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املستهل
احلٌز هلل ٗاهقالٗ ٝاهغالَ عو ٟعبزٖ ٗصع٘هُٕ ،بِٚا ذلٌز ٗعو ٟآهٕ
ٗفخبٕ ٗبعز:

فتظؾ خالص ُة سقر إعالم ،وزبد أققالفؿ وتجاربفؿ محلؾ أكظلار
للؿ قلللتاتفا وتؼراالفلللا ملللـ خلللال آخت لللار
الـلللاس ،فحاولـلللا لل ّ
وآقت للار  ،لقلللفؾ اػظفللا وآكتػللاع بفللا وقللد رأاـللا كعتفللا
( سللقر مخت للرة لعالللر م)د للرة ت ،اكؼللداق ل ال ل ـ قالللؾ مللدة،
فرأاق جؿعفا وتلقاؼفا بطراؼ مقلقرة ،القت إمؿلة إقلادم ،
ُ
وإعلللالم إقلللاوس ،والللللقخة الؽقاملللؾ ،وزدت عؾقفلللا ملللـ
الؿعاصللراـ س ل َقرا ،ومللـ اقللاتفؿ ِعالللرا ،ومللـ أخالللار ؿ عجالللا ،
لقؽتؿؾ العؼدُ الؿـظلقم ،واطقل َ اللدر الؿـثلقر  ،وا) لق الجلق ر
1

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

الؿؽـقن  ،ولئال اؼلا ِكػلدت الؿحاسلـ ،و َللؿ ُااللؼ إو لمخلر،
وأن عطللللللللا إمللللللللة ٓ اـضلللللللل  ،وسؾلللللللللالفا فقللللللللاض
ولعللؾ فقفللا أبفللو الللدروس ،وأاقل العظللات ،وأر الؿللقاعظ ،
تحل الـػقس ،وت)كل إفئدة  ،وتلعؾ الع)مات و َلؿ ت) اللقر
وتللراجؿ إعللالم محللؾ تؼ لدار الؼللرا  ،وجاذبللة ألحللاظ اللللالاب،
وكؾؿا اخ ُت رت وقربق ،كلان لفلا أبؾلغَ إ لر ،وأعظلؿ العاملدة ،
وفؼـللا او وإاللاكؿ لحلللـ العؿللؾ ،وجؿقللؾ آتالللاع  ،إكللف أكللرم
ملمو
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 ومع روعة اللقر وجاذبقتفا لؾؿتؾؼقـ ،إٓ أكف قد ُالتؽك أاقاكلا
مـ اق الؼ ة ،وكثرة ال لػحات  ،والللرد التلاراخل الل ي
اـ ّػللر وٓ اؼللرب ،فـاس ل لـللا ولغقركللا آخت للار وآبتؽللار،
والتفلل ا والترتقلل  ٓ-،سللقؿا وكحللـ ل أزمـللة آخت للار
واعثر عؾك اللدر الؿجلق
واللرعة -بحقث ُاؾتؿس الجق رُ ،
إز ر ،ل لحظات سراعات ،ومالفظ بداعات
 فؼرركا وسؿفا بعـاواـ م غرة ،تؽلػ ملا ورا لا ملـ جلقدة
وعؾق وإتؼان ،أو اؽؿة وبداعة وأسرار ! تحلقي اللخ لقة
وأ ر ا وال ي ارتالط بفا
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 ل لؽ سـلرد ـا سقر ًا م)د رة بدروس وعالر مختؾػة ،كحاو
لؿ اللؿؾ الؼ
مـ خاللفا ّ

ل ،وال ُّؾ َؿع التراجؿقلة ملـ خلال

ؿلللة ،ت ل كل الللروح ،وتؾفللؿ العؼللق
لػظللة أو عالللرة ،أو َ

!

فؼللد اابللق لـللا اللللقر ،وب) للق عـللدكا التللراجؿ ،ورأاـللا فقفللا
اللحر الحال  ،والؿقرد الل)ٓ  ،فلكؿؾـلا مللقرتفا ،وكؼالـلا ل
مرافئفا  ،وٓ زلـا كلتح كلر ترا فؿ ،ورواملع كؾؿلاتفؿ ففلؿ
سلللؾػ إملللة ،وأربلللاب الؿحجلللة ،وإن كـّلللا بلللدأكا بؽؾؿلللات
مؼ قدات ل معان محقراة ،وارتالاافا ب لؽ الع َؾؿ الؿلفقر،
ولؽـفللا تقسللعق اتللك اللقت ج ّقللد الجؿللؾ ،ولقامللع الللدرر،
ومحاسـ الؽؾؿ
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 وٓ ضللقر فؽؾؿللاتفؿ فاقللق اللل

 ،وزادت عؾللك العجلل ،

وازد رت بفا الؽت  ،وتحػظفا والعـااة بفا مؿا اؿؾقف الضؿقر
العؾؿل ،والحس التح قؾل  ،و ا كحـ كؼقلد ا تؼققلدا ،وك)الد
عؾقفا عـقاكا وتؿفقدا ،سامالً الؿلقلك الؽلرام اػظفلا والتخؾلؼ
بؿعاكقفللا وألطاففللا ،وقللد أضللػـا ٕعللالم اللللؾػ ،أعالمللا مللـ
الؿعاصراـ ،لؿ تضعػ ؿؿفؿ ،واقتدت عل)امؿفؿ ،وكلاكقا
قدوات ل مرااؾفؿ ،فللحؼـا ؿ بفؿ لقت ؾ الخقلر ،واتللامك
التل قر  ،و ق ملـ بلث العؾلؿ الؿػقلد ،والؼلق الللداد
الؿقفؼ
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وكؾؿللا ااولللق آكػؽللاع عللـ سللقر إمؿللة ،وأخالللار الؿلللقخة
إجؾللة ،وقؾللق لفللا كػللك ،واكؼضللك ،واكتفللك ! بللرزت لـللا ل
مـاظر ا الالا قة ،وزخارففا ال)ا قة ،تـادي َّ
كؾ ذي عؼؾ ،وتللحر
لق أن
كللؾ ذي ل ل  ،وتلللتققػ الـالقللؾ ،وتج ل ب الحؽللقؿ  ،فرأال ُ
تتقالك اللقر ،وتضقع ِ
الحؽؿ ،وتترامك العالارات  ،فؽؿ فقفلا ملـ
مقعظللة ،وكللؿ فقفللا مللـ معتَالللر ،اضلل ،لـللا الطراللؼ ،وارسللؿ لـللا
الؿـفاج ،والح الفؿؿ( أولئؽ ال اـ دى او فالفدا ُؿ اقتده ت
جؿا َ ذي إرض كلاكقا ل الحقلاة و لؿ

بعلد الؿؿلات جؿلا ُ

الؽت واللقرِ فؼد اابق بفلؿ إورا  ،وزاكلق لفلؿ الؼلرااقس،
وتع ّطللرت بفللؿ الؽؾؿللات ،فؽقللػ كُغػللؾ ا للار ؿ  ،أو كتجا للؾ
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راسللفؿ  ،فنلقؽفللا اؾللق ًة ملللطقرة ،ومعللاو مالللرورة ،وقالمللد
مـثقرة ،والحؿد و أوٓ واخر ًا  ،إلقف الؿـتفك والؿآب
و ا كؼش كقراو عؾك اراؼ الفؿة والؿـفو والللؾقع ،اػقلد مـلف
الطالب ،والتؾفؿ مـلف الـجاللا  ،أردكلا وقػلف فؾلؿ اؼلػ ،وااولـلا
ؾؼف فؾلؿ اـغؾلؼ ،فلال ال)ا ل تػجلر ملدرار ،ومـفلا مغل)ارٕ ،ن
عؾقم اللؾػ وكـلقز ؿ ٓ تل)ا سلقارة ،ول اقاتـلا ااضلرة ،ول
مجاللـا عابرة ،وخؾقؼ بِـَا استثؿار ا وإاراد ا وآكتػاع بؿا ااب
مـفللا و ل ا ( كؼلللفا الثؿللاو ت  ،أققللد ا بتعؾقللؼ وجقلل) ،واللر
ع)الللل) ،سللللامالً الؿللللقلك تعللللالك آكتػللللاع ،والللللـ العؿللللؾ
ّ
وتظؾ الؽؾؿات الؿ) لرةُ ،م) لر ًة عاللر التلاراُ ،تُـخلؾ
وآقتـاع،
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مـ اللقر ،وتُؼطػ مـ الؼ ص ،وتُلتحضر لتؽلقن قلا دا عؾلك
سقر عطرة ،وأخالار أمؿة مفرة ،أفادوا وك حقا وجددوا ،ورسؿقا
ل تاراُ العؾلؿ والؿعرفلة وآقتلدا  ،لقالات اللـ وضلقا  ،للؿ
الؿدد ،وٓ خؿؾق مع بلقن التلاراُ  ،بلؾ ملا زاللق
ت بؾ مع اق ُ
متجللددة اقللةً ،رالل ًة وقللادة ،تلللطع وتظفللر مللـ اللقـ ٔخلللر
ولؿا كاكق را ًة متدفؼ ًة  ،وٓ زالق تؿد مقامد ا  ،وتـقلر مـامر لا ،
لري إجقللا
أكؿؾـلا ملللقرتفا ،والت)مـلا بثفللا والعـاالة بفللا ،اتلك ُكل َ
مقراث أبا  ،وقالمد إجداد  ،وأكفؿ كاكقا قؽال اخر مـ اللـ
أكتو ملا أكلتو ملـ
التداـ ،وققة اإلاؿان ،وعؿؼ اإلخالص  ،ال ي َ
تؾؽللؿ اللللقر ،وروامللع الحؽللؿ ،ولطللامػ الؽؾللؿ ،اتللك ُخؾللدت

8

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

وروالللق و ُدرسلللق ،وأصلللالحق كلللالحجو الؿروالللة  ،والؼالملللد
ُ
الؿرعقة  ،تحتػل بفا الؽتل  ،والتللفد بفلا إعلالم ،وتل)اـ بفلا
الؿجالس  ،وذلؽ مـ فضؾ او وتقفقؼف
لارات كللالتحػ ،تؿللر بفللا ل الؽت ل
لات كالللدرر ،وعالل ٌ
فثؿللة كؾؿل ٌ
وإبان الؼرا ة ،وا ع تجاوز ا بال تؼققد واكتػلاع  ،ولل لؽ كلان
ل)اما ل أدب الؼرا ة ال اتل  ،تؼققد مثؾ

ه الـقادر ،وتلطقر ل ه

وزمفللا ب)مللام الؼؾللؿ والؼراللاس الؿالللقـ  ،لتـتػللع بفللا
اللللقاردّ ،
الـػقس ،وت)كق بفا العؼق
وفقفا ملاعؾ ققة وإاؼاظ  ،ومعالؿ وعلل وإرقلاد  ،وكػلامس فؽلر
واعتالار ! ومـ الضلروري تحػظفلا والعؿلؾ بؿلا فقفلا  ،وجعؾفلا
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كلللللالؿقاعظ الحلللللاف)ة ل اقلللللاة الللللللالاب والللللالب العؾلللللؿ
واللـ
وما اكطؾؼلق تؾؽلؿ العاللارات إٓ ملـ جلرا عؾل ٍؿ ووعللُ ،
دااكللة َ
وضللل ،اسللتؾ)م عؾللك مطالعفللا الققللق عـللد ا ،واسللتؾفام
درسفا ،وأن تجعؾ مـارات و لدااات لؽلؾ سلالؽ وعلابر  ،كػعـلا
او وإااكؿ بدرسفا ،ووفؼـا ٓكتفاجفا ،إكف جقاد كراؿ
عؾؿا أكفا كلرت عؾك قئة مؼآت متػرقة ل قالؽة صقد الػقامد ،
قؽر او جفد ؿ  ،ولؿلا ااتلقو إللك جعؾفلا ل م لـػ مللتؼؾ ،
ُجؿعللق لؾتلللفقؾ والػامللدة ،واو الؿقفللؼ والفللادي إلللك سللقا
اللالقؾ
محااؾ علقر
ضحقة التاسع مـ رمضان  ٢٤٤١ل
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ُ/ 1بِٚااا ٗعااٚزُا لصعاا٘ي اهلل ٗعاللداإ باهاازع٘ ٝالـالللل إعظللؿ
والرسق إكرم ،عؾقف افضؾ ال الة وال الة وأتؿ التلؾقؿ
وسقرتف ت)خر بالدرس والحؽؿة والعج  ،مـ أولفا ٔخر ا  ،والؿؼ د
اإلقارة ـا إلك جفلاده اللدعقي ،وجلالده اإلصلالال والتربلقي  ،فؾلؿ
بلاخع كػللؽ
تُر ؼف الؿلا  ،وٓ أر التف اللدامد كؿلا قلا او ( فؾعؾلؽ
ٌ
عؾك ا ار ؿ إن لؿ اممـقا بف ا الحداث أسلػا ت سلقرة الؽفلػ فؽاكلق
الدعقة رواف وسؾقتف وسعادتف

 /2ل اهقِّزٙق ٗاملغابق: ٞ
اجتؿللع لللف ل اللقم وااللد صللقام وصللدقة وجـللازة وعقللادة ،وفقللف
ٍ
امرئ اجتؿعـ فقف دخؾ الجـة ت
الحداث ال حقح ( أاؿا
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 /3لعجٌاْ ٗجٚؿ اهعغض: ٝ
جا َد فقف بال بخؾ ،وأكدى بال تردد ،وتلاخك بال مفابة وٓ مخافلة،
أعطللك عطللا مللـ ٓ اخلللك الػؼللر ،وارجللق العاقالللة وإجللر !
ولؾـاس أخال ٌ تد ُّ عؾك الػتك ،أكان سخا ً ما أتك أم تلاخقا !
 /4ل عوٗ ٌٛاهفزا: ١
بلر ؿ صلالاه تعلرض لؾػلدا  ،وقلدم روالف ٕجلؾ اإلسلالم ،واالللا
ُ
لرسق او ،وملاركة فدامقة عؿؾقلة  ،اقلث كلام عؾلك فراقلف لقؾلة
الفجرة ،قر خامػ وٓ ّقاب !
 /5لصبٚعٗ ٞاملضاقق: ٞ

اقتا قققا ،وعال ؿةً ،و َلؿ الرد الجـلة دون مرافؼلة رسلق او،

وم ااالة الؿختار ،فؼا أسالؽ مرافؼتَؽ ل الجـة فؼا
عؾك كػلؽ بؽثرة اللجقد !
12
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 /6ل جابض ٗحزٙح ٗاحز :
لؿ التطِؾ الراؾلة ل العؾلؿ ،وجؿلع الللــ وللق لللـة واالدة ،أو
اداث فرد ،بلؾ تل ل وااتل)م ،واكطؾلؼ واقلتد "لؾللام" ،قلر
مالللا باللللاخراـ ،أو الـاقللداـ  ،إكللف اللللغَػ العؾؿللل ،والحلل
الـالقي وكظقره صـع أبق أاقب إك اري رضل او عـف ل راؾتف
إلك "م ر" ،عـد عالداو بـ ُأكقس ،وٕجؾ اداث وااد !

 /7ل بالي ٗاه٘م٘: ١

متطفر عؾك الدوام ،وكؼل مـ أ ر الطفارة والقضا ة  ،ما مـ ساعة

لقؾقة أو كفارالة إٓ وصلؾك ركعتلقـ و ،اتلك سلؿع الؿختلار عؾقلف
ال الة واللالم َد ّ كعؾقف-صلقتفؿا -ل الجـلة ،والالاعلث صلالة
مع كؾ وضق

!
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 /8ل عا٢ؾٗ ٞاهدفقٕ :

وأمفؿ فؼفا وعؾؿا ومؽاكة ،ففل أفؼف كلا
كاكق مرجع ال حابةّ ،
إمة عؾك اإلاال  ٓ ،سقؿا ل اللمون الخاصة ،ودواخؾ الالقلق
ِ ِ
ؾؿ عامللة إللك ِعؾل ِؿ
الـالقي قا ال ُّ) ُّ
ري راؿف او " لق ُجؿع ع ُ
عؾؿ عامل َة أ ْف َ
ضؾ "
جؿق ِع الـلا  ،لؽان ُ

 /9ل أعاًٗ ٞاهقٚار: ٝ
اكتخالف رسق او ر ؿ صغر سـف ،وفضؾف عؾلك ققلادات ال لحابة،
لؿ او إن كللان لخؾقؼللً
ودافللع عـللف لؿللا اعللـ ل ققادتللف وقللا ( وأال ُ
لإلمرة ت وفِل ذاع تـالقف وتقجقف ،وتربقة وصؼؾ ،وبـا وإعداد
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 /10لابّ عباؼ ٗاهعٔري: ٝ
أاللس بحاجتللف لؾعؾللؿ بعللد وفللاة رسللق او ،فاسللتدعك جللاره
فلخر مـف ،ف
إك اري" ؾؿ كطؾ العؾؿ"
َ

بعده لالققتلات

ال للحابة ،محللتؿال الظفقللرة والللراح والغالللار ،اتللك جؿللع العؾللؿ،
جؾلس لؾعؾلؿ" ل ا
وأارز الػقامد  ،وقا لف جاره بعد مدة ،وقلد
َ
الػتك كان َ
أعؼؾ مـل "

 /11لابّ ًغع٘ر ٗاهغبعْ٘ :
اقتفر بعؾق الفؿة ،وأعؾـ ل ال حابة تؾؼقف الؼران وجؿعف مـ فلؿ
رسللق او ،اؼللق (أخ ل ُت سللالعقـ سللقرة مللـ فللؿ رسللق اوت
وقا ( وال ي ٓ إلف قره ،ما ك)لق ااة ل كتاب او ،إٓ أعؾؿ فقؿا
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ك)لق ،وأاـ ك)لق ،ولق أعؾؿ مؽلان أالد أعؾلؿ بؽتلاب او مـلل ،
تـالف الؿطااا ٕتقتفت

 /12لععٚز ٗاهغري اهط٘ٙى :
أي ؿة اؿؾفا ،وأي عالادة تؼؿ فا ،و ق العالؿ العابد  ،واقلتفر
بؿؼقلة " كـّا كلقر إاام والؾقالل ٕجؾ الحداث القااد ".

 /13لابّ حِبى ٗاحملرب: ٝ
الت ؼ بفا الت اقً ،والتحػفا التحافا ،اتك ُعر بفلا ،والار بفلا
ل كؾ مؽان أو الطؾ  ،وبعد الطؾل واإلماملة ،وبؾلقغ الغابلة
فاكتُؼللد فؼللا " مللع الؿحالللرة إلللك الؿؼالللرة " ففللل الللة الحػللظ
والؽتابة ،وآكتالاه والـلاط
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 /14ل اهبداصٗ ٜاهعؾضْٗ ًض: ٝ
اـام فال اطق لف الـقم ،وٓ احؾق لف آرتقلاح ،فقفل مللرعا إللك
اللراج والؼؾؿ والؼرااس ،لقؼقلد الػاملدة الحداثقلة كحلق عللراـ
مرة ،اتك أخرج لـا م ـػات ،وأ داكا مجؾدات ،أج ُّؾفا ال حقح
الؿ

 ،وجامعف الؿؽ ّؾؾ !

 /15ابّ حباْ ٗأهفا ؽٚذ :
اار راال ًة جقآ ،اقافلا الؿللر والؿغلرب ،اتلك قلا " لعؾـلا
ٌ
جقافلؾ الدَ ٌ
ث ،للؿ اجؿلع العؾلؿ ،
كتالـا عـ ألػل ققُ" والتقؽ
وٓ ـللك ركالتقللف عـللد اللللققخ مـتؼللدا ومملػللا ومتعؼالللا ،اظللـ أن
و قؼة لة االفا الجؿقع ،كافقة ل اإلبداع واإلتؼان !
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 /16ل اهضاطٗ ٜأهف قضعذ :
بللدون سللقارات وٓ اللامرات ،ذرع بؼدمقللف إرض ،وسللار عؾللك
ال للعاب ،وداس عؾللك اللللدامد اتللك قطللع الػقللال ،وبؾللغ إلللػ
فرسُ ،و ق بتؼداركا ( ٠٥٥٥آ كؿت تؼراالا

 /17ل اهِ٘ٗٗ ٜاإلثِا عؾض :
درسا احضر ا وارااعفا عؾك قققخف بال تؽاسؾ ،أو تللا ؾ ،أو
تالاعللد ،أو اعت ل ار ،قللد و ّاللـ كػلللف عؾللك ال للالر ،واؿؾفللا عؾللك
بالؿ َؾؽلات ،وأ ؿلر
اإلصرار ،وساقفا إلك الؿؽرمات  ،اتلك ظػلر َ
الت ـقػات الالا رات
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 /18ل اخلوٚى ٗاملأك٘الت :
اقـؿللا تؾل بفللا ،وتلللتؿتع بروامحفللا ومـاظر للا ،الللخط الخؾقللؾ
ٍ
راؿف او واؼق ( أ ُ
ساعة عؾل ساعة اكؾ فقفا ت !
ؼؾ

 /19لًاهم ٗاهغقف :
احتاج لؾؽت  ،وتدعقه اللعادة العؾؿقة لؾتضحقة واللخا  ،فقالقع
سؼػ بقتف االا لؾعؾؿ ،وإاثارا لؾؿعرفة

 /20ل اهطربٗ ٜاهلٌٍ املٚد: ٞ
تلللتعؾ ؿتللف الؽتابللة فقعللرض عؾللك االبللف الؿلللاعدة ،فقلل كر
لؾتػلقر والتاراُ قرابة الثال قـ ورقة فقعت رون

ا مؿا تػـَلك

إعؿار دون تؿامف ،فق دع قامال " إكا و ماتق الفؿؿ "
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 /21لَٙخٗ ٛاهبٚت اخلاه: ٛ
لق سئؾ بعضـا عـ أل اكؼطلاع ،وأاقل الللفقات ،لعلدّ د صلـقفا
دكققاة ،بقـؿا احل بـ معقـ راؿف اوُ ،الل فقجق " بقق خلالل
وإسـاد عالل "

 /22لاهغُّوٌَٗ ٛاألصبعْ٘ :
قعد ل جامع الؽقفة إعظؿ اؼلرئ أبـلا الؿللؾؿقـ بلال ؿلـ وٓ
مؼابؾ
فقؼق

واقـؿا الل ما

ا التع وتؾؽ الؿلؼة والؽؾػلة !

اداث رسق او( خقركؿ مـ تعؾؿ الؼران وعؾؿف ت
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 /23ل اهطرباُٗ ٛاهب٘اص: ٜ
م للـػ الؿعللاجؿ الثال للة ،واعللاو فقفللا إمللراـ ،اقللث اؿؽللث
جللؿف وٓ
ال قـ سـة اـلام عؾلك الاللقاري أي الح لقر ،فقللتؽل
ُ
ِ
اللللاوم عؾلللك فراقلللف
تللللتؽل ؿتلللف ! فللللاؽؿ اطقلللؼ ذاع ،أو
وسقارتف

!

 /24لابّ تٗ ٌٞٚٚاملضض :
كان مقلعا بالؼرا ة ،اتك إكف لؿ ادعف وقق الؿرض ،واخت ؿ مع
واجللف باللللرور ،وقللا أااكؿللؽ إلللك االللؽ ،ألقلللق
االقالللف،
ّ
الـػس إذا فرالق واكللراق ققالق الطالقعلة ،ودفعلق الؿلرض،
قا بؾلك

قلا وكل لؽ أكلا بالؿطالعلة ،فؼلا

عالجـا !
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 /25لابّ عقٚى ٗاهجٌاُْ٘ :
بؾغ مـ العؿلر عتقلا ،واعترتلف الللقخقخة ،فؿلا جػلق ؿتلف ،وٓ
اكحطق ع)اؿتف ،اؼق ( إو ٕجد مـ ِا ْرصل عؾك العؾؿ ،وأكا ل
لـ علللراـ سللـةت
َع ْل لرِ الثؿللاكقـ أقللدّ مؿللا كـللق أجللده ،وأكللا ابل ُ
بقركق إعضا  ،واابق إركان ،فلكتجق إكتاج ال غر !
 /26ل ابّ اهقٗ ٍٚاهظار :
خرج إلك الالؾد الحرام ااجا مفاجرا إللك او ،فؽتل زاد الؿعلادت
فجا فقف بالؿعلار والـػلامس والعجامل  ،اتلك لؽلكلؽ تؼلرأ ل
مؽتالة متػــة ،أو تلرح ل الدامؼ ذات بفجلة ،أو تجلق ل كللامؿ
آكلراح

!
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 /27لاخلطٚب ٗاملؾ: ٛ
كللان إذا ملللك ،وخطللا خطللقات اؿللؾ كتابللف الؾ للقؼ ،ورفقؼللف
إكللقس الؿتؿثللؾ ل كتابللف ،الل ي ٓ الللؾق عـللف ،وٓ تطقل اقاتللف
دون فحقاه و ؿلف ول تف ذلؽ الخطق الالغدادي راؿف او !

 /28لمحار بّ أعاًٗ ٞاهٚز اهعاًو: ٞ
َ
وتحامؾ بقده كتابةً ،وع)فق كػف تؼققلدا وإفلادة ،اتلك قلا "
جدَّ
كتالق بقدي

ه مام َة ألػ اداث"

 /29لاهبِٚلَِزٗ ٜاهقوٍ :
اكؽلر قؾؿف ل الدرس ،فع َّ) عؾقف تضققع الققق ،وذ اب الػامدة ،
قؾللؿ بللداـار ت فطللارت إلقللف
وضللحك بالؿللا  ،ف للدَ ح بؼقلللف ( ٌ
سالم الالِقؽَـدي راؿف او
إقالم إكف محؿد بـ َ
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 /30ل اهؾعيب ٗلِطض ٝاملِاي :
كؾق
ُالل راؿف او كقػ َ
اتلك جلاورت الؿعلالل

ا العؾؿ

! وكقػ بؾغق وكالغلق،

فقؼلق ( بـػلل آعتؿلاد ،والللقر ل

الللالالد ،وصللالر ك للالر الحؿللار ،وبؽللقر كالؽللقر الغللراب ت و للل
تلفك !
وصػة كالق قة ،مـ اؼؼفا بؾغ ما تؿـّك ،وأدرع ما ّ

 /31ل ابّ كجري ٗاهغِّضاج :
الؿػللر الؿلللفقر ،للف كتللاب جللامع الللــ والؿلللاكقد ألػلف الحللافظ أبللق

الػدا ابـ كثقر  ،واروى أكلف ذ ل ب لره أ ـلا تللقػلف ل ا الؽتلاب
ولؿ اتؿف ،فؽلان اؼلق راؿلف او ( ٓ زللق أكل ُّ فقلف ل الؾقلؾ ،
واللراج اـقكص اتك ذ

ب ري معف ،ولعؾ او اؼلقض للف ملـ

اؽؿؾف ت
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 /32اخلّٚاط ٗاهغق٘ط:
الدرس ل جؿقلع أوقاتلف  ،اتّلك ل
الـؿري كلان
ُ
أبق بؽر الخقاط َ
ال ّطراؼ  ،و كان ُر َّبؿا َس َؼ َط ل ُجر ٍ أو َخ َال َط ْت ُف َدا ّب ٌة !

 /33ؽُعبٗ ُٞاهطغت:
لق أملل
بعلق َا ْل َ
قا راؿف او ( مـ اؾ الحداث أفؾلس!ُ ،
بلالعة دكاكقرت !والطلق ق إكا كالقر ملتدار لؾغَلؾ

 /34ابّ أب ٛكجري ٗاهضاح: ٞ
اقللتفر ققلللف راؿللف او مالقـللا اراللؼ العؾللؿ العؼقؼللل ،ووسللقؾتف
ال للحقحة ،وأكفللا الجللد وإكللال الجلللد ( ٓ ُالللتطاع العؾللؿ
برااة الجلد ت
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 /35علضًٗ ٞاهلبى:
قا راؿف او ( كان ابـ عالاس اجعؾ ل رجؾل الؽالؾ – الؼقد ،
ع واعؾؿـل الؼران واللــ ت
 /36احلٌُٚزٗ ٜاإلجّاُ:ٞ
كللان اإلمللام الحؿقللدي راؿللف او مللـ اجتفللاده ( اـلللُ بالؾقللؾ ل
الحر ،فؽان اجؾس ل  -إجاكة -ل ما اتالرد بف ت

 /37أب٘ اهزصراٗ ١بضن اهػٌِار:
كلقق اا ًة
قا رضل او عـف معالرا عـ ؿتف وا)مف العؾـل ( لق ُأ
ُ
لؿ أجد أاد ًا  ،ا كّركقفا إٓ رجالً بالرع ِ
راؾلق إلقلف ت
الغؿلاد ،
ُ
وبرع بالؽلر والػتحِ ،
والغؿاد بالؽلر ،ل قراة مللفقرة عؾلك
سااؾ الالحر ،تالعد عـ مؽة بخؿس لقا
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 /38اهغٌضلِزٗ ٜاهعظه ٞاهداً: ٞ
اؼق أبق أاؿلد ك لر العقاضلل الػؼقلف الللؿرقـدي واؿلف او
(ٓ اـا

وخلرب بللتاكف ،و َجلر
ا العؾؿ إٓ مـ ع ّطؾ دكاكلف،
ّ

أقرب أ ؾف إلقف ،فؾؿ الفد جـازتف ت
إخقاكف ،ومات
ُ
 /39احلغّ ٗاملِاقغ: ٞ

كافلؽ ل داـؽ فـافِلف ،ومـ كا َفلؽ ل دكقاه
قا الحلـ ( مـ َ
ِ
فللؼفا ل كحرهت

ُٚٓٗ /40ب ُٗفع اهقوب :
قا راؿف او ( كظركا ل

ه إاادالث والؿلقاعظ فؾلؿ كجلد

أر َّ لؾؼؾللقب وٓ أقللدَّ اسللتجالبا لؾحلل)ن ،مللـ قللرا ة الؼللران
وتػفؿف وتدبره ت
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 /41اهظرلؾضٗ ٜاجملز احلقٚق: ٛ
قلللا راؿلللف او ( مجلللد التلللاجرِ ل كقللللف  ،ومجلللدُ العلللالؿ ل
كرارالفت

 /42عٌض بّ عبز اهعظبظ ٗاهلٌ ٞاهد٘ال: ٞ
إن لل كػلا تقاقة ،وما اؼؼق ققئًا إٓ تاقلق لؿلا
قا راؿف او ( ّ
ق أعؾك مـف؛ تاقق كػلل إلك ال)واج ملـ ابـلة عؿلل فااؿلة بـلق
عالد الؿؾؽ فت)وجتفا ؿ تاقق كػلل إلك اإلمارة فقلقتفا ،وتاقق
كػلل إلك الخالفة فـؾتفا ،وأن تاقق كػلل إلك الجـة فلرجق أن
أكقن مـ أ ؾفا ت
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 /43عُلاؽٗ ٞاهطٌ٘ح اهغبعٚين:
لؿا سؿع "اداث اللالعقـ ألػا ال اـ ادخؾقن الجـة بغقر الاب
عؾك صقرة الؼؿر " قا الا رسلق او ادع او أن اجعؾـلل ملـفؿ،
فؼا ( الؾفؿ اجعؾف مـفؿ ت كؿا ل ال حقحقـ

 /44اهضاغب ٗاهلٌٍ احل٘ٚاُ: ٞٚ
الفؿلة عؾلك اإلالال  ،لق ملـ ٓ ارضلك
قا راؿلف او (
الؽالقلر ّ
ُ
بللالفؿؿ الحققاكقللة قللدر وسل ِ
لعف ،فللال ا للقر عالللدَ بطـِللف وفرجللف ،بللؾ
َ
ّ
اجتفد أن اتخ ّ ص بؿؽارم ّ
اللراعة ت

 /45أُػ بّ اهِنض ٗاإللزاَ :
اؼق رضل او عـف ل )وة أاد وقد تخ ّؾلػ علـ بلدر ( اللق
عـ أو قتا قاتؾق الؿلركقـ؛ لئـ او أقفدو قتا الؿلركقـ
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لقراـ او ما أصـع ،فؾؿا كان اقم أاد واكؽلػ الؿلؾؿقن قا
َّ
الؾفؿ إو أعت ر إلقؽ مؿا صـع لمٓ  ،اعـلل أصلحابف  -وأبلرأ
إلقؽ مؿا صـع مٓ  ،اعـل الؿلركقـ ،ؿ تؼدم فاستؼالؾف سعد
بـ معاذ فؼا الا سلعد بلـ معلاذ ،الجـل َة ورب الـضلر ،إو أجلدُ
راحفا مـ دون أاد ت
َ
 /46ابُّ عريٗ ّٙاهلز: ٜ
قللا راؿللف او راد ًا عؾللك مللـ افللتؿ بالؿلللامؾ وافؿللؾ الػضللامؾ
الفدي كؿا اتعؾؿقن العؾؿ ت
واللؿق ( كاكقا اتعؾؿقن
َ
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 /47حي ٛبّ ًعاس ٗأرٗ ٞٙاهقوب:
قا راؿف او ( دوا الؼؾ خؿلة أققا قرا ة الؼران بالتػؽر ،
وخال ُ اللالطـ  ،وققلام الؾقلؾ  ،والتضلرع عـلد الللحر  ،ومجالللة
ال الحقـ ت
ً /48اهم بّ رِٙاص ٗامل٘عع ٞاهفاتض: ٝ
إن العالؿ إذا لؿ اعؿؾ بعؾؿف ،ز ّلق مقعظتلف علـ
قا راؿف او ( ّ
الؼؾقب كؿلا ال) ال َؼطلرِ علـ ال لػا ت والؿلراد بلالؼطر الؿطلر،
وال ػا الحجر إمؾس
 /49ابّ املباصن ٗاهدعوٍ املغدز: ٍٙ
قا راؿف او تعالك ( ٓ ا)ا الؿر عالؿً ما اؾل العؾلؿ ،فلنذا
ظـ أكف قد عؾؿ ،فؼد جفؾ ت
َّ
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 /50ابّ ًغع٘ر ٗاهِزَ احلقٚق:ٛ
قا رضل او عـف "ما كدمق عؾك قل كدمل عؾك اقم ربلق
قؿلف ،كؼص فقف أجؾل ،ولؿ ا)دد فقف عؿؾل"

 /51أب٘ بلض بّ عّٚاـ ٗمٚاع اهزصٍٓ:
قا راؿف او مػضال الققق عؾك الؿا " أاد ؿ لق سؼط مـف
در ؿ َّ
لظلؾ اؼلق إكلا و ذ ل در ؿلل ،و لق ذ ل اقملف وٓ
اؼق

ذ

عؿؾق فقف"
اقمل ما
ُ

 /52محار بّ عوٌٗ ٞاإلُداج ٞٚاملغدزاً: ٞ
كللان راؿللف او كؿللا ذكللر مترجؿللقه ملللغقًٓ وقتللف كؾللف ،إمللا أن
احدث ،أو اؼرأ ،أو الالح ،أو ا ؾل ،قد قلؿ الـفار عؾك ذلؽ"
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 /53ابّ تٗ ٌٞٚٚاهػَزٗ ٝاملعٔ٘ر:ٝ
" كان راؿف او اجؾس بعد صالة الػجلر إللك اؾلقع الللؿس ،
فلئؾ عـ ذلؽ ٓ اتركفا أبد ًا فؼلا
ُ

ل ه َ لدْ وتل للق تركتفلا

لخارت ققاي "
 /54ثابت ٗاجملآز: ٝ
لدت ال للالة علللراـ سللـة ،وتـعؿللق بفللا
قللا راؿللف او " كابل ُ
علراـ سـة"

 /55ابّ أرٍٓ ٗققٕ املعق: ٞٚ
قا راؿف او " إذا أردت أن تع ل او  ،فاع ف ل مؽان ٓ الراع
فقف"
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 / 56اهزاصاُٗ ٛاه٘عط ٞٚاهزُ:ٞٙ٘ٚ
قا راؿف او " إن الرجؾ لقـؼطع إلك بعض الؿؾقع لقرى أ ر ؿ
عؾقف  ،فؽقػ بؿـ اـؼطع إلك مؾؽ الؿؾقع"

 /57عٌض بّ عبز اهعظٙظ ٍٗٓ اهبطّ:
أكالر ؿلللف "
قا راؿف او " بمسً لؿـ كان بطـللُلف َ
 /58عوًٗ ٛفداح احملب: ٞ
قا رضل او عـف قاراا ( مـ ٓكق كؾؿتف ،وجالق محالتفت

 /59اهفاصٗق ٗطًّ اهدفقٕ:
قا رضك ال ّؾلف عـلف ااضلا عؾلك العؾلؿ ،والؿللارعة قاللؾ الللقادة
وآكلغا

( تػؼفلللقا قالؾ أن تللللللقدوات
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 /60اهفنٚى ًٗقزص اهقغ٘:ٝ
قلللا راؿلللف او محللل را ملللـ أسلللالاب الؼللللقة والتؿلللادي فقفلللا
(خ ؾتان تؼلقان الؼؾ

كثر ُة الؽالم ،وكثر ُة إكؾ ت

 /61حي ٛبّ ًعاس ٗفف ٞاألفزلا:١
قا راؿف او ( ٓ تتخ وا مـ الؼركا إٓ ما فقف الث خ ا
مـ ا َّ رع قامؾ ال كقب  ،و َع َّرفؽ مداكس العققب  ،وسلاارع
إلك عالم الغققبت
 /62اهفنٚى ٗمخػ اهؾقاٗ:ٝ
قا راؿف او ( خؿس مـ عالمات اللؼقة الؼلقة ل الؼؾ ،
وجؿقد العقـ  ،وقؾة الحقا  ،والر الة ل الدكقا  ،واق إمؾت
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 /63اهؾاقعٗ ٛاهعقى اهشآب:
قا راؿف او مح را مـ تلرع الللــ ،والتللا ؾ ل العؿلؾ بفلا (
رواق عـ رسقلف او صلؾك او عؾقلف وسلؾؿ الداثً صلحقحا،
إذا
ُ
فؾؿ اخ بف ،فلكا ُأ ِ
أن عؼؾل قد ذ
قفدكؿ ّ

ت

 /64اهغددٚاًُ٘ٗ ٛطّ اهغٚار:ٝ
قا راؿف او ( ٓ القد العالد اتك اؽلقن فقلف خ لؾتان القللس
مؿا ل أادي الـاس ،والتغافؾ عؿا اؽقن مـفؿ ت

 /65عْ٘ بّ عبزاهلل ًٗٚجاق اهفقٔا:١
قا راؿف او ( قا عقن بـ عالد او كان الػؼفا ُ اتقاصقن بقـفؿ
بثالث مـ عؿؾ ٔخرتف كػاه او أمر دكقاه ،وملـ أصلؾح سلرارتف
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أصؾح او عالكقتف ،ومـ أصؾح ما بقـف وبلقـ او أصلؾح او ملا بقـلف
وبقـ الـاس ت

 /66ط ّٙاهعابزٗ ّٙاعدقباي اهقال:ٝ
كان عؾل بـ الحلقـ رضل او عـف ( إذا فلرغ ملـ وضلقمف وصلار
بقـ وضقمف وصالتف ،أخ تف ِرعد ٌة وكػضة ،ققؾ لف ل ذلؽ ،فؼلا
واحؽؿ أتدرون إلك مـ أققم ،ومـ أراد أن أكاجل ت !
َ

 /67ذلٌز بّ كعب ٗعالً ٞاخلشالْ:
لتؼالح الرجلؾ ملا
سئؾ راؿف او (ما عالمة الخ ٓن قا أن َا
َ
كان َالتحلـ ،والتحلـ ما كان قالقحا ت
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 /68دلآز ٗاهجالثْ٘ عَضم:ٞ
عرضلق
قا راؿف او كاقلػً جلده العؾؿلل وارصلف الؼلراو (
ُ
الؼران عؾك ابـ عالاس رضلل او عـلف ال لقـ عرضلاُ ،أوقػلف عؾلك
كؾ ااة ،أسللف فقؿا ك)لق ،وكقػ كاكق ت

 /69ابّ حِبى ٗاهغالً ٞاالجدٌاع: ٞٚ
سللئؾ اإلمللام راؿللف او كقللػ اللللالقؾ الللل اللللالمة مللـ الـللاس
فؼا ( تُعطقفؿ وٓتلخ مـفؿ  ،وامذوكلؽ وٓتلمذافؿ  ،وتؼضلل
م الحفؿ وٓ تؽؾػفؿ بؼضا م الحؽ  ،فؼلالقا إكفلا صلعالة الا
َ
ولقتؽ تلؾؿ ت!!
إمام فؼا
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 /70سٗ اهِْ٘ ٗعالً ٞذلب ٞاهلل:
قللا راؿللف او ( مللـ عالمللة الؿحلل و ،متابعلل ُة االقلل او ل
أخالقف ،وأفعالف ،وأوامره ،وســف ت

 /71اهشٓيب ٗحقٚق ٞاهعوٍ:
كقر اؼ فف او
قا راؿف او ( ّ
إن العؾؿ لقس بؽثرة الروااة  ،ولؽـف ٌ
ل الؼؾ  ،وقر ُاف آتالاع  ،والػرار مـ الفقى وآبتداع ت
 /72إبضآ ٍٚبّ عفٚاْ ٗرٗا ١اهؾٔ٘ات :
قا راؿف او كاصحً مـ تعؾؼ باللفقة ،وقؼ عؾقلف تركفلا ( إذا
لؽـ الخللق ُ الؼؾللقب ،أاللر مقاضللع اللللفقات مـفللا ،وال َلرد
سل َ
الدكقا عـفا ت
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 /73احلضبٗ ٛطضٙق اهِع: ٍٚ
قا راؿف او مالقـا مظان الـعقؿ وكقػقة تح لقؾف ،و لق الؿحلدث
الؿلفقر إبرا قؿ الحربل (أجؿع عؼال كؾ أمة ،عؾك أن الـعلقؿ
ٓ ُادرع بالـعقؿ ،وٓ بد مـ ال الر ل جؿقع إمقر قلا تعلالك "
والع لللر إن اإلكللللان لػلللل خللللر إٓ الللل اـ امـللللقا وعؿؾللللقا
ال الحات وتقاصقا بالحؼ وتقاصقا بال الر" ت

 /74ابّ عٌض ٗخُالف ٞاهعوٍ:
كثقر ،ولؽـ إن
قا رضل او عـف لؿـ سللف عـ العؾؿ ( إن
العؾؿ ٌ
َ
َ
،خؿلقص
خػقلػ الظفلر ملـ دملا الـلاس
استطعق أن تؾؼلك او،
َ
َ
اللللالطـ ملللـ أملللقالفؿ ،كلللا َ الؾللللان علللـ أعراضلللفؿ ٓ ،زملللً
لجؿاعتفؿ  ،فافعؾ ت
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 /75احلغّ ًٗقارص احلالٗ: ٝ
قا راؿف او ( تػؼدوا الحالوة ل ال ة أقلقا

ل ال لالة  ،ول

ال كر  ،ول قلرا ة الؼلران  ،فلنن وجلدتؿ  ،وإٓ فلاعؾؿقا أن الاللاب
ُمغؾؼ ت
ً /76طضِّف ٗتفنٚى اهعوٍ :
قلا راؿللف او لؿللـ اؼللارن بللقـ العؾللؿ والعالللادة فحللؾ اإلقللؽا
بؼقلف ( ُ
إلل مـ فضلؾ العاللادة ،وخقلر دالـِؽؿ
فضؾ العؾؿ أا
ّ
القرع ت
 /77عٔىٌ ٗاألف٘ي اهغد: ٞ
قا راؿف او ؛( أصقلـا ستة أقلقا التؿللؽ بؽتلاب او تعلالك،
واإلقتدا بلـة رسق او ،وأكؾ الحال ،وكلػ إذى واجتـلاب
أ ام ،والتقبة وأدا الحؼق ت
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 /78ابُّ ٗٓب ًٗعاجل ٞاهػٚب: ٞ
رت أو ك َّؾؿللا
قا عالللداو بللـ و ل الؿ للري راؿللف او ( ك ل ُ
تاب وأصق ُم!! فلجفلدكك،
اقما،
ُ
ا ُ
تالق إكلاكًاْ ،
فؽـق أ ُ
أن أصقم ً
لق إكلللاكًا أن أت للد بللدر ؿٍ ،فؿللـ ُا ل
لق أو ُك َّؾؿللا ا تالل ُ
فـقال ُ
تركق الغقالةت!!
الدرا ؿ،
ُ

 /79اهج٘صُٗ ٜقخٕ هقػاص اهطوب: ٞ
فؼد وعظ الؿـدفعقـ ل الؽالم ومحالل الظفقر فؼلا راؿلف او (
َان قلدْ ب َؾلغَ فِلل ِ
ِ
ق َّ
الع ْؾل ِؿ
إِ َذا َر ْأا َ
وإن ك َ
الؿ َلااُِ ْ ،
الل َّ
اب اتَؽ َّؾ ُؿ عـدَ َ
مال َؾغً َ ،فآاس ِمـ َخقرِ ِه ،فنِ َّكف ِ
قؾ ُ
الحقا ِ ت
قؾ َ
ْ
َْ
ُ
ْ
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 /80ابّ احلاج ٗقا٢ز ٝاهعوٍ:
قا راؿف او كاقػا سر بعض الطالب والحػاظ  ،الل اـ صلاروا
كآٓت صلؿا بلال ؿلرة ،وصلخقرا صلؾدة بلال مـػعلة ( َو َم ْع ُؾلق ٌم
قن ال ُؼ َ ِ
لؿ ،و َلؽِلـ َُّفؿ
بِ َّ
اـ َا ْح َػ ُظ َ
ور ِة َّ
الؿ َتؽَالرِ َ
لران َوالع ْؾ َ
أن َب ْع َض ُ
الض ُر َ
ُمـ ِ ُعقا َفامدَ َت ُف ،و ِ َل ال َػ ْف ُؿ فِ ِقفَ ،وال َع َؿ ُؾ بِ ِف ،و َذلِ َ
الؿ ْط ُؾلقب،
لؽ ُ لق َ
َف َال ِؼ َل ال َعقا ُّم َأ ْا َل َـ َا َآً ِمـ ُْفؿ فِل َذلِ َ
ؽت

 /81اهِ٘ٗٗ ٜاهعفض باحلُشاق:
قللا راؿللف او مـالفللا عؾللك الل ا اللللققخ ،وعالللاقرة العؾؿللا ،
ومجالللللة إذكقلللا ٓ ،سلللقؿا الللل اـ ٓ االقلللقن عؾلللك اللللدوام
والح ْػل ِ
(وم ل اكَر ُة اللا ِذ ٍ فِللل ال َػللـ سللاعة ،أ ْك َػللع ِمللـ الؿ َطالعل ِلة ِ
لظ
ُ َ
ُ
َ َ
َ َ
ُ
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بضع ساع ْة
َسا َعاتَ ،ب ْؾ َّأا َامً ت! وكظؿفا بعضفؿ وااذ ٍ ل الػـ َ
إسػار والؿطالعة ْ !
فا ذه
َ

 /82حيٗ ٛقّ تعوٍ اهِ: ٞٚ
قا راؿف او ااضً ل فؼلف الـقلة وتعؾؿفلا والؿجا لدة ل ذللؽ
( َت َع َّؾ ُؿقا الـ َّقةَ ،فنِك ََّفا َأ ْب َؾغُ ِمـ ال َع َؿ ِؾ ت

 /83ابّ اهقٗ ٍٚاهقزأ ٗاجلال: ١
ٍ
قللا راؿللف او ( ك ُّ
وصللدَ ُأ ال َؼ ْؾلل ِ ال َغ ْػ َؾلل ُة
ُللؾ َقللل َللل ُف َصللدَ أَ ،
وآستِ ْغ َػ ُار ت
وج َالؤ ُه ال ك ُْر وال َّت ْق َب ُة
َ
والف َقىَ ،
ْ

44

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

 /84عو ٛبّ احلغني ٗتعو ٍٚاهغري:ٝ
قا رضل او عـف ل فضؾ تعؾؿ الللقرة والعـاالة بفلا ( ُكـَّلا كُع َّؾلؿ
مغازي رسق او ﷺ وسراااه ،كؿا كع َّؾؿ اللقرة مـ الؼران ت

ً /85عضٗف ٗطبز ٝاهعوٍ:
كؼللؾ عللـ أاؿللد راؿللف او أكللف قللا كللان معللرو الؽرخللل مللـ
إبدا  ،مجاب الدعقة وذكلر ل مجؾلس أاؿلد فؼلا بعلض ملـ
اضر ق ق قر العؾؿ فؼا لف أاؿد (أملؽ عافاع او و ؾ اراد
مـ العؾؿ إٓ ما وصؾ إلقف معرو ت وقا عالد او قؾق ٕبل لؾ
كان مع معرو قل مـ العؾؿ فؼا لل الا ُبـلل كلان معلف رأس
العؾؿ ،خلقة او تعالك ت
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 /86بالي بّ ععز ٗاعدقػاص املعق: ٞٚ
قللا راؿللف او ( ٓ تـظللر إلللك ِصلغَر الؿع للقة  ،ولؽللـ اكظللر مللـ
ع قق ت

 /87ابّ ًغع٘ر ٗعجّ اهوغاْ:
كللان رضللل او عـللف دومللا مح ل را مللـ قامللؾ الؾلللان ،وضللرورة
سجـف ( احؾػ باو ال ي ٓ إللف إٓ لق ملا عؾلك إرض قلل ٌ
ٍ
سجـ مـ للانت
أا َق ُج إلك اق
ْ

 /88اهفنٚى ٗتفغري اهد٘امع :
قا راؿف او ل بقان التقاضلع الحؼقؼلل الؿعـلقي ،وللقس مجلرد
مؿلـ قاللفت
اركة إجلاد (اخضع لؾحلؼ ،واـؼلاد للف ،واؼالؾلف َّ
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ابللـ تقؿقللة وخقراللة العؿللؾ قللا راؿللف او مقضللحا ومجقالللا عللـ
افضللؾ آعؿللا واللللما عـفللا كثقللر ( خقللر إعؿللا ماكللان و
أاقع ،ول ااالف أكػعت
َ

 /89عٌض بّ عبز اهعظٙظ ٗاملغرتاح احلقٚق: ٛ

قا راؿف او ( ٓ ُملتراح لؾعالد ،إٓ تحق قجرة القبكت وفِلل
ا دلقؾ عؾك تلكقد العؿؾ وأن الؿر ل دامالقة متلارعة ٓ ،اضقع
وقتا ،وٓ اـلغؾ لفقا ولعالا
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 /90ابّ ععزٗ ٜحلعات اهبأؼ:
قا راؿف او ل كؾؿة باعثلة عؾلك التػلاؤ عـلد الضلقؼة واللالال
(إذا اقتد الاللس ،وكاد أن التقلل عؾك الـػلقس القللس ،أكل) او
فرجللف وك للره ،لق للقر لل لؽ مققللع ل الؼؾللقب ،ولقعللر َ العالللاد
ألطا َ عالم الغققبت

 /91اهطِطاًِٗٗ ٠دٔ ٟاهلٌٍ:
إن أصلحاب
قا راؿف او مؿجدا دور أ ؾ الفؿؿ عؿلال ودأبلا ( ّ
الفؿؿ العالقة إذا الطقا الجالؾ مـ جاك قلامقا احلاولقن صلعقده
مـ الجاك أخرت

48

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

 /92األهباُٗ ٛكؾف أٓى األٓ٘ا: ١
قا راؿف او ( االل الحلؼ اؽػقلف دلقلؾ  ،وصلاا الفلقى ٓ
اؽػقف ألػ دلقؾ الجا ؾ اعؾؿ وصلاا الفلقى للقس لـلا عؾقلف
سالقؾ ت

 /93اإلبضآًٗ ٌٛٚقزص تأهٚف اهقو٘ب:

ِ
الؾغللات
إواللان تجؿللع إبللدان ،وإن
لالاب اإلسللالم ،إن
َ
(أي قل َ
ْ
وا ِ ُلؾ بلقـ
تجؿع إللـة ،وإكؿا الل ي اجؿلع
َ
ُ
إرواح وامل ُػفلاَ ،
كَؽِ َرات الؼؾقب فقعرففا  -ق الداـ ت
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واو الؿقفلللؼ عؾؿلللا أكـلللا قلللرعـا ل إضلللافة بعلللض سلللؿات
الؿعاصللراـ مللـ عؾؿامـللا إجؾللة  ،كػعـللا او بؿللا كؼللق وكلللؿع
وكؼرأ ،إكف جقاد كراؿ

!
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 /94ابّ ًغع٘ر ٗاالعدِاْ بامل٘ت:ٟ
قلللا رضلللل او عـلللف محللل را الؿتعؾؼلللقـ بإاقلللا  ،والغلللالقـ ل
فؾقللتـ
معاصراـ عؾؿا ودعقة وصالاا ( مـ كان مـؽؿ ُملتـًّ،
ّ
فنن الحل ٓ تممـ عؾقف الػتـة ت وفِل ذاع عظة لفلؿ
بؿـ قد ماتّ ،
 ،أن اخػػقا مـ تعؾؼفؿ ،واـظروا ل الؿلار ال حقح

 /95احلغّ اهبقضٗ ٜمابط اهعالل ٞباهِاؼ :
َ
تتعلاط ملا
قا راؿف او تعالك (ٓ ا)ا الـاس اؽرمقكؽ ما لؿ
ل أادافؿ ،فنذا فعؾق ذلؽ استخ ّػقا بؽ ت
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 /96ابّ عباؼ ٗعالًات احلغِ:ٞ

قا رضل او عـف كاقػا ا ر الحلـة واللالؽة ،وفِل ذلؽ رسلالة
ِ
القجللف وكللقر ًا ل
إن لؾحلللـة ِضلل َقا ً ل
لؽللؾ سللالؽ الللك او ( َّ
للرز ِ وقلللق ًة ل الالل ِ
ومح َّالللل ًة ل ُق ُؾل ِ
للقب
للدنَ ،
ال َؼؾللل َ ،و َسللل َع ًة ل الل ّ

الخؾل ِلؼ

ِ
ِ
القجللف،
واسل ِلق َداد ًا ل
َّ
وإن لؾلللقئة َل ُظ ْؾؿ ل ًة ل الؼؾلل ِ ْ ،

ِ
ِ
قؾقب الخَ ْؾ ِؼ ت
الالدن ،و َك ْؼ ً ل الرز ِ  ،و ُبغْضً ل
وو َ ـً ل
َ

 /97ابّ اهقٗ ٍٚققٕ اهشُ٘ب :
(إن
قللا راؿللف او وقللد وعللك خطللر ال ل ك وآستلللفا فقللف(
َّ
ٍ
ور َّب ُج ْرحٍ َو َق َع ل َم ْؼ َت ٍؾت
كقب ِج َر َ
لؾ ُّ َ
اااتُ ،
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 /98ابّ املباصن ًٗاي اهؾبٔات :

قلالفةَ ،أال إِ ِ
ٍ
قا واؿف او تعالك ( ََٕ ْن َأرد در ؿً ِ
لـ
ـ
م
للل م ْ
ُّ
ُ َّ
َّ
ومامة ٍ
ِ
ومامة ٍ
ِ
َأ ْن أت د بؿامة أ ٍ
ألػ ت
ألػ،
لػ،

 /99ابّ اجل٘طٗ ٜحلعات متلّ ابوٚػ ًّ املض: ١
قللا راؿللف او ل كلللػ متللك اتلللؾط اللللقطان عؾللك عالللاد او
( إبؾقس إكؿا اتؿؽـ مـ اإلكلان َع َؾك قدر العؾؿ ،فؽؾؿلا ّ
قلؾ عؾلؿ
ِ
لؿ ،قل ّلؾ تؿؽللـ
اإلكلللان ،ك ُثللر تؿؽللـ إبؾللقس مـْل ُف ،وكؾؿللا كثللر العؾل ُ
إبؾقس ِمـْفت
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 /100احلغّ ٗفٌِٓ ٞٚشٖ األً: ٞ
قللا راؿللف او ،وقللد ادرع خطللر الؿللا عؾللك الـػللقس ،وكقللػ
اغقر ا ،واػلد أخالقفلا ( لؽلؾ أملة و لـ اعاللدون  ،وصلـؿ ل ه
إمة الداـار والدر ؿ ت
 /101اهفُنٚى ًٗ٘مع املٔاب: ٞ

ُ
الخؾؼ ،عؾك قدر قالتِؽ و ت
قا راؿف او ( إكؿا افابؽ

 /102أب٘ حي ٟٚاه٘صاق ٗؽجض اهِزاًات :
قا راؿف او مالقـا خطر التؿلادي ل الللفقة ،وكقلػ أكفلا ملقا،
لؾـدم والتعاسة ( مـ أرضك الجقارح بالللفقات ،فؼلد لرس ل
قجر الـدامات ت
قؾالف،
َ
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 /103ابّ عجٌٚني ٗذلاعّ اإلعالَ :
قا راؿف او ( محاسـ اإلسالم كؾفا تجتؿع ل كؾؿتقـ ،قا ع)
وجؾ { إن او المر بالعد واإلالان } سقرة الـحؾ

 /104خباب ٗاهقضب ٞاىل اهلل تعاىل :
اسلتطعق  ،واعؾلؿ َّ
أكلؽ للـ
تؼرب إلك او ما
َ
قا رضل او عـف ( َّ
تتؼرب إلقف بلل ٍ ق أا ُّ إلقف ِمـ كالمف ت

 /105بلض املظُٗ ٛعالج اهدققري :
اجت َِفللللدُ وا ل العؿلللؾ ،فلللنذا
قلللا راؿلللف او ل اؽؿلللة رامعلللة ( ْ
ِ
الؿعلاصل ت
َق لَّرتُؿ َْ ،ف ُؽ ُّػلقا َع ِـ
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 /106ابّ باط ٗعالج اهقغ٘:ٝ
قللا راؿللف او ( أالللـ مللا اقصللك بللف لعللالج الؼؾ ل وقلللقتف،
العـاا ُة بالؼران الؽراؿ و تدبره ،واإلكثلار ملـ تالوتلف ،ملع اإلكثلار
مـ ذكر او ت
 /107املعوٌٗ ٛأٗر ٞٙاهباطى :
قا راؿف او مالقـا خطر الغؾق ل ال الحقـ  ،وأكلف سلال لؾالاالؾ
الغؾق ل إفاضؾ ت
( مـ أوسع أوداة الالااؾ
ُّ

 /108ابّ تٗ ٌٞٚٚقا٢ز ٝاخل٘ف ًّ اهلل:
( الخق ملـ او اللتؾ)م العؾلؿ

قا راؿف او مالقـا ؿرة الخق

بف  ،والعؾؿ بف التؾ)م خلقتف  ،وخلقتف تلتؾ)م ااعتف ت
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 /109ذلٌز بّ ابضآٗ ٍٚكوٌ ٞاهد٘حٚز:
قا راؿف او مـالفا عؾك كؾؿة التقاقد وإصغا الؼؾ لفلا ( وٓ
اللؿع والؼؾ  ،أعظلؿ ملـ
قل أعظؿ مـ أن ُاعتـك بف و ُا ٰ
ؾؼك لف ّ
كؾؿة التّقاقدت
 /110ابّ عريٗٗ ّٙاعغ اهقوب :
قا راؿف او مؿتؾؽا عؾك صحقة الؼؾ وكقكف واعظلا ل لااالف
(إذا أراد او ع) وجؾ بعالده خقر ًا  ،جعؾ لف واعظً ملـ قؾاللف اللمره
واـفاه ت

 /111ابّ اجل٘طٗ ٜاهضجى اهقضٙع:
قللا راؿللف او ل تجؾقللة اللللخص ال للراع واؼقؼتللف ( ٓ الل)ا
اإلكللان صلراعً تحلق اللللقطان اتلك ال كر او ،واتؾلق الؼللران ،
فحقـئ التقي اإلكلان قامؿً واخر اللقطان صراعً ت
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 /112صبٚع ٞبّ ٙظٙز ًٗغابق ٞاملؤسْ :
قا راؿف او متحد ا بـعؿة او عؾقف ،وكقػ جا د كػلف ،وتغؾ
عؾك قاه وكلؾف ( ما أذن الؿمذن ل الة الظفر مـ أربعلقـ سلـة
إٓ وأكا ل الؿلجد ،إٓ أن أكقن مراضً أو ملافرا ت

 /113اهج٘صٗ ٜقدِ ٞاهفق:ٕٚ
قللا راؿللف او واعظللا الؿتػؼللف الؿللتؽؾؿ ،والؿلللتا ر بالحللداث،
والؿل)ااؿ لجالسللف ( ِمل ِ ِ
الر ُجل ِ
لقن
لان َف ِؼ ًقفللاَ ،أ ْن َا ُؽل َ
لؾ إ َذا َكل َ
ْ
ُ
لـ ف ْتـَللة َّ
ا ْلؽ ََالم َأا إ َلق ِف ِمـ اللؽ ِ
ُقت ت
ُ َ َّ ْ ْ ُّ
ٓٗ /114ب بّ ًِبّٕ ٗصأؼ احللٌ:ٞ
قا راؿف او محددا مقضع الحؽؿة الؿضلقع عـلد أكثلر الـلاس
ق الحؽَؿا َأ َّن ر ْأس ِ
(وأجؿع ِ
قت
الحؽ َْؿ ِة ال َّ ْؿ ُ
ُ َ ُ َ َ
َ ْ َ َ
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 /115ابّ تٗ ٌٞٚٚاملعاصم ٞباهضأ:ٜ
قا راؿف او مح را مـ ُاعؿؾ عؼؾف عؾك اللرع معارضا ومتعـتلا
ومػؾلػا ( ملـ تعلقد معارضلة الللرع بلالرأي ٓ ،اللتؼر ل قؾاللف
اإلاؿان ت

 /116األهباُٗ ٛاهطضٙق إىل اهلل :
قللللا راؿللللف او ( الطراللللؼ الللللك او اقاللللؾ ،وكحللللـ كؿضللللل
كاللللؾحػاة ،ولقلللق الغااللة أن ك للؾ إلللك اخللر الطراللؼ ،ولؽللـ
الغااة أن كؿقت  ،وكحـ عؾك

ا الطراؼت

 /117احلغّ ٗاهغٚار: ٝ
قللا أعرابللل ٕ للؾ الال للرة مللـ سللقد أ للؾ ل ه الؼراللة قللالقا
الحلللـ ،قللا بللؿ سللاد ؿ قللالقا ااتللاج الـللاس إلللك عؾؿللف،
واستغـك ق عـ دكقا ؿت
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 /118اهؾعيب ٗاهعف٘ اهعجٚب :
اعطل لـا مثال ل العػق والتللامح وال لالر عؾلك إذى  ،فؼلد سلالف
كـق كاذبً فغػر او لؽ ،وإن
رجؾ ،فؼا اللعالل راؿف او (إن َ
كـق صادقً فغػر او للت

 /119ابّ صجب ًٗز ٝاهؾباب:
قللا راؿللف او ااضللً اللللالاب عؾللك اسللتغال االوتللف وكضللارتف
واققاتف ،قالؾ آك رام وال بق ( مد ُة اللالاب ق قرة كؿدة ز ر
ِ
وكضارتف ،فنذا االس وابقض ،فؼد ان ارتحا ُلف ت
الربقع،
وبفجتف َ
ً /120اهم بّ رِٙاص ٗاهدجاص ٝاهضاحب: ٞ
قا راؿلف او ل تجؾقلة التجلارة الحؼقؼقلة ،والؿؽلل الؿاللارع
(اتخ ااع َة او تجارة ،تلتقؽ إرباح مـ قر بضاعة ت
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ٚٓٗ /121ب بّ اه٘صر ٗاهغباق اجلار:
قا راؿف او اا ً عؾلك الؿللابؼة اإلاؿاكقلة ( إن استطعللللق ّأٓ
الالؼؽ إلك او أاد فافعؾ ت

 /121ابّ اهقٗ ٍٚعب٘ر ٞٙاهدفلض:
وأالـ ما ُأكػؼق فقف إكػاس التػؽر ىف االات
قا راؿف او (
ُ
او  ،وعجام صـعف  ،وآكتؼا مـفا إلك تعؾؼ الؼؾل  ،والفؿلة
بف دون ق ،مـ مخؾققاتف ت
 /122أب٘ اهعاهٗ ٞٚخطض إٌٓاي اهقضآْ :
قا راؿف او ل اؼ مـ ضلالطف لؿ ضلقعف ( كـلا َك ُعلد ملـ أعظلؿ
ُ
الرجؾ الؼران ،ؿ اـام عـف اتك اـلاه ت
اتعؾؿ
ال كقب ،أن
َ
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 /123اهعقار ٗقّ تضعٚذ اهعوٍ:
قا راؿف او كاصلحً الؼلرا والطلالب وعللا الؿعرفلة (اقلرأ
ٍ
ٍ
أكػع لؽ ِمـ أن تؼرأ ال ة كت ٍ
َ
جدادةت
كتابً جقد ًا
الث مراتَ ،

 /124اهضاقعٗ ٛاهظٙار ٝعو ٟاهزُٚا :
قللا راؿللف او ل كؾؿللة تلللع بالحؿللاس والتققللد الالاعللث عؾللك
العؿؾ ( إذا لؿ ت)د عؾك الحقاة ققئً ،تؽـ أكق زامد ًا عؾقفا ت

 /125اهػظاهٗ ٛتبزٙز امل٘آب اهعع: ٌٞٚ
ِ
ِ
الؿ ْر ُ مقا َالف العظقؿلة ملـ
قا راؿف او ( مـ اللؼقط أن ُا َلخ َر َ
أج ِؾ ٍ
ااة تاففةت.
ْ

62

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

 /126ابّ خوزْٗ ٗكؾف ُفغ ٞٚاملػو٘ب:
قا راؿف او ل اؽؿة رامعة تتجؾك داخؾ أاقا الؿف)ومقـ عالر
مقللع أبلد ًا بآقتلدا بالغالل ل قلعاره،
التاراُ ( إن الؿغؾلقب
ٌ
وزاف ،وكحؾتف وسامر أاقالف وعقامده ت

 /127ابّ حظَ ٗرخال ١اهعوَ٘ :
قا راؿف او كاقػا بعض د ؾ العؾلقم وأكلف ملـ اللقالجقـ فقفلا
أضلر ملـ اللدخال فقفلا ،
بدون عؾؿ ( ٓ اف َة عؾك العؾقم وأ ؾفلا ُّ
و ؿ مـ قر أ ؾفا  ،فنكفؿ اجفؾقن  ،واظـقن أكفؿ اعؾؿقن ت
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 /128ذلٌز بّ عبز اهبالًٗ ٛؾلو ٞاملِابض:
قا راؿف او ل اؾ اقؽا صعقد لؿـابر والتخلق ملـ كؼ لان
الؿعؾقمات والتعري الػؽلري فؼلا ( ملـ خلدم الؿحلابر خدمتلف
الؿـابرت
 /129أب٘ ٘ٙعف اهقامٗ ٛاالعدفضاغ اهعوٌ: ٛ
بعضفت
قا راؿف او (العؾؿ إذا أعطقتف ك َّؾؽ ،أعطاع َ

 /130اجلاحغ ٗبقا ١اهػضؼ:
قا واؿف او مالقـا ا لر العؾلؿ والحؽؿلة الـافعلة بعلد أصلحابفا (
ا

العؼؾ واالؼك أ ره ت

الحؽقؿ وتالؼك كتالف ،وا
ُ
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 /131اهِنض ٗؽبع اهضاغب يف اهعوٍ :
قللا راؿللف او (ٓ ا للقر الرجللؾ عالؿللً اتللك اجللقع واـلللك
جقعفت
 /132ابُّ عباؼ ٗسيُّ اهطاهب:
قا رضل او عـف ل بقان ت لؾ الطال العؾؿل وتقاضعف و ضلؿف
فع)زت مطؾقبا ت
ذلؾق االالا
اؼ كػلف ارصا عؾك الػامدة (
ُ
ُ

 /133ابّ عريٗ ّٙاُنباط اهطضٙق :
قا راؿف او ل عالمة اكضالاط الطراؼ وصحة الؿلقر ( ٓ تل)ا
زلق تطؾ إ ر ت
عؾك الطراؼ ،ما َ
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 /134اهفاصٗق ٗفِػَضُ اهلٌ: ٞ
قا رضل او مح را مـ صغر الفؿة وفتقر الع)اؿة ،وآكفؿاع ل
ُرن ؿتُلؽ ،فلنو للؿ أر أقعلدَ بالرجلؾ ملـ
تقافف إمقر ( ٓ َت لغ ّ
سؼقط ؿتلف ت اقلث إذا سلؼطق الفؿلة سلؼط الؿلرام والفلد ،
وسا ت اللؾقكات والـتامو

 /135عوٗ ٛعالج املوى:

ِِ
لقب ت ََؿ ُّلؾ
قا رضل او عـف ل عالج مؾؾ الؼؾلقب (إِ َّن ل ه ا ْل ُؼ ُؾ َ

ػ ا ْل ِ
ان َفا ْب َتغُقا َل َفا َا َرامِ َ
حؽ َْؿ ِة ت
ك ََؿا ت ََؿ ُّؾ ْإَ ْبدَ ُ
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 /136اهؾعيب ٗحقٚق ٞاهل٘: ٠
قا راؿف او (إكؿا ُسؿل الفقى قىٕ ،كلف افلقي بلصلحابف ت
أي ل ملتـؼع الغػالت ،وبرا ـ اللفقات ،فال ارتؼل ما دام متالعلا
قاه !
 /137عٌض املدداص ٗعظ ٝاملؤًّ :
قا راؿف او و ق اؼاتؾ الؿلتعؿر اإلاطلالل (كلـ ع)ال) ًا وإالاع
أن تـحـك مفؿا كان إمر ضروراً ،فربؿلا ٓ تلتقلؽ الػرصلة كلل
ترفع رأسؽ مر ًة أخرىت

 /138ذلٌ٘ر ؽاكض ٗاعدخغاْ اهقبٚح:
قا راؿف او ( ُ
إلػ الؼالقح َمتؾػ ٌة لإلالاس و العؼؾ جؿق ًعا ت
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 /139اهقّزٙق ًِٗ ُٞٚط٘ي اهعٌض:
قا رضل او تـف ( اارص عؾك الؿقت  ،تق

لؽ الحقاة ت

 /140رٙزات ٗعض اهددوف :
كحـ للـا متخؾػقـ عـ الغرب  ،ولؽـا متخؾػقن
قا راؿف او ( ُ
عـ اإلسالم ،وما تخؾػـا عـ العالؿ إٓ بعد تػراطـا ل داــات

 /141اهطِطاٗٗ ٠اهق٘ ٝاهعجٚب: ٞ
قللا راؿللف او مالقـللا اعظللؿ قللقة لللدى الـللاس لللق تحؼؼللق (إن ل
وأاؿك ملـ
القجقد ققئً أققى مـ الحداد ،وأمضك مـ اللقػ،
َ
راة ،ق اإلاؿانت
الـار ،وأكؽك مـ الؼـالؾة ال َّ
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ٓ /142ؾاَ اهزعد٘اٗ ٛ٢ذلاعب ٞاهِفػ:
قا راؿف او متفؿؿا بللن الـقلة وت لحقحفا (واو ملا أسلتطقع
اقما قط أاؾ الحداث ،أراد بف وجف او عل)
أن أقق إو ذ الق ً
وجؾت
 /143املغريٗ ٜاملجقف احلقٚق:ٛ
قللا راؿللف او (الؿثؼللػ ال ل ي ٓ اتللرجؿ فؽللره إلللك فعللؾ ٓ ،
التحؼ لؼ الؿثؼػت

 /144اهغٌٚط ٗاحلضاص ٝاهزع٘:ٞٙ
قا راؿف او( أكثر ما ادفعـل لؾالؽا  ،عـدما أقابؾ بعض ال اـ
دخؾقا ل اإلسالم ،و ؿ االؽلقن عؾلك ابلامفؿ الل اـ ملاتقا عؾلك
قر اإلسالم  ،و َا رخقن فقـا أاـ كـتؿ اا ملؾؿقن ت
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 /145ابّ عطاٗ ١اهبزا ٞٙاحملضل:ٞ
قا راؿف او ( مـ لؿ تؽـ لف بداالة محرقلة ،للؿ تؽلـ للف كفاالة
ملرقة ت

 /146اهج٘صٗ ٜتطبٚق اهغِ:ٞ
قللا راؿللف او ( مللا بؾغـللل عللـ رسللق او ﷺ اللداث قل ّ
لط إٓ
مرة ت
ُ
عؿؾق بف ولق َّ

 /147اهفاصٗق ٍٗٓ اإلجاب: ٞ
لؿ
لؿ اإلجابلة ولؽلـ أاؿلؾ ّ
قا رضل او عـف ( إو ٓ أاؿلؾ ّ
الدعا  ،فنذا ُألفؿق الدعا فنن اإلجابة معف ت
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 /148ابّ صجب ٗعالًات اهعوٍ اهِاقع:
قا راؿف او (ملـ عالملات أ لؾ العؾلؿ الـلافع  ،أكفلؿ ٓ الرون
ٕكػلفؿ الآً وٓ مؼاملا  ،واؽر لقن بؼؾلقبفؿ الت)كقلة والؿلدح،
وٓ اتؽالرون عؾك أاد ت

 /149اجلُِٚز ٗبٚاْ أٓى االلدزا: ١
(عؾؿـللا
قللا راؿللف او مالقـللا مللـ للؿ أاللؼ بالؼللدوة مللـ قللر ؿ
ُ
ٌ
مضللالقط بالؽتللاب واللللـة  ،مللـ لللؿ احػللظ الؽتللاب  ،واؽتلل
الحداث  ،ولؿ اتػ ّؼف ُ ٓ ،ا ْؼتَدى بفت
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 /150ابّ اهقٗ ٍٚاهعوٌا ١املٌُٔوْ٘ :
قا راؿف او (الـّػقس مجالقل ٌة عؾك علدم آكتػلاع بؽلالم ملـ ٓ
اعؿؾ بعؾؿف  ،وٓ اـتػع بفت

 /151أُبٗ ٛففات املؤًّ األصبع :
قا رضل او عـف ( الؿممـ بقـ أربع إن ابتُؾل صالر  ،وإن ُأعطل
قؽر  ،وإن قا صد  ،وإن اؽؿ عد ت

 /152ابّ ععزٗ ٜقنى اهد٘حٚز :
قا راؿف او ( مـ أعظؿ فضامؾ التقاقلد ،أكّلف ُاحلرر العاللد ملـ
ر الؿخؾقققـت
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 /153األًني اهؾِقٚطٗ ٛقنى املقوح عو ٟاهقاحل :
ٓارفللع بللف الللالال عللـ الـللاس  ،وإكؿللا ُارفللع الللالال
(فال للالح ُ
بالؿ ؾح ،ال ي المر واـفك ت

 /154ابّ عجٌٚني ٗأُ٘اع املضالب:ٞ
قا راؿلف او ( راقل او ل ل ه الؿقاضلع الثال لة ل فعؾلؽ ،
ول ققلؽ  ،ول سرارتؽت
 /155ابّ اهقٗ ٍٚطصاع ٞاملعاف: ٛ
قا راؿف او ل التخدار ملـ التللا ؾ ل الؿعاصلل (الؿعاصلل
ت)رع أمثالفا ،وتق ّلد بعضفا بعضً  ،اتك ِ
اع َّ) عؾك العالد مػارقتُفلا
والخلروج مـفلا  ،كؿلا قلا بعلض الللؾػ إن ملـ عؼقبلة الللقئة
اللقئة بعد ا وإن مـ قاب الحلـة الحلـة بعد ات
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 /156ابّ اجل٘طٗ ٜاالتعاظ باهزٙاص :
ٍ
ترى داار إقران ،وأاقا
قا راؿف او ( أي مقعظة أبؾغ مـ أن ٰ
الؿحالقـ ،فتعؾؿ أكّلؽ بعلد أالام ملث ُؾفؿ ،لؿ ٓ اؼلع
اإلخقان و ُقالقر ُ
اكتالا ٌه اتك اـتالف الغقر بؽ ! ت
 /157ابّ صجب ٗأرا ١حق اهلل:
فلنن او اتؽ َّػلؾ للف
قا راؿلف او ( فؿلـ قلام بحؼلق او عؾقلف َّ ،
بالؼقام بجؿقع م الحف  ،ل اللدكقا وأخلرة " ،أللقس او بؽلا
عالده"ت
 /158اهج٘صُٗ ٜقح اهؾباب اهقػاص :

ِ
ق َّ
َلان
قا راؿف او ( إِ َذا َر ْأا َ
وإن ك َ
الؿ َللااُِ ْ ،
الل َّ
اب التَؽ َّؾ ُؿ عـلدَ َ
قدْ ب َؾغَ فِل ِ
الع ْؾ ِؿ مال َؾغًَ ،فآاس ِمـ َخقرِ ِه ،فنِ َّكف ِ
قؾ ُ
الحقا ِ ت
قؾ َ
ْ
َْ
ُ
ْ
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 /159ابّ عبز اهرب ٗاهعوٍ اخلاهك:
قا راؿف او ( وملـ اؾل العؾلؿ و فالؼؾقلؾ اؽػقلف ،وملـ اؾاللف
لؾـاس فحقامو الـاس كثقرة ت

 /160ابّ حجض اهلٚدٌٗ ٛع٘ ١اهعّ باهِاؼ :
قللا راؿللف او مالقـللا سللال سللق الظللـ بالـللاس وآمللتال بل لؽ
(وكؾ َمـ رأاتَف سل الظـ بالـاس اال ًالا إلظفلار معلااالفؿ ،فلاعؾؿ
أن ذلؽ ،لخالث بااـف وسق اقاتفت
َّ
 /161اخلوٚى ٗاهفخك اهعقو ٛهودالًٚش:
لالس
قللا راؿللف او (ٓ اعللر ُ الرجل ُلؾ خطللل معؾؿللف  ،اتللك اجل َ
َقرهت و لده ك لقحة القلة دافعلة لؾتع ل والتعؾلؼ ٓ سلقؿا ل
بدااات الطؾ

!
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 /162ابّ ًغع٘ر ٗكٚف ٞٚلضا ٝ١اهقضآْ :
قا رضل او عـف ( قِ
واركلقا بلف الؼؾلقب ،وٓ
عجاماللف،
عـلد
ػقا
ّ
اخر اللقرة ت
اؽـ ُّؿ أادكؿ َ
 /163احلغّ اهبقضٗ ٜامل٘عع ٞاحلق:ٞ

قا راؿف او كاصحا القعلاظ واللدعاة والؼلدوات ( ِع ِ
الـلاس
لظ
َ
بػعؾؽ  ،وٓ ت َِعظفؿ بؼقلؽت

 /164أمحز ٗاحلاج ٞإىل اهعوٍ:
أكثلر ملـ الاجتفؿ
قا راؿف او ( الـاس محتاجقن إللك العؾلؿُ ،
إلك الطعام واللراب ٕ ،ن الطعام والللراب ُاحتلاج إلقلف ىف القلقم
مر ًة أو مرتقـ ،والعؾؿ ُاحتاج إلقف بعدد إكػاست
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ً /165اهم ٗاإلُقاف اهعظٙظ :
قَّ ،
أقؾ مـ اإلك ا ت
قا راؿف او ( لقس ل اإلكلان ٌ

 /166ابّ اهقٗ ٍٚخطض اهعاق ٞٚعو ٟاملِعٌني :
قا راؿف او ( َمـ تربك ل العافقة ؛ ٓ اعؾلؿ ملا اؼاسلقف الؿالتؾلك،
وٓ اعر مؼدار الـعؿلةت ومثؾفلا تلقرث آكغلال عؾلك الـعؿلة،
وكلقان أخراـ وتجا ؾ إخقة الداـ

 /167أب٘ عبٚز ٗاإلُاجاطات اهعوٌ: ٞٚ
(كـق ل ت ـقػ
قا راؿف او
ُ

ا الؽتاب [ رال الحلداث

أربعقـ سـة ،وربؿا كـق أستػقد الػامدة مـ أفقاه الرجا فلضلعفا
ل مقضللعفا مللـ ل ا الؽتللاب ،فلبقللق سللفر ًا فراللً مـللل بتؾللؽ
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الػامدةت والحرص عؾلك أفلقاه الرجلا واللـ التؼققلد ،والػلرح
بـعؿة او تعالك

ً /168اهم ٗطضا٢ق اهفد٘حات :
قللا راؿللف او كاصللحً لؿللـ الللؽق آسللتغال العؾؿللل وكحللقه
كالضللقؼة والؿتاعل

لؾح الرجل ُلؾ اتللك اتل َ
لرع مللا ٓ اعـقللف
(ٓا ل ُ

ُ
تلح وُ قؾ َالفت
والتغؾ بؿا اعـقف ،فنذا كان ك لؽ،
اققلؽ أن اػ َ

 /169إٙاؼ ٗقجٚع ٞاألخالق :

(امتحـق خ ا َ الرجا فقجدت أقر َففا ِصلد
قا راؿف او
ُ
الؾلان ومـ ُع ِد َم فضقؾة ال د  ،فؼد ُف ِ
ج َع بلكرم أخالقفت
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 /170أ٘ٙب ٗقنى اإلخ٘اْ :

ُقن َعاقِال َأ َّا ًاملا ت
قا راؿف او ( إِكل َٕ ْل َؼك إَخَ ِم ْـ إِ ْخ َقاكِلَ ،ف َلك َ
وفقف دلقؾ عؾك فضلؾ اإلخلقة والت لاد  ،و لؿ أعلقان ل العؾلؿ
والللدعقة وصللـع الخقللرات ،ولؽللـفؿ إخللقان جللد وب ل

وعؿللؾ،

ولقس إخقان زور وكلؾ وضقاع ،واو الؿلتعان

 /171املعوٌٍٗ ٛقّ ُقض ٝاحلق:
قللا راؿللف او ل كقػقللة ك للرة الحللؼ وأكللف بللدلقؾ اللؼ ،وبر للان
صد  ،ولقس بلالفقى أو ال لراخ والع لالقة ( ومفؿلا ب َؾلغ ا ُّالـلا
الحلؼ!ت
لؾحؼ  ،فال كَـ ُ ر ُه ّإٓ بِ َ
َ
كػعـلللا او بعاللللاراتفؿ ،وبؾغـلللا فضلللؾفؿ وإخالصلللفؿ  ،إكلللف جلللقاد
كراؿ
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 /172اهقّزٙق ٗااللدزا ١اهداَ:
(للق تاركًا ققئًا كان رسلق او  -صلؾك او
قا رضل او عـف
ُ
تركلق قلقئًا
عؿؾق بف؛ فلنو أخللك إن
عؾقف وسؾؿ َ -اعؿؾ بف إٓ
ُ
ُ
أن َأ ِزاغَ ت وفِل
ِمـ َأ ْمرِهْ ،

ا دلقؾ عؾك ُاللـ آقتلدا والؿاللادرة

إلك العؿؾ ،وأن الؼدوة الحؼقؼل وبف مقل)ان إملقر كالقـلا صلؾك او
عؾقف وسؾؿ

 /173ابُّ أب ٛكَجري ٗ ُفاع ُٞاهشٓب:
قا راؿف او ( العؾؿ خقلر ملـ الل

 ،واللـػس ال لالحة خقلر

مـ الؾمللم ت ول ل ا ت) قلد ل مؾل ات اللدكقا ،وأن لل ة العؾلؿ ٓ
اضا قفا ل ة !
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 /174ذلٌز بّ احلغّ ٗآثاص اهعوٍ:
الـلاس اؾل َ العؾلؿ ،لؿلا تؿ َّقل) الحلؼ ملـ
قا راؿف او (لق ترع
ُ
الالااؾ ،وال لقاب ملـ الخطلل ،والالِ ُّلر ملـ الجػلا ت والللال أن
ومػلللرزة لؾؿطلللروح
العؾلللؿ معقلللار كاقلللػ ،ومقللل)ان واضلللحَ ،
والؿـلقر

 /175لدارٗ ٝفف ٞاهضطق اهطٚب:
قا راؿف او (كان اؼا خقر الرز ما ٓ ُاطغقؽ ،وٓ ُاؾفقؽت
و ق أالـ رز وأاقالف ،لؿ احؿؾؽ عؾك الطغقان فقف ،وٓ ألفاع
عـ اؼق ربؽ تعالك
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 /176أب٘ ٗالز اهوٚجٗ ٛأقنى طضٙق إىل اآلخض: ٝ
قا رضل او عـف (تابعـا إعؿا  ،فؾؿ كجلد قلقئًا أبؾلغَ ل اؾل
أخرة مـ ال) د ل الدكقات ٓكف اكؼالاض علـ الؿؾل ات ،وااملؾ
عؾك التالتالت ،ودقة الـظر ل العالؿ الغقالل

 /177اهؾاطيب ٗخطض ؽ٘ٚع املداهفات :
قا راؿف او (لؿلا كثلرت الاللدع والؿخالػلات  ،وتقاالل الـلاس
عؾقفلللا ،صلللار الجا لللؾ اؼلللق للللق كلللان للل ا مـؽلللرا لؿلللا فعؾلللف
الـاست واللال ترع الالالغ ،وقؾة الـاصح ،وعلدم ققلام الؿللاجد
واؾؼ الؿلقخة بدور ا ( لتُال ّقــلف لؾـلاس وٓ تؽتؿقكلف ت سلقرة ا
عؿران

82

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

 /178ابّ اجل٘طٗ ٜذلبطات األج٘ص :
قا راؿف او ( فؽؿ أفلدت الغقالة مـ أعؿا ال لالحقـ  ،وكلؿ
أاالطلللق ملللـ أجلللقر العلللامؾقـ  ،وكلللؿ ج َؾاللللق ملللـ سلللخط رب
العالؿقـت

 /179اهِزٗٗ ٜاهدق٘ ٠املِؾ٘ر: ٝ

قا راؿف او ( إن التؼقى الؿـلقدة لقللق ِمللالح َة دروالش  ،و
ٓ عؿامة متؿلقُ ،وٓ زاواة متعالد  ،اكفلا عؾلؿ و عؿلؾ  ،و دالـ و
دكقا  ،و روح و مادةت
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 /180ابّ اهقطاْ ٗاهقاحل اجلٔ٘ي :
خقلرا
قا راؿف او (كؿ مـ رجؾ صالح ،لق للؿ ُاحلدث  ،لؽلان ً
لفت ٕكف لؿ اطؾ والتعؾؿ ،وقلد تغؾاللف العااػلة ،وتلخل ه الغقلرة،
فقػلد أكثر مؿا ا ؾح

 /181أمحز األُطاكٗ ٛقنى ًعضق ٞاهلل :
قللا راؿللف او ( َمللـ كللان بللاو َأ ْعل َلر  ،كللان مللـ او َأ ْخل َلق ت
والؿعرفة تح ؾ بالعؾؿ اللرعل ،ومطالعة اااتف ل الؽقن  ،وتدبر
كتابف وراؿاتف وإالاكاتف تالارع وتعالك
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 /182اهؾعيب ٗحقٚق ٞاهعامل احلق:
قللا راؿللف او ( العللالؿ َمللـ اخللا او ت قللا ذلللؽ لؿلا سللللف
رجللؾ أفتـللا أافللا العللالؿ وخقفللف مللـ او احؿؾللف عؾللك ال للد
ومراقالة او ل ققلف وتعامالتف وتقققعاتف

 /183اهفُنٚى ٗحٚا ٝاهبالر :

إن و عالللا ًدا ُا ْحقِللل بفللؿ الللالالد ،و للؿ أصللحاب
قللا راؿللف او ( ّ
اللللـة ت وذلللؽ ٕن أ ل َلر ؿ بؾقللغ ،وعؿؾفللؿ خ للق  ،وبركللاتفؿ
ُّ
محؿقدة ،وا ار ؿ ملفقدة ،وتـعؽس عؾك صحابفؿ وساكـقفؿ

 /184ابّ عباؼ ٗاحللٌ ٞاملوق٘ط:ٞ
قا رضل او عـف ( خ ِ الحؽؿة مؿـ سؿعتفا ،فنن الرجؾ اـطلؼ
بالحؽؿة ،ولقس مـ أ ؾفا ،فتؽقن كالرمقة خرجق مـ قر رامت
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و ل دعقة إلك تقققر الجؿقع ،واستؾفام فقامد ؿ ،وتؼققد ما ااب
وزان مـفا ،فنكفا اؽؿ كادرة ،ومعان با رة

 /185اهج٘صٗ ٜاه٘فا ٞٙبأٓى اهغِ: ٞ
خقللرا؛ فللنكفؿ ربللا ت اؼ للد اؿؾللة
اللللـة ً
( استقصللقا بل للؾ ُّ
الحللداث وأصللحاب الؿللـفو وآسللتؼامة ،وقػللاة اللللؾػ عؼقللدة
وصالاا
 /186ابّ ًٔزٗ ٜاهطبقات اهعوٌ: ٞٚ
قا راؿف او ( كان الرجؾ مـ أ ؾ العؾؿ إذا لؼل مـ ق فققف ل
العؾؿ ،ففق اقم ـقؿتف ،سللف وتعؾؿ مـف ،وإذا لؼل ملـ لق دوكلف ل
العؾؿ ع ّؾؿف ،وتقاضع لف ،وإذا لؼلل ملـ لق مثؾلف ل العؾلؿ ذاكلره،
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ودارسف ت ما أروع استؿرار الحقاة العؾؿقة ،وتػاعؾ ذوي العؾلقم
مع بعثفؿ ا تـاما وتقاضعا وتعؾقؿا

ٓٗ /187ب ٗعض اهق٘ٗ ٝاهلغى:
قا راؿف او ( َمـ َاتعالد  ،ا)دد ققةً ،ومـ َاؽللؾ  ،ال)دد فتلرة ت
وذلؽ معـك ادركف العالاد وال قام والؿتالتؾقن ذكر ًا وااعة وإكابة

 /188أ٘ٙب ٗاهدقوٚى ًّ اهغِ: ٞ
بالللـة ،فؼلا دعـلا ملـ ل ا،
قا راؿف او ( إذا َادَّ ْ َ
ق الرجؾ ُّ
ا ْل ُالـا الؼران  ،فاعؾؿ أكف ضا ت

87

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

 /189ابّ املزٙين ٗاعدعٌاي اهغِّ :
قللا راؿللف او (إكؿللا ك ُِؼللؾ إلقـللا ل ه إااداللث لـَلللتعؿ َؾفآ ،
لـَتعج مـفات اؼ لد تقظقػفلا عؾلك اللـػس وتطالقؼفلا ل الحقلاة
والعالقات ،ولقس لؿجرد التعج والؿالا اة

 /190اهج٘صٗ ٜقدِ ٞاهعامل اهفاجض :
قللا راؿللف او ( تعللقذوا بللاو ِمللـ فتـللة العللالؿ الػللاجر ،والعابللد
فنن فتـتَفؿا فتـ ٌة لؽؾ َمػتقن ت أي أن العالؿ الػلاجر ،للؿ
الجا ؾ؛ َّ
اردعف عؾؿف عـ التجاوز ،والعابد ما كػعتف عالادتف لتغطل جفالتف
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 /191خاهز بّ رِٙاص ٗغوب ٞاهق٘ي عو ٟاهعٌى :
(أدركق الـلاس و لؿ اعؿؾلقن وٓ اؼقللقن ،و لؿ
قا راؿف او
ُ
القللقم اؼقلللقن وٓ اعؿؾللقنت و ل ا متجللف ل زماكـللا كثللر الؽللالم،
واالللق إقللقا  ،وتغللازرت الؿ للـػات ،بقـؿللا العؿللؾ قؾقللؾ،
وآتالاع ع)ا) ،واو الؿلتعان

 /192احلغّ ٗاهبٚع هوزُٚا :
تربحفؿلا جؿقعلا،
ابـ ادم ،بِ ْع دكقلاع بآخرتلؽْ ،
قا راؿف او (اا َ
وٓ تالقعـ اخرتَؽ بدكقاع ،فتخلر ؿا جؿقعا ت ٕن قرا أخرة
التل بالخقر كؾف ،وبقعفا اضقعؽ دكقا واخرة
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 /193اهفُنٚى ٗإعظاط اهؾضا٢ع :

أمر او ِ  ،أع)ه اوُ بال َعلقرةت أي جعلؾ
(مـ َأ َع) َ
قا راؿف او َ
لف قالة ومؽاكة ل الـاسٕ ،كف أع) داـ او ،وأمر بلالحؼ ،و ضل
لؾحرمات

 /194عٌضٗ بّ ًضٗ ٝاحلظْ اهعوٌ: ٛ
مللررت بآاللة ل كتللاب او ٓ ،أعرففللا  ،إٓ
قللا واؿللف او (مللا
ُ
سؿعق او اؼق (وتؾلؽ إمثلا ُ كضلربفا لؾـلاس،
أا)كـل؛ ٕو
ُ
ومللا اعؼؾفللا إٓ العللالؿقنت وفِللل ذلللؽ تلسللػ عؾللك قؾللة العؾللؿ
وفقات الؿعاو ،وخػا أسرار الؼران
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 /195اخلضٙيب ٗخب ٞ٣ٚاهعٌى:
قا راؿف او ( كاكقا التحالقن أن اؽقن لؾرجؾ خالقئ ٌة مـ عؿؾ
صالح ٓ ،تعؾؿ بف زوجتف وٓ قر ات أي عالادات خػقلة ،وأسلرار
تالتؾقة ٓ اعرففا أقرب الـاس إلقف ،وفِل ذللؽ ملـ اإلخلالص ملا ٓ
اخػك

 /196أمحز ٗاهدِافح االجدٌاع: ٛ
قا راؿف او ( ٓ ك)ا بخقر  ،ما كان ل الـاس َمـ اـؽر عؾقـلا ت
ٕكف اػظ لؾعؾؿ والداـ ،وإقاعة لؾـ قحة  ،وإبؼا لألمر والـفل
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 /197ابّ اهغٌعاُٗ ٛاهفق ٕٚاهػ٘ال:
قا راؿف او ( وملا أقلال َف الػؼقلف إٓ بغلقاص ل بحلر در  ،كؾؿلا
ِ
اجللرا ت
للاص ل بحللر فطـتللف ،اسللتخرج در ًا و قللره الللتخرج ُ
وضابطف التؼك والػطـة وداؿة التلمؾ  ،اتك التقـا بالدرر الحلان ،
ولقس الغرام والطعان !

 /198ابّ عباؼ ٗاحلٚو٘ه ٞرْٗ اهؾقا:١
قا رضل او عـف ( تؽػؾ او لؿـ قرأ الؼران ،وعؿلؾ بؿلا فقلف أن
ٓ ِ
اضؾ ل اللدكقا ،وٓ اللؼك ل أخلرة ت اؼ لد قلرا ة وعؿلال،
وتداـا واتالاعا ،م داقفا أالة الؼراكقلة ( فنملا اللتقـؽؿ مـلل لدى
داي فال اضؾ وٓ الؼك ت ..
فؿـ اتالع
َ
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 /199اهؾاقعٗ ٛاهقفى املفد٘ح :
قا أاؿد راؿف او ( كان الػؼف ُق ْػال عؾك أ ؾلف  ،اتلك فتَحلف او
باللافعل ،ولقٓ اللافعل ما عرفـا فؼف الحداث ت اؼ لد عؼؾقتلف
الؿضللقئة  ،والللف العللالل ،وتػؼفللف ل الـ للقص ،ومللـ للؿ سللؿل
(بـاصر الحداثت ،ومـ االع كتابقف (إم والرسالةت ،اكحؾ عـلده
اإلقؽا واالع إمامتف !

 /200اإلبضآٗ ٌٛٚلٚار ٝاألً: ٞ
قللا راؿللف او ( إن خللروج ققللادة إمللة اإلسللالمقة مللـ أاللدي
العؾؿا  ،ق أكالر إسالاب فقؿا وصؾق إلقف مـ اكحطاط ت
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 /201ابّ اهقٗ ٍٚألضب اه٘عا٢ى إىل اهلل:
قا راؿف او ( أقلرب القسلامؾ إللك او مالزملة الللـة والققلق
معفللا ل الظللا ر والالللااـ ،ودوام اإلفتؼللار إلللك او وإرادة وجفللف
واده بإققا وإفعا ت وم دا ذلؽ ( قؾ إن كـتؿ تحالقن او
فللاتالعقو احالللالؽؿ اوت و للق ملللؾؽ اعرفللف كللؾ أاللد ،فللالؿـفو
واضح ،واللــ جؾقة ،واعؿؼفا آفتؼار إلك القااد إاد

 /202أمحز ؽاكض ٗأبعار ًزاصع ٞاهقضآْ :
قا راؿف او (والؼران بعقد الغقر ،واسع الؿدى ،فؽؾؿا أعطقتلف
مـ كػلؽ ومـ عؼؾؽ ومـ رواؽ ،أعطاع مـ فتقاف وكػحاتلف،
اتك تـؽلػ لؽ عؾقم وافا ما كـق لت ؾ إلقفا ،للقٓ مدارسلة
الؼرانت
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 /203اهشٓيب ٗلاعز ٝيف طالت اهعوٌا:١
قا راؿف او ( العالؿ مفؿا عال كعاللف  ،وبلرز ل العؾلؿ ،إٓ أكلف ٓ
الؾؿ مـ أخطلا وزٓت ٓ تؼلدح ل عؾؿلف ،وٓ تحلط ملـ قلدره،
وٓ تللـؼص مـ)لتللف ت و ل ه قاعللدة كػقلللة تـػللل الغؾللق فللقفؿ ،أو
الجػللا عؾللقفؿ ،وأن كؾـللا بلللر ،فللتُحػظ مؽللاكتفؿ ،وٓ تؼللدس
قخقصفؿ كؿا اػعؾ بعض الجفا

 /204اهقَضايف ٗأعاؼ اهفدٚا:
قا راؿف او ( مـ ٓ ادري أصق الػؼف اؿتـع عؾقلف الػتقلا ،فنكلف
ٓ ادري ققاعد الػرو والتخ ق ات إٓ ملـ درى أصلق الػؼلف
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ومارسللف ت ٕن إصللق عؿللاد الػؼللف والػتقللا وآجتفللاد ،ومللـ
ُارمفا لـ تغـ عـف أدلة بال الة أو تػؼف !

 /205اهؾاطيب ٗققٕ األحلاَ اهؾضع: ٞٚ
قللا راؿللف او (الؿؼ للد اللللرعل مللـ وضللع اللللراعة ،إخللراج
الؿؽ ّؾػ عـ داعقة قاه ،اتك اؽقن عالدً ا و اختقار ًا كؿا لق عاللد
اضطرارا ت
او
ً

 /206ابّ عجٌٚني ٗأُ٘اص اهعوٍ:
قا راؿف او ( العؾؿ كقر التضل بف العالد ،فقعلر كقلػ اعاللد
ربف ،و كقػ اعامؾ عالاده  ،فتؽقن ملقرتَف ل ذلؽ ،عؾؿ وب قرةت

96

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

ٕكف إذا تعؾؿ قعلعق أكقار العؾؿ عؾقف فعلر ارالؼ او ،وترفلؼ
بالـاس ،ومضك عؾك ب قرة ورقاد

 /207اهج٘صٗ ٜتق٘ ٠اهِاؼ:
اتؼقق او كػاع الـاس  ،وإن اتؼقق الـاس للـ
قا راؿف او ( إن
َ
اغـقا عـلؽ ملـ او قلقئً ت وم لداقفا ( وملـ اتلؼ او اجعلؾ للف
مخرجا وارزقف مـ اقث ٓ احتلل ت فقحاللف الـلاس ،والققروه ،
وٓ اتلالالقن ل أذاتف
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 /208أمحز ٗاهزعا ١هألعالَ :
قللا راؿللف او و للق اتػؼللد أعالمللا اللدعق لفللؿ (سللتة أدعللق لفللؿ
سللحر ًا ،أاللد ؿ اللللافعلت مللع مللا فقفللا مللـ إاقللا سللـة الللدعا
لألاالة ،فػقفا تقظقػ عالادة جؾقؾلة ل صلالح أالقا الؿللؾؿقـ ،
فنن ك رتفؿ و الاتفؿ ك رة لألمة وداـفا

 /209ابّ عقٚى ٗغوب ٞاخلضاقات :
قا راؿف او مالقـا خطر قققع الخرافات وتعؾؼ الـاس بفا ( للق
تؿللللؽ الـلللاس بالللللرعقات تؿللللؽفؿ بالخرافلللات ٓسلللتؼامق
أمللقر ؿ ت ومللا ذاع إٓ مللـ تؾللقن الخرافللات وسللراان الالااللؾ،
وتؼ قر أ ؾ الحلؼ واللدعقة ل كللر الللرعقات والؼقلام بقاجل
الـ قحة والالالغ
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 /210اهػظاهٗ ٛحضًاْ اهد٘قٚق :
قا راؿف او ( مـ ارِم التَّقفِ
اسلتَدْ َب َر ال َّطرِ َ
الؼ ت أي اللقر ل
قؼ،
َ ْ ُ َ ْ
ْ
الضللد ،واللللػ الؿخالػللات ،واؼتػللل الضللالٓت ،والتؿلللؽ
باللقاذ  ،ول لؽ كان مـ دعامف صؾك او عؾقلف وسلؾؿ ( الؾفلؿ إو
أسلللالؽ الفلللدى ت وتػؼففلللا اقـؿلللا تلللرى أ لللؾ الاللللدع والػللللا
والؿتخالطقـ
 /211اهج٘صٗ ٜأً٘ص اآلخض: ٝ
ؿؿلق بللمر ملـ أملقر أخلرة ؛ فللؿر إلقفلا
قا راؿف او ( إذا
َ
وأسلرع  ،ملـ قاللؾ أن احلق بقـفلا وبقـلؽ الللقطان ت ٕن الفؿللؿ
خطافة اقارة ،وقد تعرض لفلا الللقا ؾ ،وتتلربص بفلا إبالللة،
فـاس اإلسراع والالدار  ،واو الؿقفؼ
كلل او أن اـػعـا بؽالمفؿ وعالاراتفؿ  ،إكف عؾك كؾ قل قدار
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 /212اهفاصٗق ٗققٕ األً٘ص :
قا رضل او عـف ( للقس العاقلؾ الل ي اعلر الخقلر ملـ الللر،
اللراـ ت ٕن ؿة تلداخالت ل الؿللامؾ
ولؽـف ال ي اعر خقر ّ
والللـ اإلدارة
وإقلقا تحتلاج إلللك فؼلف الػؼلف ،وتؿققلل) إملقرُ ،
وآكتؼا

 /213اهفُنٚى ٗأطٚب ٓز: ٞٙ
قا راؿف او ( كِعؿق الفدا ُة الؽؾؿة الطقالة مـ الحؽؿة ،احػظفا
الرجؾ اتك ُاؾؼقفا إلك أخقف ت وقلد اابلق لؿلا فقفلا ملـ الخقلر،
وروامع الحؽؿة ،وم)ا قر الثـا واإلفادة ،واـابقع الح واللػؼة
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 /214أمحز ٗغشا ١طاهب اهعوٍ:
قا راؿف او وقد بات عـده اال عؾؿ و َلؿ اؼؿ الؾقؾ ( سلالحان
ِ
اوٌ ،
العؾؿ ٓ اؽقن لف ِور ٌد ملـ الؾقلؾ ت! ٕكلف عالملة
رجؾ اطؾ
اإلخلللالص ،والتقفقلللؼ ل اللللالالغ والللللداد ،والؿعلللقـ ل الؿفلللام
وإعالا

 /215ابّ تٗ ٌٞٚٚرٗا ١فالح اهعآض:
الـق اللرامر أصلؾح او الظلقا ر ت ٕن ل
قا راؿف او ( إذا ُ
اللرامر الؼؾ الؿلتقلل عؾك الجقارح بؿا اقضع فقف مـ خقرات
وأعؿا قؾالقة ت)كقف وتـؼقف ،فقـعؽس كؼاؤه عؾلك خارجلف ،فقطقل
ذكر اإلكلان
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 /216ابّ اهقٗ ٍٚمحى اهقزق:
ُ
(اؿؾ ال د كحؿؾ الجالا الرواسلُ ٓ ،اطقؼلف
قا راؿف او
إٓ أصللحاب العلل)امؿ ت واللللال امتحاكللات الحقللاة التللل تجعؾللف
اللم ر ال للد عؾللك الؽل ب والخللداع والللداار والت)اقللػ ،واللم ر
أخرة عؾك الدكقا الدكقة ،وال) رة الرضقة

 /217اهغباعٗ ٛؽض أُ٘اع اهفقض:
قر أكقاع الػؼر أربعة الػؼلر ل اللداـ ،والػؼلر ل
قا راؿف او ( ُّ
العؼؾ ،والػؼر ل ال الر ،والػؼر ل الؿرو ة ت
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ٗ /218كٚع بّ اجلضاح ٗرٗا ١احلفغ:
جربق مثؾف ل الحػلظ ت ٕكفلا
قا راؿف او ( ترع الؿعاصل ،ما
ُ
اجللاب دون العؼللؾ ،و ُكللدرة لؾللـػس ،وم الللة لؾالركللة ،وت)اللد ل
التالعات والحلرات

ً /219اهم ٗجُِ ٞاهعامل:
قللا راؿللف او ( ُجـللة العللالؿ "ٓ أدري" فللنذا أ ػؾفللا أصللقالق
َمؼاتؾف ت ٕكفا اعترا وافتؼلار ،وتقاضلع وتالالـ ،وإاؿلان بللعة
العؾللؿ واقلللف ،وأن الؿخؾللق قاصللر ،واإللللف كامللؾ ،أاللاط بؽللؾ
قل عؾؿا ،وأا ك كؾ قل عددا
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 /220أ٘ٙب اهغَّددٚاُٗ ٛحقٚق ٞاهد٘امع :
ققمللا اراللدون أن ارتؼللقا  ،والللبك او إٓ أن
قللا راؿللف او ( َّ
إن ً
أن
اضلللل َعفؿ  ،واخللللراـ اراللللدون أن اتقاضللللعقا والللللبك او إٓ ْ
ارف َعفؿت! فالرفعة والعؾق مرد لا إللك او ،والؿحلؽ سلالمة الـقلة
وصقابفا
 /221ابّ اهقُٔٗ ٍٚا ٞٙاهبدٚى اجلاثٍ:
قا راؿف او مالقـا كفاالة مقسلر بخقلؾ ل الطاعلات ،معلرض علـ
ال دقات ( مـ ر

علـ إكػلا مالِلف ل ااعلة او ابتُؾلل بنكػاقلف

لغقلر او و للق را للؿ ت و ل ا اؽللاد اؼقؼلة واقعللة ،أن مللـ لللؿ اللمد
ال)كاة وقع ل اللفقات ،ومـ مـعلف وجلقه الخقلر ،صل ّالف ل مراتلع
الفقى والضقاع  ،واو الؿلتعان
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 /222أب٘ لِالبًٗ ٞلاُ ٞاهعوٌا:١
قا راؿف او ( م َث ُؾ العؾؿا كؿثؾ الـجلقم ،إذا تلقارت تلر ّددوا ل
الحقرة ت و ا مـ أصد التعلابقر ل وصلػ أ لؾ العؾلؿ ،وأكفلؿ
َ
م لللابقح إرض كؿلللا الـجلللقم م لللابقح الللللؿا  ،كػعلللا وكلللقرا
وا تدا

 /223احلغّ ٗاهدظاًات طاهب اهعوٍ :
قا راؿف او ( قد كان الرجلؾ اطؾل العؾلؿ ،فلال اؾاللث أن ُالرى
ذلؽ ل خلقتف ،و داف ،وللاكف ،وب ره ،وبره ت ٕن العؾؿ مقر
ملع ،وباعث ااكع ،وإذا لؿ تللر قؿللف عؾلك سلؾقع صلااالف ،
فؿا أفؾح وٓ أكجح !
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 /224اهشٓيب ٗاملِٔجً ٞٚع اهفنت:
ِ
بالللـّة ،والل)م ال َ لؿق  ،وٓ تَخُ لض
(إذا وقعق الػلتَـ؛ َفت ََؿ َّللؽ ُ
فقؿا ٓ اعـقؽ  ،وما أقلؽ ََؾ عؾقلؽ فلرده إللك او ورسلقلف  ،وقلػ
وقؾ او أعؾؿ ت و ا مـ أالـ الؽالم ل التعامؾ مع الػتـلةٓ ،
سقؿا وقد أرقد إلك الؿلـفو الحلؼ ملـ لل)وم الللـة ،وال لؿق ،
خالفا لؿـ استلرففا ،واار فقفا

 /225اهػظاهٗ ٛاه٘جٕ ٗاهقوب:
لتؿ بقجفللف الل ي للق َمحل ُّلؾ كَظللر
قلا راؿللف او ( َعجالللً لؿلـ َافل ُّ
فتؿ بؼؾاللف الل ي لق َم ُّ
حلؾ كَظلر الخلالؼ سلالحاكف ت
الخؾؼ  ،وٓ َا ُّ
و ه مـ أخطامـا التربقاة ،ك ؾح الظا ر ،وللقس الؿخلابر ،كفلتؿ
باللؽؾ وكفؿؾ الؿضؿقن ،ال ي ق الؼؾ وصالاف وت)كقتف
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 /226اهفاصٗق ٗاالفطفا ١اإلهل ٛباهعوٍ:

قا رضل او عـف ( إن العؾؿ لقس علـ ادا لة الللـ  ،وٓ قِدَ ِملف،
ولؽـ او تعالك اضلعف اقلث اللا ت وملراده علدم كللقان تقفقلؼ
َّ
او ،والتعقاؾ عؾلك أٓت والل)مـٕ ،ن او لق العؾلقؿ الحؽلقؿ،
اعطل واؿـع ٓ ،راد ٕمره ،وٓ معؼ لحؽؿف تالارع وتعالك

 /227إعخاق ٗققٕ اهباطى:
قلللا راؿلللف او (ٓ افقلـّلللؽ الالاالللؾ ،فلللنن لؾالاالللؾ جقلللل ًة لللؿ
اتالقللكت وتللرى فقللف )اؿتللف ،واالللدو سللؼقاف ،والجللق ر ال للالر
وعدم التضعضع
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 /228ابّ ععزُٔٗ ٜا ٞٙسٓاب اهز:ّٙ
قا راؿف او ( إذا ذ

خللرت
الداـ  ،فاللي قل تػرح  ،وإذا
َ

إخال الػاضؾة فاللي سؾعة تربح ت فال ققؿة لـا مـ دون داـ وٓ
أخال  ،فالػرح والربح مرتالطان بفؿا

 /229ابّ اجل٘طٗ ٜقنى األره: ٞ
قا راؿف او ( اراؼ التقاقد والعؾؿ بأخرة ٓ ُادرع بلالحس
وإكؿللا ُاعللر بالللدلقؾ والعؾؿلللا للؿ إدّٓ فللنذا ُفؼللدوا ضل َّ
للؾ
اللالؽت و ا تلكقد عؾك فضؾ العؾؿ والـص ،وأكفا اراؼ الـقر
والػالح  ،وبدوكفا الؿر ل اقرة وتخالط
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 /230اهغلِزصٗ ٜاهعوٍ اهِاقع :
قا راؿف او ( العؾؿ الـافع لق الل ي اـالللط ل ال لدر قلعاعف
واـؽللػ علـ الؼؾل قـاعلفت فقـلتو عـلف الػتقالات والعجامل
وآستـالااات الـادرة

 /231اهفاصٗق ٗبضكات األعٌاي:
قا رضل او عـف ( مـ بقرع لف ل قل فؾقؾلل)مللللف ت قا العالمة
ابللـ عثقؿللقـ راؿللف او " ل ه كؾؿللة عجقالللة لللق تللقزن بال ل
لقزكتللف  ،اعـللل إذا عؿللؾ اإلكلللان عؿلالً ورأى فقللف الالركللة والثؿللرة
فؾقؾ)مف "
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 /232حشٙفٗ ٞمابط االقدداْ :
ُسئؾ ا اػة بـ القؿان رضل او عـف ( متك اعؾؿ الؿر أكلف فلتـ
قا إن كان مااراه بإمس اراما ،أصالح الققم الالٓ فؾلقعؾؿ أكلف
ُفتـ ت ! ول لؽ وج سلما او الثاللات والحلرص عؾلك العؾلؿ
ال حقح ،والتالاعد عـ أ ؾ إ قا

!

 /233ابّ حباْ صمحٕ اهلل ٗأؽز اجل٘اصح :
( فؾقس مـ الجقارح قل ٌ أعظؿ أجر ًا مـ الؾلان إذا أااع  ،وٓ
أعظؿ مـف ذكالً إذا ع َ ك ت ففق سؾطان إعضا  ،وباعثفا إللك
َ
الخقر ،أو إلك اللر .
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 /234األًني اهؾِقٚطٗ ٛؽضف املضأ: ٝ
والؿرأ ُة إذا ضاع قر ُففا وفضقؾتفا  ،فالطـ إرض
قا راؿف او (
ْ
ِ
لـ َظ ْفرِ َ للا ت ٕن ضللقاع اللللر سللال لالكحللرا ،
خقل ٌلر لفللا مل ْ
وتلؾط ال ماب عؾقفا ،وٓ ققؿة لؾحقاة بعد ذلؽ

 /235احلغّ ًٗٚزاْ اهدِاقػ :
قللا راؿللف او (إذا رأيتتا ااستتتن يسست ت

فل الدكقا  ،فـافلفؿ

فل أخرﺓ فللنن دكقللا ؿ ت لل  ،وأخللرة تالؼللك ت ٕن أخللرة
قالتجارة الرابحة
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 /236األٗطاعٗ ٛاهجػض ٝاإلعالً: ٞٚ
قا راؿف او ( كان اؼا

ما مـ ملؾؿ ،إٓ و ق قامؿ عؾلك غلرة

مللـ غللر اإلسللالم  ،فؿللـ اسللتطاع أٓ اللمتك اإلسللالم مللـ غرتللف
فؾقػعؾت و ا معـلك جؿقلؾ للق استللعره كلؾ مللؾؿ لتضلاعػ
العؿؾ لالسالم ،و َلؿ َ
تؾؼ الؾقم عؾك جفة او قخ لقات معقـلة !
فؽؾ عؾقف ملمولقة ،وكؾ عؾقف واجالات

 /237عٌض بّ عبز اهعظٙظ ٗعالب ٞاهعٌى بال عوٍ:
(مـ عؿؾ عؾك قر عؾؿٍ ،كلان ملا ُاػللد أكثلر مؿلا
قا راؿف او َ
ُا ِؾح ت ٕكف مؼقد اقـفا بالجفؾ ،واحركف الفلقى وللقس العؾلؿ
والفدى
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 /238بالي بّ ععز ٗاه٘ال ٞٙاملقِ٘ع: ٞ
قا راؿف او ( ٓ تؽـ ولقً و ل العالكقة ،وعدوه ل الللرارة ت
و ل صقرة مـ صقر الراا والـػا آجتؿاعل ،وإذا خلال لـػللف
تاللط وتقسع ،وأضاع وسق  ،عقاذا باو مـ ذلؽ !

 /239ذلٌزٌ األعوٌٗ ٛاهجالثْ٘ لاص٢ا هٚالً :
قا راؿف او ( وقا محؿد بـ عؾل إسؾؿل قؿق لقؾلة َسلحر ًا
ٔخ الـقبة عؾك ابـ إَ ْخ َر ِم  ،فقجدت قلد سلالؼـل ال لقن قارملً
ولللؿ تللدركـل الـقبللة إلللك الع للر ت فللاكظر مللـفؿ ؿؿللا ل الؾقللؾ،
وت)ااؿا ل وقق الرااة ،وعجام ل دأة الؾقؾ !
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 /240اهؾاقعًٗ ٛفاتٚح اهقوب:
قا راؿف او ( مـ أا أن ُاػتح او لف قؾالف أو اـقره ،فعؾقف بترع
الؽالم فقؿا ٓ اعـقلف ،وتلرع الل كقب واجتـلاب الؿعاصلل ت ول
ذلؽ دلقؾ عؾك فضؾ ال لؿق ،وتلرع الؽلالم فقؿلا ٓ اـػلع ،وأكلف
سال لؾـقر وآكلراح

 /241احلغّ اهوؤهؤًٗ ٜضاقق ٞاهلدَاب :

لق  ،وٓ
لرت
لق  ،وٓ بِ ُّ
أربعلقـ عاملا  ،ملا قِ ْؾ ُ
قا راؿف او ( ّال ُ
َ
مقضقع عؾك صدري ت و ا عالمة الجد
والؽتاب
اتؽلت  ،إٓ
ُ
ٌ
ُ
والللتفؿؿ العؾؿللل ،ولللق اؿل َلؾ االبـللا للؿ العؾللؿ بف ل ه الطراؼللة

ٕكجحقا وأفؾحقا !
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 /242اهضاطٗ ٜقّ إراص ٝاهعوٍ :
ِ
أاللـ
الر ِازي راؿف او ( أكتل
َ
الحافظ ُم َح َّؿد ُ
قا َ
بـ إِ ْد ِراس َّ
ما تلؿع  ،وااػظ أالـ ما تؽت  ،وذاكر بلالـ ما تحػظت

 /243اهبؾري اإلبضآٗ ٌٛٚاهق ٍٚاملٔزص: ٝ
قللا راؿللف او ( مللا ققؿللة اللللالاب ،مللا ققؿللة الؽفقلللة ،مللا ققؿللة
الؿللق

إذا لللؿ تُـػللؼ دقام ُؼللف ل تح للقؾ عؾللؿ  ،وك للر اؼقؼللة ،

وكلر لغة وكػع أمة وخدمة والـ ت والؿعـلك مللابؼة الللاعات،
ومؾم ا بؿعالل إمقر
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 /244ابّ املغّٚب ٗققٕ ع٘ٚب اهِاؼ :
قا راؿلف او ( للقس ملـ علال ٍؿ وٓ قلراػ وٓ ذي فضلؾ ،إٓ
وفقف عق  ،ولؽـ مـ الـاس مـ ٓ اـالغل أن ُت كر عقق ُبلف ،وملـ
أكثر مـ كؼ ف  ،ذ
كان فض ُؾف َ

كؼ ف لػضلؾف ت و ل ه قاعلدة

كػقلللة ل الـؼللد والتؼللقاؿ  ،وتحؼللؼ العللد  ،وتحػللظ اؼللق
الخالمؼ

 /245ابّ عجٌٚني ٗاهطضٙق هفٍٔ اهقضآْ :
قا راؿف او ( مـ افر قؾالف مـ الؿعاصل كان أففلؿ لؾؼلران وأن
مـ تـجس بالؿعاصل كان أبعد ففؿً عـ الؼران ت ٕن الؿعاصل
لاوة تحق دون الػفؿ وآستقعاب
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 /246ابّ عبز اهبَضّ ٗالى أعٌاي اخلري:
قللا راؿللف او (ٓ اـالغللل لؾعاقللؾ الؿللممـ ،أن احتؼللر قللقئً مللـ
أعؿا الالِر ؛ فربؿا ُ ِػر لف بلقؾفات ول ل ا إقلارة إللك الؿللارعة
ل كؾ خقر ،واؾ كؾ مـا معلروض ،وعلدم ال) لادة ل خ لؾة
ولق اكق ل إكظار ٕ ،كفا سال لؾؿغػرة

 /247اهؾرياطٗ ٜاهعوٍ غري اهِاقع :
قا راؿف او ( قا أبق إسحا اللقرازي ( العؾؿ الل ي ٓ َاـتػلع
عامال ت فقفا خطقرة
بف صاا ُالف أن اؽقن الرجؾ عالِ ًؿا وٓ اؽقن ً
جؿع العؾؿ بال عؿؾ وتطالقؼ

117

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

 /248طكضٙا األُقاصٗ ٜل٘ ٝاحملب:ٞ
قا راؿف او ( الؿحالة تـلل عـ ققة العؾؿ بالؿحالقب ،فؿـ ققي
علر فضلؾ العؾلؿ والعؿلؾ
عؾؿف باو كاكق محالتف لف أكثر ،وملـ َ
أا َّال ُفؿا ت والؿحالة سالالفا ومػتاافلا العؾلؿ والتح لقؾ واسلتدامة
التعالد

 /249عجٌاْ ٗاهظار اه: ًٛ٘ٚ
عؾل اقم وٓ لقؾلة  ،إٓ أكظلر
قا رضل او عـف ( ما أا أن التل ّ
ل كللالم او-اعـللل -الؼللرا ة ل الؿ للحػ ت ٕكفللا زاد اللقمل،
وساعة مـتظرة ،ول ة فرادة
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 /250ععٚز بّ جبري ٗحقٚق ٞاخلؾ: ٞٚ
قللا راؿللف او ( إن الخلللقة أن تخلللك او تعللالك اتللك تحللق
خلقتؽ بقـؽ وبقـ مع قتؽ  ،فتؾؽ الخلقة

 /251اهفاصٗق ٗاملداٗف األصبع :
تغقلر ال)ملان،
قا رضل او عـف ( إن أخلق ملا أخلا عؾلقؽؿ
ُ
وزَاغ ُة عالؿ ،وجدا ُ مـافؼ بالؼران ،وأمؿة مضؾقـ اضلؾقن الـلاس
بغقر عؾؿ ت فف ه إربع لفا مـ التلل قر الللل العجقل  ،فال)ملان
اغر بتؼؾالاتف ،والعالؿ اػتـ بعؾؿف ،والؿـافؼ مجاد عؾلقؿ الؾللان ،
وإمؿة الؿ ؾقن لفؿ كػقذ ومؾؽة ومؽاكة  ،فقخلدعقن وا)اـلقن،
واو الؿلتعان
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 /252األفٌعٗ ٛإعِار اهفنى إىل أٓوٕ :
ِ
أن ترواف عـلف ت فؼلد
عؾؿا ْ ،
قا راؿف او ( مـ اؼ َمـ ُا ْؼالِ ُلؽ ً
صللار قللقخؽ ،وتػضللؾ عؾقللؽ ،واسللتػدت مـللف وأفللدت ،فللال
تتجا ؾ ِمــف ،وٓ تلتعؾل عؾك فؼففِ ،
فؿـ الؿرو ة العؾؿقة إسلـاد
العؾؿ وع)وه الك أ ؾف

 /253ابّ تٗ ٌٞٚٚاحلبػ احلقٚق: ٛ
قللا راؿللف او ( الؿحالللقس مللـ ُاللالِ َس قؾ ُالللف عللـ ربللف تعللالك
والؿلسقر مـ أسره قاه ت واقتفر عـلف ( أكلا جـتلل وبللتاو ل
صللدري أكللك اتجفللق ففللل معللل ٓ تػللارقـل ،أكللا سللجـل خؾللقة ،
وقتؾل قفادة  ،وإخراجل مـ بؾدي سقااة ت و ل ترالا الللعادة
باخت ار
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 /254عو ٌاْ ٗإرصان األٗا٢ى لبى اهقاللى:
الـاس بخقر ما بؼل إو اتك التعؾؿ
قا رضل او عـف ( ٓ ا)ا
ُ
أخر ،فنذا ذ

إو قالؾ أن اتعؾؿ أخر ف اع اقـ ؾؽقا ت

 /255ابّ اجل٘طٗ ٜبلا ١املدقني :

قؾقلؾ الالؽلا ِ ،
كثقلر الل كقب َ
إبلؽ عؾلك علدم
قا راؿلف او ( الا َ
ُ
تضلحؽ ملع الل ُّ كقب ت
بؽامؽ  ،كاكقا االؽقن ملع التؼلقى وأكلق
ٕن الالؽللا ممقللر خلللقة ،واكعدامللف ل ظللرو اللل كقب عالمللة
الؼلاوة والالالدة
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 /256عوٗ ٛؽضف اهعوٍ ٗارعاؤٖ :
قا رضل او عـف ( كػلك بلالعؾؿ قلرفً أكلف ادّ عقلف ملـ ٓ احللـف
واػرح إذا كل إلقف مـ لقس مـ أ ؾف  ،وكػك بالجفؾ خؿقًٓ أكلف
اتالرأ مـف مـ ق فقف واغض إذا كل إلقف ت واللال كقكلف أرفلع
الؿرات  ،وتاج التقجان  ،اغطك بف كؾ كؼص ،وارفع بلف كلؾ مجلد
وقر  ،ففق قر إقرا  ،ومجد إمجاد

 /257اهفُنٚى ٗطًاَُ اخلؾ: ٞٚ
قللا راؿللف او ( إكؿللا الػؼقللف اللل ي أكطؼتللف الخلللقة ،وأسللؽتتف
الخلقة ،إن قا قا بالؽتاب واللـة ،وإن سؽق سؽق بالؽتاب
واللللـة ،وإن اقللتالف عؾقللف قللل وقللػ عـللده ،ورده إلللك عالِؿللف ت
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واللال أكف إذا تجرد العؾؿ مـ الخلقة وقلع التعثلر والتجاللر ،وللؿ
االؼ لؾعؾؿ اعؿ وأ ر !

 /258اهج٘صً٘ٗ ٜمع حالٗ ٝاإلمياْ:
قا راؿف او ( اجتـ الؿحارم تجد االوة اإلاؿان ت واتلا
كثقرون لؿاذا تختػل االوة اإلاؿان ،وٓ كجد لؾ الة وٓ ال دقة
وسللرورا !،،،واللللال اؽؿللـ ل معللاص اقترفللق،
أ للر ًا وبركللة
ً
وذكقب مقرسق ،بال خلقة وٓ قالة  ،واو الؿلتعان
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 /259أب٘ حِٚفٗ ٞقنى األؽٚاخ :
قق صللال ًة مـ ل مللات أسللتاذي اؿللاد إٓ
قللا راؿللف او ( مللا صللؾ ُ
عؾؿلا ،أو
استغػرت لف مع
والدي ،وإو ٕستغػر لؿـ تع َّؾ ُ
ُ
َّ
ؿق مـلف ً
عؾؿا ت وفقف دلقؾ عؾك اػظ مؽاكة اللققخ وعظؿ رسفؿ
ع َّؾؿتُف ً
ل االبفؿ الـجالا إوفقا

 /260ابّ عٗ ِٞٚٚاملٚظاْ األكرب :
(إن رسللق او ﷺ للق الؿقلل)ان إكالللر  ،فعؾقللف تُعللرض إقللقا ،
عؾك خؾؼف وسقرتف و دالف  ،فؿلا وافؼفلا ففلق الحلؼ  ،وملا خالػفلا
ففق الالااؾ ت ٕن آتالاع ٓ اعر بال كا وٓ آستحللان  ،وٓ
لدي رسلق او،
مقرو ات اجتؿاعقة ،بؾ بلــ قرعقة  ،عؿاد ا
ُ
ففق مق)اكفا ومعقار ا
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 /261اهلضًاُٗ ٛفزق اهفضاع:ٞ
عؿللر ظللا ره باتالللاع اللللـة ،وبااـللف بللدوام
قللا راؿللف او ( مللـ َ
ّ
وكػ كػلف عـ اللفقات ،و ض ب لره علـ الؿحلارم،
الؿراقالة،
واعتاد أكؾ الحال  ،لؿ تخط ،لف فراسة ت و ه قلروط الػراسلة
لؿـ بحث عـفا وألفؿ التقفقؼ فقفا

 ًٌْ٘ٚ /262بّ ًٔضاْ ٗإخالل اهقوٚى :

قا راؿف او ( إِ َّن َأ ْع َؿا َلؽ ُْؿ َق ِؾق َؾ ٌة َ ،ف َل ْخ ِؾ ُ قا َ ل َ ا ا ْل َؼ ِؾ َ
قلؾ ت ٕن
ممذن بركقب القبقؾ والعقش كال لقؾ
إفلاد الؼؾقؾ
ٌ
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 /263اهؾاقعٗ ٛاًدالن اهلوٌ:ٞ
ربقع ! ٓ تتؽؾؿ فقؿا ٓ اعـقلؽ ،
قا راؿف او لتؾؿق ه الربقع (اا ُ
َ
مؾؽتلؽ وللؿ تؿؾؽفلا ت ٕن ل ا درب
ؿق بالؽؾؿلة
فنكؽ إذا تؽ َّؾ َ
اللالمة ،ومقمؾ الـجاة وآستدامة وما ؾؽـلا إٓ ٕن الؽؾؿلات
مؾؽتـا وأارجتـا !

 /264اهفاصٗق ٗققٕ اهقوب:
إقاللآ وإدبلارا ،فلنذا أقالؾلق
إن لف ه الؼؾلقب
ً
قا رضل او عـف ( َّ
فخ و ا بالـقافؾ ،وإن أدبرت فلل)مق لا الػلرامض ت ٕن اإلقاللا
فقف سعة فؾ)م آستثؿار  ،واإلقالا تـغقص فؾ)م آقت اد
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 /265اهفريٗطا بارٗ ٜفخٚح اهبداص: ٜ
قا راؿف او ( قا إكّلف قرأ صحقح الالخاري أزالدَ ملـ خؿللقـ
مللرة ت وك ل ا لللتؽـ الفؿللؿ ،ولؿثؾللف تلللعؾ الع)مللات ،وتتحللرع
الطاقات ،ففلق ّ
أجلؾ كتلاب وأاقاللف وأاللـف ،وملـ لدي للف فؼلد
أصاب روامع الحؽؿ ،واكتفك إلك مؼالقد الػفؿ

 / 266ابُّ تٗ ٌٞٚٚأُفع األرع: ٞٚ
أكػلع اللدعا  ،فلنذا لق سلما او العلقن
قا راؿف او ( تلمؾق َ
عؾك مرضاتف  ،ؿ رأاتف ل الػاتحة ل إالاع كعاللد وإالاع كللتعقـ ت
ٕكللف إذا تللؿ العللقن اكػتحللق اللللالؾ ،وكلللطق إعضللا وعؾللق
الفؿة ،وتدفؼق الخقرات مـ كؾ مؽان  ،ومـ جؿقؾ ما أكللدوا
عقن مـ او لؾػتك
إذا لؿ اؽـ ٌ

فلو ما اجـل عؾقف اجتفاد ُه !
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 /267ابّ عجٌٚني ٗٗحز ٝاملٚزاْ :
ع)ملللؽ أن تلللرى كػللللؽ واقلللدً ا ل
قلللا راؿلللف او ( ٓ اثـلللل َ
دملق عؾلك الحلؼ ت
الؿقدان؛فلكق الجؿاعة وإن كـق واادً ا ،ملا
َ
واللال أن ٓ ققؿة لؾؽثرة إذا خقلػ الدلقؾ ،واستُـؽر الـفو

!

 /268األهباُٗ ٛاهجقاق ٞاهعقض: ٞٙ
وٓ اغتر أالدٌ بالثؼافلة الع لراة ،فنكفلا ٓ تفلدي
قا راؿف او ( َ
ضآ ،وٓ ت)اد الؿممـ دى إٓ ما قا او  ،وإكؿا الفدى والـلقر
فقؿا جا بف الرسق صلؾك او عؾقلف وسلؾؿ ت و لل ك لقحة لؽلؾ
مغتللر بعؾللقم الغللرب وصللـامعفؿ ،واعللرض عللـ الللقال الحللؼ،
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والفدى الؿلتؼقؿ  ،بحجة قؾة الحاجة إلقف ،واؿارس داـلف بللؽؾ
عامل بلقط  ،واو الؿلتعان
 /269اهج٘صٗ ٜحفغ اهغاعات :
قا راؿف او ( َمـ لع بعؿره ض ّقع أاام ار ف  ،وملـ ضلقع أالام
ار ف ،كدم أاا َم ا اده ت ول لؽ ٓ تـدم سلاعات الح لاد الؿلر،
بللؾ اكللدم عؾللك ػؾللة مالتدمللة ،وقللفقات أ رقتللؽ ،ولحظللات لللؿ
تغتـؿفا أاام الؼقة والـلاط

 /270ابّ اهقٗ ٍٚق٘ات حقا٢ق اهقضآْ :
قا راؿف او ( ما أقدَّ ا مـ الرة  ،وما أع َظؿفا ملـ َ الـلة عؾلك
مللـ أفـللك أوقاتللف ل اؾل العؾللؿ  ،للؿ اخللرج مللـ الللدكقا ومللا ففللؿ
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اؼامؼ الؼران  ،وٓ باقر قؾ ُالف أسلراره ومعاكقلف ت و لؾ ا لح ملـ
اال عؾؿ قؼؼ العؾؿ ،وافتض بطقن الؿلامؾ و ػؾ أو للؿ ال
اؼامؼ الؼران

!

 /271ابّ عٗ ِٞٚٚاهِعٌ ٞاهفنو:ٟ

قا راؿف او (ما َأكعؿ او  -ع َّ) وج َّؾ  -عؾك ِ
َ
أفضلؾ
العالاد كعؿل ًة
ُ َ َ
ِ
ّ
أجللؾ
للرففؿ  ،أن ٓ إلللف إٓ او ت والؿعـللك أن التقاقللد
ع
أن
للـ
م
ْ
َ
ّ
الـعؿ ،واراؼ العالقداة والللر  ،واؿاالة ملـ الضلال  ،وصلقاكة
مـ آكحرا
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 / 272أب٘ حاطَ ٗكدٌاْ احلغِات :

قا أبق اازم سؾؿة بـ داـار راؿف او ( ا ْكت ُْؿ َا َلـَاتِ َ
ؽ َأ ْك َث َر ِم َّؿلا
َت ْؽت ُُؿ َسقئَاتِؽ ت ٕكلف وسلقؾة إللك اإلخلالص ،والللالمة ملـ ملدح
الـاس ،وتطؾ الراا  ،فقخللك أن اػلتـ بل كر ا ،فؽلان كتؿاكفلا
خالرا لالعض ال الحقـ

 /273إبضآ ٍٚبّ أرٍٓ ٗاجلٔار اهؾزٙز:
قا راؿف او ( أقد الجفاد جفاد الفقى  ،مـ مـع كػللف قا لا،
فؼد استراح مـ الدكقا وبال ا  ،وكان محػقظا ومعاىف مـ أذا ا ت
ٕن الفقى بقابلة الللفقات والع لؿة مـلف راالة وأملان ،وسلؽقـة
واسللتؼرار ،وٓ اتحللرع الفللقى إٓ واللللقطان متللربص بللف ،اللمازره
والاكده
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 /274ابّ حظَ ٗاهدقزص خلزً ٞاهعاً:ٞ
قللا راؿللف او ( مللـ ت للدر لخدمللف العامللة ،فللال بللد أن ات للد
بالعض مـ عرضف عؾك الـاسٕ ،كلف ٓمحاللف ملتلللقم ،اتلك و إن
واصللؾ الؾقللؾ بالـفللللللار ت ٕكللف اخللقض مجللآتفؿ ،واتعللرض
لعؼقلفؿ وأخالقفؿ وأصـاففؿ ،وفقفؿ ما فقفؿ مـ التالااـ والػفلؿ
واللدة والرخاوة ،فقتققع مثؾ ذلؽ ،فرا الت الر والت د

 /275ابّ لزاًً٘ٗ ٞاُع قٍٔ اهقضآْ :
قا راؿف او (مـ مقاكع ففؿ الؼران أن اؽقن التالل ُم لر ًا عؾلك
ذك  ،أومت ػً بؽالر أو مالتؾك بفقى مطاع ،فنن ذلؽ سال ظؾؿة
الؼؾ وصدمفت و ه اجد ا بعض فؿلع صلالاف ل الجؿؾلةٓ ،
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الؾؿ مـ ارمان ل ة الػفؿ بل ذك مؽلرر ،أو كاللر احلق دون
التعؾؿ ،أو قى داخؾل !

 /276اهؾاقعًِٗ ٛطوق اهقالح :
أردت صالح قؾالؽ أو ابـلؽ أو أخقلؽ أو ملـ
قا راؿف او ( إذا
َ
قللئق صللالاف ،فلودعللف ل راللاض الؼللران وس ُق للؾحف او ت ٕن
راللاض الؼللران ت)اللد ل اإلاؿللان ،وت للـع القؼللقـ ،وتغللرس الؼللقؿ،
وتف ب الـػقس ،و ُت ؾح آعقجاج  ،و ق قض ملـ فلقض ملـ
ؿار

ا الؽتاب الع)ا)
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 /277اهفنٚى ٗخري اهعٌى :
خقر العؿؾ أخػلاه  ،أمـعلف ملـ الللقطان  ،وأبعلده
قا راؿف او ( ُ
مللـ الراللا ت وذلللؽ ا للد ل كقافللؾ ال للؾقات وققللام الؾقللؾ
وال دقات ففل تربق ٌة عؾك اإلخالص

 /278ثابت اهبُِاُٗ ٛقا٢ز ٝسكض امل٘ت :

الؿلقت  ،إٓ رمِ
ِ
لل
قا راؿف او ( كان اؼا ملا أكثلر أالدٌ ِذك َْلر
ُ
َ
ذلللؽ ل ِ
عؿؾل ِلف ت اقللث اقر للف الؿخافللة ،والل)رع ل رواللف ا ل
العؿللؾ وآسللتعداد ،وقؾللة إتقللان اللللفقات  ،واؼللؾ عـللده إمللؾ
والتعؾؼ بالدكقا
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 /279ابّ ًغع٘ر ٗأكجض اهِاؼ سُ٘با:
قا رضلل او عـلف ( ملـ أكثلر الـلاس ذكقبلا القم الؼقاملة أكثلر ؿ
قللر متؿللدد ،وقللؽؾ جلل اب،
خقضللا ل الالااللؾ ت ٕن الالااللؾ ٌ
وقللفقات فتاكللة ،تحتللقي الـللاس ،بعللدُ أن تلللؾ مللـفؿ ألالللابفؿ ،
فقؾجقن فقف بال تلردد وٓ اللالان ،وتؿتؾل ،ال لحامػ بؿلا اللق
والقـ !

 /280ابّ عٌض ٗاهبزع املغدخغِ: ٞ
قا رضل او عـف ( كؾ بدعلة ضلاللة وإن را لا الـلاس اللـة ت
ٕن آستحلان مرده إلك اللرع ولقس العؼلؾ والعلر  ،وبؿلا أن
اللارع ذمف فالقاج الؿتابعة واإلذعان
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 /281ابّ ًغع٘ر ًٗقزص أخش اهعوٍ :
قا رضل او عـف ( ٓ ال)ا الـلاس بخقلر ملا أخل وا العؾلؿ  ،علـ
أكللابر ؿ  ،وأمـللامفؿ  ،وعؾؿللامفؿ ت ٕن مللع الؽِ َالللر الخالللرة ،ومللع
إماكللة الثؼللة ،ومللع العؾللؿ اللللالمة والـجللاة ،ومعفللا كؾفللا الظػللر
واإلتؼان

 /282اهظٓضً٘ٗ ٜلف املؤًّ ًّ اهؾضع:
قا راؿف او ( مـ او الرسالة ،وعؾلك رسلق او صلؾك او عؾقلف
وسؾؿ الالالغ ،وعؾقـا التلؾقؿ ت فؿفؿا اكؼدح ل ذ ـؽ مـ راالة أو
تللللاؤ فؼلللؾ سلللؿعـا وأاعـلللا ،وٓ تػلللتح لؾفلللقى ملللداخؾ ،وٓ
لؾلقطان ملالؽ  ،فداـ أ ؾ اإلاؿان كؿا اؽك او( ؿ ٓ اجلدوا
قضقق تلؾقؿات سقرة الـلا
ل أكػلفؿ ارجا مؿا
َ
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 /283رٙزات ٗععٌ ٞلزص ٝاهلل تعاىل :
قا راؿف او (عؾقؽ أن تتققع مـ او  ،ما لؿ اتققعف عؼؾؽ  ،إكلف
عؾلك كللؾ قللل قلدارت ففللل أعظللؿ مؿللا خطلر بالالللا  ،وفللق مللا
ات قر ال ـ ٓ ،اعج)ه قل  ،وٓ اتعاظؿلف أملر تاللارع وتعلالك،
قدرتف واسعة ،وملقئتف كاف ة

 /284عا٢ؾ ُٞأَ املؤًِني ٗلو ٞاهشُ٘ب :
قالللق رضللل او عـفللا (أقِؾللقا الل كقب؛ فللنكؽؿ لللـ تؾؼللقا او علل)
وجللؾ بلللل أفضل َلؾ مللـ قؾللة ال ل كقبت ٕكفللا إذا قؾللق تحلللـ
اللؾقع ،و اجق الـػس لؾطاعات ،واستعد خقر ا وصالافا
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 /285اهؾاطيب ٗغا ُٞٙاتباع اهغِ:ٞ
ّالع لؾلـة متالع لؾؼران ،وال حابة كاكقا أولك
قا راؿف او ( فالؿت ُ
الـاس ب لؽ ،فؽؾ مـ اقتدى بفؿ  ،ففق ملـ الػرقلة الـاجقلة ت ٕن
اللـة ااضة عؾك الؼران والعؿؾ بف

 /286هقٌاُْ ٗدلاهػ اهشكض:

ِ
فلاجؾس
قما َا كُرون او
قا راؿف او ٓبـف ( اا ُبـل ،إذا َر َ
أاق َق ً
ِ
إن ت ُ ِ
وإن ت ُ
َللؽ جللا ِ ًال
ؾؿللؽْ ،
معفللؿ ،فنكللؽ ْ
َللؽ عال ًؿللا َاـػعللؽ ع ُ
َع َّؾ ُؿقع ،ولعؾ او تعالك َا َّط ِؾع عؾقفؿ َبراؿتِف ،ف ُت ِ لقالؽ معفلؿ ت
ٕكفلا أكػلس ل امل الحقلاة ،وٓ اكػؽللاع ملـ بركاتفلا عؾؿلً وكللقرا
وصالاا
ً
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 /287اهؾاقعٗ ٛكٚف ٞٚاهغالً ًّ ٞاهِاؼ:
قا راؿف او ( لقس إلك اللالمة مـ الـلاس سلالقؾ ،فلاكظر الل ي
ضلرا وكالل)ا واكتؼلا ًدا ،
فقف
ُ
)مف ت اقث ٓ ا)اللقن بلؽ ً
صالاؽ فا ْل ْ
والحؽؿة عدم آكلغا بفؿ ،والؿضل ل كػع الروح

 /288اهقضطيب ٗأؽضفُ األً٘ص :
قا راؿف او ( فؾق كان قل أقر َ مـ العؾؿ ٕ ،مر او تعلالك
كالقللف صللؾك او عؾقللف وسللؾؿ أن الللللف الؿ)اللد مـللف  ،كؿللا أمللر أن
الت)اده مـ العؾؿ ت اؼ د ققلف ( وقلؾ رب زدو عؾؿلا ت سلقرة
اف فـالقتف لؿ تحؾ دون اؾ ال)اادة ،والالحث عـ فضلؾ العاملدة
 ،ففق ل اتلاع فلقح ،وامتداد ٓ اد لف
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 /259ابُّ اهقٗ ٍٚقنى اهشكض باخدقاص :

ٍ
مللؼة
قا راؿف او ( ما ُذكر اوُ عؾك صع ٍ إٓ لان ،و ٓ عؾلك
ٍ
قلدة إٓ زاللق  ،و ٓ كُربلة إٓ اكػرجلق ت
إٓ َخل َّػق  ،و ٓ عؾلك
و ا مـ أكػس التقصقػات لؿؼام ال كر وفضؾف ،وضلخامة أ لره،
فالفو كثقرا ،ورا للاكؽ ب كر الحل الؼققم

 /290أب٘ اهزصراٗ ١ثالث ٞٚاحلٚا: ٝ
ٌ
الث ما أاالالق أن َ
أعقش اقمً واالد ًا
قا رضل او عـف ( لقٓ
الظؿللل و بللالفقاجر  ،واللللجقد ل جللق الؾقللؾ  ،ومجاللللة قللقم
اـتؼقن مـ خقار الؽالم  ،كؿا اـتؼك أااا التؿر ت و ا مـ عؾق
ؿتف ،أكف اراص عؾك معالل إمقر ،سالا بالخقرات ،مللتغر
لألوقات رضل او عـف
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ً /291اهم ٗاألصبع ٞاحملع٘صْٗ :
العؾؿ عـ أربعة سػقف اعؾـ الللػف وإن
قا راؿف او ( ٓ ُامخ
ُ
كان أروى الـاس  ،وصاا بدعة ادعق إلك لقاه  ،وملـ اؽل ب
ل اداث الـاس وإن كـلق ٓ أتفؿلف ل الحلداث  ،وصلالح عابلد
فاضؾ إذا كان ٓ احػلظ ملا احلدث بلف ت ٕن العؾلؿ دالـ مؼتػلك،
فإو سلػقف  ،والثلاو صلاا

لقى ،والثاللث ُعلر بالؽل ب،

ٍ
اافظ لعؾؿف
والرابع قر

 /292اهقاعٍُ بّ ذلٌز ٗاهدِقري عّ اهعوٍ :
لـ َأ ْق ل َقا َ َمللا ُكـَّللا ك َْلل َلل ُ َعـ َْفللا،
لؿ َلت َْلل َلل ُلقكَا َعل ْ
قللا راؿللف او ( إِ َّك ُؽل ْ
قن َع ْـ َأ ْقل َقا َ َملا َأ ْد ِري
ون َع ْـ َأ ْق َقا َ َما ُكـَّا ُكـَؼ ُر َعـ َْفاَ ،وت َْل َل ُل َ
َو ُتـَؼ ُر َ
َما ِ َلَ ،و َل ْق َع ِؾ ْؿـَا َ ا َما َا َّؾ َلـَلا َأ ْن َك ْؽت َُؿؽ ُُؿق َ لا ت و ل ا كلقع ملـ
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أدب اللما  ،واػتؼلده بعلض الطلالب ،وإاؽلؿ أن ٓ اللل إٓ
عـ الؿحتاج القف ،القاقع الؿالمس للموكـا

 /293األٗطاعٗ ٛخط٘ص ٝاهقخف ٗاهلدب :
قا راؿف او ( َما زَا َ َ َ ا ا ْل ِع ْؾ ُؿ َع ِ)ا)ًا َا َت َؾ َّؼا ُه الر َجلا ُ َاتَّلك َو َق َلع
فِللل ال للح ِ
ػَ ،ف َح َؿ َؾ ل ُف َ -أ ْو َد َخل َلؾ فِقل ِلف ْ َ -قل ُلر َأ ْ ِؾللف ت وصللد
ُّ ُ
راؿلف اوٕ ،كفللا ملدعاة لتللرع الحػللظ والػفلؿ ،وآكتػللا بللالؼؾؿ
والتؼققد ،والـؼؾ الؿجرد عـ إتؼان العؾؿ وضلالطف والرسلقخ فقلف
وكظقللره ل ع للركا بحللار الـللق والػؼللف اإللؽتللروو  ،للؿ اـالللري
بعضفؿ مجفال لػضال  ،وكاقلدا لحؽؿلا  ،للؿ اضلارعفؿ أو االؾلغ
مـ)لتفؿ

!!
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 / 294أب٘ ععٚز ًٗشاكض ٝاحلزٙح :

اث ؛ َف لنِ َّن ا ْل َحل ِلد َ
قللا رضللل او عـللف ( َت ل َ اك َُروا ا ْل َحل ِلد َ
لقو
اث َا ِفل ُ
ا ْل َحل ِلد َ
اث ت ٕن الؿ ل اكرة ترسللُ الؿللدروس ،وتػللتح الؿغؿللقر،
وتثقر الؿفجقر

 /295عوًٗ ٛزاصع ٞاهعوٍ:

قا رضل او عـف ( َت َ اك َُروا َ َ ا ا ْل َح ِد َ
َاو ُروا ؛ َفنِ َّكؽ ُْؿ إِ ْن َٓ
اث َو َت) َ
َت ْػ َع ُؾقا َادْ ُر ْس ت ٕكفلا ملـ أبلقاب الترسلقُ والتثالقلق  ،ومعالجلة
الـلقان وآضطراب العؾؿل
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 /296دلآزٗتٔشٙب اهِ: ٞٚ

قلف َكالِ ِ ٍ
قا راؿف او ( َا َؾالـَا َ ا ا ْل ِع ْؾؿ وما َلـَا فِ ِ
ْ َ
قلر ك َّقلةَّ ُ ،
ُ
َ ََ
لؿ َر َز َ اوُ
َب ْعدُ فِ ِقف الـ َّق َة ت و ا مـ بركات العؾؿ ومـامره الرواقة ،أكف اؼ
الخلقة ،وا ؾح التقجف ،واالارع او ل ااالف

!

 /297حي ٛبّ ًعاس ٗطوب اهزُٚا ٗاآلخض: ٝ
قا راؿف او ( ل اؾ الدكقا ذ الـػقس ،ول اؾ أخرة عل)
الـػقس ،فقا عجالا لؿـ اختار الؿ لة ل اؾ ما اػـك ،واترع الع)
ل اؾ ما االؼك ت و ا محلقس ملاعد ٓ اـؽلره إٓ جا لؾ أو
جااد
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 /298األٗطاعٗ ٛاألغاهٚط املِٔل: ٞ
قا راؿف او ( إذا أراد او أن احرم عالده برك َة العؾؿ  ،ألؼك عؾلك
للاكف إ القط ت اؼ د الؿلامؾ اللداد ،وصعاب الؼضااا  ،التل
تـفؽ الؿتحدث وتؿؾ اللامع

 /299اهج٘صٗ ٜاهٚقني اهعٌٚق :
أن القؼقـ وقع ل الؼؾل كؿلا اـالغلل ،لطلارت
قا راؿف او ( لق ّ
الؼؾقب اقتقا ًقا إلك الجـّة ،وخق ًفا مـ الـار ت و ا درس ل تعؾلؿ
القؼللقـ والالحللث عـللف ،وسللما إولقللا عللـ مظاكللف  ،ول الؼللران
واللـة جقا ره ومضامقـف
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ٗ /300كٚع ٗحغِات اهدخزٙح :
قا راؿف او ( لقٓ ال الة عؾك الـالل (صؾك او عؾقف وسؾؿت ملا
ادّ ق ت و ه بلرى وتحػقل) لطلالب الحلداث واؿؾلة الللـة،
وأكفؿ مـ أكثر الـاس أجرا ،وأ )ر ؿ قابا

 /301ابّ بارٙػ ٗتل٘ ّٙاهقضآْ :
اللؾػ ٓ ،اؽثر عؾقف
قا راؿف او ( ّ
إن الؼران ال ي ّ
كقن رجا ّ
ِ
وا ِؿؾللق
ففؿللف وتللد ّب ُرهُ ،
اؽللقن رجللا الخؾللػ ،لللق ُأ ْال َ
أن ّ
للـ ُ
لس عؾللك مـفاجللف ت و ل ا مللـ الػؼللف الللدعقي واإلصللالال
إكػل ُ
لؿعاو الؼران ورسالتف  ،أن الؼران لؿ اتغقر ،ولؽـ التغقر فقـا !!
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 /302ابّ اهقٗ ٍٚاملفامو ٞبني آٗ ٞٙخدٌ: ٞ
قا راؿف او ( فؼرا ة ااة بتػؽر وتػفؿ خقر مـ قرا ة ختؿلة بغقلر
تدبر وتػفؿ  ،وأكػع لؾؼؾ  ،وأدعك إلك ا لق اإلاؿلان  ،وذو
االوةالؼران ت و ا لق قلر التلدبر ملـ كقكلف احقلل الؼؾل ،
واغللل ي الؿللللاعر ،وارتؼلللل باإلاؿلللان  ،فتؼؾلللؾ لتلللدرع وتالؾلللغ
وتـؾ !

 /303اهفاصٗق ٗكٚف ٞٚصر اهؾبٔات:
أكللاس
قللا رضللل او عـللف قللا عؿللر رضللل او عـللف ( سللقلتل
ٌ
اجلادلقكؽؿ بللالفات الؼللران ،فجلادلق ؿ باللللــ ،فلنن أصللحاب
اللللــ أعؾللؿ بؽتللاب او ت ٕن التح للـ والللدوران مللع الللـص
الـالقي اللارح ،ق الـجاة الحؼقؼقة ،ودرب اللالمة الؿؼ قدة
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 /304ابّ اهقٗ ٍٚأععٍ اهفقٕ :
قا راؿف او ( مـ أعظؿ الػؼف أن اخا الرجؾ أن تخ للف ذكقبلف
عـد الؿقت فتحق بقـف وبقـ الخاتؿة الحلـك ت و ا فؼف عؾؿلل
وكػلل م دره خلقة او ،و ل التلل اغرسلفا العؾلؿ الؿـتػلع بلف ،
وال ي اؼرب إلك او تعالك

ً /305لخ٘يٌ ٗصلٍ ٞاهقو٘ب :
ِ
قا راؿف او ( َأ َر ُّ
الـاس ُقؾق ًبا َأق ُّؾفؿ ُذكق ًبا ت وذلؽ بؿا تحد ف
الل كقب مللـ جرااللات وكؽااللات ل إجلللاد والؼؾللقب ،بحقللث
تقر ف الؼلقة ،وتقراف الجػا  ،اتك ات دع عـ الؿقاعظ ،وا لد
عـ الػقامد  ،واعقش بعقلدا علـ آكتػلاع وملدارس الت)كقلة  ،واو
الؿلتعان
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 /306عٌض بّ عبز اهعظٙظ ًٗقاَ اهغُِّ: ٞ
رأي ٕاد مع سـة  ،سـّفا رسلق او صلؾك او
قا راؿف او ( ٓ َ
عؾقف وسؾؿ ت و ا مـطؼ العؾؿا ال ادققـ ،وال الحقـ الاللررة،
أن اللـة الالة ،والحداث فق الرأي

 /307أب٘ ٘ٙعف اهقامًِٗ ٛخ ُٞاهغِّ :
رجعلقت
رأاق ،لرجع كؿلا
قا راؿف او ( لق رأى صااالل ما
ُ
ُ
اؼ د ما عااـف مـ اللــ ل الحجاز عؾك مللقختفا  ،وجؿعلف لفلا
فجدد فؼفف ،و قلر اجتفلاده  ،وفِلل ذللؽ دلقلؾ عؾلك عظلؿ اللدلقؾ
وال د ُ ل تعظقؿف  ،اؼق ققُ اإلسالم ابـ تقؿقلة راؿلف او "
كللان أبللق اقسلػ أعؾللؿ أصللحابف بالحللداث لِل لؽ كاكللق عامل ُة
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أتاللع
أققالف التل خالػ فقفا أبا اـقػة ،ووافؼلف محؿلد بلـ الحللـ َ
لؾـ للقص وأوفللؼ لألققلللة ال للحقحةٕ ،ن أبللا اقسللػ راللؾ
لؾحجاز واستػاد مـ اللــ "

 /308ابّ اجل٘طٗ ٜخطض اهدقوى ًّ اهعوٍ :
الت)ادُ مـ العؾلؿ  ،فنكلف ملـ اقت لر
قا راؿف او ( أفضؾ إققا
ّ
عؾك ملا اعؾؿلف فظـّلف كافقلً اسلتالد برأالف  ،وصلار تعظقؿلف لـػللف،
ماكعللً مللـ آسللتػادة  ،والؿ ل اكرة تالللقـ لللف خطللله ت ٕن ل س ل َعة
العؾؿ سعة العؼؾ ،واكتلا ال قاب ،وتجـ الخطل  ،واكت ارا
عؾك العـاد وآستالداد
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 /309أمحز ٗققٕ احملزثني :
أقؾ الػؼ َف ل أ ؾ الحداث ما ّ
قا راؿف او ( ما َّ
أقؾ الػؼف ل أ ؾ
الحللداث ت اؼ للد مللـ َجؿللد مللـفؿ عؾللك الـ للقص ،وتعؿللؼ ل
العؾؾ ،ولؿ اعط فؼف الـص اؼف مـ الـظر والػفؿ ول الؿؼابؾ قد
اؼا ؛" وما أقؾ الـص ل أ لؾ الػؼلف " و لؿ الل اـ َجؿلدوا عؾلك
أققا الؿ ا

وفؽؽق ا وخرجقا عؾقفا  ،قر مالالقـ بالـ قص

وأ ار  ،والؿقفؼ مـ جؿع بقـفؿا كػؼفا الؿحد قـ كلابـ جرالر
وأاؿللد وال ُالخَ ل ِ
لاري وابللـ خ)اؿللة وأبللل داود وقللالففؿ راللؿ او
الجؿقع
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 /310اهزَّعد٘آٗ ٛ٢نٍُ اهِفػ :
قا لام الدَّ ْسلت َُقامِ ُّل راؿلف او (واو ملا أسلتطقع أن أقلق أكلل
اقما قلط  ،أاؾل الحلداث أرالدُ بلف وجلف او عل) وجلؾ ت
ذ الق ً
و ا محؿق عؾك وجفقـ ضؿف لحؼ كػلف ،أو مجا دتف لـقتلف
وعدم ارتقااف مـ ملار ا ،وما احؿؾ مـ أخطار فقفا

 /311اهفاصٗق ٗفٚاُ ٞاه٘لت :
قا رضل او عـف ( لقٓ أن أسقر ل سالقؾ او ،أو أضع جالقـلل و
ققما اؾتؼطقن اق الؼق كؿا اؾتؼط اق
ل التراب  ،أو أجالس ً
ٌ
قؽؾ لؿعرفة معـلك
ٕاالالق أن أكقن لحؼق باو ت و ا
الثؿر ،
ُ
ه الحقاة ،وأكفا ٓ تلتحؼ العقش إٓ لؿؼاصد عالقة !
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 /312أب٘ اهزصراٗ ١خط٘ص ٝتضن اهعٌى:
قا رضل او عـف ( ٌ
والؾ لؾل ي ٓ اعؾلؿ ملرة ،وللق قلا او ع ّؾؿلف
ٌ
وواؾ لؾ ي اعؾؿ وٓ اعؿؾ سالع مرات ت و ـا تح ار لؿلـ عؾلؿ
وما عؿؾ ،واالع الؿجؾدات ،وأارز اللفادات ،ورؤي ل ضد ا
واو الؿلتعان

 /313اهج٘صٗ ٜتنٚٚع األٙاَ :
قا راؿف او (مـ لع بعؿره ،ضقع أاام ار ف  ،ومـ ضقع أالام
ار لللف كلللدم أالللا َم ا لللادهت درس ل اسلللتثؿار الققلللق ،والضلللـ
باللاعاتٕ ،ن مقسؿ الح اد قرا دان !
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ٓٗ /314بٌ ًٗ٘مع اهق٘:ٝ
ؽلؾ َا) َدد َفت َْرة ت ٕن
ومـ َا َ
قا راؿف او ( َمـ َاتع َّالد َا) َدد ققةَ ،
فقفا زاادة اإلاؿان والتحرع وآكطال  ،و اللات الؼؾل واققاتلف،
واكت اره عؾك قفقاتف

 /315اهؾٚباُٗ ٛاهرتك: ٞ
قا محؿد بـ الحلـ اللقالاو راؿف او ( َ
تلرع أبلل ال لقـ أللػ
در ؿ ،فلكػؼلق خؿللة عللر أل ًػلا عؾلك الـحلق والللعر ،وخؿللة
علر أل ًػا عؾك الحلداث والػؼلةت صل ّقر الؿلا ل العؾلؿ واإلفلادة،
والؿجلللد واإلصلللابة ،وللللؿ اتػؽلللر ل بقلللق أو متعلللة أو سلللقااة
ومؾفاة !
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 /316األٗطاعٗ ٛكجض ٝاجلزي :
قلللا راؿلللف او ( إذا أراد او بؼلللق ٍم قلللر ًا  ،فلللتح عؾلللقفؿ الجلللد
ومـعفؿ العؿؾ ت و ا قل قالف محلقس وملا د ل فئات مـ
الـللاس ومللـفؿ بعللض اللالب العؾللؿ ،وبعللض الالللااثقـ ،سللؾطقا
أللـتفؿ بالجدا  ،وارمقا بركة إعؿا  ،وروعة الؿحاسـ

 /317ابّ عُضٙج ٗسَ اهلالَ :
قا راؿف او ( َّ
قلؾ ملا رأالق ملـ الؿتػؼفلة ملـ اقلتغؾ بلالؽالم
فلفؾح  ،اػقتف الػؼف وٓ ا ؾ إلك معرفة الؽلالم ت اؼ لد أن عؾلؿ
الؽالم والجلدلقات العؼؾقلة قلغؾق علـ الػؼلف ومحاسلـ العؾلقم،
ومـ ابتُؾل بفا ٓ أفؾح ل الػؼف ،وٓ بؾلغ جلق ر الؽلالم ،وٓ تؿقل)
بعالؼراة  ،واو الؿلتعان

!
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 /318اهقزِّٙقُ ٗاتباعَ اهغِ: ٞ
لللق تاركًلا قلقئًا كلان رسلق او صلؾك او
قا رضل او عـلف (
ُ
عؿؾق بلف ،وإو ٕخللك إن تركلق قلقئًا
عؾقف وسؾؿ اعؿؾ بف ،إٓ
ُ
مـ أمره أن أزاغ ت! و ا اـالغل أن اؽقن مققػلا ماللدمقا عـلد كلؾ
مممـ ،وقد بؾغتلف سلـة ابتلة ،فضلال علـ االل عؾلؿ ،قلد تؽ ّؾلػ
العؾؿ ،واعتـك بقسامؾف

!

 /319اهؾاقعٗ ٛج٘ٓض اهعوٍ:

العؾؿ ما ُا ِػظ ت و ه اؼقؼة
العؾؿ ما كػع ،لقس
قا راؿف او (
ُ
ُ
مؾؿقسة ،كؿ مـ اػاظ لؿ اعؿؾقا ،وعاللاقرة للؿ اطالؼلقا ،واذكقلا
لؿ اتعثروا ،وبؼل ال اـ اكتػعلقا بلالعؾؿ فـػعلقا الـلاس ،وللق قؾلق
محػقظاتفؿ ،وع)ت كتالفؿ

!
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ً /320اهم ٗبُِٚات اهطضٙق :
قا راؿف او ( عؾقؽ بالداـ الؿحض ،وإالاع و ُبـ َّقلات الطرالؼ،
ْ
واتلرع ملا ٓ تعلر ت أي ا لتؿ بللمقر اللداـ
وعؾقؽ بؿا تعلر ،
َ
ودعؽ مـ إمقر القلقرة ،التلل ت لرفؽ علـ إصلق
العظقؿة،
ِ
َ
وذرع الؿجفق
واقتػ الؿعرو الؿعؾقم،
والجقا ر وإسس ،
الؿغؿقر
 /321اهظٓضٗ ٜقّ أخش اهعوٍ :
قا راؿف او ( إن

ا العؾؿ ،إن أخ تلف بالؿؽلا رة  ،ؾاللؽ وللؿ

تظػر مـف بلق ،،ولؽـ خ ه مع إاام والؾقالل أخ ا رفقؼلا  ،تظػلر
بف ت و ا درس ل تح لقؾ العؾلؿ وجؿعلف ،وأكلف ٓ ُاجؿلع دفعل ًة
واادة ،أو ُاؾتفؿ بلالؽثرة الؽلا رة  ،وآسلتعجا الحلار
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إكؿا امخ أخ ا رفق ًؼا  ،واجؿع جؿعا رققؼلا ،كحلداث والد قـ،
وملللللة وملللللتقـ ،ومللع مللرور اللل)مـ ترسللُ أصللقلؽ ،وتللدوم
عؾقمؽ

!

 /322ابّ اجل٘طٗٗ ٜظٚف ُٞاهعقى :
ِ
بالعؼؾ
أدمل
اعؾؿ اا بـل وفؼؽ او أكف لؿ اؿ َّق ِ)
قا راؿف او ( ْ
ُ
ِ ِ
ؽرع ت و ق الة
إٓ لقعؿؾ بؿؼتضاه  ،فاستحضر عؼؾؽ  ،وأعؿ ْؾ ف َ
لػؼف العؾؿ ،واستـالاط اللرع ،وقػق الحؼ ،مـ ضلقعف ضلاع ،وملـ
وعاه ذاع وسطع
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 /323ابّ اهقًٗ ٍٚلض املغدفدني:
لقرا بؿؽللر الـللاس
قللا راؿللف او ( اـالغللل لؾؿػتللل أن اؽللقن ب ل ً
وخللداعفؿ وأاللقالفؿ ،فللنن لللؿ اؽللـ ك ل لؽ زا َغ وأزاغ ت ٕن
بعضفؿ اؾػ وادور ،وقد اخػلل بعلض الحؼقؼلة ،فقـلل العلالؿ
الجقاز ،أو التحراؿ تحراػا وخداعا

 /324اهطضط٘ؽٗ ٛبزع ٞلضآُ:ٞٚ
قللا راؿللف او ( ومؿللا ابتدعللف الـللاس ل الؼللران  ،آقت للار عؾللك
اػظ اروفف؛ دون التػ ُّؼف فقف!ت و ا اؼ  ،فؼد اكتلر ل الع قر
الؿتلللخرة تحػللقظ الـاقللئة دون تػؼللقففؿ  ،مؿللا تلللال ل تخللراو
متداـقـ قر فؼفا  ،وقلققخ بلال كالا لة  ،وأمؿلة بلال وعلل وإدراع،

159

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

قرن الحػظ بالػؼلف،
كان لالعضفؿ أخطا وقطحات ! والقاج ُ ُ
و ق مـ عقامؾ التدبر والتثالقق

 /325املاٗصرٗ ٜلِاع ُٞطاهبِ اهعوٍ:
َ
أدرعٕ ،ن الؼـاعللة فقللف
لـ العؾل ِؿ بؿللا
قللا راؿللف او ( َو َٓ اؼـللع مل َ
ز دٌ  ،وال ُّ) د فقف ٌ
ترع ،والترع لف ٌ
جفؾ ت! والؿعـك ٓ تؽتػل فقلف
بلفادة ،أو تـتفل إلك كتلاب ،أو ترضلك بؿجؾلدات ،فلنن رضلقق
عؾؿ بحر فلقح ٓ ،الالع مـلف
كـق زا دا ،ومضقعا لؿا أمامؽ ،فال ُ
وٓ اؽتػللك ،وكؾؿللا ازددت مـللف زدت تعؾؼللا ،وقللعرت بالجفالللة
والـؼ ان
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 /326اهفنٚى ٗحاًى اهقضآْ:
راالة اإلسلالم ٓ ،ا ِ
املؾ ال ُؼلران ااملؾ ِ
قا راؿف او ( ا ِ
ـالغلل أن
َ
َ
َ
اؾفق َمع َمـ َاؾفق ،وٓ َالفق َمع َمـ َالفق  ،وٓ َاؾغق َمع َمـ َاؾغق؛
َعظقؿا لِ ّ
حؼ ال ُؼران ت و ل مقعظة لطال عؾؿ ّلفلا ضلحاع ٓ،
ت ً
اػؼف مال جقفف ،وٓ اراعل قؾالف ورواف !

 /327اهؾاقعٗ ٛع٘اًىُ قدح اهقوب :

أن َاػت ََح اوُ َق ْؾ َال ُف أو ُاـَق َر ُه َ ،ف َع َؾ ِقف بِت َْلر ِع
قا راؿف او ( َم ْـ َأ َا َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون لل ُف َخالِق َئل ٌة
ويڪ ُ
الؿ َعاصلللَ ،
قؿللا ٓ َا ْعـقللف ،وإجتـَل ُ
لاب َ
الؽللالم ف َ
ِ
قـ او ِ َت َعالك ِم ْـ َع َؿ ٍؾ ت ٕن مغالقؼ العؾلؿ ٓ تػلتح إٓ
قؿا َبقـَ ُف و َب َ
ف َ
ب)كلللاة الؼؾللل واكللللرااف ،وتؾلللؽ أقػلللا ٌ تؿـعلللف الخقلللر والـلللقر
وآستـالاط
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 /328حرب األًٗ ٞققٕ اهد٘اطْ :

قا ابـ عالاس رضل او عـف (تَدَ ُار ُس ا ْل ِع ْؾ ِؿ َسا َع ًة ِم ْـ ال َّؾ ْق ِؾ َخ ْق ٌلر
ِ
إا َقامِ َفات و ا مـ الػؼف الؿفجقر والؿجفق ٕ ،ن كػع العؾؿ
م ْـ ْ
ٍ
متعد سار و اج ،اـػع او بف صااالف والخالمؼ

 /329ابّ اجل٘طٗ ٜعالج اهلغى :

قا راؿف او ( ومـ أكػع الطر ل عالج الؽلؾ الـظلر ل ِسل َقر

الؿجتفداـ ت وصد راؿلف اوٕ ،ن الـظلر فقفلا دوا كلؾ عؾلة،
اعرفللؽ إكللابر ،
واػلل) كللؾ ؿللة ،وتـلللقط لؾع)مللة والر الللة ّ ،
وارالللؽ إعلللالم  ،والللدعقع لؾتللللالف والؿحاكلللاة  ،وردع اللللدون
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والفللقان  ،وكؾؿللا قللعرت بفللقن واستضللعا

ؾللؿ إلللك اللللقر

لتـػض عـؽ الغالار والؿفاكة وإوجاع
 /330اهؾاقعٗ ٛحفاظ األفى :
رأاق رجال ملـ أصلحاب الحلداث  ،فؽللكّل
قا راؿف او ( إذا
ُ
رأاق َر ُجال مـ أصحاب الـاللل َصل َّؾك اوُ َع َؾ ْق ِلف َو َسل َّؾ َؿ جل)ا ؿ او
خقرا ،اػظلقا لـلا إصلؾ ،فؾفلؿ عؾقـلا الػضلؾ ت ٕن ملـ علر
ً
وأالـ صحالتفؿ ،وعد ؿ ل إمؿلة الؿفلداقـ ،
قدر ؿ أجؾفؿ،
َ
فؼلللد ضلللالطقا لـلللا الللللــ ،وصلللاكقا التلللراث ،وجـالقكلللا أرا
والخرافات !
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 /331اهج٘صٗ ٜععٌ ٞاهقضآْ:
كـق اقت رت عؾك الؼران ت اؼ لد أكلف للؿ
قا راؿف او ( لقتـل ُ
اعللط الؼللران اؼللف مللـ العـااللة والتللدبر ل)خللارة مللا فقللف مللـ العؾللقم
والدٓمؾ وآستـالااات  ،وإٓ فنكف كان ملـ اكلابر العؾؿلا العاللاد
راؿف او  ،وا ؾ مثؾ

ا إسػ لؽثقر مـ أ ؾ العؾؿ

 /332أب٘ ًِق٘ص اخلٚاط ٗاهدعو:ٍٚ
قا اللؿعاو راؿف او رمل بعد مقتلف فؼقلؾ ملا صلـع او بلؽ
فؼا راؿلف او ( ػلر للل بتعؾلقؿ ال لالقان الػاتحلةت فلال تتؼلا ّ
عؾؿا تـلره ،وٓ خقلر تال للف ،أو جفلال تدفعلف ،أو محتاجلا تـػعلف،
كآاتلاب عؾك تعؾقؿ صغار الحلل ،وأاػلا الؿللجد الػاتحلة
باب مغػرة ،وكاف ُة عل) ومقلرة ومللرة ! ٓسلقؿا
وأخقاتفا  ،ففل ُ
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وأكق تدرس فاتحة الؽتاب وأم الؼران  ،واللالع الؿثاو ،واللافقة
الؿالاركة

 /333ابُّ عٗ ِٞٚٚاهِناص ٝاحلزٙج: ٞٚ
قا راؿف او ( ما ِمـ ٍ
أاد اطؾ الحداث ،إٓ ول وجفف كضرة؛
ْ
لؼق الـَّالل صؾك او عؾقف وسؾؿ ( ك ََّضر او املرأ س ِ
لؿ َع ِمـَّلا َا ِلد ْا ًثا
َ
ُ
َف َال َّؾ َغ ل ُف ت و ل ا قللر رم)اللة لطللالب الحللداث واؿؾللة أ للار ،
اؽلق ؿ او الجؿا  ،واحؾقفؿ بالـضارة  ،كلل ُ او مـ فضؾف

 /334اهؾعيب ٗتبزي اهعوٍ :
العؾللؿ جفللال،
قللا راؿللف او ( ٓ تؼللقم اللللاعة  ،اتللك ا للقر
ُ
ُ
والجفؾ عؾؿً ت و ل ا ل زملان الللـقات الخلداعات ،واكؼلالب
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الؿػا قؿ ،وقققع الرؤوس الجفا  ،وتلؾط الخافؼقـ والللػفا ،
وٓ اق وٓ ققة إٓ باو

!

 /335ابّ اهقٗ ٍٚف٘ص اهػضب: ٞ
قا راؿف او ( اذا اقتدت ربلة اإلسلالمّ ،
قلؾ العؾؿلا  ،و ؾل
اللػفا ت وسالالفا قلققع الالاالؾ والللفقات  ،وتللؾط آعلادي
والؿجرمقـ  ،وتراجع إخقار وأعقاكفؿ

 /336ابّ ًغع٘ر ٗمابط اإلطاه ٞاهعوٌ: ٞٚ
قا رضل او عـف (ادّ ِ
ث الؼقم ما رمؼقع بلب ار ؿ ،فنذا رأاق
مـفؿ فترة ِ
فاك)عت و ا درس ل اإللؼا والتعؾقؿ  ،مـ الضلروري
اػظف واكتفاجف
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 /337أمحز ٗاهقخب ٞاهوطٚف: ٞ
رأاق مثؾ أاؿلد بلـ اـاللؾ،
قا ابـ معقـ صااالف راؿف او (ما
ُ
جربـاه خؿلقـ سـة ما افتخر عؾقـا بلل وكان اؼلق كحلـ قلق ٌم
والـ
ستر او ٓفتضحـات و ا درس ل التقاضع ُ
ملاكقـ لقٓ ُ
ال حالة والؿخالطة  ،مـ ال اـ اػقضقن الـلدى ،واؽػلقن إذى،
وٓ اظفرون الغؾظة والتعالل

 /338ابّ اهقٗ ٍٚتل٘ ّٙاملول: ٞ
قا راؿف او ل مػتاح دار اللعادة ( فنن كثرة الؿ)اوٓت تعطلل
الؿؾؽات ت أي كثرة الؿحلاوٓت وداؿلة الؿؿارسلة عؾلك الللل
واعتقاده ت ـع مؾؽة آبداع فقف ،وتخػػ صعقبتف ،وتػؽ عؼدتف،
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و ؽ ا العؾؿ ،ملـ اداملف اسلتالن للف ،وملـ أدمـلف  ،فؼفلف وأصلاب
قره ،وبؾغ ااتف

 /339اهفُنٚى ٗعامل اهزُٚا :
قللا راؿللف او ( إو ٕراللؿ ال للة ع)الل) قللقم ذ ّ  ،و ـللل قللقم
افتؼر  ،و عالؿً تؾع بف الدكقا ت ففق وإن خلاب مللؾؽف ،وقلان
كفجف  ،إٓ أكؽ تراؿف مـ جفة تالعل الللقطان بعؼؾلف ،وركقكلف
الك الدكقا ،وعدم اعتالاره العؾؿ ال ي تعؾؿلف ،والػؼلف الل ي تػؼفلف،
والتؼقى التل قا د ا ،واو الؿلتعان
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 /340ابّ ًغع٘ر ٗققٕ احلق ٗاهباطى:
قا رضل او عـف ( ومـ جا ع بالحؼ فاقاللؾ مـلف وإن كلان بعقلد ًا
ق قً ،ومـ جا ع بالالااؾ فاردده وإن كلان قرااللا االقاللً ت و ل ا
قاكقن ل العؾؿ ،وأدب ل تؾؼلل الحلؼ ،أن ٓ كؽلابر  ،وٓ كلرد ،وٓ
كجحد ،وكلخ ُ الحؼ بال مؽابرة

 /341اهؾاقعٗ ٛإطعاَ اهعوٍ:
َ
أاعؿؽ
أستطقع أن
قا راؿف او لتؾؿق ه الربقع بـ سؾقؿان ( لق
ُ
العؾؿ ٕاعؿتؽ ُف ت ربؿا لحرصلف ولؿلا رأى ملـ كجابتلف ،وسلرعة
َ
اػقت عؾؿا ،أو اضقع ساعة !
تجاوبف  ،فقح)ن عؾقف أن ّ
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 /342اهؾاطيب ٗتضن إُلاص اهبزع :
قا راؿف او ( لؿلا كثلرت الاللدع والؿخالػلات ،وتقاالل الـلاس
عؾقفا؛ صار الجا ؾ اؼق لق كان

مـؽرا لؿا فعؾلف الـلاس ت!
ا ً

ٕن ملـ وظقػللة العؾؿلا الـ للح والالقلان واإلكؽللار  ،وللقس مجللرد
ال كرى العاراة ،والؿقعظة الغاااللة  ،قلا تعلالك ( لتالقـُـلف لؾـلاس
وٓ تؽتؿقكف ت سقرة ا عؿران

 /343ذلٌز بّ أعوٍ ٗاحلضل عو ٟاهغِ:ٞ
قا راؿف او ( ما بؾغـل سـ ٌة عـ رسق او صؾك او عؾقف وسلؾؿ
عؿؾق بفا ،ولؼد ارصق عؾك أن أاق بالالقلق راكاللً ،فؿلا
إٓ
ُ
ُمؽّـق مـ ذلؽ ت فلاـ مـ عؾؿ اللــ وتؽاسؾ ،وفؼف اللرع وما
بادر ،واو الؿلتعان
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 /344احلغّ ٗثاٌض ٝاهعوٍ :
َخللك او ،واللال َ ِ
ؽ ِملـ ِ
العؾل ِؿ َأ ْن ت َ
لـ
ؽم َ
َ َ َ ُ
قا راؿف او ( َالل ُال َ َ
ُعج َ بِ ِع ْؾ ِؿؽ ت ٓن كلؾ اسلت)ادة عؾؿقلة لروة قؾالقلة،
الجفؾ َأ ْن ت َ
تؿأله خلالة ومفاب ًة و ولداـف

 /345ابّ اجل٘طًٚٗ ٜزاْ اهغباق :
قللا راؿللف او ( واع َؾللؿ أ َّكللؽ فِللل َمقل ِ
لدان ِسللالا  ،و َٓ تخ ُؾللد إ َلللك
ؾ،فؿا َفات َما َفات إَّٓ بالؽَلؾ ،و َٓ كَلا َملـ كَلا إَّٓ ِ
بالجلد
الؽل َ
َ
َ
أجفض اللالا إٓ التقرط ل الؽللؾ
وال َع) ِم ت و ق كؿا قا  ،ما
 ،وآستلالم لؼققده ،الؿغراة بالرااة وك)ع الؿلمولقة
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 /346ابّ تٗ ٌَٞٚٚاخلوق اهغوف ٛيف اخلالف :
اللؾػ كاكقا اختؾػقن ل الؿلامؾ الػرع َّقة ملع
قا راؿف او ( َّ
إن َّ
بؼللا إُ ْل َػلللللللللللة ،والع ؿلللللة ،وصللالح ذات الالللقـ ت واللا لقتـللا
كللتعؾؿ ذلللؽ الخؾللؼ الحلللـ ،وكختؾللػ بؾطللػ ،وكتحللاور بلللدب،
وكحػللظ التللآلػ  ،وكـالل التـللازع والتـللاار  ،اتللك ت للان الؿللقدة،
وتالؼك الرابطة
 /347ابّ اجل٘طًٗ ٜلاُ ُٞاألرب:
إدب اؽلقن ؾثلل العؾلؿ ت وكقلػ اللتؼقؿ
قا راؿف او ( كلا َد
ُ
عؾؿ بال أدب ،أو اـالغ اال بال أخال  ،أو القد عالؿ ،و لق فلظ
ؾقظ ،قد كفر الـاس ،فـػروا  ،وأ َ
ؾظ لفلؿ ففجلروا ! للـ االؼلك
لفمٓ باققة ،ولـ تغـل عـفؿ الؿطالعات العالقة !!
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 /348ابُّ ٗٓب ٗمجعُ أرب اهعامل:

ٍ
قا راؿف او ( ما تع َّؾؿـا مـ ِ
أكثلر مؿلا تع ّؾؿـلا ملـ
أدب ماللؽ ُ ،
ِ
عؾؿف ت ٕن ؿة ادا ًبا وأخالققات ٓ تجتـك إٓ مـ صحالة اللققخ
عؾؿف وفؼفف لؿلا فقلف
ومجاللة العؾؿا  ،ومـفؿ مـ الع خؾؼف قالؾ ُ
مـ وداـ وتؼقى ذات قرار ومعقـ

واو الؿقفؼ

!

 /349األَُّ اهعالوًِٗ ُٞظه ٞاألرب :
ُعؿؿـل وتؼق لل اذ ل إللك
قا مالؽ راؿف او ( كاكق أمل ت ّ
اللرص إٔم
ربقعللة  ،فللتع ّؾؿ مللـ أدبللف قالللؾ عؾؿللف ت ـللا اتجؾللك
ُ
إدب عؾك العؾؿ
ال الحة ووفقر عؼؾفا ،وتؼداؿفا
َ
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 /350اهفنٚىُ ٗاهدأكى باهزِّ: ّٙ

َ
ِ
قا راؿف او ( َٕن َ
لل ِملـ
اكؾ الدُّ كقا بِال ّطالؾ و الؿ)مار  ،أ َا ُّ إ َل َّ
َأ ْن ا ُك ُؾ َفللا بِللداـل ت كعللؿ مللا أتعللس جللامع الللدكقا بداـللف ،وجللقا ر
مالادمف

 /51اهؾِّضبٚين ٗقٍُٔ رلا٢قَ األً٘ص:
لالؿ،
للمر وٓ اـفللك ل دقللامؼ إمللقر إٓ عل ٌ
قللا راؿللف او ( وٓ ال ُ
فؾللقس لؾعللقام ذلللؽ ت ٕن لللدافؿ الـ للقص وففؿفللا ،والؼقاعللد
وتـ)اؾفا ،والحؽؿة ومظاكفا
 /352اهضاغبُ ٗأربُ اه٘اعغ :
قا الرا

ُّ
(اؼ القاعظ أن اتعظ لؿ اعلظ
إصػفاو راؿف او

واال ر  ،ؿ اال ر وافتدي ؿ افلدي  ،وٓ اؽلقن كلدفتر اػقلد وٓ
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التػقد ،وأٓ اجرح مؼالف بػعالف وأٓ اؽ َب للاكف بحاللف ت و لق
َ
والتـاقض والؿخالػة،
ك لؽ لتؽـ مقاعظؽ أوًٓ لـػلؽ  ،وإااع
ٓ سقؿا الؾلان وبئقس الخ ا

 /352ابُّ اهعضبٗ ٛعضٗض اهؾٚطاْ :
قللا راؿللف او (فللنن َعل َلر َض لللؽ فقللف اللللقطان بلللالفة فللدواؤه
إدلة فنن عرض لؽ بدا القسقاس  ،فلدواؤه آسلتعاذةت

ـلا

تلكقد عؾك أ ؿقة إدلة ،وأكفا إلعجاز ا وم داققتفا تؿحلق كلؾ
دا وقالفة
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 /354اهفاصٗقُ ٗاهفقٕ احلقٚق: ٛ
(إن الػؼ َف لقس بؽثلرة
قا رضل او عـف فقؿا كتالف إلك أبل مقسك
ّ
اللللرد ،وسل َعة الفل ر ،وكثللرة الروااللة ،وإكّؿللا الػؼل ُف خلللق ُة او ِ علل)
ّ
وجللؾت و لل ه الؿؼقلللة عللالج ٕخطامـللا ل ففللؿ معـللك الػؼللف،
فـلللتؽثر وكلللرد ،وكػ للؾ وك للرخ  ،ولربؿللا ضللعػق الخلللق ُة
ورأاق فقـا الؿـدفع والؿتلرع تعؾقؼا وإفتا ً !
عـدكا،
َ

ً /355اهمُ بّ رِٙاص ٗمابط ُفع اهعوٍ :
ُ
وتلل ملـ
قا راؿف او ( مـ لؿ َ
امت ملـ العؾلؿ ملا اؼؿ ُعلف؛ فؿلا أ َ
عؾؿللؽ زاجللرا للللؾقكؽ ،
العؾللؿ ٓ اـػ ُعللف ت والؿعـللك لللقؽـ ُ
ضاب ًطا لحركتؽ ،كاصحا لتجاوزاتؽ  ،ف اع ق العؾؿ الـافع
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 /356ابُّ حجض ٗققُٕ اهعٌى :
قا راؿف او ( فقـالغلل لؾؿلر أن ٓ ا) لد ل قؾقلؾ ملـ الخقلر أن
التقف  ،وٓ ل قؾقؾ مـ اللر أن اجتـاللف ،فنكلف ٓ اعؾلؿ الحللـة التلل
اراؿللف او بفللا وٓ اللللقئة التللل الللخط عؾقللف بفللا ت والؿح للؾ
رفض ال) د ل الحلـات ولق قؾق  ،وكال اللقئات ولق اكق

 /357اهغَّددٚاُٗ ٛصباطُ أٓى اهغِ: ٞ
قا راؿف او ( إكّف لقالؾغـل عـ الرجؾ ملـ أ لؾ الللـة أكّلف ملات،
للدت بعلللض أعضللامل ت والؿعـلللك الؿحاللللة والرابطلللة
فؽلكؿللا فؼل ُ
اإلاؿاكقة  ،التل تغار عؾك داـفا وإخقتفا
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 /358اهؾاطيبُّ ٗقدحُ اهعوٌا:١
قا راؿف او ( والؽت ُ والد ا ٓ تػقلد الطالل مـفلا قلقئا دون
فللتح العؾؿللا  ،و للق ملللا د معتللادت و للق كلل اع ٕن العؾؿللا
مػللاتقح الؽتلل  ،ومـللامر الؿتللقن ،وخالصللة الػـللقن ،وع للارة
الػفقم ،وترجقحات الخالفقات ،ومػفام الؿلتغؾؼات

 /359ابُّ اهقٗ ٍٚاخدالي اهِ: ٞٚ
قللا راؿللف او (فللالعؾؿ إن لللؿ اؽللـ و  ،كللان لؾللـػس والفللقى ،
والعؿؾ إن لؿ اؽـ و  ،كان لؾراا والـػا ت فدامؿا أصؾح الـقة،
وتعا د ا بالؿراجعة واإلصالح  ،فنكؿا إعؿا بالـقات

178

ٌ ُ َ
َ ُ
سِري مختصرة ،لعِبرٍ مزدهِرة

ً /360اهمٌ ٗلو٘ب أٓى اهقضآْ:
قا مالؿ بـ داـار راؿف او ( اا اؿؾل َة الؼلران  ،ملاذا زرع الؼلران
لران ربقل ُلع الؿللممـ  ،كؿللا أن الغقل َ
لث ربقللع
ل قؾللقبؽؿ ! فللنن الؼل َ
إرض ت فؽقػ اا االب العؾؿ ،وخطالا الؿلاجد ،مـ ذلؽ
الربقع ،ال ي تقاتر خقره ،وعؿق بركتف

! ٕن خػا ذلؽ الربقع

ملتؾ) ٌم الؼلقة والجػقة والغػقة

ً /361اهمٌ ٗاهدالعب باهزِّ:ّٙ
قا راؿف او ل ااالف الؼعـالل (مفؿا
َ
تالعالق بلل  ،فال تؾع ْ
بلللداـؽت ملللـ كحلللق الؿتلللاجرة بلللف ،والللللخراة ل أداملللف ،وكثلللرة
الضحؽ عؾقف ،وعدم تقققر أ ؾف
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 /362دلآزٌ ٗحقٚق ٞاهفق: ٕٚ
قا راؿف او ( إكؿا الػؼقف مـ اخا او تعالك ت ٕكلف إذا خلا
درسللف ،واتؼللك ل فتللقاه ،و َلللؿ الللترِ
او ،
َ
صللان عؾؿللف  ،واػللظ َ
تاجللا ٓ تجللارة  ،واو
بإاؽللام ؿـللا قؾل ً
لقال  ،وجعللؾ مللـ عؾؿللف ً
الؿلتعان

 /363أمحزُ ٗقنى اهغِ: ٞ
قا راؿف او ( مـ مات عؾك اإلسالم و اللـة  ،مات عؾك الخقر
كؾف ت ٕكفا خقر خاتؿة ،وأعظؿ مقراث ،فال ُاػؼف اإلسالم بال سـة
وا تللدا ( لؼللد كللان لؽللؿ ل رسللق او أسللق ٌة الللـة ت سللقرة
إا)اب
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ً /364اهم ٗأُُػُ اهعوٍ :
تؼلل خاقلع ت ٕكلف
الكس إٓ بؼؾل
قا راؿف او (
ٍ
كقر ٓ ُ
العؾؿ ٌ
ُ
ٍ
بقجدان احتضـف ،ا ؾ الحػظ ،وتؿ الترسلقُ ،وعؿلق
إذا أكس
القجلدان ُا) ُلر
الالركة  ،وتلفؾق أعالاؤه  ،قراط َة أن اؽلقن ذللؽ
ُ
بالخلقع والتؼقى  ،الؿثؿرة لؾعؾؿ الـافع  ،والعؿؾ ال الح

 /365احلغُّ ٗحاجات اهطالب :

َّاس َما َأ ْق َال ُؾقا َع َؾ ْقؽ ُْؿ بِ ُق ُجق ِ ِف ْؿ َ ،فنِ َذا ا ْل َت َػتُقا َفا ْع َؾ ُؿقا َأ َّن
(اد ُ قا الـ َ
َ
َلفؿ ااج ٍ
اتت و ا ملـ الػؼلف اللدعقي العؾؿلل ،مراعلاة الللقُ
ُ ْ َ َ
والعالؿ لـػلقات الطالب وملا ؾفؿ ،ومع تحراضلف عؾلك الفؿلة
والجللد ٓ ،اـلللك اكفللؿ بلللر لفللؿ أ للؾ وعقللا  ،وفللقفؿ ذو ااجللة
وم ؾحة
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 /366املُعوًٌٍٗ ٛعِ ٟاهضع٘خ اهعوٌ:ٛ
لل ،لللقس للق كثللرة
قللا راؿللف او ( الرسللقخُ ل العؾللؿ أمل ٌلر خػل ر
العؾؿت وكلكلف اؼلق تعلقاؾؽؿ عؾلك الؽثلرة والجؿلع فؼلط ،للقس
بحلـ بؾ ق إخالص وإتؼلان  ،وخللقة وجؿلع ،ور اللة ور اللة،
وورع وك

 /367اهج٘صٗ ٜطًّ اُدٔا ِ١اهقزٗ:ٝ
قا راؿف او ( كحـ الققم عؾك الطراؼ ،فنذا رأاتؿقكا قلد أخل كا
اؿقـا وقؿآ فال تؼتدوا بـا ت اح ر العؾؿلا ملـ مللالؽ الػلتـ،
ومـاف اإل را ات ،وسالؾ آجترار الػاتـة
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 /368ابُّ اجل٘طًٗ ٜفاهٚػ اهعوٌا:١
والؿلؽقـ ُّ
عؿره ل عؾ ٍؿ
قا راؿف او (
ُ
كؾ الؿلؽقـ ،مـ ضاع ُ
وخقلرات أخلرةِ ،
فؼلدم مػؾللا
لؿ اعؿؾ بف ،فػاتتف ل ات اللدكقا ،
ُ
مع ِ
ققة الحجة عؾقف ت و ـا بقان ٕ ؿقة العؿلؾ بلالعؾؿ ،ومخلاار
تعؾؿلا ،لؿ
جؿعف بلال تطالقلؼ ومحاسلالة ،فقلا خقاللة ملـ اكػلؼ تؿلره ً
ضقعف عؿال واكتػاعا
 /369ابُّ تٗ ٌٞٚٚأععٍُ اهوشات:
أعظؿ مـ لل ة العؾلؿ
قا راؿف او ( لقس ل الدكقا مـ الؾ ات ،
ُ
باو ،وذكللره ،وعالادتلف ت ٕكفلا جلق ُر الللعادة ،و اال ُة الؾل اذة،
ومـتفك الرااة ،وملتؼر اللعد والالفاجة
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 /370عٌضُ بّ عبز اهعظٙظ ٗاهعٌى بال عوٍ :
لان َم ُاا ْػ ِلللدُ َأ ْك َثل َلر ِم َّؿللا
لـ َع ِؿل َلؾ بِ َغ ْق لرِ ِع ْؾ ل ٍؿ َ ،كل َ
قللا راؿللف او ( َمل ْ
ُا ْ ِؾ ُحت ٕن مـتفاه الغؾط والتخلالط ،فلال مـلارة تَفلدي ،وٓ دلقلؾ
َالطع  ،وكؾ ذلؽ مرده ل العؾؿ وفؼفف وبقـاتف

 /371اهج٘صٗ ٜعببُ تفنٚى اهعوٍ :
لؿ ٕ ،كللف ُا ّت َؼللك بللف او ،وإٓ كللان
قللا راؿللف او ( إكؿللا ُفضللؾ العؾل ُ
للقص الفادالللة ،وإدللللة
كللللامرِ إقلللقا ت اقلللث ااتلللقى الـ ل َ
َ
الؼؾللقب كػضللا ،وتفلل)
والؿللقاعظ ال)اجللرة ،تللـػض
الـاصللحة ،
َ
الال امر )ا  ،وت ؾح الؿلار ،وتؿـع آكحدار  ،واو الؿقفؼ

\
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 /372ابُّ اهقُٗ ٍٚعٌ ُٞاعدعٔاص اهقضآْ :
استظفر الؼران عـ ظفر قؾ  ،وظـ أن أالدً ا
قا راؿف او ( مـ
َ
أكثر مؿا أعطلل ،فؿلا قلدَ ر كعؿل َة او عؾقلف ت وأوللك الـلاس
ُأعطل َ
ب لؽ اؿؾ ُة العؾؿ اللرعل ،وأمؿة الؿلاجد واللدعاة ،ففلؿ قلراؤه
ٌ
أصلقؾ  ،وزا ٌد جؿقلؾ  ،وسلقجدون
ودعاتف ،فاسلتظفار ؿ للف أدب
بركة ذلؽ ل دعقتفؿ وأرزاقفؿ

 /373صبٚعٗ ٌٞعجُّ املفدني :
قللا راؿللف او (و َلل ُ
لالعض َمللـ اػتللل َ فـللا  ،أال ُّلؼ باللللجـ مللـ
الل َّرا ت لؿا فقفؿ مـ اكدفاع أو جفالة ،أو عدم اكتؿلا عؾؿلل،
ُّ
مللمذ وقل ٍ
لقص ملللتقفاة ،وٓ الؼقاعللدُ ملللتؾفؿة ،
لاس فللال الـ ل ُ
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ابلـ الؼلقؿ راؿلف او
فقػلد أكثر مؿا ا ؾح ! وقد ع َّؾؼ العالملة ُ
فؼا

فؽقػ لق رأى ربقع ُة زماكـا ،وإقدا َم ملـ ٓ عؾلؿ عـلدَ ه عؾلك

ِ
بالج ْفلؾ،
وملدَّ َبلا ِع التؽ ُّؾلػ إلقفلا ،وتلل ُّؾ َؼ ُف َ
الػتقاَ ،
وتق ُّ َاللف عؾقفلاَ ،
ِ ِ
وسق الل َقرة
والجرأة عؾقفا ،مع ق َّؾة الخالرة ُ

 /374ع٘فٌ األعضابٗ ٛت٘امعُ املعوٌني :
ِ
ِ
لـ َج َفا َللة ،ولؽِـَّلا كُل َ ك ُرك ُْؿ
قا راؿف او ( أما َواوَ ،ما ُك َعؾ ُؿؽ ُْؿ م ْ
قنَّ ،
َ
أن اـْ َػ َعؽ ُْؿ بِ ِفت و ـلا درس أن ٓ ُاظفلر
لعؾ اوَ ْ
بعض ما َت ْعرِ ُف َ
اجفؾفؿ ،بؾ اتقاضع اتك االارع لف
الؿعؾؿ فضؾف عؾك مـ دوكف أو ّ
 ،وقد أضحقـا ل زمـ اتعالك التؾؿق ُ عؾك أسات تف  ،واظفر مؼاملف
عؾقفؿ ،ودرااتف أكثر مـفؿ ،وٓ اق وٓ ققة إٓ باو
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 /375ابُّ أبًُ ٛوٚلٗ ٞفف ٞاهقخاب: ٞ
أدركلق ال لقـ ملـ أصلحاب الـاللل ﷺ  ،ك ُّؾفلؿ
قا راؿف او (
ُ
اخا ُ الـػلا َ عؾلك كػللف ت و ل ا اال ُة العؾلؿ الخ لق  ،الل ي
اخل ُ
لالط إرواح  ،فقؼ ل

فقفللا خلللق َة ربفللا ،ومفابتللف  ،واحؿؾفللا

عؾك القرع وخق الـػا  ،وآسترزا بالداـ ( ،إكؿا اخللك اوَ
مـ عالاده العؾؿا ُ ت ،واو الؿلتعان

 /376أب٘ اهزصراٗ ١عالً ُٞاجلٔى :
قا رضل او عـف ( عالمة الجفؾ ال ة ال ُع ْجل  ،وكثلر ُة الـطلؼ
فقؿا ٓ اعـقف ،وأن َاـفك عـ قل ٍ والتقف ت ول لؽ وجل َ الحل ُر
مـ الجفؾة ،وصػاتفؿ الدالة عؾك ُعجالفؿ  ،أو تؾػظفؿ اللدامؿ  ،أو
مـاقضتفؿ أفعالفؿ
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 /377ابُّ تٗ ٌَٞٚٚأفى مالي اهِاؼ :
قا راؿف اوُ (وأصؾ ضال مـ ضؾ  ،لق بتؼلداؿ ققاسلف عؾلك
الـص الؿـ) ملـ عـلد او  ،وتؼلداؿ اتاللاع الفلقى عؾلك اتاللاع أملر
اوت و ل ه الػامللدة متعقـللة ل اللؼ العؾؿللا واؾالللة العؾللؿ ال ل اـ
اؼقلقن ل ظؾ ك قص واضحة ،أو التفقن واترخ قن وإدللة
دااضة  ،ومعاكقفا قااعة

ٓٗ /378بٌ ٗاألصبعُ عاعات:
اؼق و

بـ مـالف راؿف او ( ٌ
اؼ عؾك العاقؾ أن ٓ اغػؾ علـ

أربع ساعات ساع ٌة اـاجل فقفا ربف ،سلاعة احاسل ُ فقفلا كػللف،
وسللاعة اػضللل فقفللا إلللك إخقاكللف ،وسللاعة اخؾللق فقفللا بقـللف وبللقـ
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ل اتفت ٕكفا قؽؾ مـ التقازن آجتؿاعل وال اتل الؿحتاج إلقف ،
وعدمف اعـل الػقضك وآختال  ،الؿقرث لؾؿتاع

 /379ابّ اهقًٗ ٍٚنخل ٞاهعقالُٚني :

قا راؿف او ( َما َع َار َض َأ َادٌ ا ْل َق ْا َل بِ َع ْؼ ِؾ ِلف  ،إِ َّٓ َأ ْف َللدَ اوُ َع َؾ ْق ِلف
ُ
ضلحؽ مـلف ا ْل ُع َؼ َلال َ ت ٕكلف مجتلرئ عؾلك
َع ْؼ َؾ ُف َاتَّلك َا ُؼلق َ َملا َا
الـؼؾ والقال ،وقد رأاـلا مضلحؽاتفؿ  ،وأاقاكلا او اتلك لؿللـا
ضللاللفؿ ومضللحؽاتفؿ مللـ مػؽللراـ زعؿللقا ،ومللا للؿ إٓ اػـللة
مخللرفقـ ،تخرجللقا مللـ اللللربقن وقللالففا ،فضللحؽـا واكد لللـا،
واؿدكا او عؾلك كعؿلة اللداـ والعؼلؾ ( أٓ اعؾلؿ ملـ خؾلؼ و لق
الؾطقػ الخالقر ت سقرة الؿؾؽ
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 /380ابُّ حِبى ٗاهدجزر اه: ًٛ٘ٚ
قا صااالف إبرا قؿ الحربل راؿف او ( صحالق أاؿد بـ اـاللؾ
علراـ سـة  ،فؿا مـ اق ٍم إٓ و ق أفضلؾ ملـ القلقم الل ي قالؾلف ت
والؿعـك الثالات والؿحافظة عؾك ما عـده ملـ خقلر ،و لق مللتؾ) ٌم
ملعر بالـػس الؿممـة التػاؤلقة
لتجقاد العؿؾ كؾ اقم  ،و ق
ٌ

 /381أب٘ لالبٗ َٞجزٙزُ اهعوٍ :

ِ
فلاد ْ
َ
ث و عاللادة ،وٓ
أادث او لؽ عؾؿً،
قا راؿف او ( إذا
َ
الـلاس ت ٕكفلا كعؿل ٌة تؼابلؾ بـعؿلة
تحلدث بلف
تؽـ إكؿا ؿلؽ أن
َ
مقازاة ،وقؽران وخضقع  ،اظفر العالد فقفا ذلف وافتؼاره إلك ربلف
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تعالك ( أكتؿ الػؼرا إلك او واو ق الغـل الحؿقد ت سقرة فاار
واو الؿقفؼ

 /382عو ٛبّ أب ٛطاهب ٗحب اهعوٌا:١
لدان اوُ بلف ت ٕن فلقفؿ
قا رضل او عـف ( محالل ُة العؾؿلا
دالـ ُا ُ
ٌ
دواعل الح مـ القٓاة وال لالح ،واللـ العؿلؾ واإلصلالح ،
غلقر اإلسلالم  ،والراس الللراعة،
واللدعقة وكػلع الـلاس  ،ففل ٍؿ
ُ
وأقطللاب الدااكللة ،وإن لللؿ اح ل
اح واقالك

فؿللـ
واعللر قللدر ؿ َ
للمٓ ُ ،

!
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 /383ابّ اهقٗ ٍٚعوطاُْ اهعوٍ:
أعظؿ ملـ سلؾطان القلد ،ولفل ا
سؾطان العؾؿ
قا راؿف اوُ ( بؾ
ُ
ُ
لنن الحجللة تـؼللاد لفللا
لاس
لادون لؾقللد؛ فل ّ
لؾحجللة مللا ٓ اـؼل َ
ّ
اـؼللا ُد الـل ُ
الؼؾقب ،وأما القد فنكؿا اـؼا ُد لفا الالدن ت

 /384اهقاعٍ بّ عالَ ٗغِ ٟمحو ٞاهقضآْ:
قا راؿف او ( ٓ اـالغل لحامؾ الؼران  ،أن الرى أالدً ا ملـ أ لؾ
إرض أ ـك مـف ،ولق َ
مؾؽ الدكقا براالفا ت

٘ٙ /385عف بّ احلغني ٗطػٚاْ اهعوٍ:
قا راؿف او ( ل الدكقا اغقاكان اغقان العؾؿ ،واغقلان الؿلا ،
وال ي اـجقؽ مـ اغقان العؾؿ العالادة ،وال ى اـجقؽ مـ اغقان
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الؿا ال) د فقف ت اؼ لد بطغقلان العؾلؿ التعلالل فقلف والتعلاظؿ،
ومؼارعة إقران  ،وٓ ا

ذلؽ واخػقف قر العالادة الؿـؼطعلة،

والت لؾ التام ،وخؾط الػؼلف بل كر وأوراد  ،وتالتلؾ ودعلا  ،بحقلث
ت

ع)ة الـػس واستعالؤ ا  ،واو الؿقفؼ

 /386اهوؤهؤًٗ ٜالطً ُٞاهلداب :

لق  ،وٓ
لق  ،وٓ بِل ُ
قللا راؿللف او ( َ َالل ْلر ُت أربعللقـ عامللً مللا قِؾل ُ
اتؽلت إٓ والؽتاب مقضقع عؾل صدري ت اعـل مـ ا العؾؿ
ُ
وإاثاره عؾك كؾ محالقب  ،وقلغػف بالؿطالعلة ،وإالاسلف بػضلؾ
العؾؿ وااجتف إلقلف ول ل ا دلقلؾ عؾلك تعظلقؿ الققلق ومللابؼة
الؾحظات  ،وجـل الثؿرات
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 /387ابُّ اهقٗ ٍٚأقنىُ ًلغب :
(أفض ُ
للؾ َملا اكت ََل َاللتلل ُف الـُّ ُػللقس َو َا َّ َؾتلل ُف الؼؾلقب،
قا راؿف
َ
ِ
خلرة ،ق العؾلؿ واإلاؿلان ت
َوكَلا َ بِف العالدُ الرفعة ل الدكقا َو ْأ َ
ٕن بفؿا اقا َة العؼؾ والجلد  ،وسلالمة اللروح والؿللار  ،وملؾ
َّ
فراغ مقجقد  ،ومؽان مع)و  ،إن لؿ ُالغؾ ،قغَؾؽ وض ّقعؽ !

 /388اهؾ٘كاُٗ ٛقنىُ اهغل٘ت ًع اهغفٔا: ١
لؾ َكل ْلر ِ
تحؿل ِ
ب مخااالللة
اللللؽقت راا ل ٌة مللـ ُّ
قللا راؿللف اوُ (ل ُّ
اللللػفا ت ٕن مجللابفتَفؿ قل ُلر مجداللة ،فؼللد اكعللدم فقفللا العؾللؿ ،
ُّ
واختػللك الللقعل ،و ُ جللر الللدلقؾ ،فتطللق سللػا تفؿ ،والل)اـ لفللؿ
جفؾفؿ ال قاب وسؾقع الجادة ،وٓ اق وٓ ققة إٓ باو
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 /389اهطِطاٗٗ ٜتبزٙزُ اهشكا:١
الؿـؽقب َم ْـ َ
وأضاع ذكا ُه،
ؽؾ أفؽار ُه،
ولؽـ
قا راؿف او (
َ
َ
ّ
َ
ٕن َالعدَ اقلً
وعاش باملً
َ
ومات مغؿقر ًا مـؽر ًا ،وقد كان أ ْ الً ْ
كامف ،واخؾدَ مقتً بآ اره ت و ا صحقح  ،فؽؿ ل الاللر مـ ٍ
ِ
كالقف
ب
عالؼري ،ومػؽرٍ ألؿعل  ،اقتغؾ بدكقاه ،و ؿ بطـف ومؾ تف  ،وضل ّقع
تؾؽ ألة  ،فؾؿ ا رففا ل ااعة او

!

 /390أب٘ حِٚفٗٗ َٞقا ُ١اهدالًٚش :
صلؾقق صلال ًة مـل ملات أسلتاذي اؿلا ٌد  ،إٓ
قا راؿف او ( ما
ُ
عؾؿلا ،أو
والدي ،وإو
استغػرت لف مع
ٕستغػر لؿـ تع َّؾ ُ
ُ
َّ
ؿق مـلف ً
ُ
عؾؿا ت
ع َّؾؿتُف ً

ه الدر ُة ُ
دلقؾ وفا  ،وعالمل ُة ال وتقاضلع ملـ
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ّ
قققخفؿ ،وقلد
لقتحؾ بفا أولئؽ ال اـ اـاكرون
اإلمام راؿف او،
َ
جحدوا فضؾفؿ ،وكلقا َ
سابؼ عفد ؿ  ،واو الؿلتعان

ً /391اهمٌ ًٗقدنَ ٟاهعوٍ :

ٍ
ٕاد عـلده
ابـ مفدي راؿف او ( كان مالؽ اؼق ٓ اـالغل
قا ُ
َ
لح  ،وتربقلة  ،وت)كقلة،
عؾلؿ ،أن
اتلرع التعؾلقؿ ت ٕكلف أماكل ٌة  ،وك ٌ
ٌ
ِ
وضقع كعؿ َة او عؾقف
كػلف الحجة،
ومـ تجاوز ا فؼد أقام عؾك
َ

 /392املِظٗ ُّٜعل٘تُ اهعامل :
قللا راؿللف او ( لق سؽقَ مـ ٓ ادرﻱ ٓستراﺡ ،ﻭأراﺡَ ،ﻭقَؾّ
الخطل ،ﻭكثُر ال قاﺏت اؿ ُؾفلللا عؾلللك العؾؿلللا أد ٕ ،ن ذللللؽ
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جارالللا ل اقلللاتفؿ ومجالللللفؿ  ،فإصلللح أن الؽلللال َم لؾؿلللتؼـ
الؿتخ ص ،ولقس معـك العؾؿ أن اؽقن داراا ومطؾ ًعلا عؾلك كلؾ
العؾقم

 /393ابُّ اهقٗ ٍٚاعدٚطاْ دلاهػ اهشكض :
للـ رال َ
لاض الجـللة ل الللدكقا ،
قللا راؿللف او (مللـ قللا أن الؽلل َ
ُ
رالاض الجـلة ت واسلتقطاكُفا
فؾقلتقاللـ مجلالس الل كر  ،فنكفلا
ْ
اعـل اضلقر ا ب لد  ،واإلقاللا باقلتقا  ،والع)اؿلة بحػلاوة ،
وعدم الفجران أو اللغق أو التلقاػ
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 /394ابُّ تٗ ٌٞٚٚاهدأهٚفُ بني املدِاقض: ّٙ
قا راؿف او (والـاس اعؾؿقن أكف كان بقـ الحـالؾقلة وإقلعراة
َواللل ٌة ومـللافرة ،وأكللا كـللق مللـ أعظلل ِؿ الـللاس تللقػللا لؼؾللقب
الؿلللؾؿقـ ،واؾالللا ٓتػللا كؾؿللتفؿ ،واتالاعللا لؿللا ُأمركللا بللف مللـ
للق عامللل َة ملللا كلللان ل الـػلللقس ملللـ
آعت لللام بحاللللؾ او ،وأزلل ُ
ضروري لتعااش عؾؿا إمة  ،واتػا مـفاجفؿ،
القالةت و ا
ٌ
َ
واصطػاففؿ ل مقاجفلة أعلدامفؿ  ،وأن ٓ تلدب بقلـفؿ خالفلات،
عالؿ تللقػ ٓ عالؿ تـػقرٍ وتجراػ
تلال الـػرة والػرقة  ،فؽـ َ

 /395ابُّ ععزٗ ٜل ٌُٞٚاإلخالل:
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قا راؿف او ( العالادات ان لؿ اُؼترﻥ بفا اإلخالص وتؼقي الؾَّف،
كاكق كالؼلقﺭ الّ ﻱ ٓ لُ ّ فقف  ،ﻭالجلَد ال ﻱ ٓ ُرﻭﺡ فقف ت
و للل ا معـلللك واجللل استحضلللاره عؾلللك اللللدوام ،والتػؽلللر فقلللف
لل أن اإلخللالص بللف اقللاة كللؾ قللل  ،وم للدر
باسللتؿرار ،وأن كعل َ
سعادة كؾ ااعة

 /396جعفضُ بّ ذلٌز ٗسكض صع٘ي اهلل :
قا مالؽ راؿف او راؿف او ( لق أدركتُؿ ما أدركق لضلحؽتؿ
جعػر بـ محؿد وكان ذا دعابلة،
أدركق
قؾقالً ولالؽقتؿ كثقر ًا؛ فؼد
ُ
َ
عر َ
فؽ وٓ عرفتَفت
فنذا ُذكر عـده رسق ُ او ﷺ بؽك اتك كلكف ما َ
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ٌ
وقلق العؾلؿ
قؽؾ مـ أ ر العؾؿ والللـة عؾلك صلااالف  ،وأن
و ا
َ
عؾؿ واكتػاع ،ووقق الف)
ٌ

) بال إ ػا

 /397ابُّ اجل٘طٗ ٜجضٙاُْ اهعٌى بعز امل٘ت :
قا راؿلف او (ملـ أال أٓ اـؼطلع عؿؾلف بعلد مقتلف ،فؾقـللر
العؾؿ ت

 /398أمحز ٗؽضفُ اجلٌع بنب احلزٙح ٗاهفقٕ :
قا راؿف او (كان ال ُػؼفا أااللا  ،والؿحلد قن صلقادلة ،فجلا
محؿد بـ إدراس اللافعل االقالً صقدٓكقً ،ما مؼؾق العققن مثؾف
أبدات
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 /399اهعظّ ٗآق ٞاملقوز: ّٙ
قلا راؿللف او ( ملا أفلللدَ أاللقا َ الالب العؾللؿ إٓ اعتؼللا ُد ؿ ل
مؼؾدافؿ ،أن ملا اؼقلقكلف بؿثابلة ملا قاللف الللرع ت بحقلث تؼلدس
واللـ
فلق اللـص والـظلر ُ ،

اللققخ ،واعظؿ إمؿة والؿل ا

التػؽقر  ،فقـتو علـ ذللؽ تؼؾقلد أعؿلك  ،ومتابعلة مغؾقالة ،لتللتل
بؿثؾ تؾؽ العؼؾقات ،واو الؿلتعان

 /400ابُّ اه٘طٙض ٗتبا ُّٙاألقٔاَ:

لراط إففللام ،أد ُّ مللـ صل ِ
إن صل َ
لراط إقللدام ت
قللا راؿللف او ( ّ
والؿعـك أن

ه الدقة تتطؾ وعقا وأدوات أولقة لؽل اؿفر الؿر

العؾؿ وآجتفاد والـ آسلتـالاط ،وقلد تؼؾلد ل صلراط إقلدام
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وتحللاكل ،ولؽللـ الػفللؿ ٓ اؼؾللد  ،بللؾ ٓبللد فقللف مللـ مؼللدمات
وملتؾ)مات

 /401ابّ عٗ ِٞٚٚؽٔ٘ ٝاهعوٍ ٗاهزُٚا :
ِ
ؾؿللا ،فلازداد ل الللدكقا ر الل ًة  ،إٓ
قلا راؿللف او (ملا ازداد َعالللدٌ ع ً
ُ
جؿلع العؾلؿ والحلرص
التحقؾ ل العادة
ازداد ِم َـ او ُبعدً ات ٕكف
ُ
لؿ مللقرث لؾخلللقة ،صللاكع لؾ) للد ،
عؾللك اللدكقا ،واللللال أن العؾل َ
ٌ
محؾؼ بالؼؾ ل ربقع اإلخالص والتقرع والققار ،و ق ملا اتـلاىف
مع ر الات الدكقا ومالذ ا ،واو الؿلتعان
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 /402اهبداصٗ ٜاهدقِٚف املغرتعى :
قللا راؿللف او ( صللـػق ال للحقح ل سللق علللرة سللـة وجعؾتللف
اجللة فقؿللا بقـللل وبللقـ او تعللالك ت و ـللا درس لطللالب العؾللؿ
االلادرون الطالاعلة،
ال َعجالك ل التللقػ والـللر ،والؿثؼػلقـ الل اـ
َ
و َلللؿ اؿتؾؽللقا أدوات الـظللر والالضللاعة  ،ول ل لؽ لؿللا االللق مللدة
تللقػ الالخاري راؿلف اوُ  ،تلقفر للف اإلتؼلان وال لد  ،والتلدققؼ
والللـ الؿراجعللة ،والتلمللؾ واللق التػؽقللر ،و للق مللا اـللاقض
ُ
مملػللات ع للركا ،اتللك اللللفادات العؾؿقللة الؿلللؿاة" ماجلللتقر
لركـ
ودكتللقراه " ٓ تتجللاوز اللللـقات الؿعللدودات  ،وكفااتفللا الل ُ
وعدم اإلتؼان

!
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 /403ابّ اهقٗ ٍٚعالًات اهػضب ٞاهز: ِٞٚٙ
قا راؿلف او ( إذا ﺍقتدت ربل ُة ﺍإلسالﻡ َّ ،
قلؾ ﺍلعؾؿاﺀُ ،ﻭ ؾ َ
ﺍللػفاﺀ ت

 /404أب٘بلض اهطضط٘ؽٗ ٛصٗح اهفقٕ:
قا راؿف اوُ ( لقس بػؼقف مـ كاكق للف إللك او ااجلة ،لؿ كلام
عـفا ل إسحار ت

 /405اهج٘صٗ ٜاالكدفا ١باهقضآْ:
ووقػللق عـللده لللؿ
قللرأت الؼللران،
وددت أو
قللا راؿللف او (
ُ
ُ
ُ
أتجاوزه إلك ِ
قره ت
ُ
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 /406عٌض بّ عبز اهعظٙظ ٗاحلشصُ ًّ اهل٘: ٠
قا راؿف او ( ٓ تؽـ مؿـ اتالع َّ
الحؼ إذا وافلؼ لقاه ،واخالػلف
إذا خالػ قاهت

 /407حي ٛاألُقاصٗ ٜتقٚٚز اهعوٍ:
وددت أو كتالق كؾؿا كـلق أسلؿع؛ وكلان ذللؽ
قا راؿف اوُ (
ُ
أا إلل مـ أن اؽقن لل مثؾ مالل ت

 /408ابّ عجٌٚني ٗاملعدٌز يف اهعوٍ :
ؽ َوَٓ َع َؾك َك ْث َر ِة ُع ُؾ ْق ِم َ
قا راؿف او ( َٓ َت ْعت َِؿدْ َع َؾك َذكَامِ َ
ؽَ ،بؾ
اعت َِؿدْ ع َؾك او ِ
َّ
اس َل ِ اوَ َدامِ ًؿا َأ ْن َا ْف ِد َا َ
اخ َت َؾ َ
لػ
و
،
ؾ
ج
و
)
ع
ؽ لؿلا ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ ِ ِ
الحؼ ت
َاس ف ْقف م َـ َ
الـ ُ
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 /409األٗطاعٗ ٛإُلاصُ اهبزع :
ق لا راؿللف اوُ ( إذا ظفللرت الالللدع  ،ولللؿ اـؽر للا أ للؾ العؾللؿ ،
صارت ُسـف ت اقث تتػلك وتـتلر ،وتؾؼلك لفلا رؤوسلا واعالملا
ووكآت ،تالثفا وٓ كؽقر أو صقت مـ ردع وكحق

 /410ابُّ اجل٘طٗ ٜصطق اهعوٍ :
والـظر ل سقر اللؾػ؛
قا راؿف او (مـ رزقف او تعالك العؾؿ،
َ
رأى أن

ا العا َل َؿ ُظ ْؾؿةت ٓن فقفؿا إكقار  ،ومؼاصلد إفل اذ ،

كلقر ومحاللة،
ومػاتقح اللعادة ،ومـاف الروح وآكلراح ،
فالعؾؿ ٌ
ُ
ومـفو اللؾػ اتالاع ومؽرمة

!
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 /411أمحز ٗلبض اهقوٍ :
لؿ ل اللد أبللل  ،اتللك
قللا ابـللف عالللداو راؿفؿللا او ( مللا زا الؼؾل ُ
ماتت

 /412ابُّ ًَِزَٗ ٝاهط٘افُ اهعوٌ:ٛ
قا راؿف اوُ ( اػق اللر والغرب مرتقـ ت ٕكف ادرع اؼقؼةً،
أن اللػر بقابة العؾلؿ  ،والترالا كضلو وكـلقز ،وتلال بالللققخ
وإعالم  ،وجؿع فراد ،وع) عا  ،وأساكقد م)خقفة ،ومعؾقملات
كادرة
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 /413اهؾاقعٗ ٛقنى اهعضب: ٞٚ
قللا راؿللف او ( أصللحاب العربقللة جللـ اإلكللس ،اال للرون مللا ٓ
اال ر قر ؿ ت واللال ٕن لؾؽلالم أسلالق ولغلات وفقلف بالعلة
ورمللقز ٓ اػؼففللا إٓ عؾؿللا العربقللة ومتخ

للق ا ،ومللـ ـللا

اكتلالق كقعا مـ الػضؾ والتػق الؿعرل والعؼؾل

 /414ابّ تٗ ٌٞٚٚعالل ٞاهعوٍ باهقرب :
قا راؿف او ( العؾؿ الـافع ق أصؾ الفدى ،والعؿؾ بالحؼ لق
الرقاد ،فال اـا الفدى إٓ بالعؾؿ ،وٓ اـلا الرقلاد إٓ بال لالرت
و ـا لخص وظقػة الؿممـ اللامر ل دروب الحقاة ،وااجتلف إللك
جـاال العؾؿ وال الر لتؽؿقؾ الفدااة وبؾقغ الغااة
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 /415اهؾاقعٗٗ ٛال ٞٙاهعوٌا: ١
َ
الرجلؾ اؿللل عؾلك الؿلا  ،واطقلر ل
قا راؿلف او ( إذا رأالتؿ
أمره عؾك الؽتاب واللـة ت
الفقا  ،فال تغتروا بف اتك تَعرِضقا َ

 /416ابُّ بط ٞاهعُلبَضٗ ٜاهِجا ٝباهعوٍ :
فقلف ِداـُلف ،والـجلا ُة فِ ِ
زمان َق َّؾ مـ ال َؾؿ للف ِ
قلف ُم َت َعل َر ٌة
( أصالحـَا ل
ُ
ُ ُ
ٍ َ
مل َت عال ٌة  ،إٓ مـ ع لؿف او ،وأاقلاه بِ ِ
لالعؾؿ ت وصلد راؿلف
ُ
ََ
ُ
َ َ ُ ُ
اوُ  ،فنن الػتـ إذا عؿق ،والؿحلـ إذا اؿلق فلال كجلاة اقـئل إٓ
بللالعؾؿ  ،وسللالقؾ العؾؿللا الربللاكققـ  ،اقللث اللرون الحللؼ ل عؿللؼ
الظؾؿات  ،واال رون الفدى وسلط الؿلدلفؿات  ،وقلد قلا ذللؽ
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راؿف او ل الؼلرن الرابلع  ،ووفاتلف (٧٨٣ت لل  ،فؽقلػ للق قلا د
زماكَـا واالـا واو الؿلتعان

 /417األٗطاعٗ ٛحضًاُْ بضك ٞاهعوٍ :
إن اوَ إذا أراد أن َاحر َم عاللدَ ه بركل َة العؾلؿ ،ألؼلك
قا راؿف او ( ّ
عؾك للاكف الؿغلالقط ،فؾؼلد رأالتُفؿ َّ
عؾؿلا ت وفللر ا
أقلؾ الـلاس ً
ٓاعر وٓ اتؽؾؿ فقف الـاس !
راؿف اوُ بلدامد العؾؿ وققؾ ما ُ
وسال ُ فؼدان الالركلة اقـئل سلق كقتلف ،أو وققعتلف ل إعلالم  ،أو
تعؼالات مؿجقجة  ،أو آتجار بعؾؿف وعدم رعااة مقضعف
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 /418عُخِْ٘ ٗأخش اهعوٍ :
قللا راؿللف او ( ُامخل

ل ا العؾللؿ مللـ الؿق للق بفللؿ ل داللـفؿ،

الؿحلقس بخقر ؿ ،فنن أخ وا بالتلداد فعـ ِعؾلؿ ،وإن أخل وا
بالرخص فعـ عؾؿ ت ففـا قراان لـ در التؾؼلل  ،سلالمة دالـفؿ
أفات وقالففا ،وظفقر خقر ؿ فضال وبرا  ،وٓ اضلر بعلد ذللؽ
تلدد بان ،او رخ ة ظفرتٕ ،ن مرد ا العؾؿ واإلتؼان

 /419اهؾاطيب ًٗ٘اتُ اهغِ: ٞ
قا راؿف او " ٓ مػلد َة ل الدكقا تعد ُ مػللدة إماتلة الللـة "
فتعلقـ عؾلك العؾؿلا وإمؿلة والللققخ والؽاللار وال لغار العؿللؾ
اإلاقامل  ،والالالغ اللـل ،بؽؾ ع)ة وقلؿؿ  ،كلقال اؿلقت اللداـ
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بؿقت اللــ والؿـفو ،وأن ٓ الفؿقا بطرح ضعقػ ،أو تؿللؽ
خػقػ اـتو لـا ربة وضقا ًعا  ،واو الؿلتعان

 /420ابُّ صجب ٗأثضُ املعضق ٞباهلل :
قللا راؿللف او (كؾؿللا ققاللق الؿعرفللة بللاو  ،قللقي الحقللا مللـ
أاللـ وسلامؾفا وأصلدقفا  ،العؾلؿ واؾاللف،
كظرهت و ه الؿعرف ُة
ُ
والـ تح قؾف وجؿعلف ٓ ،سلقؿا تلدبر كتابلف ،والغلقص ل سلـة
ُ
واللـ اتاللاعفؿ  ،فؽلؾ الر
رسقلف ومـفاجف  ،ووعلل الللؾػ ُ
ااؿاو مـتفاه الك الخلقة وداؿة الؿراقالة ( اعؾؿ خامـ َة إعلقـ وملا
تخػل ال دور ت
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 /421األففٔاُٗ ٛاهػشا ُ١املُجز:ٜ
قا ال الل عـف راؿفؿا اوُ (لؿ اؽـ لف ل ا  ،سلقى التَّللؿقع
وال َت ـقػت ٕن مـ تؾ ذ بالعؾؿ واكقاعف قالع والت  ،وا لره عؾلك
كؾ محالقب ومر قب

 /422ابُّ حظَ ٗاالؽدػاي باهعوٍ :
أن
قا راؿف او (للق للؿ اؽلـ ملـ فاملدة اإلقلتغا بِلالعؾؿ  ،إٓ ْ
ِ
الؿ َ
الؿضـ ّقة ،ومطارحِ أما ِ التل ٓ
لتغؾ بِ ِف عـ
َ
القساوس ُ
اؼطع ُ
تُػقد َقر الفؿ ت فػقف مؾ الػراغ ،ودر القساوس الؿ ااالة للف،
والفؿقم الـاتجلة ملـ تػؽقلر سلؾالل ،وتالدالد زمـلل ٓ ؿلر فقلف وٓ
راس !
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 /423حشٙفٗ ُٞؽزا٢زُ اهفنت :
(سللئؾ رضللل او عـللف أي الػللتـ أقللد قللا
ُ
الخقلر والللر  ،فلال تلدري أافؿلا تتاللع

أن ُاعل َ
لرض عؾقللؽ

!ت والللال ُ ربؿلا قللدة

الػللتـ ،والتالللاس الحللؼ بالالااللؾ ،أو كثللرة الللقاقعقـ فقفللا  ،بحقللث
تخللتؾط إمللقر  ،وتؽثللر اللللرور ،واعلل) الػحللص والتؿققلل)  ،واو
الؿلتعان
ُ

ُ

مت الكتاب حبمذ اهلل وتىفيقه  ،نفعنا اهلل مبحاسن
العلم وأطاية الفقه ،إنه جىاد كريم.
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