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مقوالت صغرية

توطئة

(المقوالتُ القصيرةُ تعلمُ الناسَ التركيزَ وااللتصاقَ بالجوهرِ واللبابِ بعيداً عن 
أفكار في الصميم أ.د. عبدالكريم بكار القشور والهامشيات).  

تفسير ابن كثير 

قال لقمان البنه: (يابني ، إن "الحكمة" أجلست المساكين مجالس الملوك).  

مجمع األمثال للميداني 

عرَّفَ إبراهيمُ النَظَّام المَثَلُ بقوله : (إيجازُ اللفظ، وإصابةُ المعنى، وحسنُ 
التشبيه، وجودةُ الكنايةِ فهو نهاية البالغة).  

البيان والتبيين 

يقول الجاحظ : (أحسنُ الكالم ما كان قليله يغنيك عن كثيره).  

كلمة وكليمة - مصطفى صادق الرافعي 

(أربعة آالف كلمة في الثرثرة، أقل من أربع كلمات في الحكمة). 
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عناقيد

(السالم عليكم) أُنشودة ٌعذبةٌ، ونغمةٌ جميلةٌ، وقصيدةٌ حلوةٌ، ومفردةٌ 
عجيبةٌ آسرةٌ، إنها مِفتاحٌ للقلوب، وبلسمٌ لألرواح، وإشراقةٌ للنفوس، 

وصَحْوَةٌ للضمير. 

لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين. 

حياة اإلنسان ال تقاس بـ(طول) السنين، بل بـ(عرض) األحداث. 

البعض تعيش معه عمرا وال تذكر منه لحظة، والبعض تعيش معه لحظة 
تذكرها طوال العمر؛ ألن الذي يحتل القلوب المواقف وليس الزمن. 

اجعل هدفكَ رؤيةَ أجمل ما في اآلخرين؛ وستجد نفسك تعيش في عالم 
من الجمال، وستكون مصدرا لهذا الجمال. 
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عناقيد

كثير من الناس يعيشون طويالً في الماضي، والماضي منصة للقفز، ال 
أريكة لالسترخاء. 

صابر غبش العيش؛ فقد دنا فجر األجر. 

في معركة البحث عن لقمة العيش ننسى كثيرا: لماذا نعيش! 

إذا رأيتَ كبراءَ قومٍ هَمُّهُمْ عَيْشُهُمْ؛ فاعلمْ أنها أُمَّةٌ مَأْكُولةٌ. 

الحياة مثل البيانو، ال يكتمل لحنها بالمفاتيح البيضاء فقط..  
البد من استخدام المفاتيح السوداء أيضا. 
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عناقيد

دائما في الحياةِ شيءٌ يستحقُّ أن نناضلَ من أجله. 

حَدِّثْنِي عن اهتماماتك؛ سأحَدِّثُكَ عن قيمتك في الحياة. 

التجربة، شهادة تمنحها مدرسة الحياة. 

الكسل المطعم باألماني ال ينفع وقودا لعجلة الحياة. 

تلك هي الحياة، فإن انقطع وتر، يجب أن نستمر في العزف على األوتار 
الثالثة الباقية. 
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اليوم هو بداية ما تبقى من حياتك؛ فأحسن وأنجز. 

الحياة كتاب جميل، ولكنه غير ذي نفع لمن ال يستطيع قراءته. 

الحياة كتاب، غير أننا البد أن نعيش صفحاته بالترتيب، وال يمكننا اختيار 
الصفحة كما نشاء. فارض بما قسم اهللا، لعل الصفحة القادمة تكون 

أفضل. 

الحياة رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، وال تتوقف أبدا عند سطر 
حزين؛ فقد تكون النهاية أجمل. 

يابن آدم: حياتك ورقة وأنت قلمها، فأحسن الكتابة. 
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األذكار قوارب النجاة في بحر الحياة؛ فاركب معنا. 

الحياةُ لوال اإليمانُ لغزٌ ال يُفْهَمُ معناه. 

إن الحياةَ أقصرُ من أن نقصرها بالتوافه. 

اإلنسان يدخل الحياةَ محموال على األكتاف، ويخرج منها محموال على 
األكتاف أيضا. 

إزاحة الشخصيات قليلة المروءة من طريقك، كإزاحة األوساخ من البستان؛ 
لتستمع بجمال الحياة. 
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في الحياة ... كما في لعبة الشطرنج، النظرة البعيدة هي التي تكسب. 

الغد مثل الغريب.. ال تدري هل تفرح بمجيئه أم تتمنى لو أنك لم تره! 
أو هو كساعي بريد ال تعرف هل يحمل في حقيبته خبرا سعيدا أم سيئا! 

ستتعلم الكثير من دروس الحياة إذا الحظت أن رجال اإلطفاء اليكافحون النار 
بالنار. 

الحياة قصيرة، وال تستحق أن نهدرها في مكان أو مع أشخاص ال يمنحوننا 
المناخ الذي يحفزنا لإلبداع. 

العمر يَسِيرُ وهو يسيرٌ فاقصروا عن التقصير في القصير. 
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العيش قصير، لكن مشاكله تجعله يبدو طويالً. 

اعتقادُنا بأنَّ هذهِ الحياةَ مؤقتةٌ يشكل أهمَّ أساسٍ لسلوكٍ مُعْتَدِل ومُتَوازِنٍ. 

العمر كله ميدان للعمل واالنتفاع، ولكل مرحلة منه مجالها وخصائصها. 

الحزن واحدٌ من الفصول األربعة في (أجندا) العمر! 

األيام صحيفة لعمر اإلنسان. 
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ال تسمح أبدا ألي شخص أن يسرق وقتك؛ ألنه يسرق حياتك. 

إذا أحسنت استخدام أوقاتك الضائعة؛ فسوف تضيف إلى وقتك ساعات. 

األنفاس جواهر، وهل رأيت أحدا يرمي جوهرة على مزبلة؟! 

ينفث الدقائق والساعات كما ينفث المدخن صحته في الهواء غير مكترث! 

الوقت المعلم األكبر. 
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في األيام جواب على كل التساؤالت. 

ساعات اليوم أربعة وعشرون فقط وكانت للعلماء والعظماء كافيةً جدَّا، 
فهل تكفيك أم أن العيب فيك؟! 

هناك من إذا ابتعدت عنهم تكتشف أنك فقدت شيئا ثمينا، وهناك من إذا 
ابتعدت عنهم تكتشف أنهم ضيعوا وقتك الثمين. 

من توفيق اهللا لك أن يرزقك الغيرة على وقتك كما تغار على دينارك 
ودرهمك. 

أشخاص دخلوا السجون وخرجوا منها وقد حفظوا القرآن أو ألفوا كتبا أو نالوا 
شهاداتٍ، وكثيرون طلقاء لم يفعلوا أي شيء. 
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الفراغُ الذي النَعْرِفُ كيف نَمْلَؤُهُ يُرْبِكُ أرواحَنَا، ويشعرنا بقلة القيمة. 

أوقات االنتظار حياة مهدرة إن لم تشغلها بالمفيد. 

أجمل العمر .. انسكب على دروب االنتظار. 

بدالً من إضاعة الوقت في جمع األوراق المتطايرة، قم بإغالق النافذة. 

األمل.. نافذة األيام. 
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البناؤون العظام هم الذين يستطيعون مد جسور األمل فوق بحار اليأس. 

األمل هو المصعد الذي يقلك إلى طابق النجاح، وكل ما عليك هو أن تستقله. 

األجل دون األمل، فبادر األجل بالعمل. 

الكلمة الطيبة تقدح زناد األمل. 

إن اإلنسان محتاج دائما إلى منشطات األمل وكوابح الغرور، فإن يأسه من 
النجاح يقوده إلى السقوط، واغتراره بما عنده يمنعه السبق. 
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القراءة هي المتعة التي تدوم وتكبر عندما تتالشى المتع األخرى. 

القراءة طعام العقل .. لذا فهو أحوج لألكل الصحي من الجسد. 

من تيسرت له القراءة فإنه سعيد؛ ألنه يقطف من حدائق العالم، ويطوف 
على عجائب الدنيا، ويطوي الزمان والمكان. 

القراءة هي فن اإلنصات. 

القراءة سياحة العقل بين آثار الفكر اإلنساني. 
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الكتاب جامعة منزلية. 

االنتهاء من قراءة كتاب أفادك حقا يشبه إمداد منطقة نائية بالكهرباء ألول 
مرة. 

المطالعة للنفس كالرياضة للجسم. 

كلما ازدادت جزيرة المعرفة اتساعا ازدادت شواطئ التعجب امتدادا. 

واقعية المعرفة في أن كثيرها جدا قليل. 
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فلينظر إلى من "يقرأ " كما ينظر إلى من يصادق. 

الذي اليقرأ... اليرى الحياة بشكل جيد، 
فليكن دائما هنالك كتاب جديد بجانب سريرك ينتظر قراءتك له. 

الكتاب قارورة تحتفظ بخالصة العقل. 

كل إنسان كتاب متحرك: عليك أال تقلل من أهمية الكتب المتحركة.. 
وستتعلم كثيرا. 

الكتب تضيف أعمارا إلى أعمارنا، وهي سياحة في الزمان والمكان. 
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الكتب مرشدة في الصغر، ومسلية في الكبر، ورفيق في العزلة. 

أسوأ اللصوص كتاب تافه.. 

وما الكتاب إال صديق يجلس إليه القارئ، يبغي عنده المتعة الفنية والترف 
العقلي. 

الكتاب صديق وفي حقا، ولكن عيبه الوحيد أنه يشترى بالمال!. 

مسكين الذي ال يقرأ القرآن ولو قرأ كل كتب الدنيا. 
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ال تحرم نفسك  
في الجزء الواحد  مئة ألفِ حسنة، وفي كامل القران ثالثة ماليين حسنة. 

من صاحب القرآن أَمِن من األحزان. 

نأخذ دواءَ القرآن فنضعه على داء القلب. 

صاحب القرآن مقدم في الدنيا بتقدمه في المحراب، وفي القبر بتقديمه 
قبل أصحابه إذا كانوا في قبر واحد، وفي اآلخرة ب(اقْرَأْ وَارَتْقِ)حسنه االلباني. 

مؤسف جدا حينما يخطئ اإلمام ... فال يجد من يرد عليه، وحين يبدأ الفنان 
أغنيته فيكملها الكل. وا أسفاه على الحفظة! 
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والقرآن هو الروح ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا)، 
وأي بدن بال روح فهو جثة. 

(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) 
فدل على أنه بحسب لب اإلنسان وعقله يحصل له التذكر واالنتفاع بهذا الكتاب. 

القرآن العظيم حوى أصول العلوم والفنون بأحسن عبارة وأدق إشارة. 

ترديد اآليات ، هو السبيل إلى استدرار كنوز القرآن وأسراره؛  إنما اآلية مثل 
التمرة ؛ كلما مضغتها استخرجت حالوتها. 
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ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة 
النظر في كتاب اهللا. 

عناقيد
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العقل طاحون المعرفة، فال ينبغي أن يهدر بطحن ما ال ينفع. 

االنتقائية في االستدالل تجعل العقل في إجازة. 

العقول كمظالت الطيارين، ال تنفع حتى تنفتح. 

عاصفة الغضب الترابية تحجب الرؤية أمام العقل. 

الكالم واجة العقل. 
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ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول وأنيروا نظرات العقول بلهيب 
العواطف. 

إذا تم العقل نقص الكالم. 

العقل الصغير كالمجهر، يكبر األشياء التافهة دون أن يرى األشياء 
العظيمة. 

التودد إلى الناس نصف العقل. 

األسئلة واألجوبة ترسم تضاريس عقل المرء. 
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كِلْ لِكُل عبد بمعيار عقله، وزِنْ له بميزان فهمه؛ حتى تسلم منه وينتفع بك، 
وإال وقع اإلنكار لتفاوت المعيار. 

للغضب ريح تطفئ سراج العقل. 

إن للعقل حداً ينتهي إليه، كما أن للبصر حداً ينتهي إليه. 

ما أجملَ أن تجد صديقا تحب قلبه وعقله في آن واحد! 

الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر؛ كلما ازدادت الحاجة لها. 
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أهمية الصديق لنا قد توازي أهمية شاحن البطارية ألي جهاز؛ ننصرف عنه قليال 
لكن ال نستغني عنه. 

كلما زاد عدد المعارف واألصدقاء، كلما زادت نسبة العروض اإليجابية المقدمة 
إليك. 

الصداقة إذا لم تغذ بالمقابلة والمكاتبة أسرع إليها الذبول والفناء. 

الغائب عن العين يفقد مكانه تدريجيا في القلب. 

تجلب الزيارات دائما الشعور بالسعادة، إذا لم تكن بمجيء األصدقاء 
فبرحيلهم. 
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عامل كل إنسان كما لو كان صديقا لم تره منذ سنين. 

الصديق كالمصعد، إما أن يأخذك إلى األعلى، أو يسحبك إلى األسفل، فاحذر 
واختر أي مصعد تأخذ. 

الرفقاء دفعة لألمام أو خطوات للوراء. 

الصديق المزيف كالعملة المزيفة؛ ال تكشف إال عند التعامل. 

إذا كان لديك صديق لطيف وفجأة تغير عليك فال تستغرب؛ فألذ الحلويات لها 
تاريخ انتهاء. 
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التحزن على من تغير عليك فجأة، فقد يكون اعتزل التمثيل، وعاد إلى شخصيته 
الحقيقية. 

اشكر من استغنى عنك بال سبب، فقد ترك المكان لمن هو أولى منه. 

الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، ولكنك تحتاج سنين 
لكتابته. 

أحيانا ال يكفي أن تقلب الصفحة، ولكن يجب أن نغير الكتاب. 

العالقات كالمنازل؛ بعضها يستحق الترميم البسيط، وبعضها يستحق 
الهدم وإعادة البناء، والبعض اآلخر يجبرنا أن نكتب عليها للبيع بأقل األسعار. 



مقوالت صغرية

عناقيد

التصادم المستمر في العالقات يفسد االستمتاع بها. 

التذكار شكل من أشكال اللقاء. 

من األلفة ترك الكلفة. 

لقاء األحباب لقاح األلباب. 

اللقاء يذهب بالسخائم، ونظر العين إلى العين يصلح القلوب. 



مقوالت صغرية
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أحيانا نشعر .. بأن اتصاال هاتفيا مدته دقيقة فقط .. كفيل بإعادتنا للحياة 
الجميلة. 

بعض األصوات : مخدر مؤقت للوجع. 

هناك قلوب في عز جرحها تداويك، في عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها 
تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، في عز شتاتها تلملمك. 

سمِّ األخَ أخًا؛ ألنه يقاسمكَ اآلخ، وينصهر بذات المناخ، يشاطرك أفراحك، 
وحازم ألتراحك. 

إن الشق وسط حبة القمح، يرمز إلى أن النصف لك، والنصف اآلخر ألخيك. 
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لقاء اإلخوان جالء األحزان. 

(إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ) 
األصل في األخوة أن يُذْهِبَ األخ عن أخيه البؤسَ، ويبعث في نفسه الطمأنينة 

واألنس بالود والقرب. 

إذا لم يكن في إخوانك أخ كامل، فإنهم في مجموعهم أخ كامل، يتمم 
بعضهم بعضا. 

سر الطمأنينة أن ال تكون في حياتك أسرار تخشى انفضاحها. 

من البشر من يزلزل قلبك ويكدر حياتك في جلسة قصيرة، وهناك من يمأل 
القلب سكينة وطمأنينة، وحضوره برد وسالم عليك، فمن أي الفريقين 

أنت؟ 



مقوالت صغرية

عناقيد

الواحد منا حين يتوضأ يشعر بشيء من االنشراح في الصدر والطمأنينة، 
فنظافة األعضاء تنعكس على الصدر وعلى القلب أيضا. 

حين نذكر اهللا تعالى بحب وشوق نشعر أننا مغمورون بموجة من السكينة 
واألمان!. 

الضحك وقت مستقطع، تضع النفس فيه أعباءها. 

الضحك هو المسكّن الوحيد بدون أعراض جانبية. 

الهزل هو أكثر األمور جدية! فهو يريح النفس، ويبهج الروح، ويفتت الضغوط. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تسلح بروح الفكاهة والمرح دائما من غير إسفاف وال مبالغة، وابتعد عن الحزن 
والتقطيب؛ فإنهما مهلكان للنفس والجسد، ومشوشان للفكر. 

لتكسب القلوب كن بنكا للطرائف والقصص واألشعار، فبها تكسر الحواجز، 
وتكسب الحسنات بإدخال السرور على القلوب. 

فكم من قلوب مزقتها الدعابات الجارحة! 

الملح يضحك على الزبدة إذا طلعت الشمس، وإذا سقط المطر شعر بالخجل. 

من لم تبك الدنيا عليه، لم تضحك اآلخرة إليه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

السجن سجن القلب: هذا حر طليق ينتحر، وهذا سجين مكبل يضحك. 

االبتسامة، قصيدة بال كلمات. 

ابتسم؛ فلديك الكثير مما يتمنى غيرك أن يمتلكه. 

العالم آلة تصوير .. ابتسم من فضلك. 

إذا حضرت االبتسامة تشابه الجميع. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ابتسامة أحدهم لك كفيلة بجالء كثير من تعبك .. فكن باسماً. 

عندما تبتسم في وجهي ستترك توقيعك على قلبي. 

أجمل شعور أن ترى ابتسامة عريضة أنت من أحدثها على شفاه اآلخرين، 
وسعادة كبيرة أنت من أوجدها بداخلهم. 

االبتسامة تذيب الجليد، وتنشر االرتياح، وتبلسم الجراح؛ إنها مفتاح العالقات 
اإلنسانية الصافية. 

ما نستطيع نيله باإلرهاب يسهل عليك باالبتسام. 



مقوالت صغرية

عناقيد

االبتسامة: 
تتجاوز حدود اللغات ، وال تحتاج إلى مترجم، بل هي لغة ترتسم على الشفاه، 

وتنقلها العيون، وتبتهج بها القلوب. 

إن االبتسامة معدية، 
إذا كان أديسون أضاء العالم بمصباحه، فهناك من أضاء أرواحنا وأخمد العتمة 

في أعماقنا بابتسامته. 

االبتسامة أمرها عجيب للغاية، إن رسمتها لحبيب شعر بالراحة، وإن رسمتها 
لعدو شعر بالندم. 

الوجوه الخالية من االبتسامة كالفاكهة الصناعية ال نكهة لها، فال تستطيع 
تذوقها أو استذكارها. 

المرأة ابتسامة، والرجل الفنان الذي يرسم تلك االبتسامة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

قلب المرأة لؤلؤة تحتاج إلى صياد ماهر. 

المرأة قيثارة جميلة األوتار .. ولكن أين ذلك الفنان الملهم الذي يسمعنا األلحان 
العذبة. 

المرأة كالمرآة النقية، تتأثر بأقل نفس فيها. 

المرأة كاإلعالن، تنال ما تريد بالتكرار. 

استمع فقط 
أذن الرجل أقصر طريق إلى قلب المرأة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

يقول الرجل في المرأة ما يريد، وتفعل المرأة بالرجل ما تريد. 

المرأة التي الزوج لها منفية وإن كانت في دارها، ألن وطن قلبها الرجل. 

الزواج هو الشفاء لكل أمراض المراهقة. 

الزواج المبكر درهم وقاية من االضطرار إلى الفواحش. 

خاتم الزواج هو أغلى خواتم العالم؛ ألنه يكلف صاحبه أقساطا شهرية 
طوال حياته. 



مقوالت صغرية

عناقيد

اجعل عينيك مفتوحتين تماما قبل الزواج، ونصف مغمضتين بعد الزواج. 

الزواج كالبطيخ، يكونان جيدين مصادفة. 

الزواج مؤسسة، بل شركة كبيرة تستحق كل التضحيات للحفاظ عليها من 
اإلفالس. 

الصمت بين الزوجين هو ردة فعل لما أحدثته الحوارات السابقة من خسائر. 

الزواج كالمقص؛ ال يمكن فصل أحد شطريه عن اآلخر، وهما يعمالن في كل 
اتجاه، ولكنهما يعاقبان من يتدخل بينهما. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الحب أعمى، ولكن الزواج يعيد إليه البصر. 

قولهم إن الحب أعمى مبالغة، والحقيقة أن الحب بعين واحدة. 

ينظر الحب دائما بعين واحدة، فيرى جانبا ويعمى عن جانب؛ وال ينظر بعينيه 
معا إال حين يريد أن يتبين طريقه لينصرف. 

الحب كالسعال؛ يتعذر إخفاؤه.  

(حُبٌّ): 
الحاء تمثل الحنان، والباء التي تبدو الشفتان عند النطق بها كأنهما 

متهيئتان لقبلة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

لم يكن الحب يوما مسألةً حسابيةً ولن يكون، وإال الفتقد جماله وبريقه! 

الحب كالقمر: إذا لم يأخذ في الزيادة، أخذ في النقصان. 

ابعدْ حبة تزدَدْ محبة. 

من علمني حرفا ازددت له ودا. 



مقوالت صغرية

الحب الحقيقي كالعطر النادر؛ يترك آثاره مهما طال به العهد. 

احلب

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

من النساء من إذا رأيتها حسبت روحها زجاجة ملئت عطرا، ومنهن من إذا رأيتها 
حسبت روحها زجاجة ملئت زيت خروع. 

العطر كالحلم صوت يهمس: هل تذكرني؟ 

تستطيع أن تسحق الزهرة تحت قدميك، ولكن أنَّى لك أن تزيل عطرها؟! 

الصيت عطر األعمال الحسنة. 

لألم (عطر) ال يوازيه أي عطر ولو جمعت عطور العالم كلها. ستبقى رائحة 
األم هي األفضل. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إن الكلمات الجميلة التي نوجهها لبعضنا أشبه بالطيب؛ حيث إنك ال تستطيع 
أن ترشه على من حولك دون أن يصلك منه شيء. 

العرق عطر النجاح. 

النجاح رحلة وليس محطة. 

حرف الدال: بداية مرحلة، ال نهاية مشوار. 

النجاح سلم ال تستطيع تسلقه ويداك في جيبك. 



مقوالت صغرية

عناقيد

النجاح الحقيقي أن تجد حياتك العملية في العمل الذي تحب. 

عندما تكون الظروف صعبة يصبح النجاح أكثر إمتاعا. 

التردد أكبر عقبة في طريق النجاح. 

إذا كان مصعد النجاح معطالً، فاستخدم السلم درجة درجة. 

اجمع الطوب الذي يلقونه عليك، وابنِ منه درجة جديدة في سلم النجاح 
لتصعد عليها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

خلف كل رجل ناجح سنوات طويلة من المحاوالت واإلخفاقات. 

النجاح والتميز ضريبته عمل دؤوب، وسعي مستمر، وطالق بائن لكل عادة 
سلبية قد اعتيد عليها. 

كثير من الناس يحرمون أنفسهم من كثير من الخير، بسبب عدم إيمانهم 
بجدوى العمل التراكمي واإلنجازات الصغيرة. 

ما أعظم قوة العمل الصغير إذا اقترن بالمواظبة! فإن قطرة الماء السائلة، 
بالمداومة تثقب الصخور الصلدة. 

ال توجد خطوة عمالقة تصل بك إلى ما تريده، إنما يحتاج األمر إلى الكثير من 
الخطوات الصغيرة لتبلغ ما تريد. 



مقوالت صغرية

عناقيد

بعد المسافة اليهم، فالخطوة األولى فقط هي األكثر صعوبة. 

علينا أن ننظر إلى كل إنجاز على أنه خطوة على طريق طويل، وليكن ذلك إلى 
اللحظة األخيرة. 

المجرة تبدأ من ذرة، والشجرة تبدأ من بذرة، والبحيرة تبدأ من قطرة، ابدأ ولو 
من الصفر، وستكون شيئا مذكورا.  

اإلنجازات الكبيرة ال تحتاج ألكثر من عادة يومية صغيرة. 

إنجازاتنا هي مصدر تجديد حياتنا. 



مقوالت صغرية

عناقيد

خلف كل إنجاز عظيم قلب يحترق. 

االنتقام ال يبقى في القلب الكبير، وال الماء يبقى على الجبال. 

إذا كنت تحمل في قلبك وداً فعبر عنه بكلماتك؛ فالقلوب صناديقُ مغلقة، 
مفاتيحها الكلمات األنيقة. 

ال تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، فهذا أمر صحي؛ ألن حياتك مثل 
رسم تخطيط القلب؛ فإذا كانت على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. 

القلب المملوء حزنا يصعب حمله، تماما كالكأس الطافحة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا رَضِي القلب يكون الجسم خادماً له. 

القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. 

القلب صغير بحجمه، ورغباته ال تتسع لها الدنيا. 

القلوب أوعية، فخيرها أوعاها. 

القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه هللا ورسوله أقوى، وانتصاره للدين 
أكمل. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا طلع نجم الهمة في ظالم ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة؛ أشرقت أرض 
القلب بنور ربها. 

أسعد قلبك بقيام الليل، وآنِس روحك بالذل والخضوع لعالم الغيوب. 

الغفلة نوم القلب. 

األشياء المنكسرة ليس لها قيمة، ولكن ما أرفع قيمة القلب إذا انكسر بين 
يدي اهللا عزوجل! 

الظالم ال يضعف الحقيقة، بل يزيدها تألقا. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الحق كالزيت؛ يطفو على الدوام. 

ال أجمد في حق، وال أذوب في باطل. 

فمن أمسك مطرقة الحق، واجبا أن يدك حصون المبطلين. 

ال تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق. 

الحقيقة كما يقال: تضيع بين التهوين والتهويل. 



مقوالت صغرية

عناقيد

المانع من أن ننقد، لكن في حدود الحق، وباألدب الرفيع. 

معشرَ المسلمين : على طريق الحق استقيموا، اعتدلوا، ولينوا في أيدي 
إخوانكم وفي مواجهة العدو، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من 

مسببات النصر. 

لسان الحقيقة فصيح، تسمعه القلوب قبل اآلذان. 

الحق كالفلين، ال يغرق. 

الحقيقة بنت البحث. 



مقوالت صغرية

عناقيد

صاحب الحق عينه قوية. 

ال تتأخر عن كلمة الحق بحجة أنها التسمع، فما من بذرة طيبة إال ولها أرض 
خصبة. 

اليمكنك أن ترى انعكاس صورتك في الماء وهو يغلي، وبالمثل اليمكنك 
أن ترى الحقائق وأنت غاضب. 

مهما كان الطعام لذيذاً فإن شدة حرارته تفسد عليك لذته، وكذلك كلمة 
الحق تفسدها غلظة الداعي إليها وشدته: انتبهوا أهل الحق! 

الحقوق (تبي حلوق). 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا كان البرق يبدو من التقاء سحب شتى، فإن سنا الحق يبدو من التقاء آراء 
شتى. 

ألسنة الخلق أقالم الحق، فاحذر أن تذكرك هذه األلسن بسوء، أو توقع عليك 
هذه األقالم بقبيح. 

أصبح القلم كاللسان، يحمله كل أحد. 

يا للعجب ! أزرع قلبي على الورق؛ فينبت في قلوب الناس. 

كلما بريت قلمي؛ براني. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الكتابة تصفي كدر األفكار. 

هذه ليست صحافة ... هذه بخاخات تلميع! 

كتاباتك تنقل بها صوتك إلى مكان بعيد. 

ال يضرني أن ليس على رأسي تاج ما دام في يدي قلم. 

اكتب مبادئك بالحبر حتى اليمحى، واكتب ذكرياتك بقلم الرصاص؛ لتمحو 
منها مايزعج. 



مقوالت صغرية

عناقيد

التدع غيرك يلون حياتك؛ فقد اليحمل بيده سوى قلم أسود. 

بعض الناس كاأللوان، ال يمكن أن تعلم قيمتهم إال لحظة اختفائهم. 

ليس هناك أكثر من خمسة ألوان أساسية، ولكن مزجها يعطينا ألوانا أكثر 
مما يمكن رؤيتها. 

لكل شخص في الحياة لون يميزه، فال تكن مثل علبة األلوان ال نعرف أي لون 
أنت. 

انظر إلى يومك على أنه لوحة فنان بيضاء.  
ماذا تريد أن يكون شكل لوحتك في آخر اليوم؟ 



مقوالت صغرية

عناقيد

إنّ أصحاب المشاعر العميقة لهم قدرة على تلوين الجو الذي يعيشون فيه. 

أسعد المجتمعات هي التي تصنع وفاقا بين ألوان الطيف فيها مهما تنوعت 
وتعددت. 

دائماً هناك خيار ثالث، لكنّ عمى األلوان هو الذي يمنع من رؤيته! 

عند األعمى كل األلوان تتشابه. 

لن يشكرك األعمى على مرآة تهديه إياها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

استفادة المكابر من النصح كاستفادة األعمى من المرآة. 

جمال الروح هو الشيء الوحيد الذي يستطيع األعمى أن يراه. 

مثل الذي يعلم الناس الخير وال يعمل به كمثل أعمى بيده سراج 
يستضيء به غيره وهو ال يراه. 

إذا رأيت األعمى يقترب من البئر فإن الصمت جريمة. 

خذ الحكمة من األعمى فهو ال يضع قدمه على األرض حتى يستوثق من 
موضعها بعصاه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

قيل لبعض الحكماء: مَن شرُّ الناس؟ قال: من ال يبالي أن يراه الناس مسيئاً. 

مكتبتك المنزلية هي بستانك الوارف، وحديقتك الخضراء، فتنزه فيها مع 
العلماء والحكماء واألدباء والشعراء. 

ال تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالة، تخرجون الحكمة 
من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم. 

الحكمة هي خالصة عقل يتأمل وقلب يتألم. 

إننا سنعيش حياة واحدة ،وليس من الحكمة أن نهدرها في مجال ال نحبه وال 
نشتهيه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

حين تثور الغريزة يتوارى العقل ويخفت صوت الحكمة. 

من الحكمة أن ال تشغلنا األغصان عن رؤية الغابة. 

ال تسقط التفاحة بعيداً عن الشجرة. 

من الحبة تنبت الشجرة. 

قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:( مَن قال سُبْحَانَ اهللاِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، 
غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ) صححه األلباني فانظر إلى مضيع الساعات كم 

يفوته من النخيل! 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال يهز الشجرة إال فرع منها. 

في قلب كل إنسان نبتة صالحة إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا. 

المحراث ال يحرث بعمق إال في التربة اللينة. 

ليس للعابد مستراح إال تحت شجرة طوبى. 



مقوالت صغرية

الشجرة التي ال تميل الرياح أغصانها شجرة ميتة الجذور، كذلك النفس التي ال تهزها 
المآسي نفس ماتت فيها معاني اإلنسانية. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

المؤمن كالورقة الخضراء، ال يسقط مهما هبت العواصف. 

الثمرة الناضجة تسقط تلقائيا، ولكنها ال تسقط في الفم. 

خلق سبعة أبحر، واستقرض منك دمعة، له ملك السموات واألرض، 
واستقرض منك حبة. 

الكلمات كالورود، كلما تداولتها األيدي عجلت في ذبولها! 

جمال بال عقل، كزهرة في الوحل. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تتفتح بصائرنا أحيانا من خالل األخطاء، كما تتفتح األزهار النابتة في األوحال. 

في الغابة تتخاصم األشجار بأغصانها لكنها تتعانق بجذورها. 

لماذا يقذفون أشجارك بالحجارة؟ 
كي يسقطوا بعض ثمارها حسدا أو حقدا. 

إذا فشلت في تحقيق مبادئك فغير أساليبك ال مبادئك؛ فاألشجار تغير 
أوراقها ال جذورها! 

تستطيع أن ال ترى الزهرة الفواحة، ولكنك ال تستطيع أن ال تشم عبيرها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من أحب جذورك .. ستعجبه أغصانك. 

من شجرة واحدة نصنع الماليين من أعواد الثقاب، وبعود واحد من الثقاب نحرق 
ماليين األشجار. 

ما من شجرة إال وهزها الريح. 

إن العواصف والثلوج تفني الزهور، ولكنها ال تميت بذورها. 

كلمات الخير التي نعلمها للناس بذور، البد أن تثمر ولو بعد حين. 



مقوالت صغرية

عناقيد

المواهب كاألزهار، ال تنمو في الغرف المظلمة، بل تحتاج للنسمة والشمس. 

كونوا حمالة ورد ال حمالة حطب. 

ألم شوكة واحدة تنسي المرء لذة مئة وردة يشمها. 

إن ذبل الورد ريحته فيه.  

الثمار الناضجة وحدها تقذف بالطوب. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الصبر نبات مر ذو فاكهة حلوة. 

ال تتعجل قطف الثمار قبل نضجها؛ فإن كل شيء في وقته حلو. 

التعطِ أحداً فوق ما يستحق؛ فالنبات يموت إذا أكثرت سقايته. 

إذا كنت ممن يعلقون فشلهم على المجتمع فانظر إلى البذرة التي تنمو 
بين الصخور! 

وإن من القلوب مزارع، فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها ينبت 
بعضها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الكلمة الطيبة جواز مرور للقلوب دون تفتيش أو جمارك. 

قلوبنا كمكعبات السكر قاسية أحيانا، ولكنها سرعان ما تذوب حين تنغمس 
بطيبة شخص ما. 

عندما تنكسر المرايا.. حتى الوجوه الطيبة تتشوه! 

إنني أنتظر أن أغادر، فعليَّ أن أقوم باألعمال الطيبة، ألنني لن أمر ثانية بهذه 
الطريق. 

الرُّبَّان الذي ينتظر أن تكون سفينته جاهزة تماما لن يغادر الشاطئ. 



مقوالت صغرية

عناقيد

للتفاصيل إغراءات كثيرة، ولذلك كثيرا ما نغرق فيها، فننسى الخط 
االستراتيجي والرؤية الكلية، فنبدو كمن يطلي سفينة وهي آخذة في 

الغرق! 

من جرب الغرق، خاف من األمواج الهادئة. 

الموج يعلو، لكنه يعود إلى حيث كان. 

فهل الغيوم السابحة في الفضاء غير بحور تخلت عن ملوحتها؟ 

مثلما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء اإلنسان إليه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الخير والشر في طبيعة اإلنسان مثلما المد والجزر في طبيعة البحر. 

يستطيع أي شخص إمساك دفة المركب حين يكون البحر هادئا. 

إذا توقف عقلك عن التجديف ستغرق. 

استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 

لم يذكر التاريخ أن أحدا غرق في بحر عرق جبينه، بل سبح فيه حتى بر األمان ! 



مقوالت صغرية

عناقيد

غوص السابح في طلب الدر صعود. 

من ال يوجّه سفينته إلى ميناء محدد لن تنفعه أي رياح. 

ال تنتظر حتى تأتي سفينتك، اسبح أنت إليها. 

زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. 

لم تصنع السفن لتكون زينة على الشاطئ. 



مقوالت صغرية

عناقيد

العامة سفينة شراعية تتجه مع الريح أنى اتجهت. 

أحيانا .. الجلوس مع بعض األشخاص ال يضيف لك أي شيء سوى جعل 
حسناتك في مهب الريح! 

الذين ولدوا في العواصف ال يخافون من هبوب الريح. 

إذا كان ال يمكننا توجيه الرياح، فبإمكاننا التحكم باألشرعة. 

ياهذا: لو استنشقت ريح األسحار ألفاق قلبك المخمور. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ريح مناسبة أفضل من مجاديف قوية. 

اإلرادة القوية تقصر المسافات. 

الحبر الضعيف خير من الذاكرة القوية. 

إن السلسة قوية طالما ليس فيها حلقة ضعيفة. 

الكاذب يحتاج دائماً ذاكرة قوية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

بوصلة األمنيات تشير للسماء دائما!   

نحن نسقط القاعدة بالمثال الشاذ، هذه معضلة كبيرة في تفكيرنا لنركز دائماً 
على الخط العريض.  

ترافق السخرية دائماً والدة الفكرة العظيمة، كما يرافق البرق والرعد 
سقوط المطر، إنها مؤشر لهطول الغيث، ينبغي أن تسعدنا وال ترعبنا. 

المولود يحتاج لحضانة عاطفية بعد خروجه، وإال تعرض لالكتئاب، والفكرة 
الوليدة تحتاج إلى دفء ينبعث من روح صاحبها حتى تشب عن الطوق. 

لو صفت لك فكرة، كان لك في كل شيء عبرة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كلما جاءتني فكرة حية ماتت من برد التأجيل. 

الفكرة اإليجابية مثل كرة الثلج، إذا حركتها تكبر، وإذا تركتها تذوب. 

العلم كالماء المثلج اللذيذ في يوم صيف مرتفع الحرارة شديد الجفاف، 
كلما شربت منه تلذذت، ولكن ازددت عطشا وطلبت المزيد. 

لن يلين لك العلم حتى تقسو على نفسك في طلبه. 

ما ال تعرفه يشكل مجلدات ضخمة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أول العلم الصمت، والثاني االستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل، 
والخامس نشره. 

ليس العلم ما حُفِظ، العلم ما نفع. 

ما أجمل أن يمتلك المرء ذخيرة من المعلومات! 

هذا الكون العظيم كتاب مطوي، لم يقرأ العلماء إال كلمات من صفحة 
غالفه. 

اإلنسان كلما زاد علمه، وتقدم سنه اتسعت رحمته وحلمه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من كثر علمه في كل فن، انضبط إنكاره! 

االختالف بين األئمة ال يخلو بين األخذ بـ(األشد) و(األسد) أو (األيسر). 

فالناس بغفلة يتزاحمون على المستشفيات والعيادات لعالج أمراض البدن، 
وال يأتون العلماء ومجالس الذكر وأبواب المساجد لعالج أمراض القلوب. 

اعدل عن الدواء إلى الغذاء ونوع فيه، وإذا أكلت من كل الخضروات فقد 
جمعت كل األدوية وأنت ال تشعر. 

من لم يجد وقتا للراحة سيجد في المستقبل وقتا للعالج. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الكسل ينتج عنه حزمة من األمراض الخطيرة كالسكري والضغط والقلب 
وانسداد الشرايين. 

أفضل الدواء أن تجلس على الطعام وأنت تشتهيه، وأن تقوم عنه وأنت 
تشتهيه. 

قال �:( ما مألً آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطنه)صححه األلباني 
لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من األمراض واألسقام، ولتعطلت 

دكاكين الصيادلة.  

إن أفضل األطباء في العالم هم: الدكتور ريجيم، والدكتور هدوء، والدكتور 
مرح. 

أحتاج لعمليتي تجميل : شفط نواياي السيئة، وشد إيماني المترهل! 



مقوالت صغرية

عناقيد

إن أفضل أنواع الرجيم أن تمتنع عن أكل حقوق اآلخرين. 

لو أنصف الناس الستغنوا عن ثالثة أرباع الصيدليات بالضحك، فضحكة واحدة خير 
من ألف برشامة إسبرين. 

من يأكل فوق الشبع يحفر قبره بأسنانه. 

البطنة تذهب الفطنة، وما صفا صوت العود إال لخلو جوفه. 

أعجب لمن يحتمي من الطعام لمضرته، وال يحتمي من الذنب لمعرته. 



مقوالت صغرية

عناقيد

لو احتميت عن أخالط الخطايا لم تحتج إلى طبيب. 

وكم من مريض عدنا ونحن ما عدنا. 

أبلغ المراهم لجراح الذنوب الندم. 

أصابع أمي دواء لألرق، كنت قديما إذا أرقت تمسح على رأسي فأنام!  

كثرة العتب دواء له أعراض جانبية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إن اإلغراق في التوصيف يضيق وقت العالج. 

مزاحمة العيوب بالمزايا عالج فعال لبعض العيوب. 

علينا أن نتعلم من مزايا الناس، وال نكون مجرد تعداد لعيوبهم. 

ال تبد من العيوب ما ستره عالم الغيوب. 



مقوالت صغرية

داخل صالة المغادرة في عقلي تنتظر سلبيات األسبوع، اإلقالع بال عودة وقد فتحت 
صالة القدوم ألية فكرة إيجابية قادمة.  

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

الكرم يستر عيوب النفس ويخفيها عن عيون اآلخرين كما يخفي ظالم الليل 
تضاريس األرض. 

اختر اليوم عيبا واحدا فيك وقاطعه أسبوعا. 

عيوب الجسم قد يسترها متر قماش، وعيوب الفكر يكشفها أول نقاش. 

األرض من بركتها : أنها تستر قبائح العبد وفضالت بدنه وتواريها وتضمه 
وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء لألذى وأعوده بالنفع. 

األرض تأكل من كانت تطعمه، وتهين من كانت تكرمه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من جلس على األرض لم يخش السقوط. 

دققوا، ابحثوا، تعرفوا إلى اهللا ( وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ). 

مرت على هذه األرض أجيال وأجيال، واليوم نحن هنا، وهذه اللحظات لحظاتنا، 
فكيف سنستفيد منها؟ أشعر بتحد كبير. 

ال تحمل الكرة األرضية على رأسك، والتظن أن الناس يهمهم أمرنا، إن زكاما 
يصيب أحدهم ينسيهم موتي وموتك. 

سر على األرض هوناً؛ فقد عاشت هذه األرض بدونك ماليين السنين. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تعلمت أن ال أتقمص دور مدير الكرة األرضية. 

المعروف كالمطاط، ال يقع على األرض عبثاً، أي: ال بد أن يرتد لفاعله. 

إن األخالق كما قيل: هي اللغة العالمية التي يستطيع أهل األرض على 
اختالف ألسنتهم أن يتعارفوا بها. 

إذا ألقيت نصف ريال على األرض ستسمع قرقعة وضجيجا، ومثله الخاوية 
عقولهم، أما الخمسمائة ريال فال تسمع لها صوتا. 

كن هادئاً وتحمل قيمة عالية.   

سقوط الجواهر على األرض ال يفقدها قيمتها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

االستقامة أثمن جوهرة، وأغلى جوهرة يحتفظ بها اإلنسان. 

لو أن ألفا من أثرياء المسلمين اكتفوا بالمليار األول، وأنفقوا ما يرزقهم اهللا من 
بعده في وجوه الخير، لتغير حال المسلمين في األرض! 

إذا رأيتَ فقيراً في بالد المسلمين، فاعلم أن هناك غنياً سرق ماله!  

المتصدق المحتسب يشبه من ينقل ماله من جيبه األيسر إلى جيبه األيمن ال 
ال .. المال ال ينمو في الجيوب، لكنه ينمو عند أكرم األكرمين. 

يتقدم المال فتنفتح األبواب.  



مقوالت صغرية

عناقيد

زيادة رصيدك في بنك العواطف تضمن لك عالقات طويلة المدى مع اآلخرين. 

الكاش يقلل النقاش. 

إن أعطاك اهللا المال تشاغلت بحفظه، وإن لم يعطك تشاغلت بطلبه، فمتى 
تتفرغ له؟! 

بشر مال البخيل بحادث أو وارث. 

الجود حارس األعراض. 



مقوالت صغرية

عناقيد

عندما يتكلم المال يسكت الصدق.  

بئس الرفيقان: الدرهم والدينار، ال ينفعانك حتى يفارقانك. 

اشتر العقار من وارث مالقيه، وال تشتريه من مالك بانيه. 

المال جواز سفر عالمي يمكن لحامله أن يذهب إلى كل البالد. 

أي مال أديت زكاته .. درت بركاته. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الربا كالسرطان، يزيد، ولكنها في النهاية زيادة خبيثة. 

المال كالسماد، ال يفيد إذا لم ينثر. 

استلف وازرع، وال تستلف وتبلع. 

ليس الغنى بكثرة ما تملك، إنما بكثرة ما تستغني عنه. 

جمهور كبير من المدخنين ليس واسع الثراء حتى يحرق أمواله بال مباالة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أنت مسافر، وفي الطريق أكرمك أحد النبالء بمبنى فيه عشرون غرفة كي 
تنام فيه ستنام في غرفة من غرفه. وتمضي هكذا عالقة األثرياء الكبار 

بمعظم ثرواتهم. 

كل من رماك بالبخل أراد شيئاً منك. 

رب صدقة من بين فكيك .. خير من صدقة من بين كفيك. 

مثل ما يحرص كم باع؟ وكم اشترى؟ وكم كسب؟  
اسأل نفسك كم تلوت؟ وكم سبحت؟ وكم تصدقت؟ 

الثري الذكي من يدخل أكبر قدر ممكن من ثروته معه في قبره كيف ذلك؟ 
باألوقاف النافعة والداعمة للمحتاجين ونشر الخير. 



مقوالت صغرية

عناقيد

هدية بسيطة غير متوقعة لها تأثير أكبر بكثير من هدية ثمينة متوقعة. 

من فتنه ذهب ومال، فعن الخير ذهب ومال. 

إن األشياء الثمينة مدفونة، تحتاج إلى الكثير من االستكشاف والبحث 
والشقاء لنصل إليها، كالذهب واللؤلؤ والنفط. 

في حياتنا دقائق مثل غبار الذهب، حين تجمعها تخرج بثروة إضافية.  

أمرنا رسول اهللا أن نحثوا التراب -وليس الذهب- في وجوه المداحين 
المتزلفين.. ليتنا النحثوه في وجوه الناصحين والناقدين! 



مقوالت صغرية

عناقيد

الذهب زينة وخزينة. 

قيمة الفضة أقل من قيمة الذهب، وقيمة الذهب أقل من قيمة الفضيلة. 

العالقات بوابة النجاح، واألصدقاء جسور من ذهب. 

قيمة كل شيء هي قيمة الحاجة إليه؛ فتراب شبر من الساحل هو في نظر 
الغريق أثمن من كل ذهب األرض. 

بين جوانحك منجم ذهب، وأنت تذرع األرض بحثا عن دينار. 



مقوالت صغرية

عناقيد

عمرك الذهبي أمامك وليس وراءك. 

كل طريق مسدود أمامك يوجد بإزائه طريق آخر يحقق الهدف، عليك أن تبحث عنه. 

ال يوجد أماكن بعيدة، يوجد أماكن ال نرغب بالذهاب إليها! 

كل موجود مملول، وكل مفقود مطلوب. 

تذوق كلماتك قبل أن تلفظها، إن وجدت طعمها حلو فالفظها، وإن وجدتها 
مراً فابلعها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

التوجد في الدنيا وسادة أنعم من حضن األم. 

من روائع خلق اهللا قلب األم. 

بطن األم حديقة .. تحمل جميع أنواع الثمار. 

األم مدرسة.. وبعض األمهات مثل المدارس األهلية بدون فلوس ال تربي وال 
تعلم. 

تعلمت أال أتعثر بالكالم السلبي الذي يوضع أمامي، بل أعده مثل الحواجز 
الرياضية تدريباً لي على القفز إلى أعلى دون أن أالمسها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كل إنسان تقابله يعرف شيئاً ال تعرفه، فحاول أن تتعلم منه. 

كلما تعلمنا وفهمنا أكثر، ضاقت في عقولنا مساحة المحتوم، واتسعت 
مساحة الالمحتوم. 

القيادة كالسباحة، اليمكنك تعلمها بالقراءة عنها. 

ال تحرق الجسر بعد أن تعبره، فإنك ال تعلم كم مرة ستضطر فيها لعبور النهر! 

كل شيء في الكون يظهره اهللا لك ثم يخفيه عنك؛ لتعلم أنك كذلك 
تظهر ثم تزول، وأن لبدايتك خفاء ونهاية.  



مقوالت صغرية

عناقيد

أسوأ ما في كرة القدم أنها تعلمك التالي : 
لن تصل إلى (هدفك) إذا لم تراوغ بشكل جيد! 

عندما نرى أن زجاج السيارة األمامي كبير وأن مرآة النظر للخلف صغيرة، نتعلم 
بأن نظرنا للمستقبل ينبغي أن يكون أكثر من نظرنا للماضي. 

الزمان مرآة نرى فيها أنفسنا على حقائقها. 

الذنوب تغطي على القلوب، فإذا أظلمت مرآة القلب لم يبن فيها وجه 
الهدى، ومن علم ضرر الذنب استشعر الندم. 

كن كالمرآة، تصف العيب وال تجرح. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من لديه صديق حقيقي ال يحتاج إلى مرآة. 

لو كسروا قلبك ذات يوم ال تقلق .. وحدهم من سيدوس الزجاج المتناثر! 

الضربات القوية تهشم الزجاج فقط، لكنها تصقل الحديد. 

التنتظر الحديد حتى يسخن فتطرقه، بل سخنه عبر الطرق المستمر عليه.  

يأكل الصدأ الحديد، وتأكل األحزان الفؤاد. 



مقوالت صغرية

عناقيد

بعض الناس يحاولون إيقاف عجلة التطور بكلمة (ال) كالصبيان، يحاولون عرقلة 
سير القطار بوضع األحجار على قضيب السكة الحديدية. 

الحياة أمل وعمل، وقطار المجد ليس فيه مقعد للكسالى. 

نحن في ركب الحياة أشبه بركاب قطار: منهم ركاب الدرجة األولى، ومنهم 
الثالثة، في النهاية الجميع سينزل في آخر محطة المهم أين ستكون اإل

قامة؟ 

كن مثل الماء الجاري طاهر في نفسه مطهر لغيره، وال تتوقف عن العطاء 
فتصبح كالماء اآلسن. 

الدين كالماء العذب الذي نحمله في رحلة بحرية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال توقع رسالة لم تقرَأْها، وال تشرب ماء لم تره. 

رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر إال أنه يبقى مالحا، فال ترهق 
نفسك، البعض ال يتغيرون مهما حاولت! 

الحرث في الماء اليفيد. 

التبصق في البئر، فقد تشرب منه يوماً. 

وهل ينطق من في فمه ماء.  



مقوالت صغرية

عناقيد

ال شيء أضعف من الماء، وال شيء يقف في طريقه. 

من يخوض البركة ال ينجو من البلل. 

إن أقوى سيف في العالم اليستطيع تشويه سطح الماء.   

سيف المرأة في فمها. 

لَإِنْ كسر المدفع سيفي، فلن يكسر الباطل حقي. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ما اإلرادة إال كالسيف، يصدئه اإلهمال ويشحذه الضرب والنزال. 

السيف يقص العظام وهو صامت، والطبل يمأل الفضاء وهو أجوف. إذا كانت 
قيمة السيف بحده، فإن قيمة المرء بكده. 

ما تنفع السيوف بال رجال. 

لن يصل المجد إال من جرح بسيف الفشل. 



مقوالت صغرية

االقتناع بأن كل نجاح وكل فشل هو شيء مؤقت مصدر للتوازن وبعد النظر. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

كل الظالم الذي في الدنيا ال يستطيع أن يخفي ضوء شمعة صغيرة.  

الشمعة ال تخسر شيئاً إذا أضاءت أخرى. 

النسمة التي تطفئ الشمعة هي نفسها تذكي النار. 

ال تحزن إذا لم يتذكرك الناس إال عند حاجتهم، بل ابتهج ألنك كالشمعة، ال 
تخطر على البال إال في الظالم. 

واحسرتا! أأكون كالقوس رفعت السهم فمر ولم تبرح؟! أأصبر كاإلبرة تكسو 
غيرها وهي عريانة؟! أأشبه حال الشمعة أضاءت غيرها باحتراق نفسها؟! 



مقوالت صغرية

عناقيد

اجتن الثمار، وألق الخشبة في النار. 

غياب االهتمام يذكي شمعة الفراق. 

ذو الهمة إن حط، فنفسه تأبى إال علوا، كالشمعة في النار، يصوبها 
صاحبها وتأبى إال ارتفاعا. 

الشمعة التي التحترق التضيء. 

عندما تظلم على من هم حولك ... حاول أن تضيء. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أنر الزاوية التي أنت فيها. 

كلما احترقت من الداخل،  كلما أضأت من الخارج. 

أجمل ما في الحياة إنارة النفوس الحزينة بشعاع من فرح. 

لماذا الخوف، والشمس التظلم في ناحية إال وتضيء في ناحية أخرى؟ 

إن الشمس قبل أن تشرق تغيب كثيرا، وقبل أن تصعد الطائرة عاليا تحبو 
طويال، وقبل أن ينطلق المتسابق ينحني قليال، وقبل أن نفرح نتألم شديدا. 



مقوالت صغرية

عناقيد

التبك إذا ذهبت الشمس، فدموعك ستحجب عنك رؤية النجوم. 

كلنا أقرباء؛ شمس واحدة تجفف ثيابنا. 

الوجه البشوش شمس ثانية. 

ال تجعل غيوم الماضي تغطي شمس الحاضر. 

كن المظلة التي تحجب عمن حولك أشعة الشمس الحارقة، وقطرات المطر 
الباردة، وكرات البرد المؤذية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الشمس مثلما تلهبنا بحرارتها صيفا، نحتاج إلى دفئها في الشتاء. 

المطر يغسل شوارعنا ومشاعرنا، حتى يكاد الواحد منا يوم المطر أن يصبح 
مالكاً مع اآلخرين. في حين تشرق أنيابه حين تشرق الشمس. 

السحب ال تجتمع لغير ما هدف. 

ابذل ما تستطيع من جهد، ثم أمسك بمظلتك القديمة لتجعل مطر االنتقاد 
ينزلق بعيداً عن عنقك.  

علم بال عمل، كالسحاب بال مطر. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا لم يسمع األصم صوت الرعد، فإنه سيرى حبات المطر. 

كلما ارتفع اإلنسان تكاثفت حوله غيوم األخطار والمحن. 

دموعنا هي لغة المحاجر عندما تختنق الكلمات في الحناجر!  

أجمل ابتسامة هي التي تشق طريقها وسط الدموع. 

الدموع كائنات فضولية، كلما حدث شيء مؤلم خرجت لتشاهد. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا كان القلب يكتم المشاعر فإن العين ال تستطيع.  

 تكحل بدموع اإلنابة فإنها أجمل من اإلثمد.  

ابعث رسائل وقت السحر: مدادها الدمع، وقراطيسها الخدود، وبريدها 
القبول، ووجهتها العرش .. وانتظر الجواب. 

ال تسكب الدموع الطازجة على األحزان القديمة. 

الدمع لفظة، لوال حرفها األخير لبقيت دماً. 



مقوالت صغرية

عناقيد

بدالً من أن تمسح دموعك، امسح من حياتك من تسبب بدموعك. 

إن الدموع مطافئ الحزن الكبير. 

الدموع جرس، يخبر من حولك أنك تحتاج إلى أحضانهم وأوقاتهم. 

النموذج الجيد كالجرس، يجمع الناس حوله.  

الضمير: جرس إنذار .. 
هل سمعتم بجرس إنذار قام أطفأ حريقاً؟! 



مقوالت صغرية

عناقيد

بعض البشر بحياتي ــ لألسف ــ حصة دق جرسها .. انتهت. 

من ساءت أخالقه، طاب فراقه. 

من غرس اإلحسان، جنى المحبة. 

اإلحسان للناس أقصر الطرق إلى قلوبهم. 

عاتب أخاك باإلحسان إليه، واردد شره باإلنعام عليه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال تستطيع أن توقظ شخصاً يتظاهر بالنوم. 

النوم.. إجازة قصيرة للجوارح. 

أقلل طعامك؛ تحمد منامك. 

قبل أن تنام، سامح األنام. 

النوم نوع من أنواع النقد خاصة في المسرح؛ فنومك فيه يعني أن 
المسرحية مملة.  



مقوالت صغرية

عناقيد

البد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم. 

وما أشد مصيبتي، أنبه غيري وأنا النائم! 

النوم أعظم لص؛ ألنه يسرق الحياة. 

إذا نام الحزن فال توقظه. 

االبتسامة جميلة في كل وقت، وهي أجمل عند القيام من النوم، إذ الحال 
عبوس وتجهم، وضيق نفسٍ. 



مقوالت صغرية

عناقيد

التجعل غرفة النوم ساحة للمعارك وتصفية الحساب. 

ليس هناك شيء يساعد على فهم معتقداتك أكثر من محاولتك شرحها 
لصبي فضولي. 

المعلم ثالث األبوين. 

طفلك قماش بين يديك، فكن ماهراً في خياطته. 

األطفال كاإلسمنت المبلل، أي شيء يسقط عليه يترك أثراً. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كلما كثرت نقاط التفتيش في األسرة، زاد لجوء األبناء للطرق البرية. 

كيف إلنسان ال يملك القدرة على اختيار حذائه وهو صغير أن يختار طريقه إذا كبر. 

في إخراج طفل من االبتدائية جريمة تضر بحياته أشد من قطع يده! 

في كل إنسان يختبئ طفل يرغب في اللعب. 

عندما تصرخ في أذني ال أسمع ما تقول. 



مقوالت صغرية

عناقيد

فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أوالده. 

ما أجمل أن تجد صديقا قلبه قلب طفل، وعقله عقل مفكر! 

طلب إبراهيم ابنه للذبح فامتثل، وطلب نوح ابنه للحياة فأبى.. 
البعض بار حد الذهول، والبعض عاق حد العجب! 

االبن العاق مثل الثألول في وجه أبيه. 

عندما تنمو أظفارنا نقوم بقص األظفار وال نقطع أصابعنا، وكذلك عندما 
تزيد مشاكلنا باألسرة يجب أن نقطع المشاكل ال أن نقطع عالقاتنا. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ما أعظم التراب، ندوسه بقسوة كل الوقت، ثم في نهاية المطاف يحضننا 
بحنان كما تحضن أم ابنها العاق! 

ال يكفي أن تدل ابنك على الطريق، بل يجب أن تزوده بالخارطة!  

بعض األهل يعلمون أطفالهم السير في الصغر، والحبو في الكبر. 

لقمان: (يابني:  إياك والدين، فإنه ذل بالنهار وهم بالليل). 

البنت كالوردة البد أن تعامل برفق ولين وحب من قبل األهل، فهي الزهرة 
التي يفوح شذاها في كافة أنحاء المنزل. 



مقوالت صغرية

عناقيد

مشاريع استثمارية لآلخرة: إصالح الذرية من أبناء وبنات، واالرتقاء بهم ألن 
يكونوا دعاة خير وإصالح. 

االنترنت: يقربك من البعيد ... ليبعدك عن القريب. 

ال يخدعنك عمر أبيك والشعر األبيض الذي يشتعل في رأسه، في داخله 
طفل يحتاج إلى ابتسامتك وهداياك. 

تلمُّسُ أدعية األبوين والصالحين قد تغير خارطة الطريق اليائس! 

كما تفاخر بأجدادك ... كُن الفخر ألحفادك! 



مقوالت صغرية

عناقيد

الجد والجدة أداتان يحطم بهما األحفاد أنظمة اآلباء. 

التخف من التقدم بالعمر... فلكل عمر بهجته المخبأة فيه. 

طول العمر ثروة من التجارب، وجامعة من المعارف، ومستودع من 
المعلومات، وكلما مر بك يوم تلقيت درسا في فن الحياة، إن طول العمر 

بركة لقوم يعقلون! 

يا بنيتي: كوني غدا عكاز شيخوختي، وعماد حياتي، ومعينتي على دهري. 

التعليم أفضل مؤونة للشيخوخة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الطموح ال يشيخ. 

كنت شيخاً في الشباب، فال عجب أن أكون شاباً في الشيخوخة.  

بقدر ما نشيخ يتجدد شباب أخالقنا. 

وللصدق رائحة ال تشم باألنوف، ولكن تحس بالقلوب. 

السخافة كرائحة الفم الكريهة، صاحبها مستريح، ومن حوله يتأذون بالرائحة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

مات مخنوقاً .. من رائحة ظنونه السيئة! 

من ال يجد إال السلبيات كمن يشم رائحة سيئة في كل مكان، اكتشف أخيرا أنها 
في شاربه!  

عندما تشير بأصبعك إلى شخص ما، فتذكر أن هناك ثالثةً من أصابعك تشير 
إليك. 

لكي ترَ العالم من حولك على حقيقته وبشكل أجمل، تأكد من صفاء النظارة 
التي ترتديها؛ غالبا تكون المشكلة فينا وليس في األخرين.! 



مقوالت صغرية

كم ستخلع من الثياب وتلبس .. وأنت تبحث عن نفسك في مقاسات اآلخرين؟! 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

العقائد ليست ثيابا نلبسها ونخلعها متى ما شئنا! 

الثوب اللي أطول منك يعوقك. 

حياة المرء ثوب مستعار. 

بعض األصحاب ينبه صاحبه إلى وسخ في لباسه، وال ينبهه إلى سوء في 
أخالقه. 

إن األلفاظ هي الثياب التي ترتديها أفكارنا .. فيجب أال تظهر أفكارنا في ثياب 
بالية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إننا نهتم بمالبس أطفالنا أكثر من اهتمامنا بأسئلتهم. 
إن المالبس تضيق على أطفالنا عندما يكبرون، بينما األسئلة تكبر معهم. 

الكثير من العادات هي مثل الثوب الذي نلبسه؛ وُلِدْنَا من دونه وبإمكاننا تبديله. 

المسجد سوق اآلخرة، والكتاب صديق العمر، والعمل أنيس في القبر، 
والخلق الحسن تاج الشرف، والكرم أجمل ثوب. 

ال تخلع رداء اإلنصاف مهما كلفك األمر. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا أنصفا أهل الذمة أفال ننصف أهل الملة؟.. 

التسويف خدعة النفس العاجزة والهمة القاعدة، ومن عجز عن امتالك يومه 
فهو على امتالك غده أعجز. 

اطرح قبعة التسويف. 

إن التأجيل هو موت بطيء لمشاريعنا. 

ال تبدأ النجمة الخالدة بالتألق إال مع اشتداد الظلمة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

طلوع الفجر البد أن يسبق بظلمة شديدة. 

الليل يغطي الجبال. 

كل ملذات الدنيا مجموعة التساوي لذة سجدات في ظلمة الليل. 

الشخصية كالقمر، لها جانب مظلم وتحاول إخفاءه. 

الجهالة ليل، ال قمر فيه وال نجوم. 



مقوالت صغرية

عناقيد

لوصفا لك القمر ما عليك من النجوم. 

لن تكون (قمراً) رائعاً .. لو لم يحاصرك كل هذا الظالم! 

أوليس القمر الذي يسكب في قرائح الشعراء شعاعاً هو القمر الذي يهيج 
سكينة البحار بالمد والجزر؟! 

انطلق باتجاه القمر، وحتى وإن فشلت فإنك ستستقر بين النجوم. 

عظيم ذلك الذي ينتشل نفسه بعد السقوط، ويستعيد نوره بعد األفول، 
ويسترجع بريقه بعد أن خفت. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أشعل همتك، وأطفئ سيجارتك. 

جميعنا أثرياء بالكلمات الجميلة التي ندخرها، فلم ال نتصدق بها؟! إن الصدقة 
تطفئ الهموم. 

تذكروا أن هناك الكثير من الحرائق التي تنشب في صدور من حولنا، وتتطلب 
إطفائيّ يخمدها بابتسامة أو مبادرة إيجابية صغيرة. 

باتحاده يشتعل الفحم، وبتفريقه ينطفئ.  

وأطفئ نار الذنب بدمعة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أطفئوا نار الغضب بذكر جهنم. 

الصدر إذا نفث بَرَأْ. 

من ضاق صدره، اتسع لسانه. 

الكالم رخيص إال إذا وكلت عنك محامياً. 

اإلسالم ركز على شيئين مهمين هما: كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة.   



مقوالت صغرية

عناقيد

أفضل كريم لتفتيح البشرة .. كلمة :أحبك. 

المستحيل، هو كلمة اخترعها من ال يريدون العمل.  

رب كلمة واحدة أورثت حزناً طويالً! 

الكلمات الصادقة تلد حسن الفعال. 

من أراد أن تكون كلمته من رأسه، فلتكن لقمته من فأسه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الكالم بال تفكير، كإطالق النار بال تصويب. 

من يكثر كالمه، يكثر مالمه. 

الثرثار .. إنسان فقد نعمة السمع. 

خير الكالم ما دل على هدى أو نهى عن ردى. 

بعض الكلمات من شدة سميتها تؤثر في الروح والبدن وتشل الحركة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

نمسك أشياءنا الثمينة بحذر؛ خشية أن تنكسر، بينما نلقي كالماً على 
عواهنه غير مدركين أنه قد يكسر أرواحاً أغلى من األشياء كلها. 

اليندم صاحب المنطق العف. 

من خالل الحوار أضيء لك نقطة ال تراها، وتضيء لي نقطة ال أراها. 

اختر كالمك قبل أن تتحدث، وأعط لالختيار وقتاً كافياً لنضج الكالم، فالكلمات 
كالثمار، تحتاج لوقت كاف حتى تنضج. 

كل فترة حاول أن تنفض ما تبقى في رأسك من غبار الكلمات. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال شيء أحق بالسجن من اللسان وقد جعله اهللا خلف الشفتين واألسنان، 
ومع هذا يكسر القفل ويفتح األبواب. 

الحديث ذو سجون! 

اإلشاعة مستنقع خبيث، تنمو فيه طفيليات القول الذي يفسد الظن، 
ويلوث النفس، وينفث الفرقة بين الناس. 

الشائعات كالدخان، تقذف به المدخنة ال يستطيع أحد أن يرده وال التي أطلقته 
أن تسترده. 

الكذب شيك بدون رصيد. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الكذب كرة ثلجية تزداد حجماً كلما دحرجتها. 

الرصاصة المرتدة: أن يكذب المرء الكذبة ثم يصدقها! 

تتكلم العيون مثل األلسنة، مع ميزة أن كالم العيون اليحتاج إلى قاموس 
ويفهمه الناس جيدا. 

العيون لها لغة هي أبلغ من أي كلمة، ولكن ال تعتمد عليها في زمن 
العدسات! 

العيون نوافذ الروح. 



مقوالت صغرية

عناقيد

رب طرف أفصح من لسان! 

من ال ينفعك لحظه، ال ينفعك لفظه. 

ربما خدمك أحدهم وعينه على يدك، وربما خدمك آخر وعينه على شفتيك.   

العين ليست مكياالً، ولكن تعرف المقدار. 

إذا شرد الذهن عميت العين. 



مقوالت صغرية

عناقيد

العيون الجائعة أشد ضراوة من البطون الجائعة، هذه إذا شبعت اكتفت، وتلك 
كلما أكلت جاعت. 

غض البصر، فإن النظر مثل الحبة تلقى في األرض؛ فإذا لم يلتفت إليها يبست، 
وإن سقيت نبتت. فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها.  

ما أجمل أن يجعل النجار منشاره مسبحته، وأن يجعل الفالح فأسه مسبحته، 
ويجعل الحداد مطرقته مسبحته!. 

على اللسان مكتوب: 
يحفظ قريباً من ذكر اهللا بعيداً عن تناول أعراض الناس. 

حياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من رطب قلبه بذكر اهللا، لن يتعب من جفاف الحياة. 

التجاعيد توثيق اللحظات على وجوهنا. 

في اللغة أسماء ممنوعة من الصرف، وفي القلب وجوه ممنوعة من 
النسيان! 

نستطيع أن نكون سعداء بمجرد أن نتذكر تلك الوجوه التي سكنت قلوبنا 
وأصبحت جزءاً منا. 

ما ال تقوله العيون .. تكمله الوجوه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الحياة كفيلة بنزع كل األقنعة، وكشف كل الوجوه. 

إن تعبيرات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثراً من صوت اللسان. 

القلق يفسد إحساسنا بكل شيء جميل حولنا. 

من المفارقات أن قلة من البشر يعيش مئة سنة، ولكنه يقلق كما لو كان 
سيعمر ألف سنة! 

القلق مثل الكرسي الهزاز، يجعلك تتحرك دائماً لكنه الينقلك ألي مكان. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كلما دعتك نفسك إلى معصية، حاورها حوارا لطيفا بهذه اآلية: 
(قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا). 

المعصية: زائر بغيض، وضيف ثقيل، بال مروءة وال حياء. 

يا عاصياً باألمس أين االلتذاذ؟ تدعي العجز عن الطاعة وفي المعاصي 
أستاذ. 

لقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعاً، ولو كشف للناس 
بعضها الستحييت. 

حرارة القلوب تذيب الذنوب. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كل يوم ال تعصي اهللا فيه هو لك عيد. 

ال ريب أن استعظام الذنب عالمة إيمان، واالستخفاف به عالمة ضعف. 

كم أذهبت هذه الذنوب لذة المناجاة! وكم أفقدت بهاء الضراعة! 

الذين يعشش اإلثم في نفوسهم يتخيلون أن كل عين ترى ما بداخلهم. 

المعصية غربة الروح، حيث الشعور بمجافاة ما نؤمن به من إجالل الخالق 
العظيم وتوقيره. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من أعجب األشياء أن تذوق ألم الوحشة في معصيته، ثم ال تطلب األنس 
بطاعته. 

متى سَكَتَّ عن منكر اليوم، فقد تشارك فيه غداً! 

نصون أنفسنا و نجاهد إلزاحة المنكرات من طريقنا؛ حتى ال تأنس بها نفوسنا 
فتذبل ! 

وإنما يقوى الباطل بالسكوت عنه!  



مقوالت صغرية

اعمل بعلمي وال تنظر إلى عملي .. ينفعك قولي وال يضرك تقصيري. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

األفكار معفاة من الضريبة. 

ال تدع األفكار الدافئة تموت من البرد. 

األفكار تنمو في حدائق المناقشات. 

احتكاك األفكار يولد أفكاراً أرقى. 

األخالق هي جسر األفكار إلى جزر العقول. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الثقافة والمعرفة فأس نحفر بها أفكارنا. 

األفكار العليا ال بد لها من لغة عليا! 

اللغة هي آلة تصوير، تصور ما يدور في الرأس من أفكار. 

حتى العقول تصاب بالقحط أحيانا. 

إن األفكار كالفاكهة الطازجة، إذا لم تتناولها في الوقت المناسب قد 
تفقدها.   



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا صدَأ الرأي صقلته المشورة. 

خمير الرأي خير من فطيره. 

اآلراء كالمسارح، ليس بالضرورة أن تصفق لها. 

هناك من ينظر إلى الطين على أنه ماء تلوث بالتراب، وهناك من يراه تراباً تطهر 
بالماء؛ أغلب األشياء في هذه الحياة تحتمل تلك النظرتين! 

الرأي ليس معطفاً ترتديه وتنزعه وفق درجة الحرارة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

استشر فإن المستشير معان. 

من لم يشرب من بئر االستشارة، مات عطشا في صحراء االجتهادات. 

ال تستقل برأيك في األمور بل شاور؛ فإن رأي االثنين أقوى من رأي الواحد، 
كالحبل كلما قرن به حبل آخر قوي واشتد. 

ال تستشر شخصا معجبا بك ألنه سيتغافل عن مواطن القصور فيك. 

الغضب ... أسوأ مستشار لإلنسان.  



مقوالت صغرية

عناقيد

كان اإلمام أحمد يقول لبعض أصحابه: (ما شبهت الشباب إال بشيء كان في 
كمي فسقط). 

يتجدد الشباب كلما تجدد األمل. 

احذر، إذا صارت ذكرياتك أكثر من أحالمك؛ فأنت لم تعد شابا! 

يا لغرابة الذكريات، لها شريط يزداد متانة كلما حاولت قطعه! ولها صورة تزداد 
وضوحا كلما هممت بطمسها. 

الفقر فقر أخالق ومواهب ال فقر أرزاق وإمكانات!! 



مقوالت صغرية

عناقيد

مالبسك القديمة جديدة عند الفقراء. 

عندما يمشي الكسل في الطريق فالبد أن يحلق به الفقر. 

العمل يقتل أكبر أعداء اإلنسان: الملل، والشر، والفقر. 

اشتر بدرهمك دعاء الفقراء وحب المساكين. 

أصعب عملية حسابية يمكن أن تقوم بها على اإلطالق هي حساب النعم 
التي وهبك اهللا إياها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تعامل مع النعم كما لو كنت فقدتها ثم رزقتها من جديد!.  

أنت تحمل في نفسك قناطير النعم وكنوز الخيرات التي وهبك اهللا إياها. 

رب قصة أشعلت حلماً. 

علينا أن نعلم أبناءنا كيف يحلمون وأعينهم مفتوحة. 

يجب على اإلنسان أن يحلم بالنجوم، ولكن في نفس الوقت يجب أال ينسى 
أن رجليه على األرض. 



مقوالت صغرية

عناقيد

رب هم غسلته دمعة، وقلبٍ أحيته سجدة، وحلمٍ حققته دعوة؛ فللحياة مع 
اهللا مذاق آخر. 

سيارة األحالم المصفحة تشجعنا على خوض الكثير من الطرق الخطرة. 

ال تتقشف في أحالمك ... فهي مجانا.  

أنى لألحالم أن تتحقق وأصحابها نائمون! 

أفضل وسيلة لتحقيق أحالمك، هي أن تستيقظ من النوم. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال يمكن ألحد أن يطفئ أحالمنا سوانا. 

األحالم كالتاكسي، تستطيع أن تأخذك إلى أي مكان تريد ولكن يجب أن تدفع 
الثمن بمجهودك. 

كلما قل عدد الذين يعرفونك، ازدادت حريتك. 

يسبح بسعادة، يلقي نفسه في الماء مغتبطاً، وحين يدفعه آخر على حين 
غرة يحاول االنفالت؛ والنتيجة واحدة .. إنه البحث عن إرادة طليقة بال قسر وال 

مصادرة.  

في ضجيج الطبول تختنق أصوات الحرية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تزداد حريتنا بقدر األوهام التي تتخلص منها .. فاإلنسان سجين أوهامه! 

األوهام أكبر سجن يدخله أكبر عدد من الناس. 

في كل سنة تمر عليّ أكتشف عدداً من األوهام التي سيطرت علي في 
السنة التي قبلها؛ الحقيقة ال تسفر عن وجهها دفعة واحدة!   

ما قادك شيء مثل الوهم. 

العلم هو العالج الوحيد الذي يمكن أن يقضي على الخرافات. 



مقوالت صغرية

عناقيد

في رأسك ألف باب صغير لم يفتح من قبل. أكتفيت بفتح األبواب التي ورثت 
مفاتيحها من أسالفك؛ جرب أن تفتح األبواب األخرى .. وال تخف من الهواء 

الجديد!  

الذي ال رأي له، رأسه كمقبض الباب، يستطيع أن يديره كل من يشاء. 

الطاعة باب إلى الرزق والبركة. 

هو نفس الباب، أنت تراه مدخال، وغيرك يراه مخرجا. 

ال تتأخر أكثر؛ فأبواب السماء تفتح كل ليلة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

توكل على اهللا، ولكن أغلق بابك جيداً! 

حين تدق الفرصة على بابك، ادعها للمبيت!  

إذا دخل ذكر اهللا إلى قلبك، خرج الحزن من الباب اآلخر. 

من وجد باباً غُلقا... وجد إلى جنبه باباً فُتحا. 

كتبوا على باب المكتبة: (هنا طب العقول). 



مقوالت صغرية

عناقيد

أغلق للكراهية ألف باب، وأغمض لإلساءة، فما شيدت صروح السعادة سوى 
بالصفح واإلحسان. 

من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين، فاغتنمه ببرهما ليكون لك دعاؤهما 
حصنا حصينا من كل مكروه. 

السعادة كالخلية الحية، تتكاثر باالنقسام. 

السرور يذكر بالسرور. 

السعادة: عطر ال تستطيع أن تنشره في الناس دون أن يعلق بك قطرات 
منه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الحياة السعيدة تقوم على دعائم ثالث: عقل راجح، ونفس قانعة، وضمير 
تقي. 

من يقرع دفوف الصبر، تطربه أيامه سعادة. 

المناص من الشوك في طريق السعادة، فمن تخطاه وصل. 

من سلك طريق المعاصي، أخطأ طريق السعادة. 

اهللا يملك سعادتك .. فال تبحث عنها بعيدا عنه .. ! 



مقوالت صغرية

عناقيد

السعيد هو الذي يحمل طقسه معه، اليهمه إذا كانت السماء صحوا أو مطرا!  

السعادة ال تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن 
النواقص.  

السعادة أن يكون مصحفك أنيسك، وعملك هوايتك، وبيتك صومعتك، 
وكنزك قناعتك. 

إن من يؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائب، ويبني بيته، ويجد وظيفة 
تناسبه، إنما هو مخدوع بالسراب، مغرور بأحالم اليقظة. 

من لم يبن بيتا، يحسب أن الجدران تخرج من األرض. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ما أعوزنا إلى إجراء فحص دوري لكلماتنا وتغييرها مثلما نغير أثاث منازلنا.  

حين تنتقل إلى بيتك الجديد لن تأخذ معك إال المقتنيات الجميلة، وحين تستفتح 
يومك فال تحمل معك من األمس إال الذكريات العذبة.  

الذي يعمل الخير ليشكره الناس يذكرني بالذي يطرق باب البيت المهجور 
وينتظر من يقول له تفضل! 

العلم المادي أضاء لنا البيت، ولكنه لم يضِئ لنا قلوبنا. 
نبع روح أوال .. ثم نبع بترول. 

أمأل قلبك بالمحبة ... حتى اليصبح جسدك قصرا فخما من الخارج ومقبرة 
كئيبة من الداخل. 



مقوالت صغرية

عناقيد

يجب أن أفتح نوافذ بيتي .. لكي تهب عليه رياح جميل الثقافات .. بشرط أال 
تقتلعني من جذوري. 

هناك من سرق اللصوص بيته فبكى شهرا. وهناك من سرق الشيطان قلبه فما 
انتبه. 

على المرأة أن تقيم في البيت، ألنها إناء لطيف سريع االنكسار. 

تظل الكتب، وإن لم تفتح، أجمل ما يزين البيت. 

مغزى قصة أصحاب الكهف أن العقيدة أغلى من كل متع الحياة، وأن 
سكنى الكهف البدائي مع اإليمان أفضل من القصر العالي مع ضياع 

اإليمان. 



مقوالت صغرية

عناقيد

برواتب السنين قد تبني منزال في الدنيا، وبالسنن الرواتب يبني اهللا لك منزال 
في الجنة. 

البيوت تعمر بالضيوف، البالحجارة. 

من أراد علو بنيانه، فعليه بتوثيق أساسه. 

الضحك النابع من القلب رياضة داخلية، ال تضطر المرء إلى الخروج من بيته. 

اشتغل عن لذاتك .. بعمارة ذاتك. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا أردت أن تبني عالقة جيدة مع الحاضرين، فكن وفيا للغائبين. 

عندما تداهمك لحظة ضعف ... حاول أن تكون لوحدك. 

رأيت االنفراد أسكن للفؤاد. 

وفي العزلة تعلو قيمة المرء كاختفاء الشمس حتى يعرف نفعها، و 
احتجاب القمر حتى تظهر فائدته، فما رفع الدر في النحور إال ألنه اختفى في 

البحور. 



مقوالت صغرية

رزقك أعرف بمكانك منك بمكانه، وهو يطاردك مطاردة الظل، ولن تموت حتى 
تستوفي رزقك. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

شكل الجنين في بطن أمه قريب جداً من شكل الساجد هللا!. 
فكن في حياتك ساجدا، يكفيك اهللا رزقك، ويجعل أضيق األماكن أهنأها، 

ويحيطك برحمته. 

يرزقنا اهللا بالمكسرات، لكنه يترك مهمة كسرها لنا. 

نجتهد في رزقنا وهو مضمون، ونتكاسل عن صالح العمل وألجله خلقنا!! 

لم يستفد من سعة رزقه إال ليوسع دائرة السعادة من حوله. 

دوام الحال من المحال! 



مقوالت صغرية

عناقيد

التفكير في االنتقام يجعلك في حال أسوأ من ضحيتك. 

حال كبار السن وارتباطهم بالمسجد والعبادة وقد خاضوا الدنيا بملذاتها برهان 
على أن النعيم هو ما يربط المسلم باآلخرة. 

قد ينفخ الغرور رجالً إلى حد االمتالء، لكنه ال يرفعه إلى أعلى بأي حال. 

من حسن حاله، استحسن مقاله. 

والوقوف بين يدي الميت (صحوة) للحي من (غيبوبة) الضمير!  



مقوالت صغرية

عناقيد

أول العقاب في الدنيا عذاب الضمير إذا تيقّظ. 

إن الضمير هو المحكمة العليا. 

الضمير الحي مصدر دائم إلزعاج صاحبه. 

الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. 

األطباء نجحوا في زراعة كل شيء في جسم اإلنسان .. إال الضمير!  



مقوالت صغرية

عناقيد

أقدام متعبة وضمير مستريح، خير من ضمير متعب وأقدام مستريحة. 

ضمائرنا أشبه بعضالتنا تقوى وتنمو كلما استخدمناها أكثر، وتضعف وتضمر 
كلما همشناها وأهملناها. 

الضمير بال دين، كالمحكمة بال قاضي. 

كيف يمكن لنا غسل الضمير؟ 
ب(صابون) الندم وعطر التوبة! 

إذا اعتدت أن تغضب من كل ما ال يرضيك، فلن تهدأ أبداً. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الجواب اللطيف كالممحاة، يمحو الغضب. 

سرعة الغضب تقبح الصورة، وتعجل الندم، وتودي بالبدن. 

التدع غضبك يشتد وإال عجزت عن إطفائه. 

يمكن ألقوى العواصف أن تدمر مدينة كاملة، لكنها التستطيع أن تحل عقدة 
خيط واحد. هكذا الغضب يدمر، لكنه اليقدم حتى أبسط الحلول. 

رب كلمة أو سلوك أنتجه الغضب لم يستغرق منا إال ثواني أنفقنا لترميم 
آثاره سنوات طواال وربما النفلح. 



مقوالت صغرية

عناقيد

حلم ساعة يدفع شراً كثيراً. 

طول البال يهد الجبال. 

حيث تمر اإلبرة يمر الخيط أيضاً. 

الشتيمة مثل خيط المطاط، إذا سحبته ثم تركته رجع عليك!  

ال تجعل التفاصيل الصغيرة تشوش عليك روعة المشهد األكبر. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كل شيء يبدو صغيراً ثم يكبر إال المصيبة، فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. 

كل األشياء عندما تقترب منها تكبر، ولكن بعض البشر عندما تقترب منهم 
يصغرون. 

السواقي الصغيرة تصنع النهر الكبير. 

الخالفات الصغيرة ... احْسِمْهَا قبل أن تكبر. 

ال تستهن بالسلبيات البسيطة، فأساس كل حريق شرارة صغيرة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا كان الجبل مجموعة من حبات الرمل، فليس هناك شيء صغير. 

القليل مع القليل يكون كثيراً، فلو أنك حافظت على السنن الرواتب كل يوم، 
فمجموعها عند نهاية العام أكثر من (4000) ركعة. 

افعل الخير مهما صغر في عينك؛ فال تدري أية حسنة ستدخلك الجنة. 

وهل العظمة إال مجموعة أعمال طيبة، وقد يكون بعضها صغيرا؟! 

ال تحتقر معصية؛ فكم أحرقت شررة! 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال يخرج من كيس الفحم طحين أبيض. 

أظهر للكون مواهبك، ونمها لتنتفع وتنفع أمتك، فما فائدة البذور في يد أمهر 
مزارع إن بقيت أمدا في الكيس!؟ 

مجد التاجر في كيسه، ومجد العالم في كراريسه. 

الكيس الفارغ يصعب أن يقف منتصباً. 

ما أشبه بعض الناس باإلسفنج: ال تأخذ منهم إال بمقدار ما امتصوه منك! 



مقوالت صغرية

عناقيد

قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر ! 
قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. 

هذا التراب الذي تدوسه أقدامنا هو أصلنا، وأصل تلك الهامات المستعلية التى 
تنظر للناس شزراً! 

إن في قضاء حوائج الناس لذة ال يعرفها إال من جربها. 

شيء محرج ومخجل أن يحترمك الناس ألنهم يظنون أنك أقرب إلى اهللا 
تعالى منهم ثم ال تكون كذلك! 

التكن جسرا يعبر عليه إلى الجنة ثم يُرمَى به في جهنم .. مَنْ يعلم الناس 
وال يعمل بعلمه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من غربل الناس نخلوه. 

اجعل بينك وبين كثير من الناس مسافة مريحة؛ فكم من الصدمات تلقيناها مع 
شدة االقتراب! 

كل الناس تستطيع أن تجد البديل عنهم إال الوالدين، فاحفظهما، واجتهد 
في برهما. 

الناس كالكلمات، يحبون حروف العطف أكثر مما يحبون حروف الجر! 

الوحدة ال تقاس بعدد الناس من حولك، بل بمدى إحساسهم بك! 



مقوالت صغرية

عناقيد

من أعظم الهدايا التي يمكنك إهداؤها ألي انسان: االهتمام به. 

هناك أناس ليس لهم من ثروتهم إال الخوف من ضياعها. 

أصلح نفسك يصلح لك الناس. 

الناس كالسيارات، بعضهم (مكشوف) مثل الفيراري، وبعضهم (ثقيل) مثل 
الروز، وبعضهم (صبور) مثل الهايلكس،  وبعضهم (مطفوق) مثل (الديانا)، 

وبعضهم نادر وغال (مثلك!) مثل البوقاتي.  

من ال يملك إال مطرقة البطش والقوة والتهديد، فسيتعامل مع الناس 
على أنهم مجرد مسامير.  



مقوالت صغرية

عناقيد

بعض الناس كالغيوم، إذا اختفوا من حياتك أصبحت صافية. 

لو أن أحداً ملك "الدنيا كلها" ، ما استطاع أن ينام إال على سرير واحد! 

من الح له كمال اآلخرة، هان عليه فراق الدنيا. 

الغلو في حب الدنيا هو رأس كل خطيئة. 

الدنيا بال أخالق ككون بال جاذبية. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ما طابت الدنيا إال بذكره، وال اآلخرة إال بعفوه، وال الجنة إال برؤيته. 

ال تكن في الدنيا مجرد أوراق متناثرة .. متطايرة .. احتفظ بأجمل ما لديك ومزق 
أسوَأه.  

إن من اقتصر على اللغة العربية يرى الدنيا بعين واحدة، فإذا عرف لغة أخرى 
رأى الدنيا بعينين. 

أنت مهم عندي لما في قلبك من قرآن، فحافظ على أهميتك. 

لكي تكون مهما، كن مهتما. 



مقوالت صغرية

عناقيد

بمقدار ما تتقن من مهارات، تزداد أهميتك في الحياة. 

هال أجلت بالبال ذكر البالى؟ 

كم ترى في التراب من أتراب! 

قلوب خلت من التقوى فهي خراب. 

زد على التقوى تقوى؛ لتقوى. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا كنت فارغا فتذكر أمنية الموتى. 

المبادرةَ المبادرةَ بالعمل، والعجلَ العجلَ قبل هجوم األجل. 

طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه .. فاحذر السيئة الجارية التي يصل إليك 
إثمها في قبرك بعد موتك.. 

الموت ليس أن تتوقف أنفاسك وقلبك؛ الموت الحقيقي أن يموت قلبك من 
خوف اهللا. 

كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه، ثم ال يضرك متى مت. 



مقوالت صغرية

عناقيد

شركات التبغ هي شركات القتل أو شركات تتجر بالموت. 

أختاه: استري نفسك بإرادتك قبل أن يسترك الكفن رغما عنك! 

اسأل نفسك يوميا: أين سأكون بعد مئة عام؟ وتصرف على هذا األساس. 

على قدر عطائك يفتقدك اآلخرون. 

تؤخر الصالة ثم تسيئها كالبرق إذا خطف، أتجمع سوء كيلة مع حشف؟! 



مقوالت صغرية

عناقيد

الصالة بمثابة إسعاف أولي ينقذنا من كل حزن. 

ال يفرط في إجابة المؤذن إال محروم! 

في الصالة شيء ال تستطيع نسبية آينشتاين أن تشرحه: وهو أن تسجد 
لترتفع! 

الصالة عون لإلنسان في معركة الحياة:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ 
وَالصَّلَاةِ).  

إذا سجدت بين يدي اهللا فاعلم أن هناك المليارات من البشر ينافسونك في 
الخشوع واإلخالص هللا، فال تكن أقلهم خشوعا وإخالصا وأبخسهم ثوابا. 



مقوالت صغرية

عناقيد

جاهد نفسك في صالتك؛ حتى تشعر بلذة السجود بين يدي اهللا. 

إذا استعجلك الشيطان في صالتك.. تذكر أن كل ما تريد لحاقه.. وجميع ما 
تخشى فواته.. بيد من وقفت أمامه. 

صالة الفجر أروع ما فيها أن الناس نيام يريدون راحة أجسادهم، وأنت تقوم 
تطلب من اهللا راحة نفسك وروحك وجسدك ورضا ربك. 

ابن في غرفتك مستشفى جديدة اسمها السجادة .. 



مقوالت صغرية

لمن أراد شفاء الروح والجسد، فليلزم سجادته ومصاله. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

الترجمة تشبه إلى حد كبير سجادة صالة مقلوبة. 

يا من شاب وما تاب، أموقن أنت أم مرتاب؟ من آمن بالسؤال أعد الجواب. 

يا من عمره يذوب وما يتوب، إذا خرقت ثوب دينك بالزلل، فارقعه باالستغفار. 

التوبة هي فرض العمر (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ) صححه ابن باز. 

الستر هو أول نعمة يكتشفها التائب قبل التوبة.  



مقوالت صغرية

عناقيد

هؤالء الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء هناك. 

في لفظ القمة شيء يقول لك : قم.   

طريق القمة واسع فلماذا نضيقه بالحسد! 

لكي تصعد على القمة ال تحتاج لغير الهمة.   

القمم هي التي تضربها الصواعق. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال تقل لرجل يحملك: أنت أعرج. 

لو عرفوا حالوة هرجته، ما عيروني بعرجته. 

تقضي الحكمة على األعرج أال يكسر عكازه على رأس عدوه. 

الغابة بال شجرة معوجة، ولألشجار المستقيمة جذور عوجاء. 

الحطبة العوجاء تعطي نارا مستقيمة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الخطوات المعوجة ال توصل إلى ختام مستقيم. 

يجي من البندق العوجا؛ رمية. 

قد يكون النقص ضرورة للكمال .. كما أن اعوجاج القوس هو عين صالحيته، 
لو أنه استقام، لما رمى. 

الجبل العالي جذوره في الوادي. 

ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك! 



مقوالت صغرية

عناقيد

الظلم له يد، وليس له فؤاد. 

يقطع الظالم الشجرة؛ ليحصل على الثمرة. 

دعوة المظلوم كالرصاصة القوية، تسافر في سماء األيام بقوة لتستقر 
في أغلى ما يملك الظالم !  

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. 

الحجر إذا رمي في البحر كدر وما تأثر. 



مقوالت صغرية

عناقيد

بدون الصخور ال يمكن لألمواج أن تصعد عاليا. 

الحجر المتنقل ال ينمو العشب عليه. 

الصخرة أقوى من الشجر، والحديد أقوى من الصخر، والنار أقوى من الحديد، 
والريح أقوى من النار، واإليمان أقوى من الريح المرسلة. 

التكن كالجبل الوعر، ال يستفاد من شجره وال من حجره، وكن كالنبع الزالل، 
منظره حسن، وطعمه احسن، ينتفع به الكل. 

إذا أردت الكالم فتخير كلماتك كما يتخير الصائغ حبات األحجار الكريمة لينظم 
عقدا.  



مقوالت صغرية

عناقيد

الحصاة الصغيرة تقلب عربة كبيرة. 

على القائد أن يقف صامدا كالصخرة التي تتحطم عليها األمواج. 

البغض يبنى بحجارة اإلهانات. 

السرير الفاره ال يمنع من األحالم المزعجة. 

تمر األيام كاألحالم، وتنقضي الليالي كاألعراس. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ما أعدل األحالم! إنها ال تفرق بين من ينامون على التراب ومن ينامون على 
الحرير. 

خفف حمولتك: ال تتعب نفسك بحملها كل الهموم .. وال ترهق حياتك بعمل كل 
شيء. 

ال تجعل قلبك مرمى للنفايات، ومستودعا لألحقاد وسيئ األخالق، واغسله 
دائما بماء التسامح، فإن ذلك أنفع لبدنك، وأصلح لدينك، وأرفع لدرجتك عند 

ربك. 

من رفع ثوبه عن األرض كي ال يصيبه دنس وال وسخ، كيف ال يسمو بقلبه 
وهو األهم عن دنس األحقاد والحسد.  

ال شيء يعكر صفو عيشك ويؤرق منامك سوى أرطال الكراهية التي 
يحملها قلبك، أحدث ثقبًا للحب فثمةَ راحة مقبله نحوك. 



مقوالت صغرية

عناقيد

عجبت لمن يغسل وجهه مرات في النهار، وال يغسل قلبه ولو مرة واحدة في 
السنة. 

يوجد في العالم أكثر من سبعة مليار إنسان فلماذا تسمح إلنسان واحد أن 
يحبطك أو يحزنك أو يحطمك؟! 

ال تؤجل عالج همومك؛ تصدى لها على جناح السرعة؛ فحتى األطباق 
المتسخة لو أرجأت غسيلها، ستجد صعوبة بالغة في تنظيفها الحقا. 

الهموم كالغيوم، ستنقشع يوما ما. 

اسعد اآلن فليس عندك عهد ببقائك، فال تجعل الهم نقداً والسرور ديناً. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تبنى الهموم بسوء الظنون! 

التحسن الظن حد الغباء ... والتسِئ الظن حد الوسوسة. 

إذا زارك يوم جديد فقل له: مرحبا بضيف كريم، ثم أحسن ضيافته بفريضة 
تؤدى، وواجب يعمل، وتوبة تجدد، وال تكدره باآلثام والهموم فإنه لن يعود. 

ال تثقل يومك بهموم غدك؛ فقد ال تجيء هموم غدك، وتكون قد حرمت 
سرور يومك. 

من أجل النهضة البد من تغيير ساعة النهوض. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أكثر عقارب الساعة تأثيرا أقصرها وأبطؤها؛ ال تغتر كثيرا بالحركة والشكل. 

إنسان بال مبادئ .. كساعة بال عقارب. 

كما تدور عقارب الساعة حول جميع أرقامها تدور بنا الحياة حول جميع 
الظروف، فال تيأس وترقب الخير من ساعة إلى ساعة. 

ال يوجد في العالم من هو مخطئ على الدوام، فحتى الساعة الواقفة 
تكون على حق مرتين في اليوم الواحد. 

ساعة الشروق يتنازل الليل للنهار وعند المغيب .. هكذا الحياة يتم فيها تبادل 
وتكامل األدوار فكن ذلك مع غيرك بانسيابية وبال نزاع. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ذكر اهللا عزوجل في ساعة خشوع يمسح عنا غبار الحياة اليومية. 

إلزام النفس بالقراءة ساعة يوميا يساعد على تعود القراءة. 

اعرف الساعة الذهبية في يومك، واستغلها على نحو حسن. 

ساعة االستجابة يوم الجمعة .. تشعرك بأن أمامك ما يشبه (الشيك على 
بياض) .. لتكتب فيه ما تشاء. 

عود نفسك أن تقول: اللهم اغفرلي؛ فإن هللا ساعات ال يرد فيها الدعاء 
لعلك توافقها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

مناجاة دقيقة كل ساعة بإقبال صادق على اهللا عزوجل كافية لجعل الروح 
في حالة من التألق الدائم. 

ال يستقيم الظل والعود أعوج. 

مهما مشيت مستقيما، ستجد من ينتقد ميالن ظلك. 

األتباع كالظل لك، ال يغرك طوله وال يحزنك قصره، فأنت أنت، ولكن هو يتأثر 
بعوامل خارجة عنك. 

من لم يُبَاشر حر الهجير في طالب المجد، لم يَقِل في ظالل الشرف. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الدنيا وهم خادع وظل زائل. 

اغرس اليوم شجرة تنعم بظلها غدا.  

فواعجبا من مضيع لحظة، فتسبيحة تغرس له في الجنة نخلة، أكلها دائم 
وظلها! 

الصديق المزيف كالظل، يتبعني في الشمس، ويهجرني في الظل. 

المفتاح المكسور مثل الرجل الخامل، ال فائدة ترجى من ورائه! 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال تتوقف عن المحاولة .. أحيانا المفتاح األخير يفتح الباب المغلق. 

كل أحد يفهم لماذا يستعصي الباب على الفتح إذا عولج بغير مفتاحه؛ لكن ال 
يطبق هذه القاعدة السهلة في سائر شؤونه.   

إن مفاتيح األمور العزائم. 

ال تضع مفتاح سعادتك في يد أحد، احفظه معك في كل األوقات. 

التشاؤم حبل، إذا لم تقطعه خنقك! 



مقوالت صغرية

عناقيد

االبتعاد عن المتشائمين والمحبطين ال يقل أهمية من االبتعاد عن المصابين 
بأمراض معدية. 

المتفائل والمتشائم كالهما ضروري للمجتمع..األول: اخترع الطائرة .. 
والثاني : الباراشوت. 

عندما ال تتفاءل، يتسوس الذكاء. 

ما أجمل تلك السجون التي تكون في الصدور!  

عند السجود يكتظ المسجد باألسرار.  



مقوالت صغرية

عناقيد

إذا غضبت المرأة، كسرت الجرة التي تحوي جميع أسرارها. 

السر في قلب المرأة كالسم، إن لم يخرج منها قتلها. 

كم من خير فعلته في سر   وعبيره أبى إال أن يشاع! 

من أعطيته سرك، أَسَرَكْ. 

العاقل يقضي حوائجه بالكتمان، وال تجد لتفاصيل حياته برقا ورعدا. وشيء 
من الغموض يضفي قوة وهيبة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال يُطفَأ الحريق بالريق. 

اللي يقرب من الحداد ينكوي بناره. 

أوالد الحداد ال يخافون النار. 

المعروف كنز ال تأكله النار. 

الهدية إكسير األلفة ودلو المحبة وبساط الود، نتكِئ عليها من نار الضغائن. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الرجال كاألرقام، قيمتهم تتوقف عند مواضعهم. 

الطغاة كاألرقام القياسية ... البد من أن تتحطم في يوم من األيام. 

العمر والمال ال يقاسان باألرقام، بل بمقدار استمتاعك بهما.  

إنّ تجميع األصفار ال ينتج عدداً له قيمة! 



مقوالت صغرية

النزاع الطويل يعني أن كال الطرفين على خطأ. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

خطأ فادح أن تتصرف تصرفات تكثر بسببها أعداءك.  

أكثر الذين يعرفون الصواب هم الذين ارتكبوا األخطاء ! 

من أراد أن يتتبع أخطاء غيره، فلن تعدم الحسناء ذما. 

الخطأ يعلم اإلنسان؛ أال ترى الشخص إذا سقط فإنه ال يقوم من مكانه نفسه، 
بل يقوم من مكان متقدم قليال، فكذلك المخطئ تزيد معرفته وخبرته 

بخطئه.  

تكبر األخطاء عندما يصغر الحب. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أعظم خطأ أن ترى نفسك دائما على صواب. 

في حبة الفراولة توجد 200 بذرة سوداء، هذه البذور لم تزدها إال لذة وجاذبية. ا
ألخطاء الصغيرة في حياتنا كتلك البذور. 

أخطاؤنا... بذور نجاحنا. الخطأ هو التوأم السيامي للعمل. 

مع التغافل تقص تذكرة العودة للمخطئ ألن يعود لرشده. 

اسم الدلع للخطأ هو: (الخبرة). 



مقوالت صغرية

عناقيد

لن تكسب سباقاً وأنت تنظر للخلف ..! 

المتسلق الجيد هو الذي يركز نظره لألعلى وال ينظر لألسفل. 

الحياة كالدراجة، البد أن يكون راكبها متحركاً باستمرار لئال يسقط، والبد أن 
تكون حركته تقدماً نحو األمام. 

إن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. 

ال تنتظر من اليد المرتعشة خطّاً جميالً. 



مقوالت صغرية

عناقيد

اليد التي تنهضك عند تعثرك أصدق من ألف يد تصافحك عند الوصول. 

جهد التوفير ــ وهو ال شك من عالمات قوة السيطرة على النفس ــ أهون بكثير 
من ألم الدين أو ألم طلب اآلخرين ومد اليد إليهم. 

اليد الواحدة ال تعقد حبال، وإن عقدته لم تشده. 

يرى الملحدون أن من حقهم أن يعملوا في النفس اإلنسانية كما يعمل أهل 
الدين؛ فهل من حق أصابع الرجلين أن تمشي على البيانة كأصابع اليدين؟ 

يلتصق أريج الزهرة باليد التي تقدمها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أتصفح جميع العقول ولكني ال أصافح جميعها. 

كثرة األيدي تخفف عبء العمل. 

خواتم مليحة في أيدٍ قبيحة. 

كل واحد منا له شخصية مفردة يتميز بها مثل بصمة أصبعه ال يشاركه فيها 
أحد ... 

الدماغ أشبه بعمالق نائم، وأشبه بكنز عظيم لم يمتد إليه إال القليل من 
األيدي. 



مقوالت صغرية

عناقيد

يد تغسل األخرى، واالثنتان تغسالن الوجه. 

إن عقال كله منطق كمدية كلها نصل، تجرح اليد التي تستعملها. 

جادة التسليم سليمة. 

أرواحنا وأبداننا أشبه بزوجين حبيبين، كلما كانت عنايتهما ببعضهما أكبر 
كانت مدة صحبتهما بإذن اهللا أطول.  

الطاعة خلطة سرية للروح ال تستطيع ماكدونالدز وهارديز تقليدها! 



مقوالت صغرية

عناقيد

ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل.. الذي ال يحسن أن يتكلم 
فيفيدك، وال يحسن أن ينصت فيستفيد منك، وال يعرف نفسه فيضعها في 

منزلتها. 

عتاب األحباب كسحب شوكة من الوجدان والروح، يؤلم بحق، لكن طالما كان 
وجودها كان أكثر ألما. 

ساعة كل يوم لترميم الروح. 

العلم: هو حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة 
األرواح، وأنس المستوحشين. 

العتب صابون القلوب .. ولكن ..ال تكثر من استعماله ألنه يسبب الجفاف 
وتشقق الروح. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الغيبة جهد العاجز. 

العاجز يقف عند أول الحواجز. 

رجل مشغول أفضل من مجموعة عاجزة عن تنظيم نفسها.  

من سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابا، وأوجعه عتابا. 

الجاهل ليس من يجهل القراءة والكتابة، وإنما الجاهل من يعرف اتجاه القبلة 
وال يصلي. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال تناظر جاهال أو لجوجا، فإنه يجعل من المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. 

أحب أن أوسع حديقة معارفي، وأصغر دائرة جهلي. 

الجهل حريق .. يجب إطفاؤه. 

ما رأيكم في تقييم ممرض لعمل جراح كبير؟ هذا ما يفعله أناس جمعوا بين 
الجهل والغرور! 

تأكد أن سحابة الفرص ستستمر في الهطول ولن تتوقف. 



مقوالت صغرية

عناقيد

امنح كل يوم الفرصة ليكون أجمل أيام حياتك. 

في األسحار موعد مع الرحمن الغفار، فال تخلفوا الموعد وال تضيعوا فيه 
الفرصة.  

الفرصة مثل الطائرة تبحث عن المطار الجاهز لتنزل عليه. 

من يخشَ األماكن الجديدة .. يخسر فرصا عديدة.  

ابتسم في وجه تلك التحديات كما تبتسم في وجه زائر ال تحبه! 



مقوالت صغرية

عناقيد

كلنا نتعرض لألزمات والصدمات .. السعيد منا من يخرج منها بأقل الخسائر. 

أعظم نجاحاتنا هي التي تأتي بعد الهزات والصدمات التي نتعرض لها. فأطيب 
الثمار ال تهطل من األشجار إال بعد أن نهزها بقوة.  

إذا زارتك شدة فاعلم أنها سحابة صيف عن قليل تقشع، وال يخيفك رعدها 
وال يرهبك برقها؛ فربما كانت محملة بالغيث. 

ال تحزن إن مررت بأمور صعبة في حياتك أفقدتك توازنك، وربما عانيت منها 
الكثير؛ فالقلم الرصاص يتعرض لبري مؤلم بين فترة وأخرى لكي يصبح قلما 

أفضل. 

كل ما لم يقتلني يزيدني قوة.  



مقوالت صغرية

عناقيد

المكارم منوطة بالمكاره. 

اآلالم تكشف الضعف اإلنساني، وتدفع العاقل دفعا إلى الوقوف بباب اهللا، 
يطلب العافية ويرجو رحمة ربه. 

اآلمال تولد من رحم اآلالم. 

الشدائد مثل األسفار، تكشف عن أخالق الرجال. 

انتق أطايب الرجال كما تنتقي أطايب التمر. 



مقوالت صغرية

عناقيد

في تقلب األحوال علم جواهر الرجال. 

األرض عطشى لعرق الرجال، ال لدمائهم. 

الرجال العاملون يجنون دائماً ثماراً جديدة. 

الرجل العظيم يقتر في األقوال، ويسخو في األفعال. 

كل شارب وله مقص. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من طابة سريرته .. حمدت سيرته. 

السيرة الحسنة كشجرة الزيتون، التنمو سريعاً ولكنها تعيش طويال. 

اعتن بسمعتك جيداً، فستثبت لك األيام أنها أغلى ما تملك! 

الثقة جوهرة ثمينة، فانظر جيدا أين تضعها؟. 

الثقة :مثل ناطحة سحاب، بناؤها يحتاج إلى سنوات، وهدمها ال يحتاج إال 
لثوانٍ... وكمية من الديناميت ! 



مقوالت صغرية

عناقيد

ارفع رأسك، وأسرع بخطاك، واجعل قامتك منتصبة لكي تحرك أمواج الثقة 
في نفسك.  

الثقة: هي الرباط العاطفي الذي يشد األتباع لقادتهم. 

ما تملك ثق أنه يكفي لسعادتك! 

ال تجعل وعودك مسكنات وحلوال وقتية للطرف اآلخر؛ فذلك كفيل بفقدان 
ثقته فيك. 

ليتنا مثل األسامي .. ال يغيرنا الزمان! 



مقوالت صغرية

عناقيد

ينبغي للعاقل أن" يداري "زمانه مداراة السابح في الماء الجاري.  

تصنع دوارة الرياح التي تعتلي قمة البرج من الحديد، وكان من الممكن أن تأتي 
عاصفة وتكسرها، لوال أنها تعلمت فن الدوران في اتجاه كل ريح تضربها.  

حري بالعاقل أن يدور مع األحداث؛ ال دوران ضعف وخور، بل كما يدور المالكم 
حتى ال يكشف لخصمه مقاتله. 

الحكيم ينحني أمام الظروف، كما الماء يتشكل في اإلناء. 

مثل المؤمن الذي يواجه التحديات والضغوطات كمثل العجينة في يد 
أحدكم إذا ضغط عليها خرجت من بين أصابعه! وكذا المؤمن فهو ال يتوقف 

بل يعمل ويثابر. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كن كالماء يتحمل أثقل األحمال على سطحه، ويحوي أثمن األشياء في 
باطنه، وإذا نزل على أرض ميتة أحياها، وإذا اعترضته صخرة دار حولها. 

إن المسلم يعيش كالشمس، يغرب من جهة ليشرق من جهة أخرى. 

من أحسن دراسة الخيارات، فرح بجمال النهايات. 

ربما ساءتك أوائل األمور وسرتك أواخرها، كالسحاب أوله برق ورعد وآخره غيث 
هنيء. 

الشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال يقلل من صالبة الرخام كونه المعا مصقوال. 

الفأس على لينها ونعومتها تقطع الحَطَبة على خشونتها. 

وسع دائرة األولياء إذا قوي األعداء. 

عندما يعلمون أنك نهر، لن يسألوا وقتها إلى أي تيار تنتمي ! 

إن الباطل يمتد في أي فراغ أمامه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الواقع أشبه بمادة هالمية تتشكل في أيدينا كما نريد، لكنها تظل تحتفظ 
بطبيعتها الخاصة. 

الشهم األبي اليرضى أن يكون سوطا في يد طاغية مهما كانت المغريات، 
ومهما عظمت المكافآت. 

قزم واقف، خير من عمالق راكع. 

من كان في اهللا تلفه، كان على اهللا خلفه. 

إن قوة شجرة الخيزران تكمن في مرونتها. 



مقوالت صغرية

على قدر ما تعطي األشياء تعطيك. سنة ماضية إلى يوم الدين.   

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

مهمة المسلم في هذه الحياة أن يعمم الخير ويحاصر الشر. 

تقليم أظافر الشر. 

ابعد عن الشر .. بس التغني له! 

من استسلم للهوى هوى. 

شراب الهوى حلو، ولكنه يورث الشرق. 



مقوالت صغرية

عناقيد

ما قدم أحد حق اهللا على هوى نفسه وراحتها إال رأى سعادة الدنيا واآلخرة. 

اإليمان الفاتر أعجز أن يهيمن على السلوك أو يكبح الهوى. 

من فسح لنفسه في اتباع الهوى؛ ضيق عليها في قبره ويوم معاده،  
ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى، وسع عليها في قبره ومعاده. 

وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. 

بخار الشهوة غطى عين البصيرة.  



مقوالت صغرية

عناقيد

كيف يكون عاقال من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! 

إذا نام الضمير، استيقظت الشهوات. 

ال تقوم جذوع الشبهات إال على جذور الشهوات.  

عندما تبدأ نار الشهوات باإلنطفاء في داخلك .. لحظتها سينبعث ضوء 
الحكمة. 

حل المشكلة قبل أن تلتحم خيوطها.  



مقوالت صغرية

عناقيد

كل مشكلة تحوي بذور حلها. 

الزمن دائما جزء من الحل، فمعه تتغير الرغبات والحاجات والمعطيات والظروف. 

إدمان الحلول قصيرة األجل كثيرا ما يؤدي إلى مشكالت طويلة األجل. 

عندما تتزاحم عليك المشكالت أقترح عليك أن تكون شرطي مرور لتنظيمها، 
ثم رجل إسعاف لتعالجها، ثم قاضيا لتحكم على غير المهم منها باإلبادة.    

المشكالت مهما كان حجمها تستمر مدى الحياة، فتعامل معها مثل 
البلل، يصيب ثيابك ثم تجففه الشمس. 



مقوالت صغرية

عناقيد

غيمة واحدة تحجب الشمس، وأحياناً مشكلة واحدة تحجب السعادة ! 

المشاكل مثل المكعبات، تملك ستة أوجه حاول رؤيتها من جميع الجوانب. 

كلما عشت أياما صعبة، زادت أسهمك ارتفاعا في سوق التجربة والحكمة. 

من تلجأ إليه في اللحظات الصعبة هو من تحبه فعالً؛ ألنه الوحيد الذي 
تستطيع أن تبكي معه وإليه .. أن تبوح له ومعه. 

هناك بعض األشخاص مثل السم القاتل؛ متى دخلوا ذاتك قتلوها. 



مقوالت صغرية

عناقيد

اإلرادة الصلبة: هي أقوى األسلحة الشخصية. 

لتكن توقعاتك من الغير منسجمة مع : شخصيته .. موقعك في حياته .. 

مهما كانت خبراتك ومهما كانت مهاراتك وشروطك ومتطلباتك فإن هناك 
شخصا ما هو في حاجة إليك، وعليك أن تبحث عنه حتى تعثر عليه.  

لكل شخص وجهة نظر، فال تجعل همك إقناعهم؛ فأمك مثال يراها غيرك 
(شخصا عاديا)، وأنت تراها (الجنة). 



مقوالت صغرية

عناقيد

ال تجادلني..في شخص تراه بعينك.. وأراه بقلبي. 

االستقبال البارد: هو بالفعل طرد مؤدب. 

االعتذار في غير وقته؛ كمن يقدم لك قهوة باردة. 

الكلمات الجميلة نهر بارد، وعذب يترقرق ويداوي ظمأ القلوب. 

اللسان ليس عظما لكنه يكسر العظم. 



مقوالت صغرية

عناقيد

من عذب لسانه، كثر إخوانه. 

اللسان عضلة، تكمن وراءها كل معضلة. 

ما يطفح به القلب ينزلق به اللسان. 

إن المفاهيم ال تنضج إال إذا الكتها ألسنة المناظرة. 

تكلموا تُعرفوا؛ فإن المرء مخبوء تحت لسانه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

لسان التقصير قصير. 

الرجل الذكي، أذناه كبيرتان، ولسانه قصير. 

الصحابة، رضي اهللا عنهم ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول 
"نجوم السماء" بيدك القصيرة ورجلك العرجاء؟!. 

الخير كله في االتباع، والشر كله في االبتداع. 

كدر الجماعة خير من صفو الفرقة.  



مقوالت صغرية

عناقيد

ألم العمل خير من أمراض الكسل. 

من اإلجحاف أن تستفز مشاعر اآلخرين ثم تصفهم بالحساسية. 

ما أروع العيش بصحبة بشر يعتنون بمشاعرك، ويراعون خاطرك، يقاسمونك 
الهم فيتفتت، ويشاطرونك الفرح فيتعاظم، يتهللون لرؤيتك، ويأنسون 

لحديثك!  

العواطف والمشاعر مثل المصعد، ترتفع وتنخفض. 

الغريب أن بعضنا ينسى المعلومات المفيدة، ويتذكر المشاعر الضارة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

لنجعل مشاعرنا مشاريع. 

بعض ما ينمو فينا من مشاعر وأفكار يحتاج إلى القص أو النزع ... تماما مثل 
الشعر الزائد!  

حين يضيق القلب بالمشاعر، تسعفه العين بدمعة! 

ال تحبسوا مشاعركم في أقفاص صدوركم. 

الصمت والهجر يستخدمها العقالء لترتيب مشاعرهم. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كان يستره الصمت ، تحدث .. فتعرى! 

استعنت بالصمت على إطفاء الغضب. 

الصمت فن عظيم من فنون الكالم. 

حين يصمت من ينبغي أن يتكلم، يتكلم من ينبغي أن يصمت! 

استعينوا على الكالم بالصمت.  



مقوالت صغرية

عناقيد

كن  مميزاً؛ حتى ال تختفي وسط الزحام.  

باختصار شديد جدا .. (كن الرجل الذي تتمناه ألختك زوجا..!! ) 

إذا وعظت فكن بشوشا وأوجز. 

كن في حياة اآلخرين كحبات السكر؛ حتى وإن اختفت تركت طعما حلوا. 

كن مثل الفاصلة؛ إذا رأيت موقفا يحزنك ضعها وأكمل طريقك، والتكن مثل 
النقطة؛  تنتهي آمالك عند موقف صادفك. 



مقوالت صغرية

عناقيد

أغنى الصباح عن المصباح. 

رب شهرة جاءت عروسا في المساء فوضعت في الصباح فضيحة. 

إذا أشرق الصباح فاسمح لألمل في نفسك أن يشرق. 

كما أشرق الصباح ستشرق آمالنا بإذن اهللا. 

كل ركعة في الليل تزرع في قلبك وردة لتستيقظ صباحا وفي قلبك 
بستان. 



مقوالت صغرية

عناقيد

المدائح تدغدغ العقول وتسيطر عليها. 

اإلطراء يطري األجواء. 

التشجيع والتحفيز بمثابة الوقود والشحن. 

الثناء كالذهب، قيمته في ندرته. 

أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك، ألنه نبه على نقصك. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الحر إنما يمدح اليوم من يستطيع أن ينتقده في الغد. 

أخطر الناس على اإلنسان الذي يمدح وال ينصح. 

أخطر اللصوص هو الذي ينصح اآلخرين بطهارة اليد حتى ال ينافسوه. 

النصح الذي ال إخالص فيه، هو بذر عقيم الينبت.  

اقبل الجوهرة ولو اتسخت بالطين!  
من نصحك بأسلوب فظ أنفع لك ممن جاملك وتركك على خطئك، فال 

تجعل سوء أسلوب الناصح سبباً في رد نصحه. 



مقوالت صغرية

عناقيد

التؤذ من ينصحك، وال تكن كالذي كسر المنبه؛ ألنه أيقظه! 

حاكم بال عدل، كنهر بال ماء. 

اجتماع السواعد يبني الوطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. 

عقلك مثل الوطن العربي غني بالثروات غير المستثمرة. 

الوطن شجرة طيبة، ال تنمو إال في تربة التضحيات، وتسقى بالعرق والدم. 



مقوالت صغرية

عناقيد

إن ذكرك أحد من ملوك الدنيا طرت فرحاً، فما بالك إن كان من يذكرك هو اهللا! 
فقط تدبر قول اهللا: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ). 

تاج القيصر ال يمكن أن يحميه من الصداع. 

يدفع الجندي من دمه ثمن شهرة قائده. 

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها. 

عندما يشرب الضعفاء من السراب الذي تخيله السياسة ألعينهم، يقدمون 
لهم المناديل النظيفة ليمسحوا أفواههم. 



مقوالت صغرية

عناقيد

تنظيف الفساد مثل تنظيف الدرج، يبدأ من أعلى نزوال لألسفل. 

التحرز في الدماء عنوان الديانة. 

بلغت االستهانة بالنفس البشرية حد أنها أصبحت أرخص من الرصاصة. 

كل الطرق مراقبة بساهر إال (الطريق إلى اهللا)؛ فأسرع كما شئت .. فنهايته 
الجنة .. 



مقوالت صغرية

حين تغيب اإلرادة تصبح كل الطرق مسدودة. 

عناقيد



مقوالت صغرية

عناقيد

عامل البلدية يسرح شعر الشارع!  

من فضائل الكسالى أنهم أساتذة في اكتشاف الطرق السهلة ألداء األعمال. 

الحزن حبل، إذا لم تقطعه سيخنقك. 

ال تطل الحبل لولدك؛ يشنق نفسه. 

النهضة أشبه بحبل مجدول من مليون شعرة، فساهم ولو بشعرة واحدة. 



مقوالت صغرية

عناقيد

كل عقدة لها حالل. 

الحبال إذا تعقدت قطعها الجاهل، وحلها العاقل. 

التسمح لتفكيرك في الغد أن يخنق سعادتك اليوم. 

اجن العسل من القارورة من غير أن تكسرها. 

إن اإلناء الباهظ ال يصنع طبقا شهيا. 



مقوالت صغرية

عناقيد

النقطة األخيرة هي التي تجعل اإلناء يفيض. 

ال تعطِ مشطا ألقرع. 

جيت األقرع يونسني، كشف عن قرعته وفجعني. 

الخبرة: هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة، عندما تكون قد فقدت شعرك. 

العمل بغير إخالص وال اقتداء، كالمسافر يمأل جرابه رمال يثقله وال ينفعه.  



مقوالت صغرية

عناقيد

القنبلة الذرية: اختراع لتدمير كل اختراع! 

الصانع الضعيف يلقي الالئمة على أدواته. 

مسلمون في أعلى السلم، وآخرون في أدناه. 

العجلة أم الندامات. 

الدهريون (المالحدة)، تكون دعوتهم كما قال بعض أهل العلم "بالمجالدة ال 
بالمجادلة". 



مقوالت صغرية

عناقيد

التطرف والغلو ... إذا اشتد البياض صار برصا. 

االعتدال عقد ينظم كل الفضائل. 

تخدع نفسك قبل اآلخرين حين تلعب دور الخصم والحكم، البائع والمشتري، 
الطباخ ومن يحكم على الطبخة. 

فللتاريخ بريق جذاب، وأخذ بالقلوب واأللباب، وهو الكنز المدفون، والمعدن 
المصون. 

الترفيه: هو المكافأة التي نمنحها لذواتنا بعد روعة العطاء واألداء. 



مقوالت صغرية

عناقيد

الرياح ال تحرك الجبال لكنها تلعب بالرمال وتشكلها كما تشاء. 

بعض الناس مزاجه كاإلناء الصغير، أدنى شيء يكدره، وبعضهم: كالبحر، 
مهما يلقى في البحر يغرق، وبين ذلك برازخ. 

يكاد حياء المرأة أن يكون أشد جاذبية من جمالها. 

الصالة والسالم على المعصوم، تذهب الغموم، وتزيل الهموم، ويحصل بها 
الفضل المقسوم. 



مقوالت صغرية

قفله



مفردات ألفاظ القرآن - الراغب األصفاي 

إمتاع القارئ - محمد بن سعد الاري 

الشيخ ع الطنطاوي قاضيا - د. محمود بن عودة العمراي 

سلوة الطالب - د. ع بن محمد العمران 

حكم وأمثال العالم - شادي ناصيف 

ي  حكم من أفواه اكماء - حمد سعيد ال

الغزا ٢٥٠ حكمة - كرم الشاذ  حكمة - كرم الشاذ 

ال - د. عائض القري 

صوى ووى - محمد بن سليمان املنا 

ماث اكماء٢ - د. أحمد سالمة إبرايم 

األمثال الشعبية  قلب ازرة العرية - تأليف عبدالكرم ايمان ازء٢

دور القيم واألخالق  االقتصاد اإلسالمي  

رواية نطفة - أدم شرقاوي 

٣٠٠٠ نصيحة وحكمة ومثال - د. أحمد سالمة إبرايم  نصيحة وحكمة ومثال - د. أحمد سالمة إبرايم 

رحل مع التأليف - د. محمد بن مو الشرف 































المراجع



حايات رجال - زاد بن عبدهللا الدرس 

رواع غردات العبادات - د. خالد أبو شادي 

ثورة التجديد - د. عائض القري 

تفكيك ثقافة الغلو - أ.د. عبدالكرم بار 

موسوعة رواع اكم واألمثال - إعداد: حسن ع الطول 

إننيون سعوديون - عبدهللا املغلوث 

غدا أجمل - عبدهللا املغلوث غدا أجمل - عبدهللا املغلوث 

٧:٤٦م - عبدهللا املغلوث 

رواع غردات املعامالت - د. خالد أبو شادي 

روزنامة - محمد الرطيان 

أح ما قيل  اكم واألمثال - غرد الشيخ 

موسوعة رواع اكمة - د. رو البعلبي 

من مقاالت١ - الشيخ محمد الغزا 

لس بالنفط وحده .. نحيا - عبدالرحمن السدحان لس بالنفط وحده .. نحيا - عبدالرحمن السدحان 

فتاوى ع الطنطاوي - ازء األول 































المراجع



عز العزلة - د. عائض القري 

 بالط املفكرن واكماء إعداد عبدالرحمن النغيمش 

ليدبروا آياتھ - اموعة التاسعة 

وقفات تروة٢ - اليل 

أروع اكم واألقوال - محمد اقباي 

موسوعة علم من اكماء - د. أحمد بن سالم بادوالن 

م اكم واألمثال - فادي عبود  م اكم واألمثال - فادي عبود م م

فيض ااطر - أحمد أمن 

دان السعادة - د.خالد بن صا املنيف 

سوار أمي - ع بن جابر الفيفي 

لطائف الفوائد -  أ.د. سعد بن تري اثالن 

الغة ومذابح األعراض - عبدهللا بن محمد الداوود 

لمات  عصر تو - من اليي 

املدش البن اوزي املدش البن اوزي 

غردات داعية - عبداميد البال 































المراجع



٣٦٥ مقولة  النجاح - رءوف شبايك 

موسوعة األمثال واكم - من عبود 

لو كنت طا  

شقشقات - نصوص من عش الطائر األزرق  - عبده خال 

قول ع قول - د. حسن بن محمد آل شرم 

رواع األقوال١ - مجدي سيد عبدالعزز 

وأخا اكشفت السعادة - د. عائض القري وأخا اكشفت السعادة - د. عائض القري 

تأمالت قصة جدا - أدم شرقاوي 

غرد وتيد - فد البكر 

كتاب حدائق اكمة - نيل أحمد 

حكم العوام - محمد بن ناصر العبودي 

أقوال مختارة - س عبدهللا 

ضارة  لمات أغ من الذب - دار ا

وغرد قل - د. خالد أبو شادي وغرد قل - د. خالد أبو شادي 

رواية حبب بكماء - محمد السالم 































المراجع



ألنك هللا - الفيفي 

كتابات - ثامــــر البــدــع   

ذه صناديقي - د. أحمد العرفج 

متعة اديث٢ - عبدهللا الداوود 

خطوات نحو التجديد 

متعة اديث - عبدهللا الداوود 

سن  سن واستقال السا - ع محمد أبو ا واستقال السا - ع محمد أبو ا

أمثال×أمثال - سعد رفعت 

وصايا توية - نور ا 

األرواح املتمردة - جان خليل جان 

وشم ع وجھ القمر - صا السود 

رحلة ثقافية  

منطق الط - محمد املنا 

أقوال وحكم - سامي عبدالرحمن قباجة أقوال وحكم - سامي عبدالرحمن قباجة 

أنا لم أيأس عد..!! - إبرايم الردادي 































المراجع



مرا٢ - أ.د. عمر املقبل 

غرداي - أ.د. فد املغلوث 

ترية األجيال من اكم واألشعار واألمثال - د. أحمد سيد آل برجل 

أجمل وأروع اكم واألمثال - دار طيبة 

صباحك ابسامة - د. خالد املنيف 

اكمة املصورة - محمد بن جاسر البعيجان 

شذا الراحن  اللم الثمن (حكم وأمثال) - إعام محمد ع شذا الراحن  اللم الثمن (حكم وأمثال) - إعام محمد ع 

غردات فكرة - أ.د. خالد الدرس 

ثالم كذم - أمة صلييخ 

من رواع األقوال٢ - مجدي سيد 

أضغاث أقالم - أدم شرقاوي 

فوائد الفوائد البن القيم تحقيق ع ال 

رائحة املوت عبدهللا ناصر الداوود 

ب - نجيب محفوظ  ب - نجيب محفوظ عصر ا عصر ا

األجنحة املتكسرة - جان خليل جان 































المراجع



األجوة املسكتة - عبدالعزز الرومي 

إفادات وشادات - محمود سرحان 

نظرة الفستق - فد عامر األحمدي 

غردات انن - طالل الة 

لمات مغردة - مرفت عبد ابار 

آملت اياة فعلمت - لي العصي 

ترانيم السعادة - دى الفرح ترانيم السعادة - دى الفرح 

ح تون أسعد الناس - د. عائض بن عبدهللا القري 

رسائل غ مرسلة - عاشة البلوي 

األمثال واكم - ع املاوردي 

س - اليل  األسماء ا

ألفاف - عثمان أبا ايل 

صدى الفكر اديد - أ.د. عبدالكرم بار 

حياي - أحمد أمن حياي - أحمد أمن 

سن العباد  من كنوز القرآن الكرم - الشيخ عبدا































المراجع



من أروع التغردات - عبدهللا الطوالة 

كنوز قرآنية - زد الرع 

نور ٢٠١٦

لمات خالدة - خالد املردا 

أقوال وآراء - ع بن عبدهللا العرض 

أح لمة - د. باسم جسرا 

مقتطفات - إبرايم بن حميد مقتطفات - إبرايم بن حميد 

ض   مقطع صوي - د. عبدالكرم ا

لمات - د. عبدهللا الرشيدي 

اتصر من سة املندي - د. أحمد العرفج 

مسات  فضاء اإلننت - ناصر العقل 

تكف أل الشادتن - د. حاتم العوي 

الفوائد البن القيم 

سبعون قيمة وأك - تري محمد املالي  سبعون قيمة وأك - تري محمد املالي  

عقود امان - عبدهللا الزراي 































المراجع



اململ من ذكرات طالب تبل - د. أحمد العرفج 

غردات أسرة - د. غازي الشمري 

املرقاة - سليمان بن ناصر العبودي 

مفكري - فد الاجري 

من نوا أي سفيان العا - د. أحمد العرفج 

يوميات نص الليل - د. مصطفى محمود 

علمت اياة - السبا علمت اياة - السبا 

غردات من واحة الدعاة - ميثة العامري 

فقھ السنة - سيد سابق 

مقاالت كبار الكتاب - د. ع العمران 

من رواع اكم واألمثال - محمد خ الدين 

نبض - أ.د. طارق ابب 

اشكر حسادك - د. عائض القري 

مقاالت - أ/محمد أبو حيمد مقاالت - أ/محمد أبو حيمد 

أجمل ما قيل - دار وجوه 































المراجع



ومضات ميخائيل - عيمة 

اكم العطائية البن عطاء هللا السكندري 

حروف زرقاء - أ.د. طارق ابب 

خواطر مغردين - سعود العصي 

أفار  الصميم - أ.د. عبدالكرم بار 

ما قل ودل - قاسم عاشور  

غردات - د. عبدالعزز العود غردات - د. عبدالعزز العود 

مرا - د. عمر املقبل 

فقھ العبادات للشيخ محمد بن صا العثيمن 

غردات - أ.د. طارق ابب 

ما تبقى من أوراق - الرطيان 

غرد  السعادة - عبدهللا امللغوث 

فقھ االئتالف - ازندار 

صائص العامة لإلسالم   صائص العامة لإلسالم  ا ا

سئلت .. فأجبت - عبدالرحمن السدحان 































المراجع



مواقف وأمثال - فد الفايز 

غردات - د. مرد الكالب 

لطائف املعارف البن رجب 

فن الذكر والدعاء للشيخ محمد الغزا 

صوت من األعماق - أ.د. عبدالكرم بار 

موسوعة اإلاز العل - د. محمد راتب النابل 

توضيح األحام للشيخ عبدهللا السام توضيح األحام للشيخ عبدهللا السام 

من مقالة : شكرا نورة  

مدارج افظ والتدبر - د. ناصر العمر 

بداع الفوائد البن القيم 

فقر املشاعر - د. محمد امد 

ذوقيات - د. خالد املنيف 

األمثال الشعبية - د. فد املغلوث 

املدخل ا القرآن - د. محمد عبدهللا دراز املدخل ا القرآن - د. محمد عبدهللا دراز 

البناء  القرآن - أ. د. عبدالكرم بار 































المراجع



ذا و القرآن العظيم - د. محمد مو الشرف 

تواقيع - ياسر بن بدر از  

ليدبروا آياتھ (٦) 

أخالقنا االجتماعية - د. مصطفى السبا 

حول العالم السياحة - فد األحمدي 

مقاالت وخواطر - د. قس بن مبارك 

لمة وليمة - مصطفى صادق الراف لمة وليمة - مصطفى صادق الراف 

مروءات معاصرة - د. محمد امد 

سطور للشيخ الطرفي 

قيمة الزمن ألبوغدة 

ع ضفاف الفرح - خالد املنيف 

زنزانة  

ابن زمانھ - عبدالكرم بار 

قل يحدثكم  قل يحدثكم  

الدنيا .... امرأة - تري الدخيل  
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رواية اللص والكالب - نجيب محفوظ 

ومضات من فكر - محمد راشد آل مكتوم 

أغاي العصفور األزرق - محمد الرطيان 

وصايا - محمد الرطيان 

محاولة ثالثة - محمد الرطيان 

نحو تفس موضو للغزا 

الفضيلة للمنفلوطي الفضيلة للمنفلوطي 

مسلكيات - إبرايم السكران 

اإليمان واياة  

مدارج السالكن البن القيم 

حديث الصباح - الشيخ عبدالعزز ابن باز 

اإلسالم دين امل - للعالمة محمد األمن الشنقيطي 

أفار تحيا ا - د. خالد املنيف 

ماذا أقرأ؟ - فيصل عمر باشراحيل ماذا أقرأ؟ - فيصل عمر باشراحيل 

آداب املعلمن - د. أحمد الاك 
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األخالق والس البن حزم 

مآالت اطاب املدي للشيخ ابرايم السكران 

ثالثون مجلسا  التدبر اموعة الثالثة 

مفايم قرآنية - د. عبدالكرم بار 

حينما عتكف القلب - د. عبدالرحمن العقل 

ومضات - د. محمد امد 

السعادة الزوجية - صا فرج السعادة الزوجية - صا فرج 

ارسامات - د. محمد امد 

خواطر - د. محمد امد 

ما - د. غازي القصي 

قطرات الينابيع - الشيخ ع عبداالق القري 

اكشاف الذات - أ.د. عبدالكرم بار 

راء - د. مصطفى محمود  مغامرة  ال

حياة بال توتر - د. إبرايم الفقي حياة بال توتر - د. إبرايم الفقي 

المة العالية - د. محمد امد 
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التوة وظيفة العمر - د. محمد امد 

بصائر - د. محمد امد 

موعد مع اياة ٢ - د. خالد املنيف 

ولدت لتفوز  - د. خالد املنيف 

مئة سؤال عن اإلسالم - محمد الغزا 

نحن والغرب  

عظماء بال مدارس - عبدهللا امعة عظماء بال مدارس - عبدهللا امعة 

رواية أن الرغبة - بدرة البليطيح 

افتح النافذة ثمة ضوء - د. خالد املنيف 

أنت الريع - د. خالد املنيف 

لوّن حياتك - د. خالد املنيف 

أنا وأخواا  

وال...أروع - خالد بن عبدهللا الدوسري 

مع األئمة  

صفحات  التعليم - أ.د. عبدالكرم بار 

مع األئمة  

صفحات  التعليم - أ.د. عبدالكرم بار 
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تفس ابن كث 

العادات السبع - سيفن آر و 

مجلة نون 

اكساب األخالق اميدة - د.محمد امد 

ذكرات الطنطاوي 

أيتام غوا مجرى التارخ - عبدهللا امعھ 

دع القلق وابدأ اياة - دايل ارني دع القلق وابدأ اياة - دايل ارني 

أفار عملية - خالد الدروش 

تجر  رع قرن - العرفي 

ملاذا ال تذب اراف إ الطبب؟ - فد عامر األحمدي 

مراودة الفكر  

خالصة الكالم - القري 

مقال  قول - العميد الركن محمد حالل 

أدب الدنيا والدين - ع املاوردي أدب الدنيا والدين - ع املاوردي 

ة - ع اارم ومصطفى أمن  البالغة الوا

موعد مع اياة ١ - د. خالد املنيف 
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