
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 العؿْؾ  إصالُح  العؾؿِ  وجؿاُل  ** الِعدى إرغامُ  العؾؿِ  ازديادِ  يف
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 طبده طؾك وسالًما وصالةً  ، وتقسقره تقفقؼف طؾك هلل حؿًدا

 .. أجؿعقـ وصحبف آلف وطؾك محؿد كبقـا ورسقلف،

  : بعذ أما

 العؾااؿ تتـاااول ضااؿقم ،م ومـشااقراٌت   ، مجؿقطاا  مؼااآت ففـااا

 والؼاااارا ة ومؼدماتااااف، والطؾاااا  وجااااقا ره، والػؼااااف ورباكقتااااف،

 لقسفؾ ، طـاي ً  وُبذلت ، إفادةً  وكشرت حبًا، جؿعت ، ومشؽالتفا

 وركاااهزه العؾااؿ حؼقؼاا  يف و اال سااقؿا ٓ ، كػعفااا ويطقاا  قربفااا،

 . وآدابف

 يف ساب  أو وشارحفا، ققاد ا طؾؿقا  خااصرة حضارت كؾؿا وكان

 بفاااديفؿ ومتبركاااا ، ورؤا اااؿ الساااؾػ مـاااا ج معتؿااادا معاكقفاااا،
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 فتقحاتااف، مااـ لفااؿ وفاات  لديـااف، اهللُ  أخؾصاافؿ فؼااد وخطااا ؿ،

 ..!بركاتف مـ طؾقفؿ وأفاض

 لؿعاكاااًا، وكاااالجقا ر بفااااً ، كالااادرر كؾؿااااتفؿ كاكااات ولاااذلؽ

 . وغال ً  صػا ً  وكاإلبريزِ 

 ويسارح ا،بفا وُيؾتػ ُتجؿعُ  ، ثؿقـا كـًزا تعد لفؿ درةٍ  طؾك والعثقرُ 

 فقفؿ ،  ـا البقاين الطرح غال  ولذلؽ ، وتجؾقاتفا تبقاكفا يف الؼؾؿُ 

 طؾؿاا، وضاؾقعقن ، ديـًاا ساابؼقن ففؿ ، اهللُ  رحؿفؿ مؼقٓتفؿ ويف

ـَ َ اَدى اهللُ  َفبُِفاَداُ ُؿ اْقَتاِدْه    واصالًطا ففؿا وراسخقن )ُوَلَٰئَِؽ الَِّذي

َّٓ َأْسااَلُلُؽْؿ َطَؾْقااِف َأْجاارً  ـَ   سااقرة ُقااؾ  َّٓ ِذْكااَرىَٰ لِْؾَعاااَلِؿق ا  إِْن ُ ااَق إِ

 . ٠٩إكعام :
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  "بالعؾؿ الرباين والؿقرد الروحاين "وقد ُطـقكت 

ـَ  ) لؾعؾؿا  وصػ أصق  يف تعالك بؼقلف تقؿـًا َوَلَٰؽِـ ُكقُكاقا َربَّااكِقنق

 رة آل طؿاران:بَِؿا ُكـُتْؿ ُتَعؾنُؿقَن اْلؽَِتاَب َوبَِؿا ُكـُتْؿ َتْدُرُسقَن   ساق

٩٠ . 

ـَ  الؽريؿ الؿقلك ساهؾقـ  كاؾ طؾاك إكاف الؼصِد، وصح  الػفؿِ  حس

 . قدير شل ٍ 

  طسقر محايؾ
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 !…رباىٔني( كْىْا / )ّلك1ً

 

  ُ ااافا ، باااالعؾؿ اهلل اصاااطػا ا فئااا ٌ  الربااااكققن، العؾؿاااا  وخصَّ

ؾفااؿ ، بخصاااهص ـَ  وجؿَّ  أخااُذ  أقؾفااا لااقس ، ورواهااع بؿحاساا

 …بتػااانٍ  وتبؾقغااف ، باانخالص لػؼاافا وحؿااالن بؼااقة، العؾااؿ

ُؿاقَن الؽَِتااَب ) ـَ بَِؿاا ُكـاُتْؿ ُتَعؾن  آل ساقرة  َوَلؽِـ ُكقُكاقا َربَّااكِقنق

 . طؿران

 مصادره، ماـ وجؿعاقه ، أ ؾاف طؾك العؾؿَ  تؾّؼك مـ ففؿ 

 لؾساــ متبعقن بالعؾؿ، طامؾقن ، الؼقيؿ الـفج طؾك وساروا

 يف سااااطقن ، الخقااارات إلاااك مباااادرون ، لؾخؾاااؼ كَصاااح  ،

 ورفؼاا  بالـاس، رحؿا  ، اإلصالح إلك مبادرون ، الػصاهؾ
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 تعؾقؿا، ويرحؿقن ، تدريًسا يتدرجقن ، والضعػا  بالجفال

 كفااؤون ، بالؿعروف أمارون ، وحؽؿ  وكقًرا فضاًل  يشعقن

 أوراد اااؿ ولفاااؿ وخضاااقع، خشاااقع ذوو الؿـؽااار، طاااـ

 !…بحال تػقت تؽاد وٓ الخػق ، وابتفآتفؿ

 باااينن ومعـااك ) : -اهلل رحؿااف-الؼااقؿ ابااـ امُ اإلماا قااال  يف الرَّ

فقع : الؾغ   وطؾاك ، فقاف الؿـزلا  العالل ، العؾؿ يف الدرج  الرَّ

 كقكاقا وققلاف الرباكققن يـفا ؿ لقٓ تعالك ققلف حؿؾقا ذلؽ

 : رزياـ أباق وقاال فؼفاا  حؽؿاا  : طبااس ابـ قال رباكققـ،

  اذا طاـ ثعؾباا ساالُت  الزا اد طؿار أبق وقال ، طؾؿا  فؼفا 

 إذا : فؼال ؛ إطرابل ابـ سللُت  : فؼال الرباين؛ و ق الحرف
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 خارم فانن ، ربااين  ذا لف ققؾ معؾؿا طامال طالؿا الرجؾ كان

 .   رباين لف كؼؾ لؿ مـفا خصؾ  طـ

 العؾؿااا  وكااالم أياا  مااـ العؾؿااا  بعااض اسااتـبطَ  وقااد 

 يف خالرسااق : إولااك : كالتااالل وطااّد ا ، الرباااكققـ صااػات

  وتحؼقًؼا، وحػظا وتحصقال، جؿعا العؾؿ:

  بُِعقكِل ) واقتاادا ً  وابتااداراً  تطبقًؼااا بااف، العؿااؾ : الثاكقاا َفاااتَّ

   سقرة آل طؿران.َوَيْغِػرْ  ُيْحبِْبُؽُؿ اهللُ 

  طاـ متباطد مرضاتف، وابتغا  تعالك، هلل اإلخالص : الثالث 

  . والسؿع  الريا 

  وحضاقر فقف، والبراط  عؾؿال حذُق  و ل الػؼف، : والرابع 

 . الشافق  آستـباصات
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 : يف والتسااديد الػفااِؿ، اصاااب  وتعـاال الحؽؿاا ، الخامساا 

  َوَماـ ُياْمَت الِحْؽَؿاَ  َفَؼاْد ُأوتِاَل َخْقارًا َكثِقااراً ) والعؿاؾ الؼاقل

 سقرة البؼرة .

  الـاس، أيدي يف بؿا والز د الـػس، طزة : والسادس  

 : لؾعؾاؿ وصاقاكتف ، الحرام طـ تـز ف و ق ، القرع والسابع ، 

  . الؿحرمات يف القققع مـ خقًفا الشبفات؛ اجتـاب و ق

  إلك ورجقًطا لقـ ً  أخالقف يف يتجؾك الذي التقاضع، : والثامـ 

 أو ترفااع بااال لؾجؿقااع ومعاشاارتف سااؾقكف، وصقاا  ، الحااؼ

 . استعظام

  ُ ـُ  والؿسمولق  والجامعاات الؿساجد يف العؾؿا  طؾك تتعق

 ، جدياد ماـ الرباكقا  مدرسا  واستـفاض الؿعاين، ذه  بنحقا 
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 وإشااػاقفؿ الؾصااقؼ ، وتاربقتفؿ الؿحؽااؿ، درسافؿ خااالل ماـ

 . الؿتقـ وحرصفؿ التام،

 وفضاال  الصاحاب  أطاالم إما   اذه ربااين مشا قر ومـ 

 محؿد وقال طـف، اهللُ  رضل طباس ابـ الحبرُ  ومـفؿ ، التابعقـ

 ". إماا   ااذه رباااين مااات القااقمَ " : مااات يااقم الحـػقاا  بااـ

 ، الراسا  العؾاؿ ماـ وصاػاتفا الرباكق  بؿعاين اتسؿت وسقرتف

 وجؿااال الؼصاادِ  وصااح  ، والاابالغ والعؿااؾ ، آتباااع وُحسااـ

 . الؿقفؼ واهلل ، الحؼ وكصرة الـاس ومـػع   ، الػؼف

 

 

 



 

9 
 

 

2 /ُُ ًِ فق  !…العله حماس

 

  ُالصااعقب  ومااـ الػسااق ، والُعبااِب  الخضااّؿ، كااالبحر العؾاؿ 

 قصااقر، فااالعؿرُ  ، وتخقاار اكتااِؼ  ولااذلؽ بااف، واإلحاصاا ُ  بؾعااف

  ..!واسع  والؿعؾقمات

 :أن ماـ أكثرُ  العؾؿُ  " قال حبُر إم  ابـ طبَّاس رضل اهلل طـف 

ـُ  و اذه. "أحساـَف مـاف فخاذوا باف، يحاطَ   ماـ ُتعارف الؿحاسا

 باآصالع أو الؿتؿرساقـ، والادطاة الؿجربقـ، إشقاخِ  خالل

 مااا مالمساا  أو  ، التحصااقؾ ومؼاادمات ؾاا الط أدب كتاا  يف

 ، لؾعباادات تػفاقؿ أو ، العؼاهد يف تصحق  مـ ، الـاس يحتاج

 . شاكؾف وما ، والؿستـؽرات طؾقفؿ الخرافات غؾب  أو
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  ُـ  طـفؿاا تػارع وماا أصقلفؿا، ضبط ، القحقان العؾؿِ  وأحس

 أوٓ: الؿبتادئ الطال  فقؽػل تشتت، أو تقسع دون باطتدال،

 وآكتػاا  فقفؿاا، الـظار وإدماان والصاحقحقـ، نالؼارآ حػظُ 

 يعقااف حتااك يؽاارره كثقاار ابااـ تػسااقر ثااؿ مختصاار، بتػسااقر

 .ويفضؿف

 وياتؿ ، التػساقر بخالفاات ُيؾاؿ حتاك ، فشاقًئا شاقًئا يتدرُج  ثؿ 

 .مختصراتفا يف الست  الؽت 

 وإذا صؾبَت العؾَؿ فاطؾؿ أكَّف

 

 ِحْؿؾ فَلْبصار أيَّ شال  تحؿاُؾ  **

 

ااف متػاضااٌؾ  وإذا طؾؿااَت   بلكَّ

 

 فاشغؾ فماَدك بالذي  ق أفضُؾ  **
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 باأٓت آشاتغال أو بالؿطقٓت، البد  الحؽؿ ُ  ولقست ، 

 . الؿؼدمات تؾؽ ضبط يف يزال ٓ و ق الزمان، يػـَك حتك

 ققاطاد طؾاك صاقيال زماًكا العؽقف الطؾ : يف إخطا  ومـ 

  اذه قا رُ ج وُتفؿُؾ  ، العؼاهد أو الحديث أو الػؼف أو إصقل

 العؿار، ذ اب برغؿ يبالل وٓ ، مؼدماتفا يجفؾ قد أو العؾقم،

 . العؾؿ واتساع

 اهللُ  فرحؿَ  " : الحػاظ تذكرة يف اهلل رحؿف الذ بل اإلمام قال 

 تاالوة طؾاك وأقباؾ ، لسااكف ماـ وقّصار ، شلكف طؾك أقبَؾ  امر ا

ـَ  ، زماكف طؾك وبؽك ، قرآكف  وطباَد  ، الصحقحقـ يف الـظر وأدم

اقر يف أيضاا وقاال . "إجؾ َيبغَتف أن قبؾ اهللَ   ياا فعؾقاؽ " : السن



 

12 
 

 

 وساــ ، الصاحقحقـ يف الـظار وبندمان ، اهلل كتاب بتدبرِ  أخل

 . " وتـج  تػؾ  ، وأذكاره ، الـقاوي ورياض ، الـساهل

 اهلل رحؿاف الاذ بل اإلماامُ  لـاا يؾخاُص  العبارتقـ  اتقـ فػل 

ـِ  بعَض   اساتثؿار وخالصا  ؾا ،الط ومفؿااِت  العؾؿ، محاس

 !…والؿـايا وإتعاب إشغال قبؾ الزمـ،

 ـُ  التاال بزباادتفا، وجااا  الؽتاا ، قّؾااَؾ  فؼااد  الؼاارآن يف تؽؿاا

 وساااــ طؿقماااا، معاكقفؿااا وفؼاااف الصااحقحقـ ثاااؿ ، وتاادبره

 . وأذكاره الـقري ورياض ، الـساهل

  ُوإحؽاام العؼاهاد ومػتااح والعؾقم، الديـ طؿادُ  فالؼرآن ، 

 … والرشاااد الفداياا  وباباا ُ  ، والخالهااؼ ممـقـالؿاا ومقطظاا 

 . صحتؽ وتد قر طؾؿؽ، واضؿحالل َمؼتؾ ، طـف والغػؾ 
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  ِوفقفؿاا العزياز، الؽتااب بعاد اإلساالم قطاُ   والصحقحان 

 العؾؿ ٕصقل ضبط وضبطفؿا ، وإحؽام التقحقد معاين جؾ  

 بابعض كؼصافا ويؽؿاؾ..!القساقر الـازر إٓ يتبؼ ولؿ غالبف، يف

 . الجؿقع اهلل رحؿ داود وأبل كالـساهل الســ

 زكق  ورياض جامع، كتاب إلك يشقر أن اهللُ  رحؿف يـَس  ولؿ 

. " الـقويااا  وإذكاااار الصاااالحقـ ريااااض" يف تؽؿاااـ ، كدياا 

 ، اإلسااالمق  إخااالق أصااقل ضاابط يعـاال طؾقفؿااا والتـبقااف

 قؾبقاا  وتزكقاا  الؿـفقااات، مااـ واضااداد ا اإليؿاكقاا  والؿعاااين

 كالحصاـ تعاد التال ، الـاقوي أذكاار وطبر لف،خال مـ لؾروح

 .إمقـ والؿقهؾ الحصقـ،

 وبعاض الؼارآنَ  طؿاد اا مصاغرة: خزاك  أو مؽتب  ُيصـعُ  ففـا 

 أبال وساــ ، وإذكاار والريااض ، والصحقحان ، مختصراتف
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 ، وتؽااارارا اصالطاااا طؾقفؿاااا والؿؽاااث..!  الـسااااهل أو داود

 !..وتحشق ً  وتعؾقًؼا ، وضبًطا وتحػًظا

 واإلقبال ، الؾسان حػظِ  مـ ، وبعد ا أثـا  ا لحالؽ اكظر ثؿ 

 خؿاس بعاد شلكؽ وتلمؾ..  معاكقفا يف والغقص بؽؾق ، طؾقفا

 طؼؾاؽ  صاار أياـ وإلاك طؾؿاؽ، اكتفك كقػ ، طشر أو سـقـ

 !؟…وقؾبؽ

  ُالؾساااان وكاااػ ، واإلدماااان الؿقاضبااا  : لؾـجااااح والشااارط 

 إذا والؿراجعا  اطدةلؾؿس أطقان اتخاذ مـ بلس وٓ ، واإلقبال

 الؿقفاؼ واهلل ساابؼ ، مؼاآت يف طؾقاف كباف كؿاا إلاقفؿ، احتقَج 

 . السبقؾ سقا  إلك والفادي

  ا41/3/4111
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  ّالجنزُة املزجْة..! االستكجاُر العلنٕ/ 3

 

  ُوأسااباُبفا مصااـػاُتفا وتؽثاارُ  ، بالًغااا اتساااًطا العؾااقمُ  تتسااع 

 ، ورا  اا الاركض  بساب معفاا، بركتـاا تؼؾ   وقد ، ومػاتقحفا

 بجؿااع الؿقلعااقن الطااالب  ااؿ وكثقاارونُ ! … ويساارة يؿـاا ً 

 باالعؾؿ التشادق أو تركقاز، بال آصالع مـ اإلكثار أو الؽت ،

 وإبرياازهِ  ، الحؼقؼاال العؾااؿ مؼاصااد تػااقتفؿ قااد ولؽااـ ، داهًؿااا

 ..! الخالص

 الرواي ، بؽثرة لقس العؾؿَ  إنَّ  " : اهلل رحؿف الذ بل اإلمامُ  قال 

 ماـ والػارارُ  ، آتبااع وشارُصف ، الؼؾ  يف اهللُ  يؼذفف كقرٌ  فولؽـ

 . " وآبتداع الفقى
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  ِوالتجؿقاع اكتػاع، بال وآمتال  اتعاظ، بال آستؽثار فاحذر 

 ماـ فؽؿ..! تقرع بال والتقسع ادكار، بال وآدخار ضبط، بال

 ، آطتباار شحقُ   العؿؾ، قؾقُؾ  و ق ، اصالطا أو كتبًا مستؽثر

! …واساتعداد وأماكا ٌ  ، وتقاضع وخشق ٌ  وطؿؾ، طبرةٌ  عؾؿوال

داً ) وا ُساجَّ ـِ َخار  ْحَؿ  ساقرة  َوُبؽِقاا   إَِذا ُتْتَؾاك َطَؾاْقِفْؿ آَيااُت الارَّ

 . مريؿ

 وإخااالٌص  يااقمل، ذكاارٌ  : سااببف الؼؾاا  يف الؿؼااذوُف  والـااقر 

 واقتاادا ، وطؿااؾ ، محػااقظ وتاادبر راسااخ ، وتااالوةٌ  متعا ااد،

 والصااػا ، والحاا    والقؼااقـ، باإليؿااان تـتفاال وسااخا ، وباذل

 . والزمان لؾجقارح وحػظ ، والرغب  والر ب 
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 ـُ  : أسبابف ومـ  قرآكاا الخقارات يف والؿساارط  ، آتبااع حس

 الصالة طؾقف اهلل رسقل ومحب  الســ، واقتػا  ، وصريؼًا وسـ ً 

َلَؼااْد َكاااَن َلُؽااْؿ فِاال ) و ديااف وققلااف سااـتف وتعظااقؿ ، والسااالم

 . إحزاب سقرة  اهللِ ُأْسَقٌة َحَسـَ ٌ  َرُسقلِ 

 الؿقااؾ و ااق الفااقى َطااـ التباطااد أيضااا: ذلااؽ شاارط ومااـ 

 حضاقر ا نٕ ، وصؾباف العؾاؿ مـافقااِت  مـ و ل ، والشفقة

 ، قؾاقال ثؿـًاا باالعؾؿ وآشترا  جقا ره، وبقع ، لؾعؾؿ تبديٌد 

َفُقِضؾََّؽ  َتتَّبِِع الَفَقى َوَٓ ) بزيـتفا وافتتان الدكقا، يف وغقص

   سقرة ص .َطـ َسبِقِؾ اهللِ 

 التخريااػ مااـ والحااذرُ  ، آبتااداع  جاار أيًضااا: شاارصف ومااـ 

 كؿااا   ردّ  ففااق أمركااا طؾقااف لااقس طؿااال طؿااؾ مااـ ) والتبااديؾ
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ااٌؾ، فالااديـ.  إحاديااث بااذلؽ صااّحت  تاماا ، والشااريع ُ  مؽؿَّ

 اهلل ياادي بااقـ تؼاادمقا ٓ )..وافتئااات وسااػفٌ  بدطاا  والزيااادة

 ٓ : معـااه طبااس اباـ طاـ ُكؼاَؾ .  الحجارات سقرة   لفورسق

 يتؽؾؿاقا أن كفاك : أيضاا وطـف.  والسـ  الؽتاب خالف تؼقلقا

 - اهلل رساقل طؾاك تػتااتقا ٓ : مجا اد وقال.  كالمف يدي بقـ

.  لسااكف طؾاك اهلل يؼضال حتاك ، بشل  - وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك

 شاراهع ماـ فورساقل اهلل دون أمارا تؼضاقا ٓ : الضاحاك وقال

 . ديـؽؿ

 الخقار يف سابًبا الؽتا  مـ استؽثارك ،العؾؿُ  صالِ   يا فاجعؾ 

 . الؼاهؿ  ، العؾؿق  البرك  وصؾ  وآكضباط
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  ُصاالح ، وجاقارح الؼؾا ، يف يؼاذُف  كقرٌ  : الؿرجقة والثؿرة 

 يف وإخاالٌص  ، لمفاات وتجـ  ، ضا رة وســ حسـ، واتباع

 !…والسالم.. العؾقم تؾؽ

  ا1/4111/٩

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 !…الطلب قبل ّالتعبذ األدُب/ 4

 

 ٓ  ـٌ  يرتاااُب  وكشااره ، وحؿؾااف العؾااؿ قبااؾ أ ؿقتفؿااا يف ماامم

 ورع باال فؼافٌ  يطقا  وٓ ، أدب باال طؾاؿٌ  يصؾُ   ٓ إذ وتبؾقغف،

 ٓ كااكقا ) اهلل: رحؿاف ا  ا4٦1) الثاقري ساػقان قال ، وطبادة

 ويتعبااادوا يتااالدبقا حتااك ، العؾاااؿ لطؾاا  أبـاااا  ؿ ُيخرجااقن

 .  سـ  شريـط

 حتاك والعباادي، إدبال التلسقس مـ سـ ً  طشرون.. تخقؾ 

 والااروح طالقاا ، والفؿاا  متقـاا ، والطاقاا  ، العؾااؿ مقاااديـ يؾااَج 

 ويثبتااف ويؽػقااف، يعقـااف مااا والعتاااد الاازاد مااـ ولديااف ، مصااؼقل 

 .!ويثريف
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 تؼدما ٌ  ففال والتزكق ، لؾتلدي  الؿطروح  الؿدةُ  كاكت وأيًا 

 وصااقاك  الطالاا ، حػااظُ  شاالكف مااـ ، قـمتاا وإسااـاد ضااروري ،

 . الؿؾؿات يف وتثبقتف طؾؿف،

 وأبـاهـا صالبـا تربق ُ  الؿعاصر لقاقعـا الضروري مـ ولذلؽ 

 ، العؾاؿ يصاقنُ  الاذي اإليؿااين، والقرع العؾؿل، إدب طؾك

 باادون العؾااقم كػاياا  اطتؼااادُ  الخطاال ومااـ..! السااؾقك ويضاابطُ 

 ، إخاااالق أصاااقل طاااـ الؿعاااريف الحاااذِق  واساااتغـا  ، آداب

اَ اا) : تعالك قال ، الروح ور باكق  َوَقاْد َخااَب  َقْد َأْفَؾَ  َمـ َزكَّ

اَ ا  . الشؿس سقرة  َمـ َدسَّ

 رحؿفاؿ الساؾػ طـاد الؿساؾُؽ   اذا واساتؼر شااعَ  ولذلؽ 

 صؾباُت  ) : اهللُ  رحؿاف   اا4٨4) الؿباارك بـ طبداهلل وقال اهلل،
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 وكاااكقا  ، سااـ  طشااريـ العؾااؿ وصؾباات ، سااـ  ثالثااقـ إدب

) كااد إدب يؽاقن  أيضًا وقال..   العؾؿ قبؾ إدب يطؾبقن

 ثؾثل العؾؿ  .

 لؾجقارح، وتدري  لؾـػس، تحصقـ العؾؿ طؾك تؼديؿف ويف 

 إدب قالا  يف الؿحػقظ العؾؿ يؽقن بحقث ، لؾعؾؿ وتقصئ ٌ 

َوإِكََّؽ َلَعَؾك ُخُؾٍؼ ) : تعالك قال ،  الؿقؿقك  إخالق ومحاسـ

 . الؼؾؿ سقرة   قؿٍ َطظِ 

 الزكقاا  والعبااادة ، العظااقؿ الخؾااؼ الطالاا  يف ترساا  وإذا ، 

 حؿؾتااف، باالخالق وتخؾااؼ طؾقااف، وتصاابرَ  العؾااؿ، مؼاادار طاارَف 

 . حؼققف وأدى ، طؾقف وداوم
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   و ؿااا ، الػفااقم  وكافااذة العؾااقم، مغااالقؼ مػتاااح والطاطاا 

 ويصااااقكاكف ويحؿالكااااف، يرفعاكااااف لؾطالاااا ، كالجـاااااحقـ

 !…ويحػظاكف

  كاال …ذلاؽ بعاد مغادرتفؿاا يعـل ٓ بفؿا العؾؿ وافتتاُح ..

 لؾتؾؿقااذ غـااك فااال ، العؾؿقاا  الحقاااة يف ويسااتؿران َيبؼقااانِ  بااؾ

 ومتؿسااؽا حرمتااف، مراطقااا العؾااؿ يف بؼاال مااا ويؾزماكااف طـفؿااا،

 كبقتااف يف و ااق ، لؾخضاار السااالم طؾقااف مقسااك قااال ، بحؾقتااف

 ساقرة   ُرشدا تطؾؿ مـا تعؾؿـ أن طؾك أّتبعؽ  ؾ )  ومجده

 . الؽفػ
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 مرحؾقاا  وصاقاا ٌ  ، وآكشااراح لؾبااد  اسااتعدادي  صاقاا ٌ  ففؿااا 

 العؾااؿ مشااقار ٓسااتؽؿال بعدياا  وصاقاا ٌ  ، والؿقاصااؾ  لؾػاات 

 . الـاس يف وتصريػف ، فقف والؿضل وتبؾقغف

  وإدب، العباااااادة طؿؾقاااا  يساااااتؽؿالنِ  والشااااق  وإُب 

 وتذكقرا كصًحا يبرحان وٓ والتربق ، التدريس مع ويالحظاكفا

 كتااج وماـ الساامق ، العؾاؿ ثؿارات ماـ وذلاؽ لفؿ، يظفر بؿا

 . الحاين التدريس مؼتضقات ومـ القارف، الخقر

  ا4131/٦/11
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 !…ّالذعْة التعلٔه مقاصُذ/ 5

 

  وقاد الـااس، تعؾاقؿ ماـ والعؾؿاا  الشاققخ مؼاصُد  تتػاوُت 

 ، لتقجاافا وتعؽارُ  الؿسااار، ُتػساُد  دكققياا  مؼاصاُد  طؾااقفؿ تطارأ

 .. معالقفا طؾك وكّبف ، بعُضفؿ لّخصفا ولذلؽ

 اهلل رحؿااف   ااا٩33) جؿاطاا  بااـ الااديـ باادرُ  العالماا ُ  قااال : 

 اهلل وجاافَ  ، وتفااذيبفؿ صؾبتااف بتعؾااقؿ الؿعؾااؿُ  يؼصااَد  أن )يجاا 

 الحاااؼ ضفااقر ودوام ، الشاارع وإحقااا  ، العؾااؿ كشاار ، تعااالك

 ، طؾؿف إلقف ليـتف مـ وثقاب ثقابفؿ واغتـام ، الباصؾ وخاؿقل

 العؾاؿ سؾساؾ  يف ودخقلاف ، طؾقاف وتارحؿفؿ لف دطاهفؿ وبرك 

 جؿؾا  يف وطداده ، وبقـفؿ وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل بقـ
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 طؾقااف اهلل صااؾك اهلل رسااقل قااال ، وأحؽامااف اهلل وحاال مبؾغاال

 وإرض السااؿاوات وأ ااؾ ومالهؽتااف تعااالك اهلل إن " وسااؾؿ

  ." الخقر الـاس معؾؿ ؾكط يصؾقن ُجحر ا يف الـؿؾ  حتك

 : ًٓ  طـاد ما راغًبا مخؾًصا يؽقن بحقث : اهلل وجف بف يبتغل فلو

ـْ  مترفًعا ، اهلل  . ولقثاتفا الدكقا أدكاس ط

 :وتصاؾ  الـاقر، ويعاؿ الخقار يساقد بحقاث العؾاؿ: كشر ثاكًقا 

 . وتعامالتفؿ وأخالقفؿ الـاس أحقال

 :تعالقؿف تغق  أو ، أحؽامف تـدرس لئال : الشرع إحقا ُ  ثالًثا ، 

 . صراهؼف تختػل أو

 :والبر اااان ، القاضااا  بالااادلقؾ : الحاااؼ ضفاااقر دوام رابًعاااا 

 . الـافع  والدروس الطقب ، والـصاه  الؼاصع،
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 :وردّ  طؾااؿ، مااـ ُيبااث   مااا بػضااؾ الباصااؾ: خؿااقُل  خامًسااا 

 . الفقى وردع ، اكحرافف وكشػ الضالل،

 :العؾؿاااا  لعبااااده اهللُ  أطاااده وماااا : الثاااقاب اغتـاااامُ  سادًساااا 

 . رسآتف والؿبؾغقـ ، بشرطف الـاصحقـ ، والؿصؾحقـ

 :خقار، مـ لؼقه ما بسب  وثـا اتفؿ، الـاس دطا  برك ُ  سابًعا 

 الاذي العاام الؼباقل ماـ وذلاؽ ورشااد، دطاقة مـ بف واكتػعقا

 . وولده ورزقف حقاتف يف العالؿ يجد ا ، ورحؿات دطا ً  يثؿرُ 

 :اهلل طاـ العؾاؿَ  والؿبؾغاقـ : إلساـادا سؾسؾ  يف دخقُلف ثامـًا 

 طباار والثـااا  بالرحؿاا  ُيااذكر كبقاار، شاارف و ااذا ، ورسااقلف

 وأطالم الرواي ، برجآت اسُؿف ارتبط فؼد ، وإجقال إزمان
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 ومااا طؾااقفؿ، والتاارحؿ باذكر ؿ إلسااـ  تؾفااُج  الااذيـ ، الـؼؾا 

 . حسـ وغرسٍ  ، كافع طؾؿٍ  مـ وّرثقه

 أثـااا  والعااالؿ الشااق  ستحضاارهي أن يـبغاال مااا أكبااُؾ  و ااذا 

 مااـ أضااداد ا تجـاا  طؾااك ولقحاارص ، والاابالغ التاادريس

 الشافرة وابتغا  ، الرهاس  وصؾ  الدكقا، ح    مـ ، الـق  تؾقث

 وجؿاع ، الخالهاؼ ومادي  وآجتؿااطل، اإلطالمال والظفقر

 حػاظ.  الؿساتعان واهلل ، إقاران طؾك والترفع والؿـع ، الؿال

 والعؿاؾ الـاافع العؾاؿ مؼاصاَد  وإيااكؿ اهلل بؾغـاو ، طؾؿا كا اهللُ 

 . الصال 

  ا1/413٩/4٠
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 !…املتحذد العله طالُب/ 6

 

 ٓ  وتضاقَػ  فقاف، تتجاددَ  أن وحااول ، كإمس يقَمؽ تجعْؾ 

 راحاا َ  فااال ، والؽسااؾ الؿؾااؾ تاادفعَ  وأن السااابؼ، الخقاار طؾااك

 !…َصؿقح مجتفدٍ  طـد استسفاَل  وٓ لؿثابرٍ، كقمَ  وٓ لجاد،

 لؼااد )  :   ااا1٨1) اهلل رحؿااف الحرباال إباارا قؿُ  اإلمااامُ  قااال 

 ،حاراً  وشاتا ً  صاقػًا : ساـ  طشاريـ حـباؾ باـ أحؿَد  صِحبُت 

 طؾقاف زاهاد  اق إٓ ياقم يف َلَؼااةً  لؼقتاف فؿاا ، وكفااراً  لقالً  ، وبرداً 

 .  بإمس

 كاؾ وتجادده ، واساتزادتف خقره، طؾك اإلمام محافظ ُ  ومراُده 

 . وفالحًا وسبًؼا ، وإصالًحا ودطقةً  ، وكقرا طؾؿا، يقم



 

30 
 

 

 العؾاؿ ومرَماك ، والتاديـ الحقااة حؼقؼا َ  ففؿاف إلاك يعقدُ  و ذا 

 الؿاااممـ وأن ، والعؿاااؾ الثباااات أساااباب وتقخقاااف ، والتػؼاااف

 .واستثؿاًرا وطؾؿا ذكرا الحقاة مع سراعٍ  يف الصال 

  ُبن ) إلقاف بالحاج  تشعرُ  يقم وكؾ مـف، ُيشبعُ  ٓ فالعؾؿ َوُقاؾ رَّ

 . صف سقرة  ِزْدكِل ِطْؾؿًا

  ُوالحاجا  العؾاؿ، طؾاك الؿعقـا ُ  الروحق  الطاق ُ   ل والعبادة 

 وإكبات ، لؾفؿ  وحػزٌ  لؾروح، تجديٌد  بفا والعـاي  ، ماس  إلقفا

 . لؾسعادة

  يف والصاؾقاُت  حاال، كاؾ طؾاك اهلل تؼاقى ذلاؽ يف وإصُؾ 

 الثابات، الؼارآن وورد ، وكاداوتفا صؾعتفاا يف والػجرُ  ، أوقاتفا
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 الؿاقص  الؾقؾ وققام الؿرتب ، والدروس ، الؿعتادة والؼرا ات

 !…كؾف لذلؽ

   ُالؿشفقرة، ومحػقضاتف ،  الؿعفقد اصالطف لف العؾؿ وصال 

 وتشارُح  طؼؾاف، وتقساعُ  كشاَصف، تجددُ  التل ، العؾؿق  ومتابعاتف

 . صدره

  ُوإفاادة وترفؼ، ورحؿ  وتدريس، تبؾقغ العؾؿ: يف واإلحسان 

 ومثاؾ..  والجا ؾقـ لؾساهؾقـ حاج  وقضا  وإصالح ، وتربق 

 الثااقاب، ويضااطػ الفؿاا ، ويشاحذ الؼؾاا ، يحال مؿااا ذلاؽ

 .الؿقفؼ واهللُ 

 يف والؿبااادرة ، آصااالع تـقيااع طؾقااف الطالاا ، َيؿااؾَّ  ولؽااقال 

 ، والؿقطظاا  الاادرس يف والبااد  ، آقتاادا  وُحسااـ ، العؿااؾ
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 وطادم العؾاؿ، قؿوتعظا ، حقلف ومـ الذات طؾك العؾؿ وتطبقؼ

 : الحاديث ويف ، والتساديد التقفقاؼ اهلل وسامال ، باف التالط 

 . ويرضاه يحبف لؿا جؿقًعا اهللُ  وفؼـا.   وسددين ا دين )الؾفؿ

  ا4/413٨/4٦
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  ..!ّجاللتُ العلِه ٍٔبُة/ 7

 

   إذا اساااتغرَق العؾاااُؿ ماااـ أ ؾاااف أورثفاااؿ الخشاااقَ  والرقااا

 ويـتػعاقن ، باف يتعظاقن ، بااركقـم أبارارا وجعؾفؿ والؿفابَ ،

 أياااقَب  رأياااُت  ) : اهلل رحؿاااف مالاااؽ اإلماااام يؼاااقل ، برواهعاااف

ختقاينَّ تقـ، بؿؽ  السَّ  الثالثا  يف ورأيتاف … طـف، كتبُت  فؿا َحجَّ

 طؾقااف اهلل صااؾك - الـباال ُذكِاار إذا فؽااان زماازم، فـااا  يف قاطااًدا

 .  طـف كتبُت  ذلؽ رأيُت  فؾؿا أرحؿف، حتك يبؽل طـده وسؾؿ

 :اختباااار يف اهلل، رحؿاااف مالااؽ تشاااددُ  أوٓ اااا: و ـااا دروس 

 بدمعٍ  العؾؿ ذلؽ يخضُ   مـ يريد وكلكف ، واختقار ؿ الشققخ

 ..!وجق  وقؾ  ، رقراق  وطقـ ، صادق
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 : الـبااقي الحااديث ذكاار طـااد السااابؼ الجقااؾ جاللاا ُ  وثاكقفااا 

 العؿقااؼ وتاالثر ؿ ، والسااالم الصااالة طؾقااف اهلل رسااقل وأخبااار

 الساااقرة طااااش ماااـ وكاااؾ. رؤيااااه إلاااك وشاااققفؿ ، بساااقرتف

 وكؾؿاا ، الرقا  تؾاؽ فقاف خؾادت إٓ فقفاا، وتعؿؼ والحديث،

 والســ الحسان، الؿرويات أطادتفا والتعديؾ، الجرُح  أجدبفا

 ..!العذاب

 : وحااالوة، روكااٍؼ  مااـ لااف وٓبااد ، أثاارٍ  مااـ لؾعؾااؿ ٓباادَّ  ثالثفااا 

 الؿار  فؾقراجاع ، إثار ذاك تالخر وإذا ، القجدان تشؼ ومعانٍ 

 قسااقة طالماا  والبؽااا  الرقاا  فاكعاادام قؾبااف، ولقتعا ااد ، كػسااف

 . الؿستعان واهلل ، وشؼا 
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 :بالعباادة خؾطاف جاللتاف وماـ جالل ، طـد ؿ لؾعؾؿ إن رابًعا ، 

 شؽٌؾ  ففل.  تؼدم كؿا وجؿعف وتبؾقغف ففؿف يف أساًسا وجعؾفا

 وأذكاااار أوراد لفاااؿ كاكااات ولاااذلؽ ، وصااابغتف خؾطتاااف ماااـ

 ، قؿقكفايؼ

 :أو يجاذبفؿ ما العالؿ مـ يرون بصرا ، كؼادٌ  الـاس إن خامًسا 

 الااذاتل والبـااا  العبااادة يف رواد قبؾـااا والسااؾػ ، يـػاار ؿ مااا

 ..! الروحل

 ، ومتادبر متؾاق وقارآن فؼقاٌم لؾقاؾ محػاقظ وصاالة مساتدام 

 ..! جسقمفؿ يفد يؽاد وخشقع إحقال، كؾ طؾك

 ،  مقساك وطاـ..  واستعػاف ب ومراق ويف العؾؿ بالٌغ وخشق 

 حؿااد رأيات ما إين لؽؿ قؾت )لق قال: اهلل رحؿف إسؿاطقؾ بـ



 

36 
 

 

ًٓ  كاان صدقتؽؿ، قط ضاحًؽا سؾؿ  بـ  أن إماا بـػساف: مشاغق

ث،  قاد كاان يصؾل، أن وإما ُيسب ، أن وإما يؼرأ، أن وإما ُيحدن

  . إطؿال   ذه طؾك الـفار قسؿ

 أبات ياا" لاف: تؼاقل  ،وكاكت ابـُ  الربقع بـ خثاقؿ رحؿاف اهلل 

 ابـتااه، ياا" فقؼاقل: ،" تـاام؟ ٓ وأكت يـامقن الـاس أرى مالل

 أرى ما فالن: )قال قال: إبرا قؿ وطـ ،"البقات يخاف أباك إن

 بؽؾؿاا  إٓ سااـ  طشااريـ مـااذ بؽااالم تؽؾااؿ خثااقؿ بااـ الربقااع

 ماا طاًماا طشاريـ الربقع صِحبت" قال: بعضفؿ وطـ تصَعُد ،

 ."عابتُ  كؾؿ  مـف سؿعُت 

 :مؽا ، طؿار اباـ َقِدمَ  طـ سعقد بـ أبل الحسـ البصري َقاَل 

 أبال باـ ططاا  وفاقؽؿ الؿسااهؾ؛ لال تجؿعقن فؼال:. فسللقه



 

37 
 

 

 فِاراش الؿساجد كاان " : اهللُ  حؿفر  جريج ابـ وَقاَل  …رباح

  . "َصالة الـَّاس أحسـ مـ وكان سـ ، طشريـ ططا 

  االة كابادُت " :-رحؿاف اهلل  -وقال ثابت  ساـ ، طشاريـ الصَّ

 كااان : اهلل رحؿااف شااعب  وَقاااَل   . " سااـ  طشااريـ بفااا وتـعؿاات

 . الاادَّ ر ويصااقم ولقؾاا ، يااقم ُكااؾن  يف الؼاارآن يؼاارأ البـاااين ثاباات

 . أضاالطف تختؾاػ حتاك يبؽل ثابًتا رأيت زيد: بـ حؿاد وقال

 كاادت حتاك ثابات بؽاك : اهلل رحؿاف ُساؾقؿان باـ جعػر وقال

 إذا خقر ؿاا فؿاا فؼال: البؽا ، طـ الؽّحال فـفاه تذ  ، طقـف

 ثابات: قارأ ساؾؿ : باـ حؿاد وقال. يعالج أن وأبك! يبؽقا؟ لؿ

ـْ  َخَؾَؼااَؽ  بِالَّااِذي َأَكَػااْرَت } ـْ  ُثااؿَّ  ُتااَراٍب  ِماا اكَ  ُثااؿَّ  ُكْطَػاا ٍ  ِماا  َسااقَّ

 يـتحا  الؾقاؾ صاالة يصاؾل و ق .3٩ الؽفػ: سقرة {َرُجاًل 

د ا  .وُيَردن
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 ج أمقار الؿاممـقـ طؿار باـ وطـ فاصؿ  بـت طبد الؿؾؽ زو

 وٓ صاالة أكثارَ  أحًدا رأيت ما" طبد العزيز رحؿف اهلل قالت:

 يصااؾل كااان مـااف، ربااف مااـ َفَرًقااا أشااد أحااًدا وٓ مـااف، صااقاًما

 يازال فاال يـتباف، ثاؿ طقـاه، تغؾبف حتك يبؽل يجؾس ثؿ العشا ،

 فقذكر الػراش يف معل يؽقن كان ولؼد طقـاه، تغؾبف حتك يبؽل

 ماـ العصاػقر يـاتػض كؿاا فقـاتػض أخارة، أمقر مـ الشل 

 ."الؾحاف طؾقف فلصرح يبؽل، ويجؾس الؿا ،

  وأخباُر إهؿ  وإساالف يف العباادة وتخضاق  العؾاِؿ بفاا

 ذاك، ماـ حظاؽ العؾؿُ  صالِ   يا فخذ شلٌ  يػقق القصػ ..

 الؿقفاؼ واهللُ  وصاالحفؿ، ورقاتفؿ دياـفؿ إطاالم ماـ وتعّؾؿ

 . والؿعقـ

  ا1/3/4111
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  ..! بالعنل العله مبادرُة/ 8

 

  ـَ ورود الـص،   متك كصُؾ إلك مرحؾ  الؿسارط بالعؿؾ حق

 التلجقاؾ طراققاؾ يف كتقرط وٓ..  الخقر واكتشار العؾؿ، وبؾقغ

 ..!وآرتؼاب والتسقيػ

  أحؿاد الساـ  أ اؾ إماام طـ اشُتفرت ، "طبارة جؾقؾ ٌ "و ـا 

 بف طؿؾُت  وما بف، طؿؾت إٓ حديٌث  بؾغـل ما " ققلف: حـبؾ بـ

 . "حػظتف إٓ

  بؿجرد ورود السـ  والحديث لدى الطالا  الصاادق يباادر

 يتاديـ ٓكاف باذلؽ، ويتؾاذذ ويحتس بال تردد و ق يستطقع، 
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 خقار ماـ ذلاؽ يف وكاؿ.. ساـتف ويحل ، اهلل رسقل ويؼتػل هلل،

 !…مذكقر وطز ، مبرور وغرس ، مـشقر

 اك  مااـ التػؾاات ،ثااؿ إنَّ يف العؿااؾ بااف حػًظااا لااف، وصااق 

 يراجعااف ثااؿ يطبؼااف، حقااث سااـً ، ويضاابط ،أجااًرا  فقؽتساا 

 . والـسقان الضقاع طـ ويـلى ، يدوم حتك ويؽرره،

 : و ااذه العبااارُة شاابقفٌ  بالؿروياا  طااـ طؾاال رضاال اهلل طـااف 

 تؽاقن قاد باؾ ، ارتحاؾ  وإٓ أجابف فان بالعؿؾ، العؾؿُ  ) تَػ 

 لؾحااديث تؿعالؿساا العؾاؿ صالااَ   تحاااكؿ ٕكفاا مـفااا، أخاص

 وتؿات الحجا ، فؼامات َصِحق ، وجف مـ لف ُكؼؾ أو ، مباشرةً 

 ..!الؿحج 
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  ، ُوحبف الســ طؾكوفقفا بقاُن حرِص اإلمام أحؿد رحؿف اهلل 

  ااذه مـااا كثقاارٌ  يػتؼااده مااا و ااق اتباطفااا، يف ومسااارطتف لفااا،

 مؼصرون ولؽـفؿ العؾؿ، يف مفرةً  حػظ ً  تجد قد بؾ! …إيام

 بسااق  بعضاافؿ يبااالل وٓ ، آتباااع يف ؾقنمتؽاساا العؿااؾ، يف

 . الؿستعان واهلل ، الفؿ ِ   قان أو التؼصقر،

 التسقيػ: وطدم العؿؾ إلك البدار طؾك يساطد ومؿا

 :ٓيف فاطؾا  مامثرة أكفاا واستشاعار والساــ: الشرع تعظقؿُ  أو 

 .ذلؽ إلك واحتقاجـا اإليؿان ققة

 :فضاؾفا واطتؼااد ف،و دي بسـتف والسرور اهلل رسقل محب ُ  ثاكًقا 

  َلَؼااْد َكاااَن َلُؽااْؿ فِاال َرُسااقِل اهللِ ُأْسااَقٌة َحَسااـَ ٌ ) طاقبتفااا وحااقـ

 سقرة إحزاب .
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 :السااــ تؾؽااؿُ  بػؼاادان كؼصاااكؽ واطتؼاااد إجاار، صؾااُ   ثالثااا 

 .وإحؽام وأداب

 :وأن العاامل، والساؾقك الخاقاص ساؾقك باقـ تػريُؼاؽ رابًعا 

 . العؾؿ صالب طؾك قفاف ري  ٓ حج ٌ  العؾؿِ  استؿاعَ 

 :طؾااك الشااديد وحرصاافؿ ، إسااالف سااقر مطالعاا ُ  خامًسااا 

 وإيثاار ؿ مبادرتفا، إلك وأسبؼ لفا، أصقع كاكقا وكقػ ذلؽ،

 ماـ وغقاره أحؿاد صاـع كؿاا الؿاالذ، ماـ كثقار كاؾ طؾاك لفا

 . إهؿ 

 :محاسااـ ومااـ والتقفقااؼ، اإلطاكاا  تعااالك اهلل سااماُل  سادًسااا 

 وُحسااـ وشااؽرك ذكاارك طؾااك أطـاال الؾفااؿ :)  ـااا إدطقاا 
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 ، الشارطل القفااق طؾك إٓ يؽقن لـ العبادة وُحسـ   طبادتؽ

 . الؿقفؼ واهلل السـل والفدي
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  ..!العلنٕ املاُل/ 9

 

  ، وقاد ق ماٌل مبذوٌل طؾاك الؽتا  والػفاؿ ولاقازم الطؾا 

 وٓ بساخا ، العؾاؿ يعطاقن الُؼادامك حقااة يف ضاا ًرا  اذا كان

 حقاتـاا يف كثقارة فئاماًا لحظـاا بقـؿا..! ذلؽ مـ ل بش َيِضـقن

 أو مالبااااَس  يف ويبااااذلقكفا العؾااااقم، يف بالؿئااااات يِشااااحقن

 !…مشروبات

  ويعتؿاادوَن شاارا  الؿااذكرات الؿصااقرة لساابؾ السااالم أو

 وكعظفاؿ كصارخ وكـاا … الؿرباع الروض أو روض  الـاضر ،

 ؿفؾا ، الجامعقا  الؿرحؾ  صقؾ  ، معؽؿ مستؿرة الؽت   ذه أن

 !؟…التصقير
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  ماـ بااٌب  طؾالَّ  )ُأشاؽِؾ :-رحؿف اهلل-يؼقل خؾػ بـ  شام 

 فؿااـ..!   حذقتااف حتااك در ااؿ ألااػ ثؿاااكقـ فلكػؼااُت  الـحااق،

 لقؼتـال طشارات ويبذل تردد، بال ويجقد ، اإلمام ذلؽ يحاكل

 !؟.. الُؽت  أكػَس 

  ومـ الؿمسِػ بخؾ أغـقا  بشرا  الؽت  واكتظار محساـقـ

 يساقحقن  اؿ بقـؿاا طؾقفؿ، والتػضؾ أو جؿعقات إ دا  ؿ،

 تتػطر أو ، ضؿاهر ؿ تتحرك وٓ ، الريآت بآٓف إرض يف

 مااع وتعاصقفااا بالشخصااق  مخااؾ مسااؾٌؽ  و ااذا! … قؾااقبفؿ

 ..! والؿعارف العؾؿ

 تؾؽااؿُ  رسااؿق  جفاااٌت  تااقزع اهلل بحؿااد ، الطقباا  بالدكااا ويف 

 ودار الجامعااات وبعااض كالرابطاا  فاااخرة، بطبعااات الؽتاا 
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 لااذوي تركق ااا ولااق ، الؿؼتاادريـ بعااض لفااا فقعؿااد تااا ،اإلف

 ماالفؿ مـ البذل  ؿ واحتسبقا! …وأكجحقا ٕفؾحقا الحاج 

 !… طؼقلفؿ طؾك

 ٓـُ  طؼقَلفاا، ُيصاؾُ   العؾؿل ماَلفا أن تػؼفَ  أن تريُد  و ا  وُيحسن

 ذلااؽ وأن..!  وإخالقاال وآجتؿاااطل الشاارطل أداهفااا مااـ

ًثا سقبؼك الؽتاب  !… والساهؾقـ بـا وإ لأل ؾ مقرَّ

 كاؾ تعاؿ ففال ، القساقؾ  وأبفاؿ حِذقتف  حتك ) طبارتف وفِل 

 ، لتعؾؿاف الساػر باؾ فحسا ، الشارا ُ  فؾاقس ، الحذق وساهؾ

 لفااؿ، الؿااال وبااذل ، أ ؾااف مااـ وأخااذه لػفؿااف، الؿااال وبااذل

 يحادث ٓ الؿحدثقـ بعض كان وقد..!  الصعاب كؾ وتذلقؾ
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 أ اؾ طـاد ذلاؽ ص  فنن ،شاكؾف وما لحاجتف كظًرا بلجرة، إٓ

 ..! وأولك الؾغ  أ ؾ طـد صحق  ففق ، الحديث

 َماا َأَحؼَّ  )إِنَّ  : َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصؾَّك اهللِ  َرُسقُل  َقاَل  السـ  ويف 

 الداهؿاا  الؾجـاا  قالاات وقااد.  اهللِ  كَِتاااُب  َأْجااًرا َطَؾْقاافِ  َأَخااْذُتؿْ 

 يف حاارج ٓ أكااف ؿ:العؾاا أ ااؾ طـااد الحااديث ومعـااك " لإلفتااا :

 أماا باف، الؿرضك ورقق  لؾـاس، الؼرآن تعؾقؿ طؾك إجرة أخذ

  . "يجقز فال التالوة مجرد طؾك إجرة أخذ إن

 َؾؽتااف يف لااف اسااتعؿال العؾااؿِ  تحصااقؾ يف الؿااال وضااع ويف  

 وإطااال  الضاقاع، ماـ لاف وصااقن ، لمخاريـ وإطاكا  ومظاكاف،

 طؾاك العؾاؿ كػا  وترحق  مـف، أرخص الؿال وأن العؾؿ، شلن

 . الؿستعان واهلل ، الدكقا ُلعاطات
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 الؿعرفا  كـاقز لف ُفتحت ، بنخالص ذلؽ الطالُ   بذل ومتك 

 الساعادة ُساحُ   طؾقاف وتؼااصرت  ، الثاقاب قالهُد  لف وُذلؾت ،

 !… الصراط سقا  الك والفادي الؿقفؼ واهلل ، وآكشراح

  ا41/1/413٩
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 !…اليافع العله عالمات/ 10

 

  ٓلقسااااات العبااااارُة بؽثااااارة الؿؼااااارو  وٓ الؿحػاااااقظ و

 الااـػس يف الؿـتػااع ، بااف يااالؿعؿقل العباارةُ  إكؿااا  الؿجؿااقع،

 . والؿجتؿع

 ُحِػاَظ، َماا الِعْؾؿُ  )َلْقَس  تعالك: اهلل رحؿفُ  الشافعل   اإلمام قال 

 ، لؾـصاقص مساتظفريـ حّػااظ ماـ فؽاؿ. َكَػَع  َما الِعْؾؿُ  إِكَّؿا

 وٓ ُخؾااٍؼ  يف ذلااؽ طؾااقفؿ ُياارى وٓ قـ،جّؿاااط رواة مااـ وكااؿ

 ..!ديـ
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 يـػاع ٓ طؾاؿٍ " ماـ وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك استعاذ ولذلؽ" !..

 ورطاا زاده وٓ حالاف، يف يغقار ولاؿ ، صااحبف باف يفتد لؿ حقث

 ..! فضقؾ  وٓ

   ُوتطؾاا  البداياا ، مااـ الـقاا  سااق  : أطؾااؿ واهلل ذلااؽ وسااب 

 طؾؿاا القاف ؿباادرةوال العؾاؿ تعظاقؿ وطادم ، الدكققي  الحظقظ

 يف والـشاار لااف الاابالغ وتاارك بااف، السااػفا  ومجادلاا . واقتاادا ً 

 أربااب ومجالسا  ، والادطقة الخطابا  طـ كاإلطراض العام ،

 وقاد ، طازاهؿ ويساؼطقن  ؿؿاا، ُيضاِعػقن ماـ والسػف، الدكقا

 .   خؾقؾف ديـ طؾك الؿر ُ  )وسؾؿ: طؾقف اهللُ  صّؾك قال

 ٓـَ  و  والضااااعػ الفاااازال إٓ والؿتاااارفقـ لؾؽسااااالك دياااا

 اهلل رضال طؿار قال ، التفؿ  محؾ ومجالسفؿ! …والتؼصقر
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 فننّ  ، ديـؽؿ طؾك فاتفؿقهُ  ، لؾدكقا ُمِحّبًا العالِؿَ  رأيتؿ )إذا طـف:

 ِصحابا العؾؿا  اتخذ لق بقـؿا. َأَح َّ  فقؿا َيُخقُض  ُمِحٍ   ُكؾَّ 

 ، واإلخالص الخشق  طؾك وترّبك والعؿؾ، الجد فقف لؼذفقا لف

 ..!الخقرات واغتـؿ الطاطات، يف ولسارع

 ،برياااض" طؿااؾ فَؿااـ فااالعؾُؿ الـااافع خقااٌر لااؽ ولااق قااؾ 

 أو السات  الؽتا " حػاظ مؿـ خقرٌ  بآدابف، وتخّؾَؼ  "الصالحقـ

 جؿااع مؿااـ وخقاارٌ ..! وطؿؾااف أخالقااف يف ُتاار ولااؿ ، "التسااع 

 تاهاف طـفاا و اق ، الضخؿ  الؿؽتب  وشقد ، "تقؿق  ابـ فتاوى"

 !… مؼصر

  ُوكفاال فقااف، يساارع أماارٌ  أو بفاا، معؿقلاا  ساـ ٌ  ، الـااافع العؾاؿ 

 ولساااان محػاااقظ، وتعاماااؾ الاااذات، يف وأخاااالق ، يجتـااا 
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 وماااـ مااـفؿ تعؾؿاات أ ؾااف جالساااَت  لااق بحقااث..! مصااقنٌ 

 !…أخالقفؿ

 ، رون بالسااــ، ويبتاادرون إحؽااام  يف يخااادطقن وٓ يااذكن

  اقا ،إ طؾاقفؿ تغؾ  أو ، الشراهع يسترخصقن أو ، التعامؾ

  ساقرة َفاْساَتِؼْؿ َكَؿاا ُأِماْرَت ..)  باررة وأخقار حػظف، كرامٌ  بؾ

ـْ  : تعالك اهلل رحؿف ديـار بـ مالؽ وقال الشقرى .  ُيْمَت  َلؿْ  )َم

ـْ   كساللؽ إكاا الؾفاؿ. َيـَْػُعُف  َٓ  ِمـْفُ  ُأوتِلَ  َفَؿا َيْؼَؿُعُف، َما اْلِعْؾؿِ  ِم

 . كريؿ ادٌ جق إكؽ ، صالًحا وطؿاًل  ، كافًعا طؾًؿا
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  / الذكاُء العلنٕ ّالذكاُء االصطياعٕ...!11

 

  ُالااذي ، "آصااطـاطل الااذكا  مصااطؾُ  " إيااام  ااذه يتااردد 

 الؿااقالدي العشااريـ الؼاارن مـتصااػ يف بحقثِااف أولااك ضفاارت

فااف والااذي.  م  4٠1٦)  صااـع و ـدساا  طؾااؿ" : بعُضاافؿ ُيعرن

 طالاااـؿ بصاااػات تتساااؿ جعؾفاااا ومحاولااا  الذكقااا ، أٓت

 العؾاقم تطاقير يف تسفؿ بحقث.  واستـتاجا تحؾقال ، اإلكساين

 . كؿق ا وزيادة الحقاة، أطبا  وتخػقػ اإلكسان، وخدم 

 ، ـٍ مااـ كااان ـُ لؽاااه  الحاسااقبل التطااقرَ  يـؽاارَ  أن وٓيؿؽاا

 طؽساات وبارامج أجفازة وبادوّ  ، إطصاار  اذه يف الؿتاق ج

..  آٌت إشؽ تبؼك ولؽـ... الباب  ذا يف التؼـل التطقر مدى
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 يف تازاُل  ٓ البشاري  العؼؾق  الؼدراِت  أن ٔخر، حقـ مـ تثبت

َوفِل ) : وتعالك تبارك قال وكؿا والؿعجز، الـادر اإلبداع أوج

 يجؿعااف مااا وأن   سااقرة الااذاريات . َأكُػِسااُؽْؿ َأَفااالَ ُتْبِصااُرونَ 

 التؼـقا ُ  تؼصار تازال ٓ ، خارقا  معجازات ماـ البشري العؼؾ

 ..!طـف الحديث 

 ، إلاك كحتاُج  ، طؿقما والعؾؿل ويف الـطاِق العؾؿل الشرطل 

 ، والباحاُث  الؼاارئ يؿارسف  ومتق ج، ، كشط  طؾؿل )ذكا 

 واختصاااار العؾاااقم، التفاااامَ  خاللاااف ماااـ يساااتطقعُ  بحقاااث

ـَ  مطقٓتفا، وتؼريَ   معؾقماتفا،  . شداهد ا وتفقي

 يحتااج ": تعاالك اهلل رحؿف خرزاد بـ طثؿان الحافظُ  وقال 

 ففاال واحاادة؛ ُطاادمت فاانن خؿااس، إلااك الحااديث ح صااا
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 وحذاقاا  وضاابط، وديااـ، جقااد، طؼااؾٍ  إلااك يحتاااج كؼااص،

 لااف يؼصااد الجقااد والعؼااؾ. "مـااف تعاارف أماكاا  مااع بالصااـاط ،

 خطافا ، فطـا ً  الاذكا  ذلاؽ داخاؾ وكؼصد  ، والػطـ  الذكا 

 . وآجتالب الطؾ  يف وقادة وكبا  

 : البطقئا  التؼؾقديا  لتعؾؿا صريؼ  تجاوزُ  فعؾك سبقِؾ الؿثال ، 

 مطااقٓت جاارد أو مراحؾفااا أو العؾااقم بعااض تاامخر والتاال

 ...!مـفا أولك  ق ما إلك وآكتؼال اختصار ا، ، باإلمؽان

  ذكاا ات إلاك يحتااجقن الازمـ ولؿساابؼ  العؾاؿ، فطالُب 

 تجعؾفااؿ -مخؾاا  غقاار - سااريعا قػاازا بفااؿ تؼػااز طؾؿقاا 

 ويبتاادرون ؿرياا ،الع الحالاا  ويقازكااقن الػاارص، يسااتثؿرون

 : القساهؾ تؾؽ ومـ ، حقاتفؿ تستغرق التل أشغالفؿ
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 :ٓالؿدخؾاا  لؾؿقسااقطات : الػّعااال التؼـاال آسااتثؿارُ  أو ، 

 وآساااتـتاجات الااادققؼ، والبحاااث الُؿذ ؾااا ، والؿصاااـػات

 والترتقاا  والجؿااع، والبحااث الؼاارا ة يف واتخاذ ااا ، الراهعاا 

 . والؿؼارك 

 : تؽااقن والتاال ، الؿرشااح  ؾؿتااقنل ثاكًقااا: الضاابُط الؿباادهل 

 . الؿراد الؿذ   يف وتؿقز طؿؼ ذات

 :   ُطرفااقا والااذيـ ثالًثااا: العـايااُ  بؽتاا  محؼؼاال الؿااذا 

 ، وتـؼقحفااا الؿساااهؾ وتؿحااقص ، الـؼااد وحسااـ بالاادلقؾ

 واباـ الؼاقؿ واباـ تقؿقا  وابـ الفؿام وابـ والـقوي كالغزالل

 . وأشبا فؿ حجر
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 غزياار، بعؾااؿ تعااج   والتاال  :رابًعااا: تؾخااقُص الؽتاا  الؿفؿاا 

 ققؿااا  ذات وجؿاااؾ متػاااردة، واختقاااارات ، طزيااازة وفقاهاااد

 .واطتبار

 :  ودقا ً  طؾًؿاا تؿقازوا الاذيـ خامًسا: ففرسُ  كتاِ  العظؿاا 

 واختقااااراتفؿ طؾاااقمفؿ مظاااان تعااارف بحقاااث ، وتحؼقؼاااًا

 الغزالال : كحاق التصاـقػات بؽثارة طرفقا كالذيـ وفقاهد ؿ،

 والعقـاال، والـااقوي الؼااقؿ وابااـ قؿقاا ت وابااـ والعااز والعراقاال

 اهلل رحااؿ ، وأشاابا فؿ والسااققصل رجاا  وابااـ كثقاار وابااـ

 . الجؿقع
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 : التااقاري  كؽتاا   سادًسااا: اكتخاااُب فقاهااد الؿطااقٓت 

 مااااـ شااااابففا ومااااا والؿغااااازي، ، والتػاسااااقر والتااااراجؿ

 .وإصقلق  والػؼفق  الحديثق  الؿقسقطات

 ؾ العؾؿقا  الؿدقؼا  :سابًعا: التحؼقؼاُت العصري  والرسااه 

 الـااااس يف حساااـُفا وذاع باااالؼبقل، وُتؾؼقااات تؿقااازت والتااال

 . الؿطؾعقـ العؾؿا  أو الؿـاقشقـ بشفادة

 الؿعاصاريـ ماـ ، الؿَفرة الؿحؼؼقـ كت  مالحؼ ُ  : ثامـا ، 

 شااكر وابـال كاالؿعؾؿل القاساع  مطالعااتفؿ كتااهج والتؼاط

 زياد، أباق وبؽار غادة وأبل وإلباين و ارون، ضقػ وشققل

 . الجؿقع اهلل رحؿ طثقؿقـ وابـ
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 :معرفا  يؿؽاـ ، مطاقٓت يف السااطات تبدياد طدمُ  تاسعًا 

 أو ، مشااافقرة ومستخؾصاااات أخااارى كتااا  ماااـ جق ر اااا

 وٓ ، أتؿاف  اق فاال ، طادًدا سـقات الطقل متقسط يف الؿؽث

 !…آخر شل ٍ  يف تل ؾ  ق

 :الؿطؾاقب غالا  فقفاا مجؿقطا ، كتا  مع العقُش  طاشًرا 

 . الؿعريف والتذبذب الشتات وطدم ، لؿحؿقدوا

 لاااديفؿ الاااذيـ العؾؿاااا  بلذكقاااا  الظػااارُ  : طشااار حاااادي 

 ، الؽـااقز ودٓهااؾ الؿعرفاا ، ومػااا قؿ الؽتاا ، خالصااات

 )ومااذاكرةُ  اهلل: رحؿااف الـااقوي  يؼااقل ، العجاهاا  ومػاااتق 

 بؾ ساطات، والحػظ الؿطالع  مـ أكػع ساطً ، الػـ يف حاذٍق 

 الؿؿؾؽاا  بالدكااا يف سااقؿا ٓ ببعضاافؿ ؿعَت ساا فاانذا.   أيامااًا
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-الحاارمقـ يف أو الجامعااات يف تسااتؼبؾ و اال اهلل، حػظفااا

 طؾااك فاااحرص مختؾػاا  أزمـاا  يف أطالمااا  -الحااج مقسااؿ

 . لديفؿ بؿا وآكتػاع ، مؼابؾتفؿ

  ا11/4/4114
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12 /ٌَ  !… الفتٔا على امُلَتحاسزّ

 

 ،  ـِ العؾااؿ إولقاا  يؼصااده أن الؿبتاادئ وتسااتفقي مااـ مػااات

 بؾاغ قاد أكاف فقظـ وآجتؿاطق ، العؾؿق  والحاج  لؾػتقا الـاس

 ماـ كاؾ فالـاس..!  الطريؼ أول يف يزال ٓ و ق.. حسـًا مبؾًغا

! … وتؿؽـاف طؾؿقتف ضـقا ، مؼرها أو خطقًبا أو إماًما صار رأوه

 ..!خطل و ذا

 الزلا  يزل حتك ، ومعؾًؼا مػتًقا ويتطؾ  بعُضفؿ يغتر   ولذلؽ 

 باـ ساحـقن وقال..!  ويتل ؾ ويستغػر يتراجع مالؿ ، الشـعا 

 الـاس أجسرُ  ) : اهلل رحؿف   ا11٩) اهلل رحؿف الؿالؽل سعقد
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 ماـ القاحاد الباب الرجؾ طـد يؽقن ، طؾؿا أقؾفؿ الػتقا، طؾك

  .   فقف كؾف الحَؼ  أن يظـ ، العؾؿ

  ُوحػظ فؼفقً ، رتب ً  لقست الصقت وُحسـ بالؼرآن فالؿفارة 

 لقسات ، أصاقلق  مـظقم  وضبط ، بؿعاكقفا إلؿاما لقس الســ

 يف ومػاااتق  خطااقات لؽـفااا! …العؾؿاال الااتؿؽـ طؾااك دلااقاًل 

 …بعد ا ما تستدطل الطؾ ،

 اهلل طؾاك والتقققاع ، داهؿاا الػتقاا ماـ الطاالب لقحاذرِ  لذلؽ 

 ، الطؾاا  باادايات يف و ااؿ لفااا آستشااراف أو طؾااؿ، بغقاار

 أدركت " : لقؾك أبل ابـ الرحؿـ طبد قال..! إ ؾق  وطديؿق

 يف وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل أصحاب مـ ماه  و طشريـ
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 الحديث كػاه أخاه أن ود إٓ محدث مـفؿ كان فؿا ، الؿسجد

  . "الػتقا كػاه أخاه أن ود إٓ مػت وٓ ،

 مااـ السااؾػ وكااان " : اهلل رحؿااف الؼااقؿ ابااـ العالماا ُ  قااال 

 كااؾ ويااقد ، الػتااقى يف التساارع يؽر ااقن والتااابعقـ الصااحاب 

 تعقـاات قااد أكفااا رأى فاانذا ، غقااُره إيا ااا يؽػقااف أن مااـفؿ واحااد

 أو والساـ  الؽتااب ماـ حؽؿفاا معرفا  يف اجتفااده باذل طؾقف،

  . " أفتك ثؿ الراشديـ الخؾػا  ققل

  ُوالجفاااؾ الزلاااؾ : يعـااال تل اااؾ دون طؾقفاااا والتجاسااار ، 

 الـااااس وجاااذب لعباااث،وا والػتـااا  ، والؿػااااخرة وآغتااارار

 وجؾفااا..!  والُجـاااح واإلثااؿ ، والعـاات واإلسااا ة والقرصاا ،

 يعتؼااد صاااحبفا ٕن العؾااؿ، واسااتدام  الؿقاصااؾ  مااـ مقاكااع
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 وأن ، بفاا العؾاؿ حاالوة ويعتؼد ذلؽ، يف فقػرط مسؾؽف صح 

 !…وامتـان وحؾ ، وجقاب فتقى العؾؿ

 ٓيسااتقؼظ أو يسااؼطَ  حتااك الؿزلااؼ  ااذا أغااقار يف ياازاُل  و ، 

 التااقابقـ يحاا  واهلل ، ويـزجاار فقتااقب اهلل، رحؿاا ُ  فتدركااف

 ..! الؿتطفريـ ويح 

  ٓداود أباق اإلماام قاال ، وامتثاال قادوة فقفؿ لـا إهؿ  و م 

 طاـ سائؾ أحؿد سؿعُت  ما أحصل ما " : مساهؾف يف اهلل رحؿف

  . " أدري ٓ : فقؼقل العؾؿ يف آختالف فقف مؿا كثقر

 وشاجاط  ثؼا ٍ  بؽؾ أدري  ٓ ) رباكققـال  مٓ  شعار وكان ، 

 ٓ العاالؿُ  ترك )إذا : طـفؿ اهلل رضل وغقره طباس ابـ قال وقد

  ااذا ُدريااد ابااـ العالماا  كظااؿ وقااد ..   مؼاتُِؾااف ُأصااقبت أدري
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 …متصااّدراً  ُياارى أن يفااقى كااان ومااـ فؼااال: شااعراً  الؿعـااك

 أي : الَؿؼاتاااؾ ومعـاااك.. َمؼاتُؾاااف ُأصاااقْبت« أدري ٓ» ويؽاااره

 يـػعـااا مااا طؾؿـااا الؾفااؿ..! قتؾتااف أصااقبت إذا التاال الؿقاضااع

 . مجق  سؿقع إكؽ ، طؾؿتـا بؿا واكػعـا

  ا3/4131/4٩
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  ..! للنشله العلنٔة الصبغُة/ 13

 

  الدخقُل إلك حداهِؼ العؾؿ يعـل التغقَر وآكتػااع برواهحفاا

 والعؿاؾ والصاقت الشاؽؾ ذلاؽ ومـ وجؿالقاتفا وأفاكقـفا،

ـُ  قااال ، سااؾقكوال  الرجااُؾ  كااان ) : اهلل رحؿااف البصااري الحساا

ً حتاك إٓ يؾباُث  فاال ، العؾاؿَ  يطؾُ    يف ، العؾاؿ أثارُ  ُيارى يساقرا

 ..   وَسْؿتف وكالمف وخشقطف صالتِف

 ووقاار، مساح  لاف ويؽاقن طؾؿقاً ، صبغ ً  ُيصبغ أكف والؿعـك 

 !…يبدد ا أو يخرقفا أن بف يؼبُ   ، وآثار وشعار
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 التػاطاؾ طؾاك صالباف تحؿاُؾ  وأحاقآ أماقًرا العؾؿ يف وكلن 

 ديـًاا ويرتؼال ويتطاقر، فقتفذب ، الحسـ والؿسؾؽ الطق ،

 !…وخؾًؼا

 بساب  إٓ ذلاؽ وماا الطالا ، حقاة يف جؿقؾ ٌ  متغقراٌت  و ـا 

 كٌص  ففق ، صاحبف طؾك بفا يـزُل  التل والفقب  وثِؼؾف، العؾؿ ققة

 ووطقااد، ووطااٌد  ، ومحاسااب  وخشااق ٌ  وسااـ ، وصريؼاا ٌ  و اادي،

 ..!وتفديد وخقٌف 

  العامااا  صاااالةُ  طـاااف تـؼشاااع ، الصاااالة : الؿتغقااارات فااالوُل ، 

 ، إدطقاا  ويحػااظ السااــ، ويضاابط الؿـؼااقرة، ، الؿسااتعَجؾ 

 كؿاا )صاؾقا الؿساتديؿ والؾفاج الطقياؾ، الؼـقت فقفا ويؼـت
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 ماا وراغًباا اهلل، يادي باقـ وققَفاف مستشاعرا. ُأصاؾل  رأيتؿقين

 .  وكرام ثقاب مـ طـده

 ،لطقااٌػ، مفااذٌب  ، وخشااقع وقااارٍ  ذا فقبقاات ويتغقااُر خشااقُطف 

 إلاااك ويصاااغل ، بإحادياااث وياااتعظُ  ، أيااااِت  طـاااد يؼاااػ

ـَ ) … الحؼقؼق  الرق َ  لفا ويرق   الؿقاطظ،   َوَكاُكقا َلـَا َخاِشِعق

 سقرة إكبقا  .

  : الؿـطااؼ، وُيحػااظُ  الؾسااان، ُيصااانُ  حقااثويتغقااُر يف كالمااف 

 بذكقباف، يؽتػال ، أفاات يف العـان ُيطقُؾ  وٓ ، الفػقات وتؼؾ  

 لؾـؼاد مطقا ً  العؾاؿَ  ماـ يجعؾ وٓ ، وتعظقؿف ربف بذكر ويؾفج

 بعاُض  يصاـع كؿاا والؿستشـع  الػج  والتعؼبات وآطتراض

 !…بفا القلعقـ
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  ُـُ  فقفااا فقاارى والطريؼاا ، الفاادي و ااق سااؿتف: يف ويتغقاار  حساا

 ، الشاريع  وتعظاقؿ الؼادوة، ومـااهر الساــ، وسطقع ، آتباع

ْؿُت  ) : الحسـ الحديث ويف ، السَّ ـُ ْقتَِصادُ  َوالت َمَدُة، اْلَحَس
ِ
 َوآ

ـْ  ُجااْز ٌ  ـَ  َأْرَبَعاا ٍ  ِماا ـَ  ُجااْزً ا َوِطْشاارِي ةِ  ِماا  صااحق  ويف.   الـ ُبااقَّ

 َماا " قاال: ذلاؽ طاـ طـاف اهلل رضال حذيػ  سئؾ لؿا البخاري

ٓ   ْدًيا،َو َ  ، َسْؿًتا َأْقَرَب  َأَحًدا َأْطرُِف   َطَؾْقافِ  اهللُ  َصاؾَّك بِاالـَّبِلن  َوَد

ـِ  َوَسؾَّؿَ  ـِ  ِما  طـاف، اهلل رضال مساعقد اباـ يؼصاد.  "َطْبادٍ  ُأمن  اْبا

 . الؿـزل  تؾؽ لف ففـقئا

  ا1/4131/4٨

 

 

 



 

70 
 

 

 

  ...!حٔاِتيا يف ّجتذُٓزِ العله تينُٔة/ 14

 

 ،وتخقَففؿ حقـؿا كؾحُظ طزوَف الطالب طـ العؾؿ الشرطل 

 حتاك ولألسػ..!  العريض ، والؿؽتبات ، الطقيؾ  الؽت  مـ

اا ، الؿااذاكرة باتاات ، الشاارطق  الؽؾقااات يف  مااـ والضااقؼ ُ   شَّ

 فقتعاقـ..  مشافقرا بالؿختصارات والقلاعُ  ضا رًة، الؿجؾدات

 ..! لذلؽ حؾقل إيجادُ  والغقارى الؿربقـ طؾك

  ُتصاارُف  " الجامعقاا  آمتحاكااات" يف كااان ، سااابًؼا وأذكاار 

 مختصارة، أوراق يف باتت وأن ، "مطقل  كراريُس " بلؾطال

 وٓ ، شااروح وٓ محااددة، فؼااراٌت  … بفااا، مااذيؾ والجااقاب

 !…مػصؾ  خالفات
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 ،  ومـ  ـا تعظُؿ الؿسمولقُ  طؾك أساتذة الؽؾقاات الشارطق 

 لؿـاقشاتفا الجادي والتػؽقار ، الظاا رة  اذه بحؾ يؼقمقا وأن

 : الحؾقل فؿـ.  تبعاتفا ودر 

 والؿختصارات ، الؿقساقرة بالقساهؾ وتؼريبف ُؾ العؾؿ :تسفق -4

 إلاك الؿغرقا  الصاعب  ماـ الخطااب لغا  وتغققار ، ابتدا ً  الؿحبب 

  . والؿستعذب  السفؾ  العصري 

 ودروًسااا طؾؿقاا ، حؾؼااًا وتػعقؾفااا: الؿساااجد دور تجديااُد  -1

 ، وتـساقًؼا أدا ً  الادطقي بادوره مسجد إمام كؾ وققام ، مستديؿ 

 وُتـشارُ  ، صراهؼاف وُتحّب  العؾؿل الجق ر ُيرّس  بحقث ، وترتقبا

 . محاسـف
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 ، العؿااؾ مااـ الػاطؾاا  والطاقااات : الدطقياا  الرمااقز تـشااقطُ  -3

 بقابا  طبار ، الِحؾؼ وتػعقؾ الدروس بجذب الؿبادرة زمام وأخذ

 . وسدد ؿ اهللُ  وفؼففؿ مشؽقرة، القزارة

 ، معا اادو كؾقااات مااـ الشاارطق : الؿمسسااات دورِ  تػعقااُؾ  -1

 ، مساتحدث  أكشاط  خاالل ماـ ، إماكا  بقاجا  لؾؼقام وحػز ا

 يعرفقن ٓ السؾػ كان وقد.! … الؿستعان واهلل جاذب ، وحقافز

 حتك مشجع  وشفاداٌت  ، مغري  ففدايا زماكـا يف أما الؿـفج،  ذا

 وساااهؾ وتـشاار ا لفااؿ، تؽريؿقاا  واحتػالقاا  بفااؿ، الشااقُ   يظػاارَ 

 ..!باهلل إٓ ةقق وٓ حقل وٓ اإلطالم

 بااالجقاهزْ  ُيطاارُح  العؾااؿُ  وباااَت 

 

 والحقافزْ  ُيؿـُ   وبالقرقاِت  **
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 ، لفاؿ مالهؿا  بلساعارٍ  إلقفاا الؿحتاج : التراثق  الؽتِ   صباط ُ  -1

 . والتـؿقي الخقري الباب ذلؽ يف لإلسفام الؿحسـقـ وحّض 

 ٓ بحقااث الؿختؾػاا ، إحقااا  يف تاادويُر الاادروس العؾؿقاا  : -٦

 ، إيؿاكقا  ومقطظا  فؼفقا ، واشاراق  طؾؿقا ، إضاا ةٍ  مـ حل يخؾق

 . الشرطق  الؿػا قؿ وتؼرب البدط ، وتدحض السـ ، ترس 

 داخااااؾ الؿـفجقاااا  والباااارامج دطااااُؿ الاااادورات العؾؿقاااا  : -٩

 ، والؿديـاا  لؾؿؽااان سااؿ َ  تبقاات حتااك ، والؽؾقااات الؿمسسااات

 . والػاطؾ  الؿرضق  مخرجاتفا لفا ويؽقن

 وتصؼُؾ  العؾؿ، ترّبل التل سابؼات العؾؿق  البحثق  :/ إقامُ  الؿ٨

 تااراث وتعظااؿ ، العؾؿاال البحااث مفااارات وتـؿاال الشخصااق 

 . التاريخل السقاق  ذا يف الؿتقـ  وجفقد ؿ السؾػ
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 يف جديااد مااـ وحثفااا / تحبقااُ  الؼاارا ة وفـااقن آصااالع :٠

 الؼارا ة ماالذ ماـ لفاؿ الخااصػ التؼـال الطغقان ضؾ يف كػقسفؿ

 . الؿستعان واهلل ، واإلكتاجق  بحثال وح 

 يف الؿطروحاااا   / إطااااادُة الـظاااارِ يف الؿـااااا ج العؾؿقاااا :4٩

 التراثقا  باقـ ماا تجؿاع صاقاغ ً  وصقاغتفا ، الشرطق  الؿمسسات

 الحقااة وواقعقا  وأصاالتف، الؼاديؿِ  قاقة تحؼاؼ بحقث والعصرك ،

 . ومشؽالتفا

  ا1/413٠/4٠
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  ...! قزائٔة عاداٌت/ 15

 

  جاقا ر يف والغقص ما تعا َد الؿرُ  بف كػَسف الؼرا ة ، أجؿُؾ 

 والعؽاقف ، بإسػار والؾصقق ، الؽت  واحتضان آصالع،

اْقارْأ ) كتابـاا يف آيا  وأول ٓساقؿا...!  وثؿراتفاا فقاهاد ا طؾك

 ضاُعػ ماـ قاقةُ  ففال   ساقرة العؾاؼ .بِاْسِؿ َربنَؽ الَّاِذي َخَؾاَؼ 

 ماـ يائس أو ، الحقااة يف ذُباؾ مـ وصاق ُ  جسُؿف، خارَ  أو طؼؾف،

 : ققؾ وكؿا ،...تجاريبفا

 ساابٍ   سارُج  الادكا يف مؽانٍ  أطزّ 

 

 ..!كتااُب  الزمانِ  يف جؾقسٍ  وخقرُ  **

 

 

 جاارُ  طؾقااف يعااز واطتؼااد ا، "الخقرياا " ومااـ اسااتطعَؿ  ااذه  

 يف الؼارا ة لضاعػ وكظارا..!  ، الؼارا ة طـ والتباطُد  الؽتاب،
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 لقؼقسااقا أخااريـ تجااارب لـاااسا يسااتطؾع العربقاا ، الؿـطؼاا 

 ، الجقادة التجاارب تؾؽاؿ وماـ ، أضقاهفا مـ ويؼبسقا طؾقفا،

 يؿؽاـ والتال ، الؿتطؾعا  والػئاات الراغبا ، لألجقاال الحافزة

 العااادة وتـشار بالؽتاااب، التعؾاَؼ  تؽاارِ ََس  أن طؾقفاا بآساتدام 

 : يؾل ما ،  الققمق  الؼراهق 

 كتااٍب  يف مطالعَتاؽ تجعاؾ بالن / كتاُب الدقاهؼ الؿعدودات :4

 الـاقم قباؾ أو طصرا أو صباحا ، مثال " دقاهؼ طشر" لؿدة محدد

..! يتخؾاػ وٓ يـػاؽ ٓ ، القفا  واج  طفدا ذلؽ مـ وتتخذ ،

 تباقـ حتاك ، آلتازام مـ جقدا قدًرا وسقثؿر مػقد، كافع وتؼؾقؾفا

ـِ …فاين لؽؿ ُطْؿرٍ  مـ دقاهَؼ  اقرأ.! …يقمًقا ورًدا  يف الػقاهاد تج

 !…ووجدانِ  طؼؾٍ 
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ـٍ  مااـ تؼؾاا  الاارأس طـااد تقضااع كتاا  / سااػُر القسااادة :1  حااق

 ، مادة بعاد وساتتػاجل ، "يقمقا  صػحات" مـفا تطالع أو ٔخر،

 .قصًرا وشقدَت  ، شقًصا قطعت أكَؽ 

 خزاكاا  " ولااق مـفااا شااقًئا يؿؾااُؽ  كااان لؿااـ / ساااطُ  الؿؽتباا  :3

 ماا أصاؾ  ، مراجعفاا قّؾا  ، محاددة ساط  يف ادخؾفا " صغقرة

 ، طـاف سائؾت أو تحتاجاف ماا بعاض راجاع ، كّظؿفا مـفا، تشعث

 الؿؿارسا  ماع بفاا ساتتعؾؼ لفا، التـؽر أو  جراكفا، يف تطؾ وٓ

 .  والؿعا دة

 ، الاادوام طؾااك صاااحبؽ يصااقر باالن / الؽتاااُب الؿحؿااقل :1

 طـفاااا الـااااُس  اساااتعاَض  وأن ، الؿحافاااؾ كاااؾ يف ورفقؼاااؽ
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 أو مجؾاااادا ولااااقس تباااااتالؿؽ تحؿااااؾ التاااال بااااالجقآت،

 !…مجؾدات

 لؾعؾااقم الجااامع التؼـاال آكػجااار طباار / الجااقاُل الؿساااطد :1

 ، إوساع آصاالع تساتطقعُ  خاللف ومـ تؼدم، كؿا ، والؿعارف

 !… إمتع والبحث إلؿع، والحػظ

 أو ورققا  كاكات ساقا  محؿقلا  كتا  و ال / كتُ  آكتظار :٦

 ويف آكتظااار صااقابقر ويف ، هرالاادوا يف تػاات  ولؽـفااا ، الؽتروكقاا 

 . وأشبا فا الؿطارات
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 مراجعا  أو معاقـ، كتااٍب  بتصاػ  الؿارتبط / الشاي العؾؿال :٩

 لذتف لقرتبط بالؼرا ة محبتف فاقرن ، طالؿل مشروب ففق ، مسلل 

 .!… الػراهد وجـل الؽتاِب  بؾذة

 والعجاهااا  التساااالل وكتااا  / البااادُ  باااالؼرا ة الؼصصاااق  :٨

 فقبقات ، الثؼافات ويستؾذ ، الؽت  طـده ُتحبَ   حتك وإشعار،

 . والـقادر والشقارد الػقاهد يغادر ٓ

ـَ  / مجالسااُ  الؼاارا  وصااحبتفؿ :٠  الؼاارا ة، مسااارُ  لااف لقسااتؾق

 أكػسافؿ كاذروا وطشااقا محباقـ  ـالاؽ وأن صعقبتف، وتتالشك

 وٓ : وقاااالقا ، " خؾقؾاااف دياااـ طؾاااك والؿااار ُ  "..! ذلاااؽ لؿثاااؾ

 !…الردي مع ردَ فت إردى تصح 
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 معاف ارساؿ ، إوقاات أكثارَ  تجالسف الذي / صديُؼ الؼرا ة :4٩

 والققاقف ، أسابقع يف كتااب مؾخاص أو كتااب، لؼارا ة مقطًدا

 معااان بااال الؾؼااا ات تتعاااضؿ ٓ بحقااث وكتاهجااف، فقاهااده طؾااك

 آصالطال الجاكا  يعِضاُد  ذلؽ ومثؾ الؿعرفق ، ومستخرجاتفا

 . الؿقفؼ واهلل ، لؾتغققر الؿتلمؾ الشخص لدى

  ا1/4114/٩
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  ..!العله يف أخالَقك تيَص ال/ 16

 

 ،اكتسبت، ما الؿعارف مـ واكتسبت مفؿا حػظَت وصالعَت 

 والتقاضااع ، الجااؿ وإدب ، الحسااـ الخؾااؼ إلااك فؼقااًرا تبؼااك

 أو الؿتفتاؽ، العالؿ رؤي ُ  يملؿـل ما أكثر ويملؿـل …الػسق 

 شاااطر قااقل أروع ومااا…ػااجال الداطقاا  أو الغضااقب، الشااق 

َـّ  ٓ إبرا قؿ: حاقظ الـقؾ  لاؿ ماا … وحاَده يـػاعُ  العؾؿَ  تحسب

ج  ..!بخاااَاالِق  رب اااف ُيَتقَّ

 ،يف والزمفؿاا التػؼاف، قباؾ وتخؾاْؼ  ولذلؽ تلدْب قبَؾ الاتعؾؿ 

 : - اهلل رحؿااف - البغاادادي الخطقاا  يؼااقل..  وبعااده الطؾاا 

 وأشاد ، أدباًا الـاس أكؿَؾ  الحديث صؾب ُ  يؽقنَ  أن )والقاجُ  
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 صقشااًا وأقؾفااؿ ، وتاادي ـًا كزا اا  وأطظؿفااؿ ، تقاضااعًا الخؾااؼ

 طؾااك الؿشااتؿؾ  بإخبااار أسااؿاطفؿ قاارع لاادوام ، وغضاابًا

 ، وآدابااف وسااؾؿ، طؾقااف اهلل صااؾك اهلل رسااقل أخااالق محاسااـ

 وصراهااؼ ، وأصااحابف بقتااف أ ااؾ مااـ إخقااار السااؾػ وسااقرة

 ، وأحسااـفا بلجؿؾفااا ذوافقلخاا ، الؿاضااقـ ومااآثر ، الؿحاادثقـ

 .   وأدوكفا أرذلفا طـ ويصدفقا

 ، أو شاال ، كااؾ مااـفؿ يؼااع وصااالُب العؾااؿ لقسااقا طقامااا ٓ 

 وأطااالل صااػقة  ااؿ بااؾ.. كااال..! إخطااا  مااـ يتحرجااقن

 كاؾ تؼارطفؿ التال والســ الحديِث، صالب سقؿا ٓ الصػقة،

 : الصػات تؾؽؿُ  ومـ…يقم
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 : الشااارع وماااع ، العؾاااؿو الاااذات يف أوٓ: اكتؿااااُل أداب 

 مااـ كػسااف ويصااقن والساـ ، الؽتاااب باالدب يحقااا ، وأخاريـ

 . وتجاوزاتفؿ آدم بـل مزالؼ

 لؾحاؼ والؼابؾا  ، جؿقؾ كؾ الؿاكح  : التقاضع حؾق ُ  : ثاكقا ، 

 . الـاس إلك والؿتحبب  ، أخريـ مع والؿتسامح 

 :والشافقات والدكايا، الحرام طـ التعػػ و ل : الـزا   ثالًثا 

 . سافؾقـ أسػَؾ  وتجعؾف بالعؾؿ، تقدي التل ، الؼاتؾ 

 :ـُ  رابًعااا  طااـ ويتباطااد الشااعاهر يظفاار الااذي الحااؼ: التاادي

 . وورطفؿ وزّيفؿ اإلسالم أ ؾ بلخالق ويتخؾُؼ  ، الؿـفقات

 :السااػف طااـ والتباطااد : الطااقش قؾاا ُ  خامسااا  ًٓ  وفعاااًل  قااق

 ..!وأدبف وزيـتف وقارة لف فالعؾؿُ  وسؾقكا،
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 :إٓ يغض  وٓ ، إخالق جؿاع و ق : الغض  تركُ  سادًسا 

 . الـبقي الفدي  ق كؿا ، اهلل محارمُ  اكتفؽت إذا

 والسب : ، اهلل رحؿف الخطق  كؾؿ  تضؿـتف ما بعُض  ففذه 

 بالؿحاسااـ والؿؽتـاازة طؾااقفؿ، الـبقباا  الـصااقص ورود كثاارةُ 

 ؿ .  سقرة الؼؾَوإِكََّؽ َلَعَؾك ُخُؾٍؼ َطظِقؿٍ ) وإخالق والؼقؿ

 ، وكقاػ الربااكققـ، والعؾؿاا  وما يبؾغُف مـ ساقرِ الصاالحقـ 

  . بفا يستضا ُ  مـارات بف وأصبحقا العؾؿ،  ذا تؾؼقا

 يف وطؿااالً  وخؾًؼااا سااؿًتا الؿاضااقـ آثااار مااـ ُيـؼااُؾ  مااا وكااؾ 

 ماـ ُحؽال ما وأما ، محاسـف وكلخذ ، كؼتػقف ، وتدريسف العؾؿ

 إٓ ُياذكر وٓ يتبع الف ، العؾؿِ  أحقال يف جالف  أو بعضفؿ شدة

 . الؿقفؼ واهلل ، والـصقح  الزجر سبقؾ طؾك

  ا4114/٨/٨
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  اهلنُة ّاملكزمات..!/ 17

 

 صاطا  يف باذلتفا خاشاع ، صقبا ٍ  كػس يف الفؿ  طؾقَ  أجؿَؾ  ما 

 الػاااروق طااـ روي. …ودياكاا  وفضاااًل  طؾؿااا وسااارطت ، اهلل

 ُغرنَّ َتصاا )ٓ قااال: أكااف ، غاارا  مؼقلاا  يف طـااف اهلل رضاال  طؿاار

   الفؿؿ ِصَغر مـ ، الؿؽرمات طـ أقعَد  أر لؿ فنين  ؿُتؽؿ

 : الؿعااالل، وحاا َّ  الػضاااهؾ، صؾااَ   ٕنَّ طؾااَق الفؿاا  يعـاال 

ةٍ ) إحد لؾقاحد والطاط  العؾؿُ  وأكَػُسفا   ُخُذوا َما آَتْقـَاُكؿ بُِؼقَّ

 .وإطراف البؼرة سقرة

 ،  لجاادَّ ا لفااا ذلااؽ أثؿاار وكؾؿااا طؾاات الفؿااُ  يف كػااس مممـاا 

 وحساـ والرجاا ، والخاقف ، والطؿاقح والحرَص  والتػقق،
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 وتعؿاااؾ صاااالحا، الااادكقا يف فتـشاااط..!  وآساااتعداد العؿاااؾ

 . فالًحا لمخرة

 ،كسقٌل  ، الؿعالل يف زا ٌد  وصغُر الفؿِ  مجاكٌ  لؾؿؽرمات 

 ويبؼاك! …وكتباف وفؼفاف ودرسف بالعؾؿ آبف غقر ، الطاطات يف

 معااف يرسا  وقاد..! بفااا عـايا وال لؾادكقا والجؿااع إكاؾ  ؿاف

َؿاا ) …الـااس بعاض طؾاك الطااغل العبثقا  معـك َأَفَحِساْبُتْؿ َأكَّ

 . الؿستعان واهلل   سقرة الؿممـقن .َخَؾْؼـَاُكْؿ َطَبثًا

 ، بات إذا وجّرب مـ كػسؽ وافحص حراكفاا وصؿقحفاا  

 يف ففاال لؾتر ااات طاشاات واذا ، خقاار طؾااك ففاال لؾؿؽرمااات

ـَ  ، خطر  ..! لفا الدوا  صؾ و طالجفا وتعق
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 وصاحب ٍ  ، كافاذة وقارا ة ، صادق صديؼ يف : حقـئذ وصبفا 

 طاـ وارتػااع واقاع، ماـ واكتشاال جدي، وتػؽقر ،، صالح 

! … الجقارح وحػظ والتالوة لؾصالة والسعل ، السػاسػ

ًٓ  كان فؿـ  ماذاكرة وٓ طؾاؿٍ  يف يػؾا  لاؿ الصاالة، يف كساق

 !…إكتاج وٓ

  الخقرات يف والسعل ، العؾق صؾ  طؾك كثقرا كػَسؽ وربن ، 

 اإلماام وقاال..  مطروح مجدٍ  وٓ ، معروض طزٍ  يف تز دنَّ  وٓ

 وماا رذاهؾفاا واتاؼ وكراهؿفاا، إماقر بؿعاالل )وطؾقؽ مالؽ

 ويؽاااره إماااقر معااااللَ  يحااا    تعاااالك اهلل فااانن مـفاااا؛ ساااػَّ 

 !…سػساففا 
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   و ادي مرغقبا ، وصاطا  محؿاقد، طؾاؿٌ  الؿعالل  ذه وأجؾ 

 وكػااااع مبااااارك، وإصااااالح ، مسااااتـقرة وكتاااا  ، ظمحػااااق

ـَ َما ُكـُت )…سقار    سقرة مريؿ .َوَجَعَؾـِل ُمَباَركًا َأْي

 الرذاهاؾ طاـ تـز ات ،  ؿتفاا وطؾات الـػس صابت ما ومتك ، 

 وكبقاااؾ جؿقاااؾٍ  بؽاااؾ واتساااؿت ، الؿعايااا  ماااـ وضااااقت

 قاماا ، والعؾااؿ مرتؼااك، طـااد ا الصااالة وصااارت..! وجؾقااؾ

..! وارفاا  جـاا ً  الصااؾحا  ومخالطاا  ،  وطااال بفااا  والااتالوة

 !…وأكس ولذة متاع كؾ طؾك الؽت  وآثرت

 بـاا طالقا ،  ؿ ٍ  يف الحؼقؼل إكَس  ٕن  وتشاعركا اهلل، ماـ ُتؼرن

 احػاظِ  ) الرطايا  وشارف الدياكا ، حساـ ماـ الؿتدفؼ بالغقث

 أتقتاااف يؿشااال أتااااين )وإنْ  آخااار: حاااديث ويف .  يحػظاااؽ اهللَ 
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 تعاالك الارب مـ  ذا ": اهلل رحؿف باز ابـ الشق  قال . رول  

 اهللُ  وفاؼ". " صاطتاف إلاك والؿساارط  ، ذكاره طؾك لؾعباد حث  

 ..! قري  سؿقع إكف ويرضاه، يحبف لؿا الجؿقع

  ا1/44/4111
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 !…العله سٔادُة/ 18

 

 ، ماـ فضاال اكتسابق ا الاذيـ يف العؾؿ سقادة يرتاد ا أ ؾق ا 

 مصاادره، ماـ وأخذه لؾعؾؿ العقش  لو صريؼفا، وطرفقا اهلل،

 وٓ ، زاهػا  دكقاا إلك أيديفؿ ُتَؿد   فال الـاس، طـ بف وآستغـا 

 ٕ اؾ أطرابال قاال! …بالزوال مفددة ثروات وٓ تالػ، جاه

ـْ  البصرة:  باؿَ  قاال: الحساـ، قاالقا: ؟ الؼري   ذه أ ؾ سقُد  )َم

 طااـ  ااق واسااتغـك طؾؿااف، إلااك الـاااس احتاااَج  قااالقا: ساااد ؿ

 الـااس ساقادةَ . …بؾغـل العؾؿ بفذا اغتـقُت  لؿا….    دكقا ؿ

 ..!وتلثقرِ  رأٍي  يف
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  وزطاماا  ذاتفااا بحااد سااقادةٌ  الشااق  طؾااؿ إلااك وآحتقاااُج 

 ، وتربقا  وإصاالٌح  ومـػعا ، ودطؿ ومـع ، ققة وفقفا ، مـظقرة

 حاديث ويف دكقاا ؿ، إلاك يتطؾاع ٓ أن شاريط  ، وبـا  وتقجقف

 يحباؽ الادكقا يف از اد ) : ماجاف ـٓبا بعضفؿ يحسـف مشفقر

 .   الـاس يحبؽ الـاس طـد فقؿا واز د اهلل،

 الخقااار ماااـ طـااادك بؿاااا ، واساااتعال  شااارٍف  ز اااادةُ  و اااذه 

 … ذكارك ورفع شاكؽ، وأصَؾ  جا ؽ، أطال فؼد واإليؿان،

ـَ آَمـُااقا ِمااـُؽؿْ ) ـَ ُأوُتااقا الِعْؾااَؿ َدَرَجاااٍت  َيْرَفااِع اهللُ الَّااِذي   َوالَّااِذي

  ة الحديد .سقر
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  دكقااا ؿ يف يتاادخؾقا لااؿ مااا لؾعؾؿااا  حاابفؿ ياازدادُ  والـاااُس ، 

 فضاااؾفؿ باااذلؽ ويااادركقن شااافقاتفؿ، طؾاااك ويزاحؿاااق ؿ

 ..!وخقريتفؿ

 الؿتاااق ج، ودياااـفؿ ، الؿتػضاااؾ بعؾؿفاااؿ ساااادوا ولاااذلؽ 

 والـاااااُس  ، السااااقادة لاااا    و ااااذا ، الؿسااااتغـل وورطفااااؿ

 يحتاجقكفؿػل:

 : وزكاة وفضؾ، ودطقة عؿ ،وك اثر مـ فقف وما طؾؿفؿ الدفاق 

 . وآداب

 ، مخؾصا  تربقا  ويف ويحتاجقكفؿ يف إصالح ديـل ودكققي ، 

  ،..سديد تقجقف ويف
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 ، البـاا ، والؿققػ و ؿ لفؿ أحقُج مـ جف  الؽؾؿ  الؿمثرة 

 . الحؽقؿ والرأي

 ،  اهلل، ماـ وتؼاريبفؿ ويحتاجقكفا يف الػتقا والـػع وآحتاقا 

 . السالم دارِ  اتق ومػ  ، الرشاد طؾك ودٓلتفؿ

 ، ٕن ، البقـ ذات وإصالح و ؿ يف حاجتفؿ لتللقػ الؼؾقب 

 ، مغؿااقر وكصااحفؿ  مؼبااقل، وجااا فؿ  ، مسااؿقط  كؾؿااتفؿ

 صاادور ؿ وشاارح طؾؿااف، مااـ وزاد ااؿ ، بػضااؾفِ  اهلل رفعفااؿ

 ، الخالهؼ طـد والفقب  الجالل  مققع كؾؿاتفؿ فققعت لذكره،

 !… العظقؿ الػضؾ ذو واهلل يشا ، مـ يمتقف اهلل فضؾ وذلؽ

 ،وكشاػفا والؿحـ والـاس يف حاجتفؿ حقث الػتـ ورد ا ، 

 والـزاطااااات وتحؼقؼاااف، وآجتؿااااع وكؼضااافا، والشااابفات
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 والـػاااع لإلضاااا ة بفاااا يفتااادى مصاااابق  ففاااؿ ، وكبحفاااا

اااٍ  ُأْخرَِجاااْت لِؾـَّااااِس َتاااْلُمُروَن ) وآسترشااااد ُكـاااُتْؿ َخْقاااَر ُأمَّ

ـِ الُؿـَؽاارِ  َوَتـَْفااْقنَ  بِاااْلَؿْعُروِف    سااقرة آل َوُتْمِمـُااقَن بِاااهللِ  َطاا

  طؿران.

  ا3/413٠/4٦

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

  ..! الشزعٔة العلِْو أثُز/ 19

 

 وكتقجا  باساؼ ، ثؿارة لاف تبارز وقاد ، وثؿرُتاف قدُره طؾؿٍ  لؽؾ 

 بعاض أثارِ  تبقاقـ يف اهلل رحؿاف الشاافعل اإلماام يؼاقل ساصع ،

 الػؼاف يف تؽؾاؿ ماـ و ُتف،ققؿ طُظؿت الؼرآنَ  تعؾؿ )مـ : العؾقم

 يف كظارَ  ماـ و حجُتاف، ققيات الحاديَث  كتا  ماـ و قدُره، كؿا

 لاؿ وماـ رأياف، جاُزل الحسااِب  يف كظار ماـ و صبُعف، رقَّ  الؾغ 

 جؿقؾاااا  ثؿاااار و ااااذه.   طؾُؿاااف يـػعاااف لااااؿ ، كػَساااف َيُصاااـ

 . العؾؿ صالب  يستشعر ا
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  ُالشرف اوخؾق ، الؼدر وارتػاع الؼقؿ ، طظؿ  يف : الؼرآنَ  فلثر 

َلَؼْد َأكَزْلـَا إَِلْقُؽْؿ كَِتابًا فِقِف ِذْكُرُكْؿ َأَفالَ ) شرف يضا قف ٓ الذي

   سقرة إكبقا .َتْعِؼُؾقنَ 

  : طؾاك وازدحامفؿ الـاس، واحتقاج الؼدر، طؾق يف وأثُر الػؼف 

ـَ َيْساَتـبُِطقَكُف ِماـُْفؿْ ) وفؼفف فتقاه    ساقرة الـساا  . َلَعِؾَؿاُف الَّاِذي

 .وتققداً  وحؽؿ ً  خقرا يسعقن ، حؽؿا  ػؼفا وال

  ُوحضاقر ، البر اان وساطقعِ  الحجا ، ققة يف : الحديِث  وأثر 

 ..وسؼؿا وصح ً  ، وطالكق  وسرا وسػرا، حضرا إدل 

  ُالؾساان، وجؿاال الؿـطاؼ، وحؾاق ، الطباع رق  يف : الؾغ  وأثر 

 الحساان، والجؿاؾ الغارا ، آساالق  حقُث  ، البقان واكسقابق 

 ..!الِعذاب ٕشعاروا
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  ُالارأي جزالا  يف الؿعاصارة الرياضا  و ال : الحسااب وأثر ، 

 معااين وفؼاف ، الحؾاقل وحضقر ، الحؽؿ  ودق  ، العؼؾ وكػاذ

 . وتطقراتفا الحقاة

 العؾااؿ صااقاك  يف إدب  يف درسااا ) اهلل رحؿااف اإلمااامُ  زاد ثااؿ 

 " طؾؿااف يـػعااف لااؿ ، كػسااف يُصااـ لااؿ ومااـ "فؼااال: وحػظااف

ـُ  مؿاا والتعػػ القرع و ل طـفا الحديُث  تؼدم  والصقاك  يشاق

 الاـػس يحؿاؾ ، رفقاع وأدٌب  طظاقؿ، خؾٌؼ  وِجؿاُطفا ، ويسػ

 إ اكتاااف وطااادم أ ؾاااف، يف ووضاااعف العؾاااؿ يف اهلل تؼاااقى طؾاااك

 . الؿستعان واهلل وتؼبقحف،
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  الاروح، زكاةُ  فالتػسقرُ  ، وثؿرات آثارٌ  إخرى العؾقم ولبؼق 

 ويف الػؽااار، يؼظااا ُ  ولؾؿصاااطؾ  ، ناإليؿاااا صاااح ُ  والعؼقااادةُ 

 . وغقر ا التجرب  سؿق   ولؾتاري  ، آستـباط دق ُ  إصقل

 العؾااقم، بعااض يف تتااداخُؾ  قااد الثؿاارات  ااذه أن ولااُقعؾؿ 

 وديؿاا  ، الخباارة وصااقل الؿااراس مااع إٓ تاادركُ  ٓ  اال وأيضاا

 لؽاؾ ٕن وغراساف، العؾاؿ ذلاؽ بركاات ماـ و ل التحصقؾ،

 تتؿـك ما تـاُل  تتعـك ما وبؼدر وكحؾً ، وأثراً  وغرسا، سؿ ً  طؾؿ

 واهلل ، الؿعااين رفقاعُ  وُتجتـاك الؿعالل، تؽتسُ   الجد وبؼدر ،

 مااـ واكتبـااا والػضااؾ، الـػااع طؾؿـااا الؾفااؿ الؼصااد، ورا  مااـ

 . الؿخؾصقـ طبادك

  ا4111/3/4٩
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  ..! احلقٔقٕ الفقُٔ/ 20

 

 أو ، الـصااقص حػااظ أو ، العؾااؿِ  جؿااع مجااردَ  الػؼاافُ  لااقس 

 ساؿات ماع ذلاؽ  اق باؾ كاال.. ! والؿصـػات الػتقا صاحِ  

 البصاري الحساـ قاال..  اهلل رحؿاف الحساـ لخصافا ، أخرى

 أخارة، يف الراغاُ   الادكقا، يف الزا اُد  الػؼقفُ  )إكؿا : اهلل رحؿف

 طااـ الؽاااف   الااَقِرع ربااف، طبااادة طؾااك الؿااداوم بديـااف، البصااقرُ 

  .  لفؿ لـاص ا أمقالفؿ، طـ العػقػ الؿسؾؿقـ، أطراض

 الاادروس صاااح  طؾااك يطؾؼقكفااا الـاااُس .. إسااػ ومااع 

 الؽتاااا  وجّؿاااااع ، العؾؿقاااا  الـااااقازلِ  وحااااالل الػؼفقاااا ،
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 الػؼقاف تؾازم ، أخرياات صاػات ثؿا  أن دروا وما آستـباصق ،

 !… اهللُ  رحؿف اإلمامُ  طـا ا ما و ق الرباين،

 امافوقق ، مؾاذاتفا طاـ وتباطاده : الادكقا يف ز اُده : ذلؽ ومـ 

 ، الحقااة ز ارات إلاك ساؾؿًا طؾَؿاف يجعَؾ  ٓ وأن العؾؿ، بحؼ

 والساااػف الؿذلااا  طاااـ كػساااف يعاااػ وأن ثرواتفاااا، يف وصامعاااا

ـَ ُأوُتقا الِعْؾؿَ )..  وآسترزاق َوْيَؾُؽْؿ َثَقاُب اهللِ َخْقاٌر  َوَقاَل الَِّذي

ـَ  ـْ آَم    سقرة الؼصص .َوَطِؿَؾ َصالِحًا لنَؿ

 : ـِ  طؾاك تحؿؾف والتل ، الصادق  الرغب  رغبتف يف أخرة  حسا

 التااام، وآسااتعداد الااروح، ومجا اادة الـاااس، وكػااع ، الاابالغ

 ودوام لؾخشاااق  ومصااادرا ، اهللُ  إلاااك صريؼاااا العؾاااؿ وجعاااؾ
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 ساااقرة  .. أخااارة الااادار اهلل آتااااك فقؿاااا وابتاااغِ  ) آرتحاااال

 . الؼصص

 الؿااـظؿ والػؼااف ، الؿمصااؾ العؾااؿُ  و ااق : الااديـ يف بصااقرُتف ، 

 و ؿا ، وقدرةٍ  وتػقق، تؿقزٍ  طؾك تدل التل ، الراسخ  والعـاي 

 وٓ جفاَؾ  فاال الؿـقع ، الطريؼ  وقػق ، الشريع  وطل طـفا كتج

ااِذِه َسابِقِؾل َأْدُطااق إَِلااك اهللِ   ) ..وتعؼقاد خرافاا  أو تخؾاقط، ُقااْؾ َ َٰ

َبَعـِااال  َوُساااْبَحاَن اهللِ وَ  ـِ اتَّ ـَ َطَؾاااكَٰ َبِصاااقَرٍة َأَكاااا َوَمااا َماااا َأَكاااا ِمااا

  . 4٩٨اْلُؿْشرِكِقـ  سقرة يقسػ: 

 :ماع ، الؿعفاقدة وساــف ، الؿعروفا  أوراده لف استدامُ  العبادة 

 يف اهللِ  ومراقبا  الاذات، طؾاك وتقضقػفا بالػراهض، طزيزٍ  التزام

 متشابثا لؾاديـ، معظؿاا رأيات رأيتاف إذا بحقاث ، إحقال كؾ
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َفا ِماـ  َوَمـ َذلَِؽ ..) طؾقف يساوم ٓ بالحؼ، ُيَعظنْؿ َشَعاهَِر اهللِ َفنِكَّ

   سقرة الحج .َتْؼَقى الُؼُؾقِب 

 :ـْ  الـزا اا  و اال بالعػاا  تحّؾااك قااد متااقرٌع كاااف  الاادكقا طاا

 والتدخالت، إطراض طـ لؾساكف وكاٌف  ، الـاس  واستجدا 

 والؼاقل ، أخاريـ وكػاع العؾاؿ  ؿف وإكؿا ، الزاهػ  والـؼدات

 .أحسـ  ل بالتل

 ـُ  حقاث ُ  لفاؿ:الـاص  ، الؿؾقحا  والؿقطظا  ، الـصاقح  الادي

 دون الالهاؼ وبإساؾقب حؽؿتفا، مظان ويف وقتفا، يف يؼقلفا

 )وققلاقا طاقبتفاا ومتادبراً   ققلفاا، محتسابا تساػقف، أو تجري 

 .   حسـا لؾـاس
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 ، العؾاؿ طؾاك يؼاقم و ذا  ق الػؼُف الحؼقؼال يف الازمـ إول 

 أحاقال ومعالجا  ، لمخارة ساتعدادوآ بااهلل والصؾ  ، الرباين

 الػروع إلك صرفتف كابت  ضفرت ثؿ ، الؼقم ارتػع وبف ، الؼؾقب

 فغؾاا  ، العؾؿقاا  والـزاطااات آسااتـباصل والتاادققؼ الػؼفقاا 

ـْ  طؾاك الػؼقف مسؿك  و از ، الػـاقن ووطاك ، الؿتاقن ضابط ما

 ، قاديؿًا الؿشافقر ، إول لؾؿعـاك كبقار تـااسٍ  مع ، الغصقن

 !… باهلل آ ققة ٓو حقل وٓ

 ، طزياز ، آساتعداد قؾقؾ ولؽـف ولذلؽ قد ترى فؼقًفا حاذًقا 

 أو طؾؿاف، يفذباف لاؿ ، الغػؾا  طظاقؿ ، الدمعا  جاف ، آطتبار

 . الؿستعان واهلل فؼفف، يردطف
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 العؾؿقااا ، الحقااااة يف تجدياااد ا ماااـ ٓباااد معاااانٍ  و اااذه 

 دالؿسااج وأهؿ  الجامعات أساتذة طؾك تؽؿـ والؿسمولق 

 يبـاقنَ  بحقاث ، والابالغ التدريس يف صقلك يدٍ  مـ لفؿ وما ،

 واهلل وفؼفاف، متـَاف يعارَف  أن قباؾ ، رباف يعرُف  ، مباركًا كشلً 

 . السبقؾ سقا  إلك والفادي الؿقفؼ

  ا1/4111/٦
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 !…ّالرتسٔخ احلفظ عالُج/ 21
 

  ُ والؿرور العؾؿ، حػظ استعجاُل  العؾؿ، صؾب  مـ كثقرٍ  مشؽؾ 

 ثااؿ …معاادودات لؿاارات ، وأيااات الؿتااقن طؾااك سااريعا

 قؾا َ  أن طؾؿقا وما.. استرجاطف وصعقب  ، ثباتف بؼؾ  يتػاجمون

 …والتباب الفبا  إلك تػضل التؽرار

  يؼقل الحاافُظ الػقروزآباادي رحؿاف اهلل صااحُ  الؼاامقس

 الحسااـ والشااقُ  .  ماارة  ماهاا َ  الاادرَس  ُأطقااُد  )كـااُت  يؼااقل:

 يعاادَ  حتك لل الحػظُ  يحصؾ )ٓ ؼقل:ي اهلل رحؿف الـقسابقري

 كاان اهلل رحؿف الطبري الفراسل إلؽِقا واإلمام .   مرة خؿسقـ

 .مرة سبعقـ الدرس يعقد
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  إداما  فؼاال: الـساقان طاالج طاـ : اهلل رحؿف البخاري وُسئَؾ 

 ، الؿتااقـ والحاازم الشااديد، التؽاارار تعـاال واإلداماا ُ ..!  الـظاار

 . ببالؽتا والؾصقق ، الؿضـل والـظر

 وأن العؾؿاا ، ماـ لاقس الحاافظ غقار يعدون العؾؿا  وكان 

  شاقؿ الحاافظ وقاال … وتؼصقرا كؼًصا داهؿا الؽت  حؿالن

 ماـ  اق فؾاقس ، الحاديث يحػظ لؿ )مـ : اهلل رحؿف بشقر بـ

 سااجؾ كلكااف يحؿؾااف بؽتاااب أحااد ؿ يجاال  الحااديث، أ ااؾ

 : الػؼقف ولؿـصقر   مؽات 

 يتبعـال يؿؿاُت  ماا حقُث  معل طؾؿل

 

  صااـدوِق  جااقف ٓ لااف وطااا ٌ  بطـاال **

 

 السقِق  يف العؾؿ كان السقق يف كـُت  أو ** معل فقف العؾؿُ  كان البقت يف كـُت  إن
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 وإيااك كصقصاؽ، وراجع ، كثقًرا كرر حػُظف، تفد َد  َمـ فقا 

 .. واستذكار وطل بال العؾؿ ومبادرة ، والعجؾ 

 ،كالشاافعل خاصػقـ حػاًضا ولسـا والـاُس يختؾػقَن يف ذلؽ 

 وساافروا ، الحػااظ يف طاااكقا أهؿاا   ـالااؽ كااان وإن ، وأمثالااف

 : ذلؽ طؾك يساطد ومؿا واسترجاطًا، تؽرارا وتعبقا

  ُ الؿحػقظ ترسق  الك يطؿئـ بحقث : الُؿثري التؽرار ديؿ.  

  ُالتؽارار مضااطػ َ  يتطؾاُ   قد والذي : القلس وطدم اإلصرار . 

 ومجااالس كافعاا  لااذات الااك تتحااقل والتاال الؿاارات، وزيااادة

  ..طامرة
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  ُوياذكره لاف ويصاح  ، ويـشطف يراجعف : معقـ زمقؾٍ  اتخاذ ، 

 اإللاػ ويحصاؾ ، العزيؿ  وتحتد الفؿ ، تؼقى وباجتؿاطفؿا

 .إيام  ذه كادر و ق العؾؿل،

 : العؾاؿ، يثباُت  حقاث ، بالتؼققد وآستعاك  الؽتابُ  لؾؿفؿات 

 . الذ ـق  العثرات وتعالُج  ، الؼاطدة وترس 

  ُاخ ، مثبتا  معقـا ٌ  ففل : أٓت مـ آستؿاع  مؿاا و ال مرسن

ـّ   الشاراهط يف مساجؾ " إهؿا  كتاُ   وباتات طؾقـاا، اهلل باف امت

 لساااطات وتؽرار اا ، وحػظفاا سااؿاطفا ويسافؾ " والؿقاقاع

 كاؾ   بفاا تـاقُ  …وآلا ٍ  كاٍت  بعاد طاذرٍ  ماـ لاؽ ففاؾ… صقيؾ 

 ..وذّلِت  العؾقم

  ُوالـصقص كالؿساهؾ بف حدثوالت ، كالؼرآن بف: الصالة . 
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  وحاقـ ، وإساحار الػجار، بعد ققؾ محدد: وقت تخصقُص 

ـَ  ولؽاااـ الاااذ ـ، صاااػا   الاااـػس اكشاااراح وقاااُت  إحسااا

 . شتا ً  أو صقًػا ، كفارا أو كان لقالً  واستعداد ا

 ويـبغال " :  الؿراجعا  صريؼا  يف اهلل رحؿاف الزركاقجل قال 

 ٓ فنكاف التؽارار، يف راً تؼادي لـػساف ويؼادر َيُعد أن العؾؿ لطال 

 العؾاؿ لطالا  ويـبغال الؿبؾاغ، ذلؽ يبؾغ حتك ، قؾبف يف يستؼر

 أماس قباؾ القاقم وسابؼ مارات، خؿاس إمس سبَؼ  يؽررَ  أن

 قبؾااف والااذي ماارات، ثااالث قبؾااف الااذي والساابؼ ماارات، أربااع

  ." لؾحػظ أدطك ففذا واحدة، مرة قبؾف والذي اثـقـ،

  والعتاااااد الجفاااااد مااااـ مؾحؿاااا ٌ  الحػااااظَ  أن : والؿؼصااااُد 

 يػاتَ   حتاك ، ابتاداهًقا وجفدا ، أولًقا تعًبا تتطؾ  ، وآستعداد
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 ويفاقنُ  العؾاؿ، فُقاذلَُّؾ  ، خقراتاف ماـ ويػاقض فتقحاتف، مـ اهلل

! …جاذٓن و اق ويساارع ، حسابانِ  باال العبد فقؼبؾ الحػظ،

 حاالوة يف كـاُت  ولؼاد" : اهلل رحؿف الجقزي بـ الػرج أبق قال

داهد مـ َأْلؼك ، ؿالعؾ صَؾِ    العَساؾ مـ طـدي أحؾك  ق ما الشَّ

ابا زماـ يف وكـاُت  وأرجق، أصؾُ   ما سبقؾ يف  معال آخاُذ  ، الصن

 كفار طـاد وأقعاد الحديث، صؾ  يف بف أذ   ثؿ يابس ، أرغػ ً 

غقاػ،  اذا آكؾ ُثؿ طقسك،  أكؾاُت  فؽؾَّؿاا الؿاا ، وأشارب الرَّ

تِاال وَطااْقـ طؾقفااا، شااربُت  لؼؿاا ً  ة إٓ ىَتاار ٓ ِ ؿَّ  تحصااقؾ لااذَّ

  ."العؾؿ

 يف فؼاال العؾاؿ، صؾا  يف الؾاذة تؾؽ  اهلل رحؿف وصػ وقد 

 : مشفقرات أبقات
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َل  َأنْ  َأْسااااااَلُل  اهللَ  تِل ُيَطااااااقن  ُماااااادَّ

 

 كِقَّتِاااال فِاااال َمااااا بِاإِلْكَعااااامِ  َوَأَكاااااَل  **

 

ا ٌ  لِل ـْ  َماا الِعْؾاؿِ  فِال ِ ؿَّ  ِمْثِؾَفاا ِما

 

 الَّتِال ِ الَ  قَل الـ ُح  َجـَِت  الَّتِل َوِ لَ  **

 

ـْ  لِل َكانَ  َكؿْ   ُشبنَفْت  َلقْ  َمْجِؾسٍ  ِم

 

 بِاْلَجـَّااااااا ِ  َلَتَشااااااابََّفْت  َأْجاااااااَقاُؤهُ  **

 

****** 
 

 ،بارامج يف الؿشاارك  التالماذةُ  يساتطقعُ  ويف طصركا الحاالل 

 باارامج الؿمسسااات بعااض تبااذل الغالقاا  بالدكااا ويف  محػاازة،

 ماـ اإلساالمق  لشامونا كاقزارة وسـ ، قرآكا لؾحػظ مشؽقرة

 ومساابؼ  ، لؾؼارآن الدولقا  العزياز طباد الؿؾاؽ مساابؼ  خالل

 اهلل فجاااازا ؿ ، الؼاااارآن لحػااااظ الؿحؾقاااا  سااااؾؿان الؿؾااااؽ

 بعااض ويف ، ذلااؽ يف مشاافقرة التعؾااقؿ وزارة وجفااقد  .خقاارا

 الاقحققـ حػااظ ودورات ، الؿتاقن حػاظ بارامج : الجامعات
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 لبعضفا وآكضؿام. .بفا اهلل وكػع طؿت ، القحل يحل لؾشق 

 شااباَبـا ورزق والعباااَد، الاابالد اهللُ  حػااظ ، يحػاازو يعااقـ مؿااا

  . كريؿ جقاد إكف  والخقرات، والعؿؾ العؾؿ يف العالق  الفؿؿَ 

  ا3/4114/1٨
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 املؤلف يف سطور

 فتخٕ آل إبزأٍه فآع بً محزة. د

 

 ورهاقس ، اإلساالمق  الدراساات بؼسؿ الؿساطد الحديث أستاذ 

 . بتفام  الشريع  قسؿ

 ثااالث لؿاادة الطااالب وشاامون.. الؼبااقل وكقااؾ مـصاا  شااغَؾ  

 . ا413٩ سـ  إلك  ا،4131 سـ  مـ سـقات

 . بؿحايؾ إيتام وجؿعق  الثؼافق  الؾجـ  طضق 

 . ميشْرة الشية يف حمكَّنة علنٔة حبْث ثالُث لُ

 والثؼافا  والادطقة الحاديث يف مصاـػا  4٩٩) مـ أكثر وصـَّػ 

 : مـفا

 . رمضان مقاطظ يف السؾقان صالهعُ  

 . الؼرى أم مـ كسؿاٌت  
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ـُ     .الؿحابر و تـ الؿـابر شَج

 . الػفؿ أزم  

 .إسالف لألهؿ  طؾؿق  مقاقػ 

 . الػفؿ ومدارج العؾؿ ساللؿُ  

 . الجفابذة لف يعقش ما 

 . والتؽػقري الثقري الػؽر مخاصر 

 . العؾؿل الشتات أدوي ُ  

. والؿعاالل والبركا ، ، الـصار سلشلة أربعٔئات متيْعة ميَا: 

 الخاداطات، والساـقات اإللفقا ، والســ والبؾسؿق ،  .والثباتق 

 . والذكاهق 

  .وكاضؿ كات  و ق 
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  ّمً الذّآًّ الشعزٓة :

 مشاااطر-ومااــ وصااـ - الـقااؾ تق جااات - الحاازم طاصااػ ُ  - 

 .اهلل بنذن ففزمق ؿ -محايؾقات -ومػاخر

 -البخاااري تااراجؿ طؾااك الساااري الؽقكاا  : امليظْمننات ّمننً 

 لؿعا  كظاؿ اإلساعاد ومـااهر - الػؽار كخبا  كظاؿ الـفار وَسؾسال

 ّاهلل املْفق ..  وغقر ا آطتؼاد
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