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  ن لي من ثقتي باهللا ما        يجعلني في نجوة من آل شرإ 

 رـ    فاختياري ربما يفضي لض ن يختار لي  أرجوه أنني إ
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 ءإلهداا

مع نعتاق والتحرر من ربق الشهوات والمطا آل من يود االإلى

  .وفساد الميول واالهواء

والتمتع باللذة ،  آل من يبغي السير على النهج الالحب القويمإلى

  . الذروةإلى واالنطالق من الوهدة ،الفاضلة الكاملة

  ، الفوز بالسعادة األبديةإلىويطمحون ،  الذين ينشدون المثل العلياإلى

ي على لداعي الواجب وحنسام الفضيلة ويستجيبون أتدغدغ نفوسهم 

   .خير العمل

رجائها عواطف أ مدينة فاضلة تتجاوب في إلشادة يجهدون األلى إلى

وتشرق خالل منازلها وفوق شرفاتها مصابيح ، الحب الطاهر

 الثابت فيطيب بها العيش وتصفو يمانضواء اإلأ والتعاون الصحيح

م قّدأ، وتلكم النخبة الصالحة ، الغر ثل ولئكم األماأ إلى .بها الحياة

 إلىسبحانه الهادي ن تنتفع به المجموعة واهللا أآتابي هذا وعسى 

  بسم اهللا الرحمن الرحيمسواء السب



  

٦  

والصالة والسالم على جمهور ، الحمد هللا رب العالمين          

 وعلى آله .األنبياء والمرسلين خصوصًا منهم المصطفى األمين

داموا على ما  األلى ، الميامينبرارالطيبين الطاهرين وأصحابه األ

  .مرهم به مستمسكين وبعدأشرعه لهم ثابتين وبما 

ن توضع حوله أفهذا آتاب عليَّ  وضعته حول أهم ما ينبغي          

ن أجل ما يجب أشرف وأ وتكلمت فيه وضمنته ،الكتب والرسائل

 بالواجب والتقيد بالنظام لتزاماإلال وهي ناحية أ، يقال ويقام فيه

 هذه الناحية الجلى التي ،لتجمل بمكارم األخالق وا،والتماس الفضيلة

ويؤلف حولها العلماء العاملون ، اب المخلصون يطرقها الكتَّأنينبغي 

 على ساحتها إذ .بصورة دائمة مستمرة وبإسلوب رائق جذاب

وفي سبيلها الالحب ، الرحيبة يقوم صرح الحرية والسعادة الفخم

 ومن ،يةنساناإلوجماعات  أفرادنسجام بين واإليسير رآب التجاوب 

هذه ، ريج المجد والعزة والفخارأثنايا خمائلها الوضاءة ينبعث 

وعنها يصدر الهناء ، الناحية الرئيسية التي عليها تشاد الممالك الحقة

وبواسطتها تشل حرآة الشر والطغيان ، الصافي والنعيم الصحيح 



  

٧  

تسود صالح و اإلويزدهروبدوامها تدوم األمم ويرتقي العمران 

ي بنى مقوماته إنسان أوفما من مجتمع قومي ، ويعم الخيرالمحبة 

 وعلى ...وقتصادية والصناعية وومنشآته العمرانية والسياسية واال

قائمًا آل مريئًا وبقي أال و عمر طويًال وعاش هنيئًا وأساسها المتين أ

 هذا األساس .عماله قائمة مرآزة عليهأمتزنًا ما بقيت دعائم نشاطه و

عليه  تنشئ  ،ليه مجتمعنا الحاضر بكليتهإفت ن يلتأالسليم الذي يجب 

فما قيمة هذه  .تها وحضارتهاينشعوب عصرنا الحالي آامل مد

نا تينفات العلمية التي تتمخض عنها مدا واالآتشاالختراعات الهائلة

 وتهافت على األخالقسمو في  لم يكن هناك من إذاالحاضرة 

واستقامة في المعاملة  . للواجبوأداء عمالاألوتنظيم في  ،الفضيلة

ن نسمي ما أوهل يصدق  .وانسجام في شؤون الحياة ،وتبادل بالمنافع

 وهو يتخلله ،مدنية صحيحة ،حالي عليه من مدنيةمجتمعنا ال

 بذور التفرقة والفتن وتتراآم أرضهاد واالستبداد وتلقى في بعاالست

آل ذلك من قبل ، حايا القتلى والضأآوامعلى دروبه وفي ساحاته 

الشعوب والطوائف القوية الثرية تلقاء الشعوب والطوائف الضعيفة 



  

٨  

 ،فقه سحب الخوفأ ما قيمة حضارة مجتمع تلوح في أجل، الفقيرة

ن إ، ويسمم فضاءه ريح القنابل ،وتنساب في ثناياه أفاعي الشر

توفر حوله  ال يرتاح باله مهما ،الخائف القلق على مستقبله ومصيره

 ما دام شبح الخوف يتراءى له ، وضروب النعيم،لوان اللذةأمن 

 ،لج الروضة الغناء بغية المتعةان وأ و،األخرىويتوعده بين الفينة و

فاعي  ما دام يسمع فحيح األ،ية لذة ومتعةأ ال يشعر ب،وترويح النفس

فنان الدوح أ وفوق ،تنساب حوله بين طيات األعشاب الخضر

آانت سعة اء المتسمم يختنق مستنشقه مهما  وهكذا فالهو،الوارفة

صدرتها أ ما قيمة السيارات والطيارات التي ،الفضاء وسمو الذروة

والقاذفات سلحة  جاء صرفها في سبيل نقل األإذا ،مدنيتنا الحاضرة

 من تسييرها في شالء بدًال وتكديس األ،اآلمنينلتدمير المدن وترويع 

 لتناول ،لراحة وتقصير المسافاتال وهو توفير اأ ،يجابيطريقها اإل

سباب ووسائل أمين أ وتبادل المرافق الحيوية وت،العلوم والمعارف

نية التي تتبجح الدول يدروجيا قيمة القنابل الذرية والهثم م ،المعيشة

زته على مسرح برأنتجته وأعظم ما أنها من أالكبرى بها وتتصور 



  

٩  

 تطلق عليها بالتجارب  آانت المقدمة لها العمليات التىإذا، الوجود

 وتكون الخاتمة ،حياءفتسمم بذلك الهواء على األ الذرية أوالنووية 

 بما ،هواءالقذف الناتج عن جشع النفوس وفساد األ )ال سمح اهللا( لها

 نعم يكون لهذه ،ةافقادهم نسيمات الحيإوجهاز عليهم فيه اإل

 ،قيمتهاة ايلحل مما تنتجه المدنية ،ة ونحوهاالمخترعات المذآور

 وسيرتها الحسنة بحال صرفها فيما يعود ،الصحيحة وفعاليتها الكبرى

وفي حين قيام  ،ي بالخير والنفع والراحةنسانعلى المجتمع اإل

تحويلها عن سبل مرها بأ وزمام ،صحابها والذين بيدهم قيادهاأ

وتوجيهها شطر هذه الناحية ناحية الصالح  ،الخراب والضير

ن نسمي هذه أيتحتم علينا   الحين ينبغي ال بلوقتئذ وبذلك ،والخير

 الصحيحة الصالحة التي تتحقق معهاالحاضرة بالمدنية المدنية 

  .يةنساناإلالرفاه والسعادة للمجموعة الطمأنينة و

 هذا المخلوق العاقل نسانن اهللا سبحانه حينما خلق اإلإ  

تضاءة  حين ابتياعها لالسالحساس خلقه نيرًا صافيا آالزجاجة صفاًء

 من نفسه سخر بنفسه وأهمل أمر صقلها وتهذيبها نسانبها ولكن اإل



  

١٠  

 وتتشوه وهي في مراحلها العملية فاتسخت وتشوهت آما تتسخ

مر مسحها أهمل صاحبها أ و، وقد علق بها دخان الفتيلة،الزجاجة

  .وتنظيفها

 خطير ، لغاية نبيلة سامية وغرض شريفنسانخلق اهللا اإل  

 وهبه العقل النوراني ،وجدهأ ولمباشرة الصالح ،لفعل الخير خلقه

 ليسير على ،الثمين الذي هو عبارة عن قبس من شعاع فيوضاته

ودع فيه الغرائز أ و،ضوئه في متاهات الحياة وغياهب االلتباسات

 ، ليصرفها في مجاالت الخير ونواحي االصالحاألخرىوالقوى 

اوز الحد وخان  وتج، ونقض العهد، التوى عن السبيلنسانولكن اإل

 من قوى عقلية وغرائز ، وذلك بتحويله ما وهبه موجده،مانةاأل

 وتمرده البالغ ،عن مجاريها االصلية وبجحده  نعمة خالقه ،طبيعية

منحه تعالى قوة العقل النيرة ليستضيء ويضيء بها ليثمر ، عليه

 واصطناع ،جراموينفع بواسطتها فاذا به يسخرها للتفنن في اإل

واختالق الحيل للكيد لآلخرين ورسم الخطط للقيام على االساليب 

للمتعة ضمن االطار  الووهبه الغريزة الجنسية  ،ب مصالحهمحسا
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 ، بل لحفظ النسل وبقاء النوع والنجابة الصالحة،المشروع فحسب

 في نطاق ما ،ولكنه حولها بدوره للتلذذ الحسي والمتعة الشهوانية فقط

 بقية الغرائز والقوى التي إلىسبة  وهكذا بالن،يحل وما ال يحل

 آما ، فقد حولها للنقيض،ودعها اهللا فيه لمحض الخير والصالحأ

واآتشافات عن وجه النفع العام  تولية ما ينتجه من اختراعاتيحاول 

 جهة الضر والتنغيص على إلى ،والعود على المجموعة بالرفاه

                                               .اخوانه

يع مخلوقاته  جملىعمه  وقّد،نساناحترم البارئ سبحانه اإل  

 شارك ،وسطًا بين عالم النور وعالم الحيوان  فجعله عالمًا،الطبيعية

ياه على هذا إيجاده تعالى إ وما آان ، والثاني بمادته، بروحانيتهاألول

 وليحصل آما له بالمعقول ،نهأًا له وتقديرًا لشال حّبإالحال 

على ضوئها ن هو استجاب لداعي روحانيته وسار إف ،سوالمحسو

 في شؤونه المادية الممكنة باعتدال واستقامة غير الألالء متصرفًا

 وفاز بالسيادة ، المنطقة المالئكيةإلىارتقى  مقصر وال متجاوز الحد

ن هو باشر النقيض وعمل بالعكس وأخذت بزمامه الشهوة إو ،بديةاأل



  

١٢  

يته المميزة  إنسانلبت منه  البهيمية وُس المرتبةإلى هبط ،الحسية

ر شاعر يوالى هذا يش ،ة الفضائل الحيوانيةلشخصيته عن بقي

  :بو العالء بقولهأالفالسفة 

  نسي أ وجنس غيرإنسانو     ثالث مراتب ملك رفيع   

   قنس المالئك خير قنسإلى     تعالى   ن فعل الفتى خيرًاإف

   جنس البهائم شر جنسىإل     تهاوى  ن فعل الفتى شرًاإو

متجها نحو الغاية   واجتنب طريق الشر،الخيرن باشر فعل إ أجل 

 مسددًا خطى قواه وغرائزه في طريق ،لها خلقه اهللا للسعي التي

ن هو قام بذلك ولم ينحرف إ ،جلهاأاألهداف التي منحها من 

 وتمتع بالكمال ، عالم المالئك خير عالمإلى تسامى وال شك ،ويسرف

ن هو تنكب عن إما  أ،ًا بالصورةإنسانمالآًا بالواقع  واصبح ،يقيالحق

الجادة وسار في غابات الشرور والفجور هبط به عمله المستهجن 

  . وحقت عليه آلمة الرجز وحاق به السوء،لسف الدرك االإلى
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 ليكفكف من غوائه وحدته ، ذي العقل والحواسنسانفمهًال لإل

 ،يقظًا من غفلة االلهام و االمهال مست،وليرهف سمعه لنداء الواجب

 ويحاسب على ،راقب على الحرآة والسكونيفان له بالمرصاد رقيبًا 

 فليستعد لساعة الملتقى ، ويغفر لدى التوبة الصحيحة،النقير والقطمير

نه سيقف يومًا ما أ وليذآر ،للرحلة البعيدة  المدىوليهيئ الزاد الكافي 

 وال رجال ، ال مال ينفع وقتئذ لديه،لموقفًا رهيبًا بين يدي حاآم عاد

 ولكن الذي يفيد ويثلج له الصدر ويبيض معه ،تدفع الضير عنده

 واعد لتلك الوقفة الشديدة من ، الخيرأفعالهو ما سبق من  ،الوجه

والباقيات الصالحات خير عند ( قال عز من قائل ، الصالحاتأعمال

   .)وخير أمًال ربك ثوابًا

 العاتي ال تؤمن بوجود قوة خفية نسانإلا أيهانك ألنفترض   

وال تصدق ببروز يوم يؤدى فيه  ، وتثيب وتعاقب،تراقب وتحاسب

بناء أال تؤمن بوجوب التعاون مع أ ،االمتحان وتعطى بعده النتيجة

طمئنًا وتأمين  م، لتتمكن من تدبير شؤونكيةنساناإلصيغتك في 

الحريات وصيانة ال تؤمن بضرورة احترام أ ، معيشتك مرتاحًاأسباب
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 آالذي تود أن يفعله اآلخرون تجاهك ، اآلخرينإلىالحقوق بالنسبة 

 آنت ال تعتقد بوجود محكمة عدل إذا، من حرمة حرية وصيانة حق

 وعلى بإحسان اإلحسان فتجازي على ، تحاسب بعد الموتإلهية

ال تعتقد بوجوب القيام بالحسن لكونه حسنًا ونبذ  أ، بمثلهااإلساءة

 لعمل ن بين جنبيك فؤادًا ينبسط جزًالأال تحس  أ، قبيحألنه ،القبيح

ن لسان الحال إ ،ن لديك ضميرًا يخزك حين تباشر الشرأالخير و

بوجود خالق  )من عناد والحاد( آنت ال تؤمن بدافع إذانك أيجيب 

نك ال إ ف،األعمالقدير يعيد الخلق للحساب ويعطي النتائج على 

 ، تحت لواء الجنسإخوانكاون مع ن تنكر وجوب التعأتستطيع 

وانك ال تقدر  ،موعدم جواز االعتداء على حقوقهم وانتهاك حرياته

 وال ضرورة اجتناب ،ن تنفي وجوب احترام الحسن بالنظر لحسنهأ

 ولن تتخلص من انقباض صدرك وتبكيت ،القبيح بسبب قبحه

ال حين تنسلخ من إ ،بواب الشر والضرأ بحال ولوجك ،ضميرك

 ، مستوى العجماواتإلىعمالك الشريرة أ وتهوي بك ،تك آليًايإنسان

أي عند قرنك استعمال الفساد ( هذا الحد إلىوقتئذ وبحال انتهائك 
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 وتصور ، حينئذ يتحجر قلبك ويموت ضميرك،بااللحاد والشر بالكفر

  القبيح حسنًا،عصابكأب المتحكمة ،لك لذة االنتقام ونشوة التسلط

   .) انتصارًاموالمر حلوًا واالجرا

له إتقاد بوجود ع وعدم اال، فكرة االلحادنسان اإلأيهااطرح   

 وتحس به ،ن جميع ما تقع عليه عيناكإ وانظر حواليك ف،منعم حكيم

 تلتذ بها ،شياء مختلفة ومتناسبةأنوار مشعة وأمن مناظر خالبة و

اعجابا مما ال يسعك  ويمتلئ منها القلب ،الحواس وينبسط لها الصدر

 )ن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوهااو(ن تحيط به أ وال تستطيع ،وصفه

ال بل انظر ،دلة ناطقة بوجوده أآل هذا صنع قوته ونتيجة قدرته و

 الذي ،نيق الدقيق آون نفسك وترآيب جسمانك هذا الترآيب األإلى

 ، وقدرة مطلقة فارقة ال تدرك، صفة صانعة آاملة ال تحدإلىيشير 

 ،حهَنفعم وطابك من ِمأ الذي ،هذا المبدع الجليل بيمانافعم فؤادك باإل

 ، وال بدل صدر مقابله عنك، دون عوض تناوله منك،وجللك بآالئه

  .ليه الجميعإ مفتقر ،فهو تعالى غني عن الكل



  

١٦  

 واعمل ، جنانك يقينًا بوجوب وجود هذا المولى الكريمأملئ  

لسنة أ على ،هداك به وائتمر بما ،أجلهللغرض الذي خلقك من 

 ، محببًا عند إخوانك، وقتئذ تصبح جميال محبوبًا لديه،سفرائه

 تبادلهم نفس الحب ،منظورًا من قبلهم بعين الجمال واإلجالل

     .والنظرة

 إلىعمى قد تفضي ن قيادة األإف ،باحية العمياءاترك اإل  

فشتان بين من يمشي على ، واتجه شطر الفضيلة المبصرة ،الهاوية

وبين من يسير في ليل  ،و ال سحاب فيهضوء الشمس في يوم صح

  . عاصيردامس تهب فيه األ

ال تنشغل  ،انشد الجمال الحقيقي محلقًا فوق الجمال الخادع  

تلهك المتعة  ال ،لمظاهر وال عن الحقائق با،شورقعن اللباب بال

 التزم بواجبك تجاه ربك ،العرضية الزائلة عن اللذة الجوهرية الخالدة

 ، مثالأبدعياك على إلذي خلقك بموجب خلقه ن لنك مديإ ف،خوانكإو



  

١٧  

حاطك وشملك أ وما ،ومنحك العقل والقدرة على التصرف والتقنين

    .نواع النعيمأنواع الرزق وأبه من 

بمقتضى ميثاق (ليك إ اعمل في حقل الخيرات الذي عهد       

تلقاء صنيعه الجبار   لتؤدي جزءًا،ن تتعهده بالعمل الخالص أ)الفطرة

 أو ،ن عملك الصالح هذا سوف لن يذهب عليك سدىأواعلم ، وكنح

بل ستكافأ  ،ا تناولته من معطيات الواهب الدينوية فحسب عّمبدًال

 ،عطيته قبل مباشرة العملأعليه من جديد ستكافأ عليه باالعظم مما 

 وال ،ذن سمعتأستجزى عليه من قبل موالك بما ال عين رأت وال 

 إلى عليه بالنعيم الخالد الدائم مضافًا  ستجزى،خطر على قلب بشر

                                        .ما أعطيته من نعيم دنيوي زائل

ن أواعلم  ، الضعيفنسانخيك اإلأ ب، القوينسان اإل أيها رفقًا      

نما قامت على حساب ضعفه الذي سخرت إ ،تي تعتز بهاقوتك ال

 ، وتصبح بمنتهى الضعف،ها قوتك اذآر الساعة التي تتالشى في،منه

ي ساعة الحشرجة وبلوغ النفس  وهالأ ،وهى من بيت العنكبوتأو



  

١٨  

بل تكون  ،ثناء الحياةأالتراق ساعة ال تنفع فيها القوة التي آنت عليها 

 سبق منك استخدامها واستعمالها في طريق إذاساعة وصمة وغصة 

  .االستبداد واالستغالل والتسلط

نك راع إ ف،متكأ شعبك وأفراد الحاآم بين سانن اإلأيها وعدًال  

مام الحاآم أنك ستسأل وال شك إ ،وآل راع مسؤول عن رعيته

 وتنقالتك في ،حكامعلى الذي يحصي عليك تصرفاتك في األاأل

 لتكن سياستك بين الرعية تلك السياسة الحقة ،مراحل السياسة

 أوتقربها رشوى  وال ، تحيزأو التي ال يتخللها تسلط ،الحكيمة العادلة

 ،قليميةإ أو عنصرية أو ال تشوبها أي نزعة طائفية م ث،محسوبية

القامة االستقرار واالمن  اجهد لوضع االسس الكفيلة ،ونحوها

آن ، بناء شعبك وضمان العيش الحر الكريم لهمأ بين ،والحرية

 وهو معك وبعونك ما دمت حقانيًا ،للجميع فاهللا سبحانه للجميع

خيك أ على ،قطاعي الغني اإلنسان اإلأيها وعطفًا ،ًالمستقيمًا عاد

 آنت تستبعد مساواته إذا ،ما عندكم بعٍضاتحفه بالفقير الكادح 

صالحية فخير لك  ساهم في المشاريع الخيرية والمؤسسات اإل،بنفسك



  

١٩  

زنه في برك خن تأن يسيل مالك في مجاري العطاء فيطيب من أ

وامها قد مرض التخمة فان داتق ،  فيأسن وتضر بك رائحته،المنع

  يودي بحياتك في سن مبكر

 وانت في ، المحترفأو الموظف نسان اإلأيهاخالصًا إو  

نك تشكل عضوا بارزًا أ واعلم ، مهنتكأوعملك ضمن اطار وظيفتك 

 فلتكن ذلك العضو العامل الصالح الذي ،في جسم قومك ومجتمعك

 حالًال ،قاء عمله ويتناول اجرة ل،مانة ووفاءأيؤدي ما عليه بكل 

  .ن الطيبات للطيبينإسائغًا ف

ن في السلم السالمة إ ف، المتمدننسان اإلأيها السلم إلىاجنح           

 انت إذانها نار قد يجتاحك اوارها إ ف،واتق فتنة الحرب واالختالفات

 بالصورة التي ،يةنسانتعاون مع اخوانك في اإل، ساهمت في االيقاد 

 آن بجانب الحق واجهد لتحقيق ،لجميع وسعادتهمتتحقق معها راحة ا

 ، التافهة ظهريااألخرىعتبارات آل اال  مطرحًا،العدالة االجتماعية

 خذ درسًا في تعاونك مع ،آالعنصرية واالقليمية والحزبية والطائفية



  

٢٠  

 في فصل ، النملات جماعإلىخوانك من جماعة النمل اال ترى إ

افر وتتعاون في نقل الحب  على الطرق والبيادر آيف تتضالصيف

ال تالحظ حينما تعجز نملة أ ، ووقت الحاجة،لتدخره لفصل الشتاء

 مساعدتها إلى آيف تتهافت البقية ، سواهاأومنها عن جر حبة قمح 

 واطالق الحرية لها لتختار حبة اخرى ، سحبها عنهاإلى باالحرى أو

 خذ وآذلك، ن توصلها مستودع االدخار أ إلىتتناسب ومقدرتها 

درسًا آخر عن جماعة النحل في تضافرها وتنظيم اعمالها حتى 

وشمع ، تخرج لك ما تخرج من شراب مختلف الوانه فيه لذة وشفاء 

  .تستخدمه في بعض شؤونك ومصالحك

 يا صاحب المنحة ، العاقل الحساسنسان اإلأيهاترضى أ         

ن أترضى أ  بقية المخلوقات الطبيعيةإلىالسماوية الكبرى بالنسبة 

ن أترضى أ ،واأللفة التعاون إلى ،تسبقك حشرة ذات غريزة ضعيفة

 )هبة السماء لالرض(تتفوق غريزتها الطبيعية على عقلك النوري 

خوانك إنس بآو ،ليك رشدكإ وليثب نسانخي اإلأ يا ،افق من رقادك



  

٢١  

نس التي تدل على أسمك  لفظة إن إفي حقل الجنس واتحد معهم ف

  .يناسنة واإللفة والطمأنياأل

 فال تمهر ،ن العبر والعظات حولك جمةإ ف،اتعظ واعتبر        

ة شديدة نك في غمرأثق  ،اتعاظك واعتبارك بطابع القلة والضعف

لو تمعنت ، مرك وتدارك تقصيرك أتدبر  ف،همال واالستهتارمن اإل

ن دواءك فيك وداءك أبعين بصرك وتأملت بمقلة بصيرتك لوجدت 

وهو  )ع(مير البلغاء والمؤمنين أمر آما ذآره ن األأمنك ولثبت لك 

  :يخاطب شخصك بقوله البليغ

  ردواؤك فيك وما تشعر      وداؤك منك وما تبص

  حرفه يظهر المضمرأنت الكتاب المبين الذي     بأو

  آبرنك جرم صغير    وفيك انطوى العالم األ أوتزعم

نى شئت أاله  تستطيع استعم،ن عالجك آامن في قارورة نفسكإ أجل

ن إ والتمتع بالعافية الكاملة و،ردت التخلص من جراثيم العلةأ إذا



  

٢٢  

 حينما يعتريك ويغزوك الداء فال تنح ،داءك منبعث من قرارتها

لم  استفحل فيك المرض وحز بك األإذا فيما ،حد سواكأبالالئمة على 

 من الزمان والمادة وال تحتج بهما حينما تؤخذذال ت، بل لم نفسك فقط

 أون الزمان والمادة شيئان ال يستحق الواحد منهما حمدًا إف ،بآثامك

نما الذي يستحق إذمًا وال يؤاخذ باعتباره غير ذي عقل وال شعور و

تلك هي النفوس العاقلة التي ،  يأباهأو الذم لقاء ما يأتيه أوالحمد 

  . آراهيةأو تترآها عن قصد أوتباشر االمور ، تحس وتدرك

 وفي موسم جمع ،ثناء الصيفألهو ويتسلى ار يصن الصرإ  

 وهكذا ، وفي فصل الشتاء،يام الشدةأالقوت ويشقى ويتضور جوعًا 

 منكبا على ،ليك تلهو وتمرح في مسرح الحياة الدنيويةإبالنسبة 

نت أمر اآلخرة غير مهتم بواجب وأ ،انتهاب الملذات الغانية متناسيًا

ن الحفنة البراقة أ و،نيا مرافقكن الخلود في الدأليها ظانًا إفي طريقك 

 وقعت الواقعة وداهمك المفتش إذابدًا حتى أمن العمر لن تنتهي 

عن العمل منساق في تيار الغفلة علت وجهك صفرة  نت الٍهأو

  .الخوف وندمت والت حين مندم



  

٢٣  

نك خليفة المالك أ لعلمت ، لو ارعويت وترويتأجل          

 ،ن يسير على غرار مخلفهأغي  والخليفة ينب،األرض في األساسي

لو تأملت وتمقلت لرأيت  ،تعاليمه المعطاة غير زائغ وال ميالووفق 

 وهذه األسرار ،ذاتك آتابًا مفصحًا ناطقًا باألسرار واألعاجيب

 ،واألعاجيب قد تجلت بما رسمته على لوحة الوجود من صور فنية

 آانت ،برزته على مسرح الحياة من ابتكارات واختراعات علميةأو

مطوية في زوايا المجهول آشف عنها ما انطويت عليه من عالم 

  ). السماء في االرضوديعة( علوي متألق أال وهو العقل الجبار

 فال تصغر من آيانه بيديك ،صالة آان شأنك آبيرًا باألإذا  

تتقدم وتسمو به حتى تصل ن أ إلى وبقصد منك بل اعمل واجهد

 صفحة ، صفحتين فقط في التاريخنأ واعلم، درجة الكمال الممكن

سماء العاملين المخلصين الذين يكرسون أعدت لضم أبيضاء ناصعة 

عمال الطغاة أوصفحة سوداء قاتمة سودتها  ،حياتهم وجهودهم للخير

 ، الذين تنكبوا عن جادة الصالح وعاثوا في االرض فسادًا،اآلثمين

ح اسمك نغمًا يهما تنتقي لنفسك اختر البيضاء النقية فيصبأفانظر 



  

٢٤  

عذبًا على شفة الزمان الخالد تردده االجيال المقبلة وينتشر ذآرك 

  .جواء الواسعة وختامًاعبقًا يعطر األ ريجًاأ

ن آتابي هذا الذي هذه مقدمته ليس لي وحدي أفليعلم الجميع   

بل هو لكل قارئ  ، من جانبيه وتقديمإنشاؤهن حصل إفقط و

ما  آ، صيغتيأبناءلى عليه من من إخواني  ولكل سامع يت يتصفحه

ن آنت التزمت فيه إ و،م بمضمونهنه ليس علّي وحدي يتحتم القياأ

ن أقوم بحكم القاعدة القائلة بتطبيق الفعل أبكلمة عليَّ وآان أولى بي 

 من ، القيام بمضمونه على آل مكلف مثلينما ينبغيإعلى القول و

ن  النهوض إسواسية وننا في التكليف إ إذيه نسانأبناء المجموعة اإل

شخاص بل هو مفروض على أبالواجب ليس وقفًا على  شخص دون 

 تظهر العبرة بالعمل وتتجلى خيرًاأالجميع ضمن دائرة االستطاعة و

عليَّ ي شخص قام بما فيه أآثر مني وطبق لفظة أو ،القيمة بالتطبيق

على نفسه عمًال فوق تطبيقي فهذا يكون قد سبقني في مضمار الخير 

   .تناول األجرو



  

٢٥  

  وضعه وتأليفه فما آان صدور ذلك مني لمجردإلىوبالنسبة   

 آال بل ألسير ،نتجتألفت وأني أ ليقال عني بأو ،البحث والتسلية

 ،قرن العمل بالقول طاقتيأ و،على ضوء مضمونه في طريق الحياة

 ،خواني الذين سيطالعونهإمن قبل ن يحصل أوهذا ما أوده وأتمناه 

 بل ،ن ال يمروا به مرورًا سريعًا عابرًاأرجو ني ألإ وويقفون عليه

معان مكررين مطالعته على هذا المنوال مالزمين إ وقرأوه بترٍويل

ن ال يقصروا عني أرجو أصحبته فان فيها الخير آل الخير آما 

 يساووني أون يسبقوني أبالعمل والتطبيق والتولي وفق توجيهاته و

  .بذلك واهللا سبحانه الموفق

 فقد ترآته متتابعًا ،ما من حيث ترتيب مواده وعباراتهأ  

قدم ماوضعته البارحة على ما أني لم أ بمعنى ،نشائها الزمنيإحسب 

لذلك ربما يالحظ القارىء ) بإستثناء بعض مواد منها(انشئته اليوم 

رجوه غض النظر ومعذرتي فيما إني استميحه وإخلًال في الترتيب و

 نسانن اإلأ إذ سواها أو من هذه الناحية  تقصيرًاأو وجد نقصَا إذا

 وصدق ،ولي من حسن النية،  وقل من يخلو منه،عرضة للخطأ



  

٢٦  

 هوهللا وحده العصمة المطلقة من، ما يشفع ليالغرض في وضعه

      .نستمد المعونة والسداد نعم المولى ونعم النصير

  ليه تعالىإالفقير 

  آامل حاتم

                                 



  

٢٧  

  عليَّ

  واثقًا،صالحاتيإ و عماليأسير على برآة اهللا في طريق أن أ :عليَّ

، باشرهأفتتح بإسمه تعالى لدى آل عمل أن أو،  وبنفسي ثانيًاوًالأبه 

ختم بحمده جل شأنه عند انتهاء أن أو، متكًال على حوله راجيًا توفيقه 

  : ذاآر من ذآره قال عز من قائلن اهللا والشكإف، ذلك العمل

  .)فاذآروني اذآرآم (

***  
  

ه هو الحبيب       أ إذ، نشغل عن ذآره تعالى بسواه      أن ال   أ :عليَّ  األولن

ه    إالذي ال حبيب في الكون       ر     أومن  ، ال وهو دون د آث ره فق شغل بغي ن

 ه بتقديمه المفضول   إيمان ودلل على انحرافه وضعف      ،ذلك الغير عليه  

  .األفضل على

***  

سماوية ب        أن  أ: عليَّ ، ستمرار امتع بصري وبصيرتي بمتابعة الكتب ال

ريم         أو رآن الك ة     ،ن استوعب صدري لفيف آي الق سر من البقي ا تي  وم



  

٢٨  

ان          در األمك ا ق ًا يمر دون      أن ال   أحاول   أن  أو، مع فهم معانيه دع يوم

ة تالوة قرآني ام ب ذا شحذ للقلب من األصداء و، القي ي ه هإوف ار ل  عم

  .يماناإل

***  

وذلك بحكم ، األخرىان أؤثر علم الدين على لفيف العلوم : عليَّ

فضل العلوم جميعًا ويدخل في شموله أنه أ وبحيث ،وظيفتي الدينية

لمام بالحسن من بقية مكاني اإلإحاول ضمن دائرة أن أو، آل جميل

شجاره ازداد جماله أصناف وروده وأالعلوم فالبستان آلما تنوعت 

  .ريجهأوفاح 

***  

يَّع ا   أن أ :ل ا يالئمه بة بم ل مناس ي آ م ف ل إذتكل ال  ( قي ام مق ل مق لك

واب ؤال ج ل س وير أن أو) ولك ر والتن ه الخي ا في ي أ  وال ،حدث بم لق

يَّ   ، بكلماتي جزافاً  ى ضيف   أن  أوعل اء حسن اإل   حسن اإل إل  ،صغاء لق

  .صغاء آدابًا ينبغي التقيد بهافإن لكل من التكلم واإل



  

٢٩  

ن ال أو، جفاء قط لا وة تحمل معنى السماجةفوه بكلمأن ال أ:  عليَّ

ن أ إذ،  نفسي مهما توفرت العوامل المثيرة إلىدع للحماقة سبيًال أ

ن المجنون معذور  أالإنواع الجنون أالحماقة تعتبر نوعًا رئيسيًا من 

بخالف األحمق الذي يعتبر في مصاف المجانين ويؤخذ بالجريرة 

  .خذ العقالءأ

***  

يَّ المأن أ: عل دي س اس جه ا أو،  الن ور تلق ذ األم ي  ءن آخ التي ه هم ب

شاتهم    أ ال مناق ان بح الح البره ة وس وة الحج درعًا بق سن مت ح

  .والتعارض معهم

***  

يَّ رأ: عل صور وال أفك صالح إالن ال أت دة وال ه الفائ ا في ه ، بم  إذا ألن

ل    ص العم ر خل ص التفكي ى ال أن أ و،خل ل بمنته صلحة  عم ع للم وس

  .عن آوني عضوَا صالحًا في جسم األمةبرهن أ وبذلك ،العامة

***  



  

٣٠  

ة والمصلحة الخاصة          إ :عليَّ ازل  أن  أ، ن تعارضت المصلحة العام تن

ى               إعن الثانية و   ديم األفضل عل دة تق ًال بقاع ة عم ة وثمين ن آانت غالي

  .الفاضل واستعمال الضار دفعًا لألضر

***  

يَّ راء     أ أن: عل اه الفق صوصًا تج صحيح خ ع ال شعر التواض ست

شريف     فقد جاء في األ   ، نبذ الكبرياء ظهريا  أن  أ و ،ساآينوالم ر ال ه  أث ن

ف      اء وآي ن آبري ردل م ة خ ال حب ه مثق ي قلب ل ف ة رج دخل الجن الي

  .نتنة ويصبح في غد جيفة ،مس نطفة قذرةيسوغ التكبر لمن آان باأل

***  

اس       أن  أو، قول الحق ولوعلى نفسي   أن  أ: عليَّ الفني الن عمل به ولو خ

الني األذى     إ دعوأن  أو، حوله و ن يَّ   و، ليه ول و     ديؤن أ أعل شهادة ول  ال

ه     أن الحق   أل، لي  إقرب الناس   أعلى   ال ب أن يق شهادة  ، حق ب ة  أوال مان

   .ؤهاداأيتحتم 

***  



  

٣١  

يَّ ون ذا أن أ: عل ل  إآ وء العق ى ض سير عل ة ت ة واعي رادة قوي

ا اإل     ، مصغية لنداء الواجب   ، والبصيرة ؤثر عليه رات    ال ي اق والعث خف

  .ائه والقيام بهدأفي سبيل 

***  

ني أ، ن ال أقول متكلفًا من نفسي على مسمع من اآلخرينأ: عليَّ

هم تَُّأمر عكس آية القول فأ ربما حصل إذفعله ألن  وأفعل آذا غدًا أس

خلف أوال ، عطيهأنزل عند القول الذي أن أو، نجاز والحكمةبعدم اإل

ة بحال لمعذرقدم اأن أوعليَّ ، نا على شىء من االستطاعةأبوعدي و

  .عدم التمكن ألسباب قسرية

***  

جهد لتهيئة األسباب والوسائل أن أ  ما من عمل آان لدّيإذا: عليَّ 

ن إل فهماستعمل لغة التأجيل واإلأالتي تساعد على انجازه باآرًا وال 

  . بذهابهاوقاتًا تذهبألألمور فرصًا و

***  



  

٣٢  

 األولي هو اليوم عمالأيام علومي وأعتبر آل يوم يمر من أن أ: عليَّ

ت فيكون سببًا لم عأواعلمت آبر مأفال ، نطالق فيهت االأالذي بد

 منفعًا في  مهما جّلللحد من نشاطي بل ألعتبر ما قمت به قليًال

  .مام ال يثبطني أي عامل بحوله تعالى األإلىطريقي 

***  

 تدفع أوقناع شخص ما حول قضية تعود بالخير إريد أحينما : عليَّ

سلوب المرآز قناعه فيما بيني وبينه معتمدًا قوة اإلإحاول أ نأشرًا 

 أوتردد عليه أقناعه ألول مرة إتمكن من أفإن لم ، على الحجة

  .صدقائه من محبي الخير والصالحأستعين في القضية بأخلص أ

***  

ن آخذه باللطف والعقل أنفعال حد سريعي اإلأ ثار تجاهي إذا: عليَّ 

 صبت فوقها إذا آالنار يتفاقم اشتعاله ب ويزدادقابله بالمثل فيشأوال 

ولئكم االشخاص أمع  مر الجدل والنقاشأن ترك إو، المواد المثيرة



  

٣٣  

وال يزيدهم ن الذين يدعون الفهم ثم ال يذعنون للحقيقة يبالمتصل

  .ال تعنتًا وتشبثًا بآرائهم ومعتقداتهم إاحتدام الجدل 

***  

اس دائم          أ: عليَّ سًا         ن يكون آالمي مع الن ع المناسبات سل ًا وفي جمي

ن الي  ئوتسامح ولكن مع الذين يسي    أن  أ و .لطيفًا مالئمًا للحقيقة والواقع   

  .ولئك لهم حكم آخرأن للمصلحة العامة فئو الذين يسيامأ، خاصة 

***  

يَّ   يئًا من الزعل و  أن ال أظهر أ :عل سائي ش ام جل ا آنت  األم م مهم ل

ا  ًا متألم اول وألزعالن سرأن أح ل ال هم  ور واالدخ ى نفوس اح عل رتي

ة           إعامًال على    دة واألبحاث المالئم ة المفي شغالهم في األحاديث الممتع

دة         ، المثمرة   سير من الفائ ى ي و عل فكل مجلس ال يحصل اصحابه ول

  .المشروعة ال خير في انعقاده

***  



  

٣٤  

يَّ سمأن ال أ: عل ى ال ي عل صحة األأ ف،اعبن ار واألجزم ب ور خب م

ين والظن         ، تكلمين والناقلين قوال الم أبمجرد تلقي    ى التخم آال وال عل

ه     أو ،بحث واحقق حول ما سمعته    أن  أبل ينبغي    ى   ، حام الظن فوق  حت

ة    أوبذلك  ، صل حد التثبت واليقين   أ نجو  أو ،برهن عن احترامي للحقيق

  الضمير وشبكة االثم من وخز

***  

ي  مما يجعلن، آنت على علم بهإذامر قبل وقوعه ستعد لألأن  أ:عليَّ 

ن إقابله بكل جرأة وثبات وحكمة أن أو، خرج منتصرًا مظفرًاا

ن إدراآه إرسم الخطة التي تمكنني من أن أو، فاجأني على حين غرة

دراك مل في اإلأن آان هنالك من إفيما (فاتني ألسباب قاهرة 

  )والتوفيق آله من اهللا

***  

عالة آون أن ال أحاول أن أ و،خواني بنفسيإخدم نفسي وأن أ: عليَّ

 آنبتة اللبالب ،ن هذا شأن االتكالي الضعيفإف، على غيري بحال



  

٣٥  

تكاء على سواها وهي مع هذا واالف لتفاال باالإتستطيع القيام  ي الالت

  .التنتج

***  

ن أ ، حديث مفيدأوحينما تلقى على مسمع مني آلمة حسنة  :عليَّ

ذلك  أو ،فهم معها مضمون تلك الكلمةأنتبه انتباها آليًا لدرجة أ

قوم بمطالعته من آتب أ ما أقرؤه وإلى بالكلية وهكذا بالنسبة الحديث

  .ومؤلفات علمية

***  

دخل منزله من معارفي أ أولقاه أبادر بالسالم على آل من أن أ: عليَّ

،  نحوهأويرد البعض السالم لتعصب  ن الأوال يهمني )  سواهمأو(

، قوم بواجبيأن أوحسبي بذلك ، رد التحية بأحسن منهاأن أآما علي 

  والتبعة تترتب على المهملين المتعصبين

***  



  

٣٦  

 الكتب أو ،نبياءسامي األأ أو) اهللا( جعل اسم الجاللةأن ال أ: عليَّ

ي في سياق آالمي ومعامالتي يمان األولياء عرضة إلأو ،السماوية

يتجاوز يميني  ن الأحاول وأل،  آما يفعله الكثير منهم،مع الناس

ن حلف أل،  باشرت القسم وال بدإذا فيما ،الشرف أوالقول بالصدق 

  .حترام للمقسوم بهاليمين لغير موجب دليل على الكذب وعدم اال

***  

 إلى أن من يلجأ إذ، نصح المغتابينأالغيبة و عن أن أبتعد :عليَّ

 وأعراضهم ضمن مجالسه مع ،اغتياب الناس و التكلم في حقوقهم

آمثل من يلج روضة غناء ،  النافعة بكثرةاألخرىوجود األبحاث 

جميلة تحتوي على مختلف أصناف الورود واألزاهير ذوات الروائح 

، اآه اللذيذة الطعم وشتى أنواع األشجار المثمرة ذوات الفو،الطيبة

 فمر فيها ، الحرية والخيار في اقتطاف وتناول ما يشاءءوآان له مل

ة شوك حاد من  نبتإلى وصل إذاحتى ،  شيء منهاإلىآافة ال يمد يده 

الطفيليات التي تظهر على هامش الحدائق قبض بجمع آفه على 



  

٣٧  

،  خدش راحتهإلىمكان الشوك من النبتة ليتناول شيئًا منها مما أدى 

  .فخرج ودمه يقطر وأنامله تلتهب

***  

وأقابل سيئاتهم ، خواني آنفسي فاصفح عن ذالتهمإأن أعتبر : عليَّ 

 صاحبها بما تقوم به من إلىتسيء ألن النفس آثيرًا ما  ،بالحسنات

    .وهو مع هذا يحترمها وال يرخص بها، أعمال عصيانية

                                   ***   

 وال ،خوان حتى الذين يبغضونني منهمأحترم اإلأن أحب و: عليَّ

 أندد بهم مهما اشتدت وطأة الجفاء واإلعراض من قبلهم أوجفوهم أ

أخدمهم في أن شفق عليهم لقاء ذلك وأحاول وعليَّ أن أ، نحوي

ومتى ما آنت على ،  راجيًا لهم من اهللا الصالح والهداية،حاجاتهم

فإن اهللا وال ريب سيحيطني ، هذه الحال من طهارة حب وصفاء قلب

 غيثه المطيع منهم يبحفظه وهو سبحانه يرزق الخلق جميعًا ويسق

   . خالقه قدوة له في أعمالهنسانوما أجمل أن يجعل اإل، والعاصي



  

٣٨  

 الذين أجلي وعملت من نحبونيا قيمة عملي إن أنا أحببت الذين م

فإنني في عملي هذا إنما أؤدي ما علي من دين وهذا ، ي فقطنيفيدون

 أحببت الذين يسيئون إلي عالوة إذاأما ، هو مذهب النفعيين من الناس

تبر عملي صدقاء فوقتئذ يععلى محبتي للمحبين ومساعدتي لأل

                                   .ي جبارإنسانوأبرهن عن القيام بمجهود ، عظيمًا

***  

يَّ وه : عل ع صوتي بغضب ونح رج ، أن ال أرف ة أخ ور لدرج و ال أث

ارة          ة       ، معها عن طوري مهما اشتدت أسباب اإلث ة نابي وال أتلفظ بكلم

ة  ا رائح شتم منه رًا أن لي ذاءة معتب ر اهللا الفحش والب ق يم ساني طري

ي                 ل في حال صلواتي وأدعيت ، سبحانه عليه بحكم ذآري اسمه الجلي

ًا      اهرًا مفروش ًا ط ون نظيف تم أن يك ه يتح ر اهللا علي ذي يم سبيل ال وال

                      . قذارة عليهأوبالورود والعطور والرياحين ال ذرة من غبار 

***  



  

٣٩  

أن ال أؤخذ بشدة الصدمة ،  في أزمة ماأوعندما أقع في مأزق : عليَّ 

بل لتكن عندي تلك الشجاعة ، لدرجة أفقد معها وسائل الخالص

فكر تفكيرًا مستقيمًا في رسم الخطة السليمة التي وأل، الخلقية الفائقة

                                                .بواسطتها أخرج سليمًا مستور الحال

***  

 فقيرًا  آانإذا آنت دائنًا أن أتساهل مع مديني خصوصًا إذ: عليَّ

تمكن من  إن لم أ،نظاره حتى يتيسر أمرهإوأن أعمل على ، معسرًا

 آان المبلغ ضخمًا إذا القضاء إال إلىوال ألجأ ، السماح له بالقيمة آليًا

 آنت مدينًا أن إذا وعليَّ ، والمدين يستطيع الدفع وهو يأباه عن عمد

 وبحال عدم التمكن أقدم االعتذار .أبذل منتهى الجهد في سبيل اإليفاء

 أن االجتهاد على أداء الدين دليل إذالمقرون باللطف والشكر للدائن 

        . والقوة في الدينيمانناصع على صحة اإل

***  



  

٤٠  

، بين اإلخوانأن أقوم في األيام والظروف المناسبة بجوالت : عليَّ

لى األلفة  والدعوة بصورة خاصة ع،اإلرشادالتذآير ووذلك للوعظ و

التي مع وجودها وتوفرها تصفو الحياة ولذة ، والمحبة واإلتحاد

                    .ويقوى الكيان، و تتوثق الروابط، العيش

***  

سي      ،أن أخصص وقتًا في آل يوم من أيام حياتي        : عليَّ ه نف  أحاسب ب

اذا    إن آنت قلت        ، تكلمت  ماذا عملت وبم رًا أن أوطن        أو ف  عملت خي

سكها أن         أو وإن آنت عملت       ،النفس أن تمضي عليه    رًا أن أم  قلت ش

  .ال تعود إليه

                                    ***                                          

لدى مصيبة ، صبر في جميع الشدائد على أنواعهاباستشعار ال: عليَّ

 لج والجزع ال يجلبان إال أن الإذ، الموت والفقر والمرض ونحوها

الضر في الجسم من جراء األلم الداخل ، الضر واالنتقاد والعقوبة

واالنتقاد من ذوي الفهم بما ينتجانه من خروج عن ، ببهماعليه بس



  

٤١  

والعقوبة من الخالق نتيجة لمخالفته ، طور التعقل وحدود اآلداب

  .ستعمال الصبر ووعد وتوعد عليهتعالى الذي أمر با

***  

أن ال أقف موقف ،  عيبًاأو رأيت من أحد إخواني سقطة إذا: عليَّ

بل ألنصحه فيما بيني وبينه ، وال أندد فيه بين الناس، الالمباالة

أمثال خالل أحاديثي بأسلوب لبق مؤثر عالوة على ما أقدمه من 

بل تدخل عليه ، ره ذلك النقص بصورة ال تنفإلى تشير ، معهاألخرى

  . المحايدة من الوقوع بمثله مرة ثانيةإلىآراهيته وتدفع به 

***  

ألنه جاء في ، أن ال أتكلم بالكلمة قبل التروي والتفكير بها: عليَّ

وقلب الجاهل وراء لسانه بمعنى ، أن لسان العاقل وراء قلبه، االثر

ظر فيها بدوره أن العاقل قبل أن يتلفظ بالكلمة يمر بها على القلب فين

 اللسان فيبرزها إلىمقلبها على وجوهها فإن رآها سليمة ألقى بها 



  

٤٢  

 اللسان مباشرة فيقذفها إلىأما الجاهل فيلقي الكلمة ، مشرقة وضاءة

  . على عالتها دون اختيار من جانب القلب وال تمحيص

***  

أن أجانب المزح الهزيل الخارج عن نطاق األدب والمثير : عليَّ

وال أنابذ باأللقاب ، والذي تفقد معه الهيبة الشخصية، وسغضب النف

والتنابذ باأللقاب أن يدعو الشخص ، ال بطريق المزح وال الجد

 يا منبوذ و نحو أو يا مجرم أوشخصًا آخر بلقب يكرهه مثل يا فاسق 

  . النزاع والمشاجرةإلىذلك من الكلمات البذيئة التي قد تؤدي غالبًا 

***  

 أموري وأعمالي بالصورة التي تبدو معها متقنة أن أنظم: عليَّ

ألنه متى فقد النظام ، محكمة وتطمئن لها نفسي ويرتاح إليها ضميري

  .وال راحة مع الفوضى بحال ،حلت الفوضى

***  



  

٤٣  

ا بتدريبهم على  أسرتي أقوم فيهفرادأن أخصص أوقاتًا أل: عليَّ

أن أحاول أال و ،االستقامةوتوجيههم نحو الخير و، النظام و الفضيلة

 ،مثلهاب لئال يعتاد الكالم ،أتكلم على مسمع واحد منهم بكلمة خشنة

 مما يبعث في نفوسهم ،وال أظهر أمامهم إال منظر االحتشام واألدب

 فليستهل ،هافراد أن رب العائلة قدوة ألإذ، حب اإلقتداء والمحاآاة

  .جمالهاجميًال ليتم لألسرة 

***  

ألني متى فعلت ذلك صرت ، ة بمثلهاأن ال أقابل اإلساء: عليَّ

عليَّ أن ولكي يكون وضعي معاآسًا لوضع المسيء ، المسيء سواءو

   .أعمل عكس فعله

***  

فال ) وال سيما المستضعفين منهم(أن أتجنب الهزء بالناس : عليَّ

وال بضعيف بالنظر ، أسخر بفقير لفقره وال من عليل لوجود علة فيه

 االحترام والعطف على إلىعبرة ودافع بل ليكن لي من ذلك ، لضعفه



  

٤٤  

 غير عاجز  عليهوألذآر أن القادر الذي ابتالهم بما هم، أمثال هؤالء

  .عن ابتالئي بمثله جزاء احتقاري أمرهم وسخريتي بحالهم

***  

 تناول إلىوال أمد يدي ، أن أقنع بما قسم اهللا لي من رزق: عليَّ

لى نفسي بالتناول من وأن أعتمد ع، الحرام ولو منيت بأسوأ الفقر

وعلى آفاءتي ومؤهالتي في الحصول على الرتب (فضله تعالى 

  .وال أقرع باب أحد غيره في الطلب) وارتقاء المناصب

***  

 أن عليَّأما أنا فأقول ، ربما قيل ال تجالس األشرار وال تمش معهم 

 وبعث ،شطر النور محاوال لفتهم ، مجالسهمإلىأجالسهم وأتردد 

فإن )  الدواءإلى أن المريض هو الذي يفتقر إذ(أنفسهم الخير في 

نجحت آان انتصارًا للخير وإن أخفقت لم يخسر من شيء مع 

 أنني لست بخائف منهم أن يؤثروا على روحانيتي إلىاإلشارة 

 أن يلحقوا بي من أذى بما اثقه واعهده في نفسي من أو، ومبادئي



  

٤٥  

يد خير قوية تشل اآف أصالة روحانية ثابتة والعتقادي أن هنالك 

  .الشر قبل أن تنال األنفس الخيرة بسوء

***  

وأن أجهد للحؤول ، أن أحاول حل آل نزاع يقع بين األخوان: عليَّ

 القضاء استدراآًا ألمر الخسائر التي تنتج من جراء إلىدون وصوله 

بل ألعرض نفسي ، يا عليَّوأن ال أنتظر حتى تعرض القضا، ذلك

  .نجحت آان خيرًا وإال فحسبي تأدية واجبفإن ، حابهاصأعلى 

***  

نب طريق الشر ألن ترك تجإن لم أتمكن من عمل خير أن أ: عليَّ

واهللا سبحانه سيكافي على ترك ما نهى عنه آما يكافي ، الشر خير

  .على فعل ما أمر به

***  



  

٤٦  

أن أجعل قلبي يتفتح لذآر اهللا والكالم الحسن وآل جميل من : عليَّ

أثناء نداء األرود واألزاهير عندما تكللها ما تتفتح الوآ،  عملأوقول 

  .الربيع

***  

وأن أضيئه بنور ، أن أغسل قلبي بماء اإلخالص الناصع: عليَّ

 لتلويثه عن طريق الحواس وال ادع مجاًال، العرفان الالءالء

 وذلك بصقلها من اوضار المحظورات وصرفها األخرىوالجوارح 

  .في مجاالت الخير

***  

  تذآرهم فيَّ،عيش معهم معاشرة حسنةأن أعاشر الناس الذين أ: عليَّ

 الزود إلى وتدفعهم ، ضعفت فيهمإذاوتحننهم علي ،  غبت عنهمإذا

   . ذآرت أمامهم بسوءإذاعني 

***  



  

٤٧  

خواني إمي وسعيي وال أغراض منزلي على أن ال أضن بعل: عليَّ

 أن  غير، آجوف السجن،فإن البخيل مظلم جامع لمساوئ العيوب

 أما البخيل ،السجن يضم في بطنه المجرمين فيحجزهم عن الشر

وأن ، فيحبس في خزينته ما في تداوله والتعامل به الخير والمنفعة

 إلىما استطعت ) و ال سيما المعسرين منهم (أقضي حاجات الناس 

فإن السماء تمنح غيثها واألرض تعطي نباتها واألشجار ، ذلك سبيًال

  .تهب ثمارها

***  

 تالوة آي إلىأن أبادر ، في حاالت انتياب االستياء والغضب: عليَّ

وال ، وأن أآرر عبارات إنا هللا وإنا إليه راجعون، من الذآر الحكيم

 إذ،  وصبر جميل واهللا المستعان،حول وال قوة إال باهللا العلّي العظيم

  .سرعان ما تنجلي تلك الغشاوة بإذن اهللا

***  



  

٤٨  

وأن ، ع بيوت اهللا واعمارها بالذآر الجليلأن أسعى جهدي لرف: عليَّ

وبحال عدم ،  ذلك سبيالإلىأقوم بالفرائض اليومية ما استعطت 

 ،مكنأما وعليَّ أن أقرن بها النوافل ، تمكني منها أداء أقوم بها قضاء

   وسيلة للقربة أجلفمن باشر بالنوافل مقرونة بالفرائض استعمل 

  .من اهللا

                                    ***                                                 

 ،أن أشغل لساني بذآر اهللا في حال فراغي من التفكير والعمل: عليَّ

و أن أصرف أعمالي وتفكيري ،  صدريإلىدع للخناس سبيًال ألئال 

ما ينطوي على  أو ،بما فيه اإلنتاج والخير ال في طريق العبث واللهو

  .شيء من الشر واألذى

***  

 بل ،االحتكار علم لمجرد الخزن وأوأن ال أجمع شيئًا من مال : عليَّ

فإن الماء الذي ، حصل عليه منهما في طرقه المشروعةأالصرف ما 

  . وتنتشر فيه الجراثيم الضارة،ال يجري يأسن



  

٤٩  

ياة فابتسم لها وأن أفتح صدري للح، أن أآون متفائًال ال متشائمًا: عليَّ

 فإن السحابة ، تجهمتإذاعبس تلقاءها فيما أوال ،  ما ابتسمتإذا

والزهرة الناضرة تبتسم إلشراق الشمس ، الدآناء ال تلبث أن تنقشع

  .وتخييم الظالم

***                                                

اس   إلىالنزوع  أن أنزع من قلبي الطمع و     : عليَّ دي الن إن  ، ما في أي  ف

دهور القطار         ،من يتجاوز حدود حريته المخطوطة له      ا يت دهور آم  يت

  .الذي يميل عن طريقه الواقع بين واديين

***  

 أن العلم بال عمل إذ، عمل باإلخالصالأن أقرن العلم بالعمل و: عليَّ

ي ثمر الذوالعمل بال إخالص آال، آالشجرة المورقة التي ال تثمر

ة العلم قانيم الثالثفيه هذه األومن توفرت ، تخلله الدود فأصبح مرًا

  . به أن يصطبغ بصفة الكمال الممكنناًًيموالعمل واإلخالص آان ق



  

٥٠  

 وأن أعمل ،أن أآافح التقاليد والعادات السيئة الدخيلة جهدي: عليَّ

 حتى تبدو الحقيقة ناصعة ،مكانيإعلى تبديد األوهام والخرفات 

 ما دام الجو ملبدًا ، أن البدر الجميل ال يرى مجردًا بالعينإذ، وهاجة

  .بالغيوم الكثيفة

***  

أن أذآر أنه سيأتي يوم أقف فيه أمام و ، القدرةىعف لدأأن : عليَّ

 وآما أود أن يعاملني بتلك ،قادر قد ال أخلو من إساءة نحوهربٍّ 

 تجاهه  آموقفي، تجاهيه الرهيبة ينبغي أن أعامل من موقفالساعة

  .تعالى وقتئذ

***  

 إلىأن أحترم والدّي آما أحب أن يحترمني أبنائي وأن أنظر : عليَّ

  .الناس بالمنظار الذي أود أن يتطلعو إلي من خالله

***  



  

٥١  

بحال قيامي بمشروع خيري مع جماعة ما أن أحاول أن أسبق : عليَّ

أن ال أترك العمل لمصلحته و، ميع في العمل لذلك المشروعالج

 آان األشخاص على خطأ إذاو، رد اختالفي مع القائمين فيه معيلمج

ن ترآت العمل بمعيتهم وال بد ألسباب إوعليَّ ، فما ذنب المشروع

إمداد المشروع بما أستطيعه من المساعدات  أن ال أحجم عن ،قاهرة

  .المالية والمعنوية

***  

 وأحافظ على آرامته آحفاظي له على ،أن أخلص لوطني: عليَّ

ومن يحترم الجزء أولى به أن ،  ألن البدن جزء من الوطن،نيبد

وأن أآافح من يحاول استعماره بشتى الوسائل الممكنة ، يحترم الكل

  .آما أآافح الجراثيم المرضية التي تحاول استغالل جسمي

***  



  

٥٢  

 نزعة ، والتفاني في سبيله،أن ال يصرفني عن حبي لوطني: عليَّ

ر لي أن يضم ترابه رفاتي راضيًا  فخي، مصلحة ذاتيةأوطائفية 

  . من أن يحملني على أرضه غضبان عابسًا،باسمًا

                                                ***

 ومن  ،ألن األمة هي الوالدة الكبرى    ، أن أفي ألمتي وفائي ألمي    : عليَّ

رى          رم الكب ا  ،يحترم أمه الصغرى أحرى به أن يحت ين      وخ ه قم ئن أمت

  . المرتبة الحيوانيةإلىبه السقوط 

*** 

 التقريب إلىبالدرجة األولى من مساعّي اإلصالحية أن أدعو  :عليَّ

 وهلهلتها ، الوراءإلى التي شد بها التفريق ،والوحدة بين أبناء أمتي

ن أحض بصورة خاصة على نبذ أ و،ألوان الطائفية والحزبية

 أن االستعمار إذ، احر باسم الدين البريء وعدم التن،النعرات الطائفية

 وأشدها وطأة ،أجنبي وإقطاعي وطائفي البغيض على أقسام ثالثة

 بسببه ينفسح المجال إذ ،عودها ضررًا هو هذا األخيرأوعلى األمة 



  

٥٣  

،  صفوفها فتتصدعإلىلتسرب االستعمارين األجنبي واإلقطاعي 

 نسان أن اإلإذ، ي شاملنإنسا تقريب إلىعليَّ بالتالي القيام بالدعوة و

  . بحكم الجنس والصيغةنسانأخو اإل

***  

،  صديقي لمجرد أول اجتماع أعقده معهإنسانأن أعتبر آل : عليَّ 

 أن آل إذ آان بعضهم ال يبادلني هذا االعتبار فله ملء الحرية إذاو

  .شخص يرى بمنظار نفسه

***  

 قبل  أن استشير، عرض لي أمر هام تعسر مزاولتهإذا: عليَّ

 ثم ،مباشرته من أثق وأعهد فيه الفهم واإلخالص من أصدقائي

وأن أخلص الرأي والنصيحة ، استخلص بعدئذ زبدة اآلراء المعطاة

  .ووثق بي منهملمن استشارني 

***  



  

٥٤  

ن بينه را أردت أن أعرف قيمة العهد الذي اعيش فيه أن أقإذا: عليَّ

األشخاص واألشياء  إلىوآذا بالنسبة  ،وبين العهود المنصرمة قبله

  . الشيءأووبنتيجة المقارنة تتجلى قيمة ذلك العهد  ،األخرى

***  

 من شخص ما يحتوي على ، استياءأو خامرني زعل إذا :عليَّ

 ذآر مساوئه إلىمحاسن ومساوئ أن ال اندفع بمقتضى استيائي منه 

 شئت التحدث عنه وال إذابل يجب أن أبسط محاسنه  ،بالذم والتشهير

اوًال إخفاء ذآر العيوب ألن الرائحة الطيبة هي التي ينبغي  مح،بد

  .نشرها

***  

ح ألصدقائي في سبيل تمحيص النص أن ال أقصر جهدًا :عليَّ

 سببًا في دفع ضرر فادح آان من ، نصحي ربما غدًاإذ ،وإخواني

وال أغش ، وأن أآون عند حسن الظن ،المحتمل أن ينالني منه شيء

فإن اليد التي تعتاد خيانة  ،بدؤه وعقيدتهمن ائتمنني مهما آان م



  

٥٥  

 قد تمتد بمقتضى االعتياد لخيانة المؤمن ،المستأمن المخالف

  .المؤالف

***  

ثر الثانية بالعمل ألن ؤ وأن أ،حياتين الدنيا واآلخرةلأن أعمل ل: عليَّ

 ال تتيسر له ،من يعيش في بلدين تتوقف أسباب معيشته عليهما معًا

  .ما ينبغي ما لم يحفظ لغة آل منهماسبل الحياة فيهما آ

***  

وأن أتتبع الجمال ، أن أسحق المغريات الفاسدة تحت قدمي :عليَّ

محلقًا فوق الجمال الخادع جاعله ينحني إزاء ابائي تراوده الحقيقي 

   .التوبه ويستوليه اإلعجاب

***  

حينما أمثل بين يدي اهللا عز وجل أن أفرغ قلبي لذآره آليًا  :عليَّ

  . صحيحًا ال يكون معه بيننا نجي ثالثًا أتجه إليه اتجاهوأن



  

٥٦  

زاع ساعة             : عليَّ وم  أوأن ال أنبذ صداقة صديقي لمجرد حصول ن  ي

 أو أنه ليس من العدالة وال اإلنصاف أن تطيح عداوة ساعات            إذ ،بيننا

  . أعوامأو بصداقة شهور ،أيام

***  

أن ال أترك  ،بحال حصول نزاع بيني وبين أحد من إخواني: عليَّ

 بل ال سلم عليه عند المالقاة ،أمر مكالمته آما يفعله الكثير من الناس

 وبهذا اإلجراء ،وأقوم بزيارته في منزله غب فترة مناسبة من الزمن

  .افيًالتأثيرات والندم و لو آان طبعه جالسليم ال بد أن يداخله بعض ا

***  

لين صلى اهللا أن أحاول حفظ الكثير من أحاديث سيد المرس :عليَّ

 آالم سيد البلغاء وأبنائه إلى و آذا مثله بالنسبة ،عليه وآله وسلم

 ، وأن أجعلهم اسوة لي في أعمال الصالحات،)ع(األئمة المعصومين 

 والمستقيم الصالح من سلك نهجهم ،فالفقيه البليغ من تتلمذ عليهم

  .واقتدى بهم



  

٥٧  

اليائس يعيش في واستشعر الرجاء ألن  ،أن أبتعد عن القنوط :عليَّ

ال غر ومن يكون هذا وضعه ،  ال يتسرب إليه النور،جو من الظلمة

   .ذىومع ظلمة النفس ال يؤمن األ ،ن تظلم نفسهأو

***  

 ال الذي يرتديه ،ولكنه الزهد الحقيقي ،أن أصطبغ بصفة الزهد :عليَّ

 إلى ويلجأون ،أولئكم المدعون الذين يترآون العمل في األرض

 تهربًا من مجابهة مسؤوليات الحياة ،الصوامع والكهوفاالنزواء في 

 وبحجة القيام بالعبادة وهم مع هذا عالة على غيرهم في ،وتكاليفها

 أنهم إن قاموا بواجب فقد ،لقد فات أولئكم المساآين ،المأآل والملبس

فضًال عن أنهم خرجوا عن نطاق ما أراده اهللا  ،تنصلوا من واجبات

 ، أوجده تعالى العماره بالعمل المنتج السويذإ ،من خلق هذا الكون

 عمت فكرة هذا إذاو بديهي  ،ال لتخريبه عن طريق اإلهمال والبطالة

 وانطوى الجميع في زوايا المغارات والمعابد تارآين ،الزهد الشكلي

 ، فقد انحرفوا بهذا عن الطريق التي رسمها اهللا،العمل في األرض



  

٥٨  

سكان ما أوجد للحرآة إعطيل و تإلىوأراد منهم سلوآها ورموا 

 من ،والعمل المثمر وفي هذا تأتي منزلتهم في الرتبة الثانية ،البناءة

أولئكم المهدمين عن طريق اللهو واالنصراف شطر المتع الحسية 

عنيه يا قارئي أإليك زهدي الذي واالرتماء في أحضان البطالة و

قيد العمل في  اأنو ،إنه الكف عن الحرام والقيام بالواجب ،العزيز

  .حقل الحياة الدنيوية

***  

وأن أمد يدي  ،أن أفتح باب منزلي للضيوف والقاصدين جهدي :عليَّ

 مستقبلهم بمنتهى االرتياح ،مكانيإنحو السائلين والمحتاجين 

 متصورًا آيف ،ومحاوًال أن ال أرد واحدًا منهم محرومًا ،والبشاشة

وعليَّ بحال  ، الحرمانيكون حالي لو آنت مكان أحدهم وآان نصيبي

رد أحدهم وال بد لسبب مشروع أن استعمل الرد اللطيف المقرون 

  . باالعتذار الصادق

***  



  

٥٩  

 ولكن ،أن ال أحزن لحد الجزع لفوات ما هو زائل وغير دائم :عليَّ

 فاتني هو ما يدعمني إذا بمنتهى الجزع أجلهالذي عليَّ أن آسف من 

هللا عز وجل وحيدًا مسؤوًال ال مال  يوم أقف بين يدي ا،وأراه أمامي

 ذلك هو العمل الصالح ،ينفعني وقتئذ وال قريب يسعفني آنئذ

                  .والصديق الخالد

***  

 ،أن ال أعيش على األمل فقط فإن ذلك فعل الكسالى البطالين :عليَّ  

  . يشجع على الغاية والثاني يحققهااألولفإن  ،بل ألقرن األمل بالعمل

***  

ن أآتب حينما أزاول الكتابة في المواضيع القيمة التي ينبعث أ :عليَّ

 حينما أقوم أؤلفأن  ،منها أريج الخير والصالح في أجواء المجتمع

بالتأليف ما يكون منه ويبقى إلخوان الحاضر وأبناء المستقبل نبراسًا 

  .اهاتهات في مه على هديىمشوُي ،ستضاء به في ظلمات الحياةي



  

٦٠  

وال أقتصر في ذلك ، أن أعمل على تثقيف وتعليم ابنائي للغاية :عليَّ

على الذآور منهم فقط آما يقول ويعمل به البعض من الناس بادعاء 

آال بل سيشمل عملي هذا الجميع إن شاء ،  تعلمت تسوءإذاأن المرأة 

 فهي "آما يزعمون"سيئة  آانت مع العلم إذاالعتقادي أن المرأة  ،اهللا

  .أمع الجهل أسو

***  

آما استعمل الصبر تلقاء المصائب والكوارث الطارئة أن  :عليَّ

 وأن أآون ذا ،أيضًا وأنا في طريق العمل للخير والصالح  اتأزر به 

 األمام إلى أقف عن السير أو فال أرجع القهقري ،عزم وثبات قويين

بل ال  ، العراقيل التي تتعرضنيأو ،من جراء الصدمات التي أتلقاها

بها وليكن لي من اعتراضها حافز قوي يدفعني على المضي ستهن 

  .في شق الطريق حتى أصل الذروة

***  



  

٦١  

دقيق المالحظة واالنتباه فال  ،أن أحاول أن أآون عميق النظرة :عليَّ

 ىوأن أبحث عن الحقيقة أن ،مباالةأمر باألحداث والقضايا مرور الال

  .في بقعة سبخة جوهرة ربَّف متقبلها من حيث أتت ،رضهاأآانت 

***  

أن أستعمل منتهى العدل في توسطي وقضائي بين اإلخوان  :عليَّ

 مهما ، لصديقأو فال أتحيز لقريب ، جانب الحق دائمًاإلىأآون أن و

 وال يهمني أن يزعل ،آانت صلة القرابة والصداقة وثيقة ومتينة

  . مادمت أعمل على إرضاء الحق، حكمي الصديق منأوالقريب 

***                                                

يَّ ضيره    :عل ا ي سمي مم ظ ج ي حف د ف ا   ،أن أجه تعمال م ك باس وذل

ك          ،يحتاج إليه من حمية ونظافة وعالج ونحوها       م أفعل ذل ي إن ل ألنن

ا             اتني م ه الضعف ف أعرضه لألمراض التي توهنه ومتى ما طرأ علي

ن  ام م ن القي ه م ي إلي اتأرم ه،الواجب ى قوت ا عل ف تحقيقه  ، يتوق

  .ئهااوتتوقف سعادتي على أد



  

٦٢  

أن أحفظ نفسي فأحيطها بالطاعات وأعزها فال أهينها  :عليَّ

 ،وأن أوسع أفق عقلي بإمداده بأنوار المعارف الحقة ،بالمعاصي

 ،وشجب الوسائل والعوامل التي تعيقه عن استقراء حقائق الوجود

  .اني ودقائق األسراروالغوص اللتقاط فرائد المع

***  

، أن أعتبر أخوتي بمثابة أبنائي تمامًا فأآلؤهم بعطفي ورعايتي: عليَّ

،  وراحتهم سهري على إسعاد وراحة أوالدي،وأسهر على إسعادهم

 الرزق ونحوه آما أجل من ،وال أدع مجاًال لالختالف والنزاع معهم

قد مال  وخير لي أن أف،بل العتبر ملكي ملكهم، يفعل اآلخرون

  .األرض وال أحرم محبتهم وحدبهم

***  

حفظ حرمة أو، خوانيإعود مرضى أأن أصل ذوي رحمي و:عليَّ

وعيادة المرضى داعية ،  اهللاإلىفإن صلة القرابة تقرب  ،جواري

  . والجار أخ شقيق بمقتضى القرب المكاني،لرضاه



  

٦٣  

ليتقبل اهللا صيامي باإلمساك عن الطعام والشراب أن تصوم  :عليَّ

 ،العين عن النظرات السيئة، واسي و جوارحي عن القبائح آافةح

واليد عن  ، واألذن عن السماع القبيح،واللسان عن الكالم البذيء

تناول الحرام والرجل عن السعي في المضار والقلب عن حمل 

 إال آما ، ال يكون له منه،ومن لم يكن صيامه هكذا، السوء ونحو ذلك

 آم من صائم ليس له : بقوله ) ع(البلغاء األعظم وسيد اإلمام ذآره 

من صيامه إال الجوع والظمأ وآم من قائم ليس له من قيامه إال 

 أولئكم الذين يتعبون أنفسهم إلىوفي هذه إشارة   ،السهر والعناء

 ،بالصالة والصيام وهم مع هذا يضربون على وتر البغضاء

 ،وآراماتهموال يتورعون عن التعدي على حقوق الناس  ،التفرقةو

  .وتناولهم بأنواع المضار والقبائح

                                  ***                                                   

 وأن ال ،أن أستغفر هللا دائمًا عما اقترفه من أخطاء وهفوات :عليَّ

 بل ألقرن ،ه فإن ذلك هين علي،أقتصر باالستغفار على اللسان فقط

  .االستغفار الكالمي بالتوبة الدائمة الصحيحة
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  وذلك بشكر ، أن أحاول االحتفاظ بها،بحال تخييم النعم فوقي :عليَّ

بل النشر من  ،ولن أقف بالشكر عند حد الكالم فقط ،الخالق المنعم

 أن إذالخيرية هذه النعمة على فقراء اإلخوان وأساهم في المشاريع 

شكر قولي وهو أن يحمد العبد خالقه بلسانه  : نالشكر على قسمي

 فيعطي ،خوانهإ وشكر عملي وهو أن يتفقد العبد ،إزاء ما أنعم عليه

 وآل من الشكرين الزم لآلخر ال يقوم ،فقيرهم ويؤاسي ضعيفهم

  .بدونه

***  

حينما أعمل الخير أن أفعله خالصًا لوجه اهللا وألنه خير فال  :عليَّ

 أن هذه إذ ،شكر بغية أن ُأسنوال أح ،أآثر أن آخذ أجلعطي من أ

الطريقة هي سبيل السماسرة والتجار من أصحاب المصالح والمنافع 

  .الخاصة

***  
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يا وتحمل الناس أن أآون في حلمي وسعة صدري لتقبل القضا :عليَّ

 جدوًال ينتهي في أو ال نهرًا ، فيه األنهار والجداولببحرًا واسعًا تص

                                .أن يصل إليه ينضب قبل أو ،البحر

***                                                

يَّ دة أن إذا :عل رة جي ي فك ى صفحة ذهن دت عل ادر أ ب ىب دوينها إل  ت

ار  ئال تتالشى تحت تموجات األفك ى صفحة األوراق ل  ،األخرىعل

ا في             الجمل والع  إلىوهكذا بالنسبة    ا وأن ر عليه بارات القيمة التي أعث

ا   ،طريق المطالعة وبتدوين وحفظ هذه األفكار والعبارات السليمة       ربم

اب  ا آت ون منه د يك ة ق ى مجموع ي أوأحصل عل رة ف سد ثغ  آتيب ي

  .سياج الكتب النافعة الجليلة

***  

،  حصل أمامي احتدام في النقاش بين جماعة من االخوانإذا :عليَّ

فى أن ج أإلى نزاع ويتطور من جاف إلى سيتحول والحظت أنه
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اة من أن ف وإبداله بسواه باسلوب رشيق مالأحاول قلب الحديث

  . يجري ما ال تحمد عقباهأويحصل بينهم سوء تفاهم 

***  

 موجهًا إليه ،كليتيحينما أباشر القيام بعمل هام أن أقبل عليه ب :عليَّ

 أن إذ ،القريب منه أو أن أوصله حد الكمال ى عس،آامل جهودي

 أو ال بد أن يترك شيئًا من نقص ،توزيع الجهود مهما آانت جبارة

  . على نتائج األعمال،ضعف

***  

جلها من بقعة أن أستمد مبادئي وأهدافي التي أسير عليها وأل :عليَّ

 أنها خصبة بالمبادئ القويمة والتشاريع إذ ،سالميتي وعروبتيإ

 الخارج إلى الذين يمتدون ،ضوال أآون آأولئك البع، لةياألص

طالما أني استظل بالشجرة (نظم يتمشون عليها وصول أالستعارة 

إن أولئكم الذين هذه ) المبارآة التي هي ال شرقية وال غربية

 إلىنبتتهم بالجدب والعقم بالنسبة أ ليرمون األرض التي ،وجهتهم
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د خسروا  آان األمر آما ذهبوا إليه فقإذاو، إنجاب المبادئ الصالحة

 بسبب أنهم انحدروا على ، ولم تنفعهم استعاراتهم فتيال،في صفقتهم

 والعقيم أصالة منها ال ،حد معتقدهم من جرثومة عقيمة من المبادئ

 وال يكون لديه ذلك االستعداد الكافي لتقبلها واالنسجام معها ،ينجب

م أمامهم  ولو أنهم تأملوا قليًال ونقبوا يسيرًا لوجدوا ضالته،باالستعارة

 ومثلهم في ذلك آمثل من يذهب مسافة يوم ،والكنز تحت جدارهم

 متعطال عن أعماله متكبدًا مشقة ،لشراء أغراض وحاجات منزلية

بحال أن تلك األغراض  ،السفر ومصاريف الذهاب واإلياب

والحاجات موجودة في محلته عند شقيق له يستطيع ابتياعها  منه 

  .هللابنفس الثمن وبالدين إنشاء ا

***  

روع أوهللا ما ،  صدريإلىأن ال أترك ممرًا النسياب الحقد  :عليَّ 

ل يكبل جانحي الفؤاد منه عإفبالواقع  ، سمته غًالإذلغتي العربية 

) القيد الحديدي( فيمنعه من أن ينبض بالخير للناس آما يمنع الغل 
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إال أن ذاك خير من هذا  ،أطراف اللص من االنطالق والحرآة

 يمنع المجرم من استعمال حريته في الفساد بينما أن هذا وفه ،بكثير

  . اإلجرامإلىيسوق بصاحبه 

***                                                

سري       ،أن أبتعد عن النميمة ابتعادي عن األفعى       :عليَّ إن ضررها ي ف

نه   ث بي ي تنف ات الت ي الجماع سم    ،مف ي ج ى ف م األفع سري س ا ي  آم

ا صدري           ،الملدوغ إن الحسد     ،وأن استأصل جذور الحسد من خالي  ف

صاحبه   ا      ،ألد عدو للناس خصوصًا ل ًا م ه وغالب و اعدى ل ه   ي فه فتك ب

  . المحسود بسوءإلىقبل أن يصل 

***  

أن أحاول أن ال اختصم مع الناس حول مصلحة دنيوية خاصة  :عليَّ

وعليَّ إن اختصمت وال بد مع أحدهم تحت  ، متاع عرضي زائلأو

ًا مستجيبًا لحبدافع منه أن اسعى لحل النزاع صعامل االضطرار و

 ،وخير لي أن أتنازل عن جزء من حقي المالي ،لحكم المصلحين
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 وذلك بمقتضى ، أآثرأوإليه حتى أخسر مثله ألنني لن أصل 

 وتكبد التأجيالت والتعطيالت الكثيرة التي تستدعي بذل النفقات

 بل بالنسبة لي وللطرف الثاني ،المشاق ال بالنسبة لي وحدي فقط

  .المدعى عليه

***  

أن وحشمة ووقار حينما أمشي في طريقي أن أسير بأدب و: عليَّ

 صادفت عاجزًا يحتاج للمساعدة وأقوم بحق إذاأعين العاجز فيما 

رشد ضال الطريق لو آلفني أالصحبة بحال وجود رفيق بمعيتي و

  . عناءذلك

***  

بتعدًا  عمالي مأموري وأناة في لفيف األأن استشعر الرفق و :عليَّ

 وتلحق به ، تفلت الغرض من صاحبهافإن العجلة قد ،عن العجلة

آالمطر المندفق بشدة ال تستفيد منه األرض ،األذى فضًال عن فواته 

  .بل ربما ينقلب لسيل ينجرف معه ترابها ،آما يرجى
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ذرعًا بما يلقى عليَّ من األسئلة لالستفهام وانا في أن ال أضيق  :عليَّ

 إلى بل ألحاول أن أسوق السائل ،مجال النقاش العلمي المجرد

وال اآون آاولئكم الذين يرمون ، االقناع عن طريق الدليل الصحيح

 اال عجزهم عن ابرازهحمناقشيهم وهم في طلب الحقيقة بااللحاد ب

  .على ضوء البرهان الساطع

***  

 والطهارة ،أن أآون طاهرًا معنويًا روحيًا وحسيًا ماديًا: عليَّ

وضار الفجار أ القلب والروح من المعنوية الروحية هي نظافة

والطهارة المادية الحسية هي نظافة الجسم ، خصائص األشرارو

والمرء ال يكون طاهرًا طهارة آاملة ، والثياب بالماء الحسي الطاهر

 الروحية والجسدية ولقد جاء في األثر ما لم تتوفر فيه النظافتان

 يمان آانت النظافة من اإلإذاوطبعًا ، يمانن النظافة من اإلأالشريف 

ال من الكفر الذي هو ضد إ ،فال تكون القذارة التي هي ضد النظافة

  .يماناإل
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 المارة أمامي ،أن أحاول االنتفاع من تجارب الحياة وعبرها :عليَّ

 ترك إلىال بنحو يدعو  ، الموت الرهيبخصوصًا منها موقف ،بكثرة

 إلى ولكن بالصورة التي تدفع ،العمل والتهرب من وجه الحياة

 مما يكفل لي ،االستكثار من فعل الخير والرغبة عن استعمال القبيح

  .الحصول على رضى اهللا والتمتع بالسعادة األبدية

***  

 أن ال ،ةوأنا في العمل للغايات السامية واألغراض الشريف :عليَّ

وابتعادا عن منطق  ،استعمل الوسائل الدنيئة لتحقيقها خدمة للحقيقة

 أن الغاية ي والعتقاد،اولئكم الذين يزعمون أن الغاية تبرر الوسيلة

  . آانت نبيلة وجب أن تكون الواسطة إليها أيضًا نبيلةإذا

***  

ال فإن البطر قد يطير بالنعمة و ،أن ال أبطر لوفرة مال ونحوه :عليَّ

 الفقراء ،يأخذ بي اإلعجاب من ثروات أولئكم األغنياء بأموالهم

 سوف ال تجديهم نفعًا يوم ،هم عليه من قوة مادية  فإن ما،بأعمالهم



  

٧٢  

 ضعفاء مسؤولين أما الذي ينبغي أن يكونوا موضع ،يقفون أمام اهللا

 الخير ومساعي بأفعالك األثرياء  هم أولئ،تقديري وإعجابي

جدون من أعمالهم الصالحة ومساعيهم المبرورة  الذين ي،اإلصالح

 ومرافعًا قويًا يثبت براءتهم يوم يقفون أمام ،سندًا متينًا يرتكزون عليه

  .موالهم تلك الوقفة الهائلة

***  

ورادي حينما أدعوه تعالى أن أأن يكون في مقدمة أذآاري و :عليَّ

تيار اختر لي اللهم يا محسن االخ(أدعوه بهذه العبارة القيمة الجميلة 

ألن اختيار الخالق سبحانه ال يعدو محض )  اختياريإلىوال تكلني 

 اإلضرار إلىالخير والصواب أما اختيار العبد فربما ينتهي 

  .بمصلحته من حيث يأمل االنتفاع

***  
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                                              ختامًاو                                   

 وأن أحاول السير ،أن أجعل من آتاب عليَّ رفيقًا أالزم صحبته :عليَّ

معتمدًا في  ، والقيام بتطبيق ما جاء فيه طاقتي،على ضوء مضمونه

  وبذلك، ثم فائق اجتهادي،أمري توفيق اهللا و برآة األنبياء والمؤمنين

ني الصلة بي وتحصل ،يتيإنسان عن صالح عضويتي و صدق أعبر

 ،تشعر نفسي بالطمأنينة واالرتياح والقربووبين الحبيب األسمى 

 فأنعم بالراحة الكاملة والسعادة ،ويلوح على بصيرتي نور الفيض

 أن الباري سبحانه إنما خلقنا معشر البشرية لمحض إذ ،الحقيقية

 والسعي لما فيه إسعاد ، ومصاص االتحاد والتعاون،الخير والصالح

 وآان لزامًا على المرؤوس أن يتجه نحو الغاية ،وراحة بعضنا بعض

وأن يؤدي الرسالة التي ابتعثه ، التي من أجلها وجهه رئيسه الحكيم

 فاللهم يا محسن االختيار ومنجز الوعد ،بها دونما انحراف وال خيانة

ختم بما فيه آل خير وآامل التوفيق إنك نعم المجيب أافتح لنا و

  .الشفيق

  آامل حاتم                                 اتمشقي -م ١٩٦٢


