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ِّمة الإصدار الإل كتروني لهذا الكتاب  مُقد 
 

اء  جوهر الخرائديَسُرّنا نحن  اء الأعّزَّ َّّ أن نقّدِّم إليك و لجميع القُر
ة لهذا الكتاب الّتي ص َّّ درت هذا الإصدار الإل كتروني من الطبعة الورقي

ُمنا في هذا الإصدار بإجراء 2015في دمشق سنة ) ( ميلاديّاً؛ و قد ق
ة الّتي جعلت هذا  َّّ ي ال كثير من التحسينات و التحديثات الضرور

يد عن( الإصدار ذا قيمةٍ تضاهي  ما تز َّّ ُب ة منه، )و ر َّّ قيمة النسخة الورقي
ة إلى عدم تطابق َّّ ي ت هذه التحسينات و التحديثات الضرور  و قد أدَّّ

أرقام الصفحات الواردة في هذا الإصدار الإل كتروني مع أرقام 
ة المطبوعة، رُغمَ أّنَّ المحتوى بين  َّّ الصفحات الواردة في النسخة الورقي

( كانت من نصيب %1(، و ال  )%99الاثنين مُتطابٌق بنسبة )
نا  َّّ يناها على الكتاب؛ إذ أن ة الّتي أجر َّّ ي التحسينات و التحديثات الضرور

 بعمل ما يلي:قمنا 
كان الاسم في النسخة  حيث(: تصحيح اسم مؤلّف الكتاب؛ 1)

ة الّذي هو  َّّ ل في وثائقه الرسمي ة المطبوعة يعتمد اسم المؤلّف المسجَّّ َّّ الورقي
َ اسم غير مشهور في يومنا هذا، بينما قمنا نحن  )قوام الدين(، و هُو

ً مع  اسم المؤلّف بتصحيحه إلى )رافع آدم الهاشمي(؛ ليكون مُتطابقا
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ة في جميع  َّّ ي ة و التجار َّّ ة و العلمي َّّ المشهور به في جميع الأوساط الثقافي
ِّّك  ة و على رأسها محر َّّ ة محركات البحث العالمي َّّ دول العالم و في كاف

 البحث العالمي الشهير جوجل.
(: تصميم الغلاف الأمامي و الخلفي لهذا الإصدار الإل كتروني من 2)

 اً بهذا الإصدار.الكتاب تصميماً خاّصَّ 
ا كان في نهاية الكتاب من 3) َّّ ِّم (: وضع فهرس الكتاب في بدايته بدلاً م

اء على  َّّ ة المطبوعة؛ و ذلك تسهيلاً لاطلاعك و اطلاع القر َّّ النسخة الورقي
 محتواه.

ة بهذا الإصدار و هي أحجام 4) (: اختيار أحجام و أنواع خطوط خاّصَّ
ِّفة عن الأحجام وا ة و أنواع ُمختل َّّ لأنواع الْمُستخدَمة في النسخة الورقي

ً إلى اختيار تنسيقات ُمختلفةٍ أيضاً؛ ليتوافق شكل  المطبوعة، إضافة
ة، مع  َّّ ِّّاً في نشر ال كتب الإل كتروني الإصدار مع الأشكال الْمُعتمدَة عالمي

ً إليك و لجميع أخذنا بنظر الاعتبار أن يكون شكل الإصدار  ابا جّذَّ
اء و يجعلك و َّّ  و استمتاع. بكّلِّ يُسرٍ و سهولةٍ  قراءتههُم قادرون على  القر

ة المطبوعة، هذه 5) َّّ (: إضافة معلومات جديدة لم ترد في النسخة الورقي
ة الّتي تركها الكتاب بعد صدوره ورقيّاً  َّّ يجابي ق بالآثار الإ َّّ المعلومات تتعل

ة ال ُكبرى َّّ اء الأهمي َّّ ِّّق إليك و لجميع القر لمحتوى هذا  في المكتبات؛ لنوث
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يد و في الوقت ذاته ندلّك أنت و جميع القرّاء على المسار  الكتاب الفر
 الصحيح الّذي يجلب لك النفع بشكل أكيد.

ً للتحميل أمامك و أمام  و قد قمنا بجعل هذا الإصدار مُتاحا
ً دون استثناء؛  ة قاطبة َّّ ي ا إليك و إلى جميع البشر َّّ ً من الجميع؛ ليكون دعما

ا َّّ ِّن ً م ( و هو من الإعلان العالمي لدعم الإنسانبما جاء في ) عملا
ِّ التاريخ، يمكنك المبتكرات الأصيلة  ً على مّر بنا غير المسبوقة مطلقا

 الاطلاع عليه في محتوى الرابط التالي:

post_22.html-d.blogspot.com/2022/02/bloghttps://jawharalkharayi 

نا نسعى بأقصى طاقتنا لتحقيق أهدافنا الْمُعلنة على موقعنا  َّّ حيُث أن
 ( التالية:16( الّتي هي الأهداف ال  )جوهر الخرائد)
ِّ و المجالات، 1) ً على جميع الأصعدة ة َّّ ة كاف َّّ ي (: الارتقاء بالأسرة البشر

ةً الارتقاء بمجتمعاتنا  ة على حّدٍ سواء.خاّصَّ َّّ ة و الإسلامي َّّ بي  العر
ة نحو الأفضل و جعلك 2) َّّ ير حياتك المالي ة تطو َّّ يبك على كيفي (: تدر

ة المنشودة لديك بما يجعل جميع أمور  َّّ ة المالي َّّ ي قادراً من الوصول إلى الحر
 حياتك يسيرةً و يحقق لك كّل رغباتك و طموحاتك و تّطلعاتك.

https://jawharalkharayid.blogspot.com/2022/02/blog-post_22.html
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يدك بأدوات استفادتك منها الاستفادة (: تنمية مهاراتك و تزو 3)
القصوى الّتي تضمُن لك من خلالها تحقيقك جميع أهدافك بكّل يُسرٍ و 

 سهولةٍ.
يصالك إلى أعلى درجات المتعة في الحياة.4)  (: إ
َّّ الوصول 5) يصالك إلى أعلى درجات الاستقرار و الرّخاء و من ثم (: إ

 بك إلى أعلى درجات الثراء.
ةٍ متماسكةٍ مع بعضها البعض.(: بناء مجتم6) َّّ ي  عاٍت قو
ين.7)  (: نشر و ترسيخ ثقافة التسامح مع الآخر
(: نشر و ترسيخ الحّب الأخوّي الخالص لله عّزَّ و جّل و الخ ير و 8)

ِّرق أو الانتماء أو  بوع العالم أجمع بغّض النظر عن الع لام في ر الّسَّ
 العقيدة.

ة بين أفراد (: نشر و ترسيخ أدوات توطيد العلاقات 9) َّّ ي الأسر
 الأسرة الواحدة.

(: نشر و ترسيخ ثقافة مراعاة حقوق الأطفال و عدم استخدام 10)
 العنف معهم.

 (: نشر و ترسيخ ثقافة رعاية المسنّين.11)
ة.12) ة و العامَّّ ة الخاّصَّ  (: نشر و ترسيخ ثقافة الحفاظ على الصحَّّ
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تخدام العنف (: نشر و ترسيخ ثقافة احترام الأنثى و عدم اس13)
 معها.

ة و ثقافة احترام العلاقة 14) َّّ عادة الزوجي (: نشر و ترسيخ أسس الّسَّ
يك الحياة فيها. ة بين الرّجل و المرأة و الاهتمام بشر َّّ  الزوجي

 (: نشر و ترسيخ العلوم النافعة بين الجميع.15)
ة استثماراً أمثلاً.16) َّّ ي  (: نشر و ترسيخ ثقافة استثمار الموارد البشر

و ل كي نتمكن تغطية التكاليف و الاستمرار في العمل، لذا نأمل 
 :منك دعمنا بأّي شكل من أشكال الدعم المتاحة لديك، بما فيها

يدة )جوهر الخرائد( على يوتيوب و  - اشتراكك في قناتنا الفر
تفعيل زر الجرس فيها و اختيارك خيار الكل؛ لتصلك جديد 

 ال الرابط التالي:إشعارات فيديوهاتنا باستمرار، من خل

https://www.youtube.com/channel/UCrw7GnVS0gghTm1f1oDFfFQ?sub_confirmation=1 

متابعتك لنا في موقعنا الرسمي على بلوجر من خلال ضغطك على  -
جود في الجانب الأعلى من يمين موقعنا بعد زر متابعة المو

يب من خلال الرابط التالي  :عرضك إصدار الو
https://jawharalkharayid.blogspot.com 

بداء آرائك في التعليقات أسفل المحتوى في الموقع و في القناة. -  إ

https://www.youtube.com/channel/UCrw7GnVS0gghTm1f1oDFfFQ?sub_confirmation=1
https://jawharalkharayid.blogspot.com/
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ً إلى مع الجميع؛ لتصَل فائدته إليهم، مع مشاركتك هذا الإصدار  إضافة
ة من خلال دخولك إلى محتوى الرابط  َّّ يدي اشتراكك في نشرتنا البر

 التالي:

post_28.html-https://jawharalkharayid.blogspot.com/2022/02/blog 

يقة تختارهو  أنت من  اكذلك دعمنا بمبلغ مالي بسيط عبر أي طر
 الطرق المذكورة في محتوى الرابط التالي:

post_62.html-https://jawharalkharayid.blogspot.com/2022/02/blog 

يعة الموجود في الصورة التالية:رمز الاسأو استخدم   تجابة السر

 

https://jawharalkharayid.blogspot.com/2022/02/blog-post_28.html
https://jawharalkharayid.blogspot.com/2022/02/blog-post_62.html
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ى من خلال دعمك لنا آملين  َّّ أن نستمر في تقديم دعمنا إليك بشت
إمكانياتنا المتاحة و أن نبقى قيمةً مُضافةً إليك و إلى الجميع قاطبةً دون 

 استثناء، و من الله التوفيق و السَداد.
 
 

 رافع آدم الهاشمي
يق   مدير فر

 جوهر الخرائد
....... 

 م(22/2/2022في )
 
 
 
 
 
 

 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  12الصفحة 

 في هذا الكتاب )معجم المواعظ(
 

كيف استغّلَّ الاستعمار الغاشم نوازغ الشر في نفوس بعض  -
 المواطنين؟

ياء على التهجير قسراً  - َّّ إرغام ملايين المواطنين الأبر كيف تم
 من بلدانهم؟

ة؟ - َّّ  كيف يمكنك النجاة والحفاظ على الوحدة الإنساني
ة فكرة )اجتثاث لماذا ابتدعَ  - َّّ يكي مسؤولون في الحكومة الأمر

 البعث( في العراق؟
يعة إسقاط النظام؟ -  لماذا تُعطى الأسلحة لمعارضي النظام بذر
ً بدعم "ال كثير من  - لماذا يتم توجيه أصابع الاتهام مباشرة

 مجموعات المعارضة" إلى )دول الخليج(؟
ة اللاجئين على )إعادة التو - َّّ ُِّّل غالبي طين في بلدٍ لماذا يُعو

 ثالث(؟
ِّّات المتصهينات  - ة بين اليهودي َّّ ما سبب إقامة العلاقات الجنسي

ين؟  والآخر
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ة تجاه ما يحصل  - َّّ يكي ماذا فعَل مسؤولون في الحكومة الأمر
يا(؟  في )سور

نةٍ من أجل السيطرة  - َّّ ماذا يفعل مُعارضو حكوماتِّ دوٍل مُعي
 على الحكم في البلاد؟

ة الّتي حصلت مَن يقف وراء الحروب الخار - َّّ ة أو الداخلي َّّ جي
 في التاريخ؟

ة السامية للأمم المتحدة لشؤون  - َّّ ضي َّّ هل تقوم )المفو
 اللاجئين( بأداء واجبها الإنساني تجاه الجميع على أكمل وجه؟

ً دون  - ة قاطبة َّّ بي هل جميع الأنظمة الحاكمة في الدول العر
ة وحقوق ال َّّ اَس الديمقراطي َّّ  إنسان"؟استثناء، لَم تُعطِّ "الن

 هل ستزول إسرائيل؟ -
 

 واملزيد.. للباحث األديب رافع آدم الهامشي
س و رئيس مركز اإلبداع العاملي  مؤس ِ
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 معجم المواعظ
يكي َّ   ة ضد العرب بقصد تفتيتهمكتاب يعرض للمخططات الأمر

 
يذهب معجم المواعظ وهو كتاب تحليلي من تأليف وتحقيق الكاتب العراقي 

إلى زرع الأمل في نفوس القراء العرب بعد أن أوصلهم  1الهاشمي رافع آدم
بي إلى حالة من الضعف.  الاستعمار الغر

يرى الناشر الباحث رسلان علاء الدين في عرضه للكتاب أن المؤلف جمع 
 ً ً من المعطيات التي أوصلت العرب إلى هزائمهم معتمِّ  كثيرا ً  دا با ً خاّصَّ  أسلو في  ا

َّّ تحليله الذاتي الذي تراوح بين ال َّّ فصحى واللهجة المحلي  .ةة العراقي
 َّّ يبحث الهاشمي في كتابه كيفي بي نوازع الشر في و ة استغلال الاستعمار الغر

تنميتها واستخدامها في مواجهة اخوتهم في الوطن وإرغامهم على ترك و النفوس
يلات.  بلدانهم وهجر أوطانهم بعد أن يذوقوا الو

 َّّ ي َّّ كما يذهب الكتاب إلى المرتكزات الفكر َّّ ة التي تعزز القو ة داخل ة الأخلاقي
 َّّ ة كأسمى هدف الإنسان وتدفعه للحفاظ على أخيه الإنسان وتحقيق الوحدة الإنساني

 يرقى إليه البشر.

                                                           
ام الدين محمد أمين الصدري الهاشمي( و قد قمنا بتصحيحه إلى )رافع آدم ورد في الأصل )قو 1

و ليس على اسمه الموجود في وثائقه  الهاشمي(؛ ليتطابق مع الاسم المشهور به مؤلّف هذا الكتاب
ة َّّ  .واحد معاً هو مؤلّف هذا الكتاب، و كلا الاسمين لشخص الرسمي
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يعتبر الكاتب أن العرب يجب أن يعتبروا مما حصل في العراق كدرس  و
 َ يكا وكل م َّّ من ن حالفها يتعلمون منه أن أمر يعيشون على ة أعداء العرب والإنساني

ين.  دماء الآخر
 ّ يبي يكا لإعطاء السلاح و ن الكاتب الأثر البعيد للأسباب التي تدفع أمر

في بلدانها " المعارضة"ة أنها تدعم ونشره بين أيدي فئات جاهلة من الشعب بحجَّّ 
إلا أنها في الحقيقة تعمل على تنمية الفوضى والإجرام والقتل وزرع ال كراهية بين 

يث تستغل بذلك أنظمة الخليج التي تلهث حكوماتها وراء أفراد المجتمع ح
 ً يكا لجعلها دعما فتاكا  للجاهلين في الدول الأخرى. الشهوات والمال ما يدفع أمر

يكا تدفع  بحسب الأفكار الواردة في الكتاب يرى الهاشمي أن أمر و
 َّّ بين باللاجئين إلى السكن في بلدان أخرى ما يخفف من روابط المحب ة بينهم و

 َّّ  ة التي تعتمد عليها تلك البلدان بعد هجر أبنائها منها.بلدانهم إضافة إلى إنهاك القو
يكا فيما يحصل داخل  يوضح الكاتب الهاشمي رداءة الدور الذي تلعبه أمر و

 َّّ ي َّّ سور َّّ ة وكيفي ة ة استغلالها لبعض المتخاذلين وسعيها لإضعاف الروح الوطني
 َّّ يق الشخصي َّّ وتمز ي يب العالم ة وسلب الة السور ثروات وتسخيرها لدعم الشر وتخر

 ُ ً م الذين يلجؤون إلى استخدام أدوات رخيصة للوصول إلى  "المعارضين" أّنَّ  عتبرا
َّّ  ولاءهمكراسي الحكم سيكون  يكا وللصهيوني بناسهم.لأمر  ة بعد أن فتكوا بأهلهم و

 ُ ي ِّ و ُ ظه َ  ر ن يقف وراء الحروب الهاشمي في كتابه الحقائق التي تكشف م
َّّ الخا َّّ رجي يلات على ة أو الداخلي ة التي حصلت في التاريخ الحديث وأتت بالو

بي والشعوب المضطَ  َ الشعب العر  دة في العالم.ه
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 ُ يخل َّّ و ُ ص الكاتب إلى إمكاني ً عِّ  عَ رِّ ة زوال الكيان الصهيوني بعد أن ز  نوة
 ً  في المنطقة. ليكون سرطانا
يم الكاتب التحقيق والتدقيق في معانيه الواردة  واعتمدَ  على القرآن ال كر

َّّ والسُ  َّّ ن ي قسوة الاستعمار وخيانة  ة والتجارب التي عاشها العرب في ظّلِّ ة النبو
يب.  القر

 ُ َ ي ُ ذك يقع في أّنَّ  ر  الكتاب من منشورات دار رسلان للطباعة والنشر و
 صفحة من القطع ال كبير. (574)
 

 محمد الخضر
 سانا، دمشق

ة للأنباء َّّ ي ة السور َّّ بي  الوكالة العر
 م(27/9/2014)في 

http://sana.sy/?p=67356 
 

 
 
 
 

http://sana.sy/?p=67356
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 مؤل ف هذا الكتاب
 

َّّ  مؤسس و - بداعي ة و الشراكات مدير عام ألايكا للأعمال الإ
 َّّ ي  ة.الاستثمار

 مؤسس و مدير عام جوهر الخرائد. -
ير دار الأشعار. -  مؤسس و رئيس تحر
ة في ( شهاد27حاصل على أكثر من ) - َّّ ة و عالمي َّّ ة دبلوم دولي

العديد من التخّصصات، منها الطب البشري العام و إدارة 
 َّّ ي يع التجار َّّ الأعمال و إنشاء المشار ي ة و البرمجة ة و المحاسبة التجار

 َّّ ي َّّ اللغو  ة و غيرها.ة العصبي
-  ّ فات المطبوعة و ال كثير من المؤلفات الجاهزة له العديد من المؤل

 َّّ  ة.للطباعة الورقي
-  ّ َّّ شاركت مؤل ة فاته المطبوعة في العديد من معارض الكتاب الدولي

 َّّ بي َّّ العر ة، منها: القاهرة و المغرب و دمشق و الشارقة و ة و العالمي
بيل و غيرها  .بغداد و أر

-  ّ فاته ضمن مصادر معلومات العديد من الجهات تم اعتماد مؤل
 َّّ َّّ العالمي َّّ ة و الدولية، منها: مكتبة ال كونجة الرسمي يكي ة، و رس الأمر
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 َّّ َّّ مكتبة أستراليا الوطني ة، و مكتبة ة، و مكتبة الملك فهد الوطني
يز العامَّّ  َّّ الملك عبد العز ة، و مكتبة الأسد ة، و مكتبة قطر الوطني

 َّّ َّّ الوطني ة، و دار ال كتب و الوثائق ة، و مكتبة الجزائر الوطني
 َّّ َّّ العراقي يكي اليرموك ة، و جامعة ة، و جامعة فيلادلفيا الأمر

 َّّ َّّ الأردني ة، و مركز جمعة الماجد ة، و جامعة الاستقلال الفلسطيني
 للثقافة و التراث في دبي، و غيرها.

-  َّّ ي ة و له العديد من النشاطات في خدمة المجتمعات البشر
يرهم نحو الأفضل  .تطو

يدة غير المسبوقة على مر التاريخ،  - له ال كثير من الابتكارات الفر
 .وجهة لخدمة الإنسانو جميع ابتكاراته م

 
يد من المعلومات عن مؤل ف هذا الكتاب:  للمز

ة في محتوى الرابط التالي: َّّ  راجع سيرته الذاتي
post_6.html-https://alaayeka.blogspot.com/2020/03/blog 

 
 
 

https://alaayeka.blogspot.com/2020/03/blog-post_6.html
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 ُمعَجُم املواِعظ
 

ررُ الأبكار في لآلئ الأفكار  الد ُّ
ى مجالات الحياة 1000أكثر من   موعظة في شت َّ

 
 

 تأليف وتحقيق
 الباحث الأديب

 الهاشمي رافع آدم
ِّس ورئيس  مؤس 

بداع العالمي    مركز الإ
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ررُ الأبكار في لآلئ الأفكار(  اسم الكتاب: مُعَجمُ المواعِّظ )الدُّّ
ِّّف:   الهاشمي رافع آدمالمؤل

 .2015باعة: سنة الط
ة الطباعة: ألف نسخة. َّّ  كمّي

  ISBN 978-9933-22-056-3 الترقيم الدولي:
 ّ َّّ جميع العملي َّّ ات الفني َّّ للنسخة الورقيَة المطبوعة ة ة والطباعي  في:  تْ تم

يعدار ومؤس َّ   سة رسلان للطباعة والنشر والتوز
 جميع الحقوق محفوظة 

 يطلب الكتاب على العنوان التالي:
 سة رسلان دار ومؤّسَّ 

يع  للطباعة والنشر والتوز
يا ــ دمشق ــ جرمانا  سور

 00963 11 5627060هاتف: 
 00963 11 5637060 هاتف:

 00963 11 5632860فاكس: 
 جرمانا 259ص. ب: 

www.darrislan.com 
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 تنبيه!
َّّذي بين يديك ) رر إّنَّ حقوق هذا الكتاب ال مُعَجمُ المواعِّظ، الد ُّ

ِّّفه رالأبكار في لآلئ الأفكا مؤّسِّس ( رافع آدم الهاشميالأديب )( لمؤل
ة لحقوق الإنسان،  َّّ مة الوطني بداع العالمّي( عضو المنّظَّ ورئيس )مركز الإ
ة ومحفوظة بموجب حقوق الطبع والتأليف والنشر وقانون حماية  َّّ محمي

ة،  َّّ ِّّف والمعاهدات والاتفاقيّات الدولي لة في حقوق المؤل وهي مسج َّ
ة افة ديوان وزارة الثق ي َّ ة السور ي َّ وجميع الحقوق فيها محفوظة لدى مدير

، م(11/2/2014( بتاريخ )3184حماية حقوق المؤل ِّف برقم )
يع و/ أو تعدٍ و/ أو اعتداء على أّي حق  لذلك: فإّنَّ أّي نسخ و/ أو توز
ة و/ أو  َّّ ِّّفه المذكور سلفاً، سواء كانت حقوقه القانوني من حقوق مؤل

ة و/ أو حقوقه المدنيّة و/ أ َّّ ة و/ أو حقوقه الإنساني َّّ و حقوقه الجزائي
ة و/ أو أّي حّقٍ من حقوقه  َّّ ة و/ أو حقوقه الشرعي َّّ حقوقه الشخصي
ة،  َّّ ة و/ أو المدنيّة و/ أو الجزائي َّّ الأخرى، قد يؤدِّّي إلى الملاحقة القانوني

ُمنَُع تلخيص و/  َّّتي يمّكِّنه منها القانون، كما ي ى أقصى الحدود ال َّّ أو وحت
نسخ و/ أو ترجمة و/ أو استعمال أّيَّ جُزءٍ منه في أّيِّ شكٍل من 
ة أْم  َّّ ي ير ِّ وسيلةٍ من الوسائل، سواء كانت التصو ة َّّ الأشكال، أو بأي
ة، بما في ذلك النَسخ الفوتوغرافي والتسجيل  َّّ الإل كترونيّة أْم الميكانيكي
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ذٍن َخّطّيٍ على أشرطةٍ أو سِّواها وحِّفظِّ المعلومات واسترجاعها، دوَن إ
ا أنك تستطيع الترجمة و/ أو الاقتباس منه بشرط  ِّّف بذلك، إلَّّ مَن المؤل
أْن تكون عدد حروف الترجمة و/ أو الاقتباس أقّل من سبعمائة 
ِّّقةً،  حرف، سواء كانت حروف الترجمة و/ أو الاقتباس مجتمعةً أو متفر

ن تسعمائة أو أْن تكونَ عدد محارِّف الترجمة و/ أو الاقتباس أقّلَّ م
ِّّقةً،  محرف، سواء كانت محارِّف الترجمة و/ أو الاقتباس مجتمعةً أو متفر

ِّ بوضوٍح تامٍّ في كلا الحالتين. ِّّفه ِّ وإلى مؤل  مع الإشارة إليه
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لقد كنُت ولا زلُت وسأظل  كذلك أنادي بصوٍت عاٍل بعدم التدخ ل 
ة، ة أو الأمور السياسي َّ وتتبعي لما يجري على الساحة  في العقائد الد ِّيني َّ

يجري في الشرق الأوسط، مما له  ً ما جرى و ة برم تها، وخصوصا العالمي َّ
ة هنا وهناك، أوجب علي َّ أْن  يب أو بعيد بالأمور السياسي َّ ِّن قر علاقة م
ِّن الوقوع في غياهب  ِّلْمه م ا يُراد به دون ع ً عم َّ ح لمن لا يعرف شيئا أوض ِّ

ٍط مرسوم وسينا ِّ عناية.جب ِّ مخط َّ يو مكتوب مسبقاً بكل   ر
 الهاشمي رافع آدم

 
 

ة الواحدة هم أخوة وأخوات، وكل هم كما  الكل  ضمن الأسرة الإنساني َّ
.  باقي الأشياء في ال كون برم تها هي خلق من خلق الله عز َّ وجل َّ

 الهاشمي رافع آدم
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 توطئة:
يز:  قال )اللهُ( عّزَّ وجّلَّ في محكم كتابه العز

 
 
 

  
 
 

 ُ ِّيَاء }ق ِّ َأْول ِّه ِّْن دُون خَْذتُمْ م مَوَاتِّ وَالأْرضِّ قُلِّ اللهُ قُْل َأفَاّتَّ ْل مَْن رَّبُّ الّسَّ
ُ َأْم  ير ً قُْل هَْل يَْستَوِّي الأعْمَى وَالْبَصِّ َ ضَرّا ً وَلا ِّْم نَْفعا ِّه َ يَمْل ِّكُونَ لَأنْفُس لا

 َ ِّ شُرَك ُ َأْم َجعَلُوا لله ور ُّّ لُمَاُت وَالن ِّ فَتَشَابَهَ هَْل تَْستَوِّي الّظُّ ِّه َلْق اء خَلَقُوا َكخ
َِّن  ارُ، َأنْزََل م َ الْوَاحِّدُ الْقَهَّّ ُِّق كُّلِّ شَْيءٍ وَهُو ُ خَال ِّْم قُلِّ الله اْلخَلُْق عَلَْيه
ا  َّّ ِّم ً وَم ِّيا ً رَاب َبَدا يُْل ز ِّقَدَرِّهَا فَاْحتَمََل الّسَّ ٌ ب ً فَسَالَْت َأْودِّيَة ِّ مَاء مَاء الّسَّ

ِّي ا ِّ ف ِّدُونَ عَلَيْه َِّك يَضْرُِّب اللهُ يُوق ُ كَذَل ِّثْلُه َبَدٌ م ٍ َأْو مَتَاٍع ز لْيَة ِّغَاء حِّ ارِّ ابْت َّّ لن
اَس فَيَْمكُُث  َّّ ا مَا يَنْفَُع الن ً وََأمَّّ ُ فَيَْذهَُب ُجفَاء بَد َّّ ا الز اْلحَّقَّ وَالْبَاطَِّل فََأمَّّ

َِّك يَضْرُِّب اللهُ الأْمثَاَل{ ِّي الأْرضِّ كَذَل  .2ف
                                                           

يم: سورة الرعد/ الآيتان ) 2  (.17 – 16القرآن ال كر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  25الصفحة 

 
 
 

ام والليال ة الأشخاص يتقل بون على طوال الأي َّ ي، ال َّتي كان فيها غالبي َّ
ى مرتعبين بكوابيسهم  فراشهم، مبتهجين بأحلامهم السعيدة، أو حت َّ
هار،  ُل ساعات الليل بساعات الن َّ اللعينة، كنُت أعمُل ليَل نهار، أواصِّ

ً ال  ) ى فيه أحيانا ( اثنين وسبعين ساعة 72أعمُل بشكٍل متواصٍل يتعد َّ
ً يصُل بي العمل الدؤوب إلى أْن بتمامها )ثل اثة أياٍم بلياليها(، وأحيانا

ِّْن أْن أحتضَن وسادة الفراش، ليرقدَ  أجدُني قَْد احتضنُت عملي بدلاً م
ِّ مواصلة ساعات العمل  ً نفاد طاقاته في تحم ل عبء عليه رأسي؛ معلنا

بع أو خمس هار، ليستيقَظ بعدها بساعاٍت أر ، ليلاً بساعات العمل في الن َّ
ً عن أحلاٍم  يحث ُّ الخطى لإكمالِّ ما وصَل إليه، دونَ أْن يعرَف شيئا

ى كوابيس لعينة!  سعيدة، أو حت َّ
 الهاشمي رافع آدم
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79  َّّ َل الر َّّ  156 جلُ إذا قب
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رت التعلّم 80 َّّ  156 إذا قر
 156 إذا كان الخلفاء 81
 157 إذا كان هناك 82
 157 إذا كانت الأنظمة )أ( 83
 159 إذا كانت الأنظمة )ب( 84
هاتنا 85  160 إذا كانت أمُّّ
 160 إذا كانْت بالفعل 86
87  َ  163 إذا كانت نواياك
 163 إذا كنت غير متيقنٍ  88
 163 لا تعرف إذا ُكنتَ  89
 164 إذا لَْم ترتكب 90
 164 إذا ما الشرُّّ  91
 164 إذا ما النائباتُ  92
 164 إذا ما ُكنَت تدعو 93
 164 إذا ما ُكنَت تسعى 94
95  ْ  165 أذاقوكم
96  َ  165 أراكَ اليوم
 165 أرجِّــع كّلَّ شيءٍ  97
يزي 98  165 أرجوك يا عز
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 166 أرٌض بلا نساء 99
 166 لمرأةالأرُض كا 100
 166 إرغام ملايين 101
102  ً ق ني أعواما  167 أرَّّ
 170 ازداد الليلُ  103
 170 أسأل الله 104
ِّّدٌ  105  171 الأستاذُ جي
 171 استثمر ذاتك 106
 172 استغّلَّ الاستعمار )أ( 107
 172 استغّلَّ الاستعمار )ب( 108
 173 استغّلَّ الاستعمار )ت( 109
 173 يّدوناستغّلَّ المتص 110
 173 استغّلَّ مسؤولون 111
 175 استغّلَّ مُعارِّضو 112
 175 استقرار ورخاء 113
114  َ ِّسحَق الظُلم  175 ا
سرةٌ بلا أطفال 115  175 أُّ
ياتِّ  116  176 أسرِّْع بنبذ الذكر
117  ً  176 اسَع دائما
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 176 أسفي 118
 177 الأسلحة 119
 177 أسماء الأعلام 120
سودٌ نحنُ  121  177 أُّ
يقون 122  177 الأشخاص العر
 178 الأشخاص الواثقون 123
 178 الأشخاص على قدر 124
125  َ  178 أشدو بذِّكرك
بة 126  178 أشعرُ بالغر
 179 أصبحُت أمشي 127
ِّرْ  128 ِّصب  179 ا
 179 إصدار الحكم 129
 179 أصلح نفسك 130
 179 أصولُ  131
132  َ  180 أطِّــْع الله
 180 الأطفالُ  133
 180 الاعتداء العسكريّ  134
 180 اعتدنا منذ الأزل 135
 180 اعترافنا 136
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 181 اعتماد مسؤولين 137
 181 الأعجميّ  138
 182 أعداء الحق 139
140  ً  182 أعطني دقيقة
 182 أعلمُ علم اليقين 141
142  ً ِّعْمَْل صالحا  182 ا
 182 أعمى 143
 183 الاغترار بالأماني 144
 184 غراض ذوي المطامعأ 145
 184 أغِّْض صديقكَ  146
 184 أغلب الأشخاص 147
 184 أغلب الحروب 148
 185 أغلب اللاجئين 149
 185 الأفاعي 150
 186 إفراغ العراق 151
 186 أفضل اعتقاد 152
لاة 153  186 أفضل الّصَّ
اس 154 َّّ  187 أفضل الن
 187 أقارِّبُ  155
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 187 إقامة العلاقات 156
 188 اقرأ بعناية 157
158  ً ا َّّ  188 اقرأ يومي
 188 أُكنتَ  159
 189 ألا إّنَّ الفتى 160
ْت يدٌ  161 َّّ  189 ألا تَب
 189 ألا تطأطئ 162
 189 ألا كيَف حالي 163
ةَ الإسلامِّ  164 مَّّ  189 ألا يا أُّ
 189 ألا يا صاح 165
يتَ  166  190 ألا يا مَْن نَسِّ
 190 ألا يمكننا 167
 190 ألسُت ابن طينٍ  168
 190 ألَْم ترَ كَمْ  169
 191 ألَْم يكن 170
171  ِّ  191 إلى الله
172  ُ ِّر  191 إلى مَ الحاض
 191 إلى مَ الحّقُّ  173
 191 إلى مَ الصمتُ  174
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 192 إلى مَ الظلمُ )أ( 175
 192 إلى مَ الظلمُ )ب( 176
 192 إلى مَْن أشتكي 177
 192 إلى مَْن تترك 178
 192 إلى مَْن سأرجو 179
 193 أليَس العمل 180
 194 أليَس بمقدورِّ  181
 194 أليَس من الواجبِّ  182
 197 أليَس من حّقِّ  183
 198 أليَس وجود 184
ِّّجال 185  200 أليست للر
 200 إليَك أخي 186
ا وقدْ  187  200 أمَّّ
 200 أماَت القلبُ  188
ةٌ بلا قائدٍ  189 مَّّ  201 أُّ
190  َ ِّــْع عنامت  201 ن
 202 امرأةٌ بلا رجلٍ  191
 202 امرأة واحدة 192
ة نقل 193 َّّ  203 إمكاني
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ِّنوا 194  203 آم
 203 إْن أبصرتَ  195
 204 إّنَّ أتباع الشيطان 196
 204 إْن أردتَ  197
 205 إْن أردنا 198
 205 أْن أصل 199
 205 إّنَّ أعظم 200
 205 إّنَّ أفضل 201
 206 أْن أكونَ  202
203  َ  206 إّنَّ الأنبياء
 206 إّنَّ الانحراف 204
 207 إّنَّ التشابه 205
 208 إّنَّ التعامل 206
َّّذي 207  209 إّنَّ ال
 209 إّنَّ الصهاينة 208
 210 إّنَّ الفرد 209
 211 إّنَّ اللاجئين )أ( 210
 212 إّنَّ اللاجئين )ب( 211
 213 إّنَّ الله )أ( 212



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  38الصفحة 

 213 إّنَّ الله )ب( 213
 214 إّنَّ الله )ت( 214
 214 إّنَّ الله )ث( 215
 215 إّنَّ الله )ج( 216
ِّّبَّ  217  215 إّنَّ المح
ين 218 ِّّر  215 إّنَّ المفس
219  َ ِّّساء  215 إّنَّ الن
 216 إّنَّ الوطن 220
 216 إّنَّ أّي انحراف 221
 217 إّنَّ تداعيات 222
 217 أْن تستثمر 223
224  َ  218 إْن جاءَك
 218 جعل البعض إّنَّ  225
 219 إّنَّ جميع ما وقعَ  226
 219 إّنَّ رأس الهرم 227
بّان السفينة 228  220 إّنَّ ر
 220 إّنَّ رسول الله 229
 220 إّنَّ رئيس 230
 221 إّنَّ سفينة النجاة 231
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 223 إّنَّ طرفَيّ النزاع 232
 224 إْن فَسُدَ  233
 224 إّنَّ قائد 234
235  َ  224 إْن كانَ جارك
236  ُ  224 إْن كانَ خير
 225 إْن كان ما أملك 237
 225 إْن كانت الأسلحة 238
 226 إْن كانت الجذور 239
 227 إّنَّ كّلَّ فكرةٍ  240
َّّا سنترك 241  227 إْن كُن
َّّا نعلَم 242  227 إْن كُن
 227 إْن ُكنَت أحببتَ  243
 227 إْن كنَت أحد 244
 229 إْن كنَت أنت 245
 229 نَت بلا رِّجلينإْن كُ  246
 229 إْن ُكنَت بلا يدين 247
 229 إْن ُكنَت تبحثُ  248
 229 إْن ُكنَت تدري 249
250  ً  230 إْن كنَت عبدا
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 230 إّنَّ لحظة 251
 230 إْن لدغتكَ  252
 230 إْن لَْم ترَض  253
 230 إْن لَْم تكن 254
 231 إْن لَْم يَعد 255
 231 إّنَّ مسؤولين 256
 232 ّنَّ مسؤولين في الحكومةإ 257
 234 إّنَّ مسؤولين في حكومات 258
مة الأمم 259  235 إّنَّ منّظَّ
مة هيئة 260  236 إّنَّ منّظَّ
 236 أْن نصل 261
 237 إْن وجدتَ  262
يت 263  237 أنا الز
264  ُ  237 أنا الضرغام
بيُّّ  265  237 أنا العَر
 237 أنا إنسانٌ  266
ا بُناةُ ال 267  238 دارِّ إنــَّّ
 238 أنا دائماً معك 268
 238 أنا رجلٌ  269
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 238 أنا على ثقة 270
 238 أنا على يقين 271
 239 أنا في زمنٍ  272
 239 أنا وجميع 273
ناس الصادقين )أ( 274  240 الأُّ
ناس الصادقين )ب( 275  240 الأُّ
 241 أنت المسؤول 276
 241 أنت اليوم 277
 241 الانتساب 278
 242 انتفاء وجود 279
 242 انتهاج سياسة 280
 242 انحياز الولايات 281
 243 انحياز دول 282
 243 الإنسانُ فراشة 283
284  ٌ ر َّّ  243 الإنسانُ مخ ي
مة 285  244 إنشاء منّظَّ
ياحين 286 نشر ر  245 أُّ
 245 اُنظُرْ إلى )أ( 287
نظُرْ إلى )ب( 288  245 أُّ
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289  ً ِّّدا  247 انظر جي
َّّتي لا تح ترم 290  248 الأنظمة ال
 249 إنك وجميع 291
292  ً ِّا ّ  249 إنني شخصي
عي 293  250 إنني لا أدَّّ
294  ً  251 إنهم دائما
ى لظُلْمَةٍ  295  251 أنــَّّ
 251 إنــّي أدعو 296
297  ُ  252 إنــّي أمير
 252 آهٍ أيتها المرأة 298
 253 آهٍ على 299
 253 اهتمّ بشؤون 300
مةاه 301  254 تمام منّظَّ
 255 أَهجَرتَني 302
 255 الإهمال 303
304  َ ك  255 أوَ غّرَّ
ِّمتَ  305  256 أوَ ما عل
 256 أوَ ينتشي 306
وصي نفسي 307  256 أُّ
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ل امرأة 308  256 أوَّّ
ل حرفين 309  257 أوَّّ
ل خطوة 310  257 أوَّّ
ل ما يجب 311  258 أوَّّ
ل نقاط الضعف 312  258 أوَّّ
ِّنُ  313  260 بأّنَّ  أؤم
 260 أّي تاجرٍ  314
 261 أّي تجاهل 315
 261 أّي تخلٍّ  316
 261 أّي شكل 317
اكَ أْن تثق 318 َّّ ي  261 إ
اك أْن تعد 319 َّّ ي  262 إ
اك أْن تكون 320 َّّ ي  262 إ
يّاك أْن تؤمن 321  262 إ
322  َ اك َّّ ي اكَ إ َّّ ي  263 إ
بهات 323 اكَ وّشُّ َّّ ي  263 إ
اك وفعل 324 َّّ ي  263 إ
 264 أيرتقي 325
 264 أيُعقُل )أ( 326
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 264 أيُعقُل )ب( 327
 264 أيُعقُل )ت( 328
 264 أيُعقُل )ث( 329
 264 أيُعقُل )ج( 330
يمان ال كبير 331  265 الإ
ها الإنسان )أ( 332  265 أّيُّ
ها الإنسان )ب( 333  265 أّيُّ
ِّّمون 334 ها المعل  265 أّيُّ
ِّّبُ  335  265 اللهُ يُسب
 266 اللهّمَّ أكفنا 336

 )ب(
بة 337  266 باب التو
 266 بأرضِّ العُربِّ  338
 266 بإعراضك 339
 267 بالأمسِّ  340
 267 بالحّبِّ  341
 267 بالسعي 342
 267 بإمكان القرآن 343
 268 بإمكانك 344
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صارِّعُ  345 ِّّتُّ أُّ  268 ب
 268 بجُبٍّ  346
 269 البحث 347
 269 بحثتُ  348
 269 التفكيرالبدء ب 349
 270 بداخلك 350
 270 بدون الجذور 351
َّّذي كان 352  270 بسم ال
 271 بَعُْدتَ  353
ِّعَزْمٍ  354  271 ب
 271 بعض )إْن لم يكن أغلب( 355
 272 بعض اللاجئين 356
 273 بعض المعارِّضين 357
358  ُ ام َّّ  273 بكِّ الأي
 273 بكّفي 359
ِّلادُ العُرْبِّ )أ( 360  274 ب
ِّلادُ العُرْبِّ )ب( 361  274 ب
ياءِّ  362 ِّلادُ ال كبر  274 ب
ِّلادي )أ( 363  274 ب
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ِّلادي )ب( 364  274 ب
ِّلادي )ت( 365  274 ب
ِّلادي )ث( 366  275 ب
ِّلادي )ج( 367  275 ب
 275 بِّهمْ  368
 275 بين الصراعِّ  369
 277 بين صراعٍ  370
 277 بينما يعيش 371

 )ت(
 278 تابع 372
 279 لتأمَّّ  373
اً لقلبٍ  374 َّّ  279 تب
ِّمَنْ  375  280 تبّاً ل
اً لهمْ  376 َّّ  280 تب
 280 تباين الآراء 377
 281 التجارة شطارة 378
تْ  379 َّّ  282 تجل
ز 380 َّّ  282 التجو
 283 تحديدك 381
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 283 تحّلَّ )أ( 382
 284 تحّلَّ )ب( 383
 284 تحيا 384
385  ُ ة َّّ  284 التحي
ة 386 َّّ  284 تحي
 285 تداعيات )أ( 387
 285 تداعيات )ب( 388
 285 التداعيات الخطيرة 389
 286 تداعيات سياسات 390
ر 391 َّّ  286 تدب
 286 تذبذب الشعور 392
ر 393 َّّ  287 تذك
 287 تراهُم 394
 287 تركتُ  395
 287 تسهيل 396
 288 التشابه 397
 288 تَشَتتْ  398
 289 تشتيت 399
رْ 400 َّّ  289 تصب
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 289 تعاليم 401
 290 التعايش 402
مْ  403 َّّ  290 تعل
 290 تعمّد 404
 291 التعميم )أ( 405
 292 التعميم )ب( 406
 292 تغلغل 407
 293 تغيّرتِّ  408
409  ً ر برهة َّّ  293 تفك
ر بعمق 410 َّّ  293 تفك
 293 تفكيرنا 411
 294 تقدير النعمة 412
 294 تقديم 413
414  ُ  294 التل كؤ
ضت 415 َّّ  295 تمخ
 296 تواَضعْ  416
 296 تؤثــِّّر الأنقاض 417
 297 تؤثــِّّر الرحلات 418
ة 419 َّّ  298 تؤثــِّّر القو
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 298 تؤثــِّّر المناورات 420
421  ّ  298 تؤثــِّّر حرارة الجو
 299 تؤثــِّّر طبيعة 422
 299 تؤثــِّّر مشاهدة 423
 300 تؤثــِّّر ولائم 424
425  ٌ  301 توجد أزمة
ه 426  301 توجَّّ
 301 توسدَتْ  427
 302 توفير 428
ل 429  302 توكَّّ
 303 تيقن )أ( 430
 303 تيقن )ب( 431

 )ث(
 304 ثابر )أ( 432
 304 ثابر )ب( 433
 305 الثراء 434
 305 ثروة 435
 305 ثلاث وثلاث 436

 )ج(
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 306 جارَ الزمانُ 437
 306 الجاهل 438
 306 جعل 439
 307 جعلنا 440
 307 جميع )وليس أغلب( 441
 308 جميع الأجزاء 442
 308 جميع الأشياء 443
 309 جميع الأنبياء 444
 309 جميع الشرائك 445
 310 جميع الفلسطينيين 446
 311 جميع شعوب العالم 447
 312 جميع ما فعله 448
 313 جميلٌ  449
 313 الجنس )أ( 450
 314 الجنس )ب( 451
 314 جوهر 452

 )ح(
 315 الحاجة 453
ِّسانَكَ  454  317 حاذِّْر ل
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نيا 455  317 حاذِّر من الدُّّ
 317 حاشا الله 456
ِّظ 457  317 حاف
 318 حاول 458
 318 ُحّب   459
 318 الحّبُّ  460
 319 الحّبُّ حاجة 461
 319 حبُل ال كذب 462
يد 463 ِّق ما تر ى تحّق َّّ  319 حت
ى وإن كان 464 َّّ  319 حت
 320 حديث رسول الله 465
 320 حرب الخليج 466
 320 حرََص  467
ةُ الرأي 468 َّّ ي  321 حر
ة 469 َّّ ي  321 الحر
افة أشكالها 470 يّة بكَّّ  321 الحر
ِّون 471 ّ بي  322 الحز
472  ً  323 حقا
 323 الحقائق 473
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 323 حقيقة البقاء 474
 324 حكم الله 475
 324 الحّلَّ الأمثل 476
 325 ّل الناجعالح 477
 325 الحمد لله 478
 325 حياتنا 479
 326 حيثما 480
 326 حين حّلَّ  481
 327 حين ظننتُ  482
 327 حين يعتمد 483

 )خ(
 327 خذ الآدابَ  484
 328 خذ الحكمة 485
 328 الخطأ 486
 328 خطورة 487
 329 الخوف 488
ِّلم 489  329 خيرُ الع
 329 خير جليسٍ  490
 331 ر سبيلخي 491
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 331 خيرٌ لنا 492
 )د(

493  ً  331 دائما
 332 دَْع )أ( 494
 332 دَْع )ب( 495
 332 دَْع )ت( 496
 332 دَْع )ث( 497
 333 دَْع )ج( 498
 333 دَْع )ح( 499
 333 دُعاةُ الحّقِّ  500
 333 دعني 501
 333 دَعوا 502
 334 الدفء )أ( 503
 334 الدفء )ب( 504
 335 فاعالد 505
 336 الدليل 506
 336 دُْمت 507
 336 دنا 508
نيا 509  337 الدُّّ
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 337 الدِّّين 510
 337 ديني 511

 )ذ(
َّّتْ  512  337 ذُل
 338 ذهبَ  513

 )ر(
 338 رأس المال 514
 338 رُّبَّ حجارةٍ  515
 339 رُّبَّ كتمانٍ  516
َبيُع العُرْبِّ  517  339 ر
جُل أعقل 518 َّّ  339 الر
 340 رجٌل )أ( 519
 340 رجٌل )ب( 520
جُل كلمة 521 َّّ  340 الر
 340 رصاص الغدرِّ  522
اص 523 َّّ  340 رصاصةُ القن
 341 الرضا الإلهيّ  524
 341 رضا المرء 525
 341 رعاية المبدعين 526



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  55الصفحة 

 342 رغم كّل المعاناة )أ( 527
 342 رغم كّل المعاناة )ب( 528
 343 رفع 529
530  ْ  344 رقَصتُم
 344 الركن 531
 344 رماني 532
533  ً يدا  345 رو

 )ز(
 345 زالتْ  534
 345 زرعنا 535
 345 الزمن 536
 346 زواجٌ  537
 346 الزواج )أ( 538
 346 الزواج )ب( 539
 346 زوجٌ  540
541  ٌ  346 زوجة
يادة 542  347 ز

 )س(
 349 سأحيا 543
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 349 سأرجو 544
 350 ساعد 545
 351 نسأكو 546
547  َ  351 سألُت الله
 351 ُسبحانَ  548
 351 ستمضي 549
 351 السعادة 550
 352 سعادة 551
 352 سعى 552
 352 السعي الحثيث 553
 353 السعي للمحافظة 554
 353 السعيدُ  555
 353 سكنتَ  556
 353 َسْل الأطيابَ  557
558  َ  353 َسْل التاريخ
559  ْ ِّبتُم  354 ُسل
 354 طة الحاكمةالسل 560
561  ُ  354 سمير
 354 سنظل 562
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 354 سنينُ الدهرِّ  563
 355 سنينُ العُمرِّ  564
 355 سواء 565
 355 السواعد 566
 355 السياحة 567
 356 سيبقى 568
 356 سيبلى 569
 356 سيمضي 570

 )ش(
 357 شاعَ  571
 357 شتّان بين الاثنين 572
ة 573 َّّ ان بين البيني َّّ  357 شت
 358 شتّان ما بين 574
 358 شجاعٌ 575
ة 576 َّّ ي  358 الشرائع السماو
يعة 577  359 الشر
 359 الشطارة 578
 361 شعارنا 579
 361 الشعب السوريّ  580
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بيّ  581  362 الشعب العر
582  ٌ  362 شيء
 362 الشيء )أ( 583
 363 الشيء )ب( 584
 363 شيئان 585

 )ص(
 364 صباحُ  586
ً ص 587  364 برا
588  ً يلا ِّرُت طو  364 َصب
 364 صبرُت على 589
 365 صدَق مَْن قال 590
 365 الصدق 591
 365 صديقك 592
 365 صديقي 593
 365 صُراخٌ  594
واب 595  366 الّصَّ

 )ض(
 366 ضرورة 596
 367 َضْع احتياجاتك 597
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 367 َضْع ثقتك 598
 367 َضْع عنك 599
 368 َضْع لك 600
 368 َضْع نصَب عينيك )أ( 601
 371 َضْع نصَب عينيك )ب( 602
 371 ضياع 603

 )ط(
 372 طاَب )أ( 604
 373 طاَب )ب( 605
 373 طاَب )ت( 606
 374 طاَب )ث( 607
 374 طاَب )ج( 608
 374 طاَب )ح( 609
 375 طاَب )خ( 610
 375 طاعتك 611
 376 طالما )أ( 612
 377 طالما )ب( 613
ِّّق 614  377 طب
615  ٌ  377 طريح



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  60الصفحة 

ام )أ( 616 َّّ  377 طوال الأي
ام )ب( 617 َّّ  378 طوال الأي
ام )ت( 618 َّّ  379 طوال الأي
ام )ث( 619 َّّ  380 طوال الأي
ام )ج( 620 َّّ  380 طوال الأي
بى 621  382 طو
622  ِّ ة َّّ  382 َطيرُ المحب

 )ظ(
 382 الظالم )أ( 623
 383 الظالم )ب( 624
625  ِّ ُ الظاه  383 ر
 383 الظلام )أ( 626
 383 الظلام )ب( 627
628  َ  383 ظلم
 384 ظّنَّ الاستعمار 629
 384 الظّن )أ( 630
 385 الظّن )ب( 631
 385 ظهرت 632

 )ع(
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 385 العاقل 633
 386 العالَم 634
635  ٌ  386 عائلة
636  ً  387 عَبيدا
637  ٌ  387 عُتاة
 387 عجباً )أ( 638
 387 (عجباً )ب 639
 387 عجباً )ت( 640
 388 عجبتُ  641
 388 عجلة الزمن 642
 388 العجلى 643
 388 العدالة 644
 388 العدد الأكبر 645
 390 عدم إجابتك 646
 390 عدم الأخذ 647
 391 عدم الالتزام 648
 391 عدم الانتماء 649
 391 عدم التدخّل 650
 392 عدم التطاول 651
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 392 عدم السكوت 652
 392 عدم الشعور )أ( 653
 393 عدم الشعور )ب( 654
 393 عدم الوقوف 655
 394 عدم تحمّل 656
 394 عدم وضع 657
 394 عدوّي 658
659  ً  395 عذرا
 395 العراق 660
 395 عِّْش  661
 396 عصمة 662
 396 عكفتُ  663
ِّّرونَ  664  397 عَلامَ الخ ي
665  ُ ار َّّ  397 عَلامَ الن
 397 علمال 666
 398 على الجميع )أ( 667
 398 على الجميع )ب( 668
 398 على المسؤولين 669
 405 عليَّّ  670
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 405 عليك )أ( 671
 405 عليك )ب( 672
 406 عليك )ت( 673
 406 عليك )ث( 674
 406 عليك )ج( 675
 407 عليك )ح( 676
 407 عليك )خ( 677
 407 عليك )د( 678
 408 عَليلٌ  679
 408 علينا )أ( 680
 408 علينا )ب( 681
 409 عمَل الاستعمارُ )أ( 682
 411 عمَل الاستعمارُ )ب( 683
 411 العمل 684
ة )الفهم(.. )أ( 685 َّّ  411 عملي
ة )الفهم(.. )ب( 686 َّّ  412 عملي
ِّّلُ  687 قب  412 عندما أُّ
 412 عندما تستطيع 688
 412 عندما تكون 689
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 413 عندما كنُت )أ( 690
 413 عندما كنُت )ب( 691
 413 عندما يؤكّد 692

 )غ(
 414 غادِّرْ  693
 414 غادَرَتْ  694
ة 695 َّّ  415 غالبي
 416 الغاية 696
697  ُ  416 الغباء
 416 غُراُب البَينِّ )أ( 698
 417 غُراُب البَينِّ )ب( 699
 417 غياب 700
 417 غير 701
 417 الغيرة )أ( 702
 418 ب(الغيرة ) 703
 418 الغيرة )ت( 704
 418 الغيرة )ث( 705

 )ف(
ا المؤمنونَ  706  418 فأمَّّ
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 419 فإّنَّ الحّقَّ  707
708  َ ِّلم  419 فإّنَّ الع
 419 فإْن تَكُ  709
710  َ  420 فإْن جار
قتَ  711  420 فإْن شرَّّ
 420 فإْن شئنا 712
ِّيتَ  713  420 فإْن عُّر
714  ً  421 فإْن يوما
 421 ا بابُ فإنــَّّ  715
716  ً ا َّّ  421 فتب
 421 فتنة 717
 422 فحاذِّرْ  718
وا 719  422 فحثـّـُّ
 422 فحزنٌ  720
 422 فحّيَّ  721
 423 الفخ 722
 424 فخُذْ  723
 425 الفخر 724
 425 فخ ير 725
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 425 فداوِّ  726
727  َ  425 فذاك
 425 فراعنة 728
 426 فسيروا 729
730  ٌ  426 فظلم
 426 فعليكَ  731
732  ٌ  427 ففقر
 427 فقتلٌ  733
 427 الفكر 734
 428 فكُّل   735
 428 فكمْ )أ( 736
 428 فكمْ )ب( 737
 429 فكمْ )ت( 738
739  ُ  429 فلا الظلماء
 429 فلا أهلٌ  740
 429 فلا تركع 741
 429 فلا يبقى 742
 430 فلتشكر 743
 430 فلتكتُبي 744
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 430 فلَقَدْ  745
 430 عاونفلنت 746
 430 فلنكن 747
 431 فليَس  748
 431 فمَضوا 749
 431 فمَْن أشقى 750
 431 فمَْن في الخلقِّ  751
 432 فمهما 752
 432 فنبني 753
 432 فهذا 754
 432 فهذي 755
 433 فهَلْ  756
 433 فهم 757
 433 فهمكَ  758
نيا 759  434 في الدُّّ
بيِّّ الأخبرْ 760  434 في الوطنِّ العر
بيِّّ الأزهرْ )أ( 761  434 في الوطنِّ العر
بيِّّ الأزهَرْ )ب( 762  435 في الوطنِّ العر
763  ْ بيِّّ الأصغر  435 في الوطنِّ العر
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ةْ  764 بيِّّ القمَّّ  436 في الوطنِّ العر
بيِّّ المجهولْ  765  436 في الوطنِّ العر
بيِّّ المحبوبْ  766  437 في الوطنِّ العر
بيِّّ ال 767  437 مسلوبْ في الوطنِّ العر
بيِّّ المشلولْ  768  437 في الوطنِّ العر
بيِّّ المغلوبْ  769  438 في الوطنِّ العر
بيِّّ المغلولْ  770  438 في الوطنِّ العر
بيِّّ المقتولْ  771  438 في الوطنِّ العر
بيِّّ المنكوبْ  772  439 في الوطنِّ العر
 439 في جعبتي 773
 439 في حلقومي 774
 440 في خضّمِّ  775
 441 في كّلِّ مذهبٍ  776
 441 في نظام الإسلام 777
 441 فيا شمس 778
 441 فيُمسي 779

 )ق(
 442 قاطِّــْع )أ( 780
 443 قاطِّــْع )ب( 781
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 445 القاعدة 782
 445 القائل 783
 445 قبل آلاف السنين 784
 446 قبل ألف عام 785
 446 قبل ألفَي عام 786
 446 قُبَيلَ  787
 447 قد وضعنا 788
 447 قَْد يتشابه 789
 448 قَْد يعتبر 790
 449 قَْد يغفر 791
 449 القرار 792
 449 قرارك )أ( 793
 450 قرارك )ب( 794
يم )أ( 795  450 القرآن ال كر
يم )ب( 796  451 القرآن ال كر
يم )ت( 797  451 القرآن ال كر
 452 القرآن دستور 798
رَ الشيطانُ 799 َّّ  452 قر
 453 قرون 800
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801  ً  453 قسَما
َّّة 802 ِّل  453 ق
 453 قليلٌ  803
ة الولايات المتحدة 804 َّّ  453 قو
 454 قوله 805

 )ك(
يو 806  454 كاتب السينار
 455 الكأُس  807
 455 كأنــّي )أ( 808
 455 كأنــّي )ب( 809
 456 كتاُب الله 810
ار 811  457 كثر التجَّّ
 458 ال كثير 812
813  ٌ  458 كثير
 458 كثيراً )أ( 814
 459 كثيراً )ب( 815
816  ٌ  459 كثيرة
 459 كثيرون )أ( 817
 459 كثيرون )ب( 818
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 460 كثيرون )ت( 819
 462 كثيرون )ث( 820
 462 ال كذب )أ( 821
 462 ال كذب )ب( 822
 462 كفاكَ )أ( 823
 463 كفاكَ )ب( 824
 463 كفانا 825
 463 كُّلُّ ابنِّ مؤمنةٍ  826
 463 كّلُّ إنساٍن )أ( 827
 464 كّلُّ إنساٍن )ب( 828
 464 كّلُّ بناءٍ  829
 464 كّلُّ حبيبةٍ  830
 464 كّل شيءٍ )أ( 831
 464 كّل شيءٍ )ب( 832
 465 كّل شيءٍ )ت( 833
 465 كّل شيءٍ )ث( 834
 465 الكلّ  835
ِّم 836  466 كّل عال
 466 كُّلُّ فتيات 837



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  72الصفحة 

 467 كّل فعل 838
 467 ما في كلّ  839
 467 كّل مخلوق 840
 468 كّل ممكن 841
 468 كُّل  يسعى 842
ما ازدادتْ  843 َّّ  468 كل
مت 844 ما تقّدَّ َّّ  468 كل
ما توغّل 845 َّّ  469 كل
846  َ ما زاد َّّ  469 كل
ما سرتَ  847 َّّ  469 كل
ما سمعتُ  848 َّّ  469 كل
 470 كلّما كان 849
 470 الكلمة 850
 470 كلّنا )أ( 851
 470 كلّنا )ب( 852
 471 كلّنا)ت( 853
فتْ  854 َّّ  471 كَْم شن
855  ٌ  471 ال كَْم شيء
 471 كَْم قْد )أ( 856



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  73الصفحة 

 472 كَْم قْد )ب( 857
 472 كَْم قْد)ت( 858
 472 كَْم يطعنوكِّ  859
َض  860 َّّ  472 كما تعر
 473 كَمَْن يركلُ  861
 473 ُكْن أنت 862
863  ً  473 ُكْن خجولا
ً كُ  864  473 ْن دائما
865  ً  474 ُكْن شجاعا
 474 ُكْن على 866
867  ً  474 ُكْن فخورا
868  ً  474 ُكْن متوازنا
869  ً  475 ُكْن مستعّدا
 475 كنُت ولا زلتُ  870
 475 كون المخلوقات 871
 476 كون وصول 872
ر 873 َّّ  476 كي تتحر
 476 كي تكون 874
ب 875 َّّ  477 كي يتجن



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  74الصفحة 

 477 كي يتوّخى 876
 477 كيف أخشى 877
عي 878  478 كيَف تدَّّ
 478 كيَف تقول 879
 478 كيَف لي 880
881  ُ  478 كيَف ينام

 )ل(
 479 لا أحد 882
 479 لا بُدَّّ )أ( 883
 479 لا بُدَّّ )ب( 884
 479 لا تبتسم 885
 480 لا تبتئس )أ( 886
 480 لا تبتئس )ب( 887
 480 لا تتراكضوا 888
للا ت 889  480 تعجَّّ
 480 لا ترتجي )أ( 890
 481 لا ترتجي )ب( 891
 481 لا ترتجي )ت( 892
 481 لا ترتجي )ث( 893
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 481 لا ترتجي )ج( 894
 481 لا ترتقي 895
 482 لا تزاحمني 896
ِّه 897  482 لا تُسَّف
898  ْ  482 لا تظلِّم
 482 لا تظلموا 899
ِّّرني 900  482 لا تعي
 483 لا تكن 901
ِّن 902  483 لا تُه
903  َ  483 لا خير
904  َ  483 لا راحة
 484 لا زالت 905
 484 لا ليَس  906
 484 لا محا 907
 485 لا مندوحة 908
 485 لا يجب 909
 486 لا يحّقُّ  910
 486 لا ينفعُ  911
 486 لأجل الحفاظ 912
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 496 لأجل الوصول 913
 496 لأني مَع الله 914
ِّزاماً )أ( 915  498 ل
ِّزاماً )ب( 916  498 ل
 498 لزاماً )ت( 917
 499 لسُت أدري 918
 499 لصوٌص  919
 499 لعّلَّ )أ( 920
 500 لعّلَّ )ب( 921
ك 922 َّّ  501 لعل
ني 923 َّّ  501 لعل
 502 لغيبتكَ  924
 502 لفظ الجلالة 925
 503 لقَْد ارتكبت 926
 503 لقد باتت 927
928  َّّ  504 لقد تَم
 504 لقلقد خ 929
930  َ ِّم  505 لقدَ عَل
 507 لقد فهم 931
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 508 لقدَ كان 932
 509 لقد كنتُ  933
 509 لكُّلِّ أبيٍّ  934
 509 لكُّلِّ إمامٍ  935
 509 لكُّلِّ تقيٍّ  936
 510 لكُّلِّ حصينٍ  937
 510 لكُّلِّ حليمٍ  938
 510 لكُّلِّ سفيهٍ  939
 510 لكُّلِّ سكونٍ  940
 510 لكُّلِّ سلطة 941
 511 لكُّلِّ ضعيفٍ  942
يزٍ  943  511 لكُّلِّ عز
 511 لكُّلِّ عظيمٍ  944
 511 لكُّلِّ غَمامٍ  945
 511 لكُّلِّ فضاءٍ  946
يضٍ  947  511 لكُّلِّ مر
ٍِّّب  948  512 لكُّلِّ معر
ا 949 َّّ  512 لكُّلِّ من
 512 ل كي أحيا 950



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  78الصفحة 

 513 ل كي تتوحد 951
 513 ل كي تصل 952
 513 ل كي تكون 953
 513 ل كي تنتصر 954
 514 ل كي تنجح 955
ن 956  514 ل كي يتمّكَّ
 516 للتأليف 957
 516 للتراث 958
 517 للحديثِّ  959
 518 للعالَم 960
 518 للهرمِّ  961
ِّّساء 962 ِّمَ الن  518 ل
 518 لَْم تكن 963
 518 لَْم ُنخلق 964
ِّمَ نرتكب 965  519 ل
ِّمَ نصدر 966  519 ل
 519 لَْم ولَنْ  967
 519 لَْم يخَش  968
 520 لَْم يرعَوُا 969
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 520 لماذا تباينَ  970
د 971 ِّماذا تتعمَّّ  520 ل
 521 لماذا ينتفض 972
 521 لَْن أجمع 973
 522 لَْن ينتشي 974
975  ُ اريخ َّّ  522 لنا الت
 522 لنا شَهدٌ  976
 522 لنا ماضٍ  977
 523 لنحاول 978
 523 لنحيا 979
 523 لنشر 980
 523 لها 981
 524 لهذا 982
 524 لو أطعتَ  983
رك 984 َّّ  524 لو خي
 525 لو رأيتَ  985
 526 لو ساعدنا 986
 526 لو فرضنا 987
رنا 988 َّّ  527 لو فك
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اس 989 َّّ  527 لو كان الن
990  ً ا  527 لو كان حّقَّ
 528 لو كان كُّل   991
 528 لو ُكنتُ  992
 528 لو لَْم نكن 993
 528 يظلم لَو لَمْ  994
 529 لو يعرفوكِّ  995
 530 لواٌط  996
 530 لولا أفعالك 997
 530 لولا الشكوك 998
 530 لولا الكلّ  999

 530 لولا الله 1000
ِّّساء )أ( 1001  530 لولا الن
ِّّساء )ب( 1002  531 لولا الن
 531 لي 1003
 531 ليبقى 1004
م 1005 َّّ  532 ليتعل
 532 ليحمل 1006
 532 س الحّلُّ لي 1007
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 532 ليس أمامك 1008
ِّ )أ( 1009  533 ليَس بالضرورة
ِّ )ب( 1010  534 ليَس بالضرورة
 534 ليس تطابق 1011
 535 ليَس جميع 1012
 536 ليس فوق 1013
اسِّ  1014 َّّ  536 ليس في الن
 536 ليس في الوجود 1015
 537 ليَس كُّل النّساء 1016
بيٍّ  1017  537 ليَس كُّل حز
 537 ليس كّل عنوان 1018
 539 ليس كّل فعلٍ  1019
 540 ليَس كّل كلمةٍ  1020
 540 ليَس كُّل لومٍ  1021
 540 ليَس كُّل ما تسمعه 1022
 541 ليس كّل ما يُعلم 1023
ى 1024 َّّ  541 ليَس كّل مَْن تبن
 542 ليَس كُّل مَْن خاَض  1025
 542 ليَس كُّل مَْن دخلَ  1026
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َ  ليَس كُلّ  1027  542 مَْن ظهر
 543 ليس كّل مَْن قالَ  1028
 543 ليَس كُّل مَْن لَمْ  1029
 544 ليس للحقيقة 1030
 544 ليَس لنا 1031
 545 ليَس من العدالة 1032
 546 ليس من المنطق 1033
 546 ليس من حق 1034
 546 ليس من سبيل 1035
 547 ليَس من عيبٍ  1036
 547 ليس من كتاب 1037
 547 ليس من ميزان 1038
 547 ليست قيمة 1039
 548 ليست هناك )أ( 1040
 548 ليست هناك )ب( 1041

 )م(
 548 ما أجمل )أ( 1042
 548 ما أجمل )ب( 1043
خِّذَ  1044  549 ما أُّ
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 549 ما ارتديتُ  1045
نيا 1046  549 ما الدُّّ
 549 ما أْن أضع 1047
 550 ما أنبلك 1048
 550 ما أوسعَ  1049
 550 ما بُني 1050
 550 ما جالسني 1051
 550 ما حدث 1052
 551 ما حياتنا 1053
 551 ما دُمَت إنك 1054
 552 ما دمُت إني 1055
 552 ما دمُت لا 1056
1057  ً  552 ما دُمَت واثقا
1058  ً  552 ما دمُت واثقا
 553 ما ذكرتُه 1059
1060  َ  553 ما عاد
 554 ما عبدتُ  1061
 554 ما قرأتُ  1062
 554 ما كانَ  1063
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 554 ما كُلّ  1064
 555 ما ُكنُت أكسَلُ  1065
1066  ً  555 ما كنُت سائرا
ِّْن أحدٍ 1067  555 ما م
ِّْن إعراضٍ  1068  556 ما م
ِّْن خائنٍ  1069  556 ما م
 556 ما من يأسٍ  1070
 556 ما نفعُ  1071
 557 ما نفعله 1072
 557 ما هكذا الحّبُّ  1073
 557 ما هكذا كانت 1074
 558 ما هو 1075
 560 ما وراء 1076
 560 ما وقفتُ  1077
 560 ما يحدث 1078
 561 ما يدخل 1079
1080  ُ  561 الماء
 561 ماتَ  1081
 562 المأوى 1082
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 562 مبدأ السبب 1083
 563 مبدأ الشياع 1084
 564 مبدأنا 1085
 564 المتهم 1086
 564 المتورّطون 1087
د 1088 َّّ  564 مجر
 565 محبتك 1089
 565 المخادِّعُ  1090
 565 مُّدَّ  1091
 565 مُذ 1092
1093  ُ  566 المرء
 566 المرأة )أ( 1094
 566 المرأة )ب( 1095
 566 المرأة )ت( 1096
 566 المرأة )ث( 1097
 567 المرأة )ج( 1098
 567 المرأة )ح( 1099
 567 المرأة )خ( 1100
 567 المرأة )د( 1101
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 567 المستقبل 1102
 568 مستقبلك 1103
 568 مسكينٌ  1104
يات 1105  568 المسمَّّ
 568 مسيرتي 1106
1107  ُ  569 المشكلة
 569 المصالحة 1108
 569 المطلب 1109
1110  ً  570 معا
 570 معالَجة )أ( 1111
 572 معالَجة )ب( 1112
 573 معرفة 1113
 573 المعنى 1114
1115  ْ  573 ملأتم
 573 مل َكتَ  1116
 574 مَلَكنا 1117
 574 مَن أجاز 1118
 574 من أجلِّ  1119
ِّْن أحلامك 1120  580 م
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 580 مَْن أرغمَ  1121
 581 من أسباب 1122
 581 من الجميل 1123
ِّن الخطأ 1124  582 م
 582 مَْن بنى 1125
 582 من تجارة 1126
 583 من حيث 1127
 583 بثتمَْن خَ  1128
لَ  1129 َّّ  584 مَْن َخو
 584 مَْن رسمَ  1130
 584 من غير الإنصاف 1131
 586 من غير المعقول 1132
 586 مَن فقدوا 1133
 586 مَْن قاَل )أ( 1134
 588 مَْن قاَل )ب( 1135
 588 مَْن كذبَ  1136
 588 مَْن لَْم يخف 1137
 588 مَْن لمْ يرتكب 1138
 588 سقِّ مَْن لَْم ي 1139
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 589 مَْن لي 1140
 589 من مظاهر 1141
ِّّمات 1142  590 من مقو
ا 1143 َّّ ِّن  590 مَْن م
 590 من نور 1144
 590 مَْن هو 1145
 591 من واجب 1146
ل 1147  591 مَْن يتحمَّّ
د 1148  591 مَْن يتقّصَّ
 592 مَْن يجهل 1149
 592 مَْن ُيخطئ 1150
 592 مَن يُدرك 1151
1152  َ يدم  592 ْن ير
 593 مَْن يظنّ  1153
 593 مَْن يقف في 1154
 593 مَْن يقف وراء 1155
 595 مَْن يكذب 1156
 595 مَْن يكون )أ( 1157
 596 مَْن يكون )ب( 1158
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 596 مَْن يكون )ت( 1159
 596 مَْن يكون )ث( 1160
 597 مَْن يكون )ج( 1161
 597 مَْن ينفخ 1162
 597 المناظر 1163
 597 المهم 1164
 598 مهما تمر 1165
 598 مهما كثرت 1166
 598 مهما يقولُ  1167
 598 موافقة مسؤولين 1168
 599 المواقع )أ( 1169
 600 المواقع )ب( 1170
 600 المواقع )ت( 1171
 600 ميزان الله 1172

 )ن(
 601 نارُ الفراقِّ  1173
ِّر 1174  601 ناص
 601 نامَوا 1175
 602 نبغض 1176
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 602 نحتاج 1177
 602 نحن 1178
1179  ُ  602 نَدَم
ِّّساء 1180  602 الن
ِّساءُهُمو 1181  603 ن
 603 نشر 1182
 603 النّصُّ  1183
 604 نصائح 1184
 604 نهجكَ  1185

 )ه (
 604 ها قَدْ  1186
يو( 1187  604 هدف )السينار
 607 الهدف 1188
1189  ُ  608 الهدم
1190  ُ  608 هذا عبير
 608 هذا عِّراقُ  1191
 608 هذا غيٌض  1192
ِّدادي 1193  609 هذا م
 609 هذا يراعي 1194
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ة(.. )أ( 1195 َّّ  609 هَْل )الديمقراطي
ة(.. )ب( 1196 َّّ  610 هَْل )الديمقراطي
 611 هَْل الإحسان 1197
 612 هَْل الأنظمة 1198
1199  َ  615 هَْل التزم
 615 هَْل امتناع 1200
1201  ِّ  617 هَْل بالضرورة
يل 1202  619 هَْل تمو
 619 هَْل جميع 1203
 621 هَْل سأبقى 1204
 621 هَْل على 1205
ِّمَ  1206  622 هَْل فَه
 622 هَْل في هذا 1207
 622 هَْل لديكَ  1208
ة( 1209 َّّ  623 هْل من )الديمقراطي
 624 هَْل من )العدالة(.. )أ( 1210
 624 .. )ب(هَْل من )العدالة( 1211
ِّْن مبادئ 1212  625 هَْل م
 625 هَْل نقدِّر 1213
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 625 هَْل يجوز 1214
 626 هْل يحّقُّ  1215
 626 هَْل يسأل 1216
1217  ُ  626 هَْل: امتلاك
 629 هَْل: يمكن 1218
1219  ُ  630 همُ الأنوار
1220  ُ  630 همُ البحر
 630 همُ ُسفُنُ  1221
 631 هناك ال كثير 1222
 631 هناك بعض 1223
 632 هناك بينٌ  1224
1225  ٌ  632 هوَ خيمة
 632 هوَ كُّلُّ  1226
 632 هوَ نبعُ  1227
 632 هَوَْت والأرُض  1228
1229  ُ  633 هَوَْت والخ ير
 633 هَوَْت والراسياتُ  1230
1231  ُ  633 هَوَْت والريح
 633 هَوَْت والصرحُ  1232
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 633 هَوَْت والكُّلُّ  1233
1234  َ  633 ْت والليلُ هَو
اُس  1235 َّّ  634 هَوَْت والن
 634 هَوَْت يا ليت 1236
 634 هوتكَ  1237
1238  ُ مصام  634 هيَ الصِّ
 634 هي حروٌف  1239
ة )أ( 1240 َّّ ي  635 الهيمنة الاستعمار
ة )ب( 1241 َّّ ي  636 الهيمنة الاستعمار

 )و(
 637 وأترك 1242
 637 الواجب 1243
 638 وأحذر 1244
1245  ُ  638 وأحرار
 638 وإذا 1246
 639 وأرحمْ  1247
 639 واصل 1248
 639 واظب )أ( 1249
 640 واظب )ب( 1250
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 640 واظب )ت( 1251
1252  ْ  641 وأغنَم
 641 واقع 1253
بتي 1254  641 واكر
 641 وآُل البيتِّ  1255
َّّذي 1256  642 وال
ا الحزنُ 1257  642 وأمَّّ
ا الكافرونَ  1258  642 وأمَّّ
ا مَنْ  1259  643 وأمَّّ
 644 وأمسح 1260
1261  َ  644 وإْن أعطَوك
 644 وإْن تزأرْ  1262
1263  َ  644 وإْن جاد
 644 وإْن يرجو 1264
 645 وأنَس السنينَ  1265
1266  َ  645 وأنَس الهموم
برقٌ  1267  645 و
بعدَ البُعدِّ  1268  645 و
بعدَ العُمرِّ  1269  645 و
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 646 وتحيا 1270
 646 وتفَنَنوا 1271
 646 وتلوحُ  1272
 646 وتنسى 1273
 646 وجَارَ الجُّلُّ  1274
ِّبْ  1275  647 وجان
 647 وجُْرحٌ  1276
 647 وجُلّ  1277
 647 وجوب 1278
 648 وجود 1279
 648 الوجود 1280
1281  ً  649 وحتما
 649 وحذارِّ  1282
 649 وخُذْ  1283
 649 وُخْض  1284
 649 ودّ القلوب 1285
 650 وداري 1286
 650 ودَْع عنكَ  1287
 650 ودَْع في 1288
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 650 وديدَني 1289
 650 وذِّقتُ  1290
 650 وراء )أ( 1291
 651 وراء )ب( 1292
ِّّلْ  1293  651 ورَت
 652 وسيُف  1294
 652 الوسيلة 1295
ِّرَت بغيرِّ  1296  653 وص
ِّرَت لغيرِّ  1297  653 وص
 654 وصول 1298
 654 أناوط 1299
 655 وَطلعتُكَ  1300
 655 وعِّْش  1301
 655 وغداً َستُشرِّقُ  1302
 655 وغداً ستعرُِّف  1303
1304  ٌ  655 وغيم
1305  ٌ  656 وفجر
 656 وفّك   1306
 656 الوقائع 1307
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 656 الوقُت أزَْف  1308
 657 الوقُت أغلى 1309
1310  َ  657 الوقت: هو
 657 وقْد ارتدى 1311
 657 تجد وقد 1312
 657 وقْد لاقيتُ  1313
 658 وقْد مَّلَّ  1314
 658 وقُْل في 1315
 658 وقُْل للمعتدينَ  1316
اسِّ  1317 َّّ  658 وقُْل للن
 658 وقلبٌ  1318
 659 وقوع 1319
 659 وقوفك 1320
 659 وكأّنَّ  1321
همْ  1322  660 وكأّنَّ
 660 وكّف   1323
اسِّ  1324 َّّ  660 وكُّلُّ الن
1325  ُ  661 ّل  مَنْ وك
1326  ِّ  661 وكَْم بالله
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 661 وكَْم بين الغواني 1327
 661 وكَْم بينَ الورى 1328
 661 وكَْم جارَتْ  1329
1330  ً  661 وكَْم حبلا
 662 وكَْم َحقٍّ  1331
 662 وكَْم في الأرضِّ  1332
 662 وكَْم في البحرِّ  1333
 662 وكَْم في الحربِّ  1334
1335  َ  662 لْقِّ )أ(وكَْم في الخ
 663 وكَْم في الخَلْقِّ )ب( 1336
 663 وكَْم في الخَلْقِّ )ت( 1337
 663 وكَْم في الدارِّ  1338
 663 وكَْم في العشقِّ  1339
1340  ِّ  663 هرِّ وكَْم في الع
ِّيرِّ  1341  664 وكَْم في الع
 664 وكَْم في الفَْقرِّ  1342
 664 وكَْم في الهجرِّ  1343
ِّّصٍ  1344  664 وكَْم ل
 664 وكَْم ممن )أ( 1345
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 665 وكَْم ممن )ب( 1346
 665 وكَْم ممن )ت( 1347
 665 وكَْم ممن )ث( 1348
 665 وكَْم ممن )ج( 1349
 665 وكَْم ممن )ح( 1350
 665 وكَْم ممن )خ( 1351
 666 وكَْم ممن )د( 1352
 666 وكَْم ممن )ذ( 1353
 666 وكَْم ممن )ر( 1354
 666 من )ز(وكَْم م 1355
 666 وكَْم ممن )س( 1356
 667 وكَْم ممن )ش( 1357
 667 وكَْم ممن )ص( 1358
 667 وكَْم ممن )ض( 1359
 667 وكَْم ممن )ط( 1360
 667 وكَْم ممن )ظ( 1361
 667 وكَْم ممن )ع( 1362
 668 وكَْم ممن )غ( 1363
 668 وكَْم ممن )ف( 1364
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 668 وكَْم ممن )ق( 1365
 668 وكَْم ممن )ك( 1366
ِّرٍ )أ( 1367 ِّْن آم  668 وكَْم م
ِّرٍ )ب( 1368 ِّْن آم  668 وكَْم م
ِّْن بائسٍ  1369  669 وكَْم م
ِّْن جامعٍ  1370  669 وكَْم م
ِّْن جائعٍ  1371  669 وكَْم م
ِّْن حاكمٍ  1372  669 وكَْم م
ِّْن حانقٍ  1373  669 وكَْم م
ِّْن خائفٍ  1374  670 وكَْم م
1375  ِّ  670 ْن خائنٍ وكَْم م
ِّْن رابحٍ  1376  670 وكَْم م
ِّْن راحِّلٍ  1377  670 وكَْم م
ِّْن راعيٍّ  1378  670 وكَْم م
ِّْن راكبٍ  1379  671 وكَْم م
ِّْن زاهدٍ  1380  671 وكَْم م
ِّْن ساعةٍ  1381  671 وكَْم م
ِّْن سائرٍ )أ( 1382  671 وكَْم م
ِّْن سائرٍ )ب( 1383  671 وكَْم م
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ِّنْ  1384  672 صابرٍ  وكَْم م
ِّْن صاحبٍ  1385  672 وكَْم م
ِّْن صائنٍ  1386  672 وكَْم م
ِّْن ضيغمٍ  1387  672 وكَْم م
ِّْن طاغيٍّ  1388  673 وكَْم م
ِّبٍ  1389 ِّْن طال  673 وكَْم م
ِّْن ظامئٍ  1390  673 وكَْم م
ِّْن عابدٍ  1391  673 وكَْم م
ِّْن عاقرٍ 1392  673 وكَْم م
ِّْن عاقلٍ  1393  674 وكَْم م
ِّمٍ  1394 ِّْن عال  674 وكَْم م
ِّْن فاجرٍ  1395  674 وكَْم م
ِّن فاحشٍ  1396  674 وكَْم م
ِّن فارسٍ  1397  674 وكَْم م
ِّْن فاشلٍ  1398  674 وكَْم م
ِّْن قارئٍ  1399  675 وكَْم م
ِّصٍ  1400 ِّْن قان  675 وكَْم م
ِّْن كاذٍب  1401  675 وكَْم م
ِّْن مادحٍ  1402  675 وكَْم م
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1403  ِّ  675 ْن مُتْرٍَف وكَْم م
ِّْن ُمحسنٍ  1404  676 وكَْم م
ٍع )أ( 1405 ِّْن مُّدَّ  676 وكَْم م
ٍع )ب( 1406 ِّْن مُّدَّ  676 وكَْم م
ِّْن مُذنبٍ  1407  676 وكَْم م
ِّرٍ  1408 ِّْن مُْظه  676 وكَْم م
ِّْن مُغتَنٍ  1409  676 وكَْم م
ِّْن مُْقتَدٍ 1410  677 وكَْم م
ِّئٍ  1411 ِّْن مُنْش  677 وكَْم م
ِّــعٍ  1412 ِّْن مُوق  677 وكَْم م
ِّْن ناسِّكٍ  1413  677 وكَْم م
ِّْن هارٍِّب  1414  677 وكَْم م
ِّدٍ  1415 ِّْن وال  678 وكَْم م
ِّبٍ  1416 ِّْن واه  678 وكَْم م
ِّْن يائسٍ  1417  678 وكَْم م
1418  ً  678 وُكْن حُرّا
 678 وُكْن ممن رجا 1419
 678 وُكْن ممْن يناجي 1420
ً وُكْن  1421  679 نَبعا
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 679 وُكنتِّ الشمَس  1422
 679 ولا تترك )أ( 1423
 679 ولا تترك )ب( 1424
 679 ولا َتحزنْ  1425
 680 ولا ترَكنْ  1426
 680 ولا تُْفَجعْ  1427
 680 الولايات المتحدة 1428
ِّدَتْ  1429  681 وُل
 681 ول كنْ  1430
1431  ُ  681 ولَْم أك
 681 وليٌل )أ( 1432
 682 يٌل )ب(ول 1433
1434  ُ  682 وما تجمعه
1435  ُ  682 ومَْن ترجوه
ِّلمٍ  1436 ِّن ع  682 وم
 682 ومَْن يرجو )أ( 1437
 683 ومَْن يرجو )ب( 1438
 683 ومهما طالَ  1439
 683 ومهما كانَ 1440
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 684 وناٌس  1441
 684 وهذي 1442
 684 وهَْل )أ( 1443
 684 وهَْل )ب( 1444
 684 وهَْل )ت( 1445
 685 وهَْل )ث( 1446
 685 ووجدتُ  1447
يعلو 1448  685 و
يلٌ  1449  685 و

 )ي(
 686 يا ابن آدم 1450
ها الألقُ  1451  686 يا أّيُّ
ها العرب 1452  686 يا أّيُّ
 686 يا بُنَي 1453
1454  َ  687 يا ُشعلة
1455  ً  687 يا عاشقا
ة القدر 1456 َّّ ي  687 يا لسخر
 687 يا لنا 1457
 688 يا لها 1458
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 688 يا لهذه 1459
 688 يا لي 1460
 688 يا ليلُ  1461
لتِّ  1462 َّّ  689 يا مَْن تحم
 689 يا مَْن تُطَببُني 1463
 691 يا مُهجتي 1464
 691 يتوجب الحفاظ )أ( 1465
 691 يتوجب الحفاظ )ب( 1466
 691 يتوجب على 1467
 692 يتوجب عليك 1468
 692 يجب إرجاع 1469
 692 يجب الاهتمام 1470
 693 يجب التركيز 1471
 693 يجب الحفاظ 1472
 694 يجب السعي 1473
 694 يجب العمل )أ( 1474
 694 يجب العمل )ب( 1475
 694 يجب العمل )ت( 1476
 695 يجب المحافظة )أ( 1477
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 695 يجب المحافظة )ب( 1478
 695 يجب أْن تتم 1479
 695 يجب أْن تعرف 1480
 696 يجب أْن تكون 1481
 696 يجب أْن نتصف 1482
 696 يجب أْن يبدأ 1483
1484  ّ  696 يجب أْن يتم
 697 يجب أْن يكون )أ( 1485
 697 يجب أن يكون )ب( 1486
 697 يجب تحقيق 1487
 698 يجب ترك 1488
 698 يجب توثيق 1489
 698 يجب عدم 1490
 698 يدٌ  1491
1492  ً  699 يدا
 699 يُردى 1493
 699 يستطيع )أ( 1494
 699 يستطيع )ب( 1495
 699 يعتقد 1496
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 700 يُقسم 1497
 700 يقيني 1498
 701 يكفيكَ  1499
 701 يمضي 1500
 701 يمكنك أْن تحفر 1501
 701 يمكنك أْن تكون 1502
 702 يؤثــِّّر نظام الخدمة 1503
اُس  1504 َّّ  705 يُولَدُ الن
ايولَدُ  1505 َّّ ِّن  705 كُّل  م
َّّذي 1506  706 اليوم ال
1507  ً  706 اليوم أو غدا

 دارمي ات عبَقاُت الهوى ونفَحاُت الجوى
رقم 

 الدارمي  
رقم  قافية الدارمي  

 الصفحة
 )أ(

 708 إديه ا 1
 708 بديها 2
يلا 3  708 واو

 )ب(
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 709 الحباي ب 4
 709 المطلوب 5
 710 الملعب 6
 710 تصي ب 7
 711 ايــبخ 8
ِّ بْ  9  711 عات

 712 غايب 10
 712 لتراب 11
 713 متحارب 12
 713 محبوب 13
 714 يعجب 14

 )ت(
يموت )أ( 15  714 إ
يموت )ب( 16  715 إ
 715 مات 17

 )ج(
 716 يمّ ج 18

 )ح(
 716 إتن وح 19
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 716 إجراح 20
 717 إج روح 21
 717 أسبح 22
 718 ال روح 23
 718 الريح 24
يفوح 25  719 إ
 719 راح 26
 720 طاح 27
 720 طايح 28
 721 فاضح 29

 )خ(
 721 فايخ 30

 )د(
 722 الع ود 31
 722 العيد 32
 723 بغداد 33
 723 صاع د 34
 724 واج د 35
 724 يرع د 36
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 )ر(
 725 أتك در 37
 725 أفكار 38
 726 الخاطر 39
 726 الصابر 40
 727 الطير 41
 727 الن ارب 42
 728 تأّخ ر 43
ِّّ ر 44  728 تعي
 729 جكاير 45
 729 حاير 46
 730 شر 47
 730 صار 48
 731 لغبر )أ( 49
 731 لغب ر )ب( 50
 731 مقادير 51
 732 ن ار )أ( 52
 732 ن ار )ب( 53
 733 يتمرمر 54
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 )ز(
 733 ال كوز 55

 )س(
 734 ال راس 56

 )ش(
 735 الطي ش 57

 )ص(
 735 تنغيص 58

 )ض(
 736 إتكض 59
 736 رض 60

 )ط(
 737 إشطوط 61

 )ع(
 737 البلاليع 62
 738 ال كراكي ع 63
 738 بالكاع 64
 739 بلإسباع 65
 740 علكاع 66
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 740 للكاع 67
 740 ماع 68
 741 ميركع 69

 )ف(
 742 إت رِّف 70
 742 تصدف 71
 743 هَ ف 72

 )ك(
ي ك 73 بر  743 إ
 744 أحبابك )أ( 74
 744 أحباب ك )ب( 75
ك 76 َّّ  745 أحب
 745 أشوف ك 77
 746 أعوف ك 78
 746 إكلاواتك 79
 747 إلأصلك 80
 747 إلبُع دَك 81
 748 إلحك 82
ك 83  748 إلسرَّّ
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ياك 84  749 إو
 749 بابك 85
 749 بيدك 86
 750 تصدك 87
 751 تعصلك 88
 751 سالك 89
 752 شمعتك 90
 752 عمرك )أ( 91
 752 عمرك )ب( 92
 753 عنّ ك 93
 753 فنّ ك 94
 754 لهناك 95
 755 هيل ك 96
 755 يومك 97

 )ل(
 756 الحيل 98
 757 الليل 99

 757 َصــل 100
 758 طال 101
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 759 ظل 102
 760 فالول 103
 760 معلول 104
يل 105  761 مواو

 )م(
 761 إدموم 106
 762 أرحم 107
 762 آلام 108
 763 ال دوم 109
 763 الغيم 110
 763 الغي وم 111
 764 الهم 112
 764 الهموم 113
 765 إهموم 114
 765 بديهم 115
 765 تنام 116
 766 كاظم 117
 766 محروم 118
 766 مسم وم 119
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 767 مهم وم 120
 767 مي دوم 121
 768 نايم 122
 768 يوم 123

 )ن(
بصَ  124  769 ونمّ إ
 769 الشان 125
 770 العين )أ( 126
 770 العين )ب( 127
 770 القرآن 128
 771 إنسان 129
 771 تضحكي ن 130
 771 َحن 131
 772 عنوان 132
 773 غافي ن 133
 773 للعين 134
 774 مرجان 135
 774 نيران 136
 774 وله ان 137
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 )ه (
بطيره 138  775 إ
بهبيّه 139  775 إ
 776 خهالبو 140
 776 إلتعبده 141
 776 الحصوه 142
 777 الحقيره 143
ببه 144  778 إلر
 778 الفرحه 145
ه 146  778 القمَّّ
 779 إلوصفه 147
 780 بالبصره )أ( 148
 780 بالبصره )ب( 149
 780 بالح يره 150
ه 151  781 برَّّ
يه 152  781 بو
ه 153 َّّ  781 بي
 782 جنونه 154
يه 155  782 جو
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 783 حُركه 156
 783 حوسه 157
ه 158 َّّ ي  783 شو
 784 صبخه 159
 784 صبره )أ( 160
 785 صبره )ب( 161
مته 162  785 صِّ
 786 ضدده 163
ه 164 َّّ  786 ضي
َّّه 165  787 طل
 787 عاده 166
ه )أ( 167 َّّ  788 عن 
ه )ب( 168 َّّ  788 عن
 789 عينه 169
 789 كبره 170
 789 كسره 171
 790 هلبرر 172
 790 ملكاه 173
 790 وسفه 174
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ه 175  791 ونـّـَّ
 791 يومه 176

 )ي(
بئيدي 177  792 إ
بي 178 بكر  792 إ
 793 إجروحي )أ( 179
 793 إجروحي )ب( 180
 793 إحساسي 181
بي 182  794 إدرو
 794 أسوّي 183
 795 الم اي 184
ياي 185  795 إو
 795 بابي 186
 796 بالماي 187
 796 بالم ي 188
 796 بجروحي 189
بّي 190  797 بر
 797 بعدي 191
 798 تبجي 192
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 798 تحجي 193
 798 ترشي 194
 799 ثاني 195
 799 حافي 196
 799 راعي 197
 800 سعدي 198
 800 صبري 199
 801 عنّي )أ( 200
 801 عنّي )ب( 201
 801 غافي 202
 802 فاشي 203
 802 كبري 204
 802 اقيلأور 205
 803 مالي 206
بي 207  803 محبو
 803 موتي 208
 804 ناسي )أ( 209
 804 ناسي )ب( 210
 805 ناسي )ت( 211
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 805 ونيني 212
ياي 213  805 و

.. 
ِّّف في سطور 10  807 المؤل
ِّّلف الكتاب 11  808 مؤ
ِّّف 12 يف بالمؤل  809 التعر
َّّفاته المطبوعة 13  833 مؤل
َّّفاته قيد 14  836 الطبع مؤل
َّّفاته المخطوطة 15  838 مؤل
َّّفاته قيد الإنجاز 16  840 مؤل
َّّفاته المفقودة 17  841 مؤل
َّّتي نشر فيها  18 ات ال َّّ الصحف والمجل

 نتاجاته أو ذُكر بها
844 

ِّرَ فيها  19 َّّتي نُش ة ال َّّ المواقع الإل كتروني
 شيءٌ من نتاجاته أو ذكرته

849 

َّّتي حصل عل 20  857 يهاالشهادات ال
 860 خبراته ومجالات تخّصصاته 21
ِّّف 22  865 للتواصل مع المؤل
 866 مراجع التحقيق 23
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 الإهداء:
 إلى:

 كّل امرأةٍ أبقت في داخلها الأنثى.. -
 ه الأب الحنون..كّل رجٍل أبقى في داخل -
 كّل قارٍئ يبحُث عن الموعظة.. -
ى النظر إلى ما بين الكلمات.. -  كّل عينٍ تتوّخَّ
ِّما بين السطور.. - ذٍن تُصغي السمَع ل  كّل أُّ
ِّ الأمان.. - ِّ إلى برّ يصالِّ سفينته اٍن يسعى لإ َّّ ُب  كّل ر
اٍع يحّث خطاه لجني الثمار.. -  كّل زرَّّ
 كّل ضميرٍ حيّ.. -
ة..كّل قلٍب ينبُض بالإنسا - َّّ  ني
- .. ِّ عّزَّ وجّلَّ ا لله  كّل جبينٍ لا ينحني إلَّّ
 كّل عقٍل لا يؤمُن بأغلالِّ الاستعباد.. -
 كّل ُمحٍب حطمَ بقلبه الأصنام.. -
بيٍّ حُرّ  -  ..كّل عر
 كّل إنسان. -

 (..مُعَجمُ المواعِّظأهدي كتابي هذا )
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مني الفضيلة: َّّ  وإلى مَْن عل
َّّذي لَْن أنساه، أقوُل قبَل أْن أق -  ول:إلى أبي ال

 غاَب عنّي مثل أمســي
 يهوَ باٍق ملءَ غرســ

 ً  هو صدرُ الدِّّينِّ صبحا
ُمسي  وهو صدرٌ حين ي

ة ل كـــــــ َّّ  ْن!رمسهُ الجن
ِّ رمســــ ِّن ُظلمة ِّ م  يآه
ِّ أرِّّخوا: )دمعي عليــ  ه

ِّ أمسي(  .3وغدي يُبكيه
 

 الهاشمي رافع آدم
 
 

                                                           
: )دمعي =  3 ة، فإّنَّ َّّ بي ة العر َّّ ِّْن حساب جملة التاريخ حسب الأبجدي (، و: )عليه = 124م

بجمع الحروف 111(، و: )أمسي = 47(، و: )يبكيه = 1020(، و: )وغدي = 115 (، و
َ فيها والد 1417الكلّيّ لجملة التاريخ يكون الناتج = ) َّّتي توفّي ة ال َّّ ي ( وهو مطابق للسنة الهجر

َّّتي نُظِّمَت لأجله الأبيات.ا ِّّف ال  لمؤل
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ِّمة  المقد 
 َ ِّ شيء، بسمِّ واجب الوجود، الموجِّد لكُّلِّ موجود، م ْن ليس َكمثله

خالق الضوء والفيء، مَْن هو هو، وليَس غيره هو، خلقنا من العدم، 
ياء، نقتدي بسادةٍ أولياء،  ً أسو وركبنا من لحٍم ودم، وجعلنا بشرا

يم، يوم نؤوب إليه بقلٍب سليم.  نرتجي بهم عفوه ال كر
ِّّد لام، على سي َّّ خير ما ابتدأ به من الكلام، هو الصلاة والّسَّ  ثُم

بيّ الصادق الأمين، جد  ٍد النبيّ الهمام، العر َّّ المرسلين والأنام، محم
ّ الميامين،  ين، وصحبه الغر اهر الأتقياء والمؤمنين، وعلى آله الطيبين الّطَّ
يز  ِّ العز ً ليس لها عدد، ممدودة ليس لها أمد، موصولة إلى الله صلاة

ً دائم ً وسلاما تين، ما دام الأحد، لا يصّدها عنه عّزَّ ذكره مرد، صلاة
بعدَ قيام يوم الدِّّين،  الليل والنهار، والبحر والأشجار، منذ أزل الآزلين، و

ى أبد الآبدين. َّّ  فحت
ا بعد:   أمَّّ

ِّن لمحِّ البصر بارقة  ً بأسرعِّ م يعا ٍ عابرة، كانت تتوهج سر ففي لحظة
ً عن  فكرٍ قد يتشّظى بين زحام السنين وركام الركض المتواصل، معلنة

ة غور لآلئ أفكاٍر ت َّّ ي كشف لا محالة عن سرِّّ قائلها، وتسبر دون رو
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ى أْن  َّّ ناشرها، لعّلَّ بذلك تنفع ذا بصيرة، أو تشفي غليل ملهوف يتمن
ى: قوام الدِّّين َّّذي يسمَّّ  !فأصبَح رافع آدم يعرف يوماً مَْن يكون هذا ال

فلتعرف مَْن أكون، ولتسبر غور ما كان يبرق بين الفينة 
ً فيما بعد في نفوس والأخرى، وما ينشر ه ِّن لألئ قد تترك أثرا نا م

ى  َّّ ملتقطيها كانت فيما مضى قد كتبتُها وتركتُها متناثرة هنا وهناك، حت
اً في مكاٍن واحد. َّّ ي  قُّدِّر لها أْن تجتمع سو

ا توجد في رأسه الأفكار، َّّ ا مَْن  وكّل  من َّّ ِّن ِّّر بصمٍت، وم ا مَْن يفك َّّ ِّن م
ُ بصوٍت مسموع! فما دمتُ  ِّّر ِّقُت لأكونَ ساعياً  يفك )أنا الإنسان( خُل

ِّّر بصوٍت مسموع،  يد، أحمُل رسائل الماضين إلى الآتين، فلأفك للبر
ِّّي الآتون بعد مئات السنين، رسائل الماضين قبل آلاف  وليحمل عن
ُبداٌت لتلك  ا ز السنين، وما هذا الكتاب )مُعَجمُ المواعِّظ(.. إلَّّ

َّّتي ارتَو ؛ إنها رسائلي ال ِّن دمي طوال السنوات، ففاضت الأفكار ت م
لتنسكب متراقصة، فوق سطور هذا الكتاب؛ لتكون لك )لا عليك( 
ة، قمُت بترتيبها في المعجم حسب  لت في صيغ عّدَّ َّّتي تشّكَّ المواعِّظ ال

 التسلسل الألف بائيّ، منها على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر:
 الأذكار. -
 الأشعار. -
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 الأمثال. -
ِّكَم. -  الح
 .الوصايا -

ك الله ) ُ الأبكار في لآلئ الأفكارفإليك أعّزَّ رر َّّذي الد ُّ ( في الكتاب ال
يق في حالك الظلام.مُعَجمُ المواعِّظبين يديك الآن )  (؛ لتنيرَ لك الطر

َِّّق الجميع  ً المولى العلّي القدير حسَن القبول، وأْن يوف سائلا
مَ لاَ يَنْفَُع م َاٌل للعمل ِّبما جاءَ فيه، وأْن يجعله لي ذخراً في الآخرة، }يَوْ 

ِّيٍم{ ِّقَلٍْب َسل ِّع مَ النصير.4وَلاَ بَنُوَن، ِإلاَ مَْن َأتَى اللهَ ب ِّعمَ المولى ون  ، إنه ن
َّّ اللهّمَّ إن يمةٍ تعزّ بها الإنسان وأهله، وتذّل   ا نرغُب إليَك في دولةٍ كر

ِّ إلى طاعتك، والقادة إلى  ِّن الدعاة بها النفاَق وأهله، وتجعلنا فيها م
ِّن الحّقِّ س فتنا م نيا والآخِّرة، اللهّمَّ ما عّرَّ بيلك، وترزقنا بها كرامة الدُّّ

ِّّغناه، اللهّمَّ إن َّّ فحمِّّلناه، وما قصرنا عنه فبل ِّّنا   ا نشكو إليَك فَْقدَ نبي
َّّة عددنا، وكثرة عدوّنا، وتظاهر  صلواتك عليه وآله، وغَيبة إمامنا، وقل

 َّّ براهيم وآل الزمان علينا، فصّلِّ اللهّمَّ على محم يَت على إ َّّ دٍ وآله كما صل
بضرٍّ تكشفه، ونصرٍ تعزّه،  ا على ذلك بفتٍح منَك تعجّله، و َّّ براهيم، وأعن إ
وسلطان حّقٍ تظهره، ورحمةٍ منَك تجللناها، وعافيةٍ منك تلبسناها، إنَك 

                                                           
يم: سورة الشعراء/ الآيتان ) 4  (.89و 88القرآن ال كر
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دٍ وأهل بيته الهداة المرضيين وصحبه  َّّ َّّى الله على محم احمين، وصل َّّ أرحم الر
 ميامين.الغرّ ال

حيم َّّ حمن الر َّّ  بسم الله الر
ِّينِّ، وَِإذَا  َيَْسق ِّمُنِّي و َ يُْطع َّّذِّي هُو ، وَال َ يَهْدِّينِّ َّّذِّي خَلَقَنِّي فَهُو }ال
ِّي  َ ل ِّر َّّذِّي َأْطمَُع َأْن يَغْف ِّينِّ، وَال َّّ ُيحْي ِّيتُنِّي ثُم ُم َّّذِّي ي ِّينِّ، وَال ِّْضُت فَهُوَ يَْشف مَر

، رَّبِّ  ِّّي َخطِّيئَتِّي يَوْمَ الدِّّينِّ ِّين، وَاْجعَل ل ح  الِّ ِّالّصَّ ِّْقنِّي ب ِّي حُْكماً وََأْلح هَْب ل
ِّيمِّ{ ع َّّ ِّ الن ة َّّ ِّ َجن ِّن وَرَثَة ، وَاْجعَلْنِّي م ِّينِّ ِّي الآخِّر ْدٍق ف ِّسَانَ صِّ  .5ل

ِّن  وآخِّر دعوانا أْن الحمد لله رّب العالمين، على كُّلِّ حاٍل م
دٍ، وعلى آله الطيب َّّ ِّّدنا محم َّّى الله على سي ين، الأحوال، وصل اهر ين الّطَّ

م تسليماً كثيراً، وسأشرعُ في المقصود، بعونِّ  َّّ قين المؤمنين، وسل َّّ وصحبه المت
َ السداد،  ً الله َّّة الاّطِّلاع، سائلا ً بقصرِّ الباع، وقل الملك المعبود، معترِّفا
ِّ في )دمشق(  يره ِّن تحر َّّ الانتهاء م إنه ولي التوفيق والرشاد، وقد تم

ِّ م بداع العالمّي لنشرِّ العامرة على يدِّ مؤلّفه ؤّسِّس ورئيس مركز الإ
ِّّد  لام: السي بن سابقاً(  قوام الدِّّينرافع آدم )وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ

ِّّد الحاج نجم الدِّّين  ِّّد الحاج قوام الدِّّين بن السي د أمين بن السي َّّ ِّّد محم السي
 َّّ د عليّ )عليّ محم َّّ ِّّد الحاج محم ِّّد الحاج عليّ أغا بن السي د خان نائب بن السي

                                                           
يم: سورة الشعراء/ الآيات ) 5  (.85 – 78القرآن ال كر
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ِّّد الحاج عبد الله )أمين الدولة  رئيس الوزراء نظام الدولة( بن السي
د حسين خان )الصدر  َّّ ِّّد الحاج الأمير محم رئيس الوزراء( بن السي
ِّّد  د عليّ بن السي َّّ ِّّد محم الأعظم الزعيم الروحيّ رئيس الوزراء( بن السي

 َّّ ِّّد محم اف( بن السي َّّ ب: العل د رحيم )الملّقَّ َّّ د بن محم َّّ ِّّد محم د عليّ بن السي
ِّّد عبد الله بن  ِّّد شجاع بن السي حيم بن السي َّّ ِّّد عبد الر ِّّد عليّ بن السي السي
ادة  ِّّد صدر الدِّّين )جد الّسَّ ب: أبو الفتح( بن السي ِّّد الحسن )الملّقَّ السي

 ً يين الإسماعيليين نسَبَاً و ليَس عقيدة ِّّد  6(الصدر ِّّد محسن بن السي بن السي

                                                           
ادة آل الصدر الإسماعيليّون الحسينيّون الهاشميّون )بُناة سور النجف السادس(  6 إّنَّ نسب الّسَّ

ادة الفاطميّون خلفا ة ورد تسلسلهم الترتيبيّ في كتاب: )تحفة سليلي الّسَّ َّّ ء الدولة الفاطمي
ِّّد ابن شدقم الحسينيّ وفقاً للترتيب التالي:  الأزهار( للسي

ل )تحفة الأزهار:  ل )تحفة الأزهار: 3/81القضيب الأوَّّ ( 3/81( من الغصن الأوَّّ
( من 3/81: ( من السبط الثاني )تحفة الأزهار3/81من الدوحة الثانية )تحفة الأزهار: 

 (.3/72( من الأصل الرابع )تحفة الأزهار: 3/80الأيكة الثانية )تحفة الأزهار: 
ة لما مّرَّ سلفاً كالتالي: َّّ  وهم من الناحية التوضيحي

َّّذي يرجع  ِّّد محسن الإسماعيليّ الحسينيّ( ال ِّّد صدر الدِّّين بن السي ل )السي القضيب الأوَّّ
ِّّد علي بن  ل )السي َّّذي إلى الغصن الأوَّّ د يعيش الإسماعيليّ الحسينيّ( ال َّّ ِّّد أبي جعفر محم السي

د الحسن البغيض الإسماعيليّ  َّّ ِّّد أبي محم د جعفر بن السي َّّ ِّّد أبي محم يرجع إلى الدوحة الثانية )السي
ِّّد أبي عبد الله  د الحسن البغيض بن السي َّّ ِّّد أبي محم َّّذي يرجع إلى السبط الثاني )السي الحسينيّ( ال

د َّّ د جعفر بن  محم َّّ ِّّد أبي محم َّّذي يرجع إلى الأيكة الثانية )السي الحبيب الإسماعيليّ الحسينيّ( ال
د  َّّ ِّّد أبي محم َّّذي يرجع إلى الأصل الرابع )السي د الإسماعيليّ الحسينيّ( ال َّّ ِّّد أبي جعفر محم السي

ِّّد أبي عبد الله جعفر الصادق الحسينيّ الهاش  مّي(.إسماعيل الأعرج بن الإمام السي
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ِّّد صدر الدِّّين بن سليما ِّّد مرتضى بن السي ر بن السي ِّّد مظّفَّ ن بن السي
د بن  َّّ ِّّد محم د شاه بن السي َّّ ِّّد محم ِّّد عليّ بن السي د شاه بن السي َّّ ِّّد محم السي
د  َّّ ِّّد محم ِّّد عليّ بن السي د بن السي َّّ ِّّد محم ِّّد عليّ بن السي ِّّد حسين بن السي السي

 ِّّ ب: أبو جعفر يعيش( بن السي د( بن )الملّقَّ َّّ ب: أبو محم د جعفر )الملّقَّ
ب: أبو  د )الملّقَّ َّّ ِّّد محم د البغيض( بن السي َّّ ب: أبو محم ِّّد الحسن )الملّقَّ السي
لاميّ(  د الشاعر الّسَّ َّّ ب: أبو محم ِّّد جعفر ) الملّقَّ عبد الله الحبيب( بن السي

ب: أبو جعفر( د )الملّقَّ َّّ ِّّد محم ب:  7بن السي ِّّد إسماعيل )الملّقَّ أبو بن السي
ِّّد  ِّّد الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق بن السي د الأعرج( بن السي َّّ محم
ِّّد الإمام  ين العابدين بن السي ِّّد الإمام عليّ ز د الباقر بن السي َّّ الإمام محم
ِّّد الإمام عليّ بن أبي طالب  الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين السي

                                                           
ً لإسماعيل الأقطع  220جعله كامل سلمان الجبورّي في كتابه: الروض المعطار: ص 7 ابنا

صليبةً، وهو ليس بصواب؛ فقد وقع الجبورّي في خطأ أثناء التشجير النسَبيّ لمتن تحفة الأزهار 
ً على متن تحفة ابن شدقم وجم ِّّد ابن شدقم الحسينيّ، وما ذكرناه هو الصواب؛ اعتمادا يع للسي

د جعفر الشاعر  َّّ ِّّد أبي محم ب: أبو جعفر( والد السي د )الملّقَّ َّّ ِّّد محم : السي ة، وهو أّنَّ َّّ المصادر النسبي
ِّّد أبي عبد الله  د إسماعيل الأعرج )صليبةً( بن الإمام السي َّّ ِّّد أبي محم لاميّ، هو ابن: السي الّسَّ

لام، وليس ابن إسماعيل الأقطع كما ذكر ه الجبورّي في روضه المعطار، جعفر الصادق عليه الّسَّ
اريخ في جامعة  َّّ ة قسم الت َّّ ة الآداب والعلوم الإنساني َّّ َّّاب كُلي َّّذي وقع فيه طل وهو الخطأ نفسه ال
د حسين خان رئيس الوزراء  َّّ ِّّد محم دمشق؛ إذ اعتمدوا في سرد العمود النسَبيّ للأمير السي

ِّّف( على تشجير الج بورّي في الروض المعطار دون الرجوع الصدر الأعظم )الجد السادس للمؤل
ِّّد ابن شدقم الحسينيّ في تحفة الأزهار، فلاحِّظ!!  إلى متن السي
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ِّن فجرِّ يوم الثلاثاء المصادف ) ه ( 1435صفر/ / 28الهاشمّي، م
ة 31/12/2013الموافق ) َّّ ِّن السنة الميلادي م(، اليوم الأخير م

 م(.2013)
ِّْن كات ا سيفنــــــــــــىــوما م  ٍب إلَّّ

يُبقي الدهرُ ما كتبْت يـــــ ُ ـــو  ــــداه
 ــــيءٍ ـــفلا تكتْب بيدكَ غي ر شـــــ

كَ في القيام ُ ـــــــيسرُّّ ِّ أْن تـــــراه  8ة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
د بن أحمد الجندّي، أحد أعيان  8 َّّ النتفة من منظومات الشاعر الشيخ أمين بن خالد بن محم

 م(، وهي من البحر الوافر.1841ه / 1257حمص، )ت 
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ِّّات أخوكمع   تحي
 عبد الله ابن َأمَة الله

ِّّد  السي
 

 الهاشميرافع آدم 
 

ِّد والنشأة  الأديب العراقيّ المول
اه  مَْن أرجو أْن أكون اسماً على مسمَّّ

 
 مؤّسِّس ورئيس

بداع العالميّ   مركز الإ
لام  لنشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ
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 حرف الألف
 )أ(

 (: أأشكو نارَ عشٍق:1)
 ٍق بالف ؤادِّ، وأنتِّ العشُق يا كُّلَّ ال ودادِّ؟!أأشكو نارَ عش

 
يكا الصغيرةُ:2)  (: أأمر

ِّيضاً ترتجين ا. يكا الصغيرةُ لا تُغالي؛ لنا الراياُت ب  أأمر
 
(3:  (: الأب الحقيقي 

ً دون تمييزٍ بينهم  ة أبنائه جميعا َّّ الأب الحقيقّي هو مَن يَشعر ببنو
 مطلقاً، قبَل أْن يشعروا هم بأبوّته لهم.

 
باةٌ نحُن )أ(:4)  (: أُّ

باةٌ نحُن لا نخشى المنايا، وفينا الشمُس تبقى لا عُمين ا.  أُّ
 
باةٌ نحُن  )ب(:5)  (: أُّ

. باةٌ نحُن لا نخشى المنايا، ولا نخشى الذِّئاَب بني الشِّقاقِّ  أُّ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  132الصفحة 

ِّْم:6)  (: ابتَس
يَن متعة النظر، إلى وجهك الباسم. ِّْم، ولا تحرِّْم الآخَر  ابتَس

 
 لمرأة:(: ابتسمت ا7)

؛ قبَل أْن  ابتسمت المرأة للرجل، فقال لها: افتحي الآن ذراعيكِّ
 يطردكِّ فؤادي!

 
ان:8)  (: ابتعد عن الدخ َّ

ان، ولْن تدمع عيناكَ بعد ذلك.  ابتعد عن الدخَّّ
 
(9:  (: ابتعد عن الظن 

َ على ألفِّ ألفِّ  ين، واحمل غيرك ِّّئ بالآخَر ابتعد عن الظّن السي
اك أْن ت َّّ ةً إذا كان حكمَك مَحْمٍَل؛ وإي ين، خاّصَّ ع بحكمك على الآخَر تسرَّّ

َِّن  َ يُغْنِّي م ّنَّ لا ً على )الظّن( وليس على )اليقين(؛ لأّنَّ }الّظَّ ا َّّ هذا مبني
 .9اْلحَّقِّ َشيْئاً{

                                                           
يم: سورة يونس/ جزء من 9 ِّــُع َأْكثَرُهُْم ِإلاَ َظنّاً ِإّنَّ 36الآية ) القرآن ال كر ب َّّ (، وتمامها: }وَمَا يَت

ِّمَا يَْفعَلُونَ{. ِّيمٌ ب َِّن اْلحَّقِّ َشيْئاً ِإّنَّ اللهَ عَل ّنَّ لاَ يُغْنِّي م  الّظَّ
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(10:  (: أبث ُّ
امِّ سعياً نحوَ قبري. َّّ  أبّثُّ وإّنَّ نبَض القلبِّ يقفو، ُخطى الأي

 
 (: أبونا آدم:11)

مّنا ِّرك. أبونا آدم وأُّ ِّن شبهة الش يئان م لامُ بر اء عليهما الّسَّ َّّ  حو
 
 (: أبيُت الليَل:12)

أبيُت الليَل وحدي لس ُت أدري، أفي قلبي عَشِّقتَُك أْم 
ٌِّن في ال كونِّ يجري! ِّدُّت أنس ى، بأنّي كائ ى ك َّّ  بفك ري؟! فشوقي زادَ حت

 
 (: أتاكَ الموُت:13)

 َ  يمضي للــزوالِّ. أتاكَ الموُت حاذِّْر وأرتقب هُ؛ فإّنَّ العُمر
 
 (: أتجفو:14)

 أتجفو مَْن فداكَ الروَح دوماً، وتغفو ناسياً منَك العه ودا؟!
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 (: أتحسُب:15)
َك قَْد فقدَت بَك اللبابا. َّّ ِّ اختلاٌل؟! فإن  أتحسُب أّنَّ في الأمر

 
 (: اتخذ قراراتك:16)

ً لما يخدم  بملء إرادتك أنت، وفقا اتخذ قراراتك بكّلِّ وعيٍّ و
ين. أغراض ِّن الآخَر  مخّططك في تحقيق أهدافك، لا بإملاءٍ م

 
ِّْن بُغاةٍ:17)  (: أترجو م

ِّــوارا. ِّْن بُغاةٍ أّيَّ خيرٍ؟! فلا والرّبُّ دَْع عنَك الح  أترجو م
 
ِّْن قصوٍر:18)  (: أترجو م

؟! ِّْن قصوٍر كّلَّ خي رٍ، ستسعى في غدٍ نحوَ الخرابِّ  أترجو م
 
ِّنهُمو:19)  (: أترجو م

ِّنهُم ؟!أترجو م ِّن غيرِّ نابِّ َيْناً وُحْسناً؟! وتحسَُب أنهُْم م  و ز
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 (: أترَض:20)
 أترَض وأنَت حُرّ  أْن تُقاسي؟! كفاكَ تعيش بؤساً واضطرابا.

 
 (: أتصبُح أرُضنا:21)

؟! ُّّ أدنى من كلابِّ جناً كبيراً، وفيها الحر  أتصبُح أرُضنا سِّ
 

بيَع:22)  (: أتنتظِّرُ الر
بيَع وأنَت تله ؟!أتنتظِّرُ الر ِّيابِّ  و، وشمسَُك قْد ذوَْت نحوَ الغ

 
نيا:23)  (: أتيُت إلى الد ُّ

نيا بلا شيءٍ، وعندما أخرُج منها، قَْد لا أحمُل معي  أتيُت إلى الدُّّ
ى ال كفن!! َّّ  حت

 
حاً:24)  (: أتيتَُك ناصِّ

حاً والنصُح أبقى، فليَس عليَّّ يا هذا عِّتابا.  أتيتَُك ناصِّ
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 (: اجعل من حياتك:25)
 حياتك تعلّماً مستمرّاً، وارفع شعار: التعلّم مدى الحياة.اجعل من 

 
 (: أجوُل إذا الوطيُس:26)

ِّث ارا. ِّراعاً، كبرٍق خاطٍف يأبى الع  أجوُل إذا الوطيُس حمى س
 
 (: أحِّب َّ اللهَ:27)

ِّْن سواهُ.. فما للعبدِّ  َ ُيحْببَك الإل هُ، ولا ترجو لشيءٍ م أحِّّبَّ الله
ِّ شيئ اً، بهذ ِّن رّبٍ ع داهُ.مَْن يُعطيه  ا ال كونِّ م

 
ين:(: احترم الآخَ 28)  ر

ين( متوافقين معك في  ين، سواء كان هؤلاء )الآخَر احترم الآخَر
ية والأهداف، أْم لَْم يكونوا متوافقين، وسواء كانوا يحملون رسالة  الرؤ

َّّتي تحملها على عاتقك، أْم كانوا يحملون الرسالة ذاتها.  مغايرة للرسالة ال
 

ِّ شَْيءٍ قَدِّيرٌ{}ِإلَى ا ِّ مَْرجِّعُكُْم وَهُوَ عَلَى كُل   لله
يم: سورة هود/ الآية )  (4القرآن ال كر
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 (: احترم القوانين:29)
بالدرجة  احترم القوانين المعمول بها في بلدك ولا تخالفها مطلقاً، و
ين من  ً احترم القوانين المعمول بها في بلدان أقرانك الآخَر ذاتها أيضا

ة الواحدة.أبناء الأسرة ال َّّ  إنساني
 
 (: احترم المرأة:30)

احترم المرأة كونها أنثى قبَل أْن تكون امرأة، وتعامل معها بحنان 
اشة وأحاسيسها المرهفة. َّّ  بالغ، وعليك مراعاة مشاعرها الجي

 
 (: احترم جميع الأشخاص:31)

ً منك أو  ا َّّ ً مَْن هم أكبر سن احترم جميع الأشخاص، وخصوصا
 َّّ ة دون إذلال نفسك أمام أعلى درجة علمي َّّ ة أو مكانة اجتماعي َّّ ة أو ثقافي

ة أو ارتفعت مكانته  َّّ ة أو الثقافي َّّ أّي شخص آخَر، مهما علَت درجته العلمي
َ ذلك غيرك أْم  ً )شئَت أْم أبيَت، وشاء ة؛ لأنك وهُم جميعا َّّ الاجتماعي

 أباه( متساوون تحت الثرى في القبور لا محالة، وكُّلُّ ما في ال كونِّ 
.  )بداهةً( هو دون )الله( عّزَّ وجّلَّ
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 (: احتفظ بكنوزك:32)
ى لا تفقد دافعيتك في  َّّ احتفظ بكنوزك الدفينة في دواخلك؛ حت

 تحقيق أهدافك.
 
 (: أحدنا:33)

ِّل الآخَر. ّ  أحدنا يكم
 
 (: احذر كل َّ الحذر:34)

احذر كّلَّ الحذر وأنت تتعامل مع معاني الألفاظ ومفاهيم 
 العبارات.

 
 الإحساس بالغاية: (:35)

َّّتي تحملها، ولعّلَّ  الإحساس بالغاية يخضع عادةً للمعتقدات والقيّم ال
ِّّر سر احتواء الغاية على البعض أو ال كثير من مظاهر  هذا هو ما يفس
ة شخصيّتك، وقد تتخّطى الغاية هذه الحدود ل كي تجّسِّد مستوًى  َّّ ي هو

ى ب  ) َّّذي يُسمَّّ ة(، وهو يفوق ذلك بكثير، وهو الأمر ال َّّ ي ما فوق الهو
اً أو  َّّ َّّذي قد يكون ديني َّّذي يشمل حّسَّ التواصل، وال المستوى الأعلى ال
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ة للإنسان والإحساس بوجود  َّّ اً، أو قد يصل بين الحياة الفردي َّّ روحاني
ً في  ى قد يكون كامنا َّّ ً عميق كامن في ال كون أو الطبيعة أو حت معنى

ة للحياة يشمل في العادة الزمن نفسه، وهذا الإحساس بوجود غاية  عامَّّ
 هذا المستوى الأعلى على الإطلاق.

 
 (: أحسن الكلام:36)

ِّّدنا  أحسن الكلام: كلام الله تعالى، وأحسن الهدي: هدُي سي
َّّى الله عليه وآله وسلّم.  رسول الله صل

 
ِّي ُّ  ِّ وَاللهُ هُوَ الْغَن اُس َأنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ِإلَى الله هَا الن َّ ِّيدُ{ }يَا َأي ُّ َم  اْلح

يم: سورة فاطر/ الآية )  (15القرآن ال كر
 
 (: أحياءٌ وأموات:37)

بنات، ودقائــٌق  ٌ و ٌ وأمهات، وأبناء ٌ وأموات، وآباء أحياء
يٍب آت،  معدودات، وذاهٌب وآت، وما كّل غادٍ قد فات، وكّل قر

بناءٌ ودمار، وعلوٌ واندثار، واحترامٌ واحتقار، وماءٌ ونار،  وليٌل ونهار، و
بعيد، وناٍم وزهيد، وقديمٌ  يٌب و وثُيٌّب وأبكار، وشقٌي وسعيد، وقر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  140الصفحة 

وجديد، وجاهٌل وعالم، ومأفوٌن وفاهم، ومفترٌق ولازم، وغارٌق 
يٌق بلا  ومارق، وطارٌق وسارق، ورائٌق وحارق، ونهيٌق ونقيق، وطر
رفيق، وصديٌق غير رقيق، وعلقمٌ فيه الرحيق، وفحيٌح ُيخيف الحفيف، 

، ومتسٌخ ونظيف، وعامٌل وعاطل، وناقٌل وعاقل، وعاشٌق عفيف
ا  10أضدادٌ بعد أضداد، وأضدادٌ بعد أضداد، و}كُّلُّ مَْن عَلَْيهَا فَاٍن{ إلَّّ

ِّّر الأنس والجان، رّب العزّة  خالق الأكوان، ومنشئ الأبدان، مصو
} َلاَلِّ وَالِإكْرَامِّ  .11}ذُو اْلج

 
ِّرْ الجميع:38)  (: أخب

 ِّ ِّرْ الجميع بالحقيقة َّّتي عرفتها؛ كي لا يستطيع الخائن الخيانة..  أخب ال
ى الأبد. َّّ  حت

 
 (: آخِّر كلمة:39)

 آخِّر كلمة يرها الإنسان: الموت.
 

                                                           
حمن/ الآية ) 10 َّّ يم: سورة الر  (.26القرآن ال كر
حمن/ آخر الآية ) 11 َّّ يم: سورة الر َلاَلِّ (، وتمامها: }27القرآن ال كر َِّك ذُو اْلج ّ َب ُ ر َيَبْقَى وَجْه و

.}  وَالِإكْرَامِّ
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 (: أخطاؤنا:40)
يقنا إلى النجاح.  أخطاؤنا.. طر

 
 (: أخطر عنصر:41)

أخطر عنصر من عناصر تدمير كيان الدولة هو تدمير أفرادها، 
ة بأّيِّ أسلوب كان من وأّي تدمير لأّيِّ مورد من المو َّّ ي ارد البشر

ة  َّّ بادة الجسدي يق الإ الأساليب، سواء أكان ذلك التدمير عن طر
يضها لمختلف  يق تعر ة عن طر َّّ المتمثلة بالقتل، أو تدمير القوى النفسي
يق تسميم أفكار الفرد  ً عن طر ا َّّ وسائل التعذيب، أو تدميرها عقلي

اً بمعلومات كاذبة ما أنزل الله تعالى بها م َّّ ن سلطان، أو تدميرها روحي
يق تدمير جميع أواصر التواصل بين الفرد وخالقه تبارك وتعالى،  عن طر
يق الرذيلة، أو  يق إغواء الفرد للسير في طر ً عن طر ا َّّ أو تدميرها أخلاقي
يق إشغالها بحاجات البقاء ومنعها عن توفير  ً عن طر ا َّّ ي تدميرها معنو

اقع الحال داخل ضمن دائرة احتياجات تحقيق الذات، يكون في و
الغضب الإلهّي والعياذ بالله، سواء كان القائم بالتدمير عالماً بذلك أْم لَْم 

 يعلم.
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 (: أخطر لجوءٍ:42)
أخطر لجوءٍ قَْد يلجأ إليه الشخص و/ أو الأشخاص ذات العلاقة، 
ليس هو النزوح الداخليّ أو الهجرة إلى خارج البلاد؛ إنما هو: )اللجوء 

ً سهلة الوقوع في سلوكيّاٍت تعتمدُ 12ّي(الفكر يسة َّّذي يجعله فر ، ال
ِّ إليه( مبدَأ الشياع، لا مبدأ السبب والنتيجة، في حين أنها  )بالنسبة
ً وفق مبدأ السبب  َب باصطياده معلومة مسبقا َّّ ِّبل مَْن تسب ِّْن ق تكون م

 والنتيجة، لا وفق مبدأ الشياع.
 
 (: اخلع عنك:43)

 وداء؛ كي ترى العالَم بوضوح.اخلع عنك نظارتك الس
 

 (: إدامة الصراع:44)
ة أفراد الشعب العراقيّ )أبناء الوطن  َّّ إدامة الصراع بين كاف
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة؛ بدافع الثأر  الواحد( بغّضِّ النظر عن الع

                                                           
اه ووضعه ضمن المنظومة  12 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ اللجوء الفكرّي: هو مصطلح جديد، أوَّّ

َّّذي بين يديك )الأديب رافع آدم الهاشمي(. ِّّف هذا المعجم ال ة هو مؤل َّّ ي  الفكر
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المستدام بشكٍل متواصل؛ هو أحد تداعيات الفوضى الناتجة عن فكرة 
َّّتي ة. )اجتثاث البعث(، ال َّّ يكي  ابتدعها مسؤولون في الحكومة الأمر

 
 (: أدانهم الواقع:45)

ين، فكانت هذه بتلك،  أدانهم الواقع بمثل ما أدانوا به الآخَر
 وتلك كان من تداعياتها هذه!

 
 (: اد عاء ال كفر:46)

د ظّن  َّّ ادّعاء ال كفر من هذا الطرف تجاه الطرف الآخَر هو مجر
ٌ متدٍن لا داخل في دائرة المعرفة لا في د ِّلم، والمعرفة شيء ائرة الع

ّ أّن الادّعاء بذلك أو بأّيِّ شيءٍ آخَر من قبل  ِّلم بتاتاً، ثم تقاس بالع
يقاع ذلك الطرف في دائرة  طرف تجاه طرف ثاٍن غير مستجلب لإ

 الرضا الإلهّي أو الخروج عنها.
 
 (: اد ِّعاء شرك:47)

ِّنا حواءَ  مّ لامُ وأُّ عاءٌ باطٌل.ادِّّعاء شرك آدم عليه الّسَّ  ادَّّ
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 (: الأدل ة القاطعة:48)
يم أدلّة متظافرة  يف القرآن ال كر الأدلّة القاطعة على عدم تحر

بشكل متواتر.  و
 
 (: أدنى غاية:49)

أدنى غاية يجب أْن تصل إليها، هي: الوصول إلى أقصى درجات 
 السعادة، وهذا يوجُِّب عليك:

لاً: اكتساب المهارات المتواصلة حوَل الهد ف )طولاً( لا أوَّّ
 )عرضاً(.

ِّّــع  ا يُضي َّّ ِّم يقك، م َّّتي قَْد تعترض طر ِّّقات( ال وثانياً: تجنّب )المعو
 عليك الوقت في الوصول إلى )الهدف( المطلوب.

ِّ العمل ضمَن  ِّ المحيطة بأجواء ِّّئة وثالثاً: الابتعاد عن الظروفِّ السي
ٌ سلبيّ  على تحقيقِّ )الهدف( ا َّّتي لها تأثير لمنشود، ولو ذلك الإطار، وال

 بعدَ حين.
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 (: إذ أن َّ الغاية:50)
إذ أّنَّ الغاية هي الوصول إلى أقصى درجات السعادة فالوسائل 

 :لذلك متعّددة ومتاحة في الوقت نفسه، وهذا يتطلّب ما يلي
ً لا 1) د طولا (: اكتساب المهارات المتواصلة حول الهدف المحّدَّ

 ً  .عرضا
َّّتي قد2) ِّّقات ال ِّّــع الوقت  (: تجنّب المعو يق مما يُضي تعترض الطر

 .في الوصول إلى الهدف
ِّّئة المحيطة بأجواء العمل ضمن 3) (: الابتعاد عن الظروف السي

َّّتي لها تأثير سلبيّ على تحقيق الهدف المنشود، ولو بعد  ذلك الإطار وال
 .حين

ية المشتركة 4) (: التواصل مدى الحياة مع الأشخاص ذوي الرؤ
 .لتحقيق ذلك الهدف

لاً 5) ً خير من عدم الوصول؛ لذا فمَن يصل أوَّّ (: الوصول متأّخِّرا
ية  عليه أْن يجذب إليه جميع الأشخاص المشتركون معه في تلك الرؤ

 لتحقيق ذلك الهدف.
 
 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  146الصفحة 

 
كُْم  ِّْن قَبْل ِّكُْم لَعَل  َّ كُمُ ال َّذِّي خَلَقَكُْم وَال َّذِّيَن م َب َّ اُس اْعبُدُوا ر هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

قُونَ  {.تَت َّ
يم: سورة البقرة/ الآية )  (21القرآن ال كر

 
 (: إذ أن َّ الله )أ(:51)

ٌ عادٌل، فهو سبحانه لَْم يخلق الخلق عن  إذ أّنَّ الله تعالى حكيم
 عبث؛ بْل عن حكمةٍ بالغة.

 
 (: إذ أن َّ الله )ب(:52)

إذ أّنَّ الله تعالى خلق الخلق ليستفيدوا عليه لا أْن يستفيد هو 
ا وجب السعي الحثيث للوصول إلى الدرجة القصوى سبحانه عليهم، لذ

يات الشقاء،  من السعادة المتوخاة والابتعاد )بل وتجنّب( أدنى مستو
عى برأي يجلب على الإنسان أو المخلوقات بشكٍل عام  لذا فكّل مَن ادَّّ
ٍع خاطئ لا يؤخذ رأيه بعين الاعتبار،  أدنى شيء من الشقاء فهو مّدَّ

عى برأٍي ُيح تَمَُل فيه أْن يأتي على المخلوقات ولو بأدنى شيء من ومَن ادَّّ
يات السعادة أو أْن يبعد عنهم أو يجنبهم أدنى شيء من  مستو
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يات الشقاء؛ وجب على العقلاء الأخذ برأيه بعين الاعتبار  مستو
ل للبحث فيه والدراسة.  ووضعه موضع التأمُّّ

 
 (: إذ أن َّ الله )ت(:53)

 ٌ غير متأثــِّّر فهو سبحانه غنيّ  عن كّلِّ  إذ أّنَّ الله تعالى مؤثــِّّر
ً قط، وإذ أنه تعالى كذلك  موجود، وكّلُّ موجود لا يستغني عنه لحظة
فهو سبحانه لَْم يخلق الخلق لحاجته إليهم؛ بَْل ليكونوا محتاجين إليه، وإذ 
يكونوا محتاجين إليه فهذا يدّل على أّنَّ الله تعالى هو المعطي المطلق 

ِّّي لكّلِّ  حاجات خلقه إْن كانوا مستحّقين لها، فهو سبحانه القادر  الملب
 على كّلِّ شيء.

 
 (: إذ أن َّ الله )ث(:54)

ً دونَ سواه فليَس هناك  ِّم بحقيقته حصرا إذ أّنَّ الله تعالى هو العال
ٍع  عيه مَن نسبته إليه تعالى، وكّل مُّدَّ ِّ ما يدَّّ ِّلْم عي بع مَن له الحّق أْن يدَّّ

عيه يست ا من مدلولات أو دلائل بدعوى ما يدَّّ ند إلى ما وقف عليه إمَّّ
ً على حّدٍ سواء، وهذا بالنتيجة يوجب المعرفة لا اليقين، والمعرفة  معا
ا أْن يكون مطابقاً لواقع الحال  ة كون الشيء المعروف إمَّّ َّّ توجب احتمالي
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بالتالي فهو ظّن  لا يقين، عليه: فجّل ولعّل  أو أْن لا يكون كذلك، و
ِّّيّ لا دائرة العمل اليقينيّ.كّل ما يحي  طنا اليوم هو في دائرة العمل الظن

 
 (: إذ أن َّ الله )ج(:55)

إذ أّنَّ الله سبحانه القادر على كّلِّ شيء، فهو سبحانه مَْن يقول 
 :ِّ ِّ 13«ُكْن فيكون»للشيء ى « ُكنْ »، وقوله تعالى للشيء َّّ بعه الفاء حت َّّ ات

لتلك ال كينونة، فهو لَْم يقُْل: دلالة على وجود التسلسل الزمنيّ « يكون»
؛ وهذا دليٌل على أّنَّ نيل «ُكْن فيكون»)ُكْن يكون(؛ بَْل قال: 

ل على  ى تتشكَّّ َّّ الآمال وحصول التمنيات لا بدَّّ لها من زمٍن تسلسليٍّ حت
                                                           

مَوَاتِّ وَالأْرضِّ وَِإذَا قَضَى إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في  13 يز: }بَدِّيُع الّسَّ محكم كتابه العز
ُ ُكْن فَيَكُونُ{ ]سورة البقرة/ الآية ) مَا يَقُوُل لَه َّّ ً فَِإن َّّى 117َأْمرا ([، وقوله تعالى: }قَالَْت رَّبِّ َأن

 َ ِّكِّ اللهُ َيخْلُُق مَا ي َمْسَْسنِّي بَشَرٌ قَاَل كَذَل ِّي وَلَدٌ وَلَْم ي مَا يَقُوُل لَهُ ُكْن يَكُونُ ل َّّ شَاءُ ِإذَا قَضَى َأْمراً فَِإن
ِّ كَمَثَلِّ آدَمَ 47فَيَكُونُ{ ]سورة آل عمران/ الآية ) ([، وقوله تعالى: }ِإّنَّ مَثََل عِّيسَى عِّنْدَ الله

ُ ُكْن فَيَكُونُ{ ]سورة آل عمران/ الآية ) َّّ قَاَل لَه ِّْن تُرَاٍب ثُم ُ م وَهُوَ ([، وقوله تعالى: }59خَلَقَه
 ْ َ يُن ُ الْمُلُْك يَوْم ُ اْلحَّقُّ وَلَه َ يَقُوُل ُكْن فَيَكُونُ قَوْلُه يَوْم َ ِّاْلحَّقِّ و مَوَاتِّ وَالأْرَض ب َّّذي خَلََق الّسَّ فَُخ ال

ِّيرُ{ ]سورة الانعام/ الآية ) َب يمُ اْلخ ِّ وَهُوَ اْلحَكِّ هَادَة َّّ ِّمُ الْغَيْبِّ وَالش ورِّ عَال ِّي الّصُّ ([، وقوله تعالى: 73ف
ُ ُكْن فَيَكُونُ{ ]سورة النحل/ الآية )} ُ َأْن نَقُوَل لَه ِّشَْيءٍ ِإذَا َأرَْدنَاه ُنَا ل مَا قَوْل َّّ ([، وقوله 40ِإن

ُ ُكْن فَيَكُونُ{ ]سو مَا يَقُوُل لَه َّّ ً فَِإن ُ ِإذَا قَضَى َأْمرا ِّْن وَلَدٍ ُسبْحَانَه ِّذَ م خ ِّ َأْن يَّتَّ رة تعالى: }مَا كَانَ لله
يم/ الآية ) ُ ُكْن فَيَكُونُ{ ]سورة (35مر ً َأْن يَقُوَل لَه َ َشيْئا ُ ِإذَا َأرَاد مَا َأْمرُه َّّ [، وقوله تعالى: }ِإن

ُ ُكْن 82يس/ الآية ) مَا يَقُوُل لَه َّّ ً فَِإن ِّيُت فَِإذَا قَضَى َأْمرا ُم َي َّّذي ُيحْيِّي و َ ال ([، وقوله تعالى: }هُو
 ([.68فَيَكُونُ{ ]سورة غافر/ الآية )
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 ِّ هو فعل أمر، والأمر هو « ُكنْ »أرض الواقع، وقوله تعالى للشيء
ِّ، واتخاذ اتخاذ قرار بذلك الأمر، واتخاذ القرا ر يوجب العمل لأجله

ِّلم المسبق بكّلِّ ما يحيط بذلك القرار من أبعاد لا  ب الع َّّ القرار يتطل
معرفة فحسب؛ لذا كانت القاعدة في تحقيق الأهداف حسب الفعل 

ِّلم  ست ذاته كالتالي: )الع  ←العمل  ←اتخاذ القرار  ←الإلهّي تقّدَّ
 الحدوث(. ←التسلسل الزمنيّ 

 
 كل  مخلوق )أ(:(: إذ أن َّ 56)

إذ أّنَّ كّل مخلوق متأثــِّّر فلا يوجد هناك مخلوق لا يمكن تغييره 
بة من قبل نظائره المخلوقين إنما  ره، نعم؛ قد تكون هناك صعو ُّّ أو تغي
ليست هناك استحالة في ذلك، وإذا كان ذلك فإسعاد الخلق أو 

ّنَّ عدم اشقاؤهم أمٌر ممكن بيد المخلوقين، وهو غير بعيد المنال؛ إذ أ
ة حصوله توجب وجود زمن  َّّ ة حصوله، وإمكاني َّّ استحالته يوجب إمكاني
د له بذلك، ووجود ذلك الزمن يوجب وجود التسلسل الزمنيّ  محّدَّ
للوصول إليه، ووجود ذلك التسلسل الزمنيّ يوجب القرب لنيل المنال، 

يب لا محالة َّّ السعي إليه، وكّل آٍت قر  .فيكون المنال بذلك آٍت إْن تم
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 (: إذ أن َّ كل  مخلوق )ب(:57)
إذ أّنَّ كّل مخلوق هو في دائرة العمل الظنّيّ لا اليقينيّ؛ لذا 
ا  وجب على العقلاء السعي لتلاقح الأفكار، ولا يمكن تحقيق ذلك إلَّّ
بالتالي  اء المبنيّ على الصدق والإخلاص لا على السفسطة، و َّّ بالحوار البن

بناء وإعمار.جعل الاختلاف لا خلاف، بَْل توحُّّ   د و
 
 (: إذ أن َّ واجب الوجود:58)

ٌ لذا فهو  ٌ لا متأثــِّّر إذ أّنَّ واجب الوجود )الله تعالى( مؤثــِّّر
سبحانه ذو كماٍل مطلق، وإذ إنه كذلك فهو تعالى حكيمٌ، عادٌل، 
ق بذلك ال كمال  َّّ َّّتي تتعل رحيمٌ، رؤوٌف... إلخ إلى كّلِّ الصفات ال

 المطلق.
 

 ي دائرة:(: إذ أننا ف59)
ا احترام  َّّ إذ أننا في دائرة العمل الظنّيّ فهذا يوجب على كّلٍ من
؛ إذ ما عندنا حسبما نرى أنه صواب يحتمل الخطأ، وما عند  الآخَر
ة المخلوقات  َّّ الآخَر خطأ يحتمل الصواب، وهذا يوجب التعايش بين كاف

 على حّدٍ سواء.
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 (: إذا أحب َّ رجٌل:60)
ٌ رجلاً، إذا أحّبَّ رجٌل امرأةً،  ْت امرأة َّّ أهداها وردةً، وإذا أحب

 أخذَْت منه وردةً!!
 
 (: إذا أحببَت يوماً:61)

 َ  شوكٌ في الفيافــي. 14إذا أحببَت يوماً لا ُتجاف ي، فإّنَّ الجفو
 

ِّينَ{ ِّن ِّمُؤْم ِّ وَمَا هُْم ب ِّالْيَوْمِّ الآَخِّر ب َ ِّ و ه ِّالل َّ ا ب اسِّ مَْن يَقُوُل آمَن َّ َِّن الن َّ  }وَم
 (8البقرة/ الآية )يم: سورة القرآن ال كر 

 
 النجاة: (: إذا أردتَ 62)

بقاء على  ة والإ َّّ إذا أردَت النجاة والحفاظ على الوحدة الإنساني
ة، وإذا أردَت استجلاب بركات الله تعالى ورحمته  َّّ المنظومة الاجتماعي
َّّتي وسعْت كّل شيء لا استجلاب غضبه وسخطه والعياذ بالله،  ال

                                                           
الجفاء، وهو نقيض الصلة، والجفاء هو غلظ الطبع، والبعد عن الشيء  الجفو: من 14

.. 148و 147/ 14والإعراض عنه، وجفو الشيء: عدم لزوم مكانه.. انظر: لسان العرب: 
يب الحديث لابن قتيبة: 104/ 1.. و: المصباح المنير: 190/ 6و: العين:  .. 51/ 2.. و: غر

يب الحديث:   .281/ 1و: النهاية في غر
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ة أو الأمور فيجب عليك الالتزام  َّّ الجاد بعدم التدخّل بالعقائد الدِّّيني
ة، وفي الوقت ذاته يجب عليك الالتزام الجاد بالأخلاق الحميدة  َّّ السياسي
ِّلم؛ وأْن تجعل أقصى غايتك في كّلِّ  الفاضلة والمواظبة على اكتساب الع
َّّذي هو الفوز  خطوة تخطوها إلى الأمام هي نيلك رضوان الله تعالى، ال

ً على أساٍس متين؛  العظيم، على أْن يكون جميع ما تنوي القيام به قائما
وذلك بعرضه أمام عقلك الواعي بكّلِّ تدبّرٍ في ميزان الرضا، فإْن 
م إلى إنجازه على بركة  ق، فتقّدَّ وجدَت أّنَّ رضا الله تعالى فيه قد تحّقَّ

ان الله، وإْن وجدَت رضا الله تعالى في تركه، فاتركه على الفور، مهما ك
الثمن في تركه من ماٍل أو جهدٍ أو وقت، فإّنَّ الله تعالى سيعوضك عن 
نيا قبل الآخِّرة، إْن تركتَه لأجل الله  ً في الدُّّ ً كثيرا ذلك كلّه خيرا
ض أبداً، وكذا اجعل ميزانك في  َّّ ا فإّنَّ خسارتك لَْن تعو تعالى، وإلَّّ

اك أْن تتسرّع بإصدار الأحكام، َّّ ي ين، إ ِّب  التعامل مع الآخَر راق
ل إلى أفعال، اعرض كّل  َّّ ِّّداً؛ فإّنَّ أفكارك لا تلبث أْن تتحو أفكارك جي
فكرة تخطر في رأسك على ميزان الرضا، فإْن وافقْت رضا الله تعالى 
ا فانبذها في الحال، فإنك أنت صاحب القرار، لا  فخ يراً قد فعلَت، وإلَّّ

 سواك، وأنت مَْن ُيحاسب عليها لا غيرك.
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 دَت أْن ترتوي:(: إذا أر63)
إذا أردَت أْن ترتوي، من أنهار الفردوس، فاشرب من ماءِّ 

 الفرات.
 
 (: إذا أردَت أْن تمشي:64)

ل آلامها.  إذا أردَت أْن تمشي على الأشواك، فعليك أن تتحمَّّ
 

 (: إذا أردَت أْن لا تموت:65)
اَس بخُلٍُق َحسن. َّّ ِّق الن  إذا أردَت أْن لا تموت، فخال

 
 دَت معرفة الله:(: إذا أر66)

 إذا أردَت معرفة الله، فأبحث عن نفسك.
 
 (: إذا الأعطارُ فاَحْت:67)

. ِّسك تزكو بالعناقِّ  إذا الأعطارُ فاَحْت في ب لادي، فريحُ الم
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 (: إذا الظلماءُ طالْت:68)
اُس تجفو  بارتح الِّ! َّّ ْت، فعنَك الن  إذا الظلماءُ طالْت واستب ّدَّ

 
 (: إذا بكيُت:69)

يُت، قالوا عنّي: امرأة! وإذا ضحكُت، قالوا: مجنون!! وإذا إذا بك
، قالوا: متحّجِّر!!!  َصمَّتُّ

 
(70:  (: إذا تحاب َّ

 إذا تحاّبَّ شخصان، انعدمْت الغيرة بينهما.
 
 (: إذا توارى:71)

 إذا توارى الإنسان، توارْت معه أسراره.
 

بَى لَهُمْ  َاتِّ ُطو ح الِّ ِّلُوا الص َّ  وَُحْسُن مَآٍب{ }ال َّذِّيَن آمَنُوا وَعَم
يم: سورة الرعد/ الآية )  (29القرآن ال كر
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 (: إذا جاءوا:72)
اً بلاءا.  إذا جاءوا ليغتصبوا حقوقاً، نزلنا فوقَهم مُّرَّ

 
 (: إذا حل َّ المساء:73)

 إذا حّلَّ المساء، أعلَن عن مجيء الشمس.
 
 (: إذا صاَح الديك:74)

 إذا صاَح الديك، أوشَك أْن ينجلي الظلام.
 
 (: إذا غادر الإنسان:75)

يات الطفولة.  إذا غادر الإنسان مسكنه، ضاعْت منه ذكر
 
 (: إذا غضب الحاقدون:76)

 إذا غضب الحاقدون، تساقطت أقنعتهم بسهولة.
 
 (: إذا فاتَك:77)

 إذا فاتَك قطار اليوم، انتظره في اليوم التالي.
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 (: إذا قال الغيور:78)
حِّّب.. ف ا نفسه!إذا قال الغيور: أنا أُّ  قد صدق؛ لأنه لا يحّب إلَّّ

 
جُل:79) َل الر َّ  (: إذا قب َّ

ِّ تأثيرٌ عليه، أقوى من الخمر!! جُل المرأةَ، فللقُبلة َّّ َل الر َّّ  إذا قب
 

رَت التعل م:80)  (: إذا قر َّ
رَت التعلّم فاترك ذهنك فارغاً، احتفظ بما زُرِّعَ في عقلك  َّّ إذا قر

ى تصل َّّ مرحلة التعلّم الصحيح، حينها  اللاواعي، وأرجأ حكمك عليه حت
 احتفظ بما هو حّق، وأرمِّ الزائف منه بعيداً عنك.

 
 (: إذا كان الخلفاء:81)

د بن عبد الله  َّّ إذا كان الخلفاء الراشدون لهم في رسولِّ الله )محم
م أسوة حسنة، أفلا يكون لنا )أنا  َّّ ُ عليه وآله وسل َّّى الله الهاشمّي( صل

 وأنت( فيهم أسوة حسنة؟!
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 (: إذا كان هناك:82)
عون  َّّ َّّن أو طائفة ما لا يتمت إذا كان هناك أفراد من مذهب معي
بأدنى صفة من صفات الأخلاق الحميدة، فهَْل هذا يعطينا الحّق لأْن 

َّّن على مجموٍع بأكمله؟! ة فردٍ معي َّّ ِّّق همجي  نطب
 
 (: إذا كانت الأنظمة )أ(:83)

َّّتي "تدعم إذا كانت الأنظمة الحاكمة في )دول الخل يج( هي ال
ان أزمتها الدامية، فأّيُّ  15ال كثير من مجموعات المعارَضة" َّّ ب يا إ في سور

َّّتي تدعم المجموعة الأخرى من المعارَضة؟!  الأنظمة ال
ً بدعمِّ "ال كثير من  - ّ توجيه أصابع الاّتِّهام مباشرة لماذا يتم

ق  16مجموعات المعارَضة" ُّّ إلى )دول الخليج( دون التطر
 ِّ ة وعدد من  بالصراحة َّّ يكي ذاتها إلى دعم الولايات المتحدة الأمر

ِّ إلى )إسرائيل( و)تركيا( لمجموعاٍت  ة بالإضافة َّّ بي الدول الأورو
من المعارَضة، بغّضِّ النظر عن أعدادِّ هذه المجموعات، سواء 

                                                           
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 15

 الهاشمي(. آدم
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 16

 الهاشمي(. آدم
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ية تحت  ية تحت صفة )ال كثير(، أْم كانت منضو أكانت منضو
 صفة )القليل(؟!

ة( وعدد من الدول  هَْل: لأّنَّ )الولايات - َّّ يكي المتحدة الأمر
ِّ إلى )إسرائيل( و)تركيا( الداعمين لمجموعاٍت  ة بالإضافة َّّ بي الأورو
ٍ سيتمّ  ة َّّ ي ة فعٍل قو من المعارَضة، يخشون على أنفسهم من ردَّّ
هم لاحقاً، لا من جهة النظام السورّي الحاكم،  اتخاذها ضّدَّ

بها ذاتها؛ بعدَ أْن تكتشَف  حقيقة المؤامرة  بَْل: من جهة شعو
َّّ ذلك من قبل مع )العراق( عند  َّّتي حيكت ضّدَّ الجميع، كما تَم ال
َن  ا مَّكَّ َّّ ِّم ِّ دماٍر شامٍل، م الادّعاء كذباً بامتلاكِّ )العراق( لأسلحة
ين  يق خداع الآخَر ين من احتلال )العراق( عن طر المستعمر

ير بهم؟!  والتغر
يقاع ب  )دول الخليج( في أ - تون الصراعات أْم: من أجلِّ الإ

ا يستنزُف لاحقاً  َّّ ِّم ة الأخرى؛ م َّّ بي ة الدول العر َّّ ة مَع بقي َّّ الداخلي
بالتالي:  جميع الدول المتصارِّعة بما فيها )دول الخليج( ذاتها، و

ين؟! ته من خلالِّ إضعافِّ الآخر َّّ  اكتساُب الاستعمار قو
ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ

 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  159الصفحة 

 
َ إِ  َ لا ً آخَر ِّ ِإلَها َ تَْدعُ مََع الله ُ لَهُ }وَلا َ وَْجهَه ٌِّك ِإلا َ كُل ُّ شَْيءٍ هَال َ هُو َ ِإلا لَه

ِّ تُرَْجعُونَ{  اْلحُْكمُ وَِإلَيْه
يم: سورة القصص/ الآية )  (88القرآن ال كر

 
 (: إذا كانت الأنظمة )ب(:84)

ة وعلى  َّّ بي ة والغر َّّ بي إذا كانت الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو
ة( َّّ يكي ما  رأسها )الولايات المتحدة الأمر َّّ ِّلمَ اليقين: أنه )كل تعلَمُ مسبقاً ع

طال الوقت( في النزاعِّ الحاصل بين المعارَضة والنظام، فإّنَّ النزاع 
الحاصل سوف يتفاقم لا محالة، فلماذا لا تعمل هذه الأنظمة على 

 الإسراعِّ بعقدِّ مؤتمر الصلح بين طرفَيّ النزاع؟!
ى الذرائع بَْل: لماذا تواصل هذه الأنظمة تأجيَل مؤتمر ا - َّّ لصلح بشت

 والأعذار؟!
ة على حّثِّ جميع  - َّّ بي ة والغر َّّ بي ِّرُّّ هذه الأنظمة الأورو و: لماذا تُص

حة المعارِّضة للنظام  َّّ ِّّات الداعمة للمجموعات المسل المرجعي
يدِّ أدواتها الفاعلة في )أرض المعركة( بما  باستمرارها في تزو

 يمّكنها من استدامة الصراع؟!
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ر! َّّ  فلاحِّظ وتدب
 
هاتنا:85)  (: إذا كانت أم ُّ

ً في  ً متناهية ً لا نراها، وآباؤنا نطفا ً صغيرة هاتنا بيوضا إذا كانت أمُّّ
ين؟! غر، فلِّمَ الفخرُ والاستعلاءُ على الآخَر  الصِّ

 
 (: إذا كانْت بالفعل:86)

إذا كانْت بالفعل )كما يزعم البعض( جميع الأنظمة الحاكمة في 
ة قاطبةً د َّّ بي ة( جميع الدول العر َّّ اس )الديمقراطي َّّ ون استثناء، لَْم تعطِّ "الن

، فلماذا سكَتْت الأنظمة الحاكمة في جميع الدول 17وحقوق الإنسان"
اس  َّّ عي )وتزعم( أنها أعطَْت ولا زالْت تعطي "الن َّّتي تدَّّ ال

ة( وحقوق الإنسان" َّّ ة  18)الديمقراطي َّّ بي عن هذه الأنظمة في الدول العر
 طوال السنوات المنصرمة؟!

                                                           
رافع ائع المعاصرة( للأديب )ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوق 17

 الهاشمي(. آدم
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 18
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ة  - َّّ بي ة والغر َّّ بي لماذا لَْم تطالْب الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو
ة( من هذه الأنظمة  َّّ يكي وعلى رأسها )الولايات المتحدة الأمر

ة( وحقوق الإنسان" َّّ اس )الديمقراطي َّّ ة أْن تعطي "الن َّّ بي ، 19العر
؛ وهي 20وأنهم "يجب أْن يفعلوا ذلك؛ قبَل أْن يحدث الانفجار"

َّّتي تزعم أنه اس ال َّّ ا أنظمة أعطَْت ولا زالْت تعطي "الن
ة( وحقوق الإنسان" َّّ  ؟!21)الديمقراطي

ة  - َّّ بي ة والغر َّّ بي لماذا لَْم تقطع الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو
ة( علاقاتها المختلفة  َّّ يكي وعلى رأسها )الولايات المتحدة الأمر

ً مثلاً( معَ  ِّّا ً ودبلوماسي ِّّا ً وسياسي ِّا ّ ي ً وعسكر ِّا ّ جميع  )اقتصادي
ً دون استثناء؛  ة قاطبة َّّ بي الأنظمة الحاكمة في جميع الدول العر

                                                           
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 19

 الهاشمي(. آدم
رافع ن كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب )ما بين الحاصرتي 20

 الهاشمي(. آدم
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 21

 الهاشمي(. آدم
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ة( وحقوق  َّّ اس )الديمقراطي َّّ ِّ "الن من أجلِّ الضغطِّ عليها؛ لإعطاء
 ؟!22الإنسان"

وإذا كانت بالفعل )كما يزعم البعض( جميع الأنظمة الحاكمة  -
اس َّّ ً دون استثناء، لَْم تعطِّ "الن ة قاطبة َّّ بي  في جميع الدول العر

ة( وحقوق الإنسان" َّّ ل المستثمرون 23)الديمقراطي ، فلماذا يفّضِّ
ِّّون( يكي استثمار أموالهم في  الأجانب )وعلى رأسهم الأمر

بيّ،  ً في دول الخليج العر ة، وخصوصا َّّ بي مختلف هذه الدول العر
ة(؟! َّّ بي  وهي )بطبيعة الحال( جزءٌ لَْن يتجزأ من )الدول العر

َّّذين لَْن يمكنهم أليَس هؤلاء المستثمرون من بي - اس( ال َّّ ن )الن
ة إْن لَْم تكن أنظمتها قَْد  َّّ بي استثمار أموالهم في هذه الدول العر

ة( وحقوق الإنسان" َّّ  ؟!24أعطتهم مسبقاً ")الديمقراطي

                                                           
رافع ديب )ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأ 22

 الهاشمي(. آدم
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 23

 الهاشمي(. آدم
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 24
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ة  - َّّ بي اً( قَْد أعطَْت الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو وهَْل )حّقَّ
ي ة وعلى رأسها )الولايات المتحدة الأمر َّّ بي اس والغر َّّ ة( "الن َّّ كي

ة( وحقوق الإنسان" َّّ  ؟!25)الديمقراطي
ر! َّّ  فتدب

 
 (: إذا كانت نواياكَ:87)

ِّّبةً، بإمكانك أْن تعتلي قرَص الشمس.  إذا كانت نواياكَ طي
 
 (: إذا كنت غير متيقٍن:88)

إذا كنت غير متيّقٍن من الحّق، ولا تعلَم أين تقف عليه، فإّنَّ 
 سكوتك أولى من عدمه.

 
 ا ُكنَت لا تعرف:(: إذ89)

 إذا ُكنَت لا تعرف السباحة، فلا تحاول دخول اليمّ.
 

                                                           
رافع اجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب )ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، ر 25
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(90 َ  ترتكب: مْ (: إذا ل
 إذا لَْم ترتكب خطأً في حياتك، فلك الحّق أْن تعلّمني الصواب.

 
(91:  (: إذا ما الشر ُّ

 إذا ما الشرُّّ أعمى نورَ عيني، فلا زالْت شموُس المرسلينــا.
 
 (: إذا ما النائباُت:92)

 ذا ما النائباُت أتتَك يوماً، فنادي يا إلهي كي تــزوُل.إ
 
 (: إذا ما ُكنَت تدعو:93)

ً بق ولِّ.. فعارٌ  ِّعلا اَس خيراً، فعجِّّْل قبلهْم ف َّّ إذا ما ُكنَت تدعو الن
 بْل وكّل العارِّ يبق ى، على مَْن قاَل قولاً دونَ فع لِّ!

 
 (: إذا ما ُكنَت تسعى:94)

 َ فضٍل، وترجو أْن يُقاَل لَك الخطي ُب..  إذا ما ُكنَت تسعى نحو
ْل  َ النجي ُب.. توَكَّّ فَضْع تقوى الإله بكُّلِّ جرٍح، مع الإخلاصِّ يحذوك

 بعدَها في كُّلِّ أمرٍ، على رّبِّ العبادِّ هوَ الحسيُب.
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 (: أذاقوكمْ:95)
! َّّ ا، تعّدوا كُّلَّ حّقٍ باختــراقِّ  أذاقوكمْ أليمَ الحُزنِّ لَم

 
 مَ:(: أراكَ اليو96)

 أراكَ اليومَ تجفو لسُت أدري، أرى في طبعَك اليومَ الص دودا!
 
 (: أرجِِّع كل َّ شيءٍ:97)

، الحّب بمعناه الأصيل، في زمٍن  أرجِّــع كّلَّ شيءٍ إلى الحّبِّ
د كلمة تقال هنا وهناك، الحّب  َّّ أصبح فيه الحّب حاجة وليس مجر

َّّذي يجعل المحّب يحّب كّلَّ شيء لأجل خالق كلّ  شيء، لا  الصادق ال
ً من أجل مكافأة آجلة، ولا  ّبا ً من نار، لا تقر ة، أو خوفا َّّ ً في جن طمعا

بةٍ عاجلة. ّباً من عقو  تهر
 
يزي:98)  (: أرجوك يا عز

يزي، إذا أردتني أْن أكلمَك بصدق، فاخلع إذن  أرجوك يا عز
 قناعَك أمامي.
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 (: أرٌض بلا نساء:99)
 أرٌض بلا نساء، زرعٌ بلا ماء.

 
 ُض كالمرأة:(: الأر100)

َ الثمار وأطيبها، وإْن  ِّّبةً، أنبتت خير الأرُض كالمرأة، إْن كانت طي
 لَْم تكن كذلك، ما جنى منها الفلاح، غير البؤس والشقاء!!

 
ِّْنهَا  ِّْن نَْفٍس وَاحِّدَةٍ وَخَلََق م كُمُ ال َّذِّي خَلَقَكُْم م َب َّ قُوا ر اُس ات َّ هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

ِّنْ  َبَث َّ م ِّ زَْوَجهَا و ِّه َ ال َّذِّي تَسَاءلُونَ ب قُوا الله ً وَات َّ ِّسَاء ً وَن ِّيرا ً َكث هُمَا رِّجَالا
ِّيباً{  وَالأْرحَامَ ِإن َّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُْم رَق

يم: سورة الن ساء/ الآية )  (1القرآن ال كر
 
 (: إرغام ملايين:101)

ين )قسراً( على تفتيت  ر ياء المهّجَّ إرغام ملايين العراقيين الأبر
َّّتي طاقاته يلات الاغتراب ال م؛ من خلال استنزافها عبر جميع و

ٍ لهم، هدفهم الوحيد  ضون لها على أيدي أفراد من دوٍل مُستضيفة َّّ يتعر
ياء؛ هذا  ة عبر المتاجرة بآلام الأبر هو: الحصول على المنافع الخاّصَّ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  167الصفحة 

الإرغام هو أحد تداعيات الفوضى الناتجة عن فكرة )اجتثاث 
َّّتي ابتدع ة.البعث(، ال َّّ يكي  ها مسؤولون في الحكومة الأمر

 
ق ني أعواماً:102)  (: أر َّ

ِّّْش؛ يبحُث عن حّقٍ ل َْن  ً ثكلى، يسأل ُني عقٌل متعط  ق ني أعواما أرَّّ
ِّ عليك: مَْن  ً عنَك ليعلمْ: مَْن أنْت؟! فاخبرني بالله يُردى، يسألُني دوما

يكيّ ؟! تركيّ ؟! روسّي   يقّي ؟! أمر ؟! روميّ ؟! شرقيّ ؟! أنْت؟! إسرائيليّ ؟! أفر
 ِّ ؟! مَْن أنْت؟! أخبرني بالله ؟! هندّي  بيّ ؟! كردّي  بيّ ؟! غر صينيّ ؟! عر
ِّ عليك: مَْن  عليك: مَْن أنْت؟! أتديُن بدينِّ القرآْن؟! ُسنيّ ؟! أخبرني بالله
؟! برهانيّ ؟! تيجانيّ ؟! حنبليّ ؟! حنفّي ؟! دسوقيّ ؟! رفاعيّ ؟!  أنْت؟! أشعرّي 

ِّ سلفّي ؟!  ؟! مال كيّ ؟! أخبرني بالله يدّي  ؟! ماتر شاذليّ ؟! شافعيّ ؟! قادرّي 
ِّ عليك: مَْن  عليك: مَْن أنْت؟! أتديُن بدينِّ القرآْن؟! شيعيّ ؟! أخبرني بالله
؟! سبئيّ ؟!  يدّي  ؟! ز ؟! درزّي  ؟! جارودّي  ؟! بكرّي  أنْت؟! أثنا عشرّي 

ِّ عليك: فطحّي ؟! قاديانيّ ؟! قطعيّ ؟! كشفّي ؟! كيسانيّ   ؟! أخبرني بالله
ِّ عليك: مَْن  مَْن أنْت؟! أتديُن بدينِّ الإنجيْل؟! مسيحّي ؟! أخبرني بالله
أنْت؟! أدفنتستينيّ ؟! أرثوذوكسّي ؟! أرمنيّ ؟! أنطاكيّ ؟! أنغليكانيّ ؟! 
يانيّ ؟! غنوصّي ؟! قبطّي ؟! قسطنطينيّ ؟!  بروتستانتّي ؟! بليموثيّ ؟! سر
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؟! كاثوليكيّ   ؟! مارونيّ ؟! كاثارّي  ؟! كالفينيّ ؟! كلدانيّ ؟! لاتينيّ ؟! لوثرّي 
ِّ عليك: مَْن  ؟! أخبرني بالله مرحبونيّ ؟! معمدانيّ ؟! مورمونيّ ؟! ميثودّي 
ِّ عليك: مَْن أنْت؟!  ؟! أخبرني بالله أنْت؟! أتديُن بدينِّ التوراة؟! يهودّي 

؟! إصلاحيّ ؟! أصوليّ ؟! حاخاميّ ؟!  ؟! أسينيّ ؟! أشكنازّي  حسيدّي 
يسّي ؟! قرّائيّ ؟!  ؟! فر ؟! صدوقيّ ؟! غيورّي  ؟! سفاردّي  بينيّ ؟! سامرّي  رو
؟! أخبرني  ؟! يادكارّي  ؟! نونوّي  ماسورتيّ ؟! محافظّي ؟! مزراحيّ ؟! مغارّي 
؟! بهاكتيّ ؟!  ِّ عليك: مَْن أنْت؟! أتديُن بديٍن مخصوْص؟! إلحادّي  بالله

؟! زردشتيّ ؟ ؟! تيرافادّي  ! سيخّي ؟! شامانيّ ؟! شيطانيّ ؟! شيفّي ؟! بوذّي 
؟! ماهاينّي ؟! مندائيّ ؟! هندوسّي ؟! وثنّي ؟!  طاميّ ؟! فيشنيّ ؟! مانوّي 
ِّ عليك: مَْن أنْت؟! وقبَل جوابَك يا هذا،  ؟! أخبرني بالله يدّي  يافاليّ ؟! يز

، إْن ُكنَت ستحيا َِّك حالاً؛ قَْد آذنَ نومَُك بالبَلَجِّ في  استيقْظ من نوم
ْ؛ واسأْل عمّا  َِّك وانظر ، استيقظ من نوم ً في عَرَجِّ نوٍم، فحياتَُك دوما
بيٍّ أهوْج!  يجري!! طاعوٌن أْم جرٌب يستشري! في عق ٍل عر كانَ و
 ، بيٍّ ُ أعمى أْم أعرْج؟! ولأني من نسٍل عر عرٌب أْم جرٌب؟! أْم لعنة

َ يُشَرِّّفــُني يوماً، أ ُّّ سيفهَْم: ما عاد ِّن ُها والحر ْن أصبَح في َشعٍْب أبكمْ! أعل
ْم! شعٌب في جّلِّ الأشعاْر،  بيّ  حرّ  يتقّدَّ شعٌب في صحفِّ الأخباْر، عر
ُ الأسلَْم!  بيّ  يختار ٌ يَغنَمْ! شعٌب في كتبِّ الأشراْر، عر ِّقدام بيّ  م عر
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ُف مَْن يُظل َْم! وهو على أرضِّ  بيّ  يُن ْصِّ اْر، عر شعٌب في ُخط َبِّ التجَّّ
ة!! لا يؤمُن أبداً الواقْع: لا يعرُف ش َّّ يئاً غير الدَْم! لا يعرُف معنى الإنساني

َ بماٍض  ً يعمْل، لاذ َ يوما ر َّّ يّة!! شعٌب إْن قاَل فلا يفعْل!! وإذا قر بالحر
عنهُ سيرحْل، ونسى غدَهُ في المستقبْل!! شعٌب ذو عقٍل متحّجِّرْ! مخدوعٌ 

َس  ِّرْ! قد قّدَّ ُ في وحٍل لا يُبْص كّلَّ الأصناْم!!  كقطيعِّ الأغناْم!! ينظر
رْ!  بيّ  يتعثــَّّ ِّرْ! قَْد دانَ بدين الأوهاْم!! شعٌب عر ّ يتفلسُف وهو المتحي
بيّ  يتبعثرْ! يتلاشى بينَ الأقداْر، عارٌ فوَق جبين العاْر!! تخدعُهُ  شعٌب طر
ُ فيخشَْع!!  ُ الجلاد بُه ُ فيرَكْع!! يضرِّ ُ الأصنام ُ فيُخدَْع!! تسلبُه الأشرار

 ُ ُ الأخيار ِّ بيوٍم  ينصحُه ُف فيه فيمنَْع!! هْل هذا شعٌب يا هذا، تتشرَّّ
يصرَْع؟! هْل هذا شعٌب يا هذا، لا يجعُل دمعََك فوَق المخدَْع؟! إْن 
َِّك  ً يفهَمُ بَْل يسمْع، فاستيقْظ من نوم ِّا ّ بي ُكنَت ولا زلَت كذلك، عر
ُ كّلُّ  َ العاْر، يشجبُه ً صار با ُ جر ِّْن نفسَك قبَل الأقراْن، أمح وابدأ، م
ُ في كّلِّ مكان! ولأني من نسٍل  ُ كُّلُّ الجرذاْن، أمق ت ُه الج يراْن، تجلبُه
يّة،  ً بالحر ، أعلن ُها والكّلُّ سيعلمْ: إني نسُل الإنسانيّة.. أؤمُن دوما بيٍّ عر
بيّ ،  وطني كّل بلاد العالمْ، أكرمُنا مَْن ظّلَّ الأتقى، فأنا إنساٌن عر

ِّ الإنسا بيّ ، وأديُن بدين وأديُن بدين القرآْن، ديُن الله نيّة.. فأنا إنساٌن عر
بيّ ، وأديُن بدينِّ التوراةْ،  ِّ الإنسانيّة.. فأنا إنساٌن عر الإنجيْل، ديُن الله
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يسيرُ بنهجِّ  بيّ ، يعلمُ معنى الإنسانيّة، و ِّ الإنسانيّة.. فأنا إنساٌن عر ديُن الله
ة، تباً لجمي َّّ ة إنساني َّّ يّة، وشعاري كّلَّ الأياْم: إنساني ة الحر َّّ ع الأصناْم! إنساني

ة، ما كانَ  َّّ ِّ الإنساني ة، ديُن الله َّّ ة إنساني َّّ ة، تعساً لجميع الأوهاْم! إنساني َّّ إنساني
ة. َّّ ِّ الإنساني ا دِّيُن الأحرارِّ جميعاً.. ديُن الله  سواهُ ولا شيءَ سيبقى، إلَّّ

 
 (: ازداد الليُل:103)

دَت الّسَّ  َّّ يَبَُس الشجر، فتلب ؛ ازداد الليُل ظلاماً، و ُ بالغيومِّ ماء
ِّ المطر.  معلنةً.. عن مجيء

 
 (: أسأل الله:104)

يكسر  َ العليَّّ القدير أْن يجمَع كلمة المؤمنين أينما كانوا، و أسأُل الله
ً وعدلاً  شوكة أعدائهم بظهور حجّتهم على عباده، ليملأ الأرض قسطا

ة،  مَّّ ة عن هذه الأُّ ً وجوراً، فيرفع هذه الغُمَّّ ِّئَت ظلما وآخِّر بعدما مُل
د وآله الطيبين  َّّ ِّّدنا محم َّّى الله على سي دعوانا أْن الحمد لله رّب العالمين، وصل

م تسليماً كثيراً. َّّ ين، وصحبه الغرّ الميامين، وسل  الطاهر
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ِّيناً{ ِّكُْم وََأنْزَلْنَا ِإلَيْكُْم نُوراً مُب َب  ِّْن ر اُس قَْد جَاءكُْم بُرْهَاٌن م هَا الن َّ  }يَا َأي ُّ

يم: سورة الن ساء/ الآية )القرآن ال   (174كر
 

 (: الأستاذُ جي ِّدٌ:105)
ِّّدٌ، والكتاُب مقروءٌ، ل كّنَّ العيَب في عينيَك أنت!!  الأستاذُ جي

 
 (: استثمر ذاتك:106)

ارة كامنة، لو أخرجتها من  َّّ استثمر ذاتك، ففيك طاقات جب
ع مكمنها لاستطعت بها أْن تزرع الصحاري بالأشجار الخضراء، وأْن ترف

ً كان ذلك أْم  البؤس والشقاء عن جميع المحتاجين والفقراء، عاجلا
آجلاً، فكّل يأتي بوقته وفق خطته المعّدة له، واعلَم أّنَّ استثمارك ذاتك 
هو أفضل استثمار، لأنك أنت مَن تصنع المال إْن أردَت المال، لا 

 المال صانعك إْن أردَت النجاح.
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 (: استغل َّ الاستعمار )أ(:107)
استغّلَّ الاستعمار الغاشم البغيض نوازع الشرّ الموجودة في نفوس 
ن  َّّ ِّم بعض العراقيين م يين وأغلب الفلسطينيين و بعض المواطنين السور
ِّ اللاجئين  عاد إلى )العراق( بعدَ الاحتلال، باستدراجهم إلى ُظلم
َ نشرَ أوراق الفتنة هنا  يا( على وجه الخصوص؛ بغية العراقيين في )سور

ة( بكّلِّ يسرٍ وهنا َّّ ي ً من إشعالِّ فتيل )الأزمة السور نه لاحقا ا مّكَّ َّّ ِّم ك، م
!  وسهولة

 
 (: استغل َّ الاستعمار )ب(:108)

ياء  يمة تهجير ملايين العراقيين الأبر استغّلَّ الاستعمار الغاشم جر
َن  ةٍ تمّكَّ َّّ يا(، وسيلةً لإحداث ثغراٍت أمني ةً سور إلى دول الجوار )وخاّصَّ

نته  من خلالها دّسَّ  ة، مّكَّ َّّ يبي ِّّات تخر مرتزقته؛ من أجل تنفيذ عملي
ِّر بهم من أفراد الشعب السورّي )أبناء الوطن  لاحقاً من تجنيد مَْن غُّر

بيّ(. بيع العر يعة بدعة )الر  الواحد(، تحت ذر
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 (: استغل َّ الاستعمار )ت(:109)
ة  َّّ استغّلَّ الاستعمار الغاشم جهَل أغلب أفراد الأسرة الإنساني

يكيّ ال ً )بما فيهم أفراد الشعب الأمر واحدة في جميع دول العالَم عموما
ذاتهم(، وأفراد الشعب العراقيّ )أبناء الوطن الواحد( خصوصاً، 
ِّر  ا مّكنه من خلال مَْن غُّر َّّ ِّم بحقيقة مخّططه الاستعمارّي البغيض، م
عاف النّفوس في المجتمع العراقيّ، دّسَّ الفتن والوساوس بين  بهم وضِّ

ة(.ا َّّ  لشعب والسلطة الحاكمة؛ من خلال إثارة بدعة )الطائفي
 
 (: استغل َّ المتصي دون:110)

استغّلَّ المتصيّدون في المياه العكرة عدم معرفة أفراد الشعب 
بمعاني الألفاظ وحقائقها، فاتخذوها وسيلة لبث نوازغ التفرقة بينهم عبر 

 مختلف العصور.
 
 (: استغل َّ مسؤولون:111)

َّّة الحامية لأضلع استغّلَّ  ة )المظل َّّ يكي مسؤولون في الحكومة الأمر
ة بحقيقة مخّططهم  َّّ ث الاحتلال( جهل أغلب أفراد الأسرة الإنساني َّّ مثل
الاستعمارّي اللعين، فعمدوا إلى تشتيت الرأّي العامّ تجاه ما يحصل في 
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ً على قرارات مسؤولين في  ً واضحا َ أثرا يا(، لأجل أْن يترك )سور
ا يؤدِّّي هذا الجهل حكومات دو َّّ ِّم مة الأمم المتحدة، م ل العالَم لدى منّظَّ

َّّذي يمتل كه مسؤولون في حكومات تدعم  ِّلم ال إلى الاصطدام مع الع
ً عن اللّف والدوران  ة باستمراٍر ووضوح، بعيدا َّّ ي وترفد الحكومة السور
َ على انتهاجه الاستعمار كّلَّ  َّّذي اعتاد والخلط المتعمّد في المفاهيم ال
مة الأمم المتحدة نفسها،  ً داخل منّظَّ ً واضحا باكا ا أحدث إر َّّ ِّم حين، م
ً إلى إسقاط هيبتها أمام جميع أفراد  َّّذي يؤدِّّي لاحقا باك ال هذا الإر
ة الواحدة برمّتها، إذ أّنَّ مَْن غُّرِّر به منهم سوف يسأل  َّّ الأسرة الإنساني

مة الأمم المتحدة( أْن تم يتساءَل: ألا تستطيع )منّظَّ ّكَِّن المعارِّضين و
يدون الحصول  َّّتي ير يا( من تحقيق مطالبهم ال للسلطة الحاكمة في )سور
َ في هكذا  ٍ راسخةٍ، تقول: إذاً، فلا خير عليها؟! حينها يصل إلى قناعة
بالتالي: فإّنَّ  ة الواحدة! و َّّ مة لا تستطع فعَل شيءٍ للأسرة الإنساني منّظَّ

َّّة الحامية  ث النظام الاستعمار يضمن تفكيك المظل َّّ لأضلع )مثل
ر! َّّ  العالمّي(، فلاحِّظ وتدب
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 (: استغل َّ مُعارِّضو:112)
ة السائدة  َّّ نة، الفوضى الأمني َّّ استغّلَّ مُعارِّضو حكومات دوٍل معي
في المنطقة؛ لإشعال فتيل الحرب في بلدانهم؛ ضّدَّ حكوماتهم؛ من 

ى إلى وقوع ال ا أدَّّ َّّ ِّم يد من أعداد أجل السيطرة على الحكم في البلاد، م مز
)القتلى( و)المصابين( في صفوف أبناء الوطن الوحد وتدمير أغلب 

ة بالبلاد.  الموارد الخاّصَّ
 
 (: استقرار ورخاء:113)

استقرار ورخاء أّي فرد من أفراد الشعب، سواء كان هذا 
)الفرد( فرداً عامّاً من عامّة الشعب، أْم من أفراد السلطة الحاكمة فيه، 

 ا باستقرار ورخاء الجميع.لَْن يكونا إلَّّ 
 
ِّسحَق الظُلمَ:114)  (: ا

ِّسحَق الظُلمَ وقُْم لا لا تَنـَـْم، واقبر الجَورَ ل كي يمضي السَقـَـْم.  ا
 
سرةٌ بلا أطفال:115)  (: أُّ

يت. سرةٌ بلا أطفال، قنديٌل بلا ز  أُّ
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(116: ياتِّ  (: أسرِّْع بنبذ الذكر
ياتِّ لتنتشــي، بغدٍ وتحيا  ِّ لا تَمـَـْل.أسرِّْع بنبذ الذكر  بالسعادة

 
 (: اسَع دائماً:117)

َ )الشرِّّ(  َ )الخ يرِّ(، وابتعد عن السعي نحو ً نحو ً وأبدا اسَع دائما
ى وإْن كان سعيك هذا من أجل تقصّي )الحقائق(؛ فإنك  َّّ مطلقاً، حت
لام من خلال  أْن تضع هدفك هو نشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ

 ٌ لام، خير لك من أْن تضع هدفك نشر وترسيخ  الحّب والخ ير والّسَّ
بة )الأشرار( لا شرّهم؛ إْذ أّنَّ  لام من خلال محار الحّب والخ ير والّسَّ
بإمكانك من  ى )الأشرار( لَْن يخلوا أحدهم من بذرة خيرٍ مطلقاً، و َّّ حت
ِّّل هذه البذرة إلى شجرةٍ باسقةٍ  خلال )الحّب( الصادق الأمين أْن تحو

ِّّها على ال  جميع دون استثناء.وارفةٍ تفيء بظل
 
 (: أسفي:118)

ِّْن زمنِّ الهوى، أسفي على عمرٍ طعينٍ يهرُب!  أسفي على ما فاَت م
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 (: الأسلحة:119)
ِّ )إسقاط النظام(،  يعة َّّتي تُعطى لمعارِّضي النظام؛ بذر الأسلحة ال
ة ومَْن هُم  َّّ يكي ٌ تُباعُ لصالح مسؤولين في الحكومة الأمر هي أسلحة

بالتالي: متعاونون معهم من مس ة، و َّّ ي ؤولين في حكومات دوٍل استعمار
ة من خلال تجارةٍ اعتادَ  َّّ فإّنَّ الاستعمار يضمُن تحصيل الفوائد المالي
ى ب   ً بما يسمَّّ ة الأولى(، مرورا َّّ ى ب  )الحرب العالمي عليها منذ ما يُسمَّّ

حة الحاصلة في يوم َّّ ة الثانية(، وصولاً إلى النزاعات المسل َّّ نا )الحرب العالمي
بيّ(. بيع العر ى جزافاً ب  )دول الر  هذا في دول ما يُسمَّّ

 
 (: أسماء الأعلام:120)

ياتِّ فائدة.  أسماء الأعلام والألقاب لا تُفيد في المسمَّّ
 
سودٌ نحُن:121)  (: أُّ

سودٌ نحُن لا نخشى، ذِّئاَب الغابِّ فأخشينا!  أُّ
 
يقون:122)  (: الأشخاص العر

يقون المحترمون واثق  ون بأنفسهم.الأشخاص العر
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 (: الأشخاص الواثقون:123)
ناساً صادقين.  الأشخاص الواثقون بأنفسهم لَْن يكونوا سوى أُّ

 
 (: الأشخاص على قدر:124)

ً كان  ما كان الهدف عظيما َّّ الأشخاص على قدر أهدافهم، فكل
 الساعي إليه عظيماً.

 
 (: أشدو بذِّكركَ:125)

ما مّرَّ اله وى، وهواكَ  َّّ  في قلبي مُقيمٌ سرمدي.أشدو بذِّكركَ كُل
 
بة:126)  (: أشعرُ بالغر

َّّتي جعلها اللهُ  َ ال ا عندما أكون أمام ِّ في كّلِّ حينٍ إلَّّ بة ُ بالغر أشعر
ً في  ا ِّرَّّ ناجي الحبيَب س ً لإكمالِّ نصف ديني، وعندما أُّ تعالى لي سببا

باء. بى للغر اس نيام، وكَْم سمعُت طارقاً يُنادي: طو َّّ  غياهب الظلام والن
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 (: أصبحُت أمشي:127)
ُ مَْن أكونُ ومَْن  ُ يعلَم ِّ بأدمُعي، والقبر أصبحُت أمشي في العراء

 أنا.
 
ِّرْ:128) ِّصب  (: ا

ِّرْ فإّنَّ الصبرَ مُفتاح الفرْج، والكّلُّ يحصدُ ما أتاهُ وما جنى. ِّصب  ا
 
 (: إصدار الحكم:129)

يقاع الظلم من عدمه.  إصدار الحُْكم يوجب إ
 
 (: أصلح نفسك:130)

َّّ أصلح مَن هم حولك، الأقرب فالأقرب، أصلح  لاً، ثُم نفسك أّوَّ
فإْن أصلح كّل فرد من أفراد الشعب نفسه، صلح الشعب برمّته، 

ة من الانهيار. َّّ  وحوفظ على المنظومة الاجتماعي
 
 (: أصوُل:131)

! ِّ الآسادِّ دوماً، ولَْم أجنِّ سوى مُّرَّ العذابِّ  أصوُل كصولة
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ْع اللهَ:132)  (: أطِِّ
 للهَ؛ تتمتع ببركاته.أطِّــْع ا

 
 (: الأطفاُل:133)

 الأطفاُل: سنابل الله في الأرض.
 
(134:  (: الاعتداء العسكري 

ً في  ة أشّد منه ثباتا َّّ ي ة عسكر َّّ ا قو الاعتداء العسكرّي لَْن يردعه إلَّّ
 إحقاق الحّق وإزهاق الباطل.

 
 (: اعتدنا منذ الأزل:135)

ين قبل أْن اعتدنا منذ الأزل )نحُن بني الإنسان( أ ْن نحاكم الآخَر
 نحاكم أنفسنا!!

 
 (: اعترافنا:136)

يق  ً على طر اعترافنا بوجود المرض هو الخطوة الأولى للسير قُدما
َّّ علاجه.  تشخيصه، ومن ثم
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 (: اعتماد مسؤولين:137)
اعتماد مسؤولين في حكومات الدول ذات العلاقة في اتخاذ 

َّّذي يعتمد فيه القرار وفَق )الإطار الأخلاقيّ الإنسانيّ  (، في الوقت ال
مسؤولون في حكومات الدول ذات العلاقة في اتخاذ القرار وفَق 
ن مسؤولين في الحكومة  )الإطار الإنسانيّ القانونيّ(، هو ما مَّكَّ
ة من إرغامِّ اللاجئين العراقيين على وضعِّ أنفسهم في الظروف  َّّ يكي الأمر

 َ ِّ اليائسة، وهو في الوقت ذاته ما ت ة البائسة َّّ َّّ استغلاله في تهيئة الأرضي م
ة(، مَع الأخذ بعين الاعتبار: أّنَّ  َّّ ي المناسبة لإشعالِّ فتيل )الأزمة السور
ين، أّي: )الإطار الأخلاقيّ الإنسانيّ(، و: )الإطار  كلا الإطار
ين شرعيين مشروعين يجوز لأّيِّ شخٍص أو  الإنسانيّ القانونيّ(، هما إطار

يحّق للجميعِّ  ً لأّيٍ منهما  جهةٍ، بَْل و على حَّدٍ سواء، اتخاذ القرار وفقا
 دون استثناء.

 
(138:  (: الأعجمي 

ل  َّّ ِّّته ولا يتحو ةٍ يحافظ على قومي َّّ بي َّّذي يعيش في بيئةٍ عر الأعجمّي ال
ى ولو كان جاهلاً. َّّ بيٍّ حت  بسهولة إلى عر
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 :(: أعداء الحق  139)
 ُ َّّتي ت بهاتِّ ال ُ الحّقِّ يتصيّدون في الّشُّ رَدُّّ بكُّلِّ يُسرٍ وسهولةٍ، أعداء

ة. َّّ ة فيها البت َّّ عون ادّعاءات جميعُها ادِّّعاءاٌت باطلةٌ لا صح يدَّّ  و
 
 (: أعطني دقيقةً:140)

 أعطني دقيقةً من وقتك؛ كي تقرأني دون غموض.
 
 (: أعلمُ علم اليقين:141)

ق يوماً ما لا محالة. ِّلْمَ اليقين، أّنَّ حلمي سيتحّقَّ  أعلمُ ع
 
ِّعْ 142)  مَْل صالحاً:(: ا

ِّعْمَْل صالحاً في الحياة؛ ذِّكراكَ تحيا بعدَ الممات.  ا
 
 (: أعمى:143)

هار، وُظلمة الليل لا يراها!! َّّ أعمى.. مَْن يُبصر ضوءَ النَّّ  أعمى ثُم
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 (: الاغترار بالأماني:144)
ِّّلون على )إعادة  ة اللاجئين يعو َّّ الاغترارُ بالأماني هو ما يجعل غالبي

لدٍ ثالٍث( من أجلِّ استقرارهم الموعود وحصولهم على التوطين في ب
َ اليقين:  ِّلْم ِّمَْت ع ِّّداً؛ لعَل َ جي ! ولو دقَقَت النظر لة ة المؤجَّّ َّّ حقوقهم الطبيعي
ً )دون استثناء( إنما يتحكّمُ في  أّنَّ جميع اللاجئين في العالَم قاطبة
مصيرهم مسؤولون في حكومات دول إعادة التوطين، ولا دخل 

ة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( في ذلك؛ مباشرٍ  َّّ ضي َّّ ل  )المفو
ِّ واجبها الإنسانيّ تجاه الجميع على  ة المذكورة تقوم بأداء َّّ ضي َّّ حيث أّنَّ المفو
أكمل وجه، بغّضِّ النظر عن عِّرق أو انتماء أو عقيدة اللاجئ ذات 

 َّّ ة المذكورة مسؤولي َّّ ضي َّّ ات العلاقة، وهو ما يضع على عاتق المفو
َّّذين  ة أمام جميع اللاجئين ال َّّ مضاعَفة؛ كونها هي الواجهة الأمامي
ة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(  َّّ ضي َّّ يظنّون )خطأً( أّنَّ )المفو
ة بأسرعِّ من لمحِّ البصر! ولا يعلمون: أّنَّ  َّّ ي يجاد الحلول الجذر يمكنها إ

ِّ الأولى )من ة إنما تعتمد بالدرجة َّّ ي ة( على  الحلول الجذر َّّ الناحية القانوني
ة  َّّ ضي َّّ مسؤولين في حكومات بلدان إعادة التوطين، وليَس على المفو

 المذكورة مطلقاً.
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 (: أغراض ذوي المطامع:145)
ن سبر  َّّ ة أغراض لا تكاد تخفى عم أغراض ذوي المطامع الخاّصَّ

َّّ السير سبراً في غو اسوتِّ ثم َّّ بع، بدءاً بالن ر عالَم غور الحروف بعوالمها الأر
 اللاهوت.

 
 (: أغِّْض صديقَك:146)

 أغِّْض صديقَك؛ تَعرِّفُهُ.
 
 (: أغلب الأشخاص:147)

َّّذين فرّوا من  ً من مواجهتها أغلب الأشخاص ال مشاكلهم بدلا
باتوا مُرغَمين  يجاد حّلٍ جذرّيٍ لها، وجدوها أمامهم قد تفاقمْت، و لإ

 .على مواجهتها لا محالة
 
 (: أغلب الحروب:148)

َّّتي حصلْت في التاريخ بشكٍل عامّ، وفي القرنين  أغلب الحروب ال
باً 21( وال  )20ال  ) ( الميلاديين بشكٍل خاّص، سواء كانت حرو

ة )بين أفراد  َّّ ً داخلي با ة )بين دولة وأخرى(، أْم كانت حرو َّّ خارجي
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ة  َّّ الشعب الواحد ذات العلاقة(؛ إنما قد وقعْت؛ نتيجةً لدسائس شيطاني
ة.بغيضة قادها  َّّ ي يقودها مسؤولون في حكومات دول استعمار  و

 
 (: أغلب اللاجئين:149)

يا )وجميع الدول المضيفة  أغلب اللاجئين العراقيين في سور
ً من أجل الارتماء في أحضان بلدهم  قون شوقا َّّ الأخرى( إنما هُم يتحر
َّّذي  د ال ا أّنَّ ما يمنعهم من العودة إليه؛ هو الموت المؤكَّّ )العراق(، إلَّّ
 ِّ َ بهم ببدعة ِّر ينتظر جميع أفراد عائلاتهم على أيدي مَْن غُّر ينتظرهم و
ِّ أمٍل لا يعدو  ة ا أجبرهم )بداهةً( على التعلّق بقَّشَّ َّّ ِّم )اجتثاث البعث(، م
أْن يكون سراباً، في خِّضَّمِّ بحرٍ متلاطٍم من الآلامِّ والمعاناة، قضوها 

َّّ فيها ا بة والاغتراب، تَم ة في الغر ستنزافهم بشكٍل بشٍع على لسنوات عّدَّ
َّّتي اسمها:  ة ال ة، هذه القَّشَّ َّّ أيدي أشخاٍص من ذوي الأفعال اللاإنساني
ُ الأملِّ هذه شيئاً  ة ِّّضهم قّشَّ )إعادة التوطين في بلدٍ ثالث(! فهَْل ستعو

موا على أْن يفنوه من أعمارِّهم )إْن بقي في أعمارِّهم شيء(؟! رغِّ ا أُّ َّّ  عَم
 
 (: الأفاعي:150)

ِّّساء، ملمسها ناعم، وفي جوفها السّم الزعاف!!الأفاع  ي كالن
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 (: إفراغ العراق:151)
َّّتي يمكنها أْن تجعله  ة العقول وال كفاءات ال َّّ إفراغ العراق من كاف
ة، من خلال اغتيالها على أيدي  َّّ ي ً في ممانعة الهيمنة الاستعمار ة َّّ أكثر قو

ضى الناتجة عن أخوتهم من أبناء الوطن الواحد؛ هو أحد تداعيات الفو
َّّتي ابتدعها مسؤولون في الحكومة  فكرة )اجتثاث البعث(، ال

ة. َّّ يكي  الأمر
 
 (: أفضل اعتقاد:152)

يمانُ  ، والإ ِّ عّزَّ وجّلَّ يمان بالله أفضل اعتقاد يعتقد به الفرد هو الإ
ً بجميع  ً لا كرها ست ذاته وتنزّهت صفاته يوجب العمل طوعا به تقّدَّ

مل الطوعيّ بإتيان عمل حّثَّ عليه أوامره، سواء كان ذلك الع
ا نهى عنه. َّّ  سبحانه، أْم بالامتناع عم

 
لاة:153)  (: أفضل الص َّ

ِّّد الأنام،  لام، على خاتم الأنبياء وسي ّ الّسَّ لاة وأتم أفضل الّصَّ
صلاةً وسلاماً دائمَين ما دامت للشمسِّ قيام، وأفضل التحايا على جميع 
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الح ين، منذُ الأنبياء والمرسلين، والأوصياء والمؤ منين، والأصفياء والّصَّ
ى يوم الدِّّين. َّّ ِّ وحت  بدء الخليقة

 
اس:154)  (: أفضل الن َّ

براهيم )عليه وعلى  َّّذين انتهجوا نهج نبّيَّ الله إ اس هم ال َّّ أفضل الن
ا نهج  م(، فأمَّّ َّّ َّّى الله عليه وآله وسل د )صل َّّ لامُ( وخاتم النبيين محم ِّّنا الّسَّ نبي

د )ص َّّ براهيم رسول الله محم م( فإنه نهج نبّيِّ الله إ َّّ َّّى الله عليه وآله وسل ل
لام( ونهج جميع الأنبياء والمرسلين )على نبيّنا  ِّّنا الّسَّ )عليه وعلى نبي

لام(.  وعليهم الّسَّ
 
 (: أقارُِّب:155)

 أقارُِّب بَْل عقارُِّب كُّل حينٍ، سعْت دوماً بقتلي دونَ سِّت رِّ!
 
 (: إقامة العلاقات:156)

ين؛ إقامة الع ِّّات المتصهينات والآخَر ة بين اليهودي َّّ لاقات الجنسي
س(، وهو من  ة على أساس القيام ب  )الواجب المقّدَّ َّّ هي علاقة مبني
ة المتصهينة؛ إذ أنها تؤمن: بأّنَّ كما  َّّ َّّتي تفخر بها الانثى اليهودي الأمور ال
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للرجال بطولاٌت يقومون بها في ساحات الحرب من أجل حماية 
ً بطولاٌت يقمَن بها على مخادع الوطن، فلل ً وفتيات( أيضا إناث )نساء

ة؛ من أجل حماية  ين في غرف الفنادق وحجرات المكاتب الخاّصَّ الآخَر
ة! يقته الخاّصَّ ِّّجال، ول كن! كُّل  على طر  الوطن ذاته؛ أسوة بما يفعله الر

 
 (: اقرأ بعناية:157)

 اقرأ بعناية وتدبّر.
 
اً:158)  (: اقرأ يومي َّ

ة نصف ساعة على الأقّل، اقرأ كّلَّ شيء تجده اقرأ ي ً مّدَّ ا َّّ ومي
ل، وأحفظ كّلَّ يوم عن ظهر  ر فيه، تأمَّّ َّّ اً، تدب َّّ ر فيه ملي َّّ أمامك، وتفك

ى وإْن كان آيةً. َّّ  قلب شيئاً ما، حت
 
 (: أُكنَت:159)

 أُكنَت عن العواقبِّ تلَك تغفو، وتأمل في غدٍ ما قَْد نساهُ؟!
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 ى:(: ألا إن َّ الفت160)
 ألا إّنَّ الفتى مَْن قاَل إنــّي، أنا لا ليَس حسبي ليَس ج ّدي.

 
ْت يدٌ:161)  (: ألا تَب َّ

ْت يدٌ غََصبَْت حقوق اً، وأوجدت المواجِّــَع والدمارا. َّّ  ألا تَب
 
 (: ألا تطأطئ:162)

 ألا تطأطئ رأسك لله، وأنَت وما تمل كه ملٌك له؟!
 
 (: ألا كيَف حالي:163)

 رِّ الهوى، وكيَف احتراقي بأرضِّ اللهيْب؟!ألا كيَف حالي بنا
 
(164: ةَ الإسلامِّ م َّ  (: ألا يا أُّ

ى لا تُراق ي. َّّ ِّ الشرِّّ حت ةَ الإسلامِّ هُبّ ي، بوجه مَّّ  ألا يا أُّ
 
 (: ألا يا صاح:165)

 ألا يا صاح خُْذ منّي لتنج و، بيوٍم قادٍم حتماً يك ونُ.
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يَت:166)  (: ألا يا مَْن نَسِّ
ي  َت الودَّّ مَ ْن ذا، يُعيد الوِّدَّّ لو ماتْت عيون ي؟!ألا يا مَْن نَسِّ

 
 (: ألا يمكننا:167)

ة الملقاة على عاتقه من تلقاءِّ  َّّ ا المسؤولي َّّ ِّن ل كّل  م َّّ ألا يمكننا )إْن تحم
ة مراعاة النظافة؟! أْم أنه بالفعل )مَْن َشّبَّ  َّّ اَس كيفي َّّ ِّّم الن نفسه( أْن نعل

 على شيءٍ شاَب عليه(؟!
 
 لسُت ابن طينٍ:(: أ168)

ألسُت ابن طينٍ لازب؟ فلا ضير إْن افترشُت التراب؛ لينعم 
 الآخَرون على حجور الغانيات بين القصور.

 
 (: ألَْم ترَ كَْم:169)

َِّن الأمواتِّ يمضي، لحتٍف وهو مَْن يسلو ه واهُ؟!  ألَْم ترَ كَْم م
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 (: ألَْم يكن:170)
ة، ألَْم يكن من الأجدرِّ بأولئك المسؤولين  َّّ يكي في الحكومة الأمر

بة؛ من أجل  العمَل على إصلاحِّ ذات البَين بين جميع الأطراف المتحارِّ
يل الحرب؟! ِّّق، بدلاً من تمو م المتدف يقاف شلال الدَّّ  إ

 
(171:ِّ  (: إلى الله

َّّذي دوماً تــراهُ. ِّ الأمورُ وما سواها، ليحكمَ في ال  إلى الله
 
ِّرُ:172)  (: إلى مَ الحاض

ِّرُ الباكي إلى ما، كفاكَ البُعدُ عْن َمجدٍ توارى!إلى مَ ال  حاض
 
(173:  (: إلى مَ الحق ُّ

 إلى مَ الحّقُّ يغفو ليَس يصحو، ولسنا حاصديَن سوى الخسارا؟!
 
 (: إلى مَ الصمُت:174)

؟! يابِّ  إلى مَ الصمُت والأيّامُ ُحبلى، بشرٍّ فاَق شرّاً بالإ
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 (: إلى مَ الظلمُ )أ(:175)
 ُ ؟! إلى مَ الظلم ِّماً من غيرِّ عابِّ  باٍق ليَس يخشى، صُراخاً مؤل

 
 (: إلى مَ الظلمُ )ب(:176)

ِّمارا؟! هارِّ لهُ الث  إلى مَ الظلمُ باٍق ليَس يهوي، وتُسرَُق في النَّّ
 

 (: إلى مَْن أشتكي:177)
ِّْن طولِّ السُهادِّ؟!  إلى مَْن أشتكي نارَ البعادِّ، وما لاقيُت م

 
 (: إلى مَْن تترك:178)

 َ ؟!إلى م  ْن تترك البنيانَ يا مَْن، سترحُل عنهُ يوماً للترابِّ
 
 (: إلى مَْن سأرجو:179)

 إلى مَْن سأرجو بقاءَ الحي اةْ، وليلي سهادٌ يُذيُب النحي ْب؟!
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 (: أليَس العمل:180)
ٌ من العلاج" ، أفضل من 26أليَس العمل وفَق مبدأ "الوقاية خير

َّّ ال علاج(؟! وإذا كانت الأنظمة العمل وفَق مبدأ )الإمراض ومن ثُم
ة وعلى رأسها )الولايات المتحدة  َّّ بي ة والغر َّّ بي الحاكمة في الدول الأورو
يا(  َّّتي تجري في )سور َ اليقين: أّنَّ الأمور ال ِّلم ً ع ة( تعلَم مسبقا َّّ يكي الأمر
 َّّ ما استمر َّّ ُ قسوةً؛ كل ان أزمتها المؤلمة هي أمور )قاسية(، وأنها ستزداد َّّ ب إ

مة النزاعُ بين  ..الأطراف المتخاصِّ
 إذاً:

فلماذا لا تقوم هذه الأنظمة بوأدِّ أسباَب الخلافِّ بين الخصوم  -
 أبناء الوطن الواحد ذاته؟!

ِّ النزاع بين أطراف  - ولماذا تعمل بشكٍل حثيٍث على استدامة
ةً دونَ استثناء؟! َّّ  الخصامِّ كاف

ِّزاع" - ِّ "تواصل هذا الن ة َّّ يعِّ في عملي ْن ؛ من أجلِّ أ27هَْل: للتسر
 تزدادَ الأمورُ قسوةً على ما هي عليه قبَل ذلك؟!

                                                           
رافع ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب ) 26

 (.آدم الهاشمي
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 27
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ِّ "العنف المذهبيّ" - ة إذكاء َّّ ؛ من أجلِّ 28أْم: للإسراعِّ في عملي
ة الأطراف المتنازِّعة؟! َّّ ح بين كاف َّّ ِّّساع دائرة النزاع المسل يادة ات  ز

ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
 
 (: أليَس بمقدورِّ:181)

َ ال ر َّّ ا أْن يغي َّّ ِّن ير إلى واقٍع سعيدٍ، وأْن أليَس بمقدورِّ أّيٍ م ماضي المر
َّّتي  ِّ ذاتها ال ة مراعاة بعضهم البعَض الآخَر، بالدرجة َّّ اس كيفي َّّ ِّّم الن يعل

ة مراعاتهم النظافة؟! َّّ ة مراعاة الأوطان؛ أسوة بكيفي َّّ ِّّمهم فيها كيفي  يعل
 
(182:  (: أليَس من الواجبِّ

تجاه أليَس من الواجبِّ الأخلاقيّ )على أقّلِّ تقديرٍ ممكٍن( 
ة وعلى رأسها )الولايات  َّّ بي ة والغر َّّ بي الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو
ً بدفاعها عن  ً وتكرارا ْت تنادي مرارا َّّ َّّتي ظل ة( ال َّّ يكي المتحدة الأمر
ِّّات  َ جعلِّ المرجعي ً نحو ة )حقوق الإنسان(، أْن تحّث خطاها جادَّّ

حة المعارِّضة للنظام  َّّ ِّّبة بإحداثِّ الداعمة لعناصرِّ المجموعات المسل المتسب
ِّ برمّتها، لمنعِّ  اً( وتداعياته على المنطقة ير جّدَّ ير( وال  )مر هذا )الوضع المر

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 28
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حة؛  َّّ دعمها العسكرّي )على أقّلِّ تقديرٍ ممكٍن( عن هذه المجموعات المسل
اً( ومنع استمراره  ير جّدَّ ير( وال  )مر يقافِّ هذا )الوضع المر من أجلِّ إ

 لاحقاً؟! 
: َّّ  ثُم

الواجبِّ الأخلاقيّ )على أقّلِّ تقديرٍ ممكٍن( تجاه أليَس من  -
ْت تنادي  َّّ َّّتي ظل حة المعارِّضة للنظام ال َّّ عناصر المجموعات المسل
ات المواطنين القابعين تحَت ظلم  َّّ ي ً بدفاعها عن حر ً وتكرارا مرارا
َ ذرائعِّ النظام المذكور،  النظام )حسَب زعمهم( أْن تقطَع دابر

 ً َّّتي يؤمن بها سببا حة وال َّّ ً لضربِّ هذه المجموعات المسل ِّا ّ بديهي
ِّّبة بإحلالِّ )الفوضى( محّلَّ )النظام(، من خلالِّ خروجها  المتسب
يقاف  َّّتي سيطرْت عليها عنوةً؛ لضمانِّ إ ة المناطق ال َّّ من كاف
بالتالي: إنهاء  ة في هذه المناطق، و َّّ ي ِّّاتها العسكر قوّات النظام عملي

ير ج ير( وال  )مر اً( بأسرعِّ وقٍت ممكٍن؟!هذا )الوضع المر  ّدَّ
 إذاً:
لماذا هذا الإصرار المستميت من كلا الطرفين، أعني بهما:  -

ة  َّّ بي ة والغر َّّ بي ل: الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو الطرف الأوَّّ
َّّتي تنادي بالدفاعِّ عن )حقوق الإنسان(، و: الطرف الثاني:  ال
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َّّت حة المعارِّضة للنظام ال َّّ ي تنادي بدفاعها عناصر المجموعات المسل
ات المواطنين، لماذا هذا الإصرار المستميت على  َّّ ي عن حر
ً بأّنَّ  )إسقاطِّ النظام( رغم الاعتراف الصريح والواضح علنا

اً" يرٌ جّدَّ يرٌ، ومر  ؟!29"الوضَع مر
أليَس من المنطقّي )والأخلاقيّ أيضاً( أْن يعمل هذان الطرفان  -

ً من إشاعة الفو لام بدلا ِّ على إحلالِّ الّسَّ ضى في أرجاء المنطقة
ِّ إلى ديارهم سالمين،  ن جميع اللاجئين من العودة برمّتها؛ ليتمّكَّ
َّّتي  ً عن ممتلكاتهم ال ّبهم في الدول المضيفة لهم بعيدا ً من تغر بدلا
اء  يب؛ جرَّّ ِّ و/ أو التخر ها إلى التدميرِّ و/ أو السرقة َّّ َض جُل َّّ تعر

ح الحاصل بين عناصر المجموعات  َّّ حة المعارِّضة النزاع المسل َّّ المسل
ة التابعة له؟! َّّ  للنظام والقوّات القتالي

َّّتي يُنادى بها  - ِّّات( ال ي هَْل: إّنَّ من )حقوق الإنسان( و)الحر
ُ المواطنين ذات  ً من أجلِّ المواطنين، هو: إجبار ً وتكرارا مرارا
ِّرارِّ من منازلهم وتركِّ ممتلكاتهم والنزوح  العلاقة على الف

ِّ في الدولِّ المجاورة، وإلى المناطقِّ الإجبارّي إلى المناط قِّ الآمنة

                                                           
 الأصل.ما بين الحاصرتين كذا في  29
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اء دخول عناصر المجموعات  شبه الآمنة في داخل البلاد؛ جرَّّ
حة المعارِّضة للنظام إلى مناطقِّ سكناهم؟! َّّ  المسل

يات  - َّّتي تغلُب على جميعِّ مجر ة هي ال أْم: أّنَّ المصالح الخاّصَّ
ير( أ ا إذا كان )الوضع مر َّّ ى إْن الأمور، بغّضِّ النظر عَم َّّ و حت

اً(؟! يراً جّدَّ  كانَ )مر
ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ

 
(183:ِّ  (: أليَس من حق 

أليَس من حّقِّ جميع اللاجئين في )دول النزاع ذات العلاقة( 
ً أْن ينعموا بالأمان والاستقرار أسوة  ة ً وفي الدول المضيفة عامَّّ ة خاّصَّ

يك ً والشعب الأمر ة ة عامَّّ َّّ ةً؟! بغيرهم من أبناء الأسرة الإنساني يّ خاّصَّ
بَْل: أليَس من حّقِّ جميع البشر في جميع دول العالَم أْن ينعموا بالأمان 

ة؟! َّّ يكي  والاستقرار أسوة بغيرهم من البشر في الولايات المتحدة الأمر
يد مسؤولون في  - َّّتي ير ة ال َّّ أيَن هي )إذاً( مبادئ الديمقراطي

 ً ة إرساؤها في دول العالَم قاطبة َّّ يكي ، ودول الحكومة الأمر
 الشرق الأوسط على وجه الخصوص؟!
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َّّتي يحّثُّ عليها المسؤولون  - أيَن هي )إذاً( مبادئ حقوق الإنسان ال
ة؟! َّّ يكي  في الحكومة الأمر

ة عند هؤلاء المسؤولين في الحكومة  - َّّ َ ضمير الإنساني أيَن هو
ة؟! َّّ يكي  الأمر

َّّذي ظّلَّ  - يكيّ ال ة لدى الشعب الأمر َّّ صامتاً بَْل: أيَن ضمير الإنساني
َ تنّصل حكومته عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين العراقيين  إزاء
ين في )دول النزاع ذات  ومَْن هم سواهم من اللاجئين الآخَر

 العلاقة(؟!
عي التقّدم  - َّّذي يدَّّ يكيّ ال أيَن هي الأخلاق لدى الشعب الأمر

َّّتي  ة ال َّّ يكي الحضارّي؟! وأيَن هو القانون لدى الحكومة الأمر
 يتها للقانون ووصايتها عليه؟!تدّعي حما

ر! َّّ َّّ تدب ل ثُم  فلاحِّظ وتأمَّّ
 
 (: أليَس وجود:184)

ن يعتنقون المذهب السُنيّ في  َّّ ِّم ٍ م ٍ ساحقة ة َّّ أليَس وجود غالبي
ٌِّن لَْن يقبَل  ّ بَي ؛ هو دليٌل أكيدٌ و صفوف عناصر )الجيش( التابع للنظامِّ
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 ٌ َ نظام ً على: أّنَّ النظام الحاكم هو ُ الشعَب وفَق  الشّكَّ مطلقا مدنيّ  يقود
ة؟! َّّ اً يقود الشعَب وفَق غاياٍت مذهبي َّّ  غايات القانون، وليَس نظاماً طائفي

 إذاً:
ِّمَ الرأّي العامّ بأّنَّ سبَب النزاع  - فلماذا يحاول البعض أْن يوه

الحاصل بين النظام الحاكم والمعارَضة؛ إنما هو بسبب "العنف 
 بٍب آخَر غيره؟!بين الطرفين، وليَس بس 30المذهبيّ"

ِّ المؤامرة  - بعادِّ بصيرة الرأّي العامّ عن حقيقة هَْل: من أجلِّ إ
ِّ حقيقة أّنَّ ما يجري  َّّتي حيكت من وراء ال كواليس، وإخفاء ال
في )دول النزاع ذات العلاقة( إنما هو )حرب بالوكالة(؛ بسبب 
ِّوى العظمى في العالَم؛ من أجلِّ تحقيقِّ  صراٍع مستميٍت بين الق

 َّّ ِّوى أهدافها وغاياتها، بغّضِّ النظر عن كّل قو ة من هذه الق
ة هذه الغايات؟! َّّ ة هذه الأهداف أو ماهي َّّ  مشروعي

ِّ فتيل )الأزمة ذات  - ين؛ لإذكاء ِّ بالآخَر ير أْم: من أجلِّ التغر
ا يعطي أدواتها الفاعلة على )أرض المعركة( القدرة  َّّ ِّم العلاقة(؛ م

ِّ )الأزمة( إل ِّ )الحرب(؟!الكاملة على نقلها من حالة  ى حالة
ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
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 (: أليست للر ِّجال:185)
َ اللوم عليَّّ إْن  ين؟ فلِّم ِّّجال قلوب تعي مشاعر الآخَر أليست للر
ً على ما أراه اليوم من جوٍر يجلد المساكين بسياٍط من  بكيُت حزنا

 حديد؟!
 
 (: إليَك أخي:186)

ً في رخــاءٍ ذا  أراهُ.. فشُّدَّ إليَك أخي مددُت يدي لنحي ا، جميعا
ْت  َّّ ٌ تقفو ُخط اهُ.. ُخطى حّقٍ تجل على يدي ولنْسَع جنب اً، لجنٍب أخوة
َ كي نسعى كلانــا،  اها ُخطــاهُ.. فشُّدَّ العَزْم َّّ ي ُ إ مثل شمــٍس، أرانا الله

لامُ لنا هُ داهُ.  لخ يرٍ والّسَّ
 

ا وقْد:187)  (: أم َّ
 َ ا وقْد عاهدُت نفسيَ بالوفا، فلقْد نسوني م  ْن ظننُت هُمُ لي ا!أمَّّ

 
 (: أماَت القلُب:188)

؟!  أماَت القلُب فينا أْم تلاَشْت، مبادؤنا كعودٍ من ثقابِّ
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ةٌ بلا قائدٍ:189) م َّ  (: أُّ
ةٌ بلا قائدٍ: خيمة بلا عمود. مَّّ  أُّ

 
ْع عن:190) ِِّ  (: امتَن

َّّتي تحصل عليها من خلال  ِّــْع عن تصديق جميع المعلومات ال امتَن
عي تنبؤ المستقبل تحت مسمّيات قراءتك أو مطالعت َّّتي تدَّّ ك ال كتب ال

ة أو غيرها من  َّّ )قراءة الطالع(؛ بدعوى الاعتماد على الأبراج الفل كي
قراءة )الرمل( أو )الفنجان( أو )النجوم( أو غيرها من 
َّّتي  َّّتي تدور جميعها ضمن دائرة )الاحتيال(، أو ال )خُزَْعبَلات(، وال

ة بها في القنوات تحصل عليها من خلال مشاهدت ك البرامج الخاّصَّ
ة أو متابعتها على  َّّ ات الإذاعي ة أو الاستماع إليها عبر أثير المحّطَّ َّّ الفضائي
ة عبر شبكة الإنترنت، سواء كانت هذه  َّّ صفحات المواقع الإل كتروني
ة لغة أخرى، بغّضِّ النظر عن جهة  َّّ ة أو بأي َّّ بي الوسائل تنطق باللغة العر

ً لكّلِّ ما يبثــّه إصدارها أو عقيدته ِّا ّ ا أو انتمائها، وعدم الالتفات نهائي
يات  عي معرفة مجر عي التنبؤ بالمستقبل ومّدَّ هؤلاء الأشخاص من مّدَّ
ية يوماً بعد يوم في مستقبل الأفراد والجماعات، وما هم  الأحداث الجار
في واقع الحال: سوى أدوات )من حيث يعلمون أو لا يعلمون( 
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ر(؛ لبّثِّ روح )الاتكال( على )الأمل( الموهوم، يستخدمها )الاستعما
وترك )الاعتماد( على منهج )العمل( المضمون، بالإضافة إلى ما يبثــّه 
ة( بالغة الخطورة تجعل )أفكار(  َّّ هؤلاء الأشخاص من )رسائل خفي
ِّّاته إلى  بالتالي تأخذ بسلوكي ة الصواب، و المتلّقي تنحرف عن جادَّّ

ً عن الح ُ حيلةُ )التطرّف( بعيدا ّقِّ والحقيقة، المبنيّ على سياسة )المكر
يز: }وَعِّنْدَهُ  َ له(؛ فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العز مَْن لا حيلة
ِّْن  ِّي الْبَرِّّ وَالْبَْحرِّ وَمَا تَْسقُُط م ُ مَا ف يَعْلَم َ َ و َ هُو َ يَعْلَمُهَا ِإلا ُ الْغَيْبِّ لا ح مَفَاتِّ

 َ ٍِّس ِإلاَ  وَرَقَةٍ ِإلاَ يَعْلَمُهَا وَلا َ يَاب ِّي ُظلُمَاتِّ الأْرضِّ وَلاَ رَْطٍب وَلا ةٍ ف َّّ َحب
ِّينٍ{ َاٍب مُب ِّت ِّي ك  .31ف

 
 (: امرأةٌ بلا رجٍل:191)

 امرأةٌ بلا رجٍل: شعٌب بلا حضارة.
 
 (: امرأة واحدة:192)

امرأة واحدة جعلتني أتنّفس الهواء وأرتوي بعد الظمأ، يبتدئ 
ينتهي بما ابتدأْت به الّسَّ   ماء.أسمها و

                                                           
يم: سورة الأنعام/ الآية ) 31  (.59القرآن ال كر
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ة نقل:193)  (: إمكاني َّ
ة،  َّّ ي ة نقل تداعيات سياسات مسؤولين في دول استعمار َّّ إمكاني
ة انقلاب  َّّ بالتالي: إمكاني إلى عقر دارهم هُم أينما كانوا متواجدين، و
َ بعدَ حين، أمٌر ليس بالمستحيل، بَْل يمكُن  السحر على الساحر ولو

 تحقيقه دون أدنى َشّكٍ في ذلك.
 
(194 ِّ  نوا:(: آم

ِّ سبحانه  بوا إلى الله بكم، وتو ِّكم واستغفروا لذنو ّ ب اس بر َّّ ِّنوا أّيها الن آم
حيم، وعليكم بدين الإسلام؛ فهو طوق النجاة من كّلِّ  َّّ إنه هو الغفور الر
ُ عّزَّ وجّلَّ إلى أعلى  ا ورفعه الله ك به شخٌص إلَّّ سوءٍ، ما أْن تمّسَّ

نيا والآخِّرة، وجعله مم ن يسكنون فسيح جناته، الدرجات في الحياة الدُّّ
ينالون رضوانه الأكبر، ونيل رضوان الله تعالى هو الفوز العظيم.  و

 
 (: إْن أبصرَت:195)

اً مَن أكون. ِّّداً؛ فستعرفني حّقَّ  إْن أبصرَت حولك جي
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 (: إن َّ أتباع الشيطان:196)
إّنَّ أتباع الشيطان )من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون(: 

يم،  يحاولون الدفاع عن َ في القرآن ال كر فسادهم الفكرّيِّ بتوهين ما ورد
ِّباع أوهن الوسائل للحّطِّ من آي الذكر الحكيم، وخداع جهلةَ  ّ لا بل وإت
ِّّي  ى يجعلوه سبباً لتخل َّّ ؛ حت ِّركِّ ِّ تعالى بالش همُ أنبياءَ الله اسِّ بأّنَّ القرآنَ يتَّّ َّّ الن

يم، مما  َّّمسُكِّ بتعاليم الدِّّين القو اَس عن الت َّّ ً بيد الن ً سائغة يجعلهم لقمة
أمثال أتباع الشيطانِّ هؤلاء أو مَن يقف وراءَهم من حيث لا 
يشعرون، فمثلما كان في الزمن الغابر وأدُ البنات، أّي: دفنهّنَّ في التراب 
ى  َّّ ُ الشرفاء، ووأد الحقائق بشت وهّنَّ على قيد الحياة، كائٌن اليوم وأد

َّّة. الة المضل  الوسائل الخسيسة الّضَّ
 
 :(: إْن أردتَ 197)

إْن أردَت الاستقرار في حياتك فيتوجب أْن تكون أنت الساعي 
يق إثبات الحقيقة.  لإحقاق الحّق عن طر
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 (: إْن أردنا:198)
ً من  َ لا نتسلقه، بدلا ِّم ِّ الجبل، ل ة َّّ إْن أردنا الوقوف على قم

 تحطيمه؟!
 

 (: أْن أصل:199)
 ً  .أْن أصل متأّخراً خيرٌ من أْن لا أصل أبدا

 
 (: إن َّ أعظم:200)

ة لا تستطيع أْن تكشف حدثاً  َّّ إّنَّ أعظم أجهزة الرصد الأرضي
ا بعدَ سنين أو عشرات أو مئات أو آلاف  تنا إلَّّ َّّ ً داخل مجر ا َّّ كوني

 السنين من وقوعه.
 
 (: إن َّ أفضل:201)

ً بآي الذكر الحكيم،  إّنَّ أفضل ما تعمل عليه هو أْن تكون عاملا
ِّّم الآخَ  مته أنت.وأْن تعل َّّ ين ما تعل  ر
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 (: أْن أكونَ:202)
يَن. ِّّتاً، خيرٌ لي من العيشِّ ذئباً يفترُس الآخَر  أْن أكونَ حَمَلاً مَي

 
 (: إن َّ الأنبياءَ:203)

ِّ تعالى ولا للحظةٍ  ً لَْم يشركوا بالله ُ قاطبة لام َ عليهم الّسَّ إّنَّ الأنبياء
ّبِّهم عّزَّ  بين ر ى فيما بينهم و َّّ وجّلَّ قبَل أو خلال أو  واحدةٍ أبداً، حت

.ِّ ة َّّ  بعدَ النبو
 
 (: إن َّ الانحراف:204)

إّنَّ الانحراف إلى جهة اليمين يعني الاتجاه إلى أحد طرفَيّ المجال 
يادة يعني  يادة، والاتجاه إلى طرف الز الطبيعيّ، وهو طرف الز
الإفراط، بينما الانحراف إلى جهة اليسار يعني الاتجاه إلى الطرف 

فَيّ المجال الطبيعيّ، وهو طرف النقصان، والاتجاه إلى الآخر من طر
يط كلاهما خارج  يط، والإفراط والتفر طرف النقصان يعني التفر
دائرة المجال الطبيعيّ )دائرة الرضا الإلهّي(، وكلاهما بطبيعة الحال 
عت  َّّ بعيدان عن خط الاتزان )الصراط المستقيم(، وحياتنا مهما تنو



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  207الصفحة 

أفعال، فإّنَّ كّل فعل أو رد فعل هو حكم صادر فيها الأفعال وردود ال
 منك، وهو إقرار منك بقرار صادر عنك.

 
 (: إن َّ التشابه:205)

إّنَّ التشابه هو التقارب بين الشيئين لا تماثلهما؛ لأّنَّ التماثل عبارة 
عن التطابق بين الشيئين، والمتشابهان غير متطابقين، فلا يكونا 

ابهان، وليس كّل متشابهين متماثلان، متماثلين، وكّل متماثلين متش
صف  َّّ ْف على أّنَّ التماثل يعني: اتصاف الشيء بجميع ما يت فلاحِّظ! أضِّ
بشكٍل كامل لجميع أجزاء ذلك  ً و ا َّّ باطني ً و ا َّّ ي به الشيء المماثل له ظاهر
اف الشيء ببعض ما  الشيء دون استثناء، بينما التشابه يعني: اتّصَّ

ِّّءٍ لبعض يتصف به الشيء المشابه له ظ بشكٍل متجز ً و ا َّّ ً لا باطني ا َّّ ي اهر
ر! َّّ  أجزاء ذلك الشيء لا لسائر أجزائه، فتدب

 
ِّ شَْيءٌ عَظِّيمٌ{ اعَة َلَةَ الس َّ كُْم ِإن َّ زَلْز َب َّ قُوا ر اُس ات َّ هَا الن َّ  }يَا َأي ُّ

يم: سورة الحج/ الآية )  (1القرآن ال كر
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 (: إن َّ التعامل:206)
ين  وفق مبدأ )المعاملة بالمثل( إنما هو مبدأٌ إّنَّ التعامل مع الآخَر

ة  َّّ خه الاستعمار في عقول وقلوب بعض أبناء الأسرة الإنساني بغيض رّسَّ
بشكٍل عامّ دون استثناء، وهو يؤدِّّي )لا محالة( إلى ترسيخ المفهوم 
ا يؤدِّّي لاحقاً إلى توليد الأحقاد والضغائن  َّّ ِّم ذاته لدى الطرف الآخَر، م

ً على زرع بين الطرفين، هذ َّّتي تعمل مستقبلا ه الأحقاد والضغائن ال
ً إلى تفكك الترابط الأسرّي فيما  ا يؤدِّّي لاحقا َّّ ِّم بذور الشقاق بينهما، م
ى على أبسط الأشياء،  َّّ بالتالي: يؤدِّّي إلى وقوع التنازع بينهما حت بينهما، و
ً أْم آجلاً( إلى وقوع صراعاٍت  َّّذي سيؤدِّّي )عاجلا هذا التنازع ال

ٍ بينهما، تكون نتيجتها خسارة الطرفين بفقدان أحدهما للآخَر، د ة َّّ ي مو
ا  ل والأخير لَْن يكون سوى )الاستعمار( اللعين! أمَّّ والرابح الأّوَّ
ين وفق مبدأ )المعاملة بالإحسان(، وهو ما أمرنا به  التعامل مع الآخَر

ً لا لبَس ف ً واضحا يحا ُ صر ، وما جاء به الإسلام ُ عّزَّ وجّلَّ يه؛ فإنه الله
يؤدِّّي )لا محالة( إلى إزالة جميع الأحقاد والضغائن من الطرف 
َّّتي يحاول زرعها  الآخَر، وذلك بإزالة جميع الشكوك والظنون ال
ا يعمل بشكٍل راسخٍ على توليد  َّّ ِّم )الاستعمار( في الطرف الآخَر، م
َّّذي  )الحّب الأخوّي( الخالص بينهما، هذا )الحّب الأخوّي( ال
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ة ترابطهما الأسرّي، ينعكُس ل َّّ يد من قو يز ً على سلوكيّاتهما معاً، و احقا
اً منيعاً في وجه  َّّاً منهما َسّدَّ يجعل كل اً و َّّ ي يد من وحدتهما سو بالتالي: يز و

طات )الاستعمار( البغيض.  مخّطَّ
 
 (: إن َّ ال َّذي:207)

َ دِّ. َّّذي يرجو البقاءَ بلا أذى، بينَ الورى يصبو لنيلِّ الفرق  إّنَّ ال
 
 (: إن َّ الصهاينة:208)

ى واحد لا غير،  إّنَّ الصهاينة وإْن اختلفت أسماءهم، فإّنَّ المسمَّّ
ُلُق اليهودّي المتصهين وحدة لا  ، لا يفعل فيها زمن، ولا إقليم، تتجزأوالخ

ن، مع بقائها على عنصرها الأصليّ لا  َّّ ى وتتلو ولا مكان، وإنما تتخّفَّ
ل، وهذا من أهّمِّ الأسباب في ال تماسك اليهودّي المتصهين المشهود تتبّدَّ

في العالَم كلّه، على اختلاف القارات والبقاع، وهذا التماسك هو سرّ 
ة المتصهينة في أفرادهم وجماعاتهم، وهذا هو المسيطر على  َّّ بقاء اليهودي
ماتهم واتجاهاتهم، وما يبطنون من مخططهم وما يعلنون،  هيئاتهم ومنّظَّ

سبيل للقضاء على مخّططاتهم الفاسدة )لا  فتنبه، وانظر، وتأمّل!! ولا
ة الواحدة، بغّضِّ النظر  َّّ ا بتوحد أبناء الأسرة الإنساني القضاء عليهم( إلَّّ
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ً بقول الله تعالى في محكم كتابه  ِّرق أو الانتماء أو العقيدة؛ عملا عن الع
 َّّ َ تَفَر ً وَلا ِّيعا ِّ جَم حَبْلِّ الله مُوا بِّ يم(: }وَاْعتَصِّ يز )القرآن ال كر ، 32قُوا{العز

 َّّ َّّتي هي أساس كّل فتنة، ومن ثُم نابذيَن جميع الخلافات والنزاعات ال
بين،  َّّ عون أنهم من المقر َّّذين يدَّّ ى ال َّّ ً لتحقيق ما يخشى منه حت السير قُدما
يق:  بها عن طر ين مختلفة تسعى لتحقيق مآر المتخّفين تحت أسماء وعناو

َّّذين هُم خداع المغّفلين، والحد من نشاط المستقلّين، أ ولئك المتخّفين ال
ِّنْكُْم  ِّنْكُْم وَمَا هُْم م َم هُْم ل ِّ ِإّنَّ ه َّّ ِّالل ِّفُونَ ب ََيحْل من مصاديق قول الله تعالى: }و

هُْم قَوْمٌ يَْفرَقُونَ{ نَّّ ر!33وَل َكِّ َّّ  ، فانظر وتدب
 
 (: إن َّ الفرد:209)

 َّّ ة النبيِّّ صل َّّ ِّّين بسُن ى إّنَّ الفرد من أفراد الشعب إذا كان من المستن
يعة  َّّذي هو منهاج الشر لام ال ِّعاً لمنهاجه عليه الّسَّ ب َّّ م، مت َّّ الله عليه وآله وسل
 ِّ ة َّّ ً على أْن يكونَ بقو ا سيساعده ضرورَة َّّ ة، فإنه لا محالة سيكون مم َّّ الإلهي

ِّه على حّدٍ سواء. ِّ جميع أقران ة َّّ بقو  ألفِّ شخٍص، بل و

                                                           
ل الآية ) 32 يم: سورة آل عمران/ أّوَّ ِّيعاً 103القرآن ال كر ِّ جَم حَبْلِّ الله مُوا بِّ (، وتمامها: }وَاْعتَصِّ

 ْ ْ َأع ِّ عَلَيْكُْم ِإْذ ُكنْتُم َ الله ِّعْمَة قُوا وَاذْكُرُوا ن َّّ َ تَفَر ِّ ِإْخوَاناً وَلا ِّه ِّعْمَت ِّن ْ ب ِّكُْم فََأْصبَْحتُم ب ََّّف بَيْنَ قُلُو ً فََأل دَاء
 ْ كُْم تَه ِّ لَعَلّ َّ ِّه ِّّنُ اللهُ ل َكُْم آيَات َِّك يُبَي ِّْنهَا كَذَل ارِّ فََأنْقَذَكُْم م َّّ َِّن الن  تَدُونَ{.وَُكنْتُمْ عَلَى َشفَا ُحْفرَةٍ م

بة/ الآية ) 33 يم: سورة التو  (.56القرآن ال كر
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 (: إن َّ اللاجئين )أ(:210)
يا( لَْم يُسمَُح لهم بإعطائهم حّقَّ إّنَّ اللاجئين العراقي ين في )سور

َّّذي يتوجب عليه  ً للقانون معاملة )الأجنبيّ( ال ِّلوا وفقا اللجوء، بَْل عُوم
ة كُّلَّ ثلاثة أشهرٍ متتاليةٍ؛ من أجل الحصول على  َّّ دفَع الرسوم المالي
يا(! وَمْن استطاعَ منهم أْن يحصَل  ترخيٍص رسمّيٍ بالإقامة في )سور

ة، كان بإمكانه الحصول على لابنه ع َّّ ي لى مقعدٍ في المدارس السور
اً  َّّ ٍ واحدةٍ فقط! ناهيَك عن استنزافهم )مالي ة سنة ترخيٍص بالإقامة لمّدَّ
ة(  َّّ َ المراجعات )البيروقراطي اً( بشكٍل متواصٍل، عبر َّّ ً وجسدي ا َّّ ي ومعنو

َّّتي يتوّجب عليهم العمل بموجبها وفقاً للقانون؛ من أجل الحصول  على ال
ترخيٍص بالإقامة؛ إذ أّنَّ عدم حصولهم على هذا الترخيص، يعني: 
ً إلى )العراق(، وعودتهم إلى )العراق(  تعرّضهم إلى الترحيل قسرا
َ بهم من  ِّر يَع للقتل على أيدي مَْن غُّر تعني: أنهم سيكونون مشار
ر! مَع الأخذ بعين  َّّ أخوتهم العراقيين تحت بدعة )اجتثاث البعث(! فتدب

ة الاع َّّ ي ضت عن قوانين سور َّّ َّّتي تمخ ة( ال َّّ تبار: أّنَّ المراجعات )البيروقراطي
ة  َّّ ي ِّبل الحكومة السور ِّن ق َّّ اللجوء إليها م ذات العلاقة، إنما كان قَْد تَم
َّّتي ظّلَّ يحيكها مسؤولون في حكومات  ة ال َّّ نتيجة المؤامرات الخارجي

ة أو يا( إلى عّدَّ يق )سور ة؛ بغية تمز َّّ ي صال، فكانت هذه دول استعمار
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ةٍ من أجلِّ الحفاظ على الداخل السورّي ومنع  َّّ القوانين؛ كخطوةٍ دفاعي
يل البؤر العميلة للاستعمارِّ  ّ تحو وصول تلك المؤامرات إليه؛ كي لا يتم
ة، دونَ مراعاة بداهة  َّّ إلى أداةٍ فاعلةٍ في حياكة المؤامرات الداخلي

ين من المواطنين ا ياء، سواء كانوا من وقوع تداعياتها على ال كثير لأبر
ن  َّّ ِّم يا( م يين أبناء البلد الواحد، أو كانوا من المقيمين في )سور السور
يين  َّّ عاملهم بعض السور ِّْن ثُم عاملهم القانون معاملة )الأجنبيّ(، وم
يب(، بما فيهم جميع اللاجئين على  وأغلب الفلسطينيين معاملة )الغر

جه الخصوص، فلاحِّظ وجه العموم، واللاجئين العراقيين على و
ل!  وتأمَّّ

 
 (: إن َّ اللاجئين )ب(:211)

إّنَّ اللاجئين، سواء كانوا )على سبيل المثال الواقعيّ لا 
ِّّون، 34الحصر( ِّّون، ليبي ِّّون، عراقي ي ِّون، سور ّ ِّون، سوداني ّ : أفغاني

بعدَ أْن يكونوا لاجئين، هُم  انَ و َّّ ِّّون، فإنهم قبَل وإب ِّون، يمني ّ ي مصر
ّ معاملته معاملة )بشرٌ(، وكّلُّ  واحدٍ منهم )إنسان( يجب أْن تتم

                                                           
34  َ بع في تأليف ت َّّ ين اللاجئين حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقاً للمنهج المت َّّ سرد عناو م

َّّذي بين يديك )معجم المواعظ(، فلاحِّظ!  هذا الكتاب ال
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ِّ )الإنسان( أينما كان، بغّضِّ النظر عن عِّرقه  ً بأخيه )الإنسان(؛ أسوة
ً كان أْم  ِّ )ذكرا بغّضِّ النظر )أيضاً( عن جنسه أو انتمائه أو عقيدته، و
ة أو  َّّ بغّضِّ النظر )كذلك( عن درجته العلمي ِّّته، و ى جنسي َّّ أنثى( أو حت

ة، ومن واجب الأُّ مكانته ال َّّ ِّّر الرعاية اجتماعي مم المتحدة أْن توف
ً دون  المستمرّة والحماية الدائمة والحّل الجذرّي لجميع اللاجئين قاطبة
ى كانوا داخلها؛ لأّنَّ "لكّلِّ  َّّ استثناء، سواء كانوا خارج بلدانهم، أو حت

ات... دونَ أّيَّ تميي َّّ ي ة الحقوق والحر َّّ ، وهو ما 35ز"إنساٍن حّقَّ التمتّع بكاف
ت عليه المادة الثانية من )الإعلان العالمّي لحقوق الإنسان(.  نّصَّ

 
 (: إن َّ الله )أ(:212)

ِّم بكّلِّ شيء عن كّلِّ شيء.  إّنَّ الله تبارك وتعالى العال
 
 (: إن َّ الله )ب(:213)

 إّنَّ الله تعالى )السلطة الحاكمة( على حّقٍ مطلق محض.
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 (: إن َّ الله )ت(:214)
ِّ لا بالمعرفة.إّنَّ ا ِّلْم  لله تعالى يأمرنا جميعاً بالع

 
 

نْيَا ثُم َّ ِإلَيْنَا  ِّ الد ُّ َيَاة مَا بَغْيُكُْم عَلَى َأنْفُسِّكُْم مَتَاعَ اْلح اُس ِإن َّ هَا الن َّ }يَا َأي ُّ
ِّمَا ُكنْتُمْ تَعْمَلُونَ{  مَْرجِّعُكُْم فَنُنَب ِّئُكُْم ب

يم: سورة يونس/ آخر الآية )  (23القرآن ال كر
 
 (: إن َّ الله )ث(:215)

إّنَّ الله تعالى يدرك الأشياء بجزئيّاتها وكلّيّاتها دون جهل مسبق، 
يطابق واقعها  %100بَْل وكذلك يدركها على حقيقتها، بحكم صائب 

لت بأشكاٍل  ة أو تشكَّّ نت بألوان عّدَّ َّّ ى وإْن تلو َّّ َّّتي هي عليه، حت الحقيقّي ال
ين. ِّّرة أمامَ الناظر  متغي
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 : إن َّ الله )ج(:(216)
ِّم بكّلِّ شيءٍ عن كّلِّ شيءٍ، ودونه لا يعلَم  إّنَّ الله سبحانه هو العال
ا عن شيءٍ أو بعض شيءٍ دون كّلِّ شيءٍ، لذا فلا أحد يعلَم حقيقة  إلَّّ

ست ذاته.  ذات الله تبارك وتعالى سوى الله تقّدَّ
 
(217: ِّب َّ  (: إن َّ المح

 ِّ ِّّبَّ إذا أرادَ تجني اً، يأتيه ِّعلِّ المميتِّ الأع زلِّ! إّنَّ المح  بالف
 
ين:218)  (: إن َّ المفس ِّر

ين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين لَْم يزعموا بشيءٍ من  ِّّر إّنَّ المفس
هم أوضحوا الحّقَّ  لام، بَْل إّنَّ ِّنا حواء عليهما الّسَّ شبهة شرك أبينا آدم وأمّ

َّّذي لا لبس فيه.  ال
 
 (: إن َّ الن ِّساءَ:219)

يا ِّّساءَ ر ياحينِّ.. فهُّنَّ إّنَّ الن ِّ ما أحلى شــّمُّ الر حي َن خُلق َن لنا، لله
. نيا وفي الدِّّينِّ  أصل الجمالِّ إذا بدا، بين الورى في الدُّّ
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 (: إن َّ الوطن:220)
ُ بين شعبه وهم يحيون على سطحه بين  ِّز ّ َّّذي يمي إّنَّ الوطن ال

يساوي بينهم وهم تحت ثراه بين القبور، لا يستحّق منهم أ ْن القصور، و
 يحوّلوا الاختلاف إلى خلاف.

 
 (: إن َّ أي  انحراف:221)

ة هي  َّّ إّنَّ أّي انحراف كنَت قد انحرفت فيه، كانت نتيجته الحتمي
ة هي  َّّ عدم وصولك إلى نقطة الهدف الأسمى، ونقطة الانطلاق الحقيقي
َّّتي قمَت فيها بالفعل بتصحيح توجيه مسارك إلى ذلك الهدف،  النقطة ال

ي أّي نقطة من نقاط الخط الواصل بينهما بأّيِّ انحراف دون أْن تقع ف
قط، وهي نقطة الابتعاد الثانية، أمّا جميع النقاط الأخرى السابقة، فلَْم 
تكن سوى نقاط انحراف وابتعاد في الوقت نفسه؛ فكّل نقطة انحراف 
هي بحّدِّ ذاتها نقطة ابتعاد، وكّل نقطة ابتعاد هي بحّدِّ ذاتها نقطة 

ّي نقطة انحراف تؤدِّّي بك بطبيعة الحال إلى نقطة ابتعاد، انحراف، وأ
َّّتي  وأّي نقطة ابتعاد تؤدِّّي بك إلى نقطة انحراف، والنقطة الوحيدة ال
توصلك إلى نقطة الهدف الأسمى هي )نقطة الثبات(؛ فهي النقطة 
ا إلى نقطة ثبات تالية، تكون هي أيضاً  َّّتي لَْن توصلك إلَّّ الوحيدة ال
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ة على مسار نقطة الثبا َّّتي توصلك إلى نقطة الثبات الأخرى المتراّصَّ ت ال
ة( ونقطة الهدف  َّّ الخط المستقيم الواصل بين نقطة الانطلاق )الحقيقي
َّّتي لَْن تجعلك تنحرف قيد  الأسمى، ونقطة الثبات هي النقطة الوحيدة ال
يادة(، ولا إلى جهة اليسار )النقصان(،  أنملة، لا إلى جهة اليمين )الز

يصالك إلى دائرة المجال الطبيعيّ و  بالتالي فهي الوحيدة القادرة على إ
 )دائرة الرضا الإلهّي(، فتأمّل!

 
 (: إن َّ تداعيات:222)

إّنَّ تداعيات سياسات القوِّى العظمى في العالَم، كان لها تأثير 
بيّ على وجه  ية في العالَم العر واضح على مختلف الأحداث الجار

 الخصوص.
 
 تستثمر:(: أْن 223)

ٌ لك ألف  ة خير َّّ بداعي ير مهاراتك الإ أْن تستثمر وقتك في تطو
ة من تضييعك له في متابعة تنبؤات المنّجِّمين و/ أو  36]ألف[ مّرَّ

َّّتي تتبع سياسة "دّس السُّم في  ة ال َّّ ي ة الإخبار َّّ مشاهدة القنوات الفضائي
                                                           

ِّّف؛ للمبالغة لا الحصر.ما بين المعقوفتين  36  من تكرار مقصودٌ من قبل المؤل
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، و/ أو الخروج في تظاهراٍت تفتقر التخطيط المسبق 37العسل"
ة الواضحة.والمر َّّ ية المستقبلي ة والرؤ َّّ ي ة الفكر َّّ  جعي

 
 (: إْن جاءَكَ:224)

ِّ؛ فَضْع في قلبَك الترح، وإْن نعَق  َ إنساٌن بالبشارة إْن جاءَك
ِّْس فؤادكَ ثوَب الفرح. ِّبارة؛ ألب ِّ الع  الغراُب بسوء

 
 (: إن َّ جعل البعض:225)

 ً لام ابنا يم عليه الّسَّ ِّّدنا عيسى بن مر لله تعالى  إّنَّ جعل البعض سي
هو الافتراء بعينه، ومَْن ظّنَّ بهذا الافتراء فقد جعل لله تعالى ما 
للإنسان والحيوان من شهوة الجنس، وحاشا الله أْن يتصف بذلك، 
مه،  َّّ مه فقَْد حج ومَْن ظّنَّ بهذا الافتراء فقد جعل لله جسماً، ومَْن جّسَّ

 ْ ه فقد جعل خَل ه، ومَْن حّدَّ مه فقَْد حّدَّ َّّ ُ أكبر منه وعلوّه ومَْن حج قَه
 وارتفاعه دنوّاً وانخفاضاً!، وحاشا الله أْن يتصف بهذه الصفات.
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 (: إن َّ جميع ما وقَع:226)
إّنَّ جميع ما وقَع قَْد يقع في أّيِّ مكاٍن آخَر من دول العالَم، وفي 
ً أو آجلاً، بغّضِّ النظر عن  أّيِّ وقٍت كان، سواء كان ذلك عاجلا

رون عِّرق أو انتماء أو عقي ضون لآثار تلك الوقائع أو يتأثـّـَّ َّّ دة مَْن يتعر
 بتداعياتها.

 
ِّ شَْيءٍ قَدِّيرٌ{ ِّن َّ وَهُوَ عَلَى كُل  ِّيه مَوَاتِّ وَالأْرضِّ وَمَا ف ِّ مُلُْك الس َّ  }لله

يم: سورة المائدة/ الآية )  (120القرآن ال كر
 
 (: إن َّ رأس الهرم:227)

أدنى من مستوى  إّنَّ رأس الهرم يجب أْن يكون بمستوى معيشي
معيشي يكون فيه أصغر جزءٍ من أجزاء الهرم، وأّنَّ من واجباته أيضاً 
ْْ يسعى جاهداً لأْن يكون جميع أجزاء الهرم بأعلى مستوًى معيشي،  أْن
ى  َّّ ً حت ا َّّ ً بالتتابع تصاعدي َّّ مرورا لاً، ثُم ً من أجزاء قاعدة الهرم أوَّّ بدءا

ِّما قبل رأس الهرم.  الأجزاء التالية ل
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ب ان السفينة:228)  (: إن َّ ر
يصال كّل  بّان السفينة يجب أْن يكون شغله الشاغل هو إ إّنَّ ر
مَن على متن سفينته إلى شاطئ الأمان، لا أْن يكون شغله الشاغل هو 

 بحثه عن ملذّاته الفانية لا محالة.
 
 (: إن َّ رسول الله:229)

م( َّّ َّّى الله عليه وآله وسل د )صل َّّ قد بعثه الله تعالى  إّنَّ رسول الله محم
اس إتّباعه. َّّ اً كانوا في أّيِّ زمان ومكان، وعلى الن َّّ اس أي َّّ  إلى جميع الن

 
 (: إن َّ رئيس:230)

يرجون به القوّة والوصول إلى ما  إّنَّ رئيس أّي مجموعة يرجو بهم و
ً وواضحاً  يدون الوصول إليه، يجب أْن يكون مع مرؤوسيه دقيقا ير

لإطلاق، لا أْن يضمر عنهم شيئاً يخالف ما وصادقاً في كّل شيء على ا
 يظهره لهم.
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 (: إن َّ سفينة النجاة:231)
بداع  َّّة جميع المبدعين، مركزنا )مركز الإ إّنَّ سفينة النجاة، مظل

ا بعد مخاٍض عسيرٍ، ونحُن جميعنا،  38العالمّي( لَْم ينطلق إلى الوجود إلَّّ

                                                           
بحّي من نوعه على مستوى  38 ل وأشمل مركز خدميّ اجتماعيّ غير ر بداع العالمّي: هو أوَّّ مركز الإ

بوع العالَم أجمع، وتحقيق أهداف سامية العالم؛ لنشر وترس يخ الحّب والخ ير والّسلام في ر
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة،  دة، ومساعدة الأيتام والمحتاجين والفقراء بغّضِّ النظر عن الع محّدَّ
ة في مختلف مجالات الحياة، مع عدم التدخّل في العقائد الدِّّينيّة  َّّ بداعي ير المهارات الإ يهتمّ بتطو و

َّّ تأسيسه أو  ة، تَم َّّ ة أو ديني َّّ ة جهة سياسي َّّ ة، وهو نسيج مستقّل لا ينتمي إلى أي َّّ الأمور السياسي
ر له من الأعمال؛ لتحقيق مكاسب  َّّ ية واضحة، يقوم بتنفيذ ما يتيس وإدارته وفق منهج ثابت ورؤ
ة تذهب إلى دعم نشاطات المركز وصندوق التكافل الاجتماعيّ لمساعدة الأيتام  َّّ ي خير

سه سنة )و ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، أّسَّ م( 2008المحتاجين والفقراء بغّضِّ النظر عن الع
ة  َّّ مة الوطني ِّّد )رافع آدم الهاشمي(، عضو المنّظَّ يديره الأديب السي يرأسه و يشرف عليه و ذه و ونّفَّ

ل في ديوان وزارة الثقافة، وجميع الحقوق فيه محفوظة لدى مد َّّة لحقوق الإنسان، وهو مسجَّّ ي ير
ِّّف بالرقم ) ين من 1782حماية حقوق المؤل ِّّز (، يضّمُّ العديد من الأعضاء المبدعين والمتمي

ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، ومن هؤلاء الأعضاء على  مختلف دول العالَم، بغّضِّ النظر عن الع
 سبيل المثال الواقعي لا الحصر )حسب التسلسل الألف بائي للأسماء(:

د (: رئيس مجلس 1) َّّ يب المفتوح، )أحمد محم ة للتعليم والتدر َّّ بي ة العر َّّ إدارة الأكاديمي
ِّر ومستشار التحكيم الدوليّ في الاتحاد الخليجّي  يد(، المدرِّّب والمحاض ِّّد أبو ز أحمد عليّ السي
ة للعلوم  َّّ بي ة العر َّّ يكي الدوليّ للتحكيم ومستشار في التحكيم القضائيّ الدوليّ في الجامعة الأمر

بداع العالمّي(.والتك ة ب  )مركز الإ  نولوجيا، عضو في الهيئة العامَّّ
(: الشاعرة والكاتبة الشيخة )أسماء بنت الشيخ صقر بن سلطان القاسمّي حاكم 2)

ِّيّ،  ياضّي الثقاف إمارة الشارقة سابقاً(، رئيسة اللجان العليا للأنشطة لنادي فتيات )كلباء( الر
ة ب  )مركز  بداع العالمّي(.عضو في الهيئة العامَّّ  الإ
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بداع 3) ين للإ سة ز د(، مؤّسِّسة ومدير عام مؤّسَّ َّّ ينب أحمد محم مة والمصمِّّمة )ز (: المترجِّ
ينّي، عضو في الهيئة  ل أنثى تتولّى منصب )أمين سر( في تاريخ البرلمان البحر الإعلاميّ، وأوَّّ

بداع العالمّي(. ة ب  )مركز الإ  العامَّّ
ياء )سندس حسين  (: الباحثة في علوم التجميل4) والعناية بالبشرة، ومصمِّّمة الأز

َّّذي يحمل عنوان: )الفيل  يو ال رة للأطفال منها السينار َّّ يوهات مصو امة سينار ِّّفة ورّسَّ عليّ(، ومؤل
بداع العالمّي(. ِّّر(، عضو في مجلس إدارة )مركز الإ  المتحر

ص، )عبد الله عسيري(، رئيس مركز در5) اسة الطوائف (: الباحث والمرشد المتخّصِّ
بداع  ة ب  )مركز الإ ة بحوض الأبيض المتوّسِّط، عضو في الهيئة العامَّّ َّّ ة والمذاهب العقدي َّّ الدِّّيني

 العالمّي(.
ة، الشاعرة 6) َّّ ة لشبكة )صدانا( الأدبي بيّ ومديرة عامَّّ ة دارة الشعر المغر َّّ (: رئيسة جمعي

ة )الموسوعة ال كبرى للشع ة )فاطمة بوهراكة(، صاحبة ومُعّدَّ راء العرب(، عضو في الهيئة العامَّّ
بداع العالمّي(.  ب  )مركز الإ

بداع 7) ة ب  )مركز الإ يال أحمد الطوطو(، عضو في الهيئة العامَّّ ة )فر َّّ (: الصحفي
 العالمّي(.

يا( 8) (: مصمِّّم الجرافيك )كمال مصطفى قاسم عبد الله(، مدير منطقتيّ )سور
بداع العالمّي(.و)لبنان( في مكتب طيران )اليمن(، عضو  ة ب  )مركز الإ  في الهيئة العامَّّ

بداع العالمّي(.9) ة ب  )مركز الإ يشة(، عضو في الهيئة العامَّّ  (: الكاتب )محمود سلمان قر
ر عبد الأمير النايل(، مؤّسِّس ورئيس )دار المواهب للمعاقين( 10) (: الشاعر )مظّفَّ

ة بداع العالمّي(. في مدينة الفلوجة بالعراق، عضو في الهيئة العامَّّ  ب  )مركز الإ
ض(، نائب رئيس جماعة 11) َّّ (: الباحث والقاص، )موسى نجيب موسى معو

َّّتي تصدر عن نادي أدب مطاي  َّّة )الينابيع( ال ير مجل )بدايات القرن( في )القاهرة( ومدير تحر
بداع العالمّي(. ة ب  )مركز الإ ة، عضو في الهيئة العامَّّ َّّ بي ة مصر العر َّّ ي  في جمهور

بداع 12) ة ب  )مركز الإ د مهيمن ملص(، عضو في الهيئة العامَّّ َّّ مة )مايا محم (: المترجِّ
 العالمّي(.

بداع العالمّي(.13) ة ب  )مركز الإ ياتة(، عضو في الهيئة العامَّّ  (: الإعلاميّ )نجيم ز
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أعضاء مجلس أنا وجميع أخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات من 
الإدارة فخورون بهذا المخاض، وقّصتنا الحقيقيّة في بناء سفينة النجاة 
ً يلهمك طوال الوقت في  ا َّّ ً حقيقي يدها أْن تشّكل لك إلهاما هذه؛ نر
َّّتي  يد الوصول إليه، رغم كّل الظروف ال قدرتك على الوصول إلى ما تر

 تحيطك، لأنك نتيجة محيطك زائداً اختياراتك أنت.
 
(232 َ  النزاع: ي  (: إن َّ طرف

إّنَّ طرفَيّ النزاع إنما يتنازعان لاختلاف الرأي، واختلاف الرأي 
ى وإْن ادّعى  َّّ ب منهما أْن يحوّلا الاختلاف إلى خلاف، حت َّّ لا يتطل

 أحد الطرفين مثلاً بكفر الطرف الآخَر.

                                                                                                                                              

ة ب  )مركز 14) ة )وحيد الدسوقي(، عضو في الهيئة العامَّّ َّّ ي ة البشر َّّ (: مدرِّّب التنمي
بداع العالمّي(.ا  لإ

َّّة 15) ان(، مسؤول المعارض في مجل َّّ د حافظ ضب َّّ ة )وليد محم َّّ ي (: مدرِّّب التنمية البشر
بداع العالمّي(. ة ب  )مركز الإ  )الأسرة(، عضو في الهيئة العامَّّ

يجت(، عضو في 16) اس عبد اللطيف صالح السو َّّ (: الناشط الاجتماعيّ )يونس عب
ة ب  )مركز  بداع العالمّي(.الهيئة العامَّّ  الإ

َّّ إشهار أسماءهم على  بالإضافة إلى غيرهم من أعضاء المركز المبدعين، سواء مَْن تَم
ً عن الأضواء، وموقع  لوا العمل من وراء ال كواليس بعيدا صفحات موقع المركز، أو مَْن فّضَّ

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  َّّ بداع العالمّي( الإل كترونيّ الر  التالي:)مركز الإ
http://www.excellence-q.net 
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 (: إْن فَسُدَ:233)
عيَب زارِّعُ الغرسِّ لا سِّواه!! َمر، أُّ  إْن فَسُدَ الث

 
 (: إن َّ قائد:234)

إّنَّ قائد مَن يقتدون به يجب أْن يعطي من أجلهم كّل ما لديه 
من وقته وجهده وماله، لا أْن يكون عالة عليهم لا يشغله شيء سوى 

ين.  الصعود على أكتاف الآخَر
 
 (: إْن كانَ جاركَ:235)

ِّْصَف رغيفك. ِّ ن  إْن كانَ جاركَ جائعاً، أعطِّه
 
 (: إْن كانَ خيرُ:236)

ِّرِّّ عاجله، فإّنَّ شَرَّّ الشرِّّ آجله.  إْن كانَ خيرُ الب
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 (: إْن كان ما أملك:237)
ِّر  َ لا أنفقه في وجوه الب ً من الله، فلِّم إْن كان ما أملُُك رزقا
َّّذي بيده مل كوت كّل شيء، وأنال بذلك  يدني ال والإحسان لعياله؛ ليز

 رضوانه؟!
 
 (: إْن كانت الأسلحة:238)

ِّ النظام تعمل على سفكِّ إْن كانت الأسل حة الموجودة بحوزة
ِّ المعارِّضة  الدِّّماء وإراقتها )بداهةً(، أفلا تعمل الأسلحة الموجودة بحوزة
على سفكِّ الدِّّماء وإراقتها كذلك؟! و: أليَس سفك الدِّّماء وإراقتها هو 
ة  َّّ بي ة؟! و: أليسَْت الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو َّّ ٌ ضّدَّ الإنساني جرائم

ة( هي أنظمة مدافعة وا َّّ يكي ة وعلى رأسها )الولايات المتحدة الأمر َّّ بي لغر
عن )حقوق الإنسان(؛ كما يتمّ التصريح و)الإعلان( عنه مراراً وتكراراً 

ِّ مسؤولين في حكومات هذه الدول؟!  على ألسنة
 إذاً: 

ة  - َّّ بي ة والغر َّّ بي فلماذا لا تعمل الأنظمة الحاكمة في الدول الأورو
ة( على حظرِّ جميعِّ وعلى رأسها  َّّ يكي )الولايات المتحدة الأمر

 أنواع الأسلحة عن المجموعات المعارِّضة للنظام؟!
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أو قُْل على أقّلِّ تقديرٍ ممكٍن: لماذا لا تقوم الأنظمة الحاكمة في  -
ة وعلى رأسها )الولايات المتحدة  َّّ بي ة والغر َّّ بي الدول الأورو

ِّّات الداعمة ة( على حّثِّ المرجعي َّّ يكي لهذه المجموعات  الأمر
يقافِّ دعمها المتواصل عنها؛  المعارِّضة للنظام؛ من أجلِّ إ
ة، سواء  َّّ يد من الجرائمِّ ضّدَّ الإنساني لضمانِّ منع ارتكاب المز
ياء، أْم كان  أكانت هذه الجرائم يتمّ ارتكابها بحّقِّ المواطنين الأبر

ّ ارتك ى كان يتم َّّ ّ ارتكابها بحّقِّ المقاتلين الخصوم، أو حت ابها يتم
 بحّقِّ العناصر المعارِّضة ذاتها؟!

ِّ فتيل الأزمات واستدامة الصراع بين  - ُ إذكاء أْم: هي سياسة
مة؛ من أجلِّ استنزافِّ جميع الأطراف  ة الأطراف المتخاصِّ َّّ كاف
ً سهلةً  يسة ً دونَ استثناء( فر ذات العلاقة؛ بغية جعلهم )جميعا

 يمكن اصطيادها لاحقاً بكّلِّ يسرٍ وسهولةٍ؟!
ل! فلاحِّظ  وتأمَّّ

 
 (: إْن كانت الجذور:239)

ياح اقتلاع الأشجار. ة، فلَْن تستطيع الر َّّ ي  إْن كانت الجذور قو
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 (: إن َّ كل َّ فكرةٍ:240)
إّنَّ كّلَّ فكرةٍ يمكن أْن تخدم الإنسان، تستحّق بذل الجهود 

 لأجلها.
 
 (: إْن كُن َّا سنترك:241)

 َ ِّم َّّا سنترك سطح الأرض لنسكَن ثراها، ل نزخرفها  إْن كُن
 بالقصور؟!

 
 (: إْن كُن َّا نعلَم:242)

ِّمَ نحاول اقتلاعَ الجبال؟! َّّا نعلَم إننا ضعفاء، ل  إْن كُن
 
 (: إْن ُكنَت أحببَت:243)

 إْن ُكنَت أحببَت اللعينةَ صاحبي، أبداً فقلبَُك غيرَ حُزٍن ما جنى.
 
 (: إْن كنَت أحد:244)

التابعين لها، فابدأ  إْن كنَت أحد أفراد السلطة الحاكمة، أو من
ن شاركوا بأموٍر  َّّ ِّم ر بهم م َّّ منذ الآن بمسامحة جميع المظلومين و/ أو المغر
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يُعمِّّروا ما  ِّحوا ما أفسدوه، و مخلّة بالنظام، وافسح لهم المجال ليُصل
َّّتي تعود مل ّكيتها إلى  ة ال ق بالممتلكات العامَّّ َّّ ً ما يتعل ة بوه، وخاّصَّ خرَّّ

ة أبناء الوطن الو َّّ هُ لاَ كاف َّّ ِّ ِإن احد؛ لأّنَّ }مَْن عَفَا وََأْصلََح فََأْجرُهُ عَلَى الله
ِّينَ{ ِّم ال ِّّبُّ الّظَّ  .39ُيح

 
ِّْن تُرَاٍب ثُم َّ  ا خَلَْقنَاكُْم م َِّن الْبَعْثِّ فَِإن َّ َيٍْب م ِّي ر اُس ِإْن ُكنْتُمْ ف هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

ٍ مُ  ِّْن مُْضغَة ٍ ثُم َّ م ِّْن عَلَقَة ٍ ثُم َّ م ِّْن نُْطفَة ِّر ُّ م ِّنَ ل َكُْم وَنُق ِّنُبَي  ٍ ل قَة ٍ وَغَيْرِّ ُمخَل َّ قَة خَل َّ
ِّتَبْلُغُوا  ً ثُم َّ ل ى ثُم َّ ُنخْرِّجُكُْم طِّْفلا ُ ِإلَى َأجٍَل مُسَم ًّ ِّي الأْرحَامِّ مَا نَشَاء ف

َ يَعْ  ِّكَيْلا ِّنْكُْم مَْن يُرَد ُّ ِإلَى َأْرذَلِّ الْعُمُرِّ ل ِّنْكُْم مَْن يُتَوَف َّى وَم كُْم وَم لَمَ َأُشد َّ
ْت  ً فَِإذَا َأنْزَلْنَا عَلَْيهَا الْمَاء اهْتَز َّ ِّدَة ً وَتَرَى الأْرَض هَام ٍ َشيْئا ِّلْم ِّْن بَعْدِّ ع م

ِّيٍج{ ِّ زَْوٍج بَه ِّْن كُل  َبَْت وََأنْبَتَْت م  وَر
يم: سورة الحج/ الآية )  (5القرآن ال كر

 
 
 

                                                           
يم: سورة الشورى/ آخِّر الآية ) 39 ِّثْلُهَا فَمَْن عَفَا 40القرآن ال كر ِّّئَةٌ م ِّّئَةٍ َسي (، وتمامها: }وَجَزَاءُ َسي

ِّينَ{. ِّم ال ِّّبُّ الّظَّ هُ لاَ ُيح َّّ ِّ ِإن  وََأْصلََح فََأْجرُهُ عَلَى الله
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 (: إْن كنَت أنت:245)
اكَ الحّق بأْن تتدخّل بين إْن كنَت أنت العبد لا المعبود، فمَن أعط

 العبد والمعبود؟!
 
 (: إْن ُكنَت بلا رِّجلين:246)

 إْن ُكنَت بلا رِّجلين، لَْن تستطيَع الوقوَف أبداً.
 
 (: إْن ُكنَت بلا يدين:247)

 إْن ُكنَت بلا يدين، لَْن تستطيَع قطَف الثمار.
 
 (: إْن ُكنَت تبحُث:248)

ِّبناً للخنا. إْن ُكنَت تبحُث عْن ُمحّبٍ صاب رِّ،  فأختَرْ حبيباً ليَس ا
 
 (: إْن ُكنَت تدري:249)

َ التشوُّق والتمّسُك  َِّن الهــوى، فلِّم إْن ُكنَت تدري ما جنيَت م
 بالأم ْل؟!
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 (: إْن كنَت عبداً:250)
ً لله، ما التجأَت لأحدٍ سواه، وما رجوَت غيره  إْن كنَت عبدا

 أبداً.
 
 (: إن َّ لحظة:251)

َّّتي تبتسم بها أنت وهي إّنَّ لحظةً من ل ة ال َّّ حظات الابتسامة الحقيقي
ً أمام جميع الابتسامات الزائفة  نابعة من قلبك الدافئ، لا تعدل شيئا

ين. َّّتي تبتسم بها أمام الآخَر  ال
 
 (: إْن لدغتَك:252)

 إْن لدغتَك الأفعى، فأخبر غيركَ بجحرها.
 
 (: إْن لَْم ترَض:253)

 َّّ ُب  ان، فاترك السفينة.إْن لَْم ترَض بمشيئة الر
 
 (: إْن لَْم تكن:254)

 إْن لَْم تكن ُتخدَع بسهولة، ما َحسبَت السراَب ماءً!
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 (: إْن لَْم يَعد:255)

ة،  إْن لَْم يَعد فينا "عنترة" )مثلما كان( لَْن تعود فلسطين حُرَّّ
 ناصعة الجبين!!

 
 (: إن َّ مسؤولين:256)

ة السامية َّّ ضي َّّ للأممِّ المتحدة لشؤون  إّنَّ مسؤولين في )المفو
يا(  َ تعرّض اللاجئين العراقيين في )سور ً حقيقة اللاجئين( يعوونَ تماما
ةً في ظّلِّ تعرّضهم  إلى أقصى درجةٍ من درجات البؤسِّ والشقاء، خاّصَّ
ِّ إلى وعيهم التام باليأسِّ  ة(، بالإضافة َّّ ي لتداعياتِّ )الأزمة السور

َّّذَين يعاني منهما اللاجئون يا(  والإحباطِّ ال ِّّون في )سور العراقي
َ اللاجئين  خصوصاً، وفي جميع الدول المضيفة عموماً، ولَْم يبَق أمام
العراقيين غير بصيص أمٍل ضعيٍف للغاية، هذا البصيص من الأمل، 

 هو: مستقبل أبنائهم.
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 (: إن َّ مسؤولين في الحكومة:257)
ة، كذبوا على جميع أ َّّ يكي بناء إّنَّ مسؤولين في الحكومة الأمر

ة الواحدة في مختلف دول العالَم دون استثناء؛ إذ  َّّ الأسرة الإنساني
ة في معاناة ملايين اللاجئين  َّّ يكي بت سياسات الحكومة الأمر َّّ تسب
يجاد  ة إ َّّ بالرغم من أّنَّ مسؤولي العراقيين في خارج )العراق( وداخله، و

يضهم م ً بتوطينهم في بلدٍ ثالٍث، وتعو ً عن الحّل الجذرّي لهم جميعا ا َّّ ادي
َّّتي قضوها مرغَمين في الآلام والمعاناة  كّلِّ لحظةٍ من لحظات حياتهم ال
ً من العودة إليه؛ بعدَ  نوا يوما َّّذي لَْن يتمّكَّ ً عن بلدهم )العراق( ال بعيدا
بعدَ  ة بدعة )اجتثاث البعث(، و َّّ يكي ابتداعِّ مسؤولين في الحكومة الأمر

 َّّ ة في كاف َّّ ة شرائح المجتمع العراقيّ وسقيهم زرعهم بذور الفتنة الطائفي
ة  َّّ ة الأخلاقي َّّ المتواصل لهذه البذور البغيضة، بالرغمِّ من المسؤولي
ة تجاه  َّّ يكي َّّتي تقع على عاتق الحكومة الأمر ة ال َّّ ة والقانوني َّّ والإنساني
ة اكتفوا  َّّ يكي ا أّنَّ مسؤولين في الحكومة الأمر اللاجئين العراقيين، إلَّّ

ة؛ من خلال  بالترويجِّ لسياساتهم َّّ بأنهم على قدر تحمّل هذه المسؤولي
َّّتي تضمّنتها المساعدات  ة ال َّّ الإعلان عن بعض المساعدات الغذائي
ة السامية للأممِّ المتحدة لشؤون اللاجئين(  َّّ ضي َّّ مة من قبل )المفو المقّدَّ
يهام:  يا(؛ وهي محاولة منهم لإ لبعضِّ اللاجئين العراقيين في )سور
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يكيّ أ َّّتي الشعب الأمر ة ال َّّ ا لشؤونه الداخلي َّّذي لا يراعي أغلبه إلَّّ لاً، ال ّوَّ
ِّيَت دول العالَم  ى وإْن فُن َّّ تمّس تقّدمه الشخصّي بشكٍل أساس، حت
ِّرَ أغلبُها بشعاراٍت  َّّتي غُّر ِّ أبيها.. و: شعوب العالم ثانياً، ال جميعها عن بكرة

 َّّ ِّ الديمقراطي ة جوفاء لا أساَس لها في الواقع، حول إرساء َّّ يكي ة الأمر
ة تقوم  َّّ يكي يهامهم ب : أّنَّ الحكومة الأمر ومبادئ حقوق الإنسان.. إ
بواجبها الأخلاقيّ والإنسانيّ والقانونيّ تجاه جميع اللاجئين العراقيين، 
يدها إلى  َّّتي تقوم بتزو ة ال َّّ من خلالِّ إظهارِّ بعض المساعدات الغذائي

ُ الأغذية العالمّي التابع للأممِّ الم تحدة، على أنها عبارة عن التزاٍم برنامج
كامٍل تجاه اللاجئين العراقيين، في حين أّنَّ واقع الحال هو: إهمال 
ن اضطرّوا  َّّ ِّم ين منهم م ة اللاجئين العراقيين )على الأخّصِّ المتضرِّّر َّّ غالبي

يحة الأكبر منهم( وتركهم 2006لمغادرة العراق في سنة  م، وهم الشر
ً في ظّلِّ )الأزمة يعيشون في حالةٍ من البؤس و ة ِّ، خاّصَّ اليأسِّ والشقاء

ً وواضحاً، بَْل  ِّّنا ً بي ة إهمالا َّّ يكي َّّتي أهملتهم الحكومة الأمر ة( ال َّّ ي السور
يين في الدول  مة إلى اللاجئين السور وقامت بالترويج لمساعداتها المقّدَّ
المضيفة لهم، مثل: )الأردن( و)لبنان(؛ من أجلِّ التغطية على 

يّ والإنسانيّ والقانونيّ من رعاية اللاجئين العراقيين تنّصلهم الأخلاق
ة لهم، عبر ِإشغال الرأي العالمّي العام بموضوع  َّّ ي وإيجاد الحلول الجذر
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يين وإغفالهم عن موضوع اللاجئين العراقيين، وهوَ  اللاجئين السور
ة، وهوَ  َّّ يكي ٌِّن على كَذِّبِّ مسؤولين في الحكومة الأمر ّ لعَمري دليٌل بَي

ً على مدى التنّصل الأخلاقيّ والإنسانيّ والقانونيّ  دليلٌ  ٌِّن أيضا ّ بَي
ِّ الواقعة على عاتقها، ليَس تجاه  ة َّّ ة من المسؤولي َّّ يكي ِّ الأمر للحكومة
َ جميع المواضيع ذات العلاقة؛ إْذ  اللاجئين العراقيين حسب، بَْل تجاه

ة ة فإنه من السهل عليّة أْن يكذب في كُّلِّ مّرَّ (، )مَْن يكذب مّرَّ
ر! َّّ  فلاحِّظ وتدب

 
قِينَ لَحُْسَن مَآٍب{ ن َّ لِلْمُت َّ  }هَذَا ذِكْرٌ وَإِ

 (49القرآن ال كريم: سورة ص/ الآية )
 
 (: إن َّ مسؤولين في حكومات:258)

ة، إنما يُغرونَ عملاءهم  َّّ ي إّنَّ مسؤولين في حكومات دول استعمار
َل إلى سراٍب  َّّ زائٍل؛ ما أْن  وجواسيسهم بوعودٍ كاذبةٍ، لا تلبُث أْن تتحو

يحّقق لهم هؤلاء العملاء والجواسيس ما هو مطلوٌب منهم، أقلّها: 
َّّ إغراؤهم بهم، وأقصاها: تصفيتهم  ا تَم َّّ إهمالهم وغّض الطرف عَم

اً من خلال القتل. َّّ  جسدي
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مم:259) مة الأُّ  (: إن َّ منظ َّ
ِّفة( مم المتحال مة )الأُّ يع 40إّنَّ منّظَّ َّّتي أدعو الجميع لإنشائها سر اً ال

مم المتحدة(؛  مة )الأُّ بشكٍل ضرورّيٍ وملّحٍ للغاية، لا تلغي وجود منّظَّ
مم المتحدة( أْن تستندَ  ً يمكن ل  )الأُّ ة َّّ ً أساسي بْل إنها: ستكون ركيزة
َّّتي  عليها؛ من أجلِّ الحفاظِّ على تماسكها المطلوب، تجاه الضغوط ال

ة َّّ ي ِّبل مسؤولين في حكومات دول استعمار  .41تواجهها من ق
 

وءُ وَلاَ هُْم َيحْزَنُونَ{ هُمُ الس ُّ ِّْم لاَ يَمَس ُّ ِّمَفَازَتِّه قَوْا ب َيُنَج ِّي اللهُ ال َّذِّيَن ات َّ  }و
يم: سورة الزمر/ الآية )  (61القرآن ال كر

 
 
 
 

                                                           
مة هيئة ال 40 ِّفة، أو: منّظَّ مم المتحال ل مَْن ابتكره الأُّ مم المتحالفة: هو مصطلح وكياٌن جديد، أوَّّ أُّ

َّّذي بين  ِّّف هذا المعجم ال ة هو مؤل َّّ َّّة والواقعي ي اه ووضعه ضمن المنظومتين الفكر وأطلقه على مسمَّّ
يد من التفاصيل حول هذا الكيان الجديد، راجع  رافع آدميديك )الأديب  الهاشمي(، وللمز

 الهاشمي(. رافع آدممعاصرة( للأديب )كتابنا: )موسوعة الوقائع ال
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب ) 41 رافع للاطلاع على المز

 الهاشمي(. آدم
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مة هيئة:260)  (: إن َّ منظ َّ
ِّفة( مم المتحال مة هيئة الأُّ َّّتي أدعو الجميع إلى إنشائها،  42إّنَّ )منّظَّ ال

 ٌ ً عنها،  هي رديٌف مكافئ مم المتحدة(، وليَس بديلا مة هيئة الأُّ ل  )منّظَّ
ِّفة( تعمل على إرساء مبادئ  مم المتحال مة هيئة الأُّ وهي )أّي: منّظَّ
ة وحقوق الإنسان بشكٍل فاعٍل في جميع دول العالَم، من  َّّ الديمقراطي
ة أبناء الأسرة  َّّ لام بين كاف خلال نشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ

ة َّّ ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، أو  الإنساني الواحدة، بغّضِّ النظر عن الع
ة للغاية بالتالي تحقيق جملة من الأهداف المهمَّّ ة، و َّّ ى الجنسي َّّ  .43حت

 
 (: أْن نصل:261)

ِّ الأمان خير من أْن لا نصل أبداً. ين إلى برّ  أْن نصل متأّخر
 
 
 

                                                           
مم المتحالفة(، راجع كتابنا: )موسوعة الوقائع المعاصرة( للأديب  42 مة هيئة الأُّ حول )منّظَّ

 الهاشمي(. رافع آدم)
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب )للاطلاع على الم 43 رافع ز

 الهاشمي(. آدم
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 (: إْن وجدَت:262)
يح ين معاً، في إْن وجدَت زوجين سعيدين؛ فاعلَْم إنه ما كانا صر

 كُّلِّ شيءٍ على الإطلاق.
 
يت:263)  (: أنا الز

ل كة الظلام. يُل حِّ يت، وأنت القنديل، فلنكن معاً ونز  أنا الز
 
 (: أنا الضرغامُ:264)

ِّّ لا يأبى احتضارا.  أنا الضرغامُ لا أخشى عِّ واءً، وسيُف الحُر
 
(265: بي ُّ  (: أنا العَر

بيُّّ عنواني سلام   ي، أنا الأبقى ولْن أخشى اندثارا.أنا العَر
 
 (: أنا إنساٌن:266)

أنا إنساٌن يأنَُس بأخيه الإنسان، بغّضِّ النظر عن شكله أو جنسه 
 أو عقيدته، وأعلَمُ أنك أنت أيضاً كذلك.
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 ا بُناةُ الدارِّ:ِ َّ (: إن267)
ِّ.ــَّّ إن باةُ الداحرونَ لداحر  ا بُناةُ الدارِّ نحُن حُماتُها، نحُن الأُّ

 
 (: أنا دائماً معك:268)

ى الأبد معك  َّّ ً معك، ومعك دائماً، وسأبقى كذلك حت أنا دائما
ى وإْن كنَت أنت بعيداً عنّي. َّّ  في جميع الظروف والأوقات، حت

 
 (: أنا رجٌل:269)

 أنا رجٌل إْن قلُت أفعل، وإْن فعلُت لا أقول.
 
 (: أنا على ثقة:270)

ٍ إّنَّ السواعد الم ة ٍ تامَّّ ة بإمكانها أنا على ثقة َّّ تكاتفة والقلوب المتحاب
 أْن تصنع المعجزات.

 
 (: أنا على يقين:271)

ً ما، شئُت ذلك أْم  أنا على يقينٍ دائٍم إني سأترك جسدي يوما
 أبيُت، ل كنني لسُت واثقاً تمام الثقة إنني سأتركه تحت التراب؟!
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ِّ وَا اُس َأنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ِإلَى الله هَا الن َّ ِّيدُ{}يَا َأي ُّ َم ِّي ُّ اْلح  للهُ هُوَ الْغَن

يم: سورة فاطر/ الآية )  (15القرآن ال كر
 
 (: أنا في زمٍن:272)

اعاُت  أنا في زمٍن أصبحْت فيه العقارُب كالأقارب، والّسَّ
اعات، وطعن السِّنان أهون من جرح اللسان، ومَْن أظهروا الرُخام،  لّسَّ

ا المليح،  وأخفوا السخام، سادوا الأنام، فلا ترى من ظاهرهم إلَّّ
ِّْنهُْم  َّّيَْت م ِّْم لَوَل لَعَْت عَلَْيه وليس في دواخلهم غير القبيح، و}لَوِّ اّطَّ

ِّرَاراً{  .44ف
 
 (: أنا وجميع:273)

أنا وجميع أخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات من أعضاء مجلس 
بداع العالمّي( ِّمن 45الإدارة في )مركز الإ ِّ تعالى؛ مُْذ عَل ِّعنا أنفسنا لله ا قَْد ب

                                                           
يم: سورة ال كهف/ جزء من الآية ) 44 ً وَهُْم رُقُودٌ 18القرآن ال كر (، وتمامها: }وََتحْسَبُهُْم َأيْقَاظا

ِّينِّ وَذَاَت الّشِّمَالِّ وَكَلْبُهُْم بَاسٌِّط ذِّ  َم ِّبُهُْم ذَاَت الْي ّ ِّْنهُْم وَنُقَل َّّيَْت م ِّْم لَوَل لَعَْت عَلَْيه يدِّ لَوِّ اّطَّ ِّالْوَصِّ ِّ ب رَاعَيْه
ِّْنهُْم رُْعباً{. ِّئَْت م ِّرَاراً وَلَمُل  ف

يف به سابقاً في كتابنا هذا، راجع: موعظة رقم ) 45 َّّ التعر بداع العالمّي: تم  (.231مركز الإ
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ٌ أحرار، خلقنا اللهُ  َّّتي لَْن تقبل الشك مطلقاً: أننا بشر بالأدلّة القاطعة ال
ً عند أحدٍ من خلقه، كيفما  ً مخلصين، لا عبيدا تعالى لنكون له عبادا
ً أو  َّّذي لا يعدوا أْن يُصبَح عاجلا كان ذلك المخلوق، وأينما كان، ال

َّّ دفنها سابقاً تحَت  د حفنة رميٍم تَم َّّ  التراب!آجلاً مجر
 
ناس الصادقين )أ(:274)  (: الأُّ

ِّلم  ً يحثـّـونك على انتهاجِّ سبيل الع ناس الصادقين تجدهم دائما الأُّ
ين، من  لا سبيل المعرفة فقط، والتيّقن بنفسك أنت قبل الآخَر
ِّّر وضَع يدك في يدهم،  ة جميع ما يطرحونه أمامك، قبَل أْن تقر َّّ مصداقي

ة، أو لتتكاتف وتتعاضد لتحييهم بحرارة، أو لتستفيدَ م َّّ َ جم نهم فوائد
ة  َّّ لة النهائي َّّتي هي بالمحّصِّ معهم لتحقيقِّ أهدافهم وأغراضهم السامية، ال

 تهدف إلى فائدتك أنت.
 
ناس الصادقين )ب(:275)  (: الأُّ

ً بأقصرِّ الطرق وأيسرها للوصولِّ  ناس الصادقين يمدونك دائما الأُّ
يزوِّّدونك بأدّقِّ الأسال َّّتي تمّكنك إلى الحقيقة، و ة الحديثة ال َّّ يب العلمي

 من التأكّد من صدقهم أو عدمه.
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 (: أنت المسؤول:276)
ل أمام الله تعالى يوم الحساب في تصرفاتك  أنت المسؤول الأوَّّ

ة. َّّ  كاف
 
 (: أنت اليوم:277)

َّّذين يكونون معك، لا  أنت اليوم بأمّسِّ الحاجة إلى الصادقين ال
َّّذين يكونون ً بعدما اختلطْت الأوراق،  إلى الكاذبين ال ة عليك، خاّصَّ

 وسعى الكاذبون لإخفاء الحقيقة عنك بين الحابل والنابل.
 

كُْم تُرْحَمُونَ{ تُوا لَعَل  َّ ِّعُوا لَهُ وََأنْصِّ  }وَِإذَا قُرِّئَ الْقُرْآنُ فَاْستَم
يم: سورة الأعراف/ الآية )  (204القرآن ال كر

 
 (: الانتساب:278)

؛ إذ الانتساب إلى الحزب ال حاكم شيء، و)الانتماء( إليه شيءٌ آخَر
أّنَّ )الانتساب( لا يعني ضرورة أْن يكونَ )المنتسب( إلى الحزب قد 
رغِّمَ على الانتساب إليه،  َّّذي انتسَب أو أُّ ً أفكار الحزب ال ى حقيقة َّّ تبن
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في حين أّنَّ )الانتماء( إلى الحزب يعني: أْن يكون )المنتمي( إلى الحزب 
ى أفكا َّّ ى وإْن لَْم يكن منتسباً إليه.قد تبن َّّ  ر ذلك الحزب حت

 
 (: انتفاء وجود:279)

ة داخل المجتمع  َّّ ِّّماتها الحقيقي انتفاء وجود )الأسرة( بمقو
ة أّي مجتمع من  َّّ ة لقو َّّ َّّتي هي النواة الحقيقي يكيّ، هذه )الأسرة( ال الأمر

كيان مجتمعات شعوب العالَم على الإطلاق، حقيقة راسخة تُنذر بانهيار 
ً كان ذلك الانهيار أْم آجلاً، فلاحِّظ  ة برمّتها، عاجلا َّّ يكي الدولة الأمر

ل!  وتأمَّّ
 
 (: انتهاج سياسة:280)

ة واضحة في المعايير  َّّ انتهاج سياسة )الكَيل بمكيالين(؛ هي ازدواجي
ية. يات الأحداث الجار  إزاء تعامل أصحابها مَع مجر

 
 (: انحياز الولايات:281)

ة، إحدى دول إعادة التوطين، انحياز الولايا َّّ يكي ت المتحدة الأمر
ة باحتلال العراق،  إلى كّلِّ مَْن وقَف معها في تحقيق مصالحها الخاّصَّ
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ة اللاجئين! هوَ  َّّ َّّتي يعيشها بقي ة ال َّّ ي ة المأساو َّّ دونَ مراعاةٍ للحالة الإنساني
أحد أسباب معاناة اللاجئين العراقيين في الدول المضيفة لهم، فأين 

َّّتي طالما نادى ) ة وحقوق الإنسان ال َّّ إذاً( هي مبادئ الديمقراطي
ر! َّّ ة؟! فتدب َّّ يكي ينادي( بإرسائها مسؤولون في الحكومة الأمر  )و

 
 (: انحياز دول:282)

انحياز دول إعادة التوطين إلى كّلِّ مَْن وقَف معها في تحقيق 
ة المأساو  َّّ ة، دونَ مراعاةٍ للحالة الإنساني ة مصالحها الخاّصَّ َّّ َّّتي يعيشها بقي ة ال َّّ ي

اللاجئين! ساهم بشكٍل فاعٍل في مضاعفة معاناة اللاجئين الحقيقيين 
موا على مغادرة بلدانهم؛ طلباً للأمان. رغِّ  ممن أُّ

 
  (: الإنسانُ فراشة:283)

 الإنسانُ فراشة، من غيرِّ أجنحة.
 
رٌ:284)  (: الإنسانُ مخ ي َّ

مَن حدود التسيير. رٌ ضِّ َّّ  الإنسانُ مخ ي
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مة:285)  (: إنشاء منظ َّ
َّّ باتفاق دول الحلفاء  مم المتحدة( تَم مة هيئة )الأُّ إنشاء منّظَّ
وأنصارهم فقط، دون أخذ موافقة الدول الأخرى في العالَم، وقَْد 
يق فرضِّ قرارات الجزء لا  ً للكّلِّ عن طر اتخذْت من نفسها ممثــِّّلا

ِّفة( مم المتحال مة هيئة )الأُّ َّّ  46الكّل، بينما منّظَّ تي أدعو الجميع إلى ال
إنشائها، هي عبارة عن جزءٍ من كّل، وهي تمثــِّّل الجزء ذات العلاقة 
ين من  ِّ وقرارات الآخَر ا يعني: احترامها لآراء َّّ ِّم دون تمثيلها للكّل، م
مة هيئة  اع القرار في الدول غير الأعضاء فيها، على عكسِّ منّظَّ َّّ ُصن

َّّتي تلغي وجود الأطر مم المتحدة( ال اف الأخرى من خلال فرضِّ )الأُّ
ين بجدوى و/ أو  ين، بالرغمِّ من عدمِّ قناعة الآخَر قراراتها على الآخَر

ة هذه القرارات َّّ  .47صلاحي
 
 
 

                                                           
46  َّّ مم المتحالفة: تم مة هيئة الأُّ مم المتحالفة، أو: منّظَّ ً في كتابنا هذا،  الأُّ يف بها سابقا التعر

 (.259راجع: موعظة رقم )
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب ) 47 رافع للاطلاع على المز

 (.آدم الهاشمي
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َِّل  ً وَقَبَائ با نْثَى وََجعَلْنَاكُْم ُشعُو ِّْن ذَكَرٍ وَأُّ ا خَلَْقنَاكُْم م اُس ِإن َّ هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

 ْ ِّتَعَارَفُوا ِإن َّ َأكْرَمَكُْم عِّن ِّيرٌ{ل ِّيمٌ َخب ِّ َأتْقَاكُْم ِإن َّ اللهَ عَل  دَ الله
يم: سورة الحجرات/ الآية )  (13القرآن ال كر

 
ياحين:286) نشر ر  (: أُّ

ياحين الزهور، تبتعد عنك الشرور. نشر ر  أُّ
 
 (: اُنظُرْ إلى )أ(:287)

 اُنظُرْ إلى ما قيَل ومَْن قال.
 

نظُرْ إلى )ب(:288)  (: أُّ
 ُ ْ إلى هذي القب ور نظُر ُ وكّلُّ عبٍد 48دوارٌس  أُّ ، فيها الملوك

ُ 49أجــدعِّ  ً في الترابِّ  50.. فيها الضياغمة ُ وكُلّهُْم، صاروا تُرابا الأسود

                                                           
َّّتي لا يُرى لها أثر.. انظر: القاموس المحيط: ص ) 48  (.812الدوارس: ال
البائن في الأنف والأذن والشّفة واليد ونحوها، والجدع: الجدع: القطع، وقيل: هو القطع  49

.. و: القاموس المحيط: 41/ 8الحبس والسجن، والأجدع: الشيطان.. انظر: لسان العرب: 
.. و: 219/ 1(.. و: العين: 41(، فصل الجيم.. و: مختار الصحاح: ص )914ص )
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، كّل  يجوب الأرَض 52.. بالأمسِّ ُكنَت تراهمُ فوَق الثــرى51المت رَعِّ 
ِّْن عبدهْم  َ أمسوا في الترابِّ جميعُه ْم، م .. واليوم مثَل صميــدعِّ

                                                                                                                                              

يب ألفاظ التنبيه: .. و: 1072/ 3.. و: معجم ما أستعجم: 93/ 1المصباح المنير:  / 1غر
يب الحديث لابن قتيبة: 345.. و: المطلع على أبواب المقنع: ص: )297 / 2(.. و: غر
يب الحديث: 343 يب الحديث: 335/ 1.. و: الفائق في غر  .246/ 1.. و: النهاية في غر

الضياغمة: جمع ضيغم، وهو الأسد، كناية عن الشجاعة، وقيل: الضيغم هو الواسع الشدق..  50
 .357/ 12انظر: لسان العرب: 

المترع: المملوء، وترع الشيء ]بال كسر[: امتلأ، وحوض ترع ومترع: أّي: مملوء، وكوز ترع:  51
اع: أّي: يملأ الوادي، والترع: امتلاء الشيء، وسحاب ترع: كثير  أّي: ممتلئ، وسيل أترع وترَّّ

يع المطر، ورجل ترع: فيه عجلة، وقيل: هو المستعد للشرّ والغضب  يع، والترع: السفيه السر السر
.. 32/ 8إلى الشرّ، والترعة: الروضة على المكان المرتفع، وفوّهة الجدول.. انظر: لسان العرب: 

.. و: 67/ 2(.. و: العين: 32(.. و: مختار الصحاح: ص )912و: القاموس المحيط: ص )
يب الحديث لا74/ 1.. و: المصباح المنير: 103/ 1المغرب:  .. و: 4/ 1بن سلام: .. و: غر

بيّ:  يب الحديث للحر يب الحديث: 205و 204و 203/ 1غر .. 149/ 1.. و: الفائق في غر
يب الحديث:   .187/ 1و: النهاية في غر

َّّذي  52 الثرى: التراب الندّي أو الرطب، وقيل: هو مطلق التراب، وقيل أيضاً: هو التراب ال
يت الأرض  باً، وثر ً لاز بة واليبس، وقوله إذا بُّلَّ لم يصر طينا ثرًى: أنديت ولانت بعد الجدو

يم: سورة طه/ الآيــة ) ــرَى{؛ ]القرآن ال كر َّّ ([ جاء في التفسير: إنه ما 6تعالى: }وَمَا َتحَْت الث
يقال: حفرت ثرى فلان: إذا فتشت  تحت الأرض، أو ما في جوف الأرض دون التراب، و

.. و: القاموس المحيط: 111/ 14، و: 207/ 4عن أمره ووقفت عليه.. انظر: لسان العرب: 
/ 2.. و: معجم ما أستعجم: 81/ 1.. و: المصباح المنير: 219/ 1(.. و: العين: 1635ص )

يف: 631 يب الحديث: 220/ 1.. و: التوقيف على مهمّات التعار / 1.. و: الفائق في غر
.. و: 101/ 2بيان: .. و: منتخب الت160/ 7.. و: التبيان: 58/ 2.. و: تفسير القمّّي: 165

/ 2.. و: المعين: 371/ 3.. و: نور الثقلين: 415/ 2.. و: جوامع الجامع: 2/ 4مجمع البيان: 
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يفهْم والألمعي ِّظامِّ  ..53وشر بَّك هْل ستقدرُ في غ دٍ، عزَل الع قْل لي بر
 ؟!54من الملوكِّ عْن الدَع ي

 
 (: انظر جي ِّداً:289)

ِّل؛ لأّنَّ الخطاَب خطير، والأمر  َ وأوغ ِّر الغور ِّّداً، وأسب انظر جي
 أشّد وجلاً من نار السعير.

 
ِّرُوا ثُبَاٍت  هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا خُذُوا حِّْذرَكُْم فَانْف ِّيعاً{ }يَا َأي ُّ ِّرُوا جَم  َأوِّ انْف
يم: سورة الن ساء/ الآية )  (71القرآن ال كر

                                                                                                                                              

.. و: بيان 311/ 1.. و: تفسير شبّر: 290/ 8.. و: كنز الدقائق: 33/ 4.. و: البرهان: 810
 .132/ 14.. و: الميزان: 69/ 7.. و: مقتنيات الدّرر: 17/ 3السعادة: 

ه، ألم 53 َّّ ى الأمور ولا يكاد يخطئ ظن َّّ َّّذي يتظن عيّ: مأخوذ من اليلمعيّ من القوم، وهو الداعي ال
َّّذي يظّن لك الظّنَّ كأنه قد رآه وقد سمعه.. انظر: العين:  يف، وال .. 155/ 2والألمعيّ: الظر

يب الحديث لابن الج وزّي:   .331/ 2و: غر
َ من جنسين مختلفين، وا 54 ِّد َّّذي وُل َّّذي ليس بخاص النسب، وهو الموصل الدعيّ: ال لهجين ال

ى بأسماءٍ أخرى منها: المعلهج، والشنيق، والزنيم، والحميل،  يسمَّّ بغير أبيه، أو هو ولد الزنا، و
يز: }وَمَا َجعََل َأْدعِّيَاءكُْم َأبْنَاءكُْم{؛  والدعي: مَْن تبنيته، ومنه قوله تعالى في محكم كتابه العز

يم: سورة ا  191/ 10، و: 328/ 2([.. انظر: لسان العرب: 4لأحزاب/ الآية )]القرآن ال كر
(.. و: 939.. و: القاموس المحيــط: ص )261/ 14، و: 185/ 12، و: 330و 328و

/ 5، و: 48/ 3، و: 277و 221/ 2، و: 344/ 1(.. و: العين: 86مختار الصحاح: ص )
 .195و 152/ 1.. و: المصباح المنير: 369/ 1.. و: المغرب: 64
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 (: الأنظمة ال َّتي لا تح ترم:290)
ً حقوَق الإنسان،  َّّتي لا تح ترم الإنسان، لَْن تح ترم يوما الأنظمة ال
َ )حقوق الإنسان(، وهذا  وسيكون ضمن اعتباراتها: أّنَّ ألدَّّ أعدائها هو

 يوجُِّب عليك:
لاً: تحدي ة مطلقة، دونَ التمييز أوَّّ َّّ ة السامية بحيادي َّّ د المبادئ الإنساني

ِّرق أو الانتماء أو العقيدة.  بين الع
ٍ بديلةٍ تح ترم الإنسان،  يجاد أنظمة وثانياً: ابتكار آليّات فاعلة؛ لإ
َّّتي  ة السامية ال َّّ على أْن لا تتعارَض تلك الآليّات مَع المبادئ الإنساني

 اً.قُمَْت أنت بتحديدها مسبق
بات  َّّ ة في تحقيقِّ متطل ة الجادَّّ َّّ ي وثالثاً: استقطاب الموارد البشر
ة  َّّ ي حقوق الإنسان، مَع عدم إغفال قاعدة التسامح بشأنِّ الموارد البشر
ٍ منها بذلك( في اتساعِّ الهوّة  ً )دونَ قصدٍ أو معرفة َّّتي شاركْت سابقا ال

 بين )الإنسان( و)حقوق الإنسان(.
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 (: إنك وجميع:291)
ِّل الآخَر، ولكّلٍ منكم  ّ يق أحدكما يكم إنك وجميع مَن معك في الفر
يق الوصول  ن أّي فرد من أفراد الفر َّّتي لولا وجوده هو، لما تمّكَّ مهامه ال

يد الوصول إليه، ولكّلٍ منهم حقوق وامتيازات.  إلى ما ير
 
اً:292)  (: إنني شخصي َّ

ً بأّنَّ الأرض ج ً قاطعا يمانا ً أؤمن إ ا َّّ ميعها عبارة عن: إنني شخصي
دة ال كبرى(، أو  ة الموحَّّ َّّ وطن واحد، بيت كبير اسمه: )الدولة العالمي
ً باتفاق الجميع:  قُْل على وجه التحديد: ما نسعى أنا وأنت لتسميته غدا
َّّذي تُشكِّّل كّل  دة ال كبرى(، هذا البيت ال كبير ال ة الموحَّّ َّّ )الدولة العالمي

ة( من ُحجراته )أو غرفاته(، هي دولة من دول العالَم ُحجرة )أو غرف
وطني الأوحد ولا وطن لي غيره أبداً، وجميع دول العالَم في هذه 
ٌ لَْن يتجزأ من وطني الأوحد، وحفاظي على وطني  المعمورة هي جزء
هذا، يعني الحفاظ على جميع دول العالَم، سواء بسواء، لا فرق بين 

 َّّ ة، دولةٍ في المشرِّق، أو دولةٍ في المغرِّب، وسي َّّ بي ً عر ان إْن كانت دولة
ة؛ فجميع دول العالَم هي خَلٌْق من خَلْقِّ الله  َّّ بي ً غر أْم كانت دولة
َّّتي تستجلب رضا الله  تعالى، والحفاظ على خَلْق الله تعالى أحد الأمور ال
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ُجرات من البيت ال كبير، مهمّا  ، وجميع مَن يسكن في هذه الح عّزَّ وجّلَّ
رْت ألوانهم، أو تبّدَّ  َّّ لْت أوصافهم، أو اختلفْت عقائدهم ومذاهبهم تغي

ِّرق أو الانتماء أو العقيدة،  وثقافاتهم، فجميعهم بغّضِّ النظر عن الع
ً عن عامل الجنس، فإّنَّ أحدهم لا يعدوا أْن يكون بالنسبة لي  بعيدا و
َّّذين أراهم بقلبي قبَل أْن أراهم بعيني: ابن،  أحد الأصناف التالية، ال

ة، خال، خالة، عَم، عمّة.ابنة، أخ، أخت، جَد  ، جَّدَّ
 
عي:293)  (: إنني لا أد َّ

عي بطلان  ة، ولا أدَّّ َّّ ي عي بطلان وجود ال كتب السماو إنني لا أدَّّ
ُ على أّنَّ ما موجودٌ  ِّد ما أقوُل وأؤكّ َّّ لام، إن ِّ عليهم الّسَّ نزولها على الأنبياء

ٌ اليوم بشكٍل أدق: ما هو منتشر من  منها اليوم بين أيدينا وأيديهم، و
اس في جميع الأصقاع هو على غير ما كانت عليه  َّّ ة الن نسٍخ عنها بين عامَّّ
َّّتي نزلْت  ة ال َّّ ي لام، فال كتب السماو لحظة نزولها على الأنبياء عليهم الّسَّ
ة جملةً  َّّ ٌ لا لبس فيها البت لام في حينها صحيحة على الأنبياء عليهم الّسَّ

 ٌ ها  وتفصيلاً، وتلَك ال كتب شيءٌ، وما هو منتشر اليوم من نسٍخ على أّنَّ
 هي نفسها تلك ال كتب شيءٌ آخَر تماماً.
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 (: إنهم دائماً:294)
ِّّجال )ذئاٌب متوّحِّشة( همهم الوحيد:  ً هكذا معشر الر إنهم دائما

 النيل من جسد الفتاة حسب!!
 
 ى لظُلْمَةٍ:ِ َّ (: أن295)

 هار؟!ى لظُلْمَةٍ حقيرةٍ أْن تُطفَِّئ ضوءَ الشمس في وضح النَّّ ــَّّ أن
 
 ي أدعو:   (: إن296)

ّ إن ي أدعو الجميع؛ إلى التعايش السلمّي، والرجوع إلى الله تعالى  
قبل فوات الأوان، دعوة للجميع بأْن يكونوا أخوةً وأخوات كما أرادهم 
الله تعالى، لا أْن يكونوا أعداءً متقاتلين، دعوة لأْن يعلَم الجميع أنهم جزء 

ً منهم َّّا ِّل الآخَر، وأّن كّل شيء في ال كون هو  من كّل، وأّنَّ كل ّ يكم
ِّّن كيان الدولة  َّّذي يكو فرد من أفراد الشعب الواحد، هذا الشعب ال
َّّتي لَْن  يقتدي بالسلطة الحاكمة المطلقة ال ال كبرى، ال كون برمّته، و
، دعوة لأْن يعي  تتصف بغير الحكمة والعدل، سلطة الله تعالى عّزَّ وجّلَّ

ي بعينها، لا أْن ينظر إلى مظاهر الأمور حسب، الجميع الحقائق كما ه
دعوة لأْن يعرف الجميع كيف يعلمون أّي الطرفين على حق؟! دعوة 
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ُ بين شعبه وهم يحيون على سطحه  ِّز ّ َّّذي يمي لأْن يعلَم الجميع أّنَّ الوطن ال
يساوي بينهم وهم تحت ثراه بين القبور، لا يستحّق  بين القصور، و

ِّّلوا الا موا: لولا الكّلُّ لما منهم أْن يحو َّّ ختلاف إلى خلاف، بَْل أْن يتعل
يجتهدوا  وا و يجّدَّ كان الفرد، ولولا الفرد لما كان معنًى للوجود، و
ٍ من لحظات الحياة عيداً  لتحقيق هدٍف أسمى: أْن يجعلوا كّلَّ لحظة
يرسم الابتسامة على وجوه  للحّبِّ يجلب السعادة إلى قلب كُّلِّ إنساٍن، و

 الجميع.
 
 ي أميرُ:   (: إن297)

ّ إن ّ ي أميرُ العاشقينَ الأوفي ا، إن  بيُب الحزنِّ إن  ّ ي ر  ي لا أنا! 
 
 (: آهٍ أيتها المرأة:298)

ُِّش روحي، وحضنكِّ يطفئ نيران  آهٍ أيتها المرأة!! رائحتُكِّ تنع
؛ كي لا أظمأ  يني من شفتيكِّ ، وروِّّ جسدي الملتهبة، فضميني إليكِّ

 طول العمر.
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 (: آهٍ على:299)
ِّْن زمٍن مضى، دارْت بنا كأُس الغرامِّ ومَبْسَ مُ!  آهٍ على ما فاَت م

 
ِّمَا تَعْمَلُونَ{ ِّيرٌ ب  }وَلَْن يُؤَخ ِّرَ اللهُ نَْفساً ِإذَا جَاء َأجَلُهَا وَاللهُ َخب

يم: سورة المنافقون/ الآية )  (11القرآن ال كر
 
 (: اهتم  بشؤون:300)

ة، أينما كانت ه َّّ ّ بشؤون حياتك كاف ى اهتم َّّ ذه الشؤون، في شت
ة والأمور  َّّ ً عن التدخّل في العقائد الدِّّيني ا َّّ مجالات الحياة، وابتعد كلي
ة  َّّ ة، مع وضعك بعين الاعتبار: أّنَّ المشاركة في حياتك السياسي َّّ السياسي
ان بين التدخّل  َّّ ة شيء آخَر، فشت َّّ شيء، والتدخّل في الأمور السياسي

اً مَع مش َّّ ى مجالات الحياة؛ ومع عدم والمشاركة، أنا شخصي َّّ اركتك في شت
ين؛ لأّنَّ مشاركتك تعني: أنك موجود،  تدخّلك في أمور الآخَر
ً كان ذلك أْم  ووجودك يعني: أّنَّ صوتك مسموع لا محالة، عاجلا
آجلاً، وسماع صوتك يعني: أّنَّ لك قرار يمثــّلك أنت لأجلك أنت، لا 

ك أثر في الحياة، وأثرك في لأجل شيءٍ آخَر غيرك، وقرارك يعني: أّنَّ ل
ى  َّّ الحياة يعني: أنك قادر بالفعل على صناعة المستقبل، فشارك في شت
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َ المستقبل، مع عدم تدخّلك في العقائد  مجالات الحياة؛ لتصنع معي
ِّعلَم أّي الطرفين على  ة، وقبل أْن تشارك: ا َّّ ة والأمور السياسي َّّ الدِّّيني

 حق؟!
 
مة:301)  (: اهتمام منظ َّ

ة منصّب  على حماية مَْن تعاون مَع اهتما َّّ مة العفو الدولي م منّظَّ
ة في احتلالها للعراق، وهي في الوقت ذاته  َّّ يكي الولايات المتحدة الأمر
َّّذين باتْت حياتهم وحياة جميع  تغّض الطرَف عن اللاجئين العراقيين ال
َّّتي  دة بالموت؛ نتيجة بدعة )اجتثاث البعث( ال أفراد عائلاتهم مهّدَّ

ة، وكأّنَّ مَْن تعاونَ مَع المحتّل ا َّّ يكي بتدعها مسؤولون في الحكومة الأمر
َ الإنسان، ومَْن لَْم يتعاوَن معه ليَس بإنساٍن  الغاشم على الاحتلال هو
َّّذين  قّط، مَع الأخذ بعين الاعتبار: ليَس جميع اللاجئين العراقيين ال

دة بالموت نتيجة البدعة سالفة الذ  كر هُم من البعثيين، باتْت حياتهم مهّدَّ
ين على الانتماء إلى  ً وإْن كانوا ُمج بر ا َّّ إنما جلّهم من المستقلّين سياسي
ان حكم الرئيس العراقيّ السابق  َّّ ب صفوف الحزب الحاكم في العراق إ
ة( إلى  َّّ مة العفو الدولي َ في انحياز )منّظَّ ام حسين(، ولا غرابة )صّدَّ

ي مة جانبِّ مَْن تعاونَ مَع الاحتلال الأمر كيّ الغاشم؛ كونها منّظَّ
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ة مقرّها )لندن( عاصمة الدولة الحليفة للاحتلال: )الممل كة  َّّ ي إنجليز
ل! ة(، فلاحِّظ وتأمَّّ َّّ يطاني  المتحدة البر

 
 (: أَهجَرتَني:302)

ِّثلي حبيباً يرتجي لَك ما رجا.  أَهجَرتَني وأنا الحبيُب ولَْن ترى، م
 
 (: الإهمال:303)

ة مسبقاً، وعدم إعداد الإهمال في ترك رعاية ال َّّ منظومة الاجتماعي
الخطة المحكمة للحفاظ عليها مستقبلاً، مع الضغوط المبثوثة هنا وهناك، 
ة  َّّ ِّر الأسرة الإنساني كفيٌل بأْن يؤدِّّي إلى انفجاٍر كارثيٍّ كبير، يدمّ

ية الهلاك كّل شيء! يجرف معه نحو هاو  برمّتها، و
 
كَ:304)  (: أوَ غر َّ

كَ القو ُق ناسي اً، ما كّلُّ كأٍس تمتلي فيها العس ْل؟!أوَ غّرَّ  ُل المنمَّّ
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ِّمَت:305)  (: أوَ ما عل
َ وهّمَّ يسعى  َ الفؤاد ِّمَت بأّنَّ مَْن يرجو الهنــا، ترك َ ما عل أو

 بالعمـَـْل؟!
 
 (: أوَ ينتشي:306)

 ُّّ ِّْن غيرِّ فعٍل ذات سوءٍ؟! لا ولا. 55أوَ ينتشي رجٌل ُيحَز ِّ، م  بنح ره
 
وص307)  ي نفسي:(: أُّ

ً بتقوى الله عّزَّ  ً والجميع ثالثا وصيك ثانيا ً وأُّ لا وصي نفسي أّوَّ أُّ
، وطاعته في السر والعلن، وإتّباع أوامره، وتجنّب نواهيه.  وجّلَّ

 
ل امرأة:308)  (: أو َّ

ُ على  ً يسير ً صامتا ل امرأة مددُت لها يدي، جعلتني بركانا أوَّّ
 قدمين!!

 
 

                                                           
 ُيحَز: من الحز، وقد ورد شرحها سلفاً. 55
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اُس اذْكُرُو هَا الن َّ ِّ يَرْزُقُكُْم }يَا َأي ُّ ُ الله ٍِّق غَيْر ِّْن خَال ِّ عَلَيْكُْم هَْل م َ الله ِّعْمَة ا ن

ِّ وَالأْرضِّ لاَ ِإلَهَ ِإلاَ هُوَ فََأن َّى تُؤْفَكُونَ{ مَاء َِّن الس َّ  م
يم: سورة فاطر/ الآية )  (3القرآن ال كر

 
ل حرفين:309)  (: أو َّ

ل حرفين نطق بهما الإنسان: الحاء والباء.  أوَّّ
 
ل310)  خطوة: (: أو َّ

ل خطوة لتحقيق جميع ما تصبو إليه هو أْن تمتلك الإحساس  أوَّّ
َّّذي  الكامل بكينونتك وما تسعى لتحقيقه )وقراءتك الآن لهذا الكتاب ال
بين يديك؛ دليٌل أكيد على وجود هذا الإحساس لديك(، وهذا لَْن 

َّّى لك ما لَْم تعتمد منهج التعليم الفردّي الذاتيّ، وما أعنيه با لتعليم يتأت
الفردّي الذاتيّ: هو أْن تكون أنت صاحب الشأن، مَن يمتلك الحافز 
َّّذي يدفعك على الدوام لمواصلة مراحل التعلّم؛ بغية الوصول  القوّي ال
ة  َّّ إلى الغاية، والتعلّم هو الحجر الأساس في تشكيل أفكارنا؛ إْذ أّنَّ منهجي

ِّّم بتشكيل ط َّّتي تنعكس التعليم تترك أثراً بالغاً على المتعل يقة تفكيرنا، وال ر
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ة  َّّ يب مستمرّ ذو منهجي وفقها سلوكيّاتنا برمّتها، والتعليم ما لَْم يصاحبه تدر
ٍ متناهية،  ة َّّ ٍط مرسوٍم بدق ِّباع مخّطَّ ّ دة تسعى لتحقيق هدٍف واضح بإت محّدَّ
َّّتي يحتاجها  يجابيّ المطلوب في إتّقان فّنَّ الشطارة ال لَْن يترك الأثر الإ

اجر ا َّّ  لحقيقّي ليكون شخصاً ناجحاً في عالَمِّ التجارة!الت
 
ل ما يجب:311)  (: أو َّ

ُ في  َّّى به الباحث عن الحقيقة، هو: الأمانة ل ما يجب أْن يتحل أوَّّ
 نقل المعلوماتِّ وعرضها.

 
ل نقاط الضعف:312)  (: أو َّ

مم المتحدة(  مة هيئة )الأُّ ل نقاط الضعف الموجودة في منّظَّ أوَّّ
 َّّ َّّذي كان في تكمُن في الاسم ال مة المذكورة عنواناً لها، وال ذي حملته المنّظَّ

ِّ من سعيٍّ حثيٍث  ا يجيُش في صدورِّ صائغيه َّّ ً عَم واقع الحال: تعبيرا
ً من قبلهم هُم دون سواهم،  دة مسبقا لتحقيقِّ أغراض ونتائج محّدَّ
مم المتحدة(  ين؛ إذ أّنَّ )الأُّ ِّلم و/ أو معرفة الأطراف الآخَر بعيداً عن ع

ٍ واحدةٍ تعن ة مَّّ مم مع بعضها البعض وصيرورتها في أُّ ي: اتحاد جميع الأُّ
ة: تشكيل كياٍن جديدٍ يختلف  َّّ )متحدة(، وهذا يعني من الناحية العملي
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ً وتفصيلاً( عن جميع الكيانات السابقة، من خلال إلغاء  ً )جملة ا َّّ ي جذر
 ٍ ة مَّّ ً بشكٍل تتابعيٍّ إلى أُّ يلها لاحقا مم؛ وتحو مسٍخ عديمة وجود جميع الأُّ

ً على الرجوع إلى ما كانت  ِّم، وفي الوقت ذاته: غير قادرة مطلقا المعال
يلها إليه! في حين أّنَّ  ل إلى المسخ المراد تحو َّّ ً قبل أْن تتحو عليه سابقا
َّّتي أدعو الجميع إلى إنشائها، تعني:  ِّفة( ال مم المتحال مة هيئة )الأُّ منّظَّ

مم مع بعضها البعض وتأهيلها )لا  تحالف )لا اتحاد( جميع الأُّ
ً متحدةً(، وهذا  ة مَّّ ٍع )وليَس جعلها أُّ ٍِّف كبيرٍ موّسَّ صيرورتها( في تحال
ٍع من  ة: توليف )وليس تشكيل( كياٍن موّسَّ َّّ يعني من الناحية العملي
ً جديداً( لا يختلف بأّيِّ شيءٍ  ً )وليَس كيانا كياناٍت موجودة سابقا

ِّفة بعضها مع البعض الآخَر، )جملةً وتفصيلاً( عن جميع الكيانات المتح ال
بقاء والمحافظة عليها  مم؛ بَْل الإ من خلال عدم إلغاء وجود جميع الأُّ
ً بشكٍل تتابعيٍّ إلى  يل كّلٍ منها لاحقا ً دون استثناء، وتحو ً قاطبة جميعا
ةٍ عظمى تكافئ مثيلاتها من دول العالَم، وفي الوقت ذاته: تكون  َّّ قو

الرجوع إلى ما كانت عليه سابقاً؛ قادرة بكّلِّ يسرٍ وسهولة على 
يق واستحضاره وقتما تشاء في حاضرها  يخها العر ِّ من تار للاستفادة

 !56الزاهر
                                                           

مم  56 مة هيّئة الأُّ ة إنشاء )منّظَّ َّّ سس وكيفي يد من التفاصيل حول أُّ للاطلاع على المز
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(313: ُِّن بأن َّ  (: أؤم
ُِّن بأّنَّ الأشجار ال كبيرة المثمرة بدأْت ببذرة، والأعمال  أؤم

َّّتي خدمْت المجتمعات بدأْت بفكرة.  العظيمة ال
 
 (: أي  تاجرٍ:314)

جميع دول العالَم، بغّضِّ النظر عن طبيعة تجارته،  أّي تاجرٍ في
ً من الزمن  بائن المستهدَفين، فإنه لَْن يلبث برهة فإنه إْن لَْم يجد مَْن الز
ة بضاعته  َّّ ً لتحسين نوعي ى وإْن سعى جاهدا َّّ ُ بضاعته تلك، حت ِّر ّ ى يُغي َّّ حت
باح لَْن  باح، والأر بائن، لأّنَّ هدف التاجر هو تحصيل الأر أمام الز
بوٍن يشتري بضاعته؛ إذ أّنَّ الفيصل في  تتأتى لأّيِّ تاجرٍ دون وجود ز
َبون، زادَ التاجِّرُ من عرض بضاعته،  بون؛ إْن وُجِّدَ الز التجارة، هو: الز
بون  ِّ حاجة الز وإْن لَْم يوجد، انتفت حاجة التاجر إلى البضاعة؛ بانتفاء

دٍ كان )بَْل إليها، وهو من أهّمِّ المبادئ في السيطرة على أّيِّ اقتصا
ى في السيطرة على أّيِّ شيءٍ آخَر(، وهو في الوقت ذاته )أيضاً(:  َّّ وحت
َّّتي تؤدّي  من أهّمِّ المبادئ في منعِّ )وليس الحد فقط( جميع السلع ال

ر! َّّ ين، فتدب  إلى الضررِّ بالآخَر
                                                                                                                                              

ِّفة(، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب )  الهاشمي(. رافع آدمالمتحال
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 (: أي  تجاهل:315)
أّي تجاهل لأّيِّ حٍق في أّيِّ جهة يؤدِّّي بطبيعة الحال إلى ظلم 

ِّبلك، وهذا الظلم كفيٌل بأْن الج هة الأخرى صاحبة الحّق المغبون من ق
 يُْدخِّلك في دائرة الغضب الإلهّي.

 
(316:  (: أي  تخل ٍ

ة الملقاة على عاتقنا جميعاً،  َّّ أّي تخّلٍ عن أّيِّ جزءٍ من المسؤولي
ين سواء بسواء، بقدر ذلك  ٌ لأنفسنا وللآخَر يكون في واقع الحال ظلم

 َّّ  ى عنه.الجزء المتخل
 
 (: أي  شكل:317)

ة كفيُل بأْن يستجلب  َّّ ي أّي شكل من أشكال التدمير للموارد البشر
بالتالي يستجلب بطبيعة  الدمار العاجل أو الآجل لكيان الدولة ككّل، و

ة. َّّ  الحال انهيار المنظومة الاجتماعي
 
اكَ أْن تثق:318) ي َّ  (: إ

 ِّ اً للثقة َّّ اكَ أْن تثق بمَْن هوَ ليس محل َّّ ي  مطلقاً.إ
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اك أْن تعد:319) ي َّ  (: إ
ين بما لا تقدر عليه. ِّدَ الآخَر اك أْن تَع َّّ ي  إ

 
هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا َأطِّيعُوا اللهَ وَرَُسولَهُ وَلاَ تَوَل َّوْا عَنْهُ وََأنْتُمْ تَْسمَعُونَ{  }يَا َأي ُّ

يم: سورة الأنفال/ الآية )  (20القرآن ال كر
 
اك أْن تكون:320) ي َّ  (: إ

اك َّّ ي ً كشخٍص يسأُل صاحبَه: هل لهذا ال كون  إ أْن تكون عجولا
ً بثقةٍ  ل على الفور قائلا إله؟! فيجيبه الثاني: )لا إله(.. فيقاطعه الأّوَّ
ل بحكمك؛ ودَعني  كبيرة: يا كافر! فيجيبه الثاني بيقينٍ مُطلق: لا تتعجَّّ

ً و  ً غيرك زورا ا الله(، لتعلَم: أنك قد تتهم مؤمنا ُ لك: )إلَّّ ِّل كم بهتاناً، لا أُّ
لشيءٍ، سوى؛ لتعجّلك بإصدار حكمك عليه، قبل أْن تستمع إلى 

يد قوله إليك! َّّذي ير  كلامه كلّه، وتعلَم: ما ال
 
ي اك أْن تؤمن:321)  (: إ

ة جميع ما تراه أو تقرأه هنا وهناك،  يّاك أْن تؤمن بصحَّّ إ
ة في  َّّ ً على صفحات المنتديات الإل كتروني ً ما كان منشورا وخصوصا
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ة الإنترنت؛ فإّنَّ أغلب إْن لَْم تكن جميع هذه المنتديات تتبع شبك
ة النشر الذاتيّ دون رقيب أو لجنة إشراف متخّصصة في التحقيق  َّّ منهجي
والتدقيق وسبر غور مفاهيم ما بين الأسطر وما وراء الكلمات تشرف 
ِّّر سوى عن وجهة نظر كاتبها حسب، لذا  َّّتي لا تعب على ما يتمّ نشره، وال

ة ما تظّن أنه صحيح.عل ة في قناعاتك بصحَّّ َّّ  يك توخي الدق
 
اكَ:322) ي َّ اكَ إ ي َّ  (: إ

نيا، وتكون لأهلَك من التاركين؛ فإنك  َ أْن تغترَّّ بالدُّّ اك َّّ ي َ إ اك َّّ ي إ
لْت عنها الجذور، فلا تلبث أْن تموت  كالنبتة، إْن ترَكْت أرضها.. فُصِّ

 بعد ذلك.
 

بهات:323) اكَ وش ُّ ي َّ  (: إ
اكَ  َّّ ي بهات المشككين.إ  وّشُّ

 
اك وفعل:324) ي َّ  (: إ

ا أمسيَت عبداً لها. اك وفعل الخطيئة؛ وإلَّّ َّّ ي  إ
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 (: أيرتقي:325)
؟! ِّداً دونَ انتخابِّ يبقى، إلهاً خال  أيرتقي ظالمٌ عرشاً و

 
 (: أيُعقُل )أ(:326)

؟!  أيُعقُل أْن نرى الأيتامَ موتى، وتبكي كّلَّ يوٍم بانتحابِّ
 

 ( أيُعقُل )ب(:327)
؟! ِّ مَع الصحابِّ ُّّ عاراً، بأرضِّ الأنبياء  أيُعقُل أْن يكونَ الحر

 
 (: أيُعقُل )ت(:328)

؟!  أيُعقُل أْن يكونَ العقُل قطناً، وفينا ُمحْكَمٌ آُي الكتابِّ
 

 (: أيُعقُل )ث(:329)
؟!  أيُعقُل بسمةُ الأطفالِّ دمٌع، تساقَط بعدَ قطٍع للرقابِّ

 
 (: أيُعقُل )ج(:330)

 ٌ ة ؟! أيُعقُل حُرَّّ ِّْسٍخ باستلابِّ يُْسعَدُ كُّلَّ م  تحيا بذّلٍ، و
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يمان ال كبير:331)  (: الإ
يمانك بالله  يمان ال كبير هو أْن تؤمن بوجودك كإنسان بعد إ الإ

يمان الأكبر. َّّذي هو الإ  تعالى، ال
 
ها الإنسان )أ(:332)  (: أي ُّ

ر على الدوام: "إّنَّ  َّّ َ في كُّلِّ شيءٍ؛ وتذك ها الإنسان! اتقِّ الله الله  أّيُّ
 شديد العقاب".

 
ها الإنسان )ب(:333)  (: أي ُّ

ماء والأرض،  َ وظلم الإنسان؛ فما بين الّسَّ اك َّّ ي ها الإنسان! إ أّيُّ
يل. يل لك كّل الو ماء، فالو ْت أبواَب الّسَّ َّّ  دعوة المظلوم.. إْن دق

 
ها المعل ِّمون:334)  (: أي ُّ

ِّّمون! رفقاً بالتلاميذ؛ فإنهم ثمار ما تزر ها المعل  عون.أّيُّ
 
 (: اللهُ يُسب ُِّب:335)

يفتُح الأبواَب. ُِّّب الأسباَب و  اللهُ يُسب
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 (: اللهم َّ أكفنا:336)
هم أبداً.  اللهّمَّ أكفنا شرَّّ الأعداء ولا تكفهم شرَّّ

 
 حرف الباء

 )ب(
 
بة:337)  (: باب التو

بة مفتوح على مصراعيه قبل فوات الأوان.  باب التو
 
(338:  (: بأرضِّ العُربِّ

 ُ .بأرضِّ الع  ربِّ كُّلُّ الخ يرِّ َشعشَ ْع، بأرضِّ العُربِّ كُّلُّ الخ يرِّ ب اقِّ
 

 (: بإعراضك:339)
ً عن الظلم،  ما تكون بذلك بعيدا َّّ غو إن َّّ هو والل َّّ بإعراضك عن الل
ى  َّّ ِّباعك كلام الجاهلين )حت ّ ى، منها: ظلمك نفسك؛ بإت َّّ ٌ شت ِّ وجوه فللظُلم

 ً ً أو نسبا اس إليك سببا َّّ هو وإْن كانوا من أقرب الن َّّ ( ومجاراتهم في الل
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ا يؤدِّّي إلى ضياع وقتك وجهدك على أموٍر أقّل ما يُقاُل عنها  َّّ غو، مم َّّ والل
ها تبعدك عن تحقيق هدفك المطلوب منك الوصول إليه.  أّنَّ

 
 (: بالأمسِّ:340)

ً أخضر، ترفرُف فوَق أغصانها  بالأمسِّ كانت الأرض بستانا
لام، واليوم.. أصبَحْت غا ً مرعبةً؛ تقطنها كواسر حماماُت الّسَّ بة

 الوحوش!!
 
(341:  (: بالحب ِّ

 بالحّبِّ يحيا الإنسان.
 
 (: بالسعي:342)

ِّق الإنسان جميَع الآمال.  بالسعي المشروع وال كد الحلال، يحّق
 
 (: بإمكان القرآن:343)

يم أْن يشفي جميع الأمراض.  بإمكان القرآن ال كر
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 (: بإمكانك:344)
 ندما تكون مستعّداً لذلك التغيير.بإمكانك أْن تغيّر حياتك ع

 
صارِّعُ:345) ِّت ُّ أُّ  (: ب

صارِّعُ فيها من  َّّتي أُّ ِّ ذاتها ال ِّْن أجلِّ الوصولِّ بالدرجة صارِّعُ م ِّّتُّ أُّ ب
َّّذي أرى فيه رُأى العين مسوخاً )تحسبهم إْن  أجلِّ البقاء، في الوقت ال

ً طيبين( مَلّوا حاجات البقاء لديهم؛ ل كثرتها  بشكٍل رأيتهم أنت أناسا
فاحش، ومَلّتهم هي أيضاً؛ لفحشهم فيها، فصارعوا في الإسرافِّ منها 
لِّ خيطِّ فجرٍ يلوُح في  ً مَع أوَّّ يعا في لياٍل حمراء لا تلبُث أْن تزوَل سر

 الأفق!
 
(346:  (: بجُب ٍ

بالا.  بجُّبٍ يسقُط الأعمى وما لا، يُرى قَْد تجتني منه الو
 

هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا ات َّ  ِّينَ{}يَا َأي ُّ ادِّق  قُوا اللهَ وَُكونُوا مََع الص َّ
بة/ الآية ) يم: سورة التو  (119القرآن ال كر
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 (: البحث:347)
ة أمر أهّم بكثير من البحث عن المتضادات  َّّ البحث عن الغائي

ة. َّّ ة والمنهجي َّّ ي  الفكر
 
 (: بحثُت:348)

 بحثُت عن أجملِّ الأوراد، فلَْم أجد غيركِّ وردة.
 
 كير:(: البدء بالتف349)

ً آخَر غير ذلك!  ٌ ولسنا شيئا البدء بالتفكير يجعلنا نتيّقن أننا بشر
د أْن نعرف أننا بشرٌ، يكون بإمكاننا أْن نبدَأ مشوار النجاح نحو  َّّ ومجر
ِّّض جميع ما خسرناه بغفلتنا عن أنفسنا بعد  جميع ما نصبو إليه ونعو

ً كان أْم ا ا، رجلا َّّ ة تكمن في داخل كّلٍ من َّّ ى حين؛ فالقو َّّ مرأة، بْل حت
الأطفال والشيوخ سواءٌ بسواء، فما دام زمام الأمور سيكون بيدك أنت 
لا بيد غيرك، وتكون أنت مَْن ترعى نفسك لا غيرك يرعاها، إذ ذاك 
ً نحو الأمام، بعدَ أْن تتقن فّنَّ  ك قُدُما ُّّ ً على البدء في التحر تكون قادرا

ً من رجالات الأع ً ناجحا ين في عالَمِّ الشطارة لتكون تاجرا مال المستثمر
 التجارة، قادراً على تحقيق جميع ما تصبو إليه.
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 (: بداخلك:350)
ا تظّن، يمكنها أْن  َّّ ِّم ارة، أقوى بكثير م َّّ ة عظيمة جب َّّ بداخلك قو

 تحّقق المعجزات.
 
 (: بدون الجذور:351)

 بدون الجذور، لَْن تستطيع النبتة أْن تعيش.
 
 (: بسم ال َّذي كان:352)

َّّذي كان قبل أْن يكون، وكان كما يكون، مَْن ليس كمثله بسم ا ل
شيء، خالق الضوء والفيء، مَْن هو هو، وليَس غيره هو، خلقنا من 
ياء، نقتدي بسادة  ً أسو العدم، وركبنا من لحٍم ودم، وجعلنا بشرا
َّّ خير ما  يم، يوم نؤوب إليه بقلٍب سليم، ثم أولياء، نرتجي بهم عفوه ال كر

ِّّد المرسلين والأنام، ابتدأ به من ا لام، على سي لاة والّسَّ لكلام، هو الّصَّ
بيّ الصادق الأمين، جد الأتقياء والمؤمنين، عليه  د النبيّ الهمام، العر َّّ محم
ً ليس لها عدد، ممدودة ليس لها  ّ التسليم، صلاة لاة وأتم أفضل الّصَّ

يز الأحد، لا يصدها عنه عّزَّ ذكره مرد،  أمد، موصولة إلى الله العز
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هار، والبحر والأشجار، منذ  ً دائمتين، ما دام الليل والنَّّ ً وسلاما صلاة
ى أبد الآبدين. َّّ بعد قيام يوم الدِّّين، فحت  أزل الآزلين، و

 
 (: بَعُْدَت:353)

ِّف اهُ! ِّ وُكنَت تله و، بطَيٍف زائٍف تحدو ق  بَعُْدَت عَن الإله
 
ِّعَزٍْم:354)  (: ب

انَ حتماً، ُ السَجَّّ ِّعَزٍْم يَقهَر ستأتي الشمُس في يوٍم سعيدِّ.. وتفتُح  ب
ً من غيرِّ  ً في فجرِّ عيدِّ.. وتصرُخ عاليا ِّقا ُِّل خال ّ ُ ُصبحاً، تُهل ثغرَها الأوراد

 يأٍس، أنا الإنسانُ طودٌ من حديدِّ.
 
 (: بعض )إْن لم يكن أغلب(:355)

ً اليوم  ارا َّّ َّّذين يُسمّون أنفسهم تج بعض )إْن لَْم يكن أغلب( ال
َّّذين نراهم لا يتصفون بأدنى شيءٍ من فضائل الأخلاق، هم في  وال

واقع الحال أدعياء دخلاء على عالَمِّ التجارة النقّي، وما هم سوى 
ار والتجارة كلاهما منهم براء،  ار، والتجَّّ ِّّسون بقناع التجَّّ لصوص متلب
ين يعتقدون أّنَّ  براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهؤلاء جعلوا الآخَر
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ار هم لا س واهم، والتجارة هو ما يقومون به لا ما يقوم به التجَّّ
َ التجارة نقّي  صاٍف ليَس  ِّمَْت أّنَّ عالَم ً لعَل ِّّدا الشّرفاء، ولو أبصرَت جي
ا أّنَّ هؤلاء وأمثالهم من الرعاة قد زرعوا في العقول  فيه شائبة قط، إلَّّ

ر! َّّ  ما زرعوه، وغرزوا في القلوب ما غرزوه، فتدب
 
 (: بعض اللاجئين:356)

يا( إلى الدول  ن فرّوا من )سور َّّ ِّم يين م بعض اللاجئين السور
يٍب ولا من  ة( لا من قر َّّ ي المضيفة، ليَس لهم علاقة ب  )الأزمة السور
ِّ جهةٍ كانت، لا إلى  ة َّّ ة لا ينتمون إلى أي َّّ بعيدٍ، وهُم من الناحية السياسي

اً، )المعارَضة(، ولا إلى )الموالاة(، إنما هُم مواطنون مستّقلون سي َّّ اسي
ً وشعباً  يا أرضا اً( هو: وحدة سور َّّ ل والأخير )سياسي هدفهم الأوَّّ
ة، مهما  َّّ ة في شؤونهم الداخلي َّّ ة التدخّلات الخارجي َّّ وحكومةً، ونبذ كاف
َّّ هؤلاء إلى الدول المضيفة؛  كانت الذرائع لتلك التدخّلات، وإنما فر

َّّذي باَت يطال الجميع بشكٍل عشوائيٍّ  ً من الموت ال با دون استثناء،  هر
حة  َّّ ح الدائر في البلاد بين عناصر مجموعاٍت مسل َّّ ان النزاع المسل َّّ ب إ
بيّ السورّي( التابع  معارِّضة للنظام، وعناصر من قوّات )الجيش العر

 للنظام.
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 (: بعض المعارِّضين:357)
ن لَْم يحملوا السلاح بوجه  َّّ ِّم لميين، م يين السِّ بعض المعارِّضين السور

ي ن لَْم تتلطخ أيديهم بدماء أخوتهم السور َّّ ِّم ين في الداخل السورّي، وم
ياء، لا زالوا يحثــّون خطاهم بجّدٍ واجتهاٍد لردعِّ الصدع الحاصل  الأبر
يف الدم  يقاف نز هم يتمكنون من إ َّّ ة؛ عل َّّ ي ة السور َّّ في المنظومة الاجتماعي

ا يسهم إسهاماً فاعلاً  َّّ ِّم يا( لحظةً إثرَ أخرى، م في ردع المتواصل في )سور
طات الاستعمار.  مخّطَّ

 
قُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً َسدِّيداً{ هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا ات َّ  }يَا َأي ُّ

يم: سورة الأحزاب/ الآية )  (70القرآن ال كر
 
امُ:358)  (: بكِّ الأي َّ

بُعدي عنكِّ يكوي مثَل جمرِّ! امُ تحلو يا ملاك اً، و َّّ  بكِّ الأي
 
ي:359)  (: بكف 

ِّشعٌل للح ارُ نارا.بكّفي م َّّ  ّقِّ دوماً، وهذا الصارِّمُ البت
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ِّلادُ العُرْبِّ )أ(:360)  (: ب
ِّ الحيارى. ِّلادُ العُرْبِّ تاٌج للغيارى، وكهٌف تلتجي فيه  ب

 
ِّلادُ العُرْبِّ )ب(:361)  (: ب

ِّص ارا. لْت الليال ي، بأّنَّ صمودنا فّتَّ الح َّّ ِّلادُ العُربِّ سج  ب
 
ياءِّ:362) ِّلادُ ال كبر  (: ب

ي ِّلادُ ال كبر ِّ تظّلُّ دوماً، على هامِّ الذُرى تجلي الغُب ارا.ب  اء
 
ِّلادي )أ(:363)  (: ب

ِّْن غيرِّ فج رِّ! يَق لها دِّماءٌ، بليٍل حالٍك م ر ِّلادي قد أُّ  ب
 
ِّلادي )ب(:364)  (: ب

ِّلادي قْد بكْت والدمُع منها، ُيحيُل الصخرَ رملاً قعرَ نهرِّ!  ب
 
ِّلادي )ت(:365)  (: ب

ِّلادي قْد زنى كُّلُّ الأعادي يدري!ب  ، بها والكُّلُّ في لهوٍ و
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ِّلادي )ث(:366)  (: ب
ى، علاها الشوكُ دوماً دونَ حصرِّ! َّّ ِّلادي كَْم أتاها الغدرُ حت  ب

 
ِّلادي )ج(:367)  (: ب

يرةٌ، وأهلي وإْن أكرموني ذِّئاُب. ْت عَليَّّ جَر  بلادي وإْن عَّزَّ
 
 (: بِّهْم:368)

بقةٍ وفحٍش، تهاوى عِّندَها كأُس  ! بِّهْم من كُّلِّ مُو  الشرابِّ
 

َ وَِإْسمَاعِّيَل وَِإْسحَاَق  ِّيم بْرَاه َِّل ِإلَى ِإ نْز َِّل ِإلَيْنَا وَمَا أُّ نْز ِّ وَمَا أُّ ه ِّالل َّ ا ب }قُولُوا آمَن َّ
ِّْم  ِّه َب  ِّْن ر وَن م ِّي ُّ ب ِّيَ الن َّ وت ِّيسَى وَمَا أُّ ِّيَ مُوسَى وَع وت يَعْقُوَب وَالأْسبَاطِّ وَمَا أُّ َ و

 ُ ِّْنه ِّمُونَ{لاَ نُفَر ُِّق بَيْنَ َأحَدٍ م  ْم وََنحُْن لَهُ مُْسل
يم: سورة البقرة/ الآية )  (136القرآن ال كر

 
(369:  (: بين الصراعِّ

بين الصراعِّ من أجلِّ البقاء، والصراع من أجلِّ الوصول، أضمرَ 
ال كثيرون حقيقتهم، قالوا لك: أنهم معك، وقالوا لمن عليك: أنهم معه، 
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ةٍ من جرعات  َّّ ي نَت نفسك بجرعاٍت قو ِّمَْت ولو حّصَّ ات الشرّ؛ لعَل مضادَّّ
ِّلْمَ اليقين أنهم ليسوا سوى مع أنفسهم هم فقط لا غير، يسعونَ سعياً  ع
ة  ة الحّقَّ َّّ ي نيو ة الدنيئة، لا مصالحهم الدُّّ َّّ ي نيو ً من أجلِّ مصالحهم الدُّّ حثيثا
َّّتي يجب السعي إليها، وعاثوا في الأرضِّ فساداً، من حيث تعلَم أنت،  ال

هم بذلك  أو من حيث لا تعلَم، َّّ وخلطوا الأوراَق بعضها ببعٍض؛ لعل
ة بالنسبة  َّّ ً بأسوارهم اللامرئي يُبعدونَ عنك الحقيقة؛ لتظّلَّ أنت محاطا
يظلّوا هُم على ما هُم عليه من لهوٍ ومجوٍن، يتنافسونَ بينهم في  إليك، و
ِّ إليهم( من خلال قيامهم  ِّ )بالنسبة ة الوصولِّ إلى أقصى درجاتِّ اللذَّّ

يقاعِّ أق صى درجات القسوة والعذاب على ضحاياهم في لياليهم الحمراء، بإ
ية تحَت  ّ ْت بلون الأجساد المتلو َّّ سواء كانت تلك الليالي الحمراء قَْد احمر
ِّ من  ِّ والمتناثرة ْت بلونِّ الدّماء المتنافرة َّّ شبقِّ شهواتهم، أْم كانت قَْد احمر

بين في تلك الليالي الحمراء )ال سوداء(، ليالي تابوت أجساد الضحايا المعّذَّ
ِّ، تواري عذاباتهم صرخاتهم  حيّ أجبروا فيها ضحاياهم على التقرفصِّ فيه
َّّتي لا يسمعها سوى أحياء القلوب، لا أحياء الأجساد  المكبوتة ال

 حسب!!
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 (: بين صراٍع:370)
ِّد عنه لحظة قّط صراعٌ من  بين صراٍع من أجلِّ الوصول، لَْم َيح

ِّر في أجلِّ البقاء، أعلنتُها وأ ضم علنُها الآن أمامك وأمام الجميع، ولَْم أُّ
داخلي عنك شيئاً قّط، وقلتُها سابقاً وأقولها الآن بصوٍت عاٍل، وسأبقى 

ى الأبد: أنا مَع الله. َّّ  أقولها حت
 
 (: بينما يعيش:371)

ة وهم لا يعرفون شيئاً  َّّ فون حياتهم اليومي َّّ ي اس المز َّّ بينما يعيش الن
ِّفوا أنفسهم عناء البحث والتقصّي، فضلاً عن العالَم من حولهم ّ ، فلَْم يكل

َّّذين ُجبلوا  عن عدم تكليف أنفسهم عناء السؤال، باستثناء الأطفال، ال
ً أْن نسأَل أنفسنا  هم لَْم يقولوا يوماً: علينا جميعا َّّ على إثارة السؤال، ولعل

 ونسعى للبحث عن الجواب: 
 إلى أين يتجه ال كون؟!.. -
 عرفة ال كون؟!..كيف السبيل إلى م -
َِّق ال كون أصلاً؟!.. -  لماذا خُل
 !..ما هي حقيقة الزمن؟ -
ام؟ - َّّ  !..هل سيتجه الزمن بالاتجاه المعاكس في يوم من الأي
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 !..هل النتائج تسبق المقّدِّمات؟ -
 !..هل توجد حدود قصوى لمعرفة الإنسان؟ -
 !..ما هو أصغر جزء في المادة؟ -
 !..مستقبل؟لماذا ننسى الماضي المعروف ولا نتذكر ال -
 !..كيف يسود النظام كل شيء؟ -
ِّقنا نحن البشر؟! -  لماذا خُل

 
ِّالْمُْهتَدِّيَن{ ِّ وَهُوَ َأعْلَمُ ب ِّه ِّيل ِّمَْن َضل َّ عَْن َسب َك هُوَ َأعْلَمُ ب َب َّ  }ِإن َّ ر

يم: سورة القلم/ الآية )  (7القرآن ال كر
 

 حرف التاء
 )ت(

 
 (: تابع:372)

فين الأحرار، تابع جهدك حثيثاً من أجل توحيد صّف  جميع المثّقَّ
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، في معسكرٍ واحدٍ يحمل  بغّضِّ النظر عن الع
ة فيه ثلاث أسلحة لا  َّّ لام(، وتكون أسلحتكم الرئيسي اسم: )معسكر الّسَّ
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ِّلْم( و)الحّب(؛ يقوم من خلاله  يمان ب  )الله( و)الع رابع لها، هي: الإ
دراته ووسائله وإمكانيّاته بتوعية كّلُّ واحدٍ منكم من موقعه وحسب ق

َّّتي يحيكها  اء وقوعهم في المصائد ال ين بالحقائق الخافية عنهم جرَّّ الآخَر
َّّتي تدعو إلى نشر وترسيخ الحّب  )الاستعمار(، والتركيز على المفاهيم ال
بوع العالَم أجمع، دون الانحياز إلى أّيِّ توجهات  لام في ر والخ ير والّسَّ

 َّّ ة أو طائفي َّّ بي ة؛ إنما تكون القاعدة الأولى: هي )خدمة الإنسان؛ حز
يز: }وَالْعَصْرِّ، ِإّنَّ  لأجل الإنسان(؛ فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العز
ِّاْلحَّقِّ  َاتِّ وَتَوَاَصوْا ب ح الِّ ِّلُوا الّصَّ َّّذِّيَن آمَنُوا وَعَم َ ال الِإنْسَانَ لَفِّي ُخسْرٍ، ِإلا

بْرِّ{ ِّالّصَّ  .57وَتَوَاَصوْا ب
 
ل:373)  (: تأم َّ

َّّذي هو دليٌل داّل  على  ً في هذا ال كون الرحب ال ِّّدا ل جي تأمَّّ
 وجود الله سبحانه.

 
اً لقلٍب:374)  (: تب َّ

اً لقلٍب ليَس يدري ما الهوى، يسعى حثيثاً كي يناَل ضغائن ا. َّّ  تب
                                                           

يم: سورة العصر/ الآيات ) 57  مها.( من السورة بتما3 – 1القرآن ال كر
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ِّمَْن:375)  (: تب اً ل
ِّنِّ  ِّلِّ المسلمينَ م نا، يصبو لقت ِّمَْن منَع الدواءَ بأرضِّ  .58الدَدِّ  تبّاً ل

 
اً لهْم:376)  (: تب َّ

ناٍس قْد جفوا، عَبَدوا النقودَ وما تضّمُّ غواني ا. ِّْن أُّ اً لهْم م َّّ  تب
 
 (: تباين الآراء:377)

ِّ، لا الحقيقة كلّها،  تباين الآراء كفيٌل بعرضِّ جزءٍ من الحقيقة
 وهذا يوجُِّب عليك: 

                                                           
َّّى  58 د بن عبد الله الهاشمّي( صل َّّ يف قال رسول الله )محم ر َّّ الدَدِّ: اللهو واللعب، وفي الحديث الش

الله عليه وآله وسلم: "ما أنا من ددِّ ولا الددِّ مني"، كذا ذكره كّل  من: )أبو عبيد القاسم بن 
َّّى في سنة ) يب الحديث839ه / 224سلام الهروّي( المتوف ، و: 40/ 1: م(، في كتابه، غر

َّّى في سنة ) امة )جار الله محمود بن عمر الزمخشرّي( المتوف َّّ م(، في كتابه، 1144ه / 538العل
يب الحديث:  َّّى في 421/ 1الفائق في غر د الجزرّي( المتوف َّّ ، و: )أبو السعادات المبارك بن محم

يب الحديث: 1210ه / 606سنة ) َّّ 109/ 2م(، في كتابه، النهاية في غر امة ابن ، و: العل
َّّى في سنة ) يقّي المصرّي( المتوف د بن مكرم بن عليّ الأنصارّي الأفر َّّ ه / 711منظور )محم

د بن أبي بكر بن عبد 253/ 14، و: 151/ 13م(، في كتابه، لسان العرب: 1311 َّّ ، و: )محم
َّّى في سنة ) (، 84م(، في كتابه، مختار الصحاح: ص )1321ه / 721القادر الرازّي( المتوف

َّّى في سنة )و د بن يعقوب الفيروز آبادّي( المتوف َّّ م(، في 1414ه / 817: الشيخ )مجد الدِّّين محم
 (.358كتابه، القاموس المحيط: ص )
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ً فحسب( قبَل إصدار ً )وليَس قليلا يّث كثيرا لاً: التر حكمك  أوَّّ
 على الطرفِّ الآخَر.. 

ِّ مدى  ة؛ لمعرفة َّّ وثانياً: تدقيق تلك الآراء مَع مصادرها الأصلي
َّّذي تقصده تلك المصادر..   مطابقتها للمعنى الحقيقّي ال

ٍ وفَق المنهج العلمّي  ة َّّ وثالثاً: معالجة الآراء المطروحة بموضوعي
ٍ مَع كّلِّ َطرٍَف معاكٍس له ٍ مطلقة ة َّّ بحيادي ا على حدى، بعيداً الدقيق و

عن التوترات الناجمة نتيجة التنافر العاطفّي بين الطرفين عند مقابلتهما 
ِّ الحوار )وليَس المفاوضات(.  معاً على طاولة

 
كُْم  ن َّ َ يَغُر َّ نْيَا وَلا ُ الد ُّ َيَاة كُمُ اْلح ن َّ َ تَغُر َّ ٌّ فَلا ِّ َحق  اُس ِإن َّ وَعْدَ الله هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

 َ ِّ الْغ ه ِّالل َّ  رُورُ{ب
يم: سورة فاطر/ الآية )  (5القرآن ال كر

 
 (: التجارة شطارة:378)

التجارة شطارة! هكذا سمعنا، وما زلنا نسمع ذلك يتردّد كثيراً 
ا )إْن لَْم يكن جميعنا( يعرُف شيئاً عن  َّّ على ألسنة الجّم الغفير، وكثيرٌ من

مِّّ أعيننا من ا أّنَّ ما رأيناه بأُّ ار والتجارة، إلَّّ البعض وما سمعناه من  التجَّّ
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ا يؤمن بأّنَّ التجارة  َّّ الثقات عن البعض الآخَر، جعَل الأغلب من
حقارة! وما سمعناه عن أسلافنا من أّنَّ التجارة شطارة ترجمناه 

ا الحقارة بعينها!  بمفهومنا وفق ما رأينا وسمعنا إلى أّنَّ الشطارة ما هي إلَّّ
 
ْت:379)  (: تجل َّ

ْت قسوة الإنسانِّ طــ َّّ ا، ألا بُعداً لكّلِّ القاتلينا.تجل َّّ  ر
 

ِّ وَلاَ  ٌ عَْن وَلَدِّه ِّد َ َيجْزِّي وَال ً لا كُْم وَاْخشَوْا يَوْما َب َّ قُوا ر اُس ات َّ هَا الن َّ }يَا َأي ُّ
نْيَا  َيَاةُ الد ُّ كُمُ اْلح ن َّ ٌّ فَلاَ تَغُر َّ ِّ َحق  ِّ َشيْئاً ِإن َّ وَعْدَ الله ِّدِّه مَوْلُودٌ هُوَ جَاٍز عَْن وَال

 َ ِّ الْغَرُورُ{وَلاَ ي ه ِّالل َّ كُْم ب ن َّ  غُر َّ
يم: سورة لقمان/ الآية )  (33القرآن ال كر

 
ز:380)  (: التجو َّ

ً أو أْن يكون باطلاً،  ز هو احتماٌل قابٌل لأْن يكون صوابا َّّ التجو
َّّذي يحّدِّد نتيجة ما ستكون عليه  اطعة هو ال والدليُل القائم بالبراهين الّسَّ

ز، على عكس َّّ ة التجو َّّ َّّذي هو إثبات الحّقِّ بما لا يقبل  احتمالي اليقين، ال
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ً للمعطيات  ة وفقا َّّ ي ُ يبنون قواعدهم الفكر الشّكَّ مطلقاً، والعقلاء
ة َّّ ة( 59اليقيني َّّ ي ز َّّ ة )التجو َّّ  .60لا الظنّي

 
 (: تحديدك:381)

تحديدك الإجابة عن سؤال: أّي الطرفين على حق؟! هو قرارٌ 
 يجب أْن تتخذه أنت لا سواك.

 
 حل َّ )أ(:(: ت382)

تحّلَّ بالشجاعة، والحّب، والتسامح، والتكيّف مع الظروف، وَضْع 
ِّن أهّمِّ عناصر النجاح. يمان م  نصب عينيك على الدوام: أّنَّ الإ

 
 
 

                                                           
اه ووضعه ضمن  59 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ ة: هو مصطلح جديد، أّوَّ َّّ المعطيات اليقيني

َّّذي بين ِّّف هذا المعجم ال َّّة هو مؤل ي  يديك )الأديب رافع آدم الهاشمي(. المنظومة الفكر
اه  60 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ ة(: هو مصطلح جديد، أّوَّ َّّ ي ة )التجوّز َّّ المعطيات الظنّي

َّّذي بين يديك )الأديب رافع آدم  ِّّف هذا المعجم ال ة هو مؤل َّّ ي ووضعه ضمن المنظومة الفكر
 الهاشمي(.
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 (: تحل َّ )ب(:383)
ة البحث للوصول إلى الحّقِّ المطلقِّ  َّّ ة الإرادة، ومصداقي َّّ تحّلَّ بقو

، ولأجل الحّقِّ لا لسواه.  وليس النسبيِّّ
 

 (: تحيا:384)
ِّ الأرواُح ترفُل بالتُق ى، يزكو على الأشذاءِّ نرجسُهُ الندي.  تحيا به

 
ةُ:385)  (: التحي َّ

ُ لا تقتصر على الأشخاص حسب دون غيرهم؛ إذ أنها  ة َّّ التحي
 تشمل كّلَّ شيءٍ على الإطلاق.

 
ة:386)  (: تحي َّ

ة والاشت َّّ رة بعطر المحب ة مني إليك تحمُل باقةَ وردٍ معّطَّ َّّ ة تحي َّّ ياق، تحي
ة مني إليكِّ  َّّ ة والوفاء، تحي َّّ رة بعطرِّ المحب َ وردٍ معّطَّ مني إليَك تحمُل باقة
ة من قلبي اللهوف إلى  َّّ ة والثناء، تحي َّّ رة بعطر المحب َ وردٍ معّطَّ تحمُل باقة

 قلبك العطوف.
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 (: تداعيات )أ(:387)
يين حسب؛ بَْل  ة( لَْم تَطَل السور َّّ ي تداعيات )الأزمة السور

 َ يا(، وعلى وجه الخصوص: طال ت جميع الأشخاص المقيمين في )سور
يحة الأكبر من بين شرائح الأشخاص  ِّّون؛ كونهم الشر اللاجئون العراقي

يا(.  المقيمين في )سور
 
 (: تداعيات )ب(:388)

يين  ة( لَْم تقتصر على المواطنين السور َّّ ي تداعيات )الأزمة السور
ِّْل طا يا( حسب؛ ب لت بعَض المواطنين الموجودين داخل )سور

؛ طلباً للأمان. َّّذين فرّوا إلى دول الجوار يين ال  السور
 
 (: التداعيات الخطيرة:389)

ِّمَ  ة برمّتها، عَل َّّ التداعيات الخطيرة تنخر بكيان المنظومة الاجتماعي
بذلك صاحبها أْم لَْم يعلَم! فالأثر باٍق ببقاء ذلك المؤثــِّّر، وما لَْم يتمّ 

بالتالي لَْن إزالة ذلك المؤث ــِّّر، لَْن يمكن الحد من تلك التداعيات، و
َّّتي لا بّد  ة ال َّّ يقاف النخر الحاصل في كيان المنظومة الاجتماعي يمكن إ
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ً هي الأخرى على الشخص نفسه، مثلما  ً سلبيا وأْن تترك تداعياتها أثرا
ين.  تتركه على الآخَر

 
 (: تداعيات سياسات:390)

ِّوى الع َّّتي أوجدَْتها تداعيات سياسات الق ظمى في دول العالَم )ال
ْت لتطال مبادئ وقيم  ة(، امتّدَّ َّّ ي سياسات حكومات الدول الاستعمار
ً منها )من تلك الحكومات  )الإنسان( السَوّي العاقل أينما كان؛ بغية
ة( لإسقاط )الإنسان(، بغّضِّ النظر عن عِّرق أو انتماء أو  َّّ ي الاستعمار

َّّتي طالتها هي: عقيدة ذلك )الإنسان(، ومن أه ّمِّ المبادئ والقيم ال
رف(! َّّ  )الش

 
ر:391)  (: تدب َّ

ر ما أتاكَ فذي خطوٌب، إذا أتت الوليدَ فقَد أشابا. َّّ  تدب
 
 (: تذبذب الشعور:392)

تذبذب الشعور تجاه الطرف الآخَر يؤدِّّي إلى عدم الإحساس 
 به جملةً وتفصيلاً، ناهيك عن عدم الثقة به بشكٍل مطلق.
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ر:(: ت393)  ذك َّ
ر: إنك إنسان حرّ، خلقك الله تعالى حرّاً، وأكرمك، وأعطاك  َّّ تذك
اك أْن تعطي جوهرتك هذه لأحٍد  َّّ ي جوهرةً غالية نادرة اسمها العقل، فإ
ِّّدة )سندس حسين عليّ( نائب رئيس )مركز  غيرك مطلقاً، ولله درّ السي

َّّتي تقول: "لا القانون ولا الدِّّين يحم بداع العالمّي( ال لين"الإ ، 61ي المغّفَّ
ر! َّّ  فتدب

 
 (: تراهُم:394)

! ُلّيَّّ على الثيابِّ  تراهُم إْن رأيَت فهُم عرايا، وإْن لَبسوا الح
 
 (: تركُت:395)

 تركُت بصماتي تثأرُ لي من بعدي.
 
 (: تسهيل:396)

َ حدود  يا( عبر ر بهم إلى )سور َّّ ة دخول المقاتلين المغر تسهيل مهمَّّ
زقة للاستعمار في حكوماتها، يساهمُ دوٍل لا تخلو من مسؤولين مرت

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 61
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ً في إضعاف المقاومين لأولئك المرتزقة في الدول ذات العلاقة،  ا َّّ عملي
بالتالي: فإّنَّ الاستعمار يضمُن استقرار )إسرائيل(، في الوقت ذاته  و
َّّذي يضمُن فيه بقاءها في منأًى عن النزاع المباشر مَع مَْن جعلهم  ال

 مسؤولون فيها أعداءً لها.
 
 (: التشابه:397)

التشابه هو التقارب بين الشيئين لا تماثلهما؛ لأّنَّ التماثل عبارةٌ 
عن التطابق بين الشيئين، والمتشابهان غير متطابقين، فلا يكونا 
متماثلين، وكّل متماثلين متشابهان، وليس كّلَّ متشابهين متماثلان، 

ف على أّنَّ التماثل يعني اتصاف الشيء بجمي صف فلاحِّظ! أضِّ َّّ ع ما يت
بشكٍل كامل لجميع أجزاء ذلك  ً و ا َّّ باطني ً و ا َّّ ي به الشيء المماثل له ظاهر
اف الشيء ببعض ما  الشيء دون استثناء، بينما التشابه يعني اتّصَّ
ِّّءٍ لبعض  بشكٍل متجز ً و ا َّّ ً لا باطني ا َّّ ي يتصف به الشيء المشابه له ظاهر

ر! َّّ  أجزاء ذلك الشيء لا لسائر أجزائه، فتدب
 
 (: تَشَتْت:398)

 تَشَتْت البلادُ ومَْن عليها، يميناً بعضُها بعٌض يسارا!
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 (: تشتيت:399)
ة لدى الدول المستضيفة وإنهاك  َّّ ِّوى الأمني تشتيت انتباه الق
َ أمََن بلادهم؛ من  ً منها لأّيِّ طارئ يمكنه أْن يهّدِّد طاقاتها؛ تحّسبا

ة مرتزقة للاستعمار الغاشم َّّ يبي ى  خلال دخول عناصر تخر تحَت مسمَّّ
ة عبر محاور أخرى بعيدةً  َّّ ا يؤدِّّي إلى فتح ثغرات أمني َّّ ِّم )طلب اللجوء(، م
ة مرتزقة للاستعمار الغاشم  َّّ يبي عن )العراق(؛ تُمّكِّن دخول عناصر تخر
إلى )الدولة المضيفة(؛ مهمتها العبث بأمن واستقرار البلاد؛ هو أحد 

َّّتي ابتدعها تداعيات الفوضى الناتجة عن فكرة )اجتثاث ال بعث(، ال
ة. َّّ يكي  مسؤولون في الحكومة الأمر

 
رْ:400)  (: تصب َّ

ينَك قَْد تغاب ى. َّّدْ إْن قر رْ إْن تعامى البعُض يوماً، تجل َّّ  تصب
 
 (: تعاليم:401)

ة أفراد  َّّ تعاليم الإسلام هي الوحيدة القادرة على إسعاد كاف
بقائهم في الشعب، واستجلاب الرخاء لهم، وهي الوحيدة القادرة ع لى إ

لام، في كّلِّ زمان ومكان.  مجتمٍع ينعم فيه الجميع بالحّبِّ والخ ير والّسَّ
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 (: التعايش:402)
لمّي بين جميع البشر، بغّضِّ النظر عن العرق أو  التعايش السِّ
ة يجب  ٌ مُلحَّّ ة، ضرورة ة الحّقَّ َّّ يماني ة الإ َّّ الانتماء أو العقيدة، وفق الأخو

يعاً؛ لردع التصد ة تحقيقها سر َّّ عات الحاصلة في المنظومة الاجتماعي
 برمّتها.

 
ْم:403)  (: تعل َّ

ِّغوارُ درس اً، لتأخذَ بالحروفِّ بها اعتبارا. ها الم ْم أّيُّ َّّ  تعل
 
 (: تعم د:404)

بقاء أفراد القطيع ضمن المرحلة الأولى من  د الرعاة في إ تَعَمُّّ
ل الكامن وراء بقاء أولئك  الأفراد مراحل التعلّم، كان السبب الأوَّّ

ضمن ذلك القطيع؛ وكانوا هم أنفسهم السبب الثاني في ذلك، وما 
ر البعض من حكوماتهم، أو انتفاض البعض الآخَر ضّدَّ رجالاتها،  تَذَمُّّ
سوى شكل من أشكال وسوسة أولئك الرعاة، إْذ أّنَّ مجرّد التذمّر على 
ه، هو في حّدِّ ذاته شكل من أشكال  الطرف الآخَر، والانتفاض ضّدَّ
َّّتي لا يعيها مَْن ظّلَّ قابعاً في مرحلة العجز اللاشعورّي، إْذ أّنَّ  الرذيلة ال
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ً في عالَم  ً ناجحا الواجب على مَْن أراد إتقان فّنَّ الشطارة ليكون شخصا
ً قبل كّلِّ شيءٍ على أفكاره المزروعة في عقله  لا ر أوَّّ التجارة: أّنَّ يتذمَّّ

ِّبل راعي القطيع، وأْن ينتفض  على تلك الأفكار بانتهاج الباطن من ق
ى الوصول إلى مرحلة التوظيف، وهذا  َّّ ً حت ً فشيئا مراحل التعلّم شيئا
الانتهاج يتطلّب تحديد الهدف، بغية الوصول إلى الغاية، والعمل على 
تحقيق الهدف يتطلّب الاهتمام به جملةً وتفصيلاً، والاهتمام به يتطلّب 

 الابتعاد عن كّلِّ ما يُبعدك عنه.
 
 (: التعميم )أ(:405)

َّّذي حصل من الجّل تجاه الكّل، هو ما أرسى جذور  التعميم ال
العداء بين الطرفين؛ إذ أّنَّ كلاً من الأشخاص ذات العلاقة، لَْم يضعوا 
ُ على الجميع عدم انتهاج منهج  ِّّم َّّذي ُيحت نصب أعينهم مبدأ )العدالة( ال

ين وع َ الآخَر بالتالي: يوجُِّب احترام يرة )التعميم(؛ و دم أخذ الغير بجر
 غيره.
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 (: التعميم )ب(:406)
ً سائغة  َّّذي ستوقع نفسك فيه، كفيٌل بأْن يجعلك لقمة التعميم ال
المذاق يلتهمها المخادعون الحاذقون بسهولة، فيجعلونك من حيث لا تعلَم 
يادة التصدعات الحاصلة، مما  أداةً فاعلة بأيديهم تعمل بشكٍل سلبيٍّ في ز

 ً ة برمّتها. يسهم لاحقا َّّ  في انهيار المنظومة الاجتماعي
 
(407 ُ  ل:(: تغلغ

مم المتحدة( في جميع مفاصل حياة  مة هيئة )الأُّ تغلغُل منّظَّ
َّّذي يسمح لمسؤولين في  ة الواحدة؛ هذا التغلغُل ال َّّ الأسرة الإنساني
طاتهم  ة استغلاله لصالح تنفيذ مخّطَّ َّّ ي حكومات دول استعمار

ة بكّلِّ يس َّّ ي ً في ظّلِّ انعدام الرديف المكافئ الاستعمار ة رٍ وسهولةٍ؛ خاّصَّ
ً دون  ِّوى الفاعلة في جميع دول العالم قاطبة َّّذي يعمل على موازنة الق ال

يجاد الرديف  .62استثناء، هو ما يوجب إ
 

ِّينَ{ ن هُْم ُسبُلَنَا وَِإن َّ اللهَ لَمََع الْمُْحسِّ ِّينَا لَنَهْدِّيَن َّ  }وَال َّذِّيَن جَاهَدُوا ف
يم: سورة العنكبوت/ الآية )القرآن   (69ال كر

                                                           
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب ) للاطلاع 62 رافع على المز

 (.آدم الهاشمي
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(408:  (: تغي رتِّ
بوعُ وساكنوها، ولَْم أرَ منهمُ عَملاً صحيح ا!  تغيّرتِّ الر

 
ر برهةً:409)  (: تفك َّ

ر برهةً والغيمُ ُيجلى، لتكتشَف الحقائَق والشهابا. َّّ  تفك
 
ر بعمق:410)  (: تفك َّ

ر بعمقٍ  َّّ  في كّلِّ سؤال. شديدٍ تفك
 
 (: تفكيرنا:411)

ة، ومهما كانت غاية حياتنا كامنة ت َّّ فكيرنا وسلوكنا يتسمان بالنمطي
َّّذي يقودنا طوال  ِّّم ال في عقلنا الباطن، فقد تبقى هي المرشد والمعل
يد، ومعرفة ما يهمّك  ً للوصول إلى تحقيق ما نر يق ونحُن نتجه قُدُما الطر

َّّذي هو واحد من أو لئك أهم بكثير من معرفة ما يهّم راعي القطيع، ال
عي صفة الاّتجار، وما هو بتاجرٍ حقيقّيٍ قط! قدر ما هو مسٌخ كبير  مّدَّ
َّّتي اعتادت على  اصي العَرَق والدّماء ال من بين المسوخ ال كبيرة مّصَّ

رِّ بهم من الآدميين البسطاء! َّّ  العيش على عَرَقِّ ودماء المغر
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 (: تقدير النعمة:412)
ِّمِّ بها، وعدم  اً مهيناً تقدير النعمة من تقدير المنع الأخذ بها يعتبر ردَّّ

َّّذي يترتب على  اً، مثل الأثر ال َّّ ً سلبي ِّمها، يترتب عليه أثرا ً على منع جائرا
يز.  تارك الأخذ بأحكامِّ الله تعالى في محكمِّ كتابه العز

 
 (: تقديم:413)

تقديم العبد على المعبود اعتراف صريح بعدم احترام المعبود الخالق 
َّّذي يح ترم ف  يه العبد المخلوق.بالقدر ال

 
 (: التل كؤُ:414)

 ُ في استحصال  عن تباُطؤٍ في تنفيذِّ الواجبات، يُسفر التل كؤ
يٍف في استردادِّ الحقوق، وهذا يوجُِّب عليك:   المستحّقات وتسو

لاً: عدم تقديم ما حّقه التأخير و/ أو تأخير ما حّقه التقديم..   أوَّّ
 َ ِّ وثانياً: العمل وفَق مبدأ )المنفعة المتباد ة َّّ لَة( من خلالِّ منهجي

)الاستثمار(، لا الانخراط في شبكاتِّ )الاستغلال( وفَق مبدأ 
 )التوصيف(.. 
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ة والوضوح في طرحِّ الأهداف والغايات  َّّ ة والشفافي َّّ وثالثاً: الدق
ة الوصول إليها، دونَ كشف الأسرار لمن لا يستحّقها أو مَْن لا  َّّ وكيفي

ِّزَ بين الشموع و ّ ُمي ِّكِّ الظلام.يستطيع أْن ي  الدموع في حال
 
ضتْ 415)  :(: تمخ َّ

ضتْ  َّّ ة(  تمخ َّّ ي ى ب  )الثورة السور َّّتي تسمَّّ ة( وال َّّ ي )الأزمة السور
يين حسب،  َّّتي لَْم تقع مسؤوليّتها على السور بالعديد من التداعيات، ال
سواء كانوا من الموالين للنظام السورّي الحاكم، أْم كانوا من المعارِّضين 

 َّّ ن ينتهجون بسلوكيّاتهم مبدأ )النأي له، أو حت َّّ ِّم ى كانوا من المستقلّين م
فس(، إنما هي في واقع الحال، تقع على عاتق كّل مَْن شارَك فيها،  َّّ بالن
يين، أْم كان من غيرهم، وسواء كانت مشاركته  سواء كانَ من السور
ى مَْن  َّّ تلك لصالح الموالين للنظام، أْم كانت لصالح المعارضين، أو حت
فس(؛ إذ قد  َّّ شارَك لصالح مَْن انتهجوا بسلوكيّاتهم مبدأ )النأي بالن
ين لا ثالث  ساهمَ كّلُّ واحدٍ منهم بشكٍل فاعٍل في إحداث أحد أمر
يجابيّ، بغّضِّ النظر عن  ل: تداعيات ذات أثر إ لهما مطلقاً، هما: الأوَّّ
َ من هذه التداعيات دون سواه.. الثاني:  َّّذي استفاد الطرف ال
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َ من تداعي ر َّّذي تضرَّّ ات ذات أثر سلبيّ، بغّضِّ النظر عن الطرف ال
 هذه التداعيات دون سواه.

 
 (: تواَضْع:416)

ِّلماً، وُكْن خيرَ المعينِّ لكُّلِّ غ ادِّ.  تواَضْع للذي يُعطيَك ع
 
 ر الأنقاض:ِ ِّ (: تؤث417)

ة ً على الّصحَّّ ة سلبا َّّ ي ات الانتحار َّّ  تؤثــِّّر الأنقاض الناجمة عن العملي
ة لدى صانعي القرار في إسرائيل؛ إذ أنها تكشف لهم حقيقةَ  َّّ فسي َّّ الن
ة على  َّّ َضعْفهم من جهةٍ، وفي الوقتِّ ذاته قدرة العناصر الفلسطيني
ً على  ا ينعكس ذلك سلبا َّّ ِّم ٍ ثانية، م ة من جهة َّّ اختراقِّ الحواجز الأمني

بي بين المواطن الإسرائيليّ من جانٍب، و بين وشائجِّ العلاقة بينهم و نهم و
با من جانٍب آخَر. ة وأورو َّّ يكي  صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمر

 
ِّالْبَاطِّلِّ وَتَْكتُمُوا اْلحَق َّ وََأنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ ِّسُوا اْلحَق َّ ب َلْب  }وَلاَ ت

يم: سورة البقرة/ الآية )  (42القرآن ال كر
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 ر الرحلات:ِ ِّ (: تؤث418)
ة َّّ ة  تؤثــِّّر الرحلات السياحي َْ ّْ ة على الّصّح َّّ إلى الدول الأجنبي

ة َّّ ة أفراد  63السياسي ً لدى عامَّّ ة ياتها عامَّّ ة مستو َّّ ة بكاف ً والّصحَّّ ة خاّصَّ
ة سلباً؛ حيث أّنَّ هذه الرحلات تستنزف  َّّ بي الشعب في الدول العر
وقَت وجهد صانعي القرار من جهةٍ، وفي الوقت ذاته تستنزف المال 

ٍ أخر ينة الدولة من جهة ا يؤدِّّي إلى إظهارِّ صانعي القرار من خز َّّ ِّم ى، م
ة بمظهر الشخص غير المسؤول عن الأمانة الملقاة على  َّّ بي في الدول العر
عاتقه في الحفاظ على موارد الشعب تجاه الشعب ذاته من جهةٍ، وتجاه 
ِّ جميع  وصي بإلغاء ٍ أخرى، لذا: فإنني أُّ صانعي القرار أنفسهم من جهة

ة الم َّّ قامة لصانعي القرار واقتصار هذه الرحلات على الرحلات السياحي
بيّ حصراً( ذات التكلفة  ة )داخل بلدان الوطن العر َّّ الرحلات الداخلي
ّ توفيرها من خلال هذا  َّّتي سيتم يل الأموال ال ة البسيطة، وتحو َّّ المادي
اعات الدولة المختلفة الأخرى؛ للعمل على تحسين  الإجراء إلى قّطَّ

بيّ  ة.ظروف المواطن العر َّّ ة والاجتماعي َّّ  الخدمي
 

                                                           
اه ووضعه ضمن  63 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ ة: هو مصطلح جديد، أوَّّ َّّ ة السياسي الّصحَّّ

َّّذي بين يديك )الأديب  ِّّف هذا المعجم ال َّّة هو مؤل ي  .الهاشمي( رافع آدمالمنظومة الفكر
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ة:ِ ِّ (: تؤث419)  ر القو َّ
يكيّ على الدول  ً في إملاء القرار الأمر ا َّّ يجابي ة إ َّّ ي ة العسكر َّّ تؤثــِّّر القو
ةً  َّّ ين: أّنَّ صانعي القرار يمتل كونَ قو الأخرى؛ إذ أنها توحي للآخَر

ً يمكنها تدمير الدول الأخرى في حال لَْم يوافق صانع ً مهولة ة َّّ ي و عسكر
ِّ عليهم صانعو القرار في الولايات المتحدة  القرار فيها على ما يمليه

ة. َّّ يكي  الأمر
 

 ر المناورات:ِ ِّ (: تؤث420)
ة لدى صانعي  َّّ فسي َّّ ة الن ً على الّصحَّّ ا َّّ يجابي ة إ َّّ ي ِّّر المناورات العسكر تؤث 
َّّتي  ة ال َّّ ة الفعلي َّّ ً بالقو ؛ حيث أنها تعطي صانعي القرار إحساسا القرار

ين قراراتهم بكّلِّ يمتل  ِّن إلزامِّ الآخَر ا يمّكنهم م َّّ ِّم كونها على أرضِّ الواقع، م
 يسرٍ وسهولةٍ.

 
 ر حرارة الجو :ِ ِّ (: تؤث421)

تؤثــِّّر حرارة الجوّ في حال ارتفاعها سلباً على رشاقة صانعي القرار، 
ً على رشاقتهم في حال اعتدالها،  يجابا وهي في الوقت ذاته تؤثــِّّر إ
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ّ السياسيّ  والحرارة َّّتي أعنيها؛ هي: حرارة الجو َّّتي 64ال ا الرشاقة ال ، أمَّّ
ة َّّ ر!65أرمي إليها؛ فهي: الرشاقة السياسي َّّ  ، فتدب

 
 ر طبيعة:ِ ِّ (: تؤث422)

يجاباً  ً أو إ تؤثــِّّر طبيعة المسكن الرئاسّي على صانعي القرار سلبا
 حسب نوع المسكن الرئاسّي ذات العلاقة.

 
 اهدة:ر مشِ ِّ (: تؤث423)

ة القرار لدى صانعيه في  َّّ ة على قو َّّ ي تؤثــِّّر مشاهدة تمثال الحر
ِّ على تحقيقِّ  ِّ المطلقة ً بالقدرة ا َّّ ً وهمي إسرائيل سلباً؛ إذ أنها تعطيهم شعورا
بالتالي:  ِّ على حّدٍ سواء، و الأهداف، دونَ اعتباٍر لواقع الأندادِّ والأعداء

 َّّ ٍ مستقبلي ية ةً اتخاذهم قرارات لا تستند إلى رؤ ةٍ بعيدة الآفاق، خاّصَّ
ِّوار. ِّ لعلاقة إسرائيل بدول الج ة َّّ ِّ السياسي ية ق بالرؤ َّّ  فيما يتعل

 

                                                           
اه ووضعه ضمن  64 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ ّ السياسّي: هو مصطلح جديد، أوَّّ حرارة الجو

َّّذي بين يديك )الأديب  ِّّف هذا المعجم ال َّّة هو مؤل ي  الهاشمي(. رافع آدمالمنظومة الفكر
اه ووضعه ضمن  65 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ ة: هو مصطلح جديد، أوَّّ َّّ الرشاقة السياسي

َّّذي بين يديك )الأديب ا ِّّف هذا المعجم ال َّّة هو مؤل ي  الهاشمي(. رافع آدملمنظومة الفكر
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 ر ولائم:ِ ِّ (: تؤث424)
ة َّّ ة السياسي  66تؤثــِّّر ولائم المناسبات للضيوف الأجانب على الّصحَّّ

ة أفراد الشعب في  ً لدى عامَّّ ة ياتها عامَّّ ة مستو َّّ ة بكاف ً والّصحَّّ ة خاّصَّ
َّّتي تستنزفها الولائم المقامة في الدول ا ة ال َّّ ة سلباً؛ نظراً للتكلفة المادي َّّ بي لعر

ا يؤدِّّي  َّّ ِّم ينة الدولة، م المناسبات لأجلِّ الضيوف الأجانب من خز
بة في  ة النفقات المطلو َّّ )بداهةً( إلى تل كؤ في قدرة الدولة على سّدِّ كاف

اعاتها، وفي الوقت ذاته: فإّنَّ هذه الولائ ِّرُ صانعي القرار مختلف قّطَّ م تُظه
ة بمظهر الشخص غير المسؤول عن الأمانة الملقاة على  َّّ بي في الدول العر
عاتقه في الحفاظ على موارد الشعب تجاه الشعب ذاته من جهةٍ، وتجاه 
وصي بإلغاءِّ  ٍ أخرى، لذا: فإنني أُّ الضيوف الأجانب أنفسهم من جهة

ر ضيافتهم على الدعوات جميع الولائم المقامة للضيوفِّ الأجانب واقتصا
َّّتي سيتمّ  يل الأموال ال ة البسيطة، وتحو َّّ المتواضعة ذات التكلفة المادي
اعات الدولة المختلفة الأخرى؛  توفيرها من خلال هذا الإجراء إلى قّطَّ

ة. َّّ ة والاجتماعي َّّ بيّ الخدمي  للعمل على تحسين ظروف المواطن العر
 

                                                           
اه ووضعه ضمن  66 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ ة: هو مصطلح جديد، أوَّّ َّّ ة السياسي الّصحَّّ

َّّذي بين يديك )الأديب  ِّّف هذا المعجم ال َّّة هو مؤل ي  الهاشمي(. رافع آدمالمنظومة الفكر
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 (: توجد أزمةٌ:425)
 َّّ ٌ حقيقي ِّ قرون توجد أزمة ٌ شملت العالَم برمّته منذ أكثر من عشرة ة

اعة. ى الّسَّ َّّ  وحت
 
ه:426)  (: توج َّ

ه بقلٍب صادٍق إلى الله تعالى واْدعوه أْن يوفّقك بالوصول إلى  توجَّّ
ما أنا على نهجِّ مَْن }قَاَل يَا قَوْمِّ  َّّ تحقيق أهدافك؛ وقُْل للمستهزئين بك: إن

 ِّّ يدُ َأْن َأرََأيْتُمْ ِإْن ُكنُْت عَلَى بَي رِّ ِّنْهُ رِّْزقاً َحسَناً وَمَا أُّ ِّّي وَرَزَقَنِّي م َب ِّْن ر نَةٍ م
َ الِإْصلاََح مَا اْستَطَعُْت وَمَا  ُ ِإلا يد رِّ ُ ِإْن أُّ ِّفَكُْم ِإلَى مَا َأْنهَاكُْم عَنْه خَال أُّ

ِّيُب{ ن ِّ أُّ لُْت وَِإلَيْه ِّ تَوَكَّّ ِّ عَلَيْه ه َّّ ِّالل ِّيقِّي ِإلاَ ب  .67تَوْف
 
 (: توسدَْت:427)

توسدَْت فمك الضحكاُت يا مسكين؟! والأرض من تحتك تبكي 
 دماً، بمرارة!!

 
 

                                                           
يم: سورة هود/ الآية )القر 67  (.88آن ال كر
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 ِّ ِّْن دُونِّ الله ُ ِإن َّ ال َّذِّيَن تَْدعُونَ م ِّعُوا لَه اُس ضُرَِّب مَثٌَل فَاْستَم هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

 ً بَاُب َشيْئا ُ وَِإْن يَْسلُْبهُمُ الذ ُّ ً وَلَوِّ اْجتَمَعُوا لَه ِّذُوهُ  لَْن َيخْلُقُوا ذُبَابا َ يَْستَنْق لا
ُِّب وَالْمَْطلُوُب{ ال ِّنْهُ َضعَُف الط َّ  م

يم: سورة الحج/ الآية )  (73القرآن ال كر
 
 (: توفير:428)

توفير فرص عمل متكافئة لجميع أفراد المجتمع الإنسانيّ، بغّضِّ 
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، وسواء كان ذلك الفرد ذكراً أْم  النظر عن الع

ى و َّّ ة كفيلة أنثى، حت َّّ ة متقّدِّمة، خطوة عملي َّّ ي إْن تجاوز مرحلة عمر
ة برمّتها دون استثناء. َّّ ة الإنساني َّّ  بإنهاض المنظومة الاجتماعي

 
ل:429)  (: توك َّ

ل على رّبِّ العباد؛ تنَْل بمسعاكَ المراد.  توكَّّ
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 (: تيقن )أ(:430)
ِّ قبل إصدار حكمك عليه، وواصل بحثك بشكٍل  تيّقن من الشيء

ى تصل إلى جوهر ذلك الشيء؛ لأّنَّ الحقيقة ليس لها  علميٍّ  َّّ دقيق حت
ا وجه واحدٌ حسب، وحقيقة ذلك الشيء هي جوهره، فعليك  إلَّّ
ً لك بأمور قد تسبب لك  ً مهما كان المظهر موحيا بالجوهر أبدا
ل الأمر، فإّنَّ التيّقن من الشيء قبل إصدار  الاختلاط في المفاهيم أوَّّ

 كفيٌل بأْن يوصلك إلى الحُْكم عليه بشكٍل دقيق. الحُْكم عليه، سبيلٌ 
 

ِّيٌب{ ِّرُونَ هَذَا شَْيءٌ عَج ِّْنهُْم فَقَاَل الْكَاف ِّبُوا َأْن جَاءهُْم مُنْذِّرٌ م  }بَْل عَج
يم: سورة ق/ الآية )  (2القرآن ال كر

 
 (: تيقن )ب(:431)

ً وعبثاً، بَْل جئَت  تيّقن من أنك لَْم تأتِّ إلى هذه الحياة صدفة
دة، لذا فليس هناك مَْن يماثلك إليه ٍ محّدَّ ا وفق قَدٍَر محتوٍم؛ لأجل غاية

في ال كون بتاتاً، أنت أنت، ولَْن يكون غيرك أنت، كما لَْن تكون أنت 
 سواك.
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 حرف الثاء
 )ث(

 
 (: ثابر )أ(:432)

ً لمَْن رضَع الخساسة ِّْن  68ثابر على الأهدافِّ كي ُيجلى العمى، تبّا م
 .69خنــا

 
 )ب(: (: ثابر433)

ِّق ما تظّن أنك لا تستطيع تحقيقه.  ثابر على أْن تحّق
 

كُْم  َ َيجْرِّمَن َّ ِّْسطِّ وَلا ِّالْق ِّ شُهَدَاء ب ِّينَ لله ام هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا ُكونُوا قَو َّ }يَا َأي ُّ
َ ِإن َّ ال قُوا الله ْقوَى وَات َّ ِّلت َّ َ َأقْرَُب ل َ تَعْدِّلُوا اعْدِّلُوا هُو لهَ َشنَآنُ قَوٍْم عَلَى َألا

ِّمَا تَعْمَلُونَ{ ِّيرٌ ب  َخب
يم: سورة المائدة/ الآية )  (8القرآن ال كر

                                                           
الخساسة: كلمة جامعة لكّلِّ معاني الدناءة والتفاهة والرذالة والحقارة.. انظر: لسان العرب:  68
 .169/ 1(.. و: المصباح المنير: 74.. و: مختار الصحاح: ص )64/ 6

/ 4 .. و: العين:244/ 14الخنا: الفحش، ومن الكلام: أفحشه.. انظر: لسان العرب:  69
يب الحديث: 310  .86/ 2.. و: النهاية في غر
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 (: الثراء:434)
الثراء حّق  مشروع لجميع البشر، بغّضِّ النظر عن العرق أو الانتماء 
أو العقيدة، على أْن يكون هذا الثراء قد نتج من خلال طرق ووسائل 

يع إلهّيٍ وارد ف يّة مشروعة، لا تتعارض مع أّيِّ تشر ي الشرائع السماو
َّّتي شرّعها الله تعالى لعباده أجمعين.  ال

 
 (: ثروة:435)

جل: خُلُقه.. وثروة المرأة: عفافها. َّّ  ثروة الر
 
 (: ثلاث وثلاث:436)

ً سعيدة:  جل، عاش حياة َّّ ثلاث وثلاث، إذا اجتمعن عند الر
ة والعافية، بيٌت صغير،  حَّّ يم، مع موفور الّصَّ ٌ سليم، وجسدٌ قو نظر

ةٍ صافية.و َّّ  طفُل نضير، مع زوجةٍ ذات ني
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 حرف الجيم
 )ج(

 
 (: جارَ الزمانُ:437)

َ الزمانِّ جميَع مَن كانوا  ً واحت ذى، حذو َ الزمانُ عليَّّ ُظلما جار
 مع ي!

 
 (: الجاهل:438)

 الجاهل لا يأخذ برأيه عاقل.
 
 (: جعل:439)

جعل مقاليد الأمور بيد مسؤولين في حكومات بلدان إعادة 
يجعلهم  يد من معاناة اللاجئين قاطبةً )دون استثناء(، بْل و التوطين، يز
ً منهم أنهم يسيرون على ُخطى  ا َّّ ؛ ظن ٍّ يُفنونَ أعمارهم في تهالٍك مستمر
ين  يجعلهم قادر ُ لهم حياتهم القادمة إلى أحسن ما يُرام، و ِّر ّ أمٍل سيُغي

ة على تحقيق مطالبهم العادلة في حصولهم على حقوقهم الطبيع َّّ ي
ة الواحدة،  َّّ ة؛ أسوة بغيرهم من أبناء الأسرة الإنساني َّّ ة( كاف َّّ )الإنساني
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ُ خلَف سراٍب بقَيعةٍ  ول كن! جُّل مَْن يسير منهم، لا يعلَم بأنه يسير
يحسبه الظمآنُ ماءً! ومَْن قُّدِّرَ له أْن يحصل على موافقة مسؤولين في بلد 

ً ع ٍ من إعادة التوطين ذات العلاقة، بقبوله لاجئا نة َّّ ة معي لى أراضيها لمّدَّ
ٌ من  ً من مواطنيها، فهذا الآخَر أمامه جملة ى يصبح مواطنا َّّ الزمن، حت
َّّتي قَْد لَْن يتأتى له تحقيق مطالبه العادلة في  التحديات الصعبة، وال
يلةٍ من  ا بعدَ عقودٍ طو ة( إلَّّ َّّ ة )الإنساني َّّ الحصول على حقوقه الطبيعي

 الزمن!
 
 (: جعلنا:440)

ِّلماً وانتعاشا.ج اَس ع َّّ اَس في عِّّزٍ وزه وٍ، أتينا الن َّّ  علنا الن
 

 (: جميع )وليس أغلب(:441)
َ على أنهم كقطيع أغناٍم  جميع )وليس أغلب( مَْن ساقوا البشر
ة، قد ساقوهم نحو حتفهم حيث مهاوي  َّّ ذليٍل لا حول له ولا قو

َّّتي حصلْت في التاريخ  ولا زالت الردى، وجميع الحروب والمذابح ال
ة الجرم الواقع راجٌع  َّّ تحدث؛ تشير بشكٍل واضح لا يقبل الاّتهام بأّنَّ مغب
ة  َّّ إلى الاثنين معاً: الراعي، والقطيع، ولعّلَّ الجانب الأكبر من مغب
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ى وإْن  َّّ ه حت َّّ ا يقع على الراعي؛ لأن َّّ ِّم الجرم يقع على القطيع نفسه أكثر م
ب على الراعي أْن يقود القطيع لا أْن يسوقه، كان لزاماً على  كان يتوّجَّ

القطيع قبَل كّل شيءٍ أْن يعلَم )لا أْن يعرف حسب( أّنَّ كّلَّ فردٍ من 
ٌ وليس شيئاً  بين أفراده هو راٍع آخَر كالراعي للقطيع برمّته، وأنه بشر
ِّّداً: هل  ر كّلَّ ما يفعله الراعي؛ ليعرف جي َّّ غير ذلك! وأّنَّ عليه أْن يتدب

َ به من البشر؟! أْم أنه سائٌق يسوق أّنَّ الراعي قائدٌ ي قود مَْن أقتاد
الأغنام نحو حتٍف جائرٍ لا رجعة فيه؟! فإذا كان بيتك على وشك 
ً وأنت حرّ   ً دونَ أْن تفعل شيئا ار ساكنا َّّ َ تقف أمام الن ِّم الاحتراق، ل

 باتخاذ القرار؟!
 
 (: جميع الأجزاء:442)

 .جميع الأجزاء تشكِّّل بمجموعها ال كون برمّته
 
 (: جميع الأشياء:443)

اً، على  َّّ ً عكسي جميع الأشياء في ال كون، تترابط فيما بينها ترابطا
 شكلين: ظاهرّي، وجوهرّي.
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 (: جميع الأنبياء:444)
.ِّ ة َّّ بعدَ النبو ان و َّّ لامُ صادقونَ قبَل وإب  جميع الأنبياء عليهم الّسَّ

 
 (: جميع الشرائك:445)

َّّتي وضعها سائقو  ين من جميع الشرائك ال رت بال كثير القطيع غّرَّ
ة الصواب، وزرعْت في عقولهم: أّنَّ إتّقان  تهم عن جادَّّ َّّ البشر وأظل
َّّتي يتطلّبها الشخص ليكون تاجراً  أشكال الرذيلة هو نوع من الشطارة ال
َّّذي  بهم: أّنَّ التاجر الناجح هو ذلك الشخص ال ناجحاً! وغرزْت في قلو

له هو لا غير، وأّنَّ من ضمن الكّلِّ يمتلك )لا أْن يملك( كّلَّ شيءٍ لأج
ى وطنه! فيحّق له بذلك أْن  َّّ يك حياته وأبنائه وجيرانه، بَْل وحت شر
يسحق كّلَّ  ينتهك عفاف تلك، و يفعل بهم ما يحلو له، يسرق هذا، و
يّته  مَْن تحته بقدمه دونَ أْن يبالي بهم أو يطرف لهم طرفة عين! وحر

بحه الو فير، وهي مكسبه الحقيقّي! )الموهومة( هذه )فوضاه( هي ر
هكذا زرع سائقو القطيع في عقول أفراد قطيعهم! وهكذا غرزوا في 
قلوب أولئك الأفراد! فجعلوا أولئك البشر من دون أْن يشعروا بذلك، 
لون شيئاً  َّّ ممن انساَق وراءَهم وعيناه تنظران إلى قفاه، جعلوهم يتحو

 َ ً من آدميتها، ب ً إلى خراٍف لا تعي شيئا لوا بالتدريج شيئاً فشيئا َّّ ْل وتحو
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ى أّنَّ الوحوش  َّّ ً ملؤها الوحوش! بَْل حت ً إلى وحوٍش تقطن غابة فشيئا
رَت في أمرها وجدتَها تحّن إلى أفراد صنفها، وتعاضد بعضها  َّّ إذا تدب
ا أّنَّ أفراد  البعض في أغلب الأحيان إْن كانت من الجنس ذاته، إلَّّ

لْت إلى أشكاٍل أخ َّّ رى ما أنزل الله بها من سلطان! هذه القطعان تحو
جعلوهم يتحوّلون إلى مسوٍخ مُسَِّخْت إلى أقبح صورةٍ من صور 
الامتساخ والاتساخ، فضاعْت بذلك آدميتهم، وضاعوا هم أنفسهم 
؛ خدمةً  ً يُساُق إلى المذابح لا غير باتوا قطيعا بضياع آدميتهم تلك! و

لتحقيق مصالحهم لتحقيق مصالح الراعي ومَْن وراءه حسب، لا سعياً 
ا  ا يُندى له الجبين: أنهم لَْم يشعروا بامتساخهم واتساخهم إلَّّ َّّ ِّم هم! وم
ادهم  َّّ لحظة احتضان المقصلة لهم في غَياهب المذبح وهم بانتظار جل

!  لحظة تنفيذ حُْكم الإعدام بهم لا محالة
 
 (: جميع الفلسطينيين:446)

يا( على و جه الخصوص، جميع الفلسطينيين الموجودين في )سور
ً وتفصيلاً  ومَْن هُم على شاكلتهم في الدول الأخرى، انتفْت عنهم جملة

مم المتحدة لعام  ة الأُّ َّّ َّّتي تنّصُّ عليها )اتفاقي م 1951جميع الأسباب ال
بروتوكول عام  م الخاّصيَن بوضع اللاجئين(، ولَْم تعد تنطبق 1967و
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يجاد الحلّ  الجذرّي لهم  عليهم صفة )لاجئين(؛ بَْل أصبحوا مُنذُ إ
ة: )مواطنون(. َّّ  )الحّل الدائم( بحصولهم على حقوقهم الطبيعي

 
 (: جميع شعوب العالم:447)

ِّرق أو  جميع شعوب العالَم )دون استثناء(، بغّضِّ النظر عن الع
ة، إنما هي في واقع الحال تسعى  َّّ ى الجنسي َّّ الانتماء أو العقيدة أو حت

َّّذي أشارَ  جاهدة للعيش على سطح الأرض وفق مبدأ )التعارف( ال
؛ إذ  يز ِّنٍ في محكم كتابه العز ّ َمين )اللهُ( عّزَّ وجّلَّ بوضوٍح بَي إليه رّبُّ العال
باً  نْثَى وََجعَلْنَاكُْم ُشعُو ِّْن ذَكَرٍ وَأُّ ا خَلَْقنَاكُْم م َّّ اُس ِإن َّّ هَا الن قاَل تعالى: }يَا َأّيُّ

ِّتَعَارَفُوا{ َِّل ل ِّ ا70وَقَبَائ َ الله ِّْطرَة اَس عَلَْيهَا{، وهي }ف َّّ َ الن َّّتِّي فَطَر ، وليَس 71ل
ِّّر البعض أّنَّ أحدُهم عدوّ  للآخَر.  كما يصو

 
 

                                                           
ل الآية ) 70 يم: سورة الحجرات/ أوَّّ ِّْن 13القرآن ال كر ا خَلَْقنَاكُْم م َّّ اُس ِإن َّّ هَا الن (، وتمامها: }يَا َأّيُّ

 َ ِّ َأتْق ِّتَعَارَفُوا ِإّنَّ َأكْرَمَكُْم عِّنْدَ الله َِّل ل باً وَقَبَائ نْثَى وََجعَلْنَاكُْم ُشعُو ِّيرٌ{.ذَكَرٍ وَأُّ ِّيمٌ َخب  اكُْم ِإّنَّ اللهَ عَل
يم: سورة الروم/ جزء من الآية ) 71 ِّيفاً 30القرآن ال كر ِّلدِّّينِّ َحن ِّْم وَْجهََك ل (، وتمامها: }فََأق

 َ ّنَّ َأْكثَر ُ وَل َكِّ ِّّم َِّك الدِّّيُن الْقَي ِّ ذَل خَلْقِّ الله َ تَبْدِّيَل لِّ اَس عَلَْيهَا لا َّّ َ الن َّّتِّي فَطَر ِّ ال َ الله ِّْطرَة اسِّ لاَ ف َّّ الن
 يَعْلَمُونَ{.
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 (: جميع ما فعله:448)
ِّّاٍت  ة من عملي َّّ يكي جميع ما فعله مسؤولون في الحكومة الأمر
ٍ داخل )العراق( عبر )الاحتلال(؛ كانت لها تداعياتها  ة َّّ إجرامي

تْ  َّّتي أدَّّ ة  الخطيرة مستقبلاً، وال َّّ ي لاحقاً إلى حدوث الأزمة السور
حة المعارِّضة  َّّ ح بين عناصر المجموعات المسل َّّ نجمَ عنها النزاع المسل
بيّ السورّي( التابع للنظام  السورّي الحاكم، وعناصر )الجيش العر
َّّتي  ة ال َّّ والموالين له، من خلال إحداث العديد من الثغرات الأمني

نْت مرتزقة ال يا( بكّلِّ يسر مّكَّ استعمار من الدخول إلى )سور
ه لها  َّّ َّّتي لَْم يتنب ة( ال َّّ ً ثغرة )السياحة الجنسي ة وسهولة، وخاّصَّ

ه لها مسؤولون في  مسؤولون في َّّ ة، بَْل لَْم يتنب َّّ ي الحكومة السور
مم المتحدة( مة الأُّ ة فّك )حَّل(  )منّظَّ َّّ ذاتها، وقد كانت عملي

بدع ة )اجتثاث البعث(، هي أخطر الجيش العراقيّ السابق، و
ة بعد  َّّ يكي َ بهما مسؤولون في الحكومة الأمر عمليتين إجراميتين قام
اً منهم أنهم بذلك سوف يستطيعون  َّّ يمة )احتلال العراق(؛ ظن جر
تدمير )لا إضعاف فقط( العراق بشكٍل كامٍل من خلال ما 
اقة(، وما هي في واقع الحال )من  َّّ يُسمّونه ب  )الفوضى الخل

ة )خلق مزدوج الطرفين(، و َّّ ة( سوى عملي َّّ جهة نظرهم الواقعي
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ل، هو: ضرب الاستقرار في جميع دول )مثلث الممانعة(  طرفه الأوَّّ
و)مثلث المقاوَمة(، وطرفه الثاني، هو: حصولهم على المنافع المكتسَبة 
ة )الفوضى( السائدة في  َّّ اء كسر أضلع هاذين المثلثين، فكانت عملي جرَّّ

ة من قبل الاستعمار الغاشم ل كسر قاعدة  )العراق(، َّّ هي محاولة عملي
ث الممانعة(. َّّ  )مثل

 
 (: جميٌل:449)

 جميٌل أْن نكتنز المال، ل كّنَّ الأجمل: أْن نكون أغنياء بأنفسنا.
 
 (: الجنس )أ(:450)

ة في  َّّ ي الجنس: اتحاد رجل بامرأة، وتعانق روحيهما معاً لتحلّقا سو
ماء، فيغرفا م َّّ يحطان بعدَ ذلك أعالي الّسَّ ِّ قدرَ ما يشاءان، ثُم ة عاً من اللذَّّ

 في جسدٍ واحد.
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 (: الجنس )ب(:451)
ة  َّّ ة وخارجي َّّ ة، داخلي َّّ ي الجنس: الدافع الأساس للتفاعلات البشر
ً وأنثى( في جميع مراحل  ً كانت أْم سلباً(، لكلا الجنسين )ذكرا يجابا )إ

 الحياة.
 
 (: جوهر:452)

ان جوهر ما أراده الا َّّ ب يا( إ ُ البغيض أْن يحدث في )سور ستعمار
أزمتها المؤلمة: أّنَّ القتاَل يحصُل بين أبناء الوطن الواحد ذاته، بغّضِّ 
َ أْم أبى( إنما  ُِّل )شاء ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، فمَْن يُقات النظر عن الع
َ و/ أو قذيفة الهاون و/ أو  ُِّل كُّل  منهم أخاه؛ حيث أّنَّ الرصاصة يقات

ُِّّق بين هذا وذاك من أبناء الوطن الواحد، أ ّي سلاٍح آخَر، لا يُفر
ة من خلال أبنائها  َّّ ي ة السور َّّ بالتالي: فإّنَّ الاستعمار يضمُن تفتيت القو و
ة الواحدة، دون  َّّ بمساعدة أخوتهم من أبناء الأسرة الإنساني أنفسهم، و

َب الخسائر البش َّّ حة؛ ليتجن َّّ ة )أهّم تدخٍّل من عناصر قوّاته المسل َّّ ي ر
َّّتي سيتعرّض لها، في حال تدخّله العسكرّي  الموارد على الإطلاق( ال

يا(، على غِّرار ما فعله سابقاً في )العراق(.  المباشر في )سور
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ِّي  ِّيلِّ، َألَْم َيجْعَْل َكيْدَهُْم ف َِّأْصحَابِّ الْف َك ب َب ُّ َ َكيَْف فَعََل ر }َألَْم تَر

ِّمْ  ِّيٍل، وََأْرَسَل عَلَْيه ج ِّيٍل، فَجَعَلَهُْم  تَْضل ِّْن سِّ ِّجَارَةٍ م ح ِّْم بِّ ِّيه ِّيَل، تَرْم ً َأبَاب َطيْرا
 َكعَْصٍف مَْأُكوٍل{

يم: سورة الفيل بتمامها  القرآن ال كر
 

 حرف الحاء
 )ح(

 
 (: الحاجة:453)

الحاجة إلى الإحساس بالغاية تندرج تحت احتياجات تحقيق 
َّّا نناضل على  مستوى البقاء فلَْن الذات )احتياجات النقاء(، وإْن كن

َّّتي تفوق حّدَّ  يبقى لدينا فائٌض من الطاقة للتفكير في هذه الأشياء ال
َّّا  احتياجات البقاء، ومع ذلك، فإّنَّ البقاء يحتفي بغايتنا، فنحُن إْن كن
قد أقدمنا على البدء بالتفكير في كّلِّ ما حولنا بعينٍ باصرة نافذة لها 

قة عن القدرة على التغلغل في أعماق الأم َّّ ا يمّدنا بمعلوماٍت موث َّّ ِّم ور، م
َّّذي يجري قد ظهر  ً كان ذلك ال كّلِّ ما يجري هنا أو هناك، سواء
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ً يجري  بشكّلٍ بارز على خشبة المسرح أمام الجمهور، أْم ظّلَّ خافيا
َّّا قد أقدمنا على البدء  ِّ ال كواليس؟! إْن كن بصمٍت مطبق من وراء

ا كان ما حدث لنا في بالتفكير فهذا في حّدِّ ذاته يوحي بأ نه مهمَّّ
الماضي، فإننا الآن نسعى للتركيز على احتياجات تحقيق الذات 
)احتياجات النقاء(، وهذا بحّدِّ ذاته كفيٌل بأْن يضع أقدامنا على بداية 
َّّذي يوصلنا آخَر المطاف نحو تحقيق جميع ما  المشوار ذو الألف ميل ال

ك أْن تصل متأّخِّراً خيرٌ لك نصبو إليه، عاجلاً كان ذلك أْم آجلاً، ف َّّ إن
ى وإْن وجدَت  َّّ من أْن لا تصل أبداً، وأْن تستيقظ من غفلتك حت
ٌ لك من أْن تظّلَّ  نفسَك قد خسرَت كّلَّ شيء كما تظّن، فهو خير
ً له  ِّن غير المعقول لذي العقول أْن يجدوا شخصا ً طوال عمرك! فم غافلا

يظّلَّ طوال حياته  أدنى درجة من درجات التفكير، وهو يرضى بأنْ 
ً لغيره لا لنفسه هو؟! إْذ من المحال أْن يرضى ذوي العقول بأْن  تابعا
ً تتبع راعيها نحو المذبح دون أْن تعلَم شيئاً  ك الله( أغناما َّّ يكونوا )أجل

ِّنان؟!  عن ذلك، وهي تظّن بنفسها أّنها حمَاماٌت تطيرُ نحو الج
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ِّسانََك:454)  (: حاذِّْر ل
ِّسانَكَ  ِّ  حاذِّْر ل ة َّّ ني نيا الدَّّ ُ عْن الهوى، وأرحَْل عْن الدُّّ ِّسه وأحتَب

َ كُّلَّ جمرٍ ما  َ عَْن ظنوٍن يقتفي، فيها فؤادُك ِّْد فؤادَك والــرؤى.. وأبع
كوى.. وأسكُْن بوادٍ للغرامِّ مَليكُ هُ، رّبُّ الخلائقِّ كي تذوَق من 

 الج وى.
 
نيا:455)  (: حاذِّر من الد ُّ

 ِّ ة َّّ نيا الدني َّّ إن حاذِّر من الدُّّ ه ا، تسعى إليَك بكُّلِّ غدٍر كالرُقـَـْط..  
ِّط ْط. ِّشهُ الق ب ُّّ إذا ُتخر  وأفعْل بكّلِّ النائباتِّ كما الأَس ْد، لا لَْن يُهَز

 
 (: حاشا الله:456)

ً في حكمه،  نما قوله الفصل في كّلِّ إحاشا الله أْن يكون متناقضا
 زمان ومكان.

 
ِّظ:457)  (: حاف

ِّظ على الممتلكات العا ِّظ فيها على حاف َّّتي تحاف ة بالدرجة ذاتها ال مَّّ
ِّظ كذلك على ممتلكات  ً حاف بالدرجة ذاتها أيضا ة، و ممتلكاتك الخاّصَّ
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ين، سواء كانوا يتوافقونَ معك في الرأي، أْم كانوا على النقيض  الآخَر
ة  َّّ ى جنسي َّّ منه تماماً، بغّضِّ النظر عن عِّرق أو انتماء أو عقيدة، أو حت

َ ذلك صاحب الممتلكات؛  ً )شئَت أْم أبيَت، وشاء كونك وهم جميعا
ة الواحدة. َّّ  غيرك أْم أباه( أبناء الأسرة الإنساني

 
 (: حاول:458)

ا  ُ إلَّّ اريخ َّّ ى الوسائل، فأبى الت َّّ يٍق بشت حاول المحتلّون تدمير تاريخٍ عر
َِّن انتصاره، وعندما أصرَّّ المحتلّونَ على إعادة المحاولة، أبوا أْن  أْن يُعل

يمة.يعلن  وا الهز
 
(459: ٌّ  (: ُحب 

 ُحّب  بلا غيرة: سماءٌ بلا غيوم.
 
(460:  (: الحب ُّ

ى الأبد، فلا  َّّ ً حت جل والمرأة: اتحاد روحيهما معا َّّ الحّبُّ بين الر
َل جسد أحدهما عن جسد الآخَر. ى وإْن فُصِّ َّّ  تنفصلان، حت
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 (: الحب ُّ حاجة:461)
د كلمةٍ تُقَاُل هنا و َّّ  هناكَ.الحّبُّ حاجة وليس مجر

 
 (: حبُل ال كذب:462)

اً. ابون أنه قد طال، فهوَ قصيرٌ جّدَّ  حبُل ال كذب وإْن ظّنَّ ال كذَّّ
 
يد:463) ِّق ما تر ى تحق   (: حت َّ

ُ ما لا ينْفعُك بتحقيق  ب عليك ترك يد، يتوّجَّ ِّق ما تر ى تحّق َّّ حت
ً إلى الإعراض عن اللهو واللغو بجميع  الهدف، وهذا يدعوك ضرورة

َّّذي أ ّبين أشكاله، ال ى من أقرب المقر َّّ هم حت َّّ عتاد عليه البعض ولعل
تك  َّّ إليك، مع عدم مبالاتك إليهم فيما يقولونه لك وهم يستهزئون بجدي
ة  َّّ يعة الإلهي ر على الدوام أّنَّ الالتزام بتعاليم الشر َّّ بالعمل الدؤوب؛ وتذك
يوصلك لا محالة لتحقيق الهدف آخِّر المطاف، شاء ذلك المستهزئون بك 

 بوا.أْم أ
 

ى وإْن كان:464)  (: حت َّ
ى وإْن كان الأمر صعباً فهو ليَس بمستحيٍل. َّّ  حت



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  320الصفحة 

 (: حديث رسول الله:465)
م الناطق بأمر الله  َّّ َّّى الله عليه وآله وسل حديث رسول الله صل
ا ما أنزله الله عّزَّ وجّلَّ على  ا الإسلام بعينه، وما هو إلَّّ تعالى، ما هو إلَّّ

قبل، وهو ما مكتوب في التوراة والإنجيل جميع أنبيائه ورسله من 
 الأصليين.

 
 (: حرب الخليج:466)

ة  َّّ حرب الخليج الثالثة )احتلال العراق(؛ كانت الخطوة العملي
ى  ِّ في دول ما يسمَّّ الأكبر لتمكين الاستعمار البغيض من بسطِّ مخالبه

بيّ(. بيع العر  جزافاً ب  )الر
 
 (: حرَص:467)

سبر غور الحقائق، وانصاعوا  حرَص ضعاف العقول على عدم
َّّتي ما أنزل الله تعالى بها من  وراء كّلَّ ناعق، وأخذوا يروِّّجون البدع ال

 سلطان.
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ةُ الرأي:468) ي َّ  (: حر
ةُ الرأي وتنوّعُ الطرح مكفوٌل للجميع. َّّ ي  حر

 
ة:469) ي َّ  (: الحر

ة المطلقة أمُّّ الفوضى. َّّ ي  الحر
 

 ُ اُس قَْد جَاءكُم هَا الن َّ مَا يَهْتَدِّي  }يَا َأي ُّ ِّكُْم فَمَنِّ اهْتَدَى فَِإن َّ َب  ِّْن ر اْلحَق ُّ م
ِّيٍل{ ِّوَك ل ُّ عَلَْيهَا وَمَا َأنَا عَلَيْكُْم ب مَا يَضِّ ِّ وَمَْن َضل َّ فَِإن َّ ه ِّنَْفسِّ  ل

يم: سورة يونس/ الآية )  (108القرآن ال كر
 
افة أشكالها:470) ي ة بك َّ  (: الحر

ة أشكالها مكفولة لجمي َّّ يّة بكاف ِّرق الحر ع البشر، بغّضِّ النظر عن الع
يّة عبارة عن:   أو الانتماء أو العقيدة، سواء كانت هذه الحر

ة التجمّع، على أْن يكون هذا التجمّع يهدف لتحقيق 1) َّّ ي (: حر
غرض أو مجموعة أغراض، تصب جميعها نحو غاية واحدة، هي 

 الحصول على رضا الله تعالى.
ة التعبير عن الآراء بك2) َّّ ي ة الطرق والوسائل المشروعة.(: حر َّّ  اف
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ة المعتقد، على أْن لا يأخذ هذا المعتقد شكل سلوك أو 3) َّّ ي (: حر
يٍع إلهّيٍ وارد في الشرائع  مجموعة سلوكيّات تتعارض مع أّيِّ تشر

َّّتي شرّعها الله تعالى لعباده أجمعين. ة ال َّّ ي  السماو
ين المجموعات، على أْن تكون هذه4) ة تشكيل وتكو َّّ ي  (: حر

المجموعات تسعى لتحقيق غرض أو مجموعة أغراض، تصب جميعها نحو 
 غاية واحدة، هي الحصول على رضا الله تعالى.

َّّتي يؤمن بها 5) ة والعبادات ال َّّ ة ممارسة الطقوس الدِّّيني َّّ ي (: حر
ة والعبادات مع  َّّ الأشخاص، على أْن لا تتعارض هذه الطقوس الدِّّيني

يٍع إلهّيٍ وارد في ا َّّتي شرّعها الله تعالى لعباده أّيِّ تشر ة ال َّّ ي لشرائع السماو
 أجمعين.

 
حِّيمُ{ ْحمَُن الر َّ  }وَِإلَهُكُْم ِإلَهٌ وَاحِّدٌ لاَ ِإلَهَ ِإلاَ هُوَ الر َّ

يم: سورة البقرة/ الآية )  (163القرآن ال كر
 
ِّون:471) بي   (: الحز

ِّون( ّ بي ؛ إذ أّنَّ )الحز ُ آخَر ِّّون( شيء ِّون شيءٌ، و)البعثي ّ بي هُْم  الحز
موا على الانتساب إلى الحزب، في حين أّنَّ  رغِّ مَْن انتسبوا أو أُّ
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ُ حزب البعث من خلال سلوكيّاتهم  ِّّون( هُم مَْن ظهرْت أفكار )البعثي
ى وإْن لَْم يكونوا منتسِّبون إليه. َّّ  حت

 
اً:472)  (: حق َّ

هم لَْم يعلموا  ى ما أرتديه، ل كنَّّ َّّ دوني حت ِّّي جرَّّ ً إنهم عنوة عن ا حّقَّ
ِّّ إن ة، أْن أجعَل في كّلِّ جبٍل صخرّيٍ   َّّ ي لا زلُت قادراً بأظافري الحديدي

 أنفاقاً؛ تمرّ عبرها أنوار خالدة كّل حين.
 
 (: الحقائق:473)

الحقائق موجودة قبل أْن نكتشفها، ولو لَْم نكتشفها لكانت 
ً أمور كثيرة لَْم  ً ونحُن لا نعرفها، وفي الطبيعة أيضا موجودة أيضا

ى الآن.نكتشفها ح َّّ  ت
 
 (: حقيقة البقاء:474)

ة. َّّ  حقيقة البقاء بعد الموت قد ثبتت بالطرق العلمي
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 (: حكم الله:475)
ُ وهو  ر َّّ حُْكم الله ثابٌت في جميع الأزمان؛ لأّنَّ الدِّّين واحدٌ لا يتغي

يات لا ماهيّاتها. ما الاختلاف في أسماء المسمَّّ َّّ  الإسلام، إن
 
 (: الحل َّ الأمثل:476)

ِّق جميَع ما تصبو إليه، هو أْن تكون قادراً الح ّلَّ الأمثل ل كي تحّق
على أْن تكون أنت المالك له، لا غيرك، وحصولك على هذه القدرة 
يد أْن تحّققه على  ب منك أْن تمتلك الثمن المطلوب لقيمة ما تر َّّ يتطل
ب منك أْن تعي  َّّ أرض الواقع لا في عالَم الخيال! وامتلاكك الثمن يتطل

ِّّد ب منك أْن تكون جي َّّ ً قواعد التجارة، ووعيك لقواعد التجارة يتطل ا
َّّتي تنشدها المكاسب  ة ال َّّ على دراية كافية بفّنِّ ومهارة الشطارة الحقيقي
ُ عليها، سواء كانت تلك  ٍ تُقدم ة َّّ ي ٍ تجار ة َّّ ة المرتقبة بعد كّلِّ عملي َّّ الحقيقي

ة عبارة عن شراء تمرٍ تبتغيه، أو َّّ ي ة التجار َّّ ة يوم  العملي َّّ ى دخولك الجن َّّ حت
الحساب! وهذا يتطلّب منك أْن تكون على قدٍر عاٍل من الإحساس 

 بالغاية.
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 (: الحل  الناجع:477)
َّّذي يمكن من  الحّل الناجع لجميع مشاكلنا، والسبيل الوحيد ال
بالتالي  خلاله القضاء على جميع أشكال التلوّثات الحاصلة في المجتمع، و

ة من الانهيار، يكمن في مقارنة كّل المحافظة على الم َّّ نظومة الاجتماعي
شيء بمقياٍس دقيق ناصع البياض، وهذا المقياس الدقيق ناصع البياض 
يم، والموّضحة بشكٍل  هو تعاليم الدِّّين الحنيف الموجودة في القرآن ال كر

م. َّّ َّّى الله عليه وآله وسل ِّّدنا رسول الله صل  تفصيليٍّ في أحاديث سي
 
 لحمد لله:(: ا478)

ً قدر فضله وآلائه، وكرمه ونعمائه، ذا الجود  الحمد لله حمدا
َّّذي خلقنا من العدَم، ورّكبنا من لحٍم ودم،  وال كرم، والطول والنعم، ال
ا بالله  ة إلَّّ َّّ ِّظام، ولا حول ولا قو ً نفتخر بمآثر أجدادنا الع وجعلنا بشرا

 العليّ العظيم.
 

 (: حياتنا:479)
ال لا تشّكِّل سوى أجزاء من الثانية، بَْل أقّل حياتنا في واقع الح

من ذلك بكثير، والعاقل البصير يرى من غير المعقول أْن يقضي هذه 
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الأجزاء من الثواني في لهو وعبث، عليه أْن يعي الحقائق بشكٍل واضح، 
ِّّم نفسه لخالقه طواعية؛ لأّنَّ الله سبحانه سيحاسبه بعد هذه  وأْن يسل

ً من الثواني المعدودة حس ً مطيعا ً بميزاٍن دقيق، فإْن كان فردا ً عادلا ابا
ً في طاعته للسلطة الحاكمة المطلقة )الله تعالى(،  أفراد الشعب، خالصا
ة ثانياً،  َّّ أثابه الله عّزَّ وجّلَّ برحمته الواسعة على ذلك بدخول الجن

لاً، وإْن كان فرداً عاصياً عاقبه بعدلٍ  َّّذي هو الفوز العظيم أوَّّ  ورضوانه ال
لاً. ار ثانياً، وغضب منه وسخط عليه أوَّّ َّّ  منه على ذلك بدخول الن

 
 (: حيثما:480)

 حيثما توجد الطاقات، توجد الفوائد.
 
(481:  (: حين حل َّ

حين حّلَّ حّب الله في قلبي والفضل إليه، أصبحُت وقد أحببُت 
 كّلَّ شيء في الوجود لأجله.
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 (: حين ظننُت:482)
ً على الجميع، حين ظننُت إنني ذلك ال ِّّدا جُرم الصغير، كنُت سي

ِّيَّّ قد انطوى العالَم الأكبرُ، أصبحُت  بالأمس بعدما وجدُت أّنَّ ف و
ً لهم، أتشرّف أْن أطهّر أفكارهم بيدّيَّ عند نبٍع من دموٍع  اليوم خادما

 تذيب الجليد.
 
 (: حين يعتمد:483)

ً فشي ً ولَْن حين يعتمد الأفراد على الجماعة يتآكُل الأفراد شيئا ئا
ه عمٌل لأفرادٍ لا لجماعة، على العكس من  َّّ ا وأن يُرى من عمل الجماعة إلَّّ
اعتماد الجماعة على الأفراد، فإّنَّ الأفراد سيُصبحون جماعة لا تحّدها 

 أّي جماعة.
 

 حرف الخاء
 )خ(

 
 (: خذ الآداَب:484)

َّّ نيٍل لل كمالِّ.  خذ الآداَب دوماً وأرتجيها، وعلمٍ ثُم
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 الحكمة:(: خذ 485)
خذ الحكمة مما أتاك، وابعد عنك هواك؛ فإّنَّ النجاة في تعلّم 

 الحقائق، لا في معرفتها حسب.
 
 (: الخطأ:486)

اس من اعتقادهم أّنَّ الأرض  َّّ َّّذي سار عليه جّلَّ الن الخطأ ال
تدور حول الشمس، وأنها ليست ثابتة، بَْل هي مركز ال كون 

ى المكتشف، أو قُْل على أقّلِّ تقدير: مر  ة درب التبّانة، أدَّّ َّّ كز مجرّتنا مجر
ة الطوائف،  َّّ إلى كّلِّ هذا التمزّق الحاصل بين أصحاب الكتاب من كاف

ى صابئة مندائيين. َّّ  سواء كانوا مسلمين، أْم يهود، أْم نصارى، أْم حت
 
 (: خطورة:487)

ة  َّّ ي خطورة تداعيات تدخّل مسؤولين في حكومات دول استعمار
ة ً يجب  في القضايا الخاّصَّ ة أصبحْت أمرا َّّ ة الداخلي َّّ بي بشؤون الدول العر

عدم السكوت عليه؛ إْذ أّنَّ السماح بذلك يعني: السماح بالتدخّل في 
ة الشؤون الأخرى على الإطلاق لجميع دول العالَم دون استثناء،  َّّ كاف
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ة  َّّ ي ً )بداهةً( أمام فرض الهيمنة الاستعمار وهو ما يفتح الباب واسعا
ر!على شعوب العا َّّ  لَم أجمع دون رادٍع لها يردعها عن ذلك، فتدب

 
 (: الخوف:488)

 الخوف مقياس الشجاعة.
 
ِّلم:489)  (: خيرُ الع

ِّلم بحقائق الأمور. ِّلم هو: الع  خيرُ الع
 
 (: خير جليٍس:490)

 َّّ خير جليٍس لك في كّلِّ زماٍن ومكان هو: الكتاب، فاقرأ، ثُم
َّّ اقرأ، اقرأ قدر ما تستطيع، على أْن تكون قراءتك هذه قراءة  اقرأ، ثُم

بعقٍل  ِّّرع العَُجول، اقرأ بعينٍ ثاقبةٍ، و ِّر الحصيف، لا قراءة المتس ّ المتدب
ن تكون،  َّّ ِّم ناقدٍ، واسَع دائماً للوصول إلى جوهرِّ الحقيقة، أينما كانت، وم
واحصل على المعلومات من المصادر والمراجع الموثوق بها دائماً، 

ً المعلومات ال بع مؤلّف الكتاب فيها أو ناقلها وخصوصا َّّ َّّتي ات قة ال محّقَّ
ِّز لأّيِّ جهةٍ كانت، مع  ّ ً عن التحي يق التحقيق والتدقيق، بعيدا طر
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َّّ تحقيقها بشكل  قة قد تَم وضعك بعين الاعتبار أّنَّ ليس كّل معلومة محّقَّ
ة لا بدَّّ أْن يكون مؤلّف  صحيح؛ إْذ أّنَّ للتحقيق الصحيح قواعد خاّصَّ

يق بشكٍل سليم خاٍل من الكتاب في ها أو ناقلها إليك قد اتبع هذا الطر
د عبث لا فائدة  َّّ قة إلى مجر ِّّل المعلومة المحّقَّ َّّتي يمكنها أْن تحو العيوب ال
َّّتي  ِّلم لا المعرفة؛ واحصل على المعلومات ال ً عن الع منه، وابحث دائما

ينك المعلو اك أْن تكتفي في خز َّّ ِّلم، وإي د تتطابق مع حيثيات الع َّّ ماتيّ بمجر
ِّلم لا من  سس المعرفة ولا تتطابق مع حيثيات الع ة على أُّ َّّ معلومات مبني
َّّتي تصلك  ً من المعلومات ال ً شديدا يب ولا من بعيد، واحذر حذرا قر
ً ما يدّس إليك صاحب و/ أو أصحاب و/ أو  يق معسول؛ فكثيرا بطر

هذا  الجهة و/ أو الجهات ذات العلاقة الراعية و/ أو المسؤولة عن
ِّلْمٍ منك؛ تجعلك  ة تخ ترق عقلك الباطن دونَ ع َّّ يق، رسائل خفي الطر
ً تطيع أوامره وتحقق  ِّن قبل مَْن أرسلها إليك عبدا ة معلومة م بعد مّدَّ
ة المعلومة  بالتالي يجعلك بعد تلك المّدَّ به دون وعيٍّ منك بذلك، و مآر

ِّّده د وسيلة أو آلة صمّاء مهمتها تنفيذ أوامر سي َّّ ى وإْن لديه، مجر َّّ ا، حت
ت هذه الأوامر إلى تدمير آلاتها هذه )أنت( لاحقاً.  أدَّّ
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 (: خير سبيل:491)
خير سبيل يوقفك على الحقيقة المبتغاة هو أْن تكون أنت مع الحّقِّ 

.  نفسه، وليس من حٍق مطلق غير الله سبحانه عّزَّ وجّلَّ
 
 (: خيرٌ لنا:492)

 ين، لا بأعيننا.خيرٌ لنا.. أْن نرى الأشياء بأعين الآخَر 
 

ُ عِّنْدَ  ِّدُوه ِّْن خَيْرٍ َتج ِّمُوا لَأنْفُسِّكُْم م لاَةَ وَآتُوا الز َّكَاةَ وَمَا تُقَد  ِّيمُوا الص َّ }وََأق
يرٌ{ ِّمَا تَعْمَلُونَ بَصِّ ِّ ِإن َّ اللهَ ب  الله

يم: سورة البقرة/ الآية )  (110القرآن ال كر
 

 حرف الدال
 )د(

 
 (: دائماً:493)

ً هناك وسيلة إ دة، بإمكانك من دائما ْن لَْم تكن وسائل متعّدَّ
 خلالها أْن تكشَف كذب الكاذبين، وتتيّقن من صدق الصادقين.
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 (: دَْع )أ(:494)
َّّ دَْع ذِّكرَ كّل الجاحديَن فإن  هْم، أدمَوا فؤادَي بالأنينِّ توالي ا. 

 
 (: دَْع )ب(:495)

َ فإن َ مَْن جحدوا الفؤاد َّّ دَْع ذِّكر ي  َ ِّلوا على ز ٍف وفعٍل هــْم، ُجب
 مُبط لِّ.

 
 (: دَْع )ت(:496)

ة؛ فإقامتك عليها لَْن  دَْع عنك الفرح، وأنَت تجلس على هذه الدِّكَّّ
 تطول.

 
 (: دَْع )ث(:497)

ً ما تحاول؛ لأنك )غالباً  ؛ فعبثا دَْع عنك مقاومة القضاء والقَدَر
 ما( ستفشل.
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 (: دَْع )ج(:498)
َ ولا تَسَ لْ  َ بكُّلِّ حُزٍن دْع عنَك مَْن شغَل الفؤاد ْن أتاك َّّ ، عم

 وأرتحَ ْل.
 
 (: دَْع )ح(:499)

نيا اللعينة إن ِّ الدُّّ ّ دَْع هذه  ها، تأتي كما يأتيَك في الحربِّ القن ا. 
 
(500:ِّ  (: دُعاةُ الحق 

َّّ دُعاةُ الحّقِّ إن رتجين ا.  عافِّ إذا أُّ  ا في الفياف ي، وأنصارُ الضِّ
 
 (: دعني:501)

ُ بها  في كّلِّ مكان: بالحّبِّ يحيا دعني أهمس بإذنك وأجهر
 الإنسان.

 
 (: دَعوا: 502)

امَ تزكو بالعطاي ا، َكفاكُْم خَلَط أوراق التلاقي! َّّ  دَعوا الأي
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 (: الدفء )أ(:503)
ِّ قلبك العطوف.  الدفء الحقيقّي لَْن يكون سوى بدفء

 
 (: الدفء )ب(:504)

ة َّّ  الدفء: يعني بحقيقة الحال الركون إلى مَْن يُشعرك بأهمي
يكك في الحياة )الزوج أو  وجودك، سواء كان ذلك الشخص هو شر
ى إْن كان  َّّ الزوجة(، أْم كان زميلك في العمل أو المدرسة، أو حت
ً مختلفة، فشكٌل  ً آخَر! ومن هنا بدأْت تجارة الدفء تتخذ أشكالا شخصا
جَل إلى انتهاج  َّّ يدعون المرأةَ والر صار على هيئة دعاةٍ يُظهرون الفضيلة و

ة! وشكٌل صار على هيئة برامج منه َّّ ي ى الحر يعة مسمَّّ ج الفوضى تحت ذر
ً دونَ عائٍق أو عارٍض  ة تدعو كلا الجنسين للاختلاط معا َّّ يوني تلفز
َّّذي دَعْت إليه بعض الأفلام  بدعوى التحرّر! وهو الشيء نفسه ال
َِّضت على مرأًى ومسمٍع من الجميع، دونَ أْن ينبس  َّّتي عُر ة وال َّّ السينمائي

 شاهدوها ببنت شفة!م
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 (: الدفاع:505)
الدفاع واجب مقّدس، وطرقه ووسائله هي جميع الطرق 
َّّتي أباحها الله تعالى من طرق ووسائل الدفاع المشروعة في  والوسائل ال
ساً  يكون هذا الدفاع واجباً مقّدَّ يم(، و كتابه المقّدس المبين )القرآن ال كر

ض أحد أو بعض أو كّل من  َّّ ين التالية إلى الاعتداء حينما يتعر العناو
المباشر أو غير المباشر من قبل الضالين المظلّين الظالمين الأشرار، وهذه 

ين على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر:   العناو
 (: الدفاع عن الأسرة.1)
 (: الدفاع عن البيئة.2)
 (: الدفاع عن الزوج و/ أو الزوجة و/ أو الأولاد.3)
رف.(: الدفاع عن ا4) َّّ  لش
 (: الدفاع عن المظلوم.5)
ة.6)  (: الدفاع عن الممتلكات الخاّصَّ
ة.7)  (: الدفاع عن الممتلكات العامَّّ
فس.8) َّّ  (: الدفاع عن الن
 (: الدفاع لأجل استرداد الحقوق المغتَصبة.9)
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 (: الدليل:506)
الدليل الاستقرائيّ قائم على أساس المنهج الاستنباطّي، والمنهج 

قائم على أساس التوالد الموضوعيّ، والتوالد الموضوعيّ قائم  الاستنباطيّ 
ة  َّّ ي على أساس المنهج الاستقرائيّ، وهنا يرتبط المنهج الاستنباطّي بنظر

سس المعتمدة لدينا في الوصول إلى الحقائق.  الاحتمال، وهو من الأُّ
 

 ِّ ِّرَاٌط مُْستَق كُْم فَاْعبُدُوهُ هَذَا ص َب ُّ َب ِّي وَر  يمٌ{}ِإن َّ اللهَ ر
يم: سورة آل عمران/ الآية )  (51القرآن ال كر

 
 :(: دُْمتَ 507)

ِّّي كّلَّ الحّب بمعناه  دُْمَت، أينما كنَت أنت بكّلِّ خير، ولك من
د كلمة تُقال هنا  َّّ الأصيل، في زمٍن أصبح فيه الحّب حاجة وليس مجر

 وهناك.
 
 (: دنا:508)

َِّق قلبي بنارِّ  حر ِّْن فؤادي لهيُب الجوى، وأُّ  الحبيْب!دنا م
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نيا:509)  (: الد ُّ
ط ممثلوها خبَط عشواء. َّّ ة، لا يتخب َّّ نيا مسرحي  الدُّّ

 
 (: الد ِّين:510)

الدِّّين عند الله واحد ليس له ثاٍن؛ هو: الإسلام، وهو ما كان 
 عليه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

 
 (: ديني:511)

ِّ وأعلو أعلو.ديني ديٌن سهٌل يسمو، أ  علو فيه
 

 حرف الذال
 )ذ(

 
 (: ذُل َّْت:512)

َّّْت هيبة الإنسان؛ إذا ذُّلَّ صاحبه.  ذُل
 
 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  338الصفحة 

 (: ذهَب:513)
ْت في ُسباٍت لا  َ كما بدا، والشمُس غّطَّ ذهَب الشباُب ولَْن يعود

 تـُـرى!
 

 حرف الراء
 )ر(

 
 (: رأس المال:514)

ة الكام َّّ ي نة داخل كّل فردٍ رأس المال الحقيقّي هو الموارد البشر
ا السلطة فهي أْن تجعل عقلك هو الْمُسيطِّر عليك في كّلِّ شيء،  ا، أمَّّ َّّ من
ً عليه، لأّنَّ سيطرة عقلك على الأشياء تجعل  لا أْن تجعله مُسَيطَرا

ة بيدك أنت لا بيد غيرك. َّّ  السلطة الحقيقي
 
 (: رُب َّ حجارةٍ:515)

 !!رُّبَّ حجارةٍ صغيرةٍ أسقطْت هودَجَاً عن بعيرٍ 
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 (: رُب َّ كتماٍن:516)
اته عن إعلاٍن، وإعلاٍن لا ينبي عن  َّّ ُ في طي رُّبَّ كتماٍن يضمر

 شيءٍ سوى ال كتمان.
 

ِّيمٌ{ ٌّ حَل ِّي  ِّْن َصدَقَةٍ يَتْبَعُهَا َأذًى وَاللهُ غَن ِّرَةٌ خَيْرٌ م  }قَوٌْل مَعْرُوٌف وَمَغْف
يم: سورة البقرة/ الآية )  (263القرآن ال كر

 
َبيُع 517) :(: ر  العُرْبِّ

! نعيُق  َبيُع العُرْبِّ وَهمٌ ليَس يغفو، إذا ما ُكنَت تنعُق كالغرابِّ ر
بيٍع  .. أتبحُث عن ر ِّتابِّ الشجبِّ أضحَك كُّلَّ باٍك، وزادَ عليَك حِّقداً بالع
بيعَُك لَْن تراهُ بغيرِّ جِّّدٍ، وحَْزٍم  ؟! ر يعاً نحوَ قبرٍ من ترابِّ فيَك ولّى، سر

 ُ بيع .. ر َك ثورةٌ تمحو ظلاماً، كحصٍن عاليٍّ من غيرِّ كالحديدِّ مع اكتسابِّ
 .. ْ ساعديَك عن الخرابِّ ِّّر ِّْصنِّ فوراً، وشم .. فحّطْم فيَك باَب الح بابِّ

!  ودَاوِّ نكبَةً في القلبِّ ظلّْت، ترى مستقبلاً مثل السرابِّ
 
جُل أعقل:518)  (: الر َّ

جُل أعقل من المرأة، والمرأةُ أدهى منه. َّّ  الر
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 (: رجٌل )أ(:519)
 بلا امرأة: شعٌب بلا وطن. رجلٌ 

 
 (: رجٌل )ب(:520)

 رجٌل بلا حّب: شعٌب بلا تاريخ.
 
جُل كلمة:521)  (: الر َّ

ا لَْم يكن  جُل كلمة؛ إْن قاَل فعَل، وإْن وعدَ أوفى، وإلَّّ َّّ الر
 كذلك.

 
 (: رصاص الغدرِّ:522)

غارا. ِّقهُ الأعادي، ولَْم يُبقِّ الأكابرَ والصِّ  رصاص الغدرِّ يُطل
 
اص: (:523)  رصاصةُ القن َّ

ُ الناسِّفة، وقذيفةُ  ة َّّ خة، والعبو ُ المفّخَّ ارة َّّ اص، والسي َّّ ُ القن رصاصة
بينَ عدّوِّك  ِّزَ بينك و ّ الهاون، وجميع الأسلحة الأخرى، لا تستطيع أْن تمي
يمتها  ِّذَ جر أو صديقك؛ إذ أنها لَْن تقَف عندَ أطرافِّ أحدكم قبَل أْن تُنّف
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 َ تها: م َّّ َّّتي تغّذِّي بالقتلِّ لتسأَل ضحي لام؛ ال ْن تكون؟! فكُْن أنت حمامة الّسَّ
َّّذي  اك أْن تكوَن غراب الموت؛ ال َّّ لام، وإي َ بالحّبِّ والخ يرِّ والّسَّ الحياة

 يوقف عجلةَ الحياة بالشرِّّ والتدميرِّ والخراب.
 
(524:  (: الرضا الإلهي 

َّّتي يجب أْن تضعها نصب عينيك  الرضا الإلهّي هو غاية الغايات ال
 لدوام.على ا

 
 (: رضا المرء:525)

 رضا المرء بما لديه كنزٌ دفين، لا يفنى مهما طال به الدهر.
 
 (: رعاية المبدعين:526)

َّّتي يحتاجونها لصقل  رعاية المبدعين وتوفير جميع الإمكانيّات ال
بداعاتهم إلى واقٍع ملموٍس أو محسوٍس يخدم المجتمع  يل إ مواهبهم، وتحو

 البشرّي ككّل.
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 رغم كل  المعاناة )أ(: (:527)
ها  َّّ ٌ بها؛ لأن  ٌ بنفسي كثيراً، فخور رغم كّل المعاناة، فإنني فخور
ٌ بنفسي كثيراً؛  ى كّلَّ شيء، وأقسى شيء، فخور استطاعَْت أْن تتحّدَّ
ٌ بها  يد الوصول إليه، فخور قْت لي ما أر ْت وواَصلَْت وحّقَّ ها أصرَّّ َّّ لأن 

بداع  العالمّي( تمسُح دمعةً عن عين حين أرى نشاطات مركزنا )مركز الإ
يتيم، حين تمّد يدها لمساعدة مَْن يحتاج إليها بالفعل، حين تُرشِّدُ مَْن 
يد الوصول  ِّ الصحيحة، حين توصلك إلى ما تر يق إلى الوجهة أضاعَ الطر

 إليه.
 

}ِّ مَاء ِّي الس َّ ِّي الأْرضِّ وَلاَ ف ِّ شَْيءٌ ف  }ِإن َّ اللهَ لاَ َيخْفَى عَلَيْه
ي  (5م: سورة آل عمران/ الآية )القرآن ال كر

 
 (: رغم كل  المعاناة )ب(:528)

يرة،  رغم كّل المعاناة، ورغم جميع الآلام والظروف القاسية المر
اعة، ومَّرَّ بها جميع  ى الّسَّ َّّ اً، ولا زلُت أمّرُّ بها حت َّّ َّّتي مررُت بها شخصي ال
أخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات من أعضاء مجلس الإدارة، ولا 

ٍ من زا ً فخورون بكّلِّ لحظة ا إننا جميعا اعة، إلَّّ ى الّسَّ َّّ لوا يمرّون بها حت
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لحظات حياتنا، فخورون؛ لأننا استطعنا أْن نبني سفينة النجاة، مركزنا 
َّّة جميع المبدعين )مركز  َّّذي انطلَق من بين أقسى ظروف الحياة، مظل ال

لام، بداع العالمّي( لنشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ َّّذي  الإ مركزنا ال
ً فشيئاً، وكلّما زادَْت نشاطاتنا فيه،  ع وتتسع شيئا أخذَْت نشاطاته تتوّسَّ
َ الدافُع  َ الدافُع لدينا طوال الوقت رغم كّل الظروف، وكلّما زاد زاد
بنا، زادَ  ُ في قلو َ الدفء بنا، وكلّما زاد ُ في قلو َ الدفء لدينا، زاد

ً نحُن ال ة ال كبيرة نحوَ استعدادُنا لتغيير حياتنا جميعا َّّ أسرة الإنساني
َ استعدادُنا لتغيير حياتنا، زادَْت قوّتنا أضعافاً  الأفضل، وكلّما زاد
ً مضاعفة، زادَْت ابتسامتنا سعادةً  مضاعفة، وكلّما زادَْت قوّتنا أضعافا
ِّ الشوق  ُ بحرارة ً من قلٍب دافٍئ يشعر ً نابعة ة َّّ ً حقيقي ةً، ابتسامة َّّ ومحب

يشعرُ ب  مشاعرك أنت.والاشتياق، و
 
 (: رفع:529)

ة فئات  َّّ ِّّساء الأرامل والأطفال اليتامى بين كاف رفع نسبة أعداد الن
ة الجديدة،  َّّ ً على كاهل الحكومة العراقي ا يجعلهم عالَة َّّ ِّم الشعب العراقيّ؛ م
ِّهمُ بشكٍل عاجٍل أو آجٍل في إنهاكها  يمكنها )هذه النسبة( أْن تُس

ة، ما  َّّ بين تسديدٍ لديون المقرضين )الاستعمار وتفتيت مواردها المالي
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ير الخدَمات اللازمة  ً عن تطو ذاته( وإغاثة الأرامل واليتامى، بدلا
ة الغاشمة؛ هو أحد تداعيات  َّّ ي ة الممانعة للهيمنة الاستعمار َّّ يادة قو لز
َّّتي ابتدعها مسؤولون في  الفوضى الناتجة عن فكرة )اجتثاث البعث(، ال

ة. َّّ يكي  الحكومة الأمر
 
 (: رقَصتُمْ:530)

 رقَصتُمْ فوَق أكتافِّ المنايا، فصارَ الموُت عُمراً لا فناءا.
 
 (: الركن:531)

الركن )ركن ال كعبة( هو مركز الأرض، بَْل هو مركز مجرّتنا 
ٌ ثابٌت تدور حوله الشمس والقمر وجميع  ه مركز َّّ انة، إذ أن َّّ درب التب

ب التالي ثبوت مركزها ال كواكب التابعة لمجرّتنا، ولولا ثبوت الأرض و
 )الركن( لما استطعنا توّخي الدقّة في تحديد تلك المسارات.

 
 (: رماني:532)

 رماني الدهرُ سهماً بْل رِّماح اً، وصارَ الكُّلُّ يسعى في قتال ي!
 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  345الصفحة 

يداً: 533)  (: رو
يداً بي رفيَق الروحِّ إن قاسي حرَّّ دمعي بانفرادي!ــّ رو  ي، أُّ

 
 حرف الزاي

 )ز(
 
 :(: زالتْ 534)

دِّ. 72زالْت بيمناهُ الضغونُ َّّ يمٌ في ديارِّ تشَ ر  فما بق ى، يمشي كر
 
 (: زرعنا:535)

 زرعنا حقلنا الزاهي، بآهاٍت بأيدينا.
 
 (: الزمن:536)

الزمن يجري ونحُن البشر واقفون لا نشعر بشيءٍ مما يحدث من 
ا قليٌل مَْن يعي حقائق ا ا إلَّّ َّّ  لأمور.حولنا، لا بَْل إننا نائمون، وليَس من

                                                           
.. و: القاموس المحيط: ص 255/ 13الضغون: الأحقاد.. انظر: لسان العرب:  72

/ 2.. و: المصباح المنير: 366/ 4(.. و: العين: 160(.. و: مختار الصحاح: ص )1564)
يب الحديث: 362  .92/ 3.. و: النهاية في غر
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 (: زواٌج:537)
بيٌع بلا أزهار.  زواٌج بلا حّب: ر

 
 (: الزواج )أ(:538)

جل والمرأة؛ يشارك فيها الزوجان  َّّ سة بين الر الزواج: رابطة مقّدَّ
أحدهما الآخَر في كُّلِّ شيء؛ من أجل إضافة لبنة جديدة، إلى بناء 

 المجتمع الإنسانيّ الشامخ.
 
 (: الزواج )ب(:539)

ِّّبةً، الزواج: نعمة  ً طي ُ حياة ُ الله ِّعَم الله، مَْن أحياها، أحياه من ن
نيا والآخِّرة.  ومَْن أماتها، أماتهُ اللهُ في الدُّّ

 
 (: زوٌج:540)

ِّسحاة. اٌح بلا م َّّ  زوٌج عقيم: فل
 
 (: زوجةٌ:541)

 زوجةٌ عاقر: حديقةٌ بلا أوراد.
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 َ ونَ وَم ِّر ُّ ِّنُونَ{؟!}َأوَلاَ يَعْلَمُونَ َأن َّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُس  ا يُعْل

يم: سورة البقرة/ الآية )  (77القرآن ال كر
 
يادة:542)  (: ز

يادة الضغط على اللاجئين العراقيين في الدول المضيفة، عبر  ز
ا يُسهم بشكٍل عمليٍّ إلى تفّكك الأسرة  َّّ ِّم الإنهاك المادّي والمعنوّي، م

ِّّساء و/ أو الف ة الواحدة؛ من خلال اضطرار بعض الن َّّ تيات العراقي
َّّذي من أجله  ً للمال ال ة؛ طلبا َّّ ِّّات إلى بيع خدماتهّنَّ الجنسي العراقي
ً وأّنَّ أغلب  ة يلاحقهم )دونَ رحمة( جميع مَْن له مصلحة بذلك، خاّصَّ
نوا  موا على الهجرة إلى دول الجوار دون أْن يتمّكَّ رغِّ اللاجئين العراقيين أُّ

أدنى درجة من من بيع ممتلكاتهم أو أخذ ما يمّكنهم من العيش في 
درجات تلبية حاجات البقاء، مع الأخذ بعين الاعتبار: استحواذ 
ِّموا على أيدّي مسؤولين في )حكومة البعث(  ِّّون ممن ُظل أشخاص عراقي
ين )إْن لَْم يكن الأغلب( من اللاجئين  على جميع ممتلكات ال كثير

َّّتي تعود مل كيّتها إليهم في )العراق(، ومن جانٍب آخَ  ر: عملت العراقيين ال
ين من أبناء الدول المستضيفة، على  النّفوس الضعيفة لدى ال كثير
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ً منهم أنها تجارةً  ا َّّ )استغلال( معاناة اللاجئين العراقيين في بلادهم؛ ظن
ة،  َّّ ة وغير الأساسي َّّ لَْن تبور، حيث قاموا برفع أسعار جميع المواد الأساسي

لمضيف بمنع اللاجئين وفي الوقت ذاته )أيضاً( قام أغلب أبناء البلد ا
، ومَْن سمحوا له بالعمل؛ كان مقابل  العراقيين من العمل بشكٍل رسمّيٍ
ً على أبناء البلد  ً كبيرا َل ضغطا ا شكَّّ َّّ ِّم بع أجر ابن البلد المضيف، م ر
ً لا يُطاق على اللاجئين  َل ضغطا المضيف ذاته، وفي الوقت نفسه شكَّّ

ة ا َّّ ً وأّنَّ )المفوضي ة لسامية لشؤون اللاجئين( لَْم تستطع العراقيين، خاّصَّ
َّّة  مساعدة اللاجئين العراقيين بالحد الأدنى من الدعم المطلوب؛ لقل
ة من الدول المانحة؛ وهو تعمّد مع سبق الإصرار  َّّ مواردها المادي
ً لتخطيٍط مسبٍق من قبل الاستعمار الغاشم، كّل هذه  والترّصد؛ وفقا

ِّّساء و ً من الن / أو الفتيات العراقيّات على بيع الضغوط، أجبرْت عددا
ة تحت إشراف ورعاية مباشرة من أفرادٍ من البلد  َّّ خدماتهّنَّ الجنسي
باء للدخول إلى الدول  ً أمام الغر ا فتَح الباب واسعا َّّ ِّم المضيف، م
ة الجديدة في  َّّ يعة السياحة لأجل تحصيل الخدمات الجنسي المضيفة؛ بذر

في حقيقة الحال عبارة عن مرتزقة البلد ذات العلاقة، وفيهم مَْن كان 
ةٍ  َّّ ة( كثغرةٍ أمني َّّ للاستعمار الغاشم، استغّلَّ عنوان )السياحة الجنسي
نته الدخول إلى البلد المضيف بكّلِّ يسرٍ وسهولة؛ لأجل تنفيذ  مّكَّ
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ٍ واسعة، سواء كانت محسوسة أو ملموسة، وفقاً  ة َّّ يبي عمليّاٍت تخر
ّي اللعين؛ هو أحد تداعيات لتخطيٍط مُسبٍق من الاستعمار العالم

َّّتي ابتدعها مسؤولون في  الفوضى الناتجة عن فكرة )اجتثاث البعث(، ال
ة. َّّ يكي  الحكومة الأمر

 
 حرف السين

 )س(
 
 (: سأحيا:543)

 سأحيا العُمرَ في ألٍق وزه وٍ، وفي دارِّ الجنانِّ أرى مكان ي.
 
 (: سأرجو:544)

َّّ ا. سأرجو بَْل وأرجو كُّلَّ حينٍ، رِّضاءَ الرّبِّ   عنّي دونَ عَي
 

ى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ ال َّذِّي يُوعَدُونَ{ َلْعَبُوا َحت َّ ي َ  }فَذَْرهُْم َيخُوُضوا و
يم: سورة المعارج/ الآية )  (42القرآن ال كر
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 (: ساعد:545)
ين(،  ً كانَ أولئك )الآخَر ا َّّ َ ما تستطيَع، أي ين قدر ِّد الآخَر ساع

ى جنسيّتهم، بغّضِّ النظر عن عرقهم أو انتمائهم أ َّّ و عقيدتهم، أو حت
ى  َّّ ً إذا كان مَْن تساعده في أمّسِّ الحاجة لمساعدتك أنت، حت ة خاّصَّ
ً لا تستحّق منك فعلها،  يك صغيرة وإْن بدَْت مساعدتك له أمام ناظر
يد أْن يساعدك فيها الآخَرون؛ فإّنَّ الانتماء إلى  َّّتي تر بالدرجة ذاتها ال

ة هو الأساس  َّّ َّّذي يمكنك من خلاله أْن تنتمي فيه الأسرة الإنساني ال
ة، أو  َّّ ي إلى الوطن، فابدأ منذ الآن بالعمل على إنشاء جمعيتك الخ ير
باحها  َّّتي يمكنك من خلال أر ة ال َّّ ي مركزك الثقافي، أو شركتك التجار
ى أقصى  َّّ مّدَّ يدك البيضاء لكّلِّ مَْن يحتاج إليها، وواصل جهدك حت

سات والشركات في العالَم  طاقاته لتكون أنت مالكاً لأكبر وأوسع المؤّسَّ
قاطبةً؛ لتستطيع بذلك أْن تساعد أكبر قدٍر يمكنك أْن تساعدهم من 

 الأشخاص.
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 (: سأكون:546)
 ّ ك بي، وستجد باب قلبي مفتوحاً لك قبل سأكون عند حسن ظن

: السواعد المتكاتفة والقلوب المتحابّة بإمكانها أْن  باب مسكني، فإّنَّ
 جزات.تصنع المع

 
 (: سألُت اللهَ:547)

ِّْن عِّشقِّ بحري. ِّراعاً، إليكِّ لترتوي م  سألُت اللهَ أْن آتي س
 

 (: ُسبحانَ:548)
ِّّل الأعداء إلى  ِّّب الأسباب وفاتح الأبواب وُمحو ُسبحاَن مُسب

 أصحاب.
 
 (: ستمضي:549)

يبقى الكُّلُّ بعدَكَ لا يُبالي!  ستمضي تارِّكاً ما ُكنَت تَجم ْع، و
 
 السعادة:(: 550)

سة. ات المقّدَّ ا بالتلذذ بمعرفة الذَّّ ة لا تتأتى إلَّّ َّّ  السعادة الأبدي
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 (: سعادة:551)
اَس أجمعين. َّّ هُ الن ُّّ  سعادة الإنسان، حب

 
 (: سعى:552)

ة لتثبيت الكيان  َّّ يكي يسعى( مسؤولون في الحكومة الأمر سعى )و
ة بأّيِّ شكٍل من الأشكال، ح َّّ بي ى وإْن الصهيونيّ داخل الأراضي العر َّّ ت

ياء!  كان هذا الشكل على حساب حياة ملايين المواطنين الأبر
 

 (: السعي الحثيث:553)
اس  َّّ السعي الحثيث، والعمل الدؤوب؛ من أجل أْن يعيش الن
دةٍ كبرى، ينعم فيها الجميع  ةٍ موحَّّ َّّ ً باستقراٍر ورخاء في دولةٍ عالمي جميعا

عرق أو الانتماء أو العقيدة، بالحّبِّ والخ ير والّسلام، بغّضِّ النظر عن ال
َّّذي يسعى جاهداً لخدمة أخيه )الإنسان(.  هدف )الإنسان( ال

 
يَن{ َِّن الْمُْمتَرِّ َِّك فَلاَ تَكُْن م َب  ِّْن ر  }اْلحَق ُّ م

يم: سورة آل عمران/ الآية )  (60القرآن ال كر
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 (: السعي للمحافظة:554)
خول في السعي للمحافظة على كيان الدولة ال كبرى هو سعيّ  للد

دائرة الرضا الإلهّي؛ لأّنَّ السلطة الحاكمة )الله تعالى( لَْن ترضى في يوٍم 
ام بظلم أّيِّ فرٍد من أفراد شعبها، بأّيِّ شكٍل كان ذلك الظلم،  َّّ من الأي

 ومهما صغر حجمه من وجهة نظر الظالم.
 
 (: السعيدُ:555)

 ِّ  .لا مَْن وُعَِّظ به الآخَرون السعيدُ: مَن وُعَِّظ بغَيرِّه
 
 (: سكنَت:556)

. ب اقِّ َك في فؤادي بَْل و ُّّ ِّ، وحب  سكنَت القلَب حتماً أنَت في ه
 
 (: َسْل الأطياَب:557)

ِّ بابا.  َسْل الأطياَب إْن رُمَت الجوابا، تجد فيهم إلى العلياء
 
 (: َسْل التاريخَ:558)

ِّن اءا. ا، ُسينبي إننا نُعلي الب َْ ا كيَف ُكَنّ َّّ  َسْل التاريخَ عن
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ِّبتُمْ:(: سُ 559)  ل
ِّدى غيثاً وماءا. ِّبتُمْ كُّلَّ خيرٍ كانَ ينمو، وقَْد مَنَع الع  ُسل

 
 (: السلطة الحاكمة:560)

ة هي سلطة الله تعالى، والشعب هم جميع  السلطة الحاكمة الحّقَّ
 خلقه، وال كون كلّه يمثل كيان دولته ال كبرى.

 
 (: سميرُ:561)

 سميرُ المرء: كتاب الله.
 
 (: سنظل:562)

موجودين بعد موتنا وانتهاء أعمارنا القصيرة على هذه سنظل 
 الأرض.

 
 (: سنينُ الدهرِّ:563)

 سنينُ الدهرِّ لا تبقى، وإْن طالْت ليالينا.
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 (: سنينُ العُمرِّ:564)
 سنينُ العُمرِّ تَفنَى فأغتنمها، بفعلِّ الخ يرِّ جنياً للمعال ي.

 
 (: سواء:565)

ة الشعب، أ سواء كنتَ  ً من عامَّّ ْم من السلطة الحاكمة أنت فردا
ا باستقرار ورخاء الجميع، لذا:  : استقرارك ورخاءك لَْن يكونا إلَّّ فيه، فإّنَّ
ة  َّّ فعليك أْن تح ترم جميع أخواتك وأخوتك من أبناء الأسرة الإنساني
ح  ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، وأْن تسامِّ الواحدة، بغّضِّ النظر عن الع

ِّك؛ فإنهم )  لا يعلمون بأنهم لا يعلمون(.جميع مَْن أخطئوا بحّق
 

 (: السواعد:566)
ة بإمكانها أْن تصنع المعجزات. َّّ  السواعد المتكاتفة والقلوب المتحاب

 
 (: السياحة:567)

ة في أغلب دول العالَم، تُعتبر من أهّمِّ مصادر  َّّ السياحة الجنسي
الدخل لهذه الدول، وإحدى متطلّبات هذه السياحة، هو: الاّتجار 

ِّّساء  .بالن



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  356الصفحة 

 (: سيبقى:568)
ْت! َّّ اس عنّي ما استحل َّّ ى، يقول الن َّّ  سيبقى في الفؤادِّ هواكِّ حت

 
 (: سيبلى:569)

اً نواءا  .73سيبلى كّلُّ مَْن قْد كانَ يرجو، حياةَ العبدِّ لا حُرَّّ
 

 (: سيمضي:570)
َِّن الثمارِّ  اُس حتماً نحوَ ي وٍم، ترى ما قد جنتهُ م َّّ  .74سيمضي الن

 
 
 

                                                           
يقال: فلان نوي القوم، النواء: من النوي، وهو الرفيق، وقيل: هو ال 73 ة، و رفيق في السفر خاّصَّ

يقال كذلك للجمل والرجل والمرأة  أّي: صاحب أمرهم ورأيهم، ونوق نواء: أّي: سمنت، و
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي  والفرس، فكل مَن سمن منهم فهو نواء، وفي حديث سي

لام: "ألا يا  ِّّدنا )حمزة( عليهما الّسَّ حمز للشرف النواء"، أّي: السمّان.. انظر: لسان طالب( وسي
.. و: 186/ 2(.. و: معجم البلدان: 1728.. و: القاموس المحيط: ص )349/ 15العرب: 

يب الحديث للخطــابيّ:   .652/ 1غر
ِّمَنِّ الْمُلْكُ  74 ٌ ل ِّْنهُْم شَْيء ِّ م َ َيخْفَى عَلَى الله َ هُْم بَارِّزُونَ لا ِّ  إشارة إلى قوله تعالى: }يَوْم َ لله الْيَوْم

 } ِّسَابِّ يُع اْلح َ سَرِّ َ ِإّنَّ الله َ الْيَوْم َ ُظلْم ِّمَا َكسَبَْت لا َ ُتجْزَى كُّلُّ نَْفٍس ب ارِّ، الْيَوْم الْوَاحِّدِّ الْقَهَّّ
يم: سورة غافر/ الآيتان )  ([.17و 16]القرآن ال كر
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 حرف الشين
 )ش(

 
 (: شاعَ:571)

 شاعَ بالنفاقِّ اسمك، فضاعَ بذاك رسمك!
 
 (: شت ان بين الاثنين:572)

نيا  ات الدُّّ ً بين ملذَّّ ِّبا ّ ان بين الاثنين، بين مَْن مات قلبه متقل َّّ شت
بانه في  بين مَْن عاش قلبه بالحّبِّ لأجّلِّ الله سبحانه، بعد ذو الفانية، و

ارة بالسوء.المطلق اللامتناهي وتجرّده من نوازع نفسه الأ  مَّّ
 
ة:573) ان بين البيني َّ  (: شت َّ

ق الهرم نحو  َّّ ان بين مَْن يتسل َّّ ة، وسي َّّ ة والتحتي َّّ ان بين البيني َّّ شت
ة. يظّن نفسه واقفاً على القمَّّ  الأسفل ومَْن يقف عند أحد جوانبه و
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 (: شت ان ما بين:574)
ِّم عارف، وليس كلّ  ِّلْم والمعرفة؛ فكّل عال ان ما بين الع َّّ عارف  شت

. ِّم وإْن ظّنَّ  عال
 
 (: شجاعٌ:575)

ِّ هواها. ه َّّ شجاع؛ مَْن لَْم يُطِّــع في نفسِّ  شجاعٌ ثُم
 

ِّْن  َ َأْعبُدُ ال َّذِّيَن تَعْبُدُونَ م ِّْن دِّينِّي فَلا ِّي َشك ٍ م اُس ِإْن ُكنْتُمْ ف هَا الن َّ }يَا َأي ُّ
 ِّ م اكُْم وَأُّ َ ال َّذِّي يَتَوَف َّ ْن َأْعبُدُ الله ِّ وَل َكِّ َِّن دُونِّ الله ْرُت َأْن َأُكوَن م

ِّينَ{ ِّن  الْمُؤْم
يم: سورة يونس/ الآية )  (104القرآن ال كر

 
ة:576) ي َّ  (: الشرائع السماو

ها الله تعالى لخدمة المخلوق لا ل كي يجعل  ة سنَّّ َّّ ي الشرائع السماو
عين بغير ذلك،  المخلوق في خدمتها، وهذا يوجب سقوط أقنعة جميع المّدَّ

ز الله سبحانه  َّّ بمعرفته وقد مي ِّّق بين الحّقِّ والباطل، و الإنسان بالعقل ليفر
ِّّجال يعملون  ؛ كون الر الحّقَّ يعرف رجاله لا بمعرفته رجاله يعرف الحّقَّ
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بالظّنِّ لا اليقين، وهذا يوجب عمل الفرد وهو يرى أنه ال كون برمّته 
ةً  َّّ ً استراتيجي ً يوجب وضعه خططا ً لا تابعاً، وكونه متبوعا فيكون متبوعا

دة المدى يجعل فيها الكّلَّ ضمن مخططاته تلك، لا أْن يكون هو ضمن بعي
ة لهم لا تبعيتهم  َّّ مخططاتهم؛ إذ كونه ضمن مخططاتهم يوجب عليه التبعي
هم إليه، ووضعه للكّلِّ ضمن مخططاته يوجب مراعاتهم؛  كونهم من 

َّّتي لا غنى للمخطط عنهم.  عناصر تلك المخططات ال
 
يعة:577)  (: الشر

يع ة تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة الشر َّّ ة الإسلامي
 للنهوض.

 
 (: الشطارة:578)

يد، ومن بين ما  الشطارة: هي أْن تعرف كيف تكسب ما تر
َّّذين لهم القدرة شئَت أْم أبيَت أْن يوصلوك إلى ما  ين ال يد هو الآخَر تر

بْ  يد؛ خُْذ على ذلك مثالاً: فإذا أردَت أْن تشتري تمراً توّجَّ عليك أْن  تر
ً على زراعته بنفسك أو  تبتاعه من بائعه لا محالة، إْن لَْم تكن قادرا
ً بالتعامل مع ذلك البائع من خلال  ً لذلك، فإذا لَْم تكن شاطرا لا َّّ مؤه
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ً معه، أو  ا تحلّيك بالأخلاق الحميدة لحظة تعاملك معه، كأْن تكون فّضَّ
يه حركاٍت ساخرةٍ تسبّه مثلاً، أو تتجاوز عليه بتهكّمٍ أو لفظةٍ نا بيةٍ أو تر

بطبيعة الحال لَْن تحصَل منه على قمٍع واحدٍ وليس  منك، فإنك بذلك و
َّّذي أردته سلفاً!! وتكون بذلك قد خسرَت ما أردَت كسبه  التمر ال
َّّتي كنَت ستجنيها  ِّّــع بذلك عليك فوائد التمر ال مسبقاً، وهو التمر، فتضي

بذلك تصبح ش  اه، و َّّ ي ً في التجارة! والأمر منه بعد تناولك إ ً فاشلا خصا
معكوس على بائع التمر كذلك، فهو إْن لَْم يعرف كيف يكون تاجراً 
يتعامل معك بسوءٍ لحظة تعاملك معه، فإنه لا محالة  ً معك، و شاطرا
بذلك ستضيع عليه فرصة شرائك منه ما  بائنه، و بوٍن من ز سيفقدك كز

يه، فيفقد بذلك ما كان يودّ كس به من وراء بيعه للتمر عزمَت أْن تشتر
ً في التجارة!  ً فاشلا يصبح هو الآخَر شخصا وهو فارق الربح من المال، و
لاً  َّّ وكذلك الحال معكوٌس عليك إْن كنَت أنت مَْن يزرع التمر أو مؤه
بة، أو  ً مع التر ً شاطرا لزراعته؛ فإْن لَْم تكن تعرف كيف تكون تاجرا

ى عمليّة تأهيلك  النخلة، أو كّل ما يتعلّق بعمليّة زراعة َّّ التمر أو حت
ً في التجارة! إْذ  ً فاشلا لذلك، تكون قد أصبحَت في واقع الحال شخصا
إنك ستخسر لا محالة ما كنَت تود أْن تكسبه! ناهيك عن إنك قد 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  361الصفحة 

ً قد  خسرَت وقتك وجهدك قبل ذلك، إْن لَْم تكن بالفعل أيضا
ل!  خسرَت مالك كذلك، فتأمَّّ

 
 (: شعارنا:579)

 التعلّم مدى الحياة. شعارنا:
 

ِّيفاً{ َِّق الِإنْسَانُ َضع َِّف عَنْكُْم وَخُل ِّيدُ اللهُ َأْن ُيخَف   }يُر
يم: سورة الن ساء/ الآية )  (28القرآن ال كر

 
(580:  (: الشعب السوري 

ة  َّّ ي الشعب السورّي أبدى تعاونه المطلق مع الحكومة السور
والأمان لجميع )السلطة الحاكمة( في تقديم جميع وسائل الاستقرار 

ة عقودٍ،  ة، طوال عّدَّ َّّ ي الفلسطينيين الموجودين على الأراضي السور
َّّ دون انقطاع. بشكٍل مستمر  و
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بي :581)  (: الشعب العر
ين،  ً لردعِّ جميع المستعمر ً كافية ارة َّّ ً جب ة َّّ بيّ يمتلُك قو الشعب العر

ة الحقوق المغتصَ  َّّ ٌ فيه لاستردادِّ كاف َّّذي هي كافية بة، وأّنَّ في الوقت ال
بقائهم في مظهرِّ القوّي العملاق؛  َ وسيلةٍ يلجأُّ إليها المستعمرون لإ خير
َِّن  َّّتي توه بيّ من خلال بّثِّ الأخبار الكاذبة ال هو: إضعاُف الشعب العر
بينه  ة من جهةٍ، و َّّ بي بين قياداته في حكوماته العر نسيَج الترابطِّ بينه و

ٍ ثانيةٍ، وفي  ة شرائحه من جهة َّّ بين كاف الوقت ذاته: بّث النعرات و
بيّ وحكومات بلاده؛ من أجلِّ  ة أفراد الشعب العر َّّ والخلافات بين كاف

 استنزافِّ جميع العرب على حّدٍ سواء )شعباً وحكومات(.
 

 (: شيءٌ:582)
ِّْن لا شيء.  شيءٌ أفضُل م

 
 (: الشيء )أ(:583)

َّّذي يفصل بين المؤمن الأعلى والأدنى درجة، هو:  الشيء ال
ت، فالمؤمن الأدنى درجة يشعر بحسرة تؤرّقه مدى الحياة، الحسرا

نيا ليستثمرها لصالح ما بعدها  كونه لَْم يغتنم فرصة وجوده في الحياة الدُّّ
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نيا إلى تلك الحياة، عندها  من حياةٍ آخِّرة، وعند الانتقال من هذه الدُّّ
ً مع مقدار ما ضيّعوه  ا َّّ ً طردي في سيشعر الجميع بحسراٍت تتفاوت تفاوتا

َّّذي أسميناه بال  )الموت(، لذا كان  حياتهم الأولى قبل الانتقال ال
ن هو دونه في  َّّ َّّذي يتوّخى الدرجة الأعلى عم الأجدر بالمؤمن ال

ب الحسرات في ذلك اليوم الأبدّي الخالد. َّّ  الدرجات أْن يتجن
 
 (: الشيء )ب(:584)

ِّزٌ في الوجود. ّ  الشيء هو كّل ما له حي
 
 (: شيئان:585)

يئان إذا غابا عنّي، عددُت نفسيَ من الأموات: الشمس، و: ش
 المرأة.
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 حرف الصاد
 )ص(

 
 (: صباُح:586)

ِّ ُتخفى كظلّ ي! باً، تكادُ بفقده  صباُح الشوقِّ قْد أعيا قلو
 
 (: صبراً:587)

يَت إلى الديارِّ بموعدِّ.  صبراً على نارِّ الغرامِّ إذا أتى، مَْن قد هو
 
(588 ً يلا ِّرُت طو  :(: َصب

يلاً على مَْن جفا، تفاقَمَ دائي فأيَن الطبي ْب؟! ِّرُت طو  َصب
 
 (: صبرُت على:589)

. ِّ رابِّ ُِّّل ذيلَهُ طعُن الح ِّرارِّ الجمرِّ صبراً، يُقَب  صبرُت على ش
 

كُْم تُرْحَمُونَ{ ُسوَل لَعَل  َّ  }وََأطِّيعُوا اللهَ وَالر َّ
يم: سورة آل عمران/ الآية )  (132القرآن ال كر
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 مَْن قال:(: صدَق 590)
ِّك؛ إْن تتبعه يهرب منك، وإْن تهرب  ّ ُ كظل صدَق مَْن قال: المرأة

 منه يتبعك!
 
 (: الصدق:591)

ية. َّّتي تنقذنا من السقوط في الهاو  الصدق: اليد ال
 
 (: صديقك:592)

ى أمامك، وخلَع عنه قناعه. َّّ  صديقك مَْن تعر
 
 (: صديقي:593)

 صديقي: مَْن صادَق الخ ير وقاتَل الشر.
 

 (: صُراٌخ:594)
! ِّ إلى كهفِّ المآبِّ زَّفُّ به َّّ عُرٌس، أُّ َّّ لهوٌ ثُم  صُراٌخ ثُم
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واب:595)  (: الص َّ
ــَع لمعنىً،  ه: لفٌظ وُضِّ َّّ يف الكلمة هو أْن نقول: أن واب في تعر الّصَّ

باً.  سواءٌ كان ذلك المعنى مفرداً، أو مركَّّ
 

 ً ِّرِّ اللهَ ِإن َّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِّيما  {}وَاْستَغْف
يم: سورة الن ساء/ الآية )  (106القرآن ال كر

 
 حرف الضاد

 )ض(
 
 (: ضرورة:596)

ا: أّنَّ كيان الدولة ال كبرى: هو )ال كون(  َّّ ً من َّّا ضرورة أْن يعي كل
يم، والسلطة الحاكمة  ة الأوحد: هو )القرآن( ال كر َّّ ي برمّته، ودستور البشر

 المطلقة فيه: هو )الله( تعالى لا غير.
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 ْع احتياجاتك:(: ضَ 597)
َضْع احتياجاتك في تحقيق الذات )احتياجات النقاء( بالدرجة 
َّّتي تضع فيها أمامك احتياجاتك في البقاء، وواظِّب بالعمل  نفسها ال
بداع،  الجاد الدؤوب لتحقيق احتياجات الاهتمام، والتحّدِّي، والإ

َّّتي تواظِّب فيها العمل على تحقيق احتي ة نفسها ال َّّ اجات والغاية، بالقو
َّّذي هو ما  الطعام )الغذاء( والمأوى والدفء، وهذا النهج هو سبيلك ال
ِّلْمٍ منهم  َ بهم وانخرطوا دون ع ِّر َّّذين غُّر لا يعلمه الآخَرون من أولئك ال

 ضمن أفراد القطيع!
 

 (: َضْع ثقتك:598)
اً للثقة. َّّ  َضْع ثقتك فقط بمن هوَ محل

 
 (: َضْع عنك:599)

ِّب بركات الخالق الجليل؛ فلكّلِّ َضْع عنك اليأس والقنوط ، وارتق
بيع  شيء )في هذا العالَم( نهاية، مثلما ينتهي الشتاء، وتشرق شمس الر
؛ لتنشر عطرها الفوّاح، فوق كّل بقاع  الدافئة، فتتفتح الأزهار

 الأرض.
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 (: َضْع لك:600)
ِّم ترى فيها هدفك أمامك كّلَّ حين؛  ً واضحة المعال ة َضْع لك خّطَّ

ِّرَت فإْن لَْم ت طات رعاة القطعان، وس ً كنَت ضمن مخّطَّ ضع لك خطة
اد. َّّ  معهم دون علمك ضمن أفراد القطيع نحو غياهب مذبح الجل

 
 (: َضْع نصَب عينيك )أ(:601)

يز:  َضْع نصَب عينيك أينما كنَت، قول الله تعالى في محكم كتابه العز
 ِّ لْم ِّي الّسِّ َّّذِّيَن آمَنُوا اْدخُلُوا ف هَا ال يْطَانِّ }يَا َأّيُّ ِّعُوا ُخطُوَاتِّ الّشَّ ب َّّ َ تَت ً وَلا ة َّّ كَاف

ِّيٌن{ ُ ل َكُْم عَدُوّ  مُب ه َّّ ِّ 75ِإن ر كُّلَّ حينٍ، بَْل اكتبها في كّلِّ مكاٍن بماء َّّ ، وتذك
َّّى اللهُ  د بن عبد الله الهاشمّي( صل َّّ ِّّدنا رسول الله )محم ة سي َّّ الذهب، وصي

اَس في أ َّّ م، بعدَ أْن خطَب الن َّّ ِّ وسل كثر من موقٍع؛ بمناسباٍت عليه وآله
َّّتي يُسمّيها هو عليه  ته ال َّّ َ العَقَبة، ومنها: يوم النحر في حج ة، منها: يوم عّدَّ
َّّتي  ةُ الوداع(، وال َّّ يدعوها البعُض باسم )حج ةُ الإسلام(، و َّّ لام ب  )َحج الّسَّ

ه ( الموافق 10/ ذو الحجّة/ 10كانت بتاريخ يوم الأحد المصادف )
لام: ")يا أّيها م(، إذ قا8/3/632) ّ الّسَّ َل عليه أفضل الصلاة وأتم

                                                           
يم: سورة البقرة/ الآية ) 75  (.208القرآن ال كر
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اُس! إّنَّ دِّماءَكُم وَأموال َكُم ]وَأعراَضكُم[ َّّ َلْقَونَ  76الن حَرَامٌ عَلَيكُم إلى يَومِّ ت
ِّكُم هذا في شَهرِّكُم هذا في بلَدِّكُم هذا، ألا هَْل  ِّ يوم كُم عَّزَّ وجّلَّ َكحُرمَة َّّ َب ر

غُت؟!(، قالوا: نَعَْم، قَاَل:  َّّ َل )اللهّمَّ اشهَْد، ]فليُبلغ الشاهدُ الغائَب؛ فإنه ب
َ أوعى له[ َّّ قَاَل: )ألا لا تَرجِّعُوا بعدي 77رُّبَّ مُبلٍغ يبلغه مَْن هو (، ثُم

اراً يَضرُِّب بَعُضكُْم رِّقاَب بَعٍْض("  .78ُكّفَّ
                                                           

د بن إسماعيل بن ما بين المعقوفتين )وَأعرا 76 َّّ ِّظ أبي عبد الله محم ُ كّل  من: الحاف َضكُم( رواه
َّّى في سنة ) براهيم بن المغيرة الجعفّي البخارّي، المتوف م(، في كتابه: الجامع 869ه / 256إ

ةُ 4406(، ت )599الصحيح )صحيح البخارّي(: ص ) َّّ (، كتاب: المغازي، باب: َحج
(، و: الإمام أبي جعفر 8الفتن، باب: ) (، كتاب:7078(، ت )975الوداع، و: ص )

د بن َسلامة بن عبد الملَك بن َسلَمة الأزدّي الحجرّي المصرّي الطحاوّي الحنَفّي،  َّّ أحمد بن محم
َّّى في سنة )  6154، ت )159/ 4م(، في كتابه، شرح معاني الآثار: 933ه / 321المتوف

َّّ 6155و م(، في 1066ه / 458ى في سنة )(، و: أبو بكرٍ أحمد بن الحسين البيهقّي، المتوف
د بن عبد البرّ 442/ 5كتابه، دلائل النبوّة:  َّّ ِّظ أبي عمر يوُسف بن عبد الله بن محم ، و: الحاف

َّّى في سنة ) / 18، و: 231/ 10م(، في كتابه، التمهيد: 1070ه / 463النمرّي القرطبيّ، المتوف
َّّامة علاء الدِّّين عليّ ال157/ 20، و: 286 متقّي بن حسام الدِّّين الهندّي البرهان ، و: العل

َّّى في سنة ) ال: 1567ه / 975فوري، المتوف ، ت 589/ 1م(، في كتابه، كنز العمَّّ
 12353، ت )590/ 1(، و: 12352و 12349و 12348و 12347و 12346)
، ت 619/ 1(، و: 12905، ت )617/ 1(، و: 12357و 12355و 12354و
د ناصر الدِّّي12924) َّّ  (.1458، ت )278/ 5ن الألبانيّ، في كتابه، إرواء الغليل: (، و: محم

د ناصر الدِّّين الألبانيّ، في كتابه: إرواء الغليل:  77 َّّ ، ت 278/ 5ما بين المعقوفتين رواه محم
(1458.) 

َّّى في سنة ) 78 م(، في مسنده، مسند الإمام 855ه / 241رواهُ الإمامُ أحمد بن حنبل، المتوف
بة تطابق معناه في: 21208، ت )329/ 8أحمد بن حنبل:  ٍ مقار ً بصيغة ُ أيضا (، ورواه



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  370الصفحة 

                                                                                                                                              

، ت 245/ 8(، و: 17155و 17154، ت )6/ 7مسند الإمام أحمد بن حنبل: 
يبة منه إلا أنها تطابق معناه، 20872) ً أخرى قر ً مطابقة وتارة (، وكذلك رواه بصيٍغ تارة

حمن  َّّ د عبد الله بن عبد الر َّّ ِّظ أبي محم َّّى في سنة كّل  من: الحاف ارميّ، المتوف بن الفضل بن بهرام الدَّّ
(، 1892، ت )1171/ 2م(، في كتابه، مُسند الدارميّ )ُسنن الدارميّ(: 868ه / 255)

َّّى في سنة  براهيم بن المغيرة الجعفّي البخارّي، المتوف د بن إسماعيل بن إ َّّ ِّظ أبي عبد الله محم و: الحاف
(، ت 599صحيح )صحيح البخارّي(: ص )م(، في كتابه، الجامع ال869ه / 256)
ً منه "لا ترجِّعوا بعدي ُكفاراً 4403) ُ الوداع، وروى طرفا ة َّّ (، كتاب: المغازي، باب: َحج

ِّلم، باب: 121(، ت )25يضرب بعضكم رقاب بعض" في الكتاب ذاته: ص ) (، كتاب: الع
ُ 4405(، ت )599الإنصات للعلماء، و: ص ) ة َّّ الوداع، و:  (، كتاب: المغازي، باب: َحج

ِّات، باب: )6869(، ت )945ص ) ّ  7079(، ت )975(، و: ص )1(، كتاب: الدي
اج القُشيرّي 8(، كتاب: الفتن، باب: )7080و َّّ (، و: الإمام أبي الحسين مسلم بن الحج

َّّى في سنة ) يسابورّي، المتوف َّّ (، ت 636م(، في كتابه، صحيح مسلم: ص )875ه / 261الن
م، و: الإمام أبي جعفر أحمد بن (، كتاب: الحّج، 1218) َّّ ُ عليه وسل َّّى الله ُ النبيّ صل ة َّّ باب: َحج

َّّى في  د بن َسلامة بن عبد الملَك بن َسلَمة الأزدّي الحجرّي المصرّي الطحاوّي الحنَفّي، المتوف َّّ محم
 6157و 6156، ت )159/ 4م(، في كتابه، شرح معاني الآثار: 933ه / 321سنة )

َّّى في سنة )(6160و 6159و 6158و ه / 458، و: أبو بكرٍ أحمد بن الحسين البيهقّي، المتوف
يزّي، 436/ 5م(، في كتابه، دلائل النبوّة: 1066 د بن عبد الله الخطيب التبر َّّ ، و: الإمام محم

َّّى في سنة ) (، 2555، ت )785/ 2م(، في كتابه، مشكاة المصابيح: 1340ه / 741المتوف
حمن جلا َّّ ِّظ عبد الر َّّى في سنة )و: الحاف م(، في كتابه، 1506ه / 911ل الدِّّين السيوطّي، المتوف

امة علاء الدِّّين عليّ المتقّي بن حسام 6527/ 2038، ت )525/ 2جمع الجوامع:  َّّ (، و: العل
َّّى في سنة ) ال )ط 1567ه / 975الدِّّين الهندّي البرهان فوري، المتوف م(، في كتابه، كنز العمَّّ

 12350و 12345، ت )589/ 1(، و: 12304، ت )578/ 1بيت الأفكار(: 
، 619/ 1(، و: 12906، ت )617/ 1(، و: 12356، ت )590/ 1(، و: 12351و

د ناصر الدِّّين الألبانيّ، في كتابه، إرواء الغليل: 12930و 12929و 12926ت ) َّّ (، و: محم
 (.1017، ت )206/ 4(، و: 10، ت )43/ 1
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 (: َضْع نصَب عينيك )ب(:602)
َّّه موضوع،  َضْع نصَب عينيك كُّلَّ حين: أّنَّ الموضوع لعل

ما هو حادث، والرعاة لعلّهم دُعاة، وكثيرٌ بين الدعاة رُعاة، والح َّّ ب ادث ر
ومَْن يدعوك ل  )الاستقلال(؛ قَْد يسعى بذلك ل  )الاستغلال(، 
َّّة(؛ إْذ للمسارِّح  ِّّةُ( ليسْت كما تشيعه هي )مستقل والحكوماُت ال  )مستغل

ٌ سارِّح، وأغلُب مَْن في السجون؛ ممن حّقه مغبون، والمقا ُِّل جمهور ت
َ يبتعدُ عنه ولا  ما رأى الشاطئ َّّ ِّل، والقارُِّب كل ُِّل كالجاه ِّل، يُقات قات

يدٌ من الألَمِّ والطنين!  يُقارِّب، وفي المواطنين مز
 
 (: ضياع:603)

ة  َّّ ضياع الطاقات وهدرها هو تدمير آجل لموارد الأسرة الإنساني
 بمجملها.
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 حرف الطاء
 )ط(

 
 (: طاَب )أ(:604)

لأبواْق! والدمُع يُغيُض الأحداْق! سورٌ من شَرٍَك طاَب خِّطاُب ا
ٌ مغروْر! والشعُب خروٌف  ُ سّكير م اسِّ يدوْر! والحاكِّ َّّ ٌ بالن مستوْر، ناعور
بيِّّ  بكّلِّ سروْر: في الوطن العر ُ بناٍر مسطوْر، يُعلنها و مجروْر! والحكم

 ُ ِّ العاْر! ونصير ً فيه اْر! أنجَب شرّا ُ التجَّّ الحّقِّ  المغدوْر، قْد ماَت ضمير
ً مثل غراْب! تعفنت العف ّة بَْل جافْت!  سراٌب غاْب! ينعُق دوما
ُ في وحلِّ  ً قد ماتْت! والأمُل سراٌب وشراْب! والأمّة ُ خوفا والبسمة
بةْ! خطتها أيدي  بةْ! والأحزانُ عليها مكتو خراْب! إرادتُنا فيها مسلو

ً ما أقبَلْ  ُ أبدا ! والموُت حليُف العملاءْ! فوَق الشهداء الأشلاءْ! الحاضر
 ِّ بثغرٍ فيه َ الأبواْب! و ُ بغيرِّ عِّتاْب، أغلَق أفواه َ الحُكم المستقبْل! صدَر
بيع الأشواْق! صوت َُك  الأنياْب، قاَل بصمٍت في المحراْب: بُورِّْكَت ر
ِّرَّّ الأوراْق: جّفَّ  ْع س َّّ ِّن نومِّ الم ُشتاْق؛ وتجر ُ م ُ الإشراْق! فاصح يلعن ُه

 أماَت الأحداْق! خِّطاُب الأبواْق! والدمعُ 
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 (: طاَب )ب(:605)
طاَب خِّطاُب الأبواْق! والدمُع يُغيُض الأحداْق! شجٌب وقرارُ 
ً بقراْر: السِّجُن علاُج الأحراْر!  اْر! وأقرّوا جميعا ٌ فيها التجَّّ استنكاْر! مأدبة

ماْد! اْد! ُمج بَرَةٌ من غيرِّ عِّ َّّ  والقتُل دواءُ الأسراْر! والحرّةُ تحَت الجل
 
 : طاَب )ت(:(606)

طاَب خِّطاُب الأبواْق! والدمُع يُغيُض الأحداْق! في البيتِّ دماءٌ 
ُّّ سفيهٌ  ُ َحبيٌس مسجوْن! والصادُق ملعوٌن مغبوْن! والحر وشجوْن! والخ ير
بيُّّ  يتوْن! والشعُب العر ً سيكوْن! في بلدٍ قتَل الز بّا مجنوْن! والكاذب ر

بيُّّ الملعوْن! الشعبُ  بيُّّ المغبوْن! الشعُب  المفتوْن.. الشعُب العر العر
بيُّّ المدفوْن! أحجارٌ  بيُّّ المسجوْن! الشعُب العر بيُّّ المجنوْن! الشعُب العر العر

 من دونِّ عيوْن!
 

ً ل َكُْم  ِّنُوا خَيْرا ِّكُْم فَآم َب  ِّْن ر ِّ م ِّاْلحَق  ُسوُل ب ُ الر َّ اُس قَْد جَاءكُم هَا الن َّ }يَا َأي ُّ
ِّ مَا  ِّيماً حَكِّيماً{وَِإْن تَْكفُرُوا فَِإن َّ لله مَوَاتِّ وَالأْرضِّ وَكَانَ اللهُ عَل ِّي الس َّ  ف

يم: سورة الن ساء/ الآية )  (170القرآن ال كر
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 (: طاَب )ث(:607)
ِّمُ في قصرٍ  طاَب خِّطاُب الأبواْق! والدمُع يُغيُض الأحداْق! والظال

ُ تحَت الأقد يغدْو! وعِّظامُ المظلومِّ تُداْس! تتهشّم َ و اْم! يلهوْ! يمرُح ما شاء
فانقطعْت عنهُ الأنفاْس! وقضاةُ القانونِّ نياْم؛ إذ َصمَتْت كّلُّ الأجراْس! 
بيّ  وهُماْم!  فتهاوى غصُن الأحلاْم! وانقلعْت كّلُّ الأغراْس! شعٌب عر
ُ جهٌل  ُ صوُت الأعراْس! فيُطأطئ كُّلَّ الأعواْم! يحرُسه ت ُخرُِّسه

 ون ُعاْس!
 
 (: طاَب )ج(:608)

! والدمُع يُغيُض الأحداْق! والعدُل امرأةٌ طاَب خِّطاُب الأبواقْ 
ِّــْع! والمسجدُ يخلو  َ بجام ِّيعَْت بقلادةْ! والجامُع ما عاد ُ ب  قوّادةْ، والدولة
ِّــْع! ميزاٌن  ِّــُع كالسُّمِّ الناق ِّــْع! والناف ِّــُع كالناف ِّــْع! والسُّمُّ الناق ِّْن سام م

ُِّب دُولارٌ مسلو  ْب!مكسورٌ مقلوْب، والحّقُّ َضعيٌف مغلوْب! والغال
 
 (: طاَب )ح(:609)

طاَب خِّطاُب الأبواْق! والدمُع يُغيُض الأحداْق! والنفُط بأيٍد 
ارْة! والشرُف شِّعارٌ  َّّ ُ يملُك خم ارةْ! والسارُق يسكُن بسفارْة! والقائد هّدَّ
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ارةْ! وقلوٍب ليسْت  َّّ ُ في بيتِّ دعارةْ! تحتاُج لأيٍد جب بإعارْة! والحكمة
ً وقذا ارةْ! لا تعرُف مكرا ِّ الحارْة! وسجوٌن من غّدَّ رةْ! وصراٌخ في أقبية

ِّْن هَولِّ نفوٍس  ٌ تصرُخ ُمحتارةْ! م ٌ مُنهارةْ! ونساء تحتِّ منارْة! فيها أشلاء
بيّ المغواْر..  ا العر ارةْ! وعذاباٍت فوَق مرارةْ! أسعارٌ ترفعُها أسعاْر، إلَّّ أمَّّ

اْر! َّّ َِّق بالن حر  صبحاً ليلاً كّل نهاْر، مجاناً أُّ
 

 )خ(: (: طابَ 610)
طاَب خِّطاُب الأبواْق! والدمُع يُغيُض الأحداْق! وجميُع 
ِّفاْق! والدرُب كثيرُ الأنفاْق! والثورةُ  قاٍق ون الأعراقِّ رِّفاْق، تصحو بشِّ
ُ الإشراْق! ودِّماءُ  بيٌع ينقُصه ُ الأشواْق.. ُسف ٌُن يملؤها الإغراْق! ور نار

ٌ أ ُ يذّلُّ الأعناْق! أمطار غرقتِّ الأمصاْر.. إعصارٌ الثوّارِّ تُراْق! والفقر
ٌ من بين الأشراْر، والتاجرُ  اْر.. عار ُ ثوُب التجَّّ سرَق الأنصاْر! والكافر
ٌ تعلو  ٌ تعلو الأقداْر! أقدار اْر! أخطار ُ الف ُجَّّ يهم عُْهر سرَق الأفكاْر! يُغر

 الأخطاْر! والشرُق الأوسُط يا هذا: ذكرى أطلاٍل لدماْر!
 
 (: طاعتك:611)

 لجليل؛ شرٌط لاستمرارِّ بركاته عليك.طاعتك الخالق ا
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 (: طالما )أ(:612)
ياضاٍت  بعد ر ِّلل أْن ُيخ برني بالجواب، و َّّة الع ِّل طالما سألُت ع
بابُها الصدق في كّلِّ حين،  صادقة كان أساسها الورع عن محارم الله، و
يد، فإذا بي أخرُج من جسدي الفاني لا  ر أجابني سبحانه إلى ما أُّ

َّّتي تعلو رأسي بمسافةٍ تبعد الخمسة محالة، ورأيتُني أق ُف منتصَف النقطة ال
يد، فنظرُت كّلَّ شيءٍ عن كثب لأعرَف مَن أنا؟ فلَْم  أشباٍر أو يز
يا ما هما عليه،  ِّّقان حول نفسيهما لتر أجد سوى عينين غير مرئيتين تحل
فْت لي عوالم الناسوت والمل كوت في ثواٍن خمس أو أقّلَّ بقليل،  فتكّشَّ

َّّة سال كيه، رحلة وعدُت لأب ُ لقل يٍق لَْم أستوحشه دَأ رحلة السير في طر
ست ذاته.. لَْم أكن فراشة  السير إلى الله تعالى، لا رحلة السير فيه تقّدَّ
مِّّ  اه.. لعلّيَ كنُت ورقة أُّ َّّذي دّلَّ على مسمَّّ كونفوشيوس.. ولا الاسم ال

َ عمر بن  الخطاب، أو المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أنّي تبنة
ً لا يعرُف ما يكون،  ا شيئا شجرة أبي ذر.. لعلّيَ، ولعلّيَ.. لَْم أكُن إلَّّ
جبرَ على احتواء كّلَّ الأشياء  ٌل بعذاباٍت لا تُطاق، شيءٌ صغيرٌ أُّ َّّ وهو محم
جبرت على الامتلاء  في عالَمِّ الإمكان لا الوجوب، ككأٍس صغيرةٍ أُّ

 ُ ً يسيرُ  بجميع المياه، فأصبحُت: في حلقومي صرخة ً صامتا ثكلى.. بركانا
َّّنُ لحظة الفناء؛ لتبدأ بعدها رحلة البقاء.  على قدمين يتحي
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 (: طالما )ب(:613)
يلاً أنا والقلم والأوراُق ثالثنا.  طالما قضيُت وقتي طو

 
 (: طب ِّق:614)

ى تصل  َّّ مه في كّلِّ مرحلة من مراحل تعلّمك، حت َّّ ِّّق ما تتعل طب
ب تد ً لإتّقان ما تعلمته طوال ذلك، مرحلة التوظيف، وتدرَّّ ِّّدا ً جي يبا ر

يبه لك، وثقة كافية في  ً مطلقة في مجال تدر واستعن بمدرٍِّّب تثق به ثقة
 جميع المجالات الأخرى.

 
 (: طريحٌ:615)

ُ داوي، َسقيمَ الروحِّ يمضي نحوَ قب رِّ؟!  طريحٌ في الفراشِّ فمَْن ي
 
ام )أ(:616)  (: طوال الأي َّ

ام واللي َّّ ة الأشخاص على ما طوال الأي َّّ َّّتي كان فيها غالبي الي، ال
كانوا عليه، كنُت أنا وجميع أخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات من 
أُّ كؤوساً من  َّّ بداع العالمّي(، نتقي ِّ مجلس الإدارة بمركزنا )مركز الإ أعضاء
يرة؛ بعدما  أُّ هذه ال كؤوس المر َّّ ى اليوم نتقي َّّ الآلام والمعاناة، ولا زلنا حت
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ا فعله معنا الظالمون الأشرار من ظلمٍ متواصل،  ذقنا َّّ ِّم مرارة ال كثير م
َّّا ولا زلنا وسنظّلُّ كذلك نلتقي  ورغم كّل تلك وهذه المعاناة، كُن
لنتبادل الآراء حول صراعاتنا، ولَْم تمنعنا بُعدُ المسافات فيما بيننا عن 

بْت  َّّ بين مَْن إتمام اللقاء، فشبكة الإنترنت أزالْت جميع الحدود، وقر
ُ ابتسامة المنتصر السعيد،  اً، نبتسم َّّ ي جبروا على الابتعاد، نلتقي سو أُّ
ً من قلٍب دافٍئ لا تطفأ حرارته أقسى موجات  ً نابعة ة َّّ ً حقيقي ابتسامة
ا يواصل ما وضعه نصَب عينيه من  َّّ ِّن َّّاً م البرد القارصة، دفءٌ يجعُل كل

ُب عليه الوصول إليه ضمن الأهداف ال ط هدٍف يتوّجَّ موضوعة في مخّطَّ
ٌ يجعلُنا نحارُِّب بضراوةٍ  الوصول إلى غاية الغايات بجّدٍ واجتهادٍ، دفء
ٍ ثلاث لا رابع  جميَع أعداء النجاح في حرٍب شعواء ضروس، بأسلحة

يماننا ب : )الله(، و)العلم(، و)الحّب(.  لنا سواها، هي إ
 
ام )ب(:617)  (: طوال الأي َّ

َّّت ام والليالي، ال َّّ ة الأشخاص على ما طوال الأي َّّ ي كان فيها غالبي
كانوا عليه، كنُت أنا وجميع أخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات من 
بداع العالمّي(، نعاني مرارات  أعضاء مجلس الإدارة بمركزنا )مركز الإ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  379الصفحة 

كثيرة، وما ذكرته لك قبل قليل لَْم يكن سوى غيض من فيض، وما 
 خفي عنك كان أقسى من هذا بكثير!

 
ام )ت(:(618)  : طوال الأي َّ

ة الأشخاص يتقلّبون على  َّّ َّّتي كان فيها غالبي ام والليالي، ال َّّ طوال الأي
ى مرتعبين بكوابيسهم  َّّ فراشهم، مبتهجين بأحلامهم السعيدة، أو حت
هار،  ُل ساعات الليل بساعات النَّّ اللعينة، كنُت أعمُل ليَل نهار، أواصِّ

ى فيه أحيا ً ال  )أعمُل بشكٍل متواصٍل يتعّدَّ ( اثنين وسبعين ساعة 72نا
ً يصُل بي العمل الدؤوب إلى أْن  اٍم بلياليها(، وأحيانا َّّ بتمامها )ثلاثة أي
ِّْن أْن أحتضَن وسادة الفراش، ليرقدَ  أجدُني قَْد احتضنُت عملي بدلاً م
ِّ مواصلة ساعات العمل  ً نفاد طاقاته في تحمّل عبء عليه رأسي؛ معلنا

بع أو خمس، ليلاً بساعات العمل في  هار، ليستيقَظ بعدها بساعاٍت أر النَّّ
ً عن أحلاٍم  يحّثُّ الخطى لإكمالِّ ما وصَل إليه، دونَ أْن يعرَف شيئا

ى كوابيس لعينة! َّّ  سعيدة، أو حت
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ام )ث(:619)  (: طوال الأي َّ
ة الأشخاص يجلسونَ  َّّ َّّتي كان فيها غالبي ام والليالي، ال َّّ طوال الأي

يهم  َ مدفأةٍ يحتو دفؤها في ليالي الشتاء الباردة، كنُت أنا أواصل أمام
 ِّ بعة َُّّف من أر ِّ مفاتيح الحاسوب في حجرةٍ صغيرةٍ تتأل العمَل على لوحة
ً من بردٍ قارٍص، وتصطّكُّ  ية، ترتعُش أصابعي؛ تجمّدا جدران خاو
ير،  ً وجودها معي في هذا الصراع المر أسناني بعضها ببعٍض؛ معلنة

يرتجُف جسدي في ليلِّ شتا َل تحمّل البرد و ً فّضَّ ءٍ لا يرحمُ شخصا
ى  َّّ يه دفؤها )أو حت ِّ شراء مدفأةٍ يحتو يلِّ ثمن ما يمكنه به القارصِّ بتحو
ثمن وقودها هي( إلى صندوق التكافل الاجتماعيّ لدعم نشاطات 
َ من ذي  ً أكثر ً فشيئا َّّتي أخذْت تتسع شيئا بداع العالمّي(، ال )مركز الإ

 ُ ة َّّ ِّ الحمدُ والمن في ذلك(، على أْن يجلس أمثال أولئك  قبل )ولله
يهم دفؤها في ليالي الشتاء.  الأشخاص أمام مدفأةٍ يحتو

 
ام )ج(:620)  (: طوال الأي َّ

ة الأشخاص يحث ّون  َّّ َّّتي كان فيها غالبي ام والليالي، ال َّّ طوال الأي
؛ يسعون فيه لاستلام راتبهم،  اعة؛ للوصول إلى نهاية الشهر عقارب الّسَّ

باح عمل اعة في الوصول أو أر سابق عقارَب الّسَّ هم الخاّص، كنُت أنا أُّ
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إلى الهدف الموضوع نصَب عينيَّّ ضمن أهدافِّ خارطة الوصول إلى 
ِّ لي سوى  بُها، فلَْم تكن تعني بالنسبة غاية الغايات، وأينما أشارَْت عقار
ب عليَّّ دفعه إلى )صندوق التكافل الاجتماعيّ(؛  إشارة إلى ما يتوّجَّ

ً وإنني وجميع أعضاء لرفدِّ نشاطا بداع العالمّي(، خصوصا ت )مركز الإ
ة  بشكٍل رسمّيٍ مُعلٍن ضمن المادَّّ ً و مجلس الإدارة، قَْد اتخذنا قرارا

بداع العالمّي(، ينّصُّ على 28) ( من النظام الداخليّ لمركزنا )مركز الإ
، فجميع ما 79أْن: "لا يحّق لعضوِّ مجلس الإدارة العمل للمركز بأجرٍ"

بداع العالمّي(، هو تقديمٌ نقّدِّم ين عبر مركزنا المذكور )مركز الإ ه للآخَر
اً،  َّّ ً مجاني من وقتنا وجهدنا ومالنا دون مقابل، نعمُل بجّدٍ واجتهادٍ عملا
نيا، وفي }يَوْمَ لاَ يَنْفَُع مَاٌل  لا نرجو فيه ثواباً سوى رضا الله تعالى في الدُّّ

 َ َ مَْن َأتَى الله َ بَنُونَ، ِإلا ِّيٍم{ وَلا ِّقَلٍْب َسل َّّتي تحّققها 80ب باح ال ، وجميع الأر
بداع العالمّي(، فهي تذهُب مائة بالمائة  نشاطات مركزنا )مركز الإ

( إلى )صندوق التكافل الاجتماعيّ(؛ لدعمِّ نشاطات المركز 100%)
ِّرق أو  ومساعدة الأيتام والمحتاجين والفقراء، بغّضِّ النظر عن الع
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 َ ً على الانتماء أو العقيدة، ول ً واحدا ْم ولَْن يدخل منها في جيبنا سنتا
 الإطلاق.

 
بى:621)  (: طو

بى، لمن  ِّ النجاة.. طو ة باً؛ يحمل الغرقى إلى ضّفَّ بى، لمن كان قار طو
بى، لمن  سقى بدمه الورود؛ كي يتنعم الآخَرون بعطرها الفوّاح.. طو

بى، لمن بنى برفاته سوراً؛ ي حتمي كان جسراً؛ يعبر عليه الآخَرون.. طو
بى، لمن كان إنساناً بحّق.  به الآخَرون من اللصوص.. طو

 
(622:ِّ ة  (: َطيرُ المحب َّ

قا. َّّ ِّمَْن أحّبَّ تعل ِّ ب َّّقا، وشذا الوفاء ِّ تأل ماء ِّ في الّسَّ ة َّّ  َطيرُ المحب
 

 حرف الظاء
 )ظ(

 
 (: الظالم )أ(:623)

 الظالم في دائرة الغضب الإلهّي والعياذ بالله.
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 (: الظالم )ب(:624)
 ظالمُ مظلوم، قبل أْن يكون ظالماً.ال

 
ِّرُ:625)  (: الظاه

ِّ دائماً أْن يكوَن  ِّرُ شيءٌ، والباطُِّن شيءٌ آخَر، وليس بالضرورة الظاه
 الباطُن مطابق للظاهر.

 
 (: الظلام )أ(:626)

 الظلام هو الأصل في ال كون.
 
 (: الظلام )ب(:627)

 الظلام يحيط بالشموس رغم إشراقها.
 
 (: ظلمَ:628)

 لمَ الإنسانُ نفسَه؛ إذا ظلَم.ظ
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 (: ظن َّ الاستعمار:629)
ظّنَّ الاستعمار العالمّي أّنَّ الشعب العراقيّ سوف يستقبل القوّات 
ً عندما وجدَ العراقيين  ا أنه فوجَأ تماما ية بالأحضان والورود، إلَّّ الغاز
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة( قد قابلوه  ً )بغّضِّ النظر عن الع جميعا

ا دفَع بالمستعمر بالع َّّ ِّم حة العتيدة، م َّّ ة والمقاوَمة المسل َّّ ي ات الانتحار َّّ ملي
ياء )ذكوراً  ِّم إلى الزّجِّ بمئات )إْن لَْم يكن آلاف( العراقيين الأبر الغاش
ن من  ه سيتمّكَّ َّّ ً منه أن ا َّّ وإناثاً( إلى غياهب السجون والمعتَقلات؛ ظن

 إسكات صوت الحّق بوجه الباطل اللعين.
 

ِّمُونَ{ }ِإن َّ  اَس َأنْفُسَهُْم يَْظل اَس َشيْئاً وَل َكِّن َّ الن َّ  اللهَ لاَ يَْظلِّمُ الن َّ
يم: سورة يونس/ الآية )  (44القرآن ال كر

 
 (: الظن  )أ(:630)

َّّتي دعْت البعض إلى  َ أحد الأسباب ال ين هو ِّّئ بالآخَر الظّن السي
ِّ التهمة إلى غيرهم دون سواهم.  توجيه
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 (: الظن  )ب(:631)
يق أوصال الثقة ا َّّذي يتسبب في تمز لظّن هو العنصر الخطير ال

 المتبادَلة بين الطرفين، طرف السلطة الحاكمة، وطرف الشعب.
 

 (: ظهرت:632)
ين، رغم أّنَّ  ظهرْت أزمة تلو أزمة، وكثرْت الأسماء والعناو
َّّة وعيه،  الأغلب لا يستطيع التمييز بين المعاني والألفاظ؛ لطيبة قلبه وقل

يل دلالة الدال على غير المدلول، فيخرج لذلك بنتيجة يظنّها هو عين فيح
ا أنها في الحقيقة هي خلاف ذلك تماماً.  الواقع، إلَّّ

 
 حرف العين

 )ع(
 
 (: العاقل:633)

 العاقل لا يأخذ برأّيِّ الجاهل.
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 (: العالَم:634)
ِّّون  العالَم عبارة عن )رقعة شطرنج( كبيرة، واللاعبون الأساسي

 : هُم )رجال الظّل(، وهذا يوجُِّب عليك: فيها
ِّّداً: قواعد لعبة ال  )شطرنج(. لاً: أْن تعي جي  أوَّّ

 وثانياً: أْن تتقن حركات )رجال الظّل( فيها.
ً في العالَم؛ وتحّث خطاك؛ لأْن  ا َّّ ً أساسي وثالثاً: أْن تكون لاعبا

ِّْن أجلِّ الفوز ب ِّ تُصبح أهّم لاعٍب في )رقعة الشطرنج( هذه؛ لا م اللعبة
 ِّ َ مساعدة ذاتها، إنما من أجلِّ إحداث التوازن المطلوب فيها؛ بغية
يقِّ تحقيقِّ  الإنسان أينما كان، سواء أكانت هذه المساعدة عن طر
ةٍ وكرامةٍ أسوةً  َّّ ي مطالبه المشروعة في العيشِّ على سطحِّ هذه المعمورة بحر

يقِّ رد اعِّ القرارِّ فيها، أو كانت هذه المساعدة عن طر َّّ طات بُصن عِّ مخّطَّ
 الاستعمار وَكّف آذاهم عنه.

 
 (: عائلةٌ:635)

 عائلةٌ بلا أب: أرٌض بلا شمس.
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 (: عَبيداً:636)
ِّبادَ مع التغابي! اً، وقْد عبدوا الع َّّ ب عونَ اللهَ ر  عَبيداً يَدَّّ

 
 (: عُتاةٌ:637)

نيا اكت دارا.  عُتاةٌ بَْل بُغاةٌ بَْل ُطغاةٌ، أصابوا زهرةَ الدُّّ
 
 باً )أ(:(: عج638)

ها الخّطاء! من الاعتذار تستحي، لا من الأخطاء؟!  عجباً أّيُّ
 
 (: عجباً )ب(:639)

ِّ دواهيا! ــروا؟! كُّل  يضّمُّ الغدرَ فيه اُس كيَف تحّجَّ َّّ  عجباً لهذي الن
 
 (: عجباً )ت(:640)

ين أْن  يد من الآخَر ً يا بني البشر! فنحُن نمقُت ال كذَب، ونر عجبا
ى مع أنفسنا لَْم نكن يصدقوا معنا في كّلِّ  َّّ شيء، ل كننا.. نحُن حت

 صادقين!!
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 (: عجبُت:641)
يج بره كائٌن  يقلع الأشجار، و عجبُت لابنِّ آدم؛ يحطم الجبال، و

ى الموت! َّّ  صغير أسمّوه بال  )فيروس( أْن يرقدَ في الفراش.. حت
 
 (: عجلة الزمن:642)

ام )حتماً( ستخبرنا َّّ بالجواب،  عجلة الزمن لا زالْت تدور، والأي
 الآن أو بعدَ حين، فلا بدَّّ أْن ينجلي الظلام، وتشرق شمس الحقيقة.

 
 (: العجلى:643)

ا القليل؛ وتح ين ساعة الرحيل.  العجلى العجلى نحوَ الله، فلم يبَق إلَّّ
 
 (: العدالة:644)

ة تحتم على الحاكم العادل أْن يحكم بالعدل لا بالمساواة.  العدالة الحّقَّ
 
 الأكبر: (: العدد645)

ن  َّّ ِّم يين في الدول المضيفة، م العدد الأكبر من اللاجئين السور
يا( إليها، إنما هُم يعيشون في تلك الدول في استقراٍر  فرّوا من )سور
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َّّ إلى )الأردن( و)لبنان(؛ إذ "يوجد بين  ن فر َّّ ِّم ةً م وأماٍن دائمين، وخاّصَّ
َّّذين يمل ين ال يين عدد كبير من الميسور ؤون مقاهي اللاجئين السور

ً مبالَغ طائلة؛ لاستئجارِّ شقٍق في مناطق  يدفعوَن أحيانا )بيروت(، و
لوا أولادهم في مدارس  َّّ اراٍت، وسج َّّ ِّ سي مُترَفة، وقامَ بعُض هؤلاء بشراء

ة" ة"81خاّصَّ َّّ ي يع تجار ِّون بفتح مشار ّ ي َ بعُض السور ، في 82، كما "وقام
ِّون والمقيمون ّ ي َّّذي يعاني فيه جميع السور يا( من  الوقت ال في )سور

ا أنهم  ح الدائر فيها، إلَّّ َّّ ان النزاع المسل َّّ ب جميع مخاطر بقائهم في البلاد إ
ِّرار منها  يا( وعدم الف َ في )سور روا البقاء َّّ ِّون ومقيمون( قر ّ ي ً )سور جميعا
على غِّرار ما فعلوه أقرانهم في الدول المضيفة؛ من أجل حماية وطنهم 

طات الاستع ِّ وممتلكاتهم وردع مخّطَّ مار، وإْن أودى ذلك بحياة
ين منهم في سبيل ذلك.  ال كثير

 
ِّينَ{ ِّبَةُ الْمُكَذ ِّب ِّي الأْرضِّ ثُم َّ انْظُرُوا َكيَْف كَانَ عَاق  }قُْل سِّيرُوا ف

يم: سورة الانعام/ الآية )  (11القرآن ال كر
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 (: عدم إجابتك:646)
 عدم إجابتك الإجابة الصحيحة عن السؤاٍل المهّمِّ للغاية: 

 الطرفين على حق؟! أّيُّ  -
َّّذي لَْن يجلب لك مقابل هذا الترك  هو تركٌ لمصيرك بيد المجهول ال
وعدم الاهتمام سوى الذل والهوان، ولهذا الذل عواقٌب تتبعها الرزايا 

ِّظام.  الع
 
 (: عدم الأخذ:647)

ى على مستوى الأخذ بالحلال  َّّ يم، حت عدم الأخذ بالقرآن ال كر
اس وترك الحرام، أو اجتناب الش َّّ َب ال كثير مما أصاب الن َّّ بهات، سب

ة،  َّّ ة والاقتصادي َّّ ة والصحي َّّ ي ة والفكر َّّ فسي َّّ من عطٍب وخلٍل في حياتهم الن
َب لهم عدم أخذهم بما فيه  َّّ ا سب َّّ لَةٍ؛ ناهيك عم وكّل ما يمّتُّ إليهم بصِّ
بالجملة، مما هو سبب لنجاتهم في كُّلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، فترك ذلك فيهم 

 ت إلى ما أصابهم من سوء.آثاراً أدَّّ 
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 (: عدم الالتزام:648)
عدم الالتزام بأوامر الله تعالى يوجب بطبيعة الحال الخروج من 

 رحمته والوقوع في غضبه وسخطه.
 
 (: عدم الانتماء:649)

ً يسهم مساهمة فاعلة في ميول  ا عدم الانتماء هو عامل خطير جّدَّ
هي صاحبة الحّل البديل، الفرد نحو أطراف أخرى قد توحي له بأنها 

ا يجعله لقمة سهلة بين أنياب المتقنّعين بقناع الإنسان. َّّ  مم
 

 (: عدم التدخ ل:650)
ين، سواء كانت شؤونهم هذه  عدم التدخّل في شؤون الآخَر
ٌِّن وشاهدٌ أكيدٌ على أنك )إنسان(  ّ ة، دليٌل بَي ة، أْم خاّصَّ ً عامَّّ شؤونا

 بحّق.
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 (: عدم التطاول:651)
ياءً،  عدم ين( أثر ين، سواء كان هؤلاء )الآخَر التطاول على الآخَر

أْم كانوا فقراءً، باٌب من أبواب احترامك لذاتك قبل احترامك 
ين.  الآخَر

 
ِّ شَْيءٍ قَدِّيرٌ{ مَوَاتِّ وَالأْرضِّ وَاللهُ عَلَى كُل  ِّ مُلُْك الس َّ ه ِّل َّ  }وَل

يم: سورة آل عمران/ الآية )  (189القرآن ال كر
 
 م السكوت:(: عد652)

عدم السكوت يوجب بطبيعة الحال الإشارة إلى الحّقِّ، والإشارة 
 إلى الحّقِّ توجب بطبيعة الحال عدم السكوت على الباطل.

 
 (: عدم الشعور )أ(:653)

ِّ إلى المكانِّ ذات العلاقة، سبٌب في عدم  عدم الشعور بالانتماء
 الحفاظِّ عليه.
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 ِّ ِّي مَقَاٍم َأم ِّينَ ف ق  ينٍ{}ِإن َّ الْمُت َّ

ان/ الآية ) يم: سورة الدخ َّ  (51القرآن ال كر
 
 (: عدم الشعور )ب(:654)

عدم الشعور بالانتماء دليٌل على عدم وجود الغاية، وفقدان الغاية 
َّّذين فقدوا  أمٌر كارثيّ  لا محالة؛ يسبب ضياع الحقيقة لدى أولئك ال

 الشعور بالانتماء.
 
 (: عدم الوقوف:655)

لحقيقة لمن لَْم يقف عليها؛ راجٌع ل كونه عدم الوقوف على عين ا
بذلك يكون  ة، و َّّ واقٌف على جانٍب منها، ولا يرى جوانبها الأخرى البت
ِّّ توهم الحقيقة دون أْن يقف عليها جملةً وتفصيلاً، وهو ما  قد وقع في فخ
يَن، بَْل وما سارت عليه كذلك بعُض  ِّّر ِّ والمفك وقع فيه بعُض الفلاسفة

يسِّ ) يب( في جامعاتِّ بعض الدول.مناهجِّ التدر  لا التدر
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 (: عدم تحم ل:656)
ة الملقاة على عاتقهم من تلقاءِّ  َّّ يين للمسؤولي عدم تحمّل بعض السور
ِّّئ عندَ البعض منهم تجاه  أنفسهم لردعِّ الفساد أينما كان، والظّن السي
البعض الآخَر منهم و/ أو تجاه مَْن سواهم، وعدم شعور البعض الآخَر 

ً في قدرة الاستعمار على منهم با ا َّّ ً رئيسي ِّ إلى المكان، كان سببا لانتماء
ً من إشعالِّ فتيل  نه لاحقا ا مّكَّ َّّ ِّم التغلغلِّ بين ثنايا المجتمع السورّي، م
ة بقاء الأزمة  َّّ ي ة( بكّلِّ يسرٍ وسهولةٍ، بَْل ومن استمرار َّّ ي )الأزمة السور

ر! َّّ ى تاريخ انتهائها، فلاحِّظ وتدب َّّ  مشتعلة حت
 

 (: عدم وضع:657)
 عدم وضع المعنى في إطاره الصحيح، يُفرِّغ الكلامَ من معناه.

 
 (: عدو ي:658)

 عدوّي: مَْن قاتَل الخ ير وصادَق الشر.
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 (: عذراً:659)
ِّّداً، كان عليَّّ أْن أفعَل  ً أّيها الصديق؛ فل كي أعرفَك جي عذرا

بَُك.. وقَْد اخترتُ  غضِّ بَك خمراً، أو أُّ ِّر ش َ؛ لأنه  إحدى اثنتين: أُّ الأخير
 أقوى على إظهار الدفين.

 
 (: العراق:660)

ّ التوطين إليها، أّي: أنه كان أحد  َّّتي يتم العراق كان هو الدولة ال
أهّمِّ بلدان التوطين في العالَم، إليه يلتجأُّ اللاجئون من جميعِّ أقطار 
ة على  َّّ ي الأرض، وقد عمَل مسؤولون في حكوماتِّ دولِّ استعمار

ي ِّ وتمز ً منهم في جعلِّ بلدانهم هي إحدى أهّمِّ بلدان إضعافه ِّ؛ بغية قه
ِّ )العراق( منذ قرٍن من الزمان!  التوطين، على غِّرار ما كان عليه

 
 (: عِّْش:661)

ّ عِّْش في اللحظة على أن ها آخِّر لحظة من حياتك، وأنها كذلك  
تين،  َ اليقين أنك لَْن تضع قدمك في النهر مّرَّ ِّلْم أعظم لحظة، واعلَم ع

ة هواءٍ بعينها سوى مّرة واحدة فقط. ولَنْ   تستنشق ذرَّّ
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 (: عصمة:662)
ُ من كُّلِّ ما يشينهم أو يعيبهم         لام  عصمة جميع الأنبياء عليهم الّسَّ

 بداهةٌ لا تحتاج إلى نباهة.
 
 (: عكفُت:663)

ة وتداعيات  َّّ ي عكفُت على كشف )حقائق الأزمة السور
 َ ِّوى العظمى في دول العال ضْت( سياسات الق َّّ ُض )وتعر َّّ م(؛ لأّنَّ ما تتعر

ٍ شرسةٍ يقودها )وقادها سابقاً  يا( من بعد )العراق( من هجمة له )سور
ين،  نيا سوى الصعود على رُفات الآخَر أيضاً( أشخاٌص ما هَمّهم من الدُّّ
َ تنفيذ هجوٍم شرٍس  لَْم يكن سوى خطوة من خطوات الانطلاق نحو

استثناء؛ بغية توسيع دائرة الرُفات،  على جميع دول العالَم برمّتها دون
َّّتي يمكن لقادة هذه الهجمة من السيطرة عليها  يادة الرقعة ال بالتالي: ز و
! وهيهاُت لهم أْن يستطيعوا تحقيق ذلك؛ ما  ً بكّلِّ يسرٍ وسهولة لاحقا
ٌ وأطفاٌل  ُ بوجوههم، وما دام للحّقِّ رجاٌل ونساء دام للحّقِّ صوُت يزأر

 عدَ أخرى، فهذا الحّق لَْن يضيع، ولَْن يضيع أبداً.يطالبونَ به لحظةً ب
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 (: عَلامَ الخ ي ِّروَن:664)
ِّّرونَ إذا أرادوا، يداً تحيا بهْم وَجدوا اعتذارا؟!  عَلامَ الخ ي

 
ارُ:665)  (: عَلامَ الن َّ

ْت في بلادٍ، بها التاريخُ زهواً وانتشارا؟! َّّ ارُ َشب َّّ  عَلامَ الن
 
(666 ِّ ْ (: الع  م:ل

ِّلْم: ه ُ الشيءِّ الع َّّذي لا يدخله الاحتمال، وهو إدراك و اليقين ال
ُب  ُِّق للواقع، وهو صفة تُوجِّ بحقيقته، وهو الاعتقادُ الجازمُ الثابُت المطاب
ات والجزئيّات،  َّّ ُ بها الكلي فة راسخة يُدرَك ً لا يحتمُل النقيَض، وصِّ تَمييزا

فس إلى مع َّّ نى الشيء، فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ووصول الن
ا إذا قبلها العقل وأيّدها الحس وقبلْت الخضوع  إذ لا يعترف بمسألةٍ إلَّّ
به من الاختبار والتمحيص، في حين إّنَّ المعرفة تُطلق على الحُْكم  لأسلو
ً أو سلباً، إذ أنها إدراك الشيء على ما هو عليه وهي  يجابا بالشيء إ

ى الح ِّلْم، ولذلك يُسمَّّ ست مسبوقة بجهل، بخلاف الع ّق تعالى )الله تقّدَّ
ى بالعارف. ِّم ولا يسمَّّ  ذاته( بالعال
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 (: على الجميع )أ(:667)
على الجميع أْن يعملوا جنباً لجنب على جعل التوصيات الواردة في 

 هذا الكتاب قيد التنفيذ بأسرع ما يمكن.
 
 (: على الجميع )ب(:668)

ِّّتهم، على الجميع دون استثناء أينما كانوا، بغّضِّ النظر عن  جنسي
 احترام جميع القوانين في جميع دول العالَم قاطبةً دون استثناء.

 
ِّعُوا ُخطُوَاتِّ  ب َ تَت َّ ً وَلا ً َطي ِّبا ِّي الأْرضِّ حَلاَلا ا ف ِّم َّ اُس كُلُوا م هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

ِّيٌن{ ٌّ مُب هُ ل َكُْم عَدُو  يْطَانِّ ِإن َّ  الش َّ
يم: سورة البقرة/ الآية )  (168القرآن ال كر

 
 (: على المسؤولين:669)

ً لكّلِّ  يضا ة أْن يدفعوا تعو َّّ يكي على المسؤولين في الحكومة الأمر
ٍ من ضحايا الأزمات  ة َّّ َّّتي ابتدعوها، ولكّلِّ ضحي ٍ من ضحايا الأزمة ال ة َّّ ضحي
يٍض مادّيٍ  ة في حدوثها، بتعو َّّ يكي بت الحكومة الأمر َّّ َّّتي تسب الأخرى ال

ّلِّ فردٍ من أفراد الضحايا، بغّضِّ قدره مليون دولاٍر )كحّدٍ أدنى( لك



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  399الصفحة 

بغّضِّ النظر )أيضاً(  النظر عن جنس أو عمر الفرد ذات العلاقة، و
ً بما فعلته  ى جنسيّته؛ وذلك أسوة َّّ عن عِّرقه أو انتمائه أو عقيدته أو حت
يٍض مادّيٍ لكّلِّ فردٍ من ضحايا التفجير  ة من تعو َّّ يكي الحكومة الأمر

َض له ) َّّ َّّذي تعر يورك( الإرهابيّ ال مركز التجارة العالمّي( في مدينة )نيو
ة، ومبنى وزارة الدفاع  َّّ يكي أكبر مدن الولايات المتحدة الأمر
ة )البنتاجون( في مدينة )أرلينغتون( بولاية )فرجينيا(  َّّ يكي الأمر

ة بتاريخ يوم الثلاثاء المصادف ) َّّ يكي / جمادى الثانية/ 22الأمر
أّنَّ الإنسان غير م(، حيث 11/9/2001ه ( الموافق )1422

يكيّ، والإنسان سواء كان  ً عن الإنسان الأمر ة َّّ يكيّ لا يقّل أهمي الأمر
بيٍّ يبقى إنساناً بغّضِّ النظر عن عرقه أو انتمائه أو  اً أْم كان غير عر َّّ بي عر
ى جنسيّته، وحيث أّنَّ حكومة الولايات المتحدة  َّّ عقيدته أو حت

ً على  ً وتكرارا ة تصرِّّح مرارا َّّ يكي مرأى ومسامع أبناء الأسرة الأمر
ً لإرساء مبادئ  ة الواحدة دون استثناء: أنها تسعى جاهدة َّّ الإنساني
ة دول  َّّ ة وضمان حقوق الإنسان في كاف َّّ ة والعدالة الاجتماعي َّّ الديمقراطي
ب  العالَم، لذا: ومن أجل تحّقق هذا التصريح على أرض الواقع، يتوّجَّ

يض ة دفع التعو َّّ يكي بت في  على الحكومة الأمر َّّ المذكور لكّلِّ مَْن تسب
بت هي  َّّ َّّذي تسب ً لسياساتها مع البلد ذات العلاقة ال ة َّّ يقاعهم ضحي إ
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ت هذه الأزمة أو الأزمات  َّّتي أدَّّ بحدوث الأزمة أو الأزمات فيه، وال
ياء، مع الأخذ بعين الاعتبار: أّنَّ  إلى وقوع الملايين من الضحايا الأبر

يض المذكور )مليون دولا ٍر كحّدٍ أدنى لكّلِّ فردٍ من أفراد التعو
يكيّ بشأن  ة التصريح الأمر َّّ الضحايا( هو الدليل العمليّ على مصداقي
ة وضمان حقوق الإنسان؛  َّّ ة والعدالة الاجتماعي َّّ إرساء مبادئ الديمقراطي

 :  إذ أّنَّ
اس سواسية أمام 1) َّّ ة: أّنَّ "كّلَّ الن َّّ (: من مبادئ الديمقراطي

ة تفرقة، كما أّنَّ القانون ولهم الحّق ف َّّ ي التمتع بحماية متكافئة عنه دون أي
ية ضّدَّ أّيِّ تميّز يخّل بهذا الإعلان وضّدَّ  لهم جميعاً الحّق في حماية متساو

يض على تمييزٍ كهذا" ة رقم )83أّي تحر ت عليه المادَّّ ( 7، وهو ما نّصَّ
ة ال َّّ َّّذي اعتمدته الجمعي ة من )الإعلان العالمّي لحقوق الإنسان(، ال عامَّّ

مم المتحدة منذ تاريخ يوم الجمعة المصادف ) ه ( 1368/ صفر/ 8للأُّ
م(، وهو ما يوجب )على أقّلِّ تقديرٍ( أْن 10/12/1948الموافق )

يض  ة مع التعو َّّ يكي يض ضحايا سياسات الحكومة الأمر يتساوى تعو
ة ذاتها لضحايا التفجير الإرهابيّ  َّّ يكي َّّذي أعطته الحكومة الأمر ال

 المذكور.
                                                           

 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 83
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ض أحد 2) َّّ ة: أْن "لا يُعر َّّ (: من مبادئ العدالة الاجتماعي
ة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو  لتدخٍّل تعّسفّيٍ في حياته الخاّصَّ
لحملات على شرفه وسمعته، ولكّلِّ شخص الحّق في حماية القانون من 

ة رقم 84مثل هذا التدخّل أو تلك الحملات" ت عليه المادَّّ ، وهو ما نّصَّ
ن )الإعلان العالمّي لحقوق الإنسان(، وهو ما يوجب أيضاً ( م12)

يض ضحايا سياسات الحكومة  )على أقّلِّ تقديرٍ( أْن يتساوى تعو
ة ذاتها لضحايا  َّّ يكي َّّذي أعطته الحكومة الأمر يض ال ة مع التعو َّّ يكي الأمر

 التفجير الإرهابيّ المذكور.
(3 َّّ ُ جميع الن اس أحراراً (: من مبادئ حقوق الإنسان: أنه "يُولَد

ً وعليهم أْن  ً وضميرا ِّبوا عقلا ين في ال كرامة والحقوق، وقد وُه متساو
ً بروح الإخاء" ِّل بعضُهم بعضا ة الأولى 85يعام ت عليه المادَّّ ، وهو ما نّصَّ

من )الإعلان العالمّي لحقوق الإنسان(، وهو ما يوجب كذلك )على 
يض ضحايا سياسات الحكوم ة أقّلِّ تقديرٍ( أْن يتساوى تعو َّّ يكي ة الأمر

ة ذاتها لضحايا التفجير  َّّ يكي َّّذي أعطته الحكومة الأمر يض ال مع التعو
 الإرهابيّ المذكور.

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 84
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يض كّل فردٍ منهم بمبلٍغ مادّيٍ  ّ تعو َّّذين يجب أْن يتم وهؤلاء ال
قدره مليون دولار كحّدٍ أدنى، سواء كانوا من القتلى أو الجرحى أو 

ين أو المعتق ر ضوا لأّيٍ اعتداءٍ جسدّيٍ المخطوفين أو المهّجَّ َّّ لَين أو مَْن تعر
ضوا للمنع من السفر إلى خارج  َّّ و/ أو جنسّيٍ و/ أو نفسّيٍ  أو تعر
بلادهم أو مَن فقدوا مسكنهم و/ أو عملهم و/ أو بلدهم و/ أو أّيِّ 
ة المنصوص عليها في بنود )الإعلان العالمّي  َّّ حّقٍ من حقوقهم الطبيعي

مم لحقوق الإنسان(، سواء ك ة السامية للأُّ َّّ ضي َّّ لين في )المفو انوا مسجَّّ
لين فيها، هُم كّل  من  المتحدة لشؤون اللاجئين(، أو لَْم يكونوا مسجَّّ
الضحايا التالين على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر )حسب التسلسل 

 الألف بائي للحروف(: 
رون داخل أفغانستان.1) ِّون المهّجَّ ّ  (: الأفغاني
(2 ِّ ّ رون داخل السودان.(: السوداني  ون المهّجَّ
يا.3) رون داخل سور ِّون المهّجَّ ّ ي  (: السور
رون داخل الصومال.4) ِّّون المهّجَّ  (: الصومالي
رون داخل العراق.5) ِّّون المهّجَّ  (: العراقي
ة دول العالَم أينما كانوا.6) َّّ ِّون في كاف ّ  (: اللاجئون الأفغاني
ة دول ا7) َّّ ِّون في كاف ّ  لعالَم أينما كانوا.(: اللاجئون السوداني
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ة دول العالَم أينما كانوا.8) َّّ ِّون في كاف ّ ي  (: اللاجئون السور
ة دول العالَم أينما كانوا.9) َّّ ِّّون في كاف  (: اللاجئون الصومالي
ة دول العالَم أينما كانوا.10) َّّ ِّّون في كاف  (: اللاجئون العراقي
ة دول العالَم أينم11) َّّ ِّّون في كاف  ا كانوا.(: اللاجئون الليبي
ة دول العالَم أينما كانوا.12) َّّ ِّون في كاف ّ ي  (: اللاجئون المصر
ة دول العالَم أينما كانوا.13) َّّ ِّّون في كاف  (: اللاجئون اليمني
رون داخل ليبيا.14) ِّّون المهّجَّ  (: الليبي
رون داخل مصر.15) ِّون المهّجَّ ّ ي  (: المصر
رون داخل اليمن.16) ِّّون المهّجَّ  (: اليمني

َّّتي  على أنْ  يض الضحايا حسب الترتيب الزمنيٍّ للأحداث ال ّ تعو يتم
، أّي: من  ة بشكٍل تصاعدّيٍ َّّ يكي بت بها سياسات الحكومة الأمر َّّ تسب
َّّى حكومات جميع الأفراد  السابق إلى اللاحق وليس العكس، وأْن تتول
ِّليهم من المحامين  الضحايا بالتعاون مع الضحايا أنفسهم و/ أو موَكّ

يضهم جميعاً، وعبر بمطالبة حك ة بتعو َّّ يكي ومة الولايات المتحدة الأمر
يصال  ؛ لإ مم المتحدة هذا الملف بشكل مباشر مة هيئة الأُّ تبنّي منّظَّ
َّّتي  حقوق الضحايا إليهم بشكٍل يضمن حصولهم الفعليّ على حقوقهم ال
َ ما أصابهم من انتهاكات مختلفة طالْت  يجب أْن يحصلوا عليها؛ لقاء



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  404الصفحة 

ة، مع الأخذ بعين حقوقهم الطبي َّّ يكي اء سياسات الحكومة الأمر ة جرَّّ َّّ عي
نيا برمّتها لَْن تمحو من ذاكرتهم ما تحمّلوه من  الاعتبار: أّنَّ جميع أموال الدُّّ

يض النقدّي البسيط؛ هو من أجلِّ:   آلاٍم ومعاناةٍ، وهذا التعو
ً أولى لج برِّ كسرٍ من كسورهم، وليَس  لاً: أْن يكون محاولة أوَّّ

 جميعاً. لج برها
ة ما تصرِّّح به حكومة  َّّ اً على صح َّّ اً وواقعي َّّ وثانياً: أْن يكون دليلاً عملي
ة من أنها الراعي و/ أو الساعي لإرساء  َّّ يكي الولايات المتحدة الأمر

ة وحقوق الإنسان. َّّ ة والعدالة الاجتماعي َّّ  مبادئ الديمقراطي
ِّّل له نفسه ي ً لكّلِّ مَْن تسو ً ما أْن يتخذَ وثالثاً: أْن يكون رادعا وما

ة الواحدة، لها أْن تترك فيهم  َّّ ةٍ بحّقِّ أبناء الأسرة الإنساني َّّ خطواٍت سياسي
ر َّّ ةً واحدةٍ على الأقّل.. فلاحِّظ وتدب َّّ  !86ولو ضحي

 
 
 

                                                           
ة تحقيق العد 86 َّّ يد من الاطلاع حول كيفي ة لجميع المضطهَدين في العالَم، للمز َّّ الة الاجتماعي

راجع: صفحة )حزب المضطهَدين العالمّي( على موقع التواصل الاجتماعيّ ال  )فيس بوك( عبر 
 الرابط التالي:

https://www.facebook.com/InternationalPersecutedParty 
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(670:  (: علي َّ
يد  ر ً على إعطاء ما أُّ عليَّّ أْن أمتلك كّلَّ شيء؛ ل كي أكون قادرا

 يء لا يعطيه.إعطاؤه لمن يستحقون؛ إذ أّنَّ فاقد الش
 
 (: عليك )أ(:671)

عليك التيّقن من كّلِّ شيءٍ على الإطلاق، واستخدام كّل 
َّّتي يمكنك من خلالها أْن تتزوّد بالحقيقة،  ة الحديثة ال َّّ الأساليب العلمي
ة متناهية، وهي أساليب  َّّ َّّتي ستساعدك على التيقن من الحقائق بدق وال

ٍ كانت ف ي العالَم كلّه على الإطلاق، بإمكانك استخدامها مع أّيِّ جهة
َ اليقين: هَْل هذه الجهة  ِّلم مهما كانت هذه الجهة، وأينما كانت؛ لتعلَم ع
ة  َّّ َّّتي أنت وضعتها تحت مجهر التدقيق والتحقيق، هَْل هي جهة حقيقي ال
بعة في فنجان  د زو َّّ ة جديرة بالاحترام؟! أْم أنها مجر َّّ ي ة اعتبار َّّ ذو شخصي

ً بأسرعِّ صغير، لا تلبث أْن تفا يعا جئك بعد حين، لتجد أنها انتهت سر
 من لمح البصر؟!

 
 (: عليك )ب(:672)

ةَ في طلبِّ الحقائق. َّّ ى الدق  عليَك أْن تتوّخَّ
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ِّينَ{ ِّل َاه ِّالْعُرْفِّ وََأْعرِّْض عَنِّ اْلج  }خُذِّ الْعَْفوَ وَْأمُْر ب

يم: سورة الأعراف/ الآية )  (199القرآن ال كر
 
 (: عليك )ت(:673)

 تسأل نفسك:  عليك أنْ 
 كيف...؟ -

 وعليك أْن تجيب نفسك أيضاً إجابةً صادقةً لا تقبل النقد أو الانتقاد.
 
 (: عليك )ث(:674)

يجابيين، تتبادل معهم الآراء  عليك أْن تكون دائماً مع الأناس الإ
ً الطرق ال كفيلة بإزالة  ا َّّ ي حول صراعاتك وصراعاتهم، وتضعون سو

يق وصول كم إ يدون الوصول إليه.جميع العوائق عن طر  لى ما تر
 
 (: عليك )ج(:675)

ِّم لتحقيق أهدافك، والسير عليها  ٍ واضحة المعال ة ِّباع خّطَّ ّ عليك بإت
ى تصل آخِّر المطاف إلى النتيجة المتوخّاة، وفي  َّّ َّّ أخرى، حت ً تلو خطوة
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تك تلك، فما عليك سوى  يات خّطَّ حال حدوث أّيِّ طارٍئ في مجر
َّّتي من شأنها أْن توصلك إلى بر إجراء بعض التعديلات الضرور  ة ال َّّ ي

اك التواني في شيءٍ من ذلك، أو الندم على شيءٍ قد مضى  َّّ الأمان، وإي
و، وقُْل:  َّّ مما لَْم تكن قادراً على تحقيقه بخطتك تلك، فدعك من قول الل
يثنيك  ِّّط عزمك و و سبيٌل أكيدٌ يثب َّّ َ فعل(؛ فإّنَّ الل ر الله وما شاء )قّدَّ

ره، عن التقّدم نح َّّ يقك بوضوٍح وتتدب ر طر َّّ و الأمام، بَْل عليك أْن تتبص
ً لا محالة؛ بحوٍل  ً أْم آجلا يد عاجلا ً على نيل ما تر بذلك تكون قادرا و

ة. َّّ  من الله تعالى وقو
 
 (: عليك )ح(:676)

 عليَك بخالقِّ الأكوانِّ تنج و، ولَْن تحيا كمَْن في الخَلْقِّ تاهوا.
 
 (: عليك )خ(:677)

ِّ المولى تعال ى، فلَْن ينفعَْك ماٌل أو بنونُ.عليَك بطاع  ة
 
 (: عليك )د(:678)

ِّْن أقصى البلادِّ. ِّلم م ّدٍ واجتهادِّ؛ لنيلِّ الع  عليَك بكّلِّ جِّ
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 (: عَليٌل:679)
 عَليٌل أشتكي وََجعاً بقلب ي، وجِّسمي ناحٌِّل بالَضعْفِّ يسري!

 
ةٍ خَيْراً يَرَهُ{ ِّثْقَاَل ذَر َّ  }فَمَْن يَعْمَْل م

يم: سورة الزلزلة/ الآية )القرآ  (7ن ال كر
 
 (: علينا )أ(:680)

َّّتي هي المجتمع بأكمله  علينا جميعاً احترام المرأة بَْل وتقديس أنوثتها ال
َّّا  ً كُن ا َّّ وليس كما يُقاُل: نصف المجتمع، وأْن لا نرى بعضنا البعض أي

 ُ دة عن الأجساد، فلتتلاقى أرواُحنا وعقول َّّ ً مجر ً وأرواحا نا سوى عقولا
ة مسبقاً  ٍ معّدَّ ة بأّيِّ زماٍن ومكاٍن، على أْن يكون تلاقيها وفق خّطَّ

 لتحقيق هدٍف أسمى.
 
 (: علينا )ب(:681)

ة جميع الأشياء في ال كون، بما فيها جميع البشر،  َّّ ً محب علينا جميعا
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، وفق مبدأ الحّب بمعناه  بغّضِّ النظر عن الع

د َّّ كلمة تقال هنا وهناك، وهو: أْن نحّب بعضنا بعضاً  الأصيل، لا مجر
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نة، أو من  َّّ اً خالصاً لوجه الله تعالى، لا من أجل مصلحة معي َّّ ي اً أخو َّّ حب
أجل تحقيق غرض ما، وهذا ما يوجب أْن يحافظ كّل شيء على كّلِّ 

 شيء.
 
 (: عمَل الاستعمارُ )أ(:682)

ُ الغاشم على خِّداع مسؤولين في ح كومات دول عمَل الاستعمار
يعة )الاستثمار(، فقامَ بشراء النفط الخامّ من  بيّ؛ تحت ذر الخليج العر
بيّ بأبخس الأثمان، على غِّرار  مسؤولين في حكومات دول الخليج العر
ة )ومنها:  َّّ ة مسؤولين في حكومات الدول النفطي َّّ يفعله مَع كاف ما فعله و

ي الوقت ذاته يقوم العراق؛ على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر(، وهو ف
ٍ يقوم ببيعها على الدول ذاتها  ة َّّ يل النفط الخامّ إلى مُنتَجاٍت صناعي بتحو
ين  ِّّر بهؤلاء المسؤولين وأغلب المستثمر َّّ أنه يُغر َّّتي اشترى منها النفط، ثُم ال
ة،  َّّ بي ار لوضع جميع أموالهم في بنوكه الموجودة خارج الأراضي العر والتجَّّ

ِّّر بهم من  ة كما يُغر َّّ بي ِّّعة خارج البلاد العر يع متنو أجل إقامة مشار
ا يضمن )بطبيعة الحال( استرداد ما  َّّ ِّم ى خارج بلادهم ذاتها(، م َّّ )وحت
باح  أعطاه إليهم من ماٍل مقابل النفط الخامّ، وفي الوقت ذاته يجني أر
ة خارج  َّّ ي هذا المال في أراضيه و/ أو الأراضي التابعة لهيمنته الاستعمار
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ِّ لحظةٍ الشرق ا ة َّّ به إليها، واستحواذه عليها في أي لأوسط؛ ليضمن قر
يعة أنه من  يعة تجميد أرصدة فلان الفلانيّ؛ بذر يشاء؛ تحت ذر
الإرهابيين أو أنه من مجرمي الحرب، وهي تهمة جاهزة لدى مسؤولين 
ة يستخدمونها ضّدَّ كّل مَْن يشاؤون دونَ أْن يعي  َّّ يكي في الحكومة الأمر

ة، ومسؤولون مسؤولون في حك َّّ بيّ على وجه الدق ومات دول الخليج العر
بيّ على الأخّص، ومسؤولون في  في حكومات دول الوطن العر
حكومات أغلب دول العالَم على وجه العموم، خطورة تداعيات 
لاً، وعلى الأقرب إليهم من  ة الغاشمة على أنفسهم أوَّّ َّّ ي الخطط الاستعمار

يهم ثانياً، وعلى شعوب بلدانهم ثالثاً، وعلى شعوب المنطقة الشرق  ذو
ة رابعاً، وعلى شعوب العالَم أجمع خامساً، وعدم وعيهم هذا  َّّ أوسطي
ة؛  َّّ ية مواردهم المالي ة في تقو َّّ يكي يستفيد منه مسؤولون في الحكومة الأمر
ين؛  عبر إفراغ موارد الدول الأخرى، وإبقاء مواردهم هُم قيد التخز

ا يمّكنهم من  ليضمنون بذلك احتياج جميع دول َّّ ِّم العالَم إليهم مستقبلاً؛ م
ً )لاحقاً( دون استثناء، أّي:  التحكّم بمصائر الشعوب واستعبادها جميعا
أّنَّ )الاستعمار( الغاشم البغيض يأخذ موارد الشعوب مقابل حفنةٍ 
ّ الحفنات، وهو ما  َّّ يعود يأخذ ما أعطاه إليهم الحفنات تلو من ماٍل، ثُم

ى وإْن توهمَ البعض أنه في  يجعل دول العالَم َّّ تعيش في فقرٍ مدقع )حت
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بحبوحةٍ من العيش(؛ نتيجة إغراق دول العالَم في ديوٍن متراكمةٍ 
ر! َّّ  ومتراكبةٍ في آٍن واحدٍ، فلاحِّظ وتدب

 
 (: عمَل الاستعمارُ )ب(:683)

ُ على خلط الأوراق بعضها بالبعض الآخَر، فصار  عمَل الاستعمار
اسِّ ا َّّ  لتباٌس شديدٌ في المفاهيم والمعاني.على جّل الن

 
 (: العمل:684)

ب الإعراُض عن  َّّ ة تتطل َّّ ة الإنجاز، والجدي َّّ ب جدي َّّ العمل يتطل
غو بجميع أشكاله. َّّ هو والل َّّ  الل

 
ة )الفهم(.. )أ(:685)  (: عملي َّ

ة )الفهم( أصبحْت اليوم أداةً بيدِّ أشخاٍص يتلاعبون بالمفاهيمِّ  َّّ عملي
ين وإيهامهم بأّنَّ )الاسمَ( هوَ  وفَق ما يحلو لهم؛ من أجلِّ خداع الآخَر

ِّ أْن يكوَن هوَ  ى(، في حين أّنَّ )الاسمَ( ليَس بالضرورة )المسمَّّ
ى( ذاته.  )المسمَّّ
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ة )الفهم(.. )ب(:686)  (: عملي َّ
ةٍ يُفترَُض بها أْن ترتكزَ  َّّ ة )الفهم( هي عبارة عن قُدراٍت عقلي َّّ عملي

ى َّّ ةٍ؛ حت َّّ سٍس منطقي ِّ الصواب. على أُّ  يمكنها أْن تصَل إلى درجة
 
قب ُِّل:687)  (: عندما أُّ

ُِّّل امرأةً، لا أشعرُ بالظمأ بعدَ ذلك! قب  عندما أُّ
 
 (: عندما تستطيع:688)

يده  عندما تستطيع فهم تعاليم الحياة، تقّدِّم لك الحياة كّلَّ ما تر
ين. ةً إْن كنَت من المثابر  منها، خاّصَّ

 
 (: عندما تكون:689)

تكون أجسادنا قَْد توارت تحت التراب، نستطيع أْن نقول عندما 
 بصدق: إننا أحرار!!
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 (: عندما كنُت )أ(:690)
صبح رجلاً،  ى أُّ َّّ عندما كنُت طفلاً، تسابقُت مَع السنينِّ؛ حت
وعندها.. تمنيُت أْن أعود إلى ما كنُت عليه؛ فقَْد وجدُت نفسي قَْد 

 سارَْت، نحوَ مثواها الأخير!!
 

قُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً َسدِّيداً{}يَا أَ  هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا ات َّ  ي ُّ
يم: سورة الأحزاب/ الآية )  (70القرآن ال كر

 
 (: عندما كنُت )ب(:691)

ة مع امرأة، لا يكسونا سوى الظلام..  ل مّرَّ عندما كنُت لأّوَّ
دُ في محرابها، فأجادَْت هي دور الإله!! َّّ  شرعُت أتعب

 
 ؤك د:(: عندما ي692)

عندما يؤكّد العلماء الموثــِّّقون من السلف الصالح بوجود جهلة 
ين في زمانهم، فعليك أْن تسأل نفسك: ما يكونُ عليه  ِّّر المؤرِّّخين والمفس
ً وقد اختلطت الأوراُق بعضُها  ة ِّر؟! خاّصَّ ِّّرو يومنا المعاص مؤرِّّخو ومفس
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ِّ؟! وصارت الع ً للأهواء رت الآراءُ؛ تبعا َّّ قوُل بين المنقولِّ ببعٍض؟! وتغي
 واللامعقولِّ إلى أفوٍل؟!

 
 حرف الغين

 )غ(
 
 (: غادِّْر:693)

َ إْن وجدَت بها الجفا ِّلادَك ، وأبحث عن القلب المعتّقِّ 87غادِّْر ب
 بالوفا.

 
 (: غادَرَْت:694)

ل الإنسانُ إلى غراب!  َّّ لام، وتحو غادَرَْت الأرَض حماماُت الّسَّ
ً تقطنها الوحوش ً أكلتني فأصبحْت الأرُض غابة ، فإْن لَْم أكن ذئبا

الذئاب!! وقَْد صارت الأرض ساحة للوغى! فإْن لَْم أكن فارساً قتلتني 

                                                           
َّّذي هو نقيض الصل 87 ة.. انظر: القاموس المحيط: الجفا: عدم لزوم الشيء، وهو من الجفاء ال

 .189/ 6(.. و: العين: 1640ص )
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ى يواري  َّّ ِّراب!! فيا نفسي كوني كما أنتِّ حَمَلاً وديعاً.. واصبري؛ حت الح
 جراحكِّ التراب.

 
ة:695)  (: غالبي َّ

ة السياسيين في العالَم )وليس جميعهم(، ينتهجون سياسا َّّ ت غالبي
ل غاياتها:  ة السامية، وأّوَّ َّّ تكون آخِّر غاياتها: تحقيق المبادئ الإنساني
يات تلَك الغايات: الاستحواذ على  ِّّ ين؛ لتحقيقِّ أهّمِّ أولو استعباد الآخَر
ياء،  ِّ الملايين من البشرِّ الأبر بادة ى ذلَك إلى إ ى وإْن أدَّّ َّّ كّلِّ شيءٍ، حت

 وهذا يوجُِّب عليك:
لاً: التمييز بين )ا يقِّ أوَّّ لسياسيين( و)المسايسين( من خلالِّ التفر

 بين )السياسات( و)المسايسات(..
 وثانياً: أْن لا تنخرَط يوماً ضمَن أفراد القطيع..

 وثالثاً: أْن تكون أنت صاحب القرار..
ِّ بالمقدارِّ ولا يعاكسه  يه واعلَم: أّنَّ لكّلِّ فعٍل ردّ فعل، قَْد لا يساو

ِّ، وهذا يوجُِّب عليك:  بالاتجاه
َ تحقيقِّ أ لاً: توّخي الحذر الشديد في كّلِّ خطوةٍ تخطوها نحو وَّّ

 غاياتك المنشودة..
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ى وإْن كان هذا  َّّ ً بأدّقِّ التفاصيل، حت وثانياً: عدم الاستهانة مطلقا
التفصيل الدقيق يُعتبر من وجهة نظر البعض )القاصرة( بأنه لا يعدو 

 أْن يكون سوى شيئاً تافهاً..
الآخَر والإصغاء بفهٍم عميٍق )لا السماع  وثالثاً: احترام الطرف

حسب( لجميعِّ آرائه ذات العلاقة بموضوعِّ الاختلاف )لا الخلاف( 
 بينكما.

 
 (: الغاية:696)

 الغاية تحّدِّد الوسيلة ولا تبررها.
 
 (: الغباءُ:697)

 الغباءُ المخضرَمُ بلاءٌ مُبرَمٌ؛ يبتلي به الأغبياء.
 
 (: غُراُب البَينِّ )أ(:698)

 ُ .غ َح اقِّ يكا الغُراُب على الم  راُب البَينِّ تسلوهُ الصباي ا، وأمر
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 (: غُراُب البَينِّ )ب(:699)
 .. ، وليَُل الهَْجرِّ ماٍض لاغترابِّ غراُب البينِّ يَنعُق باكتئابِّ

! امِّ تأتي مَع انتهابِّ َّّ َّّ ُسودٌ، من الأي َّّ عُسْرٌ ثم  فضيٌق ثم
 
 (: غياب:700)

ِّّب استقرا ين ثانياً، غياب قرارك أنت يغي ً والآخَر لا رك أنت أوَّّ
ين، يكون استقرارك أنت  وحين يكون قرارك بيدك أنت لا بيد الآخَر

 أمر حتمّي لا بدَّّ منه، عاجلاً كان ذلك الاستقرار أْم آجلاً.
 
 (: غير:701)

د  َّّ ً لجميع الأديان وغير نهج رسول الله محم غير دين الإسلام أصلا
م( نهج  َّّ َّّى الله عليه وسل بهتاٌن، )صل لجميع الأنبياء والمرسلين هو زورٌ و

 ومَْن لا يقر بذلك فهو على ظلال.
 
 (: الغيرة )أ(:702)

ِّ الغيور نفسَهُ حسب! ة َّّ  الغيرة: دليٌل على محب
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 (: الغيرة )ب(:703)
ة!! َّّ  الغيرة: شكٌل من أشكال العبودي

 
 (: الغيرة )ت(:704)

ِّْديةٌ مسمومة، في قلوبِّ العاشقين!  !الغيرة: م
 
 (: الغيرة )ث(:705)

ة. َّّ  الغيرة: معيار النرجسي
 

 حرف الفاء
 )ف(

 
ا المؤمنونَ:706)  (: فأم َّ

ا المؤمنونَ ففي نعيمٍ  ِّلا ضِّ رارِّ 88فأمَّّ  .89، تراهْم فاكهونَ ب

                                                           
ِّدِّيَن  88 ِّهَا الأْنهَارُ خَال ِّْن َتحْت اٍت َتجْرِّي م َّّ ِّنَاتِّ َجن ِّينَ وَالْمُؤْم ِّن إشارة إلى قوله تعالى: }وَعَدَ اللهُ الْمُؤْم

ِّكَ  ِّ ذَل َِّن الله اتِّ عَْدٍن وَرِّْضوَاٌن م َّّ ِّي َجن ً ف ِّّبَة ِّيهَا وَمَسَاكَِّن َطي يم:  ف ُ الْعَظِّيمُ{ ]القرآن ال كر َ الْفَوْز هُو
بة/ الآية )  ([.72سورة التو
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(707:  (: فإن َّ الحق َّ
 فإّنَّ الحّقَّ يؤتى ليَس يرجو، سواهُ لمن رجا عملاً صوابا.

 
مَوَاتِّ  ِّي خَلْقِّ الس َّ هَارِّ وَالْفُلْكِّ ال َّتِّي  }ِإن َّ ف يْلِّ وَالن َّ ِّلاَفِّ الل َّ وَالأْرضِّ وَاْخت

ِّْن مَاءٍ فََأْحيَا  ِّ م مَاء َِّن الس َّ اَس وَمَا َأنْزََل اللهُ م ِّمَا يَنْفَُع الن َّ ِّي الْبَْحرِّ ب َتجْرِّي ف
يفِّ الر ِّيَا ٍ وَتَصْرِّ ة ِّ دَاب َّ ِّْن كُل  ِّيهَا م َبَث َّ ف ِّ الأْرَض بَعْدَ مَوْتِّهَا و ِّه حِّ ب

ِّلُونَ{ ِّقَوٍْم يَعْق ِّ وَالأْرضِّ لآيَاٍت ل مَاء رِّ بَيْنَ الس َّ حَابِّ الْمُسَخ َّ  وَالس َّ
يم: سورة البقرة/ الآية )  (164القرآن ال كر

 
ِّلمَ:708)  (: فإن َّ الع

ِّ، وإّنَّ الماَل يأتي بال وِّدادِّ. ِّلمَ كّل الخ يرِّ في ه  فإّنَّ الع
 

 (: فإْن تَُك:709)
اً لي َّّ ي  َس ينبو، فلا تجد انكساراً وانتهابا.فإْن تَُك ُكْن قو

                                                                                                                                              
ِّيمِّ، عَلَى  89 ع َّّ اتِّ الن َّّ ِّي َجن ِّهُ وَهُْم مُكْرَمُونَ، ف َِّك لَهُْم رِّْزٌق مَعْلُومٌ، فَوَاك ولَئ إشارة إلى قوله تعالى: }أُّ

ِّينٍ، ِّْن مَع ِّكَْأٍس م ِّْم ب ِّينَ، يُطَاُف عَلَْيه ِّل َ هُْم عَْنهَا  سُرٍُر مُتَقَاب ِّيهَا غَوٌْل وَلا َ ف ِّينَ، لا ب ارِّ ِّلّشَّ ةٍ ل بَيَْضاء لَذَّّ
يم: سورة  هُّنَّ بَيٌْض مَْكنُوٌن{ ]القرآن ال كر ِّيٌن، كََأّنَّ رْفِّ ع ِّرَاُت الّطَّ يُنْزَفُونَ، وَعِّنْدَهُْم قَاص

 ([.49 – 41الصافات/ الآيات )
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 (: فإْن جارَ:710)
ِّشَق سهماً قْد رمان ي.  فإْن جارَ الزمانُ عليَّّ دوماً، فإّنَّ الع

 
قَت:711)  (: فإْن شر َّ

بَت تبقى، ذليلاً لسَت تقطف ما ت راهُ.. لأن قَت أو غّرَّ َّّ فإْن شرَّّ َك  
ِّرَْت ترجو، سراباً زائلاً تقفوكَ آ  هُ.قَْد بَعُدَت وص

 
 (: فإْن شئنا:712)

، وخيرٍ دائٍم يبقى نـَـداهُ.. وإْن شئنا  َ بكُّلِّ ُحــّبٍ فإْن شئنا الحياة
ِّباعِّ الحّقِّ دوماً،  ّ َ بكُّلِّ سِّلْمٍ، وعيٍش هانٍئ يصفو هواهُ.. علينا بإت الحياة
ً عَْن  ذي يجري بصــدٍق، بعيدا َّّ ُ لل وُنجْلي كُّلَّ َظّنٍ ما اعت راهُ.. وننظر

، أتانا الخ يرَ فيما قَْد  هوى نفسٍ  ُ في الأمورِّ بحُْك مِّ رّبٍ طــلاهُ.. ونحكم
ً سِّــواهُ..  ِّْن خالٍق أبدا ُِّق كُّل ش يءٍ، وما م أت اهُ.. فرَّبُّ ال كونِّ خال

 ومَْن خلََق الخلائَق فه و أدرى، بما ينفعهمو فاتبَْع ُس راهُ.
 
ِّيَت:713)  (: فإْن عُر 

ِّلْمٍ،  ِّيَت من خيرٍ وع  فما يغُنيَك أْن تجني الثيابا؟!فإْن عُّر
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 (: فإْن يوماً:714)
اً لعادِّ. َّّ  فإْن يوماً أتى الشيطانُ يسعــى، إليَك فقُْل لهُ تب

 
 ا باُب:ِ َّ (: فإن715)

يسمو فوَق هامِّ المجدِّ نارا.ــَّّ فإن  ا باُب مَْن يرجو خل وداً، و
 
اً:716)  (: فتب َّ

ذ َّّ اً للشرورِّ ومَْن عليها، وُسعداً لل َّّ  ي يسعى لخي رِّ.فتب
 
 (: فتنة:717)

ة التفاف حول المفهوم الواقعيّ  َّّ فتنة الموالاة والمعارَضة هي عملي
َّّتي يجب أْن تظّل شاخصةً أمام  المعاصر ل  )المواَطنة(؛ إذ أّنَّ الحقيقة ال
اً( أو أْن لا  َّّ ا أْن تكون إنساناً بحّق )وطني عينيك كُّلَّ حين: هي أنك إمَّّ

ً بعدَ ذل ٍ ما دون غيرها؛ تكون شيئا ً لجهة ً أو معارِّضا ك، وليس مواليا
ة هي موالاتك لأخيك )الإنسان(، وأّي معارَضة  َّّ لأّنَّ الموالاة الحقيقي
يجب أْن تكون معارَضة لكّلِّ ما يؤدِّّي إلى الاعتداء على أخيك 
ً كان ذلك أْم آجلاً؛ إذ أّنَّ أّيَّ اعتداءٍ  )الإنسان( أو تضرّره عاجلا
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ِّ أنت على ً كان  ترتضيه أخيك )الإنسان( سيطالك لا محالة، عاجلا
 ذلك أم آجلاً.

 
 (: فحاذِّْر:718)

.  فحاذِّْر ضغطةً بالقبرِّ وأرحَْل، بزادِّ الصالحاتِّ مع الجوابِّ
 
وا:719)  (: فحثــ ُّ

؛ يعيدُ المجدَ يعلوهُ اقتدارا. وا السيرَ دوماً نحوَ فجرٍ  فحثـــّـُّ
 
 (: فحزٌن:720)

َّّ ج بالوص الِّ!فحزٌن واكتئاٌب ثُم ُمَزُِّق بالفؤادِّ و  رٌح، ي
 

(721:  (: فحي َّ
ِّهادِّ بكُّلِّ لوٍن، وقُْم يا حرُّّ نوراً واستعارا.  فحّيَّ على الج
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 (: الفخ:722)
ِّر بهم للقتال في  ِّمَْن غُّر َّّذي نصبه الاستعمار الغاشم ل الفخ ال
ث  َّّ يا( الضلع الأيسر من )مثل يا(، كان بهدف تدمير )سور )سور

ومن غير الإنصاف أْن يتوهم البعض أّنَّ دعمَ مسؤولين في  الممانعة(،
ث الممانعة( ذاته، ورفدهم  َّّ ة، الضلع الأيمن من )مثل َّّ يراني الحكومة الإ
يرانيّ داخل  َ من باب التوّسع الإ ة، هو َّّ ي لمسؤولين في الحكومة السور
يا(، كما أنه من غير الإنصاف )أيضاً( أْن يتوهم البعض أّنَّ  )سور

ة مع مسؤولين في الحكومة تحالف مس َّّ ي ؤولين في الحكومة السور
ة(؛ إذ أّنَّ كلا  َّّ يراني ة إ َّّ ة( أو )تبعي َّّ ة )عَمالة فارسي َّّ ة هو عملي َّّ يراني الإ
ة، وكذلك من غير  ين محظ وهٍم وافتراءٍ لا أساَس لهما من الّصحَّّ الأمر

 َّّ ة والصيني َّّ ة، الإنصاف التوهم أّنَّ دعمَ مسؤولين في الحكومتين الروسي
ة، ورفدهم  َّّ ة والعراقي َّّ بالإضافة إلى دعم مسؤولين في الحكومتين اللبناني
ة )توّسع روسّي( أو )توّسع  َّّ ة، هو عملي َّّ ي مسؤولين في الحكومة السور
ة(  َّّ ة )تبعي َّّ ى عملي َّّ صينيّ( أو )توّسع لبنانيّ( أو )توّسع عراقيّ(، أو حت

ة تحالف ط َّّ ٌ على أساس لكّلٍ منهم أو لأحدهم، أو أنها عملي ة َّّ ائفّيٍ مبني
)العقيدة(، فكّل هذه الأمور محظ أوهام وافتراءاٍت لا أساَس لها من 
ة؛ إذ أّنَّ التحالفات الحاصلة بين هذه الأطراف؛ إنما هي قائمة  الّصحَّّ
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عن وعيٍّ مسبق لدى هذه الأطراف بحقيقة المخّطط الاستعمارّي 
ة، ال َّّ يراني ث البغيض، فمسؤولون في الحكومة الإ َّّ ضلع الأيمن من )مثل

ث  َّّ ة، الضلع الأيمن من )مثل َّّ الممانعة(، ومسؤولون في الحكومة الروسي
ث الممانعة(، ومسؤولون في  َّّ النظام العالمّي( والمظلّة الحامية لأضلع )مثل
ث النظام العالمّي(،  َّّ ة، الضلع القاعدة في )مثل َّّ الحكومة الصيني

ة، ال َّّ ث المقاوَمة(، ومسؤولون في الحكومة اللبناني َّّ ضلع الأيمن من )مثل
ث الممانعة(،  َّّ ة، الضلع القاعدة في )مثل َّّ ومسؤولون في الحكومة العراقي
َّّذي  ث الممانعة( ال َّّ يا( هي الضلع الأيسر من )مثل ِّّداً أّنَّ )سور يعون جي
ة الأضلاع،  َّّ ً لتفكيكه عن بقي يسعى الاستعمار البغيض جاهدا

يا( الضلع الأيسر من )مث ث الممانعة( لَْن يمكن لأّيِّ ضلٍع آخَر و)سور َّّ ل
ر َّّ ة الأضلاع أْن يحّلَّ محلّها، فلاحِّظ وتدب َّّ  !90من بقي

 
 (: فخُْذ:723)

ِّّبُّ الكم اْل، صروحاً تسامَْت ببندِّ ال رؤى. ِّّبٍ ُيح ِّْن ُمح  فخُْذ م
 

                                                           
يد من التفاصيل حول أضلع المثلثات  90 المذكورة، راجع كتابنا: موسوعة للاطلاع على المز

 (.رافع آدم الهاشميالوقائع المعاصرة، للأديب )
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 (: الفخر:724)
ٍ من لحظات إنجازاتك  الفخر الحقيقّي هو أْن تفخر بكّلِّ لحظة

 العظيمة.
 
 (: فخ ير:725)

ِّّ فأفهْم ما عَنين ا. ِّز ِّ، لباَس الع  فخ ير الثوبِّ كيما نرتديــه
 
 (: فداوِّ:726)

اـــ، أتاكَ البُعْدُ يوماً أو جن اهُ. َّّ  فداوِّ كُّلَّ عيٍب فيَك مم
 
 (: فذاكَ:727)

عان ي. َِّك الفؤادُ ولَْن أُّ َّّى دونَ عـَـوْدٍ، فقْد مُل  فذاكَ العهدُ ول
 
 (: فراعنة:728)

اً( مسؤولون 21اعنة القرن ال  )فر َّّ ي يمثــِّّلهم )ظاهر ( الميلادّي، و
ة، وهُم خلفاء فراعنة القرن ال  ) َّّ يكي ( 20متصهينون في الحكومة الأمر

اً( مسؤولون متصهينون في  َّّ ي َّّذي كان يمثــّلهم )ظاهر الميلادّي، ال
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 َّّ ي ً لفرض هيمنتهم الاستعمار ً حثيثا ة، يسعون سعيا َّّ يكي ة، الحكومة الأمر
وليس لبسطها فقط، ووسيلتهم الأولى لفرض هذه الهيمنة 
د الاكتفاء بالتغلغل  َّّ ة هي الدخول القسرّي )لا مجر َّّ ي الاستعمار
حسب( إلى جميع دول العالَم عبر القلب النابض لجميع الدول دون 

 .91استثناء، ألا وهو: )الشرق الأوسط(
 

 (: فسيروا:729)
 عْلُوا رايةَ الباري مسارا.فسيروا إخوتي نحوَ المعالي، وأَ 

 
 (: فظلمٌ:730)

سامٌ فوَق ظهري! َّّ فق رٌ، وأثقاٌل جِّ  فظلمٌ واغتراٌب ثُم
 
 (: فعليَك:731)

َ دون جدوًى  ً للخطى أو تنته ي، ساعاُت عُمرك فعليَك حثاــّـَّ
 بالعََج ْل.

                                                           
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب ) 91 رافع للاطلاع على المز

 (.آدم الهاشمي
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 (: ففقرٌ:732)
يتلوهُ النحيُب بكُّلِّ قسرِّ! َّّ ُح زٌن، و  ففقرٌ واغتراٌب ثُم

 
 (: فقتٌل:733)

! َّّ نارٌ، بها الآلامُ أصناُف العذابِّ  فقتٌل واعتقاٌل ثُم
 

ِّينَ{ ع ْت َأْعنَاقُهُْم لَهَا خَاضِّ ِّ آيَةً فَظَل َّ مَاء َِّن الس َّ ِّْم م  }ِإْن نَشَْأ نُنَز ِّْل عَلَْيه
يم: سورة الشعراء/ الآية )  (4القرآن ال كر

 
 (: الفكر:734)

ج فكر مسبق له، يؤمن الفكر أساس السلوك، وكّل سلوك هو نتا
يسعى لتحقيق غاياته وأهدافه على أرض الواقع، سواء  صاحبه به، و
كان ذلك السعي عن وعيٍّ منه، أْم كان عن غير وعي، وجميع 
َّّتي يؤمن بها الشخص، إنما هي تداعيات ذلك الفكر،  المعتقدات ال

ة، فإنما أنا في واقع الحال أخ َّّ ي ً بحياتي الفكر برك فحينما أخبرك مثلا
ِّّاتي الحاصلة نتيجة تداعيات هذه الأفكار في الوقت الحاضر،  بسلوكي
يب أو البعيد؛  َّّتي يمكن لها أْن تحصل في المستقبل القر ِّّاتي ال بسلوكي و
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َّّن بذاته، يتوافق مع أحد أو بعض أو كّل هذه  كردِّّ فعٍل عن فعٍل معي
 ّ ا أّنَّ الفارق هنا، هو أّنَّ جميع هذه السلوكي ات تحصل عن الأفكار، إلَّّ

وعيٍّ مني، وعلمٍ مسبق أنها نتيجة لتداعيات تلك الأفكار، وحياتي 
َّّتي تشّكل بمجموعها ما أنا عليه  ة قائمة على مجموعة من الأفكار، ال َّّ ي الفكر

 .92الآن من واقٍع ملموس أو محسوس
 
(735:ٌّ  (: فكُل 

 فكُّل  شاءَ أْم يأبى سيسعــى، إلى ما كانَ حتماً مُنته اهُ.
 
 (: فكمْ )أ(:736)

نُس انتقاشا! ِّ الأنجاُس والدَّّ بينَ وحٍل، به  فكمْ بينَ الشموسِّ و
 

 (: فكمْ )ب(: 737)
 فكَْم في الدهرِّ فتياٌن زهودٌ، وكَْم بين الورى شيٌخ تصابى.

 

                                                           
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: كشكول الفوائد، للأديب ) 92  رافع آدمللاطلاع على المز
 اشمي(.اله
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 (: فكمْ )ت(:738)
ل مَ ْن رواهُ. ِّيدِّ يشكــو، وكانَ اللهُ أوَّّ  فكَْم من ظامٍئ في الب

 
(739 ُ  :(: فلا الظلماء

ْت، وظّلَّ مُناكَ نَسجاً في الخيالِّ. َّّ َّّْت واقشعــر  فلا الظلماءُ ول
 
 (: فلا أهٌل:740)

!ِّّ ا بشَ ر  فلا أهٌل ولا وطٌن سألقى، ولَْم ألقاهُمُ إلَّّ
 
 (: فلا تركع:741)

عاب ا.  فلا تركع لغير الله مهما، أتتَك النائباُت غداً صِّ
 
 (: فلا يبقى:742)

فسِّ مُعتقداً وَدِّينا.فلا يبقى سوى َحسَِّن الع َّّ يمَ الن  طايا، كر
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 (: فلتشكر:743)
فلتشكر صديقك على عرفانه بالجميل، ولتشّجعه على ذلك؛ فإنه 

ما سقيتها ماءً، أعطتَك أنضَج الثمار وأحلاها. َّّ  كالنبتة.. كل
 

 (: فلتكتُبي:744)
ِّّدي. ِّ، نفسي وفي صَرحِّ المكارِّمِّ شي  فلتكتُبي يا كّفُّ ما جادْت ب ه

 
 (: فلَقَْد:745)

مَ كُّلُّ شيءٍ وأنتهــى.  فلَقَْد هوى في قعرِّ ُجّبٍ مُظلمٍ، ولَقَْد تحَّطَّ
 
 (: فلنتعاون:746)

ا  ِّن أحدٍ فينا إلَّّ ؛ فما م فلنتعاون فيما بيننا، وليساعد أحدنا الآخَر
ِّ ما لا يقدر  يعينه في قضاء َ ما عنده من نقص، و ِّل يحتاج غيره ليُكم و

 عليه.
 
 :(: فلنكن747)

يل حل كة الظلام.  فلنكن معاً ونز
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 (: فليَس:748)
 فليَس سوى الإلهُ الحّقُّ يقض ي، بعدٍل كائٍن يعلو عُ لاهُ.

 
 (: فمَضوا:749)

بقيُت وحدَي بالديارِّ وأدمُع ي!  فمَضوا للهوٍ ينهلونَ من الهوى، و
 
 (: فمَْن أشقى:750)

ِّ حتماً، سيُفنى في العذابِّ بم ا أ َ الله يلقى فمَْن أشقى عباد ذاهُ.. و
ٍف ثــَّمَّ  ِّْن ع ذاٍب، بيوٍم عاصِّ يبقى في جحيمِّ  93كُّلَّ لوٍن م اعت لاهُ.. و

َ يبقــى،  ٍ يُذيُب الصخر ا اقتناهُ، وفي حَمأ َّّ ً مم يصرُخ باكيا ارِّ يشق ى، و َّّ الن
ِّْن واٍع بُك اهُ.  يعاني وليَس م

 
 (: فمَْن في الخلقِّ:751)

َ يوماً، وردَّّ  ُ ذا مَْن قَْد دع اهُ؟! وهْل  فمَْن في الخلقِّ يدعو الله الله
 بين الورى شخٌص تهاـــوى، وكانَ قُبيَل ذلك قَْد رج اهُ؟!

 
                                                           

، بفتح الثاء لا بضمِّّها: هناك. 93 َّّ  ثَم
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ِّينٍ{؟! ِّمَاءٍ مَع ِّيكُْم ب  }قُْل َأرََأيْتُمْ ِإْن َأْصبََح مَاؤُكُْم غَوْراً فَمَْن يَْأت

يم: سورة الملك/ الآية )  (30القرآن ال كر
 
 (: فمهما:752)

َّّ  فمهما طاَل دهرُكَ سوف  التُرابا. 94تأتي، لقبرِّكَ كي ترى ثَم
 
 (: فنبني:753)

مَ بَْل ونُعلي، صروحاً عالياٍت وازدهارا.  فنبني ما تهّدَّ
 
 (: فهذا:754)

ُ وذا مَ داهُ.. فليَس  ُ هو الإله ُ يا مَْن لسَت ترج و، سواه فهذا الله
َ ْل رآهُ. يعلمُ كُّلَّ شيءٍ ب  سواهُ يفعُل ما يش اءُ، و

 
 (: فهذي:755)

يذوي كُّلُّ حِّلمٍ للعذارى! حكةُ الأطفال تبكي، و  فهذي ضِّ
                                                           

 بفتح الثاء لا بضمِّّها: هناك. 94
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 (: فهَْل:756)
ِّْن عاصّيٍ للرَّبِّ يرج و، نوالاً قبَل أْن يأتي رض اهُ؟!  فهَْل م

 
 (: فهم:757)

ِّّدِّ المرسلين  فهم واستثمار الدروس المستنبطة من أقوال وسيرة سي
م، سبيل ناجع للأخذ بيد ال َّّ َّّى الله عليه وآله وسل  جميع إلى بر الأمان.صل

 
 (: فهمَك:758)

َ برمّتها لا بجزءٍ منها يؤدِّّي بطبيعة الحال إلى فهم  فهمَك الحقيقة
الواقع على حقيقته كما هو لا كما تراه أنَت وأنَت واقٌف على جزءٍ منها، 
ةٍ  َّّ وفهمَك الواقَع على حقيقته يؤدِّّي لا محالة لإصابتَك عينَ الصوابِّ بدق

ك متناهيةٍ، مما ي َّّ ٍ لْن تهز ة َّّ ي ٍ قو ؤدِّّي إلى وقوفَك على أرٍض ثابتةٍ راسخة
 .95وأنَت عليها أّيُّ ريحٍ 

 
 

                                                           
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: الشعب والسلطة الحاكمة، للأديب ) 95 رافع للاطلاع على المز

 الهاشمي(. آدم
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نيا:759)  (: في الد ُّ
ناً،  َّّ ً معي اس، كُّل ٌمنهم ذهَب مذهبا َّّ ى من الن َّّ نيا ألواٌن شت في الدُّّ

و َّّذِّيَن أُّ ُ وَمَا اْختَلََف ال ِّ الِإْسلاَم تُوا وغاَب عنه: }ِإّنَّ الدِّّيَن عِّنْدَ الله
 ِّ ِّآيَاتِّ الله ْ ب ً بَيْنَهُْم وَمَْن يَْكفُر ُ بَغْيا ِّلْم ِّْن بَعْدِّ مَا جَاءهُمُ الْع َ م َاَب ِإلا ِّت الْك

} ِّسَابِّ يُع اْلح  .96فَِإّنَّ اللهَ سَرِّ
 
بي ِّ الأخبرْ:760)  (: في الوطنِّ العر

بيِّّ الأخبرْ، الح َيُف بَسوْل.. والساعي كسوْل..  في الوطنِّ العر
ومسيْح! ما بينَ شهيدٍ وكسيْح! ورموُش الطغيان والجّلُّ مُصاٌب 

بيِّّ الأشعرْ!  الأعوْر، في الوطنِّ العر
 
بي ِّ الأزهرْ )أ(:761)  (: في الوطنِّ العر

بيِّّ الأزهرْ، السِّجُن كبيرْ.. والخ يرُ أسيرْ.. في وطٍن  في الوطنِّ العر
ُّّ مَذاَق الرّاحةْ! وصنوُف التعذيبِّ مُبا حةْ! من ذهٍب أصفرْ! نَسيَ الحُر

ُ بوجهٍ  ٌ أفلاْم.. فيها الرّاسم ٌ أحلاْم.. أعلام ِّيْعَْت للباحةْ! أقلام ُ ب  والواحة

                                                           
يم: سورة آل عمران/ الآية ) 96  (.19القرآن ال كر
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بيِّّ  ةْ! في الوطنِّ العر ٌ رِّمَّّ ُ الكّلِّ دِّماء ِّْم! ومصير ٌ مُتقاس ُ ظ ُلْم ِّم ِّْم! والحاس باس
ةْ!  القمَّّ

 
بي ِّ الأزهَرْ )ب(:762)  (: في الوطنِّ العر

بيِّّ الأزهَرْ، مَْن  ُ أعمى يتبخترْ! مَْن يَْصدُُق في الوطنِّ العر يَنظر
ُ الشرْ! سَهٌل  يٌق غير بيِّّ الأبهرْ، لَْم يَبَق طر مَغبوٌن مُغترْ! في الوطنِّ العر

بيِّّ الأزهَرْ! يٌل مُغبَرْ! في الوطنِّ العر يُق الخ يرِّ طو ِّ الجوهرْ، وطر  ُيحَْصدُ فيه
 

 ِّ َب  ِّْن ر ٌ م اُس قَْد جَاءتْكُْم مَوْعِّظَة هَا الن َّ دُورِّ }يَا َأي ُّ ِّي الص ُّ ِّمَا ف ٌ ل كُْم وَشِّفَاء
ِّينَ{ ِّن ِّلْمُؤْم  وَهُدًى وَرَْحمَةٌ ل

يم: سورة يونس/ الآية )  (57القرآن ال كر
 
بي ِّ الأصغرْ:763)  (: في الوطنِّ العر

ُ الأكبرْ! لَْم يبَق  بيِّّ الأصغرْ، لَْم يبَق سوى الجَور في الوطنِّ العر
! لَْم يبَق سوى دمٌع سوى كابوٌس أحمرْ! لَْم يبَق سوى صوٌت أبترْ

ٌ أسمرْ! مفترٌَق أّيهما  ٌ يزأْر، يشكو الحلوى خبز يسخرْ! لَْم يبَق سوى قلَم
عذِّرَ  ً في درٍب يسعرْ؟! ها قْد أُّ ً في درٍب قْد أقبَرْ؟! أْم شرّا تخ ترْ؟! خيرا
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؛ قد بانَ الصبُح إليَك وأسفرْ، ما  مَْن أخبرْ، فاخترْ ما شئَت ولا تغترْ
ِّّنُّ بو َ الج  ُ أو تأثرْ، عاد ً تتأثر اٍد عبقرْ، والمسرُح مكشوُف المنظرْ، وغدا

ِّْن كُّلِّ ط ُغاةٍ تتجبرْ، فاخترْ ما شئَت ولا تغترْ..  فاللهُ الأقوى والأكبرْ، م
؛ اللهُ الأكبرْ.  فاخترْ ما شئَت ولا تغترْ.. لا تغترْ

 
ةْ:764) بي ِّ القم َّ  (: في الوطنِّ العر

ةْ، ق بيِّّ القمَّّ ةُ لبسْت في الوطنِّ العر ةْ! والغ ُمَّّ اسِّ الهمَّّ َّّ ْد ماتْت في الن
ُ عَجوْل..  ةْ! فالحّقُّ خجوْل.. والظلم ُ أضحَْت بيَت الرّمَّّ ة ِّمَّّ ةْ! والق  ِّمَّّ ثوَب الع
ِّ يعمُل في ظ ُلمةْ! يدعو الكّلَّ لأخذِّ الثأْر،  ةْ! كالنملة َّّ م ِّ في عِّ ة ورسوُل القمَّّ

بيِّّ الأنوْر!  في الوطنِّ العر
 
بي ِّ المجهوْل:(: في الو765)  طنِّ العر

َبُْس مَصيرْ.. والسارُِّق  بيِّّ المجهوْل، الماُل عَبيرْ.. والح في الوطنِّ العر
اب الأكبرْ، في  ُ ذو رأّيٍ وخبيرْ! وعيونُ ال كذَّّ ِّر عنواٌن وسفيرْ! والفاج 

بيِّّ الأشهرْ!  الوطنِّ العر
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بي ِّ المحبوْب:766)  (: في الوطنِّ العر
بيِّّ المحبو ِّلاْل.. والعُرُْف جَلاْل.. في الوطنِّ العر ُ ه ْب، البدر

اد  َّّ ُ الصي ِّلاْل! وشِّباك ِّغ  ُ مُعْتَق ٌَل ب  ح اصِّ َّّ ُب تحَت سِّلاْل! والن  َّّ والنفُط يُهر
بيِّّ المجب َرْ!  الأكبرْ، في الوطنِّ العر

 
بي ِّ المسلوْب:767)  (: في الوطنِّ العر

بيِّّ المسلوْب، الجهدُ يضيْع.. والعقُل وضيعْ  .. في الوطنِّ العر
وصوُت الحّقِّ ضعيٌف يرضْع! وُشعاعُ النورِّ ُمخيٌف يرتْع، وسِّياُط 

بيِّّ الأزهَرْ! اسِّ الأكبرْ، في الوطنِّ العر  النخَّّ
 
بي ِّ المشلوْل:768)  (: في الوطنِّ العر

ِّمُ  يْد.. والجُّلُّ عَبيْد.. والظال ُ يز بيِّّ المشلوْل، الف َق ْر في الوطنِّ العر
ُّّ غ َر  َ الغول الأكبرْ، ذو عقٍل ورشيْد! والحُر ُِّب ذاك يْد! ومخال يٌب وطر

بيِّّ المخضرْ!  في الوطنِّ العر
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بي ِّ المغلوْب:769)  (: في الوطنِّ العر
ُ مُطيْع.. والعمُل  يْع.. والخ ير بيِّّ المغلوْب، الشرُّّ سر في الوطنِّ العر
اد الأكبرْ،  َّّ ُ طفٌل هَّمَّ فأوَجْع، وذئاُب الجل ٌ أفجْع! والثورة ُ جُْرم ح الِّ الّصَّ

بيِّّ الأبهرْ!  في الوطنِّ العر
 

بي ِّ المغلوْل:770)  (: في الوطنِّ العر
بيِّّ المغلوْل، الحُّبُّ زهيْد.. والوعدُ بعيْد.. والشجُب  في الوطنِّ العر
ِّ رعيْد! والقاضي العادُِّل صمُت بليْد! وعرايا السكيّر الأكبرْ،  صُراٌخ فيه

بيِّّ الأقدْر!  في الوطنِّ العر
 
 بي ِّ المقتوْل:(: في الوطنِّ العر 771)

ُ صغيرْ.. والشرَُف  بيِّّ المقتوْل، الدمُع سميرْ.. والقبر في الوطنِّ العر
ٌ تصرُخ فوَق المنشَرْ!  ِّ عَفيرْ! أجسادٌ ت ُغت ََصُب وت ُنشَرْ! أشلاء بوحٍل فيه
ً أكبرْ،  ة؟! وخازوٌق يحمُل خازوقا َّّ بي يتنا العر أيَن ضميرُ الإنسانيّة؟! أيَن هو

بيِّّ   الأصبرْ! في الوطنِّ العر
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بي ِّ المنكوْب:772)  (: في الوطنِّ العر
ُ زُلاْل..  بيِّّ المنكوْب، القتُل حلاْل.. والزور في الوطنِّ العر
ـان  ُ الدفـــــــَّّ ُ في ف َرٍَح ودَلاْل! والصادُِّق مجنوٌن بظ َلاْل! وصديد ِّر والعاه

بيِّّ المقب َرْ!  الأكبرْ، في الوطنِّ العر
 

ِّثْقَالَ  ةٍ شَر اً يَرَهُ{ }وَمَْن يَعْمَْل م  ذَر َّ
يم: سورة الزلزلة/ الآية )  (8القرآن ال كر

 
 (: في جعبتي:773)

يسعى غير  َ خاٍف عنك، و يد لأخبرك به، ممّا هو في جعبتي المز
ا إنه سيأتيك في حينه إْن شاء الله  المحترمين لإخفائه عنك دائماً، إلَّّ

َّّذي  تعالى، فكن له من المترقبين؛ لأنك أنت ستكون المستفيد الوحيد ال
 يسعى غير المحترمين ليجعلوك الخاسر الأّول وليس الأخير.

 
 (: في حلقومي:774)

ِّت!! تحبسني بسمةُ  في حلقومي صرخة ثكلى، يسكنني بركاٌن صام
ٌ أدهم.. شعرة  طفلي، سجني الأكبر: حضن امرأتي.. يعلو رأسي، غَيم
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َ يمشي سمٌك منتشياً،  فوَق رمال رأسي: سيٌف أبكم! لا تسألني؛ أو
 الأرض؟!

 
(775:  (: في خضم ِّ

َّّتي جرْت عبر التاريخ،  ية، وال ة الجار َّّ ي في خضّمِّ الأحداث الدمو
ِّفة(؛  مم المتحال مة هيئة الأُّ أصبَح من الضرورّي والملّح أيضاً إنشاء )منّظَّ
مم  مة هيئة الأُّ ً ذو سيادةٍ كاملةٍ عن )منّظَّ ا َّّ ً مستقل لتكون رديفا

 َّّ ً بعدَ سبرِّ الأحداث المتحدة(، وهو الشيء ال ا َّّ لُت إليه شخصي ذي توّصَّ
ُِّب الجميَع دون  طال َّّذي أُّ سالفة الذكر، وهو في الوقت ذاته الشيء ال
ِّ على أرضِّ الواقعِّ بأسرع وقٍت ممكٍن؛ لردعِّ  ِّ وإنجازه استثناءٍ بتحقيقه
ِّفاظ على أبناء  بالتالي: الح طات الاستعمار الغاشم البغيض، و مخّطَّ

 َّّ ة والاستعبادالأسرة الإنساني َّّ  !97ة الواحدة بعيداً عن العبودي
 
 
 

                                                           
يد من التفاصيل، راجع  97 رافع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب )للاطلاع على المز

 الهاشمي(. آدم
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ِّ مذهٍب:776)  (: في كل 
مم كتٌب  ة من المذاهب والملل والأُّ مَّّ َّّةٍ أو أُّ في كّلِّ مذهٍب أو مل
ٌ بالخرافاتِّ  ُ الآراء أو مليئة ُّّ منها، ودونها فاسدة صحيحةٌ، وأخرى أصح

!، وعليك الأخذ من الأصح، والاقتباس من الص حيح، والخزعبلاتِّ
 وطرح ما عداهما جانباً.

 
 (: في نظام الإسلام:777)

ِّّ، لا بَْل إنه من  في نظام الإسلام كّل استعداد داخليّ للنمو
بة لَْم تكن في  حيث قابليته للتطوّر يفضل كثيراً النظم المماثلة، والصعو
ّ والنهضة في الشرع الإسلاميّ، وإنما في انعدام الميل  انعدام وسائل النمو

 ستخدامها.إلى ا
 
 (: فيا شمس:778)

هارِّ كفى غياباً؛ فقْد أمسيُت في عُسرٍ وُخسرِّ!  فيا شمس النَّّ
 
 (: فيُمسي:779)

يهطُل غيثُنا خيراً غِّــزارا.  فيُمسي نجمُنا أبداً مُضيئاً، و
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 حرف القاف
 )ق(

 
ْع )أ(:780)  (: قاطِِّ

َّّتي تدعو إلى بّثِّ التفرقة ب ة ال َّّ ين قاطِّــْع جميع القنوات الفضائي
َّّتي  ة الواحدة تحت مسمّيات )نقل الخ بر( وال َّّ أفراد الأسرة الإنساني
تدور جميعها ضمن دائرة )قتل البشر(، سواء كانت هذه القنوات 
ٍ أخرى، بغّضِّ النظر عن جهة إصدارها  ِّ لغة ة َّّ ة أو بأي َّّ بي تنطق باللغة العر

اً: المادّي، أو عقيدتها أو انتمائها، على أْن تكون هذه المقاطعة بشكليها مع
ة بالمواد  َّّ والمعنوّي؛ المادّي: من خلال عدم رفد هذه القنوات الفضائي
َّّتي تزوّدها  ة( ال َّّ يل أو المواد )الإعلامي َّّتي تمّدها بالتمو ة( ال َّّ )الإعلاني
بوسائل التفرقة، والمعنوّي: من خلال عدم مشاهدتها أو الاتصال بها أو 

روطة بعدم عودتها إلى نهجها الترويج لها، وتكون هذه المقاطعة مش
ام(، المبنيّ على سياسة )دّس السُّم في العسل(، والارتقاء إلى  )الهّدَّ
ام(،  اء( وتركْت نهجها )الهّدَّ َّّ اء(، فإْن اتبعَْت النهج )البن َّّ النهج )البن
ى تعود إلى رشدها  َّّ ُّّ المقاطعة؛ حت ا؛ تستمر ِّّدَْت المقاطعة عنها، وإلَّّ جُم

ِّها ا ام(؛ فقد وتصحو من غيّ لأثيم، وتترك إلى غير رجعة نهجها )الهّدَّ
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ِّعُوهُ  ب َّّ ِّيماً فَات ِّرَاطِّي مُْستَق يز: }وََأّنَّ هَذَا ص قال الله تعالى في محكم كتابه العز
كُْم  ِّ لَعَلّ َّ ِّه اكُْم ب ِّ ذَل ِّكُْم وَّصَّ ِّه ِّيل ِّكُْم عَْن َسب َق ب َّّ بَُل فَتَفَر ِّعُوا الّسُّ ب َّّ َ تَت وَلا

قُونَ{ َّّ  .98تَت
 

قَوْا وَال َّذِّيَن هُْم ُمحْسِّنُونَ{ }ِإن َّ   اللهَ مََع ال َّذِّيَن ات َّ
يم: سورة النحل/ الآية )  (128القرآن ال كر

 
ْع )ب(:781)  (: قاطِِّ

َّّتي تقوم بإضعاف نفوس أفراد  ة ال َّّ قاطِّــْع جميع القنوات الفضائي
َّّتي تدور جميعها  ة الواحدة تحت مسمّيات )السحر( وال َّّ الأسرة الإنساني

، سواء كانت هذه القنوات تنطق باللغة 99رة )الشعوذة(ضمن دائ
                                                           

يم: سورة الأنعام/ الآية ) 98  (.153القرآن ال كر
عي أصحابها أنهم يستطيعون  99 الشعوذة: هي عبارة عن أعمال مختلفة الأشكال والأساليب، يدَّّ

ّخِّرون الجّنَّ أو من خلالها تحقيق ما يصبو إليه كّل مخدوع بهم؛ من خلال ادّعاءهم أنهم يس
يعلمون الغيب أو أنهم قادرون على عمل أشياء خارقة للعادة دون استخدام الأسباب والوسائل 
ة، وما هُم في حقيقة الحال سوى دجّالون )مشعوذون(؛ يقوم بأعمالهم تلك؛  َّّ ة العلمي َّّ الطبيعي

ج ونهب أموال الأشخاص الجاهلين بحقيقتهم، و ً ما تكثر هذه من أجل ابتزاز الناس السُّذَّ غالبا
ة للعمل  َّّ الأساليب )الشعوذة( بين أناٍس عاطلين عن العمل أو ليست لديهم المؤهّلات الكافي
ين دون تقديم نفٍع حقيقّيٍ لهم،  المشروع، فيقومون بأعمالهم تلك؛ لامتصاص خيرات الآخر

ر! َّّ  وما يعلم المخدوعون بهم: أّنَّ "الجهل موت الأحياء"، فتدب
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ٍ أخرى، بغّضِّ النظر عن جهة إصدارها أو عقيدتها  ِّ لغة ة َّّ ة أو بأي َّّ بي العر
أو انتمائها، على أْن تكون هذه المقاطعة بشكليها معاً: المادّي، والمعنوّي؛ 

ة بالمواد )الإعلان َّّ ة( المادّي: من خلال عدم رفد هذه القنوات الفضائي َّّ ي
َّّتي تزوّدها بوسائل إضعاف  ة( ال َّّ يل أو المواد )الإعلامي َّّتي تمّدها بالتمو ال
النفوس، والمعنوّي: من خلال عدم مشاهدتها أو الاتصال بها أو 
الترويج لها، وتكون هذه المقاطعة مشروطة بعدم عودتها إلى نهجها 

ُ العاجز دموعُهُ(، وا ام(، المبنيّ على سياسة )حيلة لارتقاء إلى )الهّدَّ
ام(،  اء( وتركْت نهجها )الهّدَّ َّّ اء(، فإْن اتبعَْت النهج )البن َّّ النهج )البن
ى تعود إلى رشدها  َّّ ُّّ المقاطعة؛ حت ا؛ تستمر ِّّدَْت المقاطعة عنها، وإلَّّ جُم
ام(؛ فقد  ِّها الأثيم، وتترك إلى غير رجعة نهجها )الهّدَّ وتصحو من غيّ

ي يَاطِّينُ عَلَى مُلْكِّ قال الله تعالى في محكم كتابه العز بَعُوا مَا تَتْلُو الّشَّ َّّ ز: }وَات
اَس الّسِّْحرَ  َّّ ِّّمُونَ الن يَاطِّينَ َكفَرُوا يُعَل ّنَّ الّشَّ ُسلَيْمَانَ وَمَا َكفَرَ ُسلَيْمَانُ وَل َكِّ
ِّْن َأحَدٍ  ِّّمَانِّ م َِّل هَارُوَت وَمَارُوَت وَمَا يُعَل ِّبَاب َِّل عَلَى الْمَل َكَيْنِّ ب نْز وَمَا أُّ

ِّ بَيْنَ حَ  ِّه ِّّقُونَ ب ِّْنهُمَا مَا يُفَر مُونَ م َّّ ْ فَيَتَعَل َ تَْكفُر ٌ فَلا ِّتْنَة مَا َنحُْن ف َّّ َ ِإن ى يَقُولا َّّ ت
مُونَ مَا  َّّ َيَتَعَل ِّ و ِِّإْذنِّ الله َ ب ِّْن َأحَدٍ ِإلا ِّ م ِّه يَن ب َِّضارِّّ ِّ وَمَا هُْم ب ِّ وَزَْوجِّه الْمَرْء
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 ِّ هُْم وَلاَ يَنْفَعُهُْم وَلَقَْد عَل ِّْن خَلاٍَق يَضُرُّّ ِّ م ِّي الآَخِّرَة مُوا لَمَنِّ اْشتَرَاهُ مَا لَهُ ف
ِّ َأنْفُسَهُْم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ{ ِّه ِّئَْس مَا شَرَْوا ب  .100وَلَب

 
 (: القاعدة:782)

اً: هي )خدمة الإنسان؛ لأجل  َّّ ُِّن بها شخصي َّّتي أؤم القاعدة ال
 الإنسان(.

 
 (: القائل:783)

ف الساذج  ُّّ  يوجب ال كذَب على نفسه صراحةً.القائل بالتكل
 
 (: قبل آلاف السنين:784)

ُ مَْن في الأرض!!  قبل آلاف السنين، يقوُل الأحمق: أنا أعلَم
بعد آلاف السنين، يقوُل العاقل: أنا أجهُل مَْن في الأرض.  و

 
 
 

                                                           
يم: سورة البقرة/ الآية )القرآن ال ك 100  (.102ر
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 (: قبل ألف عام:785)
َّّذي  ً في اليوم ال قبل ألف عام، عندما بكيُت.. ضحكُت كثيرا

ب ً في الليلة تلاه! و ل، عندما ضحكُت.. بكيُت كثيرا الأمسِّ الأوَّّ
ِّن فرٍح يبقى؛ فكلاهما  ِّن حزٍن يدوم، وما م الماضية!! واليوم.. ما م

 ماضيان إلى الزوال.
 
 (: قبل ألفَي عام:786)

َ أْن يعطيني  قبل ألفَي عام، عندما كنُت فراشة.. سألُت الله
ه لَْم يفعل!! وقبل ألف عام، َّّ ً ذا  الحياة، ل كن عندما أصبحُت كائنا

قدمين، سألُت اللهَ ثانيةً.. فلَْم يفعل!! وفي الأمس.. عندما نظرُت إلى 
 قبري، سمعُت صوتاً يناديني: هنا الحياة.

 
 (: قُبَيَل:787)

َّّتي قامت بها  ة ال َّّ ي اعات الأخيرة من العمليّات العسكر قُبَيَل الّسَّ
ً سيحدث قوّات التحالف، جال بخاطري شعور قوي بأّنَّ  ا َّّ ي ً جذر شيئا

في العراق، وأّنَّ النظام الحاكم ماٍض إلى الزوال لا محالة )بإذن الله 
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ة أدرى بشعابها،  تعالى لا بإذن المحتلّين( لأمرٍ هو بالغه، ولأّنَّ أهل مكَّّ
ر. َّّ  لذا عرفُت بأّنَّ أموراً كثيرةً ستتغي

 
 (: قد وضعنا:788)

الواردة في هذا الكتاب قد وضعنا في حسباننا على الدوام الأمور 
ً على الحقائق  وما سواه، وانتهجنا منهج التحقيق والتدقيق اعتمادا
يب جميع  رة في تدر ة المطهَّّ َّّ ي ة النبو َّّ يم والسُن الواردة في القرآن ال كر

ة. َّّ يبي ة المجالات التدر َّّ بداع العالمّي( في كاف بي مركزنا )مركز الإ  متدرّ
 

 َ َ ل ِّ }َألَْم تَعْلَْم َأن َّ الله ِّْن دُونِّ الله مَوَاتِّ وَالأْرضِّ وَمَا ل َكُْم م ُ مُلُْك الس َّ ه
يرٍ{ ِّي ٍ وَلاَ نَصِّ ِّْن وَل  م

يم: سورة البقرة/ الآية )  (107القرآن ال كر
 
 (: قَْد يتشابه:789)

 قَْد يتشابه شيئان! ل كنهما لَْن يتماثلا قط.
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 (: قَْد يعتبر:790)
الأشخاص من مناطق قَْد يعتبر البعض، أّنَّ هجرة الشخص و/ أو 

سكناهم إلى مناطق أخرى، هو )لجوء( يلجأ إليه الشخص و/ أو 
الأشخاص ذات العلاقة؛ بحافزٍ ما، قَْد يدفعه أو يجذبه إلى اتخاذ خطوة 
ة مخاض عسيرة، قد  َّّ َّّتي هي في حقيقة الحال عبارة عن عملي )اللجوء(، ال

َّّنُ  ُج بولادة الأهداف المرجوّة منها، أو تُأب َّّ بوأدِّ تلك الأهداف و/ أو  تُتَو
ا أّنَّ أخطر لجوءٍ قَْد يلجأ إليه الشخص و/ أو  قتلها بعد حين! إلَّّ

ً ب  : )اللجوء الفكرّي( ا َّّ ، 101الأشخاص ذات العلاقة، هو ما أسمّيه شخصي
وهو: لجوء الشخص و/ أو الأشخاص ذات العلاقة إلى اعتناق فكرةٍ 

َّّنٍ، قد يدفعه )و/ أو يدفعهم( أو يجذبه )و/ أو  ما؛ نتيجة حافزٍ معي
َّّ يج بره )و/ أو يج برهم( على البقاء ضمن  يجذبهم( إلى اعتناقها، ومن ثُم
ُِّّب السيطرة عليه )و/ أو  ا يسب َّّ ِّم المرحلة الأولى من مراحل التعلّم؛ م
ِّبل صاحب )أو أصحاب( تلك الفكرة، سيطرةً تجعله يقوم  ِّْن ق عليهم( م

ِّّاٍت  نة؛ لها آثارٌ معروفةٌ مسبقاً؛ وفق  )و/ أو تجعلهم يقومون( بسلوكي َّّ معي
مبدأ السبب والنتيجة، لا وفق مبدأ الشياع، سواء ظّلَّ ذلك الشخص 

                                                           
اه ووضعه ضمن  101 ل مَْن ابتكره وأطلقه على مسمَّّ اللجوء الفكرّي: هو مصطلح جديد، أوَّّ

َّّتي بين يديك )الأديب  ِّّف هذا الكتاب ال َّّة، هو مؤل ي  الهاشمي(. رافع آدمالمنظومة الفكر
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)و/ أو أولئك الأشخاص( ذات العلاقة في منطقة سكناه )أو 
ٍ أخرى، داخل  سكناهم(، أو غادرها )و/ أو غادروها( إلى منطقة

ّلَّ من أخطر ما بلاده )أو بلادهم( كانت، أْم كانت خارجها، ولع
ة جمعاء )في  َّّ يسبّبه هذا )اللجوء الفكرّي( هو: فقدان الأسرة الإنساني
َّّتي من دونها لما استطاعْت الدول أْن  ة ال َّّ ي َ البشر العالَم أجمع( الموارد

م إلى الأمام خطوة واحدة.  تتقّدَّ
 
 (: قَْد يغفر:791)

 لك أبداً.قَْد يغفر اللهُ خطايانا، ل كّنَّ ضمائرنا.. لَْن تفعل ذ
 
 (: القرار:792)

َّّذي تتخذه أنت وفقاً لما يمليه عليه عقلك، بناءً  القرار الحقيقّي هو ال
ة. َّّ  على المعطيات الحقيقي

 
 (: قرارك )أ(:793)

قرارك هو حُْكمٌ شرعيّ  وقضائيّ  في الوقت نفسه، شرعيّ  من 
هة جهة أنك مسؤول عليه أمام الله تعالى يوم الحساب، وقضائيّ  من ج
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ة التي سيقع عليها أثر تلك  َّّ أنك ضمن أفراد المنظومة الاجتماعي
 التصدعات.

 
 (: قرارك )ب(:794)

قرارك، أنت وحدك مسؤول عليه أمام الله تعالى يوم الحساب، 
وأنت وحدك مَن ُتحاسب عليه، فإْن أصبَت فقد نلَت ثواب الله تعالى 

وغضبه وسخطه  ورضوانه، وإْن أخطأَت فقد تنال بذلك عقابه تعالى
 عليك، وليس بالضرورة أْن تنال عفوه.

 
يم )أ(:795)  (: القرآن ال كر

يم كتاٌب منزل من صاحب السلطة الحاكمة المطلقة في  القرآن ال كر
ة أفراد الشعب )جميع خلقه(، وقد  َّّ ال كون برمّته )الله تعالى( إلى كاف

َّّن فيه لهم من أجل الحفاظ على كيان الدولة ال كبرى )ال كو ن( تعاليم بي
 كّل شيء.

 
يٍم{ ِّي َأْحسَنِّ تَْقوِّ  }لَقَْد خَلَْقنَا الِإنْسَانَ ف

يم: سورة التين/ الآية )  (4القرآن ال كر
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يم )ب(:796)  (: القرآن ال كر
يم هو الفيصل بين طرفَيّ النزاع، وهو الفاروق بين  القرآن ال كر

 الحّق والباطل.
 

يم )ت(:797)  (: القرآن ال كر
يم والسُ  رة هي المقياس الدقيق والوحيد القرآن ال كر ة المطهَّّ َّّ ي ة النبو َّّ ن

القادر على جلب الاستقرار والرخاء لجميع أفراد الشعب في كّلِّ زمان 
ّ المحافظة على  َّّذي باعتماده وإتّباعه يتم ومكان، وهو المقياس الوحيد ال
ّ ذلك كلّه  ة ال كبرى ككّل )ال كون برمّته(، ولَْن يتم َّّ كيان الدولة العالمي
ما لَْم يعتمد جميع الأطراف، سواء كانوا من طرفَيّ النزاع أْم من 
أطراٍف أخرى، على مبدأ التسامح الجاد والفعليّ بكّلِّ تفاصيله، وهذا 
ّ ما لَْم يقّطِّــع الجميع كّلَّ الأوراق المشتملة على أسباب  التسامح لَْن يتم

يوٍم الخلاف في الماضي، بَْل وإحراق تلك الأوراق وذرّها في ريح 
اً على تعاليم الله  َّّ عاصف، وفتح صفحة بيضاء جديدة تعتمد اعتماداً كلي
ة  َّّ يم والسُن سبحانه وتعالى الواردة في ذلك المقياس الدقيق )القرآن ال كر
اً،  َّّ ً لا رجوع إليه نهائي ا َّّ ً كلي رة(، ونبذ كّل ما عداهما نبذا ة المطهَّّ َّّ ي النبو

الله تعالى من الأشياء( أْن بهذا الشكل يمكن للشعب )جميع ما خلقه 
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ة ال كبرى  َّّ يعيشوا متنعمين بالاستقرار والرخاء في ظّلِّ كيان الدولة العالمي
ة الأوحد )القرآن  َّّ ي ً لدستور البشر دة )ال كون برمّته( وفقا الموحَّّ
يم(، تحت قيادة السلطة الحاكمة المطلقة )الله تبارك وتعالى(،  ال كر

يادة التآصر يواصل بذلك الجميع ز والتلاحم في جميع مرافق الحياة،  و
ة ككّل، بما  َّّ وردع جميع التصدعات الحاصلة في المنظومة الاجتماعي
ً ينعم فيها الجميع بالحّبِّ والخ ير  ِّّبة ً طي يحّقق للجميع لا محالة حياة

لام.  والّسَّ
 
 (: القرآن دستور:798)

 القرآن دستور الحياة، مَْن أنتهج كتاب الله عاش حياةً سعيدةً في
 ِّ ة يق وتاه بعيداً عن جادَّّ نيا والآخِّرة، ومَْن حادَ عنه ظّلَّ الطر دارّي الدُّّ

 الصواب.
 

رَ الشيطانُ:799)  (: قر َّ
َ الشيطانُ أْن يغلَب المرأةَ.. ل كن! لَْم يلبث سوى لُحيظاٍت؛  ر َّّ قر
ً لها: أيّتها المرأة، أنتِّ الشيطانُ  َ البيضاء أمامها؛ قائلا ى رفع الراية َّّ حت

 بعينه!!
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 (: قرون:800)
 قرون الموتِّ نُرديها، إذا عادْت ليالين ا.

 
 (: قسَماً:801)

اً يُكتَ مُ. ِّرَّّ  قسَماً أقوُل ولسُت أقسمُ كاذب اً، أنتِّ الحبيبةُ لا ليَس س
 
ِّل َّة:802)  (: ق

َّّة المال مذمومة، والقناعة ممدوحة. ِّل  ق
 
 (: قليٌل:803)

 شرّهُ عليك. قليٌل يرجِّــُع نفعه إليك، خيرٌ من كثيرٍ يكونُ 
 
ة الولايات المتحدة:804)  (: قو َّ

ة وليست  َّّ ي ة ظاهر َّّ ة هي قو َّّ يكي ة الولايات المتحدة الأمر َّّ قو
َّّتي هي  ة ال َّّ ي ة؛ إذ أنها تستمّدُّ قوّتها من خلال إضعاف الدول القو َّّ حقيقي
يمانها العميق بوجودها الحتمّي كياناً  ها من إ ة تستمّدُّ َّّ ة حقيقي َّّ ذات قو
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 ً ا َّّ ة  سيادي َّّ ً له حقوق وعليه واجبات تجاه باقي الكيانات السيادي مستقلّا
ة. َّّ ة الحقيقي َّّ  المستقلّة الأخرى ذات القو

 
 (: قوله:805)

لام( هو فعٌل لا قول،  م: )أفشوا الّسَّ َّّ َّّى الله عليه وآله وسل قوله صل
َّّذي يؤدِّّي إلى انتشار  لام المقصود منه هو العمل ال أّي أّنَّ إفشاء الّسَّ

لام في كُّلِّ مكاٍن، وليس كما يظّنُّ الجّل هو قول أحّدِّهم للآخَر: الّسَّ 
لام عليكم(.  )الّسَّ

 
 حرف الكاف

 )ك(
 
يو:806)  (: كاتب السينار

؛ إذ أنه  يو غير ملزٍم بإظهارِّ جميع الحقائق للمشاهدينِّ كاتب السينار
َّّذي هو بصددِّ عرضه على المشاهدين،  يو ال ٌ من خلال السينار مُلزَم

َّّتي يغّطِّيها  بتسليطِّ  ة ال َّّ ِّّقة بالفترة الزمني الضوء على الأحداث المتعل
يو المذكور، وهو غير ملزٍم بتسليط الضوء على جميع الأحداث  السينار
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ى نهاية العمر، إذ لو فعَل ذلك  َّّ يو حت َّّتي ستجري بعد انتهاء السينار ال
ً متواصلة الأحداث تتزامنُ  ة َ قّصَّ مَع  )وهو محال( لاحتاَج لأْن يسرد

ى آخِّر رمٍق في حياته هو قبل حياة أبطالها  َّّ وقائعها لحظةً تلو أخرى، حت
يو يفترُِّض مسبقاً: وجود الحد الأدنى  َّّ أّنَّ كاتب السينار الحقيقيين، ثُم
َّّذي يمكنهم من خلاله  من الفهم لدى المشاهدين؛ هذا الفهم ال

يو  .استشفاف ما سيكون عليه مصير الأحداث بعدَ نهاية السينار
 
 (: الكأُس:807)

ِّ إْن زنا! ِّئْت بها، والقلُب يرغو باللجاجة َّّذي مُل  الكأُس تنضُح بال
 
 ي )أ(:ِ  (: كأن808)

ارِّ وحدي، وأمضي نحوَ حتفي حيُث قه ري!ــّ كأن َّّ  ي أصطلي بالن
 

 ي )ب(:ِ  (: كأن809)
يوُشُِّك بابتلاعي موُج بحرِّ!ــّ كأن  ي في هديرٍ ليَس يخب و، و
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ً َشدِّيداً  }وَكََأي ِّنْ  َاَسبْنَاهَا حِّسَابا ِّ فَح ِّه ِّهَا وَرُُسل َب  ِّ ر ٍ عَتَْت عَْن َأْمر يَة ْ ِّْن قَر م

ِّبَةُ َأْمرِّهَا ُخسْراً، َأعَد َّ  ِّهَا وَكَانَ عَاق َبَاَل َأْمر بْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً، فَذَاقَْت و وَعَذ َّ
ِّي ا ول َ يَا أُّ قُوا الله ً فَات َّ ً َشدِّيدا ُ لَهُْم عَذَابا لألْبَابِّ ال َّذِّيَن آمَنُوا قَْد َأنْزََل الله

ِّيُْخرَِّج ال َّذِّيَن آمَنُوا  ِّ مُبَي ِّنَاٍت ل اللهُ ِإلَيْكُْم ذِّكْراً، رَُسولاً يَتْلُو عَلَيْكُْم آيَاتِّ الله
حاً  يَعْمَْل َصالِّ َ ِّ و ه ِّالل َّ ِّْن ب ورِّ وَمَْن يُؤْم لُمَاتِّ ِإلَى الن ُّ َِّن الظ ُّ َاتِّ م ح الِّ ِّلُوا الص َّ وَعَم

 ُ ِّيهَا َأبَداً قَْد َأْحسََن اللهُ لَهُ ي ِّدِّيَن ف ِّهَا الأْنهَارُ خَال ِّْن َتحْت اٍت َتجْرِّي م لْهُ َجن َّ ْدخِّ
ُل الأْمرُ  ِّثْلَهُن َّ يَتَنَز َّ َِّن الأْرضِّ م ُ ال َّذِّي خَلََق َسبَْع سَمَوَاٍت وَم رِّْزقاً، الله

 َ ِّ شَْيءٍ ق َ عَلَى كُل  ِّتَعْلَمُوا َأن َّ الله ِّ شَْيءٍ بَيْنَهُن َّ ل ِّكُل  َ قَْد َأحَاَط ب ٌ وََأن َّ الله دِّير
ِّلْماً{  ع

يم: سورة الطلاق/ الآيات )  (12 – 8القرآن ال كر
 
 (: كتاُب الله:810)

ِّّمٍ للإنسان.  كتاُب الله القرآن: خيرُ مُعَل
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ار:811)  (: كثر التج َّ
ى باتت التجارة بالعقول  َّّ ار، وكثرْت أشكال التجارة، حت كثر التجَّّ

اس يرون والأج َّّ ِّّات أولئك الرعاة، وأصبح الن ساد والنفوس من أبجدي
ى أنهم صاروا يُعدون  َّّ ار بمنظاٍر مخالٍف لمنظار الحقيقة، بَْل حت التجَّّ
َّّتي يمتهنها الرعاة! غير  ً من ضروب الغّش والخديعة ال با التجارة ضر

ان ب َّّ ى محّلَّ الاسم، وشت هم بذلك قد أحلّوا المسمَّّ ين الاسم منتبهين إلى أّنَّ
ى، فليس كّل مَْن تاجر بشيءٍ صار تاجراً، وليس كّلَّ مَْن لَْم  والمسمَّّ
يُقدِّم على التجارة لا يمتلك المؤهلات لأْن يكون تاجراً، وخلط هذه 
اس  َّّ المفاهيم بعضها مع البعض الآخَر كان أحد متطلّبات الاغرار بالن

تعني حقارتها،  من قبل الرعاة؛ لأّنَّ مَن يعتقد بأّنَّ شطارة التجارة
بُعْده عن عالَم التجارة يجعله بعيداً  يكون بذلك بعيداً عن عالَم التجارة، و
اً على  َّّ عن مطابخ صناعة القرار، لأّنَّ صناعة القرار تعتمد اعتماداً رئيسي
مدى ما تحققه من ربحٍ عاجٍل وآجٍل في الوقت نفسه، والربح هو 

خاضع لقوانين التجارة،  الهدف الأوحد للتجارة، فكان بذلك كّل شيءٍ 
شئَت ذلك أْم أبيَت، سواء كنَت أنت الراعي لنفسك لا سواك، أْم 

 كنَت )دون أْن تدري( تابعاً لراٍع غيرك أنت؟!
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 (: ال كثير:812)
َّّذي  ال كثير من الأشرار يحاولون هدم التماسك والتعاضد ال

يق هد اس عن طر َّّ ة بين جميع الن َّّ ي دت عليه الشرائع السماو م أكَّّ
نة أو الطائفة؛ بإفشاء الفتن ونوازغ  َّّ ة لدى تلك الفئة المعي َّّ ة الدِّّيني َّّ المرجعي
الشيطان، والمشكلة ال كبرى فينا نحُن الأغلب إْن لَْم نكن قاطبةً؛ إذ 

ة. َّّ ي  إننا ابتعدنا كّلَّ البعد عن جوهر الشرائع السماو
 
 (: كثيرٌ:813)

ِّّدين في المياه العكرة ممن  اعتادوا العيش على نهب كثيرٌ من المتصي
ثروات الشعوب، يسعون لتأجيج الخلافات بين الأطراف ذات 

 العلاقة.
 
 (: كثيراً )أ(:814)

ً ما دعوُت اللهَ، ل كن! دون جدوى.. واليوم )عندما  كثيرا
 دعوته( أجابني؛ فقد عرفُت بالأمس: إنني لَْم أكن قد تطهّرُت بعد.
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 (: كثيراً )ب(:815)
 وكاً من العنب!!كثيراً ما نجني ش

 
 (: كثيرةٌ:816)

َّّتي يمكن رصدها في المجتمع العراقيّ،  ٌ هي الحالات ال كثيرة
ا أّنَّ حالة واحدة  بيّ ككّل، إلَّّ ا يعانيه المجتمع العر َّّ كنموذٍج واقعيٍّ عَم
ير،  من بين هذه الحالات، يمكن من خلالها استشفاف الواقع المر

ل الوعيّ الثقافي(.  وهي: حالة )معّدَّ
 
 (: كثيرون )أ(:817)

َّّذين باتوا اليوم يتخبّطون خبَط عشواء بين مّدِّ  كثيرون هم ال
 الأفكار وجزرها.

 
 (: كثيرون )ب(:818)

كثيرون هم اللذين كتبوا في الأحساب والأنساب، فكَْم من 
اتها،  َّّ ِّّفَْت، فكانت المغالطات بين طي ل جَْت، ومن ال كتب أُّ المقالات دُّبِّ

ا غاي عي أحدُهم الانتساب إلى الدوحة لا تحمل إلَّّ ً يدَّّ اتها، فطورا
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ةٍ  َّّ بي عي الآخَرُ عن أعراٍق عر رة وهي منه براء!، وطوراً يدَّّ ة المطهَّّ َّّ دي المحمَّّ
َّّتي  ة ال َّّ ا لأنها حملت أسماء المدن الأعجمي إنها من غير العرب، لا لشيءٍ إلَّّ

ة  َّّ بي مّتنا العر ً تشارك أعداء أُّ ن قصد أو من م –نزحت إليها، فكان يدا
بّث التفرقة المتوخّاة من قبل  –غير قصد  بيّ و في شّلِّ الصف العر

يرانيين( المتعّصبين واليهود )لا الإسرائيليين(  الفُرس )لا الإ
المتصهينين!، في حين أخذَ البعُض منهم يكتب دونما تدقيٍق وتحقيٍق، 
؛ لتعّم فيما بعد الاختلافات  فيخلط أنساب البعض بالبعض الآخَر
ً إّنَّ علم النسب من العلوم ذات الغور  ً أْم متناسيا والمشاحنات، ناسيا
ار  َّّ ٍّ متلاطٍم بالقديم والجديد، ففيه المسالك الوعرة، كأنها الن البعيد، كيَم
ما نجد مَْن يأتي بنسٍب توصيليٍّ مدعوٍم بالوثائق أو محفوظ  َّّ المستعرة، وقل

 عن طيبِّ خاطر!
 
 (: كثيرون )ت(:819)

 ُ ِّّها بشكٍل كثيرون ه م مَْن ساهموا بنقل المعلومات من مصاف
ية،  مباشر أو غير مباشر، سواء كانوا على خشبة مسرح الأحداث الجار
ا أّنَّ نقل المعلومات دون وجود مَْن يتلقاها  أو من وراء ال كواليس، إلَّّ
ة عديمة الجدوى؛ لعدم  َّّ ة من الناحية العملي َّّ بصدٍر رحٍب، تكون عملي
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ٌط له، ووجود مَْن يرغب بتلّقي هذه وجود مَْن يتل قاها وفقاً لما هو مخّطَّ
ة تلّقي هذه المعلومات  َّّ المعلومات دون قدرته على التلّقي، يجعل عملي
ة عديمة الجدوى؛ لعدم تمّكنه من  َّّ )هي الأخرى( من الناحية العملي
الاستفادة منها وفقاً لما يسعى إليه، ووجود هذه القدرة على التلّقي دون 

يبّثُّ فيه روح الإصرار على مواصلة المشوار، وج ود مَْن يعينه عليها و
يب المنال؛ لتعث ّر  ة الاستفادة من هذه المعلومات أمراً غير قر َّّ يجعل عملي
بي  ً عن الوصول إلى الهدف المنشود، ولو لَْم تكن بقر ا َّّ ي المتلّقي معنو

إمكاني كّلَّ حين، مَْن سكَن فؤادي فيها وسكنْت هي فيه، لما كان ب
َ هذا  ِّل كم أْن أصل إلى ما وصلُت اليوم إليه، وما كان باستطاعتي أْن أُّ
َّّذي بين يديك الآن، فلتكن معَك مَْن تسكُن فؤادكَ وتسكن  الكتاب ال

يد الوصول إليه.  أنت في فؤادها؛ لتكون قادراً على الوصول إلى ما تر
 

 ً ِّرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاْهجُرْهُْم َهجْرا ِّيلاً{ }وَاْصب  جَم
يم: سورة المزم ل/ الآية )  (10القرآن ال كر
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 (: كثيرون )ث(:820)
ى  َّّ كثيرون هُم مَْن كتبوا، والأكثر هُم مَن قالوا، ولا زالوا حت
يقولون: )السبب فيما حدث هو كذا(، ل كنهم: لَْم  اعة يكتبون و الّسَّ
ة  يكتبوا أو يقولوا لك: ماذا تفعل؛ ل كي تمنع حدوث ما حدث مّرَّ
ً كما حصل في  دا أخرى وتضمن عدم حصول ذلك السبب مجّدَّ

 السابق؟!
 
 (: ال كذب )أ(:821)

ى وإْن كان بثوٍب أبيض! َّّ  ال كذب كذب، حت
 
 (: ال كذب )ب(:822)

َّّذي يقطع عنق الكاذب، قبل أْن يجرح  ال كذِّب: السيف ال
ين.  الآخَر

 
 (: كفاكَ )أ(:823)

 لا تخشى اندحارا. كفاكَ القهقرّي لا لا تُبالي، وقُْم بالسيفِّ 
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 (: كفاكَ )ب(:824)
ياً خلف الثراء؛ فحتاكَ تؤول إلى الفناء.  كفاكَ جر

 
 (: كفانا:825)

. ِّْن بعدِّ الأني نِّ ِّ لا نُبال ي، لنرجو الوَصَل م  كفانا في اللجاجة
 
 (: كُل ُّ ابنِّ مؤمنةٍ:826)

 َّّ تي ثُم مَّّ ّنُّ لَك الوف ا، قومي لهُ يا أُّ  أقعدي.كُّلُّ ابنِّ مؤمنةٍ يَكِّ
 
 (: كل ُّ إنساٍن )أ(:827)

ا نفسه هو فقط،  كّلُّ إنساٍن أينما كان، هو في الواقع لا يمثــِّّل إلَّّ
ً لهم )لا عنهم(، وفي  ما لَْم يكن قَْد أجمََع البعُض على اختياره ممثلا
اس لا يمثــّله هو أحدٌ منهم قّط،  َّّ هذه الحالة: فإّنَّ مَْن يُمثــِّّل فئةً من الن

ن اختاره ممثلاً عنه لا ُيحاَسُب على أعماٍل ارتكبها  أّي: أّنَّ  َّّ ِّم أّيَّ شخٍص م
هو، بَْل مَْن يرتكُب العمل يجب أْن يكون هو مَْن ُيحاَسُب لا مَْن 

 سواه.
 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  464الصفحة 

 (: كل ُّ إنساٍن )ب(:828)
اسِّ أجمعين: خالقهم. َّّ ِّّد الن ِّّد نفسه، وسي  كّلُّ إنساٍن سي

 
 (: كل ُّ بناءٍ:829)

، يتساقط بعدَ حين.كّلُّ بناءٍ يُبنى   على طينِّ هّشٍ
 

 (: كل ُّ حبيبةٍ:830)
 كّلُّ حبيبةٍ طبيبة، وليسْت كّلُّ طبيبةٍ حبيبة.

 
 (: كل  شيءٍ )أ(:831)

كّل شيءٍ خلقه الله تعالى فهو متعلّق به، داّل  على وجوده، مهما 
ر. َّّ  تلوّن ذلك الشيء أو تغي

 
 (: كل  شيءٍ )ب(:832)

عظم شأنه فإنه أمام المطلق  كّل شيءٍ مهما كبر حجمه أو
ً قط! ونحُن البشر، أخوة وأخوات، أفراد  اللامتناهي لا يعدل شيئا
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ة ال كبيرة، مهما كبر حجمنا، أو عظم شأننا، فإننا أمام  َّّ الأسرة الإنساني
ة! َّّ  عظمة الله تعالى وقدرته لا نعدل شيئاً البت

 
 (: كل  شيءٍ )ت(:833)

ق بأّي شيء، موجو َّّ يم.كّل شيءٍ يتعل  دٌ في القرآن ال كر
 

ِّيلاً{ ِّْذهُ وَك خ  }رَب ُّ الْمَشْرِّقِّ وَالْمَغْرِّبِّ لاَ ِإلَهَ ِإلاَ هُوَ فَات َّ
يم: سورة المزم ل/ الآية )  (9القرآن ال كر

 
 (: كل  شيءٍ )ث(:834)

كّل شيءٍ يمكن له أْن يكون متحققاً على أرض الواقع، إْن عملَت 
 بجدٍ واجتهاد.

 
(835:  (: الكل 

ة الواحدة هم أخوة وأخوات، وكلّهم الكّل  َّّ ضمن الأسرة الإنساني
 ، كما باقي الأشياء في ال كون برمّتها هي خلق من خلق الله عّزَّ وجّلَّ
ً هو نيل رضوان  َّّذي يجب أْن نتوخاه جميعا وإذ أّنَّ الهدف الأسمى ال
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ب أْن يتقبل أحدنا الآخَر ما يراه  الله تعالى قبل كّلِّ شيء، لذا توّجَّ
 ً ا، كّل فرد من أفراد وفقا َّّ لما استدّلَّ به عليه، وأْن يكون كّل  من

ة ال كبيرة الواحدة، سواء أكان ذلك الفرد يؤمن  َّّ الأسرة الإنساني
ة أخرى، أْن يكون الجميع من  َّّ ي يعة سماو ة، أْم يؤمن بشر َّّ يعة المحمدي بالشر

 ِّ ِّْكمَة ِّاْلح َِّك ب ّ َب ِّيلِّ ر ِّ  الملتزمين بقوله تعالى: }اْدعُ ِإلَى َسب ِّ اْلحَسَنَة وَالْمَوْعِّظَة
ِّ وَهُوَ  ِّه ِّيل ِّمَْن َضّلَّ عَْن َسب ُ ب َ َأعْلَم َك هُو َّّ َب َ َأْحسَُن ِإّنَّ ر ي َّّتِّي هِّ ِّال وَجَادِّلْهُْم ب

ِّالْمُْهتَدِّيَن{  .102َأعْلَمُ ب
 
ِّم:836)  (: كل  عال

. ِّم وإْن ظّنَّ ِّم عارف، وليس كّل عارف عال  كّل عال
 
 (: كُل ُّ فتيات:837)

ات الأرض ورودٌ شائكة؛ مَْن حاول لمسهّنَّ بعناد، كُّلُّ فتي
اح،  َّّ ، شَّمَّ عبيرهّنَّ الفو ُ بأنفسهّنَّ ه َّّ حت يداه.. وَمْن تركهّنَّ ليلمسن َّّ تجر

 وشرب من رحيقهّنَّ قدرَ ما يشاء!!
 

                                                           
يم: سورة النحل/ الآية ) 102  (.125القرآن ال كر
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 (: كل  فعل:838)
ة هي  َّّ ا أْن يكون نقطة انطلاق حقيقي كّل فعل أو رد فعل، أمَّّ

الهدف الأسمى وتبقيك على مسار خط ذاتها نقطة ثبات توصلك إلى 
الاتزان، أو أْن يكون نقطة انحراف هي ذاتها نقطة ابتعاد تأخذك نحو 
يادة )الإفراط(، أو إلى  ا إلى جهة الز أحد طرفيّ المجال الطبيعيّ، إمَّّ
يط(، وكلا الجهتين كما علمَت هما داخل دائرة  جهة النقصان )التفر

ر!الغضب الإلهّي والعياذ بالله، فتد َّّ  ب
 
 (: كل  ما في:839)

ِّن ُصنعِّ واجب الوجود.  كّل ما في الوجود م
 
 (: كل  مخلوق:840)

كّل مخلوق مهما علت درجته أو ارتفع شأنه عند الخالق أو 
ِّلْم المطلق اللامتناهي ولا الطاقات المطلقة  المخلوق فإنه لا يمتلك الع

ا المخلوق فله تدرّج اللامتناهية، إنما ذلك المطلق لله تعالى حصراً، وأمَّّ 
نسبيّ قد يصل إلى حد التكامل لا ال كمال؛ لأّنَّ ال كمال لله تعالى 
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بالتالي فلا يوجد هناك لأّيِّ إنسان )خارج دائرة مَن  حصراً، و
ى بالعصمة المطلقة.  اصطفاهم الله( ما يسمَّّ

 
 (: كل  ممكن:841)

يؤثــِّّ  ر بالظروف و ر كّل ممكن الوجود )أّي: كّل مخلوق( يتأثــَّّ
فيها، وكّل واجب الوجود )وهو الله تعالى حصراً( يؤثــِّّر فيها فحسب 

ر. ر بها قط أّيَّ تأثـّـُّ  ولا يتأثــَّّ
 
ٌّ يسعى:842)  (: كُل 

 كُّل  يسعى نحوَ غاياته.
 
ما ازدادْت:843)  (: كل َّ

اُس أكثر حاجة؛ إلى أقّلِّ  َّّ ُ الظلام، كان الن ما ازدادْت حِّل كة َّّ كل
 بصيٍص من الضوء.

 
متَ 844) ما تقد َّ  :(: كل َّ

مَت في عملك ضاق الوقت لديك أكثر فأكثر. ما تقّدَّ َّّ  كل
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ما توغ  845)  ل:(: كل َّ
ِّلم في كشف سر من أسرار الوجود، كان الله  ل الع َّّ ما توغ َّّ كل
يم( قبل أكثر من  سبحانه قد سبقه في كشفه بكتابه المبين )القرآن ال كر

ما حاول َّّ ً من الزمان، وكل بعة عشر قرنا العارفون سبر أغواره لما  أر
 توصلوا إلى كنه حقيقته المطلقة العظيمة.

 
ما زادَ:846)  (: كل َّ

ما قّلَّ الزلل. َّّ ما زادَ الخجل، كل َّّ  كل
 
ما سرتَ 847)  :(: كل َّ

يق الحقيقة ستفاجأ بال كثير من الحقائق، وما  ما سرَت في طر َّّ كل
 لَْم يخطر على بالك من قبل.

 
ما سمعُت:848)  (: كل َّ

 َّّ ما استشعرُت كل َّّ ما سمعُت لفظ الجلالة يصدُح في الآفاق، كل
لام.  بالحّبِّ والخ ير والّسَّ

 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  470الصفحة 

 (: كل ما كان:849)
ً كان حافزك أقوى بكثير، وكلّما  ً وواضحا كلّما كان هدفك كبيرا

ة أكبر. َّّ  كان حافزك أقوى استطاع دفعك إلى الأمام بقو
 
 (: الكلمة:850)

إذا خرج لَْن يعود، بغّضِّ  الكلمة كالسهم المنطلق عن القوس،
 النظر عن كونه أصاب الهدف أْم أخطأه.

 
 (: كل نا )أ(:851)

 كلّنا ظامئ؛ فجلّنا ظالم، وكلّنا مظلوم!!
 
 (: كل نا )ب(:852)

كلّنا نسعى للحصول على السعادة، فهْل تعرف كيَف السبيل 
 إليها؟!
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 (: كل نا)ت(:853)
بعدَ أْن  ى إننا كلّنا نود معرفة الحقيقة، و َّّ ة، ونتمن نعرفها نبكي بشّدَّ

 لَْم نكن قَْد عرفناها!!
 
(854 َ فتْ  مْ (: ك  :شن َّ

 َ ِّّدها الصغار وأنا أمشي في  مْ ك َّّتي يغر فْت أسماعي كلماتي ال َّّ شن
ِّّدون كلماتي، بْل  ساعات الصباح الأولى بشوارع بغداد، لا لأنهم يغر

هم وسيلتي لصناعة مستقبٍل جميل.  لأّنَّ
 
 شيءٌ: (: ال كَمْ 855)

ً أْن يكوَن  ِّ دائما ٌ آخَر، وليس بالضرورة ال كَْم شيءٌ، والنوعُ شيء
.ِّّ  النوع مطابقاً لل كم

 
 (: كَْم قْد )أ(:856)

َ في هواَي  ِّْن ج وًى، وَحسِّبُت أنّي َ أشكو م كَْم قْد قضيُت العُمر
 الألمع ي!
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 (: كَْم قْد )ب(:857)
ى  َّّ ِّ، حت َِّن الزمانِّ وأهله يُت م  رأيُت الُصبَح حَّلَّ ليالي ا!كَْم قْد ُكوِّ

 
 (: كَْم قْد)ت(:858)

ُِّب. ُله اً ي َّّ َّّذي أنكرَت ُحب ِّفتَك إنّما، أنَت ال يتَُك مُْذ عر  كَْم قْد هو
 
(859:  (: كَْم يطعنوكِّ

َّّ قلبيَ يُكلَمُ!  كَْم يطعنوكِّ بمديَةٍ مسمومةٍ، يُدمى فؤادكِّ ثُم
 
َض:860)  (: كما تعر َّ

ِّّون في َض العراقي َّّ ةً إلى اغتيال الآلاف من  كما تعر )العراق( خاّصَّ
ِّون  ّ ي َض السور َّّ يكيّ له، كذلك تعر ان الاحتلال الأمر َّّ ب عقوله المبدعة، إ
ان  َّّ ب ً إلى اغتيالِّ العشرات من عقوله المبدعة، إ ة يا( خاّصَّ في )سور
ا أّنَّ عدم قدرة الاستعمار الغاشم على  ة فيها، إلَّّ َّّ ي الأزمة السور

يا(، كما فعَل في سنة ) الاحتلال العسكرّي ل  م( 2003)سور
َّّتي اغتالتها يد الغدر  باحتلاله للعراق، هو ما جعل عدد العقول المبدعة ال
يا( أقّل بكثيرٍ )ولله تعالى الحمد في ذلك( من عدد  والعدوان في )سور
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َّّتي اغتالتها الأيادي الشقيقة لأيادي الغدر والعدوان  العقول المبدعة ال
 .ذاتها في )العراق(

 
 (: كَمَْن يركُل:861)

ِّ ترتدُّّ إليه هو  ةٍ نحو جداٍر أمامه، فإذا بال كُرة َّّ ً بقو كَمَْن يركُل كرة
 دونَ سواه!

 
 أنت: نْ (: كُ 862)

ُكْن أنت من الساعين بجّدٍ واجتهادٍ لنشر القسط والعدل بين كّلِّ 
 شيء.

 
 (: ُكْن خجولاً:863)

ى لو اخت َّّ ليَت في حجرتك؛ هناكَ ُكْن خجولاً في كُّلِّ ما تفعل.. حت
 مَْن يراقب حركاتك.

 
 (: ُكْن دائماً:864)

ين. َّّتي تح ترق؛ لتنيرَ دروَب الآخَر  ُكْن دائماً الشمعة ال
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 (: ُكْن شجاعاً:865)
َ المناسِّبة،  جَت الفتاة ً وأقدِّْم على الزواج؛ فإْن تزوَّّ ُكْن شجاعا

ثنين لا عِّشَت سعيداً.. وإْن جانبَك ُحسن الاختيار، أصبحَت أحد ا
 ثالث لهما: مجنوناً! أو: فيلسوفاً!!

 
 على: نْ (: كُ 866)

ِّلْمٍ لا معرفة حسب: أّي الطرفين على حق؟!  ُكْن على ع
 
 (: ُكْن فخوراً:867)

 ُكْن فخوراً بنفسَك؛ فليَس في العالَم مَْن يماثلك بتاتاً.
 

 (: ُكْن متوازناً:868)
ً في كّلِّ شيء، وركّز على عملك ب سعادة وحّبٍ ُكْن متوازنا

ِّّــع نفسك وامنحها متعها المشروعة،  حقيقيّين، وفي الوقت ذاته مت
 وعِّْش حياتك سعيداً في كّلِّ وقت.
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 (: ُكْن مستعد اً:869)
ن  ً في أّيِّ وقت؛ فبالاستعداد تستطيع أْن تحّصِّ ُكْن مستعّدا
ة الاحتمالات  َّّ ً عليك أْن تتخذ كاف حياتك برمّتها، ول كي تكون مستعّدا

ى وإْن كان ذلك الموقف هو والتو َّّ قّعات في أّيِّ موقٍف كان، حت
فتحك أزرار قميصك؛ لتكون النتائج مضمونة، فتسهل بذلك مواجهتك 

 لجميع ما قد يواجهك مستقبلاً، أثناء رحلتك نحو تحقيق ما تصبو إليه.
 
 (: كنُت ولا زلُت:870)

ن يوجبون على  َّّ ى الأبد مم َّّ كنُت ولا زلُت وسأبقى كذلك حت
ة أو  َّّ ين بعدم التدخّل في العقائد الدِّّيني ينصحون به الآخَر أنفسهم و

ة. َّّ  الأمور السياسي
 
 (: كون المخلوقات:871)

كون المخلوقات لا بدَّّ لها من التعايش لا التناحر، وكونها تعمل 
ِّّيّ لا اليقينيّ، وكونها نسبية لا مطلقة؛ لذا فهي  وفق دائرة العمل الظن

ل ا ِّم العادل الحكيم، وهو الله سبحانه لتنظيم أمورها بحاجة إلى تدخُّّ لعال
ة لأجل  َّّ ي وإرساء قواعد معايشتها؛ لذا فقد سّنَّ سبحانه الشرائع السماو
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ذلك توخياً للحفاظ على المخلوقات وإيصالها إلى درجة السعادة القصوى 
 وإبعادها عن أدنى درجات الشقاء.

 
 (: كون وصول:872)

غاية المنشودة من تحقيق السعادة ولو كون وصول العقلاء إلى ال
ياتها يتطلّب جعل الاختلاف لا خلاف؛ لذا وجب  بأدنى مستو
بالتالي وجب  العمل الجماعيّ على أساس أّنَّ الكّل متبوع لا تابع، و
يت لا الاقتراع دون  ة وفق مبدأ التصو َّّ اتخاذ القرار بالشراكة الجماعي

ن شكلها الاجتماعيّ أو تمييزٍ لأّيِّ صوت من تلك الأصوات مهما كا
ة المتعارف عليها بين الأفراد. َّّ مها الوظيفّي أو درجتها العلمي َّّ  سل

 
ر:873)  (: كي تتحر َّ

ر من سيطرة هذا العالَم، عليَك أْن تغادِّر هذا الجسد. َّّ  كي تتحر
 
 (: كي تكون:874)

كي تكون داخل دائرة الرضا الإلهّي يجب أْن تحّب كّلَّ شيء 
ست ذاته( لأجل الله حسب.خلقه الله تعالى   )الحبيب تقّدَّ
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ب:875)  (: كي يتجن َّ
ب المؤمن الحسرات في اليوم الأبدّي الخالد، يجب أْن  َّّ كي يتجن
َّّى بالحّب الخالص لله تعالى، أّي: أْن نعبد الله تعالى لأجله هو،  يتحل
ةٍ  َّّ ها للعاصين، أو طمعاً في جن ل كوننا نحبّه بصدق، لا خوفاً من ناٍر أعّدَّ

ها للمطيعين.أ  عّدَّ
 
ى:876)  (: كي يتوخ 

ُ الصواَب، فلا يكون من الظالمين، عليه اللجوء  كي يتوّخى المرء
يق  عاء كي يأخذ بيده للسير على الطر ً بالتقرّب إلى الله تعالى بالدَّّ دوما
يصبُح من  ى لا تتردى به المهالك من حيث لا يشعر و َّّ المستقيم؛ حت

 الظالمين.
 
 (: كيف أخشى:877)

اق؟!ك  يف أخشى الفقرَ وأنا عبدُ الرزَّّ
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عي:878)  (: كيَف تد َّ
عي أنَك تكره الحرب؟! وقَْد رأيتَُك بالأمسِّ تذبح  كيَف تدَّّ

 حمامة!!
 
 (: كيَف تقول:879)

ً عن  اٌح ماهر؟! وأنَت تمسك بالفأس؛ بدلا َّّ كيَف تقول إنَك فل
 المحراث!!

 
 (: كيَف لي:880)

يل الجليد، جبٌل  كيَف لي بوصفها )حبيبة فاتنة( فهي شمٌس تز
ٌ يمحو الظلام، بيرٌق يعلو الغَمام،  ٌ قُّدَّ من حديد، قمر من غابر تليد، قلَم

 نبُع ُحّبٍ وسلام.. هي: بغداد؛ أمُّّ الحضارات.
 
 (: كيَف ينامُ:881)

ُ الليَل مَن له ذِّهٌن مُتْعٌَب، وجسدٌ يخور، وهَّمُّ بعيدٌ  كيَف ينام
َ عليه الزم ما تقادم َّّ َ الخلود، وقلٌب يغلي كُل يد، ونفٌس تشرأُب نحو انُ يز

ِّعاع؟!  توقاً إلى معالي الأمور، مع عيٍش بين ذِّئاٍب أخّسُّ من الهمجِّ الر
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 حرف اللام
 )ل(

 
 (: لا أحد:882)

ِّ موجودة منذ الأزل.  لا أحد فينا يأتي بشيءٍ جديدٍ؛ فكُّلُّ الأشياء
 

 (: لا بُد َّ )أ(:883)
ِّن الحساب، وسي  دينَك اللهُ حسبما تعرِّف.لا بُدَّّ م

 
 (: لا بُد َّ )ب(:884)

لا بدَّّ من وقوفك للحظةٍ واحدةٍ لتسأل نفسك قائلاً: أّي الطرفين 
 على حق؟!

 
 (: لا تبتسم:885)

ٌ كبرى؛  لا تبتسم، إذا رأيَت البركانَ هادئاً؛ ففي داخله ثورة
 توشُِّك أْن تنفجر.
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 (: لا تبتئس )أ(:886)
ن جفوكَ  َّّ َن ا.لا تبتئس عم ِّ والخ ِّ والخَساسة  فإّنه ْم، ريحُ النتانة

 
 (: لا تبتئس )ب(:887)

 لا تبتئس؛ فلأجلَك.. أرادكَ اللهُ هكذا تكون.
 
 (: لا تتراكضوا:888)

َِّل رغيفه. ا قَْد عُز َّّ ِّن  لا تتراكضوا نحوَ الفرن؛ فكُّل  م
 
ل:889)  (: لا تتعج َّ

يب )غداً أو بعد غد( ستصل الشا ل؛ فعن قر طئ، وتترك لا تتعجَّّ
 حينها السفينة!!

 
 (: لا ترتجي )أ(:890)

 لا ترتجي ممْن جفاكَ صبابةً، وأعلَْم بأّنَّ الذئَب يرقُب إْن عـَـوَى.
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 (: لا ترتجي )ب(:891)
ً وأصبَح بالنفاقِّ قد  َ أو ارتج ى، دُنيا لا ترتجي مَْن قد جفاك

 انتع ْل.
 
 (: لا ترتجي )ت(:892)

َّّ فإن ِّحُت ونحوَ قبرَي أق رُُب.لا ترتجي منّي الدُنو  ني، ها قْد جُر
 
 (: لا ترتجي )ث(:893)

ّ لا ترتجي منّي الصبابةَ إن ِّ يتعُب.   ما، مَْن يرتجي نيَل الصبابة
 
 (: لا ترتجي )ج(:894)

 لا ترتجي مني الغرامَ فإنني، أبداً سأقضي العمرَ دوماً مُبتلى.
 
 (: لا ترتقي:895)

ً عــلا، ً تهاوْت تحَت أقدام  لا ترتقي أو تنتقي صرحا أرضا
 الوَحْل.
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 (: لا تزاحمني:896)
 لا تزاحمني حيث أقف؛ فالأرض تسعنا جميعاً.

 
ِّه:897)  (: لا تُسَف 

اس؛ فلَْن يقولوا عنَك بُهلول.. بَْل  َّّ ِّه نفسَك أمام الن لا تُسَّف
 سيقولون عنك: مجنون!

 
 (: لا تظلِّمْ:898)

يَن؛ كي تنام الليل ها  نئاً سعيداً.لا تظلِّمْ الآخَر
 
 (: لا تظلموا:899)

 لا تظلموا الظالم إذا ظلم؛ فكفاهُ ظلم الظالمين، حين كان مظلوماً!!
 
 (: لا تعي ِّرني:900)

بي؛ فقَْد ارتكبَت أنَت المعاصي!! ِّّرني بذنو  لا تعي
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 (: لا تكن:901)
لا تكن أبداً في أّيِّ لحظةٍ من لحظات حياتك )كرة قدم( يركلها 

اكَ أْن تكون لاعباً اللاعبون في م َّّ ي لاعب السياسة، وفي الوقت ذاته، إ
ين، كما يفعل أولئك اللاعبون؛ بَْل ُكْن أنت )الإنسان(  تركل الآخَر
َّّذي يسعى جاهداً؛ لخدمة أخيه )الإنسان(؛ من أجلِّ )الإنسان(، لا  ال

 من أجلِّ مصلحةٍ زائلةٍ لا محالة.
 
ِّن:902)  (: لا تُه

 ً ِّن الأرَض؛ فيوما ، تحتضن وليدها لا تُه مِّّ ما ستكونُ لَك كالأُّ
 ساعةَ مولده.

 
 (: لا خيرَ:903)

 لا خيرَ في ودِّّ القلوبِّ إذا ب دا، ُحسُن الكلامِّ وضّدَّ ذلَك بالي دِّ.
 
 (: لا راحةَ:904)

بة. بة في القُر بة، ولا غُر  لا راحةَ في الغر
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 (: لا زالت:905)
 ِّ ُ في ذاكرتي ب اعة تحفر ى هذه الّسَّ َّّ ِّعْوٍَل قاٍس لا قلَب لا زالت حت م

ً في صالات الانتظار  ِّّونُ وهُم يبكونَ ألما ُ أطفاٍل عراقي له مطلقاً، صور
ى، من أجلِّ  ة( بالاسمِّ فقط دون مسمَّّ َّّ ي عند المستوَصفات )الخ ير
يا(؛  الحصول على علاٍج لأمراٍض أصابتهم بعد التجائهم إلى )سور

ِّّمات الحياة، نتيجة ما أصابهم من ُضعٍف وهُزاٍل إثرَ فقدانه م أبسَط مقو
َّّذي أصابهم  م ال ة نتيجة فقر الدَّّ َّّ يهم المصفر ى أّنَّ وجوههم ووجوه ذو َّّ حت
ر بعُض مَْن  َّّ ةٍ قر َّّ ي كانت توحي بأنهم )أموات( يسيرون على أرٍض سور
يين وأغلُب مَْن فيها من الفلسطينيين أْن لا  فيها من المواطنين السور

ا ب ى )ال كفن(!يتركوهم يسيرونَ عليها إلَّّ َّّ  عدَ أْن يسلبوا منهم حت
 
 (: لا ليَس:906)

يرتج ي، أبداً سِّواكَ بكُّلِّ يوٍم أس وَدِّ.  لا ليَس يسلوكَ الفؤادُ و
 

 (: لا محا:907)
َّّ أبتسَ ْم.  لا محا اللهُ رسوماً تُرتَسـَـْم، عندما الطيُف أتى ثُم
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 (: لا مندوحة:908)
ةٍ من ال مَّّ ما اعتزاز، لا مندوحة من أّنَّ لكّلِّ أُّ َّّ مم تراث تعتز به أي أُّ

اً، يجعل من إحداهما  َّّ ي ً جذر ة بتراثها عن غيرها اختلافا مَّّ وقد تختلف أُّ
يع الإسلاميّ( ترتقي إلى مصاف الرضا  )بالمقارنة وفق منهج التشر
س، بانتهاجها القيم الأصيلة والمبادئ السليمة، على العكس  الإلهّي المقّدَّ

َّّتي تهوي إ ينتها ال لى الدرك الأسفل في مهاوي الضلالة والعمى، من قر
ُلُقّي والفوضى اللامحدودة.  بانتهاجها التحلل الخ

 
 (: لا يجب:909)

ِّّر أْن يظّنَّ بأّنَّ الله القادر على كُّلَّ شيءٍ  لا يجب على العاقل المفك
ة  َّّ ً من عباده دون اللجوء إلى الطرق الطبيعي ِّد عبدا لا يستطيع أْن يول

 ولنا القاصرة.المعروفة لدى عق
 

ِّ َأْن  ِّه ُ ب يَْقطَعُونَ مَا َأمَرَ الله َ ِّ و ِّه ِّيثَاق ِّْن بَعْدِّ م ِّ م }ال َّذِّيَن يَنْقُُضونَ عَْهدَ الله
ِّرُونَ{ َاس َِّك هُمُ اْلخ ولَئ ِّي الأْرضِّ أُّ يُْفسِّدُونَ ف َ  يُوَصَل و

يم: سورة البقرة/ الآية )  (27القرآن ال كر
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(910:  (: لا يحق ُّ
عي كذباً اّطلاعه لا يحّقُّ للباحث المن ى الحّقَّ أْن يدَّّ صف مَْن يتوّخَّ

على جميع المصادر والمراجع ذات العلاقة بموضوع البحث، في حين أنه 
 لَْم يّطلع سوى على مصدر أو مرجع واحدٍ فقط.

 
 (: لا ينفُع:911)

لِّ. ا التودّد للمُحّبِّ الأوَّّ َّّذي يرجو البقا، إلَّّ  لا ينفُع الحّب ال
 

ْع مَا  ِِّ ب ِّينَ{}وَات َّ ِّم َاك ى َيحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ اْلح ِّرْ َحت َّ  يُوحَى ِإلَيَْك وَاْصب
يم: سورة يونس/ الآية )  (109القرآن ال كر

 
 (: لأجل الحفاظ:912)

بقاء على  ة، والإ َّّ لأجل الحفاظ على وحدة الأسرة الإنساني
ة، لذا فإن َّّ ِّّ المنظومة الاجتماعي ً والجميع ثاني  لا وصي نفسي أوَّّ ً من ي أُّ ا

ةً، في جميع دول  ً والجهات المسؤولة وذات العلاقة خاّصَّ ة الأفراد عامَّّ
ا  َّّ ِّم ً ببعض أو جّل أو كّل م ً قد أخذوا مسبقا ن هم فعلا َّّ ِّم ً م العالَم قاطبة
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يأتي من التوصيات، بالعمل على تفعيلها أكثر فأكثر وحّث مَن لَْم 
 ا، من خلال: يأخذوا بها بعد للعمل الفورّي والالتزام الكامل به

الإنهاء الفورّي والعاجل لأّيِّ وسيلة من وسائل تدمير (: 1)
 َّّ َّّتي من شأنها تدمير كيان الدولة ككّل، ومن ثُم ة، وال َّّ ي الموارد البشر

ة برمّتها عاجلاً أْم آجلاً، من خلال:  َّّ  انهيار المنظومة الاجتماعي
كانت إنهاء جميع أشكال وأساليب القتل المتداولة سواء أ)أ(: 

ة، وإيقاف جميع  َّّ بادة الجسدي َّّتي تؤدِّّي إلى الإ ة وال َّّ ة أْم جماعي َّّ فردي
م الحاصلة بين طرفَيّ النزاع هنا أو هناك.  امات الدَّّ َّّ  حَم

إنهاء جميع أشكال وأساليب التعذيب المتخذة بحّقِّ الضحايا )ب(: 
َّّت ة؛ وال َّّ ة أْم نفسي َّّ ً كانوا، سواء كانت وسائل تعذيب جسدي ا َّّ ي تؤدِّّي أي

ة للضحايا من كلا طرفَيّ النزاع،  َّّ فسي َّّ ة والن َّّ إلى تدمير القوى الجسدي
وعدم تعامل أّي طرف من طرفَيّ النزاع مع أّي طرف آخَر بأدنى 
َّّتي أقلّها أْن يُقال للطرف  شكٍل من أشكال عدم احترام الآخَر، وال

ة  َّّ  الأطراف.الآخَر كلمة )أّف(، وإحلال الاحترام المتبادَل بين كاف
إنهاء جميع أشكال وأساليب تسميم أفكار الأفراد من قبل )ت(: 

طرفَيّ النزاع، سواء كانوا هؤلاء الأفراد تابعين لهذه الجهة أْم تابعين 
ة،  َّّ َّّتي تؤدِّّي إلى تدمير القوى العقلي للجهة المقابلة من طرفَيّ النزاع، وال
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يقاف أّي ترويج لأّيِّ معلوم ٍ ما أنزل الله والعمل الفورّي على إ ٍ كاذبة ة
 تعالى بها من سلطان.

إنهاء جميع أشكال وأساليب قطع أواصر التواصل بين )ث(: 
ة،  َّّ َّّتي تؤدِّّي إلى تدمير القوى الروحي الفرد وخالقه تبارك وتعالى، وال
يّات ال كفيلة للتعبير السلمّي عن هذا  والعمل الفورّي على منح الحر

 التواصل. 
ِّّ الأفراد إنهاء جميع أشك)ج(:  ال وأساليب الإغواء الداعية لجر

َّّتي تؤدِّّي إلى  يق الرذيلة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وال إلى طر
ِّموا بذلك أْم لَْم يعلموا به.  ة لديهم، عَل َّّ  تدمير القوى الأخلاقي

إنهاء جميع أشكال وأساليب إشغال الأفراد بحاجات )ح(: 
َّّتي تؤدِّّي إلى تدمير ال ة، والعمل الفورّي على البقاء، وال َّّ ي قوى المعنو

 . توفير جميع احتياجات تحقيق الذات
يس أو (: 2) يب )وليس تدر إدراج منهج موّحّد مبتكر لتدر

ِّّدنا رسول  تعليم( الأشخاص على الأخلاق الحميدة الفاضلة وفقاً لسيرة سي
م، ابتد َّّ َّّى الله عليه وآله وسل د بن عبد الله الهاشمّي( صل َّّ ً من الله )محم اء

ى آخِّر مرحلة من مراحل الدراسة  َّّ ل الابتدائيّ وحت الصف الأوَّّ
صة للقيام بذلك، على أْن يتمّ  ة العليا، بعد إعداد ال كوادر المتخّصِّ َّّ الجامعي



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  489الصفحة 

َّّاب  ة من العلماء والمحّققين والكُت ذلك بإنشاء هيئة عليا مختّصَّ
من أجل والمتخّصصين في المجالات ذات العلاقة؛ لسبر غور التاريخ 

َّّى الله عليه  ِّّدنا رسول الله صل براز السيرة الصحيحة ناصعة البياض لسي إ
ةً  م، وفرز ما أدخله ذوو الجهل والجهالة ومَْن له مصلحة خاّصَّ َّّ وآله وسل
لام، وتُدخل في  من أمور كاذبة وقصص واهية تشوّه صورته عليه الّسَّ

ً عن وقائع الأمو ة العقول الباطنة لمن لا يعرفون شيئا َّّ ر رسائل خفي
بالتالي تأخذ بسلوكيّاتهم  ة الصواب، و خطيرة تحرف أفكارهم عن جادَّّ
بعد كتابة سيرة ناصعة خالصة  ً عن الحّق والحقيقة، و إلى التطرّف بعيدا
ٌ بشكٍل ممنهٍج، ليتمّ  لام، تُنْتََخُب منها أجزاء ِّّد المرسلين عليه الّسَّ لسي

بين متخصصين فيها كّل حسب مر يب مدرِّّ ة الموجِّّه تدر َّّ يبي حلته التدر
بون هم صانعو جبال المستقبل القادرون على  إليها؛ ليكون أولئك المدرِّّ
ً عن التدخّل في  صناعة التغيير، والمتمكنون من بناء العالَم برمّته، بعيدا
ر الجميع أّنَّ هذا المطلب هو  َّّ ة، وأْن يتذك َّّ ة أو الأمور السياسي َّّ العقائد الدِّّيني

يز: عمل تعبدّي   شرعيّ  بحّدِّ ذاته؛ لأّنَّ الله تعالى قال في محكم كتابه العز
ُسوُل فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُْم عَنْهُ فَانْتَهُوا{ َّّ ، وقال تعالى: }لَقَْد 103}مَا آتَاكُمُ الر

                                                           
يم: سو 103 ِّْن َأهْلِّ 6رة الحشر/ جزء من الآية )القرآن ال كر ِّ م ِّه (، وتمامها: }مَا َأفَاء اللهُ عَلَى رَُسول

 ً َ يَكُونَ دُولَة ِّيلِّ كَْي لا ب ْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ الّسَّ ِّذِّي الْقُر ُسولِّ وَل َّّ ِّلر ِّ وَل ه َّّ ِّل بَيْنَ  الْقُرَى فَل
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َ الآَخِّرَ  َ وَالْيَوْم ِّمَْن كَانَ يَرُْجو الله ٌ ل ٌ َحسَنَة ْسوَة ِّ أُّ ِّي رَُسولِّ الله كَانَ ل َكُْم ف
 َ ِّيراً{وَذ ل!104كَرَ اللهَ َكث  ، فتأمَّّ

ة وسائل (: 3) َّّ دة على جميع ما يُنشر في كاف وضع رقابة مشّدَّ
ة والمسموعة والمقروءة، وخصوصاً شبكة الإنترنت، بحيث  َّّ الإعلام المرئي

ة المنشورة عبرها ما يلي:   يراعى في المادَّّ
من ليس فيها ما يسيء إلى أّيِّ بلدٍ من البلدان و/ أو شعٍب )أ(: 

 الشعوب و/ أو طائفة من الطوائف.
ة. )ب(:  َّّ  ليس فيها ما يدعو إلى التفرقة الطائفي

ة و/ أو )ت(:  َّّ باحي ليس فيها ما يدعو إلى الإرهاب و/ أو الإ
 الشذوذ و/ أو التطرّف.

ة و/ أو الألفاظ )ث(:  َّّ ً من العبارات اللاأخلاقي أْن يكون خاليا
 عن و/ أو الشتم. النابية و/ أو مفردات السب و/ أو الل

ة (: 4) َّّ ة وسائل الإعلام المرئي َّّ توجيه كّل ما ينشر في كاف
يون وشبكة الإنترنت، بحيث  ً التلفز والمسموعة والمقروءة، وخصوصا

ا يلي:  َّّ ِّم ة المنشورة عبرها حصراً إلى بعض أو أحد م  تهدف المادَّّ
                                                                                                                                              

 َّّ ُ الر ِّنْكُْم وَمَا آتَاكُم ِّ م ِّيَاء َ َشدِّيدُ الأْغن َ ِإّنَّ الله قُوا الله َّّ ُ فَانْتَهُوا وَات ُ وَمَا نَهَاكُْم عَنْه ُسوُل فَخُذُوه
.} ِّقَابِّ  الْع

يم: سورة الأحزاب/ الآية ) 104  (.21القرآن ال كر
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َّّتي تفيد في )أ(:  ة ال َّّ ي يع التنمو ِّّي و/ أو تشجيع المشار نشر تبن
لام.   وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ

ِّّي و/ أو تشجيع البحوث و/ أو الدراسات و/ أو )ب(:  تبن
َّّتي تفيد في تحقيق الأهداف والأغراض التالية:   الأنشطة ال

 نشر وترسيخ ثقافة احترام الرأي والرأي الآخَر. -
لام واللاعنف. -  نشر وترسيخ ثقافة الّسَّ
جل والمرأة بما لا يتعارض نشر وترسيخ ثقافة المساواة بين ا - َّّ لر

ة.  َّّ ي ة الشرائع السماو َّّ  مع كاف
ة.  - َّّ سس السعادة الزوجي  نشر وترسيخ أُّ
نشر وترسيخ ثقافة مراعاة حقوق الأطفال وعدم استخدام  -

 العنف معهم.
 نشر وترسيخ ثقافة رعاية المسنين.  -
ة.  - ة والعامَّّ ة الخاّصَّ  نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على الّصحَّّ
 .سيخ ثقافة احترام الأنثى وعدم استخدام العنف معهانشر وتر -
 نشر وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة.  -
ة استثماراً أمثلاً.  - َّّ ي  نشر وترسيخ ثقافة استثمار الموارد البشر
ة بين الجميع - َّّ  . نشر وترسيخ العلوم والمعارف الثقافي
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سرّي.  -  نشر وترسيخ قواعد التآصر الأُّ
 مح. نشر وترسيخ ثقافة التسا -
يمانيّ الخالص لله تعالى في قلوب الجميع  - زرع الحّب الأخوّي الإ

 على حّدٍ سواء. 
بين والمبدعين في مختلف المجالات وتوفير (: 5) رعاية الموهو

ير مواهبهم.  الفرص ال كفيلة بتطو
إنشاء صندوق التكافل الاجتماعيّ؛ لمساعدة الأيتام (: 6)

ِّرق أو الانتماء أو العقيدة. والمحتاجين والفقراء بغّضِّ النظر عن ا  لع
سرّي؛ لمساعدة الشباب الغير (: 7) إنشاء صندوق التكافل الأُّ

متمكنين من الزواج لإتمام مشروع زواجهم وإعطائهم القروض 
باح على قيمة  ة أر َّّ ة لبناء بيوت أو شقق متواضعة دون وضع أي َّّ السكني

 . القرض الممنوح
ة عبر إنشاء توفير فرص عمل للطاقات وال كواد(: 8) َّّ ر الشبابي

 ورش عمل مشتركة. 
يق إنشاء مجموعة من (: 9) الارتقاء بمستوى دخل الفرد عن طر

ة المختلفة.  َّّ ي يع التنمو  المشار
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ن أجبرتها ظروف (: 10) َّّ ِّم إتاحة الفرصة أمام )بنات الليل( م
يق الغواية والضلال  الحياة الصعبة لسبٍب أو لآخَر على السير في طر

بة أمامهّنَّ على مصراعيه، وتوفير فرص عمل مشروعة وفتح باب ا لتو
، على أْن يشرف عليهّنَّ  ة بهّنَّ لهّنَّ عبر إنشاء ورش عمل مشتركة خاّصَّ
ة  َّّ فسي َّّ كادر اجتماعيّ متخّصص يساعدهّنَّ على تخّطي أزماتهّنَّ الن
يق  اء هذا التحوّل من طر َّّتي قد تنتج جرَّّ ة ال َّّ ة والعصبي َّّ ي ة والفكر َّّ والعقلي

يق الاستقامة، وإيجاد مَْن هو مؤهل ليكون زوجاً ال اعوجاج إلى طر
، مع العمل الجاد والدؤوب لصهرهّنَّ في المجتمع الإنسانيّ  للتائبات منهّنَّ
يق  ة أخرى بشكٍل طبيعيٍّ مثلما ُكّنَّ عليه قبل سيرهّنَّ في ذلك الطر مّرَّ

 المنحط. 
استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة وشبكة (: 11)

ة في تحقيق الأهداف والأغراض سالفة الذكر. الات َّّ  صالات الدولي
ة من البحوث (: 12) َّّ بي ة وغير العر َّّ بي ة العر َّّ ير البرامج التطبيقي تطو

َّّتي تساهم في تحقيق الأهداف والأغراض سالفة الذكر.   ال
ة والمكتبات (: 13) َّّ المساعدة في إغناء مكتبات الجهات العلمي

ة في كّلِّ دول ا َّّتي يمكن أْن تتحقق فيها العامَّّ ً الدول ال ة لعالَم وخاّصَّ
ات  َّّ الأهداف والأغراض سالفة الذكر بالبحوث والمراجع والمجل
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ة ووضع هذه المصادر  َّّ ة والثقافي َّّ ة العلمي َّّ والأدوات والأفلام الوثائقي
َّّتي ترغب في الاّطِّلاع عليها والاستفادة  ة الجهات ال َّّ تحت تصرّف كاف

 حقيق الأغراض سالفة الذكر. منها بما يخدم ت
التعاون مع جميع الجهات الساعية لتحقيق أّي هدف أو (: 14)

 غرض من الأهداف والأغراض سالفة الذكر. 
يون (: 15) ة مثل الإذاعة والتلفز َّّ التعاون من الجهات الإعلامي

يق  لام عن طر والصحف ودور النشر على نشر ثقافة الحّب والخ ير والّسَّ
 لات وال كتب.البرامج والمقا

ير المناهج (: 16) ة على تطو َّّ ة والتعليمي َّّ ي بو التعاون مع الجهات التر
لام.  ة الأخرى لترسيخ ثقافة الحّب والخ ير والّسَّ َّّ ي بو ة والتر َّّ  الدراسي

ة والمحاضرات (: 17) َّّ إقامة المعارض والندوات والدورات العلمي
ة، َّّ ة وال كوادر التخّصصي َّّ وإقامة نشاطات  بالتعاون مع الهيئات العلمي

ا يصب في تحقيق  َّّ ة هادفة مم َّّ ة واجتماعي َّّ ة وثقافي َّّ ورحلات علمي
 الأهداف والأغراض سالفة الذكر.

َّّتي (: 18) إقامة العلاقات مع الهيئات والجمعيّات والمراكز ال
تتلاءم أهدافها وأغراضها مع الأهداف والأغراض سالفة الذكر، 

ة وال َّّ بي ة للعمل على توحيد جهود هذه والاتصال بالمؤّسسات العر َّّ دولي
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؛ لتحقيق الأهداف والأغراض سالفة  الهيئات والجمعيّات والمراكز
 الذكر.

التعاون مع الجهات العاملة في مجال خدمة المجتمع (: 19)
 المدنيّ؛ لتحقيق الأهداف والأغراض سالفة الذكر.

ة بخدمة المجتمع المدنيّ في(: 20) َّّ سبيل  التعاون مع الجهات المعني
ير الوسائل والطرق اللازمة لنشر وترسيخ ثقافة الحّب والخ ير  تطو

لام.   والّسَّ
ة والبحوث والدراسات في (: 21) َّّ التركيز على المجالات العلمي

َّّتي تسهم في تحقيق الأهداف والأغراض سالفة الذكر،  ى المجالات ال َّّ شت
ة الانخراط في هذ َّّ ة على أهمي َّّ يب أفراد المجتمع كاف ه المجالات دون وتدر

ة في كّلِّ قطاع من قطاعات  َّّ ة مجاني َّّ سواها، مع توفير مكتبات علمي
بكّلِّ ناحية من نواحيه، سواء كانت تلك المكتبات مقروءة  المجتمع و

ة.  َّّ  أو مسموعة أو إل كتروني
الإسراع الفورّي والعاجل بجعل التوصيات سالفة الذكر (: 22)

ِّرق أو الانتماء أو قيد التنفيذ في جميع دول العالَم،  دون التمييز بين الع
 العقيدة. 
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ا بإمكانه الإسهام بشكل فاعل في تفعيل هذه  َّّ ً من َّّا إّنَّ كل
ى وإْن كان من مكانه حيث هو كائن فيه، بأّيِّ مكان  َّّ التوصيات، حت
ة الملقاة  َّّ كان من هذه المعمورة، وأّي تخّلٍ عن أّيِّ جزءٍ من المسؤولي

ين سواء على عاتقنا جميعاً، يك ٌ لأنفسنا وللآخَر ون في واقع الحال ظلم
بالمقابل: فإّنَّ أّيَّ تفعيل لأّيِّ  َّّى عنه، و بسواء، بقدر ذلك الجزء المتخل
ة الوصول إلى غاية الغايات،  َّّ جزءٍ من هذه التوصيات هو تفعيل لعملي

ر! َّّ ِّّداً وتدب ل ذلك جي َّّتي هي رضوان الله تعالى، فتأمَّّ  وال
 
 ل:(: لأجل الوصو913)

ِّباع منهٍج  ّ ً من إت لأجل الوصول إلى غاية الغايات، كان لزاما
ِّم.  واضح المعال

 
 (: لأني مَع الله:914)

ً عليَّّ أْن يكونَ لي أسوة حسنة في مَْن  لأني مَع الله، كان لزاما
 كانَ لهم في رسول الله أسوة حسنة.
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 ُ ِّيتُكُْم ثُم َّ يَجْمَعُك ُم ِّيكُْم ثُم َّ ي ُ ُيحْي ِّ }قُلِّ الله ِّيه َيَْب ف َ ر ِّ لا ِّيَامَة ْم ِإلَى يَوْمِّ الْق

يَوْمَ  َ مَوَاتِّ وَالأْرضِّ و ِّ مُلُْك الس َّ ه ِّل َّ َ يَعْلَمُونَ،  وَل اسِّ لا َ الن َّ وَل َكِّن َّ َأْكثَر
ةٍ تُْدعَى  م َّ ِّيَةً كُل ُّ أُّ ةٍ جَاث م َّ ِّذٍ َيخْسَرُ الْمُبْطِّلُونَ، وَتَرَى كُل َّ أُّ اعَةُ يَوْمَئ تَقُومُ الس َّ

ِّ ِإلَى  ِّاْلحَق  َابُنَا يَنْطُِّق عَلَيْكُْم ب ِّت ْ تَعْمَلُونَ، هَذَا ك َ ُتجْزَْوَن مَا ُكنْتُم َابِّهَا الْيَوْم ِّت ك
َاتِّ  ح الِّ ِّلُوا الص َّ ا ال َّذِّيَن آمَنُوا وَعَم ْ تَعْمَلُونَ، فََأم َّ ا كُن َّا نَْستَنْسُِّخ مَا ُكنْتُم ِإن َّ

ِّكَ  ِّ ذَل ِّه ِّي رَْحمَت هُْم ف َب ُّ ا ال َّذِّيَن َكفَرُوا َأفَلَْم  فَيُْدخِّلُهُْم ر ِّينُ، وََأم َّ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب
ِّيَل ِإن َّ وَعْدَ  ِّينَ، وَِإذَا ق ِّي تُتْلَى عَلَيْكُْم فَاْستَْكبَرْتُمْ وَُكنْتُمْ قَوْماً ُمجْرِّم تَكُْن آيَات

اعَةُ  ُلْتُمْ مَا نَْدرِّي مَا الس َّ ِّيهَا ق َيَْب ف اعَةُ لاَ ر ٌّ وَالس َّ ِّ َحق  ِإْن نَظُن ُّ ِإلاَ َظن اً الله
 ِّ ِّه ِّْم مَا كَانُوا ب ِّلُوا وَحَاَق بِّه بَدَا لَهُْم َسي ِّئَاُت مَا عَم َ ِّينَ، و ِّن ِّمُْستَيْق وَمَا َنحُْن ب
ارُ  ُ الن َّ ِّكُْم هَذَا وَمَْأوَاكُم ِّقَاء يَوْم ْ ل يتُم َ نَنْسَاكُْم َكمَا نَسِّ ِّيَل الْيَوْم يَْستَهْزِّئُونَ، وَق

ِّنْ  تْكُمُ  وَمَا ل َكُْم م ً وَغَر َّ ِّ هُزُوا ْ آيَاتِّ الله خَْذتُم كُمُ ات َّ َِّأن َّ يَن، ذَل ِّكُْم ب ِّرِّ نَاص
ِّْنهَا وَلاَ هُْم يُْستَعْتَبُونَ{ نْيَا فَالْيَوْمَ لاَ ُيخْرَُجونَ م َيَاةُ الد ُّ  اْلح

يم: سورة الجاثية/ الآيات )  (35 – 26القرآن ال كر
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ِّزاماً )أ(:915)  (: ل
 َ ً على كّلِّ م ِّزاما ِّيراً{ل َ َكث َ الله َ وَذَكَر َ الآَخِّر َ وَالْيَوْم  105ْن }يَرُْجو الله

.ِّ ِّه ت َّّ م، وأْن يستّنَّ بسُن َّّ َّّى الله عليه وآله وسل َّّى بصفات رسولِّ الله صل  أْن يتحل
 
ِّزاماً )ب(:916)  (: ل

ة  َّّ ى الدق يد الحّقَّ لأجل الحّقِّ دون سواه: أْن يتوّخَّ لزاماً على مَن ير
ينتهج ا لتحقيق والتدقيق قبل الأخذ بأّيِّ قوٍل أو رأّيٍ أّيٍ في قراءته، و

ة!، أو أْن  َّّ ُل على صاحب القول بما لَْم يقله البت َّّ كان صاحبُه؛ فقد يُتقو
يذهب صاحب القول إلى تفسيرٍ يراه من وجهة نظره يسبر غور 

لَةٍ قط!  الحقيقة، وهو لا يمّت إلى الحقيقة بصِّ
 
 (: لزاماً )ت(:917)

ً من باب  : لزاما ي الحّقَّ عي الإنصاف وتوّخِّ الإنصاف على مَن يدَّّ
اه. َب نفسه بلقٍب يكون اسماً على مسمَّّ ُلّقَّ  أْن ي

 

                                                           
يم: سورة الأحزاب/ آخر الآية ) 105 ِّ 21القرآن ال كر ِّي رَُسولِّ الله (، وتمامها: }لَقَْد كَانَ ل َكُْم ف

 َ ْسوَةٌ َحسَن ِّيراً{.أُّ ِّمَْن كَانَ يَرُْجو اللهَ وَالْيَوْمَ الآَخِّرَ وَذَكَرَ اللهَ َكث  ةٌ ل
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 (: لسُت أدري:918)
ِّم ْم؟! مْم، في ُسباٍت دائٍم بينَ الر َّّذي يُبقي الأُّ  لسُت أدري ما ال

 
 (: لصوٌص:919)

! هم دون اجتنابِّ يلعنوا شرَّّ اَس جهراً، و َّّ  لصوٌص يسرقون الن
 
 (: لعل َّ )أ(:920)

ً على  يب( سيّئ الصيت يكفي ليكونَ شاهدا لعّلَّ )سجن أبو غر
ِّّلَْت فيه ال كثير من ممارسات  بشاعة المستعمر الغاشم؛ وقد ُسج جرم و
التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بحّقِّ السجناء العراقيين والسجينات 

ة اْلحُرُمات َّّ ِّّات، ناهيك عن انتهاك الأعراض وكاف  .106العراقي
                                                           

يكيّ بحّقِّ السجناء  106 َّّتي مارسها جنودٌ من قوّات الاحتلال الأمر ة ال َّّ لعّلَّ الممارسات اللاإنساني
يب( سيّئ الصيت، تختلف بعَض الشيء  ِّّات في )سجن أبو غر العراقيين والسجينات العراقي

َّّتي مارسها أتباعٌ من السلطة )من حي ة ال َّّ ة والأساليب( عن الممارسات اللاإنساني َّّ ث المنهجي
ام حسين( بحّقِّ سجناء عراقيين وسجينات  ان عهد الرئيس العراقيّ السابق )صّدَّ َّّ ب الحاكمة إ
َّّتي كانت  ِّّات في السجن ذاته؛ عندما كان السجن المذكور تحت إدارة )الأمن العامّ( ال عراقي

ين، من أفراد الشعب العراقيّ تُشرِّ  ُف على ممارسات التعذيب بحّقِّ سجناء الرأّي والعلماء والمفكّر
ذاته )أبناء الوطن الواحد(، سواء كانوا من حيث العقيدة )مسلمون شيعة( أو )مسلمون 
ِّون،  ّ يراني ى بعض الأسرى الإ َّّ باً( أو )أكراداً(، بل وحت ِّرق )عر ة(، أو كانوا من حيث الع َّّ ُسن

يكيّ للعراق( وممارسات إ لا أّنَّ وجه الشبه الوحيد بين الاثنين، بين ممارسات )الاحتلال الأمر
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يرُ{  }وَمَا يَْستَوِّي الأعْمَى وَالْبَصِّ
يم: سورة فاطر/ الآية )  (19القرآن ال كر

 
 (: لعل َّ )ب(:921)

اً، هو: إّنَّ  َّّ َّّتي وقفُت عليها شخصي لعّلَّ من أهّمَّ وأخطر الحقائق ال
ة(،  َّّ ي اء )الأزمة السور أغلب الأشخاص من جميع الأطراف المتنازِّعة جرَّّ

نظام و/ أو الموالين له، أو كانوا من المعارِّضين سواء كانوا من التابعين لل
للنظام، أو من أعدائه، فإنهم التجئوا إلى إقحام )التعميم( في صياغاتهم 
ب بشكٍل واضحٍ في  َّّ ا تسب َّّ ِّم ة، م َّّ ة كاف َّّ ة المتداوَلَة في الوسائل الإعلامي َّّ اللفظي
ين من أفراد الأسرة  يه الحقائق وخلط الأوراق لدى ال كثير تمو

يا( الإ ة الواحدة، سواء كانوا من أبناء الوطن الواحد في )سور َّّ نساني
ة دول  َّّ داخلها وخارجها، أو كانوا من أبناء الأوطان الأخرى في بقي
ة إلى إرسال رسائل  َّّ ى هذا )التعميم( في الصياغة اللفظي العالَم؛ إْذ أدَّّ

تهم على الاعتقاد  ة إلى العقل الباطن لدى متلّقيها؛ حثــَّّ َّّ الجازم بأّنَّ خفي

                                                                                                                                              

)السلطة الحاكمة في العراق قبل الاحتلال(، هو: الانتهاك السافر لجميع مبادئ حقوق 
 الإنسان، فلاحِّظ!
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)الجزء( هو )الكّل( ذاته، في حين أّنَّ الواقع: هو أّنَّ اعتقادهم الجازم 
لَْم يكن سوى )ظّن( مبنيٍّ على أسٍس باطلةٍ؛ لأّنَّ )الجزء( لَْن يمثــَِّّل 
يادة التصّدعات الحاصلة بين أبناء  ب في ز َّّ ( مطلقاً، وهو ما سب )الكّلَّ

 َّّ ة الواحدة، لا مجر َّّ يا( الأسرة الإنساني د بين أبناء الوطن الواحد في )سور
مَ أصحاب مثل هذا الاعتقاد الجازم )الواهي( أّي  َّّ حسب؛ حيث عَم
ٍ ما في أّيِّ طرٍف من أطراف  ٌ من شخٍص ما و/ أو جهة سلوٍك يصدر

 النزاع، على جميع الأشخاص المنتمين في ذلك الطرف برمّته.
 
ك:922)  (: لعل َّ

ك كالأغلب من أمثالك قَدْ  َّّ ً في زحمة الأفكار  لعل أصبحَت تائها
َّّتي صارْت أمامك وكأنها بحر  المختلطة بعضها مع البعض الآخَر، وال
يب، وتارةً أخرى بين  عُباب متلاطم ليس له من قرار!! تارةً بين مّدٍ قر

 جزٍر بعيد!
 

ني:923)  (: لعل َّ
َّّذي  ل مَْن يفعل هذا الأمر في مثل هذا المضمار ال ني أكونُ أوَّّ َّّ لعل

 َ بة ومعاناة.ل  ْم يخُل قّط من صعو
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 (: لغيبتَك:924)
. ِّراعاً، وفيها كُّلُّ عِّشٍق باحتــراقِّ  لغيبتَك الدموعُ جرْت س

 
 (: لفظ الجلالة:925)

نة من  َّّ ًى، ولفظة )الله( مكو لفظ الجلالة )الله( هو اسم لمسمَّّ
يف واسم )لاه(، وكّل )لاه( هو متَخّفٍ متعال، وإذ أّنَّ  )أل( التعر

يف لا مو ضيَف آل التعر جود متخّفٍ متعال غير واجب الوجود لذا أُّ
ليكون هو لا سواه المتخّفِّ المتعال، فأصبح اسمه تعالى )الله(، وهو 
ً )أعني: التخّفِّي والتعالي في  ان عنه مطلقا صفتان ملازمتان له لا تنفكَّّ

ِّه به، أمَّّ  ِّلْم ا الوقت ذاته(، واسمه الحقيقّي لا يعرفه سواه، ناهيك عن ع
دونه من الخلق فما يعرفونه عنه سبحانه ليس سوى آثار وجوده لا 
َّّتي هي عين ذاته، وإذ أّنَّ الألفاظ ل كي تُنطَق  وجوده بعينه وصفاته ال
ِّزٌ من الوجود؛ فهي  ّ يجب تحوّلها إلى أصوات، وإذ أّنَّ الأصوات لها حي
ً موجود كباقي الموجودات أوجدها واجب الوجود، لذا فهي غير  إذا

 وصوف ولا تدّلُّ على حقيقته بعينه مطلقاً، إنما تشير إليه حسب.الم
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(926 َ  :تْ (: لقَْد ارتكب
 َ َّّة( على وجه لقَْد ارتكب ية )المحتل ة الغاز َّّ يكي ْت القوّات الأمر

ية الأخرى الحليفة معها على وجه العموم،  الخصوص والقوّات الغاز
ة؛ من خلال تنفيذها  َّّ ات أبشع الجرائم بحّقِّ الإنساني َّّ العديد من العملي

ات  َّّ ة طيلة فترة احتلالها للعراق، وقَْد أسفَرَْت هذه العملي َّّ ي العسكر
ياء  ة عن آلاف الضحايا في صفوفِّ المدنيين العراقيين الأبر َّّ ي العسكر
ً على حّدٍ سواء(، من مختلف شرائح المجتمع  ً ورجالا ً ونساء )أطفالا

 العراقيّ قاطبةً دونَ استثناء.
 
 د باتت:(: لق927)

ة اليوم على وشك الانهيار، بعد أْن  َّّ لقد باتت المنظومة الاجتماعي
اس على مستوى العالَم لا يشعرون بالانتماء إلى شيءٍ قط؛  َّّ أصبح جّل الن
يف والخداع من الطرف  بسبب عدم الثقة المتبادَلة الناجمة عن الز

 الآخَر.
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(928:  (: لقد تَم َّ
َّّ في سنة ) رِّغمَ الأخير مباغتةً  م( غزو2003لقد تَم العراق وأُّ

يكيّ(، وما حدث من نزاٍع  على أْن يكون تحت )الاحتلال الأمر
ته أيدي  َّّ ى )إسقاط النظام(، وتبَن يا( تحت مسمَّّ ح في )سور َّّ مسل
حة المعارِّضة للنظام السورّي الحاكم، ما هو في  َّّ عناصر المجموعات المسل

يا(، سوا ا محاولة لاحتلال )سور َ بذلك عناصر تلك حقيقته إلَّّ ِّم ء عَل
حة، أْم لَْم يعلموا به، على غِّرارِّ ما حدث في  َّّ المجموعات المسل

يقةٍ مغايرة. ا أنه بطر  )العراق(، إلَّّ
 

 (: لقد خلق:929)
به شائبة،  لقد خلق الله سبحانه كّلَّ شيء بمقدار دقيق لا تشو

حمة، لا ميزان بني آدم  َّّ َّّذي وميزانه في كّلِّ ذلك ميزان العدل والر ال
جلّهم يكيلون فيه بمكيالين اثنين، إنما الله عّزَّ وجّلَّ لا يكيل بميزانه 

 الدقيق بغير مكيال واحد.
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ِّمَ:930)  (: لقدَ عَل
: أغلب  ة، أّنَّ َّّ يكي ً مسؤولون في الحكومة الأمر َ مسبقا ِّم لقدَ عَل

ضوا للظلم على أيدي أتباٍع للسلطة الحاكم َّّ َّّذي تعر ياء ال ة العراقيين الأبر
نصاعون دونَ وعيٍّ منهم إلى )أحكام في العراق قبل الاحتلال، سي

دوا ب  )إحكام العقل(، فأعّدوا لهم  َّّ القلب(؛ بتأثير العاطفة، ولَْن يتقي
َّّ )اجتثاث البعث(؛ لتيقنهم أّنَّ أغلب المظلومين سيلجؤونَ إلى  فخ
بيّ الاشتراكيّ(  ة مسؤولين في )حزب البعث العر َّّ ي الانتقام من دكتاتور

ا لاقوه على الحزب الحاكم في العراق ق َّّ ِّ فعٍل عم ة بل الاحتلال؛ كردَّّ
أيدي مسؤولين في السلطة الحاكمة و/ أو أتباٍع لهم، سواء كان ذلك 
ة  َّّذي لاقوه داخل السجون والمعتقلَات، أو كان خارجها، فإّنَّ ردَّّ ال
ل ما تظهر تجاه كُّل ما له صلة بالحزب الحاكم  ً أوَّّ ِّزاما ُ ل فعلهم ستظهر

َ الحزب ذاته، آنذاك، وليس أقرُب  إلى ذلك الحزبِّ ممن يحمُل أفكار
ُ الأوراَق بعضها ببعض،  ُ الغاشم ِّّون(، فخلَط الاستعمار وهُم: )البعثي
ى(،  َ أحدها مكان الآخَر، فجعَل )الاسمَ( لغير )المسمَّّ وأبدَل المفاهيم
ى( معنىً لغير )الاسم(، فأوهمَ بفكرة )اجتثاث البعث(  وجعل )المسمَّّ

موا على الانتساب إلى الحزب أّنَّ جميَع الح رغِّ َّّذين أُّ بيين )المنتسبون أو ال ز
َ لهم إزاحة )البعثيين( وإزالة آثار  ِّّون(، فأجاز الحاكم( هُم )بعثي
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)البعث( عن المجتمع برمّته )حسب زعمه(، وإذ أّنَّ الانتقام أعمى، 
فلَْم يكن )من وجهة نظر المنتقمين( من وسيلة للإزاحة والإزالة 

ة أفضل )وأسر َّّ ع وأسهل في الوقت ذاته( من التصفية الجسدي
ِّمونَ أّنَّ  )القتل(، وحيث أّنَّ الانتقام أعمى )بداهةً(، فقد ظّنَّ المنتق
ِّّون، فلا بدَّّ  بيين بعثي ِّّون؛ باعتبار أّنَّ الحز ً بعثي بين هم أيضا ِّّ عوائل المتحز
ِّّون كذلك،  بيين بعثي )من وجهة نظر المنتقمين( أْن يكون عوائل الحز

َِّل على فس ياء في جميع محافظات العراق، وقُت الت شلالات دماء الأبر
ً ونساءً؛  أيدي المنتقمين من حزب البعث الحاكم قبل الاحتلال رجالا
ِّّونَ قاَل عنهم الرئيس العراقيّ  ما كان لهم من ذنٍب سوى أنهم عراقي
ِّّجاَل  ِّّون وإْن لَْم ينتموا"، فقتلوا الر السابق )صّدام حسين(: "بعثي
ِّّساءَ، والأطفاَل والشيوَخ، واغتالوا العقوَل وال كفاءات، وأجبروا  والن
ياء على مغادرة وطنهم )العراق(، بينَ مَْن هاجرَ  الملايين من الأبر
َّّتي احتضنها بقلبه منذ لحظة  ٍ أخرى غير محافظته ال ً إلى محافظة ا َّّ داخلي

ً إلى دوٍل أخرى؛ ليعان ا َّّ َ خارجي بينَ مَْن هاجر يلات ولادته، و ي فيها و
لوا من )مظلوٍم( إلى )ظالم(،  َّّ ِّمونَ أنهم قد تحو الاغتراب، ولَْم يعِّ المنتق
يقينٍ مسبٍق من مسؤولين في  ِّلْمٍ و ِّلْمٍ منهم بذلك، بَْل عن ع دون ع
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ة؛ زرعوا فكرة )اجتثاث البعث(؛ بهدف إشاعة  َّّ يكي الحكومة الأمر
 )الفوضى( العارمة.

 
 (: لقد فهم:931)

أولئك الرعاة ممن ساقوا القطعان عبر التاريخ،  لقد فهم جميع
وأمثالهم اليوم، مبدأ الاحتياجات: احتياجات البقاء، واحتياجات 
َ اليقين أّنَّ عدم تحقيق  ِّلْم تحقيق الذات )احتياجات النقاء(؛ وعلموا ع
ا يدور  َّّ احتياجات الذات )احتياجات النقاء( يجعل الشخص غافلاً عم

 ً يحوّله شيئا َّّذي  من حوله، و ً إلى جزءٍ لا يتجزّأ من أفراد القطيع ال فشيئا
ً نحو حتفه دون شعوٍر منه بذلك! فعملوا جاهدين  يدا ً رو يدا يُساُق رو
على إشغال البشر بالسعي الحثيث وراء تأمين احتياجات البقاء، 
واحتياجات البقاء لها مدلولات بالغة الخطورة، لا يعيها مَن لَْم يبدأ 

؛ إْذ أّنَّ الطعام  باتخاذ قراٍر حازمٍ  يات الأمور ِّ بالتفكير في مجر بالبدء
اً: أّنَّ  َّّ )كما قالوا( يشمل كّلَّ شيء يحتاجه الإنسان، وما أقوله شخصي
الغذاء هو ما يحتاجه الإنسان، فالمعدة تحتاج إلى الغذاء، والعقول 
تحتاج إليه كذلك، والأجساد، والنفوس، كّل  منها يحتاج إلى الغذاء لا 

ا أنهم قد جعلوا الطعام جامعاً لذلك كلّه، والحقيقة هي أّنَّ  الطعام، إلَّّ
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ٌ آخَر، ومن هنا بدأْت تجارة الطعام تتخذ  الطعام شيءٌ، والغذاء شيء
ِّّف ما يضرُّّ بالإنسان على أنه عسٌل صاٍف  ي أشكالاً مختلفة، بين شكٍل يز

بين شك َّّذي يودي به نحو الهلاك! و ٍل وهو في حقيقته السّم الزعاف ال
ة تعمل عمل  ِّّر من الطبائع المفيدة للمأكولات إلى طبائع مضادَّّ آخَر يغي
ً يقلب مضار الأشياء إلى  ً ثالثا السموم! ومع هاذين الشكلين نجد شكلا
يخفي فوائد أشياء أخرى عن أعين المستهل كين،  فوائد زائفة، و
رت حقاً  َّّ والشواهد على ذلك كثيرة، تستطيع أْن تجدها بنفسك إْن قر

 ْن تبحث عن الحقيقة بعينها!أ
 
 (: لقدَ كان:932)

ل عمل للاستعمار البغيض بعدَ فرض سيطرته  لقدَ كان أوَّّ
ة على جميع مناطق العراق، هو قيامه بحّلِّ الجيش العراقيّ؛ سعياً  َّّ ي العسكر
ة  َّّ بيّ برمّته )خامس قو ة في الوطن العر َّّ ي ة عسكر َّّ منه لتفكيك أقوى قو

ة كفاءاته، ابتدعَ فكرة في العالَم(، ول كي يضم َّّ َن إفراغ العراق من كاف
 )اجتثاث البعث(.
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 (: لقد كنُت:933)
نادي بصوٍت عاٍل بعدم  لقد كنُت ولا زلُت وسأظّل كذلك أُّ
ة، وتتبعي لما يجري على  َّّ ة أو الأمور السياسي َّّ التدخّل في العقائد الدِّّيني

يجري  ة برمّتها، وخصوصاً ما جرى و َّّ في الشرق الأوسط، الساحة العالمي
ة هنا وهناك، أوجَب  َّّ يب أو بعيد بالأمور السياسي مما له علاقة من قر
ا يُراد به دون علمه من الوقوع في  َّّ ً عم ح لمن لا يعرف شيئا عليَّّ أْن أوّضِّ

يو مكتوب مسبقاً بكّلِّ عناية. ٍط مرسوم وسينار  غياهب جّبِّ مخّطَّ
 
(934: ِّ أبي ٍ  (: لكُل 

 لكُّلِّ أبيٍّ غزوة.
 
ِّ إماٍم:935)  (: لكُل 

 لكُّلِّ إماٍم هفوة.
 
(936: ِّ تقي ٍ  (: لكُل 

 لكُّلِّ تقّيٍ نزوة.
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ِّ حصينٍ:937)  (: لكُل 
 لكُّلِّ حصينٍ غفوة.

 
ِّ حليٍم:938)  (: لكُل 

 لكُّلِّ حليٍم قسوة.
 
ِّ سفيهٍ:939)  (: لكُل 

 لكُّلِّ سفيهٍ نخوة.
 
ِّ سكوٍن:940)  (: لكُل 

 لكُّلِّ سكوٍن رغوة.
 
(941 ُ ِّ سلطة:(: لك  ل 

لكّلِّ سلطة من السلطات الحاكمة نجاح أو نجاحات متعّددة في 
بص  نة أو جهات أخرى، ولكّلِّ نجاح عدو كامن يتر َّّ جهة معي

 بالناجحين.
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ِّ ضعيٍف:942)  (: لكُل 
 لكُّلِّ ضعيٍف سطوة.

 
يزٍ:943) ِّ عز  (: لكُل 

يزٍ جفوة.  لكُّلِّ عز
 

ِّ عظيٍم:944)  (: لكُل 
 لكُّلِّ عظيٍم شهوة.

 
ِّ غَماٍم:945)  (: لكُل 

 لكُّلِّ غَماٍم صفوة.
 
ِّ فضاءٍ:946)  (: لكُل 

 لكُّلِّ فضاءٍ عبوة.
 
يٍض:947) ِّ مر  (: لكُل 

يٍض صحوة.  لكُّلِّ مر
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ِّ معر ٍِّب:948)  (: لكُل 
َّّتي يروم  ٍِّّب )مترجٍم( أسلوٌب وفهمٌ خاّص  للألفاظ ال لكّلِّ معر

يق ة وطر َّّ ً لخلفيته المعرفي يبها )ترجمتها(؛ وفقا ة تفكيره ومعطياته تعر
َّّتي يمتل كها. ة ال َّّ ي  اللغو

 
ا:949) ٍ من َّ  (: لكُل 

َّّ بها، بعضنا  ً عليه أْن يمر نة كان لزاما َّّ ا مراحل تعلّمٍ معي َّّ لكّلٍ من
توقف عند المرحلة الأولى وانخرَط ضمن أفراد القطيع دون وعٍي منه، 

بعضنا الآخَر ً نحو مرحلةٍ أعلى، و َ قُدُما بعضنا الآخَر سار استطاع  و
 الوصول إلى غايته بارتقائه المراحل برمّتها.

 
 (: ل كي أحيا:950)

ً في هذا العالَم، لا بُدَّّ لي من امتلاك اثنين لا  ل كي أحيا سعيدا
 ثالث لهما: قسوة القلب!! وموت الضمير!!!

 
 
 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  513الصفحة 

 (: ل كي تتوحد:951)
ل كي تتوحد مع ظِّلك، عليك أْن تنظر إلى الشمس في منتصف 

هار.  النَّّ
 
 (: ل كي تصل:952)

يمانُ  ، عليك الإ يد الوصول إليه بشكٍل راسخٍ ل كي تصل إلى ما تر
ِّ في كُّلِّ مسعىً تسعى إليه دونَ سواه. ِّه عيُ لأجل  الْمُطلُق بالله تعالى والّسَّ

 
 (: ل كي تكون:953)

 ل كي تكون سعيداً في زواجك، عليك أْن تختار الزوجة المناسِّبة.
 
 (: ل كي تنتصر:954)

؛ عليك أْن تعرف خصمك مَْن يكون؟!، وهذا  ل كي تنتصر
 يوجُِّب عليك:

ون: هُم )الأفكار(؛  َّّ ِّّداً: أّنَّ خصومك الحقيقي لاً: أْن تعي جي أوَّّ
ين أو رموز  َّّذين لا يعدوا كونهم سوى عناو وليسوا )الأشخاص(؛ ال

 لتلك )الأفكار(.
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وثانياً: أْن تكون قادراً على فرزِّ )الأفكار( بعضها عن بعض؛ وفَق 
 يزاٍن دقيٍق لا يكيُل سوى بمكياٍل واحدٍ.م

َّّتي  ة )المشروعة(؛ ال َّّ ٍ متناهيةٍ: وسائلك العملي ة َّّ َ بدق وثالثاً: أْن تحّدِّد
ِّق لك الانتصار.  تحّق

 
ِّيٌن{ ٌّ مُب هُ ل َكُْم عَدُو  يْطَانُ ِإن َّ كُمُ الش َّ ن َّ  }وَلاَ يَُصد َّ

يم: سورة الزخرف/ الآية )  (62القرآن ال كر
 
 جح:(: ل كي تن955)

ِّ المطلوب تحقيقُهُ، ووضُع  ُ بالشيء ل كي تنجح، عليك الاهتمام
 الهدف نصَب عينيك طوال الوقت.

 
ن:956)  (: ل كي يتمك َّ

ِّرق أو  ن جميع شعوب العالَم قاطبةً، بغّضِّ النظر عن الع ل كي يتمّكَّ
ة  َّّ ي ة، من ردع الهيمنة الاستعمار َّّ ى الجنسي َّّ الانتماء أو العقيدة أو حت

ة، لذا: الغاشمة بقياد َّّ يكي ة مسؤولين في حكومة الولايات المتحدة الأمر
ة  َّّ ب أْن تكون قبالة هذه المحاولات الغاشمة: وجود )قبضة حديدي توّجَّ
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ً بكّلِّ ما  ا َّّ ً وواقعي ا َّّ ً حقيقي حامية(؛ قبضة؛ لأنها تكون متماسِّكة تماسكا
ً إلى أقصى درجات  ة َّّ ي ة؛ لأنها تكون قو َّّ للكلمة من معنىً، و: حديدي

بها ا ة المتناهية بشكٍل متساٍو، و: حامية؛ لأنها تسعى لحماية أفراد شعو َّّ لقو
ة البغيضة، وليَس من أجل الهجوم ضّدَّ دول  َّّ ي من الهيمنة الاستعمار
بة في حال  )الاستعمار( البغيض، وفي الوقت ذاته: تكون القوّة الضار

يجاد هذ فس؛ ضّدَّ كّلِّ معتدٍ أثيم، ومن أجلِّ إ َّّ ه الدفاع عن الن
ة المسؤولين  َّّ ً أقترُح على كاف ا َّّ ة الحامية(، لذا فإني شخصي َّّ )القبضة الحديدي
ة في  َّّ ي في حكومات الدول الساعية بجّدٍ واجتهاٍد لردع الهيمنة الاستعمار
ة(  َّّ العالم برمّته، ومَْن يسعى منهم بصدٍق إلى تحقيق )العدالة الاجتماعي

ب لام في ر وع العالَم أجمع، أقترُح عليهم: ونشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ
ِّفة(، وتكون الدولة  مم المتحال مة هيئة الأُّ ين )منّظَّ تأسيس وإنشاء وتكو
ِّفة(  مم المتحال مة هيئة الأُّ ْت بالنظام الداخليّ ل  )منّظَّ َّّ العضو فيها قد أقر
والأهداف المرجوة منه والقرارات الصادرة عن الهيئة المذكورة؛ 

َّّ تشكيل  كشرٍط أساسّيٍ للحصول على ة الهيئة المذكورة، على أْن تتم َّّ ي عضو
مة على مراحل ثلاث  .107هذه المنّظَّ

                                                           
مة هيئة الأُّ  107 ة إنشاء )منّظَّ َّّ سس وكيفي يد من التفاصيل حول أُّ مم للاطلاع على المز

ِّفة(، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب )رافع آدم الهاشمي(.  المتحال
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 (: للتأليف:957)
ٍ من طرق  يقة يقة واحدة، ولكّلِّ طر للتأليف أكثر من طر
ا أّنَّ تعّدد  ِّّف صاحب العلاقة، إلَّّ التأليف وسائلها المعتمدة لدى المؤل

ِّّف )ا َّّذي يعتمد طرق التأليف وتنوّع وسائلها شيء، والمؤل لشخص( ال
 إحدى هذه الطرق شيء آخَر.

 
 (: للتراث:958)

للتراث بما فيه من عادات، وتقاليد، وتاريخ، وما إلى ذلك من 
ما سبرنا  َّّ ى تندرج تحت كليّات الموضوع العام، تتشعب كل َّّ مصاديق شت
ً من عوامل النهوض  ا ً مهمَّّ ة كبرى وعاملا َّّ ً وطولاً، أهمي الغور فيه عرضا

َّّتي ليس أو الإ ة ال مَّّ ة موضوعة البحث، إذ أّنَّ الأُّ مَّّ حباط الحضارّي للأُّ
ِّّمها في الحاضر، ليس لها مستقبل زاهر تزهو  لها ماٍض ترتكز عليه ليقو
ة  مَّّ ه أعداء الأُّ َّّ مم في العاجل أو الآجل، وقد تنب به بين غيرها من الأُّ

ة بشكٍل خاص إلى هذه الحق َّّ ة بشكٍل عام، والإسلامي َّّ بي يقة، لذا العر
فوس الضعيفة ممن حسبوا أنفسهم من  َّّ باتوا يشترون أقلام ذوي الن
ً عن طمسها،  ِّّهون الحقائق، فضلا َّّاب ومدوّني التاريخ، وأخذوا يشو كُت
ُ تعالى  َّّتي ما أنزل الله وقاموا بدّسِّ ال كثير من الأكاذيب والأباطيل ال
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ة  َّّ ي ة بها من سلطان، متوخّين من ذلك هدم الركيزة الحضار َّّ بي ة العر مَّّ للأُّ
بالتالي جعل أفرادها مشتتين بين الرفض والقبول، ومتخبّطين  المسلمة، و
ِّن قبل الأعداء  بين التطوّر المزعوم م ِّلوا عليها و َّّتي ُجب بين الفطرة ال
الداعونَ إلى التحلل والفوضى، ومما يؤسف له، أّنَّ الأغلب الأعم من 

ً ع ً ونساء مّتنا المعطاء )رجالا هوا لهذه أفراد أُّ لى حّدٍ سواء( لَْم يتنبَّّ
الحقيقة، فأصبحوا يُصّدِّقون كُّلَّ ما يقرؤون دونما تحقيٍق أو تمحيص، 
ً من الوقت ليتأمّلوا فيها فيما يقرؤون،  ى لَْم يعطوا لأنفسهم برهة َّّ بَْل حت
ى وإْن كانت تلك البرهة لا تستغرق منهم سوى ثواٍن معدودات!!،  َّّ حت

ة، وانخدعوا ببهرجة  فتراهم قد انجرفوا في َّّ ي تيارات الصراعات الفكر
َّّذي نروم  التطوّر المزعوم، ناسين أو متناسين أّنَّ التطوّر الحقيقّي ال
الوصول إليه )بَْل يروم إليه كّل إنسان سوّي عاقل( لا يمكن لنا تحقيقه 

ة  َّّ يم، والسُن يم المتمثــِّّل بالثقلين: القرآن ال كر ِّباع المنهج القو ّ ا بأت ة.إلَّّ َّّ ي  النبو
 
(959:  (: للحديثِّ

للحديثِّ شجوٌن بكلا معنييه: شجن الأغصان، وشجن الآلام معاً، 
ر! َّّ  فتدب
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 (: للعالَم:960)
، أْن أهَب لهم مما وهبني الله.  للعالَم حٌق عليَّّ

 
(961:  (: للهرمِّ

ٌ عن لون الوجهين  ٍ منها لوٌن مغاير ٌ لكُّلِّ وجه ٌ ثلاثة للهرمِّ وجوه
ين.  الآخَر

 
ِّمَ الن ِّساء:(962)  : ل

جل، وهُّنَّ اللاتي يبحثنَ عنه؟! َّّ ِّّساء يرفضن الر ِّمَ الن  ل
 
 (: لَْم تكن:963)

ِّّجال كذلك؛ إنما الجميع قَْد  ً خائنات، ولا الر ِّّساء يوما لَْم تكن الن
اً من الخائنين.  اُجبروا على الخيانة!! إْن كانوا حّقَّ

 
 (: لَْم ُنخلق:964)

ا لنعيش.  لَْم ُنخلق إلَّّ
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ِّمَ نرتكب:965)  (: ل
ا الصواب؟! ِّمَ نرتكب الأخطاء، ما دمنا لا نحّب إلَّّ  ل

 
ِّمَ نصدر:966)  (: ل

ين، من خلال مظاهرهم حسب؟!  َ نصدر حُْكمنا على الآخَر ِّم ل
اة بالطين، وهي ملقاة على الأرض  ات الماس مغّطَّ َّّ ً ما نجد حب فكثيرا

 عند السواحل!!
 
 (: لَْم ولَْن:967)

يثبت جزؤه كلّه، لَْم ولَْن أجد  كتاباً صحيحاً يعاضد بعُضه بعَضه، و
ِّد كلّه  يؤكّ يم.جزأَ و  ه، كالقرآن ال كر

 
 (: لَْم يخَش:968)

لَْم يخَش قوَل المُرجِّفينَ وفعلهْم، ما كاَن في الأعماقِّ غيرَ 
 .108تقعددِّ 

 
                                                           

 .362/ 3التقعدد: القيام بالأمر.. انظر: لسان العرب:  108
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 (: لَْم يرعَوُا:969)
ِّْم  ِّن الرّبِّ العل ي، أو يرتجونَ لدَائه  يوماً دوا!لَْم يرعَوُا يوماً م

 
 (: لماذا تبايَن:970)

يقة  ة في طر َّّ ي لماذا تبايَن مسؤولون في حكومات دول استعمار
ِّ يبدو  يو الخاّص باللاجئين العراقيين؛ بجعله سرد مشاهد أحداث السينار
ة غير  َّّ ة )الخيالي َّّ للمشاهدين: أنها عبارة عن سلسلةٍ من المشاهد غير الواقعي

الدراميّ الساخر التراجيوكوميدّي، في  القابلة للتصديق( ذات الإطار
يو الخاّص  َّّذي جعلْت فيه سرد مشاهد أحداث السينار الوقت ال
يين؛ يبدو للمشاهدين: أنها عبارة عن سلسلةٍ من  باللاجئين السور
ة المرعبة ذات الإطار التراجيدّي المؤلم، بالرغمِّ من أّنَّ  َّّ المشاهد الواقعي

 ً يوهَين هو ذاته جملة  وتفصيلاً؟! هدف السينار
 
د:971) ِّماذا تتعم َّ  (: ل

ة تغييب الحقيقة عن أعين  َّّ د بعض القنوات الإعلامي ِّماذا تتعمَّّ ل
 مشاهديها؟!

 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  521الصفحة 

 (: لماذا ينتفض:972)
ة  َّّ ي ات الخ ير َّّ ِّون وتنتفض الجمعي ّ يطاني لماذا ينتفض النشطاء البر
ى "تأمين كسوة العيد  َّّ يين ومساعدتهم حت لنصرة اللاجئين السور

نوا من استقبالِّ عيد للاجئي ة لأطفالهم؛ )ليتمّكَّ َّّ ِّّات نقدي ن، وعيدي
بتهم(" َّّذي تغّض الطرَف فيه 109الفطر بشكٍل لائٍق في غر ، في الوقت ال

عن معاناة اللاجئين العراقيين في الدول المضيفة وفي داخل العراق 
ة تقديم الملايين من ! أيضاً؟ َّّ يكي ولماذا تواصل الولايات المتحدة الأمر

يين والدول المضيفة الد ولارات؛ من أجل مساعدة اللاجئين السور
ً في  ة َّّذي تجاهلْت فيه جّل اللاجئين العراقيين )خاّصَّ لهم، في الوقت ال
يدهم وتهجيرهم  يا(، بالرغم من أنها هي مَْن كان السبب في تشر سور

 خارج بلادهم )العراق(؟!
 
 (: لَْن أجمع:973)

 اٍب واحدٍ أْن تصبح كومةً من رماد.لَْن أجمع أموالاً لها بعودِّ ثق
 
 

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 109



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  522الصفحة 

 (: لَْن ينتشي:974)
ا ليرقُدَ في  ُ ن ازٌِّف، لَْن يرتجي إلَّّ َ جُرحُه لَْن ينتشي ما دام

 .110الثرى
 
اريخُ:975)  (: لنا الت َّ

يٌب، سيشهدُ جمعُنا غده انتصارا. اريخُ والآتِّ قر َّّ  لنا الت
 
 (: لنا شَهدٌ:976)

. لنا شَهدٌ تسامى كُّلَّ ثَغــرٍ،  لنا صبرٌ زها مُّر الم ذاقِّ
 
 (: لنا ماٍض:977)

ا كانَ يا دُنيا َسلين ا. َّّ يٌق في العطاي ا، وعَم  لنا ماٍض عر
 
 
 

                                                           
(.. و: 35الثرى: التراب الندّي، وهو كناية عن القبر.. انظر: مختار الصحاح: ص ) 110

 .81/ 1نير: المصباح الم



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  523الصفحة 

 (: لنحاول:978)
ين:  ِّّم الآخَر ً بإضاءتنا الشموع؛ أْن نعل ا َّّ ي لنحاول )أنا وأنت( سو

 إضاءة الشموع؛ بدلاً من أْن يلعنوا الظلام.
 

 (: لنحيا:979)
 حيا الآخَرون.لنحيا؛ كي ي

 
ِّدُونَ{ ِّيهَا خَال ِّ هُْم ف ة َن َّ َِّك َأْصحَاُب اْلج ولَئ َاتِّ أُّ ح الِّ ِّلُوا الص َّ  }وَال َّذِّيَن آمَنُوا وَعَم

يم: سورة البقرة/ الآية )  (82القرآن ال كر
 
 (: لنشر:980)

ةٍ  لام، يجب أْن نعمل وفق خّطَّ لنشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ
لام.مرسومةٍ بعيدة المدى كما يعم  ل وفقها أعداءُ الحّبِّ والخ ير والّسَّ

 
 (: لها:981)

ْت. َّّ  لها عطرٌ يفوُح كما الغواني، وحورُ العين منها قَْد تحل
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 (: لهذا:982)
ست ذاته، وهو الله تعالى.  لهذا ال كون خالق تقّدَّ

 
 (: لو أطعَت:983)

بَت بهذا المصاب! صِّ  لو أطعَت اللهَ، ما أُّ
 
رك:984)  (: لو خي َّ

 َّّ ِّم بينَ أْن تمنحه من وقتك وجهدك لو خي رك أغنى رجٍل في العال
ً فيها كؤوساً  ِّّعا ً فيها قسوة الحياة، ومتجر ومالك لساعاٍت قليلة، متحمِّّلا
ً شاسعة،  من الآلام والمعاناة، مقابل أْن يمنحك بعد ذلك أملاكا
تتضمن مجموعة كبيرة من الفنادق، والمطاعم، والمطارات، واليخوت، 

ى ما لَْم والمزارع،  َّّ والقصور، والأموال الطائلة، وكّل ما تحلم به، وحت
اعات القليلة  تحلم به أيضاً.. أكنَت تتحمّل تلك الآلام والمعاناة في الّسَّ
ِّن عاقل يرفض هذا العرض، لذا: فإنك )بداهةً( ستوافق  تلك؟! ما م

د تفكيرٍ في قبوله أو رفضه َّّ ِّّر مجر ى دون أْن تفك َّّ ! عليه في الحال، حت
د تفكيرٍ في قبول أو رفضِّ ما عرضه  َّّ َ مجر ِّّر ونحُن كذلك، دون أْن نفك
ِّ مقاليد  علينا أغنى الأغنياء، بَْل واهب الغنى لجميع الأغنياء، مَْن بيده
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ُ تبارك  ماوات والأرض، خالق كّل شيء، الله كّل شيءٍ في الّسَّ
اعة ى الّسَّ َّّ ؛ ل كي نصل إلى وتعالى، تحمّلنا ما تحمّلناه، وما زلنا نتحمّله حت

 هدفنا الأسمى، وغاية الغايات لدينا، وهي: رضا الله تعالى.
 
 (: لو رأيَت:985)

ِّراً لكّلِّ شيءٍ يوشك على المجيء باتجاه  لو رأيَت إعصاراً كبيراً مدمّ
َ عالمين بما ينتظرهم من  َّّذي يلهو فيه الجميع غير مدينتك، في الوقت ال

لهو مثلهم وتنتظر مصيرك الكارثيّ مصيرٍ كارثيٍّ مفجع.. فهَْل كنَت ست
ع  َّّ ٍ بما رأيَت؟! مقابل أْن تتمت المفجع ومصير جميَع مَْن ُتحّب، غير آبه
بلحظاٍت قليلةٍ بوقتك وجهدك ومالك من أجلِّ مُتَع زائلة لا محالة؟! أْم 
يقافِّ  إنَك ستعطي كُّلَّ ما لديك من وقتك وجهدك ومالك من أجلِّ إ

 ِّ ر؛ لأجلِّ جميع مَْن تحّب، ولأجلِّ نفسك ذلك الإعصار ال كبير المدمّ
ةٍ يعقبها الندم" يماناً مطلقاً بأْن: "لا خيرَ في لذَّّ  ؟!111أيضاً، وتؤمن إ

 
 

                                                           
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي  111 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل، وهو من كلام سي

يف، الجد ال  ) ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ َّّذي بين 41طالب الهاشمّي( كر ِّّف الكتاب ال ( لمؤل
 يديك: الأديب )رافع آدم الهاشمي(.
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 (: لو ساعدنا:986)
 لو ساعدنا بعضنا بعضاً، ما احتاج أحدُنا الآخَر!

 
 (: لو فرضنا:987)

ً )وفرض المحال ليس من المحال( أّنَّ المجموع  لو فرضنا جدلا
تخلل إليه ال كثير من نقاط الضعف، فهَْل هذا يعني أّنَّ الخلل بأكمله ت

ينعكس على أصل المبدأ أو الفكرة؟، إذا جاز لنا ذلك )وهذا ما لا 
يمكن جوازه بأّيِّ حاٍل من الأحوال( فالأحرى بنا إذن أْن نقول إّنَّ 
ة فاشلة لا تصلح للتطبيق، لأننا نحُن المسلمون  َّّ ي ة الإسلام هي نظر َّّ ي نظر

ة متكاملة لا يتخللها الي َّّ دي وم ممزقون ومشتتون، ولو كانت العقيدة المحمَّّ
ا أّنَّ الحّق هو أّنَّ الخلل  َّّا على العكس من ذلك تماماً؟!، إلَّّ الضعف لكُن
عي الإسلام اليوم، لا في أصل العقيدة  يكمن فينا نحُن مَْن ندَّّ

ة في محكم  َّّ ده رّب العز كتابه ال كبرى، وهي الإسلام، وهذا ما أكَّّ
ِّْم{ ِّه َِّأنْفُس ِّرُوا مَا ب ّ ى يُغَي َّّ ِّقَوٍْم َحت ُ مَا ب ِّر ّ َ يُغَي َ لا يز، إذ قال: }ِإّنَّ الله ، 112العز

 فانظر وتأمل!
 

                                                           
يم: سورة الرعد/ الآية ) 112  (.11القرآن ال كر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  527الصفحة 

رنا:988)  (: لو فك َّ
رنا بصوٍت مسموع، ما أنجبْت شكوكُنا الضغينة!! َّّ  لو فك

 
اس:989)  (: لو كان الن َّ

اس يستطيعون إدراك كوامن الأشياء، َّّ ة  لو كان الن َّّ ومعرفة ماهي
 جواهرها، ما حكموا على ظاهرِّ شيءٍ قط!!

 
اً:990)  (: لو كان حق َّ

موا على  رغِّ َّّذين أُّ بين )المنتسبون أو ال ِّّ ً جميع المتحز ا لو كان حّقَّ
ين  ُ الغاشم ال كثير ِّّون كما أوهمَ الاستعمار الانتساب إلى الحزب( بعثي

كتاتورّي السابق، من العراقيين الجادّين بصدٍق للإطاحة بالنظام الد 
َّّتي يمنحها الحزب الحاكم آنذاك لكّلِّ مَْن ينتسُب أو  لكانت الدرجات ال
ى بعنوان: )الدرجة  يُرغَمُ على الانتساب إلى الحزب، لكانت تسمَّّ
ِّبل مسؤولين في  َّّ من ق ة(! وقَْد تَم َّّ بي ً من )الدرجة الحز ة( بدلا َّّ البعثي

ً من قيادة الحزب المذكور اختيار عنوان )الدرج ة( بدلا َّّ بي ة الحز
ِّّون؛  بين هُم غير بعثي ِّّ ة(؛ لعلمهم: أّنَّ جميع المتحز َّّ )الدرجة البعثي

ِّّون )بداهةً( ليسوا بحاجة لإرغامهم على الانتساب.  فالبعثي
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(991:ٌّ  (: لو كان كُل 
ا يعرف مكانه في الحياة، ما واصل سيره فيها أبداً!! َّّ ِّن  لو كان كُّل  م

 
 (: لو ُكنُت:992)

يني تتاليا!لو  َّّاً يحتو ِّقاً، لوجدُت كُل يَن مُناف  ُكنُت مثَل الآخَر
 
 (: لو لَْم نكن:993)

ا سنحصُل عليه، سواء حصلنا عليه عاجلاً  َّّ ِّم لو لَْم نكن متيقنين م
اعة. ى الّسَّ َّّ ِّ ما تحمّلناه، وما زلنا نتحمّله حت  أْم آجلاً، لَمَا تحمّلنا من أجله

 
 َ َِّك وَت َب  ِّ اسْمَ ر ِّيلاً{}وَاذْكُر ِّ تَبْت ْل ِإلَيْه  بَت َّ

يم: سورة المزم ل/ الآية )  (8القرآن ال كر
 
 (: لَو لَْم يظلم:994)

يين وأغلُب الفلسطينيين في  لَو لَْم يظلم بعُض المواطنين السور
يا( بعدَ الاحتلال  يا( اللاجئين العراقيين عندما التجئوا إلى )سور )سور

يكيّ للعراق في سنة ) مرأى أنظارِّ ومسامعِّ العالَم م(، على 2003الأمر
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أجمع، فهْل كان غيرهم من المواطنين في الدول المضيفة لهم سيظلمونهم 
ين؟!  ِّن قبُل الآخَر  كما ظلموا هُم م

ِّتاُج العمل وفق المبدأ القائم على  - أليسْت هذه التداعيات هي ن
 )المعاملة بالمثل(؟!

ين مبدَأ )ا - لمعاملة لو اعتمدَ الجميع في تعاملهم مَع الآخَر
 بالإحسان(، فهْل ستبقى مثل هذه التداعيات؟! 

ض له بعض  َّّ ل! مع الأخذ بعين الاعتبار: أّنَّ رغم ما تعر فلاحِّظ وتأمَّّ
ين في أكثرِّ من  يين من ظلمٍ على أيدي مواطنين آخَر اللاجئين السور
ِّّون على  ض له اللاجئون العراقي َّّ َّّذي تعر دولةٍ مضيفة لهم، فإّنَّ الظلم ال

يا( من أيدي ب يين وأغلب الفلسطينيين في )سور عض المواطنين السور
ً مضاعفةً، لا يمكُن  ة، قد تجاوزه أضعافا َّّ ذوي الأفعال اللاإنساني
ض لها اللاجئون  َّّ َّّتي تعر ة ال َّّ المقارنة بينهما من حيث طول الفترة الزمني
ة، ومن  َّّ ِّّون على أيدي هؤلاء الأشخاص ذوي الأفعال اللاإنساني العراقي

ة أيضاً!حي ّدَّ  ث التضييق والشِّ
 
(995:  (: لو يعرفوكِّ

 لو يعرفوكِّ لما تجنّوا وأعت دوا، ولقبّلوكِّ وأعظموكِّ وأكرمــوا.
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 (: لواٌط:996)
! ِّرابِّ  لواٌط والسحاُق معاً بعُهرٍ، وليٌل بالزنا مثل الح

 
 (: لولا أفعالك:997)

ِّن!!  لولا أفعالك، لما استطعُت أْن أعرفَك كَْم تز
 
 ولا الشكوك:(: ل998)

 لولا الشكوك، لما استطعنا كشَف الحقائق!!
 
(999:  (: لولا الكل 

 لولا الكّل لما كان الفرد، ولولا الفرد لما كان معنىً للوجود.
 
 (: لولا الله:1000)

َِّق الإنسانُ وما سواه.  لولا الله، ما خُل
 
 (: لولا الن ِّساء )أ(:1001)

ه  ُّّ ِّّساء، لباَت العالَم كُل  ظلاماً!لولا الن
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 (: لولا الن ِّساء )ب(:1002)
ِّّجال حلاوة العسل! ِّّساء، لما عرف الر  لولا الن

 
 (: لي:1003)

ً من  ا َّّ ٌ واحد يجعلني نقي لي القدرة على التلّون بشتّى الألوان، شيء
 غير لون؛ هو: خشية الله.

 
 (: ليبقى:1004)

يرتقي صَرحاً مُضاءا.  ليبقى مجدنا الوهاُج دوماً، يُضيءُ و
 

َِّن } نِّي م حاً وَقَاَل ِإن َّ َِّل َصالِّ ِّ وَعَم ْن دَعَا ِإلَى الله ِّم َّ وَمَْن َأْحسَُن قَوْلاً م
ِّينَ{ ِّم  الْمُْسل

لت/ الآية ) يم: سورة فص   (33القرآن ال كر
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م:1005)  (: ليتعل َّ
ين؛ ليكون أفضل ممن  يعلّمه الآخَر يم و ا القرآن ال كر َّّ م كّل  من َّّ ليتعل

مه من غير مت َّّ ا إلى دعوة أخيه الإنسان لَْم يتعل َّّ علّميه، وليسَع كّل  من
 للدخول في دائرة الرضا الإلهّي.

 
 (: ليحمل:1006)

ليحمل الدارس )الباحث( كُّلَّ تفصيلةٍ من تفاصيلِّ ما يراه على 
ِّّيّ لا ولوج  ب الوقوع في دائرة العمل الظن َّّ يتجن ٍل، و َّّ سبعين ألف محم

 دائرة العمل اليقينيِّّ المحض.
 
(1007:  (: ليس الحل ُّ

ليس الحّلُّ هو الهروُب، إنما يكمُن الحّلُّ بطرح البديل وعرضه 
 على مجهر التحقيق والتدقيق.

 
 (: ليس أمامك:1008)

يق الصواب، أو:  ا طر يقين اثنين حسب: إمَّّ ليس أمامك غير طر
َّّتي توصلك إلى الرضا الإلهّي،  يق الصواب فهي ال ا طر يق الخطأ، فأمَّّ طر
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يق ا ا طر َّّتي تدخلك ضمن دائرة الغضب الإلهّي والعياذ وأمَّّ لخطأ فهي ال
 بالله.

 
ِّهَا  ِّْن َتحْت اٍت َتجْرِّي م َاتِّ َأن َّ لَهُْم َجن َّ ح الِّ ِّلُوا الص َّ َبَش ِّرِّ ال َّذِّيَن آمَنُوا وَعَم }و

ِّنْ  ً قَالُوا هَذَا ال َّذِّي رُزِّقْنَا م ِّْن ثَمَرَةٍ رِّْزقا ِّْنهَا م مَا رُزِّقُوا م ُ كُل َّ قَبُْل  الأْنهَار
ِّدُونَ{ ِّيهَا خَال رَةٌ وَهُْم ف ِّيهَا َأْزوَاٌج مُطَه َّ ِّ مُتَشَابِّهاً وَلَهُْم ف ِّه تُوا ب  وَأُّ

يم: سورة البقرة/ الآية )  (25القرآن ال كر
 
ِّ )أ(:1009)  (: ليَس بالضرورة

ِّ أْن يكونَ المرءُ مخبوء تحَت طّيِّ لسانه أو طيلسانه،  ليَس بالضرورة
 وهذا يوجُِّب عليك:

ل ً في تقييمِّ أوَّّ ً فاعلة اً: عدم اعتماد المظهر الخارجيّ للشخصِّ أداة
 حُْكمك عليه )لا إصدار هذا الحُْكم(..

َ منه )لا عنه(  وثانياً: عدم إدانة الشخص ذات العلاقة بما صدر
ْت إلى  َّّتي أدَّّ ِّ ال ة َّّ ةٍ، دونَ الرجوع إلى المنابعِّ الحقيقي َّّ يحاٍت لفظي من تصر

يح  ات عن ذلَك الشخص ذات العلاقة..صدورِّ مثل تلَك التصر
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وثالثاً: تأطير ما يصدر من الشخصِّ ذات العلاقة ضمَن إطار 
َ منه،  ق بالموضوعِّ ذات الصلة بما صدر َّّ َّّتي تتعل ِّ ال ة بالواقعة الحالة الخاّصَّ
دونَ توسيعها إلى إطاٍر آخَر أو إطاراٍت أخرى لا تمّتُّ إلى ذلَك 

لَةٍ قّط.  الموضوع بصِّ
 
ِّ )ب(: (: ليَس 1010)  بالضرورة

ة هو  َّّ ِّ أْن يكون الهدف من إجراء البحوث العلمي ليَس بالضرورة
الشعب؛ إنما من الممكن أْن يكونَ الهدف من إجراء البحوث هو 
ة لمسؤولين  ة خاّصَّ َّّ ة و/ أو شخصي َّّ ة و/ أو سياسي َّّ تحقيق مصالح اقتصادي

َّّتي ه ة الدولة )ال َّّ ي في واقع في السلطة الحاكمة، على حسابِّ ميزاني
 الحال عبارة عن أموال الشعب(.

 
 (: ليس تطابق:1011)

 ليس تطابق الأسماء يدّل على تطابق مسمّياتها.
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 (: ليَس جميع:1012)
َّّ ارتكابها خلال )الأزمة  َّّتي تَم ليَس جميع جرائم الاغتيال ال
ة( كانت بدافٍع سياسّيٍ بحت، من خلال وضع العبوات الناسفة  َّّ ي السور

ارة الشخص ذات العلاقة، أو من خلال استهدافه بسلاح  صقةلالم َّّ بسي
ة( أخرى؛  َّّ ة وسيلة )إرهابي َّّ يحتوي على كاتم صوت، أو من خلال أي
إنما فيها جرائم اغتيال قد وقعْت بدافع الانتقام أو الثأر من أشخاٍص 
َّّ اغتيالهم على أيدي أشخاص ليس بالضرورة أْن يكونوا من  دين تَم محّدَّ

حة المعارِّضة للنظام السورّي الحاكم، إنما استغّلَّ عناصر ال َّّ مجموعات المسل
ة الحاصلة في البلاد؛ من أجل تحقيق  َّّ أولئك المجرمون )الفوضى( الأمني
ً ل   ً ل  )أحكام القلب( بتأثير العاطفة، لا وفقا ة وفقا بهم الخاّصَّ مآر
حة  َّّ )إحكام العقل(، وإلصاق التهمة بعناصر من المجموعات المسل
ة وذوي  ة الخاّصَّ َّّ يهام الجهات الأمني المعارِّضة للنظام؛ من خِّلال إ
َّّتي وقعْت إنما هي حادثة اغتيال سياسّيٍ هدفها  يمة ال الفقيد بأّنَّ الجر
بالتالي: يضمُن أولئك المجرمون التنّصل من  )إسقاط النظام(، و

ة  ة المختّصَّ َّّ يمتهم النكراء وإبعاد أنظار السلطات الأمني عنهم، تداعيات جر
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َّّتي من خلالها يضمنون بقاءهم في مأمٍن من الوقوف أمام  وال
 .113)العدالة(

 
 (: ليس فوق:1013)

ِّمٌ  ِّم سواه؛ لأنه تعالى عال ست ذاته عال ِّم الفرد تقّدَّ ليس فوق العال
ِّم بالجزئيّات والكليّات  بالجزئيّات والكليّات عن كّلِّ شيء، ودونه عال

 شيء.عن شيءٍ أو بعض الأشياء دون كّلِّ 
 
(1014: اسِّ  (: ليس في الن َّ

اسِّ مَْن يعرفك، أكثر من نفسك!! َّّ  ليس في الن
 
 (: ليس في الوجود:1015)

ليس في الوجود موجود متخّفٍ متعاٍل غير واجب الوجود، وهو 
 الله تعالى.

 

                                                           
يد من التفاصيل، راجع كتابنا: موسوعة الوقائع المعاصرة، للأديب ) 113 رافع للاطلاع على المز

 (.آدم الهاشمي
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 (: ليَس كُل  الن ساء:1016)
ِّّساء كما تظّن.  ليَس كُّل الن

 
(1017: بي ٍ  (: ليَس كُل  حز

 ُ ً بالضرورة؛ إْذ قد ليَس ك ا َّّ بي اً، وليَس كُّل بعثيٍّ حز َّّ بيٍّ بعثي ّل حز
ٍِّّب )أّي: غير منتسٍب إلى الحزب(. اً وهو غير متحز َّّ  يكونَ بعثي

 
 (: ليس كل  عنوان:1018)

ى في أّيِّ  َّّ ليس كّل عنوان تقرأه في أّيِّ كتاب أو موسوعة أو حت
حتواه؛ فكثيراً ما تجد مجال من مجالات الحياة، يكون بالضرورة مطابقاً لم

ا إنها من حيث الواقع لا  ين رنانة، إلَّّ مواضيع أو أشياء تحمل عناو
بالتالي يكون استثمار  تعطيك شيئاً سوى ضياع الوقت والجهد والمال، و
وقتك وجهدك ومالك فيها سدًى لا فائدة يمكنك أْن تجنيها من ورائه، 

ى في  وليس كّل محتوًى لَْم تّطلع عليه في أّيِّ كتاب َّّ أو موسوعة أو حت
أّيِّ مجال من مجالات الحياة، يكون بالضرورة مطابقاً لعنوانه؛ فكثيراً ما 
تجد محتوًى ذات فائدة كبيرة يرتبط بعنوان غير رنان، فتظّن أّنَّ العنوان 
ا أّنَّ محتواه من حيث الواقع يعطيك فوائد  لَْن يعطيك شيئاً ذا قيمة، إلَّّ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  538الصفحة 

ة، سواء كانت هذه الف َّّ ، أو كانت على جم وائد على المستوى النظرّيِّ
بالتالي  ِّّر عليك بذلك الوقت والجهد والمال، و ، فتوف المستوى العمليِّّ
يكون استثمار وقتك وجهدك ومالك فيها هو قرار صائب؛ حيث 
ستجد فوائد كثيرة يمكنك أْن تجنيها من ورائه، وليس كّل اسم مشهور 

ى أّي ا َّّ ِّّفين، أو حت سم من الأسماء الموجودة في أّيِّ مجال من أسماء المؤل
ً للأهداف والشعارات  من مجالات الحياة، يكون بالضرورة مصداقا
ا أنها  ً ما تجد أسماء أشخاص أو جهات رنانة، إلَّّ َّّتي ينادي بها؛ فكثيرا ال
ً سوى ضياع الوقت والجهد والمال،  من حيث الواقع لا تعطيك شيئا

بالتالي يكون استثمار وقتك وجهدك ومالك فيها سدًى لا فائدة  و
يمكنك أْن تجنيها من ورائه، وليس كّل اسم غير مشهور من أسماء 
ى أّي اسم غير مشهور من الأسماء الموجودة في أّيِّ  َّّ ِّّفين، أو حت المؤل
ً للأهداف  مجال من مجالات الحياة، لا يكون بالضرورة مصداقا

ً ما تجد أسماء َّّتي ينادي بها؛ فكثيرا أشخاص أو جهات  والشعارات ال
غير مشهورة، إلا أنها من حيث الواقع تعطيك فوائد جمّة، سواء كانت 
 ، ، أو كانت على المستوى العمليِّّ هذه الفوائد على المستوى النظرّيِّ
بالتالي يكون استثمار وقتك  ِّّر عليك بذلك الوقت والجهد والمال، و فتوف

يرة يمكنك وجهدك ومالك فيها هو قرار صائب؛ حيث ستجد فوائد كث
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أْن تجنيها من ورائه، وليس كّل معلومة تقرأها في أّيِّ كتاب أو 
موسوعة، أو تطلع عليها في أّيِّ مجال من مجالات الحياة، تكون 
ً ما تجد  َّّذي تسعى إليه أنت؛ فكثيرا بالضرورة مطابقة للواقع الحقيقّي ال

لَة، بَْل وتجد أيضاً  ِّ صِّ ة َّّ معلومات تغاير معلومات لا تمّت إلى الحقيقة بأي
ً وتسعى لتغييره أيضاً، يكون الهدف من طرحها إليك هو  الواقع تماما
ة تخدم صاحب أو أصحاب أو  يه الحقيقة لديك؛ لأغراض خاّصَّ تشو

يه.  الجهة أو الجهات ذات العلاقة الراعية لهذا التشو
 
 (: ليس كل  فعٍل:1019)

ي ً على تحقيق ما تر د؛ إذ ليس كّل فعٍل يكون بالضرورة قادرا
َ أْن  ِّاك ّ ي يد، فإ ِّ فأعاقك عن الوصول إلى ما تر رُّبَّ فعٍل أقدَمَت عليه
تفعَل شيئاً دونَ أْن تعلَمَ )لا أْن تعرف حسب( مسبقاً جواب سؤاٍل 

:  مهّمٍ
مِّّ عينيك أنت )لا عينيّ غيرك( باب الخروج؟! -  هَْل رأيَت بأُّ

 
 
 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  540الصفحة 

 (: ليَس كل  كلمةٍ:1020)
ِّ غير قادرةٍ على أْن توصلك إلى ما ليَس كّل كلمةٍ تكون بالضرور ة

َّّتي تقف  ً عنك بجميع الأسوار العالية ال ٍ أطاَحْت بعيدا يد؛ فرُّبَّ كلمة تر
ةٍ عاليةٍ؛ ل كي لا تقع تلك  َّّ ِّرَفي ر كلماتك بح َّّ يد، فتخي بين ما تر عائقاً بينك و

 )الأسوار العالية( عليك أنت وترديك قتيلاً في الحال!
 

 :(: ليَس كُل  لومٍ 1021)
َّّ أخذه منك عنوة؛ فرُّبَّ لَوٍم  ليَس كُّل لوٍم قادٍر على إرجاعِّ ما تَم
يلومك الآخَرون عليه، فيضيع حّقك في غياهب الجهلِّ والنسيان، 
ب حّقك ذو  ِّْن )رجال الظّل(؛ لأّنَّ غاصِّ فاعمل بصمٍت، وُكْن م

 َ ً قّط، ما ل ُِّّت( إذ )ماَت(، فلَْن يرجَع يوما ٍِّّت، وال  )مَي ْم ضميرٍ مَي
يحدث ذلك بإعجاٍز إلهّيٍ مُعجِّزٍ، وقليٌل مثل هذا الإعجاز ذات العلاقة 

 في يومنا هذا.
 
 (: ليَس كُل  ما تسمعه:1022)

ليَس كُّل ما تسمعه من )أخبار( عبر )نشرات الأخبار(، بغّضِّ 
َّّتي تصلك ال  )أخبار( من خلالها، يكون بالضرورة  النظر عن الوسيلة ال
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الواقع؛ إذ أّنَّ ال  )أخبار( ليست )وقائع(؛  حقيقة راسخة على أرض
لةً  َّّ ة ابتكرتها أقلام أشخاٍص يمتل كونَ مخي َّّ د صياغةٍ لفظي َّّ وإنما هي مجر
ً من الحقيقة؛ ل كي يوهموك أنها الحقيقة  واسعةً، قد يدّسوَن بينها شيئا
يٍض؛ غرضه  بعينها، وما هي في واقع الحال: سوى نسٍج من خياٍل مر

 ٍ  تقف وراءَ ما يُبّثُّ إليك من )أخبار(! تحقيق أهداف جهة
 
 (: ليس كل  ما يُعلم:1023)

َّّذي أعنيه،  ليس كّل ما يُعلم يُقال ولكّلِّ مقاٍم مقال، والمقام ال
 هو مقام إشهار الكلمة.

 
ى:1024)  (: ليَس كل  مَْن تبن َّ

بيّ الاشتراكيّ( يكون  َ )حزب البعث العر ى فكر َّّ ليَس كّل مَْن تبن
ارتكَب جُرماً ينافي مبادئ حقوق الإنسان؛ إذ أّنَّ أغلَب  بالضرورة قد

يمانه العميق  اه؛ من أجل إ َّّ َ الحزب المذكور، إنما تبن ى فكر َّّ مَْن تبن
ِّرق أو العقيدة(؛ بغية  بيّ )بغّضِّ النظر عن الع بضرورة لَمِّّ الشمل العر

ة في العالَم أجمع، أّي: أّنَّ ليس كّلَّ )بعث َّّ ي ( ردع الهيمنة الاستعمار يٍّ
 يكون قد ارتكَب جُرماً بحّقِّ أخيه )الإنسان(.



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  542الصفحة 

 (: ليَس كُل  مَْن خاَض:1025)
ً ما،  ى صراعا َّّ ً أو حت حا َّّ ً مسل ً أو نزاعا با ليَس كُّل مَْن خاَض حر
ْن خاضها؛ إنما فعَل ذلك نتيجة انصياعه  َّّ ِّم كانَ على حّق؛ إنما كثيرون م

 لأحكام )العاطفة( لا تقيّده بإحكام )العقل(.
 
 (: ليَس كُل  مَْن دخَل:1026)

ً ما،  ى صراعا َّّ ً أو حت حا َّّ ً مسل ً أو نزاعا با ليَس كُّل مَْن دخَل حر
كان عن سابق إصراٍر منه بذلك؛ إنما هناك مَْن دخل ُمج براً مُرغماً على 
ة لَْم يكن له قدرة على تحمّل مواجهة  َّّ ِّوى خارجي ة أو ق َّّ ذلك؛ بتأثير قو

 ها هي.تداعياتها لا تحمّل مواجهت
 
 (: ليَس كُل  مَْن ظهرَ:1027)

ى  َّّ َ )و/ أو يظهر( على شاشة التلفاز، أو حت ليَس كُّل مَْن ظهر
ية، في  تراه أمامك بشكٍل مباشرٍ على خشبة مسرح الأحداث الجار
يٍن له كّل  منهما يتناول الطرف المضاد للموضوع ذات  حواٍر مع قر

ً فيما يقول ْ يكن العلاقة، يكون بالضرورة صادِّقا ِّم ؛ فإّنَّ بعض )إْن ل
؛ من أجلِّ مصلحةٍ  ُ مَْن ُيحاوِّر ُ؛ إنما يحاوِّر أغلب( مَْن تراه ُيحاوِّر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  543الصفحة 

بيب فّن ال   ِّناع ال  )ممثل( ر ةٍ، وقد استطاع أْن يرتدي أمامك ق خاّصَّ
ِّك وإخفاء الحقائق عنك، بغّضٍ النظر عن  يهام )تمثيل(؛ من أجلِّ إ

ى َّّ بغّضِّ النظر عن درجته  عِّرقه أو انتمائه أو عقيدته، أو حت ته، و َّّ جنسي
ِّْن )نفاق( هؤلاء، ولا تنخدع بما  ة، فحاذِّْر م َّّ ة أو مكانته الاجتماعي َّّ العلمي
يظهرونه أمامك من صراٍخ و/ أو وعدٍ و/ أو وعيدٍ و/ أو أّي سلوٍك 
ً في فخاخ خداعهم، وتُفاجَأُّ بعدَ حينٍ: أنك  يسة ؛ ل كي لا تقع فر آخَر

ة( نفاٍق مستديم َّّ  .)ضحي
 
 (: ليس كل  مَْن قاَل:1028)

اً قد  ليس كّل مَْن قاَل لك أنه أنجزَ شيئاً، يكون بالضرورة هو حّقَّ
ن قبَل كّلِّ شيءٍ أّنَّ ذلك الشيء موجودٌ بالفعل على  أنجزه بالفعل، تيّقَّ
: تيّقن أنه هو بالفعل مَْن أنجزه وليَس شخصاً آخَر  َّّ أرض الواقع، ومن ثُم

ِّّر ما وقفَت عليه من ال  )حقيقة(.غيره، ومن بعد ذلك: يم  كنك أْن تقر
 
 (: ليَس كُل  مَْن لَْم:1029)

بيّ الاشتراكيّ(  ليَس كُّل مَْن لَْم يؤمن بفكر )حزب البعث العر
ياء؛ إذ أّنَّ بعَض )إْن  ُث يده بمعاناة الأبر َّّ يهاً ولَْم تلو يكون بالضرورة نز
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َ الحزب ا ى فكر َّّ لمذكور، قد ارتكَب جُرماً لَْم يكن أغلب( مَْن لَْم يتبن
ين دون  ينافي مبادئ حقوق الإنسان، أقلّه: توجيه الاتهام إلى الآخَر
ب بظلم ذلك الإنسان وتضرّره لاحقاً من تداعيات  َّّ ا تسب َّّ ِّم دليٍل قاطع، م
 ) بهتاناً، أّي: أّنَّ ليَس كّلَّ )مستقّلٍ ً و التهمة الباطلة الموّجهة إليه زورا

 ِّ يهاً، ومن المؤكّ د )لا محالة( أْن يكون من بين )المستقلّين( يكون نز
 أشخاٌص قد ارتكبوا جُرماً بحّقِّ أخيهم )الإنسان(.

 
ُ نُدَاوِّلُهَا بَيْنَ  ام ِّلَْك الأي َّ ُ وَت ِّثْلُه َ قَرٌْح م }ِإْن يَمْسَْسكُْم قَرٌْح فَقَْد مَس َّ الْقَوْم

 ِّ ِّذَ م خ َيَت َّ ُ ال َّذِّيَن آمَنُوا و َ الله ِّيَعْلَم اسِّ وَل ِّب ُّ الن َّ َ ُيح ُ لا نْكُْم شُهَدَاء وَالله
ِّينَ{ ِّم ال  الظ َّ

يم: سورة آل عمران/ الآية )  (140القرآن ال كر
 
 (: ليس للحقيقة:1030)

ا وجهٌ واحدٌ.  ليس للحقيقة إلَّّ
 
 (: ليَس لنا:1031)

ا ما يقولون وما يفعلون. ين، إلَّّ  ليَس لنا على الآخَر
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 (: ليَس من العدالة:1032)
ً بأنهم ")قَتَلة ليَس من العدالة  ّ اّتهام اليهود قاطبة أْن يتم

؛ لأّنَّ اليهود جميعهم )سواء كانوا من المتصهينين أو من 114المسيح("
َلة  ً بما ارتكبه ")قَت غير المتصهينين( إنما هُم أشخاص لا علاقة لهم مطلقا

في حينه، هذا إذا افترضنا جدلاً )وليس واقعاً( أّنَّ اليهود  115المسيح("
 ً ا مَْن )قتَل المسيح(! مع الأخذ بعين الاعتبار: أّن توجيه  هُم حّقَّ

الاتهام )إْن كان هناك اّتهام( يجب أْن يكون عبارة عن )محاولة قتل 
ان بين )محاولة القتل( و)القتل(  َّّ المسيح( وليس )قتل المسيح(، وشت

لام لا يم عليهما الّسَّ ةً وأّنَّ نبيّنا عيسى )المسيح( ابن مر  بحّدِّ ذاته، خاّصَّ
ً وجسداً، ولَْم يُقتل كما ظّنَّ أصحاب الاّتهام؛ وهو ما  ً روحا ا َّّ يزاُل حي
ا  َّّ ِّْم ِإن ِّه : }وَقَوْل ؛ إذ قال عّزَّ وجّلَّ يز ُ تعالى في محكم كتابه العز ده الله أكَّّ
ْن  ُ وَل َكِّ ُ وَمَا َصلَبُوه ِّ وَمَا قَتَلُوه َ رَُسوَل الله يَم ِّيسَى ابَْن مَْر قَتَلْنَا الْمَسِّيَح ع

 ِّّ ٍ ِإلاَ ُشب ِّلْم ِّْن ع ِّ م ِّه ُ مَا لَهُْم ب ِّنْه ِّ لَفِّي َشّكٍ م ِّيه َّّذِّيَن اْختَلَفُوا ف َ لَهُْم وَِإّنَّ ال ه

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 114
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 115
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يزاً  ِّ ُ عَز ِّ وَكَانَ الله ُ ِإلَيْه ُ الله ِّيناً، بَْل رَفَعَه ُ يَق ّنِّ وَمَا قَتَلُوه ِّبَاعَ الّظَّ ّ ات
 .116حَكِّيماً{

 
 (: ليس من المنطق:1033)

أْن يظّنَّ الظان بأّنَّ الله تعالى يبعث  ليس من المنطق العقلائيِّّ 
 أنبياءه ورسله إلى عباده بأوامر مختلفة.

 
 (: ليس من حق:1034)

ليس من حّقِّ أحدنا أْن يفرض رأيه على الآخَر باعتبار أنه هو 
ة ما نذهب إليه، أنما نعمل وفق  َّّ الحّق لا سواه، لأننا جميعاً لا نعلَم بيقيني

 ليقين بعينه.ما نظنّه أنه اليقين، لا ا
 
 (: ليس من سبيل:1035)

ليس من سبيل للحفاظ على كرامتك سوى طلبك العفو من الله 
 تعالى والصفح والمغفرة.

 
                                                           

ِّّساء/ الآيتان ) 116 يم: سورة الن  (.158 – 157القرآن ال كر
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 (: ليَس من عيٍب:1036)
ليَس من عيٍب أْن يسأل الصبيّ أباه؛ إنما العيب كُّل العيب: أْن 

يسأله الآخَرون، فلا يعرف أْن يجيب!!  يكبر و
 

 اب:(: ليس من كت1037)
يف غير كتاب الله:  ٌ عن التحر ه ليس من كتاب سماوّيٍ اليوم منزَّّ

 القرآن.
 
 (: ليس من ميزان:1038)

ليس من ميزان دقيق في ال كون برمّته لا ولَْن يكيل بغير مكياٍل 
يم(.  واحدٍ سوى كتاب الله تعالى: )القرآن ال كر

 
 (: ليست قيمة:1039)

قيمة الإنسان بقيمة ما  ليست قيمة الإنسان بقيمة ما يملك، إنما
ين.  يترك من أثر في الوجود يجلب النفع إلى الآخَر
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 (: ليست هناك )أ(:1040)
 ليست هناك حدود للتعلّم؛ فالتعلّم مدى الحياة.

 
 (: ليست هناك )ب(:1041)

ِّلمٍ عليم. ِّلم؛ ففوق كّل ذي ع  ليست هناك حدود للع
 

 حرف الميم
 )م(

 
 (: ما أجمل )أ(:1042)

ياء! وما أقبح التكبّر!!ما أجمل   ال كبر
 
 (: ما أجمل )ب(:1043)

ة  َّّ ً باستقراٍر ورخاء في دولة عالمي اس جميعا َّّ ما أجمل أْن يعيش الن
لام! ولَْن يكون ذلك  دة كبرى، ينعم فيها الجميع بالحّبِّ والخ ير والّسَّ موحَّّ

ا أّنَّ كيان الدولة ال كبرى هو ال كون برمّته، ود َّّ ستور ما لَْم يعيِّّ كّل  من
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يم، والسلطة الحاكمة المطلقة هو الله  ة الأوحد هو القرآن ال كر َّّ ي البشر
 تعالى لا غير.

 
خِّذَ:1044)  (: ما أُّ

ة. َّّ ُبما لَْن يُستَرَدَّّ يوماً بغيرِّ القو ة ر َّّ خِّذَ بالقو  ما أُّ
 
 (: ما ارتديُت:1045)

ا وكنُت على يقينٍ إني سأنزعه يوماً ما لا محالة باً إلَّّ  .ما ارتديُت ثو
 
نيا:1046)  (: ما الد ُّ

ا مَْن كان عبداً  ا سجٌن كبيرٌ، لا يتوق للخروجِّ منه، إلَّّ نيا إلَّّ ما الدُّّ
!ً  مملوكا

 
 (: ما أن أضع:1047)

ى تحّل فيه البركة. َّّ  ما أْن أضع قدمي في مكاٍن ما، حت
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 (: ما أنبلك:1048)
ً سعيداً، يف! تنام الليل هانئا ر َّّ بيّ الش ها العر ولحوم  ما أنبلك أّيُّ

 )الفلسطينيّات(.. بين أنياب اليهود المتصهينين!!
 
 (: ما أوسَع:1049)

 ما أوسَع الوقت لولا ساعةُ العملِّ!
 
 (: ما بُني:1050)

 ما بُني على باطٍل فهو باطل.
 
 (: ما جالسني:1051)

ا وأستزادَ بي نفعاً. ما جالسني شخٌص   قط، إلَّّ
 
 (: ما حدث:1052)

من الضرورة أْن يكون شمعة الأمل ما حدث في العراق، كان 
ة المتحدة( بشكٍل خاّص  َّّ بي ة العر مَّّ َّّتي تُسَرِّّعُ في بزوغِّ فجر )الأُّ الواعدة ال
ِّرق  ة الموحدة ال كبرى( بشكٍل عامّ، بغّضِّ النظر عن الع َّّ و)الدولة العالمي
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َّّتي  ة( ال َّّ أو الانتماء أو العقيدة، لا أْن يكون أتون )الصراعات الداخلي
طات )الاستعمار( البغيض؛ لأّنَّ )العراق( تُسَرِّّ  عُ من تحقيق مخّطَّ

ين اثنين لا ثالث لهما:  جعَل جميَع شعوب العالَم وحكوماتها أمام َخيار
َّّ )الشقاء(، أو:  ِّراك( ثُم ً إلى )الع ا )الشِّقاق( فيما بينها المؤدِّّي آجلا إمَّّ

َّّ )الرخاء(،  ِّراك( ثُم ِّناق( المؤدِّّي عاجِّلاً إلى )الح منذ اللحظة الأولى )الع
ية بقيادة مسؤولين في حكومة  َّّتي بدأت فيها )قوّات الائتلاف( الغاز ال

ة باجتياحها المباغِّت للعراق! َّّ يكي  الولايات المتحدة الأمر
 
 (: ما حياتنا:1053)

نيا سوى أجزاء من الثانية بحساب الله عّزَّ  ما حياتنا في هذه الدُّّ
 ِّ ! وأّنَّ جميع حياتنا منذ خُل ى قيام وجّلَّ َّّ قَْت الأرض وما عليها، وحت

ا شيء بسيط لا يعدل عنده جناح  اعة ما هي عند الله سبحانه إلَّّ الّسَّ
 بعوضة.
 

 (: ما دُمَت إنك:1054)
َّّذي يجب عليَّّ فعله.  ما دُمَت إنك قد أخطأَت، فلا تقْل لي ما ال
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 (: ما دمُت إني:1055)
َّّذي لَْن ينضب، فلترتوي  مني جميع الأنهار ما دمُت إني البحر ال

 قدر ما تشاء.
 
 (: ما دمُت لا:1056)

ا الله، ولا تأخذني فيه لومة لائم، فسيصبح  ما دمُت لا أخشى إلَّّ
 ما أسعى إليه حقيقة لا محالة.

 
 (: ما دُمَت واثقاً:1057)

ين؟! ثَت مَع الآخَر ما تحّدَّ َّّ ِّمُ كل ِّمَ تُقس  ما دُمَت واثقاً إنَك على حّق، ل
 
 واثقاً: (: ما دمتُ 1058)

ً إنني أبتغي مرضاة الله، فليقُْل عنّي القائل ما  ما دمُت واثقا
 يقول.
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 (: ما ذكرتُه:1059)
يات  ً لمجر ً واستشفافا عا ُّّ ما ذكرتُه في بعض كتاباتي لَْم يكن منّي توق
اة وتعبيرٌ  تائج المتوخَّّ َّّ ٌ بالن ً فحسب، بقدر ما هو يقيٌن راسخ الأمور مستقبلا

 ُ َّّى عن نهٍج انتهجت ِّّدنا رسول الله صل لين: سي ِّّ المحَجَّّ ِّد الغُر ً لسيرة قائ ه وفقا
يم،  ِّ الله تعالى بانتهاج هذا النهج القو م؛ والتزاماً بأوامر َّّ الله عليه وآله وسل
َّّذي يمكُن لأّيِّ إنساٍن على وجه الأرض أينما كان أْن ينتهجه  وال

ِّ ألفِّ شخٍص من أقرانه، لا بَْل أن يَعْدِّ  ة َّّ يكون بقو  َل أقرانَهُ جميعاً.و
 

 (: ما عادَ:1060)
بت ي، واليأُس حّطمَ كُّلَّ أسوار الرؤى. ِّ بغر  ما عادَ لي مَْن أرتجيه

 
َ ُيجْزَى ِإلاَ  ِّ فَلا ي ِّئَة ِّالس َّ ِّهَا وَمَْن جَاء ب ُ َأْمثَال ُ عَشْر َلَه ِّ ف ِّاْلحَسَنَة }مَْن جَاء ب

ِّثْلَهَا وَهُْم لاَ يُْظلَمُونَ{  م
يم: سو  (160رة الانعام/ الآية )القرآن ال كر
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 (: ما عبدُت:1061)
ا وأنا على يقينٍ دائٍم إنــّي ما عبدته  ما عبدُت الله مُذ عبدته، إلَّّ

ته، بَْل عبدته لأنه يستحق العبادة. َّّ  خوفاً من ناره أو طمعاً في جن
 
 (: ما قرأُت:1062)

ى لو كان بلوٍن أس َّّ ا واستفدُت منه؛ حت ود، ما قرأُت شيئاً قط إلَّّ
يشعرها دوماً بالنقاء، فلا أقترب  مني أّنَّ اللون الأبيض يبهج القلوب و َّّ عل

 من السواد بعد ذلك.
 
 (: ما كانَ:1063)

ِّ ينمو، وما كان للشيطانِّ ينبو.  ما كانَ لله
 
(1064:  (: ما كُل 

ما كُّل بكاءٍ تسمعه يكون إشارة عن صفعةٍ تلّقاها الشخص ذات 
 ِّّ َّّتي ارتكبها بحّقِّ العلاقة؛ فرُّبَّ بكاءٍ يعب به ال ُ به الشخص؛ عن ذنو ر

لاً: العمل ب  )إحكام العقل( لا  ُب عليك: أوَّّ ين، وهذا يوجِّ الآخَر
العمل ب  )أحكام القلب(.. وثانياً: التوغّل في ثنايا الجوهر، لا الاكتفاء 
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ً لتقييمك  ً فاعلا بالنظرِّ إلى المظهر.. وثالثاً: اعتماد الجوهر أساسا
الحالة ذات العلاقة؛ وفقاً لإحكام العقل، دونَ إهمال الشخص و/ أو 

 المظهر، أو إلغاء أحكام القلب.
 
 (: ما ُكنُت أكسَُل:1065)

اَس لَْم  َّّ َ بما مض ى، أدعو إليَك الن ما ُكنُت أكسَُل في هواك
َّّ دِّ   .117أتبَل

 
 (: ما كنُت سائراً:1066)

 ئراً إليه.ما كنُت سائراً في الله يوماً، بَْل كنُت ولا أزال سا
 
ِّْن أحدٍ:1067)  (: ما م

َّّذين طابت  ا الشّرفاء ال ً دون مقابل إلَّّ ِّْن أحدٍ يعطي شيئا ما م
ة يوماً بعدَ يوم. َّّ بهم بأفعالهم الإنساني يرتهم وصفَْت قلو  سر

 

                                                           
َّّتي هي ضّد النفاذ لم أتبلّد: أّي لَْم أضع بكفّيَّ غ 117 مّاً ووجعاً، ولم أصبح بليداً، من البلادة: ال

 .96/ 3، و: 279/ 2والذكاء والمضاء في الأمور.. انظر: لسان العرب: 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  556الصفحة 

ِّن إعراٍض:1068)  (: ما م
ِّن إعراٍض عن الله تعالى أشّد من إعراض المرء عن الأخذ  ما م

 .بأحكام الله عّزَّ وجّلَّ 
 
ِّْن خائٍن:1069)  (: ما م

ِّْن خائٍن يقول إنني خائن! وما من فاجرة تقول إنني فاجرة!!  ما م
 
 (: ما من يأٍس:1070)

ما من يأٍس في الحياة، ومهما طال الزمن فلا بدَّّ وأْن يأتي الفرج 
ً ستأتي ساعة تشرق فيها  ى الأبد، وحتما َّّ لا محالة؛ إْذ لا ليل يدوم حت

هار.  شمس النَّّ
 
 (: ما نفُع:1071)

امهْم أخواتُهُْم قَدَرَ اله وا؟! ِّّجالِّ إذا زَنـَـْت، قُّدَّ ِّ الر  ما نفُع أشباه
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 (: ما نفعله:1072)
ً نحصده بعد غد،  ما نفعله اليوم نجد عاقبته غداً، وما نزرعه غدا

 فلِّمَ لا نفعل اليوم خيراً، وغداً نزرع العنب؟!
 
(1073:  (: ما هكذا الحب ُّ

ِّّب المبتل ي!ما هكذا ا  لحّبُّ الدفينُ حبيبتي، حِّنّي على هذا المح
 

ِّنَا  ِّآيَات ِّمَا كَانُوا ب ِّرُوا َأنْفُسَهُْم ب َِّك ال َّذِّيَن َخس ولَئ ُ فَأُّ ينُه ْت مَوَازِّ }وَمَْن َخف َّ
ِّمُونَ{  يَْظل

يم: سورة الأعراف/ الآية )  (9القرآن ال كر
 
 (: ما هكذا كانت:1074)

 .118لو كنُت ابناً للردّيِّ القرهَدِّ  ما هكذا كانت ستُبدي أدمُعي،
 
 

                                                           
.. و: القاموس المحيط: 353و 335/ 3القرهد: الناعم الرخص.. انظر: لسان العرب:  118

 .110/ 4(.. و: العين: 396ص )
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 (: ما هو:1075)
مة )هيومن رايتس  ً لمفهومِّ منّظَّ ما هو )حّد الحرب( وفقا

 ووتش(؟!
ى  - َّّ هَْل: هو السقف الزمنيّ الممتد منذ تاريخ إشعالِّ فتيلها وحت

 تاريخ إطفاء الفتيل المذكور؟!
ً و - ل قتيٍل ابتداء قَع في أْم: هو السقف البشرّي الممتد منذ أوَّّ

ى آخِّر قتيٍل يقُع فيها؟! َّّ  الحرب الدائرة في البلاد وحت
َّّ إسقاطه  - ل حجرٍ تَم أْم: هو السقف الاقتصادّي الممتد منذ أوَّّ

ة اعتادْت على تقديمِّ  َّّ لمنزلِّ مواطٍن بريءٍ و/ أو دائرةٍ حكومي
ٍ يتمّ  ة َّّ ى آخِّر منزٍل و/ أو دائرة حكومي َّّ خدماتها للمواطنين وحت

 حقاً؟!تدميرهما لا
َّّتي حاوَل  - ِّ الأولى ال أْم: هو السقف السياسّي الممتد منذ اللحظة

يا( على  ة احتلاَل )سور َّّ يكي ِّ الأمر فيها مسؤولون في الحكومة
ً من احتلال )أفغانستان( و)العراق(،  غِّرار ما فعلوه سابقا
ن فيها الاستعمار من تحقيقِّ  َّّتي يتمّكَّ ى اللحظة الأخيرة ال َّّ وحت

ِّ في اس بيّ والسيطرة على جميع ثرواته أهدافه تعبادِّ الشعب العر
ِّ البغيض؟! ِّّه ِّ عن غي  عنوةً دونَ رادٍع يُنهيه
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: َّّ  ثُم
اً  - مة )هيومن رايتس ووتش( أْن تضع "حّدَّ لماذا لا تستطيع منّظَّ

" يا(؟! 119للحربِّ  الدائرة في )سور
ٌ في مصادرِّ معلوماتها داخل  - مة المذكورة ضعيفة هَْل: لأّنَّ المنّظَّ

يا(  ؟!)سور
ِّ اللازمة لردعِّ  - ة َّّ يا( يتصف بالقو أْم: لأّنَّ النظام الحاكم في )سور

" اً للحربِّ مة المذكورة عن وضعها "حّدَّ ، أو قُْل على أقّلِّ 120المنّظَّ
ِّّها عن فعلِّ ذلك؟!  تقديرٍ ممكٍن: لشل

مة المذكورة لَْم تشَأ  - َّّتي تتبع لها المنّظَّ ات العليا ال َّّ أْم: لأّنَّ المرجعي
")وفقاً لأجندا اً للحربِّ ى هذه اللحظة؟! 121تها( أْن تضع "حّدَّ َّّ  حت

ب  - َّّ ة الأطراف المتصارِّعة تتطل َّّ ة استنزاف كاف َّّ أْم: لأّنَّ عملي
ح بين هذه الأطراف إلى أقصى مدًى  َّّ استدامة النزاع المسل
اً  مة المذكورة من أْن تضَع "حّدَّ ا يؤجِّّل )بداهةً( المنّظَّ َّّ ِّم ممكن؛ م

"  ؟!122للحربِّ

                                                           
 الأصل. ما بين الحاصرتين كذا في 119
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 120
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 121
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 122
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 ل!فلاحِّظ وتأمَّّ 
 
 (: ما وراء:1076)

بما( أبشع منها!! يمة )ر يمة، جر  ما وراء كّل جر
 
 (: ما وقفُت:1077)

بائنه، فإْن ذهبُت عنه  ا وقد كثرْت ز ما وقفُت عند بائٍع قط، إلَّّ
 عاد على ما كان عليه.

 
 (: ما يحدث:1078)

بيّ( هو اغتيال ل  )العقول  بيع العر ى )الر ما يحدث تحت مسمَّّ
ة المب َّّ بي يغ العر ة(، من خلال تفر َّّ بداعي ة الإ َّّ بي دِّعة( و)المهارات العر

يهام  بيّ( في إطار إ بداع العر بيّ( من )منابع الإ بداع العر )دول الإ
ة  َّّ بيّ(، وهي عملي بيع العر شعوب هذه الدول بأنها شعوب )دول الر
ا باستقطابها إلى  استئصال للعقول القادرة على الابتكار والعطاء، إمَّّ

ار( وحلفائه؛ باعتبارها أنها هي الدول الآمنة لأصحاب دول )الاستعم
ا بالقضاء عليها من خلال تعرّضها للقتل أو التهميش  هذه العقول، وإمَّّ
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ا يج برها )لا  َّّ ِّم أو توقف عجلة الحياة أمامها عن التقّدم نحو الأمام؛ م
 محالة( من التقهقر نحو الوراء.

 
 (: ما يدخل:1079)

ى هاتين الدائرتين )دائرة الرضا الإلهّي، ما يُْدخِّل الفرد في إحد
أو: دائرة الغضب الإلهّي والعياذ بالله( هو عمل الفرد ذاته لا سواه، 

 سواء أكان ذلك العمل على شكل فعٍل ملموس، أو قوٍل محسوس.
 
 (: الماءُ:1080)

ِّنجل ي.  الماءُ والخضراءُ والوجهُ الحَسِّْن، يُبقي بروضِّ الحُّبِّ دوماً م
 
 ماَت: (:1081)

ِّمَت بأنني تحَت  َ ما عَل ُ فلا تَسَْل أيَن الهوى؛ أو ماَت الفؤاد
 الثــرى؟!
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 (: المأوى:1082)
د حصولك أنت وعائلتك على سكٍن يقيكم  َّّ المأوى: لا يشمل مجر
برد الشتاء! بَْل أنه يشمل كذلك الإحساس بالأمان  حرَّّ الصيف و

َّّد لديك ما وأنت تسكن مع عائلتك في ذلك المسكن، والأمان  لَْن يتول
يكون قادراً في الوقت ذاته على أْن  لَْم يكن هناك شخٌص تأتمنه أنت، و
ِّّر لك ذلك الأمان المطلوب!  يقف إلى جانبك في اللحظة المناسبة؛ ليوف
ى وإْن كنَت تملك  َّّ ً فقدانك المأوى حت وفقدانك الأمان يعني ضرورة

ً بين غاباٍت مترامية الأطراف! و ً شاهقا من هنا بدأْت تجارة قصرا
ةٍ  َّّ ً مختلفة، فشكٌل منها صار على هيئة شركاٍت وهمي المأوى تتخذ أشكالا
ِّ تحقيق ال كسب نحو ربحٍ زائف! وشكٌل  يعة لين بذر تستدرّ أموال المغّفَّ
ةٍ، تظهر أنها تروم توفير الربح  َّّ ساٍت خدمي صار على هيئة مؤّسَّ

 سدة يأباها العقل السليم!للمستهل كين، وتُبْطُِّن في غياباتها أغراضاً فا
 
 (: مبدأ السبب:1083)

ّ اتخاذه حول شيء  مبدأ السبب والنتيجة: يعني أّنَّ لكّلِّ قرار يتم
ت إلى اتخاذ هذا القرار  ة أسباب أدَّّ د يكون له سبب أو عّدَّ محّدَّ
ت  َّّتي أدَّّ وترجيحه على قرار آخَر مغاير له، وهذا السبب أو الأسباب ال
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ِّق الهدف والغرض  إلى اتخاذ هذا القرار تؤدِّّي إلى نتيجة أو نتائج تحّق
اً  َّّ َّّ اتخاذ هذا القرار لأجلها، تختلف كلي َّّتي تَم أو الأهداف والأغراض ال
َّّ اتخاذ قراٍر  َّّتي سيتم الوصول إليها لو تَم ً عن النتيجة أو النتائج ال ا َّّ أو جزئي

َّّ اتخاذه، أّي: أّنَّ صاحب هذا ا َّّذي تَم لقرار المعتمد آخَر غير القرار ال
ً غير تقليدّي، له ما ليس  على مبدأ السبب والنتيجة، يكون شخصا
ين، يأتيك بكّلِّ جديد دائماً وأبداً،  ين، ولديه ما ليس لدى الآخَر للآخَر
ى وإْن ظننَت أّنَّ ليس لديه أّي جديد، فهو شخٌص مبتكرٌ مبدعٌ، لا  َّّ حت

يده من  ً ما لَْم يصل إلى ما ير بداع تهدأ له عين مطلقا التميّز والإ
 والابتكار.

 
 (: مبدأ الشياع:1084)

د  ّ اتخاذه حول شيء محّدَّ َّّذي يتم مبدأ الشياع: يعني أّنَّ القرار ال
ً على ما يراه صاحب القرار من أفعال أو أعمال يرتكبها  يكون اعتمادا
د ذاته موضوع اتخاذ القرار،  َّّذين لديهم الشيء المحّدَّ أغلب الأشخاص ال

و التفكّر في نتائج وحيثيات هذه الأفعال أو الأعمال، وفقاً دون النظر أ
اس عيد(، أّي: أّنَّ صاحب هذا القرار  َّّ ٌ مع الن للمثل القائل: )حشر
ين، ولديه ما  اً، له ما للآخَر َّّ المعتمد على مبدأ الشياع، يكون شخصاً تقليدي
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ى وإْن أوحى إليك بأّنَّ  َّّ ين، لا يأتيك بجديدٍ أبداً، حت لديه  لدى الآخَر
ً كذاك الشخص المعتمد في اتخاذ  ً مبتكرا كّل جديد، وليس شخصا

 قراره على مبدأ السبب والنتيجة.
 
 (: مبدأنا:1085)

ين.  مبدأنا: الجودة العالية في المنتوج وصدق التعامل مع الآخَر
 
 (: المت هم:1086)

ى تُثبت براءته. َّّ  المتّهم مُداٌن حت
 
 (: المتور طون:1087)

ً كانت( ستلسعهم نيرانها  في إشعال فتيل الأزمةالمتورّطون  ا َّّ )أي
 .آجلاً( لا محالة مْ لاحقاً )عاجِّلاً أ

 
د:1088)  (: مجر َّ

ً بديمومة حركة الحياة  د النظر إلى حركة النهر تعطي إحساسا َّّ مجر
َّّاً.  ديناميكي
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 (: محبتك:1089)
ب نواهيه، وهذ َّّ ا محبّتك الله تعالى تتطلّب أْن تتبع أوامره وتتجن

الإتّباع والتجنّب كفيٌل بطبيعة الحال أْن يجنبك الوقوع في غياهب 
ٌ سلبيّ على  ً فإّنَّ له أثر َّّذي مهما كان صغيرا ين، هذا الظلم ال ظلم الآخَر

ة ككّل. َّّ  المنظومة الاجتماعي
 
 (: المخادِّعُ:1090)

ى وإْن جاء له الآخَروَن  َّّ ين مخادعين مثله، حت المخادِّعُ يرى الآخَر
ِّ والبراهين على صدقِّ كلامهم.بجميعِّ  َّّة  الأدل

 
(1091:  (: مُد َّ

يق. م لك الطر َّّ يق؛ يتبس  مُّدَّ يدكَ إلى الغر
 
 (: مُذ:1092)

ت كّلَّ لحظةٍ منها  ِّمُت أنني موجود، قبل سنين مَضْت، مّرَّ مُذ عل
نُت نفسي على التعلّم بحثاً عن الحقيقة بعينها؛  ا تُعّدِّون، وّطَّ َّّ كألف سنةٍ مم
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َّّتي اعتادْت على لأرى الأشي اء على حقيقتها بعين الحقيقة، لا بعيني ال
ية الرسوم لا المرسوم.  رؤ

 
 (: المرءُ:1093)

 المرءُ بلا وئام، كالأرضِّ بلا حَمام.
 
 (: المرأة )أ(:1094)

جَل بالوقوعِّ فيها!! َّّ  المرأة )كّل ما فيها( شِّباك؛ تُغري الر
 
 (: المرأة )ب(:1095)

يحانة الوجود.  المرأة ر
 
 (: المرأة )ت(:1096)

جل. َّّ  المرأة فاكهة الر
 

 (: المرأة )ث(:1097)
ية الهلاك!! َّّذي يودي به إلى هاو جل؛ ال َّّ  المرأة نصف الر
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 (: المرأة )ج(:1098)
 المرأة: أمُّّ الشيطان!! والشيطانُ سائقُها.

 
 (: المرأة )ح(:1099)

 المرأة: جحرٌ مظلِّمٌ تقطنه الأفاعي!!
 
 (:(: المرأة )خ1100)

ى تبتلعه  َّّ جل وطأها، حت َّّ ِّّكة، ما أْن يحاول الر المرأة: رماٌل متحر
!!  بسهولة

 
 (: المرأة )د(:1101)

 المرأة: وردة عطرة برحيٍق مسموم!!
 
 (: المستقبل:1102)

يٌب آٍت. يب مهما كان بعده الزمنيّ فهو قر  المستقبل القر
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 (: مستقبلك:1103)
 ه.مستقبلك بين يديك، واللهُ وحده صانع

 
 (: مسكيٌن:1104)

مسكيٌن أنت يا ابن آدم؛ تأكل ما يذهب، وتجمع ما لا يبقى، 
 وتعمِّّر داراً فانية ولو بعد حين!

 
يات:1105)  (: المسم َّ

ة من أسمائها. َّّ يات، أكثر أهمي  المسمَّّ
 
 (: مسيرتي:1106)

ة كانت مسيرة حافلة بال كثير من ال كشف  َّّ مسيرتي ولله الحمد والمن
ي فترض أْن تكون مسيرتك كذلك مسيرة حافلة بال كثير والحقائق، و

 من ال كشف والحقائق.
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 (: المشكلةُ:1107)
ُ يمكُن اختزالها بعبارةٍ واحدةٍ، هي: )الاغترارُ  ة َّّ ُ الحقيقي المشكلة

ين(!  بأقوالِّ الآخَر
 
 (: المصالحة:1108)

َّّ بعد  لاً، ومن ثم ة، هي أْن تتصالح مع نفسك أوَّّ َّّ المصالحة الحقيقي
ين، وأخيراً مع كّلِّ شيءٍ في ال كون برمّته.  ذلك مع الآخَر

 
 (: المطلب:1109)

ِّ جّل اللاجئين العراقيين  َّّذي يسعى إليه المطلب الحقيقّي ال
ة  َّّ )وغيرهم على السواء( هو: حصولهم على حقوقهم الطبيعي
ة الواحدة، وهو  َّّ ِّ الأسرة الإنساني ة(؛ أسوة بغيرهم من أبناء َّّ )الإنساني

ِّ قَْد  مطلبٌ  ا أّنَّ الوصوَل إليه شرعيّ  ومشروعٌ في الوقت ذاته، إلَّّ
ُ أمَل إعادة  ً من الزمنِّ برمّتها، في حالِّ وضَع اللاجئ يستغرُق عقودا

يق الوحيد للوصولِّ إليه.  التوطين في بلدٍ ثالٍث هوَ الحّل الجذرّي والطر
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 (: معاً:1110)
ين عل ى تحقيق حلم معاً، أنا وأنت، ونحُن جميعاً، نكون قادر

ً اسمه الإنسان، يعيش متنعماً  الأمس واليوم وحلم الغد: أْن نرى شعبا
لام.  أبد الدهر في وطٍن اسمه الأرض، بالحّبِّ والخ ير والّسَّ

 
 ِّ ِّكَة َئ ِّ وَالْمَلا ُ الله ِّْم لَعْنَة َِّك عَلَْيه ولَئ ٌ أُّ ار }ِإن َّ ال َّذِّيَن َكفَرُوا وَمَاتُوا وَهُْم ُكف َّ

 َ اسِّ َأْجم ُف عَْنهُمُ الْعَذَاُب وَلاَ هُْم يُنْظَرُونَ{وَالن َّ ِّيهَا لاَ ُيخَف َّ ِّدِّيَن ف ِّينَ، خَال  ع
يم: سورة البقرة/ الآيتان )  (162 – 161القرآن ال كر

 
 (: معالَجة )أ(:1111)

ة أشكاله؛ أهّم من معالجة  َّّ ِّّباُت( التلوّث بكاف معالَجة )مُسَب
تثاث )أسباب( ذلك التلوّث، ولإزالة )الأعراض( واج

ِّ )السبب(؛ لضمانِّ  ِّّب( قبل إنهاء ِّ )المُسَب )الأمراض(، لا بدَّّ من إنهاء
ِّ )المرض( من جديد، وهذا يوجُِّب عليك:   عدم عودة )التلوّث( بعودة

بالتالي: إسقاط هيبته أمام الوسائل  ِّّب(؛ و لاً: تحجيم أثر )الْمُسَب أوَّّ
ة من خلال السُبل ال كفيلة بذلك. َّّ  الدفاعي
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تركيز على نشرِّ ثقافة )الدفاع خير وسيلةٍ للهجوم(، لا: وثانياً: ال
َ المهارات  )الهجوم خير وسيلةٍ للدفاع(؛ كون )الدفاع( يوجُِّب بناء
والعمل على لَمِّّ الشمل وتوحيد الصفوف، و)الهجوم( يوجُِّب الهدرَ في 
ة(، و)المهاجِّمُ(  َّّ ِّــُع( في موضع )قو بالتالي: يكون )المداف كّلِّ ذلك، و

 )ضعف(.في موضع 
ِّّبات( ومواردها، ومنع  يق الوصول بين )الْمُسَب وثالثاً: قطع طر
ً كانت، وهذا أيضاً  ا َّّ ً من التعامل مَع مَُصّدِّراتها أي ِّا ّ الأشخاص ذاتي

ب منك:  َّّ  يتطل
ِّّبات( لا المعرفة ب  )الأسباب(  ِّلم ب  )المسَب لاً: الع أوَّّ

 و)الأعراض( فقط.
ِّّب  ات( لا المعرفة بمصّدِّراتها فقط.وثانياً: العلم بموارد )المُسَب

ِّ على تلك الموارد.  وثالثاً: تحديد السُبل الناجعة للقضاء
 

ِّيَن{ ِّر اب ِّ ِإن َّ اللهَ مََع الص َّ لاَة بْرِّ وَالص َّ ِّالص َّ ِّينُوا ب هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا اْستَع  }يَا َأي ُّ
يم: سورة البقرة/ الآية )  (153القرآن ال كر
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 (: معالَجة )ب(:1112)
ِّ على معا ة أشكاله؛ سبيٌل ناجٌع للقضاء َّّ ِّبات التلوّث بكاف لجة مُسَب

ة التداعيات الناجمة عن  َّّ بالتالي: ردع كاف التلوّث ذات العلاقة، و
ة برمّتها عاجِّلاً  َّّ ية المنظومة الاجتماعي انتشاره مما يؤدِّّي )بداهةً( إلى تقو

 أْم آجلاً.
 

؟!وما  اقِّ       ــــإلى مَْن أشتكي حاَل السي ِّ المــــــذاقِّ ِّن مُر   لاقيُت م
 َ ُ نسيمُ الُصبحِّ إْن ت ةَ واشتياقـف ي       ـــــبروح رمر  ــــــيــــــــبل ِّغها التحي َّ

 ـــاقِّ ــأنا بالعهدِّ والميثاقِّ بــــــــــ وقُْل أنتِّ نقضتِّ العهدَ ل كن!       
يع  اقِّ ــــد النطوذاكَ الخصرُ مشدو اً       ـــــــعسى يدنو اللقاءُ لنا سر

 وهَْل يومٌ أمض ُّ شِّغاَف روحي       ول كن! أين لي يوم التلاقــــــي!
لاقيـــــــ يدُ العمرَ يوماً أْن أُّ ر ِّ       أُّ  راقِّ وأشكو ما لقيُت من الفــــــ ه

( 123)السي ِّد علي   د علي  الصدري   بن السي ِّد محم َّ
                                                           

َّّذي بين يديك  123 ِّّف الكتاب ال ادة الأشراف، الجد الثالث لمؤل ِّّد عليّ أغا، أحد الّسَّ هو السي
بداع العالمّي، عضو )معجم المواعظ( الأديب )رافع آدم الهاشمي( مؤّسِّس ورئيس مركز ال إ

ِّّي في مدينة )النجف الأشرف( ب  )العراق( في سنة  ة لحقوق الإنسان، توف َّّ مة الوطني المنّظَّ
َّّذي يحمل 1912ه / 1330) ُ الله تعالى عليه ترجمة ضافية في كتابنا المخطوط ال م(، له رحمة

تراجم بُناة السور(، عنوان: )دليل المشتاق إلى نسب بعض عشائر العراق بين الدرّ المنثور في 
ل، الأوراق ) َّّد الأوَّّ  ( منه.199(، تسلسل )218 – 217في المجل
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 (: معرفة:1113)
َّّتي قطعتها ا ة التابعة للنجوم معرفة مقدار السنين ال َّّ لفوتونات الضوئي

ى وصلت إلينا وفق الزمن الأرضّي، يتمّ من خلال تطبيق  َّّ والمجرّات حت
َّّ التعبير ب  )معادلة عمر الفوتون ال كونيّ(.  ما أسمّيه إْن صح

 
 (: المعنى:1114)

 المعنى يسبق اللفظ، لا العكس.
 
 (: ملأتمْ:1115)

 نتمْ كالنخيلِّ بها كُثارى.ملأتمْ كُّلَّ قُطرٍ بْل وقُطٍب، فكُ 
 
 (: مل َكَت:1116)

جَ ُحبّيَ الآتي وغادِّ.  مل َكَت القلَب يا مَْن فيَك أشك و، لواعِّ
 

} هُْم وََنجْوَاهُْم وََأن َّ اللهَ عَلاَمُ الْغُيُوبِّ ِّر َّ  }َألَْم يَعْلَمُوا َأن َّ اللهَ يَعْلَمُ س
بة/ الآية ) يم: سورة التو  (78القرآن ال كر
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(1117 َ  كنا:(: مَل
 مَلَكنا فأستزادَ الشعُب خيراً، ولما ُكنتمُ أنتمْ تلاشى.

 
 (: مَن أجاز:1118)

 مَن أجاز للقائل أْن يقول: إّنَّ الفاضل أفضل من المفضول؟!
 
 (: من أجلِّ:1119)

ة، أينما  َّّ يف ضحايا جميع الأزمات السياسي يقاف نز من أجلِّ إ
ى  كانت هذه الأزمة، بغّضِّ النظر عن المسبب الفعليّ  َّّ لها، أو حت

يٍع وجادٍّ على  أطراف الصراع المتداخلة فيها، يجب العمل بشكٍل سر
 كّلِّ ما يلي: 

(: إصدار أوامر عليا إلى جميع المسؤولين الحكوميين بمعالجة 1)
َّّتي تصلهم من المواطنين و/ أو  جميع القضايا و/ أو الشكاوى ال

 ً بشكٍل  الأشخاص الموجودين في البلد ذات العلاقة، معالجة ً و ة َّّ ي جذر
 عاجٍل دون أّي تأخيرٍ يُذكَر.

ة مستقلّة 2) َّّ (: إصدار أوامر عليا بتشكيل لجان تحقيق قضائي
مات المدافعة عن  افة بمشاركة ممثلين عن المنّظَّ يهة وشّفَّ ومحايدة ونز
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ِّّبين لأّيِّ عنٍف  حقوق الإنسان؛ تقوم بال كشف عن الأشخاص المسب
بالإضافة إلى ال كشف عن مهما كان نوعه أو كانت درجته، 

الأشخاص الممارسين له، وعن كّل مَْن هو مسؤول عن وقوع ضحايا أو 
ة أو هذه الضحايا  َّّ ة واحدة على الأقّل، سواء كانت هذه الضحي َّّ ضحي
ين، وإحالة  ر من القتلى أو من الجرحى أو من المخطوفين أو من المهّجَّ

ة إلى  َّّ القضاء؛ من أجل المسؤولين عن وقوع هذه الضحايا أو الضحي
بات الرادعة، بغّضِّ النظر عن  بة أو العقو محاسبتهم ومعاقبتهم العقو

ة. َّّ ة أو مكانتهم الاجتماعي َّّ  درجة المسؤولين العلمي
ً عادلاً، 3) يضا يض جميع الضحايا تعو (: إصدار أوامر عليا بتعو

ين أو المعتقلين ر  سواء كانوا من القتلى أو الجرحى أو المخطوفين أو المهّجَّ
ضوا لأّيٍ اعتداءٍ جسدّيٍ و/ أو جنسّيٍ و/ أو نفسّيٍ  أو  َّّ أو مَْن تعر
ضوا للمنع من السفر إلى خارج بلادهم أو مَن فقدوا مسكنهم و/  َّّ تعر
ة المنصوص  َّّ أو عملهم و/ أو بلدهم و/ أو أّيِّ حّقٍ من حقوقهم الطبيعي

ر عن عليها في بنود )الإعلان العالمّي لحقوق الإنسان(، بغّضِّ النظ
 عرقهم أو انتمائهم أو عقيدتهم.

ة و/ أو غيرها 4) َّّ ِّوى الأمني (: إصدار أوامر عليا بمنع عناصر الق
ة عن استخدام أسلوب المعالجة  َّّ من العناصر التابعة للسلطات الحكومي
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ى وإْن كانت  َّّ ة معهم، حت َّّ ة مع الأشخاص و/ أو استعمال القو َّّ القمعي
ياتها. ة بأدنى مستو َّّ  هذه القو

ة و/ أو غيرها 5) َّّ ِّوى الأمني (: إصدار أوامر عليا بمنع عناصر الق
ة عن استخدام و/ أو ممارسة أّي  َّّ من العناصر التابعة للسلطات الحكومي
أسلوب من أساليب التعذيب بحّقِّ الأشخاص، سواء كان هؤلاء 

 الأشخاص داخل أماكن الاحتجاز و/ أو السجون، أو كانوا خارجها.
ة و/ أو غيرها  (: إصدار أوامر6) َّّ ِّوى الأمني عليا بمنع عناصر الق

ة من التعرّض للأشخاص  َّّ من العناصر التابعة للسلطات الحكومي
المدافعين عن حقوق الإنسان بأّيِّ سوء، و/ أو اتخاذ أّيَّ إجراءٍ عقابيٍّ 

 بحقهم لأجل ذلك )دفاعهم عن حقوق الإنسان(.
ِّوى الأ7) ة و/ أو غيرها (: إصدار أوامر عليا بمنع عناصر الق َّّ مني

ة  َّّ ة عن استخدام الأحكام العرفي َّّ من العناصر التابعة للسلطات الحكومي
 مطلقاً، مهما كانت الأسباب المزعومة.

ة و/ أو غيرها 8) َّّ ِّوى الأمني (: إصدار أوامر عليا بمنع عناصر الق
ة عن ملاحقة و/ أو اعتقال  َّّ من العناصر التابعة للسلطات الحكومي

الضمير أو المثقّفين و/ أو الناشطين الإنسانيين و/ أو ذوي الرأي و
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السياسيين و/ أو القانونيين و/ أو المدَنيين، بغّضِّ النظر عن عرقهم أو 
 انتمائهم أو عقيدتهم.

ة و/ أو غيرها 9) َّّ ِّوى الأمني (: إصدار أوامر عليا بمنع عناصر الق
ة عن التدخّل في ح َّّ ياة من العناصر التابعة للسلطات الحكومي

 الأشخاص، مهما كانت الأسباب المزعومة.
اً وكاملاً.10) َّّ  (: إغلاق ملف الاعتقال السياسّي إغلاقاً نهائي
ة المعتقلَين السياسيين 11) َّّ (: الإفراج الفورّي عن كاف

ة،  َّّ ة سياسي َّّ ة قضي َّّ اعتقاله على ذمَّّ ات وكّل شخص تَم َّّ والمعتقلَات السياسي
 ائه أو عقيدته.بغّضِّ النظر عن عرقه أو انتم

مات حقوق الإنسان بعدم نشر نتائج ما 12) (: التزام جميع منّظَّ
ا بعدَ التيّقن من مرور  ل إليه في أّيِّ وسيلةٍ من وسائل الإعلام إلَّّ تتوّصَّ
ً من إعلام حكومة البلد ذات  ة لا تقّل عن تسعين يوما َّّ ة زمني مّدَّ

د من عدم معالجة  العلاقة بالنتائج المذكورة، على أْن يتمّ النشر بعدَ  التأكَّّ
ت  َّّ اً، وفي حال تَم َّّ ي ً جذر ا َّّ الحكومة المذكورة الملفات ذات العلاقة حل
مات حقوق  ِّّقة به لدى منّظَّ فات فإّنَّ جميع النتائج المتعل َّّ معالجة تلك المل
ا بعدَ  ً إلَّّ ا َّّ ة وال كتمان وغير قابلة للنشر نهائي َّّ ي الإنسان تبقى طّيَّ السر

ٍ كحّدٍ أدنى، على أْن يكون هذا النشر مرور ما لا يقّل  عن خمسين سنة



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  578الصفحة 

ة حصراً، وليس  َّّ لأغراض البحوث و/ أو الدراسات الإنساني
 لأغراض التشهير و/ أو الحّط من قيمة حكومة البلد ذات العلاقة.

ةً، سواء كانت هذه 13) َّّ (: التزام جميع وسائل الإعلام كاف
 ِّ ة َّّ ة أو بأي َّّ بي لغةٍ أخرى، بغّضِّ النظر عن جهة  الوسائل تنطق باللغة العر

ة لأّيِّ  َّّ إصدارها أو عقيدتها أو انتمائها، بعدم التدخّل في الشؤون الداخلي
َّّتي تلتزم فيها بعدم التدخّل في  دولة من دول العالَم، بالدرجة ذاتها ال
ة الواحدة، مهما  َّّ ة لأّيِّ شخٍص من أبناء الأسرة الإنساني َّّ الشؤون الداخلي

ا بعدَ الرجوع إلى الدولة كانت درجته ا ة، إلَّّ َّّ ة أو مكانته الاجتماعي َّّ لعلمي
؛  و/ أو الجهة و/ أو الشخص ذات العلاقة بالموضوع قيد النشر
ة  َّّ ة بالنشر عبر الوسيلة الإعلامي َّّ والحصول على موافقتها أو موافقته الخطي

ة. َّّ دة ضمن الموافقة الخطي  المحّدَّ
مات حقوق 14) الإنسان بممارسة نشاطها (: السماح لجميع منّظَّ

العمليّ بشكٍل كامٍل بالمشاركة مع ممثلين عن حكومة البلد ذات 
 العلاقة؛ بغرض تقديم العون والمشورة دون تقييد نشاطها المطلوب.

(: السماح لجميع وسائل الإعلام بممارسة نشاطها العمليّ 15)
ة، والعمل الجادّ وال َّّ ٍ حكومي ة رقابة َّّ دؤوب على بشكٍل كامٍل ودون أي

ة الأشخاص  َّّ يصال أصوات و/ أو شكاوى المواطنين و/ أو كاف إ
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الموجودين في البلد ذات العلاقة إلى المسؤولين الحكوميين، على أْن 
ً ذات  ة حصرا َّّ ً بوسائل الإعلام الداخلي ا يكون هذا السماح خاّصَّ
ة سواء كانت  َّّ العلاقة بالبلد، دون السماح لأّيِّ وسيلة إعلام خارجي

بغّضِّ النظر عن هذه  ٍ أخرى، و ِّ لغة ة َّّ ة أو بأي َّّ بي الوسائل تنطق باللغة العر
 جهة إصدارها أو عقيدتها أو انتمائها.

(: السماح للمحامين بالاتصال بموكّليهم بشكٍل كامٍل ودون 16)
ة، في جميع أماكن الاحتجاز و/ أو السجون و/ أو  َّّ ٍ حكومي ة رقابة َّّ أي

 مراكز التوقيف.
ة حقوق الإنسان المنصوص عليها في (: ضمان تحقّ 17) َّّ ق كاف

)الإعلان العالمّي لحقوق الإنسان(، سواء كان هذا الإنسان مواطناً من 
ً فيه، أو يحمل أّيَّ صفةٍ  مواطني البلد ذات العلاقة، أو زائراً، أو مقيما
أخرى من صفات تواجده في البلد ذات العلاقة، بغّضِّ النظر عن 

 دته.عِّرقه أو انتمائه أو عقي
 19و 18و 17و 16و 11و 7(: العمل الفورّي بالمواد )18)

مة 36و 35و 32و 31و 30و سس النظام الداخليّ ل  )منّظَّ ( من أُّ
َّّذي يحمل عنوان )موسوعة  ِّفة( الواردة في كتابنا ال مم المتحال هيئة الأُّ

 الوقائع المعاصَرَة(.
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(: ال كشف الفورّي عن مصير جميع المفقودين دون 19)
 .استثناء

(: وضع جميع أماكن الاحتجاز و/ أو السجون و/ أو 20)
 مراكز التوقيف تحت الإشراف القضائيّ بشكٍل مباشرٍ.

ة 21) َّّ (: وفاء جميع الحكومات ذات العلاقة بالتزاماتها الدولي
ة  َّّ ة المعني َّّ تجاه ضمان حقوق الإنسان بموجب تصديقها على المواثيق الدولي

 باحترام وضمان حقوق الإنسان.
 

ِّقَدٍَر مَعْلُوٍم{ ِّنُهُ وَمَا نُنَز ِّلُهُ ِإلاَ ب ِّْن شَْيءٍ ِإلاَ عِّنْدَنَا خَزَائ  }وَِإْن م
يم: سورة الحجر/ الآية )  (21القرآن ال كر

 
ِّْن أحلامك:1120)  (: م

ِّْن أحلامك أعرفَك مَن تكون!!  م
 
 (: مَْن أرغمَ:1121)

ة  َّّ بي على انتهاجِّ مَْن أرغمَ الأنظمة الحاكمة في جميع الدول العر
ة كانت من تداعياتها إحداث "ضغط داخليّ سرعان  َّّ ي سياساٍت احتراز
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ِّ هذا )الضغط 124ما سينفجر" َّّذي لَْم يكّفَّ عن تغذية ؟! و: مَْن ال
ِّ دونَ وازٍع إنسانيٍّ و/ أو  ى الطرقِّ والوسائلِّ الممكنة َّّ الداخليّ( بشت

ة أخلاقيٍّ قّط؟! أليست هي الأنظمة الحاكمة في الدول الأو َّّ بي رو
ل! َّّتي تنادي بالدفاعِّ عن )حقوق الإنسان(؟! فلاحِّظ وتأمَّّ ة ال َّّ بي  والغر

 
 (: من أسباب:1122)

من أسباب النجاح: التعاون والتحالف مع جميع الأشخاص 
والجهات ذات العلاقة، بغّضِّ النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة، 

لحصول على من أجل تحقيق غرض أو مجموعة أغراض، تهدف إلى ا
ى الوسائل المشروعة الممكنة. َّّ  رضا الله تعالى، من خلال شت

 
 (: من الجميل:1123)

من الجميل أْن نعتلي قمم الجبال، ل كن! من القبح كُّل القبح، أْن 
يتها وتراب الأرض!!  نعمَل على تحطيمها.. وتسو

 
 

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 124
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ِّن الخطأ:1124)  (: م
جَ الخطأ بالخطأ. ِّن الخطأ أْن تُعالِّ  م

 
 : مَْن بنى:(1125)

.  مَْن بنى القصور برمال الشواطئ، فلا يبكي! إذا ابتلَع ما بناه المّدُّ
 
 (: من تجارة:1126)

ً بتجارة المأوى،  من تجارة الطعام، إلى تجارة الدفء، مرورا
باتت تتغلغل بوضوح في حشايا هذا  انتشرْت الرذيلة هنا وهناك، و

ً مختلفة، كال ك ذب، وشهادة الزور، وذاك، واتخذْت الرذيلة أشكالا
ِّشا، والتهتّك، وغيرها من الأشكال الأخرى، أدناها تفكير  وقبول الر
يك حياته، بمعاشرة  د تفكير، وهو في أحضان شر َّّ أحد الزوجين، مجر
د التفكير من  َّّ اً، بَْل قُْل: أّنَّ مجر َّّ ي َّّذي يعاشره ظاهر غيره في الوقت ال

يك حياته بغية الوصول إل ِّبل أحدهما بغير شر ى تلك المعاشرة، هو في ق
ٍد على  ه يدّلُّ بشكٍل مؤكَّّ َّّ حّدِّ ذاته شكّل  من أشكال الرذيلة؛ حيث أن
يك الآخَر في حينها  ى وإْن لَْم تتضح للشر َّّ وقوع جُرم الخيانة حت
علامات تلك الخيانة! فأضحى التبجح بعهر هذه الرذائل بكّلِّ صفاقة 
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ة! والإعلان الد َّّ ً من أشكال إظهار القو اعر عن ممارستها بشكٍل شكلا
سافرٍ شكلاً من أشكال السيطرة، ناهيك عن انتهاك الحرمات والعفاف 
ين! فإْن كنَت تعلم فتلك مصيبةٌ،  في جنح الظلام بعيداً عن أعين الناظر
ُ أعظمُ، وما خفَي كان أعظم! وأشّد من  وإْن كنَت لا تعلَم فالمصيبة

 ذلك وأدهى!
 

 (: من حيث:1127)
ً للقوانين المعمول بها، فأنا: من حيث الأورا ة وفقا َّّ سمي َّّ ق الر

ً وأعمُل  ا َّّ ِّ شخصي َّّذي أؤمن به ا من حيث الواقع الشخصّي ال عراقيّ ، أمَّّ
ة ليست في جواز سفري، إنما  َّّ ِّتي الحقيقي ّ ي من خلاله، فأنا: إنسان، وهو
ة  َّّ َّّذي أتركه لأخوتي من أبناء الأسرة الإنساني يجابيّ ال في أثري الإ

ً دون استثناء، بغّضِّ النظر عن الواحد ة في جميع دول العالَم قاطبة
 عِّرق أحدهم أو انتمائه أو عقيدته.

 
 (: مَْن َخبثت:1128)

ِّّئ. ا الظّنَّ السي ين إلَّّ يرته لَْن يظّنَّ بالآخَر  مَْن َخبثت سر
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َل:1129)  (: مَْن َخو َّ
ة و/ أو مسؤولين َّّ ي َل مسؤولين في حكومات دوٍل استعمار َّّ  مَْن َخو

ة بالتّدخل في أموٍر هي من صميمِّ الشؤون  َّّ يكي في الحكومة الأمر
ى للدول غير الأعضاء؟! َّّ ة للدول الأعضاء الأخرى، أو حت َّّ  الداخلي

 
 (: مَْن رسمَ:1130)

ُمنّي نفسه  ان )السجائر(، فلا ي مَْن رسمَ )فينوس( بدخَّّ
 باحتضانها!!

 
 (: من غير الإنصاف:1131)

م البعض أّنَّ التقارب الحاصل بين من غير الإنصاف أْن يتوه
ة هو  َّّ يراني ة ومسؤولين في الحكومة الإ َّّ ي مسؤولين في الحكومة المصر
ة( أو أنه  َّّ يراني ة الإ َّّ ة( أو )التبعي َّّ ضرب من ضروب )العَمالة الفارسي
ين محظ وهٍم  يرانيّ داخل )مصر(؛ إذ أّنَّ كلا الأمر ة توّسع إ َّّ عملي

ة وافتراءٍ لا أساَس لهما من الصّ  َّّ ي ة؛ لأّنَّ مسؤولين في الحكومة المصر حَّّ
ث ممانعة الهيمنة  َّّ يران( هي الضلع الأيمن من )مثل ً أّنَّ )إ ِّّدا يعونَ جي
ة  َّّ يراني ة(، وفي الوقت ذاته، فإّنَّ مسؤولين في الحكومة الإ َّّ ي الاستعمار
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ث مقاوَمة الهيمنة  َّّ يعونَ كذلك أّنَّ )مصر( هي الضلع القاعدة من )مثل
 َّّ ي ِّّداً الاستعمار ة(، وجميع هؤلاء المسؤولين في كلا الحكومتين، يعونَ جي

ط الاستعمارّي للهيمنة على شعوب العالَم أجمع، من  حقيقة المخّطَّ
َّّة الحامية لأضلع  ة، المظل َّّ يكي خلال محاولة مسؤولين في الحكومة الأمر
ث  َّّ ث المقاوَمة( و)مثل َّّ ث الاحتلال(، ل كسر جميع أضلع )مثل َّّ )مثل

ث النظام العالمّي(، الممان َّّ ً فيما بعد ل كسر جميع أضلع )مثل عة(؛ سعيا
ِّّداً:  ة( يعونَ جي َّّ يراني ة والإ َّّ ي وهُم )هؤلاء المسؤولون في الحكومتين المصر
ث المقاوَمة( لَْن يمكن أْن تحّلَّ محله  َّّ أّنَّ )مصر( الضلع القاعدة في )مثل

ث الممانعة(؛ لأّنَّ  َّّ يران( الضلع الأيمن من )مثل أّيَّ تبادٍل بين )إ
الأضلاع سوف يؤدِّّي لا محالة إلى تكسر جميع الأضلاع في كلا 
ة، ولَْن  َّّ يكي ثين، وهو ما يسعى إليه مسؤولون في الحكومة الأمر َّّ المثل
ى وإْن  َّّ ق ل  )الاستعمار( الغاشم البغيض ما يسعى إليه مطلقاً، حت يتحّقَّ

 َ  م.حاوَل أْن يستجلَب جميع أفكار الشياطين في العال
 

يَةٍ{ ِّيشَةٍ رَاضِّ ِّي ع ينُهُ، فَهُوَ ف ا مَْن ثَقُلَْت مَوَازِّ  } فََأم َّ
يم: سورة القارعة/ الآيتان )  (7 – 6القرآن ال كر
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 (: من غير المعقول:1132)
ِّّــع وقتك في قراءة شيءٍ لا تعرُف مسبقاً  من غير المعقول أْن تضي

َّّذي ستحصُل عليه أنت من فوائد بعد ذلك؟!  ما ال
 
 : مَن فقدوا:(1133)

مَن فقدوا الشعور بالانتماء لَْن يكونوا على أقصى التوقعات وفي 
أحسن الظروف سوى أناس متذبذبين في مشاعرهم تجاه الطرف 

 الآخَر.
 
 (: مَْن قاَل )أ(:1134)

ة العارِّمة تقع على عاتق  َّّ مَْن قاَل أّنَّ تداعيات الفوضى السياسي
 واهم؟! المدَنيين فقط دون وقوعها على مَْن س

ِّّون النافذون في  - ين بتداعياتها هُْم السياسي ُل المتأثــِّّر أليَس أّوَّ
ة ذات العلاقة؟!  َّّ ِّ السياسي  الأنظمة

اء تعرّضه  - ِّ؛ جرَّّ ة َّّ ِّ السياسي َ من الأنظمة ُ ال كثير ألَْم يَطَْل التغيير
ة العارِّمة؟!  َّّ  لتداعيات الفوضى السياسي
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َّّذي  أليَس مَْن يُذكي فتيَل الأزمة يكونُ هو - ل ال الشخص الأوَّّ
ة تداعيات ما أذكاه؟!  َّّ  تقع على عاتقه مسؤولي

 إذاً: 
ييف في الحقائق؟!  -  فلماذا هذا التز
يهامِّ الرأّي العامّ وخداعهم بأّنَّ  - ولماذا السعي الدؤوب لإ

ة غير مسؤولين عن تداعيات  َّّ ِّ السياسي السياسيين في الأنظمة
 أفعالهم؟! 

ِّ السياس - ة هَْل: من أجلِّ تبرئة َّّ بي ة الغر َّّ ِّ السياسي يين في الأنظمة
 ِّ َ تعرّضهم للمساءلة ة والدول الحليفة معها؛ خشية َّّ بي والأورو

ة لاحقاً؟!  َّّ ة الدولي َّّ  القانوني
ين من  - ِّ المدَنيين المتضرِّّر أْم: من أجلِّ ذَرِّّ الرماد في عيونِّ بصيرة

ِّ ذات ِّّون من إذكاءٍ لفتيلِّ الأزمة  ضحايا تداعيات ما فعله السياسي
ة  َّّ العلاقة؛ ليردعهم هذا الذرّ عن المطالبة بحقوقهم الإنساني
يهامهم أّنَّ هذه التداعيات  المنتهكة في وقٍت لاحٍق؛ من خلال إ

 إنما تقع على عاتقهم هُم لا على عاتقِّ مَْن أذكى فتيلها؟! 
ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
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 (: مَْن قاَل )ب(:1135)
َ لسن بّال شخص تافه؟! أو َّّا سنكون مَن قال بأّنَّ الز ا من دونه كُن

 أمواتاً تسير في جيفةٍ كبيرة؟!
 
 (: مَْن كذَب:1136)

اٍت  ً أخرى، بَْل: مّرَّ ة ً قد يكذُب عليَك مّرَّ ة مَْن كذَب عليَك مّرَّ
اٍت.  ومّرَّ

 
 (: مَْن لَْم يخف:1137)

 مَْن لَْم يخف من الموت؛ لا بُدَّّ قَْد أطاعَ الله.
 

 (: مَْن لمْ يرتكب:1138)
 يرتكب ذنباً، لَْم يخف من الموت.مَْن لمْ 

 
 (: مَْن لَْم يسقِّ:1139)

 مَْن لَْم يسقِّ الشجر، لَْن يجني الثمر.
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 (: مَْن لي:1140)
، وأنا المحّبُّ وفي هواكِّ 126تكوي الحشــا 125مَْن لي سواكِّ صبابة

 ُ م َّّ  .127مُتي
 
 (: من مظاهر:1141)

ِّّر: عدم السماح لأّيٍ كان بتجا وز من مظاهر المجتمع المتحض
نة لْن يُسمح  َّّ ين، إذ أّنَّ كّل شخص له حدود معي حدوده على الآخَر
ة،  َّّ بخرقها من طرف شخص آخَر، مهما كانت درجة هذا الشخص العلمي

ة. َّّ  أو مكانته الاجتماعي
                                                           

ة الهوى، يقال: صببت إلى  125 َّّ ة الشوق وحرارته، وقيل: رق َّّ الصبابة: الشوق، وقيل: هي رق
سالت نفسه نحوه  فلان صبابة فهو صب، أّي: هو عاشق مشتاق، وصبا فلان إلى كذا: أّي:

َّّكتين فأسقطوا حركة الباء  ا إّنَّ العرب استثقلوا الجمع بين باءين متحر ة، وأصلها صبب، إلَّّ َّّ محب
.. و: التوقيف على مهمّات 518/ 1الأولى وأدغموها في الباء الثانية.. انظر: لسان العرب: 

ي ف:   .1/447التعار
ع، والجمع أحشاء، وحشوة البطن الحشا: ما في جوف البطن، وما اضطمت عليه الضلو 126

.. و: مختار الصحاح: ص 180/ 14]بكسر الحاء وضمّها[ أّي: الأمعاء.. انظر: لسان العرب: 
 .261/ 2.. و: معجم البلدان: 138/ 1(.. و: المصباح المنير: 58)

وى، المتيّم: من التيم: العبد، وهو أْن يستعبده الهوى وقد تامه، والتيم: ذهاب العقل من اله 127
ورجل متيّم: أّي معبّد مذلل أذهب الهوى عقله وأفسده، وتيّم الحّب فلاناً: إذا استولى عليه، 

اس.. انظر: لسان العرب:  َّّ َّّى من الن .. و: القاموس المحيط: 75/ 12وتام فلان: إذا عشق وتخل
 (.1400ص )
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 (: من مقو ِّمات:1142)
ِّّمات المجتمع الناجح: التسامح مع الجميع، على أْن لا يكون  من مقو

 الرضا الإلهّي، غاية الغايات. هذا التسامح متعارضاً مع
 
ا:1143) ِّن َّ  (: مَْن م

ة واحدة؟! ا لَْم ُيخطئ في حياته!! ولو مّرَّ َّّ ِّن  مَْن م
 
 (: من نور:1144)

ِّّناٍت  يم من آياٍت بي من نور الله تعالى جميع ما في القرآن ال كر
 تهدي بهديها كُّلَّ مؤمٍن لبيب.

 
 (: مَْن هو:1145)

ا ضمن دائرة الغضب الإلهّي  مَْن هو على باطٍل فإنه لَنْ  يكون إلَّّ
 والعياذ بالله تعالى.
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 (: من واجب:1146)
يض جميع  اً( تعو َّّ اً وقانوني َّّ ة )أخلاقي َّّ يكي من واجب الحكومة الأمر
ة في )العراق( وغيره من الدول  َّّ ي اء سياساتها التدمير ين جرَّّ المتضرر

اء هذه السي ضت إلى التدمير جرَّّ َّّ َّّتي تعر  اسات.الأخرى ال
 
ل:1147)  (: مَْن يتحم َّ

َّّذين  ة ضحايا الأزمة ذات العلاقة، هم ذاتهم ال َّّ ل مسؤولي مَْن يتحمَّّ
َّّذين يجب أْن يُعاقبوا بتهمة كونهم )مجرمو  بوا في حدوثها، وهم ال َّّ تسب
اَس جميعاً؛ من خلال هدر أهّمِّ الثروات  َّّ حرب(؛ لأنهم قتلوا الن

 َّّ ي ة، وهي: الموارد البشر َّّ  ة ذاتها )البشر أنفسهم(.الإنساني
 
د:1148)  (: مَْن يتقص َّ

ين وخلَط الأوراق عليهم، لَْن يكون قوله  يهام الآخَر د إ مَْن يتقّصَّ
ً عن واقعةٍ جَرَْت في التاريخ، سواء كان هذا التاريخ  ً قاطِّعا دليلا
د فتنة من نوازغ الشيطان،  َّّ ِّراً، وسيكون قوله مجر مُعاصَراً، أْم كان غاب

َّّتي ب ة ال َّّ أخذها يشتعُل فتيَل العداوة والبغضاء بين أبناء الأسرة الإنساني
 الواحدة.
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 (: مَْن يجهل:1149)
ً مُعْتَمَداً  يد، لَْن يكون قوله مصدرا ا ير َّّ ة التعبير عَم َّّ مَْن يجهل كيفي
د أساٍس باطٍل، وكُّل ما بُنيَ عليه  َّّ في الرجوع إليه، وسيكون قوله مجر

 باطٌل محّض.
 
(1150 َ  ْن ُيخطئ:(: م

يق  مَْن ُيخطئ، استوجبْت له المغفرة؛ فلولا خطأه، ما عرف طر
ى الأبد. َّّ  الخلاص، وما طلب المغفرة؛ بعد أن حاد عن خطأه.. وحت

 
 (: مَن يُدرك:1151)

م، فهو يعلَم ما يكفي لتحقيق النجاح. َّّ  مَن يُدرك كيف يتعل
 
يد:1152)  (: مَْن ير

ةَ بعيني َّّ يد أْن يرى الجن  ه، فليأتِّ إلى بغداد.مَْن ير
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(1153:  (: مَْن يظن 
اً لبيعِّ كّلِّ شيءٍ من  ِّّئَ يكونُ مستعّدَّ ين الظّنَّ السي مَْن يظّن بالآخَر
ى وإْن كان هذا الشيء هو أغلى ما في الوجود، ألا  َّّ أجلِّ المال، حت

 وهو: الوطن!
 
 (: مَْن يقف في:1154)

يعلَم بذلك مَْن يقف في صّفِّ معسكر )الاستعمار(، سواء كان 
ى أفكاره أيضاً، غير واضٍع  َّّ أْم لَْم يعلَم، فإنه يجاهر بجميع سلوكيّاته، وحت
ِّسُوا اْلحَّقَّ  َلْب َ ت يز: }وَلا نصَب عينيه قول الله تعالى في محكم كتابه العز

ِّالْبَاطِّلِّ وَتَْكتُمُوا اْلحَّقَّ وََأنْتُمْ تَعْلَمُونَ{  .128ب
 
 (: مَْن يقف وراء:1155)

َّّتي جَرَت ولا زالت تجري، ليَس مَْن يقف و راء جميع الوقائع ال
بيّ( حسب، بَْل في جميع  بيع العر ً ب  )دول الر ى جُزافا في دول ما يُسمَّّ
َّّذي يقوده فراعنة القرن  دول العالم قاطبةً، هو: )الاستعمار العالمّي(، ال

اً( مسؤولون متصهينون )وليَس 21ال  ) َّّ ي يمثــِّّلهم )ظاهر  ( الميلادّي، و
                                                           

يم: سورة البقرة/ الآية ) 128  (.42القرآن ال كر
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ة، وهُم خلفاء فراعنة القرن ال  ) َّّ يكي ( 20متهوّدون( في الحكومة الأمر
اً( مسؤولون متصهينون في  َّّ ي َّّذي كان يمثــّلهم )ظاهر الميلادّي، ال
َّّذي يسعى جاهداً  ة السابقة، هذا )الاستعمار( ال َّّ يكي الحكومة الأمر

ة لا على شعوب الشرق الأوسط حسب، بَلْ  َّّ ي  لبسط هيمنته الاستعمار
ر  َّّ يكيّ نفسه المغر على جميع شعوب العالَم برمّتها، بما فيها الشعب الأمر
ِّّد(، وفي  ى )السي به؛ ليضمن هؤلاء القادة )الفراعنة( بقاءهم في مسمَّّ
ً بقاء جميع شعوب العالَم )دون استثناء( في  الوقت ذاته يضمنون أيضا

ا يمّكِّنهم )بداهةً( من استعباد جمي َّّ ِّم ى )العبد(؛ م ع الشعوب مسمَّّ
ة. َّّ راتِّهم كيفما يشاؤون هُم، لا حسبما تشاء العدالة الإلهي  والعبث بمقّدَّ

 
ِّر َّ مَْن  ِّبََل الْمَشْرِّقِّ وَالْمَغْرِّبِّ وَل َكِّن َّ الْب ِّر َّ َأْن تُوَل ُّوا وُُجوهَكُْم ق }لَيَْس الْب

َابِّ وَالن َّ  ِّت ِّ وَالْك ِّكَة َئ ِّ وَالْمَلا ِّ وَالْيَوْمِّ الآَخِّر ه ِّالل َّ ِّ آمََن ب ِّي ِّينَ وَآتَى الْمَاَل عَلَى ُحب ِّه ب
ِّي الر ِّقَابِّ  ِّينَ وَف ِّل ائ ِّيلِّ وَالس َّ ب ْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِّينَ وَابَْن الس َّ ذَوِّي الْقُر
ِّي  ِّيَن ف ِّر اب ِّْم ِإذَا عَاهَدُوا وَالص َّ ِّعَْهدِّه َ وَالْمُوفُونَ ب َ وَآتَى الز َّكَاة لاَة َ الص َّ وََأقَام

ِّ وَا َِّك هُمُ الْبَْأَساء ولَئ َِّك ال َّذِّيَن َصدَقُوا وَأُّ ولَئ ِّ وَحِّينَ الْبَْأسِّ أُّ اء ر َّ لض َّ
قُونَ{  الْمُت َّ

يم: سورة البقرة/ الآية )  (177القرآن ال كر
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 (: مَْن يكذب:1156)
ة فإنه من السهل عليّه أْن  ين مّرَّ مَْن يكذب عليك أو على الآخَر

ة. ين في كّلِّ مّرَّ  يكذب عليك أو على الآخَر
 

ِّيَهْ، نَارٌ }وَأَ  يَةٌ، وَمَا َأْدرَاكَ مَا ه هُ هَاوِّ م ُّ ينُهُ، فَأُّ ْت مَوَازِّ ا مَْن َخف َّ م َّ
ِّيَةٌ{  حَام

يم: سورة/ الآيات )  (11 – 7القرآن ال كر
 
 (: مَْن يكون )أ(:1157)

ية الجحيم،  ا إلى هاو ً لثقتك، فلَْن يأخذك إلَّّ ا َّّ مَْن يكون ليَس محل
 ِّ ا إلى الوجهة الخاطئة، ولَْن يتركك تذهب إلى حالِّ  ولَْن يوّجهك إلَّّ

ى أنت، سواء رضيَت  َّّ سبيلك قبَل أْن يأخذ منك كّلَّ ما تملك، حت
 بذلك أْم أبيَت.
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 (: مَْن يكون )ب(:1158)
ى  َّّ ً أبداً، حت ً واحدة ك لحظة َّّ ً لثقتك، لَْن يحب ا َّّ مَْن يكون ليَس محل

ً في ال كو ك، ولْن يح ترم شيئا َّّ ى وإْن أظهر لك أنه يحب َّّ ن مطلقاً، حت
 نفسه.

 
 (: مَْن يكون )ت(:1159)

يوّجهك  ِّ الأمان، و ً إلى برّ ً لثقتك يأخذك دائما ا َّّ مَْن يكون محل
ِّّر أنت  يعطيك كّلَّ ما لديه قبَل أْن تقر ِّ الصحيحة، و ً إلى الوجهة دائما
رت  َّّ َّّذي قر ى وإْن كان هذا الشيء ال َّّ ً من عندك، حت أْن تعطيه شيئا

 يه هوَ قولك له: شكراً.أنت أْن تعطيه إل
 
 (: مَْن يكون )ث(:1160)

ِّ الله  ً لوجه ً خالصا ا َّّ ً حب ً وأبدا ً لثقتك يحبّك دائما ا َّّ مَْن يكون محل
ل شيءٍ يح ترمه، هوَ:  يح ترم كّلَّ شيءٍ في ال كونِّ مطلقاً، وأوَّّ تعالى، و

 نفسَه.
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 (: مَْن يكون )ج(:1161)
ً في كّلِّ شيءٍ على الإط لاق، لا بدَّّ وأْن مَن يكون معك صادقا

ً يستحق منك كّل الاحترام والتقدير والتكاتف  ً أمينا يكونَ شخصا
 والتعاضد معه في كّلِّ شيءٍ على الإطلاق أيضاً.

 
 (: مَْن ينفخ:1162)

ب؛ دخول عينيه الرماد!! َّّ  مَْن ينفخ في الجمر! فليترق
 
 (: المناظر:1163)

ابة تُضفي على صانعي َّّ ة الخل َّّ ِّ  المناظر الطبيعي القرار مشاعرَ البهجة
ة. َّّ ِّواهم العقلي ِّ ق يجاباً على سلامة ا ينعكُس إ َّّ ِّم  والسرور، م

 
 (: المهم:1164)

المهم أْن تبدأ، إذ كما أّنَّ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، فإّنَّ 
َّّدات تبدأ بحرف، والمحيط يبدأ  الدائرة تبدأ بنقطة، وموسوعة المجل

ة بقطرة، والغابات ال كثيفة تبدأ بشج َّّ رة، والصحراء الشاسعة تبدأ بحب
ةٍ هامدة، والحياة تبدأ بصرخة،  رمل، والقبور الدوارس تبدأ بجثـّـَّ
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ً نحوَ  فاصرخ بوجه أعداء النجاح، وابدأ منذ اللحظة هذه بالسيرِّ قُدُما
 تحقيق غاياتك في الوصول إلى جميع ما تصبو إليه.

 
 (: مهما تمر:1165)

ِّ أْن تظهر، ولا بُدَّّ للأسرارِّ أْن  مهما تمر السنون.. فلا بُدَّّ  للحقيقة
 تُكشَف، ولا بُدَّّ للألغازِّ أْن ُتحّل.

 
 (: مهما كثرت:1166)

َّّتي تقع فيها، فلن يُنجيك منها سوى الصدق.  مهما كثرت الحفر ال
 
 (: مهما يقوُل:1167)

يفعل وا، يبقى هواكِّ بلُّبِّ روحيَ يضرِّمُ.  مهما يقوُل العاذلونَ و
 
 افقة مسؤولين:(: مو1168)

بة أو غزو دولةٍ  موافقة مسؤولين في حكومة دولةٍ ما على محار
أخرى، لا يعني بالضرورة أْن يكون جميع المسؤولين في تلك الحكومة 
يوافقون على الحرب أو الغزو، كما أنه في الوقت ذاته: لا يعني بالضرورة 
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بة تلك أْن يكون جميع أفراد الشعب في تلك الحكومة يوافقون على مح ار
الدولة أو غزوها، وكذلك: فإنه لا يعني بالضرورة أْن يكون قرار اتخاذ 
ية هو  بة أو الغاز ِّن قبل مسؤولين في تلك الدولة المحارِّ الحرب أو الغزو م
ً وشعباً(؛ إذ قد يكون قرار  ضّدَّ جميع أفراد الدولة الأخرى )حكومة

الدولة  الحرب أو الغزو في حقيقته هو ضّدَّ مسؤولين في حكومة
يعةً  ؛ ذر الأخرى بعينهم دون سواها، وقد اتخذوا قرار الحرب أو الغزو
اء  َّّتي يحصلون عليها جرَّّ لحرمان أولئك المسؤولين من الامتيازات ال
ةٍ  َّّ َ خلاٍف )أو خلافاٍت( شخصي ة تلك؛ إثر َّّ بقائهم في مناصبهم الحكومي

ياء وا ستقرارهم في بين الطرفين، دونَ مراعاةٍ لحياة المواطنين الأبر
 الدولة الأخرى.

 
 (: المواقع )أ(:1169)

ة  َّّ يقة المحترمة لَْن تجد فيها غير الدق ة العر َّّ المواقع الإل كتروني
ة في كّلِّ شيءٍ على الإطلاق، إذا كان هذا الشيء قد كتبه  َّّ والمصداقي
َّّذين يديرون هذه  يقون المحترمون ال أو وضعه أولئك الأشخاص العر

يقة ا ا ما كتبه أو وضعه غيرهم فيها، فكاتبه أو المواقع العر لمحترمة، أمَّّ
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واضعه هو المسؤول عنه، وليسوا هم المسؤولين عنه، مهما حاول ذلك 
 الكاتب أو الواضع اللف والدوران.

 
 (: المواقع )ب(:1170)

يقون  يقة المحترمة يديرها أشخاص عر ة العر َّّ المواقع الإل كتروني
 مح ترمون.

 
 :(: المواقع )ت(1171)

 ِّ ة تساعدك في التعرّف على حقيقة ة واجهة مهمَّّ َّّ المواقع الإل كتروني
َّّذين يقفون من ورائها، سواء كانت هذه المواقع تشير إلى  الأشخاص ال
َّّف من مجموعة أشخاص، أو كانت تشير إلى شخٍص واحٍد  نةٍ تتأل َّّ جهةٍ معي

 بمفرده.
 

 (: ميزان الله:1172)
ة  ميزان الله دقيق، وعدالته مطلقة بلا حدود، ومَْن يملك ذرَّّ

داً وشكوراً. َّّ  عقل واحدة لآمن بالله الواحد القهار، وخرّ لله سج
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 حرف النون
 )ن(

 
(1173:  (: نارُ الفراقِّ

ما، زادْت لهيُب الشوقِّ زادَ بيَ البل ى! َّّ ِّ كل ة َّّ  نارُ الفراقِّ عن الأحب
 
ِّر:1174)  (: ناص

ِّ إذا رنا يه ِّر خليلَك وأحتو ِّرْ عل129ناص ى َجورِّ الزمانِّ إذا ، وأصب
 دَنا.

 
 (: نامَوا:1175)

ِّفٍن لا يُبالي ولا يرى، ما قَْد َجنَتهُ الزانياُت من الغ وى!  نامَوا بج
 

                                                           
النظر مع سكون الطرف، والرنو أيضاً: اللهو مع شغل القلب  رنا: من الرنو، وهو إدامة 129

بصره  والبصر وغلبة الهوى، يقال: فلان يرنو إلى فلانة: أّي أنه معجب بها؛ فشغل بها قلبه و
.. و: 340و 339/ 14وغلبه هواها، وظّلَّ يديم النظر إليها باستمرار.. انظر: لسان العرب: 

.. و: معجم 241/ 1.. و: المصباح المنير: 274/ 8 (.. و: العين:109مختار الصحاح: ص )
 .74/ 3البلدان: 
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 (: نبغض:1176)
بنا إليه )شيئاً فشيئاً(.  نبغض الموت!! وكّل يوم يمضي يقر

 
 (: نحتاج:1177)

 نحتاج لشيءٍ يجمعنا، شيء واحد، وهو: الحّب.
 
 (: نحن:1178)

يمة.. ن نا مشتركون في الخيانة، والجر ُّّ ً خونة مجرمون؛ فكل حن جميعا
ة ذلك؛ بشكٍل  َّّ ل مسؤولي ٌ بسواء، وكّل  يتحمَّّ في أّيِّ مكاٍن وزمان، سواء

 أو بآخر!!
 
 (: نَدَمُ:1179)

َّّذي نالَْت  ً على الذنبِّ ال َ في المسا، حُزنا ُ السِّنينِّ أساَل دمعي نَدَم
 ي دي!

 
 (: الن ِّساء:1180)

 ِّّ  ساء: حبائل الشيطان في الأرض!!الن
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ِّساءُهُمو:1181)  (: ن
! ِّساءُهُمو قرودٌ قْد تلاقْت، وشِّيٌب قْد تصابوا كالشبابِّ  ن

 
 (: نشر:1182)

ة الدول المجاوِّرة للعراق، من خلال إرغام  َّّ نشر الصراع إلى بقي
ً للأمان،  ياء على الهجرة إلى الدول المجاوِّرة؛ طلبا ملايين العراقيين الأبر

ِّموا على أيدي مسؤولين في الحكومة ك ونهم المطاَردين من قبل مَْن ُظل
ً منهم  ا َّّ ة قبل الاحتلال )حكومة البعث( و/ أو أتباٍع لهم؛ ظن َّّ العراقي
اً؛ بناءً على البدعة  َّّ َّّاً منهم بعثي بيٍّ وعائلته لا بدَّّ وأْن يكون كل أّنَّ كُّلَّ حز

َّّتي ابتكرها الاستعمار الغاشم تحت عنوان : )اجتثاث البعث(؛ هو أحد ال
َّّتي ابتدعها  تداعيات الفوضى الناتجة عن فكرة )اجتثاث البعث(، ال

ة. َّّ يكي  مسؤولون في الحكومة الأمر
 
(1183:  (: النص ُّ

.ِّ  النّصُّ القرآنيُّّ واضحٌ لا لبَس فيه
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 (: نصائح:1184)
ِّّم الأبناء.  نصائح الآباء، تقو

 
 (: نهجَك:1185)

يق الحّقِّ ي اسِّ جميعاً نهجَك لطر َّّ لمّيِّ بين الن ؤدِّّي إلى التعايش الّسِّ
 في كّلِّ زماٍن ومكاٍن.

 
 حرف الهاء

 )ه (
 
 (: ها قَْد:1186)

ِّ نحُن لَْن نَتَهَدَدِّ. ََّّق بندُنا فتبددي، ُسحَُب الضغينة  ها قَْد تأل
 

يو(:1187)  (: هدف )السينار
َّّ كتابته على أيدي مسؤولين في  َّّذي تَم يو( ال هدف )السينار
ة ل  )اللاجئين العراقيين( في الدولِّ المضيفة،  َّّ ي حكومات دوٍل استعمار
ة )حرب الخليج الأولى(،  َّّ يراني ة الإ َّّ منذ تأجيجِّ نيران الحرب العراقي
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يت )حرب الخليج الثانية(، انتهاءً  ير ال كو ى بتحر ً بمؤامرة ما يسمَّّ مرورا
 َ ِّ ت َّّذي من أجله يكيّ للعراق، هو ذاته ال َّّ كتابة بالاحتلال الأمر م

ان  َّّ ب يين( في الدول المضيفة برمّتها، إ يو( ل  )اللاجئين السور )السينار
ِّ سردِّ مشاهد  يقة ة(، مع تبايٍُن واضحٍ في طر َّّ ي إشعالِّ فتيل )الأزمة السور
ل )الخاص باللاجئين العراقيين( يبدو  يو الأّوَّ الأحداث؛ بجعل السينار

ة غير  للمشاهدين: أنها عبارة عن سلسلةٍ من المشاهد َّّ ة )الخيالي َّّ غير الواقعي
الساخر  130القابلة للتصديق( ذات الإطار الدراميّ 

يو الثاني )الخاص باللاجئين 131التراجيوكوميديّ  بجعلِّ السينار ، و
ة  َّّ يين( يبدو للمشاهدين: أنها عبارة عن سلسلةٍ من المشاهد الواقعي السور

يتضح لك ذلك  اً للعيان في المرعبة ذات الإطار التراجيدّي المؤلم؛ و َّّ جلي
يين في  َّّ توثيقها بخصوص اللاجئين السور َّّتي تَم العديد من التوثيقيّات ال

                                                           
الإطار الدرامي: هو عبارة عن عمل مثير للعواطف تتواجه فيه شخصيّات مسجّلة ضمن إطارٍ  130

.  واقعيٍّ
َّّتي تثير  131 ة ال َّّ التراجيوكوميدّي: هو عبارة عن سلسلة من المشاهد ذات الحبكة الحقيقي

ة ونقائصها، ممزوجة بسلسلة من المشاهد ذات الضحك برسم عادات الم َّّ جتمع وعيوب الشخصي
ة على مستوى التأليف  ل مّرَّ َّّتي تؤدِّّي إلى الحزن أو البكاء، وقد استخدمها لأوَّّ ة ال َّّ الحبكة الحقيقي
مة  بداع العالمّي(، عضو المنّظَّ يونيّ: الأديب رافع آدم الهاشمي مؤّسِّس ورئيس )مركز الإ التلفز

ة  َّّ يو الوطني َّّذي بين يديك )معجم المواعظ(؛ في سينار ِّّف الكتاب ال لحقوق الإنسان، مؤل
ن من ثلاثين  َّّ َّّف من جزأين، كّل جزءٍ منهما يتكو يونيٍّ أصيٍل متصل الحلقات يتأل مسلسٍل تلفز

ة كّل حلقةٍ منها ساعة واحدة )أّي: ستّون دقيقة(.  حلقة، مّدَّ
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َّّتي يمكنك الوقوف عليها؛ من أجل  الدول المضيفة، وخير التوثيقيّات ال
َّّتي جاءت باعتراٍف  ة(، هي التوثيقيّات ال َّّ ي معرفة )حقائق الأزمة السور

ِّبل أشخاٍص و/ أ ِّْن ق ة؛ صريحٍ وواضحٍ م َّّ ي و رموٍز في المعارَضة السور
يز:  لتكون بذلك من مصاديقِّ قول الله عّزَّ وجّلَّ في محكم كتابه العز
قَتِّ الأبْوَاَب وَقَالَْت هَيَْت لََك  َّّ ِّ وَغَل ِّهَا عَْن نَْفسِّه ِّي بَيْت َّّتِّي هُوَ ف }وَرَاوَدَتْهُ ال

 َّّ ِّّي َأْحسََن مَثْوَاَي ِإن َب ُ ر ه َّّ ِّ ِإن ْت قَاَل مَعَاذَ الله َّّ ِّمُونَ، وَلَقَْد هَم ال ُِّح الّظَّ هُ لاَ يُْفل
وء  ُ الّسُّ ِّنَصْرَِّف عَنْه َِّك ل ِّ كَذَل ِّه ّ َب َ َأْن رََأى بُرْهَانَ ر ِّ وَهَّمَّ بِّهَا لَوْلا ِّه ب
ِّْن  ُ م ِّيَصه َم ْت ق ينَ، وَاْستَبَقَا الْبَاَب وَقَّدَّ ِّْن عِّبَادِّنَا الْمُخْلَصِّ ُ م ه َّّ وَالْفَْحشَاء ِإن

 َ ٍ وََألْفَي ً ِإلاَ دُبُر َِّك ُسوءا َِّأهْل َ ب ُ مَْن َأرَاد ِّّدَهَا لَدَى الْبَابِّ قَالَْت مَا جَزَاء ا َسي
ِّْن  ِّدٌ م ِّدَ َشاه ِّي وَشَه يَ رَاوَدَتْنِّي عَْن نَْفس ِّيمٌ، قَاَل هِّ َأْن يُْسَجَن َأْو عَذَاٌب َأل

 ْ َِّن ال ِّْن قُبٍُل فََصدَقَْت وَهُوَ م ِّيُصهُ قُّدَّ م َم ِّهَا ِإْن كَانَ ق ِّينَ، وَِإْن كَاَن َأهْل كَاذِّب
ِّْن  ُ قُّدَّ م ِّيَصه َم ا رََأى ق َّّ ِّينَ، فَلَم ادِّق َِّن الّصَّ َ م ٍ فَكَذَبَْت وَهُو ِّْن دُبُر ُ قُّدَّ م ِّيُصه َم ق

ِّْن َكيْدُِّكّنَّ ِإّنَّ َكيْدَُكّنَّ عَظِّيمٌ{ هُ م َّّ ل!132دُبُرٍ قَاَل ِإن  ، فلاحِّظ وتأمَّّ
 
 
 

                                                           
يم: سورة يوسف/ الآيات ) 132  (.28 – 23القرآن ال كر
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 (: الهدف:1188)
يا، ه ا حدث في سور َّّ ِّم ا حدث في جميع الهدف م َّّ ِّم و الهدف ذاته م

َّّتي حدثت فيها مثل هذه النزاعات، بغّضِّ النظر عن شكله أو  الدول ال
َّّ تسميتها  َّّتي تَم ً في تلك الدول ال َّّ كتابته له، وخصوصا َّّذي تَم يو ال السينار
بيّ(، مثل: )تونس(، و)ليبيا(، و)مصر(،  بيع العر ً ب  )دول الر جزافا

ل مَْن في القائمة، كان: )العراق(؛ و)اليمن(، ومن قبلهم ج ً وأوَّّ ميعا
حيث أّنَّ الهدف من هذه النزاعات: هو جعل )الاستعمار( العالمّي 
ين، وإْن لَْم تكن هذه النزاعات  اً؛ من خلال إضعاف الآخَر َّّ ي ِّم قو الغاش
ت إلى إضعاف الأطراف المتنازِّعة فيما بينها، فإنها بالضرورة  قد أدَّّ

ت إلى  بالتالي )بطبيعة الحال( تكون قد أدَّّ باك تلك الأطراف، و إر
َّّذي  َ الأمام، في الوقت ال إشغالها بما ُيحرُِّف مسارها عن التقّدم نحو
ا  َّّ ِّم َ الأمام، م ً نحو يحّثُّ فيه )الاستعمار( البغيض خطاه؛ للمضّي قُدُما
ل من التطوّر  اً( أْن يبقى هو في مرتبة الصّفِّ الأّوَّ َّّ يكفل )بديهي

ا لا شّكَّ فيه( تقهقر تلك الحضارّي بكا َّّ ِّم يضمن )م ة أشكاله، و َّّ ف
ا يج برها )شاءَْت أْم أبَْت(  َّّ ِّم الأطراف المتنازِّعة فيما بينها إلى الوراء، م
أْن تبقى في مراتب الصفوف المتأّخِّرة من ذلك التطوّر الحاصل في ما 

ى ب  )دول العالَم المتقّدِّم(!  يسمَّّ
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 (: الهدمُ:1189)
لاً و ِّنَاء.الهدمُ أوَّّ َّّ الب ِّْن ثُم  م

 
 (: هذا عبيرُ:1190)

ُ قْد انتشى، نشوان ُ الوردِّ منه يرقُص مثَل رقص  133هذا عبير
 !134مقل وَدِّ 

 
 (: هذا عِّراُق:1191)

ِّ بكُّلِّ نصرٍ ظافرِّ. باة يَن المفتدى، بلدُ الأُّ ِّر ّ  هذا عِّراُق الخ ي
 
 (: هذا غيٌض:1192)

شجن هذا غيٌض من فيض، وللحديث شجوٌن بمعنييه معاً، 
الأغصان، وشجن الآلام، في زمٍن فيه الأقارُب عقارب، والحابُل على 

                                                           
.. و: 325/ 15النشوان: السكران، ورجل نشوان: هيّن النشوة.. انظر: لسان العرب:  133

.. و: 286/ 6(.. و: العين: 275(.. و: مختار الصحاح: ص )1725القاموس المحيط: ص )
بيّ: 606/ 2المصباح المنير:  يب الحديث للحر يب 882/ 2.. و: غر .. و: النهاية في غر

 .5، حاشية 156/ 3شرح معاني الآثار للطحاوّي:  .. و:59/ 5الحديث: 
.. و: القاموس المحيط: ص 366/ 3المقلود: المفتول، أو الملوّي عليه.. انظر: لسان العرب:  134

بيّ: 117/ 5(.. و: العين: 398) يب الحديث للحر  .892/ 2.. و: غر
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اعات، والمشتهياُت مُشتبهات، والمُشتبهاُت  اعاُت لّسَّ الغارب، والّسَّ
مُشتهيات، غابت فيه الحقيقة، وامتلأت بالرعب الحفيظة، ولَْم يبَق لي 

ا شيئان: الحقي لى: من الحقيقة بعد الحقيقة ال كبرى أذكّرك به إلَّّ قة الأّوَّ
لولا الكّلُّ لما كان الفرد، ولولا الفرد لما كان معنًى للوجود.. والحقيقة 
ناٍس يحثــّون  ِّّون، أُّ ناٍس حقيقي الثانية: إنني الآن سعيدٌ؛ كوني بين أُّ
الخطى نحو تكامل الإنسان، لا بين ذئاٍب ترتدي قناع الإنسان، وأنت 

يز أحد أولئك الأناس الحقيقيّون  .قارئي العز
 
ِّدادي:1193)  (: هذا م

ِّّ دِّ. ِّ، قلُب المحّبِّ المغرمِّ المتعَب ِّ ما يأتي به ِّدادي فيه  هذا م
 
 (: هذا يراعي:1194)

اً صادِّقاً، هذا هواكَ الحُق يا نفُس أنشدي. َّّ  هذا يراعي فاَض ُحب
 
ة(.. )أ(:1195)  (: هَْل )الديمقراطي َّ

ة( تعني أْن يحيا مسؤولون في الح َّّ ة هَْل )الديمقراطي َّّ يكي كومة الأمر
اس  َّّ متنعمونَ إلى أقصى درجات النعيم، على حساب ملايين الن
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يعيُش الثلث الآخَر منهم  َّّذين يذهُب ثلثهم قتلى رغماً عنهم، و ياء، ال الأبر
يتهاوى الثلث الحرّ  )عبداً( تحَت أقدام مَْن يجنونَ فوائد القروض، و

بحرٍ متلاطٍم من الديون  والمعاناة المتواصلة ليلاً الباقي بين فقرٍ مدقٍع و
 بنهار؟!

 
ة(.. )ب(:1196)  (: هَْل )الديمقراطي َّ

ة  َّّ يكي ً لمفهوم مسؤولين في الحكومة الأمر ة( وفقا َّّ هَْل )الديمقراطي
يل الحروب؛ من أجلِّ الوصول الآمن إليها لاحقاً؟!   تقتضي تمو

ة( أْن يعيش )الإنسان(، أينما كان هذا  - َّّ أليس من )الديمقراطي
ى )الإن َّّ سان(، بغّضِّ النظر عن عِّرقه أو انتمائه أو عقيدته أو حت

ً بأخيه  لام أسوة ً بالحّبِّ والخ ير والّسَّ ِّّته، أْن يعيَش متنعما جنسي
 )الإنسان(؟! 

ِّّله مسؤولون متصهينون في  - َّّذي يمث  يكيّ( ال أْم أّنَّ )الإنسان الأمر
يكيّ برمّته أو جميع  ة وليس الشعب الأمر َّّ يكي الحكومة الأمر
ة، هو من صنٍْف آخَر غير  َّّ يكي المسؤولين في الحكومة الأمر

 صنفِّ )الإنسان( في باقي دول العالَم؟! 
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يكيّ(  - ٌ فقط ب  )الإنسان الأمر ة أْم أّنَّ )حقوق الإنسان( مختّصَّ
وعلى )الإنسان( في باقي دول العالَم )بما فيها الولايات المتحدة 

ة )عقوق الحيوان(؟ َّّ ة ذاتها( مغب َّّ يكي  ! الأمر
ة  - َّّ يكي ة( كما يراها مسؤولون في الحكومة الأمر َّّ أْم أّنَّ )الديمقراطي

ياء؟!  يل الحروب؛ من أجل قتل ملايين الأبر ا بتمو  لا تكون إلَّّ
أْم أّنَّ الحروب بين )الإنسان( وأخيه )الإنسان( أصبحت  -

ُِّق لهم  ً تحّق بحة ً مر ة تجارة َّّ يكي بالنسبة لمسؤولين في الحكومة الأمر
بة مكاسَب خرا ة مهولة؛ عبر إقراض الأطراف المتحار َّّ في

َّّتي  ً على الفوائد ال وإغراقها بالديون؛ ل كي يعتاشون هُم لاحقا
يعة  ً عنهم بعدَ حين؛ بذر يتوجب على المدينين لهم تسديدها رغما

ة التسديد؟!  استرداد ما عليهم من حقوٍق مُستحّقَّ
 
 (: هَْل الإحسان:1197)

َّّتي هَْل الإحسان يغيض الإنسان ح ى أمست جّل المساعدات ال َّّ ت
ى  ة تحت مسمَّّ ُ لمن يحتاجها من أجلِّ تحقيق مصالح خاّصَّ م تُقّدَّ

ة؟! َّّ  الإنساني
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كُْم  ِّْن قَبْل ِّكُْم لَعَل  َّ كُمُ ال َّذِّي خَلَقَكُْم وَال َّذِّيَن م َب َّ اُس اْعبُدُوا ر هَا الن َّ }يَا َأي ُّ

ِّرَاش قُونَ، ال َّذِّي َجعََل ل َكُمُ الأْرَض ف ِّ تَت َّ مَاء َِّن الس َّ ِّنَاءً وََأنْزََل م مَاء ب اً وَالس َّ
ً وََأنْتُمْ  ِّ َأنْدَادا َ َتجْعَلُوا لله ً ل َكُْم فَلا َِّن الث َّمَرَاتِّ رِّْزقا ِّ م ِّه ً فََأْخرََج ب مَاء
 ِّ ِّه ِّثْل ِّْن م ِّسُورَةٍ م لْنَا عَلَى عَبْدِّنَا فَْأتُوا ب ا نَز َّ ِّم َّ َيٍْب م ِّي ر ْ ف تَعْلَمُونَ، وَِإْن ُكنْتُم
 ِّ ِّْن دُونِّ الله ِّ وَاْدعُوا شُهَدَاءكُْم م ِّه ِّثْل ِّْن م ِّسُورَةٍ م وَاْدعُوا شُهَدَاءكُْم فَْأتُوا ب
َ ال َّتِّي وَقُودُهَا  ار قُوا الن َّ ِّينَ، فَِإْن لَْم تَْفعَلُوا وَلَْن تَْفعَلُوا فَات َّ ْ َصادِّق ِإْن ُكنْتُم

يَن{ ِّرِّ ِّلْكَاف ْت ل ِّد َّ ع ِّجَارَةُ أُّ اُس وَاْلح  الن َّ
يم: سورة البقرة/ الآيات )القر  (24 – 21آن ال كر

 
 (: هْل الأنظمة:1198)

: )أستراليا( و)الدانمرك( 135هْل الأنظمة الموجودة في كّلٍ من
ة(  َّّ يكي ة( و)الولايات المتحدة الأمر َّّ يطاني و)الممل كة المتحدة البر
ة(، على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر، هي  َّّ بي يا الجنو و)بولندا( و)كور

                                                           
ً للمنه 135 َّّ سرد أسماء الدول حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقا بع في تأليف تَم َّّ ج المت

َّّذي بين يديك )معجم المواعظ(، فلاحِّظ!  هذا الكتاب ال
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ل مسؤوليّاتها "لحماية المدَنيين"أنظ ً من أجلِّ  136مة تتحمَّّ ِّنا ُ ساك ِّّك وُتحر
 ذلك؟! 

 فإْن كانت كذلك:
ل مسؤوليّاتها "لحماية المدَنيين" - ياء في  137فلماذا لَْم تتحمَّّ الأبر

ة على غزو )العراق(  َّّ ي اتها العسكر َّّ )العراق( عندما أقدمَْت قو
 م(؟! 2003في سنة )

ِّّك هذ - ً من أجلِّ حماية المدنيين ولماذا لَْم ُتحر ه الأنظمة ساكنا
ان احتلالها للعراق؟!  َّّ ب  إ

َّّ ارتكابها  - َّّتي تَم ة ال َّّ ْت طرفها عن جميع الجرائم الإنساني ولماذا غّضَّ
ة انتهاكات حقوق الإنسان  َّّ ياء وكاف بحّقِّ المدنيين العراقيين الأبر

ة بارتكابها بحّقِّ  َّّ ي اتها العسكر َّّ َّّتي قامْت قو ةً،  الجسيمة ال المدنيين عامَّّ
ياء في السجون والمعتقلَات، ومنها: سجن )أبو  بحّقِّ الأبر و

ةً؟!  ة )بغداد( خاّصَّ َّّ يب( في العاصمة العراقي  غر
يكه هذه الأنظمة من أجلِّ  - َّّذي قامَْت بتحر أين هو الساكن ال

ياء؟!   حماية المدنيين الأبر

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 136
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 137
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ل هذه الأنظمة مسؤوليّاتها "لحماية ا -  ؟!138لمدَنيين"لماذا لَْم تتحمَّّ
ً عن تنّصل هذه الأنظمة  - و: لماذا البعُض يغّضُّ الطرَف أيضا

 ؟! 139من مسؤوليّاتها "لحماية المدَنيين"
يهامِّ الرأّي العامّ وخداعهم أّنَّ الأنظمة الحاكمة في  - هَْل: لإ

ل مسؤوليّاتها "لحماية المدَنيين" ِّّكُ ساكناً من  140)الغرب( تتحمَّّ وتحر
َّّتي لا أجلِّ ذلك، على عكسِّ الأ نظمة الحاكمة في )الشرق( ال

ل مسؤوليّاتها "لحماية المدَنيين" ً من أجلِّ  141تتحمَّّ ِّنا ُ ساك ِّّك ولا ُتحر
 ذلك؟!

ِّ فتيل الأزمات في دول )الشرق( وذرِّّ  - أْم: من أجلِّ إذكاء
ِّ حالة  بقاء الرماد في عيون بصيرة المواطنين في )الغرب(؛ لإ

َّّتي تتصف بها أنظ ة ال َّّ ة الوهمي َّّ مة )الغرب( من خلال القو
ين؟!  إضعافِّ الآخَر

ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
 

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 138
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 139
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 140
 ذا في الأصل.ما بين الحاصرتين ك 141
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 (: هَْل التزمَ:1199)
ة و/ أو  َّّ ي َ مسؤولون في حكومات دول استعمار هَْل التزم
مم المتحدة  مة هيئة الأُّ ة بميثاق منّظَّ َّّ يكي مسؤولون في الحكومة الأمر

ِّّض السِّلم والأمن والعد ة بوسائل لا تعر َّّ الة بحّلِّ "منازعاتهم الدولي
 ؟!142للخطر"

 
 (: هَْل امتناع:1200)

اع القرار في ")الصين( و)روسيا( و)جنوب  َّّ هَْل امتناع ُصن
يقيا(" ة( وحلفائها  143 أفر َّّ يكي عن موافقة )الولايات المتحدة الأمر

ياء فيها إلى  يضِّ المواطنين المدنيين الأبر يا( وتعر باحتلالِّ )سور
ً مَع المواطنين ال يذاء، كما حدَث سابقا ياء في )العراق( الإ مدنيين الأبر

في حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة )احتلال العراق(، يعني: 
 أّنَّ الأنظمة الحاكمة في هذه الدول هي أنظمة مشلولة؟! 

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 142
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 143
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و: هَْل أخذ الأنظمة الحاكمة في كّلٍ من: ")الصين( و)روسيا(  -
يقيا(" احتياطاتها وحذرها من سياسات  144و)جنوب أفر

ةً، يعني: أّنَّ )الولا ً وحلفائها عامَّّ ة ة( خاّصَّ َّّ يكي يات المتحدة الأمر
 هذه الأنظمة تعاني انقساماً فيما بينها؟! 

ة(  - َّّ يكي ألَْم يثبت التاريخ السياسّي ل  )الولايات المتحدة الأمر
ةً: أّنَّ الأنظمة الحاكمة في هذه الدول هي  ً ولحلفائها عامَّّ ة خاّصَّ

ة في  َّّ سياساتها تجاه حكومات و/ أو أنظمة عديمة المصداقي
 شعوب الشرق الأوسط؟!

ة(  - َّّ يكي ألَْم يثبت التاريخ الإنسانيّ ل  )الولايات المتحدة الأمر
ةً: أّنَّ غايات الأنظمة الحاكمة في هذه  ً ولحلفائها عامَّّ ة خاّصَّ
ة بحتة بعيدة كُّل البعد عن الغايات  َّّ الدول هي غايات اقتصادي

ة، بما فيها غايا َّّ ة ذاتها؟! الإنساني َّّ بها الإنساني  ت شعو
 إذاً:
يهامِّ الرأّي العامّ وخداعهم أّنَّ أنظمة  - فلماذا يسعى البعُض إلى إ

دول )الشرق( هي أنظمة منقسمة عاجزة، على عكسِّ أنظمة 

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 144
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ة، في حين أّنَّ العكَس هو  َّّ ي دول )الغرب( المتوحدة القو
 الصحيح تماماً؟! 

ين؟! لماذا هذا الذرّ من الرماد في عين بصير -  ة الآخَر
د للحقيقة؟!  - يه المتعمَّّ  ولماذا هذا التشو
ة بين طرٍف  - َّّ ولماذا )أيضاً( هذا التغييب الواضح للمقارَنة الموضوعي

 وآخَر؟! 
ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ

 
(1201:ِّ  (: هَْل بالضرورة

ِّ أْن يكونَ مَْن ارتكَب "انتهاكات وجرائم  هَْل بالضرورة
ايا( عبارة عن شخّصٍ في بحّقِّ أولئك الأشخاص )الضح 145الحرب"

ِّ ذات العلاقة( أو من بينِّ عناصرِّ )الجيش( التابع ل   )الحكومة
 )النظام( الحاكم؟! 

بمعنىً أوضح:   و
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أليَس من الإمكانِّ أْن يكونَ مَْن ارتكَب "انتهاكات وجرائم  -
ٌِّث(  146الحرب" بحّقِّ أولئك الأشخاص )الضحايا( هو )طرٌف ثال

ى إلى )المعارَضة(، وإنما  لا يمّتُّ إلى )النظام( الحاكم َّّ أو حت
ٍ لها  ة َّّ ِّّاٍت خارجي ً أو بشكٍل غير مباشرٍ بمرجعي يتصُل مباشرة
ة، وقَْد قامَ  َّّ ي اتصاٌل وثيٌق بمسؤولينَ في حكوماتِّ دول استعمار

بحّقِّ أولئك  147بارتكابِّ جميع "انتهاكات وجرائم الحرب"
يهامهم وخداعهم بأّنَّ  الأشخاص )الضحايا(؛ من أجلِّ إ

يهام الرأّي العامّ ) بالتالي: إ َ بذلك؛ و َ مَْن قام النظامَ( هو
وخداعهم )لاحقاً( بعدم التزامِّ )النظام( بمبادئ حقوق 
ة  َّّ ي ا يجعل مسؤولين في حكوماتِّ دوٍل استعمار َّّ ِّم الإنسان؛ م
مة هيئة  ين على توظيف هذه الانتهاكات المفبركة في منّظَّ قادر

ا يمّكِّنه َّّ ِّم مم المتحدة(، م يقها من الحصولِّ على )الأُّ م عن طر
ِّّغ القانونيّ لاحتلالِّ )الدولة ذات العلاقة(؛ على غِّرارِّ ما  المسو
ً مَع )العراق(، وإْن كانت التّهمة هنا من شكٍل  فعلوه سابقا
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ا أنها تصّبُّ )هي الأخرى( في السياق ذاته جملةً  ثاٍن، إلَّّ
 وتفصيلاً؟! 

ر! َّّ  فتدب
 
(1202 َ يل: لْ (: ه  تمو

 َ يل لْ ه بت  تمو َّّ َّّتي تسب بين( ال الحرب )من خلال إقراض المتحار
اس لا يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان؟! َّّ  بقتل ملايين الن

 
 (: هَْل جميع:1203)

ة وعلى رأسها )الولايات  َّّ بي ة والغر َّّ بي هَْل جميع الدول الأورو
ة( تشهدُ )الإصلاَح( على مدى السنوات المنصرِّمة  َّّ يكي المتحدة الأمر

 َّّ ة قاطبةً "غياب ذاتها ال َّّ بي عى البعُض أنه تشهد فيها جميع الدول العر تي ادَّّ
 ؟!148الإصلاح"

أليَس وجود )البطالة( و)الجرائم( بمختلف أنواعها، في جميع  -
ة وعلى رأسها )الولايات المتحدة  َّّ بي ة والغر َّّ بي الدول الأورو
ِّ وجودها في الدولة ذات  ة(، بغّضِّ النظر عن نسبة َّّ يكي الأمر
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ٌِّن لَْن يقبل الشّكَّ مطلقاً على تل كؤ الإصلاح في  العلاقة، ّ دليٌل بَي
ً على غياب الإصلاح  ِّّنا ً بي هذه الدول قاطبةً، إْن لَْم يكن دليلا

 فيها؟! 
: َّّ  ثُم

ً تشهدُ "غياب الإصلاح  - ة قاطبة َّّ بي ً أّنَّ جميع الدول العر ا هَْل حّقَّ
عى البعُض ذلك؟!  149لسنوات"  كما ادَّّ

لَْم يكن جميعها بالفعل( قَْد شهدَ الإصلاَح  أْم: أّنَّ بعضها )إنْ  -
يجّي في مختلف مفاصلِّ الحياة، بَْل أّنَّ بعضها )أيضاً( قَْد  التدر

 شهدَ الإصلاح الجذرّي في العديدِّ من مفاصلِّ الحياة؟! 
 إذاً: 
ييف في الحقائق؟!  -  فلماذا هذا التز
ة بمظهرِّ  - َّّ بي  ولماذا هذا الإصرار الواضح في إظهارِّ الدول العر

 المعادي لحقوق الإنسان؟! 
ً على  - ِّّنا ً بي ِّّئ الصيت؛ دليلا أليَس وجود معتقل )غوانتنامو( سي

ِّبل الأنظمة الحاكمة في الدول  ِّن ق معاداة حقوق الإنسان م
 الراعية له؟! 

                                                           
 اصرتين كذا في الأصل.ما بين الح 149



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  621الصفحة 

ِّّئ الصيت؛ دليلاً واضحاً على  - أليَس وجود معتقل )غوانتنامو( سي
د غيابه عنها؟! انعدام الإصلاح في تلك الدول الراعية له،  َّّ  لا مجر

ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
 
(1204 َ  سأبقى: لْ (: ه

 َ ق: وطناً أسمه الأرض يحيا  لْ ه سأبقى لأرى حلمي ال كبير قد تحّقَّ
فيه شعٌب اسمه الإنسان، الكّلُّ فيه يحيون بصدٍق ووئاٍم وسلام، أْن 
مةً وسطاً، لا إفراط ولا  يكون الكّل كما أرادنا الله سبحانه أن نكون: أُّ

ينا تحت ت ُ بيننا في القصور، وتساو ِّز ّ يط، أْن يعي الكّل: في أرٍض تمي فر
ل الاختلاف إلى خلاف، بَْل أْن يقبل  َّّ ا أْن نحو َّّ القبور، لا تستحق من

 أحدنا الآخَر بحّبٍ وسلام؟!
 

 (: هَْل على:1205)
ى يوم الحساب مَْن  َّّ َِّق الإنسانُ وحت هَْل على وجه الأرض مُذ خُل

ِّ، لَْم يتمّنَّ حص ٍ إليه ة ٍ ماّسَّ وَل شيءٍ أراده، أو سعى ل كسبِّ شيءٍ بحاجة
ة عمره في بؤٍس وشقاءٍ وألٍم  َّّ ً في ذلك، فعاَش بقي ولَْم يكن شاطرا
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ر ما لَْم يكن قد قدر على الوصول إليه بسبب عدم  َّّ وعذاٍب حينما يتذك
 إتقانه فّنَّ الشطارة؟!

 
ِّمَ:1206)  (: هَْل فَه

ِّّون(  يكي ِّمَ )الأمر ِّون( و)الأتراك( وكّل مَْن هَْل فَه ّ بي و)الأور
ما تواصَل هذا  َّّ ة( أنه "كُل َّّ ي ِّ فتيل )الأزمة السور وقَف إلى جانبِّ إذكاء

َ العنف المذهبيّ" ً وزاد ُ قسوة ِّزاع زادَْت الأمور يا( 150الن ، لا في )سور
 حسب؛ بَْل في جميع دول المنطقة خصوصاً والعالَم أجمع عموماً؟!

 
 (: هَْل في هذا:1207)

 َ ْل في هذا العالَم.. امرأة )تستحق بجدارة( أْن تحتمي بدفء ه
 أحضاني، من جليد الزمن؟!

 
 (: هَْل لديَك:1208)

 هَْل لديَك سباقاٌت أخرى؟! أْم أنك قد وصلت إلى خّطِّ النهاية!
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ة(:1209)  (: هْل من )الديمقراطي َّ
ياء؛ بذر  ة( أْن يُقتََل ملايين الناس الأبر َّّ يعة هْل من )الديمقراطي

ة" َّّ  ؟! 151"إّنَّ العالَم لا بدَّّ أْن يصل آمناً إلى الديمقراطي
ساً، فهْل يمكنك أْن تضع  - ً أنك تمتلُك مسّدَّ إْن افترضُت جدلا

ً في  َ عليه، وترديه قتيلا ِّق النار َّّ تُطل هته على جبين )إنسان( ثُم َّّ فو
ً إلى  َل "آمنا َّّ تقول بعدَ ذلك: هذا من أجل أْن أصِّ الحال، ثُم

ة"الديمقر َّّ  ؟!152اطي
هة مسدسه على  - َّّ ً كان( أْن يضَع فو ا َّّ بَْل: هَْل يحّقُّ لغيرك )أي

َّّ يقول  ً في الحال، ثُم يرديك قتيلا َ و ُِّق عليَك النار َّّ يُطل جبينك ثُم
ة" َّّ َل "آمناً إلى الديمقراطي  ؟! 153بعدَ ذلك: هذا من أجل أْن أصِّ

أليَس من )العدالة( أْن يكونَ الوصول الآمن إلى  -
ة( من خلال احترام )الإنسان( أخيه )الإنسان(؟!)الديمقر َّّ  اطي

وهذا )الاحترام( يوجُِّب )بطبيعة الحال( على كُّلِّ )إنسان( أْن يسعى 
يد هو  َّّتي ير ً لإعطاء حقوق أخيه )الإنسان( بالدرجة ذاتها ال جاهدا

 الحصول عليها!
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 (: هل من )العدالة(.. )أ(:1210)
ياء بجرمِّ قاتٍل  هل من )العدالة( أْن يُقتَل ملايين اس الأبر َّّ الن

 واحدٍ؟!
 
 (: هل من )العدالة(.. )ب(:1211)

ُ تعالى  هْل من )العدالة( أْن يكونَ مصير )إنسان( أكرمه الله
ُمْنَى{ ِّيٍّ ي ِّْن مَن ً م ً بأوامر مسؤولين  154بخلقه بعدَ أْن كانَ }نُْطفَة محكوما

ى وإْن كان أولئك المسؤولون هُم َّّ في حكومة  في حكومة دولة ما، حت
مّ؟!   البلد الأُّ

أْم أّنَّ )العدالة( توجُِّب أْن يكونَ مصير )الإنسان( محكوماً  -
َّّذي  بأوامر خالق )الإنسان( و)الأكوان(، اللهُ تبارك وتعالى، ال
يز كُّلَّ )إنسان( في هذه المعمورة، بقوله عّزَّ  سأَل في كتابه العز

ِّينَ  ِّم َاك ِّ اْلح َِّأحْكَم : }َألَيَْس اللهُ ب  ؟!155{وجّلَّ
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ِّْن مبادئ:1212)  (: هَْل م
َّّتي ينادي بها  ة وحقوق الإنسان ال َّّ ِّْن مبادئ الديمقراطي هَْل م
ياء ومنع  ة: قتَل الأطفال العراقيين الأبر َّّ يكي مسؤولون في الحكومة الأمر
ِّمين عن التقّدم والتطوّر أسوة بأقرانهم من أبناءِّ  المواطنين العراقيين المسال

ة  َّّ ة الأسرة الإنساني َّّ يعة إجبار مسؤولين في الحكومة العراقي الواحدة؛ بذر
ة؟! َّّ  على الانصياعِّ لقراراٍت دولي

 
 (: هَْل نقدِّر:1213)

ين؟!  هَْل نقدِّر أْن نحاكم أنفسنا، مثلما نحاكم الآخَر
 

 (: هَْل يجوز:1214)
ى وإْن كان ذلك فرضاً وليس واقعاً، كما جاء ذلك  َّّ هَْل يجوز )حت

َّّ تشبيه الإنسان )أّيَّ إنسان( بذيل الكلب؟! على لسانِّ البعض(  أْن يتم
يز، بغّضِّ النظر  مه الله تعالى في محكمِّ كتابه العز َّّ َّّذي كر هذا الإنسان ال
ْمنَا بَنِّي  َّّ : }وَلَقَْد كَر عن عِّرقه أو انتمائه أو عقيدته؛ إذ يقول عّزَّ وجّلَّ
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 َ ِّّ وَالْبَْحرِّ وَرَزَقْن ِّي الْبَر َ وَحَمَلْنَاهُْم ف لْنَاهُْم عَلَى آدَم ِّّبَاتِّ وَفَّضَّ ي َِّن الّطَّ اهُْم م
يلاً{ ْن خَلَْقنَا تَْفضِّ َّّ ِّم ِّيرٍ م  !156َكث

 
(1215:  (: هْل يحق ُّ

هْل يحّقُّ لمسؤولين في حكومات دول العالَم قاطبةً، أْن يُصدِّروا 
ةٍ ما؟!  َّّ بهم مع قضي ة اعتماداً على تعاطف شعو َّّ ي  أوامرَ مصير

نقاذ حياة )الإنسان( تقتضي أْم أّنَّ )الحكمة( من أجل إ -
الالتزام ب  )إحكام العقل( لا الانصياع ل  )أحكام القلب( 

 بتأثير )العاطفة(؟!
 
 (: هَْل يسأل:1216)

جل لغيرِّ الاّطلاع؟ والمرأة لغيرِّ الفضول؟! َّّ  هَْل يسأل الر
 
 (: هَْل: امتلاكُ:1217)

ً على ارتكابِّ صاح ُ دليلا يمة يعتبر ُ آلة الجر ب هذه هَْل: امتلاك
يمةً حصلْت بآلةٍ مشابهةٍ من الجنسِّ ذاته؟!   الآلة جر
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ٌ ما إلى الاغتصابِّ الفعليّ  ضْت امرأة َّّ فإْن كان كذلك، فإذا تعر
بين..  على يدِّ أحدِّ المغتصِّ

؛ على اعتبارِّ  - بور أيمكُن توجيهَ الاّتِّهام إلى صاحبِّ الاعتراف المز
َّّتي تشابه آلة ا ِّنا ال ً آلة الز َ أيضا ِّ هو ِّنا من الجنسِّ ذاته امتلاكه لز

يمة النكراء سالفة الذكر )الاغتصاب(؟!  َّّ بها ارتكاُب الجر َّّتي تَم  ال
 إذاً:
ِّبل مسؤولين في حكومات  - ُ المستميت من ق لماذا هذا الإصرار

ة وعلى رأسها )الولايات المتحدة  َّّ بي ة وغر َّّ بي دوٍل أورو
ب ة( على إّتِّهامِّ النظام الحاكم في الدولة العر َّّ يكي ة ذات الأمر َّّ ي

يمة  ِّّدِّ امتلاكها آلة الجر ٍ نكراء لمجر يمة العلاقة بارتكابِّ جر
 المشابهة؟! 

ِّ نظر أولئك المسؤولين، لَْن يمكن  - َ من وجهة هَْل: لأّنَّ العدالة
ا من خلالِّ )الظّن( لا )اليقين(؟!  اً إلَّّ َّّ  تحقيقها واقعي

بات العدالة هو: وجود الدليل القاطع على  - َّّ أليَس من متطل
ً تشابه ارتك ِّ آلة َ امتلاكه د َّّ هم بها، وليَس مجر َ المتَّّ يمة هم الجر ابِّ المتَّّ

يمة النكراء؟!  َّّ بها ارتكاُب الجر َّّتي تَم  الآلةَ ال
 فإْن لَْم يكن كذلك..
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فهَْل: يحّقُّ للقاضي العادل؛ من أجلِّ تحقيق العدالة المتوخاة  -
َ ح َ المذكورة سلفاً، أْن يُصدِّر ِّ بحّقِّ مَْن اغتصَب المرأة ً بمعاقبة كما

تهم على  اس برمَّّ َّّ د اجتماع الن َّّ ؛ لمجر بور صاحبِّ الاعتراف المز
ِّنا، دوَن  هم يعرفونَ )بداهةً( امتلاكَ صاحب الاعتراف آلة الز أّنَّ
َ فعلاً  َ مَْن قام أْن يكون لديهم الدليل القاطع على أنه هو

؟!   بالاغتصابِّ
، هي السياسة أْم أّنَّ سياسةَ خلط الأوراق بعضها بالبعضِّ الآخَر -

يهام الرأي العامّ  المعتمدة لدى أولئك المسؤولين؛ من أجلِّ إ
يمةً  وخداعهم أّنَّ النظامَ الحاكم ذات العلاقة هوَ مَْن ارتكَب جر

ة وليَس مَْن سواه؟!  َّّ  ضّدَّ الإنساني
ِّ أْن يكون الطرف الثاني في  مَع الأخذِّ بعينِّ الاعتبار: ليَس بالضرورة

 َ يمة؛ إنما قَْد الصراع )أّي: المعار َّّتي ارتكبَْت هذه الجر َ الجهة ال ضة( هو
يقاعِّ  يكون طرفاً ثالثاً لا يمّتُّ بأّيِّ صلةٍ لأّيٍ منهما؛ وقد فعَل ذلك للإ
ِّلم أّيِّ طرٍف منهما  بين الطرفين )أّي: النظام والمعارضة(، دوَن ع

 بذلك.
ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ

 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  629الصفحة 

 (: هَْل: يمكن:1218)
ٍ اعتادَتْ  ً وتكراراً" هَْل: يمكن لجهة ِّرارا أْن تكوَن  157ال كذَب "م

 صادقةً في مزاعمها تجاه أعدائها؟! 
يب  - يب )والقر ة في الماضي القر َّّ يكي ألَْم تزعم الحكومة الأمر

اً( أّنَّ )العراق( يمتلك أسلحة دماٍر شامٍل، وجعلْت هذا  جّدَّ
َّّ عادْت  ً لاحتلال )العراق(، ثُم يعة )الزعم( الكاذب ذر

َ العالَمِّ أجمع ب  )كذب( ما زعمْت به  )لاحقاً( لتعترَف  أمام
 سابقاً؟! 

ٍ وعلى  - ة َّّ يكي ياء بأسلحةٍ أمر أكانَ قتل المدَنيين العراقيين الأبر
يكيين في السجون والمعتقلَات دليٌل على أّنَّ  أيدي جنودٍ أمر
ً )أو قُْل:  َ على )صواٍب( ولَْم تكن مطلقا ة َّّ يكي َ الأمر الحكومة

 حينها( على )خطأ(؟! 
َ على أمْ  - َّّتي اعتاد : أّنَّ سياسة )الكيل بمكيالين( هي السياسة ال

ب والدرجات،  ِّّون في مختلفِّ المناصِّ يكي انتهاجها مسؤولون أمر
 بما فيها صاحب الحُْكم سالف الذكر نفسه؟!

ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
                                                           

 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 157
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 (: همُ الأنوارُ:1219)
ِّ حتماً، ودارٌ تحتوي مَْن لو أتاها.  همُ الأنوارُ باُب الله

 
 (: همُ البحرُ:1220)

ِّلمٍ، يدٌ دوماً تجودُ لمن رجاها. 158همُ البحرُ العُبابُ   لكّلِّ ع
 

يباً{ ِّنَْفسَِّك الْيَوْمَ عَلَيَْك َحسِّ َابََك َكفَى ب ِّت  }اقْرَْأ ك
يم: سورة الإسراء/ الآية )  (14القرآن ال كر

 
 (: همُ ُسفُُن:1221)

 َ غالي، أتى برَّّ الأمانِّ م ِّ ولا أُّ  .159ْن ارتقاهاهُمُ ُسفُُن النجاة

                                                           
العباب: كثرة الماء، والمطر ال كثير، من عببت الماء عباً: أّي جعلته كثيراً، وجمعها:  158

.. و: معجم 575و 573/ 1عبابيب، وعباب الماء: أوله وارتفاعه.. انظر: لسان العرب: 
 .73/ 4البلدان: 

إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة  159
، ح 99 – 98/ 12نوح: مَْن ركب فيها نجا، ومَْن تخلف عنها غرق".. انظر: كنز العمال: 

عقدين: ص .. و: جواهر ال4720، ح163/ 3.. و: المستدرك على الصحيحين: 34170
.. و: نفحات الأزهار: 443/ 2.. و: ينابيع المودة: 242/ 2(.. و: فرائد السمطين: 260)

10 /414 – 415. 
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 (: هناك ال كثير:1222)
هم الجاهل  هناك ال كثير من العرب ممن حملوا لقب الأغا، فعّدَّ

 أنهم من الأعاجم.
 
 (: هناك بعض:1223)

َّّذين يُدرِّكون غايتهم في الحياة منذ  َّّة ال هناك بعض الأشخاص القل
اس يكتشفون هذه الغاية مع المضّي قُد َّّ ا أّنَّ معظم الن ماً صغر سنهم، إلَّّ

لوا من آدميتهم إلى مسوٍخ انخرطت  َّّ َّّذين تحو ى أولئك ال َّّ في الحياة، حت
دون وعيها ضمن أفراد القطيع، فإنهم قد اكتشفوا غايتهم لحظة تنفيذ 
اد حكمه بهم، نعم! إنهم اكتشفوها بعد فوات الأوان، بعد أْن  َّّ الجل

ا أنهم قد اك تشفوها سبقْت السكينُ العظمَ، وسبق السيُف العذَل! إلَّّ
كذلك لا محالة، وما أوقفتُك معي عليه هو ل كي تكتشف غايتك أنت 
ة للحياة إلى  َّّ يق استحضارك الغاية الخفي قبل فوات الأوان، عن طر
عقلك الواعي، من خلال فهم ما تعكسه عليك أنماط وعادات حياتك 

ى الآن. َّّ  حت
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 (: هناك بيٌن:1224)
ق كبير بين الفعل هناك بيٌن شاسع بين الصفة والموصوف، وفر

ى. ان بين الاسم والمسمَّّ َّّ  والفاعل، وشت
 
 (: هوَ خيمةٌ:1225)

ِّ مُ. ِّه ا، يغفو بمأمنِّ ظِّلّها المتَيت  هوَ خيمةٌ ُكبرى تجودُ بنفس
 
(1226:  (: هوَ كُل ُّ

ِّ ُسّلَّ ثوُب المعت دي! ِّ اسمُ هُ، ومَنِّ القَذارة ة َّّ ي  هوَ كُّلُّ نَتنٍ في البر
 
 (: هوَ نبُع:1227)

 َ ِّ العاشقونَ بس ؤدَدِّ. هو ِّ كلّها، يأتي إليه ة َّّ ي  نبُع حّبٍ للبر
 
 (: هَوَْت والأرُض:1228)

 هَوَْت والأرُض في نَوٍح وُح زٍن، وأضحى ماءُها العَذُِّب احم رارا!
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 (: هَوَْت والخ يرُ:1229)
اً وافتقارا. اُس ذُلَّّ َّّ  هَوَْت والخ يرُ فيها قد تلاشى، ولاَح الن

 
 لراسياُت:(: هَوَْت وا1230)

يبْت من يدِّ العادي انطم ارا. بي دَْت، اُصِّ  هَوَْت والراسياُت بها أُّ
 
 (: هَوَْت والريحُ:1231)

ِّرُ اصف رارا! ُف بانفعاٍل، فأمسى زرعُها النَض  هَوَْت والريحُ تَعصِّ
 
 (: هَوَْت والصرُح:1232)

 هَوَْت والصرُح فيها قْد تهاوى، وأصبَح مجدُها السامي استت ارا!
 
(1233:  (: هَوَْت والكُل ُّ

ِّ رارا؟! ُق وَطني م َّّ ُمَز  هَوَْت والكُّلُّ يبكي ليَس يدري، عَلامَ ي
 
 (: هَوَْت والليُل:1234)

ْت شمسُها فيها انحسارا! َّّ يٌل، وظل  هَوَْت والليُل فيها كَْم طو
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اُس:1235)  (: هَوَْت والن َّ
ِّّلُّ أضحاهُ انك اُس حيرى في ذهوٍل، فذاكَ الع َّّ  سارا.هَوَْت والن

 
 (: هَوَْت يا ليُت:1236)

 هَوَْت يا ليُت لَْم تهوي بجرٍح، ولَْم أرَ في ثناياها انحدارا!
 
 (: هوتَك:1237)

 هوتَك الروُح والأشواُق وله ى، وكّل الشوق دوماً باستعارِّ.
 
مصامُ:1238)  (: هيَ الصِّ

مصامُ حامي الحّقَّ تبق ى، وفي سوحِّ المعاركِّ لا ُتجارى.  هيَ الصِّ
 
 (: هي حروٌف:1239)

هي حروٌف تلاقْت بعضها مع بعض عن سابق إصراٍر وترّصد، 
َّّذي أصبحْت عليه؛ لسعيها جميعاً نحو  ما كان لها أْن تكون بغير الشكل ال
ْت )هذه الأهداف والغايات(  َّّ دة، وغاياٍت واضحة، تجل أهداٍف محّدَّ

بين طيّاتها، قد لا يسط ع على شكل ومضاٍت من نوٍر متلألئ فيها و
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ة(، ما كان  َّّ ا لمن كان ذي عقٍل متدبّر! لتعود عليه بفوائد )جم ضوؤه إلَّّ
له أْن يحصل عليها من دونها هي )أّي: من دون قراءته لهذه الأحرف 

 المتلاقية بعضها مع بعض عن سابق إصراٍر وترّصد(.
 
ة )أ(:1240) ي َّ  (: الهيمنة الاستعمار

ة تعتمد  َّّ يكي ة الأمر َّّ ي بشكل أساسّيٍ على ما تجنيه الهيمنة الاستعمار
َّّتي يقودها مسؤولون في الحكومة  من فوائد )تجارة الحروب( ال
ً لبّث نوازغ الخلاف والتفرقة بين جميع  ة، وهي تسعى جاهدة َّّ يكي الأمر
َّّة في العالَم؛ من أجل جعل أراضي الدول  ة المستقل َّّ الكيانات السيادي

ة المستمّدة  َّّ ة الحقيقي َّّ ة ذات القو َّّ ي يمانها العميق بوجودها القو قوّتها من إ
َّّتي من  ة، ال َّّ ي ات العسكر َّّ ً للعملي اً، مسرحا َّّ ً مستقل ا َّّ ً سيادي الحتمّي كيانا
خلالها يمكنها أْن تبيع أسلحة الحرب؛ لتجني الأموال بشكل مباشر، أو 
عبر قروض ذات فوائد متفاوتة، أو عبر الحصول على توكيلات 

ة في دول ال َّّ ي ة حصر َّّ نزاع ذات العلاقة، أو عبر سحب موارد اقتصادي
ى  ِّّر بهم تحت مسمَّّ تلك الدول بواسطة مَْن استطاعَت أْن تغر

ة(. َّّ  )الديمقراطي
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ة )ب(:1241) ي َّ  (: الهيمنة الاستعمار
ة هي هيمنة خائرة القوى، على  َّّ يكي ة الأمر َّّ ي الهيمنة الاستعمار

ة في العالَم؛ إذ أّنَّ أغلب ا َّّ يكيّ في عكس التحالفات السيادي لشعب الأمر
حقيقته عبارة عن أفراد لجأوا إلى أراضي الولايات المتحدة 
دة،  ة؛ من أجل تحقيق هدف أو عدد من الأهداف المحّدَّ َّّ يكي الأمر
وهم ذو ارتباط وثيق الصلة بجذورهم الممتدة بأصالةٍ في عمق الدول 

يمانها ال ة المستمّدة قوّتها من إ َّّ ة الحقيقي َّّ ة ذات القو َّّ ي عميق بوجودها القو
ة  َّّ ي ا يعني )بداهةً(: تغلغل الدول القو َّّ ِّم اً، م َّّ ً مستقل ا َّّ ً سيادي الحتمّي كيانا
ة، وقدرتها الفاعلة على تغيير مسار  َّّ يكي داخل عمق الأراضي الأمر
ة ذاتها، وليس العكس،  َّّ يكي الأحداث داخل الولايات المتحدة الأمر

ة(، وكذلك عدم و َّّ جود )دين رسمّي( في ولعّلَّ عدم وجود )لغة رسمي
ى يومنا هذا؛ يكفي ليكوَن  َّّ ة حت َّّ يكي دستور الولايات المتحدة الأمر
ة في داخل  َّّ يكي ة الأمر َّّ ي ً على حقيقة َضعف الهيمنة الاستعمار ِّدا شاه
ً من الداخل فهو )بداهةً(  يكيّ ذاته، ومَْن يكون ضعيفا المجتمع الأمر

َّّتي يمكن أْن  يكون أضعَف بكثير من الخارج؛ إذ أّنَّ من أهّمِّ  الروابط ال
بط أفراد المجتمع بعضهم بالبعض الآخَر، هو: )اللغة( و)الدِّّين(،  تر

ل!  فلاحِّظ وتأمَّّ
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 حرف الواو
 )و(

 
 (: وأترك:1242)

ُ بالعَبقِّ  باَل الوصل تلهو كيفما، شاءَْت لها الأقدار وأترك حِّ
 النَدي!

 
ُ فَإِ  ِّنْه ونَ م ِّر ُّ ِّمِّ }قُْل ِإن َّ الْمَوَْت ال َّذِّي تَف ونَ ِإلَى عَال ِّيكُْم ثُم َّ تُرَد ُّ ُ مُلاَق ه ن َّ

ِّمَا ُكنْتُمْ تَعْمَلُونَ{ ِّ فَيُنَب ِّئُكُْم ب هَادَة  الْغَيْبِّ وَالش َّ
يم: سورة الجمعة/ الآية )  (8القرآن ال كر

 
 (: الواجب:1243)

الواجب على الإنسان، أّي إنسان كان في أّيِّ زمان ومكان، أْن 
بع أوامر الله تعالى َّّ  خالقه وخالق كّل شيء. يت
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 (: وأحذر:1244)
ى، يمضي كبرٍق خاطٍف لا وأحذر ضياعَ الوقت إنه إْن مض 

 َ  ْل.يُقتَب
 
 (: وأحرارُ:1245)

!  وأحرارُ الورى ما بينَ َهجْرٍ، ومصلوٍب بسجٍن بانتصابِّ
 
 (: وإذا:1246)

ِّ أو لمس الي دِّ!  وإذا رأيَت الرمَش مُكتحلاً فلا، تعجْل بلثمِّ الفاه
 

 ِّ مَاء َِّن الس َّ ِّْم بَرَكَاٍت م قَوْا لَفَتَْحنَا عَلَْيه }وَلَوْ َأن َّ َأهَْل الْقُرَى آمَنُوا وَات َّ
َِّن َأهُْل  ِّمَا كَانُوا يَْكسِّبُونَ، َأفََأم بُوا فََأخَْذنَاهُْم ب وَالأْرضِّ وَل َكِّْن كَذ َّ

ِّمُونَ،  ِّيَهُْم بَْأُسنَا بَيَاتاً وَهُْم نَائ ِّيَهُْم الْقُرَى َأْن يَْأت َِّن َأهُْل الْقُرَى َأْن يَْأت َأوََأم
َ الْقَوْمُ  ِّ ِإلا َ الله َ يَْأمَُن مَكْر ِّ فَلا َ الله ِّنُوا مَكْر َلْعَبُوَن، َأفََأم بَْأُسنَا ُضحًى وَهُْم ي

ِّرُونَ{ َاس  اْلخ
يم: سورة الأعراف/ الآيات )  (99 – 96القرآن ال كر
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 (: وأرحْم:1247)
َ بالرحيلِّ عن ا ُ يُقبُل 160لخناوأرحْم فؤادك ِّرْ فسوَف الخ ير ، وأصب

 .161إْن غفا
 
 (: واصل:1248)

يقك في تحقيق أهدافك مهما كانت العوائق، ومهما  واصل طر
كانت الضغوط ممن هم حولك من أفراد القطيع، امتنع عن الإصغاء 

 إليهم، وأعذرهم فيما يوجهونه إليك، فإنهم لا يعلمون بأنهم لا يعلمون.
 
 (: واظب )أ(:1249)

م في كّلَّ لحظة نحو الأمام، ل كن! ليس على  واظب على أْن تتقّدَّ
َّّذين )لا يعلمون بأنهم لا يعلمون(، بل  ياء، ال ين الأبر حساب الآخَر
َّّذي  َّّذي وهب لك الحياة هو نفسه ال م معهم لا دونهم؛ فإّنَّ ال تقّدَّ
ــْع  ِّظ على كّلِّ شيءٍ بكّلِّ زمان ومكان، وأرجِّ وهب لهم الحياة، فحاف

يءٍ إلى الحّب، الحّب بمعناه الأصيل، في زمٍن أصبَح فيه الحّب كّلَّ ش
                                                           

 الخنا: ورد شرحها سلفاً في كتابنا هذا. 160
.. و: 131و 130/ 15غفا: أّي نام نومة خفيفة، والغفا: النعاس.. انظر: لسان العرب:  161

يب الحديث: (.. و: النه199مختار الصح اح: ص )  .376/ 3اية في غر
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َّّذي يجعل  د كلمة تُقال هنا وهناك، الحّب الصادق ال َّّ حاجة وليس مجر
ة، أو  َّّ ً في جن المحّب يحّب كّلَّ شيءٍ لأجّلِّ خالق كّلَّ شيء، لا طمعا
بة  ً من عقو ّبا ً من أجل مكافأة آجلة، أو تهر ّبا ً من نار، لا تقر خوفا

 اجلة.ع
 

 (: واظب )ب(:1250)
واظب على أْن تسأل كّل شيء عن كّل شيء بسؤاٍل يبتدأ ب  
)كيف؟( بدلاً من أْن تسأل شيئاً عن شيء بسؤال يبتدأ ب  )لماذا؟(؛ 
يجاد  يق إ لأّن ال  )كيف( تأخذ بيدك إلى المستقبل الزاهر عن طر

يق  الحلول الناجعة، بينما ال  )لماذا( تجرك إلى الماضي المؤلم عن طر
ِّلم.  كشف أمور جلّها لا يعدو كونه ضمن دائرة المعرفة لا دائرة الع

 
 (: واظب )ت(:1251)

ّبك إلى الله تعالى.  واظب على صلاة الليل، وزد بتقر
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 (: وأغنَمْ:1252)
ِّْن بعد العفا ِّمارَ ال كَدِّّ م ِّْب يوماً بها، تجني ث  .162وأغنَمْ حياتََك وأرتق

 
 (: واقع:1253)

َّّتي يخرج عن كُّلٍ منها واقع الح ال مفتاح لعشرات الدراسات ال
يع.  عشراُت المشار

 
بتي:1254)  (: واكر

ِّ دى! بتي كَْم قْد حزنُت ودمعتي، سالْت بجمرٍ ينتشي منهُ الع  واكر
 
(1255:  (: وآُل البيتِّ

 وآُل البيتِّ أفلاكٌ تسامْت، على الأفلاكِّ قد أبهى سناها.
 
 
 

                                                           
العفا: ذهاب الأثر، يقال: عفا الشيء، إذا درَس، أّي: إذا اختفى أثره.. انظر: لسان  162

 .79/ 15العرب: 
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 (: وال َّذي:1256)
َّّذي نف ا ورأيُت الله قبله ومعه وال ً قط إلَّّ سي بيده، ما رأيُت شيئا

ى  َّّ بعده، فأنتفُض، فأشعرُ إنــّي أتلاشى، ولطالما شعرُت منه بالخجل! حت و
ر فيه. َّّ ا وأنا جالٌس أتفك  إن ّي كنُت أحياناً لا أنام إلَّّ

 
ا الحزنُ:1257)  (: وأم َّ

 ً َ ال كَرُب نسيا َّّْت، وصار ا الحزنُ والآهاُت ول تحَت  وأمَّّ
 .163طمــسِّ 

 
ا الكافرونَ:1258)  (: وأم َّ

ِّّ نارِّ  ا الكافرونَ ففي ع ذاٍب، أليٍم يكتوونَ بحر  .164وأمَّّ
 
 

                                                           
َ هُْم َيحْزَنُونَ{  163 ُ وَلا وء ُ الّسُّ هُم ُّّ َمَس َ ي ِّْم لا ِّمَفَازَتِّه قَوْا ب َّّ َّّذيَن ات ُ ال ِّّي الله َيُنَج إشارة إلى قوله تعالى: }و

يم: سورة الزمر/ الآية )]القرآ  ([.61ن ال كر
َ يَغْشَاهُمُ  164 يَن، يَوْم ِّرِّ ِّالْكَاف ٌ ب َ لَمُحِّيطَة م َّّ ِّالْعَذَابِّ وَِإّنَّ َجهَن إشارة إلى قوله تعالى: }يَْستَعْجِّلُونََك ب

ْ تَعْمَلُونَ{ ] يَقُوُل ذُوقُوا مَا ُكنْتُم َ ِّْم و ِّه ِّْن َتحْتِّ َأْرجُل ِّْم وَم ِّه ِّْن فَوْق يم: سورة الْعَذَاُب م القرآن ال كر
 ([.55و 54العنكبوت/ الآيتان )
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ِّ القليل؛ فالحرمان أقل  منه"  "لا تستحِّ من إعطاء

)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
 

قُوا  ِّيعاً وَلاَ تَفَر َّ ِّ جَم حَبْلِّ الله مُوا بِّ ِّ عَلَيْكُْم ِإْذ ُكنْتُمْ }وَاْعتَصِّ ِّعْمَةَ الله وَاذْكُرُوا ن
ِّ ِإْخوَاناً وَُكنْتُمْ عَلَى َشفَا ُحْفرَةٍ  ِّه ِّعْمَت ِّن ِّكُْم فََأْصبَْحتُمْ ب ب َأعْدَاءً فََأل ََّف بَيْنَ قُلُو

 ْ كُْم تَه ِّ لَعَل  َّ ِّه َِّك يُبَي ِّنُ اللهُ ل َكُْم آيَات ِّْنهَا كَذَل ارِّ فََأنْقَذَكُْم م َِّن الن َّ  تَدُونَ{م
يم: سورة آل عمران/ الآية )  (103القرآن ال كر

 
ا مَْن:1259)  (: وأم َّ

اسِّ خي راً، سيحظى بالنعيمِّ وما حــواهُ..  َّّ ا مَْن سعى في الن وأمَّّ
ينسى كُّلَّ  بــاهُ.. و ُلْدِّ يحي ا، بها قَْد سُرَّّ إْذ عادَْت صِّ نانِّ الخ يُْسعَدُ في جِّ و

ُ ممــْن، نسى رّبَّ العبادِّ  يبقى في هناءٍ ليس  ما لاقاه ومَْن عص اهُ.. و
يزاً بعدَ ليٍل قَْد طــواهُ.  يفن ى، عز
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 (: وأمسح:1260)
وأمسح دموعَك لا تدعها تنتفْض، وأرفْع صروَح المجدِّ حولَك 

 والمنى.
 

 (: وإْن أعطَوكَ:1261)
يحا.  وإْن أعطَوكَ عهداً لا تُبال ي؛ فذاكَ العهدُ طيرٌ حّطَّ ر

 
 ْر:(: وإْن تزأ1262)

اً توارى. ُِّن للملا حّقَّ ُّّ كُّلَّ ط اٍغ، وتُعل  وإْن تزأْر تهز
 
 (: وإْن جادَ:1263)

ِّن قبُل طالا. َّّذي م ر بال َّّ  وإْن جادَ الزمانُ عليَك عرشاً، تفك
 
 (: وإْن يرجو:1264)

ِّنى فالماُل يَفن ى، فليَس الماُل يُغني ليس يهدي.  وإْن يرجو الغ
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 (: وأنَس السنينَ:1265)
ِّن ى. وأنَس   السنينَ الغابراتِّ بمرّها، وأعمْل بكّلِّ ال كدِّّ كي تجني الغ

 
 (: وأنَس الهمومَ:1266)

ُ حتماً  ً سيأتي الدهر ْ؛ فغدا َ وكّلَّ حزٍن وأنتظــر وأنَس الهموم
 بالصفا.
 

برٌق:1267)  (: و
َّّ صعٌق، ُيحيُل الأرَض جَدباً دونَ خيرِّ! َّّ رعدٌ ثُم برٌق ثُم  و

 
بعدَ البُعدِّ 1268)  :(: و

بعدَ البُعدِّ كادَ البُعدُ يفنى، بيأسِّ الملتقى والارت دادِّ.  و
 
بعدَ العُمرِّ:1269)  (: و

رَت حتماً، سترقدُ في الثرى عبداً أنابا َّّ بعدَ العُمرِّ إْن عم  .165و
 

                                                           
 أناب: رجع. 165
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 (: وتحيا:1270)
 وتحيا وحشةً تزدادُ ضيقاً، وقد تزدادُ في الحّقِّ اغترابا.

 
 (: وتفَنَنوا:1271)

 َ  سمِّ وجهٍ زائ ٍف، فهُمُ وكُّلُّ الزانياتِّ على السَ وا.وتفَنَنوا في ر
 
 (: وتلوُح:1272)

ُ والعبُق  وتلوُح مثل الشمس يا مَْن لا ترى، أفعالُه البيضاء
 الن دي.

 
 (: وتنسى:1273)

 وتنسى أّنَّ موتَك سوف يأت ي، إليَك بلحظِّ َطرٍْف قَْد َحــداهُ!
 
ُ (: وجَارَ ال1274) :ج  ل ُّ

ُ وجَارَ ال ً ّلُّ ليج  ، ولَْم أرَ فيهمُ شيئاً مَليحا!166لاً أو نهارا

                                                           
اس بدعواهم لادّعى  166 َّّ َّّى الله عليه وآله وسلم: "لو يُعطى الن إشارة إلى حديث رسول الله صل

رجاٌل أمواَل قوٍم ودماؤهم، ول كّنَّ البيّنة على المّدعي واليمين على مَْن أنكر".. انظر: كنز 
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ِّْب:1275)  (: وجان
ِّْب ما استطعَت ال ُ وجان ِّْن القومِّ العُتادِّ.ج ى، وإْن كانَوا م َّّ  ّلَّ حت

 
 (: وجُْرٌح:1276)

! ِّرُ كُّلَّ َصخرٍ أو شهابِّ  وجُْرٌح نازٌِّف كالسيلِّ يجري، يُدمّ
 
(1277:  (: وجُل 

 ً ! وجُّل حرائر الأحرارِّ تبكي، دما  ما بينَ نهٍب واغتصابِّ
 
 (: وجوب:1278)

ً للسعي في لَمِّّ شمل أفراد الشعب، مما يساهم  وجوب المضّي قُدما
بالتالي يساهم  يجابٍي واضح في ردع جميع التصدعات الحاصلة، و بشكٍل إ
ة من الانهيار، بل  َّّ بشكل فاعل في الحفاظ على المنظومة الاجتماعي
                                                                                                                                              

.. و: المعجم 15297و 15296(، ح 190، و: ص )15285، ح 187/ 6العمال: 
، ح 104/ 8.. و: المعجم الأوسط: 11225و 11224، ح 96/ 11ال كبير للطبرانيّ: 

.. و: سنن ابن 11، ب 6008 – 6005، ح 55 – 54/ 4.. و: مسند أبي عوانة: 7971
ح  (،459.. و: الجامع الصغير: ص )7، كتاب الأحكام، ب 2321، ح 778/ 2ماجة: 

، كتاب الدعوى والبيّنات.. و: السنن 252/ 10.. و: السنن ال كبرى للبيهقّي: 7495
 .202و 191/ 3.. و: شرح معاني الآثار: 4757، ح 389/ 4الصغــرى: 
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يادة تماسكها وتعاضد يساهم في ز ها وتآصرها ككّل، وهذا كفيٌل و
ً كان ذلك الرخاء أْم  ة أفراد الشعب، عاجلا َّّ باستجلاب الرخاء لكاف

 آجلاً.
 
 (: وجود:1279)

ة ال كبيرة  َّّ ي وجود دلالة أكيدة واضحة على مدى العلاقة الأخو
 بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

 
َ وََسعَى لَهَا سَ  َ الآَخِّرَة َِّك كَانَ َسعْيُهُْم }وَمَْن َأرَاد ولَئ ٌِّن فَأُّ َ مُؤْم عْيَهَا وَهُو

 مَْشكُوراً{
يم: سورة الإسراء/ الآية )  (19القرآن ال كر

 
 (: الوجود:1280)

الوجود: كتاب الله المفتوح أمامك، فاقرأ فيه كّل يوم ولو حرفاً 
واحداً؛ لتصبح بعد حين واثق الخطى تمشي ملكاً، وتتفّجر الحكمة من 

 جدارة.فيك بكّل 
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 (: وحتماً:1281)
اً تحَت سقٍف بْل بجهرِّ. َّّ ي  وحتماً سوَف يأتي يومَ نحيا، سو

 
 (: وحذارِّ:1282)

ِّن أْن تتبع سبَُل اله وى، كي لا يكون الحزنُ عندكَ  وحذارِّ م
 ُمحتَم ْل.

 
 (: وخُْذ:1283)

ــْت رؤاهُ. َّّ يــٍف؛ لتُْسعَدَ في غدٍ طل َك دونَ ز َّّ  وخُْذ ممْن أحب
 
 وُخْض: (:1284)

ِّ بكُّلِّ ع زٍم، ولا تجنْح لمن وجدَ ارتعابا.  وُخْض موَج الحياة
 
 (: ود  القلوب:1285)

! ِّْن كّلِّ خيرٍ قَْد َخــلِّ بُهم م  ودّ القلوب إذا بدا بلسانِّهْم، فقلو
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 (: وداري:1286)
ُ داري، غِّراَس الأرضِّ أثماراً تُوافــي. ِّب كما ت  وداري مَْن ُتح

 
 (: ودَْع عنَك:1287)

ِّعاعَ ولا تُبالي؛ ففيهْم قبُح فعٍل سوءُ حالِّ!  ودَْع عنَك الر
 
 (: ودَْع في:1288)

ِّلا سهادِّ. ِّ ب ِّ دوماً، لتهنَأ في الحياة  ودَْع في القلبِّ ُحّبَّ الله
 
 (: وديدَني:1289)

ا. َّّ ِّ خاتمه النبي ا ديُن طاها، حبيُب الله  وديدَني ليَس إلَّّ
 
 (: وذِّقُت:1290)

َّّ حي ا، منعني عنكُمُ الطاغوُت صادي.وذِّقُت الْمُر َّّ  نَ البُعدِّ لَم
 
 (: وراء )أ(:1291)

بما( أشّدُّ ظلماً منه!!  وراء كّل ظالم، )ر
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 (: وراء )ب(:1292)
 وراء كّل وضيع، امرأة!

 
ِّْل:1293)  (: ورَت 

 ْ ِّْك، أعّدوا ما استطعتم ّ َب ِّْل حينَ تصحو قوَل ر ّ  واصطبارا. 167ورَت
 

َ تَعْ َك َألا َب ُّ ا يَبْلُغَن َّ عِّنْدَكَ }وَقَضَى ر ً ِإم َّ ِّدَيْنِّ ِإْحسَانا ِّالْوَال ب َ ُ و اه ي َّ َ ِإ بُدُوا ِإلا
َ تَْنهَرْهُمَا وَقُْل لَهُمَا قَوْلاً  ٍ وَلا ف  َ تَقُْل لَهُمَا أُّ ِّلاَهُمَا فَلا َ َأحَدُهُمَا َأْو ك بَر الْ كِّ

ِّ وَقُلْ  ْحمَة َِّن الر َّ ِّ م ل  ِّْض لَهُمَا َجنَاَح الذ ُّ يماً، وَاْخف ِّ رَب ِّ اْرحَمْهُمَا َكمَا  كَر
ُ كَاَن  ه ِّينَ فَِإن َّ ح  ِّي نُفُوسِّكُْم ِإْن تَكُونُوا َصالِّ ِّمَا ف ُ ب كُْم َأعْلَم َب ُّ ِّيراً، ر ِّي َصغ يَان َب َّ ر
ِّْر  ِّيلِّ وَلاَ تُبَذ  ب ِّْسكِّينَ وَابَْن الس َّ هُ وَالْم ْبَى َحق َّ ِّينَ غَفُوراً، وَآتِّ ذَا الْقُر اب ِّلأو َّ ل

 تَبْذِّيراً{
يم: سورة الإسراء/ الآيات )القرآن ال ك  (26 – 23ر

 
 

                                                           
167  ِّ ِّه ِّبُونَ ب َيْلِّ تُرْه بَاطِّ اْلخ ِّْن رِّ ةٍ وَم َّّ ِّْن قُو وا لَهُْم مَا اْستَطَعْتُمْ م ِّّدُّ عَدُوَّّ إشارة إلى قوله تعالى: }وََأع

ِّيلِّ  ِّي َسب ِّْن شَْيءٍ ف ِّقُوا م ُ يَعْلَمُهُْم وَمَا تُنْف ُ الله َ تَعْلَمُونَهُم ِّْم لا ِّْن دُونِّه ِّيَن م كُْم وَآخَر ِّ وَعَدُوَّّ ِّ  الله الله
يم: سورة الأنفال/ الآية )  ([.60يُوَّفَّ ِإلَيْكُْم وََأنْتُمْ لاَ تُْظلَمُونَ{ ]القرآن ال كر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  652الصفحة 

 (: وسيُف:1294)
أحيا  169، على سوحِّ الوغى168وسيُف العُربِّ باٍق ليَس ينبو

 .170بهــاءا
 
 (: الوسيلة:1295)

ة في  َّّ ي الوسيلة المعتادة لدى مسؤولين في حكومات دول استعمار
عاف  ة لدى ضِّ َّّ يزة الجنسي تجنيدِّ عملائها وجواسيسها هو استغلال الغر

                                                           
ه كأنه حّقرهم ولم يرفع بهم رأساً، يقال: نبا الشيء: أّي تجافى ينبو: تجافى ولم ينظر إلي 168

وأبتعد، ونبا السيف: كَّلَّ ولم يحك فيها، ونبا حّد السيف: إذا لم يقطع، ونبت صورته: أّي 
قبحت فلن تقبلها العين، ونبا فلان عن فلان: أّي لم ينقد له، ونبا السهم عن الهدف نبواً: أّي 

.. و: 379/ 8.. و: العين: 302 – 301/ 15نظر: لسان العرب: قصر عن إحراز هدفه.. ا
يب الحديث:   .10/ 5النهاية في غر

ى سَمّوا الحرَب وغىً، والوغى:  169 َّّ َّّ كثر ذلك حت الوغى: الأصوات في الحرب، مثل الوعى، ثم
غمغمة الأبطال في حومة الحرب، والوغى: الحرب نفسها، والوغى أيضاً: أصوات النحل 

.. و: القاموس المحيط: 397/ 15نحو ذلك إذا اجتمعت.. انظر: لسان العرب: والبعوض و
.. و: المصباح المنير: 154/ 3(.. و: العين: 304(.. و: مختار الصحاح: ص )1731ص )

2 /666. 
البهاء: الأنس بالشيء، والسعة، وحسن الهيئة من المنظر الحسن الرائع المالئ للعين، يقال:  170

ا يملأ العين روعه وحسنه.. انظر: لسان العرب:  هذا شيء بهيّ: أيّ  َّّ ، و: 35/ 1ذو بهاء مم
(.. و: العين: 28و 27.. و: مختار الصحاح: ص )65/ 1.. و: المصباح المنير: 99و 98/ 14

4 /97. 
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ُ الصور ا فوس من هؤلاء العملاء والجواسيس، واستخدام َّّ لعقول والن
ا: فضحه  ه؛ إمَّّ يزة؛ لتكونَ أداةَ ضغٍط ضّدَّ َّّتي توثــُِّّق تداعيات هذه الغر ال
ا يترتُب عليها  َّّ ِّم بالتالي: إسقاُط نزاهته أمامهم، م ين، و بها أمام الآخَر

ا: موافقته على لاحقاً خسارته جميع ما لديه من امتيازات )بداهةً(، و إمَّّ
ةَ  َّّ العملِّ لصالحهم؛ مقابَل عدمَ كشفها لسواهم، ومَْن تجد في نفسه القو
 ِّ بعدمِّ الرضوخ أمام هذه الوسيلة الرخيصة، فإنهم يلجؤونَ إلى تصفيته
ِّ لهم مقابل المال و/ أو تحقيقِّ أهدافه  اً؛ إْن لَْم يرَض ببيعِّ نفسه َّّ جسدي

َّّتي يطمُح للوصولِّ إ ة ال يل.الخاّصَّ  ليها منذ وقٍت طو
 

ِّرَت بغيرِّ:1296)  (: وص
ِّرَت بغيرِّ لُّبٍ حين تمضي، إلى ما سوف يُردي مَْن أتاهُ!  وص

 
ِّرَت لغيرِّ:1297)  (: وص

ِّرَت لغيرِّ مَْن خَلَق البراي ا، كعبدٍ خانٍع لمن ارتضاهُ!  وص
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 (: وصول:1298)
ِّ المنشودة من تحقيقِّ السعادة )ولو بأدنى  وصول العقلاء إلى الغاية

يل  ب: جعل )الاختلاف( لا )خلاف(، أّي: تحو َّّ ياتها(، يتطل مستو
نقاط ال  )التفاف( إلى نقاط )اصطفاف( وإحلالها لاحقاً ضمَن نقاطِّ 

 ال  )اصطفاف(، وهذا يوجُِّب عليك: 
: أّنَّ الكّل )متبوع( لا )تابع(. لاً: العمل )الجماعيّ( على أساسِّ  أوَّّ

ة( من خلالِّ )التوافق(؛ وثانياً: اتخاذ القرار ب  )ال َّّ شراكة الجماعي
يت( لا )الاقتراع(.  وفَق مبدأ )التصو

وثالثاً: عدم )تمييز( أّيَّ صوٍت من تلَك الأصوات مهما كان 
ة المتعارَف عليها  َّّ شكلها الاجتماعيّ أو سلّمها الوظيفّي أو درجتها العلمي

نان الفّكِّ بين الأفراد؛ إنما الكّلُّ فيما لها و/ أو عليها سواء؛ كأس
 الواحد.

 
 (: وطأنا:1299)

 وطأنا الموَت أعواماً طِّ والا، فأمسى الموُت مسخاً بْل مَهين ا.
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 (: وَطلعتَُك:1300)
 وَطلعتَُك الرشيدةُ في خيال ي، ونورُكَ في حشايا القلب يس ري.

 
 (: وعِّْش:1301)

ِّبادِّ   .وعِّْش بينَ الورى بالحُّبِّ دوماً، وآخي الصحَب بْل كُّلَّ الع
 
 (: وغداً َستُشرُِّق:1302)

ُب ى، وإلى الذرى تبقينَ أنتِّ  ً َستُشرُِّق شمسُكِّ فوَق الر وغدا
َّّ مُ.  السل

 
 (: وغداً ستعرُِّف:1303)

ُ وما جرى، وتذوَق طعمَ الكأسِّ مما قد  ً ستعرُِّف ما يدور وغدا
 حوى.

 
 (: وغيمٌ:1304)

ِّ العُمرِّ دوماً، وسيٌل جارٌِّف يأتي بشـَـ ِّّ.وغيمٌ في سماء  ر
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 (: وفجرٌ:1305)
ا، فكانَ النورُ مكشوَف الستارِّ. َّّ  وفجرٌ قَْد أماَط الليَل عن

 
(1306: ٌّ  (: وفك 

ِّرارا. قْت شمَل الأعادي، تُشمِّّرُ في الوغى سيلاً ش  وفّك  مّزَّ
 
 (: الوقائع:1307)

َّّتي تقع في  يات ال الوقائع: هي عبارة عن مجموعة الأحداث والمجر
ةٍ ما من القضايا َّّ ة  قضي َّّتي تكون مادَّّ بالتالي: فإّنَّ الأحداث ال المعروفة، و

ً على أرضِّ الواقع المعاش  ْت فعلا َّّ هذه الوقائع، تكون )ضرورةً( قَْد تَم
 وليسْت سرداً من نسجِّ الخيال.

 
 (: الوقُت أزَْف:1308)

رُ كالخَزَْف! َّّ  الوقُت أزَْف، يتكس
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 (: الوقُت أغلى:1309)
أّنَّ الذهب إْن ذهب تستطع بعد حيٍن الوقُت أغلى من الذهب؛ ل

 أن تُعيده، ول كّنَّ الوقت إْن ذهب، فلَْن يعود.
 
 (: الوقت: هوَ:1310)

 الوقت: هوَ من بين أغلى الأشياء في الوجود.
 
 (: وقْد ارتدى:1311)

ِّ حيَّك ثوُب  َِّن الخَسَاَسة ِّ والتُقــى، وم وقْد ارتدى ثوَب الهداية
 المعتدي.

 
 (: وقد تجد:1312)

ِّضاباو  .171قد تجد السوادَ غداً بياضاً، وما في الكأسِّ قد أضحى ن
 
 (: وقْد لاقيُت:1313)

َّّ ا!  وقْد لاقيُت ُظلماً منَك دوماً، ولَْم أرَ فيَك يوماً ذا بهي
                                                           

 النضوب: النفاد. 171
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(1314:  (: وقْد مَل َّ
 وقْد مَّلَّ الفؤادُ لما اعتران ي، ولَْم يُبقِّ ظلامُ الليلِّ صبري!

 
 (: وقُْل في:1315)

كُّلِّ وقٍت حين تدعو، إلهي أرجو فضلَك بَْل عس اهُ..  وقُْل في
ً يا  ِّّدنا ن راهُ.. أتيتَُك راجيا نــادي، وليَس سواكَ سي إلهي خالقي يا مَْن أُّ
ً يا لُّبَّ قلب ي،  َ وأنَت منية مَْن أت اهُ.. أتيتَُك سائلا نبَض كُلّ ي، رضاك

 رضاكَ وأنَت غاية مَْن رجاهُ.
 
 :(: وقُْل للمعتدينَ 1316)

ِّلف إن  ي، جعلُت السيَف لي أبداً شِّع ارا.ــّ وقُْل للمعتديَن الج
 
(1317: اسِّ  (: وقُْل للن َّ

اسِّ ُحسناً وأسَع فيهْم، بصدقِّ القولِّ دوماً في المق الِّ. َّّ  وقُْل للن
 
 (: وقلٌب:1318)

! عَ كُّلَّ سُّمٍ باللعابِّ َّّ  وقلٌب مُثكٌَل بالحُزنِّ دوماً، تجر
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 (: وقوع:1319)
ى وإْن كان عن جهٍل منك به، لا يمنع من  وقوع الظلم َّّ منك حت

ً بوقوعه على مَن ظلمَت حقيقةً، ووقوع ظلمك على مَن  الاعتراف واقعا
ة ما وقع عليه، فأنت لا سواك مَْن  َّّ ظلمَت لَْن يعفيك من مسؤولي

ةً في يوم الحساب.  ستكون مُطالباً بإرجاع الحّق إليه، خاّصَّ
 
 (: وقوفك:1320)

َّّ وقوفك مع ال لاً، ومن ثم يّاه أوَّّ له سبحانه يوجب عليك محبّتك إ
اه لَْن تتأتى إليك ما لَْم تكن  َّّ ي ة كّل شيءٍ في ال كون برمّته، ومحبّتك إ َّّ محب
ة الراسخة الرصينة  َّّ سس المصالحة الحقيقي ً على وضع أُّ قد أقدمَت حقيقة

بين الله تعالى.  بينك و
 
(1321:  (: وكأن َّ

ِّّون في وكأّنَّ التاريخ يعيد نفسه َض اللاجئون العراقي َّّ ؛ فكما تعر
يين وأغلب  يا( للاستغلال على أيدي بعض المواطنين السور )سور
ض بعض  َّّ ة، فكذلك تعر َّّ الفلسطينيين من ذوي الأفعال اللاإنساني
يين في الدول المضيفة إلى الاستغلال على أيدي بعض  اللاجئين السور
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ا أّنَّ الفارق بين مواطني تلك الدول من ذوي الأفعال اللاإنسا ة، إلَّّ َّّ ني
ِّّون قد  ض له اللاجئون العراقي َّّ َّّذي تعر الحالتين، هو: أّنَّ الاستغلال ال
ً مضاعفةً  ِّون أضعافا ّ ي ض له لاجئون سور َّّ َّّذي تعر تجاوز الاستغلال ال
ض لها  َّّ َّّتي تعر ة ال َّّ لا يمكن المقارنة بينهما من حيث طول الفترة الزمني

ِّّون ل ة أيضاً!اللاجئون العراقي ّدَّ  لاستغلال، ومن حيث التضييق والشِّ
 
 هْم:  َّ (: وكأن1322)

َّّ وكأن ِّقاٍت وانضوى!  ب ِّْن مو ِّْم م  هْم لا يعلمونَ بما جرى، في دورِّه
 
(1323: ٌّ  (: وكف 

َّّ ى، مَعينُ  ِّ أزرى البحارا. 172وكّف  فاَض منهُ الخ يرُ حت  عطائه
 
(1324: اسِّ  (: وكُل ُّ الن َّ

ِّْن حولي اسِّ م َّّ  ُسك ارى، وقْد زادوا انتشاءً بالمعال ي! وكُّلُّ الن

                                                           
ً متناول اليد، وم 172 ِّين: أّي يسيل ظاهرا ِّين: الجاري على وجه الأرض، يقال: ماء مَع نه الْمَع

يم: سورة  ِّي ٍن{ ]القرآن ال كر ِّمَاءٍ مَع ِّيكُْم ب ً فَمَْن يَْأت ْ ِإْن َأْصبََح مَاؤُكُْم غَوْرا قوله تعالى: }قُْل َأرََأيْتُم
 195(.. و: مختار الصحاح: ص )411([.. انظر: لسان العرب: ص )30الملك/ الآية )

ِّّب: 262و  .95/ 2(.. و: المغر
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ٌّ مَْن:1325)  (: وكُل 
ِّ بما ابت لاهُ.  وكُّل  مَْن جنى ذنباً سيبلــى، بناٍر تصطليه

 
(1326:ِّ  (: وكَْم بالله

ِّ آمَن بعدَ ُكفرٍ، ومَْن بِّهمو اليقينُ رأوا ارتيابا.  وكَْم بالله
 
 (: وكَْم بين الغواني:1327)

 تهاـــوْت، بجُّبٍ مُظلٍِّم ترجو هُ داهُ! وكَْم بين الغواني قَدْ 
 
 (: وكَْم بينَ الورى:1328)

ِّ ال كونِّ جاهُ. ِّْن إله  وكَْم بينَ الورى يسعى لعــزٍّ، فجاءهُ م
 
 (: وكَْم جارَْت:1329)

اُس دوماً، فلَْم يلقون منّي غيرَ صادِّ. َّّ  وكَْم جارَْت عليَّّ الن
 
 (: وكَْم حبلاً:1330)

ب َ لادِّ.وكَْم حبلاً رمى إ ا بالج  ليُس نحوي، فلَْم ألقاهُ إلَّّ
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(1331: ٍ  (: وكَْم َحق 
ياً يرجو الطلابا.  وكَْم َحّقٍ هوى في الجُّبِّ دهراً، وأصبَح ثاو

 
(1332:  (: وكَْم في الأرضِّ

َّّ ى، جنى ما كانَ يرجو مُْذ سع اهُ.  وكَْم في الأرضِّ يدعو اللهَ حت
 
 (: وكَْم في البحرِّ:1333)

َّّ  وكَْم في البحرِّ  ْرغِّمَ أْن يرى ثَم اٌن عتيدٌ، وأُّ َّّ ُب  استلابا. 173ر
 
(1334:  (: وكَْم في الحربِّ

 َّّ ّ  ثُم ِّرابا. 174وكَْم في الحربِّ كَر ّ ، فما زادت فوارسُها ض  فــَر
 
 (: وكَْم في الخَلْقِّ )أ(:1335)

يَب وقَْد ده اهُ! صِّ  وكَْم في الخَلْقِّ ذو مكرٍ وغ دٍر، فجُّنَّ بما أُّ
 

                                                           
 بفتح الثاء لا بضمِّّها: هناك. 173
 بضّمِّ الثاء لا بفتحها. 174



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  663الصفحة 

 في الخَلْقِّ )ب(:(: وكَْم 1336)
ِّ المصابا.  وكَْم في الخَلقِّ مكلومٌ تعافى، فأصبَح في بليّته

 
 (: وكَْم في الخَلْقِّ )ت(:1337)

 وكَْم في الخَلْقِّ ممن تاَب أمســى، بشَْهدِّ القُرْبِّ يعسوٌب أت اهُ.
 
 (: وكَْم في الدارِّ:1338)

يغدو، خؤوناً قَد نسى يوماً وَصاب  .175اوكَْم في الدارِّ مأموٌن و
 
 (: وكَْم في العشقِّ:1339)

ِّ عابا.  وكَْم في العشقِّ محبوٌب تجافى، فأردى مَْن أحّبَّ عليه
 
(1340 ِّ  هرِّ:(: وكَْم في الع

 ِّ جابا.وكَْم في الع رةٌ حِّ  هرِّ زانيةٌ أنابْت، وقَْد خلعْت ُمخَّدَّ
 
 

                                                           
 الَصاب: عصارة شجرٍ مّرٍ. 175
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ِّيرِّ:1341)  (: وكَْم في الع
اٌن أميٌن، فكانَ كذئبِّ غاٍب  َّّ ِّيرِّ َخو  .176قَْد أرابا وكَْم في الع

 
 (: وكَْم في الفَْقرِّ:1342)

َّّى كُّلُّ كَرٍب بَْل وغابا. َّّ اً، وول ي  وكَْم في الفَْقرِّ مَْن أضحى ثَر
 
 (: وكَْم في الهجرِّ:1343)

يٌف، تداعى حينما زادَ اغترابا.  وكَْم في الهجرِّ مغترٌب شر
 
(1344: ٍ ِّص   (: وكَْم ل

ِّّصٍ أصاَب العدَل قهراً، وكَْم قا ِّ قَْد تحابى.وكَْم ل  ٍض بحُكمه
 
 (: وكَْم ممن )أ(:1345)

ِّ قَْد حصدَ التبابا َّّ ى، ومَْن في الظُلم  .177وكَْم ممن أتى ُظلماً ترق
 

                                                           
يبة. 176  أرابا: ارتاب، من الر
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 (: وكَْم ممن )ب(:1346)
َِّل بعدَ ُظلمٍ قَْد ج واهُ! ْذه اسِّ ُظلماً، فأُّ َّّ  وكَْم ممْن أتى في الن

 
 (: وكَْم ممن )ت(:1347)

حِّّبَّ بكُّلِّ   صدٍق، وكان هوَ الخؤونُ ومَْن جفاهُ!وكَْم ممن أُّ
 
 (: وكَْم ممن )ث(:1348)

ِّرَّّ يسع ى، إلى الواشينَ وهو لهم حكاهُ! ِّرَّّ الس س  وكَْم ممْن أُّ
 
 (: وكَْم ممن )ج(:1349)

ِّْن غير فهٍم، ولَْم يعِّ بَعدُ َخْطباً أْو خِّطابا. ْن ترى م َّّ  وكَْم مم
 
 (: وكَْم ممن )ح(:1350)

ى  يـْـٍن، وكانَ لكُّلِّ َشينٍ قَْد ح واهُ!وكَْم ممْن تسمَّّ َ  باسمِّ ز
 
 (: وكَْم ممن )خ(:1351)

 وكَْم ممْن توارى خلَف َضعـْـٍف، وكانَ لكُّلِّ هَوٍْل قَْد ل واهُ!
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 (: وكَْم ممن )د(:1352)
مَ وهو ذئٌب قَْد خف اهُ! َّّ  وكَْم ممْن توارى خلَف وج هٍ، تبس

 
 (: وكَْم ممن )ذ(:1353)

َع فوَق عرٍش قَْد بَن اهُ!وكَْم ممن جن َّّ ب ا، تر َّّ  ى الآلامَ لَم
 
 (: وكَْم ممن )ر(:1354)

 وكَْم ممْن دعا للع دلِّ زوراً، وكانَ لكُّلِّ قاٍض قَْد رشاهُ!
 
 (: وكَْم ممن )ز(:1355)

 ُ يفاً، وأصبَح ليَس مَْن يدعو أباه  !178وكَْم ممْن دعا نسَباً شر
 
 (: وكَْم ممن )س(:1356)

ُ  وكَْم ممْن سعى َّّ ى، أتاهُ فكانَ ممْن قَْد أب اه ِّ حت  !179للشيء
 

                                                           
َّّذي خرج هو من صلبه. 178  أباهُ: أبوه ال
 أباهُ: رفضه. 179
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 (: وكَْم ممن )ش(:1357)
 وكَْم ممْن طغى في الخَلقِّ أمســى، يُلاقي هوانَ ذُّلٍ قَْد فن اهُ!

 
 (: وكَْم ممن )ص(:1358)

 وكَْم ممن على عرٍش تهاوى، ولَْم يجد الرفاَق ومَْن أجابا.
 
 (: وكَْم ممن )ض(:1359)

ِّْن عامٍل زاد اكتئابا. وكَْم ممْن لهى  قْد لاَح نجماً، وكَْم م
 
 (: وكَْم ممن )ط(:1360)

 وكَْم ممْن يُبارُِّح كُّلَّ عيٍب، وأمسى بعدَ حينٍ فاشتهاهُ!
 
 (: وكَْم ممن )ظ(:1361)

ِّ ما سقاهُ! ع دون علمه َّّ اً، تجر َّّ  وكَْم ممْن يحوكُ الشرَّّ ش ر
 
 (: وكَْم ممن )ع(:1362)

ْباــًَـ، وداداً ثــُّمَّ أمسى قـَـْد زواهُ! وكَْم ممْن يُري مَنْ   ظّنَّ قُر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  668الصفحة 

 (: وكَْم ممن )غ(:1363)
ُِّّب مَْن بجـــُـرٍْح، تفاقمَ فوَق طِّّبٍ قَْد عم اهُ!  وكَْم ممْن يُطَب

 
 (: وكَْم ممن )ف(:1364)

 وكَْم ممْن يُعادي اللّصَّ وهماً، وكان لمْن يعادي قَْد ح ذاهُ!
 
 (: وكَْم ممن )ق(:1365)

ِّ وقَْد مح اهُ!  وكَْم ممْن يقوُل الوعدَ ُصبحاً، وأمسى في المساء
 
 (: وكَْم ممن )ك(:1366)

يُصبُح بعدَ حينٍ قَْد رماهُ!  وكَْم ممْن يوآخي أخاً َصدوق اً، و
 
ِّرٍ )أ(:1367) ِّْن آم  (: وكَْم م

ِّما نهاهُ! ِّ ل ِّن السُعاة ِّرٍ تركَ المعاصي، وكانَ م ِّْن آم  وكَْم م
 
ِّرٍ )ب(: (: وكَمْ 1368) ِّْن آم  م

يوم العصفِّ قد جَرَّّ انقلابا. ِّْن آمرٍ يخشى الأعادي، و  وكَْم م
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ِّْن بائٍس:1369)  (: وكَْم م
اسِّ أضح ى، سعيداً بعدَ ليٍل اجتــراهُ. َّّ ِّْن بائٍس في الن  وكَْم م

 
ِّْن جامٍع:1370)  (: وكَْم م

ا جن اهُ! َّّ يناً بائساً مم َّّــى، حز ِّْن جامٍع للمالِّ ول  وكَْم م
 
ِّْن جائٍع:1371)  (: وكَْم م

ِّنى جمعاً سِّغابا ِّْن جائٍع صبراً توارى، وقَْد وأدَ الغ  .180وكَْم م
 
ِّْن حاكٍم:1372)  (: وكَْم م

فْنِّيَ حينما َسقَطَْت عصاهُ! ِّْن حاكٍم قَْد ذّلَّ شعباً، وأُّ  وكَْم م
 
ِّْن حانٍق:1373)  (: وكَْم م

ِّْن حانٍق قَْد زادَ حِّلماً، وفاجأكَ الح  ليمُ صدًى غِّضابا.وكَْم م
 
 

                                                           
 السغاب: الجياع. 180
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ِّْن خائٍف:1374)  (: وكَْم م
ل مَْن وقاهُ. ِّْن خائٍف أمسى علي لاً، وكانَ اللهُ أوَّّ  وكَْم م

 
ِّْن خائٍن:1375)  (: وكَْم م

باعَ لأجلِّ ما يسعى أخاهُ! ِّْن خائٍن للمالِّ يسعــى، و  وكَْم م
 
(1376: ِّْن رابحٍ  (: وكَْم م

ِّْن رابحٍ مالاً وفي راً، هوى   بالبؤسِّ حُْزناً ما اغتن اهُ!وكَْم م
 
ِّْن راحٍِّل:1377)  (: وكَْم م

ِّْن راحٍِّل يرجو هن اءً، فصارَ هناءُهُ سبباً فناهُ!  وكَْم م
 
(1378: ِّْن راعي ٍ  (: وكَْم م

ا فت اهُ! َّّ ب يأكُُل ماَل مَْن ر ِّْن راعيٍّ لابٍن يتيــٍم، و  وكَْم م
 

ِّلْمُ جواهر الر ِّجال"  "في تقل بِّ الأحوال ع
()أمي  ر المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
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ِّْن راكٍب:1379)  (: وكَْم م
ِّْن راكٍب للصع بِّ أردى، جميَع الصعبِّ إْذ ثــَّمَّ   181وكَْم م

 ارتقــاهُ.
 
ِّْن زاهدٍ:1380)  (: وكَْم م

ِّن دونِّ َكــّدٍ، أتاهُ اللهُ رزقاً قَْد كفاهُ. ِّْن زاهدٍ م  وكَْم م
 
ِّْن ساع1381)  ةٍ:(: وكَْم م

ِّمَ  ِّْن ساعةٍ لسعْت فؤادي، فكُنُت أهيمُ ليلي لسُت أدري!.. ل وكَْم م
 القلُب العفيُف كذا يُلاقــي؟! وأيَن العدُل؟! في قعرٍ ببح رِّ؟!

 
ِّْن سائرٍ )أ(:1382)  (: وكَْم م

اتِّ يَنكّبُّ انكبابا. ذَّّ َّّ ِّْن سائرٍ للموتِّ يمضي، إلى الل  وكَْم م
 
ِّْن سائرٍ )ب(:1383)  (: وكَْم م

ِّن سائرٍ يمضي فتاها يلقى الحرَب لا يخشى فتاها182وكَْم م  .183، و
                                                           

، بفتح الثاء لا بضمِّّها: هناك. 181 َّّ  ثَم
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ِّْن صابرٍ:1384)  (: وكَْم م
ِّمَ بعدَ ُحّبٍ قَْد ك واهُ! كل ِّْن صابرٍ في الحُّبِّ دهراً، وأُّ  وكَْم م

 
ِّْن صاحٍب:1385)  (: وكَْم م

ِّْن صاحٍب يسعى لهجرٍ، وقَْد ظّنَّ الظنونَ بِّهم شِّعابا.  وكَْم م
 
ِّْن صائٍن:(: وكَْم 1386)  م

ِّْن صائٍن للنفسِّ دوماً، أتاهُ الجَورُ ُظلماً واغتصابا.  وكَْم م
 
ِّْن ضيغٍم:1387)  (: وكَْم م

ِّرابا. ِّْن ضيغٍم وطئ المنايا، تجندََل حينما لاقى الح  وكَْم م
 
 
 
 

                                                                                                                                              
يقه فلم يعد يعرف من  182 يٍق يسير.فتاها: أّي: تاه وظّلَّ طر  أّيِّ طر
َّّذي لا يخشى الحرب أبداً. 183  فتاها: أّي: فتى الحرب، وهو الفتى الشجاع ال



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  673الصفحة 

(1388: ِّْن طاغي ٍ  (: وكَْم م
ِّْن طاغيٍّ أطغى ا طغ اهُ! 184وكَْم م َّّ ناس اً، بظُلْمٍ فاكتوى مم  أُّ

 
ٍِّب:1389) ِّْن طال  (: وكَْم م

ٍِّب للحّقِّ أعم ى، أحاَل الُصبَْح ليلاً ذا عماهُ! ِّْن طال  وكَْم م
 
ِّْن ظامٍئ:1390)  (: وكَْم م

ِّــَع الشرابا. َمُْل قَْد مُن ِّْن ظامٍئ شرَب البلايا، وكانَ الث  وكَْم م
 
ِّْن عابدٍ:1391)  (: وكَْم م

ِّْن عابدٍ للسحرِّ يلقــى، وكانَ اللهُ أوَّّ   ل مَْن رق اهُ.وكَْم م
 
ِّْن عاقرٍ:1392)  (: وكَْم م

ِّقابا. ِّْن عاقرٍ للخمرِّ أمسى، بغاٍر عابداً يخشى الع  وكَْم م
 

                                                           
م  184 َّّ َّّى الله عليه وآله وسل قّيُّ الهندّيُّ عن أنٍس رضي الله تعالى عنه، أّنَّ رسول الله صل َّّ روى المت

 ُ ٌط لم يعدِّل في سلطانه؛ أطغاه َّّ ار: سلطاٌن مُسَل َّّ ل مَن يدخل الن ُ قدرته"..  قال: "أوَّّ ُ وأبطرته كبره
ال:   .14703، ح 6/28انظر: كنز العمَّّ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  674الصفحة 

ِّْن عاقٍل:1393)  (: وكَْم م
ِّْن عاقٍل أضنى الليالي، بدمٍع لاهٍب زادَ انتحابا.  وكَْم م

 
ٍِّم:1394) ِّْن عال  (: وكَْم م

ٍِّم أضحى ذلي لاً، وَصار ابنُ  ِّْن عال ِّ ذا مُهابا. وكَْم م  الجهالة
 
ِّْن فاجرٍ:1395)  (: وكَْم م

ِّْن فاجرٍ قَْد عّفَّ ليلاً، وأصبَح باكياً يرجو المتابا.  وكَْم م
 
ِّن فاحٍش:1396)  (: وكَْم م

َّّ ى، بطرٍف إْن رأى يوماً َسبابا. ِّن فاحٍش في القولِّ ول  وكَْم م
 
ِّن فارٍس:1397)  (: وكَْم م

ِّن فارٍس صرعَ الليالــي،  جٍن فَّضَّ ف اهُ!وكَْم م  وأصبَح قعرَ سِّ
 
ِّْن فاشٍل:1398)  (: وكَْم م

اً مثلهُ دوماً تباه وا! َّّ ي ِّْن بين قوٍم، سو ِّْن فاشٍل م  وكَْم م
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ِّْن قارٍئ:1399)  (: وكَْم م
ِّمَ الخفايا، وقَْد قُرِّنَ ال كشوف بها اصطحابا. ِّْن قارٍئ عَل  وكَْم م

 
ٍِّص:1400) ِّْن قان  (: وكَْم م

ِّصٍ  ِّْن قان  يرجو اقتناصاً، فكانَ الموُت قَْد أردى مُن اهُ! وكَْم م
 
ِّْن كاذٍب:1401)  (: وكَْم م

ا اعتــراهُ! َّّ ِّْن كاذٍب خَدَعَ البراي ا، وأصبَح مُعْدَماً مم  وكَْم م
 
ِّْن مادٍح:1402)  (: وكَْم م

ِّْن مادٍح صبحاً ولي لاً، وأضحى بعدَ ذلك قَْد شج اهُ!  وكَْم م
 
(1403 َ ِّْن مُتْر  ٍف:(: وكَْم م

ِّظامَ أو الإهابا ًى، ولَْم يجد الع ِّْن مُتْرٍَف أمسى مُسّجَّ  .185وكَْم م
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ِّْن ُمحسٍن:1404)  (: وكَْم م
َيٍْن ث ُّمَّ أعرَض عَْن مُناهُ! ا، لز ِّْن ُمحسٍن لَْم يس َع إلَّّ  وكَْم م

 
ٍع )أ(:1405) ِّْن مُد َّ  (: وكَْم م

 َ َّّ ا، أتتهُ النائباُت فق ٍع للصدقِّ لَم ِّْن مُّدَّ  ْد ســلاهُ!وكَْم م
 
ٍع )ب(:1406) ِّْن مُد َّ  (: وكَْم م

ٍع للعلِّمِّ يــروي، كلاماً صائباً ما قَْد عن اهُ! ِّْن مُّدَّ  وكَْم م
 
ِّْن مُذنٍب:1407)  (: وكَْم م

رَ بعدما عرَف الكتابا. َّّ ا، تدب َّّ ِّْن مُذنٍب قَْد تاَب لَم  وكَْم م
 
ِّرٍ:1408) ِّْن مُْظه  (: وكَْم م

ِّرٍ دو ِّْن مُْظه  ماً عَفاف اً، رأيَت بكُّلِّ خائنةٍ ي داهُ!وكَْم م
 
ِّْن مُغتَنٍ:1409)  (: وكَْم م

اً بَْل كس اهُ. ِّْن بعدِّ فق رٍ، حباهُ اللهُ دُرَّّ ِّْن مُغتَنٍ م  وكَْم م
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ِّْن مُْقتَدٍ:1410)  (: وكَْم م
ِّْن مُْقتَدٍ يهوى فلان اً، وكانَ فلانُ ممْن قَْد غ واهُ!  وكَْم م

 
(1411 ْ ِّْن مُن ٍِّئ:(: وكَْم م  ش

ٍِّئ صرحاً عظيماً، فهّدَّ الدهرُ صرحاً قَْد بناهُ! ِّْن مُنْش  وكَْم م
 
ٍع:1412) ِِّ ِّْن مُوق  (: وكَْم م

ا ارتــداهُ! َّّ ياً مم ِّــٍع يرجو شِّقَاق اً، وأمسى عار ِّْن مُوق  وكَْم م
 
ِّْن ناسٍِّك:1413)  (: وكَْم م

 َّّ ِّّضا ثُم ِّْن ناسٍِّك أمسى ُحطاماً، وقَْد فقَدَ الر َّّ  186وكَْم م  وابا.الث
 
ِّْن هارٍِّب:1414)  (: وكَْم م

ل مَْن حمــاهُ. ِّْن هارٍِّب والحتُف يدنــو، فكانَ اللهُ أوَّّ  وكَْم م
 
 

                                                           
 بضّمِّ الثاء لا بفتحها. 186
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ِّدٍ:1415) ِّْن وال  (: وكَْم م
ِّفُق يوماً قَْد نساهُ! ِّفــٍق، وذاكَ الر ِّدٍ يحنو بر ِّْن وال  وكَْم م

 
ٍِّب:1416) ِّْن واه  (: وكَْم م

ٍِّب يُعْطي العطاي  ِّْن واه يُضمِّرُ كُّلَّ شرٍّ في عط اهُ!وكَْم م  ا، و
 
ِّْن يائٍس:1417)  (: وكَْم م

َّّ أضحى قَْد كــراهُ. رَ ثم َّّ ، تعث ِّْن يائٍس في نهرِّ ح ّظٍ  وكَْم م
 
 (: وُكْن حُر اً:1418)

. ٌِّك درَب الذهابِّ  وُكْن حُرّاً مع الأحرارِّ دوماً، فكُّل  سال
 
 (: وُكْن ممن رجا:1419)

ِّّجالِّ.وُكْن ممن رجا الرضوانَ د  وماً، فذاكَ الفوزُ بْل كنز الر
 

 (: وُكْن ممْن يناجي:1420)
يدعو أْن يكونَ كمَْن حب اهُ.  وُكْن ممْن يناجي اللهَ دوماً، و
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 (: وُكْن نَبعاً:1421)
ِّمى دوماً رِّحابا.  وُكْن نَبعاً تجودُ على البرايا، وكهفاً للح

 
 (: وُكنتِّ الشمَس:1422)

 ُ كِّ في حشايا القلب يسري.وُكنتِّ الشمَس بْل بدراً م ُّّ  نيراً، وُحب
 
 (: ولا تترك )أ(:1423)

ِّ اقترابا.  ولا تترك صلاة الليل يوماً، وزد في القُربِّ لله
 
 (: ولا تترك )ب(:1424)

.  ولا تترْك صلاةَ الليلِّ يوماً؛ صلاةُ الليلِّ تفتُح كُّلَّ بابِّ
 
 (: ولا َتحزْن:1425)

َ ُيجرَُح ؛ ف187ولا َتحزْن على مَْن ُكنَت ترجو ليَس سِّواك
ِّعالِّ   .188بالف

                                                           
َ مَا َأَصابَكُْم وَاللهُ  187 َ َتحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُْم وَلا ِّكَيْلا ِّغَّمٍ ل ً ب إشارة إلى قوله تعالى: }فََأثَابَكُْم غَمّا

ِّمَا تَعْمَلُونَ{ ] ِّيرٌ ب يم: سورة آل عمران/ الآية )َخب  ([.153القرآن ال كر
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 (: ولا ترَكْن:1426)
امِّ يوماً؛ فلا تَرَ في غَدٍ عَجَباً عُجابا. َّّ  ولا ترَكْن إلى الظُل

 
 (: ولا تُْفَجْع:1427)

ِّّلٍ أو حبيٍب، فقد تجد القطيَع غدا كلابا. خ  ولا تُْفَجْع بِّ
 
 (: الولايات المتحدة:1428)

 َ ة ل َّّ يكي ة الولايات المتحدة الأمر َّّ ْم تمتلك قدرتها و/ أو قوّتها القتالي
بداع والابتكار الذاتيّ؛ إنما )استقراءً  الموجودة لديها اليوم من خلال الإ
 ِّ يات الأحداث في التاريخ( قد أوجدتهما من خلالِّ السرقة لمجر
ُ )بداهةً(: عدم امتلاك  ِّد ين، وهو ما يؤكّ بداعاتِّ وابتكارات الآخَر لإ

ة لأّيِّ أخلاٍق نبيلةٍ مسؤولين في حكومة الول َّّ يكي ايات المتحدة الأمر
ين واحترام حقوقه والمحافظة  تملي على صاحبها صدق التعامل مَع الآخَر
ً مَع ما  ً وتفصيلا بداعاته وابتكاراته، وهو ما يتنافى جملة ة إ َّّ على مل كي

                                                                                                                                              
يم:  188 َمْكـُـرُونَ{ ]القرآن ال كر ا ي َّّ ِّم ِّي َضيٍْق م َ تَُك ف ِّْم وَلا َ َتحْزَْن عَلَْيه إشارة إلى قوله تعالى: }وَلا

َ َتحْزَْن عَلَيْ 70سورة النمل/ الآية ) ِّ وَلا ه َّّ ِّالل َ ِإلاَ ب ِّرْ وَمَا َصبْرُك َ تَُك ([، وقوله تعالى: }وَاْصب ِّْم وَلا ه
يم: سورة النحل/  َّّذيَن هُْم مُحْسِّنُونَ{  ]القرآن ال كر قَوْا وَال َّّ َّّذيَن ات َمْكُرُونَ، ِإّنَّ اللهَ مََع ال ا ي َّّ ِّم ِّي َضيٍْق م ف

 ([.128و 127الآيتان )
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ة وحقوق  َّّ يدعو إليه هؤلاء المسؤولون من إرساءٍ لمبادئ الديمقراطي
َّّذي يتصف به سلوكُ مسؤولين في الحكومة الإنسان، وهو ا لأمر ذاته ال

ة. َّّ  الإسرائيلي
 
ِّدَْت:1429)  (: وُل

نة، لعّلَّ بعضها  َّّ ين لأهداف معي ِّدَْت بعُض الأسماء والعناو وُل
( يخدم مصالح المحتلّين ومَن جرَّّ جرهم على حّدٍ  )دون أدنى شّكٍ

 سواء، أعلنوا ذلك أْم أخفوه.
 
 (: ول كْن:1430)

 ُ ةٌ في القلبِّ تبقى، وحُلمٌ يرتجي دوماً دِّثارا.ول كْن غ  ّصَّ
 

 (: ولَْم أكُ:1431)
َّّ ا؟! ، فكيَف رأيتني ثمراً جني  ولَْم أكُ فيَك يوماً ذا تج ّنٍ

 
 (: وليٌل )أ(:1432)

ِّرٌ إْذ ضاَق صدري! ِّكري حائ ٌِّس صارْت حيات ي، وف  وليٌل دام
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 (: وليٌل )ب(:1433)
ٌِّس يُغشيني دوماً، وم ِّْن نجمةٍ يوماً تُبال ي.وليٌل دام  ا م

 
 (: وما تجمعهُ:1434)

ِّ الدهرُ حتماً لا ُمحالا. ِّن صفراءَ يأتي، عليه  وما تجمعهُ م
 
 (: ومَْن ترجوهُ:1435)

ِّ الشطآنِّ زالا.  ومَْن ترجوهُ في سودِّ الليالي، تجدهُ كرغوة
 
ِّلمٍ:1436) ِّن ع  (: وم

ً بها ع ْد كُّلَّ يوٍم، وطِّْب نفسا ِّلمٍ تزوَّّ ِّن ع ً تطي ُب.. وضُّمَّ وم ملا
يماً، فلا يأتيَك حزٌن أو نحي ُب.  لذل كم خُلُقاً كر

 
 (: ومَْن يرجو )أ(:1437)

اً واكتسابا. ادَ عَّدَّ َّّ  ومَْن يرجو السعادةَ يومَ حشرٍ، أعّدَّ الز
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 (: ومَْن يرجو )ب(:1438)
ً أو ركابا.. عليه  َ يوم يؤتى، أمام الخَلقِّ مشيا لامة ومَْن يرجو الّسَّ

 ي دوماً نحوَ خي رٍ، يروم به النجاةَ إذا أصابا.السع
 
 (: ومهما طاَل:1439)

يأتي الصبُح حتماً بالمنالِّ.  ومهما طاَل ليلَُك سوَف يمض ي، و
 

ِّ َكفُوراً{ ِّه َب  ِّر يْطَانُ ل يَاطِّينِّ وَكَانَ الش َّ يَن كَانُوا ِإْخوَانَ الش َّ ِّرِّ  }ِإن َّ الْمُبَذ 
يم: سورة الإسراء/ الآ  (27ية )القرآن ال كر

 
 (: ومهما كانَ:1440)

 ُ ِّر اس يعلو، سيُسف َّّ  عنهمُ يوماً بغالِّ. 189ومهما كانَ ظلمُ الن
 

                                                           
السِّفر: كشف القناع عن الشيء فيظهر منه ما كان خافياً، وأسفر عن الشيء: أّي كشف  189

ا في قلبه و َّّ أوضحه، وسفر الصبح: أضاء وأشرق، وأسفرت المرأة: أّي كشفت عن وجهها، عم
(.. و: 523.. و: القاموس المحيط: ص )370و 368/ 4فهي سافر.. انظر: لسان العرب: 

يــف: 126مختار الصحاح: ص ) يب 406/ 1(.. و: التوقيف على مهمّات التعار .. و: غر
يب الحديث 198و 67ب المقنع: ص ).. و: المطلع على أبوا81/ 1ألفاظ التنبيه:  (.. و: غر

 .282/ 2للخطابيّ: 
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 (: وناٌس:1441)
!  وناٌس لا تعي شيئاً وتلهو، كما الأغنامُ في سوٍق بغابِّ

 
 (: وهذي:1442)

مُّّ ثكلى لسُت أدري، إلامَ الحزنُ يبقى والعَب ارى؟!  وهذي الأُّ
 
 (: وهَْل )أ(:1443)

 َ  ْل شاهدَت عَبداً حينَ يدعو، وكان اللهُ إْذ ذاكَ ازدراهُ؟!وه
 
 (: وهَْل )ب(:1444)

 وهَْل شاهدَت في المرضى مُعاف ًى، وكانَ اللهُ آخر مَْن شف اهُ؟!
 
 (: وهَْل )ت(:1445)

ُ قَد اصطفاهُ؟!  يسم و، ولَْم يكُنِّ الإله وهْل شاهدَت مَْن يعلو و
اً قال إن َّّ  أنا أقوى الخلائق فاحتــواهُ؟! ي،ــِّّ وهَْل شاهدَت حي
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 (: وهَْل )ث(:1446)
ا قَْد شك اهُ؟! َّّ ِّ شيئ اً، فذاَق البؤَس مم  وهَْل ممْن شكا لله

 
 (: ووجدُت:1447)

ِّسانهْم لي قْد ب دا، وقْد احتوْت لي بالعيونِّ  ووجدُت عَذَب ل
 مثالي ا.

 
يعلو:1448)  (: و

 ْ يعلو سهم رسمَك في الأعالي، ولَْسَت بمُب ِّرٍ منَك انتصابا.و  ص
 
يٌل:1449)  (: و

ينحنون بإجلاٍل! تحت طّيِّ  يٌل لقوٍم؛ يتبعون ُسبل الدنانير، و و
 العكنتين!!
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 حرف الياء
 )ي(

 
 (: يا ابن آدم:1450)

 يا ابن آدم! ما لي أراكَ تغّط في نوٍم عميق؟!
 
ها الألُق:1451)  (: يا أي ُّ

ها الألُق المهيمُن في النهى، ُحّبُّ   العراقِّ بمُقلتيَّّ وناظري. يا أّيُّ
 
ها العرب:1452)  (: يا أي ُّ

بَْت أمواجه  ؛ إذا ما ضُرِّ ها العرب! كونوا كالبحرِّ الزاخر يا أّيُّ
ة أخرى، حالما يخرج الفأس منه.  بالفأس، ما لبثت أْن تتلاحم مّرَّ

 
 (: يا بُنَي:1453)

قيه، واسَع بالخ ير دوماً لترضي َّّ ه، فإْن يا بُنَي: أوصيك بطاعة الله فات
؛ فإنه  ِّلَت بذلك كّلَّ شيء، وعليك بالاستغفار أنَت أرضيَت الله عنك ن

 منجمٌ لكّلِّ خير، وعليك بصلاة الليل؛ فإنها مفتاٌح لكّلِّ باب.
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 (: يا ُشعلةَ:1454)
م وا. َّّ  يا ُشعلةَ الحُّبِّ المنيرِّ تأجج ي، وأروي عطاشاً للحبيبِّ تأل

 
 (: يا عاشقاً:1455)

ً سلو الحب ِّْن كُّلِّ المصائبِّ في يا عاشقا َِّن الجفا، يُدنيَك م يبِّ م
 غــَدِّ.

 
ة القدر:1456) ي َّ  (: يا لسخر

ِّر، قبل  ، كان قبره قد ُحف َ ُحّب  ِّد ما وُل َّّ ة القدر! كل َّّ ي يا لسخر
 مولده!!

 
 (: يا لنا:1457)

يا لنا من مخلوقاٍت عجيبة! مهما بلغت بنا درجة الانحطاط 
ين بكثير!!والإخفاق، ما برح عنا الشعور بأن  نا.. أفضل من الآخَر
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 (: يا لها:1458)
ق على  َّّ َ تستطيع ورقة صغيرة تُعل ! أو يا لها من سذاجة مضحكة
جداٍر أْن تحدد بحّق قيمة ما يمل كه الإنسان من معرفة وقدرة على صنع 

 المعجزات؟!
 
 (: يا لهذه:1459)

ى الضحك، وأضحكتني ح َّّ نيا العجيبة؛ أبكتني حت ى يا لهذه الدُّّ َّّ ت
 البكاء!

 
 (: يا لي:1460)

لُت خطأي بأعذاٍر أقبَح  َّّ يا لي من  إنساٍن خّطاء! إذا أخطأُت، عل
بُت، تفاخرُت بصوابي!! فكان تفاخري خطأ هو الآخَر.  منه!! وإذا أصِّ

 
 (: يا ليُل:1461)

َ مُ. ِّعاُت لتُلث ِّلَك الثغورُ الياف  يا ليُل كَْم شهدْت نجومَُك بينن ا، ت
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قَوْا وَال َّذِّيَن هُْم ُمحْسِّنُونَ{}ِإن َّ ال  لهَ مََع ال َّذِّيَن ات َّ

يم: سورة النحل/ الآية )  (128القرآن ال كر
 
(1462: لتِّ  (: يا مَْن تحم َّ

اً مُضاعَفاً،  َّّ اً، وُحب َّّ لتِّ الأعباءَ كثيراً؛ لتمنحيني وقتاً إضافي َّّ يا مَْن تحم
 ُ ِّيكِّ أقّدِّم َ المشوار، إل ِّل كم ً متزايداً؛ كي أُّ بالغ شكري وتقديري  ودِّفئا

وعرفاني بالجميل؛ إْذ لولاكِّ ما كاَن هذا الكتاب بين يدّي قرّائه الآن، 
 وما كنُت أنا اليوم على ما أنا عليه الآن.

 
 (: يا مَْن تُطَببُني:1463)

سقَمُ   191، إْن لَْم أراكِّ بكّلِّ دهر190ٍيا مَْن تُطَببُني إذا ما أُّ
 ُ ع دَم  .192أُّ

                                                           
يض.. انظر: لسان العرب:  190 .. و: القاموس المحيط: 288/ 12السُقم: المرض، والسقيم: المر

/ 1.. و: المصباح المني ر: 87/ 5(.. و: العين: 128(.. و: مختار الصحاح: ص )1447ص )
280. 

يل، والأمد الممدود، والأبد الممدود، وقيل: إّنَّ الدهر: الزمان، وقيل هو الزمان ا 191 لطو
ة أشهر، والدهر لا ينقطع )أّي إنه زمان غير متوقف لا يعرف  َّّ ين إلى ست الزمان يكون شهر
ا الله(، وقيل: بل الدهر هو ألف سنة، والدهر عند العرب يقع على بعض الدهر  حسابه إلَّّ
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نيا كلّها، والده ة الدُّّ يقع على مّدَّ ر: النازلة، يقال: دهر فلان أمر، أّي: نزل به مكروه، الأطول و
َّّى الله عليه وآله وسلّم: "لا تسبّوا الدهر فإّنَّ  وقد يُعد الدهر في الأسماء الحسنى لله تعالى؛ لقوله صل
َّّى الله عليه وآله  الله هو الدهر"، وفي رواية: ".. فإّنَّ الدهر هو الله"، وفي رواية أخرى قال صل

َّّى الله عليه وآله وسلم: "لا ي سّب أحدكم الدهر، فإّنَّ الله هو الدهر"، وفي رواية أخرى قال صل
َّّى الله عليه وآله وسلم:  وسلم : "لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإّنَّ الله هو الدهر"، وقال صل

ر"، "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنها
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر، فإني أنا 
َّّذي  الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما"؛ أّي: ما أصابك من الدهر فإّنَّ الله هو ال

ن أمر هو بأمر أصابك به وليس الدهر، وسبّك للدهر هو سّب لله تعالى، لأّنَّ كّل ما ينزل م
يبَنَا ِإلاَ مَا َكتََب اللهُ لَنَا{  يز: }قُْل لَْن يُصِّ الله تعالى لا بأمر الدهر، قال تعالى في محكم كتابه العز

بة/ الآية ) يم: سورة التو .. و: القاموس 293/ 4([.. انظر: لسان العرب: 51]القرآن ال كر
.. و: معجم البلدان: 299/ 1 .. و: المغرب:24 – 23/ 4(.. و: العين: 505المحيط: ص )

يب الحديث لابن الجوزّي: 73/ 1.. و: أنيس الفقهاء: 129/ 1 .. و: 353/ 1.. و: غر
يب الحديث:   202، ح 76/ 8.. و: صحيح البخاري: 144/ 2، و: 466/ 1النهاية في غر

، كتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي عن 45/ 7، كتاب الأدب.. و: صحيح مسلم: 203و
.. و: السنن ال كبرى 8139 – 8135، ح 607 – 606/ 3الدهر.. و: كنز العمّال: سّب 

، ح 353/ 11، و: 6066، ح 452/ 10.. و: مسند أبي يعلى الموصليّ: 365/ 3للبيهق ّي: 
، 5274، ح 371/ 4.. و: سنن أبي داوود: 272/ 2.. و: مسند أحمد بن حنبل: 6466

.. و: حلية الأولياء: 3849، ت 334/ 7لبغ دادّي: كتاب الأدب.. و: تاريخ بغداد للخطيب ا
8 /258. 

عدم فلان: إذا أفتقر وصار ذا عدم وفقد  192 العدم: فقدان الشيء وذهابه، والفقر، يقال: أُّ
َّّذي لا شيء له.. انظر: لسان العرب:   392/ 12ماله، فهو معدم وعديم، وأعدم: الفقير ال

يب ألفاظ 437/ 2مصباح المنير: (.. و: ال176.. و: مختار الصحاح: ص )393و .. و: غر
 .195/ 1التنبيه: 
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 (: يا مُهجتي:1464)
 ُ ِّكِّ المصائُب يا حبيبةُ تنجلي.يا م ب  هجتي يا مُنيتي أنتِّ الهنا، و

 
 (: يتوجب الحفاظ )أ(:1465)

يتوجب الحفاظ على طرفَيّ النزاع من قبل الطرفين ذاتهما، أّي 
أْن يحافظ أفراد السلطة الحاكمة على أفراد الشعب تحت أّيِّ ظرف 

يحافظ أفراد الشعب على أفراد السلطة الحاكمة كذل ك تحت كان، و
يتوجب على الطرفين احترام أحدهما الآخَر.  الظروف المماثلة ذاتها، و

 
 (: يتوجب الحفاظ )ب(:1466)

ِّبَلِّ كّل الأطراف.  يتوجب الحفاظ على كّلِّ شيء من ق
 
 (: يتوجب على:1467)

يتوجب على الجميع أْن يضعوا يدهم بيد البعض الآخَر، وأْن 
ي ة الإ َّّ اً وفق الأخو َّّ ة.يتعايشوا سلمي ة الحّقَّ َّّ  ماني
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 (: يتوجب عليك:1468)
ً أْن تصل في قرارك بإصدار الحُْكم على  يتوجب عليك لزاما
الطرف الآخَر إلى الحقيقة بعينها، متوخياً بذلك لّبَّ الجوهر، لا اعتماداً 

 على المظهر حسب.
 
 (: يجب إرجاع:1469)

يجب إرجاع كّل شيءٍ إلى الحّب، الحّب بمعناه الأصيل، في 
د كلمة تقال هنا وهناك، الحّب زم َّّ ٍن أصبح فيه الحّب حاجة وليس مجر

َّّذي يجعل المحّب يحّب كّلَّ شيءٍ لأجل خالق كّلِّ شيء، لا  الصادق ال
ً من أجل مكافأة آجلة، ولا  ّبا ً من نار، لا تقر ة، أو خوفا َّّ ً في جن طمعا

بةٍ عاجلة. ّباً من عقو  تهر
 
 (: يجب الاهتمام:1470)

ً وشاملاً، والعمل الجاد يجب الاهتمام ب ً كبيرا الأطفال اهتماما
ً قادة  يبهم، بما يؤهلهم لأْن يكونوا جميعا على تعليمهم وتثقيفهم وتدر
ة، وأفراد مجتمعها البشرّي في  مَّّ كين؛ كونهم بناة مستقبل الأُّ َّّ محن

يب والحاضر على حّدٍ سواء.  المستقبل القر
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 (: يجب التركيز:1471)
ان بين الاثنين، يجب التركيز على الدر َّّ اسة، وليس النقاش!! فشت

ةٍ تسعى حثيثاً نحو غايةٍ مرسومةٍ لهدٍف أسمى؛ توّخياً  َّّ بين دراسةٍ موضوعي
بين نقاٍش  لجني ثمارها من قبل الجميع على حّدٍ سواء عاجلاً أْم آجلاً، و
َّّذي هو من  لا يؤدِّّي بأّيِّ حاٍل من الأحوالِّ سوى إلى ضياع الوقت ال

نمل كه، )وليس ما نمل كه( ناهيك عن ضياع الجهد وتشتت  أغلى ما لا
 الأفكار بين خطوط منحنية لا تغني من الحّقِّ شيئاً.

 
 (: يجب الحفاظ:1472)

يجب الحفاظ على المنظومة الاجتماعيّة العالميّة ال كبرى بكّلِّ 
 زماٍن ومكان.

 
ِّمُونَ ال ا يَعْمَُل الظ َّ ِّلاً عَم َّ ِّ  }وَلاَ َتحْسَبَن َّ اللهَ غَاف ِّيه ِّيَوٍْم تَْشَخُص ف مَا يُؤَخ ِّرُهُْم ل ِإن َّ

 الأبَْصارُ{
براهيم/ الآية ) يم: سورة إ  (42القرآن ال كر
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 (: يجب السعي:1473)
ِّرق  يجب السعي الحثيث لإسعاد جميع البشر، بغّضِّ النظر عن الع
ِّّساء، من خلال توفير  ً الأطفال والن أو الانتماء أو العقيدة، وخصوصا

ى الطرق والوسائل المشروعة.الحياة الرغي َّّ  دة لهم، بشت
 
 (: يجب العمل )أ(:1474)

ِّّي هنا  ة فيروس الجهل المتفش َّّ يجب العمل على إزالة ليل عبودي
صيبوا به.  وهناك، وما أكثر مَْن أُّ

 
 (: يجب العمل )ب(:1475)

يجب العمل على تغيير المنكر باللسان بعد عدم التمّكن من تغييره 
ة أمام الله سبحانه باليد، والعمل ع براء الذمَّّ لى ذلك قدر المستطاع؛ لإ

 وتعالى.
 
 (: يجب العمل )ت(:1476)

بوع يجب العمل على نشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ  لام بين ر
ة السمحاء. َّّ ي يعة السماو  العالَم أجمع، بانتهاج الشر
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 (: يجب المحافظة )أ(:1477)
إفشائها تحت أّيِّ يجب المحافظة على الأسرار وعدم السماح ب

ا بموافقة صاحب العلاقة ذاته.  ظرف كان، إلَّّ
 
 (: يجب المحافظة )ب(:1478)

يجب المحافظة على كرامة وسلامة ودماء وأرواح جميع البشر، 
بغّضِّ النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة، والمحافظة على ممتلكاتهم 

ة. ة والعامَّّ  الخاّصَّ
 
 (: يجب أْن تتم :1479)

ّ ما لَْم  يجب ة، وجميع ذلك لَْن يتم َّّ ياتها كاف ّ المصالحة بمستو أْن تتم
بين الله تعالى. سس المصالحة بينك و ة لترسيخ أُّ َّّ  تتخذ الخطوات الحقيقي

 
 (: يجب أْن تعرف:1480)

يجب أْن تعرف الجواب الحقيقّي لكّلِّ سؤال، وهو ما نسعى إليه 
يجب أْن تسعى إليه أنت كذلك.  و
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 أْن تكون:(: يجب 1481)
يجب أْن تكون الدراسة )البحث( بعيداً عن التطرّف، بعيداً عن 

يبة والشّك. ة، بعيداً عن الضغون، بعيداً عن الر َّّ  المناورات الكلامي
 
 (: يجب أْن نتصف:1482)

ِّلْمَ اليقين ما يعني الحّب  يجب أْن نتصف بالعطاء الخالص، ونعلَم ع
 بمعناه الأصيل.

 
 :(: يجب أْن يبدأ1483)

ُ بشكٍل واضحَ  ة يجب أْن يبدأ تحديد الموضوعات وتُرْسَم الخّطَّ
ِّم.  المعال

 
 (: يجب أْن يتم :1484)

ِّرق أو الانتماء  يض الضحايا )بغّضِّ النظر عن الع يجب أْن يتمّ تعو
ة يجب  َّّ أو العقيدة(؛ لأّنَّ كّل إنسان على وجه الأرض ثروة قومي

 الحفاظ عليها.
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مَاءُ بَنَاهَا{؟!}ءَأنْتُمْ َأَشد ُّ خَلْق  اً َأمِّ الس َّ

يم: سورة النازعات/ الآية )  (27القرآن ال كر
 
 (: يجب أْن يكون )أ(:1485)

ِّ ألفِّ شخٍص من أقرانه، لا بَْل أْن  ة َّّ يجب أْن يكون المؤمن بقو
ِّه؛ لأّنَّ المؤمُن  بأسِّه وحكمت ِّه و ِّ وشجاعت ِّه ِّ عزم ة َّّ ً بقو يَعْدَِّل أقرانَه جميعا

ينةٌ لل ِّّّيُّ ز لام لكّلِّ العباد.القو َّّة الّظَّ  جميع، وشمٌس تنيرُ لُج
 
 (: يجب أن يكون )ب(:1486)

 يجب أن يكون لديك الدافع طوال الوقت رغم كّل الظروف.
 
 (: يجب تحقيق:1487)

يجب تحقيق الغاية ال كبرى، وهي الوصول إلى الرضوان الإلهّي في 
نيا والآخِّرة سواء بسواء.  الدُّّ
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 (: يجب ترك:1488)
عاء بما لَْم ينزل الله تعالى  يجب ف، وال كف عن الادَّّ ُّّ ترك التكل

 به من سلطان، والابتعاد عن النعيق مع كّلِّ ناعق بالبدع والظلال.
 
 (: يجب توثيق:1489)

يجب توثيق كُّلَّ تفصيلةٍ من تفاصيلِّ الدراسة )البحث( بشكٍل 
ُ البعُض )من توافه الأم ه ُّّ ور(؛ إْذ ما دقيٍق، وعدم الاستهانة بما قد يظن

ة، ورُّبَّ حجارةٍ صغيرةٍ أسقطْت هودَجَاً عن بعيرٍ. َّّ ِّ البت  من تافه
 
 (: يجب عدم:1490)

ً بأّيِّ شكل من أشكاله، مع  يجب عدم استخدام العنف مطلقا
ية  ً معك في الرؤ أّيِّ شخص كان، سواء كان ذلك الشخص متوافقا

ة مغايرة والأهداف، أْم لَْم يكن متوافقاً، وسواء كان يحمل رسال
َّّتي تحملها على عاتقك، أْم كان يحمل الرسالة ذاتها.  للرسالة ال

 
 (: يدٌ:1491)

بالاً أو صحارى. اً، ولَْم تترْك جِّ  يدٌ زرعْت بكُّلِّ الأرضِّ شَرَّّ
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 (: يداً:1492)
ين على أْن نحقق حلم الغد.  يداً بيد نكون قادر

 
 (: يُردى:1493)

يحبي بالوحا، إنْ   صاحَب اللّبَّ المُعَتّقِّ بالمنى! يُردى فؤادُكَ يا صو
 
 (: يستطيع )أ(:1494)

ه لا يستطيع المشي  َّّ يستطيع الإنسان أْن يرتقي قمم الجبال، ل كن
 فوق مياه البحر!!

 
 (: يستطيع )ب(:1495)

ه  َّّ يستطيع الإنسان هدم الجبال بدقائق )دون كَدٍّ أو عناء( ل كن
 ا بعد جهدٍ جهيد!!لا يستطيع بناء لبنة واحدة )دون أْن تقع( إلَّّ 

 
 (: يعتقد:1496)

يعتقد الكاتب إنه يح ترف صنعة التأليف! ل كّنَّ الحقيقة: إنه عامل 
 بسيط في مشغل التوليف.
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ِّماً َأْو َكفُوراً{ ِّْنهُْم آث ْع م َِّك وَلاَ تُطِِّ َب  حُْكمِّ ر ِّرْ لِّ  }فَاْصب

يم: سورة الإنسان/ الآية )  (24القرآن ال كر
 
 (: يُقسم:1497)

ود إلى قسمين، هما: وجود لا يستغني عنه كّل موجود، يُقسم الوج
بَْل بانعدام وجوده ينعدم ما سواه؛ وهذا هو واجب الوجود، وهو الله 
ً دون سواه. ووجود قد يستغني عنه بعض الموجود أو  تعالى حصرا
بانعدامه لا ينعدم أّي موجود، وهذا هو ممكن الوجود؛ وهو  هم، و َّّ جل

 ما دون الله سبحانه.
 
 (: يقيني:1498)

يميني تشهدُ عن يميني، فإْن أوكفت كفَت،  يقيني بالله يقيني، و
ُّّ تكفيه الإشارة.  وإْن أينعت نعَت، والحر
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 (: يكفيَك:1499)
يكفيَك يا ليَل التجنّي ما جــرى، فلقْد تشّظى لُّبَّ قلبيَ 

 واكتــوى.
 
 (: يمضي:1500)

َّّ دِّ.يمضي بحّدِّ السيفِّ لا يخشى القنا، أكرِّْم بهذ  ا السيفِّ خيرَ مُهن
 

ِّنُونَ{؟! ِّ حَدِّيٍث بَعْدَهُ يُؤْم َِّأي   }فَب
يم: سورة المرسلات/ الآية )  (50القرآن ال كر

 
 (: يمكنك أن تحفر:1501)

يمكنك أْن تحفر جبلاً من صخر عتيد بأنامل يديك المتصببتين دماً 
 وعَرَقاً على السواء.

 
 (: يمكنك أن تكون:1502)

ى وإْن وضع أمامك أعداء يمكنك أْن تكون ق َّّ يّاً مهمّا حصل، حت و
 النجاح جميع العقبات.
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 (: يؤثِ ِّر نظام الخدمة:1503)
ة في جيش الدفاع الإسرائيليّ على  َّّ يؤثــِّّر نظام الخدمة النظامي
ة لدى صانعي القرار في إسرائيل سلباً بشكٍل متزايدٍ؛ نظراً  َّّ لامة العقلي الّسَّ

الإسرائيليين اليهود المنتسبين إلى المدارس  لازديادِّ أعداد المواطنين
ة في الجيش المذكور  َّّ َ إعفائهم من الخدمة النظامي ة؛ بغية َّّ ة اليهودي َّّ الدِّّيني
ِّنٍ لا يقبل الشّكَّ مطلقاً: نقصان  ّ ا يعني بشكٍل بَي َّّ ِّم وفقاً لأحكامِّ القانون، م

ٍِّم يوماً بعدَ يوٍم، وهذ ا يؤدِّّي في عدد أفراد الجيش المذكور بشكٍل متفاق
نهاية المطاف، إلى: انعدام وجود أّي فردٍ إسرائيليٍّ راغٍب بالانضمامِّ 
إلى صفوفِّ الجيش الإسرائيليِّّ في يوٍم مستقبليٍّ قادٍم لا محالة، طاَل 
ُ )بداهةً(  ا ينذر َّّ ِّم ٌ لا محالة، م ا إنه قادم الوقُت في قدومه أْم قصر، إلَّّ

ة في ذلك  َّّ الح ين على يدِّ أعدائها بكّلِّ يسرٍ بسقوطِّ الدولة الإسرائيلي
ِّن  ة )وسواها م َّّ ة الحالي َّّ وسهولةٍ، وهو أمٌر يضُع القيادة الإسرائيلي
ب عليها تدارك  ؛ إذ يتوّجَّ َّّتي ستليها لاحقاً( في مأزٍق خطيرٍ القيادات ال
ة  َّّ ِّ الممكنة، والأخطرُ في الموضوع قيد البحث: عدم إمكاني الأمر بالسرعة

ين  تداركه مطلقاً؛ إذ َ خيار أنه يضع صانعي القرار في إسرائيل أمام
َّّ أْن يسمَح بانضمامِّ المواطنين الإسرائيليين من  اثنين لا ثالث لهما: إما
غير اليهود إلى صفوفِّ الجيش الإسرائيليّ ووصلوهم إلى المراتب 
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ا أْن  ِّ كبديٍل حتمّيٍ عن المواطنين الإسرائيليين اليهود، وإمَّّ المتقّدِّمة فيه
ِّّعين مرتزقة من دوٍل أخرى للانضمامِّ فيه، وفي كلا يستقد َ متطو م

ٌ لا يمكن تجنبها؛ ففي حالِّ السماح بانضمامِّ  ٌ بالغة ين خطورة الأمر
المواطنين الإسرائيليين من غير اليهود إلى صفوفِّ الجيش الإسرائيليّ، 
فإنه سيمّكُِّن أعداء إسرائيل من اختراقِّ صفوف الجيش الإسرائيليّ 

ة  بكّلِّ يسرٍ  َّّ وسهولةٍ من خلال عناصر تابعين لهم يحملون الجنسي
ة، وهذا يعني: سيطرة الأعداء على أهّمِّ ركٍن من أركانِّ  َّّ الإسرائيلي
ِّّعين مرتزقة من  ِّلْم الدولة ذاتها! وفي حالِّ استقدامِّ متطو ِّ دون ع الدولة
َ إسرائيل  دوٍل أخرى للانضمامِّ في الجيش، فإنه سيمّكُِّن )أيضاً( أعداء

ة بكّلِّ يسرٍ وسهولةٍ  من َّّ حة الإسرائيلي َّّ السيطرة على مفاصل القوّات المسل
ا تدفعه القيادة  َّّ ِّم ِّ هؤلاء المرتزقة بدفعِّ مبلٍغ ماليٍّ أكبر م من خلال شراء
ً أكثر،  بعونَ مَْن يدفع لهم مالا َّّ ة لهم؛ إذ أّنَّ المرتزقة إنما يت َّّ الإسرائيلي

يمان بالعقيدة اليهو بعون الإ َّّ يمان بالأهدافِّ ولا يت ى الإ َّّ ة أو حت َّّ دي
ما دفعْت لهم القيادة  َّّ ة! وكل َّّ َّّتي تؤمن بها القيادة الإسرائيلي ة ال َّّ الإسرائيلي
َ مَْن يمكنه أْن يدفع لهم أكثر من ذلك،  ً أكثر، فهناك ة مالا َّّ الإسرائيلي
ى درجة عدم  َّّ ة شراءَهم حت َّّ بالتالي: إْن أرادت القيادة الإسرائيلي و

، الخيانة،  ينة الدولة من المال بشكٍل نهائيٍّ فهذا يوجب عليها إفراغ خز
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ة عن  َّّ َّّتي ستتوقف الدولة الإسرائيلي ِّ ال َّّ إفراغها، ففي اللحظة ى إْن تَم َّّ وحت
ة أمٌر لا مناَص  َّّ دفع المالِّ لهم، سيكوَن انقلابهم على الدولة الإسرائيلي

بالتال ِّرار من الجيش، و ي: سقوط الدولة منه، وفي أحسنِّ الأحوالِّ: الف
اً واحداً غير قابٍل للتطبيقِّ مطلقاً،  َّّ ة بكّلِّ يسرٍ وسهولةٍ! بقي حل َّّ الإسرائيلي
ة  َّّ وهو: منع انتساب المواطنين الإسرائيليين اليهود إلى المدارس الدِّّيني
ة  َّّ َ عناصر الطوائف اليهودي ُ نار ج ا أّنَّ هذا المنع سوف يؤّجِّ ة، إلَّّ َّّ اليهودي

 َّّ ِّم ً لا محالة على يدِّ المتشّدِّدين اليهود! المتشّدِّدة، م ا َّّ ً داخلي ا يعني: انقلابا
ً أمام انتسابِّ المواطنين الإسرائيليين  بالتالي: يجب ترك المجال واسعا و
ا أنه في الوقت ذاته يجب الأخذ  ة، إلَّّ َّّ ة اليهودي َّّ اليهود إلى المدارس الدِّّيني

 ً ُ نارا ج أكثر ضراوةً في صفوفِّ  بعين الاعتبار: أّنَّ هذا الترك سوف يؤّجِّ
 ِّ ِّ والمساواة ن يؤمنون بالحداثة َّّ ِّم المواطنين الإسرائيليين اليهود الشباب، م
ِّ الدولة  وتطبيقِّ قوانينِّ حقوق الإنسان؛ إذ أّنَّ ذلك سوَف يشعرُهم بظلم
ة  َّّ بينَ المنتسبين إلى المدارس الدِّّيني ِّ لهم، لتفرقتها بينهم و ة َّّ الإسرائيلي

ة، وهذا ي َّّ ً ما عن اليهودي ُض يوما عني: حصول ضغٍط داخليٍّ سيتمّخَّ
انفجاٍر مروٍِّّع داخَل المجتمع الإسرائيليّ ككّل، على غِّرارِّ الانفجار 
بيّ(، بَْل أّنَّ الانفجار  بيع العر ى ب  )دول الر الحاصل في ما يُسمَّّ
الإسرائيليّ سوف يكون على أشّدِّه؛ كونه سيكشف ُضعَف الركن 
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ِّ الإسرائ ا يؤدِّّي لا الحامي للدولة َّّ ِّم ة، وهو: جيش الدفاع الإسرائيليّ! م َّّ يلي
محالة إلى إسقاط النظام في إسرائيل! وهذا يعني: أنه ليَس من حّلٍ 
ة، عاجِّلاً  َّّ عمليٍّ يمكن من خلاله تجنّب خطر سقوط الدولة الإسرائيلي
لامة  ِّ على الّسَّ كان ذلك السقوط أْم آجِّلاً، وليَس من سبيٍل للمحافظة

 َّّ ِّ العقلي ة لدى صانعي القرار في إسرائيل، سوى إغفالهم التفكير في النهاية
ِّ إسرائيل، والتفكّر في الوقت الحاضرِّ دون النظر إلى  ِّ لدولة ة َّّ الحتمي

 المستقبل القادم لا محالة.
 
اُس:1504)  (: يُولَدُ الن َّ

ى من الأفكار، وعندما  َّّ ِّْن كُّلِّ شيء، حت اُس عَرايا م َّّ ُ الن يُولَد
يرتدي كّل  منهم ثياب المجتمع، ما بينَ مُكرَهٍ عليها، وما بينَ  يكبرون،

 مُعَجٍب بها، ومَْن ارتدى ثياباً من صنعِّ يديه، رماه الآخَرونَ بالبهتان!
 
ا:1505) ِّن َّ ٌّ م  (: يولَدُ كُل 

يد؛ يحمل رسائل الماضين إلى  ً للبر ا؛ ليكونَ ساعيا َّّ ِّن ُ كُّل  م يولَد
 الآتين.
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 ْ ِّحَم اجِّدِّيَن{}فَسَب ِّْح ب َِّن الس َّ َِّك وَُكْن م َب   دِّ ر

يم: سورة الحجر/ الآية )  (98القرآن ال كر
 
 (: اليوم ال َّذي:1506)

! َّّذي لا أرى فيه امرأةً، تبدو لي الأرض: صحراء قاحلة  اليوم ال
 
 (: اليوم أو غداً:1507)

ة مَْن تظّن  َّّ ِّلمٍ تامٍّ بمدى مصداقي اليوم أو غداً، ستكون أنت على ع
ً معك؟! أْم أنه يق َ فعلا َ اليقين: هَْل هو ِّلم ف معك، وستعلَم حينها ع

ة تستحق  َّّ ي ة اعتبار َّّ يقة ذو شخصي ة عر َّّ َ جهة حقيقي عليك؟! وهَْل هو
منك كّلَّ الاحترام والتقدير والتكاتف والتعاضد معها، كال كثيرِّ من 

 َ ة المحترمة في العال َّّ ي ة الاعتبار َّّ يقة ذو الشخصي ة العر َّّ م؟! الجهات الحقيقي
 أْم لا؟!
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 193دارمي ات
 عبَقاُت الهوى ونفَحاُت الجوى

 
 

َ َيحُض ُّ عَلَى  ِّيمَ، وَلا َِّك ال َّذِّي يَدُع ُّ الْيَت ، فَذَل ِّالد ِّينِّ }َأرََأيَْت ال َّذِّي يُكَذ ُِّب ب
ِّْم َساهُوَن، ال َّذِّيَن  ِّينَ، ال َّذِّيَن هُْم عَْن َصلاَتِّه ِّلْمَُصل  َيٌْل ل ِّْسكِّينِّ، فَو َطعَامِّ الْم

َيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ{  هُْم يُرَاءُونَ، و
يم: سورة الماعون بتمامها  القرآن ال كر

 

                                                           
ة في الشعر الشعبيّ العراقيّ، ينتشر في مناطق جنوب  193 َّّ الدارمي: هو أحد أهّم الألوان الشعبي

ة  ة الحديثة في عّدَّ َّّ ة في الموسيقى، وقد صَل إلى الأغاني العراقي َّّ بداعي ة إ َّّ العراق، وله خصوصي
ن مجالات الحياة، وله تسميات أخرى في جنوب العراق؛ منها: مواضيع تناولت العديد م

ة من العراق ب   َّّ بي ى في المناطق الغر ة(، كما يُسمَّّ َّّ )البستة(، و: )ركباني(، و: )موّشحات فراتي
َّّف من بيٍت  ّ فيه تقديم العجز على الصدر، والدارميّ يتأل يحلي يتم ا أّنَّ السو يحلي(، إلَّّ )السو

ين )الص يشتمل على الألفاظ واحدٍ ذو شطر در والعجز( تنتهي قافيتهما بقافية متشابهة، و
َّّ بكتابنا هذا )معجم المواعظ( ترتيب الدارميّات  ة الدارجة، وقد تَم َّّ المستخدَمَة باللهجة العراقي
حسب القوافي وفق المنهج الألف بائي، وإذا تشابهت القافية كان الفاصل بينهما هو الحرف 

َّّذي يبدأ به الشط د موقع الدارمي من التقديم والتأخير في ال بهذا يتحّدَّ ل من الدارمي، و ر الأوَّّ
َّّذي بين يديك  ِّّف الكتاب ال الترتيب المذكور، فلاحِّظ! وجميع هذه الدارميّات من نظم مؤل

 الآن )الأديب: رافع آدم الهاشمّي(.
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 (: إديه ا:1)
 ثديها 196تنطيه 195للجذاب 194الدنيه

 .198للمظلوم باثنين إديه ا 197وتخنكه
 
 (: بديها:2)

بحور غط  جسمي بيها 199الح يره جنّها  إ
 .200ما بيها غير أمواج تضرب بديها

 
يلا:3)  (: واو

 دي وروح لا تعت ذر لاخلّيني وح
يلا 202بييه 201مو كافي يلي واو  .203إجروح يا و

                                                           
نيا. 194  الدنيه: لفظة دارجة تعني الدُّّ
 ب.للجذاب: لفظة دارجة تعني لل كذا 195
 تنطيه: لفظة دارجة تعني تعطيه. 196
 وتخنكه: لفظة دارجة تعني وتخنقه. 197
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 198 ه ( الموافــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
 جنّها: لفظة دارجة تعني كأنها. 199
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 200 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
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 (: الحباي ب:4)
 شايــب 205كلبي 204حزني عله المحبوب خل

 ّ ه لحظه إتعود يم َّّ  .207الحباي ب 206أتمن
 

 (: المطلوب:5)
ببير 208لو طحت  بالمكت وب 210لا ترضه 209يوم إ

ِّق المطلوب 212جاهد وقاوم بس 211ظل  .213حّق

                                                                                                                                              
 مو كافي: لفظة دارجة تعني ألا يكفي؟ 201
 بييه: لفظة دارجة تعني بداخلي. 202
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 203 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 خل: لفظة دارجة تعني جعل. 204
 كلبي: لفظة دارجة تعني قلبي. 205
 رجة تعني عندَ.يم: لفظة دا 206
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 207 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 طحت: لفظة دارجة تعني وقعت )من الوقوع والسقوط(. 208
ببير: لفظة دارجة تعني في البئر. 209  إ
 لا ترضه: لفظة دارجة تعني لا تقبل )من عدم الرضا بالشيء(. 210
بة(.ظل: ل 211  فظة دارجة تعني ابَق )من الاستمرار بالبقاء على الحالة المطلو
 بس: لفظة دارجة تعني فقط. 212



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  710الصفحة 

 (: الملعب:6)
 تتعب 217بالبجي 216إلتلعب باجر 215إلوادم 214خلّي

يفوز لممن يبتدي الملعب َّّه إ  .218إلبطل خل
 

 (: تصي ب:7)
يغيــب 219لازم  يضحك المهموم والحزن عنّه إ
 .222إسنين لازم مّره وتصي ب 221تخيب 220وشما

                                                                                                                                              
م الله تعالى وجهه  213 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم ُ الح يف: "مَْن اغترَّّ بمسالمة الزمن؛ اغتّصَّ بمصادمة المحن" ]غُرَر ر َّّ ، ت 206/ 2: الش
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف )1030 ل/ 7[، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر

 م(.27/3/2007الموافق )
 خلّي: لفظة دارجة تعني دع )من ترك الشيء على حاله(. 214
ة أبناء آدم. 215 َّّ اس، أو كاف َّّ  إلوادم: لفظة دارجة تعني الن
 باجر: لفظة دارجة تعني غداً. 216
 البجي: لفظة دارجة تعني بالبكاء.ب 217
م الله تعالى وجهه  218 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح يف: "مَْن انقطع إلى غير الله سبحانه وتعالى؛ شقّيَّ وتعنّى" ]غُرَر ر َّّ ، ت 191/ 2الش
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين774 ل/ 6المصادف ) [، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
 لازم: لفظة دارجة تعني يجب. 219
 وشما: لفظة دارجة تعني مهما. 220
 تخيب: لفظة دارجة تعني تفشل )من عدم إصابة الهدف وتحقيق المطلوب(. 221
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 (: خايِب:8)
 عني غاي ب 225يل 224صدفه آنه ألكاك 223مو

اك ترجعلي خايــب َّّ َّّذي خل بّي إل  .226ر
 
ِّ ْب:9)  (: عات

اك دمع ِّزن حرَّّ ِّ بْ  227الح  كّل جمره لاه
ِّ بْ  228دومه اني عات َّّ ياي خل  .229الدهر و

                                                                                                                                              
م  222 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر الله تعالى وجهه وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح َ الفُرَص" ]غُرَر عَ الغُصص، أدرك َّّ يف: "مَْن تجر ر َّّ َّّ 417، ت 170/ 2الش [، وقد تَم
ل/ 4نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 مو: لفظة دارجة تعني ليَس. 223
اء(، وقد صحفوا القاف كافاً فأصبحت على ما مّرَّ ألكاك: لفظة دارجة تعني ألقاك )من اللق 224

 سلفاً.
َّّذي. 225  يل: لفظة دارجة تعني يا أّيها ال
بعاء المصادف ) 226 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.28/3/2007)
اك: لفظة دارجة تعني حرّاق )من الاحتراق(، وقد صحّفوا القاف كافاً ف 227 أصبحت على حرَّّ

بور.  ما هو مز
 دومه: لفظة دارجة تعني دائماً هو هكذا. 228
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 229 ه ( الموافــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
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 (: غايب:10)
 البال أنسه المصاي ب 231عَلْ  230كلّما تجي

ين 232متكلّي  .234ألكاك يل عني غايب؟ 233و
 
 (: لتراب:11)

 كّل باب 236تبقه تدك 235إلعين ما تشبع أبد
 .238لتراب 237للموت تتمنه العَجب يمليها

 

                                                           
 تجي: لفظة دارجة تعني تأتي. 230
 عل: لفظة دارجة تعني على. 231
 متكلي: لفظة دارجة تعني ألا تقل لي؟ 232
ين: لفظ 233  ة دارجة تعني أين؟و
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 234 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
اً، ولعلها تصحيف عن الكلمة الأولى. 235 َّّ  أبد: لفظة دارجة تعني أبداً، أو نهائي
 تدك: لفظة دارجة تعني تطرق )من الطرق بفتح الطاء وسكون الراء(. 236
 ا: لفظة دارجة تعني يملأها )من الامتلاء(.يمليه 237
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن  238 لتراب: لفظة دارجة تعني التراب، وهو إشارة إلى قول سي

ِّ من كثير  نيا لم يقنع، لم يُغنه يف: "مَْن كان بيسير الدُّّ ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ أبي طالب( كر
 َ ِّك ُ الح نيا ما يجمع" ]غُرَر َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء 838، ت 194/ 2م: الدُّّ [، وقد تَم

ل/ 7المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
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 (: متحارب:12)
يد صاحب  بس بالجذب صاح ب 239مثل متر

 .241صرت إنته متحارب 240لو بالعدل وافيت
 
 (: محبوب:13)

يبك 242إلعب عليَ يهواي   244إنته إلعوب 243أدر
 .245شما نزفَْت إجروحي تبقه أنته يل محبوب

 
 
 

                                                           
يد: لفظة دارجة تعني كيفما تشاء. 239  مثل متر
 وافيت: لفظة دارجة تعني: التزمت بما عاهدت عليه ووفيت به، )من الوفاء(. 240
َّّ نظم الدارمي مساء يوم  241 ل/ 7الثلاثاء المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 يهواي: لفظة دارجة تعني يا حبيبي. 242
يبك: لفظة دارجة تعني أعرف بأنك على هذه الشاكلة، ولعلها تصحيف لكلمة: أدري  243 أدر

بور.  بك، فدمجوا الكلمتين معاً حتى أصبحت على ما هو مز
 خادع.إلعوب: لفظة دارجة تعني م  244
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 245 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
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 (: يعجب:14)
بصدك 246أحجي ياك 247إ  ما أعرف أكذب 248و

ياك ما شوفه 249وشما أسوّي  .251يعجب 250إو
 
يموت )أ(:15)  (: إ

 لّي عينك يوم عل كثر عنده إلقوتلتخ
يموت  .252إشما يعيش إسنين لابد بالأخير إ

                                                           
ة  246 َّّ ً فارسي م، ولعلها تصحيف لكلمة أحكي، فقلبوا الكاف جيما َّّ أحجي: لفظة دارجة تعني أتكل

بور.  فأصبحت على ما هو مز
بصدك: لفظة دارجة تعني بصدق، وهي تصحيف للكلمة  247 المذكورة، إذ قلبوا القاف كافاً إ

بور.  وأضافوا قبل الكلمة ألفاً، فأصبحت على ما هو مز
ياك: لفظة دارجة تعني معك. 248  و
 أسوّي: لفظة دارجة تعني أفعل. 249
 ما شوفه: لفظة دارجة تعني لا أراه. 250
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 251 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
م الله تعالى وجهه  252 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح يف: "لن ينجو من الموت غنيّ  ل كثرة ماله" ]غُرَر ر َّّ [، وقد قال 29، ت 130/ 2الش
َمَا تَكُونُوا يُْدرُِّككُمُ الْمَوْ  يز: }َأيْن ْبهُْم تعالى في محكم كتابه العز دَةٍ وَِإْن تُصِّ َّّ ِّي بُرُوٍج مُشَي ْ ف ُت وَلَوْ ُكنْتُم

ِّْن عِّنْدِّ  َ قُْل كُّل  م ِّْن عِّنْدِّك ِّ م ٌ يَقُولُوا هَذِّه ِّّئَة ْبهُْم َسي ِّ وَِإْن تُصِّ ِّْن عِّنْدِّ الله ِّ م ٌ يَقُولُوا هَذِّه ِّ  َحسَنَة الله
 ً ِّ الْقَوْمِّ لاَ يَكَادُونَ يَْفقَهُونَ حَدِّيثا يم: سورة النّساء/ الآية )فَمَالِّ هَؤُلاَء ([، كما 78{ ]القرآن ال كر

َك  َّّ يف: "لا يغرن ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر قال سي



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  715الصفحة 

يموت )ب(:16)  (: إ
 ّ بفيمتكل  توت 253ي بالله عليك يل نايم إ

 َ يموت؟ 255تشعر بغركان 254مْ ه  .256لو حي تراه إ
 
 (: مات:17)

بتعد عنّي وروح منك شفت بلوات   257إ
تني مو حَي مات َّّ  .258مو كافي كومه إجروح خل

 

                                                                                                                                              

ِّكَم:  نيا، فإنما هو ظّل  ممدود إلى أجٍل محدود" ]غُرَرُ الح ، 339/ 2ما أصبَح فيه أهل الغرور بالدُّّ
َ 254ت  َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأثنين المصادف )[، وقد ت ل/ 6م بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر

 م(.26/3/2007الموافق )
بفي: لفظة دارجة تعني في ظِّل )بكسر الظاء وسكون اللام(. 253  إ
 هَْم: لفظة دارجة تعني هل أيضاً. 254
يق )من الغرق(. 255  بغركان: لفظة دارجة تعني بالغر
َّّ نظم الدارمي مساء يوم ا 256 ه ( الموافــــق 1428/ صفر/ 30لثلاثاء المصادف )تَم

 م(.20/3/2007)
 بلوات: لفظة دارجة تعني مصائب. 257
م الله تعالى وجهه  258 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

يف: "مَْن لم تكن مودته في الله فاحذروه؛ فإّنَّ مودته لئيمة، وصحبته مش ر َّّ ِّكَم: الش ؤمة" ]غُرَرُ الح
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف )1324، ت 228/ 2 ل/ 5[، وقد تَم بيع الأوَّّ / ر

 م(.25/3/2007ه ( الموافق )1428



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  716الصفحة 

 :(: يم  ج18)
بعالي الصوت إنتي إلأحبّ ج  أصرخ إ

ياج أكضيها يمّ ج ه لحظه و َّّ  .259أتمن
 
 (: إتن وح:19)

 يا دهر كافي إهموم تعّذبها لل روح
 .260صار الألم أطنان وجروحي كلّها إتن وح

 
 (: إجراح:20)

ِّب عله المحبوب إلفارِّكاني  وراح 261أعت
َّّه بييه إهموم مليانه بيها إجراح  .262إوخل

 

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 259 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت 260 ل/ 4المصادف ) تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّذي فارقني )من الفراق(. 261  إلفاركاني: لفظة دارجة تعني ال
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 262 ه ( المواف ق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
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 (: إج روح:21)
 معنه الحُّب يسترخص الروح 263إليدري

يداوي بيها إج روح  .264يفديها للمحبوب و
 
 (: أسبح:22)

ِّق المربح 265إلرايد يحّق يفوج البحر و  إ
 .267يعرف أسراره مو بس يكول أسبح 266لا بد

 
 

                                                           
َّّذي يعرف. 263  إليدري: لفظة دارجة تعني ال
م الله تعالى وجهه وهو إشارة إلى ق 264 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر ول سي

ِّكَم:  ُ الح يمة، ومودته مستقيمة" ]غُرَر يف: "مَْن كانت صحبته في الله كانت صحبته كر ر َّّ / 2الش
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف )1323، ت 228 ل/ 4[، وقد تَم بيع الأوَّّ / ر

 م(.24/3/2007ه ( الموافق )1428
يد. 265 َّّذي ير  إلرايد: لفظة دارجة تعني ال
 لا بد: لفظة دارجة تعني يجب أن. 266
م الله تعالى وجهه  267 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح يف: "مَْن اغترَّّ بنفسه سلّمته إلى المعاطِّب" ]غُرَر ر َّّ َّّ 1157، ت 215/ 2الش [، وقد تَم
ل/ 6نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
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 (: ال روح:23)
 مج روح 269كلبي 268أضحك جذب يهواي جي

 .271الطير إنذبح بس طلعة ال روح 270شيركصه
 

ِّْض َجنَا ِّينَ{}وَاْخف ِّن َِّن الْمُؤْم بَعََك م ِّمَنِّ ات َّ  حََك ل
يم: سورة الشعراء/ الآية )  (215القرآن ال كر

 
 (: الريح:24)

يطيح 273فوك 272إليبني   274الماي لازم لحظه و
 .276الماي لا بد تهدده الريح 275لو ما يهدده

                                                           
، أو بسبب. 268  جي: لفظة دارجة تعني لأّنَّ
 كلبي: لفظة دارجة تعني قلبي. 269
َّّذي يرقصه؟ 270  شيركصه: لفظة دارجة تعني ما ال
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 271 ل/ / 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428ر

 م(.22/3/2007)
َّّذي يقوم بالبناء. 272  إليبني: لفظة دارجة تعني ال
فوك: لفظة دارجة تعني فوق، وهي تصحيف للكلمة المذكورة، إذ قلبوا القاف كافاً  273

بور.  فأصبحت على ما هور مز
 يطيح: لفظة دارجة تعني يسقط )من الوقوع والسقوط(. 274
يدمره.يهدده: لفظة  275  دارجة تعني يسقطه و
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يفوح:25)  (: إ
يروح   277الحُّب فعل وأعمال مو بس حجي إ

 .279يفوحعطره إ  278مثل الورد فوّاح كّل وكته
 
 (: راح:26)

 أرتاح 281إشوكت 280تعبان أنه وحزنان مدري
َ  282مرمرني  .285وراح 284محبوب من غادراني 283لْ ه

                                                                                                                                              
م الله تعالى وجهه  276 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح َل تدميرُهُ" ]غُرَر َّّ َ تدبيرُهُ، تعج يف: "مَْن ساء ر َّّ َّّ نظم 698، ت 186/ 2الش [، وقد تَم
بيع الأوَّّ 5الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) ه ( الموافــق 1428ل/ / ر

 م(.25/3/2007)
يروح: لفظة دارجة تعني يذهب أو يرحل. 277  إ
وكته: لفظة دارجة تعني وقته، وهي تصحيف للكلمة المذكورة، إذ قلبوا القاف كافاً  278

بور.  فأصبحت على ما هو مز
م الله  279 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر تعالى وجهه وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح يف: "مَْن لَْم يُبالِّ بك فهو عدوّك" ]غُرَر ر َّّ [، كما قال: "مَْن 615، ت 182/ 2الش
ِّكَم:  ُ الح ، ت 240/ 2كان نفعه في مضرتك، لم يخُل في كّلِّ حال من عداوتك" ]غُرَر

َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف )1495 ل/ 4[، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر
 م(.24/3/2007المواف ق )

 مدري: لفظة دارجة تعني لا أعرف، أو لست أدري، ولعلّها تصحيف لكلمة: ما أدراني. 280
 إشوكت: لفظة دارجة تعني متى؟، أو في أّي وقت؟ 281
 مرمرني: لفظة دارجة تعني عّذبني كثيراً. 282
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 (: طاح: 27)
بنفسك أبد لتكول  أنه السب ّاح 286لا تعجب إ

ه 287جم َّّ بغوص البحر جو  .289ال كبر طاح 288فطحل إ
 
 (: طايح: 28)

ين إنته رايح   290أبحث أدور إعليك و
 .291ايحمن فاركيتك صار كّل حّظي ط

                                                                                                                                              
 هَْل: لفظة دارجة تعني هذا. 283
ي، وهي تصحيف للكلمة الأولى بإضافة الألف غادراني: لفظة دارجة تعني غادرني وتركن 284

بور.  بين الراء والنون، فأصبحت على ما هو مز
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأثنين المصادف ) 285 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
لتكول: لفظة دارجة تعني لا تقل، وهي تصحيف للكلمة المذكورة، حيث قلبوا ال : لا  286

َّّ قلبوا القاف كافاً، فأصبحت على ما  تقل، إلى: لا تقول، بإضافة الواو بين القاف واللام، ثم
بور.  هو مز

جم: لفظة دارجة تعني كم؟، وهي تصحيف للحرف المذكور، إذ قلبوا الكاف جيماً  287
بور. ة، فأصبحت على ما هو مز َّّ  فارسي

 جوّه: لفظة دارجة تعني تحت أو في داخل. 288
م الله تعالى وجهه  وهو إشارة إلى 289 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر قول سي

ِّكَم:  ُ الح صيَب بعقله" ]غُرَر َِّب بفعله أُّ عج يف: "مَْن أُّ ر َّّ َّّ نظم 730، ت 188/ 2الش [، وقد تَم
ل/ 6الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر

 ظة دارجة تعني ذاهب أو راحل.رايح: لف 290
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 (: فاضح: 29)
اس مثل الشمس واضح 292إلحك َّّ  تعرفه الن

يبوك يد إ  .294يفعل فعل فاضح 293بس إلير
 
 (: فايخ: 30)

بحزن والام 295دومي  بس راسي دايخ 296إ
 .297والغادر الجذاب كّل وكته فايخ

 
 
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأثنين المصادف ) 291 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
 إلحك: لفظة دارجة تعني الحق. 292
يبوك: لفظة دارجة تعني يسرق )من السرقة(. 293  إ
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 294 ل/7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428 / ر

 م(.27/3/2007)
 دومي: لفظة دارجة تعني دائماً أنا. 295
 والام: لفظة دارجة تعني مع آلام )جمع كلمة ألم(. 296
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت  297 فايخ: لفظة دارجة تعني لا يبالي بأّيِّ شيء البتّة، وقد تَم

ل/ 4المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.24/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  722الصفحة 

 (: الع ود:31)
  298لو ردت عني إتغيب لازم باجر إتع ود

 .300الع ود 299الورد رايد ماي لو ييَبَْس 
 
 (: العيد:32)

بعيد 301عندك خبر يا خوي  ؟!302عن غالي راح إ
بساع 304خبره 303لو شفته  .306لو جاني جاني العيد 305إ

 
 

                                                           
 إتعود: لفظة دارجة تعني ترجع )من العَود بفتح العين والرجوع(. 298
 ييبس: لفظة دارجة تعني الإصابة بالجفاف )من اليبوسة(. 299
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 300 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 يا خوي: لفظة دارجة تعني يا أخي. 301
بعيد 302 اً.راح إ  : لفظة دارجة تعني ذهب إلى مسافة بعيدة جّدَّ
 شفته: لفظة دارجة تعني رأيته. 303
 خبره: لفظة دارجة تعني أخبره. 304
يعاً. 305 بساع: لفظة دارجة تعني بسرعة أو سر  إ
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 306 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  723الصفحة 

 
حِّيمُ{ يزُ الر َّ َك لَهُوَ الْعَزِّ َب َّ  }وَِإن َّ ر

يم: سورة الشعراء/ الآية )  (9القرآن ال كر
 
 (: بغداد:33)

يشيتي  كافي إستحي عاد 308إهواي 307إتحر
 .309دادعندي الأدب عنوان إلكل بنت بغ

 
 (: صاع د:34)

 إنجرح جرحين مو جرح واح د 310كلبي
 .313بالجذب صاع د 312عرفت إهواي 311لممن

                                                           
يشيتي: ل 307 شتي بي )من التحرّش الجنســّي أو اللاأخلاقيّ(.إتحر َّّ  فظة دارجة تعني تحر
 إهواي: لفظة دارجة تعني كثيراً. 308
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 309 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 كلبي: لفظة دارجة تعني قلبي. 310
 نما.لممن: لفظة دارجة تعني عندما، أو حي 311
 إهواي: لفظة دارجة تعني حبيبي. 312
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 313 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  724الصفحة 

 (: واج د:35)
ِّ د 315خبزتك دوم 314غممس   316بالتعب والج

 .318الرزق واج د 317وأذكر أبد متعيش
 

 (: يرع د:36)
 ملكاك إنطيني موع د 320إشوكت 319كلّي

 .323يرع د 322كّل كلبي 321صار العمر خلصان

                                                           
يداً )من التغميس(. 314 يداً رو  غممس: لفظة دارجة تعني وضع الشيء الجامد في المائع رو
 زمان، وهي تصحيف للكلمة الأولى.دوم: لفظة دارجة تعني دائماً، أو في كّل وقت و 315
 الجد: نقيض الهزل. 316
 أبد متعيش: لفظة دارجة تعني مهما عشت من السنين، أو مهما طال بك العمر. 317
ِّي  318 ٍ ف ة َّّ ِّْن دَاب بيت الدارمي إشارة إلى قوله تعالى: }وَمَا م واجد: لفظة دارجة تعني موجود، و

 َ يَعْل َ ِّ رِّْزقُهَا و َ عَلَى الله يم: الأْرضِّ ِإلا ِّينٍ{ ]القرآن ال كر َاٍب مُب ِّت ِّي ك هَا وَمُْستَوْدَعَهَا كُّل  ف َّّ ُ مُْستَقَر م
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المص ادف )6سورة هود/ الآية ) ل/ 6([، وقد  تَم بيع الأوَّّ / ر

 م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428
 كلّي: لفظة دارجة تعني قل لي، أو أخبرني. 319
 رجة تعني في أّي وقت؟، أو متى؟إشوكت: لفظة دا 320
 خلصان: لفظة دارجة تعني منتهٍ )من الانتهاء(. 321
 كلبي: لفظة دارجة تعني قلبي. 322
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 323 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  725الصفحة 

 (: أتك در:37)
 أنساك أرجع إو أتذكّر 324كلما أكول

 .326ريوم أحزن وأتك دّ  325لو ما أشوفك
 
 (: أفكار:38)

ين تلكاهه   328لس رار 327لو ردت تعرف و
 ْ  .331أفكار 330شوف شكد بالنهج 329مُنزَلإقره ال

                                                           
حيث قلبوا القاف كافاً أكول: لفظة دارجة تعني أقول، وهي تصحيف للكلمة المذكورة،  324

بور.  فأصبحت على ما هو مز
 أشوفك: لفظة دارجة تعني أراك. 325
َّّ نظم الدارمي فجر يوم  326 أتكدّر: لفظة دارجة تعني أنزعج )من الشعور بالانزعاج(، وقد تَم

بعاء المصادف ) ل/ 8الأر بيع الأوَّّ  م(.28/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
 ها.تلكاهه: لفظة دارجة تعني تجد 327
 لسرار: لفظة دارجة تعني الأسرار. 328
ِّاْلحَّقِّ  329 َاَب ب ِّت َل الْك َّّ َ نَز َِّأّنَّ الله َِّك ب الْمُنزَل: أّي القرآن الحكيم، وهو إشارة إلى قوله تعالى: }ذَل

يم: سورة البقرة/ الآية ) ِّيدٍ{ ]القرآن ال كر َابِّ لَفِّي شِّقَاٍق بَع ِّت ِّي الْك َّّذيَن اْختَلَفُوا ف ، ([176وَِإّنَّ ال
 ُ َّّذيَن آتَيْنَاه لاً وَال َاَب مُفَّصَّ ِّت َّّذي َأنْزََل ِإلَيْكُمُ الْك ِّي حََكماً وَهُوَ ال ِّ َأبْتَغ َاَب وقوله تعالى: }َأفَغَيْرَ الله ِّت مُ الْك

يم: سورة ا يَن{ ]القرآن ال كر َِّن الْمُْمتَرِّ ِّاْلحَّقِّ فَلاَ تَكُونَّنَّ م َِّك ب ّ َب ِّْن ر ٌل م َّّ هُ مُنَز َّّ لأنعام/ الآية يَعْلَمُونَ َأن
(114.]) 

ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي  330 بالنهج: أّي بكتاب نهج البلاغة، وهو خطب وكلام سي
يف. ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ  طالب( كر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  726الصفحة 

 (: الخاطر:39)
 للغايب الحاضر 332أنتظر لحظه إتعود
بيوم  .334دومن يحضر الخاطر 333لا ما نسيته إ

 
 (: الصابر:40)

  336تصعد عرش تامر 335ن خلّه إجلابالزم
بكّل كباحه ببير 337و  .340الأبي الصابر 339ذب 338إ

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) 331 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
 ارجة تعني ترجع.إتعود: لفظة د 332
بيوم: لفظة دارجة تعني في يوم ما. 333  إ
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 334 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 إجلاب: لفظة دارجة تعني كلاب. 335
 تامر: لفظة دارجة تعني تأمر )من الأمر والنهي وإصدار الأوامر(. 336
َّّذي كباحه: لفظة دا 337 رجة تعني فعل الشيء بجرأة من غير حياء أو خجل، رغم خطأ الفعل ال

 يقوم به.
ببير: لفظة دارجة تعني في بئر. 338  إ
 ذب: لفظة دارجة تعني رمى. 339
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 340 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  727الصفحة 

 (: الطير:41)
 إصغي ر 342بالأمس جان 341خَل يذكر ال كبران

 .343وشما يعلّي إهواي لا بُد ينزل الطير
 
  ار:(: بالن َّ 42)

 والصار؟ 347إلجره 346شنهو 345كلّي إشبيك 344حاجيني
بكلبك 349شكو 348طلّع َّّ  351لا تح ترك 350إ  .352اربالن 

                                                           
َّّذي أصبح كبيراً بعدما كان صغيراً، وهو كناية عن الشخص ال كبران: لفظة دارجة تعني  341 ال

يفاً وهو في واقع الحال كان وضيعاً. اس شر َّّ َّّذي يراه الن  ال
 جان: لفظة دارجة تعني كان. 342
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 343 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّم معي.حاجيني: لفظة دارجة تعن 344  ي تكل
َّّذي أصابك؟ 345  إشبيك: لفظة دارجة تعني ما ال
َّّذي؟ 346  شنهو: لفظة دارجة تعني ما ال
َّّذي حدث. 347 َّّذي جرى، أو ال  إلجره: لفظة دارجة تعني ال
 طلّع: لفظة دارجة تعني أخرج )بسكون الخاء وكسر الراء(. 348
 شكو: لفظة دارجة تعني ماذا يوجد، أو ما هو موجود. 349
بكلبك 350  : لفظة دارجة تعني بقلبك.إ
 تح ترك: لفظة دارجة تعني تح ترق )من الاحتراق(. 351
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 352 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المــوافق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  728الصفحة 

 (: تأخ  ر:43)
 والله إتعبت يا خوي ظهري إتتكّس ر

 .355لممن طاح حظي وتأّخ ر 354حيلي 353هد
 
 (: تعي ِّ ر:44)

 حاجيني مّره وكول ليش إنته متغيّ ر
ِّّ ر؟ 356صاير تصدني إهواي  .357إذلني وتعي

 
 
 
 

                                                           
 هد: لفظة دارجة تعني دمّر )من التدمير(. 353
تي )وهو ما يمتل كه الشخص 354 َّّ َّّتي تساعده على القيام  حيلي: لفظة دارجة تعني قو ة ال َّّ من القو

 بالعمل المعيّن(.
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 355 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 إهواي: لفظة دارجة تعني كثيراً. 356
بعاء المصادف ) 357 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ فق ه ( الموا1428/ ر

 م(.28/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  729الصفحة 

 (: جكاير:45)
َّّاني حاير 360إعضاي 359فت 358إلوكت   361خل

 .362بس أبجي ليل إنهار وأشرب جكاير
 
 اير:(: ح46)

 جكاي ر 365دّخِّن 364إشرب جاي 363لتكلّي
 .367حل إولا تتركني حاير 366إنطيني

 

                                                           
 إلوكت: لفظة دارجة تعني الوقت، أو الزمن. 358
 فت: لفظة دارجة تعني تحطيم الشيء تحطيماً صغيراً وجعله قطعاً متناثرة. 359
 إعضاي: لفظة دارجة تعني أعضائي. 360
 حاير: لفظة دارجة تعني لا أدري ماذا أفعل، من الح يرة. 361
َّّتي تستعمل من قبل المدخنين، وقد جكاير: لفظة دارجة تعني السكائر، وهي لف 362 ائف التبغ ال

بعاء المصادف ) َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأر ل/ 1تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر
 م(.21/3/2007)

 لتكلّي: لفظة دارجة تعني لا تقل لي. 363
 جاي: لفظة دارجة تعني الشاي. 364
 دّخن: لفظة دارجة تعني قم بالتدخين. 365
 دارجة تعني أعطني. إنطيني: لفظة 366
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 367 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  730الصفحة 

 (: شر:47)
 نجح يخسر 369إشما 368إلباطل إصغيرون

 .370والنصر بيد الخ ير ما يبقه باجر شر
 
 (: صار:48)

 مهموم كّل عمره ظل محتار؟! 372إلصدَك 371ليش
يده صار 373وإليجذب بعز ليش شنهول ير  ؟!374إ

 

                                                           
 إصغيرون: لفظة دارجة تعني صغير جداً. 368
 إشما: لفظة دارجة تعني مهما. 369
370  ْ بَاطَِّل كَانَ زَهُوقاً{ ]القرآن وهو إشارة إلى قوله تعالى: }وَقُْل جَاء اْلحَّقُّ وَزَهََق الْبَاطُِّل ِإّنَّ ال

يم: سورة الإسراء/ الآية ) ِّ َأّنَّ 81ال كر ِّْن بَعْدِّ الذِّّكْر بُورِّ م َّّ ِّي الز ([، وإلى قوله تعالى: }ولقد َكتَبْنَا ف
يم: سورة ِّدِّي َن{ ]القرآن ال كر ِّقَوٍْم عَاب ً ل ِّي هَذَا لَبَلاَغا حُونَ، ِإّنَّ ف الِّ ِّثُهَا عِّبَادَِّي الّصَّ  الأْرَض يَر

َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف )106و 105الأنبياء/ الآيتان ) / 7([، وقد تَم
ل/  بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428ر

 ليش: لفظة دارجة تعني لماذا؟، أو ما السبب. 371
م بالصدق، وهو الصادق الصدوق قولاً  372 َّّ َّّذي تكل دَك: بكسر الصاد وفتح الدال، أّي ال إلصِّ

 وعملاً.
َّّذي يكذب. 373  إليجذب: لفظة دارجة تعني ال
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 374 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  731الصفحة 

 (: لغبر )أ(:49)
رإلفرحه   يمته إتعود دومي إتعثــــّـَّ

 ؟!375مو كافي هل آلام يا حظي لغبر
 
 (: لغب ر )ب(:50)

  377إوتنّك ر 376صار الزمن دولاب ذبني
 ّ ياك يا حظي لغب ر 378ي إشأسوّيكل  ؟!379و

 
 (: مقادير:51)

بوسط بير 380إلفرحه للمظلوم وركه  إ
 .382وأسوأ مقادير 381غير الحزن ميشوف

                                                           
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 375 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 رماني. ذبني: لفظة دارجة تعني 376
 تنكّر: لفظة دارجة تعني ادّعاء عدم معرفته بي رغم إنه يعرفني حّق المعرفة. 377
 إشأسوّي: لفظة دارجة تعني ماذا أفعل؟. 378
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 379 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 وركه: لفظة دارجة تعني ورقة. 380
 دارجة تعني لا يرى.ميشوف: لفظة  381



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  732الصفحة 

 (: ن ار )أ(:52)
 ما يدري بالصارحيل  383نايم يشوخر

ك َّّ يه 384خَل بوسط ن ار 385يخو بفي وآنه إ  .386إ
 
 (: ن ار )ب(:53)

ان َّّ  ؟!388كلّي إشجره إشصار 387يا دهري يا خو
َ  390هواي 389موضيّكتها  !392ن ار 391لْ حركتني ه

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 382 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 يشوخر: من الشخير، وهو إصدار الشخص أشكالاً مختلفة من الأصوات أثناء النوم. 383
 خلّك: لفظة دارجة تعني دعك كما أنت. 384
يه: لفظة دارجة تعني يا أخي. 385  يخو
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 386 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
ان: لفظة دارجة تعني خائن )من الخيانة(. 387 َّّ  خو
َّّذي حدث؟ 388  إشصار: لفظة دارجة تعني ما ال
 مو ضيّكتها: لفظة دارجة تعني لقد جعلتها ضيّقة )من الضيق(. 389
 عني كثيراً.هواي: لفظة دارجة ت 390
 هَْل: لفظة دارجة تعني هذه. 391
بعاء المصادف ) 392 َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأر ل/ 1تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.21/3/2007)
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ِّينَ{ ِّبَةُ الْمُْجرِّم ِّي الأْرضِّ فَانْظُرُوا َكيَْف كَانَ عَاق  }قُْل سِّيرُوا ف

يم: سورة النمل/ الآية  (69) القرآن ال كر
 
 (: يتمرمر:54)

َّّه النغل يكبر 393الزمن أغبر  ليش خل
ببير إوعافه يف إ ر َّّ  ؟395يتمرمر 394ذّب الش

 
 (: ال كوز:55)

بنهج البلاغه  أسرار مليانه بيها إكن وز 396إ

                                                           
َّّذي عليه التراب، فأستخدم  393 ر(: ال َّّ أغبر: لفظة دارجة تعني غير المحظوظ، وهي من )المغب

ِّّئ والعاثر.  كناية عن الحظ السي
 فه: لفظة دارجة تعني وتركه.إوعا 394
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف  395 يتمرمر: لفظة دارجة تعني يتعذب كثيراً، وقد تَم

ل/ 7) بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
د الرضي بن الحسن الموسوّي من  396 َّّ يف أبو الحسن محم ر َّّ نهج البلاغة: هو مجموع ما أختاره الش

يف، وقد كلام س ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر ي
ات وفقه  َّّ ة الدكتور صبحي الصالح أستاذ الإسلامي َّّ ً وأبتكر فهارسه العلمي ضبط نصوصه أخيرا

ة، وقد شرحه أكثر من شخص، لعّلَّ أهمها هو شرح نه َّّ ة الآداب بالجامعة اللبناني َّّ ج اللغة في كلي
َّّى في سنة ) ين جزءاً 1285ه /  656البلاغة لأبن أبي الحديد المتوف يقع في واحد وعشر م( و
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يعرف كّل خبايا ال كوز 398إليكدر 397منهو يحلها و  ؟399إ
 
 (: ال راس:56)

 إسكنت بالروح طبع إليحّب حّسَّ اس 400يل
 !403ال راس 402مو دووخيته 401ليش إحركت بحشاي

 

                                                                                                                                              

َّّى في  َّّامة الميرزا حبيب الله الهاشمّي الخوئيّ المتوف َّّداً، وممن شرحه أيضاً: العل ضمن أحد عشر مجل
يقع في م( في كتابه الموسوم "منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة" و 1906ه /  1324سنة )

َّّد واحد،  بعة أجزاء ضمن مجل يقع شرحه في أر د عبده، و َّّ َّّداً، ومنهم الشيخ محم ين مجل واحد وعشر
َّّى في سنة ) م( في كتابه 1280ه /  679ومنهم كمال الدّين ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ المتوف

َّّدات، ومنهم ظهير الدّين أب يقع في خمسة مجل ي الحسن عليّ بن الموسوم "شرح نهج البلاغة" و
َّّى في سنة ) يد خراسان المتوف يد البيهقّي فر م( في كتابه الموسوم "معارج نهج 1170ه /  566ز

َّّد واحد. يقع في مجل  البلاغة " و
 منهو: لفظة دارجة تعني مَْن هو؟ 397
َّّذي يستطيع. 398  إليكدر: لفظة دارجة تعني ال
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) 399 ل/ / ر 6تَم ه ( الموافق 1428بيع الأوَّّ

 م(.26/3/2007)
َّّذي، أو يا مَْن. 400  يل: لفظة دارجة تعني يا أّيها ال
 بحشاي: لفظة دارجة تعني بأحشائي. 401
 دووخيته: لفظة دارجة تعني جعلته يُصاب بالدوّار. 402
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 403 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
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 (: الطي ش:57)
ياك تطعنّي 404شنهو إلجنيته  بيدك لي ش 405و

 َّّ ي  ؟!406اك مو بالجذب والطي شذنبي إلعشت و
 

مَوَاتِّ وَالأْرضِّ الْغَيَْب ِإلاَ اللهُ وَمَا يَْشعُرُونَ  ِّي الس َّ }قُْل لاَ يَعْلَمُ مَْن ف
انَ يُبْعَثُونَ{  َأي َّ

يم: سورة النمل/ ال  (65آية )القرآن ال كر
 
 (: تنغيص:58)

  408البجي والنوح عل باعك إنته إرخيص 407كافي
 ؟!411إتموت تكضيها تنغي ص 410لجله 409هم يسوه

                                                           
َّّذي قمت به وأتيته. 404 َّّذي جنيته، أو ال  إلجنيته: لفظة دارجة تعني ال
ً بالسكين أو أّي آلة جارحة )من الطعن المؤدّي  405 بني خلسة تطعنّي: لفظة دارجة تعني تضر

 للقتل(.
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 406 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 كافي: لفظة دارجة تعني يكفي. 407
 إرخيص: لفظة دارجة تعني سعر زهيد جداً لا يعادل حقيقة قيّمة الْمُباع. 408
 يسوه: لفظة دارجة تعني يستحق. 409
 لجله: لفظة دارجة تعني لأجله. 410



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  736الصفحة 

 (: إتكض:59)
بعجَل تركض! 412لو شوكي  جان إفلوس جيت إ

يد إتكض 413وتكلّي يل مشتاك كض  !414إشما تر
 
 (: رض:60)

بليل للفارِّكاه 415إلوَن يه إ  الحظ 416يخو
يان وضلوعه   !417بيه ن رضدمعه أبألم جر

                                                                                                                                              
م الله تعالى وجهه 411 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر  وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ِّ ما يجب" ]غُرَرُ الح ِّْن أمره َع م َّّ يف: "مَْن شغل نفسه بما لا يجب؛ ضي ر َّّ ، ت 197/ 2الش
[، إذ إّنَّ البكاء عليه لا نفع فيه، بل إنه لا يستحق البكاء، وعليه بدلاً من البكاء على من 874

يعمل على نيل مرضاته، لينال الفوز ه إلى الله تعالى و العظيم، }يَوْمَ لاَ  لا يستحق، عليه أن يتوجَّّ
يم: سورة الشعراء/ الآيتان ) ِّيٍم{ ]القرآن ال كر ِّقَلٍْب َسل  88يَنْفَُع مَاٌل وَلاَ بَنُونَ، ِإلاَ مَْن َأتَى اللهَ ب

َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف )89و ل/ 5([، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر
 م(.25/3/2007الموافــق )

 ني شوقي )من الشوق والهيام(.شوكي: لفظة دارجة تع 412
 كض: لفظة دارجة تعني خذ، أو امسك. 413
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 414 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 إلوَن: لفظة دارجة تعني الأنين. 415
ذي فارقه، أو لمن فارقه. 416 َّّ  للفاركاه: لفظة دارجة تعني لل
َّّ نظ 417 ه ( الموافـــــق 1428/ صفر/ 30م الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف )تَم

 م(.20/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  737الصفحة 

 (: إشطوط:61)
 بيها أغلاط ما بيها شي مضبوط 418الدنيه

َّّ  419ذبني البخت ي ه إشطوطو َّّ  !420اك غرّكني جو
 

ا يَمْكُرُونَ{ ِّم َّ ِّي َضيٍْق م ِّْم وَلاَ تَُك ف  }وَلاَ َتحْزَْن عَلَْيه
يم: سورة النمل/ الآية )  (70القرآن ال كر

 
 (: البلاليع:62)

  425تكطيع 424كّطعته 423إزلمه 422لو جان 421إلفُكُر
بنص الخره 426وأدفنته ه البلاليع 427إ َّّ  .428جو

                                                           
نيا. 418  الدنيه: لفظة دارجة تعني الدُّّ
 البخت: لفظة دارجة تعني الحظ، أو القَدَر. 419
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 420 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 لفُكُر: لفظة دارجة تعني الفقر.ا 421
 جان: لفظة دارجة تعني كان. 422
 إزلمه: لفظة دارجة تعني رجل. 423
 كّطعته: لفظة دارجة تعني قّطعته، أّي جعلته قطعاً صغيرة. 424
 تكطيع: لفظة دارجة تعني تقطيع. 425
 وأدفنته: لفظة دارجة تعني ودفنته )من دفن الموتى في القبور(. 426
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 (: ال كراكي ع:63)
يه للكلب 429إلدنيه  إتكطعه تكطيع 430تجو

يّه ال كراكي ع بنص القهر و  !431وإتذبك إ
 
 (: بالكاع:64)

بس اع  432بس روحي تسمع بيك تركض تجي إ
 .433تاخذ عطر بالئيد تفرش ورد بالكاع

                                                                                                                                              
 جة تعني الغائط، وتشمل جميع الفضلات.الخره: لفظة دار 427
َّّتي تتجمع فيها الفضلات والمياه الثقيلة، وهو إشارة إلى  428 البلاليع: لفظة دارجة تعني الحفرة ال

يف: "لو كان  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر قول سي
قد يؤدّي إلى هتك الحرمات والتعّدي على الحقوق بسبب  الفقر رجلاً لقتلته"، ذلك لأّنَّ الفقر

َّّذي يعانيه الفقير، لذا قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: "كاد الفقر أْن  الضغط ال كبير ال
ــال:  َّّ نظم الدارمي مساء يوم 16682، ح 492/ 6يكون كفراً" ]كنز العمَّّ [، وقد تَم

بعاء المصــادف ) بيع الأوَّّ 1الأر  م(.21/3/2007ه ( الموافــق )1428ل/ / ر
نيا. 429  إلدنيه: لفظة دارجة تعني الدُّّ
 للكلب: لفظة دارجة تعني للقلب. 430
م الله تعالى وجهه  431 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

نيا التاَط منها بثلاث: همٍّ  ُّّ يف: "مَْن لهج قلبه بحّبِّ الد ر َّّ لا يُغبّهُ، وحرٍص لا يتركه، وأمٍل لا  الش
ِّكَم:  ُ الح َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس 1087، ت 210/ 2يدركه" ]غُرَر [، وقد تَم

ل/ 2المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.22/3/2007ه ( الموافــق )1428/ ر
بساع: لفظة دارجة تعني بسرعة. 432  إ
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 (: بلإسباع:65)
  437وألف صاع 436وزنهإعله الزمن  435وحسافه 434وسفه

بكل وكت تنهش َّّه الجلاب إ  !439بلإسباع 438خل
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء الكاع: لفظة دارجة تعني سطح الأرض، أو الأرض نف 433 سها، وقد تَم

ل/ 4يوم السبت المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.24/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
 وسفه: لفظة دارجة تعني مع شديد الأسف، أو مع الأسف. 434
 حسافه: لفظة دارجة تعني يا للخسارة. 435
 وزنه: لفظة دارجة تعني مائة كيلو غرام. 436
( مد، أي أّن المد 4( مد، وقيل: الصاع = )3الصاع = )الصاع: مكيال يوزن به، قيل:  437

بع صاع، وقال ال كوفيون: الصاع = ) ( مَن، وأّنَّ نصف الصاع = القسط، و = 4= ر
( درهماً، وقالوا: الصاع = رطل وثلث، وهو قول الشافعيّ، فيكون الصاع = خمسة 481)

يّون: المد = ) حنيفة وفقهاء العراق، فيكون ( رطل، وهو قول أبو 2أرطال وثلث، وقال الحجاز
( غرام بحساب يومنا هذا، يكون مقدار 453( رطل، وحيث إّن الرطل = )8الصاع = )

( كيلوغرام.. انظر: لسان العرب: 3.624هو: ) –حسب قول فقهاء العراق  –الصاع الواحد 
(.. و: مختار 955.. و: القاموس المحيط: ص )379/ 10، و: 215/ 8، و: 378/ 7

/ 1.. و: المصباح المنير: 261/ 2، و: 486و 317/ 1(.. و: المغرب: 156ص ) الصحاح:
يب ألفاظ الشافعيّ: ص )660و 566/ 2، و: 351 يب 210.. و: الزاهر في غر (.. و: غر

بيّ:  يب الحديث للخطابيّ: 1135/ 3الحديث للحر .. و: الفائق في 248و 247/ 1.. و: غر
يب الحديث:  يب الحديث:  .. و: النهاية في353/ 3غر / 5، و: 350و 219و 60/ 4غر

184. 
 تنهش: لفظة دارجة تقطع بأسنانها من جسد فلان. 438
َّّ نظم الدارمي مساء يوم  439 بلإسباع: لفظة دارجة تعني بالسباع، والسباع هي الأسود، وقد تَم

ل/ 2الخميس المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.22/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
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 (: علكاع:66)
بساع 440إسوالف  الجذاب نفخه وتطير إ

 ّ  ؟!441ت عمر علكاعهم شفت قطرة ماي ظل
 
 (: للكاع:67)

 ّ  443إلواع 442عأصبر صبر أيوب وأتلو
 .445أرجع إلأرض الوطن أفديها للكاع 444بس

 
 (: ماع:68)

 عللكا 446الفُكُر هد إجبال طيّحها
َّّه الجبير  !448إصغير قالب ثلج ماع 447خل

                                                           
يحّدِّث به.إسوالف: لفظة دارج 440 يه الشخص و  ة تعني حكايا، وهو كّل ما يرو
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف  441 علكاع: لفظة دارجة تعني على الأرض، وقد تَم

ل/ 5) بيع الأوَّّ  م(.25/3/2007ه ( الموافــق )1428/ ر
 أتلوّع: لفظة دراجة تعني أتوّجع بشّدة من الألم. 442
443  ّ  جع شديد نتيجة الألم المبرّح.إلواع: لفظة دارجة تعني تو
 بس: لفظة دارجة تعني فقط. 444
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 445 / 2للكاع: لفظة دارجة تعني للأرض، وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.22/3/2007ه ( الموافق )1428ر
 طيّحها: لفظة دارجة تعني أسقطها وأوقعها. 446
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 (: ميركع:69)
ك َّّ  452لتشلع 451إجمَد 450ذيب 449لو شفت يم

 .453ظل كالأسد صنديد صامد ميركع
 

 
                                                                                                                                              

يف ذو الأصل والحسب الجبير: لفظة دارجة تعني ال كبي 447 ر، وهي كناية عن الشخص الشر
 والنسب المرموق، صاحب الجاه والوجاهة.

ِّّدنا أمير المؤمنين  448 بان(، وهو إشارة إلى قول سي ماع: لفظة دارجة تعني ذاب، )من الذو
يف: "الفقر: الموت الأكبر"، وقوله  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر

؛ فأستعذ بالله منه؛ فإّنَّ الفقر منقصة  لابنه ة: "يا بني! إنّي أخاف عليك الفقر َّّ د بن الحنفي َّّ محم
بما يحمل الفقير على الخيانة،  للدِّّين، مدهشة للعقل، داعية للمقت"؛ ذلك لأّنَّ الفقر إذا أشتّدَّ فلر

ص في أو ال كذب، أو احتمال الذّل، أو القعود عن نصرة الحق، وكّل هذه الصفات هي نق
(، رقم 531، و: ص )163(، رقم 500الدِّّين، فلاحِّظ !.. انظر: نهج البلاغة: ص )

َّّ نظم الدارمي 319 ، باب المختار من حِّكَم أمير المؤمنين ومواعظه والكلام القصير، وقد تَم
ل/ 2مساء يوم الخميس المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.22/3/2007ه ( الموافــــق )1428/ ر

 جة تعني جنبك، أو جوارك، أو بالقرب منك.يمّك: لفظة دار 449
 ذيب: لفظة دارجة تعني ذئب. 450
اً. 451 َّّ ي  إجمد: لفظة دارجة تعني كن صلباً أو قو
باً نتيجة الخوف. 452  لتشلع: لفظة دارجة تعني لا تهرب، أو لا تفر هر
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام  453 )عليّ ميركع: لفظة دارجة تعني لا يركع، وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ِّّق" ]غُرَرُ الح يف: "مَْن جاهدَ على إقامة الحق وُف ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ بن أبي طالب( كر
َّّ نظم الدارمي ظهيرة يوم الخميس المصادف )996، ت 204/ 2 ل/ 9[، وقد تَم بيع الأوَّّ / ر

 م(.29/3/2007ه ( الموافق )1428



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  742الصفحة 

 (: إت رِّف:70)
 صابر عله الآلام وإجروحي تن زِّف

 !454وأترقب الصفعات من عيني تبدي إت رِّف
 
 (: تصدف:71)

 َ ِّّر بيك ل  يرجِّ ف 456كلبي 455نْ كلما أفك
ه َّّ ياك ملكاتي تصدفمّرَّ  457أتمن  .458ه إو

 
ِّنُونَ{ َك يَعْلَمُ مَا تُكِّن ُّ ُصدُورُهُْم وَمَا يُعْل َب ُّ  }وَر

يم: سورة القصص/ الآية )  (69القرآن ال كر
 
 

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصاد 454 ل/ 2ف )تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 لَْن: لفظة دارجة تعني وإذا بكذا. 455
 كلبي: لفظة دارجة تعني قلبي. 456
 أتمنّه: لفظة دارجة تعني أتمنى )من التمنّي وطلب تحقيق الأمنيات(. 457
بعاء المصادف ) 458 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ وافق ه ( الم1428/ ر

 م(.28/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  743الصفحة 

 (: هَ ف:72)
ان إحساسي مره ف 459شاعر أنه َّّ  وفن

 .463هَ ف 462مَر 461إلولف 460كلما ردت أكتب جاني
 
ي ك:73) بر  (: إ

ي ك 464أضحك وألم بحشاي مزّكني  تمز
ي كم بر  !465كدر أكولن ليش لازم أخذ إ

 
 

                                                           
 أنه: لفظة دارجة تعني أنا. 459
 جاني: لفظة دارجة تعني جاءني، أو أتاني. 460
َّّذي ليس لي سواه  461 إلولف: لفظة دارجة تعني صاحبي المقرّب كثيراً إلى قلبي، أو صديقي ال

 أثق به وأكتمه أسراري.
 مَْر: لفظة دارجة تعني أتى. 462
بعاء المصادف ) هف: لفظة دارجة تعني بلمح البصر، 463 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر / 8وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.28/3/2007ه ( الموافق )1428ر
يق(. 464  مزّكني: لفظة دارجة تعني مّزقني )من التمز
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ  465 يك: لفظة دارجة تعني التوقف، وهو إشارة إلى قول سي بر إ

م الله تعا َّّ ؛ حّلَّ به المحذور" ]غُرَرُ بن أبي طالب( كر يف: "مَْن تسّخَط بالمقدور ر َّّ لى وجهه الش
ِّكَم:  َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف )806، ت 193/ 2الح بيع 5[، وقد  تَم / ر

ل/   م(.25/3/2007ه ( المواف ق )1428الأوَّّ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  744الصفحة 

 
 }اللهُ لاَ ِإلَهَ ِإلاَ هُوَ رَب ُّ الْعَرْشِّ الْعَظِّيمِّ{

يم: سورة النمل/ الآية )  (26القرآن ال كر
 
 (: أحبابك )أ(:74)

 إغيابك 466لو ردت عنّي إتغيب لتطوّل
ل أحبابك  .467إذكرني صبح وليل آنه أّوَّ

 
 
 (: أحباب ك )ب(:75)

بنص الكلب ل 468يل ساكن إ َّّ  470إغيابك 469طو
 !473عل البال إو تذكر أحباب ك 472نجي 471بل كن

                                                           
 لتطوّل: لفظة دارجة تعني لا تُطيل. 466
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاث 467 ل/ 7اء المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 الكلب: لفظة دارجة تعني القلب. 468
يلاً. 469 ل: لفظة دارجة تعني أصبح طو َّّ  طو
 إغيابك: لفظة دارجة تعني فراقك وابتعادك. 470
 بل كن: لفظة دارجة تعني لعل وعسى )من الترّجي(. 471



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  745الصفحة 

ك:76)  (: أحب َّ
د يهواي ِّصِّ  يكفيني ُظلمك 474كافي ت

يني 475لا تستغلني إهواي ك 476تدر َّّ  .477أحب
 
 (: أشوف ك:77)

  479يوم ما راح أعوف ك 478يل ضيعيتك
 .482بس لحظه أشوف ك 481أنطيك 480كّل عمري آني

                                                                                                                                              
 نجي: لفظة دارجة تعني نأتي. 472
َّّ ن 473 ل/ 4ظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
يتك، أو يا مَْن هواكَ قلبي وأحبّك. 474  يهواي: لفظة دارجة تعني يا حبيبي، أو يا مَْن هو
 إهواي: لفظة دارجة تعني كثيراً، أو لدرجة كبيرة. 475
يني: لفظة دارجة تعني تدري بأني كذا، أ 476  و تعلم بي، أو تعرف إنني على هذا الأمر.تدر
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 477 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 ضيّعيتك: لفظة دارجة تعني اضعتك، أو فقدتك. 478
 أعوفك: لفظة دارجة تعني أتركك، أو أتخلى عنك. 479
 آني: لفظة دارجة تعني أنا. 480
 ك: لفظة دارجة تعني أعطيك.أنطي 481
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 482 / 5أشوفك: لفظة دارجة تعني أراك، وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.25/3/2007ه ( الموافــق )1428ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  746الصفحة 

 (: أعوف ك:78)
ه َّّ ِّّر بيك أتمن  483شوف ك أحلم أفك

 !485أعوف ك 484رغم الغدر والحيف مكدر
 

تيَح له الأبعد" عه الأقرب، أُّ  "مَْن ضي َّ
)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 

 
 (: إكلاواتك:79)

يد مكشوفه جذباتك  إكذب مثل متر
بقرآن أعرف إكلاواتك  .486لو تحلف إ

 
 
 

                                                           
يتك والنظر إليك. 483  شوفك: لفظة دارجة تعني رؤ
 مكدر: لفظة دارجة تعني لا أستطيع. 484
َّّ نظم الدارمي فجر يوم 485 ل/ 5الأحد المصادف ) تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين  486 إكلاواتك: لفظة دارجة تعني خُدَعََك وألاعيبك، وقد تَم

ل/ 6المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.26/3/2007ه ( المواف ق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  747الصفحة 

 (: إلأصلك:80)
 تحن للبيت يل فاركت أهلك 487لازم

به بس بيها القهر لا تنكره إلأصلكال  .488غُر
 
 (: إلبُع دَك:81)

 لو تغرك إنته إتموت وحدك تندفن وحدك
بموتك محد 489كلّها تركص  .491يحزن إلبُع دَك 490إ

 
 
 

                                                           
 لازم: لفظة دارجة تعني يجب. 487
َّّ نظم الدارمي 488 ل/ 2مساء يوم الخميس المصادف ) تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 تركص: لفظة دارجة تعني ترقص )من الرقص(. 489
 محد: لفظة دارجة تعني لا أحد. 490
ِّّدنا أمير  491 إلبُعدَك: لفظة دارجة تعني إلى غيابك وذهابك وابتعادك، وهو إشارة إلى قول سي

ه الغنى بلا مال،  المؤمنين الإمام )عليّ بن يف: "مَْن سرَّّ ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ أبي طالب( كر
ِّ طاعته،  والعز بلا سلطان، وال كثرة بلا عشيرة: فليخرج من ذّلِّ معصية الله سبحانه إلى عّز

ِّكَم:  ُ الح َّّ نظم الدارمي مساء يوم 1237، ت 221/ 2فإنّه واجدٌ ذلك كلّه" ]غُرَر [، وقد تَم
ل/ 7دف )الثلاثاء المصا بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  748الصفحة 

 (: إلحك:82)
 باجر تفرح وتضحك 492حزنك أبد ميدوم

 .495إلحك 494إلك يرجع لا بد يجيك 493والراح
 
ك:83)  (: إلسر َّ

 تركت حبّ كجان إ 497أهواك 496لو أدري ليش
ك  ؟ 498كلّي إشوكت أنساك وأتعلّمه إلسرَّّ

 
قوا معاصي الله في الخلوات؛ فإن َّ الشاهد هو الحاكم"  "ات َّ

)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
 

                                                           
 ميدوم: لفظة دارجة تعني غير دائم، أو منتهٍ )من الانتهاء وعدم البقاء(. 492
َّّذي ذهب. 493  الراح: لفظة دارجة تعني ال
 يجيك: لفظة دارجة تعني يأتيك. 494
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلا 495 / 7ثاء المصادف )الحك: لفظة دارجة تعني الحق، وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428ر
 ليش: لفظة دارجة تعني لماذا؟، أو ما السبب؟ 496
 أهواك: لفظة دارجة تعني أحبك، أو يميل قلبي إليك دون سواك. 497
بعاء المصادف ) 498 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.28/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  749الصفحة 

ياك:84)  (: إو
ياك جنت أرجه  ملكاك 499صبري فنيته و

 َ َّّ يا وسفه عمري الراح ل ياكم  .500ن مشيت إو
 

 (: بابك:85)
 ولا أصحابك 501تشكي همّك يوم لهلكلا 

 ؟ 505بابك 504أوواساك منهو ليدك 503إلإجه 502منهو
 
 (: بيدك:86)

ه يوم ألكاك لا ما نسيتك َّّ  أتمن
 .507تاخذني بيدك 506أنطي العمر بس كون

                                                           
 أرجه: لفظة دارجة تعني أرتجي )من الرجاء(. 499
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 500 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 لهلك: لفظة دارجة تعني لأهلك. 501
َّّذي؟ 502  منهو: لفظة دارجة تعني مَْن هو؟، أو مَْن ال
َّّذي أتى. 503  إلأجه: لفظة دارجة تعني ال
َّّذي يطرق. 504 َّّذي يدق، أو ال  ليدك: لفظة دارجة تعني ال
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 505 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  750الصفحة 

 (: تصدك:87)
  510كأصّدِّ  509ليل إنهار لّظن 508تحلفلي

 ّ  .513ما مره تصدك 512تجذب إهواي 511كلن
 

 
 
 

                                                                                                                                              
كون: لفظة دارجة تعني يا ليت، وهي تدل على الرجاء والتمنّي بحدوث أمر مرجوٍ منه في  506

 المستقبل.
َّّ نظم الدارمي فج 507 ل/ 5ر يوم الأحد المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
ِّم لي، )من القسم بالله أو بغير الله لأجل توثيق الخ بر أمام  508 تحلفلي: لفظة دارجة تعني تُقس

 المخاَطْب(.
 لّظن: لفظة دارجة تعني لا تظن. 509
 لمتكلم(.أصّدِّك: لفظة دارجة تعني اُصّدِّق )من التصديق بحديث ا 510
 لنّك: لفظة دارجة تعني لأنَّك. 511
 إهواي: لفظة دارجة تعني كثيراً. 512
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام  513 تصدك: لفظة دارجة تعني تتحدث بصدق، وهو إشارة إلى قول سي

يف: "لسان الحال أصدق من لسان المقال"  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ )عليّ بن أبي طالب( كر
ِّكَم ُ الح بعاء المصادف )27، ت 149/ 2: ]غُرَر َّّ نظم الدارمي ظهر يوم الأر / 8[، وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.28/3/2007ه ( الموافق )1428ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  751الصفحة 

 (: تعصلك:88)
 وكت الحزن تضحك 515نالفرح حزنا 514وكت
 ؟519عقلك تعصلك 518إشبيك 517إنته 516إمخبل

 
 (: سالك:89)

ِّ  520غاب الكمر  أسود وحالك 521سندِّ والليل ه
 !523ما جان أبد سالك 522كلّما ردت فدشي

 

                                                           
 وكت: لفظة دارجة تعني وقت. 514
ين. 515  حزنان: لفظة دارجة تعني حز
 إمخبل: لفظة دارجة تعني مجنون. 516
 إنته: لفظة دارجة تعني أنَت. 517
َّّذي جرى لك؟إشبيك: لفظة دارجة تعن 518 َّّذي أصابك؟ أو ما ال  ي ماذا بك؟ أو ما ال
تعصلك: لفظة دارجة تعني تعّطل عن العمل، أو أخذ يعمل بشكل غير منتظم بسبب  519

َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) ل/ 4حدوث خلٍل ما، وقد تَم بيع الأوَّّ / ر
 م(.24/3/2007ه ( الموافق )1428

 القمر. الكمر: لفظة دارجة تعني 520
ِّندِّس: لفظة دارجة تعني شديد الظُلمة. 521  ه
 فد شي: لفظة دارجة تعني شيء ما. 522
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 523 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  752الصفحة 

 (: شمعتك:90)
 إضحك حبيب الروح كفكف دمعتك

 .526شمعتك 525الحزن يهواي دعلك 524كافي
 
 (: عمرك )أ(:91)

 مي بحضنكوأرت 528يا حبيب الروح أبوسك 527رايد
 .529ما أصبر بعد هيهات من عمري على عمرك

 
 (: عمرك )ب(:92)

 البحر قصرك 530لا تبني فوك إرمال يم
 .531تكضيها بل أحزان بس تبجي كّل عمرك

                                                           
 كافي: لفظة دارجة تعني يكفي. 524
 لشيء ال كذائي.دعلك: لفظة دارجة تعني قُم بإضاءة كذا، أو فلتضيء ا 525
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 526 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
يد. 527  رايد: لفظة دارجة تعني أر
قبّلك )من التقبيل(. 528  أبوسك: لفظة دارجة تعني أُّ
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 529 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ فــق ه ( الموا1428/ ر

 م(.25/3/2007)
يباً من. 530  يم: لفظة دارجة تعني جوار، أو بجانب، أو جنب، أو بالقرب من، أو قر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  753الصفحة 

 (: عن  ك:93)
بــّك  لا لا تفكر إهواي ذبها إعله ر

 .534إعليك يفرجها عنّ ك 533تضيك 532وشما
 
 (: فن  ك:94)

ياك آني أستحي  نّ كم 535ما أكدر أحجي إو
رني فنّ ك َّّ  !536خجلّني حسنك دوم حي

                                                                                                                                              
م الله تعالى وجهه  531 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح َِّن النوائب" ]غُرَر يف: "مَْن نظر في العواقب؛ أم ر َّّ َّّ 394 ، ت169/ 2الش [، وقد تَم
ل/ 5نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 شما: لفظة دارجة تعني مهما. 532
 تضيك: لفظة دارجة تعني تضيق )من الضيق(. 533
534  ْ َيَرْزُق ُ َمخْرَجاً، و َ َيجْعَْل لَه قِّ الله َّّ َ َيحْتَسُِّب وهو إشارة إلى قوله تعالى: }وَمَْن يَت ِّْن َحيُْث لا ُ م ه

ِّكُّلِّ شَْيءٍ قَْدراً{ ]القرآن ُ ل ِّ قَْد َجعََل الله ِّه ــُغ َأْمر َ بَالــِّ ُ ِإّنَّ الله َ َحْسبُه ِّ فَهُو ْل عَلَى الله  وَمَْن يَتَوَكَّّ
يم: سورة الطلاق/ الآيتان ) ([، فعليه أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ليفرج عنه 3و  2ال كر

نط وإن تأخرت الاستجابة، وليعتقد بأّنَّ الله تعالى سيحّقق له مراده لا محالة، ضيقه، ولا يق
يف: "مَْن  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وقد قال سي

ِّكَم:  ُ الح َِّح له" ]غُرَر َّّ نظم الدارمي ف646، ت 183/ 2قرع باب الله سبحانه فُت جر [، وقد تَم
ل/ 6يوم الأثنين المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر

 أستحي: لفظة دارجة تعني أخجل )من الخجل والحياء(. 535



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  754الصفحة 

 (: لهناك:95)
ياك 538بلجن 537يل رايح إلبغداد   539تاخذ إو

 .543لهناك 542وتوصله 541وأشواكي 540كّل شوكي
 

رَ بدنو ِّ أجله"  "مَْن جرى في عنان أمله، تعثِ َّ
)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 

 
 
 
 

                                                                                                                                              
بعاء المصادف ) 536 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.28/3/2007)
 إلبغداد: لفظة دارجة تعني إلى بغداد. 537
 جن: لفظة دارجة تعني يا ليت، أو لعلك، أو عساك.بل 538
ياك: لفظة دارجة تعني معك. 539  إو
 شوكي: لفظة دارجة تعني شوقي )من الشوق والهيام(. 540
 أشواكي: لفظة دارجة تعني أشواقي. 541
 توصله: لفظة دارجة تعني توصله إلى. 542
َّّ نظم الدارمي فجر  543 / 5يوم الأحد المصادف )لهناك: لفظة دارجة تعني إلى هناك، وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.25/3/2007ه ( الموافــق )1428ر
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 886من  755الصفحة 

 (: هيل ك:96)
 لك عليَ حيل كحي 545عاد 544يا زمن وّكف

يبك الخوّان  .547ر بعد هيل كغادِّ  546أدر
 
 (: يومك:97)

ين إليسمع 548لا تشتكي إل إنسان  همومك 549و
به بزيج 550إلجاي  .552باجر مثل يومك 551إضر

                                                           
ِّف. 544  وّكف: لفظة دارجة تعني توقف، أو: ق
 عاد: لفظة دارجة تعني: أعاد، من التكرار في عمل الشيء. 545
َّّذي لا أمان له. 546  الخوّان: لفظة دارجة تعني الخائن، أو ال
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء هيلك: لفظة دارجة تعني مستهتر، أو قل 547 يل الأدب، وقد تَم

ل/ 7المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
 إل إنسان: لفظة دارجة تعني إلى إنسان، أو لإنسان. 548
َّّذي يسمع، أو مَْن يسمع. 549  إليسمع: لفظة دارجة تعني ال
 إلجاي: لفظة دارجة تعني الآتي، أو القادم. 550
ج: لفظة دارجة تعني العفطة، وهي الأصوات التي يخرجها الشخص من الفم استهزاءً زي 551

م الله  َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر بالأمر المعيّن، وهو إشارة إلى قول سي
يف: "لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز" ]نهج البلاغة: ص  ر َّّ تعالى وجهه الش

ة رقم (، الخ50) َّّ يف:  3طبة المعروفة بالشقشقي ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ [ وفي رواية قال كر
"لكانت دنياكم هذه أهون عليَّّ من عفطة عنز"، وعفطة العنز هو ما تنثره من أنفها كالعطفة، 
يقال عفطت تعفط، غير أن أكثر ما يستعمل ذلك في النعجة، والأشهر في العنز النفطة بالنون، 

له عافط ولا نافط؛ أّي: نعجة ولا عنز، كما يقال ما له ثاغية ولا راغية، والعفطة:  يقال ما
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 886من  756الصفحة 

 (: الحيل:98)
ِّْب عله المحبوب إلفارِّكاني بليل 553أعت   554إ

اني أبجي َّّ  .558الحيل 557هد بيّه فركه 556إدموم 555خل
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              

ً هي الضرطة، يقال:  م، والعفطة أيضا الحبقة أيضاً، ل كّنَّ الأليق بكلام سيّدنا عليّ هو ما تقّدَّ
ً فهو عافط وعفُط: أّي ضرط يضرط... إلخ، والمعفطة: الإست،  ً وعفطانا عفط يعفط عفطا

.. و: العين: 353و 352/ 7ذلك هي الضرط بين الشفتين.. انظر: لسان العرب: والعفطة ك
يب الحديث: 875.. و: القاموس المحيط: ص )18/ 2  .264/ 3(.. و: النهاية في غر

َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 552 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر
 م(.27/3/2007)

َّّذي غادر وتركني وحيداً.إلفاركاني: لفظة دار 553 َّّذي فارقني، أو ال  جة تعني ال
بليل: لفظة دارجة تعني في ليل، أو بليل. 554  إ
 أبجي: لفظة دارجة تعني أبكي. 555
 إدموم: لفظة دارجة تعني دماء. 556
 فركه: لفظة دارجة تعني فراقه. 557
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 558 فــــق ه ( الموا1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
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 886من  757الصفحة 

 (: الليل:99)
 شد إلعزم والحيل 561لتخاف 560كح 559لو تحجي

 .562شوف الشمس كّل يوم يمسح ضواها الليل
 
 (: َصِل:100)

 كافي إتدَل ل 565هواي 564مرمرتني 563مو
 .567يل محبوب َصل بيّه بُعدك َصــل 566دفيني

                                                           
ث. 559 م، أو تقول، أو تتحّدَّ َّّ  تحجي: لفظة دارجة تعني تتكل
 حك: لفظة دارجة تعني حّق وهو نقيض الباطل. 560
 لتخاف: لفظة دارجة تعني لا تخف. 561
م الله تعالى وجهه  562 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

يف: "مَنْ  ر َّّ اس إماماً"، وقوله: "مَْن عمل بالحّقِّ ماَل إليه الخلق"،  الش َّّ اتخذ الحّقَّ لجاماً اتخذه الن
ِّكَم:  ، و 905، ت 199/ 2وقوله: "لا تمسك عن إظهار الحّق إْن وجدت له أهلاً" ]غُرَرُ الح

َّّ نظم الدارمي ظهيرة  يوم 39(، ت 320، و ص )991(، ت 204ص ) [، وقد تَم
ل/ / 9الخميس المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.29/3/2007ه ( الموافق )1428ر

 مو: لفظة دارجة تعني لقد، أو قد. 563
مرمرتني: لفظة دارجة تعني عذبتني بشّدة، أو جعلتني اشعر بآلام كثيرة لا يمكن لي  564

 تحمّلها.
 هواي: لفظة دارجة تعني كثيراً. 565
 ئ.دفّيني: لفظة دارجة تعني اجعلني بدفء، أو ضعني في مكان داف 566
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 886من  758الصفحة 

 (: طال:101)
ه لو وزن مثقال 569إشما كدرت 568سوّي َّّ   570الخ ير حت

                                                                                                                                              
صل: لفظة دارجة تعني جعلني أشعر بألم شديد نتيجة جرح سابق كان قد بدا لي إني قد  567

َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) ل/ 4عوفيُت منه، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر
 م(.24/3/2007الموافق )

ِّصنع. 568 ِّعمل، أو ا ِّفعل، أو ا  سوّي: لفظة دارجة تعني ا
َّّذي كان بمقدورك القيام به. كدرت: لفظة دارجة 569  تعني استطعت، أو ال
( قيراط، وكل نصف مثقال = درهم طبري، 20المثقال: وحدة يكال بها، ومقدارها = ) 570

( أوقية، والأوقية = أستار 12( مثقال = قنطار، وحيث إّنَّ كل رطل = )100وكل )
( دانق، 6والدرهم = )( مثقال، والمثقال = درهم وثلاثة أسباع، 4.5وثلث، والأستار = )

( مثقال = رطل، وإّنَّ الأوقية 90( حبات وخمس والحبّة، فيكون كــل )8الدانق = )
( غرام، فتكون قيمة 336( غرام، يكون الرطل الواحد = )28بالحساب الدقيق اليوم = )

( غرام، وهو القيمة الصحيحة للمثقال، لا كما يعدها البعض اليوم 3.73المثقال الواحد = )
.. و: 119/ 5( غرام، فلاحِّظ !.. انظر: لسان العرب: 5( غرام، والبعض يعدها )4.5)

يب الحديث لابن 508/ 2، و: 230/ 1.. و: المصباح المنير: 16/ 2المغرب:  .. و: غر
َ يَْظلِّمُ 285/ 1سلام:  َ لا .. وقد ذكر الله تعالى المثقال في ثمان آيات: في قوله تعالى: }ِإّنَّ الله

ِّثْقَالَ  يم: سورة  م ً عَظِّيماً{ ]القرآن ال كر ُ َأْجرا ِّْن لَدُنْه يُؤْتِّ م َ ً يَُضاعِّْفهَا و ةٍ وَِإْن تَُك َحسَنَة ذَرَّّ
ِّْن 40النّساء/ الآية ) ِّْن قُرْآٍن وَلاَ تَعْمَلُونَ م ِّنْهُ م ِّي َشْأٍن وَمَا تَتْلُو م ([، وقوله تعالى: }وَمَا تَكُونُ ف

 ُ َّّا عَلَيْكُْم ش ِّي الأْرضِّ وَلاَ عَمٍَل ِإلاَ كُن ةٍ ف ِّثْقَالِّ ذَرَّّ ِّْن م َِّك م ّ َب ِّ وَمَا يَعْزُُب عَْن ر ِّيه ِّيُضونَ ف هُوداً ِإْذ تُف
يم: سورة يونس/  ِّينٍ{ ]القرآن ال كر َاٍب مُب ِّت ِّي ك َ ف َ ِإلا َ َأْكبَر َِّك وَلا ِّْن ذَل َ م َ َأْصغَر ِّ وَلا مَاء ِّي الّسَّ ف

ي61الآية ) ً وَِإْن ([، وقوله تعالى: }وَنََضُع الْمَوَازِّ ُ نَْفٌس َشيْئا َ تُْظلَم ِّ فَلا ِّيَامَة ِّيَوْمِّ الْق ِّْسَط ل َن الْق
يم: سورة الأنبياء/ الآية  ِّينَ{ ]القرآن ال كر ِّنَا حَاسِّب ِّْن خَْردٍَل َأتَيْنَا بِّهَا وََكفَى ب ٍ م ة َّّ ِّثْقَاَل َحب كَانَ م

(47 َّّ ِّثْقَاَل َحب هَا ِإْن تَُك م ِّي ([، وقوله تعالى: }يَا بُنَّيَّ ِإّنَّ ِّي َصخْرَةٍ َأْو ف ِّْن خَْردٍَل فَتَكُْن ف ٍ م ة
يم: سورة لقمان/  ِّيرٌ{ ]القرآن ال كر َ لَطِّيٌف َخب ُ ِإّنَّ الله ِّي الأْرضِّ يَْأتِّ بِّهَا الله مَوَاتِّ َأْو ف الّسَّ
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 886من  759الصفحة 

بليله خل يوم الحزن طال  .571لازم تنتشي إ
 
 (: ظل:102)

اكصا   573طعم العسل حنظل 572ر الوكت حرَّّ
 !575وما ظل 574ما حن عليَ فد يوم عمري إنكضه

 
 

                                                                                                                                              

َ 16الآية ) ِّّي لَت َب َلَى وَر ُ قُْل ب اعَة ِّينَا الّسَّ َ تَْأت َّّذيَن َكفَرُوا لا ِّمِّ ([، وقوله تعالى: }وَقَاَل ال كُْم عَال َّّ ِّيَن ْأت
َ َأْكبَرُ  َِّك وَلا ِّْن ذَل ُ م َ َأْصغَر ِّي الأْرضِّ وَلا َ ف مَوَاتِّ وَلا ِّي الّسَّ ةٍ ف ِّثْقَاُل ذَرَّّ ُ م َ يَعْزُُب عَنْه الْغَيْبِّ لا

يم: سورة سبأ/ الآية ) ِّينٍ{ ]القرآن ال كر َاٍب مُب ِّت ِّي ك َ ف َّّذيَن 3ِإلا ([، وقوله تعالى: }قُلِّ اْدعُوا ال
 ُ ِّْن زَعَمْت ِّمَا م ِّيه ِّي الأْرضِّ وَمَا لَهُْم ف َ ف مَوَاتِّ وَلا ِّي الّسَّ ةٍ ف ِّثْقَاَل ذَرَّّ َمْل ِّكُونَ م َ ي ِّ لا ِّْن دُونِّ الله ْ م م

يم: سورة سبأ/ الآية ) ِّي رٍ{ ]القرآن ال كر ِّْن َظه ِّْنهُْم م ُ م ِّرٍْك وَمَا لَه ([، وقوله تعالى: }فَمَْن 22ش
 َ ً ي ةٍ خَيْرا ِّثْقَاَل ذَرَّّ يم: سورة الزلزلة/ يَعْمَْل م ً يَرَهُ{ ]القرآن ال كر ةٍ شَرّا ِّثْقَاَل ذَرَّّ رَهُ، وَمَْن يَعْمَْل م

 ([.8و 7الآيتان )
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 571 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 حرّاك: لفظة دارجة تعني حرّاق. 572
/ 11المعروف، واحدتها حنظلة.. انظر: لسان العرب:  حنظل: هو الحنظل الشجر الُر 573

 .287/ 4.. و: العين: 183
 انكضه: لفظة دارجة تعني انقضى، أو انتهى. 574
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 575 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
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 886من  760الصفحة 

 (: فالول:103)
بي ِّت وركة ورد لبدر   577عاكول 576ما شِّف

بكلبي ن 578و بجسمي فالول 579بَس خزَّّ  .580جرح و
 

 (: معلول:104)
 إلتعب واضح بيك ما حاجه تحجي إتكول

اك تكضي العمر معلول َّّ  .581أدري الدهر خل
 
 

                                                           
يقي. 576 َّّتي بطر بي: لفظة دارجة تعني ال  لبدر
: لفظة دارجة تعني العاقول، وهو النبات الشوكيّ المعروف، والعاقول في اللغة يعني عاكول 577

يقال:  ج والملتوي من النهر والوادي، وما ألتبس من الأمور، و َّّ معظم البحر او موجه، والمعر
.. و: القاموس المحيط: ص 463/ 11أرض عاقول، أّي لا يُتهدى إليها.. انظر: لسان العرب: 

 .161/ 1العين:  (.. و:1337)
 بكلبي: لفظة دارجة تعني بقلبي. 578
ن: لفظة دارجة تعني تجمع الأورام بالقيح والدّماء وما سواها. 579  خزَّّ
ة واضحة  580 َّّ فالول: لفظة دارجة تعني الإصابة بداء جلدّي يؤدّي إلى ظهور حبوب جلدي

َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) ه ( المواف ق 1428 / صفر/30للعيان، وقد تَم
 م(.20/3/2007)

َّّ نظم الدارمي ظهيرة يوم الخميس المصادف ) 581 ل/ 9تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر
 م(.29/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  761الصفحة 

 
ه""مَْن ظ ِّق ظن َّ  ن َّ بَك خيراً، فصد 

)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
 
يل:105)  (: مواو

ببحر لي ل  الضحكه للمهموم نجمه إ
يل 582غير الألم ما حس  .583أبد يسمع مواو

 
 (: إدموم:106)

  584خايف أبوح أسرار تحركها لل كوم
 .586جثث وإدموم 585وتخلّي فوك الكاع كومة

                                                           
 ما حس: لفظة دارجة تعني لا يشعر. 582
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 583 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 كوم: لفظة دارجة تعني للقوم.لل  584
 كومة: لفظة دارجة تعني مجموعة متراكمة بعضها على بعض. 585
م الله تعالى وجهه  586 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ِّكَم:  ه كانت الخ يرة بيده" ]غُرَرُ الح يف: "مَْن كتمَ سرَّّ ر َّّ َ 516، ت 176/ 2الش َّّ نظم [، وقد ت م
ل/ 5الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.25/3/2007ه ( المواف ق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  762الصفحة 

 
قُوا  ِّ ثُم َّ تُوَف َّى كُل ُّ نَْفٍس مَا َكسَبَْت وَهُْم لاَ }وَات َّ ِّ ِإلَى الله ِّيه يَوْماً تُرَْجعُونَ ف

 يُْظلَمُونَ{
يم: سورة البقرة/ الآية )  (281القرآن ال كر

 
 (: أرحم:107)

 ما بيها غير اله م 588من حياتي إهواي 587ضايج
ه ال كبر َّّ بساع لن ه موتي إ َّّ  !590أرحم 589أتمن

 
 (: آلام:108)

 ل المحروم عن معنه الأياملا تسأ
بليل بس حزن بــس آلام  !591عمره كضاه إ

                                                           
 ضايج: لفظة دارجة تعني إنني ضجر )من الضجر(. 587
 إهواي: لفظة دارجة تعني كثيراً. 588
 ال كبر: لفظة دارجة تعني القبر. 589
ة وهو إشارة إلى حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: "ا 590 َّّ نيا سجن المؤمن وجن لدُّّ

َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) ل/ 7الكافر"، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر
م تخريج الحديث طّيَّ كتابنا هذا، فراجع!27/3/2007الموافق )  م(، وقد تقّدَّ



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  763الصفحة 

 (: ال دوم:109)
بفرح ي وم ه عيني إتنام تغفه إ َّّ  تتمن

 ّ ي  !593الحزن صاحبها عل ال دوم 592هبس الألم و
 
 (: الغيم:110)

اس أكضي العمر بالضيم َّّ  ليش آني دون الن
بهل الغيم  ؟ 594وأشرب حزن وهموم وأتلوع إ

 
 (: الغي وم:111)

بطول الليل حاير ومهموم  أسهر إ
 !595ما أدري يمته إتروح عن عيني الغي وم

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 591 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ  ه ( الموافق1428/ ر

 م(.22/3/2007)
يّه: لفظة دارجة تعني مع. 592  و
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 593 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 594 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
َّّ نظم الدارمي فجر يوم 595 ل/ 5الأحد المصادف ) تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  764الصفحة 

 (: الهم:112)
يهتم  لو كلت آه سنين محد يسمع و

 !597وحدي الهم 596خلّيني أبجي إسكوت يكتلني
 
 (: الهموم:113)

اك تعرف بالعلوم َّّ ي  598كّل الصدك و
اب َّّ  .600إلكل الهموم 599كلت الغُرب جل

 
 
 

                                                           
 يكتلني: لفظة دارجة تعني يقتلني. 596
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 597 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
ة. 598  بالعلوم: لفظة دارجة تعني بالأخبار و الأمور العامَّّ
ا 599 َّّ  ب: لفظة دارجة تعني جالب للشيء ال كذائي.جل
ا إّنَّ الاغتراب داخل الوطن أشد ألماً من الاغتراب خارجه، وقد قال  600 بالرغم من ذلك إلَّّ

يف: "ليس في  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر سي
 ُ بة عار، إنما العار في الوطن والافتقار" ]غ ِّكَم: الغر ُ الح َّّ نظم 66، ت 136/ 2رَر [، وقد تَم

ل/ 2الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر
 م(.22/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  765الصفحة 

 (: إهموم:114)
 إتطول لا بد تنكشف يوم إلجذبه مهمه

اس لازم تصيبه إهموم َّّ  .601وإليضحك إعله الن
 
 (: بديهم:115)

 عليهم 602الظلم لأهل الغدر لايك
 !603والمال أشوفه بكل وكت طايح بديهم

 
 (: تنام:116)

 هم حِّزن هم إفراك هم هم الأيام
 ؟ 604متكلّي يالمحبوب إعيوني يمته تنام

 

                                                           
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأثنين المصادف ) 601 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
 (.لايك: لفظة دارجة تعني لائق )من اللياقة 602
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 603 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــــــــق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 604 ه ( الموافـــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  766الصفحة 

 (: كاظم:117)
 أقاوم يا ناس مكدر 605صبري خلص

بغيظي كاظم  !606الفُكُر هّد الحيل و
 
 (: محروم:118)

بقهر وأحزان كّل دهري مالوم  607أبجي إ
اني محروم َّّ  .608والوَكت ذبني بضيك خل

 
 (: مسم وم:119)

 ظلّيت محتار أنه ومهموم 609دون الخلك
 ؟! 610ليش آني أسهر ليل واكل أكل مسم وم

                                                           
 خلص: لفظة دارجة تعني انتهى. 605
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأح 606 ل/ 5د المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
ِّّم )من الشعور بالألم(. 607  مالوم: لفظة دارجة تعني متأل
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 608 ه ( الموافــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
 الخلك: لفظة دارجة تعني الخلق. 609
َّّ نظم الدارمي  610 ل/ 7مساء يوم الثلاثاء المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  767الصفحة 

 (: مهم وم:120)
بالكلب  يوم كلّ  612جوّتني 611إجروحي جمره و

اني مهم وم َّّ  .613والزمن جار وُظلَْم خل
 
 (: مي دوم:121)

بفد يوم ببيت ما تسكنه إ  لو ردت تبني إ
 .614لا تتعب إنته إهواي كلشي أبد مي دوم

 
 
 
 

                                                           
 بالكلب: لفظة دارجة تعني بالقلب. 611
 جوّتني: لفظة دارجة تعني كوتني )من ال كي بالنار(. 612
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 613 ه ( الموافـــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
م الله تعالى وجهه وهو إ 614 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر شارة إلى قول سي

ِّكَم:  ُ الح ر دار إقامته فهو العاقل" ]غُرَر َّّ يف: "مَْن عم ر َّّ َّّ نظم 653، ت 184/ 2الش [، وقد تَم
ل/ 7الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  768الصفحة 

 (: نايم:122)
  616والحزن دايم 615ليش إلفرح ميهل

 !618أسوّي الخ ير بالفُكُر نايم 617وشما
 
 (: يوم:123)

 ما عنده لعلوم 619بس يضحك البطران

                                                           
 ميهل: لفظة دارجة تعني لا يأتي، أو غير قادم، أو لم يجيء. 615
يل البقاء. 616  دايم: لفظة دارجة تعني دائم، أو طو
 شما: لفظة دارجة تعني مهما. 617
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 618 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّذي لم يقنع بما البطران: لفظة دارجة تعني ال 619 َّّذي لم يرَض بما قسمه الله له، أو ال شخص ال

َّّها مشتقة من كلمة البطر، وهو  ة، ولعل َّّ بي عنده، وهي لفظة ليس لها وجود في معاجم اللغة العر
الأشر، والأشر: شّدة المرح، قال رس ول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: "لا ينظر الله يوم القيامة 

ال: إلى مَْن جرَّّ أ [، والبطر: الطغيان عند النعمة 7757، ح 530/ 3زاره بطراً" ]كنز العمَّّ
َّّى الله عليه وآله وسلّم: "ال كبر من بطر الحّق وغمط  يف قال صل ر َّّ وطول الغنى، وفي الحديث الش

ال:  اس" ]كنز العمَّّ َّّ اس"، وفي رواية ".. وغمص الن َّّ .. و: المعجم 7723، ح 525/ 3الن
ً من توحيده وعبادته 6479، ح 97/ 7: ال كبير للطبرانيّ  ا [، أّي أْن يجعل ما جعله الله حّقَّ

ر من الحّقِّ ولا يقبله،  َّّ اً، وقيل: هو أن يتكب ر عند الحّق فلا يراه حّقَّ َّّ باطلاً، وقيل: هو أن يتحي
ِّيشَتَهَ ا{ ] ٍ بَطِّرَْت مَع يَة ْ ِّْن قَر َا م يز: }وَكَْم َأهْلَْكن يم: سورة قال تعالى في محكم كتابه العز القرآن ال كر

بطر بالأمل: أّي ثقل به ودهش 58القصص/ الآية ) ([، وقيل: البطر كالح يرة والدهش، و
، و: 69/ 4فلم يدرِّ ما يُقَّدِّم وما يؤّخِّر، وفلان بطرَ النعمة: أّي لم يشكرها.. انظر: لسان الع رب: 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  769الصفحة 

 !620و عرف شنهو الصار ما ضحك فد يومل
 
بصَ 124)  ون:م  (: إ

 إصغيرون 622حلو محلاك بعدك 621إشكد
بصَ  بس تاكل إ  .623ونمّ تشرب حليب و

 
 (: الشان:125)

بحور بيها العلم مليان  نهج البلاغه إ
 .626ترتفع عالي الشان 625بيّه 624كلّما تباوع

                                                                                                                                              

 15/ 1لمنير: .. و: المصباح ا422/ 7.. و: العين: 258/ 7، و: 134/ 6، و: 129/ 5
يب الحديث لابن الج وزّي: 51و يب الحديث: 76/ 1.. و: غر .. 143/ 4.. و: النهاية في غر

 .115، ت 28/ 1.. و: تاريخ ابن معين: 14/ 2و: تفسير الثعالبيّ: 
م الله تعالى وجهه  620 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

يف: "م ر َّّ ِّكَم: الش َّّ ام" ]غُرَرُ الح ، 225/ 2ن فهم مواعظ الزمان؛ لم يسكن إلى حسن الظن بالأي
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف )1284ت  ل/ 5[، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر

 م(.25/3/2007الموافق )
 إشكد: لفظة دارجة تعني ما أكثر، وهي دلالة على التعّجب. 621
 عني لا زلت، أو لا تزال.بعدك: لفظة دارجة ت 622
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 623 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 تباوع: لفظة دارجة تعني تنظر. 624



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  770الصفحة 

 (: العين )أ(:126)
ت حيل كطعت شرايي ن  إلفركه هّدَّ

ت تسيل إد َّّ  .627موم ما تغفه هل العينخل
 

 (: العين )ب(:127)
ين؟! بعدت و  حاجيني يل محبوب كلّي إ

ه بيّه العين َّّ بفركتك ظليت معمي  !628إ
 
 (: القرآن:128)

بغم تشعر بالألم تعبان  لو جنت يوم إ
بكلام الله وأفتح بيدك القرآن  .629إقره إ

                                                                                                                                              
 بيّه: لفظة دارجة تعني به، أو فيه. 625
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) 626 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ موافق ه ( ال1428/ ر

 م(.26/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 627 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 628 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ  629 م الله تعالى وجهه  وهو إشارة إلى قول سي َّّ بن أبي طالب( كر

ِّكَم:  ُ الح يف: "من أنس بتلاوة القرآن لَْم توحشه مفارقة الإخوان" ]غُرَر ر َّّ ، ت 214/ 2الش



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  771الصفحة 

 (: إنسان:129)
بفرحه لو هم يجيب أحزان؟  يجيني باجر إ

بكيوه 630تعوده إنداس  !633صرت إنسان 632لممن 631إ
 

 (: تضحكي ن:130)
 إصغيره بعدج ليش يل حلوه تبجين؟!

 .634إنسي الجره وإلصار باجر تضحكي ن
 
 (: َحن:131)

اني بلوَن َّّ  جرحي إلنزف يا ناس خل
 !635جي غادر المحبوب ما رحم لا ما َحن

                                                                                                                                              

َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصـــــادف )1136 ل/ 6[، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر
 م(.26/3/2007الموافق )

ِّقت.إنداست: لفظة دارجة تعني ا 630  نسحقت، أو ُسح
ُلبس في الأقدام. 631  كيوه: لفظة دارجة تعني نوعاً مما ي
ا. 632 َّّ  لممن: لفظة دارجة تعني عندما، أو حينما، أو لَم
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 633 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصا 634 ل/ 4دف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  772الصفحة 

 
َك ال َّذِّ  ن َّ ف َّ ٌّ وَلاَ يَْستَخِّ ِّ َحق  ِّرْ ِإن َّ وَعْدَ الله ِّنُونَ{}فَاْصب  يَن لاَ يُوق

يم: سورة الروم/ الآية )  (60القرآن ال كر
 
 (: عنوان:132)

بسفوان بي عفته إهناك ساكن إ   636محبو
اني وحدي إهنا دايخ َّّ بلا عنوان 637خل  .638إ

 
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 635 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
بني  636 بسفوان: لفظة دارجة تعني في سفوان، وسفوان اسم موضع كان دياراً لبني شيبان، و إ

بني تميم، عند جبل يُقال له سنام، يقع ببادية البصرة، وهو موضع ماء على قدر  مازن، و
ة  َّّ بعة أميال من البصرة  )أّي ست بد بالبصرة، وقيل: هو على قدر أر مرحلة من باب المر
بعمائة وست وثلاثون متراً(، وسمّيَّ سفوان لأّنَّ الريح تسفي عليه التراب،  كيلومترات وأر

.. و: معجم البلدان: 308/ 7.. و: العين: 211/ 13والسفا هو التراب.. انظر: لسان العرب: 
يب الحديث لابن قتيبة: 740/ 3.. و: معجم ما استعجم: 225/ 3 .. و: 505/ 2.. و: غر

يب الحديث:   .377و 185/ 2الفائق في غر
 دايخ: لفظة دارجة تعني إصابة الرأس بالدوّار. 637
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 638 ل5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ / ر

 م(.25/3/2007)
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اسِّ لاَ يَعْلَمُونَ{ ُِّف اللهُ وَعْدَهُ وَل َكِّن َّ َأْكثَرَ الن َّ ِّ لاَ ُيخْل  }وَعْدَ الله

يم: سورة ال  (6روم/ الآية )القرآن ال كر
 
 (: غافي ن:133)

 لو ندري سر ال كون هم نبقه خطآني ن
 ؟! 639ونطيّر إفيالة جذب نص الغلط غافي ن

 
 (: للعين:134)

 640من كثر شِّفت إهموم تمنيته للبي ن
بحيل 641أبجي بحُرُك بها للعين 642و  !643أضر

                                                           
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) 639 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
 للبين: لفظة دارجة تعني للموت. 640
 بحُرُك: لفظة دارجة تعني بحرقة شديدة. 641
ة. 642 َّّ  بحيل: لفظة دارجة تعني بقو
ِّّدن 643 م الله تعالى وجهه وهو إشارة إلى قول سي َّّ ا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر

ِّكَم:  ُ الح يف: "مَن كثر همّه سقم بدنه"، وقوله: "مَن كثر غمّه تأبّد حزنه" ]غُرَر ر َّّ ، 182/ 2الش
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف )620و  619ت  ل/ 4[، وقد تَم بيع الأوَّّ / ر

 م(.24/3/2007ه ( الموافق )1428
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 (: مرجان:135)
ين كّل آيه بلقرآن بتدببر ز   644أقره إ

 .645لؤ ومرجانتل كه ال كنوز إهواي من لؤ
 
 (: نيران:136)

بعيد تدري العمر خلصان  يل رايح إنته إ
 ؟ 646مو كافي عاد إصدود تشعللي نيران

 
 (: وله ان:137)

ك يل وطن بيها إشكثر أحزان! َّّ به عن  الغُر
بنص الكلب  .648بيك آنه وله ان 647تبقه أنته إ

                                                           
يم: سورة النّساء/ الآية ) 644 رُونَ الْقُرْآنَ{؟! ]القرآن ال كر َّّ (، 82إشارة إلى قوله تعالى: }َأفَلاَ يَتَدَب

د/ الآية ) َّّ  ([.25وسورة محم
م الله تعالى وجهه  645 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

يف: "ليس لأحد بعد الق ر َّّ ِّكَم: الش ُ الح / 2رآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن عن ًى" ]غُرَر
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأثنين المصادف )44، ت 134 ل/ 6[، وقد تَم بيع الأوَّّ / ر

 م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 646 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 (.م25/3/2007)
 الكلب: لفظة دارجة تعني القلب. 647
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بطيره:138)  (: إ
بحيله لجله 649كلمن  مو لجل غيره 650يركض إ

بطيرهوَْكك 651م ميهم شفت واحد يو  ؟! 652ل إ
 
بهبي ه:139)  (: إ

بألم بلليل والبيّه بيّ ه  أبجي إ
بهبيّه  !653لا تطلب الضحكات للطاح إ

 
 
 
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 648 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 كلمن: لفظة دارجة تعني كّل واحد، أو أّي شخص كان. 649
 لجله: لفظة دارجة تعني لأجله. 650
 مي: لفظة دارجة تعني ليس، أو لا. 651
َّّ نظم ال 652 ل/ 7دارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس  653 بهبيّه: لفظة دارجة تعني في تهل كة أو مصيبة، وقد تَم إ

ل/ 2المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.22/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  776الصفحة 

 (: البوخه:140)
الي َّّ  دوخه! 654أشعر بألم بالراس سو

بي والبوخه  .655يمكن سببها إفراك محبو
 
 (: إلتعبده:141)

يد إلحكمه وحده   656أقره إشكثر متر
 .658يرضه إلتعبده إنسان 657صير إنته خوش

 
 (: الحصوه:142)

به  عل الآلام يتعلّم القسوه 659إلير
يكسر الحصوه 660بسنونه  .661ياكل ناس إو

                                                           
 سبب لي. سوّالي: لفظة دارجة تعني عمل لي، أو 654
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 655 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 وحده: لفظة دارجة تعني واحدة )من العدد(. 656
ِّّد، أو َحسِّن. 657  خوش: لفظة دارجة تعني جي
َّّ نظم الدارمي فجر يوم ال 658 َّّذي تعبده، وقد تَم اثنين المصادف إلتعبده: لفظة دارجة تعني ال

ل/ 6) بيع الأوَّّ  م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
بية(. 659 َّّى )من التر ب َّّذي يتر به: لفظة دارجة تعني ال  الير
 بسنونه: لفظة دارجة تعني بأسنانه. 660
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 (: الحقيره:143)
بن صعلوك بايعها للغيره 662صعلوك  إ

بن الحقيره  .663ما أترجّه لحظة خير عند إ
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 661 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّذي لا مال له ولا اعتماد، والتصعلك: الفقر، وصعاليك العرب: الصعلوك: ال 662 فقير ال

يف قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: "أبشروا يا معشر  ر َّّ بانُها، وفي الحديث الش ذؤ
ة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم،  َّّ ين بالنور الدائم يوم القيامة، تدخلون الجن صعاليك المهاجر

.. و: مسند أحمد بن 1151، ح 383/ 2عام" ]مسند أحمد أبي يعلى: وذاك خمس مائة 
ال: 63/ 3حنبل:  ً عن النور الدائم،  16576، ح 467/ 6.. وفي كنز العمَّّ النور التام بدلا

ً عن ذاك[.. انظر: لسان العرب:  ً عن أغنياء المؤمنين، وذلك بدلا اس بدلا َّّ / 10وأغنياء الن
 .473/ 1و: المغرب: .. 2/303.. و: العين: 456و 455

الحقيره: أّي الحقيرة، من الحقارة، والحقير هو الصغير الذليل والمهين التافه، والتحقير:  663
ِّّدنا أمير المؤمنين  التصغير، يقال: فلان استحقر الشيء؛ أّي: استصغره، وهو إشارة إلى قول سي

يف: "مَن ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ لا حياء له لا خير فيه"  الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر
ِّكَم:  [، لأّنَّ مَن لا حياء له حطب لنار جهنم، والنار من طبعها 628، ت 182/ 2]غُرَرُ الح

ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب(  أن تحرق الأشياء دون خجل أو وجل، قال سي
يف: "مَن قّلَّ حياؤه قّلَّ ورعه، مَن  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ قّلَّ ورعه مات قلبه، مَن مات كر

ِّكَم:  َّّ نظم الدارمي مساء يوم 657 – 655، ت 184/ 2قلبه دخل النار" ]غُرَرُ الح [، وقد تَم
ل/ 4السبت المصادف ) بيع الأوَّّ م(.. انظر: لسان 24/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر

، و: 61/ 4(.. و: العين: 266.. و: مختار الصحاح: ص )338/ 9، و: 207/ 4العرب: 
يب الحديث: 143/ 1.. و: المصباح المنير: 105/ 1.. و: المغرب: 75/ 8 .. و: النهاية في غر
1 /281. 
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ببه:144)  (: إلر
 664لو ردت يوم إتصيب صوّب بالهدف كلبه

ببهلو مجروح لا بد ير 665الكلب  .666حل إلر
 
 (: الفرحه:145)

 إنسه الجكاير عاد لتصيبك القرحه
بكّل حين  .668باجر ترجع الفرحه 667ولا تحزن إ

 
ه:146)  (: القم َّ

ه 669إليرغب  إصعود إلجبل لا بد يرفع الهمَّّ
ه بعزم وإصرار يكدر يوصل القمَّّ  .670بس إ

                                                           
 كلبه: لفظة دارجة تعني قلبه. 664
 الكلب: لفظة دارجة تعني القلب. 665
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 666 به، وقد تَم ببه: لفظة دارجة تعني إلى ر / 7إلر

بيع الأوَّّ   م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428ل/ ر
 حين: لفظة دارجة تعني وقت أو زمن، أو زمان. 667
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 668 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّذي يرغب. 669  إليرغب: لفظة دارجة تعني ال
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َِّك ِإن َّ َأنْكَرَ ال ِّْن َصوْت َِّك وَاْغُضْض م ِّي مَْشي ْد ف أْصوَاتِّ لََصوُْت }وَاقْصِّ

ِّيرِّ{ َم  اْلح
يم: سورة لقمان/ الآية )  (19القرآن ال كر

 
 (: إلوصفه:147)

  671عندك جمال إهواي ما أكدر إلوصفه
اني ممرض َّّ  !674ومضيّع إلوصفه 673دوم 672خل

 
 
 

                                                                                                                                              
ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام 670 م الله تعالى وجهه  وهو إشارة إلى قول سي َّّ )عليّ بن أبي طالب( كر

ِّكَم:  مم" ]غُرَرُ الح يف: "مَن رقى درجات الهمم؛ عّظمته الأُّ ر َّّ [، وقد 872، ت 197/ 2الش
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
 لى وصفه.إلوصفه: لفظة دارجة تعني إلى وصفه، أو ع 671
 ممرض: لفظة دارجة تعني كثير المرض، أو متواصل المرض. 672
 دوم: لفظة دارجة تعني دائماً، أو في أّي وقت. 673
َّّ نظم الدارمي فجر يوم  674 َّّتي يكتبها الطبيب، وقد تَم إلوصفه: لفظة دارجة تعني روقة العلاج ال

بعاء المصادف ) ل/ 8الأر بيع الأوَّّ  م(.2007/ 28/3ه ( الموافق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي
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 (: بالبصره )أ(:148)
 لو ردت تمرح يوم وتوّخر الحصره

 .675إحضن ورد فوّاح شم عطره بالبصره
 
 (:(: بالبصره )ب149)

 !677يا سمره 676والله إنتي حلوه إهواي يبنيّه
يعيش مترهي َمال إ  .679بالبصره 678كّل الج

 
 (: بالح يره:150)

 هم صدك باجر جاي بالفرحه للديره؟!
بآه بس آني بالح يره  !680عمري كضيته إ

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 675 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
ة. 676 َّّ  يبنيّه: لفظة دارجة تعني يا أيتها البنت الفلاني
 سمره: لفظة دارجة تعني سمراء، أّي: فتاة سمراء البشرة. 677
ة.مترهي: لفظة دارجة تعني بكّلِّ يسر وسهولة، أو بك 678 َّّ  ّلِّ رفاهي
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 679 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 680 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
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ه:151)  (: بر َّ
ه ك لو تبتسم مّرَّ َّّ  يكفيني من

ه 681لمن أشوفك جاي رف كلبي  .682برَّّ
 
يه:152)  (: بو

يه 683لا ترتكب  كافي الجذب كلّي الصدك خو
يه  !684مرمرني جذبك حيل يا يمّه يا بو

 
ه:153)  (: بي َّ

ه َّّ  روحي إلك يهواي أرخص هدي
ه 685إنته الهوه والماي وأنته أدره َّّ  .686بي

                                                           
 كلبي: لفظة دارجة تعني قلبي. 681
َّّ نظم الدارمي فجر يو 682 ل/ 5م الأحد المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
ة لها. 683 َّّ  ترتكب: لفظة دارجة تعني تفتعل الأكاذيب، أو تدّعي حصول أشياء مشينة لا صح
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 684 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 رجة تعني أعرف، أو أعلم، أو أكثر اطلاعاً.أدره: لفظة دا 685
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 686 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
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 (: جنونه:154)
  689يستزوجونه 688إكلاوات 687إليطبخ

ِّّر  !691الجذاب ميجن جنونه 690ليفك
 

 م""أحسِّنوا في عَقبِّ غيركم؛ ُتحفظوا في عقبك
)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 

 
يه:155)  (: جو

يه الي لو َّّ  !692إفراكي عن إهواي سو
يه  .693كلّما يمر عل البال جوّاني جو

                                                           
َّّذي يطبخ، أو مَن يقوم بطبخ كذا. 687  إليطبخ: لفظة دارجة تعني ال
ها هو الحصول على إكلاوات: لفظة دارجة تعني الخدع والادّعاءات الكاذبة، هدف فاعل 688

ة بعيداً عن الوسائل المشروعة.  الفائدة الخاّصَّ
 يستزوجونه: لفظة دارجة تعني يستغلونه بعد استغفاله. 689
 ليفكّر: لفظة دارجة تعني لا يفكّر. 690
م الله تعالى وجهه  691 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

يف: "مَن ح ر َّّ ِّكَم: الش ً أوقعه الله فيه" ]غُرَرُ الح َّّ 1113، ت 212/ 2فر لأخيه بئرا [، وقد تَم
ل/ 4نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
يه: لفظة دارجة تعني ألم في الأمعاء، أو ألم في جوف البطن. 692  لو
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 (: حُركه:156)
 يل غبتي عني سنين مو كافي فركه؟

اني بُعد إهواي سببلي حُركه َّّ  .694جو
 
 (: حوسه:157)

ه بوسه؟ 695كالتلي َّّ  يا محروم تتمن
 !697بالله إعليج كافيني حوسه 696تلهاكل

 
ه:158) ي َّ  (: شو

ه َّّ  إفتح بيدك كليبي باوع صورِّتَك بي
ه َّّ ي  !698بلجي تجي يهواي وتحن إلي شو

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت ال 693 ل/ 4مصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 694 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 كالتلي: لفظة دارجة تعني قالت لي، أو أخبرتني. 695
 كلتلها: لفظة دارجة تعني قلت لها، أو أخبرتها. 696
َّّن، أو التخلخل، حوسه: لفظة دارج 697 ة تعني اضطراب في الأمور، أو عدم انتظام الأمر المعي

َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) ل/ 4وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر
 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  784الصفحة 

 (: صبخه:159)
 وتجي الطبخه 700فوك النار هّسه 699إلجدر

ة صبر وصرار َّّ ي  .702نزرع كّل أرض صبخه 701شو
 

ِّي ا َ تَمْشِّ ف اسِّ وَلا ِّلن َّ َ ل ك ْ خَد َّ ِّر َ تَُصع  ِّب ُّ }وَلا َ ُيح َ لا ً ِإن َّ الله لأْرضِّ مَرَحا
 كُل َّ ُمخْتَاٍل فَخُوٍر{

يم: سورة لقمان/ الآية )  (18القرآن ال كر
 
 (: صبره )أ(:160)

بكبره! ل إ بقهر يتأمَّّ  إليكضي كّل عمره إ
بساع كّل شعره وَي  .704صبره 703شيّب تراه إ

                                                                                                                                              
بعاء المصــادف ) 698 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر يّه: لفظة دارجة تعني قليلاً، وقد تَم / 8شو

بيع الأوَّّ   م(.28/3/2007ه ( الموافق )1428ل/ ر
 إلجدر: لفظة دارجة تعني القدر، بكسر القاف، وهو ما يُطبخ به الطعام. 699
اً، أو في الوقت الحالي أو الحاضر. 700 َّّ  هّسه: لفظة دارجة تعني الآن، أو حالاً، أو حالي
 وصرار: لفظة دارجة تعني وإصرار، أ و مع الإصرار. 701
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء صبخه: لفظة دارجة تعن 702 ي غير قابلة للزراعة، وقد تَم

ل/ 7المصادف ) بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر
 وَي: لفظة دارجة تعني مع. 703



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  785الصفحة 

 (: صبره )ب(:161)
 هم تنفع اللطمات لو تنفع العَبره

 ؟ 705وب واللي إنكضه صبرهللفارك المحب
 
مته:162)  (: صِّ

 يل رازق ألوان البشر يمته الفرج يمته؟!
ه َّّ ي مته 707الحزن كّل الدهر غصبن 706و  !708عليَ صِّ

 
 
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 704 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
َّّ نظم الدارمي  705 ل/ 5فجر يوم الأحد المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
يّه: لفظة دارجة تعني مع. 706  و
 غصبن: لفظة دارجة تعني بالإجبار، أو بالإكراه. 707
م الله تعالى وجهه  708 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

يف: "مَن عان ر َّّ ِّكَم: الش ُ الح ، ت 234/ 2د الزمان أرغمه، ومَن استسلم إليه لَْم يسلَم" ]غُرَر
بعاء المصادف )1400 َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأر ل/ 1[، وقد تَم بيع الأوَّّ ه ( 1428/ ر

 م(.21/3/2007الموافق )



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  786الصفحة 

 (: ضدده:163)
 !711وتب دده 710مَي 709كافي البجي عل الفات

 .714تنكلب ضدده 713إلحد دوم لا بُد 712إلجاوز
 
ه:164)  (: ضي َّ

بعاد بس إستحي َّّ  715يا فرحه كافي إ ي  ه!إشو
ه َّّ بليل ظل غافي كّل ضي  ؟! 716مو كافي عشت إ

                                                           
َّّذي مضى. 709  الفات: لفظة دارجة تعني ال
 مي: لفظة دارجة تعني ماء. 710
 جة تعني انسكب.تبدده: لفظة دار 711
َّّذي تجاوز، أو مَْن تجاوز. 712  إلجاوز: لفظة دارجة تعني ال
ا لا شّكَّ فيه، أو بالتأكيد. 713 َّّ د، أو مم  لا بُد: لفظة دارجة تعني من المؤكَّّ
م الله تعالى وجهه  714 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر وهو إشارة إلى قول سي

ى  يف: "مَن تعّدَّ ر َّّ ِّكَم: الش [، لأّنَّ البكاء على 577، ت 179/ 2الحّقَّ ضاق مذهبه" ]غُرَرُ الح
ِّّدنا أمير المؤمنين  ما فات هو يأس من رحمة الله بما بقي في المستقبل القادم، وقد قال سي
يف: "مَن لَم ييأس على الماضي، ولم  ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر

ِّكَم: يفرح بالآتي، فق ُ الح َّّ نظم 931، ت 200/ 2د أخذ الزهد بطرفيه" ]غُرَر [، وقد تَم
ل/ 4الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 إستحي: لفظة دارجة تعني اخجلي )من الخجل والحياء(. 715
َّّ نظم الدار 716 مي فجر يوم الاثنين المصادف ضيّه: لفظة دارجة تعني ضوءه، أو ضياءه، وقد تَم

ل/ 6) بيع الأوَّّ  م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428/ ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  787الصفحة 

 (: طل َّه:165)
ين العدل يا ناس كولولي  بالله؟! 717و

يد َّّه 719إحسان طل 718كلما أز  ! 720فُكْري طل
 
 (: عاده:166)

ِّق مُراده 721داري ك موت حّق َّّ  إليحب
 .725عاده 724خليها 723إنته إهواي 722خَل جلمة

 

                                                           
 كولولي: لفظة دارجة تعني قولوا لي، أو أخبروني. 717
يادة والإكثار(. 718 كثر )من الز يد: لفظة دارجة تعني أُّ  أز
 طل: لفظة دارجة تعني ظهرَ. 719
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 720 بيع ا5تَم ل/ / ر ه ( الموافــق 1428لأوَّّ

 م(.25/3/2007)
ِّعتني )من الاهتمام والاعتناء بالشيء(. 721 ِّهتم، أو ا  داري: لفظة دارجة تعني ا
 جلمة: لفظة دارجة تعني كلمة. 722
َّّذي هواه قلبي. 723  إهواي: لفظة دارجة تعني حبيبي، أو ال
 خليها: لفظة دارجة تعني دعها، أو أتركها، أو فلتكن. 724
م الله تعالى وجهه وهو إ 725 َّّ ِّّدنا أمير المؤمنين الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر شارة إلى قول سي

ِّكَم:  يف: "مَن أساء إلى رعيته سرَّّ حّساده" ]غُرَرُ الح ر َّّ َّّ نظم 682، ت 186/ 2الش [، وقد تَم
ل/ 4الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  788الصفحة 

 
 َ ِّمَا تَعْل كُْم ب قُوا ال َّذِّي َأمَد َّ  مُونَ{}وَات َّ

يم: سورة الشعراء/ الآية )  (132القرآن ال كر
 
ه )أ(:167)  (: عن  َّ

ه ه بأثر ونـّـَّ به آلام وقهر ونــَّّ  !726الغُر
بان بروحي تر ه 728الوطن مات إلبعد 727و َّّ  .729عن 

 
ه )ب(:168)  (: عن َّ

ه  بس بالألم ظِّليْت والح يره والوَنـّـَّ
ه َّّ بليل غاب الكُمَر عن  !730عمري كضيته إ

                                                           
ه: لفظة دارجة تعني الأنين، وهو إصدار أصوات تدّل على الشعور بالألم.ون 726  ــَّّ
بة )جمع تراب(. 727 بان: لفظة دارجة تعني أتر  تر
َّّذي تركه وغادر إلى  728 َّّذي ذهب بعيداً، أو ال َّّذي ابتعد، أو ال إلبعد: لفظة دارجة تعني ال

 مكان بعيد.
بعاء المصادف 729 َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأر ل/ 1) تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.21/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 730 ه ( الموافـــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  789الصفحة 

 :(: عينه169)
ينه؟! 732إليقرون 731يا مكثر  بس إلفهم و

 !734عينه 733وإليحجي بالحك دوم لازم تنفكس
 

 (: كبره:170)
 دنيه بس بيها الألم طاحظها هل غبره

 ْ  !735مُحّب تعبان نايم وسط كبرهبس ال
 
 (: كسره:171)

ك ليش غير الألم والحسره؟! َّّ  ما شفت من
 ! 737بس كسره 736شنهو إليحّب قانون يتل كه

                                                           
 يا مكثر: لفظة دارجة تعني ما أكثر. 731
عون الثقافة 732 َّّذين يدَّّ َّّذين يقرأون، وهو كناية عن ال  .إليقرون: لفظة دارجة تعني ال
 تنفكس: لفظة دارجة تعني تفقأ. 733
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 734 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 735 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 يتل كه: لفظة دارجة تعني يتلقى. 736



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  790الصفحة 

 (: لبرره:172)
ه َّّ ك ليش تطيني طر َّّ  ؟!738تدري أحب

بساع إطلع َّّه إ  !740لبرره 739وتكلّي يل
 
 (: ملكاه:173)

ياه  باجر أزور إهواي وأتناغم إو
ه ملكاه َّّ  .741وأحضن حبيب الروح لتمن

 
 (: وسفه:174)

 742الزمن أغبر كّل وكت كبر إليلففه
 ْ َّّه ال  !743مُحّب تعبان وسفه وألف وسفهخل

                                                                                                                                              
737  َ َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف )ت ل/ 5م بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 طرّه: لفظة دارجة تعني دفعة. 738
 إطلع: لفظة دارجة تعني أخرج. 739
بعاء  740 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر لبرره: لفظة دارجة تعني للخارج، أو إلى الخارج، وقد تَم

بيع الأ8المصادف ) ل/ / ر  م(.28/3/2007ه ( الموافق )1428وَّّ
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 741 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
يه. 742 َّّذي يحتو َّّذي يأخذه، أو ال  إليلففه: لفظة دارجة تعني ال



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  791الصفحة 

ه:175)  (: ونــ َّ
ه؟!تدري إشكثر أس َّّ  رار خافيها الدهر عن
ه 744لو تنكشف لينه بألف ونـّـَّ بيوم صرنه إ  !745إ

 
 (: يومه:176)

بحبيب الروح وأصبر عله إهمومه  داري إ
يموت كلمن لحد يومه 746ولا تبجي عللي  .747إ

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 743 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 لينه: لفظة دارجة تعني لنا. 744
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأثنين المصادف ) 745 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
َّّذي، أو على مَْن. 746  عللي: لفظة دارجة تعني على ال
747  َ ٍ َأجٌَل فَِإذ ة مَّّ ِّكُّلِّ أُّ ً وَلاَ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: }وَل َ يَْستَْأخِّرُونَ َساعَة ا جَاء َأجَلُهُْم لا

يم: سورة الأعراف/ الآية ) ِّي 34يَْستَْقدِّمُونَ{ ]القرآن ال كر ِّنَْفس ُِّك ل ([، وقوله تعالى: }قُْل لاَ َأْمل
َ يَْستَأْ  ٍ َأجٌَل ِإذَا جَاء َأجَلُهُْم فَلا ة مَّّ ِّكُّلِّ أُّ ُ ل َ مَا َشاء الله ً ِإلا َ نَْفعا ً وَلا ً وَلاَ ضَرّا خِّرُونَ َساعَة

يم: سورة يونس/ الآية ) اَس 49يَْستَْقدِّمُونَ{ ]القرآن ال كر َّّ ُ الن ُ الله ([، وقوله تعالى: }وَلَوْ يُؤَاخِّذ
َ يَسْ  ى فَِإذَا جَاء َأجَلُهُْم لا ْن يُؤَّخِّرُهُْم ِإلَى َأجٍَل مُسَمًّ ٍ وَل َكِّ ة َّّ ِّْن دَاب َ عَلَْيهَا م ِّْم مَا تَرَك ِّه ِّظُلْم رُوَن تَْأخِّ ب

يم: سورة النحل/ الآية ) َ يَْستَْقدِّمُونَ{ ]القرآن ال كر ً وَلا ([، وقوله تعالى: }وَلَوْ يُؤَاخِّذُ 61َساعَة
 َ ى فَِإذَا ج ْن يُؤَّخِّرُهُْم ِإلَى َأجٍَل مُسَمًّ ٍ وَل َكِّ ة َّّ ِّْن دَاب َ عَلَى َظْهرِّهَا م ِّمَا َكسَبُوا مَا تَرَك اَس ب َّّ ُ الن اء الله

يم: سورة فاطر/ الآية ) َأجَلُهُْم فَِإّنَّ  يراً{ ]القرآن ال كر ِّ بَصِّ ِّبَادِّه ِّع َ كَانَ ب َّّ نظم 45الله ([، وقد تَم



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  792الصفحة 

بئيدي:177)  (: إ
يت الألم مو بيك   750يَوليدي 749بيياني 748ر

بئيدي يد مو بيدك إ  .751وإللي إنكسر بالإ
 
بي:178) بكر  (: إ

بي 752أمشي عله إكزازت بدر  متناثره إ
بي بكر  !753كلّما أصيح إل آه محد أكو إ

 
 
 

                                                                                                                                              

ل/ 5الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر
 م(.25/3/2007)

 بيك: لفظة دارجة تعني بَك. 748
 بيياني: لفظة دارجة تعني بي أنا. 749
 يا ولدي.يوليدي: لفظة دارجة تعني  750
بعاء المصادف ) 751 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.28/3/2007)
 إكزازات: لفظة دارجة تعني قطع زجاجة صغيرة متناثرة. 752
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 753 بي، وقد تَم بي: لفظة دارجة تعني بقر بكر / 7إ

ل/  بيع الأوَّّ  م(.27/3/2007ه ( الموافق )1428ر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  793الصفحة 

 (: إجروحي )أ(:179)
بروحي  شحجي شكول إعليك يل ساكن إ

 .755إجروحي 754إنته السبب بلواي يا مطبب
 
 (: إجروحي )ب(:180)

 يهواي تشتاك إلك روحي 756شما أحضونك
 .757بس إنته ماي العين يمطبب إجروحي

 
 (: إحساسي:181)

يني آني أهواك ليش إنته قاسي  تدر
ياي من تجرح إحساسي  ؟ 758تتلذذ إنته إو

                                                           
 يا مطبب: لفظة دارجة تعني يا مَْن تداوي، أو يا مَْن تُعالج. 754
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 755 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 أحضونك: لفظة دارجة تعني أحتضنك. 756
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف 757 ل/ 5) تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 758 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  794الصفحة 

بي:182)  (: إدرو
بليل ما يمّي بي 759ما أكدر أغفه إ  محبو

بي ياه تتفتح إدرو  .760كلّما مشيت إو
 
 (: أسو ي:183)

حشاي  !762دومن تجوّي 761نار البُعد بِّ
 ؟! 764البجي والنوح شكدر أسوّي 763غير

 
 
 
 

                                                           
 ما يمّي: لفظة دارجة تعني ليس بجانبي، أو ليس بجواري، أو ليس بالقرب مني. 759
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت الم 760 ل/ 4صادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 بحشاي: لفظة دارجة تعني بأحشائي. 761
 تجوّي: لفظة دارجة تعني تكوي. 762
 غير: لفظة دارجة تعني سوى، أو ما عدا. 763
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 764 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  795الصفحة 

 (: الم اي:184)
 عندي إهــواي! 766باح العيد ما أل كهإص 765أصبح

بولفه وآنه أبجي كثر الم اي  !767كلمن يحضن إ
 
ياي:185)  (: إو

ياي طول الوكت يهواي؟!  ليش إنته قاسي إو
ياي  !768كلّما أجيك أل كيك بالظلم قاسي إو

 
 (: بابي:186)

ياك ودّيني لحبابي  بيدك إخذني إو
 !769غير الحزن ما يوم واحد يدك بابي

                                                           
 لفظة دارجة تعني أستيقظ صباحاً، أو أنهض صباحاً.أصبح:  765
 ما أل كه: لفظة دارجة تعني لا أجد. 766
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 767 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي ظهيرة يوم الخميس المصادف ) 768 ل/ 9تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.29/3/2007)
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 769 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  796الصفحة 

 (: بالماي:187)
دِّك يهواي؟ ِّغدِّر ليش بالحَْب صِّ  الدنيه ت
 .770وإلحَك وكع بالبير وَركه أغرَكت بالماي

 
 (: بالم ي:188)

ه لا مو حَي  ميّت أنه وأمشي بالونــَّّ
 ؟ 771شيطّفي نار الحّب بالمل كه لو بالم ي

 
 (: بجروحي:189)

بروحي  أكتب شعر كّل يوم للساكن إ
يداوي بجروحي بضيم و  .772خل يعرف آني إ

 
 

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 770 ه ( الموافـــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 771 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 4281/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 772 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  797الصفحة 

 
 َ ِّرِّيَن{}و  مَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاك

يم: سورة آل عمران/ الآية )  (54القرآن ال كر
 
ب ي:190)  (: بر

بي  إلعشره لا متهون يا صاحبي بدر
بّي ان أحلفلك بر َّّ  .773بس النغل خو

 
 (: بعدي:191)

به وح دي! 774لايص  شسوّي إهنا بالغُر
 .775ما عندي فد محبوب يذكرني بعدي

 
 

                                                           
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصادف ) 773 ل/ 6تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.26/3/2007)
ً مناسبة لايص: لفظة دارجة تعني أجد نفسي في مجمو 774 عة من المشاكل لا أجد لها حلولا

 سببت لي الشعور بالضياع والارتباك في جميع شؤون حياتي.
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 775 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  798الصفحة 

 (: تبجي:192)
اب يمكن بالصدك يحجي 776بلتجّذِّ   الجّذَّ

دَك وإنته إتكول يجذب لازمن تبجي  .777لو صِّ
 
 (: تحجي:193)

ه باليبجي 778ظل يلعب الفسكان َّّ  ما هم
يا كال إشكثر تحجي  .779وشما حجيت إو

 
 (: ترشي:194)

بالغلط تمشي ياك تنسه و  إشما حجيت إو
ين بطبع مو ز  !781تغدر تكذب وترشي 780صرت إ

                                                           
 كذب.لتجّذِّب: لفظة دارجة تعني لا تُكَذّب فلاناً، أّي صّدقه رغم إنه مشهور بال  776
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 777 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
ين. 778 َّّذي لا يشعر بآلام وأحاسيس الآخر  الفسكان: لفظة دارجة تعني الشخص ال
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 779 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
ِّّئ. 780 ِّّد، أو سي ين: لفظة دارجة تعني غير جي  مو ز
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 781 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  799الصفحة 

 ني:(: ثا195)
يد ألكاك لازم أعاني  كلّما أر

 !782إتغيرت يهواي صرت إنته ثاني
 
 (: حافي:196)

 إصبرت صبر إجثير بس يا دهر كافي
بألم حافي  .783ما أكدر إعله الضيك أمشي إ

 
 (: راعي:197)

بألم ظلّيت من فاركت كاعي  أبجي إ
بقطيع أغنام ما بيها فد راعي 784جنّي  !785إ

 

                                                           
بعاء المصادف ) 782 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.28/3/2007)
َّّ نظم الدا 783 ل/ 7رمي مساء يوم الثلاثاء المصادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
 جني: لفظة دارجة تعني كأني، أو كأنني. 784
بعاء المصادف ) 785 َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأر ل/ 1تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.21/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  800الصفحة 

 
 ِّ ِّ يَوْمَئ ة َن َّ ِّيلاً{}َأْصحَاُب اْلج  ذٍ خَيْرٌ مُْستَقَر اً وََأْحسَُن مَق

يم: سورة الفرقان/ الآية )  (24القرآن ال كر
 
 (: سعدي:198)

بتي وحدي اس وآني بغُر َّّ  عَيدَْت جميع الن
ه جيتك يوم يا شمعتي وسعدي َّّ  .786أتمن

 
 (: صبري:199)

به مدري  تعبان أنه وحيران بالغُر
 ! 787يمته أشوف إهواي مو خلص صبري

 
 
 

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 786 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( المواف ق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 787 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  801الصفحة 

 : عن ي )أ(:(200)
 إلغالي يرخصلك وألف بوسه إلك منّ ي

 .788عندي الأمل شمعه إنطفت بس تبتعد عنّي
 
 (: عن ي )ب(:201)

 تسألني شنهو لصار ما تدري يعني؟!
 .790عنّي 789إنته إلجبت بلواي دبتعد

 
 (: غافي:202)

 مو بَس ألم وأحزان؟ يا دهري كافي
اني ُظلمَك ليش بالظلمه غافي َّّ  ؟! 791خل

 

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الخميس المصادف ) 788 ل/ 2تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.22/3/2007)
 لتبتعد.دبتعد: لفظة دارجة تعني ف 789
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 790 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 791 ه ( الموافــــق 1428/ صفر/ 30تَم

 م(.20/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  802الصفحة 

 اشي:(: ف203)
ين إنته ماشي؟ ِّصد يهواي و  لا لا ت

 !792صار الغدر ألوان وَي جذبه فاشي
 
 (: كبري:204)

 دمّي يجري 794لَن 793غافي بحزن حلمان
 !796عَلَم مرفوع عالي إعله كبري 795وألمح

 
 (: لأوراقي:205)

 باقي 798يمكن بي طبع الوفه 797الجلب
ان تحركها لأوراقي َّّ  !799بس إنته يل الخو

                                                           
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 792 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
 حلمان: لفظة دارجة تعني أحلم. 793
 لن: لفظة دارجة تعني وإذا بكذا. 794
 ألمح: لفظة دارجة تعني أرى من بعيد. 795
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الاثنين المصاـــدف ) 796 / 6كبري: لفظة دارجة تعني قبري، وقد تَم

ل/  بيع الأوَّّ  م(.26/3/2007ه ( الموافق )1428ر
 الجلب: لفظة دارجة تعني الكلب. 797
 الوفه: لفظة دارجة تعني الوفاء. 798



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  803الصفحة 

 (: مالي:206)
 يا صغيره عّذبتي أحوالي يا حلوه

ياج  !802كّل مالي 801وأخمطتي 800ضيّعتي عمري إو
 
بي:207)  (: محبو

بي بليل ما نجح مطلو  حاولت أغفه إ
بي رت بفراك الغالي محبو َّّ  .803جي فك

 
 (: موتي:208)

بفُكُر بالضيك مختنك  كّل صوت ي 804عِّشْت إ
ه بس موتي َّّ ام وأتمن َّّ ِّرْت أكره الأي  !805ص

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المصادف ) 799 ل/ 7تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
800 . ياج: لفظة دارجة تعني معكِّ  إو
 أخمطتي: لفظة دارجة تعني سرقتي، أو أخذتي مني الشيء دون إذٍن مني. 801
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 802 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأحد المصادف ) 803 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
 مختنك: لفظة دارجة تعني مختنق. 804



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  804الصفحة 

 (: ناسي )أ(:209)
 ْ  مُحّب ولهان مو طبعه قاسي!طبع ال

ياك كلت آنه ناسي  .806كلّما نصحت إو
 
 (: ناسي )ب(:210)

 لا بد أشوفك يوم يل غايب وناسي
 .807وأرجع أبوسك دوم يا أغله كّل ناسي

 
 "مَْن صارعَ الحق َّ صرعه"

)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
 
 
 

                                                                                                                                              
َّّ نظم الدارمي مساء يوم الثلاثاء المص 805 ل/ 7ادف )تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.27/3/2007)
َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأحد المصادف ) 806 ل/ 5تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافــق 1428/ ر

 م(.25/3/2007)
بعاء المصادف ) 807 َّّ نظم الدارمي فجر يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.28/3/2007)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  805الصفحة 

 (: ناسي )ت(:211)
 من صار الدهر قاسيوكت الغُرب جار الز

ِّن فاركت ناسي  !808ضاع الفرح مات الأمل م
 
 (: ونيني:212)

 لو أدري يمته هواي يذكر حنيني؟!
 !809جان إفرحت فد يوم وأكطع ونيني

 
ياي:213)  (: و

 مو إنته ليّه الماي يا ولفي وهواي
ياي بجذب و اك تحجي إ َّّ َّّذي خل  ؟! 810شنهو ال

 

                                                           
َّّ نظم الدارم 808 بعاء المصادف )تَم ل/ 1ي مساء يوم الأر بيع الأّوَّ ه ( الموافــــــق 1428/ ر

 م(.21/3/2007)
َّّ نظم الدارمي مساء يوم السبت المصادف ) 809 ل/ 4تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

 م(.24/3/2007)
بعاء المصادف ) 810 َّّ نظم الدارمي مساء يوم الأر ل/ 8تَم بيع الأوَّّ ه ( الموافق 1428/ ر

ِّّف( 28/3/2007) د أمين الهاشمّي )نجل المؤل َّّ ِّّد محم َّّذي تعرض فيه السي م(، وهو اليوم ال
 للسقوط فحدث كسر في ساعده الأيسر.



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  806الصفحة 

 
 َ ٌ ع ِّيَن َكفَرُوا َسوَاء ُ عَلَى }ِإن َّ ال َّذ َ الله ِّنُونَ، َختَم َ يُؤْم ِّْم ءَأنْذَْرتَهُْم َأْم لَْم تُنْذِّْرهُْم لا لَْيه

اسِّ مَْن  َِّن الن َّ ٌ وَلَهُْم عَذَاٌب عَظِّيمٌ، وَم ِّْم غِّشَاوَة ِّْم وَعَلَى َأبَْصارِّه ِّه ِّْم وَعَلَى سَمْع بِّه قُلُو
 ِّ ِّ وَمَا هُْم ب ِّالْيَوْمِّ الآَخِّر َب ِّ و ه ِّالل َّ ا ب ِّيَن آمَنُوا وَمَا يَقُوُل آمَن َّ َ وَال َّذ ِّينَ، ُيخَادِّعُونَ الله ِّن مُؤْم

ً وَلَهُْم  ُ مَرَضا ُ الله ِّْم مَرٌَض فَزَادَهُم بِّه ِّي قُلُو َ َأنْفُسَهُْم وَمَا يَْشعُرُونَ، ف َيخْدَعُونَ ِإلا
ِّي الأْرضِّ  ِّيَل لَهُْم لاَ تُْفسِّدُوا ف ِّمَا كَانُوا يَكْذِّبُونَ، وَِإذَا ق ِّيمٌ ب مَا َنحُْن  عَذَاٌب َأل قَالُوا ِإن َّ

ِّنُوا َكمَا  ِّيَل لَهُْم آم َ يَْشعُرُونَ، وَِإذَا ق ُ الْمُْفسِّدُونَ وَل َكِّْن لا هُْم هُم َ ِإن َّ ُِّحونَ، َألا مُْصل
َ يَعْلَمُونَ،  ُ وَل َكِّْن لا فَهَاء ُ الس ُّ هُْم هُم َ ِإن َّ ُ َألا فَهَاء ُِّن َكمَا آمََن الس ُّ اُس قَالُوا َأنُؤْم آمََن الن َّ

 َ مَا َنحُْن و ا مَعَكُْم ِإن َّ ِّْم قَالُوا ِإن َّ ِّه ا وَِإذَا خَلَوْا ِإلَى َشيَاطِّين ِّيَن آمَنُوا قَالُوا آمَن َّ ِإذَا لَقُوا ال َّذ
ِّيَن اْشتَرَوُا  َِّك ال َّذ ولَئ ِّْم يَعْمَهُونَ، أُّ ِّي ُطغْيَانِّه هُْم ف َمُد ُّ َي ِّْم و ُ بِّه ُ يَْستَهْزِّئ مُْستَهْزِّئُونَ، الله

َلَةَ  لا ِّي اْستَوْقَدَ الض َّ َلُهُْم كَمَثَلِّ ال َّذ جَارَتُهُْم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِّيَن، مَث حَْت تِّ َبِّ ِّالْهُدَى فَمَا ر ب
 ٌّ ِّرُونَ، صُم  ِّي ُظلُمَاٍت لاَ يُبْص ِّْم وَتَرَكَهُْم ف ِّنُورِّه ا َأَضاءْت مَا َحوْلَهُ ذَهََب اللهُ ب نَاراً فَلَم َّ

َ يَرْجِّعُونَ  َبَرٌْق بُْكمٌ عُمٌْي فَهُْم لا ُمَاٌت وَرَعْدٌ و ِّ ُظل ِّيه ِّ ف مَاء َِّن الس َّ ، َأْو َكَصي ٍِّب م
يَن،  ِّرِّ ِّالْكَاف ِّيٌط ب ُ ُمح َ الْمَوْتِّ وَالله وَاعِّقِّ حَذَر َِّن الص َّ ِّْم م ِّي آذَانِّه ِّعَهُْم ف َيجْعَلُونَ َأَصاب

 َ ِّ و ِّيه مَا َأَضاء لَهُْم مَشَوْا ف ِّْم قَامُوا وَلَوْ يَكَادُ الْبَرُْق َيخْطَُف َأبَْصارَهُْم كُل َّ ِإذَا َأْظلَمَ عَلَْيه
ِّ شَْيءٍ قَدِّيرٌ{ ِّْم ِإن َّ اللهَ عَلَى كُل  ِّْم وََأبَْصارِّه ِّه ِّسَْمع  َشاء اللهُ لَذَهََب ب

يم: سورة البقرة/ الآيات )  (20 – 6القرآن ال كر
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 المؤل ِّف في سطور
 

 
ِّ كلّه ية  اــــــــــــــلا ليس يبقى في البر

 ديـــــــــــسرم حيّ ولا دهري بباقٍ 
 ورىـــــــــــلغدٍ سأبقي صورتي بين ال

 ديــــــــــــــــعّلَّ المحّب إذا رآها يهت
ِّّف ِّ كان مؤل ً ـــــــــــــــليُقاَل في ماضيه  ا

 .811واليوم أمسى في الترابِّ الأجردِّ 

                                                           
َّّذي بين يديك الآن )معجم المواعظ(،  811 ِّّف هذا الكتاب ال ة من نظم مؤل َّّ ي الأبيات الشعر

ة لحقوق الإن َّّ مة الوطني  سان، وهي من البحر الكامل.الأديب )رافع آدم الهاشمي( عضو المنّظَّ
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 مؤ ِّلف الكتاب ال َّذي بين يديك الآن )معجم المواعظ(..
ِّّد  د أمين بن  سابقاً( م الدِّّينقوارافع آدم )هو: السي َّّ ِّّد محم بن السي

ِّّد ِّّدالحاج قوام الدِّّين بن  السي ِّّدالحاج نجم الدِّّين بن  السي الحاج عليّ  السي
ِّّدأغا بن  د خان نائب رئيس الوزراء نظام  السي َّّ د عليّ )عليّ محم َّّ الحاج محم

ِّّدالدولة( بن  بن الحاج عبد الله )أمين الدولة رئيس الوزراء(  السي
ِّّد د حسين خان )الصدر الأعظم الزعيم الروحيّ  السي َّّ الحاج الأمير محم

ِّّدرئيس الوزراء( بن  د عليّ بن  السي َّّ ِّّدمحم ب:  السي د رحيم )الملّقَّ َّّ محم
اف( بن  َّّ ِّّدالعل د عليّ بن  السي َّّ ِّّدمحم د بن  السي َّّ ِّّدمحم ِّّدعليّ بن  السي عبد  السي

حيم بن  َّّ ِّّدالر ِّّ شجاع بن  السي ِّّدعبد الله بن  دالسي ب: أبو  السي الحسن )الملّقَّ
ِّّدالفتح( بن  ادة  السي يين الإسماعيليين نسَباً صدر الدِّّين )جد الّسَّ الصدر

 ً ِّّد( بن و ليس عقيدة ِّّدمحسن بن  السي ِّّدسليمان بن  السي ر بن  السي مظّفَّ
ِّّد ِّّدمرتضى بن  السي ِّّدصدر الدِّّين بن  السي د شاه بن  السي َّّ ِّّدمحم يّ عل السي

ِّّدبن  د شاه بن  السي َّّ ِّّدمحم د بن  السي َّّ ِّّدمحم ِّّدحسين بن  السي عليّ بن  السي
ِّّد د بن  السي َّّ ِّّدمحم ِّّدعليّ بن  السي ب: أبو جعفر يعيش( بن  السي د )الملّقَّ َّّ محم
ِّّد د( بن  السي َّّ ب: أبو محم ِّّدجعفر )الملّقَّ د  السي َّّ ب: أبو محم الحسن )الملّقَّ

د َّّ ِّّد محم ب: أبو عبد الله الحبيب( بن  البغيض( بن السي ِّّد)الملّقَّ  السي
لاميّ( بن  د الشاعر الّسَّ َّّ ب: أبو محم ِّّدجعفر ) الملّقَّ ب: أبو  السي د )الملّقَّ َّّ محم
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ِّّدجعفر( بن  د الأعرج( بن  السي َّّ ب: أبو محم ِّّدإسماعيل )الملّقَّ الإمام  السي
ِّّدأبي عبد الله جعفر الصادق بن  د الباقر بن السي َّّ ِّّد الإمام محم  السي

ين العابدين بن  ِّّدالإمام عليّ ز أمير الإمام الحسين الشهيد بن  السي
ِّّدالمؤمنين  لام[الهاشمّي  الإمام عليّ بن أبي طالب السي  .812]عليهم الّسَّ

 
يف بالمؤل ِّف:  التعر

ة )بغداد( في  - َّّ َ في مستشفى الراهبات في العاصمة العراقي ِّد وُل
اعة التاسعة من صباح يوم الخمي / جمادى 22المصادف )س الّسَّ

على يد  م(13/6/1974الموافق )ه ( 1394الأولى/ 
يحاني(.  الدكتورة )سيرانوش الر

َّّتي شهدها العراق، وهي:  - يلات حروب الخليج الثلاثة ال َ و عاصَر
ت  َّّ َّّتي استمر ة( ال َّّ يراني ة الإ َّّ حرب الخليج الأولى )الحرب العراقي

ً من تاريخ يوم بعاء  قرابة الثمان سنوات؛ بدءا الأر
ى تاريخ يوم الاثنين )17/9/1980) َّّ م(، 8/8/1988م( وحت

يت، أو:  ير ال كو مّ المعارِّك، أو: تحر و: حرب الخليج الثانية )أُّ
ً من  يباً؛ بدءا ت لثلاثة أشهر تقر َّّ َّّتي استمر عاصفة الصحراء( ال

                                                           
 ما بين المعقوفتين كذا ورد في الأصل. 812
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ى تاريخ يوم الخميس 17/1/1991تاريخ يوم الخميس ) َّّ م( وحت
الخليج الثالثة )احتلال  م(، و: حرب11/4/1991)

ى 20/3/2003العراق(، بدءاً من تاريخ يوم الخميس ) َّّ م( وحت
بعاء ) َّّ 9/4/2003سقوط بغداد بتاريخ يوم الأر م( ثم

ة بتاريخ يوم الثلاثاء  َّّ الاحتلال الكامل لجميع المناطق العراقي
 (.م15/4/2003)

ث - َّّ ى واجبه الوطنيّ في خدمة تراب الوطن، دون أْن تلو  أدَّّ
يداه بأّيِّ قطرة دم لأّيِّ إنساٍن مطلقاً؛ حيث كان مجمل 

ة ) َّّ ي ً من تاريخ يوم الاثنين 577خدمته العسكر ( يوماً، بدءا
ى تسرّحه من الجيش بتاريخ يوم الاثنين 4/3/1996) َّّ م( وحت
ة )آمر 6/10/1997) َّّ م(، كان فيها مسؤول الوحدة الطبي

ّ ال ة وطبيب الوحدة( في مقر َّّ فوج الثالث التابع ل  المفرزة الطبي
)لواء الحدود الثاني( الكائن في منطقة خرانج )خضر الماء( 
ى  َّّ أدَّّ بير في محافظة البصرة جنوب العراق، ثم التابعة لمدينة الز

ة ) بعاء 43خدمة الاحتياط لمّدَّ ً من تاريخ يوم الأر ( يوماً؛ بدءا
بعاء 27/10/1999) ى تاريخ يوم الأر َّّ م( وحت
 (.م8/12/1999)
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ة(.ير - َّّ  جع نسبه لسلالة حاكمة في التاريخ )الخلافة الفاطمي
ة لحقوق الإنسان. - َّّ  عضو المنظمة الوطني
َّّاب في العراق منذ سنة  - عضو الاتحاد العام للأدباء والكُت

 م(.1997)
بيّ للإعلام الإل كترونيّ. -  عضو الاتحاد العر
ة. - َّّ ة للمعلوماتي َّّ ة العلمي َّّ  عضو الجمعي
 ير العرب.عضو ملتقى أدباء ومشاه -
 عضو ملتقى ميراد الثقافي. -
 عضو ملتقى الحكايا الأدبيّ. -
ِّّر الإسماعيليّ. -  عضو منتدى الحوار المتحض
 عضو المنتدى التقنيّ. -
بداع العالمّي. -  مؤّسِّس ورئيس مركز الإ

http://www.excellence-q.net 
ة. - َّّ بداع العالمّي الإل كتروني ير مكتبة مركز الإ  مؤّسِّس ورئيس تحر
َّّة أجنحة الملائكة.مؤّسِّس  - ير مجل  ورئيس تحر
بداع العالمّي. -  مؤّسِّس ومدير عام نادي أصدقاء مركز الإ

http://groups.google.com/group/excellence_eic 
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 قاص. -
 شاعر. -
يست(. - يوهات للأطفال والكبار )سينار  كاتب سينار
ِّلْم الأنساب. -  باحث في ع
ِّق في كتب التاريخ والتراث. -  محّق
َِّب ب  )شاع - ر الطفولة( مع تسعة عشر شاعراً من العراق أثناء لُق

قيم على قاعة  َّّذي أُّ ل ال مشاركته في مهرجان شعراء الطفولة الأوَّّ
باط في بغداد بتاريخ م/ 8يوم السبت المصادف ) الر َّّ / محر

 م(.24/4/1999)ه ( الموافق 1429
ة )أنشودة الفرح الدائم( ضمن  - َّّ بية العراقي مت له وزارة التر َّّ عم

 َّّ ة في كتاب )قراءتي للصف الثالث الابتدائيّ( مقر َّّ راتها المنهجي
م( على 1997منذ طبعته المنقحة العاشرة في الأردن سنة )

ى سنة احتلال العراق ) َّّ  م(.2003مدى سبع سنوات حت
َّّذي يحمل  - ذكره الدكتور )صباح نوري المرزوك( في كتابه ال

َّّاب العراقيين، ِّّفين والكُت  –م 1970 عنوان: "معجم المؤل
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َ سنة )813م"2000 م( عن دار 2002ه / 1422، صدر
 (.229 – 228/ ص )6العراق، ج  –الحكمة في بغداد 

َّّذي يحمل عنوان:  - ذكرته الشاعرة )فاطمة بوهراكة( في كتابها ال
، 814م"2006 –م 1956"الموسوعة ال كبرى للشعراء العرب، 

َ سنة ) م( عن دار التوحيدي للنشر 2012ه / 1433صدر
باط والتو يع في الر  (.409المغرب، الجزء الثاني، تسلسل ) –ز

َّّة المنتدى  - ير مجل براهيم سعفان( مدير تحر ه له الأستاذ )إ وجَّّ
ة الصادرة في دبي  َّّ ة المتحدة، بتاريخ  –الثقافي َّّ بي الإمارات العر

ة/ 4المصادف )يوم الاثنين  َّّ ه ( الموافق 1419/ ذو الحج
(؛ 249ادر رقم )م( رسالة شكر تحمل الص22/3/1999)

َّّتي تحمل عنوان: )فرقعة  ته ال َّّة بقّصَّ عن مشاركته في المجل
 .815الشوارع(، وهنّئه فيها ب  "عيد الأضحى المبارك"

-  ُ اب ك َّّ ه طل اريخ في عّدَّ َّّ ة قسم الت َّّ ة الآداب والعلوم الإنساني َّّ لي
جامعة دمشق، وأساتذة الجامعة المحترمين وأصحاب دور المكاتب 

ة وذ َّّ ِّماً الإسلامي اريخ الإسلاميّ: )عال َّّ و الاختصاص بالت
                                                           

 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 813
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 814
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 815
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د  َّّ ِّّد قوام الدِّّين محم ه: "ذكر السي بالأنساب(؛ إذ ذكروا ما نّصَّ
ِّم بالأنساب..." يصاً  816الأمين العال َّّذي أعدوه خّصِّ في الموقع ال

د حسين خان الصدر  َّّ ِّّد محم عن الزعيم الروحيّ الأمير السي
ِّّف عبر  الأعظم الإسماعيليّ الحسينيّ الهاشميّ  الجد السادس للمؤل

 الرابط التالي: 
http://asda3.yoo7.com 

ُ الأفكار(، على المركز  - ُبَد َّّذي يحمل عنوان: )ز حصَل كتابه ال
بيّ والتاريخ  ل في مسابقة: الثقافة وشموع الأدب العر الأوَّّ
َّّتي أقامتها منتديات الفجر الجديد  )الكتاب في عيون قرّاءه(، ال

سمي وموقع  َّّ دجلة نت الإل كترونيّ )ملتقى شباب العراق(، الر
 (.م2011ه / 1432سنة )

يدة  - ة مثل: جر َّّ ات العراقي َّّ له مساهمات في أغلب الصحف والمجل
ة،  َّّ َّّة الطليعة الأدبي بلاء، ومجل ة، والعراق، وكر َّّ ة، والقادسي َّّ ي الجمهور

 ومجلتي، والمزمار، إضافة إلى غيرها.

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 816
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ِّّقة في أغل - ات صدرت عنه أخبار متفر َّّ ب الصحف والمجل
ة، والعراق،  َّّ ة، والثورة، والقادسي َّّ ي يدة الجمهور ة مثل: جر َّّ العراقي

ة، والكتاب العراقيّ. َّّ َّّة الطليعة الأدبي  ومجل
َّّذي يؤرِّّخ  - نظمَ شعر التاريخ )وهو من أصعب فنون النظم( ال

رة.  الأحداث والمناسبات بشكل أرقام مجّفَّ
-  ً ا َّّ س مركزاً خدمي ل مَن أّسَّ ل من نوعه على مستوى العالَم؛  أوَّّ الأوَّّ

ة أو  َّّ يهتم بجميع مجالات الحياة مع عدم التدخّل في العقائد الدِّّيني
بداع العالمّي( لنشر وترسيخ  ة، هو: )مركز الإ َّّ الأمور السياسي

لام.  الحّب والخ ير والّسَّ
اً من نوعه على مستوى العالَم؛  - َّّ ي اً تنمو َّّ يبي س مركزاً تدر ل مَن أّسَّ أوَّّ

ة  َّّ ِّرَفي والمعلوماتي يب الح بداع العالمّي للتدر هو: )مركز الإ
 واللغات(.

ة حديثة على مستوى  - َّّ يبي يقة تدر ل مَن أوجدَ )ابتكر( طر أوَّّ
ة، وقد أعلَن  َّّ بداعي ير المهارات الإ ِّرَفي وتطو يب الح العالَم؛ للتدر
ة(  َّّ بداعي ير مهاراتك الإ ة لتطو َّّ يبي عنها في: )قسم الدورات التدر

بداع العالمّي( عبر شبكة على  ِّّسمي ل  )مركز الإ صفحات الموقع الر
 الإنترنت.
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ة الموحدة ال كبرى،  - َّّ ل مَن أطلق فكرة تأسيس الدولة العالمي أوَّّ
ل مَن دعا إليها جميع شعوب الأرض، بغّضِّ النظر عن  وأوَّّ
َّّذي يحمل  ِّرق أو الانتماء أو العقيدة، وقد أعلَن عنها في كتابه ال الع

الشعب والسلطة الحاكمة، نظرة على تداعيات عنوان: )
 الأحداث(.

ِّفة(،  - مم المتحال مة هيئة الأُّ ل مَْن أطلق فكرة إنشاء )منّظَّ أوَّّ
ل مَْن دعا إليها جميع  سس نظامها الداخليّ، وأوَّّ ل مَْن وضع أُّ وأوَّّ
ِّرق أو الانتماء أو العقيدة،  شعوب الأرض، بغّضِّ النظر عن الع

َّّذي يحمل عنوان: )موسوعة الوقائع وقد أعلَن عنها في كتاب ه ال
ِّوى المعاصرة ة وتداعيات سياسات الق َّّ ي ، حقائق الأزمة السور

 (.العظمى في دول العالَم
ل مَن دعا إلى إتاحة الفرصة أمام )بنات الليل( ممن أجبرتها  - أوَّّ

يق  ظروف الحياة الصعبة لسبٍب أو لآخَر على السير في طر
بة أمامهّنَّ على مصراعيه، وتوفير الغواية والضلال وفتح باب ا لتو

ة  فرص عمل مشروعة لهّنَّ عبر إنشاء ورش عمل مشتركة خاّصَّ
، على أْن يشرف عليهّنَّ كادر اجتماعيّ متخّصص  بهّنَّ
ة  َّّ ي ة والفكر َّّ ة والعقلي َّّ فسي َّّ يساعدهّنَّ على تخّطي أزماتهّنَّ الن
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يق ال اء هذا التحوّل من طر َّّتي قد تنتج جرَّّ ة ال َّّ اعوجاج والعصبي
يق الاستقامة، وإيجاد مَن هو مؤهل ليكون زوجاً  إلى طر
، مع العمل الجاد والدؤوب لصهرهّنَّ في المجتمع  للتائبات منهّنَّ
ة أخرى بشكل طبيعيّ مثلما كّنَّ عليه قبل سيرهّنَّ  الإنسانيّ مّرَّ

يق المنحط.  في ذلك الطر
د العديد من الخرافات المتوار - َّّ ل وفن َّّ ل مَن نقدَ وحل ثة عبر أوَّّ

ً عن  ة، بعيدا َّّ بمنتهى الموضوعي الأجيال، بأسلوب علمّي دقيق، و
الانحياز إلى أّيِّ جهة كانت، إنما طلب الحق لأجل الحق دون 
َّّذي يحمل عنوان:  ً منها في كتابه ال َن جملة َّّ سواه، وقد ضم

ة، موسوعة الأديب  َّّ  الهاشمّي(. رافع آدم)الموسوعة الذهبي
ل مَن أوجدَ )ابتكر( - ة، أسماه: )الفن  أوَّّ فناً جديداً في كتابة القّصَّ

ق(؛ من تحقيق النصوص الموروثة وإسنادها إلى  القصصّي الْمَُحّقَّ
قة(؛ حيث  ة المحّقَّ جة عنه، أو: )فن القّصَّ َّّ يخّي المخر المصدر التار
يعتمد استخدام الموروث في السرد القصصّي مع الإشارة إلى 

ن النصوص الموروثة مصدر الاقتباس، وعمل بناء متلاحم بي
ة بشكل مبتكر  ة؛ للوصول إلى أغراض القّصَّ َّّ والحبكة القصصي
بالتالي إفادة القارئ بالمعلومات الموروثة  يمكن تلّقيه بسهولة، و
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َّّتي يستمتع بها أثناء  بيان مصادرها بالدرجة نفسها ال قة و المحّقَّ
يقته المبتكرة هذه في كتابه:  ة، وقد استخدم طر قراءة القّصَّ

 يون الشعوب(. )أف
ً جديداً، أسماه: )الفن  - ا َّّ ً قصصي ل مَن أوجدَ )ابتكر( فنا أوَّّ

رة(؛ حيث يعتمد أسرار  ة المجّفَّ ر(، أو: )فن القّصَّ القصصّي المجّفَّ
الحروف والأرقام عند عرض الحقائق والمعلومات عبر الصور 
رة لا يستطيع  يقة مجّفَّ ة بطر ة وفق شخوص القّصَّ َّّ ة المبني َّّ الدرامي

ا المّطلعين على حّل  ألغازها والوصول إلى مرادها الحقيقّي إلَّّ
يقة لا تخلو من التعقيد في  أسرار الحروف والأرقام، بطر
يصال المعنى الظاهرّي للمتلّقي بكّلِّ  الباطن، وفي الوقت نفسه إ
يض كلّما  سهولة، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمار الترميز والقر

يقته المبتكرة هذه في كتابه:  تطلّب ذلك، وقد استخدم طر
ة اللغة ولغة  َّّ )الجوهر المكنون في السِّفر المسنون بين قصدي

 القصد(.
يو السينمائيّ  - يقة جديدة بكتابة السينار ل مَن أوجدَ )ابتكر( طر أوَّّ

َّّذي يعتمد  يرّي(؛ ال يو الجذب التصو يونيّ، أسماها: )سينار والتلفز
ل مش هد من الفيلم أو على شد المشاهد من اللقطة الأولى لأوَّّ
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ف مع بناء  يشوّقه لمتابعة الأحداث بشكٍل مكثــَّّ المسلسل و
ة بالحركة  يرّي دقيق يتناول جميع التفاصيل الخاّصَّ يو تصو سينار
بداع الفكرّي لديه، وقد  يست في نسيج الإ كما يشاهدها السينار
يقته المبتكرة هذه في فيلميه: )جادة الضياع(، و:  استخدم طر

 ة(.)في ليلة ماطر
ل مَن وضع قانون النجاح الواقعيّ مدى الحياة: "ما لَْم  - أوَّّ

ة للنجاح،  َّّ ً لمؤهلاتك العملي ة للتفوّق وفقا َّّ تكتسب مهاراتك العملي
 .817فلَْن تستطع أْن تحقق شيئاً من طموحاتك أبداً"

بيّ  - ً تجري مجرى المثل العر ً وأقوالا َكمَا ل مَن أوجدَ )ابتكر( حِّ أوَّّ
"القائل: "خير الكل يد عن ال  )818ام ما قّلَّ ودّلَّ ( 1000، تز

ُبَدُ  َّّذي يحمل عنوان: )ز ً منها في كتابه ال َ بعضا حِّكمة، ذكر
 الأفكار(، وفي كتابه الآخر: )لآلئ الأفكار(.

ل مَن أوجدَ )ابتكر( وأدخل عدداً من المفاهيم والمصطلحات  - أوَّّ
ة منها على و َّّ بي ة، الغر َّّ ة الإنساني َّّ ي جه العموم، إلى المنظومة الفكر

يد عن ال  ) ة منها على وجه الخصوص، تز َّّ بي ( مفهوماً 265والعر

                                                           
 ما بين الحاصرتين كذا في الأصل. 817
 لأصل.ما بين الحاصرتين كذا في ا 818
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ً مبتكراً، ومن هذه المفاهيم والمصطلحات ً ومصطلحا : 819جديدا
(: 3(: احتياجات النقاء، و)2( أبجديات الرعاة، و)1)

يات الأمور، و) (: 5(: أعماق الأمور، و)4استشفاف مجر
الاحتكاك المباشر،  (:7(: الاتساخ، و)6أفراد القطيع، و)

(: 10(: الاستشهاد الواقعيّ، و)9(: الآدميين البسطاء، و)8و)
ة، و) َّّ سرة الإنساني (: الأناس 12(: الامتساخ، و)11الأُّ

يمان 14(: الانفجار الكارثيّ، و)13الحقيقيّون، و) (: الإ
يمان ال كبير، و)15الأكبر، و) (: البطل الواقعيّ، 16(: الإ

سرّي، و)18، و)(: البطل الوثائقيّ 17و) (: 19(: التآصر الأُّ
ة، و) َّّ فة، و)20التجارة الحقيقي َّّ ي (: التدمير 21(: التجارة المز

يق الواقعيّ، و)22الذاتيّ، و) (: التصدعات 23(: التشو
ة، و) َّّ ة، 24الحاصلة في المنظومة الاجتماعي َّّ (: التغذية الأخلاقي

ة، و)25و) َّّ ي ة، (: التغذية الإشعاع26(: التغذية الإدار َّّ ي
ة، و)27و) َّّ ة، 28(: التغذية الاقتصادي َّّ ي (: التغذية البصر
ة، و)29و) َّّ ة، 30(: التغذية البيئي َّّ (: التغذية التكنولوجي

                                                           
بع في  819 َّّ َّّ سرد المفاهيم والمصطلحات حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقاً للمنهج المت تَم

َّّذي بين يديك )معجم المواعظ(، فلاحِّظ!  تأليف هذا الكتاب ال
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ة، و)31و) َّّ ة(، 32(: التغذية الجسدي َّّ ة )الوراثي َّّ (: التغذية الجيني
ة، و)33و) َّّ ة، و)34(: التغذية الحّسي َّّ (: 35(: التغذية الذوقي

 َّّ ة، و)36ة، و)التغذية السمعي َّّ (: التغذية 37(: التغذية الّصحي
ة، و) َّّ ة، و)38الصوتي َّّ ة، 39(: التغذية الضوئي َّّ (: التغذية العصبي

ة، و)40و) َّّ ة، و)41(: التغذية العقلي َّّ ي (: 42(: التغذية الفكر
ة، و) َّّ ة، و)43التغذية الفني َّّ (: التغذية 44(: التغذية ال كوني

ة، و) َّّ ة، و)(: التغذية الما45اللوني َّّ ة، 46ئي َّّ فسي َّّ (: التغذية الن
ة، و)47و) َّّ (: 49(: التقّدم العشوائيَ، و)48(: التغذية الهوائي

(: التلوّث 51(: التلوّث الأخلاقيّ، و)50التلاقح الفكرّي، و)
(: التلوّث 53(: التلوّث الاقتصادّي، و)52الإدارّي، و)
 (: التلوّث55(: التلوّث التكنولوجيّ، و)54البصرّي، و)

(: التلوّث 57(: التلوّث الجينيّ )الوراثيّ(، و)56الجسدّي، و)
(: التلوّث السمعيّ، 59(: التلوّث الذوقيّ، و)58الحسّّي، و)

(: 62(: التلوّث الصوتيّ، و)61(: التلوّث الصحّي، و)60و)
(: التلوّث 64(: التلوّث العصبيّ، و)63التلوّث الضوئيّ، و)

(: التلوّث الفنيّ، 66ّي، و)(: التلوّث الفكر65العقليّ، و)
(: 69(: التلوّث اللونيّ، و)68(: التلوّث ال كونيّ، و)67و)
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فسّي، و) َّّ ة، و)70التلوّث الن َّّ ي (: التوحّد 71(: التلوّثات الفكر
ة، و)72العالمّي، و) َّّ (: الجذب 73(: الثغرات العملي

يرّي، و) ة الموهومة، 75(: الحتف الجائر، و)74التصو َّّ ي (: الحر
(: 78(: الحقيقة المبتغاة، و)77: الحقيقة ال كبرى، و)(76و)

ة، و)79الخاسر الأكبر، و) َّّ (: الخطة 80(: الخ برات الواقعي
(: الدول الدامية، 82(: الدال والمدلول، و)81المحكمة، و)

ة ال كبرى، و)83و) َّّ ة 84(: الدولة العالمي َّّ (: الدولة العالمي
ية الواضحة،85الموحّدة ال كبرى، و) (: الربح 86و) (: الرؤ

ة، و)87الزائف، و) َّّ (: السبل الناجعة، 88(: الرعاية الوهمي
ة، و)89و) (: السلطة الحاكمة 90(: السلطة الحاكمة الحّقَّ

يو 92(: السلوكيّات الممنهجة، و)91المطلقة، و) (: السينار
(: الصراع الوثائقّي، 94(: الصراع الواقعيّ، و)93الواقعيّ، و)

ة، و)96ثة، و)(: الضغوط المبثو95و) َّّ (: 97(: العبرة الواقعي
(: الغاية 99(: العمل الفورّي، و)98العمل التعبّدّي، و)

ة، و) َّّ (: الغاية المرسومة، 101(: الغاية ال كبرى، و)100الخفي
ة، و)102و) َّّ ة العملي َّّ ة، 103(: الفاعلي َّّ ة الواقعي َّّ (: الفاعلي
جّفر (: الفن القصصّي الم105(: الفعل الملموس، و)104و)



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  823الصفحة 

رة(، و) ق )فن 106)فن القّصة المجّفَّ (: الفن القصصّي المحّقَّ
قة(، و) ة، و)107القّصة المحّقَّ َّّ (: 108(: القدرات الواقعي

ة، و) َّّ (: 110(: القول المحسوس، و)109القدرة الاستيعابي
(: اللقطة 112(: اللجوء الفكرّي، و)111القوى الأخلاقيّة، و)

ة، و) َّّ ة، و)(: اللقطة ا113الإعلامي َّّ (: اللقطة 114لإعلاني
ة للنجاح، 115المعتمدة في الاسترجاع، و) َّّ (: المؤهلات العملي

(: المجالات 117(: المتقنّعين بقناع الإنسان، و)116و)
ة، و) َّّ يبي (: المشاهد 119(: المدقق الحصيف، و)118التدر

(: المعنى 121(: المصالحة المتبادلة، و)120الوثائقّي، و)
ة، و)(122الأصيل، و) َّّ يخي (: 123: المغالطات التار

ة، و) َّّ يخي ة، 124المماطلات التار َّّ (: المغذيّات الأخلاقي
ة، و)125و) َّّ ي (: المغذيّات 126(: المغذيّات الإدار

ة، و) َّّ ة، و)127الإشعاعي َّّ (: 128(: المغذيّات الاقتصادي
ة، و) َّّ ي ة، و)129المغذيّات البصر َّّ (: 130(: المغذيّات البيئي

ة، و)المغذيّات  َّّ ة، 131التكنولوجي َّّ (: المغذيّات الجسدي
ة(، و)132و) َّّ ة )الوراثي َّّ (: المغذيّات 133(: المغذيّات الجيني

ة، و) َّّ ة، و)134الحّسي َّّ (: المغذيّات 135(: المغذيّات الذوقي
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ة، و) َّّ ة، و)136السمعي َّّ (: المغذيّات 137(: المغذيّات الّصحي
ة، و) َّّ َّّ 138الصوتي (: المغذيّات 139ة، و)(: المغذيّات الضوئي
ة، و) َّّ ة، و)140العصبي َّّ (: المغذيّات 141(: المغذيّات العقلي
ة، و) َّّ ي ة، و)142الفكر َّّ (: المغذيّات 143(: المغذيّات الفني

ة، و) َّّ ة، و)144ال كوني َّّ (: المغذيّات 145(: المغذيّات اللوني
ة، و) َّّ ة، و)146المائي َّّ فسي َّّ (: المغذيّات 147(: المغذيّات الن

ة، و)ا َّّ ة، و)148لهوائي َّّ (: المكاسب 149(: المكاسب الحقيقي
ة، و)150المرتقبة، و) َّّ (: الملوّثات 151(: الملوّثات الأخلاقي

يّة، و) ة، و)152الإدار َّّ (: الملوّثات 153(: الملوّثات الاقتصادي
ة، و) َّّ ي ة، و)154البصر َّّ (: الملوّثات 155(: الملوّثات التكنولوجي

ة، و) َّّ ة(، و)(: 156الجسدي َّّ ة )الوراثي َّّ (: 157الملوّثات الجيني
ة، و) َّّ ة، و)158الملوّثات الحّسي َّّ (: 159(: الملوّثات الذوقي

ة، و) َّّ ة، و)160الملوّثات السمعي َّّ (: 161(: الملوّثات الّصحي
ة، و) َّّ ة، و)162الملوّثات الصوتي َّّ (: 163(: الملوّثات الضوئي

ة، و) َّّ ة، و)(: الملوّثات ا164الملوّثات العصبي َّّ (: 165لعقلي
ة، و) َّّ ي ة، و)166الملوّثات الفكر َّّ (: 167(: الملوّثات الفني
ة، و) َّّ ة، و)168الملوّثات ال كوني َّّ (: 169(: الملوّثات اللوني
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ة، و) َّّ ة، و)170الملوّثات المائي َّّ (: 171(: الملوّثات النفسي
(: 173(: الممثــِّّل الوثائقّي، و)172الممثــِّّل الواقعيّ، و)

ة،المناو َّّ ة، 174و) رات الكلامي َّّ (: المنظومة الاجتماعي
ة، و)175و) َّّ ي ة، 176(: المنظومة الفكر َّّ (: المنظومة المعرفي
ة للتفوّق، و)177و) َّّ (: المهارات 178(: المهارات العملي

ة، و) َّّ (: الناقص في التاريخ، 180(: المواكبة، و)179الواقعي
ة، (: النتيجة 182(: النتائج المتوخاة، و)181و) َّّ الحتمي
(: النجاح الوهمّي، 184(: النتيجة المتوخاة، و)183و)
يم، 186(: النظرة الفاحصة للأمور، و)185و) (: النهج القو
(: الهدف المنشود، 188(: الهدف الأسمى، و)187و)
(: بوصلة النجاح، 190(: الوسيلة الناجعة، و)189و)
(: تجارة الدفء، 192(: تجارة الأجساد، و)191و)
(: 195(: تجارة المأوى، و)194: تجارة العقول، و)(193و)

(: تسميم 197(: تذبذب الشعور، و)196تجارة النفوس، و)
(: تلاقح الأفكار، 199(: تعهد الناجحين، و)198الأفكار، و)

ة الإنجاز، 201(: جادة الصواب، و)200و) َّّ (: جدي
(: حلم الأمس، 203(: جهة الانحراف، و)202و)
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(: خط الاتزان، 205ف، و)(: خاتمة المطا204و)
(: خط الانحراف 207(: خط الانحراف السالب، و)206و)

يادة، 209(: دائرة التحقيق، و)208الموجب، و) (: دائرة الز
(: دائرة العمل الظنّيّ، 211(: دائرة العلم، و)210و)
(: دائرة الغضب 213(: دائرة العمل اليقينيّ، و)212و)

(: دائرة 215لطبيعيّ، و)(: دائرة المجال ا214الإلهّي، و)
(: دارة الرضا 217(: دائرة النقصان، و)216المعرفة، و)

(: دستور 219(: درجات التفكير، و)218الإلهّي، و)
ة الأوحد، و) َّّ ي (: ساعة 221(: سائقو القطيع، و)220البشر

م الارتقاء، و)222الرحيل، و) َّّ (: شاطئ الأمان، 223(: ُسل
صناعة المستقبل،  (:225(: الشرخ الأوسط، و)224و)
(: عالَم التجارة 227(: ضروب الغش والخديعة، و)226و)

(: عناصر 229(: عدوى حمّى التظاهرات، و)228النقّي، و)
(: غاية 231(: عهر الرذيلة، و)230القوّة الدافعة، و)

(: غياهب 233(: غاية الغايات ال كبرى، و)232الغايات، و)
كيان الدولة (: 235(: فن الشطارة، و)234المذبح، و)

(: مبدأ السبب 237(: لغة الوثائق، و)236ال كبرى، و)
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(: متطلبات 239(: مبدأ الشياع، و)238والنتيجة، و)
(: مجهر التدقيق، 241(: مجهر التحقيق، و)240الإغرار، و)

اصو العَرَق والدماء، 243(: مشوار النجاح، و)242و) (: مّصَّ
القرار، (: مطابخ صناعة 245(: مضادات الشر، و)244و)
(: معاضدة 247(: معادلة عمر الفوتون ال كونيّ، و)246و)

يق، 249(: معاضدة المجتمع، و)248الفرد، و) ِّم الطر (: معال
ل عمر الفوتون ال كونيّ، و)250و) ة الجرم 251(: معّدَّ َّّ (: مغب

اد، و)252الواقع، و) َّّ (: منهجة 253(: مقصلة الجل
ة، و)(: مهارة الشطارة الحقيق254السلوكيّات، و) َّّ (: 255ي

ة، و)256مهاوي الردى، و) َّّ سرة الإنساني (: 257(: موارد الأُّ
(: نقطة 259(: نقطة الانحراف، و)258نقطة الابتعاد، و)

(: نقطة الهدف 261(: نقطة الثبات، و)260الانطلاق، و)
ية الهلاك، 263(: نوازغ التفرقة، و)262الأسمى، و) (: هاو

ة التحّقق، و)264و) َّّ  : وجهة المسار.(265(: واقعي
ة  - َّّ ة وعقلي َّّ َّّة عملي يّات، بأدل ً من النظر دَ عددا َّّ َل ونقدَ وفن َّّ حل

ة، بعيداً عن التحيّز، إنما طلباً للحق من أجل الحق دون  َّّ موضوعي
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يّات على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر،  سواه، ومن هذه النظر
 :820كّل ممّا يلي

ة إدارة الوقت.(: 1) َّّ ي  نظر
ة (: 2) َّّ ي  الاحتياج إلى الطعام.نظر
ة الاستغلال.(: 3) َّّ ي  نظر
يحددون المصير.(: 4) ة الأشرار يصنعون القرارات و َّّ ي  نظر
ة عدم وجود خالق لل كون(.(: 5) َّّ ي ة الإلحاد )نظر َّّ ي  نظر
ة البدء بالمصالحة والانتهاء بالإصلاح.(: 6) َّّ ي  نظر
ة التاريخ.(: 7) َّّ ي  نظر
ة التزاوج بين رأس المال (: 8) َّّ ي  والسلطة.نظر
ة التظاهرات حالة (: 9) َّّ ي ة التظاهرات أمر طبيعيّ )نظر َّّ ي نظر

 طبيعيّة(.
ة التعميم.(: 10) َّّ ي  نظر
ِّّدنا أمير المؤمنين (: 11) ة التكلّف العددّي في حّبِّ سي َّّ ي نظر

يف. ر َّّ م الله تعالى وجهه الش َّّ  الإمام )عليّ بن أبي طالب( كر

                                                           
بع في  820 َّّ ً للمنهج المت يّات حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقا ين النظر َّّ سرد عناو تَم

 َّّ  ذي بين يديك الآن )معجم المواعظ(، فلاحِّظ!تأليف هذا الكتاب ال
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ة الثورة.(: 12) َّّ ي  نظر
ة ال(: 13) َّّ ي  حقيقة الضائعة.نظر
ة الخلاف بين صحابة الرسول رضوان الله تعالى عليهم (: 14) َّّ ي نظر

 أجمعين.
ة الشعب والسلطة الحاكمة.(: 15) َّّ ي  نظر
اقة.(: 16) َّّ ة الفوضى الخل َّّ ي  نظر
ة المؤامرة ال كبرى.(: 17) َّّ ي  نظر
ة المساواة.(: 18) َّّ ي  نظر
ة الهجوم خير وسيلة للدفاع.(: 19) َّّ ي  نظر
ة الوقت.نظر (: 20) َّّ  ي
ة تجسيم الخالق.(: 21) َّّ ي  نظر
يف القرآن.(: 22) ة تحر َّّ ي  نظر
يف الكلمة.(: 23) ة تعر َّّ ي  نظر
ة تماثل المتشابهين.(: 24) َّّ ي  نظر
ة توافه الأمور.(: 25) َّّ ي  نظر
ة حقيقة الهرم ذي الوجوه المختلفة.(: 26) َّّ ي  نظر
مّنا حوّاء عليهما الّسَّ (: 27) ة شرك أبونا آدم وأُّ َّّ ي  لام.نظر
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ة وجوب تقليد الأعلَم  بمنظورها الفقهّي.(: 28) َّّ ي  نظر
بداع العالمّي  - قام ببناء وتصميم الموقع الإل كترونيّ ل  )مركز الإ

لام(.  لنشر وترسيخ الحّب والخ ير والّسَّ
بداع  - قام ببناء وتصميم الموقع الإل كترونيّ ل  )مكتبة مركز الإ

ة(. َّّ  العالمّي الإل كتروني
الموقع الإل كترونيّ ل  )الموقع الشخصّي للأديب  قام ببناء وتصميم -

 (.رافع آدم الهاشمي
ة. - َّّ ة والصور الفني َّّ م مجموعة من برامج العروض التقديمي َّّ  صم
ً عن مرض )التهاب ال كبد الفيروسّي( في  - ا َّّ ً ميداني أجرى بحثا

ه / 1412محافظة ديالى إحدى محافظات العراق سنة )
 ليم العالي والبحث العلمّي.م(، وقُّدِّم إلى وزارة التع1992

ة على  - َّّ يني ً عن )تأثير التغذية والبطاقة التمو ا َّّ ً ميداني أجرى بحثا
ة( في محافظة النجف الأشرف إحدى محافظات  ة العامَّّ الصحَّّ

م(، وقُّدِّم إلى وزارة التعليم 1994ه / 1414العراق سنة )
 العالي والبحث العلمّي.

ة وأفكار بعض ا - َّّ َّّتي تخدم وضَع دراسة ميزاني ة ال َّّ ي يع التنمو لمشار
: )إقامة ملتقى تحفيز معنوّي  المجتمع الإنسانيّ؛ منها مشروعيَّّ
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باب العوائل واليافعين(، و: )إقامة مسرح عائليّ ترفيهيّ  لأر
ة  َّّ يقة مبتكرة( قدمهما إلى دائرة العلاقات المسكوني بوّي بطر تر

ة أنطاكية وسائر المشرق للرو َّّ يركي م الأرثوذكس والتنمية في بطر
ة. – َّّ ة العالمي َّّ ة الأرثوذكسي َّّ ة المسيحي َّّ  الجمعي

ة بمخارج الموقوفات بشكل  - قام باستخراج قيمة الأسهم الخاّصَّ
َّّتي أوقفها جّده رئيس الوزراء  عام داخل وخارج العراق ال
د حسين الصدر، بعد إجراء البحث والتحقيق  َّّ ِّّد الحاج محم السي

ة سنوات وتوّخي الدقة ا لمتناهية في ذلك، وأوضحها في لعّدَّ
َّّذي يحمل عنوان:  ات كتابه ال َّّ جداول الأقيام الواردة في طي

ة(. مَّّ خفي عن الأُّ ا أُّ َّّ ة عم براء الذمَّّ  )إ
ِّن فن، منها: - َّّاب في أكثر م َّّفات مجموعة من الكُت م لمؤل  قّدَّ

ِّّفه: (: 1) كتاب: )جمع الشتات في أنساب عشائر الفرات(، لمؤل
 يوي سعدون آل نصر الحسناوّي(.)الشيخ الحاج عل

ِّّد عدنان المشعشعيّ (: 2) ِّّفه: )السي كتاب: )ال كوثر(، لمؤل
 الموسوّي(.

يز (: 3) ِّّفه: )الشيخ عز ة(، لمؤل َّّ بي كتاب: )من تراث العشائر العر
ات الطرفي(.  الشيخ جّفَّ
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 كتَب عدداً من المقالات والدراسات في أكثر من موضوع. -
ة في العراق وغيره.شاركَ في العديد من المحاف - َّّ  ل الأدبي
ير في مجلّة العشائر الصادرة عن مجلس شيوخ  - عمَل سكرتير تحر

ل الصادر  بلاء في عددها الأوَّّ عشائر الفرات الأوسط في كر
ه ( الموافق 1424/ رجب/ 18يوم الاثنين المصادف )بتاريخ 

ير:  –م( 15/9/2003) رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحر
 عليوي سعدون آل نصر الحسناوّي.الشيخ المهنّدِّس 

سة آل  - ً ل كتب التاريخ والتراث/ قسم العقائد في مؤّسَّ عمل محققا
 البيت لإحياء التراث.

سة وجامعة دار  - َّّة )شادي( الصادرة عن مؤّسَّ كاتب في مجل
م( 2008ه / 1428الحكمة في كندا منذ سنة تأسيسها في )

ى نهاية سنة ) َّّ  م(.2010ه / 1431وحت
ة، له العديد  - َّّ من المشاركات في الصفحات والمواقع الإل كتروني

ً باسم: )المبدع  ً باسمه الصريح، وحينا ساهم بكتاباته فيها حينا
 العالمّي(.
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ل عبر صفحات موقع مركز  - ة الأّوَّ َّّ أقامَ معرض الصور الإل كتروني
بداع العالمّي سنة ) َّّذي ضّمَّ )2009ه / 1430الإ ( 59م( وال

ة. َّّ  لوحة فني
-  َّّ  ( كتاباً.66فاته ال  )تجاوزت مؤل

 
 مؤل َّفاته المطبوعة:

 ً ا َّّ  :له مجموعة من ال كتب المطبوعة، هي، حسب سنة الطبع تصاعدي
ودِّعَْت في (: 1) ة للأطفال/ أُّ َّّ ي بيع/ مجموعة شعر عندما يأتي الر

ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( 197دار ال كتب والوثائق في المكتبة الوطني
ِّّلتْ 1997لسنة ) في لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم  م(، وُسج

دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة / م(7/8/1997( في )39)
 والإعلام/ بغداد.

ودِّعَْت في دار ال كتب (: 2) أحلام العاشقين/ مجموعة قصص/ أُّ
ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( لسنة 229والوثائق في المكتبة الوطني

ِّّلْت 1997) في لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم م(، وُسج
دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة / م(7/8/1997( في )34)

 والإعلام/ بغداد.
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ودِّعَْت في دار (: 3) عة/ مجموعة قصص/ أُّ َّّ الحمل والذئاب المقن
ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( لسنة 234ال كتب والوثائق في المكتبة الوطني

ِّّلْت في لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم م(، وسُ 1997) ج
دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة / م(7/8/1997( في )32)

 والإعلام/ بغداد.
ودِّعَْت في (: 4) ة للأطفال/ أُّ َّّ ي أنشودة الفرح الدائم/ مجموعة شعر

ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( 104دار ال كتب والوثائق في المكتبة الوطني
ِّّلْت في لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم 1998نة )لس م(، وُسج

دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة  –م( 7/8/1997( في )36)
 والإعلام/ بغداد.

ودِّعَْت في دار ال كتب (: 5) ُبَدُ الأفكار/ مجموعة حِّكَم قصيرة/ أُّ ز
ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( لسنة 4والوثائق في المكتبة الوطني

 م(.1999)
ودِّعَْت في دار ال كتب (: 6) ة/ أُّ َّّ ي ترانيم العاشقين/ مجموعة نثر

ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( لسنة 513والوثائق في المكتبة الوطني
 م(.1999)
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ودِّعَْت في دار ال كتب (: 7) تراتيل المساء/ مجموعة قصص/ أُّ
ة ببغداد بالر ة العامَّّ َّّ ( لسنة 277قم )والوثائق في المكتبة الوطني

 م(.2000)
ودِّعَْت في دار (: 8) ة للأطفال/ أُّ َّّ ي غنّوا للأطفال/ مجموعة شعر

ة ببغداد بالرقم ) ة العامَّّ َّّ ( لسنة 261ال كتب والوثائق في المكتبة الوطني
 م(. 2000)

الشعب والسلطة الحاكمة، نظرة على تداعيات الأحداث، (: 9)
سة1أّي الطرفين على حق؟!/ ط رسلان للطباعة والنشر  / دار ومؤّسَّ

يع/ دمشق/   .م2014 -ه  1435والتوز
رر الأبكار في لآلئ الأفكار، أكثر (: 10) معجم المواعظ، الدُّّ

َّّذي بين يديك  1000من  ى مجالات الحياة )الكتاب ال َّّ موعظة في شت
 الآن(.
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 مؤل َّفاته قيد الطبع:
بائي وله من ال كتب الجاهزة قيد الطبع، حسب التسلسل الألف 

ين:  للعناو
الأليف في فّنِّ التأليف، دليلك العمليّ في تأليف ال كتب (: 1)

ة َّّ ة وتطبيقات واقعي َّّ  .والبحوث والدراسات، أمثلة عملي
إسقاط النظام بين الانتقام وترسيخ اللانظام، دِّفاعٌ عن (: 2)

بيع  ِّرق؟! أْم ولاءٌ للانتماء؟! أْم تطرٌّف في العقيدة؟! من تداعيات الر الع
بيّ.ا  لعر

رّ النظيم في تفسير آياٍت من القرآن العظيم، قراءة (: 3) الدُّّ
ِّلم  يز على ضوء مستجّدات الع جديدة في تفسير بعض آيات الكتاب العز

 الحديث والتدبّر بفكرٍ ناقد.
ِّّساء في بعض السجون والمعتقلات، قراءة (: 4) طرق تعذيب الن

عمار عليه، شهادات في طبيعة المجتمع البشرّي وظِّلال سياسة الاست
ين الجحيم، لا حياء  ة روتها سجينات قاسينَ العذاَب الأليم في زناز َّّ حقيقي

 في توثيق الحقيقة.
َ وانتقص (: 5) الغُصص في أحوالِّ ُظلمٍ قَْد رقص بعدما جار

 )أفيون الشعوب(.
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ِّرة في تحليل بعض الوقائع المعاصَرَة، ما (: 6) القواعد المناص
ِّّدة والتنفس يدلّك على الاتجاه ال ية الجي يمّكنك من الرؤ صحيح، و

َّّتي قد تحيط بك.  بصعداء، رغم كّل الظروف السيئة ال
يب، (: 7) ِّ منبر الأر كشكول الفوائد، مشكاة اللبيب في ارتقاء

 تسعة بحوث في كتاب واحد.
ة (: 8) َّّ بي ة العر مَّّ ة، قراءة في واقع الأُّ َّّ موسوعة الآثار السياسي

بيّ.وتداعيات سياسة الاستع  مار على مستقبل الشعب العر
ة (: 9) َّّ ي موسوعة الوقائع المعاصَرَة، حقائق الأزمة السور

ِّوى العظمى في دول العالَم، أحداٌث جَرَْت في  وتداعيات سياسات الق
ً عليها، أكثر من  ِّدا قة بشكٍل  1000التاريخ وكنُت شاه واقعة موثـّـَّ

بعد تاريخ  في اثني عشر ، م12/12/2012تفصيليٍّ دقيق، قبل و
 ً َّّدا  .مجل
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 مؤل َّفاته المخطوطة:
ة للطبع، حسب التسلسل الألف  وله من ال كتب المخطوطة المعّدَّ

ين:  بائي للعناو
ة حول مدرسة جّدِّه الصدر (: 1) خفي عن الأمَّّ ا أُّ َّّ ة عم براء الذمَّّ إ

ة في النجف الأشرف والموقوفات العائدة لها في داخل وخارج  َّّ الدِّّيني
 العراق.
ِّّساء/ مجموعة قصص للكبار.(: 2) ِّّجال والن  أفيون الر
ل في (: 3) التهاب ال كبد الفيروسّي/ بحث طبيّ ميدانيّ، مسجَّّ

م( 7/8/1997( في )44لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )
 .دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد –

عرب/ بحوث بغية الطلب في أنساب بعض قبائل ال(: 4)
 ودراسات. 

ة للأطفال. (: 5) َّّ ي موا يا أشبال/ مجموعة شعر َّّ  تعل
ِّلم الحديث. (: 6)  توّخي الدراية فيما جيء من الرواية/ في ع
يو فيلم سينمائيّ.(: 7) ة الضياع/ سينار  جادَّّ
ِّّقة. (: 8)  جوهر الخرائد في الفوائد والفرائد/ في فوائد متفر
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ة اللغة ولغة الجوهر المكنون في السِّف(: 9) َّّ ر المسنون بين قصدي
ة. َّّ ة فلسفي  القصد/ قّصَّ

 حبل النجاة في ردع سهم الممات/ ديوان شعر. (: 10)
ر (: 11) دليل المشتاق إلى نسب بعض عشائر العراق بين الدُّّ

َّّداتالمنثور في تراجم بُناة السور  .، في ثلاث مجل
 .عبقات الهوى ونفحات الجوى/ ديوان شعر(: 12)
يخّي نسَبيّ (: 13)  .عشيرة الصدور في أوجز السطور/ بحث تار
ين الأسفار لل كشف عن الأسرار والأستار/ في (: 14) عناو

 البحوث والدراسات والتحقيق. 
ة(: 15) َّّ ة فلسفي َّّ يب/ مسرحي  .الغر
يو فيلم سينمائيّ. (: 16)  في ليلة ماطرة/ سينار
 قلائد الذهب في معرفة صناعة شعر العرب.(: 17)
 اللقلق الحكيم/ مجموعة قصص للأطفال.(: 18)
ما يجب أْن نقول في المتداول والمنقول/ بحوث في اللغة (: 19)
ة. َّّ بي  العر
 مبتغى الولهان إلى شجرة أنساب بعض قبائل الزمان.(: 20)
يوهات للأطفال. (: 21)  مدينة الملوك السبعة/ مجموعة سينار
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والحضر/ بحوث المعتبر في شجرة أنساب بعض قبائل البدو (: 22)
ة.  َّّ  ميداني

 
ة الجسد من قل َّة الحسد"  "صح َّ

)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
 

 مؤل َّفاته قيد الإنجاز:
وله من ال كتب قيد الإنجاز، حسب التسلسل الألف بائي 

ين:  للعناو
 أجمل ما قرأت.(: 1)
 أطرف ما قرأت.(: 2)
 أغرب ما قرأت.(: 3)
يين اللوامع.الأنوا(: 4)  ر السواطع في تراجم الصدر
 جواهر الإحسان عند الخان والأغا خان.(: 5)
 غاية المآرب في بيان أحوال الأقارب.(: 6)
يف بقبائل الزمان.(: 7)  قلائد الجمان في التعر
 لآلئ الأفكار.(: 8)
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 اللامعقول في المأثور والمنقول.(: 9)
ة، موسوعة الأديب(: 10) َّّ  الهاشمّي. رافع آدم الموسوعة الذهبي
 واحة المل كوت.(: 11)
 وصايا الحكماء. (: 12)

 
 مؤل َّفاته المفقودة:

ين: َّّفاته المفقودة، حسب التسلسل الألف بائي للعناو  من مؤل
ة للأطفال/ سجّلت في لجنة (: 1) َّّ ي سود الوطن/ مجموعة شعر أُّ

دار / م(7/8/1997( في )37حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )
 ل كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.ا

بيع/ نثر/ سجّلت في لجنة حصر النتاج الفكري (: 2) أغنية الر
دار ال كتب والوثائق/ / م(7/8/1997( في )41العراقيّ بالرقم )

 .وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد
ذوي القلوب المتحّجِّرة/ مجموعة قصص للكبار/ سجّلت في (: 3)

/ م(7/8/1997( في )43لنتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )لجنة حصر ا
 دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.
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ة للأطفال/ سجّلت في لجنة (: 4) َّّ ي زمن الأفراح/ مجموعة شعر
دار / م(7/8/1997( في )38حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )

 / بغداد. ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام
سكرات الموت/ نثر/ سجّلت في لجنة حصر النتاج الفكرّي (: 5)

دار ال كتب والوثائق/ / م(7/8/1997( في )42العراقيّ بالرقم )
 وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد. 

الصبي الشاطر/ مجموعة قصص للأطفال/ سجّلت في لجنة (: 6)
دار / م(7/8/1997( في )9حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )

 ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.
ضحايا الظالمين/ مجموعة قصص للكبار/ سجّلت في لجنة حصر (: 7)

دار ال كتب / م(7/8/1997( في )33النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )
 والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد. 

أطفال/ سجّلت في الطاووس المتواضع/ مجموعة قصص لل(: 8)
/ م(7/8/1997( في )31لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )

 .دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد
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يلة هادفة للأطفال/ سجّلت في (: 9) ة طو العائلة المغامرة/ قّصَّ
/ م(4/8/1997( في )19لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )

 ب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد. دار ال كت
ة/ سجّلت في لجنة حصر النتاج (: 10) َّّ القاتل المهزوم/ مسرحي

دار ال كتب / م(7/8/1997( في )35الفكرّي العراقيّ بالرقم )
 والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.

ِّّجال/ نثر/ سجّلت في لجنة حصر النتاج الفكريّ (: 11)  قاتلة الر
دار ال كتب والوثائق/ / م(7/8/1997( في )40العراقيّ بالرقم )

 وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد. 
لسُت خائنة/ رواية هادفة للكبار بثلاثة أجزاء/ سجّلت في (: 12)

/ م(4/8/1997( في )8لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )
 داد.دار ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغ

اللقلق الأنيق/ مجموعة قصص للأطفال/ سجّلت في لجنة (: 13)
دار / م(7/8/1997( في )30حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم )

 ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.
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موطن السعادة/ مجموعة قصص للأطفال/ سجّلت في لجنة (: 14)
دار / م(7/8/1997( في )29)حصر النتاج الفكرّي العراقيّ بالرقم 

 ال كتب والوثائق/ وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد.
ين أخرى لَْم ندرجها؛ كونها لَْم تكن مسجّلة  بالإضافة إلى عناو

ة أخرى َّّ  .لدى لجنة حصر النتاج الفكرّي العراقيّ، أو في جهة رسمي
 

ات   :ال َّتي نشر فيها نتاجاته أو ذُكر بهاالصحف والمجل َّ
حسب تاريخ النشر لى سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر( منها )ع

 َّّ  اً:تصاعدي
/ م1997( الصادر في شباط 2مجلّة المزمار/ العدد )(: 1)

ير: رعد بندر  .بغداد/ رئيس التحر
ة/ العدد )(: 2) َّّ ي يدة الجمهور ( الصادر بتاريخ 9546جر

ير: صلاح المختار/ ص/ م(1/7/1997)  (.7) بغداد/ رئيس التحر
يدة العراق/ العدد )(: 3) ( الصادر بتاريخ 6572جر

ير: سيروان الجاف/ ص )/ م(3/7/1997)  (. 8بغداد/ رئيس التحر
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يدة العراق/ العدد )(: 4) ( الصادر بتاريخ 6346جر
ير: سيروان الجاف/ ص / م(15/8/1997) بغداد/ رئيس التحر
(8 .) 

ة/ العدد )(: 5) َّّ ي يدة الجمهور ( الصادر بتاريخ 9597جر
ير: صلاح المختار/ ص )/ م(10/9/1997)  (. 8بغداد/ رئيس التحر

ة/ العدد )(: 6) َّّ ي يدة الجمهور ( الصادر بتاريخ 9602جر
ير: صلاح المختار/ ص )/ م(17/9/1997)  (.7بغداد/ رئيس التحر

ة/ العدد )(: 7) َّّ يدة القادسي ( الصادر بتاريخ 5329جر
ير: هاني وهيب/ ص/ م(18/9/1997)  (.8) بغداد/ رئيس التحر

يدة الثورة/ العدد )(: 8) ( الصادر بتاريخ 9338جر
ير: سامي مهدي/ ص )/ م(22/9/1997)  (. 8بغداد/ رئيس التحر

يدة العراق/ العدد )(: 9) ( الصادر بتاريخ 6413جر
ير: سيروان الجاف/ ص / م(18/11/1997) بغداد/ رئيس التحر
(8.) 

ة/ العدد )(: 10) َّّ ي يدة الجمهور اريخ ( الصادر بت9648جر
ير: صلاح المختار/ ص / م(22/11/1997) بغداد/ رئيس التحر
(8.) 
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َّّة المزمار/ العدد )(: 11) / م1998( الصادر في آذار 3مجل
 بغداد.

ة/ العدد )(: 12) َّّ يدة القادسي ( الصادر بتاريخ 5532جر
ير: هاني وهيب/ ص )/ م(4/7/1998)  (.8بغداد/ رئيس التحر

َّّة المزمار/ العدد )(: 13) ين الثاني 11مجل ( الصادر في تشر
 بغداد./ م1998
يدة العراق/ العدد )(: 14) ( الصادر بتاريخ 6753جر

ير: سيروان الجاف/ ص / م(17/3/1999) بغداد/ رئيس التحر
(8.) 

َّّة مجلتي/ العدد )(: 15) ( الصادر بتاريخ 6مجل
 بغداد. / م(15/6/1999)

ة/ العدد )(: 16) َّّ ي يدة الجمهور اريخ ( الصادر بت9991جر
يدان/ / م(21/2/1999) ير: الدكتور سلمان ز بغداد/ رئيس التحر

 (.8ص )
ة/ العدد )(: 17) َّّ ي يدة الجمهور ( الصادر بتاريخ 10220جر

يدان/ / م(12/2/2000) ير: الدكتور سلمان ز بغداد/ رئيس التحر
 (.8ص )
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ة/ العدد )(: 18) َّّ ي يدة الجمهور ( الصادر بتاريخ 10341جر
يدان/ ص  بغداد// م(1/8/2000) ير: الدكتور سلمان ز رئيس التحر
(8.) 

( الصادر بتاريخ 1مجلّة الكتاب العراقيّ/ العدد )(: 19)
ار/ ص / م(1/9/2000) ير: حسام الصّفَّ بغداد/ رئيس التحر
(41.) 

بلاء/ العدد )(: 20) يدة كر ( الصادر بتاريخ 13جر
ير: نوفل عبد المجيد/ ص / م(2/9/2001) بلاء/ رئيس التحر كر
(6.) 

بلاء/ العدد )(: 21) يدة كر ( الصادر بتاريخ 16جر
ير: نوفل عبد المجيد/ ص / م(23/9/2001) بلاء/ رئيس التحر كر
(6.) 

مجلّة مجلّتي )الصادرة عن قسم ثقافة الأطفال في وزارة (: 22)
( الصادر في كانون الثاني 1الثقافة والإعلام العراقيّة(/ العدد )

 (.7بغداد/ ص )/ م2001
(23 :) ّ ة مجلّتي )الصادرة عن قسم ثقافة الأطفال في وزارة مجل

الثقافة والإعلام العراقيّة(/ العدد السادس الصادر في شهر كانون 
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ير: الشاعر رعد بندر/ ص 2001الثاني سنة  / بغداد/ رئيس التحر
(7.) 

َّّاب (: 24) يدة الأسبوع الأدبي الصادرة عن اتحاد الكُت جر
/ م(4/11/2006ادر بتاريخ )( الص1029العرب بدمشق/ العدد )

ير: عبد القادر الحصنيّ/ ص )  (.18دمشق/ رئيس التحر
يدة الأسبوع الأدبي الصادرة عن اتحاد الكتّاب (: 25) جر

/ م(9/12/2006( الصادر بتاريخ )1034العرب بدمشق/ العدد )
ير: عبد القادر الحصني/ ص )  (.18دمشق/ رئيس التحر

َّّة شادي/ العدد )(: 26) م(/ 2008لصادر سنة )( ا1مجل
يال ة/ مونتر َّّ سة وجامعة دار الحكمة ال كندي  19كندا/ ص )/ مؤّسَّ

 (. 20و
َّّة شادي/ العدد )(: 27) م(/ 2009( الصادر سنة )3مجل

يال ة/ مونتر َّّ سة وجامعة دار الحكمة ال كندي  1كندا/ ص )/ مؤّسَّ
 (.28و

َّّة شادي/ العدد )(: 28) م(/ 2010( الصادر سنة )4مجل
سة و يالمؤّسَّ ة/ مونتر َّّ  (.1كندا/ ص )/ جامعة دار الحكمة ال كندي
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َّّة صديقي/ العدد )(: 29) م(/ 2011( الصادر سنة )23مجل
 (. 25و 24بغداد/ ص )

 
"لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير 

 كالمشاورة"
)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 

 
ِّرَ فيها شيءٌ من نتاجاته أو ذكرته:المواقع الإل   كتروني ة ال َّتي نُش

، حسب التسلسل ها )على سبيل المثال الواقعيّ لا الحصر(من
 :الألف بائي للحروف

بيّ للإعلام الإل كترونيّ (: 1)  .821موقع الاتحاد العر
بيّ (: 2)  .822موقع الأدب العر
 .823موقع الأديب صلاح هلال(: 3)

                                                           
سمّي على شبكة الإنترنت عبر  821 َّّ بيّ للإعلام الإل كتروني: وموقعه الإل كترونيّ الر الاتحاد العر

 الرابط التالي:
http://www.auem.org 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 822 َّّ بي: وموقعه الإل كترونيّ الر  الأدب العر
http://www.aladabalarabi.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 823 َّّ  الأديب صلاح هلال: وموقعه الإل كترونيّ الر
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 .824موقع إشراق العالم(: 4)
يسايت(: 5)  .825موقع إكز
 .826موقع ألتافيستا(: 6)
 .827موقع أليكسا(: 7)
 .828موقع آمال الشباب(: 8)
 .829موقع إنفو سبيس(: 9)
 .830موقع البوح بتباريح العشق والوجع(: 10)

                                                                                                                                              

http://salah2011.blogspot.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 824 َّّ  إشراق العالم: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.eshrag.net 
يسايت: ومو 825 سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي:إكز َّّ  قعه الإل كترونيّ الر

http://www.excite.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 826 َّّ  ألتافيستا: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.altavista.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الراب 827 َّّ  ط التالي:أليكسا: وموقعها الإل كترونيّ الر

http://www.alexa.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 828 َّّ  آمال الشباب: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.amalshbab.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 829 َّّ  إنفو سبيس: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.infospace.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  البوح بتباريح 830 َّّ العشق والوجع: وموقعه الإل كترونيّ الر

 التالي:
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 .831موقع بينك(: 11)
يدة الأسبوع الأدبيّ (: 12)  . 832موقع جر
 .833موقع جوجل(: 13)
(14 :) َّّ  .834ةموقع دار ال كتب والوثائق العراقي
 .835موقع دجلة نت )ملتقى شباب العراق((: 15)

                                                                                                                                              

http://www.wajaa.blogspot.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 831 َّّ  بينك: وموقعها الإل كترونيّ الر

http://www.bing.com 
يدة تُعنى بشؤون الأدب وا 832 يدة الأسبوع الأدبي: جر لفكر والفن، تصدر عن اتحاد جر

ة دمشق، مديرها المسؤول: الدكتور )حسين جمعة(، وموقعها  َّّ ي الكتّاب العرب في العاصمة السور
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: َّّ  الإل كترونيّ الر

http://www.awu-dam.org 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الر 833 َّّ  ابط التالي:جوجل: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.google.com 
ة: وموقعها: أمام مبنى وزارة الدفاع القديمة في منطقة )باب  834 َّّ دار ال كتب والوثائق العراقي

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  َّّ ة بغداد، وموقعها الإل كترونيّ الر َّّ م( بالعاصمة العراقي المعّظَّ
 التالي:

http://www.iraqnla.org 
http://www.iraqnla-iq.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر  835 َّّ دجلة نت )ملتقى شباب العراق(: وموقعه الإل كترونيّ الر
 الرابط التالي:

http://www.dijlh.net 
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 .836موقع دنيا الرأي(: 16)
يا(: 17)  .837موقع زهرة سور
 .838موقع الشاهد السياسيّ (: 18)
بيّ (: 19)  .839موقع شبكة الأدب العر
اف(: 20) َّّ د حسين خان العل َّّ  .840موقع الصدر الأعظم محم
 .841موقع غيغابلاست(: 21)
 .842موقع لايكوس(: 22)

                                                           
َّّاب  836 دنيا الرأي: هو موقع مختص بنشر النتاج الفكرّي والثقافي والأدبيّ لعدد كبير من الكت

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط والمثقفين الفلسطينيين والعرب، ومو َّّ قعه الإل كترونيّ الر
 التالي:

http://pulpit.alwatanvoice.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 837 َّّ يا: وموقعها الإل كترونيّ الر  زهرة سور

http://www.syriarose.com 
سمّي على شبكة  838 َّّ  الإنترنت عبر الرابط التالي:الشاهد السياسي: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.defencesyria.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 839 َّّ بي: وموقعها الإل كترونيّ الر  شبكة الأدب العر

http://www.adabarabi.net 
سمّي على شبكة الإنترنت 840 َّّ اف: وموقعه الإل كترونيّ الر َّّ د حسين خان العل َّّ  الصدر الأعظم محم

 عبر الرابط التالي:
http://asda3.yoo7.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 841 َّّ  غيغابلاست: وموقعه الإل كترونيّ الر
http://gigablast.com 
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َّّة شادي(: 23)  .843موقع مجل
 .844موقع مدوّنة حي بن يقظان(: 24)
 .845موقع مكتبة جامعة أهل البيت(: 25)
 .846موقع ملتقى أدباء ومشاهير العرب(: 26)
 .847موقع ملتقى البشارة الدّعويّ (: 27)
 .848موقع ملتقى الحكايا الأدبيّ (: 28)

                                                                                                                                              
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 842 َّّ  لايكوس: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.lycos.com 
َّّة شادي: مج 843 يال مجل ة، في مونتر َّّ سة وجامعة دار الحكمة ال كندي َّّة للأطفال، تصدر عن مؤّسَّ ل

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: – َّّ  كندا، وموقعها الإل كترونيّ الر
http://www.shadimag.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التال 844 َّّ  ي:مدوّنة حي بن يقظان: وموقعها الإل كترونيّ الر
http://haybinyakzhan.blogspot.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  845 َّّ مكتبة جامعة أهل البيت: وموقعها الإل كترونيّ الر
 التالي:

http://avg.urlseek.vmn.net 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  846 َّّ ملتقى أدباء ومشاهير العرب: وموقعه الإل كترونيّ الر

 التالي:
http://www.arabelites.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 847 َّّ  ملتقى البشارة الدّعوي: وموقعه الإل كترونيّ الر
http://www.albshara.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 848 َّّ  الحكايا الأدبيّ: وموقعه الإل كترونيّ الر
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 .849موقع ممل كة تاميكوم(: 29)
 .850حدودموقع منتدى الحكمة حوار بلا (: 30)
ِّّر الإسماعيليّ (: 31)  .851موقع منتدى الحوار المتحض
 .852موقع منتدى السلاهبة(: 32)
 .853موقع منتدى الشام الثقافي(: 33)
 .854موقع منتدى عالَْم المسرح(: 34)
 .855موقع منتدى مستر عراق الأدبيّ (: 35)

                                                                                                                                              

http://www.al7akaia.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي:ممل كة تام 849 َّّ  يكوم: وموقعها الإل كترونيّ الر

http://www.tamecom1.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  850 َّّ منتدى الحكمة حوار بلا حدود: وموقعه الإل كترونيّ الر

 التالي:
http://sophia.ahlamontada.net 

ِّّر الإسماعي 851 سمّي على شبكة الإنترنت عبر منتدى الحوار المتحض َّّ ليّ: وموقعه الإل كترونيّ الر
 الرابط التالي:

http://readz.yoo7.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 852 َّّ  منتدى السلاهبة: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.alslahbah.com 
سمّي عل 853 َّّ  ى شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي:منتدى الشام الثقافي: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.al-sham.net 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 854 َّّ  عالَْم المسرح: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.palmoon.net 



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  855الصفحة 

 .856موقع منتديات روسيا اليوم(: 36)
 .857موقع منتديات شبكة عالمك(: 37)
 .858موقع منتديات شوق (:38)
ة لحقوق الإنسان(: 39) َّّ مة الوطني  .859موقع المنّظَّ
سة النظم الموحّدة(: 40)  .860موقع مؤّسَّ
 .861موقع الموسوعة ال كبرى للشعراء العرب(: 41)

                                                                                                                                              
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط  855 َّّ منتدى مستر عراق الأدبي: وموقعه الإل كترونيّ الر

 التالي:
http://www.mriraq.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 856 َّّ  منتديات روسيا اليوم: وموقعها الإل كترونيّ الر
http://forum.rtarabic.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 857 َّّ  منتديات شبكة عالمك: وموقعها الإل كترونيّ الر
http://sy.3almk.com 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: منتديات 858 َّّ  شوق: وموقعها الإل كترونيّ الر
http://www.shaoq.net 

سمّي على شبكة الإنترنت عبر  859 َّّ ة لحقوق الإنسان: وموقعها الإل كترونيّ الر َّّ مة الوطني المنّظَّ
 الرابط التالي:

http://www.nohr-s.org 
سة النظم الموحّدة: وموقعها ال 860 سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي:مؤّسَّ َّّ  إل كترونيّ الر

http://www.use.com.sa 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر  861 َّّ الموسوعة ال كبرى للشعراء العرب: وموقعها الإل كترونيّ الر

 الرابط التالي:
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 .862موقع ميراد الثقافي(: 42)
يا(: 43)  .863موقع هوى سور
 .864موقع هوت بوت(: 44)
ة(: 45) َّّ ي  .865موقع الواحة المصر
 .866ع ياهووموق(: 46)
 .867موقع يوتيوب(: 47)

 
 

                                                                                                                                              

http://www.saddana.com/mawsou3a/index.php 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: ميراد الثقافي: وموقعه الإل كترونيّ  862 َّّ  الر

http://www.meerad.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 863 َّّ يا: وموقعه الإل كترونيّ الر  هوى سور

http://www.hawasoria.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 864 َّّ  هوت بوت: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.hotbot.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 865 َّّ ة: وموقعها الإل كترونيّ الر َّّ ي  الواحة المصر

http://www.egyptianoasis.net 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: 866 َّّ  ياهوو: وموقعه الإل كترونيّ الر

http://www.yahoo.com 
سمّي على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: يوتيوب: وموقعه الإل كترونيّ  867 َّّ  الر

http://www.youtube.com 
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 الشهادات ال َّتي حصل عليها:
ة المجتمع من وزارة التعليم العاليّ (: 1) َّّ الدبلوم الفنيّ في صح

 .م1994/1995والبحث العلمّي في بغداد سنة 
مة (: 2) ة في قيادة الحاسوب من منّظَّ َّّ شهادة الرخصة الدولي

ة. َّّ  اليونسكو العالمي
يكيّ دبلوم في البر(: 3) ة من البورد الأمر َّّ ة العصبي َّّ ي مجة اللغو

ة. َّّ ة العصبي َّّ ي بي البرمجة اللغو  لمدرّ
يق وإدارة الأعمال من مركز الأعمال (: 4) دبلوم في التسو

بيّ.  الأور
ة الأبعاد من (: 5) َّّ سس تطبيقات الأجسام ثلاثي دبلوم في أُّ

ة في القاهرة.  َّّ يكي  الجامعة الأمر
سس تطبيق(: 6) ة الأبعاد من مركز دبلوم في أُّ َّّ ات الأجسام ثلاثي

 المأمون الدوليّ.
دبلوم في التصميم الإعلانيّ وفق برنامج الفوتوشوب من (: 7)

 مركز المأمون الدوليّ.
دبلوم في التصميم الإعلانيّ وفق برنامج الفوتوشوب من (: 8)

ة. َّّ يب الحرفي والمعلوماتي  مركز آسيا للتدر
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ة الأبعاد من مركز آسيا دبلوم في تطبيقات الأجسا(: 9) َّّ م ثلاثي
ة. َّّ يب الحرفي والمعلوماتي  للتدر

يتور من (: 10) دبلوم في التصميم الإعلانيّ وفق برنامج الأليستر
ة. َّّ يب الحرفي والمعلوماتي  مركز آسيا للتدر

ة من مركز الفردوس للكمبيوتر (: 11) َّّ ي دبلوم في المحاسبة التجار
 والحرف والمهن. 

صيانة الحاسوب من مركز الفردوس للكمبيوتر دبلوم في (: 12)
 والحرف والمهن.

دبلوم في التصميم الإعلانيّ وفق برنامج الفوتوشوب من (: 13)
 مركز الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن.

يتور من (: 14) دبلوم في التصميم الإعلاني وفق برنامج الأليستر
 مركز الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن. 

لوم في التصميم الحركيّ وفق برنامج الفلاش من مركز دب(: 15)
 الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن. 

يمير (: 16) يونيّ وفق برنامج البر دبلوم في المونتاج والإعلان التلفز
 من مركز الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن. 
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يونيّ وفق برنامج آفتر (: 17) دبلوم في المونتاج والإعلان التلفز
يفكت  من مركز الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن.  إ
ِّّك من المركز (: 18) دبلوم في التصميم الإعلانيّ الثابت والمتحر

ة.  َّّ  المهنيّ للمعلوماتي
يب الحرفي (: 19) ير الضوئيّ من مركز آسيا للتدر دبلوم في التصو

ة.  َّّ  والمعلوماتي
ة الأبعاد(: 20) َّّ سس تطبيقات الأجسام ثلاثي من  دبلوم في أُّ

 مركز الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن. 
دبلوم في التصميم الطباعيّ وفق برنامج الإندزاين من مركز (: 21)

 الفردوس للكمبيوتر والحرف والمهن. 
ة من مركز الأعمال (: 22) َّّ ي يع التنمو دبلوم في إدارة المشار

بيّ   . الأور
 

 "قيمة كُل  أمرٍئ ما ُيحسنه"
( )أمير المؤمنين الإمام  علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
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صاته   :خبراته ومجالات تخص 
لاً:  عمل على مدى أكثر من عشر سنوات متواصلة في عدة أوَّّ

ة،  َّّ ة العراقي ً للبعض فيها في مشافي وزارة الّصحَّّ ة ومسؤولا َّّ أقسام وظيفي
 :868منها

ة.(: 1) َّّ  المختبر والتحليلات المرضي
م.(: 2)  مصرف الدَّّ
 الطوارئ.(: 3)
ة.(: 4) َّّ  الإسعافات الأولي
ة.(: 5) َّّ ي  الاستشار
 الولادات والوفيات.(: 6)
ة.(: 7) ة العامَّّ َّّ  الصيدلي
ة الأمراض المزمنة.(: 8) َّّ  صيدلي
 اللقاحات.(: 9)
ة )رعاية الحوامل والأطفال(.(: 10) َّّ ة الأولي َّّ  الرعاية الّصحي

                                                           
اً، فلاحِّظ! 868 َّّ َّّ سرد الأقسام حسب التسلسل الزمنيّ تصاعدي  تَم
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َّّ ثانياً:  ً العمل ضمن )مجموعة الأعمال الأدبي ا َّّ ة(، يمارس حالي
وتشتمل أعمال هذه المجموعة على ممارسة وتنفيذ جميع أو أحد الأعمال 

 :869التالية
 التأليف.(: 1)
 التوليف.(: 2)
 تحقيق ال كتب.(: 3)
 تحقيق المخطوطات.(: 4)
ة ورسمها )تشجيرها( بمختلف (: 5) َّّ رات النسَبي تحقيق المشّجَّ

 القياسات.
يع ا(: 6) ة للمشار َّّ ة.دراسة الجدوى الاقتصادي َّّ ي  لتجار
ة. (: 7) َّّ ي يع التنمو ة للمشار َّّ ي  دراسة الجدوى التنمو
 كتابة البحوث والدراسات.(: 8)
ر.(: 9)  نظم قصائد التاريخ المجّفَّ

                                                           
بع في تأليف هذا  869 َّّ ً للمنهج المت َّّ سرد الأعمال حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقا تَم

َّّذي بين يديك الآن )معجم المو  اعظ(، فلاحِّظ!الكتاب ال



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  862الصفحة 

ة(، ثالثاً:  َّّ ي ً العمل ضمن )مجموعة الأعمال التنمو كما يمارس أيضا
يب الأفراد والمجموعات على  وتشتمل أعمال هذه المجموعة على تدر

 :870احتراف
يونيّ.(: 1)  الإخراج السينمائيّ والتلفز
ة.(: 2) َّّ ي ة والتنمو َّّ ي يع التجار  إدارة الأعمال والمشار
ة.(: 3) َّّ يوني  إعداد البرامج التلفز
ة.تحقيق المشجّ (: 4) َّّ  رات النسَبي
 التصميم الإعلانيّ.(: 5)
 تصميم مواقع الإنترنت.(: 6)
 فن الإتيكيت وآداب السلوك.(: 7)
ة أشكالها.الفهرسة بكا(: 8) َّّ  ف
يونيّ.(: 9) يو السينمائيّ والتلفز  كتابة السينار
ة.(: 10) َّّ يو الأفلام الوثائقي  كتابة سينار
 . نظم الشعر وقصائد التاريخ(: 11)

 : 871كما تشتمل على تأهيل الأفراد والمجموعات علىرابعاً: 

                                                           
بع في تأليف هذا  870 َّّ ً للمنهج المت َّّ سرد الأعمال حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقا تَم

َّّذي بين يديك الآن )معجم المواعظ(، فلاحِّظ!  الكتاب ال
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 احتراف التنضيد الإل كترونيّ. (: 1)
ة وال(: 2) َّّ ي يع التجار ة الناجحةتحديد المشار َّّ ي  . تنمو
ة.(: 3) َّّ ي  تنمية الموارد البشر
ة في قيادة الحاسوب.(: 4) َّّ  الحصول على شهادة الرخصة الدولي
 صناعة النجاح.(: 5)

ة تسعى لنشر وترسيخ الحّب والخ ير خامساً:  َّّ وله نشاطات إنساني
اها في موقعه الإل كترونيّ  َّّ لام في العالَم، تبن  .والّسَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
بع في تأليف هذا  871 َّّ ً للمنهج المت َّّ سرد الأعمال حسب التسلسل الألف بائي للحروف؛ وفقا تَم

َّّذي بين   يديك الآن )معجم المواعظ(، فلاحِّظ!الكتاب ال
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ا وَهُْم لاَ يُْفتَنُونَ{؟!}َأَحسَِّب  اُس َأْن يُتْرَُكوا َأْن يَقُولُوا آمَن َّ  الن َّ

يم: سورة العنكبوت/ الآية )  (2القرآن ال كر
 
 

َيــــــتْ        شئَت أْم أنَت َأبَيـــــــــتْ   رافضاً أْم قَْد نو
 يفغداً حتماً ستمضـــــ       تْ رُغمَ عُمرٍ قَْد قَضيــــــ

.. 
اَس َحق َّ إْن بخسَت ال ْدق       اِن َّ  اــــَأْو فعلَت الخ يرَ صِّ

ــــــا ِّيدَ رِّق َّ َك يقضـــــــــــي       َأْو مل ْكَت الغ ب ُّ  فغداً ر
.. 

 ِّ ِّ ـكبلاءٍ عنَك ســـــ      إنما العمرُ تـــــــــــــــلاه  ـــــاه
ِّ     هو حُْكمٌ دونَ نقـــــــضِّ   وكذا نص ُّ الإلـــــــــــــه

 م الهاشميرافع آد
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 للتواصل مع المؤل ِّف
يشرِّّفني استقبال آرائك وتعليقاتك، وجميع أسئلتك واستفساراتك 

يد   التالي: الإل كترونيعبر البر
alaayeka@gmail.com 

ين الاتصال الموجودة في   ناموقع( على تواصل معيصفحة )أو عبر عناو
 عبر الرابط التالي: (ئدجوهر الخرا)

page_23.html-https://jawharalkharayid.blogspot.com/p/blog 
يعة الموجود في الصورة التالية:  أو استخدم رمز الاستجابة السر

 
يد من التفاصيل حول جديد نشاطاتنا، ت يارة موقعنا وللمز فضل بز

 ( عبر الرابط التالي:جوهر الخرائد)
https://jawharalkharayid.blogspot.com 

mailto:alaayeka@gmail.com
https://jawharalkharayid.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://jawharalkharayid.blogspot.com/
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 مراجع التحقيق
 

 يم  .القرآن ال كر
 

 )أ(
د ناصر الدِّّين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(: 1) َّّ / محم

يش/ ط  الألبانيّ/ د زهير الشاو َّّ / المكتب الإسلاميّ/ 1إشراف: محم
 م.1979 -ه  1399لبنان/  –بيروت 

/ قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونــوّي )ت أنيس الفقهاء(: 2)
/ دار 1ه (/ تحق: الدكتور أحمد بن عبد الرزاق ال كبيسّي/ ط 978

ة  ة/  -الوفاء/ جّدَّ َّّ  م.1985-ه  1406السعودي
 )ب(

ِّّد هاشم الحسينيّ البحرانـــــّي )ت البرهان في تفسير القرآن(: 3) / السي
سة البعثة/ طهران 1ه (/ ط 1107 يران/  -/ مؤّسَّ -ه  1415إ
 م.1994
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 )ت(
لامأو  تاريخ بغداد(: 4) / الحافظ أبي بكر أحمد بن عليّ مدينة الس َّ

ة/ بيروت 1ه (/ ط 463الخطيب البغدادّي )ت  َّّ / دار ال كتب العلمي
 لبنان/ بلا. ت. -
/ يحيى بن معين بن عون المرّي الغطفانيّ تاريخ يحيى بن معين(: 5)

د بن حاتم 233البغدادّي )ت  َّّ اس بن محم َّّ ه (/ رواية: أبي الفضل العب
/ 1ه (/ تحق: عبد الله أحمد حسن/ ط 271الدورّي البغدادّي )ت 

 لبنان/ بلا. ت.  -دار القلم/ بيروت 
د بن الحسن بن عليّ ر القرآنالتبيان في تفسي(: 6) َّّ / أبو جعفر محم

/ 1ه (/ تحق: أحمد حبيب قصير العامليّ/ ط 460الطوسّي )ت 
يران/  -مكتب الإعلام الإسلاميّ/ قم   م.1988 -ه  1409إ

يف(: 7) د عبد الرؤوف المناوّي )ت التعار َّّ ه (/ تحق: 1031/ محم
د رضوان الداية/ ط  َّّ لبنان/  -وت / دار الفكر/ بير1الدكتور محم

 م.1989 -ه  1410
يم(: 8) ِّّد عبد الله شبّر تفسير شب رالمعروف ب   تفسير القرآن ال كر / السي

 -ه  1412لبنان/  -/ دار البلاغة/ بيروت 1ه (/ ط 1242)ت 
 م.1991
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براهيم بن هاشم القمّّي )ت بعد تفسير القم ي  (: 9) / عليّ بن إ
سة دار الكتاب/ قم 3ه (/ ط 307 يران/ بلا. ت. -/ مؤّسَّ  إ

د جواد مغنية )ت تفسير الكاشف(: 10) َّّ / 3ه (/ ط 1400/ محم
 م.1981-ه  1402لبنان/  -دار العلم للملايين/ بيروت 

د بن مرتضى الكاشانيّ )ت تفسير المعين(: 11) َّّ / المولى نور الدِّّين محم
يران/ بلا.  -/ مكتبة المرعشّي النجفّي/ قم 1ه (/ ط 1115بعد سنة  إ

 ت.
يزّي تفسير نور الثقلين(: 12) / الشيخ عبد عليّ بن جمعة العروسّي الحو

ة/ قم 2ه (/ ط 1112)ت  يران/ بلا. ت. -/ المطبعة العلميــــــّـَّ  إ
أ من المعاني والأسانيد(: 13) ِّظ أبي عمر التمهيد لما في الموط َّ / الحاف

د بن عبد البرّ النمرّي القرطبيّ )ت  َّّ ه / 463يوُسف بن عبد الله بن محم
باط 1م(/ تحق: سعيد أحمد أعراب/ ط1070 المغرب/  –/ الر
 م.1989 -ه  1409

 )ج(
ى  الجامع الصحيح(: 14) / أبو الحسين مسلم بن صحيح مسلمالمسمَّّ

/ دار 1ه (/ ط 261الحجّاج بن مسلم القشيرّي النيسابورّي )ت 
 لبنان/ بلا. ت.   -الجيل/ بيروت 
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/ جلال الدِّّين بن أبي البشير النذيرالجامع الصغير في أحاديث (: 15)
ة/ بيروت 1ه (/ ط 911بكر السيوطّي )ت  َّّ  -/ دار ال كتب العلمي

 م.1990-ه  1410لبنان/ 
حمن  جمع الجوامع(: 16) َّّ ِّظ عبد الر المعروف ب  )الجامع ال كبير(/ الحاف

م(/ ط جديدة/ دار 1506ه / 911جلال الدِّّين السيوطّي )ت 
 م.2005-ه  1426ر/ مص –السعادة/ القاهرة 

/ أمين الدِّّين أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسّي جوامع الجامع(: 17)
يع جامعة طهران/ طهران 3ه (/ ط 548)ت  سة النشر والتوز / مؤّسَّ

يران/  -  م.1991-ه  1412إ
حمن  الجواهر الحسان في تفسير القرآن(: 18) َّّ )تفسير الثعالبيّ(/ عبد الر

د بن مخلوف ال َّّ سة الأعلمّي للمطبوعات/ 1ثعالبيّ/ ط بن محم / مؤّسَّ
 لبنان/ بلا. ت. -بيروت 

: شرف العلم الجليّ، والنسب جواهر العقدين في فضل الشرفين(: 19)
ه (/ تحق: 911النبوّي/ نور الدِّّين عليّ بن عبد الله السمهودّي )ت 

ة/ بيروت 1مصطفى عبد القادر عطا/ ط  َّّ لبنان/  -/ دار ال كتب العلمي
 م.1995-ه  1415
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 )ح(
/ الحافظ أبي نعيم أحمد بن حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(: 20)

ة/ 1ه (/ ط 430عبد الله الأصفهانيّ )ت  َّّ / دار ال كتب العلمي
 لبنان/ بلا. ت. -بيروت 

 )د(
ة(: 21) يعة/ أبو بكر أحمد بن  دلائل النبو َّ ومعرفة أحوال صاحب الشر

: الدكتور عبد المعطي قلعجّي/ ط ه (/ تحق458الحسين البيهقّي )ت 
ة/ بيــروت 1 َّّ  م.1985-ه  1405لبنان/  -/ دار ال كتب العلمي

 )ز(
د بن أحمد بن الأزهر الأزهرّي الهروّي الزاهر(: 22) َّّ / أبو منصور محم

د جبر الألفّي/ ط 370)ت  َّّ / وزارة 1ه (/ تحق: الدكتور محم
يت/  ة/ ال كو َّّ  م.1979-ه  1399الأوقاف والشؤون الإسلامي

 
 )س(

ينــّي سنن ابن ماجة(: 23) يد القزو د بن يز َّّ / الحافظ أبي عبد الله محم
د فؤاد عبد الباقي/ ط 275)ت  َّّ / دار ال كتب 1ه (/ تحق: محم

ة/ بيروت  َّّ  لبنان/ بلا. ت.  -العلمي
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/ الحافظ أبي داود سليمان ابن الأشعث سنن أبي داوود(: 24)
 -/ دار الجيل/ بيروت 1 ه (/ ط275السجستانيّ الأزدّي )ت 

 م.1992-ه  1412لبنان/ 
د عبد الله بن بهرام الدارمــّي )ت سنن الدارمي  (: 25) َّّ / أبو محم

 م.1994-ه  1414لبنان/  -/ دار الفكر/ بيروت 1ه (/ ط 255
/ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقــّي السنن الصغرى(: 26)

ِّّب/ ط ه (/ تحق: بهجة يوسف حمد أ458)ت  / دار الجيل/ 1بو الطي
 م.1995-ه  1415لبنان/  -بيروت 

/ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن عليّ السنن ال كبرى(: 27)
 لبنان/ بلا. ت. -/ دار الفكر/ بيروت 1ه (/ ط 458البيهقّي )ت 

 )ش(
د بن سلامة بن عبد شرح معاني الآثار(: 28) َّّ / أبو جعفر أحمد بن محم

الأزدّي الحجرّي المصرّي الطحاوّي الحنفــّي )ت  الملك بن سلمة
ار/ ط 321 د زهري النجَّّ َّّ ة/ 3ه (/ تحق: محم َّّ / دار ال كتب العلمي

 م. 1996-ه  1416لبنان/  -بيروت 
د بن شرح نهج البلاغة(: 29) َّّ / عّز الدِّّين أبو حامد بن هبة الله بن محم

د بن الحسين بن أبي الحديد المدائنّي )ت  َّّ د أبو ه656محم َّّ  (/ تحق: محم
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براهيم/ ط  -ه  1416لبنان/  -/ دار الجيل/ بيروت 2الفضل إ
 م.1996

/ كمال الدِّّين ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ شرح نهج البلاغة(: 30)
يران/ 1ه (/ ط 679)ت  ة/ إ َّّ ي  م.1959-ه  1379/ المطبعة الحيدر

 )ص(
د بن إسمصحيح البخاري(: 31) َّّ براهيم بن / أبو عبد الله محم اعيل بن إ

بة البخارّي الجعفّي )ت  / المكتبة 1ه (/ ط 256المغيرة بن بردز
ة/ بيروت  َّّ  لبنان/ بلا. ت. -الثقافي

 )ع(
حمن الخليل بن أحمد الفراهيدّي )ت العين(: 32) َّّ / أبو عبد الر

امرائيّ/ 175 براهيم الّسَّ ه (/ تحق: الدكتور مهدي المخزوميّ والدكتور إ
 م.1981-ه  1402بة الهــلال/ بلا/ / دار ومكت1ط 

 )غ(
ِّكَم(: 33) ِّم 872غُرَرُ الح )مجموعة من كلمات وحكم الإمام  873ودرر الكَل

سة الأعلمّي/ بيروت 1عليّ(/ عبد الواحد الآمدّي التميمّي/ ط   -/ مؤّسَّ
 م.  1987-ه  1407لبنان/ 

                                                           
 بكسر الحاء وفتح الكاف وسكون الميم. 872
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يب الحديث لابن الجوزي  (: 34) حمن بن عليّ غر َّّ / أبو الفرج عبد الر
د بن عليّ بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد الجوزّي )ت  َّّ بن محم

/ دار ال كتب 1ه (/ تحق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجّي/ ط 597
ة/ بيروت  َّّ  م.1985-ه  1405لبنان/  -العلمي

يب الحديث لابن سلام(: 35) / أبو عبيد القاسم بن سلام اله روّي غر
د عبد224)ت  َّّ / دار 1المعيد خان/ ط  ه (/ تحق: الدكتور محم

بيّ/ بيروت   م.1976-ه  1396لبنان/  -الكتاب العر
يب الحديث لابن قتيبة(: 36) د عبد الله بن مسلم بن قتيبة غر َّّ / أبو محم

/ 1ه (/ تحق: الدكتور عبد الله الجبورّي/ ط 276الدينورّي )ت 
 م.1977-ه  1397العراق/  -مطبعة العاني/ بغداد 

يب الحديث (: 37) بي  غر بيّ للحر براهيم بن إسحاق الحر / أبو إسحاق إ
د العايد/ ط 285)ت  َّّ براهيم محم / 1ه (/ تحق: الدكتور سليمان إ

ة المكرّمة  مّ القرى/ مكَّّ ة/  -جامعة أُّ َّّ  م.1984-ه  1405السعودي
يب الحديث للخطابي  (: 38) براهيم غر د بن إ َّّ / أبو سليمان أحمد بن محم

باوّي/ ط ه (388الخطابيّ البستيّ )ت  براهيم العز يم إ / تحق: عبد ال كر
ة المكرّمة 1 مّ القرى/ مكَّّ ة/  -/ جامعة أُّ َّّ  م.1981-ه  1402السعودي

                                                                                                                                              
 بفتح الكاف وكسر اللام وسكون الميم. 873
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 )ف(
يب الحديث(: 39) / محمود بن عمر الزمخشرّي )ت الفائق في غر

براهيم/ ط 538 د أبو الفضل إ َّّ د البجاوّي ومحم َّّ / 2ه (/ تحق: عليّ محم
 م.1979-ه  1399 لبنان/ -دار المعرفة/ بيروت 

ة  فرائد السمطين(: 40) َّّ في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئم
يّد بن  د بن المؤ َّّ براهيم بن محم لام/ المحّدِّث ال كبير إ يتهم عليهم الّسَّ من ذر

ينّي الخراسانيّ )ت  د الجو َّّ ه (/ تحق: 730عبد الله بن عليّ بن محم
د باقر المحمودّي/ ط  َّّ لبنان/  -سة المحمودّي/ بيروت / مؤّسَّ 1الشيخ محم

 م.1980-ه  1400
 )ق(

د بن يعقوب الفيروز القاموس المحيط(: 41) َّّ / الشيخ مجد الدِّّين محم
د أبو الفضل 817آبادي )ت  َّّ د البجاوي ومحم َّّ ه (/ تحق: عليّ محم

براهيم/ ط  م، و 1979- ه 1399لبنان/  -/ دار المعرفة/ بيروت 2إ
سة النورّي/ دمش1ط  يا/ -ق / مؤّسَّ  م.1987-ه  1408سور
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 )ك(
بحر الغرائب(: 42) د رضا القمّّي كنز الدقائق و َّّ د بن محم َّّ / الشيخ محم

سة 1المشهدّي )من مشاهير القرن الثاني عشر الهجرّي(/ ط  / مؤّسَّ
يران/  -الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد/ طهران  -ه  1407إ

 م.1986
ال في سنن ال(: 43) امة علاء الدِّّين أقوال والأفعالكنز العم َّ َّّ / العل

ه (/ ط 975عليّ المتقي بن حسام الدِّّين الهندّي البرهان فورّي )ت 
سة الرسالة/ بيروت 1  م.1993-ه  1413لبنان/  -/ مؤّسَّ

 )ل(
يقّي المص رّي )ت لسان العرب(: 44) د بن مكرم بن منظور الأفر َّّ / محم

امرائيّ/ ه (/ تحق: الدكتور مهدي المخزوميّ 711 براهيم الّسَّ والدكتور إ
/ 1م، و ط 1982-ه  1402لبنان/  -/ دار صادر/ بيروت 1ط 

بيّ/ بيروت   م.1988-ه  1408لبنان/  -دار إحياء التراث العر
 )م(

/ الشيخ أبو عليّ الفضل بن الحسن مجمع البيان في تفسير القرآن(: 45)
ه  1414ن/ لبنا -/ دار الفكر/ بيروت 1ه (/ ط 548الطبرسّي )ت 

 م.1994 –
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د بن أبي بكر بن عبد القادر الــــرازّي )ت مختار الصحاح(: 46) َّّ / محم
ه (/ تحق: محمود خاطر/ طبعة جديدة/ مكتبة لبنان ناشرون/ 721

 م.1995-ه  1415لبنان/  -بيروت 
د  مرقاة المفاتيح(: 47) َّّ ا عليّ بن سلطان محم َّّ شرح مشكاة المصابيح/ المل

ار/ ط 1014القارّي )ت  د جميل العّطَّ َّّ / دار 1ه (/ تحق: صدقي محم
 م.1994-ه  1414لبنان/  -الفكر/ بيروت 

د بن عبد المستدرك على الصحيحين(: 48) َّّ / الحافظ أبي عبد الله محم
ه (/ تحق: مصطفى عبد القادر عطا/ 403الله الحاكم النيسابورّي )ت 

ة/ بيروت 1ط  َّّ  م. 1990-  ه1411لبنان/  -/ دار ال كتب العلمي
/ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائينــّي مسند أبي عوانة(: 49)

/ دار المعرفة/ 1ه (/ تحق: أيمن بن عارف الدمشقّي/ ط 316)ت 
 م.1998-ه  1419لبنان/  -بيروت 

ى التميمّي مسند أبي يعلي الموصلي  (: 50) َّّ / الحافظ أحمد بن عليّ بن المثن
/ دار المأمون للتراث/ 2م أسد/ ط ه (/ تحق: حسين سلي307)ت 

يا/  -دمشق   م. 1989-ه  1410سور
ال في  مسند الإمام أحمد بن حنبل(: 51) بهامشه منتخب كنز العمَّّ و

 لبنان/ بلا. ت.  -/ دار صادر/ بيروت 1سنن الأقوال والأفعال/ ط 
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د بن  المصباح المنير(: 52) َّّ امة أحمد بن محم َّّ بيّ/ العل بيّ عر معجم عر
د أبو 770الفيوميّ المقرئ )ت عليّ  َّّ د البجاوّي ومحم َّّ ه (/ تحق: عليّ محم

براهيم/ ط  ة/ بيروت 2الفضل إ َّّ -ه  1399لبنان/  -/ المكتبة العلمي
 م.1987-ه  1407/ مكتبة لبنان/ 1م، و ط  1979

د بن أبي الفتح البعليّ المطلع على أبواب المقنع(: 53) َّّ / أبو عبد الله محم
د بشير الأدلبيّ/ ط 709الحنبليّ )ت  َّّ / المكتب 2ه (/ تحق: محم

 م.1981-ه  1401لبنان/  -الإسلاميّ/ بيروت 
يد معارج نهج البلاغة(: 54) / ظهير الدِّّين أبي الحسن عليّ بن ز

يد خراسان )ت  د تقّي دانش بزوه/ 566البيهقّي فر َّّ ه (/ تحق: محم
ِّّد محمود المرعشّي/ ط  يران/  - / مطبعة بهمن/ قم1إشراف: السي إ

 م.1988-ه  1409
/ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيّ المعجم الأوسط(: 55)

ِّّد أحمد إسماعيل/ ط 360)ت  / 1ه (/ تحق: أيمن صالح شعبان وسي
 م. 1996-ه  1417مصر/  -دار الحديث/ القاهرة 

/ شهاب الدِّّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله معجم البلدان(: 56)
يز 626حموّي الروميّ البغدادّي )ت ال يد عبد العز ه (/ تحق: فر

ة/ بيروت 1الجندّي/ ط  َّّ لبنان/ بلا. ت. و:  -/ دار ال كتب العلمي
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ه  1415لبنان/  -تحق: محمود خاطر/ طبعة جديدة/ دار الفكر/ بيروت 
 م.1995-
/ الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران ّي المعجم ال كبير(: 57)

/ دار إحياء 2ه (/ تحق: حمدي عبد المجيد السلفّي/ ط 360)ت 
بيّ/ بيروت   م.1985-ه  1405لبنان/  -التراث العر

من أسماء البلاد والمواضع/ أبو عبيد عبد  معجم ما أستعجم(: 58)
يز البكرّي الأندلسّي )ت   -/ القاهرة 1ه (/ ط 487الله بن عبد العز

ا/ ط  م، و تحق: مصطفى ا 1945-ه  1364مصر/  / عالم 3لسّقَّ
 م.1983-ه  1403لبنان/  -ال كتب/ بيروت 

ِّّد المغرب في ترتيب المعرب(: 59) / أبو الفتح ناصر الدِّّين بن عبد السي
ه (/ تحق: محمود فاخوري وعبد الحميد 610بن عليّ بن المطرّز )ت 

يد/ حلب 1مختار/ ط  يا/  -/ مكتبة أسامة بن ز -ه  1399سور
 م.1979
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ِّّدت الد رر و ملتقطات الثمرمقتنيا(: 60) عليّ الحائرّي  874/ مير سي
ة/ طهران 1ه (/ ط 1340الطهرانيّ )ت  َّّ  -/ دار ال كتب الإسلامي

يران/   م.1958-ه  1378إ
امة الميرزا حبيب الله منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(: 61) َّّ / العل

سة الوفاء/ بيروت 2ه (/ ط 1324الهاشمّي الخوئيّ )ت   -/ مؤّسَّ
 م.1983-ه  1403لبنان/ 

د حسين الطباطبائـــــّي الميزان في تفسير القرآن(: 62) َّّ ِّّد محم / السي
ة/ طهران 3ه (/ ط 1402) َّّ يران/  -/ دار ال كتب الإسلامي إ

 م.1976-ه  1397
 )ن(

في الرد على التحفة  نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار(: 63)
ِّّد عليّ ال ة/ السي َّّ ي بيّ/ 1حسينيّ الميلانيّ/ ط الاثني عشر / دار المؤرّخ العر

 م.  1995-ه  1415لبنان/  -بيروت 
يب الحديث والأثر(: 64) / مجد الدِّّين أبي السعادات النهاية في غر

د الجزرّي بن الأثير )ت  َّّ ه (/ تحق: طاهر أحمد 606المبارك بن محم

                                                           
ً له لا لقباً  874 ِّّد( اسما ِّّد(، ما لم يكن )سي ِّّد( بدل )سي كذا في المصدر، ولعّلَّ الأولى )السي

 للسيادة، فلاحِّظ!
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ة/ بير1الزاوي ومحمود محمد الطناحيّ/ ط  َّّ لبنان/  -وت / المكتبة العلمي
 م.1979-ه  1399

د  نهج البلاغة(: 65) َّّ يف أبو الحسن محم ر َّّ )مجموعة ما أختاره الش
الرضّي بن الحسن الموسوّي من كلام أمير المؤمنين أبي الحسن عليّ بن 

سة أنوار 3أبي طالب(/ تحق: الدكتور صبحي الصالح/ ط  / مؤّسَّ
يران/  -الهدى/ قم   م.2005-ه  1425إ

 )ي(
بىين(: 66) ة لذوي القر براهيم ابيع المود َّ / الشيخ سليمان بن إ

ِّّد1294القندوزّي الحنفّي )ت  عليّ جمال أشرف  875ه (/ تحق: سي
يران/ 1الحسينيّ/ ط   م.1995-ه  1416/ دار الأسوة/ إ

 
 

ِّيمِّ{ ع اُت الن َّ َاتِّ لَهُْم َجن َّ ح الِّ ِّلُوا الص َّ  }ِإن َّ ال َّذِّيَن آمَنُوا وَعَم
يم: سورة  (8لقمان/ الآية ) القرآن ال كر

 

                                                           
ِّّد(  875 ً له لا لقباً كذا في المصدر، ولعّلَّ الأولى )السي ِّّد( اسما ِّّد(، ما لم يكن )سي بدل )سي

 للسيادة، فلاحِّظ!
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ِّلُوا  ا ال َّذِّيَن آمَنُوا وَعَم َ يَْستَوُونَ، َأم َّ ً لا ً كَمَْن كَانَ فَاسِّقا ِّنا }َأفَمَْن كَانَ مُؤْم
ا ال َّذِّيَن  ِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وََأم َّ ً ب اُت الْمَْأوَى نُزُلا َلَهُْم َجن َّ َاتِّ ف ح الِّ الص َّ

 َ م ُ كُل َّ ار ِّيَل لَهُْم فَسَقُوا فَمَْأوَاهُمُ الن َّ ِّيهَا وَق عِّيدُوا ف ِّْنهَا أُّ ا َأرَادُوا َأْن َيخْرُُجوا م
ِّ تُكَذ ِّبُونَ{ ِّه ارِّ ال َّذِّي ُكنْتُمْ ب  ذُوقُوا عَذَاَب الن َّ

يم: سورة السجدة/ الآيات )  (20 – 18القرآن ال كر
 

ِّدُ ا َيُشْه نْيَا و ِّ الد ُّ َيَاة ِّي اْلح ُ ف بَُك قَوْلُه اسِّ مَْن يُعْجِّ َِّن الن َّ ِّي }وَم َ عَلَى مَا ف لله
َِّك  َيُهْل ِّيهَا و ِّيُْفسِّدَ ف ِّي الأْرضِّ ل ، وَِإذَا تَوَل َّى َسعَى ف َِّصامِّ َ َألَد ُّ اْلخ ِّ وَهُو ِّه َلْب ق
ةُ  ِّز َّ قِّ اللهَ َأخَذَتْهُ الْع ِّيَل لَهُ ات َّ ِّب ُّ الْفَسَادَ، وَِإذَا ق ْسَل وَاللهُ لاَ ُيح اْلحَرَْث وَالن َّ

ُ َجهَن َّ  ِّالِإْثمِّ فَحَْسبُه ِّغَاء ب ُ ابْت اسِّ مَْن يَشْرِّي نَْفسَه َِّن الن َّ ِّهَادُ، وَم ِّئَْس الْم ُ وَلَب م
 ِّ لْم ِّي الس ِّ هَا ال َّذِّيَن آمَنُوا اْدخُلُوا ف ِّبَادِّ، يَا َأي ُّ ِّالْع ُ رَءُوٌف ب ِّ وَالله ِّ الله مَْرَضاة

ِّيٌن، ٌّ مُب ُ ل َكُْم عَدُو  ه يْطَانِّ ِإن َّ ِّعُوا ُخطُوَاتِّ الش َّ ب َ تَت َّ ً وَلا ة ِّْن  كَاف َّ ْ م فَِإْن زَلَلْتُم
ٌ حَكِّيمٌ، هَْل يَنْظُرُونَ ِإلاَ  يز َ عَزِّ بَعْدِّ مَا جَاءتْكُمُ الْبَي ِّنَاُت فَاعْلَمُوا َأن َّ الله
 ِّ ِّيَ الأْمرُ وَِإلَى الله ُ وَقُض ِّكَة َئ َِّن الْغَمَامِّ وَالْمَلا ِّي ُظلٍَل م ُ ف ِّيَهُمُ الله َأْن يَْأت

 تُرَْجُع الأمُورُ{
يم:  (210 – 204سورة البقرة/ الآيات ) القرآن ال كر



 معجم المواعظ ....... تأليف و تحقيق: رافع آدم الهاشمي

 886من  882الصفحة 

 
"حمدُت مَن عظُمَْت من ته، وسبغت نعمته، وسبقت رحمته غضبه، 
بلغت قضيته، حمدته حمدَ مُقر ٍ  ت كلمته، ونفذت مشيئته، و وتم َّ
ٍل من خطيئته، متفر ِّدٍ بتوح ده،  ٍِع لعبودي ته، متنص ِّ بيته، متخض ِّ بو بر

ً تنجيه يوم يشغل عن فص بنيه، ونستعينه مؤم ٍل منه مغفرة يلته و
َ مخلٍص  ل عليه، وشهدُت له شهود ونسترشده ونستهديه، ونؤمن به ونتوك َّ
َ مؤمٍن متيقٍن، ووحدتُه توحيدَ عبدٍ مذعٍن، ليَس  يد موقٍن، وفردته تفر
ََ عن مشيرٍ  ٌّ في صنعه، جَل  يٌك في مل كه، ولم يكن له ولي  له شر

ِّلْمٍ  يرٍ، وعن عوٍن ومعينٍ، ونصيرٍ ونظيرِّ ع ، ولن يزول كمثله شيءٌ ووز
 وهو بعد كل  شيءٍ".

 أميرُ المؤمنين الإمام
)  )علي  بن أبي طالب الهاشمي 

 من خطبته بدون حرف الألف
 

 }فَِإنِّ انْتَهَوْا فَِإن َّ اللهَ غَفُورٌ رَحِّيمٌ{
يم: سورة البقرة/ الآية )  (192القرآن ال كر
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 ُ ِّالْم ِّيمٌ ب  ْفسِّدِّيَن{}فَِإْن تَوَل َّوْا فَِإن َّ اللهَ عَل

يم: سورة آل عمران/ الآية )  (63القرآن ال كر
 

َب ِّي لَوْ تَْشعُرُونَ{  }ِإْن حِّسَابُهُْم ِإلاَ عَلَى ر
يم: سورة الشعراء/ الآية )  (113القرآن ال كر

 
َ ثلاثة؛ فأصدقاؤك هُم: صديقَك، و:  َ ثلاثة، وأعداؤك "أصدقاؤك

 َ َ هُم: عدو ك ، و: عدو  صديق صديقَك، وعدو  عدو كَ، وأعداؤك
 صديقَك، و: صديق عدو كَ"

)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
 

ِّتِ م، بكوا عليكم، وإْن عِّشتم، َحنِ وا إليكم" اَس مخالطةً، إْن م  "خالطوا الن َّ
)  )أمير المؤمنين الإمام علي  بن أبي طالٍب الهاشمي 
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 تم َّ كتاب
 
 

 ُمعَجُم املواِعظ
 

ررُ   الأبكار في لآلئ الأفكارالد ُّ
ى مجالات الحياة 1000أكثر من   موعظة في شت َّ

 
 تأليف وتحقيق

 الهاشمي رافع آدمالباحث الأديب 
ِّس ورئيس  مؤس 

بداع العالمي    مركز الإ
  

 
ة للواحد المعبود به ينتهي المقصود والمن َّ  و
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