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 المقدمة:
, بٝسٙ سٜطٜ, ٜٚٗب ارتري ملٔ ٤اؿٜاذته١ُ َٔ  ٞ٪تٜاذتُس هلل ايصٟ 

 ,اهلل ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ستُس بٔ عبس, ايفهٌ, ٖٚٛ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط

 .آثاضِٖ إؾت ّٜٛ ايسَٜٔٚٔ اقتف٢  ,ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘

 :وبعد

 ,دتُاعٞايتٛاقٌ ا٫ ٚغا٥ٌ ِ نٓت أْؿطٖا عربٜهزتُٛع١ َٔ اذٔتفٗصٙ  

بٛاغ١ٛ ا٭ر رتدِ إؾت ايًػ١ ايفطْػ١ٝ ٚتاض٠ ُت ,١َٓٝع ايؿطح بايًػ١ ايػْٛٝٓه

ّ, ٚقس ْؿطتٗا حتت 2015ٜاتريا ايٛاٚاْسٟ َٓص ايطلتٔ اذتبٝب ا٭غتاش عبس

 َع١ً حتت)) (( ٚضَهاْٝات)) (( ٌٖٚ ايكطإٓع٢ً َٓرب أ: ))َٓٗاعٓاٜٚٔ َتعٓسز٠, 

 .ػٌيهجط٠ ايٗؿعٔ تسٜٚٓٗا فت تٛق٤ثِ (( ايػٝاغ١

ا, تاَْٜٝٚٛض ,َٚايٞ ,كتٗٛض١ٜ ايػٓػاٍطت ايًٛبات َٔ ُجٜنّ 2018ٚيف عاّ 

نٛضٟ بإْؿا٤ ٚفكاّ ابٔ أخيت اذتػٔ بٔ ستُس فٛزٟ ز ,ٚأضض املٗذط ,َبٝااٚغ

, ِ يعبس اإلي٘ داٚضا((ٜهٚمٓساٖا ))زتُٛع١ اذٔتّ 2018/06/13 زتُٛع١ بتاضٜذ:

٠َٓٛٔ اإل زتُٛع١يف عًُ٘ غاْسٙ ٚ  , ِٖٚ:خ

 .ملٞٛايػ اايػٝس ستُس بٔ دْٛس تٓذػٛض .1

 .ايػٝس٠ خسظت١ زَبا غٝػٞ ايٛاْٚس١ٜ .2

 .ايػٝس عباؽ زَبا غٝػٞ ايٛاْٚسٟ .3

 .ا٭ضْٚسٟ اايػٝس قُب بين تٓذػٛض .4

 .َيباايػٝس با أَط زضاَٞ ايػ .5

١َٓ تٗاِ ٚتًك٤ٜهفباضى اهلل يف اذٔت ايتٛاقٌ  ٚغا٥ٌ عرب سػٔ كبٍٛٔب ا٭

 .ُاعٞا٫دت

ا َٔ ابٔ ا٭خت اذتػٔ بٔ ستُس فٛزٟ ظُع بعهٗا طًّب ُُتٝقٚيف ا٭خري, 

 ٚ, يف ايػٓػاٍ. (( ْػب١ إؾت قطٜيت أضْٚسْٚس١ُٜٓضِ اٜ٭ٜهاذٔت))ـ تٗا ٔبزنٛضٟ ٚمسٝٓ

خري  ًٗا, ٚظتعٟ ادتُٝعإٔ ظتعًٗا خايك١ يٛدٗ٘, ٜٚتكٖبٚاهلٜل تعاؾت أغأٍ 

  .ادتعا٤
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 الشكر والتقدير

 , ٚزفع عٖٓا َٔ ايٓٚكِ,عِعًٝٓا َٔ ايٓٚ َََٖٔا  ٞ ايععِٝ ع٢ًاهلل ايعً ألتس

ٟٓ ايععٜٚ ايصٜٔ َؿاغتٞ ع٢ً سػٔ تطبٝتُٗا يٞ, ٚأؾهط  ٜٔعأؾهط ٚايس

 .َٓص ْع١َٛ أظفاضٟع١ًُْٛٞ 

أثٓا٤ ْؿط ٖصٙ  ينيصٜٔ ناْٛا ٜٓكشْٛاكتاع١ َٔ اإلخ٠ٛ ٚأخل بايؿهط 

ََإ٢ ؛هِاذٔت  ِٖٚ نُا ًٜٞ:. ٔ ٫ ٜؿهط ايٓاؽ ٫ ٜؿهط اهللش 

 .عا٥ؿ١ ستُس داخٛ ايسنتٛض أبٛ .1

 .ايسنتٛض ٜعكٛب داخٛ .2

 .ايسنتٛض فٛزٟ دػٓا .3

 .ا٭غتاش دربٌٜ تاٍ .4

 .ايطلتٔ زابٛ ا٭غتاش عبس .5

 .ا٭غتاش إبطاِٖٝ نٜٛتا .6

 .قاسب ايكًب ايصٖيب ,ا٭غتاش خازّ يٛح بٔ َكٛف٢ ضاّ يٛح .7

 .دعٌٜ ايؿهط ٚا٫َتٓإ ٓٚٞ, فًِٗ َٚيٛ بإؾاض٠ ْكشينٚنٌ َٔ 
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احلكمة

ٖٓ , ٫ٚ ٚتٛن٤ٌ ع٢ً اهلل ,قًبو ايٝكؽت يفذاح يف سٝاتو؛ فاغطؽ إشا أضزت اي

 نٌ ؾ٤ٞ قسٜط. ٢ٖٚٛ عً فاهلل ٖٛ املعٛٞ, ,تًتفت إؾت أقٛاٍ ايٓاؽ

احلكمة

 ايٛدٛٙٚ نٌ َٓا ٜطٜس ظ٬هلا ٚمثاضٖا, ,ا٭خ٬م اذتػ١ٓ نا٭ؾذاض املجُط٠

 نٌ َٓا ٜطٜس ا٫قرتاب َٓٗا., املطآ٠نايبؿٛؾ١ 

احلكمة

 ٚأفعاهلِ ؾفا٤ يًكسٚض. فأقٛاهلِ أز١ٜٚ يًكًٛب, ,أْاؽ يف اذتٝا٠ ٫ تًُِٗٗ

احلكمة

 نُا أْ٘ دػط يًٛقٍٛ إؾت َطازى., ْبٝا٤فإْ٘ ؾ١ُٝ ا٭ ٜسْو؛ادعٌ ايكرب َز

احلكمة

 ,ففٞ ايكًح ارتري ,إٔ تهٕٛ َكًشٟا إشا ٚقع ارت٬ف بؽت ايعٚدؽت فشاٍٚ

ََا بُٝٓٗا فٜكٚاهلل عتب املكًشؽت, ٫ٚ تهٔ قانّٝ  ٌَٜٓ  ك٘ اذتهِ.فك٘ ٔفٔ 

احلكمة

فإُْٗا َا تطٓبٝا ع٢ً  ,ب يػاْو ع٢ً ْٛل ارتري, ٜٚسى ع٢ً فعٌ ارتريٚضَز

 ؾ٤ٞ إ٫ َاتا عًٝ٘, ٚا٭َٛض بارتٛاتِٝ.

احلكمة

َّ ٚإ٫ ,دط أٚ تهربا زٕٚ فنٔ ادتُاعٝ٘ أٚ ّٜٛ  ,ا يف اذتٝا٠غتدذٌ ٜٛ

 .شٌُ ع٢ً ا٭نتافُت

احلكمة

؛ فايعاقٌ َٔ ٜتأ٢ْٓ يف ٫ٚ عكباٖا إ٫ اهلل عًِ سسٚزٖا٫ٜ  ,ايفت١ٓ نايٛٛفإ

١َٓ بهاًَٗا.  ٚقتٗا, ٚادتاٌٖ َٔ غتٛض فٝٗا فًٝٗو ًٜٚٗو َع٘ ا٭
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احلكمة

غٛؽ قًٛبٓا ٚعكٛيٓا ٚأعٝٓٓا ٚآشْٓا ٜٛ ,ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ نايٛغٛاؽ

 ٚأٜسٜٓا؛ فًٝٓعط أسسْا نٝف ٜعاًَ٘.

احلكمة

َّ يف ٚدٗو َبكك٘ كلَبخصٙ ٔب٪اا ف٬ تٔ ب٢ٓ يو قكّطََ ََٜٛ  هللا يكٍٛ ؛اا 

 َّمل خل حل جلُّ   تعاؾت:
(1). 

احلكمة

د٧ٛ, َٚا اهلل بػافٌ ُتفإْ٘ ستاط بايػُّٛ, ٚغٗاَ٘ ٫  طض ايرب٤ٟاسصض ٔع

 ا ٜعٌُ ايعاملٕٛ.عُ

احلكمة

بٌ اسهِ ؿتا ضأٜت أٚ ؿتا مسعت  ,فِٝٗ ٜكاٍايٓاؽ ؿتا  ٫٢ حتهِ عً

 بٓفػو.

احلكمة

 هلل كتٝعا.٠ ٖعائع٭ٕ  ٠ َٔ اهلل؛ٖعبٌ اطًب ائع ,ًب ايؿٗط٠ عٓس ايٓاؽت٫ٛ 

 َّجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّ قاٍ تعاؾت:
(2)

احلكمة

 .فطٓب سغ فت١ٓ, كب٘ أٚ ؿتاي٘ أٚ ظُاي٘ أٚ بعًُ٘ا ؿتٓؾدّك تػبط ٫

احلكمة

 ٗإ.ّ أٚ ُتهَطس يػاْو بايػهٛت إ٫ عٓس اذتاد١؛ فب٘ ُتٜٝٚق

                                                           

 (.237, اآل١ٜ: )غٛض٠ ايبكط٠ (1)

 (.10فاطط, اآل١ٜ: )غٛض٠  (2)
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احلكمة

ُّ  .املُاتبعس ٓذٝو يف اذتٝا٠ ُٚت قسق١ٕ ٖبُطٜف ,ا يف غبٌٝ اهللتكٓسم ٚيٛ زضٖ

احلكمة

َْ ٬ تبٓسهلِ ف – ٚتعاؾت ْ٘اشبغ – بعس اهلل ٚا يو اذتٝا٠ُضَٛٓث٬ث١ أؾدام 

ٚايجايح غبب َعطفتو  ,٭بُٖا ا٭ّ ٚاٚ غبب ٚدٛزى يف اذتٝا٠ : ا٫ثٓإبأسٕس

 ٚايسْٝا أ٫ ٖٛ املعًِ.ايسٜٔ 

احلكمة

ًَٟٔك٫ حتتكط َخ ًَٟٔك؛ فًٛ استكط ارتايل َخٔ خًل اهللا   .ًك٘ ملا خًك٘ٔ َخا 

احلكمة

املكاَات اإلهل١ٝ يٝػت بهجط٠ ايعًّٛ, ٫ٚ املٓاقب, ٫ٚ اإلْفام يف غبٌٝ 

 –عًٝ٘ ايػ٬ّ  – خهط ِ غٝٓسْافكس ع٤ً ,ٚإفتا فهٌ إهلٞ ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜؿا٤ ,اهلل

عُط  مٚضافًايك٠٬ ٚايػ٬ّ, ٚزعا أٜٚؼ ايكطْٞ ايتابعٞ ي ً٘ٝع –غٝٓسْا َٛغ٢ 

 .ًٌٝدتا ايكشابٞ بٔ ارتٛابا

احلكمة

 .فُٔ أضاز اذتكٍٛ عًٝ٘ فًٝذتٗس ,ؿطف َفتٛح يهٌ ايٓاؽَٓعي١ اي

احلكمة

ََإشا مسع  ,ست٢ ٚإٕ نإ عاملا ,كٛا فٝ٘ٔجٔ ٜٛعٔ يف ايكاذتؽت ف٬ َتتِ 

ٖٕ َُي٘ عاقب١ ٫ ُت ٚأًَٗٛٙ فإ  ٢.َُشس ٫ٚ ُتش

احلكمة

ََٖٕ سْا غٝٓ اهلل فكس سفغ ,اهلل نافٝ٘ ٔ نإ َع اهلل يف ايػط ٚايعًٔ فإ

 .يف بٛٔ اذتٛت -عًٝ٘ ايػ٬ّ-ْٜٛؼ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 احِلَكم اأَلُروْنِديَّة ............ تأليف: عبد اإلله بن نور جاورا األُروندي

 

 

احلكمة

اَتشاْات  ا٭خط١ٜٚ نُا طتاف ع٢ً ْتا٥ر ْتا٥ر ا٫َتشاْات ٢ٓا عًٞفيٛ ٔخ

 اذتػاب.ّٜٛ  سػابٓادٖف ٜي ايسْٝا, إّشا

احلكمة

٘ ْٛض ايكًٛب, ٚا٭بكاض, ٚزٚا٤ فإْٓ خري َا غطؽ يف قًب املط٤ ن٬ّ اهلل؛

 ايعكٍٛ.

احلكمة

ََ  .ٜٚػهت عٔ أعطانِٗ ,ٔ ٜٟٓٛ ارتري يًٓاؽخري ايٓاؽ 

احلكمة

 .ثِ تٛايبِٗ بايػهٛت ,ل ع٢ً ايٓاؽبُك٫ َت

احلكمة

ََٛٛٚع  .ايكاذتؽت ٚظاز ١ُ ا٭ْبٝا٤,فإْ٘ ؾٝ ,ز ْفػو ايعف

احلكمة

 شٛقتايصْٛب نُا  ٛشا ٚدٖٛهِ ٚأدػاَهِ با٫غتػفاض؛ فإْ٘ قتُٛٚضَْٚ

 .ٚغارا٭ايكابٕٛ 

احلكمة

ََٖٓ  .ف٬ تجل ب٘ يف ايًٌٝ ,ٗاضٔ خاْو يف اي

احلكمة

 .ادعًٛا ايكرب غف١ٓٝ تعربٕٚ بٗا َٛدات ايفؼت
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احلكمة

ٛٓتو أَاّ ايهعفا٤ ٕٖ ,٫ تعٗط ق ا شتف١ٝ قس تأتٞ َٔ سٝح ٫ هلل دّٓٛز فإ

 تسضٟ.

احلكمة

ََُّ  .بًػاٌْ٘ َٜٛا كَتا يف أعطاض ايٓاؽ غُٝٔ دعٌ يػاْ٘ غٗ

احلكمة

ٕٖ ,إٔ قتًو قًٛب ايٓاؽ فًٝتٛانع أَاّ ارتايل قبٌ ارتًل ٔ أسٖبََ اهلل  فإ

 ا.أبّس ٚئ تٗإ  ,ستٓبتو يف قًٛب ايٓاؽأسٓبو قصف  َت٢

احلكمة

 .ايٓكح تأتٞ ايٓتا٥رفٔب ,ب طفًو بايٓكح قبٌ ايهطبزٜٔٓأ

احلكمة

 .فًٝٓتعط ْٗاٜت٘ ,َٔ ظٔ أْ٘ أشن٢ ايٓاؽ يف زتتُع٘

احلكمة

ا عٓس ّٜٛ عطف١ ّٜٛ َعطٚف عٓس اهلل ٚعٓس ايٓاؽ؛ فشاٍٚ إٔ تهٕٛ َعطٟٚف

 .اهلل يف شيو ايّٝٛ با٭عُاٍ ايكاذت١

احلكمة

نٞ عتكسٚا ايكبٍٛ ّٜٛ  ,اضعٕٛ ٜعضعٕٛ اذتػٓات يف عؿط شٟ اذتذ١ايٖع

 .ايكٝا١َ

كمةاحل

ُّ ٫٢ تٓطز عً  .فٗٓاى أْاؽ ٫ ٜػتشكٕٛ ايطَٞ ,انٌ َٔ ض٢َ إيٝو غٗ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 احِلَكم اأَلُروْنِديَّة ............ تأليف: عبد اإلله بن نور جاورا األُروندي

 

 

احلكمة

 ,فت عٔ أعؽت ايٓاؽ ٚأفٛاِٖٗ فشٓكٔ ْفػو بهتاب اهللايعؽت سل فُت٢ ٔخ

 ا بإشٕ اهلل.فًٔ تهطى ؾ٦ّٝ

احلكمة

 .أبٓا٥ِٗ ايػطٚض يف قًٛب ٛايٝكٜأػشٛا زَٛع ايفكطا٤ يف ا٭عٝاز, َٚا

احلكمة

 .ملٔ أنطَِٗ ٢فٛٛب ,فإِْٗ أَا١ْ يف أعٓاقهِ ,ضاقبٛا ا٭ٜتاّ يف بٝٛتهِ

احلكمة

 َٝتتُٖٜٓي ا يٛ نؿف اهلل عٓو ٚاسس٠ َٓٗايو عّٝٛب ٕٓفإ ,٫ تٗتِ بعٝٛب ايٓاؽ

 .إٔ تهٕٛ تطابٟا

احلكمة

 ؛عٓسى ٤ٕؾٞيف فاعًِ أِْٗ ُٜٛعٕٛ  ؛٢ ضنٛا عٓوأْاؽ يف اجملتُع َت

 .ٌ امسو َٔ ايفا٥عٜٔضنٞ اهلل عٓو غٖذ ٢فُت ,فش٦ٓٝص اْتب٘, ٚاطًب ضنا اهلل

احلكمة

 .ا يف ْؿط ايباطٌٚنٔ دباّْ ,اذتلبكساع اي ا عٓسٔ أغّسٝن

احلكمة

 .ثٛب ايصٖب فشاٍٚ إٔ تهػٛٙ ,ٔ نػاى ثٛب ايفه١ََ

احلكمة

 .ػذػاخ٘ اٖتفُٔ أضاز اٚت ,ا٤ايكًب ايكايف نايبسض املٓري يف ايػُ

احلكمة

٠ٓٛ اإلقتإ ؾ٤ٕٞأق٣ٛ   .ضظقٓا اهلل إٜٓاٙ ,يف اذتٝا٠ ق
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احلكمة

 .فشاٍٚ أ٫ ـتػش٘ ,امسو يف قًب٘ ٔ غٓذٌََ

احلكمة

؛ فُت٢ أقٓط ايٓاؽ ع٢ً َعطف١ أغطاضى َعطف١ أغطاض ايٓاؽ ٢عً كٖط٫ ُت

 .أنٓطى

احلكمة

٢ٚض عكًو بايعًِ, ٚزَْٛٚ ٛٚ ٢ّ عًا ارت٠ًٛ تٌٓ َطازى بز ْفػو شنط اهلل, ثِ ع

 بإشٕ اهلل. 

احلكمة

ٕٖ ؛ادعٌ سٝاتو هلل ٫ٚ ختف  .بهٌ ؾ٤ٕٞ ويقس تهف١ٌ ايصٟ خًكو  فإ

احلكمة

ك٠٬ بٕٛ أيػٓتِٗ بايططُِّٜٔ ايصٜٔ َٔ ٝهٜف ايٓيب  ٢أقٛاّ فاظٚا بايك٠٬ عً

 ت٘.طظم ؾفاععػ٢ إٔ ُت, ع٢ً ايٓيب

احلكمة

 .ا ف٬ تٓؼ عٓ٘ ست٢  بعس ممات٘ٔ قٓع يو َعطٟٚفََ

احلكمة

 تإ.شَُٝ تإإُْٗا قفف ؛بايه٬ّ ايكبٝح ٗطٓط غريى, ٫ٚ جتٔػٔبح ُب٫ َت

احلكمة

 .أٖاْٛى وعطفٛا شيو َٓ ٢فُت ,٫ تهٔ َع ايٓاؽ َٔ أدٌ سٛا٥ذو

كمةاحل

 .فكس تكع فٝٗا زٕٚ عًِ ,ٛقع ايٓاؽ فٝٗاُت٫ حتفط سفط٠ ٔي
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احلكمة

 .َٔ ضنب غف١ٓٝ اذتل ف٬ غتف َٛدات ايباطٌ َُٗا نجطت

احلكمة

َُ ,ا يف ارتًلٔ قاذٟتٝن ط ٪َدُٚت ,ؿهط عٓس ايٓاؽُت ,ا بؽت ايٓاؽكًّشٚ

 عٓس اهلل تعاؾت.

احلكمة

َّ ,اا ست٢ ٚيٛ نإ عكفّٛضًل ؾ٫٦ّٝ حتتكط َٔ ارت  ,افطؿتا ٜٓكصى ٜٛ

١َٓ بأنًُٗافاهلسٖس تػٖب  .ب يف إْكاش أ

احلكمة

ُٕٖضَْٛٚ ا يف ايكًٛب يٛ عًُٓاٖا يتد١ًكٓا بٗ اهلا ٚقّع ٚا ٚدٖٛهِ با٫بتػا١َ؛ فإ

 .٣ اذتٝا٠َس

احلكمة

َّأتٝو تفػ ,, ٫ٚ تٓتعط اذتكازاظضع اذتػٓات يف َهاْٗا ا َٔ سٝح ٫ ٜٛ

 .تسضٟ

احلكمة

َّ ,أ دعًو فه١ فشاٍٚ إٔ ٜهٕٛ يسٜو شّٖبََ ا َٔ ا٭ٜاّ ٚإ٫ غٝذعًو ٜٛ

 .َعب١ً

احلكمة

قًٛب  تعؿك٘بعٝس ناض  , ٚضبؽتافًػفٌ عٓ٘ قًٛب ايػتْافع يًٓاؽ قطٜب  ٖبُض

 .ؽتافًايػ

احلكمة

 .طن٘اض ع٢ً ٔعأت ايٓأ ع٢ً أعطاض ايٓاؽ جتٖطٔ جتٖطََ
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احلكمة

 .إ٫ يف اذتل, ِٔسإلضنا٤ َض أُّس٫ٚ َض ,ا إلضنا٤ قسٜل٫ ترتى قسٜٟك

احلكمة

 .ايكطٜٔ ايصٟ ٜػعسى يف ايساضٜٔ ٘ ٖٛايكطإٓ فإْ قاسٔب

احلكمة

ٚٓ زا  .فاهلل خري ضاقب ,ٔ ْفػو بصنط اهللفشٚك ,اقبوتطُا ٥غٗاّ ايعس

احلكمة

فإٕ اغتٛعت املػازض٠ فػازض؛  ,ظٗط ؾتِ ايكاذتؽت ٚيعِٓٗ يف زتتُع٣ َت٢

 .خطاب اجملتُعٚإ٫ فاْتعط 

احلكمة

ِٖ ٩ٚأمسا ,يسْٝا بأدػاَِٗففاضقٛا ا ,أْاؽ اؾتٗطٚا يف ايػُا٤ قبٌ ا٭ضض

فُاتٛا َٚاتت  ,, ٚأْاؽ اؾتٗطٚا يف ا٭ضض زٕٚ ايػُا٤ايكًٛب ضاغد١ يف

ٕٓ, ٩ِٖأمسا  .٭ٚيٞ ا٭يباب ٜئعرب٠ يف شيو إ

احلكمة

َٕٖٝطٔنُتأغطاض ايٓاؽ عٓس أًٖو ٔيب ح ُب٫ َت  شيو َٔ قفات ارتا٥ٓؽت. ِٗ؛ فإ

احلكمة

َُ ٍٖٛ ايكٝا١َ ؾسٜس,ٚ ,ايعُط قكري ٝف, فشاغب ْفػو قبٌ ٔدٚاذتػاب 

 .ّٜٛ اذتػاب

احلكمة

ََُٜ  .٘ ٚقت ايفطحكٝم تكفكٚسٚقت ايؿٓس٠ ف٬ ُت ل يوكفِّٔ مل 
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احلكمة

 .ا َٔ ايصٖبي٘ قٓٛاّض ٣ ايٓاؽا ْٛٔ ٣ْٛ يًٓاؽ شّٖبََ

احلكمة

 .فا٭َٛض بارتٛاتِٝ ,سػٔ ايعٔ بايٓاؽ ٢ّ عًُز

احلكمة

 .َاتٛا ٚيف قشبتِٗ ؾدل ٚاسس ْبٝا٤فبعض ا٭ ,ػطْٓو نجط٠ ادتُاع١َت٫ 

احلكمة

ّٝ ا فٝٓفط ٫ٚ جتعً٘ سذّط يهٌ َٔ أضاز ايؿطب,ا ناملا٤ ادعٌ قًبو قاف

 .ايٓاؽ عٓو

احلكمة

 .فإُْٗا َٔ ؾِٝ ايكاذتؽت ز ْفػو ايعفٛ ٚايتػانٞ زٕٚ خٛف؛َٛٚع

احلكمة

فايعاقٌ ٜعطف نٝف١ٓٝ ايتشه١ِ  فٝٗا,  ,ايسْٝا شتًٛط١ بايعػٌ ٚايٓػِ

ََ  .فٝػطم ايُعُٝإٔ غتٛض فٝٗا خٛض ٚادتاٌٖ 

احلكمة

 .نٝف حتاٍٚ إق٬ح أضساّ ايٓاؽ, ٚضلتو ٜبهٕٛ َٔ قػٛتو

احلكمة

ََ٤ٛ  ٰى ٰر ٰذ ُّ  قٛي٘ تعاؾت:ع٢ً ضتٛ  ْفػ٘ طذ يػاْ٘ ؿتا ٫ ٜسضٟ ٚٓضٔ ي
ٌّ ٍّ َّ  َّ

                                                           

 (.6, اآل١ٜ: )غٛض٠ اذتذطات (3)
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احلكمة

 .بعهٗا فٓطتاح ١ فًٓتػان٢ عٔي٤َظ يهٌ إْػإ

احلكمة

َّطؿتا ٜهٕٛ يو قسٜٟكف ,سس  بكٍٛ أٚ بفعٌ٭٫ تعٗط عسٚاْو   .ا فتدذٌا ٜٛ

احلكمة

ٛقع بٝٓٓا ايعسا٠ٚ تإٔ  تناز , فإْٓٗاايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚغا٥ٌ ًٓشصض َٔف

 ؟فٌٗ أْتِ َٛقٕٓٛ ,عٔ اذتل ْاٖسُكتٚايبػها٤ ٚ

احلكمة

 ٣فُا بكٞ يٓا غٛ ,ِ سكسٖٚا يٓاثا٭دساز ظضعٛا يٓا َعضع١ ايهطا١َ 

 .ٗاف٬ ْػطف فٝ ,ا٭نٌ

احلكمة

َُ ْٔٓٔأْاؽ  طظقٛا ٚمل ُٜ ٛا طعِ اإلقتإ,َُط٢فُش ٝتِٗ ارتبٝج١ عٛا ارتري َٔ أدٌ 

 .طُأ١ْٓٝ ايكًب

احلكمة

ٕٓ ؛بطٜا٤ا٭ست٢ تكصف أٚ ايطٜا٤ و سب ايؿٗط٠ ٫ْٖ ٜكٛز أٌٖ  أخ٬م شيو َٔ فإ

 ايسْا٠٤.

احلكمة

ََ  .اقشّٝش اٍٜكُٜ َا اٍ, ٚيٝؼ نٌٜكُٜ فعَطُٜ ايٝؼ نٌ 

 .اعطف ْفػ٘ مل ٜفهح أسّسٔ ََ
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احلكمة

 ,٫ٚ يًٓاؽ, ٫ٚ يٓفػو ,فًِ ترتن٘ هللَٔٔ عٌُ غ٤ٕٞ إشا سٓصضى ايٓاؽ 

 .فػترتن٘ ّٜٛ ٬ٖنو

احلكمة

 .فإْو ٫ تسضٟ عٛاقب ا٭َٛض ,نإ أٚ فع٬ٟ ق٫٫ٟٛ تفتدط ؿتا عٓسى 

احلكمة

 .اَّٜنطو إ٫ سأْنط ستاغٔ ايٓاؽ ٫ ٜعٜهلل ٚٔشنط أش

احلكمة

ٛٓز ْفػو  -عًِٝٗ ايػ٬ّ  – ٜسٕ ا٭ْبٝا٤ػاَح َزايٖت  عًٝ٘.فع

احلكمة

 .ايكًٛب ايه١ًُ ايٛٝب١ أز١ٜٚٔ َٔ

احلكمة

ٓكصى يف ايساضٜٔ, ب١ تٓب ن١ًُ طٝٚفُط ,رتايل َٚع ارتًلضاقب أيفاظو َع ا

 .ًٗهو يف ايساضٜٔت١ًُ خبٝج١ ن ٖبُٚض

احلكمة

 .قبٍٛ اذتل َٔ املط٠٤ٚ

احلكمة

 ٜكٍٛ ايٓاؽ إٔأسسنِ  أٜٛٝب ْفؼ ,يٓاؽ ؿتا ٫ تسض٫ٕٚ حتهُٛا ع٢ً ا

 ؟َا ٫ ٜسضٕٚ ٘فٝ
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احلكمة

, َٚت٢ ٚدسٚا َطازِٖ يوأقسقا٤ ٢ استادٛى قاضٚا ٫ تهٔ نأْاؽ َت

 .ْػٛا عٓو

احلكمة

 .تػتابِٗؼ َٔ املط٠٤ٚ إٔ حتػٔ إؾت ايٓاؽ ثِ يٝ

احلكمة

 بٓفػو َٔ غريى.أزض٣ ت أْذتػ١ٓ َٔ أدٌ أقٛاٍ ايٓاؽ؛ ف٫ ترتى أعُايو ا

احلكمة

 .ايؿتِ ٚايٛعٔ ٜع٬ٜٕ اهلٝب١, ٜٚصٖبإ بربن١ ايًػإ

احلكمة

ٕٓ ,ب ا٭خٝاضقأس  .شبتِٗ عًِ ٚخرب٠يف ُق فإ

مةاحلك

 .١, ٚغهٛت٘ سه١ُْٛل اذتهِٝ سهُ

احلكمة

َٔٝن ف٬  ,٢ ايكًٛبآثاضِٖ ايٛٝب١ ف ٢ٔ ايصٜٔ إشا فاضقٛا اذتٝا٠ تبكٔ 

 ِ.هل هٕٛ قسق١ داض١ٜفت ؾ٤ٞ,شٖٛا قت

احلكمة

ََّٔ أْاض يو ططٜل   .ف٬ تٓؼ عٓ٘ يف سٝاتو ,اايػعاز٠ ٜٛ

احلكمة

فإْ٘ غٝٓتٗٞ, ٚاطًب ضنا اهلل فإْ٘ ضاس١ يو يف ايسْٝا,  ٫ تًٛب ضنا ايٓاؽ

 .ٚصتا٠ يف اآلخط٠
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احلكمة

ٕ أمسا٤ ٔ ايصٜٔ ٜصنطَٚٔ ٫ٚ تهٔنٔ َٔ ايصانطٜٔ اهلل يٌٝ ْٗاض, 

 .ايػافًؽت يف ظَط٠فأقبشٛا  ,اي٬عبؽت يٌٝ ْٗاض

احلكمة

 .فُا ْسّ قابط ,ايكرب َعضعتو ادعٌ

احلكمة

ا ست٢ ّٓٛٔفهٔ ٜف ,ٜؿعطٕٚ ِٖٚ ٫اؽ يف اذتٝا٠ ٜعضعٕٛ اذتػس بؽت ايٓاؽ ْأ

 .ٕ ٫َِٛٗٓ ته

كمةاحل

أيف ظي١ عػ١ٓ ٚاسس٠,  يوفاهلل ٜػفط  ,٫ٚ تهٔ َع ايٓاؽ ,ٔ َع اهللٝن

 .أيف سػٓاتويو تو ايٛاسس٠ ٜٓػٕٛ عي٤ٚايٓاؽ ٔب

احلكمة

ٚق١ٝ ا٭ب ٫بٓت٘ ي١ًٝ ايعفاف

ٖٝا ُبٜ تو ع٢ً ٝسِ إؾت بٝت ايرتب١ٝ, ٚقس ضٖبايٖطغتفاضقؽت بٝت  ٔويت, إْٖٓ

 ايهتاب ٚايػ١ٓ.

ُٖٝبٜا  فِٝٗ َٔ سػ١ٓ  ا هلِ أخ٬قِٗ ٚعازاتِٗ, فُا ضأٜٔت, غتًكؽت أْاّغيتٓ

 عه١ُ. فتكٖطيفصٜٗا, َٚا ضأٜت َٔ غ١٦ٝ ُدٜف

ُٖٝبٜا   دًٝو إ٫ يف ايٛادبات.٘ إ٫ يف اذتل, ٚضٝسٟ يػاْو ٫ٚ تطغًٝٚ, ٜقيتٓ

ُٖٝبٜا  ََب ٞأًٖ٘, ٫ٚ تجٔكت ظٚدو ٤٫ٚ, اقربٟ ع٢ً َظيتٓ  ٌٓ ؛ ايتكٝٔتٔ ه

 إْٞ يو ْاقح أَؽت., ٚاذتطبا٤ن يٓاؽ ايّٝٛفأنجط ا

ُٖٝبٜا   بٝت أبٝو يف ا٭َٔ ٚايُٛأ١ْٓٝ ٚايطاس١.بٝت ظٚدو ن ٞادعً, يتٓ
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احلكمة

َٚ  ,َا١ْايجك١ فٝو ٚا٭ثِ  ,ًكو اذتػُٔٚخ ويو ابٓتِٗ يسٜٓ ٛاُٖبأغط٠ ظٚدتو 

 ِٗ.فإٜٓاى إٔ ختٝٓب ظٓ

احلكمة

ا زٕٚ إفطاط ٫ٚ , ٚتٗسَٗا ايؿو؛ فهٔ غّٝٛضاذتٝا٠ ايعٚد١ٝ تبٓٝٗا ايػري٠

 .تفطٜط

احلكمة

ُّؾدّك َٔ سطّ  .ّ ّٜٛ ايكٝا١َط٢ُس ,اا عٔ َٓكب٘ يف ايسْٝا ظً

احلكمة

٫َّ جتعًٛا ا٭ٜتا ا؛ فُػح ّ غطبا٤ يف بٝٛتِٗ, فٛ اهلل ي٫ٛ ايكسض ملا قاضٚا أٜتا

 .ِ قس ٜٓذٞ املط٤ َٔ ٍٖٛ ايكٝا١َٝزَع١ ٜت

احلكمة

إشا ٔ ممٔ نٚ ,ه٢تؾاكط تفاعًٝ٘ بػ٢, ٚإشا اهلل ٫ تهٔ ممٔ إشا أْعِ 

 .قرب ٚؾهط افتكطَٚت٢  عًٝ٘ ؾهط,اهلل أْعِ 

ُّ و ٫ ْٖفإ ؛َٓ٘ فازع ي٘ ٫ٚ تػدط ,َكٝب١ؿتطض أٚ  ٢تًٟا َبإشا ضأٜت َػً

 تعاؾت. اهللٚايػٝب عٓس  ,ٚا٭َٛض بارتٛاتِٝ ,سضٟ َكريىت

احلكمة

َّا ٜهٕٛ يو قسٜٟكفطؿت ا بًػاْو أٚ بفعًو؛ب ؾدّكٔع٫ َت  ,ا فتدذٌا ٜٛ

ّٛايػإ  فهِ َٔ  ٚايكًب مل ٜعف. أظٗط عف

احلكمة

 .بؽت اآلضا٤ا ٚنٔ َٓكٟف  ,نًٗاآلضا٤ ب باٚسيف اجملتُع فَط ت َػأي١س٢٤ً َت
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احلكمة

ٕٖ ؟سٚزايعسٚ اي٤ً ْٛونعع١ٜ َع فًػف ّٜٛ ايٖتايٖتَا يو ٚ فًػفتو  ٚاعًِ أ

ٖٔ ٢َٚت ,أًٖ٘بٝت أٚ باملاغتٗعا٤   .إ٫ ْفػو أٖاْٛى ف٬ تًَٛ

احلكمة

ََيٝؼ ايٖط ٛٓت٘ أٚاعٞ  إفتا  ,ؿتاي٘ أٚ بعًُ٘ أٚ بفكاست٘ ٔ ضع٢ ايٓاؽ بك

 اذته١ُٝ. ظ٘ايفٚأ ,ضع٢ ايٓاؽ بأخ٬ق٘ ادت١ًُٝايطاعٞ َٔ 

احلكمة

 أفعكٝإ بعس ايٓع١ُ؟! ,٫ تؿهط ارتايل ؿتعك١ٝ

احلكمة

ََل ب٘ يف سٝاتٔجطب١ ٜفٔ أعاْو يف ايُػََ  .ه١ُٔ خاْو فٝٗا فعاًَ٘ عو, ٚ

احلكمة

اذتل ٜٚعرتف ب٘ ثِ قتٛت ٭دً٘, ٚؾطاض ايٓاؽ َٔ ٫ ٜعطف ٔ ََخٝاض ايٓاؽ 

 .طٙهٗبَتباذتل ٔي ٫ٚ بارتٛأ عرتفٜ

احلكمة

٫ُٚ ُت و ايصٟ ـ قسٜكو ايصٟ نإ َعو يف ايٓؿسا٥س, ٚاسصض قسٜكٗ

 .ٗطتوُؿاختاضى ٔي

احلكمة

كام, إؾت ايٚؿٜ٪زٟ إؾت اْفذاض ايكًٛب, ٚاْفذاض ايكًٛب ٜ٪زٟ  ايٓاؽاْتٗاض 

 .فرتامكام ٜ٪زٟ إؾت ا٫ٚايٚؿ

احلكمة

ُٜ ّ اذتاد١ ع٢ً ايٛاع١ ْسّ يف فُٔ قٖس ,ٚإفتا يًٛاع١ ,س اهلل يًشاد١عَب٫ 

 .ايسْٝا ٚخػط يف اآلخط٠
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احلكمة

, يهٔ بإخ٬م ايعًٔ؛ٚ طهلل يف ايٚػعٌُ اٜكٛيٕٛ فٝو, ٚ َٚازع ايٓاؽ 

َُ ففٞ ايكٝا١َ  ,فعاهلِو أقٛاٍ ايٓاؽ ٫ٚ أف٬ ٜهطْٖ ,عًٝ٘ت ًع ع٢ً َا أ٤ْٛفاهلل 

 .تتهح ا٭َٛض٦ص ب٢ً ايػطا٥ط, ٚسُٝٓت

احلكمة

 .٫ تهطٙ ؾذط٠ ثِ تطٜس أنٌ مثاضٖا

احلكمة

إٕ نإ يف  –ا عتبٕٛ ممحتبٕٛ, ٫ٚ ـتٓعِْٛٗ  ع٢ً َا٫ جتربٚا أ٫ٚزنِ 

ٕٖفايكًٛب ختتًف يف اذتب, نُ, شيو خري إدباض ايًػإ أغٌٗ َٔ إدباض  ا أ

 .ايكًٛب

احلكمة

 .سِٖٚ بايٓهاح؛ فصيو سكٔ هلِٝٚفٜك ,ٖٚٝب١ يًؿباب ٚايؿابات ْسٚاز قٝايٖع

احلكمة

ٜطغب إٔ ٜػتهٝفِٗ ًَو َٔ ًَٛى  قٓفايٓاؽ:  َٔ يف اجملتُع قٓفإ

جًح ايارتايل يف فٛٛب٢ ملٔ اغتهافِٗ  ,ايسْٝا, ٚآخط ٜطٜس اغتهاف١ ارتايل

 .ا٭خري

احلكمة

٢ُٗسٔب اّ ا٫ْتداباتع َط٤ٚتو يف أٜٖٔب٫ َت ا٫ختٝاض,  ٢ا عًذرب أسّسات, ٫ٚ ُتَُضٜ

 .يوفإْ٘ ٚق١ٓٝ اهلل  ,ٚاسفغ ضلتو يف ا٫ْتدابات

احلكمة

 .٫4 بسٌٜ ي٘ سٌٜ, ٚايطٚحباملاٍ؛ فاملاٍ ي٘ ب ٚاح إخٛاْهِٛا أضٝيٚسَب٫ ُت

                                                           

 .نتبت ٖصٙ اذته١ُ يًصٜٔ ٜطغًٕٛ إخٛاِْٗ  عرب ايبشط يًٗذط٠ غري ايؿطع١ٝ (4)
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حلكمةا

 .بٗا ا٭١َ ٛاًٗهُت؛ ٜفًؿٗط٠ي ايفت٣ٛ غب٬ٟٝ دصٚا٫ تٖت

احلكمة

 .بإٖاْتُٗا١ َٖاٝ٭١ بتهطِٜ ايعًِ ٚايعًُا٤, ٚخػاض٠ َٖنطا١َ اٝ٭

احلكمة

 .فطاقبٛا ْٗاٜت٘ ,ا٭قٛاٍ ايؿٛاش َٔاتباع شتايف١ ايعًُا٤, ٚ ٢ٔ اعتاز عًََ

احلكمة

 .ت ايعًُا٤؛ فإِْٗ قس غٗطٚا رتس١َ ايس٤٫َٜٔعًبٛا ايؿٗط٠ ٔب٫ تٛ

احلكمة

 .ايكا٥س ناملطآ٠ ٜٓعط إيٝ٘ ايؿعب

احلكمة

 .ا٭ّ َسضغ١, ٚا٭ب َسٜطٖا؛ فإشا أسػٔ املسٜط اإلزاض٠ سػٓت املسضغ١

احلكمة

 .٘غٓاْتٓك١ٝ أ أنجط َٔ سادت٘ إؾت ن٬َ٘تٓك١ٝ اإلْػإ عاد١ إؾت 

احلكمة

٭ٚؾت تكشبٗا احملب١, أَ ٖٝب١ املًٛى؛ فيف ايٓفؼ ٖٝب١ ا٭خ٬م أٚقع 

 .تكشبٗا ارتٛف ٚايجا١ْٝ

احلكمة

٠ٓٛ َت ٕٖ ٢ادتُاع١ ق  .ايٓذا٠ ٚايٓذاح أغاؽاإلخ٬م  أخًكٛا؛ ٭

احلكمة

 .ٚا بأفعايهُِسٔشٚا بكًٛبهِ قبٌ إٔ تٖتُسٔشاٖت
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احلكمة

 ٚسَغفاسطم ع٢ً  اهلل ي٘ ثػطات يف ايسْٝا ٚاآلخط٠؛ ٖسيًٓاؽ ثػط٠ َغ ٔ غٖسََ

 .سضِٖثػطات ايٓاؽ ٚيٛ ٔب

احلكمة

قل ايٖطأقبًٛا ع٢ً ٢ً ايكطإٓ, ٚإشا ٜأقٔبٌ أَْت عٓا٤ فائػ ٢ًعايٓاؽ  أقبٌإشا 

 .؛ فا٭ٍٚ زا٤ ٚايجاْٞ زٚا٤إؾت ايطنٛع ٚايػذٛزٜأقٔبٌ أْت ف

كمةاحل

 .ٚثك١ ٚأَا١ْ, ٚيٝػت َػطس١ٝ ,عٞٚٝاغ١ قٝاز٠ ٚايٚػ

احلكمة

فعٝٛب ا٭خ٬م أخٛط َٔ  ,ٕٓٛ أدػاَِٗعٜٚهِ نُا ُت٥أخ٬م أبٓآٜٓٛا َظ

 .عٝٛب ا٭دػاّ

احلكمة

 ايػاف١ً. ُا يًٛقٍٛ إؾت ايعك٤ًٍٛكًٛب ايهعٝف١, ُٚغًا يقاضت ا٭َٛاٍ َفتاّس

١َٓ ايػعٞ إؾت إفػاز   .َٔ ادتطا٥ِ ايهرب٣املُتًهات ايعا

احلكمة

ٕ, ٚإشا ٚزتو نٞ ٜهجط املؿاٖسافأسػٔ بطتًفاظ  َسٜط قٓا٠ إشا نٓت

 .ٜهجط املػتُعؽتنٞ إشاع١ فاخرت أيفاظو  يف نٓت

احلكمة

 .ًبو ٚضدًوكب٘ ب فاٖتِ ,ٔ اٖتِ بو بًػاََْ٘
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احلكمة

 .ٖٙطفشاٍٚ أ٫ تفؿٞ ٔغ ,فكس ٚثل بو ا٥تُٓو ع٢ً ٔغٚطٙٔ ََ

حلكمةا

َََعضع١ اذتػس نجري٠ ايؿٛى ات فٝ٘ قبٌ إٔ ٜكع ؛ فُٔ ظضع٘ أَاّ ايٓاؽ 

 .أسس افٝٗ

احلكمة

 .بٝٛت ايٓاؽ ثِ تٗسَ٘ ٚتطدٛا َِٓٗ ايؿهط ػت٫٢ َت

احلكمة

ٔ ٝه, ٚإشا خطدت فٝٗا ٜفأع٢ُٔ ٝهخًت فٝٗا ٜفزفإشا  ,بٝٛت ايٓاؽ عٛض٠

ُّا.  أبه

احلكمة

 ,َعطٚف١ ٚقفات٘ ٩ًَٙٚو املًٛى أمساًَٛى ايسْٝا أضقاَِٗ زتٗٛي١, 

 .ؾ٦تٚازع بٗا َت٢  فاسفعٗا

احلكمة

 .ا حملاغِٓٗاّزقٖٝيٓاؽ, ٚنٔ ا يعٝٛب ااّزٔ قٖٝٝه٫ َت

احلكمة

َّ اض ض٥ٝؼفُٔ ق, ايط٥اغ١ خس١َ  هلِ. اقّٛ فًٝعترب ْفػ٘ خاز

احلكمة

 .كا٥س, ٫ٚ ٜكًح ايكا٥س إ٫ بايعس٫ٍ ٜكًح اجملتُع إ٫ ٔب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 احِلَكم اأَلُروْنِديَّة ............ تأليف: عبد اإلله بن نور جاورا األُروندي

 

 

احلكمة

ٕٖ ,ايػُا٤ فأبؿط بطٓب ,إشا أغًل أٌٖ ا٭ضض أبٛابِٗ أَاَو أبٛاب٘ َفتٛس١  فإ

 .ٌ سؽتيف ن

احلكمة

ْٔ يففإْٗا  ,١ُٗض ايٗتسَصٔا ْ٘ ياب ايٓاؽ, أْػ طع  .تاضغتِٗٚتؿٜٛ

احلكمة

 .٘ خري زٚا٤ ْعٍ فٛم ا٭ضضيٓفػو؛ فإْٖ ايكطإٓ زٚا٤ّ دٔصاٖت

احلكمة

ا٥ف؛ فكس سفعٛا أزضنٛا أبٓا٤نِ قبٌ إٔ ٜصٚبٛا يف َٝسإ ايفهط ايٖع

كٍٛ سٕٛ بٜفط .ٚمل عتفعٛا أمسا٤ أقشاب ضغٍٛ اهلل  ,أمسا٤ اي٬عبؽت

ٞٓ ع٢ً امل٬عب" :املٓازٟ  ".ايك٠٬ ٢سٞ عً" :كٍٛ امل٪شٕ, ٫ٚ ٜفطسٕٛ ب"س

احلكمة

٫ٖٕ تعًِ ايٖط  .ّٜٛ اذتؿطفٛم ايكطاط دًف٘ ئ ُت ٟاَٛعس يو سِ؛ فإ

احلكمة

 .ف٬ تٓؼ عِٓٗ عٓس ايط١ٜ٩ ,ٛى يف ايػٝبأْاؽ أسٗب

احلكمة

 .ٔ َٔ ايؿانطٜٔط قاْع٘ ثِ ٝنػٓ٘؛ فتصن٤٤ ُٚسإشا أعذبو كتاٍ ؾٞ

احلكمة

ٕٖع٢ً ز ْفػو َٛٚع  .ا يف ايكًٛبا إظتابٝ٘هلا أثّط ا٫بتػا١َ؛ فإ
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احلكمة

ادتطٚح ايكسقت١,  ىشٚط٤نِ با٭خٛا٤ املان١ٝ؛ فإْٗا ُتطٚا أبٓاصن٫ِّ ُت

 .ٚتكػٞ ايكًٛب

احلكمة

٫ُٚ ُت ٕٖ ,َكا٥بهِايٓٓاؽ ًٛا ش  .شيو تؿا٩ّ فإ

احلكمة

ٕٖ ؛ا, ٚضأٟ اآلخطٜٔ أغاطري٫ جتعٌ ضأٜو ٚسّٝ  .طٜٔشيو ؾ١ُٝ املتهٚب فإ

احلكمة

ٕٖ فهِ ب٬ٛق١ ايٛد٘؛ٛاغتكبًٛا نٝ  .هلِ ٣٘ تكٓسََْٛطٔقشيو خري  فإ

احلكمة

 .ٝاشَتتٕٛ ٚ؛ فُٝٛا نٞ تكٌ إؾت َطازىدػّط ٫ جتعٌ ايٓاؽ 

احلكمة

 .ِِّاملعٖٛ طاغ١ أٚؾت ايٓاؽ باذت

احلكمة

 .ست٢ ٫ تهٓط ْفػو أٚ غريى ,ب أغطاضىطأقضاقب أقٛايو نُا ُت

احلكمة

ُٜٛٚٝػتكِٝ ْٗاضٙ, ٜٚٗسأ قًب٘؛ فًٕ َٔ أضاز أ  .قٝاّ ايًٌْٝفػ٘ ع٢ً ز ع

احلكمة

ٓا ٫ ْسضٟ َا ايصٟ عتسخ اآلخط٠؛ فإْٖكاذتٛا  قبٌ ايٛقٍٛ إٍ سته١ُ َت

 .ٖٓاى
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احلكمة

٤ٛ ٕٔ ٫ ٜطٜس أََ َٝ ًع أسْسٜ  .عٔ أغطاض ايٓاؽ ٖفٝهع٢ً أغطاضٙ؛ فً

احلكمة

 .ايٓذاح يف  اذتٝا٠ ٗطٔغ ا٫غتكا١َ 

احلكمة

 .َٔ قًبوا ََُّٝأ؛ فكس أًٖهت يٓاؽع٢ً اا ٫ جتعٌ َٖٛبتو غ٬ّس

مةاحلك

 .تػػًٕٛ ٬َبػهِ بايكابٕٛ انُ ,ًٛا شْٛبهِ  با٫غتػفاضغٔػٔا

احلكمة

١ٓٝ؛ ف٬   ٘.ٌ إيٜٝٓكع٢ً َا ُٜ ا٪اخص بعههِ بعّهٜاذتٝا٠ ايعٚد١ٝ سٝا٠ شٖب

احلكمة

 .ا يف ارتٛفذّٓٔغ ٞ ي٘ا يف ا٭َٔ, ٫ٚ تهْٛٔو َػهّٓٞ يعٚدْٛٔٝن

احلكمة

 .ب ضدا٤ٖا بعس ايسخٍٛدٝٚبؽت ايطداٍ؛ ف٬ ُت فأىظٚدتو اقٛ

احلكمة

 .إشا نإ ايعامل ٜبٝع اذتػس؛ ف٬ غطٚ إٔ ٜؿرتٜ٘ ادتاٌٖ

احلكمة

 .ا فتُهجٛا فٝٗا؛ فإْ٘ ٜهٓط إخٛاْه٫ِ جتعًٛا زٚض٠ املٝاٙ ايعا١َ َػهّٓ

احلكمة

 .غريتو ٚمسعتو ٜفُتفٔػس ق١؛طٝف غببٔ يف اجملتُع ناإلبط٠, ٫ٚ تهٔ  ٝن
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احلكمة

 .ا سكس ْسا١ََٟٔ ظضع سػّس

احلكمة

اذته١ُ نجط٠ ايه٬ّ أٚ نجط٠ ايػهٛت, يهٔ اذته١ُ ٖٞ إٔ  تيٝػ

 .ٚنٝف ,َٚت٢ ,ٚأٜٔ ,تعطف َا تكٍٛ

احلكمة

اي٬ٛم ْٗا١ٜ ارت٬ف, ٚيٝؼ بسا١ٜ ارت٬ف ست٢ تٓػٛا ايفهٌ فُٝا بٝٓهِ؛ 

 .طنَِغًٛا ْريإ اذتطب يف قًٛب أبٓا٤نِ ٚٝأؿٔعفُت

احلكمة

َٔ, ضسِ اهلل امل٪شْؽت  .شاِْٗبػبب أ ٛا ْسا٤ اهللٗبٔ أْاؽ ٜينِ 

احلكمة

ََ  .غريٙ غهب ٢عًا ِٛأثَٓا عًٝ٘ فطح, َٚت٢ ِٛأثَٓإشا ٔ ٫ جتايؼ 

احلكمة

٣ٓٛ٘؛ فتايعٚد١ ا٭ٚؾت أغاؽ ايبٝت, ٚايجا١ْٝ غكف  إسساُٖا با٭خط٣, تك

 .نُا تعٜٓٔ بعهُٗا ايبعض

احلكمة

 .ْفػو يف ظَط٠ املٓافكؽت فاسػب ,يف املٛاعٝس زٕٚ عصض ىُطإشا نجط تأٗخ

احلكمة

 .اايتٛانع عباز٠ ٚاسرتاّ, ٚيٝؼ خٟٛف
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احلكمة

دٕٛ فٝٗا ٜسخًٕٛ فٝٗا شتًكؽت قابطٜٔ, ٜٚتدٓط ,ضَهإ َسضغ١ ارتانعؽت

 .بؿٗاز٠ ايتك٣ٛ ٚايكبٍٛ

احلكمة

ّٛ ٙنباضدص ُذتُع اٖتعذّبا ٔي  !!ااذتًف باهلل عاز٠؛ فاختصٙ ايكػاض هل

احلكمة

 .٫ ُٖع٠ قٛع ,ٔ ُٖع٠ ٚقٌ بؽت ايعٚدؽتٝن

احلكمة

َٔٚصَس  كع عًِٝٗغاع١ ا٫غتذاب١ فت فكس ٜٛافكٕٛ ,ِٔ يعٔ أْفػٗضٚا أ٫ٚزنِ 

 .ايًع١ٓ

احلكمة

 .طى؛ فإْ٘ ٜأنٌ اذتػٓات نُا تأنٌ ايٓاض ا٭عؿاب ايٝابػ١إٜا١نِ ٚايٚؿ

احلكمة

 .دصْاٙ ايّٝٛ َٔ زٚا٤ ا٭فٛاٙاٖتٚ ,تِ َٔ زا٤ ا٭فٛاٙايٖؿ

احلكمة

ٞ ع٢ً َٔ ٚافكو يف ايطأٟ ٚع٢ً َٔ جٓٔٔ ايعساي١ يف َػا٥ٌ ا٫خت٬ف إٔ ُتَٔ

 .خايفو

احلكمة

ََ ٌٓ ؛ فكس فازعٛا ي٘ باهلسا١ٜ ,ًٞ  بٛعٔ ايكاذتؽتٔ ابُتإشا مسعتِ أٚ ضأٜتِ  س

 ٜطدع ٔيُطؾسٙ.إٔ  إ٫عًٝ٘ َطض اهل٬ى, 
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احلكمة

 .يهِ مسا٤ قاف١ٝ فٝهٕٛ أبٓا٩نِ ا يف ايتٛانع, ٛايسٜهِ أضّنْٛٛا يٝن

احلكمة

 .تجبتزٕٚ ا عٓسَا ٜٓكٌ خرّب ٜٓكل ق١ُٝ املط٤

احلكمة

 .إٕ مل ٜتب ٚقّٛزافػتذعً٘ ايٓاض  ,عب١ٝئ دعٌ اإلغ٬ّ ََ

احلكمة

ََ فُٔ أضاز املًه١ٓٝ  أنجط ايهتب بطن١ٟ,ٗٛض, ٚايكطإٓ و ايٗؿًٔؾٗط ضَهإ 

 .ٚايربن١ فًٝعَُٗا

احلكمة

َٔقكّط ػت٫٢ َت َٚٔ ايٖصا  ٘ ُبٜٔصو ثِ ُتٓٔعػٔ ُقُشؽ ٔبافُٝٛع ايٖٓ, ا هللقٟفٖب 

 ا.بايٓاض عُّس

احلكمة

ٟ ٜٛٚكغا٥ٌ ُتٜاضات ٚايٖطٍ ايٚعباُزفَت ٘؛ًٞأغَطاغًو ٜفضٙ, َٚٔ َضُعٔ ظاضى ٜفََ

 .١احملٖبٚتٛض٢خ ايع٬قات 

احلكمة

َٔ ٢ إٔ دَؿُٜ ,ت ايٓاؽظ٤٫ًُو ع٢ً ٔ اإلْكاف إظٗاض ؾذاعتو أٚ ٔعيٝؼ 

 .ؾٗط٠ سٓبا أٚ ٜهٕٛ شيو سػّس

احلكمة

تػدري  عٔ ذعْاعٛا َعٓا, ٚاغتٛعٓا تػدري اذتٝٛاْات املفرتغ١ ست٢ عاُؾ

 .يبعض بأخ٬قٓا ٚعكٛيٓا ايكاف١ٝابعهٓا 
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احلكمة

ٛا يف كتاع١ ٖسَٖٛا بػ٤ٛ ٥ًَت٢ َس ,طقط ايعات١ٜٝح ايٖكأْاؽ نايٚط

 .َعاًَتِٗ

احلكمة

ُٓـ أخباضْاأخباض غريْا ْكٓسؽٓسَا عنٝف تطتكٞ زتتُعاتٓا  ْٗٚ ,. 

احلكمة

١ٓٝ ع٢ً ايٗؿ غؼإشا ناْت ٝأ  .ٖتعاظٖا تهجطهٛى؛ فإٕ اكتعٝٓاتٓا َبٓ

احلكمة

 .ُا قتًوفُٔ خاْو فهأْٖ ,ارتٝا١ْ تٛأّ املٛت

احلكمة

ف٬  ُِٖٛعُِّت مل فإٕ ا,ُٛا أبٓا٤نِ أضساَهِ قبٌ إٔ تٓسَٛا غّسَِّع

 .تًَِٖٛٛ

احلكمة

َٔايٗؿ  .ٔ أغ٢ً نٓٛظ ايسْٝاعٛض ؿتٔ غتسَو 

احلكمة

 .ٚأَاَ٘ سته١ُ اآلخط٠ ,أٜٗسأ قًب املط٤ بعس أنً٘ أَٛاٍ ايسٚي١ أٚ ادتُع١ٓٝ

احلكمة

 .فكسإ ا٭َٔٛضخ ٜكسإ ايعساي١ يف اجملتُع ف

احلكمة

ٚٓٙن٤َٚٔ ََ ٖٔ ٌ أَطٙ إؾت عس  .إ٫ ْفػ٘ ف٬ ًَٜٛ
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احلكمة

٫ُٚ ُت  .ـ ايٓاؽ يف أَٛضِٖ ثِ تٛايبِٗ بايٓػهٛتٗ

احلكمة

 .اٍ بايػهٛتٖٗبٛا ادٝتأٚز

احلكمة

ّٓ إشاطفا٤ ق١ُٝ املط٤ يف قًٛب ايٗؿ تعٍٚ  .اؾتِ ايٓاؽ عً

احلكمة

 ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ غا٥ٌٚشتاظٕ ا٭غطاض, ٚايّٝٛ قاضت ايكسٚض ناْت 

 .شتاظٕ ا٭غطاض

احلكمة

َْٖٓيٛ ٝن ٌٖا ٜيشازْا ع٢ً ْكطت٘ َّٝٓتا ناٚتس ع٢ً ْكط٠ املعًّٛ سٝ٘ٔشٖتا   ك

 .ػسٕ؛ إش ْكط٠ ايطٚح أٚؾت َٔ ْكط٠ ادتٛايعامل

احلكمة

يهٌ َٔ  اا ست٢ ٜػٓط نٌ َٔ ٜطاى, ف٬ جتعًُٗا قرّبا٭بٛإ دع٬ى قكّط

 .أٚ َاٍ ,أٚ ابٔ ,ٔ أدٌ ظٚد١َٜٔطاُٖا 

 .طب١ عًٝٗاٛا عًٝٗا فتهٕٛ ٝنٝكهٝٚٚد١ َػرتب١ ف٬ ُتايٖع

احلكمة

ع٢ً  ا٩ُٚتذٖطَتط٣ َفهٛسؽت؛ ف٬ طْا فٛم ايٖجٔكٜي ٛبتاض ايعُٝ ٔغيٛ نؿف اهلل

 .َٔ ايٓاؽ فهح أسٕس
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احلكمة

 .فكٌ بٝٓ٘ ٚبؽت أًٖٜ٘ا , ٫ٚ تهْٛٞ غ٘سأًٖ٘ٚ ظٚدوبؽت ا ػّطْٛٞ ٔدٝن

احلكمة

 .ٚاجملٍٗٛ غٝب ,زتٍٗٛٗٛ ػطٜب؛ فايستكاض ض اسَصٔا

احلكمة

 .شه١ُ ست٢ ٫ ٜهطٖو يف املػتكبٌعاٌَ ايكيب ٔب

احلكمة

 .ب بٝتودٚطٔ أدٌ ظٚد١ فُتَٔ ظٚد١ٟ ٪ٔش٫ ُت

احلكمة

 ى.كريَو ٫ تسضٟ ؛ فإْٖٝوٝب١ أخُكٔب ايفطح ضسَصٔا

احلكمة

 .ؽ اذتػٓات ٚغتشكس مثاضٖا إٕ أخًكت هللغط٢ٔا

احلكمة

 .اهلٝب١عٌٜ نجط٠ ارتك١َٛ ُت

احلكمة

َٔ ا خرْيا نطقّتت ععّٜعَُ  .ٔ إٔ ـتٛت شي٬ٟٝيو 

احلكمة

 .ا ؿتا ٖٛ عًٝ٘٘ غايّبٝأخ ع٢ً شهِ املط٤َٜ

احلكمة

ٍٓ عً َٔٔطَاْو ٔس  .و َؿ٪ّٚأْٖ ٢ايؿ٤ٞ ٫ ٜس
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احلكمة

ٖٝ ,ٚمل تًل أعسا٤ ,إشا أخًكت أعُايو  .توفطادع ْ

احلكمة

 .زٕٚ ملؼكٝبإ املط٤ ُٗا ُٜفإْٖ ,ٚايفِ ,ايعؽت :ُؽتٗٔ ايٖػَٔنِ ٚا أبٓا٤َُضٚصَس

احلكمة

 .افرتام إٔ ٜعكب٘ زٕٚ ْٖتشسُا ٤ًقصا ٔي ٛبٓا؛بأفٛآٖا زٕٚ قً ْاشاُزاٚتٜهٕٛ 

احلكمة

 .زأب ايكاذتؽتَٔ ْٚؿط عٝٛب٘ يٝؼ  وٝسػٓات أخ ُٔٞفَز

احلكمة

َُُٗطفؿٝاطؽت اإلْؼ قس ٜظ ,ٔ ْفػو با٭شناضٚكَس  .فؽتدَتٚا بعس إٔ ناْٛا 

احلكمة

ُٜ أٚ قساق١؛ ٭ْ٘  ْػٕب ٓعط إؾت, ٫ٚ ٜتعاؾت ٔ هللشٔػامل٪َٔ ايعاٌَ املدًل 

 .عًُ٘ ٚد٘ اهللبٜطٜس 

احلكمة

 .طّ عازات ايٓاؽ نُا حترتّ عازتوسَتٔا

احلكمة

 .ت٘ ايٛاسس٠عي٤خٝو ايكا ح ٔببَل َعاتّبا ٭٫ َت

احلكمة

 ٌٓ ّٚن ػٞ َبٚايس٠ ٔي ٪ٔشإٔ تهٕٛ مثط٠ ف٪ازٖا َٔ خٝاض ايٓاؽ؛ ف٬ ُت ٢تتُٓ ٝأ

 .سٖاٚي
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احلكمة

ٚيٛ نإ ايكا ح  ,ابػتَذقس ٫ ُٜ غتػفاض ايكا ح يًعامل يف اجملتُعا

 .َػتذاب ايسع٠ٛ

احلكمة

 أخط٣. ٘ كتاع١تخايفٚإٕ  ,ذُاعت٘ٔيب ٔ ٫ ٜتشٖعٛٔايٜف ايكا٥س املدتاض 

احلكمة

نتُت عٓ٘ ٓو َت٢ َب فًٝشاٍٚ أ٫ ٜػه ,فكس أضاسو  ٖٙطٔ نتِ عٓو ٔغََ

 .ىٖطٔغ

احلكمة

؛ فإٕ مل تػاعسٙ ف٬ َٓو ارتري َضَداا فكس ٘طٔ بػط إيٝو ٜس املػاعس٠ ٔغََ

 .تفهش٘

احلكمة

 .ِٗ ْفػ٘ٛابات ايعا١َ إؾت ْفػ٘ فكس اٖتارتٔ ْػب ََ

احلكمة

 بتػُٝتِٗ بفاغل أٚ ٔ ايٛا١َ ايهرب٣ يف اجملتُع فطح أبٓا٤ املػًُؽتَٔ

 .إَاّ َػذسبٕٛ بتػُٝتِٗ سنافط, ٫ٚ ٜفط

احلكمة

 ُّا.أٜي طحادتز يف ايٓكح ٜعزاز ؿٗسايٖت

احلكمة

نًُات ايٓاقح قس جتطح ٚيٝؼ قكسٙ ادتطح, نايٛبٝب يف املػتؿف٢ 

 .قكسٙ ايع٬ز ٚيٝؼ اإلنطاض
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احلكمة

 .أٚ تًفاظ غٛم٣سسٜح ف٬ صتعًٗا  ,رْتٚٔغ ٔغٙطاذتٝا٠ ايعٚد١ٝ 

احلكمة

 .٘ؿَٝتأٞف بؿ٤ٕٞ وإيٝٚا ُا أغٗطن٤ً ,قسٜكو٭ًٖو أٚ  طبا٫٫ٟ تهٔ ٔغ

احلكمة

ُّتهٔ ٫ , ٚايٓػط سفغ ا يفٔ قرّبٝن  يف ْؿطٙ. اف

احلكمة

 .غهٛت ايعًُا٤ يف اجملتُع نإَػاى ا٭طبا٤ عٔ ايع٬ز

احلكمة

 .يؿهطدعا٤ فعٌ ارتري ا

احلكمة

بِٖٛ عٚصبِٖٛ ٫ٚ ُتٚزعصٜب؛ فٜأأزٜب ٫ يًٖتذٔ يًٖتؽت ظاملا, ٚايٚػٔذيٝؼ نٌ َغ

 .فػس َػتكبًِٗٝف

احلكمة

ُٝ ,ُع١ خٛٝب١ رتٛٝب افرتا٤ّٙ ُغٖٛٔ َؾََ  .ٌ امس٘ يف ظَط٠ اذتاقسٜٔػٚذفً

احلكمة

َٜ  .فطن٢ اهلل ٖٛ املًٛب ,و ق١١ً املتابعؽتطْٖو نجط٠ املتابعؽت, ٫ٚ ٜهػط٫ْٖ 

احلكمة

ْػتٛع مل ١؛ فإٕ طغٛا يٓا َعضع١ ايرتب١ٝ بإخ٬م َٚؿك٤اذتٕٛ ٜغأدسازْا ايٖك

 .سكازٖا  ف٬ ْهٝٓعٗا
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احلكمة

 .ٚتطدٛا َِٓٗ ا٫سرتاّ ,شتكط آبا٤ اآلخط٫ٜٔ َت

احلكمة

ٚٛ  .ٗاهعفُٜ اي٬ٛمٚ ,ايع٬قات ٟاملكاٖط٠ تك

احلكمة

٫ًَُٝ َت ٘ يف َػتؿف٢ ا٫بت٤٬, ٚازعٛا ي٘؛ فسعٛاتهِ املػًِ فإْٖ ٢ٛا املبتًٛ

 زٚا٤ ي٘.

احلكمة

َِْٔ  .ايكسٚض تٞ إشا غاب سعٕ اي٬ٛب, َٚت٢ سهط اْؿطساملطٚب ع

احلكمة

ّْ أًُٖٓا ٢َت ٕٖ أٜسٜٓا؛ع٢ً  عٗضَْ ايػٝاغ١ فػٝأتٞ ٜٛ ايػٝاغ١ ٚايسٜٔ ٫  ٭

 .ٜٓفك٬ٕ

احلكمة

َٚت٢  ,ٜا٤ِٗ قايٛا سب ايؿٗط٠ أٚ ايٚطا يعكط َت٢ ْؿط أٌٖ اذتل سك٤ذّبَع

 .فاد٦ٓاُٜ ملْؿط أٌٖ ايباطٌ باطًِٗ قايٛا 

احلكمة

ُْتََ َٔت املط٠٤ٚ ٚايٖطعٔع٢  عًِ ا٭١َ أْٗا ع٢ً ؾفا تفً ,قًب ايٛبٝب ٔلت١ 

 .اهل٬ى سفط٠ َٔ

احلكمة

كتٝع , ثِ إظٗاض ٛب١ارٔتعٚدؽت إظٗاض احملاغٔ أثٓا٤ بؽت اي اتٔ أؾس ارتٝأَْ

 .ٗا ْاض تًع٢نأْٖ املػا٨ٚ
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احلكمة

ّٓا َٚع٘طط ْفػ٘ يًدايل ٔغٔ غٖدََ ّٓا َٚع٘طٔغط ارتايل ي٘ ارت٥٬ل ٖدَغ ,اً  .اً

احلكمة

 .فإْ٘ َٔ أز١ٜٚ اجملتُع ,يف اجملتُع فأثٓٛا عًٝ٘كًح ا ُٜكًّشَُ ٢ ضأٜتَِت

احلكمة

 .ٚإفتا ايعٝـ إبكا٤ ا٭ثط اذتػٔ يف اذتٝا٠ ,يٝؼ ايعٝـ يف طٍٛ ايعُط

احلكمة

َُٖسايعاقٌ إشا أظٗطت  ي٘ تهٓبط ٓبو ُسٌ َت٢ أظٗطت ا ادتآٖبو ي٘ أنطَو, أ

 .وٚأٖاْ

احلكمة

 .ِٗ بأخ٬قو ايػ١٦ٝ فٝٓفطٚا َٓو٫ٚ تعاًَ ,اذتػ١ٓ خايل ايٓاؽ بأخ٬قو

احلكمة

 .١ ؿتاي٘فباغتٛاعت٘ بٓا٤ بٝت يف ادتٖٓ ,أسػٔ ايبٝٛت يف ايسْٝا ٢ٓٔ َبََ

احلكمة

َْ  .٢كح أٜٚفاملدًل إشا 

احلكمة

ْٟ.ٔ هٛت اجملتُع عُغ  ظًِ ايعامل ٔخع

احلكمة

 .ملط٤ إؾت ا٫ْتشاضٓب ؾذاع١ تكٛز اُض

احلكمة

  أخط٣. ٛا بفت١ُٓا ْاَت فت١ٓ أَتن٤ً ,أْاؽ يف اجملتُع نا٭َطاض املعس١ٜ
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احلكمة

ََٖٔ ٕٖ ٔ ظ  .ًٛا امس٘ يف ظَط٠ املتهربٜٔاجملتُع فػٚذ ّبسْٚ٘ ئ تتكٖس أ

احلكمة

َٔارت ُٜعٝٓو اهلل ع٢ً َتُٝٝعسض إخ٬قو َع اهلل ٜكٔب  .بٔ ايٛٝٚبٝح 

احلكمة

ْٖ  ٘.شهُتٔب اطٜٖ٘ ٜطفع اجملتُع إؾت ايٗجإشا نإ اإلع٬ّ بٝس اذتهِٝ فإ

احلكمة

ٖٔ ٖبُض ُٖٖٔفكري   .ْٛ٘ٝقكٚسقس ٫ ُٜ ٙكطٜفيهٔ ٔي ,١ ايػينُٖت٘ يف اإلْفام أع٢ً َٔ 

احلكمة

ت٘ ٖٝاَط٨ ْٔ ٖبفازعٛا ي٘, ُٚض ,فاغس٠٘ ُتٖٝيهٔ ْٔ ,اَط٨ أعُاي٘ سػ١ٓ ٖبُض

 .فأْكصٚٙ ,يهٔ أعُاي٘ فاغس٠ دتًٗ٘ ,سػ١ٓ

احلكمة

ُٕٖٕٛ شٟٚ ععِّنُا ُت قسقات ا٭بسإ شٟٚٛا ُُعَِّع هلِ يف  قسقات ا٭َٛاٍ؛ فإ

 .٢َُشُت ٫ا ّضاآثاجملتُع 

احلكمة

ّْ ,ٔ تطى أقسقا٤ ا٭َؼ َٔ أدٌ املٓاقبََ ٜ٘ ٜسع٢ً فٝ٘  ٗضُعَٜ فػٝأتٞ ٜٛ

َّا.  ْاز

احلكمة

ٕٖ ,ثِ تًٛب املؿاٚض٠ ع٫٬ٟ تفعٌ ٔف  .شيو إخباض ٚيٝؼ َؿٛض٠ فإ

احلكمة

 .هِ أقطب إؾت اهلل عع ٚدٌهِ ٫ تسضٕٚ أٜٗفإْٖ ؛ٕٓٛ بإخٛاْهِأسػٓٛا ايع٥
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احلكمة

 .عيعٍ اجملتُعٗإ ُْٚسُٝٓا ُْ ,ا ف٬ ْاقطٜٔ عًّٓٗإ ايٚسُٜ

احلكمة

, ططم ارتريتعًِٝ ايٓاؽ  ١َٔ ف٬ حتطّ ْفػو م إعٛا٤ ايكسقَظطُتمل إٕ 

 .ّ ارتريشَطنٞ ٫ ُت

احلكمة

 .غتتًفٛا يف ايكًٛب ست٢ ٜتباغهٛا ٚمل ,ايكشاب١ اختًفٛا يف اآلضا٤

احلكمة

 .ٕ مل تفعًٛا فػٝفسِْٚٗإ ,ذٌٔ َطافك١ ا٭ؾطاض زٕٚ َخَضٚا أبٓا٤نِ ٚصَس

احلكمة

 .عِ اذتاقس يًدريٜٓٔف ,ايكبٛض نُا ٜٓبت ايعضع يف ا٭ضض َٔح بَعُْ

احلكمة

 .ط اإلخٛإ قبٌ ايؿسا٥سخَتٔا

احلكمة

 .ٌٓ باذته١ُ ٫ بايفٓت١َشايفت١ٓ ُت

احلكمة

ٚٚنُا ُت ,قبٌ ايٓٛل أيػٓتهِٛا ُنَٚٚض  .ًهِٕٝٛ َخُنط

احلكمة

 .ٕ قٛي٘٘ ٫ًُٜبٜق َٕٔ ٫ََٜ

احلكمة

 .فت١ٓه١ُ ٚؾذاع١ ب٬ ٔس قا٥ْس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 احِلَكم اأَلُروْنِديَّة ............ تأليف: عبد اإلله بن نور جاورا األُروندي

 

 

احلكمة

 ا٫حتاز صتا٠, ٚايفطق١ عصاب, فُٔ َٓا ٜرتى ايٓذا٠, ٚغتتاض ايعصاب.

احلكمة

 .فًٝشُس اهلل  ايٓيبحملب١ فُٔ ٚفك١٘ اهلل  ,ظْمض٢ ايٓيب  ٗبُس

احلكمة

٘, جطت ا٭َِ ب٘ قبٌ ٫ٚزت٘, ٚقٓسم ب٘ ايهفاض قبٌ بعبٓؿ ٖصا ضغٍٛ اهلل 

ا ٚغٝعٌ امس٘ َػطّٚغ –إٕ ؾا٤ اهلل  –إش دا٤ْا, ٚغُٓٛت ع٢ً سٓب٘ ب٘ ٚضنٝٓا 

 .٘يا ٫ ٜعٜسْا إ٫ س٘ب ا إٔ ًْك٢ اهلل. ٚايٛعٔ يف ضغٛيٓ يف قًٛبٓا إؾت

احلكمة

ُٚ يٗبَْ ُّٔيايطلت١ بؽت ٜسٜو,  ا, أقاّ ا, ٚتٛيف ستبّٛبٚعاف َػهّٝٓ ا,س ٜتٝ

اض فتذاًٖٛا ف٤طف٘ ايٝها ب٬ غٝف, َعا ب٬ َاٍ, ْٚؿط زّٜٓزٚي١ ب٬ قٗط, ٚأي١ف قًّٛب

ُٖ, ٚتػافٌ املػًُٕٛ عٓ٘ ٚٚسػّساا عٓ٘ سكّس ٝٓٛا, ٖٔا دا٤ ب٘ َٔ عٓس اهلل فٝأع

اٙ اهلل ا إٔ ظن٤ي٘ ؾطٟف ٢فن, ٚخػاض٠ ٘ نفْطػُهٚنطا١َ, ُٚب ٠٠ٖعَكاسبت٘ ٔع

  َّ  ين ىن نن من زن ُّ بكٛي٘:

احلكمة

ت٘ عَٖٝضاعٞ ايتٛفٝل يف ب٬ ضاع؛ فإشا أضاز ايٖط١ عَٖٝض١, ٫ٚ عٖٝب٬ َض ٞاع٫ َض

 .ايكاذتؽت عا٠فًٝكتس بػٓٔ ايٗط

احلكمة

ٛٗفإْٗٔ غتؿؽت ايٖت ا بارتازَات؛فٟكض٢ ٍُٚ ٫ٚ ُتػ  .ك٫ٔٛٔ ُٜ اًََٖٛٔ ش

                                                           

 (.4( غٛض٠ ايكًِ, اآل١ٜ: )5)

طغَٛات ايبعس ّ 2007ْؿطت يف ضغاي١ داَع١ املًو غعٛز بايطٜاض ٖٚصٙ املكاي١ 

 غٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ.املػ١٦ٝ يًطفتاضن١ٝ ايهاضٜهات١ٝ ايس
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احلكمة

 .ف٬ تٗسَٖٛا بايؿطى ٚايطقل ,ٛا َسٜٓتِٗ يًعباز٠ ٚخس١َ ايكطإْٓا بَٓأدساُز

احلكمة

 .٠ أطػٝا٤املاٍ ٚادتُاٍ إشا مل ٜكشبُٗا  املطٚ

احلكمة

ِٓ ايٓاؽ بتٓك١ٝ قًٛبِٗ ُٕٓٛ بتٓعٝف أغٓاِْٗ بايػٛاى يٛ اٖت  ,نُا ٜٗت

 .يكافشتِٗ  امل٥٬ه١

احلكمة

ُٖٛت٫ تػطقٛا أَٛاٍ ايٓاؽ ف  .ٍ إيِٝٗ أدٛضنِ ّٜٛ ايكٝا١َش

احلكمة

 .تَِٖٗٝأبا نطا٥ط أنٓطٚا دص ايعًُا٤ بعهِٗ بعّهإشا اٖت

احلكمة

 .ل يف ايكًٛبع٤ًاذتا٫ت, ٚإفتا ُٜ ٢ل عًع٫١ًٖ ُٜ اذتٗب

احلكمة

١َٓ جتٖط ٚإ٫ فاضتكب املكا٥ب ترت٣  ,أت ع٢ً عًُا٥ٗا؛ فاضسٌ عٓٗاَت٢ ضأٜت أ

 .ٚاسس٠ تًٛ ا٭خط٣

احلكمة

 .ٛضخ ا٭َٔ, ٚايعًِ ٜٛضخ ايجٛض٠ يس٣ ايفطز ٚاجملتُعسٍ ُٜايَع

احلكمة

 .ف٬ ت٪اخصٙ بعي١ ٚاسس٠ َت٢ اضتهبٗا ,ى عؿط غٓٛات زٕٚ خٛإٔ عاؾطََ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 احِلَكم اأَلُروْنِديَّة ............ تأليف: عبد اإلله بن نور جاورا األُروندي

 

 

احلكمة

 .ٚقًٛبٓا مل تتكا ح َع ارتايل, ْطٜس ايكًح فُٝا بٝٓٓا

احلكمة

 .ملكاٖط٠ إشا مل ٜكشبٗا ن٬ّ بص٤َٟا أسػٔ ا

احلكمة

 يػاْ٘. َٔ دعًو ع٢ًايكسٜل اذتكٝكٞ ٖٛ َٔ دعًو يف قًب٘ ٫ 

كمةاحل

ِّغٝاغ١ٝ ايّٝٛ ُت  .ع ا٭ضساّك

احلكمة

ٖٔبٓاتٓا ضٖب ٚٓدٗٔ يف املطاقل يف ٝٓاٖ  .املػادس ف٬ ْع

احلكمة

َٔسَصٔا  .ٚقًٛبِٗ َع آخطٜٔ ,ٔ أْاؽ أيػٓتِٗ َعوض 

احلكمة

ُٜ  ِٓ ٛٔٚايبػٞ ُٜ ,ػهت املط٤اهل  .ل املط٤ٓ

احلكمة

ُٜ  .فػسح ف٬ ُٜكًَٔٔ ٫ 

احلكمة

 .كاز٠ فُٝا بِٝٓٗايأٚ ٜتفانح ِ تػكط ٖٝب١ ايسٚي١ سُٝٓا ٜتؿاَت

احلكمة

 .طٖا باملٛغٝك٢ف٬ ٜعُ ,َػادس اهلل بايك٠٬ عُاض٠َٔ مل ٜػتٛع 
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احلكمة

 .٠ريكب ٢ًع هللا سبعت ٞن ًِعيا بًطاف  ,٫ قتهٔ إٔ ْعبس اهلل زٕٚ عًِ

احلكمة

 .(6)ٖادطٚا يًٛب يك١ُ ايعٝـ, فكاضٚا يك١ُ عٝـ يًشٝتإإخٛآْا 

احلكمة

 .ايجك١ يف ايكًب نايطٚح يف ادتػِ

احلكمة

 .؛ فًٝهٓف يػاْ٘ عٔ أعطاض ايٓاؽطن٘ عٔ ايٓاضٔ أضاز إٔ ٜهٓف ٔعََ

احلكمة

 ,يسْٝاافكس ختػطٕٚ يف َعضع١ , نُا تعضعٕٛ يسْٝانِاظضعٛا آلخطتهِ 

 .إشا ناْت هلل اذتػ١ٓ ٚئ ختػطٚا يف َعضع١ اآلخط٠ بأعُايهِ

احلكمة

 .ٓفرتمدتًف ٔيفل, ٚمل َْٖٓتدتًف ٔيَْ

احلكمة

 حتت مظلة السياسة

, ٓاِٖ إؾت ايككط بأَإعاختاضِٖ قًٛبٓا ب٬ إنطاٙ, ٚاْتدبٓاِٖ بجك١, ٚؾٖٝ

 .يٝشٝا ايٛطٔ بٛا ضدا٤ ؾعب َاتدْٝٚٚطدٛ َِٓٗ أ٫ ُٜ

احلكمة

 حتت مظلة السياسة 

 .يٝؼ ٖٓاى ؾعب خا٥ف, ٚإفتا ٖٓاى ؾعب قابط؛ فُت٢ نام ثاض

                                                           

 .ضٚباٚذط٠ غري ايؿطع١ٓٝ إؾت أاهل (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 احِلَكم اأَلُروْنِديَّة ............ تأليف: عبد اإلله بن نور جاورا األُروندي

 

 

احلكمة

 حتت مظلة السياسة

 .ف٬ تطض إٔ ٜٓتعع َٓو سطٜٓتو ,ٔ ٫ قتٓشو سط١ََٜٓ

احلكمة

 حتت مظلة السياسة

 .اناْت ايػٝاغ١ سكٝك١, ٚايّٝٛ قاضت غطاّب

كمةاحل

 حتت مظلة السياسة

 .عطف سكٝكتٗا إ٫ َٔ زخٌ فٝٗاٜغٝاغتٓا نايكبٛض ٫ 

احلكمة

 حتت مظلة السياسة

ُٖاغتكصض  .يعبٛا بٓا ف٬ ًَِْٛٗ ٢ؿٓا أْفػٓا؛ يصا َتْا ايػٝاغ١ فٗ

احلكمة

 حتت مظلة السياسة

 .هِ ايهًُات ٚايٛعٛزف٬ تػطْٓ ؛اكٛز بّٝتا إٔ ٜيٝؼ نٌ َٔ قاز غطف١ قازّض

احلكمة

َٝائ أضاز ارتٛض يف ََ  .هٗا عه١ُُدػٝاغ١ املعاقط٠ فً

احلكمة

َٜ  .شٝا با٭عُاٍايؿعب ٫ عتٝا با٭ضقاّ, ٚإفتا 
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احلكمة

ُٜ  .ط٣ إ٫ إشا فتشت فاىيػاْو يف فُو ٫ 

احلكمة

 .ا٭ق٬ّٚخٛت  ْٛكت ا٭فٛاٙ, ست ايكًٛب؛ط٢إشا ُد

احلكمة

 .املاٍ َفتاح ا٭فٛاٙ ٚايبٕٛٛ, ٚايعًِ َفتاح ايكًٛب ٚايعكٍٛ

احلكمة

ٌٓٔبل ٚٝقًٝخري ا٭عُاٍ َا َخ  .ٌ ٚإٕ ق

 ارًيخأو

  .كوكي كر يف معهدى شواطئ الشُّكم علرست سفينة احِل

.وقيل احلمد هلل رب العاملني
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