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ال َتقَرُبوا



مجموعة كتب يالمس محتواها حاجة الناس

 في الفكر والسلوك وتضيء على طريق سعادة اإلنسان،

 وتوّضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات  

على منبر مسجد القائم | في الضاحية الجنوبّية لبيروت 

ثّم ألبسها ثوَب الكلمات المكتوبة بين يديك 

 عسى أن تكون محالًّ للقبول.



مة املقدَّ
$

�سّيد  وال�سالم على  وال�سالة  العالمين،  الحمد هلل رب 

المر�سلين محّمد واآله الطاهرين.

اإّنها مو�سوعات رّكزت عليها ن�سو�ص الإ�سالم العزيز، 

دت التجربة اأهمّية هذا التركيز الهادف لإبعاد النا�ص  واأكَّ

والذّل،  الت�سافل  اإلى  المنحدرة بهم  ال�سيطان  عن م�سالك 

األقيُتها  التي  المنثورة  الجمعة  يوم  وقد جمعُتها من خطب 

في م�سجد القائم |، واألب�سُتها ثوب هذا الكتاب ال�سغير، 

مجموعة  �سمن  القائم |  م�سجد  مكتبة  ف��ي  لأتبعها 

»يزكيهم«.
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عنه،  الحديث  ينبغي  ما  كل  لي�ص  هنا  طرحته  ما  اإّن 

عنوان  تحت  تندرج  اأن  ت�سلح  اأخ��رى  مو�سوعات  فهناك 

»ال َتقَرُبوا« تحّدثت عن بع�سها في �سائر كتب المجموعة، 

واأعر�سُت هنا عن بع�سها الآخر حفاًظا على حجم الكتاب 

ال�سغير الذي قد يكون اأكثر جذًبا لقراءة النا�ص في زمن 

الديجيتال.

لوجهه  ال�سغير  العمل  هذا  يجعل  اأن  تعالى  اهلل  اأ�ساأل 

الكريم.

اأكرم بركات

م�سجد القائم | - ال�ساحية الجنوبية

�سهر رم�سان/ 1437ه�











































































































































































































































































صدر للمؤلّف عن بيت الّساج للثقافة والنرش:

�سل�سلة الكتب العلمّية:

1. التكفير، ضوابط اإلسالم وتطبيقات المسلمين )مترجم إلى الفارسيّة(.

2. حقيقة الجفر عند الّشيعة.

3. حقيقة مصحف فاطمة عند الّشيعة )نال جائزة أفضل كتاب لعام 

2003م في مهرجان الوالية الدولّي في إيران(.

4. والية الفقيه، بين البداهة واالختالف.

اللغات:  الحقيقة )مترجمة إلى  العقل-رحلة باحث عن  5. سفينة 

االنكليزيّة، الفرنسيّة، الهوسا، السويحلية واالوردو(.

�سل�سلة الأبحاث الفكرّية:

6. األّمة بين والية الفقيه ومرجعيّة التقليد.

7. اآلخر في المنظور الدينّي.

هادة، رؤية تحليليّة في ضوء قوَّة اإلدراك ومتعلَّقاته. 8. فلسفة الشَّ

9. الوطن السياسّي مقاربة تأصيليّة.

10. االختالف العقدّي في نظر العقل المؤمن.

11. ِقدم العالم بين الغزالّي وفالسفة األندلس.

12. العقل الفّعال في فلسفة ابن باجة.

صدر للمؤلِّف
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�سل�سلة الكتب التدري�سّية:

13. دروس في علم الدراية )معتمد في المناهج الدراسيّة الحوزويّة(.

14. محاضرات في الثقافة اإلسالميّة. )مترجم إلى اللغة اإلنكليزيّة(.
15. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصالة.

16. أحكام النساء.
�سل�سلة الأدب املقاوم:

17. خيوط القبعة.
18. حائك القبعة.

19. رأيت في الجرود.
20. سرُّ حجابي.

21. مشاهد شاميّة.
جمموعة ي�ساألونك )مرتجمة اإىل اللغات: النكليزّية، الفرن�سّية، 

الهو�سا وال�سويحلّية(.

22. يسألونك عن اللّه.
23. يسألونك عن األنبياء. 

.R24. يسألونك عن األئمة
25. يسألونك عن الولّي.

26. يسألونك عن التقليد.
27. يسألونك عن الموت والبرزخ.

28. يسألونك عن القيامة.
29. يسألونك عن الحكم الشرعّي.

30. الفاتحة -خالصة المعرفة الدينيّة-.
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جمموعة تعارفوا:

31. دليل العروسين، بين الخطوبة والزفاف. )مترجم إلى اإلنكليزيّة(.
32. سعادة الزوجين في ثالث كلمات.

33. 3 حقوق لحياة زوجيّة ناجحة.
34. كيف تجعل ولدك صالًحا؟
35. كيف نتواصل مع الّناس؟

36. كيف نبني مجتمًعا أرقى؟
37. آية الوصايا العشر.

جمموعة يزّكيهم:

38. ميزان الّسير والّسلوك.
39. برنامج الّسير والّسلوك.

40. هكذا تكون سعيًدا. )مترجم إلى اإلنكليزيّة والفرنسيّة(.
41. كيف ترجع كما ولدتك أّمك؟

42. شهر اللّه وآدابه-مناسباته- أولياؤه.
43. ال تَقَربوا.

44. كيف نتواصل مع اللّه؟
جمموعة القربى:

45. هذا رسول اللّهP )مترجم إلى اإلنكليزيّة والفرنسيّة(.
.Q46. هذا أمير المؤمنين

.O47. هذه فاطمة الزهراء
.Q48. هذا الحسن المجتبى

49. الحسينQ -قيام النور- )ولياٍل عشر(.
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50. الحسينQ -سّر العشق- )وأتممناها بعشر(.
51. برقيّة الحسينQ )مترجم إلى اإلنكليزيّة والفرنسيّة(.

.R52. هؤالء ذّريّة الحسين
53. قافلة البشريّة -من سفينة نوح إلى دولة المهدّي|-. )مترجم 

إلى اإلنكليزيّة والفرنسيّة(.
�سل�سلة الكتب التبليغّية:

54. التبليغ من وحي التجربة.
55. مسجد القائم |-ذاكرة عشرين عاماً-.

�سل�سلة الكتب الربتغالّية:

 Paulo em busca da verdade .56
«Assalat» A ORACAO NO ISLAM .57

 UN RESUMO DOS DEVERES NO ISLAM .58
�سل�سلة الدرو�س احلوزوية )اإ�سدار الكرتوين(:

عدد الدروس 211 • شرح كتاب كفاية األصول 

عدد الدروس 173 • شرح كتاب المكاسب المحرّمة 

عدد الدروس 289 • شرح كتاب المكاسب / البيع 

عدد الدروس 62 • شرح كتاب فرائد األصول 

عدد الدروس  88 • شرح كتاب بداية الحكمة 

التطبيق  عبر  الكتب  جميع  قراءة  يمكنكم 
خالل  من  القائم«  �سراج  »مكتبة  االلكتروني 
)QR code( ال�����س��ري��ع��ة«  ال���س��ت��ج��اب��ة  »رم���ز 
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