قطوف من موازين النور
 بسم هللا رأس كل خير وبدء كل أمر ذي بال .
 علينا أن نقول ( بسم هللا ) ونعطي باسم هللا ونأخذ باسم هللا .
 إن منبععا شجاع اعل كلععل شجاسععناي شجا ا اععل وععو شديةععان وشجعبو يععل و ن منبععا
شج بن كلل شجسيئاي وو شجضالجل وشجسفاول.

 إن وسيلل شجرزق شجاالل جاست شالقتدشر وشالختاار بل شجع ز وشجضعف.
 إن شجكععالك كالمععقرشجقرنه .الععو شجاععل ووععو شجععذي يولععر شجا اقععل و ناععر يععاي
نور شجالةل
 إن خلععل ءععيء مععن كععل ءععش وخلععل كععل ءععيء مععن ءععيء وش ععد خا ععال عععو
إجى خاجل كل ءيء.

 إن كل من ي عل شجاااة شجفانال مبتغاه سالون اي جلنم

اقل ومعنى

 إن معنى شجصالة وو شجتسباح وشجتعوام وشجالر هلل عاجى.
 إن معنى شجعبا ة وو س و شجعبد بةابل خاجصل وبتقدير وع عا

اعي شجاضعرة

شدجلال وأماك كةال شجربوبال وشجقدرة شجصةدشنال وشجر ةعل شدجلاعل ماعاودش قصعيره
وع زه واقره
 إن شجتز يناي اي وذه شجعدناا جاسعت لجعل شجتلعذذ وشجتةتعا ااسع ،إذ جعو أذشقتع
شجلذة ساعل أذشقت شلجم بفرشقلا ساعاي وساعاي اعي عذيق مريعرة ءعليت

ون

أن ابع  .جقصر عةروا أو جقصر عةرك إذ ال يلفي جلابا
 إن شدنسان جم يترك بلق على غاربق وجعم يتعرك يلاقعا جير عا أينةعا ير عد بعل
س ل جةاا أعةاجق و لتقط

وروا و دون جةاا أاعاجق جاااس ،عليلا .

 شجدناا مزرعل وشجةاار بيدر وشج نل وشجنار مخزنان ربتصرفه
 كة ععا أن شلج ععل وشجقب ععر ينتوع عرشن شدنس ععان ا ععان شج ن ععل وشجن ععار ك ععذج
و تر دشنق .
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نتو شرن ععق

 إن سن شجصنعل شجةتقنل اي خلل شدنسان اي ش سعن قعو م مرلةعا وعو إءعارة

إجى شجصانا سباانق اعنن معا هاعق معن قابلاعاي وقعوة جامععل شجتعي عزول اعي

مدة يسيرة اير إجى شجاار .
 ال سعا ة جروح شجاااة شجعائلال إالّ باال ترشك شجةتبا ل شج ا وشجوااء شجخاجص بين
شج ةاا وشجرأال شجصا قل وشجر ةل شجتي صل إجى د شجتضاال وشديرار.

 مععا شمععت اععي شجععدناا اععاة االبععد أن شجععذين يفلةععون سععر شجااععاة مععن شجباععر وال
يسيئون شستعةال اا لم يلونعون أوعالل جااعاة با اعل اعي شر با اعل واعي جنعل

با ال

 إن ءل شجقةعر كةعا شنعق مع عزة د بعاي شجرسعاجل أبلعري نبو عق ر على هللا علاعق
وسلمه إجعى شج عن وشلنعذ كعذج شجةععرشم وعو مع عزة عبو يتعق ر على هللا علاعق
وسلمه أبلري مابوبيتق إجى شلروشح وشجةالئكل

 إن كنع ععتم ر ع ععدون أن سع ععتةتعوش باجااع ععاة و لتع ععذوش بلع ععا اع ععا يوش اع ععا كم باديةع ععان
وز نووا بأ شء شجفرشئض و ااووش عليلا باجتنا

شجةعا ي

 إن زوشل شلجم جذة كةا أن زوشل شجلذة أجم
 إن شدنسععان إن ج ععم ياععتت ق ععوة

ععبره يةين عال وء ععةاالل إجععى شجةاو ععي وشجةس ععتقبل

وسد وا إجى شجيوك شجذي وو هاق اننلا كاهال جتال جق بال شجةضايقاي

 مععن عععرف هللا وأياعععق سعععيد وجععو كععان اععي وااوعع ،شجس ع ن ومععن غفععل عنععق
ونساق ءقي وجو كان اي قصور مايدة.
 شجعاقل وو من يعةل على قاعدة  " :خذ ما
 شدنسان عدو جةا ي لل وجةا يقصر عنق

فا  ..و ع ما َك ِدر "

 شعلععم إ إن عععدك شالعتقععا بادجععق شجوش ععد شل ععد يسععتلزك شالعتقععا ب جلععل عععدة بعععد
شجةوجو شي
 شج ةال شجدشئم ال يروى باجةاتاق شجزشئل شآلال
 شجاخص شلناني مرلةا يعا ي ما ي للق يعا ي ما ال صل إجاق يده أيضال

 إن شجخي ع ععر يص ع ععدر م ع ععن شجخي ع ععر شجةطل ع ععل و ن شج ة ع ععال يص ع ععدر م ع ععن شج ةي ع ععل
شجةطلل  ..الن يصدر من شجالام شجةطلل شجعبث شجبتل
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 شجدناا ء رة رشئعل رسل ةاروا إجى سوق شآلخرة
 وجععو شجاععيء يتوقععف علععى وجععو جةاععا شلسععبا

وشجاععرو

بينةععا شنعععدشك ذجع

شجايء وشنتفاؤه من يث شجنتا ل إنةا وو بانتفاء ءر وش د اقعط وبانععدشك جعزء
منق .

 شعل ععم أن شج ععدناا مزرع ععل ج خع عرة ا ععازرع وشج ع ِعن ة شر ل ععا وش ععتف بل ععا وشوة ععل
قذش شر لا شجفانال  .ربتصرفه
 شعلم أن شجدناا مووا

ارة ساار اقم باجباا وشجارشء شجةطلو من

للث ورشء شجقوشال شجتي أوةلت وجاوز

ون أن

اتتع،

 إن شجسعععا ة اععي وععذه شجععدناا اععي ركلععا  ..و ركلععا يعنععي :أنلععا ُمل ع هللا ُينوععر
إجيلا بنذنق وبنسةق.
 إن شئرة شجااجل وشسعل سعل شئرة شجنور

 إن كان شجعدك معدوما الو موجو وشن شنعدك شجةعدك يلون موجو ش
 إن شجبقاء ينبرل من شجفناء ا ُ د بفناء شجنفذ شلمارة جتاوى باجبقاء
 ع ّعر مععن كععل خلععل ذمععام وععو مبعععث ابععا ة شجععدناا  .إانععق مععن نفس ع

جععد بةععا

ةلك ععق ا ععي س ععبيل شجةاب ععو شجا ععل  .شبص ععر عقب ععى شجةوج ععو شي شجةاو ععال نا ععو

شجعدك ااجسبيل اي شجدناا إجى شجبقاء إنةا ةر من ر شجفناء
 إن شجال أغنى من أن يدجذ ونور شجا اقل أعلى من أن يدجذ علاق
 شعلةي أيتلا شجنفذ إ إن شلمذ قد اا

 .أما شجغد الم يأي بععد وجعاذ جعدي

علد أن ستةلكينق جلذش اا سبي عةرك شجا اقي وو وذش شجيوك  .وشقعل شجقليعل
أن لقي ساعل منق اي

عندوق شال خعار شلخعروي ووعو شجةسع د أو شجسع ا ة

جتضةني شجةستقبل شجا اقي شجخاجد.
 إن نععابم شجكائنععاي بلععذش شجنوععاك شل ععم شلكةععل وععو نععابم وععذش شجععدين بلععذش شجنوععاك
شل سن شلجةل .
 إنع إذش أجقيععت شجسععةا إجععى شجععنفذ وشجاعاطان استسععقط إجععى شسععفل شجسععاالين و ذش
أ غيت إجى شجال وشجقرشن اسعتر قي إجعى أعلعى عليعين وكنعت رش سعن قعو م ه

اي وذش شجكون .
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 إن شجذي يخعاف معن هللا ين عو معن شجخعوف معن شآلخعر ن ذجع شجخعوف شجةلعيء
باجقساوة وشجباليا .
 إن شجةاب ععل شجت ععي يوجيل ععا شدنس ععان إج ععى شجةخلوق ععاي إن كان ععت ا ععي س ععبيل هللا ال
كون ماوبل بأجم شجفرشق .

 إن وب ععائف شجعبو ي ععل و كاجافل ععا جاس ععت مقدم ععل جرع عوش

ال ععل ب ععل و ععي نتا ععل

جنعةل سابقل .

 إنق ال يةلن شجعاش بسالك ووئاك اعي م تةعا إال باجةاااوعل علعى شجتعوشزن شجقعائم
بععين شجخ عوشو وشجع عوشك أي بععين شلغناععاء وشجفق عرشء وأسععاس وععذش شجت عوشزن وععو
ر ةل شجخوشو وءفقتلم على شجعوشك و ياعل شجعوشك وش ترشملم شجخوشو .
 إن شآليععاي شجقرناععل قععف علععى بععا
شجبار ل  :أو دوش أبوش

شجعععاجم قائلععل جلربععا  :شجععدخول مةنععوع  .ععأمر

شجربا جتنسد أماملم أبوش

شجار و اذر الميذ شجقعرشن

وشجةؤمنين من شجدخول ايلا .
 خلل شجار جاذ ءع شلر و نةعا كسع ،شجاعر ءعر  ..الن شجخلعل وشدي عا يتطلعا إجعى
جةا ععا شجنت ععائ و تعل ععل بل ععا بينة ععا شجكس عع ،يتعل ععل بنت ععائ

خصو ععال لن ععق

مباءرة خا ل
 إن شجع ز كاجعال ير ل مو ل إجى هللا بل شقر وشسعلم إذ وعو يو عل إجعى
شجةابوبال بطر ل شجعبو يل .
 زكاععل شجععنفذ و طليروععا وععي بعععدك زكيتلععا ر بتصععرف ه  .وشجعةععل علععى نسععاان
شجنفذ اي شجاووظ وشلجرة وشجتفكر ايلا عند شجخدماي وشجةوي ..كةال شجعنفذ
اي معرال عدك كةاجلا وقدر لا اي ع زوا أماك هللا وغناوا اي اقروا إجاق
 مععن ي ععد هللا اقععد وجععد كععل ءععيء اةععا شجةوجععو شي جةاعلععا إال

لاععاي أسععةائق

شجاسنى جل جالجق .
 إن شجقاع ع ععدة شجا ع ععراال ر شجض ع ععرورشي ب ع ععاح شجةاو ع ععورشي ه جاس ع ععت كلا ع ععل الن
شجضرورة إن كانت ناءئل عن ير ل شجارشك ال كون سببال دبا ل شجارشك .
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 إن كان شجةل ءيء يباع ما أ باق اي انوي وش د جنبعال إجعى جنع ،وبعاجرةن
نفسعق ينبغعي علعى ماعتري جؤجعؤة شجصعدق شجغعاجي أالّ يعتةعد علعى كعالك ععا ،
شجاانوي ومعراتق ون ااص و ةااص .

 إن شج ة ععال شجب ععديا شجخاج ععد شلب ععدي شج ععذي ج ععاذ ج ععق مري ععل يطل عع ،خل ععو ما ععتا اق
وبقاءوم ووم كاجةرة شجعاكسل جذج شج ةال .
 شج سد عش شجروح ومسلنلا وجاذ بر شئلا .
 شجضععااء شجععدشئم شجععذي ال يتخللععق شجوععالك ال ُياعععر بععق وال ُيعععرف وجععو ه إال إذش
د بولةل ا ال أو مووومل .
 إن شجةع ع عزة ععأ ى د بع ععاي ع ععوة شجنبع ععوة ع ععن ير ععل إقنع ععاع شجةنك ععر ن وجع ععاذ
إرغاملم على شديةان .
 إن شجاععةذ شجتععي وععي س عرشم وععذه شجكائنععاي إنةععا و عي نااععذة مضععيئل سععايعل
كنوروا تطلا منلا شجةخلوقاي إجى وجو خاجل شجكون وو دشنيتق .

 شجةصا ال

ستار شجالةل شدجلال شجخفال شجذي يستر جللنا .

 من ال يقدر على خلل كل شلءااء ال يقدر على خلل ءيء وش د

 إن شجقععدرة شدجلاععل شجتععي ال تععرك شجنةععل مععن ون أميععر وشجناععل ون يعسععو
ال ترك تةال شجبار من ون نبي من ون ءر عل .

 إن شدنسان يقصد شجاعل و تاعرشه ومعال جةعا ياةعل معن اطعرة ملرمعل وقعد يعرعر
على بايل هاونق قال و ااا علاق وقد يقعا علاعق شجضعالجل ون شختاعار ووعو
ينق ،عن شجا اقل هاونق قال و صدقق .

 ك ععل م ععن جدي ععق شس ععتعدش وقابلا ععل عل ععى شالجتل ععا و ععائز عل ععى ء ععرويق ج ععق أن

ي تلعد جنفسععق اعي غيععر معا ور هاععق شجعنص مععن ون أن يلعزك شآلخععر ن بععق إذ
ال يستطاا أن يارع و دعو شلمل إجى مفلومق .

 شجدعوة إجى أي اكر كان مارويل بقبول جةلعور شجعلةعاء جعق و ال العو بدععل
مر و ة ناصر بصا بلا وال تعدشه .

 ال يتنور شجفكر من ون وااء شجقل .. ،انن جم يةتزم ذج شجنعور ووعذش شجضعااء
ااجفكر بالك شمذ يتف ر منق شجولم وشج لل .
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 ال اةل جبصر بال بصيرة .

 إن جم كن سعو دشء شجقلع ،اعي اكعرة باضعاء نا ععل ااصعيلل شجعدما ال كعون
علةال وال بصيرة  ..اال عقل ون قل. ،

 إن صو ر شلمور شجبايلل صو شلر جيدشل جرح جألذوان شجصاهال و والل جلا .
 إن شجعاجم شجةرءد شجا اقي يل ،جلناس علةعق اعي سعبيل هللا ون شنتوعار ععو
و ص ععبح كاجا ععاة ال ك ععاجطير ااجا ععاة طع ععم بلةتل ععا جبنع عال خاجصع عال وشجطي ععر لق ععم
ارشخلا قيئلا شجةليء باجلعا

.

 إن وجعو شجاععيء يتوقعف علععى وجععو جةاعا أج شزئععق بينةععا عدمعق ياصععل بانعععدشك
جععزء منععقا جععذش يلععون شجتخر عع ،شسععلل  ..مععن ونععا يةيععل شجضعععا
شجتخر  ،وشر كا

شجعععاجز إجععى

أعةال سلبال خر بال بل ال يدنو من شدي ابال شبدشل .

 بل وش دة من شجصدق بيد بيد شلر من شلكاذي. ،

 سالون زمان يخفعي شجضعد وعده و ذش بعاجلف وعد شجةعنعى اعي جغعل شجسااسعل
و ذش بع ععاجولم يلع ععبذ قلنسع ععوة شجعدشجع ععل و ذش باجخاانع ععل ر ع ععدي ر شء شجاةاع ععل بع ععرةن
زويد  .و طلل شسم شجبغي على شج لا اي سبيل هللا.
 إن شجسااسععل شجااوعرة شجععدشئرة ر اوععا علععى شجةنععااا و ععش رويعع . ،اععاجتو
و ش جائا ال يعدر عطفعق بعل يريعر ءعليتق

إجععى

عم يععو و طلع ،منع أجعرة أناابعق

وأبفاره .
 جقععد شبلععر وععذش شجزمععان أن شج نععل غاجاععل جاسععت رخاصععل وشن جلععنم جاسععت شزئععدة
عن شجااجل
 جو صل ءرف ومااسن اي ءيء ما اانق يسند إجى شجخوشو وشجرؤساء  .أمعا
إن صلت منق شجسيئاي وشجارور اانق وزع على شلا شر وشجعوشك.
 إن جم يلن جفكر شج ةاعل غايل ووعدف مرعاجي أو نسعيت لع شجغايعل أو نوسعيت
اوجت شلذوان إجى أنانااي شلا شر و امت وجلا .
 إن كانععت شجباععر ل ر ععد
شجربا .

ععال ال و اععاة كر ةععل اعليلععا أن فععر
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شجزكععاة و راععا

 إن شج ععذي يس ععل ير قع عال غي ععر ما ععروع جبل ععو مقص ععده غاجبع عال م ععا ي ععازة بخ ععالف
مقصععو ه  .. .اةابععل أوروبععا غيععر شجةاععروعل و قليععدوا وشلجفععل بلععا كععان جزشؤوععا
شج رشئم .

شجعدشء شجغا ر من شجةابو إ وشر كا

 إن رمععت شجااععاة اععال تاععبث بععاجع ز هاةععا يةلععن لععق  .وشن رمععت شج شر ععل اععال
ستةس باج زع هاةا ال عالم جق .

 سععتكون ونععاك أ عوشل بايععث إن ركععل بسععاطل عنععدوا سععةو بادنسععان إجععى
أعلععى عليععين .وكععذش اععدث ععاالي بايععث إن اع عالل بسععاطال يععر ي بصععا بق
إجى شسفل شجساالين .

 إن

اقل وش دة لدك

ر ال من خاال .

 شجصععدق أسععاس عوععام وجععوور سععايا وربةععا يتخلععى عععن ملانععق جلسععلوي إن
كععان ها ععق و ععرر وجك ععن ال مووععا جلك ععذ
ونفا .
 ج ععالن كالمع ع كل ععق

قطعع عال ملة ععا يلععن ها ععق م ععن اائ ععدة

ععدقال وج ععتكن أ لامع ع كلل ععا قع عال وجك ععن علاع ع أن ععدرك

وذش  :شنق ال يال ج أن بوح باجصدق كلق .

 إن شلم ععل شجةن ععدرم ا ععي س ععن شجو ععن ي ععنفم شجاا ععاة ا ععي شجاا ععاة بينة ععا شجا ععأس
شجةخبوء اي سوء شجون ينخر سعا ة شدنسان و قتل شجاااة .
 إذش وقععا م ععاز مععن يععد شجعلععم إجععى يععد شج لععل ينقلعع،

اقععل و فععتح أبوشبععا إجععى

شجخرشااي .
 إذش و ععفت ءععيئال اصععفق علععى مععا وععو علاععق  .شعتقععد أن شجةباجغععل اععي شجةععدح ذك
وةني .

 ال إ سان شكرر من شد سان شدجلي .
ا بلا ما ال يةل .

 شجالرة مستبدة متالةل إذ ةّل

 إن شجدين أساس شجاااة  ..شن شجدين ااة جلاااة ونوروا وأساسلا .
 إ ااء شجدين إ ااء جلذه شلمل .
 إن رق ععي أمتن ععا و ععو بنس ععبل ةس ععللا باج ععدين  .و ععدنيلا و ععو بةق ععدشر إوةاجل ععا ج ععق
بخالف شجدين شآلخر  .وذه

اقل ار خال قد نوسيت .
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 شجةوي

بديل ملان و او ل مووعا وخعروم معن سع ن إجعى بسعتان  .الاطلع،

شجالا ة من ير د شجاااة .
 شجرؤ ععا بععل عععاجم شجةرععال وعععاجم شجةرععال بععل عععاجم شجبععرز

ومععن ونععا تاععابق

سا ير وذه شجعوشجم .
 إن سااسععل شجةدناععل شجااو عرة ضععاي بالكرر ععل اععي سععبيل شلقلاععل بععل ضععاي
قلععل قليلععل مععن شجولةععل ب ةلععور كبيععر مععن شجععوشك اععي سععبيل مقا عدوا ..جععو قتععل

مغععرور بر ئ عال ون ورع ا اق عال جار ععق و ءععباعال جنزوش ععق ووععوة روبا ععق اانععق
مستعد جتدمير شجعاجم وشج نذ شجباري إن شستطاع .
 إن مصلال ماققل ال ُيضاى بلا اي سبيل مضرة مووومل .
شء جعدشء خعر و نقلعع ،بلسعةق شجاعااي سعةال زعااعال إذ جععو
 قعد يلعون وشء معر
جاوز شجدوشء ده شنقل ،إجى وده .

 إن كان شال فاق اي شجال شختالاال اي شل عل يلعون شجاعل أ عل معن شل عل
وشجاسن أ سن من شل سن .

 أيلا شجعاجم شدسالمي إ إن اا

اي شال اا  ..إن كنعت ياجبعال جال اعا اا خعذ

وععذش سععتورك  :ال بععد أن يلععون " وععو ععل " بععدالل مععن " وععو شجاععل "  .و" وععو
سن " بدالل من "وو شجاسن " .

 يال جكل مسلم أن يقول اي مسلكق ومذهبق  :إن وعذش " عل " وال أ ععر

جةعا

عدشه  .انن ي جةيالل اةذوبي شجةل  .بينةا ال يال جق شجقول اعي مذهبعق  :إن
وععذش وععو " شجاععل " ومععا عععدشه بايععل  .ومععا عنععدي وععو " شجاسععن " ااسعع ،وغيعره
قباح وخطأ .

 إن ويل شجذون وشناصعاره علعى ءعيء يناعأ معن ع ،شجعنفذ عم يلعون شء .
ومنق ين م شجنزشع .
 إن

ا  ،كل مذو ،يالعم لةعال مطلقعال وملةعالل ون أن يععين عدو مذهبعق

إذ يدعع ععق الخع ععتالف شلمزجع ععل وجكع ععن شجتعصع عع ،شجةع ععذوبي وع ععو شجع ععذي يوجع ععد
شجتعةام  .وجدة شالجتزشك باجتعةام يناأ شجنزشع .
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 ال ولععم بععاجتعين وشجتاععخص الععو بقيععت اععت سععتار شجخفععاء مناععت شخوشن ع

وشن يلععون وععو أنععت

بركععل وش سععانال  .إذ مععن شجةةلععن بلععورك اععي كععل أ جع
باجذشي  .وبلذش

ل ،شلنوار وشال ترشك إجى كل أ .

 ال ر ة ععل ف ععوق ر ة ععل هللا  .وال غض عع ،ف ععوق غض ععبق  .ا ععدع شلم ععور جلع ععا ل
شجر ام  .إذ ار شجافقل أجام وار شجغض ،ذمام .
 هاا جضااع شجاقائل اي شليا ي شجوواعل .
عرجح عليلععا شجنسععاان اععي ءععخص سععفاق واععي زمععن
 قععوة شجععذشكرة نعةععل وجكععن يع ّ
شجععبالء  .وشجنسععاان كععذج نعةععل لنععق ال يععذيل إالّ الك يععوك وش ععد و نسععى شآلالك
شجةترشكةل .

 إن نعةععل مععا مندرجععل وععةن كععل مصععيبل ال ولععا بدقععل جتاععاودوا .كةععا وجععد
رجل شررة اي كل ءيء.

 إن م ا ععاس شجعوة ععل ا ععي شجك ععاملين و ععو شجتوشو ععا  .أم ععا شجناقص ععون شجقا ععرون
اةيزشن شجصغر ايلم وو شجتكبر .
 إن ع عزة شج ععنفذ شجت ععي يا عععر بل ععا شجض عععا

ععاه شجق ععوي ج ععو كان ععت ا ععي شجق ععوي

جكانعت كبع شلر وغعرو شلر  .وكعذش شجتوشوعا شجعذي ياععر بعق شجقعوي

اء .
كان اي شجضعا جكان ذجالل ور ل
 إن ععفح شجةععرء عععن شجةسععيئين و ضععايتق بةععا يةل ع

عاه شجضععا

عةععل

جععو

ععاجح بينةععا وععو

خاانل وعةل ياجح إن كان متكلةال عن شج ةاعل .

 إن شجتوكل اي ر ي ،شجةقعدماي كسعل بينةعا فعو ض شلمعر إجعى هللا اعي رّع،
شجنتا ل وكل يأمر بق شجارع .
 إن روععى شجةععرء عععن ةعرة سعععاق وقسععةتق قناعععل مةدو ععل قععوي هاععق شجروبععل اععي
موش ععلل شجسعععي  .بينةععا شالكتفععاء بععاجةوجو قناعععل ال رغعع ،بععل قا ععر اععي
شجلةل .

 ال يلععزك أن كععون كععل وسععيلل مععن وسععائل كععل ععل قعال كةععا ال يلععزك شيضعال أن
كون كل وسيلل من وسائل كل بايل بايالل .
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 ال يلزك شيضال أن كون
شلمععر اععي

فاي شجكاار جةاعلا كاارة وال نابعل من كفعره  ..وكعذش

ععفاي شجفاسععل ال ياععتر أن كععون جةاعلععا ااسععقل وال ناءععئل
ععفل مس ععلةل يتص ععف بل ععا ك ععاار تغل عع ،عل ععى

م ععن اس ععقق  ..إذن

ععفل غي ععر

ماروعل جدة شجةسلم .
 إذش مععا ش ععبح ععل وسععيلل جبايععل اسينتصععر علععى بايععل ش ععبح وسععيلل جاععل
و ولععر شجنتا ععل  :ععل مغلععو أمععاك بايععل إ وجكععن جععاذ مغلوب عال بذش ععق و نةععا

بوسيلتق .

بل عل كامنعال اعي يعور شجقعوة  -أي جعم يخعرم إجعى يعور شجفععل شجةاعاود -
 إن ّ
أو كان ماوبال بايء خر أو مغاوءال و طل ،شلمر كاف شجاعل و زو عده
بقعوة جديععدة وجعلععق خاجصعال زكاعال يسععلط علاععق مؤقتعال بايعل تععى يخلععص شجاععل
من كل رن هالون ييبال ..

 إن شجعدشجل شجتي ال مساوشة ايلا جاست عدشجل ش الل .
 منبا شجتكبر إبلار

غر شجنفذ .

 منبا شجغرور وعف شجقل. ،
 شجااجل أك شالخترشع .
 شجضيل معلم شجسفاول .
 إن شجلااكل وشجتةا يل شجةةنوعل ءرعال وشجصور شجةارمل إمعا أنلعا بلعم متا عر
أو ر اء مت سد أو ووة مت ةد أو يلسم ي ل ،ل شلروشح شجخبيرل .
 شجاااة أساس شجوجو وش لق  .وشجةا ة ابعل جلا وقائةل بلا .
ءقاء وشوطرشبال وواقال وو شجعايل عن شجعةعل الن شجعطعل وعو
 إن شءد شجناس ل
" عدك " وةن شجوجو أي معوي وعةن اعاة  ..أمعا شجسععي العو اعاة شجوجعو
و قول شجاااة .
 ال بلععد يععد شل

شجغربععي ذي شلو عوشء وشجنععزوشي وشجععدواء  ..ءععأن أ

شجقععرن

شجخاج ععد ذي شجن ععور وشجل ععدة وشجا ععفاء  ..إذ شجااج ععل شجت ععي رو ععى شلذوشق شجرهاع ععل
جلك ععاملين م ععن شجن ععاس و طةئ ععنلم ال س ععر أ ععاا

شلوع عوشء شجص ععباانال وذوي

شجطبائا شجسفيلل وال سليلم .
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 إن اععي شجوجععدشن سعععا ة عاجلععل مندرجععل هاععق إنلععا اععر وس معنععوي منععدم اععي
س ععو دشء شجقل عع . ،وشجتفك ععر يقطرو ععا و ععذيقلا شدنس ععان  .أم ععا شجا عععور ال ععو شج ععذي
يولروا .
 من " شجةلتوباي"
 شجةوي وو بديل ملان و يالق روح و سر ح من شجوبافل وجعاذ إععدشمال وال
اناء .
عدمال وال ل
 شجةععوي إنقععاذ جننسععان مععن أابععاء وبععائف شجااععاة شجععدناا ومععن كععاجا

شجةعااععل

شجةرقلل .
 إن شج ن ععل وجل ععنم ةر ععان م ععن غص ععن ءع ع رة شجخل ععل ق ععد ععدجتا إج ععى شلب ععد
ومووا شجرةرة اي منتلى شجغصن .
 إن شجتوك ع ععل وشجقناع ع ععل وشالقتص ع ععا خز ن ع ععل عواة ع ععل وكن ع ععز ة ع ععين ال يعوو ع ععان
بايء .
 إن شخععذ شجصععدقل وشجلديععل مقابععل شلعةععال شجةتوجلععل ج خ عرة يعنععي قطععف ة عرشي
خاجدة ج خرة بصورة اانال اي شجدناا .
 إن اي ير عل شجضعالل ماعلالي ال نلايعل جلعا واعي ير عل شجو دشناعل وشجلدشيعل
سلوجل ال نلايل جلا .

 ال يةلع ععن خع ععول شج نع ععل مع ععن ون إيةع ععان بينةع ععا يع ععدخللا شجكريع ععرون جع ععدشل ون
صععوف  .اادنسععان ال يةلععن أن يعععاش ون خبععز بينةععا يةلنععق شجعععاش ون
ااكلل  .ااجتصوف ااكلل وشجاقائل شدسالمال خبز .
عدي مععن شبععتالك عععا شجععبالء عطععاء اععي عطععاء و ععفاء اععي
 إذش وجع َ
ووااء اي بالء .
 إن شجولةاي جتتبد وبا

ععفاء

شجنور جينفتح باجع ز وشجتوكل وشجفقر وشالجت اء.

 إن شجذي وجده اقد وجد كل ءيء  .ومن اقده ال ي د ءيئال سوة شجبالء.
 إن شجاععفقل خاجصععل ال طلعع ،ءععيئال م ععن شجةاععفل علاععق الععي

ععاهال ال طل عع،

عووال .

11
This file was downloaded from QuranicThought.com

 شجعال يطل ،شلجرة وشجععو
شلجرة.

 .ومعا نعوشح شجعاءعقين إالّ نعوع معن شجطلع ،وسعؤشل

 إن إبلار شجكرشمل هاق ورر إن جم يلن وناك ورورة .

 أرة أن شسعد إنسان اعي وعذه شجااعاة شجعدناا وعو ذجع شجعذي يتلقعى شجعدناا مضعا
جنديل و ذعن أنلا ولذش و عةل وال ذج .
عدك عأ ير نصعاال شجنا عاين اعي وعذش شجزمعان وعو :

 أخال أن سببال من أسبا
شنل ععم يقوج ععون جس ععيئي شجخل ععل  :ال اس ععدوش  .ال ار ع عوش .ال ع ععا وش  .ال ابع عوش

غيععروش اطععر كم ووععو كلا ع
شجععدناا  .بةعنععى شنلععم يقوجععون جلععم ّ
شجواور  .وجكن جو يقوجون جلعم  :ش عراوش وجعوه وعذه شجصعفاي إجعى أمعور شجخيعر
ال يطاقونععق اععي

غيععروش م شروععا اعندئععذ

ععدي شجنصععاال و ععؤ ر اععي شجنفععوس أو كععون وععةن

نطاق إ شر ة شدنسان وشختااره .

 كةا أن شدسالك بال إيةعان ال يلعون سعب ،شجن عاة كعذج شديةعان بعال إسعالك ال
يلون سب ،شجن اة .

 كةا إن جكل ءيء

اقل اا اقل معا نسعةاق باجزمعان شجعذي ي عري جر عان شجنلعر

شجعوام اي شجكعون وعي اعي لعم

عاافل ومعدش جكتابعاي شجقعدرة شدجلاعل اعي جعوح

شجةاو وشد باي.
 إن صععور شجكفععر جععاذ كف ع شلر و خيععل شجاععتم جععاذ ءععتةال والسععاةا إن كععان بععال
شختاار وكان خط شلر ارواال اال ورر هاق على شديالق .

 شجباث اي شجةسائل شديةانال وشجخو

ايلا على

ورة مناقااي غير جائز .

 إن ءع شلر قلععيالل ُيقبععل بععق جلاصععول علععى خيععر كريععر إذ جععو ُععرك ءععر ينععت خي ع شلر
كري شلر جلايلوجل ون صول ذج شجار شجقليل جاصل عندئذ ءر كرير .
 إن شجسلون وشجلدوء وشجر ابل وشجعطاجل نعوع معن شجععدك وشجضعرر وبعلسعق شجاركعل
وشجتبدل وجو وخير .

 ال ي ععوز باععث شجةسععائل شديةاناععل شجد اقععل باععلل مناقاععاي جدجاععل ون ميعزشن

وال أمعاك جةاععل معن شجنعاس إذ تاععول شل و عل عندئعذ إجعى سعةوك لنلععا ون
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ميعزشن اتضععر شجةتكلةععين وشجةسععتةعين مععال  .و نةععا ي ععوز ذجع عنععد اع شر شجبععال
وسلون شجقل ،و وار شدنصاف عند شجبا رين و دشوالل اكر ال جاذ إالّ .

 إن ش عاء شجال إزشء من يونون شجبايل قال نوع من شجبايل .

 شجععدرس شجقرنععي شجععذي يلقععى مععن مووععا يععاور زكععي مب ع أر مععن مو اععاي أاكععار
شجتاععارشي شجسااسععال وشالنااععازشي شجةغروععل جةاعلععا و رءععد إجاععق مععن مقععاك شراععا

وأسةى منلا جةاعال ال ينبغي أن ا م عنق جلل وال يلون مووعا ءعبلل ائعل
ملةا كانت .

 ملة ععا ك ععان شدنس ععان ا ععاعالل ذش شختا ععار إال أن شجةا ععيئل شدجلا ععل و ععي شل ععل
وشجقع ععدر شدجلع ععي ع ععاكم ملع ععاةن .إذش مع ععا كلع ععم شجقع ععدر سع ععلت شجقع ععدرة شجباع ععر ل
و صةت شالختاار شج زئي.
 إن شدية ععان وس ععيلل شجف ععوز باجاا ععاة شلبدي ععل ومفت ععاح شجس عععا ة شجخاج ععدة اينبغ ععي إذشل
شجسعي لجلق .

 قوة شجعضد ال ر قدير هللا  .ءةعل أوقدوا شجةوجى ال طفئلا شلاوشه.
 إن شجافقل شجتي وي أجطف

لااي شجر ةل شدجلال وأجةللا وأييبلا وأ الوعا ..

جلععي إكسععير نععورشني ووععي أنفععذ مععن شجعاععل بلريععر ووععي وسععيلل جلو ععول إجععى
شجال بارك و عاجى.
 و ععدة شجوج ععو  ..ما ععر ونزع ععل و ععال وو ععي مر ب ععل ناقص ععل وجك ععن جكونل ععا

ماربل بلذة وجدشنال وناعوة رو اعل اعنن معوعم شجعذين ياةلونلعا أو يعدخلون إجيلعا
ّ
ال يرغبون اي مغا ر لا ايبقون ايلا بعانين أنلعا وعي شجةر بعل شلخيعرة شجتعي ال
سةو اوقلا مر بل وال يطاجلا أال.

 إن شالءعتااق إجاعق ر على هللا علاعق وسعلمه ومابتعق إنةعا وعو با بعاع سعننق شجسععنال
وءر عتق شجغرشء .

 إن شجةع ع عزة ععأ ي د ب ععاي ع ععوة شجنب ععوة ع ععن ير ععل إقن ععاع شجةنك ععر ن وج ععاذ
إرغاملم على شديةان.
 إن أسةى غايل جلخلل وأعوم نتا ل جلفطرة شدنسانال ..وو"شديةان باهلل".
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 شعلععم أيلععا شدنسععان إ شن ع

سععتطاا أن

عععل جععذة شجنعةععل أييعع ،وأعوععم منلععا
و كرمل ععا علاع ع

بةائ ععل و عععف وذجع ع برؤ تع ع إجتفا ععل شجر ة ععل إجاع ع

وذجع ع

باجالر وشجاةد .
 إن شجعععدشء بلععم ءععناا يفسععد اععاة شجباععر  :شجاخصععال وشالجتةاااععل وشجةعنو ععل
بل وو سم زعاف جاااة شجبار ل قايبل .
 إن شديةان بعقيدة وش دة يستدعي تةال و يد قلعو شجةعؤمنين بلعا علعى قلع،
وش د وو دة شجعقيدة وذه قتضي و دة شجة تةا .

 إذش غلب ععت أس ععبا

شجع ععدوشة وشجبغض ععاء و ةلن ععت ا ععي شجقل عع ،ا ععان شجةاب ععل نقل عع،

عندئذ إجى مابل ءللال لبذ جبوس شجتصنا وشجتةلل .
 إن إوةار شجعدشء جلةؤمن وشجاقد علاق بلم عوعام لنعق إ شنعل ج ةاعا شجصعفاي
شجبر ئل شجتي يتصف بلا شجةؤمن ب ر رة

فل جانال هاق .

 عنع عدما عل ععم شنع ع عل ععى ععل ا ععي س ععلوك وأاك ععارك ي ععوز جع ع أن ق ععول" :إن
مس ععلكي ععل أو و ععو شاض ععل "وجك ععن ال ي ععوز جع ع أن ق ععول" :إن شجا ععل و ععو
مسععلكي أنععا ااسعع " ،الن نوععرك شجسععاخط واكععرك شجكليععل جععن يلونععا مال عال وال
لةال يقضي على بطالن شجةساج شلخرة.

 علا أن قول شجال اعي كعل معا قعول وجكعن جعاذ جع شن عذيا كعل شجاقعائل.
وعلا شن صدق اي كل ما تكلةق وجكن جاذ

وشبال أن قول كل

دق.

 إن كنت ر د أن عا ي أ دشل اعا ما اي قلب من شجعدشوة وشجتلد اعي إيفعاء

ناروا وشستئصال ءأاتلا  .و اول أن عا ي من وعو أععدة ععدوك وشءعد وعر شلر
علا

ل وي نفس شجتي بين جنبا  .اقاوك ووشوا وشسعا إجعى إ عال لا وال

عععا شجةععؤمنين لجللععا  .وشن كنععت ر ععد شجعععدشء أيض عال اعععا شجكفععار وشجزنا قععل
الم كريرون .
 إن

ع ععفل شجةابع ععل مابوبع ععل بع ععذش لا جع ععديرة باجةابع ععل كةع ععا أن خصع ععلل شجعع ععدشوة

ستال شجعدشء قبل أي ءش خر .
 إن أر ي أن غل ع ع عع ،خص ع ع ععة ا ع ع ععا اا س ع ع ععيئتق باجاس ع ع ععنل هب ع ع ععق خة ع ع ععد ن ع ع ععار
شجخصومل .
14
This file was downloaded from QuranicThought.com

 إن مخايبععل شجفاسععد بقوج ع جععق  " :أنععت

ععاجح شنع ااوععل " ربةععا يداعععق إجععى

شجصععالح وكععذش مخايبععل شجصععاجح  " :شنع يععاجح شنع ااسععد " ربةععا يسععوقق إجععى
شجفسا .
 إن كنت قال ا ،نفس اال فسح جق جلعدشوة م االل جيعدخل قلبع  .وشن كعان
قد خل اعالل وشستقر اال صد إجاق .

 شالخ ععتالف شدي ععابي شجبن ععاء شجةرب ععت ا معن ععاه  :أن يس عععى ك ععل وش ععد جت ععرو
مسععلكق و بلععار

ععال وجلتععق و عوش

نور ععق

ون أن ياععاول وععدك مسععاج

شآلخر ن أو شجطعن اي وجلل نوروم و بطال مسلكلم بل يلون سععاق دكةعال
شجنقص و أر

شجصدع وشد الح معا شسعتطاع إجاعق سعبيال  ..وشالخعتالف شجسعلبي

ا وع ععو مااوجع ععل كع ععل وش ع ععد خر ع عع ،مسع ععل شآلخع ععر ن وودمع ععق ومبعرع ععق شجاقع ععد
وشجضغينل وشجعدشوة .
 إن جععم كععن صععرااي شجةععؤمن و ركا ععق واععل شجدسععا ير شجسععامال شجتععي وو عععلا
شجاععديث شجاععر

 :هشجاعع ،اععي هللا وشجععبغض اععي هللا ر وشال تكععاك إجععى أمععر هللا

اي شلمور كللا ااجنفاق وشجاقاق يسو شن...
 يععا معاععر أوععل شديةععان إ ..إن قععو كم ععذو ،أ رشم شجر ععاح مععن ج عرشء أغ شروععلم
شجاخصع ععال وأنع ععانيتكم و ا ع عزبلم اقع ععوة قليلع ععل جع ععدشل ع ععتةلن مع ععن أن ع ععذيقكم شجع ععذل
وشجلع ععالك اع ععنن كنع ععتم ق ع عال مع ععر بطين بةلع ععل شدسع ععالك ااسع ععتلدوش باجدسع ععتور شجنبع ععوي
شجعوام ه شجةؤمن جلةؤمن كاجبناان ياد بعضق بعضالر وعندوا اقط سعلةون معن
ذل شجدناا و ن ون من ءقاء شآلخرة.

 أيل ععا شجةؤمن ععون إ ..إن كن ععتم ر ععدون قع عال شجاا ععاة شجعز ع عزة و راض ععون شجرو ععو

لغالل شجذل وشجلوشن اأهاقوش من رقد كم وعو وش إجى رءدكم وش خلعوش شجقلععل

شجاص ععينل شجةقدس ععل  :هإنة ععا شجةؤمن ععون شخ ععوةه و ص ععنوش أنفس ععلم بل ععا م ععن أي ععدي

أوجئ شجولةل شجذين يستغلون خالاا كم شجدشخلال .

 شجارو سب ،شجارمان أما شجتوكل وشجقناعل الةا وسيلتا شجر ةل وشد سان.

 إن كنت ا ،شجةال بال جةال اايلبق باجقناعل ون شجارو تى يأ ا وشا شلر.
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شجاسع ععا وشجةعانع ععدون ا الن
 إن شجغيبع ععل سع ععالح نع ععيء يسع ععتعةلق شجةتخا ع ععةون و ّ
ا  ،شجنفذ شجعز زة أبى علاق نفسق أن يستعةل سال ا قي شلر كلذش.
 إن أمراجنع ععا مع ععن أخ ع عوشن شجا ا اع ععل وشآلخ ع عرة ال يةنع ععا شخع ععتالف شجزمع ععان وشجةلع ععان

مااور لم ومؤشنستلم ااتى جو كان أ دوم اي شجاعرق و خعر اعي شجغعر و خعر
اععي شجةاوعي و خععر اععي شجةسععتقبل و خععر اععي شجععدناا و خععر اععي شآلخعرة يةلععن أن

يعدوش معال و ةلنلم أن يتااور بعضلم ما شجبعض شآلخر وال سعاةا إن كعانوش
م تةعين على غايل وش دة و عةلون اعي ملةعل وش عدة ووشجع ،وش عد بعل تعى

يلون أ دوم وو اي لم عين شآلخر.
 إذش أ ع عع ،هللا عبع ععدشل جعع ععل شجع ععدناا عع ععر

عنع ععق و اهاع ععق و ر ع ععق شجع ععدناا قبااع ععل

بغاضل.

وجا اكل ءيء ج
 إن كان وو ر سباانق ه ّ
 إن شجقانا يقتصد وشجةقتصد ي د شجبركل

ديل

 شجةع عع ،بنفس ععق ال مااج ععل ي ععرة شجةص ععاع ،و بتل ععي باجةص ععائ ،بينة ععا شج ععذي ال
يع  ،بلا ي د شجسرور وشج شر ل وشجر ةل .
 من يذكر شجةوي ين و من  ،شجدناا و سعى آلخر ق سعاا ريرال.
 كل ما يخص شجقرن وشديةان ةين جدشل ملةعا بعدش اعي شجوعاور
من يث شج اةل وشلوةال ةين وعوام .

 جاذ

عغي شلر إذ وعو

غي شلر ما يعين على شجسعا ة شلبديل .

 إن كنععت شرءععدشل عع ّعو نفس ع علععى شجقناعععل و ععاول بلععو شجروععى و ن جععم طععل
ذج اقل :يا بور إ و ةل باجصبر وشر باق وال ا .
 إن و ععذه شجةوج ععو شي شجس ععااجل وو ععذه شجةخلوق ععاي شجس ععاارة

م ععا و ععي إالّ م شري ععا

متاركل ومواور متبدجل جت ديد أنوشر إي ا شجوشج ،شجوجو .

 إن شجفضععل شدجلععي ال ياععتر شجقابلاععل اععي ذشي شجاععخص  ..اععاجنفذ أ نععى مععن
شجكل وشجوبافل أسةى من شجكل .
 إن بلور شكرر شلنبااء اي سعاا وبلعور أغلع ،شجالةعاء وشجفالسعفل اعي أوربعا
رمز جلقدر شدجلي و ءارة منق إجى أن شجذي يوق أقوشك ساا و داعلم إجعى
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شجرقي و اقل إ شمل إ شر لم وعو شجعدين وشجقلع. ،أمعا شجفلسعفل وشجالةعل اينبغعي أن
عاونا شجدين وشجقل ،ال أن اال ماللا .
 شجنوك  :نااذة طل على عاجم شجغي ،من عاجم شجالا ة..
 ال ي وز ل عد مناقاعل ماعلالي شجاعديث "شجنبعوي" بعين شجععوشك معن شجنعاس  ..وال
شجدااع عن رأيق إبلا شلر جلتفوق على شآلخر ن ...

 ال اجععل إجععى شالستضععاءة بنععور شجاععةوع مععا شمععت وناجع ءععةذ سععايعل .اةععا
عت أبع ععين شجاع ععةذ نفسع ععلا اع ععال اجع ععل وال معنع ععى جطلع عع ،وع ععوء ءع ععةعل مع ععن
مع ع ُ
ءخصي وال ساةا إن جم يلن عندي وال شملكق.
 إن إبل ععار نفسع ع و عععافال

ععاه يع عوشن مفت ععرس ياع ع عق عل ععى شجل ععوك علاع ع

كذج إبلار شجضعف باجتزجف إجى من ياةل يباع شجايوشن شجةفتعرس يسعوقق

على شالعتدشء .
 إن شجروا باجكفر كفر كةا أن شجروا باجولم بلم .
 إن شجالر نتا ل شجخلل وشجغايل منق .
 إن أوم نتا ل جخلل شجكائناي وي شجالر .
 إن م اعاس شجاعلر وعو شجقناععل وشالقتصععا وشجروعا وشالمتنعان وأمعا م اعاس عععدك
شجا ععلر وشالس ععتغناء عن ععق ال ععو شجا ععرو وشدسع عرشف وع ععدك شجتق ععدير وشال تع عرشك

و ،و ّ ون ةييز بين شجاالل وشجارشك.
و ناول كل ما ّ
 إن جلاع ععلر أنوشع ع عال مختلفع ععل إال أن أجةع ععا ل ع ع شلن ع عوشع وشءع ععةللا وشجتع ععي وع ععي
الرسلا شجعاك وو  :شجصالة إ

وواءة ستال شجا ،وشجعال
 إن شجرزق ورة ّ
اان عال شجغاالين وشجضاجين جلرزق و للفلم جق ما وو إالّ بلاةال يوشنال .

ل شجتعي ولعر باجاعلر و الّ

 علاع ع ع أن عة ع ععل بأربع ع ععل أء ع ععااء  :شجع ع ععز شجةطل ع ععل شجفق ع ععر شجةطل ع ععل شجا ع ععوق
شجةطلل شجالر شجةطلل .
 اكةععا أن جلواليععل ك شرمععل اععان جلناععل شجخاجصععل ك شرمععل أيضععا وجنخععالو ك شرمععل
أيضا والسعاةا شجتعرشبط شجو يعل وشجتسعاند شجةتعين بعين شدخعوشن وعةن شئعرة شخعوة
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خاجصععل هلل

كععون جععق ك شرمععاي كريعرة

تععى أن شجاععخص شجةعنععوي جةرععل وععذه

شج ةاعل يةلن أن يلون اي لم وجي كامل ياوى باجعناياي شدجلال.

 إن كل ءش جةيل ا وجكن إما أنق جةيل

اقل أي باجذشي أو جةيل باعتبعار

نتائ ق
 إن جلععنم جاسععت شزئععدة عععن شجااجععل اععنن كري ع شلر مععن شلمععور ععدعو بلععل قععوة :
جتعش جلنم .وكذش شج نل جاست رخاصل بل طل ،ةنال غاجاال.

 إن روععى هللا سععباانق وشدكعرشك شجر ةععاني وشجقبععول شجربععاني جةقععاك عوععام جععدشل

بايععث يبقععى ونععق إ بععال شجنععاس وع ععابلم بالععم ذرة باجنسععبل إجععى ذج ع شجةقععاك
شجرهاا.

 إن بعذرة وش ععدة اععت شجتع شر

ناععش بةو لععا اعاة سععنبلل و تقلععد مائعل مععن شجابععاي

شجوبافل بدالل عن شجابل شجوش دة .

 علععى شجععرغم مععن أن

ععار شجسععلف شجصععاجاين شجةاققععين خز نععل عواةععل كفععي

و في بعالم كل شء .اقد يلون جةفتاح خز نل أوةال أكرعر معن شجخز نعل نفسعلا
لنلا مقفوجل  .وباستطاعل شجةفتاح اتح خزشئن كريرة.

 شدخالو وو شجطر ل شجو يد جلخالو من شجارك شجخفي.
 إن أاضل نعةل إجلاعل يةلعن أن يناجلعا ءعخص مقبعول عنعد هللا وعي شجتعي ووع،
جق من ون أن ياعر بلا.

 عصعر معر ض وعنصعر سع ام وعضعو عليعل

و ععفتلا شجطباعل وعي :ش بععاع

شجقرن.
 إن شجذي خلل عين شجبعوول وو شجذي خلل شجاةذ أيضال.

 وشجذي نوم معدة شجبرغوث وو شجذي نوم شجةنوومل شجاةسال أيضال.
 إن عاجم شجالا ة ستار مزركش ملقى على عوشجم شجغي.،

 إن نععور شجفكععر بععالك يف ععر بلةعال مععا جععم يتععوو بضععااء شجقلعع ،و ةتععزم بععق .اكةععا
إذش جم يةتزم نلار شجعين شلباض غير شجةنور بليللا شلسو اال كعون بصع شلر
كذج ال بصيرة جفكرة باضاء ال وجد ايلا سو دشء شجقل.،
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 إن كان اي ءيء ما مااسن وءرف اسرعان ما يلعدة إجعى شجخعوشو و نسع،
إجيلم  .أما إن كان هاق سيئاي ايلصقونلا باجعوشك و نسبونلا إجيلم.
وجةعل اكعره ومعن جةعل اكعره ةتعا باجااعاة وشجتعذ
 من أ سن رؤ تق ُسنت ّ
رو تعق ُ
بلا.
وشجاأس يقتللم .

 إن شلمل يبعث شجاااة اي شجناس
 إن قطع ععل أجة ععاس ن ععا رة ملة ععا كان ععت

ععدئل أاض ععل م ععن قطع ععل زج ععام المع ععل

ومال.

 إن شجععذين يبارععون عععن كععل ءععيء اععي شجةععا ة عقوجلم اععي عيععونلم وشجعععين ال
بصر شجةعنو اي.
 إن شجةص ععائ ،شجعامع ععل إنةع ععا نع ععزل لخطع ععاء شلكرر ع ععل ااجةصع ععيبل نتا ع ععل جنايع ععل
ومقدمل ملااأة.
 إن شجخوف وشجضعف يا عان شجتأ يرشي شجخارجال .
 ق ععد يل ععون وشء م ععر
وده .

س ععةال ج ععدشء خ ععر  .و ذش ج ععاوز شج ععدوشء ع ّعده أنقل عع ،إج ععى

 إن عا بل شجةعصال اي شجدناا

جيل على شجعقا

شلخروي .

 أكرر شجةسلةين جائعين  ..اال شختاار اي شجتلذذ.
 إن شجنس ع ععاان ك ع ععذج نعة ع ععل .لن ع ععق ي ع ععذيل شآلالك شجيوما ع ععل و ع ععدوا بينة ع ععا ينس ع ععي
شجةترشكةل منلا .

 إن شجلااك ععل شجةةنوع ععل ء ععرعال إما أنل ععا بل ععم متا ععر أو و ععوة مت س ععم أو ر ععاء
مت سد.

 يا جلاقائل شجبائسل إنلا فقد اةتلا اي شليدي شالعتاا يل شجوواعل.
 من " شجلةعاي"
 إن شر شجععدناا وععذه مععا وععي إال ميععدشن شختبععار وشبععتالء ووععي شر عةععل وماععل
ابا ة وجاست مال ةتا و لذذ وال ملان سلم شلجرة ونيل شجروش

.

 إن شجالر مرلةا يز د شجنعةل ااجالوة ز د شجةصيبل و سعل ،شجتعر م وشدءعفاق
على

ا بلا .
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 كةا إن شستعةال شجيد شجةلسورة جلرأر يز دوا كسع شلر .اعنن مقابلعل شجةبتلعي مصعيبتق
باجالوة وشجتض ر وشالعت شر وشجقلل ضاعف شجبالء .
 كلةا شستعوةت شجةصائ ،شجةا يل عوةت وكلةا شستصغر لا

غري .

 إن شدنسان مرلةا يخفف ّدة خصةق باسعت باجق باجباعر وشالبتسعامل اتتضعاءل
َسورة شجعدشوة و نطفش نعار شجخصعومل بعل قعد نقلع ،عدشقل ومصعاجا لل كعذج
شلمر اي شست بال شجبالء باجتوكل على شجقدير يذو ،أ ره .

 كفععى ب ع يععا شجلععي با ا عاُ  .هبقععاؤك بععديل عععن كععل ءععش  ..و يععث إن ع موجععو
اكل ءش موجو إذشل .

 إن جةاا شآلواي وشجاسرشي شجناءئل معن أنعوشع شجفعرشق  .إنةعا وعي ععابير ز نعل
نطلل من عال شجبقاء  .وجوال ووم شجبقاء جةا أ  ،شدنسان ءيئال .

 شعةل عوش هلل شجتق عوش جوج عق هللا شسعععوش لجععل هللا وجععتكن ركععا كم كللععا وععةن

مرو ععاة هللا " هلل جوج ععق هللا لج ععل هللا " وعن ععدوا ععرون أن ق ععائل عةع ععركم
شجقصير قد أ بات بالم سنين عدة .

 شنق ال خير اي شدا شر وشجتفر ط اي كل ءش  .وشن شالستقامل وعي شجاعد شجوسعط
شجذي شختاره أول شجسنل وشج ةاعل .
 إن شجعلل اي شلوشمر وشجنوشوي شجاراال وي شلمعر شدجلعي ونلاعق أمعا شجةصعاجح

مرجااي يةلن أن كون أسبابال جةتعلقاي شلمعر شدجلعي معن زشو عل
وشجالم الي ّ
شسم هللا " شجالام"

 ال تغير شل لاك شجاراال باس ،شجالم بل باس ،شجعلل شجا ا ال .
 إن شجع ععاملين ا ععي خدم ععل شجق ععرن إم ععا أن يعروع عوش ع ععن شج ععدناا أو شج ععدناا ع ععر
عنلم كي ينلضوش باجعةل ب د وناا و خالو .
 إن مسععائل شجسععنل شجنبو ععل شجاععر فل بععل تععى شبسععط شبلععا كععل منلععا اععي لععم
مؤءر شجبو لل شجتي يبين ش اه شجاركل اعي شجسعنن .وكعل منلعا اعي لعم مفتعاح

مصباح يضيء ما ال ياصر من شجطرق شجةولةل شجةضرة.
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 إن مابل هللا ستلزك ش باع شجسنل شجةطلرة و نت ق .اطعوبى جةعن كعان وعق وشاع شلر
مععن ذج ع شد بععاع .وو ععل جةععن جععم يقععدر شجسععنل شجاععر فل ععل قععدروا هاخععو

اععي

شجبدع .
 إن شجسنل شجسنال وي شجا ر شلساس جسعا ة شجدشر ن ومنبا شجكةال وشجخير.
 إن شجدجيل شجقايا على وجو ءاايين شج ن وو وجو ءاايين شدنذ .
 إن وجو شجقوة شجاااول اي شدنسان جيل قطعي على وجو شجلوح شجةافوظ اعي
شجعاجم .
 أو ععي إخ عوشني  :أال يناقا عوش هاةععا يةلععن أن يععن م عنععق شالناععقاق وشالات عرشق

و نةا عليلم أن يتعلةعوش با عث شلمعور معن ون نعزشع وعلعى نةعط شجتعدشول اعي
شلاكار.

 يا أخو ي إ ال تدخلوش اي أعةال وءؤون ال عو إجالم وال بنعوش عليلعا أعةعاجكم
وال تخذوش يور شالختبار

اه خاجقكم.

 إن ماععور شجن ععاة ومععدشروا شدخععالو اععاجفوز بععق إذن أمععر اععي غايععل شلوةاععل
لن ذرة من عةل خاجص أاضل عند هللا من أينان من شلعةال شجةاوبل .
 ي عع ،أالّ ينورجععى شلسععتاذ أو شجةرءععد علععى شنععق شجةنبععا أو شجةصععدر بععل ينبغععي
شعتباره وشجنور إجاق على أنق معلذ ومولر ااس. ،

 يةلععن أن يلععون مر ععد مخلععص جاععام غيععر كامععل شكةععل مععن ءععاخق اينبععري
إجى إرءا ءاخق و صبح ءاخال جااخق .
 إن معن ال يقتصعد معدعو جلسععقو اعي ملعاوي شجذّجععل ومععر

جالنعزالق إجععى

شالست دشء وشجلوشن معنى .
ل
 إن شجةال شجذي يستعةل اي شدسرشف اي زماننا وذش جلعو معال غعال وبعاو جعدشل
يث داا أ اانال شجكرشمل وشجارف ةنال ورءعوة جعق بعل قعد سعل ،شجةقدسعاي

شجدينال م يعطى نقو شل مناوسل ماؤومل .

 كةععا ال إسعرشف اععي شجخيععر وشد سععان جةععن يسععتاقق كععذج ال خيععر اععي شدسعرشف
قط .
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 إن شجاععرو يتلععف شدخععالو و فسععد شجعةععل شلخععروي ا لنععق جععو وجععد ععرو
اي مؤمن قعي جرغع ،اعي وجعق شجنعاس و بعاجلم إجاعق ا ومعن يرقع ،وجعق شجنعاس
و نتوره ال يبلد شدخالو شجتاك قطعال وال يةلنق شجاصول علاق .

 إن إ بال شجناس و وجللم ال ُيطل ،بل يووع ،وجعو صعل شد بعال اعال يس ّعر
بععق و ذش مععا شر ععاح شجةععرء جتوجععق شجنععاس إجاععق اقععد وععاا شدخععالو ووقععا اععي
شجر اء.
 إن وجق شجناس و باجلم ال ي شر

الن ما هاعق معن جعذة جزئاعل ضعر بعادخالو
عم شنعق ال يسعتةر إال إجعى عد بعا

شجذي وو روح شلعةال شجصاجال
اضالل عن شنق يلتس ،ما ورشء شجقبر

ورة أجاةل من عذش

شجقبعر .

شجقبر.

 ال بد من جعل ءاةل شديرار شجتي الى بلا شجصاابل شجكرشك روعوشن هللا ععاجى
عليلم وناجوش بلا ناء شجقرن شجكر م نص ،شجعين وش خاذوا جيالل ومرءدشل.

 شجعةل شدي ابي شجبنعاء :وعو عةعل شجةعرء بةقتضعى مابتعق جةسعلكق ااسع ،معن

ون أن يعر إجععى فكيعره أو يتعدخل اععي عةلععق ععدشء شآلخععر ن أو شجتلععو ن مععن

ءأنلم أي ال يناغل بلم أ الل.

 إن شال فععاق مععا أوععل شجاععل وععو أ ععد وسععائل شجتوايععل شدجلععي وأ ععد منععابا شجع عزة
شدسالمال.
 رو ععى هللا ال ين ععال إال ب ععادخالو ارو ععاه س ععباانق ج ععاذ بلرع عرة شجت ععابعين وال
باي شر شجن اح وشجتوايل اي شلعةال .
 إن روةع عال م ععن عة ععل خ ععاجص جوج ععق هللا أوج ععى وشرج ععح م ععن أري ععال م ععن أعة ععال
ماوبل ال إخالو ايلا.

 إيرار شجبقاء اي مستوة شجتابا ون شجتطلا إجى سلم شجةسؤوجال شجتي قلةعا سعلم
من شلخطار .

 إن خدمل شجال جاذ ءيئال وينال بل وو أءبق ما يلون باةعل كنعز عوعام قيعل
وشج اععاك باجةاااوععل علاععق ااجععذين ياةلععون ذج ع شجكنععز علععى أكتععاالم يستباععرون
بأيدي شلقو اء شجةةتدة إجيلم باجعون وشجةساعدة و فر ون بلا أكرر.
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 إن ياج ،شجال شجةنصف يسخط نفسعق لجعل شجاعل

و ذش معا رأة شجاعل جعدة

خصةق روى بق وشر اح إجاق.
 شبتغاء مرواة هللا اي عةلكم .انذش روي وو سباانق اال اةل دع شر

شجععاجم

أجةا وال أوةال جق .

 ينبغي جعل روى هللا و ده ون سوشه شجقصد شلساس اي وذه شجخدمل..
 عدك شنتقا إخوشنكم شجعاملين اي وذه شجخدمل شجقرنال و عدك إ عارة نعوشزع شجغبطعل
باجتفاخر وشالستعالء.
 إن شجقوة اي شجال وشدخالو

تى إن أول شجبايل ياعرزون شجقعوة جةعا يبعدون

من باي و خالو اي بايللم .
 شالاتخععار ءععاكر ن بة شزيععا إخ عوشنكم و صععوروا اععي أنفسععلم وعععد اضععائللم اععي
ذوش كم.
 إن شجسعععيد وععو مععن يرمععي ءخصععيتق و ععذي ،أنانيتععق شجتععي وععي كقطعععل لع اععي
شجاع ععو

شجعوع ععام شجلذيع ععذ شجةترءع ععح مع ععن كع ععو ر شجقع ععرن شجكع ععر م كع ععي يغع ععنم ذج ع ع

شجاو

.

 إن من يال ير قال اعي شجااعاة شالجتةاااعل و ؤسعذ ركعل ال يسعترةر مسعاااق
وجععن يلععون شجن ععاح لافععق اععي أمععور شجخيععر وشجرقععي مععا جععم كععن شجاركععل منسع ةل
م ععا شجقع عوشنين شجفطر ععل شجت ععي ال ععم شجك ععون ب ععل ك ععون جةا ععا أعةاج ععق ا ععي س ععبيل
شجتخر  ،وشجار.
 إن شجفضععيلل شجةتسععةل باديةععان

كةععا ال كععون وسععيلل جنكعرشه ال كععون سععببال

جالستبدش قطعال إذ شدكرشه وشجقسر وشجتسلط على شآلخر ن رذيلل جاذ إالّ.

 إن أوععم ماععر جععدة أوععل شجفضععيلل وععو شالنععدمام اععي شجة تةععا بععاجع ز وشجفقععر
وشجتوشوا.
 كةععا شنععق ماععال ومةتنععا وجععو نويععر أو ءععر هلل سععباانق و عععاجى اععي أجوويتععق

كععذج مةتنععا وماععال مرلععق أن كععون مدشخلععل مععن غيعره اععي ربوبيتععق أو ماععاركل
جق من أ د اي إي ا ه شلءااء وخلقلا.
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 إن سععلام أمععر كععل موجععو و نسععيبق إجععى وشجعع ،شجوجععو سععباانق هاععق شجسععلوجل
شجتامععل بدرجععل شجوجععو  .أمععا إسععنا إي ععا ه إجععى شجطباعععل الععو معضععل إجععى ععد
شالمتناع وخارم من شئرة شجعقل.

 شدنسععان شجاععز ن شجاععائذ شجبععاكي ي ععرة شجةوجععو شي باكاععل بائسععل بينةععا شجس عععيد
شج ذالن يرشوا مبتسةل وا لل ومسرورة.
 إن سعا ة شجعائلل اي شجاااة وشستةرشروا إنةعا وعي باجرقعل شجةتبا جعل بعين شجعزوجين
وشال ترشك شجالئل وشجو شجصا ق بينلةا.
 شجنعةل إن ةدي عليلا شز ي وأن قوبلت باجنكرشن غيري.
 شجنساء ون رشئدشي شجافقل وبطالي شجانان.
 إن أول أستاذ شدنسان وأكرر من يؤ ر هاق علاةال إنةا وو وشجد ق.

 إن أجععزك ء ععيء وأوععم أس ععاس ا ععي شجترباععل شدس ععالمال وأعة ععال شآلخ عرة إنة ععا و ععو
شدخالو .
 إن شجعالم شجناجا دنقاذ سعا ة شجنسعاء معن شداسعا اعي ناعاون وأخعرشون مععا
وشن شجوسيلل شجو يدة جصون س اياون شج شر اعل شجال عي اعي اطعر لن معن شجفسعا
جاذ إال اي ربيتلن ربال ينال وةن نطاق شدسالك شجاامل .

 إن شج ععزوم شجرء ععيد ال يبن ععي مابت ععق جزوجت ععق عل ععى جة ععال ب ععاوري شزئ ععل ال ي ععدوك
عار سنوشي .

 إن شجسعيد وو ذج شجزوم شجعذي يقلعد زوجتعق شجصعاجال هالعون

عاجاا مرللعا

جئال يفقد رهاقتق اي ااة أبديل خاجدة .

 كم وي سعيدة ل شجزوجل شجتي رة زوجلا متعدينا اتتةسع بأوعدش

شجعدين جعئال

فقد رهاقلا شلبدي اتفوز بسعا ة خر لا وةن سعا ة نااوا .
 إن شجلذة شجا ا ال اي وذه شجدناا إنةا وعي اعي شديةعان واعي عدو شديةعان .و ن
اي كل عةل

اجح جعذة معنو عل بينةعا اعي شجضعالجل وشجغعي المعا منغصعل اعي

وذه شجدناا أيضا .
 إن شجخ عوشير شجتععي ععر إجععى شجقلعع ،اطر ععا ينبغععي عععدك إاسععا وا بزخععرف شجقععول
وشجتفنن وشجتدقيل. .
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 إن شجةوي لول شديةان با

شجر ةل  .ووو لوعل شجضعالجل بئعر مولةعل بالمعا

أبديا .

 إن شجالةل شدجلال شقتضت أن يلون شلجل م لوال وقتق إنقاذشل جننسعان معن
شجاععأس شجةطلععل ومععن شجغفلععل شجةطلقععل و بقععاءشل جععق بععين شجخععوف وشجرجععاء
جدنااه و خر ق من شجسقو اي واو ل شجخسرشن .

 اةععا شك وععو موجععو شل ينوععر إجا ع اكععل ءععش موجععو ج ع

فوعال

وشجغر عع ،ق عال وشجو يععد

أ عالل وععو ذج ع شجععذي ال ينتسعع ،إجاععق باديةععان وشجتسععلام أو ال يرغعع ،اععي ذج ع
.

شالنتسا

كةن ات شجسعتار شجةعزركش جلسعةعل

اء قيالل وأ رة بار ة وغفلل مؤقتل
 إن ر ل
وشجصيت شجتي وي شجةرل شلعلى لربا شجالرة وعااقلا .

 جير ل من ير ل يا شجلي اأنت شجباقي وأنت شجكااي وما مت با اا الت ٍعل ٍ معن
لااي ر ةت كاف جكل ءش يزول .
 إن شجاااة كلةا توجق إجى شجاي شجقيوك و تطلا إجاق وكلةا كعان شديةعان اعاة
جلاااة ورو ا جلا كس ،شجبقاء بل عطي ةا شلر با ال كذج بل إنلا رقعى و علعو

إج ععى رج ععل كتس عع،

ل ععي شجس ععرمديل وعن ععدوا ال ينو ععر إج ععى قص ععر شجعةع ععر

ويوجق .
 إن شجا اقععل شجةقدسععل شجتععي شاتععد لا ماليععين شجععرؤوس اععدشء جلععا أرسععنا أيضعال الععو
أءعععلتم شجععدناا علععى رؤوسععنا نععا شلر الععن روععم لع شجععرؤوس شجتععي شاتععدي شجا اقععل
شجقرنال وجن سلم شج اا ة جلزندقل وجن تخلى عن ملةتلا شجةقدسل بنذن هللا.

 ال لقوش شجلام أماك شجاصان وال شجعا ،أماك شلسد .
 إن يال

شجنور ال يتارون عن نور خارم شئرة رسائل شجنور وما ينبغي جلعم .

وجععو اع ّعرة أ ععد مععنلم اععال ي ععد إال مصععبا ال بععدالل مععن ءععةذ ضععيش مععن نااععذة
رسائل شجنور بل قد يفقد شجاةذ .

 إن شدنس ععان يةلع ع قلبع عال وش ععدشل وشجقل عع ،شجوش ععد ال يةل ععن أن يل ععون ا ععي شخ ععل
شجدشئرة وخارجلا معا .
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 إن غير شجةال وعو غيعر منصعف ال يعدع روةعال معن شر تعق لربععين روةعال
مععن شر ععل شج ةاععا  .أمععا شجةاععل هالععون ذش إنصععاف يضععاي ب شر تععق شجتععي عععدل
روةال ج شر ل

ديقق شجتي عدل أربعين روةال .

 إن إاا ععاء شجةابع ععل وشجس ع عالك اع ععي

ع ععفوف شجةع ععؤمنين إنةع ععا وع ععو سع ععنل كر ةع ععل

جلةععؤمن الععق وععةن وععذه شجاسععنل جععذة معنو ععل وذوقععا وجععدشناا وشناع شر ا قلباععا مععا
شآلخرة شجةا ي  .ومن يتفقد قلبق ياعر بلذش شجذوق.

يذكر بروش
ّ
 إن بث شجخصومل وشجععدشء بعين شجةعؤمنين إنةعا وعو سعيئل قبااعل  .العذه شجسعيئل
نطععوي علععى عععذش

معال

وجععدشني وأي عععذش

 .بايععث يأخععذ بخنععاق شجقلعع ،وشجععروح

اكل من يةل رو ال ساسل ووةل عاجال ياعر بلذش شجعذش

.

 إن شال ترشك وشجطاعل وو ،وال طل.،

شء مع عالل اععي وععذه شجععدناا  .تععى غععدي
 إن اععي سععوء شجوععن وسععوء شجتأو ععل ج عز ل
تةععا جسععوء
ر مععن َ ّق ُ ّقه قاعععدة مطععر ة ااجععذي يسععش شجوععن باجنععاس يتعععر
بنلم .

 ماععر و ععدة شجوجععو مععا أنععق اععي لععم إنكععار وجععو شجكائنععاي إزشء وجععو هللا
سععباانق إال شنععق كلةععا خععل بععين شجع عوشك يةضععي بلععم إجععى أن يصععل اععي اكععر

شجغ ععاالين م ععنلم وال س ععاةا شجةل ععو ين باجةا ي ععاي إج ععى إنك ععار شلجوها ععل إزشء شجك ععون

وشجةا ياي .
 نعم إن ماي شجدين بن عربي ملتد ومقبول وجكنعق جعاذ بةرءعد وال وعا وقعدوة

اي جةاعا كتابا عق إذ يةضعي غاجبعال ون ميعزشن اعي شجاقعائل هاخعاجف شجقوشععد

شجرابتل لول شجسنل و فيد بعض أقوشجق  -باو شلر  -شجضعالجل غيعر شنعق بعريء معن
شجضالجل إذ شجكالك قد يبدو كف شلر بواوره إال أن قائلق ال يلون كاا شلر .

 إن شجععذي ياعع ،نفسععق شلمععارة باجسععوء  -غيععر شجةزكععاة  -و ع عع ،بلععا وععو اععي
شجا اقل ال يا ،أ دشل غيروا و تى جعو أبعدة جلغيعر بعال اعال يابعق معن

عةام

قلبق بل ربةا يابق جةنااعق وجةا يتوقا منق من متاع .

 إن شجر ةل شدجلاعل وشجالةعل شجرباناعل شجلتعين اااوعان علعى عل اعاة بعووعل
وعععافل ماااوععل تسععم باجر ةععل شجوشسعععل ال يةلععن أن ضععاعا  -بعععدك إقامععل
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شجاا ععر  -ق ععوق جةا ععا ذوي شجا عععور غي ععر شجةا ععدو ين و لض ععةا قوقع عال غي ععر

متناهال جةوجو شي غير ماصورة .

 إن مععن ال يقععدر علععى أن يتصععرف اععي شجكععون كلععق ال يةلععن أن يلععون ماجك عال
ملكال ا اال لي جزء منق .
 إن شجععذين ياصععرون غايععل وععذه شجااععاة اععي  :اععاش براععاه و ةتععا بغفلععل و ععنعم
بلععوة إنةععا يسععتخفون  -ب لععل مسععتل ن قبععاح  -بلععذه شجنعةععل شجغاجاععل شجكبععرة
نعةل شجاااة..

 ما شمت اي شجدناا ااة اال بد أن شجذين يفلةون سر شجااعاة معن شجباعر وال
يسععيئون شسععتعةال اععا لم يلونععون أو عالل جااععاة با اععل اععي شر با اععل واععي جنععل
با ال .

 من " شجاعاعاي"

 إن شجارك ياةعل بلةعال ااوعاال لنعق جر ةعل عواةعل نكعرشء جتعديعق علعى قعوق
كععل مخلععوق ووانتععق جاععراق وكرشمتععق وال يطلععر وععذه شج ر ةععل جر ةععل شجاععرك إال
نار جلنم .

 إن شخص ع ع عع ،مر ع ع ععا جلفك ع ع ععر شجفوو ع ع ععوي شدرو ع ع ععابي و ع ع ععو شلم ع ع ععاكن شجةز ة ع ع ععل
بع ععاجةولومين وشج بائع ععل شجبعيع ععدة عع ععن شجاضع ععارة وعع ععن شجالومع ععل وشجدوجع ععل شجتع ععي
شعتا ي شجنل ،وشدغارة .
 ال اةل جلنفي اي شجةسائل شجعامل أماك شد باي االةق وعا
 ال يؤخععذ بلععالك مععن وععم خععارم إيععار علععم أو

ووز ل .

ععنعل اععي مسععاجل مععن مسععائللةا

شري وجل ععا شجةناقا ععل ت ععى ج ععو كع ععانوش عوة ععاء وعلة ععاء و ععناعال ملع عرة اع ععي
شختصا ععا لم  .وال يؤخععذ لةلععم ععل اععي لع شجةسععاجل وال يععدخلون وععةن
إجةاع علةاء ذج شجضر من شجعلم .
 إن شج ععذي بع ع أر شجوج ععو مع ع عزة وم ععأله بةع شز ععق شجب ععاورة جتفص ععح عن ععق وجعلل ععا
ساعرف ذش ق أيضال بلالمق وو .
أجسنل نايقل بلةاال ق البد شنق
ّ
 كةا أن شجةعدة طل ،رزقعال ااجقلع ،وشجعروح وشجعقعل وشجععين وشلذن وشجفعم وأمراجلعا
مععن جطععائف شدنسععان وماععاعره وععي شلخععرة طلعع ،رزقلععا مععن شجععرزشق شجععر ام
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و أخععذه منععق بلععل ءععلر وشمتنععان ايلعع ،سععباانق جكععل منلععا مععن خ عزشئن ر ةتععق
رزقلا شجذي يناسبلا و روى بق و لتذ .
 م ععا شك شجة ععوي ال ُيقت ععل وب ععا شجقب ععر ال ُيغل ععل ا ععنن شعو ععم م ععا ساا ععغل ب ععال
شدنسان و الل شكبر معضلل جق وو شجن اة من يد جال شجةوي وعذش وشجخعالو
من س ن شجقبر شجةنفر .
 إن شجابا

ذشو ،و ال وسيزول ال مااجل إذ كةا أن شجصعا

وشجاععتاء وشجنلععار يع بععق شجةسععاء وشجليععل ااجاععبا

يخلفعق شجخر ع

كععذج سععيتاول إجععى ماععي،

و جى شجةوي بةرل وذه شجا اقل شجةاتةل .
 إن كععل إنسععان لجععل أن خلععد أعةاجععق شجطيبععل و بقععى كلةا ععق شج اةععل يسعععى
جلافععاظ عليلععا و ععاانتلا مععن شجضععااع س عوشء عععن ير ععل شجكتابععل أو شجاعععر أو
تععى باجاععر ط شجسععينةائي وبخا ععل إذش كععان جتلع شلعةععال ة شر لععا شجبا اععل اععي
شج نل هااتاق إجى فولا شكرر .
 إن شجععدين جععاذ ابععارة عععن شديةععان اقععط بععل شجعةععل شجصععاجح أيضعال وععو شج ععزء
شجراني من شجدين .

 إننععا بعععون هللا عععاجى وبععاجقوة شجتععي نسععتةدوا مععن شجقععرن شجكععر م جععن نتععرك شجةيععدشن
وجن نلر وجو أقاموش شجدناا بأجةعلا ودنا .
 شعلةعوش يععا إخعوشني إن أوععم أسععاس جقو نععا ونقطععل شسععتنا نا وععي  :شجتسععاند  .و يععاكم
شجنور إجى قصيرشي بعضلم شجبعض مةعا يوجعده شالنفععال اعي شلعصعا

معن

جرشء وذه شجةصائ. ،

 شعلةوش أن شجالوة شعت شر

على شجقدر وشجالر سلام جق .

 إن إ سععانال إجلا عال ملةععا وععو عععدك إ سععاس مععن جععم يععدع أنانيتععق بن سععانق كععيال
يصيبق شجغرور وشجع . ،

 شخععو ي إن غععرو شلر رويبعال ناءععئال مععن شجغفلععل و عع ،شجععدناا ي ععري لةععق اععي وععذش
شجزمععان اعلععى أوععل شجاععل ععرك شجغععرور وشلناناععل وقصععد شجةنععااا تععى جععو كععان

اي ير ل ماروع أيضال .
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 ااجفضل وشجسعبل إذشل وعو  :أن ال يتعرك شجطاجع ،أخعاه عنعدما يعرشه مبتلعى بفسعا
ل
بل يز د شخو ق معق و سعى د ال ق الذش وو ءأن شلوهااء شجصا قين .
 إيععاكم وشجة عرشء ش ععذروش شجةناقاععل  .اععاآلذشن شجةت سسععل سععتفيد منلععا إذ ملةععا
يلعن شجةنعاقش العو علعى بايعل اععي ووععنا شجاعاجي سعوشء أكعان ماقعال أك ال إذ
ربةا يلال بنا ور شلر جساةال اي ين جاذ جق إال شجنزر شجاسير من شجال .

 شنق ال يااود اي شجتار م معن يتاةعل اعي سعبيل شجاعل شقعل شجةاعاق و نعال شعوعم
شجروش مرل يال رسائل شجنور اةلةا اةلنا من مااق الي زويدة أيضال .
لون جذ شلر اعي شجقلع ،جتسعتقر علاعق شجةصعيبل شجةا يعل
 شجقلل يضاعف شجةصيبل و ّ
اضعالل عععن أنععق يععومش و اععم منععق نععوع مععن شالعتع شر
ووو نوع من شال لاك

وشجنقععد

ععاه شجقععدر شدجلععي

اه شجر ةل شدجلال .

 إن شجكاع ععف وشجك شرمع ععل وشلذوشق وشلن ع عوشر شجتع ععي عتبع ععر اع ععي نوع ععر شجع ع عوشك مع ععدشر
شجكةاالي ال يلون قطعال مالال وال مدش شلر جتل شجةقاماي وشج اةل شجةعنو ل .

 يا شخو ي  :أملوش جيدشل ورشقبوش أنفسلم جئال خدعلم نفوسعلم شلمعارة باجسعوء معن
زشو ل اعاس شآلخعر ن بعاجنفذ ومعن يعث سعوء شجوعن بعاآلخر ن وال سعاوركم
شجابلل اي أن رسائل شجنور ال ربي يالبلا .
 إن مسععلكنا وععو ععرك شلناناععل وشجغععرور وشالجت عزشك بععالخوة جععذش اععال ءععطااي ععنم
باجغرور عندنا .
 اي زمن ع ي ،كزماننا وعذش البعد معن طبيعل خةسعل أسعذ ابتعل

تعى يةلعن

إنقععاذ شجععبال و نقععاذ شجااععاة شالجتةاااععل لبنائلععا مععن شجفووععى وشالنقسععاك  .وععذه
شجةبا ئ وي  :شال ترشك شجةتبا ل شجافقل وشجر ةل شالبتعا عن شجاعرشك شجافعاظ
على شلمن نبذ شجفووى وشجغوغائال وشجدخول اي شجطاعل .
 أال التعلةعوش جيععدشل بأنعق جععو كععان جعي مععن شجععرؤوس بععد مععا اععي أرسعي مععن شجاعععر
واصععل كععل يععوك وش ععد منلععا عععن جسععدي الععن ش نععي وععذش شج عرأس شجععذي نذر ععق

جلاقععائل شجقرناععل أمععاك شجزندقععل وشجكفععر شجةطلععل وجععن أ خلععى باععال مععن شل عوشل
عن وذه شجخدمل شديةانال شجنور ل وال يسعني شجتخلي عنلا .
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 إن شجقرن شجالام بةرابل عقل شلر
بععاهلل  -مععن وععذه شلر

واكروا شجراقع ،العو خعرم شجقعرن  -وشجعاعاذ
وجععاذ ببعيععد أن ععنطح أرسععلا شجععذي

ج نععت شلر

ش بح خاجاال من شجعقل بن دة شجساارشي و تسب ،اي دوث اامل .

 جق ععد ق ععرري أن شقب ععل  -ا ععي و ععوء مس ععلكي شجا ععاجي  -أي أذة وأي ععل إوان ععل وأي
عععذش

وأي عقععا

موجععق إجععى ءخصععي باععر أالّ يععأ ي وععرر إجععى رسععائل

شجنععور و جععى يالبلععا بسععببي افععي وععذش عوش

جععي اععي شآلخعرة ووععو وسععيلل دنقععاذي

وخال ي من ءرور نفسي شلمارة باجسوء .

 إن رسائل شجنور من نعوع شجصعدقل شجةقبوجعل شجتعي كعون وسعيلل جعداا شجةصعائ،
اةتى ما ووجةت
شلر

باجزالزل

د شجةصائ ،شجفر ل سانال أماملا اتنزل وأ اانال غضع،

 مععا أننععي ءععخص مقصععر اقععد نععذري كععل اععا ي اععي سععبيل سعععا ة وععذه شلمععل
واععي سععبيل إنقععاذ إيةانلععا وجقععد سعععيت بلععل جلععدي جلعةععل برسععائل شجنععور جكععي
أوععاى بنفسععي اععي سععبيل

اقععل شاتععد لا أجععوف شلنفععذ ووعي شجا اقععل شجقرناععل

وشستطعت بتوايل من هللا عاجى واضعل منعق أن أ اةعل ءعتى وعرو شجتععذي،
الم أ قلقر وجم شنسا. ،
 إن شكبععر مسععاجل بعععد مسععاجل شديةععان وععي شجصععالة ومععن ال يصععلي يعععد خائن عال
و لم شجخائن مر و .

 إن وو عععنا شجااو ععر كل ععق ج ععد ال و ععزل ها ععق  .وم ععا و ععذش ا ععال ض ععطربوش قطعع عال
وشعلةع عوش أنن ععا ا ععت رعاي ععل شجعناي ععل شدجلا ععل وق ععد عزمن ععا عل ععى م ابل ععل شجةا ععقاي

باجصبر شج ةيل بل باجالر شجعوعام هلل  .اعنان مللفعون باجاعلر الن روةعال معن
شجتع ،وشجةاقل يورث ينال من شجروش

وشجر ةل .

 إن أن ععا عععالم اععي وععذه شجععدناا ال سععاةا اععي وععذش شجزمععان وبخا ععل جلةبتلععين
باجةصائ ،وجطال

شجنور شجذين شنتابلم و ر ءديد و عأس قعا م وعو  :سعلال

أ دوم شآلخر و خال شجسرور اي قلبق و معدش قو عق شجةعنو عل ووعةا ج شر عاي

شجض ععيل وشجا ععزن وشجس ععأك و لطاع ع

قلب ععق شجةغة ععوك ك ععأ

اق ععي مض ععح  .إذ

شالخوة شجاقل وشلخرو ل شجتي ربطلم ال تاةل شجتايز وشدغابل .
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 ااذشر  ..ذشر و ياكم أن لتز ل شجةابل شجصعةاةال شجصعا قل شجتعي ربطعت
قلععوبلم إذ إن شوت ع شز شلز يفاف عال اععي شالخععوة وشجةابععل بقععدر ذرة وش ععدة ض عرنا أيةععا

ورر .

 و يع ععث إن شمتاع ععان شجع ععدناا عع ععابر و ةضع ععي و سع ععلم جنع ععا وشبع ععق و ة شر ع ععق اعلينع ععا
شاليةئنان إجى شجعنايل شدجلال ءاكر ن ربنا من خالل شجصبر .
 ش ععلاوش ا ععو شلر شج ف ععاء شجةوج ععو هاة ععا بي ععنكم  .ععذشر  ..ععذشر م ععن و ععذش  ..الن
شنارشاال وجو يفافال جدشل يلال بدشئرة شجنور ور شلر أيةا ورر..

 قععرري أال شنوععر إجععى قصععير أي مععنكم رغععم أننععي أقاسععي  -اععي سععبيل شجافععاظ
على مااعركم  -شجةتاع ،وشجةضايقاي شكرعر معنكم بعاعر معرشي اايلع ،معنكم

باسععم أسععتاذنا شجاععخص شجةعنععوي جطععال

شجنععور ععرك شلناناععل وعععدك شلخععذ بلععا

ماقال كان شجةرء أك غير مال .

 من " شءارشي شدع از"

 شجنعةل جذة ةيل شجنفذ إجيلا .
 كل شلجم اي شجضالجل وكل شجلذة اي شديةان .
 إن شجا ر ما

ر تق إذش خرم من يد شجةعقد شجباني اي شجسقف شجةاعد

يةيعل

و خضععا أرسععق جاةععاس رأس أخاععق جيتةاسععلا عععن شجسععقو  .اادنسععان شجععذي ال

يدرك سعر شجتععاون جلعو شجةعد معن شجا عر إذ معن شجا عر معن يتقعوس جةعاونعل
أخاق .
 شعلععم إن شديةععان وععو شجنععور شجاا ععل باجتصععديل ب ةاععا مععا جععاء بععق شجنبععي علاععق
شجسالك فصيالل اي ورور اي شجدين و جةاالل اي غيره .

 إن شجص ععالة نس ععبل عاجا ععل ومناس ععبل غاجا ععل وخدم ععل نز ل ععل ب ععين شجعب ععد وس ععلطان
شلزل اةن ءان ل شجنسبل أن يعاقلا كل روح .

 شجزكاة جسر يغيث شجةسلم أخاه شجةسلم باجعبور عليلا إذ وعي شجوشسعطل جلتععاون
شجةأمور بق .
 إن ودشيععل شجقععرن ب عرشق إجلععي أوععدشه جلةععؤمنين جاسععلكوش ووععم علاععق اععي شجطر ععل
شجةست ام سائر ن إجى عرش شجكةاالي .
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ٍ
ِ
كل
 ال يلزك من جزوك
قول َّ
دق كل قول َ
 إن شدسععالمال كلععف شجةسععاكين ومل ععأ شجفق عرشء و اماععل شجاععل و ااوععل شجا اقععل
دق .

ومانعل شجغرور وقامعل شجتكبر وما م ااس شجكةال وشجة د إال وي .
 إن شدسالمال مؤسسل علعى شجعقعل وشجالةعل وشجعلعم  .اةعن ءعأنلا أن يقبللعا كعل
عقل سلام ال كسائر شل يان شجةبنال على شجتقليد وشجتعص. ،
 شج بل شجعاجي يتاةل مااق شجرل وشجبر و خضر من اتق شلو يل .
 شعلععم  :إن شجعبععا ة وععي شجتععي رسععم شجعقائععد و صععيروا ععاالل وملكععل إذ شلمععور
شجوجدشنا عل وشجعقلا ععل إن ج ععم نةل ععا و ربل ععا شجعب ععا ة  -شجت ععي و ععي شمتر ععال شلوشم ععر

وشجتنا

شجنوشوي  -كن اروا و أ ي شر لا وعافل .

 إن شدخععالو يقتضععي أن كععون شجعلععل وععي شلمععر اععان كانععت شجالةععل علععل
ااجعبا ة بايلل  .وشن بقيت مرجال ا ائرة .
 إن شجلذة وشجنعةل إنةا كونان جذة ونعةل إن كانتا خاجد ين .
 إن هللا عاجى جةا أو ع اي شدنسان جزءشل شختاار عال وجعلعق مصعد شلر جععاجم شلاععال
أرسل كالمق جينوم ذج شجعاجم .

 إذش وقععا اععي قلعع ،أ ععد شخععتالل خععر اععي قلبععق شجكةععاالي و تسععاقط شجاسععااي
شجعاجال ايتوجعد هاعق ميعل شجتخر ع ،اينعت جعق جعذة اعي شجتخر ع ،ايتاعرة جذ عق اعي

شداسا وشالختالل .

 من " شجةرنوي شجعربي شجنوري"
 إن شجع عزة وشجعوةععل قتضععاان ووععا شلسععبا

شجواور ععل جععر شجاععلاياي شجبايلععل

وجععئال يععرة شجعقععل شجوععاوري مباءعرة يععد شجقععدرة بععالمور شجخساسععل شج زئاععل وجكععن

شجتو يد وشج الل ير شن أيدي شلسبا

عن شجتأ ير شجا اقي .

 إن جعل ءيء كل ءيء وجعل كل ءيء ءيئال سعلل خا عل بصعانا كعل ءعيء
وخاجل كل ءيء جل جالجق . .

 إن وذش شجعاجم كةا يستلزك

انعق باجقطا وشجاقين كذج يستلزك

بال ء وال ر . ،
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انعق شآلخرة

 إن " أنععا " نقطععل سععو شء ووش ععد ااسععي شجتععف علععى أرسععق خطععو شجصععنعل
شجاعور ل

ااود ايلا أن ماجكق شقر إجاق منق .
ومععا واقععت جلعةععل

 شعلععم  :شن ع إذش دواععت مععن شجعععذش

تةنععى عععدك شجعععذش

اتتارة ما يناهاق اتعرة شلمعارشي شجةناهاعل بعرشوين اتخطفع شجاعاايين .ااسعتةا

بقلعع ،ءععليد قوجععق عععاجى :ه قععل يععا ابععا ي شجععذين أسععراوش علععى أنفسععلم ال قنطعوش
من ر ةل هللا إن هللا يغفر شجذنو جةاعال شنق وو شجغفور شجر ام ر.

 وكععذش مععن مرو ع غععرورك هبالةععق نوععري إجععى شلسععالف شجعوععاك مععن ُبعععد
اتصاغروش اي عين

اارمت مااسن إرءا ش لم وشبتليت بالوواك شجةتطعايرة

من ات أقدشملم اي سلوكلم ما أووام  .اانور إجيلم من قر

عروم أععابم

كافوش اي أربعين يومال ما جم قتدر على كافق إال اي أربعين سنل .

 ااجاععفقل علععى خلععل هللا مععن يععث وععو خلععل هللا كلةععا شزيععدي نبسععط شجععروح .
وشجاعفقل شجناءععئل معن شجغفلععل وشجةبناععل علعى ععووم شجةاجكاععل بت شزيعدوا ين ععبض شجععروح
و تأجم شجقل ،بولةل شجغةوك .

 أرة شجقرن منبا كل شجفيو

وما اعي عاري معن مااسعن شجاقعائل معا وعو إال

من هاض شجقرن .اللذش ال يروى قلبعي أن يخلعو ش عر معن عاري معن ذكعر نبعذ
من مزشيا إع از شجقرن .

 وجقععد ءععاودي أن ماععاودة جةععال شجقععرن ابعععل جدرجععل سععالمل شجقلعع ،و ععاتق .
اة ععر ض شجقل عع ،ال يا ععاود إال م ععا يا ععوه ج ععق مرو ععق  .اأس ععلو شجق ععرن وشجقل عع،
كالوةا مر ان ينعلذ كل وش د اي شآلخر .
 ولن شديةععان يؤسععذ شالخععوة بععين كععل ءععيء ال ياععتد شجاععرو وشجعععدشوة وشجاقععد
وشجو ال اي روح شجةؤمن إذ باجدقل يرة أعدة عدوه نوع أ جق .

 قد ءاودي شز يا شجعلم شجفلسفي اي شز يا شجةر
اي شز يا شجعلم شجعقلي االم شر

 .كةعا أريعت شز يعا شجةعر

شجةعنو ل و عل إجعى علعوك عقلاعل كةعا أن

شجعلوك شجعقلال وجد أمرشوال قلبال .
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 وكعذش ءععاودي أن مععا اعي شجةةلععن مععن وجعق شجوجععو بالناناععل يو عل إجععى شجعععدك
و نقلع ،إجاعق ومععا هاعق مععن وجعق شجعععدك بتعرك شلناناععل ينوعر إجععى شجوجعو شجوشجعع،
انن أ ببت شجوجو اانعدك جت د شجوجو .

 شعلععم  :إنععي ءععاودي اععي سععيري اععي شجولةععاي شجسععنن شجسععنال ن ومعال ومصععاباح
ك ععل س ععنل وك ععل ععد ء ععرعي يتلة ععا ب ععين م ععا ال ياص ععر م ععن شجط ععرق شجةولة ععل
شجةضععلل وبععاالنارشف عععن شجسععنل يصععير شجةععرء جعبععل شجاععاايين ومركعع ،شلووععاك
شلووشل ومطال شل قال  -أمرعال شج بعال  -شجتعي اةللعا شجسعنل عنعق جعو

ومعر
ش بعلا .

 وءع ععاودي شجسع ععنن كاجابع ععال شجةتدجاع ععل مع ععن شجسع ععةاء مع ععن شستةس ع ع وجع ععو ب زئع ععي
شستصعد وشستسعد ورأيت من خاجفلا وشعتةد على شجعقل شجدشئر بين شجناس كةعن

اةل ارعون ب ع
ير د أن يبلد أسبا شجسةوشي باجوسائل شلروال
ايتاةل كةا ّ
ّ
ر ياوامان شبن جي ر ال ه .

 إن شج ععدعاء ال س ععاةا م ععن شجةض ععطر ن ج ععق ععأ ير عو ععام يس ععخر بس ععببق أق ععوة
شلءععااء وأعوةلععا لوعععف شلءععااء وأ ععغروا كسععلوي غضعع ،شجباععر لجععل
معصععوك علععى جععوح منكسععر عععا بقلعع ،منكسععر ايععدل علععى أن شجة يعع ،يالععم
على شجكل الو ر شجكل .

 شعلم  :شنق كةا أن شجكلةل شجفر ة مسةوعل لجوف من شجةخايبين كوش عد ال اعرق
بععين شجوش ععد وشجةاليععين  .كععذج نسععبل شلءععااء إجععى شجقععدرة شلزجاععل ال اععرق بععين
شجفر وشجنوع .
 يعا معن يطلعع ،شجاعلرة شجةسععةاة اعي شجعععرف ب ع " ءععان وءعرف " شسععةا منعي  :اقععد
ءاودي شجالرة ععين شجر عاء ومعوي شجقلع ،اعال طلبلعا جعئال صعير عبعد شجنعاس

انن أعطيتلا اقل ر ّإنا هلل و ّنا إجاق رشجعون ه .
 إن شجدعاء أنةوذم لسرشر شجتو يد وشجعبا ة إذ شجدشعي اي نفسق خفال ال بعد أن

يعتقد سةاع شجةدعو جلعوشجذ نفسعق وقدر عق علعى اصعيل مطلبعق هاسعتلزك وعذش
شالعتقا شعتقا أن شجةدعو علام بلل ءيء وقدير على كل ءيء .
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 إن م ععن شء ععد بل ععم شجبا ععر إعط ععاء ةع عرشي مس ععاعي شج ةاع ععل جا ععخص و ععووم
ع ععدوروا منع ععق ايتوجع ععد مع ععن وع ععذش شجولع ععم ءع ععرك خفع ععي إذ ع ععووم ماصع ععل كسع عع،

شج ةاعع ععل وش ع ععر ج ع عزئلم شالختاع ععاري مع ععن ءع ععخص ال يةلع ععن إال بتصع ععور ذج ع ع

شجاععخص ذش قععوة خارقععل رقععت إجععى رجععل شدي ععا ومععا وجععدي جلععل شجيونععانيين
وشجو نيين إالّ من أمرال وذه شجتصورشي شجواجةل شجااطانال .

 إن اععي شجععذشكر جطععائف مختلفععل اععي شالستفاوععل بعضععلا يتوقععف علععى ءعععور

شجعقععل وشجقلعع ،وشسععتفا ة بعععض ال ءعععوري اصععل مععن يععث ال ياعععر .ااجععذكر

ما شجغفلل أيضال ال يخلو من شدااول .
 إن شجذكر معن ءعأنق أن يلعون معن شجاععائر ااجاععائر أراعا معن أن ناجلعا أيعدي
شجر اء .

 إن عربا ع عل شجخطبع ععل َوسع ععم سع ععةاوي مسع ععد ومع ععز ن اع ععي سع ععةاء و ع ععدة شدسع ععالك
وباجتغيير يصير وءةال ماتتال ماينال .
 إن إع از شجقرن

ف شجقرن عن شجتار

اال يتاسر جكالك مفسر أو مؤجف

أو متععرجم أو ماععرف وغيععروم أن يلتععبذ باآليععاي أو يلععبذ ز لععا كةععا شجتبسععت
وشختلطت سائر شجكت ،شجةنزجل تى

اري مارال .

 إن هللا سععباانق إذش ش عع ،عبععدشل ال يابعع ،إجاععق مااسععن شجععدناا بععل يلرولععا إجاععق
باجةصائ. ،

 أيع عوشه  :وش أس ععفا  :ق ععد أبل ععري و ععذه شجةدنا ععل شجس ععفيلل خع عوشرق جالب ععل ومالو ععي
جذشبععل يتسععاقط إجيلععا سععلان قصععور شدنسععان ومخععد شر لا كتسععاقط شجفعرشش علععى

شجنور شجةارق شجةنقل ،إجى شجنار شجةاترقل .

 إن و ععذه شلم ععل شدس ععالمال م ععا أن قس ععةا م ععنلم ال ي ععؤ ون شجص ععالة  .إال شنل ععم
يتطلعون أن يلون رؤسائلم

اجاين أ ااء تى جو كانوش وم اسقل .

 إن بلععور شكرععر شلنبا ععاء اععي شجاععرق وشغل عع ،شجفالسععفل اععي شجغ ععر رمععز جلق ععدر
شدجلي بان شجذي يستنلض شجارق و قومق إنةعا وعو شجعدين وشجقلع ،وجعاذ شجعقعل

وشجفلسععفل  .اةععا مععتم قععد أيقوععتم شجاععرق ونبلتةععوه اععامناووم نل ععا ينس ع م مععا
اطر ق  .و ال ستذو ،مسااالم هباءش منرو شر أو ول سطاال موقتل .
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 إن و ععذش شجعص ععر عص ععر شج ةاع ععل إذ شجاخص ععال شجةعنو ععل  -شجت ععي و ععي روح
شج ةاعععل  -ش بععت وشمععتن مععن ءخصععال شجفععر  .ووععي شكرععر شسععتطاعل علععى نفيععذ
شل لاك شجاراال.

 إن شجتلاون اعي طبيعل شجاععائر شجديناعل يفضعي إجعى وععف شلمعل وشجضععف
يغري شجعدو هالم و ا عق علالم وال يوقفق عند ده .

 شعلععم إ شنععق قععد صععير ءععدة مابععل شجاععيء سععببا دنكععاره وكععذش ءععدة شجخععوف
وكذش غايل شجعوةل وكذش إ ايل عدك شجعقل .

 كةا إن شجابل من بعذور شجايوشنعاي ونعوة شجرةعرشي إذش قبعت اعي قلبلعا ال تكبعر
باجتنبت .كذج

بل "أنا" إذش قبت باعاع ذكعر  :هللا  ..ال تععابم لع شلناناعل

متفرعل باالنتعاش ومتفرعنل باجغفلل ومستاصنل ومستندة ب ار شجنعوع ومبعارزة
باجعصاان ج بار شجسةوشي وشلر

.

 إن شجع ز معدن شجندشء وشن شال تاام منبا شجدعاء .
 إن مععا أنعععم هللا علاع مععن وجععو ك و وشبعععق مععا وععو إال إبا ععل وجععاذ بتةلاع .
ال ع أن تصععرف هاةععا أعطععاك كةععا يروععى مععن أعطععى ال كةععا روععى أنععت
كة ع ععن أو ع ععاف أ ع ععدش ج ع ععاذ جلض ع ععا
جلةضا

أن يس ع ععرف أو يص ع ععرف هاة ع ععا ال إذن

هاق .

 مععن كععان هلل عععاجى كععان جععق كععل ءععيء ومععن جععم يلععن جععق كععان علاععق كععل ءععيء
وشجكون جق بترك شجكل جق وشدذعان بأن شجكل ماجق .

 إن شلوعم شلجععزك بعععد علععوك شديةععان إنةععا وععو شجعةععل شجصععاجح إذ شجقععرن شجالععام
يقول على شجدوشك  :رشجذين منوش وعةلوش شجصاجااي ه.
 نعع ععم وع ععذش شجعةع ععر شجقصع ععير ال يلفع ععي إال جةع ععا وع ععو أوع ععم  ..وأمع ععا شجعلع ععوك شجكوناع ععل
شجةععأخوذة م ععن شلجانعع ،اةضع عرة إال جلض ععرورة وجلااجععاي وجلص ععنعل وشس ععت شر ل
شجبار .
 ااجسعلام بااعاة شجقلع ،ال يفلعم رجعل عأ ير شجتر عاق اعي شجسع ام بلعد
كةا يفلةق وو .
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اعل شجلعوة

 إن مرل وقعد صعي ،أرسع شجةصعائ ،شجةرمعاة "باجقعدر" كةرعل أغنعاك مرسعلل اعي
شجةرعع ععى ي شروع ععا شج شرعع ععي قع ععد
شجةصععا

ع ععاوزي ايرمع ععي شل

ع ععار خلفلع ععا جترجع ععا هاقع ععول

أرسععق بلسععان شجاععال :ناععن اععت أمععر شج شرعععي ووععو شعععرف بنععا منععا

النرجا  .ايرجا  .ايرجعون .
 شجقل ،مرة شجصةد  :اال يقبل

ر شجصنم بل ينكسر بق .

 إن شجةعلوم ععاي شآلاا ا ععل ال خل ععو ع ععن شلوو ععاك وشجوس ععاوس  .وأم ععا إذش شس ععتندي
إجععى شلنفععذ وش صععلت باجوجععدشنااي شجةاعععورة باجععذشي صعّفت عععن شال تةععاالي
شجةزع ل  .اانور من شجةركز إجى شجةااط  .وال علذ اتنتكذ .
كبلدة وش دة يتعارف أوللا و تنعاجون

شجةصيرة جألر
 إن وذه شجةدنال شجسفيلل
ّ
بععاد م ومععا ال يعنععي باج شرئععد ععبا ا ومسععاء غل ع بسععببلا و كععا ف بةالويلععا

شجغفلععل بايععث ال يخععرق إال بصععرف وةععل عواةععل وكععذش اتاععت جععروح

ععا

شجباععر منااععذ غيععر ماععدو ة نوععارة إجععى ناععا يتعععذر سععدوا إال جةععن خصععق هللا
بلطفق .
 إن اع ععي ماهاع ععل شجةعصع ععال -السع ععاةا إذش شسع ععتةري وكرع ععري  -بع ععذر شجكفع ععر  ..إذ
شجةعص ععال وج ععد أجف ععل معل ععا وشب ععتالء بل ععا ب ععل ص ععير شء وشؤو ععا شج ععدشئم نفس ععلا
ايتعععذر ركلععا  .ايتةنععى
يدل على عدك شجعذش
شر شجعقا

ععا بلا عععدك عقععا

عليلععا و تاععرة بععال ءعععور مععا

اتستةر وذه شجاال تى ن ر إجعى إنكعار شجععذش

ور

.

 إن شجقرن شجالام كتعا
اقل وكتا

ذكعر وكتعا

اكعر وكتعا

لعم وكتعا

علعم وكتعا

ءر عل وءفاء جةا اي شجصدور وودة ور ةل جلةؤمنين .

 إن كنت جق عاجى كان ج كل ءيء وشن جم كن جق كان علا كل ءيء .
 كععل ءععيء بقععدر اععار
مر

.

 ال جعذة جلقلعع،

بةععا ععاك ععز يسع شر علععى يسععر و الّ ز ي مروععا علععى

ا اععل هاةععا ال وشك هاععق عزول أنععت و ععزول ناععاك و ععزول ناععا

شجناس .
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ع ععري عبع ععدشل خاجص ع عال جع ععق ع ععم نوع ععري إجع ععى شجكائنع ععاي شروع ععا مل ع ع ماجك ع ع

 إذش

و اةتق و وشءاق اتتنزه بلا كأنلا مل ج بل أعلى بعال كلفعل وال أجعم زوشل إذ
شجخا ك شجخاجص جلةل وشجفاني اي مابتق يفتخر بلل ما جلةل .

 يا نابر إ أبنني ش فر ب اري شجةاوءل عن أمعر عوعام بنعوع شوعطرشر منعي .

هاععا جيععت ءعععري وععل كاععفت  ..أو سينكاععف  ..أو أنععا وسععيلل جتسععليل شجطر ععل
جكاااق شآل ي .

 إن شجتفكر نعور يعذي ،شجغفلعل شجبعار ة شج امعدة وشجدقعل نعار اعرق شلووعاك شجةولةعل
شجاابس ععل جك ععن إذش فك ععري ا ععي نفسع ع ا ععدقل و ةل ععل و غلغ ععل واص ععلق فص ععيالل

بةقتضى شالسم هشجباينر شجةتعةل إذ كةال شجصعنعل أ عم اعي اليلعق و فصعيلق.

و ذش فكري اي شآلاعاق اأجةعل وأسعرع وال غعص وال خعض إال جااجعل إيضعاح
شجقاع ععدة وال ا ععد شجنو ععر كة ععا و ععو مقتض ععى شالس ععم ه شجو ععاور ر شجوشس ععا إذ

ءعاعل شجصنعل أجلى وشبلر وشجةل اي إجةاجق وم ةوعق وجئال غرق هاةعا ال
سا ل جق  .اعنذش اصعلت ونعاك  -يعنعي اعي نفسع  -وأجةلعت ونعا قربعت إجعى

شء وشلنعوشع كعالل وشجةخععتلط مةتزجعال وشجةةتععزم
شجو عدة  .اصععاري شج زئاععاي أجعز ل
متا ععدشل هاف ععور من ععق ن ععور شجاق ععين .و ذش علس ععت ب ععأن أجةل ععت هاع ع واص ععلت ا ععي
شآلا ععاق تا ععتت بع ع شجكرع عرة و س ععتلوي بع ع شلوو ععاك و س ععتغل أنانيتع ع و تص ععل،

غفلتع

اتنقلعع ،يباعععل  .الععذش ير ععل شجكرعرة شجةن عزة إجععى شجضععالجل  ..شجللععم ال

علنا من شجضاجين  ..مين .

 شن شجعبو يععل سععتلزك شجتسععلام ون شالختبععار وشجت ربععل إذ جلسععيد أن يختبععر عبععده
وجاذ جلعبد أن يختبر ربق .
 كععل ععي اععي شجععدناا كعسععلر موبععف إنةععا يعةععل باسععا
زعم أنق ماج

شجةل ع وباسععةق .اةععن

الو واج .

 إن شدنكار نفي وأجف ناف ال يرجاون على ش نين من أول شد باي .
 ااجكفععار شجععذين ال يععن جلععم نععوع خبيععث مععن يوشنععاي هللا خلقلععم جعةععارة شجععدناا
وجلنار  ..وجالون وش دشل ااساال جدرجاي نعةق عاجى على ابا ه شجةؤمنين .
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 و تى متى دما عين و زع قلب على اعرشق جةعال شزئعل إ اعانور إجعى كرعرة
ووسععل شجععدوشئر شجةتدشخلععل شجةااطعل بةععا ابععق نسعا أجععم ا شرقععق بنذشقعل جععذة

ععد

أمراجق و شر ف أءلاجق .
 إن شجر عوش اضععل هللا وهاضععق ونوععر شجعبععد ال ياععاط بةععا يعطععي َمععن ال نلايععل
جت لااي هاضق جعبده شجذي ال نلايل ال تااجق اي شر بقاء ال نلايل جدوشملا .
 شجتوشاععل ا ععي أساس ععاي أعضععاء أاع ع شر شدنس ععان وشجاي عوشن ي ععدل باجبدشو ععل عل ععى أن
شجصععانا وش ععد أ ععد وشجتخععاجف اععي شجتعينععاي شجةنتوةععل يععدل باجضععرورة علععى أن
شجصانا مختار لام .

 شعل ععم إ يانفس ععي إن أرو ععيت خاجقع ع ب ععاجتقوة وشجعة ععل شجص ععاجح كف ععاك إرو ععاء
شجخلععل .اععنن روعوش منع باسععابق عععاجى انععااا وباسععا

وععم ع ععاجزون مرل ع  .ا ععنن أر ي شجاععل شلول ا ععار

رب ع

أنفسععلم اععال اائععدة إذ
و ن أر ي شجر ععاني

أءركت بال اائدة .
 إن أناا

شلسد كةا دل أن معن ءعانق شالاتعرشس و ن جطااعل شجبطعام علعى أنعق

جألكل كذج شستعدش شدنسان يدل على أن وبافتق شجفطر ل شجعبو يل.
عاء مدوا عال يتعععذر شجخععالو منععق علععى أ ععاا
 إن شجةدناععل شجفاسععقل أبععرزي ر ع ل
شجةدنال إذ سةت شجر اء بع " ءان وءرف " و يري شجةرء يرشئي جلةلل و تصنا
جلعنا ععر كةععا ي شرئععي جألءععخاو و ععيري شج شرئععد الجععين جععق وجعلععت شجتععار م

يصععفل و اععوق باجتصععفيل وأنسععت شجةععوي شجاخصععي بااععاة شجعنصععر ل شجةتةععر ة
بدساسل شجاةال شج اولال شجغدشرة .
 إن مععن كةععال شجسعععا ة وشجلععذة شجا ا اععل ععرك كععل ءععيء تععى شجوجععو لجععل أنععق
جل ءانق وووو ولجل أنعق وشجع ،شجوجعو ولجعل أنعق شجكامعل شجةطلعل ولجعل
أنق ذو شج الل شجةطلل الالن جق ادشء كل ءيء جي وكلي وشجكل وكل ءيء .
 هلل ر شجعلععل وشجةصععيبل وشجذجععل مععا أ الوععا ووععي م عرة إ إذ وععي شجتععي ععذيق جععذة
شجةناجاة وشجتضرع وشجدعاء .
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 شعتععرف وأنععا ي بععأعلى

ععو ي  :بععأني عععاجز قا ععر اععي شدالععاك  .جكععن أقععول

اععديرال باجنعةععل وأ شء جألمانععل بععأني ال أخععدعلم إنةععا شكتعع ،مععا أءععاود أو أ ععاقن

عين شجاقين أو علم شجاقين.

 ال اس ععبن أن م ععا شكتب ععق ء ععيء مض ععغتق شلاك ععار وشجعق ععول  .ك ععال إ ب ععل ه ععاض
أهاض على روح م روح وقل ،مقروح باالستةدش من شجقعرن شجكعر م وال ونعق
أيضعال ءعيئال سعااالل ذوقعق شجقلعو ووعو يععزول  .كعال إ بعل أنعوشر معن قعائل ابتععل
شنعلست على عقل عليل وقل ،مر ض ونفذ عةي.

 ال قل :إذش جم ش ر شجكل ال أر د شجكل انذش كنعت اعي بسعتان أ تعرك كعل شجرةعرشي
إن جم أكل كللا ؟ .
 إن شكرر معلوماي شجبار شلروعال ومسعلةا ق بعل بديلاا عق مبناعل علعى شلجفعل
ووععي مفروءععل علععى شج لععل شجةركعع .،افععي شلسععاس اسععا  .اللععذش شجسععر وجععق
شآلي ععاي أنو ععار شجبا ععر إج ععى شجعا ي ععاي شجةأجوا ععل و رق عع ،ن ععوك شجق ععرن

ععا

شلجفل و أخذ أذن شجبار و ةيل رأسق و ر ق ما ات شلجفل من خوشرق شجععا شي

اي عين شجعا شي .

 إن معن هاعأ شجبطععام وشجتفعاح لكلع البععد أن يلعون أعلعم بأكلع منع  .وخبيع شلر
ب ععذوق شجوج ععدشني شج ععذي ال يدر ععق غي ععرك  .ا ععأين شجع ععروق وشلغص ععان شج ام ععدة
شجةيتععل مععن وععذش شجعلععم؟ اةععا شلسععبا

وشلغصععان إال موشز عع ،شجر ةععل ومسععيالي

شجنعةل .
 إن من لةل إملال شجكاار شجةتوجق باجةعنى شدسةي وشجقصد شجعذش ي إجعى وعذه
شجاااة شجدنيو ل خدمتق جتواور أجوشن نعةق عاجى شجاا لل باجتركي ،شجصعنعي
و ن جم ياعر وعو  ..وكعذش نواةعق جةااسعن جةعيالي مصعنوعا ق ععاجى و ن جعم
يفلم وعو  ..وكعذش اعليره بطعرز جاجع ،جلنوعر جغ شرئع،

عنعتق سعباانق و ن جعم

يتفطن وو  ..كاجساعل عّلة عد شجساعاي ووي ال علم ما عةل وي .

 إن شجاااة قول  :ال شجق إال وو و ده و عر شلسعبا

 ..وشن شجةعوي يقعول  :ال

شجق إال وو ال ءر جق و ر شلنفذ .
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 إنععق يةلععن أن يععذو ،شجةواععل مععن شجوععاور إجععى شجا اقععل بععال مععرور علععى بععرز

شجطر قل وقد رأيت من شجقرن ير قال إجى شجا اقل بدون شجطر قعل أي شجةاعلورة
وك عذش أريععت ير ق عال مو عالل إجععى شجعل ععوك شجةقصععو ة بععدون شجةععرور علععى ب ععرز

شجعلوك شآلجاعل  .نععم ومعن ءعان شجر ةعل شجااكةعل أن اسعن لبنعاء وعذش شجزمعان -

شجسر ا شجسير  -ير قال ولذش قصي شلر سلاةال .

 إن مععن وبععائف اععاة شدنسععان ءععلو ه جتااععاي ذوي شجااععاة جوشوعع ،شجااععاة  .ععم
شجاععلا ة عليلععا أي ياععاود ابععا ة شجكععل هااععلد عليلععا و علنلععا كأنععق مةرععل شجكععل
وجسانلم يخبر شجكل بعةل شجكل اي شدعالن جدة سيدوم .
 ال عل مقاياذ شجعلوك شدنسانال مالعال جاقائقلةعا -أي  :شجقعرن وشجةنعزل علاعق
شجقع ععرن ر ع ععلى هللا علاع ععق وسع ععلمه  -وال زنلةع ععا بةيزشنلع ععا إذ ال ع ععوزن شج بع ععال
شج شرسععااي بةي عزشن شج عوشور شجنععا رشي وال طلعع ،زكيتلةععا بلععا ب عععل سععا يروا
شلروععال مصععدشقال علععى لع شجنعوشماذ شجسععةاو ل .اععال وععنن شجتزجععزل بتار ع
شلووشء شجضاجل جبعض شجتفرعاي شج زئال اأوةال شجايء بقدر اةتق .

 إن مععن عوةععل إ ايععل شدسععالمال شمتععدش أساسععاي جععدرشنلا مععن أعلععى عليععي
كلاع ع ععاي

ع ع ععفاي ذي شجعع ع ععرش ومس ع ع ععائل خلع ع ععل شجعع ع ععرش وشجس ع ع ععةاوشي وشلر

ومالئكتلععا إجى جزئاععاي خطعرشي شجقلعع ،مععا شمععتالء مععا بينلةععا بدسععا ير مالةععل
ر ينل .
 شجتوشوا قد ينااي اديث شجنعةعل وقعد ين عر اعديث شجنعةعل إجعى شجكبعر وشجغعرور
االبد من شجدقل وشدمعان و رك شدا شر وشجتفر ط .

 إن اععي شجععنفذ أمع شلر جطافعال كععدروم مععن ورق رقيععل  .أبععن شنععق مر ععا شلبععد  .إذ
ما يةسق ءيء إال و عطاق لم شلبد و ةووق بعووم شلبديعل و ذش شسعتعةلق شجلعوة
وشجلعوس

ععار جعل

لعع ،أ

ععار شآلخعرة وأساسععا لا إجععى شجعدناا ايبنععي قصععروا

عليلا هاأكل أ ةار شآلخرة بال نض اي شجدناا شجفانال .
 إن شجععنفذ ءععيء ع يعع ،إ ..وكنععز الي ال عععد ومعوشز ن ال اععد جععدرك جلعوشي
كنوز شلسةاء شجاسنى إن زكت  ..وكلف اعاي وعقعار و اعرشي إن سعت
ويغععت  .اععالوجى  -وهللا شعلععم  -بقاؤوععا ال اناؤوععا ااجبقععاء مععا شجتزكاععل  -كةععا
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سععلكت علاععق شجصععاابل  -أواععل بسععر شجالةععل مععن مو لععا شل ععم كةععا سععل علاععق
معوم شلوجااء .
 إن اي جر وك شجنفذ جوععال ءعديدشل وش تااجعال عواةعال وذوقعال ع يبعال .و ذش اعول
م ععرة سع ع اياوا شنقل عع ،ر ععلا شجة ععذموك شء ععتااقال ال يا ععبا و ععار غرورو ععا
شجةاععؤوك وسععيلل شجن ععاة عععن جةاععا أن عوشع شجاععرك و اععول بلععا شجاععديد جنفسععلا
بال ذش اال جربلا وولذش  ..تى نقل ،سيئا لا سناي .

وذش لا

 إنق ال ل ج اي أن طل ،قعال معن شجاعل سعباانق بعل عل علاع أن اعلره
شئةال إذ جق شجةل وشجاةد .

 إن عفوه عاجى اضل وعذشبق ععدل إذ كةعا أن معن أكعل سعةال العو مسعتال
بالععم عععا ة هللا شجةسععتةرة اععنن جععم يةععر

جلةععر

بخرق شجعا ة .

الععو اضععل وك شرمععل مععن هللا

 إن شدنسان مبتلعى باجنسعاان وشسعوأ شجنسعاان نسعاان نفسعق إال أن نسعاان شجعنفذ
إن كععان اععي شجةعاملععل وشجخدمععل وشجسعععي وشجتفكععر الععو شجضععالل  .و ن كععان اععي
شجنتائ وشجغاياي الو شجكةال .
 شن سععر سععاند شجةععؤمنين اععي ابععا ش لم و ع عوش لم اععي جةاعععا لم سععر عوععام
وأمععر جسععام جععق ءععان اخععام إذ يصععير بععق كععل اععر كععاجا ر شجة صععوو اععي
شجبنععاء شجةر ععوو يسععتفيد مععن إخوشنععق اععي شديةععان بععأجوف أجععف أجععف مععا يسععتفيد
من عةل نفسق .
 شعلععم إ أنععى قععد ءععاودي أن شجنورجععى شجغيععر مععا نسععاان شجععنفذ يقلعع ،شجاقععائل.
كععاجنور اععي شجةععاء ير ع شلءععااء شجةعنو ععل معلوسععل منتكسععل اةععا أن ع
عتقد أن

لععل

علم .

 شعلععم إ يععا " أنععا " إذش كععان نفس ع ش عع ،إجا ع لنلععا أقععر إجا ع مععن كععل ءععيء
االبد أن يلون رب ش  ،إجا من

إذ وو شقر إجا من نفسع أال عرة أن

مععا يصععل شختاععارك وخااجع إجاععق مععن أسعرشر مععا ركعع ،هاع

وععو اوععر ماععاود

جرب .
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تعى إذش معا عبعت اعي

 إذش ما خلت بستانال اعال شجنعي إال شلجعو معن شجرةعرشي
قطفلععا أجععد شجةتعععل وشجلععذة  .وجععو وقععا نوععري علععى شجفاسععدة منلععا ش ععراق عنلععا
أخععذشل باجقاعععدة  " :خععذ مععا

ععفا ع مععا كععدر "  ..ولععذش أنععا اععأرجو أن يلععون

قرشئي أيضال مرلي .

 إن شجبذرة شجفاسدة ال ؤ ي ء ر لا شجرةار شجغضل كل ين .
 من " شجةال ل اي اقق عوة شجنور"
 وناععن وشن جععم نكععن قععد ن ونععا بعععد مععن ءععرور شجععنفذ شلمععارة وأ ابيععل ءععاايين

شج ععن وشدنععذ إال أننععا ن ععد شجععذوق وشجلععذة اععي شالنلةععاك جلعةععل اععي قععل وععذه
شجخدمعل شجقرناعل شجةقدسعل  .العئن قصعرنا اععي شجعةعل وجعم نعتةلن منعق بةعا يسععتال

وذه شجخدمل شج ليلل ااسبنا أننا شخلون ايلا وشجاةد هلل و نةا شلعةال باجناعاي
ر خلو يه.

 إن خز نعل شجة عوورشي ملةعا كانعت مليئععل وغناعل ونفاسعل البعد أن يلعون الجلععا
وشجبائا جلا علعى معراعل بأ عول شجباعا وشجاعرشء  .إذ جعو جعم كعن جعق لع شجقابلاعل
أو شجةعراععل اععان مععا يةلكععق مععن شجخ عزشئن شجرةينععل ومععا ايلععا مععن شلمتعععل شج اةععل

ا ع عع ،ع ع ععن أنو ع ععار شجن ع ععاس أي ال يل ع ععون ق ع ععد أ ة م ع ععا يس ع ععتاقلا م ع ععن ق ع ععدر

ر

بري ه.

 يا أخي إ شعلم إن شجاااة ش ةن ءيء اعي ععاجم شجةوجعو شي وشن معا يخعدك شجااعاة
وععو أرقععى وشجعع ،مععن بععين شجوشجبععاي كللععا وشن شجسعععي جصععرف شجااععاة شجفاناععل
إجى ااة با ال وو أغلى وبافل اي شجاااة .
 معن شجةعلعوك أن شجعةعر قصععير جعدشل وشجوبعائف شجةطلوبععل كريعرة جعدشل ااجوشجبععاي
شكرر من شلوقاي انذش ار ت ما اعي ماغع معن معلومعاي مرلةعا اعلتعق أنعا

سع ععت د بينلع ععا مع ععا ال اائع ععدة جع ععق وال أوةاع ععل مع ععن معلومع ععاي االع ععل ءع ععبيلل بركع ععاك
شجاط . ،جقد قةت أنعا بلعذش شجضعر معن شجباعث وشجتفتعاش اوجعدي ءعيئال كريع شلر

مةا ال اائدة جق وال أوةال .

 نعععم إ شنععق ال ععر قطععال اععي بععذل لع شجلديععل شجعواةععل وديععل شجااععاة اععي سععبيل
شجر شج ليل شجذي أنعةلا علينا  .ر شجااا علي ه.
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 إن شلغصععان شجدشناععل قلععم و قطععا جتر فععا شجا ع رة و علععو و صععان مععن شل اععاء
شجةضرة  .الاذ جتل شلغصان ل شالعتع شر

علعى ذجع شجعةعل قطععال .يعث

إنلععا جععو بلععت علععى مععا وععي علاععق ربةععا يقطعلععا يعوشن مضععر و تفسععم جععذوروا
و عدك.ر شجااا علي ه.

 إن شجعذين ياةلعون علعى أكتعاالم أابعاء خدمعل شديةعان وشجقعرن وشجتعي وعي بةرابعل
خز نل شجال وشجا اقعل شجعواةعل شجرهاععل يفتخعرون كلةعا شنضعم إجيلعا أكتعاف قو عل

متعاونل معلم هاالرون ربلم .
 ذشر ذشر من اتح با

شجنقد هاةعا بيعنكم  .شن معا يسعتال شجنقعد خعارم شجصعف

كريععر بععل كريععر جععدشل  .اكةععا أننععي شاتخععر بة شزيععاكم وشجععد شج شر ععل وشجسععلوشن مععن

م شزيععاكم شجتععي رمععت منلععا وشعععدوا كأنلععا عنععدي وأنععا شجةاج ع جلععا اععانتم كععذج

علععالم شجنو ععر إج ععى م شزي ععا إخع عوشنكم عل ععى وععذش شج ععنةط  .ال ععالن ك ععل م ععنكم ناءع ع شلر
جفضائل شآلخر ن .

 إخعوشني شلععزشء إ إن أسععتاذكم جععاذ معصععومال مععن شجخطععأ بععل شجخطععأ شالعتقععا

شنععق ال يخطععش  .وجكععن وجععو فععاح ااسععد اععي بسععتان ال يضععر باجبسععتان ووجععو

نقد مزور اي خز نل ال يسقط اةل شجخز نل .
 شعلةع عوش يع ععا شخ ععو ي و ع ععا راق ععائي اع ععي شج ععدرس إ إننع ععي شس ععر إن نبلتةع ععوني بلع ععل
ع شر ل لي خطععأ رونععق عنععدي .بععل أقععول  :جيععر

هللا عععنكم إذش قلتةععوه جععي

باععدة .إذ ال ينوععر إج ععى أمععور أخ ععرة ب انعع ،شجا ععل .إننععي مس ععتعد جقبععول أي ععل
اقل كانت يفرولا شجال وشن كنت أجلللا وال شعرالا ااقبللا وشوعلا على
شجعين وشجرأس وال أناقالا وشن كانت مخاجفل لنانال شجنفذ شلمارة .
 شخ ععو ي إ نا ععن ا ععي شء ععد شجااج ععل ا ععي و ععذش شجزم ععان إج ععى شجق ععوة شجةعنو ععل
شجض ععالجل وشجغفل ععل .اأن ععا م ععا شلس ععف باعتب ععاري شجاخص ععي و عععا

ععاه

ومفل ععذ .

الاسععت جععي ك شرمععل خارقععل كععي ش بععت بلععا وععذه شجاقععائل .وجاسععت جععي وةععل قدسععال

كععي شجلعع ،بلععا شجقلععو  .وجععاذ جععي وععاء علععوي كععي شسععخر بععق شجعقععول بععل أنععا
بةرابل خا ك متسول أماك يوشن شجقرن شجكر م .
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 إن شجةلةل شج ليلعل اعي وعذش شجوقعت وعي خدمعل شديةعان  .إذ وعي مفتعاح شجسععا ة
شلبديل .
 إن و ععذش شجزم ععان زم ععان شج ةاع ععل االوةا ععل وشج اة ععل كون ععان س عع ،شجاخص ععال
شجةعنو ل جل ةاعل .و نبغي أال ؤخذ بنور شالعتبار ماهال شجفر شجةا يل شجفر يعل
شجفاناععل وال سععاةا ءععخص وعععا

مرلععي ال ععول جععق وال قععوة اععنن مناععق أوةاععل

فععوق اةتععق أجععف رجععل و اةيععل كاولععق أجععوف شلريععال ووععو شجععذي ال يتاةععل

ريالل وش دشل الء شنق ينسال ات شجاةل وذش .

ععورة شجن اس ععل ا ععي شجة ععرة جاس ععت ن س ععل و ععورة شجاا ععل ال ل ععد

 كة ععا أن

و ورة شجنار ال ارق كذج ال ورر من شجخعوشير شجن سعل وشجقبااعل وشجكفر عل
شجتععي ععر ون روععى مععن شجةععرء و تةرععل اععي م شريععا شجقلعع ،وشجخاععال ون شختاععار

منععق اقععد قععرر اععي علععم شل ععول :إن صععور شجكفععر جععاذ كف ع شلر و خيععل شجاععتم
جاذ ءتةال .

 إن يععال

رسععائل شجنععور اععت ةايععل ر ةععل هللا ونوععارة عنايتععق  .وجةععا كانععت

ماقاي شجدناا ورث شجروش

وشلجر شلخروي و نلا عابرة زشئلل كذج

ينبغعي أن

قاب ععل لع ع شجةص ععائ ،باجرب ععاي وشجص ععةو م ععا شجتال ععي باجص ععبر شج ةي ععل و ععةن
شجالر .

 شنق ال يةلن قبول سن شجون شجةفعر ناعوي ومناعي مقامعال وأوةاعل فعوق عدي
أجف رجل إال إذش كان باسم رسائل شجنور وخدمتلا وكونلا شاال و الجل إجعى

جوشور شجقرن شجكر م..
 يععا سعععيد إ كععن
مطلل كاجت شر

عععيدشل اععي نك عرشن ععاك جلععذشي و ععرك كلععي جألناناععل و وشوععا

جئال علر

فو رسائل شجنور و قلل من أ يروا اي شجنفوس .

 نعم إ إن إيةان ءخص وش د إنةا وو مفتاح ونور جعاجم شبدي خاجعد أوسعا معن
وذه شجدناا وجلذش اان رسائل شجنور كس ،شجةتعر

إيةانعق جللعالك ملكعال شعوعم

مععن وععذه شجك عرة شلروععال و ور ععق سععلطنل أجععدة منلععا و ةناععق اتو ععاي شعوععم
منلا .

45
This file was downloaded from QuranicThought.com

 إن خا ععال وععذش شجعصععر شجع يبععل وععي غلععو شجةسععلةين اععي شجسععذشجل و سععامالم
و ععاوزوم ع ععن خطيئ ععاي جن ععاة رويب ععين إذ ج ععو رأة أ ععدوم س ععنل وش ععدة م ععن

ءععخص شر كعع ،أجععوف شجسععيئاي و عععدة علععى قععوق أجععوف شجعبععا س عوشء علععى
ق ععوقلم شجةعنو ع ععل أو شجةا ي ععل يناع ععاز إجع ععى ذجع ع شجوع ععاجم لج ععل ل ع ع شجاسع ععنل

شجوش ععدة  .وبلععذه شجصععورة ياععلل أوععل شجضععالجل وشجطغاععان شلكرر ععل شجعوةععى مععن
شجناس رغم شنلعم قلعل قليلعل جعدشل وذجع جةعوشالة أوجئع شجسعذم جلعم  .ولجلعق ينعزل
شجقدر شدجلي شجةصيبل شجعامل شجتعي تر ع ،و نبنعي علعى خطعا شلكرر عل  .بعل إن

عةلل ععم و ععذش يع ععين عل ععى وشك شجةص ععيبل وشس ععتةرشروا ب ععل عل ععى ء ععد لا  .ت ععى
يقوجوش وم بأنفسلم  :نعم نان نستال وذه شجةصيبل .
 ينبغعي شجنوعر إجعى شلمعور بةنوعار رسعائل شجنعور وشجسععي اعي شجخدمعل شجسععامال

ب عد شكرعر وءععوق شعوعم كلةععا شز ش ي شجةاعلالي  .الن اتععور شآلخعر ن و خلععيلم

ع ععن شجخدم ععل م ععدعاة د ععارة غيع عرة أو ععل شجلة ععل و افي ععز ء ععوقلم إذ ي ع عد نفس ععق
مضط شلر إجى ةل ءيء من أابائلم وملةا لم بل ينبغي جق ذج .

 نعم شن شجةدنال شجدنال شجواجةل قد عوقبت بلفرشنلا باجنعةل شدجلال وععدك إيفائلعا
شجاعلر هلل

ععاه معا شنعععم عليلععا سعباانق مععن شجخعوشرق شجاضعار ل جصععرالا لع

شجخوشرق إجى شجدمار تى سعلبت سععا ة شجااعاة كلاعال وأر ي شجنعاس شجعذين يععدون
اععي ذروة شجاضععارة وشجةدناععل إجععى أ نععى مععن ركععاي شجو ععوش شجضععاجل وأذشقععتلم
عذش

جلنم قبل شجذوا

إجيلا

 شخععو ي إ إن مسععلكنا اععاع ال شعتععدشء عةيععر ال خر عع ،وناععن مالومععون ال
لععاك  .ااجععذين يتعععدون علينععا كريععرون ال ياصععون  .والء ع

أن اععي مسععلكلم

قائل ملةل وي بضاعتنا نان اال اجعل جلعم إجينعا اعي شنتاعار شجاقعائل اللعم
شلجععوف مةععن يقرأونلععا و ناععرونلا اععنان بسعععينا جةعععاونتلم تزعععزع كريععر مععن

شجوب ععائف شجت ععي وو عععت عل ععى كاولن ععا ونك ععون وس ععيلل إج ععى و ععااع م ععا ي عع،
ماااوتق من أسذ و قائل رهاعل خص شجطوشئف كل على دة .

 اةععا شمععت خدمععل شديةععان وشجقععرن أسععةى مععن أيععل خدمععل اععي وععذش شجعصععر وشن
شجنوااع ععل فضع ععل شجكةاع ععل وشن شجتاع ععارشي شجسااسع ععال شجةتاوجع ععل شجةتغي ع عرة وأ ع ععدش لا
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شجةؤقتععل شجزشئلععل ال أوةاععل جلععا أمععاك خععدماي شديةععان شجرابتععل شجدشئةععل بععل ال رقععى

جةقارنتل ععا وال يةل ععن أن ك ععون ما ععو شلر جل ععا اينبغ ععي شاليةئن ععان بة ععا منان ععا ربن ععا
سباانق و عاجى من مر بل نورشنال مفاول علينا من نور شجقرن شجةبين .

 هاععا شخععو ي شل بععل إ شجربععاي شجربععاي شجواععاء شجواععاء  ..إن ير قنععا اععي شجسععةو
وشجرق ععي و ععو شجغل ععو ا ععي شالر ب ععا وشجتس ععاند هاة ععا بينن ععا وشجس عععي جني ععل شدخ ععالو
وشالخوة شجاقل بدالل من شجغلو اي سن شجون وشجتطلعا إجعى مقامعاي أعلعى معن
دنا .

 إن خا ععال وععذش شجعصععر وععي أنلععا

عععل شجةععرء يفضععل  -بعلععم  -شجااععاة شجععدناا

علععى شجااععاة شجبا اععل .تععى ش ععبح فضععيل شجزجععام شجقابلععل جلكسععر علععى شلجةععاس

شجبا ال عن علم ي ري وكأنق ستور وقاعدة عامل .

 نع ععم إن شلوع عرشر شجطفاف ععل شجةوقتع عل جلاا ععاة شجدنيو ععل شجفانا ععل شجقص ععيرة باجنس ععبل
جلاااة شلخرو ل شجخاجدة إنةا وي كلسا شجذبا

 .بينةا أوعرشر شجااعاة شلخرو عل

وي كلد شجرعابين .
 إن وععذه شجععدناا شر عةععل وجععاذ مووععا شخععذ شلج عرة ار عوش

شلعةععال شجصععاجال

و ة شر لا وأنوشروعا ةعنح اعي شجبعرز وشآلخعرة وشن جلع ،لع شجرةعرشي شجبا اعل إجعى
وذه شجدناا ويلبلا اي وذه شجدناا يعني جعل شآلخرة ابعل جلذه شجدناا .
 إن وععذش شجعصععر قععد غععرز عع ،شجااععاة شجدنيو ععل اععي شدنسععان وأج عرشه اععي عروقععق
ا ر ععق جرو عال باجغععل

تععى شن ءععاخال ورمعال وعاجةعال و اعال

ععاجاال يطلعع ،أذوشق

شجاااة شلخرو ل اي شجدناا ج ر ان لم شلذوشق شجاااة شجدنيو ل هاق أوالل .

 إن و ععذش شجزم ععان  -لو ععل شجا اق ععل  -زم ععان شج ةاع ععل وج ععاذ زم ععان شجاخص ععال

شجفر يل و بلار شجفر يل وشلنانال .ااجاعخص شجةعنعوي شجناءعش معن شج ةاععل ينفعذ
لةععق و صععةد

ععاه شلعا ععير .األجععل شجاصععول علععى ععو

عوععام ينبغععي

جلفععر إجقععاء ءخصععيتق وأنانيتععق شجتععي وععي كقطعععل لع اععي ذجع شجاععو
هاق و ال ستذو

تةال ل شجقطعل من شجرل

شالستفا ة من ذج شجاو

أيضال .

و ذشبتلععا

هباء و فوي شجفر عل معن
و ذو ،ل
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 اععي مرععل وععذه شلوقععاي شجعصععيبل وأمععاك وععذه شل ععدشث شج سععاك اععان شعوععم قععوة
جععدينا  -بعععد قععوة شدخععالو  -وععي قععوة " شالءععترشك اععي شلعةععال شلخرو ععل " إذ
يلت عع ،ك ععل م ععنكم ا ععي ات ععر أعة ععال شخو ععق س ععناي كريع عرة مرلة ععا يرس ععل بلس ععانق
شدمدش وشجعون إجى قلعل شجتقوة وخنا قلا .

 شالناغال بالمور شجفاسدة اسا أيضال .
 ناععن إذن مععا أننععا مفلسععون جععاذ جنععا ءععيء أننععا أ ععبانا خععدشمال و الجععين اععي
معر

أغلى شجة وو شري .

 إن شجر ع ععاء ال يع ععدنو مع ععن شجفع ععر
شجنبو ل شجار فل وشجتنا

وشجوشجع عع ،وشجاع عععائر شدسع ععالمال وش بع ععاع شجسع ععنل

شجارشك انبلار وعذه شلمعور جعاذ معن شجر عاء قطععال إال

إذش كععان شجاععخص قععد جبععل علععى شجر ععاء مععا وعععف ءععديد اععي شديةععان بععل إن
إبلار شجعبا شي شجتي ةذ شجاعائر شدسالمال شجزل وشبال من إخفائلا بلرير.

 شن ععق ال ع ععد م ععن شجر ععاء وشجع عع ،ق ععط لع ع شليع عوشر وشلوو ععاع شجرهاع ععل شجت ععي
يقتضيلا مقاك أ شء شجوشج ،شجديني وجعل شجناس يتقبلونعق قبعوالل سعنال .شجللعم إال
إذش كعان شجاععخص يسععخر لع شجوبافععل شجديناععل يعوع أنانيتععق و سععتغللا لغ شروععق

شجاخصال .
 إن اي كل ا ل يد شدنسعان و عد شجقعدر مععال وجكعن شدنسعان يولعم يعث ينوعر
إجع ععى شجسع ععب ،شجوع ععاوري بينةع ععا شجقع ععدر يعع ععدل لنع ععق يع ععرة شجسع ععب ،شجخفع ععي جتل ع ع
شجةصيبل .

 شن ععق ا ععي خض ععم شجتا ععارشي شجرويب ععل وشجاع عوش ث شجةزجزج ععل جلاا ععاة ينبغ ععي أن يل ععون
شدنسان على باي و البل ال اد بادو ووبط جلنفذ ال نلايل جق وشسعتعدش
ون دو جلتضاال .

 اععانتم يععا شخععو ي ماتععاجون ومللفععون اععي وععذه شجعوش ععف شجلععوم شكرععر مععن أي
وقع ععت خع ععر باجافع ععاظ علع ععى ع عرشبطلم وش اع ععا كم وغع ععض شجنوع ععر عع ععن قصع ععيرشي
إخعوشنكم وععدك ناعر شالنتقععا هاةعا بيعنكم  .عذشر ععذشر أن يةعتعض أ عدكم مععن
شآلخععر  ..اععال ينتقععدن أ ععدكم شآلخععر  ..وبخ عالف ذج ع اععنن إبلععاركم وجععو قلععيالل
من وعف يستغلق أول شجنفاق ايلاقون بلم أو شر شلر بلاغل .
48
This file was downloaded from QuranicThought.com

 اأسععفال وأجععف أسععف لوععل شجعلععم ولوععل شجتقععوة شجضعععفاء شجععذين يتعروععون  -اععي
شجوقععت شجااوععر  -إجععى و ععوك عععابين مرابععل ععم يتا ععون بلف عوشي جزئاععل
ءععبيلل بلسععا شجبعععو

هاعععاونون بانتقععا بعضععلم شجععبعض ل ع شجرعععابين شجةععار ة

و ةععدون شجةنععااقين شجزنا قععل بأسععبا

جتععدميروم و اطععاةلم بععل يسععاعدووم اععي

والك أنفسلم بأيدي أوجئ شجخبراء.
 وجععو ععدث عععد و ععاوز علينععا اععال قععابلوه تععى باجععدعاء علععيلم  .إذ إن ذجع
شجةت اوز أو شجةتعر

أيا كان وو أخونا من يث شديةان لنق معؤمن .تعى

جو عا شنا اال نستطاا أن نعا يق بةرل عدشئق

س ،ما يرءدنا إجاعق مسعلكنا.

الن وناج ع ع أعع ععدشء ءرسع ععين و اع ععاي الذعع ععل وناع ععن ال نةل ع ع سع ععوة شجنع ععور ال
شجصععوج ان وشجنععور ال يععؤجم بععل ياليععف بضععاائق والسععاةا شجععذين وععم ذوو علععم
اال ريروش غروروم شجعلةي إن كانوش على غرور وأنانال.
 إن اعا شجضعالجل وشجفسعا سععلل و سعير إن كانعت اعل مععن شج لعل بينةعا إزشجتلععا
عسععير جععدش شن كانععت اععل مععن شجعلععم  ..افععي وععذش شجزمععان ععأ ى شجضععالجل مععن
شجعلععم  .جععذش ال يةلععن إزشجتلععا و نقععاذ مععن ععر ة ايلععا مععن شج يععل شجةقبععل إال بععان

يلون جديلم مؤجفا كامال كرسائل شجنور .

 أء ععاود ا ععي ك ععل أم ععر عس ععير ش ععر شجر ة ععل شدجلا ععل وجةع ععل عنايت ععق ع ععاجى .ا ععال
تضععايقوش إن سعععالم ووةععتكم ومعععاونتكم جععي ز ععل كععل وععيل و ناععر شجسععرور
وشالنارشح وما .
 إن شجةواجم وشجعذنو شجتعي ر كع ،اعي وعذش شجزمعان ال عدع م عاال جطلع ،شجر ةعل
من هللا .و تى شجايوشناي شلبر اء تأذة من جرشئلا .
 شن ععق جكرع عرة شخ ععتال شجاع عرشك ا ععي شلمع عوشل وشلرزشق بس ععب ،فا ععي شجاي ععل وشجغ ععش
وشجرءععوة  ..يسععل ،شجنععاس ععل شجتععر م علععيلم بسععب ،شجولععم أو عععدك شجاععلر أو
خلط شجارشك بأموشجلم .
 واي شجا اقل شنق من شجصعوبل بةلان شجافاظ على سر شدخعالو اعي خضعم

شجص عرشعاي شجةتنععاارة جلتاععارشي شجااجاععل ومععن شجعسععير شجايلوجععل ون جعععل شجععدين

وسععيلل جةلاسعع ،نيو ععل جععذش اععان أاضععل عععالم جلععذش وععو شالسععتنا إجععى شجعنايععل
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شدجلاععل و فععو ض شلمععر إجععى وايععل ر شجعععاجةين بععدالل مععن شالسععتنا إجععى قععوة

شجتاارشي شجااجال. .

 إن جةا ععا شجةس ععائل شجعوة ععى شجت ععي ينلةع ع بل ععا أو ععل شج ععدناا إنة ععا ععدور و ععةن
شجدس ععتور شجو ععاجم س ععتور شج ععدشل وشجصع عرشع وا ععي نط ععاق شجاا ععاة شجفانا ععل بأبا ععا
ععوروا وشبلةل ععا ت ععى يض ععاي ا ععي س ععبيللا باجةقدس ععاي شجدينا ععل صع عوال عل ععى
ط ععاك شج ععدناا ج ععذش يلق ععيلم شجق ععدر شدجل ععي ا ععي ع ععذش

جل ععنم معنو ععل م ععن خ ععالل

جرشئةلم شجتي ير كبونلا .

 إن شجذين ش خذوش شجسااسل وداا جلم يعأ ي شجعدين جعديلم اعي شجةر بعل شجراناعل و لعون
لةععق لععم شجتععابا  .أمععا شجةتععدين ععل شجتععدين ايععرة شجعبو يععل هلل عععاجى أعوععم

غايتععق اععي شجكععون اععال ينوععر إجععى شجسااسععل نوععر شجعاءععل شجوجلععان بععل ينوععر
إجيلععا  -سعع ،مر لتلععا  -اععي شجةر بععل شجراناععل وشجراجرععل و سععتطاا أن ي عللععا أ شة

ياعععل جلععدين وشجا اقععل  .إذ بخالاععق يلععون مععن اةععل شلجةععاس شجرةينععل إجععى قطععا
زجاجال االل .
 إن شعوم إ سان أعده اي وذش شجزمان وشجعل وبافعل وعو إنقعاذ شدنسعان ديةانعق
وشجسعععي دمععدش إيةععان شآلخععر ن بععاجقوة  .اا ععذر يععا أخععي مععن شلناناععل وشجغععرور
و نعع ،مععن كععل مععا يععؤ ي إجيلةععا بععل ينبغععي لوععل شجا اقععل اععي وععذش شجزمععان
نكعرشن شجععذشي ونبععذ شجغععرور وشلناناععل ووععذش وععو شلجعزشك جلععم الن شعوععم خطععر
يععأ ي مععن شلناناععل وشجسععةعل اعلععى كععل اععر مععن أا ع شر أوععل شجاععل وشجا اقععل أن
ينور إجى قصيرشي نفسق و تلةلا شئةا و تالى باجتوشوا شجتاك .
 إن

اقل خاجدة شئةعل ال بنعى علعى أءعخاو اعانين زشئلعين  .وجعو بنيعت علعيلم

جعن م بلعم و جاعاف ءعديدشن إذ شجةلةعل شجتععي جلعا شجعدوشك وشجكةعال معن كعل جانعع،
ال ربط بأءخاو معروين جلفناء ومبتلين بادوانعاي  .اعان ربعط شلمعر بلعم
صا

شجةلةل نفسلا بضرر باجد .

 إن شجك شرمععاي وشجكاععفااي إنةععا وععي جبععث شجرقععل اععي نفععوس شجسععاجكين اععي شجطر قععل

مع ععن شجنع ععاس شجع ع عوشك شجع ععذين يةلكع ععون إيةانع ععا قليع ععديا وجع ععم يبلغ ع عوش مر بع ععل شديةع ععان
شجتا اقي ووي أ اانا جتقو ل شجضعفاء مةن ساوروم شجالوك وشجابلاي .
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 مععن شجةعلععوك أن مئععاي مععن ر ععا

شجععدناا ال عوشزي ء ع رة مععن أء ع ار شج نععل

وذج ع الن شلوجععى ااناععل وشجراناععل خاجععدة  .وشن أ اسععاذ شدنسععان شجةا يععل ووععي
أ اسععاذ مطةوسععل ع بلععا شجلععذة شجعاجلععل اتفضععل ة عرة او عرة علععى رووععل
جلععق مععن ر ععا

شج نععل شجبا اععل جلععذش ال يسععأل يععال

شجنععور شلذوشق شجرو اناععل

وشجكافااي شجةعنو ل اي شجعدناا  .اعال سعتغل شجعنفذ شلمعارة وعذه شجااجعل شجفطر عل
اي شدنسان .
 إن ما نرشه من صعيلل خعدمتنا وجلعدنا اعي رسعام شديةعان و ا اقعق اعي قلعو
أجععوف شجةععؤمنين جكععاف جخععدمتنا وععذه بايععث جععو بلععر مععن وععو بةر بععل عا عرة
أقطععا

مععن شلوجاععاء شجصععوهال وشسععتطاع سععوق أجععف مععن شجنععاس إجععى م شر عع،

شجواليل اان عةلق وذش ال ينقص من أوةال عةلنا و اةتق وال من ة شر ق ءيئا .
 شخ ععو ي إ عل ععالم بةنتل ععى شجااط ععل وشجا ععذر  ..و ي ععاكم إي ععاكم أن فتاع عوش ب ععا
شجنقععاش مععا شجعلةععاء  .بععل ي عع ،شجتعامععل معلععم باجاسععنى وشجةصععلال علععى قععدر
شدملان اال تعرووش جغعروروم شجعلةعي تعى جعو كعان أ عدوم ماعاال إجعى شجبعدع
ومسععتاد اي شلم ععور  .الن شجزندق ععل شجرويب ععل
شجةبتدعين إجى

اونععا  .ها عع ،ع ععدك ا ععا وع عؤالء

ف شجةلادين .

 عع ،شجولععور وكسعع ،إع ععا

شجنععاس  ..كععل ذج ع منععاف ومخععاجف جنخععالو

شجع ععذي وع ععو أسع ععاس مع ععن أسع ععذ مسع ععل شجنع ععور وير قع ععق  .اع ععنان ن فع ععل ونلع ععر
مذعور ن من وذه شلمور باعتبارنا شجاخصي ناها عن شجروبل ايلا .
 إذش مت ز ش خدمل شجنعور  -جلقعرن وشديةعان  -و تووعح و تبعين بعنخالو أ عم
ب ععال س ععا وال ش لام ععاي اضع عالل ع ععن شجن ععاة م ععن الك شجتكل ععف شجرقيل ععل شجةقيت ععل

وشجخععالو مععن أ قععال شجع عع ،وأو عرشر شجتصععنا بععدال مععن ذوق جزئععي موقععت ال
أ ارشه  -اي وذش شجزمان  -وجذة ناءئل من رؤ ل اتو اي شجنور بنور شجدناا .
 إن ون ععاك ا ععا شري قو ععل

ع ععل أو ععل شدية ععان ا ععي يع عرة م ععن أم ععروم ي ععث ب ععدل

شجاعععائر شدسععالمال و اععن و ععوك عنا ع
اتح با

علععى شجقععرن وشديةععان جععذش ال ينبغععي

شجةناقال اعي شلمعور شجفرااعل شج زئاعل شجتعي سعب ،شالخعتالف إزشء وعذش

شجعدو شجلدو . .
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 إنق ال يليل باجةؤمن شجاصا

وال بوبافتق شجةقدسل اي وعذش شجوقعت أن يلةعل

شجععذين ينزج ععون وع عربا لم شجقاو ععال بادس ععالك اع ععال مة ععن يس ععتاقون شجلعن ععل وشج ععذك

بععأجوف شجة عرشي و ععذو ،إجععى أزمععان غععابرة جيتاععرة اععي شل عوشل شجتععي جععم يععأمر
شجارع باجتاري ايلا وشجتي ال جدوة منلا بل ايلا ورر. .

 إن مععن شجضععروري ععرك شجعععدشء شجصععغير شجطفاع

شجععدشخلي جعدة و ععوك شلعععدشء

شجض ععخاك شجخ ععارجيين .إذ بخ ععالف ذجع ع س ععالون شلم ععر ا ععي ل ععم شجع ععون جلع ععدو
شجكبير شجخارجي .وجلذش اعلعى شجةناعاز ن معن شجةسعلةين إجعى جلعل معن شج لعاي
وععةن شئعرة شدسععالك أن يتناسعوش لع شجعععدشوشي شجدشخلاععل موقتعال كةععا قتضععاق

مصلال شدسالك.

 إن شجةسلم يختلف عن أا شر شلمم شلخرة إذ جو خلى عن ينعق اعال يلعون إال
إرواباععا اووععو ا ال يقيععده ءععيء أيععا كععان بععل ال يةلععن إ شر ععق بععأي مععن وسععائل
شجتربال وشد شرة إال باالستبدش شجةطلل وشجرءوة شجعامل .
 إننا ال ن عل شجدين أ شة جلسااسعل العاذ جنعا غايعل إال روعاه ععاجى وجعن ن ععل
شجدين أ شة ال جلسااسل وال جلسلطل وال جلدناا برمتلا  .وذش وو مسلكنا .
 إن شخط ععر ء ععيء ا ععي و ععذش شجزم ععان و ععو شدجا ععا وشجزندق ععل وشجفوو ععى وشدرو ععا .
وجاذ

اه وذه شجةخاير إال شالعتصاك باقائل شجقرن .

 إن شجذين يانون و وملم على شجدين ير دون أن يرجعوش باجبار ل إجى علعو

شجبدشوة وشج لل بقانون أساس و ستور جار جديلم متستر ن باسم شجةدنال وشجعذي

يفنعي سععا ة شجباعر ل و شر تلعا وعععدشجتلا وسعالمتلا العم ير عدون أن ينفعذوش وععذش
شجقععانون اععي بال نععا شجةنكوبععل ايزرعععون بععذور شجاععقاق وشالخععتالف وبلبلععل شلاكععار

باجتخر  ،و وال إجى م ر ءخصال و ءباعا جلارو وشجعنا .
 إن رس ععائل شجن ععور شجت ععي و ععي ةع عرة وش ععدة ونتا ععل عواة ععل كلا ععل جنا ععا شجعل ععم

وشجةعرا ععل ا ععي شجا ععرق ج ععديرة ب ععأن لق ععى شوتة ععاك شجع ععاملين جنس ععالك وو ععذه شلم ععل
وشجعاجم شدسالمي . .

 ذشر ذشر  ..ال فسعاوش شجة عال النتقعا بعضعلم شجعبعض شآلخعر هاسعتغل أوعل
شجضععالجل شخععتالف ماععاربلم وعععروقكم شجضعععافل و اجععا لم شجةعاءععال .
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ععونوش

رشءكع ععم مع ععن شجتاع ععتت بنقامع ععل شجاع ععورة شجاع ععراال بيع ععنكم شجعل ع عوش سا ير"رسع ععاجل
شدخالو" نص ،أعينكم شئةال.
اقل شدسالك"

 من "

 إن شجا ععل س ععينةو نة ععو شجب ععذرة شجنابت ععل وشن س ععتري ا ععت شجتع ع شر  .وشن أول ععق
سينتصرون و ن كانوش قلل ووعفاء بولم شل وشل .

 إن

اقل شدسالك وي شجتي ستسو قارشي شجعاجم و ستوجي عليلا..

عدو س ععيده وشجخ ععا ك خص ععم رئاس ععق وكاع ع
 ها ععا جلع عع،إ كاع ع يل ععون شجعب ععد ع ع ّ
يع ععار شالب ععن وشج ععدهإإ اادس ععالك س ععيد شجعل ععوك ومرء ععدوا ورئ ععاذ شجعل ععوك شجاق ععل
ووشجدوا.

 إن معا ععري  -مععا شلسععف  -و ن كععانوش أبنععاء شجقععرن شجراجععث عا عر شجل ععري إال
شنلم ذكار شجقرون شجوسطى من يث شجفكر وشجرقي  .وكأنلم العرس ونةعوذم

وأخال مةتزجل جعصور خلعت  -معن شجقعرن شجراجعث إجعى شجراجعث عاعر شجل عري
 تى غدش كرير من بديلااي وذش شجزمان مبلةل جديلم . إن من وغل كري شلر اي ءيء أ ة بق اي شجغاج ،إجى شجتغابي اي غيره

 من وغل اي شجةا ياي بلد اي شجةعنو اي وبل سطااال ايلا .
 ال يلععون لععم شجاععاذق اععي شجةا يععاي ععل اععي شجةعنو ععاي بععل غاجبعال ال يسععتال
سةاعق .

 إن شجععذين يبارععون عععن كععل ءععيء اععي شجةا يععاي عقععوجلم اععي عيععونلم وشجعععين
عاجزة عن رؤ ل شجةعنو اي .
 ي  ،شجباث عن شجرر ا اي شجسعةاء ال اعي شلر
اي أ دشاق ال اي جيب شجااوي على أخعال

 .ااباعث ععن مععاني شجقعرن
اننع جعن

وجدي ااجقرن يراضق إذ ال ياةل يغرشء شجبالغل .

عد ءعيئال و تعى جعو

 إن شجاديث شجنبوي معدن شجاااة ومللم شجاقائل .
 إن جكل زمان لةق وشجزمان كذج مفسر.
 شجالرة ةّل شدنسان معا ال يةلع

إذ معن سع ايا شجباعر إسعنا شجاعيء شجغر ع،

أو شجرةين إجى من شءتلر ب نسق دبلاره أ يالل .
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 شاليةئنان وشجقناعل باد سان شدجلي اي شجتو ا

ار

.

 ي  ،أال يخل بنواك شجة تةا من كان شخالل هاق .

 ش ل شجايء بينق ةر ق  .ءرف شجايء اي ذش ق ال اي نسلق .
 إن إسععنا قسععم مععن شل ا يععث شجةووععوعل إجععى " شبععن ابععاس " روععي هللا عنععق
وأمراجععق مععن شجصععاابل شجكعرشك لجععل شجترغيعع ،أو شجترويعع ،إ ععارة جلععوشك و ضعال
جلم إنةا وو جلل عوام .

 سعععنا شل ا يععث شجصععااال شجةفسعرة شجا ا اععل جلقععرن شجكععر م ونرععل بلععا ونطةععئن
إجى شجتوشر م شجصااال شجةوزونل بةيزشن شجةنطل .
 إذش وقععا شجة ععاز مععن يععد شجعلععم إجععى يععد شج لععل ينقلعع ،إجععى

اقععل و فععتح شجبععا

جلخ شراععاي .إذ شجة ععازشي وشجتاععبيلاي إذش مععا شقتطفتلععا يسععار شج لععل شجةولععم مععن
يةع ععين شجعلع ععم شجةنع ععور أو شسع ععتةر ا ويع ععال عةروةع ععا النقلبع ععت إجع ععى "

اقع ععل "

مسععتفرغل مععن شجط عرشوة وشجنععدشوة اتصععير س عرشبال خا ع عال بعععدما كانععت ء عرشبال زالالل

و صبح ع و شلز ءةطاء بعدما كانت اا نل سناء.

 من شل ول شجةسلةل أنق يلزك شختاار أوون شجار ن إذ عرك معا هاعق خيعر كريعر
لجل ءر جزئي هاق يعني شج ااك بار كرير .
 من ش ّ عى شجكل اا ق شجكل ..
 إن شجتفسير وشجار عل ءيء وما أجف ايلةا من كت ،ءعيء خعر ااجكتعا
شجكرير  .افي انوي شجكتا

يسعا

أءااء االل غير شج وشور شجنا رة .

 شجةباجغل اوش شلمور و بلبللا.
 شجةباجغل شاترشء على شجقدرة شدجلال .ووي اقدشن شجرقل باجكةال وشجاسن اي شجععاجم
وشستخفاف بلةا.
اقل من قائل شدسالك بروان نير كاجن م شجسايا يتألل علاعق نقعش

 إن كل

شلزل وشلبد .
 إن شجةاوي مدرسل شل اساذ وشجةااعر شجةا يعل بينةعا شجةسعتقبل وعو مدرسعل
شلاكار .
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 إن ما يفتح

ساا وسععد شدسعالك وعو شجاعورة وشجار عل شجةاعرويتان بترباعل

شجار عل شجغرشء .
 إن شلمور شجتي سةى بةااسن شجةدنال ما وعي إال مسعائل ءعراال وجعت إجعى
ءلل خر.
 البد من شجدخول إجى شجبيوي من أبوشبلا اان جكل بابال وجكل قفل مفتا ال .

 م ععن ج ععم ي ععد شجل عع ،ينلةع ع ا ععي شجقا ععر  ..وم ععن ج ععم يع ععرف شجا اق ععل ي ععزل إج ععى
شجخااالي  .ومن جعم يعر شجصع شر شجةسعت ام يقعا اعي شداع شر وشجتفعر ط  ..ومعن ال
يةل ميزشنال وال موشزنل جق يخدع و نخدع كري شلر .

 إن شجصديل شج اول يةلنق أن يضر شجدين بةرل ما يضر بق شجعدو .
 إن شجعلم بوجو ءيء غير شجعلم بنوعيتق وماويتعق االبعد معن شجتةييعز بعين وعا ين
شجنقطتين.
 شجةابل اي شجقل .. ،وشجعقل اي شجدما ويلبلا اي شجيد وشجرجل عبث .

 إن كل ما يةذ شجدين ال يلزك أن يلون من شجدين اان قبعول كعل معا ة ةتعزم
ما شدسالك أنلعا معن عنا عر شدسعالك يعنعي شج لعل بخعوشو عنصعر شدسعالك
نفسق الن شجعنا ر شلربعل شلساسال جنسالك وي :شجكتعا

وشجسعنل وشدجةعاع

وشج ااس ال وجد مرل وذه شجةوش وال ركبلا .
 إن مفتع ععاح الئع ععل إع ع ععاز شآليع ععاي وكاع ععاف أس ع عرشر شجبالغع ععل وع ععو اع ععي معع ععدن
شجبالغل شجعربال وجاذ اي مصنا شجفلسفل شجيونانال .
 البد اي كل خاال من نوشة من

اقل .

 إن م شر ع عع ،شلسع ععلو متفاو ع ععل جع ععدشل بعض ع ععلا أرق مع ععن شجنسع ععام إذش سع ععرة ا ع ععي
شجسععار  .وبعضععلا أخفععى مععن سععائذ وععاة شجاععر اععي وععذش شجزمععان ال ياععةق

إال ذوو شجدواء.
 إن شجنورة شجعابرة كري شلر ما زل .

 ي عع ،أن يراععا مقععاك كععل ءععيء بقععدر شسععتعدش ه إذ شجعععين وشلنععف ومععا ءععابللةا
من شلعضاء إن كان جةيالل اننق يتاوه إذش جاوز شجاد وجو كان ذهبال .
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 قععد يععذو ،جنععدي بسععاط إجععى موشوععا مععن شجعععدو الستكاععاف مععا ال يقععدر علاععق
شجةاير أو يؤ ي لةيعذ

عغير معن شجعةعل معا ال يؤ يعق ععاجم كبيعر  .إذ شجكبيعر

ال يلزك أن يلون كبي شلر اي كل أمر بل كل كبير اي

نعتق.

 ال ة ع ععد نو ع ععرك إج ع ععى شجخ ع ععارم إال مض ع ععط شلر  .أو بتعبي ع ععر خ ع ععر ق ع ععايا أمع ع عوشل
شلجان ،الو أساس ملم جلايلوجل ون بعرر روة شجبال .
وجم قال ؟ إذ يلزك م شرععاة
وهام قال ؟ َ
 أقول  :شنور إجى من قال ؟ وجةن قال ؟ َ
وذه شلمور كةرشعاة شجقول نفسق اي نور شجبالغل بل وذش وو شلجزك .
كل عاجم ماو شلر هاق .
 ال يلزك جكل علم أن يلون ُ
 شجفلم شسلل من شدالاك .

 إن ا ععري شجنتا ععل بتةامل ععا م ععن ك ععل ج ععزء م ععن أجع عزشء شجة ة ععوع س ععتر جلا اق ععل
بالوواك وشجالوك.
 إن شج ععذي يا عع ،بل ععور شجا اق ععل  :شجروب ععل ا ععي شجةعارو ععل  ..وشجتع عزشك جانع عع،
شجةعععار

 ..وعععذشر شجةععرء نفسععق  -باجت شزمععق جلععا  -و رجععاع أووامععق إجععى ش ععل

مو ع ععوق  ..و تبع ععا شجلف ع عوشي وشجعيع ععو  ..وشجع ععتا

با ع ع وشهاع ععل

ع ععباانال ..

وأمراجلا من شلمور .
 إن ءعان شجبايععل وععو شنععق إذش نوععر إجاععق شدنسععان نوععر شجتبعععي شجعععابر يعطععى جععق
ال شال تةال بينةا إذش شنعم شجنور هاق يراا ذج شال تةال و داا.
 كم جلووم من يل روم ؟إ
 كةعا أن شجقععرن يفسععر بعضعق بعضعال كععذج سععطور كتعا

شجعععاجم يفسععر مععا ورشءه

من إ قان و لةل .

 إن شدا ع ع شر وشجتفع ععر ط اع ععي شلخع ععالق يفسع ععدشن شالسع ععتعدش شي وشجةوشوع عع .،ووع ععذش
شداسععا ينععت شجعبراععل ووععذه شجعبراععل منععاقض جلالةععل شدجلاععل شجةلاةنععل برعايععل
شجةصاجح تى على ش غر ءيء اي شجعاجم .
 إن شلخععالق شجعاجاععل إنةععا تصععل بععأر

شجا اقععل ب عع"شج ديل" وشن اا لععا وشنتوععاك

م ةوعلععا إنةععا وععي بعع"شجصدق" .ومتععى مععا شنقطعععت عععرة شجصععدق وشج ديععل منلععا
اري كلاام ذروه شجر اح .
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 يةلن باجقلر وشج بر العم بعاوري و سعلط سعطاي جكعن شجغلبعل علعى شلاكعار
وشجتأ ير بنجقاء الو ق اي شلروشح وشجتسلط على شجطبعائا معا ماااوعل اكةيتعق

علع ععى شجوجع ععدشن شئةع ععا ال يلع ععون إال مع ععن خ ع عوشرق شجعع ععا شي وجع ععاذ إال شجخا ع ععل
شجةةتازة جلنبوة  .اان جم عرف وذه شجا اقل اأنت غر  ،عنلا .
 إن علام شجةعلوك عةل وائا .
 جععو جععم ن ععر شجكائنععاي إجععى شجسعععا ة شلبديععل جصععار ذج ع شجنوععاك

ععورة زشئفععل

خا ع ععل وشها ععل و ععذو ،جةا ععا شجةعنو ععاي وشج ععروشبط وشجنس عع ،ا ععي شجنو ععاك هب ععاء
منرو شر  .بةعنى أن شجذي جعلق نواما وو شجسعا ة شلبديل .
 ما أعوم ورر شديالق اي مقاك شجتقييد وشجتعةعام اعي مقعاك شجتخصعاصإ ومعن
وذش تعا ة شالجتلا شي شجةت خال .
 إن من مااسن شجخلقل وشجفطرة :قسام شجةااسن ومنق شنقساك شجةاعار
فر ع ععل شجةس ع ععاعي ومن ع ععق شمتر ع ععال ا ع ععرو

ومنعق

شجكفاي ع ععل ا ع ععي شجخلق ع ععل ومن ع ععق قس ع ععام

شلعةال .
 إن ا ععي شجع ععاجم شختالا ععا و غيع ع شر ونوام ععا ء ععامال  .ا ععاالختالف و ععو شج ععذي شبل ععر
شجاقائل شجنسبال شجتي وي شكرر بلريعر معن شجاقعائل شجا ا اعل  .وشجنسعبل جلعا وقعا
عو ععام ق ععد شجتف ععت رعايتل ععا بوج ععو ء ععرور مغة ععورة  .الع عوال شج ععبح النتف ععى س ععن
شجةااسن شجكريرة .
أجم بنا .
 سطاال شجذون شءد مر
ّ
 إن شجا ع اعل وشجكععرك اععي شجرجععل داعانععق إجععى شجنخععوة وشجتعععاون بينةععا سععوقان
شجةرأة إجى شجناوز وشجوقا ل وخرق قوق شجزوم .

 إن ع عزة شج ععنفذ شجت ععي يا عععر بل ععا شجض عععا

ععاه شجق ععوي ج ععو كان ععت ا ععي شجق ععوي

جكانت كب شر وكذش شجتوشوا شجذي ياعر بعق شجقعوي
شجضعا

عاه شجضععا

جعو كعان اعي

جكان ذجال .

 إن جديل وجي شلمر اي مقامق وقار بينةا جينعق ذجعل .كةعا أن جديتعق اعي بيتعق
جيل على شجتكبر وجينق جيل على شجتوشوا .
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 إن فو ض شلمر إجى هللا اي ر ي ،شجةقعدماي كسعل بينةعا اعي رّع ،شجنتا عل
وكععل  .كةععا أن روععا شجةععرء برةعرة سعععاق وقسععةتق قناعععل يقععوي هاععق شجروبععل اععي
شجسعي بينةا شالكتفاء باجةوجو قا ر اي شجلةل .
 إن

فح شجةرء  -عن شجةسعيئين  -و ضعايتق بةعا يةلع عةعل

عاجح بينةعا وعو

خاانععل إن كععان متكلةععا عععن شجغيععر  -باسععم شج ةاعععل  -وجععاذ جععق أن يتفععاخر
بايء يخصق وجكن يةلنق أن يفخر باسم شلمل من ون أن يلضم قلا .

 إن أرك ععان شج ععدين وأ لام ععق شجض ععرور ل نابع ععل م ععن شجق ععرن شجك ععر م وشجس ععنل شجنبو ععل
شجةفسرة جعق ووعي اعةل سععين باجةائعل معن شجعدين أمعا شجةسعائل شجخالهاعل شجتعي
اتةل شالجتلا اال ت اوز شجعارة منق ..

 شجكتعع ،شجفقلاععل إذن ينبغععي أن كععون ءععفاال جعععر

شجقععرن شجكععر م و بلععاره وال

صبح

ابا ونق كةا جعت إجاعق  -بةعرور شجعزمن  -معن جعرشء بععض شجةقلعدين

وعندئذ

دوا فسي شر بين يدي شجقرن وجاست مصنفاي قائةل بذش لا .

 الععو وجلععت اجععاي شجةسععلةين شجديناععل كااععل ءععطر شجقععرن شجكععر م مباء عرة جنععال
ذجع شجكتععا

شجةبععين مععن شجروبععل وشجتوجععق  -شجناءععئل مععن شجااجععل إجاععق  -أوعععاف

ما وو ماتت شآلن من شجروباي ناو شلجوف من شجكت. ،
 شن ون ععاك خطع ع شر عواة ععا ا ععي م ععزم شجض ععرور اي شجدينا ععل م ععا شجةس ععائل شج زئا ععل

شجفراال شجخالهال وجعللا كأنلعا ابععل جلعا الن شجعذي يعرة شآلخعر ن علعى خطعا

 -ونفسق على

وش

 -يعدعى  :إن معذوبي عل ياتةعل هاعق شجخطعأ وشجةعذو،

شجةخععاجف خطععا ياتةععل هاععق شجص عوش

إ ..و يععث إن جةلععور شجنععاس يع ععزون

ع ع ععن أن يةي ع ععزوش ةييع ع ع شز وشو ع ععاا ب ع ععين شجض ع ععرور اي شجدينا ع ععل وشلم ع ععور شجنور ع ععل
شجةةتزج ععل معل ععا ع عرشوم يعةة ععون  -س ععلوش أو ووة ععا  -شجخط ععأ شج ععذي يرون ععق ا ععي
شلمور شالجتلا يل على شل لاك كللا ومن ونا تبين جسامل شجخطر ...
 إن كل من ي د اي نفسق كفاءة وشستعدش ش جالجتلعا يةلنعق أن ي تلعد وجكعن

ال يلون وذش شالجتلا موووع عةل إال عندما يقترن بتصعديل نعوع معن إجةعاع
شج ةلور .
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 إن شس ععتخدشك أي ء ععيء ا ععي غي ععر موو عععق يل ععون م ج ععق شجتعط ععل وال يب ععين أ ع عره
شجةرجو منق .
 شجةصلال شجةرجال شجةاققل ال ُضاى لجل مضرة مووومل .
 إن شجةصيبل جاست ء شر ماضا اقد ناا شجسععا ة معن شجنكبعل وشجعبالء مرلةعا قعد
فضي شجسعا ة إجى بالء .

 كانت خصومل شجارق خنل شنبعاث شدسالك و او ق  .وقد شزجعت و نبغعي جلعا
ذج  .أما خصومل شجغر اينبغعي أن عدوك لنلعا سعب ،ملعم اعي نعامي شالخعوة
شدسالمال وو د لا .
 إن شجسااسععل شجااوعرة دسععتانبول ءععبيلل بععالنفلون شز يسععب ،شجلععذيان .اععنان جسععنا
متاععركين ذش اععا بععل نتاععرك باجوسععايل .اأوروبععا ععنفم وناععن نععرقص ونععا الععي

لقععن بععاجتنو م  -شجةغناياسععي  -وناععن نتصععوروا نابعععل مععن أنفسععنا ون ععري ش ععر
لقينق بتخر  ،أعةى أ م.

اضععل رهاقععق شجسااسععي شجفاسععل علععى متععدين يخععاجف أريععق شجسااسععي بنسععاءة
َ مععن ّ
شجوععن بععق ااجععدشاا وععو شجسااسععل  .ععم أن إبلععار شجععدين شجععذي وععو ُمل ع مقععدس
جلنععاس كااععل -بععاجتايز وشجتاععز  -أنععق أخععص بةععن اععي مسععلكق ون غيعره يريععر
شلكرر ل شجغاجبل ود شجدين  .هالون سببا اي شجتلو ن معن ءعأن شجعدين ..ااجعدشاا

إذن شجتايز .

 إن خدم ععل شج ععدين وس ععوق شجن ععاس إجا ععق إنة ععا ك ععون باجا ععث عل ععى شدجتع عزشك و ععذكير
أ ععاابق بوب ععائفلم شجدينا ععل  .وبخ ععالف ذجع ع

ا ععنن مخ ععايبتلم ب ععأنكم ملا ععدون

يسوقلم إجى شجتعدي .
 شجععدو شجععذي غععرز خن عره اععي قلعع ،شدسعالك ال يلتفععي بسععلو نا علاعق بععل يقععول :
وكن جي با .
رّ  ،بي لذذ من أعةاجي
ّ
 يلبذ شالنتقاك شجاخصي شجواجم أ اانا جباس شجفكر .
 إن إوة ععال شجسااس ععل شدس ععالمال شجرهاع ععل ا ععي شجاع ع وشجةتض ععةنل و ي ععد شلاك ععار

باجتعارف و ار شجةساعي باجتعاون وو شجعذي أ ة إجعى ليئعل شجوسعط شجةالئعم
جألعدشء جاستخدموش ماليين شجةسلةين اي شجعدشء جنسالك .
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 ستارق ءةذ شجا اقل يوما أ هاول شجعاجم اي شجوالك إجى شلبد .
 إن إس ععنا مااس ععن شجةدنا ععل إج ععى شجنصع عرشنال شجت ععي ال اض ععل جل ععا ايل ععا و بل ععار
شجتدني وشجتقلقر بادسالك شجذي وو عدو جق جيل على ورشن شجةقدرشي بخعالف
ور لا وعلى قل ،شلوواع .
 إنني أبن أن شجباعث على ذل وذه شلمل شكرر من شج لعل وعو شجعذكاء شلبتعر
شجع ام غير شجةرشال جنور شجقل.. ،
 أيلععا شجةسععلم إ إيععاك أن نخععدع اععال خفععض أرسع ؟ اععنن قطعععل أجةععاس نععا رة
ملةا كانت

دئل أاضل معن قطععل زجعام المععل ومعا  .اعنن وععف شدسعالك

شجواوري ناءش من خدمل وذه شجةدنال شجااورة اي سبيل ين خر .
 نععم  :نعععم  :شجععل  :شجععل جععو سععلن ينعين شجبعععو

ووععدأ وي شجناععل اععال أسعوش

وال ازنع عوش وال خة ععد أءع عوشقكم أب ععدش ااجةوس ععاقى شدجلا ععل شجعواة ععل شجت ععي

ع ععل

بنغةا لععا شجكععون اععي رقععص وشنتاععاء و لععز بأءع انلا أسعرشر شجاقععائل جععم سععلن

أب ععدش وج ععم ل ععدش  ..ب ععل س ععتةر قو ععل عاجا ععل و ععا رة .إن ملع ع شجةل ععوك وس ععلطان
شجسععاليين مل ع شلزل وسععلطان شلبععد ينععا ي بقرنععق شجكععر م شجععذي وععو موسععاقاه
شدجلال ماجئا شجكون كلق

وا

دش ا وا شر اي بل شجسةاء

 شرونععي مفسععدش يقععول  :أنععا مفسععد ومععا وععو شالّ مفسععد إال شنععق يت عرشءة اععي

ععورة

شجال أو يعرة شجبايعل قعا نععم معا معن أ عد يقعول  :مخاضعي عامض  ..اعال
أخععذوش ءععيئا إالّ بعععد إمع شرره علععى شجةاع

اي

لن أقعوشال مغاوءععل مز فععل قععد كرععري

ارة شلاكعار  ..تعى كالمعي أنعا ال أخعذوه علعى عالّ عق  -باسعن بعنكم -

لنععق ععا ر عنععي اقععد أكععون مفسععدشل أو شاسععد مععن يععث ال شءعععر اعلععى وععذش
اقووش إ وال فتاوش شجطر ل إجى شجقل ،جكل يارق .الاول ما أقوجق جكعم اعي يعد
خاععاجكم وشعرو ععوه عل ععى شجةا ع

ا ععنن بل ععر شن ععق ذوعع ،اأرس ععلوه إج ععى شجقل عع،

وش فوع ععوه ونع ععاك وشن بلع ععر شنع ععق ناع ععاس اع ععا ةلوش علع ععى عع ععا ل ذج ع ع شجكع ععالك
شجةناوس كري شلر من شجغيبل وءاعوه بسوء شجدعاء علي ور وه خائبال إجي .

 إن شجذي عرف شجال ال يستبدجق بايء لن ءأن شجال رهاا وسعاك معا ينبغعي
أن ُيضاى بق لجل أي ءيء كان..
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 إن قطع عرشي شجةط ععر وجةع ععاي شجن ععور كلة ععا بقي ععت متفرق ععل وبل ععت متن ععا رة جف ععت
بسععرعل وشنطفععأي ععاالل  .اينا ينععا ر شجععزة سععباانق قععائالل  :ر وال فرقعوش ه ر أل

عة ع عرشن  103 :ه رال قنط ع عوش ه ر شجزمع ععر 53:ه جااع ععول بيننع ععا وبع ععين شالنطفع ععاء
وشجزوشل .
 إن شجقل ،أو شجوجدشن شجذي جم يتز ن باجفضائل شدسعالمال ال رجعى منعق شجاةاعل
شجاقععل وشجواععاء شجصععا ق وشجعدشجععل شجخاجصععل  .وجكععن الن شجصععنعل غيععر شجفضععيلل

اقععد يقععوك شجفاسععل برعععي شلغنععاك جيععدشل وقععد يصععلح ءععار شجخةععر سععاعل بن قععان
عور ن مع عال :
ععين ال يلععون سععلرشن وجكععن وش أسععفى علععى نععدرة شجععذين جةع عوش شجنع َ

نععور شجقلعع ،ونععور شجفكععر أو بعبععارة أخععرة شجفضععيلل وشجصععنعل الععم نععا رون ال

يلفون جةلء شجوبائف انذن إما شجصالح و ما شجةلارة  ..و ذش عاروا ااجةلعارة
مرجال اي شجصنعل .
 هاععا جلع عع ،إن شجاععر عل شجتععي نلععت عععن عععذي ،نةلععل وأمععري أال ععدشس عةععدشل .
أ لةل قوق بني ك ؟ كال إ  ..وجكن نان شجذين جم نةترل شجار عل .

 ال يلععون شجةععرء مابوبعال جذش ععق بععل جصععفتق و ععنعتق جععذش اكةععا ال يلععزك أن كععون
كععل ععفل مععن ععفاي شجةسععلم مسععلةل كععذج ال يلععزك أن كععون جةاععا ععفاي
شجكاار و نعتق كاارة أيضعال .اعلعى وعذش جعم ال ي عوز شقتبعاس معا شستاسعناه معن
عفل مسعلةل أو

عنعل مسعلةل هاعق؟ اعنن كانعت جع زوجعل كتاباعق ال ءع شنع

ابلا .
 شجدشء إذش ما بلر يسلل عالجق .
 إن إعالء كلةل هللا اي شجوقت شجااور يتوقف على شجرقي شجةا ي .

 إن ونعاك كريع شلر مععن شجسعيئاي كلةعا بقيععت مسعتورة اعت سععتار شجاسعنل وجعم يةععزق
عنلعا

ابلعا و غواععل عنلعا شناصعري اععي نطعاق وعيل وربةععا يسععى

د ععال لا اععت

ععا

شجااععاء  .وجكععن مععا إن يةععزق شجا ععا

ععا بلا

و راععا تععى

يرمى باجاااء ايزشل و ذش ما شبلر معق شجل وك ااجسيئل توسا وسعال وائالل .

 أيا من أخايبلم أال معذرلة إني ش ر عاجاال وأنا معتعل منعارة شجعصعر شجراجعث
عاععر شجل ععري أ عععو أوجئ ع شجةععدنيين شجةتاضععر ن ععورة وءععلالل وشجةتلععاونين
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اعي شجعدين

اقعل وشجعذين ي وجعون اععي أو يعل شجةاوعي شجسعايل اكع شلر  ..أ عععووم

إجع ععى شج ع ععاما  ..هاع ععا أيتلع ععا شجقبع ععور شجةتاركع ععل بع ععرجلين ش نتع ععين أيتلع ععا شج نع ععائز
شجااخصل إ و ا أيلا شجتعساء شجتعاركون جعروح شجااعا ين كلتيلةعا  ..ووعو شدسعالك
شنص ععراوش م ععن أم ععاك ب ععا

ععر عرع عرة ا ععاجقبور

شج ي ععل شجةقب ععل ال قفع عوش أمام ععق

نتوركم  ..ناوش عن شجطر ل جاأ ي شج يعل شج ديعد شجعذي سعيراا أععالك شجاقعائل

شدسالمال عاجاال و لزوا خفاقل تةاوم على وجوه شجكون .

 ال يقط ععف ع ععاجم شجةةلن ععاي م ععن ي ععد شجق ععدرة شدجلا ععل لع ع شجرةع عرشي شجت ععي نطلبل ععا
بلندسل عقوجنا و الي ووشنا وميوجنا ..
 اعوش أسععفى إ شنععق مرلةععا شنتقلععت مااسععننا إجععى غيععر شجةسععلةين اسع ايانا شجاةيععدة
وععم شجععذين سععرقووا كععذج

وكععان قسععةال مععن أخالقنععا شالجتةاااععل شجسععامال جععم ي ععد

روشجع عال عن ععدنا انف ععر من ععا وشجت ععأ إج ععيلم وشن قس ععةال م ععن رذشئلل ععم ج ععم يل ععل روشجع عال
عندوم ا ُ ل ،إجى سوق جلاجتنا .
 جععو أعطععى شلذكاععاء زكععاة ذكععائلم و ععرف شلغناععاء وجععو زكععاة زكععا لم جةنفعععل
شلمل جتسابقت شمتنا ما شلمم شلخرة .

 إن شلمل با ال بينةا شجفر اان .
 ال ياصععل شال اععا باج لععل بععل شال اععا شمت عزشم جألاكععار وععذش شالمت عزشم ال يععتم
إالّ باجنور شجوويء جلةعرال.

 إني على عزك جازك أن شقتام شجةلاج  -أيال كانعت  -أمعاك معا أ عبو إجاعق معن
سععالمل شدسععالك وجععن يرنععوني عععن عزمععي باجتلديععد وشجتخو ع  .ومععا اةععل وععذه
شجااععاة شجععدناا شجتععي يفععديلا أ نععى شرمنععي جقومععق ؟  .اكاع

أخععاف عليلععا وعالقتععي

وشهال معلا ..
 إن مععذوبي وععو إبععدشء شجاعع ،جلةابععل و بلععار شجخصععاك جلعععدشء أي أن ش عع،
ءيء إجي اي شجدناا وي شجةابل وشبغض ءيء عندي وو شجخصاك وشجعدشء .
ّ
 إن راععا أمععر مستأ ععل اععي شجطباعععل شجباععر ل راع عال نا عال يقتضععي قلعع ،شجطباعععل
شجبار ل رأسال على عق. ،
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 وععااء شجقلعع ،وععو شجعلععوك شجديناععل ونععور شجعقععل وععو شجعلععوك شجاديرععل هبامتزشجلةععا
ت لععى شجا اقععل اتتربععى وةععل شجطاجعع ،و علععو بلععال شج نععا ين وبااترشقلةععا يتوجععد
شجتعص ،اي شلوجى وشجايل وشجابلاي اي شجرانال .

 إن إ شنل شجعلم بذن ،ناءش معن ععدك شجالعم جاعخص  -شقتعرن علةعق بععدك شجالعم
 -كم وي ةاقل وبالول وكذج اان إ شنل شجعلةعاء شجةسعاكين  -ووعم شجةرءعدون

وم عال إجععى قدسععال شدس ععالك وسععةوه وشجةبلغععون ل ل ععاك شجععدين سعع ،ياق ععا لم
وشجععذين يسععتاقون شكرععر ش ت شرم عال ومابععل ور ةععل اععي شجوقععت شجااوععر  -إ شنععتلم

بذن ،وخطأ ناءش عن عدك وجو علةاء بةسعتوة الئعل جلعذش شجعصعر عم إجقعاء
ذج شجذن ،و ل شجخطيئل على كاول وعؤالء شجةسعاكين إن جعم كعن وعذه ةاقعل
شعوم وبالول شكبر اةا وي إذن.
 يععا أربععا
باآل ش

شجص ععاف إ علععى شل بععاء أن يلتزمع عوش بععاآل ش

شجالئقل بادسالك اينبغي أن كون أقعوشجلم

وعلععيلم أن يت ععأ بوش

عا رة معن

عدور ال ايعد

ج لل ومن قلو عةوك شجناس هااترك معلم عةوك شلمل .
 شنق ابت باجت ربل أن شجعقا

يأ ي نتا ل ذن ،إال شنق أ اانال ينعزل شجعقعا

ُير ك ،ذجع شجعذن ،إال شنعق شبلعر نفسعق اعي
رغعم شنعق بعريء معن وععذش شجعذن ،إال شنعق يسعتال شجعقععا

وجةعا
ّ

عورة ذنع ،خعر  .اعذج شجاعخص
جعذن ،خعر خفعي  .اععاهلل

سباانق ينزل بق شجةصيبل ايل اق اي شجس ن جذن ،خفعي هاععدل  .بينةعا شجاعاكم
يولم جعدك شر كا

شجاخص ذج شجذن ،وجخفاء شجذن ،شجخفي عنق .

 أقول بلل ما شمل من قوة  :شنق ال رقي جنا إال برقي شدسعالك شجعذي وعو مليتنعا
وال راعل جنا إالّ بت لي قائل شجار عل .

 جو عيت من قبل شجةستقبل من قبل مالةل شجعقالء شجناقدين باسم شجتعار م جةعا
بعد ال ةائل سنل  .اسأبرز وذه شجاقعائل أيضعال إال معا اتعام معن عرمام بععض
جوشنبلا شجةتاققل  ..بةعنى أن شجا اقل ال تاول إجى أمر خر.

 ينبغي جنا شالقتعدشء باجاابعانيين اعي شجةدناعل لنلعم عااووش علعى قاجيعدوم شجقوماعل
شجتععي وععي ق عوشك بقععائلم وشخععذوش بةااسععن شجةدناععل مععن أوربععا  .و يععث إن عا ش نععا
شجقومال ناءئل من شدسالك و ز ور بق ااجضرورة قتضي شالعتصاك بادسالك .
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 إن شجاععر عل شجغعرشء ةضععي إجععى شلبععد لنلععا اععل مععن شجكععالك شلزجععي .وشجبروععان
شجبععاور علاععق وععو أن شجاععر عل توسععا و نةععو نةععو شجكععائن شجاععي أي بنسععبل نةععو
شستعدش شدنسان و اربق من نتائ

ال ل شلاكار و غذيق عليلا.

 إن س ععب ،أخرن ععا و ععدنينا وس ععوء أ وشجن ععا إج ععى شآلن ن ععا

مة ععا ي ععأ ي -1:ع ععدك

مرشعاة أ لاك شجار عل شجغرشء  -2صعرااي بععض شجةعدشونين صعراال عفو عال -3

شجتعصعع ،شجةقيععت اععي غيععر مالععق س عوشء جععدة عععاجم جاوععل أو جاوععل عععاجم -4
قليد مساوئ شجةدنال شلوروبال قليدشل ببغائاال.

 علععى شجوعععاظ وشجةرءععدين شجةاتععرمين أن يلونعوش ماققععين جيتةلنعوش مععن شد بععاي

وشدقنععاع  .وشن يلون عوش أيض عال مععدققين جععئال يفسععدوش عوشزن شجاععر عل .وشن يلون عوش
بلغ ععاء مقنع ععين ك ععي يوشا ععل كالمل ععم اج ععاي شجعص ععر .وعل ععيلم أيضع عال أن يزنع عوش
شلمور بةوشز ن شجار عل .

 وناك ستل أم شر

جعلتنا نقف على أعتا

شجقعرون شجوسعطى اعي شجوقعت شجعذي

ي ععار ها ععق شلجان عع - ،وخا ععل شلوربي ععين  -نا ععو شجةس ععتقبل .و لع ع شلمع ع شر
و ععي  -1:ا ععاة شجا ععأس شج ععذي ي ععد اين ععا أس ععبابق وبعر ععق  -2م ععوي شجص ععدق ا ععي
اا نععا شالجتةاااععل وشجسااسععال  -3عع ،شجعععدشوة  -4شج لععل بععاجروشبط شجنورشناععل
شجتععي عربط شجةععؤمنين بعضععلم بععبعض  -5سععر ان شالسععتبدش سععر ان شلم ع شر
شجةعديل شجةتنوعل  -6صر شجلةل اي شجةنفعل شجاخصال .

 إن شجةسع ععتقبل سع ععالون جنسع ععالك وجنسع ععالك و ع ععده  .وشن شجالع ععم جع ععن يلع ععون إال
جاقائل شجقرن وشديةان ..
 وجو أننا أبلرنعا بأاعاجنعا وسعلوكنا ملعارك أخعالق شدسعالك وكةعال قعائل شديةعان

جع ععدخل ش بع ععاع شل يع ععان شلخع ععرة اع ععي شدسع ععالك جةاعع ععاي وأاوشج ع عال  .بع ععل جربةع ععا

روخت ول شجعاجم وقا شر ق جنسالك .

 ناععن معاءععر شجةسععلةين خععدشك شجقععرن نتبععا شجبروععان ونقبععل بعقلنععا واكرنععا وقلبنععا
قععائل شديةععان جسععنا كةععن ععرك شجتقلي عد باجبروععان قليععدشل جلرهبععان كةععا وععو ش

ش ب ععاع س ععائر شل ي ععان .وعل ععى و ععذش ا ععان شجةس ععتقبل شج ععذي ال ل ععم ها ععق إال جلعق ععل
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وشجعلععم سععوف يسععو ه لععم شجقععرن شجععذي سععتند أ لامععق إجععى شجعقععل وشجةنطععل
وشجبروان .
 إن قصععدنا مععن شجةدناععل وععو مااسععنلا وجوشنبلععا شجنااعععل جلباععر ل وجععاذ ذنوبلععا
وس ععيئا لا كة ععا ب ععن شجاةق ععى م ععن شجن ععاس أن لع ع شجس ععيئاي مااس ععن اقل ععدووا
وخرب عوش شجععديار اقععدموش شجععدين رءععوة جلاصععول علععى شجععدناا اةععا صععلوش عليلععا وال
صلوش على ءيء .

 كةا أن شجاتاء يع بعق شجرباعا وشجليعل يخلفعق شجنلعار اسعالون جلباعر ل رباعا ونلعار
إنااء هللا وجكم أن نتوروش من شجر ةل شدجلال ءروق ءعةذ

اقعل شدسعالك

اترة شجةدنال شجا ا ال اي بل سالك عاك ءامل .

 كةععا أن وجععو شج نععل وشجنععار وععروري اععي شآلخ عرة اععان شجغلبععل شجةطلقععل سععتكون
جلخيععر وجلععدين شجاععل اععي شجةسععتقبل

تععى يلععون شجخيععر وشجفضععيلل غععاجبين اععي

شجباععر ل كةععا وععو شلمععر اععي سععائر شلنعوشع شلخععرة و تععى يتسععاوة شدنسععان مععا
سععائر إخوشنععق مععن شجكائنععاي و تععى ياععل أن يقععال  :شنععق قععد اقععل و قععرر سععر
شجالةل شلزجال اي شجنوع شجباري أيضا

 شجاأس شء قا ل .
 شجصععدق و ععو أس أس ععاس شدسععالك ووشس ععطل شجعق ععد اععي سع ع اياه شجرهاع ععل ومع عزشم
ما ععاعره شجعلو ععل .اعلين ععا إذش أن ناي ععي شجص ععدق شج ععذي و ععو
اا نا شالجتةااال اي نفوسنا وندشوي بق أمرشونا شجةعنو ل.

 إن شجكفععر ب ةاععا أنوشعععق كععذ  .وشديةععان إنةععا وععو
ااجبون ءاسا بين شجصدق وشجكذ

يخععتلط شجصععدق وشجكععذ

ععر شجزشو ععل ا ععي

ععدق و اقععل .وعلععى وععذش

بعد ما بين شجةارق وشجةغعر  .وال ينبغعي أن

شخععتال شجنععور وشجنععار وجكععن شجسااسعل شجغععا رة وشجدعايععل

شجواجة ع ععل ق ع ععد خلطت ع ععا أ ع ععدوةا ب ع ععاآلخر .ااختلط ع ععت كة ع ععاالي شجبا ع ععر ل ومرلل ع ععا
بسفساالا ونقائصلا .
 إن ععي شاض ععل

اق ععل وش ععدة م ععن ق ععائل شج ععدين عل ععى أج ععف قض ععال سااس ععال م ععن

سااساي شجدناا
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 شن ءععةذ شدسععالك جععن كععون ابعععل لوعوشء شلر

وال أ شة جلععا  .وشن مااوجععل

جعللا جل عني شجاط من كرشمل شدسالك ووي جنايل كبرة باقق .

شجعوععام شجععذي ععدث اععي خيععر شجقععرون أ ة إجععى أن يلععون شجبععون

 إن شالنقععال

ءاسعال بين شجصعدق وشجكعذ

كةعا وعو بعين شجكفعر وشديةعان إال شنعق بةعرور شجعزمن

قد قاربت شجةساال بين شجصدق وشجكعذ

روشجال شكرر جلكذ  .ابرز شجكذ

بعل أعطعت شجعدعاياي شجسااسعال أ اانعا

وشجفسا اي شجةيدشن وش بح جلةا شجة ال إجى

د ما .

 ال ن ععاة إال باجصععدق ااجصععدق وععو شجعععروة شجععو قى أمععا شجكععذ

جلةصععلال اقععد

نسخق شجزمان
 علا أن صدق اي كل ما تكلةق وجكن جعاذ

عوشبا أن قعول كعل شجصعدق

ا ععنذش م ععا أ ة شجص ععدق أ اان ععا إج ععى و ععرر اينبغ ععي شجس ععلوي  .أم ععا شجك ععذ

ا ععال

يسةح جق قطعا .
 علاع أن قععول شجاععل اععي كععل مععا قععول وجكععن ال ياععل جع أن قععول كععل ععل

لنق إن جعم يلعون شجاعل خاجصعا اقعد يعؤ ر عأ ي شر سعيئا اتضعا شجاعل اعي غيعر

مالق .
ععفل باجخص ععومل وع ععي

 إن شج ععدر ء ععيء باجةاب ععل و ععي شجةاب ععل نفس ععلا وشج ععدر
شجخصومل نفسلا
 إن أس ععبا

شجةاب ععل و ععي شدية ععان وشدس ععالك وشدنس ععانال وأمراجل ععا م ععن شجسالس ععل

شجنورشنال شجةتينل وشجاصون شجةعنو ل شجةناععل أمعا أسعبا

شجععدشوة وشجبغضعاء

عاه

شجةؤمن اننةا وي أمور خا ل االل فاول شجاصااي .
 شن شجععو وشجةابععل وشالخععوة وععي مععن يبععاع شدسععالك وروشبطععق .وشجععذي ياةععل اععي
قلبععق شجعععدشء الععو أءععبق مععا يلععون بطفععل ااسععد شجة عزشم يععروك شجبلععاء بععأ نى مبععرر
جلبلاء وقعد يلعون معا وعو ش عغر معن جنعاح ذبابعل كاهاعا جداععق إجعى شجبلعاء .أو

و ععو أء ععبق م ععا يل ععون برج ععل متا ععائم ال ياس ععن شجو ععن با ععيء م ععا شك س ععوء شجو ععن
مةلنا .هاا ع ،عاعر سعناي جلةعرء بسعيئل وش عدة ومعن شجةعلعوك أن وعذش منعاف
كلاال جلخلل شدسالمي شجقاوي بادنصاف و سن شجون .
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 إن سيئل شمرئ وش د اي وذش شجزمان ال بقى على اجلا سيئل وش دة و نةعا قعد
كبر و سري تى صبح مائل سيئل كةا أن

سنل وش عدة أيضعال ال بقعى علعى

اجلا سنل وش دة بل قد تضاغف إجى شآلالف .

 إن كاسععلكم وع عدك مبععاال كم و قاعسععلم عععن شجعةععل جتاقيععل شال اععا شدسععالمي
وشجو دة شجا ا ال جالمل شدسالمال إنةا وو ورر باجد وبلم ااوح.
 إن شجذي يأكل روافال علاق أن يفكر كعم ياتعام إجعى شليعدي شجتعي اضعر ذجع

شجرواع ع ال ععو يقب ععل لع ع شلي ععدي معن ععى  .وك ععذش شجر ععو شج ععذي يلبس ععق ك ععم م ععن
ل
شليدي وشآلالي وشلجلعزة ضعااري جتليئتعق و ليعزه و اسعوش علعى منعوشل وعذين
شجةراجين جتعلةوش أن شدنسان مفطور على شالر با بأبناء جنسق من شجناس جععدك
ةلنععق مععن شجعععاش بةفععر ه ووععو مضععطر إجععى أن يعطععي جلععم ةنعال معنو عال جععداا

ش تااجا ععق جععذش الععو مععدني اط عرة .ااجععذي ياصععر نو عره اععي منااعععق شجاخصععال
و دوا إنةا ينسلم من شدنسانال و صبح يوشنال مفترسال.

 إن مفتععاح سعععا ة شجةسععلةين اععي اععا لم شالجتةاااععل إنةععا وععو " شجاععورة"ااآليل
شجكر ةل أمرنا با خاذ شجاورة اي جةاا أمورنا .

 إن شديةان ي ام شئةال اعي شجقلع ،وشجعقعل ارسعال معنو عال أمينعال جعذش كلةعا

عدري

ميععول ااسععدة عععن طلعععاي شجععنفذ وشجن عوشزع وشل اسععاذ شجةا يععل قععال جلععا ذج ع
شجاارس شج شر ع  :ماوور  ..مةنوع  ..هاطر وا و لزملا.

 إن أاعال شدنسان إنةعا صعدر ععن ةعايالي شجقلع ،وشجةاعاعر ووعي نبععث معن
ءععدة اسععذ شجععروح و اجتلععا وشجععروح إنةععا لتععز بنععور شديةععان اععان كععان خي ع شلر

يفعل ععق شدنس ععان وشال يا ععاول شالنس ععاا
شجةا يل شجتي ال رة شجعقبى .

وعندئ ععذ ال غلب ععق شجنع عوشزع وشل اس ععاذ

 إذش ج ععم يفع ععل شدنسع ععان مع ععن غفلتع ععق بس ععرعل وجع ععم يسترءع ععد بعقلع ععق و فع ععتح أب ع عوش
شجةاععاكم جتنفيععذ عدشجععل هللا وععةن قععائل شدسععالك اسععتنفلل علععى أرسععق اامععاي
ما ي ععل ومعنو ععل و س ععلم شجس ععالح إجع عى شجفوو ععو ين وشدرو ععابيين وم ععن و ععم أمر ععال
ياجوم وماجوم.
 شعلةوش إن شجاأس مانا كل كةال .
67
This file was downloaded from QuranicThought.com

 إن شال فاق اي شجلدة وجاذ اي شجلوة وشجلوس .
 إن شجسععبيل شجةاةععدي مسععتغن عععن كععل مععا يععومش إجععى شجايلععل وشجاع لنععق منعزه
عن شجخدشع وشجابلل .

 إن نلر شجعلوك شجاديرل وشجرقاال شج ديدة شج اري وشآل ي إجينا من شجخارم كةا وعو

شجواور ينبغي أن يلون أ د م ار ق قسةال من أول شجار عل كعي يتصعفى معن

ء عوشئ ،شجايععل وروشسعع ،شجغععش وشجخععدشع  .لن شلاكععار شجتععي نةععت اععي مسععتنقا
شجعطاجععل و نفسععت سععةوك شالسععتبدش وشنسععاقت اععت ويععأة شجولععم ياععدث ايلععا
وععذش شجةععاء شآلسععن شجعفععن خععالف شجةقصععو  .االبععد إذن مععن صععفيتق بةصععفاة
شجار عل ووذش شلمر قا مسؤوجيتق على عا ل أول شجةدرسل شجاراال .
 إن شجاععر عل شجغ عرشء با اععل إجععى شلبععد لنلععا اععل مععن شجكععالك شلزجععي وشن شجن ععاة
وشجخععالو مععن الععم شجععنفذ شلمععارة باجسععوء بنععا وععي باالعتةععا علععى شدسععالك
وشالستنا إجاق وشجتةس بابل هللا شجةتين .

 مععن أ شر شجعبو يععل شجخاجصععل جععر شجعععاجةين ال ينبغععي جععق أن يععذل نفسععق هالععون
عبعدش جلعبيعد  .و يعث إن كععل إنسعان رشع اعي ملكعق وعاجةععق العو مللعف باج لععا
شلكبععر اععي عاجةععق شل ععغر ومععأمور بععاجتخلل بععأخالق شجنبععي ر ععلى هللا علاععق
وسلمه و ااء سنتق شجار فل .
 شن إوة ععاال يفاف ععا ا ععي شج ععدين أ ة إج ععى إرس ععاء قوشع ععد يوشئ ععف شجةل ععوك وبل ععور
شج اولاععاي شجةيتععل قبععل ال ععل عاععر قرنعال وباجتععاجي إجععى بلععور شجفععتن وشجقالقععل .

وقد بلري اعال وءاودناوا .

 إن شجولور على شجةدنيين من منوعور شجعدين إنةعا وعو بادقنعاع وجعاذ بعادكرشه .
وبنبلار شدسالك مابوبال وساماال جديلم وذج باالمترعال شج ةيعل لوشمعره و بلعار
شلخالق شجفاولل .أما شدكرشه وشجعدشء الةا

اه و اال شجلة يين .

 إن شلم ععور شلخرو ععل ال س ععد ايل ععا وال ن ععاار وال ع ع شز م اأية ععا جةعا ععل س ععدي
و شز ةت شال اا رشدسالمي ه اكأنةا ناال اي شجعبا ة و رشئي ايلا .
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 إن شج ةاعععل شجتععي لععدف إجععى إعععالء كلةععل هللا جععن كععون وسععيلل لي غععر
ملةا كان و ذش ابرت بالغ شر

اال يااجفلا شجتوايعل قطععال لنعق نفعاق ااعأن

شجال عال وساك ال يضاى بق من شجل أي ءيء كان.

 جقد اةلت المي شجاخصال كللعا وجكعن الك شلمعل شدسعالمال سعاقتني إننعي
شءعر بان شجطعناي شجتعي وجلعت إجعى شجععاجم شدسعالمي إنلعا وجعق إجعى قلبعي

أوالل .وجلذش رونني مساوق شجفؤش  .وجكني أرة نو شلر سينسينا وذه شآلالك إن ءعاء

هللا .

 ناععن نلقبععل يععد شجةعاونععل وال نعقَبععل يععد شجةعععا شة الةععا ءععيئان متغععايرشن الن كععل
ععفل مععن ععفاي شجكععاار جاسععت بلععاارة أو ناءععئل مععن كفعره جععذش ال ماععا ل اععي
مصععااال يععد شجكععاار شجععذي مععدوا جةعاونععل شدسععالك وذج ع جععداا عععدو شدسععالك
شجةعتدي شجعر ل .بل قبوجلا إنةا وو خدمل جنسالك .
 من " سيرة ذش ال"
 إننععي مسععلم ملتععزك ومللععف بلععذش شالجتعزشك وشجواععاء بععق مععن يععث شدسععالك .اعلععي
ّ
أن أاكع ع ععر هاةع ع ععا ينفع ع ععا شلمع ع ععل وشجع ع ععدين وشجدوجع ع ععل وال أقع ع ععول ذج ع ع ع شجقع ع ععول شجفاسع ع ععد
شجةةيت ":ماجي ووذش  ..الافكر هاق غيري "

" شجةااركل" اي شجةا ياي عوم شجنتائ و عللا اوق شجةعتا بينةعا صعغروا بعل
عللععا بسععاطل وقبااععل اععي شجةعنو ععاي .أمععا " سععتور شجتعععاون" الععو خععالف وععذش

ةامععا إذ يلععون اععي شجةا يععاي وسععيلل جنتععائ جليلععل باجنسععبل جلاععخص وجنتععائ
ععغيرة جععدش باجنسععبل جل ةاعععل بينةععا اععي شجةعنو ععاي صعععد شجنتععائ

إجععى يععث

شلمور شجخارقل .
 شدملععان ءععيء وشجوقععوع ءععيء خععر  .اةععن شجةةلععن أن يقتععل أي إنسععان أناس عال
كرير ن  .الل يااكم أ د بتلةل "إملعان شجقتعل " ؟ ومعن شجةةلعن أن ياعرق ععو
شجكبر ت بيتا كامال  .الل يةاى وجو شجكبر ت بناء على وذش شجةةلن ؟ .

 إن شجعلععوك شديةاناععل شجتععي وععي ءععغلنا شجاععاغل ععأبى أن سععتغل جاععيء سععوة
روا هللا ..
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 شجةسععلم شجا اقععي وشجةععؤمن شجصععا ق ال يلععون مؤ ععدش جلفووععى وشجتخر عع .،وشجععدين
يةنا شجفتنل وشجفووى بادة الن شجفووى ال عتعرف باعل معن شجاقعوق و قلع،
س ال شدنسانال و ار شجاضارة إجى س ال شجايوشن شجةتو ش.

 شن ععق ال يقلقن ععي س ععوة شجةخ ععاير شجةادق ععل بادس ععالك  .إذ كان ععت شجةخ ععاير س ععابقا
ععأ ى مععن شجخععارم وكانععت مقاومتلععا يسععيرة  .أمععا شآلن اننلععا ععأ ي مععن شجععدشخل
يث بت شجديدشن اي شج سد وشنتاري هاق اتعسري شجةقاومعق .إننعي أخاعى معا
أخاععاه أالّ تاةععل بناععل شجة تةععا وععذش شجععدشء شجوبيععل لنععق ال ياععتبق باجعععدو .إذ

يوععن مععن يقطععا ءععر انق و ةععص مععق

ععديقال .ومتععى عةيععت بصععيرة شجة تةععا

إجععى وععذش شجاععد اقلعععل شديةععان إذن اععي خطععر شوععم .جععذش ال قلععل جععي إال وععذش وال
شوععطر إال مععن وععذش  .بععل جععاذ عنععدي زمععن أوععاعق اععي شجتفكيععر اععي شجتععع،
وشجةاععاق شجتععي أ عععر

جلععا بنفسععي  .وجيتنععي أ عععر

لجععف وعععف مععن ءععقائي

و سلم مستقبل قلعل شديةان .

 شجعععاجم يةععر بأزمععل خانقععل وقلععل معنععوي عوععام  .اععاجةر

شجععذي

اععي جسععم

شجة تةا شجغربي وزعزع عائةعق شجةعنو عق كأنعق وبعاء يعاعون وبيعل .اةعا شجالعول

شجتععي ي ابععق بلععا م تةععا شدسععالك وععذش شجةععر

شجةعععدي شجرويعع ،؟ وععل بو ععفاي

شجغ ععر شجنتن ععل شجةتفس ععخل شجبايل ععل ؟ أك بأس ععذ شدية ععان شجايو ععل جة تة ععا قلع ععل

شديةان ؟ إنني أرة شجعرؤوس شجكبيعرة سعا رة اعي شجغفلعل  .اقلععل شديةعان ال سعند
بأعةدة شجكفعر شجنخعرة وجلعذش شبعذل كعل جلعدي وسععيي اعي شديةعان و عده  ..جعذش
ركزي جلدي كلق من شجل شديةان اقط .

 يقوجععون  :جةععاذش ععرح االن عال وعالن عال ؟ ال ش ري  .جععم شءعععر وجععم أ بععين مةععا أرة
أمععامي مععن ر ععل وائععل يتصععاعد جليبععق إجععى شلعععاجي ياععرق أبنععائي و ضععرك
إيةاني و ذ أنا أسعى دخةا ه و نقاذ إيةاني يااول أ دوم إعاقتي اتزل قعدمي
مصععطدمل بععق  .الععاذ جلععذه شجاا ععل شج زئاععل أوةاععل ععذكر و اةععل أمععاك و عرشوة
شجنار ؟ يا جلا من عقول

غيرة ونورشي قا رة إ .

 إن قرشءة رسائل شجنور شاضل مائل مرة من شجاديث معي .

70
This file was downloaded from QuranicThought.com

 إن وبافتنععا وععي شجعةععل شدي ععابي شجبنععاء وجععاذ شجسعععي جلعةععل شجسععلبي شجلععدشك.

وشج اععاك باجخدمععل شديةاناععل وععةن نطععاق شجروععى شدجلععي ون شجتععدخل بةععا وععو
موكول أمعره إجعى هللا  .إننعا مللفعون باجت ةعل باجصعبر وشجتقلعد باجاعلر

عاه كعل

ويل وماقل وشجلنا وذج باج ااك باجخدمل شديةانال شجبنعاءة شجتعي رةعر شجافعاظ
على شلمن وشالستقرشر شجدشخلي .

 إن شجةسععأجل شلساسععال اععي وععذش شجزمععان وععو شج لععا شجةعنععوي و قامععل شجسععد شجةناععا
أماك شجتخر باي شجةعنو ل وعانل شلمن شجدشخلي بلل ما نةل من قوة . .
 مع ععا شك شدخع ععالو شجتع ععاك وع ععو مسع ععلكنا .هبةقتضع ععى شدخع ععالو شجتع ععاك البع ععد مع ععن
شجتضعاال وشجفععدشء جععاذ بالناناععل ااسعع ،بعل جععو مناععت سععلطنل شجععدناا يسععتوج،
فضيل مسأجل إيةانال وش دة با ال على ل شجسلطنل .
 أبنععائي ال خععااوش أبععدشل اقععد قصععةت رسععائل شجنععور بلععر شجةلاععدين وشجاععيوعيين

ارسائل شجنور غاجبل شئةال بنذن هللا .
 أو ععي بع ععدك إع ععالك موو ععا قب ععري فابع عال عل ععى س ععر شدخ ععالو وج ععئال شج ععرح
شدخالو شجذي اي رسائل شجنور . .

 إن وبافتنععا شجخدمععل أمععا شجتوايععل و الععاك شجنععاس الععو يخععص هللا سععباانق .وناععن

مللفععون بععأ شء ملةتنععا  .اععال شعععي جلاععأس  .اععال أوةاععل جلكر عرة بععل شلوةاععل اععي
شجنواال  .ار ياج ،مخلص مضح خير من أجف من غيره .

 أخععي أنععا جسععت ءععاخال أنععا إمععاك كععاجغزشجي وشدمععاك شجربععاني اأنععا مععرللم إمععاك
اعصرنا عصر ف شديةان ال ف شجطر قل .

 نان مللفون باسن شجون .

 إن شال طدشماي شجتي ادث جرشء شجتاارشي شجسااسال شجضعاجل

ععل شجةاااوعل

علععى شدخععالو وشجايلوجععل ون جعععل شجععدين وسععيلل جلععدناا عسععيرة  ..وشجاععل
شجو ي ععد أم ععاك و ععذه شجتا ععارشي و ععو شالس ععتنا إج ععى شجعناي ععل شدجلا ععل وشس ععتةدش شجق ععوة

منلا .
 جقع ععد شجع ععتام اع ععي ع ععأجا

رسع ععائل شجنع ععور يع ععي شجةلع ععان ويع ععي شجزمع ععان  .أي أنلع ععا

أ بات نلي أعةاالل كريرة اي زمن قصير ووعذش شجتسعخير شجربعاني إ سعان معن
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هللا عععاجى وأنععا شكتبلععا كةععا للععم إجععى قلبععي وباععلللا شل ععلي اععال أج ع أر علععى
غييروا .

 شنع ععتم لتةع ععون باخصع ععيتي شكرع ععر مةع ععا شسع ععتال اأنع ععا شع ع عد شالوتةع ععاك وشال ت ع عرشك
جاخصععي إوانععل جععي لنكععم بععذج

تعلقععون بععي وجععاذ برسععائل شجنععور  -شجةر بطععل

بععاجقرن شجكععر م  -اأنععا ال ش عع ،نفسععي  ..إننععي ال ءععيء أنععا عععدك اععال نتوععروش

مني ءيئال من شجخوشرق .

 إن " سعععيدشل " جععم يت شرجععا قععط عععن شجتضععاال ب أرسععق اععي سععبيل عععوة شجاععل بععل
واى بلل ما جديق جرسائل شجنور .

عبات
 إن شجكةا ععل شئةع عال خ ععدع شدنس ععان  .وجك ععن شلو ععم و ععو شجنواا ععل ال ععئن أ ع َ
وسيلل جتعر رسائل شجنور إجى ءخصين ش نين يبارعان بفطر لةعا ععن رسعائل
شجنور وكنت سعببال دنقعاذ إيةانلةعا اقعد أن عزي وبافتع يعوشل اا ع شجد شرسعال
اادخالو جاذ اي شجكةال بل اي شجنواال .

 جععاذ ونععاك إنسععان ال يفععتح هللا قلبععق جنسععالك اعلععى شجععذين يعةلععون اععي خدمععل
شدسععالك أن يلون عوش نععابلين وشعععين إذ شدنسععان ياععبق قص ع شلر ذش مائععل بععا

والبععد

كللععا  .بيععد أن

أن ونععاك باب عال يععدخل منععق إجععى ذج ع شجقصععر ععم فععتح شلب عوش
منععااقي سععاا وزنا قععل أوروبععا منععذ أجع عف سععنل يعةلععون بععاجةلر وشجدسععائذ ت ععى

شعةوش عيعون أبنعاء وعذش شجعوين و عروش علعى عقعوجلم اسعدوش سععل و سععين بابعال

أمععاك شدسععالك إال بععا
يلا ععف شجب ععا
شلبع عوش

شجفط عرة الععو مفتععوح شئة عال .اععاجةؤمن بف شرسععتق يةلنععق أن

شجةفت ععوح وعن ععد شج ععدخول م ععن و ععذش شجب ععا

جنس ععالك س ععوف ف ععتح

شجةس ععدو ة شلخ ععرة لج ععل شدس ععالك  .ا ععنذش م ععا غ ععذي شدنس ععان بةع عوشز ن

رسععائل شجنععور شجةالئةععل جفطر ععق وجععم يسععتع ل شلمععور وشخععذ بععادخالو و ةسع
بق اسينارح بنذن هللا قل ،شجاخص شجةقابل جنسالك  .أمعا إذش معا بنعى شدنسعان
عةل ععق عل ععى شالس ععتع ال ومناقا ععل شلم ععور شج انبا ععل وش ل ععاك شجا ععخص شجةقاب ععل
الذش يعني شنق يتوجق إجى شلبوش

شجةسعدو ة ايتسعب ،اعي غلعل شجبعا

كذج .

72
This file was downloaded from QuranicThought.com

شجةفتعوح

 شجاقائل شجتي الةتةووا معن شلمرلعل شجتعي سعوقلا رسعائل شجنعور كفعالم  .كاجعذي
يدخل بستانال مز و شلر باجتفاح يلفاق ما صل إجاق يده أما شجذي ال صل إجاق يعده
اذج من صل يو لي شجقامعل ااجعذي ال يسعتوع ،رسعائل شجنعور علاعق أال ياعأس

من عدك الةلا اننني أيضعال ماتعام إجعى رسعائل شجنعور معرلكم اكلةعا شق أروعا معرة

بعد مرة خذ قسطال من رسي وأالم شكرر.

 إن عو نعا وعي شديةعان وشج لعا يلعي شديةععان وشن زماننعا وعذش وعو زمعان خدمععل
شديةان ووبافتنا وي شديةان وخدمتنا ناصر اي شديةان .
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