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 قال الؿتـبل:
 

 

 بعؼِؾيفِ  الـعيقؿ يف يشؼك العؼؾِ  ذو

 

  يييـعؿُ  الشييؼاوة يف الجفالييةِ  وأخييق **
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 سَبزني ثمبفُخ

 
 

 

 وصدده ى آِلددى وعلدد  اهلل، سسدد   علدد  والشدد   والصدد ُ  ، هلِل احلمددُذ

 ...أمجعني

 : بعذ أما

 يف ُكتبيت ، فؽريية أفياكقـ ميـ وكتيٌػ  ثؼافقة، رياحقـ مـ قطقٌف  هـا ففا

 الؼؾيؿ وجؿعفيا الثؼيايف، الفيؿ وحيةها متباطيةة، وأزمـة متػرقة، أوقاٍت 

كلمؾ أن تؽقَن حاويًة لعبؼ وكةاوة ، وططر وحيووة،  ، البـائل الؿـفجل

، وتـبييف الؼييراو ، وتلخيي  تؼييةم الؿػقيية ، وتـشيير الجةييية ، وتييققُظ الػؽيير

 بليةيفؿ إلك ما يـػع ويطقب ويزيـ..

 اإلخييوص فقفييا ويؽتييب والـػييع، البركييةً  فقفييا يجعييَؾ  أنكسييلل  اهللو 

 . قةير شلو كؾ طؾك إكف ، والػضؾ

 طسقر محايؾ
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 ال اتص...! َحزَف حينما/ 1

 

ابتةاًو لخةمة القاتس وتػاطوتفا ومحاسـفا البفقجة، واكغؿس مع  فرَح 

تلسقس الؿجؿقطات الؿختؾػة والؿتـقطية فؽيرا وطؿيو  الؿـغؿسقـ يف

  وترتقبا وإجراو وتـسقؼا، وتقاصو وتقادا.

 حتيييييك زادت وتضيييييخؿت

 

 وتـاسيييييؾت بشيييييؽٍؾ ٓفيييييت..  **

 

 تققةيولؿا أصؾ القاس هاج 

 

 وأسسُت طشرا فقق طشر طؾك طشيرِ  **

 

 

وتعجييب حؼقؼييًة مييـ تقاصييؾ الييبعض واكفؿاكييف فقفييا بشييؽؾ طجقييب 

يجعؾييف يريييؼ تؾييؽ الرسييائؾ، كشييرا وردا وتعؼقبييا، وثرثييرة ومزاحييا 

ـِ ُطَؿَر رضل اهلل طـفؿا َقاَل:  َقاَل َرُسيقُل وصرافة،،، ويف الحةيث طـ اْب

اهللِ صؾك اهلل طؾقيف وسيؾؿ: ال َٓ ُتْؽثِيُروا اْلَؽيوََم بَِغْقيرِ ِذْكيرِ اهللِ َفينَِن َكْثيَرَة 
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ـَ اهللِ اْلَؼْؾييُب  اْلَؽييوَِم بَِغْقييرِ ِذْكييرِ اهللِ َقْسييَقٌة لِْؾَؼْؾييِب، َوإَِن َأْبَعيية الـيياِس ِميي

 أخرجف الترم ي يف ســف. الؼاسل (

لزيادة افتؼيةت لببيةاع الـخبيقي، وتثيرت اليةفؼ اليقطظل ولؽـفا مع ا

  والحشة اإلخباري .. 

ولؽييـ تؽيياثر الؿجؿقطييات وتـاسييؾفا يف سييقاق متييةفؼ ويقيير مبييال 

بالحؽؿة والةقة وحسـ التـظقؿ، جعؾ كثقريـ يؿؾقكفا، ويشيتفقن ميـ 

  يؽػقفؿ أمرها .

كتييب وزاد مييـ الَؿوليية والضييقؼة اشييتعال الرسييائؾ الجؿاطقيية حتييك 

بعضفؿ: اطػقين مـ الرسائؾ الجؿاطقة، وتخر،،، سلحظرك إذا تتابعت 

  رسائؾؽؿ ..، وثالث: ارحؿقين مـفا... 
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ولسفقلتف سؾَب الؾباب، وشغؾ إففام، وصؿس البصائر، فقؼّؾب طؾك 

كؾ حال ، ويف آجتؿاطيات، وتسيبب يف طشيرات الحيقادث بيؾ أزيية 

  وأضخؿ.... 

ؾف، وصعبت السقطرة طؾقيف، وشيغؾ طيـ سقح فف ٕكف تسبب يف ذلؽ ك

 جوئؾ إمقر، ومفؿات إطؿال... 

فحييرم العؼييوو مييـ طؼييقلفؿ، والجيياديـ مييـ جييةهؿ، والؼييراو مييـ 

قراواتفؿ، والعامؾقـ مـ أطؿالفؿ، والؿقضػقـ مـ أماكاتفؿ، وأباو مـ 

  طاصػتفؿ .. 

 ومغـَييك مـييف إفييادة بييريؿ

 

 تظيييؾ ميييةاُده ميييـ يقييير معـيييك **

 

 الُشغقل بو اطتبارٍ وتتسع 

 

 وما أجةت لـا شؽقى وكشقى **

 



 

 
5 

 

 سَبزني ثمبفُخ

 العؾؿقة والؿثؼػة واإلدارية لةيفا مـ الققيت ميا تـجيز  الـخبةُ  وهؾ

أطؿالفييا يف ضييؾ التييةفؼ القاتسييل،،  إٓ إذا اسييتثـقـا الؿجؿقطييات 

  اإلجرائقة الؿعتادة لبكجاز وداخؾة ضؿـ الؿفام الققمقة .

 القاتسييل، لعؾؿفييا بضييخامة تثييرت البعيية والؽػيياف  كخييٌب  ثؿيية

إوقييات والثييروات الؿفييةرة مييـ جييراو الؿطالعيية الؾحظقيية أو 

  الققمقة.. 

  َشيياركقا باطتييةال ولييؿ تـضييبط معفييؿ وتـيياثرت طؾييقفؿ  وتخييرون

الؼروبييات مييـ كييؾ حييةب وصييقب، وكييؾ قييروب يـتظيير ودهييؿ 

وردهؿ وتعؾقؼفؿ وإفاداتفؿ،،  وتيلخرك ييقحل طـيةهؿ بالسيخط 

  قؾة الؿبآة، وهل مقجعة طـة تخريـ...  أو طةم آرتقاح أو
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  ُأن لصقؼ العؿؾ أو الؽتب، أو الؼّراو الـِفؿ قة ٓ يصيؾ   والحؼقؼة

لؾقاتس إٓ يف مـاصؼ ضقؼة، ويف اكضباصف صيعقبة ٓ تسيتطاع واهلل 

  الؿستعان.

 ٓ يشغؾـا وي هب طؼقلـا ويضقع طؾقـا مصال  جؿة،  القاتُس  يزال

  ويف ياية إهؿقة .

 مـييف أكيياس يـييائؿ وكػييائس ، ولؽييـ لفييا تبعييات، جييّرت  يييـؿَ  كعييؿ

  وأيرت واستقلت.. 

  ُأن فقيف تفيَة الحاسيقبات ميـ الؿطالعية بغقير كقية وحسيبان،  وتشعر

ومـ ثؿ قراوة بو ترسيق  ومطالعية بيو تثبقيت، وإدامية بيو حقيازة 

  مؽـقزة، وٓ ذخائر معسقلة.. 
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 قييرأ، وفقؿييا رأقيي ميياذا الؿييرو يييةري ٓ وتـاسييؾفا تؽاثرهييا ومييع 

 آختوط معاين وتجةدت وكاسخفا، ومؿؾقفا وصػتفا ومقضعفا

 البركية ذبيقل يشيبف بؿيا  ،.الؿحيةثقـ طـية الؼةيؿية الحػظ وسقو

 كؿيا ولؽيـ الؿعؾقمياتل، التؽياثر بيريؿ الؿـتظرة الثؿرات وخػاو

 ققؾ:

 وتـاثرت وتؽاثرت وتضخؿت

 

 تؾؽ العؾقم وٓ كزال هباوَ  **

  
 

 وٓ إوليك، السيـة واتسيات ليؽ يسيتعقةون القاتس طؾك والُجةد 

 .. مستظرفة ذكريات وتستعقة ستت كر، أكؽ ريب

  بيِف إيجابقيا، وُذكيرت كؾقيات وجامعيات  آرتؼياوَ  بعضفؿ حاول

لؾيييقاتس، ومجؿقطيييات قرائقييية، ولؽـفيييا ٓ تيييزال كاشييي ة يف ضيييؾ 
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اإلبحيييار القاتسيييل وإميييقاج الؿتوصؿييية فؽيييرًا وصرافييية وأكبييياًو 

وطيياجوت ، وماَجَريييات متةفؼيية ، وتؽيياد تغييرُق مييـ ضيييخامة 

 الؿطروح ويزارتف.. 

  لضيبط إميقر، وحتيك سيقون الػقائية بؿثيؾ هي ه  بحاجةٍ  وكحـ

الطرييييؼ واإلرسيييال طؾيييك كيييؾ حيييال، ومؾصيييؼات الؾقيييؾ كفيييارا 

 والعؽس، مؿا يزهة يف خةمة تـؼؾب أتعابا وإزطاجا وأيوٓ،. 

   ًقة وأخوققيية، حقـؿييا يطييقل طؾييك متاطييب صييحقة وكػسيي طييووة

اإلصييييراق وقييييت جؾييييقس الضييييققف وإحبيييية وآجتؿاطييييات 

تؾييؽ العؾييقم وٓ  ..وتـيياثرت وتؽيياثرت وتضييخؿت الرئقسيية... 

ومقاقيٌػ م مقمية ويػيقُل  والتبجقيُؾ  التؼيةير هؽي ا أوَ  كزال هبياوَ 

 ..ُكةطك إلقف ورأُسف متسؿٌر يف قعرِه والؼؾب والتضؾقُؾ 
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 الحييقار، رقييل الؿعؾقميياتل، والسييقون آكسييقاب ذلييؽ كييؾ ومييع 

 مـ مزية إلك تحتاج زالت ٓ إدبل والصػاو الـؼاش، ومقضقطقة

 وليؿ مؽاكفيا تيراوح بعضـا ألسـة برحت وما  والتبصقر،، الـضقج

 ليف كجعيؾ أليؿال الؿـظيقرة آخوققية الؾقاقية تـيؾ أو طؾؿيا تتف ب

  وشػتقـ ( سقرة البؾة . ولساكًا طقـقـ

  
 
أن الييقطَل العؾؿييل والػؽييري والزمـييل يحييقل دون  :واخلالصةةخ

  آكفؿاك القاتسل بف ا الشؽؾ الؿفقل، واهلل الؿستعان.

 هيي52/2/9341

 

 / ُسكش الشو ات...!2
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  كثقيروَن أّن السيؽَر مخصيقٌص بيالخؿرة الؿخيامرة لؾعؼيؾ،  يعتؼُة

وال اهبة بالؼقؿ، والؿؾؼقة يف القحؾ وإكتان،،، وما طؾؿيقا أن ثؿية 

  تخر، يػعؾ فعؾتف يف اإلكسان، ويـزلف أسػؾ سافؾقـ.. سؽر 

 ٓالشيفقاِت ومخالجتفيا لؾيروح، وافتراسيفا لؾؼؾيب،  سؽرُ  وهق أ

  سقرة الحجر. قال تعالك ال لعؿُرك إكفؿ لػل سؽرتفؿ َيعؿفقن (

 خطيام،،، وٓ ليف ٓزمام هقيا بف فقفقي قاتو، هقى يفقى بحقث  

  .. الـزوة بف وتؾػ الشفقة، تسققف

 

 

  : الشاطر قال
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 تِؿيوٍق، وحيبه هيق الؼتيُؾ  وحب   ** طوقةٍ  فحب   أحباٍب  ثوثةُ 

 

  وهيي ا مييـ حييب الؼتييؾ واليي وبان الشييفقاين اليي ي ُيـؽييل ويييردي

ويف الحةيث الصحق  ال ُحّػيت الجـيُة بالؿؽياره، وُحػيت وُيـفل، 

 الـار بالشفقات(.

 الشييفقات الففؽيي ا أهييؾ  اإلسييوم ابييـ تقؿقيية رحؿييف اهلل شييقُ   قييال

الػاسةة، وإن أضرمت قؾقبفؿ كارة الشفقة لقس رحؿتفؿ والرأفية 

بفؿ تؿؽقـفؿ مـ ذلؽ، أو تيرك طي ابفؿ، فينن ذليؽ يزيية بووهيؿ 

وط ابفؿ، والحرارة التيل يف قؾيقبفؿ مثيؾ حيرارة الؿحؿيقم، متيك 

ـ الؿحؿقم مؿا يضيره ازداد مرضيف، أو اكتؼيؾ إليك ميرض شير   ُمؽِّ

 .مـف....(
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   تؾييؽ السييؽرة مييـ قؾيية الطاطييات ، وصييحبة الػسيياق،  وتتقالييُة

والتعؾييؼ بالصييقر، وطييةم التجةييية والؿجاهييةة والركييقن لفييقى 

الـػس وتزيقـ الشقطان، واستسفال الصغائر والؿـياضر الؿحرمية، 

والسقاحة الؿحرمة، والتروي  الجاين، قال اإلمام ابـ الؼيقؿ رحؿيف 

السييؽر: حييّب الروضيية الؿحبييقـ( : ال ومييـ أسييباب اهلل يف كتيياب 

الصيييقرإ فييينذا اسيييتحؽؿ الحيييّب وقيييقي، أسيييؽر الؿحيييّب،،،  

وأشييعاُرهؿ بيي لؽ مشييفقرة كثقييرة، وٓ سييقؿا إذا اتصييؾ الجؿيياع 

ب لؽ الحّب، فنن صياحَبف ييـؼص تؿققيزه أو يعيةم يف تؾيؽ الحالية 

بحقييث ٓ يؿّقييز، فيينن اكضيياف إلييك ذلييؽ السييؽر ُسييؽر الشييراب، 
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لخؿيير، وسييؽر لييّ ة بحقييث يجتؿييع طؾقييف ُسييؽر الفييقى، وُسييؽر ا

 .الجؿاع، ف لؽ ياية السؽر...(

  اإلطوم والطػيرة التؼـقية أتاحيت سيبو لؾػسياد، وفتحيت  ووسائُؾ

 مـاف  لؾشر، ذهبت بفا أخوق، وذبؾت مرواوات... 

 ُو وقيية ُفطيير طؾييك حييب تؾييؽ الشييفقات، لؽـييف يقضػفييا يف والؿيير

الحول، ويحصةها مـ صريؼ مباحة، وإٓ فيالبقار والشيـار، وقية 

ذكر اهلل لـا أكقاًطا مـ الشفقات التل ُجبَِؾت الـػقس طؾك محبتفيا، 

ـَ الـَِّسيياِو هييل كؿييا  ـَ لِؾـَيياِس ُحييب  الَشييَفَقاِت ِميي يي قييال تعييالك: ال ُزيِّ

ـَ وَ  ـَ الَ َهِب َواْلِػَضِة َواْلَخْقيِؾ اْلُؿَسيَقَمِة َواْلَبـِق اْلَؼـَاصِقرِ اْلُؿَؼـَْطَرِة ِم



 

 
14 

 

 سَبزني ثمبفُخ

ـُ اْلَؿآِب(  ْكَقا َواهللُ ِطـَْةُه ُحْس َْكَعاِم َواْلَحْرِث َذلَِؽ َمَتاُع اْلَحَقاِة الة  ْٕ َوا

  سقرة تل طؿران .

 ويشتة ُسعارها مـ جراو أتل : الشفقاُت  تطغك واكؿا  

  اإلمةادات الةطقية ، والغقث اإليؿاين الؿطؾقب لجؿاهقر  ضعُػ

  إمة طبر الؿساجة والؿـابر الةطقية واإلطومقة.

  اإلرجيائل يف تعيالقؿ اإلسيوم ، إطوميا وتثؼقًػيا واجتؿاطيا،  الطرُح

  وأن مجرَد اإلسوم العام كاف يف الػفؿ والتةيـ والؿؿارسة .

  ُـَ الشيفقات، وأكفيا  شرطـة بعض وسائؾ اإلطوم إباصقؾ، وتفقي

شؽؾ إكسياين بيرئ، يػرضيف القاقيع والحاجية الغريزيية الؽامـية .. 
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الويرييية اليي يـ يتبعييقن الشييفقات أن تؿقؾييقا مييقوً طظقؿييا ( سييقرة 

  الـساو .

  ُالؿرو لؾضيغط آجتؿياطل والثؼيايف الراييب يف اجتثياث  استسوم

ال وجاهيةوا يف اهلل ة الؿةافعة والؿجاهةة الـاس، وتؼصقره يف طؿؾق

  حؼ جفاده ( سقرة الحج.

  ُالييةكققي والركييقُن إلييك دطقاتفييا وزهراتفييا وإيراواتفييا،  آسييتـاد

بحقييث يصييب  التػؽقيير إخييروي شييبف محييةود، وبالتييالل تعييز 

ال ثيؿ قسيت الؿقاطظ الؿمثرة، وإحاديث الؿرقؼة لؾةاخؾ الؼؾبل

سييقرة  ارة أو أشيية قسييقة (قؾييقبؽؿ مييـ بعيية ذلييؽ ففييل كالحجيي

  البؼرة.
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  ُالؿغييياكؿ الةكققيييية طؾيييك الخؾيييقد والؿؾييي ات إخرويييية،  إيثيييار

الكيو بيؾ تحبيقن العاجؾية وتي رون  واستعجاُل الػياين قبيؾ البياقل

وكؿ فقفا مـ شؼاو وتبعية، وذل وحسيرة،  -أخرة (سقرة الؼقامة 

ٓ تؿحقها إمقال وٓ القجاهيات، قيال اإلميام ابيـ الؼيقؿ رحؿيف 

كؿ مـ شفقة كسرت جاها، وكّؽست رأسيا وقّبحيت ذكيرا،  الاهلل: 

وأورثت ذما، وأطؼبت ذٓ، وألزمت طيارا ٓ يغسيؾف الؿياو يقير أن 

 طقـ صاحب الفقى طؿقاو (. 

 ة الجاينيبؼك القجقف ذلقَؾ الشفق

 

 ٓ يغسؾ الؿال مـ ُهقن وأيولِ  **
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 ٓؿقن ويرسي قؾيقبفؿ، يف يطبعقن أكفؿ بالشفقات السؽَرى يعل و

رسقما تؼع مـفؿ كؾ مؼتؾ، وٓ يزيؾفا وقت وٓ كسقان، وٓ تـةم، 

  ما لؿ ُتؼرن بتقبة صادقة، ورجعة لؾقاحة إحة.. 

  والرهبية ميـ اهلل كؼُش الؼؾب بالصةق والحيب والريبية  والقاجُب

تعييالك، وهييل صييقر جؿالقيية لؾتييةيـ الصييحق  ، قييال العوميية ابييـ 

فالؼؾب لقٌح فارٌغ، والخيقاصر كؼيقٌش  ال الةاو والةواو (: ال الؼقؿ يف

تـؼش فقيف ،فؽقيػ يؾقيؼ بالعاقيؾ أن تؽيقن كؼيقش لقحيف، ميا بيقـ 

   ك ب ويرور وخةع (.

 بالشييفقات، والفزيؿيية الـػسييقة وإخوققيية،  التعؾييُؼ  تثارهييا ومييـ

بحقث تـعةم لةيف أي قةرة لؾتصةي والؿجابفية، فقبقيت كيالغريؼ 
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مستسؾؿا لضغط الشفقات، وهل تغيالل يف ت ويبيف وإهيةار ققؿتيف 

  وطزيؿتف.. 

 اليروُح والي ات  تضيعُػ  التعؾيؼ، وكثيرة الشفقاكقة آستةامة ومع

ن ميـ دكقيا وأميقال قييال وٓ يسيتطقعقن إخػاوهيا بيريؿ ميا يؿؾؽيق

ـِ اهللُ فؿا لف مـ ُمؽرم ( سقرة الحج. تعالك وقال الحسـ ال ومـ ُيف

ال إكفؿ وإن صؼطؼيت بفيؿ البغيال، وهؿؾجيت البصري رحؿف اهلل: 

بفؿ البراذيـ، فينن ذل الؿعاصيل ٓ يػيارق رقيابفؿ، أبيك اهلل إٓ أن 

  ُيِ ل مـ طصاه (.

 ز وففيؿ إميقر، وطيةم العؼيؾ والتركقي فؼيةانً : أيضيا تبعاتفا ومـ

 قال الؿتـبل: ِمّؿا أَضّر بلْهِؾ الِعْشِؼ أّكُفُؿ... َهيَقواتؼةير العقاقب، 
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...يف إْثيرِ َوأْكُػُسيُفؿْ  َدْمعيًا ُطُققُكُفؿُ  َتػـك َوَما َطَرُفقا الّةْكَقا َوما فطِـقا

 .. ـُ  ُكّؾ َقبقٍ  َوجُفُف َحَس

  ِميـ ذاك ٓبية ميـ الؿجاهيةة ، ومؼاوميِة هيقى اليـػس  ولؾخوص

ومقوكفا، وحؿؾ الـػس طؾك الخقرات والتباطة مـ أماكـ الفقى 

ومييييقاده ومؼةماتييييف كالجؾسيييياو والؿجييييالس، وكثييييرة اليييي كر 

قال تعيالك:ال ليقٓ تسيتغػرون اهلل لعؾؽيؿ ُترحؿيقن ( وآستغػار، 

و كؾيف يف هيقاك . سقرة الـؿؾ. وقال بشرالحايف رحؿف اهلل : ال اليبو

وققيؾ لؾحسيـ البصيري رحؿيف والشػاو كؾيف يف مخالػتيؽ إيياه (. 

ال يا أبا سعقة، أي الجفاد أفضيؾ   قيال جفيادك هيقاك (. ويف اهلل: 
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الفييو َتتبِييِع الفييقى فُقِضييَؾؽ طييـ سييبقؾ اهلل ( سييقرة ص .  الؼييرتن:

  فالؾفؿ أطزكا بطاطتؽ، وٓ ت لـا بؿعصقتؽ، إكؽ جقاد كريؿ... 

 هيي52/7/9341
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 امل ُت املتكشِّس...!/ 3
 

  وفراُق الحقاة مقطٌة حتؿيل، ولحظيٌة مـتظيرة يخشياها جيؾ   الؿقُت

ال كييؾ كػييٍس ذائؼيية الؿييقت (  الخوئييؼ وٓ يـػييؽ طـفييا كييائـ حييل.

وٓ يؿؽـ لعبٍة، طُظؿ أو صُغر، أن يػر مـ تؾؽيؿ سقرة تل طؿران . 

  الـفاية، وكؿا قال الؿتـبل :

 

 كعة الؿشرفقَة والعقالل

 

 وتؼتؾـا الؿـقُن بو قتالِ  **

 

 وأموكف تلتقف العاقبة الؼاصعة فؿع طةتف وطتاده، ومـ بقـ أمقالف. 

  

 تؽّرَر الؿقُت لؿ ُكحِةث ليف رشيةا

 

 حَشةا واحسرتاُه طؾك قؾبل وما **

 

 واحسرتاه طؾك روحل وقة أكؾت

 

 كَؾ الزروع ولؿ تبِؼ لفا رَييةا **

  

 يييييييييييييييييييييييي**ييييييييييييييييييييييي
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 بعضييفؿ ، ويعييايـ الؿييقَت فقـّجقييف اهلل ، طؾييك  إحييةاُث  تتييقالك

 وتحس أن لف طؿرا جةيةا، بقـؿا يفِؾؽ أكاس طؾك فرشفؿ... 

    إحزاُن وإمراُض طؾيك أكياس، وتؼعية بفيؿ الُػيرش فيو  وتشتة

 يؿقتقن، وٓ يزال يف وجقدهؿ طبرة لؽؾ طاقؾ .

  عتييةي الؼاتييُؾ ٓ يييزال يؿييقُت مييـ ذكييرى صقشييف وطسييػف،  والؿ

ؾ أقاربيف وحشيقده...فو أكيؾ مطؿي ـ، وٓ شيراب ويخاف مـ ك

  مري ، وإن أبةى التجؾة... 

  بالؼؾِؼ والخيقف، وييةب  الرطيب يف جقاكحيف حتيك يفيةه  فقؿقًت

  هّةا، فقظؾ َيف ي بو شعقر ويصقر أضحقكة الـاس.. 
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  ُالةيقن يف بعض الـاس، تقرثفؿ الغؿ والـصب وكراهقية  واستطالة

تحييار والخييوص الؿييري ،،، ولييقس الحقيياة حتييك يػؽييروا يف آك

الوٓ تؼتؾييقا أكػسييؽؿ إن اهلل كييان بؽييؿ رحقؿا(سييقرة  مريحييا...

ـّ أحيةكؿ الؿيقت لضير كيزل  الـساو .وقال يف الحيةيث ال ٓ يتؿـيق

  بف(.

  َالؿشييردوَن يف مـيياصؼ طييةة مييـ العييالؿ العربييل،  والؿستضييعػقن

ييي وققن الؿييقَت كييؾ يييقم وكييؾ لحظيية ، وٓ يفييتؿ بفييؿ أحيية، أو 

ألؿفؿ، ويـجق بعضفؿ، وكؿ ميـ كياٍج ميـ ميآٍس وكيقارث يحس 

  باتقا رمقزا يف فاطؾقة الحقاة وأمجادها .
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  َالؿييقُت، وحَضيير، وداهييَؿ يف حسييفؿ، ولؽييـ لييؿ تحضيير  تؽييرر

  الوكؾ شلو طـةه بؿؼةار (سقرة: الرطة . ساطتفؿ بعة

 وطبييرة، ودرٌس وكيي ارة، أن ُيعيية العاقييؾ  التؽررطظييةٌ  هيي ا يف لؽييـ

  ويفتبؾ الحريص فرصتف، فاطتبروا يا أولل إبصار... ُطةتف، 

 الـاس وحيقادثفؿ، كيؾ ييقم مشياهة وطبير، وميقاطظ  مصارعِ  ويف

وِذَكر، ففل لحظات متؽررة، وكي ارات متقالقية ، وميـ الؿمسيػ 

صارت تؼؾقةية طـة كثقر مـا، ويظـ أكفا لغقره ولقسيت ليف أو أكفيا 

  حةث طابر...  
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 طظيؿ طبيرة لؽيؾ ميتعظ ومعتبير، فقـحيق السيقارات أ حقادِث  وفِل

كثقرون مـ حقادث ووقائع قاتؾة، تحؿؾفيؿ طؾيك الترشية والتقبية 

 ال أفو يتقبقن إلك اهلل ويستغػروكف (سقرة الؿائةة .إلك اهلل.

 إٓ مؽيييابرة ويقيييًا، فققيؾيييقن يف اختيييراق  ييييزدادون ٓ وتخيييرون

إكظؿيية وتقسييقع دائييرة الؿخالػييات، إلييك أن تـتفييل بفييؿ إلييك 

  الؿشايف وصؾب العوجات الؿختؾػة .

  بعييُض ذوي العاهييات مقتييات مييـ جييراو صييقل الحسييرة  فقؿييقُت

  وتراكؿ الـةم، والتفاف الحزن والَؿَضض، واهلل الؿستعان .

 والؿقاقييُع بؽييقارث وطجائييب مييـ الؿييقت  الصييحُػ  وتطالعـييا

والـجاة، وهل فرصة لوطتبار وآدكار، وحؿؾ الـػس طؾك التقبة 
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الربـيا وآستغػار، والتػؽر يف الؿصقر والؿسقر الك القاحة إحة 

  إكؽ جامع الـاس لققٍم ٓ ريب فقف ( سقرة تل طؿران .

 وما زاليت مؽررا يف جقامع الجـائز ، ويف الحرمقـ،  الؿقُت  وصار

قؾقبـييا قاسييقة طييـ وطييل ذلييؽ، والتخييقف مييـ السيياطة الرهقبيية، 

والؾحظيية الخطقييرة، وهييل حييافز طؿؾييل ٓدكييار جييقهر الحييةيث 

َهياد : ميا الصحق   ال أكثِروا ذكر هاذم الؾ ات ( . وققيؾ ليبعض الز 

 أبؾُغ الِعظات  قال : الـَظر إلك إمقات (.

 وبقييت فلوطك، الةكقا مـ جؿع وقة الؿترفقـ، بعض قصص ويف 

 يتػؽير، ولؿ أمقالف، بعض وُأحرقت يتعظ، ولؿ وأحبابف، أقاربف يف
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 ليؿ وهيق الؿيقت أخي ه حتيك شيفقاتف يف وبؼيل بالخطر، يحس أو

  . الؿستعان واهلل يشعر،

 زمـًا بفا كػسل صؿعت أمـقةٌ 

 

 أحومِ  أضغاث أبصرها والققم **

 

 

  وتـافسـا لةكقاكا، اكؼطعـا لؿا والؿقت، الحقاة رسالة طؼؾـا لق واهلل 

 رحؿيف البصيري الحسيـ اإلميام قال أحقالـا، ولراجعـا أهقائـا، يف

 بيف ُليب لي ي يترك فؾؿ الةكقا، فض  الؿقت إنال :قال ما وكِعؿ اهلل،

  (. فرحًا

 الصيييحق  ، وقييية طيييايـ الؿعاكييياة، وذاَق الرقيييائَؼ ،  العؼيييَؾ  وإن

ـٌ بييأخرة، ومسييتعة  واسترشيية بييالقحققـ لزاهييٌة يف الييةكقا، مييقق
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فالؾفؿ أكِير قؾقبـيا، وامىهيا حؽؿية وبصيقرة ييا سيؿقع َوَييا لفا.... 

  مجقب إكؽ طؾك كؾ شلو قةير... 

 هي93/7/9341
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 األخري ...! الفشصُة/ 4
 

  ٌالساك ، والبشرى القاكعة، والؿخرِج الجؿقؾ لؿـ طـ الحظ  تعبقر

يعرض لف فرص كثقرة، فقبةدها أو يتغافؾ طـفا أو يؾفيق يقير مبيال 

  وٓ مفتؿ.. 

 فـمخرهيا، ومشياريع أرزاق ميـ لـيا وتتفقيل فيرص، ميـ تلتقـا وكؿ 

 الحقيياة: العييقام ويييردد..   أمييةا وتختػييل تغقييب، وقيية وكسييقف،

 وجثيقم الـةامية، حؾيقل قبيؾ والبيةار، اإلسراع ويؼصةون فرص،

  . الحسرة

 كؿقُرها وٓح ٓحت فرصةٍ  وكؿ

 

 ةها تتسؽعُ ض يف وأهقاؤكا **
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  ُيـييةم طؾييك ثغييرات ُأتقحييت فلّخرهييا، والشييباب وضييائػ  التيياجر

تؼاطسقا طـفا، والعالؿ والةاطقة، صابت لفؿ مسالؽ فيآثروا طؾقفيا 

  أشقاو أخرى وكةمقا بعة ذلؽ .

  يتققةون هؿًة ويشتعؾقن كشاصا، لؿ يسيتثؿروا يف الجامعة  وشباٌب

ذلييؽ يف الحػييظ والتحصييقؾ ومؼارطيية الؿعييالل، وكييان لييةيفؿ يف 

 الؿؿؾؽة طؾؿاو أجؾة فرصقا يف حؼفؿ ، فرحؾقا قبؾ آستقؼاظ .. 

   طـة اإلكسان بعة ذلؽ سقى الصيبر والتػؽقير الؿقضيقطل  ولقَس

  الؿـؼ  مـ التحقر والتؽاسؾ والتفاون .
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 ميـ مغػرة إلك وسارطقاال  وققلف(  بؼقة تتقـاكؿ ما خ واال  تؽـ لؿ 

طؾيق الفؿية والؿبيادرة الؿـقػية الؿـقعية التيل  ميـ ضيربا إٓ ( ربؽؿ

  يتؽسر طؾقفا حقاجز الؽسؾ والتراخل .

 حيب إليك دافعيات سياققات ميـ الصيحاح والســ الؼرتن يف وكؿ 

  . الرائعات والػرص الؿبادرات، واقتـاص العؿؾ

 ٓ كؾؿييييات.. تتؽاسييييؾ وٓ تتؿايييييؾ وٓ تتؼيييياطس، وٓ تمجييييؾ 

العزيؿية واإلصيرار، وسيابؼ إليك ب تتجاوزهيا أن حياول ومضامقـ

  الـػاذ والتطبقؼ والسؾقك إولل اإليجابل .
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   ُالػرصيُة إخقيرة لتعيةيؾؽ، وهيةايتؽ الرشياد، فاسيتثؿرها  تجـ

لؾتغققيير واإلصييوح، وتبييةيؾ القضييعقة التعقسيية بقضييعقة أخييرى 

  جةيةة.

 ٓذلييؽ إٓ مييـ وطييك واكتسييب حؽؿيية ودراييية، وطركتييف  يعؼييُؾ  و

الحقيياة كؿييا يؼييال، وبييات يف أمييس الحاجيية لؾخييروج مييـ القضييع 

 الراهـ الؿفقـ .

   ًحقـفيا ضيرٌب ميـ الجفالية والتخؾيػ وطيةم التبصير،  والؿؽابرة

ال وشيياورهؿ يف إميير ( وقؾيية الـَصييحة والزماليية الشييقرية الؿثؿييرة 

 سقرة تل طؿران .

   ُالحقاة موذات أخقرة لؾعاصل والؿؼصر والؿستؽبر. وأرزاو 
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 ضيقُر الشيقخقخة وكبير السييـ، وتيقالل إسيؼام فيرص قيية ٓ وح

تتؽرر إذا تغافؾ الؿرو طـفا ولّج يف دكقاه طابثا مترفيا، وليؿ يحيةث 

 تقبة أو تراجعا واكتػاضة، تزيؾ يبار الؿاضل... 

 ٓ  ُتؾقح يف إفؼ أحٌة الجزم بلكفا الػرصة إخقرة، ولؽـ  يستطقع

أكفا قة ٓ تعقد، ٓ سقؿا مع تعؼة الحقاة وكثرة تشعباتفا، واطتؼياد 

الييبعض خقبيية الحييظ، فالـبقييف اليي كل مييـ اسييتعجؾ أمييره، واهتبييؾ 

 فرصتف، وَلؿ يسقف، أو يتباصل .. 

 والطعيام  طؿؾيؽ،،، تيمخر وٓ يةاوك أّخر: جؿقؾ كردي مثؾ يف 

 والتلجقيؾ التيراكؿ يعـيل فتلخقره العؿؾ وأما لحظة، أية يف مةروك

 ػ العزمات ..، وضع اإلكجاز، وقؾة
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   ًوحسييـ التييةبقر فرصيية الؿييةيـ إخقييرة لقعييقش يف أمييـ  آدخييار

  وطزة وسوم.

  ُالشباب فرصتفؿ إخقرة قبؾ ولقج دهالقز الحقاة الؿظؾؿية  وفراغ

 وهؿقمفا الؿتشعبة .

   ُإخقيرة باإلحباط مـ جراو الؿعاصل وال كقب فرصيتف  والشاطر

 يف التقبة وآستغػار والرجقع الحثقث إلك اهلل تعالك .

  الحقاة لؽ ولزموئيؽ فيرص متـياثرة لتصيحق  الؿسيار،  وكروُب

  والعقدة لؾجادة، ولزوم الؿـفج الصحق  .
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 أو مـالفا، طـ تحبسفا فو طزيؿتؽ، واكبعثت هؿتؽ، تحركت إذا 

 صاقية، روح فؾؽيؾ صؿقحفيا، طيـ تخـؼفا أو مرادها، طـ تحرمفا

  ا تسب  يف سعادتفا، وتتؾ ذ بؿـاها... فاجعؾف مةى، هؿة ولؽؾ

  ًإخقرة لؾؽسقل أن يتعظ ميـ ميريض هزييؾ، والـقميان  والػرصة

ميييـ طّؿيييال الصيييباح البييياكر، والؿراهيييؼ ميييـ جَؾييية إشيييقاخ، 

 والؿضطرب مـ كجاح العاقؾ، والؿستعجؾ مـ صبر الؿسافريـ.

  ُلؿضييقعل الؼقييام، والجؿعيية فرصيية الػجيير فرصييٌة أخقييرة  وصييوة

الؿـشغؾ أسبقطقا، ورمضان مةرسة لؾعائة التائيب، والحيُج لؿيـ 

 لؿ يعرف اإلسوم يف أركاكف السابؼة وشرائعف .
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 السـ، وكقػ تلسػفؿ طؾك سياطات ذهبقية، ومراحيؾ  كبارَ  وسؾقا

خصقبة مـ حقاتفؿ كةمقا أن لؿ يجؿعقا فقفا ويحرزوا أجؾ ثروة، 

 وأطظؿ مقراث.. 

   أن الػييرص قيية تقافييؼ كجاحييا أو مقهبيية، واسييتعةادا  والعجقييُب

داخؾقييا لؾؿييرو، لؽـييف يسييقف ويتباصييل حتييك تػييقت، والؿؼصيية أن 

بعيييض الػيييرص يجتؿيييع معفيييا اسيييتعةاد داخؾيييل يزييييةها صقبيييا 

وجؿآ..  ولؽـ الؿؼصر يسقف ويتراخيك، وقية ٓ تتؽيرر تميادا 

  وسـقات... 
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   ؼامة، فتعرض ليف فقيمثر بالؼؾب ساطات يشقق حةائؼ آست وتؿر

هقاه طؾك هةاه، ودكقاه طؾك مستؼبؾف، وطاجؾتف طؾك تجؾتيف، فقـيةم 

 وٓت ساطة مـةم... 

   ُإخقرة شؼققات يف جةار مظؾؿ مقحش، تلتقؽ لؾػيت   والػرصة

والتغققيير والتعييقيض، وتييةارك الحييال، ٓ سييقؿا طـيية اسييتػحال 

سييار، إمييقر، وضييقاع إحييقال، وتشييقش الـػييقس، وفؼييةان الؿ

 وضبابقة الؿصقر، واهلل الؿستعان .

  وهييارون مقسييك حضييره وقيية تاريخقيية فرصيية فرطييقن أمييام كييان 

 وطاكييية وأبيييك، كييي ب ولؽـيييف أييييات وأريييياه السيييوم، طؾقفؿيييا

  .. واستؽبر
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 الػييرص إخقييرة وتضييقؼ مسيياراتفا حتييك تبقييت  بعييُض  وتشييتة

مصييقرية، إن لييؿ تلخيي ها هؾؽييت وأهؾؽييت، ٓ سييقؿا التييل طؾييك 

 الـجاة، وحافة الفاوية، والطقق إخقر .مسرح 

  إخقرة ضربا ميـ دروس الحقياة، والعاقيُؾ ميـ ٓ  الػرصةُ  وتبؼك

  واهلل الؿقفؼ..يػرط أو يؼصر أو يػقت... 

 هي51/1/9341
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 التكنيُة والشائعات ...!/ 5

 

 مييا وبؼييةر ومرهييا، وحؾقهييا ، وشييرورها بخقراتفييا التؼـقييةُ  صّؾييت 

 تػيقُح ..   ف يات مـفيا واكزطجت ، أققام مـفا تضررَ  مـفا، استػةكا

ؾ ، الؿتـقطيية والثؼافييات والػؽيير العؾييؿ روائيي  مـفييا  العؾييؿ، وُسييفِّ

 وُطرف ، الـاس وتقاصؾ ، الزمان واخُتصر ، الؿعؾقمات وُبسطت

 .. ولؽـ...  والؿمثرون العؾؿاو

 مـ ، واجتؿاطقة ثؼافقة ومعاور أخر الطرف يف تضررٌ  هـالؽ كان 

 ومبالغاتفييا، وإخبييار ، وذيقطفييا الشييائعات وأخطرهييا: أهؿفييا

 .. والشرر الضرر مـفا فقحصؾ.. وتقهؿاتفا وإحةاث
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  ووجيييقد التثبيييت، وطيييةمُ  السيييريعة، التؼـقيييةُ  : اكتشيييارها وسيييبُب 

 ولػييت الظفييقر وحييب ، والؿراجعيية الػحييص وطييةم الؿغتييريـ،

 ... وأشباهفا ، الؿشقشقن والـؼؾة ، اإلطومل والسبؼ ، آكتباه

  والػحييص والتبييقـ، التثبييت : وآجتؿيياطل الشييرطل والقاجييُب 

 فاسيؼ جاوكؿ إن :ال تعالك قال كؿا ، والبحث والسمال والتةققؼ،

 . الحجرات سقرة (.. بجفالة ققًما تصقبقا أن فتبقـقا  بـبل

 ـَ  َأْمرٌ  َجاَوُهؿْ  َوإَِذا  ال تعالك: اهلل ويؼقل ـِ  ِم  َأَذاُطيقا اْلَخيْقِف  َأوْ  إَْم

وهُ  َوَلييقْ  بِييفِ  ـَ  َلَعِؾَؿييفُ  ِمييـُْفؿْ  إَْمييرِ  ُأْولِييل َوإَِلييك الَرُسييقلِ  إَِلييك َرد   اَلييِ ي

 : اهلل رحؿيف السيعةي العومةُ  قال [.24الـساو:] ِمـُْفْؿ( َيْسَتـْبُِطقَكفُ 

 لفؿ يـبغل أكف و ، الوئؼ يقر فعؾفؿ طـ لعباده اهلل مـ تلديب ه ا ال
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 يتعؾيؼ ميا إ العامية الؿصيال  و الؿفؿية إميقر مـ أمر جاوهؿ إذا

 ٓ و يتثبتيقا أن طؾقفؿ مصقبة فقف ال ي الخقف أو الؿممـقـ بسرور

 أولل إلك و الرسقل إلك يردوكف بؾ ، الخبر ذلؽ بنشاطة يستعجؾقا

 الؿصيال  يعرفيقن ال يـ العؼؾ و العؾؿ و الرأي أهؾ إ مـفؿ إمر

 سيرورا و لؾؿيممـقـ كشاصا و مصؾحة إذاطتف يف رأوا فنن. ضةها و

 مييـ لييقس رأوا فييان. ذلييؽ فعؾييقا : أطييةائفؿ مييـ تحييرزا و لفييؿ

 ليؿ مصيؾحتف طؾيك تزيية مضيرتف لؽيـ و مصيؾحة فقف أو الؿصؾحة

  . ي يعقه(

 خطيقرة بثفيا ويف متـقطية، إييام هي ه تـشر شائعاٌت  ثؿةَ  وبالػعؾ 

 وطؿييقم والعظؿيياو العؾؿيياو أو الييةول تؿييس مييا ومـفييا وأضييرار،
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 لفيا فقـبيري ، والتفقييؾ الـقيؾ أو ، والتؼؾقيؾ الػتـية هيةففا الـياس،

 فقبثقكفيا، ، الـػاثية التؼـقية وطبير الؿسيتعجؾقن أو الـػقس ضعػاو

 وحػظ ذلؽ، رد   والقاجُب  ، واإلرجاف التخقيػ مـ مقاقع فتؼع

 إرهياب وطيةم ويثبيت، يصي  ٓ فقؿيا الخيقض وتجـيب الؾسان،

 ..  وإزطاجفؿ الـاس

 وطةم الؽ ب أساسفا الشائعات، ه ه مـ كثقرا أن الؿمسِػ  ومـ 

 تيقد أحةاث أو مغرضة، صائػةٌ  أو جفال، أكاٌس  ورّوجفا ، الثبقت

 ... وآشتفار الؿتابعقـ تؽثقر أو ، واإلثارة الج ب
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 بغقر وجفات طؾؿاو يتفؿ أو ، ودول أققام طؾك ُيؽ ب ما أكثرَ  وما 

 أو ، مػتعؾيية أقييقاٌل  هييل فيينذا مييةة، بعيية الحييؼ ويؽشييػ...   حييؼ

 ..  شائعة أباصقؾ

  وأن ، إكاذيب لتؾؽ متؾؼقا بقًقا يؽقنَ  ٓ أن الؿسؾؿ طؾك ويجُب 

 الؽيي بات سييقؿا ٓ ، ( فتبقـييقا الاهلل قييال كؿييا يشييقعفا وٓ يردهييا،

 الحيةيث ويف وأمـفيا، وقضياياها إمية مصيال  يؿس وما الؽبار،

 قيال..  ( سيؿع ميا بؽيؾ يحيةث أن كي ًبا بالؿرو كػك :ال الصحق 

 والؽي ب الصةق العادة يف يسؿع فنكف " : اهلل رحؿف الـقوي اإلمام

 والؽ ب يؽـ، لؿ بؿا إلخباره ك ب فؼة سؿع ما بؽؾ حةث فنذا
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.  "التعؿيية فقييف يشييترط وٓ هييق مييا بخييوف الشييلو طييـ اإلخبييار

  .اكتفك

 واسيتؼرارها وأوصاكفيا وديـفيا إمية تسيتفةُف  أمقر تشاعُ  وأن ، 

 الجادة، والةطقة ، الحل اإلطوم طبر لفا، والتصةي رد ها وواجبـا

 كحيرص وأن  التؼـقة، يف الػاطؾقـ والؿشاركقـ الصادقة، وإقوم

 بودكييا اهلل حػييظ ، وآجتؿيياع والسييومة القحييةة طؾييك جؿقًعييا

 ، واسييتؼرارها أمـفييا طؾقفييا وأدام ، وطؾؿاوهييا وققادتفييا الؿؿؾؽيية

 . الؿقفؼ واهلل
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 ابن الكيم نظما وتصنيفا ...! الع مِة سوائُع/ 6

 

  مييـ أطجييِب الشخصييقات اإلسييومقة وأفؼففييا وأمفرهييا يف طؾييقم

كثقرة، وأرقفا ألػاضا وِحؽؿا وط وبة ، ُرفع بالعؾؿ، وسياد بالػؼيف، 

وحؽيييؿ بجؿيييال الؿـطيييؼ ، وتؿقيييز بالروحاكقييية العالقييية، والتبتيييؾ 

وطبارات راققة، مؽسقة العؾيؿ العؿقؼ، والتل أثؿرت معاين فائؼة، 

والقطل والجاذبقة، فؾف دره ما أطظؿف، وما أصقب كومف رحؿيف اهلل 

 رحؿة واسعة، وأجزل مثقبتف... 

  وسلسيرد كحيق مييائتل رائعية وحؽؿية مييـ روائعيف وحؽؿية، تجؾييق

طؾؿييف وسييعة تفاقييف، وتؽشييػ طؼؾييف ورزاكتييف، وتقضيي  طبؼريتييف 

بؿـائر اليقحل والـؼيؾ، ومةاها، وكقػ ُحؾقت باإليؿان، وازداكت 



 

 
46 

 

 سَبزني ثمبفُخ

وأكييف مييـ صييالحل العؾؿيياو، ومييـ فطـيياو الػؼفيياو روحييا وكػسييا، 

وتييةلقو وتؼريييرا،،  وقيية تسييابؼ الييةطاة لييةرره، وتغـييقا بحؽؿييف 

 ومؼقٓتيييييف، واستشيييييفةوا بفيييييا طيييييزا ومعرفييييية وتقجاكيييييا... 

خقير  وما ذاك إٓ بسبب ما اكطقت طؾقف مـ دٓئؾ، وما حؿؾتف ميـ

ليي ا كييان مييـ الشييرف حػظفييا،  ع،،.وروائييع، ومييـ درس وسييقاص

ومـ آمتوو العؾؿل وطقفا والتؿثؾ بفا، وتـؿقؼ الحةيث بققعفيا 

وجرسييفا، إكييف اإلمييام العوميية شييؿس الييةيـ ابييـ قييقؿ الجقزييية، 

 (هجريا... 729( والؿتقىف سـةال ٦19ال  الؿقلقد سـة

  قال ابـ رجب ي رحؿيف اهلل ي : ال وكيان ي رحؿيف اهلل تعيالك ي ذا طبيادة

فجة وصيقل صيوة إليك الغايية الؼصيقى ، وتلليف ولفيج بالي كر وت
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وشييييغػ بالؿحبيييية ، واإلكابيييية وآسييييتغػار وآفتؼييييار إلييييك اهلل 

وآكؽسار لف ، واإلصراح بقـ يةيف وطؾك طتبة طبقديتف ، لؿ أشاهة 

مثؾف يف ذلؽ وٓ رأيت أوسع مـف طؾؿًا ، وٓ أطرف بؿعاين الؼرتن 

يف معـياه  ولقس بؿعصقمقلؽـ لؿ أر والسـة وحؼائؼ اإليؿان مـف ،

 مثؾف ..(

 الَكياَن جيرئ اْلجـيان َواسيع اْلعؾيؿ  وقال الحافظ يف اليةرر الؽامـية

َطاِرًفا بِاْلِخَوِف وم اهب الّسؾػ َويؾب َطَؾْقِف حب اْبـ َتْقِؿقة َحَتك 

َٓ يخرج َطـ شئ مـ َأْقَقالف بؾ يـتصر َلُف فِل َجِؿقع َذلِؽ َوُهيَق  َكاَن 

َُميييَراو  ْٕ اَليييِ ي هييي ب كتبيييف َوكشييير طؾؿيييف َوَكييياَن َليييُف َحيييّظ ِطـْييية ا

 .الؿصريقـ...(
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  فينلك بعيض حؽؿييف وروائعيف، كػعـيا اهلل وإييياكؿ بفيا، وقية قاربييت

الؿائتقـ، ومـ كعؿة اهلل تعالك طؾيك بودكيا العزييزة ، كشيرها كتيب 

هيي ا اإلمييام وشييقخف ابييـ تقؿقيية، فطبعييت كثقييرا ، واطتـييت بفييا 

وأسفؿت بشؽؾ كبقير يف تشيؽقؾ الفقيية اإلسيومقة ، ٓ  الجامعة،

سقؿا وأن الشق  الؿجةد محؿة بـ طبية القهياب، اطتؿية كتبفؿيا 

 ولخص كثقًرا مـ فقائةها ... واهلل الؿقفؼ .

 

الفؿـ أراد أن يـال محبة اهلل طيز وجيؾ فؾقؾفيييج  / خىهش زلجخ اهلل:١ 

 ..35/9ب كيره (. القابؾ الصقب 

 الرحؿانِ ومـ ُيرد محبة 

 

ـْ بال كر وبالؼرتنِ  **  فؾقؾفج
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ال فطقبك لؿـ شغؾف طقُبف طـ طققب الـاس، وويؾ لؿـ   / ؾُجك أوال:٢

كسل طقبف، وتػرغ لعققب الـاس، ه ا مـ طومية الشيؼاوة( . مػتياح دار 

 ..512/9  السعادة

 فطقبك لؾعبة ب ي العققب

 

 مشغقل بالـػس وبال كقِب  **

 

 

 وإكييس بيياهلل حاليية وجةاكقيية ال  انىخةةذاٍَ :/ يفزةةبذ اسَةةظ ٣

وهل مـ مؼامات اإلحسان تؼقى بثوثة أشيقاو : دوام ال كيير ،وصييةق  

 .12/4  الؿحبة ، وإحسان العؿيؾ(. مةارج السالؽقـ

 القجةان رضا باهلل وإُكس

 

 وبالؼرتنِ  والحب بال كر **

 

 

 أماكيا، حؼيف يف الؿخياوف اكؼؾبيت اهلل أصياع فؿيـال : اسيبٌ يػبٌ/ ٤

 ..72/9الؽايف  الجقاب٠( مخاوف مآمـف اكؼؾبت طصاه ومـ
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 والخقُف هلل مـ إمانِ 

 

 والعاصل يف ُذل ويف هقانِ  **

 

 

الإذا ثؼؾ الظفر بيإوزار، مـيع الؼؾيب ميـ السيقر إليك  / ثمم اسوصاس:٥

 ..4/445  اهلل، والجقارح مـ الـفقض يف صاطتف(. بةائع التػسقر

 بيإوزارِ  يثؼيؾ إذ والظفر

 

 أذكيارِ  وميـ سقرٍ  مـ يؿـُع **

 

 

ال فنن مـ خزن طؾؿف ولؿ يـشره ولؿ يعؾؿف،  ؿهى:ان كزًبٌ ؾبلجخ/ ٦

 دار ابييتوه اهلل بـسييقاكف وذهابييف مـييف، جييزاو مييـ جييـس طؿؾييف( . مػتيياح

 ..975/9  السعادة

 اكتشيارِ  بيو العؾيؿ وخازنُ 

 

 والَخسيارِ  بالـسيقان محػقف **
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 هابف رته فؿـ وجولة، مفابة اهلل يرزقف والصادق ال  :انصذق خهجبة/ ٧

إطيوم  . زقف إهاكية ومؼتيا، فؿيـ رته مؼتيف واحتؼيره( ير والؽاذب وأحبف،

          .12/9  الؿققعقـ

 الجيول بي ا الققم والصادق

 

 سييػالِ  ويف مؼييٍت  يف والؽيي ب **

 

 

ؿث ؾالج/ ٨
َ
 طؾيك اإلقبيال إٓ ٓيؾؿيف شيعٌث  الؼؾب فػل ال :انمهت ؽ

 ي هبيف ٓ حيزن وفقيف خؾقتيف، يف بيف إكس إٓ يزيؾفا ٓ وحشة وفقف اهلل،

 ر بؿعرفتف وصةق معامؾتف(. مةارج السالؽقـ .السرو إٓ

 والشعث ُي هب باإلقبيالِ 

 

 وإكس والي كر وآبتفيالِ  **
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التحصؾ الفؿقم والغؿقم وإحزان مـ جفتقـ :  / يصذس اذلًىو:٩

 والحيييييييييييرص طؾقفيييييييييييااحيييييييييييةاهؿا: الريبييييييييييية ىف اليييييييييييةكقا 

 .5٦2/9 الصابريـ_والثاكك : التؼصقر ىف أطؿال البر والطاطة(. طةة 

 والؼصر يف إطؿال والؿراتِب  ** حصؾ الفؿقُم بالريائِب وت

 

 

الوقبقٌ  بالعبة الُؿرية أن يتعرض لسماِل  رو انغؤال نغري اهلل: / ١١

 العبقة ، وهق يجُة طـة مقُٓه كَؾ َما يرية( .

 العبة ب ي السيمالِ ويؼبُ  

 

 واهلل طـةه ب ي إفضيالِ  **

 

 

واهلل تعيالك يبتؾيل طبيةه لقسيؿع شيؽقاه   ال / يٍ أعةشاس االثةزال :١١

 (.927/4بةائع التػسقر ال وتضرطف ودطاوه (. 
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 وربؿييا ابييتوه لؾييةطاوِ 

 

 ولبكابيييييات ولؾرجييييياوِ  **

 

 

خقرهيا، تشيبقف الـخؾية بالؿسيؾؿ ، لؽثيرة  ال / ؾًىو َفؽ ادلغةهى :١٢

ودوام ضؾفييا، وصقييب ثؿرهييا، ووجقدهييا طؾييك الييةوام( . الزاد الؿعيياد 

4٦3/9.) 

 وُشبِّف الؿسؾؿ بالـخقؾِ 

 

 لؾخقر واإلثؿار والظؾقؾِ  **

 

 

واهلل إن العبية لقصيعب طؾقيف معرفية كييقتف فييل   ال / كؾف انُُبد :١٣

  ..طؿيؾف، فؽقػ يتسؾط طؾك كَقات الخؾؼ (

 وتصعُب الـقُة يف الي واِت 

 

 فؽقػ بيالخؾؼ وبالسيعاةِ  **

 

 

الالعؾيؿ صعيام الؼؾيب وشيرابف ودواؤه،  / طؿبو انمهت ادلؿُةىٌ:١٤
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 مػتياح وحقاتف مقققفة طؾك ذلَؽ، فنذا َفَؼيَة الؼؾيب العؾؿإففيق مقِّيت (.

 ..433-9 السعادة دار

 والُطُعؿِ  كإفضال لؾؼؾب العؾؿُ 

 

 الؼؾؿِ  مـ فارشػ أو ال كر مـ فارشػ **

 

 

 إٓ إشيقاو ميـ ترضيك ٓ الشيريػة الـػيقسال  :انؿهُخ انُفىط/ ١٥

 حييقل تحييقم إ الةكق يية والـػييقس طاقبيية وأحؿييةها وأفضييؾفا بلطوهييا،

 ..521اوات (. الػقائة الةك

 ٓ ُيرضل ذي الـػَس آ الؿجة والؼؿؿُ 

 

 وٓ يِ ل بفا آ الُفقن والسؼؿُ  **

 

 

أطيرض اهلل فؿيـ أطيرض طيـ اهلل بالؽؾقية،  ال  / خطىسح اإلؾشاض:١٦

طـييف بالؽؾقيية، ومييـ أطييرض اهلل طـييف لزمييف الشييؼاو والبييمس(. صريييؼ 

 ..4٦7الفجرتقـ 
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 َمـ يعرِض الققم ٓ كقٌر وٓ فرُح 

 

 ويرتةيف ضوم البمس والترُح  **

 

 

كقػ يؽقن طاقوً مـ باع الجـة بؿا فقفا بشيفقة  ال  / اَزفب  انؿمم:١٧

 ..322ساطة(   الػقائة 

 الجـاتيا طجبا مـ بائعل 

 

 لشفقٍة مـ ه ه الشفقاِت  **

 

 

ومـ كاكت شقؿتف التقبة وآستغػار ، فؼة ُهةي  ال / أؾػى انؾُى:١٨

 ...123-5إياثة الؾفػان   ٕطظؿ الشقؿ (.

 وشقؿُة التقبة واستغػارِ 

 

 أطظؿ شقؿٍة بو خسارِ  **

 

 

الؿصيال  والخقيرات والؾي ات والؽؿيآت  ال / طشَك انكًبالد:١٩

ُتـال إٓ بحظ ميـ الؿشيؼة، وٓ ُيعبير إلقفيا إٓ طؾيك جسير ميـ كؾفا، ٓ 

 ..92-5التعب (. مػتاح دار السعادة 
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 إّن الؽؿآِت بقـ الجة والتعِب 

 

 فاكصب تصبفا بو لفق وٓ صرِب  **

 

 

ال الشييقطان إكؿييا يظػيير باإلكسييان يالبييًا  / يصةةُذح انؾةةُطبٌ:٢١

 ..5٠5-5 السالؽقـ مةارج السخط والشفقة، ففـاك يصطاده(. طـة 

 بالعبادِ  الشقطان ويظػر

 

 إكؽادِ  وشفقةِ  ُسخطفؿ يف **

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسيقلف و اهلل فقيف ال ي الجاكب يف كـ ال :احلمُمٍ يىظؿك/ ٢١

 ..9٦7ؿ يف الجاكب أخر (. الػقائة كؾف الـاس كان وإن

 يف جاكب اهلل كـ ٓ جاكَب البشرِ 

 

 اكت الؿتّقج ريؿ الخقِف والضررِ  **

 

 

ال كر يعطل ال اكر ققة حتك إكيف لقػعيؾ ميع  ال انمىي ادلغبَذح : /٢٢

 ..9٦3ال كر مآ يطقؼ فعؾف بةوكف (.القابؾ الصقب 

 وققة ال كر يف إفعال كالَعجِب 

 

 شلو يضاف بو جسؿ وٓ كشِب  **
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، فؿيـ فالققت مـؼض ب اتف، مـصرم بـػسف  ال / اؽزذاد احلغشاد:٢٣

 وطظييؿ فقاتييف، واشييتةت حسييراتف(. يػييؾ طييـ كػسييف تصييرمت أوقاتييف

 .. 2٠-4مةارج السالؽقـ  

 الققُت ماض ويبؼك بعةه آلؿُ 

 

 والؿزطجات وذاك ال م والـةمُ  **

 

 

الفاطؾؿ أن العبة إكؿا يؼطع مـازل السيقر  / طرياٌ انمهت واذلًخ:٢٤

 ..979 الػقائة فقائة إلك اهلل، بؼؾبف وهؿتف ٓ ببةكف(.

 والبةنُ  الجسؿ لقس الؼؾُب  َذا يطقر

 

ـُ  تعؾقف الؿرو وهؿةُ  **  فقؿتح

 

 ميـ اسيتحك أطؿاليف، وطيرف كػَسف أكصػ ومـ ال : انؿجبد زُب / ٢٥

 ..335 الفجرتقـ صريؼ(. بعؿؾف يقاجفف أن اهلل

 ِػ والـص الصةق روح العبة َذا حقاو

 

 يا مـ يؼابؾ تًٓو بؿـعطِػ  **
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طجيقل واهلل الفو حؽؿة لجاهؾ وٓ صيائش وٓ  / يىسد احلكًخ :٢٦

 ..517-9أطؾؿ ( . بةائع التػسقر 

 وُترفع الحؽؿُة مـ جاهؾِ 

 

 وصائش مشقش وطاجؾِ  **

 

 

ة:٢٧
ِّ
مـ أحب شيق ًا يقير اهلل عُ ًذب بيف( . زاد الؿعياد  ال / احلت ادلؿز

5-53 .. 

  يف الشططاهلل لغقر يحب ومـ

 

 مع ٌب فقف بإصـاف والسؼطِ  **

 

يف أحيقال أهيؾ طصيره ، وميا  الميـ كظير / اَمالة أزىال انُبط:٢٨

أزال اهلل طـفؿ مـ كعؿف، وجة ذليؽ كؾيف ميـ سيقو طقاقيب الي كقب(. 

 ..5٠٦-5بةائع الػقائة 

 طقاقب ال كب ٓ ُتحصك مـ إلؿ

 

 ومـ بوها ذهاُب العقش والـعؿِ  **
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فالرسؾ أصباو الؼؾيقب فيو سيبقؾ إليك تزكقتفيا  ال / أطجب  انمهىة:٢٩

                       وطؾيييك أييييةيفؿ ( . ميييةارج السيييالؽقـوصيييوحفا إٓ ميييـ صيييريؼفؿ 

5-4٠٠.. 

 تزكق الـػقس بي ي الؿختيار والرسيؾِ 

 

 لةيفُؿ الطُب طـ صةٍق ومؼتبيؾِ  **

 

 

إذا ُي ي الؼؾب بالت كر، وُسؼل بيالتػؽر، وُكؼيل  ال / َُجىؼ احلكى:٣١

 ..12مـ الةيؾ، رأى العجائب، وُألفؿ الحؽؿة(. الػقائة 

 الؼؾب يف ذكر وتػؽقرِ طجائُب 

 

 فاكػر مـ الغؾ يف كعؿك وتبصقرِ  **

 

 

 ادلطهىة :٣١
 
الومـ أطظؿ الػؼف: أن يخاف الرجيؾ أن تخ ليف  / انفمه

ذكقبف طـة الؿقت، فتحقل بقـف وبقـ الخاتؿة الحسيـك(. اليةاو واليةواو 

51٠ .. 
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 إن ال كقب لخاذٌل طـ مطؾب

 

 وب ي الؼقامة خ ُلفا محؿقمُ  **

 

 

 اسفكبس وانؿبمل:/ ٣٢
 
الؿعاَرضُة بقـ العؼؾ والـؼؾ هيل أصيؾ  ال فغبد

  كيييؾ فسييياد يف العيييالؿ، وهيييل ضييية دطيييقة الرسيييؾ ميييـ كيييؾ وجيييف(.

 ..233-5 الصقاطؼ مختصر

 بعؼؾف الصحق  الـص  ومعارُض 

 

 وُيطارُدهْ  يحاصره الػساد شب  **

 

٣٣ / 
 
ومـ ضـ أكف يؼقى طؾك ترك الؿخالػات  ال سعىش االميبٌ: فعم

والؿعاصك بةون اإليؿان الراس  الثابت فؼة يؾيط(. صرييؼ الفجيرتقـ 

572... 

 إيؿاُكـا درع الؿعاصل حقلـا

 

 وبف لـا التقفقؼ والتثبقُت  **
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الوصةأ الؼؾيب بيلمريـ بالغػؾية والي كب ، وجيوؤه  / صذأ انمهت:٣٤

 ..3٠بشق قـ بآستغػار وال كر(. القابؾ الصقب 

ـِ   وصةأ الؼؾِب ب ي أمري

 

ـِ  **  الُغػؾ وال كب وكؾ شق

 

 

 قصقل إليك الؿطؾيقب مققيقف طؾيك َهجيرالال / طشَك انىصىل:٣٥

 ..552الػقائة  ، وقطع العقائؼ والعوئؼ(.العقائة

 أهُجر طقائةك الؽباَر وخّؾفا

 

 لتسابٍؼ ومطامٍ  وصعقدِ  **

 

 

إذا تعب العبة قؾقوً استراح صيقيوً، وإذا تحّؿيؾ   ال / يؾمخ انصرب:٣٦

 ..212-5الّصبر ساطًة قاده لحقاة إبة (. مػتاح السعادة مشّؼة 

 اتعْب قؾقو ٓرتقاِح صقيؾِ 

 

 وتحؿؾـ لسعادٍة وجؿقؾِ  **
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ميا طيارَض أحيٌة اليقحل بعؼؾيف، إٓ  ال  / ؾبلجخ يؿبسظخ انىزٍ:٣٧

أفسيية اهلل طؾقييف طؼؾييف حتييك يؼييقل مييا يضييحؽ مـييف العؼييوو(. مختصيير 

 ..47٦-5الصقاطؼ 

 الرفقع مصقُرهومعارُض القحل 

 

 لغباوٍة وتضاحؽ وأفقلِ  **

 

 

 

مـ طؼقبات الؿعاصل:أّكفا تؿحؼ بركة العؿير،  ال / أثش ادلؿبصٍ :٣٨

وبركيية الييرزق، وبركيية العؾييؿ، وبركيية العؿييؾ، وبركيية الطاطيية(. الييةاو 

 ..911والةواو 

 وجؿؾُة الؿعاصل كالؿقاحِؼ 

 

 لؾعؿر والعؾؿ ولؾؿرازِق  **
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ال ويـبغيل لؾعبية أن يسيتعق  بياهلل أن يؽيقن  / رىاظؽ انؿجذ نشثه:٣٩

 ..5٦2طـة كػسف طظقؿًا، وهق طـة اهلل حؼقر(. جوو إففام 

 كعقذ باهلل مـ كْبر ومـ فَخرِ 

 

 مؿّقه ورفقُؼ الؼيقم يف الُحػيرِ  **

 

 

 إذا صيارت الؿعاصيك الؾسياكقة معتيادة لؾعبية ال  / متذد انهغةبٌ :٤١

 .7٠الصابريـ  فنكف يِعز  طؾقف الصبر طـفا( . طةة 

 وطادة الؾسان يف أفاِت 

 

 مقجبة الطقل وآكػوِت  **

 

 

يعرض لؾسالؽ َمعاصيب ومفاليؽ، ٓ ُيـجقيف  ال / يهبنك انطشَك:٤١

 مةارج السالؽقـ . مـفا إٓ بصقرة العؾؿ(. 

 بصقرُة العؾؿ تـجل السقَو والفَؾؽا

 

 وتقرث الؿـفج الؿعؼقل والـسؽا **
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ليق كػيع العؾيؿ بيو طؿيؾ لؿيا ذم اهلل سيبحاكف  ال  / انؿهى ادلزيىو :٤٢

أحبار أهؾ الؽتاب، وليق كػيع العؿيؾ بيو إخيوص لؿيا ذم الؿـيافؼقـ(. 

 الػقائة.

 والعؾؿ م مقم بو أطؿالِ 

 

 وذمقا مـ جة بو خصالِ  **

 

 

الطؾؿياو السييقو كؾؿيا قالييت أقييقالفؿ  / رُةةبلع ؾهًةةب  انغةةى  :٤٣

أفعيالفؿ : ٓ تسيؿعقا ميـفؿ (. فقائية لؾـاس : هؾّؿقا إليك الجـية قاليت 

 .532الػقائة 

 وطالُؿ السقو بقـ الؼقل والعؿؾِ 

 

 تـاقض بّقـ كالخقيؾ والخبيؾِ  **

 

 

 إن مـ أدرك العؾؿ، لؿ يضره ما فاتف بعة إدراكف ال  / أفعم انؿطبَب:٤٤

 ..3٠٠-9إذ هق أفضُؾ الحظقظ والعطايا(. مػتاح السعادة  
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 والبشراططقُة العؾؿ ُتعؾل الػ  

 

 وما يػقت فؿا قة ضر أو حَسرا **

 

 

الفيينذا أراد اهلل هةاييية طبيية، فييت  قؾبييف وسييؿعف  / َؿًةةخ اذلذاَةةخ :٤٥

 وبصره، وإذا أراد ضولف أصؿف وأطؿاه وأبؽؿف(. البةائع.

 إذا هةيت فو يؾٌؼ وٓ ُحجُب 

 

 والرزق يـزل وأٓو والطقُب  **

 

 

بحؽؿتيف سيبحاكف صريؼيًا ميـ صرقيف الوإذا سَة طؾقؽ  / نطف اهلل :٤٦

 ... 75فت  لؽ برحؿتف صريؼًا أكػع لؽ مـف (. فقائة الػقائة 

 إن ُسة َذا الباُب فالرحؿاُت فاتحة

 

 بابًا سقاه وفضؾ اهلل ما ُكؽرا **

 

المييـ طومييات أمييراض الؼؾييقب طييةولفا طييـ  / ؾاليةةخ لهجُةةخ :٤٧

 .. 9-7٠إي ية الـافعة( . إياثة الؾفػان 

 الؼؾقُب بالعةولِ وتؿرُض 

 

 طـ صّقب الؿطعقِم والؿعسقلِ  **
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إذا لؿ تؼيةر طؾيك الجية يف العؿيؾ، فؼيػ طؾيك  ال / َفسبد ؾبسظخ:٤٨

بيياب الطؾييب، تعييَرض لـػحيية مييـ كػحييات الييرب، فػييل لحظيية أفؾيي  

 ..9594السحرة( .بةائع الػقائة 

 إذا تؼصيير فالـْػحيياُت طارضيية

 

 تؾقي إلقؽ وتغري الفقن والؽسو **

 

 

طةةبة اةُةةخ :٤٩
 
وا يف تحصييقؾ  / خ التزَيـييْت الجـيية لؾُخَطيياب، فُجيية 

 ..9922الؿفر(. بةائع الػقائة 

ـَ الُحسـ أيـ الؿفر  والعؿيُؾ  تزي

 

 وأيـ مـا طزيؿاٌت ومشيتَعُؾ  **

 

فالؿتؿـل ميـ أطجيز الـياس وأفؾسيفؿ، فينن  ال  / أيبٍَ ادلفبنُظ:٥١

-5كؾِّ شر(. زاد الؿعياد التؿـل رأس أمقال الؿػالقس، والعجز مػتاح 

45٦.. 
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 سَبزني ثمبفُخ

 إن التؿـييَل تميياٌل معّثييرةٌ 
 

 كالرب  والحؾؿ يف دكقا الؿػالقسِ  **
 

 

ومييـ طومييات صييحة الؼؾييب، أكييف ٓ يييزال  ال  / ظةةشثبد انمهةةت:٥١

يضرب طؾك صاحبف حتك يـقب إليك اهلل ويخبيت إلقيف (. إياثية الؾفػيان 

9-79 .. 

 ما دام يف الؼؾب ضْرباٌت ومعتؿُؾ 

 

 الصيحق  ليف طيزم ومؼتَبيُؾ ففق  **

 

 

الإذا استغـك الـاس بالةكقا فاستغـ أكت باهلل، وإذا  / انغىن اسكرب :٥٢

 ..439فرحقا بالةكقا فافرح أكت باهلل (. فقائة الػقائة 

ـِ باهلل ٓ أكام تـػعؽؿ  استغ

 

 طـ اإللف وٓ مجٌة وٓ قِؿؿُ  **

 

 

بالغػؾية، واإلطيراض فيالعؾؿ يضيعػ قطعيًا  ال / يعؿفبد انؿهى:٥٣

 ..5-42٠واتباع الفقى، وإيثار الشفقة(. بةائع التػسقر 
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 سَبزني ثمبفُخ

 ويضعُػ العؾؿ ب ا التغافؾِ 

 

 وبالفقى وشفقة التؽاسؾِ  **

 

 

شثةةخ:٥٤
 
 ،ءلعؾؿاا قؾَّو ،م سو إلا يربة تشتةا ال / يةةٍ ؾاليةةبد انغ

 .. 334-4 الؿعاد زاد(. ءلسػفاا يؾبَو

 اإلسومِ  يف الغربة شةة مـ

 

 وإطومِ  إف اذ ذي ذهاب **

 

 

 بؿثيؾ الشير ميـ التخؾص طؾك اسُتعقـ ما ال :ادلؿبصٍ رىلٍ فٍ/ ٥٥

 ..٦4الصابريـ  طةة(. ومظاّكف أسبابف طـ البعة

ـَ الشييرور والتبابييا  لتييلم

 

 اطتييزل الؿظييان وإسييبابا **

 

 

الجة كؾف حركة، والؽسؾ كؾف سؽقن(.  ال / زمُمخ اةذ وانكغم:٥٦

 ..553-4بةائع الػقائة 
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 سَبزني ثمبفُخ

 ما كان َذا الجة إٓ صبعة العؿؾِ 

 

 َوَذا التؽاسؾ تسؽقـ مع الخؿؾِ  **

 

 

الوأميا مقيت الؼؾيب فنكؿيا يجية الػيرح طـية  / فشذ انمهت ادلُذ:٥٧

 ....513-9مػتاح السعادة   ضػره بال كب، وٓ يعرف فرحا يقره(. 

 ومقت الؼؾب أفراح ب ا الضررِ 

 

 ومصيَطبرِ مـ ال كقب بو حقاو وٓ خقف  **

 

 

إذا رأيت الرجؾ ذوقف وشققف إلك سؿاع إلحيان  ال/ فشاـ انمهت: ٥٨

 دون سييؿاع الؼييرتن، ففيي ا أقييقى إدليية طؾييك فييراغ قؾبييف مييـ محبيية اهلل

 وكومف(. الجقاب الؽايف.

 ومـ يؽـ لؾحـ َذا اقتراِب 

 

 كان مـ الؼؾب يف سراِب  **

 

 

، بياهلل والقيقم أخيرالفحؼ طؾك الحازم الؿممـ / ادلىيٍ احلبصو: ٥٩

 ..2٠-9إياثة الؾفػان أن ٓ يغػؾ طـ محاسبة كػسف (.
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 سَبزني ثمبفُخ

 والؿممـ الحازم يف حساِب 

 

 لؾـػس وإطؿال والؽتاِب  **

 

 

وكؾ  أحٍة إذا خػتف هربت مـف إٓ اهلل طز وجؾ  ال / اخلىف اةًُم:٦١

 ، فنكؽ إذا خػتف هربَت إلقف ، فالخائػ هارٌب مـ ربف إلك ربف (. مةارج

 ..9-425السالؽقـ 

 تخاف ذي الـاس كؿ ُتفرع إلك الفرِب 

 

 واهلل ترجقه يف دمع ويف قرِب  **

  
 

 

 طؾقييف تتابعييت الحؿيية أدامَ  مييـ ال :وادلغةةبنُك اخلةةرياد يفزةةبذ/ ٦١

                    اُت، ومييييـ أداَم آسييييتغػار ُفتحييييت لييييف الؿغييييالقؼ(. الييييةاو الخقيييير

 ..922والةواو 

 ومـطَؾُؼ الحؿة هلل خقراٌت 

 

 أستغػر اهلل مػتاٌح ومختَرُق  **
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 سَبزني ثمبفُخ

 

الفاإلسوم الحؼقؼل يريب جةًا، وأهؾف يرباو  / اإلعالو احلمُمٍ:٦٢

 .922-4أشة الغربة بقـ الـاس( مةارج السالؽقـ 

 ومـفج اإلسوم َذا الحؼقؼل

 

 مستغرٌب يف الـاس والطريِؼ  **

 

 

مقتك، تحقا الؼؾقب شتان بقـ أققام  ال  / صسجخ اسخُبسِ وكزجهى:٦٣

بيي كرهؿ، وبييقـ أقييقام أحقيياو تؿييقت الؼؾييقب بؿخييالطتفؿ (. الرسييالة 

 ..73التبقكقة 

 وكؿ يؿقت مع إحقاو أققامُ  ** تحقا الؼؾقب بلمقات لفؿ ِذكرٌ 

 

الخقر أيام العبة طؾك اإلصوق وأفضيؾفا، ييقم تقبتيف  / خري أَبيك:٦٤

 ..222-4إلك اهلل(. زاد الؿعاد 
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 سَبزني ثمبفُخ

 لبكسانِ  وأفضُؾ إيام

 

                   يقم متابة مع اإلذطانِ  **

 

إّن أشيّة الـّياس ميرووًة، أشيّةهؿ مخالػية  ال / أؽذ أَةىاؼ ادلةشو ح:٦٥

 ..377-9لفقاه(. روضة الؿحبقـ 

 أشة ما كان مـ الؿرووة

 

 خوف ذي إهقاو والؽةورةْ  **

 

 

ويؽّػيرك والجاهؾ الظالؿ يخالػؽ بو حجية،  ال / اسؾذا  اةههخ:٦٦

صريؼتييف القخقؿيية، وسييقرتف  أو يبييّةطؽ بييو حجيية، وذكبييؽ ريبتييؽ طييـ

 ..4٠7-4إطوم الؿققعقـ  (ال مقؿة

 وضالٍؿ جقيفؾ بو حجج

 

 مؽػر لغقره بو لجْج  **

 

 

والعبُة مػتؼٌر إلك الفةاية يف كؾ لحظية وكَػيس، يف  ال / فمش اذلذاَخ:٦٧

 ..2أحة إخقاكف جؿقع ما يلتقف وي ره (. رسالة ابـ الؼقؿ إلك 
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 سَبزني ثمبفُخ

 والعبة مػتؼر إلك الفةاية

 

 يف كؾ أكػاس لف ويف السعاية **

 

 

فسييبحان اهلل  كييؿ مييـ قؾييب مـؽييقس ،  ال  / انمهةةت ادلُكةةىط:٦٨

 .24وصاحبف ٓ يشعر(. الجقاب الؽايف 

 ويـُؽس الؼؾب بو شعقرِ 

 

 وذاك مـ حقالؽ الشرورِ  **

 

 

واحية إٓ وليف معـيك لقس يف الشيريعة حؽيؿ  ال  / زكًخ انؾشَؿخ:٦٩

وحؽؿييةإ يعؼؾييف مييـ طؼؾييف، ويخػييك طؾييك مييـ خػييل طؾقييف (. إطييوم 

 ..13-5الؿققعقـ 

 والشرع حؽؿٌة ومعـك باهر

 

 والـَاس يف وطل لفا ومـ ي اكرُ  **

 

 

الشيي  بالققييت هييق طؿييارة الؼؾييب(. صريييؼ  ال  / انؾةةر ثبنىلةةذ:٧١

 ..33٦الفجرتقـ 
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 سَبزني ثمبفُخ

ـِ   طؿارُة الؼؾب إدراك ل ا الزم

 

ـِ ومـ  **  يش  بف يف العالؿ القه

 

 

أربعيية يعشييؼفؿ اليي ل أشيية العشييؼ: الؽيي اب،  ال  / ؾؾةةبق انةةزل:٧١

 ..457-5والـؿام، والبخقؾ، والجبار(. مةارج السالؽقـ 

 وال ل يف الؽ ب ويف الـؿائؿِ 

 

 ويف بخقؾ كاكرٍ وجاحؿِ  **

 

 

السمال الـاس: هق طقب وكؼص يف الرجيؾ، وذلية  / أعئهخ انؿهى:٧٢

الؿرووة، إٓ يف العؾؿإ فنكف طقـ كؿالف ومرووتف وطزه(. مػتياح دار تـايف 

 ..9٦2-9السعادة 

 والسمل ٓ ُيحؿة يف الؿقاضعِ 

 

 إٓ ل ي طؾٍؿ وحرص صامعِ  **

 

 

الٓ يؽيقن الرجيؾ ميـ أتباطيف صيؾك اهلل طؾقيف  / االرجبؼ احلمُمٍ :٧٣
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 سَبزني ثمبفُخ

              وسييؾؿ حؼييًا ، حتييك يييةطق إلييك مييا دطييا إلقييف (. مػتيياح دار السييعادة 

923-9.. 

 لؿـفج مؽؿؾ الصػاِت  ** وآتباُع الحؼ بالةطاةِ 

 

أن تب لف لؿـ يسللؽ طـف، بيؾ تطرحيف طؾقيف  ويٍ اةىد ثبنؿهى:  /٧٤

 ..44٦-5صرحاكا(. مةارج السالؽقـ 

 والجقد بالعؾقم يف السمالِ 

 

 صرحف مـ يقر ما كولِ بؾ  **

 

 

فنن الؼؾب كؾؿا كاكت حقاتف أتؿ، كيان يضيبف هلل  ال / إمتبو انمهت:٧٥

 ..927-5ورسقلف أققى واكتصاره لؾةيـ أكؿؾ(. إطوم الؿققعقـ 

 أكؿؾ لؾةيـ وٓ اقتصارُ  ** والؼؾب إن يحَل فآكتصارُ 
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 سَبزني ثمبفُخ

وكثقير ميـ الـياس، يتعؾؿيقن الؿيرووة  ال  / انزؿهى يةٍ اةهةبل:٧٦

-5ومؽارم إخيوق ميـ الؿقصيقفقـ بلضيةادها(. تفي يب الؿيةارج 

٦12.. 

 ومـ مقاقػ مع ازديادِ  ** والخؾؼ يجتـك ب ي إضةادِ 

 

كظُر الجاهيؾ مؼصيقٌر طؾيك الَظياهر، فلَميا ذو  ال / انُػش انؿًُك :٧٧ 

 ..٦3العؼؾ فقرى ما وراو الستر(. الػقائة 

 وكظر الجاهؾ يف الظقاهرِ 

 

 الؿحؿيقد يف السيقاترِ والعاقؾ  **

 

 

 

اللق بعت لحظة ميـ إقباليؽ طؾيك اهلل بؿؼيةار طؿير   / غنب ادلؤيٍ:٧٨

 ..547-4كقح يف مؾؽ قارون : لؽـت مغبقكا يف العؼة (. بةائع الػقائة
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 سَبزني ثمبفُخ

ـِ  ـِ  ** ولحظة اإلقبال يف التةي  تػقق قاروكا وكؾ مزم

 

الشيقطان( فالؼؾب الغافؾ ملوى  ابـ الؼقؿ: ال  / يغكٍ انؾُطبٌ :٧٩

 ..49٦-9مػتاح دار السعادة 

 وكؾ قؾب يافؾ ملواه

 

 شقطان يفقاه وما قوهُ  **

 

 

حيقـ  ملسو هيلع هللا ىلصواكظر إليك هؿية رسيقل اهلل  ال  / هًخ انشعىل ادلخزبس :٨١

ُطرضت طؾقف مػاتق  كـقز إرض فلباها ، فلبت تؾيؽ الفؿية أن يتعؾيؼ 

 ..22٦-5مـفا شلو مؿا سقى اهلل ومحابة(. مةارج السالؽقـ 

 وهؿييُة الؿختييار يف التعييايف

 

 طييـ هيي ه الؽـييقز والؿييرايف **

 

 

الفنن العبة طؾك جـاح سػر، إما إلك الجـية وإميا  / انؿجذ ادلغبفش :٨١

 ..2٦إلك الـار(. فقائة الػقائة 
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 سَبزني ثمبفُخ

 واستشعرن دوما ك ا الؿسافرِ 

 

 إما إلك الجـان والؿخاصرِ  **

 

 

يصي  ليف  الوالؼؾيب الؿعؾيؼ بالشيفقات ٓ/ انمهت انؾةهىاٍَ: ٨٢

 ..992زهة وٓ ورع(. الػقائة 

 وكؾ  قؾٍب طالٌؼ تشفك

 

 ٓ زهَة طـةه وٓ مزكك **

 

 

وليقس الشيلن يف العؿيؾ، إكؿيا الشيلن يف حػيظ  ال  / زجىغ انؿًم:٨٣

 ..51القابؾ الصقب  العؿؾ مؿا يػسةه ويحبطف(.

 مـ حبطفا فتبؼك يف الؿومةْ  ** واحػظ مع إطؿال ذي السومة

 

 :ضاطةإ كؾ صؾأ هؿا نضاطتاإ ال  اإلظةةةةبؾزبٌ اخلطريرةةةةبٌ:/ ٨٤

 ..447 ئةالػقا ئةافق(. لققتا ضاطةوإ ،لؼؾبا ضاطةإ 
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 سَبزني ثمبفُخ

 إضاطة اإلكسان يف الؼؾقِب 

 

 ويف الزمان البّقـ الخطقِب  **

 

 

الطؾك قيةر ثبيقت قيةم العبية طؾيك هي ا  / انثجبد ؾهً انصشاغ:٨٥

ميييةارج  أخيييرة(. الصيييراط يف هييي ه اليييةار، يثبيييت طؾيييك الصيييراط يف 

 ..9٦-9السالؽقـ 

 واثبت طؾك الصراط يف الحقاةِ 

 

 لتـجق يف إخرى بو اكػوِت  **

 

 

وضيع اهلل الؿصيائب والبوييا والؿحيـ  ال / يب ركشهةه انُفةىط:٨٦

رحؿة بقـ طباده، يؽػر بفا مـ خطاياهؿ، ففل ميـ أطظيؿ كعؿيف طؾيقفؿ 

 وإن كرهتفا أكػسفؿ(. مػتاح السعادة.

 البويا لؾتؽػقيرِ وتؾؽؿ 

 

 ورحؿيية الؿفييقؿـ الخبقييرِ  **
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 سَبزني ثمبفُخ

وأْشِؼ البةن بـعيقؿ اليروح، وٓ ُتشيِؼ  ال / يؾمخ انشوذ وَؿًُهب:٨٧

الييروح بـعييقؿ البييةن فيينن كعييقؿ الييروح وشييؼاوها أطظييؿ وأدوم (. بييةائع 

 ..919-5التػسقر 

 ولتشَؼ ذي إبةاُن لىرواِح 

 

 ولقس بالعؽِس أخا الػوِح  **

 

 

القالت العؼوو قاصبة: الـعقؿ ٓ يةرك بيالـعقؿ ،  انُؿُى :/ طشَك ٨٨

والراحيية ٓ ُتـييال بالراحيية، وأن مييـ تثيير الؾيي ات فاتتييف الؾيي ات(. شييػاو 

 ..52٠العؾقؾ 

 والـعؿك ٓ ُتةرُك بالـعقؿِ 

 

 ٓبة مـ جة ومـ تصؿقؿِ  **

 

 

ؿُجةخ:٨٩
َ
الإذا رأى الـياس الؿـؽير، فاشيتركقا يف تيرك  / ادلؾبسكخ ادل

 ..5٦9إكؽاره، أوشؽ أن يعؿفؿ اهلل بعؼابف(. الةاو والةواو 
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 سَبزني ثمبفُخ

 وتاركق الؿـؽر لؾتساهؾِ 

 

 يقشؽ أن يصؾقا ب ي الؼوقؾِ  **

 

 

الشييؽر يؽييقن بالؼؾييب خضييقًطا واسييتؽاكة،  ال  / صةةُىف انؾةةكش:٩١

وبالؾسان ثـاًوا واطتراًفا، وبالجقارح صاطة واكؼقاًدا (. مةارج السيالؽقـ 

5-924.. 

 بالؼؾييب وبالؾسييانِ والشييؽُر 

 

 وبالثـاوات وبإركانِ  **

 

 

أطظيؿ اليّرب  يف اليةكقا أن تشيغؾ كػسيؽ كيّؾ  ال  / انشثر انؿػُى:٩١

 ..32وقت بؿا هق أولك بفا وأكػع لفا يف معادها(. الػقائة 

 والرب  يف الةكقا ل ي الـػقسِ 

 

 يف حالفا وكػعفا الؿحسقسِ  **

 

 

كالّشيريؽ الَخيّقان، إن ليؿ تحاسيبف: اليـَْػُس  ال / انؾشَك اخلةىاٌ:٩٢

 ..944-9ذهب بؿالِؽ(. إياثة الؾفػان 
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 سَبزني ثمبفُخ

 وحاسب الـػس ك ا الشريِؽ 

 

 بو تخيقن وٓ تػؽقيِؽ  **

 

 

إن الؿممـ الؿتقكِّؾ طؾك اهلل إذا كاده الَخْؾيؼ فينَن  ال  / كُذ انؿجبد:٩٣

                اهلل يؽقيية لييف، ويـتصيير لييف بغقيير حييقل مـييف وٓ قييَقة(. إطييوم الؿييققعقـ

4-55٠.. 

 ومـ يؽـ بربف تيقكو

 

 ففييق اليي ي بـصييره تؽػييو **

 

 

اإلطراض طـ  - مـ أطظؿ أسباب ضقؼ الصةر  ال  / ظُك انصذس :٩٤

، تعؾؼ الؼؾب بغقره، الغػؾة طـ ذكره، محبة سقاه(. زاد الؿعاد إلبيـ  اهلل

 ..53-5الؼقؿ 
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 سَبزني ثمبفُخ

بفي ياكات الؿؾحيةيـ، فو ُتتعيب ذهـيؽ  ال  / رمشَشاد ادلهسذٍَ :٩٥

 فنكفييييييييا طـيييييييية مييييييييـ طرففييييييييا مييييييييـ َهييييييييَقس الشييييييييقاصقـ

 ..٦95-5وخقآت الؿبطؾقـ(. دار السعادة  

 ٓ تـشييغؾ بؿرتييع اإللحييادِ 

 

 فؽييؾ مييا فقفييا مييـ الػسييادِ  **

 

 

احتيرز ميـ طيةويـ هؾيؽ بفؿيا أكثير الخؾيؼ  ال / ؾذواٌ يههكبٌ:٩٦

ورئاسيتف(. صاد طـ سبقؾ اهلل بشيبفاتف وزخيرف ققليف، ومػتيقن بيةكقاه 

 ..73الػقائة 

 واحترِزْن مـ طائٍػ صيّةادِ 

 

 

 وييييائص مػتيييقن بيييإزوادِ  **
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 سَبزني ثمبفُخ

ى اذلًةخِ انؿبنُةخ:٩٧
َ
الفؿية العالقية طؾيك الفؿيؿ : كالطيائر  ال  / مش

العالل طؾك الطققر، ٓ يرضك بؿساقطفؿ ، وٓ تصؾ إلقف أفيات التيل 

 ..9٦4-4تصؾ إلقفؿ(. الؿةارج 

 الطيائرِ والفؿة العؾقيا كي اك 

 

 فقق التل يف مسؼط أو طياثرِ  **

 

 

تجييَرع الصييبر فيينن قتؾييؽ قتؾييؽ شييفقةًا ، وإن  ال  / يةةشاسح انصةةرب:٩٨

 ..921-5أحقاك أحقاك طزيزًا(. مةارج السالؽقـ 

 تجّرِع الصبَر تؾؼ العَز والػخرا

 

 وٓ مؼام لؿيـ قية ذل أو طثيرا **

 

 

يؼياظ ٕكثقيرًا ميـ االغػؾة كقم الؼؾب ول لؽ تجة  ال  / َىو انمهت:٩٩

يف الحييس، كقامييا يف القاقييع، فتحسييبفؿ أيؼاضييا وهييؿ رقييقد(. مييةارج 

 ..523-4السالؽقـ 
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 سَبزني ثمبفُخ

 ومـ يؽـ كام بفي ا القاقيعِ 

 

 فؼؾبييييف يف يػؾيييية الؿراتييييعِ  **

 

 

لقس لؾعابة مستراح إٓ تحت شجرة صقبك،  ال  / يُؿبد انشازخ:١١١

 ..٦2-9الػقائة   وٓ لؾؿحب قرار آ يقم الؿزية(.

 ولقس لؾعبة مـ ارتقاِح 

 

 إٓ لةى صقبك وذي الـجاِح  **

 

 

اإلصرار طؾك الصغقرة قة يساوي،ك إثؿف إثؿ  ال  / خطش اإلصشاس :١١١

 ..929-5الؽبقرة ، أو يربك طؾقفا، إياثة(. الؾفػان 

 وميـ يؽييـ أصيير يف الصييغائرِ 

 

 يجييييره ذاك إلييييك الؽبييييائرِ  **

 

 

 ../ َىس انزاكشٍَ ١١٢
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 سَبزني ثمبفُخ

ال لقٓ محـ الةكقا ومصائبفا، ٕصاب العبية  احملٍ:/ يٍ فىائذ ١١٣

مـ أدواو الؽبر، والعجب والػرطـة وقسقة الؼؾب، ما هق سبب هوكيف 

 طاجو أو تجو(. زاد الؿعاد.

 ويف الؿصائب تطفقر لصاحبفا

 

 مـ الجػاوة واإلسػاف وإشرِ  **

 

 

لؽثرتفؿ كاد الؼرتن أن يؽقن كؾف يف شلكفؿ  ال  / كثشح ادلُبفمني :١١٤

 ..422-9طؾك ضفرإرض ويف أجقاف الؼبقر(. مةارج السالؽقـ 

 وحّ ر الؼران مـ كػاقِفؿ

 

 لؽثرة فقفؿ ومـ شؼاقِفؿ **

 

 

فؾييقس شييلو أكػييع لؾعبيية يف معاشييف ومعيياده  ال / زةةالوح انزةةذثش:١١٥

وأقرب إلك كجاتف، مـ تةّبر الؼرتن وإصالة التلمؾ فقف وجؿع الػؽر طؾك 

 ..32٠-9مةارج السالؽقـ معاين تياتف(. 
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 سَبزني ثمبفُخ

 ولقس أكػُع ب ي الحقاةِ 

 

 سقى معاين ال كر والزكاةِ  **

 

 

اإليؿان لف ضاهر وباصـ، ضاهره قيقل  ال / غبهش اإلميبٌ وثبطُه:١١٦

وباصـف، تصيةيؼ الؼؾيب واكؼقياده ومحبتيف، فيو  الؾسان وطؿؾ الجقارح

 ..997يـػع ضاهر ٓ باصـ لف(. الػقائة 

الؽسالك أكثر الـاس هؿًا ويؿيًا وحزكيا، ليقس  ال  / لجر انكغم:١١٧

لفؿ فرح وٓ سرور، بخوف أرباب الـشاط والجةِّ يف العؿيؾ(. روضية 

 ..9٦2الؿحبقـ 

 ويايية التؽاسييؾ الفؿييقمُ 

 

 والجيييية والسييييعل هييييق **

 

 

وكؿال كؾ إكسان إكؿا ييتؿ بفي يـ الـيقطقـ :  ال / كًبل اإلَغبٌ:١١٨

 ..77/9( مػتاح دار السعادة  هؿٌة تَرققف ، وطؾٌؿ يبصره ويفةيف
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 سَبزني ثمبفُخ

 وهؿٌة ترّقل لؾؽؿالِ 

 

 وطؾؿف الفادي مـ الضولِ  **

 

 

 فنن البةع تستةرج بصغقرها إليك كبقرهيا ، ال  / اعزذساج انجذؼ:١١٩

حتييك يـسييؾ  صيياحبفا مييـ الييةيـ ،كؿييا تـسييؾ الشييعرة مييـ العجييقـ (.  

 ..91٦/9مةارج السالؽقـ 

 والبةطة الصغرى الك كبقرها

 

 ُيسؾ صحبفا مـ ديرهاحتك  **

 

 

فؾق طرف العبة كؾ شلو، وليؿ يعيرف ربيف  ال  / انؿبسف اةبهم:١١١

 ..995-9فؽلكف لؿ يعرف شق ا  (. إياثة الؾفػان 

 وجاهٍؾ بربف لؿ يعرِف 

 

 ولق درى دكقاه يف تشقِف  **

 

 

١١١:ٍَ
ِّ
  الةيـ كؾف خؾؼ ، فؿـ فاقؽ يف الخؾؼ ال  / ؾاللخ اخلهك ثبنذ

 ..513-5الةيـ (. مةارج السالؽقـ فؼة فاقؽ يف  
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 سَبزني ثمبفُخ

 وجؾ ديــا ب ي إخوِق 

 

 فؿـ يػؼ أكاب لؾخوِق  **

 

 

الفخقر الؼؾيقب ميا كيان واطقيًا لؾخقير، ضيابطًا  / خري انمهىة :١١٢

 ..9-3٠1لف(. مػتاح دار السعادة 

 خقر الؼؾقب مـ يعل لؾخقرِ 

 

 ويضبط إمقر دون ضقرِ  **

 

 

قام يف الصوة يار الشقطان مـف فنكف  الوالعبة إذا / غُع انؾُطبٌ:١١٣

 ..25قة قام يف أطظؿ مؼام وأقربف وأيقظف لؾشقطان(. القابؾ الصقب 

 ويقظُة الشقطان بالصوةِ 

 

 فخ ها بالحرص وبالثباِت  **

 

 

مـ ريب طـ إكػاق مالف يف صاطية اهلل، ابُتؾيل  ال / انُفمخ ادلشغًخ:١١٤

 ..952-9السالؽقـ بنكػاقف لغقر اهلل وهق رايؿ (. مةارج 
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 سَبزني ثمبفُخ

 ومـ يؽـ يريب طـ تصةِق 

 

ـٍ ويف تؿزِق  **  أريؿ يف شق

 

 

الإذا كظيرت إليك حيال كثقير ميـ الؿحتضيريـ ،  / عى  اخلبمتةخ:١١٥

وجةتفؿ ُيحال بقـفؿ وبقـ ُحسـ الخاتؿة ، طؼقبيًة لفيؿ طؾيك أطؿيالفؿ 

 ..الةاو والةواو  السق ة(. 

 يحال لؾـاس وحسـ الخاتؿة

 

 والؿرايؿةْ فحاذر ال كقب  **

 

 

فالػتـة كقر الؼؾقب ومحؽ اإليؿان، وبفا يتبقـ  ال  / كري انمهىة :١١٦

 ..527-5الصادق مـ الؽاذب (. بةائع التػسقر 

 ورَب فتـة كؽقر الؼؾِب 

 

 تؽشػ طـ صةق وطـ مؽ ِب  **

 

 

الورياضة الـػيقس بيالتعؾؿ والتيلدب والػيرح  / سَبظخ انُفىط:١١٧



 

 
91 

 

 سَبزني ثمبفُخ

واإلقييةام والسييؿاحة وفعييؾ الخقيير(. زاد والسييرور والصييبر والثبييات 

 ..537-3الؿعاد 

 رياضُة الـػقس بالتعؾؿِ 

 

 والصبر والثبات والتؼيةمِ  **

 

 

مييـ كسييَل ربييف أكسيياُه ذاتييف وكػسييف، فؾييؿ يعييرف  ال  / َغةةُبٌ اهلل:١١٨

 ..9-495حؼقؼتف وٓ مصالحف(. مػتاح دار السعادة 

ومـ العجائب أن العبة يسعك بجفةه يف هقان  ال  / هىاٌ انُفظ:١٢١

 ..922كػسف(. الجقاب الؽايف 

 ورَب ساع جاو بالفقانِ 

 

 وذاك مـ طجائب الزمانِ  **

 

 

 ../ رمىَخ اسعبط ١٢١
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 سَبزني ثمبفُخ

فالؼؾب لقٌح فارٌغ والخقاصر كؼقٌش تـؼش فقف  ال  / َمىػ انهىذ:١٢٢ 

ويييرور فؽقييػ يؾقييؼ بالعاقييؾ أن تؽييقن كؼييقش لقحييف مييا بييقـ كيي ب 

 ..والؼؾب كالؾقح واكت الـاقُش .554وخةع(. الةاو والةواو 

فؽؾ  صاحب باصيؾ إ ٓ ييتؿؽـ ميـ تيرويج  ال  / رشوَح انجبطم:١٢٣

 ..7٦7/5باصؾف إٓ بنخراجف يف قالب حٍؼ (. إياثة الؾفػان 

 يروج َذا الباصؾ بالؼقالِب 

 

 مزورا يف حؽؿة إصايِب  **

 

 

إبييرار يف الـعييقؿ إ وإن اشييتة بفييؿ العييقش  ال  / َؿةةُى اسثةةشاس :١٢٤

وضيياقت طؾييقفؿ الييةكقا ، والػجييار يف جحييقؿ إ وإن اتسييعت طؾييقفؿ 

 ..52٠الةكقا(. الةاو والةواو 

 والَبر يف صقٍب ويف كعيقؿِ 

 

 بريؿ طقش ضقؼ أليقؿِ  **
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 سَبزني ثمبفُخ

إن دوام الي كر سيبب ليةوام الؿحبية ، فاليي كر  ال  / كبدلةب  نهةضسؼ:١٢٥

بيؾ كالؿياو لؾسيؿؽ ٓ حقياة ليف إٓ بيف (. جيوو  لؾؼؾب كالؿاو لؾزرع ،

 ..329إففام 

 وال كر لؾؼؾقب كالؿقاه

 

 لؾزرع وإسؿاك باتجاهِ  **

 

 

يف الؼؾييب قسييقة ٓ ييي يبفا إٓ ذكيير اهلل تعييالك ،  ال/ دواو الؼسييقة: 95٦

فقـبغل لؾعبية أن ييةاوي قسيقة قؾبيف بي كر اهلل تعيالك(. القابيؾ الصيقب 

93٦.. 

 يػـقفا بو هرم لؾؼسقة ال كرُ 

 

 فاطؿة الك اهلل يف ذكر ويف هؿؿِ  **

 

 

اليي كقُب ِجراحيياٌت إ وُرَب جييْرٍح وقييَع يف  ال / خشازةةبد لبرهةةخ:١٢٧

 ..324مؼتؾ(. الػقائة 
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 سَبزني ثمبفُخ

 جراُحفا الػتؽ ٓ تفزأ بفا أبةا

 

 ورَب ذكٍب لـا أردى بِـَا ُمةدا **

 

 

طيـ اهلل  أخسير الـياِس صيػؼًة ميـ اشيتغؾ ال  / انصفمخ اخلبعشح:١٢٨

 ..429بـػسف ، بؾ أخسر مـف مـ اشتغؾ طـ كػسف بالـاس(. الػقائة 

 وأخسُر الـاس طـ اإللفِ 

 

 مشغقُل بالـػس وبالتباهل **

 

 

لقس الزهُة أن تترك اليةكقا ميـ ييةك وهيل يف  ال  / انضهذ انمهجٍ:١٢٩

قؾبييؽ ، إكؿييا الزهيية أن تتركفييا مييـ قؾبييؽ، وهييل يف يييةك (. صريييؼ 

 ..323الفجرتقـ 

 وازهة طـ الحقاة بالؼؾقِب 

 

 ولقس بآيةي وبالخطقِب  **

 

 

 

أفضييؾ مييا اكتسييبتف الـػييقس ، وحصييؾتف  ال  / افعةةم ادلكبعةةت:١٣١
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 سَبزني ثمبفُخ

الؼؾقب ، وكال بف العبُة الرفعَة يف الةكقا وأخرة : هق العؾؿ واإليؿان (. 

 ..542الػقائة 

 والعؾُؿ خقر ُمؽسب الـػقسِ 

 

 لؿا بف مـ زيـة الشؿقسِ  **

 

 

فالجفياُد أربيُع مراتيٍب : جفياد اليـػس ،  ال  / زػك يٍ اةهبد:١٣١

وجفيياد الشييقطان ، وجفيياد الؽػييار ، وجفيياد الؿـييافؼقـ (. زاد الؿعيياد 

1/4.. 

 ولؾجفاد أربُع الؿراتِب 

 

 لؾـػس والشقطاِن وإكاذِب  **

 

 

وأما ُطّشاق العؾؿ فلطظؿ شغػا بف وطشؼا لف ميـ  ال / ؾؾك انؿهى:١٣٢

بؿعشييققف، وكثقيير مييـفؿ ٓ يشييغؾف طـييف أجؿييؾ صييقرة مييـ كييؾ طاشييؼ 

 ..٦1البشر(. روضة الؿحبقـ صي
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 سَبزني ثمبفُخ

 وأطظُؿ العشاق أهُؾ العؾؿِ 

 

 لؿا لفؿ مـ فرحٍة وصعؿِ  **

 

 

 فتـية الشيبفات ُتيةفع بيالقؼقـ ال  / دوا  انؾجهبد وانؾةهىاد:١٣٣

اليةيـ(. وفتـة الشفقات ُتةفع بالصبر، بالصبر والقؼقـ، ُتـال اإلمامية يف  

 إياثة الؾفػان .

ـِ   وتيييةفع الشيييبفة بيييالقؼق

 

ـِ  **  والصبر لؾشفقة والحـيق

 

ـِ   وُيرتجك اإلماُم يف َذا الةي

 

ـِ    بالصبر واإلصرار والقؼق

 

 

فصيياحب السييـة حييل الؼؾييب مسييتـقره،  ال  / انمهةةت انغةةٍُ:١٣٤ 

وصيياحب البةطيية مقييت الؼؾييب مظؾؿييف(. الؿصييةر اجتؿيياع الجقييقش 

 ..7ص



 

 
97 

 

 سَبزني ثمبفُخ

ـِ ويستـقُر   الؼؾُب بالتسـ

 

ـِ  **  ولقس بالبةطة والتؽف

 

 

ما مـ مرض مـ أمراض الؼؾقب وإبيةان،  ال  / دوا  كم ؽٍ :١٣٥

 إٓ ويف الؼيييييييرتن سيييييييبقؾ الةٓلييييييية طؾيييييييك دوائيييييييف وسيييييييببف (.

 ..3/425 زاد الؿعاد 

 وكؾ  ما يؽقن مـ أسؼامِ 

 

 فػل الؼران بفجة إكامِ  **

 

 

أكػع إدوية : وهيق طييةو البييوو،  والةطاو مـ ال  / جنبؾخ انذؾب :١٣٦

وهيق سوح  يةافعف ويعالجف، ويؿـع كزوليف، ويرفعيف، أو يخػػف إذا كزل، 

 الؿمميـ (.

 ولقس لبكسان مـ دواوِ 

 

 طـة البوو مثُؾ َذا الةطاوِ  **

 



 

 
98 

 

 سَبزني ثمبفُخ

كقػ يـتفؽ طبة حرمات اهلل، ويطؿع أن ٓ  ال  / ؾبلجخ احلشيبد:١٣٧

يـتفؽ الـاس حرماتف ، أم كقػ يفقن طؾقف حؼ اهلل، وٓ يفقكيف اهلل طؾيك 

 . وكؾ مـ صار..979/9 والةاواوالـاس  (. الةاو 

أكؿييؾ الـيياس هةاييية أطظؿفييؿ جفييادا،  ال  / اذلذاَةةخ انكبيهةةخ:١٣٨

ن وجفياد وأفرض الجفاد جفاد اليـػس وجفياد الفيقى وجفياد الشيقطا

 الةكقا(. الػقائة.

الؼؾييب يصييةأ كؿييا يصييةأ الـحيياس والػضيية  ال  / خةةال  انمهةةت:١٣٩

ويقرهؿا، وجوؤه بالِ كر، فنكف يجؾيقه حتيك يةطيف كيالؿرتة البقضياو(. 

 القابؾ الصّقب.
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ال ما أشّةها مـ حسيرة، وميا أطظؿفيا ميـ يبـية  / زمبئك انمشاٌ:١٤١

يخرج مـ الةكقا وما ففؿ حؼائؼ طؾك مـ أفـك أوقاتف يف صؾب العؾؿ، ثؿ 

  الؼرتن(.

 الييييـػُس مقَلعييييٌة بحييييب العاجييييؾ ال  / فعةةةةم انؿىالةةةةت:١٤١

يي  العقاقييب، ومطالعيية الغايييات(. مييةارج   وإكؿييا خاصييُة العؼييؾ: تؾؿ 

 ..9٦٦-5السالؽقـ 

أفضؾ ال كر وأكػعف ما واصل فقف الؼؾيب الؾسيان  ال  / أَفؽ انزكش :١٤٢

 ال اكر معاكقف ومؼاصةه(. الػقائة.وكان مـ إذكار الـبقية وشفة 

 وأفضؾ إذكار لىرواِح 

 

 ما واصل الؼؾب طؾك اكشراِح  **
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الما مضك مـ الةكقا أحوم ، وما بؼل مـفيا أمياين  / أزالو انذَُب:١٤٣

 والققت ضائع بقـفؿا(. الػقائة.

 إن آماين أحوم لؿـؼطعِ  ** سارع إلك اهلل ٓ تحؾؿ وٓ ُتضعِ 

 

إن ليؿ ُيػيّرغ الؼؾيب ميـ الخيقاصر  ال  لجةم انزسهُةخ: / انزخهُخ١٤٤

الردييية، لييؿ تسييتؼر فقييف الخييقاصر الـافعيية، فنكفييا ٓ تسييتؼر إٓ يف محييؾ 

  فارغ(.

 وصفر الؼؾَب مـ الخقاصرِ 

 

 لقرتؼل بالعؾؿ والـقافعِ  **

 

 

ضرر ال كقب يف الؼؾيب كضيرر السيؿقم  ال  / انغًىو انطبؾُخ:١٤٥

 يف إبةان (.

 الؼؾب مثؾ السؿ يف البةنال كُب يف 

 

ـِ  **  فـؼ َذا الؼؾب مـ يؿ ومـ وه
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ميـ ٓح ليف كؿيال أخيرة، هيان طؾقيف فيراق  ال  / كًبل اِخشح :١٤٦

  الةكقا(.

 ومـ يؽـ ٓح كؿال أخرةْ 

 

 يزهة يف الةكقا وتؾؽ الػاخرةْ  **

 

 

الميـ ٓح ليف كؿيال أخيرة، هيان طؾقيف فيراق  / كًبل اِخةشح :١٤٦

  الةكقا(.

 ومـ يؽـ ٓح كؿال أخرةْ 

 

 يزهة يف الةكقا وتؾؽ الػاخرةْ  **

 

 

مـ ٓح ليف كؿيال أخيرة هيان طؾقيف فيراق  ال  / زلبعٍ االثزال :١٤٧

  الةكقا(.

فو بية لؽيؾ أحية أن يعي ب شيقطاكف، أو  ال  / رؿزَت انؾُطبٌ:١٤٨

  يع بف شقطاكف(.
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 ومرتعةِ قؿ اهتبؾف بتع يب  ** شقطاكؽ أن بالتقققت والرَصةِ 

 

الوهييؾ وصييؾ مييـ وصييؾ الييك  / ثىاثةةخ ادلمبيةةبد احملًةةىدح:١٤٩

الؿؼامييات الؿحؿييقدة، والـفايييات الػاضييؾة إّٓ طؾييك جسيير الؿحـيية 

  واإلبتوو (.

 ولست تبؾغ لمفاق والؼؿؿِ 

 

 إٓ طؾك محـ إشقاك والفؿؿِ  **

 

 

الكؿ مـ شفقة كسرت جاها، وكؽست رأسا  / رجؿبد انؾهىح:١٥١

وأورثييت ذمييا، وأطؼبييت ذٓ، وألزمييت طييارا ٓ يغسييؾف وقبحييت ذكييرا، 

  الؿاو يقر أن طقـ صاحب الفقى طؿقاو (.

 يبؼك القجقف ذلقَؾ الشفقة الجاين

 

 ٓ يغسؾ الؿال مـ هقن وأيولِ  **
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سييبب لحػظييف يف حركييات  الخييقاصرمراقبيية اهلل يف  ال  / ادلشالجةةخ:١٥١

  الظقاهر (.

 وراقِب اهلل ب ي الخقاصرِ 

 

 يف إحقال والظقاهرِ  لتعؾق **

 

 

ما دمت يف صوة فلكيت تؼيرع بياب الؿؾيؽ ،  ال  / لشؼ انصهىاد :١٥٢

  ومـ يؼرع باب الؿؾؽ يػت  لف (.

 كـ بالصوة طؾك قرٍع وإخباِت 

 

 مـ يلِت هلل يجـ خقر ياياِت  **

 

 

 إذا طزمت التقبة، وصحت وكشلت مـ صؿقؿ ال  / صسخ انزىثخ:١٥٣

طؾقيف ميـ السيق ات حتيك كلكفيا ليؿ تؽيـ، فينن الؼؾب، أحرقت مامرت  

 التائب مـ ال كب كؿـ ٓذكب لف (.

 وتقبة الؿيرو تؿحيق كيؾ مافاَتيا

 

 ويؾؼك مـفيا افاكقـيا وإكباتيا **
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أذكارالصباح والؿساو بؿثابة اليةرع ، كؾؿيا  ال  / انذسؼ انُىيٍ:١٥٤

زادت سييؿاكتف وقييك صيياحَبف، وصييوبة الييةرع تعقيية الَسييفؿ إلييك مييـ 

  أصيؾؼف(.

 والقرد لؾعبة مثؾ الةرع والقتيةِ 

 

 فاحِؿ الجقارح بإذكار والرشةِ  **

 

 

ال إذا أردت أن تعؾؿ ما طـةك مـ محبية اهلل  / فسع زلجزك هلل:١٥٥

، فاكظر إلك محبة الؼرتن مـ قؾبؽ  ٕن مـ أحب محبقبيًا كيان كوميف 

  وحةيثف أحب شلو إلقف(.

 وتػحص الؿحبة بالؼرانِ 

 

 لؾحب كالبرهانِ ٕكف  **

 

 

  لتقبةا  ةل  إنلعاصل اطؾؿ ليييق  ال / نةةةزح انزىثةةةخ وادلؿصةةةُخ:١٥٦
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 لقفاإ درلبا ضعافامضاطػةأ فرحتفاوصقة لؿعاةل  طؾك يزية فرحتفاو

                 ..532 الروح(. لؿعصقةاةل  لكإ تفدرمبا مـ طظؿأ

 وليي ة التقبيية لبلييفِ 

 

 تزية طـ سقو وطـ موهل **

  

 

ما ُذكر اهلل ، طؾك صعب إٓ هان، وٓ طؾك  ال  يضنضل انصؿبة:/ ١٥٧

وٓ كربية إٓ  وٓ شيةة إٓزاليت،  وٓ مشيؼة إٓ خػيت طسيقر إٓتقسير، 

 ..77اكػرجت (. القابؾ الصّقب

 ٓ ييي كر اهللُ إٓ هييان مييا صييُعبا

 

 وٓ يؿجيية إٓ اكػييؽ مييا كُربييا **

 

 

طباده ، ورحؿتيف بيقـ  فالشريعة طةُل اهلل بقـ ال  / فعم انؾشَؿخ:١٥٨

 ..4/4خؾؼف ، وضؾف يف أرضف ، وحؽؿتف الةالة طؾقف (. إطوم الؿققعقـ 
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 والشرع طيةُل اهلل يف العبيادِ 

 

 وضؾييف يف إرض لؾؿعييادِ  **

 

 

تػاضُؾ إطؿال بتػاضيِؾ ميا يف الؼؾيقب ميـ  ال  / عبئك اسؾًبل:١٥٩

 ..45حؼائؼ اإليؿان(. القابؾ الصقب 

 بالؼؾقِب تػاضؾ إطؿال 

 

 بػضؾ ما فقفا مـ الطققِب  **

 

 

الٕهيؾ الي كقب ثوثية أكفيار يتطفيرون بفيايف  / أَهبس انطهبسح :١٦١

الييةكقا، كفرالتقبيية الـصييقح، كفيير الحسييـات الؿسييتغرقة لييىوزار، كفيير 

 ..941-9الؿصائب الؿؽػرة(. الؿةارج

 وتطفر ال كقب بإكفارِ 

 

 بالتقب والطاطة وإكةارِ  **

 

 

فاإلخوص هق سبقؾ الخوص واإلسوم هق  ال  خالصخ انذٍَ:/ ١٦١

 مركب السومة واإليؿان خاتؿ إمان(.



 

 
117 

 

 سَبزني ثمبفُخ

 ولقس لؾعباد مـ خوصِ 

 

 إٓ طؾك مراكب اإلخوصِ  **

 

 

الجؿييع السييائرون إلييك اهلل، أن الؼؾييقب  / انمهةةىة انغةةهًُخ:١٦٢

ٓتعطك مـاها حتك تصؾ إلك مقٓها ، وٓتصؾ إلك مقٓها حتك تؽقن 

  سؾقؿة(.

 ولقس لؾؼؾقب مـ أماين

 

 حتك ت قب لبلف والةيانِ  **

 

 

إذا خيييو الؼؾيييب ميييـ موحظييية الجـييية  ال  / ؽةةةسز انؿةةةضائى :١٦٤

 ..9/2٠7َفَتَرت طزائؿف (. تف يب الؿةارج  والـار، 

 وتػتر العزيؿية بيالفجرانِ 

 

 لؾجـيية العؾقييا ولؾـقييرانِ  **

 

 

فاقة ٓ يسةها إٓ محبتف واإلكابة إلقف  فػل الؼؾب ال  / فبلخ انمهت:١٦٥



 

 
118 

 

 سَبزني ثمبفُخ

ودوام ذكره وصةق اإلخوص لف، لق أططك الةكقا ومافقفا لؿ تسة تؾؽ 

 ..5/211تف يب الؿةارج الػاقة(. 

 وفاقُة الؼؾب بإذكار والؼرِب 

 

 لقست ُتسة ب ي إمقال والطرِب  **

 

 

 إليك اهلل مػتاح التقفقؼ: الةطاُو ، وآفتؼار ال  / يفزبذ انزىفُك :١٦٦

وطؾييك قييةر كقيية العبيية وِهَؿتِييفإ يؽييقن تقفقييؼ اهلل لييف وإطاكتييف(. الػقائيية  

 ..939صي

 وافزع إلك الؿػتاح لؾتقفقِؼ 

 

 بال كر والةطاو والترققِؼ  **

 

 

الصيحابة سيادة العؾؿياو ، وكيؾ  طؾيٍؿ كيافع يف  ال / عبدح انؿهًب :١٦٧

 ..514الصابريـ إمة ففق مستـبٌط مـ كومفؿ وملخقٌذ طـفؿ (. طةة 

 ثؿ الصحابة سادة إطومِ 

 

 بالعؾؿ والسبؼ وبإففامِ  **
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ال وهلل الفؿؿ ما أطجَب شيلكفا، وأشيّة تػاوتفيا   رفبود اذلًى: / ١٦٨

ففؿة متعؾؼة بؿـ فقق العرش، وهؿة حائؿة، حيقل إكتيان والحيش(. 

 ..4/93٠مةراج

 وهؿٍة تطقف حقل العرشِ 

 

 وهؿة رطـاو كحق الحشِ  **

 

 

مـ قرئ طؾقف الؼرتن، فؾقؼةر كػسف كلكؿيا  ال / أدة مسبؼ انمشاٌ:١٦٩

ازدحؿيت معياين  يسؿعف مـ اهلل يخاصبف بف، فنذاحصؾ لف ذلؽ السيؿاع، 

 ..9/311الؿسؿقع ولطائػف وطجائبف طؾك قؾبف(. مةارج

 مـ يصغ لؾ كر يؾؼ الػت  والعجبا

 

 ويرتة الُحسـ واإلبيةاع والرتبيا **

 

 

ٓ تجة أتعيَب مؿيـ اليةكقا أكبيُر هؿيف(. إياثية  ال  / أرؿت انُبط:١٧١

 ..9/4٦الؾفػان 
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 ومـ تؽـ دكقاه فقق هؿيفِ 

 

 يؾج يف أتعابيف ويؿيفِ  **

 

 

 أطظيؿ محرميات الفيقى ودواطقيف ثوثية..: ال  / دواؾٍ اذلةىي:١٧١

الـظر ، واستؿاع الغـاو ،وشرب الخؿر ، فف ه الثوثة هل أققى أسباب  

 ..9/٦٠السؿاعالعشؼ والػجقر (. مسللة 

 اح ر دواطل الفقى كيالخؿر والـظيرِ 

 

 وكاستؿاع سرى يف طيالؿ البشيرِ  **

 

 

مييـ شيياو ان يسييؽـ رييياض الجـيية يف الييةكقا  ال  / عةةكىن اةُةةخ:١٧٢

فؾقسيييتقصـ مجيييالس الييي كر فنكفيييا ريييياض الجـييية(. القابيييؾ الصيييقب 

 ..932صي

 مجالس ال كر سؽـك الجـة العالل

 

 ماذا تروم بلشغال وأمقالِ  **
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ففيق   مـ صؾب العؾيؿ لقحقيل بيف اإلسيوم، ال  / دسخخ انصذَمني:١٧٣

 /9مييـ الصييةيؼقـ ، ودرجتييف بعيية درجيية الـبييقة(. مػتيياح دار السييعادة 

922.. 

 مـ يطؾب العؾؿ لبسيوم رتبتيف

 

 بعة الـبقة صةيؼ ومرمقُق  **

 

 

الالتعصيب لؾؿي اهب والطرائيؼ والؿشياي ،  / خطش انزؿصةت:١٧٤

بعييض، بييالفقى والعصييبقة، فقييةطق إلييك ذلييؽ وتػضييقؾ بعضييفا طؾييك 

 وييييقالل طؾقيييف ويعيييادي طؾقيييف كيييؾ هييي ا ميييـ دطيييقى الجاهؾقييية(. زاد

5/352.. 

 طؾك هقى يف ه ه الؿضايِؼ  ** ومـ يعش لؾشق  والطرائِؼ 
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يييض البصيير طييـ الؿحييارم يقجييب ثييوث  ال  / غةةط انجصةةش:١٧٥

حووة اإليؿان ول تف، كقر الؼؾيب وصيحة الػراسية، قيقة الؼؾيب  فقائة: 

 ..37/9وثباتف(. إياثة الؾفػان 

 يُضقا الؿـاضر لؾؿـفل والحرمِ 

 

 تجـقا الفـاو بو يؿ وٓ كؼؿِ  **

 

 

ُيػيرُِح الؼؾيب، ويشيرح الصيةر،  اإلحسان ال  / أصاهري االزغبٌ :١٧٦

ويجؾب الـعؿ، وييةفع اليـؼؿ، وتركيف يقجيب الضيقؿ والضيقؼ، ويؿـيع 

 ..571.وصقل الـعؿ إلقف(. صريؼ الفجرتقـ صي

 وصاحب اإلحساِن يف اكشراِح 

 

 ويف اكةفاع الشر وإتراِح  **

 

 

الوإذا ضفير العؾيؿ يف بؾية أو محؾية، قيّؾ الشير يف  غهىس انؿهى: / ١٧٧
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وإذا خػل العؾيؿ هـياك ضفير الشير والػسياد(. إطيوم الؿيققعقـ أهؾفا ، 

527/2.. 

 إن يظفر العؾؿ قؾ الشر والجـُ  

 

 وساد يف أهؾ الطاطة الـ جُ   **

 

 

 ؽوأكيتؿ إطؾيقن إن كـيتؿ مممـقـي: قيال تعيالك ال  / ؾهى ادلؤيٍ:١٧٨

 ..195/5إياثة الؾفػان فؾؾعبِة مـ العؾقِّ بحسب ما معف مـ اإليؿان (. 

 أكت العؾل بنيؿان ومؽتسِب 

 

 مـ الجؿقؾ فجاهة فقف واكتصِب  **

 

 

الإذا استشعر العبة بؼؾبف أن اهلل أكبر ميـ كيؾ ميا   / ركجري انصالح:١٧٩

  يخطر بالبال: استحقا مـف أن يشغؾ قؾبف يف الصوة بغقره(.

 استشعر اهلل يف التؽبقر ٓ َتِؿؾِ 

 

 طـ الصوة وُٓتشغؾ ب ا إمؾِ  **

 

 (.2٠يرس الخؾقة ُيثؿر إكس(. الػقائة ال ال  غشاط اخلهىاد:/ ١٨١
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 لؽؾ خؾقة إكسيان يراسيتف

 

 مـ الجؿال فـؼ الغرَس واكتخِب  **

 

 

 المجيييالس الييي كر : مجيييالس الؿوئؽييية / رلةةةبنظ ادلالئكةةةخ :١٨١

ومجالس الؾغق والغػؾية مجيالس الشيقاصقـ ، فؾقتخقير العبية أطجبفؿيا  

  وأخرة(.إلقف ، ففق مع أهؾف يف الةكقا 

 اختر مجالَسؽ الحسـك وزيـتفا

  

 بقـ الؿوئؽ وإكقار والطَقِب  **

 

 

 الفؾق كيان كيّؾ ميـ أخطيل أو يؾيط ُتيرك جؿؾية، / غفشاٌ اخلطأ :١٨٢

وُأهييةرت محاسييـُف لػسييةت العؾييقُم والصييـاطاُت والحؽييؿ وتعطؾييت  

 ..41/ 5معالؿفا(. مةارج السالؽقـ 

 وكؾ مـ أخطل لقس ُيفةرُ 

 

 جؿقُؾف وخقره الؿقّسرُ  **

 

 مـ رجا شق ا لزمف ثوثة أمقر: / أؾًذح انشخب :١٨٣
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 .محبة ما يرجقه -9 

 .خقفف مـ فقاتف -5 

  سعقف يف تحصقؾف بحسب اإلمؽان، وإٓ ففق مـ باب إماين (. -4 

 وكؾ مـ يرجق مـ إمقر

 

 يؾزمف الحب بو فتقرِ  **

 

 

الالريبة يف اهلل ، وإرادة وجفف ، والشقق إلك  / سأط يبل انؿجذ:١٨٤

لؼائييف ، هييل رأس مييال العبيية ، وقييقام حقاتييف الطقبيية( روضيية الؿحبييقـ 

22٠... 

 ورأُس مالؽ كحق اهلل فابتةرِ 

 

 لف الـفقض وجاهة فقف واطتبرِ  **

 

 

 "و "لل" و "الولقح ر كؾ الح ر مـ صغقان أكا / رفخُى انزاد:١٨٥

  (.وقارون إبؾقس،وفرطقن،  بفا ابُتيؾل الثوثة إلػاظ ه ه فنن طـةي،
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 ومـ يؼؾ أكا ولل وطـةي

 

 مفييييييةد بييييييالزيغ والتعييييييةي **

 

 ٕكفا ألػاظ ذي إبيالسِ 

 

 وقة صغقا يف الشرع وإشاوسِ  **

 

 

إذا أشرق الؼؾب بـقر الطاطة، أقبؾت سحائب  ال / إؽشالخ انمهت:١٨٦

مييـ صاطيية إلييك  وفييقد الخقييرات إلقييف مييـ كييؾ كاحقييف، فقـتؼييؾ صيياحبف

  صاطة(.

 ومشرُق الؼؾب بالطاطيات تلتقيف

 

 جؾ السحائب يف فخر وتـقيفِ  **

 

 

لؾعبة أمام ربف وقػتيان : إوليك يف الصيوة ،  ال  / انىلفخ انثبَُخ:١٨٧

والثاكقيية يييقم الؼقاميية، وبؼييةر إحسيياكف لؾققػيية إولييك ، تؽييقن كجاتييف يف 

 الققػة الثاكقة (.

ـِ القققَف يف   لتـجق مـ وقػة ذي العْرصاِت  ** الصوةِ وأحس
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  كؾؿا اتسع طؾؿ اإلكسان اتسعت رحؿتف (. ال  / عؿخ انؿهى:١٨٨

 ومـ يؽـ زاد مـ التعؾؿِ 

 

 يزدد مـ القطل مـ الترحؿِ  **

 

 

الؿممـ الؿخؾص هلل مـ أصقب الـاس طقشيا  ال  / اةُخ انؿبخهخ:١٨٩

وهي ه جـية طاجؾية قبيؾ وأكعؿفؿ بآ، وأشرحفؿ صةرا وأسرهؿ قؾبا، 

  الجـة أجؾة(.

 لؾؿممـ الققم جـات معجؾةٌ 

 

 دطاؤه اهللَ وإذكار والشقؿُ  **

 

 

لييق تؿؽييـ وقيار اهلل و طظؿتييف يف قؾيب العبيية، لؿييا  ال  / ولةبس اهلل :١٩١

 تجرأ طؾك معاصقف(.

 ومـ يؽيـ هلل َذا وقيارِ 

 

  يعرض طـ ذكب وطـ شـارِ  **
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صحب الؽتاب والسـة، وتغرب طيـ فؿـ  ال  / انصبدق ادلصُت:١٩١

  كػسف وطـ الخؾؼ، وهاجر بؼؾبف إلك اهلل، ففق الصادق الؿصقب (.

ـِ   والصادق الؿصقب لؾقحقق

 

 خقر خؾقؾ فقفؿا مجقِب  **

 

 

أشة مـ حاجتيف لؾطعيام والشيراب  :/ زبخخ انؿجذ نهًؿىراد١٩٢

 والؾباس.

 وحاجُة العبياد لؾؼوقيؾِ 

 

 أشيية مييـ ُصعييؿ ومييـ سييـابؾِ  **

 

 

كيقر العؼيؾ يضيلو يف لقيؾ الفيقى، فتؾيقح جيادة  ال  / َىس انؿمم:١٩٣

  الصقاب ، فقتؾؿ  البصقر يف ذلؽ طقاقب إمقر(.

 والـقر لؾعؼؾ يف لقؾ الفقى سرٌج 

 

 إلك الصقاب ودرب الغاية الغالل **
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إييياك أن تؿؽييـ الشييقطان مييـ بقييت  ال / محبَةةخ ثُةةذ اسفكةةبس :١٩٤

أفؽارك وإرادتؽ،فنكف يػسةها فسادا يصعب تةاركف،ويؾؼل إلقؽ أكقاع 

  القساوس (.

 وبقت إفؽار طؾيك مخياصرِ 

 

 مـ هجؿية الشيقطان والجرائيرِ  **

 

 

التقحقيية ألطييػ شييلو وأكزهييف وأكظػييف  ال  / انزىزُةةذ اسثةةُط:١٩٥

فقيف، ففيق كيلبقض ثيقٍب وأصػاه، فلدكك شيلو يخةشيف ويةكسيف وييمثر 

 .923يؽقن يمثر فقف أدكك أثر(. الػقائة

 وذلؽ التقحقة كالبقاضِ 

 

 يح ر مـ خةش ومـ مخاضِ  **

 

 

ال فيياطؾؿ أن الؼؾييقب إذا اشييتغؾت بالبييةع ،  ؽةةغم انجةةذؼ:  / ١٩٦

 ..9/419إياثة الؾفػان  أطرضْت طـ الّســ (.
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 وكؾ  ذاهٍب لفي ي البيةعِ 

 

 مجييياكٌػ لسيييـة الؿتبيييعِ  **

 

 

الرضا باب اهلل إطظيؿ ، وجـية اليةكقا ،  ال  / يغرتاذ انؿبثذٍَ:١٩٧

ومستراح العابةيـ ،مـ مى قؾبف مـ الرضا بالؼةر ،مى اهلل صيةره يـيًك 

  وأمـًا (.

يخرج العارف مـ اليةكقا وليؿ يؼيض وصيره  ال  / َمع انؿبسفني:١٩٨

 مـ شق قـ : بؽائف طؾك كػسف ، و ثـائف طؾك ربف (.

 مـ مراِح  ولقس لؾعارف

 

 طـ البؽا وال كر لؾػتاِح  **

 

 

اكػع العؿؾ أن تغقب فقف طـ الـاس بياإلخوص ،  ال  / أَفؽ ؾًم:٢١١

                                        وطـ كػسؽ بشفقد الؿـَة ، فو ترى فقف كػسؽ ، وٓ ترى الخؾؼ(.
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الّطقَبيية ِهييَل َحَقيياة مييـ الالحقيياة اْلَحِؼقِؼَقيية : احلُةةبح احلمُمُةةخ  / ٢١١

ِو هيؿ  َٓ اْسَتَجاَب هلل َوالَرُسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َضاهًرا َوَباصـًيا، َفَفيُم

َبيَةان( . الػقائية  ْٕ َْحَقاو َوإِن َماُتقا، َوَيقرهؿ أمقات َوإِن َكاُكقا َأحَقاو ا ْٕ ا

957.. 

 وإكؿا الحقاُة يف استجابة

 

  هلل والرسقل والصحابة **

 

 

فالؼؾب لقٌح فارٌغ، والخقاصر كؼقٌش تـؼش  ال  انهىذ ادلُمىػ:/ ٢١٢

فؽقػ يؾقؼ بالعاقؾ أن تؽقن كؼيقش لقحيف، ميا بيقـ كي ب وييرور  فقف

 ..554الةاو والةواو  وخةع (.

 والؼؾب كالؾقح ل ي الخقاصرِ 

 

 فاكؼش ب ي إذكار والؿحاضرِ  **

 

  



 

 
122 

 

 سَبزني ثمبفُخ

 

أمحذ...!اإلما   شج ُن/ 7  

 

  إطوم، حػَظ وكبَغ وصـػ وأتؼـ .تاريخقة وأحة  شخصقةٌ  •

  . وآكجاز والبؾقغ العوو دون يتُؿف يُحْؾ  فؾؿ يتقؿًا، طاش •

 الػييتـ، أسييباب طييـ وصيياكتف طالقيية، تربقيية وربتييف أمييف، بييف اهتؿييت •

  . العؾؿل الـبقغ مؼةمات يؽقن أن يصؾ  ما لف وهقلت

فر إليك طومية اليقؿـ طبية اليرزاق الصيـعاين رحؿيف اهلل، وجياع سا •

وافتؼر يف الطريؼ وما بالك، وكان سيؿع طـيف أكيف يف مؽية لؾحيج،،  

  قال : ال واهلل ٓ أيقر كقتل (... ولؽـ 

 وأهيؾ لؾجّؿيالقـ كػسف وأجر وطاكك، وافتؼر الطريؼ وطثاو تحؿؾ •

  ..العؾؿقة رحوتف وأكؿؾ بإجرة الزرع
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واكتفك لؿـزلة طؾؿقة طؾقا وأثـك طؾقف الشيافعل ويزيية وابيـ ؾ وص •

معييقـ وبييات طَؾؿييا طؾييك السييـة وإثيير ، حتييك صييار إمامييا مفقبييا، 

 وطؾؿا مؼةما .

 وتفؿيؿ الـاس طؼقةة تغققر وأبك فصؿة الؼرتن، خؾؼ بػتـة امُتِحـ  •

 الؽَتياب ميـ دليقو ليل هياتقا.. مخؾقق يقر اهلل كوم الؼرتن: وقال

  طؾك ذلؽ الؿزطقم ..ـة والس

 فُغؾبييقاال ..وأخرسييفؿ ويؾييبفؿ طؾييقفؿ حجتييف فظفييرت وكيياضروه •

 اليقطل درس ه ا ويف ، إطراف سقرة( صايريـ واكؼؾبقا هـالؽ

  . الؼاصعة الؿـاضرة يف البةيفة وققة العؾؿل،
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 لييف وقييال الشيياق والييبوو الؿتقالقيية والجؾييةات بالسييجـ فؽييافموه •

  وسقصان وٓ تشعر بالباقل..  سقطهق  إكؿا أحؿة يا:  سجقـ

 ُوضيع ليقال : وقيال..  اهلل ُيعيّزك اهلل أميرَ  أطز:  الروائع كؾؿاتف ومـ •

 (. لبرئ جرٍح  طؾك الصةُق 

 ويحضير العجقيب، والسيؿت والققيار والفيةوو السيـة طؾيك كان  •

 يتعؾؿيقن والبياقل يؽتبيقن( 2٠٠ال صالب، تٓف( 2٠٠٠المجؾسف

  .. الحسـ والفةي السؿت

 :بعضفؿ قال حتك وآتباع لؾسـة رمزا صار •

 مامقكةً  محـة َحـَْبؾ ابـ أضحك

 

 الؿتـسُؽ  ُيعرف أحؿَة  وبحب **

 

 متـؼصيييا ٕحؿييية رأييييت وإذا

 

 سيييُتفّتُؽ  سيييتقَره بيييلن فييياطؾؿ **
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والشفرة كان زاهةا متباطةا يحب التخػل وخؿيقل  ال يقعِ  وبريؿ •

  ال كر وقال: لقتـل ما طرفُت الشفرة.

 إكيةلس بيود مـ الػتـة أيام مخَؾة بـ َبؼلّ  إكةلسل العومة زاره •

  . مرض حقـؿا فـةقف يف وزاره وتربقيا، حةيثقا وأفاده فلكرمف

 معروف مؼصقد لؾؿسؾؿقـ شق  وهق الحبر دواة الؿحبرة وحؿؾ •

 كيزال ٓ أي..  الؿؼبيرة إليك الؿحبيرة مع: فؼال ذلؽ  يف لف فؼقؾ ،

  ضقر الؿقت .. ح إلك كتعؾؿ

 : بعضفؿ وكظؿفا •

 الؿحييابرِ  حامييؾ يييزال وٓ

 

 الؿؼييابرِ  إلييك دومييا مجتفييةا **

 

 شيعارا ليف العؾيؿ جعؾ قة

 

 وأثييييارا الؼييييرانَ  يؾييييتؿس **
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 صييوة مييـ العبييادي الجاكييب يـسييقف بحقييث طؾقييف العؾييؿ يطييغَ  لييؿ •

 تخيُؾ  وليؿ مـيتظؿ، العبيادي وجةولف دائؿًا، يتـسؽ فؽان وأوراد،

ومقاطظف وأخوقف مـ الؾؿسات الرباكقة، حتك قال تؾؿقي ه  دروسف

ال كاكيت مجيالس أحؿية مجيالس  اإلمام ابيق َداُوَد صياحب السيــ

  أخرة ٓ ي كر فقفا شلو مـ أمر الةكقا (.

 وإططقيات، الؿـاصيب ورفيض طـفيا، وتباطية الةكقا طـ أطرض •

  . ودياكة وطزا حبا الزهة والتحػ

ال ميا شيبفُت ت ومرحؾة الشباب حتك قال القق طؾك حريصا وكان •

  الشباب إٓ بشلو كان يف ُكؿل فسؼط (.
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 سيـ بعية إٓ لؾـياس يظفير ليؿ الػؼفل وإتؼاكف العؾؿل بروزه بريؿ •

 الجييقزي ابييـ العوميية قييال الزماكقيية، والحؽؿيية والرسييقخ إشيية

 لؾحيييةيث كػسيييف يـصيييب ليييؿ اهلل، رحؿيييف أحؿييية إن:  اهلل رحؿيييف

بؾغ إربعقـ...  ويف ه ا درس لطوب العؾيؿ ن أ بعة إٓ والػتقى

الؿستعجؾقـ، ال يـ حضروا ميرًة وميرتقـ، وكتبيقا شيق ا وشي قـ، 

فخقلقا ٕكػسفؿ التػؼف والـؼة واإلفتاو يف سـقات مبؽيرة...   ثيؿ 

ما هل إٓ مةة يسقرة ويـؽشيػ طيقارهؿ لؾخوئيؼ واهلل الؿسيتعان 

 قب بحرماكف (... ال مـ تعجؾ شق ا قبؾ أواكف طق وقة قال السؾػ

 العييالؿ وأن الؿبييةأ، طؾييك والصييبر لؾثبييات وضيياو معَؾييؿ قصييتف يف •

 العؾييقم ققؿيية فؿييا وآ ودرسييف، وحػظييف طؾؿييف يف ومختبيير مبتؾييك
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 والظؾؿة، لؾؿبتةطة آكصقاع رفض فؼة ، حقـ   الةطقي والـشاط

 خؾيؼ فتـية يف التياريخل بثباتيف الباصيؾ، وأزهيؼ الحؼ طـ وحاجج

 –ال ليقٓ هي ا الرجيؾ ؼقل بشر بيـ الحيارث رحؿيف اهلل : ي الؼرتن،

  (.الؼقامة يقم إلك طؾقـا العار لؽان -أحؿة اإلمام: يعـل

 ولؽـيف والؿؽيررات، والػتياوى بأثيار حيةيث مؾققن يحػظ كان •

 ومتسيــا مثيابرا، طيامو كان بؾ معاصريـا، كبعض صؿاو تلة لقس

بيف ، وميا طؿؾيت بيف إٓ  طؿؾت إٓ حةيٌث  بؾغـل ماال : يؼقل مبادرا

  حػظتف ( .

 الخقير اكقِ ال  ويؼقل سؾقكف وساير حقاتف يف حاضرة الصالحة والـقة •

 ( . الخقر كقيت ما بخقر تزال ٓ فنكؽ
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 طؾييقفؿ، وهقؿـتييف العؾييؿ ٓكتشييار إميية حاجيية اهلل رحؿييف ويييةرك •

 إليك يحتاجقن الـاسال  يؼقل حقث وشموكفؿ حقاتفؿ يغقر وكقػ

الخبييز والؿيياوإ ٕن العؾييؿ يحتيياج إلقييف يف كييؾ سيياطة،  مثييؾ العؾييؿ

 والخبز والؿاو يف كؾ يقم مرة أو مرتقـ ( .

 والزهية وبيروزه، والثبيات وتصيةيره، العؾؿ درس قصتف يف وتؾؼك •

 واإلخييوص وطومتييف، والعػيياف وايثيياره، والػؼيير ومصييةاققتف،

  ...  كفوبرها وآتباع واكتفاجفا، والسـة ودلقؾف، والتػؼف وبقاكف،

 صيّةق(  والجؿاطية السيـة أهؾ إمامال  أكف وص  فقف صةق ثؿ ومـ •

 الؿحيةثقـ ميـ ففيق ثباتيف، وتـظقيره سيؾقكف، ودطيقاه طؿُؾيف، ققَلف

  . الراسخقـ والػؼفاو العامؾقـ،
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 فقفييا، مييا ويتييلمؾقا الييـشو، يتعؾؿفييا َأن: سييقرتف يف الؿفييؿ ومييـ •

الؽبييار، ـ سييقر طيي يغقبييقا وٓ وطظاتفييا، دروسييفا مييـ ويصييطػقا

ويـؼطعقا لؾسػف وإقزام ، بجفؾـا أو بػعؾ بعض وسيائؾ اإلطيوم 

الصادة طـ سقاو السبقؾ، والؿظفرة لسؼط الؿتياِع، طؾيك حسياب 

  إف اذ إطوم... 

 يابيت وٓ سيقرتف، تؿيت وليؿ لؾفجيرة،(  539ال  سـة أحؿة مات •

والي ي قيال  الؿػقية، الـافع وكتابف العظقؿ، مسـةه ذُبؾ أو أخوقف،

 ..ال احتػط بف ا الؿسـة فنكف سقؽقن إمامًا لؾـاس(فقف لعبةاهلل ابـف 

 بيقـ وكشيرها السيقرة هي ه إشفار والةطاة الؿربقـ طؾك والقاجب  •

  . إطراف سقرة(  يتػؽرون لعؾفؿ الؼصص فاقصصال  الـاس
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نافُخ الكري االجتماعي...!/ 8  

 

 قة الصييةا يف كاستسييفالفؿ إيييام هيي ه شييق ا الـيياُس  استسييفؾ مييا

 والعوقات البقـقة الؿحببة والرصقبة طؾك الؼؾب..

 شيياي الييك شيياٍي  فؿييـ

 

 مػضييييالِ  قفييييقات إلييييك **

 

 كؾيؿٍ  ميـ اليروُح  َتطقُب 

 

 ومييييييقالِ  وضييييييحؽاٍت  **

  

 

  ُالسطحقة وقاتؾية اليقطل ٓ تبيالل بي لؽ، وتعيّةه تؽبيرا أو  والطبؼة

  .قتو لؾـػس بآكعزال وآبتعاد آجتؿاطل 

  يف الطبؼة الؿتةيـة والتل تعل ذلؽ أكثر القطل، ولؽـفيا  والؿشؽُؾ

لؾفػيية أرواحفييا واكعييةام تبرمجفييا الرصييقـ، والزهييادة يف ثؿـقيية 

  الزمـ، تؾجل إلك جؿع كؾ مـ هب ودب.. 
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 بفؿؿفؿ، ويفبط صػقهؿ، يعّؽر اجتؿاطل، كقر كاف  كان لق حتك 

 لفييا ليقس( طامقيية مجؿقطيةال إليك ويحييقلفؿ بتطؾعياتفؿ، ويي هب

  إٓ جؿع الؿال، أو لؾتـةر والضحؽات...  مؼصة

 الـيياس يحييبفؿ ومييـ الؿجتؿييع ورؤوس العؾييؿ، صؾبيية هؽيي ا ومييا 

  ... م هبة قةوات ويجعؾقكفؿ

 تـتشير والتيل العامية اليةيقاكقات إليك الؿـعزلية آسيتراحات فؿـ 

  . الـاس مـ كثقر ويستطقبفا ، الؿؿؾؽة يف بؼقة

  إيام، تطقر وبات كالؿسيمول ولةييف  ه ه آجتؿاطل الؽقر كاف

جقاذب دكققية مـ التبسيط الزائية، والشخصيقة الؿرحية، وصوقية 
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الؾسيييان، والسيييعة الؿالقييية، ولؽيييـ الؿضيييؿقن هيييش وطييييةيؿ 

  الجةوى.. 

 والؼفيقة، الشياي ٓحتسياو كثقيرون يرتادها أن الةيقاكقات باتت 

  يحل... ترو أخقي ت وقل توقل مجرد تؽقن أن تعةو ٓ ولؽـفا

 والػضػضية التفيريج ومحبيق والققيت القطل فاقةو تصةرها وإذا 

 بػ يات، ذليؽ َٓقيك ول ـ..  فؽر وجةب قؾب، جػاوة إلك اكتفت

  :الحال بفؿ فقػضل متةيـقن فقفا يتقرط أن يسقغ ٓ

 العزائؿ يف يبؼك وٓ الفؿؿ، وتضعػ وخؿقل، ومتاطب قسقة إلك 

  .. فعال وٓ اشتعال
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 مستـؼع كاف  الؽقر آجتؿاطل، فو كؼؾ وٓ طؼؾ، وٓ ؼقا يف ويـزل

  فضقؾة وٓ كبقؾة، وٓ كػع وٓ اكتػاع.

 وهبيقط وتيراخ، وتسياهؾ ودجيؾ، تزيقيػ الؽقير كياف  ميـ ويشؿ 

  ..(.خؾقؾف ديـ طؾك الؿروال واكحطاط

 ٓويسقس سؾقكفؿ، ويومس بفؿ يعَؾؼ آجتؿاطل الؽقر يزال و 

  صةود وركقد ورققد.قا بعةها يف لقبقت تػؽقرهؿ،

 موزميية التـسييؽقة التراجعييات أسييباب مييـ أن بعضييفؿ يػطييـ لييؿ 

 حبقيب ومـادمية كبؾيف، ُخيػ زمقيؾ ومخالطية بحؼقؼ، لقس صةيؼ

 السيقو وجؾيقس الصيال  الجؾيقس مثيُؾ ال :الحيةيث ويف مػقة يقر

  ..(.الؽقر وكاف  الؿسؽ كحامؾ
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  بالشائعات، لغات، ويتقق بالؿبا ويتشةق الؽ بات، بعضفؿ يـػ

ويف ب بو حةود، ويسػ بو قققد، وتخؾق الجؾسات مـ الؿعاين 

  الؿػقةة، والحؽؿ الػريةة .

 وإشيراقة ططقر، سطقع إلك الؿجالس تؾؽؿ كحقل أن يؿؽـ ففؾ 

  .. وريحاكفا وزهرها بخقرها ويضقع بالؿسؽ، تػقح بةور،

 بقة ويغؾيؼ كيؾ لؾسيؾ برييةا يبقيت أول يؽ بعيض أن الؿمسػ ومـ

  اإليجابقة ، ويصـع قؿص اإلحباط والتشاؤم والفقان . مـاف 

 بؿياو كرويفا أن بّة  ٓ زهرة الصةاقةال : لبعضفؿ الؼقل جؿقؾ ومـ 

  (.دائؿًا تظؾ حتك اإلخوص بتراب وكحقطفا القفاو،
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 سييبقؾ يف ولييقس اهلل، يف الؿتحييابقن الؿخؾصييقن ذلييؽ يػؼييف وإكؿييا 

ال أو ثؼ  الصحق اصة دكققية، ويف الحةيث مؼ أو شخصقة مصال 

  طرى آيؿان الحّب يف اهلل والبغض يف اهلل (.

 طـفا كغػؾ حؼقؼة وهـا:  

 قريـفِ  طـ وسؾ تسلل ٓ الؿرو طـ

 

 يؼتةي بالؿؼارن قريـ فؽؾ **

 

 

 ميـ كيؾ طؾيك الؿـػتحية والؿجالس الصةاقة بؿؽتسبات وٓكبالل 

والتـػقسيات، وأكيف  التوقيل كؿطقة بعضـا طؾك وتغؾب ودب، هب

لييـ يعييةو مجييرد لؼيياو طييابر، ٓ يتييرك مخؾػييات..  وهيي ا شييلو 

 طجقب.. 
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 وكيان جياوين إذ بعية الي كر طيـ أضيؾـل لؼيةال  هيمٓو يتلميؾ ولؿ 

  . الػرقان سقرة(  ه وٓ لبكسان الشقطان

 ليؿ أسيػاه وا ولؽيـ مـؼي ، لصيةيؼ يتطؾعقن جفـؿ كاز يف والؿػار 

 .مـ شافعقـ وٓ صةيؼ حؿقؿ ( لـا فؿاال  ذلؽ لفؿ يتؿ

  وتؼييربؽؿ اهلل، محبيية يف بييؽ يجتؿييع مييـ هييق الحؿييقؿ والصييةيؼ 

 صياحب ٓيؿؾؽيف ميا وهيق  إخوق،،، بقـؽؿ وتملػ الطاطات،

  .. والةجؾ والةخؾ والزيػ الؽقر

 قريـف طـ وسؾ تسلل ٓ الؿرو طـ

 

 يؼتةي بالؿؼارن قريـ فؽؾ **

 

 

 اقؾ تؾقح لف يف إفيؼ مظياهر ط لؽؾ طبرة ب لؽ الـاس تساهؾ ويف

  التغقر والتبةيؾ.
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  : ال ليؿ يبيؼ ميـ العيقش إٓ ثيوث : قال محؿة بـ واسع رحؿف اهلل

الصؾقات الخؿس يصؾقفـ فِل الجؿقع، فُقعطيك فضيؾفـ ويؽػيك 

شرهـ ، وجؾقس صال  تػقةه خقيرا ويػقيةك خقيرا ، وكػياف ميـ 

  قف التبعة(.العقش لقس ٕحة طؾقؽ فقف مـة وٓ يخاف مـ اهلل ف

 يف إبؾييقس طييـ كائبييا الؽقيير كيياف  يؽييقن حقـؿييا الؿصييقبة وتعظييؿ 

 الػتـيية، وتتعيياضؿ الخقيير فقييتؼؾص والتفييقيـ، والتفقيييؾ التضييؾقؾ

  .. صقاكة أو تؼةير أي لؾققت يبؼك وٓ اإليراو ويشتة

 ولؽيـ بيقـ أهيؾ  أخيرة يف تؿتية فنكفا واإلخقة الصةاقة وٕهؿقة

بعُضفؿ لبعض طةٌو إٓ الؿتؼيقـ ( سيقرة ال إخوو يقم   اإليؿان 

  الزخرف .
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 آجتؿاطل الؿسؽ حامؾالتؾؿس طؾقـا ، الؿعـك ذاك كعل وحقـ) 

 ييال، وذهيب كيادر، طـصير وهيق وكرتؼيل، وَكطقيب َكيزيـ بف ال ي

 ييراس ميـ اليةكقا تعيةم وليـ ويصيـعف، يـتجيف طـيف البحيث ولؽـ

  ومعادن أصقؾة، واهلل الؿقفؼ . حسـة،

 هي3/9341/5٦
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 اهلل يف حمنة...! سس ُ / 9

 

 ويتحؿيؾ طؾقيف يصيبر ميـ وقؾقٌؾ  مرارتف، وكؽره آبتوو كؽره كؾـا 

 . الصالحقـ وبعض اهلل أكبقاو سقى..  ثقابف ويحتسب ضره

  أمتيف  ويعؾيؿ وُيبتؾيك، ُيؿيتحـ أن طجب فو كبقا، محؿةا اهلل اختار

ال إكؿا بعثتؽ ٕبتؾقيؽ وأبتؾيَل  كقػقة التعامؾ مع البويا والؿحـ...

 بؽ ( رواه مسؾؿ رحؿف اهلل .

  ذاك، فاحتؿيؾ أماميف أبياه يؾؼ ولؿ والسوم الصوة طؾقف يتقؿا ولة 

 واحتسيب صيبر ولؽـيف مـيف، شيق ا وطقضياه طؿيف، ثيؿ جةه وكػؾف

  . الحقاة مرارات وقاوم
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 والعييقش مييع طؿييف وشيياركف العؿييؾ، وأطييػ كػسييف  بييالػؼر وابُتؾييل

 ال كـُت أرطاها طؾك قراريَط ٕهؾ مؽة (.برطل الغـؿ

  الشييباب، زمييـ مؽيية أهييؾ وموهييل الؿجتؿييع بؿقييقٓت وابتؾييل 

 .كؾف ذاك مـ تعالك ربف وصاكف فطرتف، وسِؾؿت الخوو القف فُحبب

  اهلل ويسير  فلطاكيف لقحةه وابتةأ الؿشركقـ وك ارة بالةطقة وابتؾل

 أمره وبارك مسقرتف .

  تبياال  الصيػا جبيؾ طؾيك الـياس أمام وآستفزاو بالسخرية وابتؾل 

 والصيؿت بإكياة وتحؾيك طؿف، كوم فاحتؿؾ(  جؿعتـا ألف ا لؽ

 ...الـاس مـ فضاو يف لؽ قريب يؽ بؽ أن وتخقؾ.  الجؿقؾ
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  الطريؼ البووات حتك قّقض اهلل لف أطقاكا طؾك  معتركِ  يف يزل ولؿ

 وحقاريقـ يصبرون ويـشرون دطقتف...

  بصييبر ذلييؽ كييؾ فؼابييؾ.. رقبتييف يف وخـييؼ طؾقييف، واطتييةي أوذي 

(.  الرسيؾ مـ العزم أولقا صبر كؿا فاصبر.ال شةية وتحؿؾ متقـ،

  . إحؼاف سقرة

 ياسر تَل  صبراال : فؼال الؿعاكاة ساحات يف وهؿ صحابتف طؾك ومر 

 ..( الجـة مقطَةكؿ فنن

 رضيل لخباب فؼال الؿستةيؿ وأذاهؿ الؿشركقـ شةة لف واشتؽقا 

ـّ  واهللِ ال : طـف اهلل  ٓيجتـك الـصر أن لقريفؿ....( إمر ه ا اهلل لُقتؿ
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 طؿييةة والثبييات الطريييؼ، لؿقاصييؾة ضييروري والصييبر بسييفقلة

  . الحج سقرة(  يـصره مـ اهلل ولُقـصرنال ... والتلثقر الؿسقرة

 فاستؾؿقه سخريًة وأذى وبوو وشؼاو، حتك  طائػ(الال إلك وذهب

يسييت  كف إلبييادتفؿ فقييرفض  المَؾييؽ الجبييال(أدمييقا قةمقييف، وجيياوه 

ال بؾ أرجق اهلل أن ُيخرَج مـ أصوبفؿ مـ يعبية اهلل وحيةه ويؼقل: 

  ٓ يشرك بف شق ا (.

 أطؾيـ لي ـ بؼةميف، ودهسيف الصيوة ميـ بيالؿـع جفؾ أبق ويتقطةه 

ال كييو ٓ تطعييف واسييجة ؼييقل اهلل لييف: اهلل فق إلييك وضييراطتف صييوتف

ويرد اهلل كقة الطايقة يف كحيره وٓ ييرى إٓ واقترب (سقرة العؾؼ. 
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أي ال فؾقيةُع كادييف سيـةع الزباكقية( الؿوئؽة ومحيارق الؿيقت... 

  موئؽة الع اب .

 فيلراهؿ وتفؽؿيقا، سخروا والؿعراج اإلسراو يف بف أِسري وحقـؿا 

وحييياججفؿ حتيييك رد كقيييةهؿ وكشيييػ  صيييةقف طؾيييك البيييراهقـ

  طقارهؿ.

 يف اهلل فحؿاه طؾقف، لؾؼبض الجقائز ووضعقا الفجرة يقم وصاردوه 

 تـصيروه إٓال  الػرسيان شر مـ وصاكف ، سؽقـتف طؾقف وأكزل الغار،

(  الغيار يف هؿيا إذ اثـيقـ ثياين كػروا ال يـ أخرجف إذ اهللُ  كصره فؼة

 . التقبة سقرة
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  جائعيا حتيك بؾغيف اهلل الؿةيـية، وكجيا ميـ الؼيقم  مطياردا يزل ولؿ

 الظالؿقـ .

  فبـييك جةييية إسييومل كقييان بتلسييقس ابتؾييل الؿةيـيية يف وهـالييؽ 

 الجةيييةة الحقيياة ٕواو مييـ لقخػييػ الؿماخيياة وشييرع الؿسييجة،

 العؼبييات فتجيياوز اسييتؼرار، وٓ مييال وٓ مسييؽـ بييو لؿفيياجريـ

 . اهلل بػضؾ

  وبعةد قؾقؾ، أمام جيقش أكثير طيةدا  ، بةر يف الؿقاجفف وحصؾت

وُطيييةة، فثبيييت وأصيييحابف حتيييك بؾغفيييؿ اهلل الـصييير وقطيييع دابييير 

ـِ التؼتا (سقرة تل طؿران.الؿعتةيـ   .ال قة َكاَن لؽؿ تية يف ف تق
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 طؾيك ويتيآمرون الةسيائس، ليف يةسقن ال يـ الؿـافؼقن ثؿة وكان 

بر ، وصيتعيالك اهلل إليك سرائرهؿ ووكؾ بالظاهر، فعامؾفؿ الةطقة

  طؾك مؽرهؿ وسخريتفؿ .

 َرباطقتيف، وُكسيرت وجفيف وُشج طاتؼف يف أصقب( أحة يزوةال ويف 

 حؿيراوال إليك ثيوث بعة وخرج اهلل، كتب بؿا راضقا ثابتا يزل ولؿ

 . بآست صال الؿتقطةيـ الؿشركقـ لتلديب (إسة

 وتييللؿ طييـفؿ، اهلل رضييل صييحابتف وخقييرة حؿييزة طؿييف ُقتييؾ وفقفييا 

تجّؾة، وطؾؿ أمتف الرضا بالؼضاو والؼةر ، وأن الـصير صيبر  ولؽـف

  ساطة، والعاقبة لؾؿتؼقـ .
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 فيلجؾك طيـفؿ الؿعيروف العفقد وكؼض القفقد كقة مـ يسؾؿ ولؿ 

  . وبوئفؿ شرهؿ مـ الؿةيـة وصّفر ويزا

 أن وصييةوهؿ وأصييحابف، هييق البقييت ُمـييع (الحةيبقيية صييؾ ال ويف 

ةهؿ بييالعؿرة ورأى يف ذلييؽ رؤيييا وطيي وكييان ويسييتؿتعقا، يطقفييقا

الإَكا فتحـا لؽ فتحا مبقـيا(. وشؼ طؾقفؿ، فصبر واحتؿؾ فلكزل اهلل 

 .سقرة الػت  

  إلك إُول، الجقٓت يف خسائر وحصؾت فتحفا، تلخر َخْقَبر ويف 

ـّ  أن  القفقديية وأصعؿتيف ، طـيف اهلل رضيل طؾل ية طؾك بالػت  اهلل م

  بؾغ رسالتف.تك ح اهلل، فعصؿف لتؼتؾف سؿا
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 سـة مـصقرا ودخؾفا لؾعفة، قريش كؼض بعة مؽة كحق صّقب ثؿ 

 الؿؽقية الؿرحؾية يف تذتيف التيل لؾطيائػ ذاك بعة واتجف لؾفجرة، 2

 الغـيييائؿ وييييـؿ استسيييؾؿقا حتيييك وحاصيييرهؿ قبقحيييا، ردا وردوه

 إذ حـيقـ وييقمَ ال الؿبيةئل وآيتيرار آبتوو مـ جقلة بعة الجّؿة،

ـِ طـؽؿ شق ا (سقرة التقبة .رتؽؿ كث أطجبتؽؿ   فؾؿ تغ

 وتسيبب واإلزطاج لىذى مصةرا الؿةيـة يف الؿـافؼقـ رأس وكان 

 الؿيرارة، فاحتؿيؾ ،(الشيفقرة اإلفؽ حادثةال يف طرضف مـ الـقؾ يف

 واكؽشػت الحؼ، وحصحص الػرج، اهلل أكزل حتك الشةة وقاسك

 الـقر .قرة س(  لؽؿ خقر هق بؾ لؽؿ شرا تحسبقه ٓال  الؼضقة
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 يايييية واسيييتعة فتجفيييز( تبيييقكال يف ليييف اليييروم بتجؿقيييع وسيييؿع •

 ومؽيث وقػيارا، صحاري قطع وهـالؽ وجفتف، وحةد آستعةاد

 كقةهؿ اهلل ورد طؾقف، وتآمروا الـػاق وكجؿ قتال يحصؾ ولؿ مةة،

  . كحقرهؿ يف

 وتعاضؿييت الحؿييك، يشييؽق أيامييا ومؽييث وفاتييف سيياطة وحضييرت 

:ال الؾفييؿ خّػييػ طؾييل أٓم، فؽييان يؼييقلت واشييتعؾ السييؽرات،

وليييؿ تحيييؾ تؾيييؽ سيييؽرات الؿيييقت ( ال إن لؾؿيييقت لسيييؽرات ( 

الؿتاطييب طييـ الخييروج لؾصييوة أحقاكييا، وتيي كقرهؿ يف الؾحظييات 

 ال الصوَة الصوَة وما مؾؽت أيؿاكؽؿ (.العصقبة 
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  لؾيةطقة وطاميؾ وصيحق ، مبتؾك لؽؾ وطبرة درس ذلؽ كؾ ويف 

  وشجاع ومتردد، ومؼبؾ ومةبر. ومؼصر، وجاد وطاصؾ،

 اسيتق س إذا حتيكال العاقبة لفؿ تؽقن ثؿ ُيبتؾقن الـاس أفاضؾ وأن 

 ُييرد وٓ كشياو ميـ فـُجيل كصركا جاوهؿ ُك بقا أكفؿ وضـقا الرسؾ

  .يقسػ سقرة( الؿجرمقـ الؼقم طـ بلُسـا

 وإتبياع لؾـػيقس وكشيػا وتؿحقصيا وتربقة صؼو البوو يف وأن . 

حتييك كعؾييؿ الؿجاهييةيـ مييـؽؿ والصييابريـ وكبؾييقا ّكؽؿ ولـبؾييقال

  سقرة محؿة. أخباركؿ (

 ومـ ثقابف، وتضاطػ طز تجاوزه مـ ورسقخ، ثباٍت  امتحانُ  وهق 

 آسيتػحال، قبؾ إمقر واستةراك والتقبة، الؿحاسبة طؾقف تقرط

  .التقفقؼ ولل واهلل
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 ومة سيي طييةم طؾييك طظيية والسييوم الصييوة طؾقييف محـييف تؽيياثر ويف

الطريييؼ، وأن الؿصييؾحقـ طرضيية لؾتـؽقيية والتتغييقص، والحييؾ 

ال والي يـ جاهيةوا  بالصبر والؿقاجفة ومجاهةة الـػس والخصيؿ

 فقـا لـفةيـفؿ سبؾـا ( سقرة العـؽبقت .

  لؾتؿؽيقـ صرييؼ آبيتوو وأن صيبر، بو تحؾق ٓ الةطقة أن وفقفا 

ؿّؽـ حتك ُيبتؾك( يُ  ٓال اهلل رحؿف الشافعل اإلمام قال كؿا والـصر،

 واهلل يتقٓكا بػضؾف ورحؿتف ويجعؾـا مـ طباده الصابريـ .. 

 هي2/9341/9٠
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 ال ختاف ا الَضِيعة...!/ 10
 

 صيبرا، ويصيب إيؿاكيا، الؼؾيب يػيقض حقـؿيا الخيقف يـتػيل إكؿا 

 ومقثيؼ شيةية، ركيـ إليك ييلوي يجعؾيف ويؼقـيا، تحيةيا ويتراقص

  وأشرقت طؾقف مـائر البفجة وآكشراح . البفاو، تجؾؾف وقة أمقـ،

 ٓ والصيبر اإليؿيان تيقرث إشيراققة تثبقتقية مؼقلية الَضقعة، تخافقا 

 أحبابيف، يـسيك وٓ أولقياوه يضقع ٓ وأكف تعالك، باهلل الظـ وحسـ

 هي ا يبـقيف اهلل بقت هـا ها إنال . شلو بؽؾ محقط رققب كريؿ وأكف

  (. وأبقه الغوم

 ؿؾؽ ِجْبرِيؾ طؾقف السيوم أم اسيؿاطقؾ هياجر طؾقفيا ال صؿلن وك ا

السوم، بلن ٓ تخافقا وٓ تحزكقا مـ الفؾؽة والضقاع، بـَػاد الؿاو 
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والطعام، وووحشة الؿؽيان، وبعية الصياحب والرفقيؼ، فياهلل خقير 

 حافظا وهق أرحؿ الراحؿقـ .

  ٓ كاصيير وهييق ، وحييافظؽؿ حييامقؽؿ اهلل ٕن.. الضييقعة تخييافقا 

  ومةافع طـ طباده ال يـ تمـقا مـ كؾ أذى وخطر . وه،أولقا

 ٓ يحؾييف ٓ طتقيية، ومحييرز أكقيية، مييلمـ يف فييلكتؿ الضييقعة، تخييافقا 

 سيقرة ( وإرض السؿقات جـقد وهلل ال متسؾط يـالف وٓ مخترق،

  . الػت 

 مييـ يخؾييق لييـ مييمكس، وشييلو زرع دون اليي ي الييقادي أن طؾؿييا 

وميع ذلييؽ أذهييب اهلل ع صييرق، قطييا أو ومرّوطيات، وهييقام أذييات

  حزكفا وخقففا، وخػػ طـفا ببشارة الؿَؾؽ وتػجر ب ر زمزم.. 
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 وآكؼباض الحزن لف فتقرث اإلكسان تعتري كػسقة حالة والخقف 

 ويف آرتبياك، طوميات طؾقيف وتظفير سيؾقكف، فقختؾ ، والتشؽؽ

  .والـصب الغؿ أسقر فقصب  تؿاما، يـفار أوقات

 اإلكسان، ولؽيـ اإليؿيان والتقكيؾ طؾيك اهلل تعيالك  مع صبقعل وهق

يف بف ويؿحقه، حقث يتعؾؼ الؼؾب بالقاحة إحة ولقس بؿعالقؼ 

ال فييو تخييافقهؿ َوَخيياُفقن إن ُكـييُتؿ البشيير، ففييؿ خييائػقن زائؾييقن 

  مممـقـ ( سقرة تل طؿران .

 العؼؾقية، الـاحقة مـ هؾؽة صحراو يف السوم طؾقف إبراهقؿ وضعفا 

وحل مـؼقل باطث طؾك الراحة ال ٓ تخافقا الضقعة ( لؿؾؽا وققل

( ال إذن ٓ يضيقعـا اهللوالقؼقـ بالسومة والـجاة، ول لؽ ركـت إلقف
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ال وما بؽؿ ميـ كعؿية فؿيـ اهلل ( فحصؾ الػرح والػرج وآكتشاو . 

 سقرة الـحؾ.

 والسييرور والضييعػ والؼييقة والشييجاطة الخييقف مصييةر والؼؾييب 

يـؼؾب طؾك الجقارح والسيؾقك، وإن مؿيا فقف  تلثقر وكؾ والحزن،

  يؼقيف ال كر واإليؿان وحسـ العؿؾ .

 راضيقا صابرا قـقطًا سعقةا وطاش الؿرو، اصؿلن الؼؾب ققي وإذا 

  . الؽفػ سقرة ( قؾقبفؿ طؾك وربطـاال  وتةبقره اهلل بحؽؿ

 بـقيف أو ماليف طؾيك بعضـا يخاف تعؼقةاتفا، ومع الؿةكقة الحقاة ويف 

  تجارتف أو مـصبف، وٓ يؽاد يخاف طؾك ديـف إٓ الؼؾقؾ،،،  أو
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 وأميقالفؿ بآميالفؿ وضحقا الؿةيـة إلك اهلل رسقل صحابة وهاجر 

 يبتغيقن وأمقالفؿ ديارهؿ مـ ُأخرجقا ال يـ الؿفاجريـ لؾػؼراوال 

  . الحشر سقرة(  ورسقلف اهلل ويـصرون ورضقاكا اهلل مـ فضو

 الخاكؼة يشتة خقف كثقر مـيا إٓ ميـ ادية آقتص الظروف ضؾ ويف

رحؿ اهلل، ويطيالع إسيباب الؿاديية ويـسيك إسيباب الؿعـقيية ، 

الؿقصؾة باهلل تعالك ووطةه وقةره، وكػالتف إرزاق بغقير شيؽ او 

 سقرة ال اريات . ال ويف السؿاو رزقؽؿ وما تقطةون (وهـ.. 

 قييات، يتخييقف والبؾ إذى وتييقالل الؿردييية الييةطقة أزمييات ويف

البعض طؾك اإلسيوم ، ويـسيك حػيظ اهلل لةيـيف ووطيةه بيالتؿؽقـ 
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سييقرة الؿجادليية .ويف  ال كتييب اهلل ٕيؾييبـ أكييا ورسييؾل (والظفييقر

ـّ اهلل ُ ه ا إمر..( الحةيث  . ال واهلل لُقتؿ

 يقياب ميـ وتتخيقف ومسيتؼبؾفؿ، أرزاقفيؿ يف تتػؽير أبـياو لةيؽ 

جيال ُحسيؿت وإرزاق أ أن وتـسيك الحؿيقؿ، وهجران العائؾ،

  اكؼضت، وٓ يظؾؿ ربؽ أحةا.. 

 وشيعقره الؿيرو، وفرداكقية اإليؿيان، قؾية ميـ الضقعة شعقر بتقالة 

 وطةم الةكقا يف الةائؿ واكغؿاسف طـف، إصحاب وفرار ، بالخ ٓن

 . لمخرة تطؾعف

 لىطيادي ذريعة وآجتؿاطل آقتصادي والتخقف الَضقعة وتؾؽ 

ـ يف صب جام يضبفؿ طؾك الةطقة والعؾؿاو، ومحاولية والؿـافؼق
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اسييتخراج مقاقييػ سييؾبقة ضاهرهييا التػؼييف، وباصـفييا آسييترزاق 

 .طب بآيات اهلل، واهلل الؿستعان والتو

  بشير، يحيقزه وٓ وكفايية، وتقفقؼيا وطؿيو رزقا اهلل بقة الؿستؼبؾ 

 رسيخفا طؼقيةة وهي ه وهقاكيا، ضيعػا امتى قة مخؾقق يؿؾؽف وٓ

،ال وإن اجتؿعيقا طؾيك أن يضيروك بشيلو ليؿ يضيروك إٓ اإلسوم 

  بشلو قة كتبف اهلل طؾقؽ (.

  إكبقيياُو يف ضييروف صييعبة، وبعضييفا يسييتحقؾ طؼييو بؾييقغ  طيياَش

دطييقاتفؿ واكتصييارهؿ طؾييك أطييةائفؿ، فاكتصييروا وسييؼط إطييةاو 

 ال وكييان حؼييا طؾقـييا كصيير الؿييممـقـ (وبؾغييت الييةطقات مـتفاهييا 

  سقرة الروم .



 

 
159 

 

 سَبزني ثمبفُخ

  ومطيارد، ومبتؾيك ومتخيقف مبتؾك لؽؾ قةوة العظقؿ رسقلـا ويف 

الغار، إلك أن كجاه اهلل  يف واختبل وأخرج، وأوذي طؾقف، ُضقؼ فؾؼة

ـَ ه ا إمر ميا مـ الؼقم الظالؿقـ وضفرت دطقتف لؾعالؿقـ  اللُقبؾغ

  بؾغ الؾقؾ والـفار (.

  وسييػرا ومسييؽـا وطؾؿييا رزقييا ملسيياوية ضروفييا طاشييقا وأسييوفـا 

 تؾييؽ سييطرتف ومييا إكتيياجفؿ وصييقل وُيسييتغرب وتةريسييا، وكتبييا

طصؿـا اهلل مـفا، ومع ذلؽ  والتل ، فقفا الؿباركة اإليؿاكقة إيادي

ال ميا أفؾحقا وأكجحقا..  وفضؾ اهلل واسيع، ورحؿاتيف ٓ حية لفيا 

  سقرة فاصر . يػتِ  اهللُ لؾـاس مـ رحؿة فو مؿسَؽ لفا (
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  والػؼر ومـ إذى والتضققؼ وقفر الرجال، بـق تدم الظؾؿ  ويخاُف

وتبةل إحقال، ولؽـفؿ بنيؿاكفؿ يػؽقن طؼة ذليؽ كؾيف، وييزداد 

  طةوهؿ خقفا وهؾعا مـ ققتفؿ وثباتفؿ.

 يف بيةر أقيؾ طيةدا وطيةًة، وميع ذليؽ كيان إيؿياكفؿ  الصيحابةُ  كان

وصبرهؿ وثباتفؿ كافقا يف زطزطة قؾقب الي يـ أشيركقا، وإدخيال 

تك قال ُطؿقر بـ وهب لؿا شاهةهؿ قبقؾ الؿعركية الرطب فقفؿ ح

ال هؿ ثوثؿائة رجؾ، يزيةون قؾقوً، أو يـؼصيقن، ثيؿ قيال: ولؽـيل 

رأيت يا معشر قريش: البويا تحؿؾ الؿـايا، كقاض  يثرب تحؿيؾ 

الؿقت الـاقع، ققم لقس معفؿ مـَعة وٓ مؾجل إٓ سققففؿ، واهلل ما 

جيوً مييـؽؿ، فينذا أصييابقا أرى أن ُيؼتيؾ رجيؾ مييـفؿ، حتيك يؼتييؾ ر

 .. ادهؿ ، فؿا خقر العقش بعة ذلؽ (مـؽؿ أطة
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 روس السييقرة ومسييارات السييؾػ ود والسييـة الؽتيياب معيياين ويف

 والييةطاة، مييا يحؿييؾ طؾييك الطؿلكقـيية والثبييات وآطتؿيياد طؾييك اهلل

  الفاقصص الؼصص لعؾفؿ يتػؽرون ( سقرة إطراف.

 القؼييقـ يف درسييا تعؾؿـييا السييوم طؾقفؿييا إسييؿاطقؾ أم هييل وهييا 

 حقاتفيا يف الؿعـيك هي ا وتـيتفج ، والصيبر الظيـ وحسيـ والتقكؾ

اوييية مقحشيية، وهييل رسييالة بؾقغيية، مييـ امييرأة خ خالقيية مـطؼيية ويف

  طزيزة مـقعة،، والسوم.... 

 هي93/2/9341
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 مجكف مشاغب...! ي مياُت/ 11
 

 يف العقييير وٓ يف الـػقييير، أصيييابت كبييية العيييرُب  قاليييت حقـؿيييا ٓ :

الحؼقؼيية، وأن ثؿيية أكاسييا ٓ تعؾؿييقا وٓ صييِعةوا الؼؿيير، وشييغؾفؿ 

الثؼايف الشايؾ، التشقيش والتشغقب والتعقيؼ، وصـع مطبيات يف 

 السؽؽ الثؼافقة..  مؿا هق تجسقة لؾشخصقة السؾبقة الوهثة... 

 ومشّغُب إفؽار لقس بسالٍب 

 

 بؾ مػؾس يف طالؿ اْلؽّتاِب..  **

    

  ُسيية إفييؼ، أو الجـييقح وتعييرض لـيياهٍض  ذلييؽ طـييةهؿ، وثؿييرة

  وإيجابل، وإشاطة مـاخ السؾبقة وتؽريس الؽسؾ والفقان.. 

 وسائؾ اإلطيوم و الصيحػ تتلكيؾ طؾيك التشيغقب  بعَض  إن يؼال

  الصحايف وتصـع مةرسة كبرى لبلفاو واإلشغال .
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  ُالتشغقب الثؼايف حالة يقر كظامقة وٓ أخوققية وٓ قاكقكقية  وضاهرة

ؾصرف واإلشغال والتعؽقر..  وتحاول ف ات أن تشرطـفا تفةف ل

 وما أصقب ققل الؿتـبل:أو تؿـطؼفا..  

 وما اكتػاُع أخل الةكقا بـاضره

 

 إذا استقت طـةه إكقار والظؾؿُ  **

  

 

 أكثير وميا ، اإللفياو ومزية لؾج ب آستظراف شؽؾ يف تلتل وقة 

 : الؿبةع ولؾطغرائل..  التقافف طشاق أو لؾؿؾفاة، الؿحبقـ

 لف فطـَت  لق ٕمرٍ  رشحقك قة

 

 الفؿؾِ  مع ترطك أن بـػسؽ فاربل **

  
 

 طـاصيير يقمقيية بؿقاويؾفييا الؿزطجيية ثؼافقييا واجتؿاطقييا ،  ولييةيفا

وتحيياول جيير الؼييّراو لـؼيياط محييةدة، وصييرففؿ طييـ قضيياياهؿ 

  الحؼقؼقة .
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 بو أففيام، وأحبيار بيو ِحجيك وأكيقار، وتيزطؿ التـيقير  أقومٌ  وثؿة

الثؼيييايف، وٓ زاليييت تؾيييقك ميييراجق  الطػقلييية، وتركؿيييات الؼيييةم 

  والبِؾك.. 

 لقس لف وجفة ويؿتؾؽ جامعقة مةهشة ترمقيف كيؾ  الؿشايُب  وه ا

يقم يف جفة ، فؿـ شؽؾ الخةمات إلك الثؼافة وتركؿاتفيا، فاليةيـ 

  وفتاويف، واكتفاو بالتجارة وآحتباس الحراري .

 وآجتؿاطقة والثؼافقة الػؽرية مةإ قضايا يف قؾقو يلخ  وبعضفؿ 

قر،،، ولؽـفييا الغقيي الـاقيية بصييقرة يظفيير أن ويحيياول الؿحؾقيية ثييؿ

  شؽؾ تفريجل تشغقبل ٓ اكتفاو لف.. 
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 الػفيؿ زاطؿية الثؼيايف، الؿسيار مـ الؾقن ه ا ُتؿارس قؾقؾة يقر ف ة 

 ٓ لفييؿ ققييؾ وإذاال  واإلصييوح آتييزان وكشييةان الييقطل، وبؾييقغ

  . البؼرة سقرة(  مصؾحقن كحـ إكؿا قالقا إرض يف تػسةوا

 وفيت  أفياق، وشيؼ أبيار  إكظيار، لصرف خاصة يقمقات ولفا

  والطرق... حتك يضقع الـاس الب ر الؽبقرة ... 

 الؾيقن هي ا طؾيك تتلكؾ متضخؿة وشخقص ومقاقع وكآت ثؿة 

  .. وإلفائقا واجتؿاطقا اقتصاديا طؾقف وتراهـ الثؼايف، السؾقك مـ

 تـتفيل اإلكشيائل واإلكثيار الؿقاويؾ وصقل إيام مرور مع ولؽـفا 

  س والسراب..  ولؿ يعة لةيفا ما تؼةمف لؾؼراو.لبفو
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 الشيعقر مـ داخؾقة وأزمات كػسقة أهقاو الؿشايب سائؼ وأحقاكا 

 بيو الضيجقج محاوٓت أو الفقية، يقاب أو الضقاع، أو بالـؼص،

 هيي ه خييول مييـ وتبييقـ تصييؼؾ الثؼافقيية ققؿتييف أن ويييرى..   إثؿييار

 :الؿتـبل قال وقة ل اتف، الؿرسقمة الؾقحة

 لفقى الـػقس سريرٌة ٓ ُتعؾؿُ 

 

 طَرضًا كظرُت وخؾُت أين أسؾؿُ  **

  

 

 مرتفـيية ولؽـفييا   وإشييغال،، إثييارة الصييحافة أن بعضييفؿ ودطييقى 

  .. والصػؼ والسخػ واإلمول اإلثؼال ولقس الؿجةي، بالؿػقة

 ميـفؿ صائؾ ٓ سـابققـ أو ومتقتريـ وزوايا أطؿةة كتاب تجة وقة 

، والترققؿ الخاوي، فنذا كتياجفؿ خياٍو طؾيك السطحل التشغقب إٓ

 حتك إكف لقص  فقفؿ: طروشف، ضائع يف مؼاصةه... 
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 فةْع طـؽ الؽتابة لسَت مـفا

 

 ولق سقدَت وجَفؽ بالؿةاِد.. **

  

 

 كؼيةا الـياس بفيا صقتقة،وسيار ضاهرة العرب: الؼصقؿل قال ولؿا 

 الؿػقيية،، الؽييوم مييـ وتؼؾييقو والؿفييرجقـ، والؿعبييريـ لؾخطبيياو

صةقف بعضفؿ  لؽـ يصؾ  تـزلفا طؾك هيمٓو الؿشيغبقـ تزيقػيا، 

  أو الؿتعـتقـ تؾػقؼا، أو الـِزققـ تخريػا، أو البائسقـ تجةيػا... 

 واطتيةآ، طؼيو وأحسيـ واتزاكيا، طؾؿيا أكثير الؿثؼػ كان وكؾؿا 

 .. وإكتاجف فؽره واكتشار لؽؾؿتف أبؾغ كان

   أن يـتفل بعضفؿ بثؼافتف مـ الؿقضع الجياد القياكع اليك  ويمسػَؽ

مقضع الفزل والفزال، فنن كيان َذا بياع ففيق جـيقح وقيروح، وإٓ 

  فؿتثاقػ هارف، ٓ طؼؾ وٓ كؼؾ.. 
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 الؿتثاقػقـ يروم تسجقؾ مققػ كؾ لحظة، والتعؽقر طؾيك  ُ وبعض

ؼ ضيية أييية إيجابقيية، والتييةخؾ بييو مةاخؾيية، كييؾ مـييتج، والتعؾقيي

واإلفيييادة بيييو قيييودة، واإلسيييفام بيييو سيييفام مسيييةدة، فتـؽشيييػ 

لؾؿتابعقـ سقأتف، وتبةو مرتبتف..  ومـ قؾة حقاو بعضفؿ اكطؿاس 

الحقاو، وذهاب اإلحسياس، فققييؾ كقيةا ثؼافقيا، وتعؽقيرا فؽرييا 

 وهق طار ٍسافر مـ كؾ اتجاه.... 

 يؾؼيل  ٓ الؿعتبر، الثؼايف البـاو وإمؽاكقة ػالتثؼ تٓت تقسر وحقث

لفا بآ ويؽتػل بؿقروثات قةيؿة تخؾػقة، وقية تجاوزهيا اليزمـ، 

  وازدراها الـاس، واهلل الؿستعان .
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 الييي اتل واإلصيييوح والتصيييحق  لؾيييتعؾؿ الؼابؾقييية لةييييف وليييقس 

 معتبرة، ثؼافقة مراتب همٓو تسـؿ إذا باإلحباط وُتصاب وال هـل،

شيبف ميا تؽيقن أ وهيل ققؿية، ذات كتب أكفا يعتؼةون ما وأصةروا

  بةردشات الؿؼاهل وسقالقػ الؿحطات... 

 سيةية، كؼية أو ثاقب، فؽر أو بارع، اكتاج يف تؽؿـ الثؼافقة ققؿتؽ 

 وقؾيؿ رصقـ، بعؼؾ تقحل... مثؿرة تعؾقؼات أو جاذبة مؼآت أو

 آسيييتفجان وليييقس وآكتػييياع، لؾؿتعييية الؼيييّراو ييييةفع سيييقال،

  ... والضقؼة

  َمـ العقدة لؾقراو قؾيقو لؾؿحاسيبة والؿراجعية ومزيية ميـ  ٓضقر

التعؾؿ وآست كار وقة فعؾفا أكيابر قبؾيؽ،، والحؽؿية: تعؾيؿ ثيؿ 
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أحسـ تتؽؾؿ، وإٓ فاإلحراحات تؾّػؽ لػًا طؿقؼا، وتـزليؽ وادييا 

 سحقؼا.. 

 إنال  الرائعية الـبقيية فالحؽؿية وإٓ ، حقياو مـ بؼقة لةيف لؿـ وه ا 

  ة إولك إذا لؿ تستِ  فاصـع ما ش ت (.الـبق مـ الـاس أدرك مؿا

 طييةم طؾييك صيياحبف يحؿييؾ واليي ي العؾؿييل، الحقيياو مـفييا وكؼييبس 

  .. سؾقؿ واصوع برهان بو والتلكقة الترققع

  ُالثؼايف، الؿاكع مـ مشاركات تاففية، أو زواييا مفؾفؾية، أو  والحقاو

وقية صي  كؼةات جقفاو، يـب ؽ طـقاكفا بالضيحالة والجفالية...  

ققلف صؾك اهلل طؾقف وسيؾؿ:ال الؿتشيبِّع بؿيا ليؿ يعيَط كوبيس ثيقبل 

  زور ( أخرجاه واهلل الؿقفؼ .

 هي54/3/9341
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 كنت يف قاعة امتهان ..!/ 12
 

 والؾقييؾ الحييل، طؾييك مخييّقؿ والفييةوو ُقبقؾفييا، شييقارطـا خَؾييت ٓ 

  ..  ِركزا لف تسؿع أو أحة مـ تحس

 تصييؾ حتييك إفطييار، وٓ حؾقييب فييو متييقترة، الصييباح واكطوقيية 

سة،،،  والجؿقع ي اكر، وطؿائؿـا الصؿت، إٓ ما كيان ميـ الؿةر

 شاب وشابقـ اطتادا اإلضحاك ولق يف أحؾؽ الظروف.. 

 اييش-خؾصيت تيراك مفؾؽ طؾك -لؽتبا قّطع فون: مـفا وأذكر 

  ... مـؽ خاف الؽتاب ترى شقية -لغقرك بؼقت

 طاتقية ولجـة شةية، مراقب وقابَؾـا شةية، وأستاذه صعب، مؼرر ،

 ومةير صقتف مرتج يف الػـاو..
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 الػجير، سػقر مـ وتخاف ببرد، مصحقب وأحقاكا قؾؼ، وخالطـا 

    شبفف وٓ صعام يف تػؽر وٓ الشؿس بطؾقع تحس وٓ

  ويةع طؾقـا، ويخػػ الؿراقب يبتسؿ لؿ وإذا كػسقا، بعضـا ويـشّة 

 الغييؿ بؿطييارق والؿشييؿقل الؼيياع، يف رحـييا التفةيييةات ُاسييؾقب

  حزن.وال

 آمتحيان، شيب  ميـ يؿرضيقن الي يـ التومقي  أول يؽ ميـ وكان 

 الشيب  هي ا وأضيـ  ،.. الؽبر إلك ذلؽ واستؿر حرارتفؿ، وترتػع

 طؿير قيال إجقيال، واختؾػيت إييام، هي ه تراجعت الفقبة وتؾؽ

  (. بآبائفؿ مـفؿ أشبف بلزماكفؿ الـاسال طـف اهلل رضل الػاروق
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 معرفيية قيياطتفؿ، ويؾػييقن لػيية صقيؾيية، وٓ يف يتقفييقن تومقيي  ثؿيية 

يشيييعرون بخطييياهؿ ورقؿفيييا أميييامفؿ، وكؾيييف ميييـ جيييراو يؿييية 

  آمتحاكات ... 

 قييقل وتسييتطقع لبقبييًا، وكييـ قؾييقو، تخّػييػ العزيييز، مراقبـييا فقييا 

  .تخقيػ أو إرهاب ودون هةوو بؽؾ التعؾقؿات

  ة قاطيي تحقيييؾ ذاك يعـييل ٓ ولؽييـ وحزمفييا، إمييقر ضييبط جؿقييٌؾ

  إماكـ إلك تـقر ساخـ مؾبة بضبابقة الؽآبة وآتفام .

 وكرصيية معـقيييا، كييةطؿفؿ والطقابيية، السييومة أبـائـييا يف وإصييؾ 

 خقيرا أوتيل فؼية الحؽؿية ييمت وميـال وحؽؿية بيقطل تحركاتفؿ

  .البؼرة سقرة(  كثقرا
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 الـػيقس طؾيك ثغيرة كيؾ يسية باحتراف اإلدارية الضقابط وتطبقؼ 

يحؿقفؿ مـ تفؽؿات أخريـ، فقؿا ليق وقيع بعضيفؿ و الضعقػة،

  يف الشباك.. 

 بسيبب بعضيفؿ وُأهيقـ وتقطيةات، بصيرخات بعضيـا أرهب كؿ 

 بنمؽاكـيا وكيان  ،،، لتيلخره بجوفية الطيوب بعض وصرد التلخر،

  ..مف ب أخوقل سقاق يف إكظؿة تطبقؼ

 قا طزييز وارحؿي حسيـة، لقسيت زموئف أمام وإهاكتف اإلكسان كْسرة

  ققم ذل، واهلل حقله ستقر، يحب الستر ويثقب طؾقف،،، 

 أحؽيؿ الجيامعل، بيالرقؿ العثرة والؿعاهة الجامعات بعض وكشر 

 . الؿعاقبة يف وألطػ
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 مييـ وكرطييب لحالييف، وأحييزن ياشييًا، يؽشييػ لؿييـ أتييللؿ وكـييت 

 (مـيا فؾيقس يشيـا ميـال الخشيبقة السيبقرات طؾك ويؽتب صـقعف،

ير . وأسيفؾ صريؼية لؾغشياش تؾيؽ الػتيرة، الؽتابية والتحي  لؾردع

طؾييك القيية، ورأيييت زمييقو كتييب طؾييك رجؾقييف، وكشييػف الؿراقييب، 

  فسارع بتسؾقؿ القرقة قبؾ شققع أمره.. 

 ويييرفض لؾتومقيي ، إسيي ؾة قييراوة مييـ الؿييراقبقـ بعييض يتييلفػ 

  .. طجقب شلو وه ا الؿؼرر، أستاذ استةطاو

 ؼ كييؾ كافيي ة تشييع كييةى وأريجييا يؾيي تعؿييةه طجبييف مييـ ويضيياطػ

  وأكساما.
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 بسييبب أن تجييةي تعيية لييؿ الؼةيؿيية والتفؿيية التفةييية ضيياهرة 

 تسيبب والتيل التعؾقؿ هقبة وتراجع والتطقرات، العادات اختوف

 واهلل ٓفييت تزاييية يف الؿعؾؿييقـ طؾييك وآطتييةاو...  بعضييـا فقفييا

  .الؿستعان

 ـظؿ يحؿؾ أخريـ طؾيك م سقاق يف اإلداري والحزم الـظام لقؽـ

 تقفقره وتقققره.

 بيو إرض طؾيك باإلجابية فيُلريؿقا دقيائؼ تلخروا صوب وشاهة 

 . اإلسراو سقرة..( تدم بـل كرمـا ولؼةال ....  دقائؼ لؿةة كراسل
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 الؾجـيية،،، صييقل ابتسييامة بييو طييابس مروكيية، بييو مؼّطييب مراقييب  

ف وطؾك م هبف ذريعة حس يف الؿقاه دورة وحتك محظقرة، وإس ؾة

  لؾغش.. 

 أكيف ويي كر...  طقيادة ويحتياجقن يؿرضيقن صيغار أو تومق  ثؿة 

 بييارزة، والسييخقكة معتؾيية، والصييحة فحضيير الؿتقسييط يف مييرض

 إسيعافف يسيتطع وليؿ  ويسيرة،، يؿـيةً  تؾقييف مـ الؿراقب وتعجب

  ... كشاصف جّةد ماو، مـ بؽقب سقى

 أييام المرض الطيوب( ـ ضاهرة ط(  الؿعرفة مجؾةال  مرة وتحةثت

آمتحاكات، وخص بعضفؿ الؿجتفةيـ، وأكفيا مقضيع إشيؽال، 

 وما أسبابفا ودواطقفا،،   
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 ٓوثؿية ، القاضيحة إسيباب مـ لفا آبتةائل التقتر أن ارتقاب و 

 أن يـبغييل ذلييؽ ومثييؾ  ورد،، أخيي  محييؾ تييزل لييؿ أخييرى أسييباب

واإلرفياق بالـياس،  والحؽؿية العيةل تيقخل إلك الؿراقبقـ يحؿؾ

الإن ويف الحةيث: سقرة البؼرة.  وقال تعالكالوققلقا لؾـاس ُحسـا(

 ..الرفؼ ما كان يف شلو إٓ زاكف(

  مراقيب ميـ ويضيقؼ الؽتيب، ُبُطيقن بَؼير وقية متػققيا بعضـا كان 

  ... التقاصؾ وشحق  التبسؿ، يؿـع صقاح، يؾقظ، خِشـ

 ة، وكبييت البَسييؿات، بييؾ والغؾظيي بالغضييب لييقس الـظييام أن لييقعؾؿ

  بالؾطػ وحسـ التقاصؾ ومؽارم إخوق... 
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 ووقييار، هييةوو بؽييؾ الؼاطيية بضييبط هادئييا لطقػييا مراقبييا ويتيي كر 

 هيق فينذا سيـقات بعية بيف وتػاجيل الطوب،،، مع التقاصؾ وحسـ

 بسيط الخؾيؼ حسيـ لعؾ يةريؽؿ وما...  الؽؾقات مـ كؾقة طؿقة

  زيزة .. ط دطائؿ بف وأرسك الؿجتؿع يف لف

 حقيث ، الحيةيث اليزمـ يف حصيؾ مؿيا شلو طؾقـا ُيغةق يؽـ لؿ 

 ولييقس بالؿيياو مييرة طؾييقفؿ ُمييرّ  وييي كر  والؽقييؽ،،، العصييقرات

 طيقش وبسياصة وجػياف، إجيةاب والغالب..  الؿعروف الؿعؾب

 وأسيات ة ميةارس مبادرات ممخرا ولقحظ هلل،، والحؿة.. ولجان

مييـ الطرائييػ ومييع دورة و  خػقػيية،،، بقجبييات الطييوب بنكعيياش
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التؼشػ أكقة، قال بعضفؿ: اختػك العصقر والؽقيؽ والسيبب أن 

  الجؿاطة صػراكقـ..هفففففف..  وكحؿة اهلل طؾك كؾ حال .

 وتجةييية الفؿييؿ ٓرتؼيياو طامييؾ آمتحاكييات أن: الجؿقييؾ ومييـ 

   ...يعتبر مـ ولؽـ إوقات، وصقن الـشاط،

 هي92/3/9341
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 الطاقات...! إهذاِس فن ُن/ 13
 بشييلو، مثييؾ إهييةار الطاقييات، وتضييققع الػييرص،  الـيياُس  ُيبتييَؾ  لييؿ

وتعطقؾ إمؽاكات كاكت سيتحةث أثرهيا ليق اسيُتغؾت آسيتغول 

 إطظؿ، واسُتثؿرت آستثؿار إمثؾ .

 وجقدةً  حسـا كالةر صاقةٌ  لف

 

 يتػؽرُ  ٓ الؼقم لبقب فؿالِ  **

 

 

 البيياري وهبييف التييل مقاهبييف وتعطقييؾ صاقاتييف، تضييققع يف بعضييـا يتػيــ •

و قؾٍؿ سقال، أو بقيان تِسير، أو أ ف ، تخصص أو جؿقؾ، كِؾؿ مـ تعالك،

صييـعة ج ابيية، أو قييةرة ققادييية، أو إكجيياز مفؿييات، أو سييعة خؾؼقيية،،، 

  ويقرهيييييييا، ولؽيييييييـ قييييييية يفؿؾقكفيييييييا وهيييييييؿ ٓ يشيييييييعرون .

 الؿسييتؼبؾ، وكخييوت البـيياو صوئييع هييؿ الجـسييقـ مييـ الشييباب وف يية •
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 والسيمال(  هرميؽ قبيؾ وشيباَبؽال ،والعوو والبؾقغ الـفقض ومزاهقر

متييابعتفؿ مييـ الضييرورات آجتؿاطقيية والشييرطقة، وتؼصييقركا و طييـفؿ

  تجاهفؿ قة يقسع الفةر والتبةية .

  ول لؽ صقٌر واتجاهات :

 يف ادلالهٍ ١
 
وجعؾفيا متحؽؿية طؾيك جيةولؽ  :وانرتف/ انزىعؽ

وكظامؽ الققمل . وقة ص ال كفقف صيؾك اهلل طؾقيف وسيؾؿ طيـ كثقير ميـ 

 اإلرفاه( . بالؽسر أي التـعؿ ، رواه أبق َداُوَد ويقره .

 دفؽ ادلغؤنُخ /٢
 
ميـ إمامية و  وإلؼياو التبعية طؾيك أخيريـ :زلبونخ

المسيتـؼع يف  خطابة أو مشاركة أو تقجقف وكصقحة بحقث يتربع بعضفؿ

والتربقة التخؾػقة الخاص ة قية تسيفؿ يف ذليؽ وتحؿيؾ صيغار السؾبقة(. 



 

 
183 

 

 سَبزني ثمبفُخ

الػتقان إلك آطت ار واختقار آكيزواو والسيؾبقة، وهي ا خيوف الؿيـفج 

وقيية كييان ابييـ شييفاب الزهييري ي رحؿييف اهلل ي يشييجع  الـبيقي السييةية،

بيـ ال ٓ تحتؼروا أكػسؽؿ لحةاثية أسيـاكؽؿإ فينن طؿير الصغار ويؼقل: 

الخطاب كان إذا كزل بف إمر الؿعضؾ، دطيا الػتقيان فاستشيارهؿ يتبيع 

 حةة طؼقلفؿ (.

 انذَُىٌ ادلةبدٌ : /٣
 
الؿتيـػس طؾيك لعاطية وميوذ، أكثير  انزفكري

إوقات،،،  وٓ حرج يف آستغـاو ال اتل،،، ولؽـ الؿبالغية الؿقحقية 

قرة بفؾؽيية قادميية أو إجييةاب قاتييؾ، مييـ سييقو التصييرف وَطَؿييك البصيي

 الشيييرطقة والقاقعقييية،،  ٕن الؿتيييةيـ اليييقاطل ٓ ُيضييياهك بغقيييره.. 
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 نهىالةةةؽ االخزًةةةبؾٍ وانثمةةةبيف واإلثةةةذاؾٍ ٤
 
/ االعزغةةةالو

وأن لقس يف اإلمؽان أبةع مؿا كان، ووجقد رميقز ثؼافقية  :وانُخجىٌ

طةمُ آهتؿيام  وإسومقة ممثرة كاف يف اطتؼادهؿ، وارتػاع التبعات .. 

والػاطؾقية الؿـتجية، وتـؿقية البيةن طؾيك حسياب تـؿقية  باإلكجاز ال اتل

 العؼؾ والروح .

 يا خيادَم الجسيؿ كيؿ تسيعك لراحتيف

 

 أتعبَت كػسؽ فقؿا فقف خسيرانُ  **

 

 فلكت بالروح ٓ بالجسؿ إكسانُ  ** أقبؾ طؾك الروح واستؽؿؾ فضائَؾفا

 

 أٌ زُبح اةذ وانؿصبيُخ يىسثخ ادلزبؾةت وخبنجةخ ٦
 
/ اؾزمبد

: الحيةيث ويف. الؿجتـياة وثؿارها طاقبتفا يف التػؽقر واكعةام : اسكذاس

 (. اهلل يصبره يتصبر ومـال 
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 انشازخ ؾهً انؿًم٧
 
جية، والقاقعقية طؾيك ال طؾك والترف :/ إَثبس

ال جَؾية الؿستؼبؾ، وقةيؿا قة استعاذ الػياروق طؿير رضيل اهلل طـيف ميـ 

 إيام...  . وما أكثر الثؼات العاجزيـ ه هالػاجر وطجز الثؼة ( 

 الطعييام يف والؿبالغيية :/ انزىعةةؽ ادلُةةبيٍ ادلهةةذس نهغةةبؾبد٨

 .ودرره وحووتف وكـقزه لؾزمان الؿستغرقة

 انزُػةةري وانكةةالو ادلؿغةةىل دوٌ انةةذخىل يف ٩
 
/ اعزغةةهبل

 مغػيرة إليك وسارطقاال تعالك قال الؿبادرات زمام وأخ  :انزطجُمبد

 . طؿران تل سقرة(  ربؽؿ مـ

 يف١١
 
وهق  :رمذَى اخلذيبد وادلؾبسكبد االخزًبؾُخ / انضهبدح

كاتج لضعػ ثؼافة العؿؾ التطقطل يف القصـ العربل، وبعض الجفيات 
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ُتؿارس لقكا مـ اإلهؿال والتعقيؼ وطةم التعرييػ وتـزييؾ الؿبيادرات 

 والػعالقات .

 أٌ انفرتح انؾجبثُخ:١١
 
 يقير والؿتعة والضقاع لؾفق مـحة / اؾزمبد

 أو معاصييل تصيقب وقيية واليروح، الققييت يضيقع وبالتييالل الؿحيةودة،

 لؾشييافعل مالييؽ اإلمييام قييال وقيية. الؿسييتعان واهلل بؼيياذورات، ُتبتؾييك

قيية جعييؾ طؾقييؽ كييقر الطاطيية فييو تطػ ييف بظؾؿيية  اهلل إنال  اهلل رحؿفؿييا

ولؾؿعؾؿيقـ والشيققخ وممسسيات التعؾيقؿ دور يف اكتشيال الؿعصيقة (. 

الجييادة وآتجيياه الصييحق ، الييـشو والشييباب وإخيي  بليييةيفؿ إلييك 

  وجعؾفؿ مشاطؾ كقر لةيـفؿ وأوصاكفؿ ...
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 انزمٍُ انؾبغم:١٢
 
 إٓ وإكجازاتفا التؼـقة فضائؾ ومع / االعزالة

أكفا أسفؿت يف تغققب الققت والػؽر، والؿفيـ الػاطؾية وصيـعت رأييا 

طامييا يف آطتيي ار وآكتػيياو وطييةم آكطييوق لىمييام، وققييةت تخييريـ 

الباإلدميان آلؽتيروين(، بؼققد الؽسؾ والتراخل، حتيك أصيقب بعضيـا 

 وٓ يؽاد يـػؽ طـفا، ويـتفل دوره طـة الؼراوة واهلل الؿستعان .

 اذل١٣
 
يؿـيع ميـ  :ًخ وانُؾبغ انذاخهٍ دلغشذ إذلبئٍ/ حتىَم

ال طؾقييؽ آسيتثؿار والؿبيادرة الحؼقؼقيية ، وقية قيال الُجـقيية رحؿيف اهلل: 

 بحػظ الفؿة، فنكفا مؼةمة إشقاو (.

 وازخ اإلجيبثُخ نهؿُؼ ؾهةً انطشَمةخ انؿبيُةخ ١٤
ً
/ يغبدسح

 والعؼيؾ الخؾيؼ بحسيـ لف اهلل تؽريؿ ويـسك :كاليب وعهىكب ورفكريا
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ال ولؼة كرمـيا بـيل تدم ( سيقرة اإلسيراو ال وطؾؿيؽ ميا ليؿ تؽيـ والعؾؿ 

ويف ضؾ آكػجار الؿعريف تتعاضؿ العؼيقل شيؽرا تعؾؿ ( سقرة الـساو . 

 هلل طؾك كعؿف الجؾقؾة، ومقاكحف الػائؼة ، فؽقػ ُيغػؾ طـ ذلؽ.،  

 فهةةى اكزؾةةبف انةةزاد ويُةةم انةةُفظ ادلُبعةةت ١٥ 
 
/ عةةى 

ـػقس مققٓتفا، وتسؾؽ ريائبفا، وهق ما ال تخقض بحقث :اإلثذاؾٍ

يػؼفييف الؿربييقن وأصييحاب الةراييية والبصييائر، ولؽييـ لـؿييـحفؿ وقتييا 

 وفؽرا ودطؿا،،واهلل الؿقفؼ .

 هي43/3/9341
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عل  الذنيا..! الزيادُ / 14  

وكؼصيية الزيييادة اإليجابقيية ذات إثيير الحسييـ، والؼقؿيية الؿعتبييرة،  -

الإذا ليؿ تيزد شيق ا والجفة البـاو ، كؿا قال إستاذ الرافعل رحؿف اهلل: 

 طؾك الةكقا كـت زائةا طؾقفا (.

وه ه الزيادة هل بصؿتؽ يف الحقياة، وققؿتيؽ الؿضيافة، وصيـاطتؽ  -

 البييييييياهرة، والغيييييييرس الييييييي ي يجيييييييري ليييييييؽ ولؾـييييييياس،، 

فنذا ما رأوه واكتػعقا بف، ذكروك ال كر الحسـ، وأشادوا بؽ اإلشيادة 

 البالغة،،، 

وتلسك ميـ أكياس يؿؾؽيقن مؼقميات الزييادة الـفضيقية واإلبةاطقية،  -

 قال الؿتـبل : ..ولؽـفؿ يؽسؾقن أو يجبـقن أو يترددون ولفمٓو
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 ولؿ أر يف طققب الـاس طقبيًا

 

 كـؼص الؼادريـ طؾك التؿامِ  **

 

 

 

 بصييؿات، سييجؾقا ٕفيي اذ ومقاقييػ السييقر بعييض مييـ كؿيياذج وهـييا -

 .:حسـات ويرسقا

اهلل طـيف يسيؾؿ وطؼيب إسيومف مباشيرة ييلتل  رضيل الصةيؼ بؽر أبق -

الققم الثاين لستة أكػس ال يـ صاروا مبشريـ بالجـية بعية ذليؽ ولفيؿ 

 الؿقاقػ الؿشفقرة يف اإلسوم.

اهلل طؾقيف وسيؾؿ أن  ومصعب بـ طؿقير رضيل اهلل طـيف يرشيحف صيؾك -

يؽقن سػقر اإلسوم إلك الؿةيـية، والةاطقية إول فقحيةث تطيقرات 

 دطقية ٓ كظقر لفا ويسؾؿ طؾك يةيف سادات إكصار .
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وأم الؿيييممـقـ خةيجييية رضيييل اهلل طـفيييا ، وبيييريؿ ميييةتفا الةطقيييية  -

ال كو واهلل  الؼصقرة، إٓ إكفا سجؾت معاين الـصرة والتليقة لرسقل اهلل

 .خزيؽ اهلل أبةا...(ٓ يُ 

( 2ُكعييقؿ بييـ مسييعقد الغطػيياين يسييؾؿ متييلخرا يف يييزوة إحييزابال -

لؾفجرة، ورسقل اهلل وصحابتف تحت الحصار ، فقلتل طارضًا جفيةه 

والزميان  ولؿ يؼؾ: أكيا واحية ومياذا سلصيـع،، وخةماتف لرسقل اهلل،،

زميان حيرب وشيةة،، بيؾ تحييرك وخيالػ بيقـ الػيريؼقـ الؿشييركقـ، 

 يف تحؼقؼ كصر كؿا يف الؼصة الؿشفقرة... وتسبب 
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وحبر إمة ابـ طباس لؿ يؽتػ بؼرابتف مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقيف  -

وسييؾؿ وجيية مثييابرا يف صؾييب العؾييؿ وتحصييقؾف حتييك بييقأه اهلل الؿـزليية 

 الرفقعة . فزاد يف العؾؿ طؼو وففؿا وتبصقرا.

تيف طؾيؿ جيؿ، وأبق ُهرييرة الةوسيل رضيل اهلل طـيف تيلخر إسيومف وفا -

ولؽـف بالفؿة واإلصرار طقض ما فاتف، وكال ما لؿ يـؾف أخرون حتيك 

الما ضــُت أن سقسللـل  قال فقف طؾقف الصوة والسوم يف سمال الشػاطة

 أحة يقرك لؿا رأيت مـ حرصؽ طؾك الحةيث (.

الزاد واإلمام الؿجيةد ابيـ الؼيقؿ رحؿيف اهلل زاد يف الؿؽتبية اإلسيومقة  -

فجياو فقيف بالعجيب الُعجياب، والػفيؿ هةي خقير العبياد (، الؿعاد يف 

 الؿستطاب، حتك أتعب مـ بعةه.
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فلصيؾ  اهلل بيف الرياض الصيالحقـ(  واإلمام الـقوي رحؿف اهلل صـػ -

كػقسا، وأحقا بف قؾقبا، واحتقى كػائس الســ، وجقاهر إثير والعبير 

 حتك بات طـقاكا لؾؿساجة والؿةارس .

ـ حجيير العسييؼوين أكييتج أبييا الشييروح، وداوى والعوميية الحييافظ ابيي -

ال فت  الباري بشرح صحق  البخاري(  الجروح، وأزال الؼروح بؽتابف

بريؿ كثرة الطروحات قبؾف، ولؽـف اكؼطيع ليف فجؿيع وأوطيك، وحيرر 

وأزجك، حتك إكؽ لتعجب أي طبادة قةمفا حتيك يـيال ذليؽ الشيرف 

 رحؿف اهلل...  
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طييآ كخاليية وصييوح الييةيـ وألييب وتعييايـ يف تاريخـييا الزاهيير، أب -

أرسون، َتَرُكقا ما فاق أطؿارهؿ، وأكبت فضائؾفؿ، وكؼش لفؿ الـؼش 

 التاريخل الػرية .

ويف طصيييركا الحيييالل العومييية ابيييـ بييياز رحؿيييف اهلل وتراثيييف الػؼفيييل  -

واإلصييوحل . والعوميية ابيييـ طثقؿييقـ والتركييية العؾؿقيية الػييياخرة . 

د السييـة وإثيير، والتصييـقػات والؿحييةث إلبيياين رحؿييف اهلل مجيية

 العجقبة التل باتت أبـاو لف تجري حسـاتفا لف بنذن اهلل تعالك .

ويف الؿجال الةطقي واإليياثل تبيرز شخصيقات طزييزة ميـ أمفرهيا  -

الشييق  الييةكتقر طبيية الييرحؿـ الُسييؿقط رحؿييف اهلل، أبييق إيتييام وبيياين 
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 ن شي ت مؼاليةالؿساجة، ومشّقة الؿةارس، ورفقؼ إفارقة، و صالع إ

 لراقؿف .ال الؿةرسة السؿقطقة ( 

والـؿاذج تطقل قةيؿا وحيةيثا، ولؽـفيا هـيا إشيارات ومومي  لؽيل  -

كتعظ، وأكف ٓ ققؿة لبكسان ٓسقؿا الشباب، إٓ بيقطل رسيالة الحقياة 

 والقجيييييقد، وحػيييييز الطاقيييييات الةاخؾقييييية إكتاجيييييا وإثؿيييييارا.. 

وهجران الةطية والؽسيؾ، وأدوات الزيادة: آقتـاع بشرف الزيادة،  -

واإلشػاق مـ الفزيؿة والقاقع، واليقطل الجقية، والطؿيقح السيَقري، 

والحرص طؾك اإلكتاج يف أضيقؼ الظيروف، وأحؾيؽ إوقيات،، واهلل 

 الؿقفؼ.

 هي4/9341/5٦
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وسياض الصاحلني...! املشاجُذ/ 15  

 

اهتزِت الؿساجة ورَبت بالصيوة والي كر واليةروس العؾؿقية حتيك  -

 رياضا أكقؼة، وبساتقـ مقرقة، ... صارت 

 ولـا بؿسجِةكا الجؿقيِؾ حيةائٌؼ 

 

 ورياُض كؿ تربق طؾك اإلبفاِج  **

 

 وبف رياُض الصالحقـ تسؾسؾت

 

ـٍ ويف ديبيياِج  **  كييالعطر يف ُحسيي

 

 

وكان لؾؿشاي  والةطاة وأئؿية الؿسياجة دور رفقيع يف اليبوغ والـصي  

وهييق البييةرس العصيير آطتقييادي(، القييقمل، وُطرفييت بودكييا الؿباركيية  

لبمام ال رياض الصالحقـ ( قراوة مختصرة، يف الؽَتاب الومع الؿبارك 

الؿحؼييؼ الػيي  الـييقوي رحؿييف اهلل، ففييل رييياض، ويؼييرأ فقفييا الرييياض 

الضارب يف ال هـقة اإلسومقة..  فو يخؾق مـف مسيجة، وٓ يغػيؾ طـيف 
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والخقيير إطييّؿ،،   طاقييؾ، لؿييا فقييف مييـ العؾييؿ الجييؿ، وإدِب الػيي ،

ودرجت مساجة البود طؾك ترداده وختؿف مرات وميرات، وتقصيل بيف 

إدارات الؿسيياجة والعؾؿيياو، فقييا هلل كييؿ كالييف مييـ ثـيياوات وبؾغتييف مييـ 

رحؿات...  وتضؿـت مؼةمتيف كوميا طجقبيا ييةل طؾيك حسيـ قصيةه 

...ال وأكيا سيائؾ أخيا وصحة كقتف، وهق ما تيرجؿ اكتشيار كتبيف يف أفياق

ع بشيلو مـيف، أن ييةطق ليل ولقاليةّي ولؿشيايخل وأحبابـيا وسيائر اكتػ

وي كر العبة الػؼقر أكف ختؿف يف محايؾ طسيقر يف جيامع  الؿسؾؿقـ....(

الؿؾؽ طبة العزيز مرة، وفِل مسجة التؼقى ميرتقـ، وفِيل جيامع الػفية 

مرة، وطياد طؾقيف وطؾيك الؿسيتؿعقـ بخقيرات حسيان، وطقائية سيؿان، 
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وهيق زاد الخطقيب  ؿـازل يػرحـ بتؾؽ الؼيراوة..، وكاكت الـساو يف ال

 والقاطظ واإلمام والؿسافر... 

  سفؾف وقّربف، وأهةاه وصّقبف، ودّبجف وه بف ..، 

 فنذا كظرَت كظرَت يف تبرٍ سؿا
 

 تزهق طؾقف روائٌع ومروُج  **
 

 

ومؿا ُيحزن تراجع الؿسار الؼرائل الؿسيجةي ليةى بعيض إئؿية،  -

وترك الؽتب وختؿفا وآستؿرار يف ذلؽ، وهل مـ وضقػية اإلميام، 

  ومـ فقائةها الجّؿة :وتزكقة العؾؿ والـػس، وكشر الخقرات، 

 انؿهى :١
ُّ
ال ومـ أحسـ ققٓ مؿـ دطا إلك اهلل ( وكشره يف الـاس / ثث

وتركيف طومية ال بؾغقا طـل وليق تيية (. وص  ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 ..ال إن مـ أشراط الساطة أن ُيرفع العؾؿ ( الشرور ودكق الساطة
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 انُبط:٢
ً
وتػؼقففؿ يف ديـفؿ، ومـ ُيرد اهلل بف خقرا يػؼفيف يف  / رجصري

 الةيـ، ويرفعف درجات ومراتب.

 وانُهٍ:٣
 
ال ُكـُتؿ خقر أمة أخرجت اة وإحقاو دورهؿا يف الحق / اسيش

  لؾـاس تلمرون بالؿعروف وتـفقن طـ الؿـؽر ( سقرة تل طؿران .

٤ / 
 
بتووة العؾؿ وإلؼاو الةروس، وحؿيؾ اليـػس طؾيك  انشوذ: رضكُخ

.ال قية أفؾي  ميـ َزَكاَهيا ( التخؾؼ بإخوق الػاضؾة، وإفعال الؿرطقة

 سقرة الشؿس .

 انهغةةبٌ :٥
 
واكبسيياط موفظييف، وزوال طقجييف وتعؼييةه،  / فصةةبزخ

وكؾ مـ يشؽق طؼةة الؾحـ الـطؼل، فعؾقيف  واكةفاع لحـف وتقهؿاتف.. 

 بالؼراوة الققمقة لؽتب مشؽقلة، وسرطان ما تـحؾ بعقن اهلل تعالك .
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 ادلغدذ:٦
 
بنحقاو دوره وإشعال ج وة العؿؾ، وحػز تخيريـ  / جتذَذ

 لؾجة وآكضؿام .

 انؾش :٧
 
ٕكف إكؿا يظفر مع وجقد الجفيؾ، ووجيقد الخؿؾية  / اَذزبس

وإذا ضفير العؾيؿ يف  ال التل تعتري بعض الخقار قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل: 

بؾيية أو محؾيية، قييؾ الشيير يف أهؾفييا ، وإذا خػييل العؾييؿ هـيياك ضفيير الشيير 

 ( .527/2إطوم الؿققعقـ   والػساد (.ال

 اسخُبل ثذوس إيبو ادلغدذ:٨
 
وتربقة الـشو طؾك اليقطظ  / رؿشَف

والتشيياركقة وكػييع الـيياس، ٕن الؿفؿيية سييتـتؼؾ إلييك بعضييفؿ يقمييا مييـ 

 إيام .
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 ثشكزهب ؾهةً رنةك انمةبست ورفةزر يذاسكةه٩
ُّ
وتحقليف  :/ ثذو

لؿستػقة ومستةرك ومـشئ، مـ جراو الؿقاضبية الققمقيةال أحيب اليةيـ 

أفؽيار أدومف وإن قؾ( وكؿ ميـ أكياس فتحيت لفيؿ تؾيؽ الؿقاضبية ميـ 

وجييييةير بالؿمسسييييات الةطقييييية ومجييييالس العؾؿيييياو  وتللقػييييات.. 

والؿشاي  أن يسةوا الثغير التيللقػل يف هي ا البياب، وييزودوا الؿسياجة 

بؿصـػات مػقةة، وكتب رائعة تضاطػ مـ الػائةة وتحؼؼ التـيقع ، أو 

تعؾقؼييا يؼقمييقا بتعؾقؼييات سييفؾة طؾييك الرييياض تجؾقييف وتزيـييف شييرحا و

ويستسيفؾ بعيص إئؿية ذليؽ، ويسيخر  الـاس .مـسجؿا مع تطؾعات 

تخرون، وٓ يعيقن أكيؽ تخيتؿ الريياض طيةة ختؿيات، وتـتؼيؾ لؽتيب 

جةيييةة، وتضييبط الؿسييالؽ وتػقيية الحضييقر، وتعؾييؼ طؾييك إحييةاث 
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ومـ الؿمسػ زهة بعض الؿشاي  يف ذلؽ، وترك الحل  والؿـاسبات .

 طؾك طوتف، وآكتػاو بؿجرد الصوة، ومؿا يوحظ أيضا :

 العزوف أحقاكًا وتطقيؾ الفجران العؾؿل والتػؼقفل . -9

 طةم استشعار اثارها طؾك الؿصؾقـ والؿستؿعقـ البعةاو . -5

يقيياب خطيية لؾؼييراوة وتقجقييف الـيياس ، ويـسييحب ذلييؽ طؾييك قؾيية  -4

 الؽؾؿات الؿرتجؾة وآستضافة لؾػضوو .

 تيلثقر .التؼصقر يف الؿقاسؿ والؿـاسبات الؿقاتقية لؾيبوغ وحسيـ ال -3

ويالبا ضعػ إمام الؿسجة ييـعؽس طؾيك الحيل فقـيتج ضيعػا وهيزآ 

قيييال تعيييالكال ليييقٓ يـفييياهؿ الربييياكققن ويؾبييية لؾشييير وآكحيييراف، 

 وإحبار..( سقرة الؿائةة .
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 وأئؿة الؿساجة يف مةرسة مـ الرهباكقة طزيزة، ولؽـ مـ يتعظ..  

الققمقيية وٓ  ؿسيياجة: بؾغييقا ديييـ اهلل ولييق بييالؼراوةال أئؿيية يييا ومضيية/

 تقلسقا مـ َروح اهلل... 

 هي91/4/9341
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 باإلخ ص...! املشتأثشوَن /16

 

 الةياكِة ما لفؿ شطِّ  طؾك قَعةوا

 

 إٓ التتبيييُع بالؼـيييا والـيييارِ  **

 

 ما بقـ إطوٍن وبعض ثؿارِ  ** أَو مخؾصقَن تراهُؿ وكػاحفؿ

 

 ومصيـِّػقن ومخؾصيقن ودأُبييف

 

 

 واإليثارِ وكوو لبخوص  **

  

 

  لب  إطؿال ومـطؾؼفا ومعقاُر قبقلفيا وفسيادها . وقية  اإلخوُص

الأن يؽقن سؽقن العبية  طرفف سفؾ بـ طبةاهلل الُتسَتري رحؿف اهلل:

 وققؾ هق ال تػريغ الؼؾب هلل تعالك (.وحركاتف هلل تعالك خاصة (. 

  قؾبل ٓ يعؾؿف إٓ اهلل، ولؽـف قة يـعؽس طؾك الجقارح  طؿٌؾ  وهق

تعبييةا وكييقرا وهضييؿا لؾييـػس، ولييقس يعـييل وطقييف. يؼييقل شييق  
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اإلسييوم ابييـ تقؿقيية رحؿييف اهلل يف بقييان أهؿقيية أطؿييال الؼؾييقب يف 

ال وهل مـ أصقل اإليؿان وققاطة اليةيـ، مثيؾ مجؿقع الػتاوى : 

وص اليييةيـ هلل، محبتيييف هلل ورسيييقلف، والتقكيييؾ طؾيييك اهلل، وإخييي

والشؽر لف والصبر طؾك حؽؿف، والخيقف مـيف، والرجياو ليف، وميا 

 يتبع ذلؽ(.

 أكثَر اجتفادا يف تحصيقؾف والحيرص طؾيك مؼقماتيف،  السؾُػ  وكان

  والبعة طؿا يضاده كالشفرة واإلخبار وال يقع الؼاتؾ .. 

 ال ما أطرُف رجوً أحيَب أن ُيعيَرَف بـ الحارث رحؿف اهلل بشرُ  قال:

الٓ يجييُة حييووَة ، وقييال أيضييًا: إٓ ذهييب ديـييف، وافُتِضييَ  أمييُره(

 أخرِة ،رجٌؾ يحب  أن يعرَفف الـاُس (.
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 يف طؿيا والتشيؼقؼ وكؼيةهؿ، الـياس تؼققؿ يف بعضـا يـبري أن لؽـ 

.  مـيف العاقيؾ الؿتيةيـ طؾيك ُيخشك وما الؿحظقر فف ا قؾقبفؿ،،،

طؾقييف  لقصيعُب  العبيية إن واهلل ال : اهلل رحؿيف الؼيقؿ ابييـ العومية قيال

 ..معرفة كيقتف فيل طؿيؾف، فؽقػ يتسؾط طؾك كَقات الخؾؼ ( 

 يف تدم بـييل طؾييك وكييقو تؽييـ فييو وطؿؾييؽ طؾؿييؽ كييان مفؿييا 

 بيييو جفييية: بعضيييفؿ كؼيييقل ، إطؿيييال وتصيييقيب اإلخيييوص

 الؿيةح، طؾيك حيريص مـاصيب، صيوب لؾشيفرة، مبتغ إخوص،

قيا، وأشيباهفا دك صياحب ، الجعجعة إٓ معف ماذا اإلطومل، الشق

 مؿا يطؾؼ جزما وقطعا... 
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  سره بقـ اهلل وبقـ العبية ،  اإلخوُص ال : اهلل رحؿف الُجـقة قال ول ا

  ٓ يعؾؿف مَؾٌؽ فقؽتبف ، وٓ شقطان فقػسةه ، وٓ هقى فقؿقؾف (.

 أخيريـ، طؾيك حؽاميا كصيب  حتيك الؼـطرة وُجزكا ُقبؾـا وهؾ    

تييك كييتؽؾؿ بللسييـة الصييػاو ح اليي كقب يائؾيية مييـ كجقكييا وهييؾ

 والـزاهة..  

 آكتؼاد، واتسع التفؿ، تعاضؿت آجتؿاطل التقاصؾ وسائؾ ومع 

 وبعييض الييةطاة وإخبييار التصييقير بسييبب الطعييقن، واستشييـعت

  . مـاشطفؿ طـ الؿمثريـ

 حؽاميف ففيؿ ،(باإلخوص الؿستلثريـال أن مـ تسؿك صائػة هـا 

لخوئييؼ ويشييفةون فقييف شييفادة ا يف يؼسييؿقكف وحجابييف وأربابييف
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يؼّسيؿ  ..العارفقـ الحاذققـ..   طجبُت واهلل مؿـ َقيص أو حؽؿيا

  الـاس أصقافًا وقة رسؿا .. 

 طؿيا ويعتي رون بالظاهر، السوم طؾقف يقسػ إخقة يشفة وحقـؿا 

(.  حيافظقـ لؾغقيب كـّيا وميا طؾؿـيا بؿا إٓ شفةكا وماال ذلؽ وراو

 بالـػقس، مةركقـ لؾغقب...  طالؿقـ هؿ فصاروا. يقسػ سقرة

 العؾيؿ ٕن  صيادق،، متيةيـ أو واٍع، داطقية ميـ ذليؽ يصي  وهؾ 

 رسيقل بعة وحل وٓ... لىكبقاو إٓ ذلؽ حصقل يـػقان والصةق

  . اهلل

 مييـ يـييال الييةطقي الـؼيية مييـ قؾقييؾ يقيير جاكبييا أن الؿمسييػ ومييـ 

 هلل تعالك .ا إٓ حؼقؼتفا يعؾؿ ٓ والتل الخػقة، والؿؼاصة الـقات
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 يا أيفا الـاقُة البحاث وا أسػك

 

ـِ  **  طؾك التةيـ لؿ ترجع ولؿ تِؾ

  

 

 محاضييرتف صييقر أو مققعييف، إطييون أو لحسييابف الةاطقيية فتقثقييؼ 

 الطييياطـقـ بعيييض طـييية تفؿييية باتيييت طؾقفيييا دطيييقات ووضيييع

  .. اإلخوص يقاب يف بعضفؿ بفا وجزم...  والجراحقـ

 لفا فرصية لؾـقيؾ والتحي ير واستغو ب لؽ بعضفؿ تؾ ذ والعجقب

  والتثبقط العؾؿل والةطقي .

 فحيص أو تتيبعفؿ، وطيةم بالـياس، الظيـ إحسان السـل والؿـفج 

 ُأومير ليؿ إِكِّيلال :  َوَسَؾؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُسقُل  قاَل  ، مؼاصةهؿ

. قيال  أخرجياه ( . بطيقَكفؿ َأشيَؼ  َوٓ ، الـاسِ  ُقُؾقِب  طـ أكُؼَب  أنْ 

الومعـاه أكؽ إكؿيا ُكؾػيت بالعؿيؾ بالظياهر وميا الـقوي رحؿف اهلل 
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يـطييؼ بييف الؾسييان ، وأمييا الؼؾييب فؾييقس لييؽ صريييؼ إلييك معرفيية مييا 

 .فقف..(

 الؽسييالك يسييتعؿؾفا سييفؾة تفؿيية بيياإلخوص، التعققيير وأضييحك 

 أو هيزالفؿ، أو كسيؾفؿ لقسقيقا والؿحتؼـقن، والـاقؿقن والَؼعةة

 -ٓ كؼيييقل -ػفيييؿ ، حتيييك يشيييتػقا ميييـ أكييياس تخؾ أو اكعيييزالفؿ،

 ولؽـ كؼقل: اهلل أطؾؿ بحالفؿ.. -صالحقـ

  يف كياٍف  ( كقى ما امرئ لؽؾ وإكؿا بالـقات إطؿال إكؿاال  وكص 

 جيؾ البياري إلك وطؾؿفا شلكفا والسرائر الـقات وأن أول ؽ، زجر

  .. وطز
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 ل،داخؾي وتشيؼقؼ بالـػياق حؽؿ اإلخوص بعةم الؼطعل والـبز  ٓ

تييةري كقييػ وصييؾ إلقييف هييمٓو ، وفقييف مييا يشييبف الحؽييؿ بالػسيياد 

وسقو خاتؿة ذلؽ الؿـتؼة، وهل مؼةمة سق ة يف آفت ات طؾك اهلل 

  يف مصائر الـاس .  

 أخقيف يف قيال الي ي الؿجتفية الصال  ذلؽ طـ خطرا تؼؾ ٓ وهل 

بف إليك  اذهبقا: الاهلل فؼال(  لؽ اهلل يغػر ٓ واهللال  الؿؼصر الؿ كب

، فؼيال اليراوي أبيق الأدخؾ الجـة برحؿتيل( الـار، وقال لؾؿؼصر: 

كؿييا يف الؿسييـة وهييق حييةيث ال قييال كؾؿيية أوبؼييت طؿَؾييف( ُهريييرة 

 صحق  .
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  ٓتسييقغ -برأييؽ -روحاكقية تجياوزات أو صيقرا الةاطقية وكشير 

 التشييفقر ولييقس وحؽؿيية، بؾطييػ الؿـاصييحة وإحؽييؿ آتفييام،

لؾقد والتآلػ، ٕن ربؿيا ليف رأي تخير، ة مساح وإبؼاو..  التقيتري

  واجتفاد خاص بف .

 اهلل بـعؿية التحةث مـ كقطا والؿشاهقر، كالرمقز يعةها وبعضفؿ 

 يف آطتيةال ويؾتزم إٓ، لقس إطومقا تقثقؼا أو أخريـ، حض أو

 .. ذلؽ

 وتيرك الـقيات، وتـؼقيب الؼؾيقب يف التيةخؾ طيةم: هـيا والؿعتؿة 

يف مؼاصييةهؿ وصقاييياهؿ ، فيينن لـييا الظيياهر واهلل  لؾخييالؼ الخؾييؼ

  يتقلك السرائر .
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 الحسيية أو التحامييؾ أو آسييتعجال هييمٓو يؽشييػ مييا ويالبييا 

 فتعيرف.  أخيريـ وتػيقق بالـؼص، الشعقر أو الـػسل، والفقى

 ...  وراوها ما إكؿة وراو أن

 أول يييؽ، بيييروز تلؿفيييا متةيـييية: صقائيييػ ثيييوث يالبيييا وتتزطؿيييف 

تفييقى إسييؼاط الرمييقز، وياصيية بالييةطقة، وَرطيياع ٓ يف ـحرفيية وم

 العقر وٓ يف الـػقر.. 

 رميزا كيان وليق تحامؾيف، بيان إذا كاقية كيؾ كيوم ُيؼبيؾ ٓ وطؾقف ٓ 

 بؼيقل يمخي ال:  اهلل رحؿيف ديـيار بيـ مالؽ قال.  إقران بقـ سقؿا

 فينكفؿ ، بعيض يف بعضيفؿ قيقل إٓ شيلو، كيؾ يف والؼراو العؾؿاو

أشة تحاسةًا مـ التققس، تـصب لفؿ الشاة الضارب ، فقـب هي ا 
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هييةاكا اهلل وإييياكؿ ٕحسييـ إقييقال  مييـ هفـييا وهيي ا مييـ هفـييا(

  وإفعال،،، إكف جقاد كريؿ.
 هي4/9341/9٠
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 ف  ختاف هم َوَخاُف ِن...!/ 17
 

 اإلكساُن مؿا يمذيف ، مـ إطةاو أو الػؼير أو  يخاَف  أن الطبقعل مـ

آضيييييطفاد، أو الػشيييييؾ أو تراجيييييع الؿسيييييتقى آجتؿييييياطل 

  وآقتصادي والصحل.. 

 ة، وتؿييتعفؿ ديـقيي بصييػات تؿييـعفؿ وبسييبب اإليؿييان، أهييؾ لؽييـ

بخصييال مـفجقيية حؿيياهؿ اهلل مييـ فعائييؾ أخييريـ مييـ إمييؿ 

  الؿـحرفة والطرائؼ الضالة.. 

 ويف قييقاهؿ كاكييت مفؿييا أطييةائفؿ، طؾييك يصييقبفؿ مييا يرتيية ليي لؽ 

  (.شفر مسقرة بالرطب ُكصرتال: الحةيث



 

 
216 

 

 سَبزني ثمبفُخ

 اإليؿان يلبك ذلؽ كؾف، ويضؿـ تؽامو كػسيقا وروحقيا  جقهرَ  ٕن

لؾؿييرو، يحييقل دون الققييقع يف مسييتـؼعات البويييا والتصييقرات 

  الخاص ة .

  أكؽؿ متؾبسقن باإليؿان، ومققـقن بؼيةرة اهلل، ومتقكؾيقن  والسبُب

ُكـُتؿ مممـقـ ( سقرة تل .. ال إن طؾقف، ومستشعرون كصرتف وتليقةه

  طؿران .

  حالييٌة شييعقرية داخؾقيية ، تييةفع بالرهبيية تجيياه أمييرٍ مييا  والخييقًف

كقاجفييف، وقيية يؽييقن هيي ا الشييعقر واقعييًا وحؼقؼّقييًا، أو تقهؿييات 

 وخقآت خرافقة.. 
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  أو بؿؼييةماتفا، يسييتعة ٓ إكسييان كييؾ يف فعؾفييا تػعييؾ ذلييؽ ومييع 

  .. ل لؽ الوزمة بالُحُصـ يتحصـ

 يخشيقن فالؿسيؾؿقن الجفتيقـ، مـ تخاوف يحصؾ الؿعارك ويف 

فؿ لبلسيي يخشييقكفؿ والؽػييار وطييةدهؿ، لؼييقتفؿ أحقاكييا إطييةاو

  وصبرهؿ العتقة .

 يف طؿؾفيا اإلطومقية اليةطايات وتعؿيؾ الحتؿيل، الؾؼاو مـ وٓبة 

 . واإلرجاف،،، التخقيػ

 واكتشيرت(  أحيةال  بعية إسية حؿيراو ييزوة يف ذاك حصيؾ ولؿا 

 جراحياتفؿ يف خرجيقا وقية اهلل رسيقل صيّبرهؿ الؿرجػة، الةطاية
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خييقف أولقيياوه فييو ي الشييقطان ذلؽييؿ إكؿيياال اهلل وقييال الحةيثيية،

  تخافقهؿ َوَخاُفقن ان ُكـُتؿ مممـقـ( سقرة تل طؿران .

 إن الشيقطان يعظيؿ أولقياوه يف صيةوركؿ فتخافقكيف،  السؾُػ  قال :

 وهؿ لقسقا ك لؽ .دهؿ أو طةتفؿ، فقغركؿ بؼقتفؿ أو طة

 بالـسييبة هييش وطييةدهؿ إيؿيياكؽؿ، طـيية بشييلو لقسييت فؼييقتفؿ 

الوٓ تفـييقا وٓ  ؽؿ وصييبركؿلحييزم هزيؾيية وطييةتفؿ لصييةقؽؿ،

  تحزكقا وأكتؿ إطؾقن(. سقرة تل طؿران .

 م مقما ٕهؾ اإليؿان، متـافقا مع ما يعتؼةوكف  الخقُف  كان ول لؽ

بالـػقس الخاوية والؿتعؾؼة مـ كصرة ويؼقـ وتؿؽقـ وٓ يؾقؼ إٓ 

  بزهرات الحقاة الةكقا .. 
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 ٓسيييومفؿ ، وزلزلييية وإل إمييية لفييي ه يجؿعيييقن إطيييادي زال و

طؼقييييةتفؿ، لعؾؿفييييؿ أكفييييا كييييبض الشييييجاطة، وتييييية التحييييةي 

واإلصييييرار،،  وٓ زال اهلل يعصيييييؿـا ميييييـفؿ وييييييرد كقيييييةهؿ يف 

  كحقرهؿ،،، 

 ةام، يغ ي الشجاطة مصةر ققة وكاف ة صبر وإق اإليؿانَ  أن ولقعؾؿ

الؼؾبقة، ويزية مـ الحصـ الخيارجل واليةرع الؿؾبيقس لؾحؿايية 

  والصقاكة.

 الـياس ، وأثبيتفؿ قؾبيا إبيان  أشيجعَ  وسيؾؿ طؾقف اهلل صؾك كان وقة

الػتـ وشيةائة الحيروب، متيقكو طؾيك ربيف، ويـثير إيؿاكيا مزليزٓ 

 لؾخصقم.. 
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 وآكؼبياض الخيقف معـيك يف وهيق الجيبـ مـ استعاذتف وصحت 

 ويشتت طزيؿة وي هب  ومقاجفة،، وحرص خقر كؾ مـ الحائؾ

 . تؿاسؽا

 تعؾُؼ باهلل مؿا يقرُث الثباَت وبؾقغ الشيجاطة الؿاكعية ميـ ال ودائؿا

قال يف الحةيث الشر ما آكزٓق ، يف وادي الجبـ والفؾع الؿتزاية 

 يف الرجؾ : ُشٌ  هالع، وجبـ خالع(.

 الفيينَن الشييَ  و الجييبـ أردى ف اهلل : ابييـ الؼييقؿ رحؿيي العومييةُ  قييال

ف هالًعييا، أي مؾييٍؼ لييف يف  صييػتقـ يف العبيية، وٓ سييقؿا إذا كييان شييح 

الفؾع، وجبـف خالًعا أي: قة خؾع قؾَبف مـ مؽاكف، فو سيؿاحة، وٓ 

شجاطة، وٓ كػع بؿالف، وٓ ببةكف، كؿيا يؼيال: ٓ صعـية وٓ جػـية، 
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وحؼيره ودسياه الشي   وٓ يطرد وٓ يشيرد، بيؾ قية قؿعيف وصيّغره

 والخقف والطؿع والػزع (.

 وحسييـ القؼييقـ الييةافع لؾعؿييؾ، مييا  والعييقن التثبقييت مييـ أييية ويف

الإن يف ذلؽ ل كرى لؿـ كان لف قؾب ٓيخػك طؾك كؾ واٍع متلمؾ 

  أو ألؼك السؿع وهق شفقة( سقرة ق .

  ُأحقُج ما يؽقن إلك ه ه الؿعاين، ٓ سيقؿا وقيت الؿحيـ  والؿسؾؿ

، فتلتل مثؾ ه ه الؿقطظة لتثبت الػماد وتطّبب الجرح، وإزمات

 وتجبر الؽسر.. 
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 الشجاطة والثبيات هيق التشيبث اإليؿياين بالقاحية إحية ،  ُ وشرط

سيبحاكف واطتؼاد أن ٓ ققة يف الؽقن تضاهل ققتف، أو تـازطف مؾؽيف 

 وتعالكالأن الؼقة هلل جؿقعا( سقرة البؼرة .

  العؿييؾ وحسييـ رضيياك، يبؾغـييا ويؼقـييا، إيؿاكييا قؾقبـييا امييى الؾفييؿ 

  ... كريؿ جقاد إكؽ لةيـؽ،

 هي97/5/9341
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 سل كنا بني الكشآن واجل ا ...!/ 18
 

 وتجييقُل  لـييا جييقاٌل  جيياَل 

 

 وتصييقُل  لـييا أكػيياسٍ  كييؾ **

 

 لربيل وذكير جقالـيا جال

 

 إفيقُل  وب س هجركاه قة **

  
 

 فقفيا اهلل ويجعيؾ ، وروائعيا ومحاسيـ مـافعا تتعاضؿ الجقال كعؿة 

إن تعةوا كعؿَة و.ال  التقاصؾ وديؿة الحقائج، وقضاو لؾخقر أسبابا

  اهلل ٓ تحصقها ( سقرة الـحؾ وإبراهقؿ .

 طؾيك يطيت أكفيا درجية إلك وآلتصاق بفا العـاية يف بالغـا ولؽــا 

 الحقياة ومـيارة السيعادة مقصـ.. وقرتكـا وصوتـا وطبادتـا شموكـا

 .. الطقبة



 

 
224 

 

 سَبزني ثمبفُخ

  إفيوس وأي..  اإلفوس مـ وشلو والضقؼة بالتؼصقر فلحسسـا 

لؿييرو وقيية صييال بييف العفيية طييـ الؽَتيياب العزيييز ووطظييف ا سقعقشييف

 ودرسف.

 تتييقالك إيييام وباتييت والفجييران، الفجيير مسييتقدع يف ُصييـػـا ٕكـييا 

 ... محيةودة والروحاكقيات جػياو، يف والي كر بعقية، طـيا والؼرتن

(  مفجييقرا الؼييرتن هيي ا اتخيي وا قييقمل إن رب يييا الرسييقل وقييالال

  .الػرقان سقرة

  ومسيييالؽـا يف يؿيييرة الجيييقآت واكتشييييافاتفا  سيييؾقكـا فُجيييّؾ

 وإرهاصاتفا .
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 حاجيية واستشييعار الققييت وتـظييقؿ بالصييرامة الخييروج وكسييتطقع 

 ... لؾؿاو والسؿؽ الزرع كحاجة لؾؼرتن الؼؾب

 الطقبيية الحقيياة مرافييئ إلييك الثييقاب مجييرد الؼييرتن روطيية تتجيياوز 

ع الحيزن مراتي روادهيا طيـ تـػيل والتيل الؿـقػية، الحيةائؼ ومـازل

 ال إن ه ا الؼرتن يفةي لؾتل هل أققم (. سقرة اإلسراو. والضقؼة

 َب الؼيرتن ففيق يحيب اهلل ورسيقلف( .أحي مـ: ال مسعقد ابـ وقال  

:  فؼيال ، ٓ:  قيال   الؼيرتن أتحػيظال: لؿريية العيارفقـ بعيض قال

    يتيركؿ فيبؿ    يتـعؿ فبِؿ    الؼرتن يحػظ ٓ مريٌة    باهلل وايقثاه

 ..(4٦3ال "جامع العؾقم والحؽؿ  " بؿ يـاجل ربف طز وجؾ (ف
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 والؿسؾسييؾ، التؾػيياز ثييؿ والـزهيية، بالطعييام الؼييرتن ُزوحييؿ سييابؼًا 

 فاختطػتـييا الجييقآت، طييالؿ يف بتـييا أن إلييك والصييةاقة، فالعوقيية

  ،،، والتزامـا ديـَـا أكساكا شةيةا،، اختطافا

  اإلكسييان الجييقال، يسييامره ويـاجقييف، ويحادثييف  صييةيُؼ  وأصييب

  ويخاويف... 

 كتابيف، وتيرك ٔلتيف، ورجيع قرتكيف، طؾيك جقاليف تثير ميـ خقبيةَ  فقا 

  .. أوراده وأهؿؾ باتصالف، واهتؿ

 يتقؿًا يف حقاتـا ويريبيا طيـ جيةولـا القيقمل،،،  وإذا  الؼرتنُ  وبات

قرأكاه أحقاكا ، لؿ كستطِب حووتف، ولؿ كشعر ببقـاتف.،  ٕن الؼؾب 
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يف وادي الرسيييييائؾ، ومـتيييييزه الةردشييييية، وتعؾقؼيييييات الظرفييييياو 

 والؿػرفشقـ،، 

  ـُ  الؼؾييييقُب  قَسييييت وحصييييؾت التييييقتراُت، واشييييتةت الؿحيييي

 اليي كر، وٓ يؾييؿ شييعثف إٓ وإزمييات،،،  والؼؾييب ٓ يصييؾحف إٓ

  اإلقبال طؾك اهلل والؿعرفة بف.. 

 الؼيييرتن زاد ميييع طجؾييية آتصيييآت وطيييالؿ  هجيييرانَ  أن وأطتؼييية

  الجقآت الؿتػــة والؿشغؾة.. 

  تؼصيقركا تجياه الؼيرتن طؾيك الؽتيب العؾؿقية، فالؿعرفية  واكسحَب

الوالعصير إن اإلكسيان لػيل الجادة، فصيقاكة إوقيات ميـ الضيقاع 

  ر..(.سقرة العصر.خس
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 ـُ  وباتت مؾتصيؼًة بيالجقآت، مـفيا تيرد وتغيرد وتيةردش،  إطيق

وتحاور وتراسؾ وتعؼة الصػؼات، وصركا أسرى لفا كقما وصعاما 

  ورفاهقة وجةا... 

 ولؽيـ الحةيثية إجفيزة يف وصيقتقة مؾقكية الؿصاحػ أن وبريؿ 

 ابيـ العومية قال ، الؿستعان واهلل فاتؽة وأسبابفا سابغ، الغػؾة داو

 يؼاظٕا مـ كثقراً  تجة ول لؽ الؼؾب كقم الغػؾة ال : اهلل رحؿف الؼقؿ

ميةارج  بفؿ أيؼاضيا وهيؿ رقيقد(.فتحس القاقع، يف كقاما الحس، يف

  ..523-4السالؽقـ 

 ومـ يؽـ كام بف ا القاقعِ 

 

 فؼؾُبف يف يػؾية الؿراتيعِ  **
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 لؽيان الؼيرتن طؾيك الجاثؿ الؾصقق وذاك آلتزام ه ا أن لق تخقؾ 

 سُتضييبط، والؿعرفيية سييُقػؼف، والعؾييؿ سييُقحػظ الؼييرتن  ميياذا،،، 

   سُقستةام،،، وآصوع

 ورسائؾ القاتس ففق اصوع بارد، وتعؾؿ بو  الجقآت مطالعة أما

كقيية وقصيية، ومعرفيية بييو اسييتجؿاع، ودراييية هقائقيية، واستبصييار 

  هش،،،  وُيـسل بعضف بعضا، واهلل الؿستعان .

 وكػقسييـا قؾقبـييا تغقييرت ، إجفييزة لفيي ه أسييرى كاصيير حقـؿييا 

 الؼييرتن طييـ والـييائل الخؾؼييل، التييلزم ضيياهرة وطشييـا وأخوقـييا،

ال وإكؽ لعؾيك ُخؾيؼ طظيقؿ ( سيقرة الؼؾيؿ. ويف ومعالؿف  ومقاطظف

 الحةيث ال كان خؾؼف الؼرتن (.
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  أن بعضـا يتـازل طيـ قرتكيف ويسيّقف وٓ يسيتطقع  الؿمسِػ  ومـ

مؽيان وهيق يف تخير، وليق كسيقف لعياد إلقيف،،، وهي ا ترك الجقال يف 

 شلو طجقب... 

 لـيا يػؾية شيةيةة، وقسيقة مرييرة، واكشيغآ طجقبيا،  الجيقاُل  أثؿر

وشرودا ذهـقا، ومعؾقمات هشة، وسقو تركقز، وتباطةا طـ معالل 

ال أفيو يتيةبرون  إمقر، وميـ أشيـعفا هجير الؼيرتن والتباطية طـيف

  ( سقرة محؿة . الؼرتن أم طؾك قؾقب أقػالفا

 ـُ  قال  ميـ أكثير الؼيرتن ختؿة يمخر أن يؽرهال  قةامَة رحؿف اهلل : اب

ؿية : أكثير ميا سيؿعت أن يخيتؿ الؼيرتن يف أح وقال...يقما أربعقـ

أربعييقـ . وٕن تييلخقره أكثيير مييـ ذلييؽ يػضييل إلييك كسييقان الؼييرتن 
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والتفاون بف ، فؽان ما ذكركا أولك ، وه ا إذا لؿ يؽـ لف ط ر ، فلما 

 (.9/321ال "الؿغـل  "مع الع ر فقاسع لف (. 

 بفا أسيبا ميـ اطترتـيا لغػؾية ميرده إيام ه ه الطقيؾ الفجر ووققع

 الجقآت وجاذبقتفا وتلثقرها طؾك الـػقس .. 

  ويػوت، ل كقب مؼةمات صارت ألة ه ه أن تٓمـا ويضاطػ 

 طيـ الحيقادث يف ملسياتفا تعيالك وٓ الحؽيقؿ، الي كر طـ صّةتـا

 ايتقييال وهيي ه حسييل، ايتقييال فتؾييؽ وآكؼطيياع، الفجيير ملسيياة

 . الؿستعان واهلل معـقي،،،،

 بـيييا، واحػيييظ طؾقـيييا أوقاتـيييا، وجـبـيييا الغػؾييية قؾق أصيييؾ  الؾفيييؿ

  وأسبابفا.....واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقاو السبقؾ.

 

 هي3/5/9341
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 وسبطنا عل  قل بوم....! /19

  ُأهِؾ الؽفػ كتؾقها كيَؾ جؿعية وفقفيا طبير مختؾػية ودروس  قصة

متـقطة، ومـ أهؿفا الثبات ال ي ق فف اهلل يف قؾقبفؿ وربطـيا طؾيك 

  قؾقبفؿ..

  ٌوثبييات حييال دون رجييقطفؿ ، وربييط أسييعةهؿ بنيؿيياكفؿ  ربيياط

  وصريؼفؿ الؿختار .

  ال إذ قيامقا فؼيالقا ربـيا طـ دكقاهؿ وزيـتفؿ جعؾفؿ يتـازلقن وثباٌت

  رب السؿقات وإرض (.

  ٌميـ كيةطقا ليـال الصبر وامتطاو الةطقة طؾك حؿؾفؿ وثبات وربط 

  (. شططا إذاً  قؾـا لؼة إلفا دوكف
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 ميا في هب والقحشة، والضعػ الؼؾة بريؿ قؾقبفؿ،، طؾك وربطـا 

  .ب لقا بؽؾ بلس وشجاطة و والتقجس القجؾ مـ كػقسفؿ يف

 التعيرض ومحياوٓت القثـل، الؿؽر بريؿ..  قؾقبفؿ طؾك وربطـا 

  .. إذى صـقف بؽؾ لفؿ

 يحزكقا، وٓ يخافقا ٓ بحقث والصبر بالثبات قؾقبفؿ طؾك وربطـا 

 يف الصيييحابة كظقييير..تعيييالك الؿيييقلك ألفؿفيييؿ بؿيييا ويصيييةطقن

م ( سييقرة إكػييال . إقييةا بييف ويثبييت قؾييقبؽؿ طؾييك ولقييربطالبييةر

ال ليقٓ أن  قؾبل كحق ميا حصيؾ ٕم مقسيك طؾقفؿيا السيومورباط 

  ربطـا طؾك قؾبفا ( سقرة الؼصص .
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 اهللِ، طـية ميا وإيثارهؿ أهؾف، صةق بسبب اإليؿاين الرباط ويؽتؿؾ 

 الصييةق طييـ أحؿيية اإلمييام وسيي ؾ.  والتقحقيية باليي كر ولفجفييؿ

  (. الؼقم ارتػع بف اال فؼال

 ربييياط أهيييؾ الؽفيييػ بيييلن حؿييياهؿ اهلل وجعؾفيييؿ تيييية  واكتفيييك

الولبثقا يف كفػفؿ ثوث مائة سـقـ وازدادوا تسعا( سقرة لؾعالؿقـ

 الؽفػ.

  لؾييةكقا والتطؾييع اهلل، بغقيير والتعؾييؼ بالؿعاصييل الربيياط ويـحييؾ 

 طؾقؽؿ ُتػت  أن أخشك ولؽـال الزائػة الزائغة ومبالغاتفا وشفقاتفا

  قبؾؽؿ (. كان مـ طؾك ُفتحت كؿا
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 وإكييقال والؿـاصييب بالييةكقا الؿييممـقـ ثبييات إطييةاو ويزطييزع 

 أمتيل وفتـية فتـية أمية لؽؾال :صحق  وهق الترم ي وطـة وإمقال

  (. الؿال

 الثبييات يف إمثييال أروع ضييربقا الشييباب الؽفييػ أهييؾ مييـ رهييط 

 مياال التبياب طؾيك والثيقاب العاجؾية، طؾك الباققة واختقار والصبر،

 سقرة الـحؾ . يـػة وما طـة اهلل باق ( طـةكؿ

 تقؿقيية وابييـ ومالييؽ َحـَْبييؾ كييابـ إطييوم ثبييات مييـ تعجبييت وإذا 

 بياهرة ومحاسيـ إمية، يف صيةق قيةم ميـ لفيؿ ميا فتي كر والعز،

 ميـ اهلل ولقـصيرنال الؿحيـ تؾؽيؿ يف لفيؿ الراسي  كالربياط كاكت

 . الحج سقرة(  يـصره
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  اإليؿان الصادققـ، ال يـ اطتؼةوا طؾك قؾقب أهؾ  اهللُ  يربط وإكؿا

  فضّحقا، وابُتؾقا فصبروا، وجاهةوا فؿا تؼاطسقا .

 بالصييةق واإلخييوص وحسييـ التبتييؾ والضييراطة  الربيياطُ  ويشييتة

  الةائؿة لؾقاحة إحة .

  ُطييادًة، دائيير مييا بييقـ العؼيية والحييؾ، والشييةة والرخيياوة،  والربيياط

ل والحييييزم والضييييعػ، فتشييييةه الطاطييييات، وتقهـييييف الؿعاصيييي

  والخطق ات .

 العبيييادي، والتعاهييية اإليؿاكقييية، الرطايييية ليييةوام يحتييياج ولييي لؽ 

  (.َزَكاَها مـ أفؾ  قةال الروحاين والتجةد
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 اهلل مييـ لفييؿ الؿـييال والربيياط ثبيياتفؿ مييـ جييزو الييةطقي وققييامفؿ 

 واليتػفؿ التعؾيقؿ، واليتعؾؿ الـشير، والةطقة العؿؾ، فالعؾؿ تعالك،

زادهييؿ هييةى وتتيياهؿ تؼييقاهؿ( سييقرة ال واليي يـ اهتييةوا  الييبوغ

 محؿة.

 شيلو كيؾ طؾيك اهلل مرضياة يؼيةمقن جعؾفيؿ الرباط ه ا ولجؿال 

 كػيائس أو فياخرة، بزيـية مبيالقـ يقير ، الؿيوذ كيؾ طؾيك ويمثروكف

 يف كؿييا( . الؼؾييقب بشاشييتف خالطييت إذا اإليؿييان وكيي لؽال فاتـيية

 .الؿشفقر هرقؾ حةيث

  مع ه ا الرضا وتؾؽؿ الؼـاطة بصيحة الطرييؼ حيب العؿيؾ  ويتقلُة

والتضحقة، وطةم آكجراف إلك مراتيع الفيقى كؿيا قيال السيحرة 
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ال لـ كمثرك طؾك ما جاوكا مـ البقـات وال ي فطركا فاقِض التائبقن 

  ما أكت قاٍض( سقرة صف .

  الرباط ويبقسة شعقراتف وخققصف راجع إلك سيبؾ التؼصيقر  اكحوُل

الوجاهييةوا يف اهلل حييؼ  والفييقان، والضييعػ يف مجاهييةة الفييقى .

  جفاده ( سقرة الحج .

  بعييُض الـيياس مييمهوت هيي ا الربيياط فييو يسييتعؿؾفا يف  ويؿتؾييُؽ

الةطقة والـػيع واليبوغ ، فقطيقل طؾقفيا إمية، وتصياب بالي بقل 

  والتؾقث.
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 وإزميييات ومػاتـفيييا، باليييةكقا اإليؿيييان اهيييؾ أربطييية وتؿيييتحـ 

الُحػيت  الؿـاصب وابتزازاتفا، والشفقات ويقائؾفياو وشةائةها،

 الجـة بالؿؽاره وحػت الـار بالشفقات (.

 اليي يـ الؿييرح وأصييةقاو الؿباحييات يف بالتقسييع الربيياط ويتراخييك 

 . الؿستعان واهلل والجػقة لؾؼسقة ويجرون الغػؾة، يثؿرون

 سيؿقع ييا كؾؼياك، حتيك ديـيؽ طؾيك وثبتـيا قؾقبـيا طؾك اربط الؾفؿ 

  لةطاو....ا

 هيي9/9341/9٦
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ما كل ما يتمن  املشء يذسكى...!/ 20  

 

 البَسييؿات وتييققظ الػييرح، تحييرك داخؾقيية كػسييقة مشيياطر إميياين ، 

 لحييةائؼ بفييا يلخيي  وتييرٍج  وطؿييؾ تحييرك بييو لفييا ققؿيية ٓ ولؽييـ

 .اإلكتاج

 بات طومة  حتك سقاقف يقر يف الـاس بعض وضعف سّقار بقت وه ا

طؾك التثبقط وكشر ثؼافة الركقد والرقيقد..  وصياحبف قصية تؿـيل 

  الؿقت لف مـ قبؾ أطةائف .

 الضيائع، والحؾيؿ الخقال مـ ضرب لؾؼةرات الؿتجاوزة وإمـقة 

  . البائس والسراب
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 والػؽير، لؾققيت مضيقعة تققةيية، وُبـيك فاطؾة، مؼةمات بو وهل 

لقؼظية... وحؾؿيُت بالؿجية الؽبقير ا أحيوم كبقير حية إليك وتشابف

 .. يف راحة ومغاكؿل يف ملكؾِ  ..وهؿتل

 وإن وآختقيار، لؾػعؾ وباطثة لوكطوق، خطقة الؿعتةلة وإماين 

 الؿقييةان يف لييف حؼقؼيية ٓ الؼييقل مييـ لغييق ففييل تػعقييؾ بييو صالييت

  .القاقعل

 وتييةطل ركائبييف، تركييب أو شييروصف تؼييةم ولييؿ الـجيياح تتؿـييك 

  زلت يف أول الطريؼ .ٓ و آكتصار

  ُوالتػقق والغـك والظػر بيالؿطؾقب، مؼاصية محؿيقدة ٓ  اإلكجاز

  تتحصؾ بو اكتفاج مؼةماتفا.
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 وفِل مؽان، كؾ يف لقصعةه صاحبف يصـعف إيرادي سؾؿ لف مراد كؾ 

  .. ضرف أي

  ُتتـزل طؾك إماين الِصيعاب، والؿؼاصية الجسيام، وليؿ  والحؽؿة

يؼصة صاحبفا حرمة التؿـل مطؾؼا، لؽـف قصة: إن كؾؿية ييا لقيت 

ٓ تعؿر بقت،،، ٓ سقؿا، لقت الخؾقية ميـ دَطؿيات إسيباب، أو 

 فؼة قال قبؾفا: ذوات آستحالة، كتؿـل هوكف 

 يا مـ ُكعقت طؾك ُبعٍة بؿجؾسف

 

ـُ .كٌؾ بؿا زطؿ  **  الـاطقن مرتف

  

 

  ُالتراخيل  وتعؿقيؼ وآستسيوم، الؽسيؾ ثؼافية لـشر البقت ووضع

آجتؿاطل، مؼصة مي مقم ليف تبِعاتيف الؼاسيقة..  والؿتـبيل شيعره 



 

 
243 

 

 سَبزني ثمبفُخ

مستػقض بعؾق الفؿة، وبؿا يـاقض ه ا البقت وقة ُطيرف بيالتطؾع 

 وحب اإلباو .

  ودطيقى مجةيية، ويقير مضحؽة أطؿال بو اإليؿان دطقى فؿثو 

 واليقطل العؾؿ ودطقى ، الؿجتؿع سخرية مقضع أرباح بو الغـك

 وت سؿاجة وتفريج فاض ... ممه بو

  أو وزكا لؾؽتب يؼؿ ولؿ العؾؿل، وآكطوق العؾؿ بعضفؿ يتؿـك 

  : بعضفؿ قالف ما أحسـ وما هؿا، الؼراوة

 طؾقفا يؼقؿقا لؿ ما والةطاوى
 

 أدطقاوُ  أصحابفا بقـاٍت  **
 

 

 

  ُالعريضة يف أول الطريؼ بو استعةاد، مؿا يقهـ اليـػس،  وإحوم

  ويصـع التخبطات .. 
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 وفعائيؾ والؿـيافؼقـ، إطيادي كصـائع شقطاكقة أمانٍ  إماين ومـ 

 كحيرب الؼةر، تـازع أو الشريعة ترفضفا والتل والُؿؽار، الحساد

(  بيلفقاهفؿ اهلل كيقر لقطػ يقا يرييةونال ...  زواليف وتؿـيل اإلسوم

  قرة الصػ .س

 يسيقو مؿيا وإهؿالفا خولفا، مـ يجري وكقامقس ققاكقـ ولؾؽقن 

(  سيــ قيبؾؽؿ ميـ خؾيت قية.. ال الطرييؼ ويعرقيؾ الػفؿ ويضقؼ

 ٓ بؿييا الرييياح تجييري: الشييعري البقييت وتتؿيية.  طؿييران تل سييقرة

ـُ  تشتفل  .. السػ

  متع رة مؿـقطة ولقست مؼةورة، ملمقكة إماين لتؽـ  ..  
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 تةئ الفؿؿ بلماٍن طالقات متقافؼة مع كبضيات الفؿيؿ، وَخيرزات تب

  العزائؿ.. 

 الييـػس فاقييت ربؿييا بييؾ وأثؿييرت الييـػس أفؾحييت اكسييجؿا فيياذا 

 : ققؾ وكؿا دوكفا، وهق العـان الك الفؿؿ وصارت الجسة،

 كباراً  الـػقس كاكت وإذا
 

 إجسيامُ  مرادها يف تعبت **
 

 

 ...هق لصاحبـا الؿتـبل 

 إميياين مييع الطػقليية وتتعيياضؿ مييع الشييباب وتتراجييع مييع ـشييا ت

الشقخقخة، فعش حووة إمـقات فترة الِغؾؿة والشيباب، وليتؽـ 

 مراطقا لؿا تؼقل، متزكا يف الؿشاطر والتحركات.
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  التاريخل، القاقع يف لفا مؼام ٓ لؾســ والؿـاب ة الؿـتؽسة إماين 

 وَصغارا.صةودا و ِيوً  إٓ صاحبفا بفا يزداد وٓ

 أخي  إذا أصابف إٓ محةدا، شق ا شخص وتؿـّك تطؾع ما الغالب يف 

  .طؿران تل سقرة(  اهلل طؾك فتقكؾ طزمت فنذاال  اإلصابة بلسباب

 ومجالسييية واليييةطؿ والحرّيييية والقاقعقييية بالجةيييية الؿـيييك تؼيييقى 

 (.يخالؾ مـ أحةكؿ فؾقـظرالوالـاجحقـ الطامحقـ

  إماين الػارية والزائػة والؿبيالغ فقفيا، رجاة خقر مـ الؿُ  وإماين

اليييا لقتـييل اتخيي ت مييع  فتؾييؽ تحؿيية، وهيي ه تيي م وُتسييتغرب.. 

  الرسقل سبقو ( سقرة الػرقان .
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 طؾييك يحؿؾييؽ ٓ حقاتييؽ يف الصييغقرة إميياين بعييض تحؼييؼ طييةم 

 ويقيير القسييائؾ وجييّةد أخطائييؽ مييـ تعؾييؿ بييؾ والؼعييقد، التييرك

 . الـشاط

 معتةٓ، واشيح  طصيا الجية، واكطؾيؼ وٓ ةرك إماين كـ ت لؽل

الوميا بؽيؿ ميـ كعؿية  تؾتػت لؾقراو، وتقكؾ طؾك الحل اْلَؼق قم .. 

 فؿـ اهلل ( سقرة الـحؾ.

  تػاهييات أو ، الحسيياد تحطقؿييات أو الخصييقم، وكبييزات وإييياك 

 تتعـيك ميا فبؼيةر السيبقؾ، سيقاو طـ فتصةك فقفا تػؽر أن العقام،

 الؿقفؼ......تؿـك،، واهلل ت ما تـال

 هي97/9/9341
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ال ومكلِب الكل ب، ركشى وسنة...!/ 21  

 

 إكيقار مستقدع وهق ، وتلثقره تلثره ومركز آكسان جقهر الؼؾب 

  . والؿعارف الحؽؿة ومحؾ

 لفيا ، روحاكقية رباكقية لطقػية هيقال اهلل رحؿف الغزالل حامة أبق قال 

وتؾيييؽ الؾطقػييية هيييل حؼقؼييية  تعؾيييؼ، الجسيييؿاين الؼؾيييب بفييي ا

 .اإلكسان....(

  العبياد قؾيقب وأن وأفعاليف، صيػاتف بيبعض تعالك هلل وصػ وهـا 

 سقرة(  وأبصارهؿ أف ةتفؿ وكؼؾب.ال يشاو كقػ يصرففا يةيف بقـ

 . إكعام
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  طؾك آتؽال أو لؾـػس الركقن مـ التح ير حقث مـ ذكرى ففل 

الثبيات، وسيـة يف طيةم  وسيمال اليةطاو وتيرك خقير، ميـ طـةها ما

آهتؿام بف ا الؼسيؿ الؿؾفيؿ، والؿي ّكر بؿيا يـبغيل تجياه الؼؾيب، 

  وضرورة التعؾؼ باهلل تعالك .

 ـُ  كاكتال  البخاري صحق  يف كؿا طـف اهلل رضل طؿر ابـ قال  يؿيق

 (. الؼؾقب ومؼؾِب  ٓ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل

  ػقييف فقسييتعؿؾ هيي ه ك أو أميير لثبقييت وسييؾؿ طؾقييف اهلل صييؾك يؼسييؿ

الأكيتؿ الجؿؾة التقحقةية الؿرطبة لق كر العباد بحؼقؼتفؿ وضعػفؿ 

  الػؼراو إلك اهلل ( سقرة فاصر .
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 بف الؿؼسؿ هق الؼؾقب ومؼؾب:  اهلل رحؿف حجر ابـ الحافظ قال ، 

 ذات تؼؾقيب ٓ وأحقالفا أطراضفا تؼؾقب الؼؾقب بتؼؾقب والؿراد

أطؿيال الؼؾيب ميـ اإلرادات  ك أنطؾي دٓلية الحةيث ويف ، الؼؾب

  والةواطل وسائر إطراض بخؾؼ اهلل تعالك .

 وخطييقرة أهؿقتفييا طؾييك دلقييؾ الؼسييؿ، وضييع يف الؼؾييقب وجعييؾ 

 قؾبييف جفيية مييـ مفييةد الؿييرو وأن وتزكقيية، تربقيية فقفييا التسيياهؾ

  .واطتةالف

  الؼؾيقب مؼؾيَب  ييا الؾفيؿال وسيؾؿ طؾقيف اهلل صيؾك دطائف مـ وص 

ـَ فسي ؾ طـيف فؼيال:  طؾيك ديـيؽ ( قؾبل ثبت الَكَعيْؿ، إَِن اْلُؼُؾيقَب َبيْق

ُبَفا َكْقػ َيَشاُو( ـْ َأصابِع اهلل ُيَؼؾِّ ـِ ِم  ..ُأْصبَعق
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 َف  الَؾُفؿَ ال دطائف ومـ ْف  الُؼُؾقِب  ُمَصرِّ (. َصاَطتِيؽ َطَؾيك ُقُؾقَبـَيا َصرِّ

 .فضؾف مـ اهلل كسلل التثبقت أي والتصريػ

  ٓ الةطاو كؾ مممـ أدرك طظؿية الثبيات والحاجية  ه ا طـ يـػؽ

الولقٓ أن ثبتـاك لؼة كِةت تيركـ إليقفؿ  إلقف زمـ الػتـ والؽروب

  شق ا قؾقو ( سقرة اإلسراو .

 تعاهة وقؾة جاثؿة، يػؾة أو مؼترفة، معاص الؼؾقب تؼؾب وسبب 

 ُأجييةد يييقم كييؾال رحؿيف تقؿقيية ابييـ اإلسيوم شييق  قييال.. وتجةيية

  أسؾؿ بعة إسوما جقةا (.  ولؿ إسومل،

 وآرتخياو، الضيعػ يسيبب مؿيا اإليؿيان تؼقية لعقامؾ وإهؿالـا 

 الغػؾيية، تجيي ير شييلكفا مييـ ومؾفقييات وسييائؾ الشييقطان ويييزيـ

  .الؿستعان واهلل والترف الؾفق وترسق 
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 طؾيك إصيوحفا طؾيك ويعؿؾيقن قؾيقبفؿ يتعاهيةون اإليؿان وأهؾ 

إذا صؾحت صؾ  الجسية كؾيف، ضغة م الجسة يف وإن أٓال  الةوام

  وإذا فسةت فسة الجسة كؾف أٓ وهل الؼؾب (.

 الؼييران يف وتعؾؿـييا الؿييقون، مييـ والحػييظ بالثبييات رسييقلـا دطييا 

 .. الؿرو هؿة ٓ اهلل طؾك آطتؿاد فقجب(  قؾقبفؿ طؾك وربطـاال

 لؾثبييات دافييع الؼييرتين والؼصييص يييرارة والييةكقا خةاطيية، والػييتـ 

كؼص طؾقؽ ميـ أكبياو الرسيؾ ميا كثّبيت بيف فيمادك ( سيقرة  وكوال

 .هقد

 البحيير يف السييػقـة بسييقر تؽييقن مييا أشييبف اإلسييومل الثبييات قصيية 

 أخافيت ُأهؿؾيت وإن بإميان، مضيت تعقهيةت فنذا وتلرجحفا،

 . ويرقت
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 وٓ يؽيّؾ  فيو فقيف، َيصيب الي ي القؼيقـ يـبيقع إلك الثبات ويحتاج 

وفِل الةطاو الصيحق  : الوميـ القؼيقـ حزان إ تخالطف أو يتخبط،

  ما تفقن بف طؾقـا مصائب الةكقا( .

 طؾقيف واطتؿياده ربيف طؾيك تعقيؾف دون الثبات يف فضؾ لؾعبة ولقس 

 اهلل ويضييؾ أخييرة وفِييل الييةكقا الحقيياة يف تمـييقا اليي يـ اهلل يثبييتال

 . إبراهقؿ سقرة( الظالؿقـ

 والؿعـييقي، ٓ سييقؿا خػّقفييا  الحسييل الؼؾييب ِمؼييبض والعبييادات

وسييرها، الؿؾتفييب بيياإلخوص ، واليي ي يـؼطييع تبييتو وتللفييًا هلل 

  العزيز الؽبقر.
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 يف الخييقف يؼيي ف أن يـبغييل مؿييا والؿبييةلقـ، الؿتغقييريـ ورؤيتـييا 

 كبقر، الؼؾب شلن وأن والؿعالجة، لؾتصحق  ويشح ها الـػقس،

 .خطرة وتؼؾباتف

  مييـ تجةييية إيؿيياين ومسييارطة يف  لييف ٓبيية الؼؾييب يتؼؾييب وليي و

الخقرات والتباطة طـ الؿعايب الؿؿرضيات ، وسيمال اهلل الثبيات 

 دائؿًا .

 طيةتفا لفيا يعية ليؿ فنذا اإلكسان، يفز مؿا ومحـفا الحقاة وتؼؾبات 

 ٓ الؾفيؿال اهلل رحؿيف الُػضيقؾ قيال ، إيؿاكيف قةر طؾك وابتؾل تقرط

 ..ستر اهلل ٓفتضحـا( لقٓالؿ فبعض وقال(.  فتػصخـا تبتؾقـا

 وي كر يـبف مؿا والسوم الصوة طؾقف أيؿاكف يف الؿؼقلة ه ه وجعؾ 

 .مسؾؿ كؾ حس يف حاضرة الؼؾب قضقة وتصب  ويـ ر،
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  فتعيييّقـ ليييف التفةييييةات أطظيييؿ ميييـ الؼؾيييب يف آيؿيييان وُخؾيييقُق 

 كؿييا أحييةكؿ جييقف يف لقخَؾييُؼ  اإليؿييان إنال والييةطاو الؿجاهييةة

رواه للقا اهلل أن يجيييةد اإليؿيييان يف قؾيييقبؽؿ( فاسييي الثيييقب يخَؾيييؼ

 إكييف وختامـييا قؾقبـييا اهلل وأحسييـ الطبييراين والحيياكؿ بسييـة حسييـ.

  ..... كريؿ جقاد
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أهذاف التشكيك يف املعلم...!/ 22  

 

 ُبريؿ ما ققؾ ذاك الػارُس العؾؿُ 
 

 أكيييا الؿعؾيييُؿ ٓ زوٌر وٓ تفيييؿُ  **
 

 أكيييا الؿعؾيييؿ أوراقيييل أوّقعفيييا
 

 بَرشػة الَشفة والتاري  ُمحتةمُ  **
 

 

لؿ يـػّؽ السؾؽ التعؾقؿل مـ  سـقات مـ تؾؼيل حؿيوت الـؼية الفيةام 

ومحاوٓت التشقيف، والتل تبةأ بعثرة معؾؿ، ُتضخؿ، ،، إليك أن تصيب  

فققصييػ كلكييف اكفقييار جبؾييل رأيييا طامييا، أو حبيية فتجعييؾ قبيية، أو زلييؾ، 

وما درى الؿغػؾقن أو الؿتغيافؾقن أكفيؿ يعياقبقن الؿجتؿيع  ساحؼ،،، 

ويجـييقن طؾييك سقاسيياتف ال إهاكيية لؿعؾييؿ إهاكيية ٕميية بؽامؾفييا (، كييامو 

بؿثيييؾ تؾيييؽ الإسيييؼاط الؿعؾيييؿ(  -ٕكيييف باتػييياق -وكظؿيييف وققؿيييف، ..  

الطروحيييات، ييييقدي حتؿيييا لبسيييؼاط الؼقؿيييل والحضييياري لؾتعؾيييقؿ 
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ره ومؼقماتف ،،،  وما اكحةرت بح افقره، وبالتالل الؿجتؿع بؽؾ طـاص

مجتؿعاتـا العربقة كفضقيا إٓ بسبب إضعاف التعؾقؿ وخصقصا حجير 

ال الؿعؾيؿ (، زاوية التعؾقؿ والتربقة فقف، وهق ذاك العـصر الصبقر البياذل

ال ولؽيـ كقكيقا ربياكققـ بؿيا مـ شابف إكبقاو والةطاة والؿصؾحقـ ... 

 ( سقرة ال طؿران.كـتؿ تعؾؿقن الؽَتاب وبؿا كـتؿ تةرسقن 

 يا شؿعًة يف زوايا الصِػ تلتؾُؼ 
 

 ُتـقيير درَب الؿعييالل وهييل تحتييرُق  **
 

 ٓ أصػل اهللُ كقرًا أكيت مصيةُره
 

 يا صادَق الػجرِ أكت الصبُ  والػؾُؼ  **
 

 

ـّ الحؿؾيية ضييارية مـيي  سييـقات ، وسييبؼتفا  يف الالييةراما العربقيية( ولؽيي

السخرية والتؼؾقؾ مـف، وٓ كبرئ الؿعؾؿ ميـ إخطياو، وحاجتيف لؾـؼية 
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الؿقضييقطل الفييادئ والفييادف، ولييقس الشييتائؿل التخييقيـل، الػييققل 

  التجريػل،،،،  وما كتبف  بعضفؿ، سببف أتل :

 انمًُةٍ واسخاللةٍ:١
 
ليةى جؿفيرة معؾؿقـيا...  والتيل  / انزفىق

 وهقؿـية اإلسيوم طؾيك كيؾ قضياياكاتتصؾ بؼقة بـظام بودكيا الشيرطل، 

كعؿ ثؿة أخطاو ولؽـفا لقست  الوإكؽ لعؾك خؾؼ طظقؿ ( سقرة الؿؾؽ.

ضيياهرة، كؿييا يزطؿييقن، بييؾ يف الجؿؾيية كييرى التزامييا واكضييباصا أخوققييا 

ومفـقا بريؿ التؽالقػ وشةتفا، وإطباو وثؼؾفا....  وما يَؾيَب اليةيـ 

إٓ بقرك لفيؿ يف حقياتفؿ،  طؾك حقاة ققم، وٓ استطعؿقا حووة الؼرتن

الوك لؽ أوحقـا إلقؽ روحا مـ أمركا( واكؼشعت طـفؿ الػتـ وإرزاو 

 سقرة الشقرى.
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 ادلؿهًني ؾهً اذلىَخ انزهجُةخ نهجهةذ:٢
 
 ييملؿ ميا وهيق / زفبظ

تؾؽ التقجفيات ، وٓ يؿؽيـ لفيا آسيتعراض الػؽيري وإخوقيل يف 

الؿعؾؿ ُأّسيفا وأساسيفا، ،  ضؾ حػظ الفقية والؿؼاتؾة طؾقفا، والتل ُيعّة 

وحييّةها وحةيييةها، وتاجفييا وكبراسييفا، وقيية طجييزوا طييـ اختراقييف أو 

تقجقفييف لؿؼاصييةهؿ وهييقيتفؿ الؿسييتقردة...  وٓ تييزال هيي ه الييبود 

الطاهرة محافظًة طؾيك هي ا الؿيـفج الؿبيارك، وتيقلل التعؾيقَؿ والؿعؾيؿ 

 طؾييك ذلييؽ، اهتؿامييا بالغييا، لحػييظ الفقييية والؼييقؿ والعؼقييةة، ثبتفييا اهلل

 وكػاها كّؾ ذي شر .

: الفلما الزبة فقي هب ُجػياًو وأميا تعالك قال / إَزبخُزهى انفكشَخ:٣

فؿـييافعفؿ الرائعيية مييا يـػييع الـيياس فقؿؽييث يف إرض( سييقرة الرطيية. 
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والؿحافظة طؾك الؿسار الشبابل، طبر حصصفؿ ومـاشطفؿ التربقيية ، 

وما كشاهةه مـ تػقق أبـائـا طالؿقا، يرجع بو رييب إليك حسيـ البي رة 

التربقية، والؼاطةة التلصقؾقة يف الصيغر، ولؼية بي لفا معؾؿيقن فضيوو، 

وأسات ة كبفاو . ومع حقادث العـػ القاقعة، استطاع الؿعؾؿقن بػضؾ 

جريةها طـ اإلسوم والتةيـ، وحػظ مـظقمية الطيوب الػؽريية، اهلل، ت

الوليـ وأن ديــا ديـ الرحؿة والرفؼ، ٓ ديـ العـػ والتشيةد والؿغيآة 

ـَ أحٌة آ يؾبف( كؿا يف الحةيث الصحق  .  ُيشاد الةي

 أكثةةشهى نهطةةشذ اإلؾاليةةٍ ادلُةةبوت :٤
 
 التعؾييقؿ تجيياه / سفةةط

التحريييػ واإلخييول.. طؾؿـييًة أو ، والؼييائؿ طؾييك التبييةيؾ و والتربقيية

ومحياوٓت التشيقيف ال أفحؽَؿ الجاهؾقة َيبغقن( سيقرة الؿائيةة . لبرلًة،
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والتفييقيـ ...   لؽييـ التعؾييقؿ،،، إيؼيياظ فقييف كثقييرون ويرفضييقن أييية 

إداراتيف ومةارسيف يف كيؾ  وصاية وتحجقر..، طووًة طؾك تغؾغؾف، وسعة

ـات الحؿييوت  وهيي ا يؿثييؾ ُصييةاطا لفييؿ ٓ يفييةأ إٓ مؽييان،، بؿسييؽِّ

 اإلطومقة الشقهاو، فقغّطقن قؾقو ثؿ يعقدون.. 

 بػضييؾ /اعزؿصةةبمهى ؾهةةً االخةةرتاق انفكةةشٌ وانثمةةبيف:٥

 ٕن. الؽفييػ سييقرة( قؾييقبفؿ طؾييك وربطـيياال ديييـفؿ بؿبييادئ تؿسييؽفؿ

الػؽري أولك مؼةمات التغقر والتبةيؾ وآكحول طبر التعؾيقؿ ،  التغققر

وطؼقل ياليب الؿعؾؿيقـ بحؿية اهلل ٓ زاليت مؿاكعية يف هي ا آتجياه ، 

وتلبك كؾ دخقؾ وطؿقؾ وكؾقؾ، محافظًة طؾك ديـفيا وهقيتفيا ورؤيتفيا 

الـظامقة، والؿتؿشقة ميع ميـفج اليقحققـ كؿيا تيـص سقاسية التعؾيقؿ يف 
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قة، وأصقل التػؽقر اإلسومل ٓ تيزال باديية العقيان أميامفؿ، بودكا الغال

 وٓ يتصقرون الؿسارات الثؼافقة والتربقية دوكفا... 

 انشوزةةٍ ثةةني ادلؿهةةى وطالثةةه:٦
 
فييو زال معؾؿقكييا  / االرصةةبل

يستشعرون طاصػة إبقة والصؾة بقـفؿ وبقـ قاصةيفؿ، وه ا آتصيال 

ُجّسة مـ خول صػات الرحؿية والحـيق والبي ل والحيرص، الؿشياهة 

الولق كـت فّظا يف الـطاق التعؾقؿل، وال ي سببف ومرده لتعالقؿ اإلسوم 

ث ..  وفِيل الحيةييؾقظ الؼؾب ٓكػضقا مـ حقلؽ( سيقرة تل طؿيران

وهيق ميزطج بيو شيؽ لؾتقيارات الؿضيادة المـ ٓ ييرحؿ ٓ ُييرحؿ (..  

وأمـقيياتفؿ يف تحؼقييؼ آكػصييال، ٕكييف بالتييالل سييقـتفل بـييا لؾجؿييقح 

الؿيييادي، وكصيييب  كتعاميييؾ ميييع التومقييي  كالسيييؾع والبضيييائع واهلل 

  الؿستعان.
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 انذؾىٌ انزهزَجٍ:٧
 
 ومـالمعؾؿقـا، أكثر يحؿؾف وال ي / انؾؿىس

 إكبقياو ورثية ميـ وأكفيؿ .فصيؾت سقرة(اهلل إلك دطا ؿـم ققٓ أحسـ

 والتعؾييقؿ والتفيي يب، الييةطقة بقاجييب يؼقمييقن اليي يـ الرسييؾ وأتبيياع

ال يتؾيق طؾيقفؿ تياتيف وييزكقفؿ ويعؾؿفيؿ الؽَتياب والحؽؿية ( والتزكقة، 

سقرة تل طؿيران . وٓ يروكفيا مـػصيؾة طيـ أدائفيؿ اليقضقػل، وهيق ميا 

خطًل واطتيةاو سيؾقكقا وطؾؿقيا ، ويحياولقن يضج بف أطةاؤهؿ، ويروكف 

 كعتيييييييييف بيييييييييالحركل والتخؾػيييييييييل، والتيييييييييةخؾ الخطييييييييير،،،، 

ويؼصييةون ميييـ ذاك، فصيييؾفؿ طيييـ دييييـفؿ وصيييوتفؿ وأخوقفيييؿ،،  

ويرومقن مـ الؿعؾؿقـ آهتؿام بالؿؼررات بو أخوق، والؿـاهج بيو 

الؿـضيبطة يف كيؾ الصيوة الظفير( صؾقات، وتملؿ كثقريـ مـظيُرهؿ يف 

يف الؿةارس ضاق أربياب الآستسؼاو( رس الؿؿؾؽة، ولؿا ُصؾقت مةا
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 الـػييييياق، ووّدوا ليييييق ابتؾعيييييتفؿ إرض وميييييا كييييياكقا هـاليييييؽ،،، 

وجؾ  ه ه الؿعاين يعتؼةها أسات تـا، ويضيحقن ميـ أجؾفيا، وليؿ ييلِت 

وياليب  خقبيات الؿـحؾيقـ الؿسيتغربقـ ...  جقؾ يتـؽر لفا ، ويػرح ب

الػؽيير اإلطومييل يف اسييتعةاو الؿعؾييؿ هيي ه إسييباب تحؿييؾ مشّقشييل 

وتصغقره، وأكف ليؿ يؼيؿ بيةوره التربيقي، وقية خيابقا وخسيروا يف ُجيؾ 

مساطقفؿ، وحػَظ اهللُ البوَد والعبياد ميـ شيرهؿ وكقيةهؿ ، والحؿيُة هلل 

 ال ي بـعؿتف تتؿ الصالحات .

 .. اهلل رحؿف فقصؾ الؿؾؽ -.. معؾؿا لؽـت مؾؽا أكـ لؿ لق ومضة/

 هي95/9342/5٦
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 ومّش عاٌ  فيا هلل كم مشَّ..؟!/ 23

 

  ّذكرى لف كؾِؼ  ولؿ بآً  لف ُكؾِؼ  فؾؿ... مرَ  كؿ هلل فقا طامٌ  ومر ..  

 ٕطؿاركيا وتؼؾيص سـقات، ومرور أطقام، اكسوخ الحقاة هل ك ا 

 ـػاد لػرصـا.. واست لطاقاتـا، وذهاب

 وقيائع، وطياش تخيرون، ووقعيت أحيةاث، وأشيغؾت  أققامٌ  مات

  وخالطـا الػرح والحزن، وتؼؾبت بـا الحقاة... 

 سيـ ، ميا سيقؿا ٓ فرصتؽ،،، ويابت فؽرك، وكضج طؿرك، زاد 

  .وجـحت طـف وأطرضت
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  ِإن اإلكسييان لػييل ُخسيير.. أقسييؿ اهلل بالعصيير والييزمـ لؿييا  والعصيير

حييقاه مييـ العجائييب وإحييةاث، ولقشييقر إلييك طظؿييف وضييرورة 

 ال وفراَيؽ قبؾ شغؾؽ (.استثؿاره ومبادرتف وايتـامف 

 تي كر مـ فقف يت كر ما ُكعّؿركؿ لؿ أوال طؾقؽ أو لؽ حجة والزمان 

 والققيت وتضيققعف بالزمـ فعّقرهؿ.  فاصر سقرة(  الـ ير وجاوكؿ

  . الؿستعان واهلل وإهةارها والساطات وإهؿالف،

  :ال وقت اإلكسان هق طؿيره يف قال اإلماُم ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل تعالك

الحؼقؼة، وهق مادة حقاتف إبةية يف الـعيقؿ الؿؼيقؿ، وميادة معقشيتف 

الضـؽ يف الع اب إلقؿ، وهق يؿر مَر السيحاب، فؿيـ كيان وقتيف 
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وبيياهلل تعييالك، ففييق حقاتييف وطؿييره، ويقيير ذلييؽ لييقس هلل تعييالك 

 محسقبًا مـ حقاتف(.

 وتعتياد كػائسف، خولف مـ وتفتبؾ اهلل، صاطة يف الققت ُيؽرس إكؿا 

 أيفيا ييا: ال تعيالك قال والصقارف الؿوهل العبة ولقخَش  فضائؾف،

 سيقرة(  اهلل ذكير طيـ أوٓدكيؿ وٓ أميقالؽؿ ُٓتؾفؽؿ تمـقا ال يـ

 . التغابـ

 ميا ييووه وأيؼيـ فضيؾف تعؾيؿ وليق كالققت، شق ا تدم ابـ ضّقع ما 

الأدركيت أققاميا كياكقا  أفـاه وتساهؾ فقيف، قيال الحسيـ رحؿيف اهلل

 طؾك أوقاتفؿ أشة حرصا مـؽؿ طؾك دراهؿؽؿ ودكاكقركؿ (.
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 طؾيك والتلسيػ إهيةاف، ورسيؿ التـظيقؿ بُحسـ إوقات ُتغتـؿ 

 . واستثؿار استػادة دون فقاتفا

 وتجربييةً  وخبييرة وفؽيراً  سييـا تؼيةمـا يعـييل أطؿاركييا ميـ طييام ميرور 

وتاريخييا، واتسيياع الحجييج طؾقـييا، التييل جييةير أن تحؿؾـييا طؾييك 

 تؼؿص العظة وتجةية صحة الؼؾب .

 تؾؼقفا الؿسؾؿ وطؾك وأحزان، ومسرات ومـغصات، أفراح الحقاة 

 الػييقز ومعبييرة أخييرة، قـطييرة أكفييا واسييتقؼان الرحييب، بالصييةر

: وطيـ أربعٍ  طـ يسلل حتك طبة قةما تزول ٓال  لف أطة لؿـ الؽبقر

 .طؿره فقؿا أفـاه..(
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 بةده مـ تعاسة ويا ومسؾرطات، وصاطة خقر يف أفـاه مـ سعادةَ  فقا 

 إليك فقيف ُترجعيقن يقما واتؼقاال والجزاو الحساب وتـاسك وضقعف

  .البؼرة سقرة(  اهلل

 لؿحاسييـ واسييت كاركا أخطائـييا، مييـ تعؾ ؿـييا بعضييـا يف ُيػتييرض 

  غييييياكؿ فييييياخرة.. وم ذهبقييييية، لػيييييرص وتيييييةاركـا أفعالـيييييا

 ، واتعياظ كبيل فقفا وقصص طبرة، ذات مقاقػ مـ العام يخُؾ  لؿ •

  ..  حقة بصقرة أو واٍع، قؾب لف كان لؿـ

 لييؿ إن كالسييقػ الققييتال الصييقفقة مييـ اهلل رحؿييف الشييافعل تعؾييؿ 

 ومعالجية، وطؿراكا واستثؿارا اّدكارا الزمان فاقطع( قطعؽ تؼطعف
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ار أخييرة لفييل الحقييقان لييق كيياكقا اليية وإنال ..  لمخييرة وتطوبييا

 يعؾؿقن ( سقرة العـؽبقت .

 ٓاليي يـال وذكيير تسييبق  أو طؿييؾ بييو الؾحظييات طؾقييؽ تؿيير و 

.  طؿييران تل سييقرة( جـييقبفؿ وطؾييك وقعييقدا ققامييًا اهلل ييي كرون

 ذكيرا أوقياتفؿ أفـيقا لؿا لؾ كر، وتعطشفؿ بالققت إيؿاكفؿ ولقٓ

 . تعالك هلل وحبًا

  ُإطييقام بييو اتعيياظ أو إكتاجقيية، مييقرٌث لؾحسييرة لييق تلمييؾ  مييرور

وقييالقا: مييـ طوميية الؿؼييت إضيياطة  الؿييرو، وحاسييب كػسييف..

  الققت...
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  ُالزمييان وتؼييةم إطؿييار، بييريؿ مييا فقفييا، إٓ إكفييا تقسييقع  تسييارع

 لؾعؼؾ، وتصحق  لؾتصقر والتجربة.

 درجة أكـيا ليؿ كعية كحيس بؿيرور طـة كثقريـ إلك  الققُت  هان لؼة

طام أو مجئ جةية، والسبب يػؾتـا طـ أخرة، واستحقاذ الغػؾة 

 طؾقـا.. 

 والؿـيام الطعيام مـيؽ اسيتفؾؽ كيؿ كاميؾ، طيام اكؼضاو بعة تػؽر 

 .. والؿـافع الةرر مـ حصةتف ما واحسب ، وإشغال والؿوهل

 ػتيياح أشيية مـييف إضيياطة هيي ه إزمـيية بسييبب آك اإلكسييانُ  يؽييـ لييؿ

  الؿتزاية والترف الةكققي، واستفوكقة فاقت كؾ التصقرات.. 
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 الخطقييب أبييةا،،،كان فقييف يػييرط ٓ الؾحظييات ثؿـقيية يييةرك مييـ 

 تقؿقية ابيـ والؿجة فقف، يؼرأ كتاب ومعف يسقر اهلل رحؿف البغةادي

  .. الخوو يف وهق طؾقف ُيؼرأ اهلل رحؿف

 اهلل رحؿفؿيا أبقيف مع حالف طـ الرازي حاتؿ بـ الرحؿـ طبة قال  :

ربؿا كان يلكؾ فلقرأ طؾقف ، ويؿشل وأقرأ طؾقيف ، وييةخؾ الخيوو 

 وأقرأ طؾقف ، ويةخؾ البقت لطؾب شلو وأقرأ طؾقف .. 

 أو يػييوت، لييؽ تيي كر متقاضييعة، أو متقـيية بنكجييازات تػييرح كؿييا 

 معيياصٍ  وإصييؿ  طـفييا،، يـييك يف كـييت مبالغييات أو كؿالقييات،

  .. حسيييييييرات ورثيييييييتوأ مقرسيييييييت، وخطاييييييييا ُفعؾيييييييت،

 بالتقبييية كعيييؿ والؿعالجييية،، التصيييحق  ذليييؽ بعييية لـيييا وهيييؾ •
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 الجية، وامتطياو العؿيؾ بحسيـ اهلل ميع العفة وتجةية وآستغػار

 ...  وتؼاطس تردد بو حثقثا والسقر

 والعجيز والحيزن الفؿ مـ استعاذ الؿختار رسقلـا أن تةرك حقـؿا 

ادة سي وحيقاجز مبـقية ُجيةر ميـ العقائيؼ لفي ه كؿ تتبقـ والؽسؾ،

  لؽؾ تحرك واكطوق، وقة ططؾت هؿؿًا وطزمات.. 

 متيةفٍؼ  مـيتش طيزمٍ  ولرّب 
 

 يييـفضِ  لييؿ اليي ي الؽسييؾ ويؾػييف **
 

 روائِيف بُحسيـ يطالعـا طامٌ 
 

 كييييييـػضِ  لييييييؿ لؽــييييييا وبؾقكِييييييف **
 

 الؿضل فقق تؼّةمـ الـفقض جؿرُ  ** قؾبِف يف ال ي الشاُب  أيفا يا
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 بييار أن كؼؾييؾ الُؿتييع، وكؼطييػ آطت ودقيية التـظييقؿ بُحسييـ كسييتطقع

..ال وسارطقا إلك مغػيرة ميـ ربؽيؿ ( الؾؿع، وان ٓ كرتع كؿـ رتع

  سقرة تل طؿران .

 مؽاسيب العيام وتخير مـجيزات، السيـة وكصيػ أهةاف، لؾشفقر 

  . والتفييييييييقيـ التػييييييييريط يؾقيييييييؼ وٓ باهقييييييييات، ومغييييييياكؿ

 ، وحييرص وتقبيية معتبيير، وتػؽيير جةيييةة وٓدة الجةييية العييام •

 لؿا فاتال فاطتبروا يا أولل إبصار (. وتةارك

 والتقسييقر الػيرج اهلل وسييمال اسيتقعابف طؾقـييا وحيزن تـغييقص كيؾ ، 

 تؾييؽ كييؾ تسييتحؼ ٓ والحقيياة وذهابييا، جق يية اهلل طؾييك والتقكييؾ

 .. إحزان
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 أٓم وييةفع إحيزان تؾيؽ كيؾ يبيةد ميا والةطاو ال كر وفِل ..  

لؾؼيةمقـ بالعؿيؾ وآكطيوق  وشيح  لؾيروح ي او التػاؤل وفِل •

التػياولقا بيالخقر  ال وُيعجبـل الػلل ( والحؽؿة تؼقلوفِل الحةيث 

 .تجةوه (

 وإحيةاث واليزموو والحقياة اليـػس يف الؿشرقة الجقاكب واكظر 

 ... الؿقفؼ واهلل استثؿار أحسـ واستثؿرها

 وبالتػياؤل سيعادة، بعيض والشيفرة والجياه بالؿيال بعضفؿ يعقش 

الأٓ بيي كر اهلل تطؿيي ـ الؼؾييقب( سييقرة عادة وآكشييراح السيي كييؾ

  الرطة .

 هي9/9341/٦
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 ..!املؤلف يف سط س

 فتحل تل إبراهقؿ فايع بـ حؿزة. د

 

 قسييؿ ورئييقس ، اإلسييومقة الةراسييات بؼسييؿ الؿسيياطة الحييةيث أسييتاذ 

 . بتفامة الشريعة

 ميـ سيـقات ثيوث لؿيةة الطوب وشمون.. الؼبقل وكقؾ مـصب شغؾ 

 .هي9347 سـة إلك هي،9342 سـة

 بؿحايؾ إيتام وجؿعقة الثؼافقة الؾجـة طضق . 

 مـشقرة السـة يف محَؽؿة طؾؿقة بحقث ثوث لف . 

 مـفا والةطقة الحةيث يف مصـػا (7٠ال مـ أكثر وصـػ : 

  ُرمضان مقاطظ يف السؾقان صوئع  

  الؼرى ام مـ كسؿاٌت  
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  ُـ   الؿحابر وهتـ الؿـابر شج

 الػفؿ أزمة  

 إسوف لىئؿة طؾؿقة مقاقػ 

  ُالػفؿ ومةارج العؾؿ سولؿ  

 الجفاب ة لف يعقش ما  

  ُالعؾؿل الشتات أدوية  

 والؿعيييالل والبركييية، ، الـصييير مـفيييا: متـقطييية أربعقـقيييات سؾسيييؾة .

 .اإللفقة والســ والبؾسؿقة،  .والثباتقة

 وكاضؿ كاتب وهق  

 الشعرية الةواويـ ومـ :  



 

 
278 

 

 سَبزني ثمبفُخ

 -  ُومػياخر مشياطر-وميــ وصيـ - الـقيؾ تقهجيات - الحيزم طاصػة- 

 -اهلل بنذن ففزمقهؿ -محايؾقات

 وَسؾسيال -البخياري تيراجؿ طؾيك الساري الؽقكب : الؿـظقمات ومـ 

.  ويقرهيا آطتؼياد لؿعية كظيؿ اإلسيعاد ومـيائر - الػؽير كخبة كظؿ الـفر

 . الؿقفؼ واهلل
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