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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 الحمد ہلل والصالة والسالم على رسول هللا وصحبھ , وبعد : 

 

فھ��ذا كت��اب خفی��ف لطی��ف اختص��رت فی��ھ مؤلف��ات وعص��رت فی��ھ مص��نفات , وس��میتھ :  

وجعلت��ھ ف��ي قواع��د لعل��ك تكررھ��ا وتطال��ب نفس��ك بتنفی��ذھا [ حت��ى تك��ون أس��عد الن��اس ] 

والعمل بھا , وقد اخترت كثیراً من كلماتھ من كتابي [ال تح�زن] وعش�رات الكت�ب غی�ره 

في السعادة وأسأل هللا لي ولك سعادة أبدیة في الدارین , وفالحاً دائماً إنھ عل�ى ك�ل ش�يء 

 قدیر, وتقبل تحیاتي 

 

 ائض القرنيع

 ـھ ۱٤۲۱/ ۲/٤
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 حتى تكون أسعد الناس
اإلیم���ان ی���ذھب الھم���وم ,ویزی���ل الغم���وم , وھ���و ق���رة ع���ین الموح���دین , وس���لوة  •

 العابدین .

 .مات ,فال تفكر فیما مضى ,فقد ذھب وانقضى ما مضى فات , وما ذھب  •

 ارض بالقضاء المحتوم , والرزق المقسوم , كل شيء بقدر فدع الضجر . •

وب��ھ یرض��ى ع��الم الغی��وب , وب��ھ  تطم��ئن القل��وب , وتح��ط ال��ذنوب , أال ب��ذكر هللا •

 تفرج الكروب . 

ال تنتظر شكراً  من أحد , ویكف�ي ث�واب الص�مد , وم�ا علی�ك مم�ن جح�د , وحق�د ,  •

 وحسد .

أجم�ع ھم�ك إلص�الح إذا أصبحت ف�ال تنتظ�ر المس�اء , وع�ش ف�ي ح�دود الی�وم , و •

 یومك . 

 ھتم بالغد ألنك إذا أصلحت یومك صلح غدك .اترك المستقبل حتى یأتي , وال ت •

 طھر قلبك من الحسد , ونقھ من الحقد , وأخرج منھ البغضاء , وأزل منھ الشحناء  •

خی��ر , وك��ن جل��یس بیت��ك , وأقب��ل عل��ى ش��أنك , وقل��ل م��ن  اعت��زل الن��اس إال م��ن •

 المخالطة . 

 . الكتاب أحسن األصحاب , فسامر الكتب , وصاحب العلم , ورافق المعرفة  •

 الكون بُني على النظام , فعلیك بالترتیب في ملبسك وبیتك ومكتبك وواجبك . •

 الحدائق الغناء وتفرج في خلق الباري وإبداع الخالق .اخرج إلى الفضاء , وطالع  •

 علیك بالمشي والریاضة ,واجتنب الكسل والخمول, واھجر الفراغ والبطالة  •

 واستمتع بقصصھ وأخباره . اقرأ التاریخ وتفكر في عجائبھ وتدبر غرائبھ •

 جدد حیاتك , ونوع أسالیب معیشتك , وغیر من الروتین الذي تعیشھ .  •
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, واح���ذر الت���دخین والشیش���ة اھج���ر المنبھ���ات واإلكث���ار منھ���ا كالش���اي والقھ���وة  •

 وغیرھا .

 اعتن بنظافة ثوبك وحسن رائحتك وترتیب مظھرك مع السواك والطیب . •

 والقنوط .شاؤم واإلحباط والیأس ال تقرأ بعض الكتب التي تربي الت •

ت��ذكر أن رب��ك واس��ع المغف��رة یقب��ل التوب��ة ویعف��و ع��ن عب��اده , ویب��دل الس��یئات  •

 حسنات .

اش��كر رب��ك عل��ى نعم��ة ال��دین والعق��ل والعافی��ة والس��تر والس��مع والبص��ر وال��رزق  •

 والذریة وغیرھا.

مبتل�ى عقلھ أو ص�حتھ أو ھ�و محب�وس أو مش�لول أو أال تعلم أن في الناس من فقد  •

 ؟!

عش مع القران حفظاً وتالوة وسماعاً وتدبراً فإنھ من أعظ�م الع�الج لط�رد الح�زن  •

 .والھم 

توكل على هللا وفوض األمر إلیھ , وارض بحكمھ , والجأ إلیھ , واعتمد علیھ فھ�و  •

 حسبك وكافیك . 

, وصل من قطعك , وأع�ط م�ن حرم�ك , واحل�م عل�ى م�ن أس�اء اعف عمن ظلمك  •

 واألمن .  إلیك تجد السرور

ك�رر [ال ح�ول وال ق�وة إال ب�اہلل ] فإنھ�ا تش�رح الب�ال وتص�لح الح�ال , وتحم�ل بھ�ا  •

 األثقال , وترضي ذا الجالل 

أكثر من األس�تغفار , فمع�ھ ال�رزق والف�رج والذری�ة والعل�م الن�افع والتیس�یر وح�ط  •

 الخطایا .

 والسعادة .اقنع بصورتك وموھبتك ودخلك وأھلك وبیتك تجد الراحة  •
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لم أن مع العسر یسراً ، وأن الفرج مع الكرب وأن�ھ ال ی�دوم الح�ال ، وأن األی�ام اع •

 دول .

 وال تقنط وال تیأس , وأحسن الظن بربك وانتظر منھ كل خیر وجمیل . تفاءل  •

اف��رح باختی��ار هللا  ل��ك , فإن��ك ال ت��دري بالمص��لحة فق��د تك��ون الش��دة ل��ك خی��ر م��ن  •

 .الرخاء 

 .ویعلمك الدعاء ویذھب عنك الكبر والعجب والفخر البالء یقرب بینك وبین هللا  •

 أنت تحمل في نفسك قناطیر النعم وكنوز الخیرات التي وھبك هللا إیاھا . •

أحسن إلى الناس وقدم الخیر للبشر لتلقى السعادة من عیادة م�ریض وإعط�اء فقی�ر  •

 .والرحمة بیتیم 

 المریضة . اجتنب سوء الظن واطرح األوھام والخیاالت الفاسدة واألفكار •

 من الھم أحد , وما نجا من الشدة بشر .اعلم أنك لست الوحید في البالء , فما سلم  •

 تیقن أن الدنیا دار محن وبالء ومنغصات وكدر فاقبلھا على حالھا واستعن باہلل  •

تفكر فیمن سبقوك في مسیرة الحیاة ممن عزل وحبس وقتل وامتحن وابتلي ونكب  •

 وصودر .

عل�ى هللا م�ن الھ�م والغ�م والح�زن والج�وع والفق�ر والم�رض  كل ما أصابك فأجره •

 والدین والمصائب .

علم أن الشدائد تفتح األسماع واألبصار وتحیي القلب وتردع ال�نفس وت�ذكر العب�د ا •

 وتزید الثواب 

ال تتوق����ع الح����وادث , وال تنتظ����ر الس����وء, وال تص����دق الش����ائعات , وال تستس����لم  •

 لألراجیف .

ن , وغال��ب م��ا یُس��مع م��ن مك��روه ال یق��ع , وف��ي هللا كفای��ة أكث��ر م��ا یُخ��اف ال یك��و •

 وعنده رعایة ومنھ العون .
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ال تجالس البغضاء والثقالء والحسدة فإنھم حمى الروح , وھم رسل الك�در وحمل�ة  •

 األحزان . 

ح��افظ عل��ى تكبی��رة اإلح��رام جماع��ة , وأكث��ر المك��ث ف��ي المس��جد , وع��ود نفس��ك  •

 المبادرة للصالة لتجد السرور .

إی���اك وال���ذنوب , فإنھ���ا مص���در الھم���وم واألح���زان وھ���ي س���بب النكب���ات وب���اب  •

 المصائب واألزمات .

فلھ�ا س�ر  ]۸۷األنبی�اء [) ال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكنُت ِمْن الظَّالِِمینَ داوم على ( •

 عظیم في رفع المحن . عجیب في كشف الكرب , ونبأ

ك��الم الس��یئ ال��ذي یق��ال فی��ك فإن��ھ ی��ؤذي قائل��ھ وال ال تت��أثر م��ن الق��ول القب��یح وال •

 یؤذیك .

سب أعدائك لك وشتم حسادك یساوي قیمتك ألن�ك أص�بحت ش�یئاً م�ذكوراً ورج�الً  •

 مھماً .

اعلم أن من اغتابك فقد أھدى لك حسناتھ وحط من سیئاتك وجعلك مش�ھوراً وھ�ذه  •

 نعمة .

ي الطاع�ة , واس�لك الوس�ط ال تشدد على نفسك في العبادة , والزم السنة واقتصد ف •

 وإیاك والغلو .

أخل��ص توحی��دك لرب��ك لینش��رح ص��درك , فبق��در ص��فاء توحی��دك ونق��اء إخالص��ك  •

 تكون سعادتك .

ك��ن ش��جاعاً ق��وي القل��ب ثاب��ت ال��نفس ل��دیك ھم��ة وعزیم��ة , وال تغ��رك الزواب��ع  •

 واألراجیف .

ل�م علیك بالجود فإن صدر الجواد منشرح وبال�ھ واس�ع والبخی�ل ض�یق الص�در مظ •

 القلب مكدر الخاطر .
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 أبسط وجھك للناس تكسب ودھم , وألن لھم الكالم یحبوك , وتواضع لھم یجلوك . •

ئ العداوات , وسالم أعداءك , وكث�ر ادفع بالتي ھي أحسن , وترفق بالناس , وأطف •

 أصدقاءك .

م��ن أعظ��م أب��واب الس��عادة دع��اء الوال��دین , فاغتنم��ھ ببرھم��ا لیك��ون ل��ك دعاؤھم��ا  •

 ناً من كل مكروه .حصناً حصی

اقبل الناس على ما ھم علیھ وسامح ما یبدر منھم , واعلم أن ھذه ھ�ي س�نة هللا ف�ي  •

 الناس والحیاة .

ال تعش في المثالیات بل عش واقعك , فأنت تری�د م�ن الن�اس م�ا ال تس�تطیعھ فك�ن  •

 عادالً. 

ق�دت عش حیاة البساطة وإیاك والرفاھیة واإلس�راف والب�ذخ فكلم�ا ترف�ھ الجس�م تع •

 الروح .

المناسبات فإنھا حفظ لك وصیانة , وفیھا من السداد واإلرشاد ما  حافظ على أذكار •

 یصلح بھ یومك .

وزع األعم��ال وال تجمعھ��ا ف��ي وق��ت واح��د ب��ل اجعلھ��ا ف��ي فت��رات وبینھ��ا أوق��ات  •

 للراحة لیكن عطاؤك جیداً.

لذری�ة انظر إل�ى م�ن ھ�و دون�ك ف�ي الجس�م والص�ورة والم�ال والبی�ت والوظیف�ة وا •

 لتعلم أنك فوق ألوف الناس .

تیقن أن كل من تعاملھم من أخ واب�ن وزوج�ة قری�ب وص�دیق ال یخل�و م�ن عی�ب،  •

 فوطن نفسك على تقبل الجمیع.

الذي ترتاح لھ، والرزق الذي فتح لك ، والعمل الزم الموھبة التي أعطیتھا، والعلم  •

 الذي یناسبك.
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للسان ،طیب الكالم ، عذب األلفاظ والھیئات، وكن سلیم اإیاك وتجریح األشخاص  •

 ، مأمون الجانب. 

اعلم أن االحتمال دفن للمعائب ،والحلم ستر للخطایا , والج�ود ث�وب واس�ع یغط�ي  •

 النغائص والمثالب .

بنفس��ك س��اعة ت��دبر فیھ��ا أم��ورك وتراج��ع فیھ��ا نفس��ك وتتفك��ر ف��ي آخرت��ك انف��رد  •

 وتصلح بھا دنیاك 

, وحدیقتك الخضراء ,فتنزه فیھ�ا م�ع العلم�اء مكتبتك المنزلیة ھي بستانك الوارف  •

 والحكماء واألدباء والشعراء .

اكسب الرزق الحالل وإیاك والحرام , واجتنب س�ؤال الن�اس , والتج�ارة خی�ر م�ن  •

 الوظیفة , وضارب بمالك واقتصد في المعیشة 

البس وسطا, اللباس المترفین وال لب�اس البائس�ین ,وال تش�ھر نفس�ك بلب�اس , وك�ن  •

 مة الناس .كعا

التغضب فإن الغضب یفس�د الم�زاج ویغی�ر الخل�ق ویس�يء العش�رة ویفس�د الم�ودة  •

 ویقطع الصلة 

سافر أحیاناً لتجدد  حیاتك وتطالع عوالم أخرى وتشاھد معالم جدیدة وبلداناً أخرى  •

 ، فالسفر متعة.

أوقاتك ، وتذكرك بمواعیدك ، احتفظ بمذكرة في جیبك ترتب لك أعمالك ، وتنظم  •

 كتب بھا مالحظاتك.وت

ابدأ الناس بالسالم وحیھم بالبسمة وأعرھم االھتم�ام ل�تكن حبیب�اً إل�ى قل�وبھم قریب�اً  •

 منھم .

وال ثق بنفسك وال تعتمد على الناس واعتبر أنھ�م علی�ك ال ل�ك ول�یس مع�ك إال هللا  •

 تغتر بإخوان الرخاء .
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ھ�ذا أول الفش�ل احذر كلمة سوف وتأخیر األعمال والتسویف بأداء الواجب ، ف�إن  •

 واإلخفاق .

ف��ي المواق��ف ب��ل اج��زم واع��زم ات��رك الت��ردد ف��ي اتخ��اذ الق��رار ، وإی��اك والتذب��ذب  •

 وتقدم. 

ال تضیع عمرك في التنقل بین التخصص�ات والوظ�ائف والمھ�ن ، ف�إن معن�ى ھ�ذا  •

 أنك لم تنجح في شيء. 

م�ة افرح بمكفرات الذنوب كالصالحات والمصائب والتوب�ة ودع�اء المس�لمین ورح •

 الرحمن وشفاعة الرسول صلى هللا علیھ وسلم .

علیك بالصدقة ولو بالقلیل فإنھا تطفئ الخطیئة وتسر القلب وتذھب الھم وتزید في  •

 الرزق .

اجعل قدوتك إمامك محم�د ص�لى هللا علی�ھ وس�لم فإن�ھ القائ�د إل�ى الس�عادة , وال�دال  •

 على النجاح والمرشد إلى النجاة والفالح .

عرف نعمة العافیة , والسجن لتع�رف نعم�ة الحری�ة , والمارس�تان لتزر المستشفى  •

 لتعرف نعمة العقل ألنك في نعم ال تدري بھا .

ال تحطمك التوافھ , وال تعط المسألة أكبر من حجمھا , واحذر م�ن تھوی�ل األم�ور  •

 والمبالغة في األحداث .

وء , وإی�اك كن واسع األفق والتمس األعذار لمن أساء إلیك لتعش ف�ي س�كینة وھ�د •

 ومحاولة االنتقام .

تفرح أعداءك بغضبك وحزنك فإن ھذا م�ا یری�دون , ف�ال تحق�ق أمنی�تھم الغالی�ة  ال •

 في تعكیر حیاتك .

ال توقد فرناً في ص�درك م�ن الع�داوات واألحق�اد وبغ�ض الن�اس وك�ره اآلخ�رین ,  •

 فإن ھذا عذاب دائم . 
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وجھ محترماً لجالسك منص�تاً كن مھذباً في مجلسك , صموتاً إال من خیر , طلق ال •

 لحدیثھم , وال تقاطع أثناء الكالم .

على الجرح , فإیاك والوقوع في أع�راض الن�اس وذك�ر ال تكن كالذباب ال یقع إال  •

 مثالبھم والفرح بعثراتھم وطلب زالتھم .

الم��ؤمن ال یح��زن لف��وات ال��دنیا وال یھ��تم بھ��ا وال یرھ��ب م��ن كوارثھ��ا ألنھ��ا زائل��ة  •

 فانیة .ذاھبة حقیرة 

اھجر العشق والغرام والحب المحرم فإن�ھ ع�ذاب لل�روح وم�رض للقل�ب , واف�زع  •

 إلى هللا وإلى ذكره وطاعتھ 

إطالق النظر إلى الحرام یورث ھموماً وغموماً وجراحاً في القل�ب , والس�عید م�ن  •

 غض بصره وخاف ربھ .

تنم وأنت احرص على ترتیب وجبات الطعام , وعلیك بالمفید واجتنب التخمة وال  •

 شبعان .

قدر أسوأ االحتماالت عند الخوف من الحوادث , ثم وطن نفسك لتقبل ذلك فسوف  •

 تجد الراحة والیسر 

إذا اشتد الحبل انقطع , وإذا أظلم اللیل انقشع , وإذا ضاق األمر اتسع , ولن یغل�ب  •

 عسر یسرین .

 نف��س ، تفك��ر ف��ي رحم��ة ال��رحمن ،غف��ر لبغ��ي س��قت كلب��اً، وعف��ا عم��ن قت��ل مائ��ة ، •

 للتائبین ودعا النصارى للتوبة.وبسط یده 

یعقب�ھ الغن�ى،  بعد الجوع شبع ، وعقب الظم�أ ري، وإث�ر الم�رض عافی�ة ، والفق�ر •

 والھم یتلوه السرور ، سنة ثابتة.

] وت�ذكرھا عن�د الش�دائد ، واعل�م ۱تدبر سورة {أل�م نش�رح ل�ك صدرك}[الش�رح : •

 عظم األدویة عند األزمات .أنھا من أ
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ت من دعاء الكرب " ال إلھ إال هللا العظیم الحلیم ،ال إل�ھ إال هللا رب الع�رش أین أن •

 )۱(العظیم ،ال إلھ إال هللا رب السموات ورب األرض رب العرش الكریم " 

إذا غضبت فاس�كت و تع�وذ م�ن الش�یطان وغی�ر مكان�ك ، وإن كن�ت قائم�اً ف�اجلس  •

  .وتوضأ وأكثر من الذكر

وي قلبك وت�ذیقك طع�م العافی�ة وتش�د م�ن أزرك وترف�ع ال تجزع من الشدة فإنھا تق •

 شأنك وتظھر صبرك.

التفكر في الماضي حمق وجنون وھو مثل طحن الطحین ونش�ر النش�ارة وإخ�راج  •

 األموات من قبورھم .

انظر إلى الجانب المشرق من المصیبة وتلمح أجرھا واعلم أنھا أسھل من غیرھ�ا  •

 وتأس بالمنكوبین .

القل��م بم�ا أن��ت  فَّ وم��ا أخط�أك ل�م یك��ن لیص�یبك , وُج�خطئ�ك م�ا أص�ابك ل��م یك�ن لی •

  , وال حیلة لك في القضاء . القٍ 

ل خس�ائرك إل�ى أرب�اح , واص�نع م�ن اللیم�ون ش�راباً حل�واً , وأض�ف إل�ى م�اء حوً  •

 المصائب حفنة سكر ,وتكیف مع ظرفك .

ون��ة ال تی��أس م��ن روح هللا وال تق��نط م��ن رحم��ة هللا وال ت��نس ع��ون هللا , ف��إن المع •

 تنزل على قدر المؤونة .

الخیرة فیما تكره أكثر منھا فیما تحب , وأنت ال ت�دري بالعواق�ب , وك�م م�ن نعم�ة  •

 نقمة ومن خیر في جلباب شر. في طي

قید خیالك لئال یجمح بك في أودیة الھموم , وح�اول أن تفك�ر ف�ي ال�نعم والمواھ�ب  •

 والفتوحات التي عندك .

 ) واللفظ للبخاري . ۲٤۰٦،  ۲۲۲۷،  ۱۹۰۸) وأحمد (۲۷۳۰) . ومسلم ( ٦۸۷۹،  ٥۸۷۰،  ٥۸٦۹رواه البخاري  ( )۱(
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مكتب��ك , وم��ن عالم��ات الس��عادة الھ��دوء اجتن��ب الص��خب والض��جة ف��ي بیت��ك و •

 والسكینة والنظام .

الصالة خیر معین على المصاعب , وھي تسمو ب�النفس ف�ي آف�اق علوی�ة وتھ�اجر  •

 بالروح إلى فضاء النور والفالح .

إن العم��ل الج��اد المثم��ر یح��رر ال��نفس م��ن الن��زوات الش��ریرة والخ��واطر اآلثم��ة  •

 والنزعات المحرمة .

 ا وغذاؤھا وھواؤھا وضیاؤھا اإلیمان باہلل والدار اآلخرة . السعادة شجرة ماؤھ •

عنده أدب جٌم وذوق سلیم وخلق شریف أسعد نفسھ وأسعد الناس ونال ص�الح من  •

 البال والحال .

رّوح على قلبك فإن القل�ب یك�ل ویم�ل , ون�وع علی�ھ األس�الیب , وال�تمس ل�ھ فن�ون  •

 الحكمة وأنواع المعرفة ,

ع م�دارك النظ�ر ویف�تح اآلف�اق أم�ام ال�نفس فتخ�رج م�ن العلم یش�رح الص�در ویوس� •

 ھمھا وغمھا وحزنھا .

العقب�ات ومغالب�ة الص�عاب ,فل�ذة الظف�ر ال تع�دلھا ل�ذة من الس�عادة االنتص�ار عل�ى  •

 وفرحة النجاح ال تساوبھا فرحة .

إذا أردت أن تس���عد م���ع الن���اس فع���املھم بم���ا تح���ب أن یع���املوك ب���ھ وال تبخس���ھم  •

 أقدارھم .  أشیاءھم وال تضع من

عل��ى أكم��ل وج��ھ وج��د ل��ذة إذا ع��رف اإلنس��ان نفس��ھ والعل��م ال��ذي یناس��بھ وق��ام ب��ھ  •

 النجاح ومتعة االنتصار. 

المعرف��ة والتجرب��ة والخب��رة أعظ��م م��ن رص��ید الم��ال ،ألن الف��رح بالم��ال بھیم��ي  •

 إنساني .والفرح بالمعرفة 
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ل�ى م�ا فی�ھ إذا غضب أحد الزوجین فلیصمت اآلخ�ر ، ولیقب�ل ك�ل منھم�ا اآلخ�ر ع •

 فإنھ لن یخلو أحد من عیب.

یھون علیك الصعاب ویفتح ل�ك ب�اب الرج�اء ، والمتش�ائم الجلیس الصالح المتفائل  •

 یسود الدنیا في عینك. 

م��ن عن��ده زوج��ة وبی��ت وص��حة وكفای��ة م��ال فق��د ح��از ص��فو الع��یش ، فلیحم��د هللا  •

 ولیقنع ، فما فوق ذلك إال الھم. 

مع�افى ف�ي جس�ده ،عن�ده ق�وت یوم�ھ ، فكأنم�ا  ,"من أص�بح  م�نكم آمن�اً ف�ي س�ربھ  •

 .)۲( حیزت لھ الدنیا"

وبمحمد ص�لى هللا علی�ھ وس�لم رس�والً ك�ان حق�اً من رضي باہلل رباً وباإلسالم دیناً  •

 على هللا أن یرضیھ ، وھذه أركان الرضا.

أصول النجاح أن یرضى هللا عنك وأن یرضى عن�ك م�ن حول�ك وأن تك�ون نفس�ك  •

 الً ًمثمراً.ن تقدم عمراضیة وأ

الطعام سعادة یوم ، والسفر سعادة أسبوع ، والزواج سعادة ش�ھر ، والم�ال س�عادة  •

 سنة، واإلیمان سعادة العمر كلھ ، 

وال باألك�ل وال  بالش�رب وال بالنك�اح ، وإنم�ا تس�عد بالعم�ل وھ�و ل�ن تس�عد ب�النوم  •

 الذي أوجد للعظماء مكاناً تحت الشمس .

ویط�وف عل�ى  عید ألن�ھ یقط�ف م�ن ح�دائق الع�الم  ق�راءة فإن�ھ س�من تیس�رت ل�ھ ال •

 عجائب الدنیا ویطوي الزمان والمكان.

محادثة اإلخوان ت�ذھب األح�زان ،والم�زاح الب�ريء راح�ة ، وس�ماع الش�عر ی�ریح  •

 الخاطر .

 ) بمعناه .٤۱۳۱اجھ () وابن م۲۲٦۸رواه الترمذي ( )۲(
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بنظرك إلیھا ،فحیاتك من صنع أفك�ارك ، ف�ال تض�ع نظ�ارة أنت الذي تلون حیاتك  •

 سوداء على عینیك .

،ف��إنھم ال تع��ط م��ن تك��رھھم لحظ��ة واح��دة م��ن حیاتكال ح��بھم ، وفك��ر ف��ي ال��ذین ت •

 یعلمون عنك وعن ھمك.

إذا استغرقت في العم�ل المثم�ر ب�ردت أعص�ابك، وس�كنت نفس�ك، وغم�رك ف�یض  •

 من االطمئنان.

 السعادة لیست في الحسب وال النس�ب وال ال�ذھب، وإنم�ا ف�ي ال�دین والعل�م واألدب •

 وبلوغ األرب.

 ،  أب��ذلھم للمع��روف ی��داً، وأكث��رھم عل��ى اإلخ��وان فض��الً أس��عد عب��اد هللا عن��د هللا •

 ذلك شكراً. وأحسنھم على

علیك من األفق أو تنزل إذا لم تسعد بساعتك الراھنة فال تنتظر سعادة سوف تطل  •

 علیك من السماء .

فكر في نجاحاتك وثم�ار عمل�ك وم�ا قدمت�ھ م�ن خی�ر واف�رح ب�ھ واحم�د هللا علی�ھ ،  •

 صدر.فإنھ ھذا مما یشرح ال

ھم الی�وم وھ�م غ�داً، فتوك�ل علی�ھ، ف�إذا ك�ان مع�ك فم�ن الذي كفاك ھم أمس یكفیك  •

 تخاف ؟ وإذا علیك فمن ترجو؟

 ، وال لھ�م يلوغد فلیس  ، أمس فال یجدون لذتھ أما ،بینك وبین األثریاء یوم واحد •

 ! فما أقلھ من زمن ، وإنما لھم یوم واحد

ین األعض�اء ویجل�ب الق�وة ویعط�ي السرور ینشط النفس ویف�رح القل�ب وی�وازن ب� •

 الحیاة قیمة والعمر فائدة.

ال الغن�ى واألم�ن والص�حة وال�دین ورك��ائز الس�عادة، ف�ال ھن�اء لمع�دم وال خ��ائف و •

 مریض وال كافر , بل ھم في شقاء .
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من عرف االعتدال ع�رف الس�عادة , وم�ن س�لك التوس�ط أدرك الف�وز , وم�ن اتب�ع  •

 الیسر نال الفالح .

الزمن إال كلمة واحدة : اآلن , ول�یس ف�ي ق�اموس الس�عادة إال كلم�ة لیس في ساعة  •

 واحدة : الرضا .

إذا أص��ابتك مص��یبة فتص��ورھا أكب��ر تھ��ن علی��ك, وتفك��ر ف��ي س��رعة زوالھ��ا,فلوال  •

 كرب الشدة ما رجیت فرحة الراحة.

إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك هللا منھ�ا ، حینھ�ا تعل�م أن م�ن  •

 في األولى سیعافیك في األخرى . عافاك   

العاق لیومھ من أذھبھ في غیر حق قضاه ،أو ف�رض أداه ،أ وحم�د حص�لھ أو عل�م  •

 أو قرابة وصلھا، أو خیر أسداه.  تعلمھ،

ینبغ��ي أن یك��ون حول��ك أو ف��ي ی��دك كت��اب دائ��م، ألن ھن��اك أوق��ات ت��ذھب ھ��دراً،  •

 .والكتاب   خیر ما یحفظ بھ الوقت ویعمر بھ الزمن 

ظ القرآن ، الت�الي ل�ھ آن�اء اللی�ل وأط�راف النھ�ار ال یش�كو مل�ال ًوال فراغ�ا ًوال حاف •

 سأماً، ألن القران مأل حیاتھ سعادة .

ال تتخذ قراراً حتى تدرسھ من كافة جوانب, ثم استخر هللا وش�اور أھ�ل الثق�ة, ف�إن  •

 نجحت فھذا المراد و إال فال  تندم.   

، ف��إن الص��دیق یحص��ل ف��ي الس��نة والع��دو العاق��ل یكث��ر أص��دقاءه ویقل��ل أع��داءه  •

 یحصل في یوم ، فطوبى لمن حببھ هللا إلى خلقھ .

اجعل لمطالبك الدنیویة حداً ترجع إ لیھ ،وإال تشتت قلبك وضاق صدرك وت�نغص  •

 عیشك وساء حالك .  

ال تجعل الصحة ثمناً أو الشھوة أو المنصب فتخسر الجمیع ،ألن من فاتتھ الصحة  •

  ال ینعم بمتعة .
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ینبغي لمن تظ�اھرت علی�ھ نع�م هللا أن یقی�دھا بالش�كر ویحفظھ�ا بالطاع�ة ویرعاھ�ا  •

 بالتواضع لتدوم .

من صفت نفسھ بالتقوى ،وطھُر فكره باإلیمان ،وصقلت أخالق�ھ ب�الخیر ن�ال ح�ب  •

 هللا وحب ا لناس . 

الكسول الخامل ھو المتعب الحزین حقیقة ،أما العامل المجد فھو الذي عرف كیف  •

 وعرف كیف یسعد .یعیش 

إن ل��ذة الحی��اة ومتعتھ��ا أض��عاف أض��عاف مص��ائبھا وھمومھ��ا، ولك��ن الس��ر كی��ف  •

 نصل إلى ھذه المتعة بذكاء . 

لو ملكت المرأة الدنیا وسیقت لھا ش�ھادات الع�الم وحص�لت عل�ى ك�ل وس�ام ول�یس  •

 عندھا زوج فھي مسكینة .  

كف�اح ،وش�یخوختك ف�ي الحیاة الكاملة أن تنفق شبابك في الطموح ،ورجولتك في ال •

 التأمل.

وال تل��م أح��داً ف��إن عن��دك م��ن العی��وب م��ا یم��أل الوق��ت  لُ��م نفس��ك عل��ى التقص��یر ، •

 إصالحھ فاترك غیرك .

أجمل من القص�ور وال�دور كت�اب یجل�و األفھ�ام ،ویس�ر القل�وب، وی�ؤنس األنف�س،  •

 ویشرح الصدر، وینمي الفكر.  

حزت ك�ل خی�ر ونج�وت وم�ن ك�ل ش�ر اسأل هللا العفو والعافیة ،فإذا أعطیتھما فقد  •

 فزت بكل سعادة .

رغیف واح�د وس�بع تم�را ت وك�وب م�اء وحص�یر ف�ي غرف�ة م�ع مص�حف ،وق�ل  •

 على الدنیا السالم .

السعادة في التضحیة وإنكار ا لذات ، وبذل الندى وكف األذى ،والبعد عن األنانیة  •

 واالستئثار .
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ل��ل وینش��ط عل��ى العم��ل الض��حك المعت��دل یش��رح ال��نفس ویق��وي القل��ب وی��ذھب الم •

 ویجلو الخاطر .

العبادة ھ�ي الس�عادة، والص�الح ھ�و النج�اح، وم�ن ل�زم األذك�ار وأدم�ن االس�تغفار  •

 وأكثر االفتقار فھو أحد األبرار. 

خیر األصحاب من تثق بھ وترت�اح وتفض�ي إلی�ھ بمتاعب�ك ویش�اركك ھموم�ك وال  •

َ◌رك .  یفشي سَّ

ما بین ی�دیك ،وال تنتظ�ر مص�ائب قادم�ة ال تتوقع سعادة أكبر مما أنت فیھ فتخسر  •

 فتستعجل الھم والحزن .  

ال تظن أنك تعطي كل شيء، بل تعطي خیراً كثیراً،أما أن تحوي كل موھبة وك�ل  •

 عطیة فھذا بعید .

وكف�اف م�ن رزق، وج�ار ص�الح .. نع�م جھلھ�ا  ، ودار واس�عة امرأة حسناء تقیة ، •

 الكثیر.    

ر ال��نعم حس��نة ، والغفل��ة ع��ن العی��وب الن��اس ف��ن النس��یان للمك��روه نعم��ة ،وت��ذك •

 فضیلة .

 والقناع��ة أعظ��م م��ن الم��ال ، العف��و أل��ذ م��ن االنتق��ام ، والعم��ل أمت��ع م��ن الف��راغ ، •

 والصحة خیر من الثروة .

الوحدة خیر من الجلیس السوء ،والجلیس الصالح خیر من الوحدة ،والعزلة عب�ادة  •

 ، والتفكر طاعة .

كثرة الخلطة حمق ، والوثوق بالناس س�فھ ، واس�تعداؤھم العزلة مملكة األفكار ، و •

 شؤم.

 سوء الخلق عذاب ،والحقد سم ، والغیبة رذالة ،وتتبع العثراث خذالن .  •
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شكر النعم یدفع النقم ، وت�رك ال�ذنوب حی�اة القل�وب ، واالنتص�ار عل�ى ال�نفس ل�ذة  •

 العظماء.  

ر أح�ب م�ن قص�ر خبز جاف مع أمن ألذة من العسل م�ع الخ�وف ، وخیم�ة م�ع س�ت •

 فیھ فتنة. 

فرحة العالم دائمة ، ومجده خالد ، وذك�ره ب�اق ، وفرح�ة الم�ال منص�رمة ،ومج�ده  •

 إلى الزوال ،وذكره إلى نھایة . 

 الفرح بالدنیا فرح الص�بیان ، والف�رح باإلیم�ان ف�رح األب�رار ،وخدم�ة الم�ال ذل ، •

 والعمل ہلل شرف.

العم�ل مس�ك ،والثن�اء الحس�ن  عذاب الھمة ع�ذب ،وتع�ب اإلنج�از راح�ة ، وع�رق •

 أحسن طیب . 

السعادة أن یكون مصحفك أ نیسك ، وعملك ھوایتك ، وبیتك ص�ومعتك ، وكن�زك  •

 .قناعتك 

الفرح بالطعام والمال فرح األطفال ، والفرح بحسن الثناء ف�رح العظم�اء ، وعم�ل  •

 البر مجد ال یفنى.

ض�میر ، وانتظ�ار الف�رج صالة اللیل بھاء النھار، وحب الخیر للناس من طھارة ال •

 عبادة. 

في البالء أربعة فنون : احتساب األجر ، ومعایشة الصبر ، وحسن الذكر ، وتوقع  •

 اللطف. 

الصالة جماعة، وأداء  الواج�ب، وح�ب المس�لمین، وت�رك ال�ذنوب، وأك�ل الح�الل  •

 صالح الدنیا واآلخرة.

ف��إن لھ��ل ال تك��ن رأس��اً ف��إن ال��رأس كثی��ر األوج��اع، وال تح��رص عل��ى الش��ھرة  •

 ضریبة، والكفاف مع الخمول سعادة. 
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عالمة الحمق ضیاع الوقت ،وتأخیر التوبة ، واستعداء الناس ، وعق�وق  الوال�دین  •

 ، وإفشاء األسرار. 

 یعرف موت القلب بترك الطاعة ،وإدمان ال�ذنوب ، وع�دم المب�االة بس�وء ال�ذكر ، •

 واألمن من مكر هللا ،واحتقار الصالحین .

بیتھ لن یسعد ف�ي مك�ان آخ�ر ،وم�ن ل�م یحب�ھ أھل�ھ ل�ن یحب�ھ أح�د ،  من لم یسعد في •

 ومن ضیع یومھ ضیع غده. 

 ، وزوجة محبوبة، وجل�یس الص�الحر، وابن با ون السعادة : كتاب نافعأربعة یجلب •

 ، وفي هللا عوض عن الجمیع .

إیمان وصحة وغنى وحریة وأمن وشباب وعلم ھي ملخص ما یسعى لھ العقالء ،  •

 أن تجتمع كلھا .لكنھا قل 

، ول��یس ل��دیك أم��ان م��ن روع��ة الزم��ان، ف��ال  اس��عد اآلن فل��یس عن��دك عھ��د ببقائ��ك •

 تجعل الھم نقداً والسرور دیناً. 

 أفضل ما في  الع�الم إیم�ان ص�ادق ،وخل�ق مس�تقیم، و عق�ل ص�حیح وجس�م س�لیم، •

 ورزق ھانىء وما سوى ذاك شغل .  

وط�ان. نعمت�ان ظاھرت�ان: الثن�اء نعمتان خفیتان: الصحة في البدن واألمن، ف�ي األ •

 الحسن، والذریة الصالحة.  

وال���نفس الراض���یة تط���ارد حش���رات  القل��ب المب���تھج یقت���ل میكروب���ات البغض��اء ، •

 الكراھیة      

 األم��ن أمھ��د وط��اء، والعافی��ة أس��بغ غط��اء ،والعل��م أل��ذ غ��ذاء ،والح��ب أنف��ع دواء ، •

 والستر أحسن كساء.   

مریضا والً م�دیناً وال غریب�اً وال حزین�اً وال س�جیناً وال السعادة ال یكون فاسقاً وال  •

 مكروھاً.



  www.saaid.net                                                                     حتى تكون أسعد الناس

 
۲

 

واالنتص��ار  الس�عادة :انج��الء الغم��رات ، وإزال��ة الع�داوات ، والعم��ل الص��الحات ، •

 على الشھوات. 

أقل الطرق خطراً طریقك إلى بیتك ، وأكثر األیام بركة یوم تعمل ص�الحاً، وأش�أم  •

 زمن تسيء ألحد .

بوا ربھ��م تع��الى ، أوج��دھم م��ن الع��دو فش��كوا ف��ي وج��وده ، إن س��بك بش��ر فق��د س�� •

 وأطعمھم من جوع فشكروا غیره ، وآمنھم من خوف فحاربوه. 

ال تحمل الكرة األرضیة عل�ى رأس�ك ،وال تظ�ن أن الن�اس یھمھ�م أمرن�ا إن زكام�اً  •

 یصیب أحدكم ینسیھم موتي وموتك .

 نج��اة م��ن المح��ن ،و وأم��ن م��ن الف��تن ، الس��رور كفای��ة ووط��ن ، وس��المة وس��كن ، •

 وشكر على المنن ، وعبادة طیلة الزمن. 

"  ، )٤(" وصل صالة الم�ودع " ، )۳(" كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل " •

 ،)٦(،" وأجمع الیأس عما في أیدي الناس" )٥(وال تكلم بكالم تعتذر منھ "

ل واعمل بالتنزیل واقنع بالقلی ازھد في الدنیا یحبك هللا ، وازھد فیما یحبك الناس ، •

 واستعد للرحیل ، وخف الجلیل .

وال ثناء  وال أمن لمذنب ، وال محب لفاجر ، وال راحة لمعاد ، ال عیش لممقوت ، •

 على كاذب ، وال ثقة بغادر . 

"عجب��اً ألم��ر الم��ؤمن إن أم��ره كل��ھ خی��ر ول��یس ذاك ألح��د إال للم��ؤمن إن أص��ابتھ  •

 .)۷(ء صبر فكان خیراً لھ "سراء شكر فكان خیراً لھ ،وأن أصابتھ ضرا

 واإلیم�ان نورھ�ا ، والس�رور ح�دیقتھا ، والح�ب بابھ�ا ، االبتسامة مفتاح الس�عادة ، •

 واألمان جدارھا .  
 ) . ٥۸۸۱،  ٤٥۳٤)  وأحمد (٤۱۰٤) وابن ماجھ (۲۲٥٥) والترمذي (٥۹۳۷رواه البخاري (  )۳(
 ) . ۲۲٤۰۰) وأحمد (٤۱٦۱رواه ابن ماجھ (  )٤(
 نفسھ ؟  )٥(
 ) .٤۱٦۱رواه ابن ماجھ (  )٦(
 ) .۲۹۹۹رواه مسلم (  )۷(
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 روض أخض�ر، وم�اء ب�ارد ، وكت�اب مفی�د م�ع قل�ب یق�دروجھ جمیل ، و البھجة : •

 .النعمة ویترك اإلثم ویحب الخیر 

 ویأك�ل خب�ز الش�عیر كالثری�د ، ، ینام المعافى على ص�خر كأن�ھ عل�ى ری�ش حری�ر •

 ویسكن الكوخ كأنھ في إیوان كسرى. 

بغیض عند الن�اس  حارس لمالھ ، البخیل یعیش فقیراً أو یموت غنیاً خادم لذریتھ ، •

 سيء السمعة في العالم . بعیداً، بعیداً من هللا ، ،

 األوالد أفضل من الثروة ،والصحة خی�ر م�ن الغن�ى ،واألم�ن أحس�ن م�ن الس�كن ، •

 والتجربة أغلى من المال.  

اجعل الفرح ش�كراً، والح�زن ص�براً، والص�مت تفك�راً، والنظ�ر اعتب�اراً، والنط�ق  •

 ذكراً،والحیاء طاعةً ، والموت أمنیةً.

كن مثل الطائر یأتی�ھ رزق�ھ ص�باح مس�اء ،وال یھ�تم بغ�د وال یث�ق بأح�د وال ی�ؤذي  •

 أحداً، خفیف الظل رفیق الحركة .

أھانوه ، ومن بخل علیھم مقتوه ،ومن حل�م عل�یھم وق�روه،  من أكثر مخالطة الناس •

 ومن أجاد علیھم أحبوه ،ومن احتاج إلیھم ابغضوه .

الفلك یدور ،واللیالي حبالى ،واألیام دول ،ومن المحال دوام الحال ، والرحمن كل  •

 یوم ھو في شأن .. فلماذا تحزن ؟.

ین ، تس�أل الم�ال م�ن كیف على أبواب السالطین ونواصیھم في قبض�ة رب الع�الم •

 فقیر، وتطلب بخیالً ، وتشكو إلى جریح .

ابع��ث رس��ائل وق��ت الس��حر: م��دادھا ال��دمع وقراطیس��ھا الخ��دود وبری��دھا القب��ول  •

 ووجھتھا العرش : وانتظر الجواب .

إذا سجدت فأخبره بأمورك سراً فإنھ یعل�م الس�ر وأخف�ى ، وال تس�مع م�ن بج�وارك  •

 وشافع . ألن للمحبة أسراراً والناس حاسد
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سبحان من جعل الذل لھ عزة ، واالفتق�ار إلی�ھ غن�ى ، ومس�ألتھ ش�رفاً ،والخض�وع  •

 لھ رفعة ، والتوكل علیھ كفایة .

إذا دارھم ببالك وأصبح حالك م�ن الح�زن حال�ك ،وفجع�ت ف�ي أھل�ك ومال�ك ، ف�ال  •

 تیأس لعل هللا یحدث بعد ذلك أمراً . 

ُ َونِْعَم اْلوَ  ال تنس { • فإنھا تطفىء الحری�ق ،وینج�و بھ�ا ] ۱۷۳[آ ل عمران:}ِكیُل َحْسبُنَا هللاَّ

 الغریق ، ویعرف بھا الطریق ، وفیھا العھد الوثیق .

طوبى لك یا طائر : ترد النھر ، وتسكن الشجر ، وتأكل الثمر، وال تتوق�ع الخط�ر  •

 وال تمر على سقر ، فأنت أسعد حاالً من البشر .   ،

،والغض��ب ش��راره ، والف��راغ خس��ارة ،  الس��رور لحظ��ة مس��تعارة والح��زن كف��ارة •

 والعبادة تجارة . 

أمس مات،والیوم في السیاق، وغداً لم یولد ، وأن�ت ان�ب الس�اعة فاجعلھ�ا طاع�ة ،  •

 تعد لك بأربح بضاعة.  

ندیمك القلم، وغدیرك الحب�ر، وص�احبك الكت�اب، ومملكت�ك بیت�ك، وكن�زك قوت�ك،  •

 فال تأسف على ما فات. 

ور وسرتك أواخرھ�ا ، كالس�حاب أول�ھ ب�رق ورع�د وآخ�ره ربما ساءت أوائل األم •

 غیث ھنيء .

االستغفار یفتح األقفال، ویشرح البال، ویذھب األدغال، وھو عربون الرزق ودر  •

 وازة التوفیق . 

 ست شافیة كافیة : دین وعلم وغنًى ومروءة وعفو وعافیة . •

ش�ف الك�رب ع�ن من الذي یجیب المض�طر إذا دع�اه، وینق�ذ الغری�ق إذا ن�اداه، ویك •

 هللا ؟ إنھ هللا . یا من قال 
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ب ع��ن الج��دل العق��یم، والمجل��س الالغ��ي، والص��احب الس��فیھ، ف��إن الص��اح ابتع��د •

 ساحب والطبع لص والعین سارقة. 

التحلي بحسن االستماع ، وعدم مقاطعة المتحدث ، ولین الخط�اب ،ودماث�ة الخل�ق  •

 ، أوسمة على صدور األحرار .

ان ورجالن ولسان وإیمان وقرآن وأمان .. فأین الشكر ی�ا عندك عینان وأذنان وید •

بَانِ  إنسان {  .  ]۱۳[الرحمن :  }فَبِأَيِّ آالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

تمشي على قدمیك وقد بترت أقدام ، وتعتمد على ساقیك وقد قطعت سیقان ، وتنام  •

 وغیرك على شرد األلم نومھ ، وتشبع وسواك جائع .

والعمى والبرص ،ونجوت من البرص والجنون والجذام  سلمت من الصمم والبكم •

 فھل شكرت الرحمن ؟!       ، وعوفیت من السل والسرطان ،

مصیبتنا أنن�ا نعج�ز ع�ن حاض�رنا و نش�تغل بماض�ینا ، ونھم�ل یومن�ا ونھ�تم بغ�دنا  •

 فأین العقل وأین الحكمة ؟! 

أو م��االً أو  نق��د الن��اس ل��ك معن��اه أن��ك فعل��ت م��ا یس��تحق ال��ذكر، وأن��ك فق��تھم علم��اً  •

 منصباً أو جاھاً. 

تقمص شخصیة غیرك ، والذوبان في اآلخرین ، ومحاكاة الن�اس انتح�ار وإزھ�اق  •

 لمعالم الشخصیة .

]  ۱٤۸[البق�رة :}َولُِكلٍّ ِوْجھَةٌ ھُ�َو ُمَولِّیھَ�ا  ، {] ٦۰[البق�رة : }، قَْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس َمْشَربَھُْم  { •

 . ] ٤[الرعد : } ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَواٍن یُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد  ، {  )۸(((ال تكون إمعة))

وم�ع المحن�ة محن�ة ،  وم�ع البلی�ة عطی�ة ، مع الدمعة بسمة ، ومع الترح�ة فرح�ة ، •

 سنة ثابتة وقاعدة مطردة .

 ) ، وھو حدیث ضعیف۱۹۳۰رواه الترمذي (  )۸(
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انظر ھل ترى إال مبتلى ،وھل تشاھد إال منكوباً ، في ك�ل دار نائح�ة ، وعل�ى ك�ل  •

 اد بنو سعد .خد دمع ، وفي كل و

صوت من شكر معروفك  أجمل م�ن تغری�د األطی�ار ، و نس�یم األس�حار ،وحفی�ف     •

 األشجار، وغناء األوتار .

إذا شربت الم�اء الس�اخن قل�ت الحم�د ہلل بكلف�ة ، وإذا ش�ربت الم�اء الب�ارد ق�ال ك�ل  •

 عضو فیك : الحمد ہلل .

لعة عند الع�الم أن أرخص سعادة تباع في سوق العقالء ترك ماال یعني ، وأغلى س •

 تألف الناس  ویألفوك . 

إیاك والھم فإنھ سم ، والعجز فإنھ موت ، والكسل فإنھ خیب�ة ، واض�طراب ال�رأي  •

 فإنھ سوء تدبیر.

ج��ار الس��وء ش��ر م��ن غرب��ة اإلنس��ان ، واص��طناع المع��روف أرف��ع م��ن القص��ور  •

 .والثناء الحسن ھو المجد  الشاھقة ،

وحی�اء یزین�ھ ، فق�د جم�ع  ه ، وحس�ٌب یص�ونھ ،من عنده دین یرشده ، وعقل یسّدد •

 .الفضائل 

من ترك الخالف ، واجتنب التفاخر ، وسلم من الك�ذب ، ورض�ي بالق�در ، وھج�ر  •

 الحسد ، عكف  هللا علیھ قلوب عباده.

م��ن اس��تخف بالس��لطان ذھب��ت دنی��اه ، وم��ن اس��تخف بالع��الم ذھ��ب دین��ھ ، وم��ن  •

 اہلل ذھبت دنیاه وأخراه .استخف بالصدیق ذھبت مروءتھ ، ومن استخف ب

واعلم أن أحس�ن أیام�ك ی�وم تك�ون  حاجة الناس إلیك نعمة فال تملھا فتصبح نقمة ، •

 مقصوداً ال قاصداً. 

قبل أن تنام سامح األنام ، واغس�ل قلب�ك ب�العفو س�بع م�رات وعف�ره ب�الغفران تج�د  •

 حالوة اإلیمان .
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خل�وة ، دلی�ل إل�ى الرش�د العلم أنیس في الوحدة ، صاحب في الغربة ، رقیب ف�ي ال •

 ،معین في الشدة ذخر بعد الموت.

ال یضر من عنده ثوب ممزع وحذاء مقطع ، ولدیھ قلب یخشع وعین تدمع ونف�س  •

 . تشبع

س��بب الھم��وم والغم��وم اإلع��راض ع��ن هللا واإلقب��ال عل��ى ال��دنیا, فھ��ذا ال��ذي دخ��ل   •

 السجن المؤبد فال ھو حي فیرجى وال میت فینعى.

رارة ف��ي أرض خ��وارة ، تس��ھر إذا نم��ت ، وتش��ھد إذا غب��ت ، خی��ر الم��ال ع��ین خ�� •

 وتكون عقباً إذا مت .

ال��تمس حظ��ك بالس��كوت ف��إن الص��امت ُمھ��اب والمنص��ت محب��وب وال��بالء موك��ل  •

 المنطق 

الحیاة: تزود لمعاد ، أو تدبیر مع�اش ، أو ل�ذة ف�ي غی�ر مح�رم ، إث�راء العق�ل ، أو  •

 صقل النفس ، وما سوى باطل .

م��ن الحاس��د والش��امت الثقی��ل والمتكب��ر والمغت��اب والمعج��ب . . .  العزل��ة تحمی��ك •

 وكفى بھا نفعاً .  

لن تسعد بالسفر من بل�د إل�ى بل�د وھم�ك مع�ك ، لك�ن انتق�ل م�ن ش�عور إل�ى ش�عور  •

 لتجد السرور . 

إذا كانت النفس جمیلة رأت الفجر غدیراً، واللیل مھرجاً ، والناس أحبة ، والك�وخ  •

 قصراً مشیداً .

مة هللا بعباده أن كل من أطاعھ جع�ل غن�اه ف�ي قلب�ھ ، فل�و ل�م یك�ن عن�ده إال من رح •

 لقیمات یحسب أنھ ملك الدنیا .

ال��دنیا العافی��ة، والش��باب الص��حة، والم��روءة الص��بر، والك��رم التق��وى، والحس��ب  •

 المال. 
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أتعس الناس من أراد أن یك�ون غی�ر نفس�ھ ،وم�ن س�خط القض�اء وتب�رم م�ن رزق�ھ  •

 وضاق خلقھ .

ل��زم المس��جد اس��تفاد آی��ة محكم��ة ، وأخ��اً ص��ادقاً ، وعلم��اً ص��الحاً ، ورحم��ة م��ن  •

 منتظرة ، وكلمة نافعة ، وتوبة نصوحاً .

من صام طاب طعامھ , ومن قام طاب منام�ھ , وم�ن ج�اد كث�ر حام�ده , وم�ن س�اد  •

 كثر حاسدة.

ال سعادة إال إذا عشت حراً من كل سیطرة على جسمك وعقلك ووج�دانك وخیال�ك  •

 عبداً ہلل وحده . لتكون

الس��عید م��ن ینس��ى م��اال س��بیل إل��ى إص��الحھ , وم��ن ی��ذكر إحس��ان الن��اس وینس��ى  •

 إساءتھم .

رزقك أعرف بمكانك منك بمكانھ ، وھو یطاردك مطاردة الظل ول�ن تم�وت حت�ى  •

 تستوفي رزقك . 

 العدیم من احتاج إلى لئیم ، والفقیر من استقل الكثیر ، واألعمى من لم یر عیوبھ . •

ل��غ غای�ة م��ا یح�ب فلیتوق��ع غای��ة م�ا یك��ره ، إال عب�ادة  هللا  فنھایتھ��ا رض��وانھ م�ن ب •

 ودخول الجنة .

أحق الناس بزیادة النعم أشكرھم ، وأوالھم  بالحب من بذل نداه ومن�ع أذاه وأطل�ق  •

 محیاه .

السرور محت�اج إل�ى األم�ن ، والم�ال إل�ى ص�دقة ، والج�اه محت�اج إل�ى  الش�فاعة ،  •

 لى التواضع . والسیادة محتاجة إ

ال تنال الراحة إال بالتع�ب،وال ت�درك الدع�ة إال بالنص�ب ،وال یحص�ل عل�ى الح�ب  •

 إال باألدب.
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األبن��اء أھ��م م��ن الث��روة ، والخل��ق أج��ل م��ن النص��ب ، والھم��ة أعل��ى م��ن الخب��رة ،  •

 والتقوى أسمى من المجد. 

،  ال تطمع في كل ما تس�مع ، وال ت�ركن لك�ل ص�دیق ، وال تف�ش س�رك إل�ى ام�رأة •

 وال تذھب وراء كل أمنیة .                                         

ما رأیت الراحة إال مع الخلوة ، وال األمن إال مع الطاعة ، وال المحب�ة م�ع الوف�اء  •

 ، وال الثقة إال مع الصدق .   

رب أكلة تمنع أكالت , وكلمة تجلب عداوات ,وسیئة تمنع الخیرات ,ونظرة تعقب  •

 حسرات .

ال یك��ن حب��ك كلف��اً، وال بغض��ك س��رفاً ، وال حیات��ك ترف��اً ، وال ت��ذكرك أس��فاً ، وال  •

 قصدك شرفاً.    

كل امرىء في بیتھ أمیر ال یھینھ أحد ، وال یحجبھ بشر ، وال یذلھ جبار وال ی�رده  •

 بخیل. 

أفضل األیام ما زادك حلماً ، ومنحك علماً، ومنعك إثماً ، وأعطاك فھم�اً، ووھب�اك  •

 .عزماً 

الحیاة فرصة ال نعرفھا إال بعد أن نفقدھا ، والعافیة تاج على رؤوس األص�حاء ال  •

 یراھا إال المرضى .  

مت�ى یس��عد م��ن ل��ھ اب��ن ع��اق ، وزوج�ة مشاكس��ة ، وج��ار م��ؤذ ، وص��احب ثقی��ل ،  •

 ونفس أمارة ، وھوى متبع ،  

ی�ك حق�اً إن لربك علیك حقاً ، ولنفسك علیك حقاً ، ولعینك علیك حقاً ، ولزوجك عل •

 ، ولضیفك علیك حقا ، فأعط كل ذي حق حقھ .

استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعھ فإن لھ جماالً جالالً إشراقاً یفتح لك األم�ل  •

 والتفاؤل . 
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حف�ظ أو مطالع�ة علیك بالبكور فإنھ بركة ، فأنجز فیھ عملك م�ن ذك�ر أو ت�الوة أو  •

 .أو تألیف أو سفر 

رض خالق��اً ، وارح��م مخلوق��اً ، وأكم��ل فریض��ة ، ك��ن وس��طاً ، وام��ش جانب��اً ، وا •

 وتزود بنافلة تكن راشداً . 

التوفیق : حسن الخاتمة، وسداد القول، وصالح العمل، والبعد عن الظلم، وقطیع�ة  •

 الرحم.

رب كلم��ة س��لبت نعم��ة ، ورب زل��ة أ وجب��ت ذل��ھ ، وك��م خل��وة حل��وة ، وص��احب  •

ز لھ   العزلة فیھا عٌّ

ون من لسانھ ویده، والمؤمن من أمنھ الناس على دم�ائھم (( المسلم من سلم المسلم •

 .  )۱۰(لمھاجر من ھجر ما نھى هللا عنھ))، (( وا   )۹(وأموالھم ))

خیر مالك م�ا نفع�ك ، وأج�ل علم�ك م�ا رفع�ك ، وخی�ر البی�وت م�ا وس�عك ، وخی�ر  •

 األصحاب من نصحك.    

 خل�ق ل�ك ، وإذا ل�م إذا لم یكن لك حاسد فال خیر فیك ، وإذا لم یكن لك صاحب فال •

 یكن لك دین فال مبدأ لك .   

نفس��ك بت��ذكر حس��ناتك ، وأروح قلب��ك بالتوب��ة م��ن س��یئاتك ، وط��وق األعن��اق  س��رَّ  •

 بأیدیك البیضاء . 

السمنة غفلة ، والبطنة تذھب الفطنة ، وكثرة النوم إخفاق ، وكثرة الض�حك تمی�ت  •

 القلب، والوسوسة عذاب .

فط���ام ، وفرح���ة الوالی���ة ی���ذھبھا ح���زن الع���زل ، اإلم���ارة حل���وة الرض���اع م���رة ال •

 والكرسي دوار .

 ) .٤۹۰۹) والنسائي (۲٥٥۱واه الترمذي (ر  )۹(
 ) . ٦٦٦۱،  ٦٦٥۹،  ٦٦۱۸،  ٦٥۱٥،  ٦۲۲۸) وأحمد (۲۱۲۲) وأبو داود (٤۹۱۰) والنسائي ( ٦۰۰۳،  ۹رواه البخاري (  )۱۰(
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من لذائد الدنیا : السفر مع من تحب ، والبعد عمن تبغض ، والسالمة من ی�ؤذي ،  •

 وتذكر النجاح .  

البر یستبعد الحر ، واإلحسان یقید اإلنسان ، الحلم یقھر الخصم ، والصبر یطفىء  •

 الجمر  

 ، والحاجة أرخص ما تكون حینما یستغنى عنھا .  الدنیا أھنا ما تكون حین تھان •

إذا أھمك رزق غد فم�ن یكف�ل ل�ك ق�دوم غ�د ، وإذا أحزن�ك م�ا ح�دث ب�األمس فم�ن  •

 یعید لك األمس  

توفیق قلیل خیر من مال كثیر ، وعزل في عزة خیر من والیة ف�ي ذل�ة ، وخم�ول  •

 في طاعة خیر من شدة في معصیة .

الغض�بان مجن�ون ، والعج�ول ط�ائش ، والحاس�د القانع ملك ، والمسرف أھوج ، و •

 ظالم.

ذكر هللا یرضى الرحمن ، ویسعد اإلنسان ، ویخسىء الشیطان ، ویذھب األحزان  •

 . ، ویمأل المیزان

سعید من طال عمره وحسن عملھ ، وموفق من كثر مالھ فكثر بره ، ومب�ارك م�ن  •

 زاد عملھ فزادت تقواه.

، وثواب من خدم مواله أن یخدمھ الناس ،  جزاء من اھتم بالناس أن ینسى ھمومھ •

 وجائزة من ترك الدنیا أن یأتیھ رزقھ رغداً .

 ال تستقل شیئاً من النعم مع العافیة ، وال تحتق�ر ش�یئاً م�ن ال�ذنب م�ع ع�دم التوب�ة ، •

 .وال تكثر طاعة مع عدم اإلخالص 

فرح بما عن�د الفرح بالدنیا فرح األطفال ، والفرح بالثناء الحسن فرح الرجال ، وال •

 .هللا فرح األولیاء األبرار 
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الص��دق طمأنین��ة، والك��ذب ریب��ة، والحی��اء ص��یانة، والعل��م حج��ة، والبی��ان جم��ال،  •

 والصمت حكمة .

حالوة الظفر تمحو مرارة الصبر ، ولذة االنتصار تذھب وعثاء المعان�اة ، وإتق�ان  •

 العمل یزیل مشقتھ.     

ما في الجنة رؤی�ة هللا ، وأنف�ع الكت�ب كت�اب أطیب ما في الدنیا محبة هللا ، وأحسن  •

 ، وأبر الخلق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .   هللا

 السعید من اعتبر بأمسھ ونظر لنفسھ وأعد لرمسھ وراقب هللا في جھره وھمسھ.   •

 الحرص ذل والطمع مھانة، والشح خسة، والھیبة خیبة، والغفلة حجاب . •

تع�رف إلی�ھ ف�ي الرخ�اء یعرف�ك ف�ي ،  تجده أمامك احفظ هللا، (( احفظ هللا یحفظك  •

 )۱۱(وإذا استعنت فاستعن باہلل ))، إذا سألت فاسأل هللا ، الشدة 

اجع��ل زم��ان رخائ��ك ع��دة لزم��ان بالئ��ك ، واجع��ل مال��ك ص��یانة لحال��ك ، واجع��ل  •

 عمرك طاعة لربك .

رب ل��ذة أو جب��ت حس��رة ، وزل��ة أعق��ب ذل��ة ، ومعص��یة س��لبت نعم��ة ، وض��حكة  •

 اء .جرت بك

ال�نعم إذا ش�كرت ق�ّرت ، وإذا كف�رت ف�ّرت ، وال�دنیا إذا س�رت م�ّرت ، وإذا ب��ّرت  •

 غّرت. 

السالمة إحدى الغنیمتین ، وصحة الجسم قل�ة الطع�ام , وص�حة ال�روح قل�ة اآلث�ام,  •

 وصحة الوقت البعد عن المقت.

 ل.دقیقة األلم یوم, ویوم اللذة دقیقة, ولیلة السرور قصیرة, ویوم الھم طویل ثقی •

الب��ؤس ذك��رك النع��یم, والج��وع حب��ب إلی��ك الطع��ام, والس��جن ثم��ن ل��دیك للحری��ة,  •

 والمرض شوقك للعافیة.

 ) .۲٦٦٦رواه أحمد (  )۱۱(
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علیك بثالثة أطباء: الفرح والراحة والحمیة وإیاك وثالث�ة أع�داء: التش�اؤم وال�وھم  •

 والقنوط.

الس��عادة ھ��ي أن تص��ل ال��نفس إل��ى درج��ة كمالھ��ا, والف��وز أن تج��د ثم��رة أعمالھ��ا,  •

 دمھ الدنیا بإقبالھا.والحظ أن تخ

اجلس في السحر ومد یدیك وأرسل عینیك وقل: وجئنا ببض�اعة مزج�اة ف�أوف لن�ا  •

 الكیل یاجلیل .

من النعم السالمة من األلم والسقم والھرم, وال تشرب حت�ى تظم�أ, وال تأك�ل حت�ى  •

 تجوع, وال تنم حتى تتعب.

العجل��ة عق��م, م��ن ت��أنى حص��ل عل��ى م��ا تمن��ى, وم��ن للخی��ر تعن��ى فب��الفوز تھن��ى, و •

 واألماني إفالس.

ارض عن هللا فیما فعلھ بك, وال تتمن زوال حالة أقامك فیھ�ا, فھ�و أدرى ب�ك من�ك  •

 وأرحم بك من أمك.

قضاء هللا كلھ خیر, حت�ى المعص�یة بش�رطھا م�ن ن�دم وتوب�ة, وانكس�ار واس�تغفار,  •

 وإذھاب الكبر والعجب.

ار, فعسى أن تصیبك منھ�ا نفح�ة داوم على االستغفار فإن ہلل نفحات في اللیل والنھ •

 تسعد بھا إلى یوم الدین.

طوبى لمن إذا أنعم علیھ شكر, وإذا ابتل�ي ص�بر, وإذا أذن�ب اس�تغفر, وإذا غض�ب  •

 حلم, وإذا حكم عدل.

م��ن فوائ��د الق��راءة فت��ق اللس��ان, وتنمی��ة العق��ل, وص��فاء الخ��اطر, وإزال��ة الھ��م,  •

 واالستفادة من التجارب واكتساب الفضائل.

القلب في اإلخالص والتوبة واإلنابة, والتوكل على هللا,  والرغبة فیم�ا عن�ده غذاء  •

 والرھبة من عذابھ, وحبھ تعالى.
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 یا حي یا قی�وم برحمت�ك اس�تغیث"  وداوم على )۱۲(" ذا الجالل واإلكرام یا" الزم  •

 لترى الفرج والفرح والسكینة.  )۱۳("

حل�م وث�واب الص�بر وأن�ھ ظ�الم إذا آذاك أحد فت�ذكر القض�اء وفض�ل العف�و وأج�ر ال •

 وأنت مظلوم, فأنت أسعد حظاً.

القضاء ناف�ذ واألج�ل محت�وم وال�رزق مق�در, فلم�اذا الح�زن؟ والم�رض والمص�یبة  •

 والفقر بأجرھا فلم الھم؟. 

في الدنیا جنة م�ن ل�م ی�دخلھا ل�م ی�دخل جن�ة اآلخ�رة, وھ�ي ذك�ره س�بحانھ وطاعت�ھ  •

 وحبھ واألنس بھ والشوق إلیھ.

ھم م�ا نھم ألنھم أطاعوا أمره واجتنب�وا نھی�ھ ورض�وا عن�ھ ألن�ھ أعط�ارضي هللا ع •

 .أملوا م وآمنھم مما خافوا 

كیف یخزن من عنده رب یقدر ویغفر ویستر ویرزق ویرى ویسمع ، وبیده مقالید  •

 األمور . 

الرحمة واسعة والباب مفتوح ، والعفو ممنوح ، وعط�اؤه یغ�دو وی�روح ، والتوب�ة  •

 ر .مقبولة ، وحلمھ كبی

واألق�الم جف�ت ، والص�حف  ال تحزن ألن القضاء مفروغ من�ھ ، والمق�دور واق�ع ، •

 طویت واألجر حاصل ، والذنب مغفور .    

أحس��ن العم��ل وقص��ر األم��ل وانتظ��ر األج��ل ، وع��ش یوم��ك ، وأقب��ل عل��ى ش��أنك  •

 واعرف زمانك واحفظ لسانك .

أشرف م�ن زھ�د،  ال أفید من كتاب، وال أوعظ من قبر، وال أشام من معصیة، وال •

 وال أغنى من قناعة.  

 م تباركت یا ذا الجالل واإلكرام )جزء من حدیث رواه الستھ إال البخاري ، ولفظھ في مسلم ( اللھم أنت السالم ومنك السال  )۱۲(
 ) .۳٤٤٦رواه الترمذي (  )۱۳(
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بقدر ھمتك وجدك ومثابرتك یكتب تاریخك،  والمجد ال یعطى جزاف�اً وإنم�ا یؤخ�ذ  •

 بجدارة وینال بتضحیة .

ھ��ون األم��ر یھ��ون ، واجع��ل الھ��م اآلخ��رة فحس��ب وتھی��أ للق��اء اآلخ��رة ، وات��رك  •

                                                الفضول من كل شي .                                            

فض���ول المباح���ات م���ن المزعج���ات كفض���ول الك���الم والطع���ام والمن���ام والخلط���ة  •

 والضحك, وھي سبب الغم.

فال ت�ذوبوا حس�رة ون�دماً, وال تھلك�وا بك�اًء  ]۲۳[الحدید: } لَِكْیال تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكمْ  { •

 وتسخطاً.وأسفاً, وال تنقطعوا عویالً 

ُ َوَم�ْن اتَّبََع�َك ِم�ْن اْلُم�ْؤِمنِیَن  { • یكف�یكم هللا فیس�ددكم ویرع�اكم  ]٦٤[األنف�ال:} َحْسبَُك هللاَّ

 ویدفع عنكم ویحمیكم فال تخافون.

َ َمَع الَِّذیَن اتَّقَْوا) • ی�دفع ع�نھم األع�داء, یع�افیھم م�ن ال�بالء,  )۱۲۸(النح�ل: م�ن اآلی�ة (إِنَّ هللاَّ

 , یحفظھم في البأساء والضراء.یشافیھم من الداء

َ َمَعنَا) • یرانا, یسمع كالمن�ا, ینص�رنا عل�ى ع�دونا,  )٤۰(التوبة: من اآلیة ( ال تَْحَزْن إِنَّ هللاَّ

 ییسر لنا ما أھمنا, یكشف عنا ما أغمنا.

أما جعلناه فسیحاً وس�یعاً مبتھج�اً مس�روراً س�اكناً   )۱(الشرح:(أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك)  •

 مئناً فرحاً معموراً؟مط

�ا یَْمُك�ُروَن) • ف�نحن نكفی�ك مك�رھم, ونص�د  )۱۲۷(النح�ل: م�ن اآلی�ة ( َوال تَُك فِ�ي َض�ْیٍق ِممَّ

 عنك كیدھم, ونرد عنك أذاھم فال تضق ذرعاً.

وأن���تم األعل���ون عقی���دة وش���ریعة,  )۱۳۹(آل عم���ران: م���ن اآلی���ة (َوال تَِھنُ���وا َوال تَْحَزنُ���وا) •

 واألعلون سنداً ومبدءاً, وأخالقاً وسلوكاً.واألعلون منھجاً وسیرة, 

یعف��و ع��ن الم��ذنب, یقب��ل التوب��ة, یقی��ل  )۳۲(ل��نجم: م��ن اآلی��ة ( إِنَّ َربَّ��َك َواِس��ُع اْلَمْغفِ��َرِة) •

 العثرة, یمحو الزلة, یستر الخطیئة, یتوب على التائب.
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• (ِ , ولطف��ھ عاج��ل, ف��إن فرج��ھ قری��ب )۸۷(یوس��ف: م��ن اآلی��ة ( َوال تَْیأَُس��وا ِم��ْن َرْوِح هللاَّ

 وتیسیره حاصل, وكرمھ واسع, وفضلھ عام.

اِحِمیَن) • یش�افي ویع�افي ویجتب�ي ویخت�ار, ویحف�ظ  )٦٤(یوسف: م�ن اآلی�ة ( َوھَُو أَْرَحُم الرَّ

 ویتولى, ویستر ویغفر, ویحلم ویتكرم.

ُ َخْی�ٌر َحافِظ�اً ) • , یحف�ظ الغائ�ب, ی�رد الغری�ب, یھ�دي الض�ال )٦٤(یوس�ف: م�ن اآلی�ة ( فَاہللَّ

 یعافي المبتلى, یشفي المریض, یكشف الكرب.

لُ��وا) • ِ فَتََوكَّ فوض��وا األم��ر إلی��ھ, وأعی��دوا الش��أن إلی��ھ,  )۲۳(المائ��دة: م��ن اآلی��ة ( َوَعلَ��ى هللاَّ

 واشكوا الحال علیھ, ارضوا بكفایتھ, اطمئنوا لرعایتھ.

ُ أَْن یَأْتَِي بِاْلفَْتِح) • تح األقفال, ویكش�ف الك�رب الثق�ال, فیف )٥۲(المائدة: من اآلیة ( فََعَسى هللاَّ

 ویزیل اللیالي الطوال, ویشرح البال, ویصلح الحال.

َ یُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمراً) • فی�ذھب غم�اً ویط�رد ھم�اً  )۱(الط�الق: م�ن اآلی�ة ( ال تَْدِري لََعلَّ هللاَّ

 ویزیل حزناً ویسھل أمراً ویقرب بعیداً.

یكش�ف كرب�اً ویغف�ر ذنب�اً ویعط�ي رزق�اً  )۲۹رحمن: م�ن اآلی�ة(ال� ( ُكلَّ یَْوٍم ھُ�َو فِ�ي َش�أٍْن) •

 ویشفي مریضاً ویعافي مبتلى ویفك مأسوراً ویجبر كسیراً.

مع الفقر غنى, وبع�د الم�رض عافی�ة, وبع�د الح�زن  )٥(الشرح:(فَإِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسراً)  •

 سرور, وبعد الضیق سعة, وبعد الحبس انطالق, وبعد الجوع شبع.

ُ بَْعَد ُعْسٍر یُْسراً)( َسیَجْ  • س�یحل القی�د, وینقط�ع الحب�ل, ویف�تح  )۷(الطالق: م�ن اآلی�ة َعُل هللاَّ

 الباب, وینزل الغیث, ویصل الغائب, وتصلح األحوال.

فس��وف یب��دل الح��ال, وتھ��دأ ال��نفس, وینش��رح   )۱۸(یوس��ف: م��ن اآلی��ة ( فََص��ْبٌر َجِمی��ٌل) •

 زمة.الصدر, ویسھل األمر, وتحل العقد, وتنفرج األ

ْل َعلَى اْلَحيِّ الَِّذي ال یَُموُت ) • لیصلح حال�ك, ویش�رح بال�ك,  )٥۸(الفرقان: من اآلیة (َوتََوكَّ

 ویحفظ مالك, ویرعى عیالك, ویكرم مآلك, ویحقق آمالك.
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ُ َونِْع��َم اْلَوِكی��ُل) • یكش��ف عن��ا الك��روب, ویزی��ل عن��ا  )۱۷۳(آل عم��ران: م��ن اآلی��ة ( َحْس��بُنَا هللاَّ

 نا الذنوب, یصلح لنا القلوب, یذھب عنا العیوب.الخطوب, یغفر ل

ھ���دیناك واجتبین���اك, وحفظن���اك ومكن���اك,   )۱(الف���تح:(إِنَّ���ا فَتَْحنَ���ا لَ���َك فَْتح���اً ُمبِین���اً)  •

 ونصرناك وأكرمناك, ومن كل بالء حسن أبلیناك.

ُ یَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس) • إلی�ك طاغی�ة,  فال ینالك عدو, وال یصل )٦۷(المائدة: من اآلیة ( َوهللاَّ

 وال یغلبك حاسد, وال یعلو علیك حاقد, وال یجتاحك جبار.

ِ َعلَْی��َك َعِظیم��اً) • خلق��ك ورزق��ك, علم��ك وفھم��ك,  )۱۱۳(النس�اء: م��ن اآلی�ة (َوَك�اَن فَْض��ُل هللاَّ

 ھداك وسددك, أرشدك وأدبك, نصرك وحفظك, توالك ورعاك.

• (ِ أعط��ى الخل��ق وال��رزق, والس��مع  )٥۳م��ن اآلی��ة (النح��ل: (َوَم��ا بُِك��ْم ِم��ْن نِْعَم��ٍة فَِم��َن هللاَّ

 والبصر, والھدایة والعافیة, والماء والھواء, والغذاء والدواء, والمسكن والكساء.

إذا س���ألت فاس���أل هللا تج���د الع���ون والكفای���ة والرش���د والس���داد, واللط���ف والف���رج,  •

 والنصر والتأیید.

معنا وبدعوت�ھ اجتمعن�ا, ف�ال على هللا توكلنا وبدینھ آمنا ولرسولھ اتبعن�ا ولقول�ھ اس�ت •

 تحزن إن هللا معنا.

ولینص�رن هللا م�ن ینص��ره, فیرف�ع ق��دره ویعل�ي ش��أنھ ویت�ولى أم��ره ویخ�ذل ع��دوه  •

 ویكبت خصمھ ویخزي من كاده.

ال إرادة وال قدرة وال تأیی�د وال نص�ر وال ف�رج وال  )۱٤("ال حول وال قوة إال باہلل" •

 عون وال كفایة وال طاقة إال باہلل العظیم.

یط��الع كت��اب الك��ون ویق��رأ دفت��ر الجم��ال, ویتمت��ع  )۸(البل��د:(أَلَ��ْم نَْجَع��ْل لَ��ھُ َعْینَ��ْیِن)  •

 بمشاھد الحسن ویرح طرفھ في مھرجان الحیاة.

 رواه الستھ وأحمد ومالك والدارمي .  )۱٤(
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تكلم بالبی�ان المش�رق, ینط�ق بالح�دیث الج�ذاب, یتح�دث ی�  )۹(البلد:(َولَِساناً َوَشفَتَْیِن)  •

 بالكلمات اآلسرات, یترجم عما في قلبھ.

ف�یعظم علمك�م ویزی�د فھمك�م ویب�ارك ف�ي  )۷(إ براھیم: م�ن اآلی�ة ( لَئِْن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم ) •

 رزقكم ویتحقق نصركم ویكثر خیركم.

ظ�اھرة وباطن�ة, عام�ة وخاص�ة, ف�ي ال�دین  )۲۰ن اآلی�ة(لقم�ان: م� ( َوأَْسبََغ َعلَْیُكْم نَِعَمھُ ) •

 والدنیا, في األھل والمال, في المواھب والجوارح, في الروح.

• (ِ ُض أَْمِري إِلَى هللاَّ أرفع ش�كایتي إلی�ھ, أع�رض ح�الي علی�ھ,  )٤٤(غافر: من اآلی�ة ( َوأُفَوِّ

 أحسن ظني بھ, أتوكل علیھ, أرضى بحكمھ, أطمئن إلى كفایتھ.

•  ُ ی�رزقھم إذا افتق�روا, یغی�ثھم إذا قحط�وا, یغف�ر  )۱۹(الشورى: من اآلی�ة لَِطیٌف بِِعبَاِدِه) (هللاَّ

 لھم إذا استغفروا, یشفیھم إذا مرضوا, یعافیھم إذا ابتلوا.

• (ِ لم یغلق باب�ھ, ل�م یس�دل حجاب�ھ, ل�م تنف�د  )٥۳(الزمر: من اآلی�ة ( ال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاَّ

 لھ, لم ینقطع حبلھ.خزائنھ, لم ینتھ فض

ُ بَِكاٍف َعْبَدهُ) • یكفیھ م�ا أھم�ھ وأغم�ھ, یحمی�ھ مم�ن قص�ده,  )۳٦(الزمر: من اآلیة (أَلَْیَس هللاَّ

 یمنعھ ممن كاد لھ, یحفظھ ممن مكر بھ.

ْزَق) • ِ ال��رِّ فعن��ده الخ��زائن ولدی��ھ الكن��وز وبی��ده  )۱۷(العنكب��وت: م��ن اآلی��ة ( فَ��اْبتَُغوا ِعْن��َد هللاَّ

 لجواد المنان الفتاح العلیم.الخیر, وھو ا

ِ یَْھ�ِد قَْلبَ�ھُ) (  • یكش�ف كرب�ھ ویغف�ر ذنب�ھ, وی�ذھب  )۱۱(التغ�ابن: م�ن اآلی�ة َوَمْن یُ�ْؤِمْن بِ�اہللَّ

 غیظھ وینیر طریقھ ویسدد خطاه.

ِ َعلَْیُكْم)  • كن�تم أموات�اً فأحی�اكم, وض�الالً فھ�داكم,  )۲۰(المائدة: م�ن اآلی�ة ( اْذُكُروا نِْعَمةَ هللاَّ

 فقراء فأغناكم, وجھلة فعلمكم, ومستضعفین فنصركم.و

كم م�رة س�ألت فأعط�اك, ك�م م�رة طلب�ت فحب�اك, ك�م م�رة عث�رت فأقال�ك, ك�م م�رة  •

 أعسرت فیسر علیك, كم مرة دعوتھ فأجابك.
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الص��الة والس��الم عل��ى المعص��وم ت��ذھب الغم��وم وتزی��ل الھم��وم, وتش��افي القل��ب  •

 مقسوم.المكلوم وتفتح العلوم ویحصل بھا الفضل ال

ارفعوا إلى هللا أكفكم, قدموا إلیھ حوائجكم,  )٦۰(غافر: من اآلی�ة ( اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم ) •

 اسألوه مرادكم, اطلبوه رزقكم, اشكوا علیھ حالكم.

��ْن یُِجی��ُب اْلُمْض��طَرَّ إَِذا َدَع��اهُ ) • فیزی��ل كرب��ھ وبل��واه وی��ذھب م��ا  )٦۲(النم��ل: م��ن اآلی��ة (أَمَّ

 ا تمناه, ویحقق مبتغاه.أضناه, ویعطیھ م

تصدق بعرضك عل�ى فق�راء األخ�الق, واجعلھ�م ف�ي ح�ل إن ش�تموك أو س�بوك أو  •

 آذوك فعند هللا العوض.

إذا خ��اف رب��ان الس��فینة ن��ادى: ی��ا هللا, إذا ض��ل الح��ادي ھت��ف: ی��ا هللا, إذا اغت��نم  •

 السجین دعا: یا هللا, إذا ضاق المریض صاح:  یا هللا.

َمُد)  • ُ الصَّ تصمد إلیھ الكائن�ات, تقص�ده المخلوق�ات, ت�دعوه البری�ات   )۲إلخالص:(ا(هللاَّ

 بشتى اللغات ومختلف اللھجات في سائر الحاجات. 

َ َم��ْولَى الَّ��ِذیَن آَمنُ��وا) • ینی��ر لھ��م الطری��ق, یب��ین لھ��م  )۱۱(محم��د: م��ن اآلی��ة (َذلِ��َك بِ��أَنَّ هللاَّ

 ن الجھالة.المحجة, یوضح لھم الھدایة, یحمیھم من الضاللة, یعلمھم م

رفقاًَ◌ بالقواریر ولطفاً بالقلوب ورحمة بالن�اس وروی�داً بالمش�اعر وإحس�اناً للغی�ر  •

 وتفضالً على العالم.. أیھا الناس.

اكتم الغیظ, وتغافل عن الزل�ة, وتغ�اض ع�ن اإلس�اءة, واع�ف ع�ن الغلط�ة, وادف�ن  •

 المعائب تكن أحب الناس إلى الناس.

وقل�ب مرت�اح, م�ع تق�وى وص�الح, وق�د نل�ت باب ومفتاح, وغرفة تدخلھا الری�اح,  •

 النجاح.

فضول العیش أشغال, والزائد عن الحاجة أثقال, وعفاف ف�ي كف�اف خی�ر م�ن ب�ذخ  •

 وإسراف.
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ال تحم���ل عق���دة الم���ؤامرة, وال تفك���ر ف���ي ت���ربص اآلخ���رین, وال تظ���ن أن الن���اس  •

 مشغولون بك, فكل في فلك یسبحون.

• ( ُ فیرد كیدھم ویبطل مكرھم ویخ�ذل جن�دھم ویف�ل  )۱۳۷اآلیة (البقرة: من (فََسیَْكفِیَكھُُم هللاَّ

 حدھم, ویمحق قوتھم, ویذھب بأسھم ویشتتا شملھم.

ِكینَةَ َعلَْیِھْم ) • فش�فى غل�یلھم, وأب�رد عل�یلھم, وأطف�أ لھ�ب  )۱۸(الفتح: من اآلیة ( فَأَْنَزَل السَّ

 صدورھم, وأراح ضمائرھم, وطھر سرائرھم.

ألنھا تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذھب  )۱٥(" الكلمة الطیبة صدقة " •

 الغیظ وتعلن السالم.

ألن الوجھ عن�وان الكت�اب, وھ�و م�رآة القل�ب  )۱٦(" تبسمك في وجھ أخیك صدقة " •

 ورائد الضمیر وأول الفأل.

بت�رك االنتق�ام ولط�ف الخط�اب ول�ین  )۹٦(المؤمن�ون: م�ن اآلی�ة (اْدفَْع بِ�الَّتِي ِھ�َي أَْحَس�ُن ) •

 نب, والرفق في التعامل ونسیان اإلساءة.الجا

ولكن لتس�عد وتف�رح روح�ك وتس�كن نفس�ك   )۲(طـھ:(َما أَْنَزْلنَا َعلَْیَك اْلقُْرآَن لِتَْشقَى)  •

 وتدخل بھ جنة الفالح وفردوس السعادة.

یِن ِمْن َحَرٍج) •  ب�ل یس�ر وس�ھولة ومراع�اة )۷۸(الح�ج: م�ن اآلی�ة ( َوَما َجَعَل َعلَْیُكْم فِي الدِّ

 للمشقة وبعد عن الكلفة وسالمة من التعب واإلرھاق.

فیس�عدون  )۱٥۷(ألع�راف: م�ن اآلی�ة ( َویََضُع َعْنھُْم إِْصَرھُْم َواْألَْغالَل الَّتِي َكانَْت َعلَْیِھْم ) •

 بعد شقاء ویرتاحون بعد مشقة ویأمنون بعد خوف ویسرون بعد حزن.

��رْ  • ف��أرى الن��ور أم��امي ،  )۲٦(ط��ـھ:لِ��ي أَْم��ِري)  (قَ��اَل َربِّ اْش��َرْح لِ��ي َص��ْدِري) (َویَسِّ

وأحسن الھدى بقلبي ، وأمسك الحبل بیدي ، وأنال النج�اح ف�ي حی�اتي والف�وز بع�د 

 مماتي .
 )  .۸٥۱٤) ، ,احمد (۱۰۰۹) ومسلم (۲۷٦۷رواه البخاري (  )۱٥(
 ) .۱۸۷۹رواه الترمذي (  )۱٦(
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��ُرَك لِْلیُْس��َرى) • فتعب��د رب��ك بح��ب وتطیع��ھ ب��ود وتجاھ��د فی��ھ بص��دق  )۸(األعل��ى:(َونُیَسِّ

 فیصبح العذاب فیھ عذاباً والعلقم في سبیلھ شھداً.

ُ نَْفس��اً إِالَّ ُوْس��َعھَا )(ال یُكَ  • ف��ال تكلی��ف ف��وق الطاق��ة ، وإنم��ا  )۲۸٦(البق��رة: م��ن اآلی��ة لِّ��ُف هللاَّ

 على حسب الجھد وعلى قدر الموھبة وعلى مقدار القوة.

أنا نھم أحیاناً ونغفل أوقات�اً ، ویص�یبنا  )۲۸٦(البقرة: من اآلیة ( َربَّنَا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا) •

 ترینا الذھول فعفوك یارب.     الشرود ویع

فلسنا معص�ومین ولس�نا م�ن ال�ذنب بس�المین ، ولكن�ا  )۲۸٦(البقرة: من اآلیة ( أَْو أَْخطَأْنَا) •

 في فضلك طامعون وفي رحمتك راغبون . 

فنحن عب�اد ض�عفاء وبش�ر مس�اكین  )۲۸٦(البقرة: من اآلیة ( َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَْینَا إِْصراً) •

 علمتنا كیف ندعوك فأجبنا كما دعوتنا . ، أنت الذي

ْلنَ�ا َم�ا ال طَاقَ�ةَ لَنَ�ا بِ�ِھ) • فنعج�ز وتك�ل قلوبن�ا وتم�ل  )۲۸٦(البق�رة: م�ن اآلی�ة ( َربَّنَا َوال تَُحمِّ

 نفوسنا ، بل یسر علینا وقد فعلت ، وسھل علینا وقد أوجبت .

ومنا تبدر اإلساءة ، وفینا  فنحن أھل الخطأ والحیف )۲۸٦(البقرة: من اآلیة (َواْعُف َعنَّا ) •

 نقص وتقصیر ، وأنت جواد كریم رحمان رحیم 

فال یغفر الذنوب إال أنت ، وال یستر الذنوب إال أنت  )۲۸٦(البقرة: من اآلی�ة (َواْغفِْر لَنَا ) •

 ، وال یحلم عن المقصر إال أنت ، وال یتفضل على المسيء إال أنت .

فبرحمت�ك نس�عد, وبرحمت�ك تع�یش آمالن�ا, وبرحمت�ك  )۲۸٦(البقرة: م�ن اآلی�ة ( َواْرَحْمنَا) •

 تقبل أعمالنا, وبرحمتك تصلح أحوالنا.

ف��ال عن��ت فیھ��ا وال تنط��ع وال تكل��ف وال مش��قة وال  )۱٦("بعث��ت بالحنیف��ة الس��محة" •

 غلو, بل فطرة وسنة ویسر واقتصاد.

 ) .۲۱۲٦۰رواه اإلمام أحمد في مسنده ( )۱٦(
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وس�ط ال بل الزموا السنة, اتباع ال ابتداع, وسھولة ال مشادة, وت )۱۷("إیاكم والغلو" •

 تطرف, واقتفاء بال زیادة.

توالھا ربھا, فرسولھا سید الرسل ودینھ�ا أحس�ن األدی�ان  )۱۸("أمتي أمة مرحومة" •

 وھي أفضل األمم وشریعتھ أجمل الشرائع.

وھ�ذه  )۱۹(" "ذاق طعم اإلیمان من رضى باہلل رباً وباإلسالم دیناً وبمحم�د رس�والً  •

 الثالثة أركان الرضا وأصول الفالح.

والتس�خط فإن�ھ ب�اب الح�زن والھ�م والع�م وش�تات القل�ب وكس�ف الب�ال وس�وء  إیاك •

 الحال وضیاع العمر.

الرضا یكسب في القلب السكینة والدعة والراحة واألمن والطمأنینة وطیب العیش  •

 والسرور والفرح.

الرضا یجعل القلب سلیماً من الغش والغل والدغل والتسخط واالعتراض والتذمر  •

 والتبرم.والملل والضجر 

من رضي عن هللا مأل قلبھ نوراً وإیماناً ویقیناً وحباً وقناع�ة ورض�ًى وغن�ًى وأمن�اً  •

 وإنابة وإخباتاً.

أیھا الفقیر: صبر جمیل, فقد سلمت من تبعات المال, وخدمة الثروة, وعناء الجم�ع  •

 ، ومشقة وحراسة المال وخدمتھ ، وطول الحساب عند هللا .

لجنة ثمناً لبصرك ، واعلم أنك عرضت نوراً في قلبك ، یا من فقد بصره : أبشر با •

 وسلمت من رؤیة المنكرات, ومشاھدة المزعجات والملھیات.

یا أیھا المریض: طھ�ور إن ش�اء هللا فق�د ھُ�ذبت م�ن الخطای�ا, ونقی�ت م�ن ال�ذنوب,  •

 وُصقل قلبك وانكسرت نفسك, وذھب كبرك وعجبك.

 )۳۰۸۷،  ۱۷٥٤) وأحمد (۳۰۲۰ن ماجھ () واب۳۰۰۷رواه النسائي (  )۱۷(
 ) ۱۸۹۱۷،  ۱۷۸٤۷رواه  أحمد في مسنده (  )۱۸(
 ) واللفظ لمسلم .۱٦۸۳۹،  ۱٦۸۲) وأحمد (۲٥٤۷) والترمذي (۳٤رواه مسلم (  )۱۹(
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ود, وتنسى النعمة الحاضرة, وتتحس�ر لماذا تفكر في المفقود وال تشكر على الموج •

 على النعمة الغائبة, وتحسد الناس وتغفل عما لدیك.

قطع�ة خب�ز, وجرع�ة م�اء, وكس�اء, وأی�ام قلیل�ة,   )۲۰("كن في الدنیا كأنك غری�ب" •

 ولیال معدودة, ثم ینتھي العالم,فإذا قبر أغنى األغنیاء وأفقر الفقراء سواء.

س بجوار الحارس, والشاعر المشھور مع الفقیر یدفن الملك بجانب الخادم, والرئی •

الخامل, والغني م�ع المس�كین والفقی�ر والكس�یر, ولك�ن داخ�ل القب�ر أعم�ال مختلف�ة 

 ودرجات متباینة.

إذا زارك یوم جدید فقل لھ مرحباً بضیف كریم, ثم أحسن ضیافتھ بفریضة ت�ؤدى,  •

 ن یعود.وواجب یعمل وتوبة تجدد, وال تكدره باآلثام والھموم فإنھ ل

إذا ت��ذكرت الماض��ي ف��اذكر تاریخ��ك المش��رق لتف��رح, وإذا ذك��رت یوم��ك ف��اذكر  •

 إنجازك تسعد, وإذا ذكرت الغد فاذكر أحالمك الجمیلة لتتفاءل. 

طول العمر ثروة من التجارب, وجامع من المع�ارف, ومس�تودع م�ن المعلوم�ات,  •

 كة لقوم یعقلون.وكلما مر بك یوم تلقیت درساً في فن الحیاة, إن طول العمر بر

ال ب��د م��ن ش��يء م��ن الخ��وف ی��ذكرك األم��ن, ویحث��ك عل��ى ال��دعاء, ویردع��ك ع��ن  •

 المخالفة, ویحذرك من خطر أعظم.

وال بد من شيء من المرض یذكرك العافیة, ویجتث شجرة الكب�ر ودرج�ة العج�ب  •

 لیستیقظ قلبك من رقدة الغافلین.

ف���ال تخس���ره ب���اللوم,  الحی��اة قص���یرة ف���ال تقص���رھا أكث���ر بالنك��د, والص���دیق قلی���ل •

 واألعداء أكثر فال تزد عددھم بسوء الخلق.

كن كالنملة في المثابرة, فإنھ�ا تص�عد الش�جرة مائ�ة م�ره وتس�قط ث�م تع�ود ص�اعدة  •

 حتى تصل, وال تكل وال تمل. 

 ) .٤٥۳٤) واحمد (٤۱۰٤) وابن ماجھ  (۲۲٥٥) والترمذي (٥۹۳۷رواه البخاري (  )۲۰(
                                                 



  www.saaid.net                                                                     حتى تكون أسعد الناس

 
٤

 

وكن كالنملة فإنھا تأكل طیباً وتضع طیب�اً وإذا وقع�ت عل�ى ع�ود ل�م تكس�ره وعل�ى  •

 زھرة ال تخدشھا.

الئك��ة بی��ت فی��ھ كل��ب, فكی��ف ت��دخل الس��كینة قلب��اً فی��ھ ك��الب الش��ھوات ال ت��دخل الم •

 والشبھات.

احذر مجالس الخص�ومات ففیھ�ا یب�اع ال�دین ب�ثمن بخ�س, ویح�رج عل�ى الم�روءة,  •

 ویداس فیھا العرض بأقدام األنذال.

وس��ابقوا, ل��یس إال المس��ابقة ف��الزمن یمض��ي, والش��مس تج��ري, والقم��ر یس��یر ,  •

 لن تنتظرك قافلة الحیاة.والریح تھب, فال تقف ف

ثب وثب�اً إل�ى العلی�اء ف�إن المج�د مناھی�ھ, ول�ن یق�دم  )۱۳۳(آل عمران: من اآلیة(َوَساِرُعوا) •

 النصر على أقدام من ذھب ولكن مع دموع ودماء وسھر ونصب وجوع ومشقة.

عرق العامل أزكى من مسك القاع�د, وزف�رات الك�ادح أجم�ل م�ن أناش�ید الكس�ول,  •

 ذ من خروف المترف.ورغیف الجائع أل

الشتم الذي یوج�ھ للن�اجحین م�ن حس�ادھم ھ�ي طلق�ات م�دفع االنتص�ار, وإعالن�ات  •

 الفوز, ودعایة مجانیة للتفوق.

التفوق والمثابرة ال تعترف باألنساب واأللق�اب ومس�توى ال�دخل والتعل�یم, ب�ل م�ن  •

 عنده, ھمة وثابة, ونفس متطلعة, وصبر جمیل, أدرك العلیاء.

اعب ف�إن األس�د یواج�ھ القطی�ع م�ن الجم�ال غی�ر ھی�اب, وال تش�ك ال تتھیب المص� •

المتاع�ب ف��إن الحم��ار یحم�ل األثق��ال وال ی��ئن, وال تض��جر م�ن مطلب��ك ف��إن الكل��ب 

 یطارد فریستھ ولو في النار.

ال تس��تقل برأی��ك ف��ي األم��ور ب��ل ش��اور ف��إن رأي االثن��ین أق��وى م��ن رأي الواح��د,  •

 د.كالحبل كلما قُرن بھ حبل آخر قوي وأشت
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ال تحمل كل نقد یوجھ إلیك على أنھ عداوه, بل استفد منھ بغض النظر ع�ن مقص�د  •

 صاحبھ فإنك إلى التقویم أحوج منك إلى المدح.

من عرف الناس استراح, فال یطرب لمدحھم وال یج�زع م�ن ذمھ�م, ألنھ�م س�ریعو  •

 الرضا,  سریعو الغضب, والھوى یحركھم.

, فكم من فاض�ل ح�از المج�د وھ�و أعم�ى ال تظن العاھات تمنعك من بلوغ الغایات •

 أو أصم أو أشل أو أعرج, فالمسألة مسألة ھمم ال أجسام.

عسى أن یكون منعھ لك سبحانھ عطاء وحجزك عن رغبتك لط�ف, وت�أخرك ع�ن  •

 مرادك عنایة, فإنھ أبصر بك منك.

إذا زارتك شدة ف�اعلم أنھ�ا س�حابة ص�یف ع�ن قلی�ل تقش�ع, وال یخیف�ك رع�دھا وال  •

 ھا فربما كانت محملة بالغیث.یرھبك برق

اخرج بأھلك في نزھة عائلیة كل أسبوع فإنھا تعرفك بأطفالك أكثر وتج�دد حیات�ك  •

 وتذھب عنك الملل.

من لم یسعد في بیتھ فلن یسعد في أي مك�ان, واعل�م أن أنس�ب مك�ان لراح�ة ال�نفس  •

 وھدوء البال والبعد عن التكلف ھو بیتك.

لمن علم الناس وألف, أما مجد الشھرة والمنص�ب العلم والثقافة مجدھا باق خاصة  •

 فظل زائل وطیف زائف.

الفكر إذا تُرك ذھ�ب إل�ى خان�ة المآس�ي, فج�ر اآلالم واألح�زان, ف�ال تترك�ھ یط�یش  •

 ولكن قیده فیما ینفع.

مم��ا یش��وش الب��ال ویقس��ي القل��ب مخالط��ة الن��اس وس��ماع كالمھ��م الالھ��ي وط��ول  •

 ة والعلم.مجالستھم, وما أحسن العزلة مع العباد

أش��رف الس��بل س��بیلك إل��ى المس��جد, وآم��ن الط��رق طریق��ك إل��ى بیت��ك, وأص��عب  •

 المواقف وقوفك أمام السلطان, وأعظم الھیئات سجودك للدیان.
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س��ماع الق��رآن بص��وت حس��ن, وال��ذكر بقل��ب حاض��ر, واإلنف��اق م��ن م��ال ح��الل,  •

 والوعظ بلسان فصیح موائد للنفس وبساتین للقلب.

ایا النبیلة, أجم�ل م�ن وس�امة الوج�وه وس�واد العی�ون ورق�ة األخالق الجمیلة والسج •

 الخدود, ألن جمال المعنى أجُل من جمال الشكل.

ص��نائع المع��روف تق��ي مص��ارع الس��وء, وج��دار العق��ل یمن��ع م��ن مزال��ق الھ��وى,  •

 وجروس التجارب أنفع من ألف واعظ.

ب والض�یاع إذا رأیت األلوف من البشر وقد أذھبوا أعمارھم في الفن واللھو واللع •

 فاحمد هللا على ما عندك من خیر, فرؤیة المبتلى سرور للمعافى.

إذا رأیت الكافر فاحمد هللا على اإلسالم, وإذا رأیت الفاجر فاحمد هللا على التقوى,  •

 وإذا رأیت الجاھل فاحمد هللا على العلم, وإذا رأیت المبتلى فاحمد هللا على العافیة.

ھا, وخلق�ت الری�اح ل�ك فاس�تمتع بھوائھ�ا, وخلق�ت خلقت الشمس لك فاغتسل بضیائ •

األنھار لك فتلذذ بمائھا, وخلقت األنھار ل�ك فاھن�أ بغ�ذائھا, واحم�د م�ن أعط�ى ج�ل 

 في عاله.

األعمى یتمنى أن یشاھد الع�الم, واألص�م یتمن�ى س�ماع األص�وات, والمقع�د یتمن�ى  •

 وتتكلم.المشي خطوات, واألبكم یتمنى أن یقول كلمات, وأنت تشاھد وتسمع 

ال تظن أن الحیاة كملت ألحد, من عنده بیت لیس عن�ده س�یارة, وم�ن عن�ده زوج�ة  •

لیس عنده وظیفة, ومن عن�ده ش�ھیة ق�د ال یج�د الطع�ام, وم�ن عن�ده الم�أكوالت فق�د 

 منع من األكل.

المس��جد س��وق اآلخ��رة, والكت��اب ص��دیق العم��ر, والعم��ل أن��یس ف��ي القب��ر, والخل��ق  •

 جمل ثوب.الحسن تاج الشرف, والكرم أ

إی��اك وكت��اب المالح��دة ف��إن فیھ��ا رج��س ی��نجس القل��ب, وس��ماً یقت��ل ال��نفس, ولوث��ةً  •

 تعصف بالضمیر ولیس أصلح لك من الوحي یطھر روحك ویشفى داءك.
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ال تتخ��ذ ق��راراً وأن��ت مغض��ب فتن��دم ألن الغض��بان بفق��د الص��واب وتفوت��ھ الروی��ة  •

 وینقصھ التأمل.

للمس�تقبل, والقل�ق ال یحق�ق النج�اح, ب�ل الحزن ال یرد الغائ�ب, والخ�وف ال یص�لح  •

 النفس السویة والقلب الراضي ھما جناحا السعادة.

ال تطالب الناس باحترامك حتى تحترمھم, وال تلُمھم على فش�ل حص�ل ل�ك, ب�ل لُ�م  •

 نفسك, وإن أردت أن یكرمك الناس فأكرم نفسك.

 على صاحب الكوخ أن یرضى بكوخھ إذا عل�م أن القص�ور س�وف تخ�رب, وعل�ى •

 البس الثیاب الممزقة أن یقنع بثیابھ إذا تیقن أن الحریر سوف یبلى.

م��ن أعط��ى نفس��ھ كلم��ا تطل��ب تش��تت قلب��ھ, وض��اع أم��ره, وكث��ر ھم��ھ, ألن��ھ ال ح��د  •

 لمطالب النفس فھي أمارة غرارة.

یا من فقد ابنھ: لك قصر الحمد في الجنة, ویا م�ن فات�ھ نص�یبھ م�ن ال�دنیا: نص�یبك  •

 في جنات عدن تنتظرك.

لطائر ال یأتیھ رزقھ في الع�ش, واألس�د ال تق�دم ل�ھ وجبت�ھ ف�ي الع�رین, والنمل�ة ال ا •

تعطي طعامھا في مسكنھا, ولك�ن كلھ�م یطلب�ون ویبحث�ون فاطل�ب كم�ا طلب�وا تج�د 

 كما وجدوا.

یموتون قبل الم�وت, وینتظ�رون ك�ل ) ٤(المنافقون: من اآلی�ة(یَْحَسبُوَن ُكلَّ َصْیَحٍة َعلَْیِھْم ) •

توقعون كل كارثة, ویخافون من كل صوت وخیال وحركة ألن قل�وبھم مصیبة, وی

 ھواء ونفوسھم ممزقة.

إذا أقامك هللا في حال�ة ف�ال تطل�ب غیرھ�ا ألن�ھ عل�یم ب�ك, ف�إن أفق�رك ف�ال تق�ل لیت�ھ  •

 أغناني وإن أمرضك فال تقل لیتھ شفاني.

عسى تأخیرك ع�ن س�فر خی�راً, وعس�ى حرمان�ك زوج�ة برك�ة, وعس�ى ردك ع�ن  •

 مصلحة, ألنھ یعلم وأنت ال تعلم.وظیفة 
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الصخر أقوى م�ن الش�جر, والحدی�د أق�وى م�ن الص�خر, والن�ار أق�وى م�ن الحدی�د,  •

 والریح أقوى من النار, واإلیمان أقوى من الریح المرسلة.

ك��ل مأس��اة تص��یبك فھ��ي درس ال ینس��ى, وك��ل مص��یبة تص��یبك فھ��ي محف��ورة ف��ي  •

 ذاكرتك, ولھذا ھي النصوص الباقیة في الذھن.

النج���اح قط���رات م���ن المعان���اة والغص���ص والجراح���ات واآلھ���ات والمزعج���ات,  •

 والفشل قطرات من الخمول والكسل والعجز والمھانة والخور.

الذي یحرص على الشھرة المؤقتة وال یسعى للخلود بثناء حسن وعلم ن�افع ص�الح  •

 إنما ھو رجل بسیط ال ھمة لھ .

لص�الة ف�یض م�ن الس�كینة, ونھ�ر م�ن ألن ا )۲۱("یا بالل, أقم الص�الة, أرحن�ا بھ�ا" •

 األمن, وریح طیبة باردة تھب على النفس فتطفىء نار الخوف والحزن.

إذا لم تعص رباً ولم تظلم أحداً فنم قریر العین, وھنیئ�اً ل�ك فق�د ع�ال حظ�ك وط�اب  •

 سعیك فلیس لك عدو.

ھنیئاً لمن بات والناس ی�دعون ل�ھ, ووی�ل لم�ن ن�ام والن�اس ی�دعون علی�ھ, وبش�رى  •

 منى أحبتھ القلوب, وخسارة لمن لعنتھ األلسن.ل

إذا لم تجد عدالً في محكمة الدنیا فارفع ملفك لمحكمة اآلخرة فإن الش�ھود مالئك�ة,  •

 والدعوى محفوظة, والقاضي أحكم الحاكمین.

لو لم یكن للذكر م�ن فائ�دة إال ھ�ذه لكف�ى, ول�و  )۱٥۲(البقرة: من اآلیة(فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم) •

كن لھ نف�ع إال أن ی�ذكرك رب�ك لكف�ى ب�ھ نفع�اً, فی�ا ل�ھ م�ن مج�د وس�ؤدد وزلف�ى لم ی

 وشرف.

بشرى لك. . ف�الطھور ش�طر اإلیم�ان فھ�و ی�ذھب الخطای�ا ویغس�ل الس�یئات غس�الً  •

 ویطھرك لمقابلة ملك الملوك تعالى.

 ) ٤۳۳۳رواه أبو داود (  )۲۱(
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طوبى لك فالص�الة كف�ارة ت�ذھب م�ا قبلھ�ا, وتمح�و م�ا أمامھ�ا, وتص�لح م�ا بع�دھا,  •

 عن صاحبھا, فھي قرة العیون.وتفك األسر 

الرجل الذي یسعى دائماً للظفر باحترام الناس وال یتعرض لنقدھم, كثیراً ما یعیش  •

 شقیاً بائساً, والسعي وراء الظھور والشھرة عدو للسعادة.

النظریات والدروس في فن السعادة ال تكفى, بل ال بد من حركة وعم�ل وتص�رف  •

 ت.الذھاب إلى المنتزھاأو السفر أو كالمشي كل یوم ساعة 

تتعرض البعوضة لألسد كثیراً وتحاول إیذاءه فال یعیرھا اھتمام�اً وال یلتف�ت إلیھ�ا  •

 ألنھ مشغول بمقاصده عنھا.

احذر المتشائم, فإنك تریھ الزھرة فیریك شوكھا, وتعرض علی�ھ الم�اء فیخ�رج ل�ك  •

 منھ القذى, وتمدح لھ الشمس فیشكو حرارتھا.

ال تبحث عنھا بعیداً, إنھا فیك, ف�ي تفكی�رك المب�دع, ف�ي خیال�ك أترید السعادة حقاً؟  •

 الجمیل, في إرادتك المتفائلة, في قلبك المشرق بالخیر.

 السعادة عطر ال یستطیع أن ترشھ على من حولك دون أن تعلق بھ قطرات منھ. •

مصیبتنا أننا نخاف م�ن غی�ر هللا ف�ي الی�وم أكث�ر م�ن مائ�ة م�ره: نخ�اف أن نت�أخر,  •

ن نخط�ىء, نخ�اف أن نس�تعجل, نخ�اف أن یغض�ب ف�الن, نخ�اف أن یش�ك نخاف أ

 فالن.

كثیرون من الناس یعتقدون أن كل سرور زائل ولكنھم یعتقدون أن كل حزن دائم,  •

 فھم یؤمنون بموت السرور ویكفرون بموت الحزن.

بعضنا مثل السمكة العمیاء تظن وھي في البحر أنھا في كأس صغیر, فنحن خلقن�ا  •

 إلیمان فأحطنا أنفسنا بجبال الكرة والخوف والعداوة والحزن.في عالم ا

إن الحیاة كریمة ولكن الھدیة تحت�اج لم�ن یس�تحقھا, وإن ال�ذین تض�حك لھ�م الحی�اة  •

 وھم یبكون وتبتسم لھم وھم یكشرون ال یستحقون البقاء.
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وضع صیاد حمامة في قفص فأخذت تغني فقال الصیاد: أھذا وقت الغناء؟ فقال�ت:  •

 عة إلى ساعة فرج.من سا

قیل لحكیم: لماذا ال تذھب إلى السلطان فإنھ یعطي أكیاس الذھب؟ قال: أخشى منھ  •

 إذا غضب أن یقطع رأسي ویضعھ في أحد تلك األكیاس ویقدمھ ھدیة لزوجتي.

لماذا تسمع نباح الكالب وال تنصت لغناء الحمام؟ لماذا تشاھد من اللیل سواده وال  •

 م؟ لماذا تشكو لسع النحل وتنسى حالوة العسل؟تشاھد حسن القمر والنجو

تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه رب�ك واص�طفاه وھ�داه, وأخ�رج م�ن ص�لبھ أنبی�اء  •

 وشھداء وعلماء وأولیاء, فصار أعلى بعد الذنب منھ قبل أن یذنب.

ناح نوح والطوف�ان كالبرك�ان فھت�ف: ی�ا رحم�ان ی�ا من�ان, فج�اءه الغ�وث ف�ي لم�ح  •

 ظفر, أما من كفر فقد خسر واندحر.البصر فانتصر و

أصبح یونس في قاع البحر في ظلمات ثالث فأرس�ل رس�الة عاجل�ة فبھ�ا اعت�راف  •

 باالقتراف, واعتذر عن التقصیر, فجاء الغوث كالبرق ألن البرقیة صادقة.

غسل داود بدموعھ ذنوبھ فصار ثوب توبتھ أبیض ألن القماش نسج في المح�راب  •

 وب في السحر.والخیاط أمین, وغسل الث

 إذا اشتد علیك األمر وضاق بك الكرب وجاءك الیأس فانتظر الفرج. •

إذا أردت هللا یفرج عنك ما أھمك فاقطع طمعك في أي مخلوق صغر أم كب�ر, وال  •

 تعلق على أحد أمالً غیر هللا وأجمع الیأس من كافة الناس .

س��عیدة رأی��ت  نفس��ك كالس��ائل ال��ذي یل��ون اإلن��اء بلون��ھ ، ف��إن كان��ت نفس��ك راض��یة •

 السعادة والخیر والجمال ، وإن كانت ضیقة متشائمة رأیت الشقاء والشر والقبح .

إذا أطعم���ت المعب���ود ، ورض���یت ب���الموجود ، وس���لوت ع���ن المفق���ود ، فق���د نل���ت  •

 المقصود وأدركت كل مطلب محمود .
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من عنده بستان في صدره من اإلیمان والذكر ، ولدیھ حدیق�ة ف�ي ذھن�ھ م�ن العل�م   •

 تجارة فال یأسف على ما فاتھ من الدنیا .وال

إن من مؤخر السعادة حتى یعود ابنھ الغائب, ویبني بیتھ ویجد وظیفة تناسبھ، إنما  •

 ھو مخدوع بالسراب، مغرور بأحالم الیقظة . 

 السعادة: ھي عدم االھتمام وھجر التوقعات واطراح التخویفات.  •

ة وإعالن اإلخ�اء ، وھ�ي رس�الة البسمة : ھي السحر الحالل ، وھي عربون المود •

عاجل��ة تحم��ل الس��الم والح��ب ، وھ��ي ص��دقة متقلب��ة ت��دل عل��ى أن ص��احبھا راض 

 مطمئن ثابت .

أنھ��اك ع��ن االض���طراب واالرتب��اك والفوض���ویة, وس��ببھا ت���رك النظ��ام وإھم���ال  •

 الترتیب, والحل أن یكون لإلنسان جدول متزن فیھ واقعیة ومران. 

فافرح بكل یوم یمر ألنھ یخف�ف منھ�ا وی�نقص م�ن إذا وقعت علیك مصیبة أو شدة  •

 عمرھا, ألن للشدة عمراً كعمر اإلنسان ال تتعداه.

ینبغي أن یكون لك حد من المطالب الدنیوی�ة تنتھ�ي إلی�ھ, فم�ثالً تطل�ب بیت�اً تس�كنھ  •

 وعمالً یناسبك وسیارة تحملك, أما فتح شھیة الطمع على مصراعیھا فھذا شقاء.

ْنَس�اَن فِ�ي َكبَ�ٍد) ( لَقَْد َخلَْقنَا ا • ُس�نة ال تتغی�ر لھ�ذا اإلنس�ان فھ�و ف�ي مجاھ�دة  )٤(البل�د:ْألِ

 ومشقة ومعاناة, فال بد أن یعترف بواقعھ ویتعامل مع حیاتھ.

یظن من یقطع یومھ كلھ في الصید أو اللعب أو اللھ�و أن�ھ س�وف یس�عد نفس�ھ, وم�ا  •

ن�ھ أھم�ل الموازن�ة ب�ین علم أنھ سوف یدفع ھذا ال�ثمن ھم�اً متص�الً وك�دراً دائم�اً أل

 الواجبات والمسلیات.

تخلص من الفضول في حیات�ك, حت�ى األوراق الزائ�دة ف�ي جیب�ك أو عل�ى مكتب�ك,  •

 ألن ما زاد عن الحاجة في كل شيء ما كان ضاراً.
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كان الصحابة أسعد الناس ألنھم ل�م یكون�وا یتعمق�ون ف�ي خط�رات القل�وب ودق�ائق  •

 األصول واشتغلوا بالمقاصد.السلوك ووساوس النفس, بل اھتموا ب

ینبغي أن تھتم بالتركیز وحضور القلب عن�د أداء العب�ادات, ف�ال خی�ر ف�ي عل�م ب�ال  •

 فقھ, وال صالة بال خشوع, وال قراءة بال تدبر.

فالطیب��ات م��ن األق��وال واألعم��ال واآلداب  )۲٦(الن��ور: م��ن اآلی��ة( َوالطَّیِّبَ��اُت لِلطَّیِّبِ��یَن ) •

ی��ار األب��رار, لت��تم الس��عادة بھ��ذا اللق��اء ویحص��ل األن��س واألخ�الق والزوج��ات لألخ

 والفالح. 

یكظمونھ في صدورھم فال تظھر آثاره من ) ۱۳٤(آل عمران: من اآلیة( َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیظَ) •

 السب والشتم واألذى والعداوة, بل قھروا أنفسھم وتركوا االنتقام.

وھ��م ال��ذین أظھ��روا العف��و والمغف��رة ) ۱۳٤آلی��ة(آل عم��ران: م��ن ا( َواْلَع��افِیَن َع��ِن النَّ��اِس ) •

وأعلنوا السماح وأعتقوا من آذاھ�م م�ن طل�ب الث�أر, فل�م یكظم�وا فحس�ب ب�ل ظھ�ر 

 الحلم والصفح علیھم.

ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن) • وھم الذین عفوا عمن ظلمھم بل أحسنوا ) ۱۳٤(آل عمران: من اآلیة( َوهللاَّ

م, فھ��و یس��ي وھ��م یحن��ون إلی��ھ, ولھ��ذا أعل��ى إلی��ھ وأع��انوه بم��الھم وج��اھھم وك��رمھ

 المراتب وأجل المقامات.

حدد بالض�بط األم�ر ال�ذي یس�عدك : س�جل قائم�ة بأس�عد حاالت�ك : ھ�ل تح�دث بع�د  •

مقابل�ة ش��خص مع�ین؟ أو ذھاب��ك إل��ى مك�ان مح��دد؟ أو بع��د أدائ�ك عم��الً بذات��ھ؟ إذا 

ملكت قائمة واضحة كنت تتبع روتیناً جیداً, ضعھ في قائمتك. تجد بعد أسبوع أنك 

 باألفكار التي تجعلك سعیداً.

تعود على عمل األشیاء السارة : بعد تحدید األمور الت�ي تس�عدك أبع�د ك�ل األم�ور  •

األخ�رى ع�ن ذھن��ك. أك�د األم��ور الس�عیدة, وان��س األم�ور الت��ي ال تس�عدك. ول��یكن 

 قرارك بمحاولة بلوغ السعادة تجربة سارة في حد ذاتھا.
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ا : من المھم جداً أن تنتھ�ي إل�ى ق�رار بالرض�ا ع�ن نفس�ك, ارض عن نفسك وتقبلھ •

والثق�ة ف��ي تص��رفاتك, وع��دم االھتم��ام بم��ا یوج��ھ إلی��ك م��ن نق��د, طالم��ا أن��ت ملت��زم 

 بالصراط المستقیم, فالسعادة تھرب من حیث یدخل الشك أو الشعور بالذنب.

عاس�ة, اصنع المعروف واخدم اآلخرین : ال تبق وحیداً مع�زوالً, فالعزل�ة مص�در ت •

كل الكآبة والتعاسة والتوتر تختفي حینم�ا تل�تحم بأس�رتك والن�اس, وتق�دم ش�یئاً م�ن 

الخ���دمات. وق���د وص���ف العم���ل أس���بوعین ف���ي خدم���ة اآلخ���رین كع���الج لح���االت 

 االكتئاب.

اس���تخدم المزی���د م���ن  –ب���وعي وإرادة  –أش���غل نفس���ك دائم���اً : یج���ب أن تح���اول  •

ل أش��یاء بدیع��ة, فالكس��ل ینم��ي إمكانات��ك. س��وف تس��عد أكث��ر إن ش��غلت نفس��ك بعم��

 االكتئاب.

ح��ارب النك��د والكآب��ة : إذا أزعج��ك أم��ر, ق��م بعم��ل جس��ماني تحب��ھ تج��د أن حالت��ك  •

النفسیة والذھنیة قد تحسنت. ویمكنك أن تمارس مسلكاً كانت تسعدك ممارستھ في 

 الماضي, كأن تزاول ریاضة معینة أو رحلة مع أصدقاء.

جب أن تعرف أن عمل الكبار ال ینتھي. من الناس ال تبتئس على عمل ال تكملھ : ی •

من یشعرون أنھم لن یكونوا سعداء راضین عن أنفسھم إال إذا أنجزوا كل عملھ�م. 

والشخص المسؤول یستطیع أن یؤدي القدر الممكن من عملھ بال تھاون, ویستمتع 

 بالبھجة في الوقت نفسھ, مادام لم یقصر.

عل�م أال تقس�و عل�ى نفس�ك, خاص�ة حینم�ا تب�اري ال تبالغ ف�ي المنافس�ة والتح�دي : ت •

 أحداً في عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوز.

ال تحبس مشاعرك : كبت المشاعر یسبب التوتر, ویح�ول دون الش�عور بالس�عادة.  •

 ال تكتم مشاعرك. عبر عنھا بأسلوب مناسب ینفث عن ضغوطھا في نفسك.



  www.saaid.net                                                                     حتى تكون أسعد الناس

 
٥

 

یش��عر الن��اس باالبتئ��اس, والمس��ؤولیة, وال��ذنب, ال تتحم��ل وزر غی��رك : كثی��راً م��ا  •

بس��بب اكتئ��اب ش��خص آخ��ر, رغ��م أنھ��م ب��رآء مم��ا ھ��و فی��ھ, ت��ذكر أن ك��ل إنس��ان 

مسؤول عن نفس�ھ, وأن للتع�اطف والتع�اون ح�دوداً وأولوی�ات. وأن اإلنس�ان عل�ى 

  )۱٦٤(األنعام: من اآلیةنفسھ بصیرة ( َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى )

راراتك فوراً : إن الشخص الذي یؤجل قراراتھ وقتاً طویالً, فإنھ یس�لب م�ن اتخذ ق •

وقت س�عادتھ س�اعات, وأیام�ا, ب�ل وش�ھوراً. تك�ر إن إص�دار الق�رار اآلن ال یعن�ي 

 بالضرورة عدم التراجع عنھ أو تعدیلھ فیما بعد.

م اعرف قدر نفسك : حینما تفكر في األقدار على عمل تذكر الحكمة القائلة : "رح� •

هللا ام��رءاً ع��رف ق��در نفس��ھ" إذا بلغ��ت الخمس��ین م��ن عم��رك, وأردت أن تم��ارس 

وال تفك�ر ف�ي ك�رة الق�دم.  –م�ثالً  –ریاضة, فكر في المش�ي أو الس�باحة أو الت�نس 

 وحاول تنمیة مھاراتك باستمرار.

تعلم كیف تعرف نفسك : أما االندفاع في خضم الحیاة بدون إتاحة الفرصة لنفس�ك  •

ضاعك ومسؤولیاتك في الحیاة, فحماقة كبرى. فھؤالء الذین ال یفھمون كي تقِّیم أو

 أنفسھم لن یعرفوا إمكاناتھم.

اعتدل في حیاتك العملیة : اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت ، فقد كان اإلغریق  •

یؤمن��ون ب��أن الرج��ال ال یمك��ن أن یح��تفظ بإنس��انیتھ إذا ح��رم م��ن الوق��ت الف��راغ 

 واالسترخاء 

لخوض مغامرات : الطریقة الوحیدة لحیاة ممتعة ھي اقتحام أخطارھ�ا كن مستعداً  •

المحس����وبة ، ل����ن ت����تعلم م����ا ل����م تك����ن عازم����اً عل����ى مواجھ����ة المخ����اطر ، خ����ذ 

م������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ثالً 

 ◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً

 بتعلم السباحة بمواجھة خطر الغرق . 
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س��وف یف��تح، وال قی��د إال س��وف یف��ك، وال بعی��د إال س��وف یق��رب، وال  ال قف��ل إال •

 غائب إال سوف بصل.. ولكن بأجل مسّمى .

��الِة ) • ��ْبِر َوالصَّ فھم��ا وق��ود الحی��اة ، وزاد الس��یر ،  )۱٥۳(البق��رة: م��ن اآلی��ة(اْس��تَِعینُوا بِالصَّ

ج�ر وباب األمل ، ومفتاح الفرج ، ومن لزم الصبر وحافظ عل�ى الص�الة فبش�ره بف

 صادق، وفتح مبین ، ونصر قریب.  

جلد بال ل وضرب عذب وسحب وط�رد فأخ�ذ ی�ردد : أح�د أح�د ، ألن�ھ حف�ظ ( قُ�ْل  •

ُ أََحٌد) ، فلما دخل الجنة احتق�ر م�ا ب�ذل واس�تقل م�ا ق�دم ألن الس�لعة )۱(االخالص:ھَُو هللاَّ

 أغلى من الثمن أضعافاً مضاعفة .

فی�ھ خدمت�ھ وم�ا خ�دمك ، أو زوج�ة إن ما ھي الدنیا ؟ ھل ھ�ي األث�واب إن غالی�ت  •

كانت جمیلة تعذب قلبھا بحبھا ، أو مال كث�ر أص�بحت ل�ھ خازن�اً . . ھ�ذا س�رورھا 

 فكیف خزنھا؟ 

ك��ل العق��الء یس��عون لجل��ب الس��عادة ب��العلم أو بالم��ال أو بالج��اه ، وأس��عدھم بھ��ا  •

 صاحب اإلیمان ألن سعادتھ دائمة على كل حال حي یلقى ربھ.

مة القل��ب م��ن األم��راض العقدی��ة كالش��ك والس��خط واالعت��راض م��ن الس��عادة س��ال •

 والریبة والشبة والشھوة . 

أعقل الناس أعذرھم للناس ، فھو یحمل تصرفاتھم وأق�والھم عل�ى أحس�ن المحام�ل  •

 ، فھو الذي أالح  واستراح .            

،  اقنع بما عن�ك ، ارض بقس�مك ]۱٤٤[األعراف :{فخذ ما ءاتیتك وكن من الشكرین } •

 استثمر ما عنك من موھبة ، وظف طاقتك فیما ینفع واحمد هللا على ما أوالك.         

ال یكن یومك كلھ قراءة أو تفك�راً أو تألیف�اً أو حفظ�اً ب�ل خ�ذ م�ن ك�ل عم�ل بط�رف  •

 .ونوع فیھ األعمال فھذا أنشط للنفس 

 الصلوات ترتب األوقات فجعل كل صالة عمال من األعمال النافعة . •
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یر للعبد فیما اختار لھ ربھ ، فإنھ أعلم بھ وأرحم بھ من أمھ التي ولدتھ ، فما إن الخ •

للعب��د إال أن یرض��ى بحك��م رب��ھ ویف��وض األم��ر إلی��ھ ویكتف��ي بكفای��ة رب��ھ وخالق��ھ 

 ومواله.

ولعبد لض�عفھ ولعج�زه ال ی�دري م�ا وراء حج�ب الغی�ب، فھ�و ال ی�رى إال ظ�واھر  •

م من محنة وكم من بلیة أص�بحت عطی�ة، األمور أما الخوافي فعلمھا عند ربي، فك

 فالخیر كامن في المكروه .

أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربھ فأھبطھ إلى الجن�ة ، فظ�اھر المس�ألة أن آدم  •

ت��رك األحس��ن واألص��وب ووق��ع علی��ھ المك��روه ، ولك��ن عاقب��ة أم��ره خی��ر عظ��یم 

ج م�ن ص�لبھ وفض�ل جس�یم ، ف�إن هللا ت�اب علی�ھ وھ�داه واجتب�اه وجعل�ھ نبی�اً وأخ�ر

رسالً وأنبیاء وعلماء وشھداء وأولیاء ومجاھدین وعاب�دین ومنفق�ین ، فس�بحان هللا  

، وبین قولھ( ثُمَّ اْجتَبَ�اهُ َربُّ�ھُ )۳٥(البقرة: من اآلیةكم بین قولھ(اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ )

ب وھ�ذا ح�ال عام�ة ف�إن حال�ة األول س�كن وأك�ل وش�ر )۱۲۲(طـھ:فَتَاَب َعلَْیِھ َوھََدى)

الناس الذین ال ھم لھم وال طموحات ، وأما حالھ بعد االجتباء واالصطفاء والنب�وة 

 والھدایة فحال عظیمة ومنزلة كریمة وشرف باذخ. 

وھذا داود علیھ السالم ارتكب الخطیئة فندم وبكى, فكانت في حق�ھ نعم�ة م�ن أج�ل  •

لخاش�ع المنكس�ر, وھ�ذا مقص�ود النعم, فإنھ عرف ربھ معرفة العبد الط�ائع ال�ذلیل ا

العبودیة فإن من أركان العبودیة تم�ام ال�ذل ہلل ع�ز وج�ل. وف�د س�ئل ش�یخ اإلس�الم 

ابن تیمیة عن قولھ صلى هللا علیھ وسلم : "عجباً للمؤمن ال یقضي هللا ل�ھ ش�یئاً إال 

ھل یشمل ھذا قضاء المعصیة على العبد, قال نعم, بشرطھا من  )۲۲(كان خیراً لھ"

والتوبة واالستغفار واالنكسار. فظاھر األمر في تقدیم المعصیة مكروه عل�ى  الندم

 العبد وباطنھ محبوب إذا اقترن بشرطھ.

 )۱۹٤۰۱رواه أحمد في مسنده (  )۲۲(
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* وخیرة ہلل وللرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم ظ�اھرة ب�اھرة, ف�إن ك�ل مك�روه  •

وقع لھ صار محبوباً مرغوباً, فإن تك�ذیب قوم�ھ ل�ھ ومح�اربتھم إی�اه ك�ان س�بباً ف�ي 

سوق الجھاد ومناصرة هللا والتضحیة ف�ي س�بیلھ, فكان�ت تل�ك الغ�زوات الت�ي إقامة 

نص��ر هللا فیھ��ا رس��ولھ, وف��تح علی��ھ, واتخ��ذ فیھ��ا م��ن الم��ؤمنین ش��ھداء جعلھ��م م��ن 

ورث��ة جن��ة النع��یم, ول��وال تل��ك المجابھ��ة م��ن الكف��ار ل��م یحص��ل ھ��ذا الخی��ر الكبی��ر 

كان ظاھر األم�ر مكروھ�اً  والفوز العظیم, ولما طرد صلى هللا علیھ وسلم من مكة

ولكن في باطنھ الخیر والفالح والمنة, فإنھ بھذه الھجرة أق�ام ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 

دولة اإلسالم ووجد أنصاراً وتمیز أھل اإلیم�ان م�ن أھ�ل الكف�ر, وع�رف الص�ادق 

في إیمانھ وھجرتھ وجھاده من الكاذب. ولما ُغلب علیھ الصالة والسالم وأصحابھ 

ألمر مكروھاً في ظاھره شدیداً على النفوس لكن ظھر لھ م�ن الخی�ر في أحد كان ا

وحسن االختیار ما یفوق الوصف, فقد ذھ�ب م�ن بع�ض النف�وس العج�ب بانتص�ار 

یوم بدر والثقة ب�النفس واالعتم�اد علیھ�ا, واتخ�ذ هللا م�ن المس�لمین ش�ھداء أك�رمھم 

ن عم�ر وال�د ج�ابر بالقتل كحمزة سید الشھداء, ومصعب سفیر اإلسالم, وعبدهللا ب�

الذي كلمھ هللا وغی�رھم, وامت�از المن�افقون بغ�زوة أح�د وفض�ح أم�رھم وكش�ف هللا 

أسرارھم وھتك أستارھم. . وقس على ذلك أحوالھ صلى هللا علی�ھ وس�لم ومقامات�ھ 

 التي ظاھرھا المكروه وباطنھا الخیر لھ وللمسلمین.

ھلت علیھ المص�اعب, ومن عرف حسن اختیار هللا لعبده ھانت علیھ المصائب وس •

وتوقع اللطف من هللا واستبشر بم�ا حص�ل ثق�ة بلط�ف هللا وكرم�ھ وحس�ن اختی�اره 

حینھ یذھب حزنھ وضجره وض�یق ص�دره, ویس�لم األم�ر لرب�ھ ج�ل ف�ي ع�اله ف�ال 

یتسخط وال یعترض وال یتذمر بل یشكر ویص�بر حت�ى تل�وح ل�ھ العواق�ب وتنقش�ع 

 عنھ سحب المصائب.
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أل��ف ع��ام إال خمس��ین عام��اً ف��ي س��بیل دعوت��ھ, فیص��بر  ن��وح علی��ھ الس��الم یُ��ؤذى •

ویحتسب ویس�تمر ف�ي نش�ر دعوت�ھ إل�ى التوحی�د ل�یالً ونھ�اراً, س�راً وجھ�راً, حت�ى 

 ینجیھ ربھ ویھلك عدوه بالطوفان.

إب��راھیم علی��ھ الس��الم یُلق��ى ف��ي الن��ار فیجعل��ھ هللا علی��ھ ب��رداً وس��الماً, ویحمی��ھ م��ن  •

 ره علیھم ویجعل دینھ خالداً في األرض.النمرود وینجیھ من كید قومھ وینص

موسى علیھ السالم یتربص بھ فرعون الدوائر ویحیك لھ المكائد ویتفنن في إیذائ�ھ  •

ویط��ارده, فینص��ره هللا علی��ھ ویعطی��ھ العص��ا تلق��ف م��ا ی��أفكون, ویش��ق ل��ھ البح��ر 

 ویخرج منھ بمعجزة ویھلك هللا عدوه ویخزیھ.

ویؤذون��ھ ف��ي س��معتھ وأم��ھ ورس��التھ,  عیس��ى علی��ھ الس��الم یحارب��ھ بن��و إس��رائیل •

 ویریدون قتلھ فیرفعھ هللا إلیھ وینصره نصراً مؤزراً ویبوء أعداؤه بالخسران.

رس��ولنا محم��د ص��لى هللا علی��ھ وس��لم یؤذی��ھ المش��ركون والیھ��ود والنص��ارى أش��د  •

اإلیذاء, ویذوق صنوف البالء من تكذیب ومجابھة ورد واستھزاء وسخریة وسب 

نون والكھانة والشعر والسحر واالفتراء, ویُطرد ویُحارب ویُقتل وشتم واتھام بالج

أصحابھ ویُنكل بأتباعھ, ویُتھم في زوجتھ ویذوق أصناف النكبات ویھدد بالغارات 

ویمر بأزمات, ویجوع ویفتق�ر ویج�رح وتكس�ر ثنیت�ھ ویش�ج رأس�ھ ویفق�د عم�ھ أب�ا 

ي الشعب حت�ى طالب الذي ناصره, وتذھب زوجتھ خدیجة التي واستھ, ویحصر ف

یأك��ل ھ��و وأص��حابھ أوراق الش��جر, وتم��وت بنات��ھ ف��ي حیات��ھ وتس��یل روح ابن��ھ 

إبراھیم بین یدیھ, ویُغلب في أحد, ویُم�زق عم�ھ حم�زة, ویتع�رض لع�دة مح�اوالت 

اغتی��ال, وی��ربط الحج��ر عل��ى بطن��ھ م��ن الج��وع وال یج��د أحیان��اً خب��ز الش��عیر وال 

ن��اة, ویُزل��زل م��ع أص��حابھ رديء التم��ر, وی��ذوق الغص��ص ویتج��رع ك��أس المعا

زلزاالً شدیداً وتبلغ قلوبھم الحناجر, وتعكس مقاص�ده أحیان�اً ویبتل�ى بتی�ھ الجب�ابرة 

وص��لف المتكب��رین وس��وء أدب األع��راب وعج��ب األغنی��اء وحق��د الیھ��ود ومك��ر 
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المنافقین وبطء استجابة الناس, ث�م تك�ون العاقب�ة ل�ھ والنص�ر حلیف�ھ والف�وز رفیق�ھ 

وینص��ر عب��ده ویھ��زم األح��زاب وح��ده ویخ��ذل أع��داءه ویكب��تھم فیظھ��ر هللا دین��ھ 

 ویخزیھم, وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال یعلمون.

وھذا أبو بكر یتحمل الشدائد ویستسھل الصعاب في سبیل دینھ وینف�ق مال�ھ ویب�ذل  •

 جاھھ ویقدم الغالي والرخیص في سبیل هللا حتى یفوز بلقب الصدیق.

ض��رج بدمائ�ھ ف�ي المح�راب بع��د حی�اة ملؤھ�ا الجھ�اد والب��ذل وعم�ر ب�ن الخط�اب ی •

 والتضحیة والزھد والتقشف وإقامة العدل بین الناس.

 وعثمان بن عفان ُذبح وھو یتلو القرآن, وذھبت روحھ ثمناً لمبادئھ ورسالتھ. •

وعلي بن أب�ي طال�ب یُغت�ال ف�ي المس�جد بع�د مواق�ف جلیل�ة ومقام�ات عظیم�ة م�ن  •

 داء والصدق.التضحیة والنصر والف

 والحسین بن علي یرزقھ هللا الشھادة ویقتل بسیف الظلم والعدوان. •

 وسعید بن حبیر العالم الزاھد یقتلھ الحجاج فیبوء بإثمھ. •

 وابن الزبیر یكرمھ هللا الشھادة في الحرم على ید الحجاج بن یوسف الظالم. •

 سنة والجماعة.ویُحبس اإلمام أحمد بن حنبل في الحق ویُجلد فیصیر إمام أھل ال •

 ویقتل الواثق اإلمام أحمد بن نصر الخزاعي الداعیة إلى السنة بقولھ كلمة الحق. •

وشیخ اإلسالم ابن تیمیة یُسجن ویُمنع من أھل�ھ وأص�حابھ وكتب�ھ, فیرف�ع هللا ذك�ره  •

 في العالمین.

 وقد جلد اإلمام أبو حنیفة من قبل أبو جعفر المنصور. •

 لرباني, جلده أمیر المدینة.وُجلد سعید بن المسیب العالم ا •

 وضرب اإلمام بن عبدهللا العالم المحدث, ضربھ بال ل بن أبي برده. •

ولو ذھبت أعدد من ابتلى بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال المقام ولكثر  •

 الكالم, وفیما ذكرت كفایة.
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 ما مضى فات والمؤمل غیب                  ولك الساعة التي أنت فیھا

*** 

 لطائف هللا وأن طال المدى                     كلمحة الطرف إذا الطرف سجى

*** 

 أتیأس أن ترى فرجاً                             فأین هللا والقدرُ 

*** 

 فما یدوم سروُر ما سررت بھ                 وال یرد علیك الغائب الحزنُ 

*** 

 وخیر جلیس في الزمان كتاب       أعز مكاٍن في الدنا سرج سابح         

*** 

 سیكفیك عمن أغلق الباب دونھ                وظن بھ األقوام خبز مقمر

*** 

 أطعت مطامعي فاستبعدتني                    ولو أني قنعت لكنت حرا

*** 

 إن كان عندك یا زمان بقیة                     فما یھان بھ الكرام مھاتھا

*** 

 یالي بعد شحط من النوى               ستجمعنا في ظل تلك المآلفلعل الل

*** 

 قل للذي بصروف الدھر عیَّرنا               ھل عاند الدھر إال من لھ خطر

*** 

 ال أشرئب إلى ما لم أنل طمعاً                 وال أبیت على ما فات حسرانا

*** 
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 وال تبیتن إال خالي البال   دع المقادیر تجري في أعنتھا              

 مابین غمضة عین وانتباھتھا                  یغیر هللا من حال إلى حال

*** 

 وأقرب ما یكون المرء                          من فرج إذا یئسا

*** 

 ربما أشفى على اآلمال یأس                   واللیالي بعدما تجرح بالمكروه تأسو

*** 

 الفتى                                أمراً عواقبھ تسره ولربما كره

*** 

 كم مرة حفت بك المكاره                       خار لك هللا وأنت كاره

*** 

 من راقب الناس مات ھماً                      وفاز باللذة الجسور

*** 

 اس جانبااتخذ هللا صاحباً                                  واترك الن

*** 

 أزمعت یأساً مقیماً من نوالكمو                وال یرى طارداً للحر كالیأس

*** 

 وفي السماء نجوم ال عداد لھا                 ولیس یكسف إال الشمس والقمرُ 

*** 
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 رغیف خبز یابس تأكلھ في عافیھ

 وكوز ماء بارد تشربھ من صافیھ

 وغرفة ضیقة نفسك فیھا راضیھ

 تدرس مستنداً لساریھ ومصحف

 خیر من السكنى بأبراج القصور العالیھ

 وبعد قصر شاھق تصلى بنار حامیھ

*** 

 أخلق بذي الصبر أن یحظى بحاجتھ                ومدمن القرع لألبواب أن یلجا

*** 

 والناس یأتمرون األمر بینھمو                       وهللا في كل یوم محدث شانا

*** 

 جو هللا حتى كأنني                          أرى بجمیل الصبر ما هللا صانعوإني ألر

*** 

 طویت أتاح لھا لسان حسود        نشر فضیلة                    وإذا أراد هللا

 ما كان یعرف عرف طیب العود           عال النار فیما جاوزت         لوال اشت

*** 

 أنكر أني عقوبة لھمو                      إني وإن لمت حاسدي فما      

*** 

 عسى الھم الذي أمسیت فیھ                          یكون وراءه فرج قریبُ 

*** 
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 إذا اشتملت على الیأس القلوب                      وضاق بما بھ الصدر الرحیبُ 

 كنھ الخطوبُ وأوطنت المكاره واطمأنت                          وأرست في أما

 ولم تر النكشاف الضر نفعاً                         وما أجدي بحیلتھ األریبُ 

 أتاك هللا على قنوط منك غوث                      یمن بھ اللطیف المستجیبُ 

 وكل الحادثات وإن تناھت                           فموصول بھا فرج قریبُ 

*** 

 جر أمراً ترتجیھ             رب أمر تتقیھ            

 خفي المحبوب منھ                   وبدا المكروه فیھ

*** 

 كم نعمة ال تستقل شكرھا                      ہلل في جنب المكاره كامنھ

*** 

 أجارتنا أن األماني كواذب                    وأكثر أسباب النجاح مع الیأسِ 

*** 

 وإن عظمت              ویبتلي هللا بالقوم بعض النعمِ قد یُنعم هللا بالبلوى 

*** 

 والحادثات وإن أصابك بؤسھا               فھو  الذي أنبأك كیف نعیمھا

*** 

 والدھر ال یبقى على حالة                    ال بد أن یقبل أو یدبرا

*** 

 الفلك رب زمان ذلھ أرفق بك                      ولم یدم شيء على مر

*** 

 أتحسب أن البوس للمرء دائم                ولو دام شيء عده الناس في العجبِ 
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*** 

 فال تغبطن المكثرین فإنھ                     على قدر ما یعطیھم الدھر یسلبُ 

*** 

 أیھا الشامت العیر بالدھر                    أأنت المبرؤ الموفور؟

*** 

 كاملت                   غیاھبھ جاء الصبح بنورهألم تر أن اللیل لما ت

*** 

 عسى فرج یأتي بھ هللا أنھ                    لھ كل یوم في خلقھ أمرُ 

*** 

 عسى هللا أن یشفي المواجع إنھ              إلى خلقھ قد جاد بالنفحات

*** 

 أطیرُ  عوى الذئب ما استأنست بالذئب إذ عوى              وصوت إنسان فكدت

*** 

 نزداد ھماً كلما ازددنا غنى                 والحزن كل الحزن في اإلكثارِ 

*** 

 كنز القناعة ال یخشى علیھ وال             یحتاج فیھ إلى الحراس والدول

*** 

 وما النفس إال حیث یجعلھا الفتى           فإن أطعمت تاقت وإال تسلت

*** 

 فعالم أكثر حسرتي ووساوسي              الجوع یدفع بالرغیف الیابس  

*** 

 دار متى ما أضحكت في یومھا             أبكت غداً قبحاً لھا من دار
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*** 

 عسى فرج یكون عسى                       نعلل نفسنا بعسى

*** 

 اشتدي أزمة تنفرجي                          قد آذن لیلك بالبلجِ 

*** 

  شر بعده             وال یحسبون الشر ضربة الزبِ وال یحسبون الخیر ال

*** 

 لیس من كربٍة تصیبك إال                    سوف تمضي وسوف تكشف كشفا

*** 

 وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة                 من الھم  أفرخ أكثر الروع باطلھ

*** 

 قلیل تقنعُ والنفس راغبة إذا رغبتھا                    وإذا ترد إلى 

*** 

 ولكل حال معقب ولربما                     أجلى لك المكروه عما یحمدُ 

*** 

 تخوفني ظروف الدھر سلمى                وكم من خائف ما ال یكون

*** 

 ال یملؤ األمر صدري قبل موقعھ           وال أضیق بھ ذرعاً إذا وقعا

*** 

 یقیم وما ھمومك بالمقیھ     تسل الھموم فلیس شيء                

*** 

 أنا من بدل بالكتب الصحابا                لم أجد لي وافیاً إال الكتابا
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*** 

 ربما تجزع النفوس ألمر                      ولھا فرجة كحل العقالِ 

*** 

 انعم ولذ فلألمور أواخر                       أبداً كما كانت لھن أوائلُ 

*** 

 سبن سجن الیمامة دائماً                كما لم یدم عیش بسفح ثبیرفال تح

*** 

 إن رباً كفاك ما كان باألمس                  سیكفیك في غد ما یكون

*** 

 أعلل النفس باآلمال أرقبھا                    ما أضیق العیش لوال فسحة األمل

*** 

 وإال فقد عشنا بھا زمناً رغدا منًى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى          

*** 

 رب أمر ُسر آخره                              بعدما ساءت أوائلھُ 

*** 

 وال ھم إال سوف یفتح قفلھُ                    وال حال إال للفتى بعدھا حالُ 

*** 

 أكذب النفس إذا حدثتھا                        إن صدق النفس یزري باألمل

*** 

 ست أرى السعادة جمع مال                ولكن التقي ھو السعیدُ ول

*** 

http://www.saaid.net/  

http://www.saaid.net/

