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يف كممل نازلممة، أو مسممألة، أو  ية أن يكممون لممك رألمميس بالضممرور

 .مشكلة 

وإذا كان لك رأى يف شيء من ذلك فليس بالضرورة أن تبديه، وإذا 

 .أردت إبداءه فليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد أو يف كل مناسبة

وإذا أبديته فليس بالضرورة أن تتشنج يف إبدائمه ، أو تتعصمب لمه،    

 .اطل من بني يديه وال من خلفه يأتيه الب أو تظن أنه حق ال

وإذا خالفك الرأي أحٌد من الناس فليس بالضرورة أن يكمون ذلمك   

 .املخالف عدوًا ، أو مرتبصًا ، أو حاسدًا 

وليس بالضرورة إذا انتقدت أحدًا من الناس أن تسعى إىل جترحيمه،  

 .وإسقاطه ، و اإلساءة إليه ، وجتريده من كل حسنة 

تلفممت مممع أحممد أن تعاديممه ، وتممدعو إىل  ولمميس بالضممرورة إذا اخ

 .عداوته ، وتشهِّر به َقْدَر ما تستطيع 

وليس بالضرورة إذا كان بينمك وبمني أحمد ممن النماس خصمومة أن       

معي أو : =تنتقل هذه اخلصومة إىل كلِّ َمْن يتصل به أمرك حاماًل شعار

 +. ضدي

 .بل يكفى أن تنحصر اخلصومة بني أصحابها قدر املستطاع 

 ليس بالضرورة
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، أو قصممميدة أن تطمممول بالضمممرورة أن إذا كتبمممت مقالمممة ولممميس

كلماتهمما، أو صممفحاتها ، أو أبياتهمما ؛ بممل يكفممى يف ذلممك وصممول   

 .الفكرة ؛ فإذا وصلت بأقل كلفة و أقصر عبارة فذاك 

وليس بالضرورة إذا تكلمت ، أو داخلت ، أو أبديت وجهة نظر 

ن دون مسموغ  د بالكالم ؛ فتثقمل علمى السمامعني أو احلاضمري    يَّأن تتَز

ليتمه واصمل   = :لذلك طاملا أن الغاية من الكالم حتققت ؛ وألن يقمال  

 .+ليته سكت: خري من أن يقال 

ه ممن نفموس كمثريين لسملمنا ممن ختممة       حظَّم  ولو أخذ هذا الشعاُر

 .اع اإلطالة ، اإلمالل دالتكرار و اإلثقال ، وص

كمل  ل يف كل جملمس ، السمابقَ   وليس بالضرورة أن تكون املتصدَر

جموٍّ   حديث ، ولو بلغت ما بلغت من العلمم و الثقافمة ؛ فلميس كملُّ    

 .، وال كل يوٍم يوَمك جوَّك

حمد  أرت يف يوٍم ما ، أو قصمرت يف حمق   صَّليس بالضرورة إذا َقو

الستمراء التقصري، ممن هلم حق عليك أن جتعل ذلك التقصري ذريعة 

 . وترك اإلحسان
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 كن ختربه بذلك حبجمة أنم  إذا كرهت أحدًا أ كوليس بالضرورة أن

َعَسى : ]صريح ، بل احلكمة تقتضي أن حتتفظ بذلك لنفسك ، فم

 .[اللَُّه َأْن َيْجَعَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتْم ِمْنُهْم َمَودًَّة

بذلك؛ فاحلب سمعة،   أما إذا أحببت أحدًا فإنه حيسن بك أن ختربه

 +.ه فْلُيْخِبْره أنه حيبهإذا أحب أحدكم أخا=ووالكراهية ضيق، 

  


