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المقدمة

٣٣
محمدنبينا اه رسول على والسلام والصلاة ه، الحمد 

بعد:أما والاه؛ ومن وصمه آله وعلى 

أريعةسبقها وند شتى، شؤون ني متفرقة نظرات فهذه 
ورمضان،وارتامات، خواطر، وهي؛ نولها، شر تسير كتب 

وبصائر.

للمصدور؛والنفثة للكاس_، يالسالوة أشبه الكتب وهذه 
واحد،بموصؤع مبد دون سجيته على حلالها من ينهللق حيث 

عةطه تقتفمما ذلكا ونحم والاحالة، العإو، مر•, متحققا 

منآونة وتتبع الخاطر، عفو تجيرء موضوعات فهي( 
أوحكمة، أو حديث، أو آية، من، أحيانا وتنهللؤ( موائما، 

ذك.مجرى حرى وما مثل، 

العلولناحية من واحدة وتيرة على ليت، أنها كما 



نثلرات

عليهاالغالب كان ؤإن ذلك، غي متفاوتة هي بل والقصر؛ 
القصر.

متفرقة،عدة مناسباتؤ فى كتبت، الكلمات، هذه وبعض 
بعضإلى النغلائر يعص حمعن، الكتاب هذا صغ أرديت، فلما 

وتتثابك؛أحيانا تتالاحل وند أءلراغها؛ تجمع ءنوانا'تا تمت، 
.. . وهزكذاآخر، موطن قي بملح ند موطن في بملح فما 

التكلأن.وعله المتمان، واض الكتاب، موضوعات فإلى 

الحمدإبراميم بن محمد د. 
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هدوءإلى يحتاج القرار 

٣هدوء إل يحتاج لقرار ا٦ 

أحذإلى معها يحتاج عدة، موانف ان الإنبتمر 
.حاصمة تكون وقد قرارات، 

عواقبه.في ينظر أن له لأبد الإنسان يتخده قرار وأي 

الإنسانيكون أن القرار اتخاذ حاد يحس فإنه هنا ومن 
حتىالفسية؛ لعوارصه يتالم وألا وسكينة، هدوء، حال في 

يندم.لا 

أوالجهل، لسورة واستسلم امتعجل، إذا ما بخلاف 
نفيوصع في يكون لن - هذه والحالة - فإنه الغضس-،؛ ثورة 

الميم.عليه الغالي، كان فرارأ اتخذ فإذا هادئ، 
متعلمايكون وند ان، بالإنحاصا القرار يكون وقد 

٠العليا الأمة يمصالح مرتبهلآ يكون وقد بغيره، 
والمتاتجأعظم، فيه الشأن كان القرار دائرة اتسعتط وكلما 

أكبر.حقه في 

فيهوالتردد الرأي، وتخمين التأني، أن والحاصل 
ذلك،كل - شأنه في والاستخارة والامتثارة اتخاذه، نبل 



نظرات

ونجاةالمعاطب، من وملامة عقل، وأمارة حزم، دليل 
التجبن.هتحب أه زن آم هل عين ؤ؛دا الندم؛ من 
[.١٥٩صران: ]ش 



العسضيالخيار 

َملخبارانمثري ا ٦
الصعبالخيار فيجعل لغضبه، يستسلم الناس س كثير 

.ءنادْ الحلول أول هو 

يحرصبل يديه؛ بين التي، الخيارات في يثرط لا والعاقل 
منها.شاء ما احتيار له نى يتحس جميعا؛ بها الاحتفاظ على 

لابدالعسأكري الخيار أو الكي، خيار فإن حال كل وعلى 
بل.الجمح ستفي أن بعد تماما الأخير هو يكون أن 

يدكتحت، هو وعمن لث، نفعن تدرأه أن استطعت، ؤإن 
الحكمة.تمام هو فدللت، 

بكلالسلاح استعمال ههنا العكرى بالخيار يعنى ولا 
العنف،.إلى اللجوء أو حال، 

ماالشاق الصعب، الخيار إلى يلجأ ألا منه المقصود ؤإنما 
ّبها الأمحاو ويمكن متاحة، الأخرى الخيارات دامت 

حيلةفما مركبا الأسنة إلا يبق ولم الحيلة، أعيت، إذا أما 
١ركوبها إلا المصعلر 

انإح،نجيلخ، يلا ن - حي نجاة الشر وني 



فقيران

ه.......
٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

٢غرائبالنفوس ٦
نفوسهم،؛ي النظر وقلبت البشر، طياتع ني تفكرمت، مهما 
فلن- قرأت ما ذك في وقرأت مهم، عاشرت من وعاشرت 

غراسب،من ترى إذ البحث،؛ استنفذت قل يأنلث، الجزم تهلخ ت
ببال.للث، يخطر لا ما النفوس 

سريعةالأطوار، غريبة التركيب،، عجيبة البشرية نالمفس 
سولأها.^١ ؤنقي0 بها ربها يمم أن إذأ؛ غرو فلا التقلمج؛ 

٨[.٧، ]الشمس: ودثوء؛ها إورثا ئأثتها 

منأشد يكون قد النفوس بعض مع التعامل فإن ولهذا 
منها.يفاحثلث، ما تدري فلا ألغام؛ حقل »ع التعامل 

منيكون ما غاية على يجرى الأحر بعضها مع والتعامل 
والراحة.واللطافة، السلامة، 

أولها، الخير ؤإيمال، المقوس، تربية في يرغب، والذي 
ودربة،دراية، إلى يحتاج - منها السلامة أو سياستها، يريد من 

مهذبة.وألمعيه 

سحسبانه في يكن لم ما لتلمي استعداد إلى يحتاج كما 
أسالها.وردود المقوس، غرائب، 



١م^ادب 

تكونند إذ شتى؛ أحوال تعتريها الواحدة النمز إن بل 
بهاتمر وند تارة، بالسوء وأمارة تارة، ولوامة تارة، مطمتتة 

كما- الواحدة اللحنلة في بل الواحد، اليوم في الأحوال _، 
القيمابن العلامة ذلك إلى أشار 

عنوفطمها النفس، يشأن العناية على يركد ما رهلذا 
الهاؤة.إلى وتقودها الغواة، إلى بها مع الي شهواتها 

وغراباالنفس، نهيات سمر التعامل حن على يؤكد كما 
يعودعما وتنأى الإنسان، ينفع ما إلى تنقاد حتى أطوارها؛ 

والأجل•انماجل قي بالضرر عليها 



يفيرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

rص ٦
فيالزلفى مدينة إلى ندم تقف لكدح ممري عامل ناجمب 

سنة.وثلاثين حمى على يزيد ما قل العودية العرية الممالكة 

القرآنمن محور بضع إلا يقرأ يكاد لا عاميأ وكان 
الكريم.

عالية،وأمانة كريمة، ننس ذا كان فقد ذلك، من وبالرغم 
سليم.وصدر فانحل، وحلق 

فيوقع وكلما ونزاهة، وتفان ياحلاص، يعمل كان وتد 
مصر.فى أسرته إلى أرسله المال من شيء يدْ 

مناهتمامه جل يوليهما فكان وابنتين، بابن رزقا وند 
محبيلفي يحتاجون ما جمح ؤإرسال والوال، التربية حيث 

.!•لعمم 

غيابه،فى زوجها حفغلت، عاملة صالحة زوجته وكانت، 

والعلم.والخير الصلاح، على الأولاد تربية على ونامت، 
إحدىمن سهاده الابن فنال الأولاد، كبر نوارتؤ ّوبعد 

منتخرجتا حيث، السنتان؛ وكيلك، وتزؤج، الصيدلة، كليامحت، 
.وتزوجتا الطسر، كليالت، إحدى 



ناجى

منومحسة وثناء، تقدير، محل عماله فترة طيلة وكان 
جميعسماملس.

الوقت،في مصر إلى الذهاب، قرر السن به كبرمحت، أن وبعد 
صيدليا.للعمل الزلفي إلى ابنه فيه جاء الذي 

كانلما والفرح؛ بالترحاب، نوبل مصر إلى ذما ولما 
محيىمن وووحته هو كان حيث يلده؛ أهل عند المكانة من له 

مشكلايت،حل في المر-؛ع هما فكانا الكلمة؛ وجمع الإصلاح، 
جاور0.وما حيهما 

فىابنه وعمل ممر، إلى ذهابه من سنوالتؤ وبعد 
تلكفى رزق الذي ابنه ليرى الزيارة؛ إلى جاء — السعودية 

بمولود.الفترة 

اللتل؛مح، إلا يرام لا وولدْ الشهر؛ ئرابة الرش مح، ومكث 
،احتلافعلى الناس من أحد لزيارة يذه_، وهت، كل في لأنه 

•بمغرونه من أو منه في هم من أو منه، أكر هم ممن طقاتهم، 
بهم،ؤيتمل عنهم، أل، يمنازلهم يعرفإ لا والذين 

وتجديدالمحبة إلا ورائها من يرجو لا خالصة نيارة ؤيزورهم 
الصلة.

بمقدمه،يفرحون فكانوا ؛ ذلك، منه يحلمون والناس 
شوفهشدة من وأيكاهم بكا وربما المجلس، في ؤيصدرونه 

محلفته.وعا 



ئظرات

عليهوألحوا النوم، وقت جاء إذا أنه عليه لاحظوا وتد 
لأحديوافق ولا الاعتدار، أشد يعتدر كان عندمحم المييت في 
ولده.ست، إلا ست، له ليس أنه *ع 

طيلةينام لا إنه ت نالوا أصحابه وبعض ابنه سألوا ولما 
.اذراعه على الصغير وحفيده إلا القترة تللث، 

يستهنيمن وزار يميه، ولع نيارته ونت انقضاء ويعد 
يشددونوالناس عينيه، من ثنحادر والدمع ومحافر منهم، نيارته 

السنة.في م؛ ولو الزيارة بتكرار عليه 
شاكرأقانعا راصيا كان أنه الرحل ذللث، محيرة من وكان 

.بدكره لاهجا لربه، 

أنوأسأله أؤيد، ما كل ريي أء0لاني لقد ت لي يقول وكان 
الأمنية.طْ بعد أمنية لي وليس يئبمي، وأن عني يرضى 

عاشالذي اليسيهل العامل ذللث، محيرة من مجملاُت، هائه 
أوتريب من حالعله من لكل ومحدأ بيته، وني نفسه في سعيدأ 
بمد'

اوروعتها الحياة، جمال أن في درمحا تعفننا ومحي 
يالرصا،هو ما بقدر والثرْ التكاليا، في ليس - ومعادنها 
بثمن،نمير لا ثروة الناس حج، أن يرمحا وتحعلينا والقناعة، 

سءتل.ك يجدون ما وبقدر الحجه، من تعطيهم ما بقدر وأنلث، 
منتستحقه ما يععلونالث، - لهم الخير وحبإ الصدر، سلامة 
والإجلال.والإئال، اس، 



ناجى

أدرك®ما ت قال حينما ة؟لفل عياض ابن المميل وصدق 
الصدور،سلامة ولكن صيام، ولا صلاة بكثرة عدنا أدرك من 

للأمة*.والمح الأنفس، وسخاء 



يفيرات

٣لإحداط ا ٦
وممدانبالنتص، الشعور من مركبة حالة الإحساءل 

منبالخروج التفكير وترك المثيء، بالوالع والرمحا الأمل، 
المآزق.

غتلنمان؛ إنمنها لم ييكاد لا المحالة وتلك 
٠ومجتكثر 

يرحبفالذي لأخر؛ إنسان من تمماوت لسها مدة أن كما 
ماليهميهجم - وفادته ؤيكرم ذراعيه، له ؤيفتح ؛الإ"م-اءل، 

يارحه.يكاد ولا الإحاٍل، 

الإحاثلأن فيرى الحالة، نالك* •ع الصامل يحن والذي 
البدوتعتري التي المارصة الأمراض شأن شأيها عارمحه حاله 

أندون متجاوزه بل الإح؛اءل، ن كشرأ يعاتث فلن - تفارقه ثم 
هوما لمقاومة له يانعا سيكون يل عليه، مييء اثر له يكون 

منه.أشد 

التوكزالإحباط: مع التعامل حن على يعين ومما 
والشماسافه، بشير والرمحا بالأمجاب، والأحد اش، على 

شتىعلى المفس وتوطين الشؤون، من شأن أي فى الخيرة 



الإ،صاد

ذوىعن والبعد المشرقة، النفوس ذوي ومماحبة النواب، 
حراتجتث، ماصة أسلحة ذتااائ، المظلمة؛ الكزة النفوس 

التفاؤلا.وأنوار الأمل، بذور مكاثها وتزيع الإجماط، 





جرحي؟افأوسع 

يشعكي فرصته؛ قيه الولأعطوا سمعوا، ما يأصعاف لقوبلوا 
الجهود.الزقه طيعته 

إداالمعنى هذا تصوير في الحربي الحكيم أحن ولقد 

حنقايي رجالأن يفلس حض أنثنها أدياء عن لأعرصى 1^( 
صدئاأنه أناس وقلن منل له حلاق لا سفيه جواب أحشى 

منحفلها الجهل عن الإعراض حملة أخذت ولو 
ففاياالمحاكم عن ولطوت كثيرة، ءداوارت، لوودُت، - القوس 

تحصى.لا 



نظرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

٢اسحبمثجإلصض ٦
في- وهي والإخفاهات، للنجاحات نسح ميدان الحياة 

.فيهاالسعي أراد من لكل ومجبذولة محايدة - نمه الوقت 
وئؤئ>'آليق حو ^١^ ت يقول - ثناؤه جل - الحياة ورب 

 •_[.]٢

ع،لآء'؛١١،  Cjتءى عثو يذ هتوء ئد جي ت ؤيفول 
[.٢٠: ]١^١٠محنك. ئث 

بماوملاها الحياة، هده اغتنم من الموئق والرابح 
الماس.ؤيممع اض، يرضي 

وحطه.رفعه الماس همم فيه تتفاوت مما وهدا 

وتفاوتالنجاح، شأن في يكون ما ههنا والمقصود 
الكبير.المجاح وهناك ١لم١ّنير، المجاح فهناك فيه؛ الماس 

اليسيرة.الجاحان وهناك الكثيرة، الجاحان وهناك 

يسيرة.كانت وربما نجاحات، مجموعة إلا العظمة وما 

إذكيير؛ ممّ، إر يحاج الكسر المجاح أن رب من وما 
عامةأو ناصرة، فردية نجاحات يحقق أن للإنسان يتيسر ند 

٠متعديئ 



كبيرقلب إثى يحتاج النجاح 

سبيلفي الإنسان يذله جهد فكل ُالهين؛ ليس أص وهذا 
سماءفي به يرتفع عمل هو - حوله بمن أو ه، سفالرني 

درجات.والمجادة الميادة 

سهضالذي المجاح ذاك هو الشأن كل الشأن ولكن 
ذلكإن إذ كثير؛ جمع يإصرْ القيام في ليشترك جمعاء، بالأمة 

العمل،على نتعاون كيف تعرف كسرأ ئلوب إلى يحتاج 
صيعكل رأت في سعيها ونعى استمرار0، سيل في ونتعاصد 

بنياتعن الطرف وتغض وتتغاصى الغايات، بلؤخ دون يحول 
كيفيةوتعرف تقطعه، أو العمل، تنهلث، ريما التي الهلربمحا 
والجفواتالمتقالبة، والأمزجة ال1حتالفة، الهلباع مع التحامل 

منالحرص كل وتحرص الفرص، اغتنام وتحن العارضة، 
فييشارك من لجميع الموز يد مد وعلى أحد، كل من الإفادة 
تالأول فول حد على النجاح 

شعاببغير الرائي ينهض لا فإنه إليلث، أقاصيهم فاصنم 
ونيلالمأرب، ببلؤغ جديرون فهم كذللث، كانوا فمن 
فيالبركة وحلول والمزه، للكرامة مستحمون القاصد، 

*رهم عما وأ لهم، ما عأ 
الأمةشأن في كان ما عاى الكير اسح يقتصر ولا 
الموسمسات،كنجاحان ؤليبة، نجاحات هناك بل جمعاء، 

جرىوما ذلكر، فكل الشركات؛ ونجاحات الأسر، ونجاحات 
عملوتقدر الخوافب، في تنفلر كسرة قلرب إلى يحتاج مجراه 





قرآنيةإشارات 

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

٣!شأراتقرآنية ١

بمادومن أممت ءض -• الى عت-  ٠٥اال ن- ١ 
تربهميعني ؤإنما عصمتهم، ذك يعني لا ؛؛ ٢٨فاطرت ت آلثلة؛إه 

فيونوعهم حال أوبتهم وسرعة معاصيه، عن وبعدهم افه، من 
الخطأ.

كجأن :انزا فبم ل1َِن م الى تمالاش- آ-ق
[١٧، ١٦بمد آ'مح، عي أه أة آقدتأ . . ئلوثم. 

.أثار عليها تراكمت، مهما القالور>-، حياة من يآس لا 

عما٤؛^" آه ثصيى ءؤوثُ -• الى تع- افه ال ن— ٣ 
[.٤٢]!^١ميم: .ه ؤ الثلنيؤن. بمثل 

لهميطسب، وكيف، قلوبهم! كوة ؤيا لمين، ١^٧ لغفلة يا 
وعيد؟!الوعيد هذا انعي عيش؟! 

ءقأمرألء ين إلثيج ألمإفك؛ ويرث -ت تعالى - اش نال - ٤ 
i0ع أظ إلأ ٩ لا آثثُ أدثدا أن تاي،ٍ ثن بئ ثن 

٢[.]الحل: 

مىنالتي، اكٌل، سورة ُّفتتح قمح، التوحيد نعمة هدمؤى 
نعمة.كل على النعم سورة 



نظرات

لمزه؟حئ إؤ ت الأية هذه من نميسئا ما — ٥ 
لها؟اسملة من أو بها، العاملين س نحن هل 

أثهمتما آس إق ؤوف1؛و\ -I الى عت- اه ال ن— ٦ 
[.٣١]\محو: @يم صثرث إلأؤ أس 

وفعلالواجمات ترك من واجمة ت تربتان التوبة 
المكروهات.وفعل المندوبات ترك من ومستحبة الحرمات، 

ؤمثدّيىء ءىلا ؤبمإنث ^^١ -• تعار - اممه نال - ٧ 
٧[.أغار: وعأئاه 

والحلم.الرحمة انعت العلم اتسع إذا 
.٣[ ألوُأ،ه\ظ\ز و،اإفي ^لقةو، ^٠١^ تعالى-ت - اه قال - ٨ 

أنوالمحيح واحد، والتوبة الاستغفار معنى أن يقلن قد 
ذلكعلى ؤيترتب فرها، عشرين من يقرب ما الفروق من محنهما 
٠وحلاف أحكام 

ثدييآلوي، ^؛^٠ آلع.نلأ ^ ٠١٠^'تعالى - اض ال ق— ٩ 
٣[]م: .ه أيببل ه م ه ^ لا آدئ< ذك، أأثاُأ، 

فىعالية مهنالما معاد؛ ؤإثبات وتوحيد، وترهيما، ترغسيا، 
معدودة.كلمات 

ومريمالكهف سورتي ترتيب في التناسب من لعل - ١ ٠ 
الأولء.كر١uت ذكر من شيء على احتوى منهما كلأ أن 

مريم؛سورة فى ظاهرة تمارينّه.ا بكافة الرحمة — ١ ١ 
الرحمة.محورة ت نمى أن لها فحق 



إترآ'تجتإشارات 

.هسمزى لا فها ونم ؤنئ فتهظ ؤء' هؤلاء -  ١٢
يلمة.٤٠ما هم ٠^٠^ يا بم نك وأول[ ١٠٠؛ —١٠]؛V؛

الغبن.أعفلم و،ّا البون، أبعد ما [ ٠٧]_؛ 
الأعداءكيد من رباني وصمان أمان والقوى الصبر —  ١٣

يماأس إن ثية 'هدئم بمثًفم لأ رثتتوأ ت-هدأ ؤن1ة 
[.١٢•ءمرانت زآل محي بمتلوث 

وقدمكنونك، ببعض أحبابك لخاصة مضي نل س ١ ٤ 
مركفيعالم الحق إلهك< أما تهليعون، يلا وند ينفعونك 
عاتئ^ومحفل جهنثوأ محرك؛ وكشف نفعك وبيده ونجواك، 

مبن متر ثة ما نثتم ثؤر آس محن ^^٤١٠ - ١٥'
[.٢١]الود: أده 

وتدينه،يعلمه، ثقه هدا؛ بعد ه ينفيغرر الذي ذا من 
ورحمته؟.الله نضل إلى نفلر دون وصبره 

Mآلائتء أء r، ه- سة r؟؛؛ ؤ؛؛كي .  ١٦
ونانتهمالعاحلة، في الأنعام ماووا [ ١٢]مجحمد: ثم م؛وبم، 

وص

لناشمع التي ور والالأيات أن الملاحفل من —  ١٧
تال>ورأنها - والوتر والشفع والهلواف، الفجر سنة ني قراءتها 
اكلاثة.بأنواعه التوحيال حول صراحة 



صوقءٍ^سسٍٍدصٍثإث
سم}\ة ءم وو ّءق ثققد 4 >امحق -  ١٨

-٠*٢ تالت_«نماء: بمةمحك؛ا.ه  ١٣قاهمم قة *آ ؤظك. 
طضتى تنع الدهر من يومأ هالْ محلرقت عل ثرى [ ٢٠٧

•وتجيروظلم؟ا

أدقناأٌئى وك إبمار؛ والطاعات عس، المعصية -  ١٩
.٤٠قمحموة ئم ؤ، تدطهوأ ألسءكتي تى ثليم ثثيم ^١ 

[.٢٠١]الأمواف: 

أحدتلو [ ٢٣٧]البقرة: سةأه هنذ  ipwوي - ٢ ٠ 
ولوئدتمردان، لقاممت، القرTتي الأدب هدا من حظها النفوس 
الطيم.الأدب بهيا التفريط سوى لها ميب لا عداوات 

ثئ•؛محعا ءؤقثثه> -ت تعالى - نوله ني -  ٢١
أنإلى إشارة [ ١٤]ال-«دش-ر: بميوه.ه ب مم إأئمحّ ءوى 

والعكس.والاج؛ماع، الألفان لدوام ّيب المقل كمال 

كتهتئلما مهدكؤ من -  ٢٢
الأيأنهذه امتضّرما لو [ ٣٠]الشورى: عزكم.ه ييتمحأ 
النعماء.من يفوتنا أو البلاء، من يصييئا مما حزعئا لما تماما 

والمطريالرحمان، المرآن بالغيث ايشرن —  ٢٣
;ئثظأوكلأبىثاظأثظj يخل أك وم اساب ؛

تلن>ثت' [، ٢٨]اكررك،: 0< محي ولأ أه 
[.١٧٣]الثعراء: 



إسارات

أنالعلماء أحد من ه مجالفي الولاة أحد التمس ء  ٢٤
بتآم ين ثتز ؤؤح ت اف نول فتلا القرآن؛ من شيثا يسمعه 

منالإعجاب موقع ذلك نونع ا،0؛ا عمران: ]آل .ه . لئؤ. 

'YO  . ٠نن ٍق تنم ^١ ^١ ومحك ؤأك^)
هذهأثر لعظم يا [ ٢٠١]الأعراف: ثممون.ه نم لإدا دْ؛فثوأ 

التقوىحمى إلى الشارد ؤإعادة الرجاء، أبواب فتح في الأية 
الأس.

للإنسانملازمان جبالثان وصمان والضعف الفقر . ٢٦
آلامننؤو-ظى [، ١٠طر: Li]المدإآ-«ه ^١؛^ عنه ينفكان لا 

بالغنىإلا قوة ولا حقيقي، غنى ولا [ ٢٨]النماء: ضمينا 
العظيم.العالي الحمير 

منالج أعمال مجن الفراغ بعد اش ذكر س الإكثار -  ٢٧
آهةدحقئإ_أ يكيشر ^^١ وأزكاها القراات، أقفز 
••٢[.سم0■: ذْقثم أكني آر تاثآتْم 'لإئإ 

وكيلك،الغ1الم، دياجير بدئت الشمس أشرنت، إذا ء  ٢٨
ؤوهيوالجهل الخرافة غياهب فتنجاب تشرق؛ الإسلام شمس 

٨[.]اكف: محقمت ؤثز ي؛؛، مم 
استطاعتهحب به أمر ما منا واحل. كل فعل لو - ٢ ٩ 

ماسأوا ؟؛،؛I والأجل الحاجل في لنا حميدة الحانية لكانت، 
[.٦٦]النماء: تؤيتا وآني ئم ح؛ئإ لعاير يدء 



نظرات

ساؤنيتءاي محن يئت نظإ وما سأ؛إ، ؤ، ظن ^^١ — ٣ ٠ 
[٦١تيوست .ه . • نيه مجبمون إل 'مؤدا عوؤ عح، إب م{ بن 

[.١١.ه محي لأ جو الأية؟ هده من المفر أين 
الفوزوعلى السرمدي الثاء على يطلق الفلاح .  ٣١
جيماآف إق ذلك إلى سيل والتوبة الأكر، يالمهللوب 

[•٣١^ ٤١أثؤ،مح أو 
ل\ض:الين.i آلو و ^ آس ء ظ .  ٣٢

ؤيملأالشك، جراثيم يستأصل الذي البيان هزوا لروعة يا ٩^١[ 
ؤإيمانآ.وطمأنينة ثقة القلب 

نيكامنة المج سورة خلاصة إن ت قلت إذا تالمر لا _  ٣٣
؟١^ه ؤثوJا َه محا أسَ ؟[ل ق الي بم- ه قول

[.٣٧]١^: ٠^^ آفئ 
منالأقاصل بمراuة الأمر القرآنية: اللطاف من .  ٣٤

منمنهم بمدر ما على والصبر والعبادة، واكءوة العلم أهل 
[.٢٨تالكهم<: و؛ةبه يلموث آل؛ن خ سش ببخر تقصير 

الأعرافخ:وفي ]•٦[ ه بغث ءؤةسج1رق البقرة: فى ء  ٣٥
اء،المسحروج بداية بجاس: الانلأن [ ١٦٠]ءؤآنء؛مشه 

فورانه.قوة والانفجار: 

وأجملالقول،، مجن بالحن متهلقلث، يكون أن جميل —  ٣٦
لحنحل أؤ ينولؤأ إمتادك، جوؤ بالأحسن• يكون أن ذلك من 
[.٥٣]الإ...راء: يئ؛أمه بج آيتتثن إن 



مآسةإشارات 

بينما ؤيولف الفتنة، دابر يقطع الحن القول —  ٣٧
حسناه!لئامي الناشرة النفوس ؤيدني المتنافرة، القلوب، 

[.٨٣]الغرة: 

^^١٠تحريثه الشيطان على ؛في العن القول —  ٣٨
آلأتلنإن ييم يمع آلسثن [ن أثأتن هة أؤ يئوؤإ إمثادى 
[.٠٣لالإّراء: وه ئثا ئ ص 

لاس:ثيدًا. ص وؤومحأ تعالى: - فال -  ٣٩
الثر!أبواب، ؤيد الخير، أبواي، يفتح السديد القول ٩[ 

ونجننئحنن الكلام ومن مريضة نالمالوبؤ حديثالث، لطف 
.هءنسوى ئم و\ؤ؛0 أتمإ أيوين مع أقن ؤإ0 - ٤ ٠ 
ورعايته.ولأييال0، بنصرْ، معهم [! ١٢٨]الحل: 

والإحان.التقوى بوصفي مقترنة حاصة معية وهل.ْ 

محإداثنبا آمحي يمد بمثون آقبى آؤتي ؤوصتث؛اد - ٤ ١ 
الآبات٠ازه ه[ ٦٣ان: لال_فرووه ٠؛!^؛ ئاؤإ آيبمنبممحة تاتهر 
الله.وحدانية على الدلائل سياق فى جاءمت، 

منالمذكورة وأوصافهم العناد، هولأم أن ؤيّبا ولا 
.هث افه وحدانية عر الدلائل أعظم 

ردوثآهآؤ مبأ هثن حظ؟ ثبمؤ شم ؤت1د؛ -  ٤٢
منها،بأحسن ان! والإحبمثالها، ردها العدل! [ ٨٦لال_ا»ت 

العبارة.ولهليفإ والمثر، الحفاوة، بمزيد وذللث، 



نفيرات

[٢٧راء: ]الإ-إ-ئون ي إي ون -  ٤٣
دنياهفي لصاحبه حظ لا الشيطان؛ لوحه خالص عمل اكذبر 

وأخراه.

آجرولا محمية غير من به تجود مجا المرام، ثر 

سورةختام ني حاء أن المور ترتيب لطيف من — ٤ ٤ 
ؤعيلؤإءامتؤأ آمحيك^ ^إن ت المودة بهما تنال يبين ليكر مريم 

أوائلوني [ ٩٦م: ]مريودا.ه الرءس ثم سثجثل آمحبميا 
عليهألقيت لشخعس يكر طه سورة وهي تليها التي السورة 
.٠موس وهو هك الد من المحة 

ثاسَكث ثوايِ آلتجد ثبماته  'جسماتث ^١.؛؛؛^؛ -  ٤٥
تو؛—ت:]الأذله هت مرن لأ آس »ةيي i، نبمهت ا'لآنج وه اس 

بالإيمأنيفترن لم ما اطه عند الخيري للعمل قيمة لا [ ١٩
الصالح.والعمل 

Uإلا وصدقه القرآن عظمة دلائل من كن لم لو -  ٤٦
وترتيلأ،وتدبرا، وحفظا، تلاوة، به لمين المعناية من يشاهد 

همحلية ك ئ، ءو' زه هن % لكنى؛ - رطائ 
٩[.]الحجر: 

كتم،أو اكافض، على مشتملة محرفة كتم، من هدا أين 
عليها؟!العقلاء اطلاع من خجلا أصحابها بها يتوارى 

[.١٩٥]الغرة: .ه ألميثن بجب أس ان ؤ؛محؤا -  ٤٧



قرآنيةإشارات 

نعلبمثل - إسعادها إلى ومعي نفه إلى أحد أحن ما 
السبات.وترك الحنان، 

٤٨  - j،^ ه٠ أف. أثالم تيرن ي قك بمغنحأ ءائما لمحذ.
[.١٤لالج1نة: 

امح،والتبالمفح، اس نالأولى الإيمان أهل 
المحاق.عالي الصدر وسعة والإحسان، 



لظرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

سُُماكبوية السوة 4ن إشارات ٦^٠" 
مقامعالي التجمب أن النبوية السيرة أمرار صن ٠ ١ 

له.الحب ومزيد فضائله، لمث محببا صا-مها؛ 

ولاللدماء، صاحبه تعظيم زاد الإيمان توي كالما - ٢ 
وليءعادوم<، أو الإيمان ناقص إلا ااال>ماء بشأن يتهاون 

القتل.والمتالث،؛ اكالث،،ب مد اراإلآي«ان الحديث،؛ 

يسمعوهو هي العباس شعور كان ماذا ترى يا . ٣ 
اعم؟ يا عم يا له؛ يقول . افه رصول، 

إلاأحد امتصغاْ ما ءانه . سينا وصم، نى جاء ~ ٤ 
أتٍاعه.محن الكرام شأن وعكدا عليه* الناس أكرم أنه ظن 

لل*ؤإن أيومها اطه إلى الأعماو ارأحم، كان إذا . ٥ 
محيرة؟داتحة كانت، إذا فكيف 

 ٦ - U ٠الاوالحوار الرد حال الإنسان يتدكر أن أجمل
يومشقعاء ولا شهداء يكونون لا اللعانين ،رإن العفليم؛ الحال.يث< 
مسالم.رواه . ٠٠٠١٠٠١١

فدرحيه لصا العازر والتماس الخلآ، وفؤع من التشت، - ٧ 
حاءلج،ا.يا عاوا ئى حملالث،  ١٠٠رفح ن؛وي أدب ~ المستطاع 



ادنمويةايسرة ءس 

الصالحالعمل إحماء عيتاءا ففاضت خاليا  Hulاذكر — ٨ 
ه،حبه البكاء عالي هذا حمل فالذي المصاصة؛ أساب من 

.إحلاصه كمال على ذلك دل عمله أحفى فلما إليه؛ وشوقه 

ضيمهأ:نليكرم الأخر واليرم باق يؤمن كان امن - ٩ 
شاملهو بل فحب؛ الإؤلعام مجرد على يقتصر لا الإكرام 

وبعدشأنه، مجن ورم له، ؤإمعاد للضيم،، إعزاز فيه ما لكل 
صفوه.عليه يكدر ما كل عن 

ماذاذكرني*: إذا معه رأتا يي عبدي ظن عند ^١ ١٠- ١ ٠ 
الكرم؟!هذا من أكثر المزمن يريد 

فيكالمجاهد والسكين الارث عر ,^، ٠٧١٠- ١ ١ 
ضلرأ.لا والصائم يفتر، لا وكالقائم اف مييل 

أناض اض البر؛ حمعيات على القائمون أيها لكم 'لوبي 
عندكم.العاني هذه ئرد 

أناالقيامة يوم حاء يبلغا حض جاييتين عال امن -  ١٢
البنتان.I ن والجا ا أصابعه وصم كهاتين، وهو 

رعايتهن•على ونام بالبنات، رزق لن بشارة أي؛ 
منها*تهاخلقارصي كره إن مزمئه؛ مزمن الأيمرك -  ١٣

آخرا.

-أيضا - وثهلود الأزواج، تعامل في ة نقيعامة قاعدة 
الخلق.سائر معاملة فى 



نظراتر

لتاتهم>ا.خياركم ®خياركم - ١ ٤ 
نهيذلك من خلت خيرية وكل المزل، من تبدأ الخيرية 

نانصة.

. o_a1عر أست الدي آجرأ أعظمها . .->.١٠
عنهؤيغاب أحنبي، فقير على أنفق إذا الإنسان يفرح 

أهله.على يالممة فرحه 
بمااث وسه كفافا، ورزق أملم، من أفالح اند -  ١٦

.آتاْاا

أمعدنهو حاله طْ كانت، مجن أن في نص الحدينا هدا 
الناس.



كنت<حيثما اك ءاتق حديث: مع وقفات 

^^٢حثا اض »اتق حديث؛ مع ٦وممات 
وحالقتمحها، الحسنة الميتة وأنح كنت،، حيثما اف راتق 

وحسنه.\ذتر4ذي رواه ا حسن خلق اكاس 

بالعنايةحدير الإملأم، مدار عليه عظيم حديث — ١ 
.والاهتمام 

الأوليين،الجملتين في اش حق جمع الحديث هدا - ٢ 
ممدالحقين ؛هل>ين قام ومن الأخيرة، الجملة في الناس وحق 

الدالئن*بسعادة حريا وكان بالدين، تام 

نشرحهعناية؛ أيما الحديث بهيا العلماء عني ولقد — ٣ 
ثلاثفي والحكم* العلوم احامع كتابه ني رجب ابن الحاففل 

-•والأرناووط■ ياجس طبعة ش كما - صفحة ومتين 

القاسمأبي موال على تيمية ابن جوابإ مدار وعليه 
نيوأعاد أبدى حيث المغرى؛ بالوصية المعروف المغربي 

العلم.غرر من عليه يحتوى ما وبيان شرحه، 

شرحاالحديث هدا شؤح حيث عاشور؛ ابن المسخ وكذا 
.L-u_

المسالمينمن كرا أن الحديمحا هنأا ميزة — ٤



لثيران

إلىماصة الحاجة أن غير الجمالة، حيث من ؤيفهمونه بنصه، 
أسراره.على والويوف فيه، التفقه •زيد 

علىؤيفتح الأمل، النفس في يثيثؤ الحادث هدا _ ه 
فيالمتضسهل المعيار ؤيععلي والعمل، العلم من أبوابا متأمله 

الناس.وسائر وحالقها، النفس، »ع التعامل 
ومنهاجسمو، ومعراج حكمة، منبع الحدسث، هذا - ٦ 

اعتدال.وميزان ثرفظ، وميثاق أحلاق، ودستور حياة، 
والمعلمإدارته، في المزول يحتاجه الحديث، ا هاو - ٧ 

تربيةفي والوالد أحكامه، مقطع في والقاصي درسه، قاعي في 
لرعيته.سياسته في الأعلى والرئيس أبنائه، 

وزوجه،والديه، مع تحامله في الإنسان ؤيحتاجه . ٨ 
ومخالفيه.وموافقيه، محخالءلي4، وكافة وزمجلائه، وأرحامه، 

جلوتهحال وفي ُإفامته، سفره حال في ؤيحتاجه - ٩ 
ومعصيته.طاعاته حال وفى وحلوته، 



اووعاء

r ٦
والجمالالجلال على تشتمل والسنة الكتاب أدعية - ١
والابتداع.والاعتداء التكلف عن الملامة وفيها والركة، 

واردةتكن لم إذا الأدعية صحة عدم ذلك من يلزم ولا 
ولوالاعتداء، من سالما كان ما المحح نالدعاء ؛ ٤٠٣٧١في 

لمكنواردأسمه.
بركة،وأكثر وأولى، أملم، النروعة الأدعية كانت، ؤإن 

•بالإجابة وأحرى 
فمن- للتمر مسا ؤإحلاصهم الضعفاء دعاء كان إذا . ٢ 

حيرالغوي فالمزمن ؤإحلاصهم؛ الأقوياء دعاء أولى باب 
حير.كل وفي الضعيف، المزمن من الد إلى واصا 

وشواهدالأعداء، لواجهة الل.د أعغلم من انمءاء ء ٣ 
.وجالوت، »ilلوت، قصة في كما تحصى لا ذلك، 

فأتمومتر؛ وعامة يئعمة •سالث، أصحت، إني *اللهم - ٤ 
هذاتحت، يدحل كم أ لله يا وسترك® وعافيتالث، ستالثؤ علي 

إحمازف.يمكن لا ١^، !لأساف من الدءاء 

يععلىأن فإما - اض بإذن - مضمونة الدعام تمرة - ٥ 



نظرات

أنأو مثاله، السوء من عنه يصرف أن أو محسأل، ما الداعي 
الاحرْ.في له يدحر 

.ولدائدها المناجاة أبواب ينتع الدعاع — ٦ 
إليه.أمر0 مفوض عليه، متوكل باه، مؤمن الداعي س ٧ 
لميتث ؤءاو الاستقامة؛ ت الدعاء إحاية أسباب من — ٨ 
.[ ٨٩ت ]يونس •ه . فاستقيما. دعومحيا 

أمهاتها؛في داخل انمادات، لث، الدئء -٩ 
العج.وكنْا الدعاء، أفضل على مشتملة 

الصيام.حال في مرغب الدعاء إن بل 
-الإلحاح وشدة الملسن،، وحضور الانكسار، .١ ١ ٠ 

الدعاع.لإحابة عفلمى مفاتح 

ؤيمدكوالكرامة، والغنى بالعزة يشعرك اكءاء  ٠١١
وطمانينة.بال راحة  tiLiؤيملأ؛والإعانة، والقوة باللعلمح 

تدرىلا مكين؛ حرز في نودعة كون الدعوات .  ١٢
•اجتنالها وقت يحين متى 

أطاعفإذا الأنيقة؛ الدعاء اض يرفي يتقلبه -انزمن  ١٣
عليهفدر ؤإذا المغفرة، ربه سأل عصى ؤإذا يتقبله، أن الاه دعا 

المزيدافه ّأل النعم عليه درت ؤإذا له، يومح أن سأله رزقه 
ثقلقنازلة به حلت، ؤإذا بالشفاء، دعا مرض ؤإذا فضله، من 

الغيوب.بعلام استغاُثج ظلم ؤإذا المكروب، ئقلق 



الدهاء

حقله من حق في التقصير معرة من يقيك الدعاء - ١ ٤ 
له*فادعوا إليك؛ إحسان ذي أو تريب، أو والد، من عليك؛ 

.كافأتموْا فد أنكم تظنوا حس 
والصغيروالفقير، الغني يملكه عظيم كنز الدعاء —  ١٥
والمسيء.والمحن والكسر، 

أحواله،شتى في الل.ءاء يلازم من - بمحق - المؤمن -  ١٦
ملباته.وسائر 

[،١٨٦دءاإ،يم إدا آثلع يعو• أبمث، ء  ١٧
لكم®أغفر تغمروني *ام•٦[ لء_اذر: ووه آسؤما 

ونيررامتكأطعمكم® *امتطعموني أهدكم® *استهدوني 
أكنكم®.
الضمانات،هازه بعد نريد وماذا الكرم؟ هذا يعل كرم I أي 

شيء•كل ملكويت، محدْ ممن 
الفرصة؛مضياع الهمة، بليد إلا الدعاء يانع لا -  ١٨
الدعاء®.عن عجز من الاس ذ*آءجز 



نظرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

٢فيالإ٠لأح 1
لمصالحةعى نأن والوطنية الإصلاح روائع من - ١ 
أحد.بك يشعر لم ولو وأمتك، وبلدك، أهلك، 

تممواء بالإصلاح، بمرح من هو المخلص المصلح — ٢ 
غءرْ•يد أوعلى يدْ، ض ذلك 

الهلييةالمشورة ؤإبداء الكمؤ، تعيين في التسبب — ٣ 
منالعفليمة الأبواب به تفتح مما - المفيد والاقتراح 

الخير.

وعقائدهملمين الميأديان المتعلقة الأصرار إزالة — ٤ 
التراب.ؤيعفلم الأجر، فيه يتضاعف مما وأحلافهم 

وبينالنفس، هوى من قاري والتجريح النصح بين - ٥ 
يخففهنفز الحق ولكالمة الأنانية، من فاصل والجور الحيل 

الصدر.معث ئخليها ومرارة الإنصاف،، 

الغابرالتاريخ وفي القرآن، فصص في النفلر - ٦ 
كل- والمتقين والتقوى والفلالين الفللم عامة وفي والحاضر، 

والكسل.اليأس جراثيم ؤيجتنذ الأمل، يعتر مما ذللشا 



الإصلاحفي 

يخافلذلك سوداء؛ سحائب الأجواء على يخيم — ٧ 
حافظاه أن استحضرنا ولو الإسلام؛ مستقبل على لمون الم

.وطمأنينة ثقة فلوبتا لامتلأت نوره رمتم دينه، 
ولاناصجة، حميرة آراء تتطالب الأحداث سخونة — ٨ 

محترقة.أو فطيرة آراءأ تحتمل 
يهجالتي والأحوال الأونات في حصوصا بنا يحن — ٩ 

على- نستطع مجا غاية - نحرص أن - والتوتر الاحتمان فيها 
.أقلامنا تخطه وما ألسنتنا، به تنوه ما صبْل 

بالدينالقائمين حال في ينظر بأن يقتضي العدل — ١ ٠ 
وفيهم أنففي وأحكامه لأوامره والمنفذين القيام، حق 

•ووقارا إجلالا القلوب يملأ ذلك فإن غيرهم؛ 
أوقنت - الإسلام إلى المنتسبين بعض انحرافات — ١ ١ 

أوالدين، على تحب أن الأحوال من بحال يجوز لا - كثرت 
علىتحول الانحراف وتبعة منها، براء هو بل به، يعاب أن 

•أنفسهم المنحرفين 
الاتصالوسائل في الهائل التطور مع أحوجنا ما -  ١٢

•وألواننا بحواراتنا الرقي في لذللث،؛ مواكبو إلى 
موعة،المالمواد ر ثفى احتابن بين ما ستان "  ١٣

الرحمن،رصا به يبتغى أحدهما المرئية؛ أو المقروءة، أو 
.٥١١٥٠^^١١لوجه حالص والأخر 



يقلرات

جمععلى الحرص كل يحرص الصادق المملح - ١ ٤ 
ؤإثارةالصدور، إيغار ص والبعد القلوب، وتأليف، الكلمة، 
الشحناء.



قاتفى ئظرات 

٦٣٣المداقة ق نخلرات  ٠٩٩
الاحرْ،في ونعيم الدنيا، ني محلوة بحق الصديق — ١

حرةمن وأن المتقين؛ إلا عدو لبعض يعضهم الأخلاء أليس 
حميم.صديق ولا ثانمن من لهم ليس أن الكافرين 

العيون،نظرات من ئعرف أسرار الحمة للمداقة . ٢ 
البهلولة.ومواس الأفئدة، وخفقات 

المعلعم،القدر، محامية عاؤلمة الحقة الصداقة _ ٣ 
مجندة.حنوي فالأرواح والملائمة؛ المشاكلة على تقوم 

الأيام•كرور ولا الأحوال، تغيره لا العاقل الصديق - ٤ 
يتغيرولا يلوي لا الود على وتلبه الراميان* الجبال تزول 

البر،يزيده له، تتكلفا لا من هو - بحق - الصديق — ٠ 
.الجفاء ينقصه ولا 

كنود.عاذل لا شاكر، عاذر - بحق - الصديق — ٦ 

الخالصةالصداقة أن اعتقاد الشائعة الأخطاء من _ ٧ 
أثماعلى يحمل ذللث، في والأشعار الأثار من جاء وما مفقودة، 
بأصحابها.خاصة أحوال 

منالتوحيدي حيان لأبى ا والصديق ااالصداتة كتاء.با ء ٨ 



نفيرات

حسينالخصر لمحمد ومقالة يائه، في مألف أمتع 
ذلك.ش كتب ما أجمع من 

وعلاقاتهصدائاته في يمرط أن ينبغي لا ء ٩ 
أوسامي شأن حول النفلر وجهات في اختلاف لمجرد 

المواقف.كب من أولى القلوب كب يياصى؛ أو اجتماعي 
نوازلحول للكتاية فرصة لي اض ييسر أن أتمنى — ١ ٠ 

منوباب إليه، الحاجه ئمس طريما موصؤع نهو الصداقة؛ 
.محلرقه إلى الدواعي تكثر لهليث العالم 

تزددلم فإذا مالك؛ رأس وأصدقاؤك أحبابك، - ١١
مالك.رأس على نحاقفل- أن س أقل فلا ربحا منهم 

ذللئ،فان - __L ءال.ورأ مواتيا صاحبا رزقت إذا —  ١٢
كرامته.تهدر أو حقوقه، في مصر أن يعي لا 

وثيقةعلاقة في نزهد أن شيء في الحكمة س ليس —  ١٣
عابرة.زلة بب ي

العلاقة.تلك خضم في الزلة تتنمر أن تفضي الحكمة بل 
يعينما أعفلم س الأصدقاء عثرات عن الإغماض -  ١٤

الصداقة.بقاء على 

إجابةعن التخلف حال وقبوله العذر، التماس —  ١٥
سذللت، إن إذ مجّالاقاته؛ على يحاففل الذي العاقل دأب - الدعوة 

واستراح.أراح نلائ، على العانل توطن فإذا النفس؛ يزذي ما أشد 



اسداقةفى نظرات 

إليهتننع ما ومعرفة الأصدقاء، طباثع مراعاة —  ١٦
الحمة.الصداقة مقومات من موسهم 

وتعاملوابعض، طباع بعضهم الأصدقاء فهم لو -  ١٧
LlJb ،^ واستراحوالأراحوا — المقتضى.

وبعضهم، منلث، قربه في لك، يحلو الأصدقاء بعض —  ١٨
والعد.القرب على يحلو وبعضهم عنلثا، بعده في 

أنيحن ولا تمازحه أن يحن الأصدقاء بعض ء  ١٩
بالعكس.وبعضهم يمازحلثا، 



نظرات

........

٢ذلراتفيأدباسم ن٦ 
فيالمعلم أدب من شيء إلى تشير موجزة، نظرات هذه 

به.ومحللا زملائه، و،ع ه، نف
هموملث،تعلؤح أن - المعلم أيها - اسط_صت، إن — ١ 
عمة،انمحمت، فند _ درسك، قاعة تدخل أن قبل حانبآ الخاصة 

معجلة.سعادة ، ومحللا١٧لملأ، وجالست، درجة، وارتفعت، 

علىمقصور التعلمم ثواب أن يظن الماس بعض - ٢ 
عامدنصر|ذللا، أن عنه وغاب ، فحس، الماجد في التعاليسم 

يهله اممه سهل عالما فيه يالتص طريقا للأؤ )صأمن ت الحديث، 
الخة«.>ماللي 

كأيتائتا،طلابنا أن - المعلمين معاشر - استشعرنا لو س ٣ 
لمارهالمعليم لأتى - والحزم الحلم من يبني بما وعاملناهم 

مضاعفة.أضعافا اليانعة 

للعلم،تحفيزهم الهللأب به تقبل يما جميل من - ٤ 
بالمنهجوتعريفهم معنوياتهم، ورفع عوامه، بحس وتذكيرهم 

عليها.سار المح، الأّرح وطريقة المقرر، 
برامج- الجامعات في الجودة برامج واكمتإ لو حبذا — ٥ 
وأخلاقه.وحواره الأستاذ، بذوق ترتقي مماحبة 



المعالمأدب في نظرات 

عظ«تك.مر باطتك الأستاذ أيها - ٦ 

وتواصعكلزملائك، احترامك إن ت المعلم أيها — ٧ 
بالهمم،يسمو ما أعظم لمن - طلأبلث، أمام ذللت، ؤإظهار لهم، 

والأخلاق.بالقول ؤيرتقي 
من- الطلاب من الغريب ؤإيناس القريب، إسعاد - ٨ 

أعمالهصحيفة به وتزداد شكورأ، الأستاذ يكسب،  ١٠أعظم 
نورأ-

يكونأن - الأستاذ نجاح على يدل ما أعظم من — ٩ 
وأحبابه.أولأد0 بين كأنه طلابه بين أنه 

إلهم،رى تووح طلابك إلى بالجلوس متعتك - ١ ٠ 
والفائدة.بالأنس حافلا المحاصرة ومت، وتجعل 

للمهاترات.ميدانآ ت، ليالمحاصراين، قاعة —  ١١
منسنراُت، بعد أمامالئ، الذي اليالم، ئمور —  ١٢
للئ،؟يقول أن تحب، فماذا صار؛ ما صار وقد له تدرس.لث، 

.. أو. وعلمي، رياني كما ارحمه رب يمول؛ أن ش أترغب 
باحترامهي ؤإنما والاستبداد، بالتوفر ليت، الهيبة —  ١٣

حمجمن والحذر المووليان، تشعار وام المقول، 
الاحامحالت،.

يحبوك.طلا؛ك، أحبب، تقول العريقة القاعدة — ١ ٤ 

ينافيانلا - بهم والرحمة الطلاب على الحالم -  ١٥



لفنرات

لنظاميخل من أمام والونوف الأخطاء، ومعالجة الحزم، 
الدرس•

شعوريرهم، - لديهم ما وسماع الطلاب، من القرب، -  ١٦
للمعاذير.التماما أكثر ؤيجعله صدره، ؤيومحع الأستاذ، 
اللومفي الإفراثل ازجح الأمتاذ سان من لمس . ١٧

بسببالطلاب حميع مؤاحد0 ولا وكبيرة، صغيرة كل عند 
بعضهم.أخطاء 

فيدونه هم ومن لطلابه المعالم يتواصع أن جميل ء  ١٨
واكابرهلمثايخه تواضعه ذلك من وأحمل القدر، أو المن 

وأقرانه.

ؤإمقاطمضتا، أزمنة في الماشن بالعللأب التغني -  ١٩
منكثير ض يجدى لا فد - الحاضر الوقت، طلاب على ذللث، 

خير.كل ففي الأحيان، 
الفاجالت،،عن ؤإبعادْ بالأمان، الطالم، إشعار _ ٢ ٠ 

براعةعلى الدلائل أدل من - له والطريقة المهج ؤإيفاح 
الأستاذ.

والشعرةرالقطمير، الفتيل على الطلاب محاسة -  ٢١
•القدير المعلم ميامت من لمس — والعير 

الجامعي،الدرم، قاءار-ت، س تراه ما أجمل من -  ٢٢
وحدب،لمعفى، بعضهم اعدة وملبعمى، الطلاب محبة 



اسيمأدب مي نظرات 

وبلدانهم.ونائلهم، أسرهم، اختلاف مع بعض على بعضهم 
العالية،المظاهر هذه مثل الأستاذ وس*اؤولية 

الطيبة.بالكلمة ولو إليها بائر من ومكافأة بل بها، والفرح 
منمرحلة أي في ٠لالبا تجد أن حما الغرست، من —  ٢٣

أوالشدة، ناحية من معلميه بعض طريقة يذم تعليمه مراحل 
الموصى.أو الجفاء، 

؛تاللث،يأخن. تراه معلما الهلالّث، ذللث، يكون أن ويعد 
.أسوأ أو العلريقة 

_وزكاء وذكاء ومروءة، همة ذا طالبا رأيت، إذا — ٢ ٤ 
تخطرلا أحور مثرؤع فإنه تستملح؛ مجا الصالحات فيه فاين.ر 

الخيال.كيجها يدرك ولا ؛اJال، 

أمرشأنه في الجالدال| ومتابعة بالتخممى، الإلمام —  ٢٠
الانغلاق،.يوريث، فد فيه الإغراق، ولكن حن، 

العلمحواست، من حانتا أي في التخصص احترام -  ٢٦
مهم.مهللّت، - والمعرفة 

أنهؤيغلن المتخصص، يتعالى أن يحني لا ذللت، ولكن 
١لتخصهس ١ ذللث، ياسم الرممي الناطق 

لبث،حرأء أكثر تجعلهم لعللابه العلم صدر رحابة —  ٢٧
الأمور.من يتوبهم فيما واستشارته له همومهم 



فقيران

الأدبيةالجرأة وتنمية وتشجيعهم، الطلاب، تحفيز ء  ٢٨
ليقودنقومهم، في المقرية ينمث ما أعظم من - نقومهم في 
والكمالأت.السؤدد مراتّح في الترفي إلى 

إلىتصل رسائل _ أفعاله وردود المعالم، ألفاظ ء  ٢٩
حفي.طرف من الهللأب 



السعرخلال من الناس بميس 

سههسهه ٠٠٠٠٠٠٠٠

سءمالنمر حلال من الناس بعض ٦^٠١ 
الجوية،الأحوال تقالب وده وتقد_ا الناس بعض _ ١ 

وبعضهم:

يتغيرولا يلرى لا العهد على وتلبه الراسيات الجيال تزول 

الماس:٢-بعض 

الغرامله يلد يعشق ومن تؤذي ومي المروءة له ئلد 
الماس!يعص ٣- 

المعادالشيء تقيح يوتد نا حفزيد باد 
يحمظولا قنلغى يقال كالعمى قوله ويعنهم 

الماس:٤-بعض 

ثننث ذو الئئعلة موشك هدارة هذئ ان هيؤي
المنماسل.والأثر: الكير، الكلام الهدر: 

الماس:بعض - ٥ 

دواةه ديله لداء كل مفن منى يلن، حول، 

الماس:بعض - ٦ 

عوائثهأمر كل ني تخاطبه كأنما الأمور ياعقابؤ بصير 



نظرات

الماس؛٧-بعض 

بمنضلاللتالي احدى نزلت إذا بحكمهم الأنام يرضى وسط نم 
الماس؛بعض ٨- 

مغك-ارنهلغا يبدو وصلمه ولا راحه اليأس يدوومر فلاصنم4 
الماس؛بعض ٩- 

مرقعابدلك ثريغ ملم بغيها وصمت أحرى أولاد كمرصعؤ 
•ا_بعصالاس؛

بعداالنار من تزدد لربا مئه فازدد والجود السماح بحر هو 

اا-ُعضالماس؛

سلمن منهم سحل ولا لا نادبهم مي المحش بمال لا 
الماس؛بعض - ١٢

طيفهمن اتمدب ووعده لعظه من أحيغ كلأنه 
الماس؛بعض . ١٣

سمداويقرؤْ صمرأ ويكتن4 حالدأ فيسمع نبدأ له تمول 
الماس؛-بعض  ١٤

برتالألية مئه بترت ؤإن ليمينه حانفل الألأيا لليل 
الماس؛_؛عص  ١٥

ثئشبالجاويية الأدهى لها تكاد جودء أييحئة من مرة له 



الشعرحلال من الناس __ 

الاس1يعص - ١٦

عرجانحان من لاشيءأحن أدأ وتحتوصافحا عليك يجئ 
الاستبعض -  ١٧

أيمالوالماص والد كأنه أحد من يلهيه أحق يكن للم 
الناس!بعض ٠  ١٨

سريبجهاله وآما مييتا منرؤح حلته أما كان لقد 
الماس؛بعض - ١٩

مننالماء وفي ظمان يصيح يلهنن شي؛ بوليه لا كالحوت 
؛عضالاست—  ٢٠

مح،م ص ث ثان محب م ٢ ث إذا 
اأ-بحصالاس؛

-بموثةبملع الحجا ذا يرى أن جنونا لمه وزاد ذوجنون 
الماس:بعض . ٢٢

الحائرالطريق عؤج عر أعس زمانها ئاد مياة ع كبهيمة 
الماس:بعض . ٢٣

ماماأبصرت أبصرت إن العين وم حازم صرائ م م، له-^٢ 
الماس:؛آ_؛حص 

•يدله؛ العروق هم إذا '^ة جنييه بين نفسا يمارس 



نظرات

الماس!بعض - ٢٥

ظهراأحفيته إذا الجميل إن يظهرها واش محاسنه يخفي 
الناس!يعص -  ٢٦

بححعميل أبا ظغتت حض ناطقا أو اكتا ميعطي زال ما 
اممس!بعض - ٢٧

الزحامكثين النذب والتهن ابه بمالي الماس يزدحم 



التأثيرقوة 

٣التأثم وة ق 1
يستطعُحت التقوس؛ على وسهلوة سلطة الناس لبعضن 

لماوسهولة؛ ير بكل وجلأسه مرتاليه، إلى يريده ما إمال 
التأثير.على والقدرة الشخصية، قوة من افه وهبه 

ؤإيجابآ؛ملثا تأثيرهم نوة فى يختلفون هؤلاء أن غير 
فيكؤيحرك إلا كلامه تسمع أو إليه، تجلس لا من فمنهم 
القوةإلى محسعثك المقرية، روح فيك ؤينغث الصر، كوامن 

فيالماء سريان نفك إلى الخلال تلك ري فتوالنثاط، 
يانعه.وثمارأ زاكية، أعمالأ عاقتها فتكون الورد؛ 

أوإليه، تجلس إن فما تماما؛ ذلكا س بالعكس وبعضهم 
والكسل،والآمة والضجر، بالضيق، وسعر إلا أحاديثه تسمع 

التيالمثبعلة السالبية الرسائل من وأحاديثه ه مجالتخلو ولا 
تلكرى فتله؛ مع يأو يرتاده من نفوس في مرنها تفري 

فتكونالهشيم؛ في المار سريان المقوس في الكريهة الأنفاس 
وهمودأ.وقعودا وغما، هما العاقة 

والخيرالسلامة يريد الذي العاقل على لزاما كان لذا 
الخير،إلى وثه ؤيهمته، يرم من على يحرص أن ه لف

والأجلة.الحاحالة الحادة إلى ؤيقوده 



يفلرات

منفراره الثاني الصنف من يفر أن عاليه حميما كان كما 
شعرحيث من إليه الخلال تلك عدوى تنتقل لا حتى الأمد؛ 

•يشعر لم أو 
تجربالصحيحه ولكي إليها صحيحؤ ترب الجرباء يبع ولا 



محترفينا •_ امس ثغلم 

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

المرقين4ن النص ققثم  ١٠٦
منومنزلة المتعال، الكبير إلى وقربه عال، مقام الزهد 

الكمال.مدارج في السائرين منازل 
قيينمع لا ما ترك - العلماء عرقه كما ِ والزهد 

عنولا العمل، ذللث، عن ليس مهنا والحديث، الأخر؛، 
نيلإلى وسيل أبوابه، من باب حول هو أهله، أوصاف 

ثوابه.

إلىيتبادر ما غالبا إذ كئيرأ؛ عنه ينمل الثاب، وذللث، 
الذينوالمعونين الغمراء، من يتعلم إنما الزهد أن الذهن 

عمايشغلهم فيما يرغبون ولا بميسوره، العيس من يرمحون 
ربهم-إمحا يقريهم 

حلاثوهو حلاله، من الزهد يتعلم باب، هناك ولكي 
منالرعد تعلم هو اياب وذلك تماما، الذكر الأنمح الباب، 
•المترفين بمص 

وحق- الرأي بائي المرء يسيغه لا وقئ غريب، شيء وهذا 
طائعذوى يكونون ما غالبا المترفين أن عليه المتعارف إذ _ له 

أيمانهمطؤع فالأموال واليعلالة؛ والبعلر الكسل إلى ميالة 
شيءفلا حلفهم؛ ومن أمامهم من والحشم والخدم وشمائلهم، 



نظرات

منعاليه عما الميل أو التواصع، أو النهل، إلى يدعوهم 
الدعة.

يرلْعلى هم نن بعص تجد أن الأمر في الغرب ولكن 
ومحليبوالعفة، والرحمة، السمو، من عالية درجة على الشاكلة 

إلىوالنزؤع المشاعر، ورمة الصدور، وسلامة القلوب، 
دوورسوله.، الله ومب المر وحب الفضائل، 

أيديهمبين ما إلى والمفلر الأحرين، عند ما إلى التطلع ترك 
بمجامعيأخذ أن يستحق لا وأنه زائل، عرض أنه على 

تلوبهم•
ولامنهم، العجنا يطول فئاما الصنف هدا من رأيت وتد 

دلكعن صسمت التي النفوس هذه من تفيد أن إلا سسعك 
•قلوبها مح، لا أيديها في نمار المم؛ 

المودة،بحدير فهو كيلك، كان من أن ؤيب ولا 
القلوبتنقاد أن غرو فلا نفلاورْ، عن خاؤج هو إذ والإجلال؛ 

الشالرائعة ماتيته فى الحطيثة إليه أثار ما وهدا بملواعيتها، إليه 
بقولهالعاص ن معيد فيها مدح 

وشنوللؤلؤ عاليها كناتر عزمه تثن لم بالأعداء هم إذا 
كسرالقطاه تمشي كما ومشي وبهجة زى الين م لها حصان 

والسعيالمعالي، عن يقعده لم النعيم أن إلى بدللث، يثير 
الكمالأت.إلى 



المترفينمن الزهد ئغثم 

هومن اJعدمن الفقراء بعض من تجد ذلك مقابل رفي 
الشكر،قليل الئنْ، كثير الأحلاق، متوعر النمس، كتيف 
أيديمح، ما إلى متهلبغ 

فيمالا ومعدنه الإنسان نفس في العبرة أن يؤكد ما وهدا 
.؛، jijujلا أو يمالك، 



نظرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

fفيالغلأقومهق ٦

وأشدالأبعدين لأبعد أفقه سع الناس بعض — ١ 
والموافقتن•الأئرمحن أقرب عن عطنه يضق المخاشن، 

أتاناالمسالمين بلدان س بلد في أزمة حالت كلما أو — ٢ 
لبعقى؟بعضنا صدور تتح مص ا والخلاف؟ الفرقة من خراجها 

نأتلف؟كيف نعرف كما نختلف كيف نحرف ومتى 

حولناس للأحداث أنذلارنا اختلاف يكون ألا حيدا — ٣ 
الصدر،واتساع الصبر، من مزيد إلى أحوجنا ما لتفرقنا، مببا 

الحذر.والتماس 

التعاملؤلريقة يورقك ما بمدر الخلاف يورقلئ، لا — ٤ 
الأحيان.س كثير في معه 

خلاقمتدين وبين بينك يكون أن الغللم من — ٠ 
ذؤيمةذللئ، فتجعل ما؛ أمر حول لبي مموقفا أو مخمي، 

لدلك،.تبعا مواقفك، وتكون وأهله، الدين لبغص 

-ما رأي أو شأن ر الصواب، جانب، فاصلا رأيت، إذا — ٦ 
تعنولا ه، نفعلى وأعنه عليه، وتحنن به، الظن فأحسن 
.؟. الرجال. وأي .؟ . الذي. ذا فمن عليه؛ الشيهلان 



لأصالخلاف في 

 ُْ. إلىتمل ُد الخي الملم أمل لي!قوال بملر . ٧ 
فيمخالف حالفه فإذا عنده؛ شيثا ذلك يحرك فلا العشرات؛ 

حجاب.المعاصرة ذرعآ؛ به محاق مسألة أدنى 

رؤحتمتلك كبيرة قلوب أصحاب إلى حاحتنا أشد ما — ٨ 
ؤإزالةالكلمة، وجمع الصنع، لرأب سعيها ونعى المبادرة؛ 

الاحممانات.

فىالقضايا بحض حول( المتخاصمين بعض الممى لو — ٩ 
تحزم ابن فاله الاحمماj،؛ من بيتهم مما كثير لزال( - واحد مكان 

؛السخادماا.يدهب اااللقاء 

علىالموفقون يحرص وشيجة الإيمانية الأخوة — ١ ٠ 
ينقضأو يوهيها، مما الحذر كث ؤيحدرون أواصرها، تقوية 
٠عراها 

احتقانات،من أمرة أو بلد، أو مجتمع يخلو لا - ١ ١ 
منافسات.أو 

عليه،والسيءلرة ذلك(، احتواء في الثهأن كل الشأن ؤإنما 
معه.التعامل وحسن 

والإخلاصوالحلم، والعلم، العقل، اجتمع إذا -  ١٢
الوفاق،وهمم الصواب، كثر — مجموعة أو عمل، أو بلد، في 

الشأن.واري الن.وق، ومما الخلاف، ومحل 



يظراتآ

لهتقرأ وأن عنه، سمع أن من خير منه تسمع أن —  ١٣
محه.تقرأ أن من خير 

لكثيرين،وترأت كثيرين، صاحبت ت أحدهم تال - ١ ٤ 
عليهندموا ما أعظم مجن أن توحدت كثيرين؛ عن وسمعتا 

فارغة.ومهاترات صغيرة، معارك ني دخولهم 

مودةالزواج أن وأهلهما الزوجان استعحمر لو - ١ ٥ 
محنصرلع لا أمرمحن ين تواصل وأنه ونقمة، عيان لا ورحمة 
كثرة.تحصى لا قضايا المحاكم عن لهلويتا - نريقين 

تخرأن أو شيء كل تكب أن بالضرورة ليس -  ١٦
ء•شم 

أكب،أن إما الإنسان؛ شعار يكون أن ينبغي لا —  ١٧
•شي،ء م أحر أن أو م،ء شم 
مناودرضاضناءيك،>نأرضواصع ماأنم، ض أدت الأرض إذا 

والفجورإيمانية، شعبة الخصومة حال العدل —  ١٨
ؤوثُالحق على الغيرة لبوس ألبت ولو نفاق شمة فيها 

لأتئتئ؟<أذتث ئث آلا ؛< ٤٤ندي سنءاة ءظم' 
٨[.ت ]المائدة 

-الخلاف وأدب الإسلام أخلاق من بكثير ">يهلنا -  ١٩
الفجوة.هوة ووسع الجفوة، أورث 



والوفاقالغلاف في 

معحازما الإنسان يكون أن الخصال أحمد من — ٢ ٠ 
يالاحرين.رفيقا ه نف

هوته.لضاقت للخلاف ئليلأ صدورنا اتسمت لو ء ٢ ١ 



يقلوان

٣اسدة يف ٦
ونظرياتالمفكرين، نظرات وتتعدد الكلام، بملول • >١ 

السببهو ؤؤر اه من القرب ؤييقى السعادة، حول الفلاصمة 
ومكملات.فرؤع ذلك، عدا وما لنتلها، الأمفلم 

والحزنوالهم الغم أسيات حول الكلام بكثي — ٢ 
هو- سرعه عن والإعراض اه، عن العد لسقى والشقاء، 

ولوزام.توابع عداه وما لدللث،، الأعفلم السب، 
لمفإذا يغشى؛ إذا الليل هجوم علينا تهجم الهموم - ٣ 
إلىبنا وتهوي توازننا، تفقدنا أن أوشكت، - وتدافعها تدرأها، 

الشقاء.درك 

متوهمة.سعادة ب١نتذلار حاصرة بسعادة نفرمحل ما ممرا — ٤ 

وجودتهالإناج، نيادة أسياب أعفلم مجن التقى هل.وء . ٠ 
إنالقرت ألبان منتجي أحد لي تال الحيوان؛ عالم في حتى 

ؤإذالترا، بعين سأنتجت، الحالب، جال هد.أت إذا البقرة 
إبعادعلى نحرص لذا وعشرين؛ سعة على ثزذ لم اصعلربتا 

لهابالهدوء وتوفير عنها، الجلة 

عنبعيدا سهلا مأحذأ الأمور وأحل. اؤلة، الج— ٦ 
ؤيريحلد؛ول|أ، ومن|اةا رونقا، الحياة يععلي . والرسمية التعقيل.، 



)سادةفي 

والمال.والأعصاب، الصحة، *ن نيلها تتال أعياء من 
والمطوالمرTن والإيمان بالإسلام نفرح لم ٧-إذا 

^٠•^^؟^٠ آؤ ^٠ ؤم نفرح؟ شي،ء مأي - المالح دانمل 
[.٥٨]يوص: .ه ٥٣٥٤هثا ثهو ئو هومثحمأ 
ةؤقأؤة\ آ ه ^٠١٨ يقول' واه عد؟ نلا كيف — ٨ 

-تناوم جل - واه حزن؟ ن وكيف ٢[ ١، ]طه: ذشق 
يهمحين.هتما محي ؤ، هلقح نأي ءثإ-> هترة ^^٠ يمول؛ 

٨[.لئ>: تزه، ٤^ مثق، لوثت، ؤ،لأ يمول: [، ١٢٧]الخل: 
غرحة،وللصلأة فرحة، وللإيمان فرحة، للمعلر - ٩ 

وللصيام؛رحة.
يترنم،ما - عنها المعقول الجارية المدقات من  ٠١٠

اه،ترصي جليلة لأعمال هممهم ويعمتخ أناس، إسعاد على 
الماس.وتممع 



نظرات

ه.......

٢حاءوانضار ر ٦
فيهانفك على وأمرنت الذنوب، في تماليت، مهما — ١ 

ذنبكمن أعظم يأسك يكون فقد الله؛ رحمة من تيأسن لا ف— 
[.٨٧]يوش: .ه أثكغثين ألمم إلا أد ثلج من ياتثس لا ؤلمتُ 

قصيدتهفي نوله مقام في البارودي تجليات من - ٢ 
!سميرة! من محليف *تأوب 

ةرقوجهالإواطث،لكشئانمي م سما اش م أل دلي 
ونداءاتإيمان، ومضات مجن مالحد يخلو أن نل - ٣ 

فهلرة.

المتكبر،الظاغ من اش إلى أقرب المنكسر العاصي — ٤ 
اجتمعؤإذا نور، على نور ٠^٧١—، ار وانكطاعة اجتمع ؤإذا 

يعص.فوق بعضها ظلمات فهي واستكبار عصيان 

المسيثين؛بمعاقبة منه المحنتين بإثابة أكرم قق ربما ~ ْ 
شيء.كل وسعت وةا« غضبه، سيقت فرحمه 

المقامات؛وأرغ العبوديات، أجز من امج انتظار — ٦ 
نعجز.ئرج هو ما والإشفاق الألطاف من حشوه وفي 

فعلما له: فقيل الضام في الرازي الحسين أبو رني - ٧ 



وانكساررجاء 

نصحتإني اللهم ت الموت عند شولي لي رغفر ت قال بك؟ 
تولي*.لنصح فطي حنانة فهب فعلا نمي وحنت فولا الناس 

صدورناوتنث.رح آمالنا، ونتع رجاؤنا، مو لم إذا — ٨ 
_ض؟االماركان الأيام في 

نالوJناثنث، بجمع ورحمته؛ اض حلم أونع ما — ٩ 
ؤيهديتاحماه، عن وتجعل منه ؤيفربنا تفريقها، إلى عى ون

الطريثا•بيات إلمح، وتجح السيل 
الفرج.أنل الميل صانت، -إذا  ١٠

—الأرباب رب على وتوكلت بالأسباب، أحدت إذا — ١ ١ 
حينئذالنتائج وسترى الرجاء، وقوة الغلن بحن ذلك فأتبع 

مد٠الأن.

وفلانانلأنا أءرنإ أنا ميلان مجفاحرأ أحدهم نال -  ١٢
واّل.الجاه وى ذس 

ؤربهم ، أعرفأنا I صاحبه له نقال 



نثلرات

النضسقه ف ٦

الناسبعض من الصادق والثناء العليب الكلام نقز ء ١ 
الردان،لجلجا عفليم وسب النفس، كرم على دليل لبعض. 

الظن.سوء وتكذيب العداوات، ووأد 

جرص- القلوب كب على الناص بعض بحرص - ٢ 
وتنافرها.ارست«رالاتها على بعضهم 

وبينالنفس، هوى من فارق والتعيير النصح بين - ٣ 
يخففهثقل الحق ولكلمة الأنانية، من فاصل والجور الحيل 

الصدر.سمه ئحليها ومرارة الإنصاف، 

التوكل،وصدق الإيمان، وتجال>يد التوحيد، تجريد ء ٤ 
مشروعاتأعظم — والخلق والعمل بالعالم والارتقاء والتوبة، 

.الحقة عاله الميتعو إلهها حى يالى الحمر 

إيماثه،الإنسان تعاهد الحقل وكمال النفس نمه مى - ٥ 
الله،حمل. حير من وحل فما وماله، حاله فى ونثلره قلته، ومقدم 

إصلاحه.فى احتهي. ذلك حلاف كان وما 

بدائعومن والتشكي، العتاب فل امي النعظم إذا - ٦ 
ماللث،؛بن ثمى عمه ابن في نوله شرآ تأيهل مدائح 



التغصهمه 

والمالكالتوى ثض الهوى كبر بمسه يلئؤإ القسكي قبيل 
البانيسه في صغرت  UUالإنسان خلق كلما - ٧ 

والثاهقة.الكسرة 

الفضائل.سماء في علق لمن بالب الحال وكيلك 
بردمحابها والتلطف رعوناتها، مسهل التقى سياسة _ ٨ 

من. إقبالها إبان الجد على وحملها وحماحها، شرودها حاد 
والإحسان.البر وجوم أعفلم ومن الحياة، مشروعات أريع 

وحياءإيمانك، نوة على دليل أحيلث، لمثرة تألمك - ٩ 
اكيانة،رقيق إلا بعاثر يشمت، ولا ، مروءتلث، وكمال ، قاّبلئ، 

لاعواما.التدبر تليل المروءة، ثاكل 

المؤح— وسعتها النفي وفقه الدعوة، أدب، من — ١ ٠ 
المالفج.بخهلثه تن.كيره من بدلا الحق إلى الرا-؛ع بعودة 

والتزيدالمهاترة عن الراد سأى أن الرد أدب، من - ١ ١ 
العقوبة.من أمنه عند حصوصا 

الخaلأوقؤع حال الضمير وتأنيب ؛الدس-، الشعور -  ١٢
الأمانة.ورعاية القلم،، حياة على دليل 

الناسيحمل أن جزلة مروءة الله وهبه لن يتبغي لا —  ١٣
مكارمه.وعزائم مروءته، فضل على 

—شأن أو شخحى لأي المعتيلة الوامعة النغلرة — ١ ٤ 



نظرات

الظن،سوء عن به وتنأى الصحيح، النمور صاحبها تعطي 
القس.وقلق 

أنهفيرى الخير، أبواب، من باب، للإنسان يفح أف —  ١٠
محمود.أمر فدلك، - لقلبه وأصلح لحاله، أس_، 

أبوابهم، عليهم فتح من شأن من قلل إذا المصبمة ولكن 
له.نتح الذي الباب في عليهم يمح لم أد أحرى، 

عاليالناس إرصاء إر مرجلها حلألأ يعتمد السؤدد —  ١٦
واحتمالالأذى، وكم، ال؛ادى، باود وملاكه الوجوم أثرفج 

ابنيقول كما - ان النوفصاحه الرأي، وأصالة العظائم، 
—.عاشور 



وتربيةتزكية 

r ٦
الوصولطرق وتنوعت الحرام، سبل تنثرن كلما — ١

عنه.البعد قي المثوبة وتضاعفت تركه، قي الأجر عظم - إليه 
الشيطان،مراغمه الحياة طْ في الجهاد أعغلم من - ٢ 

الحسنات،.اليثات، ؤإتباع 

امتجماعت منها بأمور يتحقق العبادة ني النشؤع — ٣ 
يمالما وامتقعار بالمعبود، العلاقة وامتحفار الخواطر، 

كله.ذلك، على النفس ومجاهده ؤيفعل، 

وأحكاموأسرارها الصلاة حكم في كتب ما أنفع من - ٤ 
الجزءفي القيم ابن الإمام يراعة رقمته ما - حدة على صلاة كزإ 

المعاد،.»زاد كتابه:من الأول 

أنمنهم الجدد وخصوصا المساحي بأئمة يحن س ٥ 
عموما،الصلاة أحكام في _ الإجمال سبيل على ولو - يتفقهوا 

حدة.على صلاة كل أحكام وفي 
تقصيرمنك، يقع ثم الخيرانؤ، مواسم في تجتهل. ند _ ٦ 

أنواعتماد الفلز، إساءة على ذللئ، يحمنلث، فلا انقضائها؛ بعن. 
العصمة.الولاية شرط من ليس إذ مردود؛ 



يفنرات

رح•فهو المعاصي س فاتك ما - ٧ 
الشدائد،وئجنع المكاره، بتحنل مرتاض الصابر — ٨ 
ابنيقول كما - الانتقام ترك عليه فيهون الغيفل، وكظم 
هقءفؤعاشور 

ليحزنبصواب بفرح ممن نحن هل - ٩ 
ذلكعكس كان ؤإن هو، سا كيلك الأمر كان إن لخطثهم؟ 

.اليمحيرة ؤيقاباله حاصة، القيا عمى ت النمه — ١ ٠ 

الإبصار.ؤيقابله العين، عمى والخمىت 

منوالإقلال التوبة، معالجة مجن أسر الدنوب، ترك — ١ ١ 
الحرارية.السعرات، لحرق الجهد بدل من أهون الهلعام 

محيوالتقوى الثبات، لزوم الجهاد أعغلم من -  ١٢
•الثهوات وعوارم اكهاتا، عوارض 

يوفقأن الفلاح وأمارات، التوفيق علامات، من —  ١٣
وبذلأوتلاوة وتمليمآ تعلما عليه والإتيال القرآن، لحب الإنسان 
إليه.والدعوت نشرم لأحل وعملا 

بالإيمان؛نحيا والقلوب بالغيث،، نحيا الأرض — ١ ٤ 
يأسلا ، iUJi^موتها بعد الأرض حياة من يأس لا أنه وكما 

.مرصها أو موتها بعد شفائها أو القلوب، حياة من 

بعفنائممختصا ليس الأولى الصدمة محي الصبر —  ١٥



لتربيةتركية 

ؤإنصدمة لأي الاستقبال حن ذلك في يدخل بل الأمور، 
الناس.بعض نفلر في تافهة كاك 

وتدبروالممارمة، يالتمرين، يحمل الصر  ٠١٦
)ومنباكحلم( الحالم )ؤإنما الصابرين، ومصاحبة العواما، 

•( auIيصيره يتصير 

قمارالمسر؛ أبواب، من باب الإنسان على فع إذا —  ١٧
ولسعذلك، على اه فليحمد - كالمة دون الأمور بعض يعليق 

الصبر.من أحرى أبواب تحصيل في 
يعزمثم شسه، يحاسب من نومة ت النومات أفضل —  ١٨

الرعونات.وتعديل الصالحات، في الاستمرار على 

-والمفكرين المتقفين لأكابر والتراحعاتا النوبات، -  ١٩
بريقيروقه لمن الطريق واختصار للثبات، وومبلة عفليم، باب 

الفكري.الانحراف ولعان الشهرة، 

مكنةلوم لأكاّما ١ المومنن عند عامحوراء لوم  ٠٢٠
والغفران.للعفو ورجاء للأيمان، وتجديد وصيام وشكران، 

الغسب،أن غير الناص، عن يخفي ما الإنسان يخمي ئد - ٢ ١ 
هبا.مل. للمرء الله وراء ولى علانة، والمر محهادة، الله عثد 

المتريتة،هوالتا الأو الميرة، ، لواقف١ هن كثر ء  ٢٢
مابقدر مجاهدة طول إلى تحتاج لا - المتيسرة الهلامع أو 

اعة.سصبر إلى تحتاج 



نفيرات

منصمحة فح في الثرؤع من شيء نمي ني -  ٢٣
التيالصفحة قراءة من الفراغ قبل لقراءتها اتدادأ 

.جفاء نؤع فيه يكون أن أحشى قبلها؛ 
ورن،اهتزت، الأرض على الغسث، يزل، إذا - ٢ ٤ 
مج•زوج كل س يأسن 

ربها،بنور أشرقت القلوب على نرل( إذا الإيمان وكذلك 
فاصلا.وحلقا صالحا، ءمالآ وأثمرت 

لهيكون مجا الصالح العمل ثواب به يتفاعق، مما —  ٢٠
وأحلاقه.ؤإيمانه، العامل، قالب، على الحميدة الأثار من 

علىالصبر هع غق افه تقوى إنسان في اجتمع إذا —  ٢٦
فيلا يضيعه ولم افه، تولأْ أذى مجن يلقاه فيما حمومحا الناس 

الأحرة.في ولا الدنيا 
واجمب،،أفضل على تشتمل الخمس الصلوات —  ٢٧

والأذكار.والأدعية، الأفعال، وأشرف 
وحق.الدرجاتر، رفعة محقنال أعفلم وهيئاتها وأوقاتها، 

الل.ءوات.ؤإجاية اليثات، 



تجارب

ه.......

rرب ̂ 1

والتلقيالمصرف، حس في عفلمم دور بمن - ١ 
آحر.شيء المن عامل عن يخي ولا للأحداث، 

منأما وادكار، اعتبار ذا كان من ههنا بالمن ؤيعنى 
المنلتقدم قيمة فلا الكرام مرور عليه تمر الأحداث كانت، 
تو عنده، 

طفلاسميته ^دسان الفصل عن ئرجما المضن مر يكن لم إذا 

كاذبة.مئون؛ مئون( الظنون )أكثر عربي؛مثل — ٢ 
الخلق.رحمة إلى الحق بيان هع أحوجنا ما ٣- 

وقدومجيئا، كمالأ يكون قل التفاصيل فى الدخول — ٤ 
الأموروتنزيله الإنان، لحكمة را"؛ع وذللئ، صارأ؛ حللا يكون 

•منازلها 

وقلءيماشوم، ونذير شر، مفتاح العيوب، عن المحثؤ _ ٥ 
نخلوه(٠الناس غرل )_ ؛ أمثالهافي العرب، قالم، 

المواحن.؛،ترك — العقل وكمال الحلم، تمام من — ٦ 
حلقموء أو رعونة، أو كزازة، منه يمدر لمن العن.ر والتماس 

الوم.س القيام حاد 



يظرات

ووجاوء1إلا ماله عن مها بصث، إن ما الكتب بمص - ٧ 
وسهولة،سر بكل بغيتك إلى هثصل التناول؛ محريية رآمثالها 
..وبمضها.

 ٨ r تدرك(لا غاية اس نال)رصا كون يعني لا
يمنيؤإنما مخالفتهم، وتقضي عليهم والإغلاظ مخاشتتهم، 

جفائهم.تحمل على الممس وتوطن مداراتهم، تمام 

•ع- بد لا بل فحسي،، بالعلم تدرك لا أمور عناك — ٩ 
بالأحداُثؤ.والأمار المن، تقدم من - ذللث، 

التجاربر،حنكته من إلا بالأحدارثv يتعقل لا . ١ ٠ 
الُوامإ،تتدبر مسشقفلة قطة ذا وكان بميسمها، الأيام ووسمته 
بالأشجاْ.الأشاْ وقيامل الفلن، وتحن 

قالت،وقديما الشر، يبداياتر التهاون ينبغي لا . ١ ١ 
يكيرا٠أن يوماك الشر رصعير العرب. 

ؤ، ٣٧١حماهن الحق أضار أعفلم من -  ١٢
بهفتمر وعقل؛ ومكانة عالم ذا الإنسان يكون ند —  ١٣

أشبهحلاله س يكون مرقا متصرف فكره، معها يستغلق حالة 
الأمور.مب الطلر يحسن لا الذي الجاهل بالعامي 
كان- التجارب وصقلته المرء، عتل تكامل إذا ٠ ١ ٤ 

فيدقه وأكثر المثالية، في الإيغال عن وأبمد للواقعية، أترب 
نتائج.س يتحقق بما ورصا التقي، 



تجارب

والبادرةالطيبة، الكلمة على العاقل بميم لا -  ١٠
الجاهل،عن والإعراض يء، المعن والعفو الماسة، 
.للمخطئ العذر والتماس 

المدفونةالكنوز من الرحال( من كير صدور في كم —  ١٦
بالحياة.والخبرة والتواراخ، والادابا، العالوم، من 

أحوجنافما الكنوز؛ تاللثج معهم وتموت يموتويا، وند 
نفلفركي الحا.دث،؛ واسطئامهم الرحال،، أولئالئ، ام.تمعلار إلى 
منيم.ماعة ولأن فتندم نفقدهم؛ أل( فبل عندهم، يما 



نظرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

Tم ٦
الملوكهمة بين حامعآ كان ما هو الكبير! القلب _ ١ 

الأطفال.وبراءة 

منتوتد ؤيالإيمان، مجرة من مد ليور الإيار ~ ٢ 
المودة،شيؤع آثارْ من نيكون البصيرة؛ ونوة العقل كمال 
والشح.الأثرة من وسلامتها القس، وسعة 

أوة، مومأو مجتمع، ني الإيثار رمحج شاعمتإ ما — ٣ 
ورثيا.ومعادة، وفلاحا، رشدأ، العامة كانم، أوأمرة-إلا شركة 

فقهؤالموسى محمد الشيح من أسمع كنت، مجا كثيرأ — ٤ 
بممرا•أتى توجه أينما أيمن باز ابن رالثيح ت قوله 

والتكنولوجي،المناعي التقدم من ترام ما جميل - ٠ 
الذوقنى التحالف، من ترام يما يتشوه الجمال ا هن. ولكن 

والأخلاق.والتحامل والمعلق 

إلىأمثالها بعشر نة والحتغفر، أو يمثالها يئة وال
مضاعفة.، أضعاف

رعوتهأو متأصلة، حماثة أحد من رأينا إذا أف جميل — ٦ 
إصلاحه.نحاول أن - مستمرة 



روائع

مساوئه.مثل قي الومع من حاذرنا نستطع لم ؤإذا 
أنتحضر ب وأن ان، الإنبتواصع أن أحمل ما — ٧ 

والرد.للأحد قابلة آراءه 

وسكينة،يتفازل، المباح تقبل نأن أحمل ما — ٨ 
ظن•وحن صدر، وسلامة 

ننتقل.و ١ نعاتمط ما بمدر المحنن كر يتنا ل)ا — ٩ 

المخهلتينأو المقمرين 

عيوالالأوائل، ثاده محا تذكر الوقاء روائع من - ١ ٠ 
تطويره-قي 

٠بها الزراية أو المايقة، الجهود نش الكنود أمح ومن 
يتصفك،إنمانا ترى أن الحياة قي ما أرؤع من — ١ ١ 
يكونأن ودون ، دون لنفعك عى ؤي، إليلث، ؤيحن 

١والعكس رايهله، وينه 

والمربيالمحنالث،، النائي مقوما)تؤ أعغلم من . ١٢
مأمورأمقودأ فيها يكون مرحلة في مث ين. يكون أن الفاصل 
تنوله تمام أبي تجاJارت، ومن مسودأ، 

حميسايقود فلن الخميس رهج حيشوّه في فيطير يمد لم من 
مردوماحزمه ,محةو'ب لم من عندهم ينأس لا كانوا وكذاك 

١٣  I منهالشيء تفضل فمن ؛ 'كهمهمرة السح^ء ضروبح
.المنة بترك فليتمه 





علىتثن ألا - الأخلاق وكريم التواضع جميل من -  ٢٢
بعد.قيما صوابه لهم ئين ثم صابئا، أبديته برأي الناس 

لك؛مبادرته عليك حق له ومن الكبير، يقتلك —  ٢٣
لسانكتعللق بأن إلا مكانأته تستطع لا الزيارة؛ أو بالاتصال 

عليه.واكاء له، ؛الدعاء 

لذويالاعتراف فنبها أعلى ومن فعب، العثلمه -  ٢٤
فضلهم.الفضل 

رائع،حلى حينه في ينتهي الذي الجهل عن الحلم -  ٢٠
متطاولة.أوقاتا تستمر جهالة عن الحلم منه وأرؤع 

الموسإلا العابر المبيل الوقف من أروع لا -  ٢٦
*المتمر النبل 

البحتريقال تعجيله؛ وحماله! المحروق تمام من —  ٢٧
ممدوحيه!أحان فى 

ينكيدهمن الموال بطء إن يداه ثنيل الذي بعجل 
كرامةعلى الحرص وحماله! المعروف تمام من -  ٢٨

^١٥عزته؛ فاة وصانع إذلاله من والحذر إليه، أصدي من 
تذليلا.المروءات مبل لهم دللت، ومن الأكابر، صنيع 

الأول!قول عليهم ينطق من الناس س ندرة -  ٢٩
لفىكلالأىمح_،نألم، ج القوس كل من كأنك 



يقيرات

وثنبالنواجذ، عليه فعضن هؤلاء من بأحد ظفرت فإذا 
Jالأمراصى.مهدئ صف من ؛إنه بالخناصر؛ عليه 

وفيالرأي، وم الكلام، لي محمودة الجزالة -  ٣٠
المواممس(.وفي العطاء، 

يلك:دلل علك محل لهم لن وئؤك -  ٣١

منكانيأك٠مماسمJاسنذكررا أملهلوا ما إذا الكرام إن 
تمتلككبيرة تلوب، أصحاب إلى حاجتنا أشد ما -  ٣٢

الكلمة،وجمع الصلع، لرأب معيها ونعى المبادرة؛ رؤح 
وإزالةالأحممانات.

نيوبعضهم صمته، في جماله الناس: بعفن -  ٣۴
وذاك.هدا في وبعضهم منطقه، 

وحكمة.شجاعت إلى نحتاج المبادرة رمحح —  ٣٤

أمراره.هلت، الحقة الحغلمة في الإنسان ترر كلما —  ٣٠
نالك،س به تتحقق ما يقدر وكمالك، سعمي<، الإيمان ٠  ٣٦

الشحسبإ.

معاركهفي سواء يله صن يتخلى لا الميل الفارس -  ٣٧
القكرة.أو الحربية 

-الأحلاق ومكارم الأمور، ومعّالي المروءات، -  ٣٨
والأمم.الهلواف سائر >sX اجملع محل 



روائع

والتكالب،الئرْ، عن نا بأنفننأى أن أركع ما -  ٣٩
والتربص*

*السمانة إظهار المروءة من لى  ٠٤٠

للماطل.تثيت، الحق عر الاحماع -  ٤١
نائلهمراد وئق على الكلام يمر أن الفهم أعدلت -  ٤٢

.ومكانه زمانه حال مراعاة مع 



نظرات

٣ءدن،ت و ١

إلزورأ سها التي الناس :عفي تصرفات رأيت إذا - ١ 
الإسلاميفهم لم أنه إما نتيجتين: لإحدى تمل فإنك - الإسلام 

يه.يقتغ لم أنه أو حما، 
منيتحرز الناس من كثيرأ أن في ر الما أدرى لا - ٢ 
وسائلعبر فيها يغ هو ُم الخاصة، ه مجالفي والغيبة النميمة 
.الخوض؟!الإعلام 

يدهالم لو وأنا آراءنا، ينتفلر العالي أن نفلن هل - ٣ 
إندعي؟ وقلة حترة في متايعونا - الأقل في - أو الناس، لعاش 

حسابانا.فلزاجع كيلك كا 

منفاته كم الأحربن لإيذاء عي يالذي علم لو - ٤ 
لذهبت- والثماوة الهم س لتفه حلب وكم والعادة، الخير 
٠حسرات شه 

داء- عند ما واحتقار الزائدة، الونونية - ٠ 

الصغيرة.النفوس في فريه يفرى عمال 

للأخوينأحد يوحي أن والنرحية الغرور دفاتق من - ٦ 
غيره.أ-حد عند يوحد لا حلها وأن شائكة، القضية هذه أن 



رعونات

واجترارإلا جوه يجد لا الناس بعض - ٧ 
الحسين،مقتل مصة يجترون ممن شبه هؤلاء مي أليس الألأم؛ 
.اوارالي؟أالسبي ومأساة 

بآحْناءبمؤح أنه موله لحن من تشعر الناس بعمى — ٨ 
التأمل،تستحق مأساة وتاللق، بصوابهم، مرحه من أكثر الاحرين 

الية.وتعاهد النفس، ومراجعة والدراسة، 

منفصل احر على الستار ؤيسدل ما، مكلة متنتهي، " ٩ 
إلاه أنيجد لا وكأنه حديد، س يبعثها من يأتي، ثم فمحولها، 

الأحباب،.وافتراق بالاحتراب، 

شأن— ماريه بعفى لتحقيق كرامته عن الإنسان تخلي — ١ ٠ 
أوغيره ابإ حءالء_، ذلك يكون أن المصيبة ؤإنما به، حاص 

العامة.والمصالح الأمة حساب، على 
الأحرين.إسقامحل النجاح صرورة من ليس - ١ ١ 

العالمومحنالم، عموما الإنسان على البلاء من —  ١٢
أوفاتا؛، JUJLjفيخسر ؛ امحت، بالمشاكحياته يبدأ أن حموصا 

غثّير•وعلم كمحر حتر ليمونه وعلامات، 

حزاما،الرأتم، بادئ حكمه يطي، ترام النام، بعض —  ١٣
موقف،يسخ بوذللث، العيوب،، س وفيه فيه الرحل هذا بأن ف؛قءني 
فيه.والوقيعة محه، للزهد ذؤيعة ذللثح فيجعل واحد، 

أوالتحايل، عبر الناس أموال في التهاون -  ١٤



لثيران

مننيلها تنال مصيبة وأي مصييه _ السداد عدم سة الاقتراض 
وعلاقاته.وأخلاقه، ؤإيمانه، ومعادنه، الإنسان، صحة 

ومايستطيعه، ما إلى بيده وتأخاو إنسانا، تس1>ع أن —  ١٥
وشهامةالنفس، كرم دليل - ؤإمكاناته بحاله يليق 

الغاض.

دونهاهو مقامات ني ووصنه شأنه، نوق وئنه أما 
رعونه،_ له وأهزإ بن.للث،، حدير بأنه ؤإيهامه بمراحل، 

ومحارة.وتهوت، 

أشدأو عليها كحرصه إنسان حاحة على تحرص أن — ١ ٦ 
محل•وحلث، جميل، عمل غدللث، - له تيها حتى 

كلها.لا المموس، بعض مع يملح ولكته 
الغللمةبعض يفعله ما الرعونات أقبح من  ١١٧
الغضباأشد ؤيغفب يظلم، أن شاء ما يظلم حيث المتبحرين؛ 

طريقة،بأيسر ولو ه، نقعن الظالم رئع المظلوم حاول إذا 
وألهلفها.

بالتخهلتة.مولحا يكون أن الإنسان على البلاء من -  ١٨
وأصحابه،أحبابه، بخسارة مولإ الناس بعض ء  ١٩

عليه.والمحاففلة منهم، القريب نيارة قى يعضهم ولع وأقاربه 
فيالبيضاء وأياديه فلأن، فضائل عن مع ن قد  ٠٦'

والدعوةالعالم نثر في الحميدة اعيه ومجوالعطّاء، البذل 



رعدنات

عله.والثناء شكره، ني نفكر فلا الإصلاح؛ في والسعي 
إلىقوتنا - متآولأ أو مجتهدأ كان ولو زع' أحه|أ ما فإذا 

شدةفي تواصينا وريما الإزدراء، بآلحانل ورمقتاه النقد مهام 
.عله!النكير 

والعغلمة،الفضائل، صروب، تكون أن البلاء مجن ء ٢ ١ 
لهاالتسويق يكون وأن ما، مكان في متوافرة مجتتوعة لات والكما 
مفقودا.أو صثيلأ 

يترفرعن تجد أن المفارهايت، من تراه ما عجيب، من —  ٢٢
واحد.شخص بمحضر ولو المتهاعر وجؤح الباب، عن 

وسائلوعبر الملأ، أمام ذنلثا من يأنف، لا من وتجد 
الإعلام.

التواصلوماثل من يجعل أن للإنسان يبني لا -  ٢٣
مزاحه.وتقاواُت، لاحتقاناته، ميادانا الاجتماعي 



نقيرات

٢لإماطفيالصزذ ا ٦

منشأن أي وني حال، بكل مذموم الإفراط 
الثوون.

نجيلفي داخل هو إذ التعزز؛ ني الإفراط ذلك ومن 
الوفاق.أبواب ؤإغلاق اعر، 

ثبولهوعدم تعززه، في الإنسان يأالح ألا ههنا والمقصود 
بعضعن التنازل إلى أو الصالح، إلى تدعو0 التي للمبادرات 

كرامته،من ينال ذلك أن منه زعما ؤإينارأ؛ تكرمجا حقوقه؛ 
عزته.قناة ؤيملع 

دركةإلى ينزل أن أوشلث، وتعززه تكرمه في غالى هو فإن 
تعززه،عالي فيندم الفرص؛ تفوته حيتا والمهانة؛ النءل من 

شيئاولو غالوائه من وحففإ المالح، داعي أجاب لو ؤيتمنى 
.Sui

ُيالإيراط إلى بقوي ك المعزز غي الإغراط أن بل 
ضدلا مر، لأسا تكن لا المرب: ، JUدقدبمأ التزلل، 

■لظ 



التمنذفي الإفراد 

اليرني'الحكم ومال 
قامئالصيم سامك ما إذا بتؤر 
تحرزأالأمور بعض من لحم ولا 

وأحررأوش الذل بقى مقيت 
التمرنالعلؤيل الدل يورث فقد 





المرض

وألمأشدة، تتفاوت الأمراض أن يي - أيضا _ مرية ولا 
.^JI؛، ونحو 

حاله،ومراعاة يالمريض، التالطم، تدعى يما وهذا 
الأسلة،وكثرة الزيارة، في مضايقته وترك له، العير والتماس 
•شأنه س يعني لا فتما واليحول 
والمرافقوالناثر والمريض المرض على الكلام - ٣ 

.يتسع لا والمقام الس3ل من مجزيدأ يتءلال_ا 
علىالضوء ليعل تمن بد لا فإنه شيء محن يك ومهما 

الشأن.ذلل؛، ش عدة زوايا 
الحمديظهر وأن بالصبر، يتجمل أن بالمريض يجمل - ٤ 
الجليلة.الأعمال تلك فضيلة ينال حى المتظع؛ محير والرضا 

وأنلرراره، والترحاب البشر يظهر أن به يحسن - ٥ 
بهم،ه أنمن يزيد حتى والدعاء، والعرفان الشكر لهم يبدي 

•به وأنهم 
منبجوارْ من يونس أن - أيضا - يه بحن كما - ٦ 

المرورؤإدحال تفقدهم على ؤيحرص يسليهم، وأن المرضى، 
هوفإن حير؛ من المرض على يترتب، بما وتذكيرهم عليهم؛ 

ماالعبد عون في »واش عمله، حض من حزاؤْ كان ذللث، فعل 
•أح؛هُ عون ش العبد كان 

راقأدب، اعديهم ومالأطباء سمر التعامل، حسن - ٧ 
وديته.يخلقه والتأئر المريض محبة إلؤى يدعو 



نثدراتا

أدأخ، أو ابن من مرافق المربض مع كان إذا - ٨ 
منيكثر أن بالمرض يحن فإنه - غيرهم أو صديق أو تريب، 
وأنوالأحرى، الفينة بين الشكر لهم يجدد وأن لهم، الدعاء 
ذلكفإن ؛ مقدورْ ني ذلك كان إذا تهلح يبما عليهم يجود 

مرافقته.على والحرص منه، والقرب حبه مزيد إلى يعثهم مما 

تحضريوأن الأحر، يحتسب أن للمرافق يتيغى — ٩ 
أعمالاتجمع للمريفى نمرافقته عمل؛ من به يقوم ما عظم 

والإيناس،والوفاء، والصالة، البر، نحو من كثيرة صالحة 
ذلك•مجرى جرى وما والمواساة، والصبر، 

المرض،جفوة على يمر أن للمرافق ينبغي - ١ ٠ 
٠أحيانا حامحتره وتكدر 

والتالطم،الزوار، استقبال يحن أن به يجمل كما — ١ ١ 
مازلهم.ؤإنزالهم بهم، والعناية وشأكرهم، بهم، 

يطلواوألا الزيارة، أوةاُت، يراعوا أن للزوار ينبغي —  ١٢
كأنذلك في مصالحة ثمة كان إذا إلا المريض، عند الكث 

الروار•بعض من الإطالة ني يث المرض يكون 
ذمأو الوحيهة، غير الافتراحامحت، تجنب، للزائر ينبغي كما 

.المريفى فيه يرقد الذي المستشفى أو المعاغ، الهلبستج 
فقده؛ نففي ذلك، ي،كبر أن ينبغي فلا الزائر رد ؤإذا 

ونيته.بمجيئه، الخير ونال الفضل، أدرك 



المرض

أخأو ولد، أو والد عندهم كان إذا الناس بعض —  ١٣
تخهلهمكثر - للوعي ناندأ المرض ْع كان أو مرصه، طال قد 

أوالحال تلمالئا س الخلاص قي رغبه إما موته تمنوا وربما منه، 
لراحته.رجاءا بالمريض؛ رحمه 

افه؛اختاره فيما الخيرة إن إذ برثيل.؛ الصنع ذلك، وما 
مكتوبفعماله يتضاعف؛ وربما يزداد، لم المالمريضي نأجر 
مرصهلحغلاتا من لحفلة كل بل يوم، فكل مقيم؛ مليم كأنه 
له•مر ثص 

به،وقيامهم برهم، على يوحرون - كدللث، - وأهله 
•زواره واستمالهم 

ؤإينامهمللمريض، عيادتهم على يثابون كذلكا والزوار 
لأهله.

والأجورالجليلة، العبمالحة الأعمال تللث، تتحصل وهكن.ا 
الملم.المؤجت»ع تكافل دعائم س تعد الي العظمة 
كانوأنه الزوار، أجر يحتسبا أن بالمريض يحسن — ١ ٤ 

ثوابه.به يعفلم مما ذللثا فإن له؛ عيادتهم في سببا 
وفينيارته، في حفيفا لعليفا يكون أن للراتر ييغي -  ١٠
مجاوينه•من أحد أو المريض إزعاج قمح، محا وألا أحاديثه، 



لطرات

هههههههه ٠٠٠٠٠^^

الخطاسنوحير حطاء، كلهم إذ آدم؛ بتي ييعة الخطأ 
انمطفى..ل ١iUالمابونك

وتمرأ.وصغرأ، وهلة، كثرة، تختلف والأحظء 
وذوق،وعلم، تربية، إلى بمحتاج الخطأ مع والتعامل 

صادقة.ونية وديانه، 

-والمداد الحكمة *متضى على جاؤيا معه التعامل كان ؛إذا 
وحصرم.إصلاحه، إلى ذؤيعة ذللث، كان 

الشر،نيادة نى مسا ذلاائ، كان الأحرى كانت، ؤإن 
أت؛اءه.نيادة وربما المخش، وتسلط واصتمراته، 

بالخطأالتشهير الشأن: هدا قي تقع التي ايلأيا من ؤإن 
الشربشر مرح س - باه عياذأ - الناس من فترى ونوعه، حال، 
الأول:تول حد على 

لقنواصالح من ممعوا وما عم، لوحا بها طاروا محسة يسمعوا إن 

الأخر:وتول 
جرتملسوآت يؤبممام بينهم يهص الخير 
يسايرونإلا الغام، مى أحد ض حطأ يوتلع سمعون فما 



ائس^^ربالمحطا

دونلشره، مبل من اوتوا ما بكل يماحيه والتشهير سره، إلى 
ممدة.ومع س حوف أو لمميط، مراءاْ 

تكونوقل عقوبة، — ذاته بحد — التشهير أن ييب ولا 
حلاف- ،،؛، JJبلا - وهذا ا وقع الذي الخلآ مجرد من أعفلم 

العدل،.

وسائلعير يشر ما المدد ^ا السيئة؛ي ال٠تلا٠ر ومن 
منيكون ما منه وأعفلم المحيى، ببعض تشهير مجن الإعلام 

الأصل.ش له حقيقة لا قنالم تشهير 

بعضمس يحمل ما - أيضا - يثة الااهر ال«غلومن 
كيأ غضبه ثيثير مؤول؛ أو موفلف إلى تنمد حيث الناس؛ 

غرته؛انتهر ؛ن>لالث، منه خلفر فإذا فعلى، أو تولى يتصرف بميء 
القطعبنشر يقوم ذلك ويعد الحال،، تلك على وهو موره يش 
الإعلام.وماثل من بمتهليع ما عير 

أوووله المبتجريم وييا.ؤون الناس، يراه لم وبس 
إليه.أميء أنه يقلتون من •ع ويالصا9^،.، الموفلف، 
أيأو موفلف أو مزول كل على يجب أنه ريسا مجن وما 

مجنعاليه درحة علم، يكون أن الجمهور لمواجهة يتصدى أحد 
الاستسلاممن والحذر النفس، وضيعي والوعي، النساهة، 

للإثارة.



لفيرات

إلىمحيعى تثحونة، من يآتي أن يعني لا ذلك دلكى 
ليثه■ذلك، يتوثتق يقوم ثم الخطأ، ش ليناعه 

العدلممانؤ وسر يدلك، يقوم مى وئع يتطالس، ما وفذا 
علىالتصرفات هذه مثل ؛قيلرن لا يحسث النامي، يين واكبتا 

•وتدمق تمحمى دون علاتها 

منذلك، وكان ظافرة، مصالحة الشهير في كان إذا أما 
يخطيتته،مجافرآ الخُيأ صاحبا كان أو شرعا، محولة جهة 
التشهيرمن يأس فلا - عنه يقال أو يقول، بما مبال غير 

فذءالحالة و- 

وسيلةأي ؛ي نشرم على أعان مى كل التشهير يئسهم؛ي 
كانتؤ.

ؤإثماابتداءآ، به تام مجن على يقتصر لا الشهير إن ثم 
والعزمبالئنم، الئنم ذللث،؛ على أعان من لكل شامل فو 

لغنم.يا 

لماذللث، ينشرون مى لبعض تريبا المخعلئ كان ولو 
الشر.على أقدموا 

الاخرين،بمشاعر المبالاة و11< الهوى، وصه 
وحمرتهم.أفاليهم ومشاعر وحقوتهم، 
أوبه، يشهر أن بالفللم النشهز ذللث، يرصى فهل ئلأ 

أترباثه؟من أحد أو أخيه، أو أخته، أو أمه، أو يآييه، 



الاتشهيربايتطا

يرصون،لا الناس وكذلك بذلك، يوصى لا أنه ؤيب لا 
تيقول إذ الخل|بي وصادق 

ينمكترصي ا ممشل ا جميعاص ئاليارمحي 

لث،جناء نأبهم كلجهسعا ناس الا إن
ولهمق^دى زالم^^م 



نظرات

مبالقص التمثل هلائف ل٦ 
ونبيحهحسن، حسنه كلام الشعر أن على العلماء أجمع 

ثيه،الأحماض يتحنون بل له، التمحص ولايحبذرن فح، 
به.والأسشهاد 

ؤإيفاغالتمثل؛الشعر، من التمكن أن رب من وما 
بهتقوى ما أعغلم من الملائمة موانعه الشعري الشاهد 

علىيه ؤيتعان الكلام، ؤيحتصر الححة، يه وتثبت العارصة، 
البغية.إدراك 

القبيل!هدا محن لهناف يلي وفيما 
أصابهإذ المشاهد بعض ني . اه رمول بينما ء ١ 
فقال!أصعه لدمت ثعثر، حجر، 

لشينما الله سجل ومي دميت، إصجع إلا آنت، مل 
معتإّهل عائشة! الت منال! عكرمة عن — ٢ 

بيتهلحل إذا أحيانا فقالت،! نهل؟ شعرا يتمثل .ؤ اه رسول 
يقول!

*زودا.لم م يالأخار »ريأتءك، .................................. 
بمشي!كيناu بكر أبو كان ٣- 



بالشمرالتمثل لطائف 

مكينزي م ملك إر ناظر كلهم الناس شريف أردت إذا 
لهيالشعر، بصيرا مادة هم الخطاب بن عمر كان — ٤ 

المائة.والأحكام الثامة، والفلرات الفاحصة، الأراء فيه 
بنعمر ®كان ت تال، أشياحه بعفى عن سلام بن محمد قال 
شعر.بيت، فيه أنشد إلا أمر قي له يعرض يكاد هءلأ الخناب 

وكانغيره، على ؤيفضله بزهير، يحجسا هم عمر وكان 
بقوله:يتمثل 

آوحلأةار قنآو مين ينلاث نفطنه الحض فإن 

الشعر؛هن.اقاصي زهير اروسمي القيرواني: رسغ، ابن تال 
الست،اا.

الحقفإن زهير: نول عمر سمع لما هشام: ابن نال 
مجالمعرفته القضاء؛ لوليته أدركته »لو تال: . . ثلاث.مقطعه 

ا.الحقوق به تلبت، 

بنصر بثعر يٌُع اشّ أن ظننت ما • جرج ابن نال ~ ْ 
٠توله ل. يمجندا باليمن وأنا سمعت حتى ربيعه أبى 

ماذاأنذذ،طوللأص،فىالمنبافهتوليكمغيرنتجة 
لمنمجي الخ بترك وجدت فما بها دنياآوثعمث، حاولث، كشت، إن 

الحاجمع فخرحت، مجآكة؛ إلى الرحؤج على ذلك فحركتي 
٠وحججت 



يظرات

عزة!كثير يقول فتمثل يثتموه؛ يقوم الشمي م ~ ٦ 
استحك*ا أعراضا من لعر6 مخامر داء غيز مريثا هنيئا 

اشبيت ادن ص؛_ المسمي الرزاق عيد الميخ دخل ~ ٧ 
فييستأذنه - مكة شريف - نمي أيي بن المحن على - الحرام 

\ذط»3ر\تيقول الشريف فأنسي٠ البحر، وركوب المفر 
الوشلمصه منه تكفيك وآنت، تركبه البحر لج اتتحامك فيم 

؛البديهة عر الرزاق عبد الشيخ فأنشده 
مليللعلا حقوق محاء على بها أمتعين كمر بنطه أييذ 

وتركأحمر، بألف له وأمر دينه، بقضاء الثريفح له فأمر 
المفر.الشح 

تمام•أبي بقول يئعجب ينشد ما كثيرأ المتنص كان ~ ٨ 
مهرولايرل لم الأماني، ردصن، ليومي عزمي مرعى كان من، 

انيين•بهذين بممثل، تيمية ا؛ر، وكان - ٩ 
هابما عوادعا نتر ولم بأوصابها النفوس تهوضخ 

ابهاأحبغير إلى أذاها تشتكي مهجة أنمشت، وما 
سملط كجرا ح^سسرإ لط^ضر ا محمد ميخ لا ن ولك " ١ 

قولالمتني1
الصعادصدور في الهليس وتع حلم، الأنابسج، ني كان ؤإذا 

تمام-أمحا ؤيقول 



حميايمول قلى الخميس رمج خيشومه م ؤيطيز مذ لم من 
بقوليتمثل الثنقيض، الأمين محمد الشيخ وكان —  ١١

الأول:

بوصال Iajuيآثي؛الدم عسى بها فرحا لا الهجر ليالي أحب 
بزوالمحكما وصل كز أرى لأنني الوصال أيام وأتمر، 

الحءليثAتيقول — أحيانا — يستشهد ياز اين وكان —  ١٢

سلواالذي المكان أوسلوا اللوم من لأبيكمو أبا لا عليهم أتلوا 
أيامصديق لي كان عزام! الوهاب عبد ئ. ؤيمول —  ١١٠
يصلولم الفرض، على فاهتصر مرة، معا نصلينا الشباب، 

المتني:بيت فأنشدته المنة؛ 
اكمامعلى القامين كغقص شجا الماس عيوب في أر ولم 

وذ'كردتاالسة بترك همصتا كلما ٠ يعد همن لى يقول فكان 
٠فصالمم^ صاحإك ست 

لزيارةالعلم أهل يعص مع سوالت، نبل ذهبتؤ - ١ ٤ 
يعدمن الزيارة موعد وكان فقفي الأنصاري حماد الشيح العلامة 
يالتودعهممنا فلما مانعة؛ حلمة وكاستإ الغرب، إلى العصر 

قالكما إلا حالما وما مجلمالث،، من نزتو لم للشيخ: قلت 
الأول:

كلامهايي ما صضا إلا زاد فما ساعة يتكليم ليلى من ترودلت، 



نظرايتإ

يعدة الجلنكمل - إذأ - ت وتال طرب أيما الشخ فطرب 
فآكميائ.المغرب؛ 
نجيب؛واّسهءه بالخيل عناية له صديق زارني —  ١٥

تالمتني بقول ضثلمتط 

النمومالمهري كصدر نجيب ننينع كل الفتيان من وأعرى 
لأنفقال: وله؟ فقلت: الين، هذا لي اكتب فقال: 

سميللع.والأخر نجيب، أحدهما اسم حصانين: عندي 
فيفرأيت اوثأوارع؛ بأحد سيارتي في أسير كنت، —  ١٦

لهفآرسلت، - للشعر ذواقا وكان - الأحبة أحد المقايل العلريق 
متمثلا:الجوال عبر 

الزيارةتصم، الطريق في رممه تزرنا لم إن الطريق م لتا تف 
مررمحتاالساعة ريع من يقرب ما ويعد بيلي، لومضيت، 

فيها؛جالس وهو واقفة صاحص مجارة فرأبنتإ الأول، بطريقي 
لمفقال: الخطب،؟ ما وسألته: عليه، وسلمت، ءندْ، فوتفت، 
الرسالة.وصلتي منن الحراك أستقر 

فقالت،تثئثان؛ ومعه الأصدقاء أحد لقيت، -  ١٧
لبيد:يقول فتمثلت، منيرة؛ فالت،: اّملث،؟ ما : لإحداهما

نظامهانل البحري كجمانة منيره التللأم وجه في وتضيء 
اسمها oSajوتال: الأحرى اينته إلى الصديق فأسار 

.حمانة!



بالشعرالتمثل رْلائف 

والمحاضْاأنءالتمثيل كتابه ني التعالبي ذكر -  ١٨
وذكرالممال، حيض الوظائف؛ عن العزل سممون الأوائل 
.ذللث، في أشعارأ 

عملاتولى ند - عالي أبو واسمه - الأصدناء احد وكان 
العمل!توليه بداية في يقول وكان سنه، في كبر على حكوميا 

.ييرة® مدة بعد ومأتماعل العمل، مدة أطيل لن ررإنني 
بعنتيتقاعد ولم العهد، طال فلما ذلك؛ نال لقيته وكلما 

كتابهفي الباب محيا في الثعالي ذكره مما الجوال همر سين إليه 
:وهماالدكر، الأنف 

بغيضحيض من الله لحام حيمى للعمال المزل ونالوا 

المحيضمن ضن اللائي من هملي نابمو هكذا بك نإن 
نيرولمحعت حارة، لسهوي المقبرة؛ دحيت كلما —  ١٩

الأحوص:نول تدكرُت، - والدتي 
موكل١^١٥ وبك العدا حدر آتمرل الغي ماتكة دار يا 

لأملالصدود إليلث،«ع قسم يانه الميول لأمنحك إني 
السنكبار لأحد ليارة في مجموعة كنا منوالت، قبل — ٢ * 

منفاستحيا ليشرب؛ الماء أراد هزلأء أحد فكأن والمدر، 
الماء؛وأحضر ونام المنزل، صاحت، ابن بدللث، فشعر طلبه؛ 

الشيخبينهم من وكان الولد، فطنة من الحاصرون فتحجيإ 
الأول؛بقول فتمثل الفراج؛ أحمد بن محمد الأديب 



نظراتها

باحبشرأيماضنش إيماءحفالحبتر نأومأت 
لحولعن طالمان تأخر الأيام من يوم ني - ٢ ١ 

مرانففي سيارتي أونفن الأيام من يوم في -  ٢٢
ولمالأصدقاء، بعض مع وذمت الرياض، مدينة في مزدحمة 

ونوفمكان في نريبا وصالنا وعندما اللمل، في إلا أرجع 
علىاصغط الأصدقاء أحد فمال الأمر، أول نرها لم المارة 

الفتاحصغطت فالما _ الكترونيا شح وكانت . السيارة مفتاح 
فتمثلونونها؛ مكان حلالها من عرفنا غمزة الميارة غمزت 

رمحعة؛أتي ابن بن عمر محني أحدهم 
متتكلولم مذعور إشارة أهلها حيمة العين بملرف أشارتا 
المتيميالحييب ومهلأ وأهلأ مرحا ندتال؛ الهلرف أن فأيكته 

معالدن إحدى في حفل في كا الأيام من يوم في -  ٢٣
حتىؤيرة يمنة فالتمت الحفل، أثناء ففقدتهم الأحية، بعضن 

٠جمثل محت يملتا • رأيتهم 
بمجدبينهن بدن القلب وني فيستوي بينهن طرفي أقلب 

الشيحمع الرياض ض كنت الأيام من بوم -ض ٢٤
عندلمناسة مدعوأ وكان الخضير، الكريم عبد الدكتور الملامة 
حافلةالخناسة وكانت ظفؤ، عقيل ين القّ عجل الملامة الشيخ 



الأحياءأحد في المضيف منزل وكان والفضل، الملم بأهل 
أنمما من وعلكا علي الكريم عثد الشيخ ضوض الرانية؛ 

نآحبرناها،سفرح، الواعي بأن وأفاد المناب، تللث، إلى تصحبه 
أحدفي لهم شقة في العزاب، العللابط بعض عند مدعوون أننا 

نوصالكممنها أن ويحد للمناسة، ندما فقال الأحياء؛ 
الشيح؛ستا إلى معه وذهبنا فوافقنا، أصحابكم، مكان إلى 
العلمأهل من غفير جمع عنده ووحدنا عميل، بن اه همد 

والوجاهة.والفضل 

الشيخكعادة محلييا حامحلأ وكان - العشاء إلى دعينا ولما 
ندقولم بالأكل، وتظاهرنا معهم، نا جل- عميل بن اش همد 
حرحنافلما الهللأبا؛ أصحابنا ْع العشاء في رغبة منه؛ شيئا 

أصحابناإلى الكريم عبد الشخ بصحبة ذهبتا المناسبة تلك، من 
عليهأقبلنا ء!حامهم قدموا ولما حدأ، المتواصع منزلهم في 

معنا؟تتحشوا ألم الخضيرت الكريم عيد الشيح لنا فقال بنهم؛ 
بدلك،.نتطام كا ؤإنما لا، فقلنا: 

بالحشاء؛تفناهريت، لريما ماتيكم أنني علمت لو فقال: 
بجيل:بنت، مئون قول علينا ينْل؛وا لعله • أحدنا فقال 

منيففمبمر من إلؤ آحث، نجه الأرواح ئخمق لست، 
لمبرةمؤتمر في مشاركة لي كانمت، متوايت، ونيل —  ٢٥

فيوكانت، . حنبل ابن أحمد الإمام عن والأصحاب الأل 
•المزتمر امت حلمأحر 



نقلرات

وشكرتالحاصرين، حيت يي الخاصة الفقرة بداية ومل 
التنظيم،حن على المشاركين، وعلى المؤتمر، على القائمين 

الخضرمحمد للمسح يأبياين حتمتها يم اين، المتايورقى 
•مها يقول حين 

ألدمنولانضال يحلوالنضال 
إنوؤلفام هده كالحالج، محي 

منالحئ بالخاش يخلص والرأي 
الحمىترد لا الأفكار وحآص 

امحمبغير أراء تشاد 
جهاممئ ئنث ونالك، سحت 

الإبهامولجة الخمول إ دص 
دنشاممرئية ئى لم ما 

الحاصرينبين من لمحت الأخير البست، أفول أن ومل 
من؛عفويي نظام الشيح الدكتور التفنن المحقق العزيز الصديق 

لم)ما الشاعر فول وهي كلمة آخر إلى أصل أن وقل البحرين، 
أقصده،وكأني نثلام الشيخ إلى أشرت ونظام( برؤية ئس 

مرور.أيما يدلك، الشيح وسر بالضحكا، القاعة ففجتإ 



والخواتيمالمقدمات 

٣٣والخواتيم ال٠ماJئت  ٦٦
والكتب،والخطب، واللقاءايت،، الأحادمن،، مقدمات، 

العنايةيحن عظيم وباب جميل، فن - ذللئا ونحو والقصائد، 
الاهتمام.من مزيدأ ؤإعطاوه به، 

اهتمامهمؤيولونه به، يعنون البلاغيون كان ما ا وهن، 
براعةمونه ؤيمدونانهم، في بابا له ؤيمردون البالغ، 

الامتهلأل.

دليذ i^،iiالمهلغ؛ وجودة الاستفتاح، روعة ت به ؤينثول 
•الذوق وسلامة البيان، وحن الألمعية، على 

إلىالمعاني وبلؤخ الغجة، إدراك إلى سيل أنه كما 
دالأمقبولا، حنا الاستهلال يكون أن يبغي فلن،للث، الأذهان؛ 

شيء،عن الأولى نالصكرة حفي؛ طرف، من ولو الغرض على 
الض•في ومر ست شخص أو أمر، أو 

صعبحننه كانت، فإن عناء؛ إلى يحتاج ومحوها 
*تزييتها غر سيئة كانت، ؤإن تهجينها، 

لهوعمدوا الكلام، مبادئ في البلاغة علماء عني ولهذا 
فيوالشاعر للكاJب،، سغي ما على ونبهوا كتهم، في الفصول 

الشأن.هذا 



ئفلرات

بدبمأحأ الابتداء كان »إذا انمكرى ملأل أبو تال 
الكلام.من بعده يجيء لما الاستماع داعيه كان ورشيما ومليحا 

ؤح-مه،^١^، ٌ الد بقول المعنى ولهذا 
ؤطسه،

ليكونعهد؛ يمثله لهم ليس بديع بشيء أسماعهم مع 
بكتابه.أعلم وافه بعده، لما الاستماع إلى لهم داعيه ذلك 

لأنوننتنئ _: الأبتداءات؛أكثر جعل ولهذا 
الاستماع*٠داعيه فهو اض؛ على لكاء تتشوق القوس 

الكتابمعاشر أحنوا الكتابت بعض اةال ت ءسفؤ وتال 
البيان*.دلائل فإنهن الأبتداءات؛ 

بمطالمه،يعنى أن وانمكالم بالكاتب يحن فإنه ولذ>ا 
بهيلقى ما أول هو — وجد إن - فالافتتاح كتبه؛ وافتتاحان 

بقيةكان القبول موقع نفوسهم في ونع فإن ومخامحلبيه؛ فراءه 
حلاله.من قلوبهم إلى يمل أن واسممتاع غراره، على الكتاب 

ذلك.بعكس الأمر كان الأحرى كانت ؤإن 
يرأنم يكون أن فينبغي الافتتاح أمر من يك ومهما 

•حيزآ يشغل كلأ موجزأ؛ 
ولاالقوس، منه تممر مبتدلأ يكون ألا - كدللئ، - ؤيشغي 

وسمه،وتعال، وتطاول، تزيد، على يشتمل كأن نسينه، 
آمت<أنه للمتلقى ؤإشعار المتكلم، لضمير إيراد وكثرة وغرور، 

الأوائل.تتهلعه لم بما 



واسواتيماثممدمات 

النفوس،يهٍئ ما على مشتملة المهدمة تكون أن ينبغي بل 
يذكرد1حي>ث، المتكالم أو الكاتب سوري لما الأيهان ؤيجتذب 

تواصعبكل ذللث،، غي وطريقته إليه، يرمي الذي غرصه 
التكلفج.عن يعيد ماتغ، بديع نحو على ءتج؛ى وموصوعية؛ 

يحيثؤالمتالني من القبول وحييت، كذلك، كان ؤإذا 
بعدها.ما على ؤيقبل يبنها، 

العنايةيمس ، نكدIUيالمقيمة العناية يصن وكما 
إذالإ؛ي،؛ أثرها دلها يلقى، أو يكتب، ما آحر ضي، بالخاتمة؛ 

ييتمحلالذهن، في سقى ما وأكثر النفس، في يعلق ما آحر مي 
محاجمح على ذللث، اسحبإ نا حوقعها كان فإن ؛القي،؛ 

علىفيتعين المنشودة؛ الغاية وصاعتر الأثر، ساء ؤإلأ مضى، 
حلوأ،رميقا، يجعله وأن الختام، حس في يجتهد أن الكاسإ 
لماإيجازأ متممنا الغرصن، ؤإصابة الالففل، جمال على مشتملا 

إشارة.وألهلف عبارة، ؛أحصر مضى 
حاتمةعن تختالف، المقالة فخاتمة بحبها؛ حاتمة وكل 

كبرهاباحتلأف، تختالف، الكتب، حواتم أن كما الكتار>بخ، 
.. وهكذاوصغرها، 

تكونأن يحن إذ الخطب،؛ شأن ني الشأن وهكذا 
لأطرافجامعة للغرض، مودية راثعة، حلوة، موجزة، الخاتمة 

جمال.على جمالأ الخهلبة على يمني مما فدللث، المرصؤع؛ 



نظرات

٣٣والخذلان التؤفيق ٦
يخفىوقد الإنسان، ؛ي يتعاتبان والخذلان التوفيق — ١

ذلك(,أو *ذا ورود سبب عله 

وقدبالا، له يلق لم حير عمل بمجب الوفيثا يكون وقق 
ذلك.يعكس الخذلان كون 

فانحل•هترض نر الإنسان بها بمتهليل سوء كلمة رب - ٢ 
يأمثاله.تليق لا محلوام في وقوعه ش مسا تكون ايامر مر 

تيسيرعا،على الد شكر الحسنات فعل بعاد المشرؤع - ٣ 
ؤإتباعهامنها، التوبة الميثان فعل وبعد فعلها، علمر والمداومة 
لها.الماحية الحنان 

نبولرعلامات من إن بعضهم؛ نول أحيانا تسمع - ٤ 
السينات،فعل ردْ علامات ومن بءد0، الحنان فعل الممل 

العصمة.القبول شرط من ليس إذ ؛ ١^١٠٠علؤر لص وعدا 

مقامفاواك ب1ءّغه خو فيان؛ الإنيتكرم أن — ٥ 
العدل.مقام قائلك له المترر حقه يأحذ وأن الإحسان، 
والذكاو_،.والشر0 الئللم مقام فذاك له ليس  ١٠أحذه أما 

دينهفي ينفعه بما وفته الإنسان يضم أن التوفيؤر من( - ٦ 



والخذلانالتوفيق 

بعيوبه.والتمر ه، نفإصلاح إلى يتصرف وأن ودنياْ، 
بعيوبيثتغل وأن سدى، ونته يضح أن الخذلان ومن 

عيوبه.قي النثلر دون الناس 
التاغ؛بالعلم ه نفالمرء يشغل أن التوفيق أعغلم من — ٧ 

به.الخير إرادة أمارة فذللئ، 

له،وكراهيته العلم، عن إعرانحه الخاولأن أعظم ومن 
لأهله.ومعاداته 

Iمتواضعا الشافعي الإمام تال 

الشعرآكلمؤ وعومن بيتا وأنشدتر دمعتي أنبمت، ال؛وام مم إذا 
عمريمن ولب علم بلا تم لماليا أن الخسران من أليس 



نظرات

rس ٦ 
علىبالتاء البخل - الشايية الخب الخل صور من - ١ 

الثناءبذل — الرائعة النادرة الجود صور رمن يسحقه، من 
لأهله.الصادق 

حميدةلصفات الناس س أحد على الثناء ص يلزم لا - ٢ 
)لكن(بكلمة الثناء هدا نكدر أن - بها قام ؤليبة أعمال أو فيه، 

القد.سمامحل من وابلا عليه نمعلر ثم 

ذنوبمن إلا تكون لا التوبة أن يظن الناس بعض - ٣ 
الحسناتفي فريها تفري كبائر عن ؤيغفل مشهورة، ظاهرة 

الفلز.وسوء والحسد، والفللم، كالكبر، والمجتمعات 

لدافهلالمالك وأصبح اأصسحنا ت ننول يوم كل - ٤ 
وحلْ ٠٥١يئن. الأمور أزمة أن واّتحضرنا يقينا؟ ذلك اسشعرنا 

غيرها؟.أو الغرب، أو الشرق، ثوى بيد لا 

تلكفاني به يشعر ما والديه بقرب ينعم س يثعر لو ~ ْ 
نمالمنام في والدي رأيمت، إذا لعذر؛ إلا فارقهما لما النعمة 
عليه.ءيذلا تميزت - تمامها نل أحد أوئلض 

.اإخف١ؤ٠٠يصعب حلقان والتواضع الكبر — ٦ 



تنبيهات

فأيقنزاكيات وأصالأ أحلأفأ شخص رأيت.ن إذا - ٧ 
.أخوات وراءها أن 

حلمهامن أن غالأغالب حماتان احد من رأيت ؤإذا 
ت.ورعونا نظاتر 

دقةإلى يحتاج وتمييزها شعرة، والثقة الغرور بين - ٨ 
فهلرة.وصفاء ملاحفلة 

حصلوكم نغكنة، نن وقئ وذوق، فن المزاح - ٩ 
والعداوات.الشرور من صبطه ش الخلل سبإ 

بأوراقفوائد من يالث، يمر وما حواطرك، نفيس قيد - ١ ٠ 
معكوتصحبها حسك، في تضعها اليد بحجم كناشة هيئة على 

.وترحالك، حللثج يى 

»المىإذاقال: ١^٨!^ حد ما اJالغاء: لأحد فيل - ١ ١ 
عليه،.استعمستإ رامها فإذا مثلها، على بمدر أنه نلن الجاهل سمعها 

غيرفى وصع أو حده عن زاد إن دواء؛ العتاب، -  ١٢
نفعه.من أقرب صررْ كان موضعه 

بثمن.تقدر لا الأمن نمة . ١٣
ينعكبما واشتغل له نتدلل فلا النوم عنلثج ٍنار إذا - ١ ٤ 

منبه القيام تريد بما قم أو قرآن قراءة أو صلاة، أو ذكر، من 
بال.وهدوء تأمل، إلى تحتاج أعماو 

بدايةحتى صمبة، تكون ما - غالبا - البدايات - ١٠

الغراش•من النهوض 



نظرات

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

٢س ٦
الأحوالنى بالقوة وتمده بالمكالف، تتلطف الشريعة — ١ 

فضلفى جاء ما ت ذلك مثال والضعف، الكل هي التي 
المكارم.على الوضوء ؤإمياغ الغيظ.، كظم 

فيمثلرد - يحق - امح والتاتلراد، الحمة الماحة - ٢ 
الماحة.في متماوتون فالناس لذا تسامحه؛ 
ومقاماتالشريعة، يمماصد العالم زاد كلما - ٣ 
أثروعفلم الرحمة، دالرة عت، ان- الرسالة وغاية النبوة، 
ؤيتكته إي محكش ٩ : غق اش فال الدعوة، 

U•؛[.]الأنياء: 

مفلهرالريعة عرى من شيثا ينمصن لا الذي التمامح — ٤ 
الإسلامية.المقلمة مظاهر من 

الشريعةمقاصد أعظم من عفليم مقصد الاجتماع - ٠ 
الأمة،قوة نحو من عليا؛ مصالح عليه ؤيترتب الإسلامية، 

كرامتها.ووقور جنابها، وعزة رمتها، 

،مخالفالأمور متى في التعسير وتكالم، التشدد، - ٦ 
المماحة.وهو الأعغلم، الشريعة لقمي 



الأنبياءمع 

مM أص ع م ٦
تبآمته الرحمة ؛ريت . للجي الأتاع قرى كلما - ١ 
[.١٠٧]!_: 0ه لأتبقث تته إلا تص وو 

اسماه غرن لقد ٤[: ص: ؤه ذوك ثك ؤننئتأ . ٢ 
شهادةفي الأعظم باسمه - واللام الصلاة عليه - محمد نبيه 

االشرف؟ هذا بعد شرف فأي والإغامة؛ الأذان وفى الوحي، 
عملهعلى الأسان يعول ألا يقتضي باه العلم - ٣ 
اطهمغفرة على المعول بل تغلرْ، في عظم مهما الصالح 
الصالح،عمله على يعول لم نوح فهدا فحسبا؛ ورحمته 

مغرت قال ؤإنما ربه، سيل إلى الطويلة دعوته على ولا 
[.٤٧نموي: .ه ألتيي0 تن الظن يبملمؤآ ول 

آومإد،هق ثفيم دم آثشكه ؤعنادُه - ٤ 
مرللمحرابا [ ١١]مريم: آلأمإي،ه من هميه، مقر ؤ-ثح ا*"ا[، 

المكارم.واحتمال البثاثر، وتلقؤر الدعوامت،، يإحابة وارتبامحل 

4-ءإأن.هءائثت محلممح،ل يرثث، ي، كاف ^^١- - ٥ 
ؤيكونواحدة، أسرة داحل عائلي حدث اممه سبحان ٧[ ]يوسف: 

.هدايوما إلى اكار»ح وجه به مغير ما الأثر من له 
تنش■ويا هوت ليوسم، جن الصاحبح فول في . ٦ 



نظرات

الالإنسان فضل أن إلى إشارة [ ٣٦ت ]يوسف ألشؤ؛}؛ ين 
صاح؛ه.أحفاْ ولو يشم لكنملر يخفى، 

نيئااوث ^ أس ث ي ون - ٧ 
ماالجميل؛ يحمفلون الكرام [! ١٧آ ]\ذصص شعثئثبم( 

مضيعي.مثل للود حافظ 

الالكريم "اآ تالنحر؛مت ؛م،ه ص ؤأعبم، بص>ث ^■٧؛، - ٨ 
وسممم_ضم

رنين رثول، وقبج< سثايه ؤ، لبس يميز ؤ،ال - ٩ 
أفحمهوما منعلق، مجن أءلهرْ ما [ ٦٧]١١١^٠١^ .ه آلثنا!ن 

المهاترة.لدابر أتهلعه وما رد، من 

[.٦٩]*ود: .ه ٠ إؤثرى. ائيم رثنا - ١ ٠ 
ربهاامن الملاثكة وتحملها بشرى 

الد.محي جاهه أعفلم وما الخليل، مقام أرفع ما 
كان[! ١٢•لالأمحل; .ه . يث. هبجن وف -  ١١

بأحلاقالاتصاف وش التوحيد، تحقيق في إماما ؛ص الخليل 
والشجاعة،والكرم، والصبر، الشكر، نحو مجن التوحيد أهل 

والشفقةبالوالد، والبر النفس، وسعة والرحمة، والتواضع، 
الولد.على 

وذكرياترعجيبة، أحوال البحر مع .إ لمومى -  ١٢
ضفافهعلى وتربى رضيعا، التابوت في احتضنه فقد حميلة، 



الأنيياءمع 

يأمر- له وصار متعلما، الخضر إلى ائرأ موركيه يانعا، فص 

قتثايغ ؤو-بمتني ت .ل المسيح عن جق ١^ محال ء  ١٣
وباذل،الخير، الناس معالم هو المبارك [ ٣١ل4و1م.' عظنحته ما 

محهم.الحرج ورفع إسعادهم إلى وماع فيهم، المعروف 
التوحيدإلى الناس يدعو هو المسيح شأن كان وهكذا 

والأبرم،،الأكمه ؤمحرأ قك باض الشرك عن ؤيتهامحم الخالص، 
-•الد بإذن - المومح، ؤيحمح، 

.هآلقبتكن أبجم محأّت آلئر سؤ -  ١٤
بلوالمن وفدوة للصبر، رمرأ مص أيوب صار [ ٨٣تالأنساء: 

الشدة.يعد الفرج لؤصول، وعنوانا بالمرض، 
مىأئ قة إن سث؟ئؤأ ؤمز ما أسل ؤ؛تآتتي -  ١٠

إسماعيلأبونا أصحى لقد [ ١٠٢]١١^١فات: ألتيجغن 
له.الجناح وحفص بالوالد، البر في إماما 

و. أنبعا يدء آتين . ؤوأ جنرأ0 -  ١٦
حيث،أحوبن؛ بين شراكة أعفلم [: ٣٢-  ٣٠]ف: وه م، 

فرعونظلم وفاوما اش، ذامحتا في وصبرا وتعلماوعا، تعاونا، 
تقلباتهم.وكثرة إسراتيل، بني وتعنت، وحروته، 

آغمأمث=ظلق آش جئكأ لقومه: .و نوح فال ٠ ^١١ 
هئئلأقمحهةة؛هؤئذئمالأ ئو-أئ ن٣ 

[.VI]يرس: ئيتحف 



نقيرات

نمابمٍوء أؤ أثث محإث ؤ***إؤ، ت .؛؛• هود ال وق
صئاؤ . ظاوي لا ئر •همعا ممدري ديه، ثن . شيخي 

[.٥٦-  ٠٤^٥: .ه . وثثؤ. ه أثق عق 
-•وعلا جل - بربهم ثقتهم وأشد الأنياء، توكل أعظم ما 

قبمر.ه•ممؤث عثاؤ، رس يي ؤدثُ يعؤ، ءؤئرأ -  ١٨
وهمأمره، يعصون . إبراهم يحمله قلب أي: [؛ ٣٦]إبرامم: 
افهمغفرة إلى هيملهإ ذلك ومع أمره، ووصؤح صدقه، يعلمون 
.اورحمته 
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