّ املََعاِرِف؛ َمن َتودُّ

اً  -3133 ًا، فأصَبَح ِمرْتَ  !كاَن فرِْتَ

 ! يل أن َيكوَن َمَعَك َشْيَطاناً ِمَن النَّاِس َمْن ُيِريُدك َمَعُه َمَلَكًا، وهو ال ُيَبا -3133

* * * 

ُموه -3133  .َمن رأيُتُموه َُيرِتم العْقَل؛ فاحرِتُموه، وَمن رأيتموه ُيعظِّم الَعْقَل فاهتَّ

* * * 
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؛ أْعالُه كاجِلَباِل؛ وهو ال خيفَ  -3133 ِة؛ وهو خَيَفى عىل الكرِْبُ َدَرَجات  رَّ ، وأْدَناُه كالذَّ ى عىل الَعَوامِّ

ةٍ ذَ  ثقاُل مِ  لبِهكاَن يف قَ  من دخُل اجلنَّةَ ال يَ  ":ويف احلديث.. كثرٍي من اخَلواصِّ    ." ربٍ كِ  من رَّ

، فبعُضُه يف  -3133 ، واحتَِقاُر اخَلْلِق؛ وهو َمراتِب  وَدَرَجات  ؛ وهو َمراتِب  وَدَرَجات  ؛ َردُّ احَلقِّ الكرِْبُ

ِة واخَلَفاء قَّ ِة يف الدِّ رَّ  ! الوُضوِح كاجِلَباِل، وَبعُضُه كالذَّ

3134-  ، اُم اخَلْلِق؛ وهو َمَراتِب  وَدَرَجات  ، واحرِتَ ؛ وهو َمراتِب  وَدَرَجات  التَّواُضُع؛ ُقُبوُل احَلقِّ

ِة واخَلَفاء قَّ ِة يف الدِّ رَّ  ! فبعُضُه يف الوُضوِح كاجِلَباِل، وَبعُضُه كالذَّ

؛ ِذلَّة  وَغْفَلة، ُسئَِل عبُد اهلل بن املُباَرك -3133 ِ ُ عىل : ما التَّواُضع؟ قال: التواُضُع للُمَتَكربِّ التََّكربُّ

ين  !املَُتَكربِّ

* * * 

اً  -3133 ُة ال ُُتيُل احَلقَّ باطاًِل، وال الَباطَِل َحقَّ  ! األكَثريَّ

 !اخَلَطُأ؛ َخَطأ ، َمهََم َتكاَثر النَّاُس عىل َتْصويبِه -3131

اِر عىل اخَلَطأ ال ُيوَجُد َخَطأ َيسَتعِِص عىل اإلْصالِح، ال َتشَمُلُه التَّوَبُة؛ سوى َخَطأ -3133  . اإلرْصَ

ُل خطوٍة نحو إْصالِح اخَلَطأ؛ االعرتاُف به -3133  . أوَّ

* * * 

، ة  ليّ جاهِ  زعة  ؛ نَ "املًا املٍ ُكْن ظَ بظَ  َت وإذا ُبلِيْ  ":لأ القائِ بَد ، عىل مَ لمٍ بظُ  لمِ الظُّ  هةُ مواَج  -3133

     .منها ء  الُم برياإلْس 

* * * 

اُم ُتنِِس َبْعضَها َبعَضًا؛ فَِسَّ  -3133 اَءَهااأليَّ اؤَها ُينِِْس ََسَّ اَءَها، ورَضَّ  ! اؤَها ُينِِْس رَضَّ
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ْنَيا؛ ملَن َشَكَر، َوَصرَبَ  -3133 نيا ُكّلها ـ فإنَّ له َمِعيَشًة َضنَْكاً .. الدُّ  ! وِسَواه ـ لو ِسيَقت له الدُّ

* * * 

 .ُء نافَِعًا، اإلكَثاُر منه َضارٌّ َمهََم كاَن الِشَّ  -3133

واء -3134  . يف الَتَعاطِي َمَع األْشَياء ؛ االعتَِداُل َسّيُد الدَّ

* * * 

 . ِذلٌّ يف َطاَعٍة َخري  من ِعزٍّ يف َمْعصَيةٍ  -3133

 . َقلِيل  يف احَلاَلِل َخري  ِمن َكثرٍي يف احَلَرامِ  -3133

* * * 

يِع، وَضْعف  يف اإليَمِن : َدوافُِع ِخياَنِة األوَطانِ  -3131 ِ الَفْقُر واحَلاَجُة، واحِلْرُص عىل االستِْغنَاِء الِسَّ

َعاَمةِ و َياَسِة والزَّ  !ُشُعوِر االْنتَِمِء، وَشْهوُة ُحبِّ الرِّ

* * * 

 .  ِمن َعالَماِت ِرَضا اهلِل َعنْك، ِرَضاك َعنه -3133

 ! ِمْن َنْفِسَك َتْعَلم أنَّ اهلَل َراٍض َعنَْك أْم ال -3133

ِعي، وبِقَضائِه الَكْوِِن  -3133   .ِمن ِرَضاَك َعِن اهللِ؛ أن َترىَض بُِحْكِمِه الّشَّ

 * ** 

َفاه -3133 َراح، َتْصُمُت الشِّ ُم اجلِّ  ! عندما َتَتَكلَّ

َقْطَرُة َدْمٍع َتنَْهِمُر َخشَيًة ِمَن اهللِ، وَقْطَرُة َدٍم َتِسيُل يف َسبيِل : َقْطَرَتان أْصَدُق من أْلِف لَِسانٍ  -3133

 . اهلل
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* * * 

ا َخرْي  -3333  .ِعَباَدُة اخَلَفاِء خري  من ِعباِدِة الَعَلن، وكالَُهَ

اٍت عىل ُحبِّ النَّاِس َلك؛ فإذا أَحبَّك اهللُ، أَحبَّك النَّاُس ال ُتذِهْب  -3334  . َنْفَسك َحَِسَ

 .إذا َمَشيَت يف َفاَلٍة، َصلِّ هللِ ركَعَتني؛ فهي َعْطَشى لَِسَجداتِك أكَثر ِمن َعَطِشَها للَغْيث -3333

* * * 

 !ُقْم بَِواِجَباتِك، َقبَل أن ُتطالَِب بحُقوِقك -3333

ُرك ملَواِقِفك؛ يُ  -3331  .  فِقُدك املْصَداقّيَة أَماَم النَّاستنَكُّ

ِمن النَِّفاِق؛ أن َيِقَف املرُء املوِقَف؛ فإن ناَل الُقبوَل عند الغالِبيَِّة ـ أو يف مرَحلٍة من املراِحِل ـ  -3333

ه مل َيْسَمْع بِه َر له؛ وَنأى َعنُْه؛ كأنَّ فَض واإلعراَض، َتنَكَّ  !َتَباَهى ومَتَاَهى به، وإن َناَل الرَّ

ر ملوِقِفه عند انقضاِء املْصَلحةِ ال -3333  !ذي َيِقُف املوِقَف ملْصَلَحٍة؛ َسَعان ما َيَتنكَّ

َر له؛ قد َتد يف َغِدَك َمن ُيثنِي عليه  -3333 إن مل َِتْد يف َيوِمَك َمن ُيثنِي عىل َموِقِفك َخريًا، ال َتَتنَكَّ

 ! َخرياً 

َغِده، وَكم ِمْن َموِقٍف ُمْسَتْحَسن  يف يوِمِه، َكْم ِمْن َموِقٍف ُُمَاَرب  يف َيوِمِه، ُمْسَتْحَسن  يف  -3333

 !  ُُمَاَرب  يف َغِده

َجال -3333 ُر الرِّ ُم، وُتؤخِّ   .  املواِقُف ُتْفِرُز، وُتَقدِّ

* * * 

يخوَخَة وِعَللَها النَّْفسيَّةِ  -3343  .َمن كان َصِديقًا للكَِتاِب والَقَلِم؛ ال َيعرُف الشَّ

* * * 
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نَِّة  -3344 ه َدائم  ال َينَقطِعأمَجُل ما يف َنعيِم اجلَّ ُه َداِئم  ال َينَقطِع، وأَشدُّ ما يف َعَذاِب َجهنَّم أنَّ  .أنَّ

* * * 

اُر واملنافُِقون، وبَم َتسَمُع ِمنهم ِمن أَذى، فاْفَزْع إ  التَّسبِيِح  -3343 إذا َضاَق َصدُرك بَم َيقوُل الُكفَّ

ظِيم ـ وإ  اإلكَثاِر من الّسُجوِد؛ َيذهُب عنك ِضيُق بَِحْمِد ريِّك ـ ُسبحاَن اهلِل وبِحْمِده، ُسبحاَن اهللِ العَ 

ْدِر، كَم قال تعا  َك َيِضيُق َصْدُرَك بََِم َيُقوُلوَن :] الصَّ اِجِديَن . َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَّ َن السَّ َك َوُكن مِّ َفَسبِّْح بَِحْمِد َربِّ

اِجِد وهو َساِجد  ِمن أي وُكْن ِمَن الَعابِِدين، وَخصَّ من الِعبادَ .  90-97:احلجر[ ُجوِد؛ لُِقرِب السَّ ِة السُّ

ه  .َربِّ

* * * 

تِه وِغَذائِه إ  آِخِر َساَعٍة ِمن  -3343 ي َقائِم  عىل االعتَِداِل والتَّْقلِيِل؛ مَتَتََّع بَِصحَّ
َمن كاَن نَِظاُمُه الِغَذائِ

   .   َحَياتِه

* * * 

ُب بِه إ  اهلل، مما يُ لِ ْد والعَ  ِب جِ الوا عنِ  ائد  ي، زَ عِ طوُّ تَ  لٍ عمَ  اُن؛ كلُّ َس اإلْح  -3341 ن مَ فإن أدْ ..  َتَقرَّ

ـ وَحْسب ينئٍذ حِ .. ه لِ ه وعمَ وكِ عىل سلُ  َب الِ ، والغَ اةٍ حيَ  نهَج مَ  بَح ى، إ  أن ُيْص نَ ذا املعْ ُبَ  انِ َس عىل اإلْح  املرءُ 

  . " اكَ رَ يَ  هُ اه فإنَّ رَ تَ  نْ كُ تَ  ملْ  ، فإنْ راهُ تَ  َك كأنَّ  اهللَ تعبدَ  أنْ  ":ةِ املرجوَّ املنشوَدِة، والثَّمَرِة  َغاَيةِ ل إ  الِص يَ ـ 

َياُر وَتْزَدِهر -3343 ْفُق، واإلْحَسان: ُخُلَقان ُِبََم َتْعُمُر الدِّ  .الرِّ

* * * 

ة -3343 بنَي ِمنه، ال ُيرَجى ِمنْه َعْدل  يف الَعامَّ ٍة َنْفِسِه وأْهلِه، واملَقرَّ  .َمْن ال َيْعِدُل يف َخاصَّ

* * * 
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 !  املنَِي بألِسنَتِنَا، وُنِعينُهم بأْعََملِنَاَنْلَعُن الظَّ  -3343

ُموَع؟ -3343  !َنْلَعُن الظَّاَلَم، ُثمَّ ُنْطِفُئ الشُّ

* * * 

 . ةِ حَّ والصِّ  ةِ يَّ عِ اقِ الوَ  نَ مِ  ري  ثِ كَ  فيهِ  اهُ نَ عْ ن مَ كِ ًا، لَ يثَ دِ َح  ؛ ليَس "ُكم ليْ وا ُيو َّ عَ ونُ كُ كَم تَ  " -3343

   .ةِ حَّ والصِّ  ةِ يَّ عِ اقِ الوَ  نَ مِ  ري  ثِ كَ  فيهِ  اهُ نَ عْ ن مَ كِ لَ  ًا،يثَ دِ َح  يَس ؛ ل"وكِهم لُ النَّاُس عىل ِديِن مُ  " -3333

ِة اإلْنَسانِيِِّة، -3334 ُث َشْعَبُه الِقَيَم احلَضاِريَّ  احَلاكُِم األْكَثُر َنْفَعًا، واألَْبَقى ِذْكرًا؛ هو احَلاكُِم الذي ُيورِّ

ةَيْقَتاُتوَن ُبا َبْعَد َرِحيلِِه، َما َبِقَيت فِيه  .  م تِْلَك الِقَيم احلَضاِريَّ

* * * 

، ءِ ََم لَ يف العُ  ُص رْ ، واحلِ وكِ يف امللُ  ةُ دَّ احلِ : ُح بَ قْ أَ  ةٍ الثَ ، وهي يف ثَ ة  يَح بِ قَ  اءَ يَ ُة أْش الثَ ثَ  ":ةِ مَ يف احِلكْ  -3333

 . " اءِ يَ نِ ُل يف األغْ والُبْخ 

* * * 

 .أْبَلُغ الَوْصِل وأْعَظُمه؛ َما كان هللِ، وأنَت َلُه َكاِره   -3333

* * * 

رْب  -3331  . ال َتْسَتْعِجل احَلَراَم؛ فاحَلاَلُل َينَتظُِرك َخْلَف َقنَْطَرٍة، اْسُمها الصَّ

ابرين ِمنَّا عىل َطاَعتِه -3333  .ُيؤّخُر اهللُ الَفَرَج، وُيؤّخُر احَلاَلَل؛ حتَّى َيْعَلَم الصَّ

رِب؛ َتَرقَّب الَعَطاَء املُْدِهش -3333  !   إْن نَجْحَت يف اختَِباِر الصَّ

 * ** 

 !ِجنَاَيًة؛ التي ََتنِي عىل ِقَيِم اخَلرِي يف ُنُفوِس النّاس أْعَظُم اخَلَطاَيا -3333
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* * * 

؛ أْعاَلَها الذي َيْرَبُح َنْفَسه -3333 َعة  وَكثرية   . األرَباُح ُمَتنوِّ

 !ما ِقيَمُة أْن َتكَسَب ُكلَّ يَشٍء، ُثمَّ َْتَِسُ َنْفَسَك  -3333

* * * 

 ...!ُت اهلَل يف أْن أشُتَمك قد اْسَتَخرْ : قاَل يل أَحُد املَشايخ -3333

 َفاَت هذا اجَلاِهل أنَّ االْستَِخاَرَة ال َتكوُن يف َمْعِصَيٍة، وال يف َطاَعٍة، إنََّم َتكوُن يف أْمٍر ال ُيعَرُف َخرُيه ِمنْ 

ه  !ََشِّ

* * * 

ْ ِمْن ِصْدِق َما َتُقول، واحَلاَجِة إ  َما َتُقول، َقْبَل أْن َتُقول -3334  . َتَبنيَّ

* * * 

الً  -3333 َها َمرُهوَنة  بإْصالِح اإلْنَساِن أوَّ ِة، واالجتَِمِعيَِّة؛ ُكلُّ َياِسيَِّة، واالقتَِصاِديَّ  .  اإلْصالَحاُت السِّ

، وإذا َصُلَح َصُلَحْت  -3333 ، واالْزِدَهاِر، والتََّحَّّضِ  . إَذا َفُسَد اإلْنَساُن؛ َفُسَدت مَجيُع َمَشاِريع ِالنُُّموِّ

 ! طاَِلِق َنْحَو َصاَلِح املْجَتَمَعاِت أو َفَساِدَهااإلْنَساُن َزاويُة االنْ  -3331

ِّ ـ كاَنت، وال َتَزاُل، وَسَتْبَقى ـ  -3333 ، وبنَي ُدَعاِة الّشَّ نَاَفَسُة الُكرْبَى واألَساس، بنَي ُدَعاِة اخَلرْيِ
املُ

 ! َحْوَل اإلْنَسان

* * * 

ِغري -3333  . الَكبرُِي َُيَتاُج إ  َحنَاٍن، كََم الصَّ

* * * 
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3333-  ْ ْهدَمْن مَل ْق َمْعنَى الزُّ ْنَيا، وِزينََتَها، مَل َيَتَذوَّ  !  َيْسَتْطِعْم الدُّ

ْنَيا َعليه، ال ِعنَد إْدَباِرَها -3333 اِهُد ِعنَد إِْقَباِل الدُّ  ! ُيْعَرُف الزَّ

* * * 

َف َعليك -3333 اًل ألْن َيَتَعرَّ  .ليَس ُكلُّ امِرٍئ ُمَؤهَّ

َر بِكأنا أْعِرُفُه َعن ُقْرٍب؛ ِعباَرة  َيُقوهلُ  -3313  ! ا ُكلُّ َمْن ُيريُد أْن ُيَشهِّ

* * * 

 !َرِحَم اهلُل َصِدْيَقًا كاَن يف إْدَباِره َكََم يف إْقَبالِه -3314

ِديِق ُمؤملِ  -3313 ْع يف اْنتِقاِء األْصِدَقاِء؛ َفَغْدُر الصَّ  !ال َتَتَِسَّ

* * * 

؛ َمْن ال -3313  .اِرسَينَْجح فِيها، ال َتنَْفعُه َبِقيَُّة املَد  احَلَياُة َمْدَرَسة 

 . َغاَيُة املَداِرس؛ أْن َتنَْجَح يف َمدَرَسِة احلَياة -3311

* * * 

جاِل إ  اهللِ ":قال رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم -3313 " . متفق عليه "اخَلِصُم  األَلدُّ  َأْبَغُض الرِّ

ى، وَفَجَر يف اخُلُصوَمةِ  ،ةِ ومَ ُص اخلُ  ديُد أي َش ؛ " األَلدُّ  احَلُقوُد  ؛" اخَلِصمُ " و .فإذا خاَصَم َباَلَغ، وَتَعدَّ

جاِل إ  اهلل  "فهذا .. ال َينَْقطُِع عنها بُِسهوَلٍة اهلا، عَ يف افتِ  ُق احلاذِ  رُ ، املاهِ ةِ ومَ ُص يف اخُل  ائمُ الدَّ   !"َأْبَغُض الرِّ

* * * 

ة، ومع ذلك ِقلَّة هم الذين َيلَتِفتُ  -3313 ُة األْضَعف يف َجَسِد األمَّ  !ون إليهاجلانُِب األْخاَلِقي؛ اخَلارِصَ

 .   إذا َفَسَدت الُقْدَوُة؛ َفَسَد املُْقَتِدي، وإذا َصُلَحْت؛ َصُلَح  -3313
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َتُه، اْسَتْأَمَنه اهللُ َعليِهم -3313  .  ُكلُّ امِرٍئ ـ بَِحْسب َمْوِقِعه ـ ُقْدَوة  ملَِن ُهم َُتْ

ُلوِك وا -3313 بيُة األْخالِقيَُّة َتكوُن بالُقْدَوِة احَلَسنَِة، وَعن طريِق السُّ ْ َّا َتُكوَن بالَقْوِل، الرتَّ لَعَمِل أكَثُر مِم

 .   والتَّْوِجْيِه النََّظِري

* * * 

َف، وأَجلَّ هذا النَِّداء اخّلالِد؛ . 94:العنكبوت[ َيا ِعَباِديَ ]  -3333 َما أمَجَل، وأْعَظَم، وأْكَرَم، وأَْشَ

ْفِق، واللْطِف،  والِعنَاَيِة، َحبَِّة، والَواليِة،إنَّه ُمُفوف  بأمَجِل َمَعاِن املعيَِّة، واالنتَِساِب، واالْختَِصاِص، واملَ  والرِّ

ِة  َْحَ َفاُت الُعْلَيا ..والرَّ َمواِت واألرِض؛ الذي له األْسَمُء احُلْسنَى، والصِّ  !  ِمن َربِّ السَّ

* * * 

، وأَجلُّ  -3334 ُهَو :] ْسأَلِة، جواُبهَمْهََم َصعَّدَت يف امل.. ال َتَتَهيَّْب ِعَظَم املَْسأَلة؛ فاهللُ أْعَظُم، وأَعزُّ

 . 9:مريم[ َعَِّلَّ َهنيِّ  

ه احُلْسنَى، وِصَفاتِه الُعْلَيا، ثم ُيِِسء به الظَّنَّ  -3333
 !أعَجُب ملَِن َيعرُف اهللَ بأْسَمئِ

* * * 

ر -3333 وَرَة، وأْعَرُضوا عِن املَُصوِّ  !َعَبُدوا الصُّ

 !م َيْذُكُرون َغرَيه َكثرِياً ألِنَّ . 352:النساء[إاِلَّ َقلِياًل  َوالَ َيْذُكُروَن اهللَ]  -3331

* * * 

 !   اهلُروُب إ  اإلحَلاِد؛ ُهُروب  ِمَن االمتَِحان، وَقاَعِة االْختَِباَرات -3333

* * * 

نيا إالَّ بالَكثرِيِ  -3333 ين بالَقلِيِل، وال َنْرىَض ِمن الدُّ  . َنْرىَض ِمَن الدِّ
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* * * 

 ! األْرَواح ؛ َتآِخيَأْوَثُق األَوارِص  -3333

  .َقُرَبت وإنْ ُن، األَْرَواُح، َتنَاَفَرت األْبَدا إَذا َتنَاَفَرت -3333

* * * 

، والَكِذِب، -3333 ا ُتَسلِّم َصاِحَبَها ِمن آَثاِم الِغْيَبِة، والنَِّمْيَمِة، والِغشِّ ْ َيُكْن يف الُعْزَلِة إالَّ أِنَّ  لو مَل

َياِء، واخُلُصوَماِت، وَغرِيَها واحَلَسِد،  .َلَكَفاَها َُمَْمَدةً .. ِمَن املُوبَِقات  واخِلَياَنة، والتََّكلُِّف، والرِّ

ا، وَيْعِرف واِجَباهِتا، وَيَتَفاَدى َُماِذيَرَها -3333 َمد؛ ملَِن ُيْتِقن َمَهاَراهِتَ  ! اخُلْلَطُة ُُتْ

* * * 

 . يف االْنتَِصاِف  افِهِ بُِح َظاملًا؛ إلَْسَ َكْم ِمن َمْظُلوٍم ُيْص  -3334

* * * 

فِق، واإلْحَسانُتْبنَى البيوُت وَتْعُمُر باإلْسالمِ  -3333  .    ، والرِّ

ْوَجِة َسواء  بَِسواء -3333 ْوِج عىل َزْوَجتِه؛ جيوُز فيِه للزَّ  . ما جَيُوُز فيِه َكِذُب الزَّ

ِة، َكِذب   -3331 ِحِم، وإْعَمِر البيوِت باملََحبَِّة، واملَودَّ  .ليَس فِيََم َيِزْيُد ِمن أَوارِصِ الرَّ

* * * 

َيقوُل َلَك .. ِجي املْخُلوَق، وَتْسَتغيُث باملْخُلوِق، وَتْدُعو املْخُلوَق ِعنَْدَما َتْسأل املْخُلوَق، وُتنَا -3333

بُّ ُسبَحاَنه َة لُه، وَتَرْكَتنِي : الرَّ أْيَن أَنا ِمن ُسؤالِك، وَحاَجتِك، وأَنا األْقَرُب .. َسأْلَت َمْن ال َحْوَل وال ُقوَّ

 ! إلْيَك، والَقاِدُر َعىل إَجاَبتِك؟

ه بَِحا -3333  !ال جيَتِمَعان.. َيا َرب : ثمَّ َنُقوُل .. َجتِنَا إ  املْخُلوِق َنَتَوجَّ
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  اً كَ َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنْ ] ؛ َعن ِعَباَديت، وُدَعائِي [ َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري:] قال تعا  -3333

 .325:طه[

* * * 

؛ َتْفَعُل أو ال َتْفَعل، َتُقوُل أو ال َتُقول -3333 َا َداُر َعَمٍل أنَت يف ُدنَياَك َُمَريَّ  أما يف ُأْخَراَك؛ ال .. ؛ ألِنَّ

ُة االختَِيار، حتَّى الَكاَلَم؛ ال َتْقِدر عليه إالَّ أْن ُيؤَذن لك فيه، وَبْعَد  أن ِخرَيَة َلَك يف يَشٍء، ُتْسَلب ِمنَْك ُحريَّ

ا  َد َلَك َماذا َتقوُل، وَكْم ِمَن الَكلََِمِت واألَْحُرِف َتُقول؛ ألِنَّ َفاَعُة ] َداُر َجَزاٍء وِحَساٍب ُُيَدَّ َيْوَمئٍِذ الَّ َتنَفُع الشَّ

َْحَُن َوَريِضَ َلُه َقْوالً  َيَتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَْحَُن َوَقاَل َصَواباً  ال . ]389:طه[إاِلَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ

ُكُم َبْينَهُ  املُْْلُك َيْوَمئٍِذ هللِ. ] 10:النبأ[ ارِ  ملَِِّن املُْْلُك اْلَيْوَم هللِ  . ]94:احلج[ْم َُيْ فاْغَتنِْم . 34:غافر[ اْلَواِحِد اْلَقهَّ

 .َزَمَن ِخرَيتَِك، لَِزَمٍن ال ِخرَيَة َلَك فِيه

* * * 

 ! الذين ُيعَتَقُلون بِتْهَمِة ِخَياَنِة الَوَطنالنَّاِس وَفاًء للَوَطِن؛  أكَثرُ  -3333

 !ن َتِعْيَش فيِه َكَشاِهِد ُزوٍر؛ َهاِجْر ِمنْهُ ِزُمَك َبأالَوَطُن الذي ُيلْ  -3333

* * * 

ًا، أو  -3334 نََك، وَطاَعَتَك، وِعَباَدَتَك، وَتَرى لِنَْفِسَك بَِذلِك َعليه َحقَّ ؛ أْن مَتُنَّ َعىل اهللِ َتديُّ أْسَوُأ املَنِّ

 ]. 7:الزمر[َغنِيٌّ َعنُكْم َواَل َيْرىَض لِِعَباِدِه اْلُكْفرَ  إِن َتْكُفُروا َفإِنَّ اهللََّ] أنََّك بِذلِك َقْد أْسَدْيَت إلِيِه َمْعُروَفًا 

ََم َيِضلُّ َعَلْيَها    . 53:الزمر[َفَمِن اْهَتَدى َفلِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّ

* * * 

ة  ُمَتَخلَِّفة -3333 َها؛ ُأمَّ
َتِفي باَِلِعبِْيها، وُمَغنِّيها أكَثُر ِمْن ُعَلََمئِ ُة التي َُتْ  . األُمَّ
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* * * 

ْنَيا َصْفَوهَتَا، وِمن اآلِخَرِة َنِعيَمَها -3333 ؛ أَخَذ ِمَن الدُّ  .املؤِمُن َكيِّس  َفطِن 

* * * 

َياِء؛ ِرَياء   -3331  . َتْرُك الَعَمِل َخْشَيَة الرِّ

 هُ نَ يْ  بَ ََم يْ فِ  نَ َس ن أْح ، ومَ هُ تَ يَّ النِ عَ  اهللُ  نَ َس ْح ؛ أَ هُ تَ رَ يْ ََسِ  نَ َس ْح أَ  نْ مَ  ":ءَكَمواحلُ  َمءِ ن وَصاَيا الُعلَ مِ  -3333

  . "ا يَ نْ الدُّ  نَ مِ  هُ ََهَّ  اهللُ اهُ فَ ؛ كَ هُ ََهَّ  ِخَرةُ ت اآلانَ ، وَمن كَ اسِ النَّ  نْيَ وبَ  هُ نَ يْ ا بَ مَ  فاُه اهللُ؛ كَ اهللِ  وبنيَ 

* * * 

 .ُحْسُن اخُلُلِق؛ َرِحم  ُيوَصل -3333

 .َخرُي َحلِيٍف َتْسَتنرِْصُ بِه؛ ُحْسُن اخُلُلق -3333

* * * 

ََم َيرُجُح عىل اآلَخر ِمْن ُُمَاَسَبِة ال -3333 ََم .. نَّْفِس؛ أْن َتنُْظَر َكم الَفاِرق َبنَي الَقْوِل والِفْعِل، وأَيُّ وُكلَّ

ًا إجَيابيًَّا أكَثرعىل َجانِِب الَقْوِل،  َرُجَح َجانُِب الِفْعلِ   .  كان َذلك ُمؤَشِّ

* * * 

رُب فيه عىل احَلالِل، ِمن أْعَظم ِأنواعِ  -3333 َهادِ  َنعيُش زَمانًا؛ الصَّ  !اجلِّ

َبا؛ َمن َسلَِم ِمنُْه، مل َيْسَلْم ِمن ُدَخانِه -3333  !الرِّ

د -3334  ! ال َتْفَرْح باحَلَرام؛ فهو َدْين  ُمْسرَتَ

* * * 

 ! ممّا ُيطيُل ِمن ُظْلِم الظَّامِل، ُظلُم املظُلوِمني ألْنُفِسهم -3333
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* * * 

ْيَعَة النُُّفوِق، فاعَلْم أّن الدَّ  -3333 نا َنِعيُش َزَمَن التَّافِِهنيإَذا َوَجْدَت التََّفاَهَة ََسِ َرَة للتَّافِِهني، وأنَّ
 !  ائِ

ولِة العثَمنيَّةِ  تاريُخ الَعَرِب  -3331  ـ وإ  يوِمنَا َهذا، َحاَشا ِسريُة َبعُض الُعلَمِء الُفَضالء ـ  َبعَد الدَّ

؛ لَكاَنت أْنَتَن ِمن ِجيَفةٍ   !َتاريُخ الَكَراِهيَِّة، لو كان له رائَِحة 

* * * 

ا احَلَزنال تُ  -3333 ؛ ال َيُشوُُبَ ة  َخالَِصة  ْنَيا َمَِسَّ  ! وَجُد يف الدُّ

ْبَت، و -3333 ْبَت، يف الَبْح َمْهََم َجرَّ ْقَت وَغرَّ َعاَدِة؛ فَلن ََتِدََشَّ  . َها إالَّ يف الُقْرِب ِمَن اهللِِث عِن السَّ

* * * 

جُل : يف اللغِة ُيْمكِن أْن َتقوَل  -3333 ا الرَّ دِّ .. يا أَيُّ ا الصِّ ا النَّبِيُّ .. ْيُق يا أَيُّ لكن ال ُيمكُِن، .. يا أَيُّ

ا اهللُ : وال َيصحُّ أْن َتقوَل  عاِء َيأَبى اهللُ أن جيعَل بينَه .. يا اهلل : وإنَم تقول.. يا أَيُّ فحتَّى يف النَِّداِء، وِعنَد الدُّ

َعاء ُر الدُّ  ! وبنَي عبِده فاِصاًل؛ ُيطِيُل املَساَفَة، وُيؤخِّ

* * * 

النبّي صىل اهلل عليه وسلم، وَصْحبِه الكِرام، والّتابعني هلم بإْحَساٍن، يف َتَعاطِيهم  منهُج  -3333

لألْشياِء، وطريقِة َتعاُملِهم مَعها إقَرارًا وإنكارًا، هو ـ بالنّقِل والَعْقِل، كان وال َيزاُل، وإ  يوِم القيامِة ـ 

 .  والقوُل بخالِف ذلك طعن  باهلِل، وبرسولِه، وباملؤمنني..  املنهُج األْسَلُم، واألْحَكُم، واألْصَلُح، واألْرَفُق 

* * * 

ُر اجليُِّد املُْصلُِح؛ هو الذي َينَْطلُِق يف َتْفكرِِيِه ِمن َخْلِفيٍَّة ِعلميٍَّة َصِحيَحٍة، للَبْحِث والنََّظِر  -3333 املَُفكِّ

روما س.. فِيََم َيرَتدُّ عليه، وعىل النَّاِس، باملنَْفَعِة واخَلري  ي ُزورًا باملَفكِّ ، حتَّى لو ُسمِّ  !واه َشيطان 
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ُر، وُيْعِمُل فِْكَرُه ِمْثل إْبلِْيٍس  -3333 ، ولكن ملَّا كان فِْكُره.. ال أَحَد ُيَفكِّ ِّ َينتِهي به إ  و ُكلُّه يف الّشَّ

ِّ والَفَساِد يف األْرِض  رًا .. الّشَّ  .  ان  وإنَم ُيَقال إْبلِْيس  وَشْيطَ .. ال ُيقاُل عنه ُمَفكِّ

* * * 

ْنَدَنَة حوَل هذا ..  ةِ لَ اَل ة الدَّ يَّ نِّ ظَ  ةِ نَّ والسُّ  اِب تَ الكِ  وصِ ُص نُ  رُ أكثَ : قولاه يَ رَ ٍل تَ ُج َم رَ أيُّ  -3334 وُيكثِر الدَّ

كَِتاب  ] :قال تعا .. ، وَيتَّبَِع َهَواه ينِ الدِّ  يودِ ن قِ مِ  لََّت تفَ أن يَ  ريُد ؛ يُ ةٍ قَ َد نْ ق زَ أنَّ فيه ِعرْ  مْ لَ فاعْ .. املعنَى 

َلْت ِمن لَُّدْن َحكِيٍم َخبرٍِي   . 3:هود[ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

ملّا وجدوا ُصُعوبًة يف االقرتاب بسوٍء من شخص النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم، ويف ردِّ ُسنَّتِه  -3333

اَلَلةِ : قالوا.. بوُضوٍح  ، وَما كان ظنّيًا ال َيلَزُمنَا، وَنحُن يف أكثر أحاِديِث النَّبِّي صىل اهلل عليه وسلم َظنيَُّة الدَّ

 !وهؤالء َطاُبور  َخبِيث  فاْحَذُروهم.. ِحلٍّ ِمنه 

* * * 

ين؛ فرَتُْخص ِسْلَعُتك -3333
 !ال َتبِْع َتنَاُزالتِك، يف ُسوٍق خَيُْلو ِمن املُْشرَتِ

* * * 

ُه َعنُْهم؛ فال َيْغَضُب عليهم أَبَدًا، اأْعَظُم نِْعمٍة َيُمنُّ اهللُ ُبا عىل املؤِمنني يوَم الِقَياَمِة، ِرَض  -3331

 . اً وأَشدُّ َعَذاِب أْهِل النَّاِر َيوَم الِقَياَمِة، َغَضُب اهلِل َعلِْيِهم؛ َفال َيْرىَض َعنُْهم أَبَد 

* * * 

لَعدوِّ األقّلياُت يف باِلِدَنا ُهم األكَثر َتَباكِياَ ً عىل الَوَطِن والوَطنيَِّة، وُهْم األكَثُر اْستِْقَواًء با -3333

 !اخَلاِرِجي عىل الَوَطِن، والَوَطنِيَّةِ 

ة -3333  ! وَطنِيَُّة األَقّلَيات يف باِلِدَنا؛ َتْعنِي اضطَهاَد األكَثِريَّ
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ِة عن ُحُقوِقها؛ طائِِفّية   -3333 ، وَحِديُث األْكَثريَّ  !َحِديُث األقلّيات َعن ُحُقوِقها؛ َوَطنِيَّة 

* * * 

، ورجل  َيَرى يف اإلسالِم : ُيقُّ هلَم أن َيْسأال اهللَ النَّرْصَ  اثنان ال َينَترِصُ ُبَم اإلسالُم، وال -3333 منافِق 

 ! ما ُيِعْيُبه، وخَيَْجل ِمنْهُ 

* * * 

أْن ُتؤِمَن بالَقَدِر؛ وأنَّ َما ِمن يَشٍء إال بَِقَدر؛ هذا َيعنِي أنَّ رَسائَِل اهللِ إليك ـ من غرِي َوْحٍي ـ مل  -3333

 . َتنَْقطِْع َعنْك

* * * 

وَن ِمْلَيارات الدوالرات يف الَبْحِث عِن احلَياِة يف كَواكِب ُأْخَرى َقِريبٍة ِمن األرِض، ََيدرُ  -3333

 ! اجَلنَُّة أو النَّار: الَبديُل عن األرضِ .. كبديٍل عن األرِض يف َحاِل أعلنت األرُض َعن إْفالِسَها 

ْ َنْجَعِل اأْلَْرَض كَِفاتًا :] قال تعا  -3334 أي أملْ َنجَعل . 24-29:املرسالت[اتًا َأْحَياء َوَأْموَ . َأمَل

ًة، وَحاويًة، وكافيًة جلميع املخلوقات؛ األحياء منهم عىل َظْهِرَها، واألموات منهم  األرَض جاِمعًة، وَضامَّ

 ! فعالَم الَبْحُث للَعيِش يف َكوَكٍب آَخر، مل ُيَعد الستِْقباِل وِضياَفِة اإلْنسان؟.. يف َبطنِها 

ا إليهِ .. املَْبَعث نَْبُت، وفيها املَْرَقُد، وِمنْها األْرُض ِمنْها املَ  -3333  .َراِجُعون وإنَّا هلل وإنَّ

ُرون، .. َعَطاُء األْرِض؛ مل، وَلن َينَضب  -3333 ُفوَن، املَبذِّ ولكن عندَما َيَتسّلُط عليها املفسُدون، املِْسِ

ا قاِحَلة  َجْدَباء  ! َتْبُدو وكأِنَّ

َمِء، ألْفَسُدوَها، وأْجَدبوها لو تَسلََّط املْفِسُدون، املِْسِ  -3331 ُرون عىل مَجيِع كواكِِب السَّ .. ُفون، املَبذِّ

اب  !وال ُيْملِئ بُطوَِنم إال الرتُّ
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* * * 

اِن األْرض، َخْشَيَة الَفْقِر، وَخْشيَة َنَفاِد خزائِِن  -3333 خيّطُطون لَوأد النَّاِس، والتَّْقلِيِل ِمن َعدِد ُسكَّ

اُكم إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخطْ َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْماَل  :]واهلل تعا  يقول.. األرِض   ئاً ٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ

 . 13:اإلَساء[َكبرِيًا 

اِن األْرِض، َخْشَيَة الَفْقِر، وَخْشَيَة اإلْنَفاِق، وكأنَّ َخَزائَن  -3333 خيطُِّطون للتَّْقلِيِل ِمن َعَدِد ُسكَّ

َمِء بأيِدَيم األرِض وال َْمَسْكُتْم َخْشَيَة :] صدق اهلل العظيم.. سَّ ِة َريبِّ إِذًا ألَّ ُقل لَّْو َأنُتْم مَتْلُِكوَن َخَزآئَِن َرَْحَ

 . 388:اإلَساء[اإِلنَفاِق َوَكاَن اإلنَساُن َقُتورًا 

ُقوا وْعَد الشيطان هلم -3333 ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقرَ :] َصدَّ ُبوا و[.  الشَّ َيِعُدُكم  َواهللُ:] ْعَد اهللِ هلموكذَّ

نُْه َوَفْضالً  ْغِفَرًة مِّ ََمء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ  . ]240:البقرة[ مَّ  . 22:الذاريات[ َويِف السَّ

* * * 

نْ ]  -3333 َا اإْلِ َك بَِربَِّك اْلَكِريِم َيا َأَيُّ أَك عىل أْن تَ . 4:اإلنفطار[َساُن َما َغرَّ ْسَتِهنَي ما الذي ََحَلَك، وَجرَّ

 !ُسؤال  َينَْتظُر ُكلَّ إْنَساٍن، فاْنُظْر َماَذا َسُتِجْيب؟.. بَِربَِّك؛ فَتْعِصَيه 

* * * 

ٍة .. والَقَبلِيَُّة .. َغاَبت الَعَصبِيَّاُت الَقْوِميَُّة  -3333 ة بقوَّ َدُعوها .. وَظَهَرت الَعَصبِيَّاُت الوَطنِيِّة الِقْطِريَّ

ا ُمنْتِنَة  ! فإِنَّ

* * * 

َثنَا عنهالكُ  -3343 ُقوَن الُقْرآَن بَأْعََمهِلم؛ فََم ِمْن َعَمٍل َيْعَمُلوَنه، إال والُقرآُن َقد َحدَّ اُر ُيَصدِّ  ! فَّ

* * * 
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 ! الطِْفُل َمْهََم العبته، ُيتاُج إ  طِْفٍل ُيالِعُبه وُيَكايُِده -3344

؛ ما أْحوج الكِباِر إلِْيَها -3343  !   األطَفاُل َمْدَرَسة 

 ! ُفوَلِة إَساءة  إ  اإلْنَسانيَِّة مَجَْعاءاإلَساَءُة إ  الطُّ  -3343

 .َحدُّ الطُُّفوَلِة؛ ِسنُّ الُبُلوغ -3341

* * * 

عندما َتَرى َعَلًَم من األْعالِم َيْمَدُح َطاِغيًة، وُيثنِي عليه َخرْيًا، ثم بعد َساَعاٍت َيرتاَجُع عن  -3343

 ! ُندرُك أَهيََّة فِقِه الواِقِع؛ الذي ال َيزاُل الَبعُض َيستْعديه. .َمْدِحه له، ُمَتَعلِّاًل بَجهلِِه بواقِع وَحقيَقِة الطَّاِغيِة 

* * * 

ِع يف الطََّلب -3343  !للِعْلِم ُطْغيان  َيْذَهُب َمَع التََّضلُّ

ُهو، للِعْلِم أطَوار  َكغَ  -3343 ْهل، إ  َطوِر النُّْضِج والزُّ ْعِف واجلَّ رِيه من األْشَياء؛ َيمرُّ ِمْن َطْوِر الضَّ

ْهل ِ، إ  َطْوِر ا ْعِف واجلَّ ِة والَعَطاِء، ثمَّ َيعوُد من جديٍد إ  َطْوِر الضَّ  لَِكْي الَ َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيئاً  ]لُقوِّ

 . 78:النحل[

* * * 

َجاِل ِمن َمَعاِدن -3343 َجاِل ِمن َمَعاِدن، كَم ُتْظِهُر أْسَوأ ما يف الرِّ  !احُلُروُب ُتْظِهُر أفَضَل ما يف الرِّ

* * * 

َك َتْسُجُد لُِصوَرٍة ُمَعيَّنٍَة، َتِدلُّ عىل َمْعنَى اإلله يف َنْفِسك؛  وأنَت  -3343 ؛ َقد خُييَُّل إلِيَك أنَّ َساِجد 

َك َتْسُجد للّشْيطان  !  فاْعَلْم ِحينئٍذ أنَّ

* * * 
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َقاُته يف احَلَياة -3333 ُك َشيئًا؛ أجَرأ عىل مواَجهِة املَخاطِر، ممَّن َكُثَرت َمَتَعلَّ
 ! َمن ال َيملِ

ُد اإلنساَن ِمن ُكلِّ يَشٍء؛ َْتَعل ِمنه ِذْئَباَ ً َجِرَُياً  -3334    !عندما َترِّ

َفاع؛ ال َتْكَتِسب َشيئًا َجديَدًا، إنََّم ُتافُِظ عىل رأِس املاِل َفَقط -3333  !يف الدِّ

* * * 

 !  َتَظلُّ َمرُغوَبًا َمطُلوَبًا حتَّى ُتَعّرَفُهم عىل ُكلِّ يَشٍء َعن َنْفِسك -3333

* * * 

النبيُّ صىل اهلل عليه  قامَ . 235:الشعراء[َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي :] َلت هذه اآليةزَ ملَّا نَ  -3331

 نَ م مِ كُ َس وا أنفُ ُذ قِ اف، أنْ نَ مَ  ي عبدِ نِ ، يا بَ ارِ ن النَّ م مِ كُ َس فُ وا أنْ ُذ قِ نْ ؤي، أَ لُ  بنِ  ِب عْ ي كَ نِ يا بَ  ":ىادَ وسلم، فنَ 

، ُبذا "...ار ن النَّ م مِ َسكُ وا أنفُ ُذ قِ ، أنْ ِب لِ املطَّ  ي عبدِ نِ ، يا بَ ارِ ن النَّ م مِ كُ َس وا أنفُ ُذ قِ نْ ، أَ مٍ اِش ي هَ نِ ، يا بَ ارِ النَّ 

 ."ار النَّ  نَ م مِ كُ َس فُ وا أنْ ُذ قِ نْ أَ  ":وهم إ  اإلسالمعُ ْد اآلخرين عندما نَ  َب اطِ َخ نبغي أن نُ وح يَ الوُض 

* * * 

ى َثقاَفُة اإلْنَسان، -3333 اُه ِمْن التِّْلَفاز يَشء  ُمؤِسف  أن ال تَتَعدَّ  ! ما َيَتلقَّ

ُه ُيِريَك ما َينَْبِغي أْن َتَرى -3333  ! التِّْلَفاُز ال ُيِريَك إال َما َيَرى، وإْن َزَعَم أنَّ

* * * 

 ! عندما ُتْصبُح املكاِسُب واملَصالُِح هي الَغاَيُة الُقْصَوى؛ َتَتَهاَوى الِقَيُم األْخالِقيَّة -3333

3333-  ُ ُر، وتَتغريَّ َشُع َيَتطوَّ ِ وَسائِلِه، بينَم الِقَيُم اإلنسانّية يف ُغْرَبٍة وُضُموراجلَّ ِر وَتَغريُّ  ! أهداُفه، لِتطوِّ



 70 

ص ما وَصَلت إليه املَدنيَُّة املَعارِصُة ِمن َجَشِع وَتَكاُلٍب  -3333 "  :َحديث  َنَبويٌّ ُيلخِّ

اُب،ْن َيْمأَل فَ ، ولَ آَخرَ ًا واِديَ  ، أَحبَّ أنَّ لهَذَهٍب  ِمن وادٍ  آَدمَ  اِلْبنِ  كانَ  َلوْ  َيُتوُب  واهللُ اُه إالَّ الرتُّ

  .متفق عليه "تاَب  َمن عىَل 

نيا، يقول ـ وعَ  الِ َح  انُ َس لِ  -3333 ُه َلُذو :] اٍن ـزمَ  لِّ كُ  رْبَ املفتونني بالدُّ َيا َلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأويِتَ َقاُروُن إِنَّ

َثَواُب :] ـ انٍ زمَ  كلِّ  يقول ـ وعربَ الذين ُأوُتوا الِعْلَم، املؤمنني،  حالِ  سانُ بينَم لِ . 79:القصص[َحظٍّ َعظِيٍم 

 .08:القصص[اهللَِّ َخرْي  ملَِّْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا 

* * * 

ائدِة يف املجتمعات إ  الِقَيِم احَلاكَِمِة التَّالِية -3334 املاُل .. األََنا : َمَردُّ األمراِض النَّفسية والثَّقافِيَِّة السَّ

 !  وما ِسواَها ِمن الِقَيِم، فهي خاِدَمة  هلا.. َعة املِتْ .. 

يف  ةِ مَ اكِ احلَ  ِحرِصِه عىل َُتقيِق الِقَيمِ  هةِ ن جِ أيت مِ ه يَ ُض رَ مَ  فريق  : فريقانالنَّْفِسيني  ىَض رْ املَ  -3333

 !لوَّ األَ  ريِق ا الفَ ايَ َح ن َض مِ  ةً يَّ حِ ه َض نِ وْ كَ  ةِ ن جهَ أيت مِ يَ  هُ رُض آخر؛ مَ  ، وفريق  "املِْتَعة .. املاُل .. األََنا  ":حياتِه

 ! ملاذا ال ُيْصبُِح وْحَشًا، أو جمنُوَنًا؟.. الَعَجُب مِمَّن ال ُيؤِمُن باهللِ الَعظِيم  -3333

رين ـ عن املشاكِل النَّْفِسيَِّة والثََّقافِيَِّة للّشُعوِب، َبعيدًا  -3331 كلُّ َمن َيَتَكّلم ـ من الَفالِسَفِة واملَفكِّ

ُم َكَمِريٍض، وَكَمْجنُون ..عِن اإليَمِن باهلل   !َيَتكلَّ

* * * 

م كانوا يف الدنيا  -3333 اُر ِمن املؤِمننِي، وَغَدًا َيبُكون، وَينَْدُمون، وَيتَمنَّون لو أِنَّ الَيوَم َيضَحُك الُكفَّ

] يه وَما أقرَص اليوَم الذي َيضَحُكون فيه، وما أطوَل اليوَم الذي َيبُكون ف.. يف َصفِّ الذين َضِحُكوا ِمْنهم 
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اِر َيْضَحُكوَن [. ] إِنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكاُنوْا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َيْضَحُكوَن  َفاْلَيْوَم الَِّذيَن آَمنُوْا ِمَن اْلُكفَّ

 .15-29:املطففني[

* * * 

رْب  -3333 ْكِر؛ َما كاَن يف َمْوِرٍد َيْسَتْدِعي الصَّ  .  ِمْن أْعَظِم الشُّ

ْكِر؛  -3333  !اإلقراُر بالنَِّعِم وإْظَهاِرَها، يف َمَواطِِن النَّقِص والَباَلءِمن أْعَظِم الشُّ

* * * 

ُة يف احُلْكِم؛ للَقِويِّ األِمني -3333  .األوَلويَّ

يَّة   -3333
، وَمْسؤولِ ُة؛ استِقاَلل   .  احُلريَّ

* * * 

َهْد بَم َيَتَحاَقُد، ؛ فازْ إذا أَرْدَت أْن َترَج َساملًِا ممَّا َيَتَحاَقُد، وَيَتَباَغُض، وَيَتَحاَسُد عليه النَّاُس  -3313

 . "اُس النّ  ّبَك ُُيِ  اسِ النّ  أيِدي يف ْد فِيَمهَ ازْ  ":ويف احلديث.. وَيَتَباَغُض، وَيَتَحاَسُد عليه النَّاُس 

ِف؛ فاْعِرُضوه عىل األْمِر، والنَّهي، واْنظُروا أين هو  -3314 ْهِد والتَّصوُّ َمن َرأيتُموه َيتظاهُر بالزُّ

 ! ِمنُْهََم 

َياَرةِعنَدما  -3313 ز بََم َيَتنَاَسُب َمَع أَدِب الزِّ الِة؛ فأنَت بِذلك َتُزوُر اهللَ، فَتَجهَّ  .َتُقوُم إ  الصَّ

* * * 

ائبِة؛ وهذا َيدلُّ عىل َنوعيَِّة اهتَمَماِت  -3313 ُع انتَشارًا ِمن الكلَمِة الصَّ الَكلَِمُة اخَلاطِئُة أوَسُع وأَْسَ

 ! النَّاس
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وَصاِحبَِها، َكَمَثِل َنافِِخ الكرِْي؛ َفَكلَِمُته ـ لَِكي ال تَتوقَّف ـ بَِحاَجٍة إ  َمَثُل الَكلَِمِة اخَلاطِئِة  -3311

، ثمَّ هي ُتْؤِذي ُكلَّ َمن َتِصُل إليه  !   َنْفٍخ ُمْسَتِمرٍّ

* * * 

َمت فيه ثقافة  -3313 ؛ الذي َتَضخَّ األموِر،  اجلْزئياِت، وَصَغائرَ  أنَّ  ؛"األَنا  "ِمن َمَزايا هذا الَعرْصِ

ةتُ   ! ْشِغُل، وُتْقلُِق اإلنساَن، أكثر من الُكلِّيات، واملباِدئ والَقَضايا الَعامَّ

 !اإلنسانيَُّة املعارِصُة؛ قد َتْقلُق لِقتِل َفرٍد، بينَم ال َتكرتُث لَِقْتِل وإباَدِة َشْعٍب بكاِملِه -3313

ُم الَقَصُص التي تَتكلَُّم عن ُمعاناِة َفْرٍد أو أفَراٍد؛ أكثر رَواجًا وُقبُ  -3313 والً ِمن الَقَصِص التي َتتكلَّ

ُعوب  !عن ُمعاناِة الشُّ

* * * 

ُه مل َيْسَتِجْب لُِدَعائِنا؛ َما َخاَب َمن َريَض،  -3313 َكم ِمن ُدَعاٍء َندعَوُه؛ ثّم بعَد َزَمٍن َنحمُد اهلَل تعا  أنَّ

َض أْمَرُه إ  اهلل  . وفوَّ

 .يل  بَِتْهِذيبِك وَتْطِهرِيكال ُتصّدنَّك معاِصيَك عن اإلْسالِم؛ فاإلسالُم َكفِ  -3313

* * * 

َمَوانُِع احَلْمِل؛ إْن مل َتُكن لَّضوَرٍة ُطبيٍَّة، َوْأد  أْصَغر، والَّذين يَتعاطوَِنا هلم َحظٌّ ِمن قولِه  -3333

عن الَعْزِل صىل اهلل عليه وسلم  ل النبيُّ ُسئِ . 9-0:التكوير[بَِأيِّ َذنٍب ُقتَِلْت . َوإَِذا املَْْوُؤوَدُة ُسئَِلْت :] تعا 

  . مسلم"أُد اخَلِفي ذلك الوَ  ":ـ فقال لِ مْ احَل  عِ صور وحاالت موانِ  ـ وهو أضعُف 

* * * 
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ْم َعَِّلَّ َذنب  َفَأَخاُف َأن َيْقُتُلوِن :] قال موسى عليه السالم -3334 ا ] ن ََم ؛ والضَّ [َقاَل َكالَّ  .َوهَلُ إِنَّ

ْسَتِمُعوَن   اغيةِ للطّ  ْد عُ ؛ فلم يَ رُ ؛ انتهى األمْ [َكالَّ ] سبحانه  قال الربُّ أن  ملََّاو. 39-35:الشعراء[َمَعُكم مُّ

 !ى عليه السالمعىل موَس  لطانٍ أو ُس  بيلٍ َس  ه، أيُّ وتِ رَب ه وَج غيانِ فرعون رغم طُ 

 .إَذا أَراَد اهلُل َشْيئًا، ُشلَّت وَتَعطََّلت مَجيُع اإلَراَداِت؛ لَِتْميَض إَراَدُة اهللِ فِيَم ُيِريد -3333

* * * 

ِرين ما -3333 ها من املتأخِّ
لِني، إال ووِجَد َمن َيعَمل عىل إحيائِ  !ِمن بِْدعٍة ِمن بَِدِع األوَّ

 .كَم للَحقِّ ُدعاُته ووَرَثُته، فللَباطِل ُدعاُتُه وَوَرَثُته، إ  أن َيِرَث اهللُ األرَض وَمن عليها -3331

* * * 

ُِموه -3333  ! َمن َرأيُتُموُه َيْطَعُن بابِن تيميَّة رَحه اهلل؛ فاهتَّ

يِن والَعْقلِ  -3333 ًة يف الدِّ  ! َما َرأيُت أَحَدًا َيْطَعُن بابِن َتيميَّة رَحه اهلل؛ إالَّ وملسُت فيه ِخفَّ

* * * 

ٍع أو ِحراٍك ِمن داِخِل املسلمني؛ يعمُل عىل َتْشويِه صورِة اإلْسالم، وَيَتسبَُّب يف  -3333 مُّ َم ََتَ أيُّ

َخطًَّا ِدفاِعيًَّا َيمنُع من بقّوٍة؛ ألنه َيرى فيه ارجي َيدعمه ِخالفاٍت ومعارك داخلية بني املسلمني، العدو اخل

ِع وانتَِشاِر اإلس  !، كَم َيرى فيه َعونًا عىل التدّخِل يف ُشؤوِن املسلمنيالمِ توسُّ

 .احُلدوُد الطبيعيَُّة لَلسالِم، األرُض؛ ُكلُّ األرِض، وغايُتُه النَّاُس؛ ُكلُّ النَّاس -3333

* * * 

، اثنَانالذي َيْكَرُه امل -3333 ، وُمْسَتبِدٌّ : ْسَتبِدَّ  !ُحرٌّ
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ه َيكَرُه االْستبداَد؛ فهو ُيَعاِرُض االستِْبَداَد؛  -3333 ليَس كلُّ َمن َتروَنه ُيعاِرُض االستبَداَد َيعني أنَّ

 ! قد َجاَء َدوِري يف االْستِْبَدادِ : ليقول

اِغَطِة؛ التي ُتتَ  -3334 َهواِت الضَّ  ! اُج إ  ُمقاَوَمٍة، وَتْرِشيٍد، وهَتِْذيباالستِْبَداُد َشْهوة  ِمن مِجَلِة الشَّ

* * * 

 . ِميَزاُن الَعْقِل؛ َصِحْيُح النَّْقل -3333

 . الَعْقُل؛ حاكِم  وَُمُْكوم   -3333

اُمُه النَّْقُل  -3331 ، جِلَ  .للَعْقِل ُطغيان 

* * * 

 . ال ِقَصاَص ِمن َغرِي ِجناَيةٍ  -3333

 !  ال ُيقاُم َحدٌّ بَِظنٍّ  -3333

 ! أْفَسدإْن مل ُيَصاِدف العفو َُمَلَّه؛  -3333

3333-  َّ  . اخَلطأ يف الِعَقاِب؛ ُيضاِعُف الّشَّ

* * * 

ًا كان هذا الِشَّ نَ دْ أرَ  ؛ لِشءٍ [َوَما َأْمُرَنا :] قال تعا  -3333 واحدة   ؛ إال كلمة  [إاِلَّ َواِحَدة  ] ء اه؛ أيَّ

 .98:القمر[َكَلْمٍح بِاْلَبرَصِ ] ء هذا الِشَّ  كونُ نقوهلا ُكْن، فيَ 

* * * 

اَعِة عن فِتنِة ُتوَجُد فِْتنَُة  -3333 اَعِة، وفِتنَُة املرحَلِة؛ َفال جيوُز االنِشَغاُل بِفْتنِة السَّ اللحَظِة، وفِتنَُة السَّ

اعةِ   .اللحَظِة، وال بِفْتنَِة املرَحَلِة عن فتنَِة السَّ
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ًا، وال َتْكَسُب فِيه َخرَيًا؛ َيوم  َخاَِس؛ َيأيت َيوَم الِقياَمِة عَ  -3334  !ليك ال َلكَيوم  ال َتْدَفُع فيه ََشَّ

* * * 

ْنَيا؛ فاْحِرْص أن تكوَن ِمن  -3333 نَِّة أحَسُن وأمَجُل الَعَزاِء، والِعَوِض لِكلِّ َما َقد َفاَتَك ِمن الدُّ يف اجلَّ

 !َأْهلَِها

 ! َما َخِِسَ َشيئًا َمن َربَِح اجلنََّة، وَما َربَِح َشيئًا َمن َخِِسَ اجلنَّةَ  -3333

* * * 

حينئٍذ ..  اسِ والنَّ  دِ لَ البَ  ةِ خلدمَ  ايل، وليَس عَ ، والتَّ ِب هْ للنَّ  رصةً فُ  ةُ احلكوميَّ  الوظيفةُ  كونُ عندما تَ  -3331

  !هنَد ُف عِ قِ يَ  دٌّ َح  ادِ َس للفَ  ال يوجُد 

َسَبٍب من ِعنِد النّاسِ  -3333
 ! ما كان النَّْقُص َيوَمًا َسبَبُه األرُض وما ُتنْتُِجه، وإنَم لِ

* * * 

وِء يف كِتاِب اهللِ؛  -3333 َكَمَثِل :] َفِريق  َرَكَن إ  الظَّاملني، وهذا َمَثُله: وهم فريقانَمَثُل ُعلَمِء السُّ

ْكُه َيْلَهث  ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ :]               وَفريق  ال َيعَمُل بَم َيْعَلم؛ وهذا َمَثُله. 374:األعراف[اْلَكْلِب إِن َُتْ

ََمِر َُيِْمُل َأْسَفاراً 
 .9:اجلمعة[ َكَمَثِل احْلِ

* * * 

 ! ُكنَْت يف أرِض َغْدٍر؛ اْنُظْر َمن له َمْصَلَحة  يف َقْتلِك إذا -3333

* * * 

َكاُة َنْوَعان -3333 َنس: الزَّ  .َزَكاُة املاِل، وَزَكاُة النَّْفِس ِمَن الدَّ

* * * 
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ُعَها باكَِيًا، فكيَف َيلِيُق بَِك أن تتعاَمَل َمَع وَسطِها -3333 ْنَيا باكَِيًا، وُتودِّ  !الِهيًا؟ َتْسَتِهلُّ الدُّ

* * * 

3333-  َ ا أن ُتغْ اِر أَخ ال مُت  ! َبهذِّ ا أن ُتكَ ه، وإمَّ بَ ِض اَك؛ إمَّ

* * * 

َر َمْن َشاَء ملن َشاء -3334  . ُكلٌّ ََيَْوى ِمْهنََتُه، وَيَرى َمَعاَشُه وِمْتَعَتُه فيها؛ فُسْبَحان َمْن َسخَّ

* * * 

يناللُصوُص، والذين َيْقَطُعون عىل: ُقطَّاُع الطَّريِق ِصنَْفان -3333  ! النَّاِس َطِريَق الدِّ

* * * 

ُة ابن اجَلوِزيّ  -3333 كتابًا مل أَره؛  ب، وإذا رأيُت تُ الكُ  طالعةِ من مُ  عُ شبَ أايل؛ ما عن َح   أخربُ إِنِّ  ":َِهَّ

لب، يف الطَّ َبْعُد ا ر، وأنَ ٍد كان أكثَ جملَّ  لَف أ ّشينَ عِ   طالعُت إِنِّ : ولو قلُت .. ٍز نْ َم وقعُت عىل كَ فكأنَّ 

هم، ما ومِ علُ  ائِب رَ م، وغَ باداهِت هم وعِ فظِ هم، وحِ مِ َِهَ  رِ ْد ، وقَ ومِ القَ  رَيِ ِس  الحظةِ فيها من مُ  ظرِ بالنَّ  فاستفدُت 

  ." ُد احلمْ  ، وهللِ ِب الَّ الطُّ  مَ َِهَ  رُ قِ يه، وأحتَ اس فِ ا النَّ ي مَ رِ زْ تَ أْس  ع، فرصُت الِ ن مل ُيطَ ه مَ فُ عرِ ال يَ 

* * * 

، الكرِْبُ والتَّواضُع ُيعَرفان بِ  -3331 ؛ فالكرُِب ُيِمُل صاِحَبه عىل التََّعايل عىل احلقِّ عْرِضهَم عىل احَلقِّ

، وعىل ُقبولِه ِه، والتَّواُضُع ُيمُل صاِحَبه عىل اخلُضوِع للحقِّ  . وعىل َردِّ

* * * 

انتابني .. ، البن اجلوزي "لني ى واملغفَّ قَ أخبار احلمْ  " تاِب كِ  راءةِ من قِ  انتهيُت  أنْ  عَد بَ  -3333

  !نيلِ فَّ ى املغَ قَ مْ احَل  ادِ َد يف عِ  ةِ م عىل احلقيقَ ، هُ الءِ قَ ن العُ ا مِ نَ مانِ هم يف زَ دُّ ن نعُ ي أن كثريًا ممَّ قو عور  ُش 
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أنا عىل َمعِصَيتِِه إالَّ احُلْمق -3333 نَا بالنّسَبِة هلل ََحَْقى؛ ما َجرَّ  ! َنحُن ُكلُّ

* * * 

ه األْضَواُء ـ بعَد َزمٍن َقصرٍي أو طويٍل َما ِمن َمْشهوٍر ـ مهَم اتََّسعت شهَرُته، وَتَكاَثَرت علي -3333

والسؤال الذي ُيالِحُقه، وُيتاُج إ  إجابٍة صاِدَقٍة منه؛ ماذا .. َسُيْصبُح َمْغُموَرًا، وتنَطِفئ عنه األضواُء 

 !ستنَفُعه ِشهَرُته بعَد املوِت، وعندما َيِقُف بني َيَدي اهلل عزَّ وجل؟

هَرِة؛ إَذا ُكنَْت  -3333 ني؟ ما ِقيمُة الشِّ  !َفوَق األرِض َمْشُهوَرًا، وُتَت األرِض يف ِسجِّ

ٍة وَُحْق -3333  ! َمن َيطُلب الّشهرَة للّشهَرِة؛ ال خْيُلو ِمن ِخفَّ

الّشهرُة ِمنها املمُدوُح، وِمنْها املذُموُم؛ املمُدوُح ِمنها؛ َمن أَتْتُه وهو ُمْدبِر  َعنْها، كاِره  هلا، وما  -3333

 !  َوْجٍه ُطلَِبت سوى ذلك فهي َمْذُموَمة  عىل أيِّ 

* * * 

َداَقِة واملَحبَّةِ  -3334 ْث الهتَِمِمَك به؛ َيعنِي أنَّه ال ُيريُد أْن ُيَباِدَلَك َمَشاِعَر الصَّ  .  َمن ملْ َيْكرَتِ

* * * 

 .  األْطَفاُل كاإلْسَفنْج؛ أيَُّم ُصورٍة َيَروَِنا، أو َكلمٍة َيسَمُعوَِنا، َيلَتِقُطوَِنا -3333

 !ُتِريه، وما ُتْسِمُعهطِْفُلَك؛ أنَت وَما  -3333

* * * 

ِمن عظَمِة اخلالِق ُسبحانه، أنَّ الِعباَد عىل كثرهِتم، واختالِف لغاهِتم، وألواِِنم، وأمصاِرهم،  -3331

يعتقُد الواحُد منهم أنَّ اهللَ تعا  ال ُيْشِغُله يشء  عنه، بل هو ُسبحانه مَعُه، َيسمعُه وَيراه، وَيرعاه، وجييُبه إذا 

 !    ُيْشِغُله عبد  َعن عبٍد، وال حاِجيات عبٍد عن حاجيات َعبدفال .. َدَعاه 
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* * * 

ُد  إ  أْن  -3333 ؛ فتظلُّ َتزحُف وَتتمدَّ البِْدعُة إذا وَجَدت َوْضَعًا ُمتَصاحلًا مَعها؛ ال َتقُف ِعند َحدٍّ

ين  !  َتناَل ِمن أُصوِل الدِّ

* * * 

م إنكاُر الَغرِب ـ عىل املستوى الرسمي واألكاِديمي ـ  -3333 للجانِب الروِحي يف اإلْنسان؛ َيعنِي أِنَّ

 !ُياربون نِْصَف اإلْنساِن، وَيقتُلون يف كلِّ َفرٍد نِْصَفه

* * * 

رون ناَسهم من اإلسالِم، وُينفقون األمواَل الطائلِة يف تشويِه  -3333 خيافون من اإلسالِم، وُُيذِّ

أَفاَل َيدلُّ ذلك عىل أن .. يِّ ِديٍن آخر وهم ال َيفعلون شيئًا من ذلك مع أ.. صورِة اإلسالم، وُماربتِه 

اَلل؟  !اإلسالَم هو الديُن احلّق الذي ليس بعَده إال الضَّ

 ! َعاَدُة الَباطِِل أن ال خيَشى الباطَِل؛ لِذا فهم َيقَبُلون لِناِسهم أيَّ ِديٍن إال اإلسالم -3333

ِة التي يَ  -3333 َك َمهََم َتَغاَيرا يف امللَّ ُك ال خَيَشى الّشِّ ْ َوإَِذا ُذكَِر ] نتِسباِن إليها، إنََّم خَيَشى التَّوِحيَد، الّشِّ

ْت ُقُلوُب الَِّذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َوإَِذا ُذكَِر الَِّذيَن ِمن ُدونِِه إَِذا ُهْم َيْسَتبْ  اهللُ وَن َوْحَدُه اْشَمَأزَّ ِّشُ

 .   59:الزمر[

* * * 

 . ًا؛ فأنَت َتْشرَتي َعْقَل وفِْكَر صاِحبِهعندما َتشرتي لِنْفِسَك كِتاَبًا نافِعَ  -3333

* * * 
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َواَل َيْسَأُل . ]  15:عبس[َيْوَم َيِفرُّ املَْْرُء ِمْن َأِخيِه ] ُكلُّ األْصِدقاِء يوَم القيامِة َيتَخّلون عنك،  -3334

ُع لك، واهللُ. 38:املعارج[ََحِيم  ََحِيًَم  ُه ُيَدافُِع عنك، وَيَتَشفَّ  تعا  َيقَبُل َشفاَعَتُه فيك، إاّل صديق  واحد؛ فإنَّ

 . هو الُقرآُن الكريم

* * * 

وا عىل هذه األرض؛ فأين هُم اآلن، وأين ِذْكَراُهم، أليَس يف  -3333 َكم هم الطُّغاُة الظَّاملون الذين َمرُّ

َا اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَ :] صدق اهلل العظيم.. أمواهِتم ِعربة وِعظة لألْحياِء ِمنهم  كِن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي َفإِِنَّ

ُدوِر   . 54:احلج[يِف الصُّ

* * * 

كََم ُيوجد سوق  لتبييِض األمواِل الفاِسَدِة؛ فالعلَمنيَُّة تقوُم بتبييِض مجيِع الِفَرِق الباطِنيَِّة،  -3333

 ! وإعادِة تصديِرها من َجديٍد، وبثوٍب َجديد

ي من جهٍة ُتساوَيم باآلَخرين، وِمن جهٍة ثانيٍة أسعُد الناِس بالعلَمنّيِة الباطنّيون الُغالة؛ فه -3331

رائَع الستئصاِل اآلَخرين  ! ُتعطِيهم الذَّ

 !برَ ون العَ ، والعلَمنيّ الةِ الغُ  اخلوارُج : ةِ احلريّ  يف أجواءِ  العيَش  سنانِ ال ُُي  اثنانُ  -3333

* * * 

  .رعبده إال بَم أمَ إال اهلل، وأن ال تَ  عبَد أن ال تَ : نيلَ عىل أْص  ينُ يقوم الدِّ  -3333

  .هبُ عَ ، وما أْص الصِ اإلْخ  ا أمجُل مَ  -3333

* * * 

 . وفاملعرُ  ذلِ ك عىل بَ عينَ لك؛ أن يُ  اهللِ طاءاِت ن عَ مِ  -3333
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الُيِْس ا منه ادُ رَ ويُ  دُ رِ م، وتَ النَِّعم والنِّقَ : نهامِ  ادُ وُيرَ  رآنِ يف القُ  دُ رِ ، تَ يئاُت والّس  اُت نَ احلَس  -3333

  .ايِص عَ وامل اِت اعَ ا الطَّ منه رادُ ويُ  دُ رِ وتَ والُعِْس، 

* * * 

إِنَّ :] ملن ُيرِصُ َمَهاَم املرأِة يف جَماٍل واِحٍد من جَماالت احلياة، وأِنا مل َُتَلق لِِسَواه، يقول تعا  -3343

ِت َواْلَقانِتنَِي َواْلَقانَِتا] ؛ ُكل اإليَمن [ َواملُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ] ؛ ُكّل اإلْسالِم، [ املُْْسلِِمنَي َواملُْْسلََِمِت 

ِقنَي َواملُْتَ  اِشَعاِت َواملَُْتَصدِّ اِشِعنَي َواخْلَ ابَِراِت َواخْلَ ابِِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َقاِت َوالصَّ َصدِّ

ا اكِِريَن اهللََّ َكثرِيًا َوالذَّ افَِظاِت َوالذَّ افِظنَِي ُفُروَجُهْم َواحْلَ ائََِمِت َواحْلَ ائِِمنَي َوالصَّ م َوالصَّ كَِراِت َأَعدَّ اهللَُّ هَلُ

ْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيًَم  َم ِذْكُره َشيكُة الرجِل سواء بسواء، وقال تعا . 19:األحزاب[مَّ :] فهي يف مجيِع ما تقدَّ

؛ وهو [َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَكِر  ]؛ وهو اخلرُي ُكّله [َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف 

ُهُم اهلّلُ إِنَّ اهللَّ] الّشُّ ُكله،  ََحُ َك َسرَيْ
َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللَّ َوَرُسوَلُه ُأْوَلـئِ اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ َعِزيز   َوُيِقيُموَن الصَّ

، ُكلٌّ بحسب استطاَعتِه، وظْرفِه، فَيجُب عليها نرصُة ديِن اهللِ كَم جيُب عىل الّرجلِ . 73:التوبة[َحكِيم  

 . وَمَكان َتواِجِده

ِة؛ املجتمُع األْصَغر، والنَّواُة َترجُّ ِمَن َعالَماِت  -3344 رَها عىل َمَهامها األَساِسّيِة يف األَْسَ ِل املرأِة؛ َتنَمُّ

 ! األعَظِم للمجتَمِع األْكرَب 

جِل َمعَ  -3343 ِة؛ مسؤولّيِة املْرأِة والرَّ  . ًا؛ ُكلٌّ بَِحسبِهَمسؤوليَّات األَُْسَ

املُِعني عىل اخَلرِي كَفاِعلِه؛ فإن أعاَنت املرأُة َزوَجها عىل اخَلرِي، فلها ِمثُل أْجِره ـ وإن مل َتعَمْل  -3343

 . َعَمَله ـ وإْن أعاَن الرجُل َزوَجَته عىل اخَلرِي، فلُه ِمْثُل أْجِرَها، وإن مل َيْعَمْل َعَمَلها

* * * 
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ُفُضوِل، واالْستِْكَشاِف، والُغروِر، والّثقِة الّزائدِة بالنَّفِس، وُكل ُتَت عنواِن وَذريعِة ال -3341

َُيمُل املرُء َنْفَسُه عىل أن جيّرَب املحظوراِت من املخّدراِت، فيدخُل يف نَفٍق ال ُُيِْسن .. ُمجوٍب َمرُغوب 

رائع ـ أن يقَف ُتَت ِمزراِب واألسوأ ِمنه، واألشّد منه َضياَعًا؛ َمن ُيمُل نْفَسه ـ لنَفْ .. اخلروَج ِمنه  ِس الذَّ

نَِّة إ  البِْدَعِة، وِمن اهِلداية إ  .. فيصعُب عليه التََّخلُُّص ممّا َيعُلُق به .. أهِل البَِدِع واألهواِء  فينتقُل ِمن السُّ

اللِة  كِّ .. الضَّ  !وربََّم من اإليَمِن إ  الُكْفرِ .. ومن االطمئنان إ  الَقَلِق والشَّ

 * ** 

دِة، لَتعّدِد اآلهلة املزعومِة واألهواِء واملَشاِرب، واملَسالِك، بعُضها َيعُلو  -3343 الَباطُِل ُظُلَمت متَعدِّ

هِل، : َبعض، وبعُضها أغَلُظ من َبعضٍ  ِك، وُظلمُة اإلحَلاِد، وُظلمُة الظُّْلِم، وُظلمُة اجلَّ ُظْلَمُة الكفِر والّشِّ

ياِع، وُظلمُة الُفُسوِق والِعْصيان، لِذا جاء التعبرُي عنها يف وُظلمُة البَِدِع واألهواِء، وُظلمُة  الّشكِّ والضَّ

ْمِع  ، [ الظُُّلََمت] القرآِن الكريم بصيغِة اجلَّ ، ورِصاُطه واحد  د؛ فمنهُجه واحد  ، بينَم نوُر احلقِّ واحد  ال َيَتعدَّ

يك  ِعه، وال يف يشٍء وهو صادر  عن واحٍد أَحٍد، عن َعليٍم َقدير، ال َيقبُل الّشَّ يف ُمْلكِه، وال يف ُحْكِمِه، وََشْ

، وهو يستهدُف بنوِره مجيَع [ النُّور] من َخَصائِِصه، لذا جاَء التعبرُي عنه يف الُقرآِن الكريم بصيغِة املفَرد 

َن الظُُّلََمِت إَِ   اهللُ:] الظُّلَمِت، كَم قال تعا   النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُهُم َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا خُيِْرُجُهم مِّ

َن النُّوِر إَِ  الظُُّلََمِت  ِرُجوَِنُم مِّ ُسوالً َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اهللِ. ] 297:البقرة[الطَّاُغوُت خُيْ ُمَبيِّنَاٍت لُِّيْخِرَج  رَّ

اِت ِمَن الظُُّلََمِت إَِ   احِلَ  َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلََمُت َوالنُّورُ . ] 33:الطالق[ النُّوِر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 .  34:الرعد[

* * * 
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 ولِ وأُص  بثوابِت  يُك كِ ْش ؛ التَّ د  واحِ  ف  ، وهَد ة  َمتلفَ  ق  رُ ؛ طُ ُض وافِ الرَّ  ةُ يعَ ون والّش اثيُّ َد احلَ  -3343

 . ينالدِّ 

* * * 

؛ َيشمُل اجلميَع، ال خُيطئ أَحدًا، َيرتَ  -3343 ُقه احلواسُّ والعنُي إْعالن  َعامٌّ ميِع، ُتَصدِّ ّبُص باجلَّ

َدِة،  ومَع ذلك كثري  ُهم الذين َيغَفُلون عِن َهذا اإلْعالِن، وعن . 19:األنبياء[ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة املَْْوِت ] املجرَّ

 !  وال ُُيبوَن أن َيْسَمُعوا َعنه َشْيئاً .. لواِزِمه 

َ  َص خِّ لَ ا أن نُ نَ دْ لو أرَ  -3343   ورِ بُ قُ ال عامَل
َ عَ  َص نا أن نلخِّ دْ ، وإذا أرَ "ة ِْسَ احلَ  "فهي  ؛ةٍ كلمَ بِ  األحياءِ  امَل

  !"ة لَ فْ الغَ  "فهي  ؛بكلمةٍ 

* * * 

وَح، واإليََمَن ِمن َتصّوَراتِه، وِعالَجاتِه؛ َمَرض  َنْفِِس ُيتاُج إ   -3343 ِعْلُم النَّْفِس الذي َيسَتثنِي الرُّ

 .   ِعالج

* * * 

ليميزوا الصادق من الكاذب، فيمن يروي عن النبي صىل اهلل عليه كان سلفنا الصالح ـ  -3333

نَد : وسلم ـ يقولون ونحن يف هذا الزمن ـ الذي فشا فيه الكذب ـ نقول ملن يوّقع عن .. أخرجوا لنا السَّ

أخرجوا لنا أدلتكم من كتاب اهلل، وسنّة رسوله صىل اهلل عليه : اهلل، وعن رسوله صىل اهلل عليه وسلم

وا ُجَشاَءكم عن اإلسالم واملسلمني. .وسلم   . أو ُكفُّ

* * * 

 .ُكلُّ لوٍن ملِا ُخلَِق له؛ هو األمَجل -3334
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خُيِرُج اهللُ منه َنَباتًا .. ُتَراب  ال ُيَذاق، وال ُيْسَتَساُغ َطْعُمه، َيْقُتُل َمن جَيْعُل ِمنْه َطَعاَمًا لِنَْفِسه  -3333

، وِشَفاء  ِمن ُكلِّ َداء وثََِمرًا َشتَّى؛ َمتلَِفَة األلواِن، واألْش  أَفال َيدلُّ ذلك عىل .. كاِل،  واملَذاَقات،  فيها ِغَذاء 

ه َتَعا  ُُييي الِعَظاَم وهي َرِمْيم؟  !اخلالِِق الَقِديِر، وأنَّ

* * * 

َث عن احلَضاَرِة، وعن ُتَّّضِ املجتمَعاِت وجودًا وَعَدَمًا، بَمْعِزٍل عن  -3333 ال يمكُن أن نتحدَّ

ياِسّيِة؛ الُعنرُص األَهم يف ِصناعِة التَّحَّضِّ واحلضاَرةِ اإلراَدِة ال  .  سِّ

ِقي، بمعزٍل عن وجوِد اإلراَدِة  -3331 ِ والرُّ ون، َمهَم متّثَلت فيهم ِقَيُم التَّحَّضُّ ُ األفراُد املتحَّضِّ

وِل واملجتمعات اِدَقِة، ال ُيمكن أن َيصنَُعوا َحَضارًة عىل مستوى الدُّ  .السياسّيِة الصَّ

* * * 

 . احَلَسنَاُت ال ُترّبُر الّسيِّئات، َلكِن ُيْذِهْبَن الّسيِّئات -3333

ع عنَد َمْوِرِد الّسيِّئات -3333  .احَلَسنَاُت ال ُترّبُر الّسيِّئات، َلكِن َتَتَشفَّ

احلَسنَاُت أْبواب  ُمَفتََّحة  َبْعُضَها َعىل َبْعٍض؛ َبعُضها ُيْفيِض إ  َبْعٍض، وَيدلُّ عىل َبْعِضها  -3333

ّيئاتاآلَخر، وك  . ذلك السَّ

* * * 

كان ذلك إْيَذانًا بأُفوهِلا، وكان ُبَّشى خرٍي للمستضعفني املظلوِمني، َم اشتدَّ ُظلُم الُقَرى كل -3333

َقْومًا َوَكْم َقَصْمنَا ِمن َقْرَيٍة َكاَنْت َظاملًَِة َوَأنَشْأَنا َبْعَدَها ] ُسنَّة  من ُسنَِن اهللِ تعا  يف َخْلِقه ال َتتغرّي وال تَتبّدل، 

 ! فاألْخُذ واالْستِْبَداُل يكوُن مع الظُّْلِم ال الَعْدل. 33:األنبياء[آَخِريَن 

 ! َيْغَفُل أنَّ َحْتَفُه فِيَم قد فِرَح بهالظَّاملُ َيْفَرُح بُظْلِمه وَبْغيه، و -3333
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* * * 

 .  اْنَدْم َقْبَل أن َتنَْدم -3333

 !اْستَ ْيِقظُوا، قَ ْبَل أن َتْستَ ْيِقظُوا -3334

ا، َفال َتسَتطيعُسبحا: ُقْل  -3333  !َن اهللِ وبَِحْمِده، قبَل أن َتشَتهي َقْوهَلَ

* * * 

ْهلِ  -3333  ! َمْصَدُر الَقَلِق اخَلوُف، وَمَردُّ اخلوِف إ  اجلَّ

ايني، رَ ، والش  مِ ، والد  بِ لْ ابلقَ  قُ عل  تتَ  خطرية   ة  عضوي   ي إىل أمراض  ؤد ِ يب، يُ عصَ  سي  نفْ  رض  مَ  قُ لَ القَ  -3331
، ، والص بُ اإلميانُ : هعالجُ .. وغريها  رحةِ كالقُ   املعدةِ  وأمراضِ وَتْسريِع َمظَاِهِر الش يُخوَخِة، ي، ر ك  ، والس  طِ غْ والض  

 يوم   واستئنافُ ..  ةِ واخلارجي   اتيةِ الذ   لقِ القَ  اتِ بَ سب ِ عن مُ  ، واالقالعُ ورِ سُ ابمليْ  اعةُ ا، والقنَ ضَ ابلقَ  يمُ سلِ ا، والت  والرِ ضَ 
   . قِ لَ و من القَ خيلُ  ديد  جَ 

الَقَلُق ُيِشلُّك، وُيقِعُدك عن العَمِل، وال َيزيُد عليَك األعَمَل إال َتراُكًَم واْزِدَحامًا، حتَّى ال  -3333

 ..!َتعِرُف ماذا ُتنِْجُز ِمنَها، وبأَّيا َتبدأ 

ُعوا من َمْوتِك -3333  !ِعندما َتسَمُح لآلخرين أن ُيَسبُِّبوا لك الَقَلَق، فأنَت َتسمُح هلم بأْن ُيَِسّ

ًا  -3333 لَتدَفَع الَقلَق عن نْفِسَك؛ اعلْم أنَّ الَقَلَق ال ُيَعّجُل لَك فَرَجًا، وال َنفعًا، وال َيْدفُع عنَك ََشّ

 !وال َيِزيُدَك إال ُسوءاً .. 

اه إ  الُقنُوِط من رَحِة اهلل، واهلل تعا  يقول -3333 ِة :] االْستِْغراُق يف الَقَلِق ُمؤدَّ َْحَ َوَمن َيْقنَُط ِمن رَّ

آلُّوَن َربِّ   . 94:احلجر[ِه إاِلَّ الضَّ
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َلَم عْ ا ":بي صىل اهلل عليه وسلمالنَّ  ، قوُل ِق لَ القَ  َدْفعِ يل يف ما قِ  لِ ن أمجَ مِ  -3333

  ."لُيِصيَبَك  يكن مل أكَ وما أخطَ  ،لُيْخطَِئَك  يكن مل اَبَك أَص  ما أنَّ 

اَك  ":يب موسى األشعري ريض اهلل عنهَمأل ومن وصايا عمر بن اخلطاب إيَّ

َج  ،والَقلَق  ،لَغَضَب وا   . "والتأذِّي باخلُصوِم ، رَ والضَّ

، وِمنُه ِمن أْجِل  -3313 ؛ َيِزيُد َوَينُْقُص، َيْقَوى وَيْضُعُف، ِمنُْه األْصَغُر، وِمنُه األكرَبُ الَقَلُق أْمر  نْسبِيٌّ

، وِمنُه َما ْنَيا، ومنه من أْجِل اآلِخَرة، وِمنُه َما َيكوُن لَِسَبٍب َمادِّيٍّ يكوُن لَِسبٍب َمْعنَوّي، والَعاِصُم ِمنْها  الدُّ

  .مجيَعًا اإليَمُن باهللِ، واالعتَِصاُم بحبلِه

َما ِمن كافٍر إال وَيِعيُش الَقَلَق؛ الَقَلُق من جهِة َجْهلِه بالغايِة ِمن وجوِده يف هذِه احلياة، والَقَلُق  -3314

إن كان .. َجهلِه باحِلْكَمِة من املَصائِب التي َُتِلُّ به والَقَلُق من جهِة .. من جهِة َجهلِه بمصرِيِه بعَد املوِت 

فقريًا َيظلُّ قلقًا حتى ُيصبَح غنيًا، فإْن صاَر غنيًا ناَلُه الَقَلُق عىل مالِه، كيف ــ يف ساعٍة آتيٍة ال بدَّ منها ــ 

 ! ديد؟وهو ال يفارُق َقَلقًا إال وَيستقبلُه َقلق  َج .. سُيفارُق ماَله، وَيَدعه لغرِيه 

نَساَن ُخلَِق َهُلوعًا :] قال تعا  -3313 ُّ َجُزوعًا  .إِنَّ اإْلِ ُه الّشَّ واهلَلُع . 28-39:املعارج[إَِذا َمسَّ

َزُع أعىل درجاِت صوِر وَمعاِن الَقَلق، مل يستثِن اهلُل أَحدًا من هذا املرِض الُعَضال  نَي ] واجلَّ الَِّذيَن . إاِلَّ املَُصلِّ

ُ ِصَفَة هؤالِء املصلني املؤمنني. 21-22:املعارج[ْم َدائُِموَن ُهْم َعىَل َصاَلهِتِ   .   إ  آخِر اآلياِت التي تبنيِّ

 !ِمن نَِعِم اهللِ تعا  عىل ِعباِدِه أْن َأْخَفى َعنُْهم الَقَدَر؛ لَيْعمَل ُكلُّ امِرٍئ ملا ُخلَِق وُقّدَر َله -3313

* * * 

لِ  الَبنْيِ  اِت ذَ  ادُ َس ، وفَ ُد قْ احلِ  -3311 َكٍة رَ بَ  لَّ ، وكُ انَ ، واألمَ نَ ، واألمْ ارَ رَ ، واالستقْ وَل ، والدُّ ينَ ان الدِّ قَ َُيْ

  ."احلالَِقُة  اِت الَبنْيِ هيَ فإِنَّ فساَد ذَ  ":ويف احلديث.. 
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* * * 

ُتركان َخاُتون يف زواِل : َثالُث نِساٍء كاَن هلنَّ دور  باِرز  يف َزواِل أعَظِم ُدوِل وممالِِك اإلْسالمِ  -3313

ولِة األيوبِيَِّة  الدولةِ  رِّ يف زواِل الدَّ ْلُجوقّيِة، وَشجَرُة الدُّ ولِة السَّ .. اخلواِرْزِميَِّة، وُزبيَدة َخاُتون يف زَواِل الدَّ

 ! ولُكلٍّ ِمنُهّن ِقّصة  مع َشْهَوِة احُلْكِم واملُْلِك 

* * * 

ايض  -3313 ، والرَّ ايِض بالظُّْلِم ُظْلم  ، والرَّ ايِض بالُكْفِر ُكْفر  ــ املُتَّكِئ عىل أِرْيَكتِه ــ والَفاِعُل الرَّ

ايِض املُْسَتِحلِّ ِمن .. َسواء  يف الِوْزِر  والفاِعُل من غرِي ِرَضا وال اْستِْحالٍل، وال اْستِْحَساٍن، أقلُّ وزرًا من الرَّ

 ! َغرِي فِْعلٍ 

املبِغِض أن جيعَل ِمن  ِمن َعالَماِت امُلِحبِّ أن جيعَل ِمن كبائِر َمن ُُيِب َصغائَر، وِمن عالماِت  -3313

 ! َصغائِر َمن َيبغض كَبائرَ 

* * * 

 ! كاُنوا ِذئابًا، َفَصاُروا ِضَباَعاً  -3313

َهُله -3313  !َعدوٌّ َتْعِرُفه، وال َصِديق ََتْ

 .  َغْدُر الثَِّقات؛ ليس له َجَوابِر -3333

 . ُكلُّ وزٍر لك يف َعْكِسه أْجر -3334

* * * 

 !حلُكوميَُّة لالْستِْغنَاِء واالْستِْقواءَمنَْبُت الَفَساِد عندما ُتْطَلُب الَوظائُف ا -3333

* * * 
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 !الِعَتاُب كاملِْلِح؛ إْن زاَد أْفَسد، وإْن َنُقَص أْفَسد -3333

* * * 

هَتا يف َجَسِدَها؛ امرأة  َضعيَفُة الَعْقِل والتَّْفكرِي -3331  . املْرأُة التي َتَرى قوَّ

؛ ال  -3333  !  َتعِرُف طْعَم وَمْعنى احلرّيةاملرأُة التي َتْسرَتِزُق بجَسِدها، امَرأة  ُمْسَتعَبَدة 

* * * 

 ! ِمن أعَظِم ِجهاِد النَّْفِس، أن ال َتسمح لّشِّ األَْشاِر أن َيسلَِبك َمَعاِن وِقَيَم اخلريِ  -3333

، أصبحت واألَشار سواء -3333 ِّ  !إْن قابلت الّشَّ بالّشَّ

* * * 

ل، ُتَردُّ َسواء  كانت يف -3333 َع املُنَزَّ ْ  .الِعَباَداِت أم يف الَعاَداِت  البِْدَعُة التي ُتعارُض الّشَّ

دًا عن مكانِه وزمانِه، وناِسه، وبالتَّايل فالّطعن بزمان ومكاِن  -3333 ِع املنّزِل جمرَّ ال يمكُن َتناوُل الّشَّ

ِل ذاتِه ِع املنزَّ ِل، هو َطعن  بالّشَّ ُع املنَزِّ ِل، وبالنّاِس الذين نزَل عليهم وفِيهم الّشَّ ِع املنزَّ  ! الّشَّ

ُِموهمن رأيتمو -3333 َد زَمنًَا أو َحَدثًا معينًا، فاهتَّ  ! ه َيطعن بالتَّاريِخ أو املايِض ِمن دوِن أن ُيدِّ

 !ُماَربُة الظُّْلِم بُِظْلٍم، ُظْلم   -3334

* * * 

، تبقى باهتًة ضعيفَة األَثِر،  -3333 د يف سلوٍك إْنساِنٍّ مهَم تعاَظَمت الِقَيُم احلضارّيُة، إن مل تتجسَّ

اخلياِل؛ لذا أرسَل اهللُ ُممدًا صىل اهلل عليه وسلم لتتمثََّل يف سلوكِه مجيَع الِقيم حبيسة عامَل التَّصّوِر و

، وأكَمِل، وأمجِل متثيٍل، وليكون بذلك قدوًة وَمَثاًل أعىل للنَّاس أمجعني، كَم قال  اقية يف أَجلِّ ِة الرَّ احلضاريَّ
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َسنَة  ملَِّن َكاَن َيْرُجو اهللََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرِيًا َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوة  َح :] تعا 

 . 23:األحزاب[

* * * 

داقُة ملَن َسَبق -3333  .الصَّ

َضُعَفت َلديه َمَهاَراُت و.. ه أصَحابًا ُجددًا َصُعَب أن ُيدِخَل عىل حَياتِ ََم َكرُبَ اإلنساُن؛ ُكلَّ  -3331

 !املَُجاَمَلة

* * * 

اَعة لغرِي اهلل، كَمن َيُقولَمن َيُقو -3333 اَعة هلل، وهذه السَّ هذا النُُّسك هلل، وهذا النُُّسك : ل هذه السَّ

ف إال هلل.. لغري اهلل   . فكََم أنَّ األعَمَل والطَّاَعات ال ُترَصف إال هللِ، كذلك األوقات ال ُترْصَ

ْنِب، وَم: املعصيُة َمْعصَيتان -3333 ُه َمعصية  ِمن ِجهِة ُمَقاَرَفة الذَّ الَفِة األْمِر، وَمعصية  ِمن ِجهِة أنَّ

َف بعض الوقِت هلذِه امَلْعِصَيةِ   . رَصَ

* * * 

َعاِة َمن َيعمُل عىل ُمصاحلِة اإلْسالم مع اجلَّ  -3333 وهؤالء .. بينَُهَم  اهليَِّة املَعارِصِة، وُيقارُب ِمن الدُّ

 ! ُيسيئون لَلسالِم إَساءًة بالغةً 

تُ  -3333 ِة اهلل اإلسالُم ِديُن اهللِ، ِعزَّ ََم ِذلَّة ُتصيُب املؤمنني، فهي ِمن ِعنِد أْنُفِسهم، .. ه ِمن ِعزَّ وأيُّ

 !واإلْسالُم ِمنها َبَراء

ض وظيفَة الّداِعيِة إ  اهللِ إ  اخلَطِر واالنحراف؛ أن يكون أِسرَي َمَصاحِله  -3333 أكثر ما ُيعرِّ

ْخِصيَّة  !الشَّ
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* * * 

نيا؛ َيعني اإلكثاَر  -3333 الِسل اإلكَثاُر من الدُّ َما َقلَّ وكَفى، فإنَّ  ".. ِمن الَعوالِِق، والقيوِد، والسَّ

ى  َكُثرَ  َخري  ممَّا  .  "وأهْلَ

* * * 

َا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ ]  -3334 ُسوَل ] ؛ طاعَة امتثاٍل وِعبادة، [َيا َأَيُّ ؛ طاعة امتثال [َوَأطِيُعوْا الرَّ

؛ طاعة امتثاٍل يف املعروف، عىل بينٍة وبصريٍة؛ [َوُأْويِل األَْمِر ِمنُكْم ]  واستسالم من غري تعقيب وال ِجَدال،

؛ مع أويل األمِر منكم، أو أويل األمر بعضهم مع [َفإِن َتنَاَزْعُتْم ] إذ ال طاعَة ملخلوٍق يف معصيِة اخلالِق، 

ٍء ] بعض  نيا [يِف يَشْ ين والدُّ وُه إَِ  اهللِّ] ؛ من أموِر الدِّ ُسوِل ] ؛ إ  القرآِن الكريم؛ كالم اهلل [ َفُردُّ ؛ إ  [َوالرَّ

رِة صىل اهلل عليه سلم،  ؛ إن كنتم [إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن ] شخِصه الّشيف يف حياته، وبعد مماته إ  سنَّتِه املُطهَّ

؛ [َذلَِك َخرْي  ] ٍد ووِعيٍد، ؛ وما فيه ِمن وعْ [بِاهللِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر ] صادقني يف دعواكم اإليَمن، والتَّصديق 

. 99:النساء[َوَأْحَسُن َتْأِوياًل ] لكم ِمن ردِّ ما تتنازعون فيه إ  أهوائكم، وإ  الّشائع والقوانني الوْضعيَّة، 

نيا واآلخرة  . عاقبًة ومآالً يف الدُّ

* * * 

ُل يشءٍ  ":قوله صىل اهلل عليه وسلم -3333 ةِ  ُيْرَفعُ  أوَّ ، حتى ال َتَرى فيها اخلشوعُ  ِمْن ِهِذِه اأْلُمَّ

َساِع َمَسالِِك احَلَرام، وِضيِق َمَسالِِك احَلاَلل"خاِشًعا   !؛ فيه داللة التِّ

* * * 

كثري من األخطاء مردها إ  تقديم املنفعِة اخلاّصة عىل املنفعِة العامة، وتفسري املنفعِة اخلاصة  -3333

ة  !عىل أِنا منفعة عامَّ
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* * * 

َذ َمططاتِه كاَن الباطِنيُّ حَسن  -3331 الّصباح َيبذُل جهدًا كبريًا ليصَل إ  مواطن القراِر، وُينَفِّ

يَرِة  نت عليه وعىل مجاعتِه املهّمَة .. الّشِّ واليوم الديمقراطيُة ــ ملِا تتَّسم من ثغراٍت رخوٍة وقاتلٍة ــ َقد هوَّ

 ...! كثريًا 

* * * 

طِئ أَبَداً  -3333 ؛ ال َت   ! للّصرِب ِسهام 

 ! يف يشء إال َزاَنه، وما ُنِزع من يشٍء إال شاَنهما كان العفو  -3333

 ! ما كان الَغدُر يف يَشء إال َشاَنه، وما ُنِزَع ِمن يَشء إالَّ زاَنه -3333

ه سبحانه  -3333 ِق بحقِّ ن َظَلَمَك، ال َيعنِي وال َيلزم منه أْن َيعفو اهلل عن اجلانِِب املتعلَّ أن َتْعُفَو َعمَّ

بفهو مرتوك  ملشيئِة اهلل.. وتعا    .؛ إن َشاَء َعَفا وَغَفر، وإْن َشاَء َحاَسَب وَعذَّ

* * * 

عندما َيغيُب التَّْفسرُي الَعَقِدي أليِّ رِصاٍع بني احلقِّ والَباطِل، َنِضلُّ الطريَق، وَنفِقُد اهَلَدَف،  -3333

 ! وُنعنُي الَباطَل عىل احلقِّ 

َفَقَدت العقيَدَة َفَقدت املنَاَعَة، وَسُهَل العقيدُة بالنَّسبِة للّشعوِب؛ بمثاَبِة جهاِز املنَاعِة، فإذا  -3333

 !َغْزوَها، وَتعبيُدها، وامتَِطاؤَها

* * * 

ُكلُّ ما َخالَف أْمَر اهللِ، وأْمَر رسولِه صىل اهلل . 399:البقرة[َوالَ ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم إَِ  التَّْهُلَكِة ]  -3334

 . عليه وسلم، فَمآُله إ  التَّْهُلَكةِ 
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َفُه بعيوِب َنْفِسِه، فأْشَغَلُه بإْصالِحَهاإذا أَحبَّ اهللُ  -3333  .  عبدًا، َعرَّ

* * * 

َتَمل، إالَّ اإلْذاَلَل  -3333 ْيِم ُُيْ  . ُكلُّ الضَّ

ت أعرابية  قومًا، فقالت -3331  . "هم ُصرْب  عىل َعضِّ اهَلَواِن  ":َذمَّ

لَّ  -3333 ْلُت الذِّ ا بالُقْرِب ِمن اهللِ، وَتَأمَّ َة؛ فوَجْدهُتَ ْلُت الِعزَّ ا بالُبْعِد عِن اهللَتَامَّ  . َة؛ فَوَجدهُتَ

* * * 

، والتََّوافِه، وفِيََم ال َفائَِدة ِمنه -3333 ِّ َفَها يف الّشَّ ْفَها يف اخلرِي، رَصَ  !اإلنساُن ُذو َطاَقٍة؛ إْن مل َيرْصِ

  !هم فِيََم َينَْفع، َشَغُلوَك فِيََم ال َينَفعمل ُتْشِغلْ  وَلُدَك وَمْن ُتِعيل؛ إنْ  -3333

ت االهتَمماُت الّرفيعُة، وَكُثَرت، َضُعَفت االهتَمماُت الَوِضيعُة، وَقلَّت، وكّلَم َعَلت ُكلََّم َعلَ  -3333

فيعُة، وَقلَّت  .االهتَمماُت الَوضيعُة، وَكُثَرت، َضُعَفت االهتَمَماُت الرَّ

ْب ِمن ُطَغاِة احُلْكِم، والظُّلْ  -3333  . مإذا أرْدَت أن ُتْصبَح ِمن َذوي املَهاِم الَقِذَرِة، فاْقرَتِ

* * * 

 .النََّهاُر للَجَسِد، والليُل للروح -3333

ْزِقِه :] ُذكَِر الرزُق، فقال تعا  -3334 الُة، . 39:امللك[َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ َرت الصَّ
وُذكِ

كِر، فقال تعا  نَُّة، وُذكَِرت امل. 9:اجلمعة[َفاْسَعْوا إَِ  ِذْكِر اهللَِّ :] ونحوها جمالُس الِعلِم والذِّ ْغفرُة، واجلَّ

ََمَواُت َواألَْرُض :] فقال تعا  ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ بِّ ن رَّ وقال . 311:أل عمران[َوَساِرُعوْا إَِ  َمْغِفَرٍة مِّ

ََمء َواأْلَْرِض :] تعا  ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ بِّ ن رَّ وُذكَِر اهللُ، فقال . 23:احلديد[َسابُِقوا إَِ  َمْغِفَرٍة مِّ

وا إَِ  اهللَِّ  :]تعا  عي، واحَلَرَكِة، واإلْقَبال. 98:الذاريات[َفِفرُّ  . فال َتَعْلَها َسواًء يف السَّ
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وا إَِ  اهللَِّ :] قوُله تعا  -3333 ًا ُيطاِردُ . 98:الذاريات[َفِفرُّ  ك، وَيْطُلُبك بقوةٍّ وإحلاٍح ـُيفيُد أنَّ ََشَّ

ال َمْلَجا وال َمْنَجا منه إال باللجوِء إ  اهلل، واالحتَمِء به ُسبحاَنه،  ه ـاِن وُجنِده وأدواتِ متمّثاًل بالّشيط

 .واالْعتَِصاِم بَحْبلِه

* * * 

ومَع ذلك .. أسََمِء اهلِل احُلْسنَى، وِصفاتِه الُعْلَيا  ال يَشَء أمَجَل، وال أْنَفَع، وال أْطَيَب أَثرًا من -3333

ََمِل، وَصْفَو هذه الَعالقِة َيأَبى أهُل الَكالِم  ُروا ــ بَتأويالهتم الفاِسَدِة ــ َصْفَو هذا اجلَّ والتَّأويِل إال أن ُيَعكِّ

 !بنَي الَعبِد وربه

* * * 

إطعاُم َدْعوٍة؛ وهذا َمْقُصور  عىل األْتِقَياء، لقوله صىل اهلل عليه : اعٍ اإلْطعاُم أربعُة أنو -3331

وإطَعاُم فاَقِة وحاَجٍة؛ وهذا يكوُن للمسلِم ولغرِي املسلم، لقولِه . "يٌّ َتقِ  إال طعاَمك َيْأُكْل  ال ":وسلم

واملراُد باألسرِي هنا؛ األسرُي الكافِر، . 0:اإلنسان[َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِيًَم َوَأِسريًا :] تعا 

قوا ":ولقوله صىل اهلل عليه وسلم وإْطَعام  حلقِّ اجلريِة؛ سواء كان اجلاُر مسلًَم أْم . "دياِن األ أهلِ  عىل َتصدَّ

 . وإْطَعام  لتألِيِف ُقُلوِب َغرِي املسلمني عىل اإلْسالم. غري مسلم، وَسواء  كان ُمتاجًا أْم غرَي ُمَتاج

* * * 

ْخُم بني وْج  -3333 ؛ َهذا الَفاِرُق الضَّ الَِّة عىل أنَّ اهللَ تعا  َحقٌّ ِه املؤِمِن ووجِه الكافِِر، من األِدلَِّة الدَّ

مني  !الذي ال خْيَفى عىل املتوسِّ

نَني وأعاَنني عىل أْن أقوَل  -3333  !َفَكم ِمن ُمروٍم ال َيستطيُع قوهَلا.. احلْمُد هلل : احلْمُد هلِل؛ الذي مكَّ
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ه ثابتًا عىل احلقِّ من غرِي دولٍة، أحبُّ إيل من أن أقيَم بالباطِل، دول -3333 َة ألن أعيَش َدهري ُكلَّ

 !الَباطِل

* * * 

ُه اجتَِهاد  َخاطِئ، وال َفَواُت َمْطَلٍب  -3333  :  َثالَثُة ِخَصاٍل َمن َتوفَّرت فِيه، ال َيَّضُّ

 . أْن َيكوَن َصادَق الوالِء هللِ، ولرسولِِه، وللمؤمنني -3

ي عن احَلق -2  . أْن َيسَعى جْهَدُه يف التََّحرِّ

ِة احَلق -1  . أْن َيسَعى جْهَدُه يف نرْصَ

َياَسِة أْجَحُش  -3333  ! َمْن كان يف الَعِقيَدِة َجْحَشًا، فهو يف السِّ

* * * 

واء -3333  . الِغَذاء ُيغنِي عن الدَّ

اءِ .. ال َتَتَعاَطى َدواًء من غرِي َداٍء  -3334  . وال يف َحاَلِة كان اجلَسُد قاِدرًا عىل َدْفِع الدَّ

* * * 

 . باجَلَسِد ِمن َدَرنٍ  احَلَسنَاُت َتْغِسُل الُقُلوَب، كَم َيْغِسُل املاُء َما -3333

ْكر -3333  .ِزينَُة الِغنَى؛ اإلنفاُق والشُّ

* * * 

 . يف الَقَلِم ِعَوض  عن املنَابِرِ  -3331

 !ملََّا رأيُتهم َيَتزاََحُوَن عىل املنَابِِر، آَثْرُت الَقَلمَ  -3333

َّا ُيَقال -3333  .ما ُيْكَتب أْدَوُم مِم
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 !دُّ املَِدادَ للَقَلِم َحْبل  َمْعُقود  بَِقْلِب َصاِحبِه، منه َيْسَتمِ  -3333

 !الَقَلُم َرُسوُل الَعْقلِ  -3333

* * * 

َجرُ  إَذا َِنََض الَكَسُل؛ َتبَِعهُ  -3333 ، والضَّ  ! الَعْجُز، واهَلمُّ

ِ واحَلَضاَرات -3343  ! الَكَسُل َعُدو التََّحَّضًّ

* * * 

 !أكرُب هزيمٍة ُتصيُب اإلنساَن؛ عندما ُيَصاُب بالَيأِس، والُقنُوِط ِمن رَحة اهلل -3344

َك إ  َهِزيمةٍ  َقد َتكوُن ِمنَ  -3343  ! النَّرْصِ َقاَب َقوَسنِي أو أْدَنى، فُتَصاُب بالَيأِس؛ فينَْقلِب َنرْصُ

ُر َعْيَش الظَّاملني  -3343 ؛ َنرْص  ُيَكدِّ  . َتَتواَرُثه األْجَياُل بَِكثرٍي من الَفْخرِ .. َثَباُتك عىل احَلقِّ

ُد  -3341 ت املَحن، وَتكاَثَرت اجِلَراح، فاألَمُل َُيْ ِة، وحَياٍة َعزيزٍة َمْهََم اشَتدَّ وَنا نحو النَّرِص، واحلريَّ

ديَق، وُتِغيُظ الِعَدا  .َكريمٍة تِسُّ الصَّ

* * * 

ْعِب  -3343 ْعِب، ونَِياَبًة عن الشَّ ؛ احلديُث باْسِم الشَّ  !  كِْذَبُة الَعرْصِ

عوُب واملذاهُب ــ عىل اختالِف َمَشاِرُبا ــ عىل َذمِّ الَكِذِب، ومع ذلك ف -3343 هو اتَّفَقت الشُّ

 !األكَثُر رَواَجًا بني النَّاس

* * * 

احِلني -3343  .  ِمن َعالماِت الُقرِب ِمن الطَّاحلني، النُُّفوُر ِمَن الصَّ

نيا، َكبري  ِعنَْد اهلِل  -3343 نيا، َصغري  ِعنَد اهلل.. َكم ِمن َصغرٍي يف الدُّ  .  وَكم ِمن َكبرٍي يف الدُّ
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ع يف اهَلْد  -3343  . اءِم، احسْب كلَفَة البِنَ قبل أن ُتّْشِ

* * * 

 ! إذا ُرفَِع احلَياُء؛ اِنارت املنظوَمُة األخالقيَّة التي َتْضبُط سلوَك النَّاس -3333

هواُت ُتِذلُّ َصاِحَبها، وال ُبدَّ لُه ِمنَْها -3334  !  الشَّ

َهَوات -3333 ر ِمن قيوِد وُحكِم الشَّ  !احلرُّ َمن َيَتَحرَّ

َهَواِت َما َتِسَتِقيُم بِه احلَياُة، وَما زَ  -3333  .اَد َفَدعْ ُخْذ ِمن الشَّ

 ! َما ِقيَمُة َشهوٍة فيها أضَعاُفها ِمَن املَْكُروَهات؟ -3331

* * * 

 ! احتكاُر املاِل وال احتِكاُر الِعْلم -3333

 ! الكاِلِب َفَوائُد  مَصائُِب قوٍم ِعنَد  -3333

* * * 

 .اخلاَِسُ َمن َباَع نْفَسُه بأَقّل من اجَلنَّةِ  -3333

  . ال َتْرَض لنَْفِسَك ِسعرًا أَقلَّ ِمن اجَلنَّةِ  -3333

* * * 

اقَيِة َلَدى جمتَمٍع ِمن املجتَمَعات؛ أن ال ُيؤَخذ املْرُء بَجِرْيَرِة غرِيه -3333 ِة الرَّ  !من أبَرِز الِقيم احلَضاريَّ

  . ألَْن جُيوَع اثنَان، خري  من أن َيْشَبَع واِحد  ويموَت اآلَخرُ  -3333

ِغري ل -3334 َّا َجنَْتُه احَلَداَثُة عىل األْجَيال؛ َعَدم التَفاِت الصَّ يِخ  ":ويف املَثل.. رأي الكبري مِم رأُي الشَّ

  ."َخرْي  ِمْن َمْشَهِد الُغاَلِم 
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َغر أْجَدى وأْرَجى ِمن األَدِب يف الكرَِب  -3333  .األَدُب يف الصِّ

غرِي    َوَلو َشَكا َأملَ التََّعْب ... ال َتْسُه عن أَدِب الصَّ

 َكرُبَ الَكبرُي عِن األَدْب ... وَدِع الَكبرَِي لَشأنِِه  
 !َرْفُع األَماَنِة ُيوِجُب ُسوَء الظَّنِّ  -3333

* * * 

، واحَلديُث عن ُحُقوِق املرأِة مل يتوقَّْف، وال أظنُّه سَيتوقَّف يف  -3331 ، وعاَشت أجيال  ماتت أْجَيال 

؛ األجياِل القاِدَمِة، ممّا َدلَّ أنَّ احلديَث عن حُقوِق املرأِة، يف كثرٍي من األحياِن يكوُن كلَمَة َحقٍّ ُيراُد ُب ا باطِل 

 !  ُيراُد ُبا َتريُدها ِمن احلياِء، وَتعبيُدها ألهوائِهم وَشَهواهتم

ها بنَْزِع تِْلَك الورقِة عن  -3333 لو مل َيتبقَّ للمرأِة إال وَرَقة ُتَغّطي ُبا َسْوَأهَتا، لوِجَد َمن ُيطالُِب بحقِّ

 !َسْوَأهِتا

ْيَطاُن َكََم ]  -3333 ََم َيا َبنِي آَدَم الَ َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ ََيُ
نَِّة َينِزُع َعنُْهََم لَِباَسُهََم لرُِيِ َن اجْلَ  َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مِّ

يطان بتجريِد َبني آدم من لِباِسهم، . 27:األعراف..[َسْوَءاهِتََِم  َهذا التَّحذيُر الربَّاِن ُيفيد أنَّ ُماوالِت الشَّ

ِت احلياُة عىل هذِه األرض حتى ال ُيْبِقي عليهم ما َيسرُت َسوآهتم، ال وَلن َتَتوقَّ  ة  ما استمرَّ .. ف، وهي مستمرَّ

 ! وقد نَجَح يف َكثرٍي ِمَن املََواطِن

* * * 

، وُربَّ َكلَِمٍة كاَنت ِمْفَتاَح ََشٍّ ِمْغالَق َخريٍ  -3333  .ُربَّ َكلَِمٍة كاَنت ِمفَتاَح َخرٍي ِمْغاَلَق ََشٍّ

.. املَنِّ أن َتْسَتْكثَِر عىل اهللِ ِعباَدَتك، وِجَهاَدك، وَمعُروَفَك  أْسَوأ. 4:املّدثر[َواَل مَتْنُن َتْسَتْكثُِر ]  -3333

  .وَما بَِك ِمن َخرٍي َفِمنْه وْحَدُه ُسبحاَنُه وَتعا .. وَتْسَتطِيَل بَِذلك َعىل ِعَباِده 
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* * * 

َبَك إليه -3333  . ِعنَْدَما ُتَعان عىل َطاَعٍة؛ فاْعَلْم أنَّ اهللَ َتعا  ُيريُد أن ُيقرِّ

 .ِمَن الطَّاَعاِت ما َتُكوُن اْستِْدَراجًا وَبالءً  -3313

* * * 

ْفِق اللُجوء إ  التَّرْصيِح يف َمْوِضٍع ُيْغني َعنُه التَّْلِميح -3314  !    ليَس مَن الرِّ

 ! لَِتْدَفَع أَذى َحيواٍن َعنْك؛ َسلِّْط عليِه حيوانًا آَخرَ  -3313

، وِمنه ما ُيْدفَ  -3313 ِّ ُّ ِمنه َما ُيْدَفُع بالّشَّ  . ع باخلريِ الّشَّ

ِّ ما أْمَكَن َدْفعُه باخلري -3311 ُّ بالّشَّ  .ال ُيْدَفُع الّشَّ

* * * 

، وَبينَُهَم أُمور  ُمَتَشاُِبَات؛ َمأَوى وَمْلَجأ َذوي الُقُلوِب املريَضةِ  -3313 ، والَباطُل َبنيِّ   . احَلقُّ َبنيِّ 

؛ َبعُضهم أولياُء َبْعض، وللمنافِِقني و -3313 املنَافَِقات َطاُبور؛ َبْعُضهم للمؤمننِي واملؤِمنَات طاُبور 

، َنصيُبهم ِمن كتاِب اهلل.. ِمن َبعض  َذْبَذبنَِي َبنْيَ َذلَِك الَ إَِ  َهـُؤالء َوالَ إَِ  :] وبني الطَّاُبوَرين طاُبور  َكبري  مُّ

  .351:النساء[َهـُؤالء َوَمن ُيْضلِِل اهللُّ َفَلن ََتَِد َلُه َسبِياًل 

* * * 

ْمَحةِ الَتِمُسوا اخل -3313  .  رَي عند َذِوي الوُجوِه السَّ

 .املَْعُروُف ال ُيَباع -3313

* * * 
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َينَدِرُج ُتَتها ُمفرَدات َبعُضها .. ُحُقوُق اإلْنساِن، وكذلك حُقوُق املرأِة، وَحقُّ املرأِة يف العَمِل  -3313

، وبعُضها باطل   ل، وإنَم يُ .. وبالتَّايل ال مُتَدُح ُمطَلقًا، وال ُتَذم ُمطَلقًا .. َحقٌّ َع املنَزَّ ْ مَدُح منها ما وافَق الّشَّ

 .   وما خالَف ُيَذم، وُيَرد

* * * 

عوِب يف داِخِل أوطاِِنِم، ويف َخارِجَها  -3333 فالذين يف داِخلَِها َخري  من .. خاَلْطُت َكثريًا من الشُّ

 . الذين يف خاِرِجَها

  .وَطانِ الكَِفاَيُة، َمَع لُزوِم األ: ما الِغْبَطُة؟ قال: ِقيل ألْعرايب

* * * 

، .. وصاَية  َعْسكرّية  تتمثَُّل باالحتالِل املَباَِش لألْوَطان : الوَصايُة نوعان -3334 ووصاَية  سياِسيَّة 

َساترِِي، والَقواننِي، والسياَسات عىل األوطاِن  وكالَها اْحتاِلل  .. وهي أخَطُر من األُْو  .. تَتمثَُّل بَفْرِض الدَّ

رِ ُيتاُج إ  النَِّضال وا  .  لتَّحرُّ

* * * 

ُق اْشرتاَك مَجيع .. الَعْدُل، واألْمُن، والتَّنْمَيُة : َغاَيُة الَعَمِل احلُكوِمي -3333 ما ِقيمُة ُحُكوَمٍة ُتقِّ

ُق تِلَك املَعاِِن؟ َعاِت، َيكُثُر فيها وضُع الِعِِصِّ بنَي الَعَجالت، ال ُتقِّ  ! األطياِف، والتَّجمُّ

ًَم ملآرُِبم وأهوائِهم، حتى إذا َما وَصُلوا إ  اإلسالُم ال َيقبُل من أتباعِ  -3333 ِه أن يتَّخُذوه ُسلَّ

وحتَّى ُيعطيِهم اإلسالُم عطاَءه ال ُبدَّ أن َيأخُذوه بِصْدٍق وِجدٍّ .. َغاياهتِم ََتلَّوا عنه، وَأعَطوه ُظهوَرهم 

َخاِء َسَواء  دِة والرَّ ٍة، ويف الشِّ ٍة ] واء،قبل الظَّفر وبعَد الظَّْفِر س.. وقوَّ   .41:البقرة[ُخُذوْا َما آَتْينَاُكم بُِقوَّ

* * * 
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اَِحنَِي ]  -3331 نَا َوَأنَت َخرْيُ الرَّ نَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا َواْرََحْ  . 389:املؤمنون[َربَّ

* * * 

ُد الُعَظََمَء، ولو كاُنوا ُفَقَراء -3333 ُد األغنَياَء، وإنََّم ُيَمجِّ  .الّتاريُخ ال ُيمجِّ

 !ود  َما َكاَن َحيًَّا، وُيرَجى َعَطاؤه، فإذا َماَت َفاَز باملَحاِمِد الذي َيِرُثهالَغنيُّ ُممُ  -3333

* * * 

 .َعاَدُة اهَلَوى؛ أن جَيَْعَل احُلرَّ َعْبَداً  -3333

 ! َأْحَرُص ما َيكوُن املرُء عىل َحَياٍة ِعنَْد االحتَِضاِر؛ لَيْسَتْدِرَك َما َفاَت، َوَأنَّى -3333

ر -3333  ! ؛ لكِنََّها باملِْرَصادالُعُقوَبُة َقد َتَتأخَّ

* * * 

ُدوْا ]  -3333 ْنَيا [َوَتَزوَّ ْنَيا للدُّ اِد التَّْقَوى ] وَزاُد التَّْقَوى َخري  .. ؛ َزاَد الدُّ  . 397:البقرة[َفإِنَّ َخرْيَ الزَّ

ْذَت َزاَدا ... وِشُك أن ُتنَاَدى يُ   َ  وما اَتَّ

ْنَيا؛ واآلِخَرُة َخري  له -3334  !َأْبَقى، واملؤِمُن ُُيِبُّ الدُّ

ْنيا ":يف احلديِث  دَ ورَ  -3333 ، فالدنيا مهَم عظم نعيمها، رةِ اآلِخ  يمِ ؛ قياسًا لنعِ " املُْؤِمنِ  ِسْجنُ  الدُّ

من  نتظرهُ قياسًا ملا يَ  ؛"وَجنَُّة الكافِِر  ". فهي بالنسبة للمؤمن كالسجن قياسًا ملا ينتظره من نعيم اآلخرة

  !يملِ اب األَ إال العَذ ـ عىل ما فيه من َكَدٍر ـ نيا الدُّ  عيمِ د نَ له بع ليَس  ، إذْ رةِ يف اآلِخ  اٍب وعَذ  جحيمٍ 

* * * 

ل -3333  . ال َتْسَتْعِجْل َفْتَح أبواِب اخلرِي َعليك؛ فَقد َتْفَشل، لكن إذا ُفتَِح َباُب فاْغَتنِْمُه وَتَرجَّ
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َفلَّم ُتقَّق هلم ما ..  َبنُو إَسائيل سأُلوا َنبيَّهم أن يبعَث هلُم َملِكًا ُيقاتِلون َمعُه يف َسبيِل اهلل -3331

نُْهْم ] َسَأُلوا، وُكتَِب عليهُم الِقَتاُل،    .254:البقرة[َتَولَّْوْا إاِلَّ َقلِياًل مِّ

* * * 

.. ُأِريُت النَّاَر َفإَِذا أْكَثُر أْهلَِها النَِّساُء  ":رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وسلم قاَل  -3333

 المِ اإلْس  انُ َس وإْح ..  نَّ صىل اهلل عليه وسلم إليهِ  بيِّ النَّ  انُ َس ، وإْح نَّ هِ إليْ  اهللِ انُ َس ؛ إْح " اإلْحَسانَ  َيْكُفْرنَ 

فاإلْحَساُن الذي َيْكُفْرَنه ..  نَّ ليهِ عَ  ل  ْض من له فَ  وكّل ..  اِج وَ األزْ  انُ َس وإْح .. اء اآلبَ  انُ َس وإْح ..  نَّ إليهِ 

وُكل َمن َتْلَتِمُس ُحُقوَقَها .. نَْحرِصُ يف َطَرٍف ُدوَن َطَرف وَيَتَمّرْدَن عليه ــ والذي ُيوِجُب هلنَّ الناَر ــ ال يَ 

يت َيْكُفْرَن اإلْحَسان ِل فهي ِمن هؤالء الالَّ ِع اهللِ املنَزَّ  !من َخاِرِج ََشْ

* * * 

ة؛ ِمنها لَِدْفِع َما هو أَشدُّ ِمنه َباَلًء، وِمنَْها لَتحِصيِل خرٍي راِجٍح ال  -3333 ُيدَرُك إال للَبالِء َغايات  ِعدَّ

 . بِنَوِع َباَلء

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم ]  -3333 وا اهللََّ َينرُصْ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َتنرُصُ َشاِمل  جلميِع . 7:ُممد[َيا َأَيُّ

وَلِة، ومستوى اجلَمعِة، وُمستوى الَفْرِد  هُ .. املؤمنني عىل ُمستوى الدَّ اهللُ،  فَمن نرَصَ اهلَل ولو كان َفْردًا؛ َنرَصَ

 .  وأظهَره، وأْعىَل َشأَنه

* * * 

َف من [َوإِنَّ ِمنُْهْم َلَفِريقًا َيْلُووَن َأْلِسنََتُهم بِاْلكَِتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلكَِتاِب ]  -3333 ؛ َيْقَرُؤوَن املحرَّ

اِمُع أنَّه من َكالِم اهللِ  ُلوَنه كَم َيقرؤون كالَم اهللِ، ليْحَسُبه السَّ ل،  كالِمهم وُيرتِّ آل [َوَما ُهَو ِمَن اْلكَِتاِب ] املنَزَّ

ُفوا كِتاَب اهللِ . 70:عمران والذين ُيرتُِّلون وَيقَرُؤون األْدعَيَة .. وهذه آية  نزلت يف أهِل الكِتاب، الذين َحرَّ
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ُدون الُقرآن ـ فُتْش  اِمع، واألْذكاَر التي هي ليَست من الُقرآِن الكريم، كَم َيْقَرؤون وُيَرتُِّلون وجيوِّ كُِل عىل السَّ

نه ِمن وِعيدٍ   !وبخاّصة إن كان من الَعَجِم َهْل هي من كَِتاِب اهللِ أْم ال ـ هلم َحظٌّ ِمن هذِه اآليِة، وما َتَتضمَّ

* * * 

 ...!َيا َقَمر : إذا أرْدَت أن َتذمَّ احِلََمَر، ُقْل َله -3333

* * * 

ليَل عىل وُجوِد  ِمن َفْضِل الُقرآِن الَكِريم عىل األَُمِم واملَلِل، -3333 ُه أَقاَم الدَّ وإ  يوِم الِقَيامِة؛ أنَّ

ُسِل، وما أْنَزَل اهللُ عليهم ِمن الُكُتِب  َم من األنبياِء والرُّ ِحيُح .. وَمْبَعِث َمن َتَقدَّ لِيُل الصَّ إْذ َلْواَله الْنَتَفى الدَّ

الُّ َعلِيهم  ! الدَّ

* * * 

َحاَبِة والتَّابِِعني هل -3334 َفاِت؛ هو األَْسَلُم واألَْحَكُم، وهو األْكَثُر َمْذَهُب الصَّ م بإْحَساٍن يف الصِّ

 .  ُأْنَسًا، وَتْشِويَقًا، واألكَثُر َتْعظِيًَم وَتنِْزَياً 

ُلون، إالَّ وَلِزَمُهم أن يأُتوا بَِصَفٍة  -3333 نَِّة جَيَْحُدها املَُعطُِّلوَن املتأوِّ َما ِمن ِصَفٍة ثابَتٍة يف الكَِتاِب والسُّ

هم، وَتيُّالهِتم ُمقَ 
 ! فَجَحُدوا الثَّابَِت، وأْثَبُتوا املُْحَدث.. ابَِلٍة ال َدليَل َعليها إالَّ ِمن أهوائِ

* * * 

  .اخَلْشَيُة يف اخَلَلَواِت، جَمَْلَبة  للُقُبوِل يف اجَلَلَوات -3333

َف احَلْرُث والنَّْسُل  -3331 لِذا َيُمنُّ اهلُل علينا ..  لو َداَمت املراَقَبُة وَعُظَمت، هلَلَكت األْنُفُس، وَتوقَّ

 !  وهذه َغْفَلة  َُمُْموَدة  ُمَباَرَكة.. بنَوِع َغْفَلٍة ُتِصيُبنَا؛ ُبا َنْقَتاُت، وَنْعَتاُش، وَنَتَكاَثر 

* * * 
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 ارِ َش تِ انْ  ةِ عَ ِس  مَ ؛ رغْ "يُش أَبدًا، واْعَمْل آلِخَرتِك َكأنََّك متوُت َغَدًا اْعَمْل لُِدْنَياك كأنَّك َتعِ  " -3333

َق فيه ..  نْي لَ يَتحِ ، وُمْس نْيِ َض ناقِ تَ مُ  نيَ بَ  عُ مَ ؛ فهي ََتْ حُّ ُص ى ال تَ نَ املعْ  ُث يْ ن َح ا مِ ِنَّ ، إال أَ ةِ ولَ املقُ  هذهِ  قَّ وَمن َُتَ

 ! أَحُد الَوْصَفنْي َلِزَمُه التَّْفِريُط بَِحقِّ الَوْصِف اآلَخِر وال ُبدَّ 

عٍ وَ مُ  َل َعمَ وآِخَرتَِك  اكَ لُِدْنيَ  َمْل اعْ  ":لو ِقيل -3333  . ان أَدقَّ وأْصَوب، لكَ " دِّ

* * * 

ََم  -3333 ُة ـ وَما ُدوَن ذلِكِميَزاُن السَّ رَّ ،  ـ! ِء َتبنِْيُ فِيِه الذَّ ِّ ٍة ] ِمن اخَلرِي أو الّشَّ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ًا َيَرُه  .َخرْيًا َيَرُه  ٍة ََشّ  . 0-7:الزلزلة[َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

االتَّ  -3333  . ْقَوى ِمْفَتاُح املُْغَلِق من األبَواِب؛ َمْهََم َكُثَرت، وُأْحكَِمت أْقَفاهُلَ

اُب ِمن الِفَتن؛ َتْزكَية  عىل اهللِ، وجْرَأة  ال َتْسَلم َعَواِقُبها -3333   . االْقرِتَ

* * * 

ْهَت، ََتِد اخَلَراَب، والَفَساَد، والنِّزاَعاِت،  -3333 ، وأينََم َتَوجَّ واملَجاَعاِت، واألْوبَِئَة، َكْيَفَم التَفتَّ

ُفوا ـ هو الُبْعد عِن اهلل، .. واألْمراَض  ه لَسَبٍب واِحٍد ـ اعرَتُفوا بذلك أم مل َيْعرَتِ  َفنَِسَيُهمْ  َنُسوْا اهللَ] وهذا َمردُّ

 .39:احلّش[ َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهمْ  َنُسوا اهللَ  . ]47:التوبة[

* * * 

؛ جيري عىل اجلوارِح الظَّاهرِة؛ كاحَلالِل واحلَراِم، وَما بْينَُهَم، ِعْلم  ظاِهر  : الِعْلُم ِعلَمن -3334

نَِن واملَباحاِت  ُق بِِعلِم الُقُلوِب، وَأعَمهلا، . وكالواِجباِت واملحُظوراِت وما بينَُهَم من السُّ ؛ َيَتَعلَّ وِعْلم  باطِن 

 .وُكلٌّ ِمن الِعْلَمني بالنِّْسَبِة لآلَخِر َخاِدم  وَمُدوم

* * * 
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ي املكان وخِّ إليها، وتَ  اسِ النَّ  ةُ اَج ا، وَح واُُب َص : وطٍ َُش  ثالثةَ  َيلَزُمك، كرةٍ أّية فِ  لتدوينِ  -3333

 .ني هلامان املناسبَ والزَّ 

* * * 

 . أْقرَصُ َوْقٍت، َوْقُت النَّْوِم، وإْن َطاَل  -3333

ُة؛ اإلْستِْدَراُك َوقَت َفواِت األَواِن؛ فَتنَْدُم؛ واَلت ِحنَي َمنَْد  -3331  ! ماحَلِْسَ

اُء؛ إْفَراُغ الَقْلِب ِمَن اخَلالِِق، وَمْلئِِه باملَْخُلوق -3333 يَّ  !الرِّ

اِر، واالْستِْخَفاِف، ُيْصبُِح  -3333 َل بالَعَناِد، واإلرْصَ ِغرُي َيْبَقى َذْنَبًا َصِغرَيًا، فإَذا َما ُكلِّ ْنُب الصَّ الذَّ

 !َكبرياً 

لِيُل إ  املْرِء؛ لَِساُنه -3333  . الدَّ

 . ه َقلَّ َعَمُله، وَمْن َكُثَر َعَمُله َقلَّ َكاَلُمهَمْن َكُثَر َكاَلمُ  -3333

* * * 

الً يف َنْفِسه، ُثمَّ يف  -3333 ُكلٌّ ِمنَّا ُمَطاَلب  بأن ُيقيَم َدوَلَة اإلْسالِم فِيَم َيْملُِك، وَيقِدُر َعليه، فُيِقيُمَها أوَّ

انِه، وأَماكِِن َعَملِه، ثمَّ يف قَ  َكتِه وُدكَّ تِه، ثمَّ يف ََشِ وَما اَل َنْقِدُر .. بيَلتِه وَعِشرَيتِه، ثمَّ يف جمتمِعه، وَبَلِده ُأَْسَ

ُر َتْرَك ما َنْقِدُر َعَلْيهِ   .   َعَليِه، ال ُيربِّ

ه َسُيِقيُم َدوَلَة اإلْسالِم يف َبَلِدِه  َغرُي صاِدٍق ْسالِم يف َنْفِسِه؛ فهو َمْن اَل ُيِقيُم َدوَلَة اإل -3333 َعى أنَّ لو ادَّ

 !وجُمَتَمِعه

* * * 
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، وَدَرجات -3334 ، وأنَواع  ِمنها الطَّْعُن : االقرتاُب ِمن النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم بُِسوٍء، ُصَور 

ُم املباََشُ  َها ُتَت َمزاِعٍم َشتَّى؛ جاِمُعها اجلْهُل واهلَوى .. والتََّهكُّ م واالستِْخَفاُف بُِسنَّتِه، وَردِّ .. وِمنها التَّهكُّ

ا َكَفْينَاَك املُْْسَتْهِزئِنَي  :]به له َحظٌّ ِمن قولِه تعا وهؤالء مجيعًا؛ ُكلٌّ بحس  .99:احلجر[إِنَّ

* * * 

 ! أثَقُل ُعْضٍو يف اجَلَسِد عىل اجَلَسِد؛ اللَِّسان -3333

ا ُينِْجيها -3333 ا ُيْرِدَيا، وإمَّ  .ُكلُّ أعَضاِء اجَلَسِد َتْفَرُق اللَِّساَن؛ فهو إمَّ

* * * 

ٍة إالَّ وَيُشوُُب  -3331 ة األُْنِس باهللما ِمن َلذَّ  . ا أمَل، إالَّ َلذَّ

هُتا َمْوُصوَلة  إ  َما بعَد املوِت  -3333 ة األْنِس باهلل؛ فَلذَّ ٍة َمقطوَعٍة إال لَّذَّ  .ُكلُّ َلذَّ

ِة األْخِذ؛ وإالَّ ملا وِجَد يف األرِض ُشَهَداء -3333 ُة الَعَطاِء أمَجُل وأْبَقى من َلذَّ  .  َلذَّ

ْنَب َيوَم الِقياَمِة، لكن َيْبَقى اخَلَجُل من : ـَصَدَق ابُن اجلوزي ـ رَحه اهلل  -3333 َقد َيْغِفُر اهلُل الذَّ

ْنِب   !الذَّ

* * * 

ئاُب  ":تقول ، َرائجة  عىل ألِسنَِة النَّاِس،عة  ائِ قولة  َش هناَك مَ  -3333 لكن  ؛"إن مل َتُكْن ِذئبًا أَكَلْتَك الذِّ

البُطوَلُة َتْكُمُن يف أن ُُتافَِظ عىل آدِميَّتِك، وإنَسانيَّتِك، .. يَّة يف النِّهاَيِة أْصَبْحَت ِذئَبًا، فَهل هذه َنتيجة  َمْرِض 

َباع ئاُب والضِّ  .َمهَم َتكاَثرت اجِلَراُح، وَتكاَلَبت َعليك الذِّ

ِة عِن األْرِض  -3333 َْحَ ٍد صىل اهلل عليه وسلم.. بمناَسبِة ِغَياِب الرَّ ُر بحديِث النبيِّ ُممَّ     " :ُنَذكِّ

َمِء  يف َمن َيرََحُْكم األْرضِ  يف َمن اْرََحُوا   ."السَّ
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* * * 

 ةٍ َد واحِ  رةٍ َج َش  لِّ  يف ظِ إالَّ  لَّ ظِ ستَ يُب له أن يَ طِ د ال يَ ، قَ ارِ األشَج املْرُء َمْهََم كاَن َيْملُِك ِمَن  " -3333

 .ي رَحه اهللوالِدِ َمٍت لِ لِ ن كَ مِ  سَتَفْدهُتاة  امَ كْ حِ ..  "ار َج األْش  َك لْ ن تِ مِ 

* * * 

 . ى للوْقِت َثَمنًَا ِسَوى أن َيبَقى لَِساُنك َرطَِبًا بِذْكِر اهللال أرَ  -3334

بُِعوُه ]  -3333 بُعوا ُممدًا صىل اهلل عليه وسلم [َواتَّ َتُدوَن ] ؛ أي اتَّ ُكْم هَتْ َجواب  . 390:األعراف[َلَعلَّ

ُروُب، وأَراَد النََّجاةَ  بيَل، وَتاَهت به الدُّ  . لُكلِّ َمْن َضلَّ السَّ

* * * 

 !ََم نهُ ب مِ لِ غْ ن يَ ملَِ  ةُ بَ لَ ر؛ والغَ مِ تَ ْس مُ  عٍ افُ َد م؛ يف تَ حِ والرَّ  اخُلُلق ُسوءُ  -3333

 !أْوِسُعوا لألْرَحاِم إْن أْرَخت ِحَباهَلا؛ فهي ال َتأيِت إاّل بَِخريٍ  -3331

* * * 

 ! وأَقلَّ األْصِدَقاء.. َما أكثر املَعاِرف  -3333

َقَك، وَصاَدَقك -3333 ِديُق؛ َمن َصَدَقك، وَصدَّ  . الصَّ

؛ وَما أكَثر َمن َيْقَطُعهاَبني  -3333 ِة واحَلَسِد َشْعَرة   ! الَغرْيَ

* * * 

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمنَنْيِ َفَخِشينَا َأن ُيْرِهَقُهََم ُطْغَيانًا َوُكْفرًا ]  -3333 فيه أنَّ . 08:الكهف[َوَأمَّ

ُل الُعُقوَق يُ  نَُّة قد َدلَّت عىل ذلكو.. فهذا ِمَن اخَلاصِّ الذي َيُعمُّ ..  اآلَجاَل  َعجِّ  . السُّ

يَطاُن، وال َيْقِدُر  -3333  . 52:احلجر[ ِإن  ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان  .. ] َما َكاَن هللِ، ال َيْقَطُعُه الشَّ
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 ...!أْرُجوك : ِمَن الُعُقوِق؛ أن َيُقوَل األُب البنِهِ  -3343

* * * 

، َنْعَلُم َبعَضها، وَنْجَهُل الكثرَي ِمنها ألْفَعاِل اهللِ تعا  يف َخْلِقِه ِحَكم  عَ  -3344 ِمن تِلك احِلَكم .. ديَدة 

َضا، والتَّسلِيِم  اها بالَقبوِل، والرِّ ُحودِ .. َمْعِرَفُة َمن َيَتَلقَّ ، واالْعرتاِض، واجلُّ كِّ اها بالشَّ  !وَمن َيَتَلقَّ

* * * 

؛ الذي ال َيأتِيه ؛ أي هذا الُقرآُن الَكريُم ــ وليَس سو[ َذلَِك اْلكَِتاُب ]  -3343 اه ــ هو الكَِتاُب احَلقُّ

؛ .. املحُفوُظ بِِحْفِظ اهللِ .. .. الَباطُِل ِمن َبني َيَديه وال ِمن َخْلِفه  ؛ الذي ليَس َكِمْثلِِه كَِتاب  هو الكَِتاُب احَلقُّ

نَّ ــ عىل َمَداِر األْزَماِن وإ  هو الكِتاُب احَلقُّ املُْعِجُز؛ الذي أْعَجَز اإلْنَس .. ال ِمن َقبُل وال ِمن َبْعُد  واجلِّ

اَعِة ــ عىل أن َيأُتوا بُسوَرٍة ِمن ِمْثلِه  ؛ املهيِمُن عىل َما ِسَواُه ِمن الُكُتِب .. ِقَياِم السَّ هو .. هو الكَِتاُب احَلقُّ

َشاِد  ؛ الذي ِمنُْه ُيلَتَمُس النُّوُر، واهُلَدى، وَسبيُل الرَّ وَيِمْيُز .. ُيعَرُف احَلقُّ ِمن الَباطِِل بِه .. الكَِتاُب احّلقِّ

َمِء إ  األرِض .. اخَلبيُث ِمن الطَّيِّب  َمِء .. هو َحْبُل اهللِ املمُدود ِمن السَّ هو .. به َتتَِّصُل األْرُض بالسَّ

، وما خُيالُِفه، وُيعاِرُضه فهو الَباطُِل، وهو ليَس بِكَِتاٍب ِذي َبال،  ؛ ال َشكَّ فيِه [ْيَب فِيِه الَ رَ ] الكَِتاُب احَلقُّ

م  ُه كذلك يف مَجيِع ما َتَقدَّ ا َمن ال ُيؤِمُن وال َيعَمُل . 2:البقرة[ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي ] أنَّ م آَمنُوا وَعِمُلوا به، أمَّ ألِنَّ

 !؟..بِه، َفأنَّى َيْسَتفيُد ِمنْه، أو َيكوُن َلُه ُهَدًى 

* * * 

ريض اهلل عنها  شةُ ائِ ت عَ بَ تَ كَ ..  اهللِ  نيِ عَ  نْ مِ  َت طْ قَ َس  ْد قَ  َك ؛ إالَّ ألنَّ اسِ النَّ  نُيِ عْ ن أَ مِ  طُ قُ ْس ا تَ مَ  -3343

اً ذَ  ن النَّاسِ ه مِ ُد امِ اَد َح عَ  اهللِ صيةِ عْ مَ َل بِ مِ َد إذا عَ بْ العَ  ا بعد، فإنَّ أمَّ  ":إ  معاوية   ." امَّ

* * * 
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، عندما ال ُتْشَكر َعىل َمْعُروٍف َبَذْلَتُه، فَهذا ِمن البَ  -3341 الِء؛ َهل َسُتْبطُِله باملَنِّ واألَذى، أم َتْصرِبُ

 !  وَُتَتِسب؟

رْبِ عىل  -3343 ا َما اَل ُيْدَرُك إالَّ بالَبالِء، والصَّ ، وإنَّ ِمن َمَقاَماهِتا وَدَرَجاهِتَ اجَلنَُّة َمَقاَمات  وَدَرَجات 

 .  الَباَلءِ 

ه هلَ تَ ِدك، وتَ اوَّ إ  عُ  و اهللَ كُ ْش أن تَ  الءِ عىل البَ  ربِ من الصَّ  ليَس  -3343 ِفي .. م أوَّ وإِن اسَتَطْعَت أن َُتْ

ي نِ كُ ْش يَ  مْ ن، فلَ ي املؤمِ دِ بْ يُت عَ لَ إذا ابتَ : عا تَ  اهللُ قاَل  ":قال .. َمَرَضَك َعِن النَّاِس، َيُكوُن أْوَ  وأْحَسن 

ادِ إ  عُ    . " َملُف العَ أنِ تَ ْس يَ  ه، ثمَّ مِ ن دَ ريًا مِ مًا َخ ه، ودَ مِ ريًا من حلْ ُته حلًَم َخ لْ َد أبْ  ي، ثمَّ ارِ ن إَس قُته مِ لَ أطْ  هِ وَّ

* * * 

َتاُج إ  ِخْدَمٍة، وإ  َتْفِسرٍي : َجَرى َعىل أْلِسنَِة َبعِض النَّاِس َقوهُلم -3343 وهذا .. الُقرآُن الَكريم َُيْ

َتاُج إ  أَحٍد واهللُ َتعا  .. َخَطأ؛ فالُقرآُن الكريم َكالُم اهلِل؛ وَكالُم اهللِ ِصَفة  ِمن ِصَفاتِه  وإن كان .. َغنِيٌّ ال َُيْ

 ...!الُقرآُن الكريم َيْسَتِحقُّ : وال ُبد، ُيقال

* * * 

إنَّ اهللَ َتَعا  َينُْظُر إ  َقْلبِك؛ وَهذا َيْسَتْدِعي ِمنْك أن ُتَراِقَب َقْلَبَك؛ َفال َيُقوُل، وال ُيْضِمُر إالَّ  -3343

 .  َخرَياً 

هَر وَما خَيَْفى، وَيْعَلُم َما َكاَن، وَما َيكوُن، وَما ال خَيَفى عىل اهللِ َتعا   -3343 ه َتعا  َيْعلم اجلَّ ؛ إنَّ يَشء 

لكِن َقَضت ِحْكَمُته َتَعا  أن ُيْعطِي لألْسَباِب أْن َتعَمَل َعَمَلها؛ لَيْظَهَر ِعْلُمه يف .. سَيُكون َقبَل أْن َيُكوَن 

ِد ِعْلِمه َتعا  بََِم َسَيْعَمُلونَخْلِقه، ولَيأُخَذ الِعباَد بَم َيْعَمُلون،   . وليَس بمجرَّ

* * * 
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َتْشبِيُه اخَلالِق باملْخُلوق؛ وهو الذي َتنَبََّه النَّاُس إ  ُبْطالنِه، وأكَثُروا من : التَّْشبيُه نوَعان -3333

ـ أو بعِضها ـ عىل املْخُلوِق؛  وَتْشبِيُه املْخُلوِق باخَلالِِق، وإْضَفاُء ِصَفاِت وَخَصائِِص اخَلالِِق .. التَّْصنِيِف عنه 

ُروَن ِمنه ة  الذين َيتنبَّهون له، وُْيَذُروَنه، وُُيَذِّ  ! وهو التَّْشبِيُه األوَسُع، واألكَثُر انتَِشارًا، ومَع ذلك ِقلَّ

* * * 

تَِك لَِضْعِفك، وِمن َشَبابَِك  -3334 تَِك لَِسَقِمك، وِمن ُقوَّ هلَرِمك،  هَتيَّأ ِمن ِغنَاَك لَِفْقِرك، وِمن َصحَّ

نََّك َرَغُد احَلاِل َعِن النََّظِر يف املَآل.. وِمن َفَراِغَك لُِشْغلِك ، وِمن ُدْنَياَك آلِخَرتِك   ! وال َيُصدَّ

* * * 

َعاء؛ َفَقد َيكوُن اخلرُي يف أْن ال َُتَاب  -3333 َيْعَلُم َوَأنُتْم  َواهللُ.. ] ال َتْسَتْعِجل عىل اهللِ َتعا  إجاَبَة الدُّ

 . 234:البقرة[ْعَلُموَن الَ تَ 

فأيُّوُب عليه السالم بعد َثَمِن َعَّشة َسنَة .. ال َُيِمَلنَّك طوُل الَبالِء عىل الَيأِس ِمن رَحِة اهلل  -3333

رِب عىل الَبالِء، َجاَءُه الَفَرُج  اب  ] ِمن الصَّ َوِمْثَلُهم َوَوَهْبنَا َلُه َأْهَلُه .  اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسل  َباِرد  َوََشَ

نَّا َوِذْكَرى أِلُْويِل اأْلَْلَباِب  ًة مِّ َعُهْم َرَْحَ وَيْعُقوُب عليه السالم بعَد ثَمننَي َسنٍَة ِمن الَبالِء، . 51-52:صـ[مَّ

 .01:يوسف[ َأن َيْأتَِينِي ُِبِْم مَجِيعاً  َعَسى اهللُ :] َقال

* * * 

 !  ِصنَاَعًة، ُيؤَكُل بِهوإالَّ كاَن ُصوَرًة، و.. َغاَيُة الِعْلِم؛ اهلل  -3331

 ...!يا اهلل : ِمن َغاَياِت الَبالِء؛ أن َتُعوَد َفَتُقوَل  -3333

* * * 
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، أْسَوُأ املْيِِس َما ال ُتعَرُف َنَتائُِجُه إالَّ َبْعَد املْوِت؛ ِمَثاُله الَكافُِر الذي ُيقاِمُر وُيَراِهَن عىل اعتَِقاِدهِ  -3333

 !  وَمآلِه

هُ  -3333 ؛ َمَفاُِتُ  !ُمَتنَاَوُل َيِدك، َما ُدْمَت َحيَّا الَقرْبُ َحْبس 

 يءُ ؛ جَمِ ، وال الرُبوُج امُلَشيَّدةِ اِب وَ األبْ  ُد ْص ، وال وَ ةِ اَس احِلرَ  يُد دِ ْش تَ  هُ عَ مَ  عُ فَ نْ ال يَ  د  واحِ  ء  يَش  -3333

، واألَ اُء غَ َض القَ  ":ن قالمَ  َق َد د َص وقَ .. َجل األَ   . "ب الِ َجُل طَ الِب 

ر  َلك أن مَتو -3333  . ت؛ فاألْسباُب َتْدَفُعك إليِه َدْفَعاً َحْيُثََم ُمَقدَّ

* * * 

ي َعىل الطَّاَعِة؛ فاْعِط َبَدَنك ـ ِمن َغرِي ِزَياَدٍة، وال ُنْقَصاٍن ـ ما ُيِعينُك،  -3333 َغاَيُة الِغَذاِء التََّقوِّ

يك َعىل الطَّاَعِة  ُدوا ُكلَّ َبَدٍن ما اعْ  ":يَل د قِ قَ وَ .. وُيَقوِّ  ."َتاَد َعوِّ

َدان َمِصرَيُه وسُلوَكُه يف َهذِه احلَياة ـ ال َتْسَمْح ألَحٍد أن َيْقِذَف فِيهَم  لُِكلِّ امرئٍ  -3334 وَعاءان ـ ُُيَدِّ

ُرُه َنْفَعه ْأِس، وِوَعاُء الَبْطنِ : َما َيَُّضُّ وال َينَْفُع، أو َما َيْغلُِب رَضَ  . ِوَعاُء الرَّ

* * * 

َة َعن ِدينِها ـ كاال -3333 َم فِْكَرٍة ُتْبِعُد األمَّ يمقراطيَِّة، والَقْوِميَِّة، والِعْلَمنيَِّة، أيُّ شرتاكِيَِّة، والدِّ

ْويِل الَكافِر ٍة ِمن املجتَمِع الدَّ   .واحَلَداَثِة، وَغرِيها ـ فِهي َمدُعوَمة  بُِقوَّ

، ُيَسلُِّطوَن َجاَم َكيِدِهم -3333  ؛"أصول الفقه  "وِحْقِدِهم عىل ِعلِم  ،احَلَداثِيُّون؛ َزَناِدَقُة الَعرْصِ

  !وأنَّى... لَيْسُهَل عليهم التََّفلُُّت، والتَّالُعُب بِديِن اهلل 

* * * 

وِر؛ تَ  -3331 يَ َشَهاَدُة الزُّ  !ِقعاَل اَر بَ َدُع الدِّ
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* * * 

َمِء واألَْرِض  -3333 َرَجِة َكََم َبنَي السَّ َرَجِة والدَّ ؛ ما َبنَي الدَّ ُته .. اجَلنَُّة َدَرَجات  َرِحَم اهللُ َمن َكاَنت َِهَّ

َرَجاتأْعىَل   !  الدَّ

ا إ  َنارٍ  -3333 ا إ  َجنٍَّة وإمَّ َباِق؛ إمَّ ْنَيا َداُر ِسَباٍق، واآلِخَرُة ُمنَْتَهى السِّ  ! الدُّ

* * * 

 : ماَل الكَ  ةِ طورَ ، وُخ انِ اللَس  َحْبسِ يف  -3333

ُكوُت َض أفْ : ومِ الرُّ  ُك لِ مَ  قاَل   . ُل الُعلَمِء السَّ

 . ُلْكَهاأمْ  ي وملْ نِ تْ كَ لَ مَ  ةِ لمَ بالكَ  ُت مْ لَّ كَ إذا تَ : سِ رْ الفُ  ُك لِ مَ  وقاَل 

 . ُت لْ ا قُ دِّ مَ ي عىل رَ نِّ ُر مِ َد أقْ  ْل ا مل أقُ دِّ مَ ىل رَ ا عَ أنَ : دِ نْ اهلِ  ُك لِ ال مَ وقَ 

ُكوِت عَ  مْ َد ، ومل أنْ مِ اَل عىل الكَ  ُت مْ دِ د نَ قَ : نيِ الصِّ  ُك لِ مَ  وقاَل    .ىل السُّ

* * * 

: قلت ! "... ُضعُ اوم؛ التَّ عَ نَ  ":ها؟ قالبُ احِ ليها َص عَ  ُد َس نعمًة ال ُُيْ  ُف رِ عْ ل تَ هَ : يمٍ كِ ِقيل حلَ  -3333

 !َقلَّ َمن َيْشُعُر بِنعَمِة التَّواُضِع، وَيْعِرُف هَلا َقْدَرَها.. ألنَّ الكرَِب هو الَغالُِب 

ِد، والتََّمْسُكِن، وَطأَطأِة الّرْأِس  -3333 ، إّنََم ُيعَرُف التَّواُضُع بِق.. ليَس التَّواُضُع بالتََّزهُّ ُبوِل احّلقِّ

اِم اخَلْلِق   . واْحرِتَ

* * * 
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َم مَع اهللِ تعا ، وَأن  -3313 اَعِة ـ أْن َيتكلَّ ًا كانت لغته، وكانت َقضيَُّته، وإ  قياِم السَّ كلُّ َمن ُيريد ـ أيَّ

َا َيسأُل َعنْه ـ إجابًة َشافيًة فاهللُ تعا  َقد أجاَبُه َمَسبَّقًا .. َيْسَأَلُه عن أْمٍر أْشَكَل عليه َفْهُمه، ووُجُه احلقِّ فِيه 
ملِ

 .  َحاِسَمًة ـ يف كتابِه الَعزيز؛ الُقرآِن الَكِريم

بهات  -3314 اهللُ تعا  َيعلُم ما سَيْسأُل عنه ِعباُده، َقبَل أن َيسأُلوا، وَقبَل أن خُيَْلقوا، وما هي الشُّ

اعِة  اهللُ تعا  ُمَسبَّقًا عن مجيِع أْسئلتِهم، َفْرَدًا َفْرَدًا،  وقد أَجاَُبم .. والَعَقبات التي سَتْعرَتضهم، وإ  ِقياِم السَّ

 .   ُكلٌّ بَِحْسِب َمسأَلتِه، يف كتابِه العزيز؛ الُقرآن الكريم

َعة  لِعباِده، عىل َمَداِر الوقت، لياًل وَِنارًا  -3313 مل جيَعْل بينَُه وبينَهم َحواِجَز وال .. أبواُب اهللِ ُمّْشَ

دُ .. وَسَطاء  َهل ِمن ِذي َحاَجٍة، أو َمْسأَلٍة، أو رجاٍء، أو ُدَعاٍء، فَيْدُعَوِن، وَيْسأُلنِي، : إليهم بندائِه اخلالِد َيَتودَّ

اِع إَِذا َدَعاِن ] فُأِجيبه، وُأْعطَِيه،  َوُهَو . ] 304:البقرة[َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِِنِّ َقِريب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 .  5:احلديد[ َن َما ُكنُتمْ َمَعُكْم َأيْ 

ِمن عَظَمِة الُقرآِن الكريِم وإعجاِزه، أنَّ َمن َيقَرأه، وُيْقبَِل عليه بَِقلٍب َحارٍض، َيْشُعُر أنَّ اهلَل  -3313

 منَ  ممدود   ْبل  َح  اهللِ تاُب كِ  ":يثدِ احلَ وهذا ِمن َمَعاِن وَدالالِت .. تعا  خُياطُِبه، وُيَكلُِّمه، وَيْعنِيه بَِشْخِصه 

َمِء إ  األرِض   !من اهللِ إ  أهِل األرض. "السَّ

إن ُكنَت من املؤمنني ـ سواء  كنَت َذَكرًا أم أْنَثى ـ فأنَت َمعنيٌّ باْسِمَك وَشْخِصَك من  -3311

ا الَِّذيَن آَمنُوْا :] ِخطاِب ونِداِء اخَلالِق ُسبحانه وتعا  َ َر هذا النِّداُء اخلالُِد ...[َيا َأَيُّ يف كتاِب اهلل  ، وقد َتَكرَّ

ة  ٍة ُكنَْت ـ سواء ُكنَت َذَكرًا أم أْنَثى ـ فأنَت معنيٌّ باسِمَك .. تسعنَي مرَّ وإن مل َتكْن من املؤمنني، وعىل أي ِملَّ

َا النَّاُس :] وَشْخِصك من ِخطاِب ونِداِء اخلالِق ُسبحانه وتعا  َر هذا النِّداُء اخلالُِد يف ...[َيا َأَيُّ ، وَقد تكرَّ

ةكتا  !ِب اهلِل ثَمِن عَّشة َمرَّ
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وَهذا َيْعنِي أنَّ اللَغَة الَعَربيََّة .. ِمن ِحْفِظ اهللِ لِدينِِه، ولِكَِتابِه، ِحْفُظ اهللِ لّلَغِة الَعَربِيَّة؛ لَُغُة كَِتابِه  -3313

 . ـ َمْهََم َكاَدَها األْعَداُء ـ فهي األْعَظُم، وهي األْبَقى ِمن بنِي مَجيِع ُلَغاِت األَْرض

* * * 

، وَكْرٍب، وِضيٍق، وَكْيٍد، وَمْكٍر، وَخَطٍر، َوَعُدوٍّ  -3313 ، َوَغمٍّ ؛ ِمْن ُكلِّ َهمٍّ وِمن ُكلِّ .. اهللُ َأْكرَبُ

 . اهللُ أكرَب .. َحاَجٍة أو َمْسأَلٍة َمْهََم َعُظَمت، فاهللُ أْكرَبُ 

* * * 

يَف اكَتَسْبَتُه، وفِيَم أْنَفْقَته، وَهل َشَكْرَتُه أْم كَ . 0:التكاثر[ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم ]  -3313

 ! َكَفْرَته؟

* * * 

ا مل ًا، مَ عَ مَ  واإلناَث  كورَ الذُّ  مُل ْش ؛ فهو يَ ةِ نَّ السُّ  وأ اِب تَ يف الكِ  دُ رِ يَ  اٍب طَ ، أو ِخ ٍي ، أو َِنْ رٍ َم أمْ أيُّ  -3313

 دٍ نَ ه بَس دِ سنَ أَحد يف مُ  أخرَج .. ر ون اآلَخ ا دُ َهَ دِ أَح  يَص ِص ََتْ  يُد فِ ـ تُ  ومٍ هُ فْ أو مَ  نطوٍق ن مَ ـ مِ  ة  ينَ رِ قَ  دْ رِ تَ 

ْ  عىل املنربِ  قوُل صىل اهلل عليه وسلم يَ  بيَّ ا سمعت النَّ ريض اهلل عنها أِنَّ  ةَ مَ لَ َس  مِّ ن أُ ، عَ صحيٍح   طُ ِش تَ ـ وهي مَت

َ  ":ـ صىل اهلل عليه  ه النبيُّ ولُ ملا سيقُ  اإلصغاءَ  ريُد تُ  ؛" يِس أْ ي رَ فِّ لُ  ":هاتِ طَ ملاِش  ةَ مَ لَ َس  ، فقالت أمُّ " اُس ا النَّ أَيُّ

 اُل َج هم الرِّ  اِب طَ من اخلِ  يَّ نِ عْ املَ  ت أنَّ مَ هِ ؛ ففَ " اُس ا النَّ أَيُّ : قوُل َم يَ ، إنَّ ِك تُ يْ َد فَ  ":اهَ تُ طَ فقالت ماِش  ،وسلم

ا، هِتَ رَ ْج يف ُح  ْت ا، وقامَ هَ أَس فَّت رَ لَ فَ ، "!؟...النَّاس  َلْسنَا ِمنَ ِك؛ أوَ ُْيَ وَ  ":ةَ مَ لَ َس  قالت أمُّ ! اءِ َس النِّ  ونَ دُ 

  ...! هُ تْ عَ مِ َس فَ 

* * * 
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َل اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبِدهِ ]  -3313 ه َيْفُرُق بني . 3:الفرقان[ َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ أي الُقرآن، وُسّمي ُفرَقانًا؛ ألنَّ

ِك، وب نَِّة والبِْدَعِة، احَلقِّ والَباطِل، وبنَي اإليَمِن والُكفِر، وبنَي التَّوحيِد والّشِّ الِل، وبنَي السُّ ني اهُلَدى والضَّ

هِل   .  وبنَي سبيِل املؤمنني وسبيل املْجِرمني.. وبني الِعْلِم واجلَّ

ُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا ]  -3333 َ ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اَتَّ : واهَلْجُر أْنَواع  . 18:الفرقان[َوَقاَل الرَّ

؛ يَ  وَهْجر  ُدون َهْجٍر؛ َيَتَمثَُّل َُبْجِر أْهِل الِقْبَلِة، . َتمثَُّل ُبْجِر وإْعَراِض الكافرين واملّشكنيَهْجر  أْكرَبُ

وَمن ُيكثِر ِمن تاِلوتِه، لكنَّه ال َيْعَمُل به، يطاُلُه َحظٌّ .. وهؤالء َدَرَجات؛ ِمنْهم املُِقلُّ يف َهْجِره، وِمنُْهم املُْكثُِر 

 .ْجِر الَواِرِد يف هذِه اآليِة الكريمةوافِر  من َمعنَى اهلَ 

أوهلَم؛ أنَّ مجيَع التََّكاليِف  : ُتفيُد معنيان. 204:البقرة[َنْفسًا إاِلَّ ُوْسَعَها  الَ ُيَكلُِّف اهللُ]  -3334

عيَِّة َتدخُل يف ُحُدوِد االستطاَعِة  ْ فيه الَعْجُز، إ   ثانيهَم؛ أنَّ الَعْجَز الطارئ َيرَفُع التَّكليَف فِيَم َتمَّ .. الّشَّ

ائُم ـ  الذي ال يمكُن َدْفُعه ـ َيرَفُع التَّكليَف ُمْطَلقاً .. ِحنِي ُتقِق الُقْدَرة ِعىل َدْفِعه   ! والَعْجُز الدَّ

* * * 

؛ َمَوات  ال َحَياَة فِيها؛ ُثمَّ ُتنْبُت َنَباَتًا َشتَّى، َذات ثَِمٍر وأْلَواٍن َشتَّ  -3333 َراء  .. ى ُترَبة  َسوَداء أو ََحْ

 ! أَفال َيدلُّ ذلك عىل اخَلالِِق الَقِديِر؟.. َمَذاَقاهُتا، وفَوائُدها َشتَّى 

وَما .. كثري  من اآلياِت الباِهَراِت اجلاثِمِة أَمام أعُينِنَا، ال َنرى فيها إْعَجازًا؛ ألننا ألِْفنَا ُرؤيتها  -3333

ا ُرؤيَتها، لَفَقَدت يف نُفوِسهم ِصَفَة اإلعَجاِز، ُيطالُِب به البعُض من اآلياِت واملعِجَزات، لو متَّت، وألِْفنَ 

 . 35:الصافات[َوإَِذا َرَأْوا آَيًة َيْسَتْسِخُروَن  :]صدق اهلل.. وَطلُبوا َغرَيها من اآلَيات 

َمَوات،  -3331 َمْهََم أْظهَر اهللُ تعا  للكافِرين املعاندين ِمن آَياٍت َباِهراٍت؛ يف أْنُفِسهم، ويف السَّ

َف ُفُضوهُلم، َحتَّى َيُقولواواألرِض، لَ  ُهم، ولن َيَتَوقَّ  . 391:النساء[ َجْهَرةً  َأِرَنا اهللَ:] ن َينَْقطَِع َشكُّ
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* * * 

ولو كانت .. األشجار  نَ ف مِ اآلاَل  ئاِت مِ  عُ طْ قَ  باقرِتابِهِ  َب ؛ واقرَتَ "س الكريسَم " َب اقرتَ  -3333

 !؟...وف رُ عن الذُّ  ةِ البيئَ  متاسيِح  وعُ مُ ت دُ فَ قَّ وَ ملا تَ  ..املسلمني  نَد عِ  ةُ يئَ السَّ الوثنيَُّة  ةُ ادَ هذه العَ 

* * * 

، وَما َنقَ  نِ اَد عَ ا زَ ُح مَ ْد املَ  -3333 ة  وَحَسد  َص عَ الَقْدِر َتَزلُّف     !ِن الَقْدِر َغرْيَ

 !َيْمَدح لُِيْمَدح -3333

، واملَْدُح يف الَعَلن -3333 ِّ   . النَِّصيَحُة يف الِسِّ

* * * 

ين ُتنَ  اإلَماَمةُ  -3333 ًة ] نيقِ ، واليَ رْبِ اُل بالصَّ يف الدِّ ]  ريِ يف اخَل  َدى ُبمُيقتَ  ةً ادَ ؛ قَ [َوَجَعْلنَا ِمْنُهْم َأئِمَّ

، ومُ إ  احلَ  اَس ؛ النَّ [ََيُْدوَن  ِة ، وَمَدِده هلم بالقُ هنِ وإذْ ، اهللِ رِ ؛ بأمْ [بَِأْمِرَنا ]  لِ اطِ البَ  ةِ نَ ايَ بَ قِّ ا َذ وا هَ الُ وهم نَ ..  وَّ

وا ]  ةِ يَ الِ العَ  بةِ تَ ، وهذه املرْ فيعِ الرَّ  ِف الّشَّ  ا َصرَبُ
 ،الءِ ىل البَ وعَ  ،هي، والنَّ رِ ، وعىل األمْ ةِ اعَ لطّ وا عىل ارَبُ ؛ َص [ملََّ

 بْ تَ ْس يئًا يَ ه، وال َش انِ أوَ  َل بْ يئًا قَ وا َش لُ جِ عْ تَ ْس فلم يَ .. إ  اهلل  وةِ عْ الدَّ  تطلباِت ومُ  اقِّ َش ومَ 
َكاُنوا وَ ]  عليهم  ئه اهللُطِ

ؤمنون يُ  .25:السجدة[ُيوِقنُوَن ] ه يدِ ه، ووعِ دِ عْ عىل وَ ه، ويدِ وحِ عىل تَ  ةِ الَّ ، الدَّ نيَّةوْ عيَِّة، والكَ ؛ الّشَّ [بِآَياتِنَا 

   .ى َشكٍّ نَ يه أدْ عرَت ال يَ َجاِزَمًا إيَمنًا 

* * * 

 !َوَعْيُب َمْن َأْبَغْضَت َمْنُشورُ : ومل َيُقوُلوا. "َمْن أْحَبْبَت َمْسُتوُر  وَعْيُب  ":بلن قَ وا مِ قالُ  -3333

* * * 

و ؛التَّْقلِيُد كاملْيَتةِ  -3334 وَرةَ ال َُيِلُّ إال لََِّضُ ُ  !َرٍة، وبالَقْدِر الذي َيْدَفُع الَّضَّ
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  !اً نَ اوَ عْ أ ةِ رَ ِخ آلا ىلع ُد ََتِ  امَ  لَّ قَ وَ  ،اً نَ اوَ عْ أ ايَ نْ دُّ لا ىلع ُد ََتِ  -3333

 ا ةُ وَ اَد عَ  ؛ةِ اوَ اَد عَ لا ََشُّ  -3333
  ءِ انَ بْ ألَ

 !ءِ ابَ آْل لِ

* * * 

اً  املرأُة مَترُّ يف مراِحل -3331 ٍة؛ أفَضُلَها عندَما ُتْصبُِح أمَّ    .وأطواٍر ِعدَّ

ِميع -3333 ًا؛ ُتْصبُِح ُأغنيًة مجيَلًة عىل ألِسنَِة اجلَّ  .املرأُة عندما ُتْصبُِح ُأمَّ

؛ َأْعَذُب كلَمٍة يف الوُجوِد  -3333 يعىل َمَساِمِع األُمِّ  !ُأمِّ

* * * 

بيِل إليها، وهي عند قَدِم ُأّمك -3333  ! َتْسأل عن اجلنَِّة، وعن السَّ

معناه قد دل عليه  ، ليس صحيحًا، لكنَّ "هات األمَّ  اجلنة ُتت أقدامِ  ":، أن حديثصحيح   -3333

فاجلنَّة . 3250:صحيح اجلامع "الَزم ِرجَلها َفثمَّ اجلنَُّة   ":ه صىل اهلل عليه وسلمصحيح، وهو قولُ  حديث  

 ...! ال تبتعُد كثريًا عن ِرجل األم 

؛ باب  َعظِيم  من أبَواِب الرَّ  -3333  .َمه قبَل أْن ُيغَلق، َخاَب وَخِِسَ َمن مل ُُيِسن اغتِنَاَحةِ األُمُّ

 ! ضِل ما سواها أكثر نسيانًا وجحوداً فهو لفَ  ه عليه؛من نِس َفْضَل أمّ  -3333

 .لو ُوجدت كلمة  ُمرادفة  للحّب، لكانت هي األم -3334

كل َمن يتكّلم عن احلّب، فلك أن ُتصّدَقه أو ُتكّذبه، إال األم؛ إذا تكّلمت عن احلّب  -3333

 . فصّدقها

* * * 
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ا :] ه تعا أنت معنّي مباَشة من قول -3333 اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ َوَقََض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

ََم َقْوالً  ا َوُقل هلَُّ ََم ُأفٍّ َوالَ َتنَْهْرَُهَ ا َفاَل َتُقل هلَُّ ا َأْو كاَِلَُهَ ََم َج .  َكِريًَم َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلكرَِبَ َأَحُدَُهَ نَاَح َواْخِفْض هَلُ

ِة  َْحَ لِّ ِمَن الرَّ ْنَيا َمْعُروفًا . ] 35:لقَمن[َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك . ] 25-21:اإلَساء[الذُّ َوَصاِحْبُهََم يِف الدُّ

ونحوها من اآليات التي ُتضُّ عىل بِّر الوالدين، واإلحساِن إليهَم، ما دام لك أَبَوين، أحُدَها . 39:لقَمن[

بعد رحيلهَم عن احلياة، مل يعد يعنيك من تلك اآليات سوى الّترّبك بتالوهتا، مع احلِسة  أو كالَها، أّما

 ! عىل فوات الفرصة

 !ًة وَها قوّيانتُهَم َسندمَ ُل ِخ دِ ِخْدمُة األبوين عند الكرَِب والّضعِف ساعًة، َتعْ  -3331

ضا للوالدين أم ال، فاْعِرْض نفْ  -3333 َسك عىل قولِه إذا أرْدَت أن تعرَف هل أنَت من أهِل الرِّ

ََم َقْوالً َكِريًَم :] تعا  ا َوُقل هلَُّ ََم ُأفٍّ َوالَ َتنَْهْرَُهَ لِّ :] وقوله. 21:اإلَساء[َفاَل َتُقل هلَُّ ََم َجنَاَح الذُّ َواْخِفْض هَلُ

ِة  َْحَ ْنَيا َمْعُروفًا َوَصاِحبْ :] وقوله. 35:لقَمن[َأِن اْشُكْر يِل َولَِوالَِدْيَك ] :وقوله. 25:اإلَساء[ِمَن الرَّ ُهََم يِف الدُّ

نَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا :] وقوله. 39:لقَمن[ ْينَا اإْلِ  ! ؟...وانظر أين أنت من هذا ُكّله . 0:العنكبوت[َوَوصَّ

* * * 

ََم ُأفٍّ   :قال تعا  -3333  . 21:اإلَساءَفاَل َتُقل هلَُّ

؛ وسُخ األُذن: قال األصمعي ":قال ُممد بن عبد الّسالم يف كتابه ُموجب دار الّسالم ؛ . األفُّ والتُّفُّ

 . ُيقال ذلك عند استقذار الِشء، ثم كثر حتى استعملوه عند كل ما يتأذون به. وسُخ األظفار

ََم ُأفٍّ  معناه النَّتن، وهذا قول جماهد، ألن معنى قوله : قال الّزّجاج ؛ أي ال تتقّذرَها كَم َفاَل َتُقل هلَُّ

إذا وجدت منهَم رائحة تؤذيك، : ّذراك حني كنت َترأ وتبول، ويف رواية أخرى عن جماهدأِنَم مل يتق

 . "أّف : فال تقل هلَم
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، أسوأه وأشّده أن متنَّ عىل أَبويك، ِخدمَتك، ومعروَفَك هلَم -3333  !املنُّ كّله مذموم 

ا ]  -3333 إن كان وال ُبّد منه ــ  أي إذا أخطآ وأذَنبا، وإنَم يكون النّهي ــ. 21:اإلَساء[َوالَ َتنَْهْرَُهَ

ََم َقْوالً َكِريًَم :] وهو املراد من قولِه تعا .. بتَمِم اللطِف والّرفِق، واللني واحِلكَمِة   [. َوُقل هلَُّ

ليَس املهم أن َتسَمَع عبارات الّرضا من األم؛ فعاَدُة األم أن َترىض عن مجيع أبنائها، وإنَم  -3333

هل بَذْلَت ُقَصاَرى جهدَك املستطاع يف ِخدَمِة ُأّمك، وطاَعتها، : نفَسَك  املهم أن َتستفتَي قلَبَك، وَتسأَل 

 .34:التغابن[َفاتَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتْم :] لقولِه تعا .. وال ُيقَبُل منك بأقلَّ من ذلك .. وِرضاها 

والّصالة، َتعبُت من العباِدِة، والصوِم، : تعبُت من خدَمِة والَدّي، كمن يقول: َمن يقول -3333

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا :] ولربَم أشد، قال تعا  فَقَرَن األمَر . 21:اإلَساء[َوَقََض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ

بالّتوحيِد باإلحساِن إ  الوالدين، وجَعَل بّرَها واإلحساَن إليهَم من حيث األَهّية واملْرَتَبِة درجًة ثانية 

أكرُب الكبائِر اإلَشاُك باهلل،  ":دّل عىل هذا املعنى قوله صىل اهلل عليه وسلم.. ًة بعد الّتوحيد ومباَش

 .متفق عليه"وعُقوُق الوالَِدين 

 !فكَم َتِديُن ُتدان.. ال جيتمعان .. طالُِب أبناَءَنا بالرِبِّ  آباَءنا، ونُ َنعِِص  -3334

* * * 

يرًة من ثَ مفأنا ال أعُدو ثَ .. مهَم بَلْغُت أو كربُت  -3333  . مراِت أمِّ

ي : ؟ قلُت ..من أنَت : فإن ِقيَل  -3333 ي.. أنا ِحْكَمة  من ِحَكِم أمِّ  .أنا شجرة  روهتا دُموُع ُأمِّ

غر أقول -3331 مِ  ":كنُت يف الصِّ ُق والَغرُب يف تقدُّ ي، لكان الّشَّ ، وَمن "لو كانت األمهاُت مثَل أمِّ

 !ال زلُت أقول ذلك.. كربت وبعد أن .. ومن كلَميت .. حويل كانوا يضحكون منّي 
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يُس بني يَد لِ نُت أْج عندما كُ ــ ! ــ وقد َبَلْغُت الّستنيرِن غَ ما أْص  -3333 كان َُيقُّ هلا، ماال ..  ي أمِّ

 . ُيقُّ لِغرِيَها

ي َتها إالَّ بعَد يمَ َحاُط برَبَكٍة؛ مل أْعِرْف قِ ُكنُت أُ  -3333  !وَفاِة ُأمِّ

ي؛ َشَعرْ  -3333   !ُكنُْت آِوي إلِيه، َقد ُهِدم يدٍ ُت برْكٍن َشدِ عند وَفاِة ُأمِّ

* * * 

عالَجه عن طريق الرفِق،  نِف والّشّدة، إال وتبني يل فيَم بعد، أنَّ ما عاجلُت شيئًا عن طريِق العُ  -3333

 ! كان أهَدى سبيالً 

لُت أنواَع املجاَهداِت وعايشُتها، فوجدُت أصعَبها جماهَدَة اهلَوى والنَّْفسِ  -3333  .تأمَّ

* * * 

: ٍء من كتابايت القديمة، إال عبارة اتََّسمت بِشٍء من العنِف والّشّدة، فأقولمل أتراَجْع عن يش -3333

 . لو ِصيَغت بأسلوٍب أكثر ِرفقًا، لكان أهدى وأرَشد سبيالً 

 . كلََّم ازَداَد ِعلمي، ازداَد ِعلمي بَجْهِِّل  -3334

 من كل كلمة خطتها يدي ال ُتريض اهلل.. وأبرأ .. وأستغفر وأتوب .. أعتذُر وأتراجع  -3333

 . تعا 

واحدة، وأنا أعلم مسبقًا أن اهلل تعا  ال يرضاها مني، أو أِنا ُتغضبه  حسبي أِّن مل أخّط كلمةً  -3333

وإن .. وأستغفر اهلل وأتوب إليه .. فإن أخطأت؛ فخطئي عن غري قصد مني، وهو من عند نفِس .. عِّّل 

  .واحلمد هلل رب العاملني.. أصبت فمن اهلل تعا ، ومن فضله وتوفيقه 
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ُس للفِ  -3331   ؛ايِس  َحَ رُتَ فْ يَ  أنْ  بَل قَ  ،اهَ ّْشِ ها، ونَ ينِ وِ ْد يف تَ  عُ َْسِ أُ يدًا؛ فَ دِ يئًا َج ا َش يهَ ى فِ ، وأرَ ةِ رَ كْ أُتمَّ

  !اهَ فُ ذِ أْح فَ 

و كرّدة فعل، وانتقاٍم كتبتها عىل حني َغَضٍب وانفعال، أ حذفُت كلمًة ابتغاَء وجِه اهلل ـما  -3333

 .  ًا منهاإال استبدلني اهللُ خري للنّفس  ـ

َع يف كتابة ما ُيَّضِن من مقاالت  -3333 أتذّكر صفحات .. كلَم فَتْحُت جهاَز الكمبيوتر ألَُْشِ

فرَت األّول ـ التي كنُت أكتُب عليها أفكاري؛ صفحات اجلدران التي كنُت  ت القرن املايض ـمن سبعينّيا الدَّ

فرت، بل وأِحنُّ إليهوال.. أكتُب عليها ِخْفَيًة عبارات َتسِقيط الّطاغوت، ونظاِمه   ! أزال أفتخُر بذلك الدَّ

 ! اجِلدراُن َدْفرُت األحرار، وَدفرَتُ َمن ال دفرَتَ له، وِمنرُب َمن ال ِمنرَبَ له -3333

 ! َدْفرَتُ اجِلْدَران؛ األكَثُر مَتثياًل ملَشاِعِر وُمَعاَناِة النَّاسِ  -3333

* * * 

 !كرّب أو فيه ِخصلة  من كرِب، فُأمِسكإِن ألهمُّ بتمريِر فائدٍة إ  شخٍص، فأتذّكر أنه مت -3333

 .ُأْكِرُم كلمتي عندما ال أجُد هلا ساِمَعاً  -1333

َغَها إّياُهم  -1334 وَيَضَع هَلا الُقُبوَل .. َكثري  ِمن َكلَِمتِنَا َنُخطَُّها لألْجَياِل التَّالَِيِة، َعَسى اهللُ َتعا  أن ُيَبلِّ

مِ ..  ه َتَعا  الَقاِدُر َعىل َذلك، وهو السَّ   .يُع الَعلِيمإنَّ

* * * 

 بني الفينَِة واألخَرى أّطلع عىل ما يكتبه العلَمنيون، الليرباليون، واملرجئة من أبواِق  -1333

فأجُد كالَمهم ــ كالعادة ــ َمليئاً بالكذِب، واحِلقِد، واجَلهل، .. ، عني، وضّدي الظّاملني غاةِ الطّ وأذناِب 
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مَع؛ فيَْصُد ن يَ الذي ى هلؤالء شبَهاً إال شياطني اجلن؛وال أر ون قون بعِّش كلَمٍت، وَيْكِذبُ سرتقون السَّ

 !   بألِف كلمة

.. ما ِمن خرٍي فاتني إال كان خلرٍي أعظَم منه .. ِمن َقبِيل التَّحّدِث بنَعِم اهلل، والَبوِء ُبا  -1333

 !فتعّلمُت أن ال أندم وال أتالَوم عىل خرٍي يفوُتني

ومرة نراك متيل مع .. نراك متيل مع هذا الفريق  مرة.. ومن هي مجاعتك .. من أنت : قالوا -1331

 غريه؟

؛ أميل معه حيثَم مال .. بفضل اهلل، ومنته، ورَحته، وتوفيقه : قلت أسامل، وأوايل، .. أنا مع احلقِّ

ونشهد عىل املحسن منهم بأنه .. ننصف احلقَّ من أنفسنا، وإخواننا، وممن نحب .. وأعادي فيه 

ًا كان مُ  هُمسن، وعىل املِسء بأنَّ  ال أعرف التعّصب لألسَمء واملسميات املحدثة واملعارصة .. ِسء أيَّ

 .يطرِ فْ ، وال تَ منهجي الّتوسط والوسطية من غري جنوح إ  إفراطٍ .. 

قائدي، وأسويت، ومعلمي ..  "املسلم "اسم ال أرتيض لنفِس اسًَم غريَ ..  ديني اإلسالمُ  -1333

.. اإلسالم  ةُ املسلمني، وأمَّ  وحزيب ومجاعتي هي مجاعةُ .. نفِس  هُ فدا.. صىل اهلل عليه وسلم  األكرب ُممد  

 .هلل رب العاملني واحلمُد .. ي نفِس عىل اهلل وال أزكِّ .. منزلة املسلمني عندي بحسب منزلتهم من اإليَمن 

* * * 

ٍد وال موّظَفًا عند أح.. ها الزبائن، وذوي النّفوذ َب َشكٍة، ُأداري بكلَميت ألجلِ لسُت صاحِ  -1333

وال .. وال بصاحب حزٍب أسعى لرصِف وجوه الناس إليه، وأخافهم لو أدبروا .. أخشاه عىل وظيفتي 

فهّمتي أعىل من ذلك .. َمعاذ اهلل .. بحريٍص عىل منصٍب أو جاه ــ مهَم عال قدره ــ أستّشفه بكلَميت 
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وإن كانت كلَميت .. ت كلها بكثري؛ فهي ترنو وتطّلع إ  مرضاة اهلل عّز وجل؛ وهو مقام  دونه املقاما

 !من ريض بسببها، أو سخط.. ومواقفي ُتريض ريب، ال أبايل بعدها َمن أقبل بسببها أو أدبر 

تأملُت املَهَن كلَّها، فرأيُت أَشَفها وأعظَمها مهنَة الّدعوِة إ  اهلِل تعا ، وتعريِف العباِد بربِّ  -1333

 . الِعباد

 .   وأْسأُل هللاَ تعاىل أن خيتَم يل على َذلك ..وال الَوظاِئَف احلُُكوِمي ة  بَ ِعْشُت حَيايت ال أْعِرُف املَناصِ  -1333

فُعِرضت عِّّل العروَض فلم أَر َعرضًا وال َعطاًء أفضَل  ؛استّشفُت العمَل عند اآلخرين -1333

 . وأسأله تعا  الُقبول.. فآثرُت العمَل عنَده، وله، عىل ما سواه .. وأعظَم من َعرض اهلل وعطائِه 

 ! أن َتفقَد العربّيَة، ملَا وافقت َنْمنَُحَك ُلغاِت األرِض كّلها، ُمقابَل : و ِقيَل يلل -1343

 * * * 

َلَك اطالقات، ومواقف، تؤّثر َسلبًا عىل مستقبلك الّسيايس، واملهني، والوظيفي، : قالوا يل -1344

 !؟..وعىل عالقتك بكثرٍي من الُفرقاء والنَّاس 

ا مستقبِّل يف ُدنياكم، فمن َيشرتيه منّي  يل سواه ـ وال همَّ  املهم ِعندي ـ: قلُت هلم ُمستقبِّل عند اهلل، أمَّ

 ...!بِفْلٍس، وَمن َيعزم عىل الّّشاِء، ُأْرِخُص له يف الّسعر 

ك النَّصيَحُة يل َصاِحَباً مَلْ تَ  -1343   !رْتُ

 !وِِن لَِقت دُ اِن؛ فُأغْ طَ ن األوْ رٍي مِ ني َكثِ َكلَِمُة احَلقِّ َحاَلت َبْينِي وبَ  -1343

 .  َك، أحبُّ إيلَّ ِمن أْن أكذبَك النُّْصَح، وأكَسبكْن أصُدُقَك النُّْصَح، وأخَِس أ -1341

َداويت؛ عندما ال ُتبالِغوا يف عَ : وهلؤالء أقول.. ا اآلن َفال كنَت شيخنا، أمَّ : يل هم يقوُل بعُض  -1343

شِد، ستعُ تَ  ، وسَتعْ بلغون ُسّن الرُّ  ! ريعَل ذلك الكثِ د فَ وقَ .. َتذرون ودون إيلَّ



 122 

طِر  َيكفيني قراءُة نصِف .. شون مقاهَلم بالّشتِم، والبذاَءِة، والَكذِب، والّتدليس الذين َُي  -1343 السَّ

  !األّوِل من مقاهلم، مهَم كان طويالً 

 "، والعمليات املسَمة بـ"العهد واألمان  "كم من ُمنكٍر عِّّل موقفي وقويل حوَل مسائل -1343

يعودون، .. نَّ الّرشِد يف الفقِه، والوعي، والعمل اإلسالمي ، وعندما َيكربون، وَيبلغون ُس "االستشهادّية 

وهلل احلمد واملنّة والفضل أوالً وآخرًا، أن هدانا هلذا، وما كنا لنهتدي إليه لوال أن هدانا .. فيقولون بقويل 

 . اهلل

* * * 

ن يكوَن ، وأِِّلّ أمتنى صاِدقًا أن ال أقُف عىل خطأ َج  رين ـ أو أسمُع هلم ـوأنا أقرأ لآلَخ  -1343

لبّية علمِ أخطاَءهم ُُتزنني؛ لِ  أوهلَم، أنَّ : كالُمهم صوابًا خاليًا من املآِخذ، وذلك لسببني ي بآثارها السَّ

 . عليهم، وعىل النّاس

ِن مضطرًا للتصحيِح والبيان، وهذا ُيرهقني وُيشغُلني، وَيستكثُِر عِّّل ُد من األحيان أجِ  ثانيهَم، يف كثريٍ 

 !  اتاخلصومَ 

واَب ـ فيَم َيظهُر يل ـعِّلَّ  ُتعَرُض  -1343 ؛ ُتَتِمُل الصَّ من تِسٍع وتسعنَي وْجَهًا، ومن وجٍه   فكرة 

  !واحٍد ُتتمُل اخلَطأ، فأتوقَُّف عن اختياِرها، والثَّناِء عليها

* * * 

املرُء عظيًَم يف عيني، فإذا رأيته يؤّصل للغدر، واخليانِة، ويستهنُي بالعهود والعقوِد  ال يزاُل  -1333

 ...!سلمني وغريهم، يسقط من عيني بني امل



 123 

َأ عىل أحاِديِث النبيِّ صىل اهلل عليه وسلم  -1334 ال َيزاُل طالُب الِعْلِم َكبريًا يف َعينِي، فإذا ما َترَّ

َن، وَيشهَد له العلَمُء العاِرفون بعلم احلديث باألهلّيِة، َصُغَر  َع وَيَتمكَّ بالتَّصِحيِح والتَّضِعيِف، قبَل أن يتَضلَّ

 ! ينِييف عَ 

َته ودِ اُل ؛ عامِل  تتعّلُق به اآلمَ ني من النّاسِ ما ُيسيئُ  أكثرُ  -1333  !ينَه، ثم خيذُل أمَّ

* * * 

فحات قد جربُت مجيَع ميادين وأساليب التَّعليم، فلم أجد أصعَب من تعليِم الناِس عرب ص -1333

.. يس أعيانًا معروفني ورموزًا ول.. َتاطب جماهياًل  التواصِل االجتَمعي؛ فأنت ـ يف كثري من األحيان ـ

ليس لكلَمهتم رضيبًة، وال رقيبًا عليها من غري أنفسهم .. َمتلفي املنابت، واملشاِرب، واملقاِصد، واألفهام 

َيفصُل بينك .. يتكلم أحُدهم وكأنه يف بيت خالء .. كَم ليس لألدِب ثقفًا ينتهون إليه، وال ينزلون عنه .. 

 ! رات، وُميطاتوبني املخاَطبني ربَم أقطار، وقا

.. وُيقنُِع اجلميَع .. وُيقيم احلّجَة عىل اجلميِع .. ومع ذلك، جيب أن تقول كالمًا يفهُمه عنك اجلميُع 

 ! مع اختالِف مشارِب، ومنابت، ومقاصِد، وأفهام اجلميع.. وُيريض اجلميَع 

 ...!وإال فالويُل، والّشتم لك 

* * * 

 ...! أبغُضك يف اهلل : ين بالُغلو والُغالةاألسنان، املتأثر دثاءِ قال يل أحد ُح  -1331

 ...! ال تثريَب عليك؛ عندما تبلغ سنَّ الّرشِد يف الفقِه، والِعلم، والوعي، سُتحّبني يف اهلل : قلُت له

فَهَتَفت يب .. اللهمَّ اكِفنِيه بَم ِشئت : هُت شيئًا ُيؤِذيني، أن أقوَل جَرت يب العاَدُة؛ كّلََم واَج  -1333

رْب  إذًا أينَ : نفِس  !فو عن النَّاس؟وأين ُخُلق العَ .. أيَن اإلحَسان .. الصَّ
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* * * 

 . املجلُس الذي ال ُأعَرُف فيه، أحبُّ إيلَّ من املجلِس الذي أعَرُف فيه -1333

 .؛ جملس  ال ُأعَرُف فيهإيلّ  بُّ املجالِسِ أَح  -1333

 . هو َقِديم أكَرُه التََّكلَُّف، وُأِحبُّ البَساَطَة يف الَعْيِش، وأحنُّ إ  ُكلِّ ما -1333

 اِت القَ عىل العَ  رةِ مِّ ا املَد هَ نها آثارَ مِ  هُ رَ كْ ، وأَ يَل هِ ْس والتَّ  ريَ ِس يْ ة؛ التَّ ارِصَ املعَ  ةِ نيَّ من املَد  بُّ حِ أُ  -1333

   !ةيَّ عِ ََم االجتِ  اةِ ، واحليَ ةِ يَّ ََس األُ 

* * * 

باِر يف نْفِسك أيُّ األخالِق يتمّلُكك، وَيستحوُذ عىل مجيِع معاِن اإلعجاِب، واإلك: إن ِقيل يل -1333

 ؟..

 . الوَفاء: أقول

 ؟..أيُّ األخالِق َتسَخُط، وَتتمُع يف نفِسك عليه مجيُع معاِن الُكره، واالشمئزاز : وإن ِقيل

 .اخلياَنُة، والَغْدر: أقول

 * * * 

.. ول وفيَم أقوُل أو ال أقُ .. ب ني استأذنُت َملوقًا قط فيَم أكتُب أو ال أكتُ ال أعرُف نفِس أنَّ  -1334

.. أو أرصُف ُبا وجوَه الناِس إيّل .. نيا ًا من الدُّ واحدًة أبتغي ُبا عَرَض  ال أعرُف نفِس أنني كتبت كلمةً  كَم

راِق، ، آثرُت آالَم الفِ بقى كلمتي طليقًة حّرًة من الّرقابة، والقيود، واملقّصات، واألغراضِ وحتى تَ 

 !واحلمد هلل رب العاملني.. والرّتحاِل، والتنّقل، والتغّرب، والعيِش يف بالد املهجر 

 ..! اكُتْب : عندما ُيقال يل -1333
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وذلك أنني ال .. حتى يظهر يل أنني ال أحسُن أن أكتب اسمي .. وتتكّبل يداي .. يتجّمد فكري 

وال أرىض أن أكتب شيئًا إال وأنا حر الفكر، طليق اليدين من كل قيد .. وال أحسن الكتابة .. أكتب 

ورغبتي اجلاُمة يف خدمة الناس .. وأمتي .. وضمريي .. ديني : ِّل بأن أكتبالذي يمِّل ع.. أو رقابة 

 .ابتغاء مرضاة اهلل، واحلمد هلل رب العاملني.. ونرصة احلق، وإنصاف املظلوم .. 

.. اكتب؛ يريد أن خيترب خّطي : فقال يل.. الّطَلب ُأِخْذُت إ  شيٍخ معروف  يف أّول مراحلِ  -1333

 !رياً ان َخ ولو َصرَب عِّلَّ لكَ .. يه يدِ رِ ي بني مُ نِ قبلْ م يَ فل.. فرسبُت يف االختبار 

َبا ... ُيالُم ِرجال  َقبَل ََتريِب أمِرهم : وقد صدق القائُل  رَّ  وكيَف ُيالُم املرُء حتَّى جُيَ

* * * 

.. الكتاُب : عوُضني عنهاتِها، وال أرى شيئًا يُ َة يل عىل مفارقَ ثالثُة أشياٍء مفتون  ُبا، ال طاقَ  -1331

 . والوَرق.. لقَلُم وا

ُت الَقَلم.. ُخريُت بني القَلم، وبنَي الَعيِش يف الوَطن  -1333  .  فاخرَتْ

 ! تابمن الكِ  ، مل أَر منظرًا أمجَل اجلَملِ  َورِ من ُص  عىل ما يف الّطبيعةِ  -1333

ه وانرصفت، ونفِس فيه، فرتكتُ .. فرتّددُت .. ََهْمُت مرًة بِّشاِء كتاٍب نافٍع، فاستْغَليُت ثمنَه  -1333

ه، وَجهِده، َف صاحبي من عُ رَص  مِ دري كَ هل تَ : فناداِن قائالً ..  ينرصُف احلبيُب عن حبيبِه كَم مِره، وبرَصِ

رَيَمت ى كتبني، وأنَت َتْس وراحته حتَّ   ! فأبكاِن... تكثُِر عِّلَّ تلَك الدُّ

* * * 

واإلسالم ثالثًا .. واإلسالم ثانيًا .. اإلسالُم أوالً : ملن َيسأل عن اهتَممايت، وأولويايت، أقول -1333

 . ثم تأيت بقّية احلقوق والواجبات.. واإلسالم عاَشًا .. 
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 ! ر، لردَّ عليه بعيض اآلَخ هِ اإلسالُم ديُن اهلل؛ لو بعيض أخطأ بحقِّ  -1333

ًا، أو  -1313 ، واملسلموَن إخواِن، واإلسالُم ِديني وَنَسبي، قبَل أْن أكوَن عربيًَّا، أو سوريَّ أنا ُمسلم 

 ..!َطْرُطوسّيًا 

 .يل يف عقيديت ومبادئي؛ بعيد   ، والقريُب املخالُِف ئي؛ قريب  لبعيُد املوافُق يل يف عقيديت ومبادِ ا -1314

ه؛ هو وال أعِرُف انتَمًء لغريِ وُأَباِهي بِه، ي إليه، وُأنافُِح ُدوَنه، ودوَن أعَضائِه، تمِ حزيب الذي أنْ  -1313

ًا كانت .. َصاِدقًا أن ال إله إال اهلل، ُممدًا رسوُل اهلل أعضاؤه الفاِعُلون كلُّ َمن َشِهَد  ؛أكرُب ِحزٍب يف الَعاملَ  أيَّ

  . مغاهُت ولُ .. أو أجناُسهم .. أو كانت ألواُِنم .. أوطاُِنم 

حسبي أِنِّ أحب اخلرَي واحلقَّ من أي طرٍف جاءا، وأبغض الّشَّ والباطَل من أي طرٍف جاءا  -1313

وِء إاِلَّ َما َرِحَم نفِس عىل اهلل وإِنِّ ألرجو أن يشفع يل ذلك عند ريب، وال أزكي ..  اَرة  بِالسُّ إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ

ِحيم   َ إِنَّ َريبِّ َغُفور  رَّ  . 91:يوسفَريبِّ

* * * 

 ! افَِر؛ فألوُم نفِس؛ لو أعِرُف َسبياًل هلدايتِهأَرى الكَ  -1311

ثُت نفِس أِنِّ أقّل منه شأنًا  -1313 كافرًا ــ مهَم عىل شأنه  وما التقيُت .. ما التقيُت مسلًَم، إال وَحدَّ

ثُت نفِس أِنِّ أعىل منه شأنًا وَقْدرًا، واحلمُد هلل رب العاملني  .   وَقْدره ــ إال وحدَّ

* * * 

إِّن ألبكي أَسَفًا عىل العدِل، أكثُر مما أبكي من الظلم؛ فالعْدُل : استيقظُت، وأنا أرّدُد وأقول -1313

، والّظلُم أثر  ناتج  لفقداِن  فأَسعُت إ  .. دِل  ملا كان العَ  ياُب العدل وامليزان، ولوال غِ أصل  وميزان 

 !تدوينِها
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* * * 

.. يشاء  شاء، ويأخذنا منها وقَت  وقَت  نا يف هذه احلياةِ أوجَد .. ما نحن إال من ُملِك اهلل  -1313

 وإّنا إليه وإّنا هلل.. مل يستأذنا عند اخللق واإلجياد، ولن يستأذنا عند القبض واإلياب .. ويفعل بنا ما يشاء 

 .راجعون

 ؟..ما أقََص ما تتمنَّى يف هذه احلياة الدنيا : فإن ِقيل -1313

اللهمَّ ِرَضاَك أبغي، وال أبغي .. أقَص ما أمتنّى وأرنو إليه، أن أخرج منها واهللُ تعا  راٍض عني : قلت

 .فاجعل َّهي واحدًا؛ هو ِرضاكَ .. إال رضاَك 

َضا إِنِّ رَ  -1313 ََم .. اٍض عن ريبِّ كلَّ الرِّ ٍة، .. واِت واألرض َراٍض عن ريبِّ ِرَضًا َيْمَلؤ السَّ كلُّ ذرَّ

 .  وإِنِّ أْسأله َتَعا  برَحتِه وَعفوِه وكرِمه أن َيرىَض عنِّي.. وُكلُّ َخليٍَّة من َجَسِدي َتشهُد بَذلِك 

* * * 

 الّسوِق ألتأمل نَِعم َينزلون إ  الّسوِق من أجِل البيع والّّشاء، ويف كثري من األحياِن أنزُل إ  -1333

ابغِة عىل النّاِس، فأَحُده سبحانه وتعا  وأشكُره، ثم أعود  وق ــ عىل ما يتخلَّ .. اهللِ السَّ له من صَخِب فالسُّ

 !اء ــ بالنسبة يل جملس ِذكٍر، وتأّمل، وُشْكرالبيِع والّّش 

 ...!وِحكم هذا الكتاب، كتبتها وأنا أمِش يف األسواق  من كلَمِت  كثري   -1334

* * * 

ُبستان  "، يف كتايب ةِ َد إ  اجللْ  لدةِ ه من اجلِّ وصّيتي ألبنائي وأحفاِدي من بعدي، ما كتبتُ  -1333

هور   !، فهم األو  بأزهاِره، وِحَكِمِه وفوائِده، لو كانوا َيعلُمون"الزُّ
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ى بـ -1333 ، كمثل بيت "ُبستان الزهور، حكم وفوائد جاد ُبا اخلاطر "مَثُل بيِت احلكمة املسمَّ

فال َترج منه .. أو َتد فيه من ُيِذيك وَيِديك ..  طيبةً  ؛ إّما أن تبتاَع منه خريًا، أو تشتّم منه رائحةً املسك

فال ترتّدد من زيارته بني الفينِة .. فاِء واخلري، بإذن اهلل ك بالصَّ ك ودينِ إال بفائدٍة أو حكمٍة ترتّد عىل نفِس 

 !  واألخرى

* * * 

ُتها األرُض الكَِفاُت ودَ .. ميَلُة األرُض اجل هاتُ ًا أيَّ اعَ ودَ  -1331 ــ فأنا اليوم عىل َظهِرِك، وغدًا .. اَعًا أيَّ

.. تعا  أن ُيريني يف باطِنِك خريًا ممَّا رأيُت عىل َظْهِرك  وإِنِّ أسأُل اهللَ .. أكوُن يف باطِنِك إن شاَء اهلل ــ 

 . وصحبه وَسلَّم وصىل اهللُ عىل سيدنا ونبينا ُممد، وعىل آلِه،.. اللهمَّ آمني 

 ويف الثََّرى ال ُبدَّ يومًا َناِزُل ... املَرُء يف ُدْنَياُه َضْيف  راِحُل  

، أو أخَطأ  ُكلُّ  -1333 نيا واآلِخرَ قِّي فَقد َساُْمُته وَعَفوُت عَ َح يف َمن يل عليه َحقٌّ إالَّ َمن ... ِة نه يف الدُّ

يِه عىل ِديِن اهللِ، ف ة  إ  يوِم الِقياَمةِ َهذا ُخُصومَ كان ُظلُمُه ِمن ِجَهِة َتَعدِّ  .تي له ممتدَّ

* * * 

.. اللهمَّ آمني .. واعُف عنه، واغِفْر له، ولوالَديه .. اللهمَّ ارَحْم ُكلَّ َمن َدَعا يِلَ بعد ممَايت  -1333

 . وصىل اهللُ عىل سيدنا ونبينا ُممد، وعىل آلِه، وصحبه وَسلَّم

 يَت َمْن َيْقَرأ كتايَب َدَعا يلَ فَيا ل.. أموُت وَيبَقى كلُّ ما كَتبُته 

 ويرَحم َتقِصريي وُسوَء فِعـَايلَ .. لعـَلَّ إهلَي أن يمنَّ بُلطِفه 

* * * 

 !حلظات صنعت التاريخ؛ تاريخ العدل، والنور، والتحَّّض، واإليَمن -1333
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 !  وجاء دورك يا صباح.. ارَحل آن لك أن تنجِّل : حلظات قالت للجهل، والظلم، والظالم

انطلقت فيها حركة التحرر من الظلم، والعبودية لألصنام، واألوثان، واألوهام، وتعبيد  ..حلظات 

 ! ومن غري كَلٍل وال ملل.. العبيد للعبيد 

لتخرج العباد من عبادة العباد إ  عبادة رب .. انطلقت فيها حركة التوحيد من غري توقف .. حلظات 

 ! ومن جور األديان إ  عدل اإلسالم.. العباد 

إ  التوحيد، والعلم، والعدل، .. حلظات االنعتاق والتحّول من الّشك، واجلهل، والظلم، والتخلف 

 ! والنور، واحلياة

 .واالنطالق إ  كل خري.. وكِس األغالل .. حلظات االنعتاق من كل َشٍّ 

 !حلظات خنست هلا الشياطني، وارتعدت هلا فرائص الطغاة الظاملني

حددت لَلنسان الغايات من وجوده، ورسمت له الوسائل .. مة ومعنى حلظات جعلت للحياة قي

 .لتلك الغايات

ويتهاتر من أجل .. وبعد أن كان يتقاتل ويفنى .. حلظات جعلت لَلنسان قيمًة، بعد أن كان ال يشء 

 ! أي يشء

غري  ومن.. فاض خريها ومجاهلا وجالهلا عىل البالد والعباد .. حلظات غرّيت جمرى التاريخ كله 

 !  وإ  يوم القيامة.. وال يزال .. توقف 

 !حلظات استبّشت هلا مجيع َملوقات األرض، النبات، واحليوان، كَم اإلنس واجلان

 ...! حلظات أضاءت هلا مشارق األرض ومغارُبا 

 ...!حلظات ُفتَِحت هلا أبواب السَمء واجِلنان 
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يد ولد آدم ُممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إِنا حلظات اخلري والرَحة، اللحظات التي ولد فيها س

 . أنعم وأكرم ُبا من حلظات.. 

 !؟...أمل ُتتفل بمولِد النبّي صىل اهلل عليه وسلم : قالوا يل -1333

فأنا يف احتفاٍل مستمرٍّ به صىل اهلل .. وهل غاَب عنّي صىل اهلل عليه وسلم حتى أحتفَل بمولِِده : قلت

، وُسنَّتُه، وتوجيهاُته يف موضِع النّاصيِة منّي،  ُبا أسرتِشُد، وأسَتِضيُئ، عليه وسلم؛ فِذكره، وسريُته

واب  وهي معي عىل َمداِر .. وأتوّجُه، وأُتّرك، وأِصُل وأقَطع، ومنها أستلهم مواطَن احلّق والصَّ

 .الوقِت، وأينَم ُكنت

* * * 

وتبقى آثاُره النّافعة، ُتعطي أكلها  من عالماِت قبوِل املرء عند اهلل تعا  أن يبقى ِذْكُره باخلري، -1333

وبقاُء ِذْكر النبّي ُممد صىل اهلل عليه وسلم، وُسنّته، ... وثَمرها عرب أجيال تالية ومديدة، عىل قدر القبول 

.. وتعاليمه، تتناقلها األجيال الّتالية واملديدة ــ وإ  قيام الّساعة ــ بمزيٍد من اإلقبال والقبول والّتعظيم 

هلي عالمة صادقة  من عالمات نبّوة النبّي ُممد صىل اهلل عليه وسلم، وعالمة ... دائمٍة ال نظري هلا بصورٍة 

 . من عالمات صدق دعوته ورسالته

ِمن عظَمء الّتاريخ من ُيذَكر عىل ألسنَِة النّاِس ــ يقل عددهم، وأحيانًا يكثر ــ باخلري، يف  -1333

تلهُج ألسنة مئات املاليني من .. بينَم هناك إنسان واحد ..  األسبوع أو يف الّشهر مرًة، أو يف.. الّسنَِة مرًة 

.. عىل مدار الساعات، والّدقائق، والثواٍن من غري توّقٍف وال َملل .. الناس بالصالة، والّثناء احلسن عليه 

 ! اهلل؟ أفال يدلُّ ذلك عىل أنه رسوُل .. أال وهو ُممد صىل اهلل عليه وسلم .. وإ  أن تقوم الّساعة 

 . 5:الّشحَوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك  :صدق اهلل العظيم
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َنْحُن : ُقلت! ؟...لو َرأيَت رُسوَل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم، َماَذا ُكنَْت َستُقوُل َله : ِقيَل يل -1334

لنِي لُرؤَيِة الرسوِل صىل اهلل عليه وسلم  َن ِمَن النََّظِر إل.. َلْسنَا ُمؤهَّ يِه، َنْحَتاُج إ  َعَملّيِة َتْأِهيٍل؛ وحتَّى نَتَمكَّ

ا  هِتَ  ...!  اهللُ َتعا  أْعَلُم بمدَّ

* * * 

من عالمات ُمبَّتك للنبي صىل اهلل عليه وسلم ــ وأنت ُتطالع سريته العطرة ــ أن َتبتسَم يف  -1333

..  فيه وُتَِسَّ يف املوضع الذي َُسَّ .. وتضحَك يف املوضع الذي ضحك فيه .. املوضع الذي تبّسم فيه 

َ فيه .. وتبكي يف املوضع الذي بكى فيه .. وُتَزن يف املوضع الذي حزَن فيه  َ يف املوضع الذي تأملَّ .. وتأمَل

وترىض يف املوضع الذي .. وتغضب يف املوضع الذي غضب فيه .. وُتساء يف املوضع الذي أسيئ إليه فيه 

فهل أنت ... ك، وال أن ُيساء إليه قيد ُأنُملٍة وتتمنى أنك تفديه بنفسك، وِعرضك، ومالِ .. ريض فيه 

 كذلك؟ 

ُقوَن َحوَل  -1333 اجلِميُع جُمِْمع  عىل ُحبِّ النَّبيِّ صىل اهللُ عليه وسلم، وَكثري  هم املْخَتلُِفون، واملَتَفرِّ

ُل َحتَّى َيْسَتِقيَم الثَّاِِن َوَلَعْمُر احَلقِّ ال َيْس .. ُمَتاَبَعِة ُسنَّتِِه، وَطاَعتِه فِيََم َجاَء بِه ِمن ِعنِد َرّبِه   ! َتِقيُم األوَّ

* * * 

األكرب الذي ُتعَرض عليه األشياء؛ فَم وافق ما كان  صىل اهلل عليه وسلم هو امليزانُ  النبيُّ  -1331

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َِنَا . صىل اهلل عليه وسلم فهو احلق، وما خالفه فهو الباطل عليه النبيُّ  ُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ

 . 7:احلّشَعنُْه َفانَتُهوا

اد  -1333 فهي ال َتْعُدو َقَبَسًا ِمن .. َمْهََم ِقيَل عن عَظَمِة أْخالِق احُلَكَمِء، والُعلََمء، والُعبّاِد، والّزهَّ

 . أخالِق النبيِّ صىل اهللُ عليه وسلم
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* * * 

صىل ... صِّل عليه بئَس اخلطيب، واملتكلم؛ الذي ُيكثِر من ِذكر النبي، واسمه، من دون أن يُ  -1333

 !  اهلل عليه وسلم

بئس األديب؛ الذي يذكر اسم النبّي يف روايته أو قصته، جمردًا من دون أن يصِّل عليه، بزعم  -1333

 !صىل اهلل عليه وسلم... املحافظة عىل األسلوب األديب وجودته 

هلل عليه جَرت العادة يف اللغِة، وعند بعض الكتَّاب، أن َيضُعوا الصالَة عىل النبّي صىل ا -1333

ــ عىل اعتبار أِنا زائدة، وغري رضورّية، ولو حذفت من سياق ... وسلم بني شحطتني اعرتاضيتني ــ 

وأنا أرى أِنا رضورية  جدًا، ولو ُحِذفت من سياِق الكالم خيتّل املعنى، وبالتايل .. الكالم، ال خيتل املعنى 

 . صىل اهلل عليه وسلم.. ال ينبغي وال جيوز أن ُتوضع بني شحطتني اعرتاضيتني 

... مهَم مدحَت النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم، وأثنيَت عليه خريًا، ال ُيغني عن الّصالة عليه  -1333

 . صىل اهلل عليه وسلم

، لكن أعظَمها، وأكثرها بركة، الصالُة عىل  -1333 تأملُت األذكاَر كلها؛ فكلُّها عظيمة  ومباركة 

عىل النبي ُممد صىل اهلل عليه وسلم مرًة َملصًا من قلبِه، صىل النبّي ُممد صىل اهلل عليه وسلم؛ فمن صىل 

اهلل عليه، ومجيُع مالئكتِه ــ وال يعلم تعدادهم إال اهلل ــ عَّش صلوات، ورفعه اهللُ ُبا عَّش درجات، 

ثم هي بعد ذلك تكفي صاِحَبها ما أَّهه من أموِر .. وكتَب له ُبا عَّش حسنات، وُما عنه َعَّش سيئاٍت 

 !  نياه، وآخرتِهدُ 

* * * 
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ُسوِل َبْينَُكْم َكُدَعاء َبْعِضُكم َبْعضًا ]  -1334 َعُلوا ُدَعاء الرَّ أي ال تنادوَنه، وال . 41:النور[اَل ََتْ

َدًا  .. ، ِمن دون أن ُتضيفوا إليه ِصفَة النّبّوة والرسالة، وُتصلُّوا وُتسّلموا عليه "ُممد  "تذكروَنه باسمه جمرَّ

وكم ُيُزنني عندما أسمُع .. هذا ال َيليُق وال جيوز .. كم بعضًا، وَيذكُر بعُضكم بعضًا كَم خياطُِب بعُض 

لدعاٍة ووّعاٍظ كبار عندما يأتون يف حِديثهم عىل ِذكِر النبيِّ صىل اهللُ عليه وسلم، تراهم َيذكروَنه باسِمه 

نُفِسهم، وُيقلِّلون من ِقيمِة وعظِهم فُيسيئون أل.. ، من دون أن يصّلوا عليه "!النبّي  "، أو "!ُممد  "فقط 

هذا فيمن ُيذَكر ِعنَده، ثم ال ُيصِّل عليه، . "عَِّلَّ  ُيَصلِّ  فَلمْ ، ِعنَدهُ  ُذكِْرُت  َمنْ الَبخيُل  ":ويف احلديث.. 

 ! ريًا؟صىلَّ اهللُ عليه، وعىل آلِه، وصحبِه، وسلَّم َتْسليًَم كث.. فكيف بالذي َيذكُرُه باسِمه، ثم ال ُيصِّّل عليه 

* * * 

ٍد صىل اهلل عليه وسلم؛ فهو ِدَفاع  عن  -1333 يِن وَمْن ُقتَِل ِدَفاَعًا عن النبيِّ ُُمَمَّ النَّْفِس؛ فهو الدِّ

  .َشِهيد  

ُه اهللُّ ]  -1333 وُه َفَقْد َنرَصَ ؛ النّبُي صىل اهلل عليه وسلم منصور  من رّبه حّيًا ومّيَتًا، ليس [إاِلَّ َتنرُصُ

تِنا الِة عليه، صىل اهللُ عليه وسلمبحاَجٍة إ  نرْصَ تِه؛ كحاَجتِنا إ  الصَّ  . ، بل نحُن الذيَن بحاَجٍة إ  ُنرْصَ

ِشقُّ يتعّلُق بردِّ اإلساءِة عنه صىل اهلل عليه وسلم : نرصُة النبّي صىل اهلل عليه وسلم ُذو ِشّقني -1331

 . عرب الوسائل املْمكنِة واملّشوَعةِ 

ِة إ  كتاِب رُّبا، وُسنِِّة وسريِة نبّيها صىل اهلل عليه وسلم، وهو اجلانُب وِشق  يتعلَُّق بَّضورِة َعودِة األ مَّ

 . األهم يف عملّية نرصِة النبي صىل اهلل عليه وسلم ضد شانِئيه

، وَهوّية   -1333 ، وَعقيَدة  واالعتداُء عليه؛ اعتداء  .. النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم بالنسبة لألّمة؛ ِدين 

 . وهوّية األّمة عىل ديِن، وعقيِدِة،
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احلُقوِق َمن ال َيغاُر عىل ُحْرَمِة النبيِّ صىل اهلل عليه وسّلم، أوَ  به أن ال َيغاُر عىل غرِيه من  -1333

 ! احُلرَماتو

* * * 

 .أعَجُب ملِن َعرَف ُممدًا صىل اهلل عليه وسلم ثم ُيعاديه -1333

دًا صىل اهلل عليه وسلم ثم ال ُيؤِمن به  . أعَجُب ملن َعرَف ُممَّ

بُّهأ
 .عَجُب ملن َعرَف ُممدًا صىل اهلل عليه وسلم ثم ال ُُيِ

، وظالم ٍد صىل اهلل عليه وسلم ُظلم  نيا بال ُممَّ  . الدُّ

* * * 

الم عىل رسوِل  -1333 الِة والسَّ إذا أردَت أن يكفيَك اهللُ ما أَهَّك من دنياك وآخرتك، فأكثِْر من الصَّ

  .اهلل صىل اهلل عليه وسلم

َمء، فاختمه بالّصالة والّسالِم عىل رسوِل اهلل إذا أردَت أن ُيست -1333 جاَب دعاؤك، وُيرَفع إ  السَّ

 . صىل اهلل عليه وسلم

إذا أردَت أن تتضاَعف لك احلسنات، وُتطَّ عنك عظيم السيئات، وُترَفع يف اجلناِن  -1333

الم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  .الّدَرجات الُعىل، فأكثر من الصالة والسَّ

.. وشخصك .. ردَت أن يتعّرف عليك رسوُل اهلل ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ باسمك إذا أ -1334

الِة والسالم عليه، صىل اهلل عليه وسلم.. وأنت حي   . فأكثِْر من الصَّ

أكثِْر من الصالِة والّسالم عىل رسوِل اهلل، صىل اهلل عليه .. إذا أردَت أن ُتكِرَم أباَك حيًَّا وميتًا  -1333

 . وسلم
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َت أن ُيصِّّل عليك اهللُ، ومجيُع مالئكته ــ وال يعلم تعدادهم إال اهلل ــ َصلِّ عىل إذا أرد -1333

 . رُسوِل اهلل، صىل اهلل عليه وسلم

الِة عىل النبّي املُصطفى صىل اهلل عليه وسلم.. ال أَرى شيئًا ُيطِفُئ َحرَّ الُقُلوِب  -1331  . كالصَّ

 رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم؛ فهي له َبْلَسم  َضْع عليه الّصالَة عىل ـ! ئَت أيَُّم جرٍح ـ إن ِش  -1333

 . بإذن اهلل

* * * 

الة عىل النبّي صىل اهلل عليه وسلم -1333 صالة اهلل عىل عبده ونبيه ُممد  ":قالوا عن معنى الصَّ

ثناء عليه،  تكون بثنائه عليه، وَرْفِع مقامه وِذكره، يف األرض ويف السَمء، وصالتنا واملالئكة عليه 

 . " لفضلِه وَشفه، ولعظيم حقه علينا، ودعاء بأن يثني اهلل عليه، وُيعِّل من ذكره ومقامه  وإظهار  

إضافة ملا ُذكَِر، هناك معاٍن أخرى، وأَسار ُعظمى، للصالة عىل النبي صىل اهلل عليه  :وأنا أقول

 ...!وسلم، ال يعلمها إال اهلل 

ٍد، وعىل اللهمَّ صلِّ  عَدَد َخْلِقك، وِرَضا وصحبِه، وسلِّم تسليًَم كثريًا؛ ه، آلِ عىل عبِدَك، ونبيَِّك ُممَّ

 .َنْفِسَك، وِزَنَة َعْرِشَك، وِمَداَد كلَمتِك

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني

 عبد املنعم مصطفى حليمة

 "أبو بصري الطرطويس "
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 "َحق ُملْ  "

 ْصِدَقاءُصفَوُة ما ِقيَل يف الّصَداَقِة واأل

 بسم اهلل الرَحن الرحيم

 . احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد

، انتقيُتها من كتاب "الّصَداَقِة واألصدقاء  "هذه الكلَمت؛ ُصفوُة ما ِقيل من احِلَكم والفوائِد يف 

تيسريًا للوقوف ..  مةِ واحِلكْ األَدِب،  ُتِب كُ ن بطوِن صىل اهلل عليه وسلم، ومِ سنِّة رسولِه ِمن اهلل تعا ، و

عليها يف موضٍع واحٍد، وَمرجٍع واحد، أقّدمها للناس عاّمة، وللشباب منهم خاّصة، وأخصُّ مَن اخلاّصِة 

د  "ولدي احلبيب  ، عسى أن تعينَهم عىل معرفة األخياِر من األََشار، وعىل ُحسن انتقاء َمن "ُممَّ

لَك االختصار للسند، وذكر املراجع، تفاديًا لَلطالة، ودفَعًا سلكُت فيها َمس.. ُيصاحبوا، وجُيالِسوا 

للسآمة واملَلل، مع التأكيد أن مجيع األحاديث الوارد ذكرها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم صحيحة السند، 

 . وهي مما شهد هلا أهل العلم واالختصاص بالّصحة، والقبول

 "لَمت املُنتقاة ــ والتي أسميتها، وعنونُت هلا بـ وحتَّى تعمَّ الفائدة أكثر، فقد أضفُت هذه الك

بستان الزهور، حكم وفوائد جاد ُبا  "ــ كملحٍق يف ِناية كتابنا  "ُصفَوُة ما ِقيَل يف الّصَداقِة واألصدقاء 

، وأن لكتاب، سائاًل اهللَ تعا  القبول، وأن جينب شباَبنا وبناَتنا ُقَرَناَء الّسوءِ ادة املناسبتها مل "اخلاطر 

، اللهم آمني، وصىل اهلل وسلم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، واحلمد هلل رب  ، وِذي َشٍّ ُيفَظهم من كلِّ َشٍّ

 .العاملني

 عبد املنعم مصطفى حليمة

 "أبو بصري الطرطويس  "
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 بسم اهلل الرَحن الرحيم

ِْذ :] تعا  وُلهق، ءممَّا ورَد يف كتاِب اهللِ تعا  عن األصِدقاِء، واإلخواِن، واألِخالَّ  َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي مَلْ َأَتَّ

ْكِر َبْعَد إِْذ َجاءِِن   .ُفاَلنًا َخلِياًل  نِي َعِن الذِّ  . 29-20:الفرقان[َلَقْد َأَضلَّ

نَا إاِلَّ املُْْجِرُموَن :] وقال تعا   . 383-99:لشعراءا[َواَل َصِديٍق ََحِيٍم . َفََم َلنَا ِمْن َشافِِعنَي . َوَما َأَضلَّ

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ املُْتَِّقنَي :] وقال تعا   . 47:الزخرف[اأْلَِخالَّ

َتَقابِلنَِي :] وقال تعا  ٍر مُّ ْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعىَل َُسُ  . 57:احلجر[َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُدوِرِهم مِّ

ََم املُْْؤِمنُ :] وقال تعا   . 38:احلجرات[وَن إِْخَوة  إِنَّ

ا َألَّْفَت َبنْيَ ُقُلوُِبِْم َوَلـكِنَّ اهللَّ َألَّ :] وقال تعا  َف َوَألََّف َبنْيَ ُقُلوُِبِْم َلْو َأنَفْقَت َما يِف األَْرِض مَجِيعًا مَّ

ُه َعِزيز  َحكِيم    .41:األنفال[َبْينَُهْم إِنَّ

واألصدقاُء . 2:املائدة[ربِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعىَل اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَتَعاَوُنوْا َعىَل الْ :] وقال تعا 

 . يدخلون يف املراد من هذه اآلية الكريمة، أكثر من غرِيهم

َم َأِخي:] وقال تعا  ُسوا َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأُُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ سَّ ِه َمْيتًا َوال ََتَ

اب  َرِحيم    .  32:احلجرات[َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َتوَّ

ُكْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ :] وقال تعا 
ِديٍث إِنَّ َذلِ وا َواَل ُمْسَتْأنِِسنَي حِلَ َفَيْسَتْحيِي َفإَِذا َطِعْمُتْم َفانَتِّشُ

 !ءالقَ ثّ لا يف تلَ زَ ن ـ ملعلا لهأ ضعب لاق َمك ـ ةيآ هذهو .91:األحزاب[قِّ ِمَن احلَ  اَل َيْسَتْحيِي ِمنُكْم َواهللُ

َزْن إِنَّ اهللَ حِ إِْذ َيُقوُل لَِصا:] وقال تعا   . 58:التوبة[َمَعنَا  بِِه الَ َُتْ

 . 49:يوسف[َقاَل إِِنِّ َأَنْا َأُخوَك َفاَل َتْبَتئِْس بََِم َكاُنوْا َيْعَمُلوَن :] وقال تعا 

ُن ُوّدًا  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا:] وقال تعا  َْحَ ُم الرَّ اِت َسَيْجَعُل هَلُ احِلَ ًا وَُمبًة يف . 94: مريم[الصَّ ودَّ

ًا وُمبًَّة يف األرِض يف قلوِب النّاس   .  وقد خاَب وَخِِسَ َمن َنَشَد ِرضا وُمبَة النّاِس بَسَخِط اهلل.. الّسَمء، وودَّ

َهاتُِكْم َأْو ُبُيوِت َواَل َعىَل َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن :] وقال تعا  ُكْم َأْو ُبُيوِت ُأمَّ
ُبُيوتُِكْم َأْو ُبُيوِت آَبائِ

تُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَوالُِكْم َأوْ  ُبُيوِت َخااَلتُِكْم َأْو  إِْخَوانُِكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواتُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْعََمِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعَمَّ
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ُه  َفاُِتَ أي جيوز األكل من . 43:النور[َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاح  َأن َتْأُكُلوا مَجِيعًا َأْو َأْشَتاتًا َما َمَلْكُتم مَّ

 . بيوت من مجيع من تقّدم ذكرهم ــ بَم يف ذلك بيوت األصدقاء ــ وإن غابوا ومل ُيَّضوا

ُقوْا اهللَّ وَ :] وقال تعا  َا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّ اِدِقنَي َيا َأَيُّ  .339:التوبة[ُكوُنوْا َمَع الصَّ

ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْينَاَك :] وقال تعا  َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُبَّ

ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا قَ  َياِة الدُّ َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلَ  . 20:الكهف[ْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ

 .382:الكهف!! [؟... َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأن َيتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِِن َأْولَِياء :] وقال تعا 

 ![ ِعَباِدي] ةفص نم اوجرخ ؛ءايلوأ مهوذَتا اذإف

 . 20:آل عمران[ن ُدْوِن املُْْؤِمننَِي الَّ َيتَِّخِذ املُْْؤِمُنوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياء مِ :] وقال تعا 

املُْنَافُِقوَن :] وقال تعا . 73:التوبة[َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض :] وقال تعا 

ن َبْعٍض   . 47:التوبة[َواملُْنَافَِقاُت َبْعُضُهم مِّ

َأْولَِياء َبْعٍض إاِلَّ َتْفَعُلوُه َتُكن فِْتنَة  يِف األَْرِض َوَفَساد  َكبرِي  َوالَّذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم :] وقال تعا 

 . 71:األنفال[

وْا َلْو َتْكُفُروَن َكََم َكَفُروْا َفَتُكوُنوَن َسَواء َفاَل َتتَِّخُذوْا ِمنُْهْم َأْولَِياء :] وقال تعا  وَما . 09:النساء[َودُّ

ِّ ِمن ُمبتىل بَّشٍّ وُسوٍء، إال  وودَّ ِمن أقرانِه أن ُيشاركوه ذلك الّشِّ والسوء؛ حتى يكونوا سواًء يف الّشَّ

وء  . والسُّ

وَن :] وقال تعا  وَِنُْم يِف اْلَغيِّ ُثمَّ الَ ُيْقرِصُ  . 282:األعراف[َوإِْخَواُِنُْم َيُمدُّ

ُه َويِلٌّ ََحِيم  َبْينََك َوَبْينَُه َعَدااْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي  ]:لاعت لاقو   .15:فصلت[َوة  َكَأنَّ

اء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َوالْ  ]: اعت لاقو َّ اء َوالَّضَّ َّ ُُيِبُّ  َعافنَِي َعِن النَّاِس َواهللُالَِّذيَن ُينِفُقوَن يِف الِسَّ

  .315:آل عمران[املُْْحِسننَِي 

بُّوَن َأن َيْغِفرَ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل  ]: اعت لاقو
ِحيم   ْم َواهللَُلكُ  اهللُ ُُتِ   .22:النور[َغُفور  رَّ
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ِميَل  ]: اعت لاقو ْفَح اجْلَ  ،ٍب اتعِ  ريغ نم حفصلا ؛لِ يمجلَ ا ِح فْ ّص لا نمو .09:احلجر[َفاْصَفِح الصَّ

 .ىذَ أ الو ،نٍّ مَ  الو

 

* * * * * 
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 :ويف احلديث

هداء  املَتحابُّوَن يف ":قال تعا  يف احلديث القديس جاليل هلم َمنابُر من نوٍر، َيغبُِطُهم النَّبيُّون والشُّ

". 

املتحابُّون يف اهلل يف ظلِّ العرِش يوَم ال ظِلَّ إال ظِلُّه،  ":وصّح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال

هداُء   ."َيغبُِطهم بمكاِنم النبيُّون والشُّ

هُ  َسْبَعة   ":وقال صىل اهلل عليه وسلم هِ  مُ ُيظِلُّ ُه ـ منهم ـ اهللَُّ َتَعاَ  يف ظِلِّ وَرُجاَلِن : َيوَم ال ظِلَّ إالَّ ظِلُّ

َقا عليه  ابَّا يف اهللَِّ، اْجَتمعا عليه وَتَفرَّ  . "... َُتَ

ليبعثنَّ اهللُ أقوامًا يوَم القيامِة يف وجوِهِهم النّور، عىل منابِِر اللُّؤُلِؤ،  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

يا رسوَل اهلل َجلِّهم لنا : فَجثى أعرايبٌّ عىل ُركبتْيِه، فقال: قال. "م الناُس، ليسوا بأنبياَء وال ُشهداَء يغبُِطهُ 

ويف . "هم املُتحابُّوَن يف اهلل من قبائل شتَّى، وبالٍد شتَّى جيتمعون، عىل ذكِر اهلل؛ َيذكروَنه  ":نعِرُفهم؟ قال

هلم يوَم القيامِة  اع القبائل، تصادقوا يف اهلل، وُتابُّوا فيه، يَضُع اهلل قوم  من َأفناِء الناس، من ُنزَّ  ":رواية

َزُنوَن ] الذين  َمنابَر من نوٍر، خياُف الناُس وال خيافون، هم أولياُء اهلل   [.2]"[ال َخْوف  َعَلْيِهْم َوال ُهْم َُيْ

 ."ْر أحُدكم َمن خُيالُِل املْرُء عىل ِديِن َخليلِه؛ فْلَينْظُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 ."يوَم القيامِة  أحبَّ  َمن مع املرءُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

َُها ُحبًَّا لصاحبه  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم ا الرجالن إال كاَن أفضُلهَم أشدَّ  . "ما ُتابَّ

ا يف اهلل بظهِر الغيِب؛ إال كا ":وقال صىل اهلل عليه وسلم َها ما من رجلني ُتابَّ َن أحبُّهَم إ  اهلل أشدَّ

 . "ُحبًَّا لصاِحبه 

: قال! بىل يا رسوَل اهللِ: اجلنَِّة؟ قلنا يف برجالُِكم ُأخربكم أال ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

يُق  اجلنةِ  يف النَّبيُّ  دِّ  . " اجلنَّةِ  يف ناحيِة املرِص ال يزوره إال هلل يف اجلنَِّة، والرجُل يزور أخاه يف ، والصِّ

                                                           

اع . " ؛ أي أنهم متباعدون في مساكنهم وقبائلهم، وأوطانهم، وبلدانهم"من أفناء الناس " قوله  2 من نُز َّ
 .؛ أي من قبائل شتَى، خرجوا منها، أو أخرجوا وانتزعوا منها"القبائل 
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 ."موؤَدًة  أحَيا فكأّنَم َمن َسرَت عىل مؤمٍن َعوَرًة ؛ ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ِدُثُه أحُدَها  اهللِ يف اثنانِ  توادَّ  ما ":وقال صل ياهلل عليه وسلم ُق بينهَم إالَّ بَِذْنٍب ُُيْ  ."فُيَفرَّ

للَّذيَن َيَتحابُّوَن من أْجِِّل، وَقد  تِيُمبَّ  َحقَّْت َقد : قال اهللُ عزَّ وجلَّ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

ْت  ْت للَّذيَن يتزاَوُرون من أجِِّل، وَقد  ُمبَّتِي َحقَّ ْت للَّذيَن يتباَذُلوَن من أجِِّل، وَقد  ُمبَّتِي َحقَّ  ُمبَّتِي َحقَّ

 . "للَّذيَن يتصاَدُقون من أجِِّل 

 ."أنه ُيبُّه إذا أحبَّ الرجُل أخاه فلُيخربُه  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

ْ له؛ فإنَّه خري  يف اإللَفِة، وأبَقى يف  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  إذا أحبَّ أحُدكم أخاُه يف اهلل فلُيبنيِّ

ِة   . "املودَّ

عىَل َمْدَرَجتِِه َمَلًكا،  لهُأْخَرى، فأْرَصَد اهللَُّ  َقْرَيةٍ  يف له أًخا زارَ أنَّ َرُجاًل  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

ا؟ قاَل : هِذه الَقْرَيِة، قاَل  يفيل  أخاً ُأِريُد : أْيَن ُتِريُد؟ قاَل : َفَلَمَّ أَتى عليه، قاَل  ال، : هْل لَك عليه ِمن نِْعَمٍة َتُرُبُّ

، قاَل  يفغرَي أِنِّ أْحَبْبُتُه   [. 3.]"فِيِه  فإِنِّ َرسوُل اهللِ إَلْيَك، بأنَّ اهللََّ قْد أَحبََّك كَم أْحَبْبَتهُ : اهللِ عزَّ وجلَّ

 [. 4]"ُزْر ِغبًَّا َتْزَدْد ُحبًَّا  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

ْوِء، َكحاِمِل املِْسِك، ونافِِخ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم لِيِس السَّ الِِح، واجْلَ إنََّم َمَثُل اجَللِيِس الصَّ

ا أْن : الكرِِي، َفحاِمُل املِْسِك  ا أْن َتبْ  ُُيِْذَيَك،إمَّ َد منه ِرًُيا َطيَِّبًة، ونافُِخ الكرِيِ وإمَّ
ا أْن ََتِ ا أْن : تاَع منه، وإمَّ إمَّ

ا أْن ََتَِد ِرًُيا َخبِيَثًة   ."ُُيِْرَق ثِياَبَك، وإمَّ

، الّصالِح  جليسِ  مثُل  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم ؛ كمثل صاحِب املسِك، إن مل ُيِصْبك منه يشء 

كمثِل صاحِب الكرِِي، إن مل ُيِصْبك من َسواِده، أصابك من ُدخانِه  ءِ السو جليسِ  ومثُل أصابك من رُيِه، 

". 

 ."مؤِمنًا  إالَّ  ُتصاِحْب  ال ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

                                                           

3
ها هْل لَك عليه" قوله   ُب ُّ   ، تقصده من أجلها؟وتُصلحها ،مصلحة مادية تتعاهدهالك ؛ أي هل " مِن نِعْمَةٍ تَر

ا   4  .؛ أي يوما  بعد يوم، وليس كل يوم، كما تَغب  الإبُل للشرب يوما  بعد يومزُْر غِب َّ
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وِء اللهمَّ إِنِّ أعوُذ بك من صاِحِب  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم   ."السُّ

 ." َيأَلُف وال ُيؤَلُف ، وال خرَي فيمن الَمألَفة   املؤمنُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 ."إذا رأى فيه َعيبًا أصَلَحُه املؤِمِن،  ِمرآةُ املؤمُن  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

، [5]املؤمُن مرآُة املؤمِن، واملؤمُن أخو املؤِمن، يكفُّ عليه َضيَعَتهُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 . "وُيوُطه من ورائه 

 ."ًا َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعض كاْلُبنْيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  ِمنُ املُْؤْ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 ."أْن ُُتبَّ يف اهللِ، وُتبِغَض يف اهللِ: اإليَمنِ  ُعرى أوَثُق  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 املؤمنِ وَيصرُب عىل أذاُهم، أعظُم أجًرا مَن  النَّاَس  خيالطُ  الَّذي املؤمنُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 . "وال َيصرُب عىل أذاُهم  النَّاَس  خيالطُ الَ  الَّذي

َفَم َتَعاَرَف منها اْئَتَلَف، َوما َتنَاَكَر منها اْخَتَلَف  جُمَنََّدة   ُجنُود   األْرَواُح  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

". 

 ."اهللُ  أمَرُكمُ  َكََم  إْخواًنا اهللِ ِعبادَ  ُكوُنوا ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

عنه، وأْرىض عنه  اهللُ ؛ ريِضَ الناسِ  بسَخطِ  اهللِ التمَس ِرضا  َمن ":اهلل عليه وسلم وقال صىل

 . "الناَس عليه، وأسَخَط عليه  اهللُ ، سِخط اهللِ بسَخطِ  الناسِ ، ومن الَتمَس ِرضا الناَس 

 الناسِ التمَس رضا ، وَمِن الناسِ ُمْؤَنَة  اهللُ، كفاُه الناسِ  بسَخطِ  اهللِالتمَس ِرَضا  َمنِ  ":ويف رواية

 . "الناِس إ   اهللُ، َوَكَلُه اهللِ بَسَخطِ 

يَل  ناَدى َعْبًدا اهللُ  أَحبَّ  إذا ":وقال صىل اهلل عليه وسلم ُُيِبُّ ُفالًنا فأِحبَُّه، فُيِحبُُّه  اهللَإنَّ  :ِجرْبِ

يُل، يُل فُيناِدي  ِجرْبِ َمءِ  ِجرْبِ َمِء، ُثمَّ ُيوَضُع ُُيِبُّ فُ  اهللَإنَّ : يف أْهِل السَّ الَقُبوُل  لهالًنا فأِحبُّوُه، فُيِحبُُّه أْهُل السَّ

  ."يف أْهِل األْرِض 

                                                           

 . أنه يمنع عن أخيه تلف معاشه وسبب رزقه: ، والمراد"النهاية"أي معاشه، كما في  5
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َمِء، : إِنِّ قد َأحببُت فالًنا فأحبَُّه، قاَل  :جربيَل  نادى عبًدا اهللَُّ أحبَّ  إذا ":ويف رواية فُينادي يف السَّ

َْحَُن ] :اهللَِّ قوُل  املحبَُّة يف َأْهِل األرِض، فذلَِك  َلهُ ثمَّ تنزُل  ُم الرَّ اِت َسَيْجَعُل هَلُ احِلَ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ا  َمِء، ثمَّ ُتنَزُل  :جربيَل  نادى عبًدا اهللُ، وإذا َأبغَض [ُودًّ الَبغضاُء يف  َلهُ إِنِّ َأبغضُت فالًنا، فُينادي يف السَّ

 . "األرِض 

ال ُتاَسدوا، وال َتَباَغُضوا، وال َتَدابروا، َوكونوا عباَد اهللَِّ إخواًنا،  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

ِّ أن ُيِقَر أخاُه املسلمِ أخو  املسلمُ   كلُّ ، املُسلمَ ، ال يظلُِمُه وال خيذُلُه، وال ُيِقُرُه، بحسِب امرٍئ مَن الّشَّ

 ."؛ دُمُه، وماُلُه، َوِعْرُضُه حرام   املسلمِ  عىَل  املسلمِ 

 ."خيُذُله  الَيْكِذُبُه ، و الخيوُنه، و ال ،املسلمِ  وأُخ  املسلمُ  ":ىل اهلل عليه وسلموقال ص

 ."خَيُْطْب عىَل ِخْطَبتِِه  َواَل  عىَل َسْوِم َأِخيِه، املُْسلِمُ  َيُسمِ  اَل  ": وقال صىل اهلل عليه وسلم

مرَض، ويشَهُده إذا مات،  يعوُده إذا: للمؤِمن عىل املؤمن ستُّ ِخصالٍ  "وقال صىل اهلل عليه وسلم

ُته إذا عَطَس، وَينصَح له إذا غاب أو َشِهد   . "وجُييُبه إذا دعاه، وُيسلِّم عليه إذا لقَيه، وُيشمِّ

ا  املِراءَ  َتَركَ أنا زعيم  ببيِت يف َرَبِض اجلنِة ملَن  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم قًّ  [. 6.]"وإن كان ُُمِ

َجاِل إ  اهللَِّ إ ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  أي شديد . متفق عليه"اخَلِصُم  األَلدُّ  نَّ َأْبَغَض الرِّ

 ! عىل حد االنتصافترِص قْ الفجور واخلصومة، وشديد املراء، واملاُلَحاة، فال يَ 

نهنَّ ، وَمن َكاَنْت فيه َخْصَلة  مِ اً نَّ فيه كاَن ُمنَافًِقا َخالِصَأْرَبع  َمن كُ  ":صىل اهلل عليه وسلم وقال 

َث َكَذَب، وإَذا َخاَن، اْؤمُتِنَ  إَذا: َكاَنْت فيه َخْصَلة  ِمَن النَِّفاِق حتَّى َيَدَعَها َعاَهَد  وإَذا َحدَّ

  ."َد َأْخَلَف عَ إَذا وَ و ":ويف رواية. " َفَجرَ  َخاَصمَ  وإَذا َغَدَر،

َهِب  َمعاِدنُ  النَّاُس " :وقال صىل اهلل عليه وسلم  ِة والذَّ  ".  َكَمعاِدِن الِفضَّ

                                                           

واإلخوان من ودٍّ  د ما بني األصدقاءيوغر الصدور، وُيفِس  هور والغلبةاحلديث أن املراء واجلدال لغرض الظ مناسبة 6

  .أدنى وأطراف اجلنة ؛ أي"ربض اجلنة  "ومعنى . وُمبة
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َذبَّ عن ِعرِض أخيه بالَغيَبة، كان حقًا عىل اهلل أن يعتَِقُه من النَّار  من "وقال صىل اهلل عليه وسلم

". 

ُه اهللُ يف الدُّ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  ."نيا واآلخرة َمْن نرَصَ أخاُه بالَغيِب نرَصَ

ُه إذا يا َرسوَل اهللَِّ: ظاملًِا أْو َمْظُلوًما، فقاَل َرُجل   أخاكَ  اْنرُصْ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم ، أْنرُصُ

ُه؟ قاَل  ُه : كاَن َمْظُلوًما، أَفَرَأْيَت إذا كاَن ظاملًِا كيَف أْنرُصُ ُجُزُه، أْو مَتْنَُعُه ِمَن الظُّْلِم؛ فإنَّ ذلَك َنرْصُ  ."َُتْ

َكَة َتْلَعنُُه حتَّى َيَدَعهُ  بَحِديَدٍة، أِخيهِ  إ  أشارَ  َمن ":وقال صىل اهلل عليه وسلم
، وإْن كاَن فإنَّ املاَلئِ

ِه   ."أخاُه ألَبِيِه وُأمِّ

 ."والذي نفِس بيده ال يؤمُن عبد  حتى ُُيبَّ ألخيه ما ُيبُّ لنفِسه  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

من أفضِل األعَمِل إدخاُل الِسوِر عىل املؤمِن؛ تقيض عنه دينًا، تقيض  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

َس له ُكربًة   ."له حاجًة، تنفِّ

 ." بِهاحِ َص م لِ رُيهُ اهلِل َخ  عنَد  اِب َح األْص  ريُ َخ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم

 

* * * * * 
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 :ويف األَثر

لو كنَت كَم تقوُل،  ":قال. واهلل إِنِّ ألحبَُّك يف اهلل: قاَل رجل  لعمر بن اخلطَّاب ريض اهلل عنه

 . "ألهَدْيَت إيلَّ عُيويب 

، وإذا أبغْضَت َكَلًفا ُحبَُّك ال يُكْن  ":وعنه بِيِّ ، وال ُبغُضَك َتَلًفا؛ إذا أحَببَت َكلِْفَت َكَلَف الصَّ

 ."أحببَت لصاحبِك التََّلَف 

اعرف عدّوك، واحَذر صديَقك إال األمني؛ وال أمنَي إال َمن خيَشى اهلل، وال متِش مع  ":وعنه

ك، و  . "ال ُتشاوْر يف أمِرك إال الذين خيشوَن اهلل الفاجِر فُيعّلُمك ِمن فجوِره، وال ُتْطلِْعُه عىل َسِّ

ة  يف البالِء  ":وعنه خاِء، وُعدَّ م َزْين  يف الرَّ  ."عليَك بإخواِن الّصدِق، فُكْن يف أكنافِهم؛ فإِنَّ

 ."لقاُء اإلخواِن َجالُء األحزان  ":وعنه

مملوءة ذَهبًا أنفُقه يف سبيِل أمتنّى لو أن يل هذه الدار : متنّوا، فقال رجل   ":وعنه، أنه قال ألصحابه

أمتنى لو أِنا مملوءة  لؤلؤًا وَزَبْرَجدًا أو جوهرًا أنفقه يف سبيِل اهلل : متنوا، فقال رجل  : اهلل عزَّ وجل، ثم قال

أمتنّى لو أّن هذه الدار : ما ندري يا أمرَي املؤمنني، فقال عمر: متنَّوا، فقالوا: عزَّ وجل وأتصدق به، ثم قال

اح مملوءة   . "رجاالً مثَل أيب عبيدَة بن اجلرَّ

إّن مما ُيَصّفي لك وّد أخيك أن تبَدأه بالّسالِم إذا لقيَتُه، وأن تدعَوه بأحبِّ األسَمِء إليه،  ":وعنه

 ."وأن توّسَع له يف املجلِِس 

ْدِق خري  من الوحَدِة  ":وعنه وِء، وقريُن الصِّ  ."العزَلُة راحة  من جليِس السُّ

 . "الِطوا النَّاَس يف معايِشُكم، وَزايلوُهم بأعَملُِكم َخ  ":وعنه

 ."أعقُل النّاِس أعَذُرُهم هلم  ":وعنه

إدماُن  ". "ُمْر َذوي الَقراَبات أن َيتزاَوُروا وال َيَتجاَوُروا  ":كتب عمر إ  أيب موسى األشعري

فاء   . "اللقاِء َسَبُب اجلَّ
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يا رجل أراَك تسأل اهللَ املوَت، قل اللهمَّ  ":ن النَّاِس، فقالاللهمَّ اغنِني ع: سمَع عمُر رجاًل يقول

 ."اغنِني عن أَْشاِر النَّاس 

ه؟ معَ  ل سافرَت هَ : ، فقال له عمرٍق ْد ِص  ُل إنَّ فالنًا رُج : لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال رجل  

 فأنَت : ال، قال: ؟ قالعىل يشءٍ  هُ تَ نْ مَ فهل ائتَ : ال، قال: ؟ قالة  لَ ه معامَ ك وبينَ فهل كانت بينَ : ال، قال: قال

 !ده يف املسجِ ُض ، وخيفِ هُ رأَس  عُ رفَ يَ  هُ رأيتَ  اكَ ه؛ أرَ بِ  لَك  لمَ الذي ال عِ 

ك إالَّ األمني؛ فإنَّ األمنَي ِمن القَ  ":وعنه
، وال أمنَي إالَّ َمن َخِِشَ ء  وِم ال َيْعِدله يَش احتفظ ِمن َخلِيلِ

ك، واسَتِّشْ يف أمِرك الذين خيشون اهللَ تعا ، وال َتْصَحْب الفاجِ  َر؛ فُيَعلُِّمَك ِمن فُجوِره، وال ُتْطلِْعه عىل َِسِّ

 ."اهللَ 

 ."ذلك  يُب ِص  يُ ََم لَّ ك به؛ فقَ مسَّ ن أخيه، فليتَ ًا مِ دَّ م وِ كُ أحُد  اَب إذا أَص  ":وعنه

وه دعُ س، وتَ له يف املجلِ  عَ وسِّ ه أوالً، وتُ عليه إذا لقيتَ  مَ سلّ تُ  أنْ : أخيك ودَّ  ُيصفني لَك ث  الثَ  ":وعنه

 . "ه إليه أسَمئِ  بأحبِّ 

ما، َعسى أن َيكوَن َبغيَضَك يومًا ما،  هوَناً  حبيبََك  أحبِْب  ":وعن عِّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه

 ."يوَمًا ما  حبيَبَك ما، عَسى أن َيكوَن  هوناً وأبِغْض بغيَضَك 

ِفيه : يف ثالثةٍ  ال يكوُن الّصديُق صديقًا حتى ُيفَظ أخاهُ  ":وعنه يف َنكَبتِِه، وَغْيَبتِِه، وبعد وفاتِه يف َُمَلَّ

 . "وَتِرَكتِِه 

ِة  ":وعنه حَبِة إقالُة العْثَرِة، وُمساُمة الِعَّشة، واملواساُة يف الُعِْسَ  ."َشُط الصُّ

، فأصدقاؤك ":وعنه ، وأعداؤك ثالثة  َصديُقك، وَصديُق َصديِقك، وعدوُّ : أصدقاؤَك ثالَثة 

كَ ع َك : وأعداؤك. دوِّ ك، وعدوُّ َصديِقَك، وصديُق عدوِّ  ."عدوُّ

 . "خرُي إخوانك َمن واَساَك، وخري  منه َمن َكَفاَك  ":وعنه

 . "خالِْط املؤمَن بقلبَِك، وخالِْط الفاجَر بُخُلِقك  ":وعنه

 ."اُْمَْض أخاك النَّصيحَة؛ حسنًة كانت أو قبيحة  ":وعنه
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 ."َرجوَت إعتاَبُه اسَتْعتِْب، َمن  ":وعنه

 ."ال ُتكثِْر الَعْتَب من غري ذنٍب  ":وعنه

ُك البِْغَضَة  ":وعنه غينََة، وُُيرِّ ُه ُيورُث الضَّ  ."ال ُتكثِْر الِعتاَب فإنَّ

 ."ال تتَّخَذنَّ عدوَّ صديِقَك صديقًا، فُتعاِدَي صديقَك  ":وعنه

ه  ال ُتضيَِّعنَّ حقَّ أخيَك اتكاالً عىل ما بينَك ":وعنه ُه ليس بأٍخ َمن أضْعَت َحقَّ  ."وبينَه؛ فإنَّ

 ."ال يكوَننَّ أخوَك أقَوى عىل قطيَعتِك ِمنَك عىل ِصَلتِه  ":وعنه

ار  ":وعنه ِة، وأعطه كلَّ املواساة، وال ُتفيِض إليه بكلِّ األَْسَ  ."ابُذْل لصديِقَك كلَّ املودَّ

ه ُيريُد  ":وعنه اَك وُمصاَدَقَة األََحِق؛ فإنَّ ُب  إيَّ اب؛ فإنه ُيقرِّ اَك وُمصادَقَة الكذَّ َك، وإيَّ أن ينَفَعَك فَيَُّضَّ

ه َيقُعُد بك ِعنَد أحَوِج ما َتكوُن إليه  اَك وُمصاَدَقَة البخيِل؛ فإنَّ  ."عليَك البعيَد، وُيبّعُد عليَك القريَب، وإيَّ

ه ُيزيِّن َلَك فَِعَله، وُيبُّ لو أنَّ  ":وعنه ُن لََك أْسَوأ ِخَصالِه، ال تؤاِخ الَفاِجَر؛ فإنَّ َك ِمثُله، وُيَزيِّ

ِهُد َنْفَسه َلَك، وال َينَْفُعك، وُرّبَم أر ، وال األََحَق؛ فإّنُه جُيْ اَد أن وَمْدَخُله َعَليَك، وََمَْرُجه ِمن ِعندك َشنْي  وَعار 

ك، َفسُكوُته َخري  ِمن ُنْطِقِه، وُبْعُده َخري  من ُقْربِه،  ُه ال َينَفُعَك َمَعُه َعْيش  َينَْفَعك فَيَُّضُّ اَب؛ فإنَّ  ."وال الَكذَّ

 ."ال َتْصَحب الفاِجَر؛ فُيزّيُن لَك فِعَلُه، ويودُّ لو أنَّك ِمثَله  ":وعنه

َمن َعلَِم من أخيه ُمروءًة مجيلًة فال َيْسَمَعنَّ فيه األقاويَل، وَمن َحُسنَْت عالنيَُّتُه فنحُن  ":وعنه

 ."لَِسيَرتِِه أرَجى 

ُر ح عروَفهُ ى مَ َس نْ من يَ  ْب اصَح  ":عنهو  . "قوَقَك عليه عندَك، ويتذكَّ

ِميَل :]  وعنه  ْفَح اجْلَ  . ابتَ عِ  ضا بغريِ الرِّ : قال. 09:احلجر[َفاْصَفِح الصَّ

 ." ةِ يعَ نِ الصَّ  نِ ْس عىل ُح  هُ ْد ، مل ُيمَ ةِ النيَّ  نِ ْس ن مل ُيمد أخاه عىل ُح مَ  ": وعنه 

 . "قَرُب، ُأتيَح له األْبَعُد َمن ضيََّعه األ ":وعنه 

ًة رائعًة فانَتظِْر أخواهتا  لِ ُج يف الرَّ  كانَ  إنْ  ":وعنه    ."َخلَّ

َر، ومن َجالَس العلَمَء ُوقِّ  ":وعنه    .  "َر َمن َصاَحَب األنَذاَل ُحقِّ
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ُه  ":وعنه   . "باإلْنَعاِم َعَليِه عاتِْب أَخاَك باإلحَساِن إَلْيِه، وارُدْد ََشَّ

  بُّ ُُتِ  امَ  كَ ريِ غَ لِ  ْب بِ ْح أَ  ":هنعو 
  ." اهلََ  هرَ كْ تَ  ام هُ لَ  هْ رَ كْ او ،َك ِس فْ نَ لِ

ه ُيكثُِر لِبَسُه، فِقيَل له فيه، فقالُرؤ هذا كَسانِيُه  ":ي عىَل عِّّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ثوب  كأنَّ

 ."إّن عمَر ناَصَح اهللَ، فنََصَحُه اهللُ  ؛ّيي عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهَخلِيِّل وَصفِ 

ه، وال تسأل عنه؛ فعسى أن توايِفَ إذا أحببَت أخًا فال مُتاِره، وال ُتَشارِ  ":معاذ بن جبل ريض اهلل عنه

ق بينك وبينه   [.7]"له عدّوًا، فُيخربَك بَم ليس فيه، فُيفرِّ

؟ قال: قال ُسفيان بن ُعيينة  . "اإلفضاُل عىل اإلخوان  ":قيل البن املنَكِدِر فَم بقي مما ُيسَتَلذُّ

ُد من معاَشتِه ُبدًا، حتى جيعَل من ال ُيعاَُش باملعروِف من ال جَيِ بحكيٍم  ليس ":ُممِد بِن احلنَفّيةِ 

 ."اهللُ له فرجًا أو َمرجًا 

 هُ ْذ وءًا، فاَتِ ُس  فيَك  ْل قُ يَ  مْ ، فلَ اٍت مرَّ  ك ثالَث من إخوانِ  َب ِض ن غَ ني مَ يا بُ  ":جعفر الّصادق البنه

  ."ك ِخالًّ لنفِس 

عه إذا حََّضُت، دّلني عىل صديٍق أرُكُن إليه إذا ِغبُت، وآَمُن م ":قال الُفضيل لسفيان الثوري

 ."تلك ضاّلة  ال توَجد : فقال

ما وجدُت َمْن َيغِفر يل ذنبًا، وال يسرُت يل َعيبًا؛ فرأيُت يف اهلَرِب من : وعنه ــ أي سفيان الثوري ــ

المة   . "الناس السَّ

ُم إليك؟ ولكن قّدم فإن أكَل وإال فار: إذا زاَرَك أخوَك، فال تقْل له ":وعنه  ."َفْع أتأُكل؟ أو ُأقدِّ

 ."اصحْب َمْن ِشْئَت، ثم أغِضْبه، ثم ُدسَّ إليه َمن َيسأُله عنَك  ":وعنه

إذا أحببَت الرُجَل يف اهلل، ثم أحَدَث حَدثًا يف اإلسالِم، فلم تبغْضُه عليه، فلْم ُتبَُّه يف اهلل  ":وعنه

" . 

                                                           

7
ملشاراة من ؛ وا"وال ُتشاِره  "وقوله . ؛ أي فال َُتادله اجلدال الذي مؤداه للخصومة وإغارة الصدور"فال مُتاِره  "قوله  

  .اللجاجة؛ أي ال تكن جلوجاً حلوحًا يف مراجعتك له إن كان لك عليه حقًا، أو لك عنده حاجة
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ُكم يف اآلخرِة عَمُله، وَيزيُد يف َمن ُتذّكرُكم باهللِ ُرؤيتُهه، وُيرّغبُ  ":َمن ُنجالِس؟ قال: وقيَل له

 ."ِعلمكِم َمنْطُِقه 

 . "ما وجدنا شيئًا أنفَع يف ديٍن وال ُدنيا ِمن أٍخ موافٍِق  ":وعنه

 ."أِقْل ِمن معرفة النّاس تقلُّ غيَبُتك  ". "أقلِْل من معرفِة النَّاِس، يقلُّ َعيُبك  ":وعنه

 . " ألسرتيَح من رؤية النَّاِس إِنِّ ألفرُح إذا جاَء الليُل؛ ليس إال ":وعنه

، ذهَب أهُل الِعلِم والوَرع  ":وعنه  ."ما خالفُت رجاًل يف هواه إالَّ وجدُته َيغِّل عِّلَّ

اَنٍة؛ فقال ":وعنه ، وقلت: لو خالفُت رجاًل يف رمَّ ، خلشيُت أن َيِشيَط بَدمي : حاِمضة   ."ُحلوة 

 ."إ  اللئاِم وجدنا أصَل كّل عداوٍة اصطناع املعروِف  ":وعنه

 ."َمن دعاَك وأنَت َتاُف أن ُيفِسَد عليك قلَبَك ودينََك فال َُتْبُه  ":وعنه

وء؛ َج  ":وعنه   ." ارِ من النَّ ذَوة  صاِحُب السُّ

اجلِْس مع َمن كْسُبُه ِمن َحالٍل، وُكْل ِمن طعاِم َمن كْسُبه ِمن  ":وعنه، وهو َينصُح أحَد إخوانِه

.. شوَرتِك َمن َكْسُبُه ِمن َحالل، فإنَّ الوَرَع مالُك الديِن، واستكَمُل أمِر اآلخرِة َحالٍل، وليُكْن أهُل م

اجتنْب احلراَم، وال َتلْس مع َمن َيكَسُب احلراَم، وال تأُكْل مَع َمن كْسُبُه ِمن َحراٍم، وال تدلَّ أحدًا عىل 

اَك والظُّلم، وأْن تكوَن عونًا للظامل، وأْن تَ .. احلراِم  صَحَبه أو تؤاكَِله أو َتبَتِسَم يف وجهِه أو تناَل منُه وإيَّ

ال َتالِفنَّ أهَل التَّقوى، وال َُتاِدنَّ أهَل اخلَطايا، وال َتالِْس أهَل .. شيئًا، فتكون عونًا له، والعوُن َشيك 

ِق أهَلها   . "املعايص، واجتنب املحاِرَم كلها، واتَّ

اَك وجَماَلَسَة الذين خَيُوُضون لَيُكن َجلِيُسَك َمن ُيّزهِّ  ":وعنه  ُبَك يف اآلِخَرِة، وإيَّ ْنيا، وُيَرغِّ ُدَك يف الدُّ

م ُيفِسُدون عَ  ْنَيا؛ فإِنَّ  . "ليَك ِدينََك وَقْلَبَك يف حديِث الدُّ

 :سمَع املأمون أبا الَعَتاهية ينشد

 َيروُق ويصُفو إْن َكَدْرُت عليهِ ... وإِّن ملحتاج  إ  ظلِّ صاحٍب 

 !ُخْذ مني اخلالَفَة، وأعطني هذا الّصاِحب: املأمونفقال 
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 ."َمن كان سَفُرُه يف َطلِب أٍخ صالح  ":َمن أبعُد النّاِس َسَفرًا؟ فقال: وقيل لرجلٍ 

اَبك يأَذُن ألصحابِه قبَل أصحابِك، فقال: قيل للمغرية بن ُشعبة ريض اهلل عنه إنَّ املعرَفَة  ":إنَّ بوَّ

جِل الَعُقول؟لتنَفُع عند الكلِب الع ؤوِل، فكيف بالرَّ  ."ُقور، واجلمِل الصَّ

ًا  ":وعنه  ."أنكأ لعدّوَك أالَّ ُتعلُِمُه أنَّك اَتذَته عدوَّ

 . "َمن كُثَر إخواُنه كُثَر ُغَرَماؤه  ":عمرو بن العاص ريض اهلل عنه

 ."إِنِّ ألنَتقي اإلخواَن كَم أنتقي أَطايَِب الثََّمر  ":جُماهد

 ."ابَن عمر وأنا أريُد أن أخُدَمُه، فكان خيدُمني أكثر صحبُت  ":وعنه

َم أحبُّ إليَك، أخوَك أو صديُقَك؟ فقال ":ِقيل لعبِد احلميد الكاتب أحبُّهَم أخي إذا كاَن : أَيُّ

 ."َصديقي 

إنَّ أخي إذا مل يكْن صديقي مل : أخوَك أحبُّ إليَك أم صديُقَك؟ فقال ":وقيل خلالِد بن صفوان

 ."أحبُّه 

، وإن رأى اَنَك مَ  ة  فاقَ  َك تْ أصابَ  ، وإنْ َك انَ َص  هُ خدمتَ  ، وإنْ َك انَ زَ  هُ بتَ حِ َص  إنْ  نْ مَ  ْب َح اْص  ":وعنه

 .  "ه رائقُ طَ  ، وال َتتلُف هُ قُ بوائِ  اُف ا، ال َُتَ هَ رَت ا وَس هَ مَ رأى سيئًة كتَ  ا، وإنْ هَ دَّ عَ  ةً نَ حَس 

َللِ  غفُر عنِ أحبُّ اإلخواِن الذي يَ  ":وعنه  ."سدُّ اخَلَلَل ُل الِعَلَل، ويَ قبَ ، ويَ الزَّ

ة ًة ِمن ِذي أْصٍل  ":معاويُة بن ُقرَّ ِة واإلخاِء، فلم نِجْد أثبَت مودَّ أي من صاِحِب . "نظرنا يف املودَّ

 .أصٍل، فاخلسيس ال ُيرََتى منه اإلخاء

َع له إذا جَلَس،  أن أرمَيُه بَطْريف إذا أقَبَل، وأن: جلليِس عِّلَّ ثالث   ":ابن عّباس ريض اهلل عنه أوسَّ

َث   ."وُأصغَي إليه إذا ُتدَّ

 ."أَحبُّ إخواِن إيلَّ أخ  إن ِغبُت عنه َعَذَرِن، وإن ِجئُته َقبَلني  ":وعنه

َ  ":وعنه فيه يُ يهًا وال َح اِر َسفِ ال مُت  . "لِيَك ليَم َيقْ ؤِذيك، واحلَ ليًَم؛ فإنَّ السَّ
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، وال إن من اإليَمِن أ ":ابن مسعود ريض اهلل عنه ن ُيبَّ الرجُل الرجَل ليس بينهَم نَسب  قريب 

 ."مال  أعطاُه إّياه، وال ُمبَّة  إال هلل 

 ."أنتم جالء قلبي  ":وعنه، أنه كان يقوُل إلخوانِه

مان أقوام  أفضُل أعَمهِلا التَّالوم بينهم  ":وعنه  ."يكون يف آخر الزَّ

ا أن ُأكَ  أرى أِنِّ ِنِّ دًا؛ ألاري أخي أبَ ما أمَ  ":وعنه ا أْن ُأغِضَبهُ إمَّ َبُه، وإمَّ  . " ذِّ

احِ ارِ عىل النَّ  خانُ ، وال الدُّ لَّ عىل يشءٍ أدَ  ما من يشءٍ  ":عنهو   ."ب احِ عىل الصَّ  ِب ، من الصَّ

 إليه، ولو أنَّ  ى جيلَس حتَّ  اءَ ، جلَ واحد   ومؤمن   نافٍق فيه مائة مُ  إ  جملسٍ  َل مؤمنًا دَخ  لو أنَّ  ":وعنه 

  ."إليه  ى جيلَس حتَّ  جلاءَ  واحد   ق  ومنافِ  مؤمنٍ  جملسًا فيه مائةُ  َل منافقًا دخ

 . "كان الناُس وَرَقًا ال َشوَك فيه، فصاُروا شوكًا ال َوَرَق فيه  ":أبو الدرَداء ريض اهلل عنه

ْع به ُمعاتبُة األِخ خري  لُه ِمن َفْقِده، وَمن لك بأخيَك ُكّله؟ أعِط أخاَك ولِْن له، وال ُتطِ  ":وعنه

؛ أي من يضمن وجيد لك أخًا كل ما فيه "وَمن لك بأخيَك ُكّله  "وقوله  . ". "حاِسدًا؛ فتكوُن مثله 

 !كره؟رضيك، ليس فيه ما تَ يُ 

فبكى أبو ..  رُ اآلَخ  َف ه، فوقَ سمَ جِ  َها ُيكُّ أحُد  َف إ  ثورين ُيرثان، فوقَ  رَ ظَ نَ   ":وعنه أنه

 . " رُ اآلَخ  هُ َها وافقَ أحُد  هلل، فإذا وقَف  نَ وعمل؛ يَ هللِيف ا ذا اإلخوانُ هكَ : رداء، وقالالدَّ 

دعاء بذلك يلتمس . "هم يهم بأسَمئِ ي، أسمِّ جودِ من إخواِن يف ُس  سبعنيَ و لِ إِن ألدعُ  ":وعنه

 ."ثُل ذلك ولَك مِ  ":املَلك، وقوله

ـ وال َتْرَكْن إ  َعُدوٍّ وإْن َشَكَر  ال َتْقَطْع َصِديَقًا وإْن َكَفَر ـ أي َكَفَر املْعُروَف  ":عمر بن عبد العزيز 

 . َر املعروَف ؛ أي َشكَ "

  .  ببني إ  النّاسديق  ُُي َص : بُّ إليك؟ قالَم أَح أيُّ : قيل ملعاوية

وَها أْرَخْيُتَها، وإَذا  ":وعنه  أْرَخْوَها لو أنَّ بْينِي وبنَي النّاِس َشْعَرة  ما اْنَقَطَعْت أَبَدًا؛ ُكنُت إَذا َمدُّ

ا مَ   . "َدْدهُتَ
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واء ال ُُيتاُج إليه إال : اإلخواُن ثالُث طبقاٍت  ":املأمون َطبقة  كالِغذاء ال ُيسَتغنَى عنه، وطَبقة  كالدَّ

اء ال ُُيتاُج إليه أبَدًا   . "أحيانًا، وَطبقة  كالدَّ

َأْو :] يأكُل الرجُل من منِزِل صديِقه ــ أي من دون إذنه ــ حتى ينهاه، ثم قرأ ":احلسن البرصي

 .43:النور[َصِديِقُكْم 

لئن تصحب أقوامًا خيوفوَنَك حتى ُيدِركك األْمُن، خري  لك من أن تصحَب أقوأمًا  ":وعنه

 ."يؤّمنُوَنَك حتى َيلحَقَك اخلوُف 

، فقال له ثابُت البناِنأأنه  :وعنه ، وأحَبْبُت أن نصَطِحَب، فقال نِ غَ بلَ  ":راَد احلجَّ ي أنَّك ُتريُد احَلجَّ

عٍض ما ن بَ عُضنا مِ ى بَ اََشُ بِِسرْتِ اهللِ عزَّ وَجل؛ إِّن أخاُف أن َنصَطِحَب فريَ عَ وُيك؛ َدْعنَا نتَ : له احلَسنُ 

 ."ُت عليه َمقَ نتَ 

ه نَد عِ  َت ْد ، وَج اكَ يَ نْ ك أو دُ ينِ دِ  يف أمرِ  هُ تَ رْ اوَ َش  الذي إنْ  كَ وْ ًا؛ أُخ َد قْ فَ  ليَك عَ  اسِ النَّ  دُّ أَش  ":وعنه

 ."ذلك  ْد ه مل َتِ تَ ْد قَ  فَ َمَّ لأيًا، فَ رَ 

 يف بغضِ  أقوام   طَ وا، وأفرَ كُ أقواٍم فهلَ  أقوام  يف حبِّ  طَ ًا؛ فقد أفرَ وا هونَ أِحبُّوا َهْوَنًا، وأبغُض  ":وعنه

  ."وا فهلكُ  أقوامٍ 

 ."َبُه ما بقَي ألحٍد رفيق  ُيساِعُده عىل عمِل اآلخرِة، إنَم هم ُيفسدون عىل املرِء قل ":مالُِك بُن دينارٍ 

اصَطَلْحنَا عىل حبِّ الّدنيا؛ فال يأمُر بعُضنا بعضًا، وال َينهى بعُضنا بعضًا، وال يَدُعنا اهللُ  ":وعنه

 . "عىل هذا 

احلني  ":وعنه ًا أن ال يكون صاحلًا، ويقُع يف الصَّ  ."كَفى باملرِء َشَّ

 . "أثرِي له أشدُّ ما عىل الّسفيه اإلعراُض عن جوابِه، وإظهاُر عدِم الت ":وعنه

ُة الناِس يف هذا الّزمان، كمَرقة الطَّباِخ؛ طيبُة الريِح، وال طعَم هلا  ":وعنه  ."قد صارت أخوَّ

 ."كلُّ أٍخ وجليٍس وصاحٍب ال تستفيُد منه يف دينِك خريًا، فانبْذ عنك ُصحبَتُه  ":وعنه
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ُُتاِدُثهم، وال ُترافُِقهم يف  ال تصحبنَّ َخسًة، وال ":َزيُن العابدين عِّل بن احُلسني، يويص ولَده

ه َيبيُعَك بأكلٍة فَم دوِنا: طريق وال َتصحَبنَّ البخيَل؛ فإنه يقَطُع بك يف مالِه، أحوُج . ال َتْصَحَبنَّ فاِسقًا؛ فإنَّ

اب، ُيبّعد منك القريَب، وُيقّرُب منك البعيَد . ما كنَت إليه ابًا؛ فإنه بمنزلة الِسَّ وال . وال تصحبنَّ كذَّ

كَ تصح ه يريُد أن َينفَعك فيَُّضّ وال تصحبنَّ قاطَِع رحم؛ فإِّن وجدُته ملعونًا يف كتاب اهلل يف . بنَّ أََحَق؛ فإنَّ

 ."ثالَثِة مواِضع 

  ."وٍب، وال راَحَة حلسوٍد ملَُِلوٍل، وال وفاَء لَكُذ  ال َصديَق  ":ُف بُن َقْيسٍ األحنَ 

َتَمَل له ثَ من َح  ":وعنه ديِق أن ُُيْ الَِّة، وُظل: الثة  قِّ الصَّ  . "ُم اهَلْفَوِة ُظلُم الَغَضِب، وُظْلُم الدَّ

كانت  كانت بعيدًة، وُيباِعُدها وإنْ  ه ُيقّرُبا وإنْ ذوٍب؛ فإنَّ إ  كَ : الثةٍ َة إ  ثَ وا احلاَج طلبُ ال تَ  ":وعنه

ه ُيريُد أن ينَفَعَك فيَ ريبًة، وال إ  األَْحَ قَ  َك، وال إ  رُج ِق؛ فإنَّ ؛ فإنه جيعُل ه إ  صاِحِب احلاجِة َح ٍل لَُّضُّ اَجة 

 . "اَجتِِه ايًة حلَ قَ حاَجَتَك وِ 

فِر  ":الُفَضيل بن ِعياض ِقِه، ليس يف السَّ فُّ ِقِه، وإنَم ُسمي الرفيُق لرَتَ إنَم ُسمي الّصديق لَتَصدُّ

فِر واحلََّض  ديُق فإذا رأيَت منه أمرًا تكرهه فِعْظهُ . وحَدُه، بل يف السَّ ا الصَّ ر، وأما الرفيُق  أمَّ وال تَدْعُه َيتهوَّ

فإن كنت أعقَل منه فاْرفِْقُه بَعقلَِك، وإن كنَت أحلَم منه فارفِْقُه بحلِمَك، وإن كنَت أعلَم منه فارفِْقه 

 ."بعلِمك، وإن كنَت أغنى منه فارفِْقُه بَملِك 

 ."غَضب أنا ال أعتقُد أخا الّرجِل يف الّرَضا، ولكن أعتقُد أخاُه يف ال ":وعنه

 ."بادة عِ  َحةِ والرَّ  ةِ عىل املودَّ  أخيهِ  إ  وجهِ  الرجلِ  رُ ظَ نَ  ":وعنه

 . "يكوُن جملُِسَك مع املَساكنِي، وإيَّاك أن َتلَس مع صاحِب بدعٍة  ":عبُد اهلل بُن املُباَرك

 ."ما أعياِن يشء  كَم أعياِن أِّن ال أجُد أخًا يف اهلل  ":وعنه

ين  ":ُضع؟ قالُسئَِل ما التَّوا: وعنه ُ عىل املَُتَكربِّ  ! "التََّكربُّ

 ذا َعفاٍف وحياٍء وَكَرْم ... وإذا صاحبَت فاْصَحْب ماِجدًا : وعنه

 وإذا ُقلَت َنَعْم، قاَل نعْم ... قوُله للِشِء ال إن ُقلَت ال 
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هَتُم ي مَ بقِ تَ أْس : مِلَ ال ُتنافِر إخواَنك؟ قال: ل  ُج ل رَ ئِ ُس  ":وعنه  . "ودَّ

، فَلْم أِجْدهُ : يم بن أدهمإبراه  !أَنا منُذ ِعّشيَن َسنٍَة يف َطَلِب أٍخ؛ إذا َغِضَب ملْ َيُقْل إالَّ احلقَّ

أُيْدِخُل أَحُدُكم َيَدُه يف ُكمِّ َصاِحبِه، َفَيْأُخُذ َحاَجَتُه ِمَن  ":قال ُممُد بن عِّل الباِقر ألصحابِه

َنانرِي؟ قالوا راِهم والدَّ   ."ُتْم بإْخواٍن إَذْن َلْس : ال، قال: الدَّ

ال َتنَصْح عىل َشِط القبوِل، وال َتشَفْع عىل َشِط اإلجاَبِة، وال هَتْب عىل َشِط اإلثاَبِة،  ":ابُن َحْزمٍ 

 . لكن عىل سبيِل استعَمِل الفضِل، وتأدَيِة ما عليَك من النّصيحِة، والّشفاَعِة، وبذِل املعروِف 

، وليَس فاألو  فرض  ودِ : النَّصيحُة مّرتان َياَنة، والّثانيُة تنبيه  وتذكري، وأما الثالثُة فتوبيخ  وتقريع 

وراَء ذلك إال الّركُل واللطاُم، والبغُي واألَذى، اللهّم إال يف معاِن الّدياَنِة، فواجب  عىل املرء تِرداُد النُّصِح 

 .فيها، ريَض املنصوُح أو َسِخط 

ًا ال َجهرًا، و بَتعريٍض ال َترصيٍح، إال ملن ال َيفهم فال ُبّد من الّترصيح له، إذا نصحَت فانَصْح َِسَّ

، وطالُب طاَعٍة وُمْلٍك ال مؤّدي  وال َتنصْح عىل ََشِط الُقُبوِل، فإن َتعّديَت هذه الوجوه فأنَت ظامل  ال ناصح 

، أمانًة وأخّوةً   . حقٍّ

ُ نفَسُه، وال َينتفُع بمعرفتِ  ه؛ فهذا فعُل األْرَذاِل، وال َتكُتْمُه ما َيسَتَِّضُّ ال َتنُقْل إ  صديِقَك ما ُيؤمِل

 ِّ  . "بجْهلِه؛ فهذا فعل أهِل الّشَّ

ع هلم  ِسُبك العَداوَة، وأن تفّرُشَك ـ انبساُطك ـاعَلْم أن انقباَضَك عن الناِس ُيك ":عبُد اهللِ بِن املَُقفَّ

 من ُبغِض األعداِء؛ فإّنك إن واصلَت صديَق ُيكِسُبك صديَق الّسوء، وُفسوَلُة ــ َنذالُة ــ األصدقاِء أرضُّ 

 . الّسوِء، أعَيْتَك َجرائُره، وإن قطعَتُه َشاَنك اسم القطيعة

لباُس انقباٍض واحتَجاٍز : الَبْس للناِس لباَسني ليَس للعاقِل ُبدٌّ منهَم، وال عيَش وال مروَءَة إال ُبَم

 . ُمتشّددًا متحّرزًا ُمسَتِعداً تلَبُسه للعاّمة، فال ُتلَفنَيَّ إال ُمَتحّفظًا 

ولباُس انبساٍط واستِئناٍس َتلَبُسه للخاّصة من الّثقاِت، فتَتَلقاهم ببنَات َصدِرَك، وُتْفيِض إليهم 

ِظ فيَم بينك وبينهم، وأهُل هذه الّطبقِة الذين هم أهُلها  بموضوِع حديثِك، وَتضُع عنك مؤنَة احَلَذِر والّتحفُّ
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؛ ألن ذا الرأي رِب، والّثقِة بِصْدِق النَّصيحِة،  قليل  ال ُيدِخُل أحدًا من نْفِسِه هذا املُدَخَل إال بعد االختباِر والسَّ

 .وَوفاِء العْقلِ 

وِء، وَعِشرِي السوِء، وجليِس السوِء؛ فإن ذلك ما ال َيكاُد خُيطئَِك،  ذّلل نفَسَك بالصرِب عىل جاِر السُّ

ا َيكرُه، وصرُبه عَّم ُُيب، فالصرُب عىل املكروِه أكثُرَها وأشَبُهُهَم أن صرُب الرجِل عىل م: فإّن الصرَب صربان

 .يكون صاحُبه ُمضطّراً 

ال َُتالس امرأ بغرِي طريَقتِه؛ فإنك إن أردَت لقاَء اجلاهِل بالعلِم، واجّلايف بالفقِه، والعيَّ بالبياِن، مل 

يه ثِقَل ما ال َيعرُف، وَغّمَك إياُه بمثِل ما يغتمُّ به َتِزْد عىل أن تضيَع عقَلَك، وُتؤِذي جليَسَك بحملَِك عل

الرجُل الفصيُح من َماطبِة األعجميِّ الذي ال يفَقُه، واعلم أنه ليس من ِعلٍم تذكُرُه عند غرِي أهلِه إال 

 . "عاُدوه، ونَصبوا له، ونَقُضوه عليَك، وحَرُصوا عىل أن جيعلوه َجْهاًل 

ًا حتى رأى غرَيه، ال ّسيَم إن كان نظرُيه يفعُله  فكم من النَّاسِ  ":ابن تيمّية مل ُيرْد خرًيا وال َشَّ

اِب الَقَطا جمُبولون عىل تشّبه بعِضهم ببعض، وهلذا كان املبتدئ باخلرِي وبالّشِّ له  ففعَله؛ فإنَّ الناَس كأَْسَ

 . ؛ نوع  من الطيور"الَقَطا  "و . "مثُل َمن َتبَِعُه من األجِر والوْزِر 

أو  يف فعلٍ  فاق  أو اتّ  لة  ابان إال وبينهَم ُمشاكَ َتد اثنني يتَح  ، ال تكادُ الوجودَ  لَت إذا تأمَّ  ":بن القيما 

 عد بني فرة والبُ إال النّ  هناكَ  نْ مل يكُ  رائُق ، والطَّ ، واألفعاُل ، واألوصاُف ُد ت املقاِص باينَ تَ  ، فإنْ قصدٍ أو مَ  الٍ َح 

 ."لوب القُ 

ه يد حتى أعادَ نَ اجلُ  يل يف اهلل؟ فأعرَض  أخ   ، أينَ مانِ يف هذا الزَّ  زَّ اإلخوانُ قد عَ  ":قال رجل للُجنَيد

 ، وإن أردَت قليل   يلعمرفهذا  ل أذاكَ حمَّ ك، ويتَ يك مؤنتَ كفِ ًا يَ أَخ  أردَت  إنْ : نيدقال له اجلُ  رَ الثًا، فلَم أكثَ ثَ 

فُ عَ أُ  ة  فعندي مجاعَ  ،عىل أذاه صربُ ، وتَ هُ مؤنتَ  ُتمُل  أخًا يف اهللِ   !"الرجل  كَت هم لك، فَس رِّ

إحداَُها؛ أن تطلَب أوالً : أما اإلخواُن واألصِدقاُء، فعليك فيهم وظيفتان ":أبو حامد الغزايل

داَقِة؛ فال ُتؤاخي إال َمن يصلح لألخّوة والّصداقِة، فإذا طلبَت رفيقًا ليكوَن َشيَكَك  ْحبِة والصَّ َشوَط الصُّ

 : ِدْينِك وُدنياَك، فراِع فيه َخَس ِخصالٍ  يف التَّعلِم، وصاِحبك يف أمرِ 
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فال خرَي يف صحبِة األَحِق، فإ  الوحشِة والقطيعِة يرجُع آِخُرها، وأحسُن أحوالِه : األو ، العقُل 

ديِق األََحِق  ك وهو ُيريُد أن َينفَعك، والعدّو العاقُل خري  من الصَّ  . أن يَّضَّ

َساء ُخُلقه، وهو الذي ال يملُِك نفَسُه عند الغضِب فال تصَحْب َمن : الّثانية، ُحسُن اخُللق

هوة  .والشَّ

الُح  فال تصَحْب فاسقًا ُمرصًا عىل معصيٍة كبريٍة؛ ألن من خياُف اهللَ ال يرصُّ عىل : الثَّالثة، الصَّ

ْر صحبَة فاحَذ .. معصيٍة كبريٍة، ومن ال خياُف اهلَل ال ُتؤَمُن غوائلِه، بل يتغرُي بتغرِي األحواِل واألعراض 

واِم ُتزيُل عن قلبَك كراهَيَة املعصيِة، وََيوُن عليك أمُرها  . الفاِسِق؛ فإن مشاهَدة الفسِق واملعصيِة عىل الدَّ

؛ ألن الّطباَع جمبولة  : الرابعُة، أن ال يكوَن حريصًا عىل الّدنيا نيا سمٌّ قاتل  فصحبُة احلريِص عىل الدُّ

ُع يِسُق من الطَّبِع من حيُث ال يدري، فمجالُسة احلريِص تزيُد من عىل التشّبِه واالقتداِء، بل الطَّب

 . حرِصك

دُق  ابًا فإنك منه عىل غرور، فإّنه مثُل الِّساِب؛ يقّرُب منك البعيَد، : اخلامسُة، الصِّ فال تصحْب كذَّ

 . ويبّعد منَك القريَب 

حبِة؛ فمهَم انعقدت الّّشكةُ : الوظيفُة الثانية ، وانتظمت بينك وبني َشيكَك مراعاُة حقوِق الصُّ

، وآداُب الصحبةِ  حبِة، ويف القيام ُبا آداب  حبُة، فعليَك حقوق  ُيوجبها عُقد الصُّ اإليثاُر باملاِل، : الصُّ

، وسرُت العيوِب، والسكوُت عن تبليِغ ما يسوؤه من َمذّمِة  واإلعاَنُة بالنفِس يف احلاَجات، وكتَمُن الِّسِّ

ه من ثناء الناِس عليه، وحسُن اإلصغاِء عند احلديِث، وترُك املَمراة فيه، وأن  الناِس إياُه، وإبالغُ  ما يِسُّ

َيدعَوه بأحّب األسَمِء إليه، وأن ُيثنَي عليه بَم َيعرُف من ُماسنِه، وأن َيشكَرُه عىل صنيِعه يف وجهِه، وأن 

َحُه باللطِف والّتعريِض إذا احتاَج إليه، يذبَّ عنه يف غيَبتِه إذا ُتعّرَض لعرِضه كَم يذّب عن نفِسه، وأن ينص

وأن يعفو عن زّلتِه وهفوتِه فال َيعُتُب عليه، وأن يدعو له يف خلَوتِه يف حياتِه وبعد مماتِه، وأن ُُيسَن الوفاَء 

جميِع مع أهلِه وأقاربِه بعد موتِه، وأن َيؤثَر الّتخفيَف عنه فال يكّلُفه شيئا ِمن حاجاته، وأن ُيظهَر له الفَرح ب

ما يرتاح له من مساّرِه، واحلزَن عىل ما يناُله من مكاِره، وأن ُيضمَر يف قلبِه مثَل ما ُيظهر فيكون صادقًا يف 
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وّدِه َّسًا وعالنّية، وأن يبَدأُه بالّسالِم عند إقبالِه، وأن يوّسع له يف املجلِس، وأن خيرَج له ِمن مكانِه، وأن 

عند كالِمه حتى َيفرَغ من كالِمه، ويرتَك املداخَلَة يف كالِمه، وعىل اجُلملِة  ُيشّيَعه عند قياِمه، وأن َيصُمَت 

، وهي عليه وبال  يف  فيعامُله بَم ُيبُّ أن ُيعاَمَل به، فمن ال ُيبُّ ألخيه مثَل ما ُيبُّ لنفِسه فأخّوته نفاق 

 . "الدنيا واآلخرة 

: الٍ َص ِخ  فاق، أربعُ االتِّ  التي هي أصُل  ةِ َس جانَ اإلخوان بعد امل يف إخاءِ  املعتربةُ  اخلصاُل  ":املاوردي

ه لصاحبِ  ، وال تدومُ ة  معه مودَّ  ثبُت ال تَ  مَق احلُ  ؛ فإنَّ األمورِ  دِ راِش دي إ  مَ ؛ ََي موفور   ل  قْ عَ : األو  اخلصلةُ 

ى رَج ه، فكيف يُ ِس لنفْ  عدوٌّ  ينَ الدِّ  كَ تارِ  ؛ فإنَّ ه عىل اخلرياِت بصاحبِ  الواقُف  ينُ الدِّ : الثانيةُ  اخلصلةُ . استقامة  

هًا ، آمرًا به، كارِ رًا للخريِ ؤثِ ، مُ الِ الِفعَ  ، َمْريِضَّ األخالِق  ُممودَ  يكونَ  أنْ : الثةُ الثّ  صلةُ اخلِ . ريهة غَ منه مودَّ 

، ناهِ   لِّ من ك يكونَ  أنْ : الرابعةُ  صلةُ اخلِ . األخالَق  ُد فِس ُب الِعداَء، وتُ ير ُتكِس الّّش  ةَ ًا عنه، فإن مودَّ يَ للّشِّ

اؤه، ب إَخ يف إنساٍن وُج  ت هذه اخلصاُل لَ مِ فإذا اسُتكْ .. ه يف مؤاخاتِ  ه، ورغبة    صاحبِ إ منهَم ميل   واحدٍ 

َ عَ وتَ    ."به  قةُ إليه، والثِّ  امليُل  أن يكونَ  ها فيه جيُب ب وفورِ ْس اصطفاؤه، وبَح  نيَّ

 

* * * * * 
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 : ويف َمنثوِر احِلَكم

 [.8.]"، وَترُكه استخَفاف  َكثَرُة الِعتاِب إحَلاف   "

 ."العتاُب حياُة املوّدِة، وحديَقُة املتَحاّبني  "

ُه وَيقاله  "  ."َمن عاَتَب يف كل وقٍت أخاُه، فجدير  أْن ُيملَّ

 ."ال تقَطْع أخاَك عىل ارتياب، وال هَتُجْرُه دوَن استِعَتاب  "

 ."سيئاتِك اْسَتْبَقاَك َمن عاَتَبك، وَزِهَد فيَك َمن استهاَن ب "

ا تطري  " ْبِك للسبِيَكة؛ فإما تصفو، وإمَّ  ."العتاُب للصديق كالسَّ

خرُي اإلخواِن َمن إذا استغنَيَت عنُه مل َيِزْدَك يف املوّدِة، وإذا احَتْجَت إليه مل َينُقْصَك منها، وإن  "

 ."َعَثْرَت َعَضَدَك، وإن احَتْجَت إ  َمؤونٍة َرَفَدَك 

عاُء : حلقَد بني اإلخوانِ أربعة  ُتذِهُب ا " املُعاوَنُة بالبَدن، والّلطُف باللَساِن، واملواساُة باملاِل، والدُّ

 . "يف الغيِب 

 ."َمن مل يُزْرَك، ومل ُيواِسَك، ومل ُيتِحْفَك فهو ِمن إخواِن الّطريق  "

 ."ليس بأخيَك َمن احتجَت إ  ُمداراتِه  "

 ."تزَهُد يف َمن َيرَغُب فيَك ال ترَغُب يف من َيْزَهُد فيَك، وال  "

 [.9]"ال تكوننَّ صديَق عنٍي، وعدوَّ َغيب  "

َقَك  "  . "صديُقَك َمن َصَدَقَك ال َمْن َصدَّ

 ."َمن َقلَّ ِصْدُقه، قلَّ َصِديُقه  "

؛ ليَس َص َص  "  ."ٍد ًا ألَح يقَ دِ ديُق الُكلِّ

ه، وبَذَل لك ِرفَده  " ديُق َمن َصَدَقَك ودَّ  . "الصَّ

                                                           

 .اإلحلاف؛ اإلحلاح 8

  !أي ال تكن يف املشاهدة واحلضور صديقًا، فإذا غاب الصديق انقلبت إ  عدو، وترصفت ترصف األعداء 9
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ماُن عنَك خريُ  "  ." اإلخواِن َمن أقبَل عليك إذا أدبَر الزَّ

َخائِر أخ  ويّف  "  . "أفَضُل الذَّ

، وُنْصُح العدّو تأنيب   " ديِق تأِديب   . "ُنْصُح الصَّ

 ."ليس كلُّ صديٍق ناصحًا، لكن كلُّ ناصٍح صديق  فيَم َنَصَح فيه  "

 ."إذا َعزَّ أخوَك فُهْن  "

 . "املُِعني، كاحلاجِة إ  املاِء املَِعني احلاَجُة إ  األِخ  "

 ."الّرجُل بال إخواٍن كاليمنِي بال ِشَمٍل  "

 ."َمَثُل األَخَوين مَثُل الَيَدْيِن؛ َتغسُل إحداَها األُخرى  "

وء، فكن بني املنَقبِض  " االنقباُض عن النّاس َمكسَبة  للعداوة، واالنبساُط إليهم جملَبة  لُقرناِء السُّ

 ."َبسط واملن

وِء، وَفْرُط االنقباِض َمْكَسَبة  للَعداوِة  "  ."َفْرُط األُْنِس َمْكَسَبة  لُِقَرناء السُّ

 ."ُصحبُة عّشيَن يوَمًا، قرابة   "

َك ألْمٍر، َملََّك عنَد انقَضائِه  "  ."َمْن َودَّ

  َك بَّ َح أ نمَ  "
  ." ةيَ اهَ نِّ لا يف َك َض غَ بْ أ ةٍ يَ اغلِ

 . "كلُّ ُمبٍَّة عىل غرِي ِريبٍة، فهي هلل عزَّ وجل  "

 ."أنَت، َيصَحُبوك بمثلِه اصَحِب النّاَس بَم  "

نيا؛ هم زينة  يف الّرخاء، وُعّدة  يف البالِء  "  ."إخواُن الّصدِق خرُي َمكاسِب الدُّ

ديِق، أَحُد اللقاَئنِي  "  ."الّسؤاُل عن الصَّ

 ."كنّا أصدقاء، فرصنا معاِرف  "

ديق؟ فقال: ِقيل حلكيمٍ   . "إنسان  هو أنَت، إال أنَّه غرُيك  ":ما الصَّ

ديُق األَلوُف باألُلوف  "  ."ال ُيباُع الصَّ
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 ."الَعداوُة ُتزيُل الَعداَلُة  "

اِر، ُتوِرُث ُسوَء الظَّنِّ باألخياِر  "  . "ُصْحَبُة األَْشَ

داَقِة للعداَوِة  " اَم الصَّ  ."ُُيِص الُعيوَب عليَك أيَّ

 ."َقلَّ َمن يؤذيك إال َمْن َتعرُفه  "

 ."نَِّعم، َُشكاؤَك يف املكاِره أحقُّ َمْن ُيُّشُكَك يف ال "

ة، وال تتَّكُلوا عىل القراَبِة  "  ."تقاَربوا باملودَّ

ٍة، واملوّدُة ال ُتتاُج إ  قرابٍة  "  ."القرابُة ُتتاُج إ  مودَّ

يف؛ ُيْعِجُبَك منظُره، وَيقُبُح أَثُره  ":ُلقَمن وء؛ فإنَّه كالسَّ اَك وصاحب السُّ  . "يا ُبنّي إيَّ

 ."ُكن أخداُنَك َمن إذا فارقَتهم وفارُقوَك مل ُتَعْب ُبم لي ":وعنه

جاُع إال ال ُيعرَ : نواطِ  يف ثالَثِة مَ َثالثة  ال ُيعرفون إالَّ  ":وعنه ف احَلليُم إال عند الَغَضِب، وال الشُّ

  ."يف احلرِب، وال األُخ إال عنَد احَلاَجِة إليه 

 . " هُ رْ َذ  فاْح ، وإالَّ آِخهِ فَ  ب  َض غْ وهو مُ  َك فَ َص ؛ فإن أنْ هُ بْ ِض ًا فأغْ ي أَخ ؤاِخ أن تُ  َت دْ إذا أرَ  ":وعنه

 . " ُتصاِحَبنَّ ُمتَّهًَم لومًا، والنَّ ظَ ًا، وال ُتعاَِشَ جلوَج  كيًَم، وال َُتاِدَلنَّ نَّ َح يَ يا ُبنيَّ ال مُتارِ  ":وعنه

، َفال َتُكْن َكْلَب أصَحابِك  ":وعنه   ."لكلِّ َقوٍم َكْلب 

،  ":هقال رجل  البن ال ُتؤاخي أحدًا حتى تعرَف مواِرَد أموِره ومصاِدَرها، فإذا استَطبَت منه اخلرَبَ

ِة   ."ورضيَت منه الِعَّشَة؛ فآِخه عىل إقالِة الَعثَرِة، واملواساِة عند الُعِْسَ

اصَحْب َمن إذا غْبَت عنه خَلَفَك، وإن حَّضَت َكنََفَك، وإن لقي صديَقَك  ":وقاَل آخُر البنِه

ُه عنك است ك َكفَّ  . "َزاَده لَك، وإن لقَي عدوَّ

رَت مل  " َث، وإذا فكَّ دَّ خرُي اجُللَساِء َمن إذا َعِجبَتُه َعِجَب، وإذا َفكِهَتُه َطِرَب، وإذا أمَسْكَت َُتَ

 . "َيُلْمَك 

ك  ":ُسئل أعرايب عن ابن الَعم، فقال  ."عدّوك، وَعدوُّ َعدوِّ
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الذي َيسدُّ َخلَّتي، وَيغفُر َزلَّتي، وُيقيُل : ك أحبُّ إليَك؟ قالأيُّ إخوانِ  ":وقيل خلالد بن صفوان

 .  "َعثريت 

 ."تْلَك ضالَّة  ال ُتوَجد  ":دلَّني عىل جليٍس أجلُس إليه، فقال: قال رجل  لسفيان بن ُعيْينَة

ك َمَّ  عقُله، الذي ال يملََّك الوافُر دينُه، الوايف: أيُّ اإلخواِن أحقُّ ببقاء املوّدة؟ قال ":وِقيَل البن السَّ

عىل الُقرِب، وال َينساَك عىل الُبعِد، إن دَنوَت منه َداناَك، وإن بعدَت عنه َراعاَك، وإن اسَتعنَت به َعّضَدك، 

ُة فِعلِه أكثُر من موّدِة قولِه   ."وإن احتجَت إليه َرَفَدَك، وتكون مودَّ

ْعَك به "  ."، وَمعروَفه عنَدَك؛ فلم يمّن به عليَك خرُي اإلخوان َمن َنِس ذنَبَك؛ فلم ُيَقرِّ

يِن، ونّيٍة يف احلّق، وال ُتؤاِخ منهم َمن تكوُن منزلُتك  " آِخ ِمن اإلخواِن َمن كاَن َذا َمْعاَلٍة يف الدِّ

 [.10.]"عنَده عىل قْدِر حاَجتِه إليَك، فإذا قََض حاَجَتُه ِمنَك ذهَب ما بينََك وبينَه

َرَك أعانك اهللَ َذَكْرَت  إذا صاحب  خرُي األصحاِب،  "  . "، وإذا َنِسيَت َذكَّ

ُرُكم اهللَ ُرؤَيُتُه، وَيزيُد يف خرِيُكم ُنْطُقُه  "  ."جالِسوا َمْن ُتذكِّ

اَك وجُمالسة األَشاِر؛ فإنَّ الطَّْبَع يِِسُق من الطَّبِع، وأنَت ال َتْدري  "  ."إيَّ

يِن، ودوَنك يف  " نيا اصَحْب َمْن هو فوَقَك يف الدِّ  ."الدُّ

َة، َسيع  َغَضُبه، عَ  لِّ لِّ جمُهوٍل، وُصحَبَة كُ احَذْر إخاَء كُ  " جوٍل؛ فإنَّه ال َيغفُر الّزلََّة وإْن عَرَف الِعلَّ

فيَك، فإذا يئَس من َخرِيَك ماَل عاٍل هَلُبه، َيرى ما ُيعطيَك ُغْرَمًا، وما يأخُذ منك ُغنًَْم، فهو ُيرضيَك ما طِمَع 

 ."إ  َغرِيك 

 ."ال تؤاخي شاعرًا؛ فإنَّه يمدُحك بثمٍن، وََيجوَك جمَّانًا  "

 ."َمن عاََشَ النَّاَس باملَُساَُمَِة، َداَم استمَتاُعه ُِبم  "

 ."ال خرَي يف ُصحبِة من ال َيرى لَك من احلقِّ ِمثَل ما َترى لُه  "

 ."ُه قعِة يف الّثوِب؛ إْن مل تُكن مثَلُه شاَنتْ الّصاحُب للّصاحِب كالرُّ  "

                                                           

10
 . ُلقَمْعالة؛ أي ذو علّو وسمو وَشف يف الدين واخُل  
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اِحُب ُرقعة  يف قميِص الّرُجِل، فلينُْظْر أحدُكم بَم يْرَقُع قميَصُه  "  . "الصَّ

اِحب َساِحب؛ فلينُظر أحُدُكم َمن ُيَصاِحب  "  ."الصَّ

 ."ال تْسأل عن املرِء، وانُظْر قرينَه  "

 ."املرُء بخلِيلِه  "

 ."املرُء كثري  بأخيه  "

ف " ديُق عند الّضيِق، والرَّ  . "يُق قبَل الطَّريق الصَّ

ديِق؛ فتبقى بال صديق  "  ."ال ُتفّتش عىل َعيِب الصَّ

ك  "  ."ُربَّ أٍخ لَك مل َتلْدُه أمُّ

 ."ُربَّ بعيٍد أقَرُب من َقريٍب  "

 . أي املوافقة، والصاحب املناسب. "أقرُب القرابِة املُشاكَلُة  "

 . "ُكلُّ إْلٍف إ  إلِفِه َينِزُع  "

 ."فقد َعاَداَك  َمن الَحاكَ  "

 . "إنَّ أخاك َمن واَساَك  "

يطان  "  . "فتنُة اإلخواِن ُعْرُس الشَّ

 ."لوال الوئاُم هَلَك األناُم  "

ا أْن ُتَكّذَبه  "  ."ال مُتاِر أَخاَك؛ فإّما أن ُتغِضَبه، وإمَّ

 . "رأُس املُداراة، َترُك املََُمراة  "

َق، وَمن تراَخى تألَّ  " َد فرَّ  . "َف، والِّسوُر يف التَّغاُفل َمن تشدَّ

 . "لِقاُء اخَلليِل، ِشفاُء الَغليِل  "

 ."َصديُق الوالِد عمُّ الوَلد  "

 ."َمن اَتَذ إخوانًا كانوا له أعوانًا  "
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نَّ بكثرة اإلخواِن إذا مل يكونوا أخيارًا  " ، فال تُِسَّ ، وكثرُيها بوار  اإلخواُن بمنزلِة النّار؛ قليُلها مَتاع 

". 

ِه قبلها  "  . "ارَض من أخيَك إذا َويِلَ واليًة بُِعّْشِ ُودِّ

، واإلقالُل منها َملٌّ  "  . "اإلكثاُر من الّزيارِة مملٌّ

 ."إكراُمُك صديق صديِقَك، أوَقَع عنده من إكراِمَك إّياه  "

 ."ما تواَصل اثنان فطاَل تواُصُلهََم إال لفضلِهَم، أو فضِل أحِدَها  "

ُة األَشاِر أََسُع األ "  ."شياء انقطاعًا مودَّ

 ."ال ُيفسدنََّك الظنُّ عىل صديِقَك، وقد أصلَحَك اليقنُي له  "

"  ، ال َتسَتبدَلنَّ بأٍخ لَك قديٍم أَخًا ُمسَتفادًا ما اسَتقاَم لك، وال َتستِقلَّّن أن يكون لك عدوٌّ واحد 

 . "وَتستكثَِرنَّ أن يكوَن لك ألَف َصديق 

ُته َنَدمًا َمن مل ُيقّد  "  ."ْم االمتحاَن قبَل الّثَقِة، والّثَقَة قبَل األُْنِس، أثمَرت مودَّ

جِل بِشٍء، حتى َتنظروا َمن خُياِدن  "  . أي َمن ُيصاِحب. "ال ُتكموا للرَّ

 ."عنَد هواه إذا هوى، وعند غَضبِِه، وعند طَمِعه إذا َطِمَع : ُيْمَتَحُن الرجُل يف ثالثِة أشياء "

 . "ردَت أن تعرَف قدَرَك عند صديِقَك فأغِضْبُه، فإن أنَصَفَك يف غَضبِه، وإاّل فاجَتنِْبُه إذا أ "

 ."إذا أردَت أن تعرَف قْدَرَك عند صديِقَك، فاعِرف ما كان لصديِقِه قبلَك عنَدُه  "

ِة الّصادقِة رأيًا حاِزمًا، فامَجْع له مع املحبَِّة اخلالِص "  . "ِة طاعًة الزمًة َمْن مَجع لَك مع املودَّ

ُته بقلبِِه، وَتْزيينُُه بلسانِه، وِرفُدُه بَملِه، وتقويُمُه بأَدبِه، : إنَّ مما جيُب لألِخ عىل أخيه ":حكيم   مودَّ

بِّ واملُدافعِة عنه يف َغيَبتِه   ."وُحسُن الذَّ

، وأخ  يف اهلل َتسُكُن إليه : شيئان ال يزدادان إال ِقّلةً  "  ."درهم  َحالل 

 ."ما يشء  أََسُع يف فَساِد رجٍل وصالِحه ِمن صاِحبه  "

ضا  "  . "لتُكن غايُتك بينَك وبني عدّوَك الَعْدَل، وفيَم بينََك وبني صديِقَك الرِّ
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َة لك يف قلْ  "  ."لبَِك ، ممّا لُه يف قَ يَك ِب أِخ اعرْف املودَّ

 ." ةِ دَّ املوَ  اُب هَ ذَ  ةِ اَج احلَ  اِب هَ ند ذَ عِ ؛ فه إليَك تِ اَج َح  رِ ْد عىل قَ  ته لَك ودَّ ن مَ مَ  نَيَّ ؤاِخ ال تُ  "

   ."ه ائِ َض انقِ   معَ  َّ ٍر؛ وَ ألمْ  كَ دَّ ن وَ مَ  "

ِديِق ولو يف احَلِريِق  "  ."حافِْظ عىل الصَّ

ه  َِسَّ ِِش فْ يَ فَ  ًا،ومَ َم يَ هُ نَ  الذي بيْ ريَّ غَ تَ  يَ الَّ ئَ ه؛ لِ يلِ لِ ه وَخ يقِ دِ ن َص مِ  هُ َِسَّ  مَ تَ كَ  نْ مَ  هِ ِس فْ نَ لِ  اسِ النَّ  ُك لَ مْ أَ  "

" . 

 ."ارًا ينَ دِ  َك فِّ يف كَ  عَ وَض  َك يَ قِ َم لَ لَّ كُ  َك لَ  ن أخٍ مِ  َك لَ  خري   ؛يَك فِ  ٍب يْ بعَ  كَ رَب أْخ  َك يَ قِ َم لَ لَّ كُ  َك لَ  أخ   " 

 يَ قِ لَ  ، وإنْ َك فَ نَ كَ  َت ََّضْ ، وإذا َح َك فَ لَ َخ  َت بْ ، إذا غِ ةِ وَّ املرُ  لِ ، كامِ ةِ خوَّ األُ  يمِ رِ كَ  إ  أخٍ  َك َج وَ ما أْح  " 

 وإذا " ." َت ْح اسرَتَ  هُ تَ ثْ ، وإذا باثَ َت ْج هَ ابتَ  هُ تَ يْ نَ ا، وإذا دَ َك نْ عَ  هُ فَّ كَ  كَ عدوَّ  يَ قِ لَ  ، وإنْ َلَك  هُ زادَ تَ اْس  َك يقَ دِ َص 

  .منه َت بْ ، وقارَ َتهُ لْ ؛ أي ماثَ "َداَنْيَتُه 

لو : عا ، فقاَل تَ  يف اهللِ  َك بُّ حِ  ألُ واهلل يا أخي إِّن : هبِ احِ َص َها لِ ُد أَح  ان يف اهلل، فقاَل وَ ى أَخ قَ التَ  " 

، َك ِس فْ ن نَ مِ  هُ مُ لَ عْ ا تَ مَ  َك نْ مِ  ُت مْ لِ واهلل يا أخي لو عَ : ، فقاَل ي يف اهللِنِ تَ ْض غَ بْ  ألَ ِِس فْ ن نَ مِ  مُ لَ ي ما أعْ نّ مِ  َت مْ لِ عَ 

 عَ ملنَ 
  . " ِِس ن نفْ مِ  هُ مُ لَ عْ ا أَ مَ  َك ِض غْ ن بُ ي مِ نِ

َك؛ َحَرُبَك  "   . "َصِديُق َعُدوِّ

 . " ةِ يَح ِص يف النَّ  ، واالجتهادِ ةِ الَّ الدَّ  ضِ فْ ، ورَ باحَلَذرِ : ةٍ ثَ الَحب النَّاَس بثَ اْص  " 

 . "ٍع امِ ن طَ مِ  ةً بَ ْح ُص  ْب لُ طْ ال تَ  " 

ُهم  "  . "تناَس مساوئ اإلخواِن، يُدْم لَك ِودَّ

 ."و رُجوَعه عاتِْب َمن َترُج  "

َة احلُس  ْب جانِ  "  . "َوُدوُد َم أنه وِد، وإن زعَ مودَّ

  ." غَضَبهُ  ْل مِ ه فاحتَ َح ْص نُ  لَك  َل َذ بَ  نْ مَ  "
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احلني ََس  " ُة بني الصَّ ُة بني األَشارِ املودَّ يع  صاهُلا، ََس بطيء  اتِّ  يع  اتصاهُلا، بطيء  انقطاُعها، واملودَّ

 .  "انقطاُعها 

 . "باِر َُحْق  بَل االختِ ٍد قَ لِّ أَح اُن إ  كُ االطمئنَ  "

 . "داوتِه عَ ارًا لِ م إظهَ داِء أكَثُرهُ ُن األعأوهَ  "

 ."له رى من احلقِّ ِمثَل ما تَ  رى لَك َمن ال يَ  ْب َح ْص ال تَ  "

ديَق ُعِدَم التَّوفيَق  "  . "َمن أفَسَد الصَّ

 . "اَك فقْد عاداَك َمن الَح  "

  ."ة  نيمَ رِي غَ يُس اخلَ لِ َج  "

َرَك كمَ  " ك َمن َحذَّ َ  . "ن َبّشَّ

 . "َفَح،  وإذا ُضويَق َسَمَح َدَح، وإذا ُظلَِم َص ُعَد مَ ذا بَ إَمْن إذا َقُرَب َمنََح، و ُم النَّاسِ أكرَ  "

فيهَ ليَم يَ يهًا؛ فإنَّ احلَ فِ ليًَم، وال َس ال مُتاِر َح  "  . "ؤذيَك يُ  غلُِبَك، والسَّ

 ."له َحبيب  الَغريُب؛ َمن ليَس  " 

 ."ر؛ أخ  ويّف خائِ الذَّ  ُل أفَض  " 

 . " د  اعِ د  وَس ُض ؛ عَ د  ساعِ مُ  ديق  َص  " 

 ."قفرَتِ ـ أي املتجانسة املتشاُبة ــ ال تَ  اُل كَ ، واألْش فُق ال تتَّ  اد  األضّد  " 

 ."ل واُص يْلَبث التَّ  ل اإلخوانِ اكُ َش سِن تَ ُح بِ  " 

 ."يٍق قِ ن َش دُّ مِ ُربَّ صديٍق أوَ  " 

 . "سانِه ن لِ ه ال مِ نِ ن عيُمبََّتُه مِ  ه، وأعرُف ن كالمِ ه ال مِ علِ من فِ  ُف الرجَل أعرِ  " 

 ."ك لَ بْ يه قَ اَك بأِخ أَخ  ْف اعرِ  " 

 ."ه بقرينِ  ما ُيظنُّ  باملرءِ  نُّ ُيظَ  " 

 . "مًا َد ه نَ تُ ، أثمرت مودَّ سِ األنْ  قبَل  قةَ ، والثِّ ةِ قَ الثِّ  قبَل  االمتحانَ  مْ دِّ قَ ن مل يُ مَ  " 
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ند عِ  د  ك، ويَ ند حاجتِ لك عِ  دء  فإنه رِ  ؛ِب أي واألدَ ، والرَّ ِب واحلَس  ينِ ذا الدِّ  من اإلخوانِ  اصطِف  " 

 . "ك يتِ عند عافِ  ين  ك، وزَ تِ س  عند وحَش ك، وأنْ نائبتِ 

 ."اف اإلنَص  ةِ ن قلّ ، مِ صاِف اإلنْ  لُب طَ  " 

 ."االة ؛ قلة املبَ اداةِ املعَ  ةُ لَّ عِ  " 

 ." ةً عونَ مَ  م لَك هُ ، وأكثرُ مؤونةً  نيا عليَك الدُّ  أهلِ  َِسُ ى؛ فإِنم أيْ قوَ التَّ  أهَل  ْب اصَح  " 

   ."غلُِبك ى يأيت منه ما يَ يَك عىل أْحَسنِه؛ حتَّ َضْع أْمَر أِخ  " 

 ."وَك َمْن َصَدَقَك النَّصيَحَة أُخ  " 

 . "إن احَلبيَب إ  اإلْخواِن ُذو املاِل  " 

 ."إذا كان َلَك أْكَثِري فَتَجاَف يل عن أْيَِسي  " 

شيئًا يؤكل، فكل، واملثل يَّضب للحث عىل الثقة  أي إذا اقتطع لك. "إذا َحزَّ أُخوك فُكْل  " 

 . باإلخوان

 . "إَذا َتالَحت اخُلُصوُم َتساَفَهت احُلُلوُم  " 

 . "إذا َقُدَم اإلَخاُء َسُمَج الثَّنَاُء  " 

ُهم  "   . "تنَاَس َمَساِوئ اإلْخواِن َيُدْم َلَك ودَّ

 . "َتَزاَوُروا وال ََتاَوُروا  " 

ِة، وال َتتَّكُِلوا عىل الَقَراَبِة َتقاَربوا باملوَ  "   . "دَّ

وا كاإلْخَوان، وَتَعاَمُلوا كاألَجانِِب  "   . أي يف التجارة واملعامالت املالية. "َتَعاََشُ

نَه  "  ؛ إْن ملْ ُْيِرْق َثوَبَك َدخَّ وِء َكالَقنْيِ اد، وما يَمثُِله. "َجلِيُس السُّ ؛ احَلدَّ  . والَقنْيُ

ة ِحْصنَُك من ال "   . "َباِغي ُحْسُن املَُكاََشَ

 . "اْحَفْظني أْنَفْعَك  " 

 . "ُخْذ بَيِدي الَيوَم آُخُذ بِِرْجلَِك َغَدًا  " 
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ايف. "َخرُي النَّاِس هذا النََّمُط األْوَسُط  "   .  أي وَسط بني الغايل واجلَّ

ُه  "  ُه، لَك يف النَّاِس َغرْيُ  . "َخلِّ َمْن َقلَّ َخرْيُ

 .أي أخلص مودة املؤمن، وادفع فجور الفاجر باملداراة. "ملؤِمَن، وَخالِِق الَفاِجَر خالِِص ا " 

 ."اسرُتْ َعوَرَة أخيَك ملَِا َيْعَلُمُه فِيَك  " 

 . "اْسرُتْ ما َسرَتَ اهللُ  " 

ُفُه َواٍش  "  ِء َخلِيل  َيرْصِ  .  "ََشُّ األِخالَّ

 . "َصديُق الوالِِد َعمُّ الَوَلِد  " 

ُل َشاِرٍب عَ  "  َك أوَّ  .    أي هو أو  بخريك من غريه، فاْبَدأ به. "مُّ

 . "ِعنَْد النَّاِزَلِة َتْعِرُف أَخاَك  " 

 . "َفْقُد اإلْخَواِن ُغْرَبة   " 

 .  "َهدُّ األركاِن َفْقُد اإلْخواِن  " 

ِديِق؛ فإنَّك عىل الَعُدوِّ َقاِدر  "   .  "أْكثِْر ِمن الصَّ

 . أي قابل معروفه بمعروف. "َكََم ُيْلِهي لك  أْلِه َلهُ  " 

َُلوٍل َصِديق   " 
 .   "َليَس ملِ

أي ال تدخل بني َصديَقني ُمَتَحابني بنميمٍة أو بَم ُيفسد عليهَم . "ال َتْدُخْل بنَي الَعَصا وحِلائَِها  " 

 . ُمبََّتهَم

 .  "ال خرَي بودٍّ َيُكوُن بَِشافٍِع  " 

 .  "ألْقَرُب أَتاَح اهللُ َلُه األْبَعُد َمن َضاَق َعنْه ا " 

 . "َمن َجَعَل لِنْفِسِه ِمن ُحْسِن الظَّنِّ بإْخوانِِه َنِصيبًا أَراَح َقلَبُه  " 

َيم  "  ، وَشتَّى يف الشِّ  . أي متشاُبون يف اخِلْلَقِة، َمتلفون يف األْخالِق . "النَّاُس إخوان 

 ."َصاِحب   هُ لَ  َقد َذلَّ َمن ليَس  " 
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 ."ال َخرَي يف ُصْحَبِة َمن ال ُينِصُف  " 

 ."وال خرَي يف ودٍّ يكوُن بَِشافِع  " 

 . "ال خرَي يف ودٍّ إذا مل َينَْفع  " 

 ."وال أَخًا للَمرِء إال َما َنَفع  " 

 . "ال َتْقَرَبنَّ ُمَضيَّع الكِْتََمِن  " 

 . "ا مل َتْبُلُه ال ُتَمدنَّ املرَء مَ  " 

 . "املرِء َمن ليَس َيْصُدُقه  ديُق وليَس َص  " 

 . "يِل لِ نِي ـ فاعَلْم ـ باخلَ هَ ْج و الوَ وليَس ذُ  " 

 . "ي اِرِن ُمْقَتدِ ريَن باملُقَ وإنَّ القَ  " 

 . "اِل إنَّ احلبيَب إ  اإلخواِن ذو املَ  " 

 ."يُع بُّ ُمطِ بَّ ملن ُُيِ إنَّ املحِ  " 

 ."اَر زَ  ا مل ُيَزرْ املُِحبَّ إذَ  إنَّ  " 

 ؟"اِرُبه َتْصُفو َمَش  َك أيُّ النَّاسِ يْ انَ َحنَ  " 

  !َوَعْيُب َمْن َأْبَغْضَت َمنُْشورُ : قلُت  ."َبْبَت َمْسُتوُر ُب َمْن أْح يْ وعَ  " 

  . "َفنْيِ آَفة لِّ ُمْؤَتلِ ولكُ  " 

ُق بنيَ  "   ."اِء النََّمئُِم يَ فِ األْص  ُيَفرِّ

 . "َك يْ لَ َك َنمَّ عَ يْ لَ َمْن َنمَّ إِ  " 

  ."ي مِّ أُ  هُ ْد لِ تَ  ُربَّ أٍخ يل ملْ  " 

 . " ِِّل لَ عِ  َل بِ ، وقَ ِِّل لَ زَ  رَ فَ ، وغَ ِِّل لَ ن َسدَّ َخ ي مَ أِخ  " 

 ." يٌّ نِ غَ  اَء؛ إذًا أنَت قَ دِ ُك أْص لِ َت مَت أنْ  " 

  . "ائِه يٌّ بأْصِدقَ نِ ُء غَ املرْ  " 
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 . "يٍق دِ ال َص َق بِ بْ يَ  ٍب يْ  عَ اَل بِ  يٍق دِ ث عن َص َح بْ ن يَ مَ  " 

اِر ُتوِرُث النََّداَمةَ  "    . " ِصْحَبُة األْخَياِر ُتوِرُث اخلرَي، وُصْحَبُة األَْشَ

ُدوُق؛ َثاِِنَ النَّْفِس، وَثالُِث الَعْينَنْي ِ "  ِديُق الصَّ  . "الصَّ

َنُه  اَنهُ َس لِ  اعَ أطَ  نْ ُقُه َقلَّ َصِديُقُه، ومَ ن َساَء ُخلُ مَ  "    ."َخِِسَ ِخالَّ

 
 * * * * * 
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عر  :ويف الشِّ

 :قال شاِعر  

اُه ... ال َتْصَحْب أخا اجّلْهل  اَك وإيَّ  وإيَّ

 فكم من جاهٍل أرَدى حليًَم، حنَي آخاُه 

 إذا ما هو َماَشاهُ ... ُيقاُس املرُء باملرِء 

 [.11]إذا ما النَّعُل حاَذاهُ ... النَّْعِل بالنَّعِل  َكحْذوِ 

 :وقال آخر

 فُكلُُّهم ذلك الواِحُد ... بلوناُهُم واِحدًا واِحدًا 

ُه زائُِد ... وُكلُّهُم خرُيه ناِقص   ُهُم ََشُّ  وُكلُّ

 :وقال آخر

 وَتْعتُِب ِمن غرِي ُعْتٍب عَليَّا ... إذا ُكنَت َتغَضُب من غرِي ُجْرٍم 

 وإْن ُكنُت ألَقاَك يف النَّاِس حيَّا ... ْدُتَك ممَّن َحَوْتُه الُقُبوُر َعَد 

 : وقال آخر

ِمَدنَّ عىل اإلخاِء ُمؤاِخيًا  َ َقْدَر َغْوِر إخائِِه ... ال َُتْ  حتَّى ُتبنيِّ

ُه ِمن بعِدَما   َتبُلو ََسيَرَتُه وِصْدَق وفائِه ... فَتُذمَّ أو ََتَتصَّ

 :وقال آخر

 ثمَّ َبالُهُم َذمَّ َمْن َُيَمُد ... َد النَّاَس ومل َيبُلُهْم َمن ََحِ 

 ُيوِحُشه األقَرُب واألبَعُد ... وصاَر بالوحدِة ُمستأنَِسًا 

 : وقال آخر

خاِء كثري   ُء يف الرَّ  فإذا ما َبَلْوَت كانوا قلياَل ... اإلخالَّ

                                                           

11
 . ُتنَسب هذه األبيات إ  عِّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه 
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ً حِفيظًا   ًا وُصواَل راِعيًا لَلخاِء َبرَّ ... وإذا ما أصْبَت ِخالَّ

هِر  ك بحْبلِِه أَبَد الدَّ  وأْكِرم به أَخًا وَخلياَل ... فتمسَّ

 :وقال آخر

ّرَبُه  ِمَدنَّ امرءًا حّتى َُتَ نَُّه من غرِي َتريِب  ... ال َُتْ  وال ُتِذمَّ

 :وقال آخر

 واْلق َمْن َتْلَقى بوجٍه َطلِيِق ... عاِمِل النَّاَس برأٍي رفِيِق 

ِديِق ... عاِدي فإذا أنَت َقليُل األ  وإذا أنَت كثرُي الصَّ

 :وقال آخر

وِء عنَدُه ... ِوحَدُة اإلنساِن خري    ِمن جليِس السُّ

 ِمن ُجُلوِس املرِء َوحَدُه ... وَجلِيُس الّصْدِق خري  

 :وقال آخر

 هقُ رِ افَ مُ  ِنِّ أ مْ لَ عْ اف هُ ل ُت لْ ذبَ  ... امَ  َل ثْ مِ  دِّ وُ لا نَ مِ  ْل ُذ بْ يَ  مل ءُ رْ ملا اذإ

 عليَك وال يف صاِحٍب ال توافُِقه ... رَي يف ودِّ امرٍئ ُمَتكارٍه وال َخ 

 :وقال آخر

 عىل طوِل مرِّ احلاِدثاِت بقاُء ... يف ودٍّ إذا مل يُكْن له وال خرَي 

 :وقال آخر

 حتَّى إذا ناَل الِغنى باَعُه ... ابتاَع ودِّي وهو ذو ُعِْسٍة 

 :وقال آخر

 فكلَم انقلَبت يومًا به انقَلُبوا ... ما النّاُس إال مع الّدنيا وصاحبها 

نيا فإن وَثَبْت   عليه بَم ال ُيشَتهى وَثُبوا  يوماً ... ُيعّظمون أخا الدُّ

 :وقال آخر
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ُهم   لكنّهم يف النَّائباِت َقليُل ... فَم أكثَر األصحاَب حني نعدُّ

 :وقال آخر

ُه  ه غرُي واثِق ... وكلُّ خليٍل ليس يف اهلل ودُّ  فإِّن به يف ودِّ

 :وقال آخر

 عىل احلاَلني من َفَرٍج وِضيِق ... وكلُّ ُمّبٍة يف اهللِ تبقى 

 [.12]فَكاحَلَلَفاِء يف هَلِب احلريِق ... ُمبٍة فيَم سواُه  وكلُّ 

 :وقال آخر

ًة  ك مرَّ ة... احَذْر عدوَّ  واحَذْر صديَقَك ألَف مرَّ

َداقِة للعداَوة ... ُُيِص الذنوَب عليَك   أّياَم الصَّ

 :وقال آخر

 صفِر الَيَديِن وإخوة  للُمْكثِِر ... النَّاُس أعداء  لكلِّ ُمْدقٍع 

 :ال آخروق

 َكساٍع إ  اهَليَجا بغرِي ِسالِح ... َأخاَك َأخاَك إنَّ َمن ال َأخًا لُه 

 :وقال آخر

 فأعرف منك َغثِّي من َسِميني ... فإّمأ أن تكون أخي بِصدٍق 

ًا أتقيَك وَتتَّقيني ... وإال فاطرحني واَتذِن   عدوَّ

 :وقال آخر

 لَعَداوِة َمن َرَماِِن وَيرمي با... َصديقي َمْن ُيقاِسُمني َُهوِمي 

ماِن ... وَُيَفُظني إذا ما ِغبُت عنُه  َبِة الزَّ
 وأرُجوُه لِنائِ

 :وقال آخر

                                                           
 .احلََلَفاء اسم لنبتة  سريعة االشتعال 12
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ماَن  ماَن ... وكنُت أذمُّ إليَك الزَّ  فأصبحُت فيَك أذمُّ الزَّ

َك للنائباِت   فها أنا أطلُب منَك األَمانا... وكنُت أعدُّ

 : وقال آخر

فاء فإِّنم  ِعََمد  إذا استنجْدهَتُم وُظهوُر ...  عليَك بإخواِن الصَّ

ًا واحدًا لكثرُي ... وإّن قلياًل ألُف ِخلٍّ وصاحٍب   وإّن عدوَّ

 :وقال آخر

 صديَقَك مل َتلَق الذي ال ُتعاتُِبُه ... إذا ُكنَت يف كلِّ األُموِر ُمعاتِبًا 

ًة وجُمانِبُ ... فِعش واحدًا أو ِصْل أخاَك فإنَّه   ه ُمقارُف َذنٍب مرَّ

 :وقال آخر

 ولُكنُتْم عنِدي كَبعِض النَّاسِ ... لوال ُمبَّتُِكم ملَا عاَتبُتُكم 

 :وقال آخر

ُض للّصديِق عن املَساوي   ََماَفَة أن أعيَش باِل َصِديِق ... ُأَغمِّ

 :وقال آخر

ْض عينَُه عن صديِقِه   وعن بعِض ما فيه َيُمْت وهو عاتُِب ... وَمن ال ُيَغمِّ

هُر صاِحُب ... جاهدًا كلَّ َعثرٍة  وَمن َيتَّبِعْ   جِيْدها وال َيْسَلم له الدَّ

 : وقال آخر

 كم صالٍح بفساِد آخر َيْفسد ... ال َتصَحب الَكسالَن يف َحاَجاتِه 

لِيِد َسيعة   ماِد فَيخَمُد ... عدَوى البليِد إ  اجلَّ  واجلمُر ُيوَضُع يف الرَّ

 :وقال آخر

ِدي... اَرُهم إذا كنَت يف قوٍم فصاِحب خي  وال َتصَحْب األْرَدى؛ فرتَدى مع الرَّ

 فكلُّ َقريٍن باملُقاِرِن َيقَتدي ... عن املرِء ال َتسأْل وَسْل عن قرينِه 
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 :وقال آخر

يِن   فاملرُء َمنسوب  إ  الَقرينِ ... اصَحْب ذوي الفضِل وأهَل الدِّ

 :وقال آخر

ًا فإّنَم   ُن وُيزِري بالَفتى ُقَرناُؤُه َيِزي... وقاِرْن إذا قاَرنَت ُحرَّ

 فناِد به يف النَّاس هذا جزاُؤُه ... إذا املرُء مل خيرَتْ صديقًا لنفِسه 

 :وقال آخر

 ُُمادثُة الرجاِل َذوي العُقولِ ... وما بقَيْت من اللَّذاِت إال 

ُهم قلياًل   فقد َصاروا أَقلَّ من الَقليِل ... وقد ُكنَّا نعدُّ

 :وقال آخر

 فال َتعِدْل بِه أبدًا َقِرينًَا ... الَفَتى َحَسبًا وِدينًا  إذا مَجعَ 

تِِه َضنِينَاً ... وال تْسَمْح بحظَِّك منُه َبْل ُكْن   بحظَِّك ِمْن َمودَّ

 :وقال آخر

 ذا حَياٍء وعَفاٍف وكَرٍم ... فإذا صاحبَت فاْصَحْب صاحبًا 

 َعِم وإذا قلَت نعْم قال نَ ... قوُله للِّشء ال إن قلَت ال 

 :وقال آخر

وِء والُقْبِح ... أخوَك الذي َُيِْميَك يف الغيِب جاِهدًا   وَيسرُتُ ما تأيت من السُّ

 وُيغيض وال يأُلو ِمَن الرِبّ والنُّْصِح ... وَينُّش ما ُيرضيَك يف النَّاِس ُمعلِنًا 

 :وقال آخر

 وائِِب ولكْن أخي َمن ودَِّن يف النَّ ... وليَس أخي َمْن ودَِّن بلَسانِه 

 ومايِل لُه إْن َعضَّ دهر  بغاِرِب ... وَمن ماُلُه مايِل إذا كنُت ُمْعَدمًا 

 :وقال آخر
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َهِب ... استكثَرنَّ من اإلخواِن إِّنم   خري  لكانِِزهم َكنزًا ِمَن الذَّ

 وَجْدَتُه لَك خريًا من أِخ النََّسِب ... كْم مْن أٍخ لك لو نابْتَك نائبة  

 :وقال آخر

 فهو املُراُد َفِعْش بِذاَك الواِحِد ... َصَفا َلَك ِمْن زَمانَِك واحد   وإذا

 : وقال آخر

ئيِم وإن َعال   فاملرُء ُيفِسُدُه القريُن األحَقُر  ... واْحَذْر مقاَرنَة اللَّ

 :وقال آَخرُ 

هَر أُخْوهُ َصاِحبِ ... أنَت ما اسَتْغنَيَت عن   ك الدَّ

  جَمََّك ُفْوهُ  َساَعةً ... فإذا احَتْجَت إليه 

 :وقال آخر

 عىل مرحبًا أو كيَف أنَت وحاُلكا... إذا كان ودُّ املرِء ليس بزائٍد  

ثًا   فُأفٍّ لودٍّ ليس إال كذلك... ومل َيُك إال كاَِشًا أو ُُمَدَّ

 :وقال آَخرُ 

ٍن   َيميُل َمَع النَّْعَمِء َحيُث مَتيُل ... وال َخرْيَ يف ودِّ امِرٍئ ُمتَلوِّ

 :آَخرُ  وقال

ٍق  ُب ... ال َخرَي يف ُودِّ امِرٍئ ُمَتَملِّ  ُحْلِو اللِّساِن وَقلُبُه يَتَلهَّ

 وَيُروُغ ِمنَْك َكَم َيُروُغ الثَّْعَلُب ... ُيعطِيَك ِمن َطَرِف اللِّساِن َحالوًة 

 : وقال آَخرُ 

 عىل ُكلِّ األَذى إالَّ اهَلَواَنا ... َسأْصرُب عن َصِديِقي إن َجَفاِن 

 :قال آَخرُ و

 ويف حَيايت ما زو دت يِن زَاِدي ... ال أْعرِفَ ن َك بْعَد املوِت تَ ْنُدُبين 
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 :وقال آَخر 

َبا   اِحَب املَُهذَّ  َهْيَهات َما أْعَِسَ َهذا َمْطَلبا... متى ُتِصيُب الصَّ

 :وقال آَخر 

ا املُْبَتىَل بُِحبِّ الكاَِلِب    الكاَِلِب  ال ُُيِبُّ الكاِلَب َغريُ ... أَيُّ

 :وقال آَخر 

  [.13]وأْمىَل لُه َصاَر التَّواِن مَتَاِدَيا... وَمن مل ُيعاتِْب يف التَّواِن َخلِيَلُه  

 :وقال آَخر 

َك يَشتٍم َعن أٍخ   ْ  فهو الّشاتُِم ال َمْن َشَتَمك  ... َمْن خُيربِّ

 :وقال آَخر 

با َصِديق... وَمْن ُيطِِع الَواِشنَي ال َيرْتُكوا له    ًا وإن كان احلبيَب املَُقرَّ

 :وقال آَخر 

 َكَفى املْرَء ْنباْلً أن ُتَعدَّ َمعايُِبه  ... وَمن َذا الذي ُترىَض َسَجاَياه ُكلُّها  

 :وقال آَخر 

 حتَّى َذمَمُْت َعواِقَب الَفْحِص ... ما كِْدُت أفَحُص عن أِخي ثَِقٍة  

 :وقال آَخر 

ًا واِحدًا َلَكثرُي  ... اِحٍب وما بَكثرٍي أْلُف ِخلٍّ وَص    وإنَّ َعدوَّ

 :وقال آخر 

ُه بلَسانِِه   دُ ... وال َخرَي فِيمن ُودُّ دَّ ْدِر ِغشٌّ َداِخل  َيرَتَ  ويف الصَّ

 :وقال آخر 

َها    يف الِوَداِد َتنَاُزُح األْوَطانِ ... إنَّ القلوَب إذا َتَداَنت مل َيَِّضْ

                                                           

13
 .االهتَمم مُ َد وعَ  قصريُ واِن؛ التَّ التَّ  
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 :وقال آخر 

 وليَس ُذو الَوْجَهني يل باخَللِيل ... واِحد   إنَّ َخلِيِّل َوْجُههُ  

 : وقال آخر 

َهًا   بِْبَك إال َتَكرُّ  َبدا َلَك ِمن أْخالِقِه َما ُيغالُِبه ... إَذا املرُء مل َُيْ

 :وقال آخر 

ْك َرفِيَقَك يف الذي    يكوُن َقلياًل مل ُتشاِرْكُه يف الَفْضلِ ... إذا أنَت مل ُتّْشِ

 :وقال آخر 

 َوَيْبَقى الُودُّ َما َبِقَي الِعَتاُب ... َذَهَب الِعَتاُب فليَس ُودٌّ  إَذا 

 : وقال آخر 

 ال يْ بِ َس  اءِ فَ ي للَج نِّ َج التَّ  عَل َج ...  ةٍ انَ بخيَ  ب  احِ َص  كَ وإذا أرادَ  

 :وقال آخر 

ٍة    فألفيتُه ِمنها أَمضَّ وَأْفَدَحا ... وَكم ِمن أٍخ َناَديُت ِعنَد ُملِمَّ

 :روقال آخ 

 فإْن َعَرَضت أْيَقنُْت أْن ال أَخا لَِيا ... وأنَت أِخي َما مَل َتُكْن يَل َحاَجة   

 :وقال آخر 

َفاِء ُرِزْئُتُهْم   َك إْخواُن الصَّ
 وَما الَكفُّ إال إْصَبع  ثمَّ إْصَبعُ ... أولئِ

 :وقال آخر 

ِن َيومًا َعظِيَمًة   ُد َيبِْت َساِهَرًا وا... أُخوَك الذي إن ََتْ  [.14] ملْسَتِذْيُقون ُرقَّ

                                                           

14
، ويكون ودهم بحسب املَذاق؛ فَم وجدوه سهالً وحلوًا أقبلوا عليه، وما وجدوه   املستذيقون؛ الذين ال يثبتون عىل ودٍّ

 !صعبًا ومرًا أعرضوا عنه
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 : وقال آخر 

 ال أَخًا للَمْرِء إال َمن َنَفْع ... وَأِخي أنَت وال َتنَْفُعنِي  

 :وقال آخر 

ِء َينَْفُع  ... َخلِيل  أَتاِن َنْفُعُه وْقَت َحاَجتِي    إليِه وَما ُكلُّ األَِخالَّ

 : وقال آخر 

اُم فِيها َتَفرُّ   ْهَر، واأليَّ  َفَأْوِل َأَخاَك اخَلرَي َما ِعْشُتَم َمَعا... ق  أَرى الدَّ

 :وقال آخر 

ْهَر َما ُدْمُتََم َمَعًا    َكَفى باملََمِت ُفْرَقًة وَتنَائَِيا ... وَأْكِرْم أَخاَك الدَّ

 :وقال آخر 

َجاِل َعِزيُز ... اْشُدْد َيَدْيَك بَمن َبَلْوَت وَفاَءُه    إنَّ الَوفاَء ِمَن الرِّ

 :روقال آخ 

َفاِء   ِديِق ِذي الصَّ  َخري  إَذا مل َيُك َذا َوَفاءِ ... وليَس يف الصَّ

 :وقال آخر 

ْذ احُلرَّ َخِدينًَا واجَتِهْد ... ال َتْسرَتَُينَّ إ  ُكلِّ َأَحْد  
ِ  واَتَّ

 :وقال آخر 

 َفَلْسَت عِن التََّجنُِّب يف َمِضيِق ... إن اْسَتنَْكْرَت َحاالً ِمن َصِديٍق  

 :ل آخروقا 

ا   ْكُر يف النَّاِس َقليل  ِجدَّ  إْن ملْ ُتصابِْرُهم َبِقيَت َفْرَدا ... الشُّ

 : وقال آخر 

 وَكَمُد الَقْلِب وَتنِْغيُص الُعُمْر ... وُفْرَقُة األْحَباِب إْعَشاُء الَبرَصْ  

 :وقال آخر 
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ْوءاِت ِمن َأِخْيَكا    َها فِْيَكا  ملْثِل َما َتْعِرُف ِمنْ ... اْسرُتْ عىل السَّ

 :وقال آخر 

ِديِق    لُِكلِّ َيوِم ِضْيِق ... أْكثِْر ِمن الصَّ

 : وقال آخر 

 َما ُكلُّ َمن آَخْيَت باملَؤاِخي ... اْنُظْر إَذا آَخْيَت َمن ُتؤاِخي  

 :وقال آخر 

 َوَقْعَت بَغرِي َشكٍّ يف احَلِفريِ ... إذا ألٍَخ َحَفْرَت َحِفرَي َسْوٍء  

 :وقال آخر 

 فللَقِريِن بالَقِريِن ُمْقَتَدى ... اعَترِبْ املرَء بَمن َيْصَحُبه  

 :وقال آخر 

ًا    وَعدوٍّ باحِلْلِم َصاَر َصِديَقا... َكْم َصِديٍق بالَعْتِب َصاَر َعُدوَّ

 :وقال آخر 

َلِل ... ساِمح َصِديَقَك إْن َزلَّْت بِه َقَدم     فليَس َيْسَلُم إنَسان  ِمن الزَّ

 :آخروقال  

 ُربََّم أفَسَد الطَِّباَع اللئِيُم ... ال ُتَصاِحْب ِمَن األَناِم َلئِيًَم  

 :وقال آخر 

ُه   ِِنِء ألنَّ ِحيَح األْجَرُب ... واحَذْر ُمؤاَخاِة الدَّ  ُيْعِدي َكَم ُيْعِدي الصَّ

 : وقال آخر 

 ئَس ِخلٍّ ُيْصَحُب إنَّ الَكُذوَب َلبِ ... َوَدِع الَكُذوَب َفال َيُكْن َلَك َصاِحبًا  

  :رُ َخ آ لاقو 

  ِب يرِ قَ لا ةِ بَ ارقَ  نمِ  ُل َض فْ أ ... ٍب يْ بِ لَ  خٍ أ نْ مِ  ح  يْ حِ َص  دٌّ وُ  
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 :رُ َخ آ لاقو 

 اوُد قَ رَ  ىوَ هلَ ا يف ِِن وظُ قَ يْ أ اذَ إ ىتَّ َح  ... مْ هَتُ دَّ وَ مَ  ِِن وقُ اذَ أ نَ يذلا وكُ ْش أ 

 :وقال آخر 

ٍق   ُب ... ال خرَي يف ودِّ امِرٍئ ُمَتَملِّ  ُحْلِو اللَساِن وَقْلُبُه َيَتَلهَّ

ُه بَِك واثِق     وإذا َتَواَرى َعنَْك فهو الَعْقَرُب ... َيْلَقاَك َُيلُِف أنَّ

 :وقال آخر 

 اَءه بُمِفيِق ومل َيُك َعَمَّ َس ... إذا ما َخليل  َساَء ِمنُه فَعاُله  

 ََمَافَة أن َتْبَقى بَِغرِي َصِديِق ... َفَصربًا عىل َما كاَن ِمن ُسوِء َرأيِه  

 :وقال آخر 

َهًا   ُبْبَك إال َتَكرُّ  َفَدْعُه وال َيْكُثر عليِه التََّعطُُّف ... إذا املرُء مل َُيْ

َك َقْلُبُه    ْنَصْفَته لَك ُمنِْصُف وال ُكلُّ َمن أ... فََم ُكلُّ َمن هَتَوى َيَودُّ

 :وقال آخر 

ديُق إليَك َيومًا    ِمَن التَّْقِصرِي ُعْذَر أٍخ ُمِقرِّ ... إَذا اعَتَذَر الصَّ

 فإنَّ الَعْفَو ِشيَمُة ُكلِّ ُحرِّ ... فُصنُْه َعن ِعَتابَِك واْعُف َعنُه  

 :وقال آخر 

اِم احَلَياِة إَخاُؤُه   ُن ألوا... أخ  يل كأيَّ  َنًا َعَِّلَّ ُخُطوُُبا َتَلوَّ

ًة فَكِرْهُتَها   ًة ال َأِعيُبها ... إذا ِعْبُت ِمنُه َخلَّ رُت منُه َخلَّ  َتَذكَّ

 :وقال آخر 

 َفال َتثَِقنَّ بُِكلِّ أِخي إَخاءِ ... إَذا ُكنَْت متَِّخَذًا َخلِياًل  

َت بينَُهُم َفَأْلِصْق   ْ  اِء بأهِل الَعْقِل ِمنُهم واحليَ ... فإْن ُخريِّ

 :وقال آخر 
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ِف والظَّْرِف ... َنَصْحُتَك ال َتْصَحْب ِسَوى ُكلِّ فاِضٍل   َجاَيا بالتََّعفُّ  َخلِيِق السَّ

ْلَت َخري  ِمَن األَْلِف ... وال َتْعَتِمْد َغرَي الكَِراِم فَواِحد     ِمن النَّاِس إْن َحصَّ

 :وقال آخر 

َجاِل هم َكثري    ُء الرِّ  الَبالِء ُهم َقلِيُل ولكِن يف ... أِخالَّ

ُة َمن ُتؤاِخي    فََم لَك ِعنَد نائَِبٍة َخلِيُل ... َفال َتْغُرْرَك ُخلَّ

 ولكِن ليَس َيْفعُل َما َيُقوُل ... وُكلُّ أٍخ َيقوُل أَنا ويفٌّ  

 [.15] َفَذاَك ملَِا َيُقوُل ُهو الَفُعوُل ... ِسَوى ِخلٍّ لُه َحَسب  َوِدين  

 :وقال الّشافعي

فيُه فال َُتِْبُه  إذا  فخرُي َمْن إجاَبُته الّسكوُت ... َنطَق السَّ

ْجَت عنه  يَتُه َكْمدًا يموُت ... فإْن كلَّمَتُه فرَّ  وإْن خلَّ

 :وقال

 وكلَّ َغِضيِض الطَّرِف عن َعَثرايت ... ُأِحبُّ ِمَن اإلخواِن كلَّ ُموايِت 

 وبعَد ممايِت  وُيفُظنِي حّياً ... ُيوافُِقني يف كلِّ أمٍر أريُدُه 

 لقاَسمُتُه َما يِل ِمَن احلَسنَاِت ... فَمن يل ُبذا ليَت أِنِّ أَصبُته 

 :وقال 

م َعَدُد    َوُكنُت َأحَسُب َأِنَّ َقد َمأَلُت َيدي... إِِّن َصِحبُت الناَس ما هَلُ

ُم    َحدِ َكالَدهِر يف الَغدِر مَل ُيبقوا َعىل أَ ... ملَّا َبَلوُت َأِخاّلئي َوَجدهُتُ

 َوإِن َمِرضُت َفَخرُي الناِس مَل َيُعدِ ... إِن ِغبُت َعنُهم َفَّشُّ الناِس َيشُتُمني  

ُهم َنَكدِ ... َوإِن َرَأوِن بَِخرٍي ساَءُهم َفَرحي    ي َوإِن َرَأوِن بَِّشٍّ ََسَّ

 :وقال 

                                                           

 . ب هذه األبيات إ  الصحايب حسان بن ثابت ريض اهلل عنهنَس تُ  15
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هَأَلذُّ َوَأشهى ِمن َغِويٍّ أُ ... إِذا مَل َأِجد ِخالًّ َتِقّيًا َفِوحَديت    عاَِشُ

 يٍس ُأحاِذُره َأَقرُّ لَِعيني ِمن َجلِ ... َوَأجلُِس َوحدي لِلِعباَدِة آِمنًا  

 :وقال 

 كثرَي التَّواِن للذي أنا طالُِبه ... ولو أنَّني أْسَعى لِنَْفِعي وَجْدَتنِي  

ْبعاِن إن َجاَع َصاِحُبه ... وَلكِنَّنِي أْسَعى ألنَفَع َصاحبِي    وَعار  عىل الشَّ

 :وقال 

َّ  عَ ألدفَ ...  هِ تِ ؤيَ رُ  ي عنَد وِّ ُد ي عَ يِّ َح إِّن أُ    اِت يَّ حِ ي بالتَّ نِّ عَ  الّشَّ

  اِت بَّ ي ُمَ لبِ ى قَ َش َح  ْد  قَ ََم كَ .. ه غُض بْ أُ  لَلنسانِ  ّْشَ البِ  رُ ظهِ فأُ  

ُم   اِت ... الناُس داء  وداُء النَّاِس ُقرُُبُ  ويف اعتَِزاهِلم َقْطُع املَودَّ

 فَكْيَف أسَلُم ِمن أْهِل الَعَداواِت ... ن ِخلٍّ خُيَالُِطنِي ولسُت أسَلُم مِ  

 : وقال 

َدائِِد ... وملَّا أَتْيُت النَّاَس أطُلُب ِعنَدُهم    أَخا ثَِقٍة ِعنَْد ابتالِء الشَّ

ًة َخ َتقلَّبُت يف َدْهِري رَ    اِعِد وناَدْيُت يف األحَياِء َهل ِمن ُمَس ... اًء وِشدَّ

 اِسِد َح   غريَ ِِن فيَم ََسَّ  أرَ  وملْ .. .  ٍت امِ َش  ِن غريَ اءَ  َس فيَم أرَ  مْ فلَ  

 : وقال 

ُ  َت طعْ ما استَ  اإلخوانِ  نَ مِ  رْ كثِ وأَ     ورُ هُ م وظُ هَت ْد َج نْ ا استَ إذا مَ  ون  طُ بُ ... م إِنَّ

  ريُ ثِ كَ ًا لَ َد واحِ  اً دوَّ عَ  وإنَّ ...  لٍ اقِ عَ لِ  لٍّ ف ِخ لْ أَ  ثرياً كَ  وليَس  

 :وقال 

  َّ مَّ أو َتناوَل ِعْرَضا ... ن إَذا جَفاُه أُخوُه َلْسُت مِم  أظَهَر الذَّ

ىَض ... َبْل إذا َصاِحبِي َبَدا يل َجَفاُه    ُعْدُت بالودِّ والِوَصاِل لرَِيْ

 أَنا َأْوَ  َمْن َعن َمَساِويَك َأْغََض ... ُكْن َكَم ِشئَت فإِنِّ ََحُول   
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 :وقال 

ْدِِن بِنُْصِحَك يف ان   وَجنِّْبنِي النَّصيَحَة يف اجَلََمَعْة ... ِفَراِدي َتَغمَّ

 ِمن التَّوبيِخ ال أرىَض استََِمَعْه ... فإنَّ النُّْصَح بنَي النَّاِس َنوع   

 َفال ََتَزْع إَذا ملْ ُتْعَط َطاَعةْ ... وإْن َخاَلفَتنِي وَعَصْيَت َقْويِل  

 :وقال 

احِلنَي وَلْسُت ِمْنُهم    َلَعِّلِّ َأْن أَناَل ُِبِْم َشَفاَعةْ  ...ُأِحبُّ الصَّ

 ةْ اعَ َض يف البِ  اءً وَ ا َس نَّ كُ  وْ ولَ ...  ايِص ه املعَ تُ ارَ َِتَ  نْ مَ  هُ كرَ وأَ  

 :وقال 

ٍن    إَذا الريُح َماَلْت َماَل َحْيُث متيُل ... وال خرْيَ يف ُودِّ امِرٍئ ُمَتّلوِّ

ُهْم      ُهْم يف النَّائَباِت َقلِيُل ولكِنَّ ... وَما أكَثَر اإلْخواَن ِحنَي َتُعدُّ

 :وقال 

فا... اَك إاِّل َتَكلُّفًا عَ إِذا املَرُء ال َيرْ    َفَدْعُه َوال ُتكثِر َعَليِه الَتأَسُّ

 َويف الَقلِب َصرب  لِلَحبيِب َوَلو َجفا... َففي الناِس َأبدال  َويف الرَتِك راَحة   

 َوال ُكلُّ َمن صاَفيَتُه َلَك َقد َصفا. ..َفَم ُكلُّ َمن هَتواُه ََيواَك َقلُبُه  

 َفال َخرَي يف ِودٍّ جَييُء َتَكلُّفا... إِذا مَل َيُكن َصفُو الِوداِد َطبيَعًة  

ِة بِاجَلفا... َوال َخرَي يف ِخلٍّ خَيوُن َخليَلُه    َوَيلقاُه ِمن َبعِد املََودَّ

ًا كاَن بِاألَمِس َقد َخفا َوُيظِهرُ ... َوُينكُِر َعيشًا َقد َتقاَدَم َعهُدُه    َِسّ

 َصديق  َصدوق  صاِدُق الَوعِد ُمنِصفا... َسالم  َعىل الُدنيا إِذا مَل َيُكن ُِبا  

 

* * * * * 
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 :الثَُّقالء

، وال ُيلُّ لرجٍل مسلم أن [16]الضيافُة ثالثُة أياٍم، وجائَزُته يوم  وليلة ":قال صىل اهلل عليه وسلم 

 ." يه بهرِ قْ قيم عنده وال يشء له يُ يُ  ":يا رسول اهلل وكيف ُيؤثُِمه؟ قال: ، قالوا"يقيم عند أخيه حتى ُيؤثَِمهُ 

 !قصريِم للتَّ فُيْشعره باإلثْ 

،  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  من كان يؤمُن باهلِل واليوِم اآلخِر فلُيكِرم ضيَفه؛ جائزُته يوم  وليلة 

َجه   ."[17]والضيافُة ثالثة أياٍم، فَم بعد ذلك فهو َصدقة، وال ُيلُّ له أن َيثوَي عنده حتى ُُيَرِّ

ُيكرمه وُيتِحُفه وُيفَظه يومًا وليلة، : فقال. " جائزته يوم وليلة ":سئل مالك عن قول النبي  

 . ثُة أياٍم ضيافةوثال

، وعىل  ":قال صىل اهلل عليه وسلمو  ، فَم زاَد فهو صدقة  للضيف عىل َمن نَزَل به من احلقِّ ثالث 

َم أهَل املنِزل  !يتسبب ألهل البيت احلرج واإلثمينبغي أن يكون ثقياًل فأي ال . "الضيِف أن يرُِتَل؛ ال يؤثِّ

ب إلينا خبزًا وملحًا، فقالدخلت أنا وصاحب  يل عىل َسلَمن : عن شقيق، قال  لوال أن : ، فقرَّ

ـ نبات طيب الطعم  لو كان يف ملحنا َسْعرَتُ : لكم، فقال صاحبي ِنانا عن التكلُِّف لتكلَّفُت  رسوَل اهلل 

احلمد هلل : هنَها، فجاَء بَِسْعرَتٍ فألقاه فيه، فلَم أكلنا، قال صاحبيفبعَث بمطهَرته إ  البقال فرَ  والرائحة ـ

 !لو قنعَت بَم ُرِزقَت مل َتكن مطهَريت مرهونة  عند البقال: عنا بَم رَزقنا، فقال سلَمنالذي قنَّ 

                                                           

يطعمه وال لثاِن والثالث فأي االهتَمم به يف اليوم والليلة وإكرامه بَم يمكن ويتيِس، وبَم يزيد عن العادة، أما يف اليوم ا  16

وربَم ، بسبب أنه ال جيد ما يضيفه به ؛ أي يوقعه يف اإلثم واحلرج، فيضيق صدره" مهحتى يؤثِّ  ":وقوله. يزيد عن عادته

  !!..ُيمله ذلك عىل االقرتاض مع عدم وجود الطاقة عىل السداد 

: وقال اخلطايب. هـ -الضيق ا: واحلرج. ال ُيقيم حتى يشتد عىل صاحب املنزل: "ي وِ ال َيثْ  "ومعنى : قال الرتمذي 17

أي أجر  .هـ -يم عنده بعد ثالثة أياٍم من غري استدعاء منه حتى يضيق صدره، فيبطل أجره امعناه ال ُيل للضيف أن ُيق

معروفه، وُيبط بذلك يف يشء من املن واألذى، فيبطل  يقع، فومكثه الطويل، ر امتعاضًا من ثقل الضيفاملضيف إن أظه

  ! قيلأجره، ويكون السبب يف ذلك الضيف الثّ 
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 ."نا منه اللهمَّ اغفْر له، وأِرْح  ":كان أبو هريرة إذا رأى ثقياًل، قالو

 .  أراكأشتهي أن ال: وقال َثقيل  ملريٍض ما تشتهي؟ قال

: إن اهللَ مل يأُخْذ من عبٍد كريمَتيِه إال عّوَضه عنهَم شيئًا، فَم الذي عّوَضك؟ قال: وقال ثقيل  ألعمى

 . اَلكأن ال أَرى أمثَ 

اِر حقٌّ فخُذ  ":عاَد قوم  ُثقالء  َعلِياًل، فأطالوا عنَده، فقال هلم ُفوا إن كان لكم يف الدَّ  ."وه وانرَصِ

لُ  عبدِ عاَد قوم  َبْكَر بن  حيَح إنَّ املريَض ُيعَ  ":وَس، فقال هلم َبكر  اهلل املَُزِن، فأطاُلوا اجلُّ اُد، والصَّ

 . "اُر ُيزَ 

 ."! ٍد؟عىل أَح  َك لُ قْ ى ثِ فَ هل خَيْ ! اهلل بحانَ ُس : ي؟ قالنِ رفُ عْ ل تَ هَ  ":يٍض، فقالرِ يل  عىل مَ قِ ثَ  َل دَخ 

كيف أصبحَت، وكيف ُكنَت؟ : عليه، فيقولوناِب فَجعَل النّاُس يدخلون رَ ل  من األعْ ُج اشتكى رَ 

 . "كَم ُقلُت لصاِحبِك  ":فلَمَّ أكثُروا عليه، قال

عبيَّ عن املْسِح عىل اللحيِة، فقال ْلها، قال ":سأَل رجل  الشَّ ُف أالَّ يبُلَغها املاُء، قال: َخلِّ إن : أَتوَّ

ْفَت فأنِقْعها ِمن الليِل   . "َتوَّ

يا أبا ُممد كيف  ":طيخًة، فلَّم أصبَح، جلَس األعَمُش، فقال له الرجُل أهَدى رجل  إ  األعَمش ب

، ثم عاَد ثانيًة، فقال: كانت البّطيخُة؟ قال ، ثم عاد الثالثَة، فقال األعمُش : طيَّبة  إن كففَت عنّي وإالَّ : طيبة 

 ."َتقيَّأهُتا 

ِسناوما الفيُل ُتمُله : زاَر ثقيل  األعَمَش، فقال األعَمُش حني رآه  ! مّيتًا، بأثقَل من بعِض ُجالَّ

  ."الِء النََّظُر إ  الثُّقَ  ":ما الذي أْعَمَش َعْينَْيَك؟ قال: ِقيل لألْعَمش

َض : هيل لقِ و   !أن ال أرى به ثقيال: ك؟ قالرَصِ بَ  اِب ن ذهَ مِ  ك اهللُما عوَّ

، املريَض  ى اهللُفَ قد َش  :مفقال هلنَده، وَس عِ ه، فأطالوا اجللُ ابِ عُض أصَح بَ  هُ ، فعادَ ُش مَ َض األعْ رِ مَ  

 !ملِكُ ازِ وا إ  منَ ومُ فقُ 

 !ولكُخ دُ : قال هذه؟ َك تِ لَّ َت يف عِ جْد ا وَ مَ  دُّ ا أَش مَ : يُل قِ ه، فقال الثَّ ودُ عُ يل  يَ قِ ثَ  شِ مَ عىل األعْ  َل دَخ  
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عبيُّ   ." إذا أردَت أن يكوَن بينك وبني َمن َتسَتْثِقُلُه الّصنُي، فحّوْل قفاَك إليه ":الشَّ

عبيِّ  عبيُّ  ":قال ثقيل  للشَّ ًا : ما زلُت يف طَلبَِك، فقال الشَّ  ."وما زلُت منك فارَّ

 رَتِ اكْ : ني؛ فقال لهثَ حدِّ لتُ  َك ، وجئتُ مٍ درهَ  ِف ْص ارًا بنِ َِح  ُت يْ اكرتَ : ي، فقالبِ عْ جاء رجل  إ  الشَّ  

 .كثَ ّد أن أَح  ، فَم أريُد عْ جِ وارْ  رِ اآلَخ  صِف بالنِّ 

 . الءِ قَ الثُّ  ُرْؤَيةِ ن مِ  ؛نعم: ؟ قالالروُح  مترُض  هل :له يلوقِ  

َحتَّى َيْبُدو : م؟ َقاَل كَ  ِمْقَدارُ : لقا. نعم: ه؟ قالَد َس َج  ُيكَّ  ِم َأنْ رَ ْح مُ َهل جيوز لل: َوَسَأَلُه آخر 

 !مُ ظْ عَ ال

، فيكوُن فيهم الّرجُل  ":سفيان الثوري ه ليكوُن يف املجلِس َعّْشة  كلُّهم خيفُّ عِّلَّ أستثِقُله،  إنَّ

 ."فَيثُقُلون عِّلَّ 

وا :] يف قوله عّز وجل: احلسن البرصي  . نَزَلت يف الثَُّقالء: قال. 91:األحزاب[َفإَِذا َطِعْمُتْم َفانَتِّشُ

 !ؤمنونا مُ إنَّ  اَب ا العَذ عنَّ  ْف نا اكِش ربَّ : ه قاللُ قِ ثْ تَ ْس ن يَ أى مَ ة إذا رَ مَ سلَ  بنُ  ادُ وكان َحَّ  

ت فيه رَ ثُ ن، وكَ َد فيه البَ  عَ َد ، وأبْ رَصُ فيه البَ  رَ افَ ما َس : ؟ قالسِ الِ املَج  ذُّ ما ألَ : قيس بن يل لألحنِف قِ   

 ! يُل قِ الثَّ  فيهِ  مَ دِ ، وعُ ةُ َد ائِ الفَ 

، فقال له يُل قِ الثَّ  َل َخ يٍل عليها، فَد دِ نْ ى بمَ مَ رَ  بطيخة   ٍك ، وكان ملالِ اإلماِم مالِكاستأذَن ثقيل  عىل  

 رَصُ أبْ  انَّ كُ : ك  فقال له مالِ  ،ةُ ِت البّطيَخ ّسَخ فَ فتَ  عىل املنديلِ  َس ا، وجلَ نَ اهُ هَ  ْل بَ  ؛ال: الا، فقنَ اهُ هَ : مالك

 زِ نْ واِر مَ عَ بِ 
 ! نكا مِ نَ لِ

د قَ  َك تَ لَ عائِ  أنَّ  ظنُّ أال تَ : ارُب الدَّ صاحِ  ، فقاَل الً امِ كَ  اً هرندُه َش كَث عِ مَ ، فَ لهُ  يق  أخاً دِ اَر َص زَ   

 !انَ وا إيلَّ هُ مُ ُد قْ ُت هلم أن يَ بْ تَ د كَ ذلك، وقَ  ُف رِ أعْ : ال؟ قْت إليَك اقَ تَ اْش 

ألنَّ  ":ألي يشٍء يكوُن الثَّقيُل أثقَل عىل اإلنساِن من احلْمِل الّثقيِل؟ فقال: قيل أليب عمرو الشيباِن

 . "الثقيَل يقعُد عىل القلِب، والقلُب ال ُيتمُل ما ُيتمُله الرأُس والبَدُن من الّثقل 
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فيه  كُ ارِ َش تُ  يلِ قِ الثَّ  َل مْ احلِ  ألنّ  ":؟ قاليلِ قِ الثَّ  لِ مْ من احلِ  َل قَ أثْ  ُل يْ قِ الثَّ  ارَ َص  كيَف : لرجلٍ وِقيَل 

  ." هِ لِ ثقْ بِ  وُح الرُّ  دُ رِ فَ نْ تَ  ُل يْ قِ الثَّ  ُل ُج ه، والرَّ يف َحلِ  وُح والرّ  ُد اجلَس 

َ يا أَبِت؟ قال: قال! ِهِد املُلوكِ يا ُبنَي إنََّك ال َتْصُلُح ملََشا ":قال أبو الَعَتاِهَيِة البنِه ألنََّك َحارُّ : مِل

  ."النَِّسْيِم، َباِرُد املَُشاَهَدة، َثِقْيُل الّظلِّ 

 ."أربعُة أرغَفٍة : َكم اثنني يف اثنني؟ قال ":يَل لبعض الطفيلينيقِ 

، وَثقيْل  ، وَثقيل   يْل أنَت يف املنظِر إنسان  ويف امليزاِن فِ ... أنَت يا هذا َثقيل 

 ُجلوُسُهَم، مثُل َحدِّ الوَتْد ... يل صاِحباِن عىل هاَمتي 

ًة  َمْد ... َثقيالِن، مل يعِرَفا ِخفَّ كاُم وهذا الرَّ  فهذا الزُّ

 :وقال آخر

 أَتْتَك عقوبة  من كلِّ باِب ... إذا جَلَس الثَّقيُل إليَك يومًا 

 تناُل ببعضها كَرَم املآِب ... فهل لك يا َثقيُل إ  ِخصاٍل 

حاِب ... إ  َمايِل فتأُخَذُه مجيعًا   أحلَّ لديك من ماِء السَّ

 وما يف يّف من رْضٍس وَناِب ... وَتنُتَف حليتي وَتدقُّ أنفي 

 ُمقاطعًة إ  يوِم احِلَساِب ... عىل أالَّ أَراَك وال َتراِن 

 :وقال آخر 

بُّ َحِديَثُه  
 ِديُثُه ممُلوُل إنَّ الَبِغيَض َح ... ليَس الَبِغيُض َكَمن ُُتِ

 :وقال آخر 

ُه   ُه َعليَك َثِقْيُل ... وإن جُيالُِسَك الَبِغيُض فإنَّ  َِحْل  ُتعاجِلُ

 :وقال آخر 

َدا ... َرأيُت احَلبِيَب ال ُيَملُّ َحِديُثُه     [.18]وال َينَْفُع املَْشنُوَء أن َيتََودَّ
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 : وقال آخر 

ِديِق لَِقاُؤُه    وأُخو احلوائِِج وْجُهُه مَمُْلوُل ... َمن َعفَّ َخفَّ عىل الصَّ

 :وقال آَخرُ  

ْنَيا أُموَرًا َثالَثًة    وَلْو كاَن ِمنَْها واِحد  لَكَفانَِيا ... َلقْيُت ِمَن الدُّ

ُر َعْيِش املْرِء َبْعَد َصَفاِئِه    [.19]وَهْجُر َخلِيٍل كاَن للَهْجِر َقالَِيا... َتَكدُّ

َها وَثالَِثة  ُتنِِْس األَحاِدي   َثِقْيل  إَذا أْبَعْدُت َعنُه أَتانَِيا... َث ُكلِّ

رَب عىل جُمالسِة الثَّقيِل؛ فإنه ال َيكاُد خُيطئك  "  ."َعّوْد نفَسَك الصَّ

 . "جُماَلَسُة الثَّقيِل، َُحَّى الّروح  "

 ." يلٍ قِ ثَ بِ  َس يْ لَ ؛ فَ ل  يْ قِ ثَ  هُ أنَّ  ُل يْ قِ الثَّ  مَ لِ إذا عَ  ":يلوقِ 

ِدْيثَِك َمن ملْ َينْ  "   ."وَنَة االْستََِمِع ِمْنَك نُه َمؤُ َفْع عَ ارْ ، فَ ُشْط حِلَ

اَك وطُ  "  . "َسِة؛ فإنَّ األَسَد إنََّم جيرتُئ عليه َمن أداَم النََّظَر إليه وَل امُلجالَ إيَّ

المَ فالن  ُيقرِ : رٍّ ريض اهلل عنهرجل  أليب ذَ  قاَل   . "فيف  دية  َحَسنَُة، وَِحْل  َخ هَ  ":قال. ئَك السَّ

  ."والً غُ ْش َغل مَ َمن َش  أثقُل النَّاسِ  "

فِق له ِس  ْس عليَك األََحُق، فالبِ  هَل إذا َج  "   ."الَح الرِّ

، ُمْظلُِم اهلَ َثقِ  أنَت واهللِ ":قال الكِنِْدي لرجلٍ    ."يِم اِمُد النَِّس واِء، َج يُل الظِّلِّ

 ."لتفاِف، والثِّقُة بكل أحٍد َسعُة اجلواِب، وكثرُة اال: َعالَمُة األََحِق َثالث   "

َم َرُجل  يف جملِِس ابِن عبَّاس، فَخَلط، فقال ابُن عبَّاس " مُت املحبَِّة : تكلَّ  ."بكالِم ِمْثلِك ُرِزَق الصَّ

ى  "   ."أْثَقُل من احُلمَّ

 ."أثَقُل مِمَّن َشَغَل َمشُغوالً  " 

 ."ما ُْتِمْلُه األرُض  " 

                                                           

 .قاليًا؛ مبغضاً  19



 190 

ه  َمن َثُقَل عىل َصِديِقهِ  "   . "َخفَّ عىل َعدوِّ

 ."َمن ملْ ُيِرْدَك فال ُتِرْده  "

 * * * * * 
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