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 ادرةــــاحة نـــسي

 مقدمة
 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد: فهذهه للمذا    
ٍ  ولتذن  هذتى مذن أ ذل            وعباراتها  ومجل مجعتهذا، ورتبتهذا  ذا نذدر، بعمذها مذن أعمذا

ملتعددة واملتكررة، والبعض اآلخذر مذن أوذل بي    العلم واملعرفة، وذلك من خالل قراءتي ا
وأعماٍ قليب ... عّلها ترّقق قل بنذا، وتههذه س وذل لنا، وتفّ ذو ع  لنذا، وتذهلرنا  ذال        

 وما عليه ولفنا الصاحل. – نبينا حممد  –خري  هه األمة 
وذذياحة "بذذ أضذ  بذي يذدل ال ذارك الكذذريم  ذها الكتذاس امل وذ م         وبهذهه امل دمذة  

 ".نادرة
 الت فيق، واإلخالص، ولزوم االت باع. –تعاىل  –أل اهلل وأف

 .، وناهرهنف  اهلل به لاتبه، وقارئه
 
 
 

 د. حممد بن فهد بن إبرا يم ال دعان
 بدأ ه يف مجعها ولتابتها بتاريخ

  ذ اجل ف/ وكالا01/7/0247
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 ادرةــــاحة نـــسي

 الذه يب، وذري   "الشجاعة والسخاء أخ ان، فمذن   يججهذدمب لالذه فلذن بذ د بنفسذه".       -0
 (.01/452أعالم النبالء )

الذه يب، وذري أعذالم     "من   ي در على نفسه بالبهل،   ي در على عذد وه بال تتمبذل".   -4
 (.01/452النبالء )

الذذه يب، وذذري أعذذالم   "مذذا لوق يذذاء والشذذه ا   وإقذذا خهل ذذل الشذذه ا  للمذذعفاء".    -3
 (.41/222النبالء )

و  ذ  الذهل يبذهل بنفسذه     "ال  ل    الهل با د نفسذه  لذ ا الشذه ا ، والمذعي     -2
 للشه ا ".

"االعذذ اف بذذاحلق وإعالنذذه، ال يذذن ة مذذن قيمذذة اإلنسذذان، بذذل يرفذذ  منزلتذذه عنذذد         -5
 الناس، ويدل على هجاعته وق ته، وث ته بنفسه".

 "امل ض عية تعين: رعاية امل ض ع، وعدم اخلروج عنه". -2
للمذا لذان   "ليس من ق ة احلجة املبالغة يف رف  الص   يف الن ذا  واحلذ ار، بذل     -7

 اإلنسان أ دأ لان أعمق".
 املفل "املاء العميق أ دأ". -8

معناه: جند ضجيج البحر وصخبه على الشذائ،، حيذا الصذخ ر وامليذاه المذحلة،      
وال ج ا ر وال درر، فإذا مشيل إىل عمق البحر وجلته، وجد  اهلدوء، حيذا املذاء   

 العميق ونفائس البحر ولن زه.
 ئلبه"."ال هيء يهدرا بدون السعي يف  -9

"اإلرادة التامة واهلمذة العاليذة  ذي الذل صمذل صذاحبها علذى صصذيل العلذم، وبذهل            -01
 اجلهد، واغتنام األوقا  إلدراله".

 "العجز والكسل قائ  عن لل خري، لما أن العزمية جالبة لكل خري". -00
السذذعدل، ومذذ ع   "العذذزم والفبذذا   مذذا السذذبن األلذذا لنيذذل امل"الذذن املتن عذذة".       -04

 (.022ناص األوابد )صالف ائد واقت
أن تعذرف مذا لتنذلج تهنمبك،ذره، وتهنمبك،ذرج مذا لنذلج تعذرفه وته تذد مج ع ذ له            ء"إّن من البال -03

مارجى يف ال رآن، ويهتجبجر مج بالسُّذنن واآلثذار،   الفالوفة، ويهعمبزجلج من  له أتباِع الرُّول، ويه
 (0/349اله يب، تهلرة احلفاظ ) ".وت  ج يف احليمبرجة
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 ادرةــــاحة نـــسي

امذذرءاأ أقبذذل علذذى هذذأنه، وقصذذر مذذن لسذذانه، وأقبذذل علذذى تذذالوة قترآنذذه،      رحذذم اهللت" -02
 ".وبكى على زمانه

"املعصذذ م مذذن عصذذمه اهلل بالتجذذاء  إىل الكتذذاس والسُّذذن ة، ووذذك    عذذن اخلذذ ِ       -05
 فيما ال يعنيه".

يف لذذل  يذذ م ، ف ذذد خذذالو احلنيفيذذة     –أل لل ذذرآن  –"متذذى تشذذاغل العابذذده ةتتمبمجذذة     -02
 ما ف ه وال تدّبرج من تال ال رآن يف أقل  من ثالث ".الس ممبحجةت، ف

"لذذلُّ مجذذنمب   يجذذزهم  نفسجذذه يف تعبذذده وأوراده بالسُّذذن ة النب ي ذذة، ينذذدم وي ّ ذذن، ويسذذ ء     -07
مزاجهذذذه، ويف تذذذه خذذذري لذذذفري مذذذن متابعذذذة وهذذذن ة نبي ذذذه الذذذّر وف، الذذذرحيِم بذذذامل مني،  

 (.3/82182الء )اله يب، وري أعالم النب احلرية على نفعهم".
"العابذذده بذذال معرفذذة  لكذذفري مذذن األعمذذال معذذهورا مذذأج را، والعابذذده العذذال،مه باآلثذذار            -08

 (.3/82اله يب، املرج  السابق ) احملمدّية املتجاوزه هلا مفم لا مغرورا".
 (.2/329اله يب، وري أعالم النبالء ) "ذ،ْلره الّناس داءا، وذ،ْلره اهلل دواءا". -09
 (.2/329املرج  السابق ) والزم قرع الباس فتتح له". من الدعاء،د"من أ -41
"خري الد ين ال رع، ومن تذرا الشذبها  ف ذد اوذتاأ لدينذه وع،رضذه، واملعصذ مه مذن          -40

 عصمه اهلل".
"لذذّل مجذذنمب أتن،ذذسج م،ذذنمب نفسذذه ف هذذاأ، ووذذعةت علذذم، وحهسمبذذنج قصذذد، فذذال يسذذعه االلتذذزامه     -44

ه مذه نه الغذري يف مسذائل، واله لذه     له ن واحد يف لل  أق اله  ألّنه قذد تذا ن لذ   
ل يعمذل لذا تذا ن، ويه ل ذد     الدليل، وقامل عليه احلّجذة، فذال يه ل ذد فيهذا إمامذه، بذ      

 (.8/92اله يب، وري أعالم النبالء ) ".اإلمام اآلخر بالا ان، ال بالتشه ي والغر 
الذه يب، وذري    ن فذاٍ". "امل منه يجغمببطت وال يجحمبس،ده، الغ،بمب"تةت من اإلميذان، احلسذده مذن ال    -43

 (8/237أعالم النبالء )
الز د   : ال تن ع، وال رع: اجتناس احملارم، والعبذادة: أداء الفذرائض، والت اضذ :    " -42

 (.8/232اله يب، وري أعالم النبالء ) ".أن ختم  للحق، وأهدُّ ال رع يف الل سان
الذه يب، وذري أعذالم النذبالء      ".دال قتدمبوجةت يف خ"أ، العاِ ، وال يه جب خه لا فعله باجتهذا " -45

(9/022). 
 ".ال خريج إاّل يف االت باع، وال ميكنه االت باعه إاّل لعرفة السُّنجن" -42
إذا تذذا ن لنذذا أنذذه بهذذ ى وعصذذبية ال يهْلتجفتذذله إليذذه، بذذل يهْ"ذذ ى وال        األقذذراِن"لذذالمه  -47

 يهرمبوى".
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 ادرةــــاحة نـــسي

الذذه يب، وذذري   واملسذذانيد". رجدُّ مذذا يف الص ذذحاه  "دأسه الذذر وافض روايذذةت األبائيذذل، أو  -48
 (.92 – 01/94أعالم النبالء )

"ليس من جهل علماأ حّجةأ على من علمه، وإقا يه ال للجا ل: تجعجلَّممب وجوجلمب أ ذلج العلذِم    -49
الذذه يب، وذذري أعذذالم النذذبالء    إن لنذذلج ال تعلذذم، ال ي ذذال للعذذال،م: اجهذذلمب مذذا تعلذذم".   

(01/070.) 
إىل قّ ة وإخالص، فاملتخمبل،ةه بال قّ ة يعجذز عذن ال يذام    عه باحلق  عظيما حيتاج دمب"الص  -31

به، وال  لُّ بال إخالص يهخمبذدله، فمذن قذام بهمذا لذامالأ فهذ  ص،ذد يقا، ومذن ضجذعهوج          
الذه يب، وذري أعذالم     فال أقل  من التألُّم واإلنكار بال لن، لذيس وراء ذلذك إميذانا".   

 (.00/432النبالء )
 يو يعرفه رتبة غريه؟!"."اجلا ل ال يعلم رتبة نفسه، فك -30

 "من   يجنمبصجحمب هلل، ولوئّمة، والعامة لان ناق،ةج الد ين". -34

ْفلح مذن  يهمتى يهْفل،حه مجنج لان يجسهرُّه ما يجمهرُّه؟ ومتى يهفلح من   يهراقن م اله؟ ومتى  -33
الذذه يب، وذذري أعذذالم النذذبالء     دنذذا رحيلتذذه، وان مذذى جيلتذذه، ووذذاء فعلذذهه وقيلتذذه؟".      

(00/511). 
لذذان أئمذذة الس ذذلو، ال يذذرون الذذدخ ل يف الكذذالم وال اجلذذدال، بذذل يسذذتفرغ ن        " -32

الذه يب، وذري    ".عهذ ن ن" تّتبعذ ن وال ي وهومبعجههم يف الكتاس والسُّن ة، والّتفّ ه فيهما، وي
 .(04/041أعالم النبالء )

اع "العلمه ليس    بكفرة الّرواية، ولكّنه ن ر ي هفتذه اهلل يف ال لذن، وهذرئته االّتبذ     -35
 (.03/343اله يب، وري أعالم النبالء ) والفراره من اهل ى واالبتداع".

من بالغ يف اجلذ ع لمذا يفعلذه الرُّ بذان، ورفذض وذائر الذدنيا، ومأل فذا  الذّنفس          " -32
من الغهاء والّن م واأل ل، ف د عّر  نفسجه لبالء عريض، ورّبمذا خذ لط يف ع لذه،    

 ".وفاته بهلك لفريا من احلنيفّية الس ممبحجة

"السذعادةت يف متابعذذة السُّذذنن، فتذِزن األمذذ رج بالعجذذدمبِل، وصهذذم وأف"ذرمب، ونجذذممب وقتذذممب، والذذزم     -37
الذذه يب، وذذري  الذذ رعج يف ال ذذ  ، وار ج لذذا قسذذمج اهللت لذذكت، واصذذمل إاّل مذذن خذذري ". 

 (.71، 02/29أعالم النبالء )
وأمت، وضذا ى  "مجنمب تسّبن يف زوال ع له جب ع  ورياضذة صجذعمببجة وخجْلذ جة، ف ذد عصذى       -38

 مجذذن أزال ع لذذه بعذذضج يذذ م  بسهذذْكر ، فمذذذا أحسذذنج الت يُّذذد لتابعذذة السُّذذنن والعلذذذم".         
 .(02/452اله يب، وري أعالم النبالء )

 



 

 
5 

 ادرةــــاحة نـــسي

ال تتكلم لا ال يعنيك، ودع الكالم يف لفري   ا يعنيك حتى جتذد لذه م ضذعاأ،    " -39
 .(032اخل"ابي، العزلة )ص ".فرس  متكلم يف غري م ضعه قد عهن لج

 ".ب ا الفم ل، تكمل الع  ل" -21

 .(0/20ابن عبدالا، بهجة اجملالس ) "الصمل صيانة الل سان، وو  الع،ي ". -20
 "الصمله أمجله بالفتى، من من"ق  يف غري حينه". -24

 (.032الشافعي، دي انه )ص
"لالم اإلنسان بيان فمله، وترمجان ع له، فاْقصهرهه على اجلميل، واقتصذر منذه    -23

 (.2ال امسي، ج ام  اآلداس يف أخالٍ األجناس )ص .على ال ليل"
 "األدس رأس لل حكمة، والصمل مجاع احلكم". -22
متذذى اوذذت ى الكذذالمه املبذذاهه وترلذذه يف املصذذلحة فالسذذنة اإلمسذذاا عنذذه  ألنذذه قذذد  " -25

النذذ ول، ريذذا  الصذذاحلي    بذذر إىل حذذرام  أو مكذذروه، وذلذذك لذذفري يف العذذادة".    
 .(390)ص

البيه ذذي، احملاوذذن واملسذذاوك )ص   "يعذذين بذذي لسذذانه".  م تذذل الرجذذل بذذي فكيذذه"  " -22
247). 

ابن عبدالا، بهجذة اجملذالس    "زجلَّةت الر جمبِل عججْظما با، وزلَّةت الل سان ال تب ى وال تزر". -27
(0/83.) 

 اعمب ،ذذذلمب لسذذذانك إاّل عذذذن حذذذق ت ضذذذحه، أو بائذذذل تدحمذذذه، أو نعمذذذة تذذذهلر ا".       " -28
 .(475املاوردل، أدس الدنيا والدين )ص

الزخمشذذذرل،  مذذا دخذذذل الرفذذقه يف هذذذيء إاّل زانذذه، ومذذذا زان املذذتكلم إاّل الر زجانجذذذةت".    " -29
 .(89أئ اٍ اله ن )ص

  جره الل سان أهد من جره اليد"." -51
 "العلمه هجرٌة، والعجمجل مثرٌة، وليسج يهعجدُّ عاملاأ من   يجكتنمب بعْلم،ه، عامالأ". -50

  ج العجمجلج، والر وايةت م  الد راية"."العلمه والدا، والعمله م ل دا، والعلمه مج -54
اخل"يذذن البغذذدادل،  "ألن أتدجعج احلذق  جهذذالأ بذذه، أتحجذذنُّ إلذذي  مذذن أتنمب أتدجعجذذهه زه مبذذداأ فيذذه".  -53

 (.0988اقتماء العلم العمل )ص
 "جام، ه لتتهن، الع،ْلِم لجام،  الف،م ة، واله  جن،". -52

 العل مه إاّل ملن عجم،لج بها، وراعى واجباتها". "ال تنف ه األم اله إاّل بإنفاقها، وال تنف ه -55

"الرج لذذة وعذذاء حيتذذ ل عذذدداأ مذذن اخلالئذذق والشذذيم الف"ريذذة: لذذال  ة، والصذذدٍ،   -52
 والتمحية، والصا...".
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"مصري اإلوالم مرب ط لصذري األمذة، ال لصذري فذرد، وال مجاعذة، وال م وسذة،        -57
 وال حتى دولة، فاإلوالم ألا من ذلك لل ه".

ه ألذذو صذذ  ، وإذا مذذا  خ"يذذن   فتذذلتمع"ذذاء، ولذذ د، وإذا وذذكل صذذ   خج   "األمذذة -58
 فس ف يأتي اهلل بألو خ"ين".

 " مم الر جال تبيد اجلبال". -59

"الشذذدة والغمذذن ال ي صذذالن إىل إقنذذاع اخلصذذم و دايتذذه، بذذل يذذ دل إىل االرتبذذاا     -21
والتعلذفم خص صذذاأ إن لذذان حمذذاورا مذذن وذذريعي الغمذذن، فأنذذل تأوذذره بهذذدوئك  

 نفسك".وئمأنينة 

إن   ي اف ك صاحبك على رأيك فال تغمن، وال صاول أن صمل النذاس علذى مذا     -20
[. فمذذذن بذذذاس أوىل أن ال 452 تذذذراه ح ذذذاأ وصذذذ اباأ إذمب )ال إلذذذراهج يف الذذذدين(  الب ذذذرة:  

 يك ن إلراه يف وجها  النظر".

، "العاقل اللبين ال يهعاتن إخ انه عند لّل صغرية ولبرية، بل يلتمس هلم املعذاذير  -24
هم عتابذاأ  بوحيملهم على أحسن احملامل، وإن لان  ناا مذا يسذت جن العتذاس عذات    

 ليناأ رقي اأ.

"مجنمب رام الّنجاة والف ز فليلزم العب دّية، وليهدمن االوتغاثة بذاهلل، وليبتهذل إىل مذ اله     -23
 تذذذ افَّى علذذذى إميذذذان الصذذذحابة ووذذذادة التذذذابعي".    يف الفبذذذا  علذذذى اإلوذذذالم، وأن يه  

 .(09/321أعالم النبالء )وري  اله يب،
للخلذق فمذن مذا      –عذز وجذل    –"غاية امل من ال فاة على اإلوالم الهل ارتماه اهلل  -22

 يه دياأ أو نصرانياأ أو مشرلاأ   يفلح أبداأ".

 "لل من أنكر هيئاأ و  يعرفه، فه  جا ل به". -25

العلمذي،   ك"."العلماء أغنياء عن املل ا بالعلم، وليس املل ا أغنياء عن العلمذاء بامللذ   -22
 (.344، 04/340م متر تفسري و رة ي وو )

ال ذذذرئيب، اجلذذذام  ألحكذذذام ال ذذذرآن  "العلذذذم أول أوذذذباس العمذذذل  فسهذذذمي بسذذذببه". -27
(9/447.) 

 "ليس لّل نفس أمارة بالس ء، بل مذا رحذم ربذي لذيس فيذه الذنفس األمذارة بالسذ ء".         -28
 (.3/477ابن تيمية، رقائق التفسري )

  باوتحمار معنى الرب بية واألل  ية"."تربية النف س ال يك ن إاّل -29

 (.2/409"ال صو باألمانة    األبلغ يف اإللرام".أب  حيان، البحر احمليط ) -71
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 ادرةــــاحة نـــسي

ال ذذذرئيب، اجلذذذام   "ال اليذذذة ال تنذذذال بالنسذذذن واجلمذذذال، وإقذذذا بذذذاحلف  والعلذذذم".  -70
 (.9/402ألحكام ال رآن )

 ة واملصلحة إليه"."ال بأس لإلنسان أن يصو نفسه لا فيه من علم وفمل، للحاج -74
(  والسعدل، تيسري الكريم الذرنن  9/407ال رئيب، اجلام  ألحكام ال رآن )

(2/38 ،39). 
"مذذن لذذان حمسذذناأ يف دنيذذاه، بذذالتزام أوامذذر اهلل والت ذذرس إليذذه بال"اعذذا ، وإت ذذان  -73

العمذذل وإخذذالص ال جذذه واليذذد واللسذذان هلل، أصذذابته رنذذة اهلل وث ابذذه يف الذذدنيا،    
 .(32السعدل، دروس مستفادة من و رة ي وو )ص يف اآلخرة".لما يصيبنا 

"قد يتظا ر الظذا  أو املعتذدل بإنكذار لذل مذا يعذي علذى إدانتذه وإقامذة الذدالئل            -72
 والش ا د عليه".

 "من ميزا  وم  ال  ال يادل الناجح أن يك ن حاضراأ يف لل زمان ومكان". -75

ابن ع"يذة، احملذرر الذ جيز     ها"."ال غين ي نس النفس ويستميلها، وأنه له أثره علي -72
(3/458.) 

 "صاحن احلاجة قد ي ثر نفسه على غريه لشدة حاجته وهلفته". -77

ال يزيذذد فيذذه وال يذذن ة منذذه    علذذى املذذرء الذذهل ين ذذل حذذديفاأ أو يهخذذا عذذن حذذادث أن    -78
 يكذ ن ذلذك وذبباأ يف وضذ  الت ذديرا  اخلائئذة بنذاء علذى حديفذه أو خذاه".          ليال 

 (.4/222اإللو )نصر واهلاللي، إصاف 
 "وذذذ ء الظذذذّن مذذذ  وجذذذ د ال ذذذرائن الظذذذا رة الدالذذذة عليذذذه غذذذري  نذذذ ع وال مهحجذذذر م".      -79

 (.2/39السعدل، تيسري الكريم الرنن )
 "عهاس النفس أهد من أ  السياط". -81

العلمذذي، مذذ متر تفسذذري وذذ رة     "أوىل األمذذ ر بالنجذذاه لفذذرة التكذذرار واإلحلذذاه".     -80
 (.4/928ي وو )

ي ذدر مذا يشذاء،     –تعذاىل   –ين حذهر مذن قذدر، والذرس     غم، ولن ي"األقدار هلا أحكا -84
 (.4/404ابن لفري، البداية والنهاية ) وخيتار ما يريد، وحيكم ما يشاء".

 (.2/448ابن ال يم، زاد املعاد ) "العي أورع إىل الصغار منها إىل الكبار". -83
 "قلن احلجة على اخلصم أبلغ يف الرّد عليه، وآلد يف نفي االتهام". -82

إذا اتهذذم املسذذلم بتهمذذة و ذذ  منهذذا بذذراء، فعليذذه أن ي اجذذه البائذذل بذذاحلق، والتهمذذة        -85
بالنفي، وال ي ذو ضذعيفاأ أو مسذتخزياأ أمذام مذن يل ذي عليذه الذتهم، بذل يذدفعها عذن            
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ن فذذذل، وذذذ رة ي وذذذو دراوذذذة صليليذذذة  نفسذذذه ب ذذذ ة مذذذا دام  ذذذ  واث ذذذاأ مذذذن براءتذذذه".
 (.4/713(  ونصر واهلاللي، إصاف اإللو )297)ص

يصذذلح حذذال املذذ من ويسذذت يم وذذل له  فإنذذه يكذذ ن واث ذذاأ مذذن نفسذذه، ال       ما"عنذذد -82
السذذعدل، دروس مسذذتفادة مذذن وذذ رة     ".يمذذره قذذ ل قائذذل، وال يهمذذه افذذ اء مفذذ      

 .(28ي وو )ص
السمرقندل،  "الصا اجلميل    الهل ال تسخط وال جزع وال هك ى فيه للخلق". -87

 (.52ادة من و رة ي وو )ص(  والسعدل، دروس مستف4/073التفسري )
"اإلنصذذاف الذذهل يذذدل علذذى الروذذ ة يف الفمذذيلة أن يتحذذدث الرجذذل عذذن خصذذمه،       -88

 ن إليه ما يعرفه له من فمل".سفين

 أعدل الس يجر أن ت يس الناس بنفسك، فال تأتي إليهم إاّل ما ترضى أن ي تى إليذك".  -89
 (.73ابن امل ف ، األدس الصغري واألدس الكبري )ص

ابذن   نصاف فتْليجتج ج  ممب نجْفسجهه مكان خصمه، فإنذه يلذ ه لذه وجذهه تجعجسُّذف،ه،".     "من أراد اإل -91
 (.81حزم، األخالٍ والسري )ص

  بح مذذن الكذذالم  فإنذذه يهنجفَّذذر عنذذك الكذذرام، ويه جث ذذن عليذذك اللئذذام". "إيذذاا ومذذا يسذذت -90
 .(2ال امسي، ج ام  اآلداس يف أخالٍ األجناس )ص

 (.0/00اجلاح ، البيان والتبيي ) د"."للما لان اللسان أبي لان أن -94
إيذذاا وتجتجبُّذذ ج ال حشذذي مذذن الكذذالم، ئمعذذاأ يف نيذذل البالغذذة  فذذإّن ذلذذك  ذذ  العذذيُّ         " -93

 .(4/422ابن رهيق، العمدة ) األلا، عليك لا وهل م  تجججنُّب،كت ألفاظت السفل".
سذي،  ح "خري اجملذالس مذا بجعهذدج فيذه مذدى ال"َّذرف، ولفذر  فيذه فائذدةت اجللذيس".           -92

 (.0/28روائل اإلصاله )
"االن بذذا  عذذن النذذاس مجْكسجذذبٌة للعذذداوة، واإلفذذراط يف األنذذس مكسذذبة ل رنذذاء          -95

 (.441أب  عبيد، األمفال )ص الس ء".
 "املزاه يألل اهليبة لما تألل الن اره احل"ن". -92

 (.301املارودل، أدس الدنيا والدين )ص "من لفر مزاحهه زالل  يبته". -97
ابذن مفلذح، اآلداس الشذرعية     أمام الكالم فآخره الشذتم والل"ذام".  "إذا لان املزاه  -98

(4/443.) 
"املذذروءة تنذذادل صذذاحبها أن يسذذ د ولسذذه اجلذذد واحلكمذذة، وأن ال يلذذم بذذاملزاه إاّل   -99

 (.0/404حسي، روائل اإلصاله ) إملاماأ م نساأ يف أح ال نادرة".
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املذذذروزل،  عتذذذاد "."إن العذذذي إن ع دتهذذذا النذذذ م اعتذذذاد ، وإذا ع دتهذذذا السذذذهر ا      -011
 .(55خمتصر قيام الليل )ص

السذذدحان، معذذا  يف  و الفمذذل إىل أ لذذه".عذذز"مذذن برلذذة العلذذم أو قذذاء العلذذم أن ت  -010
 (.453ئريق ئلن العلم )ص

   "دواء النسيان: مداومة النظر يف الكتن". -014

"للما قرس ال لن من اهلل زالل عنه معارضا  الس ء، ولان ن ر لشذفه للحذق    -013
لمذذا بعذذد عذذن اهلل لفذذر  عليذذه املعارضذذا ، وضذذعو نذذ ر لشذذفه  أمت وأقذذ ى، ول

 (.2/458ابن ال يم، إعالم امل قعي ) للص اس".
 "إن العجز والكسل قائ  عن لل خري، لما أن العزمية جالبة لكل خري". -012

 "إلرام الميو: ئالقة ال جه، وئين الكالم". -015

أو الفاوذق مذن قذ ل     "ح ي ة املدا نة املهم مة: إظهار الرضا لا يصدر من الظا  -012
 بائل، أو عمل مكروه".

ابذن حجذر، فذتح     "ح ي ة املداراة: خفض اجلناه للناس، وترا اإلغالظ يف ال ذ ل".  -017
 .(525، 01/522البارل )

"رجالن ظاملان يأخهان غري ح هما: رجذل وهو ذ ج لذه يف ولذس ضجذي ق  فتتجرجب ذ ج وتفذّتح،         -018
 (.0/27عبداهلل، بهجة اجملالس ) ابن ورجل أ ديل له نصيحة فجعلها ذجنمبباأ".

 (.035ابن حزم، األخالٍ والسري )ص "اْقنج مب ب،مجنمب عندا، يجْ نج مب بكت مجنمب عندات". -019
 (.032ابن حزم، األخالٍ والسري )ص "إذا ارتفعل، الغجيمبرجةت، فأيمب ،نمب بارتفاِع احملب ة،". -001
، اجلذذام  اخل"يذذن البغذذدادل "بذذاس لذذل علذذم نفذذيس جليذذل مفتاحذذه بذذهل اجملهذذ د". -000

 (.4/081ألخالٍ الراول )
 (.3/032ابن ال يم، بدائ  الف ائد ) "الرأل ال يتح ق إاّل م  اعتدال املزاج". -004
ابذذن ال ذذيم، إعذذالم املذذ قعي    "الغمذذن غذذ ل، يغتذذال الع ذذل لمذذا يغتالذذه اخلمذذر"..     -003

(4/052.) 
   "من أعظم أوباس خروج النفس من اعتداهلا    الغمن". -002

الزيلعذذي، نصذذن   أحسذذن مذذن اإلنصذذاف وتذذرا التعصذذن".  "مذذا صلذذى ئالذذن العلذذم ب   -005
 (.0/355الراية )

"إذا رأيذذل ربذذك يتذذاب  نعمذذه عليذذك وأنذذل تعصذذيه فاحذذهره، وإذا أحببذذل أخذذاأ يف اهلل   -002
 (.2/010اله يب، وري أعالم النبالء ) فأقل خمال"ته يف دنياه".
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فعذك  "رضا النذاس غايذة ال تذدرا، ولذيس إىل السذالمة مذنهم وذبيل، فعليذك لذا ين          -007
 .(01/89اله يب، وري أعالم النبالء ) فألزمه".

 (.41، 8/09أب  نعيم، حلية األولياء ) "  يصدٍ اهلل من أحّن الشهرة". -008
بذأن تهعجج لتذه اليذ مج، وإن قذل ، فذإن  مذن قليذل         "ال تجحمب ،ر هيئاأ من عمذل غذري  أن ص   تذه    -009

ابذن حذزم،    لج الكذلُّ". األعمال بتم  لفري ا، ورلا أعجز أمر ا عنذد ذلذك فتبج"تذ   
 .(98، 97األخالٍ والسري )ص

ابذن   فال تجْأمجنمبذه علذى هذيء   ذا تهشمبذف،قه عليذه".       –تعاىل  –"من اوتخو   ترهما  اهلل  -041
 (.011حزم، األخالٍ والسري )ص

 "من قدر على إو اط جا ه عن اخللق، وذهل عليذه اإلعذرا  عذن الذدنيا وأ لذها".       -040
 (.02/027اله يب، وري أعالم النبالء )

"انظذذذر يف املذذذال واحلذذذال والص ذذذح ة، إىل مذذذن دونذذذك، وانظذذذر يف الذذذد ين، والعلذذذم،          -044
 .(89ابن حزم، األخالٍ والسري )ص والفمائل إىل مجنمب فت مبقتكت".

 .(0/39الن ول، اجملم ع هره املههس ) تجعجنُّتاأ وتعجيزاأ ال يستحق ج اباأ". السائل" -043
 .(05/483اله يب، وري أعالم النبالء ) ."ترا الرياء للرياء أقبح من الرياء" -042
"رأس مذال العبذذد: أوقاتذه. ومهمذذا صذذرفها إىل مذا ال يعنيذذه، و  يذد خر بهذذا ث ابذذاأ يف      -045

 (.3/004الغزالي، إحياء عل م الدين ) اآلخرة ف د ضّي  رأس ماله".
أبذ  نعذيم،    "امل من خيالط ليعلم، ويسكل ليسلم، ويتكلم ليفهم، وخيل  ليذنعم".  -042

 (.2/28ألولياء )حلية ا
"متى هعر املستمع ن بتفاعل املتكلم م  قميته، وجدية يف عرضها أقبلذ ا إليذه،    -047

 وتأثروا به".

"ال تغذذ  بالشذذذباس والصذذحة، فذذذإن أقذذل مذذذن ميذذ   األهذذذياة، وألفذذر مذذذن ميذذذ         -048
 الشبان".

 "العاقله من ات ع  بغريه، والش يُّ من وهع،  به غريه". -049

  الفشل ألفر  ا يتعلم من الص اس"."اإلنسان لفرياأ ما يتعلَّم يف -031

"لفرياأ ما يتعلم اإلنسان الصمل من الفرثار، والصدٍ من الكهاس، واالوت امة  -030
 من املنافق".

 "ي ّدس اإلنسان نفسه، إذا رأى يف غريه حسناأ أتاه، وإذا رأى يف غريه قبيحاأ أباه". -034

 "ال يصلح األتنمبس إاّل لالزمة الت  ى". -033
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ٍه بي الز  -032 ي،ِغ واملتيمبِل: أن الز يمبغه م"ل اأ ال يكذ ن إاّل امليذل عذن احلذق، وامليذل عذام       "الفترمب
 .(439ٍ الّلغ ية )صوالعسكرل، الفر يف احملب س واملكروه".

 "يكفيك من الت  ى بجرمبده االئمئنان، ويكفيك من املعصية ناره ال لق واحلرمان". -035

ومذن اللئذيم إذا ألرمتذه،    احهر من الكريم إذا أ نته، ومن العاقل إذا أحرجتذه،   -032
 ومن األنق إذا مازحته".

 "احل د ال بد وبيالأ إىل قلن ال"فل". -037

"ال يجسه غه لك أن تتخه ظروفك وبباأ أو عهراأ لك يف اإلوذاءة لخخذرين مهمذا لنذله      -038
 معهوراأ عند نفسك".

 ، فإنه حيت ل على مجي  الفمائل"."ما أمر اهلل وبحانه، ورو له  -039

وأعظم ل ماأ واحنرافاأ خل ياأ من بحد فمل أب يذه عليذه، وال    "إن من ألفر خسةأ -021
حنبلذة، األخذذالٍ اإلوذذالمية وأوسذذها   يذهعن لذذه، وال ي ذذ م لذذا عليذه مذذن حذذّق هلمذذا".  

(0/278). 
"إذا أوديلج إىل إنسان  مجذيالأ فذال تذهلره، وإذا أوذدى إليذك إنسذانا مجذيالأ فذال          -020

 تنساه".

 (.012ابن حزم، األخالٍ والسري )ص "."إ ماله واعة  يهْفس،ده رياضة وجنجة  -024
أ م لتن الع يدة وأعظمها وأنفعها ال رآن العظيم، فهذ  أ ذم لتذاس، وأصذدٍ     " -023

، هلتذذذاس، وأعظذذذم لتذذذاس، وأهذذذرف لتذذذاس، فعليذذذك أن تعذذذّض عليذذذه بالن اجذذذ  
وتكفر من تالوته من أوله وآخره، فكلذه ع يذدة وت جيذه إىل لذل خذري، وصذهير       

 .(7/078ع فتاوى وم اال  متن عة )ابن باز، وم  من لل هّر".
"معنذذى: نعذذ ذ بذذاهلل مذذن احلذذ ر بعذذد الكذذ ر: أل مذذن الن صذذان بعذذد الزيذذادة، أو مذذن   -022

 فساد أم رنا بعد صالحها، أو من الرج ع عن اجلماعة بعد أن لّنا منهم".

 "احلّق ال ي زن بالر جال، وإقا ي زن الرج ال باحلق". -025

 ولد،ا، أو ال تهْفس،د أدجبكت يف وبيل تأدين ولدا". "ال تهمجح  بأتدبك يف وبيل تأدين -022

"جهب،ذذل اإلنسذذان علذذى خهلذذقه وذذاراة اآلخذذرين وحمالذذاتهم وت ليذذد م، لمذذا أنذذه           -027
 وب ل على حن التملك واملال، ولها حن التمّيز على اآلخرين فيما يهفّمل نه".

مذذن  "الغمذذن بذذاسا واوذذ  مذذن أبذذ اس الشذذر وارتكذذاس مسذذاوك األخذذالٍ، ول،ذذها عهذذد   -028
 أص ل املعاصي".

 "احلكم على األم ر ليس بظ ا ر ا وإقا   ائ ها". -029

 (.258ابن العربي، قان ن التأويل )ص "الشرف وال تدمبر إقا    لل بية ال لل بة". -051
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 "حهسمبن املتْظهر م"ل سا، ولكن  يف حد  االعتدال". -050

عذذن  "عجبذذل ملذذن أهذذغل نفسذذه ووقتذذه يف حفذذ  ألفيذذة العراقذذي، حتذذى أهذذغله ذلذذك     -054
ال رآن والسنة، و ها من ضعو التدبري  ألن مذن اوذتغرٍ عمذره يف ال وذائل فمتذى      

 يصل إىل امل اصد".

"إّن خهلتذذق اإلنسذذان يف التعامذذل مذذ  النذذاس يذذأتي تبعذذاأ خلتل ذذه يف تعاملذذه مذذ  اهلل  فذذإن   -053
 .(88الرحيلي، األخالٍ الفاضلة )ص املتأدسج م  ربه ال يجسجعههه إاّل التأدس م  خجْل ه".

"علذذى العاقذذل أن حيذذهر فتنذذة املذذرأة وإغراء ذذا وليجتهذذد يف حفذذ  دينذذه، ولذذيعلم أن      -052
ألفر و  ط العظماء جاء عن ئريق املرأة، ولذان د ذاة األمذم إذا أرادوا إوذ اط     

ال رنذي،  كذها حذدثنا الزمذان      عذدو هلذم جذاءوا مذن ئريذق املذرأة، فإنهذا مصذيدة".        
 .(84)ص

خذري مذن    كلية ووضعها على م اصذد ا يد ا على ق اعد ا الع"فهم النص ص وت  -055
 يذذد حمفذذ ظ ال يفهذذم، وفهذذم العلذذم خذذري مذذن حفظذذه، واحلفذذ  ووذذيلة لذذيس إاّل".   دتر

 .(037املرج  السابق )ص
 "أعظم الكن ز العافية، فهي أغلى من اله ن والفمة". -052

 –تعذاىل   –اهلل عنذه  ألن اهلل   "من اهتغل ب"اعة ربه، وقام ب اجن عب ديتذه، دافذ    -057
 لهين آمن ا...".يداف  عن ا

 "ال تغ  بغريا من المالي، بل اتع  بغريا، والسعيد من اتع  بغريه". -058

ابذن رجذن، جذام      مذا عهلذم منهذا".    تبتغذي علذمج مذا   يهعلذم منهذا إىل      "متام الت  ى أن -059
 .(0/214العل م واحلكم )

"قراءة ال راءة من أعظم العبادا  أثذراأ يف ال لذن، وزلذاة للذنفس، وقذد جعذل اهلل        -021
 الت  ى مثرة من مثار تدبر ال رآن والعمل به". –تعاىل  –

الم ذذدان ال بتمعذذان، لتحهذذن  ال ذذرآن وحهذذن  الغ،نذذاء، وحذذن املذذال وحذذن العلذذم،          " -020
وال الية والتجارة، وب ذدر مذا حيصذل مذن العنصذر الذداخل يمذعو اجلانذن اآلخذر،          

ملسذتعان، وعليذه   وال  ة ملن غلن، فاحهر أن تهغلن يف دينك وعلمذك وعملذك، واهلل ا  
 التكالن".

 "أفمل الناس عند الناس: أعظمهم عف اأ". -024

 .(9/043أب  نعيم، احللية ) "اللبين العاقل:    الف"ن املتغافل". -023
 "العلم وويلة إىل لل فميلة". -022
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"واجذذه النذذاس دائمذذاأ بابتسذذامة صذذادقة، فهذذي مذذن أووذذ  أبذذ اس الذذدع ة وأوذذرعها       -025
 نفاذاأ".

 ح"."واجه الشدائد بنظرة التسام -022

 "احلسد م"ية التعن". -027

 "ظا ر العتاس خري من بائن احل د". -028

 "األدس حياة ال لن". -029

 "صاا على جسد احلس د قاتله". -071

 "م دتك وتعائفك م  الناس يشعر م بالسعادة". -070

 "ال مصيبة أعظم من اجلهل". -074

 "الغرين مجنمب ال أدس له". -073

 "ال راحة حلس د". -072

 "احلج جهاد لل  ضعيو". -075

 .(01/98اله يب، وري أعالم النبالء ) جل إىل مداراته"."ليس بأخيك من احت -072
"لذذلُّ إمذذام ي خذذه مذذن ق لذذه ويذذ ا إاّل إمذذام املذذت ي الصذذادٍ املصذذدوٍ، األمذذي           -077

 (.0/02اله يب، تهلرة احلفاظ ) املعص م، صل ا  اهلل ووالمه عليه".
 "."العلم الناف  يف لتاس اهلل، وونة رو له  -078

يهمذذرس يف األمذذر املسذذتحيل، وال تذذاد: هذذجر هذذ ا   "دون ذلذذك خذذرط ال تذذاد": مجفجذذلا -079
ابذن منظذ ر،    أمفال اإلبر، وخجرجطت الشجر: قشر ورقه عن الشجر اجتذهاباأ بذالكو.  

 .(3545، 0032لسان العرس )
الذه يب،   "ليس لل غيبة جف ة، وال لذل ل ذاء مذ دة، وإقذا  ذ  ت ذارس ال لذ س".        -081

 (.03/358وري أعالم النبالء )
 األب اس"."باملفاتيح تهنال  -080

 "رزٍ الميو على اهلل، وأجره لك". -084

الذذه يب، وذذري أعذذالم   "عالمذذة احلذذّن هلل: املراقبذذة للمحبذذ س، والتحذذرل ملرضذذاته".   -083
 (.01/390النبالء )

 (.5/445أب  نعيم، حلية األولياء ) "امل من حيّن امل من حيا لان". -082
  ا"."إذا لذذذان رضذذذا اخللذذذق معسذذذ راأ ال يذذذدرا، لذذذان رضذذذا اهلل ميسذذذ راأ ال يذذذ    -085

 (.07/418اله يب، وري أعالم النبالء )
 "قد ختفو االبتسامة املصاس". -082
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 "خري الناس: الهل إذا احتيج إليه نف ، وإذا اوتغين عنه نف ". -087

 "هرُّ الناس: من ال يهبالي أن يراه الناس مسيئاأ". -088

 "من جهل هيئاأ عاداه". -089

أّن وعظذذذه ال يتجذذذاوز  "إذا رأيذذذل الذذذ اع  راغبذذذاأ يف الذذذّدنيا قليذذذلج الذذذد ين، فذذذاعلم       -091
 (.49، بيان زغل العلم وال"لن )صاله يب األمساع".

 "  يأمرنا اإلوالم أن ن"لن العلم لها  العلم، بل علمنا أن ن"لبه للعمل به". -090

"بذذن أن بمذذ  العبذذد بذذي اخلذذ ف والرجذذاء، ألن الرجذذاء يه"م،ذذ  يف رنذذة اهلل،         -094
 واخل ف يجردع عن مغاضن اهلل".

  أعظم ما أمر اهلل بذه، و ذ  الذهل وقذ  فيذه الن ذزجاع واخلصذ مة        "ت حيد األل  ية   -093
 بي األنبياء وأ هم".

"احهر املراءج يف البحا وإن لتنلج مهح اأ، وال تهنازع يف مسذألة  ال تعت ذد ا، واحذهر     -092
 الكذذا والعهجمبذذن بعلمذذك، فيذذا وذذعادتك إن جنذذ   منذذه لفافذذاأ ال عليذذك وال لذذك...".  

 .(08وال"لن )صاله يب، بيان زغل العلم 
 ة على وجهها الصحيح دون االوتعانة باهلل عز وجل".د"ال ميكن أداء العبا -095

 "إذا   تفق بنفسك، فمن ذا الهل ويفق بك؟!". -092

"عليذك بآثذذار مجذنمب وذذلو وإنمب رفمذذك النذاس، وإّيذذاا ورأل الرجذال وإن زخرفذذ ه لذذك      -097
ٍ العلمذذاء اآلجذذّرل، أخذذال  بذذال  ل  فذذإن األمذذر ينجلذذي وأنذذل علذذى ئريذذق مسذذت يم".     

 .(2(  واخل"ين البغدادل، هرف أصحاس احلديا )ص58)ص
"التعذذذهين بالّنذذذار علذذذى قسذذذذمي: تعذذذهين علذذذى التأبيذذذذد، و ذذذ  تعذذذهين الكفذذذذار         -098

 واملشرلي، وتعهين ليس على التأبيد، و   تعهين العصاة من امل حدين".

البيه ذذي،  "مذذن إذالل العلذذم أن تنذذاظر لذذل مذذن نذذاظرا وت ذذاول لذذل مذذن قاولذذك".   -099
 (.4/050ناقن الشافعي )م

 "إيذذذاا ودعذذذ ا  املظلذذذ م  فذذذإنهن يصذذذعدن إىل اهلل لذذذأنهن هذذذرارا  مذذذن نذذذار".          -411
 (.4/351اله يب، وري أعالم النبالء )

الذذه يب،  "مذذن   يردعذذه ال ذذرآن واملذذ   ثذذم تنائحذذل اجلبذذال بذذي يديذذه   يذذ دع".  -410
 (.04/332وري أعالم النبالء )

اهلل فتِرجذل  فذإذا لنذل تفذزع إىل اهلل،     "للما اهتد  الكربة، واهذتد تعل ذك بذ    -414
 فاعلم أن الفرج قرين".

 "اإلنسان قد يتأثر جبليسه، وإن   يكن من جنسه". -413
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 "اإلميان وبن لرقة ال ل س". -412

"من ج د اإلنسان بالعلم: أنه ال ي تصر على مسألة السائل. بل يهلر لذه نظائر ذا    -415
مذذذدارج السذذذالكي ابذذذن ال ذذذيم،  ومتعل هذذذا ومأخذذذه ا،  يذذذا يشذذذفيه ويكفيذذذه". 

(4/312). 
بذذأن ق تذذه تكمذذن بإميانذذه امل"لذذق ةال ذذه، ثذذم بف تذذه بنفسذذه،        ن"املذذ من مذذن يذذ ق   -412

 وحمافظته على ق ته الداخلية الل تدفق إىل اإلمام".

"لي تنجح ال بد من الف ة بنفسك وقدراتك علذى ص يذق مذا تريذده ولذ  قيذل عنذك         -417
 ما قيل".

ألن احل ي ة أنه ما من إنسان عاجز   لنجاه"اعلم أن اإلنسان خمل ٍ وبه م  ما  ا -418
 عن النجاه".

 "على اإلنسان أن ي ئ ن مصابه لن ح له، ولن وب ه من املبتلي واملمتحني". -419

"الصذذحيح ال يعذذرف قيمذذة الصذذحة حتذذى يهصذذاس، وامل"لذذق احلذذر يف األر  ال ي ذذدر   -401
ع، احلريذذذة حتذذذى يسذذذجن، مفلمذذذا أن الشذذذبعان ال بذذذد لل"عذذذام مسذذذاغاأ حتذذذى بذذذ    

 ولهلك الريان ال حيس باحلاجة إىل املاء حتى يظمأ".

لذذ ال الشذذدائد مذذا عرفذذل قيمذذة الذذنعم وال ذوٍ الراحذذة، وئعذذم العافيذذة، فذذإن أحلذذى " -400
وأغلى ما تك ن النعمذة بعذدما يصذاس العبذد بشذدة، ولذ    يصذن بهذهه الشذدة ملذا           

 هعر لا    فيه من النعيم".

روتذذه، جذذاء الفذذرج، فالعبذذد إذا أصذذابه  "إذا اهذذتد الكذذرس، وبلذذغ غايتذذه، ووصذذل ذ  -404
ال رنذذي،  اليذذأس، وان "عذذل بذذه السذذبل، وأظلمذذل يف وجهذذه احليذذل، جذذاء الفذذرج".     

 .(018 – 012 كها حدثنا الزمان )ص
 "إن اللجج يف اخلص مة والصياه والصراة واالوتفزاز    بداية الفشل واإلخفاٍ". -403

ل ضذرورة، ومشذكلة   "لفري من رغباتنا  ي أمنيا ، أما احلاجذة فهذي مذا يشذك     -402
ألفرنا أنذه يفكذر فيمذا يرغذن، ولذيس فيمذا حيتذاج، فذريى البذ ن هاوذعاأ بذي مذا             

 يفعل وما ي مل أن يصل إليه".

"عندما تعرف احتياجاتك وترلز عليها، فإنه يسهل عليك أن ت  ل: "ال" لكل مذا   -405
عدا ا  وبالتالي وتحصل على قرار أفمذل. وحنذن دومذاأ نرغذن بذالكفري، يف حذي       

 ا حنتاج ال ليل".أنن

"ألفر امل لفي واخل"باء والناس يرلزون على العناية باختيار الزوجة، ويهملذ ن   -402
 العناية باختيار الزوج، فاختيار الزوج ال ي ل أ مية عن اختيار الزوجة".
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"تنذذازل أحذذد الذذزوجي عذذن بعذذض ح  قذذه بعذذل احليذذاة مسذذت رة ال وذذيما إذا لذذان   -407
 ر".واملبادرة بهها األمر    الهل بعل احلياة تست أحد ما حمتاجاأ لهلك التنازل، 

"ق امة الرجل من أجل إقامة العدل يف احلياة الزوجيذة ال مذن أجذل التعذدل والظلذم       -408
 و مم احل  ٍ والعشرة الزوجية".

"إذا أراد اهلل وذذ  ط دولذذة، أوذذذ "ها مذذن قلذذذ س النذذاس بذذذل أن تسذذ ط مذذذن أر        -409
 س النذاس، حتذى مذن امل يذدين هلذا،      ال اق ، فكما و "ل روويا الشي عية من قل

ثذم وذ "ل مذن أر  ال اقذذ ،  ذا  ذي أمريكذذا تسذ ط مذن قلذذ س النذاس حتذى مذذن          
مذذذن أر   –بذذذإذن اهلل  –لذذذان ي يذذذد ا، ويذذذداف  عنهذذذا، و ذذذها مذذذ ذن بسذذذ  ئها  

 ال اق ".

"إن ونن اهلل الك نية إذا تدافعل غلن األقذ ى، أمذا إذا انمذّمل السذنة الشذرعية       -441
 ة تك ن ال  ة والغلبة للسنة الشرعية".فإنه يف  هه احلال

"إن اجلي   واألمم إذا رهّبّيل على خدمة األفراد وئاعتهم  هزمل يف حلظا ، أمذا   -440
 انتصر ، وعاهل بي األمم". –جل وعال  –إذا رهّبيل على ئاعة اهلل 

"ال ت ذذاد األمذذة بذذالع ائو مذذ  أ ميذذة الع ائذذو، أمذذة بذذدون عائفذذة ال خذذري فيهذذا،       -444
ئفة ال خري فيهذا، ولكذن العائفذة بذن أن صكذم بالع ذل، والع ذل        ونفس بال عا

وأمره  –عز وجل  –خيم  للشرع، فتمام األم ر ع ل وعائفة خيمعان لشرع اهلل 
 ونهيه حتى نت دم ت دماأ يف غري م ضعه أو ن خ ر هيئاأ عن م ضعه".

 "مجنمب   يتع  ل   ولد،   يتع  ب  ل أحد". -443

 ال ل س، أحرٍ م اض  الشه ا  منها". – تعاىل من اهلل –"إذا وكن اخل ف  -442

"إن الفكذذذذرة املتفائلذذذذة جتعذذذذله منذذذذك ب"ذذذذالأ يف م اجهذذذذة املصذذذذائن، وهذذذذجاعاأ يف     -445
األزما ، وقادراأ على خت"ي الع با ، وإذا لانذل تلذك الفكذرة إبابيذة من"ل ذة      
مذذن حسذذن ظنذذك بذذاهلل، وأنذذه وذذبحانه يريذذد اخلذذري لذذك، و ذذ  أرحذذم بذذك مذذن نفسذذك  

مذي قتذدماأ، ال ي هذر ال"ريذذق الصذعن خ"ذ ا  وال تجفتذ  ُّ ن ائذن الذذد ر        عنذدما وتم 
 من عزماتك".

"إذا بذذذدأ االضذذذ"راس عنذذذد اإلنسذذذان والت لذذذن يف نهجذذذه والتذذذأخر والت ذذذدم يف غذذذري   -442
م ضعه، فإنه ال يسذت"ي  أن ينتصذر  ألنذه   ينتصذر علذى نفسذه، فكيذو ينتصذر         

 على اآلخرين".

ميذذاني بذذائين يمذذيء ج انذذن الذذنفس، ويبعذذا  "مذذن الع يذذدة الصذذحيحة ينبفذذق نذذ ر إ -447
ال ذذذذ ة واحليذذذذاة، يسذذذذتعهس صذذذذاحبها العذذذذهاس، ويستصذذذذغر العظذذذذائم ويسذذذذتخو     
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بذذاأل  ال، ومذذا املصذذلح ن الصذذادق ن يف لذذل أمذذة إاّل أصذذحاس الع ائذذد الصذذحيحة 
 فيها".

 "إذا أرد  أن تعرف قدرا عند اهلل، فانظر قدر الصالة يف نفسك". -448

ن اإلوذالم ومبانيذه العظذام، بذل ال يكذاد ي جذد وعيذد        "أداء الصالة    أحد أرلا -449
 على ترا هيء بعد الت حيد مفل ما وجد من ال عيد على ترا الصالة".

"إن الفذذك لذذفرياأ مذذا ت"ذذيا بع ذذ ل النذذاس، وتذذه ن بألبذذابهم، فذذإن اإلنسذذان إذا       -431
لان يف حالة غمذن، أو انفعذال، أو تعذائو مذ  م قذو معذي، فإنذه يف ذد قدرتذه          

ن، وعلذذذى وضذذذ  األمذذذ ر يف نصذذذابها، وعلذذذى دراوذذذة األهذذذياء دراوذذذة      علذذذى التذذذ از 
يف قراراتذذه، وتفكذذريه،  اصذذحيحة، ويصذذبح عنذذده هذذيء مذذن االضذذ"راس واالرتبذذا

مذ    ،العذ دة  ومن ثذم يذنعكس  ذها االرتبذاا علذى أدائذه يف ميذدان العمذل واحليذاة".         
 .(202املص"فى )ص

يذاة، و ابذه لذل هذيء،     صفا له العيا، وئابذل لذه احل   –تعاىل  –من عرف اهلل " -430
 ".–تعاىل  –وذ ن عنه خ ف املخل قي، وأنس باهلل 

 "اإلميان وعادة احلياة للها، وما عداه فلحظة زائلة". -434

"ألفر األهياء قتالأ ملعن يذا  اآلخذرين وإزعذاجهم  ذ  إع"ذا  م مهامذاأ دون تذ فري         -433
 األهياء الالزمة لتنفيه  هه املهام".

  والنظر إليه ومعرفة أمالنذه ال بذد لذه مذن إت ذان فذن       "إن من يهرد العف ر على الل ل -432
الغ ص، لهلك من يرد ختلية العباد من روه اليأس واخلم ل فال بذّد مذن إت ذان    

 .(05باهراحيل، صناعة النجاه )ص فن النجاه".
 "لن نستمت  بالسعادة إاّل حينما نت امسها م  اآلخرين". -435

ل، ولكذن نسذت"ي  الذتحكم    "قد ال نسذت"ي  الذتحكم فيمذا وذيحدث يف املسذت ب      -432
 يف ردود أفعالنا جتا ه".

 "مجنمب أحل  يف مسألته على غري اهلل، اوتحق احلرمان". -437

 "اإلصرار على جتاوز الع با  أفمل السبل لل ص ل إىل ال مة". -438

 "عند وفرا تألد أنك صمل من املال ما يكفي حاجاتك المرورية". -439

صذ ل علذى لافذة األمذ ر الذل      "لن يصل أحد إىل احل ي ذة مذا   يذتمكن مذن احل     -421
 صيط باملشكلة".

 "يهعتا الفشل يف احلياة الزوجية وبباأ رئيساأ يف وج د اإلصابة بال لق". -420
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"إىل متى نظل نصذن  امل ذد ما  اجلميلذة عذن ح ذ ٍ املذرأة ومكانتهذا يف اإلوذالم،          -424
  ٍ  ثذذذم نفشذذذل يف ت"بي اتهذذذا امليدانيذذذة الي ميذذذة الصذذذغرية يف املنذذذزل واملدروذذذة والسذذذ 

 واملسجد؟".

وأمذذه وحاضذذنته وقابلتذذه ومرضذذعته،  وبناتذه  "إذا لنذا نعذذرف أمسذذاء أزواج الذذنيب   -423
فتل،م نستحي من ذ،ْلذر أمسذاء أتم هاتنذا وزوجاتنذا وبناتنذا..؟ ول،ذمج  جذل أن يرانذا أحذد          

 (.8الع دة، بناتي )ص قشي إىل ج ار ن يف هارع أو و ٍ أو وفر...؟".

ض أقذذاط وذذل لهم، وإدراا خللذذها ألفذذر  ذذا  "قذذد ي ذذدر النذذاس علذذى تغذذيري بعذذ  -422
ي ذذذدرون علذذذى تغذذذيري قذذذط الذذذتفكري ومعاجلتذذذه، مذذذ  أن الفكذذذر أوذذذاس العمذذذل       

 والسل ا".

"متذذى يلتفذذل املربُّذذ ن والعلمذذاء واملصذذلح ن واخل"بذذاء واآلبذذاء واألمهذذا  إىل أ ميذذة      -425
ضذذبط املفه مذذا  الذذل تذذنظم العالقذذة داخذذل اجملتمذذ   صذذيانة لذذه مذذن التفكذذك مذذن   

 خله أو الغزو من خارجه".دا

"إن الع ل لاحل ل تنم  فيه األفكار الذل تذزرع بذه، ولذل فكذرة تفكذر فيهذا         -422
لف ة ئ يلة تعتا لفابة عملية رل لور  الل زرعل فيها األفكذار، ولذن صصذد    

وفذذاء مصذذ"فى، فجذذر ئاقاتذذك     وذذ ى مذذا زرعذذل مذذن أفكذذار وذذلبية أو إبابيذذة".     
 .(53)ص

ة  فذإن لذل هذيء  كذن، املهذم أن تهذتم بأفكذارا         مسذتحيل  "ال جتعل أحالمك -427
ألن األفكذار  ذي الذل جتعذذل األهذياء  كنذة أو غذري ذلذذك. وعليذك ب ذ ة اإلميذذان          

 ألنه    الهل يفجر ئاقا  العمل املبدع".

"ال ت لذذذل مذذذن هذذذأنك، وال تذذذبخس نفسذذذك قذذذدر ا، ذلذذذر نفسذذذك بابتكاراتذذذك        -428
قبذل، وأنذل مذا زلذل قذادراأ علذى       وإبداعاتك وإجنازاتك وجناحاتك الل ح  تها مذن  

 الع"اء".

"السعي إىل الكمال يهدر ال"اقة، فال تنشد الكمال دائماأ يف لذل عمذل تنجذزه     -429
ترا مساحة لوخ"اء وتصحيحها  فاخل"أ ئبيعة متالزمة يف البشذر، مذاذا لذ     اأو 

 أخ"أ  وصححل خ"أا  فخري اخل"ائي الت اب ن".

 ذذها الشذذع ر   –راوذذخ، ورلذذا يكذذ ن   "إن هذذع ر اإلنسذذان بأ ميتذذه هذذع ر ف،"ذذرل    -451
وراء لفري من اإلبداعا  واإلجنازا  واألعمال اجلليلذة والعظيمذة الذل     –باأل مية 

 يعرفها الناس".
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"إن الهين ميارو ن ص ري اآلخرين وازدراء م، ومهادرة هخصياتهم لن بن ا مذن   -450
أو معلمذي أو أل  ذلك إاّل الش ا والعل م، و اء لذان ا مسذ ولي أو مذربي أو آبذاء     

 هيء آخر، ووتمعنا  اجة إىل دروس ودورا  يف  ها السياٍ".

"الكفريون ميلك ن آماالأ عريمة وئم حا  عالية، لكنهم خيف  ن يف ص يلذها   -454
إىل ورا ا احلي ل  املباهذر، فتذنعك،سه علذى حيذاتهم يأوذاأ وإحبائذاأ وجعهزوفذاأ عذن         

 الع"اء".

ضيق من وجم  اخلياط إذا خلذل احليذاة مذن نسذمة     "الك ن على مساحته وات ساعه أ -453
اإلميان بذاهلل، وأيذن يذه ن املذرء مذن رب ذه ولذل ذرة يف ل،يانذه تصذيح  اتفذةأ باوذم            

 خال ها ومبد،ع،ها العظيم؟!".

"املذرأة ليسذل وذرد م ضذذ  ل مذاء الذ ئر أو احلاجذة اخلاصذذة، بذل  ذي هخصذذية          -452
 واأ لخخر يف احلياة لل ها".إنسانية، مكافئة للرجل  وهلها لان لل منهما لبا

"الزوجيذذة لبذذاس لذذهة ونعذذيم، نعذذيم للبذذدن، ونعذذيم للذذروه، حيذذدث التذذ ازن، ويزيذذل       -455
ن ع من الكآبة واحلزن وال لذق   –غالباأ  –الت تر. واحملروم ن من ذلك يهخجي م عليهم 

 .(028الع دة، بناتي )ص  وعدم االوت رار النفسي".
 مهامنذذا لذذل واحذذد منهذذا علذذى حذذدة، وإذا   نعذذط، نظم أوقاتنذذا، ونتنذذاول نذذإذا   " -452

ألنفسذذنا الراحذذة لشذذحن ئاقاتهذذا، وتسذذتعيد نشذذائها  فإننذذا نعذذر  أنفسذذنا خل"ذذر    
 عظيم".

"اعذذرف نفسذذك مذذن أوذذل س ردا علذذى اآلخذذرين  فذذإذا اوذذتفزا مذذن صادثذذه فذذاعلم   -457
 أنك صتاج أن تغري أول بك".

وج دتهذا. ال تت قذ  أن   "إن حياتك ختصك أنذل وحذدا  ألنذك مسذ ول عذن ن عيتهذا        -458
 يهتم بأمر ا أحد ألفر منك  فال تلق بالالئمة على من ح لك".

أثبتذذل الدراوذذا  أن الذذهين ي جلذذ ن أحالمهذذم انتظذذاراأ لل قذذل املناوذذن   حي  ذذ ا   -459
 .(85وفاء مص"فى، فج ر ئاقاتك )ص أحالمهم أبداأ".

 "الذذذهل ي بذذذل علذذذى زواج بذذذدون خت"ذذذيط وال  ذذذدف واضذذذح، وال وضذذذ  اخل"ذذذط         -421
والتحسذذن لوزمذذا  وال"ذذ ارك، قذذد ينفذذك  ذذها الربذذاط ال ثيذذق ألقذذل  بذذة ريذذح،          

 .(90املرج  السابق )ص وتن لن السفينة ألقل ضربة م ج".
مذذن أمجذذل مهذذارا  الكذذالم أن تكذذ ن مبذذدعاأ يف تع يذذد نفسذذك علذذى التشذذاف    " -420

دحهم والفناء عليهم به قبل االنتباه إىل خ"ئهم، ويتألد ذلذك  ص اس اآلخرين، وم
 عندما تريد أن تهنجب ه هخصاأ إىل خ"،  ما".
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"مهذذارا  جذذهس النذذاس ولسذذن قلذذ بهم متن عذذة بعمذذها يكذذ ن بفعذذل الشذذيء،           -424
وبعمها يكذ ن ب لذه  فاالبتسذامة جتذهبهم، لمذا أن االوذتماع إلذيهم والتفاعذل         

 .(232، 382ي، اوتمت   ياتك )صالعريف م  أحاديفهم بهبهم".
املرأة على ف ر زوجهذا وقبحذه وانشذغاله لكنهذا قتذل  أن تصذا علذى وذ ء          قد تصا" -423

 خهلت ه".

ص  لذل إىل ئبذ  خيذالط دمذه وع لذه ال ينفعذك        ه"من صار  املهارا  احلسنة ديدنذ  -422
مذذ  عنذذه أبذذداأ، فتجذذده دائمذذاأ لينذذاأ  ينذذاأ رفي ذذاأ مذذتحمالأ ع" فذذاأ مذذ  لذذل أحذذد حتذذى  

 احلي انا  واجلمادا ".

"مذن اعتذا حسذن اخللذق عبذادة صذذار يتعامذل بأحسذن املهذارا  مذ  الغذين والف ذذري،            -425
 والرئيس واملر وس...".

"لل واحد يف الغالن يرتاه ملن وافذق ئباعذه  فلمذاذا ال ت افذق ئبذاع اجلميذ  عنذد         -422
 والستهم، وتعامل لل واحد لا يصلح له؟ لريتاه إليك".

ألن  ذذهه املفذذاتيح     ن مذذديرا أو رئيسذذك يف العمذذل، وزمالئذذك   "اعذذرف مفتذذاه قلذذ   -427
تفيدا حتى يف جعلهم يت بل ن النصذح الذهل يصذدر منذك هلذم"، إذا أحسذنل ت ذديم        
 ذذها النصذذح بأوذذل س مناوذذن  فهذذم ليسذذ ا وذذ اء يف ئري ذذة النصذذح، بذذل حتذذى يف       

 إنكار اخل"أ إذا وق  منهم".

إنسذان علذى أن  ذها  ذ  الل ذاء       % من الص رة عنك  فعامل لذل 71"أول ل اء ي"ب   -428
 األول واألخري بينكما".

"ل  تأملل يف الناس ل جد  أن هلم ئبائ  ل"بائ  األر ، فمنهم الرفيذق اللذي،    -429
ومنهم الصلن اخلشن، ومنهم الكريم لاألر  املنبتة الكرمية، ومذنهم البخيذل   

 ياتذك   العريفذي، اوذتمت    لاألر  اجلدباء الل ال متسذك مذاءو وال تنبذل لذوأ".    
 .(91)ص

"يت جذذن عليذذك أن تكذذ ن غيذذ راأ علذذى وقتذذك غذذرية م"ل ذذة، بذذن أن تكذذ ن غذذري     -471
 متسا ل على اإلئالٍ بشأن إنفاٍ وقتك يف نشائا  قليلة ال يمة".

 "السعادة ليسل يف اهتهاء ما ليس لديك، وإقا يف االوتمتاع لا لديك بالفعل". -470

ى لذذفري مذذن األمذذ ر بنذذاءو لذذم مذذن أحكذذام خائئذذة نصذذدر ا علذذى اآلخذذرين أو علذذ" -474
 على اوتنتاجا  خائئة أو اف اضا  ليسل يف مكانها!!".
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"حنذذن نبذذدع دائمذذاأ يف ر يذذة أخ"ذذاء النذذاس ومالحظتهذذا، ورلذذا يف تنبذذيههم عليهذذا،    -473
 الصذذذ اس الذذذهل  ولكننذذذا قلَّمذذذا نبذذذدع يف ر يذذذة اخلذذذري الذذذهل عنذذذد م واالنتبذذذاه إىل    

 .(231ياتك )صالعريفي، اوتمت    ميارو نه  لنمدحهم به".
"انظذر إىل نفسذك لمذا تذ د أن ينظذر اآلخذذرون إليذك، إذا رفعذل مذن قيمذة نفسذذك           -472

ق أن غذذريا وذذينظر إليذذك النظذذرة    فذذقذذّدرا غذذريا، وإذا قللذذل مذذن هذذأن نفسذذك ف    
 نفسها".

 "إن أمجل ابتسامة  ي تلك الل تشق ئري ها ووط الدم ع". -475

املذال عنصذر وذعادة  فاملذال     "على اإلنسان أن ال يعت د أن  ناا حالأ وذحرياأ بعذل    -472
ووذذيلة ترفيذذه عذذن الذذنفس، وأمذذان ضذذد الف ذذر، ولكنذذه عنصذذر اضذذ"راس وقلذذق إذا 

 فشل اإلنسان يف تشغيله".

"هخصية اإلنسان تعكذس متامذاأ قذط حياتذه  فتعذرف مسذت ى الشذخة مذن نذ ع           -477
تفكريه  فاألفكار تسذي"ر وذي"رة فّعالذة علذى الذنفس، وبالتذالي  ذي الذل تهحذد د          

 لإلنسان". السعادة

"على الزوجي أاّل ي  م أحد ما بعمل لخخر جملرد ال ص ل إىل حالذة التعذادل  ألن    -478
اإلقذذدام علذذى ذلذذك يهحجذذ  ل احليذذاة الزوجيذذة إىل نذذ ع  مذذن العمذذل أو الصذذف ة  ويف ذذد ا 

 صفة احلن احل ي ي الل بن أن ت  م عليها".

ة أن صبذذك بذذ ائنهم  "لذذيس الغايذذة أن تكذذ ن ظذذ ا ر اآلخذذرين صبذذك، إقذذا الغايذذ     -479
 أيماأ".

 "لسن حمبة الناس فرص ي تنصها األذلياء". -481

"الكهس ينفر الناس عنك، ويف دا املصداقية عند م، وبعلهم ال يف  ن فيذك،   -480
 وما أقبح أن يكتشو الناس أنك تكهس عليهم".

 "ما أمجل الفبا  على املبادك، وإن لفر  اإلغراءا ". -484

املاضذذذي األلذذذيم  و ذذذها خهلذذذق بذذذال هذذذك ال  "مذذا أمجذذذل العفذذذ  عذذذن النذذذاس، ونسذذذيان  -483
يست"يعه إال العظماء الهين ي فع ن بأخالقهم عذن وذفالة االنت ذام واحل ذد وهذفاء      

العريفذذي،  الغذذي   فاحليذذاة قصذذرية  و ذذي أقصذذر مذذن أن ندنسذذها   ذذد وضذذغينة".    
 .(358اوتمت   ياتك )ص

 الل سذذذان". اإلنسذذذان ال حلمذذذه ي لذذذل، وال جلذذذده يلذذذبس، فمذذذاذا فيذذذه غذذذري حذذذالوة   " -482
 .(380، 358العريفي، اوتمت   ياتك )ص
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لذذم مذذن هذذخة نجفَّذذر النذذاس عذذن هخصذذه، وجبجغ مذذهم يف نفسذذه، وجججذذر  إىل نفسذذه    " -485
 .(385املرج  السابق )ص ال يال  بسبن عدم ضب"ه لسانه".

"عنذذدما ت اجهذذك مشذذكلة أ ذذا يف احلذذل  ولذذيس يف املشذذكلة ذاتهذذا  ألن األول         -482
 مام والفاني ويسحبك إىل ال راء".ويجعلك خت"  إىل األ

"اجته بتفكريا وترليذزا حنذ  أمجذل األهذياء مذن ح لذك  لذت ا أثذراأ ئيبذاأ يف           -487
 (.011الكتالَّس، ابتسم لتك ن أمجل )ص نفسك".

إياا أن ص ر نفسك إذا قادتذك أحالمذك إىل معذالي األمذ ر  ألن حلمذك ويصذبح       " -488
 غداأ ح ي ة بشرط أن تتشبا به".

م دمة على مرتبة العمل، والعلم هرط يف صذحة ال ذ ل والعمذل، فذال      "مرتبة العلم -489
 يعتاان إاّل به، فه  م دم عليهما  ألنه مصحح النية املصححة للعمل".

"إّن اخللذذق مجيعذذاأ تسذذتجين للفنذذاء وتسذذعد بذذه، حتذذى مذذدربي احلي انذذا  ي  مذذ ن        -491
اع افذاأ وثنذاءو    بتدليل ومكافأة احلي انا  الل يرع نها بت ديم احلل ى ومذا صبذه   

على ئاعتها هلم، واألئفال يتأل  ن باملره والسرور عندما يفنذى علذيهم وميذدح ن،    
جذذبلي، لذذس.  حتذى اخلمذذرة نفسذذها تنمذذ  بصذذ رة أفمذل ألولئذذك الذذهين يعشذذ  نها".  

 .(092ليو تتمت  بالف ة وال  ة يف التعامل م  الناس )ص
ليها، بدر أن يك ن لديهم االوتعداد قبل أن نهحجم ل أبناءجنا املس ولية ونع د م ع" -490

 لتحملها  فهم حيتاج ن إىل  اما من احلرية".

"إّن اآلبذذاء الذذذهين مياروذذذ ن السذذذل ا التسذذل"ي علذذذى األبنذذذاء، يفشذذذل ن يف تذذذدرين    -494
أوالد ذذم علذذى صمذذل املسذذ ولية، ولذذأن االبذذن حيملذذهم املسذذ ولية يف الفشذذل وينذذأى  

 .(52صن  من ابنك رجالأ فهاأ )صئري ة لت 45عفمان،  بنفسه بعيداأ عنها".
"االوت الل يف الرأل والف ة بال"فل، وجتنن مساعدته عند ظه ر أية صذع با  يف   -493

حياته، تع"يه الفرصة مل اجهة املشذكال ، والبحذا عذن أوذالين نامجذة للتعامذل       
معها، وم  عدم قدرته على حذل  مذا يشذكل عليذه، نع"يذه مفتذاه احلذل واملسذاعدة         

 (.057، 052املرج  السابق )ص تصريح، وبأول س غري مباهر".بالتلميح دون ال
املنتشر يف اجملتم   فذاجملتم  حيتذاج غريتنذا،    "ال حنتاج إىل أناس يعتهرون بالفساد  -492

 وال حيتاج إىل تاير احنرافنا".

"الشخة الهل ال يتمت  بالف ة قد يبين لنفسه قلعة حيتمذي فيهذا، وبعذل األو ذام      -495
 على تفكريه وول له".وأحالم الي ظة تسي"ر 
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"إن ال"فل الهل ال يشعر بذاألمن وال"مأنينذة ال مييذل إىل االخذتالط مذ  غذريه، إمذا         -492
ل ل ذذه الشذذديد الذذهل خيمذذل عليذذه االن" ائيذذة، وإمذذا لف ذذده الف ذذة يف الغذذري وخ فذذه     

 .(019الشربيين، املشكال  النفسية عند األئفال )ص منهم".
ار م وفمذذلهم، وأاّل درجذذال ح ذذ قهم وأقذذ إن ئالذذن العلذذم حيتذذاج إىل أن يعذذرف لل  " -497

 يك ن وق ع اخل"أ من عا  مدعاة إىل و  ئه من عينه".

"إذا أرد  امتحذذذان قلبذذذك فذذذأخاه عذذذن السذذذنن اخلفيذذذة الذذذل صتذذذاج إىل وا ذذذدة     -498
ومكابذذدة، لإدمذذان الذذهلر، ولذذزوم األوراد، ون افذذل الصذذل ا ، فإنذذك وذذتجد      

 ح ي ة التسنن عند  هه امل اما ".

ن يذذدرا أن اجملتمعذذا  اإلوذذالمية تتعذذر  حلذذرس ال تسذذتهدف فذذروع     "لذذل إنسذذا  -499
 اإلوالم أو السنن فحسن، ولكنها حرس تستهدف أص ل الع يدة اإلوالمية".

"العلم احل ي ي   : الهل ي  د إىل اهلل جل وعال، و   العلم باهلل وهذرعه ودينذه،    -311
لذهل يالمذس ال لذن،    بل وال يكفي العلذم بهذهه األهذياء علمذاأ نظريذاأ، وإقذا العلذم ا       

وحيرا املشاعر  ولهلك لان السلو ال يجعدُّون الهل مج  العل م وأصبح يأخه مذن  
العذ دة، مذ     لل فن ب"رف  عاملاأ، حتى يظهر أثر ذلك يف خش عه ومسته وز ذده". 

 .(93العلم )ص
عليذذك أال تسذذمح لوزمذذا  أن ت لذذق راحتذذك، أو تزيذذل وذذكينتك، أو تن لذذك مذذن       " -310

يذذذك أن تسذذذعد وأنذذذل نذذذائم، وأنذذذل مسذذذتي  ، ويف مأللذذذك      ذذذدوئك، وأقذذذ ه عل 
ومشربك، وم  زوجتذك، ومذ  أبنائذك، احمذنهم وداعذبهم واضذحك معهذم وعلمهذم         

 وتعّلم منهم، وال تظن أن  ها يتنافى م  هخصيتك".

"ال ت تصر على أن يك ن  مك نفسك، بل اجعل  مك واوعاأ،  جم  األمذة للذها،    -314
"هذم دم عذاأ تذهرف مذن قلبذك، حينمذا تذرى        أهرلهم يف دعائك، ويف دم عك، أع

 ذذهه املصذذائن الذذل تنذذزل بهذذم، أهذذرلهم يف إمكانياتذذك وقذذدراتك، وإن لذذان        
 عندا هيء من مال فتصدٍ ول  بشق مترة".

"ليكن ح  امل من من ثذالث خصذال: إن   تنفعذه فذال تمذره، وإن   تسذره فذال         -313
(  وابذذن 2/027ان )ابذذن خلكذذان، وفيذذا  األعيذذ  تغمذذه، وإن   متدحذذه فذذال تهمذذه". 

 .(2/90اجل زل، صفة الصف ة )
"إننذذا  اجذذة لذذبرية جذذداأ إىل أن نتذذدرس مذذرة، وعشذذرة، ومئذذة، وألفذذاأ علذذى قمذذية    -312

ال ليز على ع امل االجتماع وج انن ال حدة بيننا، و ي لفرية وعظيمذة جذداأ،   
 ها أو نبالغ فيها".موعزل ج انن االختالف وأاّل نلغيها، ولكن ال نمخ
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أن نذذدرا أن ل ليذذة اإلوذذالم لذذيس معنا ذذا أو م تمذذا ا ل ليذذة املسذذلم       "ينبغذذي -315
فاإلوالم دين هامل للحياة للها، لكن املسلم لذيس تعذبرياأ لذامالأ عذن اإلوذالم      
وال لشم ليته  وهلها قد يتخصذة يف هذيء دون آخذر  أو ينشذغل بشذيء دون وذ اه،       

 .(95، 92الع دة، األمة ال احدة )ص أو يعتين بأمر دون غريه".
نذ ع مذن اهلذ ى     –أحيانذاأ   –"اهل ى اخلفي قتل  من يسلم منذه  فاإلنسذان ي جذد عنذده      -312

فمذلته   –تعذاىل   –اخلفذي الذهل قذد ال يشذعر بذه  ذ  نفسذه، وال يهذالم عليذه  ألن اهلل          
واو  وعظيم، وإن لان على اإلنسان أن يراقن نفسذه بشذكل جيذد  ف ذد حيملذه      

 لباأ وإباباأ".على بعض امل اقو، وردود األفعال و

"ال بد أن تع  د نفسك على أنك تسذم  الشذتيمة فتيهسذفر وجهذك، وت ابلذها بابتسذامة        -317
 عريمة، وأن تهد رس نفسك عملياأ على ليفية لظم الغي ".

"احتمذذذال السذذذفيه خذذذري مذذذن التحلذذذي بصذذذ رته، واإلغمذذذاء عذذذن اجلا ذذذل خذذذري مذذذن    -318
 مشاللته".

ال يزيذذذذد الّنذذذذار إال اهذذذذتعاالأ    – يف لذذذذفري مذذذذن األحيذذذذان   –"إن الذذذذرد واملخاصذذذذمة   -319
وخص مة، ومذن اخل"ذأ أن يظذن الذبعض أن لفذرة اللجذاج وال يذل وال ذال وذبن يف          
إزالذة اإلهذكال ووضذ ه النيذذة وصذفاء النفذ س، بذل األمذذر علذى العكذس مذن ذلذذك          

 .(72الع دة، األمة ال احدة )ص متاماأ".
ة علذذى ئريذذق "اإلنصذذاف مذذن نفسذذك  ذذ : اجلذذرل علذذى وذذنن االعتذذدال، واالوذذت ام  -301

احلق، وأن تم  نفسك يف م ض  ال"رف اآلخذر  فتعاملذه لمذا لذ  لنذل أنذل يف       
 (.72املرج  السابق )ص مكانه".

"الع يدة احلية الصحيحة املتمكنة من ال ل س ال ت هر، وال يتخلى عنها أصحابها  -300
 مهما وق  عليهم من المغ ط".

قبذل الذزواج، ولكذن  ذهه      بذي الشذاس والفتذاة    "إن اإلوذالم ال يرضذى عذن العالقذة      -304
 بالها   ي م ض ع الدع ة يف ال صة واملسرحية والفيلم".العالقة 

" ناا فذارٍ لذبري بذي وتمذ  ال ت ذ  فيذه اجلرميذة إاّل هذهوذاأ يسذتنكر، وتنذال            -303
ع  بتهذذا الرادعذذة حذذي ت ذذ ، ووتمذذ  يعذذّج بالفاحشذذة حتذذى تصذذبح العفذذة فيذذه  ذذي     

 الشهوذ املستنكر".

، واألوىل أن Secularismترمجذذة عربيذذة ممذذللة لكلمذذة     "لفظذذة علمانيذذة،  ذذي   -302
 تسمى الالدينية، و هه ال مجة اململلة لانل من صن  اللبنانيي النصارى".
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"إن الفاهذذلي واملخف ذذي مذذا رون يف اخذذ اع األعذذهار واملسذذ  غا ، أمذذا النذذاجح ن    -305
 فما رون يف اخ اع احلل ل والبدائل".

اأ بالذذهلاء والعب ريذذة، بذذل اإلبذذداع  ذذ  التجديذذد       "إن اإلبذذداع لذذيس مرتب"ذذاأ دائمذذ     -302
 واإلتيان ب"ري ة   تكن معروفة من قبل".

  ألن النذذذاس إذا أم لذذذ ا فائذذذدة اهلل تعذذذاىل ورجذذذ ا  الفذذذأل "إقذذذا أحذذذّن روذذذ ل اهلل  -307
عائدتذذه عنذذد لذذل وذذبن ضذذعيو أو قذذ ل، فهذذم علذذى خذذري، وإن غل"ذذ ا يف جهذذة          

ا أملذهم ورجذاءج م مذن اهلل لذان ذلذك مذن       الرجاء  فإن الرجذاء هلذم خذري. وإذا ق"عذ     
آبذذادل، عذذ ن املعبذذ د  الشذذر . وأمذذا ال"ذذرية فذذإن فيهذذا وذذ ء ظذذن بذذاهلل، وت قذذ  الذذبالء". 

(01/495). 
"العلذذم ال يهنذذال باألمذذاني وال باآلمذذال، ومذذداه بعيذذد ال يرت ذذي باحلبذذال ال صذذرية، وال  -308

 بالغرائم المعيفة".

ابذن عبذدالا،    ا، واوتصعن قيادة اهل ى"."أهرف العلماء من  رس بدينه عن الدني -309
 (.0/448جام  بيان العلم وفمله )

"ال تكذذابر العلذذم  فذذإن العلذذم أوديذذة، فأيهذذا أخذذه  فيذذه ق"ذذ  بذذك قبذذل أن تبلغذذه،         -341
ولكذذن خذذهه مذذ  األيذذام والليذذالي، وال تأخذذه العلذذم مجلذذة  فذذإن مذذن رام أخذذهه مجلذذة    

 (.0/042املرج  السابق، ) ذ ن عنه مجلة".
ف أن تكتال ملنازعك بالصاع الهل تكتال به لنفسك  فإن يف لذل هذيء   "اإلنصا -340

 .(0/044ابن ال يم، تههين السنن ) وفاء وت"فيفاأ".
ال بد لخمر باملعروف أن يعلم أن ما يأمر به    من املعذروف، لمذا ال بذد للنذا ي     " -344

مذا  عن املنكر أن يعلم أن ما نهى عنه يعد من املنكذر، وال بذد أن يكذ ن ف يهذاأ في    
يذذأمر بذذه، ف يهذذاأ فيمذذا ينهذذى عنذذه  فحالذذه لحذذال ال"بيذذن ال ميكنذذه العذذالج حتذذى   

(  والسذذذبل، األمذذذر 220زيذذذدان، أصذذذ ل الذذذدع ة )ص يفهذذذم املذذذر  والذذذدواء معذذذاأ". 
 .(075باملعروف والنهي عن املنكر )ص

إن ال"بين الهل ي ب  يف بيته بعد خترجه من للية ال"ذن، وال يفذتح عيذادة، وال    " -343
ملرضى، وال برل العمليا ، وال يتذاب  املسذتجدا  يف علذم ال"ذن،     يكشو على ا

ويعاجل الناس باهلاتو أو باملراولة ال ميكن أن يكذ ن ئبيبذاأ ناجحذاأ، وإن أصذاس     
 مرة أخ"ا مرا ، وقد يك ن عالجه مهلكاأ للمريض".
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"إن املعتزل حلياة املسلمي، البعيد عن ه ونهم وهج نهم ال يتأثر وال ي ثر، فهذها   -342
مهما لتن وحلل وناقا فسيب ى صليله بارداأ وذاذجاأ، غذري واقعذي يف لذفري مذن      

 ممامينه".

"إن الذذهل يرعذذى الغذذنم يكتسذذن بعذذض ئباعهذذا، والذذهل يرعذذى اإلبذذل تظهذذر عليذذه     -345
 بعض صفاتها".

"إن مسذذت بل األمذذة قذذد يت قذذو علذذى مذذدى ف ذذه ال اقذذ  والتعامذذل معذذه، ف ذذد تتخذذه      -342
ت دل  ياة األمة إىل مهاول الردى،  –علمية   تنب على أوس  –م اقو مصريية 

ولم من م قو اخته يف حياة أمتنا املعاصذرة   يسذتمد مذن هذريعتنا أذاقنذا الذهل       
 .(38العمر، ف ه ال اق  )ص واهل ان".

أمتنا اإلوالمية الي م غفاء لغفاء السيل، تداعى علينذا األعذداء مذن لذل جانذن      " -347
ام س األمذم: العذا  املتخلذو، والعذا      لتداعي األللة إىل قصعتها، وحنن يف قذ 

النامي، والعا  الفالا، والدول الرجعية، إىل غري ذلذك مذن التسذميا  الذل ينذدى      
 هلا اجلبي".

"ال رآن الكريم  ذ  املعذي الذهل ال ينمذن، واملذ رد العذهس الذزالل، فيذه خذا مذن            -348
 قبلنا، ونبأ ما بعدنا، وتفصيل ما بيننا".

اوذذذبة النذذذاس وحمذذذالمتهم وال يذذذل وال ذذذال لذذذيس مذذذن    "إن لفذذذرة االهذذذتغال لح  -349
 األعمال الفاضلة احملم دة  فإن من ألمل الناس وأفملهم أعفَّهم لساناأ".

(  0259مالذك، امل ئذأ )   "إن األر  ال ت ّدس أحداأ، وإقذا ي ذدس اإلنسذان عملذه".     -331
 .(0/415وأب  نعيم، حلية األولياء )

خلجذل مذن قذبح     –حذال غمذبه    –ه "الغمن يغ"ي الع ل، ولذ  رأى الغمذبان نفسذ    -330
صذذ رته ومذذا يظهذذر علذذى لسذذانه مذذن الفحذذا والشذذتم، ومذذا يظهذذر علذذى أفعالذذه مذذن       

احلمذدان، فذن إدارة    المرس والس ء وما يمذمره يف قلبذه مذن احل ذد والكرا يذة".     
  ذ(.0230، 03813ة، العدد ريزالغمن. )جريدة اجل

صدث بذي النذاس صذدث     %( من اجلرائم واملشالل الل99أثبتل الدراوا  أن )" -334
 .املرج  السابق ثانية األوىل من حدوث السبن امل دل للغمن". 41يف الذ 

"مذذذ  أن الشذذذرع أقذذذر اخلذذذالف وعجذذذد ه جذذذزءاأ مذذذن ال"بيعذذذة البشذذذرية، إاّل أنذذذه وضذذذ    -333
 مفردا  يف منهج التعامل م   ها اخلالف".

اس، "اختا أخالقك، وحلمذك، وصذاا، ولرمذك، وهذجاعتك بذاالختالط بالنذ       -332
 وبهلك تتعرف على تلك الصفا ".
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"خلق اهلل وبحانه وتعاىل من لل هيء زوجي، وجعذل التنذ ع يف أهذكال النذاس      -335
ومظذذا ر م وألذذ انهم وأصذذ اتهم، ويف خمل قاتذذه، وفيمذذا يذذراه اإلنسذذان مذذن ح لذذه     

 فهها التن ع جزء من ثراء احلياة اإلنسانية، وجزء من التجدد وال"رافة فيها".

اجليذد يرلذز علذى  دفذه وال ينظذر إىل األوذفل، حيذا املخذائر الذل          "إن املتسلق  -332
 تشتل اله ن".

"حذذاول أن تتنذذافس مذذ  ذاتذذك  فكلمذذا تنافسذذل مذذ  ذاتذذك للمذذا ت"ذذ ر ،  يذذا     -337
 لل ي م تك ن أحسن من األمس".

 "ال يهاجم الناس إاّل الشجرة املفمرة". -338

 "أق ى والحاأ فعاالأ متلكه: الصا وال قل". -339

ميذذده النذذاس هخصذذاأ، قليلذذ ن يصذذدق ن ذلذذك، وعنذذدما يهم نذذه  "لووذذو! عنذذدما  -321
 فاجلمي  يصدق ن".

"اإلنسان الناجح والفاعل يف  هه احلياة ليس اإلنسان املنذتج أو الذهل ينجذز األمذ ر      -320
 ف ط، بل    اإلنسان الهل حي ق النتائج امل"ل بة يف ال قل املتاه".

أس من االوذتعانة بذاآلخرين   "إن أفمل هخة يهحد د أول ياتك    أنل. ولكن ال ب -324
 واوتشارتهم واالوتفادة  ا ي دم ن من أفكار وتسهيال ".

"تهلر أن األول يا  ن عان: ن ع ثابل، و   ما يتعلق بالعبادة، ون ع متغري و   ما  -323
 يتعلق بعملك وظروفك االجتماعية والشخصية".

 ذ د اإلنسذان حنذ     ه املذرء  ذ  التغذيري الذهل ي    د"التغيري امل"ل س الذهل ينبغذي أن ينشذ    -322
وذذ اء علذذى الصذذعيد الفذذردل أو علذذى صذذعيد امل وسذذا  أو علذذى صذذعيد       ،األفمذذل

 األمم واجلماعا ".

"األمل مجيعنا نتشبا به  لينتشلنا مذن  ذ ر احلذزن واليذأس  لذنعلن أنذه مذ  األمذل          -325
 فال ادم ويك ن أمجل".

نة من دخلذها  "السعادة م"لن اجلمي  ول  اختلفل ال"رٍ امل دية إليها عم ماأ  ي ج -322
 فلن يبتغي عنها بدالأ".

تتغب"ذه فرحذة تنشذر أفياء ذا      ،"حي يصبح املرء وميسي ولرامتذه   ميسذها أذى   -327
 يف ج ارحه هكراأ هلل".

"خه من الدنيا قدر حاجتك، مذا يعينذك علذى السذري، وال تسذرف فذإن اهلل ال حيذن         -328
 املسرفي".

 أيامنا باملسرا ".والتسليم له باألمر ن ر يتخلل  ،"الرضا لكت س اهلل -329
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"أبشذذذ  الذذذروابط والعالقذذذا  تلذذذك الذذذل تتبنا ذذذا املصذذذلحة وتعشذذذعا يف حل اتهذذذا        -351
 األنانية".

"الفشذذل ئريذذق إمذذا أن تنتصذذر عليذذه وتت ذذدم فيذذه أمامذذاأ لتعذذانق النجذذاه، أو تت ه ذذر    -350
 لل راء ليالزمك اإلحباط، وال يأس م  احلياة".

رين، وقمذة األ  أن يتعذاىل عليذك    "قمة السذعادة أن متذد يذدا دائمذاأ ملسذاعدة اآلخذ       -354
 من ي"لن ع نك بعد اهلل تعاىل".

"احلياة بدأ  ببكاء مّنا، وتنتهي ببكاء علينا، وبينهما تسري بنا عجلتها إن خرياأ  -353
 فخري، وإن هراأ فشر".

 "احلساوية املفرئة غالباأ ما تك ن ب رة لتصعيد اآلالم وجهس امل اج ". -352

ياه النفسي حينما ميارس ول لاأ يرحيذه ويدغذدغ   "ال هك أن اإلنسان يشعر باالرت -355
مشذذاعره ويذذريح وجدانذذه، ولكذذن حينمذذا يكذذ ن لذذل ذلذذك ب"ذذرٍ غذذري هذذرعية،       

 يتح ل ذلك االرتياه إىل قلق نفسي، وعهاس ضمري وندم وحسرة على التفريط.

"إن اوذذتعداد بعذذض الفتيذذا  إلقامذذة عالقذذا  حهذذّن مذذ  مذذن ميذذّد هلذذن يذذده بكلمذذا     -352
لفراغ الذهل يعيشذه الكذفري مذن الفتيذا       ينم عن اواقعياأ  و ها  رنانة أصبحل هيئاأ

باإلضافة إىل االفت ار للت عية، والبعد عن الدين، والبحذا عذن العائفذة     .والشباس
 واحلن املف  د".

"حذذي تذذزأر الع بذذا  بكذذل وحشذذية فذذال جذذدوى مذذن أمذذان ت عذذرع يف ظذذل اخلذذ ف      -357
 وال لق".

ه لل الناس، ولكن ليس ل ذدور الكذفريين   "اجلاذبية وحمبة اآلخرين أمر يتمنا -358
ص يذذق ذلذذك، ولذذ  لذذان األمذذر بذذالتمين لفعلذذه لذذل النذذاس، ولكذذن األمذذر يتعلذذق       

 بامل  بة وال درة على التأثري يف اآلخرين، وت فر الصفا  الل جتعلهم حيب نك".

"إذا لان غالبية الناس يستسلم ن إىل النذ م بعذد اخللذ د إىل الفذرا  بلحظذا  أو       -359
، فإن من تعيا العن وذة صتذاج إىل وقذل أئذ ل حتذى تسذتدعي النذ م العنيذد         دقائق

وت" عه لي  س مذن مآقيهذا وت افذق علذى أن تكتحذل بذه قبذل السذاعا  األوىل مذن          
 .(40( ص)35بنا  ملحق م  ولة ن ن العدد ). الفجر"

 "لفري من خالفاتنا بسبن أول س ن اهنا". -321

فردا  املذ ثرة، والعبذارا  اآلوذرة هلذا فعذل      "الكلما  هلا تأثري دون األفكار  فذامل  -320
 وحرل لدى اآلخرين  فاجعل مفرداتك تسبق أفكارا إىل قل س مستمعيك".
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"اإلنسذذان يف  ذذهه احليذذاة  اجذذة دائمذذة إىل رأل اآلخذذرين، وأحيانذذاأ يكذذ ن علذذى        -324
ليكسذذذن ميذذذ ل النذذذاس إىل رأيذذذه، وقذذذد أثبتذذذل   ،صذذذ اس لكنذذذه حيتذذذاج إىل جهذذذد

رأل اآلخرين، أو لسبهم لتأييد وجذه نظذرا أمذر لذيس     التجارس أن حص لك على 
مذذذن اللَّباقذذذة   ذمب إن األمذذذر حيتذذذاج إىل نذذذ ع   إوذذذهل املنذذذال، لكنذذذه لذذذيس مسذذذتحيالأ     

 والكياوة واحلكمة والدبل ماوية".

 "قد يك ن الفعل اجلرلء البهلء أخو وئأة من التع ين عليه بال  ل الفحا". -323

ه عليهذا، مفلمذا صذّن ذلذك لنفسذك       "امنح حريذة الذرأل لغذريا، ودافذ  عذن حصذ ل       -322
فكذذفري مذذن اخلالفذذا  ليسذذل جهريذذة ولكنهذذا تن"لذذق يف ظذذل ظذذروف معينذذة مذذن        
 أبرز ا أول س الن ا ، وأوالين الرّد، واحلدة أو املرونة يف تناول م ض ع اآلخر".

 "ل دار حبك وم دتك ألبنائك تك ن ئاعتهم لك". -325

الذذها  االوذذتمتاع بالعمذذل دون   "مذذن ووذذائل ص يذذق األ ذذداف واالوتشذذعار بفاعليذذة  -322
الذذتفكري يف املع قذذا  أو االحتمذذاال  السذذيئة أو إضذذاعة ال قذذل وتبديذذد اجلهذذد أو      

 إضعاف اإلرادة بسبن ذلك".

 "تمخيم الصغائر ي    احلياة الزوجية". -327

"تمذذخيم صذذغائر األمذذ ر يف احليذذاة الزوجيذذة يشذذكل مسذذماراأ ينخذذر يف ليانهذذا،     -328
 ية إىل رماد تتناثر ذّراتهه يف حلظا  معدودة".وم"رقة قد صيل احلياة األور

"احلياة ليسل حل ة دائمذاأ، أرأيذل الذ ردة اجلميلذة ألذيس صتهذا هذ ا حذاد؟ فتلذك           -329
 ى ذذي احليذذاة ختفذذي صذذل ثنايا ذذا أملذذاأ بذذن أن نتخ"ذذاه  فن "ذذو الذذ ردة ونتحاهذذ    

 الش ا، ول ال الليل ملا عرفنا النهار، ول ال اخلريو   نعرف الربي ".

ن و ج يف الف ائد دائم االهتعال، ال ين"فذ، أبذداأ وإن تن عذل وجهاتذه، لذه يف      "احل -371
ال لذذن صذذ   غريذذد مسذذم ع، يبعذذا باآلمذذال، وي جذذه النفذذ س إىل حيذذا  ذذ اه، ال    
حيذذتكم إىل ع ذذل وال يفنيذذه املخذذائر، احلذذن أنغذذام مذذن التمذذحية نعزفهذذا لغرينذذا،     

، احلذذن عذذا  وذذاحر احلذذن غ"ذذاء صذذفيق علذذى عيذذ س احملبذذ س  فذذال يرا ذذا احملذذن
يسذلن األلبذاس  لتب ذى ر ينذة أمذره، احلذن مشذاعر  ادئذة، ومعذان  عظيمذة تمذذمها           
للمة من حرفي! احلن ملن يعيشذه بصذدٍ حلظذة ع"ذاء ودالل وصذفاء، احلذن إن       

ولذة     يكن بي روحي أو زوجي صادقي فإن األوذى والعذهاس ئابعذه وغايتذه".    
 .(21) ذ ص0247( حمرم 052األورة، العدد )
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"يعت ذذذد لذذذفري مذذذن النذذذاس أن اإلنسذذذان العذذذابس املذذذتجه م  ذذذ  صذذذاحن الشخصذذذية   -370
ال  ية، وأن االبتسامة تدل على هخصية ضعيفة، والهل ال هك فيذه أن االبتسذامة   

 عصا وحرية ل ل س اآلخرين".

 "ال داع للمة من صملها فه  صب ر". -374

ادة، و ذذها الرضذذا "إن الرضذذا الذذداخلي  ذذ  أحذذد اللبنذذا  األواوذذية لصذذناعة السذذع   -373
 والسك ن واالئمئنان إقا يتح ق باإلقبال على النفس واوتكمال فمائلها".

 "ال فاء غيمة مت"ر على أر  اإلخاء". -372

السليب تصذبح أوذرياأ وف ذاأ ملذا تذ من بذه، فذإذا لنذل نسذراأ           "إن رلنل إىل واقعك -375
ا  وصلذذم لكذذي صلذذق عاليذذاأ يف مسذذاء النجذذاه، فتذذاب  أحالمذذك وال تسذذتم  لكلمذذ   

 اخلاذلي ل"م حك من أصحاس وزمالء وأقارس".

"بذذال   يذذة، مصذذ"لح ال تتجذذاوز حروفذذه اللغ يذذة وذذبعة حذذروف صمذذل يف ئياتهذذا          -372
الكذذذفري مذذذن املعانذذذاة واأل  والعذذذهاس، ختتلذذذو أل انذذذه وم ذذذاديره حسذذذن اخذذذتالف   

 حكايا  من  م بال   ية".

فهذي وذرد جتذارس     –"اإلنسان السعيد أو اإلبابي    ذلك املسذتفيد مذن ماضذيه     -377
، واملتفائذل لسذت بله حيذدوه أمذل     –فهي فرصة بالنسبة له  –، واملتحمس ل اقعه –

 لهلك".

"اإلبابي إنسان جهاس جتد الكل يلتو ح له  ألن حي يتذه وئاقتذه عاليذة يشذحن      -378
وزخذذة مذذن  ،فنذذة مذذن أمذذلحمذذن ح لذذه باحلذذن واخلذذري وذلذذك مذذا حيتذذاج إليذذه البشذذر، 

بنا الع"شى،    ذلك اإلنسان املنتج والفع ال أينما وقذ   زخا  م"ر حييي م ا  قل 
 نف ، يسعى دوماأ للخري لها جتد اخلري دوماأ يسعى إليه".

"لبارنا  م خزائننذا يف املعرفذة والتجربذة ومدروذة احليذاة، نأخذه املشذ رة واآلراء         -379
منهم، و ها ليس ت ليالأ مذن هذأننا، بذالعكس فهذ  إضذافة ح ي يذة ملذا حنملذه مذن          

ار وجتارس وعزم، أفكار م وند لنا، وتعزيز لزادنذا وحصذيلتنا البسذي"ة يف    أفك
 ذذهه احليذذاة، ويف االوذذتعانة بهذذم واح امهذذم وت ذذدير م وتذذ قري م إلسذذاس قذذ ة        

 لشخصيتنا".

الشخصية ال  ية ال تعين التسلط أو فر  الرأل أو إضعاف هخصيا  اآلخذرين،   -381
جلذذأ  واحلذذزم والصذذرامة يف إجنذذاز  لكنهذذا يف امل ذذام األول تعذذين اجلديذذة وربائذذة ا 

العمل والتعامل م  اآلخرين بشكل يسهم يف إجناز مذا  ذ  م"لذ س، وامل ذدرة علذى      
 الدفاع عن ال ناعا  لن"ق وحجة وث ة".
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"إن مذذن مظذذا ر قذذ ة الشخصذذية ال ذذدرة علذذى ص يذذل ال عذذ د والشذذعارا  إىل واقذذ      -380
ن أن يذذروا تلذذك الكلمذذا  عملذذي، وأاّل ينتهذذي األمذذر عنذذد اللسذذان، بذذل النذذاس يريذذدو

 ل إىل أفعال".ص  

"إن جناحاتذذك املدويذذة تنشذذأ مذذن خذذالل إخفاقاتذذك، ميكنذذك أن تذذتعلم مذذن أخ"ذذاء    -384
 اآلخرين لكنك ال تنمج إال عندما ترتكن أخ"اءا أنل".

 "احلياة لالة املاء فاحهر أين تم  قدميك". -383

 د ا عم اأ داخله"."الشك واحل د والغرية لاملسامري للها للما ئرقها املرء زا -382

"إن الشخة غري ال اثذق مذن نفذس  ذ  هذخة يروذم لنفسذه صذ رة متدنيذة جذداأ،            -385
و ذذ  غالبذذاأ إنسذذان ال حيذذن نفسذذه، فهذذ  يذذرى أنذذه هخصذذية مليئذذة بذذالعي س مليئذذة           
باألخ"ذذاء ال تسذذتحق األصذذدقاء وال حتذذى االوذذتماع هلذذا  لذذها فإنذذه يع"ذذي اإلميذذاء          

 لخخرين بأن ينظروا له  هه النظرة".

"من عرف ربه اهتغل به عن   ى نفسه، ومن عذرف نفسذه اهذتغل بإصذالحها عذن       -382
 عي س الناس".

"بعذذض األزواج والزوجذذا  ال يبذذال ن بصذذغائر األمذذ ر  فتجذذرل حيذذاتهم علذذى قذذدم          -387
ووذذاٍ، وآخذذرون يمذذخ م ن  ذذهه الصذذغائر فتذذدم ر حيذذاتهم الزوجيذذة، مشذذكال         

 تمخيمها".احلياة ليسل قليلة حتى نميو إليها الصغائر بعد 

"حنن نعيا عصر ال لق والتعن واألرٍ، فرغم لذل ووذائل الراحذة وال فيذه الذل       -388
أنتجتها احلمارة املعاصرة إاّل أن إنسان الي م أقل راحة وأقل اوتمتاعاأ باحلياة مذن  

 ولفه الهل لان مفت راأ من لل ووائل التكن ل جيا الل نعيشها اآلن".

هم يف عالقذذتهم مذذ  صذذومذذا فيهذذا مذذن أمذذ ر خت"لذذيس لنذذا التفتذذيا عذذن قلذذ س اخللذذق  -389
ربهم أو م  أنفسهم، لكن ليس من احلكمة أن نغذض ال"ذرف عمذا وراء املظذا ر     

  ا خية أخالٍ الناس ويتعلق بتعاملنا معهم".

"لم من هذخة ظذا ره التذدين واالوذت امة ولكنذه لذفري الكذهس يف حديفذه،          -391
، فظذذا ره خذذري مذذن بائنذذه، لذذفري اخلتلذذو، يف وعذذده، لذذفري اخليانذذة إذا مذذا أئذذتمن 

ولذذم مذذن هذذخة يذذ حي ظذذا ره بالفسذذق وقلذذة الذذدين ولكذذن يف قلبذذه مذذن اإلميذذان   
واألمانذذة والصذذدٍ مذذ  اهلل ومذذ  خل ذذه مذذا ال يظهذذره إاّل يف وقتذذه، فبائنذذه خذذري مذذن      

 ظا ره".
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"لم من امرأة مت و"ة اجلمال الظذا رل ولكذن فيهذا مذن مجذال الذروه وعهوبذة         -390
 ويبهجه وي نسه". األخالٍ ما يهسعد الزوج

"ل د متكن لفري من الناس الي م، مذ  الرفا يذة ورغذد العذيا وتزايذد الذنعم مذن         -394
الظهذذ ر لظذذا ر بر اقذذة خجاّلبذذة يهخفذذي حسذذنه مظهر ذذا قذذبح ج  ر ذذا، فمذذن اخل"ذذأ  
االعتماد على حسذن املظهذر لذدليل علذى حسذن األخذالٍ، ومذن اخل"ذأ االلتفذاء          

اخلذذروج مذذن ذلذذك بان"بذذاع عذذام عذذن      بل ذذاء واحذذد مذذ  الشذذخة يف ظذذرف واحذذد و     
 .(29 ذ )ص0247( حمرم 052ولة األورة، العدد ) هخصيته".

" نذذذاا أنذذذاس يسذذذبح ن يف اجتذذذاه السذذذفينة، و نذذذاا أنذذذاس يمذذذيع ن وقذذذتهم يف        -393
 انتظار ا".

 "ال ص يق لل"م حا  دون معاناة". -392

 "االبتسامة ال تكل و هيئاأ ولكنها تعين الكفري". -395

 يئاأ مي   من أجله فإنه لن بد هيئاأ يعيا من أجله"."إن   بد اإلنسان ه -392

 "ليكن أصدقا ا لفريين، وليكن صاحن ورا منهم واحداأ من األلو". -397

"لذذذيس مذذذن الصذذذعن أن تمذذذحي مذذذن أجذذذل صذذذديق، ولكذذذن مذذذن الصذذذعن أن جتذذذد  -398
 الصديق الهل يستحق التمحية".

 "من يصن  التاريخ ال بد وقتاأ لافياأ لكتابته". -399

 أن تس ط ولكن العار أن ال تست"ي  النه  "."ليس العار يف  -211

"أوعد الناس يف احليذاة مذن حيمذل بذي جنبيذه قلبذاأ ينذبض بالع"ذاء ألمتذه، وحيمذل            -210
بكفيه غراس اخلري يس يها بهمته  فهذ  لالغيذا أينمذا حذل نفذ ، ولنهذر عذهس        

 برل لوجر ويتس ... جعلين اهلل وإياا منهم".

، ولكذن األمجذل أن تذزرع ذلذر اهلل علذى      "ما أمجل أن تزرع يف لل بستان ز رة -214
 لل لسان".

"احلذذن ع"ذذاء ودفء، بذذه تهحّلذذق النفذذ س إىل مسذذاء الراحذذة، بذذه تتصذذافى ال لذذ س،     -213
احلن وحده اوت"اع ال"فذل أن يل تذم ثذدل أمذه، واقذتحم اجملا ذد وذاحة املعرلذة         ب

 متأب "اأ وذالحه، وأحذن ال الذد أبنذاءه فسذعى إلوذعاد م بكذل مذا ميلذك  فلمذاذا ال          
 نعب ر عن حّبنا ملن ح لنا؟!".

 "هجار األزواج ي"يل عمل اجلروه". -212

"ي دل قيام الليل إىل ت ليذل إفذراز  رمذ ن الكذ رتيزول خص صذاأ قبذل االوذتي اظ         -215
بعد واعا . و   ما يت افق زمنياأ مذ  وقذل السذحر )الفلذا األخذري مذن الليذل(   ذا         
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يشذذكل خ"ذذ رة علذذى   ي ذذي مذذن الزيذذادة املفاجئذذة يف مسذذت ى وذذكر الذذدم، والذذهل   
مذذر  السذذكر، وي لذذل لذذهلك مذذن االرتفذذاع املفذذاج، يف ضذذغط الذذدم، وي ذذي مذذن   

ولذة حيذاة، العذدد     السكتة املخية واألزما  ال لبية يف املرضذى املعرضذي لذهلك".   
 .(50 – 51 ذ )ص0247( ربي  ثاني 74)

 "تعزى بال رآن عن الدنيا فإن   تفعل، ت "عل نفسك على الدنيا حسرا ". -212

وإقذا يفكذر أن ال متذ   حسذناته     ن عظيم اهلمة ال ي ن  لذلء وقتذه بال"اعذا ،    "إ -217
 ل ته".

( عهذه س لذا افتخذر بذه،     لو ذهه األنهذار جتذرل مذن صذ     )"ملا افتخر فرعذ ن ب  لذه: "   -218
 فأغرٍ يف البحر".

"ال لن صندوٍ ال ميلك مفتاحه إال هخة واحد، ض  أورارا للها داخذل  ذها    -219
 ". جتعل قلبك فندقاأ يسكنه من هاء ومتى هاءالصندوٍ، ال صاول أن 

"ابتعد لل البعد عن امل ارنة، فال ت ارن نفسك باآلخرين  حتذى ال تكسذر ث تذك     -201
 ب درتك، وتهّلر أنه ال ي جد إنسان عب رل يف لل هيء".

"انظذذر إىل نفسذذك لشذذخة نذذاجح وواثذذق، واوذذتم  إىل حذذديا نفسذذك جيذذداأ،          -200
إن ارتفاع روحك املعن يذة مسذ وليتك وحذدا    واحهف الكلما  احململة باإلحباط، 

 لهلك حاول دائماأ إوعاد نفسك".

"إن الزوجذذة ألفذذر حرصذذاأ علذذى مجذذ  الشذذمل، وألفذذر اوذذتعداداأ لتحّمذذل الذذزوج،     -204
ولذذيس  ذذها نذذاتج عذذن ضذذعو، بذذل عذذن ف"ذذرة، واهلل تعذذاىل ي ذذ ل: )ولذذيس الذذهلر      

 لاألنفى(  فهها من ئبيعة تك ينها".

ال يرفعذ ن ر ووذهم للنظذر إىل ال"ريذق أمذامهم يسذريون       "مذا ألفذر التعسذاء الذهين      -203
مكذذّبي علذذى وجذذ  هم، فيتعفذذرون يف لذذل مذذرة  ألنهذذم   يذذروا مذذا أمذذامهم مذذن         

 عفرا  ال"ريق".

 "اهلل علم على املعب د  ّق، و   أعرف املعارف على اإلئالٍ". -202

ائذل عذن الشذرا    "احلنيو:    املت بله على اهلل إقباالأ للياأ، املائله عما و اه، أو امل -205
 قصداأ إىل الت حيد. واحلنيفية: أن تعبد اهلل وحده خملصاأ له الدين".

"الشذذرا  ذذ  أعظذذم مذذا حّرمذذه اهلل، و ذذ  الذذهل ال يهغمبفتذذر  ألنذذه تذذن ة هلل، وجعذذل        -202
هرلاء م  اهلل  فيجعل ن  ذها املعبذ د  ذاثالأ هلل، يسذتحق مفذل مذا يسذتحق اهلل،        

شذذرا بذذه ويغفذذر مذذا دون ذلذذك ملذذن يشذذاء( فمذذا دون   قذذال تعذذاىل: )إن اهلل ال يغفذذر أن ي
 الشرا فإنه صل املشيئة".
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يذذد مذذن النجذذاه  ألنذذه يشذذحن الذذنفس ب"اقذذة لذذبرية وبذذروه       مز"النجذذاه يذذ دل إىل   -207
معن ية عاليذة، ويشذعر اإلنسذان بفمذرا  اإلجنذاز، أمذا الفشذل فيذ دل إىل مزيذد مذن           

 ن وخيبة األمل".الفشل  ألنه يسلن النفس ناوها وي رثها ال دد واحلز

"مذذن ألذذا ممذذيعا  ال قذذل: االوتسذذالم لومذذ ر العاجلذذة وال"ارئذذة الذذل بذذد ا      -208
اإلنسذذان أمامذذه لذذل يذذ م. فهذذها االوتسذذالم يسذذلن اإلنسذذان فاعليتذذه وبعذذل وقتذذه      
ملكاأ لغريه.  ها ال يعين بال"ب  أال يك ن اإلنسان حساوذاأ لوعمذال العاجلذة، أو    

ولكذذن املهذذم  ذذ  معرفذذة  ذذل  ذذهه األعمذذال أو املهذذام  أن يذذدعها أو يسذذ ف يف أدائهذذا 
ال عيذذد، د. إبذذرا يم. احملافظذذة   ضذذرورية ومهمذذة وختذذدم اوذذتغالله األمفذذل ل قتذذه؟".   

 .(25 ذ )ص0242( مجادى اآلخرة 07على ال قل، ولة ههد الفتيا ، العدد )
"فكر ب"ري ة إبابية متفائلة، فذإذا وذاء  األمذ ر يف يذ م  مذا لذان ذلذك م دمذة          -209

 جمليء ي م آخر قرين، لله بهجة وورور".

"إن ال ق ف إىل جانن اآلخرين أمذر مجيذل، ولكذن عنذدما يصذبح ذلذك عبئذاأ ينذ ء          -241
صته املرء، ويكاد ينسى معه نفسه، يتعي الع دة قلذيالأ إىل الذها ، لذيس بذال"ب      
من أجل ال "يعة م  اآلخذرين بذل مذن أجذل أن يكذ ن املذرء قذادراأ يف لذل األوقذا           

 إدخال السعادة إىل قل س مجنمب حين".على 

" نذاا فذذرٍ بذي النصذذح واإلرهذاد الذذهل تفذ ه منذذه رائحذة احملبذذة واالحذ ام، وبذذي        -240
 الن د الع يم الهل    ن ع من الت بيخ والتحسري".

ريق ضذد مذن يسذعى إلن ذاذه.     غ"بعض الناس با دون ضد السعادة لما با د ال -244
  م، بذذل قذذل: إن علذذى عينيذذك غشذذاوة    ال ت ذذل إن السذذعادة والتفذذا ل ضذذرس مذذن الذذ    

متنعك من ر ية السرور حيا   . ارف   هه الغشاوة، وثق لا يسذاعدا علذى ر يذة    
ما    مجيل وجيد يف نفسذك ويف غذريا ويف العذا  مذن ح لذك، وال تس وذل وراء       

 )امل و عة النفسية(. ضاللك وأو امك".
اوذت راره يف احليذاة  ذذ    إن صذاحن األ ذداف العليذذا وامل اصذد السذامية يعذذرف أن     " -243

السذذبيل امل صذذل لتلذذك األ ذذداف وامل اصذذد، وعندئذذه يسذذعى جا ذذداأ  لكذذي يكذذ ن 
 مست راأ ووعيداأ يف حياته".

"إذا لذذان ناوذذك لإلوذذالم واملسذذلمي لحماوذذك البنذذك املذذريض، عنذذد ذلذذك        -242
 تك ن من الدعاة الصادقي املخلصي".

يسذم  صذ ته ولكذن أثذره     "لتكن خ" اتك يف اخلري لمذن ميشذي علذى الرمذل ال      -245
 واضح، وال تتحدث لا ت دمه للناس بل دع الناس تتحدث عن ما قدمته هلم".
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"وذذّر السذذعادة أن تكذذ ن فيذذك ال ذذ ى الداخليذذة الذذل جتعذذل األحسذذن أحسذذن مذذا           -242
 يك ن، ومتن  األو أ أن يك ن أو أ  ا   " الرافعي، وحي ال لم.

باملكذذذان، وقذذذد تسذذذعد  "ال أحذذذد يسذذذت"ي  حصذذذر أوذذذباس السذذذعادة  ف ذذذد تسذذذعد     -247
بالصحبة، وقد تسعد باملال، وقد تسعد بإثبا  ذاتك وجناحك... و ذي يف احل ي ذة   

 تنب  من داخلنا".

"متذذى خلصذذل األبذذدان مذذن احلذذرام ومذذن أدنذذاس البشذذرية الذذل ينهذذى عنهذذا الع ذذل         -248
والذذدين واملذذروءة، وئهذذر  األنفذذس مذذن عالئذذق الذذدنيا، زلذذل أر  اخللذذق ف بلذذل   

 (.4/222عارف" . ابن ال يم ، مدارج السالكي )بهور العلم وامل

 "تعلم أن تستفيد من الن د ل جهة نظر وال تسمح هلا أن تتجاوز ذلك".   -249

"أنل من حيكم عاملذك ولذيس أحذد غذريا فذال تهذدخ،ل إىل عاملذك مذن ال يسذتح ه".           -231
 (.394ال صري، متفائل ن )ص
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