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بسم الله الرحمن الرحيم

ـ ستبقى كل حقيقة من من الحقائق الكبرى : كاليإمان والجمال 1
والحب والخير والحق ستبقى محتاجة في كل عصر غلى كتابة

14جديإدة من أذهان جديإدة ؟؟؟  ص  

ـ ... ولكن الفن البياني يإرتفع على ذلك بأن غايإته قوة الدأاء مع 2
ًا جمال الصورة . الصحة وسمو التعبير مع الدقة وإبداع الصورة زئد

15ص  

ـ وربما عابوا السمو الدأبي بأنه قليل ولكن الخير كذلك وبأنه 3
مخالف ولكن الحق كذلك وبأنه محير ولكن الحسن كذلك وبأنه كثير

15التكاليف ولكن الحريإة كذلك . ص  

ـ .... (يإصف الطأفال ) قانعون كتفون بالتمرة ول يإحاولون اقتلع 4
الشجرة التي تحملها ويإعرفون كنه الحقيقة وهي أن العبرة بروح

.... النعمة ل بمقدارها

فيجدون من الفرح في تغيير ثوب للجسم أكثر مما يإجده القائد
30الفاتح في تغيير ثوب للمملكة. ص   

ـ وبذلك تعيش النفس هادأئة مستريإحة كأن ليس في الدنيا إل 5
30أشياؤها الميسرة . ص   

ـ وإذا لم تكثر الشياء الكثيرة في النفس كثرت السعادأة ولم من 6
31قلة . ص 

ـ وليس العيد إل إظهار الذاتية الجميلة للشعب مهزوزة في 7
نشاط الحياة ول ذاتية للمم الضعيفة ول نشاط للمم المستعبدة
فالعيد صوت القوة يإهتف بالمة أخرجي يإوم أفراحك أخرجي يإوما

34كأيإام النصر ! . ص 

ـ لن السر الذي انبثق هنا في الرض يإريإد أن يإنبثق هناك في 8
36النفس . ص   
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ـ  وفي الربيع ل يإضيء النور في العين وحدها ولكن في القلوب 9
ًا ، ول يإنفذ الهواء إلى الصدور فقط ولكن إلى عواطأفها كذلك . أيإض
(في الجملة الولى كانت كلمة وحدها أجمل من كلمة فقط كما أن
اجتناب تكرار كلمة وحدها في الجملة الثانية كان أجمل من تكرارها

ًا) وكذلك اجتناب تكرار كلمة القلوب وكلمة أيإض

 ـ 10

 . ـ الحياة الحياة إن أنت لم تفسدها جاءتك دأائما هدايإاها 11

وإذا آمنت لم تعد بمقدار قوة نفسك ولكن بمقدار القوة التي أنت
39بها مؤمن. ص   

 . ـ ... وتعطيه فيما يإنسى ما ل يإنسى 12

خرج الحلم السعيد من تحت النوم إلى اليقظة وبرز من الخيال إلى
40العين .ص  

ُنصُ على العرش كرسيان يإتوهج لون الذهب فوقهما 31 ـ و
ًا ًا حتى لتحسب أنه هو أيإض ِبشر ويإكسوهما طأراز أخضر تلمع نضارته 

.قد نالته من هذه القلوب الفرحة لمسة من فرحها الحي

ّلق من السماء ل َتخ وتدلت على العرش قلئد المصابيح كأنها لؤلؤ 
ًا من   أنه متىخاصتهفي البحر فجاء من النور ل من الدر وجاء نور

ًا. ص   41استضاء في جو العرس أضاء الجو والقلوب جميع

41ـ كأن له روح طأفل بغتته مسرة جديإدة . ص   14

ًا عند نفسي على نفسي وفي 15 ـ وعرش الوردأ كان جديإد
عاطأفتي على عاطأفتي ومن أيإامي على أيإامي نزل صباح يإومه في

42قلبي بروح الشمس وجاء مساءء ليلته لقلبي بروح القمر . ص   

ًا يإنفر النسان من كلمات الستعبادأ والضعة والذلة 16 ـ يإا عجب
والبؤس والهم وأمثالها ويإنكرها ويإردأها وهو مع ذلك ل يإبحث لنفسه

43في الحياة إل عن معانيها .ص   
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ـ يإا نسمات الليل الصافية صفاء الخير أسأل الله أن تنبع هذه 17
الحياة المقبلة في جمالها وأثرها وبركتها من مثل الوردأ المبهج

والعطر المنعش والضوء المحيي فإن هذه المعتلية عرش الوردأ :
43هي ابنتي ... ص   

ـ ... غير أنها تلد المعاني ل التبات .........أن الهواء يإتأوه . ص 18
44 

ـ تطلع الشمس هناك بالنور ولكن الناس وا أسفاه يإكونون في 19
45ساعاتهم المظلمة ... ص   

ـ فجر ل يإوقظ العيون من أحلمها ولكنه يإوقظ الرواح 20
45لحلمها . ص 

ـ أل ما أشبه النسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر 21
إن ارتفعت ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادأت فليس ذلك منها

 . وحدها بل مما حولها

ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا ولكن
قانونها هي حولها ولن تسطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما
ًا لكن قانونها هي الثبات والتوازن والهتداء إلى قصدها حولها شيئ

 . ونجاتها في قانونها

فل يإعتبن النسان على الدنيا وأحكامها ولكن فليجتهد أن يإحكم
47نفسه . ص   

ـ ل تتم فائدة النتقال من بلد إلى بلد إل إذا انتقلت النفس من 22
49شعور إلى شعور فإذا سافر معك الهم فأنت مقيم لم تبرح.ص  

ًا هو إدأخال بعض 23 ـ تعمل أيإام المصيف بعد انقضائها عملً كبير
51الشعر في حقائق الحياة . ص

ـ إذا استقبلت العالم بالنفس الواسعة رأيإت حقائق السرور 24
تزيإد وتتسع وحقائق الهموم تصغر وتضيق وأدأركت أن دأنياك إن

51ضاقت فأنت الضيق ل هي . ص
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ًا وخسرت لذة 25 ـ ..وأحكمت طأبعا ونقضت طأباعا وربحت شبع
عطفوا عليك وأفقدوك أن تعطف على نفسك وحملوك وأحجزوك
أن تستقل وقد معهم كالدجاجة تسمن لتذبح غير أنهم يإذبحونكك
دألل وملل......وما يإقتلك شيء كاستواء الحال ول يإحييك شيء
كتفاوتها .......أما علمت ويإحك أن المحنة في العيش هي فكرة

59وقوة . ص   

ـ سر السعادأة أن تكون فيك القوى الداخلية التي تجعل الحسن 26
أحسن مما يإكون وتمنع السوأ أن يإكون أسوأ مما هو وكيف  لك
بهذه القوة وأنت وادأع قار محصور من الدنيا بين اليإدي والرجل

ُتُه ولم تزل تصغر حتى رجعت إنك كالسد في القفصُ صغرت أَجَم
قفصاص يإحده ويإحبسه فصغر هو ولم يإزل يإصغر حتى أصبح حركة

ًا تتتسع في جلد. أما أنا فأسد على مخالبي ووراء أنيابي وغيضتي أبد
ول تزال تتسع أبدا وإن الحريإة لتجعلني أتشمم من الهواء لذة كلذة
الطعام وأستروح من التراب لذة كلذة اللحم وما الشقاء إل خلتان

من خل ل النفس: أما واحدة فأن يإكون في شرهك ما يإجعل الكثير
قليلً وهذه ليست لمثلي ما دأمت على حد الكفاف من العيش وأما
الثانية فأن يإكون في طأمعك ما يإجعل القليل غير قليل وهذه ليس
لها مثلي ما دأمت على ذلك الحد من الكفاف ، والسعادأة والشقاء

كالحق والباطأل (تتعلق بأمور من قبل الذات ) كلها من قبل
الذات ... فمن جارها سعد بها ومن عكسها عن مجراها فبها

59 و58يإشقى . ص   

ـ ومن أحرز نفسه من عدوه فذاك قتل عدوه فإن لم يإقتله فقد 27
62غاظه بالهزيإمة وذاك عند البطال فن من القتل .ص  

ـ .....غير أنه ل يإعرف أني خرجت من الخروفية إلى الجاموسية 28
َبقـر بطنه أو التطويإح به من فوق هذا القرن ّلمه ذلك إل  ...! فما يإع

أقذفه قذفة علية تلقيه من حالق , فتدق عظامه وتحطم قوائمه!
63ص   
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ـ كل حي فإنما هو شيء للحياة أعطيها على شرطأها وشرطأها 29
أن تنتهي فسعادأته في أن يإعرف هذا ويإقرر نفسه عليه حتى

يإستيقنه كما يإستيقن أن المطر أول فصل الكل الخضر . فإذا فعل
ذلك وأيإقن واطأمأن جاءت النهايإة متمممة له ل ناقسة إيإاه وجرت

مع العمر مجرًى واحدا وكان قد عرفها وأعد لها أما إذا حسب الحي
أنه شيء في الحياة وقد أعطيها على شرطأه هو من توهم الطمع

في البقاء والنعيم فكل شقاء الحي في وهمه ذاك وفي عمله على
هذا الوهم إذ ل تكون النهايإة حينئذ في مجيئها إل كالعقوبة أنزلت

بالعمر كله وتجيء هادأخة منغصة ويإبلغ من تنكيدها أن تسبقها آلمها
فتؤلم قبل أن تجيء شرا مما تؤلم حين تجيء! (إن كانت النفس

86مسلمة ).ص  

ـ وليس لهذا المنظر الكثير حدويإثه في مصر إل تأويإل واحد : 30
هوأن مكان الشخصيات فوق المعاني وإن صغرت تلك وجلت هذه

ومن هنا يإكذب الرجل ذو المنصب فيرفع شخصه فوق الفضائل
كلها فيكبر عن أن يإكذب فيكون كذبه هو الصدق فل يإنكر عليه كذبه

أي: صدقه ...! ويإخرج من ذلك أن يإتقرر في المة أن كذب القوة
صدق بالقوة! وعلى هذه القاعدة يإقاس غيرها من كل ما يإخذل فيه

72الحق .ص   

ـ وقام عصمت يإنتخل التراب من ثيابه وهو يإبكي بدمعه وثيابه 31
77تبكي بترابها ...! ص

ـ ماذا تعلمت يإا ابن المديإر إذا لم تعلمك المدرسة أن تكون 32
رجلً ....وماذا تعرف إذا لم كن تعرف كيف تصبر على الشر يإوم

الشر وكيف تصبر للخير يإوم الخير فتكون دأائما على الحالتين في
78خير ؟ص   

ًا فيه ولكن خوفا من أبيه ........يإا للعدالة !كانت 33 ـ ...ل حب
الصفعة على وجه ابن الفقير وكان الباكي منها ابن الغني ...! وأنتم

أيإها الفقراء حسبكم البطولة فليس غنى بطل الحرب في المال
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  و78والتعيم ولكن بالجراح والمشقات في جسمه وتاريإخه. ص 
79  

ـ .. (في منظر طأفل مشردأ هو وأخته نائمين على عتبة 34
المصرف ) لم يإبال أن نبذه العالم كله ما دأام يإجد في أخته عالم

81قلبه الصغير وكأنه فرخ من فراخ الطير في عشه المعلق .ص  

ـ هؤلء الطأفال يإتضورون شهوة كل ما أكلوا ليعودأوا فيأكلوا 35
ونحن نتضور جوعا ول نأكل لنعودأ فنجوع ول نأكل وهم بين سمع

أهليهم وبصرهم ما من أنة إل وقعت في قلب وما من كلمة إل
وجدت إجابة ونحن بين سمع الشوارع وبصرها أنين ضائع ودأموع

83غير مرحومة!  ص   

ـ كل شيء أراه ل أراه إل على الغلط كأن الدنيا منقلبة أو 36
مدبرة إدأبارها وما قط رأيإت المور في بلدأنا جاريإة على مجاريإها

فهؤلء الحكام ل يإنبغي أن يإكونوا إل من أولدأ صالحي الفقراء
ليحكموا بقانون الفقر والرحمة ل بقانون الغنى والقسوة وليتقحموا

المور العظيمة المشتبهة بنفوس عظيمة صريإحة قد نبتت على
صلبة وبأس وخلق ودأيإن ورحمة فإنه ل يإنهزم في معركة الحوادأث
إل روح النعمة في أهل النعمة وأخلق اللين في أهل اللين وبهؤلء
84لم يإبرح الشرق من هزيإمة سياسية في كل حادأثة سياسية . ص 

ـ إن كنت يإا بني ل تملك لنفسك النتصار من هذه الظليمة فأنا 37
أملكها لك وإنما أنا المظلوم إلى أن تنتصر وإنما أنا الضعيف إلى أن

86آخذ لك الحق . ص   

ـ وكان أبوه من المراء الذيإن ولدوا وفي دأمهم شعاع السيف 38
وبريإق التاج ونخوة الظفر وعز القهر والغلبة ولكن زمنه ضرب

الحصار عليه وأفضت الدولة إلى غيره فتراجعت فيه ملكات الحر
من فبح الرض إلى شراء الرض ومن تشييد المارات إلى تشييد
العمارات ومن إدأراة معركة البطال إلى إدأارة معركة المال وغبر

دأهره يإملك ويإجمع حتى أصبحتت دأفاتر حسابه كأنها خريإطة مملكة
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صغيرة ......وترك المال وأخذ معه الرقام وحدها يإحاسب
88عليها ..ص 

ـ ولما ارتقى الناس عن عبادأة الناس تلطفت تلك اللوهية 39
ونزلت إلى دأرجات إنسانية لتتعبد الناس بألفاظ عقولهم الساذجة

96فإن قيل باشا كان جواب العقل سعادأتلو أفندم  .ص   

40 ـ (في عبد الملك ) ...ولكنه رجل من سياسته إلصاق الحاجة
119بالناس ليجعلها مقادأة لهم فيصرفهم بها.ص   

ـ ...ومن رحمة الله أن كل من هدي سبيله بالديإن أو الحكمة 41
استطاع أن يإصنع لنفسه سعادأتها في الدنيا ولو لم يإكن له إل

لقيمات فإن السعة سعة الخلق ل المال وإن الفقر فقر الخلق ل
135العيش . ص 

ـ (في عبد الملك )... وأفسد الرجولة بالنعيم والترف حتى سلك 42
الناس في ذلك سنته فأقبلوا بأنفسهم على لهو أنفسهم وصنعوا

الخير صنعة جديإدة بصرفه إلى حظوظهم وتركوا الشر على ما هو
141في الناس فزادأوا الشر وأفسدوا الخير ... ص   

ـ والسلطان في السلم هو الشرع مرئيا يإتابعه الناس متكلما 43
يإفهمه الناس آمرا ناهيا يإطيعه الناس ولقد رأى المسلمون

هذا .......وصار الزمن أبه بناسه والناس أشبه بملكهم وملكهم في
. شهواته فقير المؤمنين ل أمير المؤمنين

إن هذه المارة يإا أبا معاويإة إنما تكون في قرب الشبه بين النبي
ومن يإختاره المؤمنون للبيعة وللنبي صلى الله عليه وسلم جهتان :

إحداهما إلى ربه وهذه ل يإطمع أحد أن يإبلغ مبلغه فيها والخرى إلى
الناس وهذه التي يإقاس عليها وهي كلها رفق رحمة وعمل وتدبير

وحياطأة وقوة إلى غيرها مما يإقوم به أمر الناس وهي حقوق
وتبعات ثقيلة بنصرف بصاحبها عن حظ نفسه وبهذا النصراف

141تجذب الناس إلى صاحبها . ص
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ـ (في تعليقه على حديإث إن هلك الرجال طأاعتهم 44
لنسائهم ) .....فإذا غلبت طأاعة النساء في أمة من المم فتلك حياة

معناها هلك الرجال وليس المرادأ هلك أنفسهم با هلك ما هم
رجال به والحديإد حديإد بقوته وصلبته والحجرك حجر بشدته
واجتماعه فإن ذاب الول أو تفلل وتناثر الخر أو تفتت فذاك

هلكهما في الحقيقة وهما بعد ل يإزالن من الحجر أو الحديإد .(كان
144لفظ الخر بعد الول أجمل من لفظ الثاني) ص   

ـ ... وكأن في الحديإث (حديإث إن هلك الرجال طأاعتهم 45
لنسائهم ) إيإماء إلى أن من بعض الحق على النساء أن يإنزلن عن

ًا للحياة في بعض الحق الذي لهن إبقاء على نظام المة وتيسير
مجراها كما يإنزل الرجل عن حقه في حياته كلها إذا حارب في

ًا لحياتها في مجراها فصبر سبيل (الله ) أمته إبقاء عليها وتيسير
المرأة على مثل هذه الحالة هو نفسه جهادأها وحربها في سبيل

(الله) المة ولها عليه من ثواب الله مثل ما للرجل يإقتل أو يإجرح
145في جهادأه.ص 

ـ إن هلك معاني الرجولة هلك المة .....هذه آخر أربع مرات 46
(من الهاش هذا هو التعبير الصحيح لمثل قول الناس هذه رابع

146مرة ) ص   

ُيإخاف إن عصي أمره هو الذي ل يإعبأ به إذا أطأيع 47 ـ المر الذي ل 
147أمره. ص 

ـ وإذا ضاقت الدار فلم ل تتسع النفس التي فيها ...فإنما تكون 48
ًا فعليها حقان المرأة مع رجلها من أجله ومن أجل المة مع

153أصغرهما كبير .... ص   

ـ .. ولقد حفظته فما تفوتني لفظة منه وبقي يإعمل في نفسي 49
ًا حتى أتى علّي ما سأحدثك به إن عمله ويإدفعني إلى معانيه دأفع

159الكلمة في الذهن لتوجد الحدث في الدنيا . ص   
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ُيإصلح به 50 ـ إذ يإجب على المؤمن الصحيح اليإمان أن يإعيش فيما 
الناس ل فيما يإصطبح عليه الناس . (تقديإم به في بعض الخواتم

161الجمل يإكون أجمل ) ص   

ـ فالنظر يإجب أن يإكون إلى العمل فالعمل وحده هو الذي 51
161تتعاوره ألغاظ الحسن والقبح . ص 

وليست العين وحدها هي التي تؤامر في أي الشيئين أجمل....52
بل هناك العقل والقلب فجواب العين وحدها نما هو ثلث الحق

ًا غير كامل . ومتى قيل ثلث الحق فياع الثلثين يإجعله في القل حق
162ص 

ـ ... غير أن للكلم ساعات تبطل فيها معانيه أو تضعف غذ 35
تكون النفس مستغرقة الهم في معنى واحد قد انحصرت فيه إما

232من هول الموت أو ....ص   

ـ ... فشتان بين قائل يإتكلم من الطبع وسامع يإفهم بالتكلف . 36
233ص 

ـ .. وقد جاهد أبي جهادأ قلبه وعقله وبدنه وحمل على نفسه من 37
مقاساة الهل والولج حملها النساني العظيم وفكر لغير نفسه

واغتم لغير نفسه وعمل لغيير نفسه وآمن وصبر ووثق بوليإة الله
236حين ....ص 

ـ .فعلمت من ذلك أن الذي تكتنفه رحمة الله يإملك بها دأنيا 38
نفسه فما عليه بعد ذلك أن تفوته دأنيا غيره وأن الذي يإجد طأهارة

قلبه يإجد سرور قلبه وتكون نفسه دأائما جديإدة على الدنيا وأن الدي
243يإحيا بالثقة تحييه الثقة. ص   

ـ .. واليإمان وحده هو أكبر علوم الحياة يإبصرك إن عميت في 39
الحادأثة ويإهديإك إن ضللت عن السكينة ويإيجعلك صديإق نفسك تكون

وإيإاها على المصيبة ل عدوها تكون المصيبة وإيإاها عليك
245.......لليإمان وحده. ص   
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ـ والنسان عند الناس بهيئة وجهه وحليته التي تبدو عليه ولكنه 40
249عند الله بهيئة قلبه وطأنه الدي يإطن به. ص   

ـ ... وأدأركت يإومها أن ليس حفظ القرآن حفظه في العقل ل 41
بل حفظه في العمل به فإن أنت أثبت اليإة منه وكنت تعمل لغير

. معناها وتعيش في غير فضيلتها فهذا ويإحك نسيانها ل حفظها

 (ألم يإأن ..)(                                 ...)ـ يإقول الله تعالى  42
هذه الكلمة حث وإطأماع وجدال وحجة وهي في اليإة تصرح أن
خشوع القلب الذي تلك صفته هو كمال لليإمان وأن وقت هذا
الخشوع هو كمال العمر ويإف يإعرف المؤمن أنه سيأني له أن

ًا فالكلمة صارخة تقول : الن الن قبل يإعيش ساعة أو ما دأونها ؟ إذ
أل يإكون آن . أي البدار البدار ما دأمت في نفس من العمر فإن

لحظة بعد الن ل يإضمنها الحي وإذا فني وقت النسان انتهى زمن
عمله فبقي البد على ما هو ومعنى هذا أن البد للمؤمن الذي يإدرك

الحقيقة إن هو إل اللحة الراهنة من عمره التي هي الن فانظر
251ويإحك وقد جعل البد في يإديإك انظر كيف تصنع به ؟ ص   

ـ وبهذا وحده يإكون للنسان إرادأة ثابتة على الحق في كل 43
طأريإق ل إرادأة لكل طأريإق وتيتمر هذه الرادأة متسقة في نظامها

مع إرادأة الله ل نافرة منها ول متمردأة عليها وهذا وذلك يإثبت القلب
مهما اختلفت عليه أحوال الدنيا فل يإكون من إيإمانه إل سموه وقوته
وثباته ويإنزل العمر عند منزلة اللحظة الواحدة وما أيإسر الصبر على
ًا لحظة ما أهون شر الن إن كان الخير فيما بعده. .......شعاره أبد
الن قبل أل يإكون آن وإمامه خذ نفسك من قلبك وطأريإقته شرف

253الحياة ل الحياة نفسها .ص   

الجزء الثاني
ـ .... وكأن الحقيقة السامية في هذا النبي تنادأي الناس : أن 1

قابلوا على هذا الصل وصححوا ما اعترى أنفسكم من غلط الحياة
376وتحريإف النسانية.ص   
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ـ ... بمقدار الحق النساني الثابت ل بمقدار النسان المتغير الذي 2
ًا يإجري .ص يإكون عند سبب جلً صلداص يإشمخ وعند آخر ماء عذب

377 

ـ وللنفس وجهان ما تعلن وما تسر ول صدق لعلنها حتى يإصدق 3
ضميرها ول صلح لجهرها حتى يإصلح السر فيها ول يإكون النسان

 . الجتماعي فاضلً بمشهده حتى يإكون كذلك بغيبه

وللعالم كذلك وجهان: حاضره الذي يإمر فيه وآتيه الذي يإمتد له ول
يإفلح حاضر منقطع ل يإورث ما بعد كما ورث ما قبله وما حاضر
النسانية إل جزء من عمل الناس في استمرار فضائلهم باقية

379نامية. ص   

ـ .... وصبر الحر في تجلده .....وكانت خطواته في هجرته عليه 4
الصلة والسلم تخط في الرض ومعانيها تخط في التاريإخ وكانت
المسافة بين مكة والمديإنة ومعناها بين المشرق والمغرب . ص

389

ًا باليتم من قومه كما أصيب 5 ـ فأصيب صلى الله عليه وسلم كبير
ًا باليتم من أبويإه. ص  390صغير  

ـ ...يإعلم المسلمين كيف يإجب أن يإنشأ المسلم : غناه في قلبه 6
وقوته في إيإمانه وموضعه في الحياة موضع النافع قبل المنتفع

391والمصلح قبل المقلد ..ص   

ـ ...وتجعل من أخصُ الخصائصُ السلمية في هذه الدنيا الثبات 7
على الخطوة المتقدمة وإن لم تتقدم وعلى الحق وإن لم يإتحقق

 وإن حكمواحتقار الضعفوالبرؤ من الثرة وإن شحت عليها النفس 
وتسلط مقاومة الباطأل وإن سادأ وغلب وحمل الناس على محض
الخير وإن َردأوا بالشر والعمل للعمل ولو لم يإأت بشيء والواجب
للواجب وإن لم يإكن فيه كبير فائجة وبقاء الرجل رجلً وإن حطمه

391كل ما حوله؟ .ص   

392ـ ...أفلم يإكن خروجه عن موطأنه هو تحققه في العلم ؟ ص  8
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ًا أن معه الغد وآتيه وإن 9 ًا دأائم ـ ....ول رجل حاضره إذ كان واثق
393أدأبر عنه اليوم وذاهبه . ص   

ـ ...وهم (قريإش) أمة تحكمهم الكلمة الجتماعية التي تسير 10
عنهم في القبائل وتاريإخهم ما يإقال في اللسن من معني المدح

والذم فيخشون المقالة أكثر مما يإخشون الغارة وقد ل يإبالون
بالقتلى والجرحى منهم كما يإبالون بالكلمات المجروحة .........وتثير

395فيهم الشكال السياسي الذي يإعطل قانونهم الوحشي..ص   

11 قوتهاحمق الغباوة ـ ...وأن هذه النزوة التي تحركت الن هي 
396نهايإتها .ص   

397ـ نبي العدل والجريإة والعقل. ص  12  

ـ وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك المستهزئين 13
قوة أخرى هي القدرة التي تعمل بهذا النبي للعالم كله وبهذه

القدرة لم يإنظر إلى قريإش وصولتهم عليه إل كما يإنظر إلى شيء
انقضى فكان الوجودأ الذي يإحيط به غير موجودأ وكانت حقيقة الزمن

389التي تجعل الزمن الحاضر بل حقيقة . ص   

ـ ...إذ كان عليه الصلة والسلم كالحكمة الطائفة ليست لكل 14
قلب ول لكل عقل ولكنها لمن أعد لها...............فلم يإكن بد من
أن تضع الموعظة في مكان السيف وأن تكون قائمة على النهي

أكثر مما هي قائمة على المر وأن تكون كشمس الشتاء الجميلة :
ل تغلي بها الرض وإنما عملها أن تمهد هذه الرض لفصل آخر . ص

399 

ـ فلم يإردأ رج الشاعر الذي يإريإد من الكلمة معناها البليغ ولكنه 15
سكت سكوت المشترع الذي ل يإريإد من الكلمة إل عملها حين
يإتكلم وكان في سكوته كلم كثير في فلسفة الرادأة والحريإة

ًا والتطور وأن ل بد أن يإتحول القوم.....لم يإتسخط ولم يإقل شيئ
وكان كالصانع الذي ل يإردأ على خطأ اللة بسخط ول يإأس بل

399بإرسال يإده في إصلحها. ص   
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ـ ...فالنار مثلً إذا هي تضرمت أوجدت الحراق فيما يإحترق. ص 16
403 

ـ فهو ما دأامت نيته على صلحها وسره على إخلصه ل يإعد 17
ًا فالصل القائم ًا ول يإرى الكثير من الخير كثير اليسير من الر يإسير
في تلك النية المؤمنة أل يإبدأ الشر كي ل يإوجد وأل يإنبهي الخير كي

ًا في حين أن ل يإفنى فالمؤمن من ذلك على الخير والكمال أبد
ًا ..ص  411عمله بطبيعته النسانية يإتناول الخير والشر جميع  

ـ  إن الخطأ كل الخطأ إن تنظم الحياة من حولك وتترك 18
412الفوضى في قلبك . ص  

ـ ...كالوضع الهندسي إما أن يإكون بكله وإما أل تكون فيه 19
413الهندسة كلها . ص   

ـ في مثل هذا البلء الماحق تتلفت النسانية إلى التاريإخ تسأله 20
ِطب منه لهذه الحماقات َت ًا من الكمال النساني القديإم  دأرس
الجديإدة ولو علمت لعلمت أن أن دأرس هذا العصر في علج
419مشاكله النسانية هو ‘محمد، صلى الله عليه وسلم ...ص   

ـ هذا المصلح الجتماعي العظم يإلقي فقره اليوم دأرسا على 21
الدنيا العلمية الفلسفية ل من كتاب ل فكر ولكن بأخلقه وعمله

وسيرته إذ ليس المصلح من فكر وكتب ووعظ وخطب ولكنه الحي
العظيم الذي تلتمسه الفكرة العظيمة لتحيا فيه وتجعل له عمرا
ذهنيا يإكون مصرفا على حكمها فيكون تاريإخه ووصفه هو وصف

419هذه الفكرة وتاريإخها. ص   

ـ ...فالفقر وما إليه والزهد وما هو بسبيل منه والنصراف عن 22
الشهوات والرذائل كل ذلك إن هو إل تراجع النفس العالية إلى ذاتها

ًا بعد شيء .. ص  421النورانية حالً بعد حال وشيئ  

ـ .....وأن الديإن قوة روحية يإلقى بها المؤمن أحوال الحياة فل 23
يإثبت بإزائها شيء على شيئيته إذ الروح خلودأ وبقاء والمادأة فناء
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وتحول ومن ثم تخضع الحوادأث للروح المؤمنة وتتغير معها فإن لم
422تخضع لم تخضعها وإن لم تتغير لم تتغير الروح بها ..ص   

436ـ.... ليكون أول استقلله استقلل دأاخله . ص 24  

ــ ...وإدأراك هذه القوة من الرادأة العلمية منزلة اجتماعية 25
سامية هي في النسانية فوق منزلة الذكاء والعلم ففي هذيإن
تعرض الفكرة مارة مرورها ولكنها في الرادأة تعرض لتستقر

440وتتحقق..ص   

ًا أن هذا الشهر (رمضان ) يإدخر فيه الجسم من 26 ـ وعجيب جد
قواه المعنويإة فيودأعها مصرف روحانيته ليجد منها عند الشدائد مددأ
الصبر والثبات والعزم والجلد والخشونة ...وسحر العظائم في هذه

الدنيا يإكون في المة التي تعرف كيف تدخر هذه القوة وتوفرها
لتستمدها عند الحاجة وذلك هو سر أسلفنا الولين الذيإن كانوا على

الفقر في دأمائهم وأعصابهم ما تجد الجيوش العظمى اليوم في
442مخازن العتادأ والسلحة والذخيرة.ص   

 بين أمم وأمم ولكنها بدأت بين أخلق الحرب  انتهت  وـ .... 27
447وأخلق .ص  

ـ إنه ليوشك أن يإكون في الناس ناس كالبنوك هذه مستودأعات 28
للمال تحفظه وتخرج منه وتثمره وتلك مستودأعات للفضائل

454تحفظها وتخرج منها ..ص 

ـ وأدأرك الشيخ معنى قولي : هداه الله إليك ومعنى ما أكثرت 29
من اللفاظ الترادأفة على القتل وما استقصيت من وجوهه فعلم

أني لم أسأله الفتيا والنصُ ولكني سألته الحكمة والسياسة فقال :
هذا والله رجل كريإم أخذته النفة وعزة النفس وما أنا الساعة

463بمعزل عن همه فنذهب نكلمه والله المستعان . ص   

ـ إذا لم يإكن اليإمان بالله اطأمئنانا في النفس على زلزلها 30
إيإمانا بل هو دأعوى بالفكر أو اللسان ل يإعدوهمام يإكن وكوارثها ل

465كدعوى الجبان أنه بطل .ص   
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ـ قال : الشيخ وانظر أما تبتلى الشجرة الخضراء في بعض 31
ًا ًا مستقر أوقاتها بمثل ما يإبتلى به النسان غير أن لها عقلً روحاني

في دأاخلها يإمسك الحياة عليها ويإتربصُ حال غير الحال ومهما يإكن
ًا ربيع من أمر ظاهرها وبلئه فالسعادأة كلها في دأاخلها ولها دأائم

466على قدرها حتى في قر الشتاء. ص   

ـ ..وتلك الغريإزة هي نفسها معنى الرضى بالقدر خيره وشره 32
وهي تأتي بالتاويإل لكل هموم الدنيا فتضع في الننكبات معاني

شريإفة تنزع منها شرها وأذاها للنفس وليست المصيبة شيء لول
تأذي النفس بها . وإذا وقع التأويإل في معاني النكبات أصبحت تعمل
عمل الفضائل وتغيرت طأبيعتها فيعودأ الفقر بابا من الزهد والمرض
ًا من الصبر والحزن وجها من الرجاء نوعا من الجهادأ والخيبة طأريإق

ًا . ص  466وهلم جر  

ـ ...وأيإقن أن النكبة كلها أن يإنظر النسان إلى الحياة بعين 33
467شهواته فينكب أول ما يإنكب في صبره ويإقينه. ص  

ـ وليس يإخيب النسان إل خيبة عقل أو إرادأة وإل فالفقر 34
والحاجة والمرض والختلل والذل والبؤس والعجز عن الشهوة

وفسادأ التخيل كل ذلك موجودأ في الناس يإحمله أهله راضين
473به ..ص   

ًان لكم أسوة ...)ـ ...( ..لقد كا 35  فل يإجيء الهم قوة تسحق ضعف
ًا يإقلده الناس بل قوة تمتحن قوة أخرى أو تثيرها لتكون عملً ظاهر

475ويإنتفعون منه بالسوة الحسنة ..ص   

ـ وفي رجاء الله واليوم الخر يإعيش النسان عمره الطويإل أو 36
القصير كأنه في يإوم يإصبح منه غادأيإا على الحشر والحساب فهو
متصل بالخلودأ غير معني إل بأسبابه وبهذا تكون أمراضه وآلمه

ومسائبه ليست مكاره من الدنيا بل هي تلك المكاره التي حفت
الجنة بها ول يإضره الحرمان لنه قريإب الزوال ول يإغره المتاع لنه

ًا . وفي رجاء الله واليوم الخر يإسودأ النسان قريإب الزوال أيإض
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على نفسه ومن كان سيد نفسه كان سيد ما حولها يإرفه بحكمه
476ومن كان عبد نفسه صرفه بحكمه كل ما حوله. ص  

ـ قال الشعبي هاهنا الرجاء في الله واليوم الخر وهو شعور ل 37
يإشترىى بمال ول يإلتمس من أحد ول يإعسر على من أرادأه والفقير
والمبتلى وغيرهما إنما يإصنع كل منهما مثاله السامي فالصبر على

هذا العنت هو صبر على إتمام المثال وإذا وقع ما يإسوءك أو يإحزنك
فابحث فيه عن فكرته السامية فقلما يإخلو منها بل قلما يإجيء إل

477بها ..ص   

ـ ....قال الشعبي فليجعل الخوف خوفين أحدهما خوفه من 38
عذاب الله خالدا مخلدا فيه أبدا فيذهب القوى بالضعف وإذا ابتلي

فليضم إلى نفسه من هو أشد بلء منه ليكون همه أحد الهمين
477فيذهب الثقل بالخف .ص   

ـ ...وكان المام قد شغل خاطأره بهذه القصة فأخذت تمد مدها 39
في نفسه ومكنت له من معانيها بمقدار ما مكن لها في همه ..ص

477 

ـ  ..وأصبحت في مزاولة الدنيا كعاصر الحجر يإريإد أن يإشرب 40
479منه .........غير أن الشعر في دأمي ل في لساني . ص   

ًا وما هو إل اختلط الحقائق على 41 ـ ..إننا نحسبه(الخوف) اضطراب
النفس وذهاب بعضها في بعض وتضّرب الشر في الخير والخير في

الشر حتى ل يإبين جنس من جنس ول يإعرف حد من حد ول تمتاز
حقيقة من حقيقة وبهذا يإكون الزمن على المبتلى كالماء الذي جمد

ل يإتحرك ول يإتسايإر فيلوح الشر وكأنه دأائما ليإزال في أوله يإنذر
483بالهوال وقد يإكون هوله انتهى أو يإوشك . ( أو أوشك ) ص 

484ـ المصيبة هي ما يإنشأ في النسان من المصيبة .ص  42   

ـ تلك والله هي أسباب السعادأة والعوة أما المصائب كلها فهي 43
484في إغفال القلب النساني عن ذكر الله . ص   
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44 ًا لما فيها ـ ..قال المام ما أشبه النكبة بالبيضة تحسب سجن
وهي تحوطأه وتربيه وتعينه على تمامه وليس عليه إل الصبر إلى
ًا آخر ..ص  485مدة والرضى إلى غايإة ثم نقف البيضة فيخرج خلق  

ـ وكثير من هذا البلء ل يإكون إل وسائل من القدر يإردأ بها 45
النسان إلى عالم فكره الخاص به فإن هذه الدنيا عالم واجد لكل

ما فيها ولكن دأائرة الفكر والنفس هي لصاحبها علمه وحدة
والسعيد من قر في علمه هذا واستطاع أن يإحكم فيه كالملك

المطاع في مملكته نافذ المر في صغيرتها وكبيرتها والشقي من ل
يإزال ضائعا بين عوالم الناس يإنظر إلى هذا الغني وإلى ذاك

المجدودأ وإلى ذلك الموفق وهو في كل هذا كالجنبي في غير بلده
ًا وغير أهله  إذ كل شيء يإصبح أجنبيا عن النسان ما دأام هو أجنبي

487عن نفسه . ص   

488ـ...فنظر النسان إلى نقصُ غيره هو أول نقصه ...ص 46  

ـ ...ويإخيل إلي من صلبتي أني السد ولكني أسد من حجر ل 47
490تفرض قوته الفرار منه على أحد! ص   

ـ خذ عني يإا مجاهد هذه الكلمة : ليس الكمال من الدنيا ومن 48
طأبيعتها ول هو شيء يإدرك ولكن من عظمة الكمال أن استمرار

504العمل له هو إدأراكه. ص  

ـ ولقد رأيإتني أبذل في صيانة كل قطرة من ماء وجهي سحابة 49
من العرق حتى ل أسأل الناس (وصل بين القطرة والسحابة) ص

507 

ـ لقد علمت أن الصبر على المصائب نعمة كبرى ل يإنعم الله بها 50
510إل في المصائب .ص   

ـ وماهي هذه القبور لقد رجعت عند أكثر الناس من الموتى 51
513أبنية ميتة فما قط رأوها موجودأة إل لينسوا أنها موجودأة .ص   
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ًا إذا سلب 52 ـ ..ول قيمة للمال أو الجاه أو العافية أوو هي مع
صاحبها المن والقرار ! والمن في الدنيا من لم تكن وراءه جريإمة

ل تزال تجري وراءه والسعيد في الخرة من لم تكن له جريإمة
518تطاردأه وهو في السماوات .ص   

ـ تلك حالة ل تنفع فيها .....ول الطبيعة الجميلة ويإقوم مقام 53
جميعها للمريإض أهله وأحباؤه! وكان ذووها من رهبة القدر الداني

كأنهم أسرى حرب أجلسوا تحت جدار يإريإد أن يإنقض عليهم !
وكانت قلوبهم من فزعها تنبض نبضا مثل ضربات المعاول . (يإقوم

ًا من الكتفاء بمقامها ) ص  519مقام جميعها أكثر تجسيد  

ـ تبارك الذي أثاب الم ثواب ما تعاني فجعل فرحها صورة 54
كبيرة من فرح صغارها وجاء أكبر الولدأ الخمسة وكأنه ثمانية

أرطأال من الحياة ل ثمانية أعوام من العمر جاء إلينا كما يإجيء
الفزع لقلوب مطمئنة إذ كان في عينيه الباكيتين معنى فقد الم

وطأغت عليه الدموع فتناول منديإله ومسحها بيديإه الصغيرة ولكن
روحه اليتيمة تأبى إل أن ترسم بهذه الدموع على وجهه معاني
ًا ًا تترجم هيأته معاني هذه الكلمة رفق يإتمها!...وجلس مسسلم

524بي ! . ص   

ـ ..وتطاولت العناق ورماني الناس بأبصارهم وقالوا البغدادأي 55
البغدادأي وكأنما ضوعفت عندهم بمجلسي مرة وبنسبتي مرة أخرى

534..ص   

ـ وإنه ليس الوعظ تأليف القول لسامع يإسمعه ولكنه تأليف 56
النفس لنفس أخرى تراها في كلمها فيكون هذا الكلم كأنه قرابة

ِذب يإجري فيه ويإدور في ألفاظه بين النفسين حتى لكأن الدم المتجا
534. ص   

ـ وبت ليلتي وأنا كالمثخن حمل من معركة : فما يإنقلب إل على 57
535جراح تعمل فيه عمل السيوف والسنة التي عملت فيها . ص   
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ـ وكنت ل أزال أعجب من شيخنا أحمد بن حنبل وقد ضرب بين 58
يإدي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه فلم يإتحول عن رأيإه

فعلمت الن من كلمة السمكة أنه لم يإجعل في نفسه للضرب
معنى الضرب ول عرف للصبر معنى الصبر الدأمي ولو هو صبر

على هذا صبر النسان لجزع وتحول ولو ضرب ضرب النسان لتألم
وتغير ولكنه وضع في نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الديإن وأنه  هو

المة كلها ل  أحمد بن حنبل فلو تحول لتحول الناس ولو ابتدع
لبتدعوا فكان صبره صبر أمة كاملة ل صبر رجل فردأ وكان يإضرب

بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب .....هؤلء قوم ل يإرون
فضائلهم فضائل ولكنهم يإرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من الله

538 و537لتبى بهم معانيها في هذه الدنيا ..ص   

ـ فنمت ليلي وأنا أفكر في صنيع الشيخ وقد تعلق خاطأري به: 59
ُد ذهني ِك َأ كيف انقلبت الحال معه وأي شيء هذه الحال ؟ وجعلت 

لعرف الحقيقة العقلية لتي سلطت عليه هذه الضرورة فتسلط
النعيم على نفسه وأنا أعلم أن للقوم علوما روحانية ليست في

الكتب فمنها ما ل يإتعلمونه إل من الفقر ومنها ما ل يإتعلمونه إل من
البلء ومنها ومنها ولكن ليس منها ما يإتعلمونه من اللذات

والشهوات وذهب قلبي إلى أوهام كثيرة ليس في جميعها طأائل ول
بها معرفة ..(أعادأ اختيار لفظ جميعها بدلً من الكتفاء بالضمير ) ص

545 و544  

ـ ولكنه رجل قوي اختار ....ليحمل أسلحة النفس في معاركها 60
الطاحنة كما يإحمل البطل الروع أسلحة الجسم في معاركه الدامية
ُيإتعلم منه فن وذاك يإتعلم منه فن آخر وكلهما يإيرمى به على : هذا 
الموت ليإجادأ النوع المستعز من الحياة فأول فضائله الشعور بالقوة
وآخر فضائله إيإجادأ القوة . (ذكر كلمة فن قبل آخر فهل هذا ما يإذكر

في كتب البلغة من الوضوح وعدم الكثار من الضمائر ؟  ) ص
546 

ـ .....فإنا نأتي هؤلء من أبواب الثواب كما نأتي غيرهم من 61
أبواب المعاصي ونتورع مع أهل الورع كما نتسخف مع أهل السخف
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..........وما أكل بشر هذه الطيبات إل ليبادأر بها وسوستي ويإردأني
عن نفسه وعن اللمة بقلبه فلو أعجبه زهد ابن حنبل ونظر من ذلك
إلى زهد نفسه لحبط أجره فبهذه الطيبات عالج نفسه علج مريإض

ًا بثوب وقد غير على جوفه  طأعاما بطعام كما يإبدل على جلده ثوب
547ول شهوة للجلد في أحدهما . ص   

ـ إن المال يإا بني هو ما يإعمله المال ل جوهره من الذهب أو 62
ًا بذهبك فالتراب الفضة فإذا كنت بمفازة ليس فيها من يإبيعك شيئ
والذهب سواء والفضائل هي ذهب الخرة فهنا تجددأ بالمال دأنياك

التي ل تبقى أكثر من بقائك وهناك تجددأ بالفضائل نفسك التي تخلد
547بخلودأها. ص  

ـ إذا اجتزأ شيخك بالرغيف فهذا عنده هو قدر الضرورة فإن 63
أكل الطيبات فقد عرضت حال جعلت هذه الطيبات عنده هي قدر

548الضوروة ....ص   

ـ ولما صغر الجزء الرضي في نفوس المسلمين الولين ملكوا 64
الرض كلها ...إذ كانت إرادأتهمفوق الطأماع والشهوات وكانت بذلك

ل تذل ولا تضعف ول تنكسر فالدأمية كلها تنتهي إلى بعض صور
548وهؤلء هم الذيإن محلهم في أعلها . ص   

ـ ..فإن أسماء الزهادأ والعبادأ والصالحين هي في تاريإخ 65
الشياطأين كأسماء المواقع التي تهزم فيها الجيوش .....وكأنه

يإتحمل المكاره عن أمة كاملة ...أن يإخرج للناس أقوى القوة من
550المعاني التي هي عند الناس من أضعف الضعف.ص   

551ـ أمعصية في ثوب الطاعة ؟ ص  66

ـ ....ول يإعرف أن الحقيقة كالـ.... إن لم تتزيإن لزيإنتها لم تستهو 67
ًا وأن الموعظة إن لم تتأدأى في أسلوبها الحي كانت بالباطأل أحد

أشبه وأنه ل يإغير النفس إل النفس التي فيها قوة التحويإل والتغيير .
557 و556ص   
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ـ ولعمري كم من فقيه يإقول للناس هذا حرام فما يإزيإد الحرام 68
إل .....ما دأام يإنطق نطق الكتب ول يإحسن أن يإصل بين النفس

والشرع وقد خل من العوة التي تجعله روحا تتعلق بهاا الوراح
....يإفهمهم أول شيء أل يإفهموا عنه إذ حرصه فوق بصيرته

ًا .......وعلى خطرهم وجلل شأنهم (العلماء) ....لصُ يإعظ لص
557فيقول له ل تسرق ..ص   

69 ـ فإذا عظمت المة الديإنار والدرهم فإنما عظمت النفاق
والطمع والكذب والعداوة والقسوة والستعبادأ وبهذا تقيم الدنانير
ًا فاصلة بين أهلها حتةى لتكون المسافة بين غني والدراهم حدودأ
وفقير كالمسافة بين بلديإن قد تباعد ما بينهما وإنما هيبة السلم

في العزة بالنفس ل بالمال وفي بذل الحياة لا في الحرص علهيا
وفي أخلق الروح ل في أخلق اليد وفي وضع حدودأ الفضائل بين

الناس ل في وضع حدودأ الدراهم وفي إزالة النقائصُ من الطباع ل
في إقامتها وفي تعاون صفات المؤمنين ل في تعادأيإها وفي العبار
الغنى ما يإعمل بالمال ل ما يإجمع من المال وفي جعل أول الثورة

العقل والرادأة ل الذهب والفضة . هذا هو السلم الذي غلب المم
561لأنه قبل ذلك غلب النفس و.. ص  

70 564ـ إنما الستكثار بالقوة ل بالزمن ..ص  

ـ إن من البلء الفكر في البلء ولعل من السلمة الثقة بالسلمة 71
فإذا نبهت العزيإمة رجوت أن يإتغلغل أثرها في البدن كله فيكون
ًا في الدم يإحدث به النشاط ويإرهف منه الطبع وتجم عليه علج

النفس وفي قوة العصب كهربائية لها عملها في الجسم إذا أحسن
المرء بعثها في نفسه وأحكم إفاضتها وتصريإفها على طأريإقة ريإاضية

ولهي الدواء حين يإعجز الدواء وهي القوة حين تخذل القوة .
565 و564(الرادأة ) ص   

ـ يإنظر إلى كل ما في الحياة نظرة من يإترك ل من يإأخذ ومن 72
570يإعتبر ل من يإغتر..ص  
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ـ ...فصاح الشيطان آه آه ما صبر رجل مؤمن قوي اليإمان قد 73
استطاع بقوة إيإمانه أن يإفيق من سكر الغنى فتخلصُ من نزوات

الشيطان الذهبية الصغيرة التي تسمونها الدنانير وقد أردأته على أن
يإكذب فرأى اليإمان أن يإصدق وجهدت به أن يإغضب فرأى الحكمة
أن يإهدأ وحاولت منه أن يإطمع فرأى الراحة أن يإرضى وسولت له
أن يإحسد فرأى الفضيلة أل يإبالي وأخذ لنفسه من كل شيء في

الحياة بما يإثق أن اليإمان والصبر والهدوء والرضا والقناعة وأحاط
579نفسه من هذه الخلق بالسعادأ العلبية واجتزأ بها ..ص  

ـ.....هذا في قصر من .....وذاك في قصر من الحكمة أو من 74
ًا ) ص  579اليإمان أن من العقل ..(مع  

ًا تشنق من يإخالفك في الرأي 75 ـ ... وقالت العلماء إن كنت حاكم
فليس في رأسك إل عقل اسمه الحبل وإن كنت تقتل من يإنكر

عليك الخطأ فليس لك إل عقل اسمه الحديإد وإن كنت تحبس من
يإعارضك بالنظر ففيك عقل اسمه الجدار أما إن كنت تناظر وتجادأل

وتقتع وتقتنع وتدعو الناس على بصيرة ول تأخذهم بالعمى ففيك
594العقل الذي اسمه العقل .ص   

ـ ...ألم يإقل الحكماء إن الزيإادأة المسرفة في جهة من العقل 76
598تأتي من النقصُ المتحيف لجهة أخرى .(تأتي بالنقصُ ) ص    

ـ ....فإذا مشت ارتجت وتخطرت وكأنها بناء يإتقلقل وإذا 77
599اضطجعت أنذرت الرض أن تتمسك ل تدكها بجنبها ...! ص   

ـ ...وأدأركن أن الكذب على الحقائق قد جعل الله له حقائق 78
أخرى تقتله وأن من غلب أمة من العظاء على أمرها فليست اليإام
ًا والماء والليالي عظاء فيغلبها ...وأن الناء الحمر يإريإك الماء محمر
في نفسه ل حمرة فيه حتى إذا انكسر الناء ظهر كما هو في نفسه

وكل ما يإخفي الحق هو كهذا الناء: لون على الحق ل فيه ثم أيإقن
أن محاولة إخراج أمة كاملة من نزعات ماعزة مأفونة هي كمحاولة

602استيلدأ الفيل من الماعزة .....! ص   
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