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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 املقدمة
 البببي السبب م وفجببر  خملوقكتببب   وابركبب  وتاكركبب  وتعكليببب  اللهببم سببانك   -

 الببي املالئكبب  وخيبب مهك واإل بب   اجلببن علمببك  وكنهببك تعبب ا ا معرفتهببك عببن يعجبب 
  .وغريهم واملخكلفك  ال ال  من معصومني مالك  سميهم

 شبببببب    يف يببببببو  كبببببب   البببببب   أ بببببب  القيببببببو   احلبببببب  املقبببببب ر  القبببببب ير هلل احلمبببببب  -
 .واحلكمك  الفالسف  وك  والعلم العق  أه  ت ه  خملوق ك   يف ومعج ات 

 علببب  هللا أجبببر  الببب ين واأل ايبببك  الرسبب  وسبببكئر رسبببولنك علببب  والسبببال  والصببال  -
  احلكمببك  وحكمبب   الالغببك  بالغبب  مببن أبلبب  هببو البب   الطيبب  القببو  ألسببنتهم
 .العلمك  وفلسف 

 السببمك  بببني مببك إىل وأقمببكر  وكواكابب  وجمراتبب  مسكئبب  مببن الكببو  يف أتمببال  هبب   -
 وأو يتهببك جاكهلبك خمتلفبب  األرض كشبعك   خمتلفبب  شبعك  مببن فيهبك ومبك واألرض 
 تتآكبببب  الفضببببك  يف خلببببو ال مملببببو  شبببب   كبببب   والسببببمك  األرض متببببأ ومالئكبببب 
 احل يثببب  القببرو  وتنشبب  بعضببك  بعضببهك ويهلبب  بعضببك  بعضببهك وخيلبب  وتتوالبب 
 وسببانك   وكاريهببك صببغريهك كتببك   يف هبب   حمصبب  هللا فسببانك  كتببك    يف وكب 

 .ومق رهك خكلقهك
 .شئو  عن انجم ش   وك   املصكحل متاك   ومت ثر  مؤثر متمكزج  الكو  إ  -
 املضببببكمني مببببن فيهببببك الببببي وأعمببببكهلم أقببببواهلم  وأ ايكئبببب رسببببل  ملهببببم هللا إال البببب  ال -

 يبوح  وحب  هبو إمنبك اهلبو  عبن ينطقبو  ال الاشر ق ر  فوق هو مك وال الال 
  ائببم صببرا  وخمبب و   خببك   وتاببكغ   حبب  ورجبب   امببرأ  بشببر   تالحببم وهببو

 .أ وار وتاك   وو   صفك  مث وت احم 

 



 عبك   أببيني  حثين مك حني( تويرت) اإل رت   مع عل  خطر  الت مال  ه   إ  -
 كمبببك   فسببب  وجببب   حكولببب  فلمبببك طبببويال  وتريثببب  فيببب  الكتكبببب  علببب  وأمحببب 
 .أتوهم

 معكصبر   وقرا ا  طويل  ُعمري  قرا ا  من ا اثكق ه  الفكري  اخلطرا  وه   -
 .ابألفككر توح  حكضر  وقرا ا 

 واألمثببك   واحلكببم واألحك يبب  التفكسببري قببرا ا  عواملبب  الببي التفكببري  اببع ومببن -
 يف جتمعببب  هببب   كلهبببك  والسبببر   والتبببكري  الفالسبببف   مقبببوال  علببب  واإلطبببال 
 .األفككر هل   الثرا  فكك   ومعهك  هبك التفكع  مع العقالين التكوين

 األلفبك  وتكثي  مع  والتعكم  اإلجيكز لكتكب  الفكري  اللمنك  تل  وعلمتين -
 .املوحيك  والصور ابل الال  والعاكرا 

 ...حسنكتنك مي ا  يف هللا جيعل  وأ  وبكم ب  عينينف أ  هللا أس   -
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-7- 
     وأنبب  أببب مببكهب تناطواسبب تقهمببك ف مببنف  ت مبب   والعقبب ال كصببييخ مبب حي ر فبب كبب 
 .ه   وج مخ وظفهكي مل ن  ومكتشفو وامل فكر ال ك  ق نهموم

-5- 
العالقبب  بببني النجببو  ذااببك  ومببك  األ ببوار بببني األرض والقمببر  يفببت  التفكببري إىل ك  تابب

.. .اإل سبببك  ومببع كببب ل  مببع أرضببنك ومكواناببك  كهيتهببك م وكيبب   فيهببك مببن خملوقببك 
 هللا. تعكىل

-4- 
أ واعب     ومبك  مكهيتب   مبك واز  ميأ الكو  العلو  والسبفل  واملب ال  : نثورامل اهلاك  

 !خلوقك  امل وسكئرالسموا  واألرض   ومك أتثري  عل  مك يف    تومك طاقك

 



-3- 
ال هنيببب   اخبببتال وإمنبببك يكشببب  عبببن  ثاكابببكاسبببتقكمتهك وال  يببب رلأخبببالق ال  القابببو 

وإمنببك   مبب را لرفضببهك االخببتال  ولببي هلببك واملسببتنوذ عليهببك  واملكببو  هببيمنوالفكببر امل
 هو  عو  للش  مث احلج .

-2- 
فضبك  وهبو مملبو   ومُسب والكواكب    اجملبرا  ببنيك  واألرض وبينهبك و بني السم الفضك 

أسبرار ولبو  هِ يِفِ  ِ  وكبٌ ٌ ٌ  ٌ  منهبك  الي  علم أق  من القلي  كوان وامل خلوقك ابمل
 حولنك.

-6- 
 يهبكف يقطبعهببك   كحميطب و تبر  املب أمبك  عكمب ال مب ع يهبكف يُقا     م ك ار هل يف إ  
 !كق  الع كز احل ع يف مكذاف  ت بغ أييت واآلج اآلم     أم

-1- 
قابب  القببو  وماكشببر  الفعبب   وهبب   عرفبب : هبب  الت مبب  قابب  العمبب   وحتصببي  املالعقال يبب 

 .ثقكف الوسيل  لانك  اجملتمع  والتقني   وال  وه  الرقي  عل  اجلو    والتككم 
-8- 

 ويبببب ط نزمبببب إىل تببببكجحت ريبببب ات ليبببب ع ك ضبببب األخاببببكر نبببب ع كببببب غ إذا: الفضببببكئيك 
 أصببببات  تكبعبببب امل نبببب أ م وإذا  القببببرارا  كذكاتبببب نبببب ع صببببكو ق لببببالخ ك   وكببببقرا تبببب ل
 .كلوسطي ف كآب  ال

-9- 
وال يبب رك فوائبب هك وال   مكواناببكو  تجبب   اإل سببك  أ  حيصبب  احلشببرا  امل يسببتطيع ال

مقك يرهك!يبب هلنك خكلقنببك هبببك كبب   مقبب ر هببوإهنببك قبب را  هللا   ضببعفهكمببواطن قواببك وال 
 حلظ .

 



-17- 
  فسببنكال أل و   فببرواك   ينللبب تنبب ف علنببك  وال جترياخبب مسببلمنيلل ر   وأبببنببكع  عببا اللهببم
 .  و يكتنك  وأعمكلنك  وحقق آمكلنكيكان  و  ننك ي ل   وأصنو ان  وجال انب فظوأح

-77- 
 ك بب  واألم ق واحلبب لعب   اب كمببو حي  هايب مببن امل نيخبكل مني( حببككلعراقنبك) ر أببب اللهبم
 ...وايق ليكن يكز االحن نع اتع و وي تقرار واالس ن األم شرو نوي سكوا  وامل

-75- 
 لبببنف  ل كتببب ق مسبببكج  لل ر  خم  للببب كف سببب ربببب  ل كصعببب وطنببب  ل غبببك ر: اخلبببكرج 
 قك الشب يف غبك رو وال عك   وسب هك   ش يف ناألم ورجك  يعك    مج نكسال ت ق فك منك
 .وآخر  يك   

-74- 
 ن وصببب تطايقببب  ال عمببب وال تاصبببر وال سبببتمك  اال  را قُببب ببببى مبببن: اببب  امل الطكلببب 

  راسببببب  ال تبببب ك  توع واسبببب واإل رت ببببب   ملشببببكه   اب صببببك عامل لببببب ع تعببببر لل  يبببب وال
 .كحل ص ل ث ن وص

-73- 
 صبك رهك وم رتبيب  ال عبكر م معبو جي  ينوالب ثقكفب   ثراألك امل ارس  يرا وم م يرو 

 .وممكرستهك علومك  وامل نطقي  امل نكه امل نمي ت فكر ال كجسهموه اثوهنك وي
-72- 

 تصببكصاالخ وا أ بب نيببب قببكر امل كرسبب  ومم عرفبب م الختصببكص ل املابب  : رتكيببيال العقبب 
 .نعكوص لمك ع ب اع إ عم ليتال   كو وال تمع اجمل حوا أب العكملو  ك هل تقكرب وامل

 



-76- 
   تبب كمل عرفبب امل تكثيبب ب  يبب  اجل لعببك ل نهجبب م طببوري يبب ك   علمبب وم علببمم  كبب  يفكببر
 .   اخل  أه مع وارواحل ن وا  ال ضور  وحختص امل ال اجمل را  وق
 !  الوزار  ور  فمك

-71- 
 وقببب ال تنظبببيم  لوزار والببب إلعبببال اب يكن  ولببب راسببب ال  ايببب ب عمببب توجيببب ال كثيببب ت أيبببن
 .علم  والعلمك   واملعلمنيامل ق ير  وتطموحال رس  وغقرا  ال كرس   وممليوم ا

-78- 
 كضنتهك ح إىل عو ت ه ف منيك ض التعليم وزار  نم وأتيت ر  األس هم م ي لرتبا أليس 

 .الرتبي  كلي ت ا ق لمكع ر أث عر ال أوال  كك ف عكر  امل ل ع وزار ال رك وت
-79- 

 ك ب وك نبت  امل ضبُع ف مبك هب كهلب قب ر وال  تعليم وال رتبي ال يفيوظ تعليموزار  ال حتم 
   تنو ال ا ق نم ربي  وت عليمكت و أق ك  وك تعليم لل   ا عكر امل

-51- 
  شببمك   وذا  اليمببنيذا  ال لببوزار اب يلببو مي  وا  وأخببتكببكثروااإلعالميببو :  املنظببرو 

 . ا واإلق    واحل  شخصي ال تلوا  وقسك   و كالرج رتبي ال ك  ق  رهاواف
-57- 

 تنفيب ال اب ق  عرفبامل طلب ي   الب وهب    ببعلبملل خت امل وه علم ال عق أ  ال يظنو 
 .نتيج ال يف تفكريوال  شور   وامللقرا  اب اريا  أو كغرياص يكت ح يف كرئط ك ل

 



-55- 
  واإلتقبببك   صبببنكعك ال ك إلجيببب رولببب اهل  ينفببب  ك املببب مبببعجل اهلرولببب : تصبببك  االق العقببب 

 نببببك وب شببببكريع   واملعكمبببب ال لخبببب مك ل تنبببورامل تبببب ري ال ن! وأيببببتبببب ري  وال واألحببببك  
 !سك  اإل 

-54- 
 وهبب سببلم  ه ال حلبب اب سببال   وإ  الرعيت شبب قبب ف  األسبب إ : ري كبب  قببو ي و يبب كبب 
 !ريكي  األم املاك ئ  ينف  اكر اإلج راألم و! أ  ه رك ي عكملأ  ال  ركي أال! واقع ال

-53- 
   ذا  هب نف   والبويب ق ر ات ري والب راتح  م نف   والسيم  ر ات فكلرايح واقعال أتم 
 .اك ث فال كمر  غ  ا   واألحكطر م سعك    والكضا غ نف وال  كصف ع ري وال

-52- 
 نمب يبك واحل عمب  ال يف تقصبريال نمب شبريف ال نفبوسال يبك ح هبوف فس    نم ر امل حيك 
 . ائمال راق امل ضمريال هوف ي  ع    وكقيمابل االلت ا      وعنق ال ن  ومنكي اجل

-56- 
    وعب لسبك  ل عطيب وت أعضبك  ل كلب وت قبو  لعل مجبو : عكصبر امل تقني ال سلايك 

 لب ا ف مب حن علنبكل يفب  خم مسبتقالي  راضوأمب إلبب ا  ل ق وف لموها  ل ك وإه رب  وغ
 .اك انأك

-51- 
 نومببب  نطقببب امل تفكبببريال إىل تخببباطال نومببب  واقبببعال إىل ال األحببب نمببب اخلبببروج: املعبببكي

 .رتق ال ىلإ قنكع ال نوم  تفكينال إىل تهكو ال نوم  اكشر امل إىل تسوي ال

 



-58- 
  قببو وال  عربيبب وال  البب ين: تعبب   م الحببمت وزوااي هببك  وج كهلبب عملبب  صببر وم السببعو ي 

 .عليهك مّنك ك ٌ   لينكفظف عكمل  ال ت ثريوال  شعيال تواص وال  و واإلخ  قيك  وال
-59- 

كبببو  أ  ينميببب   ويكتشببب  مواهاببب   لي عليببب ف عقببب  ال كصبببي خب سبببك اإل  لببب هللا ع أ عبببم
خطببب  شبببكمل  ترفبببع قببب ر   إىلفببب  سبببراجك  وميببب اان  وممنصبببك  وهبببك اي للخبببري  واإلبببب ا 

 .العقو 
-41- 

 فبب أ    مببع  اواحبب لقببكخ  يق صبب نمبب ريبب ت كيبب   ":صبب يقال  ببب  ت نعبب الكنبب  
 كيبب ف تطيعبب  وال  يك هببك ق عطيبب ال ت  ر أمبب  بر مبب  وهبب  مببك ائ تصببان  يالبب سببك اإل 
 ! "ري غ نف ب

-47- 
 التوصببببببي  مبعرفبببببب  كببببببو وي  وال هببببببك  قيقبببببب  احل نعبببببب انبببببب ال هببببببو: علمبببببب ال الانببببببك 

 فهب  ل هك  اب نك واإلق احلج  : ثكينال والطريق تعريفهك  أو لأشيك  ككلاشر والشجر
 .لعم ل جكهن تخ   

-45- 
 شبببيع ال ظبببني الفببب  نصبببر ع وإمنبببك  نيبببك ي  فببب ه ي لببب رايناإليببب توسبببعأ  ال عبببكملال يببب رك

 .يهمعل واطنيهمم تع ا واس رو  احل يف مهب   ق  ب  مهل تصكراا   إ  عر ال
-44- 

 !را  األف لوكيك س ل ع ر أث فمك ل ين اب تلا   حنن
  ببب ت مببواال را األفبب وولبب  ممكرسبب  القببيم مواكابب و  ضببكر  احل تيعك اسبب لبب ع ك راقبب كببني أمل
 .ينوط ص ا م هي وال  اختال    ح كمل  فعكهلمأب

 



-43- 
 يف قببببو وال قبببب را  ال سببببلمنيامل واألرض أزر  يف سببببموا  ال نببببو ج  لبببب نمبببب اي اللهببببم
 .أوطك ول إل سك ي  ول مهل وإبرامهم  ككرين امل ي ك  خروس تمعكام وجم ذاام 

-42- 
 رتاكمالببب كبببو ي كببب اوه   يببب اج  اعكإبببب فجبببرت كرسببب مم  وكببب  عرفببب م ولّببب تُ  كجببب ح كببب 
 طبوروت  لمعلومبك ل واعب ق عبر ال نب ع وجب ت هب ف تنوعب  امل علبو ال توال ت مث علم  ال
 .صنكعك ال

-46- 
  عظمبك ال عمكلق ال نت   ينيح  ك  عرفت م   ا   تينهك  وأمعقو ال ابين: املعلم  املعلم 

 !يف  وظ أعظمهك مك ....تمعاجمل يف كك ت م علو  وتوطنال يف أبنكؤ  تككثروي
-41- 

  :كحنج   األزواج واألص قك  وك  تش ل أ  تص  ع أر     إذا
   ابلغفرا  واهلفوا   اجلفو  ابحلنك  ك  فا

 .تمعاجمل كيموح  واألحلم  ر األك تكو  األموا  العفو يف وق  
-48- 

 تجببكر ال كثببر ب فإ بب  عقببو  ذو  ال شببور إال مب وراألمبب إبببرا    عبب رياخلبب نأ  مبب أعلببم
 .كاريوال  لنقريل  هكوات  ن  وال   ل ال نم م حت كملشور ف قرارا  ال ص ت

-49- 
  وعبب إىل تببكجحت كإهنبب  عقببالينال  ه وتبب تببواز ال فقبب ت املتصببكرع  كثيفبب ال تغببريا امل إ 
 .ول ح  وري يمكف لفر  ل ت م ال  ر ق ا ت إسرتاتيجي  حب  راك وم نهج  م

 



-31- 
  قبببوهلمع  لوابببب  ينالببب تعلبببيمال ومببب يرا    ير مببب نمببب تعلبببيمال قبببك  ل كؤانو عببب شبببكران
 .علمال اي س يف كبرواص  ينال ئ أول عقو ال انك ل خروهك  وسطكقكام كئروس

-37- 
 . التقكطع التآل   ومينع إىلي عو  ال ين
 . إخواانهللا  اك ع و واوك كس واوال حت ا ابرو وال ت قكطعوات ال: ملسو هيلع هللا ىلص رسو ال قك 

 .تنك وال تنكص  وال للت اور  ال ين وي عوا
-35- 

 واجهبببب م إىل  عقبببب وال نف البببب لهبببب ت يالبببب كزمبببب اجل كزمبببب احل ؤثر املبببب قببببو ال هبببب :اإلرا  
 . غكاي   والعكيامل إىل فر ال  فعي كمم صمو   والعقاك ال

-34- 
  يوم ال نهج وم   وإرا ت موح  وط  ميت  ع يف كمع اجل طكل ال نك ب ه : التنضريي 

 .ستج ينامل لقك ل تجكر ال  أه ست عك اب وارواحل قرا   ال    وحسمكع وال
-33- 

 اطببببو ال أومتبببب العقببببو   مبببب جت ع اليبببب ا  كل أ  جمبببب  ارسمبببب رتاحك االسبببب كل جمبببب هبببب 
 .يك احل طويروت ثقكف  ال ضوراي    اخل  وأه ر  األس كل : جمنع له وت ل هو  اب

-32- 
  غرمبببكم هكلببب واجل  غنمبببكم علبببمال ر يببب نإال مببب  عليهبببك صببب ال ي  رسالببب كثبببر :  املبببكور  

 . عظيمال  ب ال ي ظيمعال ي   إ ف  تنصي ال كو ي رغا ال  رق ل وع

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9?source=feed_text&story_id=1155277507832319
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9?source=feed_text&story_id=1155277507832319
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9?source=feed_text&story_id=1155277507832319
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=1155277507832319
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=1155277507832319
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=1155277507832319


-36- 
 طلببب   وال يكمالعببب  بببب كبببو   وأ  يسبببتكثرام نببب م كبببو أ  ي  علبببمال لببب ط نملببب يناغببب 

 .ك ق ص  مي   وعكلص خ ني ب طلا   ويككذب ال ألوهك اب فس   يسو   وال  راع رتك ل
-31- 

 . احلك  عهمكم كق وض ك  امل عهمكم  وإ  ق ك  وج إطمئنك  : عق وال العلم
 .ثرا ال عكملم هر وظ ك  امل عهمكم ثروإ  ك  و ا  قك  وش  ق  : وال ي  واجله 

-38- 
أو  شبكهبهكوت را ا وأفب كعبك  مج اشبري  ال عالقبك ال عرفب مب وع الب ه : الت ثريي  الثقكف 

 ! نصهكومن ك هب ت و   ه ف ؤثرااك وم تواصلهك عرف وم افرتاقهك أو  إختالفهك
-39- 

 نعبب يتسببك  ل مبب أو ع عرفبب م  كبب  نبب ع قبب ي قببالين ع نه مبب إىل تببكجحي عببريال الفببر 
 .عم أو ال قو ال ل ع  ا اإلق ا ق نتكئ ال مث مكرس  امل يفي وك  هك  وال غكي  ال

-21- 
 فالسببف ال نمبب ريقهببكب قطبب ت كوهنببكل كببوينال اشببري ال يببك احل كهرظبب يف جتببو :  فلسببفتنك
 .التطايق  واقع الو  تصكص  واالخ ك  اجل لان ل كضناحل فتق وت رين اآلخ

-27- 
هللا  فخشبببي : نجيببك امل ف مبببك هلكببك  م ال وثببب نجيببك  م ثبببال : ملسو هيلع هللا ىلص رسببو ال قببك 
 غبى وال فقبرال نب ع تصبك واالق رضبك وال ض الغ ن ع قابحل كمواحل عال ي  وال سرال يف

أجببب   اللهبببم)) .نفسببب ب ر املببب جبببك وإع تابببع م و وهببب طبببك  م فشببب : هلكبببك امل وأمبببك
 أعمكلنك((

 



-25- 
 كجملتمعفببببب سيكسببببب  وال   واأل يببببب  طيببببب واخل  لمفبببببيل ضبببببرور : مكعيببببب االجت كفببببب الثق
 تهببك اج ولّبب اجملتمببع ت عواقبب عرفب وم  إلببب اعهم عوالب اف  إهلببكمهم صبب رم ووهبب  كيتهمغب

 .املفكرين  وتراكم معرفتهم
-24- 

 وسبعوت  يب وع نمب ت هب ف وطن والب  تمبعواجمل  لفر ل منهك ب  ال -:تمكعي االج الثقكف 
 .ع الي اال  نع  ب ن  وت  فلسف وال  قيموال  عكر امل كسا وت   ارك وم   أفق

-23- 
 ك اهبببكجب سبببريوي  وال هبببكين  العقبببالين لتاصبببراب  ا اإلبببب اشبببري ال ضبببكر احل كبببوان م مبببن

 .ق ع ر ومث  كرس مم ي ا م تجرب وال  قكأف عأوس كلعق ف  سي احل التجرياي 
-22- 

  ك األوطبب اببيني سببتقاالم نببكل ر واببب  وحبب تنكل لوبنببكق عامجببو   وحيبب كت قولنببكع مأهلبب اللهببم
 .تقرارواالس  ناألم ينشرو    رو ال طعوق  رو احل طفئوي  االفرتاق اع وي

-26- 
 عرقب ت يال  سك واإل  كو ال ضكايق سكئرل واقعينيال فكرينوامل  الفالسف  تككثر  تمى

 .كهل كضنواحل  تشكفي كواال   واقعي ال تجكر ال ق اناف   ال راألم  تطورال
-21- 

 ...وج ا ي  كل ح رمح : الكفو ال قك 
 اببب أم وهببب   الببب نفسبببكينال ال عطبببك ل اببب أم كبببو   وتلببب ق  رقببب  بببب نملببب كلابببكغ تعبببرض
 .ل أه عرف م كنل   ذل نقصنك  ال يسك اإلح

 



-28- 
أمببببواج حتمبببب  أفكببببكرا  زرفببببك  ووحبببب اان  تصبببب   األحكسببببي   جتتمببببع اتر    اخلببببواطر

قيبك     األمبواج  فهب  يكبو  اإل سبك  قبك را علب عق  والتواز  ككلسفين  يففتعص  ابل
 حي  تري  ! ب  إىل األمواجأحوال  أو تن فع 

-29- 
 عليمبب وت  جهببك  نبب ع انبب وال  تسبباي   ارسببت وم  اببك  ع طلابب ف  علببمال مببوا: تعلقببكلوا
  ثببببب حب مث  عمببببب ال مث  تمنبببببي وال  تنبببببو ال مث  فبببببظاحل مث  تمك االسببببب  وأولببببب   ق صببببب
 .شر و 

-61- 
 يف صبب وال   ينالبب إىل  لي والبب  لببو اخل يف صببكح وال  وحبب  ال يف ي األ بب هببو: العلببم
 .غرب ال يف رفيقوال  لسك اجل ن ع وزيروال   رائ فكرل اكينوال  ضرا وال  سرا ال

-67- 
 ع ضبب نب ع قبب ر وال  صبكئ امل نبب ع اصبكئرال ورو بب  مبو اجل نمبب  عقبو ال حيببك : العلبم
  ريواخلببببب  قواحلببببب  إلميبببببك ل قبببببو وي  وا األكببببب كشببببب ي يببببب ف تفكبببببروال  ك واملببببب سبببببماجل
 .اإلحسك و 

-65- 
 ليبب ع صبب ال كببنول  ك اإل سبب ؤملويبب  تكببككاالح ولبب ي  كر واألقبب  نببكسال عمبب التواصبب 

  غربببب ال اعبب وي  ال األخبب مببعوجي  فلسببف ال صبببنعوي  تجببكر ال نمبب وي  راألجبب كثبب ي
 .ع ل وال

 



-64- 
  وطريق احلق مفر    شىت الطرق

  احلق أفرا  طريق والسكلكو 
  يرا  هبم مكغفل  ع يف والنكس
 .ساي  احلق رقك  عن فجلهم
 .ال وس قاحل إىل أه ان اللهم

-63- 
  رمحببب ومبببن  نف الببب رهتهبببكوإ  ك  نبببكفعامل صبببك إي قتضببب ت رمحببب ال إ : قبببيمال نابببب يقبببو 
 ولببو  را احلبب هو شبب نمبب نعهموميبب  عمبب وال  لعلببماب تبب   ال لبب أوال   ع كببر أ  ي  األ 
 .الضر و   ل جراب

-62- 
فكبببروا بطبببرق ج يببب   لكيفيببب  اكتشبببك    واألمهبببك   فهببب  اآلاب   عبببك   راسببب  أقاببب 

 . روسهم  اكر ومنهجهم اليوم  مل  واكتسك  عك   القرا    مواه  أوال هم
-66- 

 اإل سك  و ُ ويك عال وف  األذ  قوال وك   وعمال  قوال عرو اخللق: ب   امل حسن
 .لم الك ي ط  ني ال صكحل سرير  طي  ال  الوج  طلق  اجلك   لني

 ))لقاخل اكسل ألاسنك اللهم(( 
-61- 

واهجببببم علبببب  كبببب    جلبببب  الانببببر العميببببق وأقببببتنمالعلببببم  اطلبببب  أز  وملالغبببب اي:  قببببك 
 .تقلي ال نم لل حىت احن  وماط   بني حمق وألمي   أسرارهك ألكتش   مشكل 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AC%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AC%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AC%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151393878220682
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=1151392944887442
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=1151392944887442
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86?source=feed_text&story_id=1151392944887442
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151392944887442
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151392944887442
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1151392944887442


-68- 
 وأ  جير  عل  ألسنتهم مبك يستضبك  بب  يف  احلق سلمنييلهم علمك  امل أ : هللا اس  

فمبببك أحوجنبببك  لمببب ومجبببع الك  والسبببال  ري أ  جيبببر  بعلمهبببم اخلبببو   سبببكل ظلمبببك  امل
 . ل ل

-69- 
  سبليم مبن األذ   قليب  السبو   ريا  صكح  ولي   واللوا  ل ات  وج ال هو:الصكحل

سبرير   صبكح و   صكح  تقو  ك  ّ احملصنك   وال يُ  يق  وال   خ رال يعكقر امل
 .اإل سك ي  يمابلق وامللت  

-11- 
 يهم لرضبك  البر  يفصبالحهم  وسبالم  قلبوهبم  وسبع هللا للمسبلمني يف ابرك: معكي  
 .استشعكرهم ابإلميك  الشكم  وأ ا   وإكمكل   وفرحهم برمضك   وليل   هنكر 

-17- 
  األخبببوا  إىلوالشبببوق   األوطبببك  إىلواحلنبببني   والعهببب   عنببب  الوعببب  الصببب ق: الوفبببك 

وو هببببم   وتفقبببب  أحببببواهلم  الشبببب ائ  وعببببوهنم يف  أفببببراحهم  وأتببببراحهم ومشببببكركتهم يف
 .ال ائم

-15- 
والتفكبر   واألعمبك   عواقب  األقبوا  مبن  ابإلحسك   واحل ر كر: ه   فع املوقكي ال
 .لعلهك ممك يالزمنك  الواقع ومصري  والت م  يف  األساك  والنتكئ  عرف مل

-14- 
  مبراقاب  التغ يب  رضواتق من املب  هنومن الفقر بتعلم امل  من اجله  مبواصل  العلم اتق

 .ومن الكس  ابلطموح  الع و إبع ا  القو  نمو   اخللق أبفض   ومن الشر

 



-13- 
حراس الوطن ال ين جيكهب و  بنفبوس رضبي   وهب  عليبك   لبتم  وأبنكئنك إلخوا نك حتي 

 . س ل  رعكيتهم  والوطن اللهمالوطن....  أبنك األجرين  و عك  
-12- 

  وتولبب  احلبب   ب اللبب  اخلببري شببنو  واأللفببك  امل  القببو  الطيبب   ُ : تولّببصببكحل ال النيبب 
 .وتور  اجلن   وتاين األسر  والص اق   العم  الصكحل ا  وتُ   وصفك  السرير 

-16- 
عقبو   عقلب  إىل وجيمبعرأي  أرا  العقبال    أ  يضي  إىل العكق حق  من: حكيم قك 

 هنتم مبنه  لعقولنك. لعلنك    ض الفر  رمبك  والعق الف  رمبك ز    فكلرأ   احلكمك 
-11- 

اخلبب ا   وجيلبب  احلببرا   ويشببع  الببنف  ابلشببر  وينبب   الثقبب   وياعبب   يغببرس :املكببر
 .والع ا  اإلمث الكآب   ويور   يول األص قك   ويراكم احملكسا   والرقكب   و 
-18- 

الب ين  ستشبكرينوامل  إان  عوذ ب  مبن إببرا  أهب  الشبر  ومبن مراكب  الانبو  اللهم
 .تشتع  الفنت بني األوطك ويانو  صروح احلرو   ك    يايتو  الت مري

-19- 
  حبر  يف الصب فهو ص   وإ  كك    صيا امل عل  حا  النف  يف كك   إذا: الص 

فهببو  ك   املبب عبن كببك وإ     فهبو كتمببك   عبب   بببوح يفالصب   كببك وإ     فهبو شببجكع 
 .فهو عف   شهو  عنالص   كك وإ     زه 

 



-81- 
وت فق   ك  مكك   يف مت امل مرا والع  للعيك  كثل امل ر هللا عل  اإلميك  وصو  امح وا
عليهبك  لنبك حبكفظاحملكفظك ... ربنك  ك   واجلكمعك  يف  من ك  االجتكهك  ريا اخل

 وأجعلنك من الشككرين.
-87- 

 اسببتغىوقبب  خببكطر مببن   اهل ايبب : راحبب  لبب  وتعبب  علبب  غببريك وهبب  عببني املشببكور 
 ريببقط فهبب   لشببور  عليبب  غضكضبب وعببكقال جمببراب  وال جتعبب  ا  فشببكور لاياببك  برأيبب 
 .نجك ال

-85- 
 جب    ينأسبع  وقب  يب  للعبك  اجل تالميب ال  ا إلعب كورا ابحملب شنو م ر األس اجلو
 .وبنك  اهلم  كأوال ه واكا م  عل ك رق نه مل ت امهمكال  عل ريصنيح بني كم أم

-84- 
هكومُ   عرفبببب : وليبببب  املالعمبببب  وابين العلببببو     العلببببم  وممنبببب  جتببببكر   ومسببببخرهك  ولبببب ِّ
  رقك  شببواألرضالسببمك   بببني ملببك ككشبب وهببو ال  ملعنويبب   واك يبب امل احلضببكرا ومنببت  

 .رابوغ
-83- 

األسبببواق  والسبببكحك  واحلببب ائق  والشكشبببك    يف غبببك ال ائ حببب اقابهلل مبببن األ أعبببوذ
 .كمرا و عوذ ابهلل من االست راج للمغ

-82- 
 وهكب اج يب ا   عمالوه  تنج      ويول  معرف  ج ي  عرف عل  امل يعتم :العم 
مراكببب   فببب ين  ويتواصببب  التطبببوير  والعمبببرا   العلبببو   وتببب  ا  تقنيببب  الصبببنكعك  تُابببى

 ! الان 

 



-86- 
معكملبب   والرتفببق يف  واحملك ثبب  عكملبب  امل : هببو سببهول  اال قيببك  للنببق  والتلطبب  يفاللببني
 .عنيفهمت   وع م هل ع رال تمكسوال  يف األخالق قصرينامل

-81- 
الن امب    لِّب وتُ   وتفبت  األمب  لسبعك   الب  يك  القلب    وجت  العق  غّي : تُ الرشو 
 .ك   واألوطاجملتمع  مروتُ   آلخر ل ك الشق ور وتُ   والكآب 

-88- 
  وجيمبببع األمبببوا   وجيفببب  عقبببوهلم  : حيشببب  طالبببب   وميبببأ عبببواطفهمالببب  يو  العبببكمل

والواقبببببع   الاشبببببر أتملبببببوا التبببببكري و   وجيبببببيو اجليبببببوو ليفتببببب  ابلبببببوطن  ويشبببببع  الفبببببنت
 .عكصرامل

-89- 
: البب   يلقبب   روسبب   وينصببر  ويببرتكهم جيولببو  علبب  العلمببك   وألببوا  الببرابين العببكمل
 .و  م فت يتنكقشو   ويقكر و   وال يسخرهم جل   م هي  وال ل عرف امل

-91- 
  منهوبببب قبببوهلموع نببب وط يف  و مكئببب  مسبببفوك  مهببب   أر كمواهببب  العبببري مقتولببب  يف مل
 .عالمهمإب

-97- 
وطكعب  الرهاب  مبن   فبإ  طكعب  احملاب  مبن الب اخ  رهاب  ال كعب احملا  أفض  مبن ط طكع 
 .ع ال ال هبك تكو ف رها ال كأم  احملا  كلق خ ع ال ل ا صكر  ال  اخلكرج

 



-95- 
 اجلع  : بغ النك قك 
  خري يف حكم إذا مل يكن ل  وال

  يك را إ  و بوا ر حتم  صف
   يف أمر إذا مل يكن ل خري وال

 أص راحكيم إذا مك أور  األمر 
-94- 

 :عرالش يف هلك األوائ   عكالفسك  مك  حمكرب  من
 . .الال  مل معشر القرا  اي  اي

 فس  ل إذا امل ل مك يصل  امل
 :يف قو  الشكعر ال ين واألموا  صور الفسك  يف ومن
 حيم  ال ئ  عنهك   الشك وراع 

 هلك ذائ   الرعكفكي  إذا  
-93- 

  واحلقببببببب  كببببببر امل مووسببببببيلته  يفسبببببب  النببببببكس إال النبببببببكس وهببببببب "عاببببببكس  ابببببببن: قببببببك 
واحل ر   وم ار  النكس  األص قك  واختيكر  ابهلل ابالستعك  والنجك  من      واالحنرا 

 ."العقل   وتكو  عوان  هلم عل   فس 
-92- 

العقببببب    وأتمببببب  القل  وسبببببالم البببببنف    ومسكحببببب رمضبببببك  بصبببببالح النيببببب    اسبببببتقا 
  األعمبببببك   واألقبببببوا  واقتبببببن  العفبببببو عبببببن التشبببببكحن  وعبببببن األمبببببوا   واصببببب ق يف

 .مع هللا والنكس عكمال واألفعك   وامل

 



-96- 
لبب   -:الثبب ث و اجلبب ثببوا    مبب  وم تلبب   -:اخبب ال وثببوا  فسببي     وراحبب ابب  وحم خ 
م يف البببب   ضببببك  إكببببرامه وا واألخبببب مببببك  واألع أرحببببك  ل و جبببب نمبببب هبببب ف رمببببك  وح
 ! زمننك

-91- 
 ني التببكجر الصبب وق مببع النايببني  والشببه ا   والصببكحل "عليبب  الصببال  والسببال :  قببك 

  "وحسن أولئ  رفيقك
جتببكر املسببلمني هببم البب ين  شببروا اإلسببال  يف شببرق آسببيك  ! فليبب  كبب  مهببكجر  ألببي 

  يتسم أبخالقهم.
-98- 

بنببببببور القببببببرآ    ابالستضببببببك  اإل سببببببك  ابلنقصببببببك   وعليبببببب  أ  مينبببببب   فسبببببب   ميببببببوج
 .ابلعلمك   ويواظ  عل  م ارس  العلم  ويتكبع سؤا  أه  الاصري  واالستعك  

-99- 
األرض إ بببب  أ بببب     وال أل فسببببنك  وال للمفسبببب ين يفألعبببب ائنكال جتعلنببببك فتنبببب   اللهببببم

 . برالقك ر امل
-711- 

  لتفكبري يفمث ا  مانيب  علب  االسبتعك   ابهلل ُمروض ب بنيب  عقال يب   إىل حيتبكج: االختال 
مث الوصببو    مث ممكرسبب  احلببوار  مث الت مبب  شببكل  مث حصببر امل  كيفيبب  اسببتقاك  احلبب  

 .توافق إىل
-717- 

تعرفبوا  "عن  يتمومك هنُ   ب  مرمتوتواصوا ابلعق  تعرفوا مك أُ   عن ربكم أعقلوا ":ملسو هيلع هللا ىلص قك 
 .ات مشس   وجمر  وتكوينق را  هللا من ه ا الكو  ابلتفكري يف مسوات   ونوم   



-715- 
: كيبب  عقلبب   قببكلوا: حنببن  بب كر عاك تبب   وأ بب  ملسو هيلع هللا ىلص فقببك   مببب ح عكببب  الصببنكب  ابلبب 

فرتفبببع   قبببك : إ  األمحبببق يصبببي  جبهلببب  أكثبببر مبببن فجبببور الفبببكجر  عقلببب  عبببن تسببب  
 )مستوح (.وهلمعل  ق ر عق ل رجك ا

-714- 
  لبببب  ظببببراي  عقال يبببب  لرفببببع مسببببتو  القبببب را  للفببببر  العببببري لتككم إىلالعببببر   حيتببببكج

 .وللجمكع   مقنع  للفر  أفككرا  رهبيئ  حمكي   تص  ولت ثري  عل  بع   ولتشكهب 
-713- 

  والقبب را  الفر يبب  حتبب  مظلبب  القببيم واهبب  كبب  وطببن هليئبب  حمكيبب   لتطببوير امل  حيتببكج
 .العملي   وأ  تكو  واقعي  تقنع اجلميع مكرس ولرتوض امل عرف  امل والكتسك 

-712- 
  وجيكلسببببو  أفببببرا    ورهببببم االجتمببببكع  أ  يتعرفببببوا علبببب  قضببببكاي اجلكمعبببب  و  أعضببببك 

ويصبببببب و  علبببببب    ويطرحببببببو  القضببببببكاي بطريقبببببب  أحك يبببببب  اجملببببببكل  ابلقببببببو  الطيبببببب 
 .األحبك  االجتمكعي   ويكثفو اهلفوا 

-716- 
 الت مب  الفكبر:  وغب ا  مكرسب  وامل مب  والع املعرفب العلبم:  وغب ا  العلبم العق :  غ ا 

 وفقببب  واجلببب    احلبببواراللسبببك :  وغببب ا العقبببال    جمبببكل التجبببكر :  وغببب ا والقبببرا    
 .بعضهك  ق 

-711- 
و عبوذ  مكرسب  وامل  والقب را   والعقال يب   والعم  ك  وامل  العلم سلمنيأرزق امل اللهم

 .واالتككلي   والتا ير  واجلمو  اكال  وع   امل  والطموح  ب  من فق ا  اهلم 



-718- 
  لكنبب  واجبب  علبب  احملكضببر نببك أمببر صببع  امل لطببال النببكس أو اإقنببك   إ : اإلقنببك 

 .والكلم  الاليغ   والتج ي  ال ائم  والثقكف  الواسع   وسايل  الني  الصك ق 
-719- 

ويكبببو    لالسبببتقاك  التكبببوين العقبببالين الراسببب  يف نه واملببب نطبببق ابمل يكبببو : االقتنبببك 
 .اإلحسكسوص ق   ع الفكر والتفكع  م  ومطكبق  العق   الرأ  حمككك  للواقع

-771- 
  منبب  شبب عببك   مكرسببتهك وألفتهببك يصببع  التخلبب  عنهببك  وكبب  ج يبب  خيُ  كبب :  التغيببري

  ببب الفبب تخلبب  فكببك  ال  فيتخيبب  النببكس عقاكتبب  وخمببكطر  أكثببر مببن سببهولت   وفكئ تبب 
 .ومتني  روي  وت إق ا  عقل  و  منه  نم

-777- 
ومببببن مل جيبببب  يبببب ه    أو صبببب يق م ينبببب  يانبببب  عببببن قريبببب  سببببكفرإذا  بببب   امل كببببك 

فهب    والتعلبيم  والتعلم  فكك  التنك    وك ل  الن   يقص  جممع الن    للمسج 
 . ارسوم  جمكل 

-775- 
وهبو يكشب  عبن   يتاصبر نيكشب  عبن أشبيك  ج يب   ملب هبوف اال كشبك  : السفر

 وأتمب   واألخبالق  عل  الصعك  ضويرو   وق رام عل  التنم  سكفرين أخالق امل
 .ومكوانت   الكو 



-774- 
الثقببب  للببب ا  عنببب  النبببكس  وتبببور  السبببعك    وتقبببو  علببب   تكسببب : عكملببب امل حسبببن

السمكح   والعفو  والني  الصكحل   والاشكش   ومص اقي  القو   والعم   وح  اخلري 
 .لآلخرين

-773- 
علبب   وتعمبب   حوهلببك تابب  الاشكشبب  نملبب شببكعرالعكطفبب  متنفبب   امل رقيقبب الرائبب  :  املببرأ 
منظمبببب   قكرئبببب  عكببببب    وال لوامبببب   والرمحبببب  ال هببببكز  لببببو  وا  واحملابببب   األلفبببب  اببببك موج

 .للوق 
-772- 

  والتعكمب   عمب  الوظيفب  واستصنك  التق  يف  ومراقا  هللا  ابل ين التلا : اإلميك 
 .وهو  النكس  وحمكرب  هو  النف   والص   والتجكوز  هلل ابلعفو واالحتسك 

-776- 
وحضببور   وابتسببكم  عنب  اللقببك   الغكيب  وصببالح يف  والطويب   النيبب  يف صبفك :اق الص 
 عنببب  اإل قطبببك  وعببب   عور ابلشببب واإلحسبببكس  قاببب  العتبببك  والتصبببكيف الشبببقك  عنببب  
 .النفور

-771- 
  والسبببؤا  عبببن األحبببوا   وتابببك   الببب اير   واحملاببب  ؤا سببب  وامل صبببكحا  امل ه :الصببب اق 

 .والفراق  واألمن عن  اهلفوا  نكساك  وج  امل  ألتراحوا  األفراح يف شكرك وامل
-778- 

  والتعببكهر بببني البب وجني  والببوال   والببو   الابب   يف التفببكيناحلبب  للبب وجني:  مكببوان 
والشببببعور   والكتمببببك  عببببن القراببببب   والتج يبببب  عنبببب  اللقببببك  البببب رفتني واحليببببك  خببببكرج 

 .ابألزم 



-779- 
وحبببب  اخلببببري   صببببكرح  وكثببببر  اللقببببك   واملبببببال أهبببب ا    التعببببكر احلبببب :  مكببببوان 

جممببببع العقال يبببب    ابببب احلببببوار  وتاببببك   الطرائبببب   واحمل وجكذبيبببب  السببببال   والصبببب ق يف
 .واألجر  والوج ا ي 

-751- 
ابألضببوا    فببنتمببع منشبب  يشبب و  وأتاببك  يتمببكيلو   ومغببى يصببر   واإلغببرا  يُ  سببكع 

إبب ا   فب ين  قب ا   واإلبب ومالعب  اتب  لأ فق ومطر  يصب ح لقكئب   ومجبكهري تصب
 العر  

-757- 
مسبببتنري   وقلبببوهبم مطمئنببب   وآمبببكهلم قصبببري   وقك عببب   وعلبببومهم  عقبببوهلماخلبببري:  علمبببك 

 .ف لسنتهم ج اب   و يكام طيا   خريا و متنوع   وأوقكام منظم  ي  ا و  علمك وياث
-755- 

الب    احلايب إال   راقب وال  هلبك طاي فال   لسع  حي  اهلو  كا   ق : أعري قك 
 .شقاللهم سلم من جتكوز الوسطي  يف الع  وترايق   رقيي فعن    شقف  ب 

-754- 
زارعببب   حجببب ! اللهبببم أ وكبببرو  فنبببرو  التفببب   فببب ينأب  حبببك  أطللببب     عيببب 
 إ سببببك  السببببلم لكبببب   رزقنببببكوأ  وخكرجيببببك   اخليببببك واحلببببرو   ومشببببعل  الفببببنت  الفرقببب 
 ل  ك  خري. وسخر

-753- 
 اخلكرجيبببببب  عواصببببببفهك  فإطفببببببك   مهبببببب  الببببببري  سببببببعو  كنببببببك يف آ  هللاابببببب  ع إ صببببببك 
 سبببكئر يف واألمهبببك  اآلاب   حففبببرّ   أزمببب  مبببن اجلكمعبببك  وكنبببك يف  مباك رتببب  وال اخليببب 

 .امل  



-752- 
عبببن  ؤال هبب أيبببن املببؤمنني بفضبب   عبببك   أمريكبببك  علبب النصبببر  إ روحبببكين إيببرا : يقببو 
كببب    وسبببف     العبببر  يف  مبببن القتببب  األشببب وإاثر  الفبببنت  سبببلمني امل أوطبببك تببب مري 
 مكك .

-756- 
مبأ األرض والسبمك   الظبكمل  األمبر قبكهرِ  انف ِ   رحك  إل    يف العا ص  : وق   قك 

 ....ع ااخلالئق  أحص  ق ر   الكو  مل يغ  عن مكك  خكلق  وجو ا
-751- 

واخلببروج   لصببرا وا  الفرقبب  إىلمببكزا  قكئبب  العببراق  كلك املبب إ شببي  مببن العببراق:  قببك 
 فهو رج  إيرا  وم مر األوطك .  عن العنصر العري

-758- 
وكبم خلفبوا   وكبم قهبروا مبن ضبعي   مبك  مبنفكبم هنابوا  ي  ك  الوي  أله  امل  الوي 
 شرهم. املسلمنيهللا بال   وق ّ  اللي  أخر  يف ظلو فلين روا  عك  امل  فسك  من

-759- 
يغلبب   و  خيفببق خفقببك  قلبب   و   أزا يبؤزشببيطك  الببنف  األمببكر  ابلشببر ب ملتق :الغضب 

ممبببك يبببور  اهلبببم  الككرثببب  مث اليببب   تفعببب و   اللسبببك  قبببو مث ي  البببوع  يُفقببب غليبببك وهبببو 
 والن ام  ال ائم .  الثقي 

-741- 
 يفوقبببكلوا هببب  سبببوا   اإلعبببراض  مبببنإ  عببب هك قبببو  عرضبببك  الكتببب : األثبببرياببببن  قبببك 
 محيم محيمك. فكرق إذامحكئم القلو   ه و  ككرمي  وحمال  فإ  هلك وجهك وسيمك  بيكض



-747- 
  هبببببك احملببببيطوالواقببببع  ت ايبببب   امل عرفبببب امل واسببببتيعك  والاصببببري   ابلاصببببر النظر:العقال يبببب 

وتولببب  معبببكر  ج يببب     والتجبببكر   فتجسببب  الصبببنكعك   العمببب  اجلبببك  وتتشبببك  يف
 وهك ا.

-745- 
ومعببك  حتبب  الكلمببك  هبب   األسببو  كخفببق الانببو  أو زأر   ألفببك : اإلعببال  عببن قببكلوا

 وجنوهنك.  معرك  حر  املت م  يخكهلكفُ  الغموض يف جكش وقلو    السيو 
-744- 

  اإلرا   اسببببت ام  اجلبببب  وحقيقبببب  عببببكي وعلببببو اهلمبببب  لطلبببب  امل  القلبببب  مسببببو: اإلرا  
 واإلتككلي .  واإلعراض عن التهكو  عرف  وتواص  العم  مع بنك  امل

-743- 
 عس . وأخر ( رص )امل أول  الص 

-742- 
ومببن  جمك ب  للصبوا    ب فإ يشبكورومل   بعقلب  جب فمبن أعُ   وطبيو   ب ق االسبتا ا 

 .واملالم   حصن من الن ام  شور وامل  حيكور كك  للتي  مقكر  ومل  ب  مشكل  مل أ
-746- 

ويكشببببببفو    األعمببببببكق يف يانببببببرو و فوسببببببهم عفيفبببببب    مقكصبببببب هم  ايلبببببب  املفكببببببرو 
 سبببببخرو  وال ي  حيرتمبببببو  يفرتقبببببو  وال  خيتلفبببببو  ويتنبببببكورو  و  يتجبببببك لو   اجملهبببببو 
 .يس لو وال  يضيئو   يشعلو  وال   يطفئو 



-741- 
 !!! خير  وبفق هك  الاي  بوجو هك يعمر كيك :  املرأ  

و ابع   ورايضب   واألوال   وهب  سبراج الايب   وجتمبع ال هبور  تنا  ال هبور زهر : املرأ 
 . الوب  و ا ينض احل  ال   ال 

-748- 
بشبرا يبرو  الب مك  سبكئل   والب مو  جكريب   والنسبك  ذاهلب   والنبكر حكرقب    أرحبم اللهم

 .شعلنيإهنك لعن  عل  امل  غر مكطر   واألفوا  فك صكئ والت مري ظكهر   وامل
-749- 

فتبق جتكربب   وزا  و  والطري  والاشر  والشجر زا  إميك ب   ومتبرس تعقلب   طر أتم  امل من
 .رضك رب  وان  رب   وخشع قلا   وصل  عمل   وتعكمل    وأ رك عظم  علم 

-731- 
  راام وقبالب اير  واخبتال  حكجبكام   سيو  الاشر  وتتكبعهم يف استنضكر: السفر

مكبببوان  احليبببك    قببب ميك  وحببب يثك  ومعرفببب  التنبببو  يف  وسبببكئل  ومقكر ببب  الواقبببع هببببم يف
 .كلهك

-737- 
 نهجب  وامل  فيج  أ  يتغبري الانبك  العقبالين  مه  رايح هوجك  يف عكصرامل اإل سك 

 .يقنع العق   وال خيكل  ال ين مع ق ر  االستناكط لظرو  الواقع كوالسلوك  مل
-735- 

فكك ب  أو  معرفب    وجممعهبك العقب : وهبو صبفن  خكليب   هللا مكوان  اإل راك خلق
 إىل هببب عقلببب  مبببن امل ابببينم اركببب  لي تثمرومثلببب  الطفببب   ويسببب  اللتهبببك هببب  األمسبببك   و 

 .ن الل

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1168057689887634
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1168057689887634


-734- 
فمببن راقبب  النببكس   وهببومهم  واكتبب  هبمومبب   وعيوببب   عببن عيببو  النببكس اعببرض

 .مكغ ك وم  س اوح ق ا ح وتلا  أحرق عقل   وقلا  
-733- 

أحبببب  وجهيبببب  فيبببب  اخلببببريا   واألبنيبببب  الشببببكخمك   والنعببببيم  عظببببيمذا  سببببور  حضببببكر 
وفقر  وسف   وحر   وتشبري      واألخر في  حرمك   وجه ك  والرفك   والعلم  وامل

 .طروق ائ  مت
-732- 

  هبب   إىل كحا رجبب  مثبب  فضبب  عقبب  يهبب   صبب  اكتسبب مببك(: ملسو هيلع هللا ىلصرسببو  هللا ) قببك 
بانبك   أمبروق    وال استقك   ين  حىت يكتم  عقل   ومك مت إميك  عا     وير   عن ر 

 .مالعل وار بسكئر م عق ال
-736- 

العقبببب    ر مطيبببب   ومطيبببب  املبببب شبببب  أيهببببك النببببكس إ  لكبببب   اي(: ملسو هيلع هللا ىلصرسببببو  هللا ) قببببك 
عقليب  متنب   وتفنب    إىلفهب    ومعرف  ابحلج  أفضبلكم عقبال الل  وأحسنكم  

 .احليك  هوطل  العلم  إ   وتا  
-731- 

فهببو   العكمبب  صببلن مصببلن  الفببر   وامل نيسببكعك  العمبب  هبب  سببكعك  التاببك   ببب إ ّ 
 أمك بببب بقبببب ر  النظببببكم   وحتبببب    كعليهببببك  وأيخبببب  األجببببر  بقبببب ره كسبببب يعمبببب  أبمك بببب  حمُ 

 .العكم 



-738- 
فكببر العببكملني  وعملهببم  ومنبب  أتبب   فهببو قصببور يف  رأيبب  قصببورا إلنببكز مؤسسبب  إذا

 مث  وحلب  اخلسببكر  لكثببري مببن الشببركك  ؤسسببك  امل مببنلكثببري  واال كمببكواجلمبو   
 .وطنال

-739- 
معرفتبببب  مببببن خببببال  اسببببتنطكق األحببببوا  و  وتبببب بر حتوالتبببب  سببببتقا  واقببببع امل استشببببرا 

 .واز   نم   حي عن مك وكي والسل واقعي  ال يقظ وال  احلكضر  ذل  ي عو لالستع ا 
-721- 

والتعقبب  مكببو  للنضببكر    لآلخببر    للنيببك   وعمببكر  لإلميببك   وعمببكر  عمببكر : العقبب 
 .عق ال ك بن فإىل مق احل نم ك ومنج خري لل  ووسيل  وبنك  األسر  للنفوس وصالح 

-727- 
: بنببك  للعلببم  وهك مبب  للجهبب   وهبب  الفكصبب  بببني اإل سببك   واحليببوا   وهبب  العقال يبب 

 .  يكال طالسملسالح لواحلكفظ  لرتاكم العلو   وا عرف  الفكعل  الستقاك  امل
-725- 

 يبببب تقو  علببب وهبببو قبببك ر   عوامببب  الضبببع  عنببب   إ  أرا  حمكربببب فبببر  قبببك ر علببب   كببب 
 ومالحقب   واحلوار للماب عني مكرس  وامل  والتعليم  النق  ابإلرا   وإكمك   الضع 

 . ي اجل
-724- 

ك  االجتمبكع  حمكرب  الره مث  والت ري  مع النف  عرف  امل ثكف وك اإلرا   الثق :  بنك 
 .لج ي مث تكرار التجرب  ل شكه  ال مينع أل   مشرتك مع امل  فكخلطك  ذاتيك



-723- 
  أو حركيببب  قوليببب والسبببيئ  وهببب  تكبببو   رفوضببب  قبببك ر علببب  تغيبببري العبببك ا  امل اإل سبببك 

مث تكرارهببببك مببببرا  أكثببببر كلمببببك عرضبببب    الا ايبببب  مكئبببب  مببببر  يف الابببب ي وذلبببب  بتكببببرار 
 .الق مي 

-722- 
واث يبببك:   و يببب  العاببك    واإلميبببك  والعمبب   ابلعلببم روحك يببب أوهلببك:  -السبببعك  :  مكببوان
 .واألقرا   وصالح األسر   واجلك  ك  ابمل خكرجي : واثلثك  واجلمك   ابلصن  ب  ي 

-726- 
بببببوح يسبببب  أغببببوار الببببنف  بببببني  هبببب  -:واحلببببوار  واحملك ثبببب   اللقببببك  تكببببرار -:التواصبببب 

 لثقببب  احلببب  مبببن أ ببب  احملك ثببب   ومعرفببب  الصبببكح  مبببع اوجيمبببع موجابببك   تواصبببلني امل
 .نفع وامل

-721- 
وجكئعب    ئسب  وقلوهبم حمرتق   و فوسبهم اي ها  حكر  وأحوا  أكثر العر  ملت األجوا 

 واحلرو   ائر .
 .((فنتال نم رجهموأخ  الص   والقو  أمننهمهومهم  و  فرج ))اللهم

-728- 
  والتفبكين لكب  عضبو واال  فك  تكثي  اجلهو   الوطن ممك يوج   عمكر : اجلكمعك 

  وتوليب هك  واسبتثمكر الب من حبىت ال يبرتك فراغبك  عرفب  فهم ق و  للمبنه   وتبراكم امل
 .وضع 



-729- 
وحضببببور العميبببب  البببب ائم  والاببببكق    كتابببب  وامل واألسببببتكذ  الطكلبببب  : كمعبببب اجل ضببببرورا 
 سبتج    وينبك  ابلنهبكر  ويابلليب  يسبهريتوسب  ابألعب ار  و  نفال ع ر مل  كمكليك 
 .عك ال آخروحمو الغيك   ال رجك 

-761- 
مث   وأفبرا    ابالقتصبك   واإلعبال     ولب   وشبعوب  الكو  يقو  علب  حبر  خفيب  إ 

إ  اإل سببك  ضبب  اإل سببك ي    آسبب  مببن يبب مر  وخيلبب  امل نتصببراحلببرو  ال مويبب   وامل
 .كوقيمه

-767- 
ومعرفبببب   اكشببببر  امل مكرسبببب وأجببببرا  وحيببببرص علبببب  املهللا عببببوان   يبببب عو: ثببببكيامل املوظبببب 

 .عقاك ال كوزويتج تهكو  امل نع عِرضاحمليط  ومتطلاكت   وعل  التفكين  واإلنكز  وي
-765- 

عملببب    ويكبببو  خابببريا يف مكرسببب  وامل عرفببب  يطبببور ذاتببب   ابمل الببب  القيبببك  :  املوظببب 
  لبببقق تهبببكو  ا  يطمبببئن  واملواإلبببب فاكإلنبببكز   طكقتببب  ككملببب   ويببب رك رقكبببب  ربببب    وياببب
 .ئي ك

-764- 
 مبب  وإ تعفببو عمببن ظل أ  مكببكر  األخببالق  مببن(: ملسو هيلع هللا ىلصرسببو  هللا ) قببك : التواصبب 

حكجبب   نببككمل تكببن ه ولببو   حرمبب نمبب وتعطبب  جببكر واعتبب    وتصبب  مببن قطعبب  
 .ر ف   وأج  وراح ك  وحت م رح فصل   ال اير  أّمك  ضروري 

-763- 
 ويب أل نبك  تمنبك  كب  ليلب   وال أكثبر ابلنبو  و ك  املبوهو كبر  لنبك  وسبكع و امل ٌكت 

 يعم . أو مل يتعلم أو يعلم نلل   مل مي   واليقظ  ع    ومو  األحيك   ائمك مل



-762- 
  واحلركبب   والسببمع  الكاببكر ابلنظببر مببنأمبب   وبعبب  الببوال  أكثببر  نبطبب الطفبب  يف يببتعلم

 يببببتعلموبعبببب  سببببنتني  اإلجكببببب  وكثببببر  األسببببئل   وال ملبببب  مببببن  العابببب  ابمل  أمبببب تفكعبببب و 
 .أبي  بصنا 

-766- 
فكبببم   الغبببري  علببب  أ  تكبببو  علببب   فسببب  أوال قاببب  شبببجكعت جيببب اإل سبببك :  شبببجكع 

  املبرض ماكشبر   ففيب  سبالم  معكجلب مهب هك ك قتلهك يف واألوىل  مح  هك ل من طويال
 .ال اي   عن ع وبُ 

-761- 
شبببجكع  اإل سبببك  علببب   معبببنهاحلكمبببك  عبببن شبببجكع  احلبببر  للغبببري  وغبببك   حتببب  
  وسبلم النبكس مبن التشبكحن  ك  طكرئ  لقض  عليهبك  عكجل فلو اب ر الفر  مل  مشككل 
 .والت ابر عوالتقكط

-768- 
غض   ملكذا  فس   يس  آخرين  ناآلخرين  إذا غض  م كسا ال ا  قا  حم حمكسا 

  والعملي    أعمكل  ال يني  مين  ويتفن  النق  يف
 !رحم وال أسر  ل سؤوليكت أ   م وه 

-769- 
وكثبر  السبؤا  مبع   والسبمك  شبكه   مث امل  كب  فبر   العقب  يف غري  التعق :  مكوان 
 .وها ومنو امل عكر  واهلم   وامل  للنظك  مه ا العق احمليط  وكك   الواقعمث   اإلجكب 



 -711- 
واإلببب ا   وأصببل  شبب   أمتنببك ابلعلببم  والتفببكين ابلعمبب   وأرزقهببم اإلنببكز   أرفببع اللهببم

 .واروكثر  السؤا   واحل مكرس  التفكري  وامل  شاكهبم  وشكبتهم  وأرزقهم ح
-717- 

والب   فضبلهم   وجو  الغريب   العقليب  وهم ميكثلو  غريهم يف  وعقال  حكمك  : يقك 
 .لعمرا اب كلتطكو عقوهلم ك فانو  وال هك   واحملك ث  عرف  هو تواص  بنك  امل

-715- 
واحلبببب ر واليقظبببب     متببببك  األعمببببك   وصببببالحهك إىلمببببك حتتببببكج  أحببببوجالببببوطن:  سببببفين 
محبك   أفبرا  والنقب  الانبك   وكب   اآلرا  مع الرخبك  والشب ائ   وتككمب   والتآزروالوال   

  .ل 
-714- 

هببك جمبكرا   يعمب اجملتمبع  ويعبرت  بضبررهك  ومبع ذلب   ي رك العك ا  السيئ  يف الفر 
  بب   ولبو عمب  بتغيبري إحب   العبك ا   مل يٌعاب  أحب  عقليب للمجتمع مبن غبري قنكعب  

 . يقت   ب
-713- 

ينكشبب  لبب   يبب ا يناغبب  أ  يٌقبب   للصببي ألو  النشبب   ابحلفببظ  مث ال  التعلببيم: الغبب اي
مضبببك   كوروحتببب   ليببب  البببوزار  تانببب االعتقبببك  مث  الفهبببم احلفبببظ  مث فكبتببب اؤ  نبببك  مع

 الرتبي  يف املكض  واحلكضر.
-712- 

وشبببجر   وال يببب رك معنكهبببك  مث   أ   : أ أمسبببك كنفبببظ    ميبببر مبرحلببب  احلفبببظ الطفببب 
اللسبك   وثبرو   طالقب ب الشبعورو  اك الشبعر  مث اإل ر و   ك ل  حفظ القرآ   هكيستوعا
 .و اللتهك  األلفك 



-716- 
 شببهوا ي  الرغاب  ال اتر  متيب  إىل  ميب  الغرائب  رِسب البنف  لعوامب  متعب     تُ  تتعبرض 

 .عقال ي وال  ابل عك  كحل رف    ت فعهك للمكلي   واتر  للتسلط أو الغض وأخر 
-711- 

إال  اطمئنبببك ويشبببعلهك الشبببيطك   وال  اال فعبببك   حركيببب   وتببب فعهك األهبببوا  إىل البببنف 
  رآخبببببر  وحمك ثببببب  األصبببببنك   وحببببب فكبببببرابلببببب كر  والرتيببببب   والت مببببب   والتنبببببو  ل

 .العواق 
-718- 

حسبببن األخبببالق ال يهببب   ألحسبببنهك إال أ ببب  واصبببر  أهببب ين أل اللهبببم ): ملسو هيلع هللا ىلص قبببك 
 )كعين سيئه

جلوا بب   والتايببني واالستشببكر    فببال ببب  مببن البب عك   وال علمبب   ال تغببرت بعقلبب  أذ 
 .مث القرار  األمور

-719- 
 عرفبببب  التبببب و  ابمل جيبببب  اجملببببكل   واحملك ثبببب   وحببببوار االجتمكعببببك  فببببكعال يف لتكببببو  
 يب و وأ   للنكضبرين  شكرك امل ست رجكو  طرح  يابحل ي   وأ  ي تست ثر... أالو 
 .يف ك  منهم ثق ال

-781- 
غبببكئر   واألشببببجكر  ا يببب   واجلابببك  عكليببب   والبببتال  جكريبببب    األو يببب  -قببب ميك: الببب ار 

حمبب قو   العببواي يف والعكشببقو  وح تلبب شببكر امل واألغنببك  تكسببو السببفوح  واإلببب  يف
 .يرقاو 



-787- 
 ابألفبببراح  وكبببم مبببن تبببر   يف ف ببب ممبببن ر    سبببيو  الاشبببر يف وكبببمسبببيو  جكرفببب    الببب  يك

 م بعضبببببهم  وينتظبببببر غبببببريه يغبببببرقاألتبببببراح  وكببببب  يعبببببو  يتشبببببا  ابلشبببببجر  واحلجبببببر  
 .كا   يف كإل سك ف

-785- 
يفقببب  أصبببنكب   وتضبببيق  فسببب   وياعببب  مسعببب   ويببب  و بصبببر   ويتسبببع خصبببر    الكابببري

  و ولببب   عاك تببب   وتسببباي  ربببب أ ينببب   ويببب و  حنينببب   وخبببري  يف ويكثبببر ويثقببب  صببب ر  
 .رآ  وق    مسج

-784- 
خلفبب  مببن يتببيم  وأرملبب  وسبب   وعيببو   امعبب   وكببم تركبب  مببن جببري   كببم:  احلببرو 

 وبكبب  ك أملبب أىن نمبب ممسكئبب  العقاببك   والنسببور  وكبب تتعببكو  حولبب  البب ائ   وحتببو  يف
 . مك

-783- 
صببببكحل البببب ين  والبببب  يك  البببب ا  ابلقببببرا   الببببي ت يبببب  اإلميببببك   وطلبببب  اهل ايبببب  ل حمكسببببا 

 . كروالتطهري ابلص ق   وال  لصل  الرحم ص واآلخر   والتق  من ك  ريا   و 
-782- 

والقبب   اي  اآل التببكري   والت مبب  يف را  وقبب  األمثببك   واحلكببم قببرا  احلكمبب :  منببكبع
 .الثقكيف والتنو   العصر حيك ومسري   االجتمكعي  وقرا   النظراي    ين القرا 

-786- 
للفر   يصل  اللسك   ويبراكم الفكبر  وهبو وسبيل   ور جممع احلضكر   فهو ضر  األ  

  والعلمببببببك  كتببببببك  ال الطنيسبببببب مهبببببب  ببببببب يتبببببب و و  كلبببببب ينف  العلمببببببك   واإلعالميببببببني
 .نت اي وامل



-781- 
  فبببِن بطبببر   وكالهببببك يابببين األخببببر كبببب واأل   مقبببرتان   فهمببببك األخببب  مبببن   الثقكفببب 

 ك  قبببب مهبببب كأل اب فبببب  ويكببببو  الفكببببر الشببببكم  ق وسببببع األفببببوي عرفبببب  فببببكأل   ي يبببب  ابمل
 .رالفك

-788- 
حت ق ب  قضي  أو مس ل  علمي  أو ظكهر  اجتمكعي   ال ب  من التعر  عل   عن مك

  هكأيبب وملببكذا  وكيبب  تراكمبب  وأضببن  واقعيبب  يقتهببك سببكئر جوا اهببك حببىت تصبب  حق
 ! أو حجاهك نظرامل

-789- 
  واحلقب   واحلسب   وسبلم غبو  ك  عا  سلم من الال السو  إل سك ا أ : الغ اي ير 
 مبنمبن الغضب   وجوارحب   سبلم  و األهبوا من إرا   الشر  وسلم عقل  من غلا    قلا
 " كأرزقنك قل   سليم اللهم " .... اآلاث

-791- 
وال ائبرين  وفيهبك  سبكفرين مفتوح  لأضبيك   وامل والصنكب  ملسو هيلع هللا ىلصبيو  الرسو   كك  
 .فووع رم  ح فللايو عموا أو شربوا  ولو كك وا قكتل  األقراب   ط إذا لأع ا  أمن 

-797- 
 قب والب مكر  وسبقوط اجلبك   و  و  من امل ؤمل امل ز النوا الغري يف مشكرك  -:املؤاسك 

     األموا   وعن  األمراض  إهنك التآل   والتعكط   وال عك   والنصين 
 .يف السرا  والضرا  إميك ي  قيم



-795- 
وكبببم مبببن مجيلببب    ابلببب عك   والصببب ق   والعببب    فكبببم مبببن غبببين أضبببن  فقبببريا كيببب الوق

أرملبب   وامببرأ وكببم مببن البب ائ  الاشببري  تتعببكو  حببو  مببري  يتهببكو     أضببن  ذابلبب 
 .ئس اب

-794- 
القبرارا  األسبري  اخلكطئب   والشبكئعك  أ  يتكبكث  احلبوار حبو  اجملتمبع   مبن: الوقكي 

 .كلقرارف  للش  والت ين فكل هك  نهج العق   وم فيتسع  عكم  ثقكف واإلعال  لتكو  
-793- 

أان  سبب ل  أ  توفببق مليكنببك  وجتعبب  لبب   ببورا  وتسببخر األمريكببك  لصببكحل عاببك   اللهببم
 وطننبببك ل ريالببب اير   وافبببت  هببببك أببببوا  اخلببب هللا  وببببال  احلبببرمني الشبببريفني  وابرك هللا يف

 .كوأمتن
-792- 

 طرو ولغببببريهم  فببببال يغضبببباو  وال يٌغِضبببباو  ألهنببببم يشبببب جيتناببببو  الغضبببب  هلببببم العقببببال 
لي خب وا  شبر  أو خبريمبن    الطكرئب املكبوان فيب ركو     األشيك   ويت ملو  ك  ج ئي

 .حسنهكأب
-796- 

 وا فجبببكر ألهنبببم يببب ركو  أ  الغضببب  تنبببور انر  وإشبببعك    لالببببتال يصببب و   العقبببال 
  فك فجببكر       وامببتال  أور   وتالحببق  ببا  قبب  والغضبب  ا فعببك   وا بب فك  وفقبب  ع

 .مصيا ف



-791- 
   والفكببببر ابلقلبببب   ككحلمبببب   والتهليبببب   والتسبببباي    ويكببببو  ابللسببببك  عاببببك    البببب كر

  والتفكبببببر ابلشبببببرائع  كو ببببب   وخملوقكتببببب  ال الببببب  علببببب  وجبببببو    وعظمتببببب   كبببببكلتفكر يف
 .عاك ا وال

-798- 
وال ل  ك  يصب   خلطر اجتنك  موطن ا التعق  بع  التوك   وتتمث  يف ولي  : احليط 
 .نكسوال قراب  احل ر من الع و  وم ارا  ال احليط و   لأمك  من أمواج ال  يك  سك اإل

-799- 
 كسب النايب   الك لعظبيماهلم   واإلق ا  عل  ال كر الشبري   والعمب  ا علو: الشهكم 

 .يم سل طرقب لمعكيل تفكينامل ري  ال نع عفي للمعرو   بال مصلن   وال
-511- 

والعلبم  والقبو   لإلميبك   ينبري واهلبُ    يستعني ابهلل لكب  أمبر نراب ي  مل منن : اهلٌ  
 ك تنميببببب  العقببببب   واكتشببببب عمببببب  وذلببببب فكضببببب  واخللبببببق ال كحل السبببببليم  والعمببببب  الصببببب

 .املواه 
-517- 

البب  و    مبنللبر   وضببيكف  لب   واقتب ا  برسبل   وتنقيبب  للقلب   وتطهبري  تلايب : احلب 
مسببببكو   وجت يبببب  إميببببك   وابتهببببك   بطببببوا أمبببب   وتواصبببب  طببببوا  أرضبببب    واجتمببببك 
 .كع بصو  مج

-515- 
السبر  والعلبن  وهبو متبآخ  مبع ال هب   ويعلبو  البنف  يف غبراي التجكوز مل ترك: الور 

 .ثق وي ي  ال لسك  اجلنك   وال  ك وي رمحن وي ي  اإلميك   ويرض  ال   ابإل سك
 



-514- 
والضببمري اللببوا   والت مبب  للعكقابب   فهببو جممببع  ميببك  لببم  وحصببك  اإلالع جممببع: الصبب ق

 ومن لب  هياب   صبكحا والوفبك  ابلعمب   ول  العقال ي   وشبجكع  البرأ   وشبهكم  البنف 
 .راب ي 

-513- 
فمببببك  ور  اببببكين وحتملبببب   فقكاببببك  وببببب ل  امل    املبببب زرعبببب  اجلكمعببببك  يف اململكبببب 

  منسوبيهك 
 .تسكمكواب ثك وحب وارا اجملتمع  وح   وحضورا يفم هنم عمال منكرا  يف هم

-512- 
تبببر  النوافببب  تضبببك   وتسبببمع أزيببب  العبببراب   و ببب ا  األمهبببك     العقبببو  صببباكحك بنبببك 
 . آبو   رسك وامل  رسو  أطفك   واتر  يغر و  ا تظكرا  واآلاب  يرقاو   وامل ك وبك

-516- 
رتاكم العلببم  وهبب  حببكف  لتطايببق ووسببيل  لبب عرفبب  الببوع   وتسببت ع  امل تولبب : األسببئل 

أسئل  طور  صنكع   وصبنع  حضبكر  بلسبك   ع العلم  وجتكرب   فكم ممكرس  است 
 .وعق  عقو  وعم  مسئو  ؤو س

-511- 
هبببكئ   وثبببور انفبببر  وأسببب  زائبببر  وقلببب  غكضببب   ومكبببر مبببككر   مجببب طريبببق  اجتنببب 

 شكمل  م   وشكئع  حمت    وثور  العك كوبركك  اثئر  وسي  هك ر  وتوج  طكرئ  وعرا
 .كحم ج و وشه



-518- 
واال فعك   والصب    واإلحسكس والشهوا    ائ  تفكو  الغر  يف عنوي الفروق امل تكثر

 نف  البب وجببك متكثبب  مل هبب والعقبب   ومواهبب  البب ا   ف مبب  والغضبب   وقبب را  الت 
 .عن  األفرا  عق وال

-519- 
يفكببرو  ابلنتيجبب    كلعقال عبب   فببفببر  مببن الاشببر يعمبب  أو ينبب فع أو ينف كبب :  النتيجبب 

 . سك مل عرضأو ت  ورمبك حيكت كل م خسريفكر  ف واإل تكج قا  العم   وكم من مل
-571- 

النتيجبب  يسببتثمر العقبب   والعقببال   ويبب فع البباال   وينمبب  اخللببق   يف التفكببري: النتيجبب 
 .طر خكويطفئ الغض   وياين الص   والرتي   واالعت ا   والوسطي   وحتج  امل

-577- 
فنجببب    خلبببري اإل سبببك   والقبببيم عكمببب   أمبببك اآل  تبببؤ   املكضبببي احلضبببكر   يف العقال يببب 

 ويببب مر  فهبببو يقبببويهم  هايببب  وامل ك يببب  العنصبببري   وامل كببب التسبببلط ابحلضبببكر  الببب   حتر 
 .ريهمغ

-575- 
احلضبكرا  للاشبر عكمب  البي تقبو   لّب  السيكسب  هلبك و  االعتال الراب ي  قا   ال ايان 

 .غريهك وشعو  ولشعاهك الضروراي  حليك  اإل سك ي   وحفظ  واخلري  ل  احلقع
-574- 

بببال  ك ومجببع املبب  والتجببكو  مببع األهببوا   الغرائبب  للوسببطي  جتببكوزالعقال يبب :  مبب مرا 
حبىت  والتبواز عبن االتب ا   عبرضفبال   خب را  والب مكر ابمل  واحلسب   والتعصب   قيم

 .ال يننر  بنك الطريق



-573- 
فهببو جيبب   القلبب   ويستنضببر العقبب   فهببو ركببن  العلببم اإلميببك  و  وسببيل : السببتمك ا
  اجملببكل  متعبب  هببوالفكببر  واحلببوار  و  ويفتببقوركببن األخببالق  وهببو يثببري العبب     عرفبب  امل
 .ن وا وال

-572- 
وكبببم يببب ر   وكك وكبببم ينشبببر سبببل  اجملتمبببع  كبببم يبببوفر اقتصبببك ا الفبببر  وتككملببب  يف صبببالح

 ومطورهبك متعكضب    ومصب اقي  سبكمي   فهبو قبو  أمب   وأيب اي   ي صالحك وعقال ي  اب
 . ائمال

-576- 
ويطفبئ  حلميمب  الكلمك  احلليم   واأل يسب   ويابين العالقبك  ا مناعالسرير :  صالح

 .ر النيك  الشرير   ويستمي  الناال   ويقو  للسعك    والسالم   وينك  رضك ال
-571- 

الصببن  وال راعبب  واجلكمعببك    ك أيببن أحببب  ات منبب  زمببنظهببر  احلمببرا  احلشببر و  الكببوروان
  ستعني ابلغري ! أال مي ا ي  الان  العلم    ينيستنقو  احملكسا  الوطني   ف أال

-578- 
العكمب    صبلن رجكال و سك   لي  عل  اهتمكم  ابمل اال تخكاب سج   يف تسجيل 

  وطكرئب  عكلقب  أمبور  عكجلب وشكه  عل  حضورك للقضبكاي الوطنيب   ومشبكرك  فكعلب  مل
 .توقع وم

-579- 
سببنكئ  مببكطر   وقوافبب  وافبب   تببرتا  ابخلببريا   وقلببو   وعقببو     أكثببر  عببم هللا مببك

هللا علب  اخلبري  وا عبو   كشبكرواوالشبر  ف  للخري   موي  كلهك جنو وخالاي  وشعريا  
 .شرال ج حل

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%83?source=feed_text&story_id=1171639319529471
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%83?source=feed_text&story_id=1171639319529471


-551- 
اجليبو   ويب مر  فبر ويُ  و  وت ر  من  العيب و  ل  القل ترجت أمر  ن يامل االستن ا 

 .راألج سانكوك صرو  احلاو   فلو أقمنك  ورا  للتوعي   وبرام  إعالمي   لوفران امل
-557- 

وبنك  للوطن  والفبر    ك  اجلك   وامل و وا  أجرين  وتطور يف  وسعك   عاك   : العم 
 .رق والاع  عن الفسك   وط واالحتسك  الرتبي   والتفكين   شرطوق و  صكحل  لكن ب

-555- 
وكبببم مبببن قببب   سبببع هم ويرفبببر  حوهلبببك األوال   واألحفبببك  تسبببع  هببببم  وتُ  يغبببر  : األ 

جنتبببببب  ورحببببببم هللا كبببببب   عوضببببببهم ابللقببببببك  يففعوضببببببهن  و  اكببببببر امل واببببببك طقبببببب  ابأل  مل
 .ك األمه

-554- 
طكلاببببك  وممكرسبببك للنيببببك  أو ابحثببببك  إ  الشببببعور ببببب    لنجببببكح الفببببر  ضببببرور : التخطبببيط

متببب رجك  وإ تكجبببك والت مببب  لكيفيتببب   والتلبببا  بببب  للعمببب  ٌيصبببل  البببوطن  ويابببين معرفببب  
 .عكليك

-553- 
وجهب  التنب اي   فهبو  تقب  يفخمكطر  وحت ق بب  األزمبك   و  اإل سك  يسا  يف إ 
 عمليببب  كببب   ومككبببب    وهللا حبببكفظ لببب  إذا عمببب  بق راتببب  اإل سبببك ي   والعقليببب   وال يف

 .ك  متفك ي
-552- 

البي ال تغمبر  سكمل وامل ملالطف  شخصيت  بق رات   وتنكم  إنكز   واب يفرض: اإل سك 
 .عقكبي و  المث الق  أوال  ار أو عن احلق  فكمل حلقالشخصي   وال متي  اب



-556- 
بصبببالح النيببب  لتوضبببي  احلقيقببب   ل بكببب  إ سبببك  يغبببر  منببب   فمبببك أفضببب حمبببيط: العببب ر

 كحوالعبب ر حيجبب  النجبب  ا  واخلبب كبب   ابلصبب ق ومببك أقانبب   إذا أمتطبب  اإل سببك  ال
 .وظ امل لغيك ويفس  

-551- 
  مببوج مببن النسببمك  االبتسببكمك  يف كمببع شببرحي  ج يبب   يظللهببك الببو   وتعلوهبب مسببر 
 نوعب أثبر  اجللسبك  امل مبكقبيم واقعيب   ف و غرياب  حب وطريفب  كيمب حبكبكاي  ح  ه تُ 

 للعق  !
-558- 

ويببؤمل القلببو   ويشببع  النفببوس  ويٌنسبب  الت مبب   واالستشببكر    األحقببك  يولبب   التنببكز 
 .لتواص ل واب ر وعف  أعظم أجر من حلم   ومكوالفرق    لقطيع  وخٌيل  ا واإليثكر 

-559- 
 وآتزر يف سبببببرا  امل كبببببكمت  وأجبببببر  ائبببببم  وحببببب  متابببببك    واشبببببرتاك يف  سبببببرت: اجلبببببوار

 متاببببك    وإهبببب ا األفببببراح  واألتببببراح   احملببببك اث   وحضببببور يف ومؤا سبببب  يف ضببببرا  امل
 .وسال   ائم

-541- 
السببر   كبب  زمببك   ومكببك   وأههببك حمكسببا  البب ا  يف  لكبب  إ سببك  يف ضببرور : الرقكببب 

مببن  وحكجبب  عمبب  للنببكس  ففيهببك صببالح العاببك    وال مببك هببو هلل  ومببك هببو والعلببن يف
 . ال ل

-547- 
ألمببوا  الببوطن  وأعمكلبب   ومراقابب  تنفيبب هك  ومسببرياك  علومببك امل تببوفريالوطنيبب :  الرقكببب 

 .لع  وع   اب رم  صك عقك شفكف   وأحكك  عك ل   و   أبمك   صك ق   و  اه



-545- 
و: الب   محلب  الرسب  لتغبري اجملتمعبك   وع   اإلذعك  لب  هب  من إطكر اجملتمع اخلروج

 .خمكلف  شرعي  أو عقلي  الب لنيك  ل اإل ار ونو   فكرو  وا طلق من  امل
-544- 

 خطكئ أب  يصكرح نم ص يق 
 .ك كرض يكس ل ملهكجي من ال

-543- 
وال   وال خشبي  أمبراض  يكو  بني األزواج  ببال رقيب   احوامل  واحل  الح امل الليكي

ببببروال تبببب بري للنكاببببك   فهبببب  ف    اضهتبببب  لأعببببر   ك مكواناببببك  وحتبببب يثه األزواج يف كي
 .وِعظم ش هنك ك و وامه

-542- 
يسببع  للمعببكو  وتكببو   نيتفببكىن للمعببكي  وتكببو  قك عبب  ملبب نمنببري  ملبب شببعل : الع ميبب 

 . وفت  مري وفقر  وسطو  وت  فنو   فكالتكك   مك  ب  التهكو  للهكوي  نسكقط  مل
-546- 

وممكرسبببتهك ليكبببو  كببب  فبببر  غنيبببك   وتببب رياهك مهبببكوتعل هبببن أجيكلنبببك حببب  امل أهلبببم اللهبببم
 واجملكعبك  ويكبو  التخلب   أوطبك  وطن   ويٌقو   ٌيضع  منتجك ال مستور ا خكسرا

 .ألزمك اب
-541- 

العبكمل  ويقطب   الب ور  ومبن يغبر  يف القصبور غبري الب ين يقاعبو  يف ميرحو  يف ال ين
 لكبببب   األفكببببكر غببببري مببببن طببببك  ابألحيببببك   وجببببك  الصببببنرا  وامسبببب اجلمببببك    أرقبببب 

  صي .

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1186778878015515
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85?source=feed_text&story_id=1186778878015515


-548- 
 قبو    افعب  شبعل  اهلمب  لب  فتكو يتفكىن للمعكي   نعكلي  غكلي  الثمن مل تكو  :اهلم 

 .واالحنرا التهكو    إىلب  اهلو   ك م نسكقط  مل وتكو خكص  
-549- 

هم  وال تقبكر  تتعر  علب  كبوامن النبكس  وأخابكرهم  وال أسبرارهم  وال تسب  أغبوار  ال
 .رعاك لئ النف  لنضا  ثق   ومل واجأم ل ع ع اطل لوف وأفعكهلم بني أقواهلم  

-531- 
 يمببببب  ابألقبببببوا  احلك واال اهبببببكرمببببببك حولببببب   والت مببببب  فيببببب    اإلحسبببببكس هببببب : اليقظببببب 

وفقبب ا  اليقظبب  هببو  سببتقا  وامل كضببر احل هجمببك  مببنواألعمببك  اجلليلبب   والتببوج  
 .صممالعم   وال

-537- 
  فكالسببتعك   ابهلل والبب كر  فببكحلر  شبب ي    فهجمبب   وحتفبب   حتضببر   اهلمببو  إذا
 عوالسبببببمر مببببب  والتنقببببب   واحملبببببكور   والتعهببببب  ابلببببب اير   األخبببببوا  م اعاببببب و  التنببببب   مث
 .را األق

-535- 
يرمببب   والغكضببب ي هبببر   عجببب وامل  واحلكقببب  خيبببن  شبببرق  ابلوجبببو  امل متبببوج: اجملبببكل 
 تواصبب وامل  يهمبب  نطببو وامل  ياتسببم  واحملبب  حلكسبب  يرتصبب وا  والراضبب  ير ببو  بشببرر

 .شكركي
-534- 

 إىلفلبب  أجببر  ولآلخببرين  لبب   هلل بشببر فكبب  عمبب    الشببكم   عمبب  مببن هللا اإلميببك 
 ر  ِّ  لِلِيِ  و مم  ببكيت  و حم  ي ببك    و ُ ُسببِك  ص بباليت  ِإ ي  قُبب    }والنببواه  األوامببر  تلايبب جك بب  
 أن ت .  كوم أ فقت  ومك   وسلوكيكت     لعمل  اليوم فكحتس  { الع كل ِمني  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=1186780288015374
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A9?source=feed_text&story_id=1186780288015374


-533- 
  ومببنه   وخمطببط  بنببك  فكببر اإلسببالم  ؤمترواملبب  العربيبب  البب و تسببتطيع جكمعبب   هبب 

 .تلف خم طرائقب  ي  وتاين حيك  ج م األلي واقعومنكذج لأم  ك  تنجو من ال
-532- 

  والفرقبببب   األمبببب  الضببببع  يرفببببع هللا عببببن أب   الضببببراع  أيبببب  احلجببببكج يرفعببببو   ليبببب 
  واإلنبببببكز  ويهببببب  لأمببببب  التعقببببب  واملتبببببآمرين  ن سبببببني وامل ككرين ويكببببب  أتثبببببري املببببب

 .يقظ وال
-536- 

  ايبب ككلسبباكئ  ال ه   الكثيفبب  عببكينوامل اجلميلبب  واألزهببكر   قرآ يبب  تفببي  ابأل ببوار آاي 
 ! وي  وأتم  فكر  ط  حضور عقو  فه  إىل  كلمك حنتهك ال تر  إال ذهاك

-531- 
 وسبع      عليم  حكيم  كلمك اسبت رجتهك اسبتخرج  ٌحلبال سن سبي  عقو  العلمك 

 للمجتمبع  ضبيئ م و إهنبم نب قيب  حيكض   نم وهنل     وقلو  صكفي   أبفككر قيك ي 
 .العق و 

-538- 
وتسبببتمي   فوسبببك     تنابببع مبببن  يببب  صبببكفي  تسبببتنوذ علببب  مشبببكعر مقالببب حك يببب قلبببو 
  وتطهرهببببك مببببن الشببببرور  فتسببببمو ابإل سببببك ي   وتشببببع بشكشبببب   تعلببببو ابلقببببيم  مبببب بر 
 .غروروال

-539- 
  مجببببك  وأ مجببببك   فهببب   ومعبببك  شببببريف   م هببببر بعابببكرا  رقيقبببب  ميكزجهبببك  غببببم لسبببك 

  وترسبي  للبو   ورضبك للاشبر   وإطفك  للغض  ووقكي  من التشكحن  وسعك   جمكل 
 وحج  للشر.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84?src=hash


-521- 
صبببكفي  مطهبببر   لبببو وق  وٌحلببب  أ يقببب   وبسبببمك   ولقبببك  واحتفبببك   احتفبببك  : العيببب 

 ولك  خري.  وسكعي  هلمك  والصل   وقكبل  للعفو  مغسول  عن األوضكر النفسي 
-527- 

 مبك  حيتقبر أيهبم أعظبم وزرا الب  يب ر  مبك  ل  من طعبك  يٌق  الضي  مك  يستنقر ال
 .اكلغ وامل  التكل ضي املٌ  وجيتن   عن   أ  يق م  مكيٌق   ل  أو ال   حيتقر 

-525- 
يالحبببق  فبببكلفر   فبببإذا ا غبببرس حببب  اخلبببري  هببب  صبببالح للفبببر  ذاتببب   حببب  اخلبببري تربيببب 
 لنبكسل أصبل ومبيال وجب ا يك ل  وحابك  وكرهبك لبأذ   منهجك ذهنيبك  فياتين ل  مضك  
 ول .

-524- 
فكب  مبك خشب    وممكرسبت   فه  حمف   للتعلم عرف  وامل  من أك   واع  العلم اخلشي 

 {.عاك   العلمك ُ  نم هللا   ش خي كمن  } إمن للمنجيك و   ل  تعلمالعكق  األمر 
-523- 

  والتنفيبب  للخببري عرفبب  امل حتصبب فكلصببنا  لأخيببكر   وتاببين الشببر  تاببين اخلببري الصببنا 
 .شرال ت راجواس  األشرار حتص  اجلمو  العقالينوصنا   التجكر  ومثر   واحلكم 

-522- 
  وأ ببب  تككبببب  ر  وجبببن منتشببب  مناثببب  مالئكببب : ضواألر   فيمبببك ببببني السبببمك  التفكبببري

 والفضك  شعك  مملؤ  ابجملهو .  وتطري  ت   متفكوات  وفوق   وحيوا   و  اجملهر



-526- 
قببببك  لبببب :     سببببٌ طلققببببك : للقكضبببب  زوجببببك أ : يتبببب اولو العقال يبببب  ال وجيبببب   سببببرا 

وبنبببك   بريالتببب  فببب ين  فهببب  تصبببرف  و ينبببك  قبببك : رحبببب   سببب حكم بنصببب  راتاببب  هلبببك
 !ستقا  امل

-521- 
وتابببببك     ابحلبببببوار ثقفبببببنيتفكعببببب  فيهبببببك الشببببباك  مبببببع امل  مجعببببب  ببببببني ثقكفبببببك  سبببببهر 

  وو   وحبببب   وتعببببكر   وثقكفبببب  ك  مببببن بسببببم هببببكفكببببم في  احلكببببكاي  ككلنسببببمك 
 . ماطن وعقال ي 

-852- 
كلهبببك    واألرض مملبببؤ   والانبببكر مملبببؤ   واهلبببوا  مملبببؤ  فكلسبببمك  مملبببؤ  خكليبببك  فضبببك  ال

 .املق ر  براخلكلق امل فسانك  والغرائ    واإل سك  ابخلواطر  وغرائ   بعجكئ 
-529- 

وعواصببب   ابلطايعببب  ورايح التببب ثر   والعلبببم عرفببب  فبببرايح امل  مهببب  البببري  يف اإل سبببك 
 .واح احلكفظ ال فكهلل  فتاغ   والكوار   رض األمراضوعوا الاشر  ض الاشر 

-561- 
واأل     وحفبببظ اللغببب   وقبببرا   التبببكري  ابلعلبببو  واإلحببببكر   القبببرآ  اسبببتيعك :احلكيم

 .و والق رأ  اإلصكب  ابل  ر وق الواقع ثقكف   اسع والتاصر ومعرف  أحوا  اجملتمع و 
-567- 

يعكقببببب  علببببب  حمكربببببب  األ اي   كهللفببببب  كألمريكببببب واالحنسبببببكر  لروسبببببيك االمتببببب ا  أضبببببن 
 .ميعاجل نم سوراي  أله ك النج ر أب اللهم  وخ ال  احلق واحللفك   الراب ي 



-565- 
نك ابلنعم اللهم))   ال تست رج 
 ابلنقم  تفكجئنك وال
  ع    لأمم جتعلنك وال

   األمل والسقم وارفع
 علينك بفضل  ف    أه  الكر (( ! وُج 

-564- 
 تكبعبب  وامل  ومتب   ابحلمكسبب   الفببر   فعفتبب  العقبب  للتاصببر الب ائم تٌِفبّت هبب ا : األ بنبك 

 فت فع للعم  بق را  ال متنكهي  وحت   ال ُيص . واه  وامل واال فعك فيلتنم العق  
-563- 

ومببن أهببم  هلببك  حكضببن    األسببر ُ  تكببو ُ   مهمبب  كبب    الغببكاي  السببكمي  لأطفببك  بنببك 
  تقبببب ح أهبببب افهك الببببي النموذجيبببب والرتكيابببب    والتعكو يبببب   يبببب احلواضببببن القببببيم االجتمكع

 من اجملتمع. وثقكفتهك
-562- 

 والطمببوح  ابلتجرببب  واملعرفبب  والن اهبب    ابلتفببكين والعمبب   العقبب  ابلعلببم اقببرتا  أمجبب  مببك
 .ص ابل واهلو   ابلسمع والوع  ابلاصر والتاصر   بتواص  اإلنكز

-566- 
ببب   تعنيفنسبب  فلببم ياببق إال إايك  وتواصبب  الفتبب   ببب  عني سببتمببك  كبب     ُع   ض بب اللهببم
 .منهم إل قكذل كإمن  عليهم   عو  ال ك عل  الش ك  القو  ال آتل عل  



-561- 
وأحفبببظ   وأعببب ا  الببب ين رجفني املببب ك وإرجببب  أمبببن ببببال ان مبببن كيببب  الككئببب ين اللهبببم
 قبو وال  حبو ال   الصبم الفبر   األحب واحب ال إ ب   وأبر  لنك خبريا  وا صرهم  جنو ان
 . إال ب

-568- 
 " قبببببال الع عقببببب وإ  كبببببك وا أ  اجملبببببك ني أجبببببن يعبببببو و  إىل ثالثببببب هبببببكرو :  ببببببن سبببببه 

 ."سكرا وال  غريا وال  الغضاك 
-569- 

وٌأجبببكل  أقوامبببك   وأضبببع جاهبببي هلل  سببباي  هللا أ  أسبببري يف لبببوالعمبببر العبببك  :  قبببك 
 .   م  ق و أ  أك  أاب مل  ينتقو  أطكي  التمر كمك  احل ي    ينتقو  أطكي

-511- 
فسبيكو  أرات  القبك   السبكبقني   معتب   التكري  أهنك أخرج  كب هلكالي سج   سوراي

صبخر  تبتنطم  وص هم العقال ي  هلم ساي  للخروج من املآزق  والقو  ق و  لالحقني
 عليهك املعكو .

-517- 
  ومببببن أٌعطبببب  مل مينببببع القاببببو أٌعطبببب  التوببببب   ومببببن  يبببب  امل نببببعأٌعطبببب  الشببببكر مل ميُ  مببببن
 ’’. لنكهاهك  ري’’مل يع   الصوا   شور أٌعط  امل ومن  مل مٌينع اخلري ستخكر اال

-515- 
 سببكئروجيكلسببو    خيببكرهم يهمشببو  وال  ويقبب رو  كاببكرهم  يسببتمعو  لعلمببكئهم قببو 

 مهبببو  احلكضبببر  تبببواز ل والفكعببب للخبببري  املبببك   تككمببب  هبببم اجملتمبببع امل ؤال فهببب أجيبببكهلم 
 للمستقا . الانك 



-514- 
وحمكرببب   الفببر    والتببوفري  واالسببتقرار والوحبب     واليقظبب  لأمببن  أحوجنببك للبب عك  مببك

 والتعص .  وجمكه   ال ا   والن اه  وتربيتهك   واألمك   العملي  الشكئعك  
-513- 

  فبببب ابلنظك واإلعجببببك   واإلاثر  ابلابببب   والتنببببك  عكتابببب  ال ابمل ابالعتبببب ار  التصببببكيف
 .كرواألفك وا  األح تغيريب والتج ي   واألانق   والتعطر

-512- 
  واالقبببببرتا  فرحبببببك  والنظبببببر  الراضبببببي  اجلكذبببببب  بببببب وا  االبتسبببببكم    والتنبببببك  التبببببوا  

 .كوالتنكز  م اح  وابلتالحق مرحك  والطرائ   اعا  ابمل
-516- 

الوقبببو   وهببب   اهبببكوحتا  وتنمببب  التخصصبببك   حوهلبببك عبببريفالبببرتاكم امل تابببين: األهببب ا 
وإ راك عوامبببب    تلبببب  األهبببب ا  كببببوان هبببببك سببببك  مل كململو فبببب  نببببكح العمبببب  سببببري مل

 نكحهك.
-511- 

  والفالسببف   وحيببكض العلمببك   لإل سببك  وبرهببك  لإلميببك   مصبب رابألكببوا :  التفكببري
واحلسبي    وائيب  واهل  هنيب  ال يف  والكابري ري والصبغ تنبرك وامل  السبككن يففكإلعجكز 

 .ل اتي  كلهك إهلك وا
-518- 

وخمبب و :   وخببك    ومبب كو  وآكبب  ومعتبب     ومشببهو   وعبب   شببكه  إ سببك :  كبب 
  وميبو   وحييبك  ويرهب  ن وأيمب  ويكبر  وحيب    ويسبع   ويشق   وميرض ويشف  

 .ككب  م يف وفه



-519- 
جبكمع  وهبو  وحنميهك مبب   مبن هللا  الي بنينكهك ومظلتنك  األ  الي ترضعنك هو: الوطن
 كعاتنك.  وقال ت  و يننك   لغتنك ومنا  وقيك تنك   ورم  رايتنك  مشلنك

-581- 
وأ شببب    وبببب  الككئنبببك   وسبببري التيبببكرا   وخلبببق اجملبببرا   الببب   رفبببع السبببموا  مبببن

 اخلبببكلق هللا  هبببوواحليبببك     وأجلبببم السببباك   وزر  الشبببجرا  سبببخرا  السبببنكئ  امل
 .املق رو  امل بر و 

-587- 
  حمبببيط مبببن مكبببوان  األعمبببك  يقطببب  منهبببك حبسببب  قبببو  ع ميتببب  يغبببوص يف اإل سبببك 
وهنببببك مكمببببن  إنببببكز  أعمكلبببب  غبببب ر  كثببببر   وكلمببببك واصببببل  وت  وتنببببو  معكرفبببب   وق راتبببب 
 التفكو .

-585- 
والسبببببع    صبببببنا  الكتبببببك  وامتببببب ا   الكبببببو  لببببب اي   اإلميبببببك  يف التفكبببببري: العقال يببببب 
 .وسلوك   تقلاك  الاشر يف والصمو  هينهك وبرا  الفكري  التيكرا  وس   للمؤمترا 

-584- 
  ومجببببك  الايببببك   القببببرآ  وقببببرا    عببببن األكببببوا  لإلفصببببكحاإل سببببك   خكصببببي : اللسببببك 

  احلنببببك  ورسببببو   األذهببببك  مببببك يف ومصببببور علومببببك  امل ووسببببيل  را  وكشبببب  القبببب 
 .وج ا وال

-583- 
وصببن      الببرمحنملكببو  والت مبب  يف  وسببعك   البب واج  الشبباك  صببنا العمببر:  رايض
 .وا األخ ومسكمر   القرين  أو األقرا  معوالسفر   واألب ا   النفوس



-582- 
وصبالح   وفكبر  وهبم خمبكز  معرفب  ك  يتخطفهم النسبي تقكع ينامل فكرينمن امل كثري
 .ستقا وامل  تستمطر جتكرهبم للنكضر راك استقطكهبم مل فه  إىل  وروي   طوي 

-586- 
 خببكطر وامل  وببب  يتقبب  اإل سببك  الشببيطك   ببب  تٌبب رك عظمبب  هللاخملببوق  أفضبب : العقبب 
 .واحلضكرا وتٌاى احليك    وب  يٌ ار  الاشر  ويكس  اجلك   فيعلو  العلم ص وب  حيٌ 

-581- 
  فتثبببري اإلحسبببكس  معك قببب  البببنف  ويببب فعهك إىل ي  يرصببب  اخلبببواطر الشبببهوا  الشبببيطك 

 . وتغل  عل  العق  ك حىت تتمكنويوسوس هب  ويستمرئ اإل سك  األحال  حوهلك
-588- 

وبببني  بيببين مببك  وأصببل   وأٌعمببر  وبينبب  عببكمرا  مببك بيببين جعبب أ لبب امل مكلبب  اي اللهببم
 اي ذا الفضب  العظببيم... ايوسبخرهم للصببف  عبين...   وعبنهم  وأصبف  عببين ني العبكمل
 .  ين  عل ليثا  ق قلو ال مقل 

-589- 
والقبيم   العقو  الرا عبك و  طهرا  امل ب ا ككوامل غراي  مرس  الشهوا  امل سانك 

 .كطئك واخل  تقلاك  بني الصكحلك  فكإل سك  يف  والقلو  الوجال   الصكرخك 



-591- 
 مبب لو  وغببري   فهببو البب   حيببكر  كبب  ج يبب   اإلببب ا  مببرض: االجتمببكع  اإلحاببكط

 .عقال ال مث الاسطك  فإرجك  اجملتمع من اجلهك  يثري   ولو مل خيكل  ال ين والعق 
-597- 

 ومطكبقبب   الغببري واحببرتا   اخلببري للجميببع ومصبب اقي   هلل... ال للمصببلن  احلبب : الثقبب 
 .شرال نوع  ابحلق شور ابلو  وامل والتعكط    ال وقي والصراح   الظكهر للاكطن

-595- 
أذكببر قبببط أ بببين عكتاببب  أحبب ا   أتبببرك النبببكس علببب  سببجيتهم  مبببن أحسبببن أحسبببن   ال

  ولعلكببم  قتبب   لعلبب )) ...رامبب عنبب  بك  تبب   وإ  كررهببك رحلببإليبب   ومببن أسببك  ع ر 
 وق  عكتا  فلم أوفق ولكين أترك األبوا  قكبل  للتآخ ((.

-594- 
 رغاببك ال نمبب الضببيك  احليببك   إذا ابتعبب  عببن األهببوا   واال فعببك   وخبب هببو: االخببتال 

 وا أببببب وفببببت  وتنببببكو  القضببببكاي املفيبببب    ومحبببب  ال اهببببني الصببببكئا   تسببببلط  امل تعكليبببب امل
 .لمالع ل لط التنفي و  عكر  امل

-593- 
  فتجببيو الغببكاي   وطغيببك  الببنف  الطكمعبب  السببتنواذ األهببوا   األان تعببكي: الطمببع

 واخل م .  ابللسك  مكرا وامل  وتنكش  أبلوا  اإلغرا   وتتجكوز الوسطي 
-592- 

    تعببب  ابلعقببب فتكبببو  الاهجببب  اتر  احلببب  غكيببب  أو واقعببب  سبببكر  تٌثبببري  حتقيبببق: الفبببرح
 والتا ير.  السلوك فتهو  للخط  يف  واتر  امو العق   فتنجو من ال ل 



-596- 
وال  ك  املبب مجببعوال   للجببك  يهبب  وأجببر ب بشببرط أ  ال  وحممبب    ضببرور  : الببوعظ

 . والفرق  وخٌيطئ إذا  عك للتن    للمتاع  وم ل  ففي  فتن  للواعظ  مجع األتاك 
-591- 

مببن   يبب ومل ك  مببن املبب  يبب إذا وظبب  العلببم مل  طكلبب  للسببلط  لببم إىلطكلبب  الع يتنببو 
 وتككثر العكم  حول . نع  وامل  وللتسلط االجتمكعي   ن ل وامل كك   امل

-598- 
 علبببب  ليهببببو وعببببري جبببببرح انز  منبببب  سببببتني عكمببببك مببببن جببببور ا  كبببب  مسببببلم  مصببببك 
أقصبك  كب   إىل ك أقصبفك  شهي  أو جري  يئن ل  العكمل اإلسالم  من  نيني الفلسطي
 يو .

-599- 
وإمنببببك   وال خمكلفبببب  شببببرعي   بببببال صبببب ا  قضببببيك حتببببو  لفكببببر  إىل جحيتببببك  عببببريال العببببكمل
 .أشغلتنكوفرق   ك وكف  صراع مكوانت  من سكئر  للسال واقعي   و راسك   بفلسف 

-411- 
فببببكخلو  مببببن   وجبببب  العمبببب  يف والرجببببك  متالزمببببك  أيخبببب ا  ابإل سببببك  إىل اخلببببو  
 وإىل  مينبببع مبببن ال لببب  واخلبببو   والرجبببك  يببب فع لأمببب  والعمببب    فع لليببب سالفشببب  يببب
 .احل ر

-417- 
  واخلبري الكثبري  واألجبر البوفري حل والعمب  الصبك  القو  الطيب  كمول نك سخر ل اللهم

 ك   ا .  نوالشفك  م  ك  بال   نوالوقكي  م  وقاو  ال عك   وصل  األقراب 



-415- 
ولبببيكن علمببب    قكئببب  لعملببب  وأتملببب   وفكبببرك  لعملببب النيببب  الصبببكحل   ابببع  لبببتكن

 وأختمب   ابلع   زك و   عمل  اجتهك ك لا   وأ   ك معه جكومتمكز  ملمكرست  معكض ا 
 .إلب ا اب

-414- 
  وتضببببك   حببببب  الصببببنكع   هايبببب  وجسبببب وا امل اإلسببببالم  العببببكمل  العلمببببك  يف تكببببكثر

متببببكزج العلببببم  إىلفهبببب     تاببببع طببببرائقهم زلنببببك كومبببب والوقبببب    الصبببب ق  علبببب فكعتمبببب وا 
 ! ابلعم 

-413- 
  وتبب بري  ملببك لكسبب  ا املعرفبب و   ومكوانتبب   وقواببك للعقبب  وامتالكهببك  عرفبب  امل كثكفبب 

هلك خيل  البنق    تمل وضع  ال  الاشري  للفر  م القي يرفع  وللمواه  واكتشكفهك
 احليك . وقلق

-412- 
إذا  مكرسببب فكثكفبب  امل  قطاببك اإلنببكزوهببك   والعقال يبب  واهبب  تفببت  أبببوا  امل املمكرسبب 
 إ ار  احليك . عل  اوالعق  قك ر   ما ع  واه جتع  امل عرف ابمل اقرت  

-416- 
 كلهببك يف  علومكتيبب علبب  عقليبب  األطفببك  مببن اجتكهببك  األبببو  أو األقببرا  أو امل التنببكف 

 والتمكزج أفض .  إ ثيك  متوج ابلطف  متاكري  عل  صنيف  عقل 
-411- 

  الشببيطك  يبب عمهمفبب عك  الشببر   وبببني التمببر  عليهببك ثنكئيبب  بشببري  القببيمبببني  التنببكز 
 مو ائبب  فكلصببرا  قببكئم الشببر  أفسبب ليصببلنوا مببك  صببلنو وامل الرسبب  ويظهببر   واهلببو 

 حيمل  ك  فر .



-418- 
  وفصبكح  اللسببك   وخلجبك  البنف   ففيب  معرفب  احليبك   األ   ضبرور  فر يب  معرفب 

  ابألشبببببعكر واملتعببببب   واأل ببببب     واجلببببب  واإلفهبببببك   العلبببببو  ووسبببببيل   وقببببب ر  الايبببببك 
 واحلككاي .

-419- 
والكتب    وإميبك  بسبكئر الرسب   العقي   مع األ اي  الراب ي  يف متكث اإلسال :  وسطي 

 .كشورا ع ك وصي  وحاهم  والصال  عليهم  ومعج اام  السمكوي 
-471- 

وغبب ا   للتعلبيم وقكعب    للبرمحن  رضبكو  للقبرآ  حفبظ  ألهنمبك مقبرتان والفهبم:  احلفبظ
 .  الك ك تهموأم  وهك وظيف  اآلاب   ومرا  اللسك   ال كك  ومنميك   العقو 

-477- 
 وهبب  العببكي والطمببوح   التفكببري اسببتمراري حتمبب   ب اتبب  الفببر سببفين  يقو هببك  التفببوق
     ابلتجربب جلوا ب  متعب  ت  يب امل مكرسب ق راتب  ابمل شب تك هب و    ايلب  أهب افك حُتقق
 .عرف وامل

-475- 
  وقنكعببب  برضبببك  وبببب   بسبببخك   ايلببب  وأفعبببك   يببب   وخصبببك  مح  سبببليم  طويببب : اخلبببري

فهبو ككلعسب  فيب  منبكفع    مث خللقب   وحب  هلل  وجبك   ائبم إشراق و   وسعك   للنفوس
 .ثري ك

-474- 
هبببب    وزار  للنسبببب  واألظغببببك   للشببببيطك  مصببببكح : والغببببري البببب ا   يبببب مر: الشببببر

 قي  شب و ف  ين وقل  ح    فكلشر  ا   فني  والان  عن النقصك   األفعك  راقا م
 .لي ج آب وك



-473- 
  ومعلومكتببببب   وتقيبببببيم اإل سبببببك  ل اتببببب  عرفببببب  وبنبببببك  امل   ائمببببب  للفكبببببر إاثر : االختابببببكر
 .ور وتط  رات  وق عرفي  مكوانت  امل ر ول  ياين الف  للتنكف  لالستع ا 

-472- 
  والطمببوح  وبببني الرغابب   وبببني الضببع   بببني مكببوان  القببو  املقكر بب : البب ايت التقيببيم
 .مهرهك غكي عكيفكمل  فهو  عو  للجك  السكم  اكال  وع   امل  والتهكو 

-476- 
 عرفببب  امل يسبببت رج والتنببب    وآمكلببب    تببب وموجبببو ا  ببببني اإل سبببك  صبببرا  -:التنببب  
  وهو ساي  العلمك   بال أيس كول  احملتلو  حمكول  وهو  واألعمك  اجل ي    والق را 

 .كتشفنيوامل
-471- 

هلبك  أب  الكثبريمث الفرق  البي أوهب    والعنصري   هاي  امل  تيج  -اإلسالم : االبتال 
 .كروال م   وفتن  أبوا  الت خ  اخلكرج  ف وق   احلرو   والقو   ال عكم 

-478- 
ولكبببن   إهنببك تتصببكر   والعنصببري  ايبب   هوالِفبببرق امل  بببني واقببع الِفببرق الرايضببي  مقكر بب 

 ف يهمك أعق .  فتتقكت  امل هاي  أمك   وتسف  ال مك   تتنكر  ملالرايضي  
-479- 

 أمبرهم ه  هم واعو  أبه ا  من ي بر  وأتاكعهم   واالجتكهك   اه  امل أصنك 
 !والسلم  وال هك   ابلت م  والسف  أو   وه  حتقيق األه ا  ابحلر 

 {. أصل ان ل} اللهم أه 



-451- 
كببببر   علبببب وذكببببراييت   وحنيببببين  وو    وقلببببي هلببببك عضببببي   تر ببببو إليبببب  عيببببين: ع يبببب  
  وإخببببك  صببببكفيك مببببن كبببب  شببببني أتلفببب  إليبببب  كبببب  حببببني مستنضببببرا األ بببب   السبببننيِ 

 .لوفك وا لقك  وال
-457- 

مبك    وال يتنكسبكك ينسبكك وهبو ال   ومشبكركت  احلب ي   مب اكرت  حيب  -:األ ي 
 وعببني مشببتكق  و فسبب    وقلابب  رحبب   عجبب  وحمكسببن   رطبب  ولسببك    عبب    و ِ 

 .واق ت الفرح
-455- 

 .وإحسكس   جتر  هلك أبرجل  واملرأ   تسع  ل  املك : رأ وامل املك  
واملبببك  واملبببرأ   وقلابب  علببب  مكلببب   وذعلبب  عقلببب   وهببب  تسببتن ذيسبببتنو  هبببو: املببك 

 .عك  م فتن الشقك  وهم موطن احل  وال مص ر همواألوال : 
-454- 

 شبت  وكب  مبك ا  وأ ب  صبكم  صبكبر  مبن كب  صبو  ككئب امل متطركاإلسالم   أيهك
فلعلب   صبكئ  و م  جروح امل  الش ائ  سخر هللا رايح الفرج من حي  ال حتتس 

 حتتس .
-453- 

 خشببببي وآتزر   وتعكضبببب  وألتفببببك    ومجببببع أتفببببكق  كخبببببال  يتلوهبببب عقال يبببب :التالحم
  وسبببف   فتبب  وهجمببب  يف  فتنبب  يف متبب قعنببب   واإلعببراض نكصبببر وقلبب  امل  للمخببكطر
 و   .  حسر  أبمل مث  وسل 



-452- 
وال تسبببيطر   تراكمببب  أحقبببك ا وال  ا ببب ثر  كبببراي ذ  يستنضبببرال  منالنبببكس: أقببب ر

 هتب يعبرض عبن  ومبن  شهوا  غمبر  وال  معكذير تواف   وال علي  آمك  تنمر  
 حجا . أسرار   وعن  أستكر  

-456- 
  والوجببب  الطبببكف  ابلاشبببر  السبببليم  حوالبببرو  احلسبببن  والنيببب    علببب  هللا التوكببب :التفكؤ 

 وتع ا  النعم.  والرضك ابلواقع  واألم  ابخلري  ر والق  والقاو  ابلقضك 
-451- 

  ومن أ صب  مبن ظلبم  مك أفس  أصل ومن  جين أعظم من اعت ر وج  عن مك  مك
 .قيكم ال ا ق لن ام الي تاك ر اباللوام   وسفهو من أه  النف  مك ه   بىومن 

-458- 
 حتصببب و   والعكمببب   نبببكح اإل ار  اخلكصببب  هببببك { كسالنببب را العقببب  مببب ا رأس}  :املببب ار 
 كببرهم م فببئوإنببكزهم وتط  وتسببت رج قبب راام  وتبب رأ شببرهم  وتنببك  خببريهم حماببتهم 

 .ضاهموغ
-459- 

 ظرفهبك و ميومتهبك يف هبك معكمل كمك   يف  ومجكهلكلطفهك ومالحتهك يف  لينهك يف رأ امل قو 
 بعقلهك. تالحموقيك اك حبنكهنك امل ومسكملتهك   يتهك وصفك  

-441- 
  والليببب  الاهببببيم  والصبببكح  اللئببببيم سبببت م امل رضواملبببب  البببوخيم كببببكملرتع:  لسبببو ا جبببكر

 .سعورامل وال ئ   زئري  وجمكور  األس  ل  السي  الغ ير و ر   والاي  اخلطري



-447- 
  والغربب   و عبم األ بي  للوحب    واألزهبكر  البرايض و عبم  والثرو   القو  عم : الكتك 
 ووفر  الثمكر. ال ار و عم م رع   واال خكر   خر ال و عم ستشكر و عم امل

-445- 
 معبببكياهم وكشببب    بعيبببو  الغببري اجملبببكهر وهببو   وبشبببر   سبببال  رابين اجتنكببب :األذ 

  الفببببر  ويضببببر  فهببببو يغضبببب  الببببر   كاموممتلكبببب  والتعبببب   علبببب  أعراضببببهم زالاببببم و 
 واجملتمع.

-444- 
الاصبري    ثبر الاصبر وتُ  تعومت  وال هك   اإلميك  ابلعق  ت ي آفكق الكو :  يف السيكح 

والعب   علب    احلكمب  وتبور املقكر ب   وحتصب  اخلب     وتُب ك   وتنم  الفكر والثقكفب 
 وأ  مكك .  ال مك  رّ م

-443- 
فنصبببببك  واختابببببكر  واببببببتال  ورضبببببك  مغريببببب  ومعريّببببب   جكذبببببب   زراعببببب الببببب  يك:  يف احليبببببك 

 وطكر    حيك  للقلو  والعقو  ملن أرا   ومو  قلو  ومجو  للمتهكو . 
-442- 

  ومتبببأ األوقبببك   والسبببيك    وجتلببب  الثبببرو  هنببب  وتبببور  امل اطكلببب  ال حتبببكر : التجبببكر 
 .الوزرتال  ابألجر أو واب  وخمكطر   وإق ا   وخ     وأتيت ابألخاكر ه  سيكح

-446- 
  العكجلببب  اخلشبببي  هبببوو   الببب   بعببب  لم والعببب  مبببع الظ واحللبببم  مبببع العمببب  األمل: الصببب 
 .ك األرح ومصل   ا  اإلق  قا والت م   ال ائم  وهو الضيك  بع  الظال   والسالم



-441- 
  ا وللشبببفك  مبببن الببب   وتواصببب  العمببب   واإلرا   اال فعبببك  األمببب  إلشبببعك   هللا خلبببق
 .لوسطي اب ولكناحليك    سري مل ال افعفهو الوقو    الاال  صكرع ومل

-448- 
ويعببببني   الصببببوا  الببببرأ  إىل يهبببب   واآلخببببر صببببكحل البببب  يك  للخببببري يف  بببب ا : اإل بببب ار

 . الغكف ظويوق  بعي ا عن اال فعك  خكطرعل  رؤي  امل عقال ي اإل سك  ب
-449- 

التجربب  بتابوك  أولنا   اجملتمعك  يف واه امل ثقكف  اكتشك  نشرل جمموع  كو   ليتنك
وليبب  األقببكر  واألحيببك  تعمبب  تعببكوان وخططببك  يم عنهببك ابلتعلبب سببئولنيمببع التعببكو  ابمل

 من أج  كشفهك.
-431- 

والوحببب   جتعلهبببم   للوسبببواس وطبببر ا  وعببب    عظببب  النبببكس لقبببك  يفو  احلببب  ق :الوحببب  
  ووحشببب  حتجببب  التجبببكر    قببب فبببكخللو  م للهببب جكلاببب للعقببب   مفسببب  وهببب    عمبببك 

 وتور  اهلم. ر وتضيق الفك
-437- 

  وخنيب  مثمبر   وظبال  وارفب   سبكمق  وأشجكر  جكري  وج او    ائم  منفع : امل رع 
 وحما  صك ق .  ومتع  جكذب   ومعكان  مست مي   وص ق  جكري  ا ي  وقطو   

-435- 
والتنقيبب   التنليبب  أ  تنتشببر صببنكع    العكليببوكلفتهببك  كئيبب  تعببكي األزمببك  امل مببع أمنيكتنببك
 والصنكع .  ولل راع   للسقيك ؤسس  وامل  الفر   و للت ا



-434- 
واألخالق السكمي    العكلي  واهلم   الصكئا   ار وامل  ال راي  اثق : عل سعو  ال صكحل

 الوزار . وان   والشور   بانك  اجلكمع  أسهموال كك    والفهم  قم  العم 
-433- 

فنك  أعالهك رج   ولب    ومسك للمعكي  فقط  مثكرهك  العلو  يف جك هللا الرتك :  عا
 .ط الراب  ار وم  والوزار   ورس  الانك  للجكمع  فاين  ونم اإل ار 

-432- 
  أ  يوجب   بب   سبيكح  حبو  الايضببك  قمب  جابك  احلببر  حيب  النسبمك  العليلبب  أمتبى

 .اك اجل سفوحيف  واملعلق   األو ي  والواحك  يف  واجلاك  الشكخم   واألمطكر الغ ير 
-436- 

  مبببكهر ورمصببب هبببوف مكرسببب  ابمل فوجببب هك  حبببب  عبببن مواهاببب  شبببك : ضبببلعكينامل عيببب 
 .ا  م أرصك   وابح

-431- 
 إىلوإ  تُببر   رغاتهببكفببكلنف  راغابب  إذا   ومقننبب  للشببهوا  لالعتبب ا   العقال يبب : العفبب 

 .لعرضول  وللجك   وللغرائ  للجس  ومحكي    اإلسرا  نقلي  تقنع وه  احلفظ م
-438- 

 وسببباي   وتقببب ير لآلخبببرين  ابلببب ا  عكمل  وثقببب السبببلوك األخالقببب  وامل اتج: الببب وق
 .طيف مع روح زكي  ل  واجلمك  األانق  وهو عمك    للتوا  وللتآل  والتقكر 

-439- 
 لبووجت و   جتلب  املب وهب   ومابك ر  التواصب  الاشبر  اب  احمل ورم   قلاي  رسكل : اهل ي 

 والول .  وتاه  الوال   األرحك  وتستمي   الص اق  وتثا   الشننك 



-421- 
 ومييبببب  الن غببببك  واألمنيببببك  وتسببببت رج   ا  الشببببهو  تقببببو    جكهبببب  أعمبببب : اهلببببو 

بببال  و هبب فمببن هببكو  امل يف يُببرِ    وذا  الشببمك  بببال هبب    ابلببنف  ذا  اليمببني
 من شكهق. هو  ق ف  عق 

-427- 
كمبببك   الصببب ا  غبببريوتفبببت  طرقبببك   وتابببين بسبببال   عربيببب  تصبببكف  التيبببكر عقبببواللنبببك  ليببب 

 .واال تقك   عن التن   وأعرض   بنتك ال اخ  حت  اهليمن  ك يكوأمل  فعل  اليكاب 
-425- 

  فبببر  زر  الصبببرا  كببب الببب ا  عنببب    وحببب  تخلفببب  عنببب  األمبببم امل االجتكهبببك  هيمنببب 
 أببببوا  والببب اخ  كرجوفبببت  للخببب  معكابببك إراب إرابوجمت  ومببب ق شبببرائ  األمبببم  واشبببغلهم
 .فنتإاثر  ال

-424- 
للقبببيم اإلسبببالمي   واإل سبببك ي   والعقال يببب   وصبببل  التواصببب   مكرسببب امل هببب  :األخبببالق

 .ت ا واجملتمع  وطريق االع ر  وصور  الف عرف للمجتمع  ومثر  الرتبي   وامل
-423- 

واال رت ببب  وقبببرا     شبببكه   التاصبببر ابملقببب را  االسبببتمك   و  ببببينالببب    اببب  امل الطكلببب 
 صبببببك ع وتنقببببب  بببببب  والببببب   للمجبببببكل   وامل لخصبببببك  كتببببب  ال راسببببب  بعيببببب ا عبببببن امل

 .واحللقك 
-422- 

متنببع حببىت تكببو   هابب والر    تغببر  الرغابب   مثبب  الليبب  والنهببكر متالزمتببك   والرهابب  الرغابب 
 .لال فصك ؤ   وكالهك ي  واخلشي  مترض تكا   فه الرغا  بتجكوز  أّمك  الوسطي 



-426- 
 الاملسبلمني مبك  حتمب و ايرهبم اللهبم ال  سلمنيمن أتمر األمم عل  امل إلي  لج   ربنك
 قبب رت ولكببن النكزلبب  أعظببم مببن قبب رام... ف  واجتهبب وا  هلببم ببب  إهنببم جكهبب وا طكقبب 
 اير .

-421- 
 آسبببب  وهيمنبببب  العقبببب  عنبببب  امل اال فعببببك  و فسببببي  علبببب  كببببا    عقليبببب  رايضبببب : احللببببم
األليمبب   فهببو  العكقابب   ر أو  ابلنصببر والثقبب   والبب    ابهل ميبب  الشببعور وهببو العتبب ا  وا

 اخلري يف النهكي .
-428- 

  والتفبوق   وغربتب  مفيب   ُتصبل  الرتبيب  وينو  الثقكف  صكهر  امل يول : الوطين التمكزج
 واجملتمع.  الفر  ا طوا عن  وتن   وتطورهك  عل  تالحم األم  وتعني

-429- 
  السبببكر  أو الضبببكر  املفكجئببب عنببب   االتببب ا وعببب     والعمببب   البببر  ابلقبببو  سبببرع : النببب  

 .طيووال اال فعك  فيهيمن   والعواق  الفع  ر    وينس  ار وع   الت ين ابلقر 
-461- 

  سبلوك  و اب   ذاتيب  وحمكسبا   ضمري حب  ذا   أخالقي  سكمي  راسخ  قيم : املا أ
 .لعم ا ت فع للتفكين يف ومص اقي  نفع  وامل ضر  مع امل وص ق  ومي ا  للخري

-467- 
وسبع  األفبق   التواصب  وتنويبع عرفب  امل وبنبك   وقبو  اإلرا    اهلمب  علو: ال ايت التطوير

 . التمني معوقاو  النق    العم  والتفكين يف  وجتكر  اآلخرين شكه   ابمل



-465- 
فهبو   العمب  أو أخطب   كو ب  يففبإ  كنب  ا  حيج  عنب  اخلبري  يريكو  امل رمبك

 وال الوطن.  العم  تضرولكن ال  ل  ف جر  لم  ظ وإ   عقك  ل 
-464- 

  وتسبببكحمك  وعفبببوا  أكثبببر فببب اائ أيهمبببك  ببببني الببب وجني علببب  مكبببكر  األخبببالق التنبببكف 
 وصالح األوال .  لسعك   ال وجني يؤ    وأكثر بشكش   أزك  قوال وأيهمك  وتراضيك

-463- 
مث  اهلبب   والقنكعبب  تبب ر    وتكرارهببك ياببين التفكعبب  هبببك  مببكين يبب فع للتفكببريابأل احللببم

 عقاكاك. وحتطم  وممكرس   ووجو هك جيعل  تتفكىن هلك معرف   الان  عنهك
-462- 

وي يبب ك   وتفضبب  إليبب   ويفضبب  إليبب  مبكنو بب   مببن يالطفبب  هببو البب ائم: الصببكح 
ويطفببئ مببك تغلببو ببب    رج  للخببريويسببت   ببب  اهلمبب  وتعلببو وعلمببك   ابلتجببكر  حلمببك

 الرغاك .
-466- 

  واألوطبك   بب  صبالح اإل سبك   ب  ضبرور  بشبري  والعم   ق ر  راب ي  كمكل :  الت بري
 وعن القك رين علي .  من ظن أ   غين عن  املغرور  القوا ني لإلحكك  وبنك 

-461- 
 وعمبب   وذكرهببك  كوالشببكر متعلببق ابلتفكببري هببب  علبب   عببم هللا الشببكمل  الثنببك : الشببكر

 املوجببو   قيبب  "والشببكر  البب اي   وسببيل  هببو نهببك ع اإلعببال  الاشببر وشببكر هبببك  رياخلبب
 ."فقو وصي  امل



-468- 
  وطيّبب  القببو  بلسببك   بب   وابلاشكشبب    بعواطبب  وج ا يبب  ابلسببال القلببو :  متلبب 

 .ك طوالتغكي عن اخل  ابلعنك  واملشكرك   والعم   ابلقو  واملص اقي   وب   سخ 
-469- 

  ومب بر حيكتب   ومي ا ب   ف جعلب  رقياب   كيبك  الاشبر  هبو العقب  خلق هللا:  أعظم
 واشرتك ب .  في  وشكرك جتع  وال   وغ    وق م  وال تؤخر   تتجكوز  وال  فنكور 

-411- 
لسببببكئر   وآخببببر     يببببك صببببالح  مببببن التوظيبببب  الاشببببر  م سببببل إ الراب يبببب :  األ اي 

وبنبببك    وآتزر وتككفببب    واسبببتقرار  وعببب    وسبببال   كضبببل فبببكلكو  حيبببك  ف اإل سبببك  
 وعمرا .  فكر

-417- 
  الكبو  مبك ظهبر تبر  يف ومبك  سكئر األصبوا  عل  أتم  مك تسمع يف ق ر : التفكري

 وإقنببببك    وتفّهببببم  قببببرا   هببببو  والفعبببب   القببببو  ويف  ومببببك  ىن  ومببببك عببببال  ومببببك بطببببن
 وج  .

-415- 
 وال يببببر   ببببب  يف  وقكيبببب  مببببن العواقبببب   صبببب قابل والنطببببق  ومهكببببب  ثقبببب : الصبببب ق

  واحلرمبك  االمتنبك  الصب ق حبني  وأعبال  عبكو  امل ت ع عب راسب  ال  جاب  خكطر امل
 .غرا واإل

-414- 
وجبببببرح   احتقبببببكر لإل سببببك  هبببب   وجبببب ا  عكجببببب   وأمث كابببببري  سببببيئ خلبببببق :السببببخري 
  ظببببر  والاسببببم والن  واإلشببببكر   ابللغبببب  وسببببكئ  هلببببك  للكببببر  والفرقبببب  زارعبببب   إل سببببك يت 
 .واحلرك 



-413- 
وهبو مقبكس  يضبر مبن األعبراض والفبنت والشبننك   كملب إعال ب   ُحبِ رخفب  و  مك: السرّ 

 الرأ  والق ر  العقال ي   واألمك   الفر ي  وعمو  الص اق  وابين الثق .
-412- 

 وخمكلفتب   عالمب  الصب ق لوعب اب الوفبك و    فسب  وا ب فك   وعهب  والتب ا  عقب : الوع 
وإ  للشبر  اإلنبكز هبوللخبري ف إ فب   فسب  قلقو   للثق  وضيك  للوق  وفق ا  فكق  
 .من فتنل  

-416- 
وسبببجو ا رجبببكال  ركوعبببكاي مبببن توحببب   عليببب  عقولنبببك وقلوبنبببك ومبببأان لببب  األرض  اللهبببم

 .ق يراي  وأحفظنكو سك  قكئمني خكشعني اللهم وح  مشلنك وابر  لنك خريا  
-411- 

 والنجببك   عكجلبب   ول  منسببي  وعكقابب   عقال يبب  وتضببك    مبب لرغابب  عكر   تيجبب : النبب  
 و فب خطبر  كب  ال تكبو  أسبريا يف   واحملرو  ه و ككمل  روابه التويو  الشهو  بكتممن  

 مريض .
-418- 

وثببرا  األفكببكر  األجنببك ووفببر  األمببوا  وقببو   ميببك الببرمحن وشببعل  اإل ب كبب األوطببك :  قببو 
 للجميع.  ارا حل   ابلنظك  واملوبنك  العمرا  ومراقا  األحوا  وا

-419- 
  واحلبب   ابإل ار  وتنفيبب ر االستشببك  الكبب  ابلرسببكل  واألمك بب  وتواصبب وعبب البب و :   وا 

 .العم التخصصك  وتككث  موار   األفككر واألحبك  يف وجت ي  األ ظم  



-481- 
 يب  فكبر  وجت  والطمبوح لتطويرهبك هبنوإتقبك  امل وصبالح   واسبتقرار  أبمنب الفبر :  قو 

 عمل  وسع  ص ر  وبنك   ار  وحما  أسرت  وثقكف  أقرا  . والتفكين يف
-487- 

تاببببوك يابببب لو  كبببب  جهبببب هم و سببببمع  بببب ا هم و ببببر   يف رورواملبببب  ينالبببب فك  املبببب رجببببك 
 ابلتعكو  معهم رع  هللا اجلميع. للشاك    ا   رفعخمكطر الطرق و  أفرا هم يف

-485- 
نف  وحيبب  الشببجر وي يبب  العِبب  وجيببر  العيببو  وميببأ اخلببري حييبب  األرض ويبباه  البب مطببر
 وحتلو الرحال . الفيكضويُفت  األزهكر وتضر   والغ را  خ و   امل

-484- 
الصكحل يتنكف  للخري ومككر  األخالق والتسكم  والعفبو ويبروض العقب  علب   اجملتمع

ال ان واحلمبب  ببب يف غكلابب  وهبب   والضببكر  والعكجلبب  واآلجلبب  السببكر األحببوا   التفكببري يف
 هلل.

-483- 
تعبببم  علمبببك وامل علمبببنيتقببب ير وتكبببرم اآلاب  واألمهبببك  والعلمبببك  واحلكمبببك  وامل ظبببكهر 

 إ راك ووع  وخلق وذوق.  حيك  العقو  وبرهم فهم الن ر اجملتمع اإلسالم  إال 
-482- 

شببرك  كببك  فيهببك  يرفقبب  سببرق شببركت  وأ  مبب  ابسببتثمكرمبب ير شببرك  يبب خ  فيهببك  أ 
بوظببببكئ  مؤسسببببت  فقبببب  أضببببعفهك  اسببببت ثر مسببببئو   اسببببتنوذ عليهببببك وأ  فقبببب شببببريكك

 وعنصرهك.



-486- 
نِ ر
ُ
 واآلخبر  ابإل  ار والتن ير من مهكلب  الب  يك   حي  نالعكق  الصكر  مل العكمل: امل
 والاكط  والظلم. الغ  زا  عن منهكج احلق وللسك ر يف نومل

-481- 
ألهنك تكل  الب ين والعقب  واإل سبك ي   سيطر كل  يستنكر زع ع  األمن لل و  امل  العكمل

  هب   فهبو  كلهك  اإل سك ي يعم   والاكط  والظلم الغ  من لأمنالعم   ولي  تعكو   
 ك   اي   وحضكر  وفر  وشع .

-488- 
ويرفلببو    ابلسببالم  ويفكببرو  ابخلببو  و احلتميبب  فهببم يتمتعبب ثنكئيبب ال يبب ركو  :العقببال 

 ال يغفلو . وجلو  فهم رض ابلصن  وخيشو  امل وينعمو  ابلثرا  وخيشو  الفقر 
-489- 

واجلببك  وحتجبب   ك مببن متطلاببك  املبب وحتبب ّ   للعمبب  خبلببق وعقبب  وإنببكز تبب فع: القنكعبب 
 احلكم  والعلم والت م . وتُرِغ  ق ور ابمل وتكتف   التنكف  عن الكمكليك 

-491- 
والببب افعو    التجبببكر  اكموعلمببب  وسبببلوك  وتبببر  ينببب علببب    املبببؤثرو  هبببم: األقبببرا 

 . فلهم أل  .ا اخل   ستشكرو للمعكي والت ين والعقال ي  وتنو  الثقكف  وهم امل
-497- 

بببب  لببب ين   كوروحتببب   بببب  قرآ ببب رأ  وتقبببرا كمببب نبببب  عببب صببب   تفظمببب أع مبببك: اللسبببك 
    وتاببين ببب  احلببك ت عببن إسبب تبب ر  وتع قك ببب  األصبب    وتعبب وفكببرك  وتبب كر ببب  رببب

 .يك احل هو ...لغريكل   و 



-495- 
 مل إ ف كحلني ص لمك ع كو وا:  ملسو هيلع هللا ىلص رسو قك  ال ضكئل  ف  ب  أحكط علمال  أح من"
 نعببب ر كمويببب    اهلببب لببب ع ميببب لك كعلمببب واوامسعببب علمبببك  ال جكلسبببواف  علمبببك  و بببواتك
 ".ر  ال

-494- 
بب    ق وإ  تصب لبو  الق وا يفبت  لب  أبب تب إ  ب ل ال  واحلب كب ابل ك امل  أحل مك

زا    يبببب ف   وإ  زهبببب رضببببك ال  عنبببب   لبببب و عفبببب وإ    والكببببرو  صببببكئ  يصبببب  امل
 .ر اآلخ يف روت ث

-493- 
 ك  هببك حمب  واإلحكطب ضيل  ف نهكم لمع ك ول ريف  ش علو ال  أ  ك أعلمالغ اي:  قك 

 مببكعل طعنببكإذا ق رضببك وال ع وال طبب ر ال يعبب انببر ال يف سببكب ككل  علببم ال يف واملتعمببق
 .لمع نكل  أب

-492- 
  لتنشبب  مببع األطفببك   لانببك  العلمببك  واخلبب ا و   ضببرور  لأطفببك  اكببر املاألهبب ا   إاثر 
 .مكرس وامل شكه  واحلمكس  والت ري  وامل الت م كثكف    عليهم تستنوذ لك و 

-496- 
فتجمبببببع   احليكتيبببب  تلايبببب  للغرائبببب  الاشببببري  كبببببوان آلبببب  خلقهببببك هللا لتسببببتقا  امل العقبببب 

 فتاين إرا   التنفي .  األحكسي  تتفكع  مع مث  وتنم  الرغاك  علومك امل



-491- 
  والتجببكر   والسببلوك عببريفعلبب  الببرتاكم امل تعتمبب  الببي  الببي تاببين العقبب  هبب عرفبب امل إ 

 .توسطكأو رفضك أو  إقاكال  وه  قكبل  للتفكع  مع الرغاك  اجل ي   وك  ج ي 
-498- 

صببنع السببلوك والقببيم أ  ي اال فعببك تاببين العقبب  وهبب   عرفبب امل أ  عرفبب  العقبب  ياببين امل هبب 
  ور ! ق للع وه  األفككر تاين الوع  أ  يانيهك  وه ه  تصنع   

-499- 
أو  شبببببكرقامل ذا  اإل سبببببك مبببببن رايح األحبببببال  واألعمبببببك  واآلمبببببك  تببببب فع  عواصببببب 

مببن يسببتطيع أ    يغببر  وأخببر  خياببو وأحيببكان اتر فرتفببع الكيببك  اتر  وتسببنق   غببكر امل
 ! ينجو

-311- 
فهببب  متنركببب  خكضبببع  للمبببؤثرا  النكزلببب    هلبببك وال معيكريببب  مقننببب  ثابببك  ال: األخبببالق

 من ضرر التقلاك  بتواص   عمهك ابلقيم. محكيتهك تكو و  الشر  أووممكرس  اخلري 
-317- 

واألعقبب   اال فعببك  ال هنيبب  وطغيببك   لمكببوان احلكببم علبب  القببيم خكضببع ل اخببتال 
 والظرو . إل سكينواحلق ا من ميي هك ابلتوجي  الرابين وال هك  العقالين
-315- 

 شبر ت مل  وإذا أ ب كتاب  ال تع   الب قتلب مل  يق صب عكتابكم راألمب  ك  كن  يف  إذا))
 .((ككأخ وص أ  ا  واح وفع شكرب  م وتصف نكسوأ  ال مئ  ظ   الق  عل رارام



-314- 
   بببني الببر  واإل سببك  إعببال  الببوال  للببرمحن وعبب صببل   الليبب  يتكببكثر األذا  هبب أ  يف

 .تسا  واحليك ميرح   والاهمج ي    فكلطيور تص ح   ال  بو  وآذا ٌ للمت بر 
-313- 

  اومب وامل  الفكبر  و نميب  ابحلبوار والكتكبب  واخلطكبب خب و أ   كش  عبن امل  ستطيع
 فنني حيتكج الفر  هلك تست رج فكرا يتفكع .   عليهك

-312- 
للعبراب  وخليب   وكثكفب جكمعيب    م ينب  ياهجبينمبك  فرأيب جكمعب  تابوك   ل ع أطلل ُ 
 .مسئوليت  يف يتفكىنك    لعل  طال  وموظفني  ! ابستيعك سكه   فكم بشري  

-316- 
ج يبب   لتجببكوز  تابب أ  عبب   فهبب  مببن طرائببق ما اآل  واقعبب األمببم هبب ا  علببيكم تتبب اع 

 خريا. لنكهللا عل  اإلميك  اللهم أبر   تنكمن الفر  ثا
-311- 

واحلجبببر العقلببب  خمكلفببب     سبببك  تيجببب  مل كياملببب واحلجبببربشبببري   الصبببن  محكيببب   احلجبببر
 ضرور  أمني . واحل و  إ سك ي      خيك والعلم حكل  مرضي    والنفس كو ي   

-318- 
   ومعرفب  وفكبر كسبفين  ببال رابّ   علمك بال عم  كشجر بال مثبر  وعمبال ببال ع ميب إ 

 . هوا ك قيق يف  كزنبال إ وأجر مجي  بال سي    ا بال سلوك كقرِ  وقيمك
-319- 

علمبب   مبب حوا وإذاابألخببالق فتبب كر أخالقبب  السببيئ      النببكس ميجبب و  مسعبب  إذا
 فتب كر برأيب أشبك وا  وإ أعجاهم حلم  فت كر   غ    وإ  مواطن جهل   رفت ك
 زلل .



-371- 
للعلم أكثبر حتصبيال مبن  ثكبر وامل  الص اق  مع التقكر  منمع التاكع  أفض   التعكر 

 زفك  لكن بال مثر. من احل  يف ص قعفك  أ الغرور  واحل  يف معل كك  ا
-377- 

واحلكمبببك   يبببك جنتببب  مث أرضببب  جيببب  هك األ ا مالزمببب  لإل سبببك  يوجههبببك الببب ين يف القبببيم
   وال جمتمع بال أخالق.أخالق  فال إ سك ي  بال كك ال مك  وامل واختال 

-375- 
(( بببوتنوهبب  بالقببع ولسبب  أ ر  هبب  )) إالك البب ين يانببو  البب و  فببال يرتكوهبب احلكببك 

 منهم ستخ ان األاي !
-374- 

وخلببببق هلوعببببك للرهابببب  الببببي   ي فعبببب  والت مبببب  مينعبببب  فكال فعببببك اإل سببببك  عجببببوال  ُخلِببببق
 وخلق متعكليك أل  النعم  تغمر .  الي يرتكاهك لآلاث وخلق ملومك  جج  تؤ 

-373- 
  احليبببك  البببي ياتغيهبببك تطلابببك ِكاببب ا مل  وخلبببق  الببب ايت لال تصبببكراإل سبببك  جبببِ ال  ِخلِبببق

 وميي هك. تككثف وخلق عكقال ليواز  بني الثنكئيك  واإل ثيكال  امل


