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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

ُفؿَّ إِكِّل َأْسَلُلَؽ ِطْؾًؿا َكافًِعا، َوِرْزًقا َصقًِّبا، َوَطَؿًًل   ُمتََؼبًًَّل ( .) الؾَّ

 حديث صحقح طـد أحؿد وابـ ماجف. 

 

 

َٓ َيْخَشُع،  ـْ َقْؾٍب  َٓ َيـَْػُع، َوِم ـْ ِطْؾٍؿ  ُفؿَّ إِكِّل َأُطقُذ بَِؽ ِم ) الؾَّ

َٓ ُيْسَتَجاُب َلَفا ( .  ـْ َدْطَقٍة  َٓ َتْشَبُع، َوِم ـْ َكْػٍس   َوِم

 صحقح مسؾؿ .
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الؾفؿ ٓ ُتِعْؼـا طـ العؾؿ بعائؼ، وٓ تؿـْعـا  "قـقت الصبح: 

 . "طـف بؿاكع

 ( .٧٤/ ٥الشافعقة الؽبرى ) صبؼات 



 

1 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 الفهرس
 

 1 ....................................................................................................... الفهرس

 3 ..................................................................................................... االستهالل

 7 ................................................................................................. : العلِه فضُل/ 1

 9 ................................................................................................... :العله قوُة/ ٢

 11 ................................................................................................ :العامل عزُة/ ٣

 13 .............................................................................................. : العله طسط /٤

 15 ........................................................................................... :اجلَال تصديس/ ٥

 17 .............................................................................................. :امليزوع العلُه/ ٦

 19 ............................................................................................. : التعله مسازُة/ ٧

 22 ................................................................................. : واملعلنني العلناء بيايُة/ ٨

 24 .............................................................................................. : العامل مييُة/ ٩

 26 ......................................................................................... : الشقيه الفَُه/ ٠١

 22 .................................................................................. :العنل العله اقتضاُء/ ٠٠

 33 ..................................................................................... :العله زفعَا فئاٌت/ ٠٢

 32 ............................................................................................ :العله مجاُل/ ٠٣

 34 ........................................................................................ :العلناء تفضيُل/ ٠٤

 36 ....................................................................................... : العلنية قينتم/ ٠٥

 32 ............................................................................................ :العله حالوة/ ٠٦

 43 ............................................................................................. :اهلنة طيُب/ ٠٧

 42 ............................................................................................. :املداد قطسُة/ ٠٨

 44 ......................................................................................... : العله مقدمات/٠٩

 46 ..................................................................................... :الغسبة ودفع العلُه/ ٢١

 42 .......................................................................................... : اجلَل مقربُة/ ٢٠

 51 ............................................................................................ :العلناء فقُس/ ٢٢

 53 .................................................................................... :أٍلُ إىل العله عزُو/ ٢٣

 55 ..................................................................................... : املصاعب احتناُل/٢٤

 52 ...................................................................................... :الصُُّلبة العزميُة /٢٥



 

2 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 63 .................................................................................. :العله مً املنيوعوٌ /٢٦

 62 ............................................................................................ :للعله الشفس/ ٢٧

 64 ............................................................................................. :جليص خرُي/ ٢٨

 66 ....................................................................................... :األىيقة اجملالُص/ ٢٩

 69 .......................................................................................... :العقل كناُل/ ٣١

 71 ........................................................................................... :العله صياىُة/ ٣٠

 74 ......................................................................................... :املظاق استلراُذ/ ٣٢

 76 .......................................................................................... :الظيوخ فضُل/ ٣٣

 72 .................................................................................:والشساج الدفاتس أىُص/ ٣٤

 23 ........................................................................................ :اللتِب إضاعُة/ ٣٥

 22 ................................................................................... :اللتب على الوجُد/ ٣٦

37 /ًُ  24 .......................................................................................... : العلني التفي

 26 ..........................................................................................: الصاحلة الييُة/ 38

 29 ................................................................................................ :العله لواُء/ 39

 93 ........................................................................................ :األفلاِز مداولة/ 41

 95 .......................................................................................... : احلقيقي اليتُه/ 42

 97 ............................................................................................ :الواعي القلُب/ 43

 133 ....................................................................................... :اللباز اليفوُض/ 44

 133 ......................................................................................... :املصدَّز الفقيُ/ 45

 136 ............................................................................................. :العله زأُض/ 46

 132 ............................................................................................. :العله حلُة/ 47

ٌِ ييبوُع/ 48  113 ........................................................................................... :البيا

 113 ...................................................................................... :الِلرب يف التوقرُي/ 49

 116 ...................................................................................... :األلفية اللتابة/ 50

 
 
 



 

3 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 االستهالل
 مل ما اإلىشاٌ علَّه ، بالقله عّله الري األكسو، األعزِّ هلل احلنُد   

ُِ وعلى األعظه الييب على وسّله اهلُل وصّلى يعله  . وسله وصخبُ آل

 بعد: أما

 وأدبف فضؾف يف ، وتـبقًفا تصـقػا وتعددت العؾؿ ُكتُب  تـقطت فؾؼد

 حتك ، وففؿف ضبطف وكقػقة درسف، وخطط ، أهؾف وسؿات وآفاتف

 ، الـتتاضريـ تجتت ُب  الـديتتة، وإغصتتان ، الشتتفقة كالػقاكتتف باتتتت

 .السامعقـ وتعجُب  الؼارئقـ، وتسر  

 بلهؾف بالعؾؿ حػاوتفؿ تؼؾ أو ، ذلؽ طـ بؿـلى الشعراءُ  يؽـ ولؿ

 ومتـ ، آفاتتف طؾتك والتـبقتف صػاتف، ومدح تؿجقده يف سارطقا بؾ ،

 شترًحا تؼريبفا أحببـا أصربقا، بؿا والعـاية كتبقا، بؿا الحػاوة باب
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 فتننَّ  ، وتبققـا فؼًفا وتقضقحفا ، وتـبقًفا معـك وتػسقرها ، وتحؾقًل

 .واستؿال وراَق  واستطال، وزانَ  ، واستطاب ل  مؿا فقفا

ر ** لغقره ماَل  لؾشعر َيِؿؾ لؿ ومـ  ومًلفظُ  مـطٌؼ  مـف وكدَّ

 

 وستعداً  ، ومػتردة ولستـً ، ومعـتك ُلغتكً  الجؿقتؾ الشتعر مـ فخ 

 لتؽ لتقؽـ ، وآلتف بالـثر الـاُس  بزَّ  وإذا..! وتؿقًزا وشارةً  ، وسروًرا

ه الشعرُ   الخطتاب، وفصتؾ ، إقتران تػتقق متـ فنكتف وزيـتتف، ودر 

 . واإلبفاج الروطةِ  وطًلمة

 تحتتتقي ورائؼتتف، الشتتعر صقتتب متتـ بقًتتتا (٥٥) هـتتا جعؿـتتا لتت اك

 مـفتا وغايتـتا فقتف، يـبغل وما وأخًلقف، آدابف وبعض العؾؿ فضائؾ

 ، شتعاَره تبقتَت  حتتك ، ومغزاها معـاها ووطل لفا، الطالب تحػظ

 . واستشفاده حديثِف ومقضعَ 
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 كػَستف، بفا ُيجؿ   بحقث ، وإدبل الثؼايف التؾطقػ وسائؾ مـ وهل

ُؼ  فُ  ويدفع حالف، ويرقِّ  ..ومؾؾف غؿَّ

 ولقثتتة كتتدرِ  لؽتتؾ الزائؾتتة وحؽؿتتتف، ولطافتتتف جرُستتف ولؾشتتعرِ 

 ، العتتزائؿ ويشتتح  ، الفؿتتؿ ويتتققظ ، إرواَح  ُيـشتتطُ  ، واستتتثؼال

 وتؼريبتف وتستفقؾف العؾتؿ تحستقـ فقائتد ومتـ.  إبصتار ويج ب

 خقتتار فقتتف اكتتدمج ولتت لؽ. والؿشتتؿةزة الؽارهتتة الـػتتقس طؾتتك

 كتتاره إٓ كرهتتف متتا  ،  واستحستتـقا ، ودوكتتقا ، وكتبتتقا العؾؿتتاء

 وأيامفا وتاريخفا أحاديثفا ومحؾ ديقاكفا أكف يدرك وهق ، لؾعربقة

ـقه بؾ..!   وٓكتت خّػتت حتتك الػفتقم، بتف وضبطقا ، العؾقم ضؿَّ

 .وتقسرت
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 قتديًؿا الؿـؼتقل الشعر مـ بشلء وفؼفف وخصالف آدابف كؼرب وهـا

 طؾتك ويتعتقـ الؼصد، وحسـ الػفؿ صحة اهلل مـ راجًقا ، وحديثا

 الؿـتؼقتات هت ه بؿثتؾ مجالستفؿ تحبقتب العؾؿل الدرس مشقخة

ـَ  ، إدبقة  ويصتؼؾ الت وق، ويرتؼتل الصعاب، وتـدفعَ  العؾؿ، لقؾق

 وأقستتام إدب أستتات ة طؾتتك هـتتا الؿعتتقَل  أن ريتتب وٓ ، الؾستتان

 وتجؾقتتاتفؿ ، إدبقتتة وإكديتتة الؿباركتتة، بًلدكتتا يف العربقتتة الؾغتتة

 متتـ الستتخل التتدطؿ بػضتتؾ إمتتقرُ  لفتتؿ تتت لؾت وقتتد ، الثؼافقتتة

 هللِ  والحؿتُد  فعالفؿ، وبارك جفدهؿ، اهلل فشؽر الؿعـقة، القزارات

 . العالؿقـ رب
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 : العلِه فضُل/ 1

 

 وصالُبتف مطؾتقٍب  أفضتُؾ  الِعؾؿ

 

 وُرجحاَكتا مقزاًكا الـاس أكؿؾِ  ِمـ **

 

 

  يرفعؽ، طؾؿ ، الدكقا محاسـ وأصقُب  ، القجقدِ  كػائس أفضُؾ 

 بتالعؾؿ، إٓ الؼقمُ  طرف فؿا ، بفا ترتؼل ومعرفةٌ  يؼربؽ، وفؼف

 سللَت  ولق..! وح قف والػؼف وجؿعفا، بالؽتب إٓ سادوا وٓ

..!  وطتزهؿ مؾؽفؿ يتؿؿ وما حاجتفؿ طـ والزطؿاء العظؿاء

 ومعرفتفتا، والؽتتب وصقبتف، والػؼتف وهقبتتف، العؾؿ لؽ لؼالقا

 ..! ومعاكقفا وإسػار

 الؿـصتب يجتؾبفتا ٓ ومـزلتةٌ  الؿتال، يحصتؾفا ٓ بغقةٌ  ٕكفا ..

 متتـ لفتتا ٓبتتد إذ مباشتترة، يؿؾؽفتتا ٓ ولؽـتتف ، يؼربفتتا قتتد كعتتؿ

 يؽػتل ولؽتـ أكثترهؿ، طـتد متعت رة وهتل ووسائؾ مؼدمات
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 وصباطتتة لفتتؿ الؿتتدارس وبـتتاء ودطؿفتتؿ محبتتتفؿ شتترًفا لفتتؿ

 طـتد ورائحتة ، رابحتة وتجتارة ، الدكقا مػاخر مـ ففق كتبفؿ،

 . تعالك اهلل

 يضتتاهقف وٓ ، شتترفا أحتتٌد  يعادلتتف فتتًل وحامؾتتف، صالبتتف وأمتتا 

 مقزاًكتتتا الـتتتاسِ  أكؿتتتؾ متتتـ : قتتتال كؿتتتا.. مؽاكتتتةً  شتتتخص

 وبؼدر ، طؾقف يعقل والجؿقع ، يحتاجف فالؽؾ  ..!  ورجحاكا

.. الـػتقس يف الؿحبتةُ  لتف وتقضتع ، الؼبتقل لف يؽتُب  صدقف

 الؿشتترق يف غراُستتفؿ وتضتتقعُ  مؽتتان، كتتؾ يف ذكتتره فتؾؼتتك

 . الؿقفؼ واهلل ومجالدة، تعب دون والؿغرب
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 قوُة العله: /2

 أردتا مـ مؼاتَؾ  بف ُتصقُب  ** يـبق لقس الؿفـُد  العضُب  هق

 

 كالستتقػ ففتتق ومدائحتتف، العؾتتؿ أوصتتاِف  أحستتـ ِمتتـ هتت ا 

 إٓ شتلءٍ  طؾتك يستؼط وٓ ، ستؼطة وٓ كبقةٌ  تعتريف ٓ الؿفـد،

 والخرافتة فقػريف، والغباء ، فقزيؾف الجفؾ طؾك تضعفُ  ، قصؿف

 والؿـافؼقـ ، ُيرهُبفؿ وإطداء ، يسحؼفا والضحالة ، فقؾغقفا

 .. فقداويفؿ والؿتشؽؽقـ ، يدَحضفؿ

  مبتقـ، وبرهتان قاصعتة، وحجةٍ  ، دامغة ققةٍ  مـ فقف ما والسبُب 

 تتدحُض  ، مشترقة وأضتقاءٌ  مؾفؿتة، أكقار وفقف..  مؼـع ودلقؾ

 .وإوهام والظًلم الظؾؿ
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 استتقًلء طؾتك بقتان …أردَت  متـ َمؼاتتؾ بف تصقُب  : ققلف ويف 

 بػضتؾِ  ، وإطتداء وإقتران الخصتقم كؾ طؾك وطؾقه العؾؿ

ـِ  ، وإحاصتتتف ققتتتف  ٓ شتتلء وهتت ا ، واكتؿالتتف تقهجتتف وُحستت

 مقاجتتعَ  بتتف تصتتقب فلكتتت الؿعروفتتة، التتدكقا بقستتائؾ يتتدركُ 

 استتعؿالف يجقز ٓ ذلؽ ومع..! وإكفائف قتؾف ومقاضعَ  الؿرء،

 كصتتترةً  ، والؿـتتتافؼقـ إطتتتداء طؾتتتك إٓ وتػتتتاخرا تعاضًؿتتتا

 !… والسًلم الشخصقة والؿصؾحة لؾ ات ولقس لإلسًلم،
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عزُة العامل: /3  

 ُمْفَجتِل الِعْؾؿِ  ِخْدمةِ  يف أْبَتِ ْل  وَلؿْ 

 

ـْ  َْٕخِدمَ  ** ـْ  َٓقْقتُت، َم  ُْٕختَدَما لؽت

 

 

 ـِ  ك ا  وٓ وصتقره، بتالعؾؿ شامًخا ، متعػػً طزيزا العالؿُ  لقؽ

 ، الـتتاس أيتتدي يف متتا إلتتك بتتف يتطؾتتع وٓ أحتتد، طـتتد يبت لتتف

تقن بف، فقستخػقن  لتـ بتؾ! …وجؿالتف ورواءه ططتاءه ويؿج 

 : الـبتقي التـص مصتداَق … حقـفتا، ققؿةٌ  وٓ جؿال، لف يبؼك

 .( الـاس يحبؽ الـاس طـَد  فقؿا )وازهد

 ـِ  قتال :) الؽريؿ الؼرآن ويف وَك  َخْقترٌ  اهللُ  آَتتاكِلَ  َفَؿتا بَِؿتالٍ  َأُتِؿتد 

تتا ؿَّ  ٕن.  الـؿتتؾ ستتقرة ( َتْػَرُحتتقنَ  بَِفتتِديَّتُِؽؿْ  َأكتتُتؿ َبتتْؾ  آَتتتاُكؿ مِّ

 متـ ختادع واغترار ، مبدئل ورضقخ مبؽرة هزيؿة لفا الؾققكةَ 

 كثقترا ويستحؼ التؿستؽ، ويت هب ، إختًلق ي يب أن شلكف
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 غـقؿتتتتةٌ  طـفتتتتا فالتباطتتتتُد  الثابتتتتتة، والؼقاطتتتتد الؿبتتتتادئ متتتتـ

 !…ومـجاة

  وأرقت ، مسائؾف يف وسفرت العؾؿ، يف تعبْت  بؿفجة وقبقٌح 

 وتـزلتف الستؿاح، بقتعَ  تبقَعف أنْ  ، لجؿعف وتفؿؿت حػظف، يف

 ويف.  الؿستتعان واهلل ، الُجـاح مقاردَ  وتقرده البطاح، تحت

 الشتتافعل لؾجرجتتاي لؾؼاضتتل وهتتل جؿقؾفتتا متتـ الؼصتتقدة

  : اهلل رحؿف

 ُستتتؾَّؿا لِتتتلَ  َصتتتقَّْرُتفُ  صؿتتتعٌ  بتتتدا ** ُكؾَّؿا كانَ  إنْ  الِعْؾؿِ  َحؼَّ  أْقضِ  َوَلؿْ 

 

َـّ  أِرى َقْد  : ُقْؾُت  ، َمْقِردٌ  ه ا : ققَؾ  إذا
 ...الظَّؿا َتْحَتِؿُؾ  الُحرِّ  َكْػَس  َولؽِ

 . الؿقفؼ واهلل الثبات، اهللَ  كسلل
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 طسط العله : /4

َجك َوَتبِقَتفُ   َكْقًما َوَتْبِغل بعد ذاَك َلحاقل ** َأَأبِقُت َسْفَراَن الد 

 

 لت اٍت  أو مستتديؿة، راحتةٍ  أو صقيتؾ، بؿـامٍ  العؾؿ ُيـاُل  ٓ كعؿ 

 كؿتا ، وجَؾتد وهتؿ   ، وتعتب ستفر متـ لف ٓبد بؾ! …وسقعة

 العؾتؿُ  ُيستتطاعُ  ٓ اهللُ:) رحؿتف كثقتر أبتل بتـ يحتل اإلمامُ  قال

 ، واصًلًطتا بحثا الساطات وأفـك سفر فال ي. ( الجسد براحة

 أو مضتاٍه، يضتاهقف ولـ مدرٌك، يدرَكف لـ ، واستؿاًطا وحػًظا

ـٍ  إلقف يصَؾ   …وحاذق متؿ

  َّالعالقتة، والفؿتة العؾؿتل، التعَب  العؾؿل الـبقغ شرط مـ ٕن 

 فقـتا جاهدوا وال يـ ) ومثابرة وطؿًًل  جًدا الؿشتعؾة والعزيؿة

 . العـؽبقت سقرة ( سبؾـا لـفديـفؿ
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 وقٌت  سبؼف غراس، أو إكتاٍج  أو طؿؾ أو طؾؿٍ  يف أفؾَح  مـ وكؾ 

 وإقبتتتتال ، قتتتتائؿ إصتتتترار أو ضتتتتالعة، وهؿتتتتة محصتتتتقل،

 حترق أو ، إوقتات إضاطة طـ التباطد كؾ وتباطد…صادق

! …الؿؾتتت ات يف والغتتتقص الشتتتفقات، وتتبتتتع ، الستتتاطات

 بتالعؾؿ طًلقتة لتف لتقس والت ي الدكققي الؿستقى طؾك وحتك

 يف وحرصتتاء ، متتثًًل  تجتتاراتفؿ يف جتتاديـ أهؾتتف تؾؼتتك وصؾبتتف،

 . والسًلم ، وتػؽقًرا وهؿً وقًتا استغًللفا
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 تصديس اجلَال: /5

 

قن ** أكفؿ الشرق بـل يف جفؾٍ  وأقبُح   بالعؾؿاءِ  الجفؾِ  أهَؾ  ُيسؿ 

 

 وفؽرًيتا حضتارًيا والؿتراجعتة الؿتخؾػتة، البقةتات تعاستةِ  مـ 

 الؿجتتتتتالس يف وتصتتتتتديُرهؿ بالعؾؿتتتتتاء الجفتتتتتال وصتتتتتُػفا

 طتدمُ  والستبُب: وشتامتفؿ، الـتاس قادةَ  وجعؾفؿ والؿـاصب،

 ومصتالح لؾؿتال والـظر العؾؿ، امتفانُ  أو التؿققز، طؾك الؼدرة

 … أخرى دكققية

 ٓواطتبتاره ، ومجآتتف لؾعؾتؿ الـظترة تغققترُ  إٓ ذلؽ يعالج و 

 وتجت يره العؾؿ وتجسقد ، وآزدهار والـؿق الحضارة ركقزة

 ذلتؽ يتتؿ لتؿ إذا ٕكتف! … ووطقا واكتشارا تدريسا ، حقاتـا يف

 قاتؾتتتة مػتتتاهقؿ وستتتادت ، واإلخػاقتتتات البًليتتتا تضتتتاطػت
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 الصتتًلة طؾقتتف قتتال الـبتتقي، الحتتديث طؾقفتتا كّبتتف ، ومقحشتتة

 رؤوستتا الـتتاُس  اتختت  طالًؿتتا ُيبتتِؼ  لتتؿ إذا )حتتتك : والستتًلم

  .جفآ(

 العؾتؿ، يتّدطقن ، الدكققيتة حظتقضفؿ ٕجتؾ أو ، جفًًل  ُرفعقا 

 هتق مظؾتقمٍ  وأكبرُ  طؼقبف: قال كؿا..  والرشاد الػؼف ويزطؿقن

 العؾتؿ أكتقار ٕنّ   !الجفًلءِ  أجفُؾ  يّدطقفِ  فؼد…طـدهؿ الِعؾؿُ 

 ومققتعٌ  وقتعٌ  لفتا والجفتآت مغؾؼتة، الفتدى وسرَج  مخػقة،

 واهلل ، وصتتتامح وراغتتتٍب  رائتتتدٍ  كتتتؾ   فقفتتتا يجتتتقل وققعتتتان،

 .الؿستعان
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 العلُه امليزوع: /6

 

َـّ  ٓ  بخًلِق  رب ف ُيتقج لؿ ما ** وحَدهُ  يـػعُ  العؾؿَ  َتحسَب

 

  َمتع ويتعتامؾقن ، أخًلقفتؿ مـ يتحررون وطؾؿاء طؾقم ثؿة 

 مـتزوع ططتاؤهؿ فقصبح صرفً، مادًيا تعامًل وأدواتفِ  العؾؿ

 يتعتتاصك ، الرقتتائؼ مجتترد ، إختتًلق معتتدوم ، الشتتؿائؾ

 واهلل ، واكستقاب ورّقتة متعتة متـ تجرد قد قاٍس، فج بشؽؾ

 . الؿستعان

  وتصتبح ، بقةتاتفؿ أو ذواتفتؿ يف ٓ بعؾؿفتؿ ُيـتػعُ  ٓ فحقـة 

 ٓ خافتتة، وآثتارهؿ طابستة، ومصتابقحفؿ مظؾؿًة، أكقارهؿ

 ٓ إذ..! والستت ج والؿرتزقتتة الجفتتال ـطتت كثقتترا يختؾػتتقن
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 ، أهؾتف غقر يف وب لف ، بالعؾؿ آسترزاق مجرد إٓ لفؿ يبؼك

  : طؼبف قال ول لؽ. واكتػاطا ومتاطا دكقا بف والتؽسب

 اإلخػاِق  مطقةَ  كان تعؾقف ** شؿائٌؾ  تؽتـػف لؿ إن والعؾؿ

 

 صتّؾك قتال ، بركتتف ومؼًلعُ  جرياكف، وطؿادُ  فقف، أٌس  إخًلق ٕن

ـِ  لقتتدركُ  العبتتد إن :)وستتؾؿ طؾقتتف اهللُ   الصتتائؿ درجتتة خؾقتتف بُحستت

ـُ  وقتتال. ( والؼتتائؿ  صؾتتب إذا الرجتتُؾ  كتتان إن اهللُ:) رحؿتتف الحستت

 و يده و لساكف و ، بصره و ، تخشعف يف ذلؽ ُيرى أن يؾبث لؿ العؾؿ

 .( زهده
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 مسازُة التعله : /7

  

 ساَطةً  الَتَعؾ ؿِ  ُمرَّ  َيُ ق َلؿ َوَمـ

 

عَ  **  َحقاتِتفِ  صتقَل  الَجفتؾِ  ُذلَّ  َتجرَّ

 

 

 وتحؿتُؾ  والستػر، العؽتقُف  مـفتا ومتاطتب، مراراٌت  العؾؿِ  يف 

 إقتتران، وصتتراع ، الشتتق  جػتتاء وكثتترة ، والستتخرية الـؼتتد

 سرطان ولؽـفا..  والػفؿ الحػظ وطسرُ  ، الطريؼ أول والتعثر

 ..واإلصرار الفؿ وصقل والتصبر، بالصبر تزول ما

 وصتتًلوةُ  العؾتتؿ، حتتًلوةُ  فاتتتتف الؿتترارةَ  تؾتتؽ يحتؿتتؾ لتتؿ ومتتـ 

 متت ُٓت  وباتتتت ، الدرايتتة ومـزلتتةُ  ، الؿعرفتتة ومؽاكتتةُ  الػؼتتف،

 الؼاصتل ويتدريفا ، والترائح الغادي يراها ، طؾقف باديةً  الجفؾ

 اهلل رضتل طبتاس ابتـ طتـ يحؽتك متا صريتػ ومـ..  والداي

 صالًبتا ذلؾتُت  ): فؼتال.. العؾتؿ هت ا كؾتَت  كقتػ سةؾ: أكف طـف،
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 اهللُ  رحؿتف الشعبل اإلمامِ  جقاب ذلؽ وشبف .مطؾقًبا( فعززُت 

 كبؽتتقر وبؽتتقرٍ  ، التتبًلد يف والستتقرِ  ، آطتؿتتاد بـػتتل ) :قتتال

 لؿرارات تعرٌض  الصبرِ  ويف. ( الحؿار كصبر وصبر الغراب،

 الؿتتقـ، بالصتبر تجاوزهتا ولؽـتف ، وشدائد ومتاطب ومحـ،

 . العؿقؼ وآحتؿال

 طقشتـا أصقتَب  أدركـتا ) : طـتف اهلل رضتل طؿر ققل اشتفرَ  وقد 

 الحقتاةِ  رزايتا ويحتؿتؾ ، الحقتاة يف يصتابر لتؿ ومـ.  ( بالصبر

 ولت لؽ الفتقان، وقػارَ  ،  لةؿال صحاري يتجاوز لؿ العؾؿقة،

  : اهللُ  رحؿف الشافعل قال

تؿٍ  ِمتـ الَجػا ُمرِّ  َطؾك اِصبِر  ُمَعؾِّ

 

 َكَػراتِتتتتفِ  يف الِعؾتتتتؿِ  ُرستتتتقَب  َفتتتتنِنَّ  **

 

 َشتبابِفِ  َوقتَت  الَتعؾتقؿُ  فاَتفُ  َوَمـ

 

 لَِقفاتِتتتتتتفِ  َأرَبعتتتتتتً َطَؾقتتتتتتفِ  َفَؽبِّتتتتتتر **
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 لـ والتؼك لِ اتِفِ  اِطتِبارَ  ٓ َيؽقكا َلؿ إِذا ،َوالُتؼك بِالِعؾؿِ  َوالَؾفِ  الَػتك َوذاُت 

 ..وإصرار احتؿال بغقرِ  يحرزُ  ٓ والعؾؿُ .. صبر بدون ُيـال

 ،،.الؿقفؼ واهللُ 
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 بيايُة العلناء واملعلنني : /8

 

 الت ي متـ أجؾَّ  أو أشرَف  أطؾؿَت 

 

 وطؼتقٓ أكػسً ويـشئ يبـل **

 

 

 ٓ  تؼتتدمتفا حقتث معؿتتار، وأطتًل ، بـايتة أشتترُف  أكفتا ارتقتاَب 

 واحتؿتتتال ، مبتتتاركٌ  وططتتتاء حستتتـ، وغتتترٌس  ، جتتتادة طـايتتتةٌ 

 وطزمتتات ستتامؼة، وهؿتتؿٌ  ، ثاقبتتة طؼتتقٌل  طـتتف كتتتج وتفؿتتؿ،

 دطتاةً  بفؿ اهلل وكػع ، الحقاة مجآت شتك يف ضربقا ، مشتعؾة

 . وبؾداكفؿ أمتفؿ خقر يف وبـاًة، وهداةً  ، ووطاة

 فتننّ  ، وتربقتة وجتقدا اهلل بعتد إبـتاء يـشتةان إبقانِ  كان وإذا 

 الؿعتريف والبـتاء العؼؾتل، اإلكشتاء لتديفؿ والؿعؾؿتقـ العؾؿاء

 طؾقفؿتتا، ويضتتاطػقن إبتتقيـ بـتتاء يتؿؿتتقن وقتتد ، والخؾؼتتل
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 وقتتقةً  ، كتتادًرا وبـتتاء ، فائؼتتا صتتًلًحا أيتتديفؿ طؾتتك اهللُ  ويجعتتؾ

 .مرتؼبة

 الَؿعقش مفؿات أجؾِّ  ومـ ، الحقاة وضائػ أشرِف  مـ وه ه 

 وُحستتـ والؿصتتابرة، العؿتتؾ متتـ مزيتتًدا يتطؾتتُب  ووطقفتتا …

 واطتؼتاد ، والـاشةة إجقال طؾك إجر، واحتساب ، الصـاطة

 والرطقتتتؾ، والجقتتتؾ والـَتتتاس لؾبؾتتتد صتتتًلحً صتتتًلحفؿ أن

 وتـتػتع ، أستات تفؿ مـ ورثقها التل الؿعالؿ تؾؽ وسققرثقن

  : أيًضا فقفِ  شققل ويؼقل.. ٓحؼً والقفقد إمؿ بفا

 َققيَؿتتةً  الطِبتتاعَ  َيبـتتل الَّتت ي َففتتقَ 

 

 ُطتدوٓ الـُػتقَس  َيبـتل الَّ ي َوهقَ  **

 

 

 َمـطِتتٍؼ  َأطتتَقِج  ُكتتؾِّ  َمـطِتتَؼ  َوُيؼتتقؿُ 

 

 َأصتتتقًل إُمتتتقرِ  يف َرأيتتتً َوُيريتتتفِ  **

 

 َضتتةقًل الَشتتباِب  يف الَعداَلتتةِ  روُح  ** َمشك َطدًٓ  َيُؽـ َلؿ الُؿَعؾِّؿُ  َوإِذا
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 مييُة العامل : /9

 

 أبثفا طؾقم الدكقا مـ مـاي

 

 وحاضرِ  بادٍ  كؾ يف وأكشرها **

 

 

   وأداء ، أفتتاق يف وكشتتره تبؾقُغتتف بتتف، اهلل فتتتَح  وقتتد العؾتتؿ حتتؼ 

ـَ  وإذا زكاتف،  حتَرص والداطقتة الشق  مـ الؿعـك ه ا استؿؽ

 أو ترَكفتا يستتطقع ٓ وكعؿة، مـقةٌ  لف وبات دوكف، وقاتَؾ  ، طؾقف

ـُ  وَمـ )..دوكفا مـ يسؾق  ستقرة اهلل( إلك دطا مؿـ ققًٓ  أحس

 …وحاضرِ  بادٍ  كؾ يف وأكشرها : هـا قال كؿا.  فصؾت

  إلتك حتاجتفؿ متـ أكثترُ  التدطاة العؾؿاء إلك حاجُتفؿ والـاُس 

 بعتتددِ  وذلتتؽ وقتتت، دون وقتتت يف ففتت ا ، والشتتراب الطعتتام

 والستــ الؼترآن إلك :دطاء العؾقم تؾؽ مبقـًا قال ثؿ.  إكػاس

 الؼترآن كتدرسِ  …الؿحاضرِ  يف ذكرها رجاٌل  تـاسك …التل
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 وإحقتاء ، الؿػقتدة العؾتقم متـ اكتدرس متا  ، بلكقاطفا والســ

ـِ   أقتقامٌ  تجاهؾفتا طؾتقم مـ الِؿًلح والطقبات ، الصحاح السـ

 …إلقفا الحاجة أمس يف والـاُس  غػؾًة، أو خجًل

 اإلستًلم طؾتك الؿحتترق والداطقة ، الصدوق العالؿِ  مـقةُ  فف ا 

 ، إكبقتتاء دورَ  ويؿتتارس ، بـشتترهِ  يتؾتت ذ ، وحرماتتتف وفضتتائؾف

 ثتؿ … الحقاة أرجاءُ  وتطقُب  الـػقس، وتـشرُح  الؼؾُب، فقحقا

 تعتتالك هلل الػدائقتتة آستتتجابة متتـ يؿـعتتف ٓ العؾؿتتل درَستتف إنّ 

 بعتدها: فؼتال ، والثغتقر وإطتراض الديـ طـ ودفاًطا جفاًدا

ُل َوَأْلَزُم أْصراَف  فقجؿع  كافرِ  الث ُغقر ُمَجاهدًا إَذا َهْقَعٌة َثاَرْت َفَلوَّ

 ..وه ه آستؼامة الحؼقؼقة .اإلسًلم ققلف وطؿًًل 

 ،،. والسًلم
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 الفَُه الشقيه : /10

ـَ الَػْفِؿ الّسؼقؿِ  ** َصحقحً قْقًٓ  طائٍِب  مـ وكؿْ   وآَفُتُف ِم

 

 وكؿقة ، والؿـاضرات والجداُل  الـؼُد  يؼع العؾؿقة الؿجالسِ  يف 

 آكتبتاه وجتب ولت لؽ … قؾقؾة، لقست فقفا السؼقؿة إففام

 ، مظاكفا يف الحجة وحضقر آستعجال، وطدم الؽًلم ووطل

 طائتٍب  متـ وكتؿ : شتعره جّقتد ومتـ ، هـتا الؿتـبتل قال ولف ا

 ًٓ  قؾتة مـ يـشل وهق …السؼقؿ الػفؿ مـ وآفتف..  صحقًحا قق

 آكتؼتتاد ومحبتتة ، آستتتعجال وآفتتة ، الظفتتقر وحتتبِّ  العؾتتؿ،

 وتشتتقش ، أختتريـ وصعتتـ ، الحتتديث وتشتتفل ، الؿطؾتتؼ

 . الطقية وسقء ، الرؤية

 العؾتتؿ أول يف الطؾبتتة صتتغارِ  بعتتض بفتتا ُيبتؾتتك آفتتة وهتت ه 

 آصتتًلع، وديؿتتة ، التلهتتؾ تعؿقتتؼ والقاجتتُب  ومؼدماتتتف،
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 ومتتـ. والتعؼتتب الـؼتتد قبتتؾ والػفتتؿ العؾؿتتل، والغتتقص

 ": طـتف اهلل رضتل صالتب أبتل بـ طؾل طـ الؿـؼقل الجؿقؾ

 أستةؾتفؿ كثترة بستبب أي. " الجتاهؾقن كثرهتا كؼطتةٌ  العؾؿُ 

 الؿعؾقم الؿتـ فقبقُت  ، مراجعاتفؿ ودوام ففؿقهؿ، وتخبط

 الؿادة تغقب حتك ، وحقاشقا وتعؾقؼات شروًحا الؿحدود،

 .إصؾقة

 وٓ كًلمتا الـؼتد تستعجؾ ٓ : لؾطًلب ذهبقة كصقحة ول لؽ 

 الخؾتتتؾ مـافتتت  وتػفتتتؿ الؼضتتتقة، تستقضتتتح حتتتتك تللقًػتتتا

ـْ  طؼقبتف: قتال ولت لؽ.. واإلشؽال  …ِمـْتفُ  أذانُ  تلُختُ   ولؽِت

 تؽؾتؿ، ثؿ وتعؾؿ طؾؼ، ثؿ فتعؿؼ.! والُعُؾقمِ  الَؼرائِح  َقَدرِ  طؾك

 . والسًلم ، تبّرم ثؿ وتػفؿ
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 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 اقتضاُء العله العنل: /11

ُجُؾ  أي فا يا  التَّعؾقؿُ  ذا كان لـػِسَؽ  هًلَّ  ** غقَره الؿعؾِّؿَ  الرَّ

 

 ـُ  لقس  ، اقتتداء بتًل وداطقتةً  طؿتؾ، بتًل معؾؿتا تؽتقنَ  أن َيحس

 وخقترَ  ، الؿبتادريـ أول أكتت تؽتقن بؾ..! امتثال بًل وكاصًحا

 أكػستؽؿ بتالبر الـاَس  أتلمرون ): تعالك قال كؿا ، الؿسارطقـ

 اهلل رضتل التدرداء أبتل وطـ.  البؼرة سقرة أكػسؽؿ( وتـسقن

 أن ربتل طـتف يستللـل متا أول يؽتقن أن أختاف إكؿتا" قال: طـف

 . "طؿؾت فؿا طؾؿَت  قد يؼقل:

 وَلتـ الخقتر، ويعتؿ التدطقُة، وتستطعُ  التعؾتقُؿ، يجدي وحقـفا 

 كاصتح أو متًلطتب، داطقتةٍ  أو ، متـاقض طالؿٍ  مـ الـاس يؼبؾ

 أيًضا: فقفا قال ول لؽ …مترخص
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 طظقؿُ  فَعْؾَت  إذا طؾقَؽ  طارٌ  ** ِمْثَؾف وتلتلَ  ُخُؾٍؼ  طـ َتـْفَ  ٓ

 حؽقؿُ  فلكَت  طـف اكتَفْت  فنذا ** َغقِّفا طـ فاْكَففا بـػِسَؽ  وابَدأْ 

 

 .( فعَؾ  فقؿَ  ِطؾِؿفِ  وطـ ) الؼقامة يقم طـف مسموٌل  والعؾؿُ 

 طؾقتتؽ ُيتترى أن فًلبتتد فضتتؾؽ، ستتؿا أو ، طؾُؿتتؽ بؾتتغَ  ومفؿتتا 

 واقتتداءً  وستؿتً ديـًتا ، الػضتًلء العتامؾقـ متـ وتؽقن العؾؿ،

. إحتزاب ستقرة ( حستـة أستقة اهلل رسقل يف لؽؿ كان لؼد)

 وتـتتتتال الـعؿتتتتة، وتبؾتتتتغ ، الحؽؿتتتتة لتتتتؽ تؽؿتتتتُؾ  وحقـةتتتت 

 كفتتج وكفجتتت ، إكبقتتاء ستتؾقك ستتؾؽَت  ٕكتتؽ  العظؿتتة،

رون ال يـ الصؾحاء،  وحؿؾفا ) أماكتف وطبء العؾؿ، هقبةَ  يؼدِّ

( ضؾقما كان إكف اإلكسان ًٓ  . إحزاب سقرة جفق
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فئاٌت زفعَا العله: /12  

 الؿـسقِب  بالػتك ُيؼعُد  والجفؾ ** العؾك إلك بالخسقس يـفُض  العؾؿُ 

 

 وامتتـ العؾُؿ، رفعفؿ ، الـاس أذهانِ  يف محؼَّريـ فؼراءَ  ِمـ كؿ 

 مـتازَل  فـزلتقا رحؿاتتف، مـ طؾقفؿ وأفاض بػضؾِف، طؾقفؿ اهلل

 ويف..!  متتتقـ ومجتتٌد  ذكتتر لفتتؿ وصتتارَ  ، العتتالؿقـ يف طؾقتتا

 لفؿ مجَد  ٓ مغؿقريـ بالجفؾ صاروا كسباء، أشراٌف  الؿؼابؾ

 متـؽؿ آمـتقا الت يـ اهللُ  يرفتع )..  مؼتدوًرا شتقًةا إٓ مؽاكة، وٓ

 .طؿران آل سقرة ( درجات العؾؿَ  أوتقا وال يـ

 وأكتف والؿؽاكة، والؿال الؿجد طؾك العؾؿِ  فضَؾ  كدركُ  وحقـفا 

تتغُ  ، الؿؽاكتتة يصتتـعُ   إلقتتؽ التتدكقا ويستتقق ، إمجتتاد إلتتك ويبؾِّ

 صاقتتةً  العؾتتؿ يف ٕن..!  الفزيؿتتة أذيتتال تجتتررُ  مـؼتتادةً  صقاطقتتًة،
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.  بإبصتار يخطُػ  سحر ولديف ، والؼقى الطاقات كؾ تػقق

ـَ  قصصتا لـتا التاري  وحػظ  كتاكقا لعؾؿتاء طظؿتاء فقفتا تًليت

 . وصؾبف بالعؾؿ اهللُ  رفعفؿ ، ومستضعػقـ مقاللَ 

 متع إمتقي الؿؾتؽ طبتد بتـ سؾقؿان الخؾقػة قصة ذلؽ ومـ 

 جتتاء وقتتد الحتتج يف اهلل رحؿتتف ربتتاح أبتتل بتتـ ططتتاء العًلمتتة

 رأْيَتتفُ  الت ي هت ا يؼقل: : طؾقف رد حتك كثقًرا وتلخر ٓستػتائف

 كػستفُ  هتق رباح، أبل بـ َططاء هق يَدْيف بقـ ُذلَّـا ورأْيَت  بـّل، يا

 طبَّتاس بتـ اهلل طبد وواِرث الحرام، الؿسجد يف الػتقا صاحُب 

 الخاِمتؾ ويـُْبتفُ  القضقع، يْشُرُف  َفبِالِعْؾؿ الِعْؾؿ، َتَعّؾؿ بـّل، يا.. 

اء وَيْعؾق ،  . والسًلم.  الُؿؾقك مراتب طؾك إِرقَّ
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 مجاُل العله: /13

 العؿْؾ  إصًلُح  العؾؿِ  وجؿاُل  ** الِعدى إرغامُ  العؾؿِ  ازديادِ  يف

 

  ُـُ  الجؿقؾ العؾؿ  وقتدوة ، مشتفقر واتبتاع ، قتائؿ طؿؾٍ  يف يؽؿ

ـُ  فقف تتجؾك متقهج، وتطبقؼ مقرقة،  الخقترات، وتشتعّ  ، السـ

 …العؿؾ إصًلح العؾؿ وجؿاُل  … الشرائع وتققر

 وقتراؤه ، طؿالف مـ أكثر حػاضف زمان يف صركا الؿمسِػ  ومـ 

 دطتاة متـ وكتؿ ، طؿتؾ وٓ حػتاظ مـ فؽؿ حؿؾتف، مـ أطظؿ

 قتؾ :) يؼتقل تعالك واهلل ، والتطبقؼ الؿبادرة يف مؼصرون وهؿ

 ( ذكتقبؽؿ لؽؿ ويغػر اهللُ  يحببؽؿ فاتبعقي اهللَ  تحبقن كـتؿ إن

 ذلؽ حقاتـا يف ويطقُب  طـدكا، يعظؿُ  ول لؽ. طؿران آل سقرة

 تبادرهتتا إٓ ستتـة أو آيتتة طؾتتك يؼتتػ ٓ التت ي العامتتؾ العتتالؿ
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 ..وامتثؾتتف ، إلقتتف ستتارع أمتتر يف كتتققش وإذا تتتردد، بتتًل وصبؼفتتا

 .طؿران آل سقرة (..وجـة ربؽؿ ِمـ مغػرةٍ  إلك )وسارطقا

 يف والتػؽتر ، العؾتؿ وتفقتب تعتالك، اهلل بتعظتقؿ ذلؽ ويتحؼؼ 

 ورثتتتتتةُ  حؿؾتتتتتتف وأنّ  طقاقبتتتتتف، متتتتتـ والختتتتتقف ، أماكتتتتتتف

 حـقػتة أبتق قتال ، إولقتاء وأشباهُ  ، الصؾحاء وأتباعُ   إكبقاء،

 فؾتقس هللِ  أولقاءَ  العؾؿاء يؽـ لؿ إذا :) اهلل رحؿفؿا والشافعل

 ، جؿتقًًل  وطؾًؿتا راستخا ديـا تتطؾب القٓيةُ  وتؾؽ.  ( ولل هلل

 . والسًلم ، خالصا واتباًطا
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 تفضيُل العلناء:/ 14

 والشرْف  الػضُؾ  والدي مـ كالـل وإن ** والدي كػس طؾك أستاذي أقدمُ 

 

 متـفؿ تعؾؿتَت  الت يـ فؾؾعؾؿتاء  ومـزلتة، فضتٌؾ  لألبتقيـ كؿا 

 ، وهدايتتة خقترٍ  متـ لتؽ فعؾتقا متا جتراءَ  ، ومـزلتة أكبتر فضتٌؾ 

 حـتقاً  فؿتاقيػق وقتد ، إبتقيـ جفتَد  يضتاهل ، ورطاية وتربقة

 كستتقانُ  أو تجتاهُؾفؿ ذلتتؽ بعتد يؾقتتُؼ  فتًل..!  وحػتتاوة ورطايتة

 …دورهؿ

 ويرطتك ، حؼَّفتؿ يعترُف  الخؾتقق القاطل الطالَب  فننّ  ول لؽ 

 : هـا قال كؿا ، كثقرة مجآت يف ويؼدمفؿ ، فضَؾفؿ

 والشرْف  الػضُؾ  والدي مـ كالـل وإن ** والدي كػس طؾك أستاذي أقدمُ 

 صدْف  مـ والجسؿُ  الجسؿِ  مربل وه ا ** جقهرٌ  والروُح  الروح مرّبل ف اك
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 فضتؾ يتجتاوز التروح يف وتزكقتة خقترٍ  متـ الؿعؾؿُ  وضعف فؿا 

 ، وزكاهتا التـػس وصـع والؼؾب، بالعؼؾ اطتـك فؼد ، الجسد

تتؿ  طؾتتك غالًبتتا طـتتايتفؿ أبتتاء بقـؿتتا ، وكؿاهتتا إختتًلق وطؾَّ

 التربقتة طتـ يغػؾقن وقد وتطؾعاتف، وحركاتف وسؾقكف الجسد

 العؾؿتاء فضتُؾ  كتان ولت لؽ ، إهؿقة غاية يف وهل الروحقة،

 طؾَّؿـتل َمتـ بعضتفؿ:) قتقُل  واشتتفر ، الجفتة ه ه مـ طظقًؿا

 والتتلدب، التتقققر طؾتك محؿقلتة وهل ( طبداً  لف صرت حرًفا

 .الؿقفؼ واهللُ  ، السؾبل والسؽقت الفقان ولقس
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 قينتم العلنية :/ 15

 أطداءُ  العؾؿِ  ٕهؾ والجاِهؾقنَ  ** يحِسـُفُ  كان قد ما الؿرءِ  وققؿةُ 

 

 ؼتتَت  إذا ـِ  وفؼتتت فؼتتد لؾعؾتتؿ وفِّ  وأصقتتب ، الخصتتال ٕحستت

ـْ  واستؽثر، مـف فخ  الشقِؿ،  فؾتقس واصتطِػ، مـتف تخّقرْ  ولؽ

 فتخّقتر وفـتقن، أكتقاعٌ  ٕكتف..! يجتـتك جّؾتف ولقس يجؿُع، كؾف

 فضتتؾَؽ  يظفتتر وٓ …وفختتارك مجتتدك ففتتق تحستتـف متتا مـتتف

 .. التقجف وصحة ، آختقار بُحسـ إٓ العؾؿل

 فتًل وجفَتفتا، ضتقعت متدفؼتة، وطؼقل ، طالقة هؿؿ مـ وكؿ 

 فتـ واإلتؼتان طسقر، الجؿع ٕن ، أتؼـت هل وٓ جؿعت هل

 والحتترص صؾبتتف وحتت ق العؾتتؿ، فؼتتف متتـ وهتت ا..  واكضتتباط

 ..طؾقف
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 ذلتتؽ، يف يستتاطدوكؽ الؿفتترة والشتتققخ إولتتك والؿراحتتؾ 

 كتان سقاء ، لؽ الرائؼ والػـ الؿـاسب الؿقؾ طؾك ويدلقكؽ

 ولؽـف بالبؼقة الجفالة ذلؽ يعـل وٓ فؼفً، أو حديًثا أو طؼقدةً 

 … والـبقغ التدققؼ وحسـ ، واإلكتاج اإلتؼان

  ُـ  ، إطصر ه ه يف طزيًزا بات ، إسًلف لف ُوفؼ ال ي والتػـ

 كتتؾ ولتتقس ، الـتتقع هتت ا متتـ طبتتاقرة بظفتتقر كػتترح ولؽــتتا

 وهؿتةً  جتدا الستؾػ فعؾ يػعؾقن ، إيام ه ه طباقرةً  الطًلب

ـّ  ٓ …، وتحصقًل  الصحقح لقس. …ذكرِكا مع ب كرهؿ تلتق

 اهللُ: رحؿتف العتًل بـ طؿرو أبق قال وكؿا.. كالؿؼعدِ  مشك إذا

ـُ  )   والسًلم. ُصقاٍل( َكْخؾٍ  ُأصقلِ  يف كَبْؼؾٍ  إّٓ  َمَضك فقؿـ َكْح
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 حالوة العله: /16

 

 واجتفتتدتا التتتتتعؾ ؿَ   َٔثتتتْرَت  ** َصعؿً حؾقاه مـ ُذْقَت  قد فتؾق

 

 

 أو الؿتتال، يف أكفتتا مـتتا كثقتترٌ  يعتؼتتُد  ، وحؾقيتتات مزاهتترُ  لؾتتدكقا 

 …بإستػار والتؾ ذ السقاحة أو ، القاسع الجاه أو الؿـصب،

 وجتدوها ، الؿعرفتة حؼَّ  طرفقها آخريـ أكاس طـد ولؽـفا!! 

 وآكفؿتتاك الؼتتراءة ودوام الطؾتتب، وخصتتؾة العؾتتؿ، لتت ة يف

 حؾقاهُ  مـ ذقَت  قد َفَؾق : اهلل رحؿف إلبقري قال كؿا ، العؾؿل

 والؿـزلة، والجاه الؿال صعقمةَ  يػقق صعؿً فقف ٕن..! صعؿً

 …وجؿالف متعتف طـد تتصاغر وجؾفا

 متتتاع متـ دوكتتف بؿتا مؼاركُتتف العؼتتًلء طـتد الخطتتل متـ ولت لؽ 

  بؼقلف: ذلؽ ويمكد.. الدكقا الحقاة
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 ُمطتتتاعٌ  َهتتتقىً  طـتتتفُ  َيشتتتغؾَؽ  ولتتتتؿْ 

 

 ُفتِـتتا بِتُزْختتُرفِفا ُدكتقتا وٓ **

 

 َرْوضٍ  أكقتتتتتتُؼ  طـتتتتتتفُ  ألتتتتتتتفاكَ   وٓ

 

 َكِؾػتتتا بزيـتفتتا ِختتتْدرٌ  وٓ **

 

 

 كثقتتًرا فؾتتـ وبفارجفتتا واستتتؿتعَت  التتدكقا زيـتتة يف تؼؾبتتت فؿفؿتتا 

 ..وكسائؿف وهقاه ، العؾؿ وجـتف يف بؿا تظػرَ 

  ًستعادة فقتف ذهبقتة، وحصقؾةٍ  مجدٍ  مـ العؾؿ يف ما طؾك فعًلوة 

 وٓ بؿتال طؾقفتا يعثر ٓ ، سابغة ومتعةٌ  ،فاخرة وحًلوة كادرة،

تتتؾت وإن ٕكفتتتا..! دكققيتتتة متاطتتتب وٓ ثتتتروات  تبؼتتتك تحصَّ

 قتتد الؼتتقمُ  وطؼتتًلءُ  ، الؿستتؾقبة والؿتعتتةَ  ، الؿـؼقصتتة الستتعادةَ 

 ومتتاتقا وأحتتقآ، تاريًختتا الؿتتدون الؼتتديؿ يف ذلتتؽ أدركتتقا

 . والسًلم! … أمقالفؿ رغؿَ  بحسراتفؿ
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 طيُب اهلنة: /17

 كرمل وٓ ديـل وٓ وٓئل وٓ ** خُؾؼل وٓ َحزمل وٓ َطْزمل شاَب  ما

 

 بالشتتقخقخة وتحتتس ، مبؽتتًرا أو وقتتتف يف رأُستتؽ يشتتقُب  قتتد 

..!  طزيؿتؽ تػتر أو هؿتؽ، تشقب أن حاذرْ  ولؽـ ، الؿفؾؽة

 طتقاد وطتادت العؿتؾ، وقتؾ الـشتاط لضتعَػ  شابت لق ٕكفا

 ستعل، لؾتدطقة وٓ مؼتام، لؾعؾتؿ يبؼك ولـ …قؾقؾة غقر فقؽ

 ..كرامة التللقػ وٓ

 ؿ هؿتؽ، طؾك حافظْ  ول لؽ  مـفجتؽ، والتتزم ، كشاصؽ وتؿِّ

 هتق شتقب متـ جترى متا واطتبتر.. واإلصرار الثبات اهللَ  وسؾِ 

 قتال كؿتا..  الجؿقتع يصتقب الت ي ، الؿعتروف الرأس شقُب 

 يف والشتتقُب …صتتبغتف غقتترُ  شتتْعري اطتتتاض وإكؿتتا : بعتتدها

 …الفؿؿِ  يف الشقب غقرُ  الشعر
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 هؿؿتا متـفؿ، الشتققخ الغترب لرجتآِت  كجُد  الؿمسِػ  ومـ 

 وتترهًل، وتعبا كسًل طربـا ولبعض ، الؽَِبر يف وكشاصا وطؿًًل 

 ( الثؼتة وطجتز الػتاجر جَؾتد :) طـتف اهلل رضتل طؿتر قتال كؿتا

 إوراد وردد ربتؽ، وذكر بديـؽ واستؼقِ  الـظرة ه ا فاطؽس

 ، الؽِبتتر يف وطؿؾفتتؿ الستتؾػ، هؿتتؿ متتـ وتػؼتتف ، الؿشتتفقرة

 …والستػر التعتب حتال وتدريسفؿ الشقخقخة، يف وكتابتفؿ

 . الؿقفؼ واهلل قؿة، وأشعؾت ، أمة أحقت هؿة فربَّ 
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 قطسُة املداد: /18

 َبْقتـَُفؿُ  اْلَػْضتُؾ  َكانَ  الـَّاُس  َأْكَصَػ  َلقْ 

 

ـْ  بَِؼْطَرةٍ  **  َدمِ  بَِستْػِؽ  ٓ ِمتَدادٍ  ِم

 

 

 أدواُت  وهتل ، والؽتابتة والػفتؿ العؾتؿَ  تعـل الِؿداد قطرةُ  كعؿ 

 وتتـفض ، إمتؿَ  تحقتل التتل وهتل ، آستـارة وكقافُ   العؾؿ،

 حتتؼ، بغقتتر التتدماء لستتػؽ خًلفتتً ، حضتتارتفا وتؼتتقؿ بفتتا،

 ، إيتام هت ه الؿتجبترة إمتؿ تصتـع كؿتا بتالخًلئؼ والبطشِ 

 .. وتتعاضؿ تسقد أخريـ بظؾؿفا أكفا وتعتؼد

  ُستػؽ التدم قطترة بقـؿتا وتضقئ، وتمسس تبـل الؿداد وقطرة 

 اتصتػ ومتـ ، العتدوان لتدرء إٓ تجقز وٓ.. وخراب ودمار

 الؿحرمتة، التدماء يف ستؼقصف بؼتدر شرفف مـ فؼد بالخصؾتقـ

 أيًضا: فقفا قال ول لؽ.  الؿستعان واهلل
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ةِ  ْهرِ  فِل ** َفاْلُحْؽؿُ  إَُمؿِ  َشْقَكةُ  َتْؼَقى اْلِعْؾؿِ  بُِؼقَّ  اْلَؼَؾتؿِ  إَِلتك َمـُْستقٌب  التدَّ

 

ـَ  َكؿْ  ـْ  إَْسَقاُف  َتْؾِػظُ  َما َبْق  َطَؾتؼ ِم

 

ـَ  ** ـْ  إَْقًلمُ  َتـُْػُث  َما َوَبْق  ِحَؽتؿِ  ِمت

 

 

 الػختار، طالقتةُ  العؿتاد، طظقؿتةُ  وآثارهؿا والؼؾؿ العؾؿ فـتائج 

 وتـشتتر ، أفتتاق يف الريتتاح متت اهب تتت هب ، الؿـتتال وستتقعةُ 

 يف الؿستؾؿقـ لـستائؿ واكظتر.  مؽتان كتؾ يف والخزامتك القرد

 ، العؾؿتتل وكتتتاجفؿ أختتر العتتالؿ طؾتتك إولتتك  حضتتارتفؿ

 التخريبتتتل ودمتتتارهؿ والرومتتتان، الػتتترس  تجتتتاور وكقتتتػ

 . الؿستعان واهللُ  مـػعة، وٓ خقرٍ  بًل الؿقجعة وحروبفؿ
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  مقدمات العله :/19

ّٓ  الِعؾتتؿَ  َتـتتاَل  َلتتـ َأختتل  بِِستتتَّةٍ  إِ

 

 بَِبقانِ  َتػصقِؾفا َطـ َسُلكبقَؽ  **

  
 

 وحتتقـ، زمتتان كتتؾ يف ُتتت كرُ  التتتل ومؼدماتتتف شتتروُصف لؾعؾتتؿ 

 ومتتـ ، الطؾتتب أدب يف والؿملػتتقن العؾؿتتاء طؾقفتتا ويتتـص  

ـِ   بقتقتتتف يف اهللُ  رحؿتتتف الشتتتافعل اإلمتتتام جؿعفتتتا متتتـ أحستتت

 َذكتتاءٌ  : قتتال ثتتؿ. بستتتةٍ  إٓ العؾتتؿ تـتتاَل  لتتـ أختتل الشتتفقريـ:

 َزمتتانِ  َوصتتقُل  ُأستتتاذٍ  َوُصتتحَبةُ ..  َوُبؾَغتتةٌ  َواِجتِفتتادٌ  َوِحتترٌص 

 والحػتتتظ لؾػفتتتؿ الؿستتتتعدة وإلؿعقتتتة التتت كاء فلولفتتتا:…

 ..واإلهؿال لؾؽسؾِ  الؿضادُ  الحرص وثاكًقا:.  واإلتؼان

 :لؾقتلس والعتائُػ  والطاقة، لؾققت الؿستغرق آجتفادُ  وثالًثا 

 الؿتتتال متتتـ الدكققيتتتة الُبؾغتتتة ورابًعتتتا:.  والتتت بقل والفزيؿتتتة
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 صحبُةالشتققخ : وخامستا.  ومشتاقف لؾعؾتؿ الؿ لؾة وإطقان

 ..خجؾ أو تلفػ بًل والتزامفؿ ، وإسات ة

 :التحصتتقؾ يف الؿتعؿؼتتة والخبتترة الزمتتان صتتقُل  وسادًستتا ، 

 تتصدر ٓ بحقث ، وطجائبف وحؽؿف العؾؿ لدواخؾِ  والؿجربة

 بعتد إٓ تػتتل وٓ ، تجريب بعد إٓ تملػ وٓ مراس، بعد إٓ

 فؼتد ألتػ ومتـ ، تبفؾؾ فؼد استعجؾ ومـ ، وتدريب تلصقؾ

 . الؿستعان واهلل ، يتحصرم أن قبؾ وزّبَب  ، اسُتفدف
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 العلُه ودفع الغسبة: /20

 بغريِب  بؾدةٍ  يف طالؿٌ  وما ** بعؾِؿف فقفا طاَش  أرضً حؾ وإنْ 

 

  إٓ الػتراق، ولقطتةِ  الغربتة، بآٓم ويحسقنَ  الـاسِ  كؾ   يغترُب 

 العؾتتؿ بقاجتتِب  يؼقمتتقن ، طؾتتقفؿ اهلل بػضتتؾِ  فتتنكفؿ العؾؿتتاء

 طتتتـفؿ وتخػتتتُػ  ، أٓم طتتتـفؿ فتتتتزول ، وتػؼقفتتتا تدريستتتا

ـُ  وقتتد ، الؿؽتتان ويستتتطقبقن ، التت كريات تت  تؿؽقـًتتا لفتتؿ ُيؿؽَّ

 كؿتا …بتالفؿ وراحتةَ  وُأكسفؿ بؾَدهؿ يصقرَ  حتك فقف، طظقؿا

 ..بغريِب  بؾدةٍ  يف طالؿٌ  وما ققؾ:

 والتعؾتتقؿُ  ، أكستتفُ  والػؼتتفُ  كًلُمتتف، العؾتتؿُ  متتـ يغتتترُب  وكقتتػ 

 ٓ وطـتدها.. ومتعتف كسؿتف والبًلغُ  ، أخًلقف واإلفادة رسالتف،

 فتتارغ يف بلضافرهتتا الغربتتة تـشتتُب  وإكؿتتا.. متاطتتب وٓ غربتتة
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 هتامش طؾتك قاطتد ، إهتداف طتديؿ ، الفؿتقم كثقرِ  ، ال هـ

 …وأكؽادها برزاياها وتـفشف ، فقف تمثرُ  مـ ففق.. الحقاة

 الستتتقاحة وحتتتبِّ  ، والتجتتتارة بالعؿتتتؾ الغربتتتةُ  ُتتتتدفعُ  وكؿتتتا 

 يتتتدفعفا متتتا خقتتترَ  فتتتنن ، وآكشتتتراح والتتتزواج ، وآرتحتتتال

 يف والستعل ، بتدطقتفؿ وآكطتًلق ، بعؾؿفتؿ الؼقام لؾعؾؿاء،

ـُ  ومـ ) الـافعة وبرامجفؿ تربقتفؿ ًٓ  أحست  إلتك دطتا مؿتـ قتق

 فقاهللِ  :) وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك ققلف وصّح .  فصؾت سقرة اهلل(

بتؾ . ( الـَّعؿ ُحْؿر مـ لؽ خقر واحدا رجًلً  بؽ اهلل يفديَ  ٕن

 : ققؾ ربؿا تػجرت طؾقم ومقاهب يف الغربة، وقد 

 فغتتترب وٓ تحػتتتؾ بػرقتتتة متتتقصـ
 

 تػز بالؿـك يف كؾ ماشةت مـ حاج **
 

 فؾقٓ اغتراُب الؿسؽ ماحؾ مػرقتا
 

 ولقٓ اغتراب الدر ماحؾ يف التتاج **
 

 ،،.الؿقفؼواهللُ 
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 مقربُة اجلَل : /21

َهِؾتفِ  َمتقٌت  الَؿقِت  َقبَؾ  الَجفؾِ  َويف ِٕ 

 

 ُقبتقرُ  الُؼبقرِ  َقبَؾ  َوَأجساُدُهؿ **

 

 

 ٓ  ُـ  ويف أهؾتتف طؾتتك الجفتتؾ شتتـاطةَ  يصتتَػ  أن لعاقتتؾٍ  يؿؽتت

 كؿؼبترة ففتق اكتشتاره، طـ الـاتجة واإلفرازات ، الؿجتؿعات

 قتال وكؿتا ، الؿقبؼتات فقفتا تعقُش  قاحؾة وصحراء مقحشة،

 كتؾ فتثؿتر الجفتؾ، شتجرة أمتا :) اهللُ  رحؿتف الؼتقؿ ابـ اإلمامُ 

 والبغتتل والظؾتتؿ، والشتترك والػستتاد الؽػتتر متتـ قبقحتتة ثؿتترة

 وأجستادهؿ : هـتا قتال ول لؽ. (..والفؾع والجزع والعدوان

 …قبقرُ  الؼبقر قبؾ

 كباهتة وٓ وطتل وٓ طؼتؾٍ  متـ ذرةٌ  الجاهؾ الؿجتؿعِ  يف فؾقس 

 والستتتتؿاجة، والـتتتتزاع بتتتتالتخؾػ ويغتتتتص   ، استتتتتـارة وٓ
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 يف متتقتك وأهؾتتف..!  الػفتتؿ وستتقء ، والبتتدطقات والشتتركقات

 فنكفتا ، مـاصبفؿ تضخؿت أو ، أمقالفؿ كُثرت ولق ، حقاتفؿ

 رضتل طؾتل قتال! …تخؾػفتؿ تت هب أو ، جفالتفؿ تزيؾ لـ

 ويػترح يحستـف، ٓ متـ يدطقف أن شرفا بالعؾؿ كػك ) : طـف اهلل

 ، فقتف هق مـ يتبرأمـف أن ضعةً  بالجفؾ وكػك إلقف، ُكسب إذا بف

 .( إلقف كسب إذا ويغضب

  التتداء هتت ا وإزالتة ، التتبًلء هتت ا معالجتةُ  حقـةتت  والقاجتُب ، 

 ، الفدايتة أكتقار وترسق  العؾؿ، راياِت  تج ير طؾك والعؿؾ

 وهتل ، ( اقترأ ) كتابـا يف آيةٍ  أول ان شرًفا مسؾؿ كؾ ويؽػل

 يـتتُج  والتل والتخؾػ، الجفالة ودرء والقطل، لؾتعؾؿ دطقة

 والـؿتاء ، إرواح واكشتراح ، الؼؾتقب وحقتاة اإليؿانُ  طـفا



 

50 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 وفتتقز ، وجـتتان ارتؼتتاء الؼتتراءةِ  ويف والحضتتاري، الػؽتتري

 لتف اهلل ،،ستفؾ طؾًؿتا فقف يؾتؿُس  صريًؼا سؾؽ مـ ) وسؾقان

 . والسًلم.  الجـة( إلك صريًؼا بف
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 فقُس العلناء: /22

 ُمؼقؿ أكت أيـ لؾػؼر: قؾُت 

 

 الػؼفاءِ  طؿائؿِ  يف قال: **

 

 

 اكؼطتاِطفؿ بستبِب  والؿتاطتب، بتالػؼر العؾؿتاء حقتاةُ  امتزجت 

 الجؿتتع وتعستتر ، التجتتارة وتتتركِفؿ لتتف، وخؾقِصتتفؿ التتتام،

 الـتاس، يف مستاكقـ  ، فؼتراء أكثتُرهؿ يعتقش ولت لؽ بقـفؿا،

 احتقتاج بستب الؿـتازل، طظقؿتق ، الترؤوس مرفقطق ولؽـفؿ

 .. وفضؾفؿ طؾؿفؿ الك الـاس

 وآستتغـاء والشتراء البقتع دونَ  وحاَل  الػؼُر، سؽـُفؿ ول لؽ 

 والعؾتتؿَ  يتـتتاى ولؽـتتف ذلتتؽ، متتـ لفتتؿ ٓبتتد كتتان وإن التت اتل،

 وآستعػاف، بالح ر ملمقرون ففؿ ذلؽ ومع … وتحصقؾف
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 قتال العؾؿتاء بحقتاة الػؼر لصقق ولشدة …الدكققي والتباطد

 طؼبف:

 إَلخاءً  وبقـفؿ بقـل إنَّ 

 

 اإلخاءِ  تركُ  طؾلَّ  وطزيزٌ  **

 

 

 الؼائؿتتتة ودطتتتقتفؿ ، الدائؿتتتة طػتتتتفؿ يف العؾؿتتتاء وغـتتتك ، 

 يشتغؾفؿ ذلتؽ ومثتؾ ، العابؼة وتزكقتفؿ ، السائرة ومملػاتفؿ

 ، وآكتستتاب لؾؿتتتاجرة ستتاطةً  لفتتؿ يتتتقح وٓ ، الزمتتان ديؿتتةَ 

 . والسًلم ، وتعؾقًؿا دطقةً  اهللِ  مع هل إكؿا الحؼقؼقة وتجارتفؿ
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 عزُو العله إىل أٍلُ: /23

 أبداً  شؽره فلدمـ العؾقم مـ ** بػائدة إكسانٌ  أفادك إذا

 

 أصتتحابفا إلتتك طزوهتتا العؾتتقم وبركتتةِ  ، إختتًلق تؿتتامِ  متتـ ، 

 وأصتالةٌ  ، وتتقققر طرفتانٌ  ذلتؽ فػتل ، مبتتدئقفا إلك وإسـادها

 التجاهتتتؾ أو الـؽتتتران وحتتتاذر … واحتتتترام وشتتتؽرٌ  ، وأدب

 ففتت ه وفضتتؾؽ، وجتتدك لفؿتتتؽ كستتبتفا والؼتتبح ، والتغافتتؾ

 .. الُؽَبر إحدى

 ٕهؾتتتف العؾتتتؿ يـستتتُب  :الؿفؿتتتة الطالتتتب آداِب  متتتـ وهتتت ه ، 

..  صتتالحةً  اهلل جتتزاه فتتًلنٌ  وقتتؾ: …اإلفتتادة طؾتتك ويشتتؽرهؿ

 خقتر طؾتك الـتاس تحستدِ  فتًل.. والحستد الؽبتر وأْلِؼ  أفادكقفا

 تجتتاه لتتؽ وتقفقؼتتف ، طؾقتتف اهللِ  كعؿتتة واستحضتتر اهلل، أططتتاهؿ

 اهلل: رحؿتفُ  مالتُؽ  اإلمتامُ  قتال …إدب وذلتؽ ، التؼقى ه ه
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 أن واستتتقؼـ« . َبعضتتً َبعِضتتفؿْ  إفتتاَدةُ  الَحتتِديِث  بَركتتةِ  ِمتتـ»

ـَ  وإدب لؾصدق  طاقبتة، ستقء والؼتبح ولؾؽ ب طاقبة، حس

 .الؿستعان واهلل

 لفتؿ لتقس وهتق ذلتؽ، مـ العؾؿ صًلب بعُض  يؿتـعُ  ولؿاذا ..

 الؼصتقر، دفتع أو البدايتة، متـ كقتف سقء أو التـافس، يؽقن قد

 ومفؿتتا! …إقتتران ستتقؿا ٓ ، أختتريـ فضتتؾِ  اضفتتار وطتتدم

 وخؾؼتتف وأدبتتف العؾتتؿ متتع تـتػتتل ففتتل مستتقغات، متتـ أبتتدوا

 . والسًلم بركتف، وطائدة وسؿاحتف،
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 احتناُل املصاعب :/24

 يضجرا أن الطالب فآفةُ  ** مطؾٍب  مـ تّضِجرْ  وٓ اصؾْب 

 

 واحتؿتتاُل  ، الؿصتتاطب طؾتتك الصتتبرُ  الطؾتتب أساستتقاِت  متتـ 

 ، وتػتاؤل بنصترار والعقُش  ، والضقؼة الضجر وتركُ  الؿشاق،

 والُؿحبطتتتقن ، يـؼتتادُ  يؽتتاد ٓ بدايتتتتف يف العؾتتؿَ  وأن ستتقؿا ٓ

 بالصبر والتسؾح..!  مجالسؽ يغشقن والُؿحطِّؿقن ، حقلؽ

 أو ، مـفًؽتا حػًظتا تًلقل فؼد ، الؿسقرة إلكؿال ضرورًيا صار

 بالصتبر قاومفا ذلؽ ومع! …ثؼال مجؾدات أو ، مضـًقا ففًؿا

 . وآستؼقاء والتدرج والدطاء،

 ُتـال ٓ الحقاة ل ات أن اطتؼادُ  ذلؽ، تجاوز طؾك يساطُد  ومؿا 

 مـاكبفتا يف أهؾفتا تجتد الترزق قضتايا حتك ، الطريؼة بف ه إٓ
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 ٓ الؽثقتتترَ  والؿتتتال التتترزَق  أنَّ  لعؾؿفتتتؿ ، وكتتتادحقـ ستتتائريـ

 وطؿتؾ، جتد   العؾتؿ وهؽت ا.. الطقيؾ والـقم بالؽسؾ يحّصؾ

 … ومقاصؾة وصبرٌ 

 وُتتتتزاُل  الؿتاطتتتب، وتـفتتتد   ، إمتتتقر تتتتت لُؾ  اإلصتتترار ومتتتع 

 بطتتتقل الحبتتتَؾ  تتتترى أمتتتا بعتتتدها: قتتتال كؿتتتا ، الؿشتتتؼات

 طتتـ  ويـؼتتؾ..! أّثتترا قتتد الصتتخرِ  صتتؾقب كطؾتت …  الؿتتدى

 العؾتتؿ، لطؾتتب ستتافر أكتتف - الشتتافعقة طؾؿتتاء أحتتد - الؼػتتال

 كػستتف حدثتتتف الطريتتؼ، يف مشتتك فؾؿتتا ستتـة، أربعتتقنَ  وطؿتتره

 رجتع ولؿتا الطريتؼ، متـ فرجع - يقسقس والشقطان وثبطتف

 ُيخترج الرجتؾ وكتان والستاققة ستاكقة، طؾتك يعؿتؾ برجؾ مرَّ 
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 الؼػال فؼال الصخر، يف والحبؾ الرشا أثر وقد البةر، مـ الؿاء

 : الؿداومة مع الصخر يف الحبؾ بتلثقر اطتبر بعدما

 يضتتتَجرا أن الطالتتتب فآفتتتة ** مطؾب مـ تضجر وٓ اصؾب

 

 أثرا قد الصخر صؾقب طؾك ** الؿدى بطقل الحبؾ ترى أما

 

 . الؿقفؼ واهلل.  وكبغَ  فقف وبّرز العؾؿ إلك فعاد
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 العزميُة الصُُّلبة: /25

َـّ  ْسَتْستتِفؾ تتعَب  َٕ  الُؿـتتك ُأْدِركَ  أوْ  الصَّ

  

 لِصتابِرِ  إٓ أمتاُل  اْكؼاَدِت  فؿا **

 

 

  َّواإلقتدام الجد طؾك تحؿُؾف ، مؾتفبة طزيؿةٍ  مـ لؾطالِب  ٓبد ، 

 واستتتتتؾطاف ، العستتتتر واستتتتتظراِف  الصتتتتعب، واستستتتتفالِ 

 ٓ ، مثتتابرا مؽافحتتً الحقتتاةِ  غؿتتارَ  يختتقُض  بحقتتث الؿؽتتروه،

 مـتتاه، يبؾتتغَ  حتتتك..!  يتتداري أو يؿتتّؾ  وٓ يبتتالل، وٓ يختتاف

 …حؾقاه ويصقب ، رجاه ويحؼؼ

  ُإٓ تفتتتقن وٓ ، لصتتتابر إٓ تبؾتتتغ ٓ أمتتتال ٕن والحؽؿتتتة 

ـُ  …لؿتجاستر إٓ تتدكق وٓ لؿـاضؾ،  ويطّقتُب  ، الحديتَد  يؾتّق

 فؽركتا بتغققر مطالبقن كحـ ول لؽ … البعقد ويفقن العسقر،

 التتردد مـتف يتزول بحقتث والعتزم، التػتاؤل وارتداء ، الداخؾل
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 آكطتتًلق ، الؿبدئقتتة طؼقدتتتف وتؽتتقن ، واإلرجتتاف ، والقتتلس

 … التثؼػ وطدم

 َـّ  صريؼف: لقحة أو جبقـف، طؾك كتب ولق  أو الصعَب  ٕستسفؾ

 الؿعتالل ولجاءتتف ، إمتاي كتؾ لتف ٓكؼتادت … الؿـك أدركَ 

 وهتل ُطؼتدُتفا، فاكػؽتت ، ترياَقفتا لفتا ارتدى ٕكف..! ذلقًلت

 : شققل أحؿد ققل يشبفف وه ا ، الصؾبة الداخؾقة العزيؿة

 بِتتالَتَؿـّل الَؿطالِتتِب  َكقتتُؾ  َومتتا

 

 ِغًلبتتا التتُدكقا ُتمَختتُ   َوَلؽِتتـ **

 

 َمـاٌل  َققمٍ  َطؾك اِسَتعصك َوما

 

 ِركابتتا َلُفتتؿ كتتانَ  اإِلقتتدامُ  إِذا **

 

 ،،…والسًلم

 

 



 

60 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 املنيوعوٌ مً العله: /26

 لؼارئفتا ُستحـقنٍ  مسائُؾ  قالت

 

تبِرا تؾعتَؼ  حتك العؾؿ تدركَ  لـ **  الصَّ

 

 

 وآشتتقاق الحتب مع لف ٓبد بؾ يـالف، لؾعؾؿ محب   كؾ   لقس 

 وتتركُ  متّر، صعؿتف كبتاٌت  وهق ، والصبِر التعب معف يؾعُؼ  صبر

 ٓ : هـتا ذكتر كؿا ومـفا البشر ببعض ُتؾؿ التل العادات بعض

 يتتللُػ  متتـ وٓ مؾتتقٌل  وٓ •• كِستتٌؾ  وٓ بّطتتاٌل  العؾتتؿَ  ُيتتدركُ 

 ..البشرا

 :خؾًؼتتا يحػتتظُ  وٓ ، وقًتتتا ُيؼتتقؿ ٓ التت ي البّطتتال: فتتلولفؿ ، 

 . واإلرادات إوقات وضقاع ، والطقش السػفُ  وصِبعتف،

 :وكقمتتتف فتتتتقره يف الؿختتتتال : والؽستتتقل الؽِستتتُؾ  وثتتتاكقفؿ 

 هت ا غبتار كػتض يستطع ولؿ شلء، كؾ مـ ومًللتف وضقاطف،



 

61 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 بتتدطاء والتستتؾح ، تبديؾتف طؾتتك الـػستل وآستتتعداد الؽستؾ،

  .( الؽسؾ مـ بؽ أطقذ إي الؾفؿ مـف) آستعاذة

 والؽتب ، وصقلف الدرس مـ يتضايؼ ال ي الَؿؾقل، : وثالثفؿ 

 أو ، فائتدة طؾك يصبرُ  يؽاد وٓ ، وفروطفا والؿسائؾ وشؽؾفا

 ُمَتعتتً وإحالتفتتا الحقتتاة تؾطقتتػ يف ويلمتتؾ..! كتقجتتة يرتؼتتب

 …ولعًبا

 :يف وتبديتتد ومماكستتات، أحاديتتث البشتتر، ألتتقف ورابعفتتؿ 

 باستتتثـاء..!  والترهتتات إقاويتتؾ طؾتتك والعتتقُش  ، الجؾستتات

 ، يؼاصعفتا يؽتاد ففتق ، الـافعة والؿؾتؼقات ، الجادة الؿجالس

 واهلل ، والجتتتد الؿعالجتتتة طؾتتتك كػستتتف حؿتتتؾ يحتتتاول وٓ

  .الؿستعان
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 الشفس للعله:/ 27

ْب  ـِ  َتَغرَّ  َفَقائِتدِ  َخْؿُس  إَْسَػارِ  فػل وسافِرْ  ** الُعَؾك َصَؾِب  فِلْ  إَْوَصانِ  َط

 

 وهت ا والترحتال، إستػارِ  يف لتؽ مخبتقءً  العؾتؿُ  يؽقنُ  أحقاًكا 

 إستًلف حقتاةِ  يف أصقٌؾ  أصؾ أكف إٓ زماكـا، يف اسُتغرب وإن

 ٓ يرحتؾ لتؿ ومتـ ستؾػ، طؿتـ ستـةً  الرحؾتة واطتبروا قبؾـا،

 ديتارك، يف العؾتؿ طتزّ  إذا تتردد ٓ ول لؽ … ُرشدا مـف يمكُس 

 ركابؽ، فاطؼد..  جاهؾقـ بؿعشر وابتؾقت  مـطؼتؽ، يف وقّؾ 

 : فقائده معددا يؼقل … القاسعة اهللِ  أرض يف واكطؾؼ

، تػرج    َماِجتدِ  وُصْحَبتةُ  وآداٌب، ، َوِطْؾؿٌ  ** َمِعْقَشتةٍ  واكتساُب  َهتؿ 

 

 وإحتتراز العؾتتؿ، بؾتتقغُ  أهؿفتتا: متتـ ، مختؾػتتة فقائتتَد  فتجتـتتل 

 وتتستع مختؾػتقـ، طؾؿتاء وتجؿتع ، فضتائؾف وبؾتقغ درجاتف،

 وتصقب بًلدك، يف يتلتك ٓ ، فؽرًيا كضقًجا وتـضج الؿدارك،
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 وستتؾقكقات ، مفجتتقرة معتتارف وتؽتستتب جديتتدة، ارزاقتتً

 .. كادرة وتجارب فاخرة،

  ُبؾتده، بنكجتاز الؿؽتػتل الؼعقد طـ يختؾُػ  الرحاُل  والعالؿ 

 الػفتؿ، متـ وكقادر العؾؿ، مـ كػائس طؾك إول يحصُؾ  إذ

 ستتةؾ وقتتد ، الثؼافتتات يف وطجائتتب ، اإلدراك يف وأستتالقب

 يؾتزم أن لتف ترى العؾؿ، صؾب طؿـ اهللُ: رحؿف أحؿد اإلمامُ 

 إلتتتك يرحتتؾ أن تتتترى أو طـتتف، فقؽتتتتب طؾتتؿ طـتتتده رجتتًل

 يرحتؾ " قتال:. " متـفؿ  فقستؿع العؾتؿ فقفا التل الؿقاضع

 ُيشتامُ  ومؽة، الؿديـة وأهؾ والبصريقـ الؽقفققـ طـ يؽتب

 برهانٍ  أكبرُ  والتراجؿ السقر وكتب …" مـفؿ يسؿع الـاَس 

 واهللُ  وتصدقف، وتمكده ذلؽ، بؿثؾ صافحةٌ  وهلَ  ذلؽ، طؾك

 . الؿقفؼ
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 خرُي جليص: /28

كا َسْرُج  يف َمؽانٍ  أَطز    َوَخقُر َجؾقٍس يف الّزماِن كِتاُب  ** سابٍح  الد 

 

  ُمعاكؼتة يف الؿجتالس وأصقتُب  ، السعادات وألّ   ، الُؿتع أطظؿ 

 أطتزّ  هـا: قال كؿا ، مقائده وارتشاف فقائده، واكتفال ، كتاب

 الزمتتتان يف جؾتتتقسٍ  وخقتتتر …ستتتابٍح  ستتترُج  التتتدكا يف مؽتتتان

 ، الجتري الستريع الػترس بتف الؿتراد الستابح سترُج  …كتاُب 

 ، إمتتؿ كفضتتة وبفؿتتا الؿستتتبقـ، الؿـقتتر الؽتتتاب لتتف يـضتتاف

 .. والفقان التبعقة مستـؼعات مـ وخروجفا

  َؾ  طتاصرُ  ٕكتف ، ومتـزهاتفؿ الـاس مجالس طؾك الؽتاُب  وُفضِّ

 ٓ الرضتتقة، مـستتاُب  ، الطقيتتة ستتؾقؿُ  ، إذيتتة طتتديؿُ  ، الػائتتدة
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 ، يمذيتتتؽ وٓ يػقتتتدك ، العًلقتتتة يف زيتتتٌػ  أو ريتتتٌب  يخالطتتتف

 … يزطجؽ وٓ وُيسعدك ، يؿـعؽ وٓ ويؿـحؽ

 ًأبتق الؼاضتل يؼتقُل  ولت ا ، وتربصتاتفؿ وأذيتفؿ لؾبشر خًلف 

  : اهللُ  رحؿف الجرجاي الحسـ

 حتتتك العتتقشِ  لتتّ ةَ  تطّعؿتتُت  متتا

 

 جؾقَستا والؽتتاِب  لؾبقت صرُت  **

 

 العؾتؿِ  ِمـ أطز   طـدي شلءٌ  لقس

 

 أكقَستتتتتا ستتتتتقاه  أبتغتتتتتل فؿتتتتتا **

 

 الـتتتاسِ  مخاَلَطتتتةِ  يف التتتّ ل   إّكؿتتتا

 

 رئقًستتتا طزيتتتًزا وِطتتتْش  فتتتَدْطُفؿ **

 

 

 . الؿقفؼ واهلل ، بؿحتقياتفا وإكس الؽتب بؿًلزمة وتـّعؿ فتزّطؿ
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 األىيقة: اجملالُص /29

 أكقؼتةٌ  الريتاض مثُؾ  مجالُسفؿ

 

 والطعتؿُ  والؾقنُ  الريُح  مـفا صاَب  لؼد **

 

 

 ومتعتتةٌ  ، وريتتاض كتتقرٌ  ، العؾؿتتاء مجتتالُس  هتتل هؽتت ا كعتتؿ 

 وأصايتتُب  رستتقلف، وستتـةُ  اهلل، ذكتترُ  غِشتتقفا حقتتث وجؿتتاٌل،

 مرتادوهتا وكتان وصابتت، فازداكت ، الحديث وروائعُ  الؽؾؿ،

 وهل.  بآً  وأصقبفؿ ، قؾًبا وأصػاهؿ ، روحً الـاس أسعدِ  مـ

 .ويؾتؿُس  يطؾُب  ال ي ، الحؼقؼل والؿقراث ، الرابحة التجارة

 هريترة أبتل طـ فقروى طؾقفا وحَرصقا السؾُػ  وطاها وهؽ ا 

 يتا : فؼتال طؾقفا فققػ الؿديـة بسقق مرَّ  أكف " : طـف اهلل رضل

!  . هريترة أبتا يتا ذاك ومتا : قتالقا.!  أطَجَزكؿ ما السقق أهَؾ 

 يؼستتؿُ  ستتؾؿ و طؾقتتف اهلل صتتؾك اهلل رستتقل مقتتراُث  ذاك : قتتال
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 : قتالقا!  .. مـتف كصتقبؽؿ فتلخت ون تت هبقن أٓ هـا ها وأكتؿ

 هريرة أبق ووقػ ، سراطا فخرجقا الؿسجد يف : قال هق وأيـ

 قتد : هريترة أبتا يتا فؼتالقا لؽؿ ما : لفؿ فؼال رجعقا حتك لفؿ

َ فقف فؾؿ ، فقف فدخؾـا الؿسجد أتقـا  لفتؿ فؼال!   يؼسؿ شقةا كر

 رأيـتا بؾتك : قتالقا.  أحتدا الؿستجد يف رأيتتؿ ومتا : هريترة أبق

 الحًلل يت اكرون وققما ، الؼرآن يؼرؤون وققما يصؾقن ققما

 محؿتد مقتراُث  فت اك ويَحؽؿ : هريرة أبق لفؿ فؼال.  والحرام

 بنستتـاد إوستتط يف الطبتتراي رواه. " ستتؾؿ و طؾقتتف اهلل صتتؾك

  . حسـ

 ذلؽ ومـ تـسك، تؽاد ٓ أهؾفا طـد ذكرياٌت  الؿجالس ولف ه 

  : اهللُ  رحؿف السبؽل التؼل ققل
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 طؾك ُبُسٍط لفا أصبق وآوي ** ويف دار الحديِث لطقُػ معـًك

ف قَدُم الـَّقاوي ** لعؾل أن أَمسَّ بحرِّ وجفل  مؽاًكا مسَّ

ـُ  الؼاضل وقال  : اهلل رحؿف ألؼل بـ الديـ أمق

 وفقفا مـتفك أَربل وُسقلل ** ويف دار الحديِث لطقُػ معـًك

 

 أحاديتتُث الـبتتلِّ طؾتتلَّ ُتتتروى

 

ستتتقلِ  **  وَتؼبقؾتتتل ٔثتتتاِر الرَّ

 

  ففـقةا لؿـ وفَؼ لفا سقجتـل مـفا العؾؿ والثبات والـقر والثقاب

 ..، والػفؿ والصقاب ، والراحة والشػاء
 

 ،،. الؿقفؼ واهلل
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 كناُل العقل: /30

 ويؼـُع بالدوِن َمـ كان دوكا ** إذا ما طًل الؿرُء َرام الُعًل

 

 وصتتتاَب  ، التتتـػُس  وطتتتزت الفؿتتتة، طَؾتتتت ، العؼتتتؾ كُؿتتتَؾ  إذا 

 الجتقزي ابتـ الػترج أبتق قتال ، الؿساطل وأكجزت الؿسؾؽ،

متتـ طًلمتتة كؿتتال العؼتتؾ طؾتتق الفؿتتة، والراضتتك  " : اهلل رحؿتتف

كتتـؼص  …ولتتؿ أر يف طقتتقب الـتتاس طقًبتتا  …بالتتدون دكتتكء 

 أفؾتَح  طؼؾف طؾك تعب مـ ول لؽ . "!…الؼادريـ طؾك التؿاِم 

 التقافتتتف مـتفتتتاه وكتتتانَ  وخستتتر، ضتتتاع ضتتتقعف ومتتتـ وكجتتتا،

 ..والسؼطات
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 طؾتقّ  طًلماتتف مـ ال ي ، العؼؾ كؿال إلك جؿقًعا أحقَجـا وما 

 خضتتؿ يف وستتػقـتـا الحقتتاة، معتتترك يف ستتًلحـا وهتتل ، الفؿتتةِ 

 …والؼطاف الغراس اقتـاص ويف ، إحداث

 وصؿتتَح  الؿتتراد، كتتال الؿـتتقال، هتت ا طؾتتك كػّستتف ربَّتتك ومتتـ 

ػستتاف التتدكايا متتـ وضتتاق لألمجتتاد،  مصتتدرُ  ففؿتتتؽ ، والسَّ

 الخطتاب بـ طؿر وطـ. مـاك وغايةُ  سعادتؽ، وبقابةُ  رزقِؽ،

 أقعتَد  أرَ  لتؿ فتني هؿتتؽؿ  تصتُغرنَّ  )ٓ قال: أكف طـف اهلل رضل

 أو تبديتتتدها، فحتتتاذر.  الفؿتتتؿ( ِصتتتَغر متتتـ الؿؽرمتتتات طتتتـ

 يف الؿشترِق  كتالـقر ٕكفتا.  رطاية أو تعفد بًل هؿًًل  تصغقرها

 التغافتتتؾ أو والتبديتتتد، الفجتتتران متتتع يـطػتتتئ وقتتتد ، الؼؾتتتِب 

 . الؿستعان واهلل ، والـسقان
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 صياىُة العله: /31

 ولق َأنَّ َأْهَؾ الِعْؾتِؿ َصتاُكقُه َصتاَكَفؿْ 

 

 ولتتق َطظَُّؿتتقُه يف الـ ُػتتقِس َلُعظَِّؿتتا **

  
 

  ُومقاضتتعِ  الفتتقان، صتتقر متتـ بحػظتتفِ  تؽتتقنُ  العؾتتؿ صتتقاكة 

 إلتتك ُستتؾؿً ُيجعتتَؾ  ٓ وأن ، آستضتتعاف ومزالتتؼ التجتتارة،

 لتق وّدوا :) تعالك قال ، والـقايا الؿبادىء وبقع والدكايا، الدكقا

ـُ   بحؼتف، بالؼقتام يؽتقنُ  وصتقُكف.  الؼؾؿ سقرة ( فقدهـقن تده

 يف وبثِّتف رستالتف، وتلدية ، بؿؼتضاه والعؿؾِ  ، الـاس يف وتبؾقغف

 … مـف اكدرس ما وإحقاءِ  ، العالؿقـ

 أو طؿتتتدا الطريتتتَؼ  بتتتف يضتتتؾ   قتتتد بعُضتتتفؿ لألستتتػ ولؽتتتـ 

 هت ه يف قتال ولفت ا.. الـتاس كبؼقتة إكتَؾ  ويتزطؿُ  استسفآ،

ـْ  : بالعؾؿ الؿرتزقة الػةة  ُمَحقَّتاهُ …َوَدكَُّستقا َفَفتانَ  أهتاكقه ولؽت
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َؿا َحتَّك بإَْصَؿاعِ   شتؽؾف، وأجفتؿ معدكتف، فستد فؼتد.. ! َتَجفَّ

 الحجة ققام سقى فقف يبؼ ولؿ ، رائحتف وتؽدرت ، لقُكف وتغقرَ 

 اْلؽَِتتتتاَب  َوِرُثتتتقا :) تعتتتالك قتتتال وفتتتقفؿ!! … صتتتاحبف طؾتتتك

تَ ا َطتَرَض  َيْلُختُ ونَ  َْدَكتكَٰ  َهَٰ ْٕ  َيتْلتِِفؿْ  َوإِن َلـَتا َستُقْغَػرُ  َوَيُؼقُلتقنَ  ا

ْثُؾفُ  َطَرٌض   رحؿتف مجاهتد قتال. إطتراف ستقرة (..َيْلُخُ وهُ  مِّ

 أو كان حًلٓ ، أخ وه إٓ الدكقا مـ شلء لفؿ يشرف ٓ "اهلل:

 وإن ( لـتتا ستتقغػر ) : ويؼقلتتقن ، الؿغػتترة ويتؿـتتقن ، حرامتتا

 ." يلخ وه مثؾف طرضا يجدوا

  ُوالثتتقاب، البركتتة وفؼتتدانُ  ، العظتتقؿ الخستتارُ  : ذلتتؽ وكتقجتتة 

 الؼقؿتة، طديؿ ، الرأس خاكع والعقُش  والراحة، الفقبة وذهاب

 كعب وقال..!  والؿـظر الخؾؼ طـقػ ، والؿؽاكة الجاه ذاهب
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 يف الـتاَس  يزّهتدون طؾؿتاءُ  الزمتان آختر يف يؽتقن ) اهلل: رحؿف

 ويـفتقن ، يختافقن وٓ الـتاس ويخقفقن يزهدون وٓ ، الدكقا

 ، أخترة طؾتك التدكقا ويتمثرون ، ويتلتقكفؿ القٓة غشقان طـ

 يتغتتايرون ، الػؼتتراء دون إغـقتتاء يؼربتتقن بللستتـتفؿ يتتلكؾقن

 أحتدهؿ يغضب ، الرجال طؾك الـساء تتغاير كؿا ، العؾؿ طؾك

 أطتتتداء الجبتتتارون أولةتتتؽ ، غقتتتره جتتتالس إذا جؾقستتتف طؾتتتك

 . والسًلم ( الرحؿـ
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 استلراُذ املظاق: /32

َة َكْػِسفِ  ـِ الَعْؾقاُء ِهؿَّ ـْ َتُؽ  َفُؽؾ  الَِّ ي َيْؾَؼاُه فقفا ُمَحبَُّب  ** َوَم

 

 ويجؿعتتف بتتف تؾتت ذ لؾعؾتتؿ، الؿتترءُ  ووفتتؼ ، الـقتتةُ  صتتّحت إذا ، 

 والشتدائُد  لت اٍت، الؿشتؼات صتارت بؾ مشاُقف، طؾقف وهاكت

 ولتتق ويستتتِحب فا ، أتعبتتت ولتتق الطالتتب بفتتا يستتتؿتعُ  صقبتتات،

 الجؿتال، وأفتاكقـ السعادة، أكقار فقفا يستطعؿُ  ٕكف .. أكفؽت

 الطؾتب يف ويشتد ، الفؿة ويضاطُػ  الؿعرفة، يف يقغُؾ  فتجده

 .. وآكتػاع

  ُـِ  متتـ والعؾتتؿ  وتشتتتد   ، الفؿتتؿُ  ُتبتت ُل  ولتتف ، العؾقتتاء محاستت

 الؿـتتتازل وأصقتتتب العؾقتتتاءات، أستتتؿك هتتتق بتتتؾ العزمتتتات،

 الصتبر يف إمثؾتة أروع إستًلف ضرب ول لؽ ، والرفعات

 ما وجؿالقات محاب مـ فقف ما ولقٓ ، شدائده واحتؿال طؾقف
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 أرحتؾ كـتت" اهلل: رحؿتف الؿستّقب بتـ ستعقد قتال فقف، تعبقا

 . "القاحد الحديث صؾب يف والّؾقالل إّيام

 العؾتؿ لتّ ةَ  الّرجُؾ  يجُد  ٓ" : اهلل رحؿف ُشَؿقؾ بـ الـّضر وقال 

 الت ي البختاري اإلمتام وكتان. "جقَطتف ويـستك ، يجتقع حّتك

 طشتريـ يؼتارب لؿتا كقمتف، مـ القاحدة الّؾقؾة يف يستقؼظ كان

 وقتال. " بختاصره تؿترّ  فائتدة لقؽتتب الّستراج  فقفا يققد مّرة،

 صؾتب أمامتف ذكتروا حقـؿتا اهلل: حؿتف  الؼطان سعقد بـ يحقك

 إلتك أرجع فًل ، الغداة قبؾ البقت مـ أخرج كـت" الحديث:

 رأيت إذا" :- اهللُ  َرِحَؿفُ  - الحجاج بـ شعبة ويؼقل.  "العَتؿة

 شتتلءٌ  ُكؿتتؽ يف كتتان وإن فارحؿتتف، إكستتان بقتتت يف الؿحبتترة

 يف يًلقتتقن متتا وشتتدة فؼتترهؿ بستتبب آ ذلتتؽ ومتتا. "فلصعؿتتف

 . والسًلم. العؾؿل والبحث الطؾب
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 فضُل الظيوخ: /33

َراِط الُؿْسَتِؼقؿِ  ** إَِذا ُرْمَت الُعُؾقَم بَِغْقرِ َشْقٍ   ـِ الصِّ  َضَؾْؾَت َط

 

 ٓ  ُـ  أستتاذ، بتًل الؽتتِب  فؼتفُ  وٓ شققخ، بًل غالًبا الطؾُب  ُيؿؽ

 قؿترٌ  والشتق  مترآة، فتالؿعؾؿ معؾؿتقـ، بًل إسػارِ  ح ُق  وٓ

ن العستقر، ويػتؽ   ، الطريتؼ يضلء  فالشتققخ. الستحقؼ ويفتقِّ

 والـقافتتتتت  لؾعؾتتتتتقم، والفتتتتتدايات لؾؽتتتتتتب، كالؿػتتتتتاتقح

 الطريتتتؼ طتتتـ ضتتتؾؾَت  : هـتتتا قتتتال كؿتتتا .. لؾؿستتتتغؾؼات

 …الؿستؼقؿِ 

  ويزيتغُ  الصتقاب، ويؾتتبُس  ، الفدايتة وتعَؿك ، الطريؼ فقػقُت 

 طظتقؿ، التًلمقت  طؾك الشققخ فضُؾ  ول لؽ ، كادرا إٓ الػفؿ،

 وطتتل طؾتتك دلقتتؾ الستتًلم طؾقفؿتتا والخضتتر مقستتك قصتتة ويف

 . إلقف الؿتعؾؿ واحتقاج وكباهتف الشق 
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 الؽتتب، طؾتك تػؼتف جقيفتؾٍ  ومتـ ، شتق  بًل مخؾِّط مـ وكؿ 

 َوَتْؾَتتبُِس  أيًضتا: فقفتا قال ول لؽ..! الؿشاي  طؼقل يشؿَّ  ولؿ

ـْ  َأَضتتؾَّ  َتِصتتقرَ ..  َحتَّتتك َطَؾْقتتَؽ  الُعُؾتتقمُ  ! …الَحؽِتتقؿ ِ ُتقَمتتا ِمتت

  : مػقدة رائؼة وهل اهللُ  رحؿف الـحقي حقان ٕبل وهل وأولفا

ـ   َ  الُغْؿُر أنَّ الُؽْتَب َتْفِدي يظ

 

ْدَراِك الُعُؾتتتتقمِ  ** ِ
ِ
 َأَختتتتا َفْفتتتتٍؿ إل

 

 َوَما َيْدِري الَجُفقُل بَِلنَّ فِقَفتا

 

 َغَقاِمَض َحقََّرْت َطْؼَؾ الَػِفقؿِ  **

 

 

 كتان. "وحتده خترج وحتده  العؾتؿ يف دختؾ متـ" : ققتؾ وقد 

 يتًلقتاه كريؿتً العؾتؿ هت ا كتان ) يؼتقل: اهلل رحؿف إوزاطل

 وما. ( أهؾف غقر فقف دخؾ الؽتب، يف دخؾ فؾؿا بقـفؿ، الرجاُل 

 . الؿستعان واهلل ، إزمـة ه ه يف إهؾِ  غقرَ  أكثر
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 أىُص الدفاتس والشساج: /34

 دفتاتتر لل ومعشققل السراُج  ** كديؿل هرتل وأكقُس َكْػِسل

 

 صاحُبف فقف سبَح  ومؾ ة، أكسٍ  إلك وآصًلع العؾؿُ  تحّقَل  إذا ، 

تؾ هتقادة، بتًل وغاص  اكتفتاء، بتًل واستتؿتع شتبع، بتًل وحصَّ

 يف بؼقلف اهلل رحؿف الـحقي فارس ابـ العًلمةُ  صقره ما وذلؽ

 مؾ اتف: وصػ

 دفاتُر لل ومعشققل السراُج  ** كديؿل هرتل وأكقُس كػسل

 

 وجؿقتؾ ، الػفتؿ ومػقتدِ  العؾؿ، جديدِ  مـ فقفا لؿا تمكسف ففل 

 فتًل ، الـفؿتة وحستـ الـعؿتة، وصّقب الؿعرفة، وجقد الرواية،

 صالًبتتا مـفتتا يتتزال فتتًل.!  امتتتًلءٌ  دفؼفتتا متتـ وٓ شتتبٌع، مـفتتا

 ..!جؿاطً ودائبً مستؽثرا،
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 الطقبتة، الحقتاة طتـ تعبقتر هـتا إكتَس  ٕن ، سعادتف مادةُ  ففل 

  وقتالقا : أولفا يف قال ولف ا.. تعبفا واشتد فؼرها، بان ولق

 كتقتتتتتػ حتتتتتالؽ قتتتتتؾت خقتتتترٌ 

 

 َتؼّضك حاجٌة وتػقُت حتاُج  **

 

 إذا ازدحؿتتت هؿتتقُم الصتتدر قؾـتتا

 

 طسك يقًما يؽقن لفا اكػراُج  **

 

 

 الؿعتد والسراج والدفاتر، بالفرة متعتف الجؿقؾ آكػراج ومـ 

 ..،.والسًلم والؼراءة لؾتللقػ
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 إضاعُة اللتِب: /35

قاِب  كػؼد الؽتاِب  وفؼُد   أضاع الُؽتْب  قد مـ َهْقَل  فقا **  الصَّ

 

  وقتتد ماستتٌة، إلقفتتا والحاجتتةُ  ، طؿقًمتتا لؾعؾتتؿ مػتتاتقُح  الؽتتتُب 

 وتقسترت والؿتاطتب، بتإمقال ُتشترى طزيزةً  زمان يف كاكت

! …والؿـتة الحؿتُد  فؾؾتف ، "والتؼـقتة الطباطة" بـعؿة زماكـا يف

 حقتتازةَ  أنَّ  إٓ ، بالشتتققخ وآهتؿتتام لؾحػتتظ تشتتجقعـا ومتتع

 الؿمستِػ  ومتـ..! والتتحػظ والؿراجعتة لؾعؾتؿ بتاٌب  الؽتب

 التعامتؾ أو حاجتة، لغقتر بقعفتا أو لفتا، الطًلب بعض تضققعُ 

 . الؿستعان واهلل كالؿفؿًلت، معفا

 جالتتتب ، لؾـعؿتتتة مبتتتددٌ  لؾصتتتقاب، فاقتتتٌد  ُمضتتتقُعفا ولتتت لؽ 

 أو ، بقِعفا أو ، بنهؿالفا وُيضقعفا..! لؾتخؾقط مؽثر ، لؾحسرة
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 أيتتتتتام الجامعتتتتتات بعتتتتتض يف كؿتتتتتا الطرقتتتتتات يف رمقفتتتتتا

 والُحرقة، إسك طؾك يبعث قاتؾ، مـظرٌ  وهق …آمتحاكات

 الؽتب يـشدوكـا ال يـ أفريؼقا فؼراء أو السؾُػ، رآه لق وكقػ

 …رب يا رحؿاكَ .. الساطة ه ه إلك

  ـَ  الطالب طؾك والقاجُب  وإطًلؤهتا، حب فتا الؽتب: حقازة حق

 والغبتتار، التؾتتػ متتـ وصتتقاكُتفا ، كتتالـؼقد طؾقفتتا والؿحافظتتةُ 

ـٍ  متتـ وتعاهتتدها ، والؿتتال كتتالعطرِ  ورفُعفتتا  ، آختتر إلتتك حتتق

 يضتتلء فتتًل ، وارتػاًطتتا وتعؾقًؼتتا اصًلًطتتا طؾقفتتا والعؽتتقُف 

 ..والسًلم ، اهلل رحؿفؿ الحؽؿاءُ  قال كؿا يظؾؿ حتك الؽتاُب 
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 الوجُد على اللتب: /36

ـَ  بفا أكسُت  ًٓ  طشتري  وبعُتفتا حتق

 

 وحـقـتل بعتدها َوْجدي صال لؼد **

 

 

  ويتجاوزُ  ، القصػ يػقُق  أمرٌ  بالؽتب وهقامُفؿ العؾؿاء طشُؼ 

..  التدم مجترى متـفؿ وتجتري وغايُتفؿ، أكُسفؿ ففل الخقال،

 إٓ أحدًا، بفا يمثر وٓ ُيضقعفا، وٓ يبقعفا ٓ ك لؽ كان ومـ

 أبتل قصتة هـتا إستقػة الؼصص ومـ … آضطرار ساطاِت 

 كبتتف كؿتتا غؾطتتً، الؼتتالل وُكستتب ، اهللُ  رحؿتتف الػتتالل الحستتـ

 ،"صتػحاتف" ذلتؽ طؾتك اهلل رحؿف غدة أبق الػتاح طبد الشق 

 ، دريتد ٓبتـ الجؿفرة " كتاب مـ فريدة كسخة لديف كان فؼد

 الشتريػ مـتف واشتتراها فػعتؾ، بقعفتا إلتك الحاجةُ  فاضطرت
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ـَ  فؾؿتا ، ديـتاًرا بستقـ الؿرتضك  رقَّ  طؾقفتا إبقتات هت ه طتاي

 .. "الدكاكقر ومـحف لف، فلطادها لحالف

 ـَ  وفقفتتا  الحاجتتة البقتتع ستتبب أنّ  وذكتتر بفتتا، وفؼتتده لقطتتتف بتتّق

  :… وآفتؼار والعقال

 ستتلبقعفا أكـتتل ضـتتل كتتان ومتتا

  

 ديقي السجقن يف خؾَّدتـل ولق **

 وصتتبقةٍ  وافتؼتتارٍ  لضتتعٍػ  ولؽتتـ

  

 شتتةقي تستتتفؾ   صتتغار ٍطؾتتقفؿ **

 

 مالتٍؽ  أم يا الحاجاُت  تخرُج  وقد

  

ـِ  بفتتتـ رب متتتـ كتتترائؿَ  **  ضتتتـق

 

 

 بستتبب تبتتاع وإثتتاث والؿتتتاع الؽتتتب متتـ كتترائؿَ  متتـ وكتتؿ 

 واهلل غًلبتٌة، والتدكقا كتافر، والػؼتر ، قتَّالتةٌ  فالحاجتةُ  ، الحاجة

 . الؿستعان
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37/ ًُ  : العلني التفي

 َكَسًل واحدٍ  لعؾؿٍ  ُتقاِصْؾ  وٓ ** إََمًل َتبُؾغِ  طؾؿٍ  كؾِّ  طؾك اْحرِْص 

 

 ومستتؾٍؽ  ، واحتتد بعؾتتؿٍ  آكتػتتاءُ  الطؾبتتة: بعتتضِ  أخطتتاءِ  متتـ 

 وفروطتف العؾتؿ استتقعاِب  طتـ ويغػتؾ ، واحتد ومـفج واحد،

 وصتًلت صتؾةٌ  لفتا أخترى طؾقم طؾك آصًلع أو  وأسات تف،

 طؾك احرص قال: ول لؽ …إصقؾ وتخصصف ، إم بعؾؿف

 …إمًل تبؾغُ  طؾؿٍ  كؾ

  ُالعؾتتؿ ذلتتَؽ  ثغتترات وستتد   العؾؿتتل، التتقطل ذلتتؽ وفائتتدة ، 

 ففتتؿ يف وحاجتتتؽ بتتبعض، بعضتتفا الشتترطقة العؾتتقم ٓتصتتال

 طؿقتؼ، والتجتاذب وثقتؼ، وآتصال سقؿا ٓ ، الؼضايا بعض

 البؼقتة، وهجتر واحتد فـ طؾك العؽقُف  مـفجً يسقء ول لؽ

 جقيفٌؾ  ويلتقؽ..  والسـة الؽتاب إلك مرجعفا وكؾفا سقؿا ٓ
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 يؼتتقل: متتـ أو ..إصتتقل يتتدري وٓ فؼتتف، تخصصتتل : يؼتتقل

 ..إحؽام آياِت  يجفُؾ  وهق ، التػسقر أففؿ

 هتتري، تـقطفتتا يف الـحتتؾ متتـ وتعؾتتؿ  جعتتؾ تـقطفتتا فحؾتتقُ  الزَّ

 العالؿُ  وك لؽ الؼقؿة، غالل الؿ اق، مختؾَػ  وكتاَجفا طسَؾفا

 الُحستتـ غايتتة يف جؿتتقًًل  طؾُؿتتف جتتاء تـتتقع كؾؿتتا الؿتػتتــ،

  : يؼقل … والـػاسة

ا الـَّحُؾ   فاكفةٍ  كؾِّ  مـ َرَطْت  لؿَّ

 

: لـا أبَدْت  ** ـِ ؿعَ  الَجقَهَري  والَعَسًل الشَّ

 

ؿعُ   بتف ُيسَتضاءُ  ُكقرٌ  بالؾَّقؾِ  الشَّ

 

تتفُد  **  الِعَؾتتًل البتتاري بتتنذنِ  ُيبتتري والشَّ

 

 

 واكتؼتتتاءٍ  وحؽؿتتتة ، وتتتتدرج ُحستتتـ يف ذواقتتتًة، كحؾتتتةً  فؽتتتـ ، 

 وستقعً التفامتً أو ، ستريعا جؿعتً ولقس وترتقب، وتف يب

 . الؿقفؼ واهللُ 
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 الييُة الصاحلة : /38

 َيُؼؿِ  َلؿْ  إَْصؾِ  بُِدونِ  البِـاءَ  إنَّ  ** َخالَصةً  اهللِ  لَِقْجفِ  اْجَعْؾ  و)الـِّقََّة(

 

  ُٓبد ول لؽ ، فقف التقفقِؼ  وحصقُل  وسًلمُتف العؾؿ شرطُ  الـقة 

 الفتتقى يصتتقَبفا لتتةًل ، بالؿعالجتتة وتعاهتتدها إصتتًلحفا متتـ

ْكَقا اْلَحَقتاةَ  ُيرِيتُد  َكتانَ  َمتـ :) تعتالك قتال ، والؽدر  َوِزيـََتَفتا التد 

.  هقد سقرة ( ُيْبَخُسقنَ  َٓ  فِقَفا َوُهؿْ  فِقَفا َأْطَؿاَلُفؿْ  إَِلْقِفؿْ  ُكَقفِّ 

.  ( بالـقتات إطؿتاُل  إكؿا :) وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك ققلف وصّح 

 غراُستف، وفـقتت بركُتف، وُمحؼت ، طؿُؾف ساء كقُتف ساءت ومـ

 ..باهلل إٓ ققة وٓ حقَل  وٓ ،  معروُفف وُسؾب

  ُلؾستؼقط ومعترٌض  الـقتة، أطؿدةِ  بًل يستؼقؿُ  ٓ العؾؿل والبـاء 

 طؾتك ومجاهتدُتفا استصتًلُحفا، وجب ول لؽ ، لحظة أية يف
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 َشتْقًةا َطاَلْجتُت  َمتا ): اهلل رحؿتف الثتقري ستػقان قتال..  الدوام

ـْ  َطَؾتتلَّ  َأَشتتدَّ  تتُب  إكَّفتتا ، كَِقتتتِل  ِمتت  يؽتتقن وطًلجفتتا. (  َطَؾتتلَّ  َتْؼؾَّ

 ورفتض الـػس، ومجاهدة ، الضراطة يف وآستؽاكة بالدطاء،

 أشتد متـ وهتل.  تعتالك اهلل طـد فقؿا والتػؽر ، الدكقا طروض

 أو لؾتتدكقا، طؾؿتتف جعتتؾ متتـ خقبتتةَ  فقتتا الؿتترء، طؾتتك إطؿتتال

ـْ  وَمـ : قال ول لؽ ، بف تؽسب ...   َيْطُؾُبتفُ  الـَّتاُس  لَِقُؼتقَل  َيُؽت

 الـََّدمِ  َمْققِِػ  فِل بَِصْػَؼتِفِ  أْخِسرْ 

  ُبعتض قتال ، والصتالحقـ العؾؿتاء واجف ما أخطرُ  الـقة وفساد 

 يف أجتفتتُد  وكتتؿ ، اإلختتًلص التتدكقا يف شتتقئ أطتتز " : الستتؾػ

 .  "آخر لقن طؾك فقف يـبُت  وكلكف ، قؾبل طـ الرياء إسؼاط
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ـْ  وَمتتتتـ  الـتتتتاُس  لَِقُؼتتتتقَل  َيُؽتتتت

 

 الـَّتَدمِ  َمْقِقتِػ  فِل بَِصْػَؼتِفِ  أْخِسرْ  َيْطُؾُبفُ  **

 

ـْ  ْكقا َيْبَتِغتتتل بتتتف وَمتتت  َفَؾتتتْقَس  التتتد 

 

 َقَستتؿِ  وٓ َحتتظ   ِمتتـ الِؼقاَمتتةِ  َيتتقمَ  بِتتفِ  **

 

 وفِل وُهقدٍ  شقَرى فِل كاَن( )َمـ بِفِ  َكَػك
 

 الَػِفتتؿِ  لِؾَحتتاِذِق  َمْقِطَظتتةً  إْستتراءِ  اْل  **

 

 

 جتقاد إكتف مؽتدراتفا، وجـبـتا ، الـقة صًلِح  وطل وإياكؿ اهلل رزقـا

 . كريؿ
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 لواُء العله: /39

 رفعتا قد طؾؿؽ لقاءَ  ٕكَت  ** مالٍ  لقاءَ  الغـل   رفعَ  لةـ

 

   الؿػختترةُ  ففتتق ، العؾتتؿ رايتتةُ  هتتل القجتتقد يف ُترفتتعُ  رايتتةٍ  أجتتؾ 

 ومحتتؾَّ  الـتتاس، مرجتتعَ  بؼقتتت فؾؼتتد والؿعجتتزة، والؿؽرمتتة

 وترتػتع بالتدكقا آخترون يرتػتع ، حاجتاتفؿ ومقضتعَ  سملفؿ،

 متتـؽؿ آمـتتقا التت يـ اهللُ  يرفتتع )..وتبؾقغتتف وحبتتف بتتالعؾؿ أكتتَت 

 . طؿران آل سقرة ( درجات العؾؿ أوتقا وال يـ

 يف والتقاضتع فقتف إختًلق متـ الؾتقاء هت ا حتؼ قدرَ  فاطرف 

 الؿحتاجقـ وكػع ، أفاق يف بف والسعل القف، والدطقة ، حؿؾفِ 

 أن وتلكتد.  متريؿ ستقرة ( كـتت أيـؿا مبارًكا وجعؾـل )..مـف

 لفتؿ، العؾؿتاء تشتفل متـ أشّد  العؾؿاء لؿـازل إغـقاء تشفل
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 مالتت أو افتؼتروا ولتق ، بؿتـفجفؿ تؿستؽفؿ يعؿؼ مؿا وه ا

 … الحقاةُ  طؾقفؿ

   مـشتقرة، طؾؿ لحظةَ  تعادل ٓ الؿتباهقة، إغـقاء مظاهر وكؾ 

 قتال ول لؽ …الػسقح العؼؾل وطقف أو ، أسرة ل تف متعة أو

  : شرففؿ ممكدا لفؿ مسؾًقا

 جؾستا قد الؽقاكِب  طؾك ٕكت ** الحشايا طؾك الغـل   جؾس لةـ

 مستتتقماٍت  الجقتتتاد ركتتتَب  وإن
 

 ركبتتتتا التؼتتتقى مـتتتاهَج  ٕكتتتت **
 

 الغتتقاي أبؽتتارَ  افتتتضَّ  ومفؿتتا
 

 افتضضتتا الِحَؽتؿ مـ بؽرٍ  فؽؿ **
 

 شتتتقةا اإلقتتتتارُ  يضتتتركَ  ولتتتقس
 

 طرفتتتتا قتتتد ربَّتتتؽ أكتتتت متتتا إذا **
 

 

 اشتتتروها لتتق إغـقتتاءُ  ودَّ  ، ولتت ة معرفتتةٌ  الصتتادق العؾتتؿ ويف 

 فضتُؾ  وذلتؽ هقفات، هقفاَت  ولؽـ ، والػضة ال هب بللقان

 . طؾقؿ واسعٌ  واهللُ  يشاء، مـ يمتقف اهللِ 



 

91 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

 التعلُق باآلزاء: /40
 وأشَرُح  َأزكك اهلل رسقلِ  فؼقُل  ** وققَلفؿ الرجال آراءَ  طـؽ وَدعْ 

 

 ذلتؽ يحؿؾتؽ فتًل ٕشتقاخؽ، وإجًلُلتؽ تعؾ ؼتؽ كتان مفؿا 

 ذلتتؽ فتتنن ، تجاوزهتتا أو إهؿالفتتا أو الـصتتقص هجتترِ  طؾتتك

 لؾـصتقص فؽؾـتا.. وختقاء ووهاء وتخبطٌ  ، وَلجاج اطقجاج

 وإٓ كتص، وٓ برهتان بتًل لؾعتالؿ ققؿتة وٓ ، الـصتقص ومـ

 .. تعقسا وشريداً  ، قؿقةا لصً صار

  َّوآستتتتتؼقاء ، الـصتتتتقص احتتتتتقاء يف العؾتتتتؿِ  ستتتتعادةَ  ٕن 

 كؿتا ، وهتدايتفا ومحاستـفا بظًللفتا وآستتظًلل بالبراهقـ،

 العؾتؿُ  بفتا يزكتق.. وأشترُح  أزكتك اهلل رستقل فؼتقُل  : هـا قال

  قال: كان وقبؾفا.  ويطقب الصدر بفا ويـشرُح  ويصح،
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ْؽ  بتع اهلل بحبؾ تؿسَّ  الُفتدى واتَّ

  

تتتؽ بتتتدطق ا تتتتُؽ  وٓ **  ُتػؾتتتُح  لعؾَّ

 

ـِ  اهلل بؽِتتتاِب  وُلتتْ    التتتل والستتـ

 

 وتترَبُح  َتـجق اهلل رسقل طـ أَتْت  **

 

 

  ٌالـصتتقص هتتل ، الؿتت هب وشتتققخ الرجتتال آراء متتـ فخقتتر 

 والـتقر والستعة، العؾؿُ  فػقفا ، والدٓئؾ وإحاديث والســ،

ـُ  قال.  وآطتزاز والقطل والؿـَعة،  : طـتف اهلل رضتل طبتاس اب

 وقتتال. ( والتبتتدع وإيتتاكَ  إثتتر، واتبتتاع بآستتتؼامة، )طؾقتتؽ

 ، الطريتؼ طؾتك أكَّف يرون كاكقا»  : اهلل رحؿف سقريـ بـ محؿد

 طؾقؽ» : اهلل رحؿف إوزاطل اإلمام وقال«.  إثر طؾك كان ما

 وإن الرجتال وآراءَ  وإّيتاك الـاس، رفضؽ وإن سؾػ مـ بآثار

 - يـجؾتتل حتتقـ - يـجؾتتل إمتتر فتتنن بتتالؼقل  لتتؽ زخرفقهتتا

 الحتتؼ طؾتتك جؿقعتتا اهلل ثبتـتتا«.  مستتتؼقؿ صريتتؼ طؾتتك وأكتتت

 . الؿقفؼ واهلل ، والسـة
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 مداولة األفلاِز: /41

ـُ  ** َضَفَرْت  َما إَْفَؽارِ  ُمَداَوَلة ُ َلْقَٓ  ـَ  إَْرضِ  َخَزائِ ْفؾِ  َبْق  َواْلَعَؾؿِ  السَّ

 

 

 ٓوصتتتـقفف، التعؾتتتقؿ طبتتترَ  آ إفؽتتتار مداولتتتةُ  تؽتتتقنُ  و 

 والِحؾتؼ وتقهجاتفتا، والجامعتات ، واكتشارها والؿدارس

 طتتتـ تعبقتتترٌ  وكؾفتتتا! …والحقاريتتتة البحثقتتتة والؿجتتتالس

 تبتزغ خًللفتا ومتـ..  أفتاق يف الؿـتشترة العؾؿقة إكػاس

 ويتضتتاطػ ، الخرافتتة وتستتؾؿ ، البصتتائر وتصتتح   العؼتتقل،

 ..والحضاري والػؽري الؿادي اإلكتاُج 

 العؼتقل، ُتصتؼُؾ  ، العؾؿِ  مجالس يف إفؽار ُتتداوُل  وحقـؿا 

 ستتاحاُت  ُتػتتتُح  وحقـؿتتا ، إذكقتتاء ويبتترزُ  ، التتدلقؾ وُيتتـفُج 

 وتغتـتل، ، الختزائـ ٓكتشتاف إمتؿ تقفؼ العؾؿل البحث
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 شتتتك يف ققيتتةً  وتؽتتقن والؿحتتتؾ، الغتتازي تستتؾط وتتتلمـ

 الؿحؿتتتقد، الشتتترطل اإلطتتتداد متتتـ وذلتتتؽ ، الؿجتتتآت

 ققة( مـ استطعتؿ ما لفؿ )وأطدوا.. الؿطؾقب والحضاري

 . إكػال سقرة

  ُإمتل بالـفج وآكتػاء ، وإضعافف التعؾقؿ تفقيـ ومحاولة 

 إمقتة إلتك وٓيرتؼتل الؽتابقتة، إمقتة يتدفع ال ي البسقط،

 قعتتدةً  مؽتتاكفؿ أهؾتتف وستتقجعؾ ، شتتقًةا يؼتتدمَ  فؾتتـ الػؽريتتة،

 أول بلمتتةٍ  وخؾقتتٌؼ ..  ، ومستتتقرديـ مستضتتعػقـ ، متعبتتقـ

 وتؼتقي ، حدود بًل التعؾقؿ مجآت تػتح أن اقرأ( ) قرآكفا

 تبؾتتغَ  حتتتك ، تتتردد بتتًل وتشتتجعف ، فروَطتتف وتـشتتر ُأسَستتف،

 … الؿستعان واهللُ ..  الؿعالل وتصقب ، الؿـائر
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 اليتُه احلقيقي : /42

 إِنَّ القتقَؿ يتقُؿ العؾؿ وإَدِب  ** َلقَس القتقُؿ ال ي َقد مات والدهُ 

 

 متـ الؿعرفتة واكؼشتاعِ  العؾتؿ، ذهاب يف الحؼقؼل يتَؿـا إنّ  كعؿ 

ـِ  ، الجفتتتؾ طؾتتتك التتتـشء وتربقتتتةِ  ، أذهاكـتتتا  العؾتتتؿ وتفتتتقي

 فؼتدان بتؾ ، أحتدهؿا أو إبتقيـ فؼدانَ  هق ولقس وآصًلع،

 .. الؿعريف وآبتفاج العؾؿل، الـقر

 بؿتتا الؿجتؿتتع يف كتتقرانِ  ، الؿثؼتتُػ  والشتتاب العؾتتقُؿ، والطػتتؾ 

 تعبـتا إذا ولت لؽ..! وزكتاء وكباهتة وطؾتؿ، أدٍب  مـ يحؿًلكف

 ويف.  وكقابتغ صاقات مـفؿ أخرجـا ، وتعؾقًؿا تربقةً  أبـائـا طؾك

 طالقتة، مـتازَل  متـفؿ تبتقأ وقتد والده، فؼد لؿـ ِطقٌض  التعؾقؿ

 بتؾ والتعب، الػؼد طؾك لفؿ سؾقانٌ  والؿعارف العؾؿ يف وكان

 .. حقاتفؿ مـ الؿحزنَ  الؿعـك ذلؽ اختػك
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 حقتاة يف العؾؿتل الجاكتَب  ضتقعـا إذا إخترى التـعؿُ  تغـل وما 

 ، والؾفتق الؾعب يف إٓ لفا ققؿة ٓ تؿاثقَؾ  وصقركاهؿ ، الـاشةة

 أكؿتا أفحستبتؿ ).. رستالة وٓ معـتك بتدون الحقتاة واستفًلك

 . الؿممـقن سقرة (.. طبثا خؾؼـاكؿ

 التتداي بفتتؿ واكتػتتع ، أطًلمتتا صتتاروا أيتتتامٌ  أمتـتتا تتتاري  ويف 

 أحؿتتد كاإلمتتام : بتتاهراً  طؾؿقتتا إكتاًجتتا وخؾػتتقا والؼاصتتل،

 وابتـ الؼاضل يقسػ وأبل وإوزاطل، والُبَخاِري والشافعل

 وقتتدوة تعتتالك، اهلل رحؿفتتؿ وغقتترهؿ حجتتر وابتتـ الجتتقزي

 والستًلم، الصتًلة طؾقتف الؽتريؿ رسقُلـا وقدوتـا كؾفؿ همٓء

 ، ودطقتتتتف برستتتالتف الؿعجتتتزات صتتتـع ولؽـتتتف يتقًؿتتتا طتتتاش

 .والسًلم
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 القلُب الواعي: /43

ؿُت  َحقُثؿا َمعل ِطؾؿل ـُ  ٓ َلفُ  ِوطاءٌ  َقؾبل ** َيـَػُعـل َيؿَّ  ُصـدوِق  َبط

 

  ُوالؿتجتتتاوزِ  لؾعؾتتتقم،  الحتتتافظ أي التتتقاطل بالؼؾتتتب الؿتتتراد 

 طؾتك حؿؾفتا يعتؿتد وٓ طؾقفتا، يعقل ٓ والؼراصقس، لؾؽتب

 ثؼقؾتًة، طؾقتف تصتقر ثتؿ يتؼـفتا، حتتك مدةً  ي اكرها بؾ ، الدوام

 ويـطؾتؼ ، أفتاق بعؾؿتف فقستقر ، الدطقيتة رسالتف يمدي وهق

 قتتال كؿتتا ، إمتتاكـ كتتؾ يف ويػقتتد ويػتتتل ، الجفتتات كتتؾ

 …صـدوِق  بطـ ٓ لف وطاءٌ  قؾبل … : اهلل رحؿف الشافعل

 التتدروس وٓ اإلجتتازات وٓ الشتتفادات تجتتدي ٓ وطؾقتتف ، 

 الؼتقمَ  يتمم ) واستتعداد وحػتظ تحضقر دون مػتقحةٌ  والؽتب

 . ( اهلل لؽتاب أقرؤهؿ
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 شتتتك يف ويخطتب مؽتان، كتتؾ يف ويػقتُد  ، جفتةٍ  أيتتة متـ يؾؼتل 

 وهت ا …كثقتًرا الؼرصاستقة الؿراجعتةَ  يتؽؾتػ وٓ ، الظروف

 كؿتتا…لؼًبتتا والؿحتتدث ، صتتدًقا والحتتافظُ  ، حًؼتتا العتتالؿُ  هتق

 فقتفِ  الِعؾتؿُ  كانَ  الَبقِت  يف ُكـُت  إِن : والـعؿة الؿتعةَ  تؾؽ يصقر

 وقتتد! …الستتقِق  يف الِعؾتتؿُ  كتتانَ  الستتقِق  يف ُكـتتُت  َأو …َمعتتل

 ابتتـ قتتال.  لفتتا مزيتتةً  وجعؾتتف ، إمتتة هتت ه بتتالحػظ اهللَ  ختتص

 بحػتظ أمَتـتا َختصَّ  وجتؾ طتز اهلل فتنن ) : اهلل رحؿتف الجقزي

 متتتـ كتتتتَبفؿ يؼتتترأونَ  قبؾـتتتا متتتـ كتتتان وقتتتد والعؾتتتؿ، الؼتتترآن

 .( الحػظ طؾك يؼدرون وٓ الصحػ،

  ُيف " الجتتتتتتقآت" أو "والؽتتتتتتتب الؼتتتتتتراصقس" فعؾؿتتتتتتاء 

..! وبتتاحثقـ ومػقتتديـ قتتراء بتتؾ ، بعؾؿتتاء لقستتقا  ..زماكـتتا

 ، بـصقصتف وحشتاه طؾؿتف، الؼؾتَب  استتقدع متـ بحٍؼ  والعالؿُ 
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 يف بقـتاٌت  آيتاٌت  هتق بتؾ :) تعتالك قتال كؿا بؿصابقحف، وكّقره

 إصؿعل وقال.  العـؽبقت سقرة ( العؾؿ أوتقا ال ي صدور

. بعؾتؿ( فؾتقس الحؿتام معتل يتدخؾ ٓ طؾتؿ )كتؾ : اهلل رحؿف

 ثتؿ آستتؿاع، العؾتؿ: )أول : اهلل رحؿتف طققـتة بتـ سػقان قال

  .الـشر( ثؿ العؿؾ، ثؿ الحػظ، ثؿ الػفؿ،

 كتبتتف اهلل رحؿتتف حتتزمٍ  ابتتـ محؿتتد أبتتل خصتتقمُ  أحتترق ولؿتتا ، 

 إبقتتات يف فؼتتال صتتدره، يف وققامفتتا بحػظفتتا طؾتتقفؿ احتتتج

  : الشفقرة

 صدري يف هق بؾ الؼرصاُس  تضؿـف ** ال ي تحرققا ٓ الؼرصاَس  ُتحرققا فنن

 ركتتتائبل استتتتؼؾت حقتتتث معتتتل يستتتقرُ 

 

 قبتتتري يف ويتتتدفـ أكتتتزل أن ويـتتتزل **

 

 وكاغتتتتتدٍ  رٍق  إحتتتتتراق متتتتتـ دطتتتتتقي

 

 يتدري مـ الـاس يرى كل بعؾؿ وققلقا **
 

 بتتتتتتدأةً  الؿؽاتتتتتتتب يف فعتتتتتتقدوا وإٓ

 

 ستتترِ  متتـ لَؾتتف تبغتتقن متتا دون فؽتتؿ **

 

 الؿقفؼ واهللُ  ، ورحؿتف فضؾف مـ وطؾقؽؿ طؾقـا اهلل فتح . 
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 اليفوُض اللباز: /44

 إَجسامُ  ُمراِدها يف َتِعَبت ** كِباراً  الـُػقُس  كاَكِت  َوإِذا

 

 طزائؿفتا وشتدةِ  ، هؿِؿفا لعًلء الؽبارُ  الـػقُس  تتعُب  إكؿا ، 

 والقستتتتقر  بالؼؾقتتتتؾ رضتتتتاها وطتتتتدم صؿقحفتتتتا، ورقتتتتلِّ 

 بنستًلم صدَره اهلل شرَح  وقد بؼؾقؾ يرضك ومـ …والديء

 والرقتل والؿعتالل، العؾتؿ طؾتك يحتض بفقج وقرآنٍ  طظقؿ،

 … وآتساع

 تشتبع ٓ التتل وهؿُؿفتؿ ، العؾؿاء كػقُس  الؽبار الـػقس ومـ 

 ، ومراجعتتتف ح قتتف وٓ ، وكتبتتف فؼفتف وٓ ودرستتف، العؾتتؿ متـ

وتبر وسحر، سر   فػقف  رحؿتف الزهري قال ، وفجر وكقرٌ  ، ودر  
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 طؾتتؿ صالتتب يشتتبعان ٓ مـفقمتتان :) غقتتره طتتـ ويتتروى اهللُ 

 .( مال وصالب

 طجائتب لـا أكتجقا السؾػ مـ العؾؿاء كػقُس  كبِرت لّؿا ول ا 

 ، الؿـؼقلة والػفقم والحؽؿ ، والدروس والؽتب التصـقػ يف

 حضارات وتعجز ، إمؿ بف كباهل زلـا ٓ ، كادًرا تراًثا وخؾػقا

 وهتتتق ، بإستتتاكقد معظؿتتتف وكؼتتتؾ بتتتف، اإلتقتتتان طتتتـ متـقطتتتة

 وخصتت : الؼائتؾ قتال كتؿ ، الؿرحقمتة إمتة لف ه خصقصة

 …وباإلطراِب  وبإساكقدِ  …بإكساِب  إمة

 اهلل رحؿتتف جريتتر بتتـ جعػتتر أبتتا أن : العجقبتتة الفؿتتؿ ومتتـ ، 

 تـشتتطقن هتتؾ ٕصتتحابف: قتتال  ، والتتتاري  التػستتقر صتتاحب

 فت كر!   قتدره كتؿ قتالقا:   وقتـتا إلتك آدم متـ العالؿ لتاري 
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 قبتؾ إطؿتار تػـتك مؿتا هت ا قتالقا:. ورقتة ألتػ ثًلثتقـ كحق

 آٓف ثًلثتة كحتق يف فتلمًله. الفؿتؿ ماتت هلل، إكا فؼال:. تؿامف

 أمتًله ثتؿ كت لؽ، لفتؿ قتال التػسقر يؿؾل أن أراد ولؿا. ورقة

 الـؿتاذج هت ه بؿثتؾ غاصتةٌ  السقر وكتب …التاري  مـ بـحق

 .اهللُ  رحؿفؿ ، ال هبقة
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 :املصدَّز الفقيُ /45

را طشَت  الػؼفَ  ففؿَت  وإِذا ـَ  يف ** مصدَّ  الؿؼدارِ  معظَّؿَ  العالؿق

 

  ُد رهؿ أهَؾتتف الػؼتتفُ  ُيستتقِّ  والستتبُب  يشتتعرون، ٓ وهتتؿ ويصتتدِّ

 أشترف ففتق ، والحترام الحتًلل ومعرفة لؾػؼف، الـاس احتقاج

 : اهلل رحؿتتف الغزالتتل اإلمتتام قتتال..  القجفتتة هتت ه متتـ العؾتتقمِ 

 واصتطحب والستؿع، العؼتُؾ  فقتف ازدوَج  متا العؾقم وأشرُف "

 ،...الؼبقتؾ هت ا متـ وأصتقُلف الػؼتف وطؾتؿ والشرع، الرأيُ  فقف

ر وَسَببِف، الػؼف طؾؿ شرف وٕجؾ  طؾتك الخؾتؼ دواطتلَ  اهللُ  وفَّ

 شتلًكا، وأجؾَّفتؿ مؽاًكتا، العؾؿتاء أرفتعَ  بتف العؾؿتاءُ  وكان صؾبف،

 . "وأطقاًكا أتباًطا وأكثَرهؿ
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 الػؼتف معرفتةَ  فتننَّ  ": اهللُ  رحؿتف بتاز ابتـ العًلمتةُ  الشتق  وقال 

 يرجع ال يـ اإلسًلم فؼفاء ومعرفة إحؽام، وأدلة اإلسًلمل

 ٕهتتؾ يـبغتتل التتل الؿفؿتتة إمتتقر متـ- البتتاب هتت ا يف إلتقفؿ

 خؾتؼ ستبحاكف اهلل ٕن -لؾـتاس وإيضتاحفا بفتا، العـايةُ  العؾؿ

 بؿعرفتة إٓ العبتادة هت ه تعترَف  أن يؿؽـ وٓ لعبادتف، الثؼؾقـ

 يؽتقن وٓ وأدلتتف، اإلستًلم وأحؽتام وأدلتتف، اإلسًلمل الػؼف

 متـ الباب ه ا يف طؾقفؿ يعتؿد ال يـ العؾؿاء بؿعرفة إٓ ذلؽ

 . اهت. "اإلسًلمل والػؼف الحديِث  أئؿة

 وفائتتدة وففتتؿ حؽتتؿٍ  متتـ وبركاتفتتا العؾتتقم ثؿتتارُ  الػؼتتف ويف 

 والصتتحاح والستتـة الؽتتتاب طؾتتك صتتقاف ففتتق واستتتـباط،

 بتتترهؿ يطؾبتتتف، والجؿقتتتع ، والستتتقرة إخبتتتار ومػفقمتتتات
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 ٓ قتد ، العؾتقم بؼقتة بختًلف ، وكبقترهؿ صتغقرهؿ وفتحقها

 بتـ طؿتر قتال ، الختقاص خاصة وبعضفا ، الخاصة آ يلتقفا

ف طؾقؽؿ" طـف: اهلل رضل الخطاب ؿ الديـ، يف بالتػؼ   يف والتتػف 

 ستللُت  : اهلل رحؿتف إَْزِدي   وقتال.  "العبتارة وُحْستـ العربقة،

ـَ   طؾتك أدل تؽ أٓ" فؼتال: الجفتاد، طـ طـف اهلل رضل طباس اب

 وُتعؾِّتؿ مستجًدا، َتبـل" قال: بؾك، فؼؾُت: ، "الجفاد  مـ خقرٍ 

 . والسًلم.  "الديـ يف والػؼف والسـة، الػرائَض  فقف
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 زأُض العله: /46

 رأستا لؼد يؼاَل  بلنْ  ولقس ** حًؼا اهلل تؼقى العؾؿِ  فرأُس 

 

 ٓ  ُالتدوام، طؾتك وتخشتاه اهلل تعظِّتؿُ  تؼقى، بغقر العؾؿُ  يستؼقؿ 

 طبتتاده متتـ اهللَ  يخشتتك إكؿتتا )..حتتال بؽتتؾ رقابتتتف وتستشتتعرُ 

 صتؾَح  الؼؾتب يف التؼقى استؼرت وإذا.  فاصر سقرة ( العؾؿاءُ 

 طـ العبُد  وتباطد ، الشرائعُ  وُطظِّؿت الؼؾُب، وصػا ، السؾقك

 الؿخافتة تقجتُب  ٕكفتا العؾتؿِ  رأُس  هتل ول لؽ ، الؿحرمات

 . كقح سقرة ( وقارا هللِ  َترجقنَ  ٓ مالؽؿ ). والقجؾ

 واتجاهتف، وخؾؼتف ومقؾفِ  واختقاره العالؿ لسؾقك ضابطةٌ  وهل 

ًما بفا يزال وٓ  محبتتف وقعتت ، مـفتا زاد وكؾؿتا ، معظؿا مؽرَّ

 . …الخًلئؼ قؾقب يف

 َتُؼتؾ َفًل َيقمً الَدهرَ  َخَؾقَت  ما إِذا

 

 َرققتُب  َطَؾتلَّ  ُقؾ َوَلؽِـ َخَؾقُت  **

 



 

107 
 

 مقاماُت العله يف الرٍيية الظعسية

 

َـّ  َوٓ  ستتتاَطةً  َيغَػتتتُؾ  الَؾتتتفَ  َتحَستتتَب

 

 َيغقتُب  َطَؾقتَؽ  َيخػك ما َأنَّ  َوٓ **

 

 

 متـ العتالؿ إكؿتا فؼتال: العتالؿ، أيفتا : اهلل رحؿتف لؾشعبل ققؾ 

 متتـ الػؼقتتف " اهلل: رحؿتتف البصتتري الحستتـ وقتتال اهلل، يخشتتك

 رحؿتف حـبتؾ بتـ أحؿتد اإلمتام وقتال ، "وجتؾ طز اهلل يخشك

 ." تعالك اهلل خشقة العؾؿ أصؾ " اهلل:

 وتتتتقحش الؼؾتتتُب، قستتتا التؼتتتقى متتتـ التتتـػُس  تجتتتردت واذا 

 … وبـتاء كتقر ٓ وضؾؿتة، هتدمٍ  وستقؾةَ  العؾؿ وصار السؾقُك،

  : طؼبفا وقال

 لؽـ اإلحسانُ  ثقبؽ وأفضؾ

 

 لبستا قد اإلساءة ثقَب  كرى **

 خقتترا العؾتتؿُ  يػتتدك لتتؿ متتا إذا

 

 جفؾتتا قتد لتق أن مـتف فخقرٌ  **

 

 مفتتاوٍ  يف ففُؿتتؽ ألؼتتاك وإن

 

 ففؿتتتا متتا لقتتتؽ ثتتؿ فؾقتتتؽ **

 

 

 ... الؿستعان واهلل الروح، مـ التؼقى ٓكدراس كتائُج  وهل
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 حلُة العله: /47

ـْ  فخرٍ  حؾةُ  العؼُؾ   الـسِب  طـ ُتغـل كسبً لف كاكت ** تسربَؾفا َم

 

 التـص بتدون تزكتق وٓ العؾتؿ، بغقترِ  تحؾتق ٓ الحؾةَ  ه ه لؽـ 

ـُ  وزيـُتفتتا العؾتتقُم، فِؿًلؤهتتا ، والشتترع  وغراُستتفا ، البتتراهق

 وإستػار وحبفتا، الؽتتب متـ الؿستخرجةُ  والػفقم، الػقائد

 قتال ، وكتائجفتا والبحتقث والتؿاستفا، والتدروس وقراءتفا،

تـ َأْختَرَجُؽؿ هللُ ٱوَ  :) تعالك تتُِؽؿْ  ُبُطتقنِ  مِّ َفَٰ  َشْقتتًًٔا َتْعَؾُؿتقنَ  َٓ  ُأمَّ

تتْؿعَ ٱ َلُؽتتؿُ  َوَجَعتتَؾ  تترَ ٱوَ  لسَّ َْبَصَٰ َْفتتتًَِٔدةَ ٱوَ  ْٕ ُؽتتؿْ   ْٕ َتْشتتُؽُروَن (  َلَعؾَّ

 سقرة الـحؾ .

 ومجالستة والستؿاجة، كالجفتؾِ  شلءٌ  العؼَؾ  ُيسؼؿُ  ٓ ول لؽ 

 واستتثؿار  والققت، العؾؿ يعقبقن ال يـ ، والحؿؼك التاففقـ
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 ، وتػؽقتترك طؼؾتتؽ وجـتتبفؿ ، حقاتتتؽ يف فحتتاذرهؿ ، الزمتتان

 بتتالخقر تغ يتتتف طؾتتك والعؿتتؾ وستتًلمتف، تطفقتتره طؾتتك وطتتْش 

 . صف سقرة طؾًؿا( زدي زب وقؾ ) … والـعؿاء  والـقر

 ٓواستتـباصفا والػفتقم ، وصؾبفتا العؾتقم تضاهل لف كعؿاءَ  و ، 

 وصًلب ، العؾؿاء مـ أصدقاء لؽ واجعؾ.  واكتثالفا والػرائد

 ، العؼتؾ ثتراء متادة فتنكفؿ ، والؽتب الؿعارف وطشاق العؾؿ،

 هتؿ الـستب هت ا وستقغـقؽ.  إكتاجقتف ويـابقع ، لؿقطف ووققد

 حستب، وأصقُب  كسب، أجؾ ففق الـاس، بف تتػاخر كسب كؾ

 بتف بطَّتل َمتـ :) الصحقح الحديث ويف …وذهب شرف وأطًل

 ولتقس الرفقتع، العؿتؾ متـ فاستتؽثرْ  ( كسبفُ  بف ُيسرعْ  لؿ طؿُؾف

 .. والسًلم الجفؾ، يداوه لؿ ال ي ، الرققع الـسب
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48/ :ٌِ  ييبوُع البيا

 التَّـزيًل وكاَوَل  الَحديَث  فَسؼك ** محؿًدا الَبقانِ  َيـبتقعَ  وفَجترَت 

 

 الصتًلة طؾقتف مترٍب، وأشترف مرستٍؾ، وخقترُ  معؾٍؿ، أجؾ   هق 

 الحجتة وصتاحب الحؽؿتة، ورستقلِ  البقتان، يـبقعِ  والسًلم،

 رحؿتةً  ، الؿبتقـ والحتؼ والفتدى بالـقر اهللُ  أرسؾف. والؿحجة

 دلقًل وبالسـة ، ومقضًحا وكاصًحا هاديا بالؽتاب فجاء ومـًة،

 ستقرة. ( مبتقـ وكتتاب كتقر اهلل مـ جاءكؿ قد ) وتبقاكا وكقًرا

 بقان ويـبقعُ  السـُة، شرحتف إذ ، لؾؼرآن بقان يـبقعُ  ففق. الؿائدة

 ..آسر وكًلم باهر، ُحسـ مـ مًلفظف يف بؿا

 ومحاستتتـف التـزيتتتؾ وكاولـتتتا ودرره، الحتتتديَث  لـتتتا ستتتؼك… 

.  الشتتقرى ستتقرة ( أمركتتا متتـ روًحتتا إلقتتؽ أوحقـتتا )وكتت لؽ
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 حؽؿتتتف، وصابتتت ، ستتقرتف وباكتتت ، دطقتتتف ستتــف يف وتَجؾتتت

 ..شترع متا أصقتَب  ومتا قتال، متا أجتؾَّ  فؿا ، تشريعاُتف وبرزت

  .إحزاب سقرة ( حسـة أسقةٌ  اهلل رسقل يف لؽؿ كان )لؼد

  وبقاكتا ، وفؼًفتا طؾًؿتا القـبتقع ذلتؽ متـ العؾتؿ صالتَب  فارشْػ 

، الصحقحقـ طؾك واطؽْػ  ، وجؿآً  ًٓ  ثتؿ ، ثاكًقتا الستةِ  ثؿ أو

ـَ  ، ثالًثا التسعة  متـ ، كتادًرا وصعاًمتا ، فاخًرا شقًةا مـفا ولَتطعؿ

 وزكتا كػُستف، وزاكتت مستؾؽف، وصتاَب  ، صدُره اكشرح أحرزه

 . ( معف ومثؾف الؽتاب أوتقت إي أٓ :)ققلف صح وقد..! طؼؾفُ 

 شتقًةا تارًكا لست» :- طـف اهلل رضل - الصديؼ بؽر أبق قال 

 إٓ بتتف، يعؿتتؾ - وستتؾؿ طؾقتتف اهلل صتتؾك - اهلل رستتقل كتتان

«. أزيتغ أن أمتره مـ شقًةا تركت إن ٕخشك وإي بف، طؿؾت
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ـُ  طؿر قال و  ٕحتد رأي ٓ» :- اهلل رحؿتف - العزيتز طبتد اب

 وقتال«. - وستؾؿ طؾقتف اهلل صؾك - اهلل رسقل سـَّفا ُسـة مع

 استبان مـ أنَّ  طؾك الؿسؾؿقن أجؿع " : اهلل رحؿف الشافعل

 أن لتف يحتّؾ  لتؿ - وستؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل ُسـة لف

 . الؿقفؼ واهلل. " أحد لؼقل يدطفا
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 يف الِلرب: التوقرُي/ 49

رْ  رَ  حتَّك ** قاصبةً  العؾؿ أهؾِ  مشائَ   وقِّ  الؽَِبرُ  بَؽ  أفَضك إن ُتققَّ

 

 ـِ  متتـ  وتعظقُؿتتف ، الؿشتتاي  تتتقققُره الطالتتب صتتػات أحستت

 ومتـ بركتتف، وكقؾ وتحصقؾف العؾؿ مػاتقح مـ ففق ، إسات ة

 ققتتؾ: كؿتتا ذلتؽ، طائتتدة وحتتاز ، كبقترا ُوقتتر ، صتتغقرا وقترهؿ

رَ  حتَّك  العؿتؾ جـس مـ والجزاء …!الؽَِبرُ  بَؽ  أفَضك إن ُتققَّ

 متـ مـَّتا لتقس ) :- وستؾؿ طؾقف اهلل صؾك - اهلل رسقل قال..! 

ف لعالؿـا ويعرْف  صغقركا، ويرحؿْ  كبقَركا، يجؾَّ  لؿ  رواه (  حؼَّ

 . أحؿد

 وطتتتدم رطتتتايتفؿ، وحستتتـ ختتتدمُتفؿ، أداب متتتـ وكّصتتتقا 

 بفتؿ، والتؾطتػ معفتؿ، والققار كًلمفؿ، قطع أو ، مجادلتفؿ
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 الصتتقت ورفتتع اإلجابتتة وطتتدم ، لفتتؿ يحتتتاجقن متتا وتؼريتتب

 … بتف تـاَل  حتك أكابَِرهؿ واخُدمْ  أيضا: قال وفقفا …طـدهؿ

 …الُعُؿرُ  شاَرَف  ما إذا بِؿْثؾٍ  ِمْثًًل 

 :كؿتتا  أداب، جؾستتة الشتتق  يتتدي بتتقـ يجؾتتَس  أن ومـفتتا 

 وخضتقع بتقاضع متربعً أو الؿؼرئ يدي بقـ الصبل   يجؾس

 إٓ يـظتر وٓ إلقتف كاضراً  الشق  إلك ويصغل وخشقع وسؽقن

 متتـ شتتلء يحتترك وٓ ، يستتؿعفا لضتتجة يضتتطرب وٓ ، إلقتتف

 ، حاجة غقر مـ كًلمف يؽثر وٓ ، الشق  طـ يـشغؾ أو جسده

 ..لخدمتف يسبؼ حاجة لف كاكت وإن  مع رتف، قبؾت زل وإن

 وأن ، أداب هت ه بعتض إلتك الزمتان هت ا صتًلَب  أحقَج  وما 

 الؿجؿتتقع مؼدمتتة" : كحتتق ذلتتؽ، يف الستتؾػ هتتدي يطتتالعقا
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 ، جؿاطتتة ٓبتتـ "الستتامع وتتت كرة" ، لؾخطقتتب  "والجتتامع"

 لؾشتق  "الحؾقتة" يف وخًلصتتفا ، الشقكاي "الطؾب وأدب"

 طشترة متـ أكثتر صالعتت أكـل وأذكر.  الجؿقع اهلل رحؿ بؽر،

 الؿتتراد، وأحؽؿتتت ، الؿستتار فضتتبطت الطؾتتب أول يف كتتتب

 .تقفقؼف طؾك هلل والحؿد
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 :األلفية اللتابة/ 50

 ألؿِ  ما غقر مـ القرى طؾقمُ  فقفا ** مجؾدةٍ  مـ وألػً ألػا كتبُت 

 

 ـِ  ك ا  وكتابتة طؿقتؼ، واصتًلعٌ  ، مستتديؿة قتراءةٌ  الفؿؿ، فؾتؽ

 يف وتغتتتقُص  ، الؿستتتائؾ وتبؼتتترُ  الؿجؾتتتدات، تختتترمُ  ، ألػقتتتة

 ، حقـًتتا تحػتتظُ . … هقابتتة وٓ وجؾتتةٍ  غقتترَ  والبحتتار، إغتتقار

 .. العؾؿل الـشاط بتـقيع الروح مؾَؾ  وتعالج ، أحقاًكا وتؽتب

 تتر لؾحتتافظ ُتـستتُب  إبقتتاُت  وهتت ه  طبتتد بتتـ التتديـ زيتتـ الؿعؿَّ

 درس ، وإواختتر إقتتادم شتتقِ   ، اهللُ  رحؿتتف الحـبؾتتل التتدائؿ

 دمشتتؼ تتتاري  كستت  العؾتتقم، يـستت  وكتتان ستتـة، ستتتقـ قرابتتة

 طشترة يف وهتق قدامتة ٓبتـ والؿغـتل جدا، ضخؿ وهق مرتقـ

  : يؼقل فلكشل وطؿل ، طؿره بآخر أضرّ  وقد ، مجؾدات
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 والؼؾتؿِ  بالؼرصتاس إلػتلَ  بعتد مـ ** قؾؿٍ  وطـ قرصاسٍ  حؿؾ طـ طَجزُت 

 

 مجؾتتتدةٍ  متتتـ وألػتتتا ألػتتتا كتبتتتت

 

 ألتؿِ  متا غقتر متـ القرى طؾقمُ  فقفا **

 

 لعامؾتتف إّٓ  امتترىءٍ  فختترُ  العؾتتؿُ  متتا

 

 كالعتدمِ  فتالعؾؿُ  طؿتٌؾ  يؽتـ لؿ إن **

 

ـٌ  العؾتتتؿ  لصتتتاحبف وتشتتتريٌػ  زيتتت

 

 كتتالعؾؿِ  لؾطتتًلب ففتتق بتتف فاطؿتتؾ **

 

 وأكُتبتتتف دهتتتري أصؾبتتتف زلتتتُت  متتتا

 

 والَفرم الجسؿ بضعِػ  ابُتؾقُت  حتك **

 

 الت ي الػؽتري، والجتد العؾؿتل، الجَؾتد هت ا متـ صًلُبـا فليـ 

 يـست  كتان فؼتد ، أهؾتف وخدمتة العؾتؿ تؼتديس طؾك يحؿؾفؿ

 أمتؿ مـفا فقـتػع الخقري، العؾؿل ولؾققػ ، وبإجرة لـػسف،

 زماكـتا بفتا غتّص  التتل ، الؿطتابع وتعت ر الؽتب قؾة جراء مـ

 ..الرهقػ
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 التتدققؼ وفتـ ، والػفتؿ الحػتظ متـ شتؽٌؾ  الؽتابتةَ  أن ولُقعؾؿ 

 يتصتقره كؿتا ، لألصتابع إكفتاك مجرد ولقست ، وآستقعاب

 لؾقطل ِطْؾؿقةٌ  أسالقُب  فػقفا ، التؼـقة طشاق أو الجفال، بعُض 

 . الؿقفؼ واهللُ  ويستعسر، يصُعب ما وإدراك وآختصار،

 

 

 

 

 

 
 


