
 نطباعات وارتسامات..عن كتاب الكلياتا

 لفضيلة األستاذ الدكتور محمد الروكي    

 

لقد سعععععععادة كقرا ) كتاي تالأللياة األسعععععععاسعععععععية لل عععععععر اة 

تاذ الدامية الدكتور   مد الر  عععععععو ي   اإلسعععععععخمية  ألسياا األسععععععع

واستمتات كفصوله الم رقة  ومبا ثه المتألقة  وفقراته الم وقة  

 واستفدة من تحليخته وتاليقاته الاميقة  وتاقيراته الدقيقة...

س فيه القارئ الماصعع  إ ه  قا كتاي ممتع  وممل مبدع   ح

كععأم مفلفععه قععد  حتععه من  ممععاب ففايه  وكلى فيععه مات   مرايه  

ل  حري ال امد ن   وصععا ه كل ععام صععدب في ا سر ن  و سععلوي  يا

 و ابه الغافلين  و وقظ الاائمين...

ته  ته و وا ماي ات مل   قد اطل ومن طرائ  األمر:   اي كات 

 ععا المفل  في األول   ين كععام مبععار) من  صعععععععوع قر  يععة  ما

صععععععفحاة  وو ععععععع مل  كال طررقا من التاليقاة الم تصععععععر)  

ات ذَْة   يا ا شألل مااو ن قصير)  فألأ اي  ومئذ تقاللُت ذلك الامل  

واسععععتألثرة مليه  م  ألوم كحثا في الأللياة القر  ية   ت    ععععر   

للمفل   م  تم تحر ره  و     ت و ده وتحبيره  فإذا قو قد صعععععععار 

قا  سر  لذأ كات ر  ت من قبل  باة  سل ألاار  وإذا ا ااسعععععععل وت وت

 متااار) ـ: صارة من كاد ِمقدا ماظوما   اقيك كح اه وك ائه...

لقد تااول المفل  في كتاكه قذا مو عععععععوما  ليخ سويرا  قو 

الأللياة األساسية لل ر اة اإلسخمية   ويع فيه من  سرار ال ر اة 

ا وقوامدقا  ومصععععايرقا ومقاصععععدقا  و صععععول ا ومااقدقا  وكليات 

ومواريقععا  وفروم ععا وفوائععدقععا  وماععاكا ععا وماععاقل ععا  وم ععاما ععا 

ي البايد ل  ظار.  عا ومااقل ا... ما  ماط الُحُ ب من األكصعععععععار  وقرب

 ويع فيه سخصعععععععة ت ركته  ومصعععععععار) سبرته  و تي ة فألره التي 

ا ت   إلي ا كاد مد)  ير   عععععععير) من تاامله مع الالوي ال عععععععرمية 

ت ا  كحثا وما ظومت ا  وصلته ـععععععع ساصة ـععععععع كمقاصد ال ر اة وم رب

 وتأليفا وتدر  ا  وإشرافا ومااق ة  ومرا اة وتقو ما وتحأليما...



لقد استواع في قذا الألتاي ـععع مل  و ا ته ـععع  م  ارم   ألاي 

ال ر اة ومضاميا ا من سخل كليات ا و واما ا  و دل القارئ مل  

ه مل  مألامن قوت ا ومظمت ا وإم ا قا  ااكت ا ومتغياِرقا  و ـععععِقـععععفَ 

و رشععده إل  مفاتيأ  كواك ا  ومارفة َمحا اِ ا وشععااك ا  و أسذ كيده 

 إل  ما اج تحصيل ا وتاز ل ا.

و  مل و روع ما في قذا الألتاي: كااؤه مل   صعوع القر  م 

الذأ قو  صعععل األصعععول ومابع الأللياة  مع تف عععير ذلك وتو عععيحه 

التي قي ما ل  وامع األ ألاي..  ام  لقد كاصعععععوع ال عععععاة الابو ة 

 ال المفل  قواي كتاكه قذا: ا  اة البيااة  المحألماة المفصعععخة  

واأل اي ث ال امااة  المصععاكيأ المضععيئاة. واسععتاام في كيام ذلك 

لذ ن ابتوا مل   ما   ا ته وتقر ره كف وي الراسععععععع ين من الال وت لي

يا   ف ا  الألتاي ـعععععععع مل  المح ة البيضا   وتااقبوا مل  إرث األ ب

و ا ته ـععععععععععع  اماا ل كواي  م تما كاللباي   ا عععععد الحألمة وفصععععل 

 ال واي.

وقد  سال  المفلَ  في كال  فألاره و رائه وف ومه  كما قد 

شية فيه ـعععععععع لألن ذلك ه  تاد     الفه  يرأ ـعععععععع وقذا  مر مايأ ه 

  مس ال زئياة  إل  الأللياة الثاكتاة الراس اة القواياة. و  ضا ه

الألتاي في  وقره وفألرته  وه األسععععاذ الذأ كاي مليه  كل إ ه مع 

ذلك و يره  ظل رائدا في كاكه  مر اا في ملم الأللياة واألصعععععععول 

 والقوامد  إم لم  ألن في فقه قوامد القوامد..

 سععععععععأل   تاععال   م تام كععه المافاععة  و م  ععأسععذ كين   وي 

قته وملمه   ت   تمم األكحاث مو عععععععاه  و م  باري لمفلفه في و

ل  و توج و  مل.. والحمد هلل ري الاالمين.  و ألماِ

 

 محمد الروَكي   

 ي 2007فبرا ر  12الموافق   قـ 1428محري الحراي  24 د) في 

 



  صيلة ممر

كتاٌي  صعععوُا الالَم في  

 كععععععععععععععععععععلععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععاةِ 

  ماَط لثاَي الُح ن من َوَ ااتِهِ 

ـععععوـععععه في  ـععععألمـععععةل  وسـععععوب

رل   وتعععععععععععععععععععععععععبصععععععععععععععععععععععععععععععع 

ـهُ  ـومـهِ و َْوَيَم   ِمن فِألرِه ومل

اهُ من ما  الفـفاي كِ اِ رل   وَروب

 ف ا  كب تـععامل تََرْكَرَي  اقيـععا  

وَرفرَف في  فاقه كُلـععععععععبـععععععععُل 

اعععععععععععععععععععع َ   الععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععُ

ُر من   ـعع ـععائـععه  غماتِـععهِ    ُف اِ

 َمااقلُـعععععهُ مذٌي فراٌة شراكُ ا

 قايئا  كـعععه للبا ثيـعععن قـعععد ـعععة  

 

 و مـلـُفقا كال ير والبـركاةِ  

ُر عععع ألاِ ا الِمغواُر ذو ُمفـععععععععععععع

راةِ   العععععععععععععععععاعععععععععععععععععظعععععععععععععععععَ

َباةِ   ف ا  قو َم الذاة والَ اَ

  ـصيلةَ ُممرل ا عِ الاََرصاةِ 

بعععومععععا  معععلععع   اعععْ ر  عععَ فعععَ عععب تعععَ

 الصععععععععععععععععععععفعععععععععععععحعععععععععععععاةِ 

  اـععاه ش ـععي  طياُِب الثمراةِ 

 كأ ـععاـععحة اإلكداع ُمتبِ قـععاةِ 

 فَتَْابُُع من  مـمـاقه ُمتَْرماةِ 

 وما كل  ما ل  ُ تقَـععع  كِفُراةِ 

 رياِم كالافحاةِ ُمَضمب ـععةَ األَ 

 

   

 قـ 1428محري الحراي  23 د) في       

 ي 2007فبرا ر  11الموافق        

 محمد الروَكي         
 


	حصيلة عمر

