
 {مقتطفات من آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي } 
 

 :وبعد , احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وآله 
تها من كالم اإلمام األديب واملصلح القائد حممد انتخب , الرائعة فهذه جمموعة من الفوائد والعبارات

ونشرهتا دار  وقد مجعتها من آثاره املطبوعة يف مخسة جملدات,  -رمحه هللا تعاىل-البشري اإلبراهيمي 
 .الغرب اإلسالمي 

وإن التجربة اإلصالحية اليت قام هبا يف , إن اجلوانب املشرقة يف سرية هذا البطل اإلسالمي كثرية جدا 
 .مصلح و قائد  هتم كل اليت,  زات والرؤى والنماذجمليئة باملنج اجلزائر

فهي من أبرز املعامل اليت يلمسها القارئ , صاحة والبالغة والف, واللغة العالية , وأما العبارات األدبية 
 .خالل نظره يف هذه اآلثار 

وقد بلغت , وأحببت أن أضعها بني أيديكم , ة قّيدهتا أثناء القراء, وما هذه إال اقتباسات وومضات 
 .اقتباسا ( 081)

 .أسأل هللا أن تكون من العمل الصاحل الذي يكون ذخرا للعبد يوم القيامة 
 .مد وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا حم

 
 عبيد بن أمحد الظاهري

 
 
 
 
 
 



 
 :اجمللد األول * 
 

االعتماد على النفس خري ما محل اآلباء عليه أبناءهم فهو الرائد إىل السعادة وهو أساس احلياة "  -0
 64ـ ص". االستقاللية 

 64ـ ص". وما أحوج ناشئتنا إىل هذا اخللق الكرمي , وُحسن العشرة أساس اجلاذبية "  -2
 العلوم أطوار تتبع يف وأمعنت علما نسميه مما األوائل تراث من لدينا ما مجيع يف نظرت "  -3

 علومنا مجيع أن فوجدت األصلي املنشأ إىل االتساع يف مداها إليها وصل اليت النقطة من اإلسالمية
 أن إىل الشجاعة تعوزها الرأي, يف االستقالل يعوزها والنقد, االختبار يعوزها أدوارها مجيع يف اإلسالمية

 أشباحا أصبحت حىت علومنا مجيع يف للتقليد فاسدة بذرة االعواز ذلك فكان االحنطاط عصور جاءت
 64صـ ".  أرواح بال
 هي بل العقلي, واخلصب الفكري اإلنتاج عن األكرب عائقنا هي اليت املشؤومة العلة تلك لوال"  -6

 ظواهر من ظاهرة أصبح الذي التقليد هي العلة تلك فينا, االبتكار ملكة موت يف الوحيد السبب
 64صـ ".  وتارخيها اإلسالمية العلوم

 املشرتك الشعور بساط على إخوانه حيادث أخ فيها يقف ساعة العمر ساعات أهبج من"  -5
 ماضيهم من العربة فيه ما عليهم يتلو اإلصغاء وحسن القول يف واإلخالص الصادق واإلحساس
 51صـ ".  وحاضرهم

 على العامل وحيث العمل إىل اخلامل يثري روحانيا مددا اإلنسانية أطوار كل يف التذكري يزل ومل "  -4
 50صـ . " العمل مواصلة

 إىل وتوجيهها النفس إلفات وهي القرآن طريقة إىل العقيدة على االستدالل طريق يف الرجوع جيب"  -4
 52صـ ".  اخلالق على باملخلوقات االستدالل

 فلنحرم فيه واسعة وخطوة العلم سبيل يف حممود أثر لنا يكون أن -السادة أيها -حنب كنا إن"  -8
 األغنياء فريق من أو املعلمني فريق من الفردية األعمال على االتكال عقيدة: عقيدتني أنفسنا على

 56صـ ".  احلكومة على االتكال وعقيدة
 56صـ ".  الطعام إىل احتياجه قرين أصبح الزمن هذا يف العلم إىل احلي واحتياج"  -9



 مكاننا فلننظر بدوهنما احلياة يف طامع يطمع ال سالحني والعدم املال يصبح أن هللا وقضى "  -01
 55صـ " .  منا ومكاهنما منهما

 ما حيكي كالدفرت الرجل يكون أن منها وأخس عمل, بال القول منزلة للرجل املنازل وأخس "  -00
 معرتك يف يرمي أو بنصيب, الصاحلة األعمال يف معهم يضرب أن دون الرجال فعل وما الرجال قال

 54صـ ".  املصيب بالسهم اآلراء
 فنحن النصائح استماع عن صمم ويف احلقائق عن مبعزل وحنن دمنا ما قتله, داءه كتم من إن" -02

 54صـ ".  فتور بال ونسعى نتحد أن إال احلق وما احلق, عن بعداء
 موجودة وهي إال قبلنا األمم هالك يف سببا كانت نقيصة من ما إنه للحق, نكران وال أقول,"  -03
 والغرور الغرور, دواعي ملن عيبه عن اإلنسان تغافل وان واملكان, الزمان طبيعة تقتضيه اختالف على فينا
 فقد من أعظم نقيصة وهل اهلالك, موجبات من الغي يف والتمادي الغي يف التمادي دواعي من

 54صـ ". اإلحساس ؟ 
صـ ". أهواء النفوس إذا غلبت غّطت على احلقائق وأحالت النور ظالماً واليقني ومها واحلق باطال"  -06
41 
 وزن إىل يرجع ال ذلك وأن الرجال, قيمة تتفاوت فيها وباإلحسان األعمال, هي األعمار " -05

 أثر ال ومن. له عمر فال له, عمل ال ومن. متذّكر ولسان مفّكر, عقل هو وإمنا بقفزان, كيل وال مبيزان,
 ندم وُعقباه عدم, فوجوده. كسبه صحيفة به تزدان الدنيا يف له أثر وال ربّه, أمر به ميتثل الدين يف له

 45صـ ".  واملميزات الصفة يف األحياء شارك وإن. االعتبار مسلولة وحياته
, سهل تلقني العقيدة الصحيحة , إذا ماتت البدع واخلرافات وَصفت الِفطر من ذلك الشوب "  -04

 84صـ ". وتلّقتها النفوس بالقبول 
 الباطل زال وما اخلريين, نفوس يف وثباتًا نفسه يف ثبوتًا اخلري ليزداد بالشرّ  يُبتلى اخلري زال ما"  -04

 93صـ ".  احلق هو احلق أن على ناطقة حّجة ليكون ولكن ليعارضه ال احلق جنب يف يقف
 018صـ ". إن التاريخ مل يشهد دينا مجع بني مطالب الروح واجلسم إال هذا الدين "  -08
". ال جيف وال يكف حىت خيّط الياء منه , املوضوع  إن هذا القلم الذي خّط األلف من هذا"  -09
 022صـ 



 عنصر ألجله أّسست الذي املعىن يف كان إذا إال الدوام هلا يضمن وال تبقى ال اجلمعيات إن"  -21
 األمة تلك حياة يف له مقتضية األديان وأصول العمران قواعد وتكون ألمة أو لطائفة التجديد عناصر من

 029صـ ".  املادية أو الروحية
 036صـ ". األمم ال تقوم وال حتفظ وجودها إال برسوخ األخالق الفاضلة يف نفوس أفرادها "  -20
 ميرتي ال الذي الديين اإلصالح عناصر أكرب ان وقيمته العلمي اإلصالح خطر على دلياًل  ويكفينا"  22

 066صـ ". علماء  تسّمى أشياء ومن علًما يسّمى شيء من قّوته يستمدّ  عاقل لزومه يف
 وأين: هلم فيقولون بباطلهم إليهم يلقون حينما ِبرِيِقِهم   وأغصوهم حجرًا املبطلني ألقموا وكم"  -23

 069".  بزمامه األمة وقادت التسليم ألفت نفوس على كلمة من أثقلها وما ؟ الدليل
إن خروج قيادة األمة اإلسالمية من أيدي العلماء هو أكرب األسباب فيما وصلت إليه من "  -26

 050صـ ". احنطاط 
 يا فأوصيكم. ثلثاه أو العلم نصف واملطالعة املطالعة, عن كسول املتعّلم شبابنا إن أقول احلقّ "  -25

 يف يضيع أن الوقت على حرصا بانتظام مطالعتكم ول َتُكن عليها, واإلكباب املطالعة بإدمان اخلري شباب
 056صـ ".  الكمال سبل إحدى فهذه الكمال تريدون كنتم وإذا,  طائل غري
 نتلوها, اليت الشالء التالوة هذه يف وال حنفظه, الذي اجلاف احلفظ هذا يف ليس القرآن سر "  -24

 من به واالستشفاء مكسبة, اختاذه وال األموات, على تالوته لتحقيقها أنزل اليت املقاصد من وليس
 .اجلسمانية األمراض

 ِإلَي كَ  أَنـ زَل َناهُ  ِكَتاب  } آياته ومن. بأخالقه والتخلق اتباعه ويف وفهمه, تدبره يف السر كل السر وإمنا
بَـُّروا ُمَباَرك   َل َبابِ  أُوُلو َولَِيَتذَكَّرَ  آيَاتِهِ  لَِيدَّ  041صـ ".  {األ 

 ويصل ويؤلفها األرواح جيمع الذي وإمنا األلسنة, جتمع اللغات وان األبدان, جتمع األوطان إن"  -24
 الدين يف التمسوها ولكن الضيقة اآلفاق يف الوحدة تلتمسوا فال الدين, هو فيعرفها القلوب نكرات بني

 043صـ ".  أوفر والقوى كثري, والعديد أمجع, والدار أوسع, األفق جتدوا القرآن من والتمسوها
 اجلامدين الدين علماء جمانية املتعلمني الشبان نفوس يف لإلحلاد نتمك اليت األسباب من نإو "  -28
 السيئة العادة وهبذه اآلن, إىل العلماء من الصنف هذا هبا يتسم يزال ما عادة وهي منهم, ونفورهم هلم

 095صـ ".  للشدة وعدهتا للمستقبل ذخرها هم أبنائها من طائفة األمة على يضيعون كادوا



 النقائص يف وتنغمس الكسب عن وتتناعس الفضائل عن تتقاعس أهنا األمم يف هللا سنة وإن"  -29
 النقائص بتلك بّصرها خريًا هبا هللا أراد فإذا. وأسباهبا النقائص تلك قوة تقتضيه الذي احلد إىل فتتدهور
 متنافسني أو متعاونني الكمال بأسباب أفرادها فيأخذ دواعيه نفوسها يف وأيقظ الكمال, مبعىن وأشعرها

 212صـ ".  مراتبه أقصى إىل يصلوا حىت
 هذه يف صدقنا دليل بل هلم, أخّوتنا دليل هو عليهم إنكارنا أن لعلموا خصومنا أنصف ولو"  -31

 201صـ ". الدين  أنكره ما عليهم أنكرنا ملا الدين يف إخواننا يكونوا مل فلو األخّوة,
 226صـ ". ح يف نفس العامِل ُحسن اختيار الكتب أول عوامل اإلصال"  -30
 األعمال وتوزيع اختّلت, أو ضاعت فرد إىل وكلت إذا الكبرية أو العظيمة األعمال إن"  -32

 256صـ ". واالختالل  الضياع وعدم واإلجناز للسرعة أدعى معينني أفراد على -باملسؤولية مقرونة -
 242صـ ". ال يضرينا إن كّنا أول الناس اعتقادا للحقيقة وآخرهم قوال يف بياهنا "  -33
 245صـ ". هذا شأن احلق والباطل مهما اصطرعا فال تكون قوة الباطل إال مزيدا يف قوة احلق "  -36
 هلممنا شحًذا اإلصالح سبيل يف تصيبنا اليت املصائب يف ان شواهده تتجّدد يقني على نزل ومل"  -35

صــ ".  أعدائها من وموقفنا األمة من موقعنا إىل عّنا للغافلني وإلفاتًا ألقدامنا, وتثبيًتا لعزائمنا, وإرهافًا
244 

 283صـ ". ق اليت ُأخذت اغتصاباً ال ُتسرتجع إال غالبا احلقو "  -34
 285صـ ". والنفوس تؤخذ باالحتذاء واحملاكاة أكثر مما تؤخذ باجلبلة والطبع "  -34
 308صـ ". إحياء القرآن على الطريقة السلفية إحياء لألمة اليت تدين به "  -38
 والضياع اإلمهال من يعروها ما يعروها اليت هي واالتباع, التدبر من علينا القرآن حقوق إن"   -39

 الكتاب آيات من مواقعها على والداللة دائًما هبا والتذكري هلا التنبيه جيب اليت فهي. والغفلة والتفريط
 يف اجلمل وأظهر معناها يف اآليات أصرح هبا للتذكري خيتار أن القرآين العامل على جيب اليت وهي العزيز,
 320صـ ".  الناس ألذهان األلفاظ وأقرب عليها الداللة

 هذا يف منهم القرآن عن أبعد فيه هم عصر الطويل تارخيهم يف املسلمني على ميض مل إنه"  -61
 وإنه الوقت, هذا مثل امليثاق واستغلظ العهدة فيه عظمت وقت احلق إىل الدعاة على ميض ومل العصر,

 322صـ ".  القرآن إىل بالدعوة إال امليثاق هذا من حتلل وال العهدة هذه من هلم خمرج ال
 



وِ  من ضرب االتباع إن. إجيازه بفنون وإعجازه وبّيناته القرآن بيان من للعجب ويا"  -60  الغري أثر قـَف 
. شرًا أو كانت خريًا النتيجة يف باملشاركة اطمئنان مع للهوى تبًعا اهلوى وجعل له واالنقياد خطاه وترسم

 يدفع القرآن فتجد الذاتيات, يف والذايت الفكريات يف الفكري االستقالل ينايف أنه اهلجنة من معناه ويف
 قبل الفطرية وظائفها يف والباطنة الظاهرة احلواس واستعمال بالتدبر فيأمرك العارضة اهلجنة هذه أثر عنك

 فإمنا باالتباع أمرك إذا مث ورمحة, وخري َحقّ  فيه فيما تتبع إمنا أنك إىل تطمئن حىت باالتباع, يأمرك أن
 األمر وبعد. عليك األهواء غلبة فيه خياف أو متييزه عليك يصعب أو إدراكه فكرك على يتعاىل فيما ذاك

 خطوات اتباع وعن يعلمون, ال الذين أهواء اتباع وعن احلق, سبيل عن املضلّ  اهلوى اتباع عن ينهى
 وإيضاًحا اإلجيايب للمعىن توكيًدا املتفرقة, السبل اتباع وعن هللا, دون من أولياء اتباع وعن الشيطان,

 323صـ ".  يتبع أن جيب الذي للحق
 326صـ ". ماذا يغين اللسان اخلصيب إذا كان يصدر عن فكر جديب ؟ "  -62
فعدم التدبر أفقدنا , تدبر القرآن واتباعه مها فرق ما بني أول األمة وآخرها وإنه لفرق هائل "  -63

 324صـ ". وعدم االتباع أفقدنا العمل , العلم 
 362صـ ". ذي يفهم كتابا يف الفقه الفقيه احلقيقي هو الذي يفهم الفقه ال ال"  -66
 344صـ ". تريب ملكة البيان كما تريب ملكة الربهان , كتب ابن تيمية وابن القيم والشوكاين "  -65
ما يظهر يف ونرّد إليه كل , ما زلنا ننعى على علمائنا وأدبائنا هذا الكسل املزري عن القراءة " -64

 344صـ ". هم من ضعف ونقص إنتاج
 هي البائدة األمم آثار على والوقوف األرض يف السري على القرآن يعّلقها اليت الكربى الفائدة إن"  -64

 جاء وإذا العدل, فيقيم املدنيات سوس هو الظلم أن املعترب ليعلم الظاملني وعقىب الظاملني حبال االعتبار
 هي وهذه سراجها, والعلم سياجها العدل وكان املدنية, قامت العمران جاء وإذا العمران, جاء العدل
 344صـ ".  اإلسالم مدنية

, إن كثريا من العلوم اليت بُنيت عليها احلضارة الغربية مل تصلها إال على طريق اللغة العربية "  -68
 344صـ ". بإمجاع الباحثني منا ومنهم 

 الكامل, واألدب , احملض التنزيه يف املظاهر تلك أشرف هي علينا هللا قصها اليت إبراهيم أدعية"  -69
د  داع كل حيتذيه أن جيب الذي األسلوب وهي  395صـ ". موحِّ



 من تُغرّي  وال ظواهرها, من إال نياًل  الكرمية النفوس من تنال ال الزمان وأحداث الدهر صروف"  -51
 الثابتة والعقائد الراسخة املبادئ مكامن إىل متتد أن من أعجز وأهنا أعراضها, من شيًئا األصيلة األعراق

 601صـ ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :اجمللد الثاين * 
 

 احلسّ  دقة جاءهتم ومنها الصحيح هو هذا لكان احلواس ملكة مسّيناها ولو التأّمل, ملكة "  -50
 62صـ ". ر التصوي وصدق الشعور ولطافة

 64صـ ". ما رأيت أصلح ملعديت من اجلميع بني السمك واللنب "  -52
 51صـ ". من أحّب شيئا حنله ما شاء من الكماالت "  -53
 001صـ ". البطل هو الذي يتعب ليسرتيح غريه "  -56
 الربامج على للرجولة الصغار تربية يف اعتمادكم كل جتعلوا أن املعّلمني أبنائي يا باهلل أعيذكم"  -55

ا تبين ال اآللية النظم فإن. والكتب
ً
 إىل ترشد وأعالم ضوابط هي وإمنا حياة, جتّدد وال أّمة تكون وال عامل

 إىل الوصول يف احلقيقية العمدة أما. سويّ  هنج وعلى قاصد طريق من إليها الوصول على وتعني الغاية,
 قومية طاهرة أخالق من الناشئني تالميذكم نفوس على نفوسكم من يفيض ما فهي الرتبية من الغاية

 وتسديد, إصابة من أفكارهم ويف وعزم, قوة من أرواحهم يف تبّثونه وما منكم, ويقتبسوهنا فيها حيتذونكم
. غناء الربامج فيه تغين ال مما هذا وكل. وإبانة إفصاح من ألسنتهم ويف. وتقومي إصالح من نزعاهتم ويف
 000صـ ".  هذا خالف الواقع ولكن مربـًّيا, عامل كل لكان الرتبية يف تكفي الربامج كانت ولو
 إليهم, حيسن من إىل ومييلون هلم, يتحبب من حيّبون أهنم لألطفال الالزمة الطباع من إن"  -54

 أن أراد إذا املخلص, احلاذق املريّب  فواجب. والبشر بالبشاشة ويقابلهم بالرفق, يعاملهم مبن ويأنسون
 وامتثال طاعته على حيملهم وأن كلفة, بأيسر نزعاهتم يصلح وأن طريق, أقرب من نفوسهم إىل يصل

 002صـ ". إليهم  يتحبب أن هو وسيلة, بأسهل أمره
 أعظم, أو ألبويه كحّبه معّلمه أحبّ  إذا إال القراءة يف ينجح وال الرتبية يف يفلح ال الصغري وإن "  -54

 003صـ ".  أشدّ  أو أبويه لبيت كحّبه املدرسة وأحبّ 
 يستطيع وال...  فاضاًل  هو كان إذا إال الفضائل على تالميذه يريّب  أن يستطيع ال املعلم إن"  -58

صـ ".  بالتلقني منه يأخذون مما أكثر بالقدوة منه يأخذون ألهنم صاحلًا, هو كان إذا إال إصالحهم
003 

 أّدت   والفسولة اخلََور من خصااًل  فيهم َغَرسَ  القرآن وهدي القرآن روح عن املسلمني بـُع دَ  إن "  -59
 تزول ال النفوس من متكنت   اليت اخلصال هذه وإن تشكون, منه ما إىل هبم وانتهت   ترون ما إىل هبم



 إخراًجا, اخلمول حبس من خترجها املصائب, من وقارعة األحداث من بصاّخة إاّل  املميتة جراثيمها
 021صـ ".  إزعاًجا العمل ميدان إىل وتزعجها

 ووقفتم القائل موقف بينكم وقفت وما احلقيقة, يرضي أن فحسبه أقواًما يغضب احلق كان ذاإو "  -41
 نؤثر ال وان للضمري الضمري من اخلطاب يكون أن عهًدا علينا احلق أخذ وقد إاّل  املستمعني موقف يف

 025صـ ".  امسها يف الفضيلة خنون ال وان املكذوب, الثناء نتقارض ال وان العقول على العواطف
َهّذب الرجل هو فاملثقف"  -40

ُ
 األشياء, على احلكم يف الفكر املستقل العقل اجملوهر الفكر املستنري امل

 العامل شؤون من ميكن ما على املطلع التخريف, أسس على ال املنطق قواعد على تفكريه يف اجلاري
 025صـ ".  عصره معارف من جبانب امللم وتارخيه,

 واالستنتاج التفكري وسالمة لألشياء, والتقدير اإلدراك وصحة الرتبية حسن هو الثقافة أساس"  -42
 كثرة قبل الفاضلة االخالق اعتبار إىل كذلك ويرمي الناس, معاملة يف السلوك واستقامة العقلي

 024صـ ". املعلومات 
 ال إذ ذاته, حدّ  يف واحد كل شيء, كل قبل أنفسهم إصالح املثقفني على واجب أول إن"  -43

 يصلحوا حىت التثقيفية مؤهالهتم واستكمال العلمية نقائصهم إكمال مث نفسه, يصلح مل من غريه يصلح
 028صـ ".  غريهم لتثقيف

حدودا فارقة يف الشعائر اليت وضعها اخلالق , ال جتعلوا يف احلدود اإلقليمية اليت وضعها املخلوق "  -46
 042صـ ". 
 ومهّة قوي, استعداد: املنزلة تلك إىل بالعلم رفعته إال علم طالب يف اجتمعت ما أشياء أربعة "  -45

 -األخرية وهذه. التبتل حدّ  إىل يصل واجلسمية الفكرية الشواغل عن وانقطاع كبرية, ونفس بعيدة,
 085صـ ".  القصيد بيت هي -لعمري

 يصحبه إليه وانقطاع. ملتاعبه وحتّمل بضرورته إميان يصحبه العلم على إقبال: أمران الطلبة وعلى"  -44
 هذه على الطلبة من يكن مل فمن. احلرية ورائد الوطنية وأساس احلياة نور وأنه بشرفه جازم اعتقاد

 098صـ ".  هناره الغرور ويف ليله األماين يف وليقطع داره, فليلزم الصفات
 213صـ ". العني البصرية ال ُتدرك إال بنفاد البصرية "  -44
صـ ". إن أبعد الناس عن الفالح والنجاح من يبين األمور الشريفة على االعتبارات السخيفة "  -48
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صـ ". رة جملس فضال عن حكومة ال حتسن بالطبع إدا, األمة اليت ال حتسن إدارة مجعية صغرية "  -49
235 

 235صـ ". سبيل ممهد إىل حترير األبدان من االستعباد , إن حترير العقول من األوهام "  -41
 عليه, ال له حجة كان إال احلق أمام الباطل وقف ما والباطل, احلق يف هللا سنن إحدى وهذه"  -40
 هللا خذالن ويف حجة, أصحابه خَتَاُذل ويف حجة, الباطل هتافت ففي حجة, يف مطوية حجًجا كان بل
 264صـ ".  احلجج حجة العاقبة يف هلم

 أحسن فمن للفهم, تابع والتفهيم ومواعظه وآدابه وحكمه وأحكامه ملعانيه تفهيم القرآن تفسري"  -42
 ألوف فيه وأملى اجمللدات فيه كتب وإن تفهيمه حيسن مل فهمه حيسن مل ومن تفهيمه, أحسن فهمه

 251صـ ".  اجملالس
 العريب, البيان أسرار يف التعمق على -النري والذهن الصافية القرحية بعد -يتوقف القرآن وفهم "  -43

 الواسع واالطالع والعمل, بالقول ألغراضه الشارحة القرآن, ملقاصد املبينة احملمدية السنة لروح والتفقه
 تنتجه ما ودراسة الكائنات يف هللا سنن يف التأمل على مث الفاضلة, الثالثة القرون علماء فهوم على

 251صـ ".  وعجائبها السنن لتلك كشف من االختبارية العلوم
هو اجلانب , وإطاعة أوامر هللا , وعلو اهلمة , من زكاء النفس , إن القيم املعنوية يف الرجال "  -46

 298صـ ". املعترب يف حياة الرجال 
 بقوة يقودوها ومل النافعة, امليادين مجيع يف اإلسالمية األمم خيدموا مل فإذا أئمة, الدين علماء إن"  -45

 وسعادة احلياتني شرف إىل يوّجهوها ومل واملصلحة, اخلري نواحي يف يصرفوها ومل الصاحلة, املقاصد يف
 هلذه معىن فال استقبلوها, اليت الوجهة تستقبل ومل وّجهوها, حيث إىل األمة تتوجه مل وإذا الدارين,
 318صـ ".  اإلمامة

 318صـ ". األصيلة  وظيفتهم هي لألمة الدين علماء قيادة أن"  -44
 هو الذي الضمري وارضاء هللا, إرضاء وهو مضمون, أحدمها بنجاحني, ليبوء املخلص العامل إن"  -44
 304صـ ".  املؤمن نفس يف هللا وازع
 والنهضات املشرتكة كاآلالم احلياة يف السامية غاياهتا إىل الشعوب وسوق األمم يبين شيء ال "  -48

 333صـ ".  باألخطار احملفوفة



 وحيمله الِبدَع, عن صاحبه يدع الذي فهو - وسلم عليه هللا صلى - حملّمد الصحيح احلبّ  "  -49
 غري ِمن ودينه, شريعته عن ويذودون سننه, فُيحيون حيّبونه, السلف كان كما الصحيح, االقتداء على

صـ ".  جتده فال منها القليل إىل العامة املصاحل تفتقر اليت الطائلة األموال فيها ويُنفقوا املوالد له يقيموا أن
360 

 والرتدد, الشك شوائب من عقائدهم صفت أن بعد إاّل  بالعظائم العظام الرجال هنض وما" -81
 366صـ ".  النافع العمل على عزائمهم وصحت

 التوبة هلا تكتب ال ويبليها, يفنيها فيما املاليني ألوف تنفق -زالت وما -كانت أمة إن "  -80
 359صـ ".  ويعليها يبنيها فيما أمثاهلا أنفقت إذا إاّل  والتكفري

 احنالل من املسلمني أصاب ما بعض أصاهبا مث به, وظهرت هبا ظهر دين ذات أمة أن ولو"  -82
 ولكّنه شيء, فيه آثارها من وال فيها آثاره من يبق ومل به َلكفرت   أو دينها لَنسيت   وحمن وباليا وتفكك

 345صـ ".  النفوس على اإلسالم سلطان ولكنه اإلسالم,
 الرشد, يستلهمها القرآن حقائق إىل فريجع به ما يغرّي  حىت والسيادة العزة إىل املسلم يعود ال"  -83

 هتديه بقوة, دينه فيأخذ األخالق, ومتانة الصواب وإصابة الرأي وتسديد العزمية, تشديد منها ويستمد
 385صـ ".  بأسباهبا السعادة أخذ إىل ذلك كل ويقوده بقوة, دنياه يأخذ أن إىل

 اخلالص اإلرشاد إىل حاجة ويف العامر, واجلديد النافع, القدمي قراءة إىل حاجة يف شبابنا أن على"  -86
 أوقاهتم ألن يُقرأ ال وما يُقرأ ما هلم نبنّي  وأن القراءة, تنظيم إىل نرشدهم أن علينا حقهم ومن إليهما؟

 394صـ ".  ... معدودة درامههم...  وألن حمدودة,
 هذه إاّل  ومعنوية حسية فيها العظيمة األعمال بناء عطل وما واحلكومات, اجلمعيات أضر فما"  -85

صـ ".  إمتامها إليه يوكل من غري والتخطيطات الربامج هلا ويضع األعمال يبدأ أن وهي السيئة, السنة
629 

صـ ". يعمل هلا غريها ما يضرها ويشقيها , األمة اليت ال تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها "  -84
631 

صـ ". األجيال باألجيال  أوثق ما يربط ومن, من دالئل الكمال , االعرتاف بفضل الرجل "  -84
635 

 653صـ ". البانون حلياهتم وحياة أمتهم على العلم , خرية شباب األمة هم املتعلمون املثقفون "  -88



 ( :عيون البصائر : ) اجمللد الثالث * 
 

 60صـ ". مع كل فرعون من الطغاة املستبدين موسى من احلماة املقاومني "  -89
 63". سان أقبح من بيع اجلندي لسالحه إن بيع القلم والل"  -91
 حيسن وقت يف خمتارًا, العاقل يسكتَ  وألن   اإلنطاق, تستطيع ال اإلسكاتَ  تستطيع اليت القوةَ "  -90

 63صـ ".  فيه الكالم حيسن ال وقت يف خمتارًا ينطق أن من خري فيه, السكوت
صـ ".  عبًدا عقاًل  حيمل بَدن   يتحّرر أن وحمال له, وأص ل   األبدان, لتحرير ألساس   العقول حترير إن" -92
54 
 االحنطاط من السحيقة اهلّوة هذه يف سقطت ما اإلسالمية, األمم من كغريها اجلزائرية, األمة إن"  -93
 قوة من وشعبة الوحي, شعلة من قبس هي اليت القيادة تلك الدين, يف الرشيدة القيادة فقدت حني إال

 54صـ ".  النبّوة
 59صـ ". جعل يقظتها على أيدي أعدائها , إذا أراد هللا بأمة خريا "  -96
 العاقبة بأن ندين قوم ولكننا غلبتنا؛ القوة إىل حاكمتنا وإذا غلبناك, احلق إىل حاكمناك إذا إننا"  -95

 43صـ ".  للقوة ال للحق
 أو غفلتهم من آتًيا كله العريب الشرق هذا يف األحزاب أعمال من النتائج ضعف نعدّ  إننا" -94

 ورَأيًا وقوةً  أمةً  تصبحَ  حىت مقّوماهتا, وتصحيح اجلماهري لرتبية إمهاهلم ومن األصول, هذه عن تغافلهم
 قبل اخلصم لفظ وعلى استحقاقه, اعتقاد قبل احلق لفظ على إياها ترويضهم ومن احلق؛ شاء وما عامًّا

 البواطن, سرب   قبل بالظواهر اغرتارهم ومن احليطة؛ أخذ قبل العدو لفظ وعلى احلجة, إحضار
 45صـ ".  األفعال تشهد أن قبل وباألقوال اجلوهريات, وزن قبل وبالسطحيات

 األمم نرى لذلك مساقطها, وينتجع اإلهلية, الفطرة مواقع يتتبع -انتشاره ألول -اإلسالم وكان"  -94
 48صـ ".  ومساحتها بالفطرة العهد القريبة األمم هي له فأخلصت به دانت اليت
 88صـ ". لوظائف بالرجال ال ا, دأب االستعمار فينا أن يُعّمر الرجال بالوظائف "  -98
 032صـ ". إن بعض الُقضاة أعوان للقضاء على القضاء ... حقيقة "  -99



 وال اإلهلي, الوحي على املستند اإلسالمي التشريع مفاخر من تعدّ  وتوابعه النكاح أحكام إن"  -011
 وبىن فيها القول وفضل األحكام هبذه اعتىن -أستثين وال -الوضعية أو السماوية األديان من دين يوجد

 033صـ ".  اإلسالم دين إال حتتمل, ال وما حتتمل وما الفطرة على أصوهلا
 على فتبقيه منهم الواحد إىل تعمد منا, الرجال ببعض احلكومة هذه تصنع ملا وواعجًبا "  -010

 069صـ ".  شحنته من تفرغه ولكنها سحنته,
 إقرار وأن هللا, على حجة يكون ال املنكر على األوائل سكوت أن -هللا علمكم -اعلموا"  -012

 أمته على القائمة البينة ولرسوله عباده, على البالغة احلجة هلل بل دينه, على حجة يكون ال له األواخر
 052صـ ". 

 مجيًعا تواطؤهم وإن حقًّا, يصريه ال الدين يف الباطل على كلهم األرض علماء سكوت إن"  -013
 053صـ ".  معروفًا يصريه ال فيه منكر على

 سنة وعصارة القرآن, وروح الدين, لباب وهو القاصرة, املدارك إليه تصل ال فقًها الفقه يف إن"  -016
 ورثه الذي وهو ومتاركه؛ ومآخذه وأحواله وأقواله أعماله تفسري وهو ؛- وسلم عليه هللا صلى - حممد

 الذي وهو به؛ والعمل وتطبيقه بفهمه املسلمون يسعد الذي وهو الدين؛ يوم إىل وأتباعهم أصحابه عنه
 عقائدها, به ونصّحح به, فتحيا األّمة هذ يف حنييه أن نريد الذي وهو واآلخرة, الدنيا عز هلم جيلب
 أثر هي األعمال أن كما العقائد, أثر هي العبادات فإن وأعماهلا, عباداهتا فتصحّ  فهومها, به ونقّوم

 090صـ ".  فاسد فهو الفاسد على يبىن وما صحيًحا, يكون الصحيح على منها يبىن وما اإلرادات,
 وضعًفا, قّوة األوىل على تنبين منهما الثانية وإن عملية, وحياة علمية, حياة: قسمان احلياة إن " -015

 يف أقوياء تكونون وال العلم, يف أقوياء كنتم إذا إال العمل يف أقوياء تكونون ال وإنكم وعقًما, وإنتاًجا
 السهاد, مهره ملن إال القياد يعطي ال العلم إن كله, الوقتَ  عليه ووقفتم له, انقطعتم إذا إال العلم

 213صـ ".  االجتهاد أعّنة إليه وصَرف
 األمساء إىل يعمد. وحده نسيج فيها هو طريقةً  واألديان العقائد إفساد يف لالستعمار إن"  -014

 يف الوضع مجيلة العني, رأي يف الذات قائمة جتعلها ألوانًا عليها فيسبغ الظواهر وإىل ويثبتها, فيبقيها
 املنّوم بوسائل واملعاين احلقائق إىل يعمد مث اليد, ملس يف السطحية باملقّومات حمتفظة الذوق, حكم

 مث صلبة, وقشرةً  مجياًل, ظاهرًا رأيت رأيتها إن...  ؟ املؤوفة اجلوزة رأيت هل ,ويغرّيها فيمسخها والساحر



 تشرتى, جوزة -ذلك مع -وهي املتسّرب, املاء فعل مما سواًدا أو الدود, أسأر مما خنالة فتجد تكسرُها
 092صـ . " منا الدين رجال يف االستعمار شأن وذلك,  للضيف تكرمةً  وتُقّدم الثمن, فيها ويُدفع
 وال البدين, النشاط به تستعيدون ما مبقدار إال األزقة ذرع يف أوقاتكم من الفاضل تقطعوا ال"  -014

 به تطلعون ما بقدر إال اجلرائد قراءة يف وال والركود, امللل به تدفعون ما بقدر إال املقاهي يف اجللوس يف
 213صـ ". التاريخ جماري به وتصلون الكربى, احلوادث على

صـ ".  املمّحصة االستقرائية التجربة على منها بين ما واإلمثار والنفع التمام إىل األعمال أقربُ "  -018
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. العلمية احلقائق يدرس كما وليدرسها الكتاب يقرأ كما فليقرأها األمّ  هذه خيدم أن أراد من"  -019

 أليّ  تصّدى فإن له؛ والتمام النجاح وضمن فيه, اخلطأ وأمن العمل, له استقام ذلك له استقام فإذا
 219صـ ".  الفشل حظه كان استعدادها بدرجة معرفة وال الجتاهها درس غري من األّمة ميسّ  عمل

 الزمان, إحلاح من دواعيها وقويت األمم, يف أسباهبا استحكمت إذا النهضات شأن ومن"  -001
 يرى استبصار, نظرة هنضتنا إىل الناظر أن غري. واملسّببات األسباب يف متساوقةً  تظهر أن الضرورة, وحفز

 آخر إقبال يقابله ال العلم على أّمتنا من نشاهده الذي اإلقبال هذا فإن جوانبها؛ بعض يف نشوزًا فيها
صـ ". ورهق ضيق من العلمية مشاريعنا تعانيه ما يف العلل علة هي وهذه به؛ ويقوم يكافئه البذل على

205 
 فهو األربعةَ  هذه عدا وما والقوة, واجلمال واملنفعة للخري بالبناء وتتعاىل تتفاضل إمنا واألمم"  -000
 241صـ ".  العقالء قصد يف يدخل ال عابث, فضولُ 
 إذا األيام وعلى الساعات, على غرينا حتاسب إذا الدقائق, على نتحاسب أن احلزم ومن"  -002

 242صـ ".  األعوام على غرينا حتاسب
 ما أكثر خاب وإمنا العلم, يف نقص من احلياة يف خيبته يف يؤتَ  مل منه أنتم الذي اجليل هذا"  -003
 246".  اإلخفاق كان ومنها اخليبة, كانت فمنها األخالق, يف نقص من خاب
 يناهلا وال عنها, تغفلون اليت الدقائق هذه مثل إىل طَُلَعة احلس, مرهف الصغري الناشئ"  -006

 حسنتم وإذا صادقني, فكونوا الصدق, له زينتم فإذا والكماالت, للمعايب اإلدراك قويّ  وإنه اهتمامكم,
 246صـ". الصابرين  من فكونوا الصرب, له



 فهو نفوسكم يف منقوًشا يكون أن غري من تالمذتكم نفوس يف تنقشونه نقش كل أن اعلموا"  -005
 -حمالة ال -فهو أرواحكم يف متغلغاًل  يكون أن قبل من أرواحهم على تنفضونه صبغ كل وأن زائل,
 246صـ ".  باطل فهو الصدق غري الستنزاهلم تنفثونه سحر كل وأن حائل, ناصل
".  نفع األرض وال مجع, الزالل فال هدرًا, وفرّقه كدرًا, املاء مجع كامليزاب, األحزاب, هذه إنّ "  -004

 245صـ 
 وكيف مواهبه, يصّرف كيف عرف إذا املتعلم, قبل للمعلم العلم طرق إلحدى التعليم إن"  -004

 باب؛ إىل منه باب من خيرج وكيف قضية, إىل العلم من قضية من ينفذ وكيف يستفيد, وكيف يستزيد
 248صـ ".  العلم إىل التعليم باب من تدخلون كيف فاعرفوا
 يف أمتكم فإن الفاضلة, األخالق من حظكم وفر إذا العلم من حظكم ضعف يضريكم ال"  -008
 ما ألهنا العلم, إىل حاجتها من وأو كد أشد الفضائل إىل حاجتها إن والفضائل؛ األخالق إىل حاجة

 248".  األخالق يف نقص من ولكن العلم, يف نقص من الشنيعة السقطة هذه سقطت
 مثل علماءنا صري الذي هو القواعد على العكوف فإن بالقواعد, كلها أوقاهتم تعمروا وال"  -009

 242صـ ". البناء ؟  يتمّ  فمىت القواعد يف األعمار أنفقت وإذا أساس, القواعد وإمنا ,"القواعد"
 نوازعه وضبط ومشاربه, أفكاره يف اجلديد النشء توحيدُ  هي الرتبية من الغايات وغاية"  -021

 جمتمعه, فيه وضعه الذي الضّيق الفكري املضطَرب ذلك من ونقله احلياة, إىل نظراته وتصحيحُ  املضطربة,
 245صـ ".  أساًسا وأصحّ  أفًقا, وأرحب دائرة, منه أوسعَ  مضطَرب إىل

إن األّمة الرشيدة هي اليت حترس شّباهنا يف طور الشباب من اآلفات اليت تصاحب هذا الطور, "  -020
فتحافظ على أفكارهم أن تزيغ, ألن هذا الطور طور له ما بعده من زيغ أو استقامة, وحتافظ على 

ت, فتنشأ عليها, ويعسر أو أهوائهم أن تتجه اجتاًها غري حممود, وحتافظ على عقوهلم أن تعلق هبا اخلياال
يتعّذر رجوعهم عنها, وحتافظ على ميوهلم وعواطفهم أن تطغى عليها الغرائز احليوانية, ألن هذا الطور 

 296صـ ". هو طور تنّبهها ويقظتها 
 الناس يف به مؤثرًا يكن مل بقوله, متأثـّرًا يكن مل ومن الناس, ينفع مل صاحبه ينفع مل إذا الوعظ"  -022

 284صـ ". 
 294صـ ". اإلعراض عن الزواج فرار من أعظم مسؤولية يف احلياة "  -023



 إىل مدخله وسهولة اإلسالمي الدين روحانية من مستمدّ  األرواح, على سلطان اإلسالم ولعلماء"  026
 بيان يف املرجع بأهنم لشعورها فيه, تكّلف ال فطريًّا خضوًعا ورغبة, طواعية عن العامة له ختضع: النفوس
 وبأهنم بقائه, على املؤمتنون ُحرّاسه وبأهنم لشرائعه, واملبني حقائقه, عن حقًّا املعرّب  لسانه وبأهنم الدين,

 318صـ ".  النبّوة ملقام احلقيقيون الورثة
 -امللك وإن جهل, -احلكمة حتطه مل إذا -العلم وإن ضعف, -العقل يزهنا مل إذا -القوة إن"  -025

 369صـ ".  احلديد من الباطل سالح يفلّ  احلرير, من احلق سالح وإن زائل, -العدل حيمه مل إذا
". يفعل ؟  مل عما ُيسأل حمكوم وبني , يفعل عّما يسأل ال حاكم بني جمااًل  العدل جيد كيف"  -024

 342صـ 
 يذوده حسيب وال مينعه, رقيب وال يزعه, قانون وال يردعه, ضمري له يكن مل إذا احلاكم إن"  -024

 ضياع يده على فكان والعنصرية, احملاباة إىل فدفعته الدنيا, اإلنسانية الغرائز إىل رجع ويدفعه, الظلم عن
 االستعمار, سريرة هي وتلك أمم, من الظلم أهلك وكم ثانًيا, إليها يستند اليت قّوته وضياع أواًل, العدل
 345صـ ".  {الظَّاِلُمونَ  يـَع َملُ  َعمَّا َغاِفاًل  اّللََّ  حَت َسنَبَّ  َواَل } هبا, هللا يأخذه اليت جريرته هي وتلك
 388صـ ". ومرارة حتّليها سعة الصدر , إن لكلمة احلق ثقال خيففه اإلنصاف "  -028
 البخل مرضى فيه يستشفي دائه, دواءَ  مريض كلّ  فيه جيد زماين" مستشفى" ورمضان"  -029

صـ  ". والكفاية بالشبع واخلصاصة اجلوع ومرضى والعطش, باجلوع والنعيم الِبطنة ومرضى باإلحسان,
644 
 قبيح, وكالمها منكر, كالمها خلقتهم, بتشويه األحياء كظلم داللتها بتغيري الكلمات ظلم إن"  -031

".  للسامعني وتضليل للتاريخ, وتغليط احلقيقة, على تزوير بأنه القبح على يزيد الظلم من النوع هذا وإن
 514صـ 

 
 

 باملصدر التسمية ومنها النظر؛ يف قريبةً  كانت وإن األثر, عميقة لطائف العرب لغة يف"  -030
 احلسّ  به ويغاَلط حسرى, األذهان فيه تقف سحيق, املبالغة من فجّ  إىل بذلك يذهبون به؛ والوصف

 وغلبت الصفة عليه أحّلت ما لكثرة املوصوف كأن بذاهتا؛ قائمةً  الصفة وبقاء املوصوف ذوبان فيتخّيل
 539صـ ". إياها  هو أو هي هو أصبح



 ال كانوا لذلك. الرجولة على عنوانًا والكنية للطفولة, مسة االسم جيعلون أهنم العرب سنن من"  -032
 هبم, احلياة لتاريخ الطبيعي االمتداد ألهنا وبنات, بنني من األرحام ومثرات األصالب بنتاج إال يكتنون

 بني املهلهلة واأللقاب الُكىن هذه راجت وما لعبيدهم, إال الرخوة واأللقاب الُكىن هبذه يرضون وال
 الطباع, يف والتأّنث الشمائل, يف التخّنث فيهم فراج جملتمعهم, الشاّدة العرى تراخت يوم إال املسلمني
 هبا يتمّجد اليت األعمال فأضاعوا أنفسهم املسلمون نِسي ويوم الدين؛ يف والنفاق العزائم, يف واالرختاء
 األمساء يف فالتَمسوها احلقيقية العظمة وفاتتهم األطفال, هبا يتلّهى اليت بالسفاسف وأخذوا الرجال,
 560صـ ".  واأللقاب والُكىن
 يدور التشّوف ذلك ألن إليها, الوصول قبل الوظيفة إىل التشّوف شعلتها أطفأوكم من عبقرية "  -033

 العلم آفاق على منها ُيشرف اليت الواسعة الدائرة يف ال إليها, توّصل اليت الضّيقة الدائرة يف بصاحبه
 550صـ ".  العلم على الوظيفة أشام فما وعوامله,

 543صـ ". يوشك أن يشغله الناس عن نفسه , إن من اشتغل بالناس "  -036
 لكتب املتدبرة املتأنية القراءة إدمان اإلدمان, -ّومهاويق الصحيحة األدبية امللكات يريب إمنا"  -035

 والتنّبه ومضارهبا, مواردها ومعرفة واألمثال, واللغات الشعر حفظ من واالستكثار األصيلة, احلرّة األدب
 على واألقالم واأللسنة القرائح ترويض مث وكّتاب, وخطباء شعراء من البلغاء, كالم من استعماهلا ملواقع

 من الفكر وميّدها سداد, على األقالم فتجري القرحية وتنقاد امللكة, تستحكم أن أدىن ذلك احملاذاة؛
 العقد حسن جاء وما العقد, من الآللئ موضع يف اجلمل, يف الكلمات وتوضع بأمداد, املعاين تلك

".  الثِّمان العقود يف اجلمان كفواصل والنكت واألمثال احِلكم تكون مث منثورًا, حسنه من إال منظوًما,
 581صـ 

 احلية معانيهم وتبقى أصله, إىل يرجع الذي الرتايبّ  العنصر إال منهم يندثر فال العظماء ميوت"  -034
 معىن هو وهذا العظمة, معىن هو وهذا ينعش, وعطرًا يهدي, ونورًا جتمع, ورابطة حتّرك, قّوة األرض, يف

 588صـ ".  خلوًدا العظمة كون
 
 
 



 عن بالقصور يشعرون ومجاعاته أفراده أن البشريّ  االجتماع عليها ينطوي اليت الغرائب ومن"  -034
 ومل عظيم, فيهم يوجد مل فإذا بدوهنا, حياة هلم تستقيم ال إليها, مفتقرون أهنم ويشعرون العظمة, مراتب
 ما التمجيد من عليه ويُفيضون عظيًما, أخيلتهم هلم فتصّور األساطري, ساقته املقادير, إليهم تسقه

 فيخلعوهنا فيهم, املتفرّقة الكاملة العظمة معاين إىل يعمدون مث أمسى, مرجًعا ويصريه أعلى, مثاًل  يصّوره
 األقوال يف واالستشهاد بالتمثل أو األعمال, يف واالتصاف بالقدوة استعارة, عنه ليأخذوها إعارة, عليه
 588صـ ". 

 تأيت مث الفطري واالستعداد املوهوب, الطبع على تستند املطبوع, كالشعر احلقيقية والعظمة"  -038
 589صـ ".  وتثبت تتمّكن حىت االستعداد, مع متناسقة للطبع, مساوقة الثانية, الدرجة يف األدوات

 593صـ ". ال نرضى من األخالق إال أن تكون عقائد إننا قوم "  -039
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :اجمللد الرابع * 
 

 خلصائصها الناقل حلياهتا, اجملّدد الدم هم العصور مجيع ويف األمم, مجيع يف الشباب نإ"  -061
 عماية, يف الشباب هتّور يزيغها, ما للخصائص عرض أو يفسده, ما الدم هذا على طرأ فإذا بالوراثة,

 25صـ ".  غريها يف وأدغمها أّمته فمسخ التهّور, هذا يف التطّور, وزعم
 أحّقنا وما القدوة, سوء حيدث وكالمها قبيح كالمها األفعال يف كالتساهل األمساء يف التساهل"  -060
"  شان طال وان شان, قصر إن لكالثوب, االسم وأن بأمسائها, األشياء وتسمية واحرتامه الواقع بالتزام

 53صـ
 التقاليد ربقة من العقول وحّرر الفطرة صراط عن احنرفت اليت النفوس أصلح الذي هو القرآن"  -062

 بالفضائل وزيّنها الصاحلة واألعمال بالعلم النفوس زّكى مث والتعّقل التأّمل ميادين أمامها وفتح السخيفة
 الفرقة جرحته ما بالوحدة وداوى الوثنية, أفسدته ما بالتوحيد أصلح الذي هو والقرآن واآلداب,
 96صـ ". واإلحسان العدل يف الناس بني وسّوى العصبية, واجرتحته

 يقتل احلديد سالح إن. والنار احلديد سالح هو االستعمار به َرمانا سالح أضعف إن"  -063
 وجيردها األرواح يقتل فهو به رمانا الذي الفّتاك السالح أما الشهادة, مقام إىل األرواح فينقل األجسام

 اليت احلقيقية الصليبية به يغطي رماًدا اختذها اليت وعلومه حضارته هو السالح هذا السعادة, أسباب من
 015صـ ".  كلها القرون هذه يف نارها تنطفئ مل

 وأوثق تبعة, وأثقل أفًقا, وأرحب منزلة, وأمسى قدرًا, أشرف" وظيفة" اإلسالم يف توجد ال " -066
 019صـ ".  !الديين العامل وظيفة من هللا, عند أجرًا وأعظم عهًدا,
 وتفسريمها والسّنة الكتاب وسالحه النفوس, ميدانه قائد اإلسالم, يف الديين مبفهومه فالعامل,"  -065

 019صـ ". أصحابه  وفعل - وسلم عليه هللا صلى - النيب فعل من العملي
 فال والنهي األمر نقطة يف بنفسه يبدأ أن فهي القيادة هذه يف جناحه يف الكربى الوسيلة أما"  -064

 عنه ورسوله هللا هنى مما شيء عن ينهى وال له, فاعل أول يكون حىت ورسوله هللا به أمر مما بشيء يأمر
 019صـ ". له  تارك أول يكون حىت

 002صـ ". يقودون القادة"أهنم كانوا , مجاع أمر العلماء إذ ذاك "  -064



 ارتكبها جرمية وأشنع اإلسالمي, الفكر أصابت نكبة ألعظم االجتهاد باب سدّ  ان ولعمري"  -068
 006صـ ".  املذهبية للنزعات املتعصبون

 األخرية العصور يف الضعفاء العلماء هؤالء املستبّدون األمراء به رمى الذي الكبار الكيد ومن"  -069
 لشهادة له وسعيهم اإلعفاء هلذا العلماء قبول يف وأن الرجال, حلية هي اليت اجلندية من يعفوهنم أهنم

 008صـ ".  الرجولة بفقد أنفسهم على يسّجلوهنا
 الناس, يفهمها كما الصداقة أفهم ال أنين إليها احلياة جتارب يب انـ َتهت   اليت مذاهيب من إن"  -051

 023صـ ".  األوىل اجلبلة يف املسارب خفية عوامل َسبَّبت هُ  فكريًا امتزاًجا أفهمها وإمنا
 ويدخل حرب إىل حرب من خيرج يزال ال النقائص, الكثرية األمة يف اخلصائص القوي والقائد"  -050

 034صـ ".  قتام يف قتام من
 من البشري جانبها إاّل  ندرس فال لإلسالم العملي التفسري هي اليت سريته نتدارس حنن كذلك"  -052
".  اإلسالمية الدولة وبناء ألُّمته, وتربيته وجهاده صربه من امللكي جانبها ال ونومه, ولباسه أكله كيفية

 063صـ 
 له فتبض عصًرا, املواهب يعصر وأخذ عندها وقف املوهبة من حظًا أبنائنا من هللا آتاه َفَمن"  -053
 احملفوظ من منها تتغّذى اليت واملواد إليها, تفتقر اليت باألمداد يرفدها مل ألنه بأشياء, وتشحّ  بشيء

 الصنعة متّدها حىّت  والطبع القرحية فيها تكفي ال األدبية فامللكات املفهوم, واملدروس املهضوم واملقروء
 059صـ ". بأمدادها 

 العرب منثور من اللغة يأخذ أن متني أساس على ملكته يريّب  أن أراد من على جيب"  -056
 منه وموقعها الرتكيب يف وضعها والثانية ومعناها, الكلمة األوىل: فائدتني بذلك فيستفيد ومنظومهم,

 059صـ ".  النفوس من وموقعه
 الكتب من قرأ ما منها عرفتُ  إاّل  نثرية قطعة له قرأتُ  وال ألديب الشعر من قطعة مسعتُ  وما"  -055

 059صـ ". 
 041صـ ".  شيًئا يقرأ مل فكأنه أثر, كتابته يف وال شعره يف هلا يظهر ومل الدنيا كتب قرأ ومن"  -054
 شيًئا اإلنسان أراد وإذا عزميته, صلحت إرادته صلحت فإذا وعزمية إرادة إاّل  اإلنسان وما"  -054
 حالنا هو ما مثل مسيّـرًا أصبح إرادة بال أصبح ومن مبتغاه, نيل إىل به تؤدي إرادته فإن لتحقيقه وسعى

 201صـ ".  اليوم



 222صـ ". النهضات الصادقة تبدأ من األخالق وتنتهي إىل األخالق "  -058
 يرى وال مفيًدا, يكون حىّت  علًما العلم يرى ال الذي اجلديد الصنف هذا من واحد وإنين"  -059
 ويلوحَ  املستقّل, العقل أثر عليه يظهرَ  حىّت  للعلم وسيلةً  الكتاب يرى وال سديًدا, يكون حىّت  رأيًا الرأي
 226صـ ".  احلّية القرحية صبغ عليه وينفض الولود, الفكر ميسم عليه

 شرط وإن باالستطاعة, مشروطة كلتامها احلج, ألداء كالرحلة العلم طلب يف الرحلة إن"  -041
 يف إال تقضى ال العلم ومناسك أيام يف تقضى احلج مناسك ألن ألوكد, العلم طلب يف االستطاعة

 253صـ ".  أعوام
 283صـ ". الرجل البطل يعمل كثريا وال يقول شيئا "  -040
 وهذه ميتة كلمات تلك: األرواح من الفارغة كاألجساد املعاين من الفارغة والكلمات "  -042

 يف معانيها بتحقيق إال صادقة الكلمات تكون وال باألرواح, إال نافعة األجساد كانت وما ميتة, أجساد
 315صـ  ". آثار من تستتبعه وما احلياة معىن مها لأللفاظ واملعاين األجساد, يف واألرواح اخلارج,

 لوصفهم يغضبون وال فيهم, موجودة كانت ولو باملكروهات وصفهم من الناس يغضب ملاذا"  -043
 315صـ ". منهم ؟  مفقودة كانت إذا باحملبوبات

 على تستقيم حىت النفس يف اجلهاد هو فروعه منه تتفرّع الذي وأصله اجلهاد مراتب فأعلى"  -046
 314صـ ".  النفس عن اخلارج اجلهاد أنواع من ذلك بعد ملا وتستعدّ  والفضيلة, احلق صراط
 فأنتم امليدان هذا يف انتصرمت فإذا ورذائلها, وشهواهتا نفوسكم من أنفسكم بتحرير ابدأوا"  -045

 318صـ ".  ميدان كل يف منتصرون
فإن املطبعة قد انتزعت من قلم الورّاق دولته , إذا كان املدفع قد انتزع من سيف البطل صولته  " -044

 326صـ ". 
أ فيما هو فال تنتهي من عمل عظيم إال وتبد, إن األمم اجلادة يف هنضاهتا ال تقف عند حد  -044

 324صـ ". أعظم 
 كما الناس, على ووبااًل  صاحبه على بالء يكون وقد ينفع, ال الصاحلة الرتبية من اجملرد العلم"  -048

 329صـ ".  مّنا مقلديهم ويف أصحاهبا يف الغربية العلوم آثار يف مشهود هو
 يعطي وطعام والفراهة, القوة آكله يعطي فطعام يؤكل, الذي كالطعام يقرأ الذي الكتاب إن"  -049
 346صـ ".  واهلزال الضعف آكله



 :اجمللد اخلامس * 
 

 واإلعجاب الغرور آفة وهي مثلي هبا ُيصاب آفة بشر أصبت حىت الشباب على أشرفت وما"  -041
 وكدت والشعر, األنساب وحفاظ وغريبها اللغة حّفاظ غاية عن تقصر نفسي أرى ال فكنت بالنفس,

صـ ".  اآلفة تلك من شفائي فيها كان الشرق إىل ورحلة كرمي, مرح أديب طبع لوال اآلفة هبذه أهلك
045 
 048صـ ". يقبح باجملاهد أن يذكر للناس ما أصابه يف سبيل هللا من بالء "  -040
 يقرؤه ما ومنها صقيلة, مرآة أمام منه لكأنه حىت نفسه, فيه فيجد القارئ يقرؤه ما الكتب من"  -042

 045صـ ".  مشّوه أو أنقص أو أزيد: آخر, خلق فيه فكأنه ومعامله, حقيقته فيه فتضيع
 من منبعثًا يكون أن جناحه دواعي فمن العامة, املسلمني شؤون بإصالح يتعّلق مبدأ وكل"  -043
 095صـ ".  القرآن من ومنزلتهم النبوة من ملكاهنم العرب أرض
 وفّجرت ذاهًبا ورّدت دارًسا, وبعثت رممًا, أحيت لشاعر, مهسة أو لكاتب خاطرة ولربّ "  -046

 201صـ ".  الصخور صم يف الينابيع
 200صـ ". انية والثقافة البشرية خالل األجيال فاألدب هو خالصة التجارب اإلنس"  -045
 كانت أمثرت إن فالتجربة وجيّرب, ليجّرب املالئمة الفرصة له نرتك أن األديب حق من وإن"  -044
 203صـ ".  احلياة حقائق وتكشف املوهبة, تصقل وخربة دربة فهي وإال جديًدا, فتًحا

 262صـ ". الثورة شجرة تسقى بالدماء فتثمر احلرية "  -044
 امللموسة احلقائق عنها تفصح وإمنا الكالم, بلغة نفسها عن تتحدث ال احلقيقية العظمة إن"  -048

 265صـ ". كله ذلك حيوط وصدق ومعامالت, أعمال من
 بأنين أتسلى ولكنين ،أكاًل  األعمار تأكل اليت اجلهود هذه مع والكتابة للتأليف وقيت يتسع مل"  -049
، للشعب ألفت  فأصبح ولغته دينه له وصححت أجساده, لتحرير متهيًدا عقوله لتحرير وعملت رجاًلا

 ورضى الرب رضى من مقربًا هذا وحسيب أبيًّا, إنسانًا فأصبح إدراكه موازين له وصححت عربًيا, مسلًما
 288صـ ".  الشعب

 ".من أحيا القرآن فقد أحيا الدين كله "  -081
 مت حبمدهلل                                                            


