
مقتطفات من كتاب

للدكتور مصطفى السباعي



                                                                        

إن لم ینفع العلم صاحبھ من االنحدار
.كان جھل ابن البادیة خیرا منھ 

                                                                                    
                                                                        

یكفیك من التقوى برد االطمئنان 
.ویكفیك من المعصیة نار القلق 

                                                                        

لوال المرض الفترست الصحة 
.ما بقي من نوازع الرحمة عند اإلنسان 

                                                                                    



                                                                        

..لغز ال یفھم معناه .. الحیاة لوال اإلیمان  

                                                                                    

                                                                        

المرض مدرسة تربویة لو أحسن المریض 
. االستفادة منھا لكان مرضھ نعمة ال نقمة 

                                                                                    

                                                                        

ال تحتقرن أحدا مھما ھان أمره 
فقد یضعھ الزمان موضع 

من یرتجى وصالھ  ویخشى فعالھ

                                                                                    



                                                                        

.ال یعرف اإلنسان قصر الحیاة إال بعد انتھائھا 
                                                                                                                                                            

.العمل واألمل ھما  مطیة  الراحلین إلى هللا
                                                                        

إذا لم یحسن األخیار طریق
.العمل  سلط هللا علیھم األشرار 

                                                                                    



                                                                         

الر عد الذي ال ماء معھ ال ینبت العشب 
. كذلك العمل الذي ال اخالص فیھ ال یثمر الخیر  

                                                                                    
                                                                         

ما عجبت لشيء عجبي  من یقظة أھل الباطل  واجتماعھم علیھ
.  وغفلة أھل الحق وتشتت أھوائھم فیھ 

                                                                                    



                                                                        

.من عرف ربھ  رأى كل ما في الحیاة جمیال 
                                                                                                                                                            

.األلم امتحان لفضائل النفس وصقل لمواھبھا 

                                                                                                                                                            

.إذا أمدك هللا بالنعم وأنت على معاصیھ فاعلم أنك مستدرج 
                                                                                    



                                                                        

..أو ألم من لذة .. قل أن تخلو لذة من ألم  
                                                                                    

                                                                        

..إذا أردت أن تعرف منزلتك عند هللا  
فانظر أین أقامك  ؟؟وفیم استعملك ؟؟

                                                                                    
                                                                        

..بین الطاعة والمعصیة 
..صبر النفس على ھواھا لحظات 



                                                                         

.من أوتى حسن الخلق ال علیھ ما فاتھ من الدنیا 

                                                                         

لو كنا متوكلین على هللا حق التوكل 
لما قلقنا على المستقبل ولو كنا  واثقین من رحمتھ تمام الثقة

لما یئسنا من الفرج ولو كنا موقنین بحكمتھ كل الیقین 
.لما عتبنا  علیھ بقضائھ وقدره  

                                                                                    



                                                                         

..في المآزق ینكشف لؤم الطباع 
.. وفي الفتن تنكشف أصالة اآلراء    

.. وفي الحكم ینكشف زیف اآلراء 
.. وفي المال تنكشف دعوى الورع   

..وفي الجاه ینكشف كرم األصل 
..وفي الشدة ینكشف صدق األخوة  

                                                                                    



                                                                         

المنافق ممثل مسرحي لھ كذب الممثل 
.ولیس لھ تقدیر المتفرجین 

                                                                                                                                                             

..بین الشقاء والتعاسة تذكر عواقب األمور 
..  وبین الجنة والنار تذكر الحیاة والموت 

                                                                                    
                                                                         

إذا فھمت عنھ في الضراء  كما فھمت عنھ في السراء 
.فقد صدقت في حبھ 

                                                                                    



                                                                         

ال تحقد على أحد فالحقد ینال منك
.أكتر مما ینال من خصومك   

                                                                                    
                                                                         

..خیر من أن تسيء الظن فتندم .. لئن تحسن الظن فتندم  
                                                                                    

                                                                     

..وعامل إخوانك بالتسامح ..  عامل القدر بالرضا 
..تسلم أعصابك من التلف واالنھیار ..وعامل الدھر بانتظار تقلباتھ 

                                                                                    



                                                                     

..نكره الحق ألننا نتذوق مرارة دوائھ .. نحن كاألطفال 
وال نفكر في حالوة شفائھ ونحب الباطل 

.ألننا نستلذ طعمھ وال نبالي بسمھ 

                                                                                    
                                                                         

.اآلالم طریق الخلود لكبار العزائم  وطریق الخمول لصغارھا 

                                                                                    


