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مِ  لَ مَ بالقَ لَّ ي عَ دُ هللا الَّذِ ـدَ احلَمْ اهَ ـنْ جَ لَ مَ , وفَضَّ مْ لَ عْ ا مل يَ انَ مَ مَ اإلنْسَ لَّ , عَ
مِ  هَ نَانِ والسَّ زَ بالسِّ ارَ نْ بَ لِّ مَ , عىل كُ مِ لَ ةِ والقَ  .باحلُجَّ

, ووَ  مَ ـرَ بِيَـاءِ األكْ لـمَ األنْ ـم عِ ثَهُ رَّ , ووَ ظَـمَ َ وأعْ ربَ م أكْ هُ ادَ هَ لَ جِ عَ ثَ وجَ رَّ
نْ  , فمَ مِ َ األمَ تَهُ بَنيْ جَّ نُوا حُ وْ , ليَكُ مِ لَ َ الظُّ ريْ اجِ يَ ِم دَ ارَ هبِ , فأنَ مَ هْ رَ م املَالَ والدِّ هُ َ ريْ غَ

مَ  رِ لَكَ وحُ م هَ هُ فَ الَ نْ خَ , ومَ لِمَ ا وسَ م نَجَ هُ بَعَ  .اتَّ
مِ  يِّ اخلَاتَ , النَّبِيِّ األُمِّ مَ دِ آدَ يِّدِ ولَ المُ عىل سَ الةُ والسَّ ـدَ والصَّ اهَ نْ جَ ِ مَ ريْ , خَ

, وعــىل آلــهِ  ــمَّ ــةً للنَّــاسِ وأتَ نَ آيَ ــوْ , ليَكُ ــمَ صِ ــةِ وعُ ــنِ الكِتَابَ فَ عَ ِ , ورصُ ــمَ لَّ وعَ
ـانٍ  سَ م بإحْ هُ ـبِعَ نْ تَ , ومَ مِ مَ لِ القِ نَ أهْ يْ دِ اهِ ابِهِ املُجَ حَ , وأصْ مِ مَ ي اهلِ نَ ذَوِ يْ رِ الطَّاهِ

يَمِ  ِ والقِ  .إىل اخلَريْ
دُ  عْ ا بَ ذِ  :أمَّ هَ , فَ ةِ ـيْحَ لَـمِ النَّصِ ا بقَ تُهَ قْ دْ سُ اتٌ كِتَابِيَّةٌ قَ دَ قَ , ونَ يَّةٌ لمِ اتٌ عِ هِ نَظَرَ

ادَ  ; بَل جَ ادٍ دَ ابِقِ إعْ ِ سَ ريْ نْ غَ , ومِ ادٍ يْعَ ِ مِ ريْ تْ عىل غَ اءَ , فَجَ ةٍ لِيْحَ اتٍ مَ ا بنُكَ تُهَ ونَظَمْ
دُ  وْ مُ مُ املَغْ لَ ا القَ , وفَاضَ هبِ دُ وْ دُ ا اخلَاطِرُ املَكْ ـا, هبِ نَ كِتَابً وْ بْلَ أنْ تَكُ ا قَ ابً انَتْ آدَ , فَكَ

نَ وَ  وْ بْلَ أنْ تَكُ ائِفَ قَ نْ وَ وطَرَ , واهللاُ مِ ائِفَ دِ صَ صْ اءِ القَ  !رَ
ـا  تُهَ مْ قَ ةٌ كِتَابِيَّـةٌ رَ ـيَانَ , وصِ يَّـةٌ جِ نْهَ ـائِرُ مَ اتُ إالَّ بَصَ ـدَ هِ النَّقَ ـذِ انَتْ هَ ا كَ ومَ

ةِ األقْال َلَ َ محَ ةً بَنيْ حَ طَارَ الِبًا مُ َا غَ دْتُ هبِ , فَام أرَ امِ ي الكِرَ َ أيْدِ ةً بَنيْ نَاظَرَ ا مُ تُهَ , ونَظَمْ مِ
مَ  هُ ا, اللَّ بً تُوْ كْ اتِبًا أو مَ ا كَ نْهَ تُ مِ دْ ا, وال قَصَ بً وْ لُ غْ ةَ إالَّ أو مَ ـرَ جَ رْ ـةَ  جَ فَ رَ فْ , ورَ لَـمٍ  قَ
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نْ وَ  , ومِ مٍ لَ لِيْ عَ , وتَسْ هِ الكِتَابِ جْ لِيَةٌ لوَ ْ ا جتَ ائِهَ جَ رَ رَ نْ خَ ا مَ , وأمَّ تَّابِ واين الكُ ةٌ إلخْ
 ِ ا حمَ ـذَ لَـيْسَ هَ م, فَ ـهِ ضِ هُ بأرْ بَاحُ اءَ صَ م, أو سَ تِهِ مْ نْ سَ يًـا, أو عَ لِّ وَ جْ مُ رُ ; وليَـدْ ـهُ لَّ

اقِتًا تًا ال مَ امِ ا, وصَ نَاظِرً ا ال مُ فْ نَاظِرً  !ليَقِ
* * * 

مِ اهللا الَّ  افِ بنِعَ َ رتِ  واالعْ رَ كْ الِصِ الذِّ نْ خَ هُ ومِ ; أنَّ ْىصَ دُّ وال حتُ عَ تِي ال تُ
يْدِ  نْ جِ انَ مِ , فَكَ ةِ انَ سِ اإلعَ بُوْ ين بلَ دَّ , ومَ مِ افِرِ النِّعَ نِي بوَ صَّ دْ خَ هُ قَ انَ بْحَ سُ
المِ  لِ اإلسْ تُبِ أهْ ةَ يف كُ عَ الَ اءةَ واملُطَ رَ بَّبَ إيلَّ القِ ا أنْ حَ فِهَ وْ سِ طُرُ وْ نْفُ ا, ومَ فِهَ وْ رُ حُ

دِ  امً وحَ يْ دِ دُ قَ هُ احلَمْ لَ ; فَ ائِالً الً وسَ مِ نَاهِ لْ لِ العِ َالِسِ أهْ اين إىل جمَ دَ ثًا, وأنْ هَ يْ
ا رً الً وآخِ رُ أوَّ كْ  .)١(والشُّ

                                                       
ةٌ ) ١( ائِدَ َ : فَ قٌ بَنيْ رْ نَاكَ فَ را«هُ ر«, و»آلخِ هٍ » اآلخَ جُ نْ أوْ  :مِ

لُ  ر«أنَّ : األوَّ ـ »اآلخِ اهُ ـبالكسْ نـَ عْ , ومَ ـ: رِ هِ تَ ـخِ لـِ وْ , كقَ لِ الــالفُ األوَّ  mÆ Ç: ىـعَ

È l )ا )٣: احلديد ر«, أمَّ نَاهُ » اآلخَ عْ , فمَ تْحِ ـاىل: بالفَ عَ هِ تَ لـِ وْ , كقَ  mz : املُغـايِرُ
{ | } ~ l )١٠٢: التوبة.( 

ــاين ــر«أنَّ : الثَّ ــهُ » اآلخِ ثُ ؤنَّ ــاىل: مُ عَ ــهِ تَ لِ وْ , كقَ ةُ ــرَ  mn o p q rl  :اآلخِ
نْهُ )٤: الضحى( عُ مِ ا : , واجلَمْ ر, أمَّ اخِ ر«األوَ ثُهُ »اآلخَ ؤنَّ ـاىل :, فمُ عَ هِ تَ لـِ وْ , كقَ ـرَ  :األُخْ

mw x y z l )١٨: طه(. 
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ـةَ  بِيْسَ ةَ كِتَـابٍ أو حَ يْنـَ هِ ـةُ رَ ثَ ابُ املَبْثُوْ اتُ واآلدَ يحَ حِ هِ التَّصْ ذِ نْ هَ ا مل تَكُ لِذَ

لمٍ  لِ عِ ضْ نْ بِفَ ا مل تَكُ ام أهنَّ , كَ فِيْـقِ  بَابٍ وْ دَ تَ عْ انَتْ بَ ي, بَل كَ نْدِ مٍ عِ هْ ِ فَ بِريْ نِّي, أو كَ مِ
ادَتْ عىل  :اهللا ةٍ زَ دَ يْ دِ اتٍ مَ , ونَظَرَ ةٍ لَ يْ اتٍ طَوِ اءَ ةَ قِرَ يْلَ صِ سٍ وحَ ـمخَ شْ ـنَةً ـعِ نَ سَ يْ رِ

عَ هَ  ا, وإينَّ مَ تِنَائِهَ تُبِ واقْ ا للكُ قً اشِ با, بَل عَ ِ ا حمُ تُ فِيْهَ شْ ; عِ بَةً ْصِ بَّةِ وتِلكَ خمُ هِ املَحَ ذِ
َا ا هبِ يَامً َامً هلَا وهُ ا إالَّ هنَ دْتُ فِيْهَ دَ ا ازْ بَةِ مَ غْ  .الرَّ

ا يْبٍ أيْضً جِ نْ عَ ـةِ  ;ومِ لَّ ـا بقِ افً َ رتِ , واعْ الً بنَفْيسِ هْ ا إالَّ جَ نْهَ دْتُ مِ دَ ا ازْ أنَّنِي مَ
اىل عَ الَ تَ ام قَ , كَ ةِ رَ اخِ لمِ الزَّ رِ العِ وْ ي يف بُحُ لمِ  mÉ Ê Ë Ì Í Î l  :عِ

هُ )٨٥: اإلرساء( لُ وْ دْ )٧٦: يوسف( m¦ § ¨ © ª l  :, وقَ , وقَ
الَ  انِ « :ملسو هيلع هللا ىلصقَ بَعَ شْ انِ ال يَ مَ وْ نْهُ يَا ال  :مَ نْ مٌ يف الدُّ وْ نْهُ , ومَ نْهُ بَعُ مِ شْ مِ ال يَ لْ مٌ يف العِ وْ نْهُ مَ

ا نْهَ بَعُ مِ شْ ـهِ » يَ يْ وِّ قَ قٌ تَ ـهُ طُـرُ , ولَ هُ ُ ـريْ هُ احلَاكِمُ وغَ جَ رَ هُ احلَـاكِمُ أخْ حَ ـحَّ ـدْ صَ , وقَ
هِ األلبَاينُّ  يْحِ حِ الَ إىل تَصْ , ومَ بيُّ هَ هُ الذَّ قَ افَ  .ووَ

دْ قِيْلَ  □  :وقَ
رُ هْ بَني الدَّ لَّام أدَّ يلكُ قْ صَ عَ اين نَقْ  أرَ

                                                                                                                                      
ر«أنَّ  :الثَّالِثُ  ا » اآلخِ , أمَّ نٌ نَوَّ فٌ مُ وْ ُ ر«مَرصْ ـهُ » اآلخَ ; ألنَّ نُ وَّ نـَ فِ ال يُ ْ نَ الرصَّ عٌ مِ نُوْ مْ فمَ

ـةِ  نَ ـ«عىل زِ عَ ـاىل»لأفْ عَ هِ تَ لـِ وْ  .)٥١: الـذاريات( mß à á â ã äl  :, كقَ
رْ  تَّابِ « :انْظُ اءِ الكُ طَ مَ أخْ جَ عْ ـوَ كِتَـابٌ نَـافِعٌ » مُ َـهُ اهللاُ, وهُ محِ ـبَالوي رَ عْ نِ زَ يْ الحِ الدِّ لصَ

مِ  لْ نْهُ طَالِبُ العِ تَغني عَ سْ , ال يَ اتِعٌ  .مَ



 
 
 
 ١٦ א

لامً دْتُ عِ دَ ا ازْ ا مَ يلوإذَ هْ لامً بجَ ادَين عِ  زَ
* * * 

دْتُ هبِ  ظَاتٌ أرَ وْ لحُ هِ مَ ذِ هَ ; فَ يْهِ لَ ـةِ وعَ لَ امً حلَمَ يْ ـوِ قْ , وتَ تَّـابِ ا للكُ يْحً ـحِ ا تَصْ
يبَـةِ  ـةِ وهَ انَ ةً ملَكَ يَانَ , وصِ َ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ نْ أبْ نِيْفِ مِ لِ التَّألِيْفِ والتَّصْ نْ أهْ , مِ األقْالمِ

يِّ (الكِتَابِ  المِ , ومِ !) اإلسْ يْفِ ةِ احلَيْفِ والتَّطْفِ يَ ادِ نْ عَ يْدِ مِ ِهِ املَجِ خيْ ارِ ِ يف تَ رضَ نْ وَ
ــالمِ  ــائِنِ أقْ , ودفَ نَ يْ ــدِ لِّ ــبِ املُقَ يْ رِ ــلِ التَّغْ ــبِ أهْ تُ ــاتِ كُ بَ الَ ــاةِ ملُغَ اكَ ــدِ واملُحَ لِيْ التَّقْ
ِم,  ـاهتِ فَ ؤلَّ نِ مُ يْ نَاوِ ائِرٌ يف عَ ِم, وسَ اهتِ نَّفَ صَ رٌ يف مُ وَ ظَاهِ ام هُ , كَ نَ يْ َ احلَاقِدِ قِنيْ ِ تَرشْ املُسْ

رِ  وْ بُ ةً ملَزْ َايَ ا محِ ذَ ـاتِ وكَ عَ اتِيْـبِ اجلَامِ رَ ـضِ تَ يَّـةِ يف بَعْ بِ التَّبَعِ ـارِ سَ ـنْ مِ الكِتَابِ مِ
 َ نيْ لِمِ ةِ يف بِالدِ املُسْ ائِرَ  .السَّ

يَاءِ التَّألِيْفِ  عِ نْ أدْ ا مِ رً فَ يَّةِ أنَّ نَ ضِ ِ املَرْ ريْ الِ غَ وَ يَاتِ األقْ نْ بَ انَ مِ يْقِ وفَكَ قِ التَّحْ
احُ التَّ  يَ ِم رِ الَتْ هبِ دْ مَ وا قَ ـلَكُ ا سَ هَ دَ نـْ عِ , فَ بِيَّـةِ رْ تُـبِ الغَ رُ الكُ ظَاهِ ُم مَ هتْ َ , وأرسَ لِيْدِ قْ

يَّةِ يف  ـالمِ تُـبِ اإلسْ اتِ الكُ رَ ـطُوْ سْ ةِ مَ ـادَّ نْ جَ وا بالكِتَابِ عَ ادُ , وحَ قِ يْ نَيَّاتِ الطَّرِ بُ
ـاىل عَ ـالَ اهللا تَ ـدْ قَ ا; وقَ ـتِهَ اسَ دَ ا وقَ يْبَتِهَ ا وهَ تَهِ انَ ا ومكَ ِهَ خيْ ارِ  mX Y Z  :تَ

[ \ ] ^ _ ` l َة رِ ). ٣٢:احلج(اآليَ ـدَ ا بقَ رُ منـَّ نِ احلَذَ فليَكُ
النُ  يْهِ التُّكْ لَ فِّقُ وعَ , واهللا املُوَ رِ  !اخلَطَ

* * * 
لِيْـدِ   ابِ التَّقْ ـعَ ـنْ شِ وا مِ ـلَمُ سْ ةِ األقْـالمِ مل يَ َلَ نْ محَ ا مِ ايَ قَ ; أنَّ بَ انِيَةً هِ ثَ ذِ وهَ

; حَ  امِ ِزَ ايِقِ االهنْ ضَ يَّةِ إىل ومَ ـالمِ ةِ اإلسْ الَ نَ األصَ وا بالكِتَابِ مِ جُ رَ وا وخَ جُ رَ يْثُ دَ
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ضُ  , ورَ بِيَّةِ رْ ةِ الغَ الَ حَ ـنَةٍ ال الضَّ يَـاهٍ آسِ الِ مِ حَ ضَ يف أوْ كُ رْ م أنْ تَ هِ تَائِبِ أقْالمِ ا بكَ وْ

اطِيْ  يُّ واألبَ ا اهلَواهِ هَ بِيْلُ , بَل سَ وَ ةً فتُهْ ِيْلَ ى وال مجَ جَ ْ نَا طِيِّبَةً فرتُ هُ هُ مُ قُ نَرْ ا سَ , ومَ لُ
اءَ اهللاُ ا إنْ شَ تِهَ لَّ رَ عىل جِ وْ ي لَكَ األمُ يُبْدِ  .سَ

ى  شَ الَ األعْ  :قَ
تْيَا بْلِغُ الفِ نْ مُ يِّ أالَ مَ اهِ وَ ا يف هَ  نِ أنَّ
بَاحٍ اءٍ وإصْ سَ ِّ وإمْ يضِ قْ ِ مَ ريْ رٍ غَ  وأمْ

جْ مِ  ْرُ نَا مل ختَ اتِ هُ يْحَ حِ هِ التَّصْ ذِ ام أنَّ هَ ـمِ كَ ِ احلُكْ ـنيْ بَاتِ بعَ يْ وِ ةِ التَّصْ نْ كِنَانَ
لْ  , وقَ ـامِ تِكَ ا واالحْ رِ فِيْهَ , بَل أتَتْ للنَّظَ امِ كَ , واإلحْ حِ ـوْ جُ حِ واملَرْ اجِ َ الـرَّ ـا بَـنيْ بِهَ

ـ تَأنِسً سْ ـا مُ يْهَ نْظُـرَ إلَ ـا أنْ يَ ئِهَ ارِ انَ عـىل قَ نَا كَ نْ هَ , ومِ لِ بُوْ دِّ والقَ َ الرَّ َا بَنيْ هتِ ارَ ا وإدَ
بًا اضِ غَ ا مُ شً حِ تَوْ سْ يًا, ال مُ لِّ تَسَ  !مُ

هِ  ـذِ ـةَ هَ َالَ ى محُ نـَّ عَ , ومل أتَ ـةَ ـةَ النَبِيْلَ ايَ هِ الغَ ذِ يَّ هَ غَ إنَّنِي مل أتَ ; فَ ءٍ دْ ةَ ذِي بَ ءَ دْ وبَ
لْ  ـزَ لـمِ مل تَ المَ العِ أنَّ أعْ ي بَ لمِ ابِقِ عِ اتِ إالَّ لسَ يْحَ حِ ,  التَّصْ ةً رَ ـوْ نْشُ اسِ مَ َ النـَّ بَـنيْ

يْلَ ومَ  اصِ ـا  وَ هَ ُ ربِّ غَ , وال يُ ـلٍ اهِ ـةُ جَ َاقَ ا محَ هَ رُ دِّ كَ , ال يُ ةً رَ وْ مُ عْ ِ مَ نيْ هِ يف اخلَافِقَ امِ حَ أرْ
لْ  زَ , بَل مل تَ اذِلٍ ةُ عَ ادَ سَ ـةً  حَ قَ وْ طْرُ ةً مَ ادَّ , وجَ ةً كَ لُوْ سْ مِ مَ لْ لِ العِ نْدَ أهْ قُ عِ يْ هِ الطَّرِ ذِ هَ

ةٍ  ـدَ يْ دِ انٍ عَ ةٍ وألوَ عَ يْ دِ نَانٍ بَ , يف أفْ ادِ ـدَ بِ والسَّ ـوْ ـزِ األقْـالمِ إىل الصَّ جَ ةٌ بحُ ـذَ ; آخِ
تِنَانِهِ  هُ عىل امْ لُ لَ ضْ , والفَ انِهِ سَ دُ هللا عىل إحْ , فاحلَمْ ادِ تِصَ احِ واالقْ َ  !والربَ

 
* * * 
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ـةً  انَ , وإعَ ةً للكِتَابِ يَانَ نَا; صِ ي هُ حِ ي, وبثَثْتُ نُصْ لَمِ تُ قَ رْ دْ أدَ قَ ا; فَ لِ ذَ ألجْ
تَّابِ تَ  هِ للكُ ـذِ َ أنَّ هَ ـريْ , غَ يْحِ ـحِ ـحِ والتَّصْ ـلَفِ يف النُّصْ ـةِ السَّ جِ أئِمَّ ارِ ـدَ ـيًا بمَ أسِّ

ـنْ  انَـتْ مِ ; بَل كَ لِيْلِ يْلِ والتَّدْ هِ التَّأصِ جْ ا الكِتَابِيَّةَ مل تَأتِ عىل وَ ايَ صَ ائِحَ والوَ النَّصَ
ـةِ  ث األمَّ وْ رُ وْ اظِ عىل مَ فَ بَاغِي احلِ , ومَ ةِ يْحَ آيت النَّصِ يْـثُ مَ ; حَ رِ ـطُوْ ـا املَسْ يف كِتَاهبِ

مُّ  ـأتَ نْ يَ ةٌ ملـِ لِيْعَ ي طَ نْ فَهِ كُ ام يَ هْ , ومَ االً سَ رُ إرْ كْ ا الفِ هَ ضَ رَ , وعَ االً َ جتِ مُ ارْ لَ ا القَ هَ نَظَمَ
يْثُ  ; حَ الميِّ يْحِ الكِتَابِ اإلسْ حِ ا يف تَصْ ـاتِ  هبِ ةِ وآهَ ـيْحَ ابَـاتِ النَّصِ نْ بَ تْ مِ اءَ جَ

ةِ ال تَل َ حيْ رِ َ القَ فِنيْ ـارِ مِ العَ لْ لِ العِ قْفٌ عىل أهْ يَ وَ ; بَل هِ َ لِنيْ نَ اجلَاهِ دٍ مِ ي عىل أحَ وِ
ضِ  دِ األرْ دَ نْ عىل جَ ِيْعِ مَ ةً عىل مجَ ضَ وْ ضُ فْ , ال مَ نِيْف والتَّألِيْفِ لِ التَّصْ نْ أهْ ا ! (مِ مَ

ضِ  نَ األرْ  مِ تَوَ بِيْلِ )اسْ اءِ السَّ وَ  ., واهللا اهلَادِي إىل سَ
نَا نْ هُ فَ  ومِ غُضَّ الطَّرْ ا, ويَ هَ فَ ؤلِّ رَ مُ ذُ عْ ةِ أنَّ يَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ انَ عىل النَّاظِرِ يف هَ كَ

لَّفْ  , ومل أتَكَ انِحِ اخلَاطِرِ وَ ةِ وسَ اكِرَ فِ الذَّ نْ طَرَ ا مِ تَبْتُهَ ا; ألنَّني كَ هَ فِ لُّ نْ بَعْضِ تَكَ عَ
ا, اللَّ  ثَّهِ لَ يف بَ ا, أو الطُّوْ ثِهَ عَ يف بَحْ سُّ مَّ التَّوَ بَـابِ التَّـألِيْفِ إينَّ هُ ةً ألرْ كِرَ َا تَـذْ هتُ دْ أرَ

ي  ـذِ ا الَّ هَ ـدِ صَ قْ نْ مَ ةُ عَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ تْ هَ جَ ا; خلَرَ ذَ , وإالَّ هَ نِيْفِ امِ التَّصْ وَّ ةً لرُ َ بْرصِ وتَ
هُ  تُ رْ كَ ى فِيْام ذَ سَ , وعَ ةٍ َ بِريْ ةٍ كَ َلَّدَ بَّام جمُ , ورُ ةٍ َ ثِريْ يْسَ كَ ارِ رَ دُ إىل كَ يْ ـةِ  أرِ الَ جَ هِ العُ ـذِ يف هَ

يْدٌ  ْهِ ةٌ  متَ رَ هُ فِكْ لُ لمُ أوَّ ا, فالعِ تَهَ َايَ تُمُ هنِ ْ ا, أو خيَ تَهَ ايَ لُ بِدَ مِ يُكْ َّنْ سَ نِّي ممِ لُ مِ وَ أفْضَ ملَنْ هُ
رِ  لُ لآلخِ كَ األوَّ رَ مْ تَ , وكَ هُ لَ لَ احِ رٌ ال سَ هُ بَحْ رُ  !وآخِ

ةِ  □ لَ وْ هِ املَقُ ذِ ِ هَ ربَ نْ خَ مْ « :ومِ رَ  كَ لُ  كَ تَ رِ  األوَّ امٍ »لآلخِ هُ أبـو متـَّ دَ ا أنْشَ وَ مَ , هُ
يْدٍ  عِ حِ أيب سَ دْ  :الطَّائي, يف مَ



 
 
 

  א ١٩ 
ةٍ لَّ يَ يف حُ رِ كْ نْ شُ لتَ مِ رِ ال زِ لَبٍ فَاخِ ا ذُو سَ هَ  البِسُ

نْ تَ ـيَ  لُ مَ وْ عُ أسْ ـقُ رَ هُ ـمـقْ مْ تَ اعَ رِ ـكَ لُ لآلخِ كَ األوَّ  رَ
* * * 

الِبَ  ; أنَّ غَ مْ لَ مَّ اعْ , ثُ ةً دَ بَـدَّ ـا مُ سً وْ , وطُرُ ةً دَ ـوَّ سَ ـا مُ اقً رَ ـانَ أوْ ا كَ ـذَ كِتَـايب هَ
بُ  تُوْ دُ املَكْ عْ اءَ الوَ امَ جَ لَّ ; فَ اعِ ا البِقَ ايَ وَ نْ زَ ا مِ تُهَ تَطَفْ , واخْ يَاعِ ي الضَّ نْ أيْدِ ا مِ بْتُهَ تَهَ انْ

ضِ ا وْ , كـالرَّ يْبٍ ْـذِ ةٍ وهتَ ـادَ يَ ـعَ زِ , مَ ا للتَّبْيِيْضِ تُهَ جْ رَ تَخْ يْـضِ اسْ ـوَ )١(ألرَ , واهللا هُ
 ُ  .املُعِنيْ

ـائِرِ  ـاىل يف بَصَ عَ ـنَ اهللا تَ ا مِ فِيْقً وْ ا تَ يْتُهَ جَّ رَ تِي تَ يَّةِ الَّ لمِ هِ األطَايِبِ العِ ذِ عَ هَ ومَ
; إالَّ  يْبٍ ـذِ مٍ وتَشْ يْ وِ قْ يْبٍ وتَ وِ يْحٍ وتَصْ حِ نْ تَصْ ا الكِتَابِ مِ ذَ ةِ إهَ ائِـدَ ُ الفَ ـهُ قَـارصِ نَّ

ائِ  اظِرُ العَ ـتْ نَ ـدْ نُظِمَ يَّـةٍ قَ لمِ ةٍ عِ ـلَ لسِ ةِ سِ تِمَّ اتِهِ عىل تَ ادَ فَ التُ مَ امَ تْ كَ فَ قَّ وَ دْ تَ , قَ ةِ دَ
نَا ا هُ وِ مَ , عىل نَحْ ةٍ َايَ اللِ بِدايةٍ وهنِ نْ خِ ا مِ هَ دُ وْ قُ  .عُ

ا تُهَ ايَ ةُ « :فبِدَ يَانَ ا»الكِتَابِ  صِ َايِتَهُ ةُ الكِتَـابِ « :, وهنِ نَاعَ ـا»صِ تُهَ َايَ ـى هنِ سَ  , فعَ
ـهُ  جْ ـرَ وَ ظْهَ فَ املَبَاين, ويَ تَصِ رْ اين وتَ لتَئِمَ املَعَ ي تَ اىل; كَ نَ اهللا تَعَ فِيْقٍ مِ بًا بتَوْ يْ رِ تَأيت قَ

ةِ  رَ اخِ اتِهِ الزَّ حَ فَ , وصَ ةِ رَ اهِ لِيَّاتِهِ الزَّ  .الكِتَابِ عىل جَ

                                                       
نْ ) ١( ا الكِتَابِ مُ ذَ ةُ هَ رَ انَتْ فِكْ دْ كَ قَ َ أو لَ نِنيْ رشْ سِ هِ تَ ذُ عَ دُ بـِ ُـوْ تُـبُ مـا جيَ نْتُ أكْ يْثُ كُ ; حَ دُ يْ زِ

ـاىل  عَ ـنَ اهللا تَ ـةُ مِ انَ تِ اإلعَ تَبَقَ , وسْ ةُ رَ كْ لَتِ الفِ تَمَ ا اكْ ; حتَّى إذَ يْهِ النَّاظِرُ لَ عُ عَ قَ , ويَ اخلَاطِرُ
هِ  ارِ رِ أفْكَ يْ رِ ْ اتِهِ وحتَ دَ وَّ سَ بْيِضْ ِمُ عِ يف تَ وْ ُ تُ بالرشُّ مْ َ قُ املِنيْ بِّ العَ دُ هللا رَ  !, فاحلَمْ
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ةً ال يَ  لَ صْ اهلُام وُ , بَل إخَ انٍ كَ يَّةِ بمَ ِّ نَ األمهَ ا مِ َ انِ مهُ ةِ فالكِتَابَ نَاعَ نْ صِ انِ عَ كَّ نْفَ
أةِ  بَـادَ ِ ومُ ـريْ ادَ عـىل تَظْهِ ـدَ فِيْـقَ والسَّ ةَ والتَّوْ انَ ألُ اإلعَ , فاهللاَ أسْ تَّابِ الكِتَابِ والكُ

ةِ الكِتَابِ «كِتَابِ  نَاعَ اءَ اهللاُ» صِ  .إنْ شَ
ةُ  َ ريْ قَايت األسَ اقَتْ بِهِ أوْ , أو ضَ ةُ َ ريْ صِ ي القَ نْهُ يَدِ تْ عَ رَ إنْ تَأخَّ ـو فَ عُ إينِّ أدْ , فَ

ـلُ اهللا  كَ فَضْ لـِ , وذَ لـامً نِّي عِ ثَرُ مِ ا, وأكْ دً نِّي يَ ٌ مِ ريْ وَ خَ نْ هُ هُ مَ يِّضَ لَ قَ اىل أنْ يُ اهللا تَعَ
لَامءِ  هِ العُ بَادِ نْ عِ اءُ مِ شَ نْ يَ تِيْهِ مَ ؤْ  .يُ

ـ فَ لـمِ األكْ بِ العِ نْ طُالَّ ةِ مِ رَ هَ يت للمَ وْ ا صَ افِعً لْ رَ إنَّني مل أزَ ا; فَ بَـاءِ لِذَ اءِ النُّجَ
وا لكِتَابِ  دُّ مُ أنْ يَ ةِ الكِتَابِ «بَ نَاعَ ـهُ » صِ وا لَ رُ ـمِّ ِم, وأنْ يُضَ اهتِ قَ ائِسِ أوْ فَ نْ نَ تًا مِ قْ وَ

أي  رٍ بَـادِئ الـرَّ مُ لُّ غُ كْ كُ سِ ليُمْ , وإالَّ فَ نِيْفِ تْ يف التَّألِيْفِ والتَّصْ اضَ دْ رَ ا قَ أقْالمً
وَ املَ  , واهللا هُ نُ ْسِ امَّ ال حيُ ُ عَ فِّقُ واملُعِنيْ  !وَ

* * * 
دَ   نـْ يَّـةِ عِ لمِ بَاتِ العِ يْ ـوِ ـضِ التَّصْ يَـانِ بَعْ ي يف بَ لَمِ يْتُ قَ رَ دْ أجْ قَ نَا; فَ ا هُ أمَّ

انِ  وَ نـْ ـتَ عُ ْ ا, حتَ انِنـَ مَ لِ زَ نْ أهْ ةِ األقْالمِ مِ َلَ تُبِ ومحَ ابِ الكُ حَ ةِ « :بَعْضِ أصْ ـيَانَ صِ
نَا وَ »الكِتَابِ  وَ لَ لُ ْ ي خيَ , وجْ , كَ نِ نُوْ , تَ هُ الكِتَابِ املَكْ نِ وْ لَـمِ والنـُّ اةُ القَ وَ ا دَ نـَ وَ لَ ـفُ صْ

اللِ  نْ خِ لِكَ مِ ةِ وذَ بْعَ ام يَيلسَ , كَ َةٍ امتِ , وخَ ابٍ  :أبْوَ
لُ   لٍ وفِيْهِ  :البَابُ األوَّ وْ  .ثَامنِيَةُ فُصُ

لُ  لُ األوَّ صْ لُ  :الفَ ةِ والفَضْ تُبِ الكِتَابَ  .كُ
لُ الثَّاين صْ نْهَ  :الفَ ةِ الجُ مَ يَانَ ا صِّ هَ دُ ارِ وَ  .ومَ
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لُ الثَّالِثُ  صْ لَفِ  :الفَ تُبِ السَّ تِبَارُ بكُ  .االعْ
ابِعُ  لُ الرَّ صْ تُبِ اخلَلَفِ  :الفَ نْ كُ ارُ مِ تِذَ  .االعْ

سُ  لُ اخلَامِ صْ بَاتِ  :الفَ يْ وِ جُ تَصْ نْهَ ةِ ال مَ يَانَ  .صِّ
ادِسُ  لُ السَّ صْ ةِ والتَّألِيْ  :الفَ يَّةُ الكِتَابَ وعِ ُ  .فِ مَرشْ

ابِعُ  لُ السَّ صْ طُ التَّألِيْفِ  :الفَ وْ ُ  .رشُ
لُ  صْ نُ الفَ اضُ التَّألِيْفِ  :الثَّامِ رَ  .أغْ

ةِ وفِيْهِ  :البَابُ الثَّاين  عْ بَ لٍ أرْ وْ  .فُصُ
لُ  لُ األوَّ صْ ةِ  :الفَ خُ الكِتَابَ يْ ارِ  .تَ
لُ الثَّاين صْ خُ الكِتَابِ  :الفَ يْ ارِ  .تَ

لُ الثَّالِثُ  صْ امءُ الكِ  :الفَ  .تَابِ أسْ
لُ ال صْ ابعُ الفَ تَبَاتِ  :رَّ خُ املَكْ يْ ارِ  .تَ

ةُ وفِيْهِ  :البَابُ الثَّالِثُ   لٍ ثَالثَ وْ  .فُصُ
لُ  لُ األوَّ صْ تُبِ  :الفَ بُّ الكُ  .حُ
لُ الثَّاين صْ مُ  :الفَ لْ اتِ  عِ بَعَ  .الطَّ

لُ الثَّالِثُ  صْ ةُ  :الفَ اءَ رَ َ  القِ بِ بَنيْ رْ قِ والغَ ْ  .الرشَّ
ابِعُ   اتِ املَطَابِعِ  :البَابُ الرَّ ايَ خُ بِدَ يْ ارِ لٍ  ,تَ وْ ةُ فُصُ ْسَ  .وفِيْهِ مخَ

لُ  لُ األوَّ صْ املِ الغَ  :الفَ ابِعِ يف العَ خِ املَطَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .يبرْ بِدَ
لُ الثَّاين صْ املِ اإلسْ  :الفَ ابِعِ يف العَ خِ املَطَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .يالمِ بِدَ

لُ الثَّالِثُ  صْ خِ  :الفَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ ابِعِ يف بِ بِدَ  .امِ الشَّ  الدِ املَطَ
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ابِعُ  لُ الرَّ صْ ابِعِ يف مِ  :الفَ خِ املَطَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ َ بِدَ  .رصْ
سُ  لُ اخلَامِ صْ ابِعِ يف اجلَ  :الفَ خِ املَطَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .ةِ بيَّ رَ العَ  ةِ رَ يْ زِ بِدَ

سُ   امِ تُبِ  :البَابُ اخلَ امُ الكُ كَ ابُ وأحْ ةُ , وفِيْهِ آدَ عَ بَ لٍ أرْ وْ  .فُصُ
لُ  لُ األوَّ صْ تُبِ  :الفَ عَ الكُ لِ مَ امُ ابُ التَّعَ  .آدَ
لُ الثَّاين صْ تِيْبِ  :الفَ رْ ابُ تَ عِ آدَ ضْ تُبِ وَ  .الكُ

لُ الثَّالِثُ  صْ تُبِ  :الفَ ةِ الكُ ارَ مُ إعَ كْ   .حُ
ابِعُ  لُ الرَّ صْ ةٌ  :الفَ مَّ هِ نَابِيْهُ مُ  .تَ

ادِسُ   لٍ  :البَابُ السَّ وْ ةُ فُصُ ْسَ  .وفِيْهِ مخَ
لُ  صْ لُ  الفَ اتِهِ  :األوَّ قَ لحَ انِ الكِتَابِ ومُ نْوَ ةُ عُ يَانَ  .صِ

لُ الثَّاين صْ اتِهِ  :الفَ قَ لحَ ةُ نَصِّ الكِتَابِ ومُ يَانَ  .صِ
لُ الثَّالِثُ  صْ َا :الفَ اهتِ قَ لحَ يَةِ الكِتَابِ ومُ اشِ ةُ حَ يَانَ  .صِ
ابِعُ  لُ الرَّ صْ َ  :الفَ اهتِ قَ لحَ عِ الكِتَابِ ومُ اجِ رَ ةُ مَ يَانَ  .اصِ

صْ  سُ الفَ َا :لُ اخلَامِ اهتِ قَ لحَ سِ الكِتَابِ ومُ ارِ هَ ةُ فَ يَانَ  .صِ
ابعُ   املُ  :البَابُ السَّ عَ ةِ الكِتَابِ «مَ نَاعَ  .»صِ

* * * 
 , طِّ والتَّـألِيْفِ بَـابِ اخلـَ نْ أرْ ةِ مِ عَ يْ ِ َاةَ الرشَّ اين محُ وَ ألُ إخْ إينِّ أسْ ; فَ بْلُ نْ قَ ومِ

نِيْفِ أنْ  اقِ الكِتَابِ والتَّصْ شَّ وين وعُ يْنـُ عِ , وأنْ يُ ةِ ـيْحَ ضِ ةِ ال الفَ ـيْحَ وين بالنَّصِ دُّ مُ يَ
نْ وَ  , ومَ حِ يْ رِ يْحِ ال التَّجْ حِ لُ عىل التَّصْ وْ , فاملأمُ ةً بْوَ نِّي كَ ظَ عَ فِ , أو حَ ةً وَ فْ نِّي هَ دَ مِ جَ

ـإنَّ  , فَ ـحِ لبَابِ النُّصْ ا بجِ هَ وَ سُ كْ , وأنْ يَ ِ رتْ لَ السِّ يْ ا ذَ يْهَ لَ بَ عَ حَ نْهُ أنْ يَسْ حَ  مِ ـفْ الصَّ



 
 
 

  א ٢٣ 
لْ  نَائِحِ عِ نْ مَ , ومِ لِ يَمِ األفَاضِ نْ شَ افِ مِ عَ اتِ الضِّ ثَرَ نْ عَ ـامَ أنَّنـي عَ , كَ لِ اثـِ يَـةِ األمَ

, ولكنَّني  يْقِ مِ هِ العَ يَّارِ ةِ يف تَ بَاحَ , والسِّ يْقِ ا املَضِ ذَ جِ يف هَ وْ لُ نِ الوُ زِ عَ جْ فٌ بالعَ ِ رتَ عْ مُ
, و فِيْقَ نَ اهللا التَّوْ دٌ مِ تَمِ سْ قِ مُ يْ اءِ الطَّرِ وَ ةَ إىل سَ ايَ دَ نْهُ اهلِ ـا .. .طَالِبٌ مِ ـتَ يَ لِمْ إنْ عَ فَ

ام قِيْلَ  , وإالَّ كَ لُ وْ ا أقُ ي مَ  :أخِ
نِّي يْكَ عَ نِّي إلَ يْكَ عَ نِّيإلَ تَ مِ نْكَ ولَسْ تُ مِ لَسْ فَ

َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللا رَ  واحلَمْ
لِهِ ا وْ سُ هِ ورَ بْدِ المُ عىل عَ الةُ والسَّ ِ والصَّ نيْ  ألمِ

تَبهُ   وكَ
 
 

رِ يف ا هْ نْ شَ لِ مِ مِ األوَّ مِ ليَوْ رَّ نَ اهللاِ املُحَ َ مِ ةٍ وثَالثِنيْ ةٍ وثَالثَ امئَ بَعْ امِ ألفٍ وأرْ لعَ
المِ  مُّ السَّ , وأتَ الةِ لُ الصَّ ا أفْضَ بِهَ احِ ةِ عىل صَ يَّ ةِ النَّبوِ رَ جْ  اهلِ

 )ه١/١/١٤٣٣(
سُ   الطَّائِفُ املأنُوْ

thiab1000@hotmail.com  
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لُ   لُ األوَّ صْ لُ  :الفَ ةِ والفَضْ تُبِ الكِتَابَ  .كُ
لُ الثَّاين  صْ جُ  :الفَ نْهَ ةِ المَ يَانَ ا صِّ هَ دُ ارِ وَ  .ومَ
لُ الثَّالِثُ   صْ لَفِ  :الفَ تُبِ السَّ تِبَارُ بكُ  .االعْ
ابِعُ   لُ الرَّ صْ لَفِ  :الفَ تُبِ اخلَ نْ كُ ارُ مِ تِذَ  .االعْ
لُ ا  صْ سُ الفَ امِ بَاتِ  :خلَ يْ وِ جُ تَصْ نْهَ ةِ ال مَ يَانَ  .صِّ
ادِسُ   لُ السَّ صْ ةِ والتَّألِيْفِ  :الفَ يَّةُ الكِتَابَ وعِ ُ رشْ  .مَ
ابِعُ   لُ السَّ صْ طُ التَّألِيْفِ  :الفَ وْ ُ  .رشُ
لُ   صْ نُ الفَ اضُ التَّألِيْفِ  :الثَّامِ رَ  .أغْ

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

  אא٢٧ 
 

 
 

 
 

ـــاىل عَ ـــالَ اهللا تَ  mg h i j k l m n  :قَ

o p q l )٤ـ ١: الرمحن(. 
ـــاىل عَ ـــالَ تَ  mk l m n o p q r s t u v w  :وقَ

x y z { | } ~ _ ` a b c l )٥ـ١: العلق(. 
الَ النَّبيُّ  ـا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ تُبُـوا أليب شَ ـالَ » هٍ اكْ , وقَ يْـهِ لَ ـقٌ عَ تَّفَ ا« :ملسو هيلع هللا ىلصمُ ـاتَ  إذَ  مَ

انُ  طَعَ  اإلنْسَ قَ نْهُ  انْ هُ  عَ لُ مَ نْ  إالَّ  عَ ةٍ  مِ ثَ نْ  إالَّ  :ثَالَ ةٍ  مِ قَ دَ ةٍ  صَ يَ ارِ لمٍ  أوْ  ,جَ ـعُ  عِ نْتَفَ هِ  يُ  ,بـِ
الِحٍ  لَدٍ و أوْ  و صَ عُ دْ لِمٌ  »لَهُ  يَ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ

لِيْلٍ عىل  دْ ةَ تَ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ لِ ومَ ةِ وال فَضْ تُبِ الكِتَابَ يْهِ بكِتَابِ  كُ لَ ا, فعَ هَ يِيْدِ قْ وتَ
مِ « لْ يِيْدِ العِ قْ ادِيِّ  بِ يْ طِ اخلَ  ظِ افِ للحَ » تَ دَ مِ  البَغْ لْ لِ العِ نْ أهْ هِ مِ ِ ريْ , وغَ َهُ اهللاُ محِ  .رَ

* * * 
لْتُ  ـلِّ  :قُ افِظُ كُ , وحَ خٍ يْ ارِ لِّ تَ انُ كُ وَ , ودِيْ ةٍ لِّ أمَّ انُ كُ نْوَ كَّ أنَّ الكِتَابَ عُ الشَ

ةٍ  لِّ حلْظَ فُ كُ , وظَرْ لٍ مَ لِّ عَ اءُ كُ عَ , ووِ ثٍ وْ رُ وْ  .مَ
ةٌ  َ ربْ , وعِ ثَالٌ ثَالٌ وأمْ ةِ وأحْ  فالكِتَابُ مِ يْقَ وَ يف احلَقِ , بَل هُ امٌ ـمِ  :كَ انُ األُمَ وُ نـْ عُ

ـا  نِهَ يْ ـافِظُ دِ ـا, وحَ تِهَ افَ قَ ـا وثَ هَ مِ لُوْ ةُ عُ انَ زَ ا, وخِ هَ ْدِ َا وجمَ هتِ ارَ ضَ خُ حَ يْ ارِ ا, وتَ هَ زِّ وعِ
ـ سْ ـا, ومَ هَ المِ ـا وأعْ هَ امِ كَّ ثُ حُ ارِ ا, ووَ القِهَ ةُ ـوأخْ ـلَ صْ ا, ووُ ـائِهَ ا ونِسَ اهلـَ جَ دُ رِ رَ

אא 
אא 



 
 
 
 ٢٨ א

يْهَ  اضِ امَ هَ ِ ارضِ ـمِ .. .ا بحَ ـنَ األمَ ذَ الكِتَابُ مِ دْ أخَ قَ ا فَ ذَ لِ هَ َـعَ (ألجْ ا ) أمجْ ـذً أخَ مَ
اجُ  رَ , واخلـَ ـةَ ايَضَ ةَ وال املُقَ مَ اوَ بَلُ املُسَ قْ ا ال يَ قً وْ مُ سْ ا مَ عً ضْ ا, ووَ ً بِريْ ال كَ , وحمَ ظِيْامً عَ

نِ  امَ  !بالضَّ
رِ  وْ صُ رِّ العُ ابَقَ عىل مَ دْ تَسَ قَ نَا; فَ نْ هُ رِ  ومِ وْ هُ لِ الدُّ ,  :وطُوْ الءُ قَ ُ العُ الطِنيْ السَّ

نِي والدُّ  يْ م الدِّ ثِهِ وْ رُ وْ ظِ مَ فْ الءُ يف حِ ضَ كُ الفُ نَ واملُلُوْ ـوْ تَنَافَسُ وا يَ ا قامُ هَ نْدَ , فعِ يِّ يَوِ نْ
ةِ  يْنـَ ائِزِ الثَّمِ وَ ـعِ اجلـَ ضْ , ووَ تَّـابِ يْعِ الكُ ـجِ , وتَشْ ةِ الكِتَـابِ يَانَ بِيْلٍ عىل صِ لِّ سَ بكُ

نِيْفِ  لِ التَّألِيْفِ والتَّصْ يَةِ ألهْ سْ افِزِ النَّفِ  .واحلَوَ
لَ  بُوا أهْ رَّ يْهِ قَ لَ ـةِ  وعَ ثَ ادَ حَ م بمُ يَـالِيَهُ ا لَ يَوْ م, وأحْ هِ َالِسِ نْ جمَ لِ مِ ضْ مِ والفَ لْ العِ

خِ  يْ مِ واألدَبِ والتَّارِ لْ لِ العِ ـلطَ .. .أهْ ـةِ والسُّ يَاسَ ـلِ السِّ ُ أهْ ـريَ انَتْ سِ ا كَ ذَ كَ انِ وهَ
لٍ  وَ دَ دُ عْ الً بَ وَ  !دُ

لِ  نْ أهْ ةً مِ ائِفَ دُ أنَّ طَ يَجِ , سَ نِّفَ تِبَ وصُ دْ كُ نَاكَ ممَّا قَ نَا أو هُ يْئًا هُ أ شَ رَ نْ قَ ومَ
ِم  ـاهتِ قَ ـيْسِ أوْ فِ ـم ونَ هِ ـرِّ أقْالمِ م وحُ تُـبِهِ الِيَـةِ كُ نَ بغَ وْ ثِرُ ـؤْ انُوا يُ مِ واألدَبِ كَ لْ العِ

كِ وال ِ واملُلُوْ الطِنيْ ـا, للسَّ سً ا نَحِ اهً ا أو جَ سً نًا بَخْ مَ وا ثَ نَالُ ى أنْ يَ سَ لَّ وعَ عَ ; لَ اءِ رَ زَ وُ
 , اقِ رَ لَـمِ واألوْ َ إىل القَ ـبِنيْ ـضُ املُنْتَسِ ـا بَعْ يْهَ لَ ارَ عَ ةٌ سَ جَ رَ دْ هِ مَ ذِ هَ رُ فَ انَ األمْ وأيا كَ

ي  حِ وْ ي يُ رُ الَّذِ مَّ أنَّ األمْ ةً عَ  )١(ةَ ثَ ةً  القَ ِيْمَ ـلِ ا محَ َ أهْ ـامِ بَنيْ كَ ـمِ واألحْ ـامِ (حلُكْ احلُكَّ
ءِ  لَامَ نْ وَ )والعُ فِ عَ ا, بِغَضِّ الطَّرْ هَ عِ فْ ا أو نَ هَ عِ  !قْ

                                                       
نَاكَ ) ١( َ هُ رٌ بَنيْ قٌ ظَاهِ رْ تَ « :فَ , وثُمَّ ةَ مَّ  :, كامَ يَيل»ثَ



 
 
 

  אא٢٩ 
ا  عً ـذَ َ النَّاسِ جَ لمَ بَنيْ بْقِ العِ اىل مل يُ َ النَّاسِ أنَّ اهللا تَعَ امِ بَنيْ ةِ األيَّ لَ اوَ دَ نْ مُ ومِ

فْ  تَبَ عىل نَ , بَل كَ ِ فَنيْ ي الطَّرَ تَوِ سْ تِهِ مُ تُوَّ ـبَضَ يف فُ قْ , ويُ لـمُ ـلَّ العِ قِ ـاىل أنْ يَ عَ ـهِ تَ سِ
ـنَ  لٌّ مِ ـتَقِ سْ , فمُ ـةٌ لَ اوَ دَ لٌ ومُ وَ ـامُ دُ ا فَاأليَّ ـذَ , وكَ هُ لُ ثُرَ أهْ كْ لُ ويَ رَ اجلَهْ ظَهَ , ويْ هُ لُ أهْ

بْغِضٌ  ءِ ومُ لامَ بٌّ للعُ ِ , وحمُ ثِرٌ تَكْ سْ لمِ ومُ  !العِ
ـ جَ هْ ا أو مَ نـَ لمٍ هُ ةِ عِ لَ لقَ نْ قَ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ; إالَّ ومَ اكَ نـَ يْمٍ هُ ظـِ عْ ةِ تَ ـةَ إرَ ائِفَ نَّ الطَّ

دُ  ؤيِّ , واهللاُ يُ اءٍ قَ ثَبُّتٍ ونَ م يف تَ هُ نْدَ لمِ عِ  العِ وَ , وصُ اءٍ قَ بَاتٍ وبَ ل يف ثَ ةَ مل تَزَ رَ وْ املَنْصُ
اءُ  شَ نْ يَ هِ مَ ِ  .بنَرصْ

َ ومَ  َهُ  دٍ يْ و زَ أبُ  رٌ كْ بَ  ةُ مَ الَّ ا العَ نَ خُ يْ شَ  هُ الَ ا قَ مَ  لَ ا أمجْ محِ  ةِ ابَ قَ الرَّ « هِ ابِ تَ اهللاُ يف كِ  رَ
 َ لَ فَ  دْ قَ لَ «: )٢٧٧(» اثِ عىل الرتُّ َ عىل الكَ  ضَّ نيْ لِمِ مٍ عَ  نَ يْ رِ افِ اهللاُ املُسْ , مَ يْ ظِ بنِعَ ةٍ

, مِ مَ يْ سِ جَ  وآالءٍ  هَ أجَ  نْ ةٍ َ  ةُ مَ عْ نِ «ا لِّ , ةِ يَّ المِ اإلسْ  فِ ارِ عَ واملَ  مِ وْ لُ تَّى العُ يف شَ » اثِ الرتُّ
تْ ممَّا خَ  , وانْ  المُ قْ هُ أطَّ َ نيْ لِمِ ِ يَ حْ الوَ  صِ وْ صُ يف نُ  مُ يْ اهِ فَ املَ  هُ نْ عَ  تْ قَ تَ فَ املُسْ ِ  نيْ ِ فَ يْ الرشَّ , نيْ

عَ ا تَ ومَ  , فَ ارِ عَ تَّى, ومَ شَ  مٍ وْ لُ عُ  نْ مِ  هِ يْ لَ الَّ عَ ا دَ ام, ومَ هُ نْ عَ  فرَّ ىلَّ ا عىل  يَ بقِ  جُ نْهَ مِ
مِ مِ  غْ َ اليِ مَ  ةُ الثَ ثَ »  ٣.٠٠٠.٠٠٠«  :وُ حْ نَ  امِ األيَّ  اتِ يَ ادِ عَ  نْ الرُّ ْ « نيْ , يف »طٍ وْ طُ خمَ

                                                                                                                                      
الً  ا  :أوَّ أمَّ ةَ «فَ مَّ ثْلُ »ثَ ي مِ مَّ « :, فَهِ تْ فِيْـهِ »ثَ ـدَ يْ , والتَّـاءُ زِ يْـدِ انِ البَعِ هِ إىل املَكَ ارُ بَ شَ مٌ يُ , اسْ

ط ظِ فَقَ  .لتَأنِيْثِ اللَّفْ
ا ا  :نِيًاثَ تَ «أمَّ ثْلُ »ثُمَّ ي مِ , فَهِ تَانِ غَ هنَا لُ وْ كُ تْحِ التَّاءِ وسُ مَّ « :, بفَ تْ » ثُ ـدَ يْ , والتَّـاءُ زِ ةِ اطِفَ العَ

ط قَ ظِ فَ ا لتَأنِيْثِ اللَّفْ  .فِيْهَ



 
 
 
 ٣٠ א

 .املِ العَ  اتِ بَ تَ كْ مَ  نْ مِ  ةٍ بَ تَ كْ مَ  يْ فَ ألْ  »٢.٠٠٠« :وِ حْ نَ 
ْ  دُ جَ وْ ويُ  َ بِ كَ  ةٌ عَ وْ مُ جمَ هِ املَ  سِ ارِ هَ فَ  نْ مِ  ةٌ ريْ ذِ ةِ العَ  بِ اتِ كَ يف املَ  اتِ بَ تَ كْ هَ  امَّ

 .ةِ يَّ مِ لْ العِ  عِ امِ جَ , واملَ اتِ عَ امِ باجلَ 
َ  بيُّ ريْ قْ التَّ  دُ دَ ا العَ ذَ هَ   يَّزَ متَ  :»املِ العَ  نِ ائِ زَ خَ «يف  ظِ وْ فُ حْ , املَ الميِّ اإلسْ  اثِ للرتُّ

 .ةً افَّ كَ  ضِ األرْ  مِ مَ عىل أُ  نِ وْ رُ القُ  لِ اوُ طَ تَ  عَ مَ  نَ وْ مُ لِ سْ املُ  هِ بِ 
هِ يف متَ  وَ هُ فَ   :يُّزِ

نُ  فَ  نْ مَ  اةِ يَ يف حَ  يُكوِّ َ رِ قَ  هُ نْ عَ  تْ قَ تَ فَ وانْ  ,هُ ألَّ  :هُ تُ حيْ
 .اىلعَ تَ  إىل اهللاِ  هِ بِ  بُ رَّ قَ تَ ا يَ نً يْ دِ 

ـهُ « :هِ ادِ بَ عِ  نْ اهللا مِ  اءَ شَ  نْ مَ  هِ بِ  عُ فِ تَ نْ  يَ امً لْ وعِ  قَ ـوَ أفْ ـنْ هُ هٍ إىل مَ لِ فِقْ امِ بَّ حَ رُ فَ
نْهُ  عٍ «, و»مِ امِ نْ سَ ى مِ عَ غٍ أوْ بَلَّ بَّ مُ  .»رُ

ْالً للدَّ   .اىلعَ تَ  إىل اهللاِ  ةِ وَ عْ ومحَ
ا إىل قَ وبَ   .نَ يْ رِ مٍ آخَ وْ الغً

 ْ ا التَّ هلُ  لْ صُ ومل حيَ ذَ  لِ يْ صِ حْ والتَّ  بِ لَ الطَّ  نَ دٍ مِ اهِ جَ  دِ هْ جُ  دِ عْ  بَ إالَّ  يُّزُ مَ م هَ
دِهَ عَ م, وتَ هِ مِ وْ لُ م وعُ هِ فِ ارِ عَ مَ  ةِ عَ وسِ  ْ دُّ م هِ جِ هَ نْ ةِ مَ المَ م, وسَ هِ المِ ادِ كَ دَ ةً بسَ فَ وْ فُ ا, حمَ

َ رَ « َ هِ يْ لَ ةُ اهللا عَ محْ َ عِ م أمجْ  .»نيْ
نُ  كــوِّ ا  ويُ ــذَ َ «هَ ــرتُّ ــيف حَ » اثُ ال َ  اةِ يَ نيْ ــلِمِ ــأمَ  :املُسْ ــانَ ْ ــ تَ ةً حتَ ِ دِ أيْ ــهيْ م م هُ

َ لِ امِ م العَ هِ امئِ لَ ا, ولعُ هَ يْ لَ عَ  نَ وْ ظُ فَ حْ تَ سْ مُ  ا بحَ امَ وَ القَ  قَّ حَ  نيْ يْهَ لَ  نْ ا مَ هَ غِ يْ لِ بْ ا وتَ هَ لِ مْ ةِ عَ
نْ « :ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  لِ وْ م; لقَ هِ دِ عْ بَ  مَ مِ لْ ا العِ ذَ لُ هَ ْمِ نْـهُ  حيَ نَ عَ ـوْ نْفُ ; يَ لُـهُ وْ دُ لَفٍ عُ لِّ خَ  كُ



 
 
 

  אא٣١ 
 َ لِنيْ اهِ لَ اجلَ يْ أوِ , وتَ َ الَ املُبْطِلِنيْ تِحَ , وانْ َ الِنيْ يْفَ الغَ رِ ْ  .»حتَ

انَ مَ وإذَ  وِ ا كَ ام مَ  رَ مَ عُ  ابنِ  نِ عَ  يَ ا رُ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ وا اهللاَ يف « :اعً وْ فُ رْ رَ قُ اتَّ
 ِ نيْ يْفَ عِ أةِ  :الضَّ كِ واملَرْ وْ لُ فِ  :فٍ يْ عِ دٍ ضَ نَ بسَ  رَ اكِ سَ عَ  ابنُ  هُ اوَ رَ » املَمْ صُ وْ صُ نُ  هُ دُ يْ تُ

 ِ رْ , فَ ةُ عَ امِ ا اجلَ اهتُ يَّ لِّ , وكُ رَ خْ األُ  ةِ عَ يْ الرشَّ ايةَ حُ عَ َ مَ إنَّ رِ لُ كُ  اثِ ةِ الرتُّ اخِ ةٍ دَ احِ لَّ وَ تُدَ
ُ  نَ مِ  نِيَتْ سِ مْ اخلَ  اتِ يَّ رِ وْ الرضَّ تِي بُ ا املِ  , الَّ يْهَ لَ , ودَ لَّ عَ  :اهَ ظِ فْ إىل حِ  تْ عَ ةُ

ُ فأوْ  َ ذَ , وهَ نِ يْ عىل الدِّ  ةُ ظَ افَ حَ املُ  :اتِ يَّ رِ وْ ىل الرضَّ بَ  نْ مِ  اثُ ا الرتُّ  .ةِ انَ يَ الدِّ  ابِ لُ
َ ذَ , وهَ سِ فْ عىل النَّ  ةُ ظَ افَ حَ املُ  :ةُ يَ انِ والثَّ  لُ  لِ وْ قُ اجُ عُ تَ نَ  اثُ ا الرتُّ َ ونَسْ نيْ لِمِ املُسْ

ِ وْ لُ قُ   :مهبِ
لِمَ  نَسْ لُ قَلبي كَ لبِي ا نَسْ هُ   صُ دَّ لَ نْ قَاس رُ ه مَ  قِيَاسُ

َ ذَ , وهَ لِ قْ عىل العَ  ةُ ظَ افَ حَ املُ  :ةُ ثَ الِ والثَّ   .اوهلَ قُ عُ  اءُ ذَ غِ  :اثُ ا الرتُّ
ضِ  ةُ ظَ افَ حَ املُ  :ةُ عَ ابِ والرَّ  َ ذَ , وهَ عىل العِرْ ضُ األمَّ  :اثُ ا الرتُّ رْ  .ةِ عِ
َ ذَ , وهَ الِ عىل املَ  ةُ ظَ افَ حَ املُ  :ةُ سَ امِ واخلَ  َا اثُ ا الرتُّ نْزٌ هلَ  .كَ

 .دٍ يْ عِ ببَ  نِ هْ الذِّ  نِ عَ  فِ يْ ألِ قُّ التَّ ا حَ ومَ 
َ هلذَ  المِ لُ اإلسْ أهْ  نَ وْ كُ يَ  قٌ أنْ يْ قِ فحَ   نْ ا نِيْلَ مِ , إذَ دِ احِ الوَ  دِ سَ , كاجلَ اثِ ا الرتُّ

وا لكَ دٍ احِ ابٍ وَ تَ كِ  عُ رَ ى» نَ يْ دِ تَ عْ دِّ املُ , وصَ انِ وَ دْ فِّ العُ , هَ تَهَ  .انْ
* * * 

ا دً وْ تَطَافَتْ  وعَ َا, أو اسْ يخِ كِتَاهبِ ارِ نْ تَ ةٍ عَ لَ فْ يْبَتْ بغَ ةً أُصِ وْ أنَّ أمَّ لَ ; فَ ءٍ دْ عىل بَ
ال  ا بـِ ً ـربَ , وخَ ٍ ـنيْ ـدَ عَ عْ ا بَ تْ أثـرً ـبَحَ , ألصْ امَ ـيْهِ لَ افِظْ عَ َ َا, أو مل حتُ تَّاهبِ نْ كُ ةٍ عَ وَ فْ بغَ
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فُ  ـرِ ي نَعْ ةِ الَّذِ يَّ ِ خُ البَرشَ يْ ارِ ل تَ , وهَ نٍ يْ وِ نَ يف تَدْ وِّ , ودُ فِ ـحُ رَ يف الصُّ ـطِّ ـا سُ إالَّ مَ
نِ  يْ اوِ وَ  !الدَّ

طَ  اهُ اهللا بَسْ طَ نْ أعْ , ومَ ةِ عَ يْ ِ َاةِ الرشَّ , ومحُ المِ ةِ اإلسْ قا عىل أمَّ انَ حَ نَا كَ نْ هُ  ةَ ومِ
 َ نيْ لِمِ دٍ عىل املُسْ ـتِاممِ والتَّعْ  :يَ ـنَ االهْ هُ مِ قَّ ـتَحَ سْ ـهُ ومُ قَّ طُوا الكِتَـابَ حَ عْ يْمِ أنْ يُ ظـِ

ـبُلِ التَّـألِيْفِ  يِئَـةِ سُ , وهتَ لْـمِ ـلِ العِ ةِ أهْ َ ارصَ نـَ ثِيْثًـا يف مُ ا حَ وْ عَ , وأنْ يَسْ امِ رتَ واالحْ
ـلِّ  ـنْ كُ تِهِ مِ ـيَانَ ةِ الكِتَـابِ وصِ اسَ رَ ادَ عىل حِ رَ ثْنَى وفُ وا مَ مُ وْ قُ , وأنْ يَ نِيْفِ والتَّصْ

دَ  نَ الكَ هُ مِ وْ فُّ , وأنْ يُصَ ةٍ ائِلَ ائِبَةٍ وغَ , شَ ـطَطِ ـنَ اخلَطَـأ والشَّ هُ مِ وْ نَقُّ , وأنْ يُ ِ رتَ رِ والقَ
نَ  وْ تَطِيْعُ سْ نَ ويَ وْ لِكُ مْ ا يَ لِّ مَ هِ بِكُ ِ هِ ونَرشْ زِ يْ زِ عْ ا يف تَ وْ عَ  .وأنْ يَسْ

زُّ  ـةِ وعِ ثُ األمَّ وْ رُ ـوْ ـوَ مَ تِهِ هُ يْقَ قِ ـا ألنَّ الكِتَابَ يف حَ خيِهَ ارِ رُ تَ ـطُوْ سْ ـا, ومَ هَ
ْدُ  بَ وجمَ دُ أسْ ا, وأحَ ـنْ هَ هِ مِ ـذِ ـةُ هَ ـهُ واحلَالَ ظِيْمُ عْ ـانَ تَ ا, فَكَ يَاهَ نْ ا ودُ نِهَ يْ ظِ دِ فْ ابِ حِ

ـاىل عَ ـالَ اهللا تَ ام قَ اىل, كَ ائِرِ اهللا تَعَ عَ ظِيْمِ شَ عْ  [ \  ] X Y Z } :تَ
^ _  `     a z  َة ـاىل)٣٢:احلج(اآليَ عَ ـالَ اهللا تَ    ¨  § ¦ } :, وقَ

© ª « ¬     ® z )٣٠:احلج(. 
يْهِ  لَ يَاوعَ , وإحْ بِ لُوْ يَاةُ القُ يَاةَ الكِتَابِ حَ إنَّ حَ يَاءٌ ءَ ; فَ يْـثُ  هُ إحْ ; حَ سِ ـوْ للنُّفُ

مَ  نِي آدَ الءِ بَ قَ نْدَ عُ ةُ  :بَاتَ عِ نـَ يْ لِ وزِ قْ َالُ العَ , ومجَ نِ امَ لمِ واإليْ اءُ العِ عَ أنَّ الكِتَابَ وِ
انِ إالَّ بالعِ  انُ عىل احلَيَوَ لَ اإلنْسَ ا فَضُ , ومَ انِ , اإلنْسَ بِ لُـوْ يَـاةُ القُ ـوَ حَ ي هُ ـذِ لمِ الَّ

ـاىل عَ ـالَ تَ ـامَ قَ ـا, كَ ِيْعً اسَ مجَ يَا النـَّ أنَّام أحْ يَى الكِتَابَ فَكَ نْ أحْ ئِذٍ فَمَ نْدَ V  }  :فعِ



 
 
 

  אא٣٣ 
[   Z  Y  X  W z   )٣٢: املائدة(. 

* * * 
نِهِ  َاسِ رِ حمَ , وذِكْ لِ الكِتَابِ ال لبَيَانِ فَضْ نَا حمَ امُ هُ يْسَ املقَ هِ ولَ ذِ , بَل هَ هِ ائِدِ وَ وفَ

نْبِ  اتٌ تُ رَ ذَ ْصَ ئُ شَ تِي ال حتُ ائِلِهِ الَّ امئِلِ الكِتَابِ وفَضَ نْ شَ نَالِكَ مِ , ـكَ بِام هُ دُّ عَ ى وال تُ
يْعَ  َامِ رْ جمَ انْظُ ئْتَ فَ َا, وإنْ شِ ظَاهنِّ ا يف مَ هَ ليَنْظُرْ ةً فَ يَّ ا طَرِ هَ ادَ نْ أرَ مِ  ومَ لْ لِ العِ تُبِ أهْ كُ

نِ  امَ ثًاواإليْ يْ دِ امً وحَ يْ دِ  .قَ
ضَ  نَكَ بَعْ وْ ; فَدُ اللَ يْتَ القِ أتَّ الَ وتَ يْتَ التِّطْوَ , وإالَّ أبَ رَ كْ فِ الـذِّ ا عىل طَرَ هَ

ا نْهَ  :فمِ
لِه« مِ وفَضْ لْ يَانِ العِ عُ بَ امِ , و »جَ بْدِ الـربِّ اوي«البنِ عَ ابِ الـرَّ عُ آلدَ , »اجلـامِ

ـهُ «و قِّ يْهُ واملُتَفَ قِ يِيْـدُ «, و»الفَ قْ لْـمِ تَ يْثِ «, و»العِ دِ ـةُ يف طَلَـبِ احلـَ لَ حْ ـا » الرِّ تُهُ عَ بَ أرْ
, و ادِيِّ ــدَ طِيْــبِ البَغْ ــامءِ «للخَ لَ ــالقُ العُ ي, و »أخْ ــرِّ انُ «لآلجُ ,» احلَيَــوَ ظِ ــاحِ  للجَ

مِ «و لِّ عِ واملُــتَكَ ــامِ ةُ السَّ كِرَ ــذْ , و »تَ ــةَ َاعَ مِ «البــنِ مجَ لُّ ــقَ الــتَّعَ يْ مِ طَرِ لِّ لِــيْمُ املُــتَعَ عْ  »تَ
, وللزَّ  يِّ جِ نُوْ اينِّ  »أدَبُ الطَّلَبِ «رْ وكَ  .للشَّ

ةِ «و يَّ ِ لِ اخلَريْ نَ األعامَ جٌ مِ وذَ , و» نَمُ يِّ قِ شْ مِ ه آغا الدِّ بْدُ نِري عَ د مُ فٌ «ملحمَّ قُطُوْ
تُبِ  يْقِ الكُ قِ ْ لَ حتَ وْ بيَّةٌ حَ نَ » أدَ وْ ارُ المِ هَ بْدِ السَّ  .لعَ

مِ «و لْ يَةُ طَالِبِ العِ لْ دٍ  »حِ يْ لَـامءِ «, ولبكرٍ أبو زَ ِ العُ ـربْ نْ صَ اتٌ مِ حَ فَ أليب » صَ
, و ةَ دَّ تُبِ «غُ اقُ الكُ شَّ , و» عُ ـانِ حَ رْ محَنِ الفَ بْدِ الـرَّ ةِ «لعَ اءَ ـرَ قُ إىل القِ ـوِّ ـيل » املُشَ لعَ

ان, والعُ  رَ يُّ «مْ لْمِ جُ العِ هِ » املَنْهَ اقِمِ  .لرَ
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اكِر  د شَ وْ اكِر وحممُ تَبَهُ أمحَد شَ ٌ ممَّا كَ ثِريْ بْدُ اوكَ , ووعَ نُ وْ ـارُ ـالمِ هَ دٌ لسَّ ـوْ حمْمُ
هُ  ُ ريْ , وغَ يُّ اءَ اهللاُ مالطَّناحِ ا إنْ شَ هَ كِريِ يَأيت بَعْضُ تَذْ , وسَ ٌ ثِريْ  .كَ

* * * 
 :يبِّ نَ تَ املُ  بِ يِّ أبو الطَّ  الَ قَ 

ابِحٍ جُ سَ ْ نَى رسَ انٍ يف الدُّ كَ زُّ مَ انِ كِتَابُ   أعَ مَ لِيْسٍ يف الزَّ ُ جَ ريْ  وخَ
 ْ ْ ا الَ قَ  هِ حِ ويف رشَ ْ « :)١/٣١٩( وينُّ قُ لربَ ;  ,سِ رَ الفَ  جَ إنَّ رسَ ـانٍ كَ ـزُّ مَ وَ أعَ هُ

ـنَ  بِ مِ ـرَ ـم, أو للهَ هِ ِّ عِ رشَ فْ ; لـدَ اءِ ـدَ ـةِ األعْ بَ َارَ ايل, أو حمُ تَطَى لطَلَبِ املَعَ مْ هُ يُ ألنَّ
نُ اجلَ  وْ أمُ هُ مَ ; ألنَّ لِيْسٍ ُ جَ ريْ وَ خَ , وإنَّ الكِتَابَ هُ لِّ لِ الذُّ تِامَ , واحْ يْمِ ; فَـال الضَّ بِ انـِ

 , ابِهِ نْ آدَ ادُ مِ فَ هُ يُ الً أنَّ ; فَضْ ةٍ نَ وْ ؤُ تِهِ إىل مَ سَ َالَ تَاجُ يف جمُ ْ , وال حيَ ٌّ ً وال رشَ ـ لِّ وكُ أذَ ا مَ
 ْ  .»هِ يْ وِ تَ حيَ

نَا هُ هُ رُ فُ ذِكْ تَطْرَ سْ َّا يُ نْ  ,وممِ فِ مِ صْ ةِ ووَ ظُ تُبِ الكُ الكِتَابَ هُ اجلَاحِ الَ ا قَ وَ مَ ; هُ
طِيْبُ املُعْ ( ةِ خَ لَ نَةَ !) تَزِ ىفَّ سَ ـابِ ) ٢٥٥(املُتَوَ جَ بَـابِ العُ هِ العُ انِ «يف كِتَابـِ » احلَيَـوَ
ةُ دَ بُ املُ تُ ال الكُ وْ ولَ « :)١/٤٧( نَ دَ خَ املُ  ارُ بَ واألخْ  وَّ ـ, واحلِ ةُ لَّ ي  ةُ طَـوْ طُ خْ املَ  مُ كَ تـِ الَّ

نُ احلِ  صِّ َ ابَ وغَ سَ حتُ ـالعِ  رُ ثَـأكْ  , لبَطَلَ ابِ سَ  احلِ ريْ ـغَ , ولَ مِ لْ ـلْ  بَ لَ ـطَ سُ انِ يَ انُ النِّسْ
رِ انَ الذِّ طَ لْ سُ  انَ للنَّ كْ نـَ كَ لِ مَّ ذَ تَ  وْ , ولَ ارٍ كَ ذْ تِ عِ اسْ ضِ وْ عٌ إىل مَ زَ فْ مَ  اسِ , وملََا كَ مْ ا حلُرِ
نا أنَّ مِ لِ عَ  دْ نَّا قَ كُ  ; إذْ عِ فْ رَ النَّ ثَ أكْ  ظِ حِ  ارَ دَ قْ مْ ِ اجَ حَ  لِ اجِ وَ اسِ لعَ النَّ  فْ ا, هَ لِ ائِ م وأوَ اهتِ

بْ  نَاءً  ,ارً وْ كُ ذْ ا مَ غً لَ بْ مَ  كَ لِ ذَ  نَ مِ  غُ لَ ال يَ نِي فِيْهِ غَ غْ ْ  وال يُ لِّفَ عَ  وْ ا, ولَ دً وْ مُ حمَ ـنْ امَّ كُ  ةُ مَ
نِعُ صْ مَ ويَ لْ العِ  بُ لُ طْ يَ  هْ ظً افِ حَ  الُ زَ  يَ , أالَّ بَ تُ الكُ  طَ ـألعْ  هِ بِ تُ كُ  تِ سَ رِ ا لفِ , كَ لـِذَ  هُ زَ جَ
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لِّفَ شَ ولَ  غَ طً طَ كُ شَ ٍ ثِ كَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ  هُ لَ ا, ولَ  .هِ ىل بِ أوْ  وَ ا هُ  ممَّ ريْ

كَ هْ وفَ  مِ عَ اعِ فَ طَ قِ انْ  لَ بْ قَ  عُ طِ قَ نْ , يَ اسِ المِ النَّ اين كَ ملعَ  مُ ِ هْ ـوْ الصَّ  نيْ دً تِ جمُ ا, رَّ
دُ فَ وأبْ  كَ هْ عَ عَ  ,كَ بِ احِ تِ صَ وْ لصَ  مِ لَ ومُ نِ لَ عَ واملُ  كِ امِ انَ صِ  كَ اوِ ْ احً يَ ما كَ ا, فً ا رصِ

تً صْ ا مُ تً وْ وصَ  ـالِ اءً خَ دَ ا ونِ مَ ـا, وال يَ صً ـإالَّ  كَ لـِذَ  نُ وْ كُ ـيْـعِ بَ  وَ  وهُ ـفَ املُ  نَ دٌ مِ َ , ةِ امهَ
طْلٌ مِ  اللَ  نَ وعُ بِ ألقْ  ظُ فْ اللَّ  لَ عِ جُ , فَ ةِ الدَّ , والصَّ اجَ احلَ  رَ سَ مِ وْ اتِ  كَ لِ ذَ  نْ تَ ألنفَ

, فَ اجَ احلَ  نَ مِ  حِ ازِ ابُ للنَّ تَ , والكِ الً يْ لِ قَ  ـنْ ومِ مِ هُ فْ بُ املَ رَ فأقْ  ةُ ارَ ا اإلشَ أمَّ اتِ ـعُ : اهَ فْ رَ
, وكَ اجِ وَ احلَ  ُ بِ ـ األجْ رسْ ـفَ انِ فَ ْ  ,اهِ , ويلُّ الشِّ ـرِ وحتَ ـاقِ نـَاألعْ  كُ يْ ةِ دَ لْـجِ  بْضُ , وقَ
هَ عَ ; وأبْ هِ جْ الوَ  َ لٍ بَ جَ  عِ طَ قْ بٍ عىل مَ وْ  بثَ وَ لْ تُ  ا أنْ دُ ِ اهَ عَ , جتُ ـمَّ يَ رِ اظِ  النـَّنيْ  عُ طـِقَ نْ , ثُ

هَ مَ عَ  سُ دْ ا ويُ لُ ُ صِ ا, ويَ هَ رُ كْ ذِ  تُ وْ مُ ا, ويَ هَ رُ أثَ  رُ لٌ ءٍ فَ لُّ يشَ دُ كُ عْ بَ  ريْ ـ ضَ ـتِ انْ  نِ عَ  اءِ هَ
 الصَّ مَ  ـ, إىل احلَ فِ رْ ى الطَّ هَ تَ نْ ومُ  تِ وْ دَ ـوإىل التَّ  ةِ اجَ , بِ تُـطِ والكُ وْ طُ بـاخلُ  مِ اهُ فَ
فَقٍ أعْ ظَ أعْ  عٍ فْ أيُّ نَ فَ  رْ , وأيُّ مِ نُ مِ مُ , واحلَ اخلَ  نَ وَ دِ للعَ  سَ يْ ولَ  !انَ رْ كَ  ذَ امَ الُ فِيْهِ كَ طِّ  قْ

عْ ارَ ظُّ اإلشَ حَ   .ةِ ايَ الغَ  دِ ةِ يف بُ
* * * 

 .مِ لَ القَ  لُ ضْ فَ  
هَ , ونَ عِ يْ فِ الرَّ  انِ كَ يف املَ  مَ لَ القَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاُ عَ ضَ وَ  كَ لِ ذَ فلِ  كْ  وَّ بِ  هِ رِ بذِ  يف املنْصِ

 ِ َ حِ  ;فِ يْ الرشَّ مِ , )١ :القلم( mzy { | } l  :الَ قَ  نيْ لَ مَ بـالقَ ـ فأقسَ  امَ كَ
َطُّ بالقَ امَ بِ  مَ سَ أقْ  انَ اللِّ  ; إذْ مِ لَ  خيُ ـ, وال يُ هُ أوُ ى شَ اطَ عَ تَ انُ ال يُ سَ كَ وال  ,هُ ارُ ضـبقُّ غُ شَ
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 ْ ـدَ غَ  فُ لَّ كَ تَ , وال يُ هِ تِ بَ لَ يف حَ  رَ جيُ عْ هِ بُ ـحَ  تْ انَـا أنْ كَ نْ ملَّـ, لكِـايتـِ اسِ النـَّ اتُ اجَ
 َ نْ حَ ثَ أكْ  ةِ باحلَرضْ ِ اجَ رَ مِ ـةُ إىل بَ احلَ  تِ انَ كَ , ونِ اكِ األمَ  ائِرِ م يف سَ اهتِ ـانِ اللِّ يَـاجَ انِ سَ

نَ , ورَ ةً دَ اكِ وَ  ةً ائِمَ ةً دَ اجَ حَ  يَ اجَ احلَ  تِ انَ , وكَ ةً ابِتَ ةً ثَ اهِ ـ مِ لَ انِ القَ ةُ إىل بَ ـا يَ رً أمْ نُ يف وْ كُ
يْ  تْ مَ  , إالَّ ةِ بَ ائِ النَّ  دَ نْ وعِ  ةِ بَ الغَ صَّ اكَ أ مِ لَـانَ القَ سَ لِ  إنَّ ; فَ نُ يْ اوِ وَ الدَّ  هِ بِ  ا خُ نـَ , هُ ـطُ بسَ

, فلِ  مُّ هُ أعَ مُ قَ  كَ لِ ذَ وأثرَ  .»مِ لَ انَ عىل القَ سَ وا اللِّ دَّ
الَ  ـتَ والكِ « :)١/٥٠( وقَ ـ وَ ابُ هُ ي يُ ـذِ , نِ يْ بَ الـدِّ تُـكُ  اسِ ؤدِّي إىل النـَّالَّ

ةِ خِ  عَ مَ  نِ يْ اوِ وَ ابَ الدَّ سَ وحِ  رِ لِهِ قْ نَ  فَّ غَ ـ غٌ يْـلِ , وبَ تَّهُ كَ ا أسْ تٌ مَ امِ ; صَ هِ مِ جْ حَ  , وصِ ا مَ
نْ هُ تَ قْ طَ نْ تَ اسْ  ـ كَ يْ دِ تَ بْ ال يَ  رٍ امِ سَ بمُ  كَ لَ  , ومَ لِ يف حَ ـغْ ـكَ الِ شُ وْ دْ , ويَ اتِ قَـيف أوْ  كَ عُ

ْ اطِكَ شَ نَ  جُ , وال حيُ لِ جَ إىل التَّ  كَ وِ مِ ذَ والتَّ  هُ لَ  مُّ ـنْ هُ نْ مِ  مُّ ـ , ومَ ـ رٍ إنْ ائِـكَ بزَ لَ تَ ئْ شِ
هُ ارَ يَ زِ  لَ عَ جَ  با, ووُ  تَ وْ غِ ا, وإنْ  هُ دَ رُ ْسً ـلَ  تَ ئْ شِ  مخِ مَـك لُ ـلِّـكَ مَ ظِ وْ زُ زِ  كَ نـْمِ  انَ , وكَ
كَ عْ انَ بَ كَ مَ   .ضِ

سِ فٍ بنَ تَ كْ مُ مُ لَ والقَ  ْ هِ فْ نْدَ غَ إىل مَ  اجُ تَ , ال حيَ ِ ا عِ ـسَ اللِّ  انِ يَ دَّ لبَ ; وال بُ هِ ريْ  نْ انِ مِ
ا إشَ : رٍ وْ أمُ  نْهَ ـ كَ نْ وا عَ مُ هِ ةُ ملََا فَ ارَ ال اإلشَ وْ , ولَ دِ اليَ  ةُ ارَ مِ ـاصِّ إذَ اصَّ اخلـَخَ انَ ا كَ

ـأدْ  هُ نَّـإ , إالَّ امِّ العَ  ابِ يف بَ  لُ خُ دْ يَ  دْ اصِّ قَ صُّ اخلَ أخَ  ـهِ اتـِقَ بَ ى طَ نَ ـتَ كْ يَ  سَ يْ ; ولَ ي فِ
تِي بَ قَ بَ والطَّ  ,امِّ امُّ العَ ى عَ فَ تَ  اكْ امَ , كَ اهُ امَّ أدَّ عَ  ظِ فْ باللَّ  اصِّ اصُّ اخلَ خَ  َ وبَـ هُ نَ يْ اتُ الَّ  نيْ

 .اصِّ صِّ اخلَ أخَ 
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٧ 
لُ الكِ    :تَابِ فَضْ

ي ال يُ  سَ يْ لِـاجلَ  وَ ابُ هُ تَ والكِ  ـذِ ـرِ طْ الَّ ـكَ يْ ي ال يُ  قُ يْ دِ , والصَّ ـذِ رِ الَّ ـغْ , كَ يْ
ــفِ والرَّ  ي ال يَ  قُ يْ ــذِ , واملُ مَ الَّ ــكَ ــلُّ يْ سْ ي ال يَ  حُ تَمِ ــذِ ــالَّ يْ سْ ي ال , واجلَــثُكَ رتَ ــذِ ارُ الَّ

تَبْطِيْ  سْ ي ال يُ احِ , والصَّ كَ يَ كَ نـْعِ ا اجَ مَ رَ خْ تِ اسْ  دَ يْ رِ بُ الَّذِ لُـكَ عَ , وال يُ قِ لْ بـاملَ  دَ  امِ
ْ رِ باملَكْ  عُ , وال خيَ ْ اقِ بالنِّفَ  كَ دَ بِ  كَ الُ لَ تَ , وال حيَ ذِ  .بالكَ

ي إنْ نَ  وَ ابُ هُ تَ والكِ  كَ الَ إمْ تَ فِيْهِ أطَ رْ ظَ الَّذِ ذَ طِ , وشَ تَاعَ كَ بَ حَ طَ , وبَ اعَ  سَ
ـانَكَ سَ لِ  نَ , وجَ دَ بَ ـمَ , وفَ كَ انَـوَّ ـحَ , وبَ اظَـكَ فَ ألْ  خَّ ـكَ فْ نَ  جَّ ـرَ , وعَ سَ ـ مَّ , كَ رَ دْ صَ

دَ وَ مَ العَ يْ ظِ عْ كَ تَ حَ نَ ومَ  ةَ املُ امِّ وصَ رَ كِ وْ لُ اقَ ـرٍ هْ يف شَ  هِ تَ بِ فْ , وعَ ـهُ رِ عْ ا ال تَ , مَ ـ فُ  نْ مِ
رٍ يف دَ  الِ جَ اهِ الرِّ وَ أفْ  رْ  نَ ةِ مِ المَ السَّ  عَ , مَ هْ ـبِ لَ دِّ الطَّ كَ  نْ , ومِ مِ الغُ ـالوُ  نَ , ومِ فِ وْ قُ
نَ مِ يْ لِ عْ بالتَّ  بِ سِ تَ كْ املُ  ابِ ببَ  دَ  سِ وْ اجلُلُ  , ومِ َ يَ ـنْ بَنيْ ـأفْ  تَ أنْـ يْ مَ ـضَ لُقً هُ خُ نـْ ا, لُ مِ

قً رَ وأكْ  رْ نْهُ عِ َ  نْ ةِ مِ المَ السَّ  عَ ا, ومَ مُ مِ ةِ جمُ سَ ضَ  الَ  .اءِ يَ بِ ةِ األغْ نَ ارَ قَ ومُ  اءِ البُغَ
طِيْ  وَ ابُ هُ تَ والكِ  ي يُ كَ الَّذِ ـبالنَّ  هِ تِ اعَ كطَ  لِ يْ باللَّ  عُ ـكَ يْ طِ , ويُ ارِ هَ ـ عُ  رِ فَ يف السَّ

ِ يف احلَ  هِ تِ اعَ كطَ  , وال يَ وْ لُّ بنَ تَ عْ , وال يَ رضَ يْ عْ مٍ ِ اللُ السَّ  هِ رتَ , وهُ هَ كَ ي عَ املُ  وَ رِ ـذِ لِّـمُ الَّ
كَ رْ قَ تَ افْ  إنِ  رْ ْفِ يْهِ مل خيُ ةَ املَـ هُ نـْتَ عَ عْ طَ قَ  , وإنْ تَ إلَ  , وإنْ ةَ دَ ائِـالفَ  كَ نـْعْ عَ طَـقْ مل يَ  ادَّ

لْ  زِ دَ عُ يْ حُ أعَ يْ بَّتْ رِ هَ  , وإنْ تَكَ اعَ عْ طَ تَ مل يَ نْهُ نْ ى كُ تَ , ومَ كَ يْ لَ بْ عَ لِ قَ نْ مل يَ  كَ ادِ تَ مِ
قً عَ تَ مُ  انَ لَ بْلٍ ى حَ نَ  بأدْ امً صِ تَ عْ أو مُ  بٍ بَ ا بسَ لِّ ـ نْ نًى مِ فِيْهِ غِ  كَ , كَ ِ غَ كَ هِ ريْ ـطَرَّ  , ومل تَضْ
حْ شَ حْ وَ  هُ عَ مَ  نْ  نْ كُ مل يَ  وْ , ولَ ءِ وْ السُّ  سِ يْ لِ ةِ إىل جَ دَ ةُ الوَ لِ فَ  مِ ـ, وإحْ كَ يْـلَ عَ  هِ ضْ  انِهِ سَ
هُ نْ  مَ , إالَّ كَ يْ إلَ  ةِ بِ رِ إىل املَ ظَ , والنَّ كَ ابِ عىل بَ  سِ وْ لُ اجلُ  نَ كَ مِ لَ  عُ  كَ لِ ا يف ذَ مَ  عَ , مَ كَ ارَّ
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ضِ عَ التَّ  نَ مِ  لْ وْ قُ للحُ  رُّ تِي تَ مُ قِ الَّ رِ لِ النَّ وْ فُضُ  نْ , ومِ زَ  ال امَ يْ فِ  ضِ وْ ةِ اخلَ ادَ عَ  نْ , ومِ ظَ
نْ كَ يْ نِ عْ يَ  ـ, وحُ اسِ ارِ النـَّغَ ةِ صِ سَ البَ مُ  , ومِ ـرِ ألْ وْ ضُ ـ مُ هِ اظِ فَ ـ, ومَ ةِ طَ اقِ السَّ  مُ هِ يْ انِ عَ

دَ الفَ  ةِ دِ الرَّ  مُ هِ القِ , وأخْ ةِ اسِ هَ يَّ ِ , وجَ ـ كَ لِ يف ذَ  انَ , لكَ ةِ مَ وْ مُ ذْ املَ  مُ االهتِ ـمَّ ةُ المَ السَّ , ثُ
, وإحْ مَ يْ نِ الغَ  ـرَ ةُ ـلِ ازُ األصْ ـ عَ , مَ ـ ةِ ادَ فَ تِ اسْ ـعِ رْ الفَ ـمل يَ  وْ , ولَ  هُ نَّـإ إالَّ  كَ لـِيف ذَ  نْ كُ

لُكَ شْ يَ  فِ  نْ عَ  غَ خْ ـةِ احَ الرَّ  ادِ يَ تِ اعْ  نِ وعَ  ,ىاملُنَ  سُ ـاللَّ  نِ , وعَ ـبِ عِ ـ, وكُ ـلِّ مَ هَ بَ ا أشْ
انَ عىل صَ  دْ قَ , لَ بَ عِ اللَّ   .ظَمَ املِنَّةَ ةَ وأعْ مَ عْ بَغَ النِّ أسْ  هِ بِ احِ كَ

اغُ  هِ بِ  عُ طَ قْ ا يَ لَ مَ ضَ ا أنَّ أفْ نَ مْ لِ عَ  دْ وقَ  رَّ ـَ الفُ هُ هنَ ـارَ كَ حَ م, وأصْ ـابُ الفُ  اتِ اهَ
ـ ءُ يشَّ ال وَ , وهُ ابُ تَ م, الكِ لِهِ يْ اتِ لَ اعَ سَ  ي ال يُ ـ هلـُرَ الَّذِ رٌ يف أثَـ لِ يْـالنَّ  عَ م فِيْـهِ مَ
يَ ازْ  ْ  ادِ دِ ـضٍ رْ نِ عِ وْ , وال يف صَ ةٍ ءَ وْ رُ لٍ وال مُ قْ وال عَ  ,ةٍ بَ رِ جتَ ـ, وال يف إصْ , نٍ الحِ دِيْ

ِ مِ ثْ وال يف تَ  بِّ صَ الٍ مَ  ريْ  .امٍ عَ إنْ  اءِ دَ تِ وال يف ابْ  ,ةٍ عَ يْ نِ , وال يف رَ
* * * 

 ابِ تَ الكِ  لِ ضْ يف فَ  ءِ امَ لَ العُ  ضِ عْ لبَ  الٌ وَ أقْ  
ـةَ دَ يْـبَ أبو عُ  الَ وقَ   ـيف وَ  هِ نِيْـلبَ  لَّـبُ هَ املُ  الَ , قَ ـ :يَّتِهِ صِ نـيَّ ال تَ يَ ـوْ قُ ا بَ وا يف مُ

رَّ اقِ إالَّ وَ األسْ  اقٍ ادٍ أو وَ  عىل زَ  .رَّ
ثَ وحَ  ـ :الَ قٌ يل قَ يْ دِ ي صَ نِ دَّ ـرَ قَ ـيْ أتُ عـىل شَ ـتَ يٍّ كِ امِ خٍ شَ ـنْ ابً ـ ا فِيْـهِ مِ  رِ آثِ مَ

 .بِ تُ الكُ  نَ  مِ مُ إالَّ ارِ كَ املَ  بَتِ هَ ذَ  :الَ قَ فَ  ,انَ فَ طَ غَ 
تُ أرْ  :لُ وْ قُ يَ  ؤيَّ ؤلُ اللُّ  نَ سَ تُ احلَ عْ مِ وسَ  ربَ َ عِ بَ غَ وال  تُ وال بِتُّ ا قِلْ ا مَ امً عَ  نيْ

 .يرِ دْ وعٌ عىل صَ ضُ وْ ابُ مَ تَ  والكِ إالَّ  أتُ كَ اتَّ 



 
 
 

  אא٣٩ 
قْتٍ  :أيْ ( لِّ وَ ا للكِتَابِ يف كُ مً الزِ ثْتُ مُ كَ ـبَ أرْ  مَ َ عِ ـعَ  نيْ مِ  ,اامً قْـتَ نَـوْ إالَّ وَ

ي رِ دْ قَ صَ يْلِ فإنَّه فَوْ مِ اللَّ وْ , ونَ ةِ َ ريْ  )!الظَّهِ
مِ اجلَ  ابنُ  الَ وقَ  يَني النُّ ا غَ إذَ  :هْ ِ يف غَ  اسُ عَ شِ ءُ اليشَّ  سَ ئْ وبِ ـ  مٍ وْ تِ نَ قْ وَ  ريْ

لُ عَ مُ الفَ وْ النَّ  َ ا اعْ إذَ فَ  :الَ قَ ـ  ةِ اجَ احلَ  نِ اضِ  بِ تُ كُ  نْ ا مِ ابً تَ تُ كِ لْ اوَ نَ تَ  كَ لِ اين ذَ رتَ
مِ  كَ ِ واألرِ  ائِدِ وَ ي للفَ ازِ زَ تِ دُ اهْ أجِ , فَ احلِ تِي تَ  يَّةِ حيْ ِ عْ الَّ نْدَ الظَّ نِ يْ رتَ رِ ي عِ  ضِ عْ ببَ  فَ

ي يَ , ةِ اجَ احلَ  ى قَ غْ والَّذِ ُ  نْ ي مِ بِ لْ شَ ِ يِ بْ زِّ التَّ وعِ  ةِ انَ بَ تِ االسْ  رِ وْ رسُ نْ اظً قَ إيْ  دُّ أشَ  نيْ  ا مِ
 ِ ِ مِ احلَ  قِ يْ هنَ ةِ اهلَ  ريْ دَّ مِ وهَ  .دْ

ـاجلَ  ابنُ  الَ وقَ  ـحْ تَ ا اسْ إذَ  :مِ هْ ـتَـتُ الكِ نْ سَ هُ دْ جَ تَ ابَ واسْ ـ, ورَ تُ هُ وْ جَ نـْ تُ مِ
قِهِ رَ وَ  نْ ي مِ قِ بَ  مْ رُ كَ ظُ ةٍ أنْ اعَ دَ سَ عْ ةً بَ اعَ ا سَ اين وأنَ رَ تَ  وْ لَ فَ  فِيْهِ ـ كَ لِ تُ ذَ أيْ ورَ  ةَ دَ ائِ الفَ 
 َ ةَ اسْ خمَ ةِ اعِ املَ طَ قِ , وانْ هِ ادِ فَ نْ تِ افَ لْ  نْ مِ  ادَّ انَ املُ بِهِ قَ ـمَ احلَ يْ ظِ فُ عَ حَ صْ , وإن كَ َ ثـِكَ  مِ جْ  ريْ

َ ثِ , كَ قِ رَ الوَ  مَّ عَ  دْ قَ ـ فَ  دِ دَ العَ  ريْ ُ يشِ يْ تَ لَ رسُ مُ  .يرِ وْ  وكَ
هُ وْ ال طُ وْ لَ  :الَ قَ فَ  ,اءِ مَ دَ القُ  ضِ عْ ا لبَ ابً تَ كِ  بيُّ تْ العُ  رَ كَ وذَ  , تُهُ خْ سَ لنَ  هِ قِ رَ ةُ وَ رَ ثْ وكَ  لُ

ي زَ ي فِيْهِ إالَّ نِ بَ غَّ ا رَ نِّي مَ لكِ  :مِ هْ اجلَ  ابنُ  الَ قَ فَ  ـرَ ا قَ ; ومَ هِ يْ فِ  كَ دَ هَّ  الَّذِ ـتَ طُّ كِ أتُ قَ ا ابً
ً بِ كَ  الين مِ ا فَ ريْ ا جْ رَ خَ فَ  بِ تُ ارِ الكُ غَ صِ  نْ أتُ مِ رَ قَ  مْ يصِ كَ ا أُحْ , ومَ ةٍ دَ ائِ فَ  نْ أخْ نْهَ تُ مِ
 .تُ لْ خَ  دَ امَ كَ 

بُ مِ عَ تَ  تَ أالَ  :مِ هْ اجلَ  مٍ البنِ وْ اتَ يَ ذَ  بيُّ تْ العُ  الَ وقَ  ابِ تَـيف كِ  النٍ نَظَـرَ فُـ نْ جَّ
لْ  ةِ يَ ارِ جَ  عَ س مَ دِ يْ لِ اإلقْ  ويَ سَ يةُ ارِ تِ اجلَ غَ رَ فَ  دْ قَ , فَ ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ اعَ , وسَ دٍ احِ مٍ وَ وْ ه يف يَ مَ
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ْ عْ بَ  وَ ابِ وهُ تَ الكِ  نَ مِ  ـقَ مَ  كِمْ دُ مل حيُ ـةً وَ الَ ـهُ ةً دَ احِ ـَ , عـىل أنَّ ـرٌّ خمُ ٌ حُ ـةٌ  كَ لْـ, وتِ ريَّ أمَ
نْ  ابِ تَ ةِ الكِ اءَ رشَ صُ عىل قرَ أحْ  وَ , وهُ ةٌ رَ وْ صُ قْ مَ  لْ  مِ يهِ عىل تَ سَ وَ  !ةٍ يَ ارِ مِ جَ يْ لِ عْ مَ

نْهُ شَ  مْ هَ فْ مل يَ  هُ نُّ أنَّ أظُ  تُ نْ كُ  دْ قَ  :مِ هْ اجلَ  ابنُ  الَ قَ  اكَ دً احِ  وَ الً كْ مِ  مُ عُ زْ تَـ ا, وأُرَ
 !!ةٍ الَ قَ مَ  نْ مِ  غَ رَ فَ  دْ قَ  هُ أنَّ 

ا الظَّـ هِ تَ بِ نْ نَ ظَ  فَ يْ وكَ  :بيُّ تْ العُ  الَ قَ  ذَ ـهَ , وهُ ـرَ  وَ نَّ ـو لِ لٌ ذُ جُ  ?بِ انٍ وأدَ سَ
ـتَ عىل كِ  تَ قْ فَ أنْ  مْ كَ  :نِهِ البْ  لُ وْ قُ يَ  تُهُ عْ مِ ألينِّ سَ  :الَ قَ  ـ ?اذَ ابِ كَ ـفَ أنْ  :الَ قَ  هِ يْـلَ عَ  تُ قْ
غَّ  :الَ ا, قَ ذَ كَ  ـبُ تَ  وأكْ الً يْ لِـقَ  هِ يْ لَ عَ  قُ فُ  أنْ تُ أينِّ نْ نَ  ظَ أينِّ  مِ لْ بَني يف العِ إنَّام رَ ً ثـِكَ  سِ ا, ريْ
ْ ا إذَ أمَّ فَ  قُ تُ أنْ ا رصِ َ ثِ الكَ  فِ ـ سَ يْ , ولَ ريْ ـيْـاعِ وَ  املَ ي إالَّ دِ يف يَ , فَ ـإينِّ ال أرِ دُ ـالعِ  دُ يْ مَ لْ

 !ءٍ بيشَ 
 

* * * 

ةُ  عُ امَ السَّ  □  :والكِتَابَ
هُ امَ ثُرَ سَ كْ ى يَ تَّ حَ  ;مُ لَ عْ ال يَ  انُ سَ فاإلنْ  دَّ مِ عُ ـثَـأكْ  بُهُ تُ كُ  نَ وْ كُ تَ  أنْ  نْ , وال بُ  نْ رَ مِ

هِ  عِ امَ ْ لَ عْ ; وال يَ سَ , وال جيَ تَلَفُ مَ لْ العِ  عُ مَ مُ ْ ـاإلنْ  نَ وْ كُ ى يَ تَّ حَ  ;هِ يْ إلَ  , وال خيُ  هِ يْـلَ اقُ عَ فَ
هُ نْ ذَّ عِ , ألَ هِ الِ مَ  نْ مِ  هِ دُ عَ  الِ مَ  نْ مِ  اقِ فَ اإلنْ  نَ مِ  دَ نْ وِّ ْـ تُهُ قَ فَ نَ  نْ كُ مل تَ  , ومَ تِي ختَ يف  جُ رُ الَّ

نْ  هُ دَ نْ ذَّ عِ , ألَ بِ تُ الكُ  ـاقِ  اقِ فَ إنْ  مِ شَّ ـ, واملُ انِ يَـالقِ  عُ ِ هْ تَ سْ ـبْ , مل يَ انِ يَـنْ بالبُ  نَ يْ رتَ يف  غْ لُ
ي ا رَ غً لَ بْ مَ  مِ لْ العِ  عُ  سَ يْ , ولَ اضِ نتفِ َ  ثِرَ ؤْ تَّى يُ حَ  ;اقِهِ فَ بإنْ  يَ ـثَـبِ إيْ تُ اذَ الكُ اختِّ ايب رَ ارَ األعْ



 
 
 

  אא٤١ 
هُ رَ فَ  ـلَ تَّى يُ , وحَ هِ الِ يَ عىل عِ  نِ بَ باللَّ  سَ مِّ ـ مِ لْـيف العِ  ؤَ ـلُ مَ مِّ ـ ا يؤَ ـرَ ايب يف فَ رَ األعْ , هِ سِ
ْ  ةِ قَ ادِ نَ الزَّ  صِ رْ حِ و ِ سِ عىل حتَ  .مهِ بِ تُ كُ  نيْ

* * * 
صُ الزَّ   رْ محِ تُبِهِ ِ كُ نيْ سِ ْ ةِ عىل حتَ ادِقَ  :نَ
نْ  بنُ  مُ يْ اهِ رَ إبْ  الَ وقَ  عىل  اءَ صَ رَ وا حُ نُ وْ كُ مل يَ  ةَ قَ ادِ نَ دِدْتُ أنَّ الزَّ وَ  :ةً رَّ مَ  ديُّ السِّ

َ ضِ يَ يِّ األبْ قِ النَّ  قِ رَ بالوَ  االةِ غَ املُ  ِ , وعىل ختَ ِ احلِ  ريُّ ِ دِ املُ وَ  األسْ ربْ َّ  قِ رشْ , وعـىل اقِ الـربَ
ُ  نْ ملَ  ابِ غَ طِّ واإلرْ ةِ اخلَ ادَ جَ تِ اسْ  قِ وَ إينِّ مل أرَ كَ , فَ طُّ خيَ ا, وال كاخلُ رَ م وَ بِهِ تُ كُ  رَ  طِ وْ طُ قً

تِي فِ  مْ ا غَ طا, وإذَ ا خَ هَ يْ الَّ مِ  لِ بِّي للـامَ حُ  عَ يامً ـ مَ ظِ االً عَ تُ مَ رِ ـرْ ـضِ الغُ ـانَ  وبُغْ ـ كَ
, وتَ لْـمِ العِ يْ ظـِعْ تَ يالً عىل لِ , دَ بِ تُ عىل الكُ  اقِ فَ باإلنْ  سِ فْ اءُ النَّ خَ سَ   مِ لْـيمُ العِ ظـِعْ مِ
َ  لٌ يْ لِ دَ  ةِ , وعىل السَّ سِ فْ النَّ  فِ عىل رشَ رِ  نْ مِ  المَ كْ  !اتِ اآلفَ  سُ

ْ قَ ادِ نَ اقَ الزَّ فَ إنْ  إنَّ  :مَ يْ اهِ رَ إلبْ  تُ لْ قُ  ـالنَّ  اقِ فَ , كإنْ بِ تُ الكُ  لِ يْ صِ ةِ عىل حتَ  ارَ صَ
سَ يْ ايِ قَ بَ مَ تَ , وكُ ةِ فَ سَ لْ بَ فَ تُ وكُ  ,مٍ كَ بَ حِ تُ ةِ كُ قَ ادِ نَ بُ الزَّ تُ كُ  تْ انَ كَ  وْ , ولَ عىل البِيَعِ 
نَنٍ وتَ  ٍ وتَ بَ وسُ ٍ يِ بْ نيُّ عَ تَ م كُ هُ تُبُ كُ  تْ انَ كَ  وْ , أو لَ نيْ فُ بًا تُ ـالنَّ  رِّ ـنَ وَ اسَ أبْ , اتِ اعَ ابَ الصِّ

بُلَ التَّ  بِ كَ أو سُ ـوالتِّ  سُّ ـفَ تِ بَ ارْ تُـ, أو كُ اتِ ارَ جَ ـيَ اتٍ ورِ اقَ , أو بَ اضَ ـاتٍ ـ ضَ عْ  امَ
انَ ذَ  ابِ واآلدَ  نِ طَ الفِ  نَ اسُ مِ النَّ  اهُ اطَ عَ تَ يَ  بُ قَ ال يُ  كَ لِ ـ وإنْ كَ دُ  نْ مِ  رِّ بْعِ نًى وال يُ  غِ
مٍ مَ  نْ مِ  َّ انُ ـ لكَ  أثَ ُ  دْ قَ  نْ وا ممِ ِ  أنْ  زُ وْ جيَ ظَنَّ هبِ ِ بَـةُ يف التَّ بَـغْ , والرَّ انِ يَـمُ البَ يْ ظـِعْ م تَ يُ , نيُّ

يَ  بَ هَ ذْ ا مَ هَ يْ وا فِ بُ هَ م ذَ نَّهُ ولكِ  ـةِ املِلَّـ مِ يْ ظِ عْ قِ تَ يْ رِ , وعىل طَ ةِ انَ الدِّ ـام إنْ إنَّ , فَ م يف هُ اقُ فَ
لْ صَ اقِ النَّ فَ , وكإنْ ارِ النَّ  تِ يْ عىل بَ  سِ وْ جُ املَ  اقِ فَ , كإنْ كَ لِ ذَ   عىل صُ , بِ هَ الذَّ  انِ بَ ارَ
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ةِ  دِ نْ اهلِ  اقِ فَ أو كإنْ  دَ دَ نةِ البـِ دَ ـ وْ , ولَـعىل سَ ـلْـوا العِ ادُ وا أرَ انُ كَ ـالعِ  انَ مَ لكَ م مُ هلـُلْ
عْ  ا, وكُ رِ مُ , والطُّ لَ وْ ذُ بْ م مَ هلُ  ةُ مَ كْ بُ احلِ تُ ضً لةً مَ ا سَ هَ يْ قُ إلَ رُ ةً ـةً فَ وْ رُ عْ هْ ـامَ , فَ ُم ال  بَ اهلُ

ِ انَ يَ دِ  تُبِ  بكُ إالَّ  كَ لِ ذَ  نَ وْ عُ نَ صْ يَ  ِ ادَ بَـتَ عِ وْ يُ  بُ ارَ صَ فُ النَّ رِ خْ زَ  يُ امَ م, كَ اهتِ ـ ,ماهتِ  وْ ولَ
ا املَ  ذَ انَ هَ ـحْ تَ سْ ى مُ نَ عْ كَ , أو كَ َ نيْ ـلِمِ دَ املُسْ نـْ نًا عِ ـانُ سَ ةٌ إىل يَـاعِ دَ  كَ لـِذَ  أنَّ  نَ وْ رَ وا يَ

وا يف ذَ , لبَ عِ وْ شُ ةٌ عىل اخلُ ثَ اعِ , وبَ ةِ ادَ بَ العِ  ـوِ  كَ لِ لَغُ فْ ـهِ بعَ ـهُ بْ ا ال تَ م, مَ غُ ـالنَّ  لُ  ارَ صَ
دِ  ةِ ايَ بغَ   ...اجلَهْ

* * * 
 :ةِ قَ ادِ نَ الزَّ  بِ تُ كُ  ةُ فْ صِ  

ي يَ  ـرٌ ائِ لٌ سَ ثَ م مَ هِ بِ تُ يف كُ  سَ يْ لَ  هُ ا, أنَّ نَ لْ ا قُ لُّ عىل مَ دُ والَّذِ ٌ , وال خَ رِ ربَ ـ طَ , فٌ يْ
, وال حِ ةُ أدَ عَ نْ وال صِ  يْ ةٌ غَ مَ كْ بٍ , وال مَ فَ سَ لْ , وال فَ ةٌ بَ رِ فُ يْ رِ عْ , وال تَ يَّةٌ المِ ةٌ كَ ألَ سْ ةٌ

نَ  , وال تَ مُ فِالحَ يْ لِ عْ , وال تَ ةٍ اجُ آلَ رَ خْ تِ , وال اسْ ةٍ اعَ صِ ُ بِ دْ ةٍ عَ قَ , وال مُ بٍ رْ حَ  ريْ  نْ عَ  ةٌ ارَ
يْ  لَ نَ , وال مُ نٍ دِ ـ ةٌ اضَ لَـ نْ عَ ـةٍ نِحْ ـلُّ مَ ـيْ ا فِ , وجُ ـهَ ـلْ والظُّ  رِ وْ النـُّ رُ ا ذِكْ حُ نـَ, وتَ ةِ مَ اكُ

ِ اطِ يَ الشَّ  ـ, وتَ نيْ دُ العَ سَ ـارِ فَ افُ ـ, وذِ تِ يْ ـ رُ كْ ـوِ هْ , والتَّ دِ يْ دِ نْ الصَّ ـبعَ  لُ يْ ـ دِ وْ مُ , خِ نْ السَّ
هُ , وكُ ةِ مَ امَ واهلُ  ةِ امَّ اهلَ  نِ ون, وعَ لُ قْ شَ  نْ عَ  ارُ بَ واإلخْ  رَ  لُّ يٌّ وخُ رٌ وعِ ذْ رِ ةٌ افَ هَ خْ ةٌ , وسُ  يَ

بٌ كْ وتَ  ـيْ دِ , وال حَ ةً نَ سَ ةً حَ ظَ عِ وْ  فِيْهِ مَ رَ , ال تَ ذُّ ـا, وال تَ ونِقً َ بِ دْ ثًا مُ ـريْ عَ , وال  مَ اشٍ
ةٍ بَ خَ يْ تِ رْ , وال تَ ةٍ امَّ ةَ عَ اسَ يَ سِ  , وهَ ابٍ أجْ تَ , فأيُّ كِ اصَّ ٍ بِ دْ أيُّ تَ لُ ابٍ تَ كِ  نْ دُ مِ سَ  أفْ ريْ

بُ وْ يُ  ـاإلطَ  اسِ عـىل النـَّ جِ ـ, والبُ ةَ اعَ ـيَ بالدِّ  عَ وْ خُ ـ, ال عـىل جِ ةِ انَ ـبْ تِ االسْ  ةِ هَ  ارِ صَ
عَ فِيْهِ صَ  سَ يْ , ولَ بَّةِ حَ واملَ  ِ والنَّ , نٍ يْ حُ دِ يْ حِ صْ اشٍ وال تَ الحُ مَ ا يْ  دِ إالَّ  نَ بُّوْ اسُ ال حيُ نـً
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 :ايَ نْ أو دُ 

ا الدُّ فَ   .اهَ عِ فْ نَ  ارُ ضَ وإحْ  ,اهَ قِ وْ ةُ سُ امَ فإقَ  :ايَ نْ أمَّ
يْ وأمَّ  ـأقَ فَ  :نُ ا الدِّ طْ لُّ مَ ـا يُ ـ عُ مَ ـالعَ  ةِ ابَ جَ تِ يف اسْ ـةِ امَّ ـةِ اخلَ  ةِ لَ امَ تِ , واسْ , أنْ اصَّ

رَ صَ يُ  ْ مَ , ويُ ةٍ لِّطَ غَ ةٍ مُ رَ وْ يف صُ  وَّ هَ متَ يْ يْ وِ وَّ جِ نَ هَ الدِّ رَ ي ال ا فِ ائِ مِ الزَّ هَ رْ , والدِّ ارِ البَهْ لَّذِ
ُ ثِ فِيْهِ الكَ  طُ لَ غْ يَ  ـإنْ  سَ يْ لَـ, فَ لُ يْـلِ القَ  هُ تَـقَ يْ قِ فُ حَ رِ عْ , ويَ ريْ هُ فَ ـاقُ ـا مِ يْهَ لَ ثُ يْـحَ  نْ م عَ

ا وأكْ تِ اخْ  رَ هَ أظْ  نُ وْ كُ يَ  نٍ يْ لُّ دِ , وكُ تَ نْ نَ ظَ  ْ سَ رَ فَ ثَ الفً ا, حيَ ْ  نَ مِ  اجُ تَ ادً , هِ يْ وِ مْ والتَّ  عِ يْ قِ الرتَّ
نَ لِ عَ  دْ , وقَ رَ ثَ فِيْهِ إىل أكْ  ظِ يْ لِ غْ والتَّ  هُ لَ  ادِ شَ تِ االحْ  نَ ومِ  َ ا أنَّ النَّ مْ ـانِ رصْ ـتِ دُّ انْ يَّةَ أشَ ا شَ ارً

ةِ دِ وْ هُ اليَ  نَ مِ  ا, فَ بُّ عَ تَ  يَّ هُ زَ تَ  نُ وْ كُ يَ  كَ لِ ذَ  بِ سَ ىل حَ عَ دً دُ ـتِ , واحْ هِ دِ كِيْـوْ م يف تَ يُّ ُ فَ م يف اهلُ
هُ  ىهَ تَ انْ » هِ مِ يْ لِ عْ تَ  ارِ هَ إظْ  المُ هُ  هِ لِ وْ عىل طُ  هُ تُ لْ قَ نَ  دْ , وقَ كَ ـ عِ ائِ دَ بَـ نْ مِ  ألنَّ ـ لَ يْـا قِ مَ  نِ عَ

ِ مِ لَ والقَ  ابِ تَ الكِ  ِ يف غَ  هُ دُ , وال جتَ  .هِ ريْ
ا ابِ تَ يف الكِ  لَ يْ ا قِ مَ  فِ رَ طْ تَ سْ مُ  نْ ومِ  ـ نِ يْ الـدِّ  الءُ عَ  هُ رَ كَ ا ذَ , مَ أيْضً يف  ويلُّ زْ الغَ

ـوَ « :)٢/١٧٥(» رِ وْ دُ البُ  عِ الِ طَ مَ « هِ ابِ تَ كِ  نُ ) ابُ تَـالكِ (هُ ـدْ , واخلِ مُ يْ ـرِ مُ الكَ يْ دِ النـَّ
, ُ نيْ ,  األمِ كُ ـدْ بَاعِ يْتَـهُ مل يُ نَ ا أدْ ي إذَ ـذِ , الَّ بِ يُوْ نَ العُ لِيْمُ مِ , السَّ بِ نُوْ نَ الذُّ يءُ مِ ِ الربَ

قْ  ـتَنْطَ , وإنِ اسْ نْتَـهُ هُ أمِ تَ رْ اجَ , وإنْ هَ هُ تَ ِدْ تَهُ محَ لْ اصَ , وإنْ وَ كَ دْ اوِ عَ يْتَهُ مل يُ ا أقْصَ تَهُ وإذَ
, وإنْ  ـفَّ تَهُ خَ لْ تَثْقَ , وإنِ اسْ فَّ تَهُ كَ فْ فَ تَكْ , وإنِ اسْ كَ نَعَ يْتَهُ أقْ فَ تَكْ , وإنِ اسْ كَ عَ مَ أسْ

صـ عْ , ال يَ ـاكَ فَ يْتَهُ أعْ فَ تَعْ , وإنِ اسْ بَّاكَ هُ لَ تَ وْ عَ ا, ـِدَ ً لْـكَ إرصْ َمِّ ا, وال حيُ ـرً ـكَ أمْ ي لَ
 ُ ريْ كَ غَ ِّ وَ لرسِ , وهُ افِرٌ هُ وَ عَ كُ مَ ضُ رْ ِيْـلُ  عِ , مجَ ِ ـربَ يِّـبُ املَخْ , طَ , أنِيْـقُ املَنْظَـرِ ٍ نَـارشِ

سـ سَ مَ ـوْ , والنَّفُ ةً رَّ نَ قُ يُوْ ألُ العُ مْ , يَ دِ امِ ُ املَحَ ثِريْ , كَ دِ اهِ نَ ـاملَشَ يْ زِ كُ احلـَ ـحِ , يُضْ ةً رَّ



 
 
 
 ٤٤ א

ـ مَ واألحْ ـوْ دُ اهلُمُ طْرُ , يَ رَ وْ دُ حُ الصُّ َ , ويَرشْ فَ بَانَ األسِ ضْ ي الغَ لْهِ , ويُ فَ , اللَّهِ انَ زَ
 , ةٍ رَ ـامَ سَ ـىلَ مُ هُ أحْ تُ رَ ـامَ سَ , ومُ ةٍ رَ اوَ ـَ نُ جمُ سَ هُ أحْ تُ رَ َاوَ , جمُ انِ جَ ثَ األشْ اعِ وَ ي بَ نْفِ ويَ
ـالةٌ  سْ , ومَ بِ اةٌ إىل الطَّرَ عَ دْ , فِيْهِ مَ ةٍ ؤانَسَ تَعُ مُ تُهُ أمْ انَسَ ؤَ , ومُ ةٍ سَ َالَ عُ جمُ فَ تُهُ أنْ سَ َالَ وجمُ

ي الغَ  ةٌ لِذِ لَّ عِ , وتَ بِ صَ نَ الوَ , مِ شِ حِ ـتَوْ سْ , وأُنـسٌ للمِ امِ تَهَ لْبِ املُسْ قَ يَةٌ لَ هِ لْ , وتَ امِ رَ
ـا  بَّتَهَ بُ حمَ لُـوْ ـي القُ لْقِ , تُ ـؤانِسِ يَةٌ للمُ لْ , وحِ الِسِ جَ ةٌ للمَ رَ امَ , وعِ طِّشِ تَعَ يٌّ للمُ ورَ

َ حبَّاتِ ال يْسَ بِيْنَهُ وبَنيْ , لَ يْهِ ا إلَ يَتِهَ لِّ سُ بِكُ وْ ِيْلُ النُّفُ , ومتَ يْهِ لَ , وال عَ ـابٌ جَ بِ حِ لُوْ قُ
يْنَهُ  لَقُ بَ غْ َا بَابٌ يُ اهتِ اوَ دَ يْ وَ َ سُ ى» وبَنيْ تَهَ  .انْ

* * * 
َهُ اهللاُ يف كِ  يُّ ادِ دَ غْ البَ  بُ يْ طِ اخلَ  دَ رَ أوْ  دْ وقَ  محِ ـالعِ  دِ يْ يِ قْ تَ « هِ ابِ تَ رَ ـبَ » مِ لْ ـابً ا يْ دِ ا بَ عً

ـا ال يَ ممـَّ ادَ وأفَ  فِيْهِ  ادَ أجَ  دْ , وقَ اهَ يْ فِ  لَ يْ ا قِ ومَ  بِ تُ الكُ  لِ ضْ فَ  نْ عَ   مِ لْـبَ العِ الـِعُ طَ سَ
هُ هْ جَ  ا الكِتَابِ لُ ذَ َهُ اهللاُ يف هَ محِ الَ رَ  عِ افِ نَ املَ  نَ مِ  بِ تُ ا يف الكُ مَ  عَ ومَ « :)٢٩٩(, وممَّا قَ

ـ يَ , فهِ ةِ مَ يْ ظِ العَ  رِ اخِ فَ , واملَ ةِ مَ يْ مِ العَ  ـ مُ رَ أكْ , وأنْ مَ ـالٍ َـ سُ فَ , والكِ امجَ ـتَـلٍ نُ ابُ آمَ
ُّ , وأسٍ يْ لِ جَ  , وأسْ يْ  أنَ رسَ , وأفْ يْ دِ نَ  مُ لَ سٍ  .»مٍ يْ لِ حُ كَ صَ مٍ

ا  , مَ طِ طُوْ عِ عىل املَخْ بُوْ ةِ الكِتَابِ املَطْ لَ اضَ فَ يْهِ يف مُ لَ تُ عَ فْ قَ ا وَ نِ مَ سَ نْ أحْ ومِ
يَانُ األدِيْبِ  أهُ بَ هُ وأنْشَ َ ربَّ ميِّ اهلَ  أمحدَ حَ عِ  اشِ يْ َهُ اهللاُ يف كِتَابِهِ البَدِ محِ دِ «رَ رَ » مِ لَ العَ  املُفْ

الَ )٢٥١( يْثُ قَ دْ « :; حَ قَ بَ ولَ , يُ بُوعُ بَحَ الكِتابُ املَطْ نْظَ اهِ أصْ نِ مَ سْ ؤَ ي بِحُ لُ ؤْ هِ اللُّ رِ
يدَ  ,النَّظيمَ  دَ النَّضِ قْ رَ  ,والعِ ظَاهِ هِ يف مَ ورِ لُّ  ومعَ ظُهُ تْ كُ ازَ يدةٍ حَ ـةِ  نَ ا مِ هَ عدِ عَ فْ الرِّ

الَ  امَ هَ أعْ ةِ أسْ انَ  .اهَ ا, ومنَ املَكَ



 
 
 

  אא٤٥ 
, فتَمِ رَ تَ  بُوعَ , ويتَ  لُ يْ  الكِتَابَ املَطْ كَ سُ يْهِ نَفْ ,  هِ عُ بِ تَّ مَ إلَ هِ يقِ نِ تنسِ ُسْ كَ حلِ نَظَرُ
تيبِهِ  َالهِ وترْ , ومجَ هِ قِ نَ وْ  ., ورَ
رَ إذَ فَ  رَ يْ أتَ فِ ا قَ , قَ رْ أهِ سٍ مُ طْ حَ تاَ تَ بنَفْ الٍ مُ , وبَ ٍ ئِ مَ ةٍ نيْ , وعَ , ومَ نٍّ ةٍ يـرَ رِ لٍ يْـ قَ

بِ  يٍّ يْ طَ قٍ عِ وْ رِ  , وشَ  .يٍّ زِ يْ غَ
, رَ  تُوبِ بِاليَدِ لَّفِ املكْ تَ إىل املُؤَ الِبً وإذا نَظَرْ نْهُ الـنَّ أيْتَ غَ ئِزُّ مِ مَ ا تَشْ , ا مَ سُ فْ

هُ الطَّ وال يَ  بَلُ , ولو حَ قْ َ دَ وَ بْعُ امء, وبَ فَّ  بَنيْ ةَ احلُكَ مَ كْ ةَ البُلَ تَيْهِ حِ احَ اءِ غَ الغَ ةَ , وفَصَ
حَ  صَ يَ اءِ الفُ لِ , وزِ ةً عىل ذَ عُ فِيْهِ مِ كَ مَ ادَ قَ حِ نَ التَّ ا يَ , والتَّ يْ صْ رِ فِ ـحْ , والتَّ يْ ِ يِـغْ فِ , ريْ

, ممَّ يْ بْدِ والتَّ  رُ احلَ قُ لَ يْ ضِ ا يَ لِ دْ , ويَ يْ لِ هُ صَ هُ الذَّ مِ فُ قُ السَّ أنَ  .مُ يْ لِ وْ
ابِعِ  أجَ امَ فَ  ةَ املطَ مَ دْ مَ ومَ ! لَّ خِ َاا أكْ هتَ ائِدَ ـفَ ! لَ فَ ـهِ ظمـى, ي مِ ـمِ اهللا العُ نْ نِعَ

َ ربْ نَنِهِ الكُ كْ مْ هُ احلَ لَ فَ , ومِ عَ دُ والشُّ تِي ال تُ ْىصَ رُ عىل آالئِهِ الَّ ى» دُّ وال حتُ تَهَ   .انْ
* * * 

يِيْلٌ   ذْ  :تَ
نِ النَّبِيِّ  هُ عَ رُ اءَ ذِكْ ا جَ ـا ملسو هيلع هللا ىلص ومَ , ومَ هِ رِ ـوْ لَـمِ وظُهُ ـوِ القَ نْ فَشْ بَارِ مِ نَ اإلخْ مِ

ةِ الكِتَ  ثْرَ رِ كَ طَ نْ خَ نَتُهُ مِ مَّ ا إنْ تَضَ نـَ ـنُبَيِّنُهُ هُ ا سَ وَ مَ , هُ ةِ اعَ اطِ السَّ َ نْ أرشْ َا مِ , وأهنَّ ةِ ابَ
اءَ اهللاُ  .شَ

ـنِ  , عَ ـنٍ سَ ـنَدٍ حَ م بسَ هُ ُ ريْ هُ أمحَدُ واحلَاكِمُ وغَ جَ رَ ا أخْ وَ مَ ـمَ  نِ ابْـ وهُ  دٍ وْ عُ سْ
, أنَّ  نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ةِ إ« :الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يَّ بِ النَّ رَ اعَ يْ السَّ دَ َ يَ ـةِ تَ  :نَّ بَنيْ اصَّ لِيمَ اخلَ ـوَّ  ,سْ وفُشُ

ةِ  ارَ ةِ  ;التِّجَ ارَ ا عىل التِّجَ هَ جَ وْ أةُ زَ تَّى تُعِنيَ املَرْ امِ  ,حَ حَ طْعَ األرْ ورِ  ,وقَ ةَ الـزُّ ادَ هَ  ,وشَ



 
 
 
 ٤٦ א

قِّ  ةِ احلَ ادَ هَ نَ شَ مِ  ,وكِتْامَ لَ ورَ القَ هُ  .»وظُ
ــدْ و يُّ يف دَ رَ أوْ قَ ــارِ دِ «هُ البُخَ ــرَ  »ةِ رَ كِ ذْ التَّــ« يف بــيُّ طُ رْ القُ , و»األدَبِ املُفْ

َهُ اهللاُ) ٣/١٢٣٨( محِ بَاينُّ رَ هُ األلْ حَ حَّ , وصَ رَ ظٍ آخَ  .بلَفْ
طُبيُّ  رْ الَ القُ نِ  :قَ ِّ  دِ بْ عَ  ابنِ عَ َهُ اهللاُ الربَ محِ ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ النَّ  نِ عَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ابنِ  نِ عَ .. .رَ

َ يَ  إنَّ « :الَ قَ  ـوفَ  ,ةِ اصَّ عىل اخلَ  مَ يْ لِ سْ التَّ  :ةِ اعَ ي السَّ دَ بَنيْ ـالتِّ  وَ شْ َ ى تَّـحَ  ;ةِ ارَ جَ عِـنيْ تُ
 ,رِ وْ الـزُّ  ةِ ادَ هَ شَ  رَ وْ هُ وظُ  ,مِ لَ القَ  وَ شْ , وفَ امِ حَ األرْ  عَ طْ وقَ  ,ةِ ارَ جَ ها عىل التِّ جَ وْ زَ  أةُ رْ املَ 

 .»قِّ احلَ  ةِ ادَ هَ شَ  امنَ تْ وكِ 
ِّ  دِ بْ عَ  ابنِ  رَ مَ أبو عُ  الَ قَ  ـوفَ « :هُ لُ وْ ا قَ أمَّ « :)١٧/٢٩٧(» دِ يْ هِ مْ التَّ «يف  الربَ  وَ شْ

 .»ابِ تَّ الكُ  ةَ رَ ثْ وكَ  ,ةِ ابَ تَ الكِ  رَ وْ هُ ظُ  ادَ أرَ  هُ إنَّ فَ , »مِ لَ القَ 
َهُ اهللاُ يف مُ  دُ أمحَ  اهُ وَ ورَ  محِ  .»مِ لَ القَ  رَ وهُ وظُ «:ظِ فْ لَ بِ  هِ دِ نَ سْ رَ

ا بيُّ رطُ القُ  الَ قَ  هُ أبو جَ « :أيْضً جَ رَ  هُ نَّـإ , إالَّ اهُ نـَعْ ومَ  هِ ظِ فْ بلَ  يُّ اوِ حَ الطَّ  رٍ فَ عْ أخْ
َ عِ ى تُ تَّ حَ « :الَ قَ  ـاألرْ  عَ طْـوقَ « رْ كُ ذْ ومل يَ  ,»بيْ عِ تَ « لَ دَ بَ » أةُ رْ املَ نيْ ـذَ , »امِ حَ أبـو  هُ رَ كَ

 َ  .قِّ احلَ  دُ بْ عَ  دٍ مَّ حمُ
ـاحلَ  نِ عَ  ةَ الَ ضَ فَ  ا ابنُ نَ ثَ دَّ حَ  :الَ قَ  يسُّ الِ يَ الطَّ  دَ اوُ أبو دَ  جَ رَّ وخَ  ـ نِ سَ ـ :الَ قَ  الَ قَ

َ  نْ مِ  إنَّ « :لُ وْ قُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  ةَ بَ لَ عْ ثَ  و بنُ رُ مْ عَ  وا لُ اتِ قَ تُ  أنْ  ةِ اعَ السَّ  اطِ أرشْ
ـ , وإنَّ رُ عَ م الشَّ اهلُ عَ ا نِ مً وْ قَ  َ  نْ مِ ـ اطِ أرشْ ـتُ  أنْ  ةِ اعَ السَّ ـوْ وا قَ لُ اتِ قَ ـانَ وُ مً ـا كَ م هُ هَ وْ جُ

َ  نْ مِ  , وإنَّ ةُ قَ رَ طْ املُ  انُ جَ املِ  ـالتِّ  رَ ثُ كْ تَ  أنْ  ةِ اعَ السَّ  اطِ أرشْ ـظْ ويَ  ةُ ارَ جَ ـالقَ  رَ هَ ـى  »مُ لَ تَهَ انْ
َهُ اهللاُ محِ هُ رَ المُ  .كَ



 
 
 

  אא٤٧ 
لْتُ  ـيَّام يف  :قُ , والسِ تَّـابِ ةَ الكُ ثْرَ ةِ وكَ رَ الكِتَابَ وْ مِ وظُهُ لَ وَ القَ كَّ أنَّ فَشْ ال شَ

ةِ  َ ريْ نَةِ األخِ مِ ةِ النَّبـيِّ  :األزْ بُـوَّ قِ نُ ـدْ ةً عىل صِ لُّ دِاللَ دُ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ رٌ دٌ ظَاهِ اهَ شَ مُ
وِ , ملسو هيلع هللا ىلص قِ فَشْ قُّ نَا يف حتَ ا, ولَ نْهَ  مِ رَ غْ يَّام الصُّ ا, والسِ اطِهَ َ رِ أرشْ وْ ةِ لظُهُ اعَ بِ السَّ رْ وقُ

يْدٌ  هِ وَ شَ عَ وهُ مْ ى السَّ قَ ةٌ ملَنْ ألْ َ ربْ ةِ اآلنَ عِ مِ والكِتَابَ لَ  !القَ
َ النَّاسِ  ةِ بَنيْ رِ الكِتَابَ وْ ذَ ظُهُ آخِ ; أنَّ مَ لِكَ ةُ ذَ ـام(وآيَ هِ األيَّ ذِ ـنْ أنْ ) هَ ثَـرَ مِ أكْ

ـانَ  ـوْ كَ , ولَ لْـمِ ـبٍ للعِ نْتَسِ لُّ مُ بِحَ كُ ادَ أنْ يُصْ تَّى كَ ; حَ رَ نْكَ نْ أنْ تُ رَ مِ هَ َ وأشْ ْرصَ حتُ
ا ً غِريْ ـ :صَ شْ هُ عَ اتُ حَ ـفَ زُ صَ ـاوَ تَجَ ٍ ال تَ ريْ غِ اللِ كِتَابٍ صَ نْ خِ وْ مِ اتِبًا, ولَ ا وكَ فً ؤلِّ ر ـمُ

ـاللِ  ـنْ خِ , أو مِ اتٍ قَ رَ ـ(وَ يَّ طْوِ ـفِّ اليَـدِّ !) ةٍ مَ ا كَ ـهَ ضِ رْ ا وعَ زُ يف طُوهلـَ ـاوَ تَجَ ال تَ
ـافِحْ  , ومل تُصَ لْـمَ هُ العِ فُ مْ أنْ شُ , ممَّنْ مل يَ عُ بنُ لُكعٍ كَ نَّفَ لُ بَّام ألَّفَ وصَ , ورُ ةِ دَ احِ الوَ

مِ  لْ لِ العِ َالِسَ أهْ يْهِ جمَ نَ  .أُذُ
م ـِ نَا هبِ  ال قِبَلَ لَ رَ افِلُ أُخْ حَ م جَ ائِهِ رَ نْ وَ يْـلُ ومِ َاهِ ـم جمَ تْ (, وهُ نـِ ْ ) اإلنْرتَ

دِ  ; قَ نَ وْ رُ ظْهَ نَ وال يَ وْ فَّ تَخَ , ويَ نَ وْ عُ رَّ تَوَ نَ وال يَ وْ دُ نْتَقِ , ويَ نَ لُّوْ مَ نَ وال يَ تُبُوْ كْ نَ يَ يْ ذِ الَّ
 َ ـا بَـنيْ م مَ ـنْهُ ٌ مِ ثِريْ , فكَ ةِ ارَ تَعَ ءِ املُسْ امَ نَى, واألسْ ائِمِ الكُ وَ ْتَ قَ م حتَ هُ امؤُ تْ أسْ تَظَمَ  انْ

رٍ  تَنَمِّ اقِدٍ مُ َ نَ , وبَنيْ رٍ وِّ تَهَ اتِبٍ مُ  !كَ
ِم,  االهتِ قَ رَ مَ يْ رِ ْ م وحتَ تَهِ قَ هلَجْ دْ نْكِرُ هلُم صِ نَ ال نُ وْ ُ ثِريْ نَ كَ وْ رُ م; آخَ يْنِهِ نْ بَ ومِ

نْكَ  ةَ العَ ـبَكَ ـكُّ أنَّ الشَّ م ال نَشُ ـاهُ , لكِنَّنَا وإيِّ نَ تُبُوْ كْ ِم فِيْامَ يَ الالهتِ تِدْ ةَ اسْ وَّ بُوتِيَّـةَ وقُ
تْ  رَ نْذُ أنْ ظَهَ تْ مُ دَ ـنَ  :غَ ادِقَ مِ مُ الصَّ لَ عْ , واهللاُ يَ َ املِنيْ تَبَةِ واملُتَعَ اتِ الكَ ا هلَيْشَ قً وْ سُ

املِ  نَ املتُعَ املَ مِ , والعَ اذِبِ  !الكَ



 
 
 
 ٤٨ א

ا  ـرً ى أمْ ـحَ ةِ أضْ نـَ مِ هِ األزْ ـذِ ـةِ هَ رَ الكِتَابَ وْ كَّ أنَّ ظُهُ ; فَال شَ ءٍ دْ ا عىل بَ دً وْ وعَ
اسِ  ي وَ تـِ ـةَ الَّ مُ تِيْكَ احلَادِثَ لَ عْ نَا يَ لُّ , وكُ لِ نِ األوَّ مَ انَ يف الزَّ امَّ كَ ةً عَ َ نْتَرشِ ةً مُ رَ ا وظَاهِ عً

دِ النَّبِيِّ  هْ ةِ يف عَ ةِ الكِتَابَ لُّ عىل قِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصتَدُ ـارَ ـضِ أُسَ اةُ بَعْ ادَ فَ انَتْ مُ مَ كَ وْ لِكَ يَ , وذَ
لِيْ  عْ يَ تَ َ هِ كِنيْ ِ نَ املُرشْ رٍ مِ دْ لِ بَ دِ األوَّ هْ ا يف العَ ذَ , هَ ةَ نَةِ الكِتَابَ يْ بْيَانَ املَدِ م صِ هُ  !مَ

ادِ  ـدَ ـاءِ واألجْ ـنَ اآلبَ عُ مِ مَ بًا نَسْ يْ رِ نَّا قَ ا; كُ ذَ ـلِ  :وكَ ةَ تَـأيت إىل أهْ ـالَ سَ أنَّ الرِّ
ةَ ال بِيْسَ ى حَ بْقَ لْ تَ ا, بَ أهَ رَ قْ نْ يَ نَ مَ وْ ِدُ , وال جيَ ازِ جَ  احلِ نْ قُرَ ةِ مِ يَ رْ تَّـى القَ ; حَ ـاءِ كَ وِ

ي  احِ ـرَ يف نَـوَ َـا إىل قَـارئ آخَ وا هبِ رُ افَ بَّام سَ أها, ورُ رَ قْ مَّ يَ ا ثُ هَ اءَ كَ ِلُّ وِ نْ حيَ م مَ أتِيَهُ يَ
لَّ  م, كُ نْهُ بَةِ مِ يْ رِ  القَ رَ اءٍ  )١(القُ وَ دٍّ سَ اءِ عىل حَ رَّ تَّابِ والقُ ةِ الكُ لَّ لِكَ لِقِ  !ذَ

                                                       
َهُ اهللاُ بَ  نَ وْ ارُ هَ  المِ السَّ  دُ بْ عَ  اذُ تَ األسْ  دَ قَ تَ انْ  دِ قَ لَ  :ةٌ دَ ائِ فَ ) ١( محِ ْ  نْ ا مِ ضً عْ رَ  دِ بْـعَ  اذِ تَ األسْ  اتِ قَ يْ قِ حتَ

ا ـ كُ رَ مِ  هِ يْ لَ عَ  كَ لِ ذَ  تْ ادَ أعَ فَ « :هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ  نْ , ومِ »ةنَ مْ ودِ  ةَ لَ يْ لِ كَ « ابِ تَ لكِ  امٍ زَّ عَ  ابِ هَّ الوَ  لُّ ارً
ـللرَّ  هَ جْ وال وَ  :المِ السَّ  دُ بْ عَ  الَ قَ , فَ »اهلَ وْ إىل قَ  تُ فِ تَ لْ ال يَ  كَ لِ ذَ  ـ, والوَ عِ فْ ـ« :هُ جْ » كَ لـِلَّ ذَ كُ

لُّ « :نَ وْ كُ تَ  أنْ  حُّ صِ , وال يَ ةِ يَّ انِ مَ الزَّ  ةِ يَّ فِ رْ عىل الظَّ  بِ صْ بالنَّ  ـ كَ لـِدأ, وذَ تَ بْ مُ » كُ َ مِ ألنَّ الضَّ  ريْ
ْ  دَ ائِ العَ  ا حمَ يْهَ لَ ِ , والبَ »هِ يْ فِ « هُ رُ يْ دِ قْ تَ  فٌ وْ ذُ عَ ِ مِ الضَّ  فَ ذْ حَ  نَ وْ عُ نَ مْ يَ  نَ وْ يُّ رصْ  ظِ فْ عىل لَ  دِ ائِ العَ  ريْ

لِّ « انَ مُ ا إذَ » كُ  .أدَ تَ بْ كَ
, بَ تْ ا حَ نَ هُ  ةُ يَّ رفِ الظَّ  تِ سَ يْ ولَ  :هِ لِ وْ بقَ  امٌ زَّ عَ  هُ بَ قَّ عَ وتَ  ُ  لْ امً ـيَ  أنْ  زُ وْ جيَ ـ« :ىنـَعْ املَ  نَ وْ كُ  كَ لـِلُّ ذَ كُ
ـ بُ اتِ الكَ  عَ ضَ وَ  دْ , وقَ انِ مَ ال للزَّ  لِ وْ للقَ  ةُ ارَ , فاإلشَ »هِ يْ إلَ  تُ فَ تَ لْ ال يُ  لُ وْ القَ   رَ اهِ الظَّـ مَ االسْ

ِ مِ الضَّ  عَ ضِ وْ مَ  ـ» اهلَ وْ إىل قَ « :الَ قَ , فَ ريْ ِ هَ جْ عـىل الـوَ  ةُ لَـمْ , واجلُ »هِ يْـإلَ « لَ دَ بَ ـيْ لَ  نيْ ـ تْ سَ  نَ مِ



 
 
 

  אא٤٩ 
 َ ريَّ غَ دْ تَ قَ ا; فَ ذَ نَا هَ مُ وْ ا يَ ـنْ أمَّ يْتًـا مِ ِدُ بَ دْ ال جتَ تَّى إنَّكَ قَ ا; حَ رً ا ظَاهِ ً ريُّ غَ رُ تَ  األمْ

مَ  لِيْمَ اليَوْ نَا أنَّ التَّعْ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ اتِبٌ وكِتَابٌ ا إالَّ وفِيْهِ كَ هَ ِ ريْ ازِ أو غَ جَ تَاتِ احلِ يُوْ بُ
لِمِ  نَاءِ املُسْ نْ أبْ دٌ مِ نْهُ أحَ نِي عَ تَغْ سْ ا ال يَ رً بَحَ أمْ ـنَ أصْ ـدٌ مِ يْـهِ أحَ لَ مُ عَ ـاوِ , وال يُسَ َ نيْ

 , ـاءِ ـالِ والنِّسَ جَ مِ الرِّ ـوْ مُ َ عُ ـةُ بَـنيْ تِ الكِتَابَ رَ مُ وظَهَ لَ  القَ رَ نَا جَ نْ هُ ; فمِ الءِ قُ العُ
دُ  , فللهِ احلَمْ ارِ والكِبَارِ غَ  !والصِّ

ْ عىل تَرصِ قْ مَ مل يَ ةِ اليَوْ رُ الكِتَابَ وْ إنَّ ظُهُ ; فَ دُ عْ ا بَ مَّ أمَّ   ثُ ـدَّ عَ , بَـلْ تَ لَـمِ ـةِ القَ آلَ
اتَ  تْ ذَ ـذَ , وأخَ ـةُ ـتِ الكِتَابَ عَ نَوَّ يْـثُ تَ ; حَ ـعُ سَ دُ وأوْ عَ وَ أبْ ا هُ هُ إىل مَ زَ اوَ َ ا وجتَ ذَ هَ

بَاتِ  ــوْ , واحلَاسُ ــةِ بَاعَ َ آالتِ الطِّ ــنيْ ــا بَ لِ مَ ــامَ اتِ الشِّ ِ وذَ ــنيْ رْ (اليَمِ تَ ــوْ بِيُ مْ , )الكُ
ا ً ريْ نْكَ  )١(وأخِ ةِ العَ بَكَ تِيَّةِ الشَّ نِتْ (بُوْ ْ ائِقِ الكِتَابِةِ ) اإلنْرتِ نِ وطَرَ نُوْ نْ فُ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ إىل غَ

                                                                                                                                      
ـالمِ » ةٍ يَّـبِ أدَ  فٍ وْ طُـقُ « ابَ تَ كِ  رْ ظُ انْ  ,ىهَ تَ انْ  .ةِ ارَ تَ خْ املُ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  بِ يْ الِ األسَ  بْـدِ السَّ ) ٢٢٥(لعَ
 .)٢٥٢(و
ا قَ  :تُ لْ قُ   ارُ تَ خْ املُ  لْ , بَ هُ لَ  هَ جْ , ال وَ ةِ ارَ تَ خْ املُ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  بِ يْ الِ األسَ  نَ مِ  تْ سَ يْ لَ  انِ هَ جْ الوَ  :هُ لُ وْ أمَّ
ــ ــا ذَ مَ ــ هُ رَ كَ ــعَ  اذُ تَ األسْ ــ دُ بْ ــ المِ السَّ ــ«ن, ألنَّ وْ ارُ هَ ــ» لَّ كُ ــهُ  تْ اءَ جَ ــا, ويف كَ نَ ٍ ثِ ــ ريْ  نَ مِ

ا ظَ  ةِ يَّ ابِ تَ الكِ  اتِ امَ دَ خْ تِ االسْ  َ , وال عِ رُ اهِ ى الظَّ نَ عْ املَ  وَ  هُ امَ , كَ ةٌ يَّ انِ مَ زَ  ةٌ يَّ فِ رْ عىل أهنَّ ى نَ عْ بـاملَ  ةَ ربْ
 ُ ي جيَ َ املَ  قٌ رْ , وفَ رُ اآلخَ  هُ جْ فِيْهِ الوَ  زُ وْ الَّذِ اىل  , واهللاُزِ ائِ واجلَ  رِ اهِ ى الظَّ نَ عْ بَنيْ عَ  .مُ لَ أعْ تَ

نَاكَ فَ  :ةٌ دَ ائِ فَ ) ١( َ  قٌ رْ هُ ا«بَنيْ ً ريْ ا«, و»أخِ رً ؤخَّ  :هٍ جُ أوْ  نْ مِ » مُ
ا«أنَّ  :لُ وَّ األ ً ريْ ا,  اءَ جَ  :لْ ا قُ ذَ , لِ بِ يْ رِ القَ  تِ قْ يف الوَ  ءِ اليشَّ  ثُ وْ دُ حُ  :ااهَ نَ عْ مَ » أخِ ً ريْ بِيُّنا أخِ نَ

را, وقُ  ؤخَّ ً ايب أخِ تَ كِ  تُ عْ بَ طَ  :لْ ال مُ  .ارً ؤخَّ ا, ال مُ ريْ



 
 
 
 ٥٠ א

ثَةِ  يْ اتِ احلَدِ نَاعَ ادِي الصِّ ا أيَ تْهَ فَ قَّ لَ تِي تَ ةِ الَّ يَّ ِ يَا(العَرصْ نُولُوجِ مُ  ,)التَّكْ لَ اىل أعْ واهللاُ تَعَ
نُ  وْ يَكُ  !بِامَ سَ

* * * 
يْدَ  يْالتِ البَعِ نَ التَّأوِ ِ ومِ ـريْ سِ فْ ـبَ يف تَ هَ لْـمِ ذَ َ إىل العِ ـبِنيْ ; أنَّ بَعْضَ املُنْتَسِ ةِ

يْثِ النَّبِيِّ  دِ مِ « :ملسو هيلع هللا ىلصحَ لَ وُ القَ شْ لٌ عىل  :»فَ وْ ْمُ هُ حمَ ِ احلِ  مِ لَ قَ  رِ وْ هُ ظُ إىل أنَّ ـوَ  ,ربْ ي هُ الَّذِ
 , ةِ ةُ الكِتَابَ َ النَّ  هِ ارِ شَ تِ نْ اوآلَ نْدَ  حَ بَ ى أصْ تَّ حَ  ;اسِ بَنيْ  !ةٌ الثَ أو ثَ  انِ نَ ثْ ام هُ نْ مِ  دِ احِ وَ العِ

هُ  رَ كَ ا ذَ وَ مَ َ  بنُ  دُ أمحَ وهُ  ةِ قَ ابَ طَ مُ « هِ ابِ تَ يف كِ  يُّ نِ سَ احلَ  يُّ رِ امَ الغُ  قِ يْ دِّ الصِّ  بنِ  دِ مَّ حمُ
َ خْ الا ِ العَ  اتِ اعَ رتِ َ ا أخْ ملَ  ةِ يَّ رصْ ِ  دُ يِّ سَ  هِ بِ  ربَ َ  دْ وقَ « :هُ صُّ نَ  امَ , »ةِ يَّ الربَ ـ اسُ النَّ  هُ لَ محَ  امً يْ دِ قَ

يف  ,»ارِ بَـاألخْ  نِ وْ يُـعُ «يف  ةَ بَ يْ تُ قُ  ابنُ  هُ جَ رَّ خَ  كَ لِ , ولذَ ابِ تَ والكِ  ةِ ابَ تَ الكِ  رِ وْ هُ عىل ظُ 
ـفَ  ةَ ابَ تَ الكِ  إنَّ فَ  وا,مُ هِ  فَ امَ كَ  سَ يْ , ولَ ةِ ابَ تَ والكِ  ابِ تَ الكِ  ابِ بَ  ـ تْ شَ اين يف الثَّـ نِ رْ يف القَ

ِ عَ  َ  ادُ رَ , واملُـةٍ نَ سَ  فِ ألْ  نْ مِ  دَ يَ أزْ  ذُ نْ مُ  اسِ بَّ ي العَ نِ بَ  رصْ ـ اطُ أرشْ ـ ةِ بَـيْ رِ القَ  ةِ اعَ السَّ  نْ مِ
ِ  يف عَ إالَّ  اكَ ا, وما ذَ هَ رِ وْ هُ ظُ  ي ظَ نَ رصْ ا الَّذِ ذَ  نْ مِـملسو هيلع هللا ىلص  يُّ بـِالنَّ  هُ رَ كَ ذَ  امَ  لُّ فِيْهِ كُ  رَ هَ ا هَ

 َ َ عَ تَ , فَ رَ غْ ا الصُّ هَ اطِ أرشْ ُ غَ  نيَّ  :نِ يْ رَ عىل أمْ  لُّ دُ يَ  انَ دَ نْ عِ  وَ وهُ  ,هُ وْ الُ ا قَ مَ  ريْ
ِ احلِ  مُ لَ قَ  رُ وْ هُ ظُ  :امَ هلُ أوَّ  َ بمِ  فِ وْ رُ عْ املَ  ربْ ـفَ  ,»سوْ نـُاألبْ « مِ لَ بقَ  ,رصْ ـظَ  هُ إنَّ يف  رَ هَ

ا ظُ نَ تِ قْ وَ  ذَ نْهُ  هُ عَ مَ  سَ يْ لَ  دٌ أحَ  ادُ كَ ى ال يَ تَّ حَ  ;ايً اشِ فَ  ارً وْ هُ ا هَ  ;هِ بِ يْ يف جَ  ةٌ الثَ أو ثَ  انِ نَ ثْ امِ

                                                                                                                                      
ا«أنَّ  :اينالثَّ  رً ؤخَّ مِ  الفُ خِ  :ااهَ نَ عْ مَ » مُ دَّ ـانَ مَ »ارً ؤخَّ ا مُ نَ يُّ بِ نَ  اءَ جَ « :تُ لْ ا قُ إذَ , فَ املُقَ  :اهُ نـَعْ , كَ
هُ  انَ عَ  أنَّ  .»ابِ تَّ الكُ  اءِ طَ أخْ  مَ جَ عْ مُ « رْ ظُ انْ  .هُ نْ عَ  رَ أخَّ تَ فَ  دٍ عِ وْ ومَ  تٍ قْ أيت يف وَ يَ  أنْ  هِ يْ لَ كَ



 
 
 

  אא٥١ 
نْهُ يف دُ جَ وْ يُ  ثُ يْ بحَ  ي كَ  تِ قْ يف الوَ  هُ رُ وْ هُ ظُ  انَ , وكَ اتِ ارَ يَ لْ ملِ ا املِ العَ  مِ  الُ فِيْهِ املَ  رَ ثُ الَّذِ
ٌ ظِ نَ  هُ لَ  دْ هَ عْ يُ  ا ملوً شْ فَ  ةُ ارَ جَ التِّ  تْ شَ وفَ  ـعَ مَ  هُ رُ كْ ذِ  لُّ دُ يَ , انِ مَ األزْ  نَ مِ  فَ لَ ام سَ يْ , فِ ريْ ام هُ

 .ادُ رَ املُ  هُ عىل أنَّ 
ِ  نْ إ :امَ هِ يْ انِ ثَ  وَ إشَ  ,ازِ جَ عىل املَ  ثُ يْ دِ احلَ  لَ محُ هُ تِي  سِ ارِ دَ إىل املَ  ةٌ ارَ فَ َ تَ نْ االَّ  تْ رشَ

َ تَ , وانْ املِ يف العَ  َ  رشَ  نْ لكِـ ;لُ بْـقَ  نْ ا مِ دً وْ هُ عْ مَ  نْ كُ يَ  ا ملارً شَ تِ انْ  مِ لَ بالقَ  ةِ ابَ تَ الكِ  مُ يْ لِ عْ ا تَ هبِ
ا كَ  عَ مَ  ذَ َ  هُ نُ وْ هَ َ ازً جمَ , هِ ارِ شَ تِ ال انْ  مِ لَ القَ  رُ وْ هُ فِيْهِ ظُ  هُ ا, ألنَّ ضً أيْ  ثِ يْ دِ احلَ  ظِ فْ للَ  فٌ الِ ا خمُ
َ إذَ فَ  انَ احلَ  ;مِ لَ القَ  ةِ قَ يْ قِ ر, وحَ وْ هُ الظُ  ظِ فْ ا بلَ نَ كْ سَّ ا مت وس نُ األبْ  مِ لَ القَ  رِ وْ هُ ظُ  يف ثُ يْ دِ كَ
هُ » اعً طْ قَ  المُ ى كَ تَهَ  .انْ

لْتُ  □ يْهِ  :قُ لَ لُّ عَ دُ , ال يَ يْثِ دِ لٍ للحَ يْ أوِ نْ تَ يُّ مِ امرِ يْهِ الغُ بَ إلَ هَ ا ذَ رُ  ومَ ظَـاهِ
 ِ ـريْ نـىً غَ عْ ـنَحَ إىل مَ اهُ جَ يْـثُ نَـرَ ; حَ ـةِ مَ يْ وِ الالتِ القَ نَ الدِّ وَ مِ يْسَ هُ , ولَ يْثِ احلَدِ

 َ ريْ نَى ال غَ مِ املَعْ نْ الزَ وَ مِ , هُ يٍّ فِ نىً خَ عْ هُ عىل مَ مُ هْ رَّ فَ تَقَ دِ اسْ لْ قَ , بَ رٍ  !ظَاهِ
 َ ريْ سِ فْ يْمُ وتَ تَقِ ةِ ال تَسْ اللَ هِ الدِّ ذِ ثْلُ هَ هِ أنْ ومِ ىل بـِ ـانَ األوْ ا كَ , لِذَ ةِ عَ يْ ِ اتِ الرشَّ

ـا,  فً لَ ا وخَ فً ـلَ لْـمِ سَ لِ العِ ةُ أهْ امَّ يْهِ عَ بَ إلَ هَ امَ ذَ , كَ الً هِ أوَّ رِ يْثَ عىل ظَاهِ لَ احلَدِ ْمِ حيَ
زِ  دَ الـالَّ نـْ ـفَ عِ قِ ـا, ال أنْ يَ يْثِ تِبَاعً دِ مَ احلـَ رَ الزِ كُ ـذْ َ أنْ يَ ـريْ ئِذٍ ال ضَ دَ عْ تَ بَ مِ ثُمَّ

رِ  طَ دِاللةَ الظَّاهِ قِ سْ  !ويُ
المُ  نَا كَ عَ رَّ مَ دْ مَ ِّ  دِ بْ عَ  ابنِ وقَ يْثِ  الربَ دِ ى احلـَ نـَ عْ َهُ اهللاُ يف مَ محِ ـ« :رَ ـوْ ا قَ أمَّ  :هُ لُ

ـبَ »ابِ تَّ الكُ  ةَ رَ ثْ وكَ  ,ةِ ابَ تَ الكِ  رَ وْ هُ ظُ  ادَ أرَ  هُ إنَّ فَ , »مِ لَ القَ  وُ شْ وفَ « هَ ِ ذَ ـريْ سِ ا التَّفْ َذَ , وهبِ
ةُ أ امَّ مِ عَ لْ لِ العِ لْـمِ أنْ  :هْ بِيْلَ لطَالِبِ العِ م, وال سَ هِ ِ ريْ , وغَ طُبيِّ رْ , والقُ تَيْبَةَ كابنِ قُ



 
 
 
 ٥٢ א

انَـتْ  ا كَ ـيَّام إذَ ; والسِ نِ يْ ِ ـارصِ يْالتِ املُعَ ـأوِ َ إىل تَ نيْ مِ ـدِّ ةِ املُتَقَ َ األئِمَّ ريْ سِ فْ طَّى تَ تَخَ يَ
انَ فِيْهَ  , أو كَ لَفِ اتِ السَّ َ ريْ سِ ةً لتَفْ َالِفَ مخمُ هِ المِ اطٌ لكَ قَ  !ا إسْ

ئِـذٍ ال  دَ عْ , وبَ الً رِ الـنَّصِّ أوَّ مِ ظَـاهِ يْ ـدِ قْ تَلِفُ عىل تَ ; ال نَخْ لِمٍ سْ لُّ مُ ا وكُ وإنَّ
ـا  نَا, مَ فْ تَلَ نَا أو اخْ قْ فَ اءٌ اتَّ وَ , سَ ِ نيْ مِ مِ أو بالتَّضْ زِ يْهِ النَّصُّ بالالَّ لَ لَّ عَ ا دَ يْبَ عىل مَ ثْرِ تَ

تِنْبَاطُ يف  انَ االسْ ـكَ ةُ الشَّ هُ األدِلَّ لُ تَمِ ْ ي حتَ يِّ الَّذِ عِ مِ الرشَّ لْ ةِ العِ ائِرَ ـهُ ـدَ ظَّفَ , ووَ يَّةُ عِ رْ
هِ  ـذِ طَـأ هَ ـفِ أخْ شْ , ويل يف كَ ـوَ مِ والتَّقْ لْ دِ هلُم بـالعِ وْ هُ نَ املَشْ يْ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لُ العِ أهْ

انِ  نْوَ ةِ كِتَابٌ بعِ يَّ ِ يْالتِ العَرصْ َافُتِ اإلعْ « :التَّأوِ يِّ هتَ لْمِ ازِ العِ ـاىل »جَ عَ ـألُ اهللاَ تَ , أسْ
 َ نيْ احلِ يلُّ الصَّ , واهللاُ وَ هُ َامَ  .إمتْ

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

  אא٥٣ 
 

 
 

 

عَ  سَّ ا, أو أتَوَ ثِهَ لَ يف بَحْ يْ ةِ أنْ أُطِيْلَ الذَّ الَ سَ هِ الرِّ ذِ نِيْفِ هَ نْدَ تَصْ أ عِ إنَّني مل أشَ
ا االخْ  نْهَ دْتُ مِ ا, ألينَّ أرَ ثِهَ بَاحِ طِ مَ ةَ يف بَسْ اللَ ا الدِّ نْهَ تُ مِ دْ , وقَصَ لِّ َ املُخِ ريْ ارَ غَ تِصَ

بِيْالً  لِكَ سَ تُ إىل ذَ تَطَعْ ا اسْ ازٍ مَ  .بإجيَ
 , ـنٍ ـاتُ ذِهْ بَاسَ ـا إالَّ حُ تِهَ يْقَ قِ ـنْ يف حَ بَاتِ مل تَكُ يْ ـوِ هِ التَّصْ ذِ ; أنَّ هَ هُ حُ ضِّ وَ يُ

اللِ قِرَ  نْ خِ لَتْ مِ صَّ تْ وحتَ حَ لَقَّ , تَ رٍ ائِحُ فِكْ رَ ةِ وقَ ابِرَ ايت العَ طَالعَ , ومُ ةِ ائِحَ ايت السَّ اءَ
ا  دً , وال قَاصِ يْدَ ا هلَا القَ دً اصِ نْ رَ ا مل أكُ ثًا, لِذَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ ٍ مِ ثِريْ لكَ

مَّ  هُ , اللَّ يْدَ ا هلَا الصَّ , وفَـاضَ هبَـاإهنَّ لَـمُ ادَ هبَا القَ اتٍ جَ يْحَ حِ اتٍ وتَصْ رَ ذَ انَتْ شَ  كَ
لَّ  عَ , لَ رُ كْ ـهِ اهللا عـىل  الفِ يْ رِ ْ ـدْ جيُ ا قَ , ممـَّ يْـدٍ فِ دٍ مُ يْ دِ ألِيْفٍ جَ ةَ تَ لِيْعَ ى طَ بْقَ ى أنْ تَ سَ وعَ

يتِ  ؤْ ي, واهللا يُ ِ ريْ ُصُّ بِهِ غَ , وإالَّ خيَ هُ لنَفْيسِ رُ خِ دَّ ي, ويَ لَمِ اءُ  قَ شَ نْ يَ هُ مَ لَ  .فَضْ
هِ الرِّ  ذِ نْ هَ دْ مِ إنَّنِي مل أرِ ا; فَ ذَ لِ هَ ـءٍ ألجْ ـيْحَ بيشَ ضِ ـبَ والتَّوْ يْ رِ ةِ إالَّ التَّقْ الَ سَ

جَ  رَ ا; خلـَ ال ذَ ـوْ , ولَ ةِ ـارَ نَ اإلشَ ءٍ مِ ةَ بيشَ بَارَ ا العِ نْهَ ا مِ تُ أيْضً دْ , وقَصَ يْحِ نَ التَّلمِ مِ
ي  ارِ الَّذِ تِصَ نِ االخْ اهُ الكِتَابُ عَ نَ دْ , قَصَ قْـتِ ـنَ الوَ دٍ مِ ـدَ ـعَ مُ يْدِ مَ لِ البَعِ إىل الطُّوْ

دُ اليشَّ  يْ رِ ي ال نُ  !ءَ الَّذِ
* * * 

אא 
אא 



 
 
 
 ٥٤ א

ـلِّ  ـنْ كُ ةِ عَ ـالَ سَ هِ الرِّ ـذِ تُبَ يف هَ أ أنْ أكْ مِ النَّاظِرُ أنَّني مل أشَ لَ نَا; فليَعْ نْ هُ ومِ
تَّابِ  اتِ الكِتَابِ والكُ لَّقَ تَعَ ـثِ والتَّـألِيْفِ  :مُ جِ البَحْ اهِ نـَ ـنْ مِ ابِ أو  ,مِ ـعِ  آدَ اجلَمْ

ةِ النَ  اسَ , أو دِرَ نِيْفِ خِ ووالتَّصْ , أو سْ ةِ الِيْبِ الكِتَابَ ثِ وأسَ ةِ البَحْ قَ يْ , أو طَرِ يْقِ قِ التَّحْ
يَانِ  يْحِ بَ جِ جِ والرتَّ يْ رِ ةِ التَّخْ نَاعَ  .صِ

هِ  طَطـِ ـمِ خِ سْ , أو رَ هِ يْطـِ نْقِ بْطِ الكِتَـابِ وتَ , أو ضَ الءِ دِ اخلَطِّ واإلمْ اعِ وَ أو قَ
بْيِيْ  هِ وتَ صِ وْ دِ نُصُ يْ وِ ْ , أو جتَ ْطِيْطِهِ هِ وختَ يْدِ نْضِ تِهِ وتَ نَمَ , أو نَمْ هِ  .ضِ

 َ ــنيْ تُبِيِّ َ والكُ اقِنيْ رَّ ــوَ ــابِ وال تَّ ــارِ الكُ بَ ــا, أو أخْ َ نُوهنِ ــبِ وفُ تُ ــارِ الكُ بَ أو أخْ
اخِ  جِ التَّـألِيْفِ , والنُّسَّ اهِ نـَ , ومَ ابِ الكِتَـابِ بَـارِ وآدَ ـنْ أخْ ـوَ مِ لِكَ ممَّا هُ ِ ذَ ريْ أو غَ

دْتُ بَعْضَ  , بَل أرَ تَّابِ ةَ الكِتَـابِ  والكُ ـيَانَ زُ صِ زِّ عَ تِي تُ بَاتِ الَّ يْ وِ اتِ والتَّصْ ارَ اإلشَ
اتِ  ـبُّهَ , والتَّشَ الِيْطِ اخلَاطِئَةِ نَ األغَ هُ مِ ةِ لَ خَ هِ املَاسِ يْ وِ التِ التَّشْ وْ نْ دُخُ يِّ مِ المِ اإلسْ

يْتَةِ   .املَقِ
كَ  ا ذَ عَ مَ فِ مَ وْ قُ مِ الوُ دَ , وعَ بِ وْ ُ هِ الرضُّ ذِ عَ هَ نَا; إالَّ وإينِّ مَ تُه هُ نَّني مل أقْطَعَ إرْ

, ومل  لِ صْ بَائِلَ الوَ ا حَ نْهَ ـا أمِ نْهَ دْتُ مِ ـدَ ـا, بَـلْ مَ يْهَ ـالتِ مبَاغِ صَ ـرِ وَ نْ ذِكْ تَنِعْ عَ مْ
ـهُ عِ  ا لَ ـا, ممـَّ اهُ آنِفً نَ رْ كَ ا ذَ ةِ ببَعْضِ مَ الِقَ ائِدِ العَ وَ اتٍ لبَعْضِ الفَ رَ كِّ ذَ بَائِلَ مُ ـةٌ حَ  )١(القَ

                                                       
ةٌ ) ١( ائِدَ َ  :فَ قٌ بَنيْ رْ نَاكَ فَ القَة«هُ هٍ » العِالقَة«, و»العَ جُ نْ أوْ  :مِ

لُ  ةَ «أنَّ  :األوَّ القَ   »العَ وَ ا يف احلَـبِّ واهلـَ ثِريً ا كَ هَ وْ مُ دَ تَخْ ا اسْ , لِذَ تَعلَّقُ بِهِ , ملا يُ ِ نيْ تْحِ العَ بفَ
لِكَ  ا إىل ذَ ةِ ومَ اقَ دَ  .والصَ



 
 
 

  אא٥٥ 
ةِ ا يانَ انَ بصِ ا كَ هَ ائِدِ وَ اتِ فَ رَ ذَ ا وشَ ثِهَ افِ مبَاحِ نْ أطْرَ نَا مِ اءَ هُ ا جَ إنَّ مَ ا فَ , لِذَ لكِتَابِ

 ُ وَ املُعِنيْ , وهُ فِّقُ , واهللا املوَ اللِ تِقْ بَاعِ ال االسْ ابَاتِ االتِّ نْ بَ  .مِ
تِي أتَـتْ عـىل مَ  اتِ الَّ نَّفَ فَ عىل بَعْضِ املُصَ قِ ادَ أنْ يَ نْ أرَ ; فمَ يْهِ لَ ـثِ وعَ بَاحِ
ا اهلِّ ا وحمَ ظَاهنِّ ا يف مَ هَ , فليَنْظُرْ تَّابِ جِ التَّألِيْفِ والكُ ناهِ , ومَ ابِ الكِتَابِ  .وآدَ

تَّـى  ا; حَ ـذَ كـاين هَ حَ مَ ـرَ ـتَطِيْعُ أنْ أبْ ازَ ـ ال أسْ َ اذِبُ اإلجيْ ا أُجَ عىل أينِّ ـ وأنَ
 َّ ائِلُ ممِ ا األوَ لَامؤنَ هُ عُ كَ رَ ا تَ ةِ بَعْضِ مَ اءَ رَ يصِ بقَ مِ أُوْ لْ يْلِ العِ ْصِ الً يف حتَ دُّ أصْ عَ  .ا يُ

رَ ف ـرِّ ا حُ دِ مَ وَ , وأجْ نِ ا الفَ ذَ ا أُلِّفَ يف هَ نِ مَ نْ حمَاسِ ا مِ ضً لِمُ بَعْ ي املُسْ اكَ أخِ هَ
زٍ  جَ وْ ارٍ مُ تِصَ هِ عىل اخْ عِ وْ ضُ وْ  :يف مَ

ـلل» انِ وَ يْـاحلَ « ابِ تَـكِ  لِ , وأوَّ ةَ بَـيْ تَ قُ  البنِ » ابِ تَ الكِ  بِ أدَ « :ابُ تَ كِ  , ظِ احِ جَ
ْ «و ريبِّ «و ,»ةٍ يَّ بِ أدَ  فٍ وْ طُ قُ «و ,»صِ وْ صُ النُّ  قِ يْ قِ حتَ اثِ العَ َ ـلُّ كُ » الرتُّ ـ دِ بْـا لعَ هَ  المِ السَّ
ـرَ عىل املَ  ارٍ طَ أخْ «ا, واشَ بَ  دَ ألمحَ » الءِ اإلمْ  دِ اعِ وَ قَ «, ونَ وْ ارُ هَ  ـألئِ  ةِ يَّـمِ لْ العِ  عِ اجِ  ةِ مَّ

ِ اخلَ  لِ امَ األعْ  نَ مِ  جٍ ذَ وْ مُ نَ «, وايفِّ صَّ ال رِ ادِ القَ  دِ بْ عَ  بنِ  امنَ ثْ لعُ » فِ لَ السَّ  ـريْ ـحَ ملُ » ةِ يَّ د مَّ
 بِ تُ الكُ  حِ يْ حِ صْ تَ «يف  رٍ اكِ شَ  دَ أمحَ  ثِ دِّ حَ املُ  دُ يَ  هُ تْ طَّ ا خَ , ومَ يِّ قِ شْ مِ ا الدِّ ه آغَ دُ بْ  عَ ريْ نِ مُ 

سِ  ارِ هَ نْعِ الفَ ْ  ةِ مَ دِّ قَ مُ  نْ مِ  ةٌ لَّ تَ سْ ا مُ هَ تِ قَ يْ قِ ي يف حَ , وهِ »وصُ ْ  هِ حِ رشَ هِ لـ وحتَ يْقِ  عِ امِ جَ «قِ

                                                                                                                                      
ـيْفُ أو » العِالقَة«أنَّ  :الثَّاين ـاءُ أو السَّ هِ اإلنَ لَّـقُ بـِ عَ ا ملـا يُ ريً ثـِ اءتْ كَ دْ جَ قَ , فَ ِ نيْ ِ العَ رسْ بكَ

هُ  وَ طُ ونَحْ وْ  .السَّ
ا  :لثَّالِثُ ا القَة«أمَّ حٌ » العُ يْ ِ نٌ رصَ , فلَحْ ِ نيْ مِّ العَ  .بضَ



 
 
 
 ٥٦ א

 ْ  .»يِّ ذِ مِ الرتِّ
 وَ , وهُ اطِ طَّ اخلَ  يِّ دِ رْ الكُ  رٍ اهِ د طَ مَّ حَ ملُ » هِ ابِ وآدَ  ريبِّ العَ  طِّ اخلَ  خِ يْ ارِ تَ « :ابُ تَ وكِ 

عَ  نِ سْ حُ « :ابُ تَ كِ  هُ , ولَ هِ عِ وْ ضُ وْ يف مَ  رٌ ادِ , ونَ هِ ابَ يف بَ  مٌّ هِ مُ  ابٌ تَ كِ  ـالدَّ يف  دَ  ورَ امَ يْ فـِ ةِ ابَ
ـ سَ يْ , لَ ةِ ارَ بَ العِ  قُ فائِ  عٌ يْ دِ بَ  وَ وهُ  ,»ةِ ابَ تَ الكِ  اتِ وَ دَ وأ طِّ اخلَ  ـنَ  هُ لَ ـ ريٌ ظَ ـالقَ  حِ دْ يف مَ  مِ لَ

 !هُ كَ نَ وْ دُ , فَ ةِ ابَ تَ الكِ  اتِ وَ وأدَ 
َ  ةِ ابَ قَ الرَّ «و» املِ عَ التَّ « :ابُ تَ وكِ  َ كِ » اثِ عىل الرتُّ ـالمهُ ـا بَ نَ خِ يْ ا لشَ ـأبـو زَ  رٍ كْ , دٍ يْ

كِرَ آنِفً  ا ممَّا ذُ هَ ِ ريْ  .اوغَ
* * * 

عِ  بِ تُ كُ  زِ رَ أبْ  نْ ومِ  □ اجِ تُبِ واملَرَ ائِمِ الكُ وَ مِ قَ لْ  :عِ
 .)٤٣٨( ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ املُ , مِ يْ دِ النَّ  البنِ » تسْ رِ هْ الفِ « ـ١
, لٍ يْ لِ خَ  فى ابنِ طَ صْ مُ  بنِ  دَ ألمحَ » ةِ ادَ يَ السِّ  ارِ دَ  احُ بَ صْ ومِ  ةِ ادَ عَ السَّ  احُ تَ فْ مِ « ـ٢

َ اش كُ بطَ  فِ وْ رُ عْ املَ   .)٩٦٨(  ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ املُ  ,هادَ زَ  ربْ
  دْ وقَ  رَ ـرِ كْ فِ  امتٍ يْ سِ قْ تَ عىل ا, ذَ هَ  هُ ابَ تَ كِ  فُ ؤلِّ املُ أجْ ـائِ , قَ ةٍ يَّ يف  هِ أيِـعـىل رَ  ةٍ مَ

, ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ  سِ فْ النَّ  ةَ يَ فِ صْ ا تَ فً دِ هْ تَ سْ مُ ـ  ةً يَّ لِ مَ وعَ  ةً يَّ رِ ظَ نَ  ـ ةِ يَّ المِ واإلسْ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  مِ وْ لُ العُ 
 .فِ ارِ عَ واملَ  مِ وْ لُ عىل العُ  العِ االطِّ  قِ يْ رِ طَ  نْ عَ  ةِ ادَ عَ ا إىل السَّ اهلَ صَ إيْ و

نِ وال بِ تُ ي الكُ امِ أسَ  نْ عَ  نِ وْ نُ الظُّ  فُ شْ كَ « ـ٣ نُوْ ـملُ » فُ اهللا,  دِ بْـعَ  ى بـنِ فَ طَ صْ
 .)١٠٦٧( ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ املُ  ,ةَ فَ يْ لِ خَ  اجِّ باحلَ  :فِ وْ رُ عْ بي, املَ لَ ب جَ اتِ كَ 

دِ  ـنُ  وَ وهُ ـ  ةَ فَ يْ لِ ي خَ اجِ حَ  :والُ وْ قُ يَ  أنْ  اسُ النَّ  ادَ تَ اعْ وقَ ـ قٌ طْ ا نـَانِ وَ بإخْ  اصٌّ خَ



 
 
 

  אא٥٧ 
 !ما هلُ صً الِ خَ  لَّ ظَ يَ  ي أنْ غِ بَ نْ , فيَ اكِ رَ األتْ 

عُ  ابُ تَ ا الكِ ذَ وهَ  فَ َـ ,بِ تُـالكُ  مِ ائِ وَ قَ  مِ لْ يف عِ  فَ نِّ ا صُ مَ أنْ ـ عُ وأمجْ يف  بَ تـِا كُ مَ
تَاذُ األ لُ وْ قُ  يَ امَ , كَ ةِ يَّ بِ رَ بالعَ  هِ عِ وْ ضُ وْ مَ  , وأيْ  يلُّ كْ رِ الزِّ سْ َهُ اهللاُ محِ ُ رَ ا; ضً فِيْهِ أيْ  فَ ا ألِّ مَ  رسَ

ـ ةَ فَ يْ لِ خَ  اجَّ احلَ  ألنَّ  كَ لِ وذَ  َهُ اهللاُ قَ محِ ـ هُ بَـتَّ رَ  دْ رَ  لَ زَ , وأنْـ»اءٍ بَـ فْ ألـِ« فِ وْ رُ عـىل حُ
هِ احلُ  لِ ازِ نَ عىل مَ  بِ تُ الكُ  ءِ امَ وأسْ  ,مِ وْ لُ العُ  اتِ عَ وْ ضُ وْ مَ  نْ عَ  ثَ يْ دِ احلَ  ذِ  .فِ وْ رُ هَ

, هِ يْـفِ  ةِ فَ نَّ صَ املُ  بِ تُ الكُ  زِ رَ أبْ  رِ كْ ذِ  عَ , مَ نِ وْ النُّ  فِ رْ يف حَ  رُ كَ ذْ  يُ الً ثَ مَ  وِ حْ النَّ  مُ لْ فعِ 
ُ واجلَ  ااءِ واحلَ  مِ يْ يف اجلِ  انِ رَ كَ ذْ يُ  ابُ سَ واحلِ  ربْ ذَ كَ  ., وهَ

ِ تَ رَّ مَ  ابَ تَ الكِ  رُ كُ ذْ ا يَ ا مَ بً الِ وغَ  ـهِ نِّ فِ يف  ةً رَّ مَ  :نيْ ـ هِ انـِكَ يف مَ  ةً رَّ , ومَ ـ نْ مِ  فِ وْ رُ حُ
ِ األثِ  البنِ » ةِ ايَ هَ النِّ « لُ ثْ مِ  ابٌ تَ كِ ; فَ اءِ جَ اهلِ  ـريْ ـ هُ رُ كُ ذْ , يَ ـ« فِ رْ يف حَ ِ الغَ  اءِ نـَ, يف أثْ »نيْ
مَّ ثِ يْ دِ احلَ  بِ يْ رِ غَ  مِ لْ عِ  نْ عَ  هِ ثِ يْ دِ حَ   .هِ انِ كَ مَ  قُّ حَ  وَ , وهُ »نِ وْ النُّ « فِ رْ يف حَ  هُ دُ رِ وْ يُ , ثُ

ا الكِ  ةُ يَّ مِ لْ العِ  ةُ ادَّ واملَ  ذَ ـذَ  دْ قَ ا, فَ د جِ  ةٌ رَ يْ زِ غَ  ابِ تَ يف هَ ـنَ  رَ كَ  امً لْـعِ ) ٢٠٠( :وَ حْ
 .فٍ ؤلِّ مُ ) ٩٥٠٠( :وَ حْ , ونَ ابٍ تَ كِ  انَ وَ نْ عِ ) ١٥٠٠٠( :وَ حْ , ونَ ان وفَ 

ـ بـنِ  فِ يْـطِ اللَّ  دِ بْـلعَ » نِ وْ نـُالظُّ  فِ شْ لكَ  مُ مِّ تَ املُ  بِ تُ الكُ  ءُ امَ أسْ « ـ٤  بـنِ  دِ حممَّ
 .)١٠٧٨( ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ املُ , هادَ  زَ ايضِ يَ برِ  ريِ هِ فى الشَّ طَ صْ مُ 

ـعىل كَ  لِ يْ يف الذَّ  نِ وْ نُ كْ املَ  احُ ضَ إيْ « ـ٥ ـ» نِ وْ نـُالظُّ  فِ شْ ـبَ  لَ يْ امعِ إلسْ  ا بـنِ اشَ
 .)١٣٣٩( ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ املُ  ,يِّ ادِ دَ غْ  البَ نيْ د أمِ حممَّ 

ــوال تُ  ـــ٦ ــتَ عــىل كِ  لْ وِّ عَ ــدِ هَ « :هِ ابِ ــ ةِ يَّ َ فِ ارِ العَ ــ نيْ ــ ءِ امَ يف أسْ َ فِ ؤلِّ املُ ــ نيْ  ارِ وآثَ
َ فِ نِّ صَ املُ  وَ »نيْ هُ لِيْلُ , فَ ُ ثِ كَ  ,عِ فْ النَّ قَ  .احيُّ نَ الطَّ  هُ الَ , قَ اءِ طَ األخْ  ريْ



 
 
 
 ٥٨ א

 .يكدِ نْ د فَ رْ وَ إلدْ » عٌ وْ بُ طْ مَ  وَ  هُ بامَ  عِ وْ نُ القَ  اءُ فَ تِ اكْ «و ـ٧
ْ يَ ف إلْ سُ وْ ليُ » ةِ بَ رَّ عَ املُ و ةِ يَّ بِ رَ العَ  اتِ عَ وْ بُ طْ املَ  مُ جَ عْ مُ «و ـ٨  ىفَّ وَ تَ املُ , سيْ كِ ان رسِ

 .)١٣٥١( ةَ نَ سَ 
ِ قَ افِ يف اخلَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  بِ تُ الكُ  نُ ائِ زَ خَ «و ـ٩ يب دِ يْ لِ يْ فِ  تْ ونِ كُ يْ للفِ » نيْ ازِ , ي طرَّ

ا الكِ ىصَ أحْ  دْ , وقَ )١٣٧٥( ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ املُ  ـذَ ـ ابِ تَـ يف هَ يف  ةِ يَّـبِ رَ العَ  اتِ بَـتَ كْ املَ  دَ دَ عَ
ُ  فٍ ألْ  وَ حْ نَ  تْ غَ لَ , فبَ املِ العَ  ـبنَ  ةِ يَّـبِ رَ عَ  بٍ تُـكُ  نْ ا مِ هَ يْ ا فِ مَ  رُ دَّ قَ , يُ ةٍ بَ تَ كْ مَ  ةٍ امئَ سْ ومخُ  :وِ حْ

ِ نَ اثْ ( دٍ لَّ جمُ  نَ وْ يُ لْ مِ ) ٢٦٢( َ تِّ وسِ  نيْ ْ مَ ) نٍ وْ يُ لْ مِ  يْ تَ ائَ ومَ  نيْ َ خمَ  !عٍ وْ بُ طْ ومَ  طٍ وْ طُ ا بَنيْ
, ابِ تَـالكِ  عِ بْـطَ  خُ يْ ارِ تَ  وَ , وهُ )١٣٦٧( ةِ نَ إىل سَ  عُ جِ رْ ام يَ إنَّ  اءُ صَ ا اإلحْ ذَ وهَ 

ا اإلحْ  هيي أنَّ دِ البَ  نَ ومِ  ذَ ا التَّ  دَ عْ بَ  ضَ رَّ عَ تَ  اءَ صَ هَ ذَ َ بِ كَ  ةٍ ادَ يَ إىل زِ  خِ يْ ارِ هَ ْ  ةٍ ريْ إىل  اجُ تَ حتَ
َ « :رْ ظُ , انْ ةٍ عَ ابَ تَ مُ   .)١١(» ريبِّ العَ  اثَ الرتُّ

ـتَ سْ للمُ » يبِّ رَ العَ  بِ األدَ  خُ يْ ارِ تَ « :ابُ تَ أيت كِ يَ  هِ لِّ كُ  كَ لِ ذَ  اءِ رَ وَ  نَ ومِ  ـ١٠ ِ  قِ رشْ
 ةِ اللَ ا, يف الدِّ د جِ  عٌ افِ نَ  ابٌ تَ كِ  وَ , وهُ )١٣٧٥( ةَ نَ  سَ ىفَّ وَ تَ لامن, املُ وكْ رُ بُ  لْ ارِ كَ  اينِّ األملَ 

يْهِ رْ ويُ  هُ هُ بِ شْ , ويُ اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  دِ وْ جُ وُ  نِ اكِ عىل أمَ  لَ نَا اآليتيب عَ  .كِتَابُ
َ  خُ يْ ارِ تَ « ـ١١ ْ  مِ لِ سْ املُ  املِ للعَ » يبِّ رَ العَ  اثِ الرتُّ ـ كـيِّ الرتُّ ـفُـ دِ حممَّ , نيْ جِ زْ ؤاد سِ

نْهُ عِ  رَ دَ أصْ  دْ وقَ  ـدِ بـنِ  مُ وْ قُ , وتَ ةِ يَّ انِ باألملَ  اءٍ زَ أجْ  ةَ دَّ مِ امِ حممَّ ةُ اإلمَ عَ امِ َتِهِ جَ مجَ رْ عىل تَ
, يَّةِ المِ دٍ اإلسْ وْ عُ َ  هُ إنَّ فَ  سُ نْدَ مت  .هِ ابِ يف بَ  ةً آيَ  نُ وْ كُ يَ سَ  هِ امِ عِ

يْهِ  لَ ا; فعَ ذَ عَ هَ ائِتُ  اتٌ اكَ رَ دْ تِ اسْ ومَ وَ َ ثِ كَ وفَ ـ نِ اسِ أحَ  نْ , مِ ةٌ ريْ ـعَ بَّ تَ تَ  نْ مَ ـهَ ا ا مَ
يْخُ  هُ بَ تَ كَ  َ  ةِ رَ ـشَ يف عَ  ,هُ عَ مَ  نْ  ومَ نيْ اسِ  يَ ريْ شِ بَ  تُ مَ كْ حِ الشَّ لِّـقٌ  اتٍ دَ لَّـجمُ تَعَ ـوَ مُ ا هُ ممـَّ



 
 
 

  אא٥٩ 
ِ و ريْ سِ تُبِ التَّفْ ,بكُ ـدُ عْ نْتَهِ الكِتَابُ بَ , وملَّا يَ اتِ اءَ رَ ـ القِ ـ وَ وهُ ـوْ بُ طْ مَ  نْ مِ ْ  اتِ عَ ـجمَ  عِ مَ

انٍ ةَ دَّ بجُ  الميِّ اإلسْ  هِ قْ الفِ  كَ يَّةِ بمَ ِّ نَ األمهَ وَ مِ هُ ا فَ  ., لِذَ
ـةُ آلِ  سَ ؤسَّ ا مُ رً ؤخَّ تْ بِهِ مُ امَ ا قَ وَ مَ , هُ مَ ا اليَوْ هَ ِ ربَ سِ وأكْ ارِ هَ رِ الفَ اخِ فَ نْ مَ ومِ

انِ البَ  نْوَ ْتَ عُ , حتَ نِ دُ يِّ « :يْتِ باألرْ ـالمِ يبِّ واإلسْ ـرَ اثِ العَ َ لِ للـرتُّ ـامِ سِ الشَّ ـرِ هْ الفِ
طِ  طُوْ نْتَـهِ » املَخْ ا, وملَّـا يَ َلَّدً نَ جمُ يْ ِ هِ عِرشْ ذِ تِي هَ اعَ تَّى سَ غَ حَ لَ دْ بَ , وقَ نِ نُوْ تَّى الفُ يف شَ

سِ اآل ارِ هَ مِ الفَ خَ نْ أضْ ا مِ ذَ دُّ هَ عَ , ويُ دُ عْ ةٌ مل بَ َ ريْ ثـِ سُ كَ ـارِ هَ اكَ فَ نـَ ا, وهُ لِهَ مَ نَ وأشْ
نَا ا هُ هَ رَ لَّفْ ذِكْ  .أتَكَ

مِ , أو بِ تُ الكُ  مِ ائِ وَ قَ  مِ لْ عِ  اتُ فَ نَّ صَ مُ  هِ ذِ هَ فَ  لْ  .»ةِ يَّ افِ رْ يوجُ لِ بْ البَ « عِ اجِ رَ املَ عِ
هِ الكُ  تْ عَ بِ طُ  دْ وقَ  ذِ ِ  بُ تُ هَ ْ هَ نَّ ا, ولكِ هَ عُ يْ مجَ ْ  اجُ تَ ا حتَ ـ, يَ دٍ يْ دِ جَ  قٍ يْ قِ إىل حتَ  هِ بـِ مُ وْ قُ

ْ  اتِ بَ األثْ  امءِ لَ العُ  نَ مِ  رٌ فَ نَ  نَ جيَ يْ ذِ َ مَ  نَ وْ عُ مَ الَّ  !بِ تُ الكُ  ةِ فَ رِ عْ ومَ  مِ لْ العِ  ةِ فَ رِ عْ بَنيْ
رْ كِتَابَ  ـرَ يف مَ  زِ جَ وْ املُ « :انْظُ َ  عِ اجِ ـ«, و»مِ اجِ الـرتَّ َ  لِ خَ دْ مَ ـ اثِ الـرتُّ » ريبِّ العَ

نَ  دٍ الطَّ وْ ْمُ تَاذِ حمَ ا لألسْ َهُ اهللاُكِالمهَ محِ يِّ رَ  .احِ
َ  ةَ ايَ نَ إىل أنَّ عِ  هُ يْ بِ نْ ي التَّ غِ بَ نْ يَ  هُ عىل أنَّ   نيْ لِمِ ـنِّ ا الفَ ذَ هبَ  املُسْ ـ دِ , قَ ـ ذَ اختَّ  الً كْ شَ

َ  اتِ بَ واألثْ  اتِ خَ يَ شْ واملَ  سِ ارِ هَ والفَ  مِ اجِ عَ باملَ  فَ رِ ا عُ مَ  وَ , هُ رَ آخَ   .جِ امِ والربَ
ْ  فِ يْ ألِ التَّ  نَ مِ  نٌ وْ لَ  وَ وهُ  َ الشِّ  عُ مَ جيَ ٌ ثِ  كَ رَ جَ  دْ قَ , فَ بِ تُ والكُ  خِ وْ يُ بَنيْ ـالعُ  نَ مِ  ريْ  امءِ لَ

ـ رُ كُ ذْ ا يَ اجمً نَ رْ أو ثَبَتًا أو بَ  ةً خَ يَ شْ ا أو مَ سً رِ هْ  أو فِ امً جَ عْ مُ  هِ سِ فْ لنَ  عَ نَ صْ يَ  عىل أنْ   هُ خَ وْ يُ فِيْـهِ شُ
يْنَ أخَ   .اهَ يْ فِ ؤلِّ إىل مُ  ةً دَ نَ سْ م, مُ هُ نْ ا مِ هَ عَ مِ الَّتِي سَ  بَ تُ والكُ  مَ لْ م العِ هُ نْ عَ  ذَ الَّذِ

* * * 
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ت □ سْ رِ هْ ا الفِ ي  :أمَّ نْدَ الفُ  لُّ دُ تَ  ,ةٌ يَّ سِ ارِ فَ  ةٌ مَ لِ كَ فَهِ ْ  سِ رْ عِ ـ ةِ لَ عىل مجُ  دِ دَ العَ
مَّ  ,بِ تُ الكُ  قِ لَ طْ ملُ  َا يف  ,بُ رَ ا العَ هَ تْ بَ رَّ عَ ثُ يَاهنُ يَأيت بَ َا«وسَ اهتِ قَ لْحَ سِ ومُ ارِ هَ ةِ الفَ يَانَ » صِ

 .اءَ اهللاُإنْ شَ 
سِ  ـارِ هَ تُـبِ الفَ ـنْ كُ ـعْ مُ « :فمِ ـ مُ جَ ـ» رِ فْ السِّ ـ ظِ افِ للحَ ــعْ املُ «, ويِّ فِ لَ السِّ  مُ جَ

ـرِ هْ فِ «, والينِّ قَ سْ العَ  رٍ جَ حَ  البنِ » سُ رَ هْ فَ املُ  مُ جَ عْ املُ «, وبيِّ هَ للذَّ » صُّ تَ خْ املُ   ابـنِ  ةُ سَ
ٍ خَ  أيب  ابنِ  جُ امِ نَ رْ بَ «, و»وميِّ ذرُ النَّ  تُ بَ ثَ «, و»يِّ زِ وْ اجلَ  ابنِ  ةُ خَ يَ شْ مَ «, و»ييلِّ بِ شْ ألا ريْ

ٌ  »عِ يْ بِ الرَّ  ثِريْ م كَ هُ ُ ريْ  .وغَ
 ْ ا الربَ وَ  :جُ امِ نَ أمَّ هُ ا فَ فَ م تَ  يَ وهِ , يسٌّ ارِ أيْضً هُ نْدَ ـرَ عـىل الوَ  لُّ دُ عِ ـامِ اجلَ  ةِ قَ  ةِ عَ

ي يُ  امِ مَ ى الزِّ نَ عْ أو بمَ  ابِ سَ للحِ  ـ ,مهُ عُ لَ وسِ  ارِ جَّ التُّ  اعُ تَ فِيْهِ مَ  دُ يَّ قَ أو يُ  مُ سَ رْ الَّذِ  دِ وقَ
ِ يَ نَ عْ باملَ  سِ لُ دَ واألنْ  بِ رِ غْ املَ  لِ أهْ  ةٍ اصَّ ـ وبخَ  بُ رَ العَ  هُ لَ مَ عْ تَ اسْ  ِ لَ األوَّ  نيْ  نِ يْ رَ وْ كُ ذْ املَ  نيْ

 .تسْ رِ هْ ى الفِ نَ عْ يف مَ 
ْ  ةُ ظَ فْ لَ  لُّ دُ وتَ  ي يَ  امِّ العَ  جِ هَ نْ عىل املَ  اآلنَ  جِ امِ نَ الربَ ـذِ ـالَّ ـبِ تَّ ليَ  ءُ رْ املَـ هُ عَ ضَ يف  هُ عَ

 .هِ نِ ؤوْ وشُ  هِ لِ امَ أعْ 
 

* * * 



 
 
 

  אא٦١ 
َ  نْ مِ و □ َ شِ نُ  أنْ  ةِ دَ ائِ الفَ  امِ مت ْ  نِّ وا يف فَ بُ تَ كَ  نْ إىل مَ  ريْ  :صِ وْ صُ النُّ  قِ يْ قِ حتَ

ـ دُ بْـعَ  اذُ تَ األسْ  قَ يْ رِ الطَّ  ادَ تَ ارْ  نِ مَ  لُ فأوَّ  ـ المِ السَّ ْ « هِ ابـِتَ ون, يف كِ ارُ هَ  قِ يْـقِ حتَ
ِ ونَ  صِ وْ صُ النُّ  ـاألوْ  ةُ عَ بْ الطَّ  تِ رَ دَ صَ  دْ , وقَ »اهَ رشْ نْهُ عَ ـ)١٣٧٤( امَ ىل مِ ـ وَ , وهُ  امَ كَ

ا الفَ  ريبِّ عَ  ابٍ تَ كِ  لُ أوَّ « :قٍّ بحَ  الَ قَ  ذَ  .»هِ التِ كِ شْ مُ  جُ الِ عَ ويُ  ,هُ جَ اهِ نَ مَ  حُ ضِّ وَ يُ  ,نِّ يف هَ
ِ تَ سْ املُ  انَ وكَ  ْ رتَ سْ جِ رْ بِ « اينُّ األملَ  قُ رشْ َ قْ ألْ  دْ قَ  »آرسِ َ ى حمُ ـنَ  لِ وْ صُ يف أُ  اتٍ ارضَ  دِ قْ

ِ ونَ  صِ وْ صُ النُّ  اساتِ ـ الدِّ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ  مِ سْ قِ  ةِ بَ لَ عىل طَ  بِ تُ الكُ  رشْ  ةِ يَّ لِّ ا ـ بكُ يَ لْ العُ رَ
هِ املُ  نَّ , ولكِ )١٣٥٠( ةَ نَ سَ  »ةِ رَ اهِ القَ  ةِ عَ امِ جَ « ابِ اآلدَ  ذِ َ حَ هَ  يف إالَّ  عْ بَ طْ مل تُ  اتِ ارضَ

ِ املِ  بِ تُ الكُ  ارِ , بدَ )١٣٨٩( امِ عَ  ْ حممَّ  رِ وْ تُ كْ الدُّ  ةِ ايَ نَ , بعِ ةِ يَّ رصْ  .يِّ رِ كْ ي البَ دِ د محَ
َ ا نَ ئً يْ شَ  كَ لِ , يف ذَ جدُ نَ املُ  نِ يْ الدِّ  الحُ صَ  رُ وْ تُ كْ الدُّ  بَ تَ كَ  مَّ ثُ  اين الثَّ  دِ دَ يف العَ  هُ رشَ

َ تَ كِ  نْ مِ  ,ثِ الِ الثَّ  ثِ حَ بْ , يف املَ ةِ رَ اهِ بالقَ  »اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  دِ هَ عْ مَ « ةِ لَّ جمَ  نْ مِ  يف  ةٍ مَ دِّ قَ ا مُ اهبِ
ْ رِ ادِ صَ واملَ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  قِ يْ ثِ وْ تَ  نْ , عَ جِ هَ نْ املَ   .صِّ النَّ  ةِ سَ ارَ , ودِ نِ تْ املَ  قِ يْ قِ , وحتَ

تَاذُ األ مَ لَّ كَ وتَ  ـوْ شَ سْ ـ, يف الفَ فٍ يْ قي ضَ ـ ثِ الـِالثَّ  لِ صْ ـالبَ « هِ ابـِتَ كِ  نْ مِ  ثِ حْ
ا البَ  دِ يْ دِ واجلَ , قِ يْ قِ حْ والتَّ  قِ يْ ثِ وْ عىل التَّ » األديبِّ  ذَ تَاذُ  لُ وْ قُ  يَ امَ ـ كَ  ثِ حْ يف هَ د محَـاألسْ

َ  نْ مِ  ادَ فَ تَ اسْ  فَ ؤلِّ املُ  أنَّ  وبٌ لُ طْ مَ  ْ  هِ بِ ارِ جتَ َ بِ تُـالكُ  قِ يْـقِ يف حتَ ـثِ األمْ  بَ , ورضَ ـ ةَ لَ  نْ مِ
انَ أكْ  كَ لِ , وبذَ هِ بِ تُ كُ   !قِ يْ قِ حْ التَّ  بَ اعِ صَ وا مَ انُ عَ مل يُ  نْ ممَّ  ةً قَّ دِ  رُ ثَ كَ

تَاذُ األ جَ رَ وأخْ  ـتَاذُ واأل ,يُّ ـسيْ ودي القَ محُّ  يروْ نُ سْ ـسْ ـي مَ امِ سَ ـ يُّ كِّ  اينُّ العَ
ْ  جِ هَ نْ مَ « :ابَ تَ كِ  ِ ونَ  صِ وْ صُ النُّ  قِ يْ قِ حتَ ـوَ ا عىل القَ دَ مَ تَ , واعْ »اهَ رشْ ـالعَ  دِ اعِ ي  ةِ امَّ تـِ الَّ
َ نَ وْ قُ ابِ ا السَّ هَ عَ ضَ وَ  ِ ارِ , وعىل جتَ ا املَ هبِ ذَ  .انِ دَ يْ ام يف هَ
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ــ ــتَاذُ األ انَ وكَ ــمُ سْ ــطَ صْ ــوَ فى جَ ــألْ  دْ اد, قَ ــقَ  ةِ بَــلَ , عــىل طَ )١٣٨٥( ةَ نَ ى سَ
ـاللُّ  ةِ رَ ائِ دَ «ا يَ لْ العُ  اتِ اسَ رَ الدِّ  ـامِ بجَ  »ةِ يَّـبِ رَ العَ  ةِ غَ ـبَ  ةِ عَ ـَدَ غْ ْ  اتٍ ارضَ اد, حمُ  قِ يْـقِ يف حتَ
ـاءُ بَـجَ النُّ  هِ بـِالُّ طُ  دُ أحَ  امَ قَ  دْ , وقَ صِ وْ صُ النُّ  ـ وَ , وهُ ـالوَ  دُ بْـعَ  اذُ تَ األسْ ـ ابِ هَّ  دٌ حممَّ
ــ ــبنَ  واينُّ دْ العُ ــا, يف جمَ هَ رِ ـشْ ــادِ دَ غْ البَ  دِ ارِ وَ املَــ« ةِ لَّ ــ »ةِ يَّ ــ لِ األوَّ  دِ دَ ـ العَ ــجَ املُ  نَ مِ  دِ لَّ
ْ  نِّ اد يف فَ وَ فى جَ طَ صْ ايل مُ أمَ « :انِ وَ نْ , بعُ )١٣٩٧(, سِ ادِ السَّ   .»صِ وْ صُ النُّ  قِ يْ قِ حتَ

ـرَ  ـنَ  :عْ اجِ ْ  ةً رَ ظْ ـاللُّ  مِ وْ لُــ عُ  بِ تُـالكُ  قِ يْـقِ يف حتَ د أمحَـ رِ وْ تُ كْ للـدُّ  بِ واألدَ  ةِ غَ
ـعْ مَ  ةَ لَّ جمَ , بٍ وْ لُ طْ مَ  ـ ــ لَ األوَّ  دَ لَّـجَ املُ  ــ اتِ طَـوْ طُ خْ املَ  دِ هَ ـوَ الكُ  لَ األوَّ  دَ دَ العَ  تَ يْ
)١٤٠٢(. 

تَاذُ األ بَ تَ كَ  مَّ ثُ  ا الفَ ابً تَ يل, كِ ضْ ادي الفَ اهلَ  دُ بْ عَ سْ ذَ ْ « :انِ وَ نْ بعُ , نِّ ا يف هَ  قِ يْـقِ حتَ
َ ا رْ »اثِ لرتُّ يَنْظُ لْ ا, فَ دً يْ زِ ادَ مَ نْ أرَ َ  لَ خَ دْ مَ « :, ومَ  .)٦( للطَّناحيِّ » ريبِّ العَ  اثِ الرتُّ

اتِ  فَ نَ املُؤلَّ ا مِ هَ ِ ريْ تُبُ يف غَ هِ الكُ ذِ هَ يِبٍ  :فَ اتِبٍ أرَ لِّ كَ ةً لكُ افِعَ ةً نَ عَ امِ ُ جَ تَربَ عْ تُ
ام  , كَ نْيَةً أنَّ وطَالِبٍ لبِيْبٍ ا غُ ايَ  فِيْهَ ,  ةً وكِفَ ٌ ـريْ ـلٍّ خَ ا, ويف كُ هَ ـدَ عْ اءَ بَ ٍ ممَّا جَ ثِريْ نْ كَ عَ

ـنْ  ا مِ مَ النَّاظِرُ فِيْهَ رَ ْ نْ حيُ , ولَ رِ نْدَ اآلخَ يْسَ عِ ا لَ ادِرِ مَ ائِدِ والنَّوَ وَ نَ الفَ ا مِ هَ ضِ ويف بَعْ
تِالفِ  ي واالئْ ا التَّواخِ هَ بِيْلُ , بَل سَ ا عىل بَعْضٍ هَ ضُ وَ بَعْ لُ عْ نْ يَ , ولَ ةٍ ائِدَ احِ فَ وَ , كـاألرْ

ضً  ا بَعْ هَ ضُ فُ بَعْ رِ عْ تِي يَ بِيْلِ االَّ اءِ السَّ وَ  .,واهللا اهلَادِي إىل سَ
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لَفِ  تُبَ السَّ تِمـ :إنَّ كُ يَ اعْ ــهِ ـاىل فِيْمَ عَ ـدَ اهللا تَ عْ تُبُـهُ يف ـادي بَ أهُ وأكْ ـرَ ا أقْ
ةِ الكِتَابِ « يَانَ تَّابِ يفيف , و»صِ اءِ الكُ طَ يْحِ أخْ حِ ةِ تَصْ الَ سَ هِ الرِّ ذِ  . هَ

طِّ  ا يف اخلـَ اهبِ ـحَ جِ أصْ اهِ نـَ فِ عـىل مَ ـوْ قُ اءيت هلَا, والوُ اللِ قِرَ نْ خِ لِكَ مِ وذَ
رْ  ـنْ تَ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ يْقِ وغَ فِّ والتَّنْسِ عْ أتِيْـبِ التَّـوالصَّ , وتَ ـلِيْفِ ـبِ التَّصْ يْ ـامَ رِ نِيْفِ كَ

م هُ نْدَ تْ عِ اءَ  .جَ
تُبُ أهْ  انَتْ كُ ئِذٍ كَ نْدَ ةُ فعِ ـدَ مْ يَ العُ ا هِ فً لَ ا وخَ فً لَ المِ سَ ةِ اإلسْ نْ أئِمَّ مِ مِ لْ  لِ العِ

عُ  جِ نُ  واملَرْ انُوْ , يف وِ  والقَ َ نيْ ـلِمِ تُـبِ املُسْ نْ كُ ا مِ هَ دَ عْ اءَ بَ لِّ كِتَابٍ جَ ةِ كُ مَ َاكَ انِ وحمُ زَ
بِيَّـةُ عـىل رْ ةُ الغَ ارَ ا احلَضَ تْ فِيْهَ تِي طَغَ امَ الَّ هِ األيَّ ذِ يَّام هَ اءِ  السِ نـَ يَـاةِ أبْ ـنْ حَ ٍ مِ ريْ ثـِ كَ

نِيْفِ  , أو يف التَّألِيْفِ والتَّصْ لِيْمِ ةِ والتَّعْ يَاسَ اءٌ يف السِّ وَ , سَ َ نيْ لِمِ  .املُسْ
ي  ـذِ ـيَّام الَّ ِ السِ ـارصِ اتِيْبِ الكِتَابِ املُعَ رَ تِبَارِ تَ نِ اعْ ا عَ حً فْ نَا صَ بْ َ دْ رضَ قَ ا فَ لِذَ

, أو يْبِ رِ ي التَّغْ تْهُ أيْدِ الَ تْهُ  نَ فَ رَّ اتُ حَ زَ خَ َ  أقْالمِ وَ املِنيْ  .املُتَعَ
 َ بِنيْ رِ ـتَغْ ـنَ املُسْ م مِ هِ ِ ريْ , أو غَ ةِ ابِرَ َ الغَ قِنيْ ِ تَرشْ جِ املُسْ نَاهِ نَ مَ هُ طَائِفٌ مِ سَّ أو مَ

ا  ـائِلِهَ سَ ـاتِ يف رَ عَ حِ اجلَامِ يْ ـضِ أطَـارِ م يف بَعْ يْهِ نَ إلَ كَ َّنْ رَ يَّـةِ (ممِ مِ ادِيْ  , واهللاُ)األكَ
فِّقُ املُ   !وَ

* * * 
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ـةِ  مَ يْ دِ ي القَ تُبـِ ـنْ كُ ا مِ ضً ; أنَّ بَعْ ثِيْلِ َ املِثَالِ والتَّمْ ةِ بَنيْ عَ اسِ ةِ الشَّ قَ ارَ نَ املُفَ ومِ
ـنِيْفِ  ـا يف التَّصْ جً ذَ وْ , وال أُنْمُ ـا للتَّـألِيْفِ يَاسً قْ تَـربُ مِ عْ ةً ال تُ عَ بُوْ طْ تْ مَ جَ رَ تِي خَ الَّ

هُ  تُ دْ ا أرَ ءِ مَ وْ لِكَ عىل ضَ ةِ  وذَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ اللِ هَ نْ خِ  !مِ
نَ  ءٌ مِ , ويشَ ِ رتَ مِ والقَ نَ اللَّمَ ءٌ مِ ا يشَ اهبَ تِي أصَ تُبِ الَّ نَ الكُ ا مِ هَ ِ ريْ غَ يَ كَ بَل هِ

لْ  دُ مل أزَ , لكِنَّنِي وهللا احلَمْ بَةِ الَ ـيَّام  اخلَطَأ واملُغَ ا السِ بِهَ يْ وِ ا وتَصْ هَ يْحِ حِ ائِامً عىل تَصْ قَ
دِ مِ  يْ ايف اجلَدِ هَ بْعَ ا وطَ هَ يْدَ نْضِ تُ تَ دْ تِي أعَ ا, أو يف الَّ ا يف  :نْهَ ـدً تَهِ لْ جمُ ا مل أزَ نـَ نْ هُ فمِ

يْقِ  ةِ والتَّنْسِ اءِ الكِتَابَ طَ نْ أخْ هُ مِ تُ رْ كَ ا ممَّا ذَ تِهَ يَانَ  .صِ
مْ  ِم, فَكَ هتِ رَ دْ زِ قُ جْ م, وعَ هِ لمِ صِ عِ , ونَقْ ِ رِ البَرشَ وْ صُ افٌ بقُ َ رتِ ا إالَّ اعْ ذَ ا هَ ومَ

ئِن  طْمَ نْهُ مُ بُهُ عَ احِ ى صَ سَ دْ أمْ نْ كِتَابٍ قَ وْ  امِ يًا, ولَ ا قَاضِ اقِدً نْهُ نَ بَحَ عَ مَّ أصْ يًا, ثُ اضِ رَ
ـدَ  عْ ـهُ كِتَـابٌ إالَّ بَ بَعَ لَ طْ هِ بأالَّ يُ سِ ا عىل نَفْ دً هْ ذَ عَ أخُ دٍ أنْ يَ لُّ أحَ ادَ كُ ي  أنْ  أرَ ـتَوِ سْ يَ

امَ  نْهُ متَ نَالَ مِ , ويَ قِهِ وْ , عىل سُ ادٌ دَ هُ مِ  لَ رَ ا جَ , ومَ هُ كِتَابٌ بِعَ لَ ا; ملَا طُ ضَ لِ والرِّ بُوْ القَ
ةِ  يْحَ حِ بِيِّهِ الصَّ نَّةِ نَ , وسُ زِ يْ زِ لَ إالَّ لكِتَابِهِ العَ امَ ةَ والكَ مَ اىل العِصْ تُبِ اهللا تَعَ كْ ا مل يَ  !لِذَ

ــالَ اهللاُ ــامَ قَ ــاىل كَ عَ  mo p q r s t u v w x l  :تَ
 .)٨٢: النساء(

 اميُّ الشَّ  ميُّ خْ اللَّ  نِ سَ احلَ  بنِ  مِ يْ حِ الرَّ  دُ بْ عَ  أبو عيلٍّ  لُ اضِ  الفَ ايضِ القَ  الَ قَ و
َهُ اهللاُ  لُ األصْ  اينُّ سَ يْ البَ  محِ  هاينِّ فَ األصْ  دِ امَ ا إىل العِ هبَ  ثَ عَ بَ  هُ لَ  ةٍ الَ سَ رِ يف , )٥٩٦(رَ

يْهِ مِ  رُ ذِ تَ عْ يَ  يْهِ  هُ كَ رَ دْ تَ اسْ  المٍ كَ  نْ إلَ لَ هُ يْ أإينِّ رَ « :عَ ا يف تَ انٌ كِ سَ تُبُ إنْ كْ ال يَ  تُ أنَّ ابً
هِ وْ يَ  هِ  قَ ; إالَّ مِ دِ ا لكَ  وْ لَ  :الَ يف غَ ذَ َ هَ ريِّ , ولَ سَ أحْ  انَ غُ يْ  وْ نَ سْ  انَ ا لكَ ذَ دَ كَ زِ , تَحْ يُ نُ سَ
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ا لكَ  وْ ولَ  ذَ مَ هَ دِّ , ولَ ضَ أفْ  انَ قُ ا لكَ  وْ لَ ذَ كَ هَ رِ َ  انَ تُ نْ أعْ أمجْ ا مِ ذَ , هَ , وهُ لَ ِ  وَ ظَمِ العِربَ
ْ يْ تِ عىل اسْ  لٌ يْ لِ دَ  ِ لَ الءِ النَّقصِ عىل مجُ ْ « :رْ ظُ , انْ »ةِ البَرشَ بِ » اءِ يْ اإلحِ  حَ رشَ  يِّ دِ يْ للزَّ
 فيِّ نَ احلَ  وايلِّ رَ هْ النَّ  دَ أمحَ  بنِ  دِ مَّ ملحَ » امِ رَ احلَ  اهللاِ تِ يْ بَ  المِ بأعْ  المَ اإلعْ «, و)١/٣(
)٩٨٨(. 

هِ املَ  ارِ هَ تِ وعىل اشْ  ذِ ا اينِّ هَ فَ األصْ  دِ امَ ا إىل العِ هَ بُ سِ نْ م يَ هُ ضَ عْ نَّ بَ إ, إالَّ ةِ لَ وْ قُ هَ , إمَّ
ا مِ صَ تِ اخْ  ا, وكِ هُ نْ ارً مهً َ م أو وَ  !أطَ اخلَ  رُ اهِ ا ظَ المهُ

* * * 
 ِ رِ حمَ وْ صُ رِّ العُ مِ عىل مَ لْ لِ العِ تُبُ أهْ انَتْ كُ نَا كَ نْ هُ , فمِ يْحِ ـحِ دِ والتَّصْ ال للنَّقْ

 , يْبِ وِ ةِ والتَّصْ عَ اجَ ل كِتَابُ واملُرَ ةِ «وهَ الَ سَ َهُ اهللاُ » الرِّ محِ افِعيِّ رَ امِ الشَّ ) ٢٠٤(لإلمَ
يْدٍ  نَّا ببَعِ تَّى  !عَ ; حَ يْبِ وِ ةِ والتَّصْ ادَ يَ , والزِّ يْحِ حِ ةِ والتَّصْ عَ اجَ َ املُرَ هُ بَنيْ نْدَ ارَ عِ يْثُ دَ حَ

مِ  ا بِاسْ يْنَهَ جَ حَ رَ ةِ «خَ دَ يْ ةِ اجلَدِ الَ سَ حَ »الرِّ هَ  ةً ; طَارِ اءَ ةَ «ا ورَ مَ يْ دِ تَهُ القَ الَ سَ  !»رِ
 :ةٌ دَ ائِ فَ  □
نْدَ العَ  رِ رَّ قَ املُ  نَ مِ  مِ بأنَّ  نْ مِ  ةِ امَّ عِ لْ لِ العِ ـ عيَّ افِ الشَّ  امَ إلمَ ا أهْ انَ لَ َهُ اهللاُ كَ محِ  هُ رَ

َ يف مِ  بٌ هَ ذْ ومَ  اقِ رَ يف العِ  بٌ هَ ذْ مَ  :انِ بَ هَ ذْ مَ   .رصْ
ي يف العِ  هُ بُ هَ ذْ ا مَ فأمَّ  وَ  :اقِ رَ الَّذِ هُ ي تَ  مُ يْ دِ القَ  هُ بُ هَ ذْ مَ فَ  هُ ذُ يْـالمِ تَ  هُ نْ عَ  اهُ قَّ لَ الَّذِ

ً ثِ فِيْهِ كَ  , وألَّفَ اكَ نَ هُ   .»ةُ الَ سَ الرِّ « هُ ابُ تَ ام كِ يَّ , السِ هِ بِ تُ كُ  نْ ا مِ ريْ
ا مَ  ي يف مِ  هُ بُ هَ ذْ وأمَّ َ الَّذِ وَ مَ  :رصْ هُ ي  دُ يْ دِ اجلَ  هُ بُ هَ ذْ فَ هُ الَّذِ رَ رَّ ـتَ ا انْ مَ دَ نـْعِ حَ  لَ قَ

َ إىل مِ  ا بمَ وْ رُ , مُ رصْ أ دَ ا بَ هَ دَ نْ , فعِ ثِ يْ دِ احلَ  ةِ مَّ وأئِ  امءِ لَ العُ  نَ مِ  دٍ دَ ى بعَ قَ تَ الْ  ثُ يْ ; حَ ةَ كَّ رً
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ٌ ثِ كَ  هُ لَ  ي تَ  رُ األمْ  ,ةِ لَّ األدِ  نَ مِ  ريْ ٍ ثِ كَ  نْ ا عَ الهلَ خِ  نْ مِ  عَ اجَ رَ الَّذِ يْهِ بالعِ ممَّ  ريْ لَ انَ عَ , اقِ رَ ا كَ
عْ  حَ بَ ا أصْ مَ  وَ وهُ  ـهَ دَ نْ , وعِ دِ يْ دِ اجلَ  بِ هَ ذْ باملَ  فُ رَ يُ ـتَ كِ  ادَ ا أعَ ـالرِّ « هِ ابـِتَ كِ  ةَ ابَ , »ةِ الَ سَ
 .ةِ دَ يْ دِ اجلَ  ةِ الَ سَ بالرِّ  :اهَ تَ قْ وَ  تْ يَ مِّ فسُ 

ـفَ ; أنَّ نَ االتِ القَ  بِ يْ جِ عَ  نْ ومِ  ا مِ َ  نْ رً ـنـُّ; ظَ بِ الَّ الطُّـ لِ ائِـمخَ ـوا بَ  امَ أنَّ اإلمَ
َهُ اهللاُ قَ  عيَّ افِ الشَّ  محِ َ غَ  دْ رَ ِ يِ غْ ; لتَ هُ بَ هَ ذْ مَ  ريَّ ـهِ عِ ائِ بَـوطَ  اسِ النَّ  دِ ائِ وَ عَ  ريْ ـرَ  هُ م, وأنَّ ى اعَ

هُ قَ فَ  اتِ ادَ والعَ  حَ الِ صَ املَ  َ مِ  لَ أهْ  بُ اسِ نَ ي تُ اوِ تَ ى بفَ تَ أفْ  ط, وأنَّ ً سِ يْ تَ  رصْ ـا عَ ريْ .. .مهِ يْ لَ
دِ  اءِ البَارِ ا اهلُرَ ذَ رِ هَ  !إىل آخِ

َ مِ يف  عيِّ افِ ي الشَّ اوِ تَ وا أنَّ فَ مُ لِ ا عَ ومَ  يَ أشَ  رصْ ـ دُّ هِ ـاوِ تَ فَ  نْ مِ ـ هِ يْ  ,اقِ رَ يف العِ
ِ سِ يْ التَّ  إىل بُ رَ أقْ  اقِ رَ يف العِ  هُ بَ هَ ذْ مَ أنَّ و نْهُ يف مِ  ريْ َ مِ رُ , رصْ وَ ظَاهِ امَ هُ ا ! هِ لِ وْ صُ أُ كَ ـذَ هَ

نَا لِمْ ا عَ ا أنَّ  إذَ ـمَ  دُ جَ وْ , وال تُ اطِ يَ تِ عىل االحْ  دَ يْ دِ اجلَ  هُ بَ هَ ذْ ى مَ نَ بَ  هُ أيْضً ـوَ  ةٌ ألَ سْ  ةٌ دَ احِ
ا اإلمَ  عَ اجَ رَ تَ  نْهَ ِ  امُ عَ يِريْ غْ  تَ وَ عْ َ مِ  فِ وْ رُ الظُّ بدَ ـبَـنيْ ـ رَ ـصْ عـىل  ةُ نـَيِّ , والبَ اقِ رَ والعِ

 !اتَ هَ يْ وهَ  ي,عِ دَّ املُ 
َهُ اهللاُ ملَّ  لٍ بَ نْ حَ  بنُ  دُ أمحَ  امُ اإلمَ  هُ ذُ يْ مِ لْ تَ  الَ  قَ امَ كَ و محِ  بِ تُ  يف كُ رَ ا تَ مَ  :هُ لَ  لَ يْ ا قِ رَ

نْدَ العِ افِ الشَّ  تِي عِ َ يِّ اقِ رَ عي الَّ نْدَ املِ  كَ يْ بُّ إلَ , أحَ نيْ تِي عِ ِ أم الَّ َ يِّ رصْ  كَ يْـلَ عَ « :الَ ? قَـنيْ
تِي وَ  بِ تُ بالكُ  َ ا بمِ هَ عَ ضَ الَّ هِ الكُ  عَ ضَ وَ  هُ إنَّ , فَ رصْ ذِ ْ اقِ رَ بالعِ  بَ تُ هَ ـمْ كُ , ومل حيَ ـمَّ هَ ا, ثُ

َ مِ  إىل عَ جَ رَ   قيِّ هَ يْ البَ  ظِ افِ للحَ » عيِّ افِ الشَّ  امِ اإلمَ  بَ اقِ نَ مَ « :رْ ظُ انْ  ,»كَ لِ ذَ  مَ كَ أحْ فَ  رصْ
 اتِ يَّ نَ بُ  كَ نْ عَ  عْ , ودَ ةِ عَ امَ واجلَ  ةِ نَّ السُّ  لِ أهْ  امُ إمَ  هُ ذُ يْ مِ لْ تَ  هُ الَ  قَ امَ بِ  كَ بُ سْ , فحَ )١/٢٦٣(

 !قِ يْ رِ الطَّ 



 
 
 

  אא٦٧ 
نْدَ  رْ رَّ قَ تَ  دْ وقَ  ـ بِ هَ ذْ املَ  ةِ مَّ أئِ عِ ـبَ  :عيِّ افِ الشَّ ُـ هُ أنَّ ـ دُ يْـلِ قْ تَ  زُ وْ ال جيَ يف  عيِّ افِ الشَّ

انَ املُ  وْ , ولَ مِ يْ دِ القَ  هِ بِ هَ ذْ مَ  دُ قَ كَ  .اقِ رَ العِ  لِ أهْ  نْ مِ  لِّ
ُـ ال هَ يْـقِ الفَ  أنَّ  كَ لـِى ذَ نَ عْ مَ  سَ يْ ولَ  ـ زُ وْ جيَ ـيُ  أنْ  هُ لَ َ غَ ـبتَ  اهُ وَ تْـفَ  ريِّ ِ غَ ـالزَّ  ريُّ  انِ مَ

ا ممْ  لْ , بَ انِ كَ واملَ  ذَ  عِ فْ ورَ  الحِ صَ واملَ  فِ رْ عىل العُ  ةِ يَّ نِ بْ املَ  ةِ يَّ ادِ هَ تِ االجْ  لِ ائِ يف املسَ  نُ كِ هَ
ْ  ةِ لَّ عىل األدِ  ةِ يَّ نِ بْ املَ  لِ ائِ ا املسَ , أمَّ جِ رَ احلَ  ـ ةِ يَّ عِ الرشَّ ـ, فَ ةِ حَ يْ حِ الصَّ ـ ةٌ تَـابِ ي ثَ هِ  ةٌ احلَ وصَ
ُ غَ تَ وال تَ  لُ دَّ بَ تَ ال تَ  انٍ كَ ومَ  انٍ مَ زَ  لِّ لكُ  لْ ريَّ تَأمَّ  !, فَ

* * * 
ا فَال سَ  ذَ لِ هَ ا ألجْ تُبِنـَ ذَ عـىل كُ أخُ ادِ أنْ يَ اذِ والتَّنْقَ اةِ التَّأْخَ دَ نْ شُ دٍ مِ بِيْلَ ألحَ

ءِ  وْ ظُنَّ بِنَا ظَنَّ السَّ , أو يَ ةِ مَ يْ دِ نَا وَ  :القَ ي بأنَّ تـِ طَـاءِ الكِتَابِيَّـةِ الَّ ـضِ األخْ ا يف بَعْ نـَ عْ قَ
هِ  ذِ اطِفِ هَ عَ بُورٌ يف مَ زْ وَ مَ امَ هُ نَا, كَ ا هُ نْهَ ا مِ نَ رْ ذَّ ةِ  حَ الَ سَ  !الرِّ

ـهُ  لَّ ي, لكِـنَّ اخلَطَـأ كُ طـِ ـيْبُ ونُخْ ِ نُصِ نَ البَرشَ ا مِ نَ ِ ريْ نُ كغَ ; فنَحْ نْ كُ امَ يَ هْ ومَ
رَ فِيْهِ  ابَ لِمَ احلَقَّ وكَ , أو عَ يْهِ لَ امَ عَ لِمَ اخلَطَأ ودَ نْ عَ  !فيْمَ

ـالَ اهللاُ دْ قَ ـاىل فقَ عَ  :البقـرة( º  ¹  ¸  ¶ z    «  ¼  ½}  :تَ
٢٨٦(. 

وْ  هُ وقَ يْـهِ « :ملسو هيلع هللا ىلصلُ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ يَانَ ومَ طأَ والنِّسْ تِي اخلَ ن أمَّ عَ عَ ضَ » إنَّ اهللاَ وَ
هُ  جَ رَ ـه أخْ اجَ ـا لفـظ ابـنِ مَ ه وابن حبان, وهو صحيح, أمَّ اجَ ـدْ « :ابنُ مَ إنَّ اهللاَ قَ

تِي نْ أمَّ زَ عَ اوَ َ ـا بَ  »...جتَ ; ألنَّ فِيْـهِ أبَ ةِ حُّ بـاملَرَّ , فَال يَصِ يْثَ ـوَ احلَدِ , وهُ يلَّ ذَ ـرٍ اهلـُ كْ
يْثِ  كُ احلَدِ وْ ُ رتْ  !مَ
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هُ  لُ وْ نَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ـوْ ابُ َ التَّوَّ طَّـائِنيْ ُ اخلَ ـريْ , وخَ طَّـاءٌ مَ خَ ـلُّ ابـنِ آدَ ـهُ » كُ جَ رَ أخْ
 ُ ريْ يُّ وغَ ذِ مِ دِ الرتِّ رُّ , لتَفَ فٌ عْ , وفِيْهِ ضَ يْفٌ هُ ـعِ وَ ضَ , وهُ ةَ تَادَ نْ قَ ةَ بِهِ عَ دَ عَ سْ يلِّ بنِ مَ عَ

تَا لُ يف يف قَ الَّ هُ اخلـَ نـْ هُ عَ ـرَ كَ امَ ذَ , كَ َدُ امُ أمحْ ا اإلمَ يْثَ أيْضً رَ احلَدِ دْ أنْكَ , وقَ ةً اصَّ ةَ خَ دَ
لِهِ « لَ امَ » عِ نْهُ «يف  كَ بِ مِ  .)٩٢(» املُنْتَخَ

ا طَالَتْ  ائِلِنَا مَ سَ تُبِنَا ورَ يْبِ كُ وِ يْحِ وتَصْ حِ نَ عىل تَصْ وْ مُ ازِ نُ عَ نَا فنَحْ نْ هُ ومِ
, إنْ بِنَا احلَيَ  ـلِ امِ وَ فِ والزَّ ـحُ رُ عىل الصُّ عَ النَّظَ قَ , ووَ لِ امِ َ األنَ مُ بَنيْ لَ  القَ رَ , وجَ اةُ
اءَ اهللاُ  .شَ

* * * 
ـ حِ والسُّ ـرَ ـنَ الفَ ـدُ مِ ; أنَّنِي أجِ رَ كْ فِ الذِّ لمِ وطَارِ ةِ العِ افِلَ نْ نَ رِ يف ـومِ وْ رُ

يْحِ  حِ تُبي تَصْ تِهَ كُ عَ اجَ رَ تِهَ  اومُ بْعَ ـ ايف طَ يْ هُ يف اجلَدِ ـدُ ـا أجِ افَ مَ ـعَ افَ أضْ ـعَ ةِ أضْ دَ
تِهَ  بْعَ ةِ  اطَ مَ يْ دِ دٍ القَ يْ دِ مٍ وجَ يْ دِ َ قَ ا بَنيْ را مَ مَّ جَ لُ  !, وهَ

ي  تُبِي, ال للَّذِ أُ كُ رَ قْ نْ يَ ي مَ نْدِ َ عِ نِنيْ بَّ املُؤمِ ; أنَّ أحَ رِ وْ دُ افِيَاتِ الصُّ نْ خَ ومِ
قُـ عِـي وُ قَـفَ مَ هِ وَ نـِ وْ ط, بَل لكَ ا فَقَ ـا, فِيْهَ قَـايت فِيْهَ ـنِ أوْ فَ األطْـاللِ عـىل أثْمَ وْ

انَ  عَ نِي يف مُ كَ ارَ ي اةِ وشَ تـِ بَ رْ ين يف غُ الَّ ا, وسَ هَ رَّ ا ومُ هَ لوَ عِي حُ اقَ مَ يْثُ ذَ ا; حَ ا فِيْهَ مَ
ا يْدً تَفِ سْ ا مُ ئً ارِ نَ قَ وْ كُ بْلَ أنْ يَ لِيْالً قَ انَ يل خَ ا, فَكَ هَ رِ طُوْ َ سُ تِي بَنيْ  .الَّ

غُ حُ  بْلَ ا مَ ذَ يْ وهَ ذِ يا نَ بِّي للَّ م إيلَّ نَجِ هُ لَصُ ا أخْ ُم, أمَّ هتُ رْ كَ أ  :ذَ ـرَ ا قَ ـنْ إذَ ـوَ مَ هُ فَ
ا هَ ضَ تُبِي أو بَعْ ,  :كُ يْحٍ ـحِ ةٍ وتَصْ ـيْحَ ين بنَصِ ـدَّ ,  وأمَ ـيْحٍ ضِ اكٍ وتَوْ رَ ـتِدْ دَين باسْ وَّ زَ

 ُ ريْ طـِ اهُ يَ ـرَ يـا, فَـال تَ فِ يا خَ قِ ا وتَ طِيْفً ا لَ انَ أخً ا كَ يَّام إذَ , وال والسِ هِ اتـِ ظَ وْ لحُ رِ مَ كْ ذِ  بـِ



 
 
 

  אא٦٩ 
اتِهِ  ظَ ْظُوْ َ حمَ ا بَنيْ رُ هبِ اثَ تَكَ انِ .. .يَ مَ ا الزَّ ذَ ثْلِ هَ ا األخِ يف مِ ذَ ثْلُ هَ , بَـل  :ومِ زٌ يْ زِ لِيْلٌ عَ قَ

ةِ يف  دَ احِ ةِ الوَ لَ احِ وَ كالرَّ ةِ اإلبِلِ هُ ااملَائَ ـدً هُ واجِ الُكَ لَ ـو, ! , وال إخْ جُ ـوَ املَرْ واهللاُ هُ
يْ  لَ النُ وعَ  .هِ التُّكْ
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ةً عىل  اهَ دَ قِّفٌ بَ تَوَ ; مُ لَفِ يف التَّألِيْفِ تُبِ السَّ جِ كُ نْهَ امَ بمَ تِصَ كَّ أنَّ االعْ الشَ
حَ ال تَّضِ قُ وتَ يْ َ الطَّرِ تَنِريْ يْ تَسْ ا هلَا كَ َالِفً اءَ خمُ ا جَ رِ مَ ـا ذِكْ نْهَ ـلِمُ مِ ـذَ املُسْ , ليَأخُ ةُ ـرَ كْ فِ

ـا  ألِيْفً ـلَفِ تَ تُـبِ السَّ اةً لكُ ارَ ـَ هِ جمُ بْيِيْضِ كِتَابـِ هِ وتَ لَمِ يْضِ قَ وِ رْ ابِ يف تَ وَ قَ الصَّ يْ طَرِ
ـنْ  نَ لَ يْ ِ ـارصِ تُبِ املُعَ نَا ببَعْضِ كُ ثِيْلِ هُ الُ التَّمْ فَ انَ إغْ ا كَ بًا; لِذَ يْ بْوِ ةً وتَ مَ تِيْبًا, وسِ رْ وتَ

دُ  يْ رِ ي نَ نِ الكِتَابِ الَّذِ وْ عَ كِتَابِنَا يف صَ وْ ضُ وْ مَ مَ ْدِ  .خيَ
داينُّ  □ اسٍ احلَمَ نَاهُ قَال أبُو فِرَ عْ  :وبمَ

َّ فْتُ الرشَّ رَ ِّعَ قِّ ـتَ ـنْ لِ ـكِ ــلَ    ال لِلرشَّ  هِ ــيـوَ
فِ الشَّ  رِ عْ ْ يَ نْ ملَ مَ  هِ يْ اسِ يقعْ فِ نَ النَّ ـمِ   رَّـوَ

ا; يَ  ذَ ُ وهَ ا مَ نَ لَ  كُ رتْ دَ إخْ  ارِ ذَ تِ االعْ  نَ مِ  ةً احَ سَ ا أيْضً نـْ نَ  ابِ تَّـا الكُ نـَانِ وَ عِ يْ ـذِ الَّ
ـهِ بِ تُـكُ  ضِ عْ بـبَ  لُ يْ ثِ مْ  التَّ رَ جَ  ـم, ومَ ـيْ فِ  اءَ ا جَ ـهَ ـوإجْ  لٍ يْـمَ  نْ ا مِ ـيف بَ  افٍ حَ  ضِ عْ
ي يَ  رُ م, األمْ هِ فِ يْ آلِ م وتَ هِ نِ اويْ نَ عَ  ُ نَ عُ فَ دْ الَّذِ م اممَّ  ءٍ يشَ  رِ كْ لذِ  ةً رَ وْ ا رضَ هُ نْدَ  .عِ

َ يف حِ  نَ  نيْ ـزَ  نْ مَ  لِّ كُ  عَ مَ  هِ امسِ تِ ا والْ ضَ الرِّ  بِ لَ ا عىل طَ نَ سَ فُ ا أنْ نَّ طَّ وَ  دْ ا قَ أنَّ  فَ حَ
َ نَ يف مُ  هِ مِ لَ بقَ  ا مَ  المِ اإلسْ  ةِ ارصَ ذَ , هَ َ نيْ لِمِ ـ هُ نُّ ظُ ا نَ واملُسْ ـمُ  لِّ بكُ ـ بٍ اتـِكَ  مٍ لِ سْ , قِّ للحَ

المُ عَ وإالَّ فَ  تَّابِ السَّ  !ىل الكُ
ا بعَ أحَ  زَ مِ أغْ  ا, أنْ نَ هُ  تُ دْ ا أرَ اهللا; إنَّني مَ  مُ لَ عْ ويَ  , هِ مِ ا باسْ صً خْ شَ  زَ أو أملِ  هِ نِ يْ دً
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, عِ يْـمِ عـىل اجلَ  ةٌ يَ اضِ قَ  ةُ يَّ مِ لْ العِ  ةُ انَ األمَ  لْ , بَ اكَ نَ هُ  نْ بمَ  ةً ايَ كَ نِ  رَ هِ ظْ أُ  أنْ  تُ دْ صَ وال قَ 
َ املُ  ةٌ يَ اقِ بَ  ةُ يَّ وِ األخَ  ةُ حَ اصَ نَ واملُ  َ نِ ؤمِ بَنيْ ـالنَّ  تِ سَ بِ وحُ  ةُ انَ األمَ  تِ فَ قَ ام وَ بَّ , ورُ نيْ  ةُ حَ يْ صِ

, وهَ  ضِ عْ بَ  اءِ طَ أخْ  نْ مِ  ءٍ يشَ  رِ كْ عىل ذِ  َ نيْ لِمِ ـوالتَّ  حُ رْ اجلـَ لْ املُسْ ـ لُ يْ دِ عْ دَ سَ نـْ ا نَ فِ لَ عِ
ْ  لْ وهَ  !اذَ هَ  نْ إالَّ مِ  حُ الِ الصَّ  َ ونُ  رُ يْ ذِ حتَ نيْ لِمِ ا البَ  نْ م إالَّ مِ هُ حُ صْ املُسْ ذَ  هِ لـِوْ لقَ  !ابِ هَ
تٌّ « :ملسو هيلع هللا ىلص لِمِ سِ ىل املُسْ لِمِ عَ قُّ املُسْ ـالَ » حَ ـولَ اهللا? قَ سُ ا رَ نَّ يَ ا هُ يتَـهُ « :قِيلَ مَ ا لَقِ إذَ

ـدَ  مِ طَـسَ فَحَ ا عَ , وإذَ حْ لَهُ انْصَ كَ فَ حَ تَنْصَ ا اسْ , وإذَ بْهُ أجِ اكَ فَ عَ ا دَ , وإذَ يْهِ لَ مْ عَ لِّ سَ فَ
هُ سَ اهللا فَ  دْ عُ ضَ فَ رِ ا مَ , وإذَ تْهُ هُ مِّ بِعْ اتَّ اتَ فَ ا مَ ظٍ », وإذَ فْ تْهُ « :, ويف لَ مِّ ةِ » فشَ مَ جَ  .باملُعْ

ةُ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ وْ وقَ  يحَ ينُ النَّصِ الَ » الدِّ ? قَ لنَا ملَِنْ ةِ « :قُ ولِهِ وألئِمَّ سُ هللاِ ولِكِتَابِهِ ولِرَ
مْ  تِهِ امَّ َ وعَ نيْ لِمِ لِمٌ » املُسْ سْ ام مُ هُ جَ رَ  .أخْ

هُ  لُ وْ َدَ قَ نْدَ أمحْ ةُ الدِّ «:ملسو هيلع هللا ىلصوعِ يحَ الَ » ينُ النَّصِ , قَ اتٍ رَّ ثَ مَ ـولَ  :ثَالَ سُ ا رَ قِيلَ يَ
الَ  ? قَ َ « :اهللا ملَِنْ نيْ لِمِ ةِ املُسْ  .»هللاِ ولِكِتَابِهِ وألئِمَّ

َ نَ مُ  اءَ ضَ يْ يف بَ  اءَ دَ وْ سَ  بَ تَ كَ  أخٍ  لِّ ا بكُ نَ هُ  لٌ وْ صُ وْ مَ  رُ ذْ فالعُ  ـ ةً ارصَ هُ للحَ نـْ  ,قِّ مِ
وَ العَ عَ تَ  اهللاِ نَ ا مِ هَ نَ يْ حِ  ارُ ذَ , واإلعْ لِ اطِ للبَ  ةً ذَ ابَ نَ ومُ  هُ ـ اتِ بذَ  املُ اىل, فَ ـ رِ وْ دُ الصُّ ا ومَ
 ْ  !رُ وْ طُ السُّ  هِ يْ فِ ختُ

* * * 
ً وأخِ  ُ رْ كَ ذَ  نْ مَ  لُّ ; فكُ اريْ ا بيشَ تَ م يف كِ هتُ ذَ ـالتَّ  نَ مِ  ءٍ ايب هَ ـأو اإلظْ  ةِ يَ مِ سْ , مل ارِ هَ

انَ إالَّ ألمْ مَ  لْ بَ !) باهللاِ اذً ايَ عَ ( انِ نَ اجلِ  ءِ وْ أو سُ  انِ سَ اللِّ  طِ سْ بَ  نْ مِ  نْ كُ يَ   :نِ يْ رَ ا كَ



 
 
 

  אאא٧٣ 
ا بقَ أخْ  :لُ األوَّ  , ) ٢:احلرش( ²z  ³  ´}  :اىلعَ تَ  هِ لِ وْ ذً

ê  é     è  }  :, وقوله)٤٤: النور(  K  J  I  H  G   Fz}  :وقوله
í  ì  ëz  )٢١: الزمر(. 

ـ تِ انَ فكَ  َ العِ ـقْ مَ  ةُ ربْ ْ صَ ا رشَ ـبًـا عَ لَ طْ  مَ رَ كْ يـا, والـذِّ عِ دً ليـا; كَ ـي تَ قْ  مَ يْ قِ تَ سْ
 .انِ يَ ي البَ راجِ ومَ  حِ يْ ضِ وْ اغي التَّ بَ ا يف مَ نَ ا هُ هَ افِ رَ عىل أطْ  فُ وْ رُ احلُ 

ـالتَّ  بَ الـِأنَّ غَ  ةِ فَ رِ عْ املَ  تِ ايَ بَ  نْ مِ أنَّ  :اينالثَّ و ـ, وعَ حِ يْ حِ صْ ـنَ املُ  ةَ امَّ ا إذَ  ةِ حَ اصَ
ْ ةً يَّ لِ قْ عَ  ةً يَّ ضِ رَ فَ  تْ انَ كَ   تِ انَـام كَ لَّ ا كُ ذَ ا, لِ هَ عُ قْ وَ  فَ عُ ا, وضَ هَ رُ أثَ  لَّ قَ  :اي رِ ظَ يًال نَ ثِ , أو متَ

ـمُ  وَ ا هُ ملَ  رُ يْ ذِ حْ والتَّ  ةُ حَ يْ صِ النَّ  ـ دٌ اهَ شَ ـكَ  نٌ ائِ وكَ ـالنَّ  تِ انَ َ  ةُ حَ يْ صِ َـرِ , والقَ حَ أرصْ  ةُ حيْ
ُ ا اخلَ هَ دَ نْ عِ  انَ , فكَ غَ لَ أبْ  رُ يْ ذِ حْ , والتَّ عَ قَ أوْ  ا للخُ افِ وَ مُ  ربَ ِ قً ـهُ ملسو هيلع هللا ىلص  هُ نـْعَ  حَّ صَ  دْ , وقَ ربْ  أنَّ

نَةِ « :الَ قَ  ايَ ُ كاملُعَ هُ أمحَ » ليْسَ اخلَربَ جَ رَ ُ وغَ  دُ أخْ ـ ثٌ يْ دِ حَ  وَ , وهُ هُ ريْ ـرْ مَ  حٌ يْ حِ صَ , عٌ وْ فُ
م اسٍ بَّ عَ  وابنُ  ةَ رَ يْ رَ وأبو هُ  سٌ أنَ  :ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  ةٌ الثَ ثَ  اهُ وَ رَ  نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ  .رَ

* * * 
ـ اطَ سَ بِ  تُ دْ دَ مَ  دْ قَ ا; فَ ذَ هَ  لِ ألجْ  ـرِ ذْ العُ ـيْ طِ القَ  ضَ أرْ  تُ يْ قَ , وسَ ا, الهلـَببَ  ةِ عَ

ا مِ وْ خَ  ـرِ وْ دُ الصُّ  نِ , وإحَ بِ وْ لُ القُ  ةِ وَ فْ جَ  نْ فً ـ, والنَّ تُ بْـلَ ر طَ ذْ , فالعُ , تُ دْ ة أرَ حَ يْ صِ
 .دِ صْ القَ  اءِ رَ وَ  نْ مِ  واهللاُ

 
 

   



 
 
 
 ٧٤ א



 
 
 

  א٧٥ 
 

אא 
א 

 
 

ظَـاتٍ إنَّ هَ  وْ لحُ ـنْ مَ نَتْهُ مِ ـمَّ ا تَضَ , ومَ بَاتٍ يْ وِ نْ تَصْ هُ مِ تْ وَ ا حَ ةَ ومَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ
 َ ةٌ بَـنيْ ائِـرَ ـيَ دَ ـا; بَـل هِ ا فِيْهَ لِّ مَ ذُ بكُ ا, أو األخْ هَ امِ كَ تِبَارُ أحْ ي اعْ رِ وْ ُ يْسَ بالرضَّ لَ

, إالَّ  لِ بُوْ دِّ والقَ َ الرَّ , وبَنيْ يْبِ وِ يْحِ والتَّصْ حِ مِ إ التَّصْ لْ لِ العِ نْ أهْ و مِ جُ ا نَرْ ذَ عَ هَ نَا مَ نَّ
 , يْحِ حِ دِ والتَّصْ ِ النَّقْ نيْ ا بعَ يْهَ وا إلَ نْظُرُ , أنْ يَ نَ يْ دِ اهِ بَابِ األقْالمِ املُجَ , وأرْ َ ادِقِنيْ الصَّ

وِ اآليت ا, عىل النَّحْ ظِيْفً ا وتَوْ ذً ا أخَ اءَ فِيْهَ وا بِامَ جَ ُ تَربِ عْ  :وأنْ يَ
الً  ا :أوَّ ـهُ فَام وَ ابُ ا بَ ـذَ , ألنَّ هَ هُ وْ ُ تَـربَ هِ واعْ ا بـِ وْ ـذُ ; أخَ هُ بَ ارَ ا أو قَ نْهَ فَقَ احلَقَّ مِ

 َ انِيِّنيْ بَّ مِ الرَّ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ تِبَارُ عِ لُ واالعْ بُوْ  .القَ
انِيًا رُ  :ثَ يْ دِ هُ التَّقْ ابُ ا بَ ذَ هَ ; فَ يْحِ جِ ْ ادِ والرتَّ تِهَ ال لالجْ ا حمَ نْهَ انَ مِ ا كَ , مَ امُ َ رتِ واالحْ

يْبٌ  صِ دٍ مُ ْتَهِ لُّ جمُ , ال كُ يْبٌ دٍ نَصِ ْتَهِ لِّ جمُ ا, ولِكُ يْهَ لِّ وَ وَ مَ ةٌ هُ هَ جْ لٍّ وُ  !ولِكُ
الِثًا ا حمَ  :ثَ نْهَ انَ مِ ا كَ , لكِـنْ مَ حُ دُّ والطَّـرْ ـهُ الـرَّ لُّ ا حمَ ـذَ هَ , فَ لَطِ طَأ والغَ ال للخَ

سَ  دِّ باإلحْ نَى والرَّ لِ باحلُسْ وْ طِ القَ ْ نَا يف برشَ , ولَ محَةِ لِ والرَّ دْ بِيْلِ العَ ذِ بسَ , واألخْ انِ
دِّ  ذِ والرَّ نَّةٌ يف األخْ لَفِ سُ جِ السَّ نْهَ  .مَ

تُ  نـْ بًـا, بَـل كُ اغِ ا رَ ـدً طَـأ قَاصِ نْ للخَ طَأتُ فِيْهِ مل أكُ ا; فِيْام أخْ نَا أيْضً وإينِّ هُ
لتُ يف ا بِي أينَّ بـذَ سْ الِبًا, وحَ ا يف احلَقِّ طَ دً ْتَهِ يْـهِ جمُ تُ إلَ ـتَطَعْ ـا اسْ ي مَ ـدِ هْ قِّ جُ حلـَ

الَ اهللاُ ام قَ , كَ بِيْالً ـاىل سَ عَ  m » ¼ ½  ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å :تَ
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 ٧٦ א

Æ Ç     È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó l )هُ )٨٨ :هود لُ وْ , وقَ
ـمَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص ; ثُ ـدَ تَهَ اجْ مَ فَ كَ ا حَ , وإذَ انِ رَ هُ أجْ لَ ابَ فَ مَّ أصَ ; ثُ دَ تَهَ اجْ اكِمُ فَ مَ احلَ كَ ا حَ إذَ
رٌ أخْ  هُ أجْ لَ يْهِ » طَأ فَ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

ا; ً ريْ ةً  وأخِ رَ ذِ عْ , ومَ ةً للنَّاظِرِ َ بْرصِ نَا تَ َا هُ هتُ رْ كَ تِ ذَ امَّ اتِ املُهِ مَ دِّ هِ بَعْضُ املُقَ ذِ هَ فَ
ـنْ  اءَ اهللاُ مِ ا إنْ شَ هَ دَ عْ يَأيت بَ ةً ملَا سَ اطِعَ ا سَ سً مْ كةً وشَ بارَ ةً مُ يْعَ لَ انَتْ طَ , فَكَ نَاظِرِ للمُ

اتٍ تَ  يْحَ حِ بَاتٍ وتَصْ يْ وِ  .صْ
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ةُ يف بِ  نِ كُ مل تَ  :لُ وْ أقُ  ـةِ فَ وْ ألُ املَ  ةِ قَ يْ رِ الطَّ  هِ ذِ هبَ  المِ اإلسْ  ةِ ايَ دَ الكِتَابَ ـ لْ , بَ  تْ ذَ أخَ
َ كُ ا مَ اص  خَ الً كْ شَ  ـاطَ قَ املُ  ةِ فَ يْ حِ صَ  :لُ ثْ , مِ ةٍ اصَّ خَ ائِفَ حَ أو صَ  ,ةٍ لَ اسَ رَ مُ  بِ تُ ا بَنيْ  ةِ عَ
تِي كَ  ةِ رَ وْ هُ شْ املَ  نْدَ حِ  شٌ يْ رَ ا قُ هَ تْ بَ تَ الَّ ـعِ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ بـِم للنَّ هِ ارِ صَ ـعْ َ يف الشِّ نيْ ـلِمِ واملُسْ

تِي بَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ بِ النَّ  لُ ائِ سَ ورَ  بُ تُ ا كُ ذَ , وكَ ةَ كَّ بمَ  ـاو كِ وْ لُـا إىل املُ هَ ثَ عَ الَّ ـ اءِ رَ ألمَ م هُ وْ عُ دْ يَ
َ , وغَ المِ ا إىل اإلسْ هَ يْ فِ  ـالوَ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  ريْ ـوالعُ  قِ ائِ ثَ ي  دِ وْ هُ تـِ ـا الَّ تَبَهَ يُّ كَ  عَ مَـملسو هيلع هللا ىلص النَّبـِ

ِ واملُ  دِ وْ هُ اليَ  َ كِ رشْ َ فِ  بِ تُ كُ ال ضِ عْ , وبَ نيْ ي بَـنيْ تـِ ـيْ الَّ يُّ هَ ـبَ ملسو هيلع هللا ىلص ا النَّبـِ ـاألحْ  ضَ عْ  امِ كَ
 ْ ِ وغَ  اتِ يَّ الدِّ  امَ كَ وأحْ  ,ضِ ائِ رَ الفَ  ابَ حَ وأصْ  ,ةِ مَ ائِ السَّ  ةَ بَ صِ وأنْ  ,ةِ يَّ عِ الرشَّ ـريْ ا ا ممـَّهَ

َ يف السِّ  رٌ وْ هُ شْ مَ  مٌ وْ لُ عْ مَ  وَ هُ   .ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ريْ
م, مِ  ةِ ابَ حَ الصَّ  ضُ عْ بَ  هُ بَ تَ ا كَ ا مَ ذَ وكَ  نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ـ ةِ فَ يْ حِ الصَّ « :لُ ثْ رَ » ةِ قَ ادِ الصَّ

تِي كَ  , ولكِ رٍ مْ عَ  بنُ  اهللاِ دُ بْ ا عَ هَ بَ تَ الَّ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ا هَ لَ قَ نَ  لْ , بَ هِ طِّ ا بخَ نَ يْ إلَ  لْ صِ ا مل تَ هَ نَّ و رَ
َهُ اهللاُ يف  دُ أمحَ  امُ اإلمَ  محِ  .»دِ نَ سْ املُ «رَ

ةِ مُ  رُ أمْ  لَّ ا ظَ ذَ كَ وهَ  ـا بعَ رً وْ رُ ا مُ رً اثِ نَ تَ الكِتَابَ ـوعَ  ةِ وَّ بُـالنُّ  رِ ـصْ ـ رِ ـصْ  ةِ ابَ حَ الصَّ
ِ بعَ  اءً هَ تِ وانْ  َ عِ ابِ لتَّ ا ارِ بَ كِ  رصْ َ ا انْ ى إذَ تَّ حَ  ;نيْ ـةِ  ةِ رَ جْ اهلِ  نَ ىل مِ األوْ  ةُ املائَ  تِ مَ رصَ يَّ , النَّبَوِ
ـعْ املَ  فِ يْ نِ صْ التَّ  عُ الئِ طَ  تْ رَ هَ ظَ  ـ, فَ ةِ دَ وْ هُ لُ  انَ كَ ـ أوَّ نَ دَ  نْ مَ ـ ثَ يْ دِ احلـَ وَّ ـ وَ هُ  امُ اإلمَ

َهُ اهللاُ  يُّ رِ هْ الزُّ  محِ َهُ اهللاُ  زِ يْ زِ العَ  دِ بْ عَ  نِ ب رَ مَ عُ  ةِ فَ يْ لِ اخلَ  نَ مِ  رٍ بأمْ ) ١٢٤(رَ محِ , )١٠١(رَ
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 .انَ انِ مَ إىل زَ  ةِ دَ وْ هُ عْ املَ  ةِ قَ يْ رِ عىل الطَّ  فُ يْ ألِ أ التَّ دَ ا بَ هَ نِ يْ حِ  نْ ومِ 
* * * 

نَ  □ هِ الطَّ  عَ ا مَ وإنَّ ذِ ِ كِ ذْ يف تَ  ةِ عَ يْ لِ هَ ـ التَّـألِيْفِ  اتِ ايَ دَ بـِ ريْ ـنَّ حُ إ; إالَّ امً يْ دِ قَ  مَ كْ
ةِ  مِ مُ  اقٍ فَ اتِّ  لَّ حمَ  نْ كُ مل يَ  الكِتَابَ لْ لِ العِ َ أهْ َ  ثُ يْ حَ  ;ىلاألوْ  هِ اتِ ايَ دَ بِ  ذُ نْ بَنيْ  الفُ اخلِ  دَ هَّ مت

مِ يف جَ  لْ لِ العِ نْدَ أهْ ةِ  ازِ وَ عِ ِ لَ وْ إىل قَ  الكِتَابَ  :نِ يْ ربَ تَ عْ مُ  نيْ
ةِ وكرَ  عُ نْ مَ  :لُ األوَّ  لُ وْ القَ   .آنِ رْ  القُ وَ ا, سِ هَ تُ اهَ الكِتَابَ
ْ  بَ هَ ذَ  هِ يْ وإلَ  َ عِ ابِ والتَّ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  عٌ مجَ يْهِ  ابِ طَّ اخلَ  بنِ  رَ مَ , كعُ نيْ لَ وْ دِ قَ , يف أحَ

 , وابـنِ اسٍ بَّ عَ  , وابنِ يِّ رِ عَ ى األشْ سَ وْ , وأيب مُ دٍ وْ عُ سْ مَ  , وابنِ يِّ رِ دْ اخلُ  دٍ يْ عِ وأيب سَ 
َ غِ واملُ  ,رَ مَ عُ  ِ , وغَ ةِ ريْ  .مهِ ريْ

َ عِ ابِ التَّ  نَ ومِ  يْهِ عُ  بَ هَ ذَ  نيْ ةُ دٍ وْ عُ سْ مَ  بنُ  اهللاِ دُ يْ بَ إلَ بِيْدَ  اكُ حَّ , والضَّ لامينُّ السَّ  , وعَ
ُ وغَ  ,شُ مَ , واألعْ مٍ احِ زَ مُ  بنُ  ٌ ثِ م كَ هُ ريْ  .ريْ

يْهِ أدِ بُ هَ  ذَ امَ يْ م فِ وهلُ  يْدٍ رِ واألثَ  ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  ةٌ لَّ وا إلَ عِ نْ أيب سَ َ  , فعَ يضِ ريِّ رَ اخلُدْ
لَ اهللا  وْ سُ نْهُ أنَّ رَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ عَ آنِ « :قَ رْ َ القُ ريْ نِّي غَ تَبَ عَ نْ كَ نِّي, ومَ تُبُوا عَ الَ تَكْ

 َّ يلَ بَ عَ ذَ نْ كَ , ومَ جَ رَ نِّي والَ حَ ثُوا عَ دِّ , وحَ هُ حُ ليَمْ امٌ »فَ َّ الَ مهَ الَ  :, قَ بُهُ قَ سِ  :أحْ
نْ النَّارِ « هُ مِ دَ عَ قْ أ مَ ليَتَبَوَّ ا فَ دً مِّ تَعَ لِمٌ » مُ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ

ا هُ نْ وعَ   ال « :أيْضً وَ يْئًا سِ نِّي شِ تَبَ عَ نْ كَ , مَ آنَ رْ يْئًا إالَّ القُ نِّي شِ تُبُوا عَ تَكْ
هُ  حُ ليَمْ آنِ فَ رْ نْهُ » القُ الَ عَ , وقَ ميُّ واحلَاكِمُ ارِ َدُ والدَّ هُ أمحْ جَ رَ يْحٌ « :أخْ حِ يْثٌ صَ دِ حَ

اهُ  جَ رِّ ِ ومل خيُ نيْ يْخَ طِ الشَّ ْ بيُّ »عىل رشَ هَ هُ الذَّ قَ افَ  ., ووَ



 
 
 

  אא٧٩ 
نْهُ أيْضً  الَ وعَ نُوا النَّبيَّ « :ا, قَ تَأذَ ُم اسْ نَ ملسو هيلع هللا ىلص أهنَّ أذَ مْ يَ لَ , فَ نْهُ تُبُوا عَ كْ يف أنْ يَ

م ارميُّ والرتِّ » هلُ هُ الدَّ جَ رَ نَادِ يُّ ذِ مِ أخْ يْحُ اإلسْ حِ وَ صَ  ., وهُ
الَ  نْهُ قَ َ اهللاُ عَ يضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أيب هُ نَ النَّبِيِّ  :وعَ عُ مِ مَ ا نَسْ تُبُ مَ ا نَكْ ودً عُ نَّا قُ  كُ

الَ ملسو هيلع هللا ىلص  قَ يْنَا فَ لَ جَ عَ رَ تُبُونَ « :فَخَ ا تَكْ ذَ ا هَ لنَا»مَ قُ الَ  :? فَ قَ , فَ نْكَ عُ مِ مَ ا نَسْ أكِتَابٌ « :مَ
عَ كِتَابِ اهللا لنَا»مَ قُ الَ  :? فَ قَ , فَ عُ مَ ا نَسْ وا كِتَابَ اهللا « :مَ ضُ ِ ? أحمْ ُ كِتَابِ ريْ أكِتَابٌ غَ

وهُ  لِصُ تَبْنَا »وأخْ ا كَ نَا مَ عْ مَ الَ فَجَ يدٍ وَ , قَ عِ لنَايف صَ , قُ نَاهُ بِالنَّارِ قْ رَ مَّ أحْ , ثُ دٍ أيْ  :احِ
الَ  ? قَ نْكَ ثُ عَ دَّ تَحَ ولَ اهللا أنَ سُ َّ « :رَ يلَ بَ عَ ذَ نْ كَ , ومَ جَ رَ نِّي وال حَ ثُوا عَ دَّ َ مْ حتَ عَ نَ
نَ النَّارِ  هُ مِ دَ عَ قْ أ مَ ليَتَبَوَّ ا فَ دً مِّ تَعَ الَ »مُ ولَ اهللا :, قَ سُ ا رَ لنَا يَ قُ تَ  :فَ نْ بَنِي أنَ ثُ عَ دَّ حَ

الَ  ? قَ ائِيلَ َ جَ « :إرسْ رَ ائِيلَ والَ حَ َ نِي إرسْ نْ بَ ثُوا عَ دَّ َ مْ حتَ عَ وْ  ;نَ ثُ دَّ َ مْ ال حتَ إنَّكُ م  نَ فَ نْهُ عَ
نْهُ  بَ مِ جَ مْ أعْ انَ فِيهِ دْ كَ ءٍ إالَّ وقَ ْ يْحٌ » بِيشَ حِ وَ صَ , وهُ هُ ُ ريْ , وغَ هُ أمحَدُ جَ رَ  .أخْ

َ أيب نَ  لُ وْ , قَ ارِ اآلثَ  نَ ومِ  هُ  ةَ رضْ ـ الَ قَ  أنَّ ـ بُ تُـكْ  نَ أالَ « :يِّ رِ دْ اخلـُ دٍ يْ عِ أليب سَ ا مَ
ْ  أنْ  دُ يْ رِ أتُ  :الَ ? قَ عُ مَ سْ نَ  َ ملسو هيلع هللا ىلص م كُ يَّ بِ إنَّ نَ فَ ! فَ احِ صَ ا مَ هَ وْ لُ عَ جتَ انَ حيُ وا ظُ فَ ا, فاحْ نَ ثُ دِّ كَ
هُ اخلَ » انَ ظْ فِ  حَ امَ نَّا كَ مِ  جَ رَ ِّ  دِ بْـعَ  , وابنُ »مِ لْ العِ  دِ يْ يِ قْ تَ «يف  يُّ ادِ دَ غْ البَ  بُ يْ طِ أخْ يف  الـربَ
 .»مِ لْ العِ  لِ ضْ فَ  عِ امِ جَ «

رْ  نْ وعَ  ا فَ تَ أيب كِ  نْ تُ عَ بْ تَ تُ كَ نْ كُ « :الَ ى قَ سَ وْ أيب مُ  بنِ  ةَ دَ أيب بُ  نِ كَ رْ ا بمَ عَ دَ ابً
هُ اخلَ » هِ يْ فِ  هُ لَ سَ اءٍ فغَ مَ  جَ رَ ِّ  دِ بْـعَ  , وابنُ »مِ لْ العِ  دِ يْ يِ قْ تَ «يف  يُّ ادِ دَ غْ البَ  بُ يْ طِ أخْ يف  الـربَ
 .»مِ لْ العِ  لِ ضْ فَ  عِ امِ جَ «

نْهُ قَ  ةَ رَ يْ رَ أيب هُ  نْ وعَ  َ اهللاُ عَ يضِ تِّـبُ « :الَ رَ كَ , وال يُ تُـبُ كْ ةَ ال يَ رَ يْ رِ ا هُ » إنَّ أبَ
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ارميُّ  هُ الدَّ جَ رَ ـهُ , أخْ عَ ابَ دْ تَ , وقَ نْعاينُّ ثِريٍ الصَّ دُ بنُ كَ , وفِيْهِ حمَمَّ نٍ سَ نَدٍ حَ , بسَ هُ ُ ريْ وغَ
اىف يْهِ املُعَ لَ ـةِ عَ نْعِ الكِتَابَ ةِ عىل مَ الَّ ارِ الدَّ نَ اآلثَ ٌ مِ ثِريْ نَاكَ كَ , وهُ ةٌ وَ ثِقَ , وهُ انَ رَ مْ  بنُ عِ

هُ  رُ اءَ ذِكْ اءً بامَ جَ تِفَ ا اكْ نْهَ نَا عَ ضْ رَ دْ أعْ ا قَ تِهَ اهَ رَ  .وكَ
ـوْ خَ  ةِ ابَ تَ أنَّ يف الكِ  :لِ األوَّ  لِ وْ القَ  لِ أهْ  لُ يْ لِ عْ تَ  انَ وكَ  ـا مِ ـ نَ فً ـ الِ غَ تِ االشْ  نِ عَ

ـآنِ رْ بـالقُ  ثِ يْ دِ احلـَ اسِ بَـتِ الْ  نَ وا مِ افُ  خَ امَ , كَ آنِ رْ القُ  ـذَ , وكَ ـاالتِّ  فِ وْ ا خَ عـىل  الِ كَ
ُ صَ  فِ وْ , وخَ ظِ فْ احلِ  كِ رْ وتَ  ,ةِ ابَ تَ الكِ  ِ إىل غَ  مِ لْ العِ  ةِ رَ وْ ريْ ـ هِ لِ أهْ  ريْ ـرِ طَ  نْ عَ ـتَ الكِ  قِ يْ  ةِ ابَ
ِ وغَ  تِي خَ  التِ يْ لِ عْ التَّ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  ريْ ا القَ  ابُ حَ ا أصْ هَ افَ الَّ ذَ  .لِ وْ هَ

ٍ ثِ عىل كَ  ابَ أجَ  دْ وقَ  هِ األدِ  نَ مِ  ريْ ذِ ـ ابُ حَ أصْ  التِ يْ لِ عْ والتَّ  ةِ لَّ هَ اين الثَّـ لِ وْ القَ
ا حمَ  سَ يْ , ولَ ةٌ ايَ فَ وكِ  عٌ نَ قْ  فِيْهِ مَ امَ بِ  ذَ ـهَ طِ سْ بَ  لَّ هَ ـادَ أرَ  نْ ا,, ومَ ـرْ ظُ نْ يَ ا فلْ هَ  بِ تُـا يف كُ هَ
 .ةِ طَ وْ سُ بْ املَ » ثِ يْ دِ احلَ  مِ وْ لُ عُ «

* * * 



 
 
 

  אא٨١ 
ةِ وإبَ  ازُ وَ جَ  :اينالثَّ  لُ وْ القَ   .اهَ تُ احَ الكِتَابَ
ْ  بَ هَ ذَ  هِ يْ وإلَ  َ عِ ابِ والتَّـ ةِ ابَ حَ الصَّ  رُ وْ هُ مجَ ـلَ كاخلُ  :نيْ ـبَ األرْ  اءِ فَ ـةِ عَ  دٍ يْ عِ , وأيب سَ

ِ , وغَ كٍ الِ مَ  بنِ  سِ , وأنَ يِّ رِ دْ اخلُ  ٌ ثِ كَ  قٌ لْ م خَ هِ ريْ , بَ  ريْ نَ وْ ْصَ  وابنُ  ويُّ وَ لنَّ ا لَ قَ نَ  لْ ال حيُ
َهُ  رٍ جَ حَ  محِ ُ اهللاُ وغَ  امَ رَ َ  :مهُ ريْ ةِ  ةِ احَ اعَ عىل إبَ اإلمجْ  .الكِتَابَ

ْ  رَ ظَ نَ  نْ ومَ  :تُ لْ قُ  ـالثَّ  لَ وْ ا أنَّ القَ نً يْ قِ يَ  مَ لِ ; عَ ةِ ألَ سْ املَ  قِ يْ قِ إىل حتَ ـتَ املُ  وَ اين هُ ُ عَ , نيِّ
ُ  لْ بَ  َ  زُ وْ ال جيَ َ  ادِ قَ عِ انْ  دَ عْ بَ  هُ تُ فَ الَ خمُ يْهِ عَ رً ؤخَّ مُ  اعِ اإلمجْ لَ ـا, ألنَّ عَ ـمَ َ جِ نيْ ـلِمِ  الً يْ لَ املُسْ
ا ب ذُ نْ مُ  لٍ يْ جِ  دَ عْ بَ  رً وْ رُ , ومُ ةِ ابَ حَ ِ الصَّ رصْ انَ تِ قْ إىل وَ  يِّ رِ هْ الزُّ  نِ مَ زَ عَ ذَ  .ا هَ

يْهِ أدِ بُ هَ  ذَ امَ يْ م فِ وهلُ  َ رِ واألثَ  ,ةِ نَّ , والسُّ آنِ رْ القُ  نَ مِ  ةٌ لَّ وا إلَ  .اعِ , واإلمجْ
الَ اهللاُ اىل قَ   m A B C D E F G H I :تَعَ
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هُ رٍ مْ عَ  بنِ  اهللاِ دِ بْ عَ  نْ وعَ  ام, أنَّ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ءٍ « :الَ قَ  و رَ ْ ـلَّ يشَ تُـبُ كُ نْتُ أكْ كُ
ولِ اهللا  سُ نْ رَ هُ مِ عُ مَ لِ ملسو هيلع هللا ىلصأسْ نْ ذَ يْشٌ عَ رَ تْنِي قُ نَهَ هُ فَ ظَ فْ يدُ حِ وا, أُرِ الُ , وقَ تُـبُ  :كَ تَكْ

ولُ اهللا  سُ املسو هيلع هللا ىلص ورَ ضَ بِ والرِّ ضَ ولُ يفِ الغَ قُ ولِ ! يَ سُ لِكَ لِرَ تُ ذَ رْ كَ تَّى ذَ تُ حَ كْ سَ أمْ فَ
الَ « :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  قَ ـقٌّ فَ نْهُ إالَّ حَ جَ مِ رَ ا خَ هِ مَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ وَ تُبْ فَ ـهُ أمحَـ» اكْ جَ رَ , دُ أخْ

يْحٌ دَ اوُ وأبو دَ  حِ وَ صَ  ., وهُ
نْهُ قَ رَ يْ رَ يب هُ أ نْ وعَ  َ اهللاُ عَ يضِ ولِ اهللا « :الَ ة رَ سُ يثِ رَ دِ مَ بِحَ لَ دٌ أعْ انَ أحَ ا كَ مَ

, ملسو هيلع هللا ىلص  هِ لبـِ يـهِ بِقَ عِ هِ ويَ تُبُ بِيَـدِ كْ انَ يَ هُ كَ إنَّ و, فَ رٍ مْ نِ عَ بْدِ اهللاَِّ بْ نْ عَ انَ مِ ا كَ نِّي, إالَّ مَ مِ
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ـتَأذَ  ي, واسْ تُبُ بِيَدِ لبِي والَ أكْ يهِ بِقَ نْتُ أعِ ـولَ اهللا وكُ سُ هُ ملسو هيلع هللا ىلص نَ رَ نـْ يف الكِتَـابِ عَ
هُ  أذِنَ لَ هُ أمحَ » فَ جَ رَ  .حٌ يْ حِ صَ  ثٌ يْ دِ حَ  وَ , وهُ يِّ ارِ خَ يف البُ  هُ لُ , وأصْ دُ أخْ

الَ  هُ نْ وعَ  تَحَ « :قَ ـولِهِ اهللا ملََّا فَ سُ ـدَ  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رَ مِ اسِ فَحَ ـامَ يف النـَّ ـةَ قَ كَّ  اهللا,مَ
يْهِ  لَ نَى عَ ـالَ  ,وأثْ مَّ قَ ـاهللا إنَّ « :ثُ يـلَ حَ ـةَ الفِ كَّ ـنْ مَ ـولَهُ  ,بَسَ عَ سُ ـا رَ يْهَ لَ ـلَّطَ عَ وسَ

نِنيَ  مِ بْيل ;واملُؤْ انَ قَ دٍ كَ ِلُّ ألحَ َا ال حتَ إهنَّ ارٍ  ,فَ ـَ نْ هنَ ةً مِ اعَ لَّتْ يل سَ َا أُحِ ا ال  ,وإهنَّ ـَ وإهنَّ
ي دِ دٍ بَعْ ِلُّ ألحَ ا ;حتَ هَ يْدُ رُ صَ نَفَّ ا ,فَال يُ هَ كُ ـوْ ْـتَىل شَ ِـلُّ  ,وال خيُ ا إالَّ  وال حتَ ـاقِطَتُهَ  سَ

دٍ  نِ  ,ملُِنْشِ يْ ِ النَّظَرَ ريْ وَ بِخَ هُ تِيلٌ فَ تِلَ لَهُ قَ نْ قُ يـدَ  ,ومَ قِ ـا أنْ يُ  وإمَّ دَ فْ ا أنْ يُ ـالَ  »إمَّ قَ فَ
بَّاسُ  رَ « :العَ خِ ا ,إالَّ اإلذْ يُوتِنـَ ا وبُ نَ بُورِ هُ لِقُ لُ عَ ا نَجْ إنَّ ـولُ اهللا  »فَ سُ ـالَ رَ قَ  إالَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصفَ
رَ  خِ قَ  ,»اإلذْ اهٍ فَ نِ  ,امَ أبُو شَ لِ اليَمَ نْ أهْ لٌ مِ جُ ـالَ  ,رَ قَ ـولَ  :فَ سُ ـا رَ تُبُـوا يل يَ اهللا, اكْ

ولُ اهللا  سُ الَ رَ قَ اهٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصفَ تُبُوا أليبِ شَ يْهِ » اكْ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ
ـتَ بالكِ  مَ لْ وا العِ دُ يِّ قَ « :ثُ يْ دِ وحَ  ـهُ ابـنُ » ةِ ابَ جَ رَ ـ أخْ ـاملُ «يف  ةَ بَ يْ أيب شَ , »فِ نَّ صَ

ِ بِ الكَ «يف  رباينُّ والطَّ  ـاملُ «يف  مُ اكِ , واحلَ »دِ نَ سْ املُ «يف  ميُّ ارِ , والدَّ »ريْ ـ»كِ رَ دْ تَ سْ ا ذَ , وهَ
ـألْ  هُ لَ  ثُ يْ دِ احلَ  َ ثـِكَ  اظٌ فَ ـةٌ ريْ ـوْ فُ رْ مَ  يَ وِ رُ  دْ , وقَ ـوْ قُ وْ ا ومَ عً ـفً ٍ ثـِكَ  دٍ دَ ا عـىل عَ ـ ريْ  نَ مِ

 .ةِ ابَ حَ الصَّ 
ا وَ ةٍ فَ يْ عِ ضَ  دَ يْ انِ بأسَ  دَ رَ وَ  ثُ يْ ; حَ حُّ صِ ال يَ فَ  هُ عُ فْ ا رَ فأمَّ   ;حٌ يْ حِ صَ فَ  هُ فُ قْ , وأمَّ

ِ وغَ  كٍ الِ مَ  بنِ  سِ أنَ  نْ , وعَ ابِ طَّ اخلَ  بنِ  رَ مَ عُ  نْ عَ  هُ دُ نَ سَ  حَّ صَ  ثُ يْ حَ  نَاكَ هِ ريْ م, وهُ
ٌ ثِ كَ  ةِ  نَ مِ  ريْ  .اهَ تِ احَ وإبَ  ةِ ابَ تَ الكِ  ازِ وَ جَ ب ةِ عَ اطِ القَ األدِلَّ

* * * 



 
 
 

  אא٨٣ 
َهُ اهللاُ  يُّ ووِ النَّ  الَ قَ  محِ ْ «يف رَ ايضِ « :)١٨/١٢٩(» مٍ لِ سْ مُ  حِ رشَ الَ القَ انَ  :قَ كَ

لَفِ  َ السَّ نَ  بَنيْ ابَة والتَّابِعِنيَ  مِ حَ تِالفٌ االصَّ ثِريٌ  خْ ةِ  كَ لْ  يف كِتَابَ ا , مِ العِ هَ هَ رِ فَكَ
م نْهُ ونَ مِ ثِريُ ثَرهُ , كَ ا أكْ هَ ازَ ا, موأجَ ازهَ وَ ونَ عىل جَ لِمُ َعَ املُسْ مَّ أمجْ لِكَ , ثُ الَ ذَ وزَ

الفُ   .اخلِ
ادِ  وا يف املُرَ تَلَفُ اخْ يثِ  وَ ا احلَدِ َذَ دِ  هبِ ارِ ي الوَ يلَ , يف النَّهْ قِ قِّ  :فَ وَ يف حَ نْ  هُ مَ

ثُقُ  وْ ظِهِ  يَ فْ َافُ , بِحِ الُ ا وخيُ ةِ  هُ تِّكَ تَبَ  عىل الكِتَابَ ا كَ لُ , إذَ مَ ْ ادِيثُ  وحتُ ةُ  األحَ دَ ارِ  الوَ
نْ ال يُ  ةِ عىل مَ ثَ بِاإلبَاحَ ظِهِ  قُ وْ فْ ي ,بِحِ دِ حَ اهٍ « :ثِ كَ تُبُوا أليبِ شَ يثِ »اُكْ دِ  , وحَ

ةِ  يفَ حِ يلٍّ  صَ نْهُ  عَ َ اهللاُ عَ يضِ يثِ , رَ دِ مٍ  كِتَابِ  وحَ زْ رو بْن حَ مْ ائِضُ  عَ رَ ي فِيْهِ الفَ  الَّذِ
نَنُ  يَّ  والسُّ يثِ اتُ والدِّ دِ ةِ  كِتَابِ  , وحَ قَ دَ بِ  الصَّ اةِ  ونُصُ كَ رٍ  الزَّ ثَ بِهِ أبُو بَكْ ي بَعَ  الَّذِ
َ اهللاُ يضِ ا رَ نْهُ أنَسً َ  ;عَ نيْ نِ وَ  حِ يْ رَ هُ إىل البَحْ هَ يثِ , جَّ دِ ةَ  وحَ رَ يْ رَ رِ ابنَ أنَّ  أيب هُ مْ و عَ

نِ  تُبُ  بْ كْ انَ يَ اصِ كَ تُبُ  العَ ِ , وال أكْ ريْ نَ  وغَ لِكَ مِ ادِيثِ  ذَ  .األحَ
يثَ  :لَ وقِيْ  دِ وخٌ  إنَّ حَ نْسُ ي مَ ادِيثِ  النَّهْ هِ األحَ َذِ يُ , هبِ انَ النَّهْ َ  وكَ نيْ فَ يْ خِ  حِ

ةِ ا لِكَ أذِنَ يف الكِتَابَ نَ ذَ امَّ أمِ لَ آنِ فَ رْ هُ بِالقُ طُ تِالَ  .خْ
ةِ  :لَ وقِيْ  نْ كِتَابَ َى عَ امَ هنَ يثِ  إنَّ ةٍ  احلَدِ يفَ حِ آن يف صَ رْ عَ القُ ةٍ وَ  مَ دَ  لِئَالَّ  ;احِ

تَلِطَ  ْ تَبِهُ , خيَ يَشْ ةٍ  فَ يفَ حِ ئ يف صَ ارِ ةٍ وَ  عىل القَ دَ مُ , احِ لَ ى »واهللاُ أعْ تَهَ  .انْ
نْهُ  الَ قَ و َهُ اهللاُ يف  رٍ جَ حَ  ابنُ عَ محِ ادُ « :)١/٢٠٨(» يارِ البَ  حِ تْ فَ «رَ تَفَ سْ يُ . .وَ

اهٍ  ة أيب شَ نْ قِصَّ يثِ ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ النَّبِيَّ » اهٍ وا أليب شَ بُ تُ كْ ا« :مِ نْهُ  أذِنَ يفِ كِتَابَة احلَدِ , عَ
ضُ  ارِ عَ وَ يُ يثَ  وهُ دِ ولَ  حَ سُ يِّ أنَّ رَ رِ عِيد اخلُدْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  أيبِ سَ نِّي « :قَ تُبُوا عَ ال تَكْ



 
 
 
 ٨٤ א

آن رْ ريْ القُ يْئًا غَ لِمٌ » شَ سْ اهُ مُ وَ  !رَ
عُ  اجلَمْ يَ  وَ يْنهامَ أنَّ النَّهْ اصٌّ  بَ ولِ  خَ قْتِ نُزُ آنِ  بِوَ رْ يَةَ  القُ شْ هِ  هِ تِبَاسِ لْ ا خَ ِ ريْ , بِغَ

نِ  ِ يف واإلذْ ريْ لِكَ   غَ يَ , ذَ اصٌّ  أوْ أنَّ النَّهْ ِ  خَ ريْ ةِ غَ رْ  بِكِتَابَ آنِ  آنِ القُ رْ عَ القُ ءٍ  مَ ْ  يف يشَ
دٍ وَ  نُ  ,احِ يقهامَ  واإلذْ رِ فْ مٌ , يفِ تَ دِّ تَقَ ي مُ نُ  أوْ النَّهْ خٌ  واإلذْ نِ  نَاسِ نْدَ األمْ هُ عِ نِ  لَ  مِ

َ  ,تِبَاسِ االلْ  هبُ رَ وَ أقْ اوهُ نَافِيهَ هُ ال يُ عَ أنَّ  .ا مَ
يُ  قِيلَ النَّهْ اصٌّ  وَ الُ  خَ نْهُ االتِّكَ َ مِ يشِ نْ خُ ةِ عىل الكِ  بِمَ وْ  تَابَ ظِ  نَ دُ فْ , احلِ

نِ  لِكَ  واإلذْ نْهُ ذَ نَ مِ  .ملَِنْ أُمِ
ءُ  لَامَ الَ العُ ةٌ  :قَ َاعَ هَ مجَ رِ نَ  كَ ةِ  مِ ابَ حَ ةَ  الصَّ يثِ  والتَّابِعِنيَ كِتَابَ بُّوا  احلَدِ تَحَ واسْ

ذَ  خَ ؤْ مْ  أنْ يُ نْهُ ظًا عَ فْ وا حِ ذُ امَ أخَ ظًا كَ فْ مُ , حِ مَ تْ اهلِ َ كِنْ ملََّا قَرصُ َ  لَ يشِ ةُ وخَ   األئِمَّ
يَاعَ  لْ  ضَ نُوهُ  مِ العِ وَّ ى» .. .دَ تَهَ  .انْ

* * * 
يْئًا  رَ شَ كُ بَبْتُ أنْ أذْ دْ أحْ ; فقَ هِ دِ عْ ا بَ لِ إىل مَ صْ ا الفَ ذَ نْ هَ افِ مِ َ بْلَ االنْرصِ وقَ

ِ ملَنْ رَ  كِريْ قٍ يف التَّألِيْفِ والتَّذْ دْ مُ صِ دَ ُم قَ نَ هلَ يْ ذِ لْمِ الَّ لِ العِ المِ أهْ نْ كَ امَ التَّألِيْفِ مِ
نِ  يْ وِ  .والتَّدْ

َهُ اهللاُ;  محِ يِّ رَ زِ رِ ابنِ اجلَوْ رَ نْ دُ تُلَّتْ مِ تِي اسْ اتُ الَّ رَ ذَ هِ الشَّ ذِ ا; هَ نْهَ انَ مِ فَكَ
 ; ةٌ يدَ رِ ةٌ فَ زَ يْ زِ ا عَ لْمِ فَإهنَّ ا يا طَالِبَ العِ هَ نَكَ وْ , فدُ ِ كِريْ تِبَارِ والتَّذْ نَا لالعْ ا هُ تُهَ قْ يْثُ سُ حَ

يْثُ  َهُ اهللاُ يف  حَ محِ الَ رَ مِ يْ وِ أي القَ الرَّ  نَ تُ مِ أيْ رَ « :)٣١٦( »رِ اطِ اخلَ  دِ يْ صَ « هِ ابِ تَ كِ قَ
ا مِ دَ ي عَ رِ مْ يف عُ  هُ افِ شَ  أُ ; ألينِّ ةِ هَ افَ شَ باملُ  مِ يْ لِ عْ التَّ  عِ فْ نَ  نْ رُ مِ ثَ فِ أكْ يْ انِ صَ عَ التَّ فْ أنَّ نَ   نَ دً



 
 
 

  אא٨٥ 
َ مِ لِّ عَ تَ املُ  ْ لْ ي خَ فِ يْ نِ صْ بتَ  هُ افِ شَ , وأُ نيْ ا ال حتُ ا أنَّ  لُ يْ لِ , ودَ دُ عْ وا بَ قُ لِ ا خُ  مَ ىصَ قً ذَ  اعَ فَ تِ انْ  هَ
َ مِ دِّ قَ تَ املُ  فِ يْ انِ صَ بتَ  اسِ النَّ  ِ شَ مَ  نْ مِ  هُ نَ وْ دُ يْ فِ تَ سْ  يَ امَ م بِ هِ اعِ فَ تِ انْ  نِ مِ  رَ ثَ أكْ  نيْ  .مهِ اخيِ

 هُ إنَّ ; فَ دِ يْ فِ املُ  فِ يْ نِ صْ للتَّ  قَ فِّ وُ  إنْ  فِ يْ انِ صَ عىل التَّ  رَ فَّ وَ تَ يَ  أنْ  املِ ي للعَ غِ بَ نْ يَ فَ 
ْ  دُ وْ صُ قْ املَ  سَ يْ , ولَ فَ نِّ صُ  فَ نَّ صَ  نْ مَ  لُّ كُ  سَ يْ لَ  يَ امَ , وإنَّ انَ كَ  فَ يْ كَ  ءٍ يشَ  عَ مجَ  هِ

 َ طْ  ارٌ أرسْ ا  لَّ جَ وَ  زَّ اهللا عَ  عُ لِ يُ يْهَ لَ ا مَ  عَ مَ جْ فيَ  :اهَ فِ شْ لكَ  هُ قُ فِّ وَ , ويُ هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءَ شَ  نْ مَ عَ
َ , أو يَ تَ تِّ ما شُ  بَ تِّ رَ , أو يُ قَ رِّ فُ  ِ ا أُ مَ  حَ رشْ ا هُ لَ مهْ ذَ  .دُ يْ فِ املُ  فُ يْ نِ صْ التَّ  وَ , هَ

, بِ لَ الطَّ  نُ مَ زَ  رِ مُ العُ  لَ ائِ أوَ  ; ألنَّ رِ مُ العُ  طِ سَ يف وَ  فِ يْ نِ صْ التَّ  امُ نَ تِ ي اغْ غِ بَ نْ ويَ 
 .اسِ وَ احلَ  اللُ كِ  هُ رَ وآخِ 

رَ قَ  نْ لُ مَ قْ مُ والعَ هْ الفَ  انَ ام خَ بَّ ورُ  عىل  رُ يْ دِ قْ التَّ  نُ وْ كُ ام يَ ; وإنَّ هُ رَ مُ عُ  دَّ
 لِ اغُ شَ والتَّ  ظِ فْ واحلِ  بِ لَ الطَّ  انُ مَ زَ  نَ وْ كُ يَ فَ , بَ يْ الغَ  مُ لَ عْ ال يَ  هُ ; ألنَّ ةِ بَ الِ الغَ  اتِ ادَ العَ 

َ عِ بَ إىل األرْ  مَّ يَ نيْ َ عِ بَ األرْ  دَ عْ ئ بَ دِ تَ بْ , ثُ ا إذَ مِ يْ لِ عْ والتَّ  فِ يْ انِ صَ بالتَّ  نيْ ذَ انَ قَ , هَ  غَ لَ بَ  دْ ا كَ
ُ , وأعْ ظِ فْ واحلِ  عِ مْ اجلَ  نَ مِ  دُ يْ رِ ا يُ مَ  عَ مَ  ْ  نيَ  .بِ الِ طَ املَ  لِ يْ صِ عىل حتَ

انَ يف أوَّ بِ تُ الكُ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ  اآلالتُ  لَّتِ ا قَ ا إذَ أمَّ فَ   فَ يْ عِ ضَ  هِ رِ مُ عُ  لِ , أو كَ
ا ا هُ دُ يْ رِ ا يُ مَ  لْ نَ يَ  مْ لَ , فَ بِ لَ الطَّ  ذَ َ  فَ يْ انِ صَ التَّ  رَ , أخَّ انِ وَ أليف هَ ْ  امِ إىل مت َ سِ مخَ , ةٍ نَ سَ  نيْ

مَّ ابْ  َ سِ مْ اخلَ  دَ عْ أ بَ دَ تَ ثُ َ تِّ السِّ  أسِ إىل رَ  مِ يْ لِ عْ والتَّ  فِ يْ نِ صْ يف التَّ  نيْ  .نيْ
َ تِّ السِّ  دَ عْ  بَ امَ يْ فِ  دُ يْ زِ يَ  مَّ ثُ   لُ لِّ قَ , ويُ مَ لْ والعِ  ثَ يْ دِ احلَ  عُ مِ سْ , ويُ مِ يْ لِ عْ يف التَّ  نيْ

َ عِ بْ السَّ  أسِ إىل رَ  مٌّ هِ مُ  عَ قَ يَ  نْ أ إالَّ  فَ يْ انِ صَ التَّ   .نيْ
َ عِ بْ السَّ  زَ اوَ ا جَ إذَ فَ  , لِ يْ حِ ؤ للرَّ هيُّ والتَّ  ةِ رَ اآلخِ  رَ كْ ذِ  هِ يْ لَ عَ  بَ الِ الغَ  لَ عَ , جَ نيْ



 
 
 
 ٨٦ א

ْ  مٍ يْ لِ عْ تَ  نْ  مِ , إالَّ هِ سِ فْ عىل نَ  هُ سَ فْ نَ  رُ فِّ وَ فيُ  ِ ذَ ; فَ هِ يْ إلَ  رُ قِ تَ فْ يَ  فٍ يْ نِ صْ , أو تَ هُ بُ سِ تَ حيَ  كَ ل
 َ  .ةِ رَ لآلخِ  دِ دَ العُ  فُ أرشْ

َّ  نْ كُ ولتَ  ْ هِ سِ فْ نَ  فِ يْ ظِ نْ يف تَ  هُ تُ مهِ  اكِ رَ دْ تِ يف اسْ  ةِ غَ الَ بَ , واملُ هِ اللِ خِ  بِ يْ ذِ , وهتَ
ٌ خَ  نِ مِ ؤْ املُ  ةُ يَّ نِ «, فـاهُ نَ رْ كَ ا ذَ مَ  اللِ يف خِ  فَ طِ تُ خْ أ إنِ , فَ هِ تِ الَّ زَ   غَ لَ بَ  , وإنْ »هِ لِ مَ عَ  نْ مِ  ريْ

هِ املَ  ذِ  .لٍ زِ نْ مَ  لِّ لكُ  حُ لُ صْ ا يَ ا مَ نَّ يَّ بَ  دْ قَ , فَ لِ ازِ نَ إىل هَ
نًا هِ سِ فْ لنَ  ذَ خِ تَّ يَ , فلْ ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  لِ وْ سُ رَ  نَّ سِ  غَ لَ بَ  نْ مَ  :ريُّ وْ الثَّ  انُ يَ فْ سُ  الَ قَ  دْ وقَ  فَ  .كَ
َ  غَ لَ بَ  دْ وقَ  ا وسَ بْ سَ  ءِ لامَ العُ  نَ مِ  ةٌ اعَ مجَ َ عِ بْ عً , مِ نَ سَ  نيْ  , فإنْ لٍ بَ نْ حَ  بنُ  دُ م أمحَ هُ نْ ةً

ِ القَ  ريِ فِ عىل شَ  هُ أنَّ  مْ لَ عْ يَ , فلْ اهَ غَ لَ بَ   !فٌ رَ طْ تَ سْ ا مُ هَ دَ عْ أيت بَ يَ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  , وأنَّ ربْ
َّ  فإنْ  يَ , فنُ وْ امنُ الثَّ  هُ لَ  تْ مت َّ  لْ عَ جْ لْ , هِ اللـِخِ  فِ يْـظِ نْ إىل تَ  ةً فَ وْ رُ ـصْ ا مَ هَ لَّ كُ  هُ تَ مهِ

 ْ ـجْ , وليَ هِ ادِ زَ  ةِ ئَ يِ وهتَ ـ لِ عَ ـيْ لِ حَ  ارَ فَ غْ تِ االسْ ـيْ ألَ  رَ كْ ذِّ , والـهُ فَ ـق يف حمَ قِّ دَ , وليُـهُ فَ  ةِ بَ اسَ
ـ إنَّ , فَـقِ لْـاخلَ  ةِ طَـالَ , أو خمَ مِ لْ العِ  لِ ذْ , ويف بَ سِ فْ النَّ  بَ االسْ ـرْ ـ اضِ رَ عْ تِ قُ  شِ يْ للجَ

 .ضِ ارِ العَ  نَ مِ  رَ ذَ احلَ  هِ يْ لَ عَ  بُ جِ وْ يُ 
 ءٍ , ويشَ هِ بِ تُ كُ  اقِ فَ نْ , وإهِ مِ لْ عِ  ثِّ بُ  لُ ثْ , مِ هِ لِ يْ حِ رَ  لَ بْ قَ  هِ رِ أثَ  اءِ قَ غ يف إبْ الِ بَ وليُ 

 .هِ الِ مَ  نْ مِ 
 لَّ وجَ  زَّ اهللا عَ  ألُ سْ نَ , هُ مَ أهلَ  هُ ادَ أرَ  نْ , ومَ هُ مَ لَّ عَ  لَّ وجَ  زَّ اهللا عَ  هُ الَّ وَ تَ  نْ فمَ  :دُ عْ بَ و

ِ  بٌ يْ رِ قَ  هُ ا, إنَّ نَّ  عَ وىلَّ تَ ا, وال يَ نَ والَّ تَ يَ  ا بأنْ نَ يْ لَ عَ  مَ عِ نْ يُ  أنْ  هُ رَ » !بُ يْ جمُ المُ ى كَ َهُ اهللاُ انْتَهَ  .محِ
  

* * * 



 
 
 

  אא٨٧ 
لْتُ  َهُ اهللاُ :قُ محِ يُّ رَ زِ هُ ابنُ اجلَوْ رَ كَ ي ذَ يْثُ الَّذِ ا احلَدِ ٌ خَ  نِ مِ ؤْ املُ  ةُ يَّ نِ « :وأمَّ  نْ مِ  ريْ

هُ » هِ لِ مَ عَ  جَ رَ دْ أخْ قَ ِ بِ الكَ  هِ مِ جَ عْ مُ «يف  رباينُّ الطَّ فَ » ةِ يَ لْ احلِ «يف  مٍ يْ عَ وأبو نُ , »ريْ
يْفٍ  عِ نَدٍ ضَ ا, بسَ مهُ ُ ريْ ْ و يشَّ اجلرَ  ادٍ بَّ عَ  بنَ  مَ اتِ حَ , ألنَّ فِيْهِ وغَ  سٍ يْ قَ  بنَ  يىَ حيَ

لٌ  ,ديَّ نْ الكِ  وْ ْهُ يْفٌ والثَّاين جمَ عِ لُ ضَ  .فاألوَّ
ــدْ و ــقَ ــهُ اهللاُ يف فَ عَّ ضَ َ محِ ــاينُّ رَ بَ ــلْ سِّ ال«هُ األلْ ــةِ لَ سِ , )٢٢١٦( »ةِ فَ يْ عِ الضَّ

 .)٥٩٧٧( »عِ امِ اجلَ  فِ يْ عِ ضَ «و
كَّ  ا; فَال شَ ذَ عَ هَ ةٌ  ومَ َ ثِريْ ادِيْثُ كَ هِ أحَ يْ وِّ قَ , وممَّا يُ يْحٌ حِ يْثِ صَ نَى احلَدِ عْ أنَّ مَ

ا نْهَ  :مِ
هُ  لُ وْ تُمْ « :كٍ وْ بُ تَ  ةِ وَ زْ يف غَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ طَعْ ا والَ قَ ريً سِ مْ مَ تُ ْ ا رسِ االً مَ جَ ينَةِ لرِ إنَّ بِاملَْدِ

ض مْ املَْرَ هُ بَسَ مْ حَ كُ عَ انُوا مَ ا إالَّ كَ ادِيً ةٍ  , »وَ ايَ وَ ر« :ويف رِ جْ مْ يفِ األْ وكُ كُ ِ  .»إالَّ رشَ
يُّ  ارِ ظُ البُخَ فْ نْ أنَسٍ ولَ الَ عَ نْهُ قَ َ اهللاُ عَ يضِ عَ  :رَ بُوكَ مَ ةِ تَ وَ زْ نْ غَ نَا مِ عْ جَ رَ

الَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  قَ مْ « :فَ هُ ا إالَّ وَ بًا, والَ وادِيً عْ نَا شِ لَكْ ا سَ ينَةِ مَ نَا بِاملَدِ فَ لْ ا خَ امً وَ إنَّ أَقْ
بَ  نَا, حَ عَ رُ مَ ذْ مُ الْعُ هُ  .»سَ
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نْدَ عَ  رَ رَّ قَ تَ دْ قَ لَ  مِ أنَّ للعِ  ةِ امَّ عِ لْ لِ العِ ْ ادَ بَ أهْ ِ طَـة رشَ ـاامهِ يْ فـِ اعَ زَ ال نـِ نيْ َ  :, ومهُ
ةُ  عَ الصُ واملُتَابَ  .اإلخْ

 ِ طَنيْ ْ نِ الرشَّ يْ ذَ ; لُ وْ بُ ام القَ هِ يْ لَ عَ  فُ قَّ وَ تَ يَ وعىل هَ ابُ ِ  لَّ أخَ  نْ مَ ا فَ ذَ لِ  والثَّوَ  امَ هبِ
َ دِ أحَ أو بَ  ْ  دٌ وْ دُ رْ مَ  هُ لُ مَ ا فعَ مهِ , لقَ صِ فْ وتَ  ةً لَ مجُ  m â ã     ä   å  æ :اىلعَ تَ  هِ لِ وْ يالً

ç   è é ê ë ì   í î l )١١٠: الكهف.( 
انَ  انُ إالَّ كَ بَّسُ بِهِ اإلنْسَ تَلَ لٍ يَ وْ لٍ أو قَ مَ نْ عَ ـا  فامَ مِ ا مَ ـذَ , وهَ ةٌ ونِيَّةٌ َّ هُ مهِ اءَ ورَ

لِهِ  وْ ا لقَ يْقً قِ ْ , حتَ يْدٍ شِ اقِلٍ رَ لُّ عَ رُّ بِهِ كُ قِ ئٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصيُ رِ لِّ امْ , وإنَّام لكُ املُ بالنِّيَّاتِ إنَّام األعْ
 ا نَوَ ظٍ » مَ فْ , ويف لَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ ا النَّاسُ « :مُ َ ا أهيُّ املُ بالنِّيَّاتِ  :يَ ـظٍ , ويف»إنَّام األعْ فْ  : لَ

لُ بالنِّيَّةِ « امَ ظٍ »األعْ فْ لُ بالنِّيَّةِ « :, ويف لَ مَ ظٍ »العَ فْ ئٍ « :, ويف لَ رِ لِّ امْ ظٍ »ولكُ فْ  :, ويف لَ
رئٍ « ةٌ يف »وإنَّام المْ جَ رَّ ةٌ خمُ ثِريَ اتٌ كَ ايَ وَ هُ رِ ِ «, ولَ نيْ يْحَ حِ ا» الصَّ َ مهِ ِ ريْ  .وغَ

نْ أبْ  تَربُ مِ عْ ةِ يُ لَ الكِتَابَ مَ إنَّ عَ ا فَ , وإىل لِذَ ةٍ ونِيَّةٍ َّ رُ إىل مهِ تَقِ فْ تِي تَ لِ الَّ امَ غِ األعْ لَ
نْ  لِّ مَ ا عىل كُ امً انَ لِزَ ا كَ , لِذَ قٌ ونَظَرٌ قُّ ْ , وحتَ مٌ هْ لمٌ وفَ ا عِ قِهَ نْ فَوْ , ومِ ةٍ مَ يْ زِ ةٍ وعَ ادَ إرَ

سْ  , أنْ يَ اقِهِ رَ ادَ عىل بِيْضِ أوْ طَّ املِدَ لِهِ أو خَ امِ َ أنَ لَمَ بَنيْ  القَ رَ نَ أجْ سْ َ حُ رضِ تَحْ
بُ  سِ كْ ا, ويَ ارً فَ يَا أسْ نْ لُ يف الدُّ ْمِ انَ ممَّنْ حيَ اىل, وإالَّ كَ أ إىل اهللا تَعَ قَ اللَّجَ دْ , وصِ النِّيَّةِ

يَاذُ باهللا ا, والعَ رً زَ ةِ أوْ رَ  !يف اآلخِ

אא
א



 
 
 
 ٩٠ א

ـالصِ  ـنْ إخْ يْثُ عَ ى احلَدِ حَ دْ أضْ قَ , فَ لِ يْ يْلِ والتَّطْوِ صِ ال للتَّفْ ا حمَ ذَ يْسَ هَ  ولَ
ـا إىل  ِيْعً نـا مجَ َ أنَّ ـريْ , غَ بٍ اتـِ ـنِّفٍ وكَ صَ لِّ مُ ا لكُ مً لُوْ عْ ا مَ رً ةِ أمْ عَ نِ املُتَابَ سْ النِّيَّةِ هللا وحُ
انُ  تَعَ وَ املُسْ , واهللا هُ ابِ َ امِ والرشَّ نَ الطَّعَ يْهِ مِ جُ إلَ وَ لِيا أحْ مَ الصِ عَ ا اإلخْ ذَ يْقِ هَ قِ ْ حتَ

النُ  يْهِ التُّكْ لَ  !وعَ
* * * 

نْ  ـهُ ومِ الَ ـا قَ , مَ طَـرِ التَّـألِيْفِ ـنْ خَ رِ مِ يْ ـذِ ـنَ التَّحْ ا مِ نـَ رُ هُ كَ ذْ ا يُ ادِ مَ تَجَ سْ مُ
ظُ  نِّفْ « :اجلَاحِ ا, أو يُصَ رً عْ لْ شِ قُ ا مل يَ لِهِ مَ قْ نْ عَ ةٍ مِ حَ ءُ يف فُسْ الُ املَرْ زَ ا ال يَ  !»كِتَابً

هلُم وْ اءِ قَ بَ نْدَ األُدَ رِ عِ وْ هُ نَ املَشْ قَ  :ومِ دْ مَن ألَّفَ فَ قَ نَ فَ سَ إنْ أحْ , فَ فَ دِ تُهْ دِ اسْ
دْ  قَ اءَ فَ , وإنْ أسَ فَ َ تَرشْ فَ  اسْ ذِ تُقْ  .اسْ

اتِ « :وقِيْلَ  نـَ ضِ بَ ـرْ ـنْ عَ لُ مِ ـهَ ـلْبِ عـىل اخلُطَّـابِ أسْ نَاتِ الصُّ ضُ بَ رْ عَ
بَابِ  ي األلْ رِ عىل ذَوِ دْ رْ , »الصَّ ـاءِ « :انْظُ بَ اتِ األدَ َ ارضَ ـبَهاينِّ » حمـَ ـبِ األصْ اغِ للرَّ

)١/٨٣(. 
مْ  لَ ; اعْ مِ لْ ي طَالِبَ العِ ةٌ  :أخِ رَ هْ هُ شُ رَ ةٌ وآخِ وَ هْ هُ شَ لُ نِيْفَ أوَّ  !أنَّ التَّصْ
الصِ   !واخلَالصُ يف اإلخْ

 , يْـفٌ رِ عْ ـألِيْفٌ ال تَ هُ تَ رُ , وآخِ ألِيْفٌ يْفٌ ال تَ رِ عْ الِبُهُ تَ نِيْفِ غَ لَ التَّصْ وأنَّ أوَّ
نْ  هِ عَ لَ بتَألِيْفِ تَغَ نِ اشْ اقِلُ مَ هِ فالعَ فِ يْ رِ عْ  !تَ

م  تِهِ ـانَ كَ َا وبمَ اهبِ حَ ا بأصْ فً يْ رِ عْ دُّ تَ عْ ا تُ هَ رِ لِ أمْ الِبَ التَّآلِيْفِ يف أوَّ بَيِّنُهُ أنَّ غَ يُ
ا دً وْ صُ قْ ا مَ ألِيْفً ئِذٍ تَ دَ عْ لِبُ بَ نْقَ مَّ تَ , ثُ مِ لْ بِ العِ َ طُالَّ يَّةِ بَنيْ لْمِ  .العِ



 
 
 

  א٩١ 
ـنْ  مُ مِ لَ سْ نِيْفَ ال يَ مْ أنَّ التَّصْ لَ , واعْ هُ اهللاُ ـلَّمَ ـنْ سَ سِ إالَّ مَ ظِ الـنَّفْ ظُـوْ حُ

الِفِ  دٌّ عىل املُخَ انَ فِيْهِ رَ ا كَ يَّام إذَ  !والسِ
ـنِ  ـدُ عَ عَ , وأبْ الصِ بُ لإلخْ رَ ةَ أقْ اءَ رَ كَّ أنَّ القِ ; فَال شَ رٍ نْ أمْ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ومَ

ا الصُ فِيْهَ , واإلخْ اءِ يَ بُ للرِّ رَ ةَ أقْ , وأنَّ الكِتَابَ اءِ يَ ـو  الرِّ جُ تَكَ نَرْ محْ مَّ رَ هُ , فاللَّ زٌ يْ زِ عَ
لِكَ  نْ ذَ لَّ مِ , وال أقَ ٍ نيْ ةَ عَ فَ نَا طَرْ سِ نَا إىل أنْفُ  !فَال تَكِلْ

ا  ُطُّهَ ةٍ ختَ لِمَ لِّ كَ دَّ لكُ اتِبًا, وإالَّ أعِ ئًا ال كَ نَ قَارِ وْ ٌ لَكَ أنْ تَكُ ريْ فيَا طَالِبَ العِلْمِ خَ
وْ  ي مَ َ يَدِ ابًا بَنيْ وْ اكَ جَ امَ قَالَ يَدَ , كَ  m «  ¬ ®l :تَعَاىل اهللاُالكَ

 .)٣٨ :املدثر( m Û  Ú  Ù  Ø  ×l  :قَالَ تَعَاىل, و)١٩: الزخرف(
الَ  و, ملسو هيلع هللا ىلص «وقَ دُ غْ لُّ النَّاسِ يَ كُ , وَ هُ سَ فْ بَائِعٌ نَ افَ هَ وبِقُ ا أو مُ هَ تِقُ عْ مُ ـهُ » فَ جَ رَ أخْ

لِمٌ  سْ  .مُ
الَ  بْدَ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ مُ بِالْكَ العَ لَّ ةِ لَيَتَكَ انِ اهللا لِمَ وَ ضْ ـاالً , من رِ ـا بَ لْقِي هلََ , ال يُ

, اتٍ جَ رَ ا دَ َ عُ اهللا هبِ فَ رْ بْدَ إنَّ و يَ ةِ العَ لِمَ مُ بِالْكَ لَّ طِ اهللا,  لَيَتَكَ خَ نْ سَ االً مِ ا بَ لْقِي هلََ , ال يُ
ا  َ ي هبِ ْوِ نَّمَ  يفهيَ هَ يْهِ » جَ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

َهُ اهللاُ محِ يُّ رَ رِ امُ املُنْذِ الَ اإلمَ لمِ النَّافِعِ « :قَ خُ العِ ـنْ  :ونَاسِ رُ مَ هُ وأجْ رُ هُ أجْ لَ
تَبَهُ أو أهُ أو كَ رَ هُ  قَ طُّ يَ خَ قِ ا بَ لَ بِهِ مَ مِ  .عَ

مٌ  ا فِيْهِ إثْ خُ مَ هُ  :ونَاسِ طُّ يَ خَ قِ ا بَ لَ بِهِ مَ مِ ا عُ رُ مَ زْ هُ ووِ رُ زْ يْهِ وِ لَ  .»عَ
انَ لَ  دَ ا إىل هُ عَ دَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ وْ لقَ  قٌ يْ دِ صْ تَ  وَ وهُ  ـأُ  لَ ثْ مِ  رِ األجْ  نَ مِ  هُ كَ  رِ وْ جُ

ـانَ عَ  ةٍ اللَ ا إىل ضَ عَ دَ  نْ ا, ومَ ئً يْ م شَ هِ رِ وْ جُ أُ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  صُ قُ نْ ال يَ  هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  ـ هِ يْـلَ كَ  نَ مِ
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لِمٌ  »ائً يِ م شَ هِ امِ آثَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  صُ قُ نْ ال يَ  هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  امَ آثَ  لَ ثْ مِ  مِ اإلثْ  سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ
َلَ  ا أمجْ هُ  ومَ الَ ا قَ َهُ اهللاُ  يُّ اوِ طَ نْ الطَّ  عيلٌّ  خُ يْ الشَّ مَ محِ لَـمِ رَ فِ القَ صْ نْ وَ  إنَّ « :عَ

ا القَ دِ امَ عِ  ذَ انَ يَ  نْ ملَ  ةِ نَّ اجلَ  انِ صَ أغْ  نْ مِ  نٌ صْ لغُ  هُ وإنَّ  ,مُ لَ ي هَ  ةٌ بَـطَ حلَ  هُ وإنَّ , اهَ قُّ حِ تَ سْ كَ
شْ  انَ مِ  نْ م ملَ نَّ هَ جَ  بِ طَ حَ  نْ مِ  ةٌ لَ عِ تَ مُ ـاىل ! »مَ نَّ هَ جَ  لِ أهْ  نْ كَ عَ َـةُ اهللاِ تَ محْ قَ رَ ـدَ دْ صَ قَ فَ

يْهِ  لَ  !عَ
لْـمِ  ا طَالِبَ العِ رتَ يَ غْ ا; فَال تَ ذَ عَ هَ هِ  :ومَ تـِ فَّ , أو بخِ هِ تـِ ومَ لَـمِ ونُعُ لِ القَ ـامَ بجَ

رَ  مْ أخَّ , وكَ كَ حَ ى وأضْ مْ أبْكَ , فَكَ تِهِ فَّ اتِلٌ يف خِ , وقَ تِهِ مَ وْ وَ قَاسٍ يف نُعُ هُ , فَ تِهِ شَ يْ ورِ
وَ  هُ , فَ مَ دَّ هِ كَ ارُ أو نَ  كَ تُ نَّ جَ وقَ ِ ريْ مِ غَ ظَ بقلَ عَ نِ اتَّ اقِلُ مَ  !, والعَ

بَّـام  تُـبِ رُ تِ الكُ لِـامَ ـإنَّ كَ , فَ ـنَاتِ رُ باحلَسَ دَّ قَ آنِ تُ رْ فُ القُ وْ رُ انَتْ حُ ا كَ إذَ فَ
ـا ـا, ومَ يْهَ لَ عَ ـاءَ فَ نْ أسَ , ومَ هِ سِ نَ فلِنَفْ سَ نْ أحْ , فمَ يِّئَاتِ تْ بالسَّ رَ دِّ مٍ  قُ بُّـكَ بظَـالَّ رَ

بِيْدِ   !للعَ
ةٍ  ظِيْمَ نْ ذِي عَ نْجُ مِ ا تَ نْهَ نْجُ مِ إنْ تَ يَا فَ الُكُ نَاجِ  وإالَّ فَإينِّ ال إخَ

دْ قِيْلَ    :وقَ
ا رً هْ تِ دَ دَ املَوْ عْ ى اخلَطُّ بَ يَبْقَ ابِ   سَ مـِيْمٌ فـي التّـُرَ ـبُـهُ رَ ـاتـِ وكَ
نْبٍ ِ ذَ ريْ نَ احلَيَاةِ بغَ تُ مِ جْ رَ ابِ −  خَ بِ إىل الرتُّ نُوْ عَ الذُّ تُ مَ دْ وعُ

 
 :وقِيْلَ  

بٍ إالَّ سَ  اتـِ نْ كَ ـا مِ نىـومَ اهُ   يْفَ دَ تَبَتْ يَ ا كَ رُ مَ هْ بْقِي الدَّ ويُ



 
 
 

  א٩٣ 
ءٍ َ يشَ ريْ طِّكَ غَ تُبْ بخَ ةِ أنْ تَـ−  فَال تَكْ يَامَ كَ يف القِ ُّ اهُ ـيَـرسُ رَ

 :وقِيْلَ  
قْتَ كِتَ  نْتُ وَ قَ دْ أيْ تَبْتُ وقَ تِيكَ َا  ابَ ى كِتَاهبُ بْقَ نَى ويَ فْ ي تَ  بأنَّ يَدِ

ا ثْلِهَ  بمِ زَ تُجْ ا سَ ً ريْ تَبَتْ خَ إنْ كَ َا−  فَ اهبُ سَ ا حِ يْهَ لَ عَ ا فَ تَبْتَ رشَ وإنْ كَ
* * * 

تِهِ  نْدَ كِتَابَ َ عِ رضِ تَحْ سْ ؤلِّفٍ أنْ يَ لِّ مُ انَ عىل كُ ا كَ  !ةَ عَ ابَ تَ واملُ  الصَ اإلخْ  :لِذَ
;  ةَ عَ ابَ تَ املُ  نَ سَ أحْ  نْ فمَ  نِ ك سِ مْ يُ لْ وإالَّ فَ يف التَّألِيْفِ ـالقَ عَ ـمِ لَ ـأحْ  نْ , ومَ  نسَ

لْ وإالَّ  ;الصَ اإلخْ  مَ  رسِ كْ يُ فَ لَ َ املِ العَ  نِ عَ  يٌّ نِ غَ  , واهللاُالقَ  !نيْ
ألِيْفَ  تُبِ وتَ نِيْفَ الكُ َ أنَّ تَصْ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ  عَ دْ بَاتَ لَدَ هُ قَ يْثُ إنَّ وحَ

ائِلِ  سَ اتِ  الرَّ بَادَ نَ العِ ا مِ هَ ِ ريْ ى يف غَ جَ رْ ا يُ ا مَ نْهَ ى مِ جَ رْ تِي يُ يَّةِ الَّ عِ ْ لِ الرشَّ امَ نَ األعْ مِ
, إالَّ  يَّةِ عِ ِ إالرشَّ طَنيْ َ نِ الرشَّ يْ ذَ يْقِ هَ قِ ْ نْدَ حتَ دُ عِ نا نَجِ يف ) واملتابعةِ  اإلخالصِ (نَّ

قِ  ْ يَّامَ يف حتَ ا, والسِ َامً االً وإهبْ كَ ةِ التَّألِيْفِ إشْ عَ طِ املُتَابَ ْ  !يْقِ رشَ
ا يَيل هُ مَ حُ ضِّ وَ ـبَحَ  :يُ ـدْ أصْ ـنِيْفِ قَ الصِ يف التَّـألِيْفِ والتَّصْ طَ اإلخْ ْ أنَّ رشَ

نْ وَ  نُهُ إالَّ مَ ْسِ بًا ال حيُ عْ ى صَ هُ مرتقً قَ ةِ يف افَّ عَ طِ املُتَابَ ْ يْقَ رشَ قِ ْ , لكِنَّ حتَ اهُ دَ اىل وهَ هللا تَعَ
نْ  ل عِ زَ رٍ التَّألِيْفِ مل يَ َ ظَاهِ ريْ كِالً غَ شْ م مُ هِ ضِ  !دَ بَعْ

يْعِ  نْدَ اجلَمِ دْ بَاتَ عِ هُ قَ ـنَّةِ  :ألنَّ ـةً لسُ افِقَ وَ انَـتْ مُ ـا كَ ـيَ مَ ةِ هِ عَ يْقَ املُتَابَ قِ ْ أنَّ حتَ
يْـقِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  قِ ْ ـعُ حتَ اضِ وَ نَ مَ ـأيْ هِ فَ ـذِ ـةُ هَ , واحلَالَ ةً فَ ا أو صِ رً يْ رِ قْ الً أو تَ الً أو فِعْ وْ قَ

?املُتَ  ةِ يف التَّألِيْفِ عَ  ابَ
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ةِ أنَّ النَّبِيَّ  رَ وْ ُ نِ بالرضَّ يْ نَ الدِّ مِ مِ وْ لُ نَ املَعْ ى مِ حَ يْثُ أضْ ا ملسو هيلع هللا ىلص حَ ؤلِّفْ كِتَابً مل يُ
يَاتِهِ  ـا عـىل  ,يف حِ م كِتَابً ـنْهُ ـدٌ مِ ـنِّفْ أحَ هِ مل يُصَ ـدِ عْ نْ بَ نَ مِ وْ دُ اشِ اؤهُ الرَّ فَ لَ ا خُ ذَ وكَ

ةِ التَّآلِيْفِ املَعْ  قَ يْ ةِ طَرِ دَ وْ  !هُ
? لِ مَ لِ العَ بُوْ طَي قَ ْ دُ رشَ يَ أحَ تِي هِ ةُ الَّ عَ نُ املُتَابَ وْ يْنَئِذٍ تَكُ نَ حِ أيْ  فَ

ارٍ  تِصَ ابُ باخْ وَ أنَّ النَّبِيَّ  :فَاجلَوَ ; ملسو هيلع هللا ىلص هُ ـرِ ـرِ األمْ ـةِ يف آخِ تَهُ بالكِتَابَ رَ أمَّ ملَّا أمَ
الَ  يْثُ قَ اهٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصحَ تُبُوا أليب شَ يْـهِ » اكْ لَ ـقٌ عَ تَّفَ ـالَ مُ ـانُ « :ملسو هيلع هللا ىلص, وقَ ـاتَ اإلنْسَ ا مَ إذَ

ةٍ  ثَ نْ ثَالَ هُ إالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ , أوْ ولَـدٍ  :انْ هِ ـعُ بـِ نْتَفَ لمٍ يُ , أوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ إالَّ مِ
و لَهُ  عُ دْ الِحٍ يَ لِمٌ » صَ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ

ا ملَّا و ذَ نَ كَ عْ مِ عىل أنَّ مَ لْ لِ العِ ةُ أهْ لِمَ تْ كَ قَ فَ عُ بِهِ « :ىاتَّ نْتَفَ لمٍ يُ ـلُّ  :»عِ ـوَ كُ هُ
 ; لـمِ ِ العِ ةً يف نَرشْ انَ ا إعَ انَ أيْضً ا كَ , ومَ نِيْفٍ ألِيْفٍ وتَصْ يْسٍ وتَ رِ لِيْمٍ وتَدْ عْ نْ تَ لمٍ مِ عِ

دِ  اصِ امَ املَقَ كَ ائِلِ أحْ سَ  !ألنَّ للوَ
ا ملَّا  ا أيْضً ذَ َاعِ وكَ لِيْلُ اإلمجْ امَ دَ ا عىل قَ ؤخرً ازِ الكِتَامُ وَ اجَ يَّتِهَ عِ وْ ُ ةِ ومَرشْ  .بَ

مَّ ف , ثُ اتٍ قَ رِّ تَفَ اءٍ مُ زَ نَّةِ كأجْ ةِ بَعْضِ السُّ ةِ يف كِتَابَ ابَ حَ عَ بَعْضُ الصَّ َ نَا رشَ نْ هُ مِ
دِ النَّبِيِّ  عْ نْ بَ ةُ مِ ابَ حَ امَ الصَّ امَ بَعْضُ كِبَـارِ ملسو هيلع هللا ىلص قَ مَّ قَ , ثُ نِهِ يْ وِ آنِ وتَدْ رْ عِ القُ مْ ا بجَ أيْضً

َ با ـمَّ التَّابِعِنيْ , ثُ ةِ رَ وْ انِيْفِ املَنْشُ ةِ والتَّصَ دَ وْ هُ ارِ التَّآلِيْفِ املَعْ رَ عِ والتَّألِيْفِ عىل غِ جلَمْ
, وعـىل  هُ ـدُّ ـدِ عَ اصِ زُ عىل القَ جَ عْ ا يَ رِ مَ اثُ دِ والتَّكَ دُّ ذَ يف التَّمَ بِثَ التَّألِيْفُ أنْ أخَ ا لَ مَ

البُ التَّ  وْ رَ دُ تَمَ ا اسْ ذَ كَ , وهَ هُ بْطُ بِ ضَ يْالً احلَاسِ نِيْفِ جِ ةُ التَّصْ لَ جَ تْ عَ رَ , وجَ ألِيْفِ
ـنْ  ضَ ومَ ثَ اهللا األرْ ـرِ ا, بَـل إىل أنْ يَ ـذَ ا هَ تِنـَ ـنٍ إىل وقْ مَ دَ زَ عْ نًا بَ مْ , وزَ يْلٍ دَ جِ عْ بَ



 
 
 

  א٩٥ 
ضِ  ةُ يف األرْ رَ ـوْ ـةُ املَنْصُ ائِفَ الَتِ الطَّ ا زَ نِيْفُ مَ قَّفَ التَّألِيْفُ والتَّصْ تَوَ نْ يَ ا, ولَ يْهَ لَ عَ

اقَ  هَ لَ اتَ نْ قَ ا, وال مَ هَ فَ الَ نْ خَ هلَا, وال مَ ذَ نْ خَ ا مَ هَ ُّ اىل ال يَرضُ ةِ اهللا تَعَ جَّ ةً بحُ  !ائِمَ
ازِ  ـوَ ـةِ بجَ اطِعَ َـاعِ القَ ـةِ اإلمجْ يْـقِ أدِلَّ قِ ْ ـالِكِ حتَ سَ نْ مَ وَ مِ هُ نَا; فَ اهُ هُ نَ رْ كَ ا ذَ ومَ

يْـقُ ا قِ ْ ـا حتَ , أمَّ ةٍ امَّ نِيْفِ بعَ ائِـقِ التَّألِيْفِ والتَّصْ ةِ التَّـألِيْفِ عـىل طَرَ ـيَاغَ  لنَّظَـرِ يف صِ
ـلِ  نْ أهْ َ مِ نيْ لِمِ لُ املُسْ مَ ا عَ يْهَ لَ لَّ عَ دْ دَ قَ , فَ مَ نِيْفِ والتَّألِيْفِ اليَوْ لِ التَّصْ جِ أهْ نَاهِ ومَ

ا ذَ تِنَا هَ ةِ إىل وقْ لَ ضَّ ةِ املُفَ نِ الثَّالثَ وْ رُ وطٍ القُ ُ ةِ رشُ اللِ ثَالثَ نْ خِ لِكَ مِ  :, وذَ
لُ ا طُ األوَّ ْ يْقُ  :لرشَّ قِ ْ الصِ حتَ نَا اإلخْ عَ رَّ مَ دْ مَ , وقَ ةِ  .يف الكِتَابَ

طُ الثَّاين ْ نَ الكِتَابُ  :الرشَّ وْ كُ ةُ أنْ يَ ائِـدَ انَـتْ الفَ اءٌ كَ ـوَ , سَ ـةٍ قَ قِّ تَحَ ةٍ مُ ائِدَ ا فَ ذَ
 , يَّةً بِيْعِ ةً طَ يَّ يَوِ نْ يَّةً أو دُ عِ ْ نِيَّةً رشَ يْ يْهِ االدِ لَ لَّ عَ امَ دَ اءُ كَ رَ تِقْ  .سْ

انَتْ  ا كَ ; مَ نِيَّةُ يْ ةُ الدِّ ائِدَ نَ فالفَ مِّ تَضَ يْهِ الكِتَابُ أو ال ةً مُ لَ لَّ عَ يا دَ عِ ْ امً رشَ كْ نَّةُ حُ  سُ
َاعُ اإلأو  لُ  مجْ وْ ايبٍّ  أو قَ حَ وُ صَ يَّةِ أو نَحْ عِ ضْ يَّةِ والوَ عِ ةِ الرشَّ نَ األدِلَّ ا مِ ةِ  هَ َ تَربَ  .املُعْ

يَ  نْ ةُ الدُّ ائِدَ انَتْ والفَ ا كَ ; مَ ةُ يَّ نَ  وِ مِّ تَضَ رِ  ةً مُ ـوْ نْ أمُ يْدٍ مِ فِ لَّ مُ يَاكُ نْ اءٌ يف الـدُّ ـوَ ; سَ
ةِ  امَّ نَ املَنَافِعِ العَ ا مِ هَ ِ ريْ اتِ أو غَ نَاعَ افَاتِ أو الصِّ تِشَ  .االكْ

طُ الثَّا ْ ا :لِثُ والرشَّ , فالبَاطِلُ مَ ارِ نَ البَاطِلِ والضَّ الِيًا مِ نَ الكِتَابُ خَ وْ كُ  أنْ يَ
ي  ـذِ قِّ الَّ اقِصِ احلـَ اقِضِ أو نَـوَ ـنْ نَـوَ وَ مِ ا ممَّا هُ هَ وِ ةٍ أو نَحْ وَ هْ ةٍ أو شَ بْهَ نْ شُ انَ مِ كَ

يَّةُ  عِ ةُ الرشَّ اءتْ بِهِ األدِلَّ  .جَ
نِ  يْ يَا والدِّ نْ رِ الدُّ نَغِّصٍ ألمْ دٍ أو مُ سِ فْ نْ مُ انَ مِ ا كَ ُّ مَ  .واملُرضِ

قَ يف الكِتَابِ  قَّ َ ا حتَ ئِذٍ إذَ نْدَ عِ طُ وَ  فَ ْ قَ فِيْهِ رشَ قَّ دْ حتَ قَ ; فَ عُ البَاطِلِ فْ عُ احلَقِّ ورَ ضْ
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بِيْلِ  اءِ السَّ وَ فِّقُ واهلَادِي إىل سَ , واهللا املُوَ يلِّ مَ َاعِ العَ قِ اإلمجْ يْ ةِ بطَرِ عَ وْ ُ ةِ املَرشْ عَ  !املُتَابَ
الَ اهللاُ  دْ قَ اىل وقَ ^   _  `  f  e  d  c  b  a  }  :تَعَ

 l  k  j  i   h  g   s  r   q  po  n  mz 
 .)١١٥: النساء(

الَ  ـاللَةٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ي عـىل ضَ تـِ عُ أمَّ تَمِ ْ دَ » ال جتَ اوُ مـذيُّ وأبـو دَ ـهُ الرتِّ جَ رَ أخْ
, وال  ةٌ ريَ ثـِ اظٌ كَ قٌ وألفَ هُ طُرُ رٌ لَ وْ هُ شْ يْثٌ مَ دِ وَ حَ م, وهُ هُ ُ ريْ ْ واحلَاكِمُ وغَ ـنْ ختَ لُـو مِ

هُ  حَ حَّ نَهُ أو صَ سَّ نْ حَ , ومَ الٍ قَ دَ مَ عَ دْ أبْ قَ  !فَ
ا  هَ لُّ , كُ يِّ نِ البَرصْ نِ احلَسَ الً عَ سَ رْ , ومُ ةِ ابَ حَ نْ بَعْضِ الصَّ ا عَ وفً قُ وْ اءَ مَ دْ جَ وقَ

يْحٌ  حِ نَاهُ صَ عْ كَّ أنَّ مَ ; فَال شَ هِ نَدِ امَ قِيْلَ يف سَ هْ , ومَ انٍ سَ انِيْدَ حِ  !بَأسَ
* * * 
ازِ ال وَ ائِمٌ عىل جَ َاعَ قَ لِمَ أنَّ اإلمجْ ا عُ إذَ ـةِ فَ ـلُ أئِمَّ مَ يْـهِ عَ لَ ـا عَ ـوَ مَ , وهُ ـةِ كِتَابَ

يْـثُام وَ  ـفَ حِ ـلَ اإلمجَـاعي, وأنْ نَقِ مَ ا العَ ذَ مَ هَ ِ رتَ يْنَا أنْ نَحْ لَ انَ عَ , كَ َ نيْ لِمِ قَـفَ املُسْ
ةِ  رَ دَّ ةِ املُقَ رَ وْ ُ رِ الرضَّ دْ دُ إالَّ بقَ يْ تَزِ دُ وال نَسْ يْ زِ مُ ال نَ وْ  !القَ

ِبُ عىل  امَ جيَ لِ األقْ كَ ائِرَ اهللا يف أهْ عَ وا شَ ظِّمُ عَ َ أنْ يُ نيْ فِ َ واملُؤلِّ نيْ نِّفِ نَ املُصَ المِ مِ
ـاىل عَ ـالَ تَ ـام قَ , كَ ةِ ـذَّ ةِ بالقُ ذَّ وَ القُ ذْ الحِ حَ نَا الصَّ لفِ ا لسَ باعً م اتِّ تُبِهِ مِ كُ سْ ^   }  :رَ

  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
  s  r   q  po  nz )١١٥: النساء(. 



 
 
 

  א٩٧ 
امَ و الَ كَ ـ« :ملسو هيلع هللا ىلصقَ بَشِ بْـدٌ حَ ـةِ وإنْ عَ عِ والطَّاعَ مْ  اهللاِ والسَّ مْ بِتَقْوَ يكُ يٌّ ـأُوصِ

لَةٌ  ـالَ ا ضَ ـَ إهنَّ ـورِ فَ ثَاتِ األُمُ ْـدَ مْ وحمُ اكُ ا وإيَّ ثِريً ا كَ فً تِالَ  اخْ رَ مْ يَ نْكُ عِشْ مِ نْ يَ هُ مَ إنَّ فَ
نَّتِي  يْهِ بِسُ لَ عَ مْ فَ نْكُ لِكَ مِ كَ ذَ رَ نْ أدْ مَ ـوا فَ ضُّ يِّنيَ عَ ـدِ ينَ املَهْ ـدِ اشِ ـاءِ الرَّ فَ لَ ـنَّةِ اخلُ وسُ

ذِ  اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ هُ أمحَ » عَ جَ رَ  .حٌ يْ حِ صَ  ثٌ يْ دِ حَ  وَ , وهُ ذيُّ مِ والرتِّ  دَ اوُ و دَ وأبُ  دُ أخْ
مِ الكِ  سْ ةُ يف رَ نَّةُ املُتَّبَعَ تِ السُّ اءَ نَا جَ نْ هُ اللِ ومِ نْ خِ ; مِ الميِّ بَاعِ إتَابِ اإلسْ تِّ

, واهللاُا ةِ ـلَ ضَّ نِ املُفَ وْ ـرُ م يف القُ هِ ارِ اطِ آثَ  عىل بِسَ رَ ا جَ , ومَ َ يِّنيْ دِ نَ املَهْ يْ دِ اشِ ويلُّ  لرَّ
 َ نِنيْ  .املُؤمِ
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نْدَ عَ  اتَ بَ  دْ لقَ  مِ أنَّ التَّ  ةِ امَّ عِ لْ لِ العِ ـمل يَ  المِ يف اإلسْ  فِ يْ ألِ أهْ يـا, ا لَ ثًـبَ عَ  نْ كُ غِ
ْ  دٌ صَ قْ مَ  وَ هُ  لْ يا, بَ وِ بًا غَ عِ وال لَ  َ املِ العَ  بِّ لرَ  ةٌ بَ رْ وقُ  عيٌّ رشَ دْ , نيْ قَ ا فَ ذَ لِ هَ  سَ افَ نَ تَ ألجْ

مِ  لْ لُ العِ َ مُ مَ  هِ انِ دَ يْ وا يف مَ قُ ابَ سَ , وتَ هِ رِ امَ ضْ يف مِ أهْ  .رٍ ثِ كْ تَ سْ ومُ  لٍّ قِ تَ سْ ا بَنيْ
ى ا حَ ا أضْ هَ نْدَ عِ م  فُ يْ لِ ألتَّـفَ هُ دَ نـْ ا أعِ ـذَ ـ اضٍ رَ غْ ـقَ ومَ  ةٍ قَ امِ سَ ـ دَ اصِ , ةٍ يَ امِ سَ

َ تَ مَ  ةٍ يَ الِ عَ  افٍ دَ وأهَ  ـوْ ا بَنيْ ـوتَ  حٍ يْ ضِ ْ  حٍ يْ حِ صْ ـعُ مَ جيَ , هُ نـْعَ  بُّ والـذَّ  احلـقِّ  انُ يَـبَ  :اهَ
 !هِ يْ لَ عَ  دُّ والرَّ  لِ اطِ البَ  فُ شْ وكَ 

ِ  كَ إنَّ ا; فَ ذَ لِ  لُ  هُ فَ ا ألَّ ا ممَّ هَ وَ حْ وال نَ  ةً الَ سَ ا وال رِ ابً تَ كِ  دُ ال جتَ مِ الرَّ  أهْ لْ ـالعِ َ يِّ انِ بَّ  نيْ
ِ لَ األصْ  نِ يْ ذَ هَ  لِ أجْ  نْ إالَّ مِ  ـ, وكَ هُ نـْعَ  بِّ والـذَّ  قِّ احلَ  انِ يَ بَ  :نيْ  دِّ والـرَّ  لِ اطـِالبَ  فِ شْ

 !هِ يْ لَ عَ 
ُ نَ  وَ هُ  :قِّ احلَ  انُ يَ فبَ  □ ْ  ةٍ دَ ائِ فَ  لِّ كُ  رشْ ً نَ  ةٍ يَّ عِ رشَ ا مُ يْ حِ ا صَ رشْ امِ تَ عْ حً عىل  دً

َ  ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ  الِحِ  فِ لَ السَّ  المِ وكَ  اعِ واإلمجْ هِ الفَ  تْ انَ كَ  اءٌ وَ , سَ الصَّ ذِ ةً لَ يْ لِ قَ  ةُ دَ ائِ هَ
َ ثِ أو كَ  , أو كَ ريْ ِ نَ  أنِ شَ  نْ مِ  وَ ا هُ ةً ممَّ وَّ جُ رْ ةً مَ لَ يْ سِ ةً أو وَ دَ وْ صُ قْ ةً مَ ايَ غَ  تْ انَ ةً  قِّ احلَ  رشْ
 ْ  .عيِّ الرشَّ

 .رِ يْ رِ قْ بالتَّ  :ىمَّ سَ ا يُ مَ  وَ وهُ 
ـ نْ مِ  رُ يْ ذِ حْ التَّ  وَ هُ  :قِّ احلَ  نِ عَ  بُ والذَّ  ـ لِّ كُ ـمَ ـ ضُ قُ نْ ا يَ ـ صُ قُ نْ أو يَ  صُ غِ نْ أو يُ

אא
אא 



 
 
 
 ١٠٠ א

ْ  ةَ دَ ائِ الفَ  ا  ةَ يَّ عِ الرشَّ ـذَ نَ هَ ـوْ كُ َ أنْ يَ قَ بَنيْ رْ هُ ال فَ امَ أنَّ ا, كَ كُ فِيْهَ كِّ ـالتَّ أو يُشَ يف  رُ يْ ذِ حْ
بِ , ةِ يَّ لِ مَ أو العَ  ةِ يَّ مِ لْ العِ  لِ ائِ سَ املَ  الِكِ الذَّ سَ نْ مَ هُ مِ  .يِّ عِ الرشَّ  قِّ احلَ  نِ عَ ألنَّ

 .دِّ بالرَّ  :ىمَّ سَ ا يُ مَ  وَ وهُ 
ْ  دْ وقَ  َ األمْ  ابِ تَ الكِ  بُ احِ صَ  عُ مَ جيَ , هُ نـْعَ  بُ والـذَّ  قِّ احلـَ انُ يَـا بَ ومهَ  :نِ يْ رَ بَنيْ

ا دِّ والرَّ  رِ يْ رِ قْ بالتَّ  :ىمَّ سَ ا يُ مَ  وَ وهُ  عً  .مَ
ا كَ  □ وَ بَ  :لِ اطِ البَ  فُ شْ وأمَّ هُ نْ و ,هُ نْ مِ  رِ يْ ذِ حْ والتَّ  لِ اطِ البَ طِنِ اوَ مَ  انُ يَ فَ  هِ ارِ آثَ مِ

, , ةِ مَ يْ مِ الذَّ  هِ طَرِ نْ خَ لِ مِ يْ وِ ْ والتَّهْ ْ  هِ تـِعَ اقَ وَ مُ  نْ مِ  بِ يْ هِ والرتَّ ـرشَ ـا وعَ عً  كِ تْـ, وهَ الً قْ
,  ارِ تَ أسْ  ارهِ ,  ارِ كَ أفْ  فِ شْ وكَ أنْصَ ابِهِ حَ هِ األبَ  تْ انَ كَ  اءٌ وَ سَ أصْ ذِ ـوالتَّ  لُ يْـاطِ هَ  لُ يْ الِ ضَ
 .ةً يَّ وِ يَ نْ أو دُ  ةً يَّ نِ يْ , دِ ةً يَّ لِ مَ أو عَ  ةً يَّ مِ لْ عِ 

وَ دَ  : البَاطِلِ عىل دُّ ا الرَّ وأمَّ  هُ ْ  ةِ جَّ حَ واملَ  ةِ جَّ باحلُ  هُ عُ فْ فَ ا ذَ , لِ ةِ يَّ لِ قْ والعَ  ةِ يَّ عِ الرشَّ
هُ فَ  َ املُ  ةِ حَ يْ صِ النَّ  غِ وْ لُ بُ  نْ مِ  سَ يْ لَ  إنَّ َ نِ ؤمِ بَنيْ َ تَ قْ يَ  أنْ  نيْ  نَ مِ  رِ يْ ذِ حْ عىل التَّ  املُ العَ  رصِ

ْ الالتِ والضَّ  اتِ رَ كَ نْ املُ  ا دُ  بِ يْ هِ , والرتَّ نْهَ ا هَ دِّ لصَ  فِ وْ قُ ا والوُ هَ دِّ لرَ  انٍ يَ بَ  نَ وْ مِ
 .الً يْ بِ سَ  كَ لِ إىل ذَ  نَ كَ ا أمْ , مَ يلِّ قْ والعَ  عيِّ الرشَّ  لِ يْ لِ عْ والتَّ  لِ يْ لِ بالدَّ 

 .بَيَانِ وال ةِ جَّ احلُ  ادُ هَ , وجِ انِ نَ والسِّ  فِ يْ السَّ  ادُ هَ جِ  :نِ يْ ادَ هَ جلِ ا دُ أحَ  وَ فهُ 
ْ  دْ وقَ  َ اجلِ  فُ ؤلِّ املُ  عُ مَ جيَ ْ  دْ , وقَ نِ يْ ادَ هَ بَنيْ َ األصْ  عُ مَ جيَ ِ لَ بَنيْ ا مَ  لٌ يْ لِ , وقَ امَ هِ يْ لَ كِ  نيْ

 !مهُ 
* * * 



 
 
 

  אא١٠١ 
ـف ضَ ا مَ اللِ مَ نْ خِ ـد ـمِ قَ ـتَ ى; فَ ـ تْ رَ ايَ غَ ـلِ ال اضُ رَ أغْ ,أهْ لْـمِ ـوَّ نَ وتَ  عِ  تْ عَ

ــأفْ  ــهُ ارُ كَ ــتُ كْ  يَ امَ يْ م فِ ــ نَ وْ بُ ــامَ يْ وفِ ــ, فعِ نَ وْ نُ وِّ دَ  يُ ــهَ دَ نْ ــتُ كْ مَ  تْ اءَ ا جَ ــوِّ نَ تَ م مُ اهتِ وبَ  ةَ عَ
ْ اضِ رَ األغْ  ي ال يَ  رُ , األمْ كِ الِ سَ املَ  ةَ فَ لِ تَ , خمُ ـذِ ـنْ الَّ ـ طُ بِ ضَ ـهُ  ,فٌ رْ طَـ هُ لَ ـعُ لَ تَمِ ْ وال جيَ

; فٌ رْ َ  لْ بَ  حَ َ ثِ كَ  اضٍ رَ غْ إىل أ تْ دَ هَّ مت َ  ةٍ ريْ  .اتِ يَّ بالنِّ  لُ امَ ام األعْ , وإنَّ دُّ عَ وال تُ  دُّ ال حتُ
ــ ــذَ لِ ــضُ  تْ ادَ ا جَ عْ ــبَ ــمِ يف تَ  حِ ائِ رَ قَ لْ ــلِ العِ ــرِ قْ أهْ ــ بِ يْ ــألِيْفِ  اضِ رَ أغْ التَّ

ا , فِ يْ نِ صْ التَّ و ذَ عَ هَ م مَ ـلْ تِ  رِ ـصْ يف حَ  ةٌ دَ اعِ م قَ هلُ  طْ بِ ضَ نْ مل تَ وهُ ـ مُ كُ , ومل اضِ رَ األغْ
َ فِ نِّ صَ املُ  كِ الِ سَ مَ  دِّ يف عَ  نٌ وْ انُ م قَ هلُ  مْ قِ تَ سْ يَ  َ ا إالَّ ا ذَ , ومَ نيْ ـلَنيْ يْقَ األصْ قِ ْ  انِ يَـبَ  :إنَّ حتَ

ابِلٌ  لِ اطِ البَ  فِ شْ وكَ  قِّ احلَ  عٌ سَ َ , ومَرشْ عٌ اسِ عٌ وَ تَ رْ وَ مَ هُ , فَ هُ بْطُ هُ أو ضَ دُّ كِنُ حَ مْ  !ال يُ
* * * 

ا و ذَ هُ ا مَ هَ رَ رَّ ْ قَ ِ األثـِ ابنُ  نِ يْ الدِّ  دُ جمَ َـهُ اهللاُ يف كتابـه  ريْ محِ ـعِ «رَ  :)١٧(» املُرصَّ
ـ ,هِ فِ وآنِ  رِ هْ الدَّ  فِ الِ يف سَ  امءَ لَ العُ  إنَّ فَ « ـا زَ مَ ْ الُ ـلِ تَ وا خمُ ـفِ ـامَ يْ فـِ اضِ رَ ي األغْ فُ , هُ وْ  ألَّ
َـرَ ثْ ـ عىل كَ  مِ وْ لُ العُ  اعِ وَ أنْ  نْ مِ  هُ وْ نَّفُ  صَ امَ يْ فِ  دِ اصِ قَ ي املَ نِ ايِ بَ تَ مُ  ـاملَ  نِ وْ نـُوفُ  ا ـهتِ ـ  فِ ارِ عَ

ْ  ادُ كَ ا ـ, ال يَ هَ تِ عَ عىل سِ  ـرَ وي أغْ تَ حيَ ـهُ اضَ ْ دٌّ م حَ ـ, وال جيَ ـادَ رَ أفْ  عُ مَ ـهَ  ةِ رَ ثْـ, لكَ دٌّ ا عَ
 .اهَ يْ إلَ  ةِ يَ اعِ ي الدَّ اغِ بَ املَ  ةِ عَ ا, وسِ هَ يْ لَ عَ  ةِ ثَ اعِ البَ  بِ الِ طَ املَ 

 هُ أنَّـ هِ نِّ عىل ظَ  بُ لُ غْ يَ  فٍ صْ بوَ  هُ صَّ خَ  دْ ابٍ إالَّ وقَ تَ كِ  فَ يْ نِ صْ تَ  لَ اوَ حَ  دٌّ ا أحَ ومَ 
ْ لظَ  هُ , وإنَّ هِ يْ إلَ  قْ بَ سْ مل يُ   فِ يْ ألِ ي التَّـاعِ وَ دَ  إنَّ ا, فَ ذَ هَ  عَ , ومَ بُ يْ صِ يُ  ادُ كَ ئ وال يَ طِ نٌّ خيُ

ْ ائِ فِيْهِ دَ  مُ مَ , واهلِ عُ طِ قَ نْ ال تَ  ى» عُ نِ تَ امً ال متَ تَهَ  .انْ
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ِ األثِ  ابنُ  هُ الَ ا قَ ومَ  نْدَ عَ  اضَ رَ ا أنَّ أغْ نَ لَ  دُ ؤكِّ ا; يُ نَ هُ  ريْ مِ  ةِ امَّ التَّألِيْفِ عِ لْ لِ العِ أهْ
ثًا ال تَ  يْ دِ امً وحَ يْ دِ نْدَ حَ  فُ قِ قَ ـبْطٍ ا, هلـَ ادٍ دَ عْ تِ  نْ م مِ هُ ضُ عْ بَ  هُ رَ كَ ا ذَ , ومَ دٍّ أو عَ  دٍّ عِ وضَ

ا,  هَ اضِ رَ ْ فَ ألغْ َ وْ كَ  نْ عَ  جُ رُ ال ختَ َ رَ ا أغْ هنِ ا إمجْ , وهَ  سَ يْ ةً لَ يَّ لِّ ةً كُ يَّ الِ اضً َ ذَ إالَّ  دْ قَ  الُ ا اإلمجْ
ْ  ةَ ألَ سْ ا املَ نَ لَ  طُ بِ ضْ يَ  ْ رِ ظَ والنَّ  قِ يْ قِ حْ التَّ  رِ اهِ يف ظَ  هُ وْ ادُ ا أرَ ا مَ ذَ ا, وهَ هَ تِ لَ يف مجُ ا حتَ  دُ يْ دِ , أمَّ

اضِ  رَ  !انٍ كَ بمَ  بِ يْ صِ العَ  نَ فمِ  رِ يْ رِ حْ والتَّ  لِ يْ صِ فْ التَّ  هِ جْ عىل وَ  األغْ
ـ نْ مِ  رِ لآلخِ  لُ األوَّ  كَ رَ تَ  مْ فكَ  ـتِ وابْ  ,يف التَّـألِيْفِ  ضٍ رَ غَ ,  ارٍ كَ ـنِيْفِ يف التَّصْ

اضِ  ةِ مَ وْ ظُ نْ يف مَ  مُ ظِ تَ نْ ا يَ , مَ ضِ رْ يف العَ  اعٍ دَ تِ وابْ  ـرَ , فالتَّـ أغْ ـمَّ  فُ يْ ألِ التَّـألِيْفِ مل يُسَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ اضِ رَ ارِ واألغْ تِكَ ظِنَّةَ االبْ نِهِ مَ وْ ا إالَّ لكَ أليْفً  .تَ

ـا مَ ذَ وهَ  يْـهِ  صَّ ا نَ لَ َـهُ اهللاُ بقَ  يُّ وِ وَ النـَّعَ محِ ـجْ املَ «يف  هِ لـِوْ رَ  :)١/٣٠(» عِ وْ مُ
نِيْفِ بِ  نَ مِ  اؤهُ نَ تِ اعْ  نَ وْ كُ يَ  ي أنْ غِ بَ نْ ويَ « يْهِ أكْ امَ التَّصْ بَقْ إلَ سْ , واملُـثَـ مل يُ َـ ادُ رَ رَ ا أالَّ ذَ هبِ
نَّفٌ يُ  نَ وْ كُ يَ  صَ نَاكَ مُ هِ يف  نْ ي عَ نِ غْ هُ نَّفِ صَ ِ مُ ـنَ أغْ  إنْ , فَ هِ بِ يْ الِ أسَ  عِ يْ مجَ ـعْ بَ  نْ ى عَ ا, هَ ضِ

ْ ادَ يَ دُ زِ يْ زِ ا يَ مَ  هِ سِ نْ جِ  نْ فْ مِ نِّ صَ يُ فلْ  , حيَ َ  لُ فِ تَ اتٍ  .»بِ يْ الِ األسَ  نَ مِ  هُ اتَ ا فَ مِّ مَ ضَ  عَ ا مَ هبِ
ةِ « بُ احِ صَ  هُ الَ ا قَ مَ  وَ وهُ  فَ ْ  رِ وْ ثُـنْ املَ «يف  يشُّ كَ رْ الزَّ  هُ نْ عَ  هُ لَ قَ  نَ امَ ; كَ »يذِ وَ األحْ حتُ

لَ « :)١/٧٢(» دِ اعِ وَ يف القَ  ـدِ عْ ـنِيْفٍ أنْ يَ  إىل تَصْ دَّ تَصَ يْفٍ أنْ يَ نْبَغِي حلَصِ وال يَ
 ِ نيْ ضَ رَ نْ غَ نىً  :عَ عْ عَ مَ ِ ْرتَ ا أنْ خيَ  .إمَّ

بْنىً  ا ومَ عً ضْ عَ وَ بْتَدِ ا أنْ يَ  .وإمَّ
 ِ نيْ هَ جْ نِ الوَ يْ ذَ  هَ وَ ا سِ , والتَّ  :ومَ قِ رَ دُ الوَ يْ وِ وَ تَسْ هُ قِ فَ َ يَةِ الرسَّ لْ  .»حيلِّ بحِ

* * * 



 
 
 

  אא١٠٣ 
ا إالَّ  عَ ومَ  ذَ مِ قَ  نْ ةً مِ فَ ائِ نَّ طَ إهَ لْ لِ العِ اضِ  نْ ئًا مِ يْ وا شَ مُ سَ رَ  دْ أهْ رَ التَّألِيْفِ  أغْ

م; هُ دَ نـْعِ  اءِ رَ قْ تِ واالسْ  ادِ هَ تِ االجْ  اتِ ؤدَّ مُ  بِ سَ بحَ  كَ لِ , وذَ رِ ظَ والنَّ  ادِ هَ تِ االجْ  قِ يْ رِ بطَ 
اضِ كْ م ذِ هلِ أوَّ  نْ مِ  انَ كَ فَ  رَ ا ألغْ َـهُ اهللاُ  سٍ ارِ فَـ ابـنُ  هُ رَ كَ ا ذَ التَّألِيْفِ مَ  رً محِ ; )٣٩٥(رَ

اضٍ  ةَ عَ بَ أرْ  رَ كَ ذَ  ثُ يْ حَ  رَ مَّ تَ فِ يْ ألِ للتَّ  أغْ ; حَ  مٍ زْ حَ  ابنُ  هُ عَ بِ , ثُ َهُ اهللاُ محِ  ةَ يَـامنِ ثَ  رَ كَ ذَ  ثُ يْ رَ
اضٍ  رَ مَّ تَ »سِ وْ رُ العَ  طِ قْ نَ « هِ ابِ تَ يف كِ  أغْ ـ هُ دَ نْ وا عِ فُ قَ , ووَ اسُ النَّ  هُ عَ ابَ , ثُ َ مُ مَ ـا بَـنيْ  رٍ رِّ قَ

َ وبَ  عٍ ابِ تَ ومُ  ْ  نيْ ٍ تَ خمُ  !...عٍ ازِ نَ ومُ  رصِ
وا  عُ ـابَ نَ تَ يْ ـذِ لَامءِ الَّ ءِ العُ امَ فَ عىل أسْ وْ قُ ادَ الوُ نْ أرَ ـ ابـنَ ومَ هِ  مٍ زْ حَ ـذِ عـىل هَ

ـا يف كِتَـابِ  هَ يَنْظُرْ , فلْ اضِ رَ ـ« :األغْ ـالرَّ  ةِ اءَ إضَ ـحَ ملُ » سِ وْ امُ ـ بِ يِّـالطَّ  دٍ مَّ  ايسِّ الفَ
 ْ  .)٢/٢٨٨( قيِّ الرشَّ

* * * 
ِ  نْ مِ  انَ كَ فَ  ربَ اضِ خَ رَ تِي  ةِ يَ امنِ التَّألِيْفِ الثَّ  أغْ ـ لٌ اقِ عَ  فُ ؤلِّ ال يُ الَّ ا هَ دِ إالَّ يف أحَ

 .واالُ  قَ امَ كَ 
هُ  الَ ا قَ وَ مَ َـهُ اهللاُ يف وْ دُ لْـخُ  ابنُ هُ محِ  اسَ النـَّ إنَّ  مَّ ثُـ« :)٦١٥(» هِ تـِمَ دِّ قَ مُ «ن رَ

ُ حَ  تِي يَ  دَ اصِ قَ وا مَ رصَ  :ةً عَ بْ ا سَ هَ وْ دُّ عَ ا, فَ اهَ وَ ا سِ مَ  اءُ غَ ا وإلْ هَ دُ امَ تِ ي اعْ غِ بَ نْ التَّألِيْفِ الَّ
هلَ  , هِ لِ ائِ سَ مَ  عِ بُّ تَ وتَ  ,هِ لِ وْ صُ وفُ  هِ ابِ وَ مِ أبْ يْ سِ قْ , وتَ هِ عِ وْ ضُ وْ بمَ  مِ لْ العِ  اطُ بَ نْ تِ اسْ  :اأوَّ

ْ , قِ قِّ حَ املُ  املِ للعَ  ضُ رَ عْ تُ  ثَ احِ بَ ومَ  لِ ائِ سَ مَ  اطُ بَ نْ تِ أو اسْ  ِ بغَ  هِ الِ صَ عىل إيْ  صُ رُ وحيَ , هِ ريْ
 كَ لْـعـىل تِ  رُ هَ ظْ يَ  رَ أخِّ تَ املُ  لَّ , لعَ فِ حَ صْ يف املُ  ابِ تَ بالكِ  كَ لِ ذَ  عُ دِ وْ فيُ  هِ بِ  ةُ عَ فَ نْ املَ  مَّ عُ لتَ 

 .هِ قْ يف الفِ  لِ وْ يف األصُ  عَ قَ  وَ امَ , كَ ةِ دَ ائِ الفَ 



 
 
 
 ١٠٤ א

ْ  ةِ لَّ الً يف األدِ أوَّ  يُّ عِ افِ الشَّ  مَ لَّ كَ تَ  ـهَ صَ وخلَّ  ةِ يَّ ظِ فْ اللَّ  ةِ يَّ عِ الرشَّ مَّ جَ  ةُ يَّـفِ احلنَ  اءَ ا, ثُ
 .م إىل اآلنِ هُ دَ عْ بَ  نْ مَ  كَ لِ بذَ  عَ فَ تَ ا, وانْ هَ وْ بُ عَ وْ تَ واسْ  اسِ يَ القِ  لَ ائِ سَ وا مَ طُ بَ نْ تَ اسْ فَ 

ـ فَ قِ يَ  أنْ  :اهَ يْ انِ وثَ  َ لـِاألوَّ  المِ عىل كَ ـفيَ م هِ فِ يْ آلِ وتَـ نيْ ـمُ  اهَ دُ جِ عـىل  ةً قَ لِ غْ تَ سْ
ِ لغَ  كَ لِ ذَ  ةِ انَ عىل إبَ  صُ رِ حْ ا فيَ هَ مِ هْ يف فَ  هُ لَ  اهللاُ حُ تَ فْ ويَ  ,امِ هَ األفْ   قُ لِ غْ تَ سْ يَ  اهُ سَ عَ  نْ ممَّ  هِ ريْ

ـعْ املَ  بِ تُـلكُ  انِ يَـالبَ  ةُ قَ يْ رِ طَ  هِ ذِ وهَ , اهَ قِّ حِ تَ سْ ملُ  ةُ دَ ائِ الفَ  لَ صِ , لتَ هِ يْ لَ عَ  ـنْ واملَ  لِ وْ قُ , لِ وْ قُ
ِ  لٌ صْ فَ  وَ وهُ   .فٌ يْ رشَ

ـتَ املُ  المِ أ يف كَ طَ أو خَ  طٍ لَ عىل غَ  رُ أخِّ تَ املُ  رَ ثَ عْ يَ  أنْ  :اهَ ثُ الِ وثَ  َ مِ دِّ قَ ـ نْ ممـَّ نيْ  رَ هِ تُ اشْ
ـ, ويَ هُ تُ يْ صِ  ةِ ادَ يف اإلفَ  دَ عُ وبَ  هُ لُ ضْ فَ  ْ  كَ لـِيف ذَ  قَ ثِ وْ تَ سْ ـبالربُ ـالوَ  انِ هَ ي ال  حِ اضِ ـذِ الَّ
ْ  رَ ذَّ عَ تَ  دْ قَ  , إذْ هُ دَ عْ بَ  نْ ملَ  كَ لِ ذَ  الِ صَ عىل إيْ  صُ رِ حْ فيَ  ,هِ يْ فِ  كِّ للشَّ  لَ خَ دْ مَ   هُ عُ زْ ونَ  هُ وُ حمَ

, هِ فـِارِ عَ بمَ  اسِ النَّ  قِ وْ ثُ ووُ  فِ ؤلِّ املُ  ةِ رَ هْ , وشُ ارِ صَ واألعْ  اقِ التَّألِيْفِ يف اآلفَ  ارِ شَ تِ بانْ 
 .كَ لِ ذَ  انِ يَ عىل بَ  فَ قِ ليَ  ابَ تَ الكِ  كَ لِ ذَ  عُ دِ وْ فيُ 

نْهُ مَ  تْ صَ قَ نَ  دْ قَ  دُ احِ الوَ  نُّ الفَ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  :اهَ عُ ابِ ورَ   بِ سَ بحَ  لٌ وْ صُ أو فُ  لُ ائِ سَ مِ
ـا نَ مَ  مَ مِّ تَ يُ  أنْ  كَ لِ عىل ذَ  عُ لِ طَّ املُ  دُ صِ قْ فيَ  هِ عِ وْ ضُ وْ مَ  امِ سَ قِ انْ  ـ صَ قَ ـتِ  نْ مِ ـاملَ  كَ لْ  لِ ائِ سَ
َ  صِ قْ ى للنَّ قَ بْ , وال يَ هِ لِ وْ صُ وفُ  هِ لِ ائِ سَ مَ  لِ امَ بكَ  نَّ الفَ  لَ مِ كْ ليُ   .الٌ فِيْهِ جمَ

ـقَ وَ  دْ قَ  مِ لْ العِ  لُ ائِ سَ مَ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  :اهَ سُ امِ وخَ  ـ تْ عَ َ غَ َـوَ يف أبْ  ةٍ بَـتَّ رَ مُ  ريْ ا وال اهبِ
َ هَ بَ تِّ رَ يُ  أنْ  كَ لِ عىل ذَ  عُ لِ طَّ املُ  دُ صِ قْ , فيَ ةٍ مَ ظِ تَ نْ مُ  َ ذِّ ا وهيُ ْ هبَ َـيف بَ  ةٍ ألَ سْ مَ  لَّ كُ  لَ عَ ا, وجيَ ا, اهبِ
 ةِ ايَ وَ رِ  نْ مِ » ةِ يَّ بِ تْ العُ «, ويف مِ اسِ القَ  ابنِ  نِ ن عَ وْ نُ حْ سَ  ةِ ايَ وَ رِ  نْ مِ » ةِ نَ وَّ دَ املُ «يف  عَ قَ  وَ امَ كَ 

َ ثِ كَ  لَ ائِ سَ مَ  , فإنَّ كٍ الِ مَ  ابِ حَ أصْ  نْ عَ  بيِّ تْ العُ  ـ هِ قْ الفِ  ابِ وَ أبْ  نْ مِ  ةً ريْ ا قَ نْهَ ـقَ وَ  دْ مِ  تْ عَ



 
 
 

  אא١٠٥ 
ِ غَ  يف َ بَ  ريْ َ غَ » ةُ يَّ بِ تْ العُ « تْ يَ قِ وبَ  ,»ةَ نَ وَّ دَ املُ « دٍ يْ أيب زَ  ابنُ  بَ ذَّ ا فهَ اهبِ  .ةٍ بَ ذَّ هَ مُ  ريْ

ِ غَ  نْ مِ  لَ ائِ سَ مَ  ابٍ بَ  لِّ يف كُ  دُ جِ فنَ  ـ ةِ نَ وَّ دَ ا باملُ وْ نَ غْ تَ واسْ , هِ ريْ ـعَ ا فَ ومَ أيب  ابـنُ  هُ لَ
َ  ,اهَ يْ فِ  دٍ يْ زَ   .هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  يُّ عِ ادِ والربَ

ا هَ ادِسُ َ وَ يف أبْ  ةً قَ رَّ فَ مُ  مِ لْ العِ  لُ ائِ سَ مَ  نَ وْ كُ تَ  أنْ  :وسَ  هَ بَّ نَ تَ  فيَ رَ أخْ  مٍ وْ لُ عُ  نْ ا مِ اهبِ
ْعِ و نِّ الفَ  كَ لِ ذَ  عِ وْ ضُ وْ إىل مَ  الءِ ضَ الفُ  ضُ عْ بَ   ان فَ  هِ بِ  رُ هِ ظْ , ويُ كَ لِ ذَ  لُ عَ فْ , فيَ هِ لِ ائِ سَ مَ مجَ
ْ  هُ مُ ظُ نْ يَ  تِي يَ  مِ وْ لُ العُ  ةِ لَ يف مجُ ُ ا البَ هَ لُ حِ تَ نْ الَّ  إنَّ فَ , انِ يَ لبَ ا مِ لْ يف عِ  عَ قَ  وَ امَ م, كَ هِ ارِ كَ بأفْ  رشَ

ـوَ  ذُ اكيكَ السَّ  فَ سُ وْ ا يُ وأبَ  اينَّ جَ رْ اجلُ  رَ اهِ القَ  دَ بْ عَ  ـا مَ دَ جَ ـمُ  هُ لَ ائِ سَ  بِ تُـيف كُ  ةً يَ رِ قْ تَ سْ
َ  دْ وقَ  ,وِ حْ النَّ  ا اجلَ  عَ مجَ نْهَ ِ بْ والتَّ  انِ يَـالبَ « ابِ تَ يف كِ  ظُ احِ مِ ـمَ » يِـنيْ َ ثـِكَ  لَ ائِ سَ  هَ بَّـنَ , تَ ةً ريْ
ـ هِ ادِ رَ فِ وانْ  مِ لْ العِ  كَ لِ ذَ  عِ وْ ضُ وْ ا ملَ هَ يْ فِ  اسُ النَّ  ـ نْ عَ ـالعُ  رِ ائِ سَ  كَ لـِيف ذَ  تْ بَـتِ , فكُ مِ وْ لُ

ـيْ ا فِ وْ بَ أرْ فَـ نَ وْ رُ أخِّ تَـاملُ  اهَ نَ , ولقَّ انِ يَ البَ  نِّ والً لفَ صْ أُ  تْ ارَ , وصَ ةُ رَ وْ هُ شْ م املَ هُ فُ يْ آلِ تَ  ا هَ
 .مٍ دِّ قَ تَ مُ  لِّ عىل كُ 

يَ أُ  فِ يْ آلِ التَّ  نَ مِ  ءُ اليشَّ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  :اهَ عُ ابِ وسَ  تِي هِ ـمَّ الَّ والً طْـمَ  نِ وْ نـُللفُ  اتٌ هَ
َ  ارِ صَ تِ , باالخْ كَ لِ ذَ  صَ يْ خِ لْ بالتَّألِيْفِ تَ  دُ صِ قْ فيَ  ;بًاهَ سْ مُ  ـتَ املُ  فِ ذْ وحَ  ازِ واإلجيْ , رِ رَّ كَ

ُ  فِ ذْ حَ  نْ مِ  رِ ذَ احلَ  عَ , مَ عَ قَ وَ  إنْ  ِ الَّ ئَ ي لِ رِ وْ الرضَّ  .لِ األوَّ  فِ ؤلِّ املُ  دِ صَ قْ بمَ  لَّ  خيُ
َ  هِ ذِ هَ فَ  تِي يَ  دِ اصِ قَ املَ  اعُ مجِ َـاعَ رَ ا بالتَّألِيْفِ ومُ هَ دُ امَ تِ ي اعْ غِ بَ نْ الَّ ـ, ااهتُ ـومَ  وَ ا سِ

ُ غَ  لٌ عْ ففِ  كَ لِ ذَ  ْ  ريْ يْـهِ  اجٍ تَ حمُ ـ أٌ طَـوخَ  ,إلَ ي يَ  ةِ ادَّ اجلـَ نِ عَ تـِ ـتَ الَّ ُ عَ ـ نيَّ  رِ ظَـا يف نَ هَ كُ وْ لُ سُ
 .الءِ قَ العُ 

ِ لغَ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  الِ حَ تِ انْ  لُ ثْ مِ  , سٍ يْ بـِلْ تَ  ضِ عْ ببَ  هِ سِ فْ إىل نَ  هُ بَ سِ نْ يَ  أنْ  فِ يْ آلِ التَّ  نَ مِ  هِ ريْ
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 .هِ سِ كْ وعَ  رِ أخِّ تَ املُ  مِ يْ دِ قْ وتَ  ,اظِ فَ األلْ  لِ يْ دِ بْ تَ  نْ مِ 
 ْ ـ فُ ذِ أو حيَ ْ مَ ـ اجُ تَـا حيَ يْـهِ يف الفَ ـ ,نِّ إلَ ْ امَ أيت بـِأو يَ  لُ دِّ بَـ, أو يُ هِ يْـإلَ  اجُ تَـ ال حيَ

ـذَ , ولـِحـةِ والقُ  لِ هْ اجلَ  أنُ ا شَ ذَ هَ , فَ هِ يْ فِ  ةَ دَ ائِ  ال فَ امَ أيت بِ أو يَ  أ,طَ باخلَ  ابَ وَ الصَّ   الَ ا قَ
هِ املَ  دَ دَّ ا عَ و, ملَ طُ سْ أرُ  ذِ ى إىل آخِ دَ اصِ قَ هَ تَهَ ـففَ  كَ لِ  ذَ وَ ا سِ ومَ  :الَ قَ ا فَ هَ رِ , وانْ  لٌ ضْ

 لِ اقِ ي للعَ غِ بَ نْ ا ال يَ يف مَ  لِ مَ العَ  نَ مِ  باهللاِ ذُ وْ عُ , نَ حةَ والقُ  لَ هْ اجلَ  كَ لِ ي بذَ نِ عْ , يَ هٌ أو رشَ 
ْ  , واهللاُهُ كُ وْ لُ سُ  يَ أقْ تِ ي للَّ دِ هيَ ى » مُ وَ ي هِ تَهَ َهُ اهللاُانْ محِ هُ رَ المُ  .كَ

َهُ اهللاُ  محِ نِ البَابيلُّ رَ يْ سُ الدِّ مْ ا شَ ذَ نِ التَّـألِيْفِ إالَّ )١٠٧٧(وهَ ى عَ نْهَ انَ يَ , كَ
ةٍ  بْعَ امٍ سَ ا أنْ يُ « :يف أقْسَ يَ إمَّ ْ  قْ بَ سْ مل يُ  ءٍ يف يشَ  فَ ؤلِّ وهِ يْهِ خيَ ِ إلَ  صٍ اقِ نَ  ءٍ , أو يشَ هُ عُ رتَ

َ يَ  قٍ لِ غْ تَ سْ مُ  ءٍ , أو يشَ هُ مُ مِّ تَ يُ  ْ  لٍ يْ وِ , أو طَ هُ حُ رشْ ُ تَ خيَ ِـ عـىل أنْ  هُ رصِ ـ لْ ال خيُ ـ ءٍ بيشَ  نْ مِ
ْ  ءٍ , أو يشَ هِ يْ انِ عَ مَ  ـأ فِيْـهِ مُ طَـأخْ  ءٍ , أو يشَ هُ بُ تِّ رَ يُ  طٍ لِ تَ خمُ ـمُ  ءٍ , أو يشَ هُ نـُيِّ بَ يُ  هُ فُ نِّ صَ  قٍ رَّ فَ

 ْ هُ كِتَابُ »هُ عُ مَ جيَ , ولَ ةِ بالتَّألِيْفِ نَايَ لِيْلَ العِ انَ قَ ائِلِهِ «, وكَ ادِ وفَضَ هَ , » اجلِ يْـهِ ـئ إلَ أُجلِ
رْ  المَ «انْظُ يلِّ » األعْ كْ رِ  .)٦/٢٧٠(للزِّ

 ارِ بَ أخْ  يف اضِ يَ الرِّ  ارِ هَ أزْ « هِ ابِ تَ يف كِ ) ١٠٤١(ري قْ املُ  دٍ مَّ حمَ  بنُ  دُ أمحَ  الَ قَ و
 :ةٌ عَ بْ بالتَّألِيْفِ سَ  دُ وْ صُ قْ املَ  :هُ صّ ا نَ مَ  رِ ابِ األكَ  ضِ عْ بَ  طِّ بخَ  تُ أيْ رَ « :»اضيَ  عِ ايضِ القَ 

يْهِ فَ  قْ بَ سْ مل يُ  ءٌ ـ يشَ ١  .فؤلَّ يُ إلَ
ا فيُ اقِ نَ  لِّفَ أُ  ءٌ ـ أو يشَ ٢ لكَ صً  .مَّ
حَّ  طأٌ ـ أو خَ ٣  .حفيُصَ
َ  لٌ كِ شْ ـ أو مُ ٤  .حفيُرشْ



 
 
 

  אא١٠٧ 
 .رصَ تَ يُخْ ف لٌ وَّ طَ ـ أو مُ ٥
ِ فْ ـ أو مُ ٦  .عمَ فيُجْ  قٌ رتَ
تَّ  رٌ وْ ثُ نْ ـ أو مَ ٧  .بفريُ

ـ الطَّيِّبِ  بنُ  دُ ا حممَّ هَ رَ كَ وذَ  َـهُ اهللاُ ايسُّ الفَ محِ ـ« :هِ ابـِتَ يف كِ ) ١١٧٠( رَ  ةِ اءَ إضَ
 .)٢/٢٨٨(» سِ وْ امُ القَ  ةِ افَ عىل إضَ  سِ وْ امُ النَّ  ةِ افَ وإضَ  سِ وْ امُ الرَّ 

لِهِ بم, هُ ضُ عْ ا بَ هَ مَ ظَ نَ  دْ وقَ  □ وْ  :قَ
نَّ أنَّ التَّألِيْفَ سَ ـاعْ ـأالَ فَ  ةٌ ـلَمَ بِيْبٍ  بْعَ لِّ لَ الِص لكُ ةِ خَ يْحَ يف النَّصِ

ْطِئ يْحُ خمُ حِ القٍ وتَصْ حٌ إلغْ ْ ٍ مُ ـوإبْ − فرشَ ربْ اعُ حَ ريْ نَاكِصدِ قْ ـدَ مٍ غَ
تِ ـوتَ  رٍ ومجَ ـيْ ـرْ نْثُوْ فَ ـْبُ مَ قٍـعُ مُ ُ تَ  رَّ ريْ صِ تْ ـوتَقْ لٍ وتَ يْ يْمُ نَاقِصطْوِ مِ
ْ « لِ ائِ أوَ  يف انَ يَّ أبو حَ  ادَ وزَ    :»لِ يْ هِ سْ التَّ  حِ رشَ
 .نيَّ عَ فيُ  مٌ هَ بْ ـ أو مُ ٨

* * * 
ا  تُ دْ زِ  دْ وقَ   يْهَ لَ ا عَ عَ مَ َا مَ هتُ دَّ تْ عِ ارَ دُ ـ فَصَ ا ـ وهللاِ احلَمْ ضً رَ َ غَ رشَ ةَ عَ ثَالثَ

هُ  رُ بَقَ ذِكْ امَ  :سَ ا, كَ ضً رَ نَ غَ يْ ِ ا وعِرشْ دً احِ  :يَيل وَ
َ يُ فَ  نٌ تْ ـ أو مَ ٩  .حرشْ

م هلِ وْ َ قَ ا وبَنيْ ذَ َ هَ رٌ بَنيْ قٌ ظَاهِ رْ ح :وفَ َ كِلٌ فيُرشْ شْ  !مُ
ـ ـامٌّ بشَ لُ عَ ـأنُ ـفاألوَّ هُ شَ ـأنُ , شَ هِ ِ ـريْ ـا وغَ نْهَ ـكِلِ مِ ِيْـعِ الكِتَـابِ املُشْ حِ مجَ رْ

لِ  ةُ أهْ امَّ ا عَ هَ فُ رِ عْ يَّةِ ممَّا يَ لْمِ نِ العِ اتِ املُتُوْ حَ وْ ُ مِ رشُ لْ  .العِ



 
 
 
 ١٠٨ א

ا الثَّاين ـيْحِ  :أمَّ ضِ حِ وتَوْ ْ ـاللِ رشَ ـنْ خِ كَ مِ لـِ , وذَ ـكِلِ ـحِ املُشْ ْ اصٌّ برشَ فَخَ
تْنِ الكِتَابِ  ةِ يف مَ كِلَ اتِ املُشْ بَارَ  .بَعْضِ العِ

ٌ ثِ ـ أو كَ ١٠  .ىقَ تَ نْ يُ فَ  ريْ
م هلِ وْ َ قَ ا, وبَنيْ ذَ َ هَ ا بَنيْ رٌ أيْضً قٌ ظَاهِ رْ ُ تَ فيُخْ  لٌ طوَّ مُ  :وفَ  !رصَ

ــدَ فــا اعِ وَ ــي القَ نْتَقِ ــنْ يَ , كمَ ــابِ اتِ الكِتَ عَ ــوْ ضُ وْ ــاصٌّ بــبَعْضِ مَ لُ خَ ألوَّ
ا ذَ كَ , وهَ نْهُ ةَ مِ يَّ دِ قَ ائِلَ العَ نْتَقِي املَسَ , أو يَ نَ الكِتَابِ لِيَّةَ مِ وْ  .األصُ

ا ال ذَ , وهَ اتِ الكِتَابِ عَ وْ ضُ وْ يْعِ مَ ارٌ جلَمِ تِصَ وَ اخْ هُ , فَ لِ ارُ املُطَوَّ تِصَ ا اخْ نُّ أمَّ فَ
مِ  لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ ْفَى عِ  .ممَّا ال خيَ

 .فيُنْظَم رٌ ثْ ـ أو نَ ١١
١٢ ْ  .ققَّ حَ فيُ  طٌ وْ طُ ـ أو خمَ

 َ ـةٍ بَـنيْ ظِيْمَ يَّـةٍ عَ ـنْ أمهِّ ا مِ ا هلـَ , ومَ طَاتِ طُوْ يْقِ املَخْ قِ ْ يَّةَ حتَ فَ أمهِّ رَ نْ عَ لُّ مَ كُ
رِ املَ  وْ دَ ظُهُ عْ يَّام بَ , والسِ َ نيْ سِ ارِ مَ الدَّ ـبَحَ اليَـوْ يْـقَ أصْ قِ ـأنَّ التَّحْ ا بَ يْنـً قِ لِمَ يَ ; عَ ابِعِ طَ

, واهللاُ  قِ قَّ لِ الكِتَابِ املُحَ يَّةِ أصْ نْ أمهِّ لُّ عَ قِ اضِ التَّألِيْفِ ال يَ رَ نْ أغْ ا مِ تَربً عْ ا مُ ضً رَ غَ
مُ  لَ اىل أعْ  .تَعَ
 .زغَ لْ فيُ  نٌّ ـ أو فَ ١٣
ه طُ بَ ضْ تَ ف نٌّ ـ أو فَ ١٤ دُ اعِ وَ  .قَ
ْ  :أي ِ وغَ  ةِ يَّ ولِ واألصُ  ةِ يَّ هِ قْ الفِ  طِ ابِ وَ والضَّ  دِ اعِ وَ القَ  عُ مجَ ـا, ممَّ هَ ريْ ـ زَّ ا عَ  هُ طُ بْ ضَ

ْ , ممَّ هُ دُ يْ عِ قْ تَ  رَ اثَ نَ وتَ  لُ  هُ اجُ تَ ا حيَ مِ يف سَ  أهْ لْ امَ رَ  نْ مَ  هُ نْ ي عَ نِ غْ تَ سْ م, وال يَ هِ مِ وْ لُ عُ  رِ ائِ العِ



 
 
 

  אא١٠٩ 
نِيْفِ التَّألِيْ  لِ أهْ  نْ مِ  قَ يْ قِ دْ والتَّ  قَ يْ قِ حْ التَّ   .فِ والتَّصْ

ـ لُ وْ قُ يَ  َـهُ اهللاُ يف  ايفُّ رَ القَ محِ ـ«رَ ـ« :)٦٢(» قِ وْ رُ الفُ ـوَ القَ  هِ ذِ وهَ ـهِ مُ  دُ اعِ يف  ةٌ مَّ
رُ الفَ و قَ لُ عْ ا يَ ةِ هبَ اطَ إلحْ ارِ دَ , بقَ عِ فْ النَّ  ةُ مَ يْ ظِ , عَ هِ قْ الفِ  , ويَ هِ ويَ يْ قِ دْ فُ ُ ـوْ رُ رَ هَ ظْ رشْ قُ نَ
عْ قْ الفِ  حُ مَ رَ هِ ويُ , وتتَّضِ  .»فُ شَ كْ  وتُ اوَ تَ جُ الفَ اهِ نَ فُ

ـ« :)١/١٠(» رِ ائِ ظَـوالنَّ  اهِ بَ األشْ « ةِ مَ دِّ قَ يف مُ  كيُّ بْ السُّ  اجُ التَّ  الَ وقَ  عـىل  قٌّ حَ
ْكِـمَ  , أنْ قِ يْ دِ صْ والتَّ  رِ وُّ صَ  يف التَّ ىلَ األعْ  امِ قَ إىل املَ  فُ وَّ شَ تَ يَ  نْ , ومَ قِ يْ قِ حْ التَّ  بِ الِ طَ  حيُ
ْ امِ كَ األحْ  دَ اعِ وَ قَ  نْدَ الغُ هَ يْ عَ إلَ جِ , لريَ ـا عِ ـوْ مُ , ويَ ـبِ  ضَ هَ نْ ضِ ـتِ االجْ  ءِ بْ عِ مَّ أتَـ ادِ هَ

 ُ مَّ يُ ضٍ وْ هنَ دُ , ثُ ْ عِ وْ رُ الفُ  ظِ فْ حِ  نْ مِ  ارِ ثَ كْ تِ ا باالسْ هَ ؤكِّ يْهِ رَ مِ ثْ مُ  نِ هْ خَ يف الذِّ سَ , لرتَ لَ ةً عَ
ِ غَ  دَ ائِ وَ بفَ  ْ هَ لُ ضْ وعٍ فَ طُ قْ مَ  ريْ ا اسْ عٍ وْ نُ ا وال ممَ ـاجُ رَ خْ تِ , أمَّ ـجْ املَ  لُ ذْ وبَـ ,وَ القُ يف  دِ وْ هُ

ِ غَ  نْ مِ  عِ وْ رُ الفُ  ظِ فْ عىل حِ  ارِ صَ تِ االقْ  ـفَ  نِ وْ دُ بُ  اتِ يَّ ئِ زْ مُ اجلُ ظْ ا, ونَ هلَ وْ أصُ  ةِ فَ رِ عْ مَ  ريْ  مِ هْ
, وال حَ فْ و نَ ذُ  هِ سِ فْ لنَ  اهُ ضَ رْ ال يَ ا, فَ هَ ذِ آخِ مَ  هُ مِ امِ سٍ أبيَّةٍ مِ بالكُ  نْ لُ لْ لِ العِ  .»ةِ يَّ لِّ أهْ

ـرِ عْ إنَّ مَ « :)١/٧١(» دِ اعِ وَ يف القَ  رِ وْ ثُ نْ املَ « ةِ مَ دِّ قَ يف مُ  يشُّ كَ رْ الزَّ  الَ ا قَ ذَ وكَ   ةَ فَ
ْ  طِ ابِ وَ الضَّ  تِي جتَ ُ  عُ مَ الَّ ا, والقَ وْ مجُ رَ  دِ اعِ وَ عً تِي تُ ـوْ رُ  وفُ الً وْ ا أصُ هَ يْ دُّ إلَ الَّ ا, هُ ـأنْ  وَ عً عُ فَ

ُّ هَ لُ مَ وأكْ  هِ قْ الفِ  اعِ وَ أنْ  ـتِ االجْ  بِ اتـِملرَ  ادِ دَ عْ تِ إىل االسْ  هُ يْ قِ ي الفَ قِ تَ رْ يَ  هِ ا, وبِ هَ ا وأمت , ادِ هَ
 .»ةِ قَ يْ قِ عىل احلَ  هِ قْ الفِ  لُ وْ أصُ  وَ وهُ 

 هُ بَـتَ ا كَ مَ  طِ ابِ وَ والضَّ  دِ اعِ وَ القَ  نِّ يف فَ  اءَ جَ  فٍ نَّ صَ مُ  عَ دَ وأبْ  ابٍ تَ كِ  سَ فَ أنْ  لَّ ولعَ 
ـ دِ بْ عَ  بنُ  زُّ العِ  ةُ مَ الَّ العَ  ,  المِ السَّ َـهُ اهللاُ محِ ـوَ القَ « هِ ابـِتَ يف كِ ) ٦٦٠(رَ ـ دِ اعِ َ الكُ , »ربْ
مِ , بيلِّ نْ احلَ  بٍ جَ رَ  البنِ » دِ اعِ وَ القَ  رِ يْ رِ قْ تَ « :ابُ تَ ا كِ ذَ وكَ  رُ باسْ وْ هُ ـدِ ابـنِ « :املَشْ اعِ وَ قَ
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بٍ  جَ ٌ و, »رَ ثِريْ ا كَ مهُ ُ ريْ  .غَ
 .هقُ وْ رُ فُ  رُ كَ ذْ فتُ  نٌّ أو فَ ـ ١٥

َ  مِ وْ لُ العُ  ىمَ أسْ  نْ مِ » قِ وْ رُ الفُ « مَ لْ أنَّ عِ  كَّ ال شَ  وَ دَ هَ فِ وأرشْ هُ  عِ زَ نـْاملَ  قُ يْـقِ ا, فَ
ْ عِ ضِ وْ املَ  رُ ائِ غَ  مِ إالَّ عِ  نْ مِ  هُ نُ سِ , ال حيُ لْ لِ العِ َ هُ تُ يِ لْ أهْ  غَ بَ ونَ  هُ بُ عْ ال كَ عَ  نْ م ممَّ هُ افُ م وأرشَ
إىل  هُ العُ اطِّ  اهُ  أدَّ امبَّ ورُ  ,اعً امِ ا جَ نً نِّ فَ تَ مُ  انَ , وكَ هِ كِ ارِ دَ مَ  عَ سَ أوْ  مِ لْ العِ  نَ مِ  غَ لَ , وبَ هُ مُ هْ فَ 
ْ  سَ يْ , ولَ ادِ هَ تِ االجْ  ةِ بَ تْ رُ   .طٍ برشَ

ـ نِّ يف فَ  فُ يْ ألِ فالتَّ  ـزِ عَ  قِ وْ رُ الفُ ـاملَ  مُ يْ ظـِعَ  بِ لَـطْ املَ  زُ يْ ـيْ طِ , ال تَ بِ رَ ـشْ الَّ إ هُ قُ
ـ ةِ اطَ عىل اإلحَ  مِ لْ بالعِ  ةُ مَ ائِ القَ  ةُ دَ اهِ جَ املُ  سُ وْ فُ النُّ  ْ  هُ , ألنَّـلِ وْ مُ والشُّ ـإىل فِ  اجُ تَـحيَ  هِ قْ

ِ انِ يف أفَ  مٍ يْ لِ سَ  قٍ وْ وذَ  ,سٍ فْ نَ  ْ  مِ وْ لُ العُ  نيْ ُ عِ واملُ  قُ فِّ وَ املُ  وَ هُ  , واهللاُةِ يَّ عِ الرشَّ  .نيْ
َهُ اهللاُ عِ  وطيُّ يُ السِّ  فَ رَّ عَ  دْ وقَ  محِ  :)٧١(» رِ ائِ ظَـوالنَّ  اهِ بَ األشْ «يف  قَ وْ رُ الفُ  مَ لْ رَ

ي يُ  مُ لْ العِ  هُ أنَّ بَ « َ النَّ  قُ رْ فِيْهِ الفَ  رُ كَ ذْ الَّذِ ـلِ تَ خْ نًى, املُ عْ ا ومَ رً يْ وِ صْ تَ  ةِ دَ حِ تَّ املُ  رِ ائِ ظَ بَنيْ  ةِ فَ
 .»ةً لَّ  وعِ امً كْ حُ 

َ املَ  قِ وْ رُ الفُ  مِ لْ عِ  ةِ يَّ عىل أمهِّ  ةُ مَّ األئِ  صَّ نَ  دْ قَ ا; فَ ذَ هَ  لِ ألجْ  , ةِ يَّـمِ لْ العِ  لِ ائِ سَ بَنيْ
هِ ; وهِ كِ لَ سْ مَ  ةِ رَ وْ عُ ووُ  هِ لِ ضْ وعىل فَ  ذِ لِ هَ ـوالوُ  ةِ يَّ مهِّ األألجْ ـ ةِ رَ وْ عُ فِيْـهِ إالَّ  مْ لَّ كَ تَ مل يَ

مِ والتَّ  نْ مِ  انِ مَ الزَّ  اءِ نَ أبْ  نْ مِ  ادٌ رْ أفَ  لْ لِ العِ ـ نْ , ممـَّقِ يْـقِ حْ أهْ  ,اعِ البَـ لِ وْ طُـبم هلـُ مَ لِّ سُ
ةِ  غِ وْ لُ وبُ  ايَ  .مِ لْ بالعِ  ةِ اطَ واإلحَ الغَ

َـهُ اهللاُ يف  ايفُّ رَ القَ  لُ وْ قُ يَ  محِ ـ«رَ ـنَّ ولكِ « :)١/٦٢(» قِ وْ رُ الفُ ـ أيْ (ا هَ ) قوْ رُ الفُ
دِ  ةُ مَ يْ ظِ عَ  َ  ةٌ لَ مِ تَ شْ , مُ املَدَ ْ  ارِ عىل أرسْ هِ  عِ الرشَّ مِ كَ ـوحِ ـقَ  لِّ , لكُ ـ ةٍ دَ اعِ ـ نَ مِ يف  عِ وْ رُ الفُ



 
 
 

  אא١١١ 
 ِ , ومل يُ مَ  ةِ عَ يْ الرشَّ ْىصَ ا يشَ  رْ كَ ذْ ا ال حيُ نْهَ ـفَ اتَّ  , وإنِ هِ قْ الفِ  لِ وْ صُ يف أُ  ءٌ مِ ـ تِ قَ  ةُ ارَ اإلشَ

يْهِ هُ  َ  لِ يْ بِ عىل سَ  كَ الِ نَ إلَ لْ يْ صِ فْ ي تَ قِ , فبَ الِ اإلمجْ صَّ هُ مل يتَحَ  .لُ
َ اطَ إلحَ ارِ دْ , بقَ عِ فْ النَّ  ةُ مَ يْ ظِ , عَ هِ قْ يف الفِ  ةٌ مَّ هِ مُ  دُ اعِ وَ القَ  هِ ذِ وهَ  ـلُ عْ ا يَ ةِ هبِ رُ و قَ دْ

ــقِ الفَ  ــهِ ويَ يْ , ويَ ـشْ فُ ــظْ رُ ــوْ رُ رَ هَ ــقُ الفِ نَ ــقْ عْ ــحُ مَ رَ هِ ويُ , وتتَّضِ ــفَ جُ الاهِ نَــفُ  اوَ تَ
 .»فُ شَ كْ وتُ 

تِي خَ  بِ تُ الكُ  سِ فَ أنْ  نْ ومِ  ـ, مَ قَ وْ رُ الفُ  مَ لْ عِ  تْ طَّ الَّ ـالَّ العَ  هُ اغَ ا صَ ـ ةُ مَ  ايفُّ رَ القَ
ــهُ اهللاُ يف كِ  َ محِ ــتَ رَ ــ« :هِ ابِ ــ»قِ وْ رُ الفُ ــوَ مِ هُ ــ نْ , فَ ــالكُ  لِّ أجَ ــعِ فَ وأنْ  بِ تُ َ هَ ــفِ ا, وأرشْ ا هَ

 !هُ كَ نَ وْ دُ ا, فَ هَ رِ هَ وأشْ 
َ املَ  قِ رْ يف الفَ  لِ الئِ الدَّ  احِ ضَ إيْ « :ابُ تَ ا كِ ذَ كَ و اين احلَ » لِ ائِ سَ بَنيْ ـرَ يَ رِ , بنـْللزَّ يلِّ
ا َ مهُ ُ ريْ  .وغَ
 .هُ اهُ بَ وأشْ  هُ رُ ائِ ظَ نَ  رُ كَ ذْ فتُ  نٌّ ـ أو فَ ١٦
نُهُ , ال ةِ زَ يْ زِ العَّ  ةِ قَ يْ قِ الدَّ  مِ وْ لُ العُ  نَ ا مِ ذَ وهَ  ْسِ ا وْ نَ أفْ  دْ قَ  ,نَ وْ عُ لِ طَّ مُ  نَ وْ نُ نِّ فَ تَ  مُ إالَّ حيُ

ِ  نِ وْ نُ فُ  بِ ارِ شَ عىل مَ  العِ طِّ واال يِّ مِ لْ العِ  لِ يْ صِ حْ م يف التَّ هُ رَ امَ أعَ   ثُ يْ حَ ; ةِ عَ يْ الرشَّ
ِ قَ أوْ  نَ مَ ثْ أو ,مهِ اسِ فَ أنْ  لَّ وا جُ ضُ قَ  , اتِ نَ وَّ دَ واملُ  بِ تُ يف الكُ  ةِ اءَ رَ والقِ  رِ ظَ م يف النَّ اهتِ

ا مل تَ  عَ ومَ  ذَ َ مُ  ةِ اءَ رَ القِ  لُ وْ طُ  نْ كُ هَ ا الفَ  لِ ثْ ملِ  ةً عَ رشْ ذَ ا  مَّ هُ اللَّ  ;نِّ هَ  ةٌ فَ رِ عْ ا مَ هَ تْ قَ افَ رَ إالَّ إذَ
ِ ظِ النَّ  مِّ بضَ  ةٌ قَ يْ قِ دَ  ِ ظِ نَ إىل  ريْ ْ ذَ , وهَ هِ هِ يْ بِ شَ إىل  هِ يْ بِ , والشَّ هِ ريْ  امءِ لَ العُ  اذُ ذَ  أفْ إالَّ  هُ نُ سِ ا ال حيُ

 .مهُ نْ مِ  ةُ لَّ واجلِ 
هِ املُ  نْ ومِ  ذِ ٍ ثِ لكَ » رِ ائِ ظَ والنَّ  هِ ابَ األشْ « بُ تُ كُ  :اتِ نَ وَّ دَ هَ مِ  نْ مِ  ريْ لْ لِ العِ  اءٌ وَ سَ  ,أهْ
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 دٍ يْ أبو زَ  رٌ كْ ا بَ نَ خُ يْ شَ  هُ رَ بَ ا زَ ا مَ هَ رِ آخِ  نْ , ومِ ةٍ دَ دِّ عَ تَ مُ  انٍ نَ , أو يف أفْ دٍ احِ وَ  نٍّ يف فَ  تْ انَ كَ 
َهُ اهللاُ يف كِ  محِ  .»رِ ائِ ظَ النَّ « :ابِ طَ تَ سْ املُ  هِ ابِ تَ رَ

نَاكَ مُ  ـزِ عَ  نِّ الفَ  اذَ هلَ  اتٌ نَ وَّ دَ وهُ ـالكَ  :بِ تُـكُ  لُ ثْـ, مِ ةٌ زَ يْ الِ وْ كُ شْ نـَّ , شِ , والكُ
ِ وغَ   .اهَ ريْ

 .بِ تُ بالكُ  فٌ يْ رِ عْ ـ أو تَ ١٧
لِحَ لَ بَّ ورُ  تُمْ  .»بِ تُ الكُ  ارُ بَ أخْ « وَ وهُ  :رُ آخَ  مٌ اسْ  هُ ام اسْ
 وَ هُ ف, هُ نُ قِ تْ يُ  نْ م مَ هُ نْ مِ  لُّ , وأقَ هُ فُ رِ عْ يَ  نْ مَ  لٌ يْ لِ , قَ سٌ يْ فِ نَ  قٌ لْ , وعِ زٌ يْ زِ عَ  نٌّ ا فَ ذَ وهَ 

ْ مٌ يْ ظِ يف التَّألِيْفِ عَ  ابٌ , وبَ مٌّ هِ يف التَّألِيْفِ مُ  ضٌ رَ غَ  ـتَ , حيَ ـ هُ اجُ ـالعِ  بِ الَّ طُـ لُّ كُ , مِ لْ
 .مهُ رُ وْ كُ ذُ  هُ مُ وْ رُ ويَ 

ْ إهنَّ ; فَ ءُ امَ األسْ  تِ رَ ايَ غَ  تَ امَ هْ ومَ  ا الفَ  جُ رِ ا ال ختُ ذَ ا بالكُ يْ رِ عْ تَ  :هِ نِ وْ كَ  نْ عَ  نَّ هَ , بِ تُ فً
َ حَ أصْ  جِ اهِ نَ وبمَ  َ أبْ  دِ اصِ قَ ا, ومَ اهبِ ـرِ  عَ ا, مَ واهبِ ـ ءٍ يشَ ذِكْ  ةِ يَّـمِ لْ العِ  اتِ ظَـوْ حُ لْ املَ  نَ مِ

ا دُ اهِ ظَ  تْ دَ جِ وُ  إنْ  ـ هِ يْ لَ عَ  ا أو تَ  فٍ لُّ كَ تَ  نَ وْ رً نْهَ ا و ـ بٍ يْ قِ نْ عَ ذَ ـكَ ـرِ  عَ مَ ـ ءٍ يشَ ذِكْ  نْ مِ
هِ  ِ ريْ نْ غَ هُ عَ زَ زَّ ا مَ ةِ إذَ لَ اضَ بِ املُفَ وْ ُ  .رضُ

ُ غَ و ْ  ةٍ ذَ بْ بنُ  :نُ وْ كُ ا يَ مَ  هُ بَ أشْ  وَ ا هُ ممَّ  كَ لِ ذَ  ريْ َ تَ خمُ ـ ةٍ رصَ , ابِ تَـوالكِ  بِ اتـِالكَ  نِ عَ
ـا يَ مَ  هَ بَ وأشْ  ـا  نَ وْ كُ ـرِ يُ  نْ ملَـ ةً ئَـطِ وْ تَ أيْضً ـيْ رِ عْ , وتَ ابِ تَـالكِ  ةَ اءَ رَ قِـ دُ يْ ـفً  هِ نِ يْ امِ ا بمضَ

 .هِ اتِ عَ وْ ضُ وْ ومَ 
بَتْ بِ  مْ كَ , فَ مٍ يْ ظِ عَ  دٍ صَ قْ , ومَ ميٍّ لْ عِ  بٍ لَ طْ و مَ ذُ  نُّ فَ  وَ فهُ  رِّ مْ , ارٌ بَ كِ  بٌ تُ كُ  هِ قُ وكَ

 , التٌ وْ ْهُ تُبٌ جمَ فَتْ بِهِ كُ رِّ لَتْ بِ  مْ وكَ عُ هِّ ـخُ  هِ سُ تُـبِ  اتُ الصَ , ةٍ ارَ بَـعِ  زِ جَ بـأوْ الكُ



 
 
 

  אא١١٣ 
ٍ بِ خَ  لُ ثْ مِ  كَ ئُ بِ نْ , وال يُ ةٍ ارَ إشَ  قِّ وأدَ  يَّةِ  ريْ ةِ أمهِّ فَ رِ عْ لِهَ  بِ تُ الكُ  ارِ بَ أخْ بمَ  .اوفَضْ

ا العِ إا; إالَّ ذَ هَ  عَ ومَ  ذَ انَ عَ  مَ لْ نَّ هَ نِ ا يف زً يْ زِ كَ مَ لِيْفِ إالَّ يف آالتَّ  نَ مِ  لِ األوَّ الزَّ
ا اليَ رَ ا عَ هَ ضُ عْ أيت بَ يَ  ةٍ لَ يْ لِ قَ  لَ ائِ سَ ورَ  طَ يْ اطِ أخَ  ا, أمَّ  بٍ الـِطَ  لُّ كُ  هِ بِ  حُ رَ فْ يَ  ءٌ يشَ فَ  مَ وْ ضً
 .مِ لْ للعِ 

ا البَ  وِ حْ يف نَ  ةِ دَ يْ رِ فَ ال اتِ نَ وَّ دَ املُ  كَ يْ تِ  نْ ومِ  ذَ  :مِّ هِ املُ  ابِ هَ
ـوْ يُ , وذِ ةَ فَ يْ لِ خَ  اجِّ حلَ » نِ وْ نُ الظُّ  فُ شْ كَ « ـ« :هُ لُ ـلكَ  مِ مِّ تَ املُـ بِ تُـالكُ  ءُ امَ أسْ  فِ شْ

ِ هِ الشَّ  فِ يْ طِ اللَّ  دِ بْ لعَ » نِ وْ نُ الظُّ  عـىل  لِ يْ يف الـذَّ  نِ وْ نـُكْ املَ  احُ ضَ إيْ «ه, وادَ  زَ ايضِ يَ برِ  ريْ
ـبَ  لَ يْ امعِ إلسْ » نِ وْ نُ الظُّ  فِ شْ كَ  ـا البَ اشَ َ  خُ يْ ارِ تَـ«و, يِّ ادِ دَ غْ ـ اثِ الـرتُّ ـ» ريبِّ العَ اد ؤَ لفُ

اني, وكِ زْ سَ  ابِقً اهُ سَ نَ رْ كَ ا ممَّا ذَ هُ ُ ريْ  .غَ
ـقَّ حَ املَ  بِ تُ للكُ  اتِ رَ دَّ صَ املُ  كَ لْ ا, تِ نَ عْ مِ ا سَ مَ  لِ مَ ا وأكْ نَ أيْ ا رَ مَ  لِ ضَ أفْ  نْ ومِ  , ةِ قَ

َ  رُ ثَ أكْ  هُ بُ تُ كْ ا يَ مَ  وَ وهُ  ا ام ا عَ جً هَ نْ مَ  نَ وْ مُ سُ رْ ام يَ نَ يْ حِ  كَ لِ , وذَ مَ وْ اليَ  اتِ طَ وْ طُ خْ ي املَ قِ قِّ حمُ
نْهُ مَ ابِ تَ الكِ  قِ يْ قِ حْ لتَ  ـ هُ ا لَ ومَ  ابِ تَ للكِ  ضٍ رْ عَ  نْ مِ  هُ نَ وْ بُ تُ كْ ا يَ , ومِ ـهِ يْـلَ ا عَ ومَ  يَ , وهِ
ا  ةٌ يَّـمِ لْ عِ  ةٌ يَّ جِ هَ نْ ومَ  ةٌ دَ يْ دِ سَ  ةٌ قَ يْ رِ طَ  ـيَّام إذَ ـةٍ السِ الَ الٍ ال بإطَ دَ تـِ ـطٍ واعْ سُّ انَـتْ بتَوَ كَ

اطٍ  بِسَ  !وانْ
َ صِ صِّ خَ تَ املُ  مِ لْ العِ  بِ الَّ طُ  دُ أحَ  امَ قَ  هُ أنَّ  وْ ولَ  ْ  نيْ هِ املُ  رِ ثَ أكْ  عِ يف مجَ ـذِ ـهَ  اتِ رَ دَّ صَ

يَّةِ والرُّ  لْمِ َ بـِكَ  اتٍ دَ لَّـجَ بمُ  جَ رَ ; خلَ ةِ قَ قَّ حَ املُ  بِ تُ الكُ  مُ كُ لْ لتِ  ةِ يَّ جِ هَ نْ املَ  اتِ مَ وْ سُ العِ , ةٍ ريْ
ً ا خَ هَ يْ , ألنَّ فِ ةٍ بَ يْ جِ عَ  دَ ائِ وَ وفَ  ً ثِ ا كَ ريْ ا وافِ يْ رِ عْ وتَ  ,اريْ ـ الُ خَ إِ  لْ يًا, بَ افِ يًا كَ فً ا الصَّ ذَ  عَ يْ نِ هَ
, لكَ  نَ مِ  اهَ دَ عْ ا بَ ملَ  ةً عَ يْ لِ طَ  نُ وْ كُ يَ سَ  ـَوْ التَّألِيْفِ ـتِ ا ابْ هنِ ا جَ كَ ـدِ ارً ا يف التَّـألِيْفِ عـىل يْ دً



 
 
 
 ١١٤ א

 .انَ هُ  اهُ نَ مْ سَ ا رَ مَ  ءِ وْ ضَ 
هِ املَ  ارِ رَ وعىل غِ  ذِ يَّةِ املُ  جِ اهِ نَ هَ لْمِ ٍ ثِ يف كَ  ةِ رَ دَّ صَ العِ  ;ةِ قَ قَّ حَ املُ  مِ لْ العِ  بِ تُ كُ  نْ مِ  ريْ

تِي تَ يَّ السِ  َ الَّ عىل طُ  مٍ تْ حَ  جٍ هَ نْ ا كمَ هَ تْ نَّ بَ وتَ  اتِ عَ امِ اجلَ  رُ ثَ ا أكْ هَ تْ لَّ وَ ام الَّ هِ  لُ ثْـمِ ا, فَ هبِ ـذِ هَ
يَ عِ  ةِ يَّ جِ هَ نْ املَ  اتِ رَ دَّ صَ املُ  َ  مُ امَ تِ الئْ ا واهَ اءَ ورَ  قُ وْ حُ ي اللُّ غِ بَ نْ يَ  انٌ زَ ي وِ دِ نْ هِ  امَ رَ  نْ ا ملَ هبِ
 .قُ فِّ وَ املُ  , واهللاُبِ تُ بالكُ  فِ يْ رِ عْ أو التَّ  ,بِ تُ الكُ  ارِ بَ أخْ  :نِّ يف فَ  فَ يْ ألِ التَّ 

نَاكَ كُ  ا حمَ  سَ يْ ا لَ نَ هُ  اهُ نَ رْ كَ  ذَ امَّ عَ  ةً يَّ أمهِّ  لُّ قِ ال تَ  بٌ تُ وهُ ذَ  .اهَ رِ كْ ذِ  لَّ هَ
نَاكَ طَ عَ نَ  ـهلُ  لْ زَ , مل تَ مَ وْ ا اليَ نَ ابِ تَّ كُ  ضِ عْ بَ  نْ مِ  عُ الئِ م; هُ َ  حِ رْ يف طَـ ةٌ يَـالِ عَ  مٌ م مهِ

ا الغَ  لِ ثْ مِ  ذَ ـاملُ  ضِ عْ ا عىل بَ نَ فْ قَ وَ  مْ , فكَ يِّ مِ لْ العِ  ضِ رَ هَ اكَ عـىل نـَهُ  اتِ كَ ارَ شَ نـَ ا وهُ
ـقَ ا وَ مَ  رِ آخِ  نْ , ومِ تُ رْ كَ ا ذَ مَ  وَ حْ نَ  يْـهِ كِ  تُ فْ لَ زَ « :ابُ تَـعَ ـ»بِ تُـالكُ  ةِ انَـخِ  ارُ دَ , إصْ
هُ اهللا افِ قَّ السَّ  ويٍّ لَ عَ  خِ يْ , وبإرشاف أخي الشَّ ةِ يَّ نِ السَّ  رِ رَ الدُّ  ةِ سَ ؤسَّ مُ  ظَ فِ  .حَ

ـ. .هُ رُ وْ غَ  فُ رَ عْ ال يُ  رٌ حْ بَ  مُ لْ العِ « :ابِ تَ الكِ  نِ وا عَ الُ قَ  دْ وقَ  ـال يُ  لٌ احِ وسَ  اسُ قَ
ـ دْ  وقَ إالَّ  مِ لْ العِ  نِ وْ نُ فُ  نْ مِ  نٍّ فَ  نْ ا مِ ومَ  ..هُ دُّ حَ  ـلُ  هُ عَ بَ أشْ لْـمِ دِ  أهْ ـرَ العِ , اثًـحْ وبَ  ةً اسَ

 ْ  مُ وْ لُ العُ  تِ بَ عَّ شَ وتَ , اتِ قَ يْ قِ حْ التَّ  تِ دَ دَّ عَ تَ , واتِ فَ نَّ صَ املُ  تِ رْ ثُ فكَ . .افً يْ نِ صْ وتَ , اقً يْ قِ وحتَ
ا البَ  مِّ ضَ يف خِ  مِ لْ العِ  بِ الِ عىل طَ  بِ عْ الصَّ  نَ مِ  حَ بَ وأصْ , نُ وْ نُ والفُ  ذَ  نَ مِ  رِ اخِ الزَّ  رِ حْ هَ
ـؤسَّ مُ  أتْ فـرَ , اهَ ئِ يِّ سَ  نْ ا مِ هَ نَ سْ وحُ , اهَ نِ يْ مِ سَ  نْ ا مِ هَ ثَّ غَ  فَ رِ عْ يَ  أنْ  بِ تُ الكُ   رِ رَ الـدُّ  ةُ سَ
هِ املُ  دَ مَ عْ تَ  أنْ  ةِ يَّ نِ السَّ  ذِ ْ , اهَ ثَ عْ شَ  مَّ لُ فتَ  نِ وْ نُ ى الفُ تَّ يف شَ  اتِ فَ نَّ صَ إىل هَ ا, هَ قَ رِ فَ تَ مُ  عَ مَ وجتَ

ـالعِ  بِ الـِعـىل طَ  لُ هِّ سَ يُ , قٍ سِ تَّ مُ  امٍ ظَ يف نِ  هُ كَ لُ سْ فتَ  ـ مِ لْ ـرِ عْ مِ  هِ اللـِخِ  نْ مِ  بِ تُـالكُ  ةَ فَ
ْ  نْ وعَ , اهَ نْ عَ  ةٍ ذَ بْ عىل نُ  فُ رَّ عَ تَ ويَ , ةٍ دَّ عِ  نٍ وْ نُ يف فُ  اتِ فَ نَّ صَ واملُ  َ قَ يْ قِ حتَ ُ , ااهتِ ـحِ وْ ورشُ , اهَ



 
 
 

  אא١١٥ 
َ عَ بَ طَ  لِ ضَ وأفْ  ـ, ااهتِ ـأُ  اءٍ يَ وأشْ ـتُ عْ مَ فجَ . .رَ خَ ـوَ  ابٍ تَـا يف كِ هَ ـ دٍ احِ ـزَ خِ « هُ تَ يْ مَ أسْ  ةَ انَ
هِ اخلِ  نَ وْ كُ لتَ . .»بِ تُ الكُ  ذِ َ  مِ لْ العِ  بِ الِ  لطَ يالً لِ دَ  ةُ انَ زَ هَ نْدَ رشِ » ابِ تَـللكِ  هِ ائِ نَ تِ واقْ  هِ ائِ عِ

ى تَهَ  .انْ
لْتُ  هِ  عَ مَ  :قُ ذِ تْ لكِتَابِ هَ كِرَ تِي ذُ يَّةِ الَّ هُ ; فَ »بِ تُ الكُ  ةِ انَ زَ خِ «األمهِّ ْ  إنَّ إىل  اجُ تَ حيَ

ْ  لٍ يْ صِ فْ تَ  ةِ ادَ يَ زِ  ْ  , وإنْ رٍ يْ رِ وحتَ انَ رشَ ـ ةً فَ يْ رِ عْ تَ  :ابِ تَ م يف الكِ هُ طُ كَ , ابِ تَـبالكِ  ةً زَ جَ وْ مَ
نا ال نَ إ, إالَّ كَ لِ ذَ كَ  وَ وهُ  لَ  دُ اشِ نَ نُ  الُ زَ نَّ مِ املُ  أهْ لْ َ صِ صِّ خَ تَ العِ ا الفَ  ةِ حَ ارَ طَ يف مُ  نيْ ذَ  نِّ هَ

اءَ اهللاُ  هُ يانُ يأيت بَ  سَ امَ , كَ رِ يْ رِ حْ والتَّ  قِ يْ قِ دْ والتَّ  لِ يْ أصِ التَّ  نَ مِ  ءٍ بيشَ  اىلإنْ شَ عَ  .تَ
* * * 

َ  نْ مِ  انَ فكَ  ا الفَ  اتِ دَ هِّ ممُ ذَ  :هُ تَ بَ اتَ كَ مُ  امَ ورَ  هُ تَ حَ ارَ طَ مُ  ادَ أرَ  نْ ملَ  نِّ هَ
, بَ الِ طَ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  ـ١ مٍ لْ ـ العٍ ا اطِّـذَ  عِ ٍ ثـِبكَ  ةٍ يَـافِ كَ  ةٍ اطَـ, وإحَ عٍ واسِ ـ ريْ  نَ مِ

 .ةِ يَّ المِ اإلسْ  نِ وْ نُ الفُ 
ـا  عٍ اسِ وَ  العٍ ا اطِّ ذَ  نَ وْ كُ يَ  وأنْ  ـ٢ ي يُ  ابِ تَـبالكِ أيْضً ـذِ ـرِ الَّ ـهُ بَـيْ رِ قْ تَ  دُ يْ ال , فَ

ُ تَ قْ يَ   .هِ عِ يْ اضِ وَ مَ  حِ فُّ صَ ي بتَ فِ تَ كْ أو يَ  ,هِ سِ ارِ هَ عىل فَ  العِ عىل االطِّ  رصِ
ـوْ مُ  ةً اسَ رَ دِ  ابَ تَ الكِ  سَ رُ دْ يَ  وأنْ  ـ٣ ْـ ثُ يْـ, بحَ ةً يَّ عِ وْ ضُ ـ جُ رُ ال خيَ ـ نْ عَ  ةِ مَ سِ

نُهُ بجَ ابِ تَ الكِ  مِّ هُ أو يُضَ قُ لحِ هِ  فِ ؤلِّ للمُ  رَ آخَ  ابٍ تَ كِ  ةِ رَ يْ رِ ,وال يُ سِ  .نِفْ
ـزِ تَ لْ مُ  نَ وْ كُ يَ  أنْ و ـ٤ ـا بمُ مً ي يُ  ابِ تَـالكِ  نِّ فَـ اتِ حَ لَ طَ صْ ـذِ ـرِ الَّ ـرَ دِ  دُ يْ  هُ تَ اسَ

ِ يف غَ ا ذَ كَ , وهَ هُ فَ يْ رِ عْ وتَ  يَّةِ  اتِ انَ األمَ  بِ ائِ غَ رَ  نْ ا مِ هَ ريْ لْمِ  .العِ
;  نْ كُ يَ إنْ مل و ـنِّنِ دِ املُتَفَ ـرِّ بِ املُتَفَ ا الطَّالـِ ـذَ ثَالِ هَ دِ أمْ وْ جُ نْ وُ ءٌ مِ ـفَ يشَ  أنْ  هُ لَ



 
 
 
 ١١٦ א

َ عِ تَ سْ يَ  ُ أشَ  ;هُ لَ  انٍ وَ بإخْ  نيْ ـا لفَ  ةِ عَ امِ اجلَ  عِ يْ ارِ شَ املَ  أنُ م شَ هنُ كُ فِيْهَ ِ رتَ تِي يَشْ ـنْ الَّ يْـفٌ مِ
 , مِ لْ لِ العِ ِ يف حِ أهْ هِ ي عىل غِ بَ نْ يَ  هُ أنَّ  نيْ ذِ ابِ هَ حَ ـلِّ  وارُ كُ ذْ يَ أنْ  عِ يْ ارِ شَ املَ أصْ ـمَ كُ اسْ

نْدَ  م عِ نْهُ دٍ مِ احِ ي أوْ  ابِ تَ للكِ  هِ تِ اسَ رَ دِ وَ  .هُ ارَ كَ أفْ  بَ رَّ وقَ  ,هُ ارَ بَ أخْ  زَ جَ الَّذِ
بِريُ ـ أو ١٨ نٌّ كَ سُ فَ رَ هْ  .فيُفَ
تِي يَ  ارِ بَ الكِ  بِ تُ بالكُ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ ذَ وهَ  ُ عْ الَّ ـا, أو يَ هَ دِ ائِـوَ فَ  رُ ـصْ حَ  رسُ ـرِ عْ مَ  قُّ شُ  ةُ فَ

ـوتُ  ا,هَ دُ ائِـوَ فَ  لُ هَّ سَ وتُ  ا,هَ لُ ائِ سَ مَ  سُ رَ هْ فَ تُ  ذٍ ئِ دَ نْ عِ فَ ; اهَ لِ ائِ سَ مَ  انِّ ظَ مَ  ـالمُ أعْ  بُ رَّ قَ , اهَ
ِ يف غَ  اهَ نُ يْ امِ ضَ مَ  مُ قَّ رَ وتُ  اءَ اهللاُا هَ رُ كْ ذِ  اآليت سِ ارِ هَ الفَ  نَ ا مِ هَ ريْ  .إنْ شَ

هِ الفَ  أنَ إنَّ شَ  ذِ ـةِ وَّ جُ رْ املَ  سِ ارِ هَ هَ ـيَ الشَّ هِ الفَ  أنُ ; هِ ـذِ ـيف هَ يَّـةِ  سِ ارِ هَ لْمِ العِ
تِي تُ  مَ وْ اليَ  الِبًا  قُ حَ لْ الَّ ٍ ثِ بكَ غَ َ بِ الكَ  بِ تُ الكُ  نَ مِ  ريْ ةِ  ةِ ريْ طَ وْ ـ بُ تُـام كُ يَّ , والسِ املَبْسُ  خِ يْ شَ

, وأذْ  ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنِ  المِ اإلسْ  َـهُ اهللاُ محِ ـرَ ـا  رُ كُ نْهَ ـالتَّ  ءَ رْ دَ « :اآلنَ مِ  ابَ وَ اجلـَ«و» ضِ ارُ عَ
ةِ «, و»سِ يْ أسِ التَّ  ضَ قْ نَ «و» حَ يْ حِ الصَّ  يَّ نَّةِ النَّبَوِ اجَ السُّ نْهَ َ وغَ » مِ  ارِ بَ الكِ  هِ بِ تُ كُ  نْ ا مِ هَ ريْ

تِي حلِ  ا عَ نِ غْ تَ سْ ال يَ  ةٌ يَّ مِ لْ عِ  ةٌ يَّ عِ وْ ضُ وْ مَ  سُ ارِ هَ ا فَ هَ قَ الَّ نْهَ , وأخَ  ةُ امَّ ي عَ مِ لْ لِ العِ  صُّ أهْ
مِ م هُ نْ مِ  لْ  .األثريِّ  يِّ فِ لَ السَّ طَالِبَ العِ

هِ  ـذِ سِ هَ ـارِ هَ ـبْقِ يف فَ ـلٌ السَّ َـهُ اهللاُ فَضْ محِ ـاملٍ رَ اد سَ شَ د رَ يْخِ حممَّ انَ للشَّ وكَ
تُـبِ  ـا لكُ يْقً قِ ْ ـهُ حتَ ِدُ لَ ادُ جتَ لْ ال تَكَ , بَ ةِ َ بِريْ تُبِ الكَ ـهُ الكُ ـدْ أحلَقَ ; إالَّ وقَ يَّـةَ يْمِ ابـنِ تَ

يَّةٍ  لْمِ سَ عِ ارِ هَ  .بفَ
َهُ اهللاُ ةَ امَ دَ قُ  البنِ » ينِ غْ املُ « :اذَ وكَ  محِ  كـيُّ اهللا الرتُّ  دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ  هُ قَ أحلَ  ثُ يْ ; حَ رَ

ا نِ غْ تَ سْ , ال يَ ةٍ يَّ عِ وْ ضُ وْ مَ  ةٍ يَّ مِ لْ عِ  سَ ارِ هَ بفَ  نْهَ مٍ ي عَ لْ  .طَالِبُ عِ
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ـ» دِ نَ سْ املُ « :لَ وْ حَ  هِ سِ ارِ هَ فَ  ةُ مَ يْ مِ ا ضَ ذَ وكَ  َـهُ اهللاُ دَ أمحَـ امِ لإلمَ محِ ـ«, ورَ  عِ امِ جَ

َـهُ اهللاُ بيِّ طُ رْ للقُ » آنِ رْ القُ  امِ كَ أحْ  عِ امِ جَ «, وربيِّ للطَّ » انِ يَ البَ  محِ » رِ وْ ثُـنْ املَ  رِّ الـدُّ «, ورَ
ــ ــهُ اهللاُ يِّ وطِ يُ للسِّ َ محِ ــهِ مْ التَّ «, ورَ ــعَ  البــنِ » دِ يْ ِّ  دِ بْ ,رَ  الــربَ ــهُ اهللاُ َ ــ محِ ــقَ حَ لْ مُ  عَ مَ  :هِ اتِ

ِ , وغَ »سِ بَ والقَ  ارِ كَ ذْ تِ االسْ « ٌ ثِ ا كَ هَ ريْ َ ممَّ  ريْ ـقِ يْ قِ ا وحتْ هَ سِ ارِ هَ عىل فَ  كيُّ الرتُّ  فَ ا أرشْ ا, هَ
هُ  اهللاُ اهُ زَ جَ فَ  عَ نْ مَ ً خَ ومَ  .اريْ

رُ  خُ يْ الشَّ  هُ قَ ا أحلَ ا مَ ذَ كَ وهَ  وْ ـهُ شْ ـحَ  بـنُ  مَ  :ابِ تَـكِ ك, هِ اتـِقَ يْ قِ حتْ  ضِ عْ بـبَ  نٍ سَ
ــافَ وَ املُ « ــ» اتِ قَ ــرِ قْ تَ «, وبيِّ اطِ للشَّ ــوَ القَ  رِ يْ ــرَ  البــنِ » دِ اعِ ــ«, وبيلِّ نْــاحلَ  بٍ جَ  المِ إعْ
َ عِ قِّ وَ املُ  ِ وغَ  ,يِّ رِ وَ نَ يْ للدَّ » ةِ سَ الَ جَ املُ «, ومِ يِّ القَ  البنِ » نيْ ـإحلَ  نْ ا مِ هَ ريْ ـالفَ  اتِ اقَ  سِ ارِ هَ
يَّةِ  ةِ يَّ عِ وْ ضُ وْ املَ  لْمِ  .العِ

نَاكَ طَ   رَ كْ ذِ  دُ يْ رِ ا, وال أُ هَ مُ لَ عْ يَ  ا اهللاُهَ مُ لَ عْ ال نَ  سِ ارِ هَ الفَ  قِ وْ قُ بحُ  ةٌ مَ ائِ قَ  ةٌ فَ ئِ اوهُ
ا  هَ ثَرِ  .ةِ الَ اإلطَ  ةَ يَ شْ خَ أكْ

هِ الفَ  سِ ائِ فَ نَ  نْ ومِ  ذِ ا يف طُ سْ مَ  اءَ ا جَ مَ  سِ ارِ هَ هَ يَّـةِ ورً لْمِ سِ العِ ـارِ هَ بَعْضِ الفَ
افِ ا , وأطْرَ آنِ رْ اتِ القُ اظِ آيَ فَ ةِ أللْ يَّ ادِيْثِ النَّبَوِ  .ألحَ

ـتَاذُ  هُ األسْ ـنَعَ ـا صَ , مَ آنِ ـرْ اتِ القُ اظِ آيَ فَ سِ ألْ ارِ هَ لِ فَ مِّ وأفْضَ نْ أهَ انَ مِ فكَ
َهُ اهللاُ محِ بْدَ البَاقِي رَ د فُؤاد عَ هِ  حممَّ ـاللِ كِتَابـِ ـنْ خِ ـاظِ املُ « :مِ فَ سِ أللْ ـرَ هْ ـمِ املُفَ جَ عْ

مِ  يْ ــرِ آنِ الكَ ــرْ ــبٌ »القُ تُ ــاكَ كُ نَ ــةِ  , وهُ سَ رِ ةٌ يف فِهْ ــدَ يِّ دٌ جَ ــوْ هُ  هلَــا جُ ــرَ ةٌ أُخْ َ ــريْ ثِ كَ
بْدِ البَاقي نْ كِتَابِ فُؤادٍ بنِ عَ يَّةً عَ لُّ أمهِّ قِ , ال تَ مِ يْ رِ آنِ الكَ رْ اتِ القُ عَ وْ ضُ وْ  .مَ

بَهُ  تَّ ا رَ وَ مَ , هُ ةِ يَّ نَّةِ النَّبَوِ تُبِ السُّ سِ كُ ارِ هَ بَتْ يف فَ هَ تِي أسْ تُبُ الَّ ا الكُ هُ أمَّ ونَظَّمَ
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 , َ ـقِنيْ ِ تَرشْ نَ املُسْ يْفٌ مِ فِ افِعِ لَ ِ النـَّ ريْ بـِ ِم الكَ ـمِ « :يف كِتَـاهبِ جَ سِ  املُعْ ـرْ هَ ـاظِ  املُفْ فَ  أللْ
يْثِ  ـهُ »احلَدِ َ ـدْ نَرشَ , وقَ ـنَةً َ سَ ـنيْ ْسِ ةِ ثَـالثٍ ومخَ ُم ملُـدَّ اهتُ َاعُ يْهِ مجَ لَ بَتْ عَ اقَ عَ دْ تَ , وقَ

قُ  ِ تَرشْ نكْ  .ي. أ«املُسْ نْسِ ـنْ , »وِ ةٌ عَ بَـارَ ـوَ عِ , وهُ نْ يْـدِ ـةِ لَ عَ امِ بِيَّـةِ بجَ رَ ـتَاذُ العَ أسْ
ادِيْثِ  سِ أحَ ارِ هَ نَنِ  :فَ , والسُّ ِ نيْ يْحَ حِ , الصَّ ةِ عَ بَ نَدِ  األرْ سْ نَنِ  ومُ , وسُ , أمحَدَ يِّ مِ ارِ  الدَّ

طَّأ وَ تَاجُ إىل بَعْضِ التَّ  ومُ ْ هُ حيَ ة إالَّ إنَّ سَ رِ هْ ةٌ يف الفِ ايَ وَ غَ , وهُ الِكٍ قِيْقِ مَ ـرِ والتَّـدْ يْ رِ حْ
تْ يف  قَ ا, أو أُحلِْ تُهَ سَ رِ هُ فِهْ اتَ اءٌ فَ وَ ا; سَ ائِتِهَ وَ اكِ فَ رَ تِدْ ادِيْثِ واسْ بْطِ بَعْضِ األحَ يف ضَ

اتِ  بَعَ ةِ  بَعْضِ طَ َ ريْ نَّةِ األخِ تُبِ السُّ  .كُ
 َ ـا بَـنيْ , مَ نَّةِ تُبِ السُّ ةِ كُ سَ رِ ةٌ يف فِهْ ظِيْمَ دٌ عَ وْ هُ اد جُ ؤَ د فُ مَّ دِي وملُحَ ـلٍ فَـرْ مَ  عَ

ـا  , مَ لٍ يْ ـدِ عْ يْحٍ وتَ ـحِ ةِ تَصْ ـادَ يَ عَ زِ ا مَ َهَ مجَ رْ تِي تَ سِ الَّ ارِ هَ تُبِ الفَ نْ كُ , فمِ َةٍ مجَ رْ َ تَ وبَنيْ
اللِ كِتَابِ  نْ خِ هُ مِ نَعَ تَاحِ « :صَ فْ زِ  مِ وْ نـُ ـنَّةِ  كُ هُ  »السُّ ـنَعَ ي صَ ـذِ ـنكْ  .ي. أ«الَّ نْسِ  »وِ

, رِ كْ ابِقُ الذِّ مَّ هَ  سَ دْ ضَ ادِيْثِ وقَ ةَ أحَ سَ رِ ا الكِتَابُ فِهْ  ,»دِ نَ سْ املُ «, وةِ تَّ السِّ  بِ تُ الكُ  :ذَ
ـالِ يَ الطَّ  »دِ نَ سْ مُ «, و»أطَّ وَ املُ «و ـ«و, يِّ ـسِ ـ«و, يِّ مِ ارِ الـدَّ  »نِ نَ سُ َ سِ ـهِ  ابـنِ  ةِ ريْ , »امٍ شَ
, عـيلٍّ  نِ بـ دِ يْ لزَ  بِ وْ سُ نْ املَ  »دِ نَ سْ املُ «و, »دٍ عْ سَ  ابنِ  اتِ قَ بَ طَ «و, »يدِ اقِ ي الوَ ازِ غَ مَ «و

يْهِ  لَ بٌ عَ وْ ذُ كْ  .وهو مَ
سِ  ـارِ هَ ةٌ يف فَ كَ ـارَ شَ ا مُ ي هلـَ تـِ دِ الكِتَابِيَّـةِ الَّ ـوْ هِ اجلُهُ ـذِ نْ هَ اهُ مِ نَ رْ كَ ا ذَ عَ مَ ومَ
ا  ـذَ ـيْسَ هَ , لَ يَّـةِ لْمِ ظَاتِ العِ وْ نْ بَعْضِ املَلْحُ مْ مِ لَ سْ ا مل يَ نْهَ ا مِ ً ثِريْ , إالَّ إنَّ كَ ِ يَنيْ حْ الوَ

لَّ ذِكْ  ِ احمَ هَ  .رِ
افِ  تِيْـبِ أطْـرَ رْ ـةٌ يف تَ نَايَ ا عِ , هلـَ كِـرَ ـا ذُ ـريْ مَ ةٌ غَ َ ريْ ثـِ تُـبٌ كَ ـا كُ نَاكَ أيْضً وهُ
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ا اظِهَ فَ اتِ ألْ عَ وْ ضُ وْ يْبِ مَ رِ قْ , وتَ ادِيْثِ  .األحَ

هِ الفَ  سِ ائِ فَ نَ  نْ ومِ  ذِ ا مَ  سِ ارِ هَ هَ ا  اءَ ا جَ أيْضً نً وَّ ـدَ ـلَ عْ يف املَ مُ ي  ةِ مَ تـِ يَّـةِ الَّ لْمِ العِ
ُ ا املَ هَ نَ مَّ ضَ  َ  عُ وْ رشْ ي أرشْ يْهِ شَ  فَ الَّذِ لَ ْـ دٍ يْـو زَ أبُ  رٌ كْ ا بَ نَ خُ يْ عَ , يف مجَ َـهُ اهللاُ محِ  ارِ آثَـ عِ رَ

ـ ابـنِ  هِ ذِ يْ مِ لْ وتَ  ,ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنِ  المِ اإلسْ  خِ يْ كشَ  :المِ األعْ  ةِ مَّ األئِ  ضِ عْ بَ  ـ, وحمَ مِ يِّ القَ  دٍ مَّ
ِ األمِ  نْ , يِّ طِ يْ قِ نْ الشِّ  نيْ يَأيت مِ ا سَ ارِ  ومَ َ الرَّ  دِ بْ عَ  :آثَ ِّ ي الـيَ مِ لِّ عَ املُ  نِ محْ ـامينِ ِ , وغَ ـنْ  هِ ريْ مِ

مِ  لْ لِ العِ ةِ أهْ لَّ كُ  أجِ عُ املُبَارَ وْ ُ ا املَرشْ ذَ مُ هَ هُ لَ مِ  .ممَّنْ شَ
ِ  ثُ يْ حَ  ٍ ثِ بكَ  قَ أُحلْ هِ اآلثَ  بِ تُ كُ  نْ مِ  ريْ ذِ ـهِ مُ  ةٌ يَّ مِ لْ عِ  ةٌ يَّ عِ وْ ضُ وْ مَ  سُ ارِ هَ فَ  :ارِ هَ , ةٌ مَّ

ا املَ اهَ سَ  نْ مَ  لَّ كُ   اهللاُزَ جَ , فَ بَ يْ صِ العَ  تِ لَ هَّ وسَ  ,دَ يْ عِ البَ  تِ بَ رَّ قَ  ذَ ُ م يف هَ َ خَ  عِ وْ رشْ  ريْ
ِ وا مُ انُ اء أكَ وَ , سَ اءِ زَ اجلَ  َ فِ رشْ َ  مأ نيْ َ قِ قِّ حمُ َ  مأ نيْ َ لِ وِّ ممُ ـ دْ , وقَـنيْ ـتَ اهللاُ  الَ قَ }  }  :اىلعَ

  ¡   �  ~  }  |z )١٢٠: التوبة(. 
ـ دْ وقَ  نَّـةَ  إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلص الَ قَ ـةَ اجلَ ثَ ـدِ الثَّالَ احِ مِ الوَ ـهْ لُ بِالسَّ خِ هُ  :اهللا لَيُـدْ ـانِعَ صَ

دَّ بِهِ  , واملُمِ يَ بِهِ امِ , والرَّ َ ريْ تِهِ اخلَ نْعَ بُ يفِ صَ تَسِ ْ هُ أمحَ » حيَ جَ رَ  نِ نَ السُّ  ابُ حَ , وأصْ دُ أخْ
 .نٍ سَ حَ  دٍ نَ , بسَ عِ بَ األرْ 

يْ  رِ يْبَةِ الغَ جِ سِ العَ ارِ هَ نْ تِيْكَ الفَ ا ومِ تِنـَ دَ أئِمَّ نـْ ةٌ عِ ـابِقَ ا سَ ـيْسَ هلـَ ي لَ تـِ بَـةِ الَّ
ى  ـمَّ ـا يُسَ ـيَّام مَ , والسِ بِ وْ اصِ احلَاسُ رَ نَ بَعْضِ أقْ مْ ا ضِ رً ؤخَّ اءَ مُ ا جَ ; مَ َ نيْ مِ دَ األقْ

ةُ « :اآلنَ  لَ امِ تَبَةُ الشَّ ـلُ »املَكْ قْ ا العَ هَ دَ نـْ َـارُ عِ ـا حيَ ٌ مَ ـريْ ٌ وخَ ـربَ ةِ خَ انَ طُوَ هِ األُسْ , وهلَذِ
لَتِ  ــهَّ يْـدَ وسَ ــتِ البَعِ بَ رَّ يْـثُ قَ ; حَ ــانِ ـفُ اللِّسَ صْ ــا وَ نْهَ ـزُ عَ جَ عْ ــا يَ , ومَ ـيُّ ِ البَرشَ
ـتْ  الَ ا زَ , ومَ ةِ آالفِ كِتَابٍ رشَ نْ عَ ثَرَ مِ تْ أكْ مَّ دْ ضَ ا قَ نَا أهنَّ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ يْبَ صِ العَ
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ا, و هَ َ نْ نَرشَ ا, ومَ أهَ نْ أنْشَ  اهللاُ مَ زَ , فَجَ دٍ يْ زِ ايف مَ ً ريْ ا خَ هَ مَ عَ نْ دَ  .مَ
سُ ١٩ رَ هْ املٍ فيُفَ لمُ عَ  .ـ أو عِ
ْ ذَ وهَ  اضِ  نْ مِ  بُ ا الرضَّ رَ ـمَ  مٌ يِّ وقَ  هُ ابُ بَ  مٌّ هِ التَّألِيْفِ مُ  أغْ ـ, وغَ هُ كُ لَ سْ ـدُّ  ةٌ ايَ تُشَ

 , ابُ كَ ا الرِّ يْهَ , ارِ بَ لكِ ا المِ اإلسْ  ةِ مَّ أئِ  نْ مِ  امٍ إمَ  بِ تُ كُ  دِ رْ بجَ  مُ لْ العِ  بُ الِ طَ  مُ وْ قُ يَ  مَ وْ يَ إلَ
 َ مَّ جيُ ْ  عَ يْ اضِ وَ مَ  دُ رِّ ثُ ْ هَ سُ رِ هْ فَ ويُ  هِ بِ تُ كُ  عِ وْ مُ جمَ  .ةٍ يَّ مِ لْ عِ  نَ يْ اوِ نَ عَ  تَ ا حتَ

ــضِ  عْ ــالِ بَ فَ ــنْ إغْ ــهُ اهللاُ مِ َ محِ يُّ رَ دٌ الطَّنــاحِ ــوْ ــتَاذُ حمْمُ ــبَ األسْ جَّ ــدْ تَعَ وقَ
سِ للكُ  ارِ هَ نِّ الفَ دِ فَ تِامَ نِ اعْ بِيَّةِ مِ رَ اتِ العَ عَ ه اجلَامِ ـالَ يف كِتَابـِ يْثُ قَ ; حَ ةِ َ بِريْ تُبِ الكَ

ريبِّ « اثِ العَ َ لِ إىل الرتُّ خَ ـآ رٌ مْ أو« :)٢٨١(» املَدْ ـعْ أ رُ خَ ـ بُ جَ ـ نْ مِ ـ ا,ذَ هَ ـ وَ وهُ ا مَ
ا  اهُ نَ عْ مِ سَ  رً ؤخَّ َ  ضَ عْ بَ  نَّ أ نْ مِ مُ ْ  انِ جلِ ـيف بَ  اتِ يَ قِ الرتَّ ـامِ اجلَ  ضِ عْ ـ ,ةِ يَّـبِ رَ العَ  اتِ عَ  دْ قَ
ـ ةً يَّ مِ لْ عِ  ةً سَ رِ هْ فِ ـ  املٍ عْ أ نْ ا مِ هلَ  مَ دِّ ا قُ مَ  نَ مْ ضِ ـ  تْ ضَ فَ رَ  ـ نٍّ لفَ َ  نِ وْ نـُفُ  نْ مِ  ,اثِ الـرتُّ
دُ ( صِ قْ بِ  :يَ رَ انِ العَ ةِ يف لِسَ دَ ارِ بِيَّةِ الوَ رَ ثَالِ العَ سَ األمْ رِ ٍ بِ كَ  ابٍ تَ كِ  لِ اخِ دَ  نْ مِ ) فِهْ  ,ريْ
ـرِ هْ الفِ  نَّ أ ةِ جَّ بحُ  ,بِ تُ الكُ  اتِ هَ مَّ أُ  نْ مِ  ـعَ  ةَ سَ ـيْ مِ  يلٌّ آ لٌ مَ ـجُ  لُ ثِّـمَ ال يُ  ,كيٌّ يْ انِ كَ ا دً هْ
 !اي مِ لْ عِ 

ــأو ــ دَّ رُ أ نْ أ عُ يْ طِ تَ سْ ا القَ ــذَ َ أو لَ وْ هَ ــحمْ ــهُ قُ ــوْ , لَ ي  مُّ ال الغَ ــذِ عــىل  قَ بَــطْ أالَّ
ــالقَ  ــ بِ لْ ــسَ  نْ مِ ــ اعِ ـمَ ا الكَ ــذَ ــ, بِ يْــجِ العَ  المِ هَ ــ دْ وقَ  ثِ يْ دِ احلَــ اءِ نَــثْ أيف  كَ بِــ رَّ مَ
ــ ــأ نْ عَ ــتَ سْ املُ  لِ امَ عْ َ قِ رِ ـشْ ــأ ,نيْ ُ ــهنَّ ــعُ  دْ م قَ ــرِ هْ وا بفِ نُ ــكُ  ةِ سَ َ  بِ تُ ــرتُّ ــنَ عِ  ,اثِ ال  ةً ايَ

ــائِ فَ  ــ نَّ أو ,ةً قَ ـذَ  نْ مِ ــفِ  كَ لـِ ــأ« سَ رِ هْ ــ يب عــيلٍّ أايل مَ ــ ,»ايلِّ القَ ي صَ ــذِ  هُ عَ نَ الَّ
ــتَ سْ املُ  ــالكَ  انِ قَ رِ ـشْ َ بِ ــيْ بِ « انِ ريْ ــرْ وكَ  انْ فَ ــفَ  ,»ونكُ ــ لْ هَ ْ ــأؤ رُ جيَ ــعــىل وَ  دٌ حَ  فِ صْ



 
 
 

  אא١٢١ 
َ قِ رِ ـشْ تَ سْ املُ  لِ مَ عَ  ى» يكي?انِ كَ يْ مِ  يلٌّ آ هُ نَّ أبَ  نيْ تَهَ  .انْ

 , ـنَ التَّـألِيْفِ ـا مِ بً ْ ـبَحَ رضَ سِ أصْ ارِ هَ لَ الفَ مَ ا أنَّ عَ نَ نْدَ كَّ عِ ; فَال شَ يْهِ لَ وعَ
انُ  قَ مُ واإلتْ لْ وَ العِ , وهُ طِهِ ْ لِكَ برشَ , وذَ نِيْفِ ارِ يف التَّصْ تِكَ  .واالبْ

رِ  عَ ذِكْ م; مَ اهُ نُ وإيَّ ةُ ونَحْ َ ـريْ سِ , عَ يَادِ بَةُ القِ عْ ا صَ سِ إالَّ إهنَّ ارِ هَ يَّةِ الفَ ا ألمهِّ نَ
َهُ اهللاُ محِ ةَ رَ دَّ تَاذُ أبُو غُ لُ األسْ وْ قُ امَ يَ , كَ لُ « :املَنَالِ مَ ا العَ ذَ سِ (هَ ارِ هَ ةُ الفَ نَاعَ فِيْـهِ ) صِ

ـارَ  ـدْ صَ قَ , فَ ةٍ َ ثِريْ اتٍ كَ قَّ شَ لُ مَ مُّ َ , وحتَ بِريٍ دٍ كَ هْ لُ جُ , بَذْ اعِ التَّـألِيْفِ ـنْ أنْـوَ ـا مِ عً نَوْ
ا  ذَ , ولـِ ـةً لَ يْ ةً طَوِ ـدَّ يْـهِ مُ لَ سِ عَ بْسِ النَّفْ تَاجُ إىل حَ ْ , وحيَ ٌ رسِ بٌ وعَ عْ انُ فِيْهِ صَ قَ واإلتْ

ـ بَ بِيُسْ لُـوْ هِ املَطْ بـِ يْ رِ ; لتَقْ يْـهِ لَ امِ عَ ـدَ َ اإلقْ لْـمِ بَـنيْ بُ العِ دُ طَالـِ دَّ َ رتَ , ـيَ ةٍ لَ وْ ـهُ رٍ وسُ
امِ  جَ نِ  واإلحْ مَ نِ والزَّ هْ نَ الذِّ لُ مِ أكُ نْهُ ملَا يَ هُ لكِتَابِ » ...عَ يْقَ قِ ْ رْ حتَ اءِ يف « :انْظُ تِقَ االنْ

اءِ  هَ قَ ةِ الفُ ائِلِ الثَّالثَ  .)٣٥٢(» فَضَ
لْتُ   ا يَيل :قُ , مَ تُبِ الكِبَارِ ةِ الكُ سَ رِ رِ فِهْ وَ نْ صُ  :ومِ
ةٍ هِ قْ الفِ  ابِ وَ , وأبْ ةِ دَ يْ قِ العَ  ابِ وَ ا عىل أبْ هَ سُ رِ هْ فَ يُ  نْ م مَ هُ نْ مِ  لَ لْسِ ا يف سِ ذَ كَ , وهَ

يَّةِ  لْمِ ابِ العِ نَ األبْوَ  .مِ
ةِ  ةِ يَّ ائِ جَ اهلِ  فِ وْ رُ ا عىل احلُ هَ سُ رِ هْ فَ يُ  نْ م مَ هُ نْ ومِ  يَّ دِ  .أو األبْجَ
يَّةِ  عِ يْ اضِ وَ املَ  مِ ائِ وَ قَ  ةِ قَ يْ رِ طَ ىل ا عهَ سُ رِ هْ فَ يُ  نْ م مَ هُ نْ ومِ  لْمِ  اتِ اآليَ  سِ رِ هْ كفِ  :العِ

ــادِ واألحَ  ــ ثِ يْ ــ ارِ عَ واألشْ ــوالبُ  المِ واألعْ ــوَ والفَ  انِ دَ لْ ــ دِ ائِ ــدِ قَ والعَ  ةِ يَّ ولِ األصُ  ةِ يَّ
َ طُـ ةٍ عَ اضِ وَ تَ مُ  ةٍ لَ سِ لْ ا يف سِ ذَ كَ وهَ .. .ةِ يَّ هِ قْ والفِ  ـالعِ  بِ الَّ بَـنيْ ـانَ مَ وْ اليَـ مِ لْ , وأيـا كَ
 ْ ةٌ عِ  ةٌ مَ يْ ظِ عَ  ةٌ ادَّ ا جَ هَ لُّ ب, فكُ يْ تِ الرتَّ لَ صْ  .ةٌ يَّ مِ لْ ووُ



 
 
 
 ١٢٢ א

 مِ اسِ القَ  دٍ حممَّ  بنِ  نِ محَ الرَّ  دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ  هُ عَ نَ ا صَ ا, مَ نَ هُ  هُ رُ كْ ذِ  اءَ ا جَ ممَّ  كَ بُ سْ وحَ 
َهُ اهللاُ يف فَ  محِ ْ « رِ يف آخِ  ةِ قَ حَ لْ املُ  هِ سِ ارِ هَ رَ ـجمَ ـةَ يَّـمِ يْ تِ  البـنِ » اوَ تَـالفَ  عِ وْ مُ َ , غَ ـَ ريْ ا أهنَّ

َ قَ  تْ انَ كَ  هِ املَ  ةً ارصِ ذِ ا ةِ عَ وْ مُ جْ عىل هَ اهَ وَ نَ سِ وْ  .المِ اإلسْ  خِ يْ شَ  بِ تُ كُ  نْ مِ  دُ
ا الصَّ  لِ ثْ يف مِ  كَ ارَ شَ  دْ وقَ  ذَ ـلْ اس قَ وَّ رَ  دٌ مَّ حمَ  خُ يْ الشَّ  هُ بَ تَ ا كَ مَ  عِ يْ نِ هَ ـعَ ي يف ه جِ

ـرِ , فَ هِ ابـِيف بَ  دٌ يِّ جَ  وَ وهُ  ,»ةِ يَّ مِ يْ تَ  ابنِ  هِ قْ فِ  ةِ عَ وْ سُ وْ مَ « ابِ طَ تَ سْ املُ  هِ ابِ تَ كِ  ـ دٌ يْ , هِ تِ عَ نْ يف صِ
بَ قَ  دْ قَ فَ  هُ امَ كَ  بَ يْ صِ العَ  هِ بِ  لَ هَّ وسَ  دَ يْ عِ البَ  هِ بِ  رَّ َ األخِ  هِ تِ عَ بْ ى يف طَ قَّ وَ تَ  دْ قَ   أنَّ  عَ قَ ا وَ ة مَ ريْ

غْ , وةٍ قَ ابِ سَ  اتٍ نَّ هَ  نْ مِ  هُ دَ نْ عِ  َ آمِ  ,هُ ا ولَ نَ لَ  رُ فِ اهللاُ يَ  !نيْ
ْ يْ رِ فَ  هِ ابِ تَ كِ  نِ وْ كَ  عَ ومَ   اتِ ظَ وْ حُ لْ ضَ املَ عْ نَّ يل بَ إ, إالَّ بِ يْ ذِ هْ رَ التَّ رَّ حمَ  بِ يْ تِ دَ الرتَّ

اهِ يْ لَ عَ  نْهَ  :, مِ
َ تَ اقْ  هُ أنَّ  ـ هُ تَـيْ , فلَ ةَ يَّـمِ يْ تَ  ابنِ  هِ قْ عىل فِ  رصَ ـ هُ مَّ ضَ ـعَ تَ ا يَ مَ ـبمَ  قُ لَّ  ةِ دَ يْـقِ العَ  لِ ائِ سَ
ا هَ ِ ريْ  .بٍ يْ أو عَ  مٍ الزِ بِ  سَ يْ ا لَ ذَ , وهَ وغَ

ـتِ ى واالخْ نَ عْ بـاملَ  ةَ يَّـمِ يْ تَ  ابنِ  اتِ ارَ بَ عِ  اغَ صَ  دْ قَ  هُ وأنَّ  ـعَ , فَ ارِ صَ ـيَ  أنْ  اهُ سَ  مَ وْ قُ
ةً أخْ مَ  ابِ تَ الكِ  ةِ اغَ يَ بصِ  نْهُ  مَ إالَّ  ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنُ  هُ بَ تَ  كَ امَ  كَ رَ رَّ دَّ مِ  .ا ال بُ

ا كُ ه جِ عَ لْ د القَ مَّ حَ وملُ  َ ثِ كَ  بٌ تُ ي أيْضً اةٌ ريْ نْهَ ـقَ الفُ  ةِ غَ لُ  مُ جَ عْ مُ « :, مِ ـ»اءِ هَ  وَ , وهُ
وَ الكَ اهُ إيَّ  كَ نَ وْ , فدُ هِ عِ وْ ضُ وْ يف مَ  ةٌ رَّ , وغُ هِ ابِ  بَ يف ةٌ آيَ  هُ َ مِ الثَّ  زُ نْ , فَ  .نيْ

ـا بَ نَ خُ يْ شَ  هُ بَ تَ ا كَ ا, مَ هَ رِ آخِ  نْ ومِ  ـأبـو زَ  رٌ كْ َـهُ اهللاُ يف كِ  دٍ يْ محِ ـرِ قْ التَّ « هِ ابـِتَ رَ  بِ يْ
ِ  سَ رَ هْ فَ  ثُ يْ ; حَ »مِ يِّ القَ  ابنِ  مِ وْ لُ لعُ  ـ ابنِ  بِ تُ كُ  عَ يْ مجَ َـهُ اهللاُ املَ  مِ يِّ القَ محِ ـوْ بُ طْ رَ ـا  ةِ عَ نْهَ مِ
 ْ ةٍ تَ بْ مُ  ةٍ قَ يْ رِ طَ  تَ حتَ رَ ِ كَ َ , غَ سِ ارِ هَ والفَ  عِ مْ يف اجلَ  ةٌ آيَ  وَ , وهُ ةٍ لَ يْ مجَ ْ  اآلنَ  هُ أنَّ  ريْ إىل  اجُ تَ حيَ



 
 
 

  אא١٢٣ 
ْ يَّ , والسِ ةِ دَ يْ دِ اجلَ  اتِ عَ بَ الطَّ  امَ قَ وأرْ  قُ اسَ نَ تَ تَ  ةٍ دَ يْ دِ جَ  بٍ يْ تِ رْ وتَ  ةٍ اغَ يَ صِ   هِ اتِ عَ وْ مُ ام يف جمَ

 َ تِي أرشْ وَ  فَ الَّ ْ  ,اهَ يْ لَ عَ هُ  نْ ا مِ هَ قَ ا حلِ ومَ  ةِ يَّ زِ وْ اجلَ  مِ يِّ قَ  ابنِ  امِ اإلمَ  ارِ آثَ « :ىمَّ سَ مُ  تَ حتَ
 .»لِ امَ أعْ 

ً أخِ  عَ بِ طُ  دْ قَ ا, فَ ذَ وكَ  ـ مِ وْ لُ لعُ  عُ امِ اجلَ «ا; ريْ َ نـَيف اثْ » دَ أمحَـ امِ اإلمَ ـوعِ  نيْ ِ  نَ يْ رشْ
 َ ا, تَ لَّ جمُ َ  فُ يْ ألِ دً ـالرَّ  دٌ الِ خَ  األخُ  افُ وإرشْ ـ, ومُ اطُ بَّ ـبَ  ةُ كَ ارَ شَ َ ثِ احِ البَـ ضُ عْ  ارِ , بـدَ نيْ

َ يف مِ  الحِ الفَ  هِ الطَّ  لُ ثْ , ومِ رصْ ذِ ةً  ةِ عَ يْ لِ هَ ـادِرَ تَربُ بَ عْ ـمُ تُ ـ ةً عَ جِّ شَ ِ إلخْ ـم األفَ واهنِ  لِ اضِ
ِ  اءِ دَ تِ يف االقْ  مِ اجِ عَ واملَ  قِ يْ قِ حْ التَّ  لِ أهْ  َ امَ بِ  كَ لِ م, وذَ هبِ ـ مِ وْ لُ عُ  نْ مِ  هُ وْ عُ  مجَ  دَ أمحَـ امِ اإلمَ
, ومَ  لٍ بَ نْ حَ  بنِ  َهُ اهللاُ محِ  وَ ا هُ ممَّ .. .اهَ لِ ائِ سَ ا ومَ هَ دِ ائِ وَ ةٍ لفَ فَ اشِ سَ كَ ارِ هَ فَ  نْ مِ  هُ وْ عُ نَ ا صَ رَ
, فَ  ةٌ ايَ غَ  نِيْفِ َ بعَ  نِ عَ  اهللاُ مُ اهُ زَ جَ يف التَّألِيْفِ والتَّصْ نيْ لِمِ ـبخَ  ةِ لَ ابِ نَ واحلَ  ةٍ امَّ املُسْ  ةٍ اصَّ
َ خَ   !اءِ زَ اجلَ  ريْ

* * * 
 :ةٌ يَّ مِ لْ عِ  ةٌ دَ اشَ نَ مُ  
ـلِ مُ  ةٌ بَ لْ طِ  هِ ذِ هَ  ـنَ ومُ  ةٌ حَّ ـنَ نُ  ةٌ يَّـامنِ إيْ  ةٌ دَ اشَ َـ دُ اشِ ـالعِ  بَ الَّ ا طُـهبِ ـ مِ لْ ـ نْ مِ  لِ أهْ

ـنْ يَ  أنْ بَ  :ةِ يَّ عِ امِ اجلَ  لِ ائِ سَ الرَّ  بُ الَّ ام طُ يَّ , والسِ اصِ صَ تِ االخْ  ـنـَثْ وا مَ رُ فِ  يف ادَ رَ ى وفُ
ـ ابنِ  هِ ذِ يْ مِ لْ وتَ  ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنِ  المِ اإلسْ  خِ يْ شَ  بِ تُ كُ  عِ يْ ت مجِ سَ رِ هْ فِ  ـمِ يِّ القَ ِ , وغَ ـهِ ريْ  نَ م مِ

نَ يُ  ارِ بَ الكِ  ةِ مَّ األئِ  يْ ذِ ْ  سُ أنَ تَ سْ م ويُ هِ مِ لْ بعِ  ارُ نَ تَ سْ الَّ ِ حَ يْ جِ برتَ  :ايلالتَّ  وِ حْ م, عىل النَّ اهتِ
ْ  أنْ  ِ  عَ مَ جتُ ا اإلمَ  بِ تُ كُ  عُ يْ مجَ ذَ ُّ ـ وال يَ  ةِ عَ وْ بُ طْ املَ  امِ هَ ـا مَ هَ رضُ ـ رَ أخَّ ا تَ ـا عَ نْهَ  نْ مِ

ـمَ  ذٍ ئِ دَ عْ بَ  هِ دِ ائِ وَ فَ  اقِ يف إحلَ  سَ يْ لَ  هُ ; ألنَّ هِ تِ اعَ بَ طِ  ـمَّ تُ  لٌ لَـأو خَ  ةٌ قَّ شَ ـفَ ـ ثُ ِ  سَ رَ هْ  عُ يْـمجَ



 
 
 
 ١٢٤ א

َ هَ دِ ائِ وَ ا وفَ هَ لِ ائِ سَ مَ  َ  دٍ لَّـا يف جمُ ـ اتٍ دَ لَّـأو جمُ ي  رُ األمْ ـذِ ـالَّ ـالعِ  بِ الَّ لطُـ ظُ فَ حْ يَ سَ  مِ لْ
ِ قَ أوْ  َ عَ م صِ هِ يْ لَ عَ  لُ هِّ سَ م ويُ اهتِ ُ دُ ا, ويَ اهبَ  .اهَ نِ يْ امِ ضَ مَ  سِ ائِ فَ م عىل نَ هلُّ

هِ املَ  أنْ  بِ الَّ الطُّ  نْ مِ  دِ احِ ي للوَ غِ بَ نْ وال يَ  ذِ تَغيَّا هَ َ هِ دِ رَ فْ بمُ  كَ الِ سَ يَ  ةُ رَ عِ ا وَ , ألهنَّ
انَ ذَ , لِ دِ ارِ وَ املَ  ةُ بَ عِّ شَ تَ , مُ كِ الِ سَ املَ  يْهِ أنْ  ا كَ لَ ـوْ مَ  سِ ارِ هَ فَ  نْ مِ  عٍ وْ بنَ  دَ رِ فَ نْ يَ  عَ  اتِ عَ وْ ضُ

ا اإلمَ  ذَ ـالفِ  لَ ائِ سَ مَ  ىلَّ وَ يتَ  رُ , وآخَ ةِ دَ يْ قِ العَ  لِ ائِ سَ مَ  :لثْ مِ , امِ هَ ـوهَ  ,هِ قْ َ ذَ كَ ـا إىل هنِ  ةِ ايَ
يَّةِ  سِ ارِ هَ الفَ  مِ ائِ وَ قَ  عِ وْ ضُ  .املَوْ

هِ املَ  لَ ثْ مِ  عُ فَ ي أرْ نِ  أنَّ امَ كَ  ذِ َ  عِ يْ ارِ شَ هَ هِ  لَ ثْ ا مِ وْ نَّ بَ تَ يَ  بأنْ  اتِ عَ امِ اجلَ  سِ الِ إىل جمَ ـذِ هَ
ــاملَ  ــيف خُ  عَ يْ ارِ شَ ــبُ  طِ طَ ــوْ لُ وْ يُ  نْ أم, وهِ ثِ وْ حُ ــتِ ا اهْ هَ ــكَ  ااممً ً بِ َــريْ ــا ألهنَّ ــنَ  نْ ا مِ  سِ ائِ فَ

 .اهَ قَّ حَ تَ سْ ا ومُ هَ قَّ حَ  فَ رَ عَ  نْ ملَ  اتِ فَ نَّ صَ املُ  عِ ائِ , وبدَ اضِ رَ األغْ 
ا مُ  ماهُ وإيِّ  نُ حْ ونَ  ُ بْ تَ سْ أيْضً ً خَ  نَ وْ رشِ هِ اآلثَ  اللِ خِ  نْ ا; مِ ريْ ذِ تِي  ارِ هَ يَّةِ الَّ لْمِ العِ

 َ ً ثِ كَ  تْ عَ مجَ ُ مَ  هِ بِ  مُ وْ قُ ا يَ مَ  وَ , وهُ المِ األعْ  ةِ مَّ األئِ  بِ تُ كُ  نْ ا مِ ريْ َـهُ  رٍ كْ بَ  خِ يْ الشَّ  عُ وْ رشْ محِ رَ
نَااهللاُ اآلنَ  عَ رَّ مَ امَ مَ , و ,دَ يْ عِ البَ  هِ وا بِ بُ رَّ قَ  دْ قَ  ثُ يْ ; حَ , كَ ابَ عَ لُوا بِهِ الصِّ هَّ  هِ وا بِ لُ لَّ وذَ سَ

ا اهَ دِ ائِ وَ وفَ  لِ ائِ سَ املَ  سِ ارِ هَ فَ  مَ سْ رَ  هَ ْعَ امَ مجَ  .ملَنْ رَ
ْ  إنَّ فَ  ا لكُ مجَ ـ , وابنِ ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنِ  :لِ ثْ مِ  المِ األعْ  ضِ عْ بَ  بِ تُ عً ـدِ بـنِ , مِ يِّ القَ وحمَمَّ

 , ــابِ هَّ ــدِ الوَ بْ ــوحمَ عَ ــمَّ ــكَ  اجلَ نيْ د األمِ ــ, وعَ طيِّ يْ قِ نْ نــي الشِّ ــلِّ عَ املُ  نِ محَ الــرَّ  دِ بْ ي مِ
ِ وغَ  هِ كُ  عِ يْ اضِ وَ مَ  تِ سَ رِ هْ  عىل فِ ايضِ القَ  لِ يْ هِ سْ والتَّ  بِ يْ رِ قْ التَّ  نَ مِ  وَ م, هلُ هِ ريْ ذِ مبِ تُ هَ  هِ

مُ اهُ نَ رْ كَ ا ذَ مَ  وِ حْ عىل نَ  لَ اىل أعْ  ., واهللاُ تَعَ
نَاكَ بَ  ـوهُ ـاملُ  ضُ عْ هِ الفَ  لِ ثْـيف مِ  اتِ كَ ارَ شَ ـذِ ـهَ ي تَ سِ ارِ هَ تـِ ـ مُ ظِ تَ نـْ, الَّ ْ  تَ حتَ



 
 
 

  אא١٢٥ 
ِ , وغَ »النٍ فُ  بنِ  النِ فُ  اتِ فَ ؤلَّ ملُ  عِ امِ اجلَ «, و»ةِ لَ امِ الكَ  لِ امَ األعْ « :اتِ نَ وَّ دَ مُ  ـريْ ـهَ  نْ ا مِ

هِ الفَ  فِ وْ رُ حُ  ـذِ ـهَ يَّـةِ  سِ ارِ هَ لْمِ ِ العِ ـريْ ـتَاذِ البَشِ ـارِ األسْ ـنْ آثَ ـلَ مِ صَ ـا حَ ثْـلُ مَ , مِ
يْ  اهِ رَ ـمُ اإلبْ َهُ محِ , رَ يِّ نْطَـاوِ تَاذِ عيلِّ الطَّ , واألسْ نيْ سَ رضِ حُ د اخلِ تَاذِ حممَّ ي, واألسْ مِ

 ٌ ثِريْ م كَ هُ ِ ريْ اىل, وغَ  .اهللاُ تَعَ
* * * 

هِ ٢٠ يْ تَاوِ هُ وفَ ائِلُ سَ عُ رَ مَ , فتُجْ ٌ بِريْ املٌ كَ  .ـ أو عَ
ـ م وظَهَ بُهُ عْ ال كَ مِ الكِبَارِ ممَّنْ عَ لْ لِ العِ كَّ أنَّ ألهْ ـلِ ال شَ َ أهْ ـم بَـنيْ هُ لْمُ رَ عِ

ـنْ  ا مِ ً ريْ ثـِ عَ كَ فَ ي دَ رُ الَّذِ , األمْ َ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ َ عَ ظِيْامً بَنيْ ا عَ أنً ةً وشَ َ بِريْ ةً كَ انَ كَ ; مَ مِ لْ العِ
اتٍ  ـرَ يْ رِ ْ ُ حتَ تَـربَ عْ ـا تُ ; ألهنَّ لْـمِ الكِبَـارِ لِ العِ ي أهْ تَاوِ نْ فَ ةِ مِ ادَ تِفَ مِ إىل االسْ لْ لِ العِ أهْ

مِ وتَ  لْ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ ٍ مِ ثِريْ دُ يف كَ جَ دْ ال تُوْ اتٍ قَ يْحَ جِ رْ اتٍ وتَ رَ يْ رِ  .قْ
ي تَـاوِ ْـعِ فَ ثًا يف مجَ يْ ـدِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ لَ بَعْضُ أهْ تَغَ دِ اشْ قَ ا فَ ذَ لِ هَ  )١(ألجْ

تْ مَ  تَلَفَ ُم واخْ هبُ ارِ شَ تْ مَ عَ نَوَّ ا تَ هَ نْدَ عِ , فَ مِ الكِبَارِ لْ لِ العِ ْـعٍ أهْ َ مجَ ا بَـنيْ م, مَ هُ جُ نَاهِ
ـنْ  م مَ ـنْهُ , ومِ ـرَ نَ آخَ وْ ارٍ عـىل فَـنٍّ دُ تِصَ َ اقْ , وبَنيْ يَّةِ عِ ْ نِ الرشَّ نُوْ ثَرِ الفُ عٍ يف أكْ تَنَوِّ مُ

                                                       
ي) ١( تَاوِ ا  :الفَ عً ـيُوْ ـرُ شُ , واألظْهَ حُ لغةً وَ األفْصَ تْيَا, هُ ي والفُ تَاوِ بِريُ بالفَ ا التّعْ ذَ تْيَا, وهَ ْعُ فُ مجَ

لَ يف المِ  , وألنَّ األصْ ةِ ويَّ مِ اللُّغَ اجِ , واملَعَ ريبِّ انِ العَ ُميف اللِّسَ هلُ ـوْ ا قَ , وأمَّ ا اليَاءُ   :هَ تَـاوَ فَ
م  ـهُ ضَ َ أنَّ بَعْ ريْ , غَ حِ لِ واألفْصَ الفُ األصْ وَ خِ هُ مَ فَ نَةِ اليَوْ سِ ارٍ عىل األلْ وَ جَ امَ هُ , كَ تْوَ وفَ

يْفِ  فِ هُ للتَّخْ ازَ  !أجَ
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جٍ  ـنْهَ ِ مَ ـريْ ا يف غَ ـذَ كَ , وهَ ةِ يَّ دِ قَ يَّةِ أو العَ هِ قْ ابِ الفِ تِيْبِ األبْوَ رْ ي عىل تَ تَاوِ  الفَ رَ أجْ
ْتَلِفٍ أو  لِفٍ خمُ ؤتَ  .مُ

ارٍ  تِصَ ا يَيل باخْ مِ مَ لْ لِ العِ ي أهْ تَاوِ ةِ لبَعْضِ فَ عَ تُبِ اجلَامِ نْ تِيْكَ الكُ  :فمِ
دٍ « شْ  ابنِ رُ تَاوَ ـ ياوِ تَ فَ  عُ وْ مُ جمْ «, و»فَ ـ خِ يْ شَ ـعَ مجَ  »ةَ يَّـمِ يْ تَ  بـنِ ا المِ اإلسْ ا هَ

ـام مٍ اسِ قَ  بنُ  نِ محَ الرَّ  دُ بْ عَ  خُ يْ الشَّ  َهُ محِ دٌ رَ نُهُ حمَمَّ ا,  وابْ َ جمَلَّـدً نيْ ةٍ وثَالثـِ ـبْعَ , يف سَ اهللاُ
ائِـتَ  وَ اتٍ وفَ اكَ رَ ـتِدْ َ اسْ ـا بَـنيْ ـةِ مَ عَ وْ مُ هِ املَجْ ا هلَذِ رً ؤخَّ تْ مُ اءَ اتٌ جَ نَاكَ إحلَاقَ وهُ

دٍ  يْ زِ الَتْ يف مَ ا زَ ا, ومَ هَ ثَرُ بِعَ أكْ دْ طُ ا, وقَ هَ ِ ريْ  .وغَ
ـ بُ رِ غْ املُ  عُ امِ واجلَ  بُ رِ عْ املُ  ارُ يَ عْ املِ «و ـاوَ تَـفَ  نْ عَ س لُ دَ واألنْـ ةَ يَّـقِ يْ رِ إفْ  لِ  أهْ

ِ نْ للوَ  »بِ رِ غْ واملَ  ِّ يْ رشَ ةُ «, ويسِ يَّ نْدِ ي اهلِ تَاوِ  .»الفَ
ـ لَ ئِ ام سُ يْ فِ  ةُ يَّ ضِ رْ املَ  ةُ بَ وِ األجْ «و ـ هُ نـْي عَ اوِ خَ السَّ ـادِ األحَ  نَ مِ ـبَ النَّ  ثِ يْ , »ةِ ويَّ

ـفْ التَّ  مِ وْ لُ وعُ  هِ قْ يف الفِ  ياوِ تَ ي للفَ اوِ احلَ «و ِ سِ ـل» ثِ يْ دِ واحلـَ ريْ ـ«, ويِّ وطِ يُ لسِّ  حُ تْ الفَ
ـ »اينِّ كَ وْ الشَّ  امِ اإلمَ  ياوِ تَ فَ  نْ مِ  اينبَّ الرَّ  شَ نَيْ عَ , يف اثْ قٌ الَّ ي حَ بْحِ دٌ صٌ ا حمَمَّ هَ رَ ـمجَعَ
 َ ـ ياوِ تَـالفَ «, و»ياقِـرَ العِ  ياوِ تَـفَ «, و»الئيالعَ  ياوِ تَ فَ «ا, ودً لَّ جمُ البـنِ  »ةِ يَّ دِ عْ السَّ

ي دِ عْ  .سَ
ْ «و  ةُ يَّ نِ السَّ  رُ رَ الدُّ «, و»ابِ هَّ الوَ  دِ بْ عَ  بنِ  دِ مَّ حمَ  المِ اإلسْ  خِ يْ شَ  اتِ فَ ؤلَّ مُ  عُ وْ مُ جمَ
ا ا »ةِ يَّ دِ جْ النَّ  ةِ بَ وِ يف األجْ  هَ ـقَ  بنُ مجَعَ ـورَ  ياوِ تَـفَ «, ومٍ اسِ ـ لِ ائِ سَ ـحمَ  خِ يْ الشَّ  بـنِ  دِ مَّ

مَّ  »خِ يْ الشَّ  آلِ  مَ يْ اهِ رَ إبْ  , ثُ دٍ َلَّ َ جمُ رشَ دَ عَ اتٍ رَ وِّ صُ يف أحَ َلَّدَ بْعِ جمُ ا يف سَ ؤخرً  .تْ مُ



 
 
 

  אא١٢٧ 
يَّةِ واإلفْ  ثِ وْ حُ للبُ  ةِ مَ ائِ الدَّ  ةِ نَ جْ اللَّ  ياوِ تَ فَ «و لْمِ ْ  »اءِ تَ العِ َ  عُ مجَ , شِ يْ وَ الـدُّ  دَ أمحْ

دٍ  يْ زِ الَتْ يف مَ ا زَ ا, ومَ َلَّدً َ جمُ ةٍ وثَالثِنيْ ْسَ  .يف مخَ
ْ «و الَّ  ةٍ عَ وِّ نَ تَ مُ  االتٍ قَ ومَ  ياوِ تَ فَ  وعُ مُ جمَ ـازٍ للعَ ةِ ابنِ بَ َ  »مَ ـا عـىل  فَ أرشْ هَ ْعِ مجَ
ا  هَ بْعِ َ رُ عِ يْ وَ الشُّ  دٌ مَّ حمَ وطَ ْ «ا, ودً لَّ جمَ , يف ثَالثِنيْ َ مِ يْ ثَ عُ  ابنِ  لِ ائِ سَ ورَ  ياوِ تَ فَ  عُ وْ مُ جمَ  »نيْ

 ْ  .نِ امَ يْ لَ السُّ  دٌ هْ فَ  بُ يْ تِ رْ وتَ  عُ مجَ
* * * 

قْ  ـ٢١ هُ الفِ اتُ تِيَارَ عُ اخْ مَ , فتُجْ دٌ ْتَهِ املٌ جمُ يَّةُ أو عَ  .هِ
نْ  يَ مِ ; هلِ لْمِ لِ العِ نْ أهْ ادِ مِ تِهَ ةِ االجْ يَّةَ ألئِمَّ لْمِ اتِ العِ تِيَارَ كَّ أنَّ االخْ ال شَ
لْمِ  لُ العِ َا أهْ ُ هبِ تَنِريْ سْ لِيَّةٌ يَ ائِدُ عَ وَ بِيَّةٌ وفَ هَ اتٌ ذَ رَ ذَ يَ شَ ا, بَلْ هِ نِهَ سَ مِ وأحْ وْ لُ عِ العُ فَ أنْ

 ِ ريْ نْ غَ الً عَ ; فَضْ اللةِ الكِبَارِ ةَ الدِّ زَ يْ زِ , عَ جِ رَ ةَ املَخْ يْقَ مِ , عَ عِ ةَ املَنْزَ قِيْقَ َا دَ هنِ وْ م, لكَ  !هِ
, ألنَّ  عٌ اسِ نٌ شَ وْ يَّةِ بَ لْمِ ِم العِ اهتِ تِيَارَ َ اخْ مِ الكِبَارِ وبَنيْ لْ لِ العِ ي أهْ تَاوِ َ فَ فبَنيْ

ـا تِهَ ـةِ االجْ ـنْ أئِمَّ جُ مِ ْرُ يَّةَ ال ختَ لْمِ اتِ العِ تِيَارَ ـدِ االخْ اصِ قَ اطَـةِ بمَ ـدَ اإلحَ عْ دِ إالَّ بَ
 , ـنَّةِ ـةِ الكِتَـابِ والسُّ مِ أدِلَّ ـوْ مُ ـمِ لعُ هْ ـةِ الفَ ايَ عَ غَ هلَا, مَ وْ ا وأُصُ هَ دِ اعِ وَ ةِ وقَ عَ يْ ِ الرشَّ
 , خِ ـوْ ـخِ واملَنْسُ ـةِ النَّاسِ فَ رِ عْ , ومَ ـتِالفِ َاعِ واالخْ اقِعِ اإلمجْ وَ , ومَ ةِ ابَ حَ الِ الصَّ وَ وأقْ

لِكَ  ِ ذَ ريْ ةِ وغَ فَ وْ رُ ادِ املَعْ تِهَ طِ االجْ وْ ُ نْ رشُ  .مِ
تْيَا  , بَلْ للفُ اءِ ضَ تْيَا والقَ لِ الفُ نْدَ أهْ طًا عِ ْ تْ رشَ يْسَ ةُ لَ تَربَ الِكُ املُعْ هِ املَسَ ذِ وهَ
لِ  وْ تُبِ أصُ يَّام يف كُ ا السِ يْحً ضِ ثًا وتَوْ لْمِ بَحْ لُ العِ ا أهْ هَ بَعَ دْ أشْ ا, قَ هَ امُ كَ َا وأحْ اهبُ آدَ

هِ  قْ  .الفِ



 
 
 
 ١٢٨ א

لِكَ  , وذَ يْهِ قِ دِ والفَ تَهِ طِ املُجْ وْ ُ َ رشُ قِ بَنيْ يْ رِ مِ التَّفْ دَ م عىل عَ هُ ضُ دْ نَصَّ بَعْ وقَ
م نْهُ َ مِ ولِيِّنيْ يَّام األصُ , والسِ لْمِ لِ العِ ثَرُ أهْ يْهِ أكْ لَ , وعَ امُّ ا العَ َ نَامهُ عْ تِبَارِ مَ  .باعْ

َ املُ  ريْ نَا غَ دِ هُ تَهِ دْتُ باملُجْ بَ إالَّ إنَّني أرَ هَ ا ذَ ذَ , وإىل هَ ا اخلَاصُّ َ نَامهُ عْ تِي بمَ فْ
مِ  لْ لِ العِ نْ أهْ َ مِ نيْ قِ قِّ  .بَعْضُ املُحَ

رُ  بِ ذِكْ نَ املُنَاسِ انَ مِ , كَ اتِ تِيَارَ تُبِ االخْ نْ كُ ءٍ مِ رِ يشَ بْلَ اإلدْالفِ إىل ذِكْ وقَ
عَ  , مَ اتِهِ تِيَارَ اءُ باخْ تَضَ سْ تِي يُ دِ الَّ تَهِ ابِ املُجْ اتِ بَعْضِ آدَ تِيَـارَ هِ االخْ ـذِ ابِ هَ رِ آدَ ذِكْ

اءَ اهللاُ  .إنْ شَ
* * * 

رَ  كَ دْ ذَ قَ يِّمُ  ابنُ  لَ اعَ  القَ مِ أنْوَ لْ لِ العِ نْ أهْ هُ مِ ُ ريْ , وغَ نَ يْ دِ تَهِ تِالفٍ  املُجْ عَ اخْ مَ
ةِ  لَ نَ يف اجلُمْ وْ قُ تَّفِ ُم مُ ا; إالَّ إهنَّ هَ امِ عِ أقْسَ يْ نْوِ ا وتَ هَ ضِ بْطِ بَعْ م يف ضَ يْنَهُ َا  بَ هنِ وْ عىل كَ

ارٍ  تِصَ ا باخْ هَ اكَ هَ , فَ ةً  :ثَالثَ
دُ ١ تَهِ لَقُ  ـ املُجْ وَ  :املُطْ تْ  وهُ فَّرَ وَ ي تَ طُ فِيْهِ  الَّذِ وْ ُ ادِ  رشُ تِهَ ; االجْ ةِ مَ دِّ  املُتَقَ
كُ  سَّ لِيْلِ  فيَتَمَ يْثُ  بالدَّ , حَ انَ ا كَ ذَ هَ مُ  فَ سْ نَ  القِ نَ  مِ يْ دِ تَهِ مُ  املُجْ غُ  هُ وْ نَ يَسُ يْ ذِ  مهلُ  الَّ

, تَاءُ غُ  اإلفْ وْ م, ويَسُ هُ تَاؤُ تِفْ تَأدَّ اسْ ِم ويَ ضُ  هبِ , فَرْ ادِ تِهَ م االجْ الَ  وهُ نَ قَ يْ ذِ م الَّ  فِيْهِ
يلٌّ  نْهُ  عَ َ اهللاُ عَ يضِ نْ  :رَ وَ  لَ لُ ْ ضُ  ختَ نْ  األرْ ائِمٍ  مِ تِهِ  قَ جَّ  .هللاِ بحُ

نْ  م مِ مِ هُ سْ ا القِ ذَ ابُ هَ حَ نْسِ  وأصْ اتِ  جِ قِيْعَ وْ كِ  تَ  !املُلُوْ
دُ ٢ ْتَهِ بِ  ـ جمُ هَ وَ  :املَذْ املُ  وهُ رُ  العَ بِ  املُتَبَحِّ هَ ذْ نِ  بمَ تَمَّ  مَ , ائْ نُ  بِهِ كِّ نْ  املُتَمَ  مِ

جِ  يْ ْرِ ا ختَ نُصْ  مل مَ يْهِ  يَ لَ هُ عَ امُ , عىل إمَ هِ صِ وْ نْصُ ا مَ إذَ لَتْ  فَ زَ ثَالً  بِهِ  نَ , مَ ةٌ لَ فْ  ومل نَازِ رِ عْ  يَ



 
 
 

  אא١٢٩ 
هِ  امِ ا إلمَ نَهُ  نَصا فِيْهَ كَ ادُ اال أمْ تِهَ ا جْ تَىضَ  عىل فِيْهَ قْ , مُ بِ هَ ا املَذْ ُهَ جيْ ْرِ  عىل وختَ
لِهِ  وْ  .أُصُ

نْ  مْ مِ مِ هُ سْ ا القِ ذَ ابُ هَ حَ نْسِ  وأصْ كِ  جِ ابِ املُلُوْ اتِ نُوَّ قِيْعَ وْ  !تَ
دُ ٣ ْتَهِ يْحِ  ـ جمُ جَ ْ تْيَا والرتَّ وَ  :الفُ لُّ  وهُ ةً  أقَ جَ رَ نْ  دَ ; مِ هِ ابِقِ هُ  سَ َ  ألنَّ تَرصَ  اقْ

تِهَ  هِ اجْ ا عىل ادِ حَّ  مَ نْ  صَ , عَ هِ امِ نْ  ومل إمَ كَّ تَمَ نْ  يَ جِ  مِ يْ ْرِ ِ  ختَ ريْ , غَ صِ وْ ا املَنْصُ انَ  وإذَ كَ
هِ  امِ ةٍ  يف إلمَ ألَ سْ النِ  مَ ; قَوْ ثَرَ أكْ دَ  فَ تَهَ يْحِ  يف اجْ جَ رْ ا تَ هَ دِ  .أحَ

نْ  مْ مِ مِ هُ سْ ا القِ ذَ ابُ هَ حَ نْسِ  وأصْ ابِ  جِ اتِ نُوَّ قِيْعَ وْ ابِ املُلُ  تَ كِ نُوَّ واهللاُ ! وْ
مُ  لَ اىل أعْ  .تَعَ

* * * 
ــةِ  يْقَ قِ ــنْ حَ ــايل ـ مِ ثَ ــمِ أمْ لْ بُ العِ ــالَّ ــقَ ـ طُ قَّ تَحَ ; أنْ يَ ــمِ لْ ــةِ العِ افِلَ ــنْ نَ ومِ
انَ  , فَكَ اتٍ فَ ابٍ وصِ اتَ آدَ َا ذَ هنِ وْ لِكَ بكَ ; وذَ مِ لْ لِ العِ نْدَ أهْ يَّةِ عِ لْمِ اتِ العِ تِيَارَ االخْ

ا هَ نْ أمهِّ  :مِ
وْ  ـ١ كُ اتِهِ أنْ يَ تِيَارَ ْعُ اخْ ادُ مجَ رَ ي يُ نْ  :نَ الَّذِ , ممـَّ نَ يْ ـدِ تَهِ لْـمِ املُجْ ـلِ العِ نْ أهْ مِ

ا ةِ آنِفً رَ وْ كُ امِ املَذْ دِ األقْسَ م يف أحَ هُ رُ اءَ ذِكْ  .جَ
ـبُ  ـ٢ نْتَسِ ي يَ بِهِ الَّذِ هَ ذْ نْ مَ َا عَ دَ هبِ رَ فَ تِي انْ ائِلِ الَّ هُ يف املَسَ اتُ تِيارَ نَ اخْ وْ أنْ تَكُ

اإلَ  ـذَ , هَ بِ هَ ـنَ املَـذْ رَ مِ وْ ـهُ ا املَشْ الَفَ فِيْهَ تِي خَ , أو الَّ ابِ  يْهِ ـحَ ـنْ أصْ ـانَ مِ ا كَ إذَ
نِ  يْ َ ريْ ِ األخِ نيْ مَ سْ  .القِ

م نْهُ لُ مِ ا األوَّ ,  :أمَّ هِ ِ ـريْ ـاسُ بغَ قَ , فَال يُ اتِهِ تِيَارَ ائِمٌ عىل اخْ , قَ هِ سِ امٌ بنَفْ وَ إمَ هُ فَ
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ةِ  عَ بَ بِ األرْ اهِ ابِ املَذَ حَ م كأصْ هِ ِ ريْ  .وغَ
بِ  ـ٣ اهِ ـنْ أصـحاب املَـذَ َـا عَ دَ هبِ رَ فَ تِي انْ ائِلِ الَّ هُ يف املَسَ اتُ تِيارَ نُ اخْ وْ أو تَكُ

ا هَ رِ لَّ ذِكْ ا حمَ ذَ يْسَ هَ ابٌ لَ طٌ وآدَ وْ ُ ا رشُ , وهلَذَ ةِ عَ بَ  .األرْ
وا  ُ عِـريْ لْـمِ أن يَ بَةِ العِ لَ انَ عىل طَ ا; كَ ذَ لِ هَ اتِ «ألجْ تِيَـارَ لْـمَ االخْ ـةً  »عِ نَايَ عِ

ِم اهتِ تِيَارَ َ اخْ ةِ وبَنيْ ي األئِمَّ تَاوِ َ فَ وا بَنيْ قُ رِّ فَ , وأنْ يُ ةً اصَّ  !خَ
ـدُّ  عَ , فَـال يُ بِهِ هَ ذْ بُ إىل مَ نْتَسِ ي يَ هِ الَّذِ امِ الً إلمَ وْ مِ قَ لْ لِ العِ نْ أهْ تَارَ مِ نِ اخْ فمَ

انَ بدَ  باعٌ إنْ كَ نْهُ اتِّ ا مِ ذَ لْ هَ , بَ نْهُ ا مِ تِيَارً ا اخْ ذَ ـي هَ فِ ا خَ ا إذَ لِيْـدً قْ ـانَ تَ ـامَ كَ بَّ , ورُ لِيْلِهِ
هُ  لَ اهَ َ لِيْلُ أو جتَ يْهِ الدَّ لَ  !عَ

ـلِ  نِ أهْ يْ اوِ نـَ ـضِ عَ جُ يف بَعْ ارِ نَا اخلَطَأ الـدَّ ُ لَ تَبنيَّ قِ يَ يْ رِ ا التَّفْ ذَ اللِ هَ نْ خِ ومِ
م تُبِهِ يْمِ كُ سِ رْ نْدَ تَ نِ عِ يْ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ اتِ فُال :العِ تِيَارَ َ باخْ ـقٍ بَـنيْ يْ رِ فْ نَ تَ وْ , دُ نٍ وفُالنٍ

ـيَّام  , والسِ لْـمِ ـلِ العِ ـبَ عـىل أهْ جَ ا وَ , لِذَ اتِهِ تِيَارَ َ اخْ امِ وبَنيْ ا اإلمَ ذَ ي هَ تَاوِ ْعِ فَ مجَ
ـاىل  عَ , واهللاُ تَ ـقِ يْ رِ ا التَّفْ ـذَ ُم عىل هَ هبَ لُوا طُالَّ ْمِ يَّةِ أنْ حيَ عِ اتِ اجلَامِ اسَ رَ ابُ الدِّ حَ أصْ

مُ  لَ  .أعْ
نْ  ـا يَـيل  ومِ , مَ اتِ تِيَـارَ ـاين االخْ عَ ـةُ مَ يْقَ قِ ـا حَ مُ فِيْهَ تَسِ رْ تِي تَ تُبِ الَّ تِيْكَ الكُ

ارٍ  تِصَ  :باخْ
تِهِ ١ ـالَ سَ ـديِّ يف رِ امِ ـاجِ الغَ يدٍ احلَجَّ ـعِ يْـهُ عـيل بـنُ سَ قِ نَا الفَ يْخُ تَبَهُ شَ ا كَ ـ مَ
يَّةِ  لْمِ يَّةِ « :العِ هِ قْ ةَ الفِ امَ دَ اتِ ابنِ قُ تِيَارَ  .»اخْ
يَّـةِ «ـ وكِتَابُ ٢ لْمِ اتِ العِ تِيَارَ يلِّ » االخْ نِ الـبَعْ يْ ـالءِ الـدِّ ـي )٨٠٣(لعَ , وهِ



 
 
 

  אא١٣١ 
يَّةِ  يْمِ المِ ابنِ تَ يْخِ اإلسْ اتِ شَ تِيَارَ نِ اخْ ةٌ عَ بَارَ  .عِ

ـالمِ ابـنِ «ـ وكِتَابُ ٣ يْخِ اإلسْ يَّةِ لشَ هِ قْ اتِ الفِ تِيَارَ هِ اجلَامعِ لالخْ قْ ِ الفِ ريْ يْسِ تَ
يَّةِ  يْمِ ايف» تَ وَ  .ألمحَدَ مُ

ا, كِتَابُ ٤ هَ َعِ ا وأمجْ اهَ فَ ا وأوْ هَ رِ نْ آخِ ـالمِ ابـنِ « :ـ ومِ يْخِ اإلسْ اتِ شَ تِيَارَ اخْ
يَّةِ  هِ قْ يَّةَ الفِ يْمِ َـا »تَ مَ هبِ دَّ قَ املِيَّةٍ تَ يَّةٍ عَ لْمِ ائِلَ عِ سَ نْ رَ ةٌ عَ بَارَ وَ عِ , وهُ اتٍ َلَّدَ ةِ جمُ َ رشْ , يف عَ

يِّ  عِ امِ بٍ جَ تَّةُ طُالَّ بِيْلِيَاسِ زِ إشْ نُوْ ارُ كُ تْهُ دَ بَعَ , طَ َ  .نيْ
 اهللاُ  ـزَ , فَجَ ةً رَ رَّ ـَ افِيَـةً حمُ ـا وَ يْتُهَ فَ ألْ ; فَ ةِ يِّمَ ةِ القَ عَ وْ مُ هِ املَجْ ذِ تُ يف هَ دْ نَظَرْ وقَ

اءِ  َ اجلَزَ ريْ ا خَ يْهَ لَ َ عَ نيْ ائِمِ  .القَ
اتِ  تِيَـارَ ْـعِ اخْ تْ يف مجَ كَ ارَ دْ شَ  قَ رَ تُبٌ أُخْ نَاكَ كُ ,  وهُ يَّـةِ هِ قْ يَّـةَ الفِ يْمِ ابـنِ تَ

ثًا;  يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ اتِ بَعْضِ أهْ تِيَارَ تْ اخْ َعَ تِي مجَ تُبِ الَّ نَاكَ بَعْضُ الكُ ا هُ ذَ وكَ
ا هَ رَ ا ذِكْ نَ زْ اوَ َ دْ جتَ  .قَ

اضِ  دَ نْ وعِ  رَ هِ األغْ ذِ تِي تَ  هَ نْدَ اخلَ  دَ اصِ قَ ومَ  مُ يْ قِ تَ سْ الَّ  لِ أهْ  نْ مِ  ةِ اصَّ التَّألِيْفِ عِ
, نُ  نِيْفِ ـ ا, واهللاُنـَهُ  مِ لَ ا القَ صَ ي بعَ قِ لْ التَّألِيْفِ والتَّصْ ـوَ املُ  وَ هُ ـواملُ  قُ فِّ َ عِ  هِ يْـلَ , وعَ نيْ

 !النُ كْ التُّ  دُ صْ القَ 
 َ ا نَأيت عىل هنِ اضِ  ةِ ايَ وهبَذَ رَ , وخِ  أغْ لِ العِلْمِ يف حَ  الفِ التَّألِيْفِ ـهَ دِّ أهْ ا, هَ دِّ ا وعَ

رِ  عَ مَ  نْدَ مَ  تْ اءَ ا جَ أهنَّ  وَ ا, وهُ هَ يْ فِ  حِ اجِ الرَّ  انِ يَ بَ ذِكْ لِ العِلْمِ عىل وَ  نْ ا مِ هَ رَ كَ ذَ  نْ عِ ـأهْ  هِ جْ
 َ ا التَّ الِ اإلمجْ ٌ سِ فعَ  لُ يْ صِ فْ , أمَّ لَمُ هَ دُّ حَ  بٌ يْ صِ ا, وعَ هَ دُّ عَ  ريْ  .ا, واهللاُ تَعَاىل أعْ

* * * 
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كُ وقَ  بَبْتُ أنْ أذْ ; أحْ لِ صْ ا الفَ ذَ نْ هَ جِ مِ وْ , بْلَ اخلُرُ ةِ رشَ مِ العَ لُوْ بَادِئ العُ رَ مَ
دْ  تِي قَ يَ املَبَادِئ الَّ لْمِ املُ  ةُ مَ لِ كَ  تْ دَ ارَ وَ تَ وهِ لِ العِ ا,  نَ يْ رِ أخِّ تَ أهْ تِهَ فَ رِ عْ يَّةِ مَ عىل أمهِّ

ا نْهَ وا عَ الُ تِي قَ ْ  أنْ  نٍّ فَ أيِّ  دِ اصِ ي لقَ غِ بَ نْ يَ ال  :والَّ اجيَ لَهَ لِكَ ; هَ لَّ ذَ نَ عىل ي كَ كُ وْ كُ يَ
ةٍ بمَ  امَّ ةٍ تَ فَ رِ ُ  لَ بْ قَ  نِّ الفَ  كَ لِ ذَ  رِ وُّ صَ تَ عْ  .فِيْهِ  عِ وْ الرشُّ

َ  دْ وقَ  □ َـهُ اهللاُ  انُ بَّ الصَّ  عيلٌّ  بنُ  دُ مَّ حمَ  انِ فَ رْ ا أبو العِ هَ عَ مجَ محِ  امً ظْـ, نَ )١٢٠٦(رَ
 :هِ لِ وْ بقَ 

بَ  هْـشَ ـلمٍ عَ ـلِّ عِ ـادِئ كُ ـإنَّ مَ ضُ ـحَ ـال  رَ عُ ثُ ـدُّ واملَوْ هْ ـمَ ـمَّ الثَّ ـوْ  رَ
لُ ـةٌ وفـبَ ـسْ ـونِ  اضِ ـهُ والـضْ عْ −  عْـوَ ارِ مُ الشَّ كْ ادُ حُ دَ تِمْ مُ االسْ واالسْ

ى تَفَ ائِلٌ والبَعْضُ بالبَعْضِ اكْ سَ فَ ـومَ  مَ َ ازَ الرشَّ يْعَ حَ  اجلَمِ رَ اــنْ دَ
م هُ ضُ ادَ بَعْ وَ  :زَ , وهُ رشَ أُ احلادِي عَ هُ  :املَبْدَ فُ َ  .رشَ

رْ ـانْ  يْ ـحْ ـتَ «, و)٣٧( دٍ يْ و زَ ـأب رٍ كْ ـلبَ » لَ يْ أصِ التَّ « :ظُ بَ ـقِ مِ ـادِئ الـقَ مَ وْ لُ عُ
يَّةِ  عِ ْ  .)٢(» الرشَّ
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لُ  لُ األوَّ صْ ةِ  :الفَ خُ الكِتَابَ يْ ارِ  .تَ
لُ الثَّاين صْ خُ الكِتَابِ  :الفَ يْ ارِ  .تَ

لُ الثَّالِثُ  صْ امءُ الكِتَابِ  :الفَ  .أسْ
لُ ال صْ تَبَاتِ  :ابعُ رَّ الفَ خُ املَكْ يْ ارِ  .تَ

 
 



 
 
 
 



 
 
 

  א١٣٥ 
 

אא 
א 

 
 

ـتَ وال  ةٌ كَ رَ حَ  هُ لَ  فُ قِ ال تَ  ثٌ ارِ حَ  امٌ مهَ  انَ سَ اإلنْ  أنَّ  كَّ ال شَ  ـ نُ كُ سْ  ةٌ لَـجَ عَ  هُ لَ
ـلَ خَ  أنْ  ذُ نـْمُ  نٌ يِّ دَ تَـمُ  يٌّ ارِ ضَ حَ  هِ عِ بْ بطَ  انُ سَ اإلنْ , فَ هِ اتِ ادَ أو إرَ  هِ الِ عَ يف أفْ  اءٌ وَ سَ   اهللاُ هُ قَ
ي يَ  رُ اىل, األمْ عَ تَ  ِ وتَ  هِ ومِ لُ عُ  :ةِ ابَ تَ وكِ  نِ يْ وِ دْ إىل تَ  هُ عُ فَ دْ الَّذِ  .هِ تِ ارَ ضَ وحَ  هِ ارخيْ

ةِ والكِ  ةَ صَّ إنَّ قِ ا; فَ ذَ لِ  ْ  عِ ابِ طَ واملَ  اتِ بَ تَ كْ واملَ  ابِ تَ الكِتَابَ ـ فِ لِـتَ عىل خمُ ا اهلَ كَ أشْ
َ يَ مَّ سَ ومُ  يَ قِ  :ااهتِ , بٌ تُـكُ  دُ جَ وْ ال تُ  ةٍ ابَ تَ كِ  نِ وْ دُ بُ  ا, إذْ هَ سِ فْ نَ  ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ  ةِ ارَ ضَ حلَ ا ةُ صَّ هِ
هِ الكُ  تْ انَ كَ  اءٌ وَ , سَ اتٌ بَ تَ كْ مَ  دُ جَ وْ ال تُ  بٍ تُ كُ  نِ وْ دُ وبِ  ـذِ ـوِّ دُ  بُ تُـهَ ـ تْ نَ ـرِ طَ  نْ عَ  قِ يْ
َ  ةٌ لَ امِ كَ تَ مُ  ةٌ مَ وْ ظُ نْ ا مَ هَ لُّ كُ , فَ عِ ابِ طَ أو املَ  خِ سْ النَّ   .بِ تُ الكُ  خَ يْ ارِ ا تَ نَ لَ  دُ سِّ جتُ

انَ بَ  دْ قَ , فَ هِ يْ لَ وعَ  ا اإلنْ  لَ جِّ سَ يُ  أنْ  :رِ ئ األمْ ادِ كَ ذَ َ مَ  لَّ كُ  انُ سَ هَ  هُ مَ يَ قِ  هُ لَ  دُ سِّ ا جيُ
ــنِ يْ الدِّ  ــأو احلَ  ةَ يَّ ــعِ امَ تِ أو االجْ  ةَ يَّ ارِ ضَ ــ كَ لِــوذَ  ,ةَ يَّ ــ نْ مِ ــ اللِ خِ ــألوا رِ وَ الصُّ  الِ كَ شْ

طِ  ْ  ةِ يَّ ائِ دَ البِ  طِ ائِ سَ الوَ  اللِ خِ  نْ , ومِ واخلُطُوْ تِي حيُ ـالَّ ـ نُ سِ ـكاحلِ  :اهَ امُ دَ خْ تِ اسْ  ,ةِ ارَ جَ
ِ والطِّ   .اهَ دِ وْ لُ وجُ  ,اتِ وانَ يَ احلَ  امِ ظَ , وعِ اتِ بَ النَّ  اءِ زَ وأجْ  ,نيْ

* * * 
ٍ ثِ كَ  تُ امَ لِ كَ  تْ قَ افَ وَ تَ  دْ وقَ  ـتَ عىل أنَّ الكِ  ةِ ارَ ضَ واحلَ  خِ يْ ارِ التَّ  لِ أهْ  نْ مِ  ريْ ـ ةَ ابَ  دْ قَ

ْ  لَ احِ رَ بمَ  تْ رَّ مَ  ةِ التَّ رً وْ رُ , مُ ةٍ فَ لِ تَ خمُ ةِ الرَّ ةِ يَّ رِ يْ وِ صْ ا بالكِتَابَ مَّ الكِتَابَ ةِ ةِ يَّ زِ مْ , ثُ مَّ الكِتَابَ , ثُ
ِ بِ عْ اءً بالتَّ هَ تِ , وانْ ةِ يَّ ئِ وْ الضَّ  ا بـاحلُ  ريْ نْهَ ي نَ ةِ يَّـائِ جَ اهلِ  فِ وْ رُ عَ تـِ ـفُ رِ عْ , الَّ ـا اآلنَ هَ ا ذَ , وهَ
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ُ  هُ سُ فْ نَ  رُّ جَ نْ يَ  يُّ خيِ ارِ التَّ  دُ دُّ مَ التَّ  ـرَ مَ  رِ وُّ طَ عىل تَ  ةً رَ وْ رضَ ـلْ تِ  اتِ وَ أدَ  لِ احِ ,  مُ كُ ـةِ الكِتَابَ
َ وَ وأدَ  ةُ ابَ تَ فالكِ  تِي اسْ  ةِ باملادَّ  ةٌ طَ بِ تَ رْ ا مُ اهتُ  .ايبٍّ تَ كِ  طٍ يْ سِ وَ كَ  تْ مَ دِ خْ تُ الَّ

ةِ آنَ  مَ دِ خْ تُ اسْ  دِ قَ فَ  مَّ دُ تَ , والوَ لُ يْ مِ اإلزْ  :اكَ ذَ يف الكِتَابَ  ةٌ عَ وْ نُ صْ مَ  ةٌ بَ بَّ دَ مُ  المٌ أقْ  , ثُ
َ  رِ فْ للحَ  نِ دِ عْ املَ  نَ مِ  مَّ أقْ ةِ يَّ بِ شَ اخلَ  احِ وَ واأللْ  ارِ جَ ا عىل األحْ هبِ  ابِ والغَ  صِ وْ البُ  المُ , ثُ

َ  ةِ ابَ تَ للكِ  دِي, لِ  اقِ رَ ا عىل أوْ هبِ ْ انَ تَ  دْ قَ ا فَ ذَ الربَ ـةِ مُ  اتِ وَ أدَ  نُ ايُ بَ كَ  امً ائِـا دَ طًـبِ تَ رْ الكِتَابَ
ي تَ  طِ يْ سِ وَ بال يْهِ  ةُ ابَ تَ الكِ  مُّ تِ الَّذِ لَ  .عَ

ـ دٍ يْ عِ بَ  دٍ إىل أمَ  اتِ بَ تَ كْ واملَ  بِ تُ الكُ  خُ يْ ارِ تَ  عُ جِ رْ يَ  ـاة اإلنْ يَـبحَ  طٍ بِ تَ رْ مُ ـ انِ سَ ام كَ
ا التَّ  دُّ عَ ا, ويُ فً آنِ  اهُ نَ رْ كَ ذَ  ذَ ـةِ يف احلَ  خَ يْ ارِ تَ  سُ كِ عْ تَ  آةً رْ ـ مِ  قٍّ ـ بحَ  خُ يْ ارِ هَ ـالكِتَابَ  ةِ ارَ ضَ

ةِ يُ  خَ يْ ارِ تَ  نَّ إا نَ لْ قُ  ا, إذَ ةَ قَ يْ قِ ايف احلَ جَ نُ  نْ ا لَ ذَ , ولِ ةِ يَّ انِ سِ اإلنْ  ٍ ثِ بكَ  مَ دَ أقْ  دُّ عَ الكِتَابَ ـ ريْ  نَ مِ
لْ  بِ تُ الكُ  خِ يْ ارِ تَ  يَ اتِ بَ تَ كْ املَ  )١(هَ بَ لْ هِ  نْ مِ  ابِ تَ بالكِ  قُ لَّ عَ يتَ  هِ أنِ شَ  نْ ا مِ مَ  لَّ كُ  ةٌ قَ ابِ سَ  , بَ
 .اهَ وِ حْ أو نَ  ,اتٍ عَ بَ طْ أو مَ  ,اتٍ بَ تَ كْ مَ 

                                                       
ةٌ ) ١( ائِدَ ةُ  :فَ لِمَ هَ «كَ لْ بْني عىل » بَ لٍ مَ مُ فِعْ , اسْ تْحٍ نٍ ففَ وْ كُ تْحٍ فسُ لِ يف بفَ عْ امَ الفِ قَ مُ مَ وْ قُ , يَ تْحِ الفَ

هُ  رُ يْ دِ قْ ا, تَ بً وْ جُ ٌ وُ تَرتِ سْ ٌ مُ ريْ مِ هُ ضَ لُ اعِ , وفَ لِ مَ هٍ »أنْتَ «العَ جُ ةِ أوْ  :, وتَأيت عىل ثَالثَ
ا هَ دُ نَى :أحَ عْ عْ « :بمَ , ودَ كْ رُ ـوَ »اتْ ا هُ ـذَ ه, وهَ ـولٌ بـِ عُ فْ ـهُ مَ بٌ عـىل أنَّ ـوْ نْصُ دها مَ عْ ا بَ , ومَ

, نَحْ  الِبُ ةَ « :وُ الغَ رَ لهَ اآلخِ يَا بَ نْ نِ يف الدُّ ؤمِ هُ اهللا للمُ دَّ ا أعَ  .»هذا مَ
نَى  :الثَّاين رٌ بمعْ دَ صْ ْك«مَ وُ »الرتَّ , نَحْ ةِ افَ ضٌ عىل اإلضَ وْ ْفُ هُ خمَ دَ عْ ا بَ ـافِرِ « :, ومَ يْسَ يف الكَ لَ

لهَ املُنَافِقِ  ٌ بَ ريْ نَاهُ »خَ عْ كُ املُنَافِقِ  :, ومَ رْ  .تَ



 
 
 

  א١٣٧ 
ـنْ  ا مِ ثِريً تُ كَ دْ تَفَ دِ اسْ لٍ قَ وْ نْ فُصُ نْهُ مِ فَ مِ َّ ا تَرصَ ا البَابَ ومَ ذَ مْ أنَّ هَ لَ مَّ اعْ ثُ

نْ كِتَابِ  ثِهِ مِ وْ تَبَاتِ «بُحُ تُبِ واملَكْ خِ الكُ يْ ارِ رٍ » تَ وْ نْدُ دٍ غَ , وحمَمَّ بِ اهللاِ سَ يَّد حَ  .لسَ
 

* * * 
اعُ   وَ ةِ أنْ  :الكِتَابَ

انَتْ  دْ كَ قَ لَ , ةُ يَّ ائِ دَ البِ  ةُ يَّ ابِ تَ الكِ  اتُ سَ رَ امَ املُ لَ يَ أوَّ ـةٍ لدَ بِ هِ ـتَ لكِ ا خِ يْ ارِ تَـايَ يف  ةِ ابَ
ا ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ  ةِ ارَ ضَ احلَ  يْنِهَ نْ حِ َ سِ مَ  ةُ ابَ تَ الكِ  أتِ دَ بَ , فمِ َ ريْ  لَ صِ لتَ  ةٍ دَّ عِ  لَ احِ رَ بمَ  رَّ مُ ا لتَ هتُ

يْهِ يف عَ إىل مَ  لَ يَ عَ ِ ا هِ ِ  ةِ لَ جَّ سَ املُ  ةِ فَ رِ عْ املَ  ارِ سَ ملَ  عُ بِّ تَ تَ واملُ , ثِ يْ دِ ا احلَ نَ رصْ ـأهنَّ  دُ جيَ  تْ رَّ ا مَ
ـإىل رُ  تْ رَ وَّ طَ تَ  رُ يْ اوِ صَ وتَ  شٌ وْ قُ نُ  :ةِ يَ الِ التَّ  لِ احِ رَ باملَ  ـمَّ حتَ زٍ وْ مُ ـوَّ , ثُ ـ تْ لَ  فٍ وْ رُ إىل حُ

ــ, نَ ةٍ يَّــائِ دَ بِ  ــا أبْ  أتْ شَ نْهَ ــعَ ــ اتٌ يَّ دِ جَ ــهَ يف النِّ  تْ , أدَّ ةٌ يَّ تِ وْ صَ ــةِ احلَ  ةِ ايَ  ةِ ثَــيْ دِ إىل الكِتَابَ
ِ العَ   .ةِ يَّ رصْ

لَـامءُ  ـمَ العُ ـدْ قَسَّ قَ ا; فَ ـذَ لِ هَ ـةَ ألجْ ـيْ ئِ رَ  اعٍ وَ أنْـ ةِ الثَـإىل ثَ  الكِتَابَ ـتَ كِ  :ةٍ سَ  ةٍ ابَ
 .ةٍ يَّ ئِ وْ وضَ  ,ةٍ يَّ زِ مْ , ورَ ةٍ يَّ رِ يْ وِ صْ تَ 

ا الكِ ـ فَ ١ نْ عِ ي هِ فَ  :ةُ يَّ رِ يْ وِ صْ التَّ  ةُ ابَ تَ أمَّ ةٌ عَ ـأو رُ  رٍ وَ صُ بَارَ ـ لُ ثْـ, مِ مٍ وْ سُ  ةِ رَ وْ صُ
اتِ  انِ وَ يْ واحلَ  انِ سَ اإلنْ  دَ ْ  دٌ اهَ شَ مُ  وَ ا هُ ا ممَّ هَ وِ حْ ونَ واجلَامَ  .نَ يْ رِ  اآلخَ دَ لَ  سٌ وْ سُ وحمَ

                                                                                                                                      
مٌ  :الثَّالِثُ  ادِفٌ لـ اسْ رَ يْفَ ««مُ ـوُ »كَ , نَحْ عٌ ـوْ فُ رْ هُ مَ ـدَ عْ , وما بَ هُ للبِنَاءِ تْحُ ـارُ « :, وفَ هِ نَ ـذِ هَ

ةُ  رَ لهَ اآلخِ يَا بَ نْ  .?»الدُّ



 
 
 
 ١٣٨ א

ا املُ نِ عْ ويَ  ذَ ةَ  حُ لَ طَ صْ ي هَ ي تَ  الكِتَابَ تـِ ـتَ عْ الَّ ـعـىل التَّ  دُ مِ ـيْ , وفِ رِ يْ اوِ صَ ـا يَ هَ  مُ وْ قُ
ْ  لِ يْ ثِ مْ بتَ  فُ رْ احلَ   .مٍ وْ هُ فْ مَ  ءٍ يشَ

هِ مِ تَ نْ ويَ  ذِ تِي وُ ةُ فَ لِ تَ خْ املُ  شُ وْ قُ والنُّ  رُ يْ وِ صْ التَّ  :الكِتَابَاتِ ي إىل هَ عىل  تْ دَ جِ , الَّ
, امِ ظَ كالعِ  ةِ يَّ ائِ دَ البِ  ادِ وَ املَ  ضِ عْ , وبَ ارِ جَ األشْ  عِ وْ ذُ وجُ  رِ وْ خُ والصُّ  فِ وْ هُ الكُ  انِ رَ دْ جِ 

تِي اسْ   .ةٍ يَّ ابِ تَ كِ  ادٍ وَ  كمَ امً يْ دِ قَ  انُ سَ إلنْ ا اهَ مَ دَ خْ تَ الَّ
هِ الوَ  ةِ اطَ سَ وبَ  ةِ يَّ ائِ دَ بِ  نْ مِ  مِ غْ وبالرُّ  ذِ ـهَ ـ ةِ لَ يْ سِ ِ بـِعْ للتَّ  ايبٍّ تَـكِ  بٍ وْ لُ كأسْ ـ ريْ  نِ عَ

ـ اسَ األسَ  دُّ عَ ا تُ هنَّ إ ; إالَّ ةِ فَ لِ تَ خْ املُ  ةِ يَّ امعِ تِ االجْ  رِ اهِ وَ بالظَّ  مِ يْ اهِ فَ املَ  ي اسْ لَ  دَ نَ تَ الَّذِ يْـهِ عَ
 .ةِ قَ حِ الالَّ  رِ وْ صُ يف العُ  اتِ ابَ تَ الكِ  رُ وُّ طُ تَ 

ِ البَ  اتِ عَ مَ تَ جْ املُ  تِ مَ ا نَ مَ دَ نْ وعِ  مـا  لِّ بكُ  اتُ ارَ ضَ احلَ  تِ امَ , وقَ تْ رَ وَّ طَ وتَ  ةِ يَّ رشَ
 ِ َ  طُ يْ حيُ َ  نْ ا مِ هبِ تِي كَ  كَ لْ تِ  نْ ا مِ كً ابُ شَ ا وتَ دً يْ قِ عْ تَ  رَ ثَ أكْ  ةٍ يَّ امعِ تِ اجْ  اتٍ سَ ارَ ممُ َ  تْ انَ الَّ  سُ ارَ متُ
َ غَ  ايبُّ تَ الكِ  بُ وْ لُ األسْ  كَ لِ ذَ  حَ بَ , أصْ لُ بْ قَ  نْ مِ  ِ بِ عْ للتَّ  حٍ الِ صَ  ريْ هِ املَ  لِّ كُ  نْ عَ  ريْ ذِ  مِ يْ اهِ فَ هَ

َ , وغَ ةِ دَ يْ دِ اجلَ  ةِ يَّ امعِ تِ االجْ  اتِ يَ طَ عْ واملُ  ـيَ  عىل أنْ  رٍ ادِ قَ  ريْ ـلُ  نَ وْ كُ ـاتِّ  ةَ غَ ـوْ تُ كْ مَ  الٍ صَ  ةٍ بَ
َ  كَ لِ  ذَ , وأدَّ ةٍ حَ اجِ نَ  ـقَ ا ملُ رً وُّ طَـتَ  رَ ثَـأكْ  بٍ وْ لُ أسْ  اطِ بَ نْ تِ السْ  انِ سَ اإلنْ  ةِ لَ اوَ إىل حمُ  ةِ ابلَ

 نْ مِ  ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ لَ حَ رْ املَ  رِ وْ هُ لظُ  ةَ بَ اسِ نَ املُ  فَ وْ رُ الظُّ  دَ جَ وْ أا , ممَّ ةِ دَ يْ دِ اجلَ  ةِ يَّ فِ رَ عْ املَ  هِ اتِ اجَ يَ تِ احْ 
 .ايبتَ الكِ  بِ وْ لُ األسْ  رِ وُّ طَ تَ 

 
* * * 



 
 
 

  א١٣٩ 
ةُ  ـ٢  .ازً مْ أو رَ  ةً رَ كْ فِ  :ينِ عْ تَ  يَ وهِ  :ةُ يَّ زِ مْ الرَّ  الكِتَابَ
ْ  ةٍ لَ امِ كَ  ةٍ مَ لِ كَ  لِ يْ ثِ مْ ا بتَ هَ يْ فِ  زُ مْ أو الرَّ  فُ رْ احلَ  مُ وْ قُ يَ  ـوجتَ ـمِ يْ اهِ فَ مَ  دِ يْ سِ ـهَ  يَ ا, وهِ

ِ بِ عْ ا لتَ ي قِ ا ورُ رً وُّ طَ تَ  رَ ثَ أكْ  ةٌ جَ رَ دَ  ـفَ , هِ تـِئَ يْ وبِ  هِ اتـِذَ  نْ عَ  انِ سَ اإلنْ  ريْ ـي تُ هِ ـوْ نَ  دُّ عَ ـعً  نَ ا مِ
يْ جْ التَّ  ِ بِ عْ يف التَّ  ةِ يَّ زِ مْ والرَّ  دِ دِ  .عِ مَ تَ جْ يف املُ  ةِ يَّ وِ نَ عْ واملَ  ةِ يَّ ادِ املَ  مِ يْ اهِ فَ املَ  نِ عَ  ريْ

ا النَّ دَ بَ  دْ وقَ  ذَ ـ نَ مِ  عُ وْ أ هَ ةِ مَ ـاحلَ  امِ يَـقِ  عَ الكِتَابَ ـاإلنْ  اتِ ارَ ضَ ـ ةِ يَّ انِ سَ َ الكُ  ;ربْ
ـاحلَ  تِ حَ بَ , وأصْ تْ عَ وَّ نَ وتَ  ةُ يَّ انِ سَ اإلنْ  فُ ارِ عَ املَ  تِ ادَ زَ  ثُ يْ حَ  ـمَ  ةُ اجَّ ـإىل وُ  ةً اسَّ  دِ وْ جُ
ـ ةِ ارَ يف إدَ  ةِ دَ اعَ سَ للمُ  ةٍ نَ وَّ دَ مُ  قَ ائِ ثَ ووَ  تٍ الَّ جِ سِ  ـوْ الدَّ  ؤونِ شُ ـيَ السِّ  ةِ لَ املَالِيَّـةِ و ةِ يَّ اسِ
ـدِ ائِ قَ العَ  مِ يْ الِ عَ والتَّ  ةِ يَّ نِ يْ الدِّ  صِ وْ صُ النُّ  ةِ ابَ تَ إىل كِ  ةِ افَ ا, باإلضَ هَ مِ يْ ظِ نْ وتَ  ـةِ يَّ  ةِ اغَ يَ , وصِ
ـمَ  نْ ا مِ هَ بُ احِ صَ ا يُ ومَ  ةِ يَّ رِ كْ الفِ  مِ يْ اهِ فَ املَ  ـ, عَ مَ يْ اهِ فَ ـالكِتَابَـة التَّ  تِ زَ جِ ـ ةُ يَّ رِ يْ وِ صْ  نْ عَ
 ْ ِ بِ عْ ا والتَّ هَ دِ يْ سِ جتَ  .اهَ نْ عَ  ريْ

تِي تَ  ةِ مَ يْ دِ القَ  اتِ ارَ ضَ احلَ  اتِ ابَ تَ كِ  مِّ أهَ  نْ ومِ  ا الشَّ مِ تَ نْ الَّ ذَ  :ايبتَ الكِ  لِ كْ ي إىل هَ
ُ اهلِ « ةُ غَ اللُّ  تِي اسْ  »ةيَّ فِ يْ وغلِ ريْ ِ املِ  ةِ ارَ ضَ يف احلَ  تْ مَ دِ خْ تُ الَّ ـيْ دِ القَ  ةِ يَّ رصْ ـ, يف العَ ةِ مَ ِ  رصْ
ةُ ينِّ وْ عَ رْ الفِ  ـ »ةيَّ تِ بْ ـ تِ  ونُ يْ الصِّ « , والكِتَابَ تِي اسْ ـيف احلَ  تْ مَ دِ خْ تُ الَّ ـ ةِ ارَ ضَ يف  ةِ يَّ نِ يْ الصِّ

 ْ  .ىصَ األقْ  قِ الرشَّ
ةُ أمَّ  ـ ا الكِتَابَ ـ ةُ يَّ رِ امَ السُّ ي اسْ تـِ ـيف احلَ  تْ مَ دِ خْ تُ الَّ ـ ةِ ارَ ضَ ـ, فيَ ةِ ريَّ ومِ السُّ ا هَ دُّ عُ

ةِ الرَّ مَ  ةَ طَ يْ سِ الوَ  ةَ قَ لْ احلَ  امءُ لَ العُ  َ الكِتَابَ تِي تَ  ةِ لَ حَ رْ واملَ  ةِ يَّ زِ مْ ا بَنيْ ـهَ يْ لِ الَّ تِي اسْ  مَ دِ خْ تُ ا الَّ
ةُ ا اهَ يْ فِ   .ةُ يَّ تِ وْ الصَّ  لكِتَابَ

* * * 



 
 
 
 ١٤٠ א

ةُ ٣ تِيَّةٍ  يَ وهِ  :ةُ يَّ تِ وْ الصَّ  ـ الكِتَابَ وْ ةٍ صَ غَ نْ لُ ةٌ عَ بَارَ  .عِ
ةُ  دُّ عَ ا, وتُ هَ ظِ لفْ  ةِ قَ يْ رِ ا لطَ قً فْ وِ  تِ امَ لِ الكَ  مَ سْ ي رَ نِ عْ تَ و ـ الكِتَابَ ـنْ , املَ ةُ يَّ تِ وْ الصَّ  أَ شَ

ي قَ  زَ كَ تَ رْ واملُ  يْهِ الكِتَ  تْ امَ الَّذِ لَ ةُ عَ ِ يف العَ  ابَ ـإنَّ ثِ يْ دِ احلَ  رصْ ا; فَ ذَ لِ هَ ـةَ , ألجْ  الكِتَابَ
ـتِ يف اكْ  رِ األثَ  قُ يْ مِ ا عَ هلَ  ةَ يَّ تِ وْ الصَّ  ـاألبْ  افِ شَ ـا يَ مَ دَ نـْ, فعِ اتِ يَّ دِ جَ ـ فُ دَ اهلـَ نُ وْ كُ  نَ مِ

, هُ  ةِ ـ ةٍ ظَ وْ فُ لْ إىل مَ  زَ مُ رْ ي يَ , لكَ دٍ احِ وَ  فٍ رْ ة حَ ابَ تَ كِ  وَ الكِتَابَ ـوَ  ةٍ يَّ تِ وْ صَ ـ, تَ ةٍ دَ احِ  نُ وْ كُ
 .ةٍ لَ امِ كَ  ةٍ يَّ دِ جَ أبْ  رَ وْ هُ ظُ  ةُ جَ يْ تِ النَّ 

لْتُ  يَّـةٍ  :قُ لْمِ ـةٍ عِ مُ عىل أدِلَّ وْ قُ نَا; ال يَ ةِ هُ يْمِ الكِتَابَ سِ قْ لَ تَ وْ كِرَ حَ ا ممَّا ذُ ثِريً إنَّ كَ
 , ِيَّةِ خيْ نَاتِ التَّارِ هُّ نِ والتَّكَ نُوْ هُ عىل الظُّ ثَرُ امَ أكْ لْ قَ ; بَ ةٍ َ حيْ ِ ـا عـىل رصَ هَ ثَرُ مُ أكْ وْ قُ تِي يَ الَّ

ةِ  نَ األدِلَّ وَ مِ ا ممَّا هُ هَ ِ ريْ رِ وغَ وْ خُ فِ والصُّ وْ هُ شِ الكُ وْ ةِ نَقُ اسَ نِيَّةِ  دِرَ  !الظَّ
لَقَ اهللاُ آدَمَ  نْذُ أنْ خَ تِيَّةٍ مُ وْ ائِطَ كِتَابِيَّةٍ صَ سَ دِ وَ وْ جُ نْ وُ ْلُو مِ ; فَال خيَ رِ ةُ األمْ يْقَ قِ ا حَ أمَّ

لَيْهِ ال لَةً عَ اوِ تَدَ انَتْ مُ سائِلَ كَ تَبًا ورَ ِدُ أنَّ هلُم كُ مِ جيَ يْخَ األنْبِيَاءِ واألمَ أ تَارِ رَ تَقْ , ومَنِ اسْ المُ سَّ
مَ  م, كَ  mc  b  a  `l :المُ ـلَيْهِ السَّ ـنْ أبِيْنَا آدَمَ عَ ـعَاىل عَ ـالَ تَ ـا قَ ـبَيْنَهُ

نْ نَبِيِّ اهللاِ )٣١: البقرة( هُ عَ رُ اءَ ذِكْ ا جَ المُ  , ومَ لَيْهِ السَّ نَ عَ لَيْامَ m  y  x  w  v  :سُ

}   |  {     zl  )نَ األدِلَّةِ الشّ )٣٠: النمل ا مِ هَ ِ ريْ ا ـَ , وغَ قِهَ نْطُوْ الَةِ بمَ يَّةِ الدَّ عِ رْ
انُ  دَ اإلنْسَ جِ نْذُ أنْ وُ تِيَّةِ مُ وْ دِ الكِتَابَةِ الصَّ وْ جُ ا عىل وُ هَ مِ وْ فْهُ  .أو مَ

ابُ  حَ هُ أصْ رَ كَ ا ذَ لِيَّةِ ال  ومَ قْ ِم العَ اهتِ ادَ تِهَ بِ اجْ سَ وَ بحَ هُ ; فَ ةِ يامتِ الثَّالثَ سِ التَّقْ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ لِيَّةِ  .النَّقْ

* * * 



 
 
 

  א١٤١ 
 :ةُ يَّ ابِ تَ الكِ  طُ ائِ سَ الوَ  

نْدَ عَ  اتَ بَ  دْ قَ لَ  ـرِ عْ املَ  لِ أهْ  ةِ امَّ عِ ـةِ وأدَ  ةِ فَ َـوَ بالكِتَابَ ـا أنَّ احلِ اهتِ قُ  ةَ ارَ جَ  مَ والـرُّ
ـامَ ظَ , والعِ ابَ شَ واألخْ  نَ ادِ عَ واملَ  ةِ يَّ نِ يْ الطِّ  ـيَ أصْ ـالوَ  اعِ وَ أنْـ حُ لَ , هِ  ةِ يَّـابِ تَ الكِ  طِ ائِ سَ
ـَ ثُ يْ حَ  ;اتِ مَ وْ لُ عْ املَ  ظِ فْ حلِ  ـ رُ ثَـا أكْ إهنَّ َ  ةً رَ دْ قُ ـوحتَ ـوَ  لعَ الً مُّ  فِ وْ رُ والظُّـ نِ مَ الـزَّ  لِ امِ
تِي تَ  ةِ يَّ اخِ نَ املُ  مِ  تِ قْ الوَ  رِ وْ رُ بمُ  ةِ يَّ ابِ تَ الكِ  طِ ئِ اسَ الوَ  الفِ عىل إتْ  لُ مَ عْ الَّ دَ  .والقِ

ـ مِ غْ بـالرُّ  هُ أنَّـ دُ جِ ا نَ نَ نَّ ولكِ  ـتِ  نْ مِ ـاخلَ  كَ لْ ـ اعِ وَ األنْـ هِ ذِ هلـَ ةِ زَ يَّـمَ املُ  ةِ يَّ اصِّ  نَ مِ
ـدِ اجلَ  طِ ائِ سَ ة الوَ سَ افَ نَ مُ  عْ طِ تَ سْ , ومل تَ اءُ قَ ا البَ هلَ  بْ تَ كْ ا مل يُ هنَّ إ , إالَّ طِ ائِ سَ الوَ  ي ا ةِ دَ يْ تـِ لَّ
ـ طُ ائِ سَ وَ  تْ رَ هَ ظَ  دْ قَ , فَ ةِ قَ حِ الالَّ  ةِ يَّ نِ مَ الزَّ  بِ قَ يف احلُ  تْ فَ شِ تُ واكْ  تْ رَ هَ ظَ   , وإنْ رَ أخْ
ـا ـ بكَ  لَّ أقَ  تْ انَ كَ  نْهَ ٍ ثـِمِ ـعَ تَ  يَ امَ يْ ـ فـِ ريْ ـ قُ لَّ َ  ةِ وَّ بقُ ـلِ مُّ حتَ ـرِ مُ ا وعُ هَ ـا القَ هَ ِ صِ  نَّ إ, إالَّ ريْ

ـ اتٍ زَ يِّـمَ ملُ  اهَ امَ دَ خْ تِ اسْ  لَ ضَّ فَ  انَ سَ اإلنْ  ـيْ  فِ رَ أخْ ـعَ تَ تَ  ,اهَ ـ قُ لَّ , جيِّ ارِ اخلـَ لِ كْ بالشَّ
ـرِ هَ ظْ , ومَ لِ يْ كِ شْ ا للتَّ هَ تِ يَّ لِ ابِ , وقَ ةِ مَ وْ عُ والنُّ  ةِ نَ وْ يُ واللِّ  ـاميلِّ ا اجلـَهَ ـمِ جْ حَ  ةِ لَ وْ هُ , وسُ ا هَ

ِ ا, ويُ هَ لِ قْ ونَ  َ هَ بِ يْ تِ رْ ا وتَ هَ مِ يْ ظِ نْ تَ  رسْ َ ثِ  كَ رَ أخْ  اتٍ زَ يِّ ا, وممُ  لُ هِّ سَ ا تُ أهنَّ  انُ سَ أ اإلنْ ة, رَ ريْ
تِي يَ  ةِ يَّ ابِ تَ الكِ  لِ امَ يف األعْ  هُ تَ مَّ هِ مُ  َ مُ وْ قُ الَّ  .اهبِ

ةُ  تِ طَ بَ تَ  ارْ امَ وكَ  بَطَتْ , ةِ يَّ ابِ تَ الكِ  طِ ائِ سَ بالوَ  الكِتَابَ تَ دِ ارْ ائِطَ قَ سَ هِ الوَ ذِ إالَّ إنَّ هَ
نْتُجُ تِي الَّ  ةِ ئَ يْ ا بالبِ ي وِ ا قَ اطً بَ تِ ا ارْ هَ رِ وْ دَ بَ  بَطَتْ  ةُ مَ وْ لُ عْ ا املَ هَ يْ فِ تَ تَ دِ ارْ قَ ا فَ ا, لِذَ هَ يْلُ جِ وتَسْ

هِ  ذِ تِبَاطًا  ةُ يَّ ابِ تَ الكِ  طُ ائِ سَ الوَ هَ  .ةِ ابَ تَ للكِ  جِ تِ نْ املُ  عِ مَ تَ جْ باملُ  ةِ طَ يْ حِ املُ  ةِ ئَ يْ  بالبِ امً ائِ دَ ارْ
ـتِنْبَاطِ  ـانِ يف اسْ رُ اإلنْسَ وْ ـاءَ دَ نَا; جَ نْ هُ ـفمِ ـدِ جَ  ادٍ وَ مَ ـيْ تِ , نَ ةٍ دَ يْ ـلزِ  ةً جَ  ةِ ادَ يَ

ـوِ دَ واليَ  ةِ يَّ رفِ احلِ  هِ تِ ارَ هَ مَ  ـةِ يَّ ـيف تَ  أدَ , وبَ ـ عِ يْ نِ صْ ـتَ للكِ  ادٍ وَ مَ ـنَ تَ تَ  ةِ ابَ  هِ اتـِرَ دِ قْ ومَ  بُ اسَ



 
 
 
 ١٤٢ א

 .هِ تِ ئَ يْ بِ  نْ ا عَ دً يْ عِ بَ  بْ هَ ذْ ا مل يَ ضً أيْ  هُ نَّ , ولكِ ةِ دَ يْ دِ اجلَ 
ِ املِ  ةِ ارَ ضَ ي احلَ ففِ  ـاملِ  امَ , قَ ةِ مَ يْ دِ القَ  ةِ يَّ رصْ ـ ونَ يُّ رِ ـصْ  اتِ بَـنَ  اقِ رَ أوْ  امِ دَ خْ تِ باسْ

انَ يَ  ي كَ دِي, الَّذِ ْ  .لِ يْ النِّ  افِ فَ عىل ضِ  ةٍ رَ ثْ و بكَ مُ نْ الربَ
َ نَ يْ بَ  ـ ونَ يُّ ورِ واآلشُ  ونَ يُّ لِ ابِ والبَ  ونَ يُّ رِ ومَ السُّ  هَ ام اجتَّ ـ امِ دَ خْ تِ إىل اسْ ـالوَ  بِ رَ أقْ  طِ ائِ سَ

ي تَ  ةِ يَّ نِ دِ عْ املَ  ادِ وَ باملَ  ةِ يَّ نِ الغَ  ةِ يَّ نِ يْ م الطِّ هِ ضِ أرْ  ةُ بَ رْ تُ  يَ وهِ  ,مهِ يْ إلَ  ـالَّتـِ ـلِ  حُ لُ صْ ـ ةِ اعَ نَ صِ  دِ وَ أجْ
ـجُ رُ خْ , ليَ قِ وْ رُ حْ املُ  الِ صَ لْ الصِّ  اعِ وَ أنْ  ـةِ يَّـنِ يْ مِ الطِّ قُ بـالرُّ  املِ وا إىل العَ ي اسْ ا هَ وْ مُ دَ خْ تَ , الَّتـِ

ِ ارَ ضَ يف حَ  ةِ ابَ تَ للكِ  يسٍّ يْ ئِ رَ  طٍ يْ سِ كوَ  ِ م, يف حِ هتِ , اةِ فَ حْ لَ السُّ  ةِ قَ رْ دَ  امِ ظَ عِ  امَ دَ خْ تِ اسْ  دُ جِ نَ  نيْ
 َ ـا, الَّتِي وُ ي لِ وْ طُ  ةِ عَ طَّ قَ املُ » وامبُ البَ « حِ ائِ ورشَ ـ ةٍ رَ ثْـبكَ  تْ دَ جِ ـَ افِ فَ عـىل ضِ ـانْ يَ « ارِ أهنْ ه سَ

ـمَ  تْ عَ فَ تَ ا ارْ مَ دَ نْ , وعِ ةِ يَّ نِ يْ الصِّ  ةِ ارَ ضَ يف احلَ » وغ ـ فُ انِ وَ « وَ , وهُ »غانْ يَ كِ  ُ ارَ هَ ـهتُ  ةُ يَّ اعِ نَ م الصِّ
َ أكْ  ةٍ جَ رَ بدَ  ـ زِّ القَ  دِ وْ دُ  دِ وْ جُ لوُ  ةً جَ يْ تِ , نَ عِ نَّ صَ املُ  رِ يْ رِ عىل احلَ  نَ وْ بُ تُ كْ يَ ؤوا دَ بَ  ربَ ي أمَ م هُ دَّ الَّذِ
ي ظَـ قِ رَ الـوَ  ةِ اعَ نَ بصِ  ةِ ايَ هَ يف النِّ  كَ لِ وا ذَ جُ وَّ , ثُمَّ تَ رِ يْ رِ احلَ  ةِ اعَ نَ لصِ  ةِ يَّ لِ األوَّ  ةِ ادَّ باملَ  ـذِ  لَّ الَّ

ً قَ   .املِ يف العَ  هِ ارِ شَ تِ انْ  لَ بْ قَ  نِ مَ الزَّ  نَ ا مِ حً دْ م رَ هِ يْ لَ ا عَ رصْ
ـأيْ  طَ بَ تَ ارْ  هُ نَّ إ, فَ اتِ عَ مَ تَ جْ املُ  رِ وُّ طَ وتَ  ةِ ئَ يْ بالبِ  ايبُّ تَ الكِ  طُ يْ سِ الوَ  طَ بَ تَ  ارْ امَ وكَ  ا, ضً

تِبَاطِ , واالةِ يَّ ارِ جَ التِّ  االتِ صَ باالتِّ  هِ احلَ , يِّ رِ كَ سْ والعَ  يِّ مِ لْ السِّ  ويلِّ الدُّ رْ ذِ  ةِ الَـويف هَ
ةِ  طِ يْ سِ وَ  امَ دَ خْ تِ اسْ  أنَّ  دُ جِ نَ  ي أنْ  ةِ ئَ يْ ا بالبِ طً بِ تَ رْ مُ  دْ عُ مل يَ  الكِتَابَ تـِ ـهُ تْـجَ تَ الَّ ـ لْ , بَ  حَ بَ أصْ
ـ هُ نـْعَ  ةٍ يَّ بِ نَ أجْ  اتٍ ئَ يْ بِ يف  مُ دَ خْ تَ سْ يُ  حَ بَ , وأصْ رَ أخْ  ةٍ يَّ افِ رَ غْ جُ  قَ اطِ نَ ا إىل مَ اهَ دَّ عَ تَ يَ   نْ مِ

 .عِ يْ نِ صْ والتَّ  أةِ شْ النَّ  ثُ يْ حَ 
* * * 



 
 
 

  א١٤٣ 
َ ثِ كَ  ةٍ يَّ ابِ تَ كِ  ادَ وَ مَ  انُ سَ اإلنْ  مَ دَ خْ تَ اسْ  دِ وقَ  ـةٍ ريْ ي اسْ ـذِ ـا الَّ نْهَ ـ مَ دِ خْ تُ , مِ  هِ تِ رَ وْ بصُ

ـاتِ انَ وَ يْ احلَ  امِ ظَ وعِ  ابِ شَ واألخْ  ةِ ارَ جَ كاحلِ  ةِ عَ يْ بِ يف الطَّ  ةِ دَ وْ جُ وْ املَ  نْهُ مَ ـا , ومِ  جَ لِ وْ عُ
ـ اءِ و, وحلـَامبُ , والبَـةِ يَّـنِ يْ مِ الطِّ قُ , كالرُّ ةً يَّ ائِ دَ بِ  اتٍ اجلَ عَ مُ  ـنْ , ومِ ارِ جَ األشْ ـهَ  مَّ ا مـا تَ
دِي, والرَّ دً يْ قِ عْ تَ  رَ ثَ أكْ  قٍ رُ بطُ  هُ عُ يْ نِ صْ تَ  ْ ـ, واألنْ قِّ ا كالربَ ـرِ يْ رِ احلَ  ةِ جَ سِ , ةِ يَّـابِ تَ , والكِ ةِ يَّ

ْ اخْ  دِ وقَ , قِ رَ والوَ  هِ املَ  نْ مِ  الٍ كَ أشْ  ةَ عَ بَ ا أرْ نَ رتَ ذِ ـنَ  يءٍ ـَا بشـهَ تِ اسَ رَ بدِ  مَ وْ قُ , لنَ ادِ وَ هَ مِ
 , ارِ تِصَ ـ نْ مِ  نَ وْ كُ تَ  ا أنْ نَ ارِ يَ تِ ا يف اخْ نَ يْ وخَّ وتَ االخْ ـيْ ئِ الرَّ  ةِ يَّـابِ تَ الكِ  ادِ وَ املَـ الِ كَ أشْ  ةِ سَ

تِي شَ  ـعـ تْ رَّ مَ تَ , واسْ ةٍ ارَ ضَ حَ  نْ مِ  رِ ثَ ا يف أكْ هَ امُ دَ خْ تِ اسْ  اعَ الَّ ـاحلَ  ةِ احَ ىل السَّ  ةِ يَّ ارِ ضَ
ـا يف العَ نَ يْ إلَ  لَ صَ , ووَ ةً لَ يْ وِ طَ  ةً يَّ نِ مَ ا زَ بً قُ حُ  نْهَ ـا مِ ـ, مـا يُ ثِ يْ دِ احلـَ رِ ـصْ ـتَ يَّ أمهِّ  دُ ؤكِّ ا هَ

َ هَ تَ انَ كَ ومَ  ةِ  الِ ا يف جمَ  .رِ وْ صُ العُ  رِّ عىل مَ  الكِتَابَ
ِ يْ الطِّ ) احُ وَ األلْ ( مُ قُ ـ الرُّ ١  :ةُ يَّ ن
َ نِ السِّ  نَ مِ  آالفٍ  ةِ دَّ إىل عِ  ةِ يَّ نِ يْ مِ الطِّ قُ الرُّ  خُ يْ ارِ تَ  عُ جِ رْ يَ  , لَ يْـ قِ امَ كَ  الدِ يْ املِ  لَ بْ قَ  نيْ

ِ ارِ التَّ  رَ ادِ صَ املَ  أنَّ  نْ مِ  مِ غْ وبالرُّ  َ  ةَ يَّ خيْ ـيْ رِ بطَ  دْ دِّ مل حتُ ـاطِ قَ  ةٍ قَ ـتَـ, مَ ةٍ عَ ـ أتْ دَ ى بَ  ةُ اعَ نَ صِ
ـدً دَ نَّ عَ إ, إالَّ ةِ يَّ نِ يْ مِ الطِّ قُ الرُّ  ـرَ ملَ ا نَ ا مِ ـقِ  عِ اجِ ِ اتِ املَرشْ ـارَ ضَ تِامئـهُ إىل حَ تْ انْ ـدَ أكَّ

يبِّ  رَ  إىل هَ و.. .ياكِ رْ وتُ  ةيَ رِ وْ وسُ  اقِ رَ العِ ك :العَ زَ عْ ـ مِ وْ القَ  ؤالءِ يُ  لُ األوَّ  امُ دَ خْ تِ االسْ
 كَ لـِم يف ذَ هُ تُ قَ يْ رِ طَـ تْ انَـ, وكَ ةِ يَّ نِ يْ مِ الطِّ قُ عىل الرُّ  شِ قْ  للنَّ رَ أو باألحْ  ,اتِ ابَ تَ للكِ 

ِ الطِّ  نَ مِ  احٍ وَ ألْ  ةِ اعَ نَ يف صِ  صُ خَّ لَ تَ تَ  ـ شِ قْ يف الـنَّ  ؤونَ دَ بْ , ويَ ىءِ يِّ النَّ  نيْ يْـهِ وهُ لَ ال  وَ عَ
ُ ا, ويَ ي رِ طَ  الُ زَ يَ  ِـتَّـحَ  هُ نَ وْ كُ رتْ ـا, أو يُ يـعِ يْ بِ طَ  فَّ ى جيَ ـيْ فِ جْ بتَ  نَ وْ عُ ارِ سَ ـ هِ فِ ـرِ طَ  نْ عَ  قِ يْ

هِ الرُّ  نْ مِ  آالفٍ  ةُ دَّ عِ  تْ فَ شِ تُ اكْ  دِ , وقَ قِ رْ احلَ  ذِ , وال زَ قُ هَ ْ  تْ الَ مِ  فِ احِ تَ يف املَ  ةً ظَ وْ فُ حمَ
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ــرَ ومَ  ــ زِ اكِ ــ ارِ اآلثَ ــالرُّ املِ يف العَ ــ مِ غْ , وب ــاملُ  نَ مِ ــ التِ اوَ حَ ــ ةِ ادَّ اجلَ ــي قَ تِ ــ امَ الَّ َ ا هبِ
ــصِّ خَ تَ املُ  ــوالعُ  نَ وْ صُ ــم مل يَ إ , إالَّ امءُ لَ ــهنَّ ــعُ يْ طِ تَ سْ ــطَ  لَّ وا إىل اآلن حَ ــالرُّ  مِ السِ  زِ وْ مُ
ا ةِ شَ وْ قُ نْ املَ  يْهَ لَ  .عَ

دِ و ـى بِ تَّ حَ  ايبٍّ تَ كِ  طٍ يْ سِ كوَ  ةِ يَّ نِ يْ مِ الطِّ قُ الرُّ  امُ دَ خْ تِ اسْ  رَّ مَ تَ اسْ قَ ـ اتٍ ئَـمِ  عَ ضْ  نَ مِ
ـ قِ رَ وَ  ارِ شَ تِ انْ  نِ , ولكِ الدِ يْ املِ  لَ بْ  قَ نيْ نِ السِّ  دِي يف العَ ْ ـ هِ الـِقَ تِ وانْ  املِ الربَ  ايضِ األرَ  نَ مِ

ِ املِ  َ عَ  ةِ يَّ رصْ  نِ مِ  دِّ واحلَ  ,ةِ يَّ نِ يْ مِ الطِّ قُ الرُّ  امِ دَ خْ تِ اسْ  صِ يْ لِ قْ  إىل تَ أدَّ  ةِ يَّ يقِ نِ يْ الفِ  ئانوَ املَ  ربْ
ـكاحلَ  ةِ قَ حِ الالَّ  اتِ ارَ ضَ ا يف احلَ هَ ارِ شَ تِ انْ  ـذَ ولـِ, ةِ يَّـانِ مَ وْ والرُّ  ةِ يَّـانِ نَ وْ اليُ  ةِ ارَ ضَ  نَ ا فمِ
َ بِ كَ  ةٍ ارَ ضَ حَ  رَ أنَّ آخِ  حِ جَّ رَ املُ  ـكوَ  ةَ يَّـنِ يْ الطِّ  مَ قُ الرُّ  تْ مَ دَ خْ تَ اسْ  ةٍ ريْ ـكَ  ايبٍّ تَـكِ  طٍ يْ سِ  تْ انَ

مُ ةُ يَّ ورِ اآلشُ  ةُ ارَ ضَ احلَ  لَ اىل أعْ  ., واهللاُ تَعَ
دِيـ وَ ٢ ْ قُ الربَ  :رَ
دِي كوَ  قِ رَ وَ  ةُ اعَ نَ وصِ  أةُ شْ نَ  تْ طَ بَ تَ ارْ  ْ ـالربَ ـ طٍ يْ سِ ـتَ للكِ  ةٍ ادَّ ومَ ـباحلَ  ةِ ابَ  ةِ ارَ ضَ

ِ املِ  ِ العَ  يف ةِ مَ يْ دِ القَ  ةِ يَّ رصْ دِي فَ , ينوْ عَ رْ الفِ  رصْ ْ ـوالربَ ـ ةٌ لَ يْ صِ ـبَ النَّ  نَ مِ ـفْ املَ  اتِ اتَ  ةِ يَّ لِ صَ
ي يَ  ـ انِ يَـاألحْ  ضِ عْ يف بَ  هُ لُ وْ طُ  لُ صِ الَّذِ ـارٍ تَـأمْ  ةِ دَّ إىل عِ ـنْ يَ  انَ , وكَ عـىل  ةٍ رَ ثْـو بكَ مُ

ِ يف مِ  لِ يْ ا النِّ تَ لْ دِ  اتِ عَ قَ نْ تَ سْ ومُ  لِ يْ النِّ  افِ فَ ضِ   .ةِ مَ يْ دِ القَ  رصْ
ِ املِ  اءُ مَ دَ قُ  انَ كَ و َ يِّ رصْ دِي اتِ بَ نَ  اقِ سَ  امِ دَ خْ تِ باسْ  نَ وْ مُ وْ قُ يَ  نيْ ْ  ةُ ثَـلَّ ثَ مُ  يَ وهِ  ,الربَ

ا النَّ  ابَ بَـلُ  نَ وْ قُّ شُ يَ  ثُ يْ , حَ قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ , لصِ لِ كْ الشَّ  ـذَ َ  اتِ بَـهَ  ةٍ يَّـلِ وْ طُ  حَ ائِـإىل رشَ
 نَ مِ  ةً قَ بَ ا طَ هَ قَ وْ فَ  عُ ضَ وْ , ويُ رَ األخْ  بِ انِ بجَ  ةُ دَ احِ الوَ  فُّ صَ ا تُ هَ طِ غْ ضَ  دَ عْ , وبَ ةٍ قَ يْ قِ رَ 

ــيْ رِ , بطَ حِ رائِ ـَّالشــ ــعَ تَ مُ  ةٍ قَ ــ ةٍ دَ امِ ــوْ قُ ويَ  ,األوىل عَ مَ ــ نَ ومُ ــ قِ رْ بطَ ِ اتَ هَ ــقَ بَ الطَّ  نيْ ِ تَ  نيْ
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ِ تَ دَ امِ عَ تَ املُ  َ  نَ مِ  نيْ  نَ وْ مدُ عْ يَ  دْ وقَ , اعً ا مَ قَ صِ تَ لْ تَ  إىل أنْ  ةٍ اصَّ خَ  ةٍ يَّ بِ شَ خَ  ةٍ قَ رَ طْ بمِ  حِ ائِ الرشَّ

ـليُ  اصٍّ خَ  غٍ مْ صَ  املِ عْ تِ إىل اسْ  ـتِ االلْ  ةِ يَّـلِ مَ عـىل عَ  دَ اعِ سَ ـتَ عْ , أو يَ اقِ صَ عـىل  ونَ دُ مِ
َ  ةِ نَ ائِ الكَ  ةِ يَّ غِ مْ الصَّ  ةِ ارَ صَ العُ  هِ الرشَّ ذِ  .حِ ائِ يف هَ

ي وَ  فَ ائِ لفَ  نَّ إفَ  اقِ صَ تِ االلْ  ةُ لَ يْ سِ وَ  تْ انَ وأيا كَ  تـِ دِي الَّ ْ ـالربَ ـنَ تْ لَ صَ ـ نْ ا مِ هِ هَ ذِ
ْ  الُ زَ ال تَ  ةِ ارَ ضَ احلَ   .اهَ اجِ تَ عىل نَ  نٍ وْ رُ قُ  ةِ دَّ عِ  رِ وْ رُ مُ  مَ غْ ا رُ هَ تِ انَ تَ بمَ  ةً ظَ فِ تَ حمُ

ُم كَ  حِ جَّ رَ املُ  نَ ومِ  ـ غِ مْ الصَّ  نَ مِ  عٍ وْ ا بنَ هنَ وْ لُ طْ وا يَ انُ أهنَّ ـى يُ تَّـحَ  افِ فَّ الشَّ  حَ بِ صْ
ي  ,سَ لَ ا أمْ هَ حُ طْ سَ  ـتَ نْ ال تَ كَ َ هِ يْـلَ عَ  ارُ بَـاألحْ  رَ ـشِ ـمَّ جتُ ـ, ثُ ـيْ رِ عْ بتَ  فُ فَّ ـهَ ضِ  ةِ عَّ ا ألشِ

ـا المِ هَ حُ طْ سَ  حَ بِ صْ ى يُ تَّ ا حَ هَ لُ قْ صَ  مُّ تِ , ويَ سِ مْ الشَّ  ـرَّ ا بَ عً ـا, بَ اقً ـلْ ا تُ هَ دَ عْ هِ  قُ صَ ـذِ هَ
 َ ِ مِ إىل اليَ  ارِ سَ اليَ  نَ مِ  ضٍ عْ ا ببَ هَ ضُ عْ بَ  ةُ يَّ لِ وْ الطُّ  حُ ائِ الرشَّ  ازَ تَـامْ  دِ , وقَ ةٍ يَّ لِ وْ طُ  عٍ طَ يف قِ  نيْ

دِي باللِّ  قُ رَ وَ  ْ نْهُ وَ  لَ عَ ا جَ ممَّ .. .ةِ دَ وْ واجلَ  ةِ ومَ عُ والنُّ  ةِ نَ وْ يُ الربَ ْ يـابِ تَ ا كِ طً يْ سِ مِ ا يف ازً تَـا ممُ
ِ عَ   .هِ رصْ

يَّ  دُّ عَ وتُ  دِ ْ تِي سَ  ةُ الربَ ْ « :تْ يَ مِّ الَّ ي يَ » ١:سورَ حُ  ةِ يَّ دِ بربَ تـِ ـرْ الَّ ُ ارِ تَ  عُ جِ ـخيْ ا إىل هَ
ْ  لِ وَ أطْ  نْ مِ ) م .ق ١١٠٠( تِي عُ  اتِ يَّ دِ الربَ ـا يف أرْ  رَ ثِ الَّ يْهَ لَ ـبَ  , إذْ ةِ نـَاعِ رَ الفَ  ضِ عَ  غَ لَ

َ وْ طُ  ً مِ ) ٤١( ايلوَ ا حَ هلُ ْ  يَ ا, وهِ رتْ ِ  فِ حَ تْ باملَ  اآلنَ  ةٌ ظَ وْ فُ حمَ  .ندَ نْ اين بلَ طَ يْ الربِ
ْ  ضِ عْ البَ  فِ صْ وَ  نْ مِ  مِ غْ وبالرُّ  ـدِ للـربَ ـوَ  هُ ي, بأنَّ ـ ايبٌّ تَـكِ  طٌ يْ سِ  لٌ ابـِوقَ  ,شٌّ هَ

دِي قَ  اقِ رَ أوْ  نْ مِ  نَّ اآلالفَ إ, إالَّ فِ لَ للتَّ  ْ ـ نِ مَ الزَّ  لَ امِ وَ عَ  تْ مَ اوَ قَ  دْ الربَ  آالفٍ  ةِ دَّ لعِ
َ نِ السِّ  نَ مِ  بًا ةٍ نَ سَ  آالفِ  ةِ عَ بَ أرْ  نْ مِ  رَ ثَ أكْ ( نيْ يْ رِ قْ  .ةٍ دَ يِّ جَ  ةٍ الَ ويف حَ  ةً مَ يْ لِ ا سَ نَ تْ لَ صَ , ووَ )تَ

يْهَ  رَ ثِ عُ  ةٍ يَّ دِ رْ بَ  مُ دَ وأقْ  لَ ُ ارِ تَ  عُ جِ رْ يَ  ةِ يَّ نِ وْ عُ رْ الفِ  ةِ ارَ ضَ احلَ  نَ ا مِ عَ ـخيْ ـهَ ايل وَ ا إىل حَ
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ُ شَ , وتُ )م .ق ٢٧٠٠( ْ  خِ يْ ارِ تَ  عِ وْ جُ رُ  لِ امَ تِ إىل احْ  عِ اجِ رَ املَ  ضُ عْ بَ  ريْ هِ الربَّ ذِ ـدِ هَ إىل  ةِ يَّ
ٍ ثِ بكَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  دَ عَ بْ أ ْ »سرْ بـِ ةُ يَّ دِ رْ بَ « :ىعَ دْ تُ  يَ , وهِ ريْ هِ وِ تَـ, وحتَ ـذِ ْ  ي هَ ـدِ الربَ عـىل  ةُ يَّ

ْ  يَ وهِ  ,»بيْ وتِ اح حُ بتَ « الٍ ثَ وأمْ  مٍ كَ حِ  ـنْ رَ الفِ  ةِ يَّـنِ طَ الوَ  ةِ بَـتَ كْ يف املَ  اآلنَ  ةٌ ظَ وْ فُ حمَ  ةِ يَّ سِ
 .سيْ ارِ ببَ 

دِي كَ  قُ رَ وَ  مَ دِ خْ تُ اسْ  ْ ـاملِ  اتِ ارَ ضَ يف احلَ  سَ يْ لَ  ةِ يَّ ابِ تَ كِ  ةٍ دَّ امَ الربَ ـيْ دِ القَ  ةِ يَّ رِ ـصْ  ةِ مَ
ـإىل احلَ  هُ امُ دَ خْ اسـتِ  دَّ تَـامْ  لْ , بَ بُ سْ حَ فَ  ـ اتِ ارَ ضَ ـ املُ رَ األخْ َ عَ ـا, وتُ هلـَ ةِ ارصِ ُ شِ  ريْ

ْ  امٍ دَ خْ تِ اسْ  لَ أنَّ أوَّ  رُ ادِ صَ املَ  ـ اتِ ارَ ضَ ي يف احلَ دِ للربَ ـرَ األخْ ـانَ يف حَ ـوَ  كَ  ةَ نَ ايل سَ
ا االسْ  رَّ مَ تَ , واسْ )م.ق ٥٠٠( ذَ ِ , يف حِ )م.ق ٣٠٠( ةَ نَ ى سَ تَّ حَ  امُ دَ خْ تِ هَ ـ نيْ  رَّ مَ تَ اسْ

َ يف مِ  هُ امُ دَ خْ تِ اسْ   .)٢٨٧( ةَ نَ ى سَ تَّ حَ  رصْ
دِي كَ  قِ رَ وَ  وبِ يُ عُ  نْ عَ  لَ يْ ام قِ هْ ومَ  ْ وَ يُ ةِ ابَ تَ للكِ  ةٍ دَّ امَ الربَ هُ  مِّ أهَ  نْ ا مِ دً احِ وَ  دُّ عَ , فَ

ـيف احلَ  هِ امِ دَ خْ تِ اسْ  نِ , مِ كَ لِ عىل ذَ  لُّ أدَ  سَ يْ , ولَ خِ يْ ارِ يف التَّ  ةِ يَّ ابِ تَ الكِ  طِ ائِ سَ الوَ   ةِ ارَ ضَ
ْ  نْ مِ  رَ ثَ ألكْ  هُ لَ  ةِ جَ تِ نْ املُ  َ  لفَ رَ األخْ  اتِ ارَ ضَ , ويف احلَ ةٍ نَ سَ  آالفِ  ةَ سَ مخَ  ةِ يَ امنِ بثَ  رُ دَّ قَ تُ  ةٍ رتْ
 .نٍ وْ رُ قُ 

 .قُّ الرَّ  :اتِ انَ وَ يْ احلَ  دُ وْ لُ ـ جُ ٣
ي يُ  قُّ الرَّ  دُّ عَ يُ  ـوَ  اتِ نَ اوَ يْ احلَ  دِ وْ لُ جلُ  ةِ قَ يْ قِ الرَّ  اتِ قَ بَ الطَّ  نَ مِ  عُ نَ صْ الَّذِ ـدً احِ  نْ ا مِ

َ  اتِ افَ شَ تِ االكْ  مِّ أهَ  دِي, وقَ  قِ رَ وَ  دَ عْ بَ  ةِ يَّ تابِ الكِ  طِ ائِ سَ الوَ  الِ يف جمَ ْ ـ دِ الربَ يف  مَ دِ خْ تُ اسْ
ــدِ العَ  ــ دِ يْ ــاحلَ  نَ مِ ــانِ ونَ كاليُ  :اتِ ارَ ضَ ــانِ ومَ والرُّ  ةِ يَّ ــضِ , ةِ يَّ عْ مَ يف بَ دِ ــتُخْ ا اسْ ــذَ وكَ
ــاحلَ  ــيْ دِ القَ  اتِ ارَ ضَ ــكاحلَ  :ةِ مَ ــاملِ  ةِ رَ اضَ ــيْ دِ القَ  ةِ يَّ رِ ـصْ ــ, واحلَ ةِ مَ ــ ةِ ارَ ضَ , ةِ يَّ رِ وْ األشُ



 
 
 

  א١٤٧ 
 .ةِ يَّ سِ ارِ الفَ  ةِ ارَ ضَ واحلَ 

انَ يف بِ  دْ وقَ  ـةِ يَ اشِ املَ  دِ وْ لُ جُ  عِ يْ نِ صْ عىل تَ  دُ مِ تَ عْ يَ  هِ تِ ايَ دَ كَ ـيف احلَ  فَ رِ , وعُ  ةِ ارَ ضَ
, ةِ يَّ سِ ارِ الفَ  ةِ غَ باللُّ  »رتَ فْ دَ «ي نِ عْ تَ  يَ , وهِ »يرتَ يفْ دِ « حِ لَ طَ صْ بمُ  فَ رِ ا عُ مَ  لَ أوَّ  ةِ يّ انِ ونَ اليُ 

 دِ وْ لُ جُ  امَ دَ خْ تِ عىل أنَّ اسْ , بِ رَ العَ  نِ عَ  سُ رْ ا الفُ هَ ذَ , أخَ يبٍّ رَ عَ  لٍ أصْ  نْ مِ  ةٌ مَ لِ كَ  يَ وهِ 
َ دَ بْ , مل يَ ةِ ابَ تَ للكِ  عٍ ائِ وشَ  فٍ وْ رُ عْ مَ  طٍ يْ سِ كوَ  اتِ انَ وَ يْ احلَ   لَ بْ قَ  ثِ الِ الثَّ  نِ رْ القَ  ةِ ايَ أ إالَّ يف هنِ
 .»وسامُ برجَ «وم امُ جَ رْ بِ  ةِ نَ يْ دِ بمَ  اكَ ذَ آنَ  هُ أتُ شْ نَ  تْ طَ بَ تَ , وارْ الدِ يْ املِ 

ـوعً يُ شُ  رَ ثَ , األكْ لِ وْ جُ والعُ  زِ اعِ واملَ  أنِ الضَّ  دُ وْ لُ جُ  تْ انَ وكَ  , قِّ الـرَّ  ةِ اعَ نَ ا يف صِ
ـتَّـحَ  ;ويٍّ لَ قُ  اءٍ , يف مَ بِ ائِ وَ الشَّ  نَ ا مِ هَ فِ يْ ظِ نْ تَ  دَ عْ بَ  عُ قَّ نَ تُ  تَ انَ وكَ  ـا بَ  لَ وْ زُ ى تَ نْهَ ـقَ عَ ا ايَ
مَّ يُ ةِ يَّ نِ هْ الدُّ  بِ وائِ الشَّ  ْ  ادُ عَ , ثُ ـبنَ  :أي(ا ي عِ يْ بِ ا طَ هَ فُ يْ فِ جتَ ِ ـ اءِ وَ ا يف اهلـَهَ رشْ ْ ـ تَ حتَ  ةِ عَّ أشِ
مَّ تَ )سِ مْ الشَّ  َ  نْ أ, بَ لِ قْ الصَّ  ةُ لَ حَ رْ أ مَ دَ بْ , ثُ ِ اشِ بَ الطَّ  قِ وْ حُ سْ بمَ  دُ وْ لُ اجلُ  كَّ حتُ  ,مِ اعِ النَّ  ريْ
مَّ تُ  َ صِ ى يَ تَّ , حَ الءِ الطِّ  رِ جَ بحَ  لُ قَ صْ ثُ ـامً اعِ  نَ الً وْ قُ صْ ا مَ هَ حُ طْ سَ  ريْ ـتَ ا للكِ احلً , وصَ  ةِ ابَ

يْهِ مِ  لَ ِ هَ جْ ال الـوَ كِـ نْ عَ ـ دْ , وقَـنيْ ـ فَ رِ عُ ـتَ املَ  قِّ الـرَّ  نِ عَ  ةُ يَّـلِ ابِ , والقَ ةُ دَ وْ , واجلـَةُ انَ
ـةٍ لَ وْ هُ بسُ  هِ طِ شْ كَ  ةِ يَّ انِ كَ إمْ  بِ انِ , بجَ لِ يْ كِ شْ للتَّ  ـةِ  ةِ ادَ , وإعَ ـ الكِتَابَ يْـهِ مَ لَ ـ ةً رَّ عَ , رَ أخْ
دِي اقِ رَ يف أوْ  ةٌ رَ افِ وَ تَ مُ  نْ كُ مل تَ  ةٌ يَ زْ مَ  يَ وهِ  ْ  .الربَ

ـ ذَ أخُ يَ  ألنْ  ةِ يَّ لِ مَ العِ  ةِ يَ احِ النَّ  نَ مِ  قِّ الرَّ  ةِ يَّ الحِ صَ  مِ دَ ا لعَ رً ظَ ونَ  ـفَ اللِّ  لَ كْ شَ , ةِ افَ
ـتَ املُ  لُ كْ الشَّ  وَ وهُ  لَ  فُ ارَ عَ دِي, فَ  قِ رَ يْـهِ يف وَ عَ ْ ـالـربَ ـالنَّ  عَ دَ تَـابْ  دِ قَ  اءُ نـَمَ وأُ  نَ وْ اخُ سَّ

ـ اتٍ يَّ طَ  لِ مَ وا بعَ امُ قَ , فَ قِّ الرَّ  ةَ عَ يْ بِ وطَ  بُ اسَ نَ تَ ا يَ دً يْ دِ  جَ الً كْ ى شَ امَ دَ القُ  اتِ بَ تَ كْ املَ   نَ مِ
ـوْ قُ يَ  قِّ الرَّ  ـتِ اكَ يَ بحِ  نَ وْ مُ ـهَ ـتَ نْ املُ  نَ ا مِ ـتَ , فَ فِ صَ ـ ذَ أخُ ـ لَ كْ شَ ـاملُ  اتِ حَ فَ الصَّ  ةِ حَ طَّ سَ
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ِ ضْ ا وتَ هَ تِ اكَ يَ إىل حِ  نَ وْ دُ مَ عْ يَ  دْ , وقَ ةِ عَ ابِ تَ تَ املُ  َ ايَ  هنَ دَ إحْ  نْ ا مِ هَ بريْ  لَ كْ م شَ هِ يْ طِ عْ ا فتُ اهتِ
ِ فْ الدَّ  يْهِ حَ  فِ ارَ عَ تَ املُ  ابِ تَ الكِ  الِ كَ أشْ  نْ مِ  لٍ كْ شَ  لَ أوَّ  كَ لِ وا بذَ دُ جَ وْ أ, ورتَ لَ  .ايً الِ عَ

ـ مِ غْ بـالرُّ  هُ , أنَّ رِ  األمْ يف بِ يْ رِ الغَ  نَ ومِ  َ الوَ  ادِّ احلـَ سِ افُ نـَالتَّ  نَ مِ ـبَـنيْ َ طَ يْ سِ  نيْ
دِي  ْ نَاكَ مِ إ, إالَّ قِّ الرَّ والربَ  الِ كَ أشْ  نْ مِ  دٍ يْ دِ جَ  لٍ كْ شَ  اجِ تَ ا يف نَ عً ام مَ هُ مَ دَ خَ تَ اسْ  نِ نَّ هُ

ـفً وْ رُ عْ مَ  نْ كُ مل يَ  ةِ يَ عِ األوْ  ـ, فَ لُ بْـقَ  نْ ا مِ ـعَ  دَ قَ ـ ,ضُ عْ الـبَ  دَ مِ ـام تُ كَ ُ شِ ـاملَ  ريْ إىل  رُ ادِ صَ
ْ  قِّ الرَّ  امِ دَ خْ تِ اسْ  دِي, ممَّ  فِ ائِ لفَ  دِ يْ لِ يف جتَ ْ ـ رِ وْ هُ  إىل ظُ ا أدَّ الربَ ـدِ جَ  لٍ كْ شَ َ  دٍ يْ ـمتَ ا, امً
َ  لَ أوَّ  كَ لِ ذَ  دُّ عَ ام يُ بَّ ورُ   !املِ يف العَ  بِ تُ الكُ  دِ يْ لِ جْ لتَ  ةٍ لَ اوَ حمُ

 :قُ رَ ـ الوَ ٤
ْ يْ بِ « يزيُّ لْ جِ اإلنْ  حُ لَ طَ صْ املُ  قَّ تُ اشْ  دِي« ةِ مَ لِ كَ  نْ , مِ »ربَ ْ ي  ظُ فْ اللَّ  وَ , وهُ »الربَ الَّذِ

ـ قِ رَ عىل الوَ  ونَ يُّ انِ ونَ اليُ  هُ قَ لَ أطْ  ي كَ ـذِ ـوا يَ انُ الَّ ـ هُ نَ وْ بُ لِ جْ تَ سْ ـمِ  نْ مِ ـ رَ ـصْ ـرِ طَ  نْ عَ  قِ يْ
َ يِّ قِ يْ نِ يْ الفِ  ـنيْ دِي ـ كَ ْ ـرْ كَ  ذَ امَ , والربَ ـنَ ــ فَ  لُ بْـقَ  نْ ا مِ ـ ةٌ لَ يْ صِ ـبَ نَّ ال نَ مِ ـفْ املَ  اتِ اتَ , ةِ يَّ لِ صَ
ِ املِ  اءُ مَ دَ ا قُ هَ مَ دَ خْ تَ اسْ  َ يِّ رصْ  .قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ لصِ  نيْ

ُ تَ قْ ويَ   ةِ قَ وْ حُ سْ املَ  ةِ يَّ باتِ النَّ  افِ يَ عىل األلْ » قِ رَ الوَ « حِ لَ طَ صْ مُ  القُ ـ إطْ  ةً ادَ ـ عَ  رصِ
ـعْ يُ  ثُ يْـحَ  ;ةِ يَّـائِ يَ ميْ الكِ  ادِ وَ أو املَـ اءِ باملَ  ةِ اجلَ عَ , املُ ةِ نَ وْ جُ عْ أو املَ  ـعـىل تَ  لُ مَ ا, هَ لِ يْ كِ شْ
 ْ ــفِ يْ فِ وجتَ ــنِ قْ ا بتَ هَ ــخَ  ةٍ يَ ــ, لتَ ةٍ اصَّ ــ ذَ أخُ ــاملُ  لَ كْ الشَّ ــخَ بتَ  قُ رَ الــوَ  جَ تُ نْــ, ويَ حَ طَّ سَ  اتٍ انَ

ْ ) اتٍ امكَ سَ (  .هُ عُ يْ نِ صْ تَ  بِ وْ لُ طْ املَ  قِ رَ الوَ  عِ وْ عىل نَ  فُ وقَّ تَ , تَ ةٍ فَ لِ تَ خمُ
ـيف احلَ  هِ افِ شَ تِ اكْ  ذُ نْ , مُ قِ رَ الوَ  ةُ اعَ نَ صِ  تْ رَّ مَ  دْ وقَ  ـ ةِ ارَ ضَ  اتٍ رَ وُّ طَـ, بتَ ةِ يَّ نِ يْ الصِّ

َ ثِ كَ  يَةِ  نْ مِ  اءٌ وَ , سَ ةٍ ريْ تِي تَ  امِّ اخلَ  ادِ وَ املَ نَاحِ  ةِ مَ دَ خْ تَ سْ املُ  اتِ يَ نِ قْ , أو التَّ هِ عِ نْ يف صُ  لُ خُ دْ الَّ



 
 
 

  א١٤٩ 
 .هِ تِ اعَ نَ يف صِ 

افُ  عُ جِ رْ ويَ  تِشَ ـ ةِ يَّـاتِ بَ النَّ  افِ يَـاأللْ  نَ مِ  عِ نَّ صَ املُ  قِ رَ الوَ اكْ ـ صٍ خْ إىل شَ  ىعَ دْ يُ
انَ يَ  هُ أنَّ  رِ ادِ صَ املَ  ضُ عْ بَ  تْ رَ كَ , وذَ »ونا لُ سَ تَ « ـكَ ـنْ مَ  لُ غُ شْ ـزِ وَ  بَ صِ ـ رِ يْ  الِ غَ األشْ

انَ يَ  هَ  أنَّ رَ أخْ  رُ ادِ صَ مَ  تْ رَ كَ ام ذَ نَ يْ , بَ ةِ امَّ العَ  َ اإلمِ  الدِ ا يف البِ بً صِ نْ مَ  لُ غُ شْ كَ , ةِ يَّ ورِ اطُ ربْ
َ اإلمِ  دِ هْ يف عَ   .»يت .وهُ «ر وْ اطُ ربْ

ـيْ رِ طَ  صُ خَّ لَ تَ وتَ  ـتَ « ةُ قَ ـسَ ـ »ونا لُ ـقِ رَ الـوَ  ةِ اعَ نَ يف صِ ي قَ تـِ ـهَ مَ دَّ , الَّ  امَ ا عَ
ـنِ حْ , وطَ تِ وْ التُّ  ةِ رَ جَ شَ  اءِ حَ للِ  ةِ يَّ لِ اخِ الدَّ  اءِ زَ األجْ  لِ صْ بفَ  امِ يَ بالقِ  ,)م١٠٥( ـمَّ  ,اهَ ثُ

 ْ ٍ جِ ا إىل عَ هَ لِ يْ وِ حتَ مَّ تَ اءِ ا باملَ هَ جِ زْ مَ  دَ عْ بَ  نيْ ـ كَ لـِ, وذَ خٍ رْ فَـ لِ كْ ا عىل شَ هَ لِ يْ كِ شْ , ثُ  نْ عَ
ِ تَّ ا حَ هَ كِ رْ , وتَ وٍ تَ سْ مِ  سٍ لَ أمْ  حٍ طْ ا عىل سَ هَ حِ يْ طِ سْ تَ  قِ يْ رِ طَ   ةِ ايَ هَ يف النِّ  لَ صُ حْ , لنَ فَّ ى جتَ

ةُ  نُ كِ مْ , يُ قٍ رَ وَ  خِ رْ عىل فَ  يْهِ  الكِتَابَ لَ  .عَ
ـ نْ مِ  قِ رَ الوَ  عِ يْ نِ صْ تَ  ةَ يَّ فِ يْ كَ  ونَ يُّ نِ يْ الصِّ  فَ شَ تَ ـ اكْ  قٍ الحِ  تٍ قْ ويف وَ  ـ ادٍ وَ مَ  امٍّ خَ

ـ اتِ بَ ل نَ ثْ , مِ رَ أخْ  لِ البَالِيَـةِ والشّ ـامَ , واألسْ تَّانِ , والكَ نَّبِ ـيْ دِ القَ  اكِ بَ القِ ـبَ  ةِ مَ  دَ عْ
ْ هَ نِ حْ طَ  مَّ مُ ةٍ يَّ قِ ورَ  ةٍ نَ يْ جِ ا إىل عَ هَ لِ يْ وِ ا وحتَ ْ  قِ ابِ السَّ  ةِ قَ يْ رِ الطَّ  سِ فْ ا بنَ هَ تُ اجلَ عَ , ثُ  .اهَ حُ رشَ

ْ  بِ وْ عُ وشُ  اتِ ارَ ضَ حَ  جَ ارِ خَ  قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  ارُ شَ تِ أ انْ دَ بْ ومل يَ  , ىصَ األقْ  قِ الرشَّ
ِ يف الصِّ  هِ افِ شَ تِ عىل اكْ  نٍ وْ رُ قُ  ةِ تَّ سِ  نْ مِ  رَ ثَ أكْ  رِ وْ رُ مُ  دَ عْ إالَّ بَ   .نيْ

نَ احلَضَ  قِ مِ رَ ارِ الوَ َ الِ أرسْ تِقَ يَّةُ انْ يْفِ ا كَ ةِ أمَّ ـارَ ـ ةِ يَّ نِ يْ الصِّ ْ  املِ إىل العَ ـفَريَ إىل  عُ جِ
َ حِ  ,)١٣٤( امِ عَ  َ واجلُ  ةٌ يَّـبِ رْ حَ  ةٌ كَ رَ عْ مَ  تْ عَ قَ وَ  نيْ نيْ ـلِمِ َ املُسْ ـ شِ وْ يُـبَـنيْ يف  ةِ يَّ نِ يْ الصِّ
ْ  قِ اطِ نَ د, بمَ نْ قَ رَ مْ سَ  ـوْ ان الرُّ تَ سْ كُ الرتُّ ـةِ يَّ سِ ـانَ مِ ـجِ ائِ تَ نَ  نْ , كَ ـا وُ هَ ـدِ العَ  عُ وْ قُ ـ دِ يْ  نَ مِ



 
 
 
 ١٥٠ א

 َ َ يِّ نِ يْ  الصِّ األرسْ ِ  نيْ ـهِ نِ يْـبَ  نْ مِ  انَ , وكَ يف األرسْ ـمَ  قٍ رَ وَ  اعُ نَّ م صُ ـةٍ رَ هَ ـ دْ , وقَ  عَ جَّ شَ
َ  نَ وْ مُ لِ سْ املُ  َ يِّ نِ يْ  الصِّ األرسْ , عِ يْ نِ صْ عىل تَ  نيْ قِ رَ َ هِ مِ يْ لِ عْ وتَ  الوَ  دْ , وقَ هِ تِ اعَ نَ صِ  ارَ م أرسْ

انَ لتَ  قِ  ةِ اعَ نَ لصِ  ةِ يَّ لِ األوَّ  امِّ اخلَ  ادِ وَ املَ  رِ افُ وَ كَ رَ  طِ وْ يُـوخُ  افِ يَـل ألْ ثْـد, مِ نْ قَ رَ مْ سَ بِ  الوَ
ـ, ومَ بِ نـَّالقِ  اتِ بَ , ونَ انِ تَّ الكَ  ـاهِ يَـاملِ  رِ ادِ صَ َ , أكْ ـيف نَ  رِ األثَـ ربَ ـ احِ جَ هِ الصِّ ـذِ  ةِ اعَ نَ هَ
 .دنْ قَ رَ مْ ا يف سَ هَ رِ وُّ طَ وتَ 

قِ  ةُ اعَ نَ صِ  تْ لَ قَ تَ انْ  رَ ـ ادٍ دَ غْ  بَ د إىلنْ قَ رَ مْ سَ  قِ يْ رِ طَ  نْ عَ  الوَ ـنْ , ومِ )١٧٩( امَ عَ ا هَ
َ ومِ  قَ شْ مِ إىل دِ  تِالطِ ال ةٍ جَ يْ تِ نَ , وكَ بِ رِ غْ , واملَ رصْ ـباحلَ  ةِ يَّ وبِّ رُ وْ األ بِ وْ عُ الشُّ خْ  ةِ ارَ ضَ

َ ارَ ضَ وحَ  سِ لُ دَ األنْ  ةِ لَ وْ دَ  دِ وْ جُ , ووُ ةِ يَّ بِ يْ لِ الصَّ  بِ وْ رُ احلُ  اللَ خِ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  اا يف هتِ وبَّ رُ , أوْ
ـ فِ رُّ عَ يف التَّ  ةُ يَّ بِّ ورُ األوْ  اتُ عَ مَ تَ جْ املُ  أتِ دَ بَ  هِ الصِّ ـذِ ـ, ةِ اعَ نَ عىل هَ  نَّ أ حِ جَّ رَ املُـ نَ ومِ
قِ  لَ وْ خُ دُ  رَ يِّ  نِ رْ القَ  ذُ نْ أ مُ دَ بَ  ةِ يَّ وبِّ رُ وْ األ ةِ ارَ ضَ إىل احلَ  الوَ رِ جْ ادِسِ اهلِ ـ, أي بَ السَّ  دَ عْ
َ عَ  دَ ايل أحَ وَ حَ  رِ وْ رُ مُ  ِ يف الصِّ  هِ افِ شَ تِ اكْ  نَ ا مِ نً رْ قَ  رشَ  .نيْ

ـإنْ  مَّ تَ  ـمَ  لِ أوَّ  اءُ شَ وبَّـايف  قِ رَ للـوَ  عٍ نَ صْ رُ  مِ يْ لِـيف إقْ » فـايْ اتِ جَ « ةِ نـَيْ دِ , يف مَ أوْ
ـوَ , وتَ )٥٤٥( امَ يا عَ انِ بَ بأسْ » سيانْ الِ فَ « ـبَ  تْ الَ ـإقَ  كَ لـِذَ  دَ عْ ـمَ  ةُ امَ يف  قِ رَ للـوَ  عَ انِ صَ

وبَّا رُ  .أوْ
قِ )٦٧٥( امَ ي عَ ففِ  ـرْ ابِ فَ «يف  قِ رَ للـوَ  عٌ نَ صْ مَ  مَ يْ , أُ ـيَـالِ طَ بإيْ » انويَ يف  رُ ا, وآخَ

ـسَ نْ رَ فِ  ـ»ةيـوِ رْ تَ « ةِ نـَيْ دِ بمَ ) ٧٣٩( امَ ا عَ ـرَ  امَ , وقَ ـ لُ جُ ان ملَـأوْ « اينِّ األملَـ ةِ اعَ نَ الصِّ
 .)٧٩٢( امَ ا عَ يَ انِ بأملَ  »نربج رْ وْ نُ « ةِ نَ يْ دِ بمَ  قٍ رَ وَ  عِ نَ صْ مَ  ةِ امَ بإقَ  »ورمرتُ سُ 

ْ ا فَ رتِ لْ جِ نْ إا يف أمَّ  افُ  عُ جِ ريَ تِشَ كَ , »اتون تَ جُ «إىل  قٍ رَ وَ  عِ نَ صْ مَ  لِ أوَّ اكْ لـِ وذَ



 
 
 

  א١٥١ 
ِ  ةِ رَ يْ زِ يف اجلَ  ـ ةِ يَّ انِ طَ يْ الربِ ـتَ وانْ  ,)٨٩٩( امَ عَ ـبَ  تْ رَ ـشَ ـ كَ لـِذَ  دَ عْ يف  قِ رَ الـوَ  ةُ اعَ نَ صِ
وبَّا رُ ٍ بِ كَ  لٍ كْ بشَ  أوْ عٍ  ريْ اسِ  .ووَ

* * * 
 :قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  رُ وُّ طَ تَ  □
ـ اتٍ ئَـمِ  ةِ دَّ لعِ  قِ رَ الوَ  ةُ اعَ نَ صِ  تْ لَّ ظَ  ـ نَ مِ َ نِ السِّ ـتَ نْ ى مُ تَّـوحَ  ,نيْ نِ  فِ صَ ـرْ القَ

َ عَ ثَّالِثَ ال ريِّ اهلِ  رشَ ـ اتٍ يَـنِ قْ , وعـىل تَ ةِ يَّ دِ يْ لِ قْ التَّ  بِ يْ الِ عىل األسَ  دُ مِ تَ عْ , تَ جْ  ةٍ يَّ اعِ نَ صِ
ً ثِ كَ  رْ وَّ طَ تَ , مل تَ ةٍ طَ يْ سِ بَ  يْهِ صِ  تْ انَ  كَ امَّ ا عَ ريْ لَ  انَ كَ , فَ ةِ مَ يْ دِ القَ  رِ وْ صُ يف العُ  قِ رَ الوَ  ةُ اعَ نَ عَ

ـي وِ دَ يَ  عُ نَ صْ يُ  قِ رَ الوَ  نَ مِ  خٍ رْ فَ  لُّ كُ  ـرِ طَ  نْ ا عَ ـطَ  قِ يْ ـ نِ حْ ـ قِ رَ اخلِ , ةِ يَـالِ البَ  لِ امَ واألسْ
ْ مِ يْ دِ القَ  شِ امَ القِ  عِ طَ وقِ  ٍ جِ ا إىل عَ هَ لِ يْ وِ , وحتَ ـ, دَ لٍ ائِ سَ  يٍّ قِ ورَ  نيْ ـرَ  لَ اخِ ـ دٍ وْ اقُ  مٍ خْ ضَ
 َ مَّ يَ ضِ رَ ا الغَ ذَ هلَ  صٍ صَّ خمُ ـرْ غِ  سِ مْ بغَ  عُ انِ الصَّ  مُ وْ قُ , ثُ ـ الٍ بَ ـمَّ قِ رَ الـوَ  لِ ائِ يف السَّ ي, ثُ
ِ تَّ حَ  ةِ يَّ قِ رَ الوَ  ةِ ادَّ املَ  كِ رْ , وتَ اهِ يَ املِ  نَ مِ  هِ تِ يَ فِ صْ تَ   .فَّ ى جتَ

قْـتٍ طَوِ  فِ اليْ كَ التَّ  ةَ ظَ اهِ بَ  ةُ يَّ نِ قْ التَّ  كَ لْ تِ  تْ انَ وكَ  ـنْ وَ هُ مِ ـذُ ـا تَأخُ ـعَ مَ , مَ ـلٍ يْ
ـخً رْ فَ ) ٧٥٠( نْ مِ  رَ ثَ ا أكْ ي مِ وْ يَ  جَ تِ نْ يُ  أنْ  عَ يْ طِ تَ سْ ليَ  نْ كُ , مل يَ ةِ رَ هَ املَ  لِ امَّ العُ  لُ ضَ أفْ فَ   نَ ا مِ

 .قِ رَ الوَ 
َ , حِ )١١٦٣( امَ عَ  ةِ اعَ نَ الصِّ  هِ ذِ هلَ  رٍ يْ وِ طْ تَ  لُ أوَّ  ثَ دَ وحَ  ْ  امَ قَ  نيْ ِ خمُ  يٌّ ـسنْ رِ فِ  عٌ رتَ

ـ ةِ شَ مِ األقْ  نِ حْ وطَ  عِ يْ طِ قْ بتَ  مُ وْ قُ ةٍ تَ آلَ  اجِ تَ بنَ  ِ وغَ  ةِ يَـالِ البَ  لِ امَ واألسْ ـريْ ـهَ , امِ اخلـَ نَ ا مِ
 ْ ا الكَ وأدَّ , ةٍ يَّ آلِ  ةٍ قَ يْ رِ طَ بِ  ةٍ يَّ قِ رَ وَ  ةٍ نَ يْ جِ ا إىل عَ هَ لِ يْ وِ وحتَ ذَ ـتِ إىل اخْ  فُ شْ  هَ  نِ مَ الـزَّ  ارِ صَ

ي كَ  هِ العَ  هُ قُ رِ غْ تَ سْ تَ  تْ انَ الَّذِ ذِ ْ  تْ انَ ا كَ مَ دَ نْ عِ  ةُ يَّ لِ مَ هَ ا التَّ إ ا, إالَّ ي وِ دَ  يَ رَ جتُ ذَ  رَ وُّ طَـنَّ هَ



 
 
 
 ١٥٢ א

َ مِ ائِ ا للقَ ي ضِ رْ ا, وال مَ يً افِ كَ  نْ كُ مل يَ  هِ الصِّ  رِ عىل أمْ  نيْ ذِ  .ةِ اعَ نَ هَ
ـمَ دَ نـْ, عِ ةِ اعَ نَ يف الصِّ  ةً يَّ أمهِّ  رُ ثَ واألكْ  يُّ قِ يْ قِ احلَ  رُ وُّ طَ التَّ  ثَ دَ وحَ  ـاملُ  امَ ا قَ ِ خْ  عُ رتَ

َ , باخْ )١٢١٣( امَ , عَ »ريوبِ س رُ يْ وِ ال لُ وكُ يْ نِ « يسُّ نْ رْ الفِ  ـتَ  ةٍ نَ يْ اكِ مَ  اعِ رتِ ـ مُ وْ قُ  ةِ اعَ نَ بصِ
انَ يُ  حِ طَّ سَ املُ  لِ كْ الشَّ  نِ ا عَ ضً وَ , عِ اتٍ رَ كَ بَ  لِ كْ عىل شَ  قِ رَ الوَ  ي كَ ـ هِ بـِ عُ نَ صْ الَّذِ  نْ مِ

ا االخْ  دَّ وعُ , لُ بْ قَ  ذَ َ هَ ا ا رً وُّ طَ تَ ـ ت قْ الوَ  كَ لِ ـ يف ذَ  اعُ رتِ ً بِريْ  ذُ نـْ, مُ قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ  صِ يفكَ
هِ التَّ  قِ يْ رِ طَ  نْ عَ  نَ كَ أمْ  ثُ يْ حَ  ;ةِ يَّ نِ يْ الصِّ  ةِ ارَ ضَ يف احلَ  هِ افِ شَ تِ اكْ  ةِ ايَ دَ بِ  ذِ , ةِ دَ يْ دِ اجلَ  ةِ يَ نِ قْ هَ
ـاملَ  اجُ نتَـ ادَ زَ  كَ لِ ذَ , وبـِقِ رَ الوَ  نَ مِ  ةِ جَ تَ نْ املُ  اتِ يَّ مِّ الكِ  ةُ فَ اعَ ضَ مُ  ـراجَ وتَ  ,عِ انِ صَ  تْ عَ
 .اجِ تَ النَّ  ةُ فَ لِ كْ تَ 

مَّ  ْ  امَ قَ ثُ ِ خمُ ْ  ةٍ يَّ وبِّ رُ أوْ  اتٍ يَّ سِ نْ جِ  نْ مِ  نَ وْ رُ آخَ  نَ وْ عُ رتَ َ باخْ  ةٍ فَ لِ تَ خمُ  نَ مِ  دِ يْ دِ العَ  اعِ رتِ
َ شَ املُ  اتِ نَ اكيْ املَ  َ يَ نِ قْ يف تَ  ةِ اهبِ تِي أُ  كَ لْ ا لتِ اهتِ ْ غَ تَ , ومل تَ لُ بْ قَ  نْ مِ  تْ جَ تِ نْ الَّ  اتُ يَ نَ قْ تَ  كَ لِ ذَ بِ  ريَّ

ـ قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ صِ  َ لفَ ـيْ وِ طَ  ةٍ رتْ ـدَ ى بِ تَّـحَ  ;ةٍ لَ ـتِ ة اكْ ايَ ـ افِ شَ ـ قِ رَ الـوَ  ةِ اعَ نَ صِ ـ نْ مِ  بِّ لُ
 عِ يْ نِ صْ لتَ  ةِ حَ اجِ النَّ  التِ اوَ حَ وىل املُ بأُ  امَ قَ  دْ وقَ , ةِ يَّ يائِ مَ يْ الكِ  وادِ باملَ  جِ الَ عَ املُ  ابِ شَ األخْ 

ـاألخْ  بِّ لُ  ةِ يَ نِ قْ بتَ  قِ رَ الوَ  ـاملُ  ابِ شَ ِ خْ ا, املُ يًـائِ يَ ميْ كِ  جِ الِ عَ ـرتَ ـ« انِ عَ , »سجِ ريْ ج بـِوْ هُ
 .)١٢٦٧( امَ , عَ »اتْ ز وَ لِ ارْ شَ تَ «و

ـنْ يكي اجلِ رِ األمْ  »هامنجِ يلْ  تِ  يسِ نيْ امِ يَ نْ بِ « نَ مِ  لٌّ كُ  رَ وَّ طَ  مَّ ثُ  ـةِ يَّ سِ ـبَ  نْ , ومَ  هُ دَ عْ
هِ التَّ  :اينِّ األملَ  امئيِّ يْ الكِ  »لاهِ ل دَ ارِ كَ « ذِ ـ ةٍ عَ نَّ صَ مُ  ةٍ يَّ قِ رَ وَ  ةٍ نَ يْ جِ ام عَ دَ خْ تِ باسْ  ةَ يَ نِ قْ هَ  نْ مِ
ِ الكِ  ضِ امِ ا بحَ يً ائِ ميَ يْ كِ  جِ الَ عَ املُ  ارِ جَ األشْ  بِّ لُ  ـ, اتِ تَـيْ ربْ ـبِّ طُ  دْ وقَ هِ التَّ  تْ قَ ـذِ  ةُ يَـنِ قْ هَ

 ةٍ قَ يْ رِ بطَ  قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ لصِ  ةٍ دَ مَ تَ عْ مُ  ةٍ يَ نِ قْ تَ ا كَ هَ تَ يَّ الحِ صَ  تْ تَ بَ , وأثْ )١٣٠١( امَ عَ  احٍ جَ بنَ 



 
 
 

  א١٥٣ 
ـ اتِ يَ نِ قْ التَّ  لِّ كُ  نْ مِ  ةٍ دَ وْ جَ  رَ ثَ وأكْ  ,ةٍ فَ لِ كْ تَ  لَّ قَ أ ـةِ قَ ابِ السَّ ـأسَ  الُ زَ , وال تَ ـتِ  اتُ يَّ اسِ  كَ لْ

يِّ يف  قِ رَ الوَ  ةِ اعَ نَ يف صِ  إىل اآلنِ  ةً مَ دَ خْ تَ سْ مُ  ةِ يَ نِ قْ التَّ  رِ جْ َ اهلِ رشَ سَ عَ نِ اخلَامِ رْ  .القَ
 
 
 

 
   

 



 
 
 
 ١٥٤ א



 
 
 

  א١٥٥ 
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ـ, كوِ ابُ تَ الكِ  رَّ مَ  دْ لقَ  ـوْ لُ عْ للمَ  اءٍ عَ ـاتِ مَ ِـارِ تَ  اللِ , خِ ـوْ املُ  هِ خيْ ـ لِ غِ  مِ دَ يف القِ
َ يِ غْ التَّ  نَ مِ  دِ يْ دِ بالعَ  تِي طَ  اتِ ريْ ياخلـَ هِ لِ كْ شَ عىل  تْ رَ الَّ ْ ارجِ ـوْ اه املَ وَ تَـ, وحمُ ي, وعِ ضُ

ـدِ رْ بَ  ةِ افَ فَ لُ كَ  ةِ مَ يْ دِ القَ  اتِ ارَ ضَ يف احلَ  ابُ تَ الكِ  فَ رِ عُ  دْ قَ فَ  مٍ مِ قُ ِ الطِّـ نَ ي, أو رُ , أو نيْ
ـيف احلَ  ةِ ابَ تَ للكِ  ةٍ دَّ كامَ  قِ رَ الوَ  افِ شَ تِ اكْ  دَ عْ وبَ .. .رٍ يْ رِ حَ  نْ مِ  جٍ يْ سِ , أو نَ قٍّ رَ  ةِ يَّ طَ   ةِ ارَ ضَ

ـابِ تَ الكِ  حُ المِ مَ  رُ هَ ظْ تَ  أتْ دَ , بَ ةِ يَّ نِ يْ الصِّ  ـالعُ  رِّ , عىل مَ ـرِ وْ صُ ـدِ يْ لِ قْ التَّ  هِ تِ رَ وْ , يف صُ  ةِ يَّ
ْ  ةِ فَ وْ رُ عْ املَ  ـتِ اكْ  دَ عْ بَ  قَ لَ طَ انْ  هُ نَّ إ ا إالَّ طً وْ طُ خمَ ـ, وعـىل رَ ةِ ثَـيْ دِ احلَ  اتِ يَـنِ قْ التَّ  افِ شَ ا هَ أسِ

انَ مُ  أنْ  دَ عْ بَ  خِ سَ النُّ  ا يف آالفِ عً وْ بُ طْ مَ  نَ وْ كُ , ليَ ةُ اعَ بَ الطِّ   .خِ سَ النُّ  ادِ حَ آا يف خً سَ نْ تَ سْ كَ
انَ اقْ  أنْ  دَ عْ وبَ  ً قَ  ابِ تَ الكِ  ءُ انَ تِ كَ ,  نَ مِ  ةٍ نَ يَّ عَ مُ  اتٍ قَ بَ ا عىل طَ ارصِ اسِ ـالنـَّ  حَ بَ أصْ

تِي سَ  ةُ لَ ائِ اهلَ  ادُ دَ , فاألعْ عِ مَ تَ جْ املُ  اتِ ئَ فِ  عِ يْ مِ ا جلَ احً تَ مُ  ابُ تَ الكِ  عىل  ةُ اعَ بَ الطِّ  تِ دَ اعَ الَّ
َ والتَّألِيْفِ والرتَّ  اعِ دَ اإلبْ  ةَ كَ رَ حَ  تْ عَ جَّ ا, شَ هَ اجِ تَ نَ  ِ والنَّ  ةِ مجَ إىل  هِ رِ وْ  بـدَ ا أدَّ , ممـَّرشْ

ــوَ التَّ  ِ بِــالكَ  عِ سُّ ــوْ يف املَ  ريْ ــعَ املُ  اتِ عَ وْ ضُ َ ــحَ , بَ ةِ اجلِ ــ ثُ يْ ــالكِ  حَ بَ أصْ ــوْ هُ فْ بمَ  ابُ تَ  هِ مِ
يةً يَّ افِ قَ ثَ  ةً وَّ , قُ عِ سَ األوْ  ارِ َ  .ةً وجتِ

 َ ثِنيْ اءُ البَاحِ بَتْ آرَ ارَ دْ تَضَ قَ نَا; فَ نْ هُ ـومِ ـ أيٍّ  لَ وْ حَ ـ نَ مِ ـ بِ وْ عُ الشُّ ـانَ لَ  هُ كَ
ِ املِ  اءِ مَ دَ إىل قُ  هُ عُ جِ رْ يُ  قٌ يْ رِ فَ  اكَ نَ هُ فَ  ;بِ تُ الكُ  ةِ اعَ نَ يف صِ  قِ بْ السَّ  بُ صَ قَ  َ يِّ رصْ  قٌ يْ رِ , وفَ نيْ

ــ ــجِ رْ يُ  رُ آخَ ــ هُ عُ َ يِّ نِ يْ إىل الصِّ ــ, وثَ نيْ ــ ثٌ الِ َ يِّ لِ ابِ إىل البَ ــ نيْ َ يِّ رِ وْ واآلشُ ــ, ورَ نيْ إىل  عٌ ابِ

אא
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 ١٥٦ א

َ يِّ قِ يْ اإلغرِ  بِطٍ  انِ مَ وْ والرُّ  نيْ نْضَ ِ مَ ريْ الفٍ غَ ا إىل خِ ذَ كَ  .وهَ
َ اجلَ  قِ فَ تَّ املُ  نَ مِ  نْ ولكِ  يْهِ بَنيْ لَ ـ عِ يْ مِ عَ ـال أنَّ كُ هِ احلَ  نْ  مِ ـذِ ـهَ ـ اتِ ارَ ضَ  ىلَ أدْ  دْ قَ

هِ الصِّ  هِ وِ لْ بدَ  ذِ َ  نْ , ومِ رِ يْ وِ طْ يف التَّ  هِ تِ قَ يْ رِ بطَ  لٌّ كُ  مَ هَ , وأسْ ةِ اعَ نَ يف هَ َ  كَ لِ ذَ  ةِ لَ صَّ حمُ  نَ كَّ مت
ا مِ نَ مَ وْ ى يَ تَّ م حَ هُ دَ عْ بَ  نْ مَ  ذَ َ أيْ  بِ تُ عىل الكُ  لِ وْ صُ احلُ  نَ ا هَ يَ بَنيْ تِي هِ  .ا اآلنَ نَ يْ دِ الَّ

* * * 
ـ بِ تُ الكُ  اءُ دَ تِ ا ابْ أمَّ  □ ْ  المِ يف اإلسْ ـفريَ ـةِ  :نِ يْ ارَ بَـتِ إىل اعْ  عُ جِ ـالعَ  الكِتَابَ , ةِ امَّ
ةِ   .ةِ اصَّ اخلَ  والكِتَابَ

نَّاة ارَ ي اإلشَ عِ دْ تَ سْ ا يَ ذَ وهَ  ـإىل ذِ  مِ ـتَ كِ  لِ أوَّ  رِ كْ , ثِ يْ دِ احلـَ ةِ ابَ ـ النَّبَـويِّ  يَ وهِ
 :نِ يْ ارَ بَ تِ باعْ 

ــتِ االعْ  ــةُ  :لُ األوَّ  ارُ بَ ــالعَ  الكِتَابَ ــتِ باعْ  :, أيةُ امَّ ــ ارِ بَ ــةِ  سِ نْ جِ ــ ,الكِتَابَ ا ذَ وهَ
ِ للتَّ  بٌ احِ صَ مُ  ِ التَّ  دِ وْ جُ وُ  ةِ اللَ دَ بملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  اةِ يَ يف حَ  ةِ نَّ السُّ  امِ يَ بقِ  مٌ ائِ , قَ عِ يْ رشْ  :عِ يْ رشْ

نْ ا هَ يْ ا فِ , وممَّ هِ لِ امَّ ىل عُ إو ,الةِ والوُ  كِ وْ لُ إىل املُ  هِ اتِ بَ اتَ كَ بمُ  هِ بِ اتِ عىل كَ ملسو هيلع هللا ىلص  الهُ أمْ  مِ
 .اتِ قَ دَ والصَّ  ضِ ائِ رَ الفَ  انِ يَ بَ 

يْهِ » اهٍ وا أليب شَ بُ تُ اكْ « :هِ رِ بأمْ ملسو هيلع هللا ىلص  هُ لُ وْ وقَ  لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ
ا ملسو هيلع هللا ىلص  هُ ارُ رَ وإقْ  م يف تَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  هُ بَ تَ كَ مَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ِ يَّ وِ رْ مَ  نِ يْ وِ دْ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  هُ نْ م عَ اهتِ
ــ ــ ,فِ حُ يف الصُّ ــ« يف امَ كَ ــ ةِ فَ يْ حِ الصَّ ِ وغَ » ةِ قَ ادِ الصَّ ــريْ ــهَ ــ نَ ا مِ ــوالنُّ  فِ حُ الصُّ  خِ سَ

 .»ثِ يْ دِ احلَ  مِ وْ لُ عُ  دِّ مَ «يف  ةٌ رَ وْ كُ ذْ مَ  يَ وهِ , ةِ يَّ ثِ يْ دِ احلَ 
 .ةتَّ فِيْهِ البَ  الفَ ا ال خِ ممَّ  ارُ بَ تِ ا االعْ ذوهَ 



 
 
 

  א١٥٧ 
ةُ  :اينالثَّ  ارُ بَ تِ االعْ  اءٌ  هِ تِ ابَ تَ كِ  ارِ بَ تِ باعْ  كَ لِ , وذَ ةُ اصَّ اخلَ  الكِتَابَ وَ ا سَ نِيْفً ا وتَصْ ألِيْفً تَ

اتِ أو  نَّفَ ِ , أو غَ دِ يْ انِ سَ املَ عىل املُصَ  .كَ لِ ذَ  ريْ
ـفَ  نْ مَ  لِ يف أوَّ  امءِ لَ العُ  ةُ مَ لِ كَ  تْ فَ لَ تَ ا اخْ نَ هُ فَ  ا االعْ  ,كلـِذَ  لَ عَ ـذَ  ارِ بَـتِ وعـىل هَ

 .مهُ تُ مَ لِ كَ  لُ زَّ نَ تَ تَ 
هِ املَ  لَ صَ حَ  دْ وقَ  ذِ َ  نْ مَ  لِ يف أوَّ  امءِ لَ العُ  الفَ تِ اخْ  لَ محَّ  نْ ممَّ  لٌ وْ هُ ذُ  ةِ لَ أسْ يف هَ  عَ مجَ
نَّفَ  ا  دِ يْ انِ سَ عىل املَ  ثَ يْ دِ احلَ وصَ هَ ِ ريْ ةِ عىل وغَ قَ لَ ةِ املُطْ تِبَارِ الكِتَابَ  .اعْ

ٌ لَ ا غَ ذَ وهَ   لُ ثْـ, مِ ةِ دَ يَّ قَ املُ  امءِ لَ العُ  اتِ ارَ بَ عِ إىل  اتِ فَ تِ االلْ  مِ دَ عَ  نْ مِ  لَ صَ حَ  ط بَنيِّ
َهُ اهللاُ تَ  رْ جَ حَ  ابنِ  ظِ افِ احلَ  لِ وْ قَ  محِ  ي اهللاُنِ مَ لَّ عَ  مْ لَ اعْ « :)٦( »اريالسَّ  يدْ هَ «يف اىل عَ رَ

ـيف عَ  نْ كُ مل تَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ارَ أنَّ آثَ  :اكَ وإيَّ  ـ رِ ـصْ ـوَّ دَ م مُ هِ يْ عِ ابِ تَـ ارِ بَـوكِ  هِ ابِ حَ أصْ يف  ةً نَ
 .»ةً بَ تَّ رَ ع وال مُ امِ وَ اجلَ 

يِّ  رِ ـصْ يف عَ  ثِ يْ دِ احلَ  ةُ ابَ تَ كِ فِ  ـوعَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبـِ ـ رِ ـصْ م  هِ ابِ حَ أصْ ـنْهُ َ اهللاُ عَ يضِ رَ
َ عِ ابِ التَّ  رِ دْ وصَ  ـمل تَ  نْ , لكِـنِ يْ وِ دْ التَّـ لِ يْ بِ عىل سَ  ةً دَ وْ جُ وْ مَ  تْ انَ , كَ نيْ وال  ةً بَـتَّ رَ مُ  نْ كُ

,  فِ يْ لِ آوالتَّ  فِ يْ نِ اصَ التَّ  لِ يْ بِ عىل سَ  ةً فَ نَّ صَ مُ  ةِ دَ وْ هُ ـاملَعْ َ عِ ابِ التَّـ ةِ يَّـقِ يف بَ  تْ انَـ كَ امَ كَ  ,نيْ
ي حَ الثَّ  ارُ بَ تِ االعْ  وَ ا هُ ذَ وهَ  ,مهِ دِ عْ بَ  نْ فمَ  ـ لَ صَ اين, الَّذِ ـ لِ يف أوَّ  الفُ اخلِ  هُ بَـتَ كَ  نْ مَ
رْ كَ لِ ذَ كَ  فٍ ) ١٠١( دٍ يْ أبو زَ  رٍ كْ لبَ  »لَ يْ أصِ التَّ « :, انْظُ ُّ  .بتَرصَ

* * * 
إنَّ  ; فَ ءٍ دْ ـالوَ  ةَ لَ حَ رْ املَ  دُّ عَ يُ  ابَ تَ الكِ وبَادئ ذِي بَ َ مَ  ةَ طَ يْ سِ ـةِ  ةِ لَـحَ رْ بَـنيْ  الكِتَابَ

ـعْ املَ  نَ ا فمِ ذَ , ولِ اتِ بَ تَ كْ املَ  خِ يْ ارِ وتَ  ـةُ دَ بْـتَ  أنْ  مِ وْ لُ أ دَ بْـيَ  وأنْ  ,ابِ تَـالكِ  لَ بْـقَ  أ الكِتَابَ
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ـاتِ بَ تَ كْ املَ  لَ بْ قَ  ابُ تَ الكِ  ـرَ مَ  هِ ذِ , فهَ ـرِ فْ يَ  ةٌ يَّـنِ مَ زَ  لُ احِ ـا العَ هَ ضُ ـ ,لُ قْ  خُ يْ ارِ ا التَّـذَ وكَ
 .نيُّ مَ الزَّ 

دْ  قَ ا; فَ فَ الكِ لِذَ رِ يٍّ  لٍ كْ ابُ ـ كشَ تَ عُ ارجِ  ,بٍ شَ خَ  ةِ عَ طْ كقِ  اتِ ارَ ضَ ـ يف احلَ  خَ
أو  ,شٍ امَ قِ  جِ يْ سِ , أو نَ قٍّ رَ  ةِ يَّ , أو طَ ةٍ يَّ نِ يْ طِ  مٍ قُ ي, أو رُ دِ رْ بَ  ةِ افَ فَ , أو لُ انٍ وَ يْ حَ  امِ ظَ أو عِ 

 , هِ ِ ريْ  أدَ ي, بَـالدِ يْ املِ  خِ يْ ارِ التَّ  ةِ ايَ دَ يف بِ  ةِ يَّ نِ يْ الصِّ  ةِ ارَ ضَ يف احلَ  قِ رَ الوَّ  افِ شَ تِ اكْ  دَ عْ وبَ غَ
ُ يِ غْ أ التَّ دَ ـ, وبَ  ةِ ارَ ضَ احلَ  كَ لْ ـ يف تِ  ذُ أخُ يَ  ابُ تَ الكِ  ـ ريْ ـالرُّ  لِ كْ يف شَ ـالوالعَ  زِ وْ مُ  اتِ مَ

ِ يِ غْ لتَ  ةً جَ يْ تِ , نَ فِ وْ رُ واحلُ  هُ يِّ مِ لْ العِ  اجِ تَ النَّ  ةِ يَ نِ قْ تَ  ريْ ثَرُ نَا أكْ عَ رَّ مَ امَ مَ  ., كَ
ْ  انٍ كَ بمَ  ةِ بَ وْ عُ الصُّ  نَ مِ  هُ نَّ إإالَّ  ي بَـ خِ يْ ارِ التَّ  دُ يْ دِ حتَ ـيَ  ابُ تَـأ فِيْـهِ الكِ دَ الَّذِ  ذُ أخُ

يْهِ حَ  فِ ارَ عَ تَ املُ  ثِ يْ دِ احلَ  لَ كْ الشَّ  لَ ِ فْ الدَّ  لُ كْ الشَّ  وَ ا, وهُ يً الِ عَ  .يرتَ
ْ  :هِ بِ  دُ صِ قْ ونَ  ـ ةِ لَ وْ صُ وْ ا, املَ عً مَ  ةِ عَ مَ جْ املُ  ةِ عَ وْ بُ طْ املَ  اقِ رَ األوْ  ةَ عَ وْ مُ جمَ  ةٍ افَّـحَ  نْ مِ

َ ضَ , واملُ ةٍ دَ احِ وَ  َ يَ مَ حلِ  كٌ يْ مِ سَ  الفٌ ا غِ هَ يْ ا إلَ افً ضَ , مُ ةِ دَ لَّ جَ , واملُ ةِ ربَّ  .اهَ ظِ فْ ا وحِ اهتِ
 اتِ ارَ ضَ ا يف احلَ فً وْ رُ عْ مَ  نْ كُ مل يَ  ابِ تَ ي للكِ رتَ فْ الدَّ  لَ كْ الشَّ  أنَّ  عُ اجِ رَ املَ  رُ كُ ذْ وتَ 

, واخلَ قُ الـرُّ  :لثْـمِ  ,ةِ لَ صِ فَ نْ املُ  عِ طَ القِ  لَ كْ شَ  ذُ أخُ يَ  ابُ تَ الكِ  انَ , فكَ ةِ مَ يْ دِ القَ  ـمِ , بِ شَ
انَ مَ إذَ  ةِ يَّ والطَّ  ةِ فَ اللِّ  لَ كْ , أو شَ امِ ظَ والعِ  ـ نْ ا مِ عً وْ نُ صْ ا كَ ـابِ قَ  ةٍ نـَيِّ لَ  ةٍ ادَّ مَ أو  فِ للَّـ ةٍ لَ
دِي, واحلَ  قِ رَ وَ  :لثْ مِ  ,يلطَّ ل ْ ـفَ  ابِ تَـي للكِ رتَ فْ الدَّ  لُ كْ ا الشَّ أمَّ , قِّ , والرَّ رِ يْ رِ الربَ  مْ لَ
ــيَ  ــوْ رُ عْ مَ  نْ كُ ــا يف احلَ فً ــيْ دِ القَ  اتِ ارَ ضَ ــةِ مَ ــرْ ام يَ , إنَّ َ  عُ جِ ــإىل هنِ ِ ارِ التَّ  ةِ بَــقْ احلُ  ةِ ايَ  ةِ يَّــخيْ

ـانَ مل يَ  , وإنْ ةِ يَّ انِ نَ وْ اليُ  ةِ ارَ ضَ للحَ  ـكَ ـ هُ ظَّـحَ  ذْ أخُ ـتِ االنْ  نَ مِ ـإالَّ  ارِ شَ ـاحلَ  انَ  إبَّ  ةِ ارَ ضَ
ْ ةِ يَّ انِ ومَ الرُّ   .يالدِ يْ املِ  لِ األوَّ  نِ رْ ا يف القَ دً يْ دِ , وحتَ



 
 
 

  א١٥٩ 
ـويُ , يالدِ يْ اين املِ الثَّ  نِ رْ القَ  لِ وْ لُ بحُ  املِ عْ تِ االسْ  عَ ائِ شَ  حَ بَ وأصْ  ـرُ  زَ عْ يف األمْ

انِيَّةِ  ةِ انَ يَ الدِّ  اعِ بَ إىل اتِّ  كَ لِ ذَ  َ نَ وَ النَّرصْ يْ ـذِ ـ, الَّ ـدُ جَ ـ ةً بَ وْ عُ وا صُ ـ امِ دَ خْ تِ يف اسْ  لِ كْ الشَّ
ـلَ عَ ا جَ , ممـَّةِ يَّ نِ يْ الدِّ  مِ يْ الِ عَ والتَّ  لِ يْ جِ اإلنْ  ةِ ابَ تَ لكِ  تِ قْ الوَ  كَ لِ يف ذَ  ابِ تَ للكِ  فِ وْ ألُ املَ  م هُ
ةَ م هُ اضَ رَ أغْ  مَ دُ خْ ليَ  لَ ضَ  أفْ الً كْ شَ  نَ وْ طُ بِ نْ تَ سْ يَ  يَّ ِ ريْ تِي تَ التَّنْصِ ْـ بُ لَّ طَ تَ , الَّ م هِ بِ تُـكُ  لَ محَ

ْ هِ ارِ فَ وأسْ  َ  الَ حَ م, والرتِّ ْ  فِ يْ رِ عْ التَّ  ضِ رَ , بغَ رَ آلخَ  انٍ كَ مَ  نْ ا مِ هبِ م هِ نِ يْ لـدِ  جِ يْ وِ والرتَّ
اكَ  فِ آنَذَ رَّ ْ  ةِ لَ وْ هُ ي لسُ رتَ فْ الدَّ  ابِ تَ الكِ  لِ كْ وا إىل شَ لُ صَّ وَ , وتَ املُحَ ـ هِ لِ محَ  هِ امِ دَ خْ تِ واسْ

نْدَ احلَ  عِ وْ جُ والرُّ  يْهِ عِ  .ةِ اجَ إلَ
ُ  حِ جَّ رَ املُ  نَ ومِ  ـ كَ لِ ذَ وا لِ مُ دَ خْ تَ م اسْ أهنَّ ـتِ يَّ لِ ابِ لقَ  قِّ الـرَّ  ةَ ادَّ مَ ـيِّ ا للطَّـهَ  ةِ وَّ , وقُ

َ ا االفْ هَ رِ مُ عُ  لِ وْ ا, وطُ هَ لِ مُّ حتَ  ِ فْ الدَّ  هِ لِ كْ بشَ  قِ الرَّ  ابِ تَ كِ  امُ دَ خْ تِ اسْ  لَّ , وظَ ايضِ رتِ ي رتَ
ـ هِ الِ قَ تِ , وانْ قِ رَ الوَ  رِ وْ هُ ى ظُ تَّ حَ  الً اوَ دَ تَ مُ  ;ايبٍّ تَ كِ  طٍ يْ سِ وَ كَ  ـاحلَ  نَ مِ ـ ةِ ارَ ضَ إىل  ةِ يَّ نِ يْ الصِّ
ريب  ةِ قَ طَ نْ مَ  قِ العَ ِ  ةَ نَ ايل سَ وَ حَ  ادٍ دَ غْ يف بَ  قُ رَ الوَ  فَ رِ عُ , فَ ةِ يَّ المِ اإلسْ  ةِ ارَ ضَ يف احلَ املَرشْ
ا إىل مِ  لَ قَ تَ , وانْ )١٧٩( نْهَ َ مِ ـوَ حَ  دَ عْ بَ  رصْ ـ ةِ ايل املائَ ـ امٍ عَ ـ)٢٨٧(ايل وَ يف حَ  نْ , وعَ

وبَّاإىل  قِ رَ الوَ  ةُ اعَ نَ صِ  تْ لَ صَ وَ  سِ لُ دَ األنْ  ةِ لَ وْ دَ  قِ يْ رِ طَ  رُ َ  أوْ سِ  نِ رْ القَ  ةِ ايَ يف هنِ امِ اخلـَ
 , ادِسِ نِ السَّ رْ ةِ القَ ايَ يِّ وبِدَ رِ جْ ـتِ الكْ  انَ وكَ , )٤٩٣( امَ ايل عَ وَ حَ اهلِ ـبَ الطِّ  افِ شَ  ةِ اعَ

وبَّايف  رُ ي رشَ عَ الثَّالِث  نِ رْ يف القَ  أوْ رِ جْ ـوْ يُ « دِ , عىل يَ اهلِ ـان هَ ا, يَـانِ يف أملَ  »ربجنْ وتَ غُ
ُ بِ الكَ  رُ األثَ  ِ يِ غْ يف تَ  ريْ تِي ارْ  مِ يْ اهِ فَ واملَ  الِ كَ األشْ  ريْ ـ اءٌ وَ , سَ ابِ تَ الكِ  اجِ تَ نَ بِ  تْ طَ بَ تَ الَّ  نْ مِ

يَةِ شَ  هِ نَاحِ ادِ دَ هِ وأعْ اعِ يَةِ أنَوْ نْ نَاحِ ي, أو مِ جِ لِهِ اخلَارِ  .ةِ جَ تَ نْ املُ كْ
ــوَ تَ ومل تَ  ــمُ  فْ قَّ ــذَ  ذُ نْ ــالوَ  كَ لِ ــالتَّ  تِ قْ ــةُ  اتُ رَ وُّ طَ يَّ لْمِ ــالعِ ــ الِ يف جمَ  ةِ اعَ نَ صِ
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لْ .. .ابِ تَ الكِ  ـ الِ يف جمـَ ةِ ثَ يْ دِ احلَ  اتِ يَ نِ قْ التَّ  لُ وْ خُ دُ  دُّ عَ يُ بَ ـونَ  ابِ تَـالكِ  ةِ اعَ نَ صِ  هِ رِ ـشْ
رشَ  نِ رْ القَ  نَ اين مِ الثَّ  فِ صْ النِّ  اللَ خِ  ابِع عَ َ  ةٍ يَّ قِ يْ قِ حَ  ةٍ رَ وْ ثَ  ةِ ابَ ثَ , بمَ الرَّ  خِ يْ ارِ تَـ الِ يف جمَ

مُ خِ يْ ارِ التّ  نَ األوىل مِ  رِ وْ صُ يف العُ  هِ أتِ شْ نَ  ذُ نْ مُ  ابِ تَ الكِ  لَ اىل أعْ  ., واهللاُ تَعَ
 
 
 

 
 



 
 
 

  א١٦١ 
 

אא 
א 

 
 
 

ءً و امَ ةَ أسْ مَّ ةِ أنَّ ثَ ةِ األقْالمِ والكِتَابَ َلَ نْ محَ ِ مِ ثِريْ نْدَ الكَ دْ بَاتَ عِ قَ ـانَ  ااظً فَ ألْ لَ كَ
ثًاب ةٌ لَ صِ هلَا  يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ الكِتَابِ قَ ـانَ  ,اسْ ـفَكَ ـ نْ مِ هِ  مِّ أهَ ـذِ ءِ هَ ـامَ ـواأللْ األسْ  اظِ فَ

 :يليَ امَ 
ُ فْ ـ الدَّ ١  :رتَ

ُ فْ الدَّ  ِ وكَ  الِ الدَّ  حِ تْ بفَ  رتَ ْ هَ رسْ يَ جمَ ـاملَ  اقِ رَ األوْ  نَ مِ  ةٌ عَ وْ مُ ا, هِ ـبعْ  ةِ مَ وْ مُ ضْ ا هَ ضِ
اسَ ضٍ عْ إىل بَ  رَّ ُ فْ دَ  :الُ قَ , فيُ ةِ ; كالكُ ُ فْ , ودَ اتِ ابَ سَ احلِ  رتَ ْ نِ يْ اوِ نَ العَ  رتَ  .رُ اتِ فَ ا الدَّ هَ عُ , ومجَ

ُ فْ والدَّ  ـ اهُ نَ عْ بمَ  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  مُّ ى أعَ نَ عْ ا املَ ذَ هبَ  رتَ ـرْ العُ ْ  هُ , ألنَّـامِّ يف العَ ـوْ مُ جمَ  ةُ عَ
انَ فِ  اءٌ وَ سَ  ةِ مَ وْ مُ ضْ املَ  اقِ رَ األوْ   .أو ال بٌ وْ تُ كْ ا مَ هَ يْ كَ

 :ةُ اسَ رَّ ـ الكُ ٢
  :انِ يَ نَ عْ ا مَ هلَ  ةِ غَ يف اللُّ  ةُ اسَ رَّ الكُ 

هِ الكُ  :الُ قَ يُ  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  ءِ زْ ى اجلُ نَ عْ أ ـ بمَ  ذِ ـرَّ هَ ـعَ  ةُ اسَ ـرَ وَ  رُ ـشْ ـاتٍ قَ ا ذَ , وهَ
 .اذَ كَ  ابِ تَ كِ  نْ مِ  ةً اسَ رَّ كُ  أتُ رَ , وقَ سَ يْ ارِ رَ كَ  ةُ دَّ عِ  ابُ تَ الكِ 

 ْ ِ فْ ى الدَّ نَ عْ ي بمَ ا, فهِ هَ يْ فِ  ةِ ابَ تَ يَّأ للكِ هتُ  قِ رَ الوَ  نَ مِ  ةٌ مَ وْ مُ ضْ مَ  ةٌ عَ وْ مُ ب ـ جمَ  .رتَ
 .امِّ يب العَ رَ العَ  اهُ نَ عْ بمَ  ابِ تَ الكِ  نَ مِ  مُّ ى أعَ نَ عْ ا املَ ذَ هبَ  ةُ اسَ رَّ والكُ 
 ْ ا, هَ سِ رُّ كَ لتَ  كَ لِ بذَ  تْ يَ مِّ , وسُ اتُ اسَ رَّ , والكُ سُ يْ ارِ رَ , والكَ اسُ رَ الكِ  :اهَ عُ ومجَ

אא
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 ١٦٢ א

َ هَ مُ امَ ضِ أي انْ   .ضٍ عْ ا إىل بَ هَ ضُ عْ بَ  عُ مُّ ا وجتَ
 :لُّ جِ ـ السِّ ٣

ُ بِ الكَ  الكِتَابُ  وَ هُ  لُّ جِ السِّ  ي يُ  الكِتَابُ  وَ , أو هُ ريْ  .هُ ظُ فْ حِ  ادُ رَ ا يُ فِيْهِ مَ  نُ وَّ دَ الَّذِ
 .امِّ يف العَ رْ العُ  اهُ نَ عْ بمَ  الكِتَابِ  نَ مِ  صُّ ى أخَ نَ عْ ا املَ ذَ هبَ  لُّ جِ السِّ و

 ْ  .تُ الَّ جِ السِّ  :لِّ جِ السِّ  عُ ومجَ
اىل الَ اهللاُ تَعَ m  `             _  ^]  \ [  Z  Y  X  :قَ

  k   j   i  h  gf  e  dc  b  al )١٠٤: األنبياء(. 
 :ةُ فَ يْ حِ ـ الصَّ ٤

نْهُ قَ هِ وِ حْ ونَ  قٍ رَ وَ  نْ فِيْهِ مِ  بَ تِ ا كُ مَ  :ةُ فَ يْ حِ الصَّ  ـاىلاهللاِ  لُ وْ , ومِ عَ m  K   J  :تَ

   S  R      Q  P  O  N  M  Ll  )ي نِ عْ يَ , )١٩ـ ١٨ :األعىل
ـهِ , فَ مَ لَّ ا وسَ نَ يِّ بِ ىل نَ  وعَ امَ هِ يْ لَ عَ   اهللاُىلَّ  صَ امَ هِ يْ لَ عَ  ةَ لَ زَّ نَ املُ  بَ تُ الكُ  ـ دْ ي قَ ـأُصْ تْ مَ فَ  عَ حِ

تْ نَ عْ , بمَ دٍ احِ وَ  عٍ ضِ وْ ا يف مَ هَ ضِ عْ بَ  ِعَ ـ, ى مجُ ـأى نـَعْ ا املَ ذَ هبَـ يَ وهِ ـ مُّ عَ  الكِتَـابِ  نَ مِ
 .امِّ يف العَ رْ العُ  اهُ نَ عْ بمَ 

يَّـةِ ايـومِ يَ  رُ دُ صْ تَ  اتِ حَ فَ الصَّ  نَ مِ  ةٌ مَ امَ إضْ  :ايً الِ ا حَ هبَ  ادُ رَ ويُ  لِّ نَا املَحَ فِ ـحُ , كصُ
ا,  هَ ِ ريْ ْ ةِ دَ يْ رِ ى باجلَ مَّ سَ ا يُ مَ  يَ وهِ وغَ ى نَ عْ ا املَ ذَ , وهبَ فُ ائِ حَ والصَّ  فُ حُ الصُّ  :اهَ عُ , ومجَ

 .ا بالكِتَابِ هلَ  ةَ القَ ال عِ  ةِ فَ يْ حِ ايل للصَّ احلَ 



 
 
 

  א١٦٣ 
رُ ٥ فْ  :ـ السِّ

 :ةٌ الثَ ثَ  انٍ عَ مَ  رِ فْ للسِّ 
ْ ذَ هبَ  وَ ا, وهُ قً لَ طْ مُ  الكِتَابَ  هِ ى بِ نِ عْ أ ـ يَ   اهُ نـَعْ بمَ  كِتَابِ ى النَ عْ مَ  نْ عَ  فُ لِ تَ ا ال خيَ

 .امِّ ريف العَ العُ 
َ بِ الكَ  الكِتَابَ  هِ ى بِ نِ عْ ب ـ يَ  نْهُ قَ ةً اصَّ خَ  ريْ اىل هُ لُ وْ , ومِ m     b     a  :تَعَ

d  c l  )صُّ ى أخَ نَ عْ ا املَ ذَ , وهَ )٥ :اجلمعة. 
ـاحلَ  نِ عَ  رُ فِ سْ يُ  هُ ; ألنَّ رٌ فْ سِ  ابِ تَ للكِ  لَ يْ وقِ  ـنُ يِّ بَ ى يُ نـَعْ بمَ  ,قِ ائِ قَ ـوَ ا ويُ هَ ا هَ حُ ضِّ

 .اهَ فُ شِ كْ ويَ 
ـ ,اةِ رَ وْ التَّ  اءِ زَ أجْ  نْ مِ  ءِ زْ عىل اجلُ  قُ لَ طْ ج ـ يُ  ـى ال يَ نـَعْ ا املَ ذَ وهَ  ابِ تَـللكِ  تُّ مُ

 .ةٍ لَ بصِ 
 ْ  .ارٌ فَ أسْ  :رِ فْ السِّ  عُ مجَ
 :ةُ الَ سَ ـ الرِّ ٦
 :رٍ وْ أمُ  ةُ الثَ ا ثَ هبَ  ادُ رَ ويُ  ةُ الَ سَ الرِّ  قُ لَ طْ تُ 

َ  ادُ رَ أ ـ يُ  ْ  لُ سَ رْ ا يُ مَ  وَ اب, وهُ طَ ا اخلِ هبِ ـ صٍ خْ شَ  نْ مِ  لُ مَ وحيُ ـ صٍ خْ إىل شَ  رَ آخَ
ا املَ  نْ ا, ومِ مَّ  ضٍ رَ لغَ  ذَ ـى رَ نـَعْ هَ يِّ  لُ ائِ سَ ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبـِ هَ ـلُ سِ رْ ـانَ يُ ي كَ تـِ  كِ وْ لُـإىل املُ الَّ

ي اءِ رَ واألمَ   .المِ ا إىل اإلسْ هَ يْ م فِ هُ وْ عُ دْ يَ ; كَ
ْ نَ عْ ا املَ ذَ وهَ  انَ يُ  , وإنْ ابِ تَ يف للكِ رْ ى العُ نَ عْ املَ  نِ عَ  فُ لِ تَ ى خيَ ا  قُ لَ طْ كَ ـذَ عـىل هَ

عِ  ابِ بَ  نْ ا مِ ضً أيْ  »ابٍ تَ كِ « مُ اسْ  لِ ائِ سَ الرَّ  نَ مِ  عِ وْ النَّ  سُّ  .التَّوَ



 
 
 
 ١٦٤ א

ـوَ  عٍ وْ ضُ وْ يف مَ  ةٍ لَ يْ لِ قَ  ائلَ سَ ل عىل مَ مِ تَ شْ الكِتَاب املُ  هِ بِ  ادُ رَ ب ـ يُ  ـ ,دٍ احِ ا ذَ وهَ
 .امَّ  دٍّ إىل حَ  ابِ تَ يف للكِ رْ ى العُ نَ عْ املَ  عَ مَ  قُ فِ تَّ يَ 

 يُّ عِ امِ اجلـَ بُ الِ الطَّ  هُ مُ دِّ قَ يُ  ثٌ حْ بَ  :»ةِ يَّ عِ امِ اجلَ « اطِ سَ ا يف األوْ يً الِ حَ  هِ بِ  ادُ رَ ج ـ يُ 
 .»ةً حَ وْ رُ أُطْ « :اضً ى أيْ مَّ سَ , وتُ »اهورَ تُ كْ ري ـ دُ تِ سْ اجِ مَ «ا يَ لْ عُ  ةٍ ادَ هَ شَ  لِ يْ لنَ 

 .امِّ العَ  فِ رْ  العُ يف ى الكِتَابِ نَ عْ مَ  عَ مَ  قُ فِ تَّ يَ  ادُ كَ ا يَ ذَ وهَ 
ِ بكَ ( ةُ مَ امَ ـ اإلضْ ٧  نَ مِ  ةُ مَ امَ , واإلضْ عِ مْ واجلَ  مِّ ى الضَّ نَ عْ بمَ  يَ وهِ  :)ةِ زَ مْ اهلَ  رسْ

ْ بِ تُ الكُ   .مَ يْ امِ عىل أضَ  عُ مَ , وجتُ
وسُ ٨ ادُ احِ وَ  :ـ الطُّرُ رْ  هَ , وهِ الطِّ ـ ابـنُ  الَ , قَ ةِ فَ يْ حِ ى الصَّ نَ عْ بمَ  يَ سُ  :هدَ يْ سِ

سُ « مَّ كُ  الكِتَابُ  :الطِّرْ يَ ثُ ي حمُ لْ  :الُ قَ , ويُ »تِبَ الَّذِ  .سُ الطِّ
 ْ اسٌ  :هُ عُ ومجَ سٌ  أطْرَ وْ  .وطُرُ
 .ابٍ تَ كِ  لُّ , وكُ ةُ مَ كْ ا احلِ هَ يْ فِ  ةُ فَ يْ حِ الصَّ  يَ وهِ  :ةُ لَّ جَ ـ املَ ٩

َ ا وبَ هَ نَ يْ بَ  قُ رْ والفَ  ـيْ لِ البَ  دُ ائِـوَ فِيْـهِ الفَ  بُ تَ كْ يُ  ابٌ تَ كِ  ةَ لَّ جَ أنَّ املَ  :الكِتَابِ  نيْ , ةُ غَ
ا و لُ مَ شْ يَ ف ابِ تَ ا للكِ الفً خِ  ةُ لَ يْ لِ اجلَ  مُ كَ واحلِ  ذَ هُ هَ نَ وْ  .دُ

بُ ١٠  دَ اوُ دَ  ابِ تَ بكِ  اصٌّ خَ  رُ وْ بُ الزَّ  لَ يْ , وقِ بُ وْ تُ كْ ى املَ نَ عْ بمَ  رُ بَّ زَ أي املُ  :رُ وْ ـ الزَّ
يْهِ السَّ  لَ  .ةٍ مَ كْ ي حِ ذِ  ابِ تَ كِ  لُّ كُ  :لَ يْ , وقِ رَ جْ الزَّ  نُ مَّ ضَ تَ يَ  ابٍ تَ كِ  لُّ كُ  :لَ يْ , وقِ المُ عَ

لْتُ  هِ  :قُ عِ وْ ضُ وْ هِ ومَ عِ ضِ وْ بِ مَ سَ لِكَ بحَ ا, وذَ ذَ ا وهَ ذَ لُ هَ مَ  .يَشْ
ــاىل عَ ــالَ اهللاُ تَ ــالَ )١٩٦: الشــعراء( m  {   z  y  x  wl  :قَ , وقَ

اىل  .)٥٢: القمر( m  T   S  R   Q  P  Ol  :تَعَ



 
 
 

  א١٦٥ 
قِيْمُ ١١  .ـ الرَّ

ي حُ الَّذِ , أو اللَّوْ وَ الكِتَابُ ِ  وهُ ـريْ سِ فْ الِ يف تَ ـوَ ـدُ األقْ ـوَ أحَ , وهُ تَبُ فِيْهِ كْ يُ
ــاىل عَ ــهِ تَ لِ وْ m  |  {  z    y  x  w  v  u   t  s  :قَ

   }l )ـهُ أبـو )٩ :الكهف الَ , قَ ـةِ غَ ـلُ اللُّ ةُ وأهْ تَـادَ اكُ وقَ ـحَّ بَ الضَّ هَ يْهِ ذَ , وإلَ
ي اجِ جَّ مِ الزَّ اسِ  .القَ

طَاسُ ١٢ رْ ةُ  :ـ القِ يْفَ ـحِ ـوَ الصَّ ةُ وهُ يْفَ ـحِ , وقِيْـلَ الصَّ انَـتْ ءٍ كَ ـنْ أي يشَ مِ
ا تَبُ فِيْهَ كْ تِي يُ  .الثَّابِتَةُ الَّ

هُ  ْعُ اطِيْسُ  :ومجَ رَ  .قَ
الـالَ اهللاُ تَ ـقَ  »  ¬  ®  ¯  °  ±  m  µ  ´      ³  ²  :ىـعَ

  ½  ¼  »   º  ¹ ¸  ¶l )الـالَ تَ ــ, وقَ )٧: عامـاألن m  R  Q  P  :ىـعَ

 X  W   V  U   T  S `  _  ^  ]  \   [Z  Y 

l  )٩١: عامـاألن(. 
حُ ١٣ ا  :ـ اللَّوْ فُ إذَ تـِ , والكَ بِ ائِح اخلَشَ فَ نْ صَ ةٍ مِ يْضَ رِ ةٍ عَ يْفَ حِ لُّ صَ وَ كُ وهُ

ا حً وْ يَتْ لَ مِّ ا سُ يْهَ لَ تِبَ عَ  .كُ
يْضٍ  :وقِيْلَ  رِ ظْمٍ عَ لُّ عَ حٌ  :كُ وْ  .لَ

لَ  ـوْ نِ القَ يْ ذَ َ هَ بِيْديُّ بَنيْ َعَ الزَّ دْ مجَ ِ يف وقَ سِ «نيْ وْ ـرُ ـاجِ العَ ـلُّ « :»تَ حُ كُ اللَّـوْ
ظْامً  بًا أو عَ شَ ; خَ ةٍ يْضَ رِ ةٍ عَ يْفَ حِ  .»صَ



 
 
 
 ١٦٦ א

عـــــاىل ـــــالَ اهللاُ تَ  P  Q R S T U V W } :قَ

X Y   Z [ \ ] ̂ _ a` b  c  d 

z )ـــراف ـــاىل)١٤٥: األع عَ ـــالَ تَ  À Á    Â Ã Ä Å Æ Ç z } :, وقَ

 .)٢٢: الربوج(
هُ  رُ رْ ملَا مَىضَ ذِكْ اتِ  انْظُ طَلَحَ اظِ واملُصْ فَ نَ األلْ ـاللُّ  سِ يْ ايِ قَ مَ  مَ جَ عْ مُ « :مِ , »ةِ غَ

سِ «, و»بِ رَ العَ  انَ سَ لِ «و وْ ـرُ ـاجَ العَ ـعْ املُ «, و»تَ ـالوَ  مَ جَ ـعْ مُ «, و»طَ يْ سِ ـاللُّ  مَ جَ  ةِ غَ
, والمَ ي وزُ مِّ للجَ » ةِ يَّ بِ رَ العَ   .نوالشُّ  دٍ الِ خلَ » بِ تُ الكُ  ةَ انَ كَ مَ «ئِهِ
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رَ  وْ كَّ أنَّ دَ وَ  ةِ بَ تَ كْ املَ ال شَ تِي تَ  اتِ مَ وْ لُ عْ املَ  ةِ يَ عِ أوْ  رُ هَ أشْ هُ ا أكْ  دُ مِ تَ عْ الَّ يْهَ لَ  رُ ثَـعَ
ثًا  يْ دِ امً وحَ يْ دِ تَبَاتِ قَ اثِ يف املَكْ َ اتِ والرتُّ مَ لُوْ ظِ املَعْ فْ  .حِ

عِ  سَ هلَا األوْ لُوْ دْ تَبَةُ بمَ ـنْ واملَكْ ا ذُكِـرَ مِ فْظِ مَ ُ عىل حِ تَرصِ ْ ال تَقْ  ةٍ يَّـاثِ رَ تُ  اتٍ طَـوْ طُ خمَ
ـنَ ةٍ مَ يْ دِ قَ  ا مِ ً ثِريْ مُّ كَ هِ األيَّامَ تَضُ ذِ ا هَ هَ دُ ـالتَّ ; بَلْ نَجِ ـ التِ يْ جِ سْ ـالتَّ , وةِ يَّ تِ وْ الصَّ  التِ يْ جِ سْ
نُ الَّتِي  ةِ يَّ ونِ رتُ كْ لِ إلا التِ يْ جِ سْ التَّ و, ةِ كَ رِّ حَ تَ واملُ  ةِ تَ ابِ الثَّ  ةِ يَّ ئِ رْ املَ  ْتَـزِ ْ ختَ ـيَ وَ تَ حمُ َ ـا, وتَ اهتِ ْ سْ  عُ جِ رتَ
ِ بِ وْ اسُ احلَ  ةِ طَ اسِ بوَ  أرَ قْ وتُ   .اتٍ انَ وَ طُ أو اسْ  اصٍ رَ أو أقْ  ةِ طَ , عىل أرشْ

تِي يُ  اتُ رَ زَ يْ لِ املَ  كَ لِ ذَ ا كَ هَ نْ ومِ  ْ  أنْ  رِ زَ يْ اللَّ  ةِ عَّ أشِ  ةِ طَ اسِ بوَ  نُ كِ مْ الَّ  دُ احِ الوَ  نَ زِ تَ خيَ
ا قَ  نْهَ َ ي عَ اوِ سَ يُ  اتِ مَ وْ لُ عْ املَ  نَ ا مِ رً دْ مِ  .اتِ حَ فَ الصَّ  نَ مِ  اآلالفِ  اتِ رشَ

 , ـالٍ رُّ عـىل حَ تَقِ ا ال تَسْ هَ دُ نا نَجِ ا; إالَّ إنَّ ِهَ خيْ ارِ تَبَةِ وتَ كْ يَّةِ للمَ ِّ هِ األمهَ ذِ عَ هَ ومَ
اتِ  َ ريُّ خِ بالتَّغَ يْ َ التَّارِ ربْ ةٌ عَ بِطَ تَ رْ يَ مُ لْ هِ ةِ تِّ وال ةِ يَّ اسِ يَ السِّ بَ يَّ ارِ  .جَ

نَ  ا مِ ً ثِريْ دُ كَ ا نَجِ ذَ لِ هَ َ الكُ  اتِ بَ تَ كْ املَ ألجْ دْ  ;املِ  يف العَ ربْ ـَّقَ ـيف عُ  تْ متَ  رِ وْ صُ
ي,  ارِ هَ دِ االزْ  لْمِ ِ مِ دْ تَ  ةُ رَ اهِ ا ظَ , أمَّ ايسِ يَ السِّ  ارِ رَ قْ تِ واالسْ العِ ـالكِ وهَ  اتِ بَـتَ كْ املَ  ريْ ا, هَ

ــفَ  ـــ دَ  انَ كَ ــبِ تَ رْ  ـ مُ امً ائِ ــا باالطً ابَاتِ ضْ ــيَ السِّ طِرَ ــةِ يَّ اسِ بِ , واحلُ وْ ــالعَ رُ , ةِ يَّ رِ كَ سْ
ةِ والتَّ  يَّ ارِ اتِ التِّجَ َ ريُّ  .غَ

* * * 

אאא
א 



 
 
 
 ١٦٨ א

دْ  َ حَ تَ املُ  اتُ عَ مَ تَ جْ املُ  أتِ دَ بَ لقَ ا  لِ يْ جِ سْ يف تَ  ةُ رضِّ تِهَ افَ قَ امَ ا هَ اثِ رَ وتُ ثَ , كَ مِ دَ نْذُ القِ مُ
 َ ـتَ كِ  تْ زَ يَّ متَ ُ ابَ ـاهتُ ـيَ والسِّ  ةِ يَّـنِ يْ الدِّ  ةِ غَ بْ م األوىل بالصِّ ـارِ واإلدَ  ةِ يَّ اسِ ـا ةِ يَّ ِ أهنَّ ـنيْ , يف حِ

ـخَ  نَ اكِ يف أمَ  قَ ائِ ثَ والوَ  تِ الَّ جِ السِّ  كَ لْ تِ  تْ ظَ فِ حَ  ـدَ  ةٍ اصَّ ـوالقُ  دِ ابـِعَ ل املَ اخِ , رِ وْ صُ
ا املؤرِّ  قَ لَ طْ ا أَ مَ  يَ هِ و يْهَ لَ َ  نَ وْ خُ عَ ـا ـ مُ زً اوُ ـ جتَ ـوالقُ  دِ ابـِعَ املَ  اتِ بَـتَ كْ ى مَ مَّ سَ , رِ وْ صُ
ا و تِهَ يْقَ قِ يَ يف حَ ا باملَ  فِ يْ شِ األرْ  زِ اكِ رَ بمَ  هَ بَ أشْ هِ نْهَ  .اتِ بَ تَ كْ مِ

َ  عُ سُّ وَ أ التَّ دَ ا بَ ي جيْ رِ دْ وتَ  ـتَ الكِ  الِ يف جمَ ـاتِ ابَ ـوْ مَ  تْ لَ مِ , فشَ  ,ةً نـَايِ بَ تَ مُ  اتٍ عَ وْ ضُ
ةُ  دَ يْ تَبَاتُ اجلَدِ أتْ تِلْكَ املَكْ ا بَدَ هَ نْدَ ـوَ يف التَّ فعِ ـتِ واالنْ  عِ سُّ ـارِ شَ  لُ ثِّـمتُ  تْ حَ بَ , وأصْ

 َ  اتِ بَ تَ كْ املَ  الِ كَ أشْ  لُ أوَّ  أتْ دَ بَ  دْ قَ ا فَ هَ دَ نْ , عِ بِ وْ تُ كْ ي املَ رِ كْ الفِ  اجِ تَ  يف النَّ االً عَّ ا فَ كً رُّ حتَ
ـتَ حْ , لتَ اتِ عَ مَ تَ جْ يف املُ  رِ وْ هُ بالظُّ  ةِ يَّ لِ عْ الفِ  هِ النَّ  نَ ضِ ـذِ ـدِ اجلَ  ةَ يَّـعِ وْ هَ ـ ةَ دَ يْ  اجِ تَـالنَّ  نَ مِ
ْ رِ كْ الفِ  َ جُ  هِ يْ وِ تَ ي وحتَ َ رَ دْ بَنيْ  .ااهنِ

 َ ِ املَ  اتُ ارَ ضَ حَ  لُ ثِّ ومتُ يب  قِ رشْ ـرَ ـالعَ ْ  مِ يْ دِ القَ ـعِ وْ مُ يف جمَ ـهَ  خَ يْ ارِ ـ التَّـ قٍّ ا ـ بحَ
ـاملَ  ةِ قَ طَ نْ يف مَ  طْ قَ فَ  سَ يْ , لَ اتِ بَ تَ كْ للمَ  دَ يْ لِ التَّ  يب قِ رِ ـشْ ـرَ ـفحَ  العَ ـ لْ ب, بَـسْ  املِ يف العَ

 َ ـيْ لَ , وعَ ةِ بَ وْ تُ كْ املَ  صِ وْ صُ النُّ  مَ دَ أقْ  تْ جَ تَ ا أنْ هَ يْ , ففِ عٍ أمجْ ـيْ ا أقِ هَ ـ تْ مَ  ,اتِ بَـتَ كْ املَ  مُ دَ أقْ
 .القِ ا عىل اإلطْ خيً ارِ ا تَ هَ قُ رَ وأعْ 

دْ  ِ ارِ التَّ  دُ اهِ وَ الشَّ  تْ دَ أكَّ وقَ ـ اتِ بَ تَ كْ للمَ  ةَ يَّ قِ يْ قِ احلَ  ةَ ايَ دَ عىل أنَّ البِ  ةُ يَّ خيْ  املِ يف العَ
ـ تْ طَ بَ تَ , ارْ مِ يْ دِ القَ  ـ حَ دَ بإحْ ـ اتِ ارَ ضَ يب ـاملَشْ ـرَ قِ العَ ـرِ ـ , وإنْ مِ يْ دِ القَ ـانَ مِ  نَ كَ

َ تِ  قَ رِّ فَ نُ  , أنْ اتِ بَ تَ كْ املَ  خِ يْ ارِ لتَ  خَ ؤرِّ ا نُ مَ دَ نْ ا, عِ نَ يْ لَ عَ  بِ عْ الصَّ   امَ يْ فِ  اتِ ارَ ضَ احلَ  كَ لْ بَنيْ
ـَاهَ دَ إحْ  ةِ يَّ قِ بَ بأسْ  قُ لَّ عَ يتَ  ـإنْ  الِ ا يف جمَ ـتِ امَ قَ وإ اتِ بَـتَ كْ املَ  اءِ شَ ـا, وخَ هَ  ابِ يَـيف غِ  ةً اصَّ



 
 
 

  א١٦٩ 
ْ  ةِ دَ ؤكَّ املُ  اتِ اسَ رَ والدِّ  رِ ادِ صَ املَ  تِي حتَ هِ الفَ  مُ سُ الَّ ذِ ةَ  ةَ يَّ ضِ رَ هَ يَّ ـالنَّظَرِ ـاطِ قَ  ةٍ رَ وْ بصُ , ةٍ عَ

ةٍ  ارَ ضَ لِيَّةِ حَ يضِ بأفْضَ تِي تَقْ ْ  الَّ ـ بُ صَ ا قَ هَ يْ  إلَ زَ عْ ي يُ , لكَ رَ عىل أخْ  ةٍ يَّ قِ رشَ  قِ بْ السَّ
ذَ   .رِ ا األمْ يف هَ

نَا أ لِمْ ا عَ ا إذَ لَّ املَ هذَ دْ  رِ ادِ صَ نَّ جُ ـ ةٍ رَ وْ ـ بصُ  تْ دَ أكَّ قَ ـاطِ قَ  هَ بْ شِ ـ عـىل أنَّ  ةٍ عَ
ــتَ كْ األوىل للمَ  اتِ ايَ دَ البِــ ــرْ تَ  اتِ بَ ــ عُ جِ ــ احلَ دَ إىل إحْ تِــي وُ  اتِ ارَ ضَ ــالَّ يف  تْ دَ جِ

َ يف مِ  لِ يْ النِّ  افِ فَ ا عىل ضِ , إمَّ ةِ قَ طَ نْ املَ   .»اتِ رَ الفُ و ةٍ لَ جْ دِ « نِ يْ دَ افِ الرَّ  الدِ , أو يف بِ رصْ
انَ األمْ و ا كَ ِ ارِ التَّ  اتُ يَ طِ عْ , فاملُ رُ أيَّ هِ احلَ  نْ عَ  ةُ يَّ خيْ ذِ ْ  اتِ ارَ ضَ هَ  بأنَّ  مُ زِ جْ ا نَ نَ لُ عَ جتَ

ةَ وال ةَ يَّ اسِ يَ السِّ  فَ وْ رُ الظُّ  يَّ ارِ انَ أكْ  اتِ ارَ ضَ احلَ  كَ يْ اتِ يف هَ تِّجَ ـلنَ  ةٍ مَ الئِ مُ  نْ مِ  رَ ثَ كَ  أةِ شْ
اتٍ ا, هَ ارِ هَ دِ وازْ  اتِ بَ تَ كْ املَ  ارَ ضَ ا حَ هَ لَ عَ ي جَ رُ الَّذِ ـنْ ومَ  ةً ادَ يَ سِ  اتَ ذَ األمْ  عُ تَّـمَ , تتَ ةٍ عَ

ِ عَ  سِ يْ ايِ قَ مَ  لِّ بكُ  اتٍ وكِتَابَاتٍ ا, هَ رصْ غَ نْ لُ  !اتٍ افَ قَ وثَ مِ
* * * 

ِ ارِ التَّ  اتِ بَ تَ كْ املَ  رُ هَ ا أشْ أمَّ   ـيْ , لَ القِ عىل اإلطْـ ةِ يَّ خيْ ـفَ  تْ سَ ـيف احلَ  طقَ  ةِ ارَ ضَ
ـ ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ األسْ  ةُ بَ تَ كْ مَ «ي هِ , فَ هِ لِ مَ ي بأكْ ارِ ضَ احلَ  خِ يْ ارِ يف التَّ  لْ بَ  ;ةِ يَّ انِ نَ وْ اليُ  َ الكُ , »ربْ

نْ  تِي أُ ِ يف العَ  تْ ئَ شِ الَّ َ هِ الشَّ  ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ األسْ  ةِ نَ يْ دِ , يف مَ »يسنْ لَ يْ اهلِ « رصْ ـوْ املُ « ةِ ريْ , »يونسِ
تِي أنْ  ـمِ  كُ لِـمَ  لُ س األوَّ وْ مُ يَ لْ طَ ا بَ هَ أشَ الَّ ـ رَ ـصْ ـ ايلوَ حَ ي , )م .ق٢٨٥( امَ عَ تـِ والَّ

َ أوَّ  ,لَ احِ رَ مَ  ةِ دَّ عىل عِ  تْ رَ مِّ دُ  يـوس لِ وْ يُ « دِ وْ نُ جُ  دِ عىل يَ , )م .ق ٤٨( امِ أ يف عَ دَ ا بَ هلُ
ِ هِ الشَّ  لِ وْ طُ سْ األُ  قِ رْ حَ  ةِ ايَ وَ , يف رِ »رصَ يْ قَ  مَّ تَ ريْ هِ املَ  ثُ ارِ وَ الكَ  تِ الَ وَ , ثُ ذِ  ,ةِ بَ تَ كْ عىل هَ

ِ مِ دْ تَّـأو ال قِ رْ احلَ أو  بِ هْ بالنَّ  اءٌ وَ سَ  ـتَّـحَ  ;ريْ ـانَ عَ ـ ثُ يْـ; حَ )م٣٩١( امُ ى كَ  لَ دِ أُسْ



 
 
 
 ١٧٠ א

 .خُ يْ ارِ ا التَّ هَ فَ رَ عَ  ةٍ بَ تَ كْ مَ  مِ ظَ أعْ  خِ يْ ارِ عىل تَ  ارُ تَ السِّ 
ـاحلَ  امِ يَ قِ  عَ ي مَ الدِ يْ املِ  سُ ادِ السَّ  نُ رْ القَ  نَ امَ زَ وتَ  ـاإل ةِ ارَ ضَ ـ ةِ يَّ المِ سْ  نِ رْ يف القَ

ـمَ  تْ أدَ بَـ دْ , وقَ لِ ي األوَّ رِ جْ اهلِ  َ سِ ـيف احلَ  اتِ بَـتَ كْ املَ  ةُ ريْ ـ ةِ ارَ ضَ ـبإنْ  ةِ يَّ المِ اإلسْ  اءِ شَ
ـاكِنِ و امِ كَّ واحلُ  اءِ فَ لَ اخلُ  رِ وْ صُ ا بقُ هَ مِ ظَ عْ يف مُ  طُ بِ تَ رْ تَ  اتٍ بَ تَ كْ مَ   ثُ يْـ; حَ ةِ يَّـنِ يْ الدِّ األمَ

ـ ـوَ اجلَ  تْ مَّ ضَ ـواملَ  عُ امِ ي كَ  دُ اجِ سَ تـِ ـتُ  تْ انَــ الَّ ـثَ بمَ  دُّ عَ ـؤسَّ مُ  ةِ ابَ ـ  ةٍ يَّـمِ يْ لِ عْ تَ  اتٍ سَ
 ْ ــوْ مُ جمَ ــ اتٍ عَ ــالكُ  نَ مِ ــنَ تَ قْ واملُ  بِ تُ ــؤلَّ واملُ  اتِ يَ ــتَّ املُ  اتِ فَ ــقِ بالعَ  ةُ لَ صِ َ  ةِ دَ يْ ــرتُّ  اثِ وال

 .الميِّ اإلسْ 
ا ظُ  َ الكُ  اتِ بَ تَ كْ املَ  رُ وْ هُ أمَّ ي  يف ربْ المِ خِ اإلسْ يْ ى تَّـحَ  هُ رُ وْ هُ ظُ  رَ أخَّ تَ  دْ قَ فَ التَّارِ

 .يرِ جْ اين اهلِ الثَّ  نِ رْ القَ 
ـ دْ وقَ  ـرْ القَ  دَ هِ شَ ـاهلِ  عُ ابـِوالرَّ  ثُ الـِالثَّ  انِ نَ ـرَ ي حَ رِ جْ ـَ ةً رَ وِّ طَـتَ مُ  ةً كَ  الِ يف جمَ

ييف  اتِ بَ تَ كْ املَ  المِ خِ اإلسْ يْ ـ كَ لْـيف تِ  تْ امَ قَ  ثُ يْ ; حَ التَّارِ َ الفَ ـ اتٌ بَـتَ كْ مَ  ةِ رتْ َ كُ , ربْ
تِي أنْ  ادَ دَ غْ يف بَ  »ةِ مَ كْ احلِ  تِ يْ بَ كَ «  رِ اخِ , يف أوَ دِ يْ شِ الرَّ  نَ وْ ارُ هَ  ةِ فَ يْ لِ اخلَ  دِ هْ يف عَ  تْ ئَ شِ الَّ

تِي دُ رِ جْ اين اهلِ الثَّ  نِ رْ القَ  انَ  تْ رَ مِّ ي الَّ ـ, ودُ ةِ يَّ المِ اإلسْ  لِ وَ يل للدُّ وْ غُ املَ  وِ زْ الغَ  إبَّ  لِ وْ خُ
ِ التَّ  لِ افِ حَ جَ   .)٦٥٦( امَ عَ  ادَ دَ غْ و إىل بَ الكُ وْ هُ  ةِ ادَ يَ بقِ  رتَ

تِي أنْ  »ةِ مَ كْ احلِ  ارِ دَ « ةُ بُ تَ كْ ومَ  ةِ ( نَ وْ يُّ مِ اطِ ا الفَ هَ أشَ الَّ افِضَ ـيف مِ ) الرَّ عـىل  رَ ـصْ
تِي قَ )٣٩٥( امَ عَ  اهللاِ رِ بأمْ  مِ اكِ احلَ  ةِ فَ يْ لِ اخلَ  دِ هْ عَ  َ يَ نَ تَ قْ مُ  عِ يْ بَ بَ  مَ ا, والَّ  نِ يْ الدِّ  الحُ ا صَ اهتِ

َ  ويبِّ األيُّ  محِ َـيَ نَ تَ قْ مُ  مِ ظَـعْ مُ  الِ قَ تِ , وانْ هُ اهللاُرَ ـرَ دْ املَ  ةِ بَـتَ كْ ا إىل مَ اهتِ ـالفَ  ةِ سَ ي  ةِ يَّ لاضِ تـِ الَّ
 .ةِ رَ اهِ بالقَ  لُ اضِ  الفَ ايضِ ا القَ هَ سَ أسَّ 



 
 
 

  א١٧١ 
َ يِّ وِ مَ األُ  ةُ بَ تَ كْ ومَ  ـةَ بَ طُ رْ يف قُ  نيْ تِي سُ ـاحلَ  ةِ بَـتَ كْ بمَ « :تْ يَ مِّ , والَّ ـ, نِ »مِ كَ إىل  ةً بَ سْ

ِ نْ تَ سْ اين, املُ الثَّ  مِ كَ احلَ  انَ مَ  , وإنْ باهللاِ رصِ َ الرَّ  دُ بْ عَ  وَ ا هُ هَ أشَ أنْ  نْ كَ  بـنِ  مِ كَ احلَ  بنُ  نِ محْ
ـبتَ  سِ لُ دَ األنْـ اتُ بَ تَ كْ مَ  تْ هَ تَ , وانْ امٍ شَ هِ  ْ  تِ تُّ شَ ـيَ وَ تَ حمُ َ ـقِ يْ رِ فْ ا وتَ اهتِ ـوَ ا عـىل دُ هَ  التِ يْ

َ  سِ لُ دَ األنْ  َ , وقُ ةِ يَّ سِ لُ دَ األنْ  ةِ لَ وْ الدَّ  ةِ ايَ يف هنِ  انِ بَ األسْ  لِ وْ خُ دُ  دَ عْ ا بَ هَ يْ فِ  يَ قِ ا بَ عىل مَ  يضِ
ِ مِ دْ م بتَ هِ امِ يَ , وقِ )٩٠٦( امَ عَ  سِ لُ دَ إىل األنْ  ـ ريْ ـا وَ مَ ـ هُ وْ دُ جَ ـ اتٍ بَـتَ كْ مَ  نْ مِ  ةٍ يَّ المِ إسْ

نْدَ دُ  ةٍ مَ ائِ قَ   .مهِ هلِ وْ خُ عِ
* * * 

ــ ــلْ قَ تَ ا انْ إذَ فَ ــنَ ــدِ اجلَ  املِ ا إىل العَ ــدِ يْ ــكِ يْ رِ األمْ  ةِ ارَّ , يف القَ ــ, فنَ ةِ يَّ ــتَ كْ مَ « دُ جِ  ةَ بَ
تِي أنْ  »سونجرْ الكُ   نْ مِ  يَ , وهِ ةِ يَّ كِ يْ رِ ن األمْ طُ نْ اشُ وَ  ةِ نَ يْ دِ يف مَ ) ١٢١٥( امَ عَ  تْ ئَ شِ الَّ

تِي أنْ  اتِ بَ تَ كْ املَ  مِ دَ أقْ   .ةِ يَّ كِ يْ رِ األمْ  ضِ عىل األرْ  تْ ئَ شِ الَّ
تِي أ »ةِ امَّ ك العَ ورْ ويُ يُ نِ « ةُ بَ تَ كْ مَ  دُّ عَ  تُ امَ كَ  ـنْ الَّ ـ تْ ئَ شِ ـ)١٣١٣( امَ عَ ـ نْ , مِ  مِ دَ أقْ

َ ةِ يَّ كِ يْ رِ األمْ  ةِ امَّ العَ  اتِ بَ تَ كْ املَ  , »اردارفَ هَ «, و»ايَ بِ ومْ ولُ كُ  اتِ عَ امِ جَ  اتِ بَ تَ كْ مَ « :لُ ثِّ , ومتُ
ـ«, و»نستونرْ بِ «, و»ييلْ وُ «و ي أقِ »ةِ يَّـكِ يْ رِ و األمْ اغُ كَ يْ شِ تـِ ـيْ , والَّ ـ تْ مَ  اتٍ وَ نَ يف سَ
ابِعِ ال نِ رْ القَ  نَ مِ  ةٍ قَ رِّ فَ تَ مُ  َ عَ رَّ ياهلِ  رشَ رِ  .ةِ يَّ املِ كا الشَّ يْ رِ أمْ  اتِ عَ امِ جَ  مِ دَ أقْ  نْ , مِ جْ

ا  ذَ انَ هَ ا; كَ ً ريْ ِ زً جَ وْ ا مُ ضً رْ عَ وأخِ ـ اتِ بَـتَ كْ املَ  خِ يْ ارِ ا لتَـعً يْ ا ورسَ  ذُ نـْمُ  املِ يف العَ
ِ ى العَ تَّ , وحَ ةِ مَ يْ دِ القَ  اتِ ارَ ضَ احلَ   قَ ائِ قَ وحَ  اتِ يَ طَ عْ ا مُ أنَ رَ قْ تَ سْ اا ا مَ , وإذَ ثِ يْ دِ احلَ  رصْ

ا التَّ  ذَ ـأ يف احلَ دَ بَـ اتِ بَـتَ كْ املَ  خَ يْ ارِ أنَّ تَ  دُ جِ نَ , فسَ خِ اريْ هَ ـيْ دِ القَ  اتِ ارَ ضَ  ثُ يْـ; حَ ةِ مَ
ْ  تْ انَ كَ  ـفَ يف لُ  ةِ بَ وْ تُ كْ املَ  قِ ائِ ثَ والوَ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  اتُ عَ وْ مُ جمَ دِي, أو الـرُّ  اتِ افَ ْ مِ قُ الـربَ
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َ ةِ يَّ رِ يْ رِ احلَ  اتِ جَ وْ سُ نْ , واملَ قِّ الرَّ  اتِ قَ بَ , وطَ ةِ يَّ نِ يْ الطِّ  ْ قِ رَ الوَ  طِ يْ سِ بالوَ  ةً ايَ , وهنِ  ظُ فَ ي, حتُ
ـيْ ثِ الوَ  ةُ القَ العِ  هِ ذِ وهَ , امِ كَّ احلُ  رِ وْ صُ وقُ  دِ ابِ عَ يف املَ  ـالوَ  ةُ قَ ي رَ  ةُ حَ اضِ تـِ ـبَ الَّ َ  تْ طَ بَـنيْ

َ  ةِ يَّ فِ رِ عْ املَ  ةِ رَ دْ القُ  تِي متُ َ وبَ  اتُ بَ تَ كْ ا املَ هَ لُ ثِّ الَّ َ  ةِ يَّـنِ يْ والدِّ  ةِ يَّ وِ يَ نْ الدُّ  ةِ طَ لْ السُّ  نيْ ي متُ تـِ ـلُ ثِّ الَّ ا هَ
ـ, ويف غَ قٍ يْـمِ عَ  ً زَ غْ مَ  اتِ ذَ  ةً القَ , عِ دُ ابِ عَ واملَ  رُ وْ صُ القُ  ِّ  ةِ رَ وْ طُـاخلُ  ةِ ايَ إذْ , ةِ يَّـواألمهَ

بَحَ  ثُ يْ ا; حَ هَ تُ مَ اوَ قَ مُ  اعُ طَ تَ سْ ال يُ  ةً سَ دَّ قَ مُ  ةً وَّ قُ  لُ كِّ شَ تُ  ُ أصْ أثِريْ اكَ  الكِتَابِ تَ  رَ ثَـأكْ آنَذَ
ا  ً أثِريْ  .الحِ السِّ  نَ مِ تَ

نَا أنَّ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ةِ يف  ةٌ الَ عَّ فَ  اةٌ أدَ  الكِتَابَ هَ يَاسَ ـالبَ سِ ِ ـ رشَ م, هِ يْ لَـعَ  ةِ رَ طَ يْ والسَ
ا و ذَ ا مَ  لِ عْ ا بالفِ , وهذَ املِ العَ  شِ وْ يُ جُ  نْ ى مِ تَ أعْ  ةً وَّ , قُ ةِ مَ يْ ظِ العَ  اتِ بَ تَ كْ ي أنَّ للمَ نِ عْ يَ هَ
 َ  .ضِ عىل األرْ  تْ دَ جِ وُ  أنْ  ذُ نْ مُ  اتُ بَ تَ كْ املَ  هُ لُ ثِّ متُ
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لُ   لُ األوَّ صْ تُبِ  :الفَ بُّ الكُ  .حُ

لُ الثَّاين □ صْ مُ  :الفَ لْ اتِ عِ  .الطَّبَعَ

لُ الثَّالِثُ  □ صْ بِ  :الفَ رْ قِ والغَ ْ َ الرشَّ ةُ بَنيْ اءَ رَ  .القِ
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َهُ اهللاُ  سٍ نَ أ بنُ  كُ الِ مَ  الَ قَ  محِ ـدِ نْ عِ  تْ انَ كَ « :)١٧٩(رَ ـ قُ يْ ادِ نَ ي صَ  بٍ تُـكُ  نْ مِ
 .»ايليل ومَ هْ أ نْ مِ  يلَّ إ بَّ حَ أ انَ لكَ  تْ يَ قِ بَ  وْ , لَ تْ بَ هَ ذَ 

َهُ اهللاُ  كِ ارَ بَ املُ  بنُ  اهللاِ دُ بْ عَ  غَ لَ ا بَ ملَّ و محِ يْـهِ  عَ فَ دَ ) ١٨١(رَ ـإلَ ْ  وهُ أبُ ـمخَ َ سِ ـأ نيْ  فَ لْ
َ  رُ جِ يتَّ  مٍ هَ رْ دِ  َ نْ ا لامَّ ا, فَ هَ قَ فَ نْ أى تَّ حَ  مَ لْ العِ  بَ لَ ا, فطَ هبِ  تَ ئْ ا جِ مَ  :الَ قَ فَ  وهُ بُ أ هُ يَ قِ لَ  فَ رصَ
يْهِ  جَ رَ خْ أ? فَ هِ بِ  َ  :الَ قَ , فَ رَ اتِ فَ الدَّ إلَ هِ جتِ ذِ ـأ هُ لَ  جَ رَ خْ أ, فَ لَ زِ نْ املَ  وهُ بُ أ لَ خَ دَ فَ ! يتارَ هَ  وهُ بُ
َ الثِ ثَ  ِّ  :الَ , وقَ رَ خْ أُ  مٍ هَ رْ دِ  فَ لْ أ نيْ هِ متَ ذِ َ هَ َ م هبِ  .»اهَ قَ فَ نْ أ, فَ كَ تَ ارَ ا جتِ

ـ تَ الَ أ :هُ لَ  لَ يْ قِ , فَ هِ تِ يْ يف بَ  سَ وْ لُ اجلُ  رُ ثِ كْ يُ  كِ ارَ بَ املُ  بنُ ا انَ وكَ  ـ? فَ شَ حِ وْ تَ سْ  :الَ قَ
ـأو, ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  عَ ا مَ نَ أو ,شُ حِ وْ تَ سْ أ فَ يْ كَ « ـرِ  هِ ابِ حَ صْ  :انْظُـرْ  ,»مهِ يْ لَـعَ  اهللاِ انُ وَ ضْ
يَاضٍ » كِ ارِ دَ املَ  بَ يْ تِ رْ تَ « ايضِ عِ  .للقَ

ُ بَ الزُّ  الَ قَ  َهُ اهللاُ  ارٍ كَّ بَ  بنُ  ريْ محِ ـ :يتـِجَ وْ ي لزَ تِ خْ أ تُ نْ بِ  تْ الَ قَ « :)٢٥٦(رَ ايل خَ
ُ خَ  َّ  ذُ خِ تَّ , ال يَ هِ لِ هْ أل لٍ جُ رَ  ريْ ِ شْ وال يَ  ,ةً يَّ ورسُ  ةً رضَ ـقَ ! ةً يَ ارِ جَ ي رتَ  واهللاِ :أةُ رْ املَـ تْ الَ

هِ الكُ  ذِ َ  الثِ ثَ  نْ مِ  يلَّ عَ  دُّ شَ أ بُ تُ هَ رْ  ,»رَ ائِ رضَ بي » ريَ سِّ ال« :انْظُ هَ  .)١٢/٣١٣(للذَّ
بْدِ اهللاِ  انَ لعَ َهُ اهللاُ ابِ شَّ اخلَ أمحَدَ  بنِ وكَ محِ َ ثِ مُ  بٌ تُ كُ ) ٥٦٧( رَ ا مَ  ةِ ايَ إىل الغَ  ةٌ ريْ

ْ  لُ خُ دْ ال يَ  ِ احلَ  تَ حتَ ـأو ,الءِ ضَ الفُ  طِ وْ طُ خُ  نْ , ومِ رصْ ٌ ثـِكَ  ءٌ يشَ  ثِ يْ دِ احلـَ اءِ زَ جْ  ...ريْ
مِ  نْ مِ  دٌّ حَ أ تْ مُ ومل يَ  لْ لِ العِ ِ شْ يَ  انَ  وكَ الَّ إ ,ثِ يْ دِ احلَ  ابُ حَ صْ أو أهْ ـلَّ كُ  هُ بَ تُ ي كُ رتَ ا; هَ
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ْ  انَ , وكَ هُ دَ نْ عِ  ايخِ شَ املَ  لُ وْ صُ أُ  تْ لَ صَ فحَ  نْ  هُ مُّ و كُ لُ ال خيَ ـ انَ , وكَ مِ لْ العِ  بِ تُ كُ مِ  مُ يْ دِ يُ
ِ غَ  نْ مِ  ارِ هَ النَّ  لَ وْ طُ  ةَ اءَ رَ القِ   .ورٍ تُ فُ  ريْ

َ حَ  َ يِّ بِ تُ الكُ  قَ وْ ا سُ مً وْ يَ  رضَ ـ, ومل يَ ارٍ نـَيْ دِ  امئةِ سَ مْ بخَ  ابٍ تَ عىل كِ  يَ دِ وْ فنُ  ;نيْ  نْ كُ
َ اشْ فَ  ءٌ يشَ  هُ دَ نْ عِ  مَّ مَ امٍ يَّ أ ةَ الثَ وين ثَ رُ خِّ أ :الَ , وقَ اهُ رتَ  تْ غَ لَ بَ ف ;هِ ارِ دَ  عىل ادَ  ونَ ىضَ , ثُ
 ْ ـا, وبَ بهَ احِ صَ  هُ دَ قَ , فنَ ارٍ نَ يْ امئة دِ سَ مخَ ـ ثَ ىفَّ , ووَ ارٍ نـَيْ دِ  سـامئةِ مَ بخَ  هُ اعَ , ابِ تَـالكِ  نَ مَ
هُ »ارُ الدَّ  هُ لَ  تْ عَ يْ وبِ  رَ كَ َ ألا جِ هَ نْ املَ «يف ي مِ يْ لَ العُ , ذَ  .)٣/٢٦١( »دِ محْ

ا أ َهُ ا ذاينُّ مَ اهلَ  ارُ طَّ العَ  الءِ و العَ بُ أمَّ محِ دْ « :)٥٦٩( هللاُرَ قَ ِ  اعَ بَ فَ ـرِ ما وَ  عَ يْ مجَ , هُ ثَ
هُ , وارِ جَّ التُّ  اءِ نَ بْ أ نْ مِ  انَ وكَ  جَ رَ  انَ هَ بَ صْ أو ادَ دَ غْ إىل بَ  رَ افِ ى سَ تَّ حَ ; مِ لْ العِ  بِ لَ يف طَ أخْ

َ ثِ كَ  اتٍ رَّ مَ  ْ  انَ ا, وكَ يً اشِ مَ  ةٍ ريْ ـحيَ ـعـىل ظَ  هُ بَـتُ كُ  لُ مِ ـال« :انْظُـرْ  ,»هِ رِ هْ بي » ريَ سِّ هَ للـذَّ
)٢١/٤٢(. 

لامَّ  َهُ اهللاُيفِّ وُ تُ فَ محِ ِ  ,ةٍ نـَيْ دِ يف مَ  امِ نَ يف املَ  يَ ئِ رُ  : رَ ـ عُ يْـمجَ َ رَ دْ جُ ـاهنِ , بِ تُـالكُ  نَ ا مِ
َ  بٌ تُ كُ  هُ لَ وْ وحَ  ـ هُ لَ  لُ يْ قِ ا, فَ هَ تِ عَ الَ طَ بمُ  لٌ غِ تَ شْ مُ  وَ , وهُ دُّ ال حتُ هِ الكُ مَ ـذِ  :الَ ? قَـبُ تُـا هَ

اىل  اهللاَ تُ لْ أسَ « َـهُ اهللاُ  !اينطَـعْ أفَ  ا;يَ نْ يف الـدُّ  هِ بـِ لُ غِ تَ شْ أ تُ نْ  كُ امَ بِ ي نِ لَ غِ شْ يُ  نْ أتَعَ محِ رَ
رْ »اىلعَ تَ  َ ألا جَ هَ نْ املَ « :, انْظُ  .)٣/٢٦٧( »دَ محْ

ا  ذَ َـهُ اهللاُ اينُّ اسَ الكَ وهَ محِ ـدْ  :رَ ـفَ تَ قَ ـعـىل حمُ  هَ قَّ  دَ محَـأيب أ بـنِ  دَ محَـأ بـنِ  دِ مَّ
 .ةَ املَ العَ  ةَ هَ يْ قِ الفَ  ةَ مَ اطِ فَ  هُ تَ نَ ابْ  هُ جَ وَّ , وزَ نِ يْ الدِّ  الءِ بعَ  تِ وْ عُ نْ املَ  ,ديِّ نْ قَ رَ مْ السَّ 

َ وِ زْ تَ  بَ بَ سَ  نَّ إ :لَ يْ قِ   تْ انَـ, وكَ اءِ سَ النِّ  انِ سَ حِ  نْ مِ  تْ انَ ا كَ هنَّ أ ;هِ خِ يْ شَ  ةِ نَ بابْ  هُ جيْ
َ هَ بَ لَ ا, وطَ هَ دِ الِ وَ  فَ يْ نِ صْ تَ  »ةَ فَ حْ التُّ « تْ ظَ فِ حَ  ـمِ وْ الرُّ  الدِ بِ  كِ وْ لُ مُ  نْ مِ  ةٌ اعَ ا مجَ  عَ نَ تَ امْ , فَ



 
 
 

  א١٧٧ 
ـألُ ي امَ لْ يف عِ  عَ رَ , وبَ هِ يْ لَ عَ  لَ غَ تَ ا, واشْ هَ دَ الِ وَ  مَ زِ , ولَ اينُّ اسَ الكَ  اءَ جَ ا, فَ هَ دُ الِ وَ   لِ وْ صُ

ْ  وَ وهُ  ,»عِ ائِ دَ البَ « ابَ تَ كِ  فَ نَّ , وصَ عِ وْ رُ والفُ   ,هِ خِ يْ عىل شَ  هُ ضَ رَ , وعَ »ةِ فَ حْ للتُّ « حٌ رشَ
نْهُ ذَ رَ هْ مَ  لَ عَ , وجَ هُ تَ نَ ابْ  هُ جَ , وزوَّ هِ ا بِ حً رَ فَ  ادَ دَ فازْ  ِ يف عَ  اءُ هَ قَ الفُ  الَ قَ فَ  ;كَ لِ ها مِ  :هِ رصْ
 َ رْ »هُ تَ نَ ابْ  هُ جَ وَّ وزَ  هُ حتفتَ  حَ رشَ ِّ لقُ ل »ةَ ئَ يْ ضِ املُ  رَ اهِ وَ اجلَ «, انْظُ  .)٤/٢٦( ريشِ

ا  ذَ َهُ اهللاُزِ وْ اجلَ  ابنُ وهَ محِ لُ  ي رَ وْ قُ ـفْ نَ  نْ عَ يَ اطِرِ «يف  هِ سِ ـيْدِ اخلـَ  :)٧٠٦(» صَ
ُ خْ أُ  ينِّ إو« ـ عُ شـبَ أا مَ  :ايلحَ  نْ عَ  ربِ ـالَ طَ مُ  نْ مِ ـأا رَ ذَ إ, وبِ تُـالكُ  ةِ عَ ـتَ كِ  تُ يْ , هُ رَ أا مل ابً
 .زٍ نْ عىل كَ  تُ عْ قَ  وَ ينِّ أكَ فَ 

ْ  هِ ا بـِذَ إفَ  ;ةِ يَّ امِ ظَ النِّ  ةِ سَ رَ دْ يف املَ  ةِ فَ وْ قُ وْ املَ  بِ تُ الكُ  تِ بَ يف ثَ  تُ رْ ظَ نَ  دْ قَ ولَ  ي وِ تَـحيَ
َ  الفِ آ ةِ تَّ سِ  وِ حْ عىل نَ  ِ وغَ .. .دٍ لَّ جمُ لِكَ مِ  ريْ يْهِ  رُ دِ قْ أ ابٍ تَ كِ  لِّ كُ  نْ ذَ لَ  .عَ

َ  فَ لْ أ نَ يْ رشْ عِ  تُ عْ الَ طَ إينِّ  :تُ لْ قُ  وْ ولَ  انَ دٍ لَّ جمُ  !بِ لَ يف الطَّ  دُ ا بعْ نَ أ, ورَ ثَ كْ أ; كَ
ـ رِ ظَ بـالنَّ  تُ دْ فَ تَ فاسْ  ـا مِ ـ ةِ ظَـالحَ مُ  نْ فِيْهَ ِ سَ ـ ريْ ـ ,مِ وْ القَ َ  رِ دْ وقَ ـمِ مهِ ـظِ فْ م وحِ هِ م هِ
ِ ادَ بَ وعِ  ْ فَ  ;عْ لِ طَّ مل يَ  نْ مَ  هُ فُ رِ عْ م ما ال يَ هِ مِ وْ لُ عُ  بِ ائِ رَ م وغَ اهتِ  اسُ ا النَّ ي مَ رِ زْ تَ سْ أَ  تُ رصِ

َ  رُ قِ تَ حْ أ, وهِ يْ فِ   .»!دَ مْ احلَ  وهللاِ, بِ الَّ الطُّ  مَ مهِ
لْتُ  َهُ اهللاُ :قُ محِ دُ رَ صِ قْ مِ الدُّ  :يَ وْ لُ نْ عُ يْهِ النَّاسُ مِ لَ ا عَ اءَ مَ دِرَ م, ازْ ـهِ اشِ عَ يَا ومَ نْ

م  ـهِ سِ نُّوا بأنْفُ نَ ظَ يْ ذِ مِ الَّ لْ بِ العِ نْدَ بَعْضِ طُالَّ ةِ عِ َ ارصِ ةِ القَ يْفَ عِ مِ الضَّ مَ ارَ اهلِ تِقَ واحْ
مِ  وْ لُ ةَ بالعُ اطَ ةَ واإلحَ ايَ  !الغَ

نُ  دٍ احلَسَ عْ ا أبو سَ ْـ بـنُ وذَ َـهُ اهللاُ ونَ دُ محَ محِ ـ, )٦٠٨( رَ ـ هُ نـْعَ  الَ قَ  بُ احِ صَ
َ بِّ حِ املُ  نَ مِ  انَ وكَ  :)٣/٩٢( »اءِ بَ دَ ألا مِ جَ عْ مُ « ـائِ نَ تِ واقْ  بِ تُـللكُ  نيْ َ غِ الِ بَـا, واملُ هَ يف  نيْ
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 ْ َ هَ لِ يْ صِ حتَ َ هَ مَّ أو ةِ نَ قَ تْ ا املُ هلَ وْ صُ أُ  نْ مِ  هُ لَ  لَ صَ ا, وحَ هَ ائِ ا ورشِ ـةِ يَّـنِ عْ ا املَ اهتِ َ , مَ ـا مل حيُ  لْ صِّ
ٍ ثِ للكَ  دٌ حَ أ ا ريْ نْهَ  .مِ

ـ لَ طَ وبَ  رُ هْ الدَّ  هِ بِ  دَ اعَ قَ تَ  مَّ ثُ  ـالعَ  نِ عَ ْ  هُ تُـيْ أفرَ  ;لِ مَ ـجُ رِ خيُ ـعُ يْ بِ ا ويَ هَ  اهُ نـَيْ ا وعَ هَ
 !اءِ دَّ وِ ألا هِ ابِ بَ حْ أب عِ وْ جُ فْ , واملَ اءِ زَّ عِ ألا هِ لِ هْ أل قِ ارِ فَ كاملُ  عِ وْ مُ بالدُّ  انِ فَ رِ ذْ تَ 

 فُ عِ سْ يُ  دْ , وقَ لٍ وَ و دُ ذُ  رَ هْ الدَّ  نَّ إفَ ـ  كَ امَ يَّ أ اهللاُ امَ دَ ـ أ كَ يْ لَ عَ  نْ وِّ هَ  :هُ لَ  تُ لْ فقُ 
ـوتُ  زِّ العِ  ةُ لَ وْ دَ  عُ جَ رْ , وتَ دُ اعِ سَ ويُ  انُ مَ الزَّ  ـتَ فَ  ;دُ اوِ عَ ـ فُ لِ خْ تَ سْ ـمَ ـحْ أ وَ ا هُ ـا  نُ سَ نْهَ مِ
 .دُ وَ جْ أو

هِ نَ نيَّ ا بُ يَ  كَ بُ سْ حَ « :الَ فقَ  ـذِ ـيْ تِ , هَ ْ  ةُ جَ ـمخَ َ سِ ـ نيْ ـ ةً نَ سَ ـالعُ  نَ مِ ـتُ قْ فَ نْ أ رِ مُ ا يف هَ
 ْ ُ يَ تَ يَ  الَ املَ  نَّ أ بْ ا, وهَ هَ لِ يْ صِ حتَ  لُ صُ حْ أال  ذٍ ئِ نَ يْ ; فحِ ـات هَ يْ وهَ ـ  رُ خَّ أتَ يَ  لّ جَ أل, وارسَّ
ْ  نْ مِ  لِكَ  دَ عْ ا بَ هَ عِ مجَ ي لَ اقِ رَ  عىل الفِ الَّ إذَ  .»تَالقٍ  هُ دَ عْ بَ  سَ يْ , الَّذِ

ا  ذَ َهُ اهللاُ فيُّ نَ احلَ  شٌ يْ وِ رْ ايل دِ عَ أبو املَ وهَ محِ انَ قَ  :)١٠١٤( رَ ـأب هِ تِ وْ مَ  لَ بْ كَ  ;مٍ ايَّ
ً غِ ا صَ تً يْ بَ  لِ يْ دِ عْ التَّ  ةِ لَّ حَ بمَ  هِ تِ يْ بَ  لِ اخِ يف دَ  رَ مَّ عَ  ـيَ  انَ ا, وكَ ريْ ا البَ  :لُ وْ قُ ـذَ  تُ يْـبَ  تُ يْـهَ

 .بِ تُ الكُ  عِ ضِ وْ ومَ  ي,اوِ تَ الفَ 
 رَ ظُ نْ ا ويَ هَ بُ تِّ رَ ا ويُ هَ فُّ صُ يَ  انَ كَ , فَ رِ وْ كُ ذْ املَ  تِ يْ إىل البَ  هُ بَ تُ كُ  لَ قَ نَ  هُ نَّ أ بِ جَ العَ  نَ ومِ 

ا البَ  دُ شِ نْ يُ  وَ وهُ  ,اهَ بُ لِّ قَ ا ويُ هَ يْ لَ إ ذَ  :وَ , وهُ هِ مِ هْ فَ  جِ ائِ تَ ونَ  هِ مِ ظْ نَ  نْ مِ  هُ نُّ ظُ أ, وتَ يْ هَ
يدِ عْ ها بَ بُ لِّ قَ يُ  نْ ي مَ رِعْ شِ  تَيْ لَ −−  افيَ  ةًانَ يَ ا وصِ ا هلَ ظً فَ ا حِ هَ بُ لِّ قَ أُ 

لِكَ بعِ  دَ عْ بَ  تَ امَ فَ  ِ ذَ َـهُ اهللاُ تَ مً وْ يَ  نَ يْ رشْ محِ ـا, رَ ـخُ «, انْظُـرْ »اىلعَ » رِ ثَـألا ةَ الصَ
 .يبِّ حِ لمُ ل



 
 
 

  א١٧٩ 
ــحٍ  لِ فْ ــنُ مُ هُ اب ــرَ كَ ــا ذَ ــا مَ ا أيْضً ــذَ ــهُ اهللاُ يف وهَ َ محِ ــ«رَ ابِ الشّ يَّةِ ـَاآلدَ عِ » رْ

َهُ اهللاُ) ١/٢٣٨( محِ يِّ رَ زِ نِ اجلَوْ نِ ابْ لْـمِ مَ ثَ مَ « :عَ عِ بِّ لِلْ ـقِ ثَـلُ املُحِ اشِ ـإنَّ , لُ العَ فَ
ْتَمُّ بِمَ  قَ هيَ اشِ وقِهِ العَ شُ ِيمُ بِهِ , عْ  .وهيَ

لْـمِ  عِ ـبُّ لِلْ لِكَ املُحِ ذَ ـهُ , وكَ كَ بِيـعُ أمالَ ـقَ يَ اشِ ـامَ أنَّ العَ ـا عـىل , فَكَ هَ قُ نْفِ ويُ
رُ  تَقِ يَفْ وقِهِ فَ شُ عْ ـهُ  ,مَ الُ بُ مَ هَ يَـذْ رَ فَ مُ بِهِ العُ لَ قُ يفِ طَ رِ تَغْ سْ هُ يَ إنَّ مِ فَ لْ بُّ العِ ِ لِكَ حمُ ذَ , كَ
كَ  غُ لِلْ رَّ تَفَ بِ والَ يَ ـ, سْ ـلَ يف مَ خَ تَاجَ دَ ا احْ إذَ لَ فَ اخِ بَةٍ  دَ ـعْ لَّـقُ , صَ تَعَ ـنْ يَ م مَ ـنْهُ مِ فَ

طِنيِ  الَ م ;بِالسَّ اهلِِ غَ لَ يف أشْ خُ دْ ا أنْ يَ م, إمَّ نْهُ طْلُبَ مِ نَ  ,أوْ يَ طْلُـبُ  ومِ نْ يَ ءِ مَ لَامَ العُ
نَ  وَ  مِ ءِ  امِّ العَ الَ نِ , البُخَ عُ عَ جِ رْ نْ يَ م مَ نْهُ دِّ يف العِ  ومِ بِ اجلِ سْ مِ إىل الكَ  .»لْ

َ ومَ  َهُ اهللاُ  مِ يِّ القَ  ابنُ  هُ الَ قَ  امَ  لَ ا أمجْ محِ َ بِّـحِ املُ  ةِ ضَ وْ رَ «يف رَ ـ« :)١٠٨(» نيْ ا وأمَّ
ٌ ثِ وكَ  ,هِ قِ وْ شُ عْ بمَ  قٍ اشِ عَ  لِّ كُ  نْ مِ  هُ ا لَ قً شْ وعِ  هِ ا بِ فً غَ شَ  مُ ظَ أعْ فَ  مِ لْ العِ  اقُ شَّ عُ  م ال هُ نْ مِ  ريْ
َ  هُ نْ عَ  هُ لُ غِ شْ يُ  ِ البَ  نَ مِ  ةٍ رَ وْ صُ  لُ أمجْ  .رشَ

ِ أو غَ ـ  ارٍ كَّ بَ  بنِ  بريِ الزُّ  أةِ رَ المْ  لَ يْ وقِ  ـئً يْ نِ هَ  :ـ هِ ريْ ـيْ لَ  إذْ  كِ ا لَ ـ تْ سَ َّ  كِ لَ  ,ةٌ رضَ
ُّ  بُ تُ الكُ  هِ ذِ هلَ  واهللاِ :تْ الَ قَ فَ  َ  ةِ دَّ عِ  نْ مِ  يلَّ عَ  أرضَ  !رَ ائِ رضَ

هُ  ,هِ يْ أبِ  نْ عَ  ةِ يَّ مِ يْ تَ  بنِ  نِ محَ الرَّ  دِ بْ ا عَ نَ خِ يْ و شَ ي أخُ نِ ثَ دَّ وحَ  انَ  :الَ قَ أنَّ ا إذَ  دُّ اجلَ كَ
ا الكِ رَ اقْ  :يل لُ وْ قُ يَ  الءَ اخلَ  لَ خَ دَ  ذَ  .عَ مَ سْ أى تَّ حَ  ;كَ تَ وْ صَ  عْ فَ وارْ  ,ابِ تَ أ يف هَ

َّ  اعٍ دَ صُ  نْ مِ  ضٌ رَ مَ  هُ ابَ أصَ  نْ مَ  فُ رِ أعْ و دَ رَ  الكِتَابُ  انَ وكَ  ,ىومحُ نـْ ـعِ ا إذَ فَـ ,هِ أسِ
لَيْـهِ الطَّ  لَ خَ دَ فَ  ,هُ عَ ضَ وَ  ;بَ لِ ا غُ إذَ فَ  ,هِ يْ أ فِ رَ قَ  ;ةً اقَ إفَ  دَ جَ وَ  ـوْ يَ  بُ يْـبِ عَ ـمً ـ وَ ا وهُ  ,كَ لِ ذَ كَ
ِ  إنَّ  :الَ قَ فَ  ا ال حيَ ذَ ُ عِ تُ  كَ إنَّ فَ  ,كَ لَ  لُّ هَ  !كَ بِ وْ لُ طْ مَ  اتِ وَ ا لفَ بً بَ سَ  نُ وْ كُ وتَ  ,كَ سِ فْ عىل نَ  نيْ



 
 
 
 ١٨٠ א

يَّةَ  :أي(ا نَ خُ يْ ثني شَ دَّ وحَ  يْمِ ـفَ  ,ضٌ رَ مَ  يب أدَ تَ ابْ  :الَ قَ ) ابنُ تَ  :بُ يْـبِ يل الطَّ  الَ قَ
ُ ال أصْ  :هُ لَ  تُ لْ قُ فَ  .ضَ رَ املَ  دُ يْ زِ يَ  مِ لْ يف العِ  كَ المَ وكَ  كَ تَ عَ الَ طَ مُ  إنَّ  نْ  ربِ ا وأنَ  ,كَ لِ ذَ عَ

َّ  تْ حَ رِ ا فَ إذَ  سُ فْ النَّ  تِ سَ يْ ألَ  :كَ مِ لْ إىل عِ  كَ مُ اكِ حَ أُ   تِ فعَ دَ فَ  ,ةُ عَ يْ بِ الطَّ  تِ يَ وِ قَ  تْ ورسُ
ُّ  تُ يسِ فْ نَ  إنَّ فَ  :هُ لَ  تُ لْ قُ فَ  !ىلبَ  :الَ قَ فَ  ?املرضَ  ـفَ  ,ةُ عَ يْ بِ الطَّ  هِ  بِ وَ قْ فتَ  ,مِ لْ بالعِ  رسَ  دُ أجِ

ا  :الَ قَ فَ , ةً احَ رَ  ذَ  .»!الَ  قَ امَ أو كَ  ,انَ الجِ عِ  نْ عَ  جٌ ارِ خَ هَ
ا  الَ أيْضً لِكَ عِ وكَ « :)٢٩٧(وقَ  لِ امَ الكَ  افِ صَ أوْ  قُ شْ وعِ  ,عِ افِ النَّ  مِ لْ العِ  قُ شْ ذَ

ـ ةِ فَّ والعِ  دِ وْ واجلُ  مِ رَ الكَ  نَ مِ  ـ ةِ اعَ جَ والشَّ ِ والصَّ ـومَ  ربْ ـ مِ ارِ كَ هِ  إنَّ فَـ ,القِ األخْ ـذِ هَ
َ  نْ مِ  تْ انَ لكَ  ;ارً وَ صُ  تْ رَ وِّ لو صُ  اتِ فَ الصِّ  َ  رِ وَ الصُّ  لِ أمجْ ـالعِ  رَ وِّ صُ  وْ ولَ  ,ااهَ وأهبْ  مُ لْ

َ  تْ انَ كَ لَ  ةً رَ وْ صُ  ,مَ والقَ  سِ مْ الشَّ  ةِ رَ وْ صُ  نْ مِ  لَ أمجْ هِ الصِّ  قَ شْ عِ  نَّ ولكِ  رِ ذِ ام إنَّـ اتِ فَ هَ
ِ  سَ فُ األنْ  بُ اسِ نَ يُ  ـ ,ةَ يَّ كِ الزَّ  ةَ فَ يْ الرشَّ َ   أنَّ امَ كَ ـورَ  اهللاِ ةَ بَّـحمَ ـوكَ  هِ لِ وْ سُ ام إنَّـ هُ نـَيْ ودِ  هُ المَ
 تَ دْ ا أرَ إذَ فَ  ,ةِ يَّ نِ الدَّ  ةَ يَّ ضِ األرْ  احَ وَ ال األرْ  ,ةَ يَّ كِ الزَّ  ةَ يَّ امئِ السَّ  ةَ يَّ وِ لْ العُ  احَ وَ األرْ  بُ اسِ نَ تُ 

ْ  رْ ظُ فانْ  هِ رِ دْ وقَ  دِ بْ العَ  ةَ مَ يْ قِ  فَ رِ تعْ  أنْ   دَ وْ مُ حْ املَ  قَ شْ العِ  أنَّ  مْ لَ واعْ  ,هِ ادِ رَ ومُ  هِ بِ وْ بُ إىل حمَ
ى» ةِ رَ وْ كُ ذْ املَ  اتِ اآلفَ  نَ مِ  ءٌ فِيْهِ يشَ  ضُ رَ عْ ال يُ  تَهَ  .انْ

* * * 
م □ هُ ضُ الَ بَعْ  :قَ

يْ ـا بـمَ  هِ رِـيْ ى غَ ـإل  يل سَيْ لَ فَ  ا الكِتَابُيَ نْ الدُّ نَي مِ بِ يْ بِ حَ   رِ ـقْ ـفَ ـال نَ هِ مِ ـي إلَ
 رِ ـجْ ـال هَ الً بِ ـصْ ووَ  دٍ عْ ـال بُ ـواً بِ ــنُ دُ −  حٌنِ امَ  حِوْبالرُّ حِوْالرُّ قَوْصُ ـلُ  أنَّ كَ 

ي ايً قِ لْ تَ سْ مُ  هُ شُ رُ أفْ  عَ جِ طَ أضْ  وإنِ  ادًاعِ قَ  تُنْ ا كُ ي إذَرِجْ حِ  هُ يُّ ـسِ رْ فكُ  رِ دْ  صَ



 
 
 

  א١٨١ 
 :رُ اآلخَ  لُ وْ قُ ويَ  □

َ ىلَّووَ  الٌ ـيل مَ  لَّ ـقَ  وإنْ اـَيالِ صَ وُ افُعَ ايب ال يُ تَ ـي كِ لِ يْ لِ خَ   ايَ الِ  مجَ
َي حِ قِ يْ شِ ايب عَ تَ كِ  انَ يَ  وْ لَ  هُ لُ ازِغَ أُ − قٌشِ عْ مُ  قَبْ مل يَ  نيْ  ايَ الِ زَ ي غَ رِ دْ ـكَ
َ  هُ اللَ ـمِ  افُـيس ال أخَ يْ لِ ـايب جَ تَ كِ  َ  قٍ دْ صِ  ثُدِّحمُ ايَ اللِ مِ  افُ ال خيُ
ِخَ  ي عىلـل لٌيْ لِ ايب دَتَ كِ  مَّ إدْ  نْمِ ـف  ةٍـايَ ـغَ  ريْ ايَ اللِ دَ هُ نْ ي ومِ ـاللثُ

نَاكَ  بِّـي وهُ بَارِ حمِ نْ أخْ ا عَ اهبُ حَ مَ أصْ لَّ ةٌ تَكَ َ ثِريْ تُبٌ كَ كَ بِ تُـالكُ كُ لـِ ـنْ ذَ , فَمِ
لِهِ « مِ وأهْ لْ لِ العِ عُ فَضْ امِ , و» جَ ِّ بْدِ الربَ ـالعِ  دُ يْـيِ قْ تَ «البنِ عَ ا بِ يْـطِ للخَ  »مِ لْ ـذَ , وكَ

محَنِ ال دِ بْ عَ ل» بِ تُ الكُ  اقِ شَّ عُ «كِتَابُ  ٌ , وانِ حَ رْ الفَ رَّ ثِريْ م كَ هِ ِ ريْ  .غَ
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  א١٨٣ 
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مَ ب لْ كَّ أنَّ العِ تُبِ ال شَ ةِ الكُ َ طِبَاعَ هتِ دَ وْ ةَ جَ فَ رِ عْ ا, ومَ هَ يْقِ قِ ْ َـاوحتَ هتِ اءَ دَ ـنْ رَ  :ا مِ
ـنْ  ـةُ مِ قَ وَ ـهُ إالَّ الفَ قُ وَّ تَذَ لْ ال يَ نُهُ بَ ْسِ , ال حيُ يْسٌ فِ نٌّ نَ , وفَ رٌ يْ زِ هٌ غَ , وفِقْ زٌ يْ زِ مٌ عَ لْ هلُوَ عِ
اهلُم إالَّ  , وال إخَ ةٌ بالكِتَابِ بَابَ , وصُ مِ لْ لٌ بالعِ وْ صُ وْ فٌ مَ غَ مِ ممَّنْ هلُم شَ لْ بِ العِ طُالَّ

سٍ  وْ ابَ نُفُ حَ ةٍ  أصْ اقَ رَ قْ ةٍ رَ ئِدَ , وأفْ كِيَّةٍ لِ .. .زَ نْ أهْ ٌ مِ ثِريْ ائِحُ كَ رَ تْ قَ قَ ابَ ا تَسَ ذَ وعىل هَ
ا  هَ دَ نـْ ـا, فعِ قِهَ لُوْ غْ َ مَ خِ وبَـنيْ يَادِ النُّسَ َ جِ يِيْزِ بَنيْ رِ التَّمْ امَ ضْ ثًا يف مِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ العِ

رِ  عْ ـةٌ يف مَ فَ هَ رْ ـاتٌ مُ اسَ سَ م إحْ يْنَهُ تْ بَ ارَ ـلِ دَ , وأفْضَ ـخِ دِ النُّسَ ـوَ ـسِ أجْ َسُّ ـةِ وحتَ فَ
ـنِ  َاسِ اءِ حمَ َ ـابُقِ يف رشِ ا للتَّسَ رً ـامَ ضْ م, ومِ هُ دَ نـْ افُسِ عِ ـال للتَّنـَ انَ حمَ , ممَّا كَ طِ اخلُطُوْ
ـيَ  ـخُ هِ انَـتِ النُّسَ مَ كَ ـوْ , يَ لِ م األوَّ نِهِ مَ انَ يف زَ لُّفُ كَ عُ والتَّدَ افُ ا التَّدَ ذَ , وهَ خِ النُّسَ

أسَ  خِ  رَ الِ املُؤلَّفِ والنَّاسِ  !مَ
دْ  قَ , فَ عِ يْ زِ ِ والتَّوْ قِ النَّرشْ وْ اتِ وقِيَامِ سُ بَعَ رِ املَطْ وْ نْدَ ظُهُ يَّام عِ ; والسِ مَ ا اليَوْ أمَّ
 , طَـاتِ طُوْ ـخِ واملَخْ ـاهَ النُّسَ َ لْـمِ جتُ بِ العِ ثَـرِ طُـالَّ  أكْ ةُ لَدَ مَ يْ دِ ةُ القَ تِ النَّظْرَ َ ريَّ غَ تَ

لَتْ  تُبْدِ ـدٌ  واسْ يْ دِ انٌ جَ يْـزَ م مِ هُ دَ نـْ ـامَ عِ يْثُ قَ ; بحَ عِ بُوْ ايِيْسُ الكِتَابِ املَطْ قَ ِم مَ هيْ دَ لَ
م  هِ رِ نْ أمْ انَ مِ دِيء, فَكَ يْثُ اجلَيِّدِ والرَّ نْ حُ ةِ مِ دَ يْ تُبِ اجلَدِ اتِ الكُ نَ بِهِ طِبَاعَ وْ يِّزُ مَ يُ

ةٍ  دَ يْ دِ فَ جَ ارِ عَ نْ مَ امَ مِ هِ األيَّ ذِ هُ هَ دُ اهِ ا نُشَ لْ ب مَ ـا مِ عِ هَ يْقِ قِ ْ تُبِ وحتَ ةِ الكُ ـنِّ طِبَاعَ , وبفَ
ا هَ ِ اتِ ونَرشْ عَ بُوْ  .املَطْ

אא
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ـةَ  لَ جَ ; إالَّ إنَّ عَ ةِ َ ـارصِ ةِ املُعَ , والنَّظْـرَ يَّـةِ لْمِ ةِ العِ ضَ هِ النَّهْ ذِ عَ هَ م مَ اهُ ا وإيَّ وإنَّ
ـارُ  لْ يف تَسَ ـزَ , مل تَ تَبَـاتِ قَتِ املَكْ رَ تِي أغْ ةِ الَّ بَاعَ رِ الطِّ وْ افُسٍ دُ نـَ , وتَ قْـتِ ـعَ الوَ عٍ مَ

ـةِ  ضَ هِ النَّهْ ذِ امَ هَ فِ أمَ وْ قُ مِ إىل الوُ لْ بِ العِ نْ طُالَّ ٍ مِ ثِريْ عَ بكَ فَ ا دَ , مَ َ ا البَنيْ يْنَهَ مٍ بَ وْ ْمُ حمَ
بُوْ  قْ َ مَ يِيْـزُ بَـنيْ هُ التَّمْ دَ نـْ ارُ عِ َ ا حيَ شِ مَ وْ هُ لِ املَدْ وْ هُ فَ املَذْ وْ قُ يَّةِ للكِتَابِ وُ بَاعِ ا الطِّ هلـَ

ارٍ  تِصَ ا يَيل باخْ م مَ هِ ِ ربَ نْ خَ انَ مِ ; فَكَ لِكَ ذَ وَ كَ ا, وهُ دِهَ وْ دُ رْ  :ومَ
ا  ً ثِريْ لَ كَ عَ , ممَّا جَ قِ الكِتَابِ يْ وِ ُ يف تَسْ بِريْ رُ الكَ ا األثَ رً ؤخَّ ابِعِ مُ رِ املَطَ وْ انَ لظُهُ كَ

تَجَ  انَ وتَ مَ ابِقُ الزَّ ةِ تُسَ بَاعَ رِ الطِّ وْ تَبَاتِ ودُ نَ املَكْ ِ الكِتَابِ مِ بْعِ ونَرشْ انَ يف طَ زُ املَكَ اوَ
هِ  ـذِ , إالَّ إنَّ هَ ٍ ريْ ةُ خَ ادَ , وإرَ ٍ ريْ لِيْلُ خَ , ودَ ٍ ريْ ُ خَ ؤرشِّ اتِهِ مُ دِّ ذَ ا يف حَ ذَ ي, وهَ المِ اإلسْ

ـ تِشْ ا االسْ ذَ ِ وهَ ةِ والنَّرشْ بَاعَ رِ الطِّ وْ نْ دُ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ ةَ عِ عَ ارَ ــاملُسَ كُ م, مل يَ ـنْهُ افُ مِ نْ رَ
ا,  طِنـً وْ م مَ ـهِ ضِ بِ بَعْ لُوْ نْ قُ ُ مِ انِريْ نَ مُ والدَّ اهِ رَ تِ الدَّ ذَ لْ أخَ , بَ ضِ ِ املَحْ افِعِ اخلَريْ بِدَ

م هِ الصِ دِ إخْ يْ رِ ْ بِيْلَ إىل جتَ يَا السَّ نْ اضُ الدُّ رَ َتْ أغْ امحَ  !وزَ
فَتْ ل َ تَرشْ تَبَاتِ ملَّا اسْ مُ املَكْ نْ تِلْكُ ا مِ ً ثِريْ ; أنَّ كَ بَيِّنُهُ تْ يُ قَ ابَ , وتَسَ تُبِ ةِ الكُ طِبَاعَ

ي  ـدِ تْ للكِتَـابِ أيْ ـدَّ , ومَ ـتِالسِ ابَ االخْ رَ ـْ تْ حمِ رَ ـوَّ ا, وتَسَ هَ قِ يْ وِ ا وتَسْ هَ ِ يف نَرشْ
ةٍ تُغْشـ اقَ رَّ ةٍ بَ عَ َادَ لِّ خمُ يْنَها بكُ تْ حِ امَ , قَ ِ يِنيْ فِ والتَّزْ ارِ خَ كَ ـِالزَّ لـِ , وذَ ـارَ ي األبْصَ

مُ  تْ تِلْكُ امَ ا قَ مَ نْدَ لِيْدٍ عِ ْ َ جتَ ا بَنيْ اءِ مَ لِ والبَهَ ابِ اجلَامَ َا بأثْوَ اهتِ عَ بُوْ طْ اءِ مَ ابِعُ بِكِسَ املَطَ
 , يِيْـزِ ـقَ التَّمْ يْ لْـمِ طَرِ بِ العِ طَعُ عىل طَالـِ قْ ةٍ ما يَ ائِقَ طَاطٍ فَ , وأخْ قٍ ممَيَّزٍ رَ , ووَ رٍ اخِ فَ

تِيْشِ  يْهِ بَابَ التَّفْ لَ دُّ عَ سُ  !ويَ
ا تَّى إذَ ا; حَ ذَ كَ ـةِ  وهَ ـتْ بكِتَابَ امَ ا; قَ ادِهَ وَّ َ رُ تْ بَنيْ قَ فَ ا ونَ قِهَ وْ تْ عىل سُ تَوَ اسْ



 
 
 

  א١٨٥ 
م يف  ـنْهُ ةً مِ ـادَ يَ ـةِ زِ قَ قَّ تُـبِ املُحَ ـةِ الكُ لِفَ نَ عـىل أغْ يْ رِ وْ هُ َ املَشْ نيْ قِ قِّ ءِ بَعْضِ املُحَ امَ أسْ

ـامُ هُ  ـيْسَ املَقَ , ولَ يْعُ هُ اجلَمِ لَمُ عْ ا يَ بِيْسِ مَ جِ والتَّلْ يْ وِ ْ ئِـكَ الرتَّ ـةِ أولَ يْقَ قِ يْـقَ حَ قِ ْ ا حتَ نـَ
يَّـةِ  بَاعِ رِ الطِّ وْ ـمُ الـدُّ ةِ تِلْكُ يْقَ قِ بَيَانِ حَ نَا حمال لَ امُ هُ يْسَ املَقَ , ولَ نَ يْ رِ وْ هُ َ املَشْ نيْ قِ قِّ املُحَ

ةِ  يَّ ارِ تَبَاتِ التِّجَ  !واملَكْ
هِ األيَّ  ذِ مِ هَ لْ بَ عىل طَالِبِ العِ جَ تَوْ دِ اسْ قَ ا; فَ ذَ لِ هَ اقِـعَ ألجْ وَ َ مَ تَبَرصَّ امَ أنْ يَ

ـاتِ  بَاعَ نِّ الطِّ ا بفَ فً ارِ تًا عَ يْ رِّ نَ خِ وْ كُ هِ بأنْ يَ سِ ضَ بنَفْ نْهَ , وأنْ يَ ةِ قَ قَّ تُبِ املُحَ اءِ الكُ َ رشِ
ـاقَ  ـإنْ ضَ , فَ هُ الُ هُ مَ مَ لَ لَ سْ , ويَ هُ لْمُ هُ عِ وَ لَ فُ ي يَصْ يَّةِ كَ لْمِ اتِ العِ يْقَ قِ , والتَّحْ ةِ يَّ ارِ التِّجَ

لْـمِ بِ  ـلِ العِ ـنْ أهْ َ مِ ارفِنيْ ألَ العَ سْ هِ أنْ يَ ذِ ةُ هَ يْهِ واحلَالَ لَ نُ فعَ مَ ارَ بِهِ الزَّ قْتُ وسَ هِ الوَ
اىل عَ الَ تَ امَ قَ , كَ اتِ يْقَ قِ دِ التَّحْ وَ اتِ وأجْ بَعَ لِ الطَّ نْ أفْضَ  mJ K L M  :عَ

N O P l )٤٣: النحل(. 
الَ  ؤالُ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ اءُ العِيِّ السُّ وَ جَ  »دَ رَ , ألنَّ  دُ أمحَ هُ أخْ فٌ عْ , وفِيْهِ ضَ هُ ُ ريْ وغَ

هُ اءٍ طَ عَ  نْ مِ  هُ عْ مَ سْ مل يَ  اعيَّ زَ األوْ  الَ  ,مُ اكِ واحلَ  ,قيُّ هَ يْ والبَ  ,طنيُّ قُ ارَ الدَّ و ,انازيَّ الرَّ , قَ
ُ وغَ  ,يُّ ريِ وصِ والبُ  ِ  اءَ جَ  دْ وقَ  ,مهُ ريْ  :الَ قَ  ,اعيَّ زَ األوْ  أنَّ  اتِ ايَ وَ الرِّ  ضِ عْ ا يف بَ حيً رصَ

 .»اءٍ طَ عَ  نْ ي عَ نِ غَ لَ بَ «
َ األوْ  ةَ طَ اسِ الوَ  أنَّ بَ  انُ ازيَّ الرَّ  الَ وقَ   بنُ  لُ يْ عِ امَ إسْ  وَ هُ  :اءٍ طَ اعي وعَ زَ بَنيْ

 .رٍ يْ دِ قْ تَ  لِّ عىل أقَ  فٌ يْ عِ ضَ  وَ , وهُ مٍ لِ سْ مُ 
ا  الَ أيْضً هُ  دْ قَ , و»مِ لُّ عَ بالتَّ  مُ لْ ام العِ إنَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ قَ لَّ هِ «يف ي ارِ خَ البُ عَ يْحِ حِ , »صَ

 :»هِ حِ يْ حِ صَ  نْ مِ  مِ لْ العِ  ابِ تَ كِ «يف  مِ زْ اجلَ  ةِ غَ يْ بصِ 
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او ً خَ  هِ اهللا بِ  دِ رِ يُ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  الَ قَ  :فِيْهِ أيْضً  ام, وإنَّ نِ يْ يف الدِّ  هُ هْ قِّ فَ ا يُ ريْ
 .»مِ لُّ عَ بالتَّ  مُ لْ العِ 

, »مِ لُّ عَ بالتَّ  مُ لْ ام العِ وإنَّ « :هُ لُ وْ قَ « :الً ائِ قَ ) ١٦١/١(» حِ تْ الفَ «يف  ظُ افِ احلَ  لَّقَ عَ فَ 
 :ظِ فْ بلَ  ةَ يَ اوِ عَ مُ  ثِ يْ دِ حَ  نْ مِ  اينُّ ربَ والطَّ  مٍ اصِ أيب عَ  ابنُ  هُ دَ رَ , أوْ عٌ وْ فُ رْ مَ  ثٌ يْ دِ حَ  وَ وهُ 

ً خَ  هِ اهللا بِ  دِ رِ يُ  نْ مَ و, هِ قُّ فَ بالتَّ  هُ قْ , والفِ مِ لُّ عَ بالتَّ  مُ لْ ام العِ وا, إنَّ مُ لَّ عَ تَ  اسُ ا النَّ أهيُّ  يا« ا ريْ
, اعْ هَ بْ , إالَّ إنَّ فِيْهِ مُ نٌ سَ حَ  هُ ادُ نَ , إسْ »نِ يْ يف الدِّ  هُ هْ قِّ فَ يُ  » رَ هٍ آخَ جْ وَ  نْ مِ  هِ ئِ يْ جِ بمَ  دَ ضِ تُ امً

ى تَهَ  .انْ
نْهُ  ةُ رَ قْ الفَ  تِ حَ حِّ صُ  دْ وقَ   دٍ وْ عُ سْ مَ  ابنِ  نْ عَ  »مِ لُّ عَ بالتَّ  مُ لْ ام العِ إنَّ « :األوىل مِ

, أخْ  نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ نَّفِ «يف  ةَ بَ يْ أيب شَ  وابنُ , »دِ هْ الزُّ « يف دُ أمحَ  هُ جَ رَ رَ  دِ بْ عَ  ابنُ , و»املُصَ
 ِّ لْمِ  عِ امِ جَ «يف  الربَ لِ العِ نْهُ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ابنِ  نِ عَ  :»فَضْ َ اهللاُ عَ يضِ ال  لَ جُ الرَّ  إنَّ « :الَ قَ  رَ

 .»مِ لُّ عَ بالتَّ  مُ لْ ام العِ املًا, إنَّ عَ  دُ لَ وْ يُ 
 ادٌ نَ ا إسْ ذَ , وهَ هِ بِ  عٍ يْ كِ وَ  نْ عَ ) ١١٥(» مِ لْ العِ  ابِ تَ كِ «يف  ةَ مَ ثَ يْ أبو خَ  هُ جَ رَ وأخْ 

 .حٌ يْ حِ صَ 
ِّ  دِ بْ عَ  ابنُ  هِ قِ يْ رِ طَ  نْ , ومِ ةَ بَ يْ أيب شَ  ابنُ  هُ جَ رَ وأخْ   وَ وهُ , دَ اوُ ا أبو دَ نَ ثَ  :الَ قَ  ,الربَ

, والبَ فْ احلَ   نْ عَ  يُّ ورِ الثَّ  انُ يَ فْ ا سُ نَ ثَ  :االَ قَ  دٍ يْ بِ عُ  ىل بنِ عْ يَ  نْ عَ » لِ خَ دْ املَ «يف  يُّ هقِ يْ ريُّ
 .دٍ وْ عُ سْ مَ  ابنِ  نِ , عَ صِ وَ أيب األحْ  نْ , عَ رِ مَ األقْ  بنِ  يلِّ عَ 

َهُ اهللاُ  محِ دٍ رَ يْ رٌ أبو زَ نَا بَكْ يْخُ هُ شَ الَ ; ما قَ ِ كِريْ ةِ التَّذْ وَ لْ نْ سَ تَ « :ومِ قْ فِّ ا وُ إذَ
لُحُ  ي ال يَصْ ا الَّذِ , ومَ لُحُ ي يَصْ ا الَّذِ فْتَ مَ رَ , عَ لْمِ دُ » للعِ ا أحَ هَ لَ قَ نْهُ  نَ لْمِ عَ بَةِ العِ لَ طَ



 
 
 

  א١٨٧ 
يْخِ  عَ الشَّ ةٍ مَ لَ ابَ قَ اللِ مُ نْ خِ  .مِ

لُ  وْ أس :وأقُ حُ الرَّ لْقَ اس يَ  !باملِرَ
* * * 

ذُ  نـْ تُـبِ مُ ـةَ الكُ عَ الَ طَ , ومُ تَبَـاتِ ةَ املَكْ ـارَ يَ بَّبَ إيلَّ زِ ; أنْ حَ يلَّ مِ اهللاِ عَ نْ نِعَ ومِ
رِ  عْ ادَين مَ ي زَ ـذِ ـرُ الَّ , األمْ نِي الطَّلَـبِ يَّـدِ سِ ا, وبجِ هَ مِ يْ ـدِ تُـبِ وقَ ـدِ الكُ يْ دِ ـةً بجَ فَ

يَـاءِ  عِ َ األدْ , وبَـنيْ َ نيْ قِ قِّ َ املُـدَ نيْ قِ قِّ ةً باملُحَ دَ يْ دِ ةً سَ فَ رِ عْ نِي مَ ا, وأهلَمَ ئِهَ يْ دِ اتِ ورَ بَعَ الطَّ
ةٍ وأ بْعَ نْ طَ ثَرَ مِ نَ الكِتَابِ أكْ ٍ مِ ثِريْ نِ كَ فُ عَ رِ تَّى إينِّ ألعْ ; حَ َ عِنيْ قِّ , املُرَ قٍ َقِّ نْ حمُ ثَرَ مِ كْ

لِهِ  َامِ فَضْ , ومتَ الِهِ امِ فِضَ عَ دُ عىل إنْ ا, فللهِ احلَمْ يْنَهَ قَ بَ ارِ وَ فْتُ الفَ رَ بَّام عَ  .ورُ
بِ  ـنْ طُـالَّ ـرٍ مِ امَ الطَّلَبِ بنَفَ نِي أيَّ صَّ دْ خَ اىل قَ , أنَّ اهللاَ تَعَ ِ افِقِ اخلَريْ وَ نْ مَ ومِ

بِّ  فٌ بحُ غَ مِ ممَّنْ هلُم شَ لْ هِ العِ اتـِ ـيْصِ طِبَاعَ ْحِ , ومتَ ـهِ قِ َقِّ ـهِ وحمُ قِّ ةِ حَ فَ رِ عْ الكِتَابِ ومَ
ةٍ بالكِتَابِ  ايَ وَ َ رِ ا بَنيْ رَ التَّنَافُسِ مَ امَ ضْ يْنَنَا مِ ةُ بَ ئِدَ تِ األفْ لَقْ ا أطْ هَ نْدَ , فعِ اتِهِ عَ وْ ضُ وْ ومَ

لْ هَ  زَ ا مل تَ ذَ كَ , وهَ لِيَّتِهِ اتِبِ وأهْ ةٍ بالكَ ايَ , ودِرَ تِهِ بْعَ , وطَ اقِيَةً يَّةً بَ لْبِي حَ ةُ يف قَ مَ هِ النِّعْ ذِ
دُ اهللاِ  الً وفاحلَمْ اأأوَّ رً  .خِ

 ِ ـنيْ َ احلِ ـين بَـنيْ ُ تَرصِ عْ لْ تَ زَ نٍ مل تَ زْ يَّةَ حُ قِ , إالَّ إنَّ بَ يَةِ امِ حِ السَّ يْ هِ التَّبَارِ ذِ عَ هَ ومَ
يْنَام  حِ رَ كْ فِ الذِّ وْ فُ نْ شُ نِي مِ يْ ِ رتَ عْ ا يَ وَ مَ , وهُ رِ ـنْ  واآلخَ ةً مِ َ ريْ بـِ ةً كَ ائِفَ رُ أنَّ طَ كَّ أتَذَ

لْـمِ  ـبِّ العِ ا يف حُ نـَ بُ وْ لُ َتْ قُ ـاهبَ مِ ممَّنْ تَشَ لْ لِ العِ الءِ أهْ َ  :فُضَ نيْ ثـِ ِ رتَ كْ ُ مُ ـريْ بَـأهنَّم غَ
نْ  م عَ لِهِ اهُ َ م أو جتَ افِهِ َ اتِ «بانْرصِ بَعَ مِ الطَّ لْ اتِ «, و»عِ يْقَ قِ نِّ التَّحْ نَ »فَ وْ بَـالُ لْ ال يُ , بَ

ـا, با مً تِامَ ـنَّ اهْ ا الفَ ذَ ُ هَ ريْ عِ م ال يُ نْهُ ا مِ ً ثِريْ لْ إنَّ كَ , بَ يْقِ قِ مِ التَّحْ سْ رَ , وال بَ قِ قِّ مِ املُحَ سْ
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اتِ  يْقَ قِ اتِ التَّحْ قَ ارَ فَ اتِ ومُ بَعَ نَاتِ الطَّ ارَ قَ نْ مُ يْثِ عَ نْدَ احلَدِ ةٌ عِ آمَ كِبَتْهُ سَ بَّام رَ  !ورُ
نَ  مٍ بعِ لْ م لعَىل عِ اهُ ا وإيَّ ا وإنَّ هَ ضِ رْ م بعَ تِهِ نَايَ خِ وعِ م للنُّسَ ائِهِ تِقَ لَف يف انْ ةِ السَّ ايَ

ـاتِ  بَعَ لْـمِ الطَّ مِ بعِ ـتِامَ ـةِ واالهْ نَايَ ةً إىل العِ رَ وْ ُ نَا رضَ عُ فَ ـدْ ي يَ ـذِ ـرُ الَّ ا, األمْ هَ عِ امَ وسَ
اءِ بالنُّ  تِنـَ ـبْقَ يف االعْ وا السَّ ـازُ ـدْ حَ لَفُ قَ انَ السَّ ا كَ إذَ , فَ اتِ يْقَ قِ ا والتَّحْ عً ـامَ ـخِ سَ سَ

ـاتِ  بَعَ ـةِ الطَّ فَ رِ عْ اءِ بمَ تِنـَ ـنَ االعْ ءٍ مِ وْ بيشَ م ولَ هُ ارَ ي آثَ تَفِ قْ يْنَا أنْ نَ لَ انَ عَ طا, كَ وخَ
يْصَ  يْصَ بَ نَا يف حَ عْ قَ , وإالَّ وَ ةِ يْدَ اتِ املُفِ يْقَ قِ , والتَّحْ ةِ دَ يْ  !اجلَدِ

اتِ  بَعَ يِيْزِ الطَّ يَّةِ متَ ِّ رِ أمهَ عَ ذِكْ ا مَ ـنْ وإنَّ ـةٌ مِ ائِفَ لْ طَ ـزَ ـامَ إالَّ إنَّـه مل تَ هِ األيَّ ـذِ هَ
امً  ـَ لْـمِ وهنَ بـا للعِ ا; حُ عً بُوْ طْ هُ مَ نَ وْ ِدُ ا جيَ لِّ مَ اءِ كُ َ نْ رشِ نَ مِ وْ رُ تَأخِ سْ مِ ال يَ لْ بِ العِ طُالَّ

 َ دِ الرشِّ دِّ يَ نْ مَ ي عَ وِ عَ رْ ي يَ تُهُ كَ ْنَهْ مٍ هنَ لْ مْ أخٍ وطَالِبِ عِ , وكَ اءِ َ ا يف الرشِّ ٍ ممـَّ ثِريْ اءِ لكَ
فِ  ـوْ بَطَـرَ ـا, ولَ دِهَ وْ دُ رْ ـنْ مَ هلَا مِ بُوْ قْ يِّزَ مَ مَ هُ أنْ يُ تُ وْ عَ , ودَ امَ هِ األيَّ ذِ ابِعُ هَ هُ املَطَ فُ ذِ قْ تَ

ات يْهَ ا, ولكِنْ هَ هَ يْمِ قِ نْ سَ اتِ مِ بَعَ يِّدِ الطَّ َ بجِ فِنيْ ارِ نْدَ العَ ؤالِ عِ  !السُّ
قَ فِ  دُ ; أنْ يَصْ اهُ شَ ي أخْ ـاىلوالَّذِ عَ لُ اهللاِ تَ وْ م قَ  m~ _ ` a  :يْهِ

b l )٨٣ :النحل(. 
م □ هِ ضِ لَ بَعْ وْ م قَ تُ فِيْهِ رْ كَّ دْ تَذَ  :وقَ

يَّا ـتَ حَ يْ ادَ وْ نَ تَ لَ عْ مَ دْ أسْ قَ نَادِي  لَ يَاةَ ملَنْ تُ  ولــكِنْ ال حَ
َ  تَخْ فَ ا نَ ارًنَ  وْولَ  يادِ مَ يف رَ  خُ فُ نْ تَ  تَ أنْ  نْولكِ −  تْاءَا أضَ هبِ
انَـايت يف  وال عَ ـضَ مُ اضَ بَعْ تِي, وخَ بَ رُ ْ بَ جتَ رَّ نْ جَ ا; إالَّ مَ َذَ نْبِئُكَ هبِ ـاملِ «يُ عَ
اتِ  بَعَ ـنْ »الطَّ ـةٌ مِ ائِفَ ـرَ طَ نْفِ ; أنْ يَ مَ امنِيَّـةِ اليَـوْ ةِ اإليْ ـيْحَ اةِ النَّصِ ادَ نـَ نْ مُ انَ مِ ا كَ , لِذَ



 
 
 

  א١٨٩ 
ةِ العِ  انَ ةِ األمَ َالَ اءِ إىل محُ فَ مِ األكْ لْ بِ العِ ظَـاتٍ طُالَّ وْ لْحُ اتٍ ومَ ـرَ يْ رِ قْ ـةِ تَ يَّةِ يف كِتَابَ لْمِ

ـي  , كَ ةٍ ـدَ يْ دِ ـاتٍ عَ يْقَ قِ ْ , وحتَ ةٍ دَ يْ دِ اتٍ جَ بَعَ نْ طَ , مِ مَ تَبَاتُ اليَوْ هُ املَكْ عُ فَ دْ ا تَ لِّ مَ نْ كُ عَ
انَـتْ  اءٌ كَ وَ , سَ اتِ يْقَ قِ يَاءُ التَّحْ عِ يَّزَ أدْ تَمَ , ويَ اتِ بَعَ افِيَاتُ الطَّ َ خَ تَبِنيْ اتُ  تَسْ ـفَ اشَ كَ مُ

, أو  يَّـةٍ لْمِ تٍ عِ الَّ ـَ ائِلَ أو جمَ سَ االتٍ أو رَ قَ , أو مَ تُبٍ قِ كُ يْ نْ طَرِ ظَاتِ عَ وْ هِ املَلْحُ ذِ هَ
بُوتِيَّةِ  نْكَ ةِ العَ بَكَ َ الشَّ ربْ يَّةِ عَ المِ اقِعِ اإلسْ قِ بَعْضِ املَوَ يْ نْ طَرِ نِت«عَ ْ ِ »اإلنْرتَ ـريْ , أو غَ

اصُ  قِ التَّوَ نْ طُرُ لِكَ مِ ـام, ذَ هِ ا مُ ـرً ـدُّ أمْ عَ ـلَ يُ مَ ا العَ ـذَ , ألنَّ هَ لْـمِ بِ العِ َ طُالَّ لِ بَنيْ
 , مُ لَ ا فِيْهِ القَ نٍ فَشَ مَ مُ يف زَ مَ أُ الذِّ َ , وبِهِ تَربْ مِ لْ لُّ طَالِبٍ للعِ هُ كُ تَاجُ ْ ا حيَ رً وْ كُ شْ الً مَ مَ وعَ

بَادِ  ٌ بالعِ ريْ , واهللاُ بَصِ ةُ بِضَ يْ وَ  !ونَطَقَ فِيْهِ الرُّ
* * * 

َهُ اهللاُ يف  محِ يُّ رَ نَاحِ دٌ الطَّ وْ ْمُ تَاذُ حمَ لُ األسْ وْ قُ ـ اثِ إىل الـرتُّ  لِ خَ دْ املَـ«يَ » ريبالعَ
ـخِ « :)٨( َ نُسَ ـا بَـنيْ قِ مَ ـرْ ـةِ بفَ نَايَ ـاتِ وبالعِ بَعَ َ الطَّ ا بَنيْ قِ مَ رْ ةَ بفَ نَايَ بَهَ العِ ا أشْ ومَ

اءُ واألثْ  مَ دَ  القُ رَ دْ جَ قَ , فَ طِ طُوْ نِ عـىل الكِتَابِ املَخْ يْ ِ ـارصِ َ املُعَ ـنيْ قِ قِّ نَ املُحَ بَاتُ مِ
, عىل  هِ ا بيَدِ تَبَهَ تِي كَ ةَ املُؤلِّفِ الَّ خَ وا نُسْ مُ دَّ قَ طِ فَ طُوْ خِ الكِتَابِ املَخْ لِ نُسَ نَازِ تِبَارِ مَ اعْ

ـا, هَ ازَ , أو أجَ هِ يْـذِ ا عىل تَالمِ الهَ تِي أمْ ةُ الَّ خَ ا النُّسْ لِيْهَ مَّ تَ , ثُ خِ ائِرِ النُّسَ لَـعَ  سَ أو اطَّ
 , ـخِ نَ تِلْـكَ النُّسَ ةٍ مِ دَ احِ نْ وَ ةُ عَ لَ وْ ةُ املَنْقُ خَ لِكَ النُّسْ دَ ذَ عْ بَةٍ بَ تَ رْ مَّ يَأيت يف مَ ا, ثُ يْهَ لَ عَ
ةِ أو  اءَ رَ هُ بـالقِ طُّ ا خَ يْهَ لَ بَتَ عَ , أو ثَ يْهِ لَ ئَتْ عَ رِ , أو قُ لَامءِ دُ العُ ا أحَ تَبَهَ تِي كَ أو تِلْكَ الَّ

 , لِيْكِ انِ التَّمْ ئْنـَ عَ االطْمِ , مَ خِ خِ النَّسْ يْ ارِ مُ تَ وَ قِدَ يَارُ هُ انَ املِعْ هُ كَ لَّ لِكَ كُ نَا ذَ مْ دِ ا عَ إذَ فَ
ةِ  المَ ةِ والسَّ حَّ  .إىل الصِّ



 
 
 
 ١٩٠ א

َ الطَّ مَ  قِ رْ فَ  ةِ فَ رِ عْ بمَ  نَ وْ بُ الَ طَ مُ  مِ لْ العِ  ةَ بَ لَ طَ  إنَّ فَ  ;ءٍ دْ ا عىل بَ دً وْ وعَ  ـبَ ا بَـنيْ ; اتِ عَ
ُ اسَ رَ دِ  مَ وْ قُ ى تَ تَّ حَ  ٍ تِ مَ  حٍ يْ حِ صَ  اسٍ م عىل أسَ اهتُ ْ تَّ , وحَ نيْ َ ى متَ ـهلـَ ادُ رَ ا يُ إىل مَ  يضِ  نْ ا مِ
هِ األيَّ  مِ لْ العِ  ةَ بَ لَ طَ  نَّ , ولكِ عٍ فْ ونَ  لٍ امَ كَ  ذِ ْ  امِ يف هَ َ  رِ ـشْ نَ  خِ يْ ارِ تَ  ةَ فَ رِ عْ مَ  نَ وْ لُ هَ جيَ  اثِ الـرتُّ

ـى بتَ نَ عْ تُ  ادُ كَ ال تَ  ةَ يَّ بِ رَ العَ  اتِ عَ امِ اجلَ  ا; ألنَّ ام تَ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  كُ شِ وْ  يُ الً هْ جَ  ا  لِ يْ أصِ ـذَ هَ
نْدَ الطُّ  بِ انِ اجلَ   .بِ الَّ عِ

نْدَ حَ  فَ قَ وَ  دْ قَ  رَ األمْ  تَ يْ ولَ  َ الطَّ مَ  قِ رْ بفَ  ةِ بَ لَ الطَّ  ةِ الَ هَ جَ  دِّ عِ ـبَ ا بَـنيْ  لْ , بَـاتِ عَ
 اتِ رَ كِّ ذَ تِلْـكَ املُـ نْ مِ  اهُ رَ ا تَ مَ  وَ ا, وهُ رً كْ نُ  دَّ وأشَّ  ةً اعَ ظَ فَ  رَ ثَ أكْ  وَ ا هُ إىل مَ  اهُ دَّ عَ تَ  دْ قَ  هُ إنَّ 

ــتَ خْ واملُ  تِــي يُ  اتِ رَ ـصَ ــيْ لِ مْ الَّ ــهَ ــامِ اجلَ  ةُ ذَ اتِ ا أسَ ــلَ عــىل طَ  اتِ عَ ــوْ عُ بَ طْ م, أو يَ هِ تِ بَ ا هنَ
ـهنَ وْ عُ ضَ ويَ  َ أيْ ِ دِ ا بَنيْ ـم, ويَ هيْ ـ نُ وْ كُ كَ هُ لـِ ـ وَ ذَ ـحْ لتَ  دَ يْـحِ م الوَ هُ لَ يْ بِ سَ ـالعِ  لِ يْ صِ  مِ لْ

لِكَ حِ , وبةِ فَ رِ عْ واملَ  َ طَ  لَ يْ ذَ ـالعِ  ةِ بَ لَ بَنيْ َ وبَـ مِ لْ ـ الكِتَـابِ  نيْ ـ مِ يْ دِ القَ , ةٍ احـدَ وَ  ةٍ رَّ بمَ
 ِ َ م وبَ هُ نَ يْ بَ  بَ ورضُ َ مِ دَ األقْ  دِ وْ هُ جُ  نيْ َ الرَّ  هُ رَ اهِ , ظَ ابٌ بَ  هُ لَ  رٍ وْ سُ بِ  نيْ ِ  ةُ محْ ـيْ م والتَّ هبِ ُ سِ  ريْ

ـرِ فْ م وتَ هِ يْ لَ عَ  قُ يْ يِ ضْ التَّ  هُ نُ اطِ م, وبَ هِ يْ لَ عَ  ـعُ  غُ يْ ـ ةِ بَـلَ للطَّ  قَ بْـم, ومل يَ هلِ وْ قُ ـرِ عْ مَ  نْ مِ  ةٍ فَ
تُبِ   .»تَ فْ رَ  عَ امَ كَ  قٌ يِّ ضَ  ابٌ بَ  وَ ا, وهُ يَ لْ العُ  اتِ اسَ رَ الدِّ  ابُ  بَ ا إالَّ هَ تِ سَ ارَ دَ ومُ  بالكُ

ا يف  الَ أيْضً زِ املُ «وقَ جَ ـوَ « :)٢٢( »مِ اجِ الرتَّ  عِ اجِ رَ يف مَ وْ  بِ الـِعـىل طَ  بٌ اجِ
مِ أ لْ َ الطَّ مَ  قَ رْ فَ  فَ رِ عْ يَ  نْ العِ ً ثِ كَ  نَّ إ, فَ اتِ عَ بَ ا بَنيْ ِ تَ رَّ مَ  عَ بِ طُ  دْ قَ  اثِ الرتُّ  بِ تُ كُ  نْ ا مِ ريْ  نيْ

هِ الطَّ  تُ اوَ فَ تَ , وتَ رَ ثَ كْ أو أ ذِ  دَّ , وال بُ امً قْ وسَ  ةً حَّ ا, وصِ صً قْ  ونَ امالً كَ  ا;هَ نَ يْ  بَ امَ يْ فِ  اتُ عَ بَ هَ
َ  ةِ يَ فِ وْ تَ سْ املُ  ةِ عَ بْ إىل الطَّ  بِ الِ الطَّ  عُ وْ جُ رُ  نَ وْ كُ يَ  نْ أ ـلِ وْ بُـوالقَ  ةِ حَّ الصِّ  طِ ائِ لرشَّ  هِ ذِ , وهَ

 َ ـيف التَّ  لُ ثَّ مَ تَ ا, وتَ هَ لُ أمَّ تَ يَ  نْ ملَ  ةٌ حَ الئِ  ةٌ رَ اهِ ظَ  طُ ائِ الرشَّ  هِ نـِزْ وَ  انِ يَـ, وبَ ابِ تَـللكِ  مِ يْ دِ قْ



 
 
 

  א١٩١ 
ـبَ وخَ  هِ زِ وْ نُ كُ  نْ عَ  فُ شِ كْ , تَ ةً يَّ نِّ فَ  ةً سَ رِ هْ فِ  هِ تِ سَ رِ هْ ي, وفِ مِ لْ العِ  ـنَ , والعِ اهُ ايَ ـ ةِ ايَ  هِ طِ بْ بضَ

يْهِ بِ  قِ يْ لِ عْ , والتَ حَ يْ حِ الصَّ  طَ بْ الضَّ  لَ ـ بَ امَ وبـِ هُ لَ بْ  قَ امَ بِ  هُ طُ بِ رْ , ويَ هُ ئُ يْ ضِ  يُ امَ عَ ـهُ دَ عْ ِ , يف غَ  ريْ
 َ مَّ يف اطٍ طَ وال شَ  فٍ رسَ رَ الـ ةِ دَ وْ ل يف جَ ثِّ مَ تَ اعي, املُ بَ الطِّ  اجِ رَ خْ إل, ثُ ـونَ , قِ وَ  ةِ اعَ صَ
 .ياعِ بَ الطِّ  فِ رْ احلَ 

ةِ  رِ وْ هُ ظُ  ذُ نْ مُ ـ  ةُ نَّ واملِ  دُ مْ احلَ  وهللاِـ  انَ اثُ رَ تُ  يظِ حَ  دْ وقَ  بَعَ ِ  نِ رْ يف القَ  املَطْ ـارشِ العَ
ي رِ جْ ـارٍ بَـامء كِ لَ ا, بعُ ذَ هَ  اسِ النَّ  مِ وْ , إىل يَ اهلِ ـ قِ رْ ـَ, يف الشّ وا عـىل رُ وفَّ , تَـبِ رْ والغَ

َ عِ بِ ا, وطَ حَ يْ حِ ي الصَّ مِ لْ العِ  اجَ رَ خْ إلا هِ اجِ رَ خْ إ ـظْ أ, ةٍ رَ هَ مَ  نيْ , ةٍ يَـاهِ زَ  لٍ لَـيف حُ  هُ وْ رُ هَ
ُ , نَ ؤالءِ هَ  بِ انِ إىل جَ  رَ هَ ظَ  هُ نَّ لكِ  وا ادُ رَ أ, نَ وْ لُـجِّ عَ تَ مُ  نَ وْ عُ ابِ , وطَـنَ وْ لُ اهِ سَ تَ مُ  نُ وْ ارشِ

ِ يْ أ نْ مِ  الَ املَ  اءَ رَ ثَ  ـ, عىل ضْ رِ عْ أو لْ بِ قْ أ, ورْ كِ نْ أو بُ الِ ا الطَّ هيُّ أ فْ رِ فاعْ , لٍ يْ بِ سَ  رسَ ا مَ
ْ كَ تُ راسَ م دِ َقِ تَ سْ , تَ كَ لَ  تُ فْ صَ وَ   .»انٍ قَ وإتْ  لٍ امَ كَ  نْ ا مِ هلَ  دُ يْ رِ ا تُ إىل مَ  ضِ , ومتَ

ا  الَ أيْضً ـأبالتَّ  ةِ رَ يْ دِ اجلـَ رِ اهِ وَ الظَّ  نَ إنَّ مِ فَ « :)٣٩(وقَ هِ الِ مُّ ـذِ , امِ يَّـأل, يف هَ
َ  ةَ غَ الِ البَ  ةَ ايَ نَ العِ  مُ كُ لْ تِ  ً نَ  :اثِ بالرتُّ ْ نْ ا مل يُ ا ملَ رشْ ـا نُ ا ملَ رً يْ وِ صْ , وتَ رشَ َ ـ لُ بـِقْ , ويُ رشِ  اءُ رَ القُّ

 َ َ  بِ تُ كُ  اءِ عىل رشِ عَ  ثُ يْ دِ احلَ  الكِتَابُ  عِ طِ تَ سْ ا, ومل يَ دً ائِ  زَ االً بَ قْ إ اثِ الرتُّ ـأُ ا مَ ـ مَ  طَ يْ حِ
ـيْ أ مِ غْ ي, بالرُّ اثِ الرتُّ  الكِتَابَ  مَ احِ زَ يُ  نْ ـ أ المِ عْ إلوا النِ عْ إلا رِ اهِ ظَ مَ  نْ مِ  هِ بِ  ا ممـَّ اضً
ْ  نْ مِ  هُ لَ  ضُ رَّ عَ تَ يَ  ٍ هِ وْ وتَ  حٍ يْ رِ جتَ  .نيْ

هِ العِ  نْ ولكِ  ذِ ِ بنَ  ةُ ايَ نَ هَ َ  رشْ َ  الُ بَ قْ إل, وااثِ الرتُّ , هُ لَ  ةٌ اءَ رَ ا قِ هَ بْ اكِ وَ , مل يُ هِ ائِ عىل رشِ
تُبُ  تِ رْ ثُ , فكَ هِ بِ  اعٌ فَ تِ وانْ   .ةُ اءَ رَ القِ  تِ لَّ وقَ  الكُ

هِ  نِّ إ, فَ رٍ مَ أ نْ مِ  نْ كُ ام يَ هْ ومَ  ذِ َ  نَّ أ , عىلحٍ وْ ضُ وُ بِ  ةٌ الَّ دَ  ةَ رَ اهِ الظَّ  هَ ا قً يْ رِ بَ  اثِ للرتُّ



 
 
 
 ١٩٢ א

ِ دِ يْ أب ذَ خُ أنَ  نْ أو ,هِ بِ  لَ يْ بِ النَّ  اسَ سَ حْ إلا انَ ائِ نَ بْ أيف  قَ مِّ عَ نُ  إالَّ إنْ  قَ بْ ومل يَ , ااذً خَّ أ م إىل هيْ
 .ةِ لَ اوِ طَ تَ املُ  هِ ادِ أيَ , وةِ بَ حْ الرَّ  هِ اقِ فَ آ

ا املَ  ةِ اءَ رَ عىل قِ وا لُ بِ قْ يُ  نْ أا نَ ائِ نَ بْ أعىل  اضً يْ أ بٌ اجِ وَ  هُ نَّ إ مَّ ثُ  ذَ , مِ يْ ظـِالعَ  ثِ وْ رُ وْ هَ
ُ صْ يَ  نْ أو َ أإىل  اذِ فَ , والنَّ بِ تُ الكُ  اةِ انَ عَ وا عىل مُ ربِ ـهَ ارِ رسْ ِـ فَ وْ ا, وسَ ـتْ مُ  نَ وْ دُ جيَ ال  ةً عَ
 :انٍ نَ ئْ مِ واطْ  ةٍ قَ وا يف ثِ لُ وْ قُ يَ  ىتَّ حَ  ;ةٌ عَ تْ ا مُ هَ هُ بِ شْ تُ 

نَّ قَ  ةَ دَ نْ كِ  دَ عْ بَ فَ أ حَ دَ َهُ اهللاُ» ?الً يْ بِ متَ محِ هُ رَ المُ ى كَ تَهَ  .انْ
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بْـلَ  يْـهِ قَ لَ فُ عَ ـوْ قُ نْبَغِـي الوُ ا يَ تِبَـاهِ ممـَّ ِ االنْ ـريْ بْصِ ةِ وتَ فَ رِ ِ املَعْ عِنيْ نْ مَ انَ مِ كَ
عِ  وْ ُ مِ كِتَابِ الرشُّ وْ سُ ةِ «يف رُ يَانَ نْدَ » الصِّ ابَتْ عِ دْ غَ ا قَ بُهَ سِ ةً أحْ مَّ هِ ةً مُ يْقَ قِ رَ حَ كُ أنْ نَذْ

ةَ  ـائِرَ ا غَ ـَ هنِ وْ اكَ إالَّ لكَ ـا ذَ م, ومَ هِ ِ ـريْ نْ غَ الً عَ امَ فَضْ هِ األيَّ ذِ لمِ هَ بِ العِ بَعْضِ طُالَّ
, أالَ  دِ صَ ةَ املَقْ قَ ارِ , غَ بَبِ  :ي وهِ السَّ

ةُ  يْقَ قِ ا حَ هَ مِّ ئْتَ فَسَ , وإنْ شِ بِ رْ نْدَ الغَ ةِ عِ اءَ رَ , :القِ ةِ لِمَ ةَ الكَ ارَ َ ةَ أو  جتِ بَ الكِذْ
اءَ  لعَ  !الصَّ

ةٍ  ـدِ احِ مَ بوَ قَ ـرْ ـبَ أنْ تُ ا نَاسَ ; لِذَ ارِ ةُ األفْكَ لَ اخِ تَدَ افِ مُ بَةُ األطْرَ عِّ تَشَ يَ مُ هِ فَ
لِكَ  ذَ يَ كَ , وهِ يَاتِ مَّ هِ املُسَ ذِ نْ هَ  .مِ

لْ  را ال شَ  :تُ قُ ـأثُّ بِ تَ رْ الغَ رَ بـِ ـأثَّ دْ تَ امِ قَ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ نَ املُسْ ا مِ ً ثِريْ كَّ أنَّ كَ
رً  الُ ظَاهِ جَ هُ رِ فُ ذِ قْ ارِ ملَِا يَ بِهَ افِعِ االنْ نَ النَّ  ا بِدَ اءَ مِ سَ بَاحَ مَ بِ صَ رْ ا الغَ ـَّ , ممِ يِّ تَاجِ املَادِّ

ـبُّ  تْحِ بَابِ التَّشَ ا يف فَ ً بِريْ ببًا كَ انَ سَ ـنَ كَ ـةِ مِ لِيْلَ ـتْ بِالقَ يْسَ ـةٍ لَ ائِفَ دَ طَ نـْ لِيْـدِ عِ هِ والتَّقْ
 َ نيْ لِمِ لْ .. .املُسْ ; بَ ءً ْبُوْ يْئًا خمَ ا أوْ شَ نً نُوْ كْ ا مَ نْ رسِ كُ ا األمرَ ملَ يَ ذَ ِ أنَّ هَ نيْ دْ ألَّفَ  يف حِ قَ

ناتِ  نْوَ عَ ْتَ مُ مِ حتَ لْ لِ العِ نْ أهْ ٌ مِ ثِريْ عِ كَ وْ ضُ ا املَوْ ذَ يِّ « :يف هَ رِ كْ وِ الفِ زْ ي ملَ »الغَ ـذِ , الَّ
ـيَّامَ يف  , والسِ يَّةِ ـالمِ ثَرِ احلَيَـاةِ اإلسْ اقِيَةً يف أكْ يِّئَةُ بَ هُ السَّ ارُ ةُ وآثَ الِقَ هُ العَ اتُ فَ َلَّ حْ خمُ َ تَربْ

ى مَّ سَ ْتَ مُ يْبِ حتَ رِ ارِ والتَّخْ مَ دُ الدَّ ا يَ تْهَ سَّ تِي مَ دِ الَّ رِ  :البِالَ امَ تِعْ ا ;االسْ بً ذِ ا كَ رً وْ  !وزُ
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 ١٩٤ א

ظَّـهُ  ـذَ حَ ـدْ أخَ بِ قَ رْ اتِ الغَ َلَّفَ وثَاتِ خمُ رُ وْ بُّهِ بمَ مُ التَّشَ هْ انَ سَ نَا; كَ نْ هُ ومِ
خْ  نَ الوَ ينِ مِ نَاوِ اءٌ يف عَ وَ امَ سَ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ مِ بَعْضِ كُ نَةِ يف أقْالَ زِ واملُطَاعَ

 ِ اهتِ بَارَ ِم, أو عِ هتِ لِامَ م, أو كَ تُبِهِ ضِ كُ رْ م, أو عَ هِ آلِيْفِ ةِ تَ يَاغَ ِم, أو صِ اهتِ طَلَحَ صْ م, أو مُ
 ِ ريْ ِم, أو غَ اهتِ عَ وْ ضُ وْ ةِ مَ أنِ الكِتَاب والكِتَابَ نْ شَ وَ مِ َّا هُ  .هِ ممِ

ــلْ  ــةِ وَ  بَ يَّ ــدِّ التَّبَعِ َ إىل حَ نيْ ــلِمِ ــابِ املُسْ تَّ ــا بِــبَعْضِ كُ ــبُ أيْضً يْ رِ ــلَ التَّغْ صَ
تَ  يْثُ ارْ ; حَ اءِ هَ وْ ـةِ عـىل بَـالدِ الشَّ يْلَ خِ بِ الدَّ ـرْ تُـبِ الغَ لِيْدِ كُ قْ م يف تَ هُ سُ وْ فُ تْ نُ اضَ

امُ  ِـزَ بَ االهنْ هَ ; بَل ذَ َ نيْ لِمِ لِيْـدُ (املُسْ م) التَّقْ تُـبِهِ ـاةِ كُ َاكَ م إىل حمُ يْئَـةِ  ;هبـِ تَّـى يف هَ حَ
امِ  جَ ,أحْ تُبِ تَّـ الكُ ا, بَل حَ اقِهِ رَ عِ أوْ َا, ويف نَوْ اهنِ مِ ألوَ وْ سُ ـاويف رُ طِهَ طُوْ .. .ى يف خُ

ـاءَ  يْثٌ إنْ شَ ـدِ رٌ وحَ ا ذِكْ هَ ضِ يَأيت لِبَعْ تِي سَ ةِ الَّ وتَ اتِ املَمقُ بُّهَ نَ التَّشُ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ إىل غَ
اىل  .اهللاُ تَعَ

* * * 
تَّـابِ  ـضِ كُ دَ بَعْ نـْ رٍ عِ بُّهٍ ظَاهِ دِ تَشَ وْ جُ نْ وُ نَا مِ هُ هُ تُ رْ كَ هُ ملَِا ذَ مُ هْ عَ فَ نِ اتَّسَ فَمَ

ـةِ الثَّانِيَـةِ املُ  يقَ ليَلِجِ اآلنَ إىل احلَقِ ; فَ امَ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ ـي  :سْ ,وهِ ـةِ لِمَ ةُ الكَ ـارَ َ أو  جتِ
ةُ  بَ اءَ  الكِذْ لعَ  !الصَّ

 َ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ نَ أبْ ةٍ مِ لَّ نْدَ ثُ يا عِ رِ ا فِكْ دً عْ تْ بُ ذَ دْ أخَ بِ قَ رْ نْدَ الغَ ةَ عِ اءَ رَ إنَّ القِ
ا جَ دِّ اإلعْ رِ إىل حَ يْ دِ ـفِ  ;بِ والتَّقْ ـنَاتِ املُثَقَّ سَ ـنْ حَ م مِ هِ ضِ نْدَ بَعْ تْ عِ بَحَ تَّى أصْ حَ
دِ  يبِّ يف بِالَ رْ االغَ وبَّ رُ  !أوْ

إنَّ  ا فَ نْدَ لِذَ ةِ عِ لِمَ ةَ الكَ ارَ َ تَّابِ جتِ نْدَ بَعْضِ كُ ابِ عِ جَ تْ بِاحلِ ارَ وَ دْ تَ بِ قَ رْ الغَ



 
 
 

  אאאא١٩٥ 
نَ اخلَفَ  تْ مِ ذَ تَّى أخَ ; حَ َ نيْ لِمِ يِّ عـىل املُسْ ـرِ كْ وِ الفِ ـزْ بِيْبِ الغَ نْ دَ فَى مِ وَ أخْ ا هُ اءِ مَ

ـامَ إىل  هِ األيَّ ـذِ َ هَ نيْ ـلِمِ اةِ املُسْ عَ تَّابِ ودُ بَ بَعْضُ كُ هَ يْنَام ذَ ا حِ ذَ , وهَ َ نيْ لِمِ دِ املُسْ بِالَ
رِ  ةِ  اجلَهْ ولَ هِ املَقُ َذِ م هبِ هِ اخِ َ لِ رصُ الَ نْ خِ ءِ مِ وْ ؤُ  :بِالسُّ ـرَ قْ بَ يَ رْ ـنُ ال إنَّ الغَ , ونَحْ نَ وْ

أُ  رَ قْ  !نَ
ادَ و مزَ هُ ضُ ؤونَ رَ العَ  :بَعْ رَ قْ نَ  ,بُ ال يَ وْ مُ هَ فْ ؤوا ال يَ رَ ا قَ  !وإذَ

بِ  ـرْ فـي الغَ ثَقَّ سِ مُ وْ ؤُ قَ رُ ـتْ فَـوْ لَّقَ َ تِي حتَ اءَ الَّ لعَ ةَ الصَّ وبَ ذُ هِ األكْ ذِ إنَّ هَ فَ
نَ  ثُّهُ هُ أبُ ا سَ وَ مَ , هُ ةِ اءَ رَ م لِلقِ بِّهِ تْ بِحُ لَّقَ عَ ام يَيلا عىل وَ وتَ , كَ اظِ قَ هِ اإليْ  :جْ

رْ  لَم يَ اكَ اهللاعْ َ عَ نيْ فِ م واملُثَقَّ نْهُ نَ مِ يْ رِ كِّ نَ املُفَ بِ مِ رْ ةَ الغَ امَّ م  :, أنَّ عَ هُ
اىل عَ الَ تَ ام قَ , كَ يَاةٍ م عىل حَ هُ دُّ صُ النَّاسِ وأشَ رَ  ` _ ^m  :أحْ

a b c d fe g h i j k l m n o p 
q r ts u v w x l )م يَ )٩٦: ةالبقر ا فَهُ نَ يف بَ سْ ; لِذَ وْ حُ

ؤلِّ  نَ ويُ تُبُوْ كْ نَارِ فِيْامَ يَ يْ مِ والدِّ هَ رْ يَّةِ الدِّ يَا وأُخِ نْ لَكِ الدُّ نَ فَ وْ ؤُ رَ قْ , وفِيْامَ يَ نَ وْ فُ
نَ  وْ عُ مَ نَ .. .ويَسْ وْ اهُ ةٍ سَ لَ فْ م يف غَ نِ  ,فَهُ نْ دِيَ الً عَ ; فُضْ نَ وْ م الهُ نِهِ رِ دِيْ وْ نْ أمُ وعَ

مُ  :احلَقِّ  الَ وَ اإلسْ  !وهُ
نَ  وْ دُ تَقِ عْ ي يَ نَ الَّذِ يْ م بأنَّ الدِّ هِ لمِ ا; إالَّ لِعِ ذَ ا هَ ـاتِ  :ومَ يفَ رِ ُ التَّحْ ـنيْ هِ وَ رَ هُ

ـةِ  سَ اوِ سَ نَ القَ نَ مِ دِيْ ي اجلَالَّ ا يف أيْدِ صً ى عَ , بَل أمسَ ةِ دَ اسِ تِ الفَ يْالَ ةِ والتَّأوِ الَّ الضَّ
اكَ كَ  ا وذَ ذَ عَ هَ , ومَ بَانِ هْ لَ والرُّ رَ أطْـالَ كَّ تَذَ ادَ أنْ يَ ا أرَ م إذَ نْهُ اينُّ مِ َ لُ النَّرصْ جُ انَ الرَّ

ا يْهَ ئِهِ إلَ تِامَ ةَ انْ يْقَ قِ رَ حَ عِ تَشْ سْ انِيَّةِ ويَ َ ـنَةِ أو يف  :النَّرصْ ـرِ السَّ ةِ يف آخِ نِيْسَ ةِ الكَ ارَ يَ امَ بِزِ قَ



 
 
 
 ١٩٦ א

اتِ  ةِ البَابَوَ كَ بَارَ ْظَى بِمُ ي حيَ ا; كَ هَ مِ اسِ وَ كَ  بَعْضِ مَ لـِ ـلَّ ذَ , كُ بَانِ هْ ةِ والرُّ سَ اوِ سَ والقَ
يْفِ  رِ ابِ التَّحْ ةِ وأبْوَ افَ اضِ اخلُرَ وْ عىل أنْقَ ا, ولَ دً وْ نْهُ ممدُ ءِ مِ تِامَ بْلُ االنْ ى حَ  !لِيَبْقَ

نِ  يْ دَ ا بـِ وْ ـرُ فَ , وكَ فِ ـرَّ مُ البَاطِلِ املُحَ نِهِ يْ نْ دِ بُ مِ رْ لَخَ الغَ نَا; ملَّا انْسَ نْ هُ ومِ
ـةً احلَقِّ اإل عَ ْ يَا رشِ نْ ـبَّ الـدُّ ا, وحُ ـدً يْ دِ ا جَ نـً يْ اتِ دِ وَ ـهَ ـبَّ الشَّ وا حُ َـذُ , واختَّ مِ الَ سْ
ا اجً نْهَ ْتَ .. .ومِ دِ حتَ يْ بِهِ اجلَدِ وْ لُ يف ثَ فُ رْ م يَ هُ نْدَ الُ والتَّنَاقُضُ عِ كَ اءَ اإلشْ نَا جَ نْ هُ فَمِ

الِ  حَ ْ لِّ والرتِّ ةِ يف احلِ اءَ رَ ةِ وطَلَبِ القِ اءَ رَ بِّ القِ دَ حُ نـْ , وعِ ـابِ ابِ واإليَ هَ , ويف الذَّ
ـنْ  م مِ هُ دَ نـْ ةُ عِ اءَ ـرَ تِ القِ ـبَحَ ا أصْ ذَ ; لـِ ـالِ تِعَ وبِ واالنْ كُ نْدَ الرُّ , وعِ يَامِ مِ والقِ النَّوْ
ُم اهتُ ـوَ لَـتْ أصْ م وعَ هُ اهُ تْ أفْـوَ لَقَ نَا انْطَ نْ هُ , فَمِ نَ وْ يْشُ عِ تِي يَ اتِ احلَيَاةِ الَّ رَ وْ ُ  :رضَ

ا رَ ةَ القِ اءَ رَ ةِ القِ اءَ رَ ةَ لِلقِ اءَ رَ , أو القِ ةَ  !ءَ
* * * 

ي  □ تـِ ةُ الَّ اءَ ـرَ ـا القِ ? ومَ نَ وْ ؤُ رَ قْ تِي يَ هِ الَّ ذِ ةِ هَ اءَ رَ نَا; أيُّ القِ الَ هُ ؤَ كِنَّ السُّ لَ
? نَ وْ دُ يْ رِ  يُ

نَ  يْ ذِ َ الَّ نيْ لِمِ نَ املُسْ ٍ مِ ثِريْ رِ لِكَ ةُ الظَّهْ مَ وَ قَاصِ الِ هُ ؤَ ا السُّ ذَ نْ هَ ابَ عَ  إنَّ اجلَوَ
ـطُو بْسُ ا يَ وْ حُ َ ربْ ا نَ مل يَ ارً ـرَ لِ مِ وْ القَ م بـِ ـنَتَهُ ـنُ  :ألسِ , ونَحْ نَ وْ ؤُ ـرَ قْ بَ يَ ـرْ ـ بـأنَّ الغَ

 َ نيْ لِمِ أـ املُسْ رَ قْ  !ال نَ
مِ  ـوْ بَ القَ الـِ ـدُ أنَّ غَ ; نَجِ ةِ األمرِ صَ حَ صْ يْقِ وحَ قِ نْدَ التَّحْ م عِ اهُ نُ وإيَّ ونَحْ

بَ ( رْ تُـ) الغَ نَ الكُ نَ مِ وْ ؤُ رَ قْ امَ ال يَ ـُ ثَ هلَ الـِ ِ ال ثَ ,  :بِ إالَّ كِتَـابَنيْ ـةَ يَّ يَوِ نْ تُـبَ الدُّ الكُ
افِيَّةَ  تُبَ الثَّقَ لِيَّةَ (والكُ قْ ا )العَ َ امهُ وَ رٌ أو , وما سِ نَزْ بَعٌ فَ  .تَ



 
 
 

  אאאא١٩٧ 
رُ  □ وْ تِي تَـدُ تُبُ الَّ ي الكُ ; فَهِ ةٍ امَّ م بِعَ يَاهُ نْ نْ دُ ثُ عَ دَّ تَحَ تِي تَ تُبُ الَّ ا الكُ فأمَّ
م حَ  هُ نْدَ مِ عِ اهِ رَ يْلِ الدَّ ْصِ ِ احلَيَاةِ وحتَ يِنيْ زْ لَكِ تَ لَ فَ افِزِ  :وْ وَ , واحلـَ قِ يْ ـوِ تُبِ التَّسْ كُ كَ

ـاملِ  , وعَ اتِ ـيَّارَ ـاملِ السَّ , وعَ انِيَّةِ وَ ـهْ اتِ الشَّ ايَ عَ , والدَّ مِ هُ اقِ األسْ وَ , وأسْ ةِ يَّ ارِ التِّجَ
املِ البِنَاءِ والعَ  , وعَ نِ فُ املِ السُّ , وعَ اتِ ائِرَ ِ الطَّ ريْ , وغَ ةِ رَ , امَ اتِ وَ ـهَ اتِ الشَّ لَذَّ نْ مَ ا مِ هَ

فِ احلَيَاةِ  ارِ خَ  .وزَ
لَ  وْ مُ حَ وْ ُ حُ حتَ َ ِم ال تَربْ اهتِ افَ قَ زُ ثَ اوِ فَ م ومَ هِ ارِ نَاقِعُ أفْكَ ا مَ ا أيْضً ذَ تُـبِ  :وكَ كُ

املِ الطِّ  , وعَ أةِ املِ املَرْ , وعَ لِ املِ اجلَامَ , وعَ ةِ حَّ املِ الصِّ , وعَ املِ الطِّبِّ لِ عَ  .فْ
املِ التَّمثِيْلِيَّاتِ  ى, وعَ يْقَ سِ نَاءِ واملُوْ املِ الغِ , وعَ ةِ رَ املِ الكُ , وعَ نِّ املِ الفَ ا عَ ذَ كَ وَ
امل  ـوَ ـنْ عَ ـا مِ هَ َ ريْ , وغَ اتِ يَ رِ ـفْ ةِ والسَّ ـيَاحَ املِ السِّ , وعَ يْنَامَ املِ السِّ , وعَ يَّاتِ حِ َ واملَرسْ

ا نَتِهَ يْ يَا وزِ نْ اتِ الدُّ وَ هَ  !شَ
ا حَ ةِ وأصْ اءَ رَ هِ القِ ذِ ـا,  :بُ هَ قً الَ م أخْ أهُ ـوَ ا وأسْ ادً ـوَ بِ سَ ـرْ ثَـرُ الغَ م أكْ هُ
ةً  افَ قَ م ثَ هُ فُ عَ  !وأضْ

* * * 
ا ال نُ  عَ مَ  نُ حْ ونَ  ذَ ـ رُ كِـنْ هَ ـا كَ مَ ـ هُ تْ بَ سِ ِ دِ أيْ ـهيْ ـ نْ م مِ ـوإتْ  ضِ األرْ  ةِ رَ امَ عِ  انِ قَ

ْ  رُ ا, األمْ هَ تِ اعَ نَ صِ  ي ال خيَ يْهِ اثْ  فُ لِ تَ الَّذِ لَ نا مَ  ,انِ نَ عَ ـ عَ إالَّ إنَّ هِ اإلشَ ـذِ ـال نُ  ةِ ادَ هَ  مُ لِّ سَ
 :رٍ وْ ا, ألمُ يَ نْ الدُّ  اةِ يَ احلَ  رِ اهِ ظَ  نْ مِ  هُ وْ عُ نَ وصَ  هُ وْ نَ ا بَ مَ  لِّ لكُ 

انِ  مَ لْ أنَّ العِ  :لُ األوَّ  رُ األمْ  عَ ,  مُ لْ عِ  :نَوْ نٍ  .ايَ نْ دُ  مُ لْ وعِ دِيْ
ام  لُ فاألوَّ  نْهُ َ خَ  هِ يْ وفِ  ,ةٍ ايَ غَ  مُ لْ عِ مِ  .ةِ رَ ا واآلخِ يَ نْ الدُّ  اريْ
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ـا فَ ذَ , لـِاشِ عَ ا واملَ يَ نَ الدُّ  الحُ صَ  هِ يْ وفِ  ,ةٍ لَ يْ سِ وَ  مُ لْ اين عِ والثَّ  ـ نْ مَ  مَ لْـعِ  مَ دَّ قَ
َ خَ  دْ قَ فَ  ةِ رَ اآلخِ  مِ لْ ا عىل عِ يَ نْ الدُّ  ـيَ نَ الدُّ  رسِ ـ ةَ رَ ا واآلخِ ـامَ كَ ـالكُ  مِ لْـعِ  رُ اهِ ظَـ وَ  هُ  ارِ فَّ
َ خَ  ازَ حَ  دْ قَ فَ  ةِ رَ اآلخِ  مَ لْ عِ  مَ دَّ قَ  نْ , ومَ مَ وْ اليَ  ْ ةِ رَ ا واآلخِ يَ نْ الدُّ  يْ ريْ ـوَ  رْ ـسَ , ومل خيَ ا احِ دً
ا إذَ امَ هُ نْ مِ  ذَ هُ نَ مْ لِ ا عَ , هَ َ عُ  ضَ ارُ عَ ال تَ  ا أنَّ ِ  مِ وْ لُ بَنيْ يَّةِ  ةِ عَ يْ الرشَّ المِ ا يَ نْ الـدُّ  مِ وْ لُ وعُ اإلسْ

ـنَ يْ أنَّ بَ  نَّ ظَ  نْ , ومَ دٍ يْ عِ بَ  نْ وال مِ  بٍ يْ رِ قَ  نْ ال مِ  ـارُ عَ ا تَ هَ ًـزَ أو تَ  اضً ـ اامحُ  ءٍ يف يشَ  وْ ولَ
ٍ سِ يَ  َ افْ  دِ قَ فَ  ريْ ِ رتَ لِكَ إالَّ رَ  لُ وْ قُ ا, وال يَ يَ نْ الدُّ  مِ وْ لُ عىل عُ  بَ ذَ وكَ  ةِ عَ يْ  عىل الرشَّ  لٌ جَ ذَ
 !دٌ يْ لِ بَ  لٌ اهِ , أو جَ دٌ يْ نِ عَ  رٌ ابِ كَ مُ 

ْ يَ نْ الدُّ  مِ وْ لُ عُ  لُّ ; فكُ هِ يْ لَ وعَ  َ وْ كَ  نْ عَ  جُ رَ ا ال ختَ ـفِ اا نَ هنِ ـةً أو ضَ ـعَ , فَ ةً ـانَ امَ ارَّ  كَ
ا ضَ  نْهَ ا نَ , ومَ دٌ وْ دُ رْ ارٌّ فمَ مِ نْهَ انَ مِ لَ وَ وْ بُ قْ عٌ فمَ افِ ا كَ بُوْ , بمَ لٌ قَ ةٍ ايَ ةٍ ال غَ يْلَ ا نَ عْ سِ ى أهنَّ

ا إالَّ  كُّ شُ , وال يَ هِ امِ كَ أحْ  قِ يْ بِ طْ وعىل تَ  ,المِ اإلسْ  نِ يْ دِ  ةِ امَ ةٌ عىل إقَ نَ يْ عِ مٌ مُ وْ لُ عُ  ذَ يف هَ
 .اهُ وَ هَ  هُ مَّ أصَ  دْ دٌ قَ احِ , أو جَ هُ اللُ ضَ  هُ امَ أعْ  دْ قَ  لٌ هِ اجَ 

لِكَ يَ  اللِ خِ  نْ ومِ  ُ بَ تَ ذَ ـسْ مُ  دٍ رِّ جَ تَ مُ  فٍ صِ نْ مُ  لٍ اقِ عَ  لِّ لكُ  نيَّ انَ أو كَ الامً كَ  :افرً
َ وْ ; لكَ رٍّ ارُ ممَ ا دَ يَ نْ أنَّ الدُّ بَ  , واآلخِ لَ ائِ ةً زَ يَ انِ ا فَ هنِ ; لكَ ارُ مَ ةَ دَ رَ ةً رٍّ َ وْ قَ , ومِ ةً أبَ يَ اقِ ا بَ هنِ ةً  نْ ديَّ

 .ا اآليتنَ لَ  حُ ضِ تَّ ا يَ نَ هُ 
ـإتْ  نِ فِيْهِ مِ  مْ ا هُ ومَ  مَ وْ اليَ  رِ فْ الكُ  لَ أنَّ أهْ  :اينالثَّ  رُ األمْ  ـقَ م اهُ يَـنْ دُ  رِ وْ انٍ ألمُ

ـ ضِ وْ هُ والنُّ  ضِ ة األرْ رَ امَ وعِ  َ اعَ نَ بصِ ـاهتِ ـنَ  دْ ا; قَ ـنَ ا أو تَ وْ سَ ـوْ اسَ ـهِ مُ  نِ يْ رَ ا أمْ ِ مَّ ال  نيْ
َ وْ بدُ  ةَ ادَ عَ وال سَ  ,امَ هُ نْ مِ  الءِ قَ للعُ  اصَ نَ مَ  َ  ,امهنِ  :اومهُ

وَ  المِ اإلسْ  ةُ فَ رِ عْ مَ  ي هُ ُ خَ الَّذِ  .انِ سَ اإلنْ  ةِ قَ يْ قِ حَ  ةُ فَ رِ عْ , ومَ انِ يَ األدْ  ريْ
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لِكَ باالسْ المِ اإلسْ  نِ يْ دِ  ةُ فَ رِ عْ مَ  وَ وهُ  :امهُ نْ مِ  لُ فاألوَّ   ادِ يَ قِ باالنْ  هللاِ مِ السْ تِ , وذَ

ِ  ةِ اعَ والطَّ  َ  المِ اإلسْ  امِ كَ أحْ  عِ يْ يف مجَ ـهِ عِ ائِ ورشَ ـرِ عْ املَ  هِ ذِ , وهَ ـ ةُ فَ ـيَ أصْ ـالعُ  لُ هِ  مِ وْ لُ
ـةِ وال ةِ يَّـنِ يْ الدِّ  فِ ارِ عَ واملَ  يَّ يَوِ نْ ـ, وال نَ دُّ ـ اةَ جَ ـرِ عْ إالَّ بمَ  ةِ رَ يف اآلخِ ـ ةِ فَ , وال المِ اإلسْ

يَا إالَّ بِ  ةَ ادَ عَ سَ  نْ  .هِ يف الدُّ
ام نْهُ ـةِ و :والثَّاين مِ فَ رِ عْ ـاللِ مَ ـنْ خِ كَ مِ لـِ , وذَ ـانِ ةِ اإلنْسَ يْقَ قِ ةُ حَ فَ رِ عْ وَ مَ هُ

, ومـنْ  هِ قِ لْ هِ وخَ دِ وْ جُ نْ وُ ةِ مِ مَ كْ اللِ احلِ نْ خِ , ومِ ةِ يَّ وِ رَ تِهِ األُخْ َايَ ىل, وهنِ أتِهِ األوْ نَشَ
ـ فَ رِ عْ ـنْ مَ فَ عَ ـرَ ـوْ انْحَ ا لَ كَ ممـَّ لـِ ِ ذَ ريْ , إىل غَ هِ رِ فْ نِهِ وكُ امَ اللِ إيْ , خِ كِـرَ ا ذُ ءٍ ممـَّ ةِ يشَ

امِ  عَ نَ األنْ لَّ مِ ا أضَ هَ نْدَ بَحَ عِ  .ألصْ
ـ رَ افِ الكَ  بَ رْ إنَّ الغَ  ;معَ نَ  ـأحْ  دْ قَ ـأوا نُ سَ ـام إحْ يُّ ـانٍ سَ ـكَ  مَ وْ يَ م هِ نِ يْ وا بـدِ رُ فَ

ــاملُ  ــفِ رَّ حَ ــكَ وا عــىل أحْ دُ رَّ , ومتَ ــ ةِ رَ وَّ زَ املُــ هِ امِ ــ هِ الِــجَ ي رِ دِ عــىل أيْ ــاوِ سَ القَ  نَ مِ  ةِ سَ
ـنًا يَ يْ أنَّ دِ م بَ هِ مِ لْ , لعِ انِ بَ هْ والرُّ  ـالبَ  هُ غُ وْ صُ ـوتَ  رُ ـشَ ـكَ أحْ  عُ ضَ ـعُ  هُ امُ ـ لٌ وْ قُ َ قَ , ةٌ ارصِ

ِ  نَ وْ كُ يَ  وال أنْ  ,نًايْ دِ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  حُ لُ صْ , ال يَ ةٌ فَ اجِ وَ  بٌ وْ لُ وقُ  ـهُ وا بَ مُ لِ عَ  مَ وْ يَ  ;ةً عَ يْ رشَ  أنَّ
ا  ضَ ارَ عَ ام تَ بَّ لرُ  نٌ يْ دِ  ً ثِريْ يَّ يَ نْ الدُّ م هِ مِ وْ لُ عُ  عَ مَ كَ َ  ةِ وِ ِ ارِ وجتَ ـ, وحَ ةِ يَّ اعِ نَ م الصِّ هبِ ِ ارَ ضَ م اهتِ

ا ال يَ  لُ ثْـمِ  نٌ يْ فـدِ .. .ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ  ـذَ ـهَ ـإالَّ التَّ  قُّ حِ تَ سْ ـواالنْ  دَ رُّ مَ ـ الخَ سَ ـهَ نْ مَ  نْ مِ  هِ جِ
 !هِ امِ كَ وأحْ 

َ  نْ مِ  هُ وْ لُ عَ  فَ امَ يْ فِ  بِ رْ الغَ  الُ جَ رِ  نَ سَ أحْ  دْ قَ فَ  ـاملُ  مِ وْ عُ زْ املَ  نِ يْ للدِّ  ةٍ فَ الَ خمُ , فِ رَّ حَ
ي كَ  م مَ  هُ الُ جَ ي رِ دِ أيْ  هُ تْ بَ سِ الَّذِ ثًا, إالَّ إهنَّ يْ دِ امً وحَ يْ دِ ا العُ  عَ قَ ذَ ـ جِ وْ رُ واخلُ  فِ وْ زُ هَ  نْ مِ

ي  قِّ احلَ  نِ يْ دِ  نْ عَ  ثِ حْ البَ إىل وا قُ فَّ وَ مل يُ  فِ رَّ حَ م املُ هِ نِ يْ دِ  وا رُ كَّ نَ تَ  لْ , بَ المُ اإلسْ  وَ هُ الَّذِ
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ودٍ اآلنَ  نٍ يْ دِ  لَّ أنَّ كُ وا بَ نَّ وظَ  انِ يَ األدْ  عِ يْ مِ جلَ  جُ وْ َ  ةً اشَ شَ هَ  لُّ قِ ال يَ مَ ا اقُ نَ وتَ  ةً فَ الَ وخمُ ضً
ي اعْ هِ نِ يْ دِ  نْ عَ  انَ دِ  اءٌ وَ سَ  هُ وْ دُ قَ تَ م الَّذِ َ النَّ  نَ يْ كَ المَ , ةِ يَّ دِ وْ هُ أو اليَ  ةِ يَّ انِ رصْ انَ اإلسْ أو كَ
ا باهللاِ( يَاذً  .)عَ

* * * 
ـ المِ سْ تِ االسْ  مَ دَ وعَ  ,المِ باإلسْ  بِ رْ الغَ  لِ أهْ  رَ فْ إنَّ كُ  :لُ وْ قُ الً يَ ئِ اقَ  لَّ عَ ولَ   هُ لَ

ا هلُ ائِ عَ  نْ كُ مل يَ  ي  ءَ اليشَّ  ةِ اعَ نَ والصِّ  ةِ ارَ ضَ يف احلَ  مِ دُّ قَ والتَّ  ضِ األرْ  ةِ رَ امَ عِ  نْ م عَ قً ـذِ الَّ
 ْ يْهِ عَ  فُ لِ تَ ال خيَ لَ ـ لُ لِّ قَ ا ال يُ ذَ هَ , فَ لٌ اقِ عَ ـحَ  نْ مِ ِ ارَ ضَ َـهتِ ـ نُ وِّ م وال هيُ ـنْ إ نِ مِ ِ ازَ جَ م اهتِ
 !ةِ يَّ اعِ نَ الصِّ 

ـ :تُ لْ قُ  هِ الشُّ ـذِ ـ ةَ هَ بْ إنَّ هَ ي أضَ تـِ ـيَ الَّ ـلَ أهْ  تْ لَّ هِ ـوأعْ  ,اهَ ـعُ  تْ مَ ُ وْ قُ م, هلُ
 َ ُ وْ لُ قُ  تْ بَ ورضَ َ ا انْ هَ دَ نْ , فعِ ضٍ عْ ا ببَ هَ ضَ عْ م بَ هبَ ـ ةِ فَ رِ عْ مَ  نْ وا عَ فُ رصَ  ةِ يَّـقِ يْ قِ احلَ  ةِ ادَ عَ السَّ

اءَ اهللاُ هُ يانُ أيت بَ يَ  سَ امَ , كَ ةِ مَ رَّ كَ املُ  ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ  ةِ ارَ ضَ , واحلَ ةِ يَّ دِ األبَ   .إنْ شَ
ـرَ وبِ  وا باهللاِرُ فَ ا كَ ملَّ  بَ رْ أنَّ الغَ  :ابُ وَ اجلَ  انَ كَ فَ  ـ, بَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ لِ وْ سُ ـكَ  أنْ  دَ عْ وا رُ فَ

ي صَ  فِ رَّ حَ م املُ هِ نِ يْ بدِ  نْدَ  نِ يْ الدِّ  الِ جَ ي رِ دِ أيْ  هُ تْ عَ نَ الَّذِ م مِ عِ ـاوِ سَ قَ  نْ هُ  انٍ بَـهْ ورُ  ةٍ سَ
ِ وغَ  هِ احلَ نُّ ا ملَّا ظَ هَ دَ نْ عِ م, فَ هِ ريْ ذِ تِي كَ  ةَ ارَ ضَ وا أنَّ هَ ـ نْ كُ ا مل تَ هَ وْ بُ سِ الَّ إالَّ  تْ انَـا كَ ومَ
 ْ  الُ طَ وال تُ  ,ةَ سَ يْ نِ الكُ  زُ اوَ جَ تَ ال تَ  االتٍ ا وحَ ايَ وَ يف زَ  نِ يْ الدِّ  مِ يْ جِ حْ أو بتَ  ,نِ يْ الدّ  كِ برتَ
َ  ,ةِ يَّ نِ دَ املَ  ةَ ايَ احلَ  لِكَ واعْ نُّ  ظَ امَّ لَ فَ  ...يبِ يْ رِ جْ ي والتَّ اعِ نَ الصِ  اجَ تَ النَّ  سُّ وال متَ  هُ وْ دُ قَ تَ وا ذَ

َ البُ  نَ وْ فُّ زِ وا يَ امُ قَ  ِ  للبَ رشْ ُ ع بِ أمجْ  ةِ يَّ رشَ ـالعِ  ادُ وَّ م رُ أهنَّ ـ مِ لْ ـاحلَ  اعُ نَّ وصُ  وأنَّ .. .ةِ ارَ ضَ
تِي قَ  ةَ ارَ ضَ احلَ  ِ ا للبَ هَ وْ مُ دَّ الَّ يَ مِ  ةِ يَّ رشَ  !ايَ نْ والدُّ  نِ يْ الدِّ  ارُ يَ عْ ومِ  مِ دُّ قَ التَّ  انُ زَ يْ هِ



 
 
 

  אאאא٢٠١ 
ِ ارَ ضَ وحَ  قُ فِ تَّ ال يَ  قٍ لُ خُ أو  نٍ يْ دِ  لُّ فكُ  وَ مَ اهتِ هُ يْهِ تَ ذٌ وْ بُ نْ مَ  دٌ وْ دُ رْ م فَ لَ وا رُ كَّ نَ , وعَ

ِ البَ  انِ يَ األدْ  عِ يْ مِ جلَ  انَتْ  ةِ يَّ رشَ اءٌ كَ وَ ُ سَ ـذِ وْ بُ  وةً أيَّ انِ رَ ـصْ نَ ةً أو يَّ دِ وْ هيَ , يَّ ـةً وا  لْ بَ ـدُ حَ جَ
وا ب رُ فَ ـ قِّ احلَ  نِ يْ وا عىل دِ لُ اوَ طَ ى تَ تَّ حَ  ;نًايْ دِ  هُ وْ نَّ ظَ  نٍ يْ دِ  لِّ كُ وكَ ي هُ ـذِ ـ وَ الَّ  ,المُ اإلسْ

ْ  هُ وْ دُّ رَ فَ  ـم أنَّـه ال يَ هُ نْ نَّا مِ الً ظَ يْ صِ فْ وتَ  ةً لَ مجُ ْ اقُ نَ تَ  لُّ قِ ـا وال حتَ ـيْ رِ ضً ـا عَ ـ نْ فً ِ غَ ـ هِ ريْ  نَ مِ
تِي يَ  انِ يَ األدْ  ِ وْ  لكَ إالَّ  اكَ ا ذَ ا, ومَ هنَ وْ فُ رِ عْ الَّ ِ ارَ ضَ نُّوا بحَ م ظَ هنِ ـاهتِ ـا اهتِ اعَ نَ م وصِ م أهنَّ

يَ املِ  ئِذٍ  ;ارُ يَ عْ املِ  يَ وهِ  ,انُ زَ يْ هِ نْدَ ِ عىل البَ  اءَ يَ صِ م أوْ هِ سِ فُ أنْ  نْ وا مِ لُ عَ جَ فعِ َ ةِ يَّ رشَ اةً , ومحُ
ا عىل أمْ كَّ م, وحُ هلِ وْ قُ لعُ  ـاةً عىل أدْ ضَ م, وقُ هِ اضِ رَ عْ م وأاهلِ وَ امً ِ يَ ـاهنِ ي يَ تـِ  نَ وْ نُ يْ دِ م الَّ
 َ ُ رَّ م وغَ هلِِ امَ أعْ  ءَ وْ سُ  انُ طَ يْ الشَّ  مُ هلُ  نَ يَّ ا زَ نَ هُ  نْ ا, ومِ هبِ يَا اةِ يَ احلَ  ةُ نَ يْ م زِ هتْ نْ ـ ,الدُّ م هُ رَّ وغَ

ُ  ثُ يْ بحَ  ;رُ وْ رُ الغُ  باهللاِ ُ تَ قْ م مل يَ أهنَّ ـم املُ هِ نِ يْ م بـدِ هِ رِ فْ وا عىل كُ رصِ ـكَ  لْ بَـ ,فِ رَّ حَ وا رُ فَ
ي هُ  قِّ احلَ  نِ يْ بدِ  ِ هِ ائِ رَ وَ  نْ مِ  , فاهللاُالمُ اإلسْ  وَ الَّذِ  .طٌ يْ م حمُ

م تِلْكَ  تْ رَ رَّ  تقَ امَّ لَ فَ  هُ نْدَ يَ مِ  ةَ ارَ ضَ أنَّ احلَ  يَ وهِ  :ةُ يَّ رِ فْ الكُ  ةُ دَ اعِ القَ عِ  ارُ يَ عْ هِ
ـا, فعِ  ةُ نـَمِ يْ هَ , واملُ انِ يَ األدْ  يْهَ لَ ِ  وارُ ظَـا نَ هَ دَ نـْعَ ـاألدْ  عِ يْـإىل مجَ ـ انِ يَ ِ بعَ  ,ةِ يَّـعِ جْ الرَّ  نيْ
ِ , وغَ ارِ قَ تِ االحْ  ,اءِ رَ دِ االزْ و, ضِ اقُ نَ والتَّ  ,فِ لُّ خَ والتَّ  لِكَ ممَّا يَ  ريْ ـ هُ مُ لَ عْ ذَ ِ هُ نْ عَ  عُ يْـم مجَ

ِ البَ  َ ل اءِ نـَأبْ بَعْضِ  نْ مِ  بِ رْ الغَ  خُ وْ رُ فُ  اءَ ا جَ نَ هُ  نْ , ومِ رشَ نيْ ـلِمِ ـوا املَ لُـمِ كْ يُ املُسْ َ سِ  ةَ ريْ
ِ التَّ  يَ وهِ  ,ةَ يَّ ادِ اإلحلَ  ا مَ  الهُ وْ , ولَ ةِ يَّ عِ جْ والرَّ  فِ لُّ خَ التَّ  نُ يْ دِ  المِ اإلسْ  نَ يْ أنَّ دِ بَ  :حُ يْ رصْ

ا احلَ نَّ كُ  ذَ تِي يَ  ةِ يَّ بِ رْ الغَ  ةِ ارَ ضَ احلَ  فَ لْ خَ  رِ أخِّ تَ واملُ  فِ لِّ خَ تَ املُ  الِ ا عىل هَ  !نَ وُ رْ ظُ نْ الَّ
* * * 



 
 
 
 ٢٠٢ א

ْ  ةٌ يَّ لِ قْ عَ  اتٌ فَ قَ م وَ هِ خِ وْ رُ وفُ  بِ رْ لغَ ا الِ جَ رِ  عَ ا مَ نَ لَ فَ  ـا عَ  فُ لِ تَ ال خيَ يْهَ لَ  لٌ اقِـعَ
َ التَّ  زُ يِّ مَ يُ  لِكَ مِ ةِ رَ مْ واجلَ  ةِ رَ مْ بَنيْ َ و ةٍ يَّ لِ قْ عَ  ؤاالتٍ سُ  اللِ خِ  نْ , وذَ  ,ةٍ يَّـعِ اقِ وَ  اتٍ رَ اوَ حمُ
 :يل يَ امَ كَ 

ـالبُ  ةُ ارَ ضَ حَ  :مِ امَ تِ الهْ وا ةِ ايَ نَ ىل بالعِ أوْ  نِ يْ رَ األمْ  أيُّ  :لُ األوَّ  ؤالُ السُّ  أم  انِ دَ لْ
 ?انِ سَ اإلنْ  ةُ امَ رَ كَ 

انَ الثّ إذَ فَ  لِكَ عَ كَ  وَ اين, وهُ ا كَ ا, وعَ بْ الً وطَ قْ ذَ  .هِ يْ لَ عً
ُ  ةٌ ايَ غَ  :نِ يْ رَ األمْ  أيُّ  :ايً انِ ا ثَ نَ لْ قُ   ?ةٌ لَ يْ سِ ام وَ وأهيُّ
ـ وَ , وهُ ةً لَ يْ سِ وَ  ةُ ارَ ضَ واحلَ  ةً ايَ غَ  انِ سَ اإلنْ  ةُ امَ رَ كَ  تْ انَ كَ  إنْ فَ  ـكَ لِكَ كَ ـامَ ذَ  وَ  هُ

ا التَّ ذَ امَ لِ , فَ مَ ي آدَ نِ بَ  الءِ قَ لعُ  مٌ وْ لُ عْ مَ  ذَ ـ ,ضُ اقُ نـَا هَ ـا التَّ ذَ وهَ ي ال يَ  ضُ ارُ عَ ـذِ ـبَ قْ الَّ  هُ لُ
نَ  وَ , وهُ دأٌ بْ مَ  اهُ ضَ رْ وال يَ  ,نٌ يْ دِ  هُ رُّ قِ وال يُ  ,لٌ قْ عَ  الَ  دُ جِ ا نَ أنَّ جَ ـرِ ـ بِ رْ الغَ ـعَ جَ  دْ قَ وا لُ
ةِ  ةِ قَ يْ قِ حَ  نْ م مِ هِ مِ علْ  رُ اهِ ظَ  وَ  هُ امَ , كَ ةً لَ يْ سِ وَ  ةِ ايَ الغَ  نَ , ومِ ةً ايَ غَ  ةِ لَ يْ سِ الوَ  نَ مِ  ـارَ ضَ حَ
ُ  ثُ يْ م; حَ اهُ يَ نْ دُ  ـمُ ظَّ عَ  دْ م قَ إهنَّ ـوتَ  ضِ األرْ  ةَ رَ امَ وا عِ ـيْ دِ قْ وا يف تَ الُ غَ ـمِ يْ ظِ عْ ا وتَ هَ سِ ا هَ

 ْ ِ , يف حِ ةِ ارَ ضَ ى احلَ مَّ سَ مُ  تَ حتَ نا نَ  نيْ ـرُ د حَ م قَ هُ دُ جِ أنَّ ـوا اإلنْ قَّ َّ  انَ سَ ـومهَ ـهُ وْ شُ  لْ , بَ
نْهُ أدَ لُ عَ جَ  َ شَ  نْ مِ  ةً لَ يْ سِ ووَ  اةً وا مِ ْ أهنِ تِي يَ  ةِ ارَ ضَ احلَ  !)هَ إلَ ( مُ دُ ا ختَ َ وْ دُ بُـعْ الَّ  فَ يْـكَ , فَ اهنَ

هِ الدَّ هلُ  مُ يْ قِ تَ سْ تَ  ذِ ـ ةُ ايَ الغَ  وَ هُ  انَ سَ أنَّ اإلنْ  يَ وهِ  :وَ عْ م هَ ي مِ تـِ ـعَ  هِ لِـأجْ  نْ الَّ وا رُ مَّ
يَا نْ ُ دُ يَّ وشَ  ,الدُّ  !اهَ حَ وْ وا رصُ

الدِ  ـةِ يف بـِ مَ وْ عُ ةِ املَزْ ـارَ ةَ احلَضَ يْقَ قِ مَ حَ لَ عْ ةِ أنَّ تَ يَّ ِ انَ عىل البَرشَ نَا; كَ نْ هُ فمِ
ي يف  تـِ ةَ الَّ ارَ وَ أنَّ احلَضَ , وهُ مَ نَ اليَوْ يْ افِرِ ـرُ الكَ نٌ آخُ ـوْ , لَ نَ يْ ـافِرِ الدِ الكَ ْـبـِ قٌ , ومحُ



 
 
 

  אאאא٢٠٣ 
رٌ  يْثُ  :ظَاهِ ةِ  حَ يَّ يَوِ نْ م الدُّ هِ مِ لُوْ نُّوا يف عُ ُم ظَ ـلُ  إهنَّ , وأفْضَ الً ٌ أمَ ريْ ا خَ بِيَّةِ أهنَّ يْ رِ والتَّجْ

, وأنَّ التَّ  الً مَ ـواحلَ  مَ دُّ قَ عَ ـاجُ تَ نَ  ةَ ارَ ضَ ـهَ ْ  مَ امَ والـتَّ  لَ امَ ا, والكَ ـحيَ دَ  سِ فْ للـنَّ  لُ صُ نـْ عِ
 ْ ُ هَ لِ يْ صِ حتَ مِ األوَّ ا, وأهنَّ لُـوْ ـاطُوا بعُ دْ أحَ ا يف م قَ لَوْ ـتَعْ ئِـذٍ اسْ نْدَ عِ , فَ نَ يْ ـرِ َ واآلخِ نيْ لـِ

أسٍ  اجٍ ورَ ِ تَ ريْ وا بغَ أسُ رَ , وتَ قٍّ وأُسٍّ ِ حَ ريْ ضِ بغَ  .األرْ
لُ  جُ ذَ الرَّ لامَّ أخَ م بَل كُ نْهُ ما وَ ظ حَ مِ هِ مِ لُوْ نْ عُ ا مِ بَارَ  :افِرً ـتِكْ ادَ اسْ دَ لـامَّ ازْ كُ

, لُقٍ اظُمَ خُ عَ , وتَ رٍ وَّ نَظْ لُ , وعُ سٍ ى نَفْ تَكَ  .فإىل اهللا املُشْ
هِ مُ  نْ كُ إنْ تَ فَ  ذِ ـاعْ ا بَ هَ ضُ بعْ  قُ قِّ رَ يُ  اهٍ وَ ودَ  بُ ائِ صَ ا مَ هَ اءِ رَ وَ  نْ , فمِ ةٌ بَ يْ صِ هَ  :ضً

لِكَ أنَّكَ  ِ  وذَ ا  دُ جتَ ضً َ  لِ اذِ أرَ  نْ مِ بَعْ نيْ لِمِ مَ املُسْ ا يف مُ هْ جُ  نَ وْ ألُ ال يَ اليَوْ  بِ رْ الغَ  ةِ عَ ابَ تَ دً
ِ  لْ بَ , هِ يْ دِ ا لَ لِّ مَ يف كُ  ارَ  عُ فَ رْ م ال يَ هُ نْ مِ  دَ احِ الوَ  دُ جتَ ـظْ وال يُ  ,أسً ـ رُ هِ ـا ذَ  إذَ زا إالَّ عِ  رَ كَ

هُ إىل  ابَ تِسَ ,  مِ وْ لُ عُ انْ بِ رْ ا يف تَـ عَ مَ  وَ م, وهُ هِ ارِ كَ إىل أفْ ئِهِ امَ تَ وانْ الغَ ذَ  اءٍ رَ دِ وازْ  صٍ قُّ نَ هَ
َ  مِ وْ لُ عُ ل نيْ لِمِ المِ واملُسْ  !اإلسْ

ِ  مَ وْ لُ إنَّ عُ  :نَ وْ لُ وْ قُ يَ  ةً رَّ فمَ  , أو ةِ رَ اآلخِ  مُ وْ لُ ا عُ هنَّ إا, أو هلَ  لَ بَ قَ تَ سْ ال مُ  ةِ عَ يْ الرشَّ
ا ال تَ إ َ  ا إالَّ نَ دُ يْ زِ هنَّ ـلَّ ختَ ـا عَ ـرَ  نْ فً ـالتَّ  بِ كْ ـ مِ دُّ قَ ـ( يبرْ الغَ ـا مَ إ, أو )رِ افِ الكَ ـهنَّ  عُ انِ صَ

 .خْ إلَ .. .ابِ هَ اإلرْ 
* * * 

 

ـافِرِ  مِ وْ لُ عُ  ةُ فَ رِ عْ مَ  مُ لِ سْ ي املُ أخِ  كَ بِ  تْ اقَ ضَ  إنْ فَ  بِ الكَ ـرْ اتِ الغَ ـارَ ضَ وحَ
ـمْ اخلَ  كِ اسِّ وَ حَ  قِ يْ رِ طَ  نْ عَ  ـبحَ  ذٍ ئِـنَ يْ م حِ هُ رْ ظُ , فـانْ ةِ سَ ـادِ السَّ  كِ تِ اسَّ ي ال ! ةِ سَ تـِ الَّ
 ْ ا اثْ  فُ لِ تَ خيَ ُ انِ زَ نْ ا عَ هَ دَ نْ عِ  حُ طِ تَ نْ , وال يَ انِ نَ فِيْهَ لِكَ أهنَّ  :م, وذَ



 
 
 
 ٢٠٤ א

ـمِ وْ جُ يف نُ  ءَ امَ السَّ  :وافُ رَ عَ  ـالكِ ا وأفْ هَ ـادِ هَ يف وِ  ضَ ا, واألرْ هَ ـهَ َ وْ هُ ا وسُ ا, هلِ
َ عَ يْ يف قِ  ارَ حَ والبِ  َ يْ ا وحِ اهنِ َ تاهنِ َ انَ وَ يْ ي يف حَ ارِ ا, والربَ  !اهَ رِ وْ يُ ا وطُ اهتِ

فُوا رَ ا عَ ذَ , ويف  انَ سَ اإلنْ  :وكَ هِ رِ نِهِ وظَهْ ـظْ وعَ  هِ مِ حلْ بَطْ انَـاتِ يف , هِ مِ واحلَيْوَ
ــ َ اهتِ ابَ ــا وغَ هَ رِ وْ حُ ا, ووا, جُ ــامئِهَ ــا وسَ هَ ارِ كَ رَ يف أوْ ــوْ يُ ــاحلَ الطُّ ــا يف  اتِ رَ ـشَ هَ وِّ نُمُ

 !اهَ رِ اوَ طْ وأ
ـنَ يْ الدَّ  :وافُ رَ عَ  لْ بَ  ـدَ  اتِ رَ وْ اصُ ـ لَ اخِ ـدَ  ةَ نـَّا, واألجِ هَ رِ وْ خُ صُ ـبُ  لَ اخِ  نِ وْ طُ
َا اهتِ هَ  !أمَّ

ُ وأكْ  ُ  نْ مِ  ربَ لِكَ أهنَّ ـرَ م عَ ذَ ْ فُ ِ ربَ تَـوا يف خمُ ـم ومَ اهتِ , ةَ رَّ الـذَّ  :ةِ ثَـيْ دِ حلَ م اهِ لِ امِ عَ
ُ ا, والفَ يَ ريتِ كْ , والبِ اةَ وَ والنَّ  ـهَ اعِ وَ بأنْ  مِ يْ اثِ رَ اجلَ  لَّ , وكُ اتِ سَ وْ ريْ َ وجِ رُ دُ يْـا اهلَ ذَ ا, وكَ  نيْ

َ جِ سِ واألكْ  َ وجِ رتُ يْ , والنَّ نيْ ـدِ ا احلَ ذَ ا, وكَ هَ اعِ وَ بأنْ  اتِ ازَ الغَ  لَّ , وكُ نيْ ـوالرِّ  دَ يْ  اصَ صَ
ِ نَ العِ  لَّ , وكُ ومَ يُ واألملنْ   !اهَ اعِ وَ بأنْ  ارصِ

َ وأكْ  ا عَ  نْ مِ  ربَ م أيْضً لِكَ أهنَّ ـرَ ذَ ـوا يف مَ فُ ـرَ هْ الكَ  :مهِ عِ انِ صَ , فَ اتِ , واهلـَاءَ بَ
يَاوا فُ رَ عَ  دْ قَ لَ  مْ عَ نَ .. .روتَ يُ بِ مْ والكُ  نْ رِ الدُّ وْ ثَرَ أمُ ـرِ عْ م مل يَ هُ نَّ , لكِ نَ وْ نُّ ظُ  يَ امَ يْ فِ  أكْ  وا اهللاَفُ

ةَ  لَّ زَّ وجَ عَ  فَ رِ ةَ املَعْ يْحَ حِ  !الصَّ
ـوا دِ فُ رِ عْ مل يَ  لْ بَ  ـ نَ يْ ـ ,المِ اإلسْ ا إذَ اءِ يَـبِ األنْ  مَ اتَ وخَ ـذَ ـا أنَّ دِ نـَمْ لِ ا عَ , هَ  نَ يْ

ـا يف غَ يَ قِ يْ رِ إفْ  لُ أهْ  هُ فَ رَ , وعَ رٍ دَ ومَ  رٍ جَ حَ  تِ يْ بَ  لَّ كُ  لَ خَ دَ  دْ قَ  المِ اإلسْ  ِ ابَ ـاهتِ  لُ م, وأهْ
ـهبِ ارِ غَ يف مَ  قِ ارِ شَ املَ  لُ أهْ , وارِ حَ البِ  اءَ رَ وَ  نْ مَ و دِ نْ والسّ  دِ نْ اهلِ  ـاملَ  لُ م, وأهْ يف  بِ ارِ غَ
 !مهِ قِ ارِ شَ مَ 



 
 
 

  אאאא٢٠٥ 
هِ املَ  لْ بَ  ذِ ـواحلَ  اتُ انَ وَ يْ واحلَ  اتُ قَ وْ لُ خْ هَ ي رَ  اتُ دَ امَ واجلـَ اتُ رَ ـشَ تـِ ـالَّ  ضَ كَ

َا ةِ فَ رِ عْ يف مَ  بُ رْ الغَ  اهتِ نَ وِّ كَ َا ومُ يَاهتِ يْالتِ حَ صِ َ رَ  تْ فَ رَ عَ  دْ قَ  :تَفْ  نْ , ولكِـهُ تْ حَ بَّ ا وسَ هبَّ
 .مهُ حَ يْ بِ سْ تَ  مُ لَ عْ ال نَ 

امَ  ـالَ اهللاُكَ ـاىلَ  قَ عَ  mb c d e f g ih j k l  :تَ

m n o p q r ts u v w x l )٤٤: اإلرساء(. 
ـاىلَ  عَ الَ تَ  mA B C D E F G IH J K L NM O  :وقَ

P Q R S l )١: التغابن(. 
ا مُ وْ لُ عُ  ذٍ ئِ نَ يْ حِ  نَ فأيْ  وبَّ رُ ـحَ  نَ وأيْ  !المِ اإلسْ  مَ وْ لُ عُ  تْ لَ هِ جَ  مَ وْ يَ  أوْ ُ ارَ ضَ م اهتُ

َ قُ عُ  نَ , وأيْ ةِ الَ سَ الرِّ  رَ وْ نُ  تْ لَ هِ جَ  مَ وْ يَ  ةِ  نْ عَ  تْ فَ رَ حَ انْ  مَ وْ ا يَ وهلُ فَ رِ عْ َ رَ مَ  ا?هَ قِ الِ ا وخَ هبِّ
, ولتَ  مُ وْ لُ عُ  يَ حْ تَ لْ فَ  ;معَ نَ  َ نيْ لِمِ  !نَ يْ رِ افِ الكَ  مُ وْ لُ عُ  تْ مُ املُسْ

م ــنْهُ ــاىل عَ عَ لُ اهللا تَ ــوْ قُ  m½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç l  :يَ
م)١٠: امللك( يْهِ اىل فـِ الَ تَعَ  mN O P Q R S T U V  :, وقَ

W l )٧: الروم(. 
اىل الَ تَعَ  mj k l nm o p q r s t u v w  :وقَ

x y z l )٣٠: النجم(. 
* * * 

 



 
 
 
 ٢٠٦ א

ا إنْ  ِ اارَ ضَ حَ  اجِ تَ م ونَ هِ مِ وْ لُ عُ  ةِ قَ يْ قِ حَ  نْ عَ  مُ لِ سْ ي املُ تَ أخِ ألْ سَ  أمَّ  م?هتِ
ا  :ارٍ صَ تِ باخْ  لُ وْ أقُ فَ  لُومٌ تَركِيْبيَّةٌ إهنَّ , وعُ افِيَّةٌ شَ تِكْ مٌ اسْ وْ لُ  .عُ
ا ف ـافِيَّةُ أمَّ شَ تِكْ مُ االسْ لُوْ ـفَ  :العُ ـ ةٌ ارَ بَـعِ ي هِ ـتِ اكْ  نِ عَ ـاتِ  اتِ افَ شَ قَ ْلُوْ  اهللاِخمَ

ـعَ تَ  َ تَ اىل, مَ ـفْ ا بَـنيْ ْ ةٍ يَّـئِ زْ جُ  التٍ يْ صِ ـيْ قِ دَ  التٍ يْ لِـ, وحتَ ـ, وإحْ ةٍ قَ ـدِ دَ عَ  اتٍ يَّ ائِ صَ , ةٍ يَّ
هِ املَ  اتِ بَ يْ كِ رْ يف تَ  ةٍ يَّ انِ دَ يْ مَ  اتٍ العَ طْ تِ واسْ  ذِ  .اتِ قَ وْ لُ خْ هَ

ا و كِيْبيَّةُ أمَّ ومُ الرتَّ لُ يَ فَ  :العُ ـ  ةٌ ارَ بَ عِ هِ ـ كِ رْ تَ  نْ عَ ـ  بِ يْ ـ ودَ  جِ زْ ومَ هِ  جِ مْ ذِ هـَ
َ حَ  اءُ وَ , سَ ضٍ عْ ا ببَ هَ ضِ بعْ  ةِ فَ شَ تَ كْ املُ  مِ وْ لُ العُ  َ وَ ا وذَ هَ قِ ائِ قَ بَنيْ َ أجْ اهتِ ـ ائِ زَ ا أو بَنيْ ا هَ
ِ نَ وعَ   .اهَ ارصِ

ةً عىل  :بِ يْ كِ والرتَّ  فِ شْ الكَ  مُ لْ وعِ  رَ وْ ُ قِّفٌ رضَ تَوَ مٌ مُ لْ وَ عِ ـهُ  ةٍ يَـنِ قْ وتَ  ةٍ دَ وْ جَ
ثَةِ  لِ امِ عَ واملَ  اتِ ربَ تَ خْ واملُ  رِ اهِ جَ ام يف املَ يَّ , السِ ةِ مَ دَ خْ تَ سْ املُ  يف اآلالتِ  يْ  لُ ثْ فمِ .. .احلَدِ

ا ذَ َ مِ لِ سْ للمُ  نْ كُ مل يَ  هَ هِ األيَّ  نيْ ذِ ا حَ  امَ هَ  كُ لِ مْ يَ  رَ افِ الكَ  بَ رْ الغَ  لَ عَ , ممَّا جَ رٌ افِ وَ  ظٌّ فِيْهَ
ةِ اضِ ما وَ دُّ قَ تَ  يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ وْ لُ هِ العُ ذِ ا يف هَ  .حً

* * * 
َهُ اهللاُ يف  ةَ يَّ مِ يْ تَ  ابنُ  لُ وْ قُ يَ  محِ عِ «رَ وْ مُ دِّ ) ٩/١٢٦( »املَجْ ضِ رَ رَ عْ عـىل  هِ يف مَ

ةِ  يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ وْ لُ بَابِ العُ مأرْ نْهُ ةِ مِ فَ لسَ بَابُ الفَ يَّام أرْ ي «:, السِ ـذِ ـابِ الَّ سَ لمَ احلِ فإنَّ عِ
يٌّ ال  يْنـِ قِ لـمٌ يَ ـلِ عِ مِّ املُتَّصِ لمٌ بالكَ يَ عِ تِي هِ ةِ الَّ سَ , واهلَنْدَ لِ صِ مِّ املُنْفَ لمٌ بالكَ وَ عِ هُ

يْضَ البَتَّةَ  لُ النَّقِ تَمِ ْ ـها إىل  :حيَ ضِ ـبَةِ بَعْ ـا, ونِسْ هبِ ْ تِها ورضَ ـمَ ادِ وقِسْ دَ عِ األعْ ثْلُ مجَ مِ
لُ .. .بَعْضٍ  مُ كِنْ ال تَكْ ةٌ لَ ادِقَ ُ صَ نيْ اهِ رَ يْهِ بَ لَ مُ عَ وْ قُ ي تَ لمَ الَّذِ ا العِ ذَ دُ أنَّ هَ وْ صُ واملَقْ



 
 
 

  אאאא٢٠٧ 
ةٌ  ادَ عَ نَالُ بِه سَ , وال تُ ابٍ ذَ نْ عَ و مِ نْجُ , وال تَ سٌ لِكَ نَفْ ىانْ  »بِذَ  .تَهَ

ه و ـاءَ يف كِتَابـِ ـا جَ , مَ مِ لُـوْ يَـانِ أنـواعِ العُ َـهُ اهللاُ يف بَ محِ ـيِّمِ رَ لُ ابنُ القَ وْ قُ يَ
ائِدِ « وَ لـمُ بـاهللاِ « :)١٦٠( »الفَ ـوَ العِ ه, وهُ لـمِ بـِ اكِـهِ والعِ رَ سُ بإدْ لُ النَّفْ مُ عٌ تَكْ نَوْ

ْيِه ه وهنَ تُبِه وأمرِ الِه وكُ عَ اتِه وأفْ فَ ئِه وصِ امَ  .وأسْ
وْ  لٌ ونَ امَ سِ بِه كَ لُ للنَّفْ ْصُ لُ بِه, فإنَّه ال  :عٌ ال حيَ ُّ اجلَهْ لمٍ ال يَرضُ لُّ عِ وَ كُ وهُ

ةِ  رَ ا يف اآلخِ لمُ هبِ عُ العِ نْفَ  .يَ
انَ النَّبِيُّ  مِ ملسو هيلع هللا ىلص وكَ لُـوْ ثَـرِ العُ ـالُ أكْ ا حَ ذَ , وهَ عُ نْفَ لمٍ ال يَ نْ عِ يْذُ باهللاِ مِ تَعِ سْ يَ

ةِ الَّ  ابِقَ ةِ املُطَ يْحَ حِ ـالصَّ ـيْئًاـتِي ال يَضُ ـا شَ ـلُ هبِ ـه : رُّ اجلَهْ ائِقِ قَ لَـكِ ودَ لمِ بالفَ كـالعِ
تِها,  احَ سَ ا ومَ اهنِ بَالِ وألوَ دِ اجلِ دَ لمِ بعَ ها, والعِ رِ ادِيْ قَ اكِبِ ومَ وَ دِ الكَ دَ اتِه, وعَ جَ رَ ودَ

يْـ ـةِ إلَ ةِ احلَاجَ دَّ ه, وشِ مِ لُوْ عْ فِ مَ َ بِ رشَ سَ لمِ بِحَ فُ العِ َ , فَرشَ لِكَ وِ ذَ ـيْسَ ونَحْ ه, ولَ
اكَ إالَّ  لِكَ  ذَ ابِعِ ذَ وَ لمُ باهللاِ وتَ  .»العِ

هُ يف  ـرَ كَ ا ذَ , مَ ةِ فَ لسَ ءِ الفَ لَامَ دِّ عىل عُ ضِ الرَّ رَ عْ ا يف مَ الَ أيْضً ارِ «وقَ تَـاحِ دَ فْ مِ
ةِ  ادَ عَ , وبَعْضِ « :)٢/١٢٢( »السَّ ِ نَارصِ ةُ العَ فَ رِ عْ ايِتُه مَ يْحٌ غَ حِ يٌّ صَ بِيْعِ لمٌ طَ ا عِ وإمَّ

وَ  بَـاتِ خَ جِ نَ املُوْ يْلُ مِ تَحِ سْ ا يَ نْها, ومَ بُ مِ كَّ َ رتَ ا يَ ةُ بَعْضِ مَ فَ رِ عْ ها, ومَ بَائِعَ ا وطَ هَ اصِ
تِالطِهـا هـا واخْ اجِ نَ اآلثـارِ بامتِزَ ِ مِ املَ عُ يف العَ قَ ا يَ يْها, وبَعْضِ مَ لٍ .. .إلَ ـامَ  وأيُّ كَ

ذَ  سِ يف هَ ةٍ للنَّفْ ادَ عَ َا فيه? ا? وأيُّ سَ  .»هلَ
الَ أ هُ يف وقَ يَّنـَ ـا بَ , مَ ـلِ الطِّـبِّ دِّ عـىل أهْ ضِ الرَّ رَ عْ ا يف مَ ارِ «يْضً تَـاحِ دَ فْ مِ



 
 
 
 ٢٠٨ א

ةِ  ادَ عَ لِهِ ) ٢/٣١٨( »السَّ وْ تِهم « :بِقَ اجَ قَ حَ ةٌ فَوْ رَ وْ ُ ةِ رضَ عَ يْ ِ ةُ النَّاسِ إىل الرشَّ اجَ وحَ
يْهـا, أال لـمِ الطِّـبِّ إلَ م إىل عِ تِهِ بَةَ حلاجَ , وال نِسْ ءٍ ـرَ  إىل أيِّ يشَ ـاملِ, تَ ثَـرَ العَ  أكْ

بِيْبٍ  ِ طَ ريْ نَ بغَ وْ يْشُ عِ بِيْبُ إال !يَ نُ الطَّ وْ كُ وِ  وال يَ ـلُ البَـدْ ـا أهْ , وأمَّ ةِ عَ نِ اجلَامِ يف املُدُ
رِ  وْ فُ لُ الكَ م, وأهْ لُّهُ ةِ (كُ َ غِريْ ةِ الصَّ يَ رْ نَ إىل ) القَ وْ تَاجُ ْ , فَال حيَ مَ نِي آدَ ةُ بَ امَّ م, وعَ لُّهُ كُ

م أصَ  , وهُ بِيْبٍ ـم طَ هُ رَ امَ لَّ أعْ عَ , ولَ بِيْبِ يِّدٌ بالطَّ تَقَ وَ مُ ةً ممَّنْ هُ بِيْعَ  طَ ا وأقْوَ انً دَ حُّ أبْ
ةٌ  بَ ارِ تَقَ  .إلخ.. .مُ

ـالكُ  , وهَ ـةً لَ لـبِ مجُ حِ والقَ وْ ادُ الـرُّ سَ ةِ ففَ عَ يْ ِ مِ الرشَّ دَ نْدَ عَ رُ عِ دَّ قَ ا يُ ا مَ وأمَّ
نِ  الكِ البَدَ ا وهَ ذَ َ هَ تَّانَ بَنيْ , وشَ دِ جَ  :باملوتِ  األبَ ـوَ ءٍ أحْ ـطُّ إىل يشَ يْسَ النَّاسُ قَ لَ فَ

لُ  وْ سُ اءَ بهِ الرَّ ا جَ ةِ مَ فَ رِ عْ م إىل مَ نْهُ , ملسو هيلع هللا ىلصمِ يْهِ لَ ِ عَ ربْ يْه, والصَّ ةِ إلَ وَ عْ يَامِ بِه, والدَّ , والقِ
نِ  وْ دُ الحٌ بـِ ِ صَ املَ يْسَ للعَ , ولَ يْهِ عَ إلَ جِ رْ تَّى يَ نْه حَ جَ عَ رَ نْ خَ ادِ مَ هَ كَ ا وجِ لـِ  »لبَتَّـةَ ذَ

ى تَهَ  .انْ
* * * 

اىل مل يَ  لامً أنَّ اهللاَعِ  ـرْ أمُ تَعَ ـ هِ ابـِتَ يف كِ  انَ ـنَ  أنْ  :ملسو هيلع هللا ىلص هِ يَّـبِ نَ  ةِ نَّ وال يف سُ ى يف عَ سْ
هِ املَ  افِ شَ تِ اكْ  ذِ ـ بِ يْ قِ نْ والتَّ  اتِ قَ وْ لُ خْ هَ ا سَ نْهَ ـنَ اطِ أو بَ  ضِ األرْ  قَ وْ فَـ واءٌ عَ ا, أو يف هَ
َ  ارِ حَ البِ  قِ امَ أعْ  ا,  اءِ ضَ يف الفَ  , أوارِ واألهنْ هَ وِ ا مل يَ كُ ونَحْ ذَ ـاىل بـِ ا اهللاُنَ رْ أمُ لُّ هَ عَ ال  هِ تَ
ُّ ال يَ  مٌ لْ عِ  هُ تُ ايَ غَ  لْ , بَ دٍ يْ عِ بَ  نْ وال مِ  بٍ يْ رِ قَ  نْ مِ  ,  لُ هْ اجلَ  رضُ  سُ فْ الـنَّ  هِ بـِ لُ مُ كْ وال تَ بِهِ

ِ البَ   !ةُ يَّ رشَ



 
 
 

  אאאא٢٠٩ 
ةِ  عُ سُّ وَ التَّ  لْ بَ  يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ وْ لُ ا  قِ ارَ واإلغْ  يف العُ دْ فِيْهَ , دَّ وال بُـ ,ارضِ مُ  نُ وْ كُ يَ قَ

يَا  رِ وْ يف أمُ  اءُ وَ سَ  نْ  .ةِ رَ أو اآلخِ الدُّ
, وـانْصَ ا ملَّ  بَ رْ أنَّ الغَ  :هُ حُ ضِّ وَ يُ  ـالمِ ـنِ اإلسْ ـةِ دِيْ فَ رِ عْ ـنْ مَ فَ عَ ـوَ تَ رَ  عَ سَّ

ةِ  الَ طَ تَ واسْ  يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ وْ لُ ـنَ  :يف العُ ـ هُ دُ جِ ـوَ  دْ قَ ـيف مَ  عَ قَ ـادِ إحلَ  زَ اوِ فَ ـتِ , واعْ ةٍ يَّ  اتٍ ادَ قَ
 , ةٍ يَّ رِ فْ ,  ارٍ كَ وأفْ كُ ةٍ فَ رِ نْحَ ةٍ مُ الَّ َ كَّ يف سُ  ضَ وا األرْ احُ بَ تَ اسْ  لْ بَ ضَ َ وَ رَ ا وثَ اهنِ َ مَ  :ااهتِ ا بَنيْ

ٍ مِ دْ تَ ولٍ تْ قَ  َ و ,ريْ ْ بَنيْ ِ وتَ  بٍ هنَ  .دٍ يْ رشْ
مَ حَ  فَ رِ عْ تَ  أنْ  مُ لِ سْ ي املُ أخِ  تَ دْ ا أرَ إذَ فَ  ,  رِ فْ الكُ  لِ أهْ  القِ أخْ  ةَ قَ يْ قِ اليَّوْ مَ اليَّوْ

يْهِ حَ  تْ لَ ا وصَ ومَ  ُ ارَ ضَ إلَ  :يل يَ امَ يْ فِ  ,مسِ اخلَ  كَ اسِ وَ م بحَ هُ رْ ظُ م, فانْ هتُ
 ْ ــرِ يف حتَ ــاليَ  قِ يْ ــ, وقَ انِ ابَ ْ  لِ تْ ــوِ وجتَ ــتْ الفِ  عِ يْ ــامِ نَ ــ ةِ ادَ , وإبَ ــنَ وْ البُ  بِ عْ شَ  ةِ س

ِ وتَ  لِ تْ وقَ  اللِ تِ , واحْ كِ سِ رْ واهلِ  ِ اليِ مَ  دِ يْ رشْ ـانِ غَ األفْ  نيْ ـ اللِ تِ , واحْ ـ الكِ وهَ  بِ عْ شَ
ِ وتَ  ارِ صَ وحِ  لِ تْ , وقَ اقِ رَ العِ  دِ رشْ َ يِّ نِ يْ طِ سْ لِ الفِ  يْ ـ, ودَ نيْ َ يِّ انِ نـَبْ اللِّ  لِ تْـوقَ  ارِ مَ ـْنيْ  بِ , وهنَ

 ِ , وسِ  الدِ بِ  اتِ وَ رَ ثَ  اتِ قَ ورسَ َ نيْ لِمِ ـبَـ.. .نَ يْ دِ اهِ جَ املُ  نِ جْ املُسْ ـزِ أو رَ  ةٍ يَّـلِ لُّ بَ ل كُ  ةٍ يَّ
ِ بالبَ  تُ لَّ حَ  مَ  ةِ يَّ رشَ ي اليَّوْ ـدِ بَتْهُ أيْ سِ ي ممَّا كَ ـفَهِ ـالكُ  لِ أهْ م  رِ فْ ـنْهُ ـةُ مِ اسَ ـيَّام السَّ السِ

ِم هيْ ةِ لدَ نِيْسَ الُ الكَ جَ  .ورِ
ائِحِ  ا فَضَ ايَ قَ نْ بَ ـم وحَ هِ مِ وْ لُـعُ ومِ ِ ارَ ضَ ـ :مهتِ ـ ةُ اعَ نَ صِ ,  ةِ حَ لِ األسْ ـةِ تَّاكَ الفَ

ــنَ والقَ  ــ لِ ابِ ــةِ رَ مِّ دَ املُ ــ اتِ ازَ , والغَ ــةِ امَّ السَّ ــارِ والبَ  اتِ ابَ بَّ والــدَّ  اتِ رَ ائِ , والطَّ  اتِ جَ
مَ فَ  ةِ يَّ رشَ لَّ بالبَ حَ  الٍ تَ أو قِ  بٍ رْ لُّ حَ ل كُ بَ .. ْ.ةِ يَّ وانِ دْ العُ  هُ ومُ هُ اليَّوْ نَّاعُ وهُ م صُ رُ  !دبِّ

َ  جُ أجَّ تَ م تَ هُ مُ وْ لُ ل عُ زَ مل تَ  لْ بَ  ْ  اكُ وحتُ ِ ربَ تَ يف خمُ ـ ةً ادَ يَ م زِ اهتِ ـ ةِ اعَ نَ يف صِ  ةِ حَ لِ أسْ
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 !ةِ لَ اتِ القَ  ةِ امَّ السَّ  اتِ ازَ , والغَ لِ امِ الشَّ  ارِ مَ الدَّ 
حِ والتَّ  عَ م مَ وهُ  ا التَّبجُّ ذَ ةِ فَ رِ عْ والتَّعايل يف مَ  مِ اظُ عَ هَ يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ وْ لُ هِ العُ ذِ , ةِ هَ

هِ مل يَ  ةُ الَ م واحلَ هُ دُ جِ نَ  ذِ َ وا رَ فُ رِ عْ اىل, ومل يَ عَ وا اهللا تَ فُ رِ عْ هَ ـل نَ , بَ ةِ يَّ انِ سَ ةَ اإلنْ محْ م هُ دُ جِ
وا  يَّعُ دْ ضَ ـحُ قَ ـفُ قَ أنْ وْ قُ ـوْ م وزَ هِ سِ م وأبْ جَ ـالً هِ ائِ نـَاهتِ ـم, فَضْ ـيَاعِ  نْ  عَ ـحُ ضَ  قِ وْ قُ

لِكَ بسَ هِ ريْ غَ  َ كْ الفِ  ذِ وْ ذُ ي والشُّ قِ لُ اخلُ  ادِ سَ الفَ  بِ بَ م, وذَ ي متُ ا يف وبَّ رُ أوْ  هُ سُ ارِ ري الَّذِ
 ْ ؤونِ ا اهتَ عَ مَ تَ جمُ َاويف شُ يَاهتِ  :حَ

ـحَ تَ يَ  أنْ  عُ يْ طِ تَ سْ فاالبنُ ال يَ  قَ مِ ـرِ نَ  نْ قَّ ـطُهْ ـال يَ  جُ وْ , والـزَّ هِ بِ سَ  أنْ  عُ يْ طِ تَ سْ
ْ رَ فِ  نَ وْ صُ يَ  ه أو حيَ ْ  أنْ  عُ يْ طِ تَ سْ ال تَ  تُ نْ , والبِ تَهُ جَ وْ زَ  ظَ فَ اشَ رِ دَ  ظَ فَ حتَ قْ تَها يف عُ فَّ ا هَ ارِ عِ
هُ , فالكُ هِ جِ ارِ خَ  نْ الً عَ ضْ فَ  مُ ْ انُ امٌ وقَ ظَ نِ  لُّ حيكُ ـ مُ هلـُ ظُ فَ ونٌ حيَ يَ دَ عـىل األدَّ انِ التَّمـرُّ

 !القِ واألخْ 
ْ  أنْ  عُ يْ طِ تَ سْ فاألبُ ال يَ   ةَ سَ امِ اخلَ (وين انُ نَّ القَ غا السِّ لَ ا بَ إذَ  هُ تَ نَ أو ابْ  هُ نَ ابْ  مَ كُ حيَ

ا مُ يِّ سَ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  عُ يْ طِ تَ سْ ام ال يَ , كَ )رشَ عَ  دَ زَ طَ دً نـْ ـا عِ ـ, فهِ تـِجَ وْ اعً ـالكُ تُـهُ يَّ رِّ حُ  هُ لُّ لَ
ـذٍ احلَ ئِـنَ يْ حِ  نَ أيْ , فَ ادِ سَ والفَ  ةِ شَ احِ والفَ  رِ فْ ةُ يف الكُ اصَّ اخلَ   وأيـنَ  !ةُ يَّـبِ ورُ األوُ  ةُ ارَ ضَ
هِ احلَ  بِ رْ الغُ  خُ وْ رُ فُ  ل أينَ بَ  !لميُّ العِ  مُ دُّ قَ التَّ  ذِ  ?ةِ فَ وْ شُ كْ املَ  قِ ائِ قَ عن هَ

ماهللاُ  الَ قَ  ـنْهُ اىل عَ  mA B C D E F HG I  :تَعَ

J K ML N O P Q l )٤٤: الفرقان(. 



 
 
 

  אאאא٢١١ 
ـتِ االغْ  االتِ حَ  ةُ بَ سْ ا نِ أمَّ  ـ افِ طَـتِ واالخْ  ابِ صَ ِ ـ لِ تْـوالقَ  اتِ قَ والرسَّ ِ وغَ  ريْ

لِكَ مِ  ـ, ادِ سَ الفَ  مِ ائِ رَ جَ  نْ ذَ هُ البَشَ فُ رِ عْ , بَل ال تَ لُ قْ هُ العَ قُ دِّ ءٌ ال يُصَ ذُ أنْ ـفَيشَ نـْ ةُ مُ يَّ رِ
انَ  لَقَ اهللا اإلنْسَ ا, فخَ ذَ نَا هَ مِ وْ ا إالَّ  ةُ بَ سْ نِ إىل يَ ـاهبُ سَ ـتَطَاعُ حِ سْ م ال يُ هُ دَ نـْ ائِمِ عِ اجلَرَ

قِ  يْ نْ طَرِ ـجَ عْ تَ  دْ امَ قَ قَ ل إنَّ األرْ , بَ امِ قَ األرْ  ةِ غَ لُ عَ ـحِ  نْ زُ عَ ـا وإحْ اهبَ سَ ا ذَ ا, لـِهَ ائِ صَ
ْ هُ دُ جِ نَ   !ةِ قَ يْ قِ والدَّ  ةِ يَ انِ الثَّ  نِ مَ ا يف زَ هنَ وْ بُ سِ م حيَ

جَ  دَ عْ بَ  لْ فهَ  رْ ا يُ ذَ تَنِريٌ ى هَ سْ لُقٌ مُ , أو خُ بِريٌ ٌ كَ ريْ م خَ نْهُ  !مِ
ا انْ  ـالعُ  هُ دَ نْ عِ  ارُ حتَ  رُ آخَ  ءٌ يشَ فَ  ةِ كَ اتِ والفَ  ةِ يَ صِ عْ تَ سْ املُ  اضِ األمرَ  ارُ شَ تِ أمَّ  لُ وْ قُ

 !بيُّ الطِّ  مُ دُّ قَ والتَّ  ةُ يَّ املِ العَ  اتُ يَ فَ شْ تَ سْ املُ  هُ دَ نْ عِ  زُ جَ عْ وتَ 
ُ أسَ  نْ ومِ  ; السِ  الدِ بَعْضِ بِ  نْ وا مِ لُ عَ م جَ فٍ أهنَّ َ نيْ لِمِ ـعْ ا مَ يَ قِ يْ رِ ام إفْ يَّ املُسْ الً مَ

ِ وغَ  اإليدزِ  نَ مِ  يامتِ عِ طْ يف التَّ  بِ ارِ جَ للتَّ  َ طِ اخلَ  اضِ األمرَ  نَ مِ  هِ ريْ  .ةِ ريْ
هِ لُ عَ نَ  ذِ تِي تُ  ةِ يَّ قِ يْ قِ احلَ  امِ قَ األرْ  ةُ غَ م; فهَ  لِّ بكُ  بِ رْ غَ ال القِ أخْ  عَ ا واقِ نَ لَ  رُ وِّ صَ الَّ

 !دٍ يْ شِ رَ  لٍ جُ رَ  نْ ل مِ هَ ي, فَ امعِ تِ االجْ  هِ ذِ وْ ذُ ي وشُ القِ األخْ  هِ ادِ سَ فَ 
ِ م, وأكْ هِ ادِ سَ فَ  مِ ظَ أعْ  نْ ومِ  ـ :مهِ القِ أخْ  ءِ وَ م, وأسْ هِ لمِ ظُ  ربَ ـالقِ أخْ  ءُ وْ سُ م هِ

 !ملسو هيلع هللا ىلص دٌ مَّ نا حمَ يُّ بِ ام نَ يَّ , والسِ اءِ يَ بِ األنْ  عَ م مَ هِ لُ امُ عَ تَ  ءُ وْ اىل, وسُ عَ اهللا تَ  عَ مَ 
ا نَ  دَ عْ أبَ  ذَ ً م خَ هُ نْ و مِ جُ رْ هَ عُ يْ ا فِ ريْ هُ مِ ام يدَّ نِ أخْ  نْ ونَ سْ ? ال حُ امَ هِ األيَّ ذِ القٍ هَ

 .اقٌ قَ وشِ  اقٌ فَ م نِ هِ القِ أخْ  ةُ قَ يْ قِ ل حَ وال, بَ 
ـنَ  ا أنْ نـَلَ  ذٍ ئِ نَ يْ حِ فَ  ـإنَّ احلَ  :لَ وْ قُ ـ ةَ يَّـبِّ واألور ةَ ارَ ضَ هِ  ةَ رَ اهِ البَـ ةَ رَ احِ السَّ ـذِ هَ

; لَ األ امَ ا يف  تْ سَ يْ يَّ تِهَ يْقَ قِ اوِ فَ وْ ةً جَ ارَ ضَ إالَّ حَ حَ اويَ تَ ةً مُ يَ اءَ خَ ـةَ األرْ هَ ْ كَ , ال حتَ و لُـانِ
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وي إالَّ أهْ  نِ وْ يُ العُ  ابِ حَ إالَّ ألصْ  تَهْ , وال تَسْ اءِ مشَ ميَاءِ العَ ةِ فَ يْ عِ الضَّ  بِ وْ لُ لَ القُ العَ
امَ  اءِ  ءِ الصَّ لفَ  !الغَ

ال قَ نْدَ عُ دْ بَاتَ عِ مَ وقَ وال  ,ةً اهَ دَ مُ بَ يْ قِ تَ سْ ال يَ  ريَّ اهِ الظَّ  املَ نَّ اجلَ أ :ءِ بَني آدَ
ـا تَ ةً إالَّ إذَ رَ طْـلُ فِ بَ قْ يُ  ـاطِ الَ البَـنَ مجَـمَّ ضَ , وإالَّ فَ ـنِ َ ال خَ  ريِّ اهِ املِ الظَّـ يف اجلـَريْ

وريِّ  ي يَ  الصُّ ِ شْ الَّذِ , فَ وانِ واجلَ يَ احلَ  عَ انُ مَ سَ فِيْهِ اإلنْ  كُ رتَ َـ لُّ كُ امدِ ـتَ الٍ ال يَ مجَ نُ مَّ ضَ
الٌ عىل صَ اطِ الَ البَ مجَ  وَ وبَ هُ  .تِهِ الٌ عىل أمَّ كَ ونَ  هِ بِ احِ نِ فَ

لبَّسَ بِ لُّ مجَ وكُ  ا عَ رَّ بِ جمُ رْ الُ الغَ جَ رِ  هِ الٍ تَ ـمجَ  نْ دً ـالقِ وسُ هَ الِ األخْ وِّ ا, مُ
وَ مجَ  هُ  !اتِ اتِ النَّسيجِ وامللبُوسَ عَ وْ نُ صْ نُوعٌ كمَ صْ الٌ مَ فَ

لُّ مجَ  بَّستْ وكُ ـه نِ بِ  الٍ تلَ ـسَ ـوْ كْ بِ ال يَ رْ اءُ الغَ ـ هُ سُ ـاءِ والعَ يَـالُ احلَ مجَ افِ فَ
ــمةِ واألدَ واحلِ  ــامِ شْ ــالقِ السَّ ــيَ بِ واألخْ ــوَ مجَ هُ , فَ ــالٌ مَ ةِ ــوعٌ كمَ نُ صْ اتِ نُوعَ صْ

اللُ ! اءِ يَ قِ واألزْ يْ احِ سَ املَ  دَ احلَقِّ إالَّ الضَّ عْ  !فَام بَ
ةٍ  َ بْرصَ ةَ تَ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ ةِ  ومَ ارَ ضَ مِ وحَ وْ لُ ابعُ وبَّ رُ ; فليَنْظُـرْ  أوْ مَ ةِ اليَـوْ مَ وْ عُ املَزْ

انٍ  نْوَ نَا بعِ االً لَ قَ « :مَ ارَ القِ النَّصَ ةِ أخْ يْقَ قِ  .»حَ
* * * 

ا إذَ  , فَ  مِ وْ لُ عُ  نْ عَ  تَ ألْ ا سَ أمَّ َ نيْ لِمِ ـ ةٌ يَّـإهلِ  مٌ وْ لُ عُ  :ارٍ صَ تِ باخْ  يَ هِ املُسْ  ةٌ ذَ وْ أخُ مَ
ِ يَ حْ الوَ  نَ مِ  َ صِ وبَ  رٌ وْ نُ  :ذٍ ئِ نَ يِ حَ  يَ هِ , فَ )ةِ نَّ والسُّ  الكِتَابِ ( نيْ لٌ , أصْ ةٌ ايَ دَ  وهِ دً , هُ ةٌ ريْ

ـويَ  قٌ دْ , صِ انٌ هَ رْ وبُ  انٌ طَ لْ , سُ ةٌ ايَ وغَ  ٌ قِ ـ, عَ رٌ بُّ دَ وتَـ رٌ ظَـ, نَ نيْ ـوفِ  لٌ قْ ـرٌ كْ َـرَ  لْ , بَ  ةٌ محْ
ا عَ فَ .. .المٌ وسَ  ةٌ حَ امَ , سَ انٌ سَ وإحْ  ذَ َ  مُ لْ هَ نيْ لِمِ  !املُسْ
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وال  مَ لْـ, وال ظُ الفَ تِ وال اخْ  افَ حَ , وال إجْ اطَ رَ وال إفْ  وَّ لُ لِكَ ال غُ ذَ  عَ ومَ 

 !انَ وَ دْ عُ 
ا مل يَ  عَ ومَ  ا أيْضً ذَ ـ نَ وْ مُ لِ سْ املُ  سَ نْ هَ , اهللاِ قِ لْـيف خَ  رَ ظَـ, والنَّ ضِ األرْ  ةَ رَ امَ عَ

ةِ  مِ وْ لُ العُ  ةَ اسَ رَ اىل, ودِ عَ تَ  اهللاِ تِ وْ كُ لَ يف مَ  رَ كُّ فَ تَّ وال يَّ يَوِ نْ كَ دُ  لَّ كُ .. .الدُّ لـِ  وٍ لُـغُ  نَ وْ ذَ
ةِ  مِ وْ لُ العُ  نَ مِ  نَ وْ ذُ أخُ يَ  لْ , بَ اطٍ رَ وإفْ  يَّ يَوِ نْ كَ عَ اهللا تَ  ةِ ادَ بَ م عىل عِ هُ نُ يْ عِ ا يُ مَ  الدُّ لـِ اىل, وذَ
ـ مِ وْ لُ ى عىل العُ غَ طْ ال تَ  ثُ يْ , بحَ بِ اسِ نَ املُ  رِ دْ بالقَ  ْ ـ, وال تُ ةِ يَّ عِ الرشَّ ـ لُ غِ شْ ة ادَ بَـعِ  نْ عَ
ا وال وِ  رٌ ال أجْ , فَ لِ ائِ سَ الوَ  مِ لْ عِ  نْ ا مِ ألهنَّ  ;اهللاِ ـإذَ  , إالَّ رٌ زْ فِيْهَ َ ا اقْ َـ نَ رتَ ـ ءٌ ا يشَ هبِ  نْ مِ

لِكَ   .ذَ
ا العُ  َ ا خَ هَ يْ , وفِ ابُ وَ والثَّ  رُ ا األجْ هَ يْ , وفِ ةٌ ادَ بَ وعِ  ةٌ ايَ غَ  يَ هِ فَ  :ةُ يَّ نِ يْ الدِّ  مُ وْ لُ أمَّ  اريْ

يَا واآلخِ  نْ  .ةِ رَ الدُّ
ن إنَّ ا; فَ ذَ عَ هَ ا أنَّ ومَ دُ أيْضً ةِ  عَ سُّ وَ التَّ ا نَجِ يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ وْ لُ هِ العُ ذِ نْدَ بَ  يف هَ  ضِ عْ عِ

َ مُ  نيْ لِمِ ٌّ املُسْ  .دَّ ا, وال بُ يَ نْ أو الدُّ  نِ يْ يف الدِّ  رضِ
ا أنْ فَ  َ  مُ لِ سْ املُ  لَ غِ تَ شْ يَ  إمَّ ـرَ  ةِ ادَ بَـوعِ  هِ نـِيْ دِ  رِ وْ أمُ  نْ ا عَ هبِ ـهِ بِّ ـتَ  ا أنْ , وإمَّ  نَ وْ كُ

يَ أهَ  ةٍ يَّ وِ يَ نْ دُ  رٍ وْ أمُ  نْ ةً عَ لَ غِ شْ مُ  ةً ا, أو هَ نْ مِ  مُّ هِ لَ غِ شْ ـمَ  نْ عَ مُ ـيْ عِ املَ  هِ اتـِيَ حَ  حِ الِ صَ  :ةِ يَّ شَ
 ْ َ عَ مُ  نِ سْ , وحُ اءِ نَ األبْ  ةِ يَ بِ كرتَ ضِ ةِ جَ وْ الزَّ  ةِ ارشَ بِ يف األرْ ْ قِ  , والرضَّ زْ .. .لطَلَبِ الـرِّ
 .اذَ كَ وهَ 

الءَ  قَ مَ عُ كِّ ا أنْ نُحَ نَ دْ وْ أرَ ا  ولَ بْنـَ لَ ا, وطَ ذَ نَا هَ مِ وْ مَ إىل يَ نِي آدَ نْ بَ َ مِ نيْ خِ املُؤرِّ
ةِ  ـيَّ ِّ خِ البَرشَ يْ ارِ تْ عىل تَ رَّ تِي مَ اتِ الَّ ارَ دِ احلَضَ مِ وأفْسَ أ األمَ وَ ا بأسْ نَ وْ ُ ْربِ م أنْ خيُ نْهُ مِ
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ا, ملَا اخْ  ذَ نَا هَ مِ وْ ضِ إىل يَ المُ إىل األرْ يْهِ السَّ لَ مُ عَ بطَ آدَ نْذُ أنْ هَ ا مُ م ومَ تُهُ لِمَ تْ كَ تَلَفَ
م تُهُ تْ أدِلَّ ضَ ارَ عَ ةِ  :تَ ـيَّ ِ تْ عـىل البَرشَ رَّ تِي مَ اتِ الَّ ارَ دَ احلَضَ مِ وأفْسَ ءَ األمَ وَ أنَّ أسْ بَ

نَ  يْ مُ الدّ ْدُ ةٍ ال ختَ خَ اسِ ةٍ مَ يَّ ادِّ اتٍ مَ ارَ ضَ نْ حَ مَ فِيْهِ مِ ا هُ , ومَ مَ بِيَّةِ اليَوْ رْ مُ الغَ يَ األمَ هِ
يَ  نْ تْ وال وال الدُّ نِعَ ا صُ لْ مَ , بَ يْدٍ عِ نْ بَ يْبٍ وال مِ رِ نْ قَ ةَ ال مِ يَّ ِ مِ البَرشَ ْدُ ا مل ختَ لْ إهنَّ ا, بَ

ي  ـذِ نِهِ الَّ يْ نْ دِ هُ مِ جَ رِ , ولتُخْ القِهِ هِ وأخْ ِيْعِ قِيَمِ نْ مجَ انَ مِ خَ اإلنْسَ سَ تْ إالَّ لتَمْ رَ تَطَوَّ
ةِ  ةِ واملَادَّ وَ هْ نِ الشَّ فُ إىل دِيْ رِ عْ  !يَ

ـال يَ  قُ لِـا أطْ إذَ  مَ لْ ا; أنَّ العِ نَ هُ  هِ يْ ابِ نَ التَّ  تِ امَّ هِ مُ  نْ ومِ   مِ لْـلعِ عـىل اإالَّ  قُ دُ صْ
ــ ــي فَ عِ الرشَّ ــةِ , طُ قَ يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ ــوْ لُ حِ العُ ــرْ لُ بطَ ــوْ قُ نــا ال نَ ا; َإنَّ ــذَ ــعَ هَ يَّــةِ (ومَ بِيْعِ الطَّ

بِيَّةِ  يْ رِ الَّ ) والتَّجْ ; كَ يْالً صِ ةً وتَفْ لَ  !مجُ
لْ  ام يَيلبَ , كَ طٌ سَ انِ ووَ فَ هلا طَرَ وْ , فالنَّاسُ حَ ذٌ أخَ تِبَارٌ ومَ يْلِ اعْ صِ  :للتَّفْ

لُ  فُ األوَّ ـا إىل  :الطَّرَ تِهَ لَ نْزِ ا ومَ هَ ـدِّ ـنْ حَ ـا مِ هَ جَ رَ اطًا أخْ رَ ا إفْ طَ فِيْهَ رَ نْ أفْ مَ
يَّ  , السِ مِ وْ لُ نَ العُ ها مِ ِ ريْ قَ غَ ا فَوْ هَ عَ فَ رَ ; فَ وِّ لُ يْسِ والغُ دِ لُ التَّقْ , وأهْ يَّةِ عِ ْ مِ الرشَّ وْ لُ ام العُ

انِ  مَ وْ مُ ذْ افٌ مَ َ وٌّ وإرسْ لُ م غُ فِ فِيْهِ ا الطَّرَ ذَ  !هَ
فُ الثَّـاين م  :الطَّرَ ـهُ ضُ تَّـى قَطَـعَ بَعْ ـا; حَ ٌ فِيْهَ ـريْ صِ طٌ وتَقْ يْ ـرِ فْ هُ تَ دَ نـْ ـنْ عِ مَ

ائِدَ  ِ والفَ نَ اخلَريْ ا مِ هَ لُوِّ حَ بخُ َّ نْ رصَ م مَ نْهُ ا, ومِ تِهَ مَ رْ فِ بحُ ا الطَّرَ ذَ لُ هَ ا, وأهْ أسً ةِ رَ
انِ  مَ وْ مُ ذْ افٌ مَ حَ طٌ وإجْ يْ رِ فْ م تَ  !فِيْهِ

طُ  سَ ا :الوَ هَ ِ ريْ غَ مٌ كَ وْ لُ ا عُ الَ بأهنَّ نْ قَ ـا  :مَ ـا مَ نْهَ , ومِ لٌ بُوْ قْ اللٌ مَ وَ حَ ا هُ ا مَ نْهَ مِ
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ـوْ  لُ نَ العُ ا مِ هَ ِ ريْ غَ ُّ كَ ُ والرشَّ ا اخلَريْ يْهَ فِ , فَ دٌ وْ دُ رْ امٌ مَ رَ وَ حَ اسُ إىل هُ , والنـَّ ـةِ يَّ يَوِ نْ مِ الدِّ

يَا,  نْ نِ والـدُّ يْ الحِ الـدِّ , وصَ ضِ ةِ األرْ امرَ يَّام يف عِ , السِ ةٍ وطَلَبٍ اجَ ا يف حَ نْهَ ِ مِ اخلَريْ
, و ائِلِ سَ نْ بَابِ الوَ ي مِ دِ «فَهِ اصِ امُ املَقَ كَ ائِلِ أحْ سَ  .»للوَ

جْ  ا وحَ هَ ـدِّ نْ حَ ا عَ هنَ وْ رِ ُجْ ْ ا ال خيُ ذَ عَ هَ م مَ ـا إىل وهُ نَ هبِ بُوْ هَ ـذْ ـا, فَـال يَ هَ مِ
ـ مَ الشّ لُـوْ ـا العُ نَ هبِ وْ امُ سَ م ال يُ ام أهنَّ , كَ طِ يْ رِ وِّ وال إىل التَّفْ لُ ـنْ ـَالغُ ـالً عَ ; فَضْ يَّةَ عِ رْ

مُ  لَ اىل أعْ ا, واهللاُ تَعَ هَ رُ يْ دِ قْ ا وتَ هَ رُ دْ ا قَ هَ لَ لِيَتِّها, فَ  .أفْضَ
* * * 

ا  □ نِ وأمَّ ألتَ عَ تُبِ إنْ سَ ـنِ تِي الَّ الكُ ثُ عَ دَّ تَحَ ـةِ  تَ افَ ربِيَّـةِ الثَقَ ـي ف; الغَ هِ
ةِ  افَ لَ الثَّقَ وْ م حَ هُ نْدَ رُ عِ وْ تِي تَدُ تُبُ الَّ ـةِ  الكُ فَ رِ ـصِ  :واملَعْ صَ تُـبِ القَ كُ ِيَّـةِ  كَ خيْ , التَّارِ

انِيَّـةِ  خِ اليُونَ يْ ارِ , والتَّـوَ لِيَّـةِ اتِ البُطُوْ رَ ـامَ , واملُغَ يَّةِ اطِفِ اتِ العَ ايَ وَ بِ والرِّ وْ رُ , واحلـُ
نِيَّةِ  وْ ُ رتْ كْ بِ اإللَ وْ , واحلُرُ ِيَّةِ املَ َايَ العَ اعِ ةِ , وهنِ َ ِ, ورصَ املَ املِ  العَ , وعَ اتِ ارَ يْبِ  احلَضَ الغَ

اءٌ  وَ ن  سَ ا جِ انُوْ االً كَ جَ ةً أوْ رِ ئِكَ الَ املِ ا أوْ مَ نْ عَ  !كِ لَ الفَ   مِ
لِيْلُ  اةَ  والقَ رَ أ التَّوْ رَ قْ نْ يَ م مَ نْهُ وَّ  مِ ةَ املُزَ يْـلَ رَ , وقِ  , واإلنْجِ فَ ـرَّ ـصَ املُحَ  صَ

ى سَ وْ مَ  ,مُ يَ رْ انَ  بِنْتِ  ومَ مرَ ـى بـنِ  ,عِ يْسَ , وعِ ـبَاطِ مَ  واألسْ يَ ـرْ َ  ,مَ يِّنيْ ارِ وَ .. .واحلـَ
َا هتِ الَّ نِيَّةِ عىل عِ يْ م الدِّ تُبِهِ ةِ يف كُ سَ دَّ صِ املُقَ صَ نَ القَ ا مِ هَ ِ ريْ  .وغَ
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امُ  لِكَ قَ نَ ذَ ءٌ مِ نْ يشَ كُ إنْ مل يَ رُ فَ رِّ قَ ُ ويُ ثِريْ ا يُ تُبِ مَ نَ الكُ نَ مِ ؤوْ رَ قْ  بَهَ الشُّ وا يَ
ثَارُ  تِي تُ اكُ الَّ َ َ وحتُ نيْ لِمِ مِ واملُسْ الَ لَ اإلسْ وْ ِ .. .حَ ريْ ـنَ وغَ ـا مِ تُـبِ و هَ افَـاتِ الكُ الثَّقَ

تِي يَ  رُ دُ صْ الَّ وْ هُ ا املَثَلُ املَشْ فً  :قُ فِيْهَ شَ ءَ حَ وْ ةٍ  ا وسُ يْلَ  !كَ
نْ  كُ امَ يَ هْ ةٍ ومَ اءَ نْ قِرَ نْ عُ  مِ نَ مِ وْ نَالُ ةِ ال يَ يقَ ُم يف احلَقِ إهنَّ ِم; فَ هيْ دَ هِ لُ لَ ذِ م هَ هِ مِ وْ

رً  اثِ  نَ ا مِ إالَّ ظَاهِ ـغَ أضْ ـي كَ يَا, فَهِ نْ مٍ  احلَيَاةِ الدُّ ـالَ ـةٍ  ,أحْ دِيَ بَةٍ  وأوْ ـعِّ تَشَ ـألً مُ  , ال كَ
 ْ يُ فَريُ اءً فَ , وال مَ عُ مَّ تَ هُ , اللَّ عُ رَ افَاتٍ إالَّ كْ قَ ةً  ثَ يَّ يَوِ نْ نِ  دُ م عَ هُ بْعِدُ نَ ال  ال تُ يْ ذِ يِّنيَ الَّ األمِّ

نَ  نُّوْ ظُ م إالَّ يَ اينَّ وإنْ هُ نَ الكِتَاب إالَّ أمَ وْ لَمُ عْ  !يَ
ةِ  اءَ رَ هِ القِ ذِ ابَ هَ حَ مَّ إنَّ أصْ ـادً  :ثُ تِقَ م اعْ أهُ وَ , وأسْ ةً اءَ بِ قِرَ رْ لُّ الغَ م أقَ ا, هُ

الً مُ رَ وأجْ  امُ عَ م تَ دُ  ;هُ م العَ م وُّ فَهُ هُ رْ ذَ  !فَاحْ
نَاكَ كِتَابَاتٍ  إنَّ هُ م; فَ م اتٍ اءَ رَ وقِ  نَعَ هِ ضِ نْدَ بَعْ ةٌ عِ افِعَ َ  ;نَ ا ال متُ كِنَّهَ يْئً  لُ ثِّ لَ ا شَ

رً مَ  وْ كُ ِ ذْ اهتِ اءَ م وقِرَ تُبِهِ عِ كُ وْ ْمُ نْ جمَ هُ لَكَ مِ تُ رْ كَ ا ذَ اجِ مَ َ أموَ  !ما بَنيْ
* * * 

ي أرِ  رَ الَّذِ دْ ظَهَ قَ نَا; فَ نْ هُ دُ ومِ رَ  يْ يْ رِ ْ يْقَ  هُ حتَ قِ ْ وَ أنَّ  :هُ وحتَ تَّـابَ وهُ بِ كُ ـرْ الغَ
رُ  افَاتِ األوْ هِ الثَّقَ ذِ لَ هَ وْ نَ حَ تُبُوْ كْ نَ يَ يْ ذِ ارً والَّ َّ ا إالَّ جتُ وْ يْسُ ةِ األمرِ لَ يْقَ قِ م يف حَ يَّةِ هُ  ابِّ

دِ  نُ  قَ ةِ مَ وا عَ امتَهَ قِ النِّ  لَ الكِتَابَ وْ ةِ يف سُ اسَ اهُ  ;خَ رَ يْثُ نَ لِ حَ ـوْ قُ نَ بِعُ وْ رُ امِ قَ اءِ م يُ نـَ أبْ
ا  اللِ مَ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ اءِ رَّ نَ القُ م مِ هِ نْسِ هُ وجِ نَ تُبُوْ كْ اما يَ , ومَ هُ ونَ فُ لِّ ؤَ ا  يُ ذَ م إالَّ هَ نْهُ مِ

ةَ  افَ نَ أنَّ الثَّقَ وْ لَمُ عْ ُم يَ ا  إهنَّ هَ دُ يْ رِ تِي يُ ةُ الَّ ـلِ عامَّ بِ  أهْ ـرْ ـيَ  :الغَ اتُ هِ اءَ ـرَ ـةُ  القِ  اهلَشَّ
, اجلُ  ةُ ةُ  ةُ جَ اذَ والسَّ شَّ جَ ارِ ِ  الدَّ بِريْ تَاجُ إىل كَ ْ تِي ال حتَ كِيْـزٍ  الَّ رْ يْـقِ نَظَـرٍ تَ قِ ْ , , وال إىل حتَ
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ظِ  اهِ نٍ  وال إىل بَ ةِ .. .ثَمَ م إىل كِتَابَ هُ عَ فَ ي دَ تُ  األمرُ الَّذِ ا يُمكِنُ كِتَابَ ـضِّ  هُ مَ النَّظَـرِ  بِغَ

عِ  نْ نَوْ مَّ  عَ هُ ; اللَّ ةِ اءَ رَ ائِرً إالَّ القِ انَ دَ ا كَ ـةِ  امَ يَّ رِ كْ ةِ الفِ ارَ لَ التِّجَ وْ ا حَ نْهَ ـبِ  مِ اسِ واملَكَ
قِيَّةِ السُّ   !وْ

عَى كُ  نَا; سَ نْ هُ يْقِ مَ  ابُ تَّ ومِ قِ ْ بِ إىل حتَ رْ ِ آالغَ هبِ يْلِ رِ ْصِ ةِ وحتَ املَالِ  م يف الكِتَابَ
نَ  تُبُوْ كْ ا يَ لِ مَ الَ نَ خِ تِبَ  ,مِ لِ واعْ امَ دَ إعْ عْ لِكَ بَ ا يَيل ارِ وذَ  :مَ

الِبُ  نَ غَ وْ ةً  أنْ تَكُ سَ وْ رُ دْ ِم مَ اهتِ بَ  كِتَابَ وْ ْسُ ارِ  ةً حمَ دَ ابِ عىل أقْ ـتِيْعَ لِ اسْ ـوْ قُ عُ
 , ةِ اءَ رَ نَ القِ م مِ هِ نْسِ نَاءِ جِ تُبُ أبْ نَ الكُ وْ نَى أنْ تَكُ عْ يَّةً  بِمَ صِ رْ  قَصَ يَّـحِ يف طَ ا, عاطِفِ  ةً هَ

رِ  يْ وِ نً يف تَصْ وْ نَ عَ وْ ا, وأنْ تَكُ سِ هَ ُم يف االنْغِامَ ,  ا هلَ يَّةِ يمِ م البَهِ يَاهُ نْ م يف دُ يَّةً هلـُ اعِ وسَ
رَّ  امَ مَ ةِ كَ يَّ يَوِ نْ ِم الدُّ اهتِ وَ هَ ِ شَ يِنيْ زْ ايف تَ  .آنِفً

إنَّ و ذا; فَ عَ هَ ا  ابَ تَّ كُ مَ بِ أيْضً رْ ـةِ الغَ ـةِ الكِتَابَ فَ رْ ـانَ حِ وا امتِهَ تَطِيْعُ سْ نْ يَ لَ
يْ  وِ ا تَسْ نُوْ ْسِ نْ حيُ م إالَّ ولَ هُ نْدَ ِ عِ ريْ هِ لِ اجلَامَ وْ قُ َ عُ م بَنيْ تُبِهِ ةِ كُ افَ قَ ِ قَ ثَ ـنيْ ا بِعَ وْ ذُ ا أخَ إذَ
ا يَيل تِبَارِ مَ وَ  :االعْ تُبُ وهُ نَ الكُ وْ ةٍ  أنْ تَكُ َ ـغِريْ امٍ صَ جَ ا بِأحْ ـةٍ  ;أيْضً قِيْقَ اقٍ رَ رَ وبـأوْ

 ; ةٍ يْفَ فِ نَ خَ وْ ي تَكُ يْ  كَ فِ ةَ خَ ةَ مَ حْ املَ  فَ عَ يْ ِ , وأنْ القِ  لِ رسَ ةِ اءَ نَ  رَ وْ نٍ  تَكُ امَ ا بِأثْ ـخْ بَ  أيْضً ةٍ سَ
ةٍ  يْدَ هِ  !...زَ

ا يَيل تِبَارِ مَ ِ االعْ نيْ ا بِعَ وْ ذُ ا أخَ ا إالَّ إذَ م أيْضً نْهُ نُ مِ وْ كُ ا ال يَ ذَ ىلَّ أنْ  :وهَ ـتَحَ تَ
لِفَ  مأغْ تُبِهِ انٍ أبِ  ةُ كُ اتِنَةٍ  لوَ ةٍ  فَ رَ ثِّ ؤَ مٍ ومُ ـوْ سُ اتَ رُ نَ ذَ ـوْ ـكَ  , وأنْ تَكُ ـةٍ  الٍ وأشْ شَ كَ رْ زَ  مُ

ةٍ  فَ رَ خْ زَ نُ ومُ يْ نَاوِ نَ عَ وْ ةً , وأنْ تَكُ ابَ ذَّ ا جَ ا أيْضً ةً الَّ خَ  هَ  !بَ
تُبُ  تْ كُ اءَ ا مَىضَ جَ لِ مَ الَ نْ خِ ـوِ هُ ومِ ةِ  م عـىل نَحْ يْفَ ـعِ ائِـقِ الضَّ هِ الطَّرَ ـذِ هَ
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تِ  َا أو يف طِبَاعَ اهتِ عَ وْ ضُ وْ اءٌ يف مَ وَ ا سَ ا, لِذَ هَ اجِ رَ ا أو يف إخْ دْ هَ قَ لَّ تَ  فَ لِ كَ ـالَ ـنْ خِ ا مِ وْ فُ
اللِيَّ  تِغْ اقِ االسْ وَ ةِ واألذْ يَّ ارِ اسِ التِّجَ ادً  أنْ  ةِ األنْفَ ا فَسَ وْ عَ َ يَسْ ـربْ م عَ تُبِهِ جِ كُ يْ وِ رْ ا يف تَ

اقِ  ـوَ ا يف األسْ هَ قِ يْ ـوِ ـنْ تَسْ ثَـرَ مِ ةِ أكْ عَ وْ ـمُ ـا واملَسْ نْهَ ئِيَّـةِ مِ يَّةِ املَرْ مِ الَ اتِ اإلعْ نَوَ القَ
م هِ لمِ ةَ  لِعِ وَّ ةِ الدَّ  قُ ايَ لِ  عَ , وأهْ ةِ يْفَ عِ سِ الضَّ وْ لِ النُّفُ ةِ  يف أهْ الَ ةِ البَطَ يَّ رِ كْ الِ الفِ جَ نْ رِ  مِ
بِ  رْ  !الغَ

ا بِسَ  وْ امُ تَبُوهُ قَ نَّنُوا فِيْامَ كَ فَ هُ وتَ وْ ادُ ا أرَ ا مَ نُوْ سَ ا أحْ تَّى إذَ الِ حْ حَ نْ بِ األموَ مِ
ةٍ  يَ لتَوِ قٍ مُ اللِ طُرُ اخِ هَ لَمُ عْ زِ  ال يَ مإالَّ املُرتَ نْهُ لِكَ ملَّ  :قُونَ مِ اعً وذَ َ ا رسِ وْ امُ تْحِ ا قَ ا إىل فَ

ي تَ  تـِ تَبَاتِ الَّ يجِ املَكْ وِ رْ مَ وتَ يْ ـدِ بَلُ الكِتَـاب القَ ـتَقْ ـةَ  ,سْ اضَ تِعَ هُ بِكِتَـابٍ  واالسْ نـْ عَ
ثَقَّ  حَ مُ رِ ا فَ هَ نْدَ عِ , فَ دٍ يْ دِ افِ  وْ فُ جَ هِ احلَوَ َذِ بِ هبِ رْ يْسَ و ةِ يَّ يقِ وِ سْ التَّ  زِ الغَ تِي لَ ـا الَّ يف راءهَ

رُ  يْ ْدِ ةِ إالَّ ختَ يقَ ـ احلَقِ , ومِ ةِ جَ اذَ ةِ السَّ ةِ اهلَشَّ اءَ رَ ئ بِالقِ ارِ االقَ ـا نْ ورَ لُ عـىل احلُ ئِهَ ـوْ صُ
الِ  ابِيْبِ  أموَ رَ رِ غَ يْ دِ قِ التَّخْ يْ ةِ بِطَرِ اءَ رَ اءَ و ,القِ ثِ ورَ بِّ اللَّهَ ةِ  حُ افَ  !الثَّقَ

* * * 

بَنَّ  هَ نُ  والَ تَذْ ا نَحْ نَ نْدَ عِ يْدا فَ عِ نُونُ بَ َ ـ بِكَ الظَّ نيْ لِمِ افَ ـ املُسْ عَ افَ  أضْ عَ  أضْ
دَّ  فِ املُخَ ـحُ ةِ الصُ اءَ ـرَ م لِقِ ـبِّهِ م يف حُ هُ ـانْظُرْ ـئْتَ فَ , وإنْ شِ بِ ـرْ اءِ الغَ رَّ نْ قُ ينَ مِ رِ

تِ  الَّ قَ  !واملَجَ نَ األوُ وْ ضُ قْ يْفَ يَ تِ  اتِ وكَ عَ تَابَ َا ومُ هتِ اءَ ـيف قِرَ ـثِ هَ ـا ا والبَحْ نْهَ مـا  !عَ
انً  َ ريْ م حَ يْنَهُ فُ احلَلِيْمُ بَ قِ ةِ يَ يَّ رِ كْ ودِ الفِ هِ اجلُهُ ذِ نِ هَ وْ هِ ىضَ قْ تُ  ا لِكَ ـذِ ثْـلَ هَ ةِ مِ عَ تَابَ  يف مُ

ودَ  هِ اجلُهُ ذِ ِدُ هَ ابِلِ ال جتَ , ويف املُقَ ةِ جَ اذَ ةِ السَّ دَ افَاتِ البَارِ يْـ الثَّقَ ةِ املُفِ اءَ م يف قِرَ نْهُ , دِ مِ



 
 
 

  אאאא٢١٩ 
م يَاهُ نْ م ودُ نِهِ يْ رِ دِ وْ لَّقُ بِأمُ تَعَ ا يَ يَّامَ مَ اهللاُ ,والسِ انُ  فَ تَعَ  !املُسْ

دُ  ا نَجِ مَ وإنَّ ً اليَوْ ثِريْ الِ كَ جَ نْ رِ نْ  ا مِ ـَّ َ ممِ نيْ لِمِ ـنَّمَ املُسْ ـبَ تَسَ ـى  املَنَاصِ تَقَ وارْ
; اتِبَ ائِدَ  املَرَ ةِ إالَّ اجلَرَ اءَ رَ نَ القِ نُ مِ ْسِ وَ ال حيُ فَ والصُّ  وهُ لِكَ  لُّ , وأدَ حُ ءٍ عىل ذَ ْ يشَ

هُ  ِدُ ا أنَّكَ جتَ تَبَ إذَ كْ لَ مَ خَ ا دَ يَّ  هُ مَ سِ رْ ال كُ ائِدُ وعَ هُ اجلَرَ تْ اءَ بٍ  هُ جَ وْ بٍ وصَ دَ لِّ حَ نْ كُ مِ
ةَ  اطَ اطَتْ بِهِ إحَ دْ أحَ ـا  وقَ ةِ مَ ثْـرَ ـنْ كَ م مِ ـهُ ضُ قَ بَعْ تَنـَ ـامَ اخْ بَّ , ورُ مِ صَ ارِ بِاملِعْ وَ السِّ

, وهَ  هُ لَ وْ فُ حَ ا املُثَقَّ ذَ ى هَ بْقَ ا يَ ذَ اقَ  كَ رَ لِّبُ أوْ قَ يْنً  يُ مِ ائِدِ يَ الً اجلَرَ امَ ٍ ا وشِ ـربَ َ خَ ا بَـنيْ   مَ
كٍ  حِ ضْ ٍ  مُ ربَ بْكٍ  وخَ بَارِ  ,مُ م, النَّاسِ  وأخْ اهلِِ وَ ائِمِ  رِ وَ وصُ  وأحْ ـنِّ  ,اجلَرَ بَـارِ الفَ  وأخْ

ةِ  اضَ يَ نَ  ,والرِّ ةٍ مِ لَ لسِ ا يف سِ ذَ كَ بَارِ اهلَ  وهَ ـيَ األخْ َّا هِ , ممِ ةِ ـقُ أشَّ ى  لصَ كَ بَـارِ نَـوْ بِأخْ
بِ  رَ مِ  ,العَ جَ ى العَ قَ  !ومحَ

يْئً  ُ شَ كِنيْ ا املِسْ ذَ أ هَ رَ امَ قَ بَّ رِ ورُ ـوْ نْ أمُ هِ  ا عَ نـِ يْ ـيْغَ  ;دِ ـدْ صِ رٌ قَ ـوْ ـا أمُ كِنَّهَ تْ لَ
ءِ حُ الصُ  بِأقْالمِ  الَ يِّنيَ اجلَهْ ةٍ  ,فِ كِاكَ نْ رَ ا مِ ا فِيْهَ عَ مَ ذْ  مَ أةٍ وقَ رْ نٍ  فٍ وجُ يْ ْوَ , وهتَ بَهِ  بِالشُّ

امِ  كَ ءٌ  ,يف األحْ َا يشَ ـاهبَ ـامَ شَ بَّ ـنَ  ورُ مـزِ  مِ لْـمِ  اللَّمـزِ والغَ ـلِ العِ َ وأهْ نيْ ـاحلِِ بِالصَّ
 َ انِيِّنيْ بَّ ,الرَّ بَةِ الِ احلُسْ جَ اهللاُ , ورِ انُ  فَ تَعَ  !املُسْ

* * * 
نَا أنْ نُسَ  انَ لَ نَا; كَ نْ هُ ةِ لِّ ومِ يْقَ هِ احلَقِ ذِ يَّـةِ  مَ إىل هَ نُ كُ  :اخلَفِ ـوْ ـيَ كَ  ابِ تَّـوهِ

 ِّ يبِ رْ لِ الغَ قْ اتِ العَ رَ دُ ا قُ وْ لِمُ بِ ملََّا عَ رْ طَالِبَ  ,الغَ م ومَ نْهُ َ مِ نيْ فِ اعً  :املُثَقَّ َ ا رسِ وْ امُ ا يف قَ
نِ  يْ نَاوِ تِيَارِ عَ نُّنِ يف اخْ بْ  التَّفَ تُبِ وحَ ةٍ كِ الكُ قَ يْ ا عىل طَرِ لِبُ هلُم  هَ ْ  !واجلَاهَ  املَالَ جتَ
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انَ مِ  تَهَ  نْ فكَ ُم اجْ لِكَ أهنَّ نِ ذَ يْ نَاوِ ءُ عَ امَ نَ أسْ وْ ا أنْ تَكُ وْ عٍ  دُ اتَ طَـابَ م ذَ تُبِهِ كُ
يْبٍ  رِ تِبَاهَ  غَ لِبُ االنْ ْ بَ وجيَ جَ ُ العَ ثِريْ َّا يُ يْبٍ ممِ رِ ـتُ النَّظَـرَ ويَ  مُ ـلَ لفِ قْ قُ العَ ِ ـرتَ  , ويَسْ

لبَ  ي القَ وِ تَهْ سْ َ  ويَ ـنيْ َاكِي العَ ـمعَ بُ طْـرِ ويُ  وحيُ َ و.. .السَّ ـريْ ـبَحَ غَ ا أصْ ـَّ كَ ممِ لـِ ذَ
نِ دً صَ قْ مَ  يْ اوِ نـَ تِيَـارِ عَ م يف اخْ هُ نْدَ ـدْ  ا عِ قَ ا فَ ذَ ; لـِ تُـبِ تُـبِ الكُ ءَ الكُ ـامَ وا أسْ رُ ـوَّ تَسَ

َا  اهتِ نَ نْوَ عَ وا مُ قُ أوتَطَرَّ بْدَ تِي تَ اءٍ  :الَّ رَ بٍ أو إغْ جُّ اءٍ بِتَعَ عَ ـتِدْ اءٍ , أو اسْ دَ ـتِجْ , أو , أو اسْ
تِفْ  امٍ اسْ اءٍ ي, أو هنَ هَ زَ تِهْ ازٍ , أو نَفْي, أو اسْ زَ تِفْ ـيْصٍ , أوْ اسْ ْصِ , أوْ ختَ رٍ يْ ـذِ ْ .. ., أوْ حتَ
 َ ريْ نَ وغَ لِكَ مِ تِبَاهَ   ذَ ُ االنْ ثِريْ تِي تُ نِ الَّ يْ نَاوِ لفِ  العَ ـا إنْ  !النَّظَـرَ  تُ وتَ هَ رُ ـيَأيت ذِكْ ـامَ سَ كَ

اءَ اهللاُ  .شَ
نْتَهِ األمرُ  مَّ ملَ يَ نْدَ كُ  ثُ نَ تَّ عِ ا احلَدِّ مِ ذَ بِ إىل هَ رْ لِ  ابِ الغَ ـوْ قُ افِ بِعُ فَ تِخْ االسْ

رَّ  ارِ القُ ولِ  اءِ وأنْظَ قُ , والعُ ةِ يْفَ عِ سِ الضَّ وْ لِ النُّفُ نْ أهْ َ مِ نيْ فِ , بَـل امتَـدَّ  املُثَقَّ ةِ جَ اذَ السَّ
 ِ اءُ  مُ هبِ وَ لِيْسُ  اإلغْ ثِريِ  والتَّدْ دْ ا إىل تَ نَاوِ  أيْضً هِ العَ ذِ اءِ هَ سَ ـنَ اوإكْ ءٍ مِ نِ بِيشَ انِ أليْ لـوَ

ءَ  ـامَ اكِي أسْ َ تِي حتُ ةِ الَّ جَ رَ نِ  املُبَهْ يْ اوِ نـَ تِيَـارِ ا عَ م يف اخْ ـُ , وهلَ تُـبِ نٌ ألالكُ وْ نـُ انِ فُ  لـوَ
ةٍ و َ ريْ ثـِ ءَ مُ ـامَ ـتَ أسْ ْ تُـبِ حتَ هِ الكُ ـذِ جِ هَ يْ وِ رْ نَ الغِشِّ يف تَ دُ مِ يْ زِ اتٌ تَ اسَ انٍ ألـودِرَ  وَ

ةٍ  فَ رَ خْ زَ ا مُ وَ مَ ى, وهُ مَّ نِّ  :يُسَ كِيْلِيَّةِ ألا بِفَ انِ التَّشْ  !لوَ
نْتَهِ األمرُ  مَّ مل يَ نْدَ كُ  ثُ ا عِ ـنَ تَّـأيْضً دِّ مِ ا احلـَ ـذَ بِ إىل هَ ـرْ افِ  ابِ الغَ ـفَ اإلسْ

ائِهِ  رَ لِ قَ وْ قُ افِ بِعُ فَ تِخْ بْـلُ واالسْ ِم حَ يـقِ  م, بَل امتَدَّ هبِ وِ زْ لِيْسِ إىل تَ  الغِـشِّ والتَّـدْ
تُبِ  ةِ كُ لِفَ م بِبَعْضِ أغْ رِ الصُّ  هِ نَ  وَ يْ اوِ نـَ ـاكِي عَ َ ي حتُ تـِ بَعْضِ  الَّ ا بـِ وَ ـاءُ ا جَ ذَ م, لـِ تُـبِهِ  كُ



 
 
 

  אאאא٢٢١ 
رِ الصُّ  انِ  وَ نْوَ عَ عِ افَقُ مَ تَوَ تِي تَ ةً  الَّ ادَ يَ سِ  الكِتَاب زِ ةِ الـنَّفْ ارَ م يف إثَ نْهُ ـتِالسِ مِ  , واخْ

رِ   !النَّظَ
لُّ  ءٌ  وكُ ْ نْهُ يشَ نْ مِ كُ نَا; مل يَ هُ هُ تُ رْ كَ ا ذَ فِ  مَ لَ ةِ سَ امَّ نْدَ عَ م وال يف عِ تُبِهِ نَا ال يف كُ

م ائِلِهِ سَ  !رَ
لِ  هُ يف فَصْ يَانُ يَأيت بَ امَ سَ اتِهِ «كَ قَ لْحَ انِ الكِتَاب ومُ نْوَ ةِ عُ يَانَ اءَ اهللاُ»صِ  ., إنْ شَ
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لُ األوَّ   صْ املِ الغَ  :لُ الفَ خِ املَطَابِعِ يف العَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .يبرْ بِدَ

لُ الثَّاين  صْ املِ اإلسْ  :الفَ خِ املَطَابِعِ يف العَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .يالمِ بِدَ

لُ الثَّالِثُ   صْ خِ املَطَابِعِ يف بِ  :الفَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .امِ الشَّ  الدِ بِدَ

ابِعُ   لُ الرَّ صْ يْ  :الفَ ارِ ايَاتُ تَ َ خِ املَطَابِعِ يف مِ بِدَ  .رصْ

سُ   امِ لُ اخلَ صْ خِ املَطَابِعِ يف اجلَ  :الفَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ  .ةِ بيَّ رَ العَ  ةِ رَ يْ زِ بِدَ
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لِ ا  أهْ نْ لَدَ كُ املِ مل يَ خَ املَطَابِعِ يف العَ يْ ارِ اقٍ يف إنَّ تَ فَ لَّ اتِّ اصِ حمَ تِصَ الخْ
الفُ إالَّ  ا اخلِ ذَ ا هَ م, ومَ تُهُ لِمَ ا كَ تْ فِيْهَ قَ فَ دِ اتَّ َاالتٍ قَ , إالَّ يف إمجْ اطِ نَ النُّقَ ٍ مِ ثِريْ كَ

رَ  ظْهَ امَ يَ , كَ رٍ وْ ةُ أمُ ا ثَالثَ هَ ِّ نْ أمهَ , مِ ةٍ َ ثِريْ بَابٍ كَ رِ  ألسْ ادِئ األمْ  :يل بَ
 

لُ  رُ األوَّ َ أنَّ ظُ  :األمْ اقٍ بَنيْ فَ لَّ اتِّ نْ حمَ كُ املِ مل يَ ابِعِ يف العَ خِ املَطَ يْ ارِ رَ تَ وْ هُ
ِم,  هيْ دٍ لدَ يْ دِ ْ اقٍ أو حتَ فَ نَ اتِّ وْ ا دُ ادً تِهَ االً واجْ َ جتِ اءَ ارْ ا جَ نْهَ ٍ مِ ثِريْ رَ كُ وْ , ألنَّ ظُهُ يْعِ اجلَمِ

تُكِ  تْ وابْ رَ دْ ظَهَ املِ قَ ةٍ يف العَ بَعَ طْ َ مَ ريْ دُ غَ ا نَجِ ارٌ إالَّ لِذَ تِشَ رٌ وانْ وْ ا ظُهُ هَ افِقْ رَ تْ ومل يُ رَ
نَا  تْ هُ رَ تِي ظَهَ ابِعِ الَّ نَ املَطَ ا مِ ً ثِريْ نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ لِيْلِ يْسَ بالقَ قْتٍ لَ دَ وَ عْ بَ

هِ املَطَ  ذِ ثْلَ هَ طِ مِ عْ ي مل يَ رُ الَّذِ , األمْ نَ النَّاسِ ادٍ مِ رَ ةَ أفْ نِيْعَ انَتْ صَ نَاكَ كَ ابِعِ وهُ
يْئًا;  يْئًا فَشَ رُ شَ انَتْ تَظْهَ ا كَ مَّ إهنَّ هُ , اللَّ دَ دَّ قْتَ املُحَ , وال الوَ لِ جَّ خِ املُسَ يْ ةَ التَّارِ بْغَ صِ
ا  هَ رِ وْ نِ ظُهُ مَ قِيْتِ زَ وْ دُ تَ يْ دِ ْ اءَ حتَ ا جَ هَ , فعنْدَ يْتُ ةُ والصِّ رَ هْ تِبَتْ هلَا الشُّ تَّى كُ حَ

حُ  ضِّ وَ , يُ ادِ تِهَ قِ االجْ يْ ا يَيلبطَرِ  .هُ مَ
رُ الثَّاين ا  :األمْ هَ رُ وْ خْ ظُهُ املِ مل يُؤرَّ ةِ يف العَ عَ زَّ هِ املَطَابِعِ املُوَ ذِ نْ هَ ا مِ ً ثِريْ أنَّ كَ

أنِ املَطَابِعِ  َ بشَ تَنِنيْ َ واملُعْ نيْ تَصِّ يْقِ املُخْ نْ طَرِ انَ عَ َا, بَلْ كَ اهبِ حَ يْقِ أصْ نْ طَرِ ا عَ هَ ارُ وابْتِكَ
لِ  , ألجْ ةٍ امَّ ا  بعَ مَّ إهنَّ , اللَّهُ هِ املَطَابِعِ ذِ ا ملِثْلِ هَ دً َدَّ يْخِ حمُ ارِ هِ التَّوَ ذِ نْ هَ ٌ مِ ثِريْ نْ كَ ا مل يَكُ ذَ هَ

ا ْديْدً بًا ال حتَ يْ رِ هُ تَقْ ثَرَ انَ أكْ ؤالتِ ممَّا كَ ادَاتِ والسُّ تِهَ يْقِ االجْ نْ طَرِ انَتْ عَ  .كَ
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رُ الثَّالِثُ  ابِعِ  :األمْ خَ املَطَ يْ ارِ دٍ أنَّ تَ لَ َ بَ نيْ هِ نْ رَ كُ َ مل يَ نيْ تَصِّ نْدَ املُخْ املِ عِ يف العَ
هُ أنَّ  حُ ضِّ وَ , يُ نَاكَ نَا وهُ نْ هُ ا مِ َّاعً ا مجَ ً خيْ ارِ انَتْ تَ لْ كَ , بَ ةٍ دَ احِ ةٍ وَ نْطَقَ دٍ أو مِ احِ وَ

تْ يف البِال نَاثَرَ , بَلْ تَ رَ نَ آخَ وْ دٍ دُ لَ ةَ بَ َ ريْ نْ أسِ املِ مل تَكُ ابِعَ يف العَ ا, املَطَ ضً رْ الً وعَ دِ طُوْ
بًا إىل  عْ ا صَ رً ا أمْ ِهَ خيْ ارِ قِيْتَ تَ لُ تَوْ ْعَ ي جيَ رُ الَّذِ , األمْ قِ ْ بِ أو الرشَّ رْ اءٌ يف بِالدِ الغَ وَ سَ
دِ  يْ دِ ْ رٍ يف حتَ تٍ ظَاهِ اوُ فَ , وتَ ٍ تِالفٍ بَنيِّ نِ اخْ هُ مِ دُ ا نَجِ ا مَ ذَ لُّ عىل هَ دُ ا, ويَ دٍّ مَّ حَ

خِ بَعْضِ املَطَا يْ ارِ يْخِ تَ ارِ دِ تَ يْ دِ ْ ةِ حتَ قَّ شَ طَعُ بمَ قْ ا يَ ذَ , وهَ اصِ تِصَ لِ االخْ نْدَ أهْ بِعِ عِ
ابِعِ  هِ املَطَ ذِ  .بَعْضِ هَ

دِ  يْ دِ ا يف حتْ رً ا ظَاهِ تِالفً دِ اخْ احِ دِ الوَ دُ يف البَلَ نا نَجِ ا; أنَّ ذَ لِيْلٍ عىل هَ رُ دَ وأظْهَ
لِكَ  نْ ذَ بُكَ مِ سْ , وحَ هِ ابِعِ طَ خِ مَ يْ ارِ ي, بَلْ  :بَعْضِ تَ المِ املِ اإلسْ ابِعِ يف العَ خُ املَطَ يْ ارِ تَ

نْهُ  رُ مِ دٌ  :أظْهَ احِ دٌ وقُطْرٌ وَ لَ ا بَ ذَ عَ هَ م مَ , وهُ امِ طَابِعِ بِالدِ الشَّ خُ مَ يْ ارِ انَ ! تَ بَّام كَ ورُ
لَمُ  اىل أعْ , واهللاُ تَعَ َ رصْ ابِعِ مِ طَ تِالفِ يف مَ  .بَعْضُ االخْ

لْمِ ملَنْ رَ  ائِبِ العِ نْ صَ هِ ومِ مِ يْ دِ املِ قَ ا العَ ذَ ابِعِ يف هَ خِ املَطَ يْ ارِ رَ تَ يْ رِ ْ امَ حتَ
هِ  ِ ريْ نَ غَ وْ , دُ ةٍ دَ دٍ عىل حِ لِّ بلَ ابِعِ كُ خِ مطَ يْ ارِ رِ تَ يْ رِ ْ تُهُ عىل حتَ اسَ َ دِرَ تَرصِ قْ , أنْ تَ ثِهِ يْ دِ وحَ

رِ تَ  يْ رِ ْ ثَالً إىل حتَ تُهُ مَ اسَ فَ دِرَ ِ نْرصَ نَى أنْ تَ عْ , بمَ نَ البِالدِ , مِ ِ نيْ ابِعِ يف الصِّ خِ املَطَ يْ ارِ
ةِ  رَ يْ , واجلَزِ َ رصْ , ومِ امِ بُول, وبِالدِ الشَّ تَانْ ا يف اسْ ذَ  يف أملَانِيَا, وكَ رَ ةٍ أخْ اسَ .. .ودِرَ

ا  تَّى إذَ ; حَ هِ ِ ريْ نْ غَ ةً عَ لَّ تَقِ سْ ةً مُ اسَ هِ دِرَ ابِعِ طَ خُ مَ يْ ارِ وَ سُ تَ رَ دٍ تُدْ لَ لُّ بَ ا كُ ذَ كَ وهَ
ذِ  فَتْ هَ تَوْ يَّةٍ وأُطُرٍ اسْ لْمِ الِكَ عِ سَ تْ يف مَ عَ مَّ َ , وجتَ رِ يْ رِ نَ التَّحْ ا مِ هَ قَّ اتُ حَ اسَ رَ هِ الدِّ

 ; لٍ بُوْ قْ يٍّ مَ لْمِ دٍّ عِ افِيَةً إىل حَ نُ وَ وْ تَكُ ا سَ نَاهُ أهنَّ عْ ا مَ نْتُجُ مَ ئِذٍ يَ نْدَ , فعِ افِيَةٍ يَّةٍ وَ جِ نْهَ مَ



 
 
 

  אאאא٢٢٧ 
نَ الدِّ  ٍ مِ ثِريْ نْ كَ بَارَ عَ حُ الغُ يْ زِ لَمُ يُ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ةِ ابِقَ اتِ السَّ اسَ  .رَ

نا نَطْلُبُ  إنَّ ; فَ ابِعِ خِ املَطَ يْ ارِ رِ تَ يْ رِ ْ ةِ حتَ قَّ شَ يَانِ مَ الِ يف بَ ا التِّطْوَ ذَ اللِ هَ نْ خِ ومِ
 ٍ ثِريْ ابِعِ يف كَ خِ املَطَ يْ ارِ نَ تَ ٍ مِ ثِريْ تَبُّعِ كَ نْ تَ حَ عَ فْ وَ والصَّ فْ سُ العَ تَمِ لْ ارَ ونَ تِذَ نَ االعْ  مِ

فُ عىل  نَقِ امَ سَ ا, كَ ِهَ خيْ ارِ  تَ رَ نْ ذِكْ فٍ مِ ُ عىل طَرَ تَرصِ قْ فَ نَ وْ نا سَ إنَّ ا فَ , لِذَ البِالدِ
ا هَ فِ يْ رِ عْ َالِ يف تَ نَ اإلمجْ ءٍ مِ ا يَيل.. .يشَ نَا, مَ هُ هُ رُ كُ نَذْ ا سَ مِّ مَ نْ أهَ انَ مِ  :فَكَ

املِ الغريب ابِعِ يف العَ خِ املَطَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ ابِعِ يف بِدَ خِ املَطَ يْ ارِ وَ نْ تَ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ
 َ نيْ لِمِ  .بِالدِ املُسْ

خِ  يْ ةِ التَّارِ افِلَ نْ نَ املِ  :ومِ ابِعِ يف العَ اتِ املَطَ ايَ خَ بِدَ يْ ارِ وايل حَ  ذُ نْ مُ  أتْ دَ بَ أنَّ تَ
دُ  ةٍ نَ سَ  فِ ألْ  يْ زِ ُ الصِّ  تِ انَ , وكَ أو يَ ا املَ  ةً اقَ بَّ سَ  نيْ ذَ  بَ الِ وَ قَ  مُ دِ خْ تَ سْ تَ  تْ انَ وكَ  ,الِ جَ يف هَ
ا رُ  مُ سُ رْ تَ  ةً يَّ بِ شَ خَ  يْهَ لَ َ  ,مهُ رَ يْ اوِ صَ م وتَ هُ زَ وْ مُ عَ ُ ثُمَّ حيُ مَّ اهَ نْ مِ  ةَ زَ ارِ البَ  اءَ زَ األجْ  نَ وْ ربِّ , ثُ

ا  ً ريْ ائِطِ الكِتَابِيَّةِ كاألعىل  عُ بَ طْ تُ أخِ سَ ا قِ ارَ وْ الوَ هَ ِ ريْ  .وغَ
ا هَ نَّ ولكِ  ,ةٍ كَ رِّ حَ تَ مُ  فٍ وْ رُ حُ  لَ أوَّ  »يب شنغ«ني يْ الصَّ  رَ وَّ طَ  )٤١٥( امِ يف عَ و

 ةُ اعَ بَ الطِّ  تِ يَ قِ فبَ  ;ةِ يَّ نِ يْ الصِّ  اءِ جَ اهلِ  فِ رُ أحْ  ةِ رَ ثْ كَ  بِ بَ بسَ  دٍ يِّ جَ  لٍ كْ بشَ  رْ مَ ثْ تَ سْ مل تُ 
يَ السَّ  ةِ يَّ بِ شَ اخلَ  بِ الِ وَ بالقَ   .ةُ دَ ائِ هِ

 

* * * 
 



 
 
 
 ٢٢٨ א

ا □ وبَّ رُ خُ املَطَابِعِ يف أوْ يْ ارِ  :تَ
انَتْ  نْ  يَاأملَانِ  كَ ائِلِ  مِ لِ  أوَ وَ يَّةِ  الدُّ وبِّ رُ اعِ  يف األوْ َ رتِ ; اخْ ابِعِ يْثَ  املَطَ  ملَعَ  حَ

مُ  انْ « اسْ هَ وْ غ يُ نْربِ وتَ نَةِ  يف »غُ يْ دِ ز« مَ نـِ ايْ بَطَ  بأملَانِيَا, »مَ تَ هُ  وارْ مُ اعِ  اسْ َ رتِ نِّ  باخْ  فَ
, ابِعِ لِكَ عَ  املَطَ انَ )م١٤٣٦ـ  هـ  ٨٤٠( امَ وذَ ا , فَكَ ذَ افُ االكْ هَ ا تِشَ انً ذَ ٍ  إيْ  بعَرصْ

دٍ  يْ دِ ارِ  يف جَ تِشَ , انْ مِ لْ اءِ  العِ تِقَ , والْ اتِ ارَ لِ  احلَضَ بَادُ افَاتِ  وتَ  .الثَّقَ
ا  هَ نْدَ َ مَ ـ  حِ جَ عىل األرْ ـ ا وبَّ رُ يف أوْ  عٍ وْ بُ طْ مَ  ابٍ تَ كِ  لُ أوَّ  رَ هَ ظَ فعِ  ٨٤٤(ا بَنيْ

لِكَ باحلُ , )٨٥٤ـ امِ ةِ كَ رِّ حَ تَ املُ  ةِ يَّ نِ يْ تِ الالَّ  فِ وْ رُ وذَ دَ تِخْ اسِ  , باسْ والذِ  النِّحَ  عىل والفُ
, ةٍ بَعَ طْ انَتْ  مَ لِ  كَ ةً  باألصْ ِ  آلَ ريْ صِ , لعَ نْبِ انَتْ  العِ دُّ  كَ عَ فُ  تُ وْ نِيَّةِ  احلُرُ دَ نَ  املِعْ مْ  ضِ

ارٍ  , إطَ بِ شَ طُ  للخَ غَ دَ  وتُضْ عْ ا بَ هَ ِ بِريْ ْ قِ  عىل حتَ رَ ةِ  الوَ طَ اسِ تِهِ  بوَ  .آلَ
 لِ يْ جِ اإلنْ  نَ مِ  ةٍ خَ سْ نُ  عُ بْ طَ  مَّ وتَ  ,اي مِ وْ يَ  ةً خَ سْ نُ ) ٣٠٠( ابً يْ رِ قْ تَ  خُ سَ نْ تَ  تْ انَ وكَ 

 .»غربْ نْ وتَ غُ  ةِ خَ سْ نُ « :مِ باسْ  فُ رَ عْ يُ و ,)٨٦٠( امَ عَ 
َ باخْ  »غوينْ تش كُ يْ رِ دْ يْ رِ فِ « اينُّ األملَ  امَ قَ  )١٢٢٦( امِ ويف عَ   ةٍ يَّ ارِ خَ بُ  ةٍ عَ بَ طْ مَ  اعِ رتِ

ـاملَ  فِ وْ رُ عىل احلـُ قِ رَ الوَ  طِ غْ بضَ  مُ وْ قُ تَ , ةٍ ارَ وَّ دَ  اتٍ انَ وْ طُ اسْ  اتِ ذَ   تْ انَـوكَ  ,ةِ فَ وْ فُ صْ
 .ارِ خَ البُ  عىل ارُ دَ تُ 

ــاتِ  بَعَ ــاملِ املَطْ ى يف عَ ــمَّ ــةُ تُسَ لَ حَ هِ املَرْ ــذِ ــابِعِ  :وهَ طَ ــبمَ ــنِ دَ عْ املِ  فِ رُ األحْ  ةِ يَّ
 .ةِ لَ صِ فَ نْ املُ 

ـ ةِ يَّ رِّ ـالسِّ  مِ غْ ورُ  ي أحَ تـِ َـ اطَ الَّ ـ«ا هبِ َ اخْ  »غربنْ تَ وْ غُ ـرتِ ـبَ إالَّ إنَّ الطِّ  ,هُ اعَ  ةَ اعَ
َ تَ انْ  ِ شَ تِ انْ  تْ رشَ ا رسَ ا يف البِ يْ ارً ـبَ الطِّ  تِ رَ هَ ظَ  ثُ يْ ; حَ رَ األخْ  ةِ يَّ وبِّ رُ وْ األ الدِ عً يف  ةُ اعَ



 
 
 

  אאאא٢٢٩ 
امَ  »امَ وْ رُ « امَ  »ةِ يَّ قِ دُ نْ البُ «, ويف )٨٧٠(عَ ـامَ  »سيْ ارِ بَـ«, ويف )٨٧٤( عَ , )٨٧٥( عَ

امَ  »هونَ لُ شُ رْ بَ « ويف امَ  »ارتَ لْ جِ نْ ا«, ويف )٨٧٦( عَ  .)٨٧٩( عَ

امِ ويف  رِ ) ٨٩١( عَ ةُ  تِ فَ عُ بَاعَ فِ  الطِّ وْ مَ أةِ يَّ بِ رَ العَ  باحلُرُ وْ لِكَ يَ  عَ بَـطَ  نْ , وذَ
ـارْ مَ « هُ مُ اسْ , و»يكينِ مَ وْ دُ  نْ اهِ كَ « ـ« ةِ نـَيْ دِ , بمَ »ثوْ ان رُ تَ ــ  ةِ انيَّـملَ ألا »نزيْ امَ  يَ وهِ
ْ  »ربجنْ وتَ غُ « ةِ نَ يْ دِ مَ  ِ خمُ ةِ  عِ رتَ بَاعَ ـرْ بِ «تَابَ كِ ـ  الطِّ ي كَ »اخبَـايـد نْ رَ بِ  هْ دِ  اردْ نَ ـذِ  هُ بَـتَ , الَّ

ـظَ  دْ , وقَ ةِ سَ دَّ قَ املُ  نَ اكِ مَ ألإىل ا هُ تَ لَ حْ فِيْهِ رِ  فَ صَ , ووَ ةِ يَّ نِ يْ تِ بالالَّ  ا الكِتَـابِ  رَ هَ ـذَ  يف هَ
َ  قِ طْ النُّ  ةِ قَ يْ رِ طَ  عَ , مَ ةٍ لَ امِ كَ  ةٍ يَّ بِ رَ عَ  ةٍ يَّ دِ جَ بْ أ لُ وَّ أ  .ةٍ يَّ نِ يْ التِ  فٍ وْ رُ ا يف حُ هبِ

دْ بَاتَ  قَ ا; فَ ذَ عَ هَ  ومَ ِ ارِ التَّ  عِ اجِ رَ املَ لَدَ هُ  ةِ يَّ خيْ أنَّ أتِ  )٩١١( امِ يف عَ بَ بَدَ
ةُ  بَاعَ نَةِ يف الطِّ يْ دِ ا سِ لُ دَ األنْ بة اطَ نَ رْ غُ مَ بِعَ فِيْهَ يْثُ طُ َ  ,ةِ يَّ بِ رَ بالعَ  انِ تابَ كِ ; حَ  :امهُ

 فٍ وْ رُ بحُ  »ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ للُّ  مٌ جَ عْ مُ «, و»اهَ تِ فَ رِ عْ مَ و ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ  ةِ اءَ رَ قِ  لُّمِ عَ تَ  لُ ائِ سَ وَ «
ا , ةٍ يَّ الِ تَ شْ قِ  ذَ انَ هَ  .اليْ ابِ زَ إيْ  هِ تِ جَ وْ وزَ  ,اننَ ديْ رْ فِ  :كَ لِ املَ  نَ مِ  هٍ يْ جِ وْ بتَ وكَ

ا الصَّ  ذَ دْ  دِ دَ ويف هَ قَ  »يواعِ السَّ  الةِ صَ « بَ اتَ كِ  انِ كَ يْ اتِ الفَ  ةُ عَ بَ طْ مَ  تْ عَ بَ طَ فَ
امَ  يْثُ  ,)٩٢٠(عَ ا; حَ هَ ُ رصْ ُ حَ رسُ عْ ا يَ اتِ مَ بَعَ دَتِ الطَّ ارَ وَ مَّ تَ تُبِ  دُ دَ عَ  لَ صَ وَ ثُ  الكُ

اكَ  ةِ آنَذَ عَ بُوْ  .اابً تَ كِ  )١٧٠( نْ مِ  رِ ثَ إىل أكْ املَطْ

* * * 



 
 
 
 ٢٣٠ א

, أنَّ  افِرِ بِ الكَ رْ رِ الغَ كْ يَاتِ مَ نْ بَ ةِ يف  ةِ يَّ بِ رَ العَ  عِ ابِ طَ املَ  مَ ظَ عْ مُ ومِ ادِرَ الصَّ
ا وبَّ رُ لُ  أوْ ا األوَّ هَ فُ دَ , هَ ةً يَّ ِ ريْ نْصِ لِيْبِيَّةً تَ ةً صَ وَ عْ اكَ إالَّ دَ نْ آنَذَ ُ  :مل تَكُ ريْ نْصِ وَ تَ هُ

م نْهُ بُ مِ رَ يَّام العَ , والسِ َ نيْ لِمِ  .املُسْ

دَ  عْ ,  انِ بَ األسْ  دِ يَ بَ  »ةَ اطَ نَ رْ غِ « طِ وْ قُ سُ وبَ ارَ رُ النَّصَ وْ اءَ دُ دِ  جَ وْ اليَهُ
لُوا نَ يْ رِ اجِ هَ املُ  يْثُ نَقَ يَأيت » ولبُ انْ تَ اسْ «م إىل هُ عَ ابِ طَ مَ ; حَ امَ سَ , كَ ةِ الفَ ةِ اخلِ مَ اصِ عَ

اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ  .بَ
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نَانِ أنَّ املَ  تَلِفُ اثْ ْ رِ عىل ال خيَ وْ ةَ الظُّهُ ابِقَ انَتْ سَ يب كَ رْ املِ الغَ ابِعَ يف العَ طَ
يَّةِ  المِ تُبِ اإلسْ بَعِي للكُ لَ النَّتَاجَ املَطْ عَ ي جَ رُ الَّذِ , األمْ َ نيْ لِمِ نْ بِالدِ املُسْ ا مِ هَ ِ ريْ غَ

اتِ إالَّ  بَعَ ُ املَطْ ريْ انَ تَأخِ ا, وأيا كَ وبَّ رُ نْهُ يف بِالدِ أوْ رُ عَ تَأخَّ ب مل يَ رْ ابِعَ يف الغَ إنَّ املَطَ
فَعُ  دْ ا يَ , مَ ةِ َ ريْ ةِ األخِ نَ رِ اآليل, إالَّ يف اآلوِ ِ والتَّطَوُّ بِريْ مِ الكَ دُّ نَ التَّقَ ا مِ ظَّهَ ذْ حَ تَأخُ

لَ  وْ م  :القَ هِ رِ ا يف تَأخُّ ئِيْسً بَبًا رَ انَ سَ ي كَ المِ املِ اإلسْ ابِعِ يف العَ َ املَطَ ريْ بأنَّ تَأخِ
ي ارِ  !احلَضَ
ةِ النَّتَاجِ هَ  ثْرَ ارِ وكَ تِشَ َا يف االنْ هتَ وَّ ذْ قُ املِيَّةَ مل تَأخُ ابِعَ العَ نَا أنَّ املَطَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ

لُّلِ  نَ التَّقَ ءٍ مِ عَ يشَ ي مَ المِ املِنَا اإلسْ ابِعِ يف عَ ةَ املَطَ رَ ايَ سَ نَتْ مُ امَ دْ تَضَ بَعِي إالَّ وقَ املَطْ
ي ال رُ الَّذِ , األمْ دِ دُّ َ ةِ  والرتَّ بَاعَ املِ الطِّ بَتِنَا يف عَ اكَ وَ أنِ مُ نْ شَ صَ مِ نْقُ لِّلُ وال يَ قَ يُ

ثَةِ  يْ  .احلَدِ
ابِعِ األ نَ املَطَ ا مِ ً ثِريْ ِيا أنَّ كَ خيْ ارِ رَ تَ رَّ قَ دْ تَ اكَ  ةِ يَّ وبِّ رُ وْ وقَ ا آنَذَ تُبَهَ بَعُ كُ انَتْ تَطْ كَ

يَّام ا , والسِ َ نيْ لِمِ ايضِ املُسْ نْ أرَ ٍ مِ ثِريْ لُسِ عىل كَ ضِ األنْدَ اءٌ يف أرْ وَ ا, سَ نْهَ ةُ مِ تَلَّ ملُحْ
تِي  ةِ الَّ يَّ رِ كَ سْ التِ العَ اللِ احلَمْ نْ خِ يَا أو مِ سِ وْ يَّةِ يف رُ المِ اتِ اإلسْ يَّ رِ وْ هُ أو اجلَمْ
نْ بِالدِ  ا مِ هَ ِ ريْ نِ وغَ امِ واليَمَ َ والشَّ رصْ انَ ومِ رَ لِ وإيْ وْ ضِ األنَاضُ لَّتْ يف أرْ حَ

 َ نيْ لِمِ اءَ اهللاُاملُسْ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيت بَ امَ سَ  ., كَ
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 , َ نيْ لِمِ ثَةِ يف بِالدِ املُسْ يْ ةِ احلَدِ بَاعَ رِ الطِّ وْ لَ ظُهُ ا; أنَّ أوَّ الِفً ا سَ نَ رْ كَّ ا تَذَ ا إذَ ذَ هَ
انَ  يْثُ )٩١١( امِ يف عَ كَ ةُ  ; حَ بَاعَ أتِ الطِّ نَةِ يف بَدَ يْ دِ دْ سِ لُ دَ األنْ ب ةَ اطَ نَ رْ غِ مَ , وقَ

تْهَ  بَقَ امِ سَ ل يف عَ بُوْ تَانْ دِ يف اسْ وْ رِ اليَهُ جَ هْ اتُ مَ ايَ اتٌ )٨٩٩(ا بِدَ اسَ نَاكَ دِرَ , وهُ
ةُ  ألَ سْ ; فمَ رُ انَ األمْ , وأيا كَ اكَ ا أو ذَ بْلَ ذَ انَ قَ يَّةِ كَ المِ اتِ اإلسْ بَعَ خَ املَطْ يْ ارِ رُ أنَّ تَ تُظْهِ

بِ  ٌ كَ أثِريْ هُ تَ نْ لَ كُ رِ مل يَ مِ أو التَّأخُّ دُّ نْ تِيْكَ التَّقَ ةِ مِ ادَ تِفَ نَ االسْ َ مِ نيْ لِمِ بَةِ املُسْ اكَ وَ ٌ يف مُ ريْ
اكَ  ثَةِ آنَذَ يْ ابِعِ احلَدِ  .املَطَ

خِ  يْ ارِ دِ تَ يْ دِ ْ ا يف حتَ ا آنِفً نَ رْ كَ امَ ذَ  كَ رَ دْ جَ ا قَ ً بِريْ ا كَ تِالفً ا; إالَّ إنَّ اخْ ذَ عَ هَ ومَ
ةِ اتِ ايَ دَ بِ  بَاعَ ي الطِّ المِ املِ اإلسْ  .يف العَ

يَ املَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  الدِ البِ  تِ لَ خَ دَ  ةٍ يَّ بِ رَ عَ  ةٍ عَ بَ طْ مَ  لَ أوَّ  و أنَّ دُ بْ ا يَ مَ  وعىل  ةُ عَ بَ طْ هِ
لِكَ حيازْ قَ  ريْ دِ  انِ بَ هْ لرُ  »ةِ يَّ نِ وْ ارُ املَ « انَ ذَ امَ , انَ نَ بْ يف لِ , وكَ ءٌ )١٠١٩(عَ يَأيت يشَ , وسَ

اءَ اهللاُ  هِ إنْ شَ لِّ ا يف حمَ ذَ نْ هَ  .مِ
يَأيتةِ قَ يْ رِ والق العَ بُ  ةُ عَ بَ طْ مَ  تْ اءَ جَ  مَّ ثُ  امَ سَ , كَ يْثٌ دِ ثٌ وحَ دَ  ., وهلَا حَ

امِ  ابِعُ ايَ كِ رْ يف تُ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ  عُ ابِ طَ مَ  تْ رَ هَ ظَ  )١١٣٥(ويف عَ هِ املَطَ , وهلَذِ
امَ يَيل , كَ ٌ ربْ  .خَ

* * * 
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خُ املَطَابِعِ يف □ يْ ارِ  :ايَ كِ رْ تُ  تَ

ِيَّةُ ا رُ ادِ صَ املَ  قِ فِ تَّ مل تَ  خيْ ْ لتَّارِ اتِ  دِ يْ دِ عىل حتَ ايَ إىل  ةِ ثَ يْ دِ احلَ  عِ ابِ طَ املَ  لِ وْ خُ دُ بِدَ
دْ ا; يَ كِ رْ تُ  هُ قَ دَ هُ أنَّ  دَ رَ وَ إالَّ إنَّ ,  انِ بَ األسْ  دِ يَ بِ  »ةَ اطَ نَ رْ غِ « طِ وْ قُ سُ بَعْ ارَ رُ النَّصَ وْ اءَ دَ جَ

دِ  وْ لُوا نَ يْ رِ اجِ هَ املُ اليَهُ يْثُ نَقَ , » ولبُ انْ تَ اسْ «ىل م إهُ عَ ابِ طَ مَ ; حَ ةِ الفَ ةِ اخلِ مَ اصِ لِكَ عَ وذَ
امِ  ةِ ايَ دَ بِ  نْ مِ  اكَ م هُ عُ ابِ طَ مَ  تْ انَ وكَ  ,)٨٩٩(عَ تُبَ  عُ بَ طْ تَ آنَذَ يَ  ,اتٍ غَ لُ  ةِ دَّ عِ بِ  الكُ  :هِ

ِ العِ  ةُ غَ اللُّ  نْ ةُ يَّ انِ نَ وْ واليُ  ,ةُ يَّ نِ يْ تِ والالَّ  ةُ يَّ انِ بَ واإلسْ  ,ةُ يَّ ربْ بِيَّةِ مِ رَ يْسَ للعَ ءٌ , ولَ ا يشَ  !هَ
بِ فَ  ا تْ عَ طُ يْنَهَ ِ سِ فْ تَ  عَ مَ  اةَ رَ وْ التَّ  :حِ ابٌ يف تَ كِ  عَ بِ , وطُ )٨٩٩( امَ ا يف عَ هَ ريْ

ِ العِ  ةِ غَ اللُّ  دِ اعِ وَ قَ «  دِ هْ عَ  يف اتٍ غَ لُ  ةِ دَّ  بعِ رَ أخْ  بٌ تُ كُ  تْ عَ بِ , وطُ )٩٠٠( امَ عَ  »ةِ يَّ ربْ
َ عَ  ةَ عَ سْ تِ  تْ غَ لَ بَ  ,)٩١٨(ــاين د الثَّ يْ زِ بايَ  انِ طَ لْ السُّ  اتَ كِ  رشَ  .ابً

َ ثِ احِ ضُ البَ عْ بَ  دُ ؤكِّ ويُ  َ يِّ امنِ ثْ العُ  اكِ رَ األتْ  ةَ مَ اصِ عَ  ةَ انَ تَ اآلسْ  أنَّ  نيْ يَ  :نيْ  لُ أوَّ هِ
ْ  دٍ لَ بَ  ابِعَ  فُ رِ عْ يَ  يٍّ قِ رشَ لِكَ إىل عَ  عُ جِ رْ , ويَ ةَ ثَ يْ دِ احلَ  املَطَ  دِ هْ , يف عَ )٩٥٨( امِ ذَ

َهُ اهللاُ وين انُ القَ  لِ األوَّ  نَ امَ يْ لَ سُ  انِ طَ لْ السُّ  محِ َ رْ تَ  تْ انَ وكَ , )٩٧٤(رَ إىل  اةِ رَ وْ التَّ  ةُ مجَ
تِي قَ  ,ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ  َ  امَ والَّ يَ أوَّ  ,يُّ ومِ يُّ الفَ  دٌ يْ عِ سَ  :اهبِ ا يف يَ كِ رْ يف تُ  عُ بَ طْ يُ  ابٍ تَ كِ  لَ هِ

لِكَ العَ  ِ عِ  فٍ وْ رُ بحُ  تْ عَ بِ طُ  دْ , وقَ امِ ذَ  !بِ صُّ عَ يف التَّ  ةً غَ الَ بَ مُ , ةٍ يَّ ربْ
لِكَ تَ  دَ عْ وبَ  ـكْ احلِ  بِ تُـكُ  عِ بْ يف طَ  مُ وْ القَ  دَ دَّ رَ ذَ ـواللُّ  ةِ مَ  بِّ والطِّـ خِ يْ ارِ والتَّـ ةِ غَ

ْ كِ لَ والفَ  تِي مل جيَ  اهللاِ دِ بْـعَ  خِ يْ شَّ ال نَ  مِ وَ تْ فَ  رِ وْ دُ صُ  دَ عْ  بَ الَّ إا هَ عِ بْ عىل طَ  دٌ حَ أؤ رُ , الَّ
تُبِ دَ  عَ امَ يْ , فِ كَ لِ ذَ  ازِ وَ , بجَ )١١٢٨( ةَ نَ ي سَ دِ نْ فَ أ ي اسْ  ةِ يَّـنِ يْ الدِّ  ا الكُ تـِ ـتُ الَّ  تْ رَ دِ صْ
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 .اهَ عِ بْ طَ  ةِ ازَ جَ إلا; هَ دَ عْ  بَ رَ خْ أ وَ تْ فَ 

ابِعُ  تِ دَ دَّ عَ وتَ  د محَ أل, »بِ ائِ وَ اجلَ « ةَ عَ بَ طْ ا مَ هَ رُ هَ شْ أ انَ كَ , فَ ةانَ تَ سْ آليف ا املَطَ
َ نَ  دْ , وقَ اقِ يَ دْ س الشِّ ارِ فَ  هِ املَ  رشَ ذِ  ةً فَ ائِ طَ  »بِ انِ وَ اجلَ « ةِ فَ يْ حِ صَ  بِ انِ إىل جَ  ,ةِ عَ بَ طْ يف هَ

تُبِ  نَ مِ  ةً احلَ صَ   .ةِ يَّ بِ رَ العَ  الكُ

 يف ةٍ يَّ بِ رَ عَ  فٍ وْ رُ بحُ  عُ بَ طْ تَ  ةِ عَ بَ طْ مَ  لَ أوَّ  أنَّ  »ليْ ائِ خَ يْ يس مِ رِ وْ مُ « رُ كُ ذْ ويَ 
تِي أسَّ بُ نْ تَااسْ  يَ الَّ  ةِ اعَ بَ بطِ  هُ لَ  حَ مِ , وسُ )١١٣٩( امَ ي عَ ارِ غَ نْ اهلِ  مُ يْ اهِ رَ إبْ  :اهَ سَ ول هِ

تُبِ  هِ املَ  رُ هَ ظْ يَ  ابٍ تَ كِ  لَ أوَّ  و أنَّ دُ بْ , ويَ مِ يْ رِ الكَ  آنِ رْ ا القُ دَ عَ  الكُ ذِ  ابُ تَ كِ  وَ هُ  ةِ عَ بَ طْ يف هَ
َ » ان يلوَ  سوْ امُ قَ « َ عَ نِ يْ دَ لَّ يف جمُ َ رْ تَ  وَ , وهُ )١١٤٣ـ ١١٤٢( يْ امِ , بَنيْ  ةٌ يَّ كِ رْ تُ  ةٌ مجَ
ِ قْ , ويَ يِّ رِ هَ وْ للجَ » احِ حَ الصِّ «كِتَابِ ل ٍ كبِ  دٍّ إىل حَ  هُ عَ مَ  بُ رتَ تَاذُ األ ريْ  لٌ يْ هَ سُ  :سْ

ْ ابَ صَ  ةٍ  لِ أوَّ  خِ يْ ارِ تَ  دِ يْ دِ ان يف حتَ بَعَ طْ فِ  مَ وْ  :اهَ يْ بَ احِ ا لصَ يَ كِ رْ يف تُ  رُ هَ ظْ تَ  ةِ يَّ بِ العرَ  باحلُرُ
لِكَ عَ رقَ فَ تْ مُ  مَ يْ اهِ رَ , وإبْ بيٍّ لَ حَ  دٍ يْ عِ سَ   .)١١٣٩( امَ ة, وذَ

ةٌ  تْ عَ بَ طَ ) ١١٢٨( امِ ويف عَ  بَعَ طْ  بِّ والطِّ  خِ يْ ارِ التَّ  نِ عَ  ابً تُ ول كُ بُ انْ تَ باسْ  مَ
ةِ  ازِ وَ  بجَ وَ تْ فَ  رِ وْ دُ صُ  دَ عْ بَ , ةِ فَ سَ لْ والفَ  بَاعَ هِ  تْ انَ وكَ , يدِ نْ أفَ  خِ يْ الشَّ  نَ مِ  الطِّ ذِ هَ

بِيَّةِ  ةِ اعَ بَ للطِّ  ةٍ يَّ مِ سْ رَ  ةٍ القَ طِ انْ  لَ أوَّ  رَ  .العَ
ـ ي بـنُ دِ نـْد أفَ يْ عِ سَ  امَ قَ  ذٍ ئِ دَ نْ عِ  ـ ,يدِ نـْد أفَ حممَّ ُ فِ السَّ ـنْ رَ ي يف فِ كِـالرتُّ  ريْ  ,اسَ

ـإ عَ مَ  نَ اوُ عَ بالتَّ , »يبِ لَ ز جَ كْ رمي سِ كَ يْ بِ « مِ باسْ  ورُ هُ شْ واملَ  ـي املَ دِ نـْأفَ  مَ يْ هِ ارَ بْ  ,يرِ جَ
ــاملَ  ــإبْ  فِ وْ رُ عْ ــفَ تَ مُ  مَ يْ اهِ رَ ب ــبإنْ  ,ةرقَ ــة لِ أوَّ  اءِ شَ بَعَ طْ ــطْ تَ  ,مَ ــ عُ بَ ــرَ عَ  فٍ وْ رُ بحُ يف  ةٍ بيَّ
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ا كُ عُ بَ طَ  دْ وقَ  ,ولبُ نْ تَااسْ  يْهَ لَ  .ةِ ئَ يْ واهلَ  بِّ والطِّ  خِ يْ ارِ والتَّ  ةِ غَ واللُّ  ةِ مَ احلكْ  :بَ تُ وا عَ

امِ  أ  )١٢٧٨( ويف عَ ةً  اقُ يَ دْ س الشِّ ارِ د فَ أمحَ أنْشَ بَعَ طْ ـ ةً يَّ بِ رَ عَ  مَ ول بُ نْ تَايف اسْ
ةَ « :اهَ امَ أسْ  بَعَ طْ َ ونَ  ,»بِ ائِ وَ اجلَ  مَ ا تَ فِ  رشَ ـيْ لِ جَ  ةً يَّ بِ رَ عَ  فَ يْ انِ صَ يْهَ ـاجلَ «ـ كـ :ةً لَ  سِ وْ اسُ

ــ ــدِ «, و»سِ وْ امُ عــىل القَ ــالبُ  انِ وَ يْ ــدِ «, و»يرتَ حْ ــيغرَ الطُّ  انِ وَ يْ ــرَ «, و»ائ  »لائِ سَ
 .»بِ ائِ وَ اجلَ  اتِ بَ خَ تَ نْ مُ «اين, ومذَ ي واهلَ مِ زْ وارِ اخلَ 

ا االضْ  لَّ عَ ولَ  ذَ ْ  ابَ رَ طِ هَ ابِعِ  لِ وْ خُ دُ  خِ يْ ارِ تَ  ةِ ايَ دَ بِ  دِ يْ دِ يف حتَ ا ال يَ كِ رْ إىل تُ  املَطَ
 ْ َ يِّ امنَ ثْ العُ  اكِ رَ األتْ  ةِ فَ رِ عْ مَ  لَ وْ حَ  ةِ حَ اضِ الوَ  رِ وْ األمُ  ضَ عْ بَ  بُ جُ حيَ , ةِ ثَ يْ دِ احلَ  عِ َابِ طَ للمَ  نيْ

ْ  الدِ البِ  لُ أوَّ  ةَ يَّ امنِ ثْ ا العُ يَ كِ رْ تُ  أنَّ  :يَ وهِ  ذَ عِ ابِ طَ للمَ  ةً فَ رِ عْ مَ  ةِ يَّ قِ الرشَّ عَ هَ دْ , ومَ قَ ا فَ
ا  تْ فِيْهَ رَ ةُ تَأخَّ بَاعَ فِ  الطِّ وْ بِيَّةِ  باحلُرُ رَ يَّةِ  نْ عَ  العَ المِ ابِعِ اإلسْ نَ املَطَ ا مِ هَ ِ ريْ  .غَ

اءَ  يْثُ جَ تُبِ اعَ بَ بطِ  نُ اإلذْ حَ فِ  ة الكُ وْ بِيَّةِ  باحلُرُ رَ ارِّ دَ تَ مُ  العَ يْئًا جً يْئًا فشَ , شَ
الً فَ  دْ أُذِنَ أوَّ تُبِ  ةِ اعَ بَ بطِ قَ َ  يف الكُ مَّ أُذِ خِ يْ ارِ والتَّ  ةِ مَ كْ واحلِ  كِ لَ والفَ  بِّ الطِّ  الِ جمَ  نَ , ثُ

تُبِ  ةِ اعَ بَ بطِ  ةُ رَ األخْ  الكُ ا طِبَاعَ َ  فِ حَ صْ املُ , أمَّ دْ ; فِ يْ الرشَّ قَ مَ حَ فَ لَامءُ  هُ رَّ عُ
اكِ  رَ يْهِ مِ وْ ; خَ األتْ لَ ا عَ  !فِ يْ رِ حْ التَّ  نَ فً

* * * 
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خُ املَطَابِعِ يف □ يْ ارِ  :اقِ رَ العِ  تَ
ةٍ  لُ وَّ أ تْ فَ رِ عُ  اقِ رَ يف العِ  بَعَ طْ امَ  ةٍ يَّ رِ جَ حَ  مَ ةُ  خْ سَ رْ , ومل تَ )١٢٤٦(عَ بَاعَ  الطِّ

َ , حِ )١٢٧٢( ةِ نَ  يف سَ الَّ إ اقِ رَ يف العِ  ِ يْ مِ وْ الدُّ  انُ بَ هْ الرُّ  سَ سَّ أ نيْ  لِ صِ وْ يف املَ  انِ يكَ ن
ةً  بَعَ طْ  .ةً لَ امِ كَ  مَ

* * * 
نِسَ  □ خُ املَطَابِعِ يف تُوْ يْ ارِ  :تَ

امِ  ةِ  لُ مَ أ العَ دَ بَ  )١٢٧٧(يف عَ بَعَ لِكَ ةِ يَّ سِ ونِ التُّ  ةِ يَّ مِ سْ الرَّ  باملَطْ  دِ هْ يف عَ , وذَ
ِ شِ املُ  َ ارَ إدَ  المُ أقْ  عُ قَ ام تَ نَ يْ , بَ ةِ يَّ صِ فْ ا باحلَ هَ رُّ قَ مَ  انَ وكَ  ,ايق بَ ادِ د صَ حممَّ  ثِ الِ الثَّ  ريْ ا هتِ

َ  ارِ بدَ  ةُ  تْ يَ قِ وبَ , ةالعرشْ بَعَ هِ املَطْ ذِ ةُ هِ  هَ بَعَ  امَ ى عَ تَّ حَ  ;سَ نِ وْ بتُ  ةُ دَ حيْ الوَ  يَ املَطْ
ابِعُ  تِ دَ دَّ عَ تَ  ثُ يْ حَ  ;)١٣٠٠(  .اهَ اجُ تَ نَ  رَ ثُ وكَ  ,اهَ دَ عْ بَ  املَطَ

* * * 
نْدِ  □ خُ املَطَابِعِ يف اهلِ يْ ارِ  :تَ

امِ  انَ ) ١٣٠٨ـ ١٢٧٧(ويف عَ ُ األمِ كَ ان ن خَ سَ يق حَ دِّ اب صِ وَّ ي نَ دِ نْ اهلِ  ريْ
َ  ةَ لَ ائِ الطَّ  الَ وَ األمْ  قُ فِ نْ يُ  ِ  نْ مِ  ةِ رَ ادِ النَّ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  اءِ عىل رشِ  املِ العَ  ارِ طَ أقْ  عِ يْ مجَ

ي إىل المِ اإلسْ  املِ  العَ ىصَ أقْ  نْ مِ  نٍ مَ ال ثَ ا بِ هَ عُ زِّ وَ ويُ  دِ نْ ا يف اهلِ هَ عُ بَ طْ ويَ  ,يالمِ اإلسْ 
 .اهُ نَ أدْ 

يَ ابِ طَ مَ  عَ بَ أ أرْ شَ أنْ  دْ وقَ   :ع هِ



 
 
 

  אאאא٢٣٧ 
 عُ بَ طْ املَ «ـ ٣, »اينهَ اه جَ الشَّ  عُ بَ طْ املَ «ـ ٢, »يرِ دْ نَ كْ السِّ  عُ بَ طْ املَ « ـ١

َ ا نُ مَ  لَ أوَّ  انَ وكَ , »قييْ دِّ الصِّ  عُ بَ طْ املَ «ـ ٤, »اينطَ لْ السُّ  ْ ارِ البَ  حُ تْ فَ « :رشِ  حِ ي يف رشَ
ُ سِ فْ تَ «, و»يارِ خَ البُ  حِ يْ حِ صَ  ٍ ابن كَ  ريْ  .اينِّ وكَ للشَّ  »ارِ طَ األوْ  لُ يْ نَ «و, »ثريْ

* * * 
ارِ  □ بِ تَ رِ خُ املَطَابِعِ يف املَغْ  :يْ

امِ  ةٍ  لُ أوَّ  تْ لَ صَ وَ  )١٢٨١( يف عَ بَعَ طْ َ مِ  نْ مِ  بِ رِ غْ للمَ  ةٍ يَّ رِ جَ حَ  مَ  .رصْ
* * * 

انَ  □ رَ هْ خُ املَطَابِعِ يف طَ يْ ارِ  :تَ
ُ يْ القَ  بَ لَ جَ ) ١١٣٤( امِ يف عَ  ْ  »سرُ طْ بُ « ويسِ الرُّ  رصَ  انَ رَ عىل إيْ  هِ تِ لَ يف محَ

ةً  بَعَ طْ  ةِ رَ ادِ الصَّ  هِ اتِ رَ وْ شُ نْ ومَ  هِ اتِ انَ يَ بَ  ةِ اعَ بَ لطِ  ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  تْ مَ دِ خْ تُ اسْ  ,ةً لَ قِّ نَ تَ مُ  ةً يَّ بِ رَ عَ  مَ
امِ يف  سِ العَ  .نَفْ

امِ  انَتْ  )١٢٩٥( ويف عَ ةٍ  لُ أوَّ كَ بَعَ طْ  .انَ رَ هْ يف طَ  ةٍ يَّ رِ جَ حَ  مَ
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خُ املَطَابِعِ يف □ يْ ارِ  :لِبْنَانَ  تَ
دْ  قَ ةَ  انَ نَ بْ لِ  تْ فَ رَ عَ لَ بَاعَ » حيازْ ر قَ يْ دِ «ان بَ هْ رُ  دِ , عىل يَ )١٠١٩( ةَ نَ سَ  الطِّ

م عٍ وْ بُ طْ مَ  لَ وَّ أ انَ , وكَ )وحيةزْ قَ ( هُ نْدَ ي طُ , »ريْ امِ زَ املَ  رُ فْ سِ « :عِ , نِ يْ دَ وْ مُ بعَ  عَ بِ الَّذِ
َ دِ أحَ  ْ مهِ بِيَّةِ  رِ , واآلخَ ةِ يَّ انِ يَ ا بالرسِّ رَ ةَ »ونيةشُ رْ كَ « فٍ وْ رُ بحُ  بالعَ بَعَ هِ املَطْ ذِ  , إالَّ إنَّ هَ

َ  اتٍ وبَ عُ صُ  تْ هَ اجَ وَ   .اهَ لِ مَ يف عَ  ارِ رَ مْ تِ االسْ  نَ ا مِ هَ نْ كِّ مل متُ
ةِ  هِ ذِ وهبَ  بَعَ ةُ  أتِ دَ بَ  املَطْ بَاعَ بِيَّةِ  انِ لدَ يف البُ  الطِّ رَ هِ  تْ يَ قِ وبَ , ةِ يَّ المِ واإلسْ  العَ ذِ هَ

ابِعُ  ً سِ ا يَ ئً يْ وشَ  ,ةً يَّ سِ نَ ا كَ بً تُ كُ  عُ بَ طْ تَ  املَطَ تُبِ  نَ ا مِ ريْ بِيَّةِ  الكُ رَ َ  بَ رْ ى قُ تَّ حَ  ;العَ  ةِ ايَ هنِ
 .رشَ عَ لِثَ االثَّ  نِ رْ القَ 

 )اخرالزَّ (يا زخرِ  اهللاِ دُ بْ عَ  امسُ الشَّ  لبيُّ احلَ  غُ ائِ الصَّ  عَ نَ صَ  )١١٣٤( امِ ويف عَ 
ْ  ربغنْ تَ وْ غُ « ةِ  لَ أوَّ  :)١١٦٢( امَ  عَ ىفَّ وَ تَ املُ , »قِ الرشَّ بَعَ طْ  أتْ دَ وبَ  ,ةٍ صَ الِ خَ  ةِ يَّ بِ رَ عَ  مَ

ُ تَ نْ تَ  هُ اتُ اعَ نَ صِ   .امِ الشَّ  الدِ يف بِ  رشِ
ةُ  تْ انَ كَ  مَّ ثُ  بَعَ طْ ةٍ  لَ وَّ أ »ايغا الصَّ نَّ اريو حَ ر مَ يْ دِ « مَ بَعَ طْ فِ  عُ بَ طْ تَ  مَ وْ  باحلُرُ
بِيَّةِ  رَ أنْ أ دْ , وقَ )١١٤٧( ةَ نَ سَ  انَ نَ بْ بلِ  العَ  هُ لُ صْ أو ,)راخِ الزَّ (زخريا  بنُ  اهللاِ  دُ بْ ا عَ هَ شَ

َ  حِ جَ رْ ألعىل ا دَ لِ , ووُ بَ لَ حَ  نْ مِ   ابٍ تَ كِ  عِ بْ ا بطَ هَ لُ مَ أ عَ دَ تَ , وابْ )١٠٩١( ةَ نَ سَ  ةايف محَ
مَّ أ»انِ مَ الزَّ  انُ زَ يْ مِ « :مهُ اسْ  ةً  هُ لَ  خٍ أ عَ مَ  أشَ نْ , ثُ بَعَ طْ ةِ  مِ باسْ  تْ فَ رِ , عُ رَ خْ أ مَ بَعَ طْ  مَ

אא 
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 א
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َ رَ وْ شُ نْ مَ  مُ ظَ عْ مُ  انَ , وكَ »الشوير« تُبِ  نَ ا مِ اهتِ  .ةِ يَّ حِ يْ سِ املَ  الكُ
رَ  غَ ائِ الصَ  أنَّ  حُ جَّ رَ ويُ  اخِ فَ هلَ  رَ فَ حَ  دْ قَ الزَّ وْ بِيَّةَ  ا احلُرُ رَ هِ  تْ عَ بَ طَ  دْ وقَ , العَ ذِ هَ

ةُ  بَعَ َ عَ  املَطْ ِ يْ دِ  بٍ تُ كُ  ةَ رشَ عَ ) ١١٢٣و  ١١١٨( يْ امَ بَنيْ  ابُ تَ كِ « :اهلَ أوَّ  ,ةٍ يَّ حِ يْ سِ مَ  ةٍ يَّ ن
ِ امِ زَ املَ   ةِ رَ خْ صَ « :ابَ تَ كِ  تْ عَ بَ طَ  )١١٣٣( امَ ويف عَ , لَ يْ جِ اإلنْ  تِ عَ بَ  طَ امَ كَ , »ريْ

مَّ »كِّ الشَّ  هِ , ثُ ذِ تْ هَ فَ قَ ةُ وَ بَعَ دَ بَ  املَطْ  .)١١٣٦( امَ ا عَ هَ ئِ شِ نْ مُ  اةِ فَ وَ عْ
ةُ  تْ رَ هَ ظَ  مَّ ثُ  بَعَ طْ س, يف كْ وذِ ثُ رْ ألا مِ وْ , للرُّ »اورجيوسجَ « سِ يْ دِّ القِ  مَ

ُ بَ  ً ثِ كَ  تْ بعَ , وطَ )١١٦٦( ةَ نَ سَ  تَ وْ ريْ   .خِ يْ ارِ والتَّ  بِ دَ ألا بِ تُ كُ  نَ ا مِ ريْ

ةُ  أتِ شَ نْ أ ةَ طَ الِ ويف مَ  بَعَ َ ثِ وْ عُ بْ للمَ  ةُ يَّ كِ يْ رِ مْ ألا املَطْ  ةَ نَ ان, سَ كَ يْ رِ مْ ألا نيْ
مَّ نُ  ,اقيَ دْ س الشِّ ارِ د فَ محَ أ انِ مَ الزَّ  نَ ا مِ نً يْ ا حِ امهلَ عْ أ ارَ دَ أو ,)١٢٣٧( إىل  تْ لَ قِ ثُ
ُ بَ  ً ثِ كَ  تْ عَ بَ , وطَ تَ وْ ريْ تُبِ  نَ ا مِ ريْ , خِ يْ ارِ والتَّ  بِ دَ ألا بِ تُ كُ  نْ مِ  ةٍ فَ ائِ , وطَ ةِ يَّ سِ رَ دْ املَ  الكُ

 .رِ عْ الشِّ  نِ يْ اوِ وَ ودَ 
ةُ  تِ بَ ثَ وَ  مَّ ثُ  بَاعَ بِيَّةُ  الطِّ رَ َ بِ كَ  ةً بَ ثْ وَ  انَ نَ بْ يف لِ  العَ ةِ  اءِ شَ نْ إب ةً ريْ بَعَ  ةِ يَّ كِ يْ ولِ اثُ الكَ  املَطْ

َ يِّ وعِ سُ اليَ  اءِ بَ آلل ةُ  تْ دَ عَ تَ ابْ  دِ , وقَ )١٢٧٠( ةَ نَ , سَ نيْ بَعَ هِ املَطْ ذِ  ةِ غَ بْ الصِّ  نِ عَ  هَ
رٌ ا هلَ  انَ ا, وكَ ا مَّ ئً يْ شَ  ةِ يَّ حِ يْ سِ املَ  ٍ ثِ كَ  رشِ يف نَ  رٌ اهِ ظَ أثَ , بِ دَ ألوا ةِ غَ اللُّ  لِ وْ صُ أ نْ مِ  ريْ
لِكَ  نْ مِ و تِي ظَ ارِ صَ نْ ألا دٍ يْ يب زَ أ »رُ ادِ وَ نَ « :ذَ , )١٣١٢( ةَ نَ ا سَ هَ تُ عَ بْ طَ  تَ رَ هَ ي, الَّ
ْ «, وةِ انَ تَ سْ آلبا فِ ارِ عَ املَ  ةِ ارَ ظَ نَ  ةِ صَ خْ برُ  , تِ كيْ السِّ  البنِ  »اظِ فَ لْ ألا ابِ تَ كِ  بُ يْ ذِ هتَ

ِ التّ  بِ يْ طِ اخلَ  فِ يْ لِ أتَ   »ةِ غَ اللُّ  هُ قْ فِ «اين, ومذَ للهَ  »ةُ يَّ ابِ تَ الكِ  اظُ فَ لْ ألا«ي, وزِ يْ ربْ
 .»لِ طَ خْ ألا انُ وَ يْ دِ «ي, وبِ الَ عَ للثَّ 



 
 
 

  אאא٢٤١ 
ةُ  دُ عَّ وتُ  بَعَ َ يِّ وعِ اليسُ  اءِ لآلبَ  ةُ يَّ كِ يْ ولِ اثُ الكَ  املَطْ تِي ظَ  نيْ  )١٢٧٠( امَ عَ  تْ رَ هَ الَّ

ةٍ  لَ أوَّ  بَعَ طْ ْ  مَ ِ بنَ  مُ وْ قُ , وتَ ةِ يَّ حِ يْ سِ املَ  ةِ غَ بْ الصِّ  نِ عَ  جُ رُ ختَ  ةِ غَ اللُّ  بِ تُ كُ  نْ مِ  دِ يْ دِ العَ  رشْ
 .بِ واألدَ 

ـظَ  )١٢٨٤( امَ ويف عَ  ـةُ  تْ رَ هَ بَعَ طْ ـاملَ « مَ ـللبُ  »فِ ارِ عَ ي اينتَ سْ تـِ ـأنْ , الَّ اأشَ  :هَ
تِي قَ  يَ وهِ  ,اينتَ سْ س البُ ولَ بُ  س بنُ رُ طْ بُ  ِ بنَ  تْ امَ الَّ مَّ لهُ , لَ فِ ارِ عَ املَ  ةِ رَ ائِ دَ  رشْ ـ, ثُ لَ  هِ دِ وَ

ِ «ا ذَ , وكَ مٍ يْ سلِ  ْ , وةِ غَ , يف اللُّ »طِ يْ حِ املُ  طُ يْ حمُ ُ تَ خمُ تْ »طِ يْ حِ املُ  رُ طْ قَ « هُ رصَ ارَ ا سَ ذَ كَ , وهَ
ا ذَ تِنَا هَ قْ ةِ إىل وَ بَاعَ ةُ الطِّ لَ جَ  .عَ

* * * 
خُ املَطَابِعِ يف □ يْ ارِ  :ةيَ رِ وْ سُ  تَ
ا مِ  يَ هِ فَ  بِيَّةِ  الدِ البِ  لِ ائِ أوَ  نْ أيْضً رَ ةِ  ةً فَ رِ عْ مَ  العَ بَاعَ ةُ « دُ عَّ , وتُ بالطِّ بَعَ طْ  »بَ لَ حَ  مَ

بِيَّةِ  املَطَابِعِ  مِ دَ أقْ  نْ مِ  رَ  .العَ
يْثُ   ابنُ  يُّ لبِ اكي احلَ طَ نْ ألا عُ ابِ الرَّ  »وسايُ نَ اثْ « األبِ  بَ لَ حَ  انُ رَ طْ مِ  دَ رَ وْ تَ اسْ  حَ

;باالدَّ  ةً  غِ بَعَ طْ انَ قْ  ,)١١١٤( امِ يف عَ  ,بَ لَ إىل حَ  مَ  .»تارسْ وخَ بُ «ا يف أهَ شَ أنْ  دَ كَ
ةِ  رِ وْ هُ عىل ظُ  امَ عَ  ةَ ئَ امَ  نْ مِ  رَ ثَ أكْ  دَ عْ وبَ  بَعَ هِ املَطْ ذِ ةُ  تْ رَ هَ ظَ  هَ بَعَ طْ  رَ أخْ  مَ

ةُ أيْ  بَ لَ يف حَ  ةٌ يَّ رِ جَ حَ  بَعَ طْ يَ مَ ا, هِ لِكَ عَ  ,»طينْ بلفَ « ضً إالَّ إنَّ  ,)١٢٥٧( امَ وذَ
ِ تَ عَ بَ طْ املَ  يف  ارِ رَ مْ تِ االسْ  نَ ا مِ نَ كَّ مَ تَ تَ  ومل ,اتٍ بَ وْ عُ ا صُ تَ هَ اجَ وَ  بَ لَ وحَ  انَ نَ بْ لِ يف  نيْ
 .امَ هِ لِ مَ عَ 

تْ  مَّ ثُ  رَ ةُ ظَهَ بَعَ طْ ا عَ  بَ لَ بحَ  »ةِ يَّ ونِ ارُ املَ  ةِ فَ ائِ الطَّ « مَ , ويف )١٢٧٤( امَ أيْضً
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ا ظَ  بَ لَ حَ  ةُ  تْ رَ هَ أيْضً بَعَ طْ  .)١٢٨٤( امَ عَ  »اترَ فُ  ةِ دَ يْ رِ جَ « مَ
ةُ  تْ رَ هَ ظَ  دْ قَ فَ  قُ شْ مِ ا دِ أمَّ  بَعَ طْ ا مَ ةُ  ,)١٢٧١( امَ عَ  »اينومَ الرُّ « فِيْهَ بَعَ طْ  ومَ

 .)١٢٨١( امَ عَ  »قَ شْ مِ دِ  ةِ اليَ وِ «
* * * 

خُ املَطَابِعِ يف □ يْ ارِ َ طِ سْ لِ فِ  تَ  :نِ دُ واألرْ  ,نيْ
ابِعِ  رُ وْ هُ ظُ  عُ جِ رْ يَ  ا إىل عَ  املَطَ ةٌ  تْ ئَ شِ ا أنْ مَ دَ نْ عِ ) ١٢٤٦( امَ فِيْهَ بَعَ طْ يف  مَ

َ طِ سْ لِ فِ  ِ بالعِ  عُ بَ طْ تَ  نيْ مَّ ظَ ةِ يَّ ربْ بَعَ  تْ رَ هَ , ثُ طْ , )١٢٦٢( امَ عَ  سِ دْ  يف القُ رَ أخْ  ةٌ مَ
بِيَّةِ  عُ بَ طْ تَ  رَ امِ , بالعَ سِ العَ ةُ ئِتْ شُ نْ أ ويف نَفْ بَعَ طْ امِ »قَ شْ مِ دِ  ةِ اليَ وِ « مَ ا يف العَ ذَ , وكَ

هِ أ سِ ةٌ ئَتْ شِ نْ نَفْ بَعَ طْ  .سِ دْ يف القُ  ةٌ يَّ بِ رَ عَ  مَ
ابِعَ  نُ دُ األرْ  فْ رِ عْ ومل تَ   تْ ئَ شِ ا أنْ مَ دَ نْ ىل, عِ األوْ  ةِ يَّ املِ العَ  بِ رْ احلَ  دَ عْ  بَ إالَّ  املَطَ

ةُ  بَعَ طْ ن عَ  ,رصْ ل نَ يْ لِ خَ  :مَ مَّ ظَ )١٣٤١( امَ يف عامَّ ةُ  تْ رَ هَ , ثُ بَعَ طْ  امَ عَ  »ةِ مَ وْ كُ احلَ « مَ
)١٣٤٤(. 
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خُ املَطَابِعِ يف � يْ ارِ َ مِ  تَ  :رصْ
كَّ أنَّ  ةَ ال شَ بَاعَ بِيَّةَ  الطِّ رَ َ أشْ يف نَ  تْ غَ بَ طَ اصْ  دِ قَ  العَ انِيَّةٍ  ةٍ غَ بْ وىل بصِ ألا اهتِ َ نَرصْ

ـبَ  تَ رَ خْ ألا اتُ عَ وْ بُ طْ املَ  تِ اءَ , وجَ ةٍ صَ الِ خَ  ةٍ يَّ حِ يْ سِ مَ  ـا وذَ عً ـظْ ومل يَ , الً يْ ـالوَ  رِ هَ  هُ جْ
بَعَ الَّ إ ةِ اعَ بَ للطِّ  يُّ المِ سْ إلا يبُّ رَ العَ  طْ َ بمِ  »القٍ وْ بُ « ةِ  يف مَ  !رصْ

انَ  دْ لقَ  ةِ  اءُ شَ نْ إكَ بَعَ هِ املَطْ ذِ صْ  هَ ــيف مِ ـوِّ دَ مُ  ةً حَ يْ رَ صِ ـ تِ ظَـقَ يْ أ, ةً يَ َ لِ افِ الغَ , نيْ
ـ الكِتَـابِ  نَ ا مِ اهتُ وعَ بُ طْ مَ  تْ عَ افَ دَ تَ  دْ , وقَ نَ يْ رِ ائِ  احلَ دَ هَ  رٍ اهِ بَ  ءٍ وْ ضَ  زَ كَ رْ ومَ   ريبِّ العَ
ي عَ  لُ يْ ا السَّ هنَّ أ, كَ الميِّ سْ إلا  :هِ لِ وْ بقَ  زُ اجِ الرَّ  اهُ نَ الَّذِ

ْ   اهللاْ  رِمْ أ نْمِ  اءَجَ  لٌيْ سِ  لَبَ قْ أ  هْلَّ غِ املُ  ةِ نَّ اجلِ  دَ رْ حَ  دُ رِحيَ
ةِ  ةُ ايَ دَ بِ  تْ انَ وكَ  بَعَ طْ تِي  ةِ يَّ سِ نْ رِ الفِ  ةِ لَ مْ احلَ  مَ َ حْ أالَّ يُون مَ هَ رضَ ابِلْ  هِ وِ زْ , يف غَ هُ عَ ا نَ

َ ملِ  رِ وْ هُ قْ املَ  ـوَ ألوا اتِ رَ وْ شُ نْ املَ  عِ بْ لطَ  ;)١٢١٣( ةَ نَ , سَ رصْ ـباللُّ  رِ امِ بِيَّـةِ  ةِ غَ رَ ـلَّ , العَ كُ
لِكَ  َ املِ  ةِ قَ رْ الفُ  ثِّ بَ لَ ذَ ِ بَنيْ َ يِّ رصْ ةِ  ةِ مَ اوَ قَ املُ  افِ عَ وإلضْ  ,كِ يْ لِ امَ واملَ  نيْ يَّ ادِ هَ  وَ عْ بـدَ اجلِ

 .امينثَ العُ  انِ طَ لْ السُّ  ةِ اقَ دَ صَ 
ةُ  تْ انَ وكَ  بَعَ هِ املَطْ ذِ ـ يَ وهِ  لُ مَ عْ تَ  هَ ـ ةِ نَ فيْ عىل السَّ ـالبَ  ضِ رْ يف عُ يْـنَام  ,رِ حْ وحِ

ـيَّةِ  يَاسِ اتِ السِّ رَ وْ عِ املَنْشُ يْ زِ اهلَا بتَوْ امَ رجَ , قَ ةِ يَّ رِ كِنْدَ رَ اإلسْ غْ ةُ ثَ لَ هِ احلَمْ ذِ تْ هَ مَ تَحَ اقْ
, رِ ا يف البَحْ هَ وْ دُّ تِي أعَ ةِ  قَ لِ طْ أُ و الَّ بَعَ هِ املَطْ ذِ ةُ « عىل هَ بَعَ ـمَّ انْ »ةُ يَّ لِ هْ ألا املَطْ ـقَ تَ , ثُ  تْ لَ

אאא
אא 



 
 
 
 ٢٤٤ א

ـنْ رِ الفِ  رَ حَ دَ انْـ ثُ يْ حَ  ;)١٢١٦( ةَ نَ ا إىل سَ هَ لِ مَ يف عَ  تْ رَّ مَ تَ , واسْ ةِ رَ اهِ إىل القَ  , نَ وْ يُّ سِ
يُون إىل وَ  دَّ تَ وارْ  ابِلْ ٌ سِ حَ  وَ ا وهُ ئً اسِ خَ  هِ نِ طَ نَ  !ريْ

يُون قَ  انَ وكَ  ابِلْ ـنْ رِ وفِ  ةٍ يَّـبِ رَ عَ  :فٍ وْ رُ تِلْكَ بحُ  هُ تَ عَ بَ طْ مَ  زَ هَّ جَ  دْ نَ  ,ةٍ يَّـانِ نَ وْ ويُ  ةٍ يَّ سِ
ا إىل جَ  عَ بَ وطَ  ـوَ ألوا اتِ رَ وْ شُ نْ املَ  بِ انِ فِيْهَ ـلُ  الَ ثَـمْ أ« :رِ امِ ـ, وبَ »مِ يْ كِـاحلَ  نَ امَ قْ  ضَ عْ
ِ , وغَ ةِ يَّ بِّ الطِّ  حِ ائِ صَ يف النَّ  لِ ائِ سَ الرَّ  لِكَ شَ  دْ زِ مل يَ  ا,هَ ريْ  .ائً يْ عىل ذَ

هِ  لَ وْ حَ  تْ جَ سِ نُ  دْ وقَ  ذِ ةِ  هَ بَعَ ُ اطِ األسَ  املَطْ َ تُ واعْ , ريْ يف  رِ يْ وِ نْ التَّ  ةَ ايَ دَ بِ  تْ ربِ
 ْ ةِ  نْ عَ  ءٍ يف يشَ  دْ زِ ا مل تَ أهنَّ  مِ غْ رُ  قِ الرشَّ بَعَ طْ ِ يْ القَ  مَ تِي  »سرُ طْ بُ « ويسِ الرُّ  رصِ الَّ

ْ  تْ قَ افَ رَ   !ةِ لَ مْ احلَ  دَ عْ بَ  هُ عَ مَ  تْ ادَ وعَ  ,)١١٣٤( امَ عَ  انَ رَ عىل إيْ  هُ تَ لَ محَ
عَ أ يُوننَّ ومَ ابِلْ ةَ نَ بَعَ طْ ا  مَ ; إالَّ إهنَّ يْثُ أتَتْ نْ حُ ةً مِ بِرَ دْ تْ مُ جَ رَ ا دَ مَ نْدَ هِ عِ ذِ هَ
تْ  كَ رَ دْ تَ ْ قَ ةِ يف  ةً ضَ هنَ بَاعَ بِيَّةِ  الطِّ رَ تْ عىل العَ امَ تِي قَ نْ تِلْكَ املَطَابِع الَّ انَ مِ , فِكَ

ا,  هَ اضِ ةُ أنْقَ بَعَ طْ ةِ »القوْ بُ « مَ بَعَ هِ املَطْ نٍ  , وهلَذِ وْ جُ يْثٌ ذُو شُ دِ  :حَ
دْ  قَ َ فَ  تْ رَّ مَ فَ ِ عِ  اءَ هَ , زُ نِ مَ الزَّ  نَ مِ  ةٌ رتْ َ طِ  سَ يْ , ولَ ةً نَ سَ  نَ يْ رشْ رصْ ـبَ يف مِ وال  ةٌ اعَ

ةٌ  بَعَ طْ ـةً  أشَ نْ أا, فَ اشَ د عيل بَ مَّ حَ ملُ  رُ مْ ألا رَّ قَ تَ ى اسْ تَّ حَ  ;مَ بَعَ طْ ـنْ أعـىل  مَ ـةِ  اضِ قَ بَعَ  املَطْ
ةِ  تْ يَ مِّ , وسُ ةِ يَّ سِ نْ رِ الفِ  ةِ يَّ لِ هْ ألا بَعَ ـضً يْ أ »ةِ يَّ لِ هْ ألا« باملَطْ كَ يف سَ لـِ  ,)١٢٣٤( ةَ نَ ا, وذَ

مَّ نُ )١٢٣٦(أو  ةُ  تْ لَ قِ , ثُ بَعَ هِ املَطْ ذِ فَـتْ , »القوْ بُ «إىل  هَ رِ , فعُ افِ النِّيْـلِ ـفَ عىل ضِ
ةِ  بَعَ طْ الق«بمَ ةِ «و أ» بُوْ بَعَ ِ مِ ألا املَطْ ا اسِ نَّ ال مِ وْ ى إىل يَ مَّ سَ  تُ امَ , كَ »ةِ يَّ ريْ ذَ  .هَ

ةُ  بَعَ هِ املَطْ ذِ َثِّلُ هَ ي دَ  عَ اسِ الوَ  ابَ البَ ومتُ هُ املُ  لَ خَ الَّذِ نـْ نَ مِ وْ ـلِمُ ـهْ إىل النَّ سْ  ةِ ضَ
 .ةِ ثَ يْ دِ احلَ 



 
 
 

  אא٢٤٥ 
هِ  ذِ انَتْ هَ ةُ وكَ بَعَ ا يف مُ  عَ بِ , طُ ةِ فَ رِ عْ املَ  املِ يف عَ  ةً رَ وْ ثَ  املَطْ  امِ عَ  نْ مِ  ةٍ زَ يْ جِ وَ  ةٍ دَّ فِيْهَ

 .ةٍ خَ سْ ن نُ وْ يُ لْ مَ  فِ صْ نِ  نْ مِ  رَ ثَ أكْ  )١٢٩٥( امِ إىل عَ  )١٢٨٩(
ةٍ  أتْ دَ بَ  دْ وقَ  بَعَ طْ ا, يلد عَ مَّ حمَ  شِ يْ جلَ  كمَ هُ  عُ بَ طْ تَ  بَاشَ  ,ةَ يَّ رِ كَ سْ العَ  مَ وْ لُ العُ  :لَ

ا مَ  لَّ وكُ  ,ريَّ طَ يْ البَ  بَّ والطِّ  ,بَّ والطِّ  ,ةِ حَ لِ األسْ  ةَ اعَ نَ وصِ  ,ةَ يَّ افِ رَ غْ واجلُ  ,ةَ يَّ سِ دَ نْ واهلَ 
 .ةيَ رِ كَ سْ ة العَ سَ ؤسَّ املُ  مُ زَ لْ يَ 

اكَ  اءَ آنَذَ ؤسَ بَارِ أنَّ الرُّ يْبِ األخْ جِ نْ عَ َ يْ قِ  :ومِ  رَ وْ اطُ ربَ مْ إو ,ايَ سِ وْ رُ  رصَ
ميلد عَ مَّ وحمَ  ,اسَ نْ رِ فِ  لَّهُ ا , كُ ئُوهَ تِي أنْشَ اتِ الَّ بَعَ نَ املَطْ وا مِ َذُ دِ اختَّ  ةً يَّ بِ رْ حَ  اةً أدَ  :قَ
 !إالَّ  سَ يْ لَ 

انَ  دَ وقْ  ةَ مَّ حمَ  اءُ شَ نْ إ كَ بَعَ طْ ـنـًامِ زَ تَ مُ  »القوْ بُ « د عيل مَ ـرْ إ عَ ا مَ  اتِ ثَـعْ البِ  هِ الِ سَ
وبَّايف  مَ لْ ي العِ قِّ لَ لتَ  رُ هِ البِ  المِ عْ أ نْ , ومِ أوْ ذِ كَ اويُّ طَ هْ ع الطَّ افِ رَ  ةُ اعَ فَ رِ  اتِ ثَ عْ هَ لـِ , ذَ
 .ةِ رَ اهِ بالقَ  نِ سُ لْ ألا ةِ سَ رَ دْ مَ  سُ ؤسِّ ومُ , يُّ رِ هَ زْ ألا

ُ  تْ اشَ عَ  دْ وقَ  رصْ لِكَ الزَّ  مِ َ شَ  ةً يَّ بِ رَ ا عَ امً يَّ أ انِ مَ يف ذَ ـ, وجَ ةً اخمِ ـاؤُ نَ بْ أ دَ اهَ ا يف هَ
بِيَّةِ هِ تِ مَّ أ اثِ رَ تُ  نْ عَ  ارِ بَ الغُ  ضِ فْ نَ  رَ َ حمَ  مُ اكِ ا حَ ذَ , وهَ م العَ رصْ اين بَ لْ ألا ااشَ يل بَ د عَ مَّ مِ

هِ الـرُّ  رُ ايِ سَ ي, يُ كِ الرتُّ  ذِ ـارِ العَ  حَ وْ هَ ـ, فيُ ةَ مَ ـ مُ تِّ حَ ـ نْ عـىل مَ ـ هِ تـِمَ دْ يف خِ  لُ خُ دْ يَ  نَ مِ
ِ املِ ( ريبِّ العَ  يِّ وا بالزِّ زيُّ تَ ن يَ أ جِ نْ رَ فْ إلا ـوا اللُّ مُ لَّ كَ تَ ويَ , )يِّ رصْ بِيَّـةَ  ةَ غَ رَ ـؤلِّ , ويُ العَ وا فُ

 َ ـا ,اهَ يْ م إلَ هُ بَ تُ وا كُ لُ قُ نْ و يَ أا, هبِ ا مَ ذَ ـذَ  وهَ ـ هُ رَ كَ ُ خَ ـألا«يف  يلُّ كْ رِ الـزِّ  نِ يْ الـدِّ  ريْ  »المِ عْ
)٦/٢٢٩(. 

ــةُ  بَعَ طْ ــهُ مَ بَتْ لَ ي جَ ــذِ ِ الَّ ا اخلَــريْ ــذَ ــعَ هَ الق«ومَ ــوْ ــا; إالَّ إنَّ  »بُ هَ رِ لِ أمْ يف أوَّ



 
 
 
 ٢٤٦ א

انَ هلُم  اكَ كَ نَ آنَذَ ثُوْ يَّام املُبْتَعَ ا السِ يْهَ لَ َ عَ نيْ ائِمِ ةٌ  ةٌ رَ ظْ نَ القَ يَّ وِ يَاءِ إىل قَ ـامَ اثِ الرتُّ إحْ , كَ
انُوا  َ عِ وْ فُ دْ مَ كَ ةٍ  ةٍ بَ غْ برَ  نيْ يَّ وِ ويب رُ وْ ألا رِ وُّ طَ التَّ  ةِ قَ الحَ , ومُ وضِ هُ والنُّ  الحِ صْ إليف اقَ

ي تَ  ـ نْ , مِ هُ رُ امَ وثِ  داؤهُ صْ أم هِ يْ لَ إ تْ اهَ نَ الَّذِ ـ اللِ خِ ـرْ إو وِ زْ الغَ ويف , اتِ ثَـعْ البِ  الِ سَ
لِكَ يَ  تَاذُ  لُ وْ قُ ذَ َهُ اهللاُون ارُ هَ  المِ السَّ  دُ بْ عَ األسْ محِ  :رَ

 نَ وْ كُ تَ  نْ أ لَ بْ , قَ ةً يَّ مِ وْ قَ  ةً رَ كْ , فِ هِ يْ فِ  اطِ شَ والنَّ  اثِ الرتُّ  اءِ يَ حْ إ ةُ رَ كْ فِ  تْ انَ كَ  دْ قَ ولَ «
انَ يَ هُ طَ غْ ي وضَ كِ الرتُّ  ذَ وْ فُ والنُّ  ,ةِ يَّ وبِّ رُ وْ األ ةِ افَ قَ الثّ  انَ يَ غْ طُ  نَّ إفَ  ;ةً يَّ مِ لْ عِ  ةً رَ كْ فِ   ذُ خُ أ, كَ

ْ  نْ أوا ادُ رَ أم, فَ هِ الدِ يف بِ  بِ رَ العَ  قِ نَ خْ بمِ  ُ  سٍ فَّ نَ تَ وا إىل مَ جُ رَ خيَ ـحيَ ِ يَـفِيْـهِ بكِ  نَ وْ سُّ م اهنِ
ي  تِ قْ م, يف الوَ هِ الفِ سْ أ انِ يَ كَ  نْ مِ  دِّ مِ تَ سْ املُ  ـ ءَ بـاَ رَ وا فِيْهِ الغُ فُ لِ أالَّذِ َ يِّـبِّ ورُ وْ ألا نَ مِ  نيْ
بِيَّـةِ  ةِ افَ قَ الثَّ  زَ وْ نُ كُ  نَ وْ شُ بُ نْ ويَ  نَ وْ قُ ابَ سَ تَ يَ  رَ ـذِ قُ لَ طَ فـانْ  ,العَ ـوا يف هَ ـنْ , يَ لِ يْ بِ هِ السَّ ُ  نَ وْ رشُ

 ْ ُ أ نَ وْ رَ وا يَ انُ كَ  ذْ إ ;نَ وْ يُ وحيُ َ  قُّ حَ أم هنَّ  .رُ دَ وأجْ  لِ يْ بِ النَّ  لِ مَ ا العَ ذَ هبِ
ـ رَ ثَ ا أكْ هَ لِ مَ يف عَ  »والقبُ « ةُ عَ بطْ مَ  تْ رَّ مَ تَ واسْ  ـتِ  نْ مِ َ عِ سْ ـ نيْ ـرْ , مل تَ ةً نَ سَ يف  دْ كُ

َ , يف الفَ اتٍ وَ نَ سَ  عَ ضْ  بِ الَّ إا هَ ائِ نَ ثْ أ تِي انْ  ةِ رتْ َ عَ  تْ ضَ قَ الَّ  .لَ يْ عِ امَ سْ إيل, ود عَ مَّ حمَ  دِ هْ بَنيْ
ةُ  الُ زَ وال تَ  بَعَ هِ املَطْ ذِ  ةِ قَ طَ نْ مَ  لَ ابِ قَ , مُ لِ يْ ا, عىل النِّ ذَ ا هَ نَ مِ وْ إىل يَ  ةٌ يَ اقِ بَ  ةُ دَ يْ تِ العَ  هَ

ــ ــبْ الق, يف مَ وْ بُ ــدِ ى جَ نَ ــ, وتَ دٍ يْ ــنْ املَ  عِ بْــعــىل طَ  مُ وْ قُ ــمِ وْ كُ احلَ  اتِ رَ وْ شُ ــ, وبَ ةِ يَّ  ضِ عْ
ْ « اتِ عَ وْ بُ طْ مَ  بِيَّةِ  ةِ غَ اللُّ  عِ مَ جمَ رَ ى »العَ تَهَ  .انْ

* * * 
ا; فَإنَّ  نْ لِذَ يْثِ عَ ةُ عىل احلَدِ رَ وْ ُ قِّفٌ رضَ تَوَ َ مُ َ املَطَابِعِ يف مِرصْ ربْ ةِ خَ  مَطْبَعَ

َ بِ الكَ  »نَابِلْيُون« ةِ ةِ ريْ طْبَعَ ا مَ ذَ الق«, وكَ القَةِ  »بُوْ ا مَ ! العِمَ وَ مَ يَأيت اآلنَ وهُ ا سَ نَا, ومَ عَ  :رَّ مَ



 
 
 

  אא٢٤٧ 
امِ  ي عَ تُبِ  خِ سَ نُ  دُ دَ عَ  غَ لَ بَ ) ١٢٨٤(ففِ ةِ  ةِ عَ وْ بُ طْ املَ  الكُ بَعَ طْ  :»القوْ بُ « بمَ

 .اابً تَ كِ ) ٦٠٣٨٩٠(
ةُ  تْ صَ رِ حَ  دْ وقَ  بَعَ طْ ا هَ ضُ عْ وبَ  ,ةِ مَ خْ الضَّ  اتِ عَ وْ سُ وْ املَ  عِ بْ عىل طَ  »القوْ بُ « مَ

َ الثِ يف ثَ  عُ قَ يَ  َ  نيْ َ ا, ونَ دً لَّ جمُ ْ  تْ انَ , وكَ لَ وْ صُ واألُ  اتِ هَ األمَّ  تِ رشَ  زِ وْ نُ كُ  ازِ رَ إلبْ  فُ دِ هتَ
 َ ةِ  ةِ قَّ ودِ  ,حِ يْ حِ صْ بالتَّ  تْ يَ نِ عُ  دْ , وقَ يِّ المِ واإلسْ  يبِّ رَ العَ  اثِ الرتُّ بَاعَ ا هلَ  غَ رَّ فَ , وتَ الطِّ

ٌ بِ كَ  دٌ دَ عَ  َ حِ حِّ صَ واملُ  امءِ لَ العُ  رِ ابِ أكَ  نْ مِ  ريْ  .نيْ
َ عِ بَ أرْ  دَ عْ وبَ  ةِ شَ إنْ  نْ مِ  ةً نَ سَ  نيْ بَعَ طْ ِ األمِ ( »القوْ بُ « اء مَ تِي أسْ ) ةِ يَّ ريْ  تْ مَ هَ الَّ

ا كَ هَ إسْ  ً بِ امً ِ ي ونَ المِ اإلسْ  اثِ الرتُّ  عِ ائِ وَ رَ  عِ بْ طَ بِ  ةِ فَ رِ عْ املَ  اءِ رَ ا يف إثْ ريْ اىل وَ تَ  ا,هَ رشْ
ابِعِ  ضِ عْ بَ  رُ وْ هُ ظُ   :لُ ثْ مِ  ,ةِ يَّ لِ األهْ  املَطَ

ةِ  بَعَ طْ ةِ )١٢٧٧( امَ عَ  »نِ طَ الوَ « مَ بَعَ طْ , )١٢٨٣( امَ عَ » لِ يْ ي النِّ ادِ وَ « , ومَ
ةِ  بَعَ طْ ْ « ومَ ةِ «, و)١٢٨٥( امَ عَ  »فِ ارِ عَ املَ  ةِ يَّ عِ مجَ بَعَ ِ اخلَ  املَطْ ةِ «, وةِ يَّ لِ باجلامَ  »ةِ يَّ ريْ بَعَ  املَطْ

ةِ «, و»ةِ يَّ امنِ ثْ العُ  بَعَ ةِ «, و»ةِ يَّ رِ هَ األزْ  املَطْ بَعَ َ  املَطْ ةِ «, و»ةِ يَّ تلِ اسْ الكَ «أو  ,»ةِ يَّ فِ الرشَّ بَعَ  املَطْ
ِ وغَ  ,»ةِ يَّ انِ محَ الرَّ  ابِعِ  نَ ا مِ هَ ريْ  .املَطَ

امِ  أ  )١٢٨٣( ويف عَ ةَ  دِ وْ عُ أبو السُّ  اهللاِ  دُ بْ عَ أنْشَ بَعَ طْ  عَ بْ وطَ  ,»لِ يْ ي النِّ ادِ وَ « مَ
ا صَ  ِ نَ  بِ انِ إىل جَ  ,»لِ يْ ي النَّ ادِ وَ « ةَ فَ يْ حِ فِيْهَ َ  بِ تُ كُ  ضِ عْ بَ  رشْ  ,»ةِ ادَ اإلفَ «ـ ك :اثِ الرتُّ

ِ تَ ضَ وْ الرَّ «و ,»ةَ طَ وْ طُّ بَ  ابنِ  ةِ لَ حْ رِ «و ,يِّ دِ ادَ غْ للبَ  »ارِ بَ تِ االعْ «و  ةَ امَ أليب شَ  »نيْ
ِّ دِ قْ املَ  ِ وغَ  ,يسِ  .اهَ ريْ

* * * 



 
 
 
 ٢٤٨ א

دُ  وْ تَاذُ حمْمُ ا األسْ هَ رَ كَ امَ ذَ لَ كَ احِ رَ عِ مَ بَ أرْ َ بَ رصْ اتُ يف مِ بَعَ تِ املَطْ رَّ دْ مَ قَ لَ
يُّ  نَاحِ ذِّ  الطَّ , يف كِتَابِهِ الفَ َهُ اهللاُ محِ يب« :رَ رَ اثِ العَ َ ِ الرتُّ لِ إىل نَرشْ خَ ا ) ٤٣(» املَدْ ومَ

ارٍ  تِصَ يَ كامَ يَيل باخْ ا, وهِ هَ دَ عْ  :بَ
ىل � ةُ األوْ لَ حَ  :املَرْ
ابِعُ  رِ هَ ظْ مل تَ  َ  املَطَ رصْ ِّ مُ  دَ عْ  بَ الَّ إيف مِ َ عِ بَ رْ أ وِ حْ نَ  يضِ ـةِ مَ  اءِ شَ نْ إ نْ , مِ ةً نَ سَ  نيْ بَعَ  طْ

 .»والقبُ «
ابِعِ  لُ وَّ أوـ ١ هِ املَطَ ذِ ةُ « :هَ بَعَ ي عُ  ةُ يَّـطِ بْ القِ  »ةُ يَّ لِ هْ ألا املَطْ تـِ ـرِ الَّ ـ بَ امَ يْ فـِ تْ فَ  دُ عْ
ةِ  بَعَ طْ امَ  تْ ئِ شُ نْ أ دْ , وقَ »نِ طَ الوَ « بمَ ـَامَّ عُ  بَ رَّ دَ تَـ نْ أ دَ عْ , بَ )١٢٧٧(عَ ـةِ هلُ بَعَ طْ  ا يف مَ

َ مِ  مِ اكِ ا, حَ اشَ بَ  دٍ يْ عِ سَ  نْ مِ  نٍ ذْ إ, ب»القوْ بُ « َ نَ  دْ , وقَ رصْ ةُ  تْ رشَ بَعَ هِ املَطْ ذِ ـدً دَ عَ  هَ  نْ ا مِ
َ  بِ تُ كُ   ,يِّ دِ رْ وَ للامَ  »ةِ يَّ انِ طَ لْ السُّ  امِ كَ األحْ «, وةَ بَ يْ تَ قُ  البنِ  »بِ اتِ الكَ  بِ أدَ «ـك :اثِ الرتُّ
َ حَ املُ  نِ سْ حُ «و ِ وغَ  يِّ وطِ يُ للسُّ  »ةِ ارضَ  .اهَ ريْ

َ  ةِ يَّـلِ هْ ألا املَطَـابِعِ  زِ رَ أبْ  نْ ومِ ـ ٢ ي رسَ تـِ ـا رُ  تْ الَّ ـةِ  حُ وْ فِيْهَ بَعَ طْ  :»القوْ بُـ« مَ
ةُ  بَعَ طْ ْ  مَ ةُ « :اهَ مُ , واسْ فِ ارِ عَ ة املَ يَّ عِ مجَ بَعَ  .»ةُ يَّ بِ هْ الوَ  املَطْ

 ْ ـا حمَ هَ سَ سَّ أ, هِ ذِ هَ  فِ ارِ عَ املَ  ةُ يَّ عِ ومجَ ـمَّ ـف بَ ارِ د عَ ـأا, اشَ ـعْ أ دُ حَ ْ  اءِ ضَ  سِ لِـجمَ
ِ بمِ  امِ كَ حْ ألا هِ اجلَ  مَّ ضَ , وانْ )١٢٨٥( ةَ نَ , سَ رصْ ذِ ٌ ثِ كَ  ةِ يَّ عِ مْ إىل هَ َ  نْ مِ  ريْ ـ اةِ رسُ , مِ وْ القَ

 َ ـ لِ وَّ ألا ءِ زْ اجلـُ رِ خِ آم بـهُ ءَ امسْ أ رَ ا, تَ وً ضْ عُ  )٦٦١(م هُ دُ دَ , وعَ مَ لْ ي العِ بِّ وحمُ  نْ مِ
ْ  سِ وْ رُ العَ  اجِ تَ « ابِ تَ كِ  ي طَ »سِ وْ امُ القَ  حِ يف رشَ نْهُ اجلَ  تْ عَ بَ , الَّذِ ْ  ةُ يَّ عِ مْ مِ  اءٍ زَ جْ أ ةَ سَ مخَ



 
 
 

  אא٢٤٩ 
 .)١٢٨٧ ـ ١٢٨٥(

هِ اجلَ  تْ يَ قِ لَ  دْ وقَ  ذِ ً بـِ كَ االً بَـقْ إ ةُ يَّـمِ لْ العِ  ةُ يَّـعِ مْ هَ ـريْ ِ  ةً ابَ جَ تِ ا واسْ ـيْ رسَ ـةً عَ  نَ , مِ
َ فِ قَّ ثَ املُ  ِ وغَ  نيْ تَاذُ  لُ وْ قُ  يَ امَ كَ  ـ مهِ ريْ  ةٌ زَ يْ ا مَ هَ ائِ ضَ عْ أل انَ وكَ ـ  نَ وْ ارُ هَ  المِ السَّ  دُ بْ عَ األسْ

َ  نْ أيف  تُبِ لُ صِّ حيُ ِ غَ  نْ مِ  بُ لَ طْ ا يُ ممَّ  لَّ قَ أ نٍ مَ بثَ  وا عىل الكُ  .مهِ ريْ
ةُ ـ ٣ بَعَ طْ ـحمَ  ومَ ـ, وال زَ هِ الدِ وأوْ  حٍ يْ د عـيل صـبِ مَّ ـكعَ  تْ الَ ـهَ دِ هْ يف  مِ يْ دِ ا القَ

َ نَ  دْ , وقَ رِ هَ األزْ  انِ دَ يْ مَ  َ  نَ مِ  دٍ دَ ات عَ وَ ا ذَ بً تُ كُ  تْ رشَ ـبَ ا طَ مَ  مُ ظَ عْ ومُ  ,اثِ الرتُّ ـ تْ عَ  نَ مِ
ـ رِ هَ باألزْ  ةِ اسَ رَ الدِّ  اتِ رَ رَّ قَ بمُ  ةِ لَ صِ تَّ  املُ ايشِ وَ واحلَ  نِ وْ تُ املُ  ـاتَّ  دْ , وقَـفِ يْ رِ ـَالشّ  تْ مَ سَ
ْ  هِ اتِ عَ وْ بُ طْ مَ  ضُ عْ بَ  ـيْ فِ  اسَ النَّ  دَ هَّ ا زَ , ممَّ ةِ لَ جَ والعَ  ةِ عَ بالرسُّ ـ ,اهَ ـ دْ وقَ كَ  ارَ أشَ لـِ إىل ذَ

َهُ اكِ د شَ مَّ د حمَ أمحَ  ةُ مَ الَّ العَ  محِ  !»ثِ يْ ثِ احلَ  ثِ اعِ البَ « هِ ابِ تَ كِ  رِ يف آخَ  هُ نْ عَ  اءَ  جَ امَ اهللاُ كَ  ر رَ
ُ وتَــ ٤ ـ زُ ربْ هِ املَطَـابِعِ  نْ مِ ـذِ َ هَ لِيَّـةِ  بَـنيْ ـةُ « :األهْ بَعَ ـطَ نْ , بمَ »ةُ يَّـنِ مَ يْ املَ  املَطْ  ةِ قَ

ـرِّ فَ تَ , املُ نيْ يِّ حكِ الكَ  ـ ةِ عَ ـ نْ مِ ـورِ الغُ  عِ ارِ شَ ـ ةِ رَ ائِـيف دَ  ةِ يَّ ـزْ ألا ءِ وْ ضَ ـ رِ هَ , فِ يْ رِ ـَالشّ
امِ بيُّ لِ احلَ  دُ محَ أا هَ بُ احِ وصَ  تْ يف عَ سَ دْ تَأسَّ ايب ى البَ فَ طَ صْ مُ  :لِ بَ قِ  نْ مِ ) ١٢٧٦(, وقَ

ــيِّ احلَ  ــوأخَ  ,لب يْ ــيْ عِ  هِ وَ ــى وبَ سَ ــ, يرِ كْ ــامْ  دِ وقَ ــتِ ايَ نَ بعِ  تْ ازَ تَ ــائِ ا الفَ هَ ــبطَ  ةِ قَ  عِ بْ
تُبِ  ,اتِ عَ وْ سُ وْ املَ  ةِ  رِ ابَ الكِ  اءِ زَ األجْ  اتِ ذَ  أو الكُ َ ثِريْ  .والكَ

لِكَ  نْ ذَ  اءٍ زَ جْ أ ةِ تَّ يف سِ ـ ) ١٣١٣( ةَ نَ سَ  »لٍ بَ نْ حَ  بنِ  دِ محَ أ امِ مَ إلا دُ نَ سْ مُ « :فمِ
 الءِ , لعَ »الِ عَ فْ ألوا الِ وَ قْ ألا نِ نَ يف سُ  لِ امَّ العُ  زِ نْ كَ  بِ خَ تَ نْ مُ « ابُ تَ كِ  هِ شِ امِ وهبِ ـ  ارٍ بَ كِ 

 .يِّ دِ نْ اهلِ  قيِّ التَّ  نِ يْ الدِّ 



 
 
 
 ٢٥٠ א

َ إ«و َ قِ تَّ املُ  ةِ ادَ لسَّ ا افُ حتْ ْ  نيْ ي, دِ يْ بِ  الزَّ ىضَ تَ رْ , للمُ »نِ يْ الدِّ  مِ وْ لُ عُ  اءِ يَ حْ إ حِ لرشَ
َ ـ ) ١٣١١( ةَ نَ سَ  ِ بِ الكَ  عِ طْ القَ  نَ مِ  اءٍ زَ جْ أ ةِ يف عرشَ ْ «و, ريْ ْ  حُ رشَ  البنِ  »ةِ الغَ البَ  جِ هنَ
ِ سِ فْ يف التَّ  رِ وْ ثُ نْ املَ  رُّ الدُّ «, وامٍ خَ ضِ  اءٍ زَ جْ أ ةِ عَ بَ رْ أيف  ـ) ١٣٣٠( ةَ نَ سَ  ,دِ يْ دِ يب احلَ أ  ريْ

 .)١٣١٤( ةَ نَ , سَ يِّ وطِ يُ للسِّ  »رِ وْ ثُ أباملَ 
ةِ  حَ يْ حِ صْ  التَّ وىلَّ تَ يَ  انَ وكَ  بَعَ هِ املَطْ ذِ ـاملُ  ارِ بَـكُ  نْ , مِ لٌ اضِ فَ  خٌ يْ شَ  يف هَ َ حِ حِّ صَ  نيْ

لِكَ الزَّ  ـتَ تَ  تْ انَـ, وكَ يُّ اوِ رَ مْ الغَ  ريُّ هْ الزّ  دٌ مَّ حمَ  خُ يْ الشَّ  وَ هُ  :انِ مَ يف ذَ ـ مُ دَّ قَ ه يف مَ اسْ
هِ العبارةُ  اتِ عَ وْ بُ طْ املَ  امِ تَ خِ  ذِ  .»...ياوِ سَ املُ  انَ رَ فْ ي غُ اجِ رَ  لُ وْ قُ يَ « :هَ

ةُ  هِ ذِ وهَ  بَعَ ـيَ ةُ يَّـنِ مَ يْ املَ  املَطْ ـأ, هِ ـةِ  لُ صْ بَعَ طْ ـبـيِّ لَ احلَ  مَ ي اقْ تـِ َ , الَّ ـ نَ رتَ ا هَ مُ اسْ
لِكَ إىل مَ  دَ عْ بَ  تْ عَ رَّ فَ تَ  دْ , وقَ ةِ لَ يْ لِ اجلَ  لِ امَ عْ ألبا ِ تَ عَ بَ طْ ذَ َ بِ كَ  نيْ ِ تَ ريْ  :نيْ

ةُ وْ ألاـ ٤ بَعَ طْ ـ رِ هَ زْ ألا فَ لْ خَ  ةُ نَ ائِ , الكَ بيِّ لَ ايب احلَ ى البَ فَ طَ صْ مُ  ىل مَ ِ , فِ يْ الرشَّ
 َ نْدَ هنِ نَ آلا اا هلَ رً قَ مَ  تْ ذَ واختَّ ـطَ نْ بمَ  اءِ قَ تِ , وااللْ ةِ اسَ رَ الدِّ  ةِ قَ طَ نْ مَ  ةِ ايَ , عِ ـبَّ العَ  ةِ قَ , ةِ يَّ اسِ
 .اتِ عَ وْ بُ طْ املَ  عِ يْ لبَ  مُ يْ دِ القَ  انُ كَ املَ  صَ صِّ وخُ 

ةُ  :ةُ يَ انِ والثَّ ـ ٥ بَعَ طْ تِي سُ بيِّ لَ ايب احلَ ى البَ سَ يْ عِ  مَ ـ تْ يَ مِّ , الَّ  اءِ يَـحْ إ ارِ دَ « :مِ باسْ
تُبِ  بِيَّةِ  الكُ رَ  .لييلِّ اخلَ  انَ خَ  ةِ قَ طَ نْ , بمَ رٍ فَ عْ جَ  انَ خَ  عِ ارِ بشَ  دُ جَ وْ وتُ  ,»العَ

بِيَّـةَ  ةَ بَـتَ كْ املَ  انِ تَـعَ بَ طْ املَ  انِ هاتَ  تْ دَّ مَ أ دْ وقَ  رَ ـ العَ ـزَ  ضٍ يْ بفَ ـ رٍ اخِ ـنَ  نْ مِ  سِ ائِ فَ
 َ ةُ  زُ يَّ مَ تَ , وتَ اثِ الرتُّ بَعَ طْ ُ نْ ا تَ مَ  ارِ يَ تِ يف اخْ  قِ يْ قِ دْ سى بالتَّ يْ عِ  مَ ـ تْ بَ ذَ تَـاجْ  دِ , وقَ رشُ ا دً دَ عَ

, منْ  ارِ بَ كِ  نْ مِ  َ نيْ قِ قِّ  .رقْ صَ  دُ محَ أ دُ يِّ ون, والسَّ ارُ هَ  المِ السَّ  دُ بْ عَ  :ةُ ذَ اتِ سَ ألم اهُ املُحَ



 
 
 

  אא٢٥١ 
ثَرُ ميْ اهِ رَ بْ إل ضْ بو الفَ أ دٌ مَّ وحمَ  ْ , وأكْ َهُ اهللاُ هِ اتِ قَ يْ قِ حتَ محِ ـرَ خَ  ,رَ ـ تْ جَ هِ  نْ مِ ـذِ هَ

ةِ  بَعَ  .املَطْ
ـاقِ البَ  دَ بْ اد عَ ؤَ د فُ مَّ , وحمَ عُ دِ بْ املُ  رُ اعِ , الشَّ يفُّ ريَ ل الصَّ مِ كاَ  نُ سَ وحَ   بُ احِ ي, صَ

ـ نِ آرْ القُ  اظِ فَ لْ أل سُ رَ هْ فَ املُ  مُ جَ عْ املُ « :ياقِ البَ  رِ ثَ ألا ـ دُ بْـ, وعَ »مِ يْ رِ الكَ اج, رَّ فَـ ارِ تَّ السَّ
 .اويجَ د البَ يل حممَّ وعَ 

انَ ومِ   .ولُ د احلُ حممَّ  احِ تَّ الفَ  دُ بْ عَ  رُ وْ تُ كْ الدُّ  :هم أيْضً
ةِ  بُ احِ صَ  انَ وكَ  بَعَ َهُ اهللاُ بيُّ لَ ى حَ سَ يْ عِ  دُ مَّ حمَ  املَطْ محِ ِ النَّ  الءِ ضَ فُ  نْ مِ , رَ , نَ يْ ارشِ

ً كَ  قُ قِّ دَ يُ  انَ وكَ  انَ يَ عُ بَ طْ  يَ امَ يْ ا فِ ثريْ مَّ كَ ـأأ إىل جَ لْ , ثُ ـ لِ هْ ـ أنِ الشَّ َ واخلِ ـ, يَ ةِ ربْ م, هِ يْ تِ فْ تَ سْ
ِ بِ عىل خَ  هِ لِ يْ وِ عْ تَ  رُ ثَ كْ أ انَ وكَ   دِ بْـعَ  ادَ شَ د رَ مَّ حمَ  اذِ تَ سْ ألا اتِ عَ وْ بُ طْ واملَ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  ريْ
َهُ اهللاُ بِ لِ طَّ املُ  محِ  .رَ

ِ إىل حَ  لَ يْ بِ ال سَ فَ ; دُ عْ وبَ  ابِعِ  رصْ لِيَّةِ بمِ  املَطَ َ األهْ ا رصْ ذَ لِ , يف هَ صْ جَ املُ الفَ  .زِ وْ
* * * 

ا يُّ أيْضً نَاحِ الَ الطَّ ِ نَ  خِ يْ ارِ تَ  نْ ىل, مِ وْ ألا ةَ لَ حَ رْ تِلْكَ املَ  رَ ادِ غَ نُ  أنْ  لَ بْ وقَ  :وقَ  رشْ
 َ َ يف مِ  اثِ الرتُّ ـ رٍ وْ مُ أ ةِ الثَ نْدَ ثَ عِ  فُ قِ , نَ رصْ ـأبالتَّ  ةٍ رَ يْ دِ جَ ـأ مِ يْ يِـقْ , يف تَ لِ مُّ تِلْـكَ  لِ امَ عْ

 :ةِ لَ حَ رْ املَ 
رُ  ابِعَ أ :لُ وَّ ألااألمْ ـ ةٍ اصَّ وبخَ ـ  امِ يَّ أليف تِلْكَ ا ن املَطَ ـا ربَ الكُ نْهَ ـكَ ـ  مِ  تْ انَ

 ْ ٍ ثِ يف كَ  صُ رِ حتَ َ رَ وْ شُ نْ مَ  نْ مِ  ريْ يل, صْ ألا الكِتَابِ  شِ امِ , هبَ رَ ثَ كْ أو أ ابٍ تَ كِ  عِ بْ ا, عىل طَ اهتِ



 
 
 
 ٢٥٢ א

لِكَ بالكِ  ةِ لَ لصِ  هِ رِ و بآخِ أ ـيف نَ  ةِ بَـغْ الرَّ  دِ رَّ جَ و ملُ أ, ابِ تَ ذَ تُـبِ  رِ ـشْ ـعـىل أوْ  الكُ  عِ سَ
 .اقٍ طَ نِ 

رُ  نَ قَ  :اينالثَّ  واألمْ يْ ذِ ـ, وتَ بِ تُـالكُ  عِ بْـوا عـىل طَ امُ أنَّ الَّ كَ هَ حِ حيْ صْ لـِ ا يف ذَ
ـهِ لِ مَ بعَ  نَ وْ مُ وْ قُ وا يَ انُ , وكَ الءِ ضَ الفُ  رِ هَ زْ ألا ايخِ شَ مَ  ةِ قَ بَ طَ  نْ وا مِ انُ , كَ انِ مَ الزَّ  ا, ذَ م هَ
ـ صٍ رْ , وحِ ةٍ امَّ تَ  ةٍ انَ مَ أيف  ـوْ بُ طْ يف مَ  رَ دَ , فنـَدٍ يْ دِ شَ ِ عَ ـم التَّ اهتِ ـرِ حْ والتَّ  فُ يْ حِ صْ , فُ يْ

ا وال خَ  طَ قَ , ال سَ ةً رَ وْ فُ وْ مَ  ةً لَ امِ كَ  وصُ صُ النُّ  تِ اءَ وجَ  ـلَ لَ فِيْهَ ٍ ثـِلكَ  انَ , وكَ ـ ريْ م هُ نْ مِ
تُبِ  حِ يْ حِ صْ م بتَ اهلِِ غَ تِ شْ ا قَ وْ , فَ ةٌ اصَّ خَ  فُ يْ لِ آتَ   .الكُ

انَ  ٌ نَ  :مهُ نْ مِ فَكَ ه , وطَـنيُّ يْ سَ احلُ  دٌ مَّ ي, وحمَ وِ دَ ه العَ طَّ د قِ مَّ , وحمَ ينيُّ ورِ اهلُ  رصْ
 ْ ـم, وحمَ اسِ د قَ , وحممَّ لِ وْ سُ الرَّ  بِّ د رَ بْ د عَ مَّ ود, وحمَ مُ حمَ ـالغَ  يُّ هـرِ الزّ  دٌ مَّ , اويُّ رَ مْ

 .ودني حممُ الغَ  دُ بْ وعَ 
ــ َ غَ ــا يُ ممَّــ نَّ أ ريْ ــ ذُ ؤخَ ــالعُ  ؤالءِ عــىل هَ ُــأ, امءِ لَ ــألا رِ كْ ا بــذِ وْ نَــعْ م مل يُ هنَّ  لِ وْ صُ

تِي اعْ  ةِ طَ وْ طُ خْ املُ  ـو وَ أا, خيًـارِ تَ  فُ رِ عْ ال نَ  نُ حْ , فنَ بِ تُ الكُ  اجِ رَ خْ إا يف هَ وْ دُ مَ تَ الَّ ا فً صْ
تِ  ةِ وطَ طُ خْ املَ  خِ سَ للنُّ  ا  تْ عَ بِ ي طُ الَّ يْهَ لَ َ  بِ تُ كُ  اتُ هَ مَّ أعَ لِكَ الزَّ  اثِ الرتُّ ـانِ مَ يف ذَ  دْ , وقَ
لِكَ مَ  نْ عَ  ذَّ شَ  تُبِ  ضِ عْ يف بَ  اهُ رَ ا تَ ذَ  .الكُ

ــرُ  ــ :ثُ الِــالثَّ واألمْ ــكَ املَ  مَ وْ أنَّ القَ ــحَ رْ يف تِلْ ــا بالفَ وْ نَــعْ مل يُ  ةِ لَ ــنِّ الفَ  سِ ارِ هَ  ةِ يَّ
ـنْ املَ  ابِ الكِتَ  زِ وْ نُ كُ  نْ عَ  ةِ فَ اشِ الكَ  ـتَ , واكْ رِ وْ شُ ـفَ  رِ كْ ا بـذِ وْ فَ ـ سَ ارِ هَ ـبَ ملَ  ةٍ زَ جَ وْ مُ  ثِ احِ
ـوفُ  هِ ابِ وَ بْ أ, وابِ تَ الكِ  ـهِ لِ وْ صُ َ , غَ ـ هُ نَّـأ ريْ ـظَ  دْ قَ  هِ ذِ هلـَ رُ ادِ وَ بَـ امِ يَّـأليف تِلْـكَ ا تْ رَ هَ



 
 
 

  אא٢٥٣ 
لِكَ مَ  نْ , ومِ ةِ يَّ نِّ الفَ  سِ ارِ هَ الفَ  ـقَ مَ « ةِ عَ بْ يف طَ  اهُ رَ ا نَ ذَ ـرِ احلَ  اتِ امَ ـ»يرِ يْ ـفِ  نْ , مِ  سٍ رِ هْ
بِيَّةِ  الِ ثَ مْ ألوا ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  تِ امَ لِ للكَ  لٍ امِ شَ  رَ تِي تَ  العَ ـالنَّ  هِ ذِ , وهَ اتُ امَ قَ ا املَ هَ تْ نَ مَّ ضَ الَّ َ  ةُ رشْ
ةِ  نْ عَ  تْ رَ دَ صَ  بَعَ طْ ـ دِ بْـد عَ مَّ حمَ  ةِ قَ فَ عىل نَ  )١٣١٧( ةَ نَ سَ  »القوْ بُ « مَ ـ رِ ادِ القَ  يدّ عِ سَ
ـذَ  لُ ثْـعي, ومِ افِ الرَّ  ـا الفِ هَ ـ سِ رِ هْ ـبْ يف طَ  اءَ جَ ـمُ  ةِ عَ ـبـيِّ لَ ايب احلَ فى البَـطَ صْ  ةَ نَ , سَ

)١٣٣٣(. 
ـخْ أى ونَ غْ أ نْ مِ  ةُ لَ حَ رْ تِلْكَ املَ  تْ انَ كَ  دْ قَ , فَ رٍ مْ أ نْ ن مِ كُ  يَ امَ هْ ومَ  ـرَ مَ  بِ صَ  لِ احِ

ِ نَ  َ  رشْ ِ خَ  لِّ كُ بِ  يَ , وهِ هِ تِ اعَ ذَ إيب ورَ العَ  اثِ الرتُّ ا هَ عَ بِ ا تَ إىل مَ  تْ مَ لَ سْ أ دْ ا قَ هَ ائِ طَ ا وعَ هَ ريْ
 .لَ احِ رَ مَ  نْ مِ 

* * * 
ِ النّ  ةُ لَ حَ رْ مَ  يَ وهِ  :ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ لَ حَ رْ املَ  � ِ النَّ  نَ يْ ارشِ َ اهبِ ـ ةٌ قَ بَ م طَ , وهُ نيْ  ءِ امَ ظَـعُ  نْ مِ

ِ نَ  لِ يْ بِ وا يف سَ دُ اهَ , جَ الِ جَ الرِّ  َ  رشْ ا,ا دَ قً ادِ ا صَ ادً هَ , جِ اثِ الرتُّ م ؤوبً نْهُ انَ مِ  :فَكَ
ـجِ انْ  اخلَ نيْ مِ أد حممَّ  ِ ـ, وحمَ بُ يْـطِ اخلَ  نِ يْ الـدِّ  بُّ ي, وحمُ ـمِ ري الدِّ نـِد مُ مَّ , قيُّ شْ

ـاالتِّ  بِ ائِ جَ عَ  نْ , ومِ يسِ دْ القُ  نِ يْ الدِّ  امُ سَ وحُ  ـُأ اقِ فَ ـلُّ م كُ هنَّ ـهُ ـأ نْ م مِ ـ لِ هْ , امِ الشَّ
ُ م مِ هُ تْ بَ ذَ تَ اجْ  ُ نَ , فَ كأً تَّ م مُ هلُ  تْ دَ تَ عْ أا, وهَ يْ لَ إ رصْ ـانَ اثً رَ وا تُ عُ اذَ أ, وامً لْ وا عِ رشَ ـمَّ كَ ا, ثُ

لِكَ  اءِ رَ وَ  نْ م مِ هلُ  ْ زٌ ارِ بَ  رٌ ثَ أذَ ـيْ وتَ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  عِ , يف مجَ ِ سِ ـامءِ لَـا للعُ هَ ريْ ـامَ , كَ وا انُ  كَ
ـالفِ  الِ جَ رِ  ارِ بَ بكِ  ةٍ قَ يْ ثِ وَ  ةٍ لَ عىل صِ  ـب يف مِ دَ ألوا رِ كْ ـنَ م عِ هلـُ نْ , ممـَّرَ ـصْ ـبعِ  ةٌ ايَ  مِ لْ

 الِ جَ رِ  ارِ بَ كِ  بِ انِ ا, بجَ اشَ ي بَ كِ د زَ محَ أا, واشَ ور بَ مُ يْ د تَ محَ أ الِ ثَ مْ أ نْ , مِ اتِ طَ وْ طُ خْ املَ 



 
 
 
 ٢٥٤ א

نَ نَ رِ كْ فِ ال يْ ذِ َ وا مِ لُ زَ , الَّ ـ ةِ قَ بَ طَ  نْ ا, مِ هَ يْ فِ  اورُّ قَ تَ , واسَ رصْ ْ حممَّ ـد حمَ  يْـذِ المِ التَّ  ود بـنِ مُ
ـيِّ ـسنِ وْ  التُّ نيْ سَ  حُ رضْ د اخلِ مَّ حمَ  خِ يْ , والشَّ يطيِّ قِ نْ كزي الشَّ الرتَّ  ـإ خِ يْ , والشَّ  مَ يْ اهِ رَ بْ
ِ فى صَ طَ صْ مُ  خِ يْ ري, والشَّ ائِ زَ ش اجلَ يَّ فطْ ا  .يربْ

نَ وَ اقِ رشْ تِ سْ الا الِ جَ رِ  ارِ بَ كِ  بِ انِ إىل جَ  يْ ذِ َ وا عىل مِ دُ فَ , الَّ ـ ةِ ادَ فَـإل, لرصْ  نْ مِ
ــبَ تَ كْ مَ  َ ــلو أا, اهتِ ــمِ ايف اجلَ  سِ يْ رِ دْ لتَّ ــملِ ا ةِ عَ ــةِ يَّ رِ ـصْ ــمْ أ نْ , مِ لينــو, لْ ونِ  ويــديجُ  الِ ثَ
ِ يَّ الِ طَ يْ إلا ـهير املِ زِ ولدْ اين, وجُ ملَ ألرتارس ااجسْ رَ , وبِ يسِ نْ رِ نيون الفِ يْ اسِ , ومَ نيْ , ريجِ

م هِ ِ ريْ  .وغَ
ِ النَّ  نَ مِ  ةُ قَ بَ الطَّ  هِ ذِ وهَ  ـبتِ  تْ رَ ثَّ أتَـ نَ يْ ارشِ َ  حِ وْ الـرُّ  كَ لْ ي رسَ تـِ ـةِ  تْ الَّ بَعَ طْ  يف مَ

ِ نَ  نْ , مِ »القوْ بُ « ـاتِ هَ مَّ ألوا لِ وْ صُ ألا رشْ ـنَ العِ  عَ , مَ ـبدِ  ةِ ايَ ـالتَّ  ةِ قَّ ـمَ أ, وحِ يْ حِ صْ  ةِ انَ
َ  دْ قَ  تْ انَ كَ  نْ إ, واءِ دَ ألا ـ نَ مِ  تْ صَ لَّ ختَ ـاعِ بَـالطِّ  لِ كْ الشَّ  عِ بْـيف طَ  لِ ثِّـمَ تَ , املُ مِ يْ دِ ي القَ

تُبِ   .يلصْ ألا الكِتَابِ  شِ امِ هبَ  الكُ
ـنْ مَ  زُ يِّـمَ ا يُ مَ  مُّ هَ أو هِ الطَّ  اتِ ورَ شُ ـذِ ـبَ هَ ـ ةِ قَ ـعـىل ذِ  صُ رْ احلِ ْ  رِ كْ  اتِ طَـوْ طُ خمَ

ـنْ ا تَ ملَ  ةِ يَّ نِّ الفَ  سِ ارِ هَ بالفَ  نَ عْ ا مل تُ إالَّ إهنَّ  ;اهَ فِ صْ , ووَ ابِ تَ الكِ  ُ ـالَّ إ, هُ رشُ ـ اهُ رَ ا تَـ مَ  نْ مِ
 .بِ يْ طِ اخلَ  نِ يْ الدِّ  بِّ وحمُ  ,يجِ انْ اخلَ  اتِ عَ وْ بُ طْ مَ  ضِ عْ بَ 

* * * 
ـالنُّ  ةُ لَـحَ رْ مَ  يَ وهِ  :ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ لَ حَ رْ املَ  □ ـ جِ ضْ ـلِ امَ والكَ ـ ثُ يْـحَ  نْ , مِ  لِ امَ كْ تِ اسْ

اثِ  اجِ رَ خْ إعىل  ةِ نَ يْ عِ املُ  ةِ يَّ نِّ الفَ  لِ ائِ سَ الوَ  اعِ نَ طِ , واصْ ةِ يَّ مِ لْ العِ  ابِ بَ سْ ألا َ ـرَ خْ إالرتُّ ا اجً



 
 
 

  אא٢٥٥ 
ْ  مُ وْ قُ يَ  ا,قً يْ قِ دَ  َ هَ نَ يْ بَ  ةِ لَ اضَ فَ , واملُ طِ وْ طُ خْ املَ  الكِتَابِ  خِ سَ نُ  عِ عىل مجَ مَّ اختِّ ـإ اذِ ا, ثُ  دَ حْ

لِكَ مِ  عُ بَ تْ ا يَ , ومَ رَ خْ ألا خِ سَ النُّ  قِ وْ رُ فُ  اتِ بَ ثْ إ, والً صْ أو أا, م أُ  خِ سَ النُّ  ـإن ذَ  ةِ اءَ ضَ
ُ قَ يْ لِ عْ التَّ  ضِ عْ ببَ  صِّ النَّ   زِ وْ نـُلكُ  فةِ اشِ الكَ  ةِ يَّ لِ يْ لِ حْ التَّ  سِ ارِ هَ الفَ  عِ نْ , وصُ وحِ ات والرشُّ

لِكَ كُ  قُ بِ سْ ا يَ , ومَ تابِ الكِ  ـ هِ لَّـذَ ـالتَّ  نَ مِ  ةِ بَـتَ كْ يف املَ  هِ انـِكَ مَ  انِ يَـ, وبَ ابِ تَـللكِ  مِ يْ دِ قْ
بِيَّةِ  رَ ي يُ  نِّ الفَ  بِ تُ كُ  نْ مِ  هِ عِ ضِ وْ , ومَ العَ ُ عَ الَّذِ ً ثِ أا وتَ رً ثُّ أتَ  ;هُ اجلِ ْ اريْ مَّ الرتَّ َ , ثُ  .هِ فِ ؤلِّ ملُ  ةُ مجَ

هِ املَ مِّ سَ نُ  نْ أ عُ يْ طِ تَ سْ ونَ  ذِ تُبِ  ارِ دَ  ةَ لَ حَ رْ مَ  :ةَ لَ حَ رْ ي هَ ـاملِ  الكُ ـكَ  ذْ , إةِ يَّ رِ ـصْ  تْ انَ
ْ  بِ تُ كُ  نْ ا مِ اهتُ رَ وْ شُ نْ مَ  اثِ حتَ َ ـ لَّ كُ  لُ مِ الرتُّ كَ املَـ تِ امَ سِ لـِ ـلْ العِ  جِ هَ نْ ذَ يف  قِ يْ قِ الـدَّ  يِّ مِ
 .صِ وْ صُ النُّ  اجِ رَ خْ إ

َ االعْ  نَ مِ  دَّ ال بُ فَ  ;ءٍ دْ ي بَ ذِ  ةً ءَ دْ وبَ  لِكَ املَ  نَّ أبَ  افِ رتِ ي  جَ هَ نْ ذَ  ةُ سَ رَ دْ مَ  هُ تْ لَ صَّ أالَّذِ
تُبِ  ارِ دَ  ِ املِ  الكُ َ قِ قِّ حَ للمُ  ةِ يَّ رصْ ـتَ سْ املُ  جِ اهِ نَ ا بمَ مَّ  دٍّ إىل حَ  رَ ثَّ أتَ  دْ , قَ بِ رَ العَ  نيْ َ قِ رِ ـشْ  نيْ

يْ  ذِ ِ ونَ  هِ تِ اعَ ذَ إلوا طُ شَ ا, ونَ نَ اثِ رتُ وا بِ لُ غِ شُ  نَ الَّ َ عَ لِثَ االثَّ  نِ رْ القَ  ذُ نْ , مُ هِ رشْ ي رشَ ـرِ جْ , اهلِ
 .لٍ ليْ بقَ  هِ لِ بْ و قَ أ

ـ و رِ وْ سُ اجلُ  دِّ يف مَ  لِ ضْ الفَ  بُ احِ صَ  انَ وكَ  َ رصْ َ مِ ـابَـنيْ وبَّ رُ ـتَّ  يَ امَ يْ فـِ− أوْ  لُ صِ
اثِ  رِ ـشْ بنَ  َ ي اتَّ , ااشَ ي بَ كِ د زَ محَ أ −الرتُّ ـمِ  لَ ثَّ ومَ  ,اقِ رَ ـشْ تِ االسْ  امءِ لَ بعُ  لَ صَ الَّذِ  رَ ـصْ

َ يف مُ  ِ ؤمت  .مراهتِ
انَ مِ اشَ ي بَ كِ زَ  دُ محَ أا ذَ وهَ  ـيف مِ  اءِ بَـطَ واخلُ  ابِ تَّـالكُ  ارِ بَـكُ  نْ ا, كَ  دَ لـِ, وُ رَ ـصْ

ــإلبا ــامَ ةِ يَّ رِ دَ نْ كِ سْ ــ)١٢٨٤(, عَ َ ــرَ دْ بمَ  جَ رَّ , وختَ ــواحلُ  ةِ ارَ دَ إلا ةِ سَ ــ قِ وْ قُ , ةِ رَ اهِ بالقَ



 
 
 
 ٢٥٦ א

ـةَ يَّـنِ يْ تِ , والالَّ ةَ يَّـالِ طَ يْ إلوا ةَ يَّ زِ يْ لِ جِ نْ إلا مُ هَ فْ يَ  انَ , وكَ ةَ يَّ سِ رنْ الفِ  نَ قَ تْ أو ـبفِ  امَ , وقَ  ةِ رَ كْ
تُبِ  اءِ يَ حْ إ بِيَّةِ  الكُ رَ َهُ اهللاُ وَ  انَ كَ , والعَ محِ ـحْ أ, واقِ رَ ـشْ تِ سْ الا امءِ لَ بعُ  ةِ لَ الصِّ  قَ يْ ثِ رَ  مَ كَ

ِ  بِ رَ العَ  االتِ جَ برِ  هُ تَ لَ صِ  ـ, فتَ ةِ يَّـبِ رَ ا للعَ ب حمُ  انَ م, وكَ هِ ارِ طَ قْ أ عِ يْ يف مجَ ـمَّ سَ  خِ يْ ى بشَ
َ »ةِ وبَ رُ العُ  تَ يْ بَ « هُ ارَ ى دَ مَّ , وسَ ةِ بَ وْ رُ العُ  َ عَ  وِ حْ يف نَ  ةً بَ تَ كْ مَ  عَ , ومجَ , ابٍ تَـكِ  الفِ آ ةَ رشَ
تُبِ  ارِ دَ «إىل  هِ اتِ فَ وَ  دَ عْ بَ  تْ لَ قِ ا, فنُ هَ فَ قَ ووَ  ـاملِ  الكُ ِ ـ»ةِ يَّ رصْ ـا تْ يَ مِّ , وسُ  ةُ بَـتَ كْ املَ « :فِيْهَ
ـويفِّ تُـ, »ز«ف رْ , بـاحلَ ارِ الـدَّ  سِ ارِ هَ ا يف فَ هلَ  زَ مِ , ورُ »ةُ يَّ كِ الزَّ  ـ, )١٣٥٣( ةَ نَ  سَ  لَ اقَ
ُ مِ ألا ْ  ةِ اءَ فَ غْ إيف  ةً ظَ قْ يَ  انَ كَ « :هِ فِ صْ يف وَ  الن,سِ رْ أ بْ يْ كِ شِ  ريْ ـفْ يف غَ ةً بَّ , وهِ قِ الرشَّ  ةِ لَ

لِكَ املُ  طِ سَ يف وَ  اةً يَ , وحَ يِّ المِ سْ إلا املِ العَ   .»دِ امِ اهلَ  طِ يْ حِ ذَ
تَاذُ  هُ نْ عَ  لُ وْ قُ ويَ   اءِ يَـحْ إ قِ وْ يف بُ  خٍ افِ نَ  لَ وَّ أ لَّ عَ ولَ « :ونارُ الم هَ السَّ  دُ بْ عَ األسْ

اثِ العَ  َ َ يف مِ  ثِ يْ دِ احلَ  جِ هَ نْ يب عىل املَ رَ الرتُّ ـرصْ ـكـي بَ زَ  دُ محَـأ و, هُ ـاشَ ي قَ ـذِ  امَ ا, الَّ
ـيْ أي بـِلْ كَ ال البنِ  »امِ نَ صْ ألا«ي, وبِ لْ الكَ  البنِ  »ليْ اخلَ  ابِ سَ نْ أ« ابِ تَ كِ  قِ يْ قِ حْ بتَ  ا, ضً

ةِ عَ بِ طُ  دْ وقَ  بَعَ ِ مِ ألا ا يف املَطْ ةِ  ةِ يَّ ريْ بَعَ طْ  اءِ يَ حْ إ ةَ نْ جلَ  مِ , باسْ )م١٩١٤( ةَ نَ سَ  »والقبُ « مَ
بِيَّةِ  ابِ دَ آلا رَ تِي عُ العَ ِ ابَ تَ الكِ  نِ يْ ذَ هَ  لَّ عَ يب, ولَ دَ ألا مِ سْ القَ  مِ باسْ  دُ عْ  بَ امَ يْ فِ  تْ فَ رِ , الَّ  نيْ
ي حَ احِ للجَ  »اجِ التَّ « ابِ تَ كِ  عَ مَ  تُبِ  لِ ائِ وَ أ نْ ا, مِ يضً أ هُ قَ قَّ ظ, الَّذِ تِي كُ  الكُ يف  بَ تـِالَّ

تُـبَ  نَّ أ امَ , كَ »قِ يْ قِ حْ بتَ « :ةُ مَ لِ ا كَ هَ رِ وْ دُ صُ  ـ تِلْـكَ الكُ ـاجِ رَ خْ إب تْ يَـظِ حَ  دْ قَ ا عـىل هَ
يَّةِ للتَّ  جِ اهِ نَ املَ  دثِ حْ أ لْمِ ـةِ ثَـيْ دِ احلَ  التِ مِّ كَ املْ  لِ امَ كْ تِ اسْ  عَ , مَ قِ يْ قِ حْ العِ ـتَ  نْ , مِ  مِ يْ دِ قْ

لِكَ  افُ ضَ , ويُ ةِ يَّ لِ يْ لِ حْ التَّ  سِ ارِ هَ الفَ  اقِ حلَ إ نْ ومِ  ,اءِ رَّ إىل القُ  صِّ النَّ   نْ مَ  لُ وَّ أ هُ نَّ أإىل ذَ



 
 
 

  אא٢٥٧ 
ْ  اتِ المَ عَ  الَ خَ دْ إ اعَ شَ أ بِيَّـةِ  اتِ عَ وْ بُ طْ , يف املَ ةِ ثَ يْ دِ احلَ  مِ يْ قِ الرتَّ رَ ـأ, والعَ كَ  فَ لَّ لـِ يف ذَ

ْ « :هُ امَّ ا, سَ ابً تَ كِ  بِيَّةِ  ةِ غَ يف اللُّ  مَ يْ قِ الرتَّ رَ ةِ  عَ بِ طُ , »العَ بَعَ طْ ـ, يف زَ »القوْ بُ « يف مَ ـبَ مُ  نٍ مَ  رٍ كِّ
 .»)م١٩١٣( ةَ نَ سَ  وَ ا, هُ د جِ 

ُ ا, واشَ ي بَ كِ د زَ محَ أ اتِ وَ طَ خَ  عِ قْ وعىل وَ   تْ عَ فَ دَ , انْ هِ ادِ شَ رْ إو هِ هِ يْ جِ وْ تَ  نْ مِ  دً هبِ
تُبِ  ارُ دَ  ِ املِ  الكُ ِ نَ  قِ يْ رِ , يف طَ ةِ يَّ رصْ َ  نَ وَّ كَ , وتَ اثِ الرتُّ  رشْ ي دْ ألا مُ سْ ا القِ هبِ َ أيب, الَّذِ  فَ رشْ

ـدَ ي العَ كِ زَ  دُ محَ أ اذُ تَ سْ ألا هُ سَ أرْ يَ  انَ , وكَ بِ تُ الكُ  اجِ رَ خْ إعىل  ا القِ  انَ وي, وكَ ـذَ ـهَ  مُ سْ
َ كُ  ةً سَ رَ دْ مَ  َ قِ قِّ حَ للمُ  ةِ يَّ الِ ثَ املِ  ةِ وَ دْ  يف القُ ربْ ِ عَ املُ  نيْ ـمَ  مُّ ضُ يَ  انَ , وكَ نَ يْ ارصِ ـيْ لِ جَ  ةً خَ يَ شْ  ةً لَ
يْ  امءِ لَ العُ  نَ مِ  ذِ ا أُ  نَ الَّ لَّ مَ نُوا كُ ْ م, ومل هِ يْ لَ إ دَ نِ سْ أتْقَ ْ مَ  ارِ شَ عْ ا بمِ وْ ظَ حيَ  اءِ يَـعِ دْ أ هِ ى بـِظَـا حيَ

َ « فَ لْ خَ  نَ وْ ضُ اكِ , والرَّ قِ يْ قِ حْ التَّ  هِ ا »اثِ الرتُّ ذِ  .امِ يَّ أليف هَ
م  نْهُ انَ مِ ـ رُ يْ رِ ـَالضّ  رُ اعِ الشَّ  :ويدَ ي العَ كِ د زَ محَ أ اذِ تَ سْ ألا بِ انِ بجَ فَكَ  خُ يْ الشَّ

ـألم, وايْ سِ د نَ محَ أ رُ اعِ د, والشَّ وْ حممُ  مِ يْ حِ الرَّ  دُ بْ عَ  خُ يْ , والشَّ نُ يْ د الزَّ محَ أ ـحمَ  اذُ تَ سْ د مَّ
بْـد د مَّ حمَ  خُ يْ , والشَّ عيُّ مَ صْ ألاد اوَّ اجلَ  دبْ عَ  ـالرَّ  بِّ رَ عَ ـو, لِ وْ سُ  دُ بْـد عَ محَـأ خُ يْ الشَّ

ْ  مِ يْ لِ العَ  ْ وممَّ , شاطفيَّ  مُ يْ اهِ رَ بْ إ خُ يْ ري الشَّ ائِ زَ اجلَ  املُ وين, والعَ دُ الربَ ا نـَهُ  هُ رُ كْ ذِ  لُ مُ ا جيَ
َ بِ الكَ  يسَّ نِ وْ التُّ  املَ , العَ نيْ سَ  حُ رضِ د اخلِ مَّ حمَ  خَ يْ الشَّ  نَّ أ ـزْ ألا خَ يْ , وشَ ريْ  لِ وَّ أيف ــ  رِ ـهَ
ِ املِ  ةِ رَ وْ الثَّ  امِ يَ قِ  تُبِ  ارِ ا بدَ حً حِّ صَ مُ  لَ مِ عَ ـ  ةِ يَّ رصْ ِ املِ  الكُ  .ةِ يَّ رصْ

* * * 
 .الِ جَ الرِّ  نَ مِ  اذِ ذَ األفْ  ةُ لَ حَ رْ مَ  يَ وهِ  :ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ لَ حَ رْ املَ  □
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َ محَـأ ةِ لَ حَ رْ مَ  :مِ ا باسْ هَ تِ يَ مِ سْ يف تَ  دُ دَّ رَ تَ أوال  ـد حمُ ـمَّ ـر, وحمْ اكِ د شَ ـد حمَ وْ مُ د مَّ
 .رقْ د صَ محَ أد يِّ ون, والسَّ ارُ د هَ حممَّ  المِ السَّ  دِ بْ ر, وعَ اكِ شَ 

 :اثهَ يْ دِ حَ  كَ يْ لَ إو
لِكَ مُ  انَ كَ  ْ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أ ذُ نْ ذَ َ سِ مخَ ـاملَ  تِ انَ كَ  امِ يَّ ألا, ويف تِلْكَ اامً عَ  نيْ ـ اتُ افَ سَ  دْ قَ

ْ  تْ بَ ارَ قَ تَ  َ الرشَّ ـ الكِتَـابُ  لَ صَ , ووَ بِ رْ والغَ  قِ بَنيْ وبَّـايف  عُ وْ بُـطْ املَ  يبُّ رَ العَ رُ , إىل أوْ
َ يف مُ  بِ رَ العَ  امءِ لَ عُ  ضُ عْ بَ  كَ ارَ , وشَ بِ رَ العَ  الدِ بِ  َ تِ االسْ  اتِ رَ ؤمت مَّ نَ اقِ رشْ ٌ كَ  لَ زَ , ثُ  ثريْ
ِ تَ سْ املُ  المِ عْ أ نْ مِ  َ قِ رشْ َ إىل مِ  نيْ ـامِ جَ ــ  ةِ دَ يْ دِ ا اجلَ هَ تِ عَ امِ يف جَ  سِ يْ رِ دْ للتَّ  ;رصْ  ؤادٍ فُـ ةِ عَ
ْ  منْ  دِ وُّ زَ والتَّ ـ  اكَ ذَ نَ آ لِ وَّ ألا ـ اتِ طَ وْ طُ خمَ ـإلوا ةِ رَ اهِ القَ لِكَ وا كـذَ لُّـ, وحَ ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ سْ

بِيَّةِ  انِ دَ لْ البُ  ضِ عْ ببَ  رَ ـواملَ  اقِ رَ والعِ  امِ , كالشَّ رَ خْ ألا العَ ـ بِ رِ غْ ا إىل وْ قَ لْ أ, فَـريبِّ العَ
ِ م يف نَ هُ تَ اعَ ضَ بِ  اسِ النَّ  ْ  رشْ اثِ وحتَ َ  .هِ قِ يْ قِ الرتُّ

ـوَ نَ  تْ لَ اخَ دَ , وتَـاتٌ هَ بُ شُ  تْ عَ افَ دَ , وتَ جُ اهِ نَ مَ  تْ طَ لَ تَ اخْ  امِ يَّ ألا مُ كُ لْ ويف تِ  ا, ايَ
ٌّ عْ أ تْ رَ هِ وسَ   !نٌ وْ يُ عُ  تْ امَ ونَ  نيُ

ــ ــلْ أ مَّ ثُ ــتَ سْ ى املُ قَ ــألا قُ رِ ـشْ ــاجِ رَ بِ « اينُّ ملَ ــ, املُ »رتارسِ سْ ــوىفَّ تَ  )١٣٥٢( ةَ نَ  سَ
 َ َ حمُ ـامِ , باجلَ ابِ دَ آلا ةِ يَّـلِّ كُ  ةِ بَ لَ عىل طَ  اتٍ ارضَ ـاملِ  ةِ عَ ـةِ يَّ رِ ـصْ ْ  جِ اهِ نـَمَ  لَ وْ , حَ  قِ يْـقِ حتَ
ِ ونَ  صِ وْ صُ النُّ  ـا, هَ رشْ ـذَ  دْ وقَ هِ املُ  رَ كَ ـذِ ـيف هَ َ حَ ـأ اتِ ارضَ ـ اءَ يَ شْ ْـ نْ عَ ـالنُّ  عِ مجَ  خِ سَ
ُ نَ  ادِ رَ املُ  ابِ تَ للكِ  ةِ طَ وْ طُ خْ املَ  ـالنُّ  ارِ بَ تِ ا, واعْ هَ نَ يْ بَ  ةِ انَ زَ وَ , واملُ هُ رشْ ـ, والنُّ مِّ ألُ ا ةِ خَ سْ  خِ سَ

 .عِ بْ للطَّ  الكِتَابِ  ادِ دَ عْ إ, وةِ يَّ عِ رْ الفَ 



 
 
 

  אא٢٥٩ 
َ  دْ وقَ  هِ املُ  تْ رَ هبَ ذِ َ حَ هَ ـ عِ  مَ لْ ال عِ  نْ ا, مَ هَ تِ قْ يف وَ  اتُ ارضَ َ , وال خـِ هُ دَ نْ  ةَ ربْ

هِ ايضِ امَ بِ  هِ يْ دَ لَ  ذِ ةِ  ةِ مَّ أل هَ بِيَّ رَ اثِ  نِ يْ وِ دْ ا يف تَ هَ ؤاملَ عُ  هُ عَ نَ ا صَ , ومَ العَ َ ا الـرتُّ ذَ هَ
 ْ ِ  لَ وْ حَ  هُ وْ ادُ ا شَ , ومَ هِ عِ ومجَ لِكَ امل َ ذَ مَّ صـً رْ وحِ  هُ ا لَ طً بْ ضَ  ;اثِ ريْ , ثـُ هِ يـْ لَ ـ  ا عَ ا مَ
ـ وَ الرِّ  ادِ نَ سْ إ ثُ يْ حَ  نْ مِ  ;مٍ وْ سُ ورُ  دَ اعِ وَ قَ  نْ مِ  هُ وْ امُ قَ أ ـ إىل مُ  ةِ ايَ ـ الكِ  فِ ؤلِّ , ابِ تَ

َ النُّ  ةِ لَ اضَ فَ , واملُ رَ خْ ألا خِ سَ عىل النُّ  ةِ لَ ابَ قَ وباملُ  نيْ ـ  اسِ سَ أعىل  خِ سَ بَ ـ ا ثَ مَ  تَ بَ
لِكَ كُ  اءَ رَ مَّ ما وَ , ثُ اتٍ دَ يْ يِ قْ , وتَ اتٍ ازَ جَ إو اتٍ عَ امَ سَ  نْ ا مِ هَ ضِ عْ عىل بَ   نْ , مِ هِ لِّ ذَ

تِي وَ ةِ قَ يْ قِ الدَّ  ةِ مَ ارِ الصَّ  دِ اعِ وَ تِلْكَ القَ   حِ رْ اجلَ  نِّ , يف فَ ثِ يْ دِ احلَ  امءُ لَ ا عُ هَ عَ ضَ , الَّ
ـ وَ القَ  هِ ذِ وهـَ , لِ يْ دِ عْ والتَّ  َ  دُ اعِ ـ متُ ـ املَ  اسَ سـَ ألا لُ ثِّ َ تِ ـ تْ إلل ;نيْ ـ حْ إلوا انِ قَ , امِ كَ

 .دِّ الرَّ و لِ وْ بُ والقَ  ةِ حَّ والصِّ 
ا الدَّ  ارَ ثَ أ دْ وقَ  ذَ ـ ;خُ ارِ الصَّ  يُّ وِ هَ ـأ لَ وْ حَ ـ لِ امَ عْ تَشْ ــاملُسْ , غَ َ قِنيْ ـبَ  ةَ ريْ رِ  ضِ عْ

َ يف مِ  ءِ امَ لَ العُ  نَ اتَّ رصْ يْ ذِ َ لُ صَ , الَّ  .ةِ يَّ لِ صْ ألاهِ عِ ابِ نَ م يف مَ هِ اثِ وا برتُ
ـتَ قْ وا وَ انُ وكَ ـ  ءِ لامَ العُ  ؤالءِ هَ  ادَ رَ أ دْ قَ لَ  ـهَ ـا يَ ابً بَ ا شَ ـىل ويَ غْ  نْ أوا ادُ رَ ــ أ جُ وْ مُ

ُ بَ يُ  نْ أم, وهِ تِ مَّ أ اءِ نَ بْ أ نِ وْ يُ عُ  نْ عَ  ةَ اوَ شَ وا الغَ لُ يْ زِ يَ  ُ وْ رصِّ انَ امَ م بِ هنَ  ادٍ هَ جِ  نْ م, مِ هِ ائِ بَ آل كَ
َ ثِ كَ  ابٌ بَ سْ أام هُ تْ سَ مَ , طَ دٍ وْ هُ وجُ  ـفْ الغَ  نَ , مِ ةٌ ريْ ـ ةِ لَ ـ, والقَ اعِ يَ والضَّ ـ رِ هْ , البِ تِ واالسْ
تِي تَ هِ يْ وِ شْ تَّ وال خِ سْ واملَ  بِيَّةُ  ةُ مَّ ألا اهلَ  تْ ضَ رَّ عَ , الَّ رَ  .ةُ يَّ المِ سْ إلوا العَ

* * * 



 
 
 
 ٢٦٠ א

َ اعْ  دِ قَ فَ  ,ءٍ دْ ي بَ ذِ ةَ ءَ دْ وبَ  ِ تَ سْ  للمُ امَ بِ  ءُ لامَ العُ  ؤالءِ هَ  فَ رتَ َ قِ رشْ ـفَ  نْ مِ  نيْ , يف لٍ ضْ
اثِ العَ  اءِ يَ حْ إ َ ِ ونَ  ريبِّ الرتُّ يَّةِ  جِ اهِ نَ املَ  قَ فْ , وُ هِ رشْ لْمِ  دْ قَ  ءَ لامَ العُ  ؤالءِ هَ  نَّ لكِ  ةِ قَ يْ قِ الدَّ  العِ
ِ تَ سْ املُ  هُ ثَ دَ حْ تَ  اسْ امَ يْ وا فِ رُ ظَ نَ  ـوَ قَ  نْ مِ  هُ وْ لُ صَّ أا , ومَ جَ اهِ نَ مَ  نْ مِ  نَ وْ قُ رشْ ـدَ اعِ ـذَ إ, فَ  وَ ا هُ
ـامَ بـِ جِ ائِ تَ والنَّ  ابِ بَ سْ ألا لُ وْ صُ وْ , مَ هِ سِ فْ ا نَ نَ اثِ رَ تُ  لِ اخِ دَ  نْ مِ  عٌ وْ زُ نْ مَ  , لُ ائِـوَ ألا هُ عَ نَ  صَ

ِ تَ سْ واملُ  لِكَ حَ  نَ وْ فُ رِ عْ م يَ هُ سُ فُ نْ أ نَ وْ قُ رشْ  .هِ تِ فَ رِ عْ مَ  قَّ ذَ
َ امَ يْ فِ  نَ وْ رُ ظُ نْ يَ  ءُ لامَ العُ  ؤالءِ هَ  ذَ خَ أ دْ قَ فَ  ;انَ هُ  نْ ومِ  ِ دِ يْ أ بَنيْ َ امَ يْ م, وفِ هيْ ي دِ يْ أ بَنيْ

مَّ اسِ النَّ  ـارَ دَ تَ ويَ  هُ نَ وْ شُ تِّ فَ , يُ اثٍ رَ تُ  نْ م مِ هِ يْ لَ إ لَ آا وا عىل مَ بُّ كَ أ, ثُ ـمَّ هُ نَ وْ سُ  هُ وْ طَـعْ أ, ثُ
هُ حَ  َ , وانْ هِ قْ الفِ  نِ سْ , وحُ رِ ظَ النَّ  ةِ قَّ دِ  نْ مِ ظَّ ِ ونَ  هِ تِ اعَ ذَ إوا إىل فُ رصَ  .هِ رشْ

ـ مَ  لُ اجَ الرِّ  ؤالءِ هَ  لَ خَ دَ  دْ وقَ  ـ قِ حْ التَّ  انَ دَ يْ ـِ والنَّ  قِ يْ ـ رشْ  ادٍ بـزَ  نَ يْ دِ وَّ زَ , مَ
َ  لِ ائِ وَ ألا مِ لْ عِ  نْ , مِ يٍّ وِ قَ  ِ ارِ وجتَ ِ  نْ مِ  نَ يْ دِ يْ فِ تَ سْ م, ومُ هبِ  ةِ قَ ابِ السـَّ  لِ احِ رَ املَ  عِ يْ مجَ

ِ يف نَ  َ  رشْ َ عِ وْ فُ دْ ومَ  ;اثِ الرتُّ ةٍ  ةٍ يَّ المِ سْ إو ةٍ يَّ بِ رَ عَ  حٍ وْ رُ بِ  نيْ يَّ وِ ـ  تْ فَ دَ هْ تَ سـْ ا, قَ  امَ يْ فِ
ـ الدَّ  صِ وْ صـُ النُّ  ةَ اعَ ذَ إ تْ فَ دَ هْ تَ اسْ  ـ ظَ عـىل عَ  ةِ الَّ َ  ةِ مَ ـ  ةِ فَ اشـِ , الكَ اثِ الـرتُّ  نْ عَ

هِ  لِ امَ والكَ  اللِ ي اجلَ احِ وَ نَ   .فِيْ
انَ ظُ  دْ قَ ولَ  ـرِ دْ إ بنِ  دِ حممَّ  امِ مَ إلل »ةِ الَ سَ الرِّ « رُ وْ هُ كَ ـ سٍ يْ  قِ يْـقِ حْ , بتَ يِّ افعِ الشَّ

ـدِ جَ  ةٍ لَ حَ رْ مَ  ءِ دْ ا ببِ انً ذَ يْ إ, )١٣٥٨( ةَ نَ يف سَ  رٍ اكِ د شَ حممَّ  دَ محَ أ خِ يْ الشَّ  َ  ةٍ دَ يْ ـمت ـامً  نَ ا مِ
ِ النَّ   .قِ يْ قِ حْ والتَّ  قِ يْ ثِ وْ التَّ  ابِ بَ سْ أ لِّ لكُ  لِ مَ كْ تَ سْ , املُ يبِّ رَ العَ  ميِّ لْ العِ  رشْ

ـنَّ , ولكِ امِ يَّـأليف تِلْكَ ا اسِ للنَّ  رُ هَ ظْ  يَ امَ يْ فِ  ةٌ دَ يْ دِ جَ  ةٌ لَ حَ رْ مَ  يَ وهِ  ـوْ ا مَ هَ  ةُ لَ وْ صُ



 
 
 

  אא٢٦١ 
اآنِ  تُ لْ  قُ امَ , كَ هُ وْ لُ صَّ أو لُ ائِ وَ ألا هُ نَّ  سَ امَ بِ  جِ ائِ تَ والنَّ  ابِ بَ سْ ألا  .فً

يْقِ  نْ عَ  لَ يْ ا قِ مَ  لُّ وكُ  قِ ْ ـالرِّ «لكِتَابِ ر اكِ د شَ د حممَّ محَ أ خِ يْ الشَّ حتَ ـيُ  ,»ةِ الَ سَ  الُ قَ
يْقِ أ نْ عَ  قِ ْ هِ املَ  المِ عْ حتَ ذِ اكِر لكِتَابِ د د حممَّ وْ مُ حْ مَ ك ةِ لَ حَ رْ هَ ـفْ تَ «شَ ِ سِ  ,»يِّ ربِ الطَّـ ريْ
 .مٍ الَّ سَ  البنِ  »اءِ رَ عَ الشُّ  لِ وْ حُ فُ  اتِ قَ بَ طَ «و

يْقِ  نْ وعَ  قِ ْ تُبِ ن وْ ارُ هَ  المِ السَّ  دِ بْ عَ  حتَ  .»ظِ احِ اجلَ  ارِ ثَ آ«لكُ
يْقِ  نْ وعَ  قِ ْ تُبِ ر قَ د صَ محَ أ دِ يِّ السَّ  حتَ ـ»ةَ بَـيْ تَ قُ  ابنِ  ارِ ثَ آ«لكُ ـأ ينِّ أال وْ , ولَ  تُ ذْ خَ

ـ مِ لْـعِ  نْ مِ  هُ فُ رِ عْ أا مَ  لَّ كُ  تُ رْ كَ لذَ  هِ ارِ صَ تِ واخْ  المِ الكَ  يِّ  بطَ يسِ فْ نَ  ـالرِّ  ءِ ؤالهَ , الِ جَ
 .دَ اعِ وَ قَ  نْ مِ  هُ وْ لُ صَّ أا , ومَ نٍ نَ سُ  نْ مِ  هُ وْ نَّ ا سَ ومَ 

ا اجلِ  اءِ نَ بْ أ قِّ حَ  نْ مِ  نَّ إ, فَ ارِ صَ تِ ي االخْ اعِ وَ دَ  نْ كُ  تَ امَ هْ ومَ  ذَ ـلَ عْ يَ  نْ أ لِ يْ هَ  نَّ أوا مُ
ـ مِ يْ ظـِا العَ نـَاثِ رَ تُ  نْ مِ  ةً ئَ يْ ضِ مُ  اتٍ حَ فَ  صَ الَّ جَ  دْ ن, قَ وْ ارُ هَ  المِ السَّ  دَ بْ عَ  اذَ تَ سْ ألا َ حِ  نيْ
ْ  ادِ دَ تِ عىل امْ ـ  جَ رَ خْ أ َ سِ مخَ ً بِ ا كَ رً دْ قَ ـ ا ام عَ  نيْ اثِ  سِ ائِ فَ نَ  نْ ا مِ ريْ َ لِكَ الرتُّ  .ذَ

ـأمحَ  دَ يِّ السَّ  اذُ تَ ا األسْ أمَّ  ـ(ر قْ د صَ ـرَ مُ  هُ مُ اسْ ـ :بٌ كَّ ـفَ , )دمحَـأد يِّ السَّ  أدَ بَـ دْ قَ
اثِ يف صَ  هُ الُ غَ تِ اشْ  َ َ , حِ هِ ابِ بَ شَ  رِ دْ بالرتُّ ـــ  »ةَ دَ بَـعَ  بنِ  ةَ مَ قَ لْ عَ « انَ وَ يْ دِ  جَ رَ خْ أ نيْ  حِ تْ بفَ
ِ العَ  ـالفَ ـ  اءِ والبَ  نيْ ـامَ لِ حْ ـ ,)١٣٥٣(, عَ ـا بالقِ بًـالِ طَ  ذٍ ئِـمَ وْ يَ  انَ وكَ  يِّ انوِ الثَّـ مِ سْ
ِ  رِ هَ زْ ألبا ـفُ  نْ , مِ رٌ قْ صَ  خُ يْ الشَّ  هُ دُ الِ , فوَ لٍ ضْ وفَ  مٍ لْ عِ  تِ يْ بَ  نْ مِ  وَ وهُ , فِ يْ الرشَّ  ءِ الضَ
 .نِ يْ الدِّ  لِ وْ صُ أُ  ةِ يَّ لِّ ا بكُ اذً تَ سْ أ انَ , وكَ رِ هَ زْ ألا ءِ لامَ عُ 
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ـاجِ الرَّ  نيُّ مَ يْ املَ  زِ يْ زِ العَ  دُ بْ عَ  خُ يْ ا الشَّ ذَ وهَ  ـ ويتُّ كُ ـأ نْ مِ ِ كْ ـاكِ بَ ال ءِ لـامَ عُ  ربَ  انِ تَ سْ
َ يِّ نِ عْ املَ  اثِ وقَ  نِ وْ ؤبشُ  نيْ َ انَ ملِ  دْ , وقَ اهُ ايَ ضَ الرتُّ َ كَ ـفَ  رصْ يْـفِ عْ التَّ  لُ ضْ ـظْ إ, وهِ بـِ رِ  ارُ هَ
َ نَ  دْ قَ , فَ هِ مِ لْ عِ  ً ثِ ا كَ هَ عُ ابِ طَ مَ  هُ لَ  تْ رشَ ْ  نْ ا مِ ريْ  .هِ اتِ قَ يْ قِ حتَ

لِكَ مَ  اءِ رَ وَ  نْ مِ  هُ ولَ  َ ثِ كَ  ثٌ وْ حُ وبُ  االتٌ قَ ذَ ي  اتِ وطَ طُ خْ املَ  رِ ادِ وَ نَ  لَ وْ حَ  ةٌ ريْ تـِ الَّ
ـ اتِ بَ تَ كْ ا يف مَ آهَ رَ  ـاو ةِ رَ اهِ القَ ـ دِ نـْل واهلِ وْ بُ انْ تَ سْ ـيْ ورِ كُ واالسْ ـنَ  دْ ال, وقَ ا يف هَ رَ ـشَ

 َ ْ تٍ الَّ جمَ  .ةٍ يَّ بِ رْ وغَ  ةٍ يَّ قِ , رشَ
ُ ثِ اء كَ ؤسَ رُ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  دِ هَ عْ عىل مَ  بَ اقَ عَ تَ  دْ وقَ  انَ نَ وْ ريْ ـُوَّ أ, كَ  رُ وْ تُ كْ م الـدِّ هلَ

, يْ زِ رِ االبَ  اتِ طَ وْ طُ خْ املَ  ءِ لامَ عُ  نْ مِ  وَ , وهُ شُّ العِ  فُ سَ وْ يُ   ةَ ارَ دَ إ هِ يْ لِّ وْ تَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  انَ وكَ نَ
َ  دِ هَ عْ املَ  تُبِ  ارِ ا لدَ ظً افِ حمُ َ عَ  ةَ دَّ مُ  قَ شْ مِ بدِ  ةِ يَّ رِ اهِ الظَّ  الكُ ـرِ هْ فِ  فَ نَّ , وصَ اتٍ وَ نَ سَ  رشْ ا سً
ْ ملَ  ـ هِ يْ وِ ا حتَ ْ  نْ مِ ِ ارِ تَ  اتٍ طَـوْ طُ خمَ ـةٍ يَّـخيْ ـ لُ وَّ أ وَ , وهُ َ  نْ مَ ـختَ ـنْ يف تَ  صَ صَّ تُـبِ  قِ يْ سِ  الكُ

 .ايَّ رِ وْ يف سُ  قِ ائِ ثَ والوَ 
ـ, فَ )١٣٦٨( ةَ نَ ول, سَ بُ انْ تَ إىل اسْ  دِ هَ عْ للمَ  ةٍ ثَ عْ بِ  لِ وَّ أيف  جَ رَ خَ  دْ وقَ  ـا  ادَ عَ نْهَ مِ

َ ثِ كَ  سَ ائِ فَ بنَ  هِ البِ  هُ نَ اوَ عَ  دْ وقَ , ةٍ ريْ ذِ ـوحمَ  ,بلِـطَّ املُ  دُ بْـاد عَ شَ د رَ حممَّ  ةِ ثَ عْ يف هَ  د بـنُ مَّ
امَ  قَ شْ مِ بدِ  شُّ العِ  فُ سُ وْ  يُ ويفِّ تُ , يجِ نْ ت الطَّ اويْ تَ   .)١٣٨٧(عَ

انَ مِ  مَّ ثُ  ـ رُ وْ تُ كْ , الـدُّ دِ هَ عْ املَ  اءِ ؤسَ رُ  طِ شَ نْ أو زِ رَ بْ أ نْ كَ ـنَ املُ  نِ يْ الـدِّ  الحُ صَ , دِ جِّ
َ خُ  نْ مِ  دُّ عَ ا, ويُ ضً يْ أا ي رِ وْ سُ  الِ جَ رِ  نْ مِ  وَ وهُ  ـاتِ طَ وْ طُ خْ املَ  اءِ ربَ َ فِ رِ ا, العَ  رِ ادِ وَ بـالنَّ  نيْ

يْهِ قَ  هُ انَ عَ أو هِ بِ  امَ , قَ دِ هَ عْ يف املَ  رٌ اهِ ظَ  دٌ هْ جُ  هُ لَ  انَ , وكَ سِ ائِ فَ والنَّ  لَ م هُ نْ , مِ نَ وْ رُ خَ آ مٌ وْ عَ



 
 
 

  אא٢٦٣ 
ـعْ املَ  ابنُ ـ ب لِ طَّ املُ  دبْ اد عَ شَ د رَ حممَّ  اذُ تَ سْ ألا ـ ,ارُّ البَـ دِ هَ ـنَ  ةُ لَ عْ وشُ ـتَّ املُ  هِ اطِ شَ ــ  ةِ دَ قِ
ـتَ  نْ مِ  دِ هَ عْ املَ  سُ ارِ هَ ع, وفَ يْ دِ البَ  دبْ ي عَ فِ طْ ر لُ وْ تُ كْ د, والدِّ يِّ اد سَ ؤَ فُ  اذُ تَ سْ ألوا  فِ يْ نِ صْ
ِ املَ العَ  نِ يْ ذَ هَ   .نيْ

ا  نـَ ـرَ لَ كَ يْـثُ ذَ ; حَ يْـقِ قِ المِ التَّحْ نْ أعْ َهُ اهللاُ عَ محِ يُّ رَ نَاحِ يْثُ الطَّ دِ الَ حَ ا زَ ومَ
م نْهُ َ  ,مجْ ف نَ سُ وْ د يُ مَّ اس, وحمَ بَّ عَ  انَ سَ إحْ  :مِ مِ واخلِ  نْ ا مِ ومهُ لْ لِ العِ َ أهْ  .ةِ ربْ

ـ دَ بْ وعَ  ,طَ اؤوْ نَ األرْ  بَ يْ عِ وشُ  ,شَ يْ اوِ  الشَّ ريْ هَ زُ د مَّ وحمَ   ,طَ اؤوْ نَـاألرْ  رِ ادِ القَ
 ,يازِ جَ ى حِ فَ طَ صْ مُ  تَ بَ الثَّ  قَ قِّ حَ ي واملُ مِ جْ  العَ ارصِ د نَ مَّ حمَ و ,فوْ رُ عْ اد مَ وَّ عَ  ارَ شَّ وبَ 

َ اجلَ  دَ , ومحَ ةَ دَّ أبو غُ  احِ تَّ الفَ  دَ بْ , وعَ ةَ دَّ أبو غُ  ارِ تَّ السَّ  دَ بْ وعَ   بـنَ  نِ محَ الـرَّ  دَ بْـوعَ  ,ارسِ
 ْ لِّميَّ يَ حيَ مِ نِ بَ «إىل  ةً بَ سْ نِ  ,امينَّ اليَ  ى املُعَ لِّ ةَ  الدِ بِ  نْ مِ » ي املُعَ تْمَ ـ مِّ بضَ ( عُ ِ العَ  ةِ لَـمَ هْ املُ  نيْ

ـمُ  ارِ بَ كُ  دَ أحَ  ,ودم حممُ يْ حِ الرَّ  دَ بْ وعَ  ,)ةِ يَّ قِ وْ الفَ  اءِ التَّ  نِ وْ كُ وسُ  تُـبِ  ارِ ي دَ حِ حِّ صَ  الكُ
ِ املِ   .ةِ يَّ رصْ

امِ  أ  )١٣٠٥( ويف عَ د مَّ  حمَ امَ هُ عَ ومَ  ,دٌ مَ حمَّ  هُ دُ لَ ووَ  ,ابُ شَّ  اخلَ نيْ سَ حُ  رُ مَ عُ أنْشَ
ةَ « :ويبُّ احد الطُّ الوَ  دُ بْ عَ  بَعَ لِيَّةَ  املَطْ ا ةِ رَ اهِ بالقَ  »األهْ ذَ ابُ هَ َ اخلَشَّ يْثُ نَرشَ ً ثِ كَ ; حَ ا ريْ
تُبِ  نَ مِ   .هِ تِ قَ فَ عىل نَ  الكُ

َ امَ أعْ  لِّ أجَ  نْ ومِ  َ  يف عَ الً امِ كَ  ,يِّ دِ يْ بِ  الزَّ ىضَ تَ رْ للمُ  »سِ وْ رُ العَ  اجُ تَ « :اهلِ  ةِ رشْ
ِ بِ الكَ  عِ طْ القَ  نَ مِ  اءٍ زَ أجْ  َ «, وريْ َّ للمِ  »لُ امِ الكَ «, ويشِّ وْ طُ رْ للطَّ » كِ وْ لُ املُ  اجُ رسِ , دِ ربَ
ْ «و ُ وغَ  ,اينِّ دَ يْ للمَ  »الِ ثَ األمْ  عُ مَ جمَ  .اهَ ريْ
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َ عِ سْ تِ  اللَ خِ  فْ قَّ وَ تَ ومل تَ  َ غَ  لِ واصِ تَ ا املُ هَ لِ مَ عَ  نْ مِ  ةً نَ سَ  نيْ َ فَ  ريْ َ سِ يَ  ةٍ رتْ َ  ةٍ ريْ بَنيْ
َ ) ١٢٧٩(و) ١٢٧٨( يْ امَ عَ  ل يْ عِ امَ إسْ  :يوِ يْ دِ واخلِ  ,يلد عَ مَّ حمَ  :يْ دَ هْ عَ بَنيْ
 .)١٣١٢ـ ١٢٤٥(

دْ  ِ  رَ إثْ  تْ رَ هَ ظَ وقَ ةِ  ارِ يَ اهنْ مَ وْ كُ  عْ طِ تَ سْ مل تَ  ةٌ فَ يْ عِ ضَ  اتٌ ادَ يَ ا, قِ اشَ د عيل بَ حممَّ حَ
َ سِ مَ  ةَ لَ اصَ وَ مُ  ي شَ رِ عْ املَ  اءِ نَ البِ  ةِ ريْ اىل ـااشَ بَ  ــد عيلمَّ حمَ  :هُ اسَ أسَ  دَ يَّ يف الَّذِ , واهللاُ تَعَ

مُ  لَ  .أعْ
* * * 

َهُ اهللاُ,  محِ يُّ رَ نَاحِ تَاذُ الطَّ م األسْ هُ رْ كُ ذْ بَاتِ مل يَ َ األثْ نيْ قِ قِّ نَ املُحَ ٌ مِ ثِريْ نَاكَ كَ وهُ
لَامءُ  يَّام عُ , السِ بِ رَ ةِ العَ رَ يْ زِ ريبِّ وجَ بِ العَ رِ َ واملَغْ رصْ امِّ ومِ اقِ والشَّ رَ نْدِ والعِ اهلِ

م هِ ِ ريْ  .وغَ
ةِ  الَ يَةَ اإلطَ شْ م; خَ نْهُ تُ عَ طَفْ م; إالَّ إنَّني عَ هُ رُ عِي ذِكْ انَ بِوسْ دْ كَ وقَ

ةٍ  اجَ ُم بِحَ يْنًا بأهنَّ قِ ي يَ لْمِ عَ عِ , مَ دِ الكِتَابِ صَ قْ نْ مَ جِ عَ وْ م  واخلُرُ ئِهِ امَ رِ أسْ إىل ذِكْ
تَبَ  كْ لُحُ أنْ يُ هِ ممَّا يَصْ ِ ريْ , وغَ يْقِ قِ َالِ التَّحْ يِّ يف جمَ لْمِ م العِ هِ تَاجِ ةِ نَ فَ رِ عْ م ومَ هِ ِ ريَ وسَ

انِ  نْوَ ْتَ عُ , حتَ لٌ تَقِ سْ َ « :فِيْهِ كِتَابٌ مُ نيْ قِ قِّ اتِ املُحَ بَقَ لِكَ »طَ ذَ وَ كَ  !, وهُ
تْ بَ  جَ رَ دْ خَ هُ قَ ِ أنَّ نيْ لِ يف حِ نْ بَعْضِ أهْ اتِ الكِتَابِيَّةِ مِ كَ ارَ عْضُ املُشَ

ا مل تَأتِ عىل  امَ أهنَّ , كَ يْقِ قِ الِ التَّحْ جَ طْ برِ ُ ا مل حتَ ; إالَّ إهنَّ يْقِ قِ أنِ التَّحْ صِ يف شَ صُّ التَّخَ
عُ  فَ ا فَإينِّ أرْ , لِذَ يْقِ قِ َالِ التَّحْ م يف جمَ هِ تَاجِ م ونَ هِ ِ ريَ انِبِ سِ وَ نْ جَ ٍ مِ ثِريْ يت إىل  كَ وْ صَ



 
 
 

  אא٢٦٥ 
افِعٍ  ؤلَّفٍ نَ ةِ مُ االً يف كِتَابَ ا وثِقَ افً فَ وا خِ رُ نْفِ يْقِ أنْ يَ قِ ةٌ بالتَّحْ نَايَ مِ ممَّنْ هلُم عِ لْ لِ العِ أهْ
ا,  ذَ تِنَا هَ قْ ةِ إىل وَ بَاعَ رِ الطِّ وْ نْذُ ظُهُ يْقِ مُ قِ الِ التَّحْ جَ لَّقُ برِ تَعَ ٍ ممَّا يَ ثِريْ عٍ يَأيت عىل كَ امِ جَ

فِّقُ واهللاُ املُ   .وَ
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خُ املَطَابِعِ  □ يْ ارِ نِ  تَ  :يف اليَمَ
دْ  قَ حَ رَ لَ تَاذُ ا جَّ ْ  :ألسْ ْ يَ حيَ امَ  أنَّ  ,ديْ نَ ود جُ مُ ى حمَ ي  امُ العَ  وَ هُ  :)١٢٩٧(عَ ـذِ الَّ

ةُ فِيْهِ  تْ رَ هَ ظَ  بَاعَ  .نِ مَ اليَ  يف الطِّ
تِي قَ  ةُ يَّ امنِ ثْ العُ  ةُ لَ وْ الدَّ  تِ انَ وكَ  يَ الَّ ـةِ  اءِ شَ بإنْ  تْ امَ هِ بَعَ هِ املَطْ ذِ ـصَّ , وخَ هَ ا هَ تْ صَ

ْ ملَ  َ صَ مَ  مُ دِ ا خيَ طْ هَ احلِ ا أيُّ  عْ بَ ا, ومل يُ بِيَّةِ  ابٍ تَ كِ  فِيْهَ رَ  !بالعَ
ةُ  تْ فَ رِ وعُ  بَعَ هِ املَطْ ذِ ةِ «ـ ب هَ بَعَ طْ ةِ «, أو »اءَ عَ نْ صَ  مَ بَعَ طْ ةِ «, أو »ةِ اليَ الوِ  مَ بَعَ طْ  مَ

انَتْ , »نِ مَ اليَ  ةِ اليَ وِ  ا كَ َ أهنَّ ريْ ةً غَ بَعَ طْ ِ تَ حَ فْ صَ  نْ مِ  رَ ثَ أكْ  عُ بَ طْ , ال تَ ةً لَ يْ زِ هَ  ةً يَّ وِ دَ يَ  مَ  !نيْ
* * * 

خُ املَطَابِعِ  □ يْ ارِ ازِ  تَ جَ  :يف احلِ
ةٍ  لُ أوَّ  تْ ئَ شِ أنْ  بَعَ طْ امَ  ةَ مَ رَّ كَ املُ  ةَ كَّ يف مَ  ازِ جَ يف احلِ  مَ ايل وَ  دِ عىل يَ , )١٣٠٠(عَ

ـَ تْ فَ صِ ا, وُ اشَ وري بَ نُ  نَ امَ ثْ عُ  :رِ يْ زِ , الوَ اكِ رَ األتْ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ازِ جَ احلِ  ـوِ دَ ا يَ بأهنَّ  , وأنَّ ةٌ يَّ
ْ  تْ انَ ا كَ هَ لَ ائِ سَ وَ  ـ و املَطَـابِعِ تَ سْ مُ  يف نْ كُ , ومل تَ ةً دَ وْ دُ حمَ َ الكُ ي ظَ ربْ تـِ ـ الَّ  يف تْ رَ هَ
َ مِ  َ رصْ تِي اجتَّ ءُ احلِ هَ يْ إلَ  هَ , والَّ لامَ ِ فَ ؤلَّ مُ  عِ بْ لطَ  ازِ جَ ا عُ  .ماهتِ

ةُ  تْ يَ مِّ وسُ  بَعَ هِ املَطْ ذِ ةِ «ـ ب :هَ بَعَ ِ املِ  املَطْ ةِ «, أو »ةِ يَّ ريْ بَعَ طْ ةِ «, أو »ةِ اليَ الوِ  مَ بَعَ طْ  مَ
ـتَّـحَ  ;ةِ يَّ نِ امَ ثْ العُ  ةِ لَ وْ الدَّ  ةِ ايَ نَ عِ  عَ ضِ وْ مَ  تْ انَ وكَ , »ازِ جَ احلِ  ةِ اليَ وِ  ـوْ كُ إىل احلَ  تْ ى آلَ  ةِ مَ
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َ  دُ ا يَ هلَ  تْ دَّ تَ , فامْ ةِ يَّ مِ اشِ اهلَ  ـاحلِ  تِ لَ خَ دَ  إىل أنْ  الِ اإلمهْ ـيف حُ  ازِ جَ  دِ بْـعَ  :كِ لِـاملَ  مِ كْ
دٍ  زِ يْ زِ العَ  وْ عُ ,بنِ سُ َهُ اهللاُ محِ ا احلَ دَ فَ  رَ ـةِ  تْ يَ مِّ , وسُ رَ أخْ  ةً رَّ مَ  اةُ يَ بَّتْ فِيْهَ بَعَ طْ  أمِّ « :بمَ
يَأيت»رَ القُ  امَ سَ  ., كَ

ةُ «و بَعَ ِ املِ  املَطْ ـدْ أ» ةُ يَّ ريْ ـنْ قَ ـنـي دَ يْ د زِ أمحَـ :اأهَ شَ ـةُ  تِ انَـوكَ , النحْ بَعَ يف  املَطْ
َ دَ وَّ زَ  ,ةً يَّ وِ دَ ا يَ هَ تِ ايَ دَ بِ  ْ  ةُ مَ وْ كُ ا احلَ هتْ امَ  ةُ يَّ كِ الرتُّ ـةٍ طَ سِّ وَ تَ مُ  ةٍ اعَ بَ طِ  ةِ بآلَ  )١٣٠٢(عَ  الَ , قَ

ــا نْهَ ــرُ  :عَ ــي ملدِ شْ ْ  سُ يْ ئِــس رَ حِ ــرِ حتَ ــ أمِّ « رِ يْ ــامَ » رَ القُ ــ« :)١٣٤٧(عَ  امَ يف عَ
َ بـِكَ  ةٌ نـَيْ اكِ مَ  ذٍ ئِ نَ يْ ا حِ هلَ  تْ بَ لِ جُ  دْ قَ  )١٣٠٢( ـ اتٌ وَ وأدَ  ,ةٌ ريْ ـيَ املَ  ,رَ أخْ ـوْ هِ  ةُ دَ وْ جُ

 .»مَ وْ اليَ 
انَ  النحْ دَ  دُ أمحَ و , وكَ دٍ يَّةِ يف نَجْ فِ لَ ةِ السَّ وَ عْ ا للدَّ ادِيً عَ انَ مُ ا; كَ ذَ ـا  هَ فِيْـهِ أيْضً

 ٌ ريْ ثـِ يْهِ كَ لَ دَّ عَ دْ رَ , وقَ ةٌ يَّ رِ بُوْ ةٌ قُ عَ زْ , وفِيْهِ نَ اكَ ةِ آنَذَ يَّ دِ ةِ النَّجْ وَ عْ ةِ الدَّ رٌ ألئِمَّ اءٌ ظَاهِ دَ عَ
مِ  لْ لِ العِ نْ أهْ  .مِ

ـةِ  ةَ ارَ  إدَ وىلَّ تَ  دْ وقَ  بَعَ ي يف دِ نـْأفَ  عـيلٌّ  :هُ نُـاوِ عَ ويُ  ,يدِ نـْي أفَ نـِالغَ  دُ بْـعَ  :املَطْ
ةِ رً يْ دِ م مُ هَ أدْ  مُ يْ اهِ رَ إبْ  :حَ بَ أصْ  )١٣٠٦( امَ ويف عَ  ,اهَ تِ ايَ دَ بِ  بَعَ طْ  .ا للمَ

ةُ  تِ لَّ وَ تَ  بَعَ ـاحلِ  ةِ اليَ ي لوِ مِ سْ الرَّ  مِ يْ وِ قْ التَّ  ةَ اعَ بَ ا طِ هَ تِ ايَ دَ يف بِ  املَطْ ـحِ « ازِ جَ  ازِ جَ
ـامَ  لُ األوَّ  هُ دُ دَ عَ  رَ دَ وصَ  ,»ه يسِ امَ املنَ سَ  يتِ اليَ وِ  ـ ,)١٣٠١(عَ ـبَ  طَ امَ كَ ـبَ  تْ عَ  ضَ عْ
ءِ  اتِ فَ ؤلَّ مُ  لامَ نَ كَ  يكِّ املَ  مِ رَ احلَ  عُ يْ ذِ ِ فَ لَّ ؤَ مُ  نَ وْ عُ بَ طْ وا يَ انُ الَّ َ مِ اهتِ رصْ  .لُ بْ قَ  نْ م يف مِ

َ عَ وْ بُ طْ مَ  مِّ أهَ  نْ ومِ  ـاحلِ  ةِ اليَـيف وِ  رُ دُ صْ تَ  ةٍ يَّ عِ وْ بُ سْ أُ  ةٍ دَ يْ رِ جَ  لِ أوَّ  عُ بْ طَ  :ااهتِ  ازِ جَ
تِي صَ  »ازجَ حِ « ـبَ  رِ وْ دُ الصُّ  نِ عَ  تْ بَ جِ وحُ , )١٣٢٦( يف تْ رَ دَ الَّ ـ دَ عْ ـوَ حَ  عِ بْ ايل سَ



 
 
 

  אאאא٢٦٩ 
 .اتٍ وَ نَ سَ 

ــ ــبَ طَ  امَ كَ ــا جَ  تْ عَ ــرِ أيْضً ــ« ةَ دَ يْ ــيْ قِ احلَ  سِ مْ شَ ــاأل »ةِ قَ  ,)١٣٢٧(يف  ةِ يَّ عِ وْ بُ سْ
ِ هَ تَ خَ سْ نُ  تْ عَ بَ وطَ  َ نُ  دْ وقَ , »ةَ قَ يْ قِ حَ  سُ مْ شَ « :ةامَّ سَ املُ  ةَ يَّ كِ ا الرتُّ  ةِ هَ زْ نُ « ابِ تَ كِ  الفُ غِ  رشِ
ْ  رٍ فَ عْ جَ  :دِ يِّ للسَّ  »رِ اظِ النَّ  ةِ  عَ بِ طُ  دْ وقَ , »يجِ نْ زَ الربَ بَعَ طْ امَ  اليةِ الوِ  يف مَ  .)١٣٠٣(عَ

ـبَ طَ  دْ وقَ  َ ثـِالكَ  دِ ائِـرَ اجلَ  بِ انـِإىل جَ  تْ عَ ـ ريْ ـ نَ مِ  ةِ يَّـنِ يْ والدِّ  ةِ يَّـبِ األدَ  لِ امَ األعْ
بِيَّةِ  :اتِ غَ باللُّ  ةِ يَّ اثِ والرتُّ  رَ ْ  العَ  .ةِ يَّ دِ واألرْ  ةِ اليويَّ واملَ  ةِ يَّ اوِ واجلَ  ةِ يَّ كِ والرتُّ

ـد مَ مَّ حمَ  :خُ يْ الشَّ  سَ  أسَّ امَ كَ  ـاجِ ـةَ « :يدِ رْ د كُ بَعَ طْ ـدِ اجِ ي املَ قِـالرتَّ  مَ ـامَ  »ةِ يَّ عَ
َ اشْ  أنْ  دَ عْ بَ  )١٣٢٧(  .»ةِ قَ يْ قِ احلَ  سِ مْ شَ « ةِ دَ يْ رِ جَ  نْ ا مِ اهَ رتَ

ةٍ  لُ وأوَّ  بَعَ طْ ةُ « :ةَ دَّ جُ  يف تْ سَ أسَّ تَ  مَ بَعَ طْ ـامَ  »الحِ اإلصْ  مَ ـ ,)١٣٢٧(عَ  دْ وقَ
ةُ  تْ ئَ شِ أنْ  بَعَ هِ املَطْ ذِ ـ اءِ ركَ ـُالشّ  ضِ عْ بَ  نَ مِ  يلٍّ أهْ  لٍ يْ وِ مْ بتَ  ةُ يَّ وِ دَ اليَ  هَ ـ نْ مِ ـأهَ  ,ةَ دَّ ايل جُ
ُ وغَ  ,فيْ صِ  نَ نيْ سِ حُ  دمَّ وحمَ  ,كلوَ فى تَ طَ صْ ب مُ اغِ رَ  :مهُ نْ مِ  ـتَ  ضِ رَ م بغَ هُ ريْ  سِ يْ أسِ

ــرِ جَ  ــ ةِ دَ يْ ــتِ عَ بَ طْ ومَ  الحِ اإلصْ ــوَ ا, وتَ هَ ــةُ  تِ لَّ بَعَ ــ املَطْ َ  :ارَ دَ إصْ ــجمَ ــ« ةِ لَّ  الحِ اإلصْ
تِي مل تُ , »ةِ يَّ ازِ جَ احلِ   .رٍ وْ هُ شُ  ةِ تَّ سِ  دَ عْ بَ  تْ فَ قَّ وَ تَ  إذْ  رْ مَّ عَ والَّ

ا رُ  الَ وقَ  نْهَ انَ يُ  إنَّ  :سي ملحِ دِ شْ عَ ي كَ ـرَ  :هُ مُ ا اسْ هَ رُ يْ دِ الَّذِ  ,يدِ نـْي أفَ زِ مْ
َ غَ وتَ  ةِ  مُ اسْ  ريَّ بَعَ ةِ «إىل » الحِ اإلصْ « نَ مِ  املَطْ بَعَ ْ  املَطْ  ةِ دَ يْ رِ جَ  ةَ اعَ بَ طِ  تْ لَّ وَ وتَ  ,»ةِ يَّ قِ الرشَّ
تِي صَ , »ازِ جَ احلِ  دِ يْ رِ بَ « امَ الثَّ  عِ يْ بِ رَ  نْ مِ  اءً دَ تِ ابْ  ةَ دَّ يف جُ  تْ رَ دَ الَّ  .)١٣٤٣(اين عَ

ةٍ  لُ وأوَّ  بَعَ طْ يَّ  ةِ نَ يْ دِ يف املَ  تْ ئَ شِ أنْ  مَ يَ النَّبَوِ ةُ ةِ هِ بَعَ ـامَ  ةُ يَّ مِ لْ العِ  املَطْ  ,)١٣٢٩(عَ
َ حِ  َ حْ تَ اسْ  نيْ َّ  ارِ بَ كِ  نْ مِ  وَ هُ , وااخلجَ  لٌ امِ كَ  :خُ يْ الشَّ  رضَ ةِ  ةِ نَ يْ دِ املَ  ارِ جتُ يَّ ـةً ــ  النَّبَوِ بَعَ طْ  مَ
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َ غِ صَ  َ ارَ  إدَ ىلَّ وَ وتَ  ,لِ جْ بالرِّ  ارُ دَ تُ  ةً ريْ ـ دُ بْ عَ  :خُ يْ ا الشَّ هتَ ـ قيْـفِ وْ تَ  رِ ادِ القَ ـ ,يلبِ الشَّ  وَ وهُ
ءِ  دُ أحَ  لامَ  .ةِ نَ يْ دِ املَ  عُ

ـاحلِ « :مِ  باسْ رَ أخْ  عُ ابِ طَ مَ  تْ سَ سِّ  أُ امَ كَ  ـأسَّ , »ازِ جَ ـ اهَ سَ ـامَ كَ ـرُ  رُ كُ ذْ  يَ ي دِ شْ
 .ىلاألوْ  ةِ يَّ املِ العَ  بِ رْ احلَ  انَ إبَّ  ,ةِ نَ يْ دِ املَ  ةِ يَ امِ حَ  دُ ائِ ا قَ اشَ ي بَ رِ خْ فَ  :سملحِ 

ابِعِ  نَ مِ  دُ يْ دِ عَ ال ازِ جَ يف احلِ  رَ هَ  ظَ امَ كَ  ـ ادَ زَ ممَّا , رَ األخْ  املَطَ ـوْ بُ طْ املَ  دَ دَ عَ  اتِ عَ
اكَ  ةِ «إىل  ةٍ ثَ عْ بِ  لُ أوَّ  تْ لَ سِ رْ وأُ  ,آنَذَ بَعَ طْ ِ بمِ  »والقبُ  مَ ةِ  نِّ يف فَ  صِ صُّ خَ للتَّ  رصْ بَاعَ  الطِّ

امَ  ,هِ عِ وْ رُ وفُ   .)١٣٧٥(عَ
* * * 

خُ املَطَابِعِ  □ يْ ارِ امَ  يِّ دِ وْ عُ السُّ  دِ هْ يف العَ  تَ  :)١٣٤٣(يف عَ
ةِ   مَ ةَ املُكرَّ كَّ  :ففِي مَ

ـزِ العَ  دِ بْـعَ  :كِ لِـاملَ  لِ وْ خُ دُ  دَ عْ بَ  َـهُ اهللاُ احلِ  زِ يْ محِ ـرَ ـ ازَ جَ ـةِ «ـ بـ انَ عَ تَ اسْ بَعَ  املَطْ
ِ املِ  تِي اسْ , »ةِ يَّ ريْ ـ لَ دِ بْ تُ والَّ ـ أمِّ «ـ ا بـهَ مُ اسْ ـ, »رَ القُ ي طُـ, )١٣٤٣( امَ عَ تـِ  تْ رَ وِّ الَّ

ـدِ اجلَ  اآلالتِ  ضِ عْ بَ  ةِ افَ ا بإضَ هَ عُ ضْ وَ  نَ سِّ وحُ  ـوِ زْ وتَ , ةِ دَ يْ َ يِّ نِّ ا بـالفَ هَ دِ يْ ـوقَ  ,نيْ  تْ امَ
ـاعِ بَ ا الطِّ هَ رِ وْ دَ بِ  ـرِ اجلَ  ارِ دَ ي بإصْ ـالرَّ  ةِ دَ يْ ـلَ مْ للمَ  ةِ يَّ مِ سْ ـرِ جَ « :ةِ كَ ـ أمِّ  ةِ دَ يْ , »رَ القُ

 .ةِ يَّ مِ سْ الرَّ  اتِ عَ وْ بُ طْ املَ  ةِ اعَ بَ ا بطِ هَ فِ يْ لِ كْ وتَ 
 ,دِ يْـلِ جْ بالتَّ  اصٌّ خَ  مٌ سْ ا قِ هَ يْ إلَ  فَ يْ ضِ أُ  )١٣٥٦( امَ وعَ , )١٣٥٤( مَ اي عَ ففِ 

ْ  لَ سِ رْ , وأُ ةٌ اصَّ خَ  ةٌ ايَ نَ ا بِ هلَ  تْ صَ صِّ وخُ  ةُ ( ابِ بَ الشَّ  نَ مِ  ةٌ عَ وْ مُ جمَ بْعَ ـسِ إىل ) اصِ خَ أشْ
َ للتَّ  رصْ ةِ  نِّ يف فَ  صِ صُّ خَ مِ بَاعَ  .الطِّ



 
 
 

  אאאא٢٧١ 
امَ  رَ دَ وصَ  ـنِ  لُ أوَّ  )١٣٤٧(عَ ـوْ بُ طْ واملَ  عَ ابِ طَـللمَ  امٍ ظَ ـاملَ  حَ تِ , وفُـاتِ عَ  الُ جَ

ابِ  سِ يْ أسِ وتَ  احِ تَ تِ الفْ  ُ  نَ مْ ضِ  عِ املَطَ َ يَ مُ  طٍ وْ رشُ  .ةٍ رسَّ
ةُ « تْ لَ قِ نُ  )١٣٤٨( ايلالتَّ  امِ ويف العَ  بَعَ ـ »ةُ يَّ فِ لَ السَّ  املَطْ ـ نَ مِ ـإىل مَ  ةِ رَ اهِ القَ  ةَ كَّ

َ اشْ  ثُ يْ حَ  ;ةِ مَ رَّ كَ املُ  ـح نَ الِ د صَ مَّ حمَ  :رتَ ـةَ  ,فيْ صِ بَعَ طْ ـ »ارِ نـَاملَ  ارِ دَ « مَ ـ نَ مِ  :دِ يِّ السَّ
َ واشْ  ,ةِ رَ اهِ بالقَ  ,اضَ د رِ يْ شِ رَ  َـارَ يف إدَ  ,النتْ قَ  احِ تَّ الفَ  دِ بْ عَ  عَ مَ  فٌ يْ صِ نَ  دٌ مَّ حمَ  :كَ رتَ ا هتِ
 .ةِ مَ رَّ كَ املُ  ةَ كَّ إىل مَ  اهَ لِ قْ نَ  دَ عْ بَ 

ـمَّ حمَ  :رَ دَ أصْ  دَ وقَ  ـالح نَ د صَ ـرِ جَ  ,فيْ صِ ـ« ةَ دَ يْ ـاحلِ  تِ وْ صَ  ىلَّ وَ وتَـ, »ازِ جَ
ةِ هَ تَ اعَ بَ طِ  بَعَ ـ رَ دَ وصَ  ,»ةِ يَّ فِ لَ السَّ « ا باملَطْ ـي القِ ذِ /٢٧(يف  لُ ا األوَّ هَ دُ دَ عَ ـامَ  /ةِ دَ عْ عَ

١٣٥٠(. 
ُ مَّ حمَ  :سَ أسَّ  ,)١٣٥٤( امِ ويف عَ  ةَ «ان بَّ ور الصَّ د رسُ بَعَ بِيَّـةَ  املَطْ رَ ـبمَ  »العَ  ةَ كَّ

َ يْ صِ الح نَ د صَ مَّ حمَ  :عَ مَ  قَ فَ اتَّ  أنِ  دَ عْ بَ  ةِ مَ رَّ كَ املُ  ـ« ةِ فَ يْ حِ صَ  ازِ يَ تِ امْ  اءِ ف عىل رشِ  تِ وْ صَ
 .»ازِ جَ احلِ 

 

* * * 



 
 
 
 ٢٧٢ א

ةِ   يَّ نَةِ النَّبوِ يْ  :ويف املَدِ
ةُ  املدينةُ  تِ فَ رَ عَ  يَّ ا  النَّبَوِ ةَ «أيْضً بَعَ طْ تِي أسَّ  »اءِ حَ يْ الفَ  مَ ـالَّ ـامَ هَ سَ ) ١٣٤٦(ا عَ

ـ مِ وْ لُ العُ  ةِ سَ رَ دْ مَ  رُ يْ دِ ومُ  سُ ؤسِّ مُ  ,يادِ بَ آ ضُ يْ الفَ  دُ أمحَ  دُ يِّ السَّ  ْ ـ ةِ يَّ عِ الرشَّ َ باالشْ  اكِ رتِ
 .يدِ نْ بَ شْ قَ النَّ  قِّ احلَ  دِ بْ عَ  :عَ مَ 

نَا أنَّ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ةَ «هَ بَعَ طْ رِ » اءِ حَ يْ الفَ  مَ لِ األمْ ا يف أوَّ اهَ َ رتَ دِ اشْ ظ افِ حَ  امنُ ثْ عُ  :قَ
ةِ  اةً وَ نَ  نَ وْ كُ لتَ ; )١٣٥٥( امِ عَ يف  بَعَ  ةِ نَ يْ دِ املَ  ةِ دَ يْ رِ جَ  ارُ دَ إصْ  مَّ , وتَ »ةِ رَ وَّ نَ املُ  ةِ نَ يْ دِ املَ « ملَطْ
ي صَ , ةِ يَّ عِ وْ بُ سْ ألا ةِ رَ وَّ نَ املُ  َ  ٢٥(يف  لُ ا األوَّ هَ دُ دَ عَ  رَ دَ والَّذِ امَ  )مٍ رَّ حمُ  .)١٣٥٦(عَ

* * * 
 :ةَ دَّ ويف جُ  
ـ مِ يْ حِ الـرَّ  دُ بْـعَ  :خُ يْ الشَّ  سَ أسَّ  ـةَ « احِ تَّـالفَ  دُ بْـعَ  ةَ قَ دَ صَ بَعَ طْ ـ مَ ـامَ  »حِ تْ الفَ عَ

امَ  ةَ المَ  باسَ نيْ سَ حُ  اضَ د رِ مَّ حمَ  :سَ  أسَّ امَ كَ , )١٣٤٩( ـةً ) ١٣٧١(عَ بَعَ طْ ـ مَ  رَ أخْ
ةِ  :مِ باسْ  بَعَ طْ َ الرَّ  لِ ضْ فَ « مَ  .»ةِ يَّ نِ طَ الوَ  نِ محْ

* * * 
طَى  سْ ةِ الوُ  :ويف املَنْطَقَ
ا ا ُ اجلَ  دٌ محَ  :خُ يْ أ الشَّ دَ بَ  دْ قَ ى فَ طَ سْ الوُ  ةُ قَ طَ نْ ملَ أمَّ ـةٍ  سِ يْ أسِ بتَ  بُ الِ طَ يُ  ارسِ بَعَ طْ , مَ

امَ  ذُ نْ مُ  ةٍ دَ يْ رِ جَ  ارِ دَ وإصْ  َ  لُ مَ أ العَ دَ بَ  ثُ يْ حَ  ;)١٣٧٢(عَ امَ هبِ  .)١٣٧٤(ا عَ
* * * 



 
 
 

  אאאא٢٧٣ 
قِيَّةِ   ْ ةِ الرشَّ ـرِ جَ  تْ رَ دِ صْ أُ  :ويف املَنْطَقَ ـالظَّ  ارِ بَـأخْ « ةُ دَ يْ ي تَـ, »انِ رَ هْ تـِ  ىلَّ وَ الَّ

ْ  ةَ اسَ ئَ رِ   .نُ امَ يْ هَ اجلُ  مِ يْ رِ الكَ  دُ بْ وعَ , قُ وْ حُ لْ املَ  اهللاِ دُ بْ عَ  :اهَ رِ يْ رِ حتَ
امِ  ةً  جُ رَ د الفَ مَّ د حمَ الِ خَ  :سَ أسَّ , )١٣٧٥( ويف عَ بَعَ طْ ـ مَ َ غِ صَ  ,امِ مَّ يف الـدَّ  ةً ريْ

ةَ « :اهَ امَّ سَ  بَعَ  .»ةَ يَّ دِ وْ عُ السُّ  املَطْ
* * * 

 :ةِ يَّ بِ وْ نُ اجلَ  ةِ قَ طَ نْ ويف املَ  
ةُ الطِّ  تِ فَ رِ عُ  امَ  ةِ يَّ بِ وْ نُ اجلَ  ةِ قَ طَ نْ يف املَ  بَاعَ  د بـنُ مَّ حمَ  :سَ أسَّ  ثُ يْ حَ  ;)١٣٨٥(عَ

ةَ « :يليْ قَ د العُ أمحَ  بَعَ طْ تِي بَ , »انَ زَ يْ جِ  مَ امَ وَ حَ  لَ مَ العَ  أتِ دَ الَّ  .)١٣٨٧(ايل عَ
 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللاِ رَ  واحلَمْ
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لُ ا  لُ األوَّ صْ تُب :لفَ عَ الكُ لِ مَ امُ ابُ التَّعَ  .آدَ

لُ الثَّاين  صْ تِيْبِ و :الفَ رْ ابُ تَ عِ آدَ تُبِ ضْ  .الكُ

لُ الثَّالِثُ   صْ تُبِ  :الفَ ةِ الكُ ارَ مُ إعَ كْ  .حُ

ابِعُ   لُ الرَّ صْ ةٌ  :الفَ مَّ هِ نَابِيْهُ مُ  .تَ

 

 
 



 
 
 
 



 
 
 

  אאא٢٧٧ 
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ِّ  بِ تُ للكُ  َ بِ كَ  ةٌ يَّ أمهَ نْدَ  ةٌ مَ يْ ظِ عَ  ةٌ لَ زِ نْ ومَ  ةٌ ريْ يَّام عِ ثًا, والسِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ أهْ
هِ  ِ ريْ ا وغَ ذَ لِ هَ , ألجْ ةٍ ايَ عَ ظِيْمَ رِ ةٍ وعَ نَايَ َ عِ بِريْ ا كَ هَ وْ لَ يْثُ أوْ ا; حَ نْهَ يَّةُ مِ عِ ْ تُبُ الرشَّ الكُ

يِ  قْ ا يف تَ اعً َ وا رسِ امُ , قَ تَـهُ مَ رْ هُ حُ ى لَ عَ رْ , ويَ تَهُ انَ كَ ظُ للكِتَابِ مَ ْفَ أنِهِ حيَ نْ شَ ا مِ لَّ مَ يْدِ كُ
وا  ـامُ ا قَ هَ دَ نـْ ; فعِ ضِ ارِ ـوَ ـنَ العَ هِ مِ ِ ريْ ادِ وغَ قِ واإلفْسَ يْ زِ نَ التَّلَفِ والتَّمْ هُ مِ نَ وْ ويَصُ

ابٍ و نْ آدَ ةِ الكِتَابِ مِ يَانَ لَّقُ بصِ تَعَ ا يَ لِّ مَ ِ كُ طِريْ امٍ بتَسْ كَ  .أحْ
ا  ـهَ سِ ـنْ أنْفَ ; إالَّ إنَّ مِ ابِ الكِتَـابِ رِ آدَ كْ تَنَتْ بـذِ تِي اعْ تُبِ الَّ ةِ الكُ ثْرَ وعىل كَ

ا دِهَ وَ مِ «كِتَابَ  :وأجْ لِّ عِ واملُتَكَ امِ ةِ السَّ كِرَ , وكِتَابَ  »تَذْ ةَ َاعَ مِ «البنِ مجَ لِّ لِيْمِ املُـتَعَ عْ تَ
مِ  قَ التَّعلُّ يْ , » طَرِ يِّ جِ نُوْ رْ اللزَّ َ مهُ َ ريْ  .وغَ

ا  نـَ ـةٌ هُ ثَ بْثُوْ ةٌ مَ َ ريْ ثـِ ـا كَ ; إالَّ إهنَّ ـعَ الكِتَـابِ لِ مَ امُ ابِ التَّعَ نْ آدَ تِبَ عَ امَ كُ هْ ومَ
هِ  ـذِ ـيلَّ يف هَ ـاىل عَ عَ ـهُ اهللاُ تَ تَحَ ـا فَ عَ مَ ا مَ هَ ضِ ْعِ بَعْ تُ يف مجَ دْ تَهَ َ أنَّني اجْ ريْ , غَ نَاكَ وهُ

مُ اآل نْ تِلْكُ انَ مِ , فَكَ ةِ الَ جَ ا يَيلالعُ ابِ مَ  :دَ
أ ١ رَ قْ هُ إالَّ  الكِتَابَ ـ أالَّ يَ لَ ْمِ ـالنُّ  نَ مِ ملَا فِيْهِ  امً يْ ظِ عْ , تَ ةٍ ارَ هَ عىل طَ أو حيَ  صِ وْ صُ

 .ةِ يَّ وِ بَ والنَّ  ةِ يَّ نِ آرْ القُ 
َـهُ اهللاُ )١١١(» مِ لِّ عَ تَ املُـ مِ يْ لِـعْ تَ « ابِ تَـيف كِ  اءَ جَ  محِ ي رَ نُـوجِ رْ ـبَ نْ فيَ « :للزَّ ي غِ

 .»ةِ ارَ هَ إالَّ بالطَّ  الكِتَابَ  ذَ خُ أ يَ الَّ أ مِ لْ العِ  بِ الِ لطَ 
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 ٢٧٨ א

ا عَ  رَ كَ وذَ  ا العِ  تُ لْ ام نِ نَّ إ« :هُ لَ وْ قَ  ةِ يَّ فِ نَ احلَ  اءِ هَ قَ فُ  دِ حَ أ نْ أيْضً ذَ , مِ يْ ظِ عْ بـالتَّ  مَ لْـهَ
 .»ةِ ارَ هَ  بالطَّ الَّ إ )اسَ طَ رْ القِ  أيْ ( اغدَ الكَ  تُ ذْ خَ أا  مَ ينِّ إفَ 

َ  نِ عَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ِّ خْ الرسِّ انَ مَ  هُ نَّ أ« :يِّ فِ نَ احلَ  يسِ  انَ , وكَ )هُ نَ طْ ي بَ كِ تَ شْ يَ  أيْ (ا نً وْ طُ بْ كَ
ـوَ تَ فَ  ;)ابِ تَ الكِ  نَ مِ  هُ رَ اكِ ذَ ويُ  مَ لْ العِ  عُ اجِ رَ يُ  :أيْ ( ةٍ لَ يْ يف لَ  رُ رِّ كَ يُ  ـيْ يف تِلْـكَ اللَّ  أضَّ  ةِ لَ

َ عَ  عَ بْ سَ  انَ ال يُ  هُ نَّ أل ;ةٍ رَّ مَ  ةَ رشَ  .ةِ ارَ هَ إالَّ بالطَّ  رُ رِّ كَ كَ
ْ الَّ ـ أ٢ او سَ يْ ارِ رَ فِيْهِ الكَ  عُ ضَ يَ  انةً زَ خِ  الكِتَابَ  لَ عَ  جيَ هَ وَ  .نَحْ
ْ الَّ ـ أ٣ َ للحَ  ةً لَ تَ قْ و مَ أا, دً نَ سْ و مِ أا, سً بَ كْ و مَ أ, ةً حَ وَ رْ مَ  هُ لَ عَ  جيَ ا اتِ رشَ هَ ِ ريْ  .وغَ
ْ الَّ ـ أ٤ ةً أ هُ لَ عَ  جيَ ادَ سَ َ  ووِ ـاءِ خِ ةً دَّ خمِ هَ قَ ـضُ الفُ ـرَ بَعْ كَ دْ ذَ ـدِ , وقَ سَّ ـا يف تَوَ الفً

هَ  رِ يْثُ كَ ; حَ تُبِ تُبِ  عَ ضْ وَ  ةُ يَّ فِ نَ احلَ الكُ ْ  الكُ ْ  ةِ يَّ عِ الرشَّ  .دِ وسُّ للتَّ  سِ أالرَّ  تَ حتَ
 .دِ سُّ وَ التَّ  ةِ مَ رْ إىل حُ  نَ وْ بُ هَ ذْ فيَ  ةُ يَّ عِ افِ والشَّ  ةُ يَّ كِ لِ اا املَ مَّ أ
َ  نَ زْ ا الوَ ذَ وكَ  ,دِ وسُّ التَّ  ةَ مَ رْ حُ  نَ وْ رَ م يَ هُ , فَ لٌ يْ صِ فْ تَ  مهُ دَ نْ فعِ  ةُ لَ ابِ نَ ا احلَ مَّ أو  ,اهبِ

ا  اءَ كَ واالتِّ  يْهَ لَ ا قُ ذَ إعَ انَ فِيْهَ لِكَ كُ  نْ كُ مل يَ  نْ إ, فَ نٌ آرْ ا كَ ا ذَ  .هَ رِ فِيْهَ
ـللحَ  دِ سُّ وَ التَّ  ازِ وَ عىل جَ  نَ وْ قُ فِ تَّ يَ  عَ يْ مِ اجلَ  نَّ ولكِ  ـ هِ ظـِفْ , كحِ ةِ اجَ ـ نَ مِ  قٍ ارِ سَ

 .هِ وِ حْ ونَ 
ي بِ  الَّ ـ أ٥ مِ رْ نَ  ضِ رْ ألاهِ عىل يَ وْ , دُ ةً َ بَارشَ قِ  عٍ ضْ وَ  مُ زُّ يَةَ التَّمَ شْ , خَ فْقٍ هُ برِ  .لَ
هُ  الَّ ـ أ٦ عَ َ بَ مُ  ضِ رْ ألعىل ايَضَ ; إالَّ ملَـا , ةً ارشَ الِ ذَ تـِ انِ واالبْ تِهَ نَ االمْ ملَا فِيْهِ مِ

, نْهُ دَّ مِ ْ  لْ بَ  ال بُ َ وبَ  هُ نَ يْ بَ  لُ عَ جيَ ِ وغَ  ةِ بَ وْ طُ الرُّ  نِ عَ  هُ لَ  ةً انَ يَ , صِ الً ائِ حَ  ضِ رْ ألا نيْ  .اهَ ريْ
٧ , ةِ اءَ رَ ةِ أو القِ نْدَ الكِتَابَ اءٌ عِ وَ , سَ ضِ ا عىل األرْ رً وْ نْشُ ا مَ شً وْ رُ فْ هُ مَ لَ ْعَ ـ أالَّ جيَ



 
 
 

  אאא٢٧٩ 
هُ  طِيْعُ قْ عَ تَ ِ يْالَ يَرسْ ; كَ ِ يْئَنيْ َ شَ هُ بَنيْ عَ , أو يَضَ اصٍّ بِهِ ٍّ خَ يسِ رْ هُ عىل كُ عَ يْهِ أنْ يَضَ لَ لْ عَ بَ

 ْ هُ أو متَ قُ يْ  .زِ
ـا  الَّ ـ أ٨ فً وْ ; خَ اتِهِ حَ ـفَ لِيْبِ صَ قْ ضِ تَ رَ لِكَ بغَ لَّ ذَ , كُ اقِهِ هِ أو ببِزَ قِ يْ هُ برِ لَطِّخَ يُ

هِ وإتْالفِهِ  ادِ نْ إفْسَ  .مِ
ُ كِ نَ  دَّ تَ واشْ « :)١/١٧١( »وينالرهُ  ةِ يَ اشِ حَ «يف  الَ قَ  ـالعَ  ابنِ  ريْ  نْ ريب عـىل مَ

لِكَ مِ  لَ عَ ا, وجَ هَ بُ لْ قَ  لَ هُ سْ ; ليَ اقِ بالبزَ  مِ لْ والعِ  ,فِ حَ صْ املُ  اقَ رَ وْ أ خُ طِّ لَ يُ  ـاجلَ  نَ ذَ  لِ هْ
لِكَ املُ  هُ ادُ رَ , ومُ رِ فْ ي للكُ املؤدِّ   .»!ةَ قَ يْ قِ ال احلَ  رِ جْ يف الزَّ  ةُ غَ الَ بَ بذَ

٩; اقِهِ رَ افَ أوْ ي أطْرَ يَةَ اإلتْالفِ  ـ أالَّ يَطْوِ شْ  .خَ
يْهِ بعُ  مَ لِّ عَ يُ  الَّ ـ أ١٠ لَ ا ءٍ يشَ بو أ دٍ وْ عَ ـ لَّ , كُ افٍّ جَ دٍّ حَ لِكَ بغَ ـإلا ضِ رَ ذَ  ةِ ارَ شْ

 .اهَ وِ حْ ونَ  ةٍ قَ رَ بوَ  عَ ضِ وْ املَ  مُ لِّ عَ يُ  لْ , بَ هُ دُ يْ رِ يُ  عٍ ضِ وْ عىل مَ  ةِ المَ والعَ 
ـيَةَ التَّلَـفِ ١١ شْ ; خَ ـضٍ قَ بَعْ ا فَـوْ ـهَ ضِ تُـبِ بَعْ ـنَ الكُ ا مِ ً ريْ ثـِ ـعَ كَ ـ أالَّ يَضَ
قِ  زُّ  .والتَّمَ
َ ا١٢ بِريْ عَ كَ اـ أالَّ يَضَ هَ قُ ْزُّ ا ومتَ اقُطُهَ ثُرَ تَسَ كْ يْال يَ ا; كَ هَ ِ غِريْ قَ صَ تُبِ فَوْ  .لكُ
عَ  الَّ ـ أ١٣ ;  الكِتَابَ يَضَ هِ دِ نـْ ـنْ عِ ـتَحُ مِ فْ ي يُ ـذِ ـهُ الَّ فُ ـوَ طَرَ , وهُ هِ هِ جْ عىل وَ

عِ  لُّ قِ والتَّخَ زُّ ادِ والتَّمَ يَةَ اإلفْسَ شْ  .خَ
يَةَ  الَّ ـ أ١٤ شْ , خَ سِ مْ ةً للشَّ ضَ رْ هُ عُ عَ ادِ  يَضَ  .اإلفْسَ
امُ  الَّ ـ أ١٥ دَ أهُ األقْ ي تَطَ رُّ الَّذِ وَ املَمَ , وهُ قِ يْ ةِ الطَّرِ ابِلَ هُ يف سَ عَ  .يَضَ
ـيَةَ ١٦ شْ ; خَ ـةِ اجَ , إالَّ للحَ ـةٍ لَ يْ ةٍ طَوِ َ ـرتْ ـا لفَ بً وْ لُ قْ ـا, أو مَ حً تُوْ فْ يْـهِ مَ بْقِ ـ أالَّ يُ
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 .التَّلَفِ 
اتِهِ ١٧ حَ فَ تَحَ صَ فْ ْ  ةٍ وَّ بقُ ـ أالَّ يَ قِـهِ وبرسُ َزُّ ـيَةَ متَ شْ , خَ ـارٍ قَ ءٍ ووَ وْ ُـدُ , بَـلْ هبِ ةٍ عَ

اقِهِ  رَ طِ أوْ وْ قُ  .وسُ
لِهِ ١٨ جْ اهُ برِ طَّ  .ـ أالَّ يتَخَ
هُ ١٩ لَ جْ يْهِ رِ دَّ إلَ مُ  .ـ أالَّ يَ
تَهُ ٢٠ قَ ِ افَ رسَ ا خَ , إالَّ إذَ الٍ يْهِ بحَ لَ تَّكِئ عَ  .ـ أالَّ يَ
يْسَ  الَّ ـ أ٢١ يْئًا ممَّا لَ يْهِ شَ لَ عَ عَ , إيَضَ تُبِ اتِ الكُ وَ مِ وأدَ لْ نْسِ العِ نْ جِ ا  مَ الَّ مِ

هِ  شٍ امَ قِ ك هِ بِ  انُ صَ تُ  وِ  .ونَحْ
٢٢ , ـةُ لَ وْ ةُ األكُ ضَ يَ فِيْهِ األرَ ِ دَ وتَرسْ سُ فْ يْال يَ ; كَ طِبٍ انٍ رَ كَ هُ يف مَ عَ ـ أالَّ يَضَ

افٌّ  لِقٌ جَ هُ طَ اؤُ وَ انٍ هَ كَ ظَ بِهِ يف مَ تَفِ ْ يْهِ أنْ حيَ لَ لْ عَ  .بَ
قَ  الَّ ـ أ٢٣ زَّ تَمَ يْالَ يَ طًا; كَ وْ غُ ضْ هِ مَ صِّ نْدَ رَ تَبَةِ عِ فُفِ املَكْ هُ يف أرْ عَ  .يَضَ
قَ ٢٤ زَّ دَ ويتَمَ سُ فْ يْالَ يَ ; كَ تَبَةِ فُفِ املَكْ قَ أرْ ائِالً فَوْ هُ مَ لَ ْعَ  .ـ أالَّ جيَ
ـانَ عَ ٢٥ ا كَ ذَ , لـِ قَ ـزَّ تَمَ ـيْالَ يَ ; كَ هِ افـِ فُفِ بأطْرَ نَ األرْ بَهُ مِ حَ يْـهِ أنْ ـ أالَّ يَسْ لَ

بِهِ  حْ هِ وسَ اجِ رَ نْدَ إخْ تِهِ عِ المَ نْ سَ ثِقَ مِ تَوْ سْ  .يَ
ـنْ ٢٦ ـهُ مِ لُ ْمِ , أو حيَ ـةً ْلَ ـهُ مجُ لُ ْمِ لْ حيَ , بَ قَ زَّ يْالَ يتَمَ , كَ افِهِ نْ أطْرَ هُ مِ لَ ْمِ ـ أالَّ حيَ

يْضِ  رِ بِهِ العَ عْ  .كَ
ةِ ٢٧ بَ رِ بَارِ واألتْ ةً للغُ ضَ رْ هُ عُ لَ ْعَ  .ـ أالَّ جيَ
, ـ أالَّ ٢٨ ـرِ ِ واآلخَ ـنيْ َ احلِ هُ بَنيْ دُ اهَ تَعَ لْ يَ , بَ لِيْحٍ نْظِيْفٍ أو تَصْ نَ تَ وْ هُ دُ رَ ْجُ  هيَ



 
 
 

  אאא٢٨١ 
ظِيْامً ملَا فِيْهِ  عْ , وتَ هُ ا لَ امً َ رتِ  .احْ

َ ـ أ٢٩ ْ  نَ سِّ ن حيُ ْ  هُ دَ يْ لِ جتَ ـي حيَ ; كَ يَتَهُ شِ غْ ـ هُ ظَـفَ وتَ َ لفَ ـيْ وِ طَ  ةٍ رتْ ـلِ  ةٍ لَ امِ وَ ـنَ العَ مِ
نِ  مَ ةِ والزَّ يَّ  .يَّةِ اجلَوِّ
هُ يف ٣٠ لَ ْعَ َ ثِ ابِ ي العَ دِ يْ أ هُ الُ طَ تُ  انٍ كَ مَ ـ أالَّ جيَ , أو  :نيْ َ لِنيْ ـالِ أو اجلَـاهِ كاألطْفَ

ةٍ  مَ ْكَ فٍ حمُ رَ لِ غُ اخِ , أو دَ ةِ قَ لَ اجِ املُغْ رَ , كاألدْ ٍ كِنيْ زٍ مَ رْ هُ يف حِ لُ ْعَ لْ جيَ م, بَ هِ ِ ريْ  .غَ
ـدٍ ٣١ سِ فْ ـلِّ مُ ـنْ كُ بًـا مِ يْ رِ هُ قَ عَ تْلِـفٍ ـ أالَّ يَضَ ارِ  :ومُ  انِ رَ ئْـوالفِ كاملَـاءِ والنـَّ

 .اهَ وِ حْ ونَ 
ةِ ٣٢ يَانَ ظِ والصِّ فْ وَ اهللاَ هلَا باحلِ عُ دْ ا; أنْ يَ ً ريْ  .ـ وأخِ

ـنَ  ـا مِ ; ملَـا فِيْهَ تُـبِ ـقِّ الكُ زُ يف حَ وْ ُ ا; ال جتَ هَ ُ ريْ امُ وغَ كَ ابُ واألحْ هِ اآلدَ ذِ هَ فَ
وْ  , ولكَ ادِ الِ واإلفْسَ تِذَ انِ واالبْ تِهَ امَ االمْ اىل, كَ ائِرِ اهللا تَعَ عَ ظِيْمِ شَ َانِبَةً لتَعْ َا جمُ ـالَ هنِ قَ

اىل اهللاُ  .)٣٢ :احلج( mX Y Z [ \ ] ^ _ ` l  :تَعَ
* * * 

نْبِيْهٌ   ابِ  :تَ ـنْ آدَ ا مِ نـَ ـيْئًا هُ ـتُ شَ لَّفْ ـا تَكَ ; أنَّنـي مَ ـاكَ َنِي اهللاُ وإيَّ محِ لِمْ رَ اعْ
رِ  نْ ذِكْ تُ مِ ثَرْ تَكْ , أو اسْ ـقٌ الكِتَابِ اشِ تُـبِ وعَ مٌ بالكُ رَ غْ مٍ مُ لْ ا; إالَّ إنَّني طَالِبُ عِ هَ

ـعَ  اهللاِ إنَّ يل مَ ; فَـوَ تُـهُ لْ ي قُ َ الَّذِ ريْ , فَال تَظُنَّ يب غَ مِ لْ لْبِي للعِ فَ اهللاُ قَ َ نْذُ أنْ رصَ هلَا مُ
ـدْ  ي وقَ تَنـِ أيْ ـوْ رَ يْفَ لَ يل, فَكَ ةُ أهْ اصَّ هُ إالَّ خَ لَمُ عْ االً ال يَ ي  الكِتَابِ حَ تُبـِ تُ وكُ ْ رصُ

نُ  ـزَ ا, وأحْ تِهَ ـالمَ حُ بسَ ـرَ َـا, وأفْ اهتِ انَ عَ ـاين بمُ ـا وأُعَ هَ ُ بآالمِ أملَّ ; أتَ دِ احِ دِ الوَ كاجلَسَ
بِّـي بـبَعْضِ  ـلَ حُ صَ بَّام وَ َا; ورُ ا هبِ نْ بَعْضِ مَ تُ مِ هْ أوَّ بَّام تَ َا, ورُ اهتِ َّ َا ومَرضَ طَاهبِ بأعْ



 
 
 
 ٢٨٢ א

ثَرَ  ا أكْ نْهَ فُ عَ رِ تُبِي أنَّني أعْ ـنَ  كُ قَ مِ وْ ـزُ ـا املَمْ نْهَ فُ مِ ـرِ ائِي; أعُ نـَ ـنْ أبْ هُ عَ فُ رِ ممَّا أعْ
ـا  ـا مَ نْهَ فُ مِ رِ , وأعْ رِ وْ شُ نَ املَقْ رَ مِ تُوْ فُ املَشْ رِ , وأعْ عِ دِّ نَ املُتَصَ عَ مِ لِّ , واملُتَخَ قِ تُوْ املَفْ

اضٌ  رَ قْ هُ مِ ابَ ي أصَ , والَّذِ يَاضٌ هُ بَ قَ  !حلَِ
لِّ كِتَ  فُ لكُ رِ امَ أنَّني أعْ يكَ تَبَتـِ كْ ,  :ابٍ يف مَ ـهُ انَ وَ تَـهُ وألْ بْعَ , وطَ ـهُ انَ كَ ـهُ ومَ فَّ رَ

ـا  م, ومَ ائِهِ نـَ نْ أبْ اءُ عَ هُ اآلبَ فُ رِ عْ لِكَ ممَّا يَ َ ذَ ريْ , وغَ هُ قَ َقِّ هُ وحمُ فَ ؤلِّ , ومُ هُ َ هُ ونَارشِ ابِعَ وطَ
ظِيْمِ ا عْ َبَّةِ وتَ مِ إىل حمَ لْ بِ العِ ا لطُالَّ يْضً ْضِ ا إالَّ حتَ ذَ لْتُ هَ نَ قُ وْ سُ رُ دْ ي يَ  !لكِتَابِ الَّذِ

ـا,  نْهَ ثُ عَ دُّ غُ التَّحَ وْ تِي يَسُ مِ اهللا الَّ نْ بَابِ نِعَ نَّي, إالَّ مِ ا التَّنْبِيْهُ مِ ذَ اءَ هَ ا جَ ومَ
انِ  ا املَكَ ذَ ثْلِ هَ مَ يف مِ رَ  !ال جَ

ـ سِ غَ ـنِ الـنَّفْ ـالمَ عَ ; أنَّ الكَ ـالصِ بَابِ اإلخْ نْدَ أرْ ةٌ عِ لِمَ تْ كَ بَقَ دْ سَ ثٌّ وقَ
ـا  ا, ومَ تُهَ عَ افَ ـدَ تُ مُ تَطَعْ امَ اسْ , فَ رِ وْ دُ تْ يف الصُّ جَ َ َرشْ رِ حتَ دْ ةُ صَ عَ وْ ا لَ ; لكِنَّهَ جٌ وْ ْجُ ممَ

نيْ  مَّ آمِ هُ , اللَّ الصَ ةَ واإلخْ رَ فِ ألُ يل املَغْ , واهللاَ أسَ َ كِريْ ا إالَّ التَّذْ نْهَ دْتُ مِ  !أرَ
 

 
 



 
 
 

  אא٢٨٣ 
 

אא 
אא 

 
 

ءُ  رَ كَ ذَ  دْ قَ  لامَ قَ  ابِ دَ آلابَعْضَ  العُ ا فَـوْ ـهَ ضِ تُبِ بَعْ عِ الكُ ضْ تِيْبِ وَ ْ ةِ برتَ قَ لِّ املُتَعَ
تِبَارِ  لِكَ باعْ , وذَ َ بَعْضٍ تُبِ  فِ رشَ هِ الكُ ذِ ـا,  هَ ـا فِيْهَ ةِ مَ ـحَّ ـوجَ وصِ ـمُ  ةِ اللَ ا هَ يْ فِ نِّ صَ

خِ و وْ سُ  .مهِ مِ لْ عِ رُ
ةَ  الَ قَ  َاعَ ـ ةِ رَ كِ ذْ تَ «يف ابنُ مجَ ـرَ ويُ « :)٢٣٢( »عِ امِ السَّ ـيف وَ  بُ دَ ألى ااعَ  عِ ضْ
تُبِ  َ أا هَ مِ وْ لُ عُ  ارِ بَ تِ باعْ  الكُ  .مهِ تِ اللَ ا وجَ هَ يْ فِ نِّ صَ ا, ومُ هَ فِ و رشَ

َ ألا عُ ضَ فيَ  مَّ .. .لِّ عىل الكُ أ فَ رشْ ا املُ  نْ إفَ , جَ يْ رِ دْ ي التَّ اعِ رَ يُ ثُ انَ فِيْهَ  فُ حَ صْ كَ
مَّ .. .لِّ ىل الكُ عْ أ هُ لَ عَ جَ  مُ يْ رِ الكُ  ـ ثِ يْ دِ احلَ  بَ تُ كُ ثُ ـ فِ رْ ـِالصّ ـمُ  حِ يْ حِ كصَ ـمَّ مٍ لِ سْ , ثُ

َ سِ فْ تَ  مَّ تَ  ,نِ آرْ القُ  ريْ َ سِ فْ ثُ مَّ  ريْ , ثُ هَ قْ لَ الفِ وْ مَّ أصُ , ثُ نِ يْ لَ الدِّ وْ مَّ أصُ , ثُ يْثِ ـالفِ احلَدِ , هَ قْ
مَّ النَّ  مَّ التَّ وَ حْ ثُ ِ , ثُ مَّ فَ يْ رصْ مَّ العَ , بِ رَ العَ  ارَ عَ شْ أ, ثُ  .ضَ وْ رُ ثُ

ـرِ ثَ كْ أي ففِ  انِ ابَ تَ  كِ وَ تَ سْ ا نِ إفَ  َ ـآرْ ا قُ مهِ ـأا نً ـثً يْ دِ و حَ ـ نِ إا, فَ ـجَ ا فبِ يَ وَ تَ اسْ  ةِ اللَ
ــاملُ  ــ, فِ نِّ صَ ــ نِ إفَ ــأا فيَ وَ تَ اسْ ــتَ ام كِ هُ مُ دَ قْ ــرُ ثَ كْ أو ,ةً ابَ َ ــوْ قُ ا وُ مهُ ــأا يف عً ءِ دِ يْ لــامَ  ي العُ

َ احلِِ والصَّ   .»امَ هُ حُّ صْ أا فيَ وَ تَ اسْ  نِ إ, فَ نيْ
نَ يف  رَ كَ وذَ  يْ دِ ابـِ تُـبِ  بِ يْـتِ رْ تَ  ةَ يَّـفِ يْ كَ  :)١/١١٩(» ارِ تَـحْ املُ  دِّ رَ «ابـنُ عَ  الكُ

ـالنَّ  بُ تُـكُ  عُ ضَ وْ فتُ  ;يٍّ دِ اعُ صَ تَ  لٍ كْ بشَ  ـواللُّ  وِ حْ ـقَ وْ , وفَ ةِ غَ ِ بـِعْ تَ  بُ تُـا كُ هَ ؤ الـرُّ  ريْ
مَّ كُ المِ حْ ألوا مَّ كُ المِ الكَ  مِ لْ عِ  بُ تُ , ثُ ـالفِ  بُ تُـ, ثُ ـمَّ كُ هِ قْ  يِّ وِ بَـالنَّ  ثِ يْ دِ احلـَ بُ تُـ, ثُ

אא 
אא
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مَّ  ,ظِ اعِ وَ واملَ  ارِ بَ خْ ألوا ـ بُ تُـكُ ثُ ـمَّ كُ اتِ اءَ رَ القِ ـفْ التَّ  بُ تُـ, ثُ ِ سِ  عِ يْـمِ اجلَ  قَ وْ , وفَـريْ
ِ  فُ حَ صْ املُ   .فُ يْ الرشَّ

* * * 
لْتُ  ـ :قُ عْ قَ بَ ا فَـوْ ـهَ ضِ تُبِ بَعْ عِ الكُ ضْ تِيْبِ وَ رْ مِ يف تَ لْ لُ العِ هُ أهْ رَ كَ ا ذَ ضٍ ومَ

تِيْـبِ  ْ ا الرتَّ ـذَ ـعَ هَ , ومَ تُـبِ امِ الكُ َ رتِ اىل, واحْ ائِرِ اهللاِ تَعَ عَ ظِيْمِ شَ عْ لِيْالً عىل تَ ُ دَ تَربَ عْ يُ
; إالَّ إنَّ يل يف  تُـبِ م للكُ تِيْبِهِ رْ مِ يف تَ لْ لِ العِ يْهِ بَعْضُ أهْ لَ  عَ رَ ي جَ يُّ الَّذِ دِ اعُ التَّصَ

بًا, ومَ  يْ رِ ا قَ لَكً سْ ا مَ تِيْبِهَ رْ تِبَـارِ تَ يُّ باعْ دِ ـاعُ ا التَّصَ تِيْبُهَ رْ نَ تَ وْ كُ وَ أنْ يَ , وهُ امً يْ وِ ا قَ جً نْهَ
امَ يَيل , كَ ةِ مِ اآللَ وْ لُ تُبِ عُ مَّ كُ ةِ ثُ ايَ مِ الغَ وْ لُ تُبِ عُ  :كُ

الً  ةِ  :أوَّ ايَ مَ الغَ وْ لُ تُبَ عُ عُ كُ ا يَضَ هَ قَ وْ مَّ فَ , ثُ ةِ م اآللَ لُوْ تُبِ عُ عِ كُ ضْ أ بوَ بْدَ  .أنْ يَ
انِ  تِيْبًـا  :يًاثَ رْ , تَ مِّ ـا فـاألهَ نْهَ ـمِّ مِ تِبَـارِ األهَ ـةِ باعْ ايَ مِ الغَ لُـوْ تُبَ عُ عَ كُ أنْ يَضَ

 , هِ قْ تُبِ الفِ مَّ كُ , ثُ نَّةِ تُبِ السُّ مَّ كُ , ثُ الً فِ أوَّ حَ لِيَّةِ املُصْ تِبَارِ أفْضَ لِكَ باعْ يا, وذَ دِ اعُ تَصَ
تَّى يَ  لِيا; حَ نَازُ تِيْبًا تَ رْ ا تَ ذَ كَ ضِ وهَ َا إىل األرْ لَ هبِ  .صِ

ا هَ مِ لُوْ ا وعُ هَ حِ وْ ُ تِبَارِ رشُ مَّ باعْ ,  :ثُ يْثِ دِ حِ احلـَ وْ ُ مَّ رشُ , ثُ الً ِ أوَّ ريْ سِ تُبِ التَّفْ ككُ
َـا إىل  ـلَ هبِ تَّـى يَصِ لِيا; حَ نَازُ تِيْبًا تَ رْ ا تَ ذَ كَ , وهَ هِ قْ حِ الفِ وْ ُ مَّ رشُ , ثُ ةِ يْدَ قِ حِ العَ وْ ُ مَّ رشُ ثُ

ضِ   .األرْ
الِثً  تِبَارِ  :اثَ لِكَ باعْ , وذَ مِّ ا فاألهَ نْهَ مِّ مِ تِبَارِ األهَ ةِ باعْ مِ اآللَ وْ لُ تُبَ عُ عَ كُ أنْ يَضَ

ةِ  ايَ مِ الغَ وْ لُ ةً لعُ مَ دْ ا خِ هَ قِ  .ألْصَ
,  :أيْ  ـهِ قْ لِ الفِ ـوْ مَّ أصُ , ثُ وِ مَّ النَّحْ , ثُ ةِ مَّ البَالغَ , ثُ فِ ْ تُبِ الرصَّ عِ كُ ضْ أ بوَ بْدَ يَ



 
 
 

  אא٢٨٥ 
, لَحِ طَ مَّ املُصْ ـةً  ثُ نَايَ ـةً وعِ مَ دْ َا خِ هبِ رَ َا إىل أقْ يَ هبِ قِ تَ رْ تَّى يَ يا; حَ دِ اعُ تِيْبًا تَصَ رْ ا تَ ذَ كَ وهَ

 , ـهِ قْ ـمَّ بالفِ , ثُ ةِ يْـدَ قِ مَّ بالعَ , ثُ يْثِ مَّ باحلَدِ , ثُ آنِ رْ لَّقُ بالقُ تَعَ ا يَ يَّام مَ , السِ ةِ ايَ مِ الغَ وْ لُ بعُ
ا ذَ كَ  .وهَ

ا ابِعً نْ  :رَ ءٌ مِ  يشَ اوَ ا تَسَ ـانَ  إذَ ـا كَ ـا مَ نْهَ مُ مِ ـدِّ , فيُقَ ـةِ ـةِ أو اآللَ ايَ تُـبِ الغَ كُ
ةً  انَ كَ لَّ مَ امً وأجَ لْ ثَرَ عِ ا أكْ بُهَ احِ  .صَ

ا سً امِ ةِ  :خَ عَ نَّةِ واجلَامَ لَ السُّ م أهْ نْهُ مُ مِ دِّ ; فيُقَ لِكَ ا يف ذَ وْ اوَ ا تَسَ  .وإذَ
ا ادِسً بَقَ  :سَ م أسْ نْهُ مُ مِ دِّ ; فيُقَ لِكَ ا يف ذَ وْ اوَ ا تَسَ تِيْـبِ وإذَ ْ ا الرتَّ َـذَ , وهبِ اةً فَ م وَ هُ

قَ  ا فَـوْ ـهَ ضِ تُـبِ بَعْ ـعِ الكُ ضْ م يف وَ تِيْبِهِ ـرْ مِ يف تَ لْ لِ العِ الِكَ أهْ سَ نَا مَ بْ رَّ دْ قَ نُ قَ وْ نَكُ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ  .بَعْضٍ

* * * 
تُبِ  تِيْبِ الكُ ْ ةٌ برتَ القَ ةٌ هلَا عِ مَّ هِّ ائِدُ مُ وَ نَا فَ  :وهُ

عَ  ـ١ قِ  أالَّ يَضَ يْ زِ يَةَ التَّلَفِ والتَّمْ شْ ; خَ قَ بَعْضٍ ا فَوْ هَ ضِ تُبِ بَعْ نَ الكُ ا مِ ً ثِريْ  .كَ
دْ  ـ٢ ا, وقَ هَ قُ ْزُّ ا ومتَ اقُطُهَ ثُرَ تَسَ كْ يْالَ يَ ا; كَ هَ ِ غِريْ قَ صَ تُبِ فَوْ َ الكُ بِريْ عَ كَ أالَّ يَضَ

ابِ  هِ اآلدَ ذِ نَا بَعْضُ هَ عَ رَّ مَ  .مَ
املِ  بِّ العَ دُ هللاِ رَ َ واحلَمْ  نيْ
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ةِ  ألَ سْ ثًا يف مَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ ةُ أهْ لِمَ تْ كَ تَلَفَ دِ اخْ  بِ تُ الكُ  ةِ ارَ إعَ  مِ كْ حُ لقَ
جِ إىل  وْ لُ بْلَ الوُ , وقَ الٍ وَ ْ إىل أقْ كُ اعِ زَ النِّ  لِّ حمَ  رِ يْ رِ حتَ بَبْتُ أنْ أذْ  بِ تُـالكُ  ةَ ارَ إعَ أنَّ  رَ , أحْ
االتٍ  نْ ثَالثِ حَ جُ عَ ْرُ  :ال خيَ

الَةُ األوىل ادِ  ةُ ارَ إعَ  :احلَ سَ اللِ والفَ لِ الضَّ تُبِ أهْ  .كُ
مِ  يْ رِ ْ مِ يف حتَ لْ لِ العِ َ أهْ الفَ بَنيْ ادِ  ةِ ارَ إعَ ال خِ سَ اللِ والفَ تُبِ الضَّ تُـبِ  :كُ ككُ

تُبِ  , وكُ َادِ كِ واإلحلْ ْ رِ والرشِّ فْ تُـبِ املَـ, ةِ ذَ وَ عْ والشَّ  رِ حْ لسِّ االكُ ـالفَ  بِ اهِ ذَ وكُ  ةِ دَ اسِ
تُبِ ةِ امَ دَّ اهلَ  ارِ كَ فْ ألوا ; اللِ والضَّ  عِ دَ البِ  لِ هْ أ, وكُ ـةِ لَ يْ ذِ ـادِ والرَّ سَ ـلِ الفَ تُبِ أهْ , وكُ
تُبَ  إنَّ فَ  هِ الكُ ذِ ْ  هَ ـيْ فِ  رُ ظَ ا والنَّ اؤهَ نَ تِ اقْ  مُ رُ حيَ ـفتَ  ا;هَ َـارَ عَ إ مُ رُ حْ ـهتُ َ ارَ عَ تِ ا واسْ ـهتُ  نْ ا عَ

 .دِ اصِ قَ املَ  مَ كْ حُ  لِ ائِ سَ للوَ  نَّ أ نْ مِ  رَ رَّ قَ ا تَ ملَ , ىلوْ ألا قِ يْ رِ طَ 
الَةُ الثَّانِيَةُ  ـ ةُ ارَ إعَ  :احلَ تُبِ الشَّ ـهُ ـالكُ لْمُ قَّـفَ عِ وَ , أيْ ملَـنْ تَ رِّ ـطَ ضْ يَّةِ للمُ عِ رْ

 أنْ  ا ال أرَ ذَ ا, فهَ هَ دِّ نِ رَ عَ أمْ ا, مَ يْهَ لَ عِي عَ بِ الرشَّ اجِ ا; ألنَّ  بالوَ الفً يَ فِيْهِ خِ رِ نُجْ
ىل;  ـنْ بَـابِ أوْ تُبُ مِ , فالكُ هُ تَاجُ ْ هِ ملَنْ حيَ نْعِ نِ ومَ وْ بْسِ املَاعُ نْ حَ َتْ عَ دْ هنَ ةَ قَ عَ يْ ِ الرشَّ

بَابِ  تِحْ بِ أو االسْ وْ جُ هِ الوُ جْ اءٌ عىل وَ وَ ا, سَ عً ْ ةٌ رشَ بَ وْ لُ طْ َا مَ هتُ ارَ ا فإعَ  .لِذَ
الَةُ الثَّالِثَةُ  ةُ إعَ  :احلَ تُبِ املُ ارَ َ حْ الكُ ْ  ةِ مَ رتَ ِ وغَ  ةِ يَّ عِ الرشَّ , أيْ  اهَ ريْ تَاجِ حْ ملَـنْ  :للمُ

אא
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 ٢٨٨ א

ـدْ  قَ ا فَ ; لِذَ مِ لْ لِ العِ اعِ أهْ لِّ نِزَ الِبُ حمَ يَ غَ ةُ هِ هِ احلَالَ ذِ , وهَ هِ قُّ سِ والتَّفَ رْ ا للدَّ هَ تَاجُ ْ حيَ
اءُ  هَ قَ  الفُ رَ َ ارَ عَ إ مِ كْ يف حُ أجَ  :الٍ وَ قْ أ ةَ الثَ ا ثَ هتِ

تُبِ ملَ  ةِ ارَ عَ إ بُ وْ جُ وُ  :لُ وَّ ألا لُ وْ قَ ال ْ  نْ الكُ  .اهَ يْ لَ إ اجُ تَ حيَ
ا القَ  بَ هَ ذَ  دْ وقَ  ذَ ـبَ  لِ وْ إىل هَ ـقَ فُ  ضُ عْ ـ اءِ هَ ـرَّ , وخَ ةِ يَّ عِ افِ الشَّ  لٍ يْـقِ عَ  ابـنُ  هُ جَ

َ أ نْ عَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  نَ يل مِ بَ نْ احلَ  ْ  نْ ملَ  فِ حَ صْ املُ  لِ ذْ بَ  مِ وْ زُ بلُ  دَ محْ ـ, هِ يْـلَ إ اجُ تَ حيَ اكَ قَ نـَ  لٌ وْ وهُ
نْدَ احلَ  رُ خَ آ  .الِ املَ  بِّ ى رَ نَ غِ  عَ مَ  ةِ ارَ عَ إلا بِ وْ جُ بوُ  ةِ لَ ابِ نَ عِ

ا  نْهَ , مِ ةِ يْهِ بَعْضُ ُ األدِلَّ بُوا إلَ هَ ي تَ  صُ وْ صُ النُّ  مُ وْ مُ عُ وهلُم فِيْامَ ذَ تـِ ـنْ الَّ ـهَ  نْ ى عَ
لِكَ حَ  نْ , ومِ هِ سِ بْ وحَ  مِ لْ العِ  نِ امَ تْ كِ  ـرَ يب هُ أ ثُ يْ دِ ذَ َ اهللاُ ةَ رَ يْ يضِ هُ  رَ نـْ يَّ  نَّ أعَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبـِ
نْ « :الَ قَ  تَمَ  مَ لامً  كَ َّا عِ عُ  ممِ نْفَ ينِ  أمـرِ يف  ,النَّاسِ  أمرِ  يفِ  بِهِ اهللا  يَ ـهُ  ,الـدِّ مَ مَ اهللا  أجلَ ـوْ  يَ

ةِ  يَامَ امٍ  القِ نَ  بِلِجَ , »النَّارِ  مِ هُ وْ بُ ـذَّ ـدْ كَ ـدُ بـنُ دَاب, وقَ ه, وفِيْهِ حمَمَّ اجَ هُ ابنُ مَ جَ رَ  أخْ
دا يْفٌ جِ عِ يْثُ ضَ  .فاحلَدِ

تُبِ مَ  ةِ ارَ عَ إ نْ عَ  عْ نِ تَ مْ يَ  نْ مَ  نَّ أ :اللِ دْ تِ االسْ  هُ جْ وَ  ـحَ  عَ الكُ ـاملُ  ةِ اجَ ِ عِ تَ سْ ا هلـَ ريْ
يْهِ  قُ دُ صْ يَ  لَ ـ دِ ارِ الـوَ  دِ يْ عِ يف الوَ  لُ خُ دْ ايل يَ , وبالتَّ مِ لْ للعِ  مٌ اتِ كَ  هُ نَّ أعَ ـ قِّ بحَ ـيَ  نْ مَ  مُ تُ كْ

ْ  مَ لْ العِ   .هُ سَ بِ وحيَ
وا الُ ا; قَ ذَ هِ  :وكَ ذِ تُبَ إنَّ هَ ْ  امِ كَ حْ أ نْ مِ  نُ مَّ ضَ تَ تَ  الكُ َ ثِ الكَ  عِ الرشَّ ـ, واملُ ريْ ُ عِ تَ سْ  ريْ

ا السْ  رِ ظَ النَّ  قُّ حَ  هُ لَ  هِ ا اجِ رَ خْ تِ فِيْهَ ذِ تِي خَ  امِ كَ حْ ألهَ , فاحلَ  تْ يَ فِ الَّ يْهِ لَ إىل  ةٌ يَ عِ ادَ  ةُ اجَ عَ
َ  اعِ فَ تِ االنْ  َ ذْ بَ  نُ وْ كُ ا, فيَ هبِ ْ  نْ ا ملَ هلُ َ  هُ نَّ أ بَ امً لْ عِ ـ ا هَ يْ لَ إ اجُ تَ حيَ ِ عِ عىل املُ  رَ ال رضَ َ ذْ يف بَـ ريْ ـ ا هلِ

 .اهَ كِ الِ ا عىل مَ بً اجِ وَ 



 
 
 

  א٢٨٩ 
َ بَ حْ تِ واسْ  ,ةِ ارَ عَ إلا ازُ وَ جَ  :اينالثَّ  لُ وْ القَ   .ااهبُ
ْ  لُ وْ ا قَ ذَ وهَ  ـمجَ ـقَ الفُ  رِ وْ هُ ـ اءِ هَ ـوبَ  ,ةِ يَّـكِ الِ واملَ  ,ةِ يَّـفِ نَ احلَ  نَ مِ ـ ضِ عْ  ,ةِ يَّ عِ فِ االشَّ

 .ةِ لَ ابِ نَ واحلَ 
ــهِ  يْ ــوا إلَ بُ هَ ــعُ وهلُــم فِــيْام ذَ ــدِ ألا مُ وْ مُ ــالدَّ  ةِ لَّ ــعــىل مَ  ةِ الَّ ــإلا ةِ يَّ عِ وْ رُ ـشْ  ةِ ارَ عَ

َ بَ حْ تِ واسْ   .)٢: املائدة( m¿ À Á Âl  :اىلعَ تَ  هِ لِ وْ ا, كقَ اهبِ
ــ ــ ثِ يْ دِ وحَ ــعَ  بــنِ  رِ ابِ جَ ام  دِ بْ ــنْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ــ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِــيَّ  نَّ أاهللا رَ ــ« :الَ قَ  لُّ كُ

هُ البُ  »ةٌ قَ دَ صَ  فٍ وْ رُ عْ مَ  جَ رَ  .يُّ ارِ خَ أخْ
نْهُ  ةَ يَّ مَ أ بنِ  انَ وَ فْ صَ  ثِ يْ دِ وحَ  َ اهللا عَ يضِ نْهُ يَ  ارَ عَ تَ اسْ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ أرَ ٍ نَ حُ  مَ وْ مِ  نيْ

ــرُ دْ أ ــهُ النَّ , ثَ يْ دِ احلَــ ,اعً جَ رَ قٌ داوُ بــو دَ أو, ســائيُّ أخْ ــرُ ــهُ طُ , ولَ يْفٍ ــعِ ــنَدٍ ضَ , بسَ
دْ ومُ  , وقَ نِ سْ هِ للحُ يْ وِّ قَ دُ تُ اهِ وَ اتٌ وشَ عَ ـتَابَ ـجْ بمَ  اينُّ بَـلْ ألا هُ حَ حَّ صَ يف  هِ قِـرُ طُ  عِ وْ مُ

 .)٥/٣٤٤( »لِ يْ لِ الغَ  اءِ وَ رْ إ«
, فِ وْ رُ عْ باملَ  رِ مْ ألوا ,بِ وْ لُ طْ املَ  نِ اوُ عَ التَّ  نَ مِ  ةِ يَ ارِ العَ  قَ لَ طْ مُ  نَّ أ اللِ دْ تِ االسْ  هُ جْ وَ 

لِكَ فِيْهِ مِ  لُّ وكُ  ُ ثِ الكَ  ءُ اليشَّ  رِ جْ ألوا لِ ضْ الفَ  نَ ذَ لِكَ ا مَّ ضَ ا انْ ذَ إفَ  ;ريْ عـىل  ةُ انَـعَ إلإىل ذَ
ِ ونَ  مِ لْ العِ  ِ واخلَ  ةِ فَ رِ عْ املَ  رشْ تُبِ مُ  ةُ ارَ عَ إ نُ وْ كُ فتَ  ;ريْ  .اهَ يْ لَ إا بً وْ دُ نْ ومَ  ةً بَّ حَ تَ سْ الكُ

ا  ا; أنَّ فِيْهَ ْ  دَ اصِ قَ مَ وهلُم أيْضً ـحَ  اءِ ضَ قَ  نْ مِ  ةً مَ يْ ظِ عَ  ةً يَّ عِ رشَ ـاملُ  ةِ اجَ ـ مِ لِ سْ  نَ مِ
 .دِ اصِ قَ املَ  مَ كْ حُ  لِ ائِ سَ للوَ  نَّ أ مٌ وْ لُ عْ , ومَ مِ لْ عىل العِ  ةِ انَ عَ إلوا ةِ فَ رِ عْ املَ 

ا;  ا أيْضً َ ارَ عَ إ تْ ازَ ا, فجَ هَ نِ يْ عَ  اءِ قَ بَ  عَ ا مَ دً وْ صُ قْ ا مَ احً بَ ا مُ عً فْ نَ وإنَّ فِيْهَ  .اهتُ
 .ةِ ارَ عَ إلا ةُ يَّ اهِ رَ كَ  :ثُ الِ الثَّ  لُ وْ القَ 
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ا القَ  ارَ شَ أ دْ وقَ  ذَ  لَ يْ وقِ « :الَ قَ فَ , )١٦٣(» ةِ يَّ ثِ يْ دِ  احلَ اوِ تَ الفَ «اهلَيْثَمِي يف  لِ وْ إىل هَ
يْهِ  ارَ شَ أا ذَ , كَ هُ رَ كْ تُ  هُ »مٌ وْ ا قَ هَ تَ يَ ارِ عَ  هَ رِ وكَ « :الَ قَ , فَ »عِ امِ السَّ  ةِ رَ كِ ذْ تَ « بُ احِ صَ إلَ , وانْظُـرْ

عِ «يف  امِ ةِ السَّ كِرَ نو  »بِ تُ الكُ  ةِ انَ كَ مَ «, و)١٤٧(» تَذْ  .)١٥٢(خلَالِدٍ الشِّ
تُبِ املُ  سِ بْ إىل حَ  عٌ اجِ رَ  ةِ ارَ عَ إلل ؤالءِ هَ  ةِ يَّ اهِ رَ يف كَ  بَ بَ السَّ  لَّ لعَ و  ةِ ارَ عَ تَ سْ الكُ

َ حَ صْ أ نْ عَ  َ بَ رْ أا إىل هَ دِّ برَ  لِ يْ جِ عْ التَّ  مِ دَ وعَ  ,ااهبِ لِكَ قَ اهبِ  يُّ ادِ دَ غْ البَ  بُ يْ طِ اخلَ  الَ ا, ولذَ
القِ  عِ امِ اجلَ «يف  ـ لِ جْ ألو« :)٢/٣٧٦( »ياوِ الرَّ ألخْ تُـبِ امْ  سِ بْ حَ ـ عَ نـَتَ الكُ ُ غَ  ريْ

َ ارَ عَ إ نْ مِ  دٍ احِ وَ  ا مِ  نِ وْ هُ الرُّ  ذَ خَ أ نَ وْ رُ خَ آ نَ سَ حْ تَ واسْ  ,اهتِ يْهَ لَ وا الُ , وقَ اءِ قَ دِ صْ ألا نَ عَ
ارِ »كَ لِ يف ذَ  ارُ عَ شْ إلا ـعَ ـنَ األشْ ءٍ مِ فَ عـىل يشَ وْ قُ ادَ الوُ نْ أرَ ي قِيْلَـتْ يف , ومَ تـِ الَّ

ا ذَ هُ هَ رْ كِتَابَ ةِ فليَنْظُ ارَ ةِ اإلعْ اهَ رَ  .كَ
* * * 

ا يَيل  نَا مَ حُ لَ جَّ َ رتَ هُ يَ إنَّ ; فَ مِ لْ لِ العِ المِ أهْ نْ كَ اهُ مِ نَ رْ كَ ا ذَ اللِ مَ نْ خِ  :ومِ
ـانِ أ مَ ـلِ الزَّ ـالحِ أهْ تِبَـارٍ لصَ نَ اعْ وْ الِ دُ ـوَ ـدِ األقْ يْحِ أحْ جِ و أنَّ إطْالقَ تَـرْ

 أنَّ  ا فَـإينِّ أرَ ـذَ ـلِ هَ ; ألجْ دٍ يْ ـدِ ريْ سَ ُ غَ تَربَ عْ ; يُ ِ ريْ تَعِ الِ املُسْ تِبَارِ حَ م, أو اعْ ادِهِ فَسَ
ةِ  مَ َ رتَ تُبِ املُحْ ةِ الكُ ارَ لَ إعَ ـ :أصْ ـةِ الشَّ اللَ ـا لدِ عً ْ بٌّ رشَ ـتَحَ سْ ـا عـىل ـمُ ثِّهَ ةِ وحَ عَ يْ رِ

ةِ  اهَ رَ , وكَ ةِ قَ دَ ةِ والصَّ يَ ارِ بَابِ العَ تِحْ ; بَـلْ  اسْ ِ إطْـالقٍ ريْ ا, ولكِنْ بغَ هَ بْسِ ا وحَ هَ نْعِ مَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ِ ريْ تَعِ الِ املُسْ , وحَ انِ مَ لِ الزَّ الِ أهْ تِبَارِ حَ ازُ واملَنْعُ باعْ تَلِفُ اجلَوَ ْ  .خيَ
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بْ  بِ قَ نَ املُنَاسِ انَ مِ ا كَ ةِ يف كِتَابِنـَ الِقَ اءِ العَ طَ اتِ األخْ ابِعَ رِ تَ لَ اإلدْالفِ إىل ذِكْ
 ِ ارصِ رَ  :املُعَ كُ نَابِيْهَ أنْ نَذْ تَّةَ تَ مَّ سِ هِ ادِ ةٍ مُ ـرَ ا عـىل مُ الهلـَ نْ خِ فَ مِ ى أنْ نَقِ سَ لَّ وعَ عَ , لَ

ةِ الكِتَابِ « يَانَ  .»صِ
لُ يْ بِ التَّنْ  ـ مُ لَ عْ فليَ  :هُ األوَّ ـ إىل رٍ اظِ نَـ لُّ كُ ـنـَا هُ مَ ـذِ  نْ ا مِ  انٍ يَـوبَ  ,اءِ طَـلألخْ  رٍ كْ

ـ«ا نـَابِ تَ يف كِ  ةِ رَ وْ كُ ذْ املَ  اتِ اكَ رَ دْ تِ لالسْ  ـ :»ابِ تَـالكِ  ةِ انَ يَ صِ ـا جَ ـعـىل وَ  تْ اءَ أهنَّ  هِ جْ

                                                       
ةٌ ) ١( ائِدَ ةِ  :فَ لِمَ َ كَ رٌ بَنيْ قٌ ظَاهِ رْ نَاكَ فَ هٍ  :هُ وْ جُ نْ وُ , مِ ةِ مَّ ةِ واملُهِ مَّ  .املَهَ

لُ  ةاملَهَ «أنَّ  :األوَّ تْحِ األ» مَّ ـادِر بفَ صَ نْ مَ يَ مِ , وهِ دِ املِيْمِ الثَّانِيَةِ يْ دِ لِ وتَشْ ـمَّ ««وَّ ـي »هَ , وهِ
ا  يْنـً ةِ حِ ادَ ـدِ واإلرَ صْ ا, وبالطَّلَـبِ والقَ يْنـً لَـقِ حِ نِ والقَ لَّقُ باحلُزْ تَعَ ا يَ يَّةِ مَ سِ اين النَّفْ نَ املَعَ مِ

لُ  وْ قُ , تَ رَ ةٌ « :آخَ َ ريْ بـِ ةٌ كَ همَّ ةُ يل مَ ألَ هِ املَسْ ذِ تْنـي,  :أي, »هَ نَ زَ ي وأحْ تْنـِ ـدْ أمهَّ ةُ قَ ـألَ هِ املَسْ ـذِ هَ
لُ  وْ قُ هُ « :وتَ ائِلَ سَ مَ مَ هَّ فَ , وأتَ مَ لْ تي أنْ أطْلُبَ العِ همَّ لْتُ مَ عَ ـي  :, أي»جَ لَقِ لْتُ مهِّـي وقَ عَ جَ

مِ  لْ  .يف طَلَبِ العِ
ة« :الثَّاين مَّ ـنْ » املُهَ ـلٍ مِ اعِ مُ فَ ي اسْ , وهِ لِ مِّ األوَّ ـمَّ «فبضَ , , بمَ »أهَ دِ يْ ـدِ ى األمـرِ الشَّ نـَ عْ

لُ  وْ قُ , تَ لُكُ غِ لِعُ بِهِ فيُشْ طَ ائِضِ رْ حِ « :واألمرِ تَضْ ـرَ ـائِلِ الفَ سَ ـنْ مَ ـةٍ مِ همَّ ةٍ مُ ـألَ سْ , »تُ يف مَ
لُ  وْ قُ ـالتِ « :وتَ تِ واملُعضِ ـامَّ هِ ـا للمُ عً زَ فْ نَّةِ مَ لُ السُّ الَ أهْ ا زَ طَـاءِ « :, انْظُـرْ »مَ ـمَ أخْ جَ عْ مُ

تَّابِ  عْ » الكُ  .)٦٤٤(بَالوي للزَّ
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َ  ارِ صَ تِ االخْ   !ازِ واإلجيْ
ْ ةِ ارَ بَـالعِ  فِ يْـطِ ; بلَ بِ بَ السَّ  بَ يْ رِ قْ , وتَ بِ األرَ  غَ وْ لُ بُ  تُ دْ ألنَّني أرَ   فِ يْـفِ , وختَ

َ ذَ  نْ ايب مِ تَ بكِ  تُ جْ رَ , وإالَّ خَ ةِ ارَ اإلشَ  ـ اتٍ دَ لَّ ا إىل جمُ ـال تَ  دْ قَ ـا أوْ هَ عُ سَ ـبَ  اتُ قَ  ضِ عْ
مِ مِ  لْ بِ العِ  .انَ انِ مَ زَ  لِ أهْ  نْ طُالَّ

ا مِ ثِ ا أنَّ كَ نَ مْ لِ ا عَ ا; إذَ ذَ هَ  ـنـَهُ  ةِ رَ وْ كُ ذْ املَـ اءِ طَـواألخْ  اتِ اكَ رَ دْ تِ االسْ  نَ ريً  دْ ا قَ
مِ فِيْ  لُ وْ القَ  طَ سِ بُ  لْ لِ العِ نْدَ أهْ ا عِ َ زَ مَ  :هَ ـا بَـنيْ ـمِ بَـابٍ تَـكِ  رِ بْ قْ  دِ يْـيِ قْ , أو تَ ابٍ , أو رَ
 .لٌ اوَ دَ تَ مُ  عٌ وْ بُ طْ ا مَ هَ رَ ثَ ام أنَّ أكْ يَّ ي, السِ هِ تَ شْ ا يَ مَ  هُ نَ وْ دُ ا فَ هَ ادَ أرَ  نْ , ومَ لٍ صْ فَ 

ِ يف حِ  ا, و دْ قَ  دُ مْ احلَ  أنَّني وهللاِ نيْ هَ رَ هَ تُ أشْ رْ كَ  تُ لْ ا, وأحَ هَ رِ ثَ  أكْ إىل تُ وْ زَ عَ ذَ
 .اهَ ثَ وْ حُ بُ  عَ اجِ رَ ا ويُ هَ رَ ظُ نْ يَ  أنْ  عٍ ابِ تَ مُ  لِّ لكُ  عُ فَ شْ ا يَ ا, مَ هَ ضِ عْ بَ  انِّ ظَ عىل مَ 

ـلِ حٍ اصِ نَ  قٍ ادِ صَ  لُّ , وكُ بٍ يْ بِ لَ  فٍ صِ نْ مُ  لُّ رين كُ ذُ عْ يَ ; فلْ ذٍ ئِ نَ يْ فحِ  , وإالَّ عىل أهْ
مِ السَّ  لْ  .المُ العِ
هِ االسْ  أنَّ  :هُ الثَّاينيْ بِ التَّنْ  ذِ نْ هَ ا مِ ضً ـرِ بطَ  تْ اءَ ; جَ اءِ طَ واألخْ  اتِ اكَ رَ دْ تِ بَعْ  قِ يْ

َ هَ بَ يْ تِ رْ تَ  فْ لَّ كَ ا مل أتَ ذَ ; لِ بِ يْ رِ قْ والتَّ  وِ فْ العَ  ـبَّ ا, فرُ هَ قِ يْ سِ نْ تَ  نْ مِ  قْ قَّ ا, ومل أحتَ ـ تُ مْ دَّ ام قَ ا مَ
ُ أخِ التَّ  هُ قُّ حَ   .تُ سْ اكَ ام عَ بَّ ورُ  ,ريْ

انَ بَ بَّ ورُ  ا عَ ضْ وَ  دَ عَ أبْ ا هَ ضُ عْ ام كَ ا بغَ قْ وَ  قَ صَ ألْ  رُ , وآخَ هِ ابِ بَ  نْ عً ِ عً ْ  ريْ ا ذَ , لِ هِ ابِ رَ حمِ
يف  الءِ هْ اجلَ  ةِ يَّ وِ فْ إىل العَ  نْ كَ , إالَّ إنَّني مل أرْ مِ احُ زَ والتَّ  لِ اخُ دَ التَّ  نَ مِ  ءٌ ا يشَ هَ نَ يْ بَ  ضَ بَ رَ 

قِ  نَاسُ ـي وُ ادِ بَـ تُ غْ رَ ا أفْ ا مَ هَ تِ عَ اضَ وَ مُ  بِ يْ تِ رْ يف تَ  تُ دْ هَ تَ اجْ  لِ ا; بِ هَ نِ يْ امِ ضَ مَ تَ ي, عِ سْ
ا التَّ  اةِ امَ رَ يف مُ  بٌ يْ صِ نَ  ادِ هَ تِ لالجْ  انَ كَ فَ  ذَ ـحْ ا عىل املُ , ومَ قِ يْ سِ نْ هَ َ نِ سِ ـ نيْ ـ نْ مِ , لٍ يْ بِ سَ



 
 
 

  ٢٩٣ 
 .ابِ وَ للصَّ  قُ فِّ وَ املُ  وَ هُ  واهللاُ

اتِ  :لثُ هُ الثَّايْ بِ التَّنْ  اكَ رَ ـتِدْ طَـاءِ واالسْ هِ األخْ ـذِ ـنْ هَ ا مِ ضً ـاءَ  أنَّ بَعْ ي جَ تـِ الَّ
ا يف كِتَابِ  هَ رُ ةِ الكِتَابِ «ذِكْ يَانَ بَبًا بكِتَابِ » صِ بَتُ سَ بًا, وأثْ بُ نَسَ رَ ـ«هلي أقْ  ةِ عَ انَ صِ

اءَ اهللاُ» ابِ تَ الكِ  هُ إنْ شَ رُ يْ رِ ْ وِّ حتَ جُ  .املَرْ
اتِ يف كِتَـابِ  اكَ رَ ـتِدْ ةَ بَعْضِ االسْ يْمَ مِ إنَّ ضَ ا فَ ةِ «لِذَ ـيَانَ  مل تَـأتِ عـىل» الصِ

ـىل  ـا, فَعَ بَاعً ـا واتِّ اقً فَ تْ اتِّ ـاءَ لْ جَ , بَ لِ لِ عىل النَّصْ عَ النَّصْ ضْ هَ وَ لْ عِ بَ ضْ ةِ الوَ قَ افَ وَ مُ
 َ نِنيْ سِ يلُّ املُحْ اىل وَ , واهللاُ تَعَ فُّ الطَّلَبِ , وعىل الطَّالِبِ كَ رِ ضُّ النَّظَ  .النَّاظِرِ غَ

ابِعُ هُ اليْ بِ التَّنْ  طَّ  :رَّ ا ممَّا سَ ً ثِريْ اهُ يف أنَّ كَ نَ ـدْ قَ , أو عَ اتِ الكِتَابِ كَ رَ تَدْ سْ نْ مُ اهُ مِ نَ رْ
  ـدَّ تَعَ , ال يَ اءِ ـنَ اآلرَ أيٌ مِ , ورَ ـادٍ تِهَ نِ اجْ ادٌ مِ تَهَ ; هلُوَ اجْ تَّابِ اءِ الكُ طَ ةِ أخْ مَ نْظُوْ مَ

ـدْ  ةُ صَ ـرَ فْ ا زَ مَّ إهنَّ هُ , اللَّ تَّابِ نَ الكُ هِ مِ ِ ريْ لَّقُ بغَ تَعَ , وال يَ ائِفَ الكِتَابِ حَ ـنْ صَ , فمَ رٍ
بْنَ  هِ ـذْ ـنَاتِ يُ , فإنَّ احلَسَ يِّئَةِ نَةَ بالسِّ يَتْبَعِ احلَسَ , فلْ نْ بَعْضٍ ضَ عَ رَ هِ وأعْ ضِ ذَ ببَعْ أخَ

يِّئَاتِ   !السَّ
هُ يف  ِـدُ , جتَ لِ الكِتَـابِ ارِ يف أوِّ ذَ تـِ ا االعْ ـذَ ـوَ هَ رٌ نَحْ افـِ ءٌ وَ نـا يشَ عَ رَّ مَ دَ مَ وقْ

لِ  صْ جِ  :الثَّاين الفَ نْهَ ةِ صِّ ال مَ ا يَانَ دِهَ ارِ وَ  .ومَ
سُ هُ يْ بِ التَّنْ  امِ حِ  :اخلَ يْ نْ أطَارِ ا مِ ً ثِريْ ةِ الكِتَابِ «أنَّ كَ يَانَ ـا » صِ نْهَ ٌ مِ ثِريْ قِّفٌ كَ تَوَ مُ

ا, أيْ  تِهَ ثِلَ بِ أمْ وْ ُ ـعَ  :عىل رضُ تُبًـا, ومَ ا أو كُ تَّابً انُوا كُ اءٌ كَ وَ َا, سَ اهبِ حَ ءِ أصْ امَ رُ أسْ ذِكْ
دْ  إنِّنَي قَ ا فَ ذَ ـتُ هَ لَّفْ ـوْ تَكَ ي لَ , ألنَّنـِ ةِ واملِاللِ الَ يَةَ اإلطَ شْ م; خَ هِ رِ نْ ذِكْ تُ عَ ضْ رَ أعْ

 , ـهُ ابُ ـتَحَ بَ فَ , وانْ ا, لطَـالَ الكِتَـابُ نـَ م هُ هُ رُ عَ ذِكْ قَ امَّ وَ ِ عَ ثَالَنيْ م أو مِ نْهُ ثَاالً مِ رَ مِ ذِكْ
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ا رَ تُ مُ دْ جَّ وْ تَوَ , ولَ دُ يْ ي أُرِ هِ الَّذِ دِ صَ قْ نْ مَ جَ عَ رَ تُ وخَ زْ اوَ ا لتَجَ هَ ضِ ةِ بَعْ امً يف كِتَابَ غِ
, ويف  ـاتٌ يَ رَ ةِ ذِكْ اكِرَ ا, بَـلْ يف الـذَّ ثَارً تِكْ ا اسْ ذَ لُ هَ وْ , وال أقُ دُ يْ زِ دْ يَ نِ وقَ يْ لَّدَ هبَا املُجَ

لِهِ  َ أهْ ًا بَنيْ محِ مُ رَ لْ يَ العِ قِ ا بَ رُ يل وهلُم مَ فِ غْ , واهللا يَ اتٌ رَ كِّ ذَ بَةِ مُ  !اجلُعْ
َ أنَّ  نيْ ابِ يف حِ ـحَ ءِ أصْ امَ رِ أسْ مِ ذِكْ دَ نْ عَ ارِ عَ تِذَ ا باالعْ ذَ نَا هَ ا كِتَابَ نَ رْ دَّ دْ صَ نَا قَ

لِ  اءَ يف فَصْ امَ جَ ; كَ تُبِ تُبِ اخلَلَفِ  :الكُ نْ كُ ارِ مِ تِذَ  .االعْ
دَّ  ا, أو ممَّا البُ ضً رَ مُ عَ لَ يْهِ القَ فَ إلَ حَ دَ زَ قَ ; فَ م يف الكِتَابِ هُ رُ اءَ ذِكْ نْ جَ ا مَ وأمَّ

رُ يل فِ غْ ; فَاهللا يَ ادَ ا زَ , ومَ نْهُ  !مِ
ادِسُ هُ يْ بِ التَّنْ  ,  :السَّ بِ غِ األرَ لُـوْ ِ يف بُ ـريْ صِ صِ والتَّقْ فُ بـالنَّقْ ِ ـرتَ رُّ ونَعْ قِ نا نُ أنَّ

ـنْ  نَاهُ مِ حْ , أو طَرَ ٍ كِريْ نْ تَذْ نَاهُ مِ يْ دَ , أو أبْ اهُ يف الكِتَابِ نَ طَّرْ ا سَ لِّ مَ لِ يف كُ امَ َامِ الكَ ومتَ
ِ تَصْ  ريْ صِ ةِ والتَّقْ ذَ نَ املُؤاخَ مُ مِ لَ سْ لَّفِ ال يَ ; فالكِتَابُ كاملُكَ يْحٍ  !حِ

اتِ  حَ ـفَ ـلَّ نَـاظِرٍ يف صَ ـدُ كُ نَاشِ لْ نُ ; مل نَـزَ اكَ ا وذَ ـذَ ـعَ هَ نا مَ ةِ «إالَّ إنَّ ـيَانَ صِ
ـنْ فَ » الكِتَابِ  ةٍ مِ ـدَ يْ رِ , أو جَ ةٍ ـابِرَ ةٍ عَ يْحَ نْ نَصِ ةٍ مِ دَ يْ رِ ا بخَ نَ دَّ مُ أنْ يَ , بَ ةٍ رَ ةٍ ظَـاهِ ائِـدَ

 , مِ غِ الـتَّامَ لُـوْ ـنْ بُ ـالً عَ ; فَضْ هِ اتـِ َايَ بُ هنِ ـارِ قَ اتِهِ وملَّا يُ ايَ يَّام وأنَّ الكِتَابَ يف بِدَ والسِ
 َ نِنيْ يلُّ املُؤمِ ا, واهللاُ وَ ضً هُ بَعْ ضُ دُّ بَعْ شُ صِ يَ وْ صُ نِ كالبُنْيَانِ املَرْ مِ ؤْ نُ للمُ مِ  !واملُؤْ

إنَّني احَ  ; فَ بْلُ نْ قَ رُ ومِ  اءِ طَ تِ , أو امْ دِ قْ النَّ  ةِ لَ غْ بَ  بِ وْ كُ رُ  نْ ا مِ نَ ابِ تَ يف كِ  رٍ اظِ نَ  لَّ كُ ذِّ
ْ  ادِ وَ جَ  ـ الكِتَابِ  ةَ اءَ رَ قِ  يَ هِ نْ يَ  أنْ  لَ بْ , قَ دِّ الرَّ  ةِ عَ رسُ ْ  هِ ابـِبَ  نْ مِ ـدَ , هِ ابـِرَ إىل حمِ جَ ـهُ وَ لَّ لعَ

, نَاهُ مْ كَ دْ أحْ ًا قَ اهبِ تَشَ , أو مُ نَّاهُ دْ أبَ امً قَ بْهَ ,  مُ هِ لـِ هُ عـىل أوَّ ـرُ ـفُ آخِ قِ لِكَ ممَّا يَ َ ذَ ريْ أو غَ



 
 
 

  ٢٩٥ 
انَ و مَ إالَّ كَ حِ ا رَ اطِعً , وقَ مِ لْ لِ العِ هُ اهللا عىل أهْ ذَ ي أخَ دِ الَّذِ هْ ا للعَ اقِضً تِي  نَ مِ الَّ لْ العِ

ا لِهَ َ أهْ  !بَنيْ
* * * 

ِ بعَ  رَ ظُ نْ يَ  أنْ  فِ يْ صِ احلَ  دِ اقِ ي للنَّ غِ بَ نْ ا; يَ ذَ لِ  اءِ ال ةِ دَ ائِ الفَ  نيْ ـدِ البَنـَّ , والنَّقْ ةِ ائِـدَ عَ
ال , أوَّ الً طـأ ال  فأوَّ , أو خَ نٍ وْ فُ ـدْ ـعَ عـىل ملَـمٍ مَ قَ ي يَ ; كَ نَاكَ نَا وهُ يْنِهِ هُ حَ بعَ َ أنْ يَرسْ

? امِ هَ ةَ اخلَطَأ واألوْ يَ ارِ , وعَ يَانِ ال للنِّسْ انُ إالَّ حمَ لِ اإلنْسَ , وهَ رٍ وْ فُ غْ  !مَ
 :لَ يْ قِ  دْ وقَ  
ُ وعَ  َعَ لكِنَّ− ةٌ لَ يْ لِ كَ  بٍيْ عَ  لِّكُ  نْعَ ا ضَ الرِّ نيْ ايَ اوِ سَ ي املَ دِ بْ تُ  طِ خْ السُّ  نيْ

ـضِ مَ  طَـاءِ بَعْ رِ أخْ اىل يف ذِكْ نِ اهللا تَعَ وْ عُ بعَ وْ ُ انَ الرشُّ نَا حَ نْ هُ ـومِ  اتِ رَ وْ طُ سْ
بِيْلِ  المِ أقْ  اءِ السَّ وَ , واهللا اهلَادِي إىل سَ ةِ الكِتَابِ يَانَ يَانِ صِ , وبَ تَّابِ دِ الكُ وْ عُ , فإىل املَوْ

دِ  وْ دُ فِيْقِ الوَ وْ نِ وتَ وْ  .بعَ
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لُ   لُ األوَّ صْ اتِهِ  :الفَ قَ لحَ انِ الكِتَابِ ومُ نْوَ ةُ عُ يَانَ  .صِ
لُ الثَّاين  صْ اتِهِ  :الفَ قَ لحَ ةُ نَصِّ الكِتَابِ ومُ يَانَ  .صِ
لُ الثَّالِثُ   صْ اشِ  :الفَ ةُ حَ يَانَ َاصِ اهتِ قَ لحَ  .يَةِ الكِتَابِ ومُ
ابِعُ   لُ الرَّ صْ َ  :الفَ اهتِ قَ لحَ عِ الكِتَابِ ومُ اجِ رَ ةُ مَ يَانَ  .اصِ
سُ   امِ لُ اخلَ صْ ا :الفَ َ اهتِ قَ لحَ سِ الكِتَابِ ومُ ارِ هَ ةُ فَ يَانَ  .صِ
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اءِ  طَ نَا; إالَّ لِبَيَانِ تِيْكَ األخْ تْ هُ اءَ ا جَ ةٌ مَ يْسَ فِ قٌ نَ لُوْ , وعُ ةٌ مَّ هِ لٌ مُ وْ هِ فُصُ ذِ هَ
ـضُ املَّ  ـتْهُ بَعْ سَّ ي مَ ِ الَّذِ ارصِ ةِ بالكِتَابِ املُعَ قَ لِّ اتِ املُتَعَ ْتَـارَ ـةِ يف خمُ ادِيَّ تِهَ تِ االجْ لـامَ

شُ بَعْضِ  وْ دُ تْهُ خُ سَّ , أو مَ نِهِ يْ نَاوِ ـا  عَ ايَ قَ بُـوسُ بَ ـتْهُ لُ سَ , أو كَ يْنِهِ ـامِ ضَ األقْـالمِ يف مَ
 ُ ريْ يْبِ أو غَ رِ اةُ  التَغْ ـوَ , وهُ اةِ واألقْـالمِ وَ ةِ الـدَّ ـرَ هَ ي مَ بَتْهُ أيْدِ سِ َّا كَ لِكَ ممِ اتِرِ  ذَ فَ الـدَّ

اقِ  رَ  .واألوْ
طَـاسُ  رْ , والقِ ـةٌ انَ ةٌ وإعَ ـيْلَ ـدُ وسِ اغِ , والكَ ةٌ انَ دٌ وأمَ صَ قْ ةُ مَ لِمَ دٌ  فالكَ ـاهِ شَ

ا هَ بِقُ وْ هِ أو مُ سِ تِقٌ لنَفْ عْ اتِبُ مُ , والكَ ةٌ انَ  !وإدَ
ا ألجل هذا;  إنَّ دُ فَ يْ رِ طَـاءِ نُ ـضَ األخْ رَ بَعْ كُ ; أنْ نَـذْ لِ صْ ا الفَ ذَ اللِ هَ نْ خِ مِ

لَ  تِي مل تَسْ َا الَّ اهتِ قَ لحَ ةِ بمُ ة واملَاسَّ ِ ارصِ تُبِ املُعَ انَاتِ الكُ نْوَ ةِ بعُ ذَ طَ  مْ اآلخِ نَ األخْ اءِ مِ
ـضِ  بِ يف بَعْ ـرْ ـلِ الغَ تُـبِ أهْ مِ كُ ـوْ سُ ـبُّهِ بِرُ , والتَّشَ يَّةِ لمِ طَاتِ العِ الَ , واملُغَ الكِتَابِيَّةِ
تَـفِ  , أو تَكْ ـدٍّ نْدَ حَ فْ عِ اءَ مل تَقِ طَ هِ األخْ ذِ نَا أنَّ هَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ ةِ ائِرَ ِم السَّ نَاهتِ نْوَ عَ مُ

لْ  زَ , بَل مل تَ مٍ سْ ابِ  برَ طًى هَ ْطِئَةٍ وَ يف خُ ةٍ وختَ ارٍ لَ رَ نْ قَ ا هلَا مِ ةٍ مَ  .ابِلَ
لْ  زَ َا; مل تَ أهنَّ كْ عِ  ويَ يُوْ دِ والشُّ دُّ اكَ (يف التَّمَ نـَ ا وهُ نـَ رٌ عـىل  )هُ ـوَ ظَـاهِ ا هُ ممـَّ

مِ طَالئِعِ  وْ سُ يَّةِ بَعْضِ رُ لمِ ائِلِ العِ سَ تُبِ والرَّ ةِ الكُ لِفَ ـنْ , أغْ ـةً مِ ائِفَ ; أنَّ طَ هُ ـحُ ضِّ وَ يُ
امءِ  تْ أسْ ـذَ ـدْ أخَ ـامَ قَ هِ األيَّ ـذِ تَبَـةِ هَ نَ الكَ ةِ مِ قَ وَ نْدَ بَعْضِ الفَ ةِ عِ جَ ارِ نِ الدَّ يْ نَاوِ العَ

אא
אא



 
 
 
 ٣٠٠ א

لُ  يْهِ أهْ لَ انَ عَ امَّ كَ ا عَ ايِرً غَ نْحىً مُ ا, ومَ جً وَ بِيْالً عِ ةِ  سَ قَ يْ لَفِ يف طَرِ ةِ السَّ نْ أئِمَّ مِ مِ لْ  العِ
م تُبِهِ نِ كُ يْ نَاوِ ل.. .عَ ي يَ رُ الَّذِ تِبَاهَ األمْ عِي االنْ رتَ , ويَسْ رَ تُ النَّظَ  .فِ

دْ قِيْلَ  انِهِ  :وقَ نْوَ نْ عُ رأُ مِ قْ  .الكِتَابُ يُ
ةٍ  َ تَرصَ ةٍ خمُ بَارَ نْ عُ  :وبعِ انِهِ الكِتَابُ مِ  .نْوَ

يْهِ  , وبَابٌ إلَ يْهِ لَ لِيْلٌ عَ ى, ودَ مَّ انُ املُسَ نْوَ مُ عِ  .فاالسْ
تُوْ  كْ , وللمَ نَةٌ يْ وَ للكِتَابِ زِ هُ ا; فَ ارٌ لِذَ ارٌ ودِثَ عَ اتِبِ شِ , وللكَ اءٌ عَ  .بٍ وِ

 ُ ريْ , فغَ اهُ ْتَوَ ِ الكِتَابِ وحمُ نيْ امِ فِ ملَضَ وْ الِبِ والظُّرُ وَ القَ تُبِ كَ نُ للكُ يْ نَاوِ فالعَ
نَ للكِتَابِ  نْوَ عَ لٍ أنْ يُ وْ قُ عْ اةِ  :مَ كَ نِ الزَّ هُ عَ نُ وْ مُ ضْ , ومَ الةِ ا أنْ ! بالصَّ ائِزٍ أيْضً ُ جَ ريْ وغَ

نَ  نْوَ عَ هُ يُ ,  :لَ اسِ َ النـَّ ـالمُ بَـنيْ ـدَ الكَ , وإالَّ فَسَ خِ يْ ـنِ التَّـارِ هُ عَ نُ وْ ـمُ ضْ , ومَ نِ امَ باإليْ
بْنى, وال  نى ومَ عْ َ مَ َيِّزُ بَنيْ ادُ متُ , فَال تَكَ لَتْ بَدَّ ائِقُ وتَ تَلَّتِ احلَقَ , واخْ امُ هَ لَّتِ األفْ وضَ

ـ لِمَ تْ كَ قَ فَ دِ اتَّ قَ ا فَ , لِذَ ابٍ وَ طَابٍ وجَ َ خِ ـظِ بَنيْ فْ رِ اللَّ تِبَـارِ ظَـاهِ اسِ عـىل اعْ ةُ النـَّ
َـامُ  , واإلهبْ ةِ ـاحَ صَ ـنَ الفَ ا مِ ً ـريْ ةُ خَ مَ جْ انَتِ العُ , وإالَّ كَ نَى املُتَبَادِرِ تِهِ عىل املَعْ ودِاللَ

ائِلَ بِهِ  , وال قَ امِ هَ نَ اإلفْ لَ مِ  !أفْضَ
دْ قِيْلَ  يْبٌ « :وقَ هِ نَصِ مِ نِ اسْ مى مِ سَ لِّ مُ  .»لكُ

 :وقِيْلَ  
بٍ قَ ا لَ يْنَاكَ ذَ تْ عَ َ لَّ إنْ أبْرصَ بِ   وقَ قَ نْهُ أو لَ مٍ مِ نَاهُ يف اسْ عْ  إالَّ ومَ

انَ وَ  نْوَ ا فإنَّ العِ ابِ لِذَ تَاحُ بَ فْ , ومِ هُ الكِتَابِ ابِهِ جْ ْرَ ةُ حمِ فَ ْ , ورشُ  .هِ
بِ  رَ انِ العَ لِ لِسَ وْ نْ أُصُ ا; فمِ نَ املَبْنَى,  :وهلَذَ ذُ مِ نَى يُؤخَ يْهِ أنَّ املَعْ لَ لُّ عَ  .ويَدُ



 
 
 

  אא٣٠١ 
المِ النَّاسِ  جِ يف كَ ارِ نَ الدَّ اكَ « :ومِ فُ أبَ رِ كَ أعْ مِ نِ اسْ  .»مِ

هِ  لِ كِتَابـِ َـهُ اهللاُ يف أوَّ محِ ـدٍ رَ يْ نا بكـرٌ أبـو زَ ـيْخُ تَبهُ شَ ا كَ رْ مَ يَةِ « :وانْظُ ـمِ تَسْ
دِ  وْ لُ  .»املَوْ

رَ بَعْضَ  كُ نَا أنْ نَذْ لَ نَا; فَ نْ هُ نِ  ومِ يْ نَاوِ اءِ عَ طَ تِي أخَ  أخْ تُبِ الَّ ي الكُ ِ تَ تَرسْ ذْ
ا إىل  طَاهتُ لُوْ ا وأغْ اهتُ ذَ وْ ْذُ ـامَ جمَ هِ األيَّ ـذِ َ هَ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ تُبِ بَعْضِ كُ ـ, كُ كَ فَمِ لـِ نْ ذَ

ارِ عىل وَ  تِصَ خْ هِ االِ  .جْ
 

* * * 



 
 
 
 ٣٠٢ א

)١( 
طِيْطُ  ْ تُبِ ختَ نِ الكُ يْ نَاوِ بِ اآليلعَ وْ اسُ  باحلَ

ةَ عَ  كَّ أنَّ كِتَابَ طٍ ال شَ طُـوْ تُبِ بِخُ نِ الكُ يْ بِيُـوتَر( لِيَّـةٍ آنَاوِ مْ ـةٌ ) الكَ فَ َالَ فِيْـهِ خمُ
يب  رَ طِّ العَ , لِلخَ ِ ثًااملُبِنيْ يْ دِ امً وحَ يْ دِ َ قَ نيْ لِمِ ءُ املُسْ لَامَ هُ عُ فَ رَ ي عَ  !الَّذِ

ارِ  َاالً وتَ نا ومجَ امً وفَ سْ ذَ رَ دْ أخَ يبَّ قَ رَ نَا أنَّ اخلَطَّ العَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ شْ هَ ا مل يَ ً هُ ـخيْ كْ رَ
طَّ  ـلُ اخلـَ ْعَ ا جيَ ـَّ ا ممِ ـذَ , وهَ مَ اسِ اليَـوْ ي النـَّ َ أيْدِ ةِ بَنيْ جَ ارِ نَ اخلُطُوطِ الدَّ طٌّ مِ فِيْهِ خَ
ـهُ أوِ  ـرُ لَ ـانَ التَّنَكُّ ا كَ ـذَ , وعـىل هَ َ نيْ ـلِمِ خِ املُسْ يْ ـارِ ِ تَ نيْ بـِ ـاءَ يف جَ يْضَ ةً بَ رَّ يبَّ غُ رَ  العَ

نْهُ مِ  ةُ عَ اضَ تِعَ تَّابِ نْ قِبَلِ بَعْضِ االسْ امَ كُ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ الً  :املُسْ مَ ا, وعَ دً وْ دُ رْ ا مَ رً أمْ
ةِ مِ  امَّ انَ عىل العَ ا كَ ا, لِذَ دً وْ دُ قْ َ مَ نيْ لِمِ وا  ,نَ املُسْ ـذُ أخُ م أنْ يَ نْهُ مِ مِ لْ لِ العِ يَّامَ أهْ سِ والَ

نَ ويُصَ  تُبُوْ كْ يبِّ فِيْامَ يَ رَ يَةِ اخلَطِّ العَ ونَ إالَّ بِنَاصِ ,نِّفُ هُ ـدُّ جَ قَ ـرَّ َ هُ وحتَ ـذُ قَّ أخْ ـامَ  ما شَ كَ
اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيت بَ  .سَ

 ِّ رشَ خٌ مُ يْ ارِ هُ تَ يبَّ لَ رَ لَم أنَّ اخلَطَّ العَ مَّ اعْ لِ ثُ ءِ وأهْ الَ ءِ اخلَطِّ واإلمْ لَامَ نْدَ عُ فٌ عِ
دِ  اعِ وَ خِ وقَ يْ ارِ تَ يف تَ فْ دْ أُلِّ قَ ا فَ , لِذَ مِ سْ ـا  الرَّ لُّهَ ـدا, وكُ ةٌ جِ َ ريْ ثـِ تُبٌ كَ يبِّ كُ رَ اخلَطِّ العَ

يْحِ  ضِ , وتَوْ لِهِ كْ هِ وشَ مِ سْ يَّةِ رَ يْفِ , وكَ ِهِ خيْ ارِ ارِ تَ يَانِ أطْوَ , وبَ يْهِ لَ ةِ عَ افَظَ عَى إىل املُحَ تَسْ
نِ اخلـَ وْ نـُ ـنْ فُ ـا مِ هَ ِ ريْ , يف غَ لِـهِ هِ وأهْ الـِ جَ نِ رِ يْ وِ , وتَدْ هِ عِ وْ رُ هِ وفُ اعِ , أنْوَ يبِّ ـرَ طِّ العَ

تُبِ  ةٌ بِكُ رَ اخِ ي زَ يَّةَ فَهِ مِ الَ تَبَةَ اإلسْ نَكَ املَكْ وْ ا  فَدُ هَ ليَنْظُرْ ا فَ هَ ادَ نْ أرَ , فَمَ يبِّ رَ اخلَطِّ العَ
ا يَةَ فِيْهَ اال شِ نْهَ ابِهِ « :, فمِ ريبِّ وآدَ خُ اخلَطِّ العَ يْ ارِ ـحُ «و» تَ عَ  نُ سْ ـالدَّ يف  دَ رَ  وَ امَ يْ فـِ ةِ ابَ

ي, و »ةِ ابَ تَ الكِ  اتِ وَ وأدَ  طِّ اخلَ  دِي املَكِّ رْ ر الكُ د طَاهِ مَّ ا ملُحَ َ ـ ابُ تَـالكِ «كِالمهُ  ريبُّ العَ



 
 
 

  אא٣٠٣ 
 .ديِّ اد سَ ؤَ ن فُ مَ يْ أل »وطُ طُ خْ املَ 

* * * 
هِ وَ   ذِ هَ ارٍ فَ تِصَ بِيَّةِ باخْ رَ طِ العَ اعِ اخلُطُوْ عَ أنْوَ ةٌ مَ فَ  :قْ
ويفُّ  □ رَ  :اخلَطُّ الكُ دِ اخلُطُوطِ العَ وَ نْ أجْ وَ مِ ا, وهُ ـيقً نْسِ ا وتَ نْظَرً الً ومَ كْ بِيَّةِ شَ

ـطِّ  نْ خَ ى مِ حً تَوْ سْ وَ مُ , وهُ يِّ رِ جْ يمِ اهلِ وِ نَ التَّقْ دِ الثَّاينِ مِ قْ ةِ يف العِ وفَ رَ بِالكُ دْ ظَهَ وقَ
ةِ  َ ريَ ينَةِ احلِ دِ  .مَ
خِ  □ طُّ النَّسْ يْـهِ  :خَ لَ لَـقَ عَ ـدْ أطْ , وقَ ـةَ لَ قْ نُ مُ يرُ ابْ زِ هُ الوَ دَ اعِ وَ عَ قَ ضَ ـمَ وَ اسْ

ـةِ  اتِبَ عىل الكِتَابَ دُ الكَ اعِ سَ هُ يُ ا; ألنَّ لِهَ قْ تُبِ ونَ خِ الكُ لِهِ يف نَسْ امَ تِعْ ةِ اسْ ثْرَ خِ لِكَ النَّسْ
ا  ـَ َاهلِ ـارِ مجَ وفِ وإِظْهَ رُ احِ احلـُ تَازَ بِإِيضَ دِ امْ , وقَ رَ نَ اخلُطُوطِ األُخْ ثَرَ مِ ةٍ أكْ عِ ْ بِرسُ

ا تِهَ عَ وْ  .ورَ
طُّ الثُّلُثِ  □ ا وهُ  :خَ بِهَ ـعَ , وأصْ َـاالً ا ومجَ نْظَرً بِيَّةِ مَ رَ عِ اخلُطُوطِ العَ وَ نْ أَرْ وَ مِ

الُ  ـكَ دُ أشْ ـدَّ تَعَ , إذْ تَ ـكِيلِ ةِ التَّشْ ثْرَ هِ بِكَ ِ ريْ نْ غَ تَازُ عَ مْ هُ يَ إِنَّ ا فَ ذَ عَ هَ ا, ومَ انً قَ ةً وإِتْ كِتَابَ
هُ  ةً وسُ ونَ رُ َذَ مُ دِ اختَّ قَ ا فَ , لِذَ وفِ فِيْهِ ظَمِ احلُرُ عْ , إذْ مُ  اخلَطَّـاطِنيَ ةِ لَدَ ةً يف الكِتَابَ ولَ

ةً  ْتَلِفَ الٍ خمُ كَ اتٍ بِأشْ رَّ ةَ مَ دَّ ةً عِ دَ احِ ةً وَ ْلَ تُبَ بِهِ مجُ كْ م أنْ يَ نْهُ تَطِيعُ اخلَطَّاطُ مِ سْ  .يَ
ـ تَصِ قْ , ويَ فِ ـاحِ طِّ الثُّلُـثِ يف املَصَ لُ خَ امَ تِعْ لُّ اسْ قِ ـةِ ـويَ هُ يف كِتَابَ لُ امَ ـتِعْ رُ اسْ

كِرَ العَ  تِهِ ملَِا ذُ ةِ كِتَابَ وبَ عُ ; لِصُ لِ اتِ واجلُمَ , وبَعْضِ اآليَ ينِ  .نَاوِ
واينُّ  □ يْ تَّـابُ  :اخلَطُّ الـدِّ هُ كُ مُ دِ ـتَخْ سْ ـانَ يَ ي كَ ـذِ يُّ الَّ ـمِ سْ طُّ الرَّ ـوَ اخلـَ وهُ

تَبُ ع كْ هُ يُ تَازُ بِأنَّ مْ , ويَ ةٌ ثِريَ بُ كَ اهِ ذَ تِهِ مَ دُ يف كِتَابَ , وتُوجَ ينِ اوِ وَ , الدَّ دٍ احِ رٍ وَ طْ ىل سَ
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وفِهِ  رُ ِيعِ حُ ةِ مجَ ةِ كِتَابَ ونَ رُ  .وبِمُ
□  ُّ لُيسِ يبُّ (اخلَطُّ األنْدَ رَ ـانَ  :)املَغْ , وكَ ِّ ويفِ نَ اخلَطِّ الكُ تَقٌّ مِ شْ وَ مُ ى  وهُ ـمَّ يُسَ

ي رِ لِ أفْ امَ لُسِ وشَ ةِ يف األنْدَ تُوبَ فِ املَكْ احِ خِ املَصَ هُ يف نُسَ دُ , ونَجِ انِ وَ َ ريْ طُّ القَ يـا, خَ قِ
ةً  بِريَ ةً كَ ارَ تِدَ وفِهِ اسْ رُ ةِ حُ ارَ تِدَ ا بِاسْ تَازُ أيْضً مْ  .ويَ

□  ُّ يسِ ارِ يَّزُ  :اخلَطُّ الفَ تَمَ ي يَ هُ اخلَاصُّ الَّذِ ابِعُ هُ طَ , ولَ َلِ اخلُطُوطِ نْ أمجْ وَ مِ وهُ
ـَ أهنَّ و وكَ بْـدُ , وتَ هِ وفـِ رُ ةِ يف حُ اقَ شَ تَازُ بِالرَّ مْ يْثُ يَ ; حَ هِ ِ ريْ نْ غَ ـاهٍ بِهِ عَ َ رُ يف اجتِّ ـدِ نْحَ ا تَ

ةُ  رَ وَّ يِّنَةُ واملُدَ َالِهِ تِيكَ اخلُطُوطُ اللَّ نْ مجَ يدُ مِ زِ , وتَ دٍ احِ  .وَ
* * * 

ـا  هَ ِ ريْ اعِ وغَ هِ األنْـوَ ـذِ َ عـىل هَ نيْ لِمِ ءُ املُسْ لامَ عَ عُ اضَ دْ تَوَ قَ ا; فَ ذَ لِ هَ ـنَ ألجْ مِ
بِيَّةِ  رَ انُوا ال اخلُطُوطِ العَ نْهَ ; فكَ نَ عَ وْ ضَ رْ ا يَ ذَ , لـِ الً يْ ـوِ ْ ا حتَ نْهَ نَ عَ وْ ِيْدُ , والَ حيَ الً يْ دِ ا بَ

ِ تَ  طِريْ َا يف تَسْ وهنَ مُ ا يَرسَ انُوْ وِّ آكَ دَ م, ويُ هِ ا لِيْفِ وْ ـانُ ِم, بَـل كَ اهتِ ـنَّفَ صَ ثَـاين مُ َا يف مَ نُوهنَ
ا طِّهَ نَ بِخَ وْ تَبَاهَ لِكَ يَ قَ ذَ ا ,فَوْ هَ مِ سْ لِ رَ امَ  .وبِجَ
فْ  قْتِ نَ ا يف الوَ انُوْ ُ وكَ رتَ فْ هِ ال يَ نْ وَ سِ مونَ مِ تُـبِهِ ةِ كُ لِفَ ا عىل أغْ هَ عِ ـنْ .. .ضْ فَمِ

ـمَ  سْ لِ رَ ـالَ ـنْ خِ كَ مِ لـِ , وذَ يِّـةٍ هِ ةٍ زَ ِيَّةٍ وطَلعَ ةٍ هبَ لَّ م يف حُ تُبِهِ نُ كُ يْ نَاوِ تْ عَ اءَ نَا جَ هُ
مِ  يْ دِ يبِّ القَ رَ م بِاخلَطِّ العَ تُبِهِ نِ كُ يْ نَاوِ  !عَ

نَافَ  دْ تَ قَ نَا; فَ نْ هُ مِ ةِ يف وَ اعَ َ , والربَ ةِ اخلَطِّ دَ وْ َ يف جَ نيْ لِمِ نَ املُسْ لُ اخلَطِّ مَ سَ أهْ
طَّـاطَونَ  م خَ ـنْهُ ـرَ مِ تَّـى ظَهَ ; حَ ـبْطِهِ ـاين يف ضَ , والتَّفَ انِهِ يْدَ ابُقِ يف مَ , والتَّسَ انِهِ قَ إتْ

ميِّ  الَ خِ اإلسْ يْ رِّ التَّارِ ءُ عىل مَ الَ  .فُضَ



 
 
 

  אא٣٠٥ 
مِ  سْ لمُ اخلَطِّ ورَ بَحَ عِ ا بَل أصْ ذَ , لـِ لْـمِ ـلِ العِ ِ أهْ ريَ رُ يف سِ كَ بَةً تُذْ نْقَ ةً ومَ يْزَ هِ مَ

خِ  يْ اتِ والتَّـارِ بَقَ ِ والطَّ ريَ لُ السِّ ثَرَ أهْ دْ أكْ قَ لْـمِ بفَ ـلِ العِ ـضِ أهْ ـفِ بَعْ صْ ةِ بوَ دَ ـوْ جَ
ُم هلُ وْ لِكَ قَ نْ ذَ , فَمَ طِّ  :اخلَطِّ مِ اخلـَ سْ عٌ يف رَ نٌ بِارِ , وفُالَ نُ اخلَطِّ سَ نٌ حَ نٌ فُالَ , وفُـالَ

بْطٌ  َالٌ وضَ هِ مجَ طِّ نٌ يف خَ , وفُالَ يِّدُ اخلَطِّ رُ .. .جَ نْ وَ ووآخَ ا نَ مِ ـوْ مَ ـدْ رَ بَّام قَ م رُ ائِهِ رَ
ـنِ  سْ م بحُ ـهِ ضْ ـيْفِ بعَ صِ ا يف تَوْ ـذَ كَ , وهَ هِ فِ ـعْ , وضَ يِّئِهِ , وسَ ةِ اخلَطِّ اءَ دَ م بِرَ هُ ضَ بعْ

اءتِهِ  دَ  !اخلَطِّ أو رَ
اخلَ  ; فَ انَ اخلَطُّ ا وأيا كَ ذَ , لـِ مِ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ ةٌ عِ انَ كَ مٌ ومَ تِامَ هُ اهْ يبُّ لَ رَ طُّ العَ

, الً هِ بَدَ ِ ريْ ا بِغَ وْ ضَ رْ وْ  ملَ يَ امَ لَ , كَ ةٍ جَ ارِ اتٍ دَ تِبَارَ قْتُ إالَّ يف اعْ ِمُ الوَ اقَ هبِ تْ  ,ضَ ثُرَ وكَ
ةُ  مُ الكِتَابَ يْهِ لَ تُبُوْ , فعَ كْ هِ يَ ذِ ةُ هَ ا واحلَالَ انُوْ ادَتْ كَ مُ وجَ لَ  بِهِ القَ رَ ا جَ نَ اخلَطِّ مَ نَ مَ

نِ  يْ اوِ نـَ نَ بِعَ ـوْ ضَ رْ ا ال يَ ـذَ ـعَ هَ م مَ ـُ , إالَّ إهنَّ رَ نَ آخَ وْ طِّ دُ يِيْدٍ بِخَ قْ نِ تَ وْ لُ دُ امِ َا األنَ هبِ
 َ نَةُ الكِتَابِ ومجَ يْ وَ زِ انَ الكِتَابِ هُ نْوَ م أنَّ عُ هِ لمِ , لِعِ يبِّ رَ َ العَ ريْ طا غَ تُبِ خَ امَ الكُ , كَ هُ الُ

سِ  ءُ النَّفْ وْ دُ , وهُ بْعِ ةُ الطَّ احَ , وفِيْهِ رَ ِ نيْ يدُ العَ رِ هُ بَ  !أنَّ
الِبُهُ  , فغَ تُبِ نِ الكُ يْ نَاوِ دِيءٍ لبَعْضِ عَ ْطِيْطٍ رَ نْ ختَ م مِ هِ ضِ نْدَ بَعْ دَ عِ جِ ا وُ ومَ

 ; اخِ لِ النُّسَّ نْ فِعْ نْوَ مِ عَ بْطِ مُ نَ يف ضَ وْ تَنَافَسُ ا يَ انُوْ ا كَ ـدِ اخلُطُـوطِ لِذَ م بِأحَ تُبِهِ نَاتِ كُ
بِيَّةِ عىل وَ  رَ هُ العَ م لَ هُ نْدَ انِ عِ نْوَ طِّ العُ دُ خَ يْ وِ ْ انَ جتَ , فَكَ ةِ اعَ َ انِ والربَ قَ بْطِ واإلتْ هِ الضَّ جْ

 رَ نَ اخلُطُوطِ األخْ ءٌ مِ ْ ا يشَ انِيْهَ دَ ةٌ ال يُ َ بِريْ يَّةٌ كَ ِّ , وأمهَ رٌ تِبَارٌ ظَاهِ  .اعْ
هُ  ضُ انَ بَعْ كَ , وَ هِ تُبـِ ةً لِكُ ـمَ نُ سِ ـوْ كُ ـا يَ بِيَّـةِ مَ رَ ـنَ اخلُطُـوطِ العَ لَّفُ مِ تَكَ م يَ

ــبِ  تِ ــةُ كُ , وكِتَابَ آنِ ــرْ ــمُ القُ سْ ا رَ ــذَ ــنْ هَ ــبُكَ مِ سْ , وحَ ــهِ ونِ كِتَابِ ــمُ ــةً ملَِضْ مَ الَ وعَ
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 ُ ريْ , وغَ اةِ دَ كِ املُهْ تُبُ املُلُوْ , وكُ ادِيْثِ تِي كُ األحَ تُبِ الَّ ائِسِ الكُ فَ نْ نَ ا مِ ىل هَ أغْ تِبَـتْ بـِ
اتِ  وَ دِ األدَ ـوَ , وأجْ انِ ـابِعِ والبَنـَ رِ األصْ هَ , وأمْ انِ سَ اقِ احلِ رَ سِ األوْ , وأنْفَ نِ امَ األثْ

 !واألقْالمِ 
َهُ اهللاُ  محِ يُّ رَ نَاحِ لُ الطَّ وْ قُ ةِ واألدَبِ «يَ فَاخلَطُّ « :)٢/٨١٥(» يفِ اللُّغَ

نَ  عْ ي يُ وَ اخلَطُّ الَّذِ نُ هُ يلُ أوْ احلَسَ اةِ اجلَمِ اعَ رَ عَ مُ ا, مَ ائِهَ تِوَ وفِ واسْ لِ احلُرُ امَ ى بِجَ
ا  ودِهَ دُ يَانِ حُ دَ يف بَ تَهَ , اجْ ةٍ دَ َدَّ بْهَ حمُ دَ شِ اعِ وَ عُ لِقَ ْضَ وَ خيَ , وهُ ينَتِهِ نِّ اخلَطِّ وزِ ولِ فَ أُصُ

ثَالِ  نْ أمْ , مِ نِّ ا الفَ ذَ ءُ هَ لَامَ ا عُ هَ ذِجِ يمِ نَامَ دِ قْ , وعيلِّ بنِ  :وتَ ةَ لَ قْ وفِ  ابْنِ مُ رُ , املَعْ اللٍ هِ
م نْهُ رٍ عَ تَأخِّ انٍ مُ مَ م, ويف زَ هُ دَ عْ نْ بَ , ومَ يِّ مِ صِ تَعْ اقُوتِ املُسْ , ويَ ابِ نِ البَوَّ محْدُ  :بِابْ

كِيَّةِ  ْ ةِ الرتُّ سَ رَ نَ املَدْ نَّانُونَ مِ مَّ اخلَطَّاطُونَ الفَ , ثُ نُ ثْامَ , واحلَافِظُ عُ ايسُّ اهللاِ األمَ
ارِ  ةِ والفَ يَّ ِ يَّةِ واملِرصْ  .سِ

نَا قِيلَ  نْ هُ , ومِ يَّنَةٍ عَ بٍ مُ ادِيرَ ونِسَ قَ ومُ عىل مَ قُ نِّ تَ ا الفَ ذَ دُ هَ اعِ وَ إنَّ  :وقَ
وبِ إىلَ  , أو املَنْسُ ةِ دَ دَّ بِ املُحَ ا النِّسَ , أيْ اخلَطَّ ذَ وبَ تُبُ اخلَطَّ املَنْسُ كْ انَ يَ ا كَ فُالنً

نَ اخلَطَّاطِنيَ الكِبَارِ  طَّاطٍ مِ ةِ خَ يقَ  .طَرِ
 , ةَ يفَ ِ فَ الرشَّ احِ تُبْ إالَّ املَصَ ْ تَكْ نَّانِنيَ ملَ نَ اخلَطَّاطِنيَ الفَ ةُ مِ ائِفَ هِ الطَّ ذِ وهَ
تُبَ  كْ ا أنْ يَ , أمَّ ةِ غِريَ ائِلِ الصَّ سَ , أو بَعْضَ الرَّ لِّنيَ اءِ املُقِ رَ عَ ينَ بَعْضِ الشُّ اوِ وَ ودَ

نَّانِنيَ كِتَ  الءِ اخلَطَّاطِنيَ الفَ ؤُ نْ هَ دٌ مِ احِ دْ وَ هَ عْ ا مل يُ ا مَ ذَ هَ , فَ بِريِ ونَ الكَ ا أو دُ بِريً ا كَ ابً
ادِيرَ  قَ هُ عىل مَ ادَ يِينَهُ وإيرَ زْ نيَ اخلَطِّ وتَ ْسِ إنَّ حتَ ; فَ حٌ اضِ لِكَ وَ لِيلُ ذَ عْ , وتَ هُ رَ ْ نَ ا ملَ ومَ

اثِنَا رَ يْلِ تُ جِ الُ يف تَسْ هُ اآلمَ ونَ طِعُ دُ نْقَ يلٍ تَ قْتٍ طَوِ جٌ إىلَ وَ ْوِ بٍ حمُ مِ  ونِسَ خْ الضَّ



 
 
 

  אא٣٠٧ 
ا  وِ مَ طٍّ عىل نَحْ ةَ خَ وا كِتَابَ ادُ وْ أرَ نَّانِنيَ لَ الءِ اخلَطَّاطِنيَ الفَ ؤُ بُ أنَّ هَ سَ , وأحْ ينِهِ وِ وتَدْ
دْ  , وقَ مْ هُ تِ أقْالمُ ثَّرَ تَعَ الِ لَ سَ ْ رتِ ةِ واالسْ يُونَ ةِ واللُّ ولَ هُ ِ والسُّ نَ اليُرسْ تُبُ النَّاسُ مِ كْ يَ

عْ  ا بَ نَ ِ رصْ نَا يف عَ أيْ ا رَ بً طَرِ ضْ م مُ طُّهُ اءَ خَ تِنَا جَ ثْلَ كِتَابَ تَبُوا مِ ا كَ ةِ إذَ رَ ضَ اخلَطَّاطِنيَ املَهَ
بِنيٍ  َ مُ ريْ  .غَ

لِّ  ةَ لِكُ , ال طَاقَ هُ الكُ ا مِ ذَ , وهَ نِ يلِ أو احلَسَ ودُ اخلُطِّ اجلَمِ دُ يَ حُ هِ هِ ذِ هَ فَ
طُوطَاتِ  لْمِ املَخْ نَا بِهِ يف عِ أنَ لَ , وال شَ  .النَّاسِ بِهِ

ا  طُوطَاتِ أنَّكَ إذَ لْمِ املَخْ نَا يف عِ يُوخِ نْ شُ نَا مِ عْ مِ دْ سَ قَ رَ فَ انِبٍ آخَ نْ جَ ومِ
اتِبُهُ فِيْهِ  أنَّقَ كَ , تَ نٍ سَ طٍ حَ ةً بِخَ ْطُوطَ ةً خمَ خَ أيْتَ نُسْ نِ  ,رَ نَ احلُسْ هُ مِ ظَّ اهُ حَ طَ وأعْ

; ألنَّ الظَّ  ةِ تُوبَ ةِ املَكْ ثِقْ بِاملَادَّ , فَال تَ لِ لَ واجلَامَ غَ ا اخلَطَّاطِ أنْ يُشْ ذَ ثْلِ هَ نَّ بِمِ
هُ  رَ كَ ا ذَ ا مَ ذَ دُ هَ كِّ ؤَ , يُ لِ امَ انِ والكَ قَ ِ اإلتْ ايِريْ عَ نْ مَ , عَ لِ نِ واجلَامَ ينِ احلُسْ ازِ وَ بِمَ

َةِ  مجَ رْ يُّ يف تَ دِ فْ مِ  :الصَّ يمَ الدِّ اهِ رَ َدَ بنِ إبْ دِ بنِ أمحْ َمَّ الَ حمُ , قَ اخِ يِّ النَّسَّ قِ هُ « :شْ طُّ  وخَ
نِهِ  سْ عَ حُ مِ مَ قَ ثِريُ السَّ ى» كَ تَهَ فَياتِ « :وانْظُرْ  .انْ ايف بِالوَ يِّ » الوَ دِ فْ , )٢/١٣١(لِلصَّ

َ «و ربَ نْ عَ ِ مَ ربَ َ يف خَ بِيِّ » العِربَ هَ  .)٥/٣٣١(للذَّ
م  تُـبِهِ ينِ كُ اوِ نـَ يبِّ يف عَ رَ مِ اخلَطِّ العَ سْ نَ عىل رَ افِظُوْ َ ا حيُ نَ ؤُ لَامَ ل عُ زَ ا ملَ يَ ذَ كَ وهَ

نٍ  مَ رَ زَ نًا إثْ مَ , وزَ يْلٍ دَ جِ عْ يْالً بَ بُ ; جِ ـوْ اءَ احلَاسُ تَّى جَ بِيُـوتَر(حَ مْ ةِ ) الكَ رَ ـاثَ كَ يف مُ
ـتْ  تَلَفَ ـتْ أوْ اخْ قَ فَ امَ اتَّ يْفَ , وكَ الَتْ تْ أوْ جَ اءَ امَ جَ يْفَ الِهِ كَ كَ يْمِ أشْ سِ رْ , وتَ طِهِ طُوْ , خُ

يْ  يْئًا فشَ ريبُّ شَ رَ اخلَطُّ العَ جِ ا هُ هَ نْدَ  !ئًافعِ
نَ إىل  وْ نـُ كَ رْ ـامَ يَ هِ األيَّ ـذِ َ هَ نيْ ـلِمِ تَّـابِ املُسْ ـنْ كُ ـا مِ ضً لَ بَعْ عَ ي جَ رُ الَّذِ األمْ



 
 
 
 ٣٠٨ א

ـعَ  , مَ م بِهِ هِ مِ تِامَ ةِ اهْ لَّ , ولِقِ يبِّ رَ ةِ اخلَطِّ العَ انَ كَ م بِمَ هِ لمِ رِ عِ وْ صُ بِ لِقُ وْ طِ احلَاسُ طُوْ خُ
تُ  , وفُ ةِ مَ يْ زِ فٍ يف العَ عْ نْ ضَ ُم مِ اهبَ ا أصَ ا وُ مَ نـَ ـنْ هُ , فَمِ يِّ لمِ ثِ العِ نِ البَحْ ـورِ عَ دَ جِ

مِ  لْ لِ العِ تُبِ أهْ نِ كُ يْ نَاوِ ةِ عَ لِفَ هُ عىل أغْ انَ كَ بِ مَ وْ طُّ احلَاسُ انُ , خَ تَعَ  !فَاهللا املُسْ
امَ أنَّكَ  هِ األيَّ ذِ نِ هَ يْ نَاوِ اءِ العَ طَ نَ أخْ انَ مِ ِ فَكَ نِ جتَ يْ اوِ نـَ طِ عَ طُوْ نْ خُ ا مِ ً ثِريْ دُ كَ

ـا الكُ  يْئَاتٍ مَ مٍ وهَ وْ سُ الٍ ورُ كَ لِ أشْ الَ نْ خِ لِكَ مِ بِ وذَ وْ طِّ احلَاسُ تِبَتْ بِخَ دْ كُ تُبِ قَ
اينِ  نَ املَعَ يْسَ فِيْهِ مِ بِ لَ وْ طَّ احلَاسُ نَا أنَّ خَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ َ نيْ لِمِ تُبِ املُسْ ةٌ يف كُ ابِقَ َا سَ هلَ

تِ  الئِيَّةِ الَّ تِ اإلمْ امَ طَّ اخلَطِيَّةِ والسِّ ـإنَّ اخلـَ ا فَ ذَ , لـِ يبِّ ـرَ طِّ العَ ةٌ يف اخلـَ دَ وْ جُ وْ يَ مَ ي هِ
ـا,  عً ـارِ مَ ذُ بِاأللبَابِ واألبْصَ أخُ ا يَ قِ مَ وْ ةِ والذَّ انَ لِ واهلَيْبَةِ واملَكَ نَ اجلَامَ هُ مِ يبَّ لَ رَ العَ

هُ يف  ِدُ دْ ال جتَ ءُ قَ ا اليشَّ ذَ طِ وهَ طُوْ ثَرِ خُ بِ أكْ وْ  !احلَاسُ
ا;  ذَ لِ هَ لِ فَ ألجْ نْ أهْ ةً مِ ائِفَ هِ إنَّ طَ ـذِ نِيْفِ هَ طُّ التَّصْ ـم اخلـَ هُ اعَ ـدْ رَ ـامِ قَ األيَّ

الَ  , وغَ يبُّ رَ انِ الكِتَـابِ العَ وَ نـْ مِ عُ وْ سُ رْ قَ مَ يْ بُوا طَرِ نَكَّ ا تَ هَ نْدَ عِ , فَ ويُّ مُ اليَدَ سْ م الرَّ بَهُ
طِّ  اتِ اخلـَ ـفَ ـنْ صِ ءٌ مِ ْ ـيْسَ فِيْـهِ يشَ ي لَ ـذِ بِ الَّ ـوْ طِّ احلَاسُ يبِّ اللَّ  بِخَ ـرَ ـالعَ إالَّ  مَّ هُ

ابَ  تِسَ م االنْ يْنَهُ ا بَ قً ـوْ ْشُ ِم ممَ انِ كِتَـاهبِ وَ نـْ ـطُّ عُ نَ خَ وْ كُ ا أنْ يَ وْ ضُ دْ رَ م قَ هُ ِدُ ةً جتَ تَارَ , فَ
طٍّ  ةُ  بِخَ يْمَ تَقِ ارُ املُسْ هُ األبْصَ بَلُ قْ , والَ تَ ةُ لِيْمَ اقُ السَّ وَ هُ األذْ بَلُ قْ , ال تَ يْتٍ قِ  .آيلٍّ مَ

ضُ  ـا, وبَعْ رسً كَ ا أوْ مُ رً وَّ ـدَ نُ مُ وْ كُ ا يَ هَ ضُ ا, وبَعْ فً فَّ لَ ا أو مُ فً َوَّ ا جمُ طُّهَ نُ خَ وْ كُ ا يَ هَ
ا  ـهَ ضُ ا, وبَعْ بَّجً ـدَ ـا أو مُ جً رِّ تَعَ نُ مُ ـوْ كُ ا يَ ـهَ ضُ ا, وبَعْ عً بَّ رَ ثًا أوْ مُ ثَلَّ نُ مَ وْ كُ ا يَ هَ ضُ وبَعْ

نُ مُ  وْ كُ نُ ظَ يَ وْ كُ ا يَ هَ ضُ , وبَعْ تَاميِالً طًـا  لَّالً أو مُ نَقَّ نُ مُ ـوْ كُ ا يَ هَ ضُ ا, وبَعْ قً فَّ لَ ا أوْ مُ قً رَّ فَ مُ
ا دً بَـدَّ ا أوْ مُ دً دَّ ـَ نُ حمُ وْ كُ ا يَ هَ ضُ ا, وبَعْ ضً رَّ قَ دَ .. .أوْ مُ نـْ مٌ عِ لُـوْ عْ ـوَ مَ ا هُ ـَّ ـا ممِ هَ َ ريْ أوْ غَ



 
 
 

  אא٣٠٩ 
بِ  وْ طِ احلَاسُ طُوْ َ بِخُ فِنيْ ارِ  !اآليلِّ  العَ

طِ  طُـوْ الِبَ خُ نَا أنَّ غَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ نَفَ  هَ تَـبْ إالَّ بـِ بِ ملَ تُكْ ـوْ ـاريٍّ احلَاسُ َ سٍ جتِ
ةً  نـَ جَّ هَ م مُ طُهُ طُـوْ ـتْ خُ جَ رَ ئِذٍ خَ نْدَ عِ , فَ وي األلبَابَ تَهْ سْ ارَ ويَ تُ األنْظَ لفِ ابٍ يَ ذَّ جَ

لِيَّةِ  الِ األهْ البِغَ ـ.. .كَ َ ُم إىل الرشِّ ا هلَ افِعً اءِ ودَ رِّ اءِ القُ رَ بَبًا يف إغْ نَ سَ وْ لِكَ لِيَكُ لَّ ذَ , كُ اءِ
هُ  وْ ادُ ا أرَ انَ هلُم مَ  !فَكَ

هِ  ذِ َ هَ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ نْ أبْ ةً مِ ائِفَ ا أنَّ طَ لِكَ أيْضً اءِ ذَ نْ ورَ لْ ومِ ـزَ ـامَ مل تَ م األيَّ ـُ هلَ
ـاقِ  فَ تِّ لُّ عىل االِ دُ َّا يَ ةِ ممِ يَّ ارِ ةِ التِّجَ ابَ ارِ بَعْضٍ اخلُطُوطِ اجلَذَّ دَ ةٌ يف إصْ افِرَ تَظَ دٌ مُ وَ هَ جُ

ـمَ واالِ  حِ ـا رَ نَارِ إالَّ مَ يْ مِ والـدِّ هَ رْ َلـبِ الـدِّ اءِ جلِ رِّ اءِ القُ رَ لبِيَةِ إغْ م عىل تَ نْهُ عِ مِ تِامَ جْ
بُّكَ   !رَ

ـضُ  َـا بَعْ مُ هبِ ـوْ قُ ي يَ تـِ ةَ الَّ رَ وْ ـكُ دَ املَشْ ـوْ ـمُ اجلُهُ نْكِرُ تِلكُ ا ال نُ ذَ عَ هَ نُ مَ ونَحْ
َ الَّ  نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ نْ أبْ نَ مِ يْ رِ يُوْ َـةِ الغَ مجَ رْ ـةِ وتَ تَـأوا يف كِتَابَ فْ نَ ملَ يَ يْ ةِ (ذِ ـَ جمَ رْ بَ ـضِ ) وَ بَعْ

بِيَّةِ  رَ ةِ اخلُطُوطِ العَ ةِ األنِيْقَ رَ قَّ طِّ املُوَ ـنِ اخلـَ مُ اهللا عَ اهُ ـزَ , فَجَ بِ ـوْ ازِ احلَاسُ هَ عىل جِ
اءِ  َ اجلَزَ ريْ يبِّ خَ رَ  !العَ

 ً ريْ تِ وأخِ بِ الَّ وْ طِ احلَاسُ طُوْ هِ بَعْضُ خُ ذِ هَ تُـبِ ا; فَ ـنْ كُ ٍ مِ ثِريْ قَ كَ تِ فَوْ بَّعْ رَ ي تَ
ةً يف أطْ  فُوفَ رْ ةً مَ فَ وْ فُ صْ ا مَ هَ نَكَ وْ , فَدُ امِ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ , ةِ يَّ المِ اإلسْ  اتِ بَ تَ كْ املَ  افِ رَ املُسْ

ً ثِ كَ  إنَّ فَ  ُ تَ عْ ا يُ هَ نْ ا مِ ريْ يب,  نَّ الظَّـ نَّ لَـجَ عْ ال تَ , فَ ةً يَ ؤذِ مُ  ةً عَ اجِ فَ  هِ انِ وَ نْ عُ  طِّ خَ  ةِ قَ يْ قِ يف حَ  ربَ
ُ  ةٌ رَ ائِ سَ  ةٌ دَ وْ جُ وْ ا مَ إهنَّ فَ  َ نَ أيْ يب, فَ رْ الغَ  دُ يْ لِ قْ التَّ  احُ يَ ا رِ هَ بُّ هتَ ـوَ  تَ هْ ام اجتَّ ـؤوْ رُ  تَ دْ جَ ا هَ سَ
يمُ ا أهنَّ كَ  شِ تَظِرِ  هَ  !املُحْ
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اا هَ نْ ي مِ نِ اعَ رَ  دْ وقَ  ً ريْ انُ أخِ نْوَ بَادِ «, عُ ِ العِ ريْ ي خَ دِ ادِ يف هَ ادِ املَعَ يِّمِ ال» زَ بنِ القِ
َهُ اهللاُ  محِ ةِ ال هِ تِ عَ بْ , يف طَ )٧٥١(رَ ابِعَ ـطَّ رَّ نَ خَ يْ ِ ـارصِ ـضُ املُعَ يْهِ بَعْ لَ  عَ رَ يْثُ أجْ ; حَ

انَ  امَ كَ يْفَ بِ كَ وْ يْثُام و ,احلَاسُ انَ حَ يْئَتُهُ بَ تْ هَ َ ريَّ غَ , وتَ يْبَتُهُ بَتْ هَ هَ ا ذَ هَ نْدَ  !, فعِ
 ; ـهُ انُ نْوَ تِبَ عُ يْنَام كُ لِكَ حِ هِ وذَ ـمِ سْ ـذَ يف رَ ـدْ أخَ جٍ قَ ـرِّ تَعَ يٍّ مُ لتَـوِ ـطٍّ مُ بِخَ
يْبَةً  جِ بَةً عَ يْ رِ التٍ غَ اخُ اتٍ وتَدَ جَ رُّ عَ  .تَ

أ  رَ ـتَقْ وْ اسْ بِ لَ رَ اءِ العَ غَ لَ نْ بُ ا مِ دً ٍ أنَّ أحَ نيْ ةَ عَ فَ كُّ طَرْ إينِّ ال أشُ ا; فَ ذَ لِ هَ ألجْ
انَ  نْوَ ادِ «عِ ادِ املَعَ هُ » زَ تَ اءَ نَ قِرَ سَ َـهُ اهللاُ ملََا أحْ محِ يِّمِ رَ نَ القَ لْتُ إنَّ ابْ ا قُ الِغُ إذَ بَ لْ ال أُ , بَ

 , هِ هيـِ ْوِ انِ ومتَ وَ نـْ ـطِّ العِ ـالِ خَ ; إليغَ ـهُ فَ رَ انِ كِتَابِهِ ملََا عَ نْوَ هُ عىل عِ عَ نَظَرُ قَ وْ وَ هُ لَ سَ نَفْ
ـةِ الكِتَـ فَ رِ عْ مِ يف مَ لْ بُ العِ نُ طُالَّ نَّا نَحْ تْ مِ بَقَ ةٌ سَ لِمَ ال كَ وْ ا ولَ نـَ فْ رَ ا ملََـا عَ ـالِفً ابِ سَ

هُ  انَ نْوَ  !عِ
انِ  نْوَ ا يف عِ ذَ لْ هَ قُ ادِ «وال تَ ادِ املَعَ تْ » زَ ذَ دْ أخَ يِريِ قَ احُ التَّغْ يَ لْ رِ , بَ طْ قَ مَ فَ اليَوْ

انُ  تَعَ , واهللاُ املُسْ مِ لْ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ ثِريٍ مِ نَاتِ كَ نْوَ عَ  !بِمُ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣١١ 
)٢( 

نِ  يْ نَاوِ امُ العَ جَ  إعْ
ـامَ فِيْـهِ  ا, كَ ـَ ٌ هلَ نْكِـريْ ـالقٌ وتَ هِ إغْ تـِ يقَ قِ وَ يف حَ ينِ هُ نَاوِ امَ العَ جَ كَّ أنَّ إعْ ال شَ
ا  تَّابِنـَ ـنْ كُ ريٍ مِ ثـِ تُـبِ كَ ـةِ كُ لِفَ ـمُ عـىل أغْ تَسِ رْ يَّـةٌ تَ المِ بَـةٌ إعْ الَ غَ , ومُ يَانِيَّـةٌ ةٌ بَ طَ الَ غَ مُ

ينَ  ِ ارصِ  .املُعَ
 ِ تُبِ هلَ ينَ الكُ نَاوِ إنَّ عَ ا فَ لُ لِذَ خَ ـدْ ـيَ مَ ; بَـلْ هِ نيِ الكِتَابِ امِ ضَ نْ مَ ءٌ مِ زْ يَ جُ

وا الُ ا قَ , لِذَ ولِهِ ابِهِ وفُصُ وَ ةُ أبْ عَ َ ـرُ  :الكِتَابِ ومَرشْ , األمْ هِ انـِ نْوَ ـنْ عُ ـرأُ مِ قْ الكِتَـابُ يُ
ةً رُ  نَايَ ةِ بِهِ عِ نَايَ انِ والعِ نْوَ تِيَارِ العِ يَّةِ اخْ ِ ةً عىل أمهَ يقَ قِ لُّ حَ دُ ي يَ نْ الَّذِ ا مِ اقَتْ كثريً امَ فَ بَّ

ائِقِ الكِتَابِ  قَ  .حَ
ـنَ  هُ مِ َ ـريْ ـوقُ غَ فُ ـةً تَ نَايَ ـا وعِ مً تِامَ انَ اهْ وَ نـْ ا العِ ـوْ لَ دْ أوْ مِ قَ لْ لَ العِ دُ أهْ ا نَجِ لِذَ
ـدْ  م قَ هُ دَ نـْ تُـبِ عِ ءِ الكُ ـامَ دُ بَعْضَ أسْ ا نَجِ , لِذَ نَاءِ ءِ األبْ امَ أنُ أسْ هُ شَ أنُ ; شَ يَاتِ مَّ املُسَ

امَ  نَ سَ نِهِ ابْ وْ , لِكَ ِ نَنيْ دُ االبْ وَ أحَ هُ ا, فَ َذَ دُ هبِ هَ شْ اقِعُ يَ , والوَ ادَتْ م وزَ نَائِهِ ءَ أبْ امَ تْ أسْ
ارِ  لِيلَ اآلثَ , وسَ ارِ  .األفْكَ

ــابُ إالَّ  ــا الكِتَ ــهُ ومَ تْ ثَ رَ , وحَ ــارِ ةُ األفْكَ ــارَ صَ تْهُ عُ ــقَ ــدْ سَ ــنٌ قَ سَ ــاتٌ حَ بَ  نَ
 ُ ــنيُ ــهُ أعْ تْ عَ , ورَ ــارِ يَ ــلُ األخْ امِ تْ أنَ ــزَّ تَ , واهْ هُ ــارُ ــتْ أفْكَ بَ ا رَ ــى إذَ تَّ ; حَ ــارِ  النُّظَّ

مُ  ــوْ ــاءَ يَ , وجَ ــوقِهِ اجَ يف سُ , ورَ ــاقِهِ  عــىل سَ ــتَوَ , واسْ هُ رُ ــتْ ثِــامَ نَعَ , وأيْ هُ ــارُ هَ أزْ
ــةٌ  ائِقَ ــدٍ رَ تْــهُ أيْ لَ نَاقَ , وتَ ــةٌ ائِقَ ــولٌ فَ قُ تْــهُ عُ اطَفَ قَ , تَ هِ يقِ ــوِ هِ وتَسْ ــادِ صَ ــبَهَ .. .حَ ــامَ أشْ فَ

ــدٍ مُ  مِ غَ ــوْ اةِ يَ ــادَ نَ مِ بِمَ ــوْ ــابِ اليَ تَّ اةَ كُ ــادَ , )١٩: احلاقــة( p  o  nz   }  :نَ
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ــهِ  لِ وْ دِّ بِقَ ــرَّ ــعُ ال ي جِ رْ ــبَهَ تَ ــا أشْ èç  æ  å  äã   â  á  à  }  :ومَ

   í  ì  ë  ê  éz  )دِ )٤٦: فصلت صْ اءِ القَ رَ نْ وَ  !, واهللاُ مِ
نَ  بِ أنْ يَ اجِ ا الوَ ايَ قَ نْ بَ انَ مِ ا كَ ـوحِ لِذَ ضُ ـنَ البَيَـانِ والوُ انُ الكِتَابِ مِ نْوَ الَ عِ

ةً  نْظُومَ ةً مَ قَ لَ هُ حَ لُ ْعَ َّا جيَ , ممِ ونِ الكِتَابِ مُ ضْ ةً عىل مَ حَ اضِ ةً وَ لُّ دَاللَ دُ ا يَ ; مَ يفِ رِ والتَّعْ
ةِ  ظَّمَ ائِرِ اهللاِ املُعَ عَ دِ شَ قْ  !يف عَ

نْدَ  انِ عِ نْوَ ةُ بِالعِ نَايَ أتَّتْ العِ نَا; تَ نْ هُ ـمِ  فَمِ يـفٍ لِالسْ رِ عْ َ تَ ـا بَـنيْ مِ مَ لْ لِ العِ أهْ
يـدِ  ْجِ لِ متَ امَ ةً يف إعْ ادَ يَ لِكَ زِ لَّ ذَ , كُ حيِهِ ِ مِ وتَرصْ سْ يفٍ لِلْوَ صِ َ تَوْ ا بَنيْ , ومَ هِ وحِ ضُ ووُ
ـةِ أو  َ ـةِ أو املُومهِ ولَ هُ ينِ املَجْ نَاوِ ءِ والعَ امَ ا لِألسْ الفً , وخِ ينِهِ امِ ضَ امِ مَ َ رتِ الكِتَابِ واحْ

لَتْ إىل املُ  ـلَّ نْ تَسَ ـَ ينَ ممِ ِ ـارصِ تَّابِنَا املُعَ طَأ بَعْضِ كُ نَا عىل خَ لُّ دُ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ ةِ رَ تَنْكَ سْ
دٍ  ِ قَصْ ريْ ةِ بِغَ افِدَ ءِ الوَ امَ م بَعْضُ األسْ تُبِهِ  .كُ

* * * 
بَدَّ   ا تَ ةِ مَ حَ ارِ نِ السَّ يْ نَاوِ , والعَ ةِ افِدَ ءِ الوَ امَ نْ تِيْكَ األسْ انَ مِ ةً فَكَ رَ دَّ صَ  :أتْ مُ

ادِ  ـدَ , واألعْ اتِ , والنَّكِـرَ اةِ , واملُنَادَ بِ جُّ , والتَّعَ امِ هَ تِفْ ءِ االسْ امَ , وأسْ فِ اجلَرِّ وْ رُ بِحُ
 َ ريْ يَأيتوغَ ام سَ ا, كَ  :هَ

فِ اجلَرِّ  وْ رُ ةِ بِحُ وءَ نِ املَبْدُ يْ نَاوِ نَ العَ يِّ « :فَمِ مِ الَ خِ اإلسْ يْ رِ «, »يف التَّارِ عْ يف الشِّ
ــاهِ  ِّ اجلَ خِ «, »يلِ يْ ــارِ لِ التَّ ــوْ يِّ  يف أصُ ــالمِ ــ«, »اإلسْ ــ نِ ملَ ا «, »?رُ ـالنَّصْ ــايَ ــنْ قَضَ مِ

 َ نيْ لِمِ خِ «, »املُسْ يْ اتِ التَّارِ حَ فَ نْ صَ خِ  هللا«, »مِ يْ مَّ لِلتَّارِ ـطُ «, »ثُ قَ ـاءِ فَ ـنْ «, »!لِلنِّسَ مِ
لَفِ  مِ السَّ الَ اءِ «, »أعْ طَ نْ أخْ لِنيَ  مِ ٌ »املُصَّ ثِريْ ا كَ هَ ُ ريْ  ., وغَ



 
 
 

  אא٣١٣ 
ةِ و وءَ ــدُ نِ املَبْ يْ ــاوِ نَ ــنَ العَ ي والنَّهــيمِ نْ « :بــالنَّفِ ــزَ ْ ــقْ «, »ال حتَ لَ قْ ال «, »ال تَ

يْأسْ  َ «, »تَ نْ كال «, »فْ ال ختَ كَ  ال«, »ال تَكُ سِ ثِقْ بنَفْ دَ يف «, »زْ جَ عْ ال تَ «, »تَ يْ دِ ال جَ
امِ  كَ ٌ »احلَجِّ أحْ ثِريْ ا كَ هَ ُ ريْ  ., وغَ
نِ املَبْدُ و يْ نَاوِ نَ العَ ةِ مِ امِ  وءَ هَ تِفْ يلِّ « :باالسْ يْفَ تُصَ ـنْ «, ?»كَ يْدُ مِ ـتَفِ يْفَ تَسْ كَ
ــكِ  تِ ــ« ?,»وقْ بَانً نُ جَ ــوْ ــفَ تَكُ يْ ــيلِّ «?, »اكَ ا تُصَ ــاذَ ــا «, ?»ملَِ تُهَ ــابِ أيَّ جَ ا احلِ ــاذَ ملَِ
ةُ  لِمَ لَفِ «?, »املُسْ قِ السَّ الَ نْ أخْ نُ مِ نَ نَحْ ا»أيْ هَ ُ ريْ  .?, وغَ
نِ املَبْ و يْ نَاوِ نَ العَ ةِ مِ وءَ بِ دُ جُّ ابَ « :بالتَّعَ قَ نِ العِ أمَ نْ يَ َـافُ » «مَ ـنْ خيَ , »اهللاَمَ

» ِ نُ جيُ يْ الُ والدِّ قَ «, »يْبُ أنْتَ تَسْ رَ غْ تَّىَ ال تَ يْنَةُ  حَ فِ عُ «, »السَّ تَمَ نُ واملُجْ نُ «, »نَحْ نَحْ
رُ  مِ «, »واآلخَ الَ نُ واإلسْ اتِ «, »نَحْ نَ النَّارِ  لٌ قَ وَ مِ نْجُ ا »يَ هَ ُ ريْ  .وغَ
ةِ و وءَ نِ املَبْـدُ يْ اوِ نـَ نَ العَ ـعِ  مِ ـرِ والتَّوجُّ اءِ واألمْ عَ لَ « :بالـدُّ ـوْ سُ ـا رَ , !»اهللايَ

اهُ آو« سَ دْ لِامً «, !»هُ امَ صِ تَ عْ مُ آو«, !»قُ سْ نْ مُ عَ «, »كُ ةَ  مِ لَّ تَ غَ ءِ «, »اللُّ وْ اءَ السُّ قَ فَ رْ رُ ذَ , »احْ
ا هَ ُ ريْ  .وغَ
ةِ و وءَ نِ املَبْدُ يْ نَاوِ نَ العَ ادِ مِ دَ ةِ ١٠٠« :باألعْ ادَ عَ ةٍ لِلَّسَّ قَ يْ ثًا يف  ٤٠«, »طَرِ يْ ـدِ حَ

الةِ  لِ الصَّ ادِ ٢٠«, »فَضْ هَ لِ اجلِ ثًا يف فَضْ يْ دِ ٌ  ,»حَ ثِريْ ا كَ هَ ُ ريْ  .وغَ
ـ ةِ بِشَ وءَ ينِ املَبْـدُ نَاوِ هِ العَ ذِ ثْلُ هَ ةِ ـومِ مَ هَ ـتَفْ ةِ واملُسْ ـرَ ءِ املُنْكَ ـامَ ـنَ األسْ ءٍ مِ يْ

اةِ  بَةِ واملُنَادَ جَّ لَـمُ واملُتَعَ لْ ال أعْ , بَ نيَ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ ينِ أهْ نَاوِ نْ عَ تْ مِ يْسَ ا لَ هَ ِ ريْ وغَ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ ي, واهللاُ تَ لْمِ بَ عِ سَ ا حَ ً تَربَ عْ ا مُ فً لَ َا سَ  .هلَ

ـا, ألنَّ  :أقُولُ  هَ نْعِ ءِ أو مَ امَ هِ األسْ ذِ ازِ هَ وَ الفِ يف جَ ثِ اخلِ لَّ بَحْ ا حمَ ذَ يْسَ هَ لَ
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المَ هُ  ءِ الكَ ـامَ ـالمِ يف أسْ ـلِ اإلسْ ةُ أهْ امَّ ا عَ تَلِفْ فِيْهَ ْ ْ خيَ تِي ملَ ةِ الَّ يقَ اءَ لِبَيَانِ الطَّرِ نَا جَ
تِ  حَ يْثُ أضْ م; حَ تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ ,  عَ مِ ـورِ والـتَّامَ ةً يف البَيَـانِ والظُّهُ م آيَ هُ نْدَ ءُ عِ امَ األسْ

انَ الكِتَابِ  نْوَ , ألنَّ عِ يرٍ دِ قْ فٍ أو تَ ذْ ونَ حَ ـا يف  دُ هَ زُ جَ ةٍ وأوْ بَـارَ لَـغُ عِ وَ أبْ م هُ هُ نْدَ عِ
اتٍ  تِبَارَ ا إالَّ يف اعْ يرً دِ قْ ا أو تَ فً ذْ بَلُونَ فِيْهِ حَ قْ ا ال يَ , لِذَ ونِ الكِتَابِ مُ ضْ نْ مَ بِريِ عَ التَّعْ

ةٍ  اصَّ  .خَ
مُ لِتَنْكِريِ وإعْ  لَ إينِّ ال أعْ ; فَ هِ يزِ وِ ْ هِ أو جتَ ازِ وَ رُ يف جَ انَ األمْ نِ وأيا كَ يْ اوِ نـَ امِ عَ جَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ نِيْفِ ادِ التَّألِيْفِ والتَّصْ وَّ نْ رُ تِنَا مِ نْدَ أئِمَّ ا عِ فً لَ تُبِ سَ  .الكُ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣١٥ 
)٣( 

ةِ  لِمَ ُ كَ نيْ مِ مِ «تَضْ الَ ينِ » اإلسْ نَاوِ تُبِ  يف عَ  الكُ
ةِ  لِمَ َ كَ نيْ مِ مِ «إنَّ تَضْ الَ ا» اإلسْ وَ تُبِ سَ ينَ الكُ نَاوِ ةِ أوْ ءٌ عىل وَ يف عَ افَ هِ اإلضَ جْ

 , مَ َ اليَـوْ نيْ ـلِمِ تَّابِ املُسْ نَ كُ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ ةٌ عِ َ نْتَرشِ ةٌ مُ رَ ي ظَاهِ ِ , هلَ يصِ صِ يِيْدِ أوْ التَّخْ التَّقْ
ـريِّ  كْ ريِّ والفِ ـكَ سْ وِ العَ زْ دَ الغَ عْ ورَ إالَّ بَ ارَ والظُّهُ تِشَ نْ ا االِ ذَ ذْ هَ َا ملَ تَأخُ ِ أهنَّ نيْ يف حِ

َ عىل نيْ لِمِ دِ املُسْ نْ بِالَ ٍ مِ ثِريْ  ! كَ
ـنْ  كُ يَّةِ ملَ يَ مِ ـالَ تُـبِ اإلسْ نِ الكُ يْ اوِ نـَ ـالمِ إىل عَ ةِ اإلسْ لِمَ َ كَ نيْ مِ ; إنَّ تَضْ مْ عَ نَ
ةُ إالَّ يف  ـافَ هِ اإلضَ ذِ تْ هَ اءَ ا جَ , ومَ نِ امَ مِ واإليْ لْ لِ العِ نْ أهْ َ مِ نيْ مِ دِّ نْدَ املُتَقَ ا عِ دً وْ هُ عْ مَ

نِ  وْ رُ لِ القُ وَ دُ ـارِ بـِ بِهَ يَّةِ واالنْ امِ والتَّبَعِ ِزَ ا بِاالهنْ لِهَ نْ أهْ ٌ مِ ثِريْ يْبَ كَ تِي أُصِ ةِ الَّ ِ ريَ األخْ
ْتَ  تْ حتَ اءَ تِي جَ لِيْبِيَّةِ الَّ بِ الصَّ وْ دَ احلُرُ عْ يَّامَ بَ سِ , والَ ارَ دِ والنَّصَ وْ نَ اليَهُ بِ مِ رْ الغَ

ى مَّ سَ رِ  :مُ امَ تِعْ رً  ;االسْ وْ ا وزُ بً ذِ  !اكَ
امُ يف  ِـزَ  االهنْ ـرَ , وجَ بِ لُـوْ ـضِ القُ فُ يف بَعْ ـعْ رَّ الضَّ ـتَقَ نَا; ملَّـا اسْ نْ هُ مِ وَ

سِ األقْالمِ  ؤوْ ةُ  :رُ لِمَ تْ كَ رَ مِ «ظَهَ الَ ـيْئًا» اإلسْ ـيْئًا فشَ تُـبِ شَ نَ الكُ يْ نَاوِ مُ عَ احِ زَ  ;تُ
ةً  رَ وْ هُ شْ تٍ مَ امَ ةً وسِ فَ وْ ألُ ةً مَ رَ تْ ظَاهِ دَ تَّى غَ  .حَ

نْدَ  عِ ةِ فَ لِمَ ِ كَ نيْ مِ ةُ تَضْ رَ لَتْ ظَاهِ مِ «ئِذٍ عَ الَ َ » اإلسْ نيْ لِمِ تُبِ املُسْ نِ كُ يْ نَاوِ ثَرَ عَ أكْ
ـنَ  ا مِ هَ ِ ريْ نْ غَ َ عَ نيْ لِمِ تُبِ املُسْ ْيِيْزِ كُ افِعِ متَ دَ ا التضمني بَ ذَ اءٌ كان هَ وَ ; سَ مَ تُـبِ اليَوْ كُ

امِ الَّ  ِزَ افِعِ االهنْ تْ بِدَ اءَ , أوْ جَ نَ يْ افِرِ بِ واألقْالمِ عـىل الكَ لُوْ هُ يف القُ مُ حَ ظَالَ ي الَ ذِ
اءٍ  وَ دٍّ سَ هِ األيـام عنـاوين كثـرية, مثـل !حَ ذِ  ةِ دَ يْـقِ العَ « :فعندها خرجت علينا هَ



 
 
 
 ٣١٦ א

يَّةِ  المِ يِّ «, و»اإلسْ المِ هِ اإلسْ قْ يِّ «, و»الفِ ـالمِ خِ اإلسْ يْ , وغريهـا ممـا سـيأيت »التَّارِ
اءَ اهللاُ  .ذكره إنْ شَ

* * * 
ا  □ نْ أمَّ ألتَ عَ ا سَ مِ  إذَ دَ بَبِ عَ ِ سَ نيْ مِ ةِ  تَضْ لِمَ مِ «كَ الَ ينِ » اإلسْ نَاوِ تُبِ  يف عَ كُ

انِ  رَ هُ أمْ ابُ وَ , فَجَ اكَ مِ آنَذَ الَ ةِ اإلسْ  :أئِمَّ
لُ  ا  :األوَّ تَبُـوْ ـا كَ , بَـل مَ َ نيْ لِمِ سْ نَ إالَّ لِلمُ تُبُوْ كْ ا يَ نُوْ وْ كُ َ ملَ يَ نيْ لِمِ ءَ املُسْ لَامَ أنَّ عُ

اءَ  دَ وْ َ  سَ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ نْ عَ ِم مِ اهنِ وَ اءَ إالَّ إلخْ يْضَ  !يف بَ
ــانِ  , والبَيَ ــيْمِ لِ , والتَّعْ ةِ ــحَ افِعِ املُنَاصَ ــدَ ــمُ اهللا; إالَّ بِ َهُ محِ م رَ ــنْهُ ا مِ ــذَ ــا هَ مَ وَ
َ وإىل  نيْ ــلِمِ ــنَ املُسْ ُم مَ ــاهتُ ــتْ كِتَابَ انَ ا كَ ــذَ , لِ ــهِ يْ جِ ــيْحِ والتَّوْ ضِ , والتَّوْ ــادِ شَ واإلرْ

ـاهلِ ا ْطُـرْ يف بَ ا ملَ خيَ م, لِذَ يْهِ م وإلَ نْهُ مِ , فَ َ نيْ لِمِ ـنَ ملُسْ ـدٌ مَ م أحَ هِ لَـدِ رْ يف خَ ـدُ م, أوْ يَ
, لـِ َ نيْ لِمِ ِم املُسْ اهنِ وَ  إخْ وَ , سِ َ ِنيْ املَ َـذَ العَ ِ وْ لُـعـىل قُ  مْ يِّ ا مل خيُ ـ ءٌ م يشَ هبِ ـ نْ مِ  احِ بَ أشْ

ِ  أو غَ ارَ صَ أو النَّ  دِ وْ هُ اليَ  ِـ ابُ وَ وا أثْ سُ كْ , ومل تَ نَ يْ رِ افِ الكَ  نَ م مِ هِ ريْ ِ  امِ زَ االهنْ  رَ يْـرصَ
 !مهِ المِ أقْ 

هُ  :الثَّاينِ  تَ وَّ هُ وقُ رَ وْ هُ وظُهُ وَّ لُ المِ وعُ ةَ اإلسْ زَّ نَ عِ وْ يْشُ عِ مُ اهللا يَ َهُ محِ ا رَ انُوْ ُم كَ أهنَّ
هُ  تَ يَادَ نَتَهُ وسَ يْمَ ـةٌ .. .وهَ انَ كَ ِم مَ هبِ لُـوْ ـارِ يف قُ فَّ نْ لِلكُ كُ ا ملَ يَ بَـةٌ أوْ  لِذَ هْ يْبَـةٌ أوْ رَ أوْ هَ

انُ  ِم إالَّ اهلَوَ هبِ لُوْ ارِ يف قُ فَّ يْسَ لِلكُ , بَل لَ ارٌ بِهَ ةُ  انْ لَّ زُ  والذِّ جْ ارُ  والعَ غَ  !والصَّ
ا; إالَّ  ـدً نَ أحَ وْ رُ كُ ـذْ ـوا ال يَ لَّمُ تَبُـوا أو تَكَ ا كَ ـانُوا إذَ ا; كَ ذَ لِ هَ  لَ اهللاِوْ قَـألجْ

ــــــتَ   md e f g h i j k l  :اىلعَ
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 .)٨: املنافقون(

مُ  تْ أقْالَ لِمَ ا سَ ـتْ لِذَ قَ ألَّ ا تَ نـَ ـنْ هُ ِم, ومِ اهنِ ـوَ بِ وهَ ـرْ ثَـاتِ الغَ وْ ـنْ لَ ـم مِ هُ
ـةِ  لِمَ ةِ كَ ـافَ ـنْ إضَ ةً عَ يْـدَ عِ م بَ تُـبُهُ تْ كُ حَ نَقَّ م, وتَ نُهُ يْ نَاوِ مِ «عَ ـالَ نِ » اإلسْ يْ اوِ نـَ إىل عَ

لَ  م أنَّ األصْ هُ نْدَ دْ بَاتَ عِ هُ قَ نُ م; ألَ تُبِهِ ـلِمُ  كُ تُبُـهُ املُسْ كْ ا يَ لِّ مَ مِ  :يف كُ ـالَ ـوَ لِإلسْ هُ
م ـُ هنَ وْ , وال ملَِـنْ دُ ارَ , وال لِلنَّصَ دِ وَ , ال لِليَهُ طْ قَ َ فَ نيْ لِمِ سْ اتٍ ولِلمُ تِبَـارَ , إالَّ يف اعْ

ةٍ  يِّقَ  !ضَ
* * * 

 َ نيْ مِ دِّ َ املُتَقَ انِيِّنيْ بَّ مِ الرَّ لْ لِ العِ تُبِ أهْ نَ كُ ةً مِ ثِلَ اكَ أمْ ُم  وهَ هتُ ئِـدَ سْ أفْ ـَ نْ ملَ متُ ـَّ ممِ
ـرِ  فْ ـلِ الكُ يَّـةِ بِأهْ ـنَ التَّبَعِ م طَـائِفٌ مِ هِ أقُالمِ , أوْ يَطُفْ بَ نِ يْ اءَ الدِّ دَ امَ أعْ ارٍ أمَ غَ بِصَ

اللِ   .والضَّ
ـةِ  لِمَ ـاريْفُ كَ طَّنْ تَصَ تِي مل تُوَ يَّةِ األبِيَّةِ الَّ تُبِ النَّقِ هِ الكُ ذِ نِ هَ ـالمِ «فَمَ » اإلسْ

ا حَ َاصَ اهتِ نَ نْوَ عَ  :ئِفَ مُ
ةُ « نَ وَّ نِي«, و»األمُّ «, و»املُدَ عُ «, و»املُغْ وْ مُ ةُ «, و»املَجْ َ ريْ خِ عُ «, و»الذَّ وْ ـرُ , »الفُ

ىلَّ «و ي«, و»املُحَ ُ » احلَاوِ ريْ َ , وغَ نيْ لِمِ نْدَ املُسْ هِ عِ قْ تُبِ الفِ نْ كُ ا مِ  .هَ
خِ  يْ نَ التَّارِ ةُ « :ومِ يَّ ةُ النَّبَوِ َ ريْ ارِ «, و»السِّ ـمِ واملُلُـوكِ تَ خُ األمَ تَظَمُ «, و»يْ , »املُنـْ

لُ «و امِ ةُ «, و»الكَ ايَ ةُ والنِّهَ ايَ ُ »البِدَ ريْ ٌ , وغَ ثِريْ ا كَ  .هَ
ةِ  يْدَ قِ نَ العَ ُ « :ومِ ـربَ ـهُ األكْ قْ يَّـةِ «, و!»الفِ مِ دُّ عـىل اجلَهْ ةُ «, و»الـرَّ ـيِعَ ِ , »الرشَّ

ــدُ «و يْ حِ نُ «, و»التَّوْ ــامَ ــنَةُ «, و»اإليْ ــةُ ملُ «, و»السَّ ــادِ  عَ تِقَ ــطِيَّةُ «, و»االعْ اسِ , »الوَ
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ةُ «و الَ سَ ةُ الرِّ يَّ رِ مِ وُّ «, و»التَّدْ لُ ُ »العُ ريْ ٌ , وغَ ثِريْ ا كَ  .هَ
ابِ  ــنَ اآلدَ دُ « :ومِ ــرَ ــبُ «, و»األدَبُ املُفْ يْ هِ ْ ــبُ والرتَ يْ غِ ْ ــنُ «, و»الرتَ َاسِ حمَ
ها ئُ ــاوِ سَ قِ ومَ ــالَ بِ «, و»األخْ ــوْ لُ تُ القُ ــوْ يَّ «, و»قُ ــعِ ْ ابُ الرشَّ ــاضُ «, و»ةُ اآلدَ يَ رِ

 َ نيْ احلِِ ُ »الصَّ ريْ ٌ , وغَ ثِريْ ا كَ  .هَ
يْثِ  ــدِ ــنَ احلَ احُ « :ومِ ــحَ ــنَنُ «و, »الصِّ ــانِيْدُ املَ «, و»السُّ ــاملَ «و, »سَ , »مُ جِ اعَ

نَّ «و ُ , »اتُ فَ املُصَ ريْ ٌ وغَ ثِريْ ا كَ  .هَ
ةِ  غَ مِ اللُّ اجِ عَ نْ مَ ُ « :ومِ نيْ احُ «, و»العَ حَ ـةِ «, و»الصِّ غَ يْبُ اللُّ ْذِ ـمُ مُ «, و»هتَ جَ عْ

ةِ  غَ ايِيسِ اللُّ قَ وسُ «, و»مَ امُ يطُ  القَ بِ «, و»املُحِ ـرَ ـانُ العَ ـبَاحُ «, و»لِسَ ُ  املِصْ ريْ , »املُنـِ
 ُ ريْ ٌ وغَ ثِريْ ا كَ  .هَ

هِ  قْ لِ الفِ وْ نْ أصُ ـفَى« :ومِ تَصْ ةُ «, و»املُسْ ـدَ مْ ـحُ «, و»العُ اضِ اطِـعُ «, و»الوَ وَ قَ
ةِ  ةُ النَّاظِرِ «, و»األدِلَّ ضَ وْ ُ »رَ ريْ ا كَ , وغَ ٌ هَ  .ثِريْ

 َ ريْ اوغَ طِهَ لَّ بَسْ ا حمَ ذَ يْسَ هَ دا لَ ٌ جِ ثِريْ لمِ كَ نِ العِ نُوْ نْ فُ ا مِ  !هَ
* * * 

ـنْ وَ  ءٌ مِ ْ َا يشَ ـاهبَ تِي شَ نَ الَّ يْ ِ ارصِ تُبُ املُعَ ا كُ ـأمَّ يَّـةِ أوْ خْ رِ أوْ التَّبَعِ اتِ التَّـأثُّ زَ
 , ٍ ثِريْ نْ كَ ٌ مِ ثِريْ , فَكَ ارِ بِهَ ااالنْ نْهَ  :فمِ

يدَ « قِ يَّةُ العَ المِ يُّ «, »ةُ اإلسْ مِ الَ نُ اإلسْ يْ يَّةُ «, »الدِّ المِ القُ اإلسْ هُ «, »األخْ قْ الفِ
يُّ  مِ الَ يِّ «, »اإلسْ مِ الَ هِ اإلسْ قْ لُ الفِ وْ يُّ «, »أصُ مِ ـالَ ـهِ اإلسْ قْ دُ الفِ اعِ وَ ـاكِلُ «, »قَ شَ مَ

يَّةِ  المِ ا اإلسْ ايَ ضَ ةِ «, »القَ لِمَ أةِ املُسْ لبَابُ املَرْ بَاتُ «, »جِ اجِ ةِ  وَ لِمَ أةِ املُسْ يَـاةُ «, »املَرْ حَ
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لِمِ  ُ »املُسْ ريْ ٌ , وغَ ثِريْ ا كَ  .هَ

خِ  يْ تُـبِ التَّـارِ نُ كُ يْ اوِ نـَ ا عَ ذَ يِّ «ـ كـ :وكَ ـالمِ خِ اإلسْ يْ ـاتِ «, »التَّـارِ تُوحَ الفُ
يَّةِ  مِ الَ يَّةِ «, »اإلسْ مِ ـالَ اتِ اإلسْ وَ زَ يِّ «, »الغَ مِ ـالَ لُسِ اإلسْ خِ األنْـدَ يْ ـارِ خِ «, »تَ يْ ـارِ تَ

يِّ فِ  مِ الَ َ اإلسْ طِنيْ وبِيَّةِ «, »لَسْ ةِ األيُّ لَ وْ يِّ لِلدَّ مِ الَ خِ اإلسْ يْ يِّ «, »التَّارِ مِ الَ خِ اإلسْ يْ التَّارِ
نِيَّةِ  ثْامَ ةِ العُ لَ وْ يَّةِ «, »لِلدَّ مِ الَ ةِ اإلسْ ارَ َ «, »احلَضَ نيْ ـلِمِ ءِ املُسْ لَـامَ خِ عُ يْ ـارِ ِ «, »تَ ـارضِ حَ
يِّ  المِ املِ اإلسْ هَ »العَ ُ ريْ ٌ , وغَ ثِريْ  .ا كَ

ـنْ  ي ملَ تَكُ تـِ نِ الَّ يْ اوِ نـَ هِ العَ ـذِ ـنْ هَ ٌ مِ ريْ ثـِ ـامَ كَ هِ األيَّ ـذِ تْ هَ رَ نَا; تَظَاهَ نْ هُ ومِ
ةُ التَّألِيْفِ  لَ جَ م عَ يْنَهُ تْ بَ رَ نْذُ جَ َ مُ نيْ لِمِ ةِ املُسْ نْدَ أئِمَّ ةً عِ فَ وْ ألُ ةً أوْ مَ دَ وْ هُ عْ  !مَ

* * * 
نْدَ بَعْضِ أهْ  اءَ عِ ا جَ ا مَ أمَّ ةِ وَ لِمَ ِ كَ نيْ مِ نْ تَضْ مِ مِ لْ مِ «لِ العِ الَ ـضِ » اإلسْ يف بَعْ

ا  ـذَ , هَ َ نيْ مِ دِّ َ املُتَقَ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ َ كُ جِ بَنيْ ارِ لِ الدَّ فُ األصْ الَ وَ خِ هُ م, فَ تُبِهِ ينَ كُ نَاوِ عَ
الً   .أوَّ

انِيًا ا ثَ ا :أمَّ عَ ـفَ تَانِ تَشْ وحَ دَ نـْ يْـهِ مَ ا إلَ بُـوْ هَ م فِيْامَ ذَ لَهُ امَ التَّـألِيْفَ أنْ  نْ نِ ملَِـفَ رَ
ةَ  لِمَ نَ كَ مِّ مِ «يُضَ الَ امَ يَيل» اإلسْ , كَ تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ  :يف بَعْضِ عَ

ىل ةُ األوْ حَ وْ ةَ  :املَنْدُ لِمَ ا كَ وْ افُ ُم أضَ مِ «أهنَّ الَ م» اإلسْ تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ َا  ;يف عَ ا هلَ ْيِيزً متَ
رِ  فْ لِ الكُ لَلِ أهْ نْ مَ ا مِ هَ ِ ريْ نْ غَ رِ عَ فْ الكُ مُ بـِ ـالَ ا التَبَسَ اإلسْ يَّامَ إذَ , والسِ اللِ , والضَّ

, و َـامِ َـالِ واإلهيْ ةُ اللَّـبْسِ واإلمجْ ظِنـَّ يَ مَ يْعَ هِ اضِ وَ نَاكَ مَ إنَّ هُ ا فَ , لِذَ احلَقُّ بِالبَاطِلِ
ـةَ  لِمَ نُوا كَ ـمِّ تَّـابِ أنْ يُضَ عُ بِبَعْضِ الكُ فَ دْ ي يَ رُ الَّذِ مِ «األمْ ـالَ عَ » اإلسْ نـاتِ يف مُ نْوَ
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ْيِ  م متَ نْهُ لِكَ مِ لَّ ذَ م, كُ تُبِهِ ايْ كُ هَ ِ ريْ نْ غَ َا عَ ا هلَ  .زً
مِ  لِكَ فَ نْ  ;نْ ذَ يْثُ عَ انَ احلَدِ ا كَ ـنَ  إذَ هِ مِ ِ ـريْ مِ وغَ الَ َ اإلسْ ةٍ بَنيْ نَ ارَ قَ ـانِ  مُ يَ األدْ

هِ  ِ ريْ ا بِغَ ةٍ مَّ ألَ سْ المِ يف مَ مِ اإلسْ كْ َ حُ , أوْ بَنيْ ةِ ةِ البَاطِلَ فَ رَّ ,  املُحَ يَّةِ عِ ضْ ِ الوَ انِنيْ وَ نَ القَ مِ
لِكَ  نْ ذَ , فَمَ َ احلَقِّ والبَاطِلِ ةِ بَنيْ نَ ارَ ةِ واملُقَ قَ ارَ يِيْزِ واملُفَ اءَ للتَّمْ َّا جَ لِكَ ممِ َ ذَ ريْ  :أوْ غَ

انُ  نْوَ ةِ « :عُ لِمَ أةِ املُسْ انِ أنْ »املَرْ وَ نـْ ا العُ َـذَ دُ هبِ يْ رِ اتِبُ يُ انَ الكَ ا كَ ا فِيْامَ إذَ ذَ  , وهَ
تُـبُ املُؤلِّـفُ  كْ يْـنَامَ يَ لِكَ حِ , وذَ نَ يْ افِرِ اءِ الكَ نَ نِسَ ا مِ هَ ِ ريْ نْ غَ ةَ عَ لِمَ أةَ املُسْ يِّزَ املَرْ مَ يُ

اتِ  فَ ائِصِ وصِ صَ نْ خَ بَاتِ عَ اجِ َا ووَ اهتِ ـفَ ـنْ صِ , وعَ مِ ـالَ أةِ يف اإلسْ قِ املَـرْ وْ قُ وحُ
رِ  فْ دِ الكُ ا يف بِالَ قِهَ وْ قُ ِ وغَ  ,وحُ ـانٌ لفَ يَ ا فِيْهِ بَ ممَّ  كَ لِ ذَ  ريْ ـاملُ  أةِ رْ املَـ لِ ضْ  انُ يَـوبَ  ,ةِ مَ لِ سْ

ْ هَ قِ وْ قُ حُ  ـبَـ اسِ النَّ  ةِ امَّ لعَ  رَ هَ ظْ ي يَ كَ  كَ لِ ذَ  لَّ ; كُ ةِ يَّ عِ ا الرشَّ ـكَ  المَ أنَّ اإلسْ ـ لَ فِ  أةِ رْ للمَ
ا و ظَ فِ وحَ  ,اهَ قَّ حَ  نَهَ يْ  !اهَ عَ بْ طَ هلَا دِ

ضُ  وْ الميُّ مَ انَ الكِتَابُ اإلسْ ا كَ ا إذَ ذَ ـلِ وكَ لَـلِ أهْ نْ مَ هِ مِ ِ ريْ ةِ بِغَ نَ ارَ قَ ا للمُ عً وْ
اللِ  رِ والضَّ فْ  .الكُ

ثْلُ  يَّةِ « :مِ مِ الَ دِ اإلسْ وْ ةِ »احلُدُ ـيعَ ِ دِ الرشَ وْ ةَ احلُدُ نَ ارَ قَ هُ مُ فُ ؤلِّ ادَ بِهِ مُ ا أرَ ا إذَ ذَ , هَ
رِ  فْ لِ الكُ نْدَ أهْ يَّةِ عِ عِ ضْ امِ الوَ كَ نَ األحْ ا مِ هَ ِ ريْ يَّةِ بِغَ مِ الَ  .اإلسْ

ـتَلَطَ  ـهُ واخْ مُ كْ دْ التَـبَسَ حُ عٍ قَ وْ ضُ وْ نْ مَ تُبَ عَ كْ ادَ املُؤلِّفُ أن يَ وْ أرَ ا لَ ذَ وكَ
هِ  ِ ريْ نْ غَ هُ عَ يِّزَ مَ ادَ أنْ يُ أرَ , فَ بِ رْ اتِ الغَ ادَ امِ وعَ كَ هُ بِأحْ رُ  .أمْ

عِ  وْ ضُ وْ ثْلُ مَ المِ « :مِ اثِ يف اإلسْ َ مِ «, أو »املِريْ ـالَ قِ يف اإلسْ لـِ»الطَّـالَ كَ , وذَ
يِّ  ـعِ ْ ـمِ الرشَّ لَ احلُكْ ـالَ نْ خِ َ النَّاسِ مَ قِ بَنيْ اثِ أو الطَّالَ َ مُ املِريْ وْ هُ فْ تَلِطُ مَ ْ ا خيَ مَ نْدَ عِ



 
 
 

  אא٣٢١ 
قَّـفُ  تَوَ ا يُ ـَّ ا ممِ هَ ِ ريْ هِ وغَ ذِ يَاسُ يف هَ ي القِ ْرِ ا جيَ ذَ كَ , وهَ ةِ يَّ رِ فْ يَّةِ الكُ عِ ضْ ِ الوَ انِنيْ وَ والقَ

 ِ نيْ مِ انُ الكِتَابِ عىل تَضْ نْوَ ةِ عِ لِمَ مِ « كَ الَ ـامِ » اإلسْ كَ ـنَ األحْ هِ مِ ِ ـريْ ـنْ غَ ـهُ عَ ا لَ َيُّزً متَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ َامِ بْسِ واإلهيْ يَةَ اللَّ شْ ; خَ يَّةِ عِ ضْ  .الوَ

نْ  ٍ مِ ثِريْ هُ يف كَ قُ رْ رَ بَ هُ وظَهَ قُ رْ عَ خَ ي اتَّسَ نَا اخلَطَأ الَّذِ ُ لَ بَنيِّ اهُ يُ نَ رْ كَ ي ذَ ا الَّذِ ذَ هَ وَ
ـةِ عَ  لِمَ ـةِ كَ ـنْ كِتَابَ ونَ مِ ُ ـرتُ فْ نَ ال يَ يْ ـذِ , الَّ ـامَ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ تُبِ بَعْضِ املُسْ ينِ كُ نَاوِ
مِ « الَ ـا, » اإلسْ ـا آنِفً هَ رُ ـاءَ ذِكْ تِي جَ اتِ الَّ تِبَارَ رِ إىل االعْ نَ النَّظَ وْ م دُ تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ يف عَ

فِّقُ   .واهللاُ املُوَ
* * * 

ــا  ــابُ أمَّ نُ أيب  كِتَ ــوَ نْ , املُعَ ــهُ اهللاُ َ محِ يِّ رَ رِ ــعَ ــنِ األشْ ـــ :احلَسَ تِ «ب ــاالَ قَ مَ
يِّنيَ  مِ الَ ـلِ » اإلسْ ْيِيْـزَ أهْ بُهُ متَ ـاحِ هِ صَ ادَ بـِ يْـثُ أرَ ; حَ ا البَابِ ذَ نْ هَ وَ مِ هُ تِ  فَ ـاالَ املَقَ

ضِ  ا بَعْ نْ هَ , واملُ  طَ لَ تَ اخْ  ثُ يْ حَ ; بَعْضٍ مِ لِ ـا بالبَاطـِ نْهَ ـاحلَقُّ مِ ـنْ مِ  مُ لِ سْ ـهَ , رِ افِ ا بالكَ
ا جَ  لِ ألجْ  ذَ ُ مِ ضْ تَ  اءَ هَ ـلِ كَ  نيْ ـ« ةِ مَ ـانِ وَ نـْيف العِ » المِ اإلسْ ـكَ تَ ي تَ ; كَ ـاحلَ  فَ شَّ  قُ ائِ قَ

 .الِ كَ واإلشْ  سِ بْ اللَّ  نِ عَ  ةً دَ يْ عِ بَ  ءُ امَ  األسْ ىلَّ جَ تَ وتَ 
يْحَ  ــحِ ــهُ الصَّ انَ نْوَ ــا أنَّ عُ نَ لِمْ ا عَ ا إذَ ــذَ ــوَ  :هَ َ «هُ نيْ ــلِمِ تُ املُسْ ــاالَ قَ ال , »مَ

يِّنيَ « مِ الَ ِ  اءَ ا جَ مَ  وَ , وهُ »اإلسْ ً رصَ ْ دَ ا يف إحْ حيْ ـضُ هِ اتـِطَ وْ طُ  خمَ ا بَعْ ذَ ـَ ـيَأيت هلِ  , وسَ
نْدَ  مِ التفصيل عِ الَ اءَ اهللاُعن الكَ  !اخلَطَأ اآليت, إنْ شَ

ةُ الثَّانِيَةُ  حَ وْ فُ  :املَنْدُ ِ نْرصَ نْهُ ال يَ ثُ عَ ادُ البَحْ رَ ي يُ نْوانُ الَّذِ انَ العِ ا كَ رُ  إذَ ظَاهِ
ةِ  , ويف احلَالَ اءِ وَ عِ واألهْ لِ البِدَ اين أهْ عَ , أو مَ اللِ رِ والضَّ فْ لِ الكُ ومِ أهْ هُ نَاهُ إالَّ لِفُ عْ مَ



 
 
 
 ٣٢٢ א

ةَ  لِمَ انَ كِتَابِهِ كَ نْوَ نَ عِ مِّ لِّفِ أنْ يُضَ انَ عىل املُؤَ هِ كَ ذِ المِ «هَ تَـبِسَ »اإلسْ لْ تَّـى ال يَ ; حَ
 .احلَقُّ بِالبَاطِلِ 

لُّ  ا; فَكُ لُوطَـاتٍ  لِذَ يمَ وأُغْ ـاهِ فَ ـا إىلَ مَ انِيهَ عَ رُ مَ رُ ظَـاهِ تَبَـادَ تِي يَ ينِ الَّ نَاوِ العَ
انَ  وَ نـْ لَّـفُ احلَكِـيمُ عِ نَ املُؤَ مِّ نَةِ أنْ يُضَ ةِ احلَسَ اعَ فَ نَ الشَّ انَ مِ , كَ نِ احلَقِّ ةٍ عَ جَ ارِ خَ

ةِ  لِمَ المِ «كِتَابِهِ بِكَ انُ »اإلسْ وَ نـْ انَ العِ ا كَ يَّامَ إذَ ـامَ  ; والسِ , كَ َـامِ واللَّـبْسِ ـال لِإلهيْ حمَ
نَا ا هُ نَ رْ كَ  .ذَ

ـةِ  لِمَ ـنْ كَ ـحُ عَ صْ ةِ الفَ بَـارَ يـحِ العِ ِ ةِ ورصَ ـيحَ امِ النَّصِ ـَ نْ متَ انَ مِ نَا; كَ نْ هُ فَمِ
المِ « وعِ » اإلسْ ضُ وْ نْ مَ لِمُ عَ تَبَ املُسْ وْ كَ امَ لَ , كَ ةِ َ ينِ املُومهِ نَاوِ ابِ «يف العَ هَ , أوْ »اإلرْ
و« قُ أةِ حُ َ »قِ املَرْ يٍّ بَـنيْ ـرِ كٍ فِكْ َ رتَ عْ اشٍ ومُ لُّ نِقَ يَ حمَ تِي هِ ءِ الَّ امَ نَ األسْ ا مِ هَ ِ ريْ , أوْ غَ

م  هِ ِ ـريْ نِيِّـنيَ وغَ لْامَ نَ العَ ِم مِ نَاهبِ ينَ وأذْ افِرِ نَ الكَ م مِ هِ ِ ريْ َ وغَ نيْ لِمِ نَ املُسْ لِ احلَقِّ مِ أهْ
بِنيَ  رِ تَغْ نَ املُسْ  .مِ

ـازَ لل ئِذٍ جَ نْدَ ـيْعِ فعِ اضِ هِ يف املَوَ انَ كِتَابـِ وَ نـْ تُـبَ عِ كْ ـيْفِ أنْ يَ ؤلِّـفِ احلَصِ مُ
ا ــذَ كَ , هَ ةِ ــتَبِهَ ــالمِ « :املُشْ ــابِ يف اإلسْ هَ ــمُ اإلرْ كْ ــانِ يف «, و»حُ قُ اإلنْسَ ــوْ قُ حُ

مِ  الَ المِ «, و»اإلسْ أةِ يف اإلسْ قُ املَرْ وْ قُ ; »حُ بَـةِ يْ رِ يَاتِ القَ مَّ ي املُسَ احِ نْ نَوَ ا مِ ذَ كَ , وهَ
 َّ َامِ ممِ بْسِ واإلهيْ ابَ اللَّ ئ أبْوَ ارِ دُ عىل القَ صِ  .ا تُوْ

; أنَّ  هُ ــحُ ضِّ وَ ى يُ ــمَّ سَ ــتَ مُ ْ انَ كِتَابِــهِ حتَ نْــوَ لِــقَ عُ ا أطْ اتِــبَ إذَ قِ « :الكَ ــوْ قُ حُ
انِ  ابِ «أو » اإلنْسَ هَ مِ اإلرْ كْ هُ وَ خلْ » حُ ابَ شَ ; لَ يْلِ صِ يِيْزِ والتَّفْ نِ التَّمْ ا عَ لْ هْ وً طٌ مٌ وخَ

دَّ  كَ ـةَ مُ لِمَ اكَ إالَّ إنَّ كَ ـا ذَ , ومَ ـامَ هِ األيَّ ـذِ َ هَ نيْ ـلِمِ ـنَ املُسْ ٍ مِ ريْ ثـِ دَ كَ نـْ قِ «رٌ عِ ـوْ قُ حُ



 
 
 

  אא٣٢٣ 
انِ  ـارٍ » اإلنْسَ وَ جَ امَ هُ , كَ بِ رْ لِ الغَ يْمِ أهْ اهِ فَ الِبًا إالَّ إىل مَ فُ غَ ِ نْرصَ تْ ال تَ لِقَ ا أطْ إذَ

ِم اهتِ َرَ ؤمتَ ِ  ,يف مُ اهتِ اءَ ِم, ويف لِقَ اهتِ وَ  .مويف نَدَ
ةِ  لِمَ رِ كَ انَ يف ذِكْ ا كَ مِ «لِذَ الَ , أيْ يف مَ » اإلسْ ـنُ فِيْـهِ ـا نَحْ ـوِ مَ ـيف نَحْ ِ امِ ضَ  نيْ

َ وْ املُ  نِ يْ اوِ نَ العَ  تِي ال يَ  ةِ مهِ ِ نْ الَّ ا  رُ اهِ ظَ  فُ رصَ هَ مِ ـئةِ اطِ اخلَ  مِ وْ هُ إالَّ للفُ اسْ يٌّ  انَ , كَ ـرِ حَ
َ رِ قْ يَ  فٍ أنْ ؤلِّ مٍ مُ لِ سْ لِّ مُ بكُ  ـ« ةِ مَ لِ ا بكَ هنَ ا هلـَ» المِ اإلسْ ْيِيْـزً ـمتَ ِ غَ  نْ ا عَ ـريْ ـا هَ عً فْ ا, ودَ

َ  سِ بَ تَ لْ لِإلهيَامِ املُ  مُ هبِ لَ اىل أعْ  .ا, واهللاُ تَعَ
ِ اتَ هَ  اللِ خِ  نْ ومِ  ِ تَ حَ وْ دُ نْ املَ  نيْ ِ مِ ضْ يف تَ  عَ سَّ وَ تَ نَ  طأ أنْ اخلَ  نَ مِ  انَ , كَ نيْ ـلِ كَ  نيْ  ةِ مَ

ْ  بِ تُ الكُ  نِ يْ اوِ نَ يف عَ  رُ ذَ أيت ونَ ا نَ مَ  لِّ يف كُ » المِ اإلسْ «  اهُ نَ رْ كَ ا ذَ ملَ  ارٍ بَ تِ اعْ  نَ وْ دُ  ةِ يَّ عِ الرشَّ
 .اآليت ذُ أخَ املَ  هُ حُ ضِّ وَ ا, يُ نَ هُ 

 
* * * 
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)٤( 
ُ مِ ضْ تَ  يَّةِ » المِ اإلسْ « ةِ مَ لِ كَ  نيْ عِ ْ امِ الرشَّ كَ  إىل اإلحْ

ُ مِ ضْ تَ أو  نَّةِ  نيْ امِ إىل الكِتَابِ والسُّ كَ  األحْ
اءِ ال طَ نَاكَ بَعْضُ األخْ ا يف هُ وقُوهَ تَّابِ يَسُ حْ بَعْضُ الكُ َ ربْ ْ يَ تِي ملَ كِتَابِيَّةِ الَّ

ةِ  لِمَ نيِ كَ مِ نْدَ تَضْ لَكَ عِ , وذَ يقٍ قِ ْ رٍ أو حتَ ونَ نَظَ , دُ تُبِهِ نَاتِ كُ نْوَ عَ ا مُ نُهَ مِّ , ويُضَ اتِهِ كِتَابَ
المِ « نيِ »اإلسْ مِ نَّةِ «, أو تَضْ ْ » الكِتَابِ والسُّ امِ الرشَّ كَ نَ إىل بَعْضِ األحْ وْ , دُ يَّةِ عِ

ةِ  افَ بَبِ اإلضَ ةِ سَ يقَ قِ نْهُ بِحَ تِبَارٍ مِ نيِ  وأاعْ مِ  !التَّضْ
قِ « :يلا يَ مَ  نِ يْ اوِ نَ العَ  كَ يْ تِ  نْ فمِ  مُ الطَّالَ كْ يِّ  حُ مِ الَ هِ اإلسْ قْ مُ «و, »يف الفِ كْ حُ

رِ  مِ  اخلَمْ الَ مِ «, و»يف اإلسْ الَ بِيَةُ يف اإلسْ ْ قُ احلَاكِمِ «, و»الرتَّ وْ قُ مِ حُ الَ  »يف اإلسْ
ا هَ ُ ريْ  .وغَ

ا ذَ نَّةِ « :وكَ نُ بِاهللا يف الكِتَابِ والسُّ امَ ءُ «, و»اإليْ امَ اتُ واألسْ فَ يف الكِتَابِ  الصِّ
نَّةِ  نَّةِ «, و»والسُّ يْبِ يف الكِتَابِ والسُّ نُ بِالغَ امَ ةِ يف الكِتَابِ «, و»اإليْ نُ بِاملَالئِكَ امَ اإليْ
نَّةِ  دُّ عىل اجلَ «, و»والسُّ نَّةِ الرَّ لِ الكِتَابِ والسُّ الَ نْ خِ يَّةِ مِ مِ فِيَةِ «, و»هْ وْ دُّ عىل الصُّ الرَّ

نَّةِ  لِ الكِتَابِ والسُّ الَ نْ خِ نَّةِ «, و»مِ لِ الكِتَابِ والسُّ الَ نْ خِ ةِ مِ يَّ رِ عَ دُّ عىل األشْ , »الرَّ
وُ  اونَحْ  .هَ

ا;  ذَ كَ نَّةِ «وَ ءِ الكِتَابِ والسُّ وْ هِ عىل ضَ قْ لُ الفِ وْ مِ عىل «و, »أصُ وْ مُ يَغُ العُ صِ
نَّةِ  ءِ الكِتَابِ والسُّ وْ ويلُّ «, و»ضَ يَاسُ األصُ نَّةِ  القِ وُ »يف الكِتَابِ والسُّ ا, ونَحْ  .هَ

نَّةِ «و ءِ الكِتَابِ والسُّ وْ ادِ عىل ضَ هَ مُ اجلِ كْ مِ «, و»حُ الَ ا يف اإلسْ بَ مُ الرِّ كْ , »حُ



 
 
 

  אא٣٢٥ 
نَّةِ «و أةِ يف الكِتَابِ والسُّ لبَابُ املَرْ ُ وغَ  ,»جِ ٌ ريْ ثِريْ ا كَ  .هَ

مِ  :قُلتُ  كْ نْ حُ لِمٌ عَ سْ تُبَ مُ كْ لُ أنْ يَ قَ عْ ل يُ نَا أو  :وهَ ا أو الزِّ بَ الطَّالقِ أو الرِّ
ادِ  هَ رِ أو اجلِ نَّةِ  ;اخلَمْ امِ الكِتَابِ والسُّ كَ نْ أحْ ا عَ جً ارِ  !?خَ

مِ  كْ نْ حُ تُبَ عَ كْ لُ أنْ يَ قَ عْ ل يُ ءِ  :أو هَ ـامَ نِ بِاهللا, أو األسْ امَ , أو اإليْ اتِ ـفَ الصِّ
ا هَ وِ أةِ ونَحْ لبَابِ املَرْ , أو جِ هِ قْ لِ الفِ وْ , أو أصُ يْبِ نِ بِالغَ امَ ـامِ  ,اإليْ كَ ـنْ أحْ ا عَ يْـدً عِ بَ

نَّةِ   !?الكِتَابِ والسُّ
ا ذَ لُ هَ قَ عْ ـةِ ! ال يُ لِمَ ةُ كَ افَ , فَإضَ ةً رَ وْ ُ نُ رضَ وْ كُ ـالمِ « :بَل ال يَ يف «أو » يف اإلسْ

نَّةِ  نَّةِ «, و»الكِتَابِ والسُّ ءِ الكِتَابِ والسُّ وْ ـوِ » عىل ضَ شْ نْ حَ يَ مِ ا, بَل هِ دً يْ دِ يْسَ سَ لَ
تِهِ  ثاثَ مِ وغَ الَ ا يَيلالكَ هُ مَ حُ ضِّ وَ  ., يُ

 
* * * 
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)٥( 
ةِ  لِمَ ُ كَ نيْ مِ يِّ «تَضْ مِ الَ تُبِ » اإلسْ ينِ الكُ نَاوِ  يف عَ

ةِ  لِمَ َ كَ نيْ مِ يِّ «إنَّ تَضْ مِ الَ ـ» اإلسْ ـيْسَ مِ نِ لَ يْ نَاوِ لْـمِ يف العَ ـلِ العِ ةِ أهْ ـادَّ نْ جَ
ـةِ  لِمَ فِ كَ صْ ةِ يف رَ عَ اضَ هِ املُوَ ذِ ثْلُ هَ مِ ا, فَ فً لَ ا وخَ فً لَ نَ سَ يْ ِ تَربَ يِّ «املُعْ مِ ـالَ عـىل » اإلسْ

نَ هلُ  يْ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ ٍ مِ ثِريْ نِ كَ يْ نَاوِ ِ أ البَـطَـاخلَ  نَ مِ  وَ عَ ا  , بَـلْ نيِّ ـَّ ا ممِ ـذَ هَ
ا  نَ دُ يْ زِ ٍ يَ نيْ دَ حِ عْ وْ بَ َا ولَ اهتِ بِعَ نْ تَ ا مِ فً وْ  .خَ

ـةَ  لِمَ نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ يِّ «هَ مِ ـالَ , » اإلسْ َ نيْ ـلِمِ اتِ املُسْ ـطَلَحَ ـةٌ عـىل مُصْ يْلَ دَخِ
بَةٌ  ِّ تَرسَ ـ ومُ مِ بَعْ ـةِ إىل أقْـالَ لِمَ هِ الكَ ذِ بِيْبَ هَ ا فَإنَّ دَ , لِذَ يْنَ ِ مِ الكِتَّابِ املُعَارصِ ضٍ إىل أقْالَ

ـتْ  ـمَّ نَطَقَ , ثُ افَةِ حَ لِ الصَّ نْ أهْ َ مِ بِنيْ رِ تَغْ ةِ املُسْ اوَ َ نْ رضَ يَ مِ امَ هِ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ أبْنَاءِ املُسْ
لْ  اهُ العَ َا أفْوَ مهبِ يَتِهِ مِ لِكَ بِتَسْ , وذَ َ نيْ احلِِ ا بالصَّ ا وملْزً زً مْ َ غَ نِيَّنيْ يِّنيَ  :امَ مِ الَ  .بِاإلسْ

 ِ طَاهبِ يَةِ خِ مِ يِّ  :موتَسْ المِ طَابِ اإلسْ  .باخلِ
م هِ رِ يَةِ فِكْ مِ يِّ  :وتَسْ المِ رِ اإلسْ كْ  .بالفِ

يَةِ كُ  مِ يَّةِ  :مهِ بِ تُ وتَسْ المِ تُبِ اإلسْ  .بالكُ
م تِهِ لَ وْ يَةِ دَ مِ َ  :وتَسْ يْطٌ بِالظَّاملِِنيْ ِ , واهللا حمُ يَّةِ مِ الَ ةِ اإلسْ لَ وْ  .بالدَّ
اىل الَ اهللاُ تَعَ  ¾ ½ ¼ « m¹ º  :قَ

¿ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì 
Í l )٧٩: التوبة(. 

لَحُ  :قُلتُ  طَ صْ يَّةِ «مُ مِ الَ تُبِ اإلسْ يَّةِ «, و»الكُ مِ ـالَ ـةِ اإلسْ لَ وْ ـا ,»الدَّ هَ وِ  :ونَحْ



 
 
 

  אא٣٢٧ 
ـنْ  يِيْـدٍ فمِ قْ نَ تَ وْ ا دُ هَ ا إطْالقُ , أمَّ اللِ رِ والضَّ فْ لِ الكُ لِ أهْ وَ تُبِ ودُ ابِلِ كُ قَ الُ يف مُ قَ يُ

لِ  زِ أهْ مْ اتِ وغَ صَ َرُّ تَنَبَّهْ  ختَ , فَ  !البَاطِلِ
ـم إالَّ  هلِ وَ م ودُ هِ ـامِ ـنْ أيَّ نَ مِ وْ لِمُ فَ املُسْ رَ امَ عَ ـةَ  :فَ الفَ , واخلِ يَّ ـدَ النَّبَـوِ هْ العَ

ا بــ  ـفٍ هلـَ صْ نَ وَ وْ ا دُ ـذَ كَ , وهَ ـيَّةَ بَّاسِ ـةَ العَ لَ وْ , والدَّ ـةَ يَّ وِ ـةَ األُمَ لَ وْ , والدَّ ةَ دَ اشِ الرَّ
يِّ « المِ يَّ «, أو »اإلسْ المِ  !»ةِ اإلسْ

* * * 
مِ  الَ ةَ إىل اإلسْ يْحَ حِ بَةَ الصَّ إنَّ النِّسْ ا فَ نَ  :لِذَ وْ لِمِ , واملُسْ ةُ لِمَ , واملُسْ لِمُ يَ املُسْ  هِ

لِامتُ  ـةِ واملُسْ ـلَفِ األمَّ اتِ سَ بَـارَ , وعِ ـنَّةِ ا يف الكِتَـابِ والسُّ ً حيْ ِ لِكَ رصَ دَ ذَ امَ ورَ , كَ
لَ  يْلٍ فِ وخَ دَ جِ عْ يْالً بَ ا جِ  .هَ

ـ مَ ــاـكَ ــاىلاهللاُ لَ ا قَ عَ , )٧٨: احلــج( ª  ©   ¨  §z  »  }  :تَ
الَ  لَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ زَّ وجَ مُ اهللاُ عَ هُ امَّ م بِام سَ ئِهِ امَ َ بأسْ نيْ لِمِ وا املُسْ عُ َ  :فادْ نِنيْ َ املُؤمِ نيْ لِمِ املُسْ

لَّ  زَّ وجَ بَادَ اهللاِ عَ يْحٌ  »عِ ـحِ يْثٌ صَ ـدِ ـوَ حَ , وهُ ذيُّ واحلَـاكِمُ مِ هُ أمحَدُ والرتِّ جَ رَ , أخْ
بَاينُّ يف  , واأللْ , واحلَاكِمُ بَّانَ , وابنُ حِ ةَ مَ يْ زَ هُ ابنُ خُ حَ حَّ يْـبِ «وصَ غِ ْ يْحِ الرتَّ ـحِ  »صَ

)٥٥٢(. 
ـبَةَ  ـرَ نِسْ كَ نَ ذَ يْ ِ تَربَ ةِ املُعْ نَ األئِمَّ ا مِ دً مُ أحَ لَ عْ يِّ «وال نَ مِ ـالَ نِ » اإلسْ يْ اوِ نـَ يف عَ

ِم إالَّ  اهتِ بَارَ يْفِ عِ ارِ م, أو يف تَصَ تُبِهِ ا حمَ  كُ ذَ يْسَ هَ اتٍ لَ تِبَارَ لِ يف اعْ ـوْ قَ ا, كَ لَّ بَسـطِهَ
م هِ ضِ ـانِيَّةٌ والَ  :بَعْ َ يَّةٌ ال نَرصْ ـالمِ تُبٌ إسْ هِ كُ ذِ , وهَ يلٌّ اهِ يٌّ ال جَ مِ الَ مٌ إسْ كْ ا حُ ذَ وهَ

ا ذَ كَ نِيَّةٌ وهَ لامَ , والَ عَ ةٌ يَّ دِ ُوْ  .هيَ



 
 
 
 ٣٢٨ א

 ُ ريْ , وغَ لِيَّةٌ اهِ يَّةٌ ال جَ المِ ِيَّةٌ إسْ هِ محَ ذِ ـا يف وهَ هَ ِ ريْ ـنْ غَ يِيْـزِ عَ رُ لِلتَّمْ كَ ـذْ َّا يُ ا ممِ هَ
ا اهُ آنِفً نَ رْ كَ امَ ذَ َامِ كَ بْسِ واإلهيْ الِ اللَّ  !حَ

ـنْ  نَ مِ يْ ِ ـارصِ ـضُ املُعَ هُ بَعْ رُ كُ ـذْ ـا يَ ـةِ مَ مَ وْ مُ اتِ املَحْ عَ اضَ نْ تِلكَ املَوَ انَ مِ فَكَ
ـاطُ ال ـدَّ بِسَ يْـثُ مُ م; حَ تُبِهِ ناتِ كُ نْوَ عَ لِ مُ الَ ـةِ خِ لِمَ دِ لِكَ ـدُّ يِّ «تَّمَ مِ ـالَ دَ » اإلسْ نـْ عِ

تُبِ إىل  نِ الكُ يْ نَاوِ بَةِ عَ عِ يف نِسْ سُّ م يف التَّوَ هِ ضِ يِّ «بَعْ مِ الَ هُ »اإلسْ ثَالُ  :, مِ
, ونِظَـامُ  يُّ ـالمِ عُ اإلسْ ـيْ ِ , والتَّرشْ يُّ ـالمِ خُ اإلسْ يْ , والتَّـارِ يُّ ـالمِ هُ اإلسْ قْ الفِ

لمُ ا , وعِ يِّ المِ مِ اإلسْ ةِ احلُكْ رَ ـامَ , وفَـنُّ العِ يُّ المِ نُّ اإلسْ , والفَ يُّ المِ يحِ اإلسْ ِ لتَرشْ
 , يْثِ دِ يُّ يف احلـَ ـالمِ جُ اإلسْ , واملَـنْهَ خِ يْ يُّ يف التَّـارِ ـالمِ جُ اإلسْ , واملَنْهَ يُّ المِ اإلسْ

ةِ  يْدَ قِ رِ العَ يْ رِ قْ يُّ يف تَ المِ جُ اإلسْ خْ .. .واملَنْهَ  .إلَ
ثًا; فَ  المِ اإلسْ  ةِ مَّ أئِ  بِ تُ كُ  نِ يْ وِ انَ إىل عَ  ةً رَ ظْ ى نَ قَ ألْ  نْ ومَ  يْ دِ امً وحَ يْ دِ ِـ هُ إنَّ قَ  دُ ال جيَ
ا ظَ  احً رَ ا لكَ اهِ بَ ـت هِ بِ تُـكُ  نِ يْ اوِ نـَيف عَ » يالمِ اإلسْ « ةِ مَ لِ رً يْسَ ـبَةَ لَ هِ النِّسْ ـذِ م, ألنَّ هَ

مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ابِ وَ يْتَ إىل الصَّ دِ م هُ افْهَ م, فَ هُ نْدَ ةً عِ فَ وْ ألُ  .مَ
َـهُ اهللاُ و محِ يِّ رَ رِ ـعَ ـنِ األشْ ْ احلَسَ كِتَابِ أيبِ يْحُ لَ حِ انُ الصَّ نْوَ ا العُ , )٣٢٤(أمَّ

وَ  هُ َ « :فَ نيْ لِمِ تُ املُسْ االَ قَ يِّنيَ «, ال »مَ مِ الَ تُ اإلسْ االَ قَ امَ »مَ ا , كَ ً حيْ ِ اءَ رصَ  دَ يف إحْ جَ
 ْ ـاكِرَ , هِ اتِ طَ وْ طُ خمَ سَ ـا ابـنُ عَ يْـهِ أيْضً لَ ا نَـصَّ عَ وَ مَ ي«يف  وهُ ِ ـرتَ ب املُفْ ـذِ ِ كَ بْيِـنيْ » تَ
ـتَطَابِ )١٣١( هِ املُسْ ـيْميِّ يف كِتَابـِ صَ ـالحٍ العُ ـيْخِ صَ لَ الشَّ ـوْ رْ قَ ـامُ « :, وانْظُ اإلمَ

يُّ  رِ عَ  .)٢٦٣(» األشْ
* * * 



 
 
 

  אא٣٢٩ 
)٦( 

نِ  يْ نَاوِ يْبُ العَ رِ غْ  تَ
ـنَ  ٍ مِ ثِريْ قِ كَ يْ وِ اءُ يف تَسْ جَ وْ ةٌ عَ يْلَ خِ ابِتَةٌ دَ بَتَتْ نَ دْ نَ قَ اتِ الدخيلـة  لَ ـطَلَحَ املُصْ

اءٌ  ـوَ َ سَ نيْ لِمِ تِ املُسْ لِامَ فَاتِ كَ وْ ألُ , وعىل مَ بِيَّةِ رَ ةِ العَ غَ مِ اللُّ اجِ عَ ِم  عىل مَ بَـاهتِ َاطَ يف خمُ
تَّابِ  نْ كُ ةٍ مِ ائِفَ  إىل طَ وَ دْ تِ العَ رَ مَّ جَ نْ ثَ ِم, ومِ يَاهتِ مَّ سَ ِم أو يف مُ اهتِ طَلَحَ صْ أوْ يف مُ

َ هَ  نيْ لِمِ لِكَ املُسْ نْ ذَ م, فَمَ تُبِهِ نِ كُ يْ نَاوِ ةِ عَ نَاعَ امَ يف صِ هِ األيَّ  :ذِ
يُّ « مِ الَ ادُ اإلسْ تِصَ طَ »االقْ  :آن, وفِيْهِ خَ

لُ  ةِ  :األوَّ لِمَ ادِ «أنَّ إطْالقَ كَ تِصَ م» االقْ هِ ضْ لِ بعَ وْ قَ , كَ ةِ ارَ  :عىل املَالِ أو التِّجَ
 َّ ا ممِ ذَ هَ , فَ هِ وُ يُّ ونَحْ المِ ادُ اإلسْ تِصَ , ألنَّ االقْ بِيَّـةُ رَ ـةُ العَ غَ هُ اللُّ ـرُّ قِ ـادَ «ا ال تُ تِصَ » االقْ

ةً  غَ ةُ  :لُ لِمَ هُ كَ تُ وَ تَهْ نِ اسْ ا مَ , وأمَّ هُ وَ طُ ونَحْ سُّ الُ والتَّوَ تِدَ وَ االعْ ادِ «هُ تِصَ يْـهِ » االقْ لَ عَ فَ
لِكَ  وْ قَ , كَ ةً افَ ضَ ا مُ هَ رَ كُ ذْ هِ أنْ يَ ذِ ةُ هَ , أ :واحلَالَ ادُ املَايلُّ تَصَ يُّ االقْ ارِ ادُ التِّجَ تِصَ و االقْ

مُ  لَ , واهللاُ أعْ هُ وَ  .ونَحْ
ادِ إىل  :الثَّاين تِصَ بَةِ االقْ أُ نِسْ طَ ا خَ ذَ يِّ «وكَ مِ الَ طَأ»اإلسْ يَانُ خَ نَا بَ عَ رَّ مَ دْ مَ  , وقَ

ةِ  لِمَ ةِ كَ افَ ي«إضَ المِ , » اإلسْ انِ نْوَ مُ إىل العِ لَ اىل أعْ  .واهللاُ تَعَ
تَ  نِ املُسْ يْ نَاوِ نَ العَ ةِ ومِ بَ رَ ِ « :غْ نيْ جَ وْ َ الزَّ يَّةُ بَنيْ نْسِ ةُ اجلِ ; , وفِيْـهِ »العِالقَ مـا فِيْـهِ

ا هَ وَ يَّةَ ونَحْ نْسِ ةَ اجلِ , والعِالقَ َّ نْيسِ لَ اجلِ عْ ـلِ  :ألنَّ الفِ ءِ احلَاصِ طْ ةً عىل الوَ غَ لُّ لُ ال تَدَ
احِ أو السِّ  قِ النِّكَ يْ نْ طَرِ انَتْ عَ اءٌ كَ وَ ِ سَ نيْ جَ وْ َ الزَّ لُ فَـجٌّ ال بَنيْ امَ تِعْ ا االسْ ذَ , وهَ احِ فَ

جِ  ارِ بِ الدَّ لُوْ ا األسْ ذَ نَ هَ مُّ مِ ةِ أعَ غَ نْسَ يف اللُّ , ألنَّ اجلِ ةُ غَ هُ اللُّ رَّ قِ  .تُ



 
 
 
 ٣٣٠ א

ةً  غَ نْسُ لُ ـ :فَاجلِ ـوَ الضَّ , وهُ عِ وْ نَ النـَّ مُّ مِ ـانُ ـأعَ , فاإلنْسَ ءٍ ـلِّ يشَ ـنْ كُ بُ مِ رْ
ا,  ذَ كَ نْسٌ وهَ انُ جِ , واحلَيْوَ نْسٌ ـجِ اظِ الشّ يْبٌ لأللفَ رِ غْ امَ فِيْهِ تَ ـةِ عـىل ـَكَ الَ يَّةِ الدَّ عِ رْ

ــبْسٍ  نَ لَ وْ ةً دُ ــحَ ــةً واضِ ادِ دِاللَ ــرَ نَــى املُ ةِ  :املَعْ عَ ــاجَ , واملُضَ ةِ َ ــارشَ , واملُعَ ــاحِ كالنِّكَ
مُ  لَ اىل أعْ ا, واهللاُ تَعَ هَ وِ  .ونَحْ

ا ذَ يَّةُ « :وكَ مِ الَ يْدُ اإلسْ نَ األ»األنَاشِ ا مِ هَ ُ ريْ ةِ إىل , وغَ ـافَ بَةِ أو املُضَ امءِ املُنْتَسِ سْ
يَاتِ  مَّ سَ ْتَ مُ لِكَ حتَ , وذَ المِ يْني :اإلسْ ادِ الدِّ , أو اإلنْشَ يِّ المِ ادِ اإلسْ  !اإلنْشَ

لِمٍ أنَّ النَّبيَّ  سْ لُّ مُ مْ كُ لَ ليَعْ نَا; فَ نْ هُ آنِ  ملسو هيلع هللا ىلصومِ ـرْ ةَ القُ اءَ تِهِ إالَّ قِـرَ عْ ألمَّ ِّ مل يُرشَ
رَ  كْ هُ أمَّ .. .والذِّ عُ ِّ مْ يُرشَ لَ يْدُ فَ ـنَ  ملسو هيلع هللا ىلصا النَّشِ ـدٌ مِ ـهُ أحَ فْ ِ ْرتَ , ومل حيَ هِ رْ بـِ أمُ , ومل يَ تِهِ ألمُّ

ـةِ  هِ األمَّ ـذِ ي هَ احلِِ نْ صَ دٌ مِ َ أو أحَ ةِ أو التَّابِعِنيْ ابَ حَ ثِ .. .الصَّ نـْ ـنَ احلِ ـانَ مِ ا كَ ذَ لـِ
ارِ  عَ هِ األشْ ذِ يَةُ هَ مِ ظِيْمِ تَسْ يَّ  :العَ المِ يْدِ اإلسْ نِيَّةِ باألنَاشِ يْ  !ةِ أو الدِّ

ـا  ـالمِ مَ يْفَ إىل اإلسْ قَ أو نُضِ لِيْسِ أنْ نُلصِ نَ التَّلبِيْسِ والتَّدْ انَ مِ ; كَ ئِذٍ نْدَ عِ فَ
ـنَ  ـوَ مِ هُ ـالمِ فَ ـيْفَ إىل اإلسْ لٍ أُضِ لٍ أو فِعْ وْ لَّ قَ ا أنَّ كُ عً ْ رَ رشَ رَّ قَ يْثُ تَ , حَ نْهُ يْسَ مِ لَ

ا عىل ا إمَّ عً ْ رِ بِهِ رشَ وْ ـنَ  املَأمُ ـانَ مِ هِ كَ ـذِ ـةُ هَ , واحلَالَ بَابِ تِحْ َابِ أو االسْ هِ اإلجيْ جْ وَ
يَّةُ  المِ بَةُ اإلسْ هِ النِّسْ ذِ  !اخلَطَأ هَ

هِ  جْ ةُ عىل وَ عَ يْ ِ َا الرشَّ هتْ رَّ تِي أقَ نَ األحلَانِ الَّ لِ مِ رِ األوَّ دْ يْدُ يف الصَّ انَ النَّشِ بَل كَ
 , َ ريْ اتٍ ال غَ قَ االتٍ وأوْ ازِ يف حَ رُ اجلَوَ تَهَ شْ ةً يُ فَ رْ , أو حِ لِّ وقْتٍ ةً يف كُ مَ نْ دِيْ كُ مْ يَ لَ فَ

ا يْهَ لَ لُ عَ مَ عْ ةً يُ نْعَ َا, أو صِ  .هبِ
يَاتِ  ـمِ هِ التَّسْ ـذِ ةُ هَ قَ ارَ سَ بِيْبِ اخلَطَأ مُ نْ دَ انَ مِ ا كَ ذَ يَّةِ (وعىل هَ ـالمِ يف ) اإلسْ

 َ ـارصِ لِ املُعَ ازِ وَ ـيَّامَ يف النـَّ , والسِ رُ ا نَأيتِ ونَذَ لِّ مَ ـارِ كُ حُ أفْكَ وْ ـرُ ـا قُ بَتْهَ لَ ي أجْ تـِ ةِ الَّ



 
 
 

  אא٣٣١ 
م هلِِ وْ ثْلُ قَ , مِ لِيْلٍ عْ لِيْلٍ أو تَ َ بِال دَ نيْ لِمِ نَ املُسْ  :طَوائِفَ مِ

 , يَّةُ ــالمِ اسُ اإلسْ ــرَ , واألعْ يَّةُ ــالمِ ثِيْلِيَــاتُ اإلسْ , التَّمْ يَّةُ ــالمِ ــيْدُ اإلسْ األنَاشِ
تُ  يَّامَ , واملُخَ يَّةُ المِ التُ اإلسْ حَ هُ  والرَّ قْ , والفِ يُّ المِ ا الكِتَابُ اإلسْ ذَ , وكَ يَّةُ المِ اإلسْ

يُّ  المِ طُ اإلسْ يْ ِ , والرشَّ يُّ المِ  !إلخ.. .اإلسْ
ةِ  ـدَ اعِ ـتَ قَ ْ جٌ حتَ رِ نْدَ الِ مُ عَ الِ واألفْ وَ نَ األقْ لِمُ مِ هُ املُسْ لُ عَ فْ لَ فِيْامَ يَ ألنَّ األصْ

ْيًا ا وهنَ رً المِ أمْ ي إىل سَ .. .اإلسْ ْدِ بِيْلِ واهللا هيَ اءِ السَّ  .وَ
ـمِ  , بِاسْ َـهُ اهللاُ محِ يُّ رَ ـبَاعِ ـطَفَى السِّ صْ ـيْخُ مُ ـهُ الشَّ فَ ـا ألَّ ا البَابِ مَ ذَ نْ هَ  :ومِ

المِ « اكِيَّةِ اإلسْ َ رتِ هُ »اشْ ـامَّ َـهُ اهللاُ يف كِتَـابٍ سَ محِ دُ رَ دٌ احلَامِ َمَّ يْخُ حمُ بَهُ الشَّ قَّ عَ دْ تَ  :, وقَ
اكِ « َ رتِ اتٍ يف كِتَابِ اشْ المِ نَظَرَ  .»يَّةِ اإلسْ

دُ « :وكِتَابُ  اهِ اكِيُّ الزَّ َ رتِ رٍّ االشْ ـهُ »أبُو ذَ ثْلُ لِ « :, ومِ ـرَ بـنِ اخلَطَّـابِ أوَّ مَ ةُ عُ ـريَ  سِ
المِ  اطِيٍّ يف اإلسْ رَ قْ اكِمٍ دِيمُ , و» حَ ابِ بْدِ التَّوَّ انَ عَ مَضَ كِيُّ «لِرَ زُ احلَرَ ي يَكَن» اإليدْ تْحِ  .لِفَ
, ةٌ عَ اسِ يَاتُ وَ مِ التَّسْ ,  فَ ايِـبُ عَ بُ ومَ ثَالـِ ـا مَ تِي فِيهَ ءِ الَّ امَ هِ األسْ َذِ يَ هلِ اعِ وال دَ

فِّقُ   .واهللاُ املُوَ
ا ينِ أيْضً نَاوِ اءِ يف العَ طَ نَ األخْ المِ « :ومِ اطِيَّةُ يف اإلسْ رَ قْ مُ يْ الِيَّةُ «, و»الدِّ َ اللِيربْ

يَّةُ  المِ المِ «, و»اإلسْ يَّةُ يف اإلسْ وحِ ا» الرُّ هَ ُ ريْ  .وغَ
رْ  ءُ « :انْظُ لَامَ ا العُ نْهَ رَ مِ ذَّ تُبٌ حَ ـنٍ » كُ سَ ورِ بـنِ حَ هُ ـمُ «, و)١/٥٣(ملَِشْ جَ عْ مُ

ظِيَّةِ  فْ ي اللَّ اتِ » املَنَاهِ اكَ رَ تِدْ نَ االسْ ثِريٌ مِ ءٌ كَ ْ يهِ يشَ فِ ; فَ َهُ اهللاُ محِ دٍ رَ يْ رٍ أبُو زَ نَا بَكْ يْخِ لِشَ
ةِ  يلَ خِ ينِ الدَّ نَاوِ هِ العَ ذِ ثْلِ هَ يَّةِ عىل مِ لْمِ  !العِ

* * * 



 
 
 
 ٣٣٢ א

)٧( 
لَّفُ  عُ املُتَكَ جْ  السَّ

نَانِ البَيَانِ  ةِ وأفْ نُونِ البَالغَ نْ فُ كَّ أنَّ مِ عَ  :ال شَ جْ نَى  السَّ وا املَعْ سُ كْ ي يَ الَّذِ
ا يف  ثِريً هُ كَ دُ ا نَجِ ا مَ ذَ , وهَ ظِ احِ اللَّفْ وَ ْ رتِ نَى واسْ عِ املَعْ قْ نْ وَ يدُ مِ زِ َّا يَ امً ممِ جِ نْسَ ظًا مُ فْ لَ

ي نَاوِ َ عَ ةً بَنيْ جَ ارِ ةً دَ مَ ينِ سِ نَاوِ عُ العَ جْ بِحُ سَ ادَ يُصْ لْ كَ ثًا, بَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ نِ أهْ
م تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ الِ عَ َ جتِ نْدَ ارْ نيَ عِ فِ لِّ  .املُؤَ

م تُبِهِ نَاتِ كُ نْوِ عَ عَ عىل مُ جْ وا السَّ جُ رِ دْ ْ يُ لْمِ ملَ لِ العِ نْ أهْ ةٌ مِ ائِفَ نَاكَ طَ م هُ , نَعَ
 , تُبِ ينِ الكُ نَاوِ عِ عَ جْ ا عىل سَ ادً تِقَ ُم انْ لَمُ هلَ ا ال نَعْ ذَ عَ هَ م مَ , وهُ ةٌ كِبَارٌ م أئِمَّ وفِيهِ

مَّ  هُ َهُ اهللاُ إالَّ اللَّ محِ اكِر رَ َدُ شَ ثُ أمحْ دِّ يْخُ املُحَ يْهِ الشَّ نَحَ إلَ ا جَ نَ  ,مَ هُ مِ ُ ريْ وغَ
عِ يف عَ  جْ ارِ السَّ تِنْكَ ينَ إىل اسْ ِ ارصِ , والنَّاسُ عىل املُعَ أيٌ كِنَّهُ رَ , لَ تُبِ ينِ الكُ نَاوِ

الفِهِ   .خِ
ينِ إالَّ  نَاوِ عِ يف العَ جْ الِ السَّ َ جتِ فِ يف ارْ ا احلَرْ ذَ عَ هَ نُ مَ ا إونَحْ نَ ُ ريْ نا وغَ نَّ

ةً  ابَ وَّ نِهِ بَ وْ نْ كَ انَ مِ نْوَ جُ العِ ْرِ ي خيُ رُ الَّذِ , األمْ عِ جْ لُّفِ يف السَّ نَ التَّكَ رُ مِ ذِّ ةً  نُحَ افِذَ أو نَ
هُ عىل النَّاظِرِ فِيْهِ  مُ هْ ُ فَ رسُ عْ َّا يَ , ممِ ا لِلْكِتَابِ لِقً غْ الً مُ فْ نِهِ قُ وْ نيِ الكِتَابِ إىل كَ امِ ملَِضَ

اءَ اهللاُ  هُ إنْ شَ يَانُ يَأيتِ بَ امَ سَ , كَ هِ مِ سْ يقِ رَ , أو لِضِ هِ عِ جْ  .لِطُولِ سَ
لِكَ  نْ ذَ  :فَمِ

عِ « :ـ كِتَابُ ١ فْ لِ يف رَ امَ لِفِ  اإلكْ تَ نْ املُؤْ تِيَابِ عَ ءِ  االرْ امَ تَلِفِ يف األسْ واملُخْ
ابِ  نَى واألنْسَ افِظِ ابْنِ » والكُ وال لِلْحَ اكُ  .مَ



 
 
 

  אא٣٣٣ 
ا; كِتَابُ ٢ ذَ اتِ « :ـ وكَ اتِ واآليَ فَ ءِ والصِّ امَ يلِ األسْ اتِ يف تَأوِ يلِ الثِّقَ اوِ أقَ
تِ  امَ كَ اتِ  املُحْ تَبِهَ يِّ » واملُشْ مِ رْ  .لِلْكَ
ا; ٣ ذَ ا يف « :كِتَابُ ـ وكَ يجِ مَ ْرِ ارِ يف ختَ فَ ارِ يف األسْ فَ ْلِ األسْ نْ محَ نِي عَ املُغْ

بَارِ  نْ األخْ يَاءِ مِ ادِيثِ كِتَابِ » اإلحْ يجٍ ألحَ ْرِ نْ ختَ ةٌ عَ بَارَ وَ عِ , وهُ اقِيِّ رَ افِظِ العِ لِلْحَ
ينِ « لُومِ الدِّ يَاءِ عُ زايلِّ » إحْ  .لِلْغَ

ا; كِتَابُ ٤ ذَ اتِ البَ « :ـ وكَ بِ اآليَ هَ ذْ اتِ عىل مَ وَ عِ األمْ امَ مِ سَ دَ يِّنَاتِ يف عَ
اتِ  ادَ يَّةِ السَّ ِّ » احلَنَفِ  .لِأللُويسِ

ا; كِتَابُ ٥ ذَ خِ « :ـ وكَ مِ النَّاسِ لْ نْ عِ وخِ مِ سُ لِ الرُّ فِّ أهْ فَّى بِأكُ املُصَ
وخِ  يِّ » واملَنْسُ زِ نِ اجلَوْ  .البْ
ا; كِتَابُ ٦ ذَ عِ « :ـ وكَ يرِ اجلَامِ دِ تْحِ القَ لْمِ فَ نْ عِ ةِ مِ ايَ رَ ةِ والدِّ ايَ وَ نَّيْ الرِّ َ فَ بَنيْ

ريِ  سِ اينِّ » التَّفْ كَ وْ افِظِ الشَّ  .لِلْحَ
ا; كِتَابُ ٧ ذَ اتٍ « :ـ وكَ ادَ يَ يحِ وزِ عَ التَّنْقِ نِعِ مَ ْعِ املُقْ اتِ يف مجَ ادَ ى اإلرَ نْتَهَ » مُ

ثِريٌ  ا كَ هَ ُ ريْ , وغَ ِّ ارِ احلَنْبَيلِ نِ النَّجَّ  .البْ
, إالَّ  وبِامَ أنَّ  مِ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ ةً عِ عَ َ لْ مَرشْ زَ ْ يَ تُبِ ملَ عَ الكُ جْ عَ إسَ نا مَ نَّ

نَ  مْ مِ لَ ْ تَسْ تِي ملَ ةِ الَّ وعَ جُ ينِ املَسْ نَاوِ اتِ العَ ْتَارَ طَأ بَعْضِ خمُ نْ خَ رُ مِ ذِّ ا نُحَ ذَ هَ
عِ هَ  جْ لُ يف سَ ْعَ ي جيَ رُ الَّذِ , األمْ نُّعِ لُّفِ والتَّصَ القِ التَّكَ اةً إلغْ عَ دْ ينِ مَ نَاوِ هِ العَ ذِ

ريً  سِ عْ , وتَ ةِ ائِدَ , وإهيَامً  االفَ ريِ يَسِ لْمِ أالَّ  الِلْ ا عىل طَالِبِ العِ , لِذَ تُبِ وعِ الكُ ضُ ملَِوْ
هُ  رُ دُ ذِكْ ْمَ عَ فِيامَ ال حيُ قَ , وإالَّ وَ انِ كِتَابِهِ نْوَ عِ عِ جْ تِيَارِ سَ نْدَ اخْ لَّفْ عِ تَكَ  !يَ

* * * 



 
 
 
 ٣٣٤ א

)٨( 
ا نِ إطَ يْ نَاوِ  لَةُ العَ

, إالَّ  هِ مِ سْ هِ ورَ تِيَارِ يَّةُ اخْ ِ , وأمهَ انِ لِلكِتَابِ نْوَ يَّةُ العِ ِّ نَا أمهَ عَ رَّ مَ دْ مَ ا إقَ نَفً نَّ جَ
 , ادَ َمَ املُرَ لَقَ الكِتَابَ وأهبْ ا أغْ ; مَ تُبِ ينِ بَعْضِ الكُ نَاوِ يدِ عَ ْدِ ذَ يف متَ دْ أخَ يف البَيَانِ قَ

لَ احلَالُ  صَ لْ وَ نيَ كِتَابِهِ بَ امِ ضَ َ مَ ْتَرصِ ادَ أنْ خيَ انِهِ كَ نْوَ دِ عِ َدُّ هُ يف متَ تَّابِ أنَّ بِبَعْضِ الكُ
ا  ا إذَ ذَ , هَ ثَرَ نِ أو أكْ يْ طْرَ ا أو سَ طْرً نْهُ سَ تْ مِ ذَ امَ أخَ بَّ , ورُ ةٍ طُورَ سْ تٍ مَ لِامَ نَ كَ مْ ضِ

ْ تَ  ةِ ملَ الَ ينِ املُطَ نَاوِ هِ العَ ذِ ابَ هَ حَ نَا أنَّ أصْ لِمْ , عَ هُ وْ تَغَ ا ابْ , وال مَ وهُ ادُ ا أرَ أتِ عىل مَ
انَ  انِهِ كَ نْوَ ةِ عِ الَ لِّفِ يف إطَ ةِ املُؤَ نَايَ رِ عِ دْ بِقَ م, فَ اهُ بْتَغَ م ومُ ادِهِ رَ الفِ مُ تْ بِخِ اءَ بَلْ جَ

تِي أطَ  ءِ الَّ امَ هِ األسْ ذِ ثْلُ هَ نَبِّئُكَ مِ , وال يُ هِ ارِ تِصَ بَهُ النَّاسُ يف اخْ الَ ا غَ رِ مَ دْ الَ بِقَ
َا  فُ هلَ رَ عْ تْ ال يُ سَ ا, بَلْ أمْ هَ ارِ تِصَ لْمِ إىل اخْ لَ العِ عَ أهْ فَ ا دَ ا مَ ينَهَ نَاوِ َا عَ اهبُ حَ أصْ
دْ  ةِ قَ َ تَرصَ ينِ املُخْ نَاوِ هِ العَ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً تَّى إنَّ كَ ; حَ هُ النَّاسُ َ تَرصَ ا اخْ انٌ إالَّ مَ نْوَ عِ

لْ  , بَ ةِ يلَ َا الطَّوِ وهلِ بَتْ عىل أصُ لَ رُ  غَ ا, األمْ بْنَاهَ طِيفِ مَ ا ولَ نَاهَ عْ لِ مَ امَ َا بِجَ هتْ رَ مَ غَ
نَاتِ  وَّ دَ , ومُ يخِ ةِ التَّارِ اكِرَ حِ ذَ ارِ سَ رٍ يف مَ يَّةَ أثَ قِ ةِ إالَّ بَ يلَ ينِ الطَّوِ نَاوِ كْ لِلعَ ُ رتْ ْ يَ ي ملَ الَّذِ

المِ  تُبِ واألعْ  .الكُ
يلَ  ينِ الطَّوِ نَاوِ مُ العَ ِ تِلْكُ ربَ نْ خَ انَ مِ ا يَيلفَكَ , مَ  :ةِ

رِ « :ـ كِتَابُ ١ بَ ْ مِ والربَ جَ بِ والعَ رَ امِ العَ ِ يف أيَّ أ واخلَربَ انُ املُبْتَدَ ُ ودِيوَ ربَ العِ
 ِ ربَ لْطَانِ األكْ ي السُّ نْ ذَوِ م مِ هُ َ ارصَ نْ عَ انِ » ومَ نْوَ ا العِ َذَ دْ هلِ عُ لَمْ يَ , فَ ونَ لْدُ البْنِ خَ

لْ  بِ العِ َ طُالَّ رُ بَنيْ كَ اقِيَةٌ تُذْ مِ بَ ْتَ اسْ م, إالَّ حتَ هِ ِ ريْ نْ غَ الً عَ , فَضْ ةِ ابنِ « :مِ مَ دِّ قَ مُ



 
 
 

  אא٣٣٥ 
ونَ  لْدُ خيِهِ »خَ ارِ  ., أو تَ

ا; كِتَابُ ٢ ذَ , « :ـ وكَ يثِ عِ احلَدِ ضْ بِ ووَ ذِ بَ إىل الكَ نْ نُسِ , ومَ اءُ فَ عَ الضُّ
ولٌ  ْهُ , وجمَ يثِهِ دِ مُ يف بَعْضِ حَ تَّهَ نْ يُ , ومَ مُ هْ يثِهِ الوَ دِ لَبَ عىل حَ نْ غَ ا ال  ومَ  مَ وَ رَ

ةٍ  عَ بُ بِدْ احِ , وصَ يْهِ لَ عُ عَ تَابَ يثِ  يُ هُ يف احلَدِ الُ انَتْ حَ ا, وإنْ كَ يْهَ و إلَ عُ دْ ا ويَ لُو فِيهَ غْ يَ
مِ  جَ وفِ املُعْ رُ لَفٌ عىل حُ ؤَ , مُ ةً يمَ تَقِ سْ نْدَ النَّاسِ » مُ فُ عِ رَ عْ , وال يُ ييلِّ قَ افِظِ العُ لِلْحَ

ييلِّ  :إالَّ  قَ اءِ لِلعُ فَ عَ  .بِالضُّ
ا; كِتَابُ ٣ ذَ تَلِفِ يف « :ـ وكَ لِفِ واملُخْ تَ نِ املُؤْ تِيَابِ عَ عِ االرْ فْ لُ يف رَ امَ اإلكْ

ابِ  نَى واألنْسَ ءِ والكُ امَ مِ » األسْ فُ إالَّ بِاسْ رَ عْ وال, وال يُ اكُ افِظِ ابْنِ مَ لْحَ  :لَ
لِ « امَ وال» اإلكْ اكُ  .البْنِ مَ

ا; كِتَابُ ٤ ذَ , اجلَامِ « :ـ وكَ ارُ كَ تِذْ ءِ االسْ لَامَ , وعُ ارِ صَ اءِ األمْ هَ قَ بِ فُ اهِ عُ ملَِذَ
ازِ  هِ باإلجيَ لِّ لِكَ كُ حِ ذَ ْ , ورشَ ارِ أي واآلثَ اين الرَّ عَ نْ مَ طَّأ مِ نَهُ املُوَ مَّ , فِيامَ تَضَ األقْطَارِ

ارِ  تِصَ مِ » واالخْ فُ إالَّ بِاسْ رَ عْ , وال يُ ِّ بْدِ الربَ امِ احلَافِظِ ابنِ عَ ارِ « :لِإلمَ كَ تِذْ  »االسْ
 ِّ بْدِ الربَ  .البنِ عَ

ا; كِتَابُ ٥ هُ أيْضً انِيْدِ « :ـ ولَ اين واألسَ نَ املَعَ طَّأ مِ يْدُ ملَِا يف املُوَ هِ , وال »التَّمْ
مِ  فُ إالَّ بِاسْ رَ عْ يدِ « :يُ هِ  .»التَّمْ

ا; كِتَابُ ٦ ذَ اتِ « :ـ وكَ ادَ تِقَ نَ االعْ وصِ مِ صُ ا يف الفُ مِ مَ كْ يَانُ حُ بَ
تِ  , واالعْ ةِ ودَ سُ نْ املَفْ , ومَ رَ فَ ا كَ هَ دَ تَقَ نِ اعْ تِي مَ , الَّ ةِ ودَ دُ ةِ املَرْ اتِ البَاطِلَ ادَ ا  قَ هَ نْكِرْ ْ يُ ملَ

لِ  نْدَ أهْ ةِ عِ حَ اضِ نَّةِ الوَ لِكَ بِالكِتَابِ والسُّ ةِ ذَ حَّ اللُ لِصِ تِدْ , واالسْ َ رسِ أثِمَ وخَ
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ةِ  فَ رِ لْمِ واألئِمَّ  املَعْ لِ العِ  أهْ تَاوَ خِ فَ , ونَسْ نَةِ طْ مِ عىل والفِ اتِبِ واحلُكْ لِ املَرَ نْ أهْ ةِ مِ
م بِهِ اهِ ذَ تِالفِ مَ نْ  اخْ , فَمَ مِ ولِهِ اخلَاتَ سُ بَاعِ رَ ةِ دِينِ اهللاِ واتِّ َ م لِنُرصْ الِبِهِ طَ اقِ مَ فَ واتِّ

 ٌ الٌّ ظَاملِ ةِ ضَ فَ الَ وَ بِاملُخَ هُ لِكَ فَ دَ ذَ عْ م بَ هُ فَ الَ لبانِ » خَ بْدِ اللَّطِيفِ بنِ بَ يْخِ عَ لِلْشَّ
ودِيِّ ا عُ بِ )٧٣٦(لسُّ احِ , صَ ائِيِّ ٍّ الطَّ يبِ رَ دٍّ عىل ابْنِ عَ نْ رَ ةٌ عَ بَارَ وَ عِ , وهُ
وصِ « صَ مِ »الفُ فُ إالَّ بِاسْ رَ عْ , وال يُ يُّ اوِ خَ نْهُ السَّ هُ عَ رَ كَ وصِ « :, ذَ مِ الفُصُ كْ , »حُ

هِ  وِ  .أو نَحْ
ا; كِتَابُ ٧ ذَ يطُ « :ـ وكَ سِ ابُوسُ الوَ يطُ والقَ وسُ املُحِ امُ بَ  القَ هَ عُ ملَِا ذَ اجلَامِ

طِيط امَ بِ شَ رَ ةِ العَ غَ نْ لُ فُ » مِ رَ عْ , وال يُ ادِيِّ وزْ آبَ ُ ريْ دِ بْنِ يعقوب الفَ َمَّ ةِ حمُ المَ لِلْعَ
مِ  يطِ « :إالَّ بِاسْ وسِ املُحِ امُ  .»القَ
ا; كِتَابُ ٨ هُ أيْضً مِ « :ـ ولَ كَ َ املُحْ عُ بَنيْ ابُ اجلَامِ جَ لِّمُ العُ عُ املُعَ مِ الالَّ

َاوال تَأل هبِ اتٍ امْ ادَ يَ بَابِ وزِ طَابُ  عُ ا اخلِ نْهَ تَىلَ مِ طَابِ واعْ فُ إالَّ »الوِ رَ عْ , وال يُ
مِ  ابِ « :بِاسْ جَ لِّمِ العُ  .»املُعَ

ا; كِتَابُ ٩ ذَ , « :ـ وكَ امِ هَ ادِ واألوْ سَ نَ الفَ  مِ ارَ المُ بِامَ يف دِينِ النَّصَ اإلعْ
بَ  , وإثْ المِ نِ دِينِ اإلسْ َاسِ ارُ حمَ المُ وإظْهَ الةُ والسَّ يْهِ الصَّ لَ دٍ عَ َمَّ بِيِّنَا حمُ ةِ نَ بُوَّ » اتُ نُ

طُبيِّ  رْ ةِ القُ المَ  .لِلْعَ
ا; كِتَابُ ١٠ ذَ رِ « :ـ وكَ قِنيَ يف ذِكْ دِّ ادِقِنيَ املُصَ بَةُ الصَّ لَ نيَ وحَ ابِقِ انُ السَّ يْدَ مَ

دِ ا هْ اكِ العَ رَ م بِإدْ ادِهِ دَ نْ يف عِ , ومَ نيَ مِ رَ ةِ األكْ ابَ حَ ابِرِ التَّابِعِنيَ الصَّ نْ أكَ يمِ مِ رِ » لكَ
يِّ  العِ افِظِ الكُ  .لِلْحَ



 
 
 

  אא٣٣٧ 
ا; كِتَابُ ١١ ذَ نْ « :ـ وكَ  عَ وَ نْ غَ ةِ بِمَ لَ لِّ سِ املُضَ  واهلَوَ رِ اهلَوَ رَ اقُ عُ إلْصَ

ةِ  لَ مَ يثِ البَسْ دِ نْ أُنْسٍ يف حَ ابَ عَ طِرَ مْ االضْ هَ فْ ْ يَ تَّى ملَ ; حَ رِ اهلُدَ رَ افِظِ » غُ لِلْحَ
نِ  وظٌ يف ابْ ْفُ وَ حمَ , وهُ رٍ اهلَيْثَميِّ جَ ةِ «حَ يَّ ِ تُبِ املِرصْ ارِ الكُ  .»دَ

ا; كِتَابُ ١٢ ذَ لُوكِ « :ـ وكَ بَارِ مُ طَاسِ يف أخْ رْ ضِ القِ وْ بُ بِرَ األنِيسُ املُطْرِ
ينَةِ فَاس دِ يخِ مَ ارِ بِ وتَ رِ لَ فِيْ » املَغْ صَ , وَ رِ نِ املُظَفَّ نَ بْ ثْامَ يدٍ عُ عِ ةِ أيبِ سَ المَ هِ لِلْعَ

نَةَ  نِهِ سَ مَ هُ إىلَ زَ فُ لِّ ؤَ مِ )٧٢٦(مُ فُ إالَّ بِاسْ رَ عْ طَاسِ «كِتَابِ  :, وال يُ رْ نِ أيب » القِ البْ
 ِّ ايسِ عٍ الفَ رْ  .زَ
ا; كِتَابُ ١٣ ذَ ا, « :ـ وكَ لِهَ رُ فَضْ , وذِكْ ا اهللاُ َاهَ , محَ قَ شْ ينَةِ دِمَ دِ يخُ مَ ارِ تَ

, أو  اثِلِ نَ األمَ ا مِ لَّهَ نْ حَ يَةُ مَ مِ اوتَسْ لِهَ دِهيَا وأهْ ارِ نْ وَ ا مِ يهَ احِ تَازَ بِنَوَ افِظِ » اجْ لِلْحَ
مِ  فُ إالَّ بِاسْ رَ عْ , وال يُ اكِرٍ سَ نِ عَ اكِرٍ « :ابْ سَ يخِ ابْنِ عَ ارِ قَ «, أو »تَ شْ يخِ دِمَ ارِ  .»تَ

ا; كِتَابُ ١٤ ذَ تَّى ال « :ـ وكَ , حَ ءِ لَامَ نَ العُ ثِريٍ مِ لَتْ عىل كَ كَ اتٍ أشْ ريُ آيَ سِ فْ تَ
دُ  لُ  يُوجَ وْ ا القَ ريِ فِيهَ سِ تُبِ التَّفْ نْ كُ ةٍ مِ ائِفَ ا  يف طَ ا إالَّ مَ دُ فِيهَ , بَلْ ال يُوجَ ابُ وَ الصَّ

أٌ  طَ وَ خَ يَةَ » هُ يْمِ نِيعِ ابْنِ تَ نْ صَ انَ مِ نْوَ ا العِ ذَ , وال أظُنُّ هَ يَةَ يْمِ نِ تَ المِ ابْ يْخِ اإلسْ لِشَ
ةِ  طَوطَ رُ املَخْ وَ ظَاهِ امَ هُ َهُ اهللاُ, كَ محِ َ رَ ريْ يْسَ غَ , لَ قِ قِّ ادِ املُحَ تِهَ نِ اجْ وَ مِ  ., بَلْ هُ

ا; كِتَابُ ١٥ ذَ دَ « :ـ وكَ دَّ ءَ وتَشَ لَامَ الَفَ العُ نْ خَ مُ عىل مَ حِ دُّ املُفْ الرَّ
بَ  صَّ بَ , وتَعَ جَ ا وأوْ يْهَ فَّ ا وكَ هَ هَ جْ َ وَ رتُ أةَ أنْ تَسْ مَ املَرْ زَ ْ , وألْ نَّةٌ  وملَ هُ سُ م إنَّ هلِِ وْ نَعْ بِقَ قْ  يَ

بٌ  تَحَ سْ ةِ » ومُ مَ الَّ يْخِ العَ دٌّ عىل الشَّ وَ رَ , وهُ ِّ بَاينِ ينِ األلْ ُ الدِّ دِ نَارصِ َمَّ ثِ حمُ دِّ حَ لِلْمُ
ا الكِتَابِ  ذَ َهُ اهللاُ يف هَ محِ ُّ رَ بَاينِ دَ األلْ عَ دْ أبْ , وقَ يِّ جيِرِ بْدِ اهللاِ التُّوِ نِ عَ ُودِ بْ هِ محُ ِ ريْ إىل وغَ
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هِ لِلْ  جْ فِ الوَ شْ ةِ كَ احَ دْ نَصَّ إبَ ثًا, وقَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ لْمِ قَ لِ العِ ةُ أهْ امَّ هُ عَ فَ الَ دْ خَ , وقَ أةِ رْ مَ
انَتْ  ا كَ يَّامَ إذَ ا السِ هَ هِ جْ أةِ لِوَ ِ املَرْ رتْ وبِ سَ جُ َاعِ عىل وُ قُوعِ اإلمجْ م عىل وُ هُ ضُ بَعْ

رُ األ قْ األمْ قَّ تَحَ إنْ مل يَ , فَ نِ فِتْنَةٍ مَ انَتْ يف زَ , أو كَ ةً ِيلَ ا مجَ دً الُ أحَ , فَال إخَ لُ وَّ
انَ  ا كَ , لِذَ هُ يشُ ي نَعِ نِ الَّذِ مَ ا الزَّ ذَ يَّامَ يف هَ رِ الثَّاين, والسِ يقِ األمْ قِ ْ الِفُ يف حتَ يُخَ سَ
امِ  كَ نَ األحْ ثِريٍ مِ ظِيفِ كَ طًا يف تَوْ ْ اقِعِ رشَ هِ الوَ ةِ فِقْ فَ رِ عْ يقِ يف مَ قِ نَاطُ التَّحْ مَ

يَّامَ  , والسِ يَّةِ عِ ْ اءِ الرشَّ وَ فِّقُ واهلَادِي إىلَ سَ وَ املُوَ اىلَ هُ عَ , واهللاُ تَ لِ ازِ ا بِالنَّوَ نْهَ ةِ مِ قَ لِّ املُتَعَ
بِيلِ   .السَّ

ا; كِتَابُ ١٦ ذَ َادِ « :ـ وكَ ةِ واإلحلْ قَ نْدَ لِ الزَّ وِ أهْ زْ ادِ لِغَ هَ تَائِبِ اجلِ ومُ كَ دُ قُ
ا سَ ادِ يف مَ يثِ اآلحَ دِ ذِ بِحَ مِ األخْ دَ ائِلِنيَ بِعَ ادِ القَ تِقَ بْدِ » ئِلِ االعْ ةِ عَ المَ نَا العَ يْخِ لِشَ

يِّ  حِ اجِ يزِ الرَّ زِ  .العَ
ا; كِتَـابُ ١٧ ذَ ـامِ « :ـ وكَ يْحِ اإلمَ ـحِ حِ صَ ْ ـاجُ يف رشَ ـيْطُ الثَّجَّ ـرُ املُحِ البَحْ

اجِ  لِمِ بنِ احلَجَّ سْ دْ رَ » مُ , وقَ يُويبِّ مَ األتْ دِ بنِ عيلِّ بنِ آدَ ةِ حمَمَّ مَ الَّ نا العَ يْخِ تُ لِشَ عْ اجَ
نْهُ  نْ مِ كُ مْ يَ لَ , فَ , لِطُولٍ فِيْهِ هُ َ ْتَرصِ يْهِ بِأنْ خيَ لَ تُ عَ ْ يْثُ أرشَ ; حَ ةَ كَّ لِهِ بِمَ نْزِ نَا يف مَ يْخَ شَ
ا  ذَ وِ هَ ي عىل نَحْ رِ ْ ُ كِتَابٍ جتَ ريْ هُ غَ , ولَ مِ نْهُ لِالسْ ا مِ انً سَ تِحْ اهُ اسْ قَ هُ اهللاُ إالَّ أنَّه أبْ ظَ فِ حَ

نَ األسْ  فِ مِ ادَ احلَرْ هُ فِيامَ أرَ لَ نْ فَ كُ امَ يَ هْ , ومَ ءِ لَفٌ  :امَ بٌ وسَ هَ ذْ  !مَ
 , ةً لِيلَ نِنيَ قَ ى إالَّ سِ بْقَ نْ يَ نَا لَ يْخُ اهُ شَ تَضَ ي ارْ مَ الَّذِ ينًا أنَّ االسْ قِ ي يَ لْمِ عَ عِ مَ

ينُ  , والدِّ َ يدُ اليُرسْ رِ , واهللاُ يُ ُ ربَ نْهُ وأكْ ٌ مِ ريْ رَ خَ ثَ امَ انْدَ ثِرُ كَ نْدَ مَّ يَ فِّقُ  ثُ , واهللاُ املُوَ  .يرسٌ
مَ كِتَابِهِ إالَّ  رُ اسْ كُ امَ ال نَذْ هِ األيَّ ذِ لْ هَ ; مل نَزَ مِ لْ بِ العِ نْ طُالَّ ي مِ ِ ريْ  :وإينِّ وغَ
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اجِ « يْحِ ابنِ احلَجَّ حِ حِ صَ ْ اجُ يف رشَ رُ الثَّجَّ نَنِ »البَحْ هِ طَالئِعَ سُ ذِ انَتْ هَ امَ كَ بَّ , ورُ

غَ  تِي تُ اتِ الَّ ارِ تِصَ لَمُ االخْ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ءِ امَ التِ األسْ طَوَّ  .الِبُ مُ
اتِ  ورَ ـهُ شْ ـعَ مَ مُ مَ ـجِ نْسَ ي ال تَ تـِ ـةِ الَّ يلَ ينِ الطَّوِ اوِ نـَ ـنَ العَ ثِريٌ مِ نَاكَ كَ وهُ
ا ا كَ يْنَا, لِذَ ينَا أمْ أبَ ضِ ارِ رَ تِصَ اسِ واالخْ رَ ظِنَّةُ االنْدِ َا مَ امَ أهنَّ , كَ ةِ َ تَرصَ ينِ املُخْ نَاوِ نَ العَ

ارِ  تِصَ ةً الخْ ضَ رْ هُ عُ كَ ُ رتْ بْلَ أنْ يَ انِ كِتَابِهِ قَ نْوَ ارَ عِ تِصَ ىلَّ اخْ تَوَ لِّفٍ أنْ يَ ؤَ لِّ مُ يٌّ بِكُ رِ حَ
ـامَ أنَّ  ثًا, فَكَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ ائِرٌ يف عَ وَ سَ امَ هُ , كَ مِ لْ بِ العِ نْ طُالَّ هِ مِ ِ ريْ غَ

نَّ بِ  دْ ضَ لِّفَ قَ ـنَ املُؤَ هِ مِ ـمِ كِتَابـِ ـنَّ بِاسْ هِ أنْ يَضُ ـذِ ةُ هَ انَ واحلَالَ تَنَى, فَكَ كِتَابِهِ واعْ
ي دِّ ا التَّعَ ذَ ا يف هَ فً انَ طَرَ , وإالَّ كَ ارِ تِصَ ي واالخْ دِّ  !التَّعَ

 
* * * 
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)٩( 
لِ  يْلُ املُؤصَّ  تَأصِ

ةً ومُ  رَ اثَ كَ هُ مُ دُ لَ هُ نَجِ يْقُ قِ ْ و حتَ جُ يْلُ املَرْ ا التَّأصِ ذَ نَ وهَ ٍ مِ ثِريْ ةِ كَ لِفَ ةً عىل أغْ رَ نَاثَ
 , ةِ َ ارصِ تُبِ املُعَ مالكُ تُبِهِ نَاتِ كُ نْوَ عَ م يف مُ هِ ضِ لِ بَعْ وْ يَّةٌ  :كقَ بِيِقِ يْلِيَّةٌ أوْ تَطْ ةٌ تَأصِ اسَ دِرَ

يَّةٌ  لِيْلِيَّةٌ أوْ واقِعِ ْ خْ .. .أوْ حتَ  .إلَ
هَ  رِ كْ يْسَ لِذِ اتُ لَ بِيقَ يالتُ والتَّطْ هِ التَّأصِ ذِ هَ لَ يف فَ , ألنَّ األصْ ةٍ ائِدَ بِريُ فَ ا كَ

لِمُ أنْ  َا املُسْ ظُ هبِ تَلَفَّ ةٍ يَ لِمَ لِّ كَ اتَ كُ ائِلِهَ وَ نْ غَ ازٍ مِ َ رتِ َا, واحْ مٍ هبِ لْ ونَ عىل عِ .. .كُ
هُ  كِريُ وُّ تَذْ جُ انَ املَرْ ا كَ ةُ إذَ يْفَ واحلَالَ ئَاتَ  :فَكَ نَتْ مِ مَّ دْ تَضَ ةٌ قَ الَ سَ وَ كِتَابٌ أو رِ  هُ

اتِ الكَ  يَّ دِ ةِ وأبْجَ يحَ اتِ النَّصِ ادِيَ نْ بَ انَ مِ ا كَ , لِذَ يَّةِ عِ ْ امِ الرشَّ كَ اتِ األحْ رشَ تِ وعَ لِامَ
يَّةِ  لْمِ ةِ العِ انَ يحٍ  :األمَ ضِ لٍ وتَوْ صَّ ؤَ مٍ مَ لْ نْ عِ اءَ إالَّ عَ يْضَ اءَ يف بَ دَ وْ لِمٌ سَ سْ تُبَ مُ كْ أالَّ يَ

 ْ يْهِ أنْ جيُ لَ امٌ عَ رَ , وإالَّ حَ َلَّلٍ يَ حمُ نَ الغِشِّ  رِ ا مِ ذَ , ألنَّ هَ هُ بِهِ لْمَ لَ هُ فِيامَ ال عِ لَمَ قَ
ا بِاهللاِ يَاذً , عِ مِ رَّ  !املُحَ

ةً  رَّ عَ تُبِ مَ ينِ الكُ نَاوِ اتِ لِعَ يفَ صِ هِ التَّوْ ذِ ثْلِ هَ اتِ مِ دَ ارِ انَ لِوَ نَا; كَ نْ هُ ومِ
لَّ  ا حمَ ذَ يْسَ هَ ةً لَ نُونَ ضْ نَا أنَّ كَ مَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ا, هَ ةِ هَ ورَ ينِ املَأسُ نَاوِ هِ العَ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً

نَ  ءٍ مِ ْ لِيْلِيَّةِ أوْ الوَ  بِيشَ يَّةِ أوْ التَحْ بِيِقِ يْلِيَّةِ أوْ التَطْ اتِ التَأصِ يفَ صِ يَّةِ التَّوْ رْ .. .اقِعِ ْ تَظْهَ ملَ
ي إالَّ  تَوِ بَاتِ املُلْ ا اإلنْ َذَ ِ هبِ نيْ لَمَ ورِ قَ اللِ بُذُ نْ خِ  : مِ

لَم املُسْ ـ ١ قِنيَ قَ ِ  .تَرشْ
تِي ـ ٢ اتِ الَّ عَ بِ اجلَامِ يَّامَ طُالَّ , السِ مِ لْ نْ طُالبِ العِ ئِنيَ مِ لَم املُبْتَدِ أوْ قَ



 
 
 

  אא٣٤١ 
جِ  اتٍ وملََمِ املَنَاهِ زَ خْ نْ وَ ءٍ مِ ْ يَّةِ بِيشَ لْمِ ا العِ ائِلِهَ سَ ا ورَ حيِهَ ا يف أطَارِ ثِريً تْ كَ رَ أثَّ تَ

ثِ  نِنيَ يف كَ تْ سِ بَضَ تِي رَ ةِ الَّ افِدَ َ الوَ نيْ لِمِ نْ بِالدِ املُسْ  .ريٍ مِ
وا  سُّ دْ أحَ ِم قَ هنِ وْ هِ األقْالمِ إالَّ لِكَ ذِ ابِ هَ حَ نْبِيتِ أصْ نْ تَ نِيعُ مِ ا الصَّ ذَ ا هَ ومَ

نَ  ا مِ أوً وا شَ بْلُغُ ْ يَ ُم ملَ م أهنَّ هِ سِ نْ أنْفُ ,  مِ نيَ خِ اسِ لْمِ الرَّ لَ العِ وا أهْ امُ سَ ْ يُ مِ وملَ لْ العِ
رُ  ِدُ  األمْ ي جيَ صٍ يف الَّذِ , ونَقْ يِّ لْمِ يلِ العِ فٍ يف التَّأصِ عْ نْ ضَ م مِ هِ سِ هُ يف أنْفِ ونَ

اتِ  يِيدَ اتِ والتَّقْ يفَ صِ هِ التَّوْ ذِ تِ هَ ْتَامَ نْ متَ وا مِ ثَرُ دْ أكْ نَا قَ نْ هُ ; فَمِ يِّ عِ ْ يلِ الرشَّ صِ التَّحْ
م تُبِهِ ةِ كُ لِفَ  !عىل أغْ

ادُو مْ أرَ هِ رِ ةِ أمْ يقَ قِ ُم يف حَ ا; فَإهنَّ اتِ لِذَ يفَ صِ هِ التَّوْ ذِ يمِ هَ سِ رْ نْ تَ ا مِ
لِ  وهِ أهْ جُ وا بِوُ ضُ رِ عْ , وأنْ يُ لِ ةَ اجلَهْ رَّ عَ م مَ هِ سِ نْ أنْفُ وا عَ نْفُ م أنْ يَ تُبِهِ نَاتِ كُ نْوَ ملُِعَ

نِ  لْمِ عَ وا العِ ادُ ا أرَ نْ مَ يَكُ لْ ِم, وإالَّ فَ  !الظَّنِّ هبِ
 

* * * 



 
 
 
 ٣٤٢ א

)١٠( 
ارُ عىل  تِصَ دِ الأدِلَّةِ االقْ ِ أحَ يَنيْ حْ يَّةِ وَ عِ ْ امِ الرشَّ كَ  يف األحْ

م تُبِهِ نِ كُ يْ نَاوِ م يف عَ هِ ضِ لِ بَعْ وْ آنِ « :كقَ رْ ءِ القُ وْ ةٌ عىل ضَ اسَ ةٌ «, أو »دِرَ اسَ دِرَ
آنِ  رْ اللِ القُ نْ خِ نَّةِ «, أو »مِ ءِ السُّ وْ ةٌ عىل ضَ اسَ نَّةِ «, أو »دِرَ اللِ السُّ نْ خِ ةٌ مِ اسَ , »دِرَ

وُ  اونَحْ  .هَ
لكُ  نْ تُ تُبِ فمِ ـلِمِ منهـا يف « :مُ الكُ قِـفُ املُسْ وْ ةُ ومَ تْنـَ آنِ الفِ ـرْ ءِ القُ ـوْ , »ضَ

لِمِ «و قِفُ املُسْ وْ نَ امَ ءِ مِ وْ تَنِ يف ضَ نَّةِ لفِ ـاتِ «و, »السُّ ـاللِ آيَ نْ خِ لِمِ مِ القُ املُسْ أخْ
آنِ  رْ ةِ «أو » القُ يْحَ حِ نَّةِ الصَّ اللِ السُّ نْ خِ ثِريٌ »مِ ا كَ هَ ُ ريْ  ., وغَ

طِنُ  وْ رٍ وَ فمَ ـدَ صْ نَ مَ ذُ مِ خَ يَّةَ ال تُؤْ عِ ْ امَ الرشَّ كَ نَا; أنَّ األحْ ـدٍ اخلَطِيْئَةِ هُ احِ
, أيْ  ةِ عَ يْ ِ ادِرِ الرشَّ صَ نْ مَ نَ  :مِ وْ ـنَّةِ دُ ـنَ السُّ , أو مِ ـنَّةِ نَ السُّ وْ آنِ دُ ـرْ نَ القُ ذُ مِ خَ ال تُؤْ

ارَ  تِصَ ا, ألنَّ االقْ ِيْعً امَ مجَ نْهُ ذُ مِ خَ , بَل تُؤْ آنِ رْ ـرِ يف القُ نَ اآلخَ وْ ام دُ ـنْهُ ـدٍ مِ عـىل واحِ
قٍ أو  يْ قٌ بطَرِ يْ وِ امَ فِيْهِ تَسْ , كَ امٍ دَ ضُ أقْ امٍ ودَحْ هَ ةُ أفْ لَّ زَ يَّةِ هلُوَ مَ عِ ْ امِ الرشَّ كَ لِ األحْ يْ نْزِ تَ

 َ آنِيِّنيْ رْ ي القُ اوِ عَ رَ لدَ  .آخَ
ـنَّةِ يف َ الكِتَـابِ والسُّ ةِ بَنيْ ايِرَ نُّنُ يف املُغَ ا التَّفَ ذَ ; ال وهَ ـامِ كَ ظِيْـفِ األحْ  تَوْ

ا  ذَ , لـِ َ نيْ ـلِمِ ـةِ املُسْ ـنْ أئِمَّ نْ ألَّـفَ مِ لِّ مَ نْدَ كُ انِ وال عِ مَ ابِرِ األزْ ا يف غَ الِفً هُ سَ مُ لَ لَ عْ نَ
اوَ  قِهَ نْ طَرْ هِ األقْالمِ عَ وْ جُ فُ وُ ْ , ورصَ هُ حُ بَ طَرْ  .جَ

ثْ  مَ مِ تَسِ رْ ؤلِّفِ أنْ يَ زُ للمُ ُوْ دْ جيَ قَ ا; فَ ذَ عَ هَ َ ومَ ةِ بَـنيْ ـايِرَ نِ املُغَ يْ نَاوِ هِ العَ ذِ لَ هَ
َ تَ قْ أو املُ  ,ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ  َ دِ عىل أحَ  ةِ رصِ َ تَ عْ مُ  االتٍ يف حَ  كَ لِ , وذَ رِ اآلخَ  نَ وْ ا دُ مهِ  ةٍ ربَ



 
 
 

  אא٣٤٣ 
نْدَ النَّ  يْثَ احلـَ فُ ؤلِّ املُ  ادَ أرَ  وْ لَ  امَ , كَ ةٍ لَ يْ لِ قَ  ةٍ قَ يِّ ضَ  دٍ وْ دُ ا يف حُ ضً , وأيْ عِ امِ والسَّ  رِ اظِ عِ دِ

ةٍ ال عِ  اصَّ ةٍ خَ ألَ سْ نْ مَ رِ الثَّـاين, أو أرَ عَ ـدَ َا بِاملَصْ ةَ هلَ ـالبَ  ادَ القَ ـ ثَ حْ ـمَ  نْ عَ ال  ةٍ ألَ سْ
ُ  فُ قَّ وَ تَ تَ  رِ ا رِ دَ صْ عىل املَ  ةً رَ وْ رضَ  !آلخَ

لِ  نَ األوَّ هُ عِ  :فمِ يْسَ لَ وَ ممَّا لَ رِ الثَّاينوهُ دَ ةٌ بِاملَصْ  :القَ
يْثُ  نِ السُّ  احلَدِ ـبَ  ادَ , أو أرَ آنِ رْ يف القُ  ةِ يَّ نِ دَ واملَ  ةِ يَّ كِّ املَ  رِ وَ عَ ـادِ األحَ  ثَ حْ  ثَ يْ

ةَ أو  ,ةِ لَ لَّ عَ املُ  فَ رِ عْ ادَ مَ  رٍ دَ صْ مَ  لِّ بكُ  اصٌّ خَ  وَ ا هُ ا ممَّ ذَ كَ , وهَ ةِ نَّ يف السُّ  سِ يْ لِ دْ التَّ  لِ أهْ أرَ
 .رِ اآلخَ  نِ عَ 

نَ الثَّاين هُ عىل :ومِ تُ ائِدَ قَّفُ فَ تَوَ وَ ممَّا ال تَ رِ الثَّاين وهُ دَ  :املَصْ
يْثُ  ـصِ  احلَدِ صَ , أو القَ ـخِ , أو النَّاسِ مِ ـوْ مُ ـاظِ العُ , أو ألفَ ئِرِ امَ نِ الضَّ يف  عَ

رِ  ا عىل اآلخَ َ مهُ دُ قَّفُ أحَ تَوَ ا ممَّا ال يَ ذَ كَ , وهَ نَّةِ آنِ أو يف السَّ رْ  .القُ
لِ  الَ نْ خِ يَّةُ مِ عِ ْ امُ الرشَّ كَ لَ األحْ صَ سَ أو تُفْ رَ ا أنْ تُدْ لِ  أمَّ الَ نْ خِ ا مِ تِهَ اسَ دِرَ

نِ  يْ رَ دَ دِ املَصْ نَّةِ (أحَ ـامَ ) الكِتَابِ والسُّ , كَ آنِيِّنيَ ـرَ ثَاتِ القُ فَ نْ نَ ا مِ ذَ هَ ـا أنَّ فِيْـهِ فَ أيْضً
رً  أثُّ ـلَّ وَ  اتَ نَّةِ بـأنَّ كُ آنِ والسَّ رْ عَ القُ لُ مَ امَ تَعَ تِي تَ ةِ الَّ افِدَ اتِ الوَ اسَ رَ امَ بِالدِّ ـنْهُ ـدٍ مِ احِ

عْ  َايُ هنَ ـوْ سُ رُ دْ تِي يَ نَ الكِتَبِ الَّ ا مِ َ مهِ ِ ريْ غَ , كَ اللِ تِدْ مِ واالسْ الً يف احلُكْ تَقِ سْ ا مُ ُ كِتَابً , تَربَ
تَنَبَّه  !فَ

 
* * * 



 
 
 
 ٣٤٤ א

)١١( 
يَةُ  مِ ئِهِ تَسْ امَ ِ أسْ ريْ آنِ بغَ رْ  القُ

 نْ مِ  ةِ عَ وْ بُ طْ املَ  فِ احِ صَ املَ  بِ تُ كُ  ضُ عْ وبَ  ,ةِ يَّ آنِ رْ القُ  اتِ اسَ رَ الدِّ  ضُ عْ بَ  مْ لَ سْ مل تَ 
 ِ نْدَ ارْ  كَ لِ , وذَ بِ يْ رِ غْ والتَّ  دِ يْ لِ قْ التَّ  ةِ ئَ محَ َ عِ ال  الِ جتِ مِ بـِ يْ ـرِ آنِ الكَ رْ يَاتِ للقُ مَّ بَعْضِ املُسَ

لِكَ  نْ ذَ , فمِ لْطَانٍ انٍ وال سُ هَ رْ  :بُ
مِ  يْ رِ آنِ الكَ رْ ةِ القُ لِفَ م عىل أغْ هِ ضِ ةُ بَعْ ـ« :كِتَابَ سَّ آنُ املُفَ رْ ـ«, أو »رُ ـالقُ آنُ القُ رْ

مُ  جَ ْ يُّ «, أو »املُرتَ غِ آنُ البَالَ رْ ـيُّ «, أو »القُ هِ قْ آنُ الفِ ـرْ ـي«, أو »القُ آنُ املَكِّ ـرْ , أو »القُ
ينُّ « آنُ املَدَ رْ يُّ «, أو »القُ ِ آنُ املِرصْ رْ يُّ «, أو »القُ ـامِ آنُ الشَّ ـرْ ُ , »القُ ـريْ ـنَ  وغَ كَ مِ لـِ ذَ

هٍ  وْ جُ نْ وُ ا مِ هً نُ وجْ مَّ تَضَ تِي تَ ءِ الَّ امَ مِ  األسْ يْ رِ آنِ الكَ رْ ءِ القُ امَ يْفِ يف أسْ رِ  .التَّحْ
ـيْسَ  ةً لَ رَ وْ ـهُ شْ ـةً مَ مَ لُوْ عْ ءً مَ ـامَ آنِ أسْ رْ َ أنَّ للقُ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ نْدَ عَ دْ بَاتَ عِ قَ فَ

ـةِ  ثَ دَ ءِ املُحْ ـامَ هِ األسْ ـذِ دُ يف هَ نَا, بَل نَجِ هُ هُ رُ اءَ ذِكْ َّا جَ ءٌ ممِ ْ ا يشَ ـمْ  :فِيْهَ ـا ضِ فً يْ رِ ْ نِيا حتَ
رَ  قٍ أو آخَ يْ آنِ بِطَرِ رْ  .لِلقُ

يِّئَـاتٍ  هَ ا ومُ خً آنِ نُسُ رْ بُ أنَّ لِلقُ ْسِ ; أنَّكَ حتَ هُ حُ ضِّ وَ ـنْ  يُ ا عَ ـهَ ضُ تَلِـفُ بَعْ ْ خيَ
ظُ  مَ تَ وْ , يَ ـا بَعْضٍ نْهُ مَ , ومِ مٌ جَ ْ رتَ وَ مُ ا هُ نْهُ مَ , ومِ ٌ رسَّ فَ وَ مُ ا هُ آنِ مَ رْ خِ القُ نْ نُسَ نُّ أنَّ مِ

لِ  وَ ألهْ اةِ هُ رَ ـخِ التَّـوْ ـأنَ نُسَ هُ شَ ـأنُ ا, شَ ـذَ كَ , وهَ ةِ نـَ يْ ـلِ املَدِ ـوَ ألهْ ـا هُ , و مَ ـةَ كَّ مَ
يْلِ   !واإلنْجِ

نْ  هِ عَ ضِ آنِ بَعْ رْ ْيِيزِ القُ , ال يف متَ اتِ ولِ اآليَ ْيِيزِ نُزُ رُ يف متَ كَ يَاتُ تُذْ مَّ هِ املُسَ ذِ هَ فَ
 !بَعْضٍ 



 
 
 

  אא٣٤٥ 
ودُ بِهِ ال صُ املَقْ ; فَ امِ آنُ اإلمَ رْ ا قُ نِ أمَّ مَ ةُ يف زَ ابَ حَ هُ الصَّ رَّ انَ أقَ ي كَ آنُ الَّذِ رْ قُ

تْ  خَ نْهُ نُسِ ا, ومِ عً جِ رْ وهُ مَ َذُ , واختَّ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ انٍ رَ فَّ نِ عَ نِ بْ ثْامَ ةِ عُ فُ  اخلَلِيفَ احِ املَصَ
امِ  آنِ لِإلمَ رْ بَةُ القُ انَ نِسْ ا, فَكَ اهَ وَ ا سِ قَتْ مَ رِ , وأحُ ارِ صَ لَتْ لِألمْ سِ تِي أُرْ بَةُ الَّ , نِسْ

وهُ  يَّدُ ا قَ ; لِذَ اهُ وَ ا سِ ونَ مَ دُ دُ تَمَ وَ املُعْ آنَ هُ رْ ا القُ ذَ نَى أنَّ هَ عْ , بِمَ َاعٍ ةٍ ودِينٍ وإمجْ بَادَ عِ
نَ  هِ مِ ِ ريْ نْ غَ هُ عَ ا لَ يُّزً مِ متَ ا االسْ َذَ يْهِ  هبِ لَ اسُ عَ قَ نَا ال يُ نْ هُ , ومِ تْ لِفَ تِي أُتْ فِ الَّ احِ املَصَ

يبٌ و رِ نْ قَ مُ ال مِ لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ يدٍ عِ نْ بَ  .ال مِ
هِ  ـذِ ـةِ هَ لِفَ تُبُـوا عـىل أغْ كْ آنِ أنْ يَ ـرْ ـةِ القُ َ بطِبَاعَ تَنِنيْ ىلَ بـاملُعْ ـانَ األوْ ا كَ لِذَ

فِ  احِ مُ « :املَصَ يْ رِ آنُ الكَ رْ ظيْمُ «, أو »القُ آنُ العَ رْ آنِ »القُ ـرْ ءِ القُ امَ نْ أسْ ا مِ هَ وِ , أوْ نَحْ
يَّةِ ـالشَّ  عِ  .رْ

ةِ وكَ  لِفَ تُبُوا عىل أغْ كْ آنِ أنْ يَ رْ َةِ القُ مجَ ِ أوْ تَرْ ريْ سِ َ بتَفْ لِنيْ تَغِ نْبَغِي باملُشْ ا يَ ذَ
م تُبِهِ آنِ « :كُ رْ ُ القُ ريْ سِ فْ آنِ « وأ, »تَ رْ َةُ القُ مجَ رْ آنِ « وأ, »تَ رْ ةُ القُ ا, واهللاُ »بَالغَ ذَ كَ , وهَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ  .تَ
نَ  لُ  ومِ وْ ا, قَ اتِ أيْضً فَ الَ م املُخَ هِ ضِ ائِغٍ  :بَعْ ُ سَ ريْ ا غَ ذَ , وهَ آنِ رْ خُ القُ نُسَ

آنَ  رْ ا, ألنَّ القُ عً ْ ينَا  رشَ دِ َ أيْ ي بَنيْ آنُ الَّذِ رْ ا القُ ذَ إنَّ هَ ا فَ ذَ لِ هَ , ألجْ اىلَ عَ المُ اهللاِ تَ كَ
نَ  :اآلنَ  ا كاَنَ مِ ; لِذَ عِ لِ البِدَ يهِ بَعْضُ أهْ عِ دَّ امَ يَ , كَ خُ نْسَ قُ  ال يُ ابِ أنْ يَ وَ واالصَّ  :ولُ

آنِ  رْ , ال القُ فِ احِ خُ املَصَ المُ اهللاِ ال ! نُسَ لُ كَ , فَاألوَّ فِ حَ آنِ واملُصْ رْ َ القُ قٌ بَنيْ رْ فَ فَ
لْ  تَأمَّ , فَ بَعُ خُ وتُطْ تُنْسَ آنُ فَ رْ ا القُ تِبَ فِيهَ تِي كُ فُ الَّ احِ ا املَصَ , أمَّ لُ بَدَّ خُ وال يُ نْسَ  .يُ

* * * 



 
 
 
 ٣٤٦ א

)١٢( 
ِ إىل غَ  الِ عَ األفْ  ةُ بَ سْ نِ   اىلعَ اهللا تَ  ريْ

ــنَ  ــةٌ مِ ائِفَ ــاكَ طَ نَ ,  هُ بِ ــرْ ــاتِ الغَ يَ امَ ــوفِ عِ هُ ــنْ كُ ةِ مِ قَ َ ــرتَ ينِ املُسْ ــاوِ نَ العَ
ا  هَ مُ سْ اءَ رَ َّا جَ , ممِ ةِ يَّ رِ فْ ارِ الكُ اتِ واألفْكَ يَّ لِ النَّظَرِ ائِدِ أهْ قَ االتِ عَ هَ نْ جَ ةِ مِ وذَ واملَأخُ

َ هَ  نيْ لِمِ تِبِ املُسْ ةِ كُ لِفَ ـرُ عىل بَعْضِ أغْ , األمْ امَ هِ األيَّ ةٌ يف  ذِ ـابِقَ ـهُ سَ ـنْ لَ كُ ْ يَ ي ملَ ـذِ الَّ
ينِ  اوِ نـَ ـضِ العَ اءَ بَعْ رَ ينَ وَ ِ ـارصِ تَّـابِ املُعَ ـضُ الكُ ـى بَعْ امَ رَ يْثُ تَ , حَ ةِ يخِ األمَّ ارِ تَ

هِ العَ  ذِ نْ هَ انَ مِ , فَكَ ةً اطِلَ ائِدَ بَ قَ ةً وعَ دَ اسِ انٍ فَ عَ نُ مَ مَّ تَضَ تِي تَ ةِ الَّ ومَ مُ ـا املَحْ ينِ مَ اوِ نـَ
 :يَيل

ةِ « بِيْعَ اتُ الطَّ اعَ يَّـةُ «, و»إبْدَ بِيْعِ ادِثُ الطَّ وَ يَّـةُ «, و»احلـَ بِيْعِ اتُ الطَّ َ ـريُّ , »التَّغَ
امِ «و دَ ةُ اإلعْ وبَ قُ ارِ «, و»عُ خُ األفْكَ نَاسُ ءِ «, و»تَ ـامَ َـةُ السَّ محْ ءِ «, و»رَ ـامَ ـةُ السَّ الَ دَ , »عَ
ءِ «و امَ ارُ السَّ دَ ـرَ «, و»أقْ احُ اخلَبِيثَـةُ «, و»خلَبِيثَـةُ اضُ ااألمْ وَ وُ !»األرْ ـنْ , ونَحْ ـا مِ هَ

اىلَ  عَ هُ وتَ انَ بْحَ ِ اخلَالِقِ سُ ريْ الِ إىلَ غَ عَ بَةَ األفْ نُ نِسْ مَّ تَضَ تِي تَ ينِ الَّ نَاوِ فُّفِ العَ  .تَدَ
ـنْ  ـا مِ هَ وِ ـةِ ونَحْ بِيْعَ ـا لِلطَّ هَ ِّ ـا ورشَ هَ ِ ريْ ادِثِ خَ وَ ـنَ احلـَ ءٍ مِ ـبَةَ يشَ فإنَّ نِسْ

 ْ ياخمَ دِ قَ ا عَ ادً يا وفَسَ عِ ْ أً رشَ طَ ُ خَ تَربَ عْ اىلَ يُ عَ اتِ اهللاِ تَ  .لُوقَ
ا تِهَ يقَ قِ ةَ يف حَ بِيْعَ نَا أنَّ الطَّ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ بَالِ  :هَ نَ اجلِ ةٍ مِ عَ وْ ْمُ نْ جمَ ةٌ عَ بَارَ يَ عِ هِ

اتِ اهللاِ الَّ  ْلُوقَ نْ خمَ ا مِ هَ وِ رِ ونَحْ يُوْ َارِ والطُّ ارِ واألهنْ جَ َـا واألشْ هتِ لْ عـىل فِطْرَ زَ ْ تَ تِي ملَ
ــ ونَ تَصَ ــا دُ يْهَ لَ ــا اهللاُ عَ هَ قَ لَ تِــي خَ ــنَ ـالَّ ــةٌ مِ عَ وْ ْمُ نْ جمَ ــيَ إذَ هِ , فَ ــانِ ــنْ اإلنْسَ فٍ مِ رُّ

ى مَّ ; يُسَ هِ سِ ائِامً بِنَفْ ا قَ دً يْ دِ ا جَ قً لْ تْ خَ يْسَ , ولَ اتِ قَ لُوْ ةً  :املَخْ بِيْعَ  !طَ



 
 
 

  אא٣٤٧ 
ةِ  ةُ عَ يْ بِ فالطَّ  غَ يَ ا :يف اللُّ ـاهِ يْهَ لَ لَ عَ بـِ ي جُ تـِ يَّةُ الَّ ـجِ ـةُ والسَّ ـانُ  خلَلِيْقَ اإلنْسَ

يَ  , وهِ بِعَ ةُ اهللاِوطُ تِي فَ  فِطْرَ اىل الَّ هُ  اهَ يْ لَ عَ  رَ طَ تَعَ قَ لْ تِي , وخَ ي  هِ تِ غَ بْ عىل صِ  اهُ قَ أبْ الَّ تـِ الَّ
ٍ يِ غْ تَ  نَ وْ ىل دُ األوْ  هِ تِ يَّ جِ , وسَ اهَ يْ لَ عَ  غَ بَ طَ اصْ   .انِ سَ اإلنْ  نَ مِ  ريْ

ثَلُ ومَ  ا إالَّ  ةِ عَ يْ بِ الطَّ ا مَ تِهَ يْقَ قِ تَبَةِ ثَ مَ يف حَ يَ لُ املَكْ تِي هِ ـةٍ الَّ عَ وْ ْمُ نْ جمَ ةٌ عَ بَارَ عِ
ـتَقِال  سْ ـرَ مُ ـا آخَ لقً ا, أوَ خَ دً يْ دِ ا جَ لقً ت خَ يْسَ ي لَ , فَهِ ريْ فِ ال غَ فُوْ تُبِ والرُّ نَ الكُ  مِ

ى مَّ هِ يُسَ سِ تَبَةً  :بِنَفْ كْ  !مَ
بِيْعَ  ا فالطَّ , لِذَ نَ ةُ ةٍ مِ عَ وْ ْمُ نْ جمَ ةٌ عَ بَارَ اتِ عِ قَ لُوْ تِي مل تَ املَخْ َ رَ طْ عىل فِ  لْ زَ الَّ ا هتِ

تِي خَ  تَقِال  ا,هَ يْ لَ عَ  ا اهللاُهَ قَ لَ الَّ سْ ا مُ لقً تْ خَ يْسَ ى ولَ مَّ هِ يُسَ سِ ةً  :بِنَفْ بِيْعَ  !طَ
بِ  لَحِ الطَّ طَ صْ نَ مُ ثَارِ مِ كْ نَ اإلَ اتِبَ مِ رْ أخي الكَ ذَ ا; فَاحْ ةِ لِذَ اكَ  ,يْعَ رَ ـا أدْ ومَ

ةُ  بِيْعَ ا الطَّ نَ ال  !مَ يْ ذِ نَ الَّ يْ دِ اتِ املُلحِ ازَ رَ نْ إفْ ا مِ رً ؤخَّ بَحَ مُ ةِ أصْ بِيْعَ لَحَ الطَّ طَ صْ إنَّ مُ فَ
ي  تـِ َا والَّ وهنَ دُ ـاهِ ي يُشَ تـِ ـةِ الَّ بِيْعَ نَ بالطَّ وْ نـُ مِ ؤْ , بَل يُ رِ مِ اآلخِ نَ بِاهللا وال باليَوْ نُوْ مِ ؤْ يُ

 َ وهنَ سُ لمَ ةِ  :ايَ فَ لسَ لِ اإلحلَادِ والفَ نْ أهْ م مِ هِ ِ ريْ يَّةِ وغَ بَائِعِ ةِ والطَّ يَّ ودِ جُ وُ الَ  .كَ
 

* * * 



 
 
 
 ٣٤٨ א

)١٣( 
ةُ  َ امحَ ةُ  املُزَ يْلَ خِ  الدَّ

تُ  لَ كُ وْ كَّ أنَّ أصُ ظِ  بِ ال شَ فْ يَّـةِ يف حِ ِ ـةِ اإلهلَ نَايَ ـنَ العِ ـي مِ ِ , هلَ مِ الَ ـا اإلسْ هَ
رُ الَّ  ا, األمْ تِهَ َايَ َا ومحِ هنِ وْ يَتْ وصَ قِ ي بَ هِ ذِ ذِ لِهِ هَ نْ أجْ تُبُ مِ ـالمِ امً لَ عْ مَ  الكُ ـةِ اإلسْ  ألمَّ

َا  اىل هلَ اءَ اهللا تَعَ شَ ا إىل أنْ يَ تِهَ اءً بِكِتَابَ تِدَ ى, ابْ بْقَ ـرْ أنْ تَ ا القُ ـهَ أسِ مُ آوعىل رَ يْ ـرِ , نُ الكَ
تُبُ  ِ  وكُ نيْ يْحَ حِ اءً بِالصَّ تِدَ نَّةِ ابْ اءً بو ,السُّ تِهَ ـنَ انْ تُبِ السُّ ـانِيْدِ كُ اتِ  نِ واملَسَ ـنَّفَ واملُصَ

 ِ ريْ مِ وغَ اجِ نَ واملَعَ ا مِ وْ  هَ تُبِ األصُ  !لِ الكُ
تُ  ـرْ كَ ي ذَ تـِ ةُ الَّ نُ واحلَالَ ـوْ كُ ـيِّ ال يَ لمِ ابِ العِ ـوَ ـنَ الصَّ قِّ  مِ ـنَ احلـَ وال مِ

 , انٍ صَ ةِ أوْ نُقْ ادَ يَ دٌ بِزِ َا أحَ نَاهلَ يِّ أنْ يَ مِ الَ نَتْ نِيَّتُهُ اإلسْ سُ امَ حَ هْ هُ مَ ادُ تِهَ حَ اجْ دَ قَ  !أو انْ
مَ بَعْضُ  وْ قُ ابِ أنْ يَ وَ نَ الصَّ يْسَ مِ ; لَ يْهِ لَ بَعُ املُ  وعَ طْ نْ يَ فَ مِ ـحَ ِ صْ نيْ ـمِ بِتَضْ

اتٍ  مَ دِّ قَ نِ  مُ رْ  عَ فً آالقُ يْ رِ عْ ا, أا نِ تَ يْدً ْهِ ْعً  وومتَ ً مجَ خيْ ارِ وَ  وأ ,اا وتَ أنِ نَحْ نْ شَ وَ مِ َّا هُ ا ممِ هَ
رْ  مِ القُ وْ لُ لْ نِ آعُ ـدُ  , بَ يْ زِ , ال يَ آنِ ـرْ فَ عىل نَصِّ القُ قِ هِ أنْ يَ ابِعِ هِ أو طَ قِ َقِّ نْبَغِي عىل حمُ يَ

هِ  ـذِ ثْـلَ هَ نَ مِ ـوْ ـا أنْ تَكُ ا, أمَّ هَ رِ ـدَ رُ بقَ دَّ قَ ةٍ تُ يَّ تِبَارِ االتٍ اعْ صُ إالَّ يف حَ نْقُ فِيْهِ وال يَ
نْ  لِّ مَ نْدَ كُ ةً عِ رَ ةً ظَاهِ مَ ةِ سِ ائِدَ اتِ الزَّ مَ دِّ , املُقَ هُ َ ادَ نَرشْ فَ أو أرَ حَ بَعَ املُصْ طْ ادَ أنْ يَ أرَ

 !فَال وال
م مَ  نْهُ فِ  نُ بَعْضَ مِّ ضَ نْ يُ ومِ احِ امَ  :املَصَ كَ بَابَ  أحْ , وأسْ دِ يْ وِ ,  التَّجْ لِ وْ النُّزُ

 ْ يْبِ ورشَ رِ َ حَ الغَ ريْ ةِ , وغَ لَّ تَقِ تُبِ املُسْ أنِ الكُ نْ شَ وَ مِ َّا هُ ا ممِ َ  هَ اهبُ ـحَ ـا أصْ هَ فَ ي ألَّ تـِ ا الَّ
مِ  وْ لُ زِ عُ يْ زِ م لتَعْ نْهُ ةً مِ مَ دْ رْ خِ مِ آالقُ يْ رِ  !نِ الكَ



 
 
 

  אא٣٤٩ 
نَا :قُلتُ  هُ هُ تُ رْ كَ ا ذَ اتِ  :إنَّ مَ مَ دِّ هِ املُقَ ذِ ِ هَ نيْ مِ نْدَ تَضْ وَ عِ ا  هُ هَ ِ ريْ لُومِ وغَ والعُ

تِي  بِ تُ يف كُ  فَ الَّ احِ تْ املُصَ بِعَ ِدُ بَ طُ ثَال جتَ , فَمَ يْسَ إالَّ آنِ لَ رْ دِ القُ صْ بَعُ بِقَ طْ م يَ هُ ضَ عْ
فَ  حَ ْتَ عُ  املُصْ رْ « نِ انْوَ حتَ مِ  نِ آالقُ يْ رِ وِ » الكَ ـرْ  هِ أوْ نَحْ ـالِصِ القُ ـنْ خَ وَ مِ َّا هُ نِ ال آممِ

ِ يشَ  نيْ مِ مُ بِتَضْ وْ قُ اهُ يَ رَ مَّ نَ , ثُ ُ ريْ ةُ  ءٍ غَ اءَ قَّـفُ قِـرَ تَوَ ي ال تَ ـذِ ـرُ الَّ , األمْ كِـرَ َّا ذُ ا  ممِ ـذَ هَ
فِ  حَ ا املُصْ يْهَ لَ  !عَ
ا وَ أنَّ املُ فَ نَا; هُ يَّ هُ مِ الَ نْ كَ ادُ مَ فَ ملُرَ حَ سْ صْ ةِ حَ اءَ رَ تَقِال لِلقِ سْ بِعَ مُ ا طُ , بُ إذَ

 ُ نيْ مِ زُ تَضْ ُوْ هُ ال جيَ إنَّ الُ يشَ  فَ خَ , وهَ  ءٍ أوْ إدْ نْهُ يْسَ مِ َّا لَ فُ ذَ ممِ ـلَ يْهِ سَ لَ ا عَ ـالِحُ ا مَ  نَا الصَّ
, بَل  فِ احِ صَ م لِلمَ هِ خِ خَ يُ  أنْ أنكر بعضهم يف نَسْ ,  لَ دْ هُ نـْ ـيْسَ مِ ا لَ فِ مَ حَ يف املُصْ

نقيطِ  اءٌ يف تَ وَ ِ  هِ سَ ريْ يبِهِ أوْ غَ زِ ْ ا ا أوْ حتَ ـهَ يْشُ عِ ي نَ تـِ ـةُ الَّ يْفَ واحلَالَ , فَكَ لِكَ ـنْ آلذَ نَ مِ
اتٌ  مَ ــدِّ قَ فِ مُ ــاحِ ــضِ املَصَ عْ ِ بَ نيْ ــمِ اتٌ  تَضْ يــدَ ْهِ ــاتٌ  ومتَ فَ يْ رِ عْ ــاتٌ  وتَ ابَ طَ ــنِ  وخِ  عَ

, بَل وَ  فِ حَ نْ يُ املُصْ تُ مَ دْ مَ  نُ مِّ ضَ جَ لِ  اسْ اعِ ,  فَ فِ ـحَ بْـعِ املُصْ امَ بِطَ ي قَ ِ الَّذِ اخلَريْ
لْ  نْ يُ  بَ أيْتُ مِ لِكَ رَ قَ ذَ فَ  نُ مِّ ضَ فَوْ حَ تِ  بَعْضَ  املُصْ لِامَ نَبِيَّةِ  الكَ ةِ (األجْ يَّ لِيْزِ ) اإلنْجِ

يْفِ  رِ دِ التَّعْ صْ فِ بِقَ حَ لَ املُصْ اخِ وِ به,  دَ  !هِ أوْ نَحْ
 ُ م جيَ ةِ نَعَ اجَ يفِ لِلحَ ِ فِ الرشَّ حَ ةِ يف املُصْ َ ريْ فِ اليَسِ رُ الُ بَعْضِ األحْ خَ زُ إدْ وْ

يْهِ  لَ تِبَ عَ وْ كُ امَ لَ , كَ ةِ ةُ  :املُلِحَّ اءَ نَ  قِرَ وْ الُ فْصٍ أوْ قَ فِ  شٍّ رْ أوْ وَ  حَ رُ نَ األحْ ا مِ هَ وِ ونَحْ
ا قِيَاسً  هَ رِ دْ رُ بِقَ دَّ قَ تِي تُ ةِ الَّ َ ريْ يبِ ا عىل التَّنْ اليَسِ زِ يْطِ والتَّحْ مُ  ,قِ لَ اىل أعْ  .واهللاُ تَعَ

تُبُ  ا كُ نٌ  أمَّ لَوْ ولِ فَ نَّةِ األصُ ـةِ إالَّ آالسُّ خِ األمَّ يْ ـارِ ثِيْـلٌ يف تَ هُ مَ نْ لَ كُ رُ ملَ يَ خَ
ةِ  رَ ورِ املُتَأخِّ صُ لِ العُ نْدَ أهْ  !عِ



 
 
 
 ٣٥٠ א

ةُ  ـ فَكِتَابَ ـنَّةِ األصُ تُبِ السُّ اتِ لِكُ فَ يْ رِ اتِ والتَّعْ مَ دِّ ـاملُقَ عً تَ رْ تْ مَ ـبَحَ ا ولِ أصْ
قٍ  قِّ دَ قٍ ومَ َقِّ لِّ حمُ تَّى بَعْضِ  ,لِكُ نِ ملَ يَ  بَل حَ يْ َ ارشِ ـلَ النـَ ِم سْ اهتِ مَ ـدِّ قَ ـةِ مُ ـنْ كِتَابَ ا مِ وْ مُ
نَّةِ  تُبِ السُّ لَ كُ اخِ  !دَ

ثَال  ذْ مَ يْحَ «فَخُ حِ يِّ  صَ ارِ رً »البُخَ خَّ ؤَ امَ مُ َّنْ قَ ا ممِ ثِريْ ِدُ كَ ـهِ  ا, جتَ يْقِ قِ ـامَ  ,بِتَحْ قَ
هْ  نَ فَ يتَ مِ ا أوْ لِّ مَ تُ يَ  مٍ لْ وعِ  مٍ بِكُ اتٍ  بُ كْ مَ دِّ قَ اتٍ  مُ فَ يْ رِ عْ اتٍ  وتَ دَ ُهَ نِ ا وممُ , عَ يحِ حِ لصَّ

يْفِ  رِ ثْلَ التَّعْ لِّفِ و مِ هِ وببِاملُؤَ ـبكِتَابـِ جِ نْهَ , هِ مَ ـنِيْفِ , يف التَّصْ هِ طـِ وْ ُ هِ ورشُ اتـِ ايَ وَ ورِ
ا ذَ كَ  .وهَ

اهُ  وَ ا سِ ا مَ ذَ ىل هَ لِ وقِسْ عَ وْ نَّةِ األصُ تُبِ السُّ نْ كُ  !مِ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٥١ 
)١٤( 

امنِ  مِ واإليْ لْ َ العِ نِ بَنيْ يْ نَاوِ لِيْبُ العَ قْ  تَ
اتِ  طَلَحَ ةُ املُصْ ائِفَ لْ طَ زَ ْ تَ ةِ  ملَ َ ارصِ َ  املُعَ بِ بَـنيْ ـرْ ـالُ الغَ جَ ـا رِ هَ فُ اذَ تَقَ تِي يَ الَّ

ا نَ نْوَ عَ يمِ مُ سِ رْ ا يف تَ هً رْ اقُ كَ , تُسَ رِ نيِ واآلخَ ـنْ احلِ , مِ يَّةِ ـالمِ تُـبِ اإلسْ تِ بَعْضِ الكُ
بَنـِّ اللِ تَ نْ خِ لِكَ مِ تَّابِنَا, وذَ اطَآتِ بَعْضِ كُ وَ اللِ مُ ينِ خِ اوِ نـَ هِ العَ ـذِ ـنْ هَ ريٍ مِ ثـِ ي كَ

يِّ  لْمِ ةِ العِ يخِ األُمَّ ارِ يةِ عىل تَ لَ خِ  .الدَّ
اوِ  نـَ فُ تِلْـكَ العَ صْ ِ رَ نَ اخلَطأ البَنيِّ انَ مِ ; كَ لِكَ نْدَ ذَ عِ قَ فَ ـةِ فَـوْ ابِضَ نِ الرَّ يْ

م هلِِ ـوْ قَ يَّـةِ كَ عِ حِ اجلَامِ يْ , واألطَارِ يَّةِ لْمِ تُبِ العِ لْـمُ  :بَعْضِ الكُ , العِ نُ ـامَ لْـمُ واإليْ العِ
ـازُ  جَ آنُ واإلعْ ـرْ , القُ يُّ بـِ يْ رِ مُ التَّجْ لْ نُ والعِ يْ , الدِّ ابُ الطِّبِّ ْرَ نُ حمِ امَ , اإليْ المُ واإلسْ

يُّ  لْمِ ه.. .العِ ُ ريْ لِ وغَ ـوْ قُ ىلَ عُ امِ اجلَاثِمِ عَ ِزَ , واالهنْ ةِ يْلَ خِ مِ الدَّ وْ لُ دِ العُ بَ نْ زَ وَ مِ َّا هُ ا ممِ
امَ  هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ نَ كُ ٍ مِ ثِريْ  !وأقْالمِ كَ
نَاكَ  نَا وهُ جُ هُ ارِ أُ الدَّ اكَ اخلَطَ ا ذَ مِ إالَّ  ;ومَ وْ نِ القَ وْ لْـمَ   لِكَ نُّوا بـأنَّ العِ دْ ظَ قَ

 ْ رُ يشَ ءٌ آخَ ْ نَ يشَ يْ , والدِّ  !ءٌ
يَّ  ـالمِ نَ اإلسْ يْ وا أنَّ الدِّ لِمُ ا عَ , ومَ مِ لْ نِ والعِ يْ َ الدِّ نَ بَنيْ وْ قُ رِّ فَ م يُ هُ دُ ا نَجِ لِذَ

م نَكُ يْ نَ دِ وْ ذُ نْ تَأخُ مَّ وا عَ ; فانْظُرُ نٌ مَ دِيْ لْ , والعِ مُ لْ وَ العِ  !هُ
 

* * * 



 
 
 
 ٣٥٢ א

)١٥( 
لِيْطُ  رِ  تَسْ هَ امِ  املِجْ كَ يَّةِ  عىل األحْ عِ  الرشَّ

م بَعْضَ  هِ ضِ أ لِبَعْ رَ قْ ا نَ مَ نْدَ لِكَ عِ يَاتٍ  وذَ ـمَّ سَ ـتَ مُ ْ , حتَ نِ اخلَاطِئَـةِ يْ اوِ نـَ العَ
ةٍ  َ ثِريْ ةِ أوِ  كَ اسَ رَ ضِ الدِّ رَ دِ أوِ  بِغَ يْـنَامَ يُ  النَّقْ لِكَ حِ , وذَ اكَ رَ تِدْ سْ ـاالِ نَ مِّ ضَ يْ اوِ نـَ  نُونَ عَ

ةَ  لِمَ م كَ تُبِهِ رِ « :كُ هَ يِّ اإلسْ » املَجْ مِ  .الَ
هُ  ثَالُ يِّ « :مِ مِ ـالَ ـرِ اإلسْ هَ ـتَ املِجْ ْ ا حتَ بَ جتهـري العنـاوين , وغـريه مـن »الرِّ

هُ و بَلُ قْ َّا ال تَ ةِ األسامء, ممِ عَ يْ ةُ الرشَّ غَ نً ال  لُ عْ ظًا وال مَ فْ  .ىلَ
رَ « أنَّ  :اظً فْ لَ  هُ دُّ فرَ  هَ نُ » املَجْ ـمَّ تَضَ ـوَ يَ , وهُ ةٍ مُ آلَ ـاسْ ـفْ مَ  مَ اسْ ـ, فَ لٍ وْ عُ  انَ كَ

, أيْ اعِ مَ فَ اسْ  نَ وْ كُ يَ  أنْ  حُ يْ حِ الصَّ  ِ وكَ  مِ يْ املِ  مِّ بضَ  لٍ رُ « :اذَ كَ , هَ اءِ اهلَ  رسْ هِ  .»املُجْ
ةً  :نًىعْ مَ  هُ دُّ ورَ  غَ رُ لُ ا  :فَاجلَهْ ـذَ , وهَ تَ ـوْ الَصُّ مِ أوْ بَ الَ الكَ ورِ والبَيَانِ بـِ الظُّهُ

ـذِ  ابُ هَ حَ هُ أصْ ادَ َّا أرَ يْئا ممِ بُ شَ ارِ قَ نَى ال يُ ـةِ املَعْ لَ َ جتَ نِ املُرْ يْ اوِ نـَ ُ هِ العَ يَـاهنُ ـوَ بَ  م, وهُ
يَّةُ حلُ  عِ ْ ةُ الرشَّ يْهِ األدِلَّ لَ لَّتْ عَ ا بِامَ دَ بَ مِ الرِّ  .كْ

 َ ْ  :اهُ نَ عْ مَ  نُ وْ كُ ئ يَ اطِ اخلَ  انِ وَ نْ ا العُ ذَ وهبِ بَا حتَ  !يالمِ اإلسْ  رِ وْ هُ والظُّ  انِ يَ البَ  تَ الرِّ
بَا هُ  رٍ وْ هُ وظُ  انٍ يَ بَ  أيُّ فَ  وَ  ?انَ للرِّ تُهُ هُ يْقَ قِ ْ  لِ يْ لِ دَ  انُ يَ بَ بَلْ حَ ْ  هِ مِ يْ رِ حتَ  .اذَ كَ وهَ  هِ مِ يْ رِ وجتَ
ــفَ  ــيُ  ىل أنْ األوْ  انَ كَ ــ اغَ صَ ــهَ  ,مُ االسْ ــحُ « :اذَ كَ ــرِ  مُ كْ هَ ــتَ املَجْ ْ ــا حتَ بَ الرِّ

يِّ  مِ الَ »اإلسْ رَ نِ األخْ يْ نَاوِ نَ العَ هُ مِ َ ريْ ا غَ ذَ  ., وقِسْ عىل هَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٥٣ 
)١٦( 

ةُ  َالَفَ يَّةِ خمُ عِ ْ تُبِ الرشَّ يَةِ الكُ مِ لَفِ يف تَسْ  السَّ
يَاتِ  ـمَّ سَ فِ مُ الَ تْ عىل خِ اءَ مَ جَ يَّةِ اليَوْ لمِ تُبِ العِ ءِ الكُ امَ نْ أسْ ةً مِ دَ َ إنَّ مَرسْ
ـلِ  َ وأهْ اقِنيْ رَّ تَّـابِ والـوَ ـنَ الكُ ٌ مِ ريْ ثـِ َـا كَ رَ هبِ ـاهَ َ ا جتَ وَ مَ , وهُ َ نيْ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ أهْ

ـةِ املَطَ  يَاتِ احلَادِثَ ـمَّ مُ املُسَ نْ تِلكُ َا, فَمَ اثٍ هبِ َ رتِ نِ اكْ وْ ,  :ابِعِ دُ ـاتٌ يَّ طْوِ , ومَ تَيِّبَـاتٌ كُ
اتٌ  عَ وْ سُ وْ ا مَ ذَ , وكَ اتٌ اصَ , وقُصَ اتٌ رَ وْ نُشُ  .ومَ

ً ثِ ا أنَّ كَ نَ مِ لْ عِ  عَ مَ  هِ التَّ  نْ ا مِ ريْ ذِ َ عَ املُ  اتِ يَ مِ سْ هَ ـوَ  هُ لَ  ةِ ارصِ ـلُ  هٌ جْ ٌ تَـعْ مُ  يٌّ وِ غَ , ربَ
; إالَّ إنَّ  الً يْ أوِ لُ تَ ٌ وأفْضَ ريْ َ هلُوَ خَ لِنيْ َ األوَّ نيْ ابِقِ نِ السَّ يْ نَاوِ ةِ عَ يَاغَ ةَ التَّأيسِّ بصِ يْلَ فَضِ

ا عً ْ ا رشَ تَربً عْ نِهِ مُ وْ  .لكَ
نَا أنَّ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ يَاتِ هَ مَّ سَ لْـمِ  مُ لِ العِ تِبِ أهْ َ كُ نيْ مِ ـدِّ الِبًـا املُتَقَ جُ غَ ْـرُ ال ختَ

نْ  ـاتٍ  :عَ قَ رَ , ووَ ءٍ ـزْ , وجُ ةٍ ـالَ سَ , ورِ دٍ َلَّ , وجمُ لُـومٌ .. .كِتَابٍ عْ ـوَ مَ ا هُ ـا ممـَّ هَ وِ ونَحْ
يْعِ  مِ  .للجَ

تَيِّبَاتٍ  ى كُ مَّ سَ ا مُ زُ  :وأمَّ ُوْ ظَّمِ ال جيَ َ املُعَ ريْ غِ نَا أنَّ تَصْ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ; هَ رٌ يهِ نَظَ فِ فَ
يْ  يْسَ هلَا نَصِ تِبَاراتٍ لَ االتٍ واعْ يِّ إالَّ يف حَ عِ يِّ الرشَّ لمِ انِ العِ نْوَ نَا يف العِ  .بٌ هُ

ا فَالَ  نْبَغِي لِذَ ريُ أسْ تَ يَ غِ ـتَ  اهللاِ اتِ فَ وصِ  ءِ امَ صْ ـعَ دَ ذَ اىل, وكَ نـْ فِ عِ ـحَ ا املُصْ
مِ  لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ قِ عَ رَ طِّ والـوَ َ اخلـَ ريْ ـغِ ـلِمُ تَصْ ـدَ املُسْ ا قَصَ يَّام إذَ , السِ هُ وْ هُ رِ ا كَ , لِذَ

ا,  هَ مِ جْ دَ وحَ ا قَصَ ا إذَ بَّـام  :أمَّ , ورُ َـاعِ امٌ باإلمجْ ـرَ , فحَ فِ حَ ءِ اهللاِ واملُصْ امَ َ أسْ ريْ غِ تَصْ
ا باهللاِ يَاذً , عَ رِ فْ هُ للكُ دُ اهُ قَصْ  !أدَّ



 
 
 
 ٣٥٤ א

هُ  نـْ َ اهللاُ عَ يضِ يلِّ بنِ أيب طَالِبٍ رَ نْ عَ ـهُ « :وعَ ـ أنَّ آنُ يف  هَ رِ كَ ـرْ تَـبَ القُ كْ أنْ يُ
ةِ  َ غِريْ فِ الصَّ احِ نْ »املَصَ َهُ اهللاُ , وعَ محِ دٍ رَ َاهِ لَ  :جمُ ـوْ قُ هَ أنْ يَ ـرِ ـهُ كَ فٌ « :أنَّ ـيْحِ صَ , »مُ

رْ  نَّفَ «انْظُ يْبَةَ » املُصَ  .)٨٥٥٢(البنِ أيب شَ
تُ  ُ كُ ريْ غِ زُ تَصْ ُوْ ا ال جيَ ذَ لُومِ بِ الوكَ يَّةِ عُ عِ ْ نُ  :الرشَّ مَّ تَضَ , ملَِا يَ هِ وِ تَيِّبٍ ونَحْ ككُ

اصٍ  تِقَ نِ انْ ُ مِ ريْ غِ ا التَّصْ ذَ ـ هَ أنِ الكِتَـابِ الشّ اءٍ بِشَ دِرَ هِ ـَوازْ تـِ انَ كَ لِيْـلٍ بمَ قْ , وتَ رعيِّ
 , يَّةِ لمِ كِ العِ ـرْ ـلِمِ يف تَ سْ ةَ للمُ ـالمَ ـا; ألنَّ السَّ هَ مَ جْ قَ وحَ رَ ِ الوَ ريْ غِ ادَ بالتَّصْ وْ أرَ ولَ

هَ  امَ ذَ , كَ اطِالً قا وبَ نُ حَ مَّ تَضَ تِي تَ يَّام الَّ , والسِ ةِ مَ اظِ املُبْهَ فَ , األلْ لَفِ ةُ السَّ يْهِ أئِمَّ بَ إلَ
لْ  تَأمَّ  !فَ

اتٍ  عَ وْ سُ وْ ى مَ مَّ سَ ا مُ ا  :وأمَّ رً خَّ ؤَ يَةُ مُ مِ هِ التَّسْ ذِ تْ هَ اءَ يْثُ جَ ; حَ يهِ نَظَرٌ فِ فَ
ةَ  افِعَ تْ رَ اءَ َا جَ امَ أهنَّ , كَ مِ اجِ ي بَعْضِ األعَ ةُ  عىل أيْدِ يْهِ أئِمَّ لَ جَ عَ رَ ي دَ مِ الَّذِ االسْ

يْ  دِ المِ قَ , اإلسْ ةٌ عَ امِ ةٌ جَ بِريَ اتٌ كَ نَّفَ صَ تُبٌ ومُ يامً كُ دِ تْ قَ فَ مْ أُلِّ مْ وكَ ثًا, فَكَ يْ دِ امً وحَ
سِ  ْ يَ ا ملَ ذَ عَ هَ مٌ مِّ ومَ َا اسْ تِريَ هلَ , بَلْ اخْ اتِ وعَ سُ َا بِاملَوْ ُونَ هلَ مجِ ْ َا وال املُرتَ اهبُ حَ ا أصْ هَ

 َ اهتِ وعَ ضُ وْ بُ ومَ تَنَاسَ ةَ يَ عَ نْ ا اجلَامِ بُكَ مِ سْ ا, وحَ نُونِ «كِتَابُ  :هَ يلٍ » الفُ قِ نِ عَ البْ
َهُ اهللاُ, وكِتَابُ  محِ ِّ رَ ةِ «احلَنْبَيلِ نَ وَّ المِ «, وكِتَابُ »املُدَ ارِ السَّ يخِ دَ ارِ ادَ (تَ دَ غْ , »)بَ

ائِدِ «و وَ عِ الزَّ ْمَ , و» جمَ يِّ يْثَمِ هَ عِ «لِلْ امِ ْعِ اجلَوَ اتِ » مجَ نْ أُمَّ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ يُوطِيِّ  )١(لِلْسُ

                                                       
األمهات لآلدميين، ولكُلِّ ما يلد،  :قيلَ :هناك فَرق بين اُألمهات واُألمات :فَائدةٌ) ١(

اتلَ :واُألميوق ،كرِ ذَليا يف  :لغما، كمهنيةُ بوِيساحِ«التحالص «قُلْت ،رِيهوللج: 
ائوالكُلُّ جز.  



 
 
 

  אא٣٥٥ 
تُ  ةِ كُ بِريَ ةِ الكَ عَ المِ اجلَامِ  .بِ اإلسْ

ةُ  لَمْ كِلِمَ ْ تَسْ ا; ملَ اتٍ «لِذَ وعَ سُ وْ الَّ » مَ نَا العَ يْخِ دِ شَ قْ نْ نَ دٍ مِ يْ رٍ أبُو زَ ةِ بَكْ مَ
بِيْ  اتِ دَ ايَ رِ بِدَ هُ يفَ ذِكْ لَمَ طَ قَ يْثُ بَسَ َهُ اهللاُ; حَ محِ , رَ لْمِ لِ العِ ا إىلَ بَعْضِ أقْالمِ أهْ بِهَ

ا وَ مَ يَةِ كِتَابِهِ  وهُ اشِ هُ يف حَ رَ كَ لِ «ذَ ازِ هُ النَّوَ ظُ  :ةٌ مَ لَ عْ مَ « :)١/١٠٤(» فِقْ وَ اللَّفْ ا هُ ذَ هَ
نِ  ُ عَ ربِّ عَ ظِ  يُ ونْ بِلَفْ ُ ارصِ َجَ املُعَ دْ هلَ بْنًى, وقَ ةِ مَ المَ وحٍ وسَ ضُ نْهُ بِوُ ادِ مِ املُرِ

ةٍ « وعَ سُ وْ رِ القَ » مَ دْ دِ يف صَ هْ يبُ العَ رِ طِالحٌ قَ وَ اصْ دْ وهُ , وقَ يِّ رِ جْ نِ اهلِ نِ الثَّامِ رْ
ةِ  َلَّ امَ يف جمَ , كَ يِّنيَ مِ جَ دِ األعْ انِ أحَ ةٍ عىل لِسَ طِيفَ ةٍ لَ لِكَ يف قِصَّ عَ ذَ قَ رِ «وَ هَ  :»األزْ

المِ « اءِ اإلسْ انِ )٢٦/١١٥٨(» لِوَ نْوَ لُومِ « :, بِعِ ا »األدَبِ والعُ اءَ فِيْهِ مَ َّا جَ , وممِ
هُ   :نَصُّ

ا« َ زَ ربْ مِ لطَاش كُ ه, كِتَابٌ بِاسْ لُومِ « :دَ اتِ العُ وعَ ضُ وْ انَتْ »مَ , وملََّا كَ
مَ  ا اسْ يهَ ظَّفِ وَ دُ مُ ىلَ أحَ َا, أمْ اهتِ يَ تَوَ ا ملُِحْ سً رَ نُ فَهْ وِّ , تُدَ نْطِينِيَّةِ طَ سْ تَبَاتِ القِ كْ  مَ دَ إحْ

ظِ  تَبَةِ بِلَفْ ي املَكْ ظَّفِ وَ دِ مُ ا الكِتَابِ عىل أحَ ذَ ات«هَ وعَ ضُ وْ لُ » مَ مَ مِ وْ العُ اجِ  , ألنَّ األعَ
ظُونَ  لْفُ ادَ  :يَ اتِبُ الضَّ عَ الكَ مِ , فَسَ ظِ الظَّاءِ فْ نْ لَ يبٍ مِ رِ , بِقَ ادَ تَبَ  :الضَّ ينًا, فَكَ سِ

مَ الكِتَابِ  لُومِ «اسْ اتِ العُ وعَ سُ وْ عَ »مَ مِ يمُ .. ., وسَ اهِ رَ يُّ  إبْ جِ بُ  اليَازِ احِ ةِ  صَ َلَّ جمَ
يَاءِ « ا الكِتَابِ » الضِّ ذَ مِ هَ ةَ  بِاسْ لِمَ يْهِ أنَّ كَ يِّلَ إلَ هِ فَخُ وعِ ضُ وْ اتٍ «ومَ وعَ سُ وْ » مَ

نَى  عْ دِّي مَ فٍ «تُؤَ ارِ عَ ائِرةِ مَ ذَ بِهِ » دَ , وأخَ تِهِ َلَّ لِكَ يف جمَ لَنَ ذَ أعْ ا  :فَ كِي بَاشَ َدُ زَ أمحْ
نَ  ا النُّوعِ مِ َذَ , هلِ اتٍ وعَ سُ وْ , ومَ ةٍ وعَ سُ وْ ةُ مَ لِمَ تْ كَ اعَ , فَشَ هُ ُ ريْ , وغَ تُبِ يَ  الكُ وهِ

أيْتَ  امَ رَ أِ كَ بْنِيَّةٌ عىل اخلَطَ يَةٌ مَ مِ  !تَسْ



 
 
 
 ٣٥٦ א

َدُ  ةُ أمحْ المَ انَ العَ ُّ  وكَ يلِ مَ رْ ا والكَ ور بَاشَ يْمُ ُ  تَ ريْ ةِ وغَ ائِرَ يَةَ دَ مِ نَ تَسْ وْ رَ ا يَ َ مهِ
مِ  فِ بِاسْ ارِ نْهُ »ةٍ مَ علَ مَ « :املَعَ ادِ مِ لُّ عىل املُرَ , وأدَ قُ شَ , وأرْ حُّ هُ أصَ تَ » ..., ألنَّ ىانْ  .هَ

 

* * * 
 

)١٧( 
لِيْدُ ا قْ يبتَ رْ  لكِتَابِ الغَ

رُ  اهِ نَاكَ ظَوَ ةُ  هُ بَ رَ تَغْ سْ تَّـابِ  مُ ي بَعْضِ الكُ ا عىل أيْدِ رً خَّ ؤَ تْ مُ اءَ لِ جَ كْ الشَّ
بِ  طَالـِ ـتَ مَ ْ كَ حتَ لـِ , وذَ ِّ يبِ ـرْ ومِ للكِتَـابِ الغَ مُ لِيدِ املَـذْ ابِ التَّقْ ينَ يف أثْوَ ِ ارصِ املُعَ

ةِ الفَ  رَ ايَ َةِ املُسَ مجَ ْ اءٌ يف الرتَّ وَ , سَ بِ رْ تُبِ الغَ لِيْدِ كُ قْ اللِ تَ نْ خِ , مِ لِيَّةِ لِلْكِتَابِ نِّيَّةِ واجلَامَ
نِ  يْ نَاوِ انِ أوْ العَ وَ  !أوْ األلْ

ا إىلَ  نَ ِ رصْ تَّابِ عَ نْ كُ ةٍ مِ لِيلَ ِ قَ ريْ ةٍ غَ ائِفَ  طَ ومُ لَدَ مُ ابُقُ املَحْ لْ التَّسَ زَ ْ يَ ا ملَ ذَ وكَ
اةِ و َاكَ َا أوْ حمُ اهلِ كَ ها أوْ يف أشْ يْمِ امِ اءٌ يف تَصَ وَ , سَ بِ رْ تُبِ الغَ لِيدِ كُ قْ ايف تَ هَ امِ جَ  .أحْ

لِكَ  َا, وذَ اهنِ وَ بَاغِ ألْ تَّى يف أصْ ; حَ بِيَّةِ رْ تُبِ الغَ لِيدِ لِلْكُ ا التَّقْ ايَ قَ لْ بَ زَ ْ تَ ا ملَ ذَ وكَ
ى مَّ اثِلٌ فِيامَ يُسَ نِ  :مَ ئ, واللَّوْ نِ املَطْفِ خِ  بِاللَّوْ ارِ هُ إنْ .. .الصَّ يَانُ يَأيتِ بَ امَ سَ إلخ, كَ

اءَ اهللاُ  .شَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٥٧ 
)١٨( 

 لِ اطِ البَ  لِ أهْ  عِ ابِ طَ مَ  مُ عْ دَ 
ـالميِّ  ابِ تَّ الكُ  ضِ عْ  بَ دَ لَ  مٌ وْ مُ ذْ مَ  لٌ اهُ سَ تَ  اكَ نَ هُ  ةِ الكِتَـابِ اإلسْ يف طِبَاعَ

ـ نَ وْ فُ كِ نْ تَ سْ وال يَ  نَ وْ رُ أخِ تَ سْ م ال يَ اهُ رَ تَ  مَ وْ يَ  ـبَ طِ  نْ مِ دَ مَ هِ بِ تُـكُ  ةِ اعَ نـْ ـ عِ ابِ طَـم عِ  لِ أهْ
هِ املَ  ابُ حَ أصْ  انَ كَ  اءٌ وَ , سَ لِ اطِ البَ  ذِ  عِ ابِ طَ هَ ارَ ا أوْ نَصَ ُودً  .هيَ

اطِنِيَّةً  َا بَ اهبُ حَ انَ أصْ لْ  :أوْ كَ , أو العَ ةِ افِضَ وزِ أوْ الرَّ رُ ةِ أوْ الدُّ يَّ ِ ريْ النُّصَ , امَ كَ نِيَّةِ
م هِ ِ ريْ ةِ أو غَ اثَ  .أو احلَدَ

عِ  دَ اءِ والبـِ ـوَ ـلِ األهْ نْ أهْ َا مِ اهبُ حَ انَ أصْ ـةِ أو  :أوْ كَ يَّ دِ يْ ـوفِيَّةِ أو الزَّ الصُّ كَ
ا هَ ِ ريْ يَّةِ أو غَ , أو األبَاضِ ةِ يَّ رِ عَ  !األشْ

لُ الطِّ  اهُ ا التَّسَ ذَ انَ هَ اءٌ كَ وَ ـنَّةِ أوْ اعِ بَ وسَ ـلِ السُّ تُـبِ أهْ لِيـفِ كُ غْ يف ي يف تَ
هَ  لِيدِ ْ ِ يف ا أو جتَ نَا مِ هَ نَرشْ م هُ نَاهُ رْ كَ نْ ذَ لِّ مَ نْدَ كُ  .لِ اطِ البَ  لِ أهْ  نْ ا عِ

 ُ ا ال جيَ ذَ دَ مَ  زُ وْ وكَ نـْ ـنَّةِ عِ لِ السُّ تُبِ أهْ يْعُ كُ ـ عِ ابِ طَـب ومَ اتـِكَ بَ ـاملِ  لِ أهْ  لِ لَ
, ةِ لِ البَاطِلَ , ألنَّ األصْ  والنِّحَ عِ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ ـيف التَّ  لَ وأهْ ـ نِ اوُ عَ ـيَ  أنْ  وَ هُ  نَ وْ كُ

 ِّ ا عَ يْ عِ بَ  نَ وْ كُ يَ  , وأنْ وَ قْ والتَّ  عىل الربِّ  .انِ وَ دْ والعُ  مِ اإلثْ  نِ دً
ُ فَ  :انِ وَ دْ والعُ  مِ عىل اإلثْ  نٌ اوُ عَ ا فِيْهِ تَ مَ  لُّ فكُ  ـعَ التَّ  زُ وْ ال جيَ ـمَ  لُ امُ ـ ,هُ عَ  عَ ومَ

تِي تُ  ةِ اجَ , إالَّ للحَ الٍّ بحَ  هِ ابِ حَ أصْ  ـا كَ  إذَ امَ يْ فِ  كَ لِ ا, وذَ هَ رِ دَ بقَ  رُ دَّ قَ الَّ أو  ةُ بَـتَ كْ املَ  تِ انَ
ـعِ يْ يف بَ  ةً زَ يِّ ممَ  تْ انَ , أو كَ يَ إالَّ هِ  سَ يْ لَ  ةُ مَ اآلثِ  ةُ عَ بَ طْ املَ  ـاجِ رَ ا أو إخْ هَ ا ممـَّ ابِ تَـا للكِ هَ
َ ارِ قَ ا يُ أو مَ  ةِ يَّ نِّ السُّ  اتِ بَ تَ كْ يف املَ  لٌ يْ ثِ ا مَ هلَ  سَ يْ لَ  مُ هبُ لَ اىل أعْ  .ا, واهللاُ تَعَ



 
 
 
 ٣٥٨ א

ـتَ اهللاُ  الَ قَ   m¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ  :اىلعَ

Ê ÌË Í Î Ï Ð l )٢: املائدة(. 
* * * 

ـةِ العِ بَ لَ طَ  ضَ عْ بَ  كَ الِ نَ أنَّ هُ  ;انٍ كَ فِ بمَ ؤسِ املُ  نَ ومِ  :هٌ يْ بِ نْ تَ   ـلْ ـقَ وَ  دْ مِ قَ وا عُ
نْدَ ا ذَ , وهَ )دٍ صْ قَ  نَ وْ دُ (ةٍ عَ يْ نِ اءٍ شَ طَ يف أخْ  م عِ نْهُ تُبِهِ اعَ بَ طِ مِ لفيَّةِ يف مَ ةِ كُ ابعِ طَـم السَّ

, أو أهْ فْ الكُ  لِ هْ أ عِ  اءِ وَ لِ األهْ رِ ِ وغَ  ةِ يَّ نِ اطِ كالبَ والبِدَ  !مهِ ريْ
هَ وْ مٌ سُ ائِ ةِ قَ نَّ لِ السُّ ابعَ أهْ طَ ا أنَّ مَ نَ مْ لِ ا عَ ا إذَ ذَ هَ  دَ ا باجلَ قُ ازِ عـىل يَـتِ ةِ واالمْ وْ

ِ وِ غَ حْ نَ  لْ  ادَ أرَ  نْ ومِ .. .مهِ قِ وْ م أو فَ هِ ريْ ; فلْ وْ ةَ القَ يَ جِ رِ ثَـدِ أكْ ائِ قَ لَلِ وعَ مِ  نْ عَ  ألْ سْ يَ لِ
تِي ارْ طَ ابِ املَ حَ أصْ  َ ابعِ الَّ َ ضَ ى يف أحْ متَ ـ نْ مِ مِ لْ ةِ العِ بَ لَ رُ طَ ثَ ا أكْ اهنِ ِ غَ ـوِ  رَ ريْ , فخُ ـةٍ  ذْ يَّ

سَ مُ « :الً ثَ مَ  ـتْ املَ »دِ يْ لِ جْ و للتَّ نُ يْ عِ د بِ مَّ اد حمَ ؤَ ة فُ ؤسَّ صَّ ي غَ تـِ ـ اتُ بَـتَ كْ , الَّ  ةُ يَّ المِ اإلسْ
ا, ب هَ لِيْدِ , كُ يْ ا شِ بُهَ احِ فصَ تَجْ ا إذَ  لَّ عيٌّ ـذَ ـا عَ هَ ـا أنَّ أكْ لمْ ـالعِ  ةِ بَـلَ رَ طَ ثَـتَ أيْضً  مِ لْ

غْ  َ  نَ وْ مُ رَ مُ نْ هبِ لِيْدِ ا لهَ يْ إلَ  نَ وْ اقُ سَ ا, مُ لفيَّةِ هِ بِ تُ كُ تَجْ  !م السَّ
لْ رصْ بُها نَ احِ صَ , فَ »ةِ اعَ بَ للطِّ  رٍ ادِ ار صَ دَ «ا ذَ وكَ  , عِ ِ تَ ا أنَّ هَ امً اينٌّ ِ تَـعَ بَ طْ املَ  نيْ  نيْ

نْ  هِ ذِ ا هبَ دَ رِ فَ نْ مل تَ  ; بَ ةِ قَ عَ الشُّ ُ غَ  لْ طُّ ٌ ثِ ا كَ مهُ ريْ نْ  ريْ ٍ ثِ كَ مِ لِ يْ املَ  نَ مِ  مِ لْ ةُ العِ بَ لَ رْ طَ ذَ حْ يَ فلْ , ريْ
كُ  هِ املَ  نِ وْ أو الرُّ ذِ هُ ةِ دَ اسِ لِ الفَ لِ والنِّحَ املِلَ  اتِ ابعِ ذَ طَ إىل هَ نـْ ـدَّ مِ ـوَ .. .إالَّ ملَا البُ  قَ فَّ

ِ ملَ  عَ يْ مِ اجلَ  اهللاُ  .اهُ ضَ رْ ويَ  هُ بُّ ا حيُ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٥٩ 
)١٩( 

لِ الكِتَابِ  ظِ يف أوَّ يْ ارِ  البِدايةُ بالتَّقَ
تَبُ يف  انَتْ تُكْ َ كَ نيْ مِ دِّ لْمِ املُتَقَ لِ العِ ظِ أهْ يْ ارِ قَ الِبَ تَ يعُ أنَّ غَ مِ اجلَمِ لَ يَعْ ولْ

ا نْهَ اتٍ مِ تِبَارَ لِكَ العْ , وذَ تُبِ رِ الكُ  :آخِ
ورَ ال١ دُ نيَ ـ أنَّ صُ فِ لِّ ؤَ اصا لِلْمُ قا خَ انَتْ حَ َا كَ اهتِ مَ دِّ قَ ةِ ومُ فَ لَّ تُبِ املُؤَ كُ

وهُ  مُ سَ ي رَ جِ الَّذِ نْهَ م لِلْمَ تُبِهِ اتِ كُ مَ دِّ قَ ةَ مُ وا كِتَابَ صُّ دْ خَ م قَ اهُ يْثُ نَرَ م; حَ هِ سِ أنْفُ
نْ عِ  وهُ مِ ادُ ي أرَ عِ الَّذِ وْ ضُ وْ وهُ لِلمَ صُّ دْ خَ ا قَ ذَ م, وكَ تُبِهِ ا لِكُ ا, لِذَ هَ وِ ةٍ ونَحْ ائِدَ لمٍ وفَ

رَ  رٍ آخَ رِ أمَ كْ م لِذِ تُبِهِ ةِ كُ مَ دِّ قَ يَّةٌ يف مُ لْمِ ةٌ عِ احَ نَاكَ مسَ نْ هُ ْ تَكُ أنِ  ملَ نْ شَ وَ مِ ا هُ ونَ مَ دُ
نْ  ْ تَكُ ا ملَ هَ نْدَ عِ , فَ م يف التَّألِيْفِ تِهِ يقَ جِ طَرِ نْهَ اتِ  مَ مَ دِّ قَ َةٌ يف مُ امحَ زَ م مُ هِ ِ ريْ ألقْالمِ غَ

م تُبِهِ  .كُ
٢ , أنِ الكِتَابِ نْ شَ تْ مِ يْسَ ظَ لَ يْ ارِ مِ أنَّ التَّقَ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ دْ بَاتَ عِ قَ ـ لَ

جٌ  ارِ وَ خَ َّا هُ ا ممِ هَ وِ ةِ ونَحْ ادَ هَ كِيَةِ والثَّنَاءِ والشَّ تَّزْ أيتِ لِلْ , بَلْ تَ عِ وْ ضُ لِ املَوْ نَ أصْ وال مِ
انَ  ا كَ , ومَ لِ الكِتَابِ نْ أصْ ا يف عَ َاقً الً وإحلْ يْ ونَ ذَ كُ أنْ يَ قُ بَ وَ ألْصَ هُ ; فَ هُ أنُ ا شَ ذَ هَ

لِكَ  ذَ وَ كَ , وهُ رِ الكِتَابِ  !آخِ
نْ طِ ٣ ْ تَكُ , ملَ ينَ رِ لْمِ اآلخَ لِ العِ نْ أهْ ظِ مِ يْ ارِ اءَ التَّقَ دَ تِجْ ا إالَّ ـ أنَّ اسْ بَتُهَ لْ

 َ , وهبِ ةِ كِتَابِهِ نَاعَ نْ صِ لِّفِ مِ اءِ املُؤَ تِهَ دَ انْ عْ دِ بَ قَ ا فَ اتِ كِتَابِهِ بِامَ  ذَ ايَ لِّفُ بِدَ لَ املُؤَ غَ أشْ
وَ  , وهُ رِ الكِتَابِ يِّ إالَّ يف آخِ لْمِ هِ العِ لَمِ ال لِقَ ظُ حمَ رِّ ِدَ املُقَ نْ جيَ ئِذٍ لَ نْدَ عِ , فَ تِبَ وأُلِّفَ كُ

لِكَ  ذَ  .كَ



 
 
 
 ٣٦٠ א

يظَا٤ رِ خِ التَّقْ لُونَ يف نَسْ اهَ تَسَ دْ يَ اخِ قَ ةِ ـ أنَّ بَعْضَ النُّسَ قَ رِ  تِ املُلْحَ يف آخِ
م, أوْ  تِهِ قْ يقِ وَ م لِضِ نْهُ ا مِ ذَ انَ هَ اءٌ كَ وَ , سَ طُوطَاتِ ِ لاملَخْ ريْ م, أوْ غَ تِهِ يمَ زِ فِ عَ عْ ضَ

 َّ لِكَ ممِ لْبِ ذَ نْ صُ تْ مِ يْسَ َا لَ م أهنَّ ظِ لِظَنِّهِ يْ ارِ خِ التَّقَ م يف نَسْ هِ يدِ هِ زْ بَبًا يف تَ انَ سَ ا كَ
دْ  قَ ا فَ ; لِذَ ا أُحلِ  الكِتَابِ ا مَ نْهَ دِ مِ احِ يَّةِ لِلْكِتَابِ الوَ لْمِ طُوطَاتِ العِ دُ بَعْضَ املَخْ قَ نَجِ

وَ خُ  ا هُ ا مَ نْهَ , ومِ ظُ يْ ارِ هِ التَّقَ رِ الُ بِآخِ نْهَ  !وٌ مِ
لِ  وْ يزِ القَ زِ عْ َا يف تَ تَأنِسُ هبِ سْ التٌ يُ تِامَ هِ احْ ذِ رُ فَهَ انَ األمْ طِنَ بوأيا كَ وْ أنَّ مَ

ئِلَ ا وْ نَبَّئُكَ ومَ , وال يُ تُبِ رِ الكُ اتٍ يف آخِ قَ لْحَ نْ مُ ةً عَ بَارَ انَتْ عِ اكَ كَ ظِ آنَذَ يْ ارِ لتَّقَ
نَ  ثِريٍ مِ رِ يف كَ ثْلُ النَّظَ ظِ  مِ يْ ارِ َا بَعْضُ التَّقَ قَ هبِ َّا أُحلِْ ةِ ممِ تِيقَ طُوطَاتِ العَ  .املَخْ

* * * 
ظِ   يْ ارِ امِ التَّقَ كَ ابِ وأحْ هِ بَعْضُ آدَ ذِ  .هَ

نَ ال  َدَ مِ دَ األمحْ صَ كَّ أنَّ املَقْ ظِ  شَ يْ ارِ ةُ والثَّنَاءُ  :التَّقَ ادَ هَ كِيَةُ والشَّ وَ التَّزْ هُ
ةِ أوْ  يَّ دِ قَ ائِلِ العَ انَتْ يف املَسَ ا كَ يَّامَ إذَ ; السِ هِ امِ كَ نيِ الكِتَابِ وأحْ امِ ضَ والتَّأيِيدُ عىل مَ

يَّةِ  هِ قْ نَ .. .الفِ يْسَ مِ لَ ا فَ ةِ ال لِذَ انَ طِريِ األمَ امَى بَعْضُ األقْالمِ يف تَسْ َ يَّةِ أنْ تَرتَ لْمِ عِ
وْ  بَّ ودَبَّ دُ نْ هَ لِّ مَ ظِ لِكُ يْ ارِ انَ التَّقَ , وإالَّ كَ ظِ يْ ارِ يِّ لِلتَّقَ لْمِ دِ العِ صَ قْ تِبَارٍ لِلْمَ نَ اعْ

ئِ  ارِ ا عىل القَ بِسً لْ , ومُ تُوبِ اتِبِ واملَكْ ا عىل الكَ لِّسً دَ ظُ مُ رِّ ا رِ والنَّاظِ  املُقَ َ , وكِالمهُ
مٍ  َرَّ شٍّ حمُ الَ  ,نُوعُ غِ امَ قَ نَّا« :ملسو هيلع هللا ىلصكَ يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ يَانُ  »مَ يَأيتِ بَ , وسَ لِمٌ سْ هُ مُ جَ رَ أخْ

اءَ اهللاُ ةِ نَصِّ الكِتَابِ إنْ شَ يَانَ لِكَ يف صِ  .ذَ
* * * 



 
 
 

  אא٣٦١ 
)٢٠( 

نِ  يْ نَاوِ نْكِيْسُ العَ  تَ
ةٌ بال عَ لَ وْ ةٌ مُ لِيْلَ ةٌ قَ ائِفَ نَاكَ طَ ـ ةِ فَ رَ خْ زَّ هُ دَ تَ  كَ لـِ, وذَ ةِ يَّ المِ اإلسْ نـْ ـيْ كِ نْ عِ م هِ سِ

قُّ  ا حَ لِ مَ عْ لِكَ بِجَ , وذَ تُبِ نِ الكُ نَاويْ ءِ عَ امَ سُ ألسْ كْ , والعَ الً فَ ىل أسْ سِ  هُ أعْ كْ , بـالعَ
لِكَ مِ  لَّ ذَ اتَ هُ نْ كُ يْهَ , وهَ ةِ شَ كْ رْ ةِ والزَ فَ رَ خْ لِ الزَّ  !م ألجْ

ضَ  َ بَعْ رَ يْثُ تَ لُ حَ ْعَ م جيَ اهُ ذَ كَ انَ هَ نْوَ فُ  :العُ حَ ُ املُصْ رسَّ  !املُفَ
ةِ  :أيْ  لِمَ لِ كَ عْ رسَّ « بجَ ىل» املُفَ ةِ  أعْ حَ ـفْ ـةَ الصَّ لِمَ فِ «, وكَ ـحَ لَ » املُصْ ـفَ  أسْ

ا نْهَ ـي , مِ اجِ رَ لِ اإلخْ امَ ـةِ واجلـَ فَ رَ خْ بًـا للزَّ لَ ـوا(طَ مُ عَ هِ , !)زَ انـِ نْوَ ـدُ بعِ صِ قْ ـوَ يَ  :وهُ
» ُ رسَّ فُ املُفَ حَ نْ , »املُصْ نِ  ومِ يْ اوِ نـَ نْكِـيْسِ العَ ةُ « :تَ َ ـريْ ـةُ السِّ يَّ ُ , »النَّبَوِ ريْ ـنَ وغَ ـا مِ هَ

ةِ  سَ نِ املُنَكَّ يْ نَاوِ  !العَ
 

* * * 



 
 
 
 ٣٦٢ א

)٢١( 
نِ  وْ مُ انِ واملَضْ نَوْ َ العِ ةُ بَنيْ رَ ايَ  املُغَ

مَ  وْ , يَ ينَ ِ ارصِ تُبِ املُعَ ا يف بَعْضِ كُ هَ دُ دْ نَجِ ةٌ قَ يَّ رِ هَ وْ قَاتٌ جَ ارَ فَ نَاكَ مُ هُ
رَ  م نَ فِ (اهُ تَ !) لِألسَ ا نَظَرْ مَّ إذَ , ثُ ةٍ رَ يَّةٍ ظَاهِ لْمِ ينَ عِ نَاوِ م بِعَ تُبِهِ نُونَ لِبَعْضِ كُ نْوِ عَ يُ

انِ  نَوْ َ العِ ةً بَنيْ رَ ةً ظَاهِ رَ ايَ غَ تَ مُ دْ جَ م; وَ وهلِِ ثِ فُصُ بَاحُ م وتَ تُبِهِ ونِ كُ مُ ضْ يف مَ
انُ الكِتَابِ ال نَوَ انَ عِ امَ كَ بَّ , ورُ نِ وْ مُ ا  واملَضْ رً ونِ الكِتَابِ إالَّ نَزْ مُ ضْ نْ مَ ثِّلُ مِ مَ يُ

لِيالً  ا حَ  ,قَ ابً الً أوْ بَ زُ فَصْ اوَ تَجَ امَ ال يَ بَّ ابِ بُ سْ رُ اقِي أبْوَ يدٍ  , وبَ عِ ادٍ بَ  ;الكِتَابِ يف وَ
شُ  هُ التَّنَاوُ أنَّى لَ  !فَ

اِرصِ  تَّابِ املُعَ نْدَ بَعْضِ الكُ اتِ عِ زَ اوُ هِ التَّجَ ذِ نْ هَ ثِريٌ مِ نْ وكَ جُ عَ ْرُ ينَ ال ختَ
نِ  يْ رَ م لِلكِتَابِ  :أمْ نْهُ جيًا مِ وِ رْ نَ تَ وْ ا أنْ تَكُ  .إمَّ

ا أنْ  هُ وإمَّ رُ فَ انَ األمْ , وأيا كَ بِ انِ املُنَاسِ نْوَ تِيَارِ العِ م باخْ نْهُ الً مِ هْ نَ جَ وْ امَ تَكُ
جَ  ْرُ ِ  انِ ال خيَ هنِ وْ نْ كَ املُ  امعَ عَ الً  اً تَ وْ ذُ رْ الً مَ هْ ا, أو جَ رً  !ظَاهِ

* * * 
ا كِ  ذَ هَ لِ « :مِ باسْ  هُ بُ احِ صَ  هُ نَ وَ نْ عَ  دْ قَ  ابٌ تَ فَ لِمِ فَضْ الةِ املُسْ ِدُ »صَ مَّ جتَ ثَرَ , ثُ أكْ

نِ  وْ مُ ضْ نْ  هِ مَ ثُ عَ دَّ تَحَ لِمِ «يَ القِ املُسْ انِ »أخْ نْوَ اكَ بعِ يْثِ « :, وذَ دِ ـالِ احلـَ جَ ـمَّ »رِ , ثُ
لَ  وْ رُ حَ وْ دُ نِهِ يَ وْ مُ ضْ الِبَ مَ ِدُ غَ تُ «جتَ يْثِ كُ دِ يْثِ إالَّ »بِ احلـَ دِ ـالِ احلـَ جَ ـيْسَ لرِ , ولَ

لْ وَ  ـزَ يَّةٍ مل تَ قِ ا يف بَ ذَ كَ , وهَ ٍ ريْ غِ لٍ صَ نَ فَصْ مْ لِ الكِتَابِ ضِ تَّبَتْ يف أوَّ اتٍ تَكَ قَ دَ  رَ نـْ عِ
تَّ  وا يف مَ بَعْضِ كُ شُ َشَّ نِ ممَّنْ ختَ يْ ِ ارصِ ِ التَّألِيْفِ عىل غَ  قِ ايِ ضَ ابِنَا املُعَ َ صِ بَ  ريْ ا هَ ندَ , فعِ ةٍ ريْ



 
 
 

  אא٣٦٣ 
اتِ  لُ ثْ مِ  تْ اءَ جَ  قَ ارَ هِ املُفَ ذِ ـ هَ , األمْ نِ وْ ـمُ انِ واملَضْ نَوْ َ العِ ي ال يُ  رُ بَنيْ ـذِ ـيْ طِ الَّ إالَّ  هُ قُ
 !ةِ ابَ تَ بالكِ  ثِ بَ العَ  لُ يْ بِ إالَّ سَ  هُ عُ سَ , وال يَ المِ و األقْ لُ حِ تَ نْ مُ 

 

* * * 
)٢٢( 

انِ  نْوَ ةُ يف العُ  املُبَالَغَ
ٌ ثِ كَ  اكَ نَ هُ  نَ  ريْ هَ  مِ ِـدُ يَّةِ جتَ مِ الَ تَبَاتِ اإلسْ امَ يف املَكْ هِ األيَّ ذِ ةِ هَ ائِرَ تُبِ السَّ ا الكُ

ِ عىل غَ  ْ  ريْ ; حَ  قٍ يْ فِ وْ وال تَ  قٍ يْ قِ حتَ نِ الكِتَابِ وْ مُ ضْ انِ ومَ نَوْ وِّ العِ مُ َ سُ ِ  ثُ يْ بَنيْ ـا  دُ جتَ فِيْهَ
نْ مَ  نَ يْ اوِ نَ العَ  َ مِ ربَ غَ وأكْ لَ ِ امِ ضَ ومَ  ثِ احِ بَ أبْ  .ابِ الكِتَ  نيْ

نَاهُ  عْ ا يف مَ بِريً ا كَ انً نْوَ تَّابِ عِ لُ بَعْضُ الكُ جَّ َ ا يَرتَ مَ نْدَ لِكَ عِ ظِيامً يف  ,وذَ عَ
 , يلِ فٍ يف التَّأصِ عْ لُّ عىل ضَ ةً تَدُ شَّ ةً هَ اسَ انِ كِتَابِهِ دِرَ نْوَ ةِ عِ اسَ رَ ومُ بِدِ قُ مَّ يَ , ثُ اهُ وَ فَحْ

ي يُ  ءُ الَّذِ ْ , اليشَّ يلِ صِ ةٍ يف التَّحْ هُ وقِلَّ فُ عْ انَ ضَ امَ كَ بَّ , ورُ ةِ كِتَابِهِ عَ تَابَ دُ النَّاظِرَ يف مُ هِّ زَ
لِ  بَبًا يف تَطَاوُ يُّ سَ لْمِ أةِ عىل  العِ زِ واجلُرْ مْ عِ يف النَّيْلِ والغَ اءِ والبِدَ وِ لِ األهْ بَعْضِ أهْ

نَ تَ  يْ ذِ نْدَ بَعْضِ الَّ يعِ عِ مِ لُومٌ لِلْجَ عْ وَ مَ امَ هُ , كَ دِ الكِتَابِ اصِ قَ تَبُوا يف مَ وا أوْ كَ لَّمُ كَ
لِ البَاطِلِ  لِ أهْ بَبًا لِتَطَاوُ انَ سَ َّا كَ قِيقٍ ممِ دْ يقٍ وتَ قِ ْ ِ حتَ ريْ تَبُوا بِغَ م, أوْ كَ نِّهِ ِ فَ ريْ  ,غَ

 ْ ْ حيُ تِي ملَ اتِ الكِتَابِيَّةِ الَّ رَ هِ املُنَاوَ ذِ اللِ هَ نْ خِ ل ِاحلَقِّ مِ م عىل أهْ ائِهِ دَ تِعْ ا نْ سِ واسْ هَ
َا اهبُ حَ ط  أصْ ظًاال خَ فْ  .ا وال لَ

بِريِ  انِ الكَ نَوْ بُ العِ احِ تَبَ صَ امَ كَ بَّ ةً ال  ;ورْ غِريَ والً صَ ةً وفُصُ بْتُورَ ا مَ وثً بُحُ



 
 
 
 ٣٦٤ א

انِهِ  نَوْ وِّ عِ مُ رِ سُ يْ رِ ْ أيتِ عىل حتَ ي وال تَ بِريِ  تَفِ  !الكَ
* * * 

هُ  انُ نْوَ اينِ عِ رَ َّا أغْ يَّ ممِ دَ َ يَ عَ بَنيْ قَ مْ كِتَابٍ وَ مْ وكَ لَامَّ  فَكَ , فَ هُ انُ نِي إنْسَ بَ وأطْرَ
وْ  هُ دُ تُ دْ جَ ; وَ قَ رَ نْهُ الوَ تُ مِ حْ فَّ بْتُ فِيْهِ النَّظَرَ وتَصَ لَّ وثِهِ وقَ تُ إىل بُحُ فْ لَ ا دَ نَ مَ

ائِرَ  لْتُ املَثَلَ السَّ َ جتَ ا ارْ هَ نْدَ , وعِ انِهِ نْوَ نْ عِ فْتُ مِ رَ نْ أنْ  :عَ ٌ مِ ريْ يِّ خَ يْدِ عُ باملُعَ مَ تَسْ
اهُ  رَ  !تَ

تَّـابِ  ـضِ كُ ـنْ بَعْ ـاتِ الكِتَابِيَّـةِ مِ هِ املُنَاقَصَ ـذِ ثْـلِ هَ ثٍ بِمِ ِ رتَ كْ ُ مُ ريْ وإينِّ غَ
ي  دِ نـْ ـانَ عِ كَ ينِي, فَـال مَ وِ ـتَهْ ي وتَسْ ينـِ رِ غْ ا تُ هَ سَ ةَ نَفْ بِريَ ينَ الكَ نَاوِ ا, ألنَّ العَ نَ ِ رصْ عَ

ا تَـ ـيَّامَ إذَ , والسِ بَـةِ الَ ةِ أو املُخَ مَ ـاوَ سَ ا لِلْمُ تَهَ قَ ـةِ الكِتَـابِ وَ مَ دِّ قَ ةِ مُ اءَ تُ إىل قِـرَ فْ لَّ دَ
لِّفِ  املُؤَ ـأينِّ بـِ , وكَ بٍ رْ ةِ حَ مَ وْ أينِّ يف حَ , وكَ امٍ يَةَ رَ مْ , ورَ سٍ ارِ لةَ فَ وْ تُ فِيْهِ صَ دْ جَ فَوَ
نِي ـاقَ ا سَ تَّـى إذَ , حَ هِ بَالـِ اكِ حِ َ ـعُ يف رشِ نَا أقَ هُ , فَ يْشٍ رُ جَ نْذِ هُ مُ أنَّ ; كَ رَ رَ وأنْذَ ذَ دْ أعْ  قَ

حٌ  ـرَ وٌ وفَ هْ يلِّ زَ ِي وكُ امهِ رَ دُ دَ قُ ا أنْ بً أيسِ طَرَ زُّ رَ تُ أهُ ; قُمْ ةُ مَ دِّ نِي املُقَ تْ َ انُ وأرسَ نْوَ العِ
تُ  عْ جَ ْ ـرتَ ا, اسْ حً فُّ ةً وتَصَ اءَ دْتُ بِالكِتَابِ قِرَ رَ فَ ا انْ تَّى إذَ , حَ ةِ نِيمَ رِ بِتِي الغَ عىل الظَّفَ

لْتُ  قَ وْ ت املَثَلَ السَّ ! وحَ رُ كَّ نًا :ائِرَ وتَذَ  طِحْ ةً وال أرَ عَ جَ عْ عُ جَ مَ  !أسْ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٦٥ 
)٢٣( 

غْ  ُ يِ تَ يل للكِتَابِ ريْ انِ األصْ نْوَ   العِ
فَ  ُّ , أوْ التَّرصَ تِهِ يقَ قِ نْ حَ ِّ عَ يلِ مِ الكِتَابِ األصْ يِريَ اسْ غْ كَّ أنَّ تَ ِ  ال شَ ريْ فِيْهِ بِغَ

, وال َ نيْ لِمِ وقِ املُسْ قُ يْفٌ بِحُ مٌ وحَ ُوَ ظُلْ قٍ هلَ محَ نْهُ لْمِ مِ لِ العِ يَّامَ أهْ  .سِ
يجٌ  وِ رْ تِهِ تَ يقَ قِ وَ يف حَ المِ هُ لِ اإلسْ تُبِ أهْ ينِ كُ نَاوِ ةِ عىل عَ ارَ هِ اإلغَ ذِ ثْلُ هَ مِ فَ
انَتْ  فَاتِ كَ ُّ هِ التَّرصَ ذِ نْ هَ ثِريٌ مِ , فَكَ ةِ يَّ ارِ ةِ املَالِيَّةِ التِّجَ قَ ارَ سَ ازٌ لِلمُ تِهَ , وانْ لِلْكِتَابِ

ا لِفَ  يقً حِ طَرِ مِ بِطَرْ لْ لِ العِ تُبِ أهْ قُ لِكُ قِّ أُ املُحَ بْدَ مَ يَ وْ , يَ ومِ مُ بِ املَذْ سُّ تْحِ بَابِ التَّكَ
تِي  ةِ الَّ يحَ حِ ينِ الصَّ نَاوِ نْ العَ ةِ عَ يدَ ا, والبَعِ تِهَ يقَ قِ نْ حَ ةِ عَ ايِرَ ينِ املُغَ نَاوِ بَعْضِ العَ

رَ املُسْ  عِ لِكَ لِيُشْ لَّ ذَ َا, كُ اهبُ حَ ا أصْ تَبَهَ اتِ كَ رَ َدَّ نْ خمُ اءَ مِ دْ جَ ا قَ يدً دِ ا جَ َ أنَّ كِتَابً نيْ لِمِ
بْلُ  نْ قَ ْ مِ نْرشَ بَعْ أوْ يُ طْ ْ يُ َّا ملَ طُوطَاتِ ممِ لِ املَخْ انَ الكِتَابُ لِبَعْضِ أهْ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ

صُّ  , وأخُ مِ لْ َ طُالبِ العِ ارٌ بَنيْ تِهَ ورٌ واشْ ُم ظُهُ َّنْ هلَ لْمِ الكِبَارِ ممِ ِ  العِ نيْ يْخَ م الشَّ نْهُ  :مِ
نَ  يَّةَ وابنَ  ابْ يْمِ اىلَ  تَ عَ امَ اهللاُ تَ َهُ محِ يِّمِ رَ  .القِ

يْقِ عىل  قِ مِ التَّحْ َ باسْ لِنيْ وِّ َ واملُتَسَ يِّنيْ فِ حُ تَبَةِ والصُّ ارَ بَعْضُ الكَ م أغَ م وكَ وكَ
نَ  يْ اوِ نـَ ِ إىل عَ نيْ امَ نِ اإلمَ يْ ذَ تُبِ هَ نِ بَعْضِ كُ يْ نَاوِ ِ عَ يِريْ غْ ـبِ  تَ سْ ـاءَ الكَ جَ , رَ ـةٍ يَّ ارِ َ جتِ

انُ  تَعَ , واهللا املُسْ رَ ءٍ آخَ ْ امَ ليشَ بَّ , ورُ يَّةِ لمِ ةِ العِ رَ هْ  !املَايل, أو الشُّ
, أوْ  هِ ِ يِـريْ , أو بتَغْ هِ ارِ تِصَ اءٌ باخْ وَ يل لِلكِتَابِ سَ انِ األصْ نْوَ فُ يف العُ ُّ فالتَّرصَ

, ةِ امَّ َ العَ جِ بَنيْ ارِ مِ الدَّ رِ االسْ كْ يْحِ لِلكِتَابِ  بِذِ حِ انِ الصَّ نْوَ ٌ لِلعُ يِريْ غْ َّا فِيْهِ تَ هِ ممِ ِ ريْ أو غَ
دُّ  عَ اهُ إالَّ  :يُ ـوَ قْ حٌ ال تَ ِّ ـربَ ـهُ ظُلـمٌ مُ ـامَ أنَّ , كَ ـقِّ املُؤلِّـفِ ةً يف حَ نَايَ , وجِ يَّةً لمِ ةً عِ يَانَ خِ
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املَةُ  ةُ املُتَعَ يْفَ عِ سُ الضَّ وْ  !النُّفُ
* * * 

اءِ وأقْ  حَ َ دُّ الربُ لَ وأشَ هِ أوَّ يقِ قِ ْ ةَ حتَ مَ دِّ قَ نَ مُ مَّ ي ضَ قُ الَّذِ قِّ اكَ املُحَ ا; ذَ اهَ وَ
ا  هَ رِ تُوبٌ عىل ظَاهِ كْ تِي مَ ةِ الَّ طُوطَ ةِ املَخْ ورَ يْحُ «صُ حِ انُ الصَّ نْوَ مَّ » العِ , ثُ لِلْكِتَابِ

ةِ  ابَحَ رَ ةً لِلْمُ رَ ايَ سَ هُ مُ ُ ريِّ غَ , ويُ انَ نْوَ فُ العِ َرِّ ئِذٍ حيُ دَ عْ اهُ بَ رَ ةِ  تَ يَّ ارِ  !التِّجَ
ةِ كِتَابِهِ  مَ دِّ قَ دْ نَصَّ يف مُ هُ قَ سَ قَ نَفْ قِّ ِدُ املُحَ يْنَا; أنَّك جتَ لَ يْقِ عَ قِ حِ التَّحْ رَ نْ أبْ ومِ

يْحِ «عىل  حِ انِ الصَّ نْوَ مِ » العِ اةً لِالسْ َاكَ انَ حمُ نْوَ َ العِ ريَّ دْ غَ هُ قَ ئُنَا بِأنَّ اجِ فَ مَّ يُ , ثُ لِلْكِتَابِ
جِ ال ارِ ائِبُ كِتَابِيَّةٌ الدَّ صَ هِ إالَّ مَ ذِ لْ هَ , وهَ مِ لْ َ طُالبِ العِ مَ بَنيْ  !يَوْ

م  هُ ضُ تُبَ بَعْ كْ , أنْ يَ مَ َ اليَوْ نيْ قِ قِّ نْدَ بَعْضِ املُحَ حٍ عِ رْ نَاتِ بَ نْ بَ يْنَا مِ قِ وممَّا لَ
ِ لِلْكِتَابِ  نيْ مَ َ طُالَّ  :عىل غِالفِ الكِتَابِ اسْ جَ بَنيْ ارِ مَ الدَّ مَ بِ العِ االسْ , واالسْ مِ لْ

لِ  يحِ واملُنْتَحَ حِ َ الصَّ نْهُ بَنيْ ا مِ ْعً ; مجَ يحَ لِلْكِتَابِ حِ  !الصَّ
دْ قِيلَ  تَنَقْ  :وقَ ِ اخْ تَنيْ ائِدَ لَ عىل مَ نْ أكَ  !مَ

هِ  بِريِ لِ يف تَكْ انِ املُنْتَحَ نْوَ طِّ العِ  بِخَ لَوَّ قِ أنْ تَ قِّ ا املُحَ ذَ اةِ هَ سَّ نْ دَ انَ مِ فَكَ
 ; هِ يرِ دِ لٍ وتَصْ مَ هْ قِيقٍ مُ طٍّ دَ ْتَ خَ اهُ حتَ فَ ي أخْ يحِ الَّذِ حِ انِ الصَّ نْوَ تَىلَ عىل العِ تَّى اعْ حَ

ةِ  الَ فَ هُ يف السُّ كَ رَ دْ أبْ  !قَ
دْ قِيْلَ  َلٍ  :وقَ كُ مجَ َ ربْ هُ مَ يْسَ لَ  !فُالنٌ لَ

ا يَيلِ  ا مَ نْهَ ئُ مِ تَزِ , ونَجْ ةٌ ريَ هِ ةٌ شَ ثِريَ هِ كَ ذِ ةُ عىل هَ ثِلَ  :واألمْ
نَ «ـ ١ يِّ سُ ذِ مِ ْ هُ » نُ الرتِّ مُ , واسْ مِ ا االسْ َذَ ا هبِ ارً رَ بِعَ مِ دْ طُ , وقَ يِّ ذِ مِ ْ لِلْرتِّ



 
 
 

  אא٣٦٧ 
يحُ  حِ بِريُ « :الصَّ عُ الكَ  .»اجلَامِ
الحِ «ـ و٢ ةُ ابْنِ الصَّ مَ دِّ قَ هُ »مُ مُ , واسْ مِ ا االسْ َذَ ا هبِ ارً رَ تْ مِ دْ طُبِعَ , وقَ
يحُ  حِ يثِ « :الصَّ لُومُ احلَدِ  .»عُ
ةُ ا«ـ و٣ يَّ دِ نَظَرِ قْ هُ » لعَ مُ , واسْ ِ رصْ بِعَ بِمِ , طُ يَةَ يْمِ نِ تَ المِ ابْ يْخِ اإلسْ لِشَ
يحُ  حِ ودِ « :الصَّ قُ ةُ العُ دَ اعِ  .»قَ
ةِ «ـ و٤ رَ ينَةِ املُنَوَّ يخُ املَدِ ارِ لْتُوت, »تَ دٍ شَ َمَّ يمٍ حمُ هِ يقِ فَ قِ بِعَ بِتَحْ ا طُ ذَ كَ , هَ

 , ينَ ِ فِ النَّارشِ ُّ نْ تَرصَ يَةُ مِ مِ هِ التَّسْ ذِ يحُ وهَ حِ هُ الصَّ مُ ينَةِ « :واسْ بَارُ املَدِ  .»أخْ
آنِ «ـ و٥ رْ ارِ يف القُ رَ ارُ التِّكْ َ , » أرسْ ِّ اينِ مَ رْ ةَ الكُ ْزَ نِ محَ ودٍ بْ ْمُ اءِ حمَ رَّ لِتَاجِ القُ

يحُ  حِ هُ الصَّ مُ نَ « :واسْ آنِ ملَِا فِيْهِ مِ رْ ابِهِ القُ تَشَ يهِ مُ جِ انُ يف تَوْ هَ ْ ةِ والبَيَانِ  الربُ  .»احلُجَّ
المِ «ـ و٦ ءِ اإلسْ امَ كَ يخُ حُ ارِ دٍ » تَ يْ نِ زَ ٍّ بْ يلِ نِ عَ ينِ أيبِ احلَسَ ريِ الدِّ ظَهِ لَ

نْدَ  وفُ بِابْنِ مَ رُ , املَعْ يُّ قِ نَةَ ةالبَيْهَ قَ سَ شْ بِعَ يف دِمَ , ) م١٩٥٦(, طُ مِ ا االسْ َذَ هبِ
يحُ  حِ هُ الصَّ مُ ةِ « :واسْ مَ كْ انُ احلِ وَ ورَ »هَ ةِ الهُ بْعَ اءَ يف طَ امَ جَ نَةَ  , كَ  .)١٣٥١(سَ

اءِ «ـ و٧ بَ مُ األدَ جَ عْ يِّ » مُ وِ , )٦٢٦(لِيَاقُوتَ احلَمَ رَ تُهِ بِعَ واشْ ا طُ ذَ كَ , هَ
هُ  مُ ةِ األدِيبِ « :واسْ فَ رِ عْ يبِ إىلَ مَ ادُ األرِ شَ  .»إرْ

اةِ «ـ و٨ ضَ بَارُ القُ كِيعٍ » أخْ وفِ بِوَ رُ يَّانَ املَعْ لَفٍ بْنِ حَ دِ بْنِ خَ َمَّ رٍ حمُ أليبِ بَكْ
ا يحُ )٣٠٦(يضِ القَ حِ هُ الصَّ مُ م « :, واسْ خيِهِ ارِ اةِ وتَ ضَ بَارِ القُ يَارِ يف أخْ رُ األخْ رَ غُ

م هِ امِ كَ لُومِ »وأحْ اعِ العُ ائِرِ أنْوَ ا يف سَ هَ رُ ةٍ يَطُولُ ذِكْ لَ لْسِ  ., يف سِ
رَ ٩ مِ كِتَابٍ آخَ ةُ كِتَابٍ بِاسْ ا البَابِ طِبَاعَ ذَ رُ يف هَ كَ ذْ ا يُ نَعُ مَ  ـ وأشْ
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نِّ  صَ , أيْ لِلْمُ هِ سِ امَ  :فِ نَفْ , كَ رِ مِ اآلخَ ا بِاسْ َ مهُ دُ بَعُ أحَ يُطْ ; فَ انِ نِّفِ كِتَابَ صَ ونُ لِلْمُ يَكُ
جَ  رَ غِريُ « :دَ يخُ الصَّ يقِ » التَارِ قِ وَ عىل التَّحْ , وهُ يِّ ارِ امِ البُخَ يخُ « :لِإلمَ التَّارِ

طُ  سَ هُ » األوْ  .لَ
جَ ١٠ رَ امَ دَ مِ ال«ـ وكَ جَ بِريُ يف املُعْ بِريِ التَّحْ نِ » كَ يمِ بْ رِ بْدِ الكَ دٍ بنِ عَ عْ أليبِ سَ

يقِ  قِ وَ عىل التَّحْ , وهُ ِّ اينِ عَ مْ دٍ السَّ َمَّ بٌ « :حمُ نْتَخَ ٌ «, أوْ »مُ ْتَرصَ ا» خمُ هُ أيْضً  .لَ
* * * 

أُ عىل  تِي تَطْرَ اتِ الَّ يفَ حِ ودُ بَعْضِ التَّصْ جُ ا, وُ اءِ أيْضً طَ هِ األخْ ذِ يَّةِ هَ قِ نْ بَ ومِ
انِ الكِ  نْوَ ةُ عىل عِ ثِلَ , واألمْ هِ فِ لِّ ؤَ , أوْ يف مُ بْطِهِ , أوْ يف ضَ هِ طِّ اءٌ يف خَ وَ , سَ ِّ يلِ تَابِ األصْ

ا اآليتِ  نْهَ ئُ مِ تَزِ ةٌ نَجْ ثِريَ ا كَ ا أيْضً ذَ  :هَ
يسَ « :ـ كِتَابُ ١ رِ نِ إدْ ايلِ ابْ عَ ايلِ التَّأنِيسِ بِمَ وَ مِ »تَ أً بِاسْ طَ بِعَ خَ ايلِ « :, طُ وَ تَ
يسِ   .»التَّأسِ
يلِّ «ـ و٢ نْيَةِ املُصَ حُ مُ ْ يلِّ رشَ لبَةُ املُجَ نَ » حَ ثِريٌ مِ هُ كَ لُ اوَ تَدَ ءِ  يَ لَامَ ثِنيَ والعُ البَاحِ

, و لِعِنيَ يَةُ «املُطَّ لْ تْ » حِ عَ قَ امَ وَ ,كَ تِيَّةِ ةِ التَّحْ دَ حَّ ابُ بِاملُوَّ وَ , والصَّ وفِ رِ احلُرُ بِاليَاءِ آخِ
حٍ جَ  اضِ طٍ وَ ةٌ بَخَ ولَ كُ شْ ةٌ مَ بُوطَ ضْ ةٌ مَ تُوبَ كْ ا مَ هَ ضُ , وبَعْ يَّةِ هِ اخلَطِّ خِ ٍّ عىل بَعْضِ نُسَ يلِ

يْهِ  لَ ةٌ عَ وءَ رُ قْ تِهِ ومَ خَ ةٌ بِنُسْ لَ ابَ قَ , ومُ هِ طِّ لِهِ املُبَيَّضِ بِخَ نْ أصْ , ومِ لِّفِ يَاةِ املَؤَ يف حَ
ا دً ةٍ جِ ثِريَ عَ كَ اضِ وَ هُ يف مَ طُّ ا خَ يْهَ لَ ا, وعَ  .أيْضً

تْيَا«ـ و٣ ابُ الفُ نَةَ لِلْ » آدَ رٍ سَ امَّ ارِ عَ نْ دَ تْ عَ بِعَ , طُ يُوطِيِّ ) ١٤٠٥(سُّ
 , نِ دُ تْيَا«بِاألُرْ اءِ » أدَبُ الفِ ِ الفَ رسْ  .بِكَ



 
 
 

  אא٣٦٩ 
دَ «ـ و٤ اوُ نَنِ أيبِ دَ حُ سُ ْ بُودِ رشَ نُ املَعْ وْ أً أليبِ الطَّيِّبِ »عَ طَ ا خَ وبً نْسُ بِعَ مَ , طُ

لِّ  ؤَ وَ مُ ادِي, وهُ ظِيمِ آبَ سِ احلَقُّ العَ مْ دِ شَ َمّ ودِ «فُ حمُ صُ ةِ املَقْ ايَ ا »غَ نُ «, أمَّ وْ عَ
بُودِ  ٍّ ابْنِ »املَعْ يلِ ريِ بْنِ عَ فِ بْنِ أمِ َ فِ احلَقِّ حممدِ أرشْ َ َنِ رشَ محْ بْدِ الرَّ وَ أليبِ عَ هُ ; فَ

لَ الكِتَابِ  هِ أوَّ سِ اهُ يف الكِتَابِ نَفْ رَ امَ تَ ظِيمِ آبَادِي, كَ يِّ العَ يقِ دِّ رٍ الصِّ يْدَ  .حَ
يَانَ «ـ و٥ النَ صِ يْخِ دَحْ ةِ الشَّ سَ وَ سْ نْ وَ انِ عَ ريٍ » ةُ اإلنْسَ دِ بَشِ مَّ ملُِحَ

يِّ  نْدِ ِّ اهلِ واينِ هْ بْدِ )١٣٢٦(السَّ بْدِ اهللاِ بْنِ عَ ةِ عَ المَ ا إىلَ العَ وبً نْسُ يَاتِهِ مَ بِعَ يف حَ , طُ
عْ  هِ بَ فِ لِّ ؤَ مِ مُ مَّ بِاسْ , ثُ يِّ نْدِ يمِ السِّ حِ بْدِ الرَّ َنِ بْنِ عَ محْ لِكَ الرَّ  !دَ ذَ

ِّ «ـ و٦ اينِ دِّ عىل النَّبْهَ ِّ يف الرَّ اينَ ةُ األمَ ايَ دْ » غَ , وقَ ِّ يِّ األلُويسِ رِ كْ ودِ شُ مُ ملَِحْ
يِّ  المِ افِعِيِّ السُّ ايل الشَّ وا إىلَ أيب املَعَ زُ عْ تِهِ األُوىلَ مَ بْعَ اءَ يف طَ  .جَ

رْ  ا« :انْظُ ةِ الفَ بَ وِ ةِ عىل األجْ اتِ احلَافِلَ لِيقَ ةِ التَّعْ لَ يِّ للَّ » ضِ نَوِ , )١٩٧(كْ
ابِنيَ «و اتِ النَّسَّ بَقَ دٍ » طَ يْ رٍ أبُو زَ ا«, و)٦٦(لِبَكْ بْطِهَ وصِ وضَ ثِيقِ النُّصُ وْ فَّقٍ » تَ ملُِوَ

ادِرِ  بْدُ القَ ءِ «, و)١٠٨(, )٨٥(عَ لَامَ ا العُ نْهَ رَ مِ ذَّ تُبٍ حَ نَ » كُ سَ ورِ بْنِ حَ هُ ملَِشْ
)١/٥٧(. 

* * * 



 
 
 
 ٣٧٠ א

)٢٤( 
 اءِ دَ يف اإلهْ  اءُ دَ تِ االعْ 

,  اءِ دَ باإلهْ  :مهِ بِ تُ كُ  ضَ عْ بَ  نَ وْ رُ دِّ صَ يُ  ةِ بَ تَ الكَ  ضُ عْ بَ  لْ زَ مل يَ  نِ يْ دَ الـِ اءٌ لِلوَ ـوَ سَ
ا, أوْ  َ دمهِ , أوْ لأوْ أحَ ةِ جَ وْ , أوْ للزَ يْخِ , أو للشَّ ِ ريْ قٌّ أو لألمِ م حَ يْهِ لَ م ممَّنْ هلُم عَ هِ ِ ريْ غَ

ا  رً ظْهَ ذَ مَ ي أخَ رُ الَّذِ , األمْ لٌ ـانَ فَضْ ا كَ ذَ لِ هَ , ألجْ يَّةِ لمِ اتِ العِ اءَ دَ رِ اإلهَ ظَاهِ نْ مَ مِ
تُـبِ  ا يف الكُ ايَ دَ هِ اهلـَ ـذِ يْنَاتِ هَ ـمِ ـمِ تَضْ كْ يْـقُ والنَّظَـرُ يف حُ قِ لمِ التَّحْ ةِ العِ افِلَ نْ نَ مِ

وْ عىل وَ  , ولَ يَّةِ عِ ْ ارِ الرشَّ تِصَ هِ االخْ  .جْ
لْتُ  اءاتِ املُصَ  :قُ دَ هِ اإلهْ ذِ ثْلَ هَ ا إنَّ مِ لَـمُ هلـَ تُـبِ ال أعْ ائِـلِ الكُ ةِ يف أوَ رَ دَّ

نْ  ا عَ الِفً ,سَ نَ يْ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ ,  أهْ ةِ رَ رِ املُتَـأخِّ وْ صُ ةِ إالَّ يف العُ ثْرَ هِ الكَ َذِ ا هبِ هَ رَ لْ مل نَ بَ
قِ  يْ ـوِ بِ يف تَسْ ـرْ ةِ الغَ عَ ـانَ ـاةِ ملُصَ اكَ لِيْـدِ واملُحَ نَ التَّقْ ءٌ مِ ا يشَ اهبَ تِي شَ اءاتِ الَّ ـدَ إهْ

م تُبِهِ  .كُ
ي  لَّقَ أخِ دْ عَ ثُ  خُ يْ الشَّ وقَ دِّ ـالعُ  امنُ يْ لَ سُ املُحَ ظَـهُ اهللاُ عـىل وان لْ فِ  ابِ تَـكِ حَ

لِهِ , امعِ الشَّ  دٍ مَّ حمَ خ ألل »الميِّ اإلسْ  هِ قْ الفِ  ى يفمَ األعْ  امِ كَ أحْ « وْ ـ اءُ دَ اإلهْ « :بقَ  سَ يْ لَ
َ قِ ابِ السَّ  ةِ مَّ ي األئِ دْ هَ  نْ مِ  ـدَ أحْ  نْ مَ  لُ , وأوَّ نَ يْ دِ تَ قْ املُ  ةِ ابَ حَ الصَّ  ةِ قَ يْ رِ طَ  نْ وال مِ , نيْ  هُ ثَ

, فَ  الِ هَّ جُ  نْ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  مهُ عَ بِ وتَ  ,نَ وْ يُّ بِ رْ الغَ  َ نيْ لِمِ ـبَ اتِّ  هُ فُ ذْ حَ  كَ لِ ثْ ىل بمِ األوْ املُسْ  نْ ا ملَـاعً
ى »فَ لَ سَ  تَهَ  .انْ

اتِ املُصَ  :قلتُ  اءَ دَ هِ اإلهْ ذِ ثْلَ هَ يَّأ مِ غَ نْ تَ لُّ مَ ; فإنَّـه كُ تُبِهِ اتِ كُ مَ دِّ قَ ةِ يف مُ رَ دَّ
ْلُو ال  نخيَ رِ  مِ يْ اذِ دِ املَحَ ةِ أحَ عَ بَ  :األرْ



 
 
 

  אא٣٧١ 
لُ  رُ األوَّ ظُوْ ذُ  :املَحْ أخُ هُ يَ وَ أنَّ , وهُ هِ رِ اءُ الكِتَابِ عىل ظَاهِ دَ نَ إهْ وْ كُ ا أنْ يَ إمَّ فَ

 َّ هِ ممِ وِ ْلِيكٍ ونَحْ ا ومتَ ضً نْ رِ , مِ يَّةِ عِ ْ ةِ الرشَّ يَّ مَ اهلَدِ كْ ةُ حُ ا, واحلَالَ ايَ امِ اهلَدَ كَ نْ أحْ وَ مِ ا هُ
 , هِ ِ , والَ يف نَرشْ هِ يْعِ هِ والَ يف بَ بْعِ فَ يف الكِتَابِ ال يف طَ َّ تَرصَ لِّفِ أنْ يَ ؤَ يْسَ لِلمُ هِ لَ ذِ هَ

 َ َّا خيُ هُ ممِ لُّ ا كُ ذَ هَ , فَ هِ عِ يْ ذِ رِ هِ وأخَ وَ بِبَيْعِ مَ هُ وْ قُ الً أنْ يَ ا, فَضْ َّانً انَ جمَ وْ كَ ـ ولَ تَىضَ قْ الِفُ مُ
انَ عىل املُ  , بَل كَ عِ ْ ا يف الرشَّ لِهَ ةِ وأصْ يَّ يْـهِ اهلَدِ ا إلَ اهَ ـدَ ةَ ملَِـنْ أهْ يَّ مَ اهلَدِ لِّ سَ ي أنْ يُ دِ هْ

ـبَحَ  ا أصْ ـَ ا, ألهنَّ فِ فِيْهَ ُّ قُّ التَّرصَ يْهِ حَ  إلَ دَ هُ , وللمَ بُ سْ لَـيْسَ حَ , فَ لكِـهِ ـنْ مُ تْ مِ
ئِذٍ أنْ يَ  دَ عْ لِّفِ بَ ؤَ بِهِ لِلمُ ـاحِ نْ صَ نٍ مِ دَ إذْ عْ  إالَّ بَ دَ فَ يف الكِتَابِ املُهْ َّ   تَرصَ ـدَ املُهْ

يْهِ   .إلَ
نْ  َ مِ نيْ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ نْدَ أهْ ائِرُ عِ فُ والسَّ وْ رُ وَ املَعْ ةِ هُ يَّ نَى يف اهلَدِ ا املَعْ ذَ وهَ

لِيْلٌ  وَ قَ م, وهُ هِ ِ ريْ نِيْفِ وغَ ابِ التَّألِيْفِ والتَّصْ حَ ـ أصْ صْ لِّفي عَ ـؤَ نْدَ مُ ـا ـعِ ا إالَّ مَ نَ رِ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ رَ  .نَدَ

* * * 
م  تُبِهِ وا بَعْضَ كُ دُ دْ أهْ لْمِ قَ لِ العِ نْ أهْ ا مِ رً رُّ بِأنَّ نَفَ قِ م; نُ اهُ ا وإيَّ وإنَّ

تِ  اءِ واالسْ دَ اتِ اإلهْ بَارَ ا بِبَعْضِ عِ وهَ رُ دَّ دْ صَ م, وقَ هِ ِ ريْ ِ أوْ غَ الطِنيْ اءِ لِلْسَّ دَ جْ
عٍ يف  سُّ نْ تَوَ ونَ مِ رُ يْهِ املُتَأخِّ لَ ا عَ ونَ مَ دُ صِ قْ ونُوا يَ كُ ْ يَ ا ملَ ذَ عَ هَ ُم مَ , إالَّ إهنَّ بِ رُ والتَّقَ

هُ  حُ ضِّ وَ اِء, يُ دَ ةِ اإلهْ يقَ  .طَرِ
م لِلْكِتَابِ  تِهِ يَّ َدِ ونَ هبِ دُ صِ قْ انُوا يَ ُم كَ تِي :أهنَّ ةُ الَّ يدَ حِ ةُ الوَ خَ وَ تِلْكَ النُّسْ  هُ

وْ  , دُ اءِ دَ ةَ اإلهْ بَارَ ا عِ يْهَ لَ تَبُوا عَ نَىكَ عْ , بِمَ خِ الكِتَابِ ائِرِ نُسَ م  :نَ سَ هُ وْ لَّكُ ُم مَ أهنَّ
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ط اةَ فَقَ دَ ةَ املُهْ خَ  .النُّسْ
ةُ  خَ هِ النُّسْ ذِ هُ هَ يَتْ لَ دِ نْ أُهْ قِّ مَ نْ حَ يْسَ مِ ا; أنَّه لَ ِيعً ِم مجَ هيْ دَ امَ بَاتَ لَ أنْ  :كَ

فَ  لِّ ؤَ نَعَ مُ مْ َّا يَ , ممِ لِكَ ِ ذَ ريْ , أوْ غَ ائِهِ دَ تَّى إهْ هِ أوْ حَ يْعِ هِ أوْ بَ ِ خِ الكِتَابِ أوْ نَرشْ نْ نَسْ ا مِ هَ
ا هَ فُ لِّ ؤَ وَ مُ ا, وهُ هَ لِكُ مْ نْ يَ أنِ مَ نْ شَ وَ مِ  .هُ

َا  اهبِ حَ ةً ألصْ ونَ صُ ةً مَ وظَ ْفُ ى حمَ بْقَ بَةَ الكِتَابِ تَ ; إالَّ إنَّ نِسْ هِ ِ ريْ ا وغَ ذَ عَ هَ ومَ
َةٍ املُ  امحَ زَ ةٍ أوْ مُ عَ نَازَ ونَ مُ ا دُ يهَ فِ لِّ ةً ملُِؤَ وبَ نْسُ ى مَ بْقَ َا تَ نَى أهنَّ عْ , بِمَ نيَ فِ لِّ  !ؤَ

ةِ  لِفَ اءِ عىل أغْ دَ ةِ اإلهْ بَارَ ةِ عِ نيَ بِكِتَابَ فِ لِّ دُ املُؤَ ومَ أحَ قُ وَ أنْ يَ ; هُ مَ هُ اليَوْ ثَالُ ومِ
فْ  ومُ بِدَ قُ مَّ يَ , ثُ ةِ بُوعَ تُبِهِ املَطْ دِ كُ نَ أحَ م مِ هِ ِ ريْ بِنيَ أوْ غَ رَّ انِهِ املُقَ وَ نْ إخْ يدُ مِ رِ ا ملَِنْ يُ هَ  عِ

ونَ  يْهِ دُ يَتْ إلَ دِ ط ملَِنْ أُهْ ةِ فَقَ خَ هِ النُّسْ ذِ ْلِيكِ هَ لُّ عىل متَ دُ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ َ نيْ لِمِ املُسْ
خِ الكِتَابِ  ائِرِ نُسَ  .سَ

رُ الثَّاين ظُوْ دَ  :املَحْ نَ إهْ وْ كُ ا أنْ يَ , أيْ وإمَّ هِ رِ ِ ظَـاهِ ـريْ أنَّ  :اءُ الكِتَابِ عىل غَ
تِهِ لِلكِتَابِ  يَّ دِ نْ هَ دُ مَ يْ رِ لَّفَ يُ هِ  :املُؤَ ابـِ وَ ةُ ثَ يَّ دِ وَ هَ ـنْ هُ ـنَ إىل مَ ـدُ مِ يْ رِ نِ أو  يُ يْ دَ والـِ

نَا ِ رصْ لِ عَ اةِ أهْ ادَ هَ الِبُ مُ ا غَ ذَ م, وهَ هِ ِ ريْ  .غَ
ةٌ  □ ألَ سْ نَا مَ  :وهْ

ي حُ  اءِ ثَ كْ وهِ دَ رَ مُ إهْ ابِ القُ فٌ وَ ـالَ  خِ رَ دْ جَ م, وقَ هِ ِ ريْ تَى أوْ غَ وْ بِ لِلمَ
بِ  رْ اءِ القُ دَ رِ إهْ وَ مِ يف بَعْضِ صُ لْ لِ العِ َ أهْ ـعَ  ,بَنيْ ضِ وْ ا مَ ـذَ يْسَ هَ ا, ولَ لِهَ ال يف أصْ

اءِ  دَ ازِ إهْ وَ لنَا بِجَ ا قُ إذَ , فَ نْ كُ امَ يَ هْ ا, ومَ طِهَ ابِ  بَسْ ِ  ثَوَ ريْ وَ ـ  ,الكِتَابِ لِلغَ لِكَ وهُ ذَ ـ  كَ
لِهِ لعموم  وْ ا« :ملسو هيلع هللا ىلصقَ اتَ  إذَ انُ  مَ طَعَ  اإلنْسَ قَ نْهُ  انْ هُ  عَ لُ مَ نْ  إالَّ  عَ ةٍ  مِ ثَ نْ  إالَّ  :ثَالَ ةٍ  مِ قَ دَ  صَ



 
 
 

  אא٣٧٣ 
ةٍ  يَ ارِ لمٍ  أوْ  ,جَ عُ  عِ نْتَفَ الِحٍ  لَدٍ و أوْ  ,بِهِ  يُ و صَ عُ دْ لِمٌ  »لَهُ  يَ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ

هَ  ازِ إظْ وَ ا عىل جَ ذَ ي هَ ْرِ هُ ال جيَ رَ إالَّ إنَّ لَ يف القُ نَّ األصْ ; ألِ ةِ يَّ هِ اهلَدِ ذِ بِ ارِ هَ
هِ  ـذِ ـةُ هَ , واحلَالَ لـبُ ـا القَ لُّهَ نَّ النِّيَّةَ حمَ ; ألِ اءِ يَ ا لِلرِّ عً فْ , ودَ صِ الَ بًا لِإلخْ لَ اءُ طَ فَ اإلخْ

مُ  دَ نْبَغِي عَ انَ يَ ارِ كَ , فَ إظْهَ لِ وْ ا بِالقَ تَبُ عىل وَ هَ َا تُكْ هنِ وْ نْ كَ الً عَ هِ ضْ لِ جْ ةِ آالفِ أغْ فَ
دِ  احِ خِ للكِتَابِ الوَ  !النُّسَ

اءً  وَ اين سَ ايصِ والدَّ ةِ كِتَابِهِ لِلقَ هُ عىل طُرَّ اءَ دَ لِّفُ إهْ رَ املُؤَ دِّ ا أن يُصَ ـانَ  أمَّ كَ
 , صِ الَ م لإلخْ هِ دِ يْ رِ لَفِ يف جتْ لِ السَّ فُ فِعْ الَ هُ خِ نَّ ; ألِ م فَالَ هُ َ ريْ ا أوْ غَ ئً ارِ ا أوْ قَ نَاظِرً

بَتِ  َانَ اءِ وجمُ يَ اطِنِ الرِّ م ملَِوَ  !هِ
ا يَيل نَ اخلَطَأ مَ ا فِيْهِ مِ  .وأيْضً

رُ الثَّالِثُ  ظُوْ هِ أنْ  :املَحْ ِ ـريْ ـهُ لغَ  كِتَابَ دَ ا ملَنْ أهْ عً ْ زُ رشَ ُوْ هُ ال جيَ ـاىضَ أنَّ تَقَ يَ
ذِ  هِ وأخْ خِ مَ بِبَيْعِ الكِتَابِ أو نَسْ وْ قُ الً أنْ يَ , فَضْ االً ةَ مَ يَّ هِ اهلَدِ ذِ ـهِ يف  عىل هَ يْعِ ةِ بَ رَ أُجْ

لَ  عَ نْ فَ مَ أنَّ مَ لَ عْ يْهِ أنْ يَ لَ انَ عَ , فَكَ ةٍ رَّ لِّ مَ قٍ هذا; كُ ـالَ ـنَ خَ ةِ مِ ـرَ هُ يف اآلخِ يْسَ لَ فلَ
يْبٍ  ـيْبَهُ  ;والَ نَصِ ـذَ نَصِ ـدْ أخَ اءِ الكِتَابِ قَ دَ هُ يف إهْ ادَ ي أرَ ابَ الَّذِ رَ والثَّوَ ألنَّ األجْ

رَ  لِكَ بِاألُجْ , وذَ نْهُ ا الكِتَابِ مِ ذَ ابُ هَ نَ ثَوَ وْ كُ يَ أنْ يَ نْوِ يْهِ أنْ يَ لَ انَ عَ ا كَ ; لِذَ ةِ والبَيْعِ
نٍ مِ  الَ ـعِ املَـالِ يف لِفُ ضْ مُ بِوَ وْ قُ مَّ يَ هُ ثُ وَ ا ونَحْ يْعً نَ املَالِ بَ هُ مِ ابِلَ قَ ذَ مُ أخُ , أوْ يَ نَ النَّاسِ

رَ أوْ وَ  رَ كِتَابٍ آخَ هُ  ,قْفٍ آخَ ابَ وَ فُ ثَ ِ مَّ يَرصْ ا,  ثُ ذَ كَ , وهَ يِّتِ مٌ يف لِلمَ لُـوْ عْ ـوَ مَ ـامَ هُ كَ
 , قْفِ امِ الوَ كَ اءً فَالَ أحْ َ ا ورشِ يْعً ةِ الكِتَابِ بَ رَ ذِ أُجْ وَ بِأخْ مَ هُ وْ قُ ا أنْ يَ  !أمَّ

رُ ال ظُوْ ابِعُ املَحْ ا إ :رَّ نَاوأمَّ ةِ الكِتَابِ هُ يَّ َدِ لِّفُ هبِ ادَ املُؤَ ا أرَ اءُ  :ذَ ـدَ ـوَ إهْ ـا هُ مَ
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نَ  هِ  فِيْهِ مِ لـِ وْ دَ قَ نـْ م عِ ـهُ ضُ هُ بَعْ رُ كُ ـذْ ـا يَ وَ مَ , وهُ َ نيْ لِمِ مِ املُسْ وْ مُ مِ النَّافِع لعُ لْ إينِّ  :العِ
 , َ نيْ ـلِمِ مِ املُسْ ـوْ مُ , أو عُ لْـمِ بِ العِ , أو طُـالَّ لْـمِ ـلِ العِ مِ أهْ وْ مُ ا لعُ ذَ ي كِتَايب هَ دِ أُهْ

اتِ  بَارَ نَ العِ ا مِ هَ وِ  !ونَحْ
نْ  هُ مِ ُ ريْ ا وغَ ذَ لْتَ هَ يلُ قُ ْصِ َا حتَ ا; ألهنَّ تَهَ ْ ائِلَ حتَ َا وال طَ ةَ هبِ َ ربْ اتِ ال عِ بَارَ العِ

لَ  بَيِّنُهُ أنَّ أهْ , يُ المِ وٌ يف الكَ شْ ا حَ , بَلْ فِيهَ لٍ اصِ ةِ  حَ ادَ تِفَ وا عىل االسْ َعُ دْ أمجْ لْمِ قَ العِ
 ْ أيتِ حتَ ةٍ تَ بَارَ لُّ عِ ا فَكُ , لِذَ ونَ نَكِريٍ لْمِ دُ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ , مِ ةِ ثَ دَ اةِ املُحْ ادَ هِ املُهَ ذِ تَ هَ

يْ  صِ فْ ةً وتَ ْلَ ةٌ مجُ ودَ دُ رْ يَ مَ هِ لَمُ الً فَ  ., واهللاُ أعْ
وَ  , هُ ةٍ الَ سَ نَّفٍ ورِ صَ لِّ كِتَابٍ ومُ يَّ بِكُ لْمِ اعَ العِ تِفَ نَا أنَّ االنْ لِمْ ا عَ ا; إذَ ذَ هَ

اىلَ  عَ الَ تَ امَ قَ , كَ َ نيْ لِمِ يعِ املُسْ َمِ امٌّ جلِ قٌّ عَ : احلجرات( m¬ ® ¯ l  :حَ
اىلَ )١٠ عَ لِهِ تَ وْ  m¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ  :, وقَ

Ê ÌË Í Î Ï Ð l )يَّةِ )٢: املائدة عِ ْ ةِ الرشَّ نْ األدِلَّ هِ مِ ِ ريْ  ., وغَ
 َ نيْ لِمِ َاعِ املُسْ ةً إلمجْ فَ َالَ ُ خمُ تَربَ عْ ; يُ امِّ اعِ العَ تِفَ َقِّ االنْ َةٍ حلِ امحَ زَ لُّ مُ ا; فَكُ لِذَ

وَ  نَ تَ يْ ذِ امً الَّ يْ دِ لْمِ قَ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ ةِ مِ ادَ تِفَ ازِ االسْ وَ يَّةِ عىل جَ لْمِ ُم العِ هبُ ارِ شَ اطَأتْ مَ
ْظُورِ  , يف حمَ يلِ صِ ا بَعْضُ التَّفْ َذَ يْأيتِ هلِ ثًا, وسَ يْ دِ اءَ اهللاُ :وحَ , إنْ شَ بْعِ وقِ الطَّ قُ  !حُ

 
* * * 



 
 
 

  אא٣٧٥ 
)٢٥( 

ةِ  جَ عِ انِ املُزْ ةُ يف األلوَ اضَ  اإلفَ
رَ  ; بَـلْ ظَاهِ ٍ ـرتْ يَّـةَ سِ فِ ـدْ خَ عُ ـامَ مل تَ هِ األيَّ ـذِ ةِ هَ جَ عِ انِ املُزْ ـ ةُ األلوَ  تْ رَ فَ أسْ

لَ بَ  تِ عَ لْ كطَ  يْثُ تَطَاوَ ; حَ اءِ نَ النِّسَ حِ مِ كُ حْ ِ عَ  ابِ تَّ كُ  ضُ عْ الكُ ِ هِ ظْ ا إىل تَ نَ رصْ ٍ ثِ كَ  ريْ  ريْ
انِ عىل وَ األلْ  نَ مِ  َـرٍ وَ ألْ  اللِ خِ  نْ مِ  كَ لِ م, وذَ هِ بِ تُ ات كُ هَ اجِ وَ َ أمحْ ـا بَـنيْ ةٍ مَ جَ عِ زْ انٍ مُ

ـبَبًا يف  ـانَ سَ َّا كَ ا, ممِ هَ جِ زْ ا ومَ لطِهَ بِيْلِ خَ لُّفٍ يف سَ عَ تَكَ قٍ مَ رَ رٍ وأزْ فَ , وأصْ ٍ رضَ وأخْ
ـائِلَ  سَ نُ مَ ـمَّ تَضَ انَ الكِتَـابُ يَ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ يَّتِهِ لمِ يْبَةِ الكِتَابِ وعِ أنِ وهَ لِيْلِ شَ قْ تَ

 ْ يَّةً رشَ لمِ يَّةً عِ  !عِ
بُ  اهِ ذَ انِ مَ وَ تِيَارِ األلْ ُم يف اخْ ا وهلَ , مَ يْهِ لَ لُّ عَ ةٌ تَدُ غَ م لُ هُ نْدَ نٍ عِ وْ لِّ لَ لِكُ ; فَ

حِ  رَ انِ الفَ وَ , وألُ قِ وْ ةِ والشَّ اطِفَ انِ العَ وَ َ ألْ , وبَنيْ ةِ ودَ ُ ةِ والربُ ارَ انِ احلَرَ وِ َ ألْ بَنيْ
لُومٌ لَ  عْ وَ مَ َّا هُ ا ممِ هَ ِ ريْ نِ وغَ انِ واحلُزْ وَ مِ واأللْ سْ لِ الرَّ  أهْ ِّ  ,دَ كِييلِ نِّ التَّشْ لِ الفَ  .وأهْ

بِ  تـُ ةِ الكُ لِفـَ ضِ أغْ عـْ انِ بَ وَ عَ ألـْ ةً مـَ ْظـَ فَ حلَ قِ لِمُ أنْ تَ ي املُسْ كَ أخِ ولَ
نْ  هُ مـِ َ ريْ , وغـَ ارَ كـَ شُ األفْ وِّ شـَ , ويُ ارَ جُ األبْصـَ عِ زْ ا يـُ َ مَ , لِرتَ مَ ةِ اليَوْ َ ارصِ املُعَ

تِ اهلَ  الَّ قِ , ال ـيْبَةِ الشَّ مُ يٍّ مـِ لْ قٍ عِ وْ بِ ذَ احِ لُّ صـَ هُ كـُ مـُ لَ عْ ا يَ ابِ مـَ كِتـَ يَّةِ لِلْ عِ رْ
كِيْيلٍّ  قٍ تَشْ وْ بِ ذَ احِ  !صَ

 
* * * 



 
 
 
 ٣٧٦ א

)٢٦( 
اجِ للكِتَابِ  رَ ةُ اإلخْ فَ رَ خْ  زَ

ةٌ بِبَعْضِ أنْظَارِ طُالَّ  اذَ ةٌ أخَّ يَّ رِ حْ ةٌ سِ حَ سْ نَاكَ مَ نْهَ هُ لَمْ مِ سْ ْ يَ , ملَ لْمِ  ا إالَّ بِ العِ
يْ  يقٌ وبَصِ رِ َا بَ , هلَ هُ اهللاُ لَّمَ نْ سَ ا إالَّ مَ بَهَ احِ قُ صَ ارِ فَ يْهِ صُ ال تُ لَ تْ عَ زَ هَ دْ أجْ  وقَ

امَ  بَّ , ورُ ةٍ اءَ اءٍ وقِرَ َ َ رشِ ا بَنيْ ا مَ هَ رُ كُ ذْ تَأُ يَ فْ َا, فَال يَ اهنِ ضَ ا يف أحْ ريً هُ أسِ تْ دَ ا, وأرْ هَ قِ بِعِشْ
ا والثَّنَاءِ  هَ ِ اىلَ يف نَرشْ غَ ا تَ يْهَ لَ  .عَ

ةِ إالَّ  حرَ هِ املَسْ ذِ نْ هَ لَمُ مِ سْ نْ يَ لِيلٍ مَ نْ قَ لِيلٌ مِ قَ نْ فَ ةِ بِاهللاِ مِ اذَ تِعَ  بِاالسْ
نْ  َا مِ هتِ دَ وْ نْ جَ ِنيَ عَ لْمِ النَّابِغِنيَ النَّاهبِ لِ العِ الِ أهْ ؤَ مَّ بِسُ ا, ثُ هَ بِيصِ يقِ وَ رِ ا, وبَ هَ فِ يْ زَ

َا هتِ اءَ دَ  .رَ
مْ  ـاهُ نُ وإيَّ ادِ ونَحْ ـدَ انَـتْ عـىل السَّ ا كَ تُـبِ إذَ ـةِ الكُ فَ رَ خْ ـنْ زَ عُ مِ نـَ ال نَمْ

ي تَـأيتِ عـىل  تـِ فِ الَّ ـارِ خَ ـنْ تِيـكَ الزَّ عُ مِ نـَ هِ نَمْ سِ قْتِ نَفْ كِنَّنَا يف الوَ , لَ ادِ تِصَ واالقْ
تُبِ ال  هِ الكُ ذِ اتِ هَ وعَ ضُ وْ نْ مَ ا مِ ثِريً  كَ مَ تَرَ وْ يَّةِ يَ لْمِ ةِ العِ ابِ املَادَّ سَ ـنْ حِ جُ عَ ْـرُ ختَ

ةِ  فَ رَ خْ ةُ الزَّ لَ ا إالَّ فَضْ يْسَ فِيهَ ةً لَ شَّ ةً هَ يفَ عِ َا ضَ هنِ وْ  .كَ
حَ  هِ املسْ ذِ ةِ هَ ابَ نْ بَ بَاحَ فَمِ ابِعُ صَ ا املَطَ هَ فُ ذِ قْ تِي تَ ةُ الَّ يلَ تُبُ اجلَمِ , تِلْكَ الكُ ةِ رَ

ر  فَ قٍ أصَ رَ َ وَ ا بَنيْ اءَ مَ سَ اه(مَ وَ امْ , وأ) شَ رٍ لِيدٍ فَاخِ ْ ِيَّةٍ وجتَ انٍ هبَ وَ لُ النَّاظِرَ .. .لْ ْعَ ا جيَ مَ
ا تِهَ يعِ طِبَاعَ ا يف بَدِ وذً أخُ ا مَ ريً ا أسِ يْهَ نَ إإالَّ .. .إلَ تْ مِ يْسَ يَّةِ لَ شِ يَّةِ الوَ هِ البَهِ ذِ عَ هَ ا مَ  هنَّ

يعِ  اضِ ةَ املَوَ ادَ عَ انَتْ مُ امَ كَ بَّ لْ رُ , بَ ءٍ يلِ يف يشَ يقِ والتَّأصِ قِ ةَ ال ,التَّحْ يَّ رِ , فَال عَ ائِدِ وَ فَ
 َ هنُ وْ يدَ إالَّ كَ فِ يدَ وال مُ دِ قٍ جَ َ قَصٍّ ولَصْ ا بَنيْ ةً مَ ادَ ا وإعَ ارً َ رتِ ,  ,ا اجْ ريٍ يمٍ وتَأخِ دِ قْ وتَ



 
 
 

  אא٣٧٧ 
وْ  دْ وال أقُ يَّةِ قَ عِ ائِلِ اجلَامِ سَ يحِ الرَّ نَاكَ بَعْضُ أطَارِ لْ هُ , بَ تُبِ نْ بَعْضِ الكُ ا عَ ذَ لُ هَ

ِئَةِ  نْ محَ ابِلٌ مِ َا وَ اهبَ قِّقٍ  أصَ دَ ةَ مُ نْ نَظَرَ نَظْرَ , ومَ اجِ الكِتَابِ رَ لِ إخْ امَ ارِ بِجَ َ رتِ أوْ  ,االغْ
انُ  تَعَ , واهللاُ املُسْ ا أقُولُ ةَ مَ يقَ قِ لِمَ حَ رٍ عَ َرِّ قِيقَ حمُ دْ قَ تَ قَّ  !دَ

الِغُ إذَ  بَ لْ ال أُ لْتُ بَ نَ  :ا قُ ا مِ يْسَ فِيهَ مِ لَ تُبِ اليَوْ نْ كُ ةً مِ رَ ْهَ لِ  إنَّ مجَ ضْ الفَ
اءِ  رَ فْ اقِ الصَّ رَ ةُ األوْ لَ ا إالَّ فَضْ هَ ِ ريْ نْ غَ ةِ عَ ادَ يَ الِيدِ والزِّ ةِ  , والتَّجَ رَ اخِ نْدَ الفَ , وعِ

ي  رِ ا فِكْ فً رَ َا تَ هنِ وْ نْ كَ جُ عَ ْرُ ا فَال ختَ ينِهَ امِ ضَ يقِ يف مَ قِ رِ والتَّحْ  .االنَّظَ
كَ  يا, فَ رِ اءً فِكْ بَ ونَ وَ و أنْ يَكُ دُ عْ ا ال يَ نْهَ رُ مِ هَ وآخَ ةِ ثِريُ رَ فْ َ الصُّ ا بَنيْ حٌ مَ ارِ ا سَ

, أيْ  ةِ رَ دْ يعِ  :والكُ اضِ ةِ املَوَ رَ دْ , وكُ اقِ رَ ةِ األوْ رَ فْ  !صُ
يْ  وِ تَهْ سْ ا يَ اءِ مَ َ لَنْ يف رشِ جَ ; ال تَعْ لْمِ ا طَالِبَ العِ التِ فاهللاَ اهللاَ يَ مُّ َ نْ جتَ كَ مِ

ال ا, فَ نَ ِ رصْ لِ عَ تُبِ أهْ نْ كُ ثِريٍ مِ ةِ لِكَ بَاعَ بْلُ الطِّ نْ قَ ةَ مِ ارَ تِشَ ةَ واالسْ ارَ تِخَ ةَ واالسْ يَّ وِ رَّ
فِّقُ  , واهللاُ املُوَ يْصَ يْصَ بَ تَ يف حَ قَعْ , وإالَّ وَ دُ عْ نْ بَ  .ومِ

 
* * * 



 
 
 
 ٣٧٨ א

)٢٧( 
نِ  يْ نَاوِ ةُ العَ فَ رَ خْ  زَ
نَ  ثِريٍ مِ نْدَ كَ طْلَبٌ عِ ينِ مَ نَاوِ ةُ العَ فَ رَ خْ هُ  زَ لَّ بَ كَ نيَ إالَّ إنَّ احلَوْ فِ لِّ ا  املُؤَ إذَ

بَتْ  لَ قَ َالِيَّةً  انْ ةً مجَ فَ رَ خْ َا زَ هنِ وْ نْ كَ ةُ مِ فَ رَ خْ هِ الزَّ ذِ يَالِيَّ  هَ مَ خَ  !ةٍ إىل طَالسِ
دِ  اصِ قَ فِ ومَ ارِ خَ ةَ الزَّ ادِيَ اإنَّ بَ اتِ اجلَ  :هَ انِ إىل بَاحَ نْوَ اجُ العِ رَ وَ إخْ لِ امَ هُ

يْ  زِ ي يَ ءُ الَّذِ ْ , اليشَّ اءِ نْ والبَهَ يْبَةِ العِ نْ هَ انِ دُ مِ لَّ  ,وَ , كُ يرِ دِ نْ التَّقْ ا مِ بً وْ وهُ ثَ سُ لِكَ  ويَكْ ذَ
ةِ  افَ طَ لِّفِ ولَ قِ املُؤَ وْ ةٌ عىل ذَ انَ فِيْهِ آيَ امَ كَ بَّ , ورُ تُوبُ كْ ا لِلْمَ امً َ رتِ ا لِلْكِتَابِ واحْ يرً دِ قْ تَ

لَمُ  اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ هِ بْعِ  .طَ
نْ تِيكَ املَ  فِ مِ ارِ خَ جَ بِالزَّ رُ ا أنْ نَخْ يَةِ إىل رُ أمَّ امِ َ عَاين السَّ َامِ واإلهيْ ةِ اإلهبْ , قْعَ امِ

; فَ  مِ ومِ الطَّالسِ سُ َا إىل رُ نَا هبِ نَحْ بَّامَ جَ , ورُ َالِ لِ إىل اإلمجْ نَ اجلَامَ ا ومِ ذَ بُولٍ هَ قْ ُ مَ ريْ ءٌ غَ ْ  .يشَ
نْ طُالَّ  ي مِ ِ ريْ ةِ وإينِّ وغَ فَ رِ عْ نَّا يف مَ تْ مِ بَقَ ةٌ سَ لِمَ ال كَ وْ ; لَ مِ لْ ءِ  بِ العِ امَ أسْ

, ملَ  ةِ مَ تُبِ املُطَلْسَ ينِ الكُ نَاوِ رٌ بَعْضِ عَ ا أمْ ذَ , وهَ ةٍ لِ نَظْرَ نْدَ أوَّ ا عِ هَ مَ نَا اسْ فْ رَ ا عَ
نْ طُالَّ  ثِريٍ مِ نْدَ كَ لُومٌ عِ عْ مِ مَ لْ  .بِ العِ

نَ  لِم مِ ي املُسْ رْ أخِ ذَ ينِ  فَاحْ نَاوِ فِ عَ ارِ خَ مِ زَ سْ لُّفِ يف رَ االةِ والتَّكَ املُغَ
تُبِ  , كُ لَمُ ا أسْ ذَ , وهَ ةٍ فَ رَ خْ ونَ زَ ا, دُ يْهَ لَ فِ عَ ارَ ا عىل اخلُطُوطِ املُتَعَ يهَ بْقِ ا أنْ تُ , فِإمَّ كَ

نَ  بُكَ مِ سْ ا حَ يْ  وإمَّ زِ ا يَ ةِ مَ فَ رَ خْ نِ الزَّ هُ عَ اجٍ لَ رَ ونَ إخْ اءً دُ َ ا وهبَ يَانً انَ بَ نْوَ تِ  دُ العِ مْ السَّ
اىلَ  عَ , واهللاُ تَ لُ ا أفْضَ ذَ , وهَ يلِ لَمُ  اجلَمِ  .أعْ

* * * 



 
 
 

  אא٣٧٩ 
)٢٨( 

 ةِ مَ رَّ حَ املُ  رِ وَ يف الصُّ  ةُ اضَ اإلفَ 
فِهِ  الَ اءٌ عىل غِ وَ , سَ احِ عىل الكِتَابِ وَ اتِ األرْ وَ رِ ذَ وَ عَ الصُّ ضْ كَّ أنَّ وَ ال شَ

جْ  , أوْ عىل أيِّ وَ لِهِ اخِ نَ أوْ دَ ُوَ مِ , هلَ انَ يَّةِ  هٍ كَ عِ ْ اتِ الرشَّ مَ رَّ  .املُحَ
يمِ  رِ ْ اءَ يف حتَ دْ جَ ةٌ  وقَ ثِريَ ةٌ كَ رِ أدِلَّ وَ ا, الصُّ نْهَ  :مِ

الَ  نْهُ قَ َ اهللاُ عَ يضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أيبِ هُ ولَ اهللا  :عَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ ملسو هيلع هللا ىلص سَ قُ نْ « :يَ مَ وَ
ةً  رَّ وا ذَ قُ لُ بَّةً وليَخْ وا حَ قُ لُ ليَخْ لقِي فَ خَ قُ كَ لُ ْ بَ خيَ َّنْ ذَهَ مُ ممِ لَ يْهِ  »أظْ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

 َ يضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ لَ اهللا  وعَ وْ سُ ا, أنَّ رَ نْهَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عَ ابًا « :قَ ذَ دُّ النَّاسِ عَ أشَ
لقِ اهللا ونَ بِخَ اهُ نَ يُضَ يْ ةِ الَّذِ يَامَ مَ القِ وْ يْهِ  »يَ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

بْدِ  نْ عَ الَ  اهللاِ  وعَ نْهُ قَ َ اهللا عَ يضِ دٍ رَ وْ عُ سْ تُ النَّبِيَّ  :بنِ مَ عْ مِ ولُ ملسو هيلع هللا ىلص سَ قُ  :يَ
دَّ النَّاسِ « ونَ  إنَّ أشَ رُ وِّ ةِ املُصَ يَامَ مَ القِ وْ نْدَ اهللا يَ ا عِ ابً ذَ نَ  »عَ ا مِ هَ ُ ريْ , وغَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ  مُ

نِ  يَةِ عَ ادِيثِ النَّاهِ يرِ  األحَ وِ  .التَّصْ
* * * 

 ُ  رضَ وَ عْ ا دَ ةِ تَ أمَّ رَ ِ مِ ضْ تَ  غِ يْ سوِ وْ ـ نيْ , ابِ تَـيف الكِ  احِ وَ األرْ  اتِ وَ ذَ  رِ وَ الصُّ
قُ  ا تُلحَ نُّهَ بِيَّـةِ فَالَ أظُ يْ رِ ـةِ التَّجْ يَّ يَوِ نْ لُـومِ الدُّ تُبِ العُ يَ إىل كُ , بَل هِ يَّةِ عِ ْ تُبِ الرشَّ بالكُ

ي  ـذِ ـعِ الَّ سُّ ا التَّوَ َذَ تْ هبِ يْسَ ا لَ إهنَّ نْ من تسويغٍ فَ كُ امَ يَ هْ , ومَ يَّةِ عِ ْ ا إىل الرشَّ نْهَ بُ مِ رَ أقْ
اهُ  هُ فَ لْ خَ  ضَ كَ رَ  دَ ا هَ نَ ِ رصْ تَّابِ عَ نَ كُ ٌ مِ ثِريْ لْ كَ نْدَ  مُ اهللا, بَ دَّ عِ ا ال بُ دِهَ وْ جُ ةِ وُ الَ نْ حَ مِ

ةٍ  تَربَ عْ طٍ مُ وْ ُ ةِ رشُ  :ثَالثَ
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لُ  ثْلُ  :األوَّ , مِ ةُ وَّ جُ ةُ املَرْ ائِدَ يْهِ الفَ لَ قَّفُ عَ تَوَ َّا تَ ; ممِ نْهُ دَّ مِ ا فِيْامَ ال بُ هَ دُ وْ جُ وُ
نَ  ا مِ هَ ِ ريْ يَاءِ وغَ مِ الطِّبِّ واألحْ لُوْ لُو بَعْضِ عُ نْ العُ ثِريٌ مِ قَّفُ كَ تَوَ َّا يَ يبِيَّةِ ممِ رِ مِ التَّجْ

لُومِ  ةِ العُ رَ ايَ ا ملُِسَ نْهَ ا مِ ظِيفً َا, وتَوْ هتِ ائِدَ يبًا لِفَ رِ قْ ; تَ رِ وَ يلِ بَعْضِ الصُّ نْزِ ا عىل تَ هَ ائِدِ وَ فَ
يَّةِ  بِيعِ  .الطَّ

وْ  :الثَّاينِ  كُ ثْلِ أنْ يَ تِنَاءُ مِ وَ  نَ اقْ اتِ الصُّ تُبِ ذَ هِ الكُ ذِ ا عىل هَ ً ةِ قَارصِ مَ رَّ رِ املُحَ
 َ نيْ صِ صِّ َا املُتَخَ اهبِ حَ نْ أصْ لِّ مَ ةً لِكُ اعَ شَ تْ مُ يْسَ , أيْ لَ مِ لُوْ هِ العُ ذِ ثْلِ هَ ةِ مِ اسَ  يف دِرَ

ا إالَّ ملَِا  هَ تِنَاؤُ ُوزُ اقْ ا ال جيَ , لِذَ يمُ واملَنْعُ رِ رِ التَّحْ وَ لَ يف الصُّ ; ألنَّ األصْ بَّ ودَبَّ هَ
نْ  دَّ مِ االبُ اهُ آنِفً نَ رْ كَ امَ ذَ , كَ  .هُ

رُ  :الثَّالِثُ  وَ تْلَفَ الصُّ اءِ  ,أنْ تُ تِهَ دَ االنْ عْ سَ بَ ةِ  أوْ تُطْمَ فَ رِ عْ يِيدِ ومَ قْ نْ تَ مِ
ا هَ رِ دْ رُ بِقَ دَّ قَ ةَ تُ ورَ ُ َا; ألنَّ الرضَّ هتِ ائِدَ  !فَ

لْتُ  نَ  :قُ ونُ مِ ا يَكُ أ مَ وَ ةِ بِالكِتَابِ  إنَّ أسْ قَ رِ املُلْحَ وَ لِّفِ صُ  :الصُّ ةُ املُؤَ ورَ
وَ  ْ سَ عَ حتَ , ومَ هِ رِ لِ الكِتَابِ أوْ آخِ انَتْ يف أوَّ يْ اءً كَ هُ رِ لِ إالَّ إنَّ عْ ا الفِ ذَ لُّ عىل  مِ هَ دُ يَ

هُ اهللاُ  لَّمَ نْ سَ ا إالَّ مَ نْهَ مُ مِ لَ , ال يَسْ بِ جْ ةٍ لِلْعُ لَ اخَ دَ , ومُ اءِ يَ ةٍ لِلرِّ فَ ارَ شَ  !مُ
 

* * * 



 
 
 

  אא٣٨١ 
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قُ  انِ  إطْالَ نْوَ الَةِ اعُ سَ تُبِ  لرِّ  عىل الكُ
هُ  نـَّ ـا ظَ ا مَ ـذَ , وهَ ةِ ـالَ سَ ـا بِالرِّ هَ ِ ريْ ةِ أو غَ َ غِريْ تُبِ الصَّ يَةُ الكُ مِ أِ تَسْ نَ اخلَطَ مِ
ـرُ  , األمْ ةِ ـغِريَ تُـبِ الصَّ ةِ عىل بَعْضِ الكُ الَ سَ مِ الرِّ نْ إطْالقِ اسْ ينَ مِ ِ ارصِ بَعْضُ املُعَ

ـ ـهُ املُتَقَ فُ رِ عْ نْ يَ كُ ْ يَ ي ملَ ةِ إالَّ الَّذِ ـالَ سَ ونَ يف إطْـالقِ الرِّ مُ ـةِ دِّ ـائِلِ اخلَاصَّ سَ  عـىل الرَّ
ةِ  لَ م واملُتَبَادَ يْنَهُ ً فِيْامَ بَ ريْ بـِ انَ الكِتَابُ كَ امَ كَ بَّ م , ورُ هِ ِ ـريْ ـلُوهُ إىل غَ سَ ا أرْ م إذَ ـُ ا; إالَّ إهنَّ

الَ  سَ بُوهُ بِرِ قَّ ـوالً لَ سُ رْ هِ مَ تِبَـارِ ; بِاعْ ـامً ةٍ هِ اسْ نـِ وْ ـتَقِال ; ال لِكَ سْ ى مُ نـَ تِبَـارٍ ملَِعْ ونَ اعْ  دُ
الِ  سِ  !اإلرْ

 ; ةِ غِريَ تُبِ الصَّ لْمِ لِلْكُ لِ العِ نْ أهْ نيَ مِ مِ دِّ نْ إطْالقَاتُ املُتَقَ ْ تَكُ ا; ملَ ذَ لِ هَ ألجْ
ءِ  امَ هِ األسْ ذِ وِ هَ ا :إالَّ عىل نَحْ هَ وِ اتٍ ونَحْ قَ رَ اءٍ أوْ وَ زَ  .أجْ

ا  ةُ «أمَّ الَ سَ افِ » رِ امِ الشَّ َهُ اهللاُ اإلمَ محِ رِ )٢٠٤(عِيِّ رَ ةِ األمْ يقَ قِ نْ يف حَ لَمْ تَكُ , فَ
افِعيَّ  دُ الشَّ , بَلْ نَجِ يِّ يقِ مِ احلَقِ بَتْ عىل االسْ لَ يَةَ غَ مِ هِ التَّسْ ذِ َ أنَّ هَ ريْ , غَ مِ ا االسْ َذَ  هبِ

ا ذَ هُ هَ مِّ كِتَابَ سَ ْ يُ َهُ اهللاُ ملَ محِ هُ رَ سَ انَ يُ  :نَفْ , بَلْ كَ ةِ الَ سَ يْهِ بالرِّ لَ لِقُ عَ امَ »الكِتَابَ «طْ , كَ
تُبِهِ  نْ كُ هِ مِ ِ ريْ , ويف غَ سِ الكِتَابِ نْهُ يف نَفْ لِكَ عَ اءَ ذَ  !جَ

يَةِ  مِ ةُ إطْالقِ تَسْ يقَ قِ ةِ «وحَ الَ سَ لَ »الرِّ سَ َهُ اهللاُ ملََّا أرْ محِ افِعِيَّ رَ وَ أنَّ الشَّ ; هُ
يٍّ  دِ هْ نِ مَ َنِ بْ محْ بْدِ الرَّ ا إىل عَ ذَ هُ هَ يْ كِتَابَ ذَ حِ امً جَ ; أخَ ا الكِتَابُ اسْ وَ يْ دِ نَهَ ا, وهُ دً

ةُ « الَ سَ يِّ » الرِّ افِعِ الِ الشَّ سَ تِبَارِ إرْ ا بِاعْ اهَ يٍّ إيَّ دِ هْ  .البْنِ مَ
يْثُ  ; حَ هِ لِلْكِتَابِ يقِ قِ ْ نْدَ حتَ , عِ َهُ اهللاُ محِ اكِرٍ رَ َدُ شَ ثُ أمحْ دِّ يَّنَهُ املُحَ ا بَ ا مَ ذَ وهَ
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الَ  افِ « :)١٢(قَ ْ يُسمِّ والشَّ ةَ «عِيُّ ملَ الَ سَ يْ » الرِّ مِّ سَ امَ يُ , إنَّ مِ ا االسْ َذَ ا هبِ , أوْ »الكِتَابُ «هَ
ولُ  قُ نَا«, أوْ »كِتَايبِ «يَ يَتْ .. .»كِتَابُ مِّ َا سُ رُ أهنَّ ظْهَ ة«ويَ الَ سَ بَبِ » الرِّ , بِسَ هِ ِ رصْ يف عَ

يٍّ  دِ هْ ِنِ بْنِ مَ محْ بْدِ الرَّ ا لِعَ اهَ الِهِ إيَّ سَ  .»إرْ
الَ  يَةِ  وقَ ا يف احلَاشِ بَتْ « :أيْضً لَ , ثُمَّ غَ يَةِ مِ هِ التَّسْ ذِ ا هَ يْهَ لَ بَتْ عَ لَ دْ غَ وقَ

ةُ  لِمَ ةٍ « :كَ الَ سَ فِ املُتَأخِّ » رِ رْ يهِ يف عُ مِّ انَ يُسَ َّا كَ , ممِ مِ ريِ احلَجْ غِ لِّ كِتَابٍ صَ ينَ عىل كُ رِ
ونَ  مُ دِّ ا« :املُتَقَ ءً زْ ُ »جُ ريْ ريُ غَ فُ األخِ رْ ا العُ ذَ هَ ; ألنَّ  , فَ يِّدٍ ةَ «جَ الَ سَ نَ » الرِّ  مِ

الِ « سَ ى .»اإلرْ تَهَ  .انْ
وَ  نَّبَ إخْ تَجَ نْبَغِي أنْ يَ انَ يَ ا; كَ ةِ بـِ لِذَ غِريَ م الصَّ تُبِهِ يَاتِ كُ مَّ سَ نَا مُ انُ

ةِ « الَ سَ رْ » الرِّ ا مُ ذَ هُ هَ انَ كِتَابُ وْ كَ امَ لَ , كَ ةِ بُولَ اتِ املَقْ تِبَارَ ذٍ بِبَعْضِ االعْ ونَ أخْ الً دُ  سَ
رَ  صٍ آخَ خْ يْ إىل شَ رِ انَ يُ , واهللاُ, أوْ كَ ةً افَّ َ كَ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ لٌ إىل عُ سَ رْ هُ مُ اىلَ  دُ بِهِ أنَّ تَعَ

مُ  لَ  .أعْ
 

* * * 
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 نِ يْ اوِ نَ بالعَ  الِ ثَ واألمْ  ارِ عَ األشْ  اقُ إحلَ 
اتَ  تْ ذَ ذَ دْ أخَ ةِ قَ َ ارصِ ينِ املُعَ نَاوِ ورٌ لِبَعْضِ العَ نَاكَ ظُهُ اتَ هُ نيِ وذَ اليَمِ

م تُبِهِ ينِ بَعْضِ كُ نَاوِ قِيمِ عَ رْ تَّابِ يف تَ ةَ بَعْضِ الكُ حَ طَارَ ِدُ مُ ينَامَ جتَ لِكَ حِ , وذَ لِ امَ  :الشِّ
ا هَ وِ , أوْ نَحْ ةٍ الِغَ ةٍ بَ مَ كْ , أوْ حِ ائِرٍ ثَلٍ سَ , أوْ مَ رٍ عْ  .بِبَيْتِ شِ

نـَ ةِ يف عَ ثْـرَ هِ الكَ َـذِ هُ هبِ ـدْ ْ أجِ ا; ملَ ـذَ لُّ هَ لْـمِ فَكُ ـلِ العِ تُـبِ أهْ ثَـرِ كُ ينِ أكْ اوِ
ـ ـاضِ الصُّ ـارُ إالَّ عـىل أنْقَ تِشَ ـورُ واالنْ ا الظُّهُ ـذَ ـذْ هَ أخُ ْ يَ , بَـلْ ملَ نيَ مِ دِّ يِّنيَ حُ املُتَقَ فِ

نْ ثَ  , ومِ بِيلٌ يِّ سَ لْمِ ُم يف التَّألِيْفِ العِ يْسَ هلَ َّنْ لَ يِّنيَ ممِ المِ بَّـاعٌ واإلعْ ا تُ يْنـَ لَ جَ عَ رَ مَّ خَ
 ُ هِ هلَ ذِ ثْلِ هَ م بِمِ تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ يَةِ عَ مِ ُم يف تَسْ اةً هلَ َارَ , جمُ يَّةِ لْمِ ابِ األقْالمِ العِ حَ نْ أصْ م مِ

مُ الصُّ  هَ الفَ الءِ أنَّ أسْ ؤُ لِمَ هَ ا عَ , ومَ يَاتِ مَّ َ املُسَ ـريْ يِّنيَ وغَ فِ اجَ هَ حُ ـوَ بُـوا أمْ كَ رْ ْ يَ م ملَ
ا ألفْ  جيً وِ رْ ينِ إالَّ تَ نَاوِ هِ العَ ذِ مهَ هِ ارِ رِ  ,كَ اعِ شَ اقِ مَ َ رتِ اللِ اسْ نْ خِ م مِ تُبِهِ ا لِكُ يقً وِ وتَسْ

اءِ  رَّ اقَ  ,القُ وَ لِبُ أذْ ـتَجْ ي تَسْ تـِ ةِ الَّ ائِرَ يَاتِ السَّ مَّ هِ املُسَ ذِ ثْلِ هَ م بِمِ هِ اطِفِ وَ بَةِ عَ َاطَ وخمُ
افِيَّة اءِ الثَّقَ رَّ  .القُ

ذِ  ثْلِ هَ م بِمِ تُبِهِ تْ بَعْضُ كُ اءَ ئِذٍ جَ نْدَ عِ ينِ فَ نَاوِ  :هِ العَ
نَ  ارِ  فَمِ عَ نَ  :األشْ بَاءً مِ قُ إنْ دَ يْفُ أصْ تُبِ  السَّ  !الكُ
ا ذَ لٌ  :وكَ تَمِ شْ دٌ مُ عْ دُ وسَ عْ ا سَ هَ دَ رَ ارِ  !أوْ عَ اتِ األشْ ورَ هُ شْ نْ مَ ا مِ هَ ُ ريْ  .وغَ
نَ  ثَالِ  ومِ ة :األمِ افِعَ ةٍ نَ ارَّ بَّ ضَ ُ ! رُ ريْ نَ وغَ ا مِ ةِ  هَ ائِرَ ثَالِ السَّ  .األمْ

ا ذَ  نَ ومَ نا مِ اهُ هُ نَ رْ نَ  كَ ءٍ مِ ْ يَّةِ بِيشَ عِ ْ تُبِ الرشَّ ينِ الكُ نَاوِ مِ عَ سْ نْ رَ يَةِ عَ  النَّاهِ
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ا  ائِرً انَ سَ ا كَ ا مَ نْهَ وغُ مِ ; بَلْ يَسُ نْ عىل إطْالقِهِ كُ ْ يَ مِ ملَ كَ ثَالِ واحلِ ارِ واألمْ عَ األشْ
َّا أصْ  , ممِ يَّةُ لَمِ يْهِ العَ لَ بَتْ عَ لَ َّا غَ ا ممِ رً وْ هُ شْ انَ مَ وْ كَ , ولَ نَةِ النَّاسِ سِ امً عىل ألْ لَ امً عَ بَحَ اسْ

ا هَ وَ ةً أوْ نَحْ مَ كْ  .حِ
ا وَ  ادِيْثِ فَـال بَـ بَعْضِ  عُ ضْ أمَّ اتِ واألحَ دِ اآليَ اهِ وَ ـةٌ  ;سَ أشَ مَ لُوْ عْ ا مَ ـَ ألهنَّ

ةٌ  رَ وْ هُ شْ يَ مَ ـوْ عَ , بل هِ ـامَ لَ , كَ بُ رَ يَّةِ أقْ لَمِ م  نَ وَ نـْلِلعَ هُ ـدُ هِ أحَ ا « :لكِتَابـِ ـوْ بُ رَ قْ وال تَ
نَا ودِ «أو , »الزِّ قُ ا بِالعُ وْ فُ ْ «أو , »أوْ وَ ِّ والتَّقْ ا عىل الربِ نُوْ اوَ عَ وَ  وأ, »وتَ انَحْ  .هَ

ادِيْثِ  نَ األحَ ا مِ ذَ لُ « :وكَ امَ ُّ «, »بِالنِّيَّاتِ  األعْ لُقِ  الربِ نُ اخلُ سْ  «, »حُ ـوَ التَّقْ
نَا ا هُ نُ الدِّ «, »هَ ةُ  يْ يْحَ وُ »النَّصِ ا, ونَحْ  .هَ

نِ  هِ عَ دِ وْ رُ مِ وُ دَ عَ , لَ هُ كُ رْ ىل تَ ا; إالَّ إنَّ األوْ ذَ نْ هَ ءٍ مِ زِ يشَ يْ وِ ْ نْ جتَ امَ قِيْلَ مِ هْ ومَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ لَفِ  .السَّ

 

* * * 
 

)٣١( 
ةِ  فُ ذْ حَ  لِمَ  ةِ يَّ فِ صْ أو الوَ  ةِ يَّ افِ اإلضَ » نٍ ابْ «كَ

بُّهِ بِ  لْفَ التَّشَ بَّتْ خَ اةٌ دَ َارَ نَاكَ جمُ ةِ هُ لِمَ م لِكَ فِهِ ذْ بِ يف حَ رْ الِكِ الغَ سَ مَ
نٍ « َا » ابْ الهلِ نْ خِ يَّزُ مِ تَمَ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ بِ ةِ النَّسَ لْسِ ا لِسِ ْيِيزً ءِ متَ امَ َ األسْ أيتِ بَنيْ تِي تَ الَّ

نِ  نُ عَ نِ  االبْ بِيَّةُ  األبِ وعَ رْ هُ احلَيَاةُ الغَ رُّ قِ ي ال تُ رُ الَّذِ ا, األمْ ذَ كَ وال  اجلَدِّ وهَ
فُ بِهِ  ِ رتَ عْ ائِعٌ  ;تَ ائِعٌ شَ وَ ذَ َّا هُ م, ممِ يْنِهِ ةِ فِيامَ بَ ةِ والبُنُوَّ وَّ ةِ األُبُ يقَ قِ طَعُ بِحَ قْ َا ال تَ هنِ وْ لِكَ

ِيْ  يَاةً هبَ ونَ حَ يشُ عِ ُم يَ م, ألهنَّ يْنَهُ , بَ بِهِ رِ نَسَ نْ طُهْ قَ مِ قَّ تَحَ تَطِيْعُ أنْ يَ سْ ; فاالبْنُ ال يَ يَّةً مِ



 
 
 

  אא٣٨٥ 
جُ  وْ تَها يف عُ  والزَّ فَّ ظَ عِ فَ ْ تَطِيْعُ أنْ حتَ , والبِنْتُ ال تَسْ هُ اشَ نَ فِرَ وْ تَطِيْعُ أنْ يَصُ رِ ال يَسْ قْ

دَ عىل  ُمُ التَّمرُّ ظُ هلَ ْفَ انُونٌ حيَ امٌ وقَ هُ نِظَ مُ ْكُ لُّ حيَ , فالكُ هِ جِ ارِ نْ خَ الً عَ ا; فَضْ هَ ارِ دَ
رَّ ذِ  َّا مَ لِكَ ممِ ريْ ذَ , وغَ القِ انِ واألخْ يَ هُ األدْ رُ  !كْ

يْ  جِ جِ ارِ ِم الدَّ اهنِ رِّ ويف لِسَ تَمِ م املُسْ خيِهِ ارِ َ يف تَ نيْ لِمِ دُ املُسْ ا; نَجِ ذَ لِ هَ  الً ألجْ
يْ  دَ جِ عْ فَ بَ ذْ فُونَ حَ رِ عْ ; ال يَ نٍ «لٍ يثًا; » ابْ دِ يامً وال حَ دِ , ال قَ بِ ءِ النَّسَ امَ َ أسْ نْ بَنيْ مِ

 َّ ينَ ممِ ِ ارصِ نْدَ بَعْضِ املُعَ اءَ عِ ا جَ م إالَّ مَ هِ رِ أثُّ رَ تَ ةٌ إثْ وتَ ْقُ اتٌ ممَ بُّهَ م تَشَ تْهُ سَّ نْ مَ
 َ نيْ لِمِ لِيبِيِّ لِبَعْضَ بِالدِ املُسْ وِ الصَّ زْ دَ الغَ عْ يَّامَ بَ , والسِ بِ رْ  !بِالغَ

* * * 
ألَةٌ   سْ  :مَ

نَاكَ فُروْ  ةٌ هَ يَّ وِ غَ ةِ  قٌ لُ لِمَ َ كَ نٍ « :بَنيْ نٍ «, و»بْ نَ » ابْ يَّ  مِ وِ غَ يَةِ اللُّ , النَّاحِ ةِ
الئِيَّةِ  , واإلمْ فِيَّةِ ْ  :والرصَّ

ةُ  ـ١ لِمَ ا :»بْنٍ «فكَ نَاهَ عْ دٌ  :مَ لَ  .وَ
مِ  ونَ اسْ , دُ مِ أبِيهِ دِ واسْ لَ مِ الوَ َ اسْ رُ بَنيْ كَ َا تُذْ ونَ عىل أهنَّ يُّ وِ قَ اللُّغَ فَ امَ اتَّ كَ

الُ  يُقَ , فَ بْدِ اهللاِ  :اجلَدِّ واألُمِّ دُ بْنُ عَ َمَّ الُ ملسو هيلع هللا ىلصحمُ قَ َ  :, وال يُ بْدِ املَطَّلِبِ حمُ دُ بْنُ عَ  .مَّ
ا الُ أيْضً قَ , بَلْ  :وال يُ نَةَ نُ آمِ دُ بْ َمَّ نَةَ  :حمُ نُ آمِ دُ ابْ َمَّ  .حمُ

ةُ ـ ٢ لِمَ نَى  :»ابْنٍ «وكَ عْ يَ بِمَ نٍ «هِ دٌ  :, أيْ »بْ لَ  .وَ
َا ال تَأيت إالَّ  ا عىل أهنَّ ونَ أيْضً يُّ وِ قَ اللُّغَ فَ دْ اتَّ عِ اآلتِيَةِ وقَ اضِ  : يف املَوَ

ال , وإنْ عَ مِ اجلَدِّ مِ واسْ َ االسْ الُ  :أ ـ تَأيت بَنيْ يُقَ ,  :فَ بْدِ املُطَّلِبِ دُ ابْنُ عَ َمَّ حمُ



 
 
 
 ٣٨٦ א

الُ  قَ بْدِ املُطَّلِبِ  :وال يُ دُ بْنُ عَ َمَّ  .حمُ
مِ األمِّ  مِ واسْ َ االسْ الُ  :ب ـ وتَأيت بَنيْ يُقَ دُ ابْنُ  :فَ َمَّ الُ  حمُ قَ , وال يُ يَّةِ  :احلَنَفِ

دُ بْ  َمَّ يَّةِ حمُ  .نُ احلَنَفِ
رِ  طْ لِ السَّ انَتْ يف أوَّ ا كَ ةُ  :ج ـ وتَأيت إذَ لِمَ تْ كَ اءَ ا جَ َا إذَ يف » بْنٍ «أيْ أهنَّ

ونَ  ِبُ أنْ تَكُ هُ جيَ إنَّ ; فَ طْرِ لِ السَّ نْ »ابْنٌ «أوَّ الً مِ نٍ «, بَدَ أُ »بْ بْدَ بَ ال تَ رَ ; ألنَّ العَ
تَحَ  فٍ مُ رْ فُ عىل حَ , وال تَقِ اكِنٍ فٍ سَ رْ لَمُ بِحَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ كٍ  .رِ

ةِ  فَ َ صِ مِ وبَنيْ َ االسْ دِ اآلبَاءِ  دـ  وتَأيت بَنيْ بِ أحَ الُ  :وإنْ عَال ,أوْ لَقَ يَا ابْنَ  :فُيُقَ
الُ  ولِ اهللاِ, وال يُقَ سُ الُ  :رَ ولِ اهللاِ, ويُقَ سُ , وال :يَا بْنَ رَ امِ الُ  يَا ابْنَ الكِرَ امِ  :يُقَ  .يَا بْنَ الكِرَ

ثْلُ هـ ـ وتَ  , مِ يَّةِ اتِ البَالغِ امَ دَ تِخْ نَ  :أيت يف بَعْضِ االسْ ا ابْ ي, يَ مِّ نَ عَ ا ابْ يَ
المِ  ا ابْنَ اإلسْ نَ أُمِّي, يَ ا ابْ ي, يَ  .إلخ.. .أخِ

ةُ  لِمَ دَتْ كَ رَ ا وَ نٍ «وـ وتَأيت إذَ ا » بْ بْلَهَ ي قَ فُ الَّذِ , واحلَرْ المِ طِ الكَ سَ يف وَ
وبً  جُ تَبُ وُ تُكْ , فَ اكِنٌ فٌ سَ رْ نُ «ا حَ ثَالُ »ابْ يُّ « :, مِ بِيُّنَا ابْنُ عبدِ اهللاِ النَّبِيُّ األُمِّ  .»نَ

ةِ  لِمَ لِ يف كَ صْ ةُ الوَ زَ ْ نٍ «ومهَ ةٍ  :»بْ ائِدَ لٍ زَ صَ ةُ وَ زَ ْ يَ مهَ نْ بِنْيَةِ  هِ تْ مِ يْسَ لَ
اكِنِ يف الكَ  يحِ السَّ حِ فِ الصَّ لِ إىل نُطْقِ احلَرْ صُّ َا لِلتَّوَ تَى هبِ ؤْ , يُ ةِ لِمَ ةِ الكَ  .لِمَ

 ِ تَنيْ لِمَ َ الكَ وقُ بَنيْ رُ هِ الفُ ذِ نَ  :وهَ يَ مِ , وال  هِ الئِيَّةِ فِيَّةِ واإلمْ ْ يَةِ الرصَّ النَّاحِ
ةِ أوْ دِ  لِمَ نَى الكَ ةَ ملَِعْ القَ ةِ عِ ألَ هِ املَسْ َذِ ا هبِ هَ امَّ سَ ا عىل مُ تِهَ  .اللَ

* * * 
يْ  فِ ةٌ نَ ائِدَ نَا فَ رٌ أبُ  ةٌ سَ وهُ نَا بَكْ يْخُ ا شَ هَ رَ كَ َهُ اهللاُ يف كِتَابِهِ ذَ محِ دٍ رَ يْ يَةِ «و زَ مِ  تَسْ



 
 
 

  אא٣٨٧ 
ودِ  لُ امُ وَ « :)١٤(» املَوْ تِزَ بِ الْ ةِ النَّسَ لَ ةِ (صْ ظَ فْ نٍ  :لَ المِ ) ابْ َ األعْ  .بَنيْ

نَا يَ  وهُ , هِ ةً مَّ هِ خيِيَّةً مُ ارِ ةً تَ قِيقَ رُ دَ كُ ةِ  :أذْ ظَ فْ امَ لَ تِزَ نٍ «أنَّ الْ مِ » ابْ َ اسْ بَنيْ
ثَ  نِ وأبِيهِ مَ بَنِّي الً االبْ ةِ تَ رَ مَّ لِظَاهِ , ثَ مِ تِالفِ األُمَ ا عىل اخْ اهَ وَ فُ سِ رَ عْ انَتْ ال يُ , كَ

ولُ  يَقُ , فَ بِهِ لْ نِهِ لِصُ َ ابْ قُ بَنيْ رِّ فَ ارَ املَتَبَنِّي يُ ا صَ وبَّ رُ ةِ يف أُوْ دَ شَ َ الرَّ ريْ نُ  فُالنُ « :غَ ابْ
ولُ »فٌالنٍ  يَقُ , فَ بِهِ لْ ِ صُ ريْ نِهِ لِغَ َ ابْ ةِ »فُالنُ  فُالنُ « :, وبَنيْ ظَ فْ اطِ لَ قَ نٍ «, بِإسْ مَّ »ابْ , ثُ

ابِعَ  نِ الرَّ رْ َ يف القَ نيْ لِمِ اطُ إىل املُسْ قَ ا اإلسْ ذَ  هَ َ مَّ رسَ , ثُ يعِ طَتْ يف اجلَمِ قِ َ  أٌسْ رشَ عَ
ثَالً  ونُ مَ ولُ قُ وا يَ ارُ , فَصَ يِّ رِ جْ بْدُ اهللاِ« :اهلِ دُ عَ َمَّ  !»حمُ

خِ  , دَ دٌ لَّ وَ لُوبٌ مُ ا أُسْ ذَ َ وهَ َا, فَال حمَ اهنُ هُ لِسَ رُّ قِ , وال يُ بُ رَ هُ العَ فُ رِ عْ , ال تَ  لَّ يلٌ
نَ  هُ مِ ابِ  لَ رَ ا اإلعْ هَ نْدَ  .عِ

تِ  عَ مِ لْ سَ بَ النَّبِيِّ  وهَ رُ نَسَ كُ ذْ نْ يَ يَا فِيمَ نْ ولُ ملسو هيلع هللا ىلصالدُّ يَقُ بْدُ « :, فَ دُ عَ َمَّ حمُ
ا نَ ! »اهللاِ ذَ لِامَ , فَ نَ وأُدِّبَ ُجِّ ائِلٌ هلَ َا قَ اهلَ وْ قَ نِ ولَ لُ عَ دِ ا  عْ يقً  طَرِ دَ وَ أهْ , وهُ اءِ تِدَ االقْ

بِيالً  لُ سَ دَ مُ قِيالً وأعْ وَ  !? وأقْ
مِ  اكِ االسْ َ رتِ نْدَ اشْ تِبَاهِ عِ يَةَ االشْ اعِ انَ دَ يْفَ كَ اطِ كَ قَ ا اإلسْ ذَ رْ إىل هَ وانْظُ

ثْلُ  , مِ ورِ واإلنَاثِ كُ َ الذُّ ُ عىل  :بَنيْ تَبَنيَّ , فَال يَ ةَ جَ ارِ ءَ وخَ امَ قِ إالَّ أسْ رَ رِ الوَ كْ  بِذِ
بِ  ةِ النَّسَ لَ صْ نِ « :وَ نَتِ «فُالنٍ أوْ » ابْ ى» فُالنٍ » بْ تَهَ  .انْ

وا  جُ رِ دْ نيَ أنْ يُ فِ لِّ تَّابِ واملُؤَ بًا عىل الكُ اجِ انَ وَ ; كَ ا مَىضَ اللِ مَ نْ خِ ومِ
ةَ  لِمَ نٍ «كَ ا, » بْ هَ ِ ريْ تُبِ وغَ ةِ الكُ لِفَ ِم عىل أغْ اهبِ ةِ أنْسَ لَ لْسِ َ سِ وَ واهللاُ بَنيْ فِّقُ هُ  .املُوَ

* * * 



 
 
 
 ٣٨٨ א

)٣٢( 
ِ ل رِ النَّرشْ وْ رِ بَعْضِ دُ نَكُّ  قِّ لحَ تَ

ـضُ دُورِ  ـا بَعْ طَّتْهَ دٍ قَدْ خَ عٍ بَارِ رَ ابِ وَ بَلَتْ بِأثْوَ ْ , قَدْ تَرسَ ةٌ يَّ ارِ َ تٌ جتِ امَ نَاكَ بَصَ هُ
ـ , وهُ يَّـةِ تُبِ العِلْمِ ةِ بَعْضِ الكُ لِفَ ةِ عىل أغْ ِ والطِّبَاعَ اتٍ النَّرشْ بَـارَ ـنْ عِ ـهُ مِ تُبُونَ ـا يَكْ وَ مَ

وْ  دُ وَ مَشْ , وهُ دُ عُ البَارِ رَ ا الوَ , وبَاطِنُهَ وَ ا التَّقْ هَ رُ مظَاهِ هِ اتِ بَعْضِ بَارَ تُبُ الَّتِي « :دُ عِ الكُ
َا اهبِ حَ اءِ أصْ نْ آرَ ُ إالَّ عَ ربِّ ارُ ال تُعَ ا الدَّ هَ نَ » تَطْبَعُ ا مِ هَ وِ اتِ  أوْ نَحْ بَارَ  !العِ

ةُ  يقَ قِ ْ  وحَ , ملَ ةِ بَاعَ ِ والطِّ ورِ النَّرشْ ها بَعْضُ دُ رُ دِ تِي تُصْ اتِ الَّ بَارَ هِ العِ ذِ هَ
يقِ  قِ ْ نْ حتَ نْ عَ رَ  تَكُ تِي وَ ا الَّ اتٍ لِبَعْضِ اخلَطَايَ ارَ فَّ ا كَ تِهَ يقَ قِ انَتْ يف حَ ا كَ رِ مَ دْ عٍ بِقَ

سِ  ةَ بَعْضِ كَ لَّتْ طِبَاعَ وَ ا تَ مَ نْدَ لِكَ عِ هيِم, وذَ دِ ا أيْ امَّ أُنْكِرَ  بَتْهَ لَ , فَ لِ البَاطِلِ تُبِ أهْ كُ
نِيْ  ا صَ يْهَ لَ يْ عَ ةً حِ ورَ كُ شْ تْ مَ امَ ا, قَ لِهَ ا عُ فِعْ تَهَ ىلَّ طِبَاعَ تَوَ تِي تَ تُبِ الَّ بِيجِ الكُ ا بِتَدْ نَهَ

لَّ  , كُ اتِ بَارَ هِ العِ ذِ ثْلِ هَ ا بِمِ هَ َ َ  ونَرشْ اهتِ بُوعَ طْ يقُ مَ وِ َا تَسْ نَّى هلَ تَسَ يْ يَ لِكَ كَ افِعِ ذَ ا بِدَ
يِّ  ارِ سِ التِّجَ نَا  ,النَّفْ نْ هُ يلِ املَايلِّ مِ صِ نَاكَ  وأوالتَّحْ  .هُ

وْ  أتْ بَعْضُ دُ نَا ملََّا رَ نْ هُ ةِ فَمِ اقَ َّ اتِ الربَ بَارَ هِ العِ ذِ ثْلَ هَ ةِ مِ بَاعَ ِ والطِّ , رِ النَّرشْ
بَنِّ  ا يف تَ اعً َ وا رسِ امُ , قَ يِّبَةٍ انٍ طَ عَ نْ مَ هُ مِ لُ مِ ْ ا حتَ وْ ومَ دُ اتِ يف صُ بَارِ هِ العِ ذِ رِ ي هَ

 ٍ فِنيْ نْزٍ دَ وا عىل كَ عُ قَ ُم وَ م أهنَّ نْهُ تُبِ ظَنا مِ ِم لِلْكُ اهتِ بُوعَ طْ نْ مَ هُ مِ وا أنَّ لِمُ ا عَ , ومَ
تِهِ  ْ نْ حتَ لَ مِ وَّ تِي تَسَ دِ الَّ عِ البَارِ رَ ابِ الوَ ولِ عىل  أثْوَ صُ ِ لِلْحُ ةِ والنَّرشْ بَاعَ يَاءُ الطِّ عِ أدْ

مُ الدِّ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ينَارِ مِ والدِّ هَ  .رْ
الءِ  قَ نْ عُ ا مِ دً ٍ أنَّ أحَ نيْ ةَ عَ فَ كُّ طَرْ م ال نَشُ اهُ نُ وإيَّ نَحْ ; فَ رُ انَ األمْ وأيا كَ



 
 
 

  אא٣٨٩ 
, إالَّ  نيَ فِ لِّ اءِ املُؤَ ةَ آرَ بِعَ ِ تَ ارَ النَّرشْ لَ دَ َمِّ نْ حيُ هُ لَ إنَّ , فَ هُ رُ انَ فِكْ َ أيا كَ نيْ لِمِ يف املُسْ

, أو  الً اهِ , أوْ جَ ً وَ بَ هَ احِ ارِ صَ بُ الدَّ احِ انَ صَ وْ كَ امَ لَ ثْلَ , مِ ةٍ يَّ تِبَارِ االتٍ اعْ حَ
ذَ َةِ  اخَ دِ واملُؤَ نَّقْ ال لِلْ ونُ حمَ يَكُ لِكَ فَسَ  ذَ وَ ا سِ , ومَ ا بِهِ رً رَ غَ  !مُ

* * * 
نِ  نْ مِ كُ امَ يَ هْ حَ  ومَ ةَ أصْ يقَ قِ نَا; إالَّ إنَّ حَ اتٍ هُ تِبَارِ ورِ اعْ هِ الدُ ذِ ابِ هَ

امٍ  ةِ أقْسَ نْ ثَالثَ ْلُو مِ ةِ ال ختَ بَاعَ ِ والطِّ نَرشْ ةِ لِلْ رَ دِّ ,  :املُتَصَ لِ بَاطِلٍ , وأهْ قٍّ لِ حَ أهْ
 ِ فَنيْ َ الطَّرَ بٍ بَنيْ بْذَ ذَ  !ومُ

لُ  يْ  :فَاألوَّ عِ ي يَدَّ انَ عىل احلَقِّ الَّذِ ا كَ هِ أالَّ إذَ ذِ ةُ هَ لَيْهِ واحلَالَ انَ عَ , كَ ا طْ  يَ هِ بَعَ مَ
نَ  انَ مِ , وإالَّ كَ َالِفُ احلَقَّ أنِهِ خيُ نْ شَ نَ  مِ , ومِ انِ وَ دْ نِنيِ عىل اإلثْمِ والعُ اوِ وِّ  املُتَعَ قِنيِ املَسُ

ةِ  يَّ ارِ اتِ التِّجَ بَارَ هِ العِ ذِ ثْلَ هَ تُبَ مِ لَيْهِ أالَّ يَكْ انَ عَ ا كَ ا بِاهللاِ, لِذَ يَاذً لِهِ عِ , بَلْ لِلْبَاطِلِ وأهْ
ُ يف كِتَا ريْ ةً بِأنَّهُ غَ رَ و ظَاهِ َا دَعْ تِهِ هلَ يْ  بَ عِ قٍ فِيامَ يَدَّ قِّ تَحَ لِ احلَقِّ مُ نْ أهْ نِهِ مِ وْ نْ كَ  .هِ مِ

تُبًا  ارُ كُ هِ الدَّ ذِ ا هَ تْهَ بَعَ تِي طَ تُبُ الَّ هِ الكُ ذِ انَتْ هَ ا كَ ا; فِيامَ إذَ نْهَ طَرُ مِ وأخْ
قِّ  نَةً لِلحَ مِّ تَضَ يَّةً مُ فِ لَ يَّةً سَ لْمِ وَ عِ  سَ عُ واهلُدَ ضْ , فَوَ هِ قْ ادِ أوْ الفِ تِقَ اءٌ يف بَابِ االعْ

ك  نًا وشَ ونُ طَعْ َّا يَكُ تُبِ ممِ هِ الكُ ذِ اتِ عىل غِالفِ هَ بَارَ هِ العِ ذِ ثْلِ هَ ابِ مِ تِسَ ا يف انْ
لِهِ  قِّ وأهْ ارِ لِلحَ بِ الدَّ احِ  !صَ

نَّةِ واجلَ  لِ السُّ دِ أهْ تَقَ عْ يَانُ مُ هُ بَ أنُ تَبَ فَكِتَابٌ شَ كْ قِّ أنْ يُ تَحِ سْ لْ يَ ; هَ ةِ عَ امَ
تِهِ  لِفَ َا :عىل أغْ اهبِ حَ نْ أصْ ُ إالَّ عَ ربِّ عَ تُبِ ال تُ هِ الكُ ذِ ارَ هَ اءَ وأفْكَ  !بِأنَّ آرَ
نَ أأمْ  َا مِ لَّ هلَ يَّةٌ ال حمَ يقِ وِ اتٌ تَسْ بَارَ َا عِ ابِ  هنَّ رَ وْ  ;اإلعْ ولُ قُ امَ يَ  !نَ كَ
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نَا أنَّ بَعْضَ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ تْ هَ رَ َّنْ تَظَاهَ تُبَ ممِ ةِ لِلْكُ َ ورِ النَّارشِ هِ الدُّ ذِ هَ
عُ  رَّ تَوَ هِ ال تَ ذِ ةُ هَ ا واحلَالَ اهَ رَ , نَ عِ رِ عِ الوَ ابَ اتِ الطَّ اتِ ذَ بَارَ ثْلِ العِ ةِ مِ تْ بِكِتَابَ رَ اثَ وتَكَ

ائِلَ  سَ تُبٍ ورَ نْ كُ ا مِ يْهَ عُ إلَ فَ دْ ا يُ لِّ مَ ةِ كُ اءٌ  ,يف طِبَاعَ وَ ْ  سَ انَتْ حتَ , كَ قا أوْ بَاطِالً لُ حَ مِ
رُ  ا اآلخَ هَ ضُ , وبَعْ ةِ يعَ ِ امِ الرشَّ كَ نْ أحْ ثِريٍ مِ ةً لِكَ ذَ نَابَ لُ مُ ْمِ ا حيَ هَ ضُ انَ بَعْ امَ كَ بَّ ورُ

المِ  ائِعِ اإلسْ َ ادِمٌ لِرشَ صَ  !مُ
? عُ رَ ا الوَ ذَ ينَئِذٍ هَ نَ حِ أيْ  فَ

لِ  :الثَّاين نْ أهْ ارِ مِ بُ الدَّ احِ انَ صَ ا كَ ا إذَ تُبُهُ وأمَّ كْ ةَ بِامَ يَ َ ربْ ; فَال عِ البَاطِلِ
نَ  لِ احلَقِّ مِ مِ أهْ كْ ةَ بِحُ َ ; ألنَّ العِربْ ةِ بُوعَ تُبِهِ املَطْ ةِ كُ لِفَ هُ عىل أغْ رُ دِّ اءِ ال  ويُصَ رَّ القُ

تْ  بِعَ دْ طُ نِ قَ لِ احلَقِّ واإليامَ تُبِ أهْ نْ كُ ا مِ ثِريً ا أنَّ كَ ذَ لُّ عىل هَ دُ , ويَ لِهِ وْ هِ وقَ مِ كْ  بِحُ
ةِ  رَ دَّ اتِ املُصَ بَارَ هِ العِ ذِ ثْلَ هَ دُ مِ ا نَجِ ذَ عَ هَ فِ ـ ومَ لِ البَاطِلِ ـ لِألسَ ابِعِ أهْ طَ يف مَ

ا هَ ِ ا ونَارشِ هَ ابِعِ َا, ال إىل طَ اهبِ حَ ا ألصْ ا فِيهَ تُبِ ومَ اءَ الكُ نُ آرَ هَ رْ تِي تَ  !الَّ
َ هَ  :الثَّالِثُ  ا بَنيْ بً ذَ بْ ذَ ا مُ بُهَ احِ انَ صَ ا كَ ا إذَ هُ وأمَّ نْدَ يْسَ عِ لَ , فَ الءِ ؤُ الءِ وهَ ؤُ

مَّ  ا, اللَّهُ يْنَهَ يِيزِ بَ ا يف التَّمْ مً تِامَ عِريُ اهْ , وال يُ َ احلَقِّ والبَاطِلِ عُ بَنيْ ثَ إالَّ إالَّ اجلَمْ  البَحْ
قُ فِيْهِ قُولُ النَّبيُّ  دُ ا يَصْ ذَ ثْلُ هَ مِ , فَ ْعِ املَالِ نْ مجَ انٌ ال« :ملسو هيلع هللا ىلصعَ مَ  يَأيت عىل النَّاسِ زَ

امِ  رَ نَ احلَ لِ أمْ مِ الَ نَ احلَ ; أمِ نْهُ ذَ مِ ا أخَ ءُ مَ بَايلِ املَرْ هُ  »يُ ا لَ ذَ ثْلُ هَ مِ , فَ يُّ ارِ هُ البُخَ جَ رَ أخْ
نَ  يبٌ مِ َ  نَصِ قِفٌ بَنيْ وْ لٍّ مَ , ولِكُ ثِرٌ تَكْ سْ لٌّ ومُ تَقِ سْ , فَمُ لِهِ رِ فِعْ دْ رِ بِقَ زْ رِ والوِ األجْ

دَ  اىلَ يَ عَ  .ي اهللاِ تَ
* * * 
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ةِ الكِتَابِ ا الُ طِبَاعَ تِذَ  بْ
يْ  مِ ْ اللِ جتَ نْ خِ ةِ الكِتَابِ مِ يَانَ كَّ أنَّ صِ ْتِيْ ال شَ ظِيمِ لِهِ ومتَ عْ نْ تَ ُوَ مِ ; هلَ نِهِ

انَ الكِتَابُ  ا كَ يَّامَ إذَ اتِ اهللاِ; السِ مَ رُ نُ حُ مَّ تَضَ يَّةِ يَ عِ ْ لُومِ الرشَّ دَ العُ  .أحَ
َالِهِ  ى الكِتَابُ يف مجَ حَ دْ أضْ قَ ابِحِ يف فَ ائِرِ السَّ الطَّ ; كَ هِ ِ ريْ نِ سَ سْ ائِهِ وحُ َ وهبَ

ءِ  امَ اءِ السَّ  !فَضَ
 َ نيْ امِ ضَ ; أنَّ مَ لِكَ ةُ ذَ ةَ وآيَ دَ وْ هِ وجَ لِيدِ ْ نَ جتَ سْ , وحُ ائِرِ أسِ الطَّ رَ  الكِتَابِ كَ

; لِكَ نْ ذَ يْئًا مِ لِّفُ شَ لَ املَؤَ فَ تَى أغْ ; فَمَ ائِرِ ِ لِلطَّ نيْ اجلَنَاحَ اقِهِ كَ رَ دَ  أوْ دْ أفْسَ قَ فَ
يْهِ التَّلَفُ  ,الكِتَابَ  عَ إلَ َ  .وأرسْ

هِ  لِيدِ تِنَاءِ بِتَجْ ونَ االعْ وعِ الكِتَابِ دُ ضُ وْ يدُ مَ وِ ْ نيُ وجتَ ْسِ نِي حتَ غْ فَال يُ
اقِ  رَ اقِطَ األوْ تَسَ انِ مُ كَ عَ األرْ لِّ تَخَ ى مُ سَ ; وإالَّ أمْ اقِهِ رَ  !وأوْ

 ْ ْتِنيُ جتَ بَحَ متَ دْ أصْ قَ ا; فَ ذَ لِ هَ نيُ ألجْ ْسِ ال  لِيدِ الكِتَابِ وحتَ اقِهِ حمَ رَ ةِ أوْ نَايَ  لِلعِ
م نْهُ ابِ التَّألِيْفِ مِ حَ يَّامَ أصْ , السِ مِ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ  .عِ

لِيْ  ةَ بِتَجْ نَايَ نَا أنَّ العِ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ لِ هَ اصا بِأهْ نْ خَ كُ ْ يَ اقِ الكِتَابِ ملَ رَ دِ وأوْ
 ِ ريْ ونَ غَ نَّةِ دُ عِ السُّ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ نْ أهْ ا مِ ثِريً دُ كَ م, بَلْ نَجِ ةِ  ,هِ نَادِقَ يَّامَ الزَّ والسِ

لِيْ  ْ ةِ جتَ دَ وْ تِيَارِ جَ اللِ اخْ نْ خِ م, مِ تُبِهِ نيِ كُ ْسِ صٌ يف حتَ رْ ُم حِ م, هلَ نْهُ هِ مِ نِ  ,دِ سْ وحُ
اقِهِ  رَ  .أوْ

ظِ يف أوَّ  الم ِاجلَاحِ نْ كَ ءٌ مِ ْ نَا يشَ عَ رَّ مَ دْ مَ انِ «لِ كِتَابِهِ وقَ ; )١/٤٧(» احلَيَوَ
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ارٍ  تِصَ م بِاخْ نْهُ هُ عَ الَ امَّ قَ مِ م, فَ تُبِهِ ةِ بِكُ ادِقَ نَ ةَ الزَّ نَايَ رَ عِ كَ يْثُ ذَ  :حَ
نْ  بنُ  مُ يْ اهِ رَ إبْ  الَ وقَ  عىل  اءَ صَ رَ وا حُ نُ وْ كُ مل يَ  ةَ قَ ادِ نَ دِدْتُ أنَّ الزَّ وَ  :ةً رَّ مَ  ديُّ السِّ

َ ضِ يَ يِّ األبْ قِ النَّ  قِ رَ بالوَ  االةِ غَ املُ  ِ , وعىل ختَ ِ احلِ  ريُّ ِ دِ املُ وَ  األسْ ربْ َّ  قِ رشْ , وعـىل اقِ الـربَ
ُ  نْ ملَ  ابِ غَ طِّ واإلرْ ةِ اخلَ ادَ جَ تِ اسْ  قِ وَ إينِّ مل أرَ كَ , فَ طُّ خيَ ا, وال كاخلُ رَ م وَ بِهِ تُ كُ  رَ  طِ وْ طُ قً

تِي فِ  مْ ا غَ طا, وإذَ ا خَ هَ يْ الَّ مِ  لِ امَ بِّي للـحُ  عَ يامً ـ مَ ظِ االً عَ تُ مَ رِ ـرْ ـضِ الغُ ـانَ  وبُغْ ـ كَ
, وتَ لْـمِ العِ يْ ظـِعْ يالً عىل تَ لِ , دَ بِ تُ عىل الكُ  اقِ فَ باإلنْ  سِ فْ اءُ النَّ خَ سَ   مِ لْـيمُ العِ ظـِعْ مِ
َ  لٌ يْ لِ دَ  ةِ , وعىل السَّ سِ فْ النَّ  فِ عىل رشَ رِ  نْ مِ  المَ كْ  !اتِ اآلفَ  سُ

ْ قَ ادِ نَ اقَ الزَّ فَ إنْ  إنَّ  :مَ يْ اهِ رَ إلبْ  تُ لْ قُ   ارَ صَ النَّ  اقِ فَ , كإنْ بِ تُ الكُ  لِ يْ صِ ةِ عىل حتَ
سَ يْ ايِ قَ بَ مَ تَ , وكُ ةِ فَ سَ لْ بَ فَ تُ وكُ  ,مٍ كَ بَ حِ تُ ةِ كُ قَ ادِ نَ بُ الزَّ تُ كُ  تْ انَ كَ  وْ , ولَ عىل البِيَعِ 
نَنٍ وتَ  ٍ وتَ بَ وسُ ٍ يِ بْ نيُّ عَ تَ م كُ هُ تُبُ كُ  تْ انَ كَ  وْ , أو لَ نيْ فُ بًا تُ نَ وَ اسَ أبْ النَّ  رِّ , اتِ اعَ ابَ الصِّ

بُلَ التَّ أ بِ كَ و سُ , أو بَ اضَ يَ اتٍ ورِ اقَ فَ تِ بَ ارْ تُ , أو كُ اتِ ارَ جَ والتِّ  سُّ ا مَ  ضَ عْ اتٍ
انَ ذَ  ابِ واآلدَ  نِ طَ الفِ  نَ اسُ مِ النَّ  اهُ اطَ عَ تَ يَ  بُ قَ ال يُ  كَ لِ ـ وإنْ كَ دُ  نْ مِ  رِّ بْعِ نًى وال يُ  غِ
مٍ مَ  نْ مِ  َّ انُ ـ لكَ  أثَ ُ  دْ قَ  نْ وا ممِ ِ  أنْ  زُ وْ جيَ ظَنَّ هبِ ِ بَ ةُ يف التَّ بَ غْ , والرَّ انِ يَ مُ البَ يْ ظِ عْ تَ م يُ , نيُّ

يَ هَ ذْ ا مَ هَ يْ وا فِ بُ هَ م ذَ نَّهُ ولكِ  م يف هُ اقُ فَ ام إنْ إنَّ , فَ ةِ املِلَّ  مِ يْ ظِ عْ قِ تَ يْ رِ , وعىل طَ ةِ انَ بَ الدِّ
لْ صَ اقِ النَّ فَ , وكإنْ ارِ النَّ  تِ يْ عىل بَ  سِ وْ جُ املَ  اقِ فَ , كإنْ كَ لِ ذَ   عىل صُ , بِ هَ الذَّ  انِ بَ ارَ

ةِ  دِ نْ اهلِ  اقِ فَ أو كإنْ  دَ نةِ البِدَ دَ ى! عىل سَ تَهَ  .انْ
لْتُ  ا  :قُ ذَ م وهَ نْهُ تِي فِيْ مِ اين الَّ نِ املَعَ سْ ةً عىل حُ ورَ ُ لُّ رضَ دُ ا, وال عىل ال يَ هَ

نَةِ العِ  سَ َ حَ وا بَنيْ َعُ دْ مجَ م قَ , فَهُ نٌ وْ اكَ لَ نٌ وذَ وْ ا لَ ذَ لْ هَ َا, بَ تِي هبِ ةِ الَّ ةِ احلُجَّ وَّ ةِ قُ نَايَ
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ادٍ  اللٍ وفَسَ نْ ضَ ا يف الكِتَابِ مِ يِّئَةِ مَ َ سَ , وبَنيْ  !بِالكِتَابِ

نٌ بِطُالَّ  مِ قَ ا; فَ ذَ ىلَ هَ نْ وعَ لْمِ مِ تَنُوا بِالكِتَابِ يف  بِ العِ عْ نَّةِ أنْ يَ لِ السُّ أهْ
لِيْ  ْ مجتَ تُبِهِ ةِ بِكُ ادِقَ نَ ةِ الزَّ نَايَ افَ عِ عَ افَ أضْ عَ هِ أضْ يقِ رِ وْ هِ وتَ  .دِ

* * * 
ةً  بِريَ ا كَ ودً هُ لَ جُ دْ بَذَ , قَ امَ هِ األيَّ ذِ نَّةِ هَ لِ السُّ ِدُ بَعْضَ أهْ فٍ أنَّكَ جتَ نْ أسَ ومِ

يْ  قِ ْ ألِيفِ الكِتَابِ أوْ يف حتَ , يف تَ ةً ورَ مُ عْ ينَةً مَ مِ ا ثَ اتً قَ قَ أوْ , وأنْفَ ةً ورَ كُ شْ ا مَ ذَ عَ هَ , ومَ هِ قِ
ِدُ  دَ يف طِبَ جتَ هَّ زَ دَ أوْ تَ هِ دْ زَ لِيْ هُ قَ ْ ا, فَال جتَ تِهَ نَهُ اعَ سَ قَ أحْ رَ نَهُ وال وَ قَ  !دَ أتْ

ا  لَ فِيهَ تِي بَذَ يَّةِ الَّ لْمِ تُبِ العِ هِ الكُ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً تَ أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ فً هُ أسَ دُّ وأشَ
ا النَّ  ذَ عَ هَ , ومَ ةً ثِريَ اتٍ كَ َلَّدَ تْ جمُ لَغَ دْ بَ نِيَةً قَ ضْ ا مُ ودً هُ َا جُ اهبُ حَ يِّ اجِ التَ أصْ لْمِ عِ

َةِ سُ  امتِ ا بِخَ يْهَ لَ وا عَ مُ كَ ُم حَ بِريِ إالَّ إهنَّ لِيْ الكَ ْ تِيَارِ جتَ نْدَ اخْ ءٍ عِ ال وْ ا, ولَوْ اقِهَ رَ ا وأوْ هَ دِ
نُوْ  نْ صُ تُ مِ رْ كَ ذَ نَا, لَ طُ الكِتَابِ هُ ْ تِهِ  فِ رشَ نْدَ طِبَاعَ يِّ عِ عِ ْ الِ الكِتَابِ الرشَّ تِذَ ابْ

 نْدَ ا يَ امَ مَ هِ األيَّ ذِ هُ اجلَبِنيُ  هَ  !لَ
ةٍ  نْ ثَالثَ ونَ عَ جُ ْرُ تِهِ فَال خيَ لِنيَ لِلْكِتَابِ يف طِبَاعَ نَافُ املُبْتَذِ ا أصْ ا أنْ  :أمَّ إمَّ

بَ  احِ ونَ صَ كُ لِّفَ  يَ , أوْ املُؤَ ةِ بَعَ سَ  املَطْ فْ امَ نَ يْهِ , أوْ كِلَ  .هُ
نْذُ عَ  ْ أزَ رَ وإينِّ مُ ا ملَ ; وأنَ هِ ذِ تِي هَ اعَ ْ فْتُ نَفْيسِ إىل سَ ا ملَ ءَ كِبَارً لَامَ فُ عُ رِ لْ أعْ

دِيئَةِ  اتِ الرَّ أةِ الطَّبْعَ طَ ْتَ وَ ا حتَ هً رْ اقُ كَ م تُسَ تُبُهُ لْ كُ زَ  !تَ
نَ  فُ مِ رِ ا; أعْ لْ أيْضً ْ أزَ ةِ  وأينِّ ملَ ةٌ بِطِبَاعَ نَايَ َا عِ تِي هلَ اتِ الَّ بَعَ تَبَاتِ واملَطْ املَكْ

اقِيَةٌ  يَ بَ ا هِ ; مَ نَّةِ لِ السُّ تُبِ أهْ وْ  كُ اءً عىل سُ وَ , سَ ةِ بَاعَ لِيْ  ءِ الطِّ ْ ةِ جتَ اءَ دَ ا, أوْ يف يف رَ هَ دِ
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ا طِهَ طُوْ ءِ خُ وْ ا, أوْ يف سُ اقِهَ رَ ةِ أوْ قَّ  !رِ
ةِ  بَاعَ ةُ الطِّ لَ جَ ي فِيْهِ عَ رِ ْ لْ جتَ زَ ْ تَ ي ملَ قْتِ الَّذِ هُ يف الوَ فُ رِ لْ أعْ ْ أزَ ا ملَ ذَ لُّ هَ كُ

ا هَ تِيَارِ نِ اخْ سْ يثَةِ يف حُ ا ,احلَدِ اقِهَ رَ ةِ أوْ دَ وْ بُنَا اهللاُ  ,وجَ سْ كِنْ حَ ا, ولَ طُوطِهَ َالِ خُ ومجَ
كِيلُ  مَ الوَ  !ونِعْ

رً  نَا بَكْ يْخَ  أنَّ شَ رَ كْ اقِيَاتِ الذِّ نْ بَ نِ  اومِ سْ انَ يُويصِ بِحُ َهُ اهللاُ كَ محِ دٍ رَ يْ أبُو زَ
ولُ  قُ انَ يَ هُ كَ نْهُ أنَّ نِي عَ لَغَ دْ بَ , وقَ تُبِ ةِ الكُ نْ  :طِبَاعَ َ طُالَّ يَ ارشِ عَ يْنَا مَ لَ مِ بَغِي عَ لْ بِ العِ

نَ ال  يْ ذِ ينَ الَّ ِ ارصِ عِ املُعَ لِ البِدَ اةً لِبَعْضِ أهْ َارَ تُبِنَا; جمُ ةِ كُ ةِ طِبَاعَ دَ وْ تَنِي بِجَ عْ أنْ نَ
لِيْ  ةَ يف التَّجْ دَ م إالَّ اجلَوْ تُبِهِ ونَ بِكُ ضُ رْ قِ واخلَطِّ يَ رَ  !دِ والوَ

 دْ بَاتَ لَدَ قَ ا; فَ نَ  لِذَ سْ , وحُ ةِ الكِتَابِ ةَ طِبَاعَ دَ وْ لْمِ أنَّ جَ لِ العِ ةِ أهْ امَّ عَ
لِيْ  ُوَ دَ ; هلَ قِهِ رَ هِ ووَ لِيدِ ْ تِيَارِ جتَ , اخْ اعَ فِيْهِ َّا ال نِزَ ا ممِ ذَ , وهَ بِهِ احِ امِ صَ َ رتِ يْبَةِ واحْ لٌ عىل هَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ  .واهللاُ تَ
* * * 

 ْ بْلَ مخَ ا; أنَّنِي قَ ي أيْضً فِ نْ أسَ تُ كِتَايب ومِ فَعْ يبًا, دَ رِ قْ نَةً تَ َ سَ رشَ ةَ عَ يحَ «سَ الرِّ
فَ  اصِ فِ  القَ ازِ نَاء واملَعَ لِ الغِ أنٌ يف » عىل أهْ ُمْ شَ َّنْ هلَ يَارِ ممِ ةِ األخْ وَ دِ األخْ إىل أحَ

ين َ تَّى بَرشَّ يبًا; حَ رِ قْ نِ تَ يْ رَ هْ هُ شَ نْدَ بِثَ عِ امَ لَ , فَ هِ بْعِ ومَ بِطَ قُ ; كَي يَ ةِ بَاعَ , الطِّ هِ بْعِ  بِطَ
يدِ  لُودِي اجلَدِ بِّي ملَِوْ نْ حُ ; )كِتَايب(ومِ نْهُ دةً مِ احِ ةً وَ خَ لَ يل نُسْ سِ رْ نْهُ أنْ يُ بْتُ مِ , طَلَ

ي أُقِرَّ بِهِ  وْ  كَ نْ سُ تُ مِ دْ عَ تَ يَّ ارْ دَ َ يَ عَ بَنيْ قَ امَّ وَ لَ يْني, فَ , عَ انِهِ وَ ةِ ألْ ثْرَ , وكَ هِ بْعِ ءِ طَ
تُ  ْ ربَ ا أخْ انَ مَ عَ ْ يْ فَرسُ صِ فْ ةً وتَ ْلَ ةَ الكِتَابِ مجُ َ طِبَاعَ نْهُ أالَّ هُ بِأنْ يُغريِّ بْتُ مِ لَ لْ طَ , بَ الً



 
 
 

  אא٣٩٥ 
هُ إىل بِالدِ احلَ  لَ خِ دْ هُ يُ ُ ربَ َّا مَىضَ خَ لِكَ ممِ َ ذَ ريْ , وغَ ِ نيْ مَ  .رَ

بَعَ  طْ ا أنْ يَ نِنيَ أيْضً رشْ سِ بْلَ عَ م قَ هِ دِ نْ أحَ بْتُ مِ ; أنَّني طَلَ لِكَ نْ ذَ أُ مِ وَ وأسْ
بَائِرِ «تَايبِ كِ  ينَ بِالكَ رِ اهِ امِ املُجَ كَ نَ »أحْ تُ أطِريُ مِ ; كِدْ تِهِ  طِبَاعَ َ فَّ إيلَّ بُرشْ امَّ زَ لَ  , فَ

امَّ  لَ , فَ ةِ عَ ْ نَاحِ الرسُّ ةً عىل جَ خَ لَ يل نُسْ سِ رْ َاحٍ أنْ يُ نْهُ بإحلْ بْتُ مِ لَ َ أنَّنِي طَ ريْ , غَ حِ رَ الفَ
اقَ  يَّ ضَ دَ َ يَ عَ الكِتَابُ بَنيْ قَ لِيْ وَ ْ وءِ جتَ نْ سُ نِّي إالَّ تْ نَفْيسِ مِ انَ مِ امَ كَ , فَ قِهِ رَ هِ ووَ دِ

بُويل لِلكِتَابِ  هُ قَ يْتُ لَ دَ  !أبْ
 , مٍ تَذُّ بِنَوْ رٍ ال ألْ هْ ةَ شَ ابَ ثْتُ قرَ كَ تَّى إنَّني مَ ; حَ فٍ ضٍ وتَأسُّ تُهُ عىل مَضَ بِلْ قَ فَ

ةُ أ اصَّ ايل خَ رَ حَ تَّى أنْكَ ; حَ يْشٍ نَأُ بِعَ لَوا وال أهْ عَ , جَ َ ُم اخلَربَ هتُ ْ ربَ امَّ أخْ لَ يل, فَ هْ
سَ  ُ لُّ يُ ثْتُ أتَعَرصَّ كَ ا مَ ذَ كَ , وهَ نَ نِّي احلُزْ بَ اهللاُ عَ تَّى أذْهَ ايب; حَ وين يف مُصَ زُّ عَ وين ويُ
ا أملً  دَ مَ رَ ا بَ هَ نْدَ عِ , فَ قٍ أنِيقٍ رَ يبَةٍ ووَ ةٍ قَشِ لَّ ا بِحُ رً خَّ ؤَ بِعَ مُ تَّى طُ ; حَ تِهِ يف ا عىل طِبَاعَ

دُ هللاِ لْبي, واحلَمْ  .قَ
ثٌ  دَ تُبِي حَ عَ بَعْضِ كُ يْثٌ  ويل مَ دِ حٍ أو  :وحَ خٍ أو فَسْ بْعٍ أو نَسْ َ طَ ا بَنيْ مَ

نَ  ءٍ مِ ْ ا بِيشَ تِهَ تًا لِكِتَابَ قْ رَ يل وَ دِّ قَ ألُ أنْ يُ , واهللاَ أسْ ٍ ونُ فِيْهِ  نَرشْ يَكُ َّا سَ , ممِ يلِ صِ التَّفْ
نٌ لِطُالَّ  وْ , وعَ ةٍ َّ ذُ مهِ حْ م; ألنَّ شَ تُبِهِ ةِ كُ تِنَاءِ بِطِبَاعَ مِ عىل االعْ لْ نَ «بِ العِ يْ الدِّ

ةُ  يْحَ  .»النَّصِ
 

* * * 
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)٣٤( 
 اتِ حَ فَ الصَّ  مَ مَ قِ  ءِ امَ األسْ  قُ لُّ سَ تَ 

ةٌ  بَ رَ تَغْ سْ اتٌ مُ حَ سْ نَاكَ مَ اءُ  ,هُ فَ وْ اتٌ جَ يَّ رِ ظْهَ هيَا  ومَ وِ تَهْ اقِيَةً تَسْ لْ بَ زَ ْ تَ ملَ
وسِ ال رٍ بَعْضُ النُّفُ فَ نْدَ نَ اثِلٌ عِ لِكَ مَ , وذَ ةِ يلَ ا بَعْضُ األقَالمِ اهلَزِ هَ قُ وَّ تَذَ , وتَ ةِ يفَ عِ ضَّ

اتِ  حَ فَ ىل صَ م يف أعْ ئِهِ امَ عِ أسْ ضْ نْ وَ ونَ مِ تَنْكِفُ سْ َّنْ ال يَ َ ممِ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ نْ كُ مِ
بَ  هُ يف الكِتَابِ عِ لُ مَ انَ عَ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ تُبِ ينِ الكُ نَاوِ يجٍ عَ ْرِ يقٍ أوْ ختَ قِ ْ نْ حتَ ةً عَ ارَ

مِ الكِبَارِ  لْ لِ العِ تُبِ أهْ  !لِبَعْضِ كُ
ْتَ  انِ الكِتَابِ وحتَ نْوَ ْتَ عِ هُ حتَ مَ تُبَ اسْ كْ ىل أن يَ انَ األوْ ا كَ ,  لِذَ هِ فِ لِّ ؤَ مِ مُ اسْ

لَّ  ءِ  كُ امَ ايل أسْ امَ أنَّ يف تَعَ , كَ لِهِ لْمِ وأهْ عِ ا لِلْ امً َ رتِ ا واحْ بً لِكَ أدَ نيَ عىل  ذَ قِ قِّ املُحَ
تُبِ  ابِ الكُ حَ ْفَى :أصْ امَ ال خيَ , كَ ةً نْبُوذَ كِيَةً مَ زْ  !تَ

اتِ  افَعَ هِ املُرَ ذِ ثْلُ هَ مِ يَ  فَ ; هِ اتِ الغِالفِ حَ فَ مِ صَ ءِ عىل قِمَ امَ يمِ األسْ سِ يف تَرْ
تِفَ  , وارْ اقِ رَ حِ األوْ ارِ سَ اءِ عىل مَ تِقَ ورِ واالرْ يَّةٌ عىل الظُّهُ سِ لِيقٍ يف دَالالتٌ نَفْ ْ اعٍ وحتَ

 ِ املُ اءِ التَّعَ  .فَضَ
ةِ  ولَ ذُ ةِ املَرْ يَّ رِ هِ املَظْهَ ذِ عَ هَ نَتْ  ;ومَ وِّ َّنْ دُ ا ممِ ثِريً ٍ أنَّ كَ نيْ ةَ عَ فَ كُّ طَرْ نَا ال نَشُ إنَّ فَ

ةِ  لِفَ اتِ األغْ حَ فَ وسِ صَ ؤُ م عىل رُ هُ ؤُ امَ اءَ  :أسْ , وال جَ مٍ لْ م عىل عِ نْهُ ا مِ ذَ نْ هَ كُ ْ يَ ملَ
م  نْهُ ِ أوْ مِ ورِ النَّرشْ نْ بَعْضِ دُ ادٍ مِ تِهَ اتِ بِاجْ حَ فَ مَ الصَّ لَّقَ قِمَ ا تَسَ نْهَ ثِريٌ مِ , بَلْ كَ رٍ بِأمْ

هُ  سُ هُ نَفْ لُ لَ وِّ ةِ ملَِنْ تُسَ تِبَارِ والعِظَ ظَ البَغِيضَ لِالعْ ا املَلْحَ ذَ ا هَ نَ رْ كَ نَا ذَ م, إالَّ إنَّ هِ وِ نَحْ
ا ذَ نْ هَ يْئًا مِ  !شَ



 
 
 

  אא٣٩٧ 
ـنْ مُ  انَ مِ ـمِ فَكَ ءِ عـىل قِمَ ـامَ هِ األسْ ـذِ ثْـلِ هَ ـيمِ مِ سِ رْ يرِ وتَ ـدِ طَـاتِ تَصْ الَ  غُ

ا يَيل اتِ الغِالفِ مَ حَ فَ  :صَ
اـ أنَّ فِيْ ١ وتً ْقُ الِيًا ممَ عَ ا تَ  .هَ

الَ  دْ قَ هُ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ عَ ضَ يَا إالَّ وَ نْ نَ الدُّ ءٌ مِ ع يشَ تَفِ رْ قٌّ عىل اهللاِ أنْ ال يَ  »حَ
يُّ  ارِ هُ البُخَ جَ رَ  .أخْ

ةِ ـ وفِيْ ٢ عَ مْ اءِ والسُّ يَ رِّ افٌ لِلْ َ تِرشْ ا اسْ  .هَ
الَ  دْ قَ ائي اهللا بِهِ   « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ رَ ائي يُ رَ نْ يُ , ومَ عَ اهللا بِهِ مَّ عَ سَ مَّ نْ سَ قٌ  »مَ تَّفَ مُ

يْهِ  لَ  .عَ
نَ ـ وفِيْ ٣ ا مِ تَهَ ْ صٌ ملَِا حتَ نَقُّ اءٌ وتَ دِرَ ا ازْ ا  هَ ذَ انَ هَ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ ءِ امَ األسْ

رُ  ظْهِ َ  املُتَمَ نيْ لِمِ ةِ املُسْ تُبِ أئِمَّ نْ كُ ا لِكِتَابٍ مِ قً َقِّ  !حمُ
نِيْ ـ وفِيْ ٤ اةٌ لَصَ َارَ اةٌ وجمَ َاكَ ا حمُ ِمتَّ عِ كُ هَ اهتِ نَّفَ صَ نْ مُ ثِريٍ مِ بِ يف كَ رْ  .ابِ الغَ
 

* * * 
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)٣٥( 
خِ  قِ والنَّاسِ قِّ َ املُحَ لْطُ بَنيْ  اخلَ

دِ  خِ القَ َ النَّاسِ بِريٌ بَنيْ قٌ كَ رْ نَاَك فَ امَ هَ نْهُ لُ مِ , فَاألوَّ ِ ارصِ قِ املُعَ قِّ وَ  :يمِ واملُحَ هُ
 , ثَرَ ةً أوْ أكْ دَ احِ ةً وَ رَّ هُ لِلْكِتَابِ مَ خُ انَ نَسْ اءٌ كَ وَ , سَ هِ خِ الكِتَابِ بِيَدِ ومُ بِنَسْ قُ نْ يَ مَ

خِ  مُ النَّسْ يْهِ اسْ لَ قُ عَ دُ ي يَصْ رُ الَّذِ  .األمْ
 ُ ارصِ قُ املُعَ قِّ ا املُحَ وَ مَ  :أمَّ هُ نَا فَ نْ هُ خِ الكِتَابِ مِ عِ نُسَ مْ الِبًا بِجَ ومُ غَ قُ نْ يَ

ىف النُّ  دْ أوْ هُ قَ هِ أنَّ سِ ا ظَنَّ بِنَفْ تَّى إذَ , حَ نُاكَ ةِ سَ وهُ لَ ابَ قَ ا بِمُ ينَهَ امَ حِ ثًا قَ ا وبَحْ ْعً خَ مجَ
خِ  هِ النُّسَ ذِ طُوطَاتِ (هَ يقِ املَخْ قِ ْ جِ حتَ نْهَ اةِ مَ اعَ رَ عَ مُ ْ ) مَ ا خيَ هَ نْدَ عِ هِ فَ ذِ وعِ هَ ْمُ نْ جمَ جُ مِ رُ

ا قً َقِّ ا ال حمُ خً هِ نَاسِ ذِ ةُ هَ ى واحلَالَ مَّ ئِذٍ يُسَ نْدَ عِ , فَ ةٍ لِلْكِتَابِ دَ احِ ةٍ وَ خَ خِ بِنُسْ  .النُّسَ
نَ  غَ مِ رَ ا فَ تَّى إذَ ةِ كَي  حَ بَعَ طْ ا لِلْمَ هَ عِ فْ ا بِدَ رً خَّ ؤَ امَ مُ ا قَ اهَ تَضَ تِي ارْ ةِ الَّ خَ النُّسْ

بَعَ  ومَ املَطْ قُ خِ تَ ئَات النُّسَ ا مِ هَ بْعِ تِهِ وطَ خَ خِ نُسْ نَا  ,ةُ بِنَسْ نْ هُ , فَمِ خِ امَ آالف النُّسَ بَّ ورُ
رِ  لِ األمْ قِ يف أوَّ قِّ ا املُحَ ذَ لَ هَ لَمُ أنَّ فِعْ عْ ةُ (نَ لَ ابَ يْ  :)املُقَ قِ ْ خٌ ال حتَ وَ نَسْ ادَ هُ ا زَ إذَ , فَ قٌ

ائِدَ  وَ شَ وفَ امِ وَ ايشِ وهَ وَ لِكَ حَ هِ ذَ خِ َ  عىل نَسْ ريْ اتٍ وغَ لِيقَ عْ ُ وتَ تَربَ عْ ا يُ هَ نْدَ عِ ا فَ هَ
ا خً ا ال نَاسِ قً َقِّ  .حمُ

تُبَ عىل غِالفِ  كْ خِ الكِتَابِ أنْ يَ َ عىل نَسْ تَرصَ نْ اقْ ىلَ بِمَ انَ األوْ ا كَ لِذَ
هُ فُالنُ  :الكِتَابِ  خَ تُبَ  نَسَ كْ لِكَ أنْ يَ ِ ذَ ريْ َ عىل غَ تَرصَ نْ اقْ , ومَ يقُ  :بْنُ فُالنٍ قِ ْ حتَ

تُبُ عىل غِالفِ الكِتَابِ  النِ فُ  كْ امَ أنْ يَ يْنَهُ َعَ بَ نْ مجَ , ومَ نِ فُالنٍ هُ  :بْ قَ قَّ هُ وحَ خَ نَسَ
لَمُ  فُالنُ  اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ نُ فُالنٍ  .بْ



 
 
 

  אא٣٩٩ 
يَتَّقِ اهللاَ لْ يْهِ فَ لَ ُم  :وعَ خَ هلَ نْ نَسَ َ مَ قُونَ بَنيْ رِّ فَ , ال يُ يقَ قِ ا التَّحْ وْ عَ أُناَسٌ ادَّ

 , يقٍ الكِتَابَ قِ ْ نْ حتَ م بِهِ مِ وا هُ امُ ا قَ َ مَ  !وبَنيْ
ونَ بَعْضَ  فَعُ دْ م يَ اهُ رَ مَ تَ وْ نيَ يَ قِ قِّ لُ بِهِ بَعْضُ املُحَ اهَ تَسَ ي يَ رُ الَّذِ األمْ

خِ طُالَّ  تِهِ ونَسْ ابلَ قَ دَ مُ عْ هُ بَ يقُ قِ ْ ادِ حتَ خِ الكِتَابِ املُرَ ينَ إىل نَسْ ورِ ِم أوْ بَعْضَ املَأجُ هبِ
ةِ األ ورَ ونَ الصُّ رُ كُ ذْ ئِذٍ ال يَ دَ عْ م بَ اهُ مَّ نَرَ , ثَ ةِ يدَ دِ خِ الكِتَابِ العَ وعِ نُسَ ْمُ نْ جمَ ةِ مِ ريَ خِ

خَ  نْ نَسَ ُم مَ لِ هلَ امَ ْتَ إعْ م حتَ هُ ءَ امَ ونَ إالَّ أسْ رُ كُ ذْ , بَلْ ال يَ يقِ  :الكِتَابَ قِ  !التَّحْ
قُ عىل غِالفِ كِتَ  قِّ تُبَ املُحَ كْ ا أنْ يَ ائِزً انَ جَ ; كَ مْ عَ قِ نَ قَّ هُ « :ابِهِ املُحَ قَ قَّ , »حَ

رَ  هِ عىل مُ سِ وَ بِنَفْ قُ هُ قِّ ومُ املُحَ قُ ا يَ مَ نْدَ لِكَ عِ , وذَ هُ خَ رٍ ملَِنْ نَسَ ونَ ذِكْ ةِ دُ لَ ابَ قَ ةِ ومُ عَ اجَ
ةُ  ادُ يَ هُ زِ يَأيت لَ , وسَ ائِجٌ ائِزٌ ورَ ا جَ ذَ ثْلُ هَ , فَمِ ةِ طُوطَ لِ املَخْ هُ عىل أصْ ُ ريْ هُ غَ خَ ا نَسَ مَ

يَانٍ  مُ  بَ لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ اءَ اهللاُ  .إنْ شَ
 

* * * 



 
 
 
 ٤٠٠ א

)٣٦( 
 امءِ ظَ العُ  بِ تُ كُ  نِ يْ اوِ نَ عَ  ءِ امَ أسْ  اسُ بَ تِ اقْ 

ءِ  امَ تِبَاسِ أسْ نْدَ اقْ يَاءِ التَّألِيْفِ عِ عِ َا بَعْضُ أدْ هلُ اوَ تَقَ يَّةٌ يَ خِ ةٌ سَ بَ ارَ وَ نَالِكَ مُ هُ
تَبِسُ بَعْضُ  قْ ينَامَ يَ لِكَ حِ م, وذَ تُبِهِ تُبِ  كُ ءِ كُ امَ نْ أسْ ظِيامً مِ امً عَ ينَ اسْ ِ ارصِ املُعَ

ةِ  يدَ قِ انَتْ يف العَ اءٌ كَ وَ , سَ تُبِ ريِ الكُ اهِ ا ملَِشَ المً تْ أعْ بَحَ تِي أصْ امِ الَّ المِ العِظَ اإلسْ
َّا َ ممِ نيْ لِمِ اتِ املُسْ نَّفَ صَ اتِ مُ ينِ أُمَّ نَاوِ نْ عَ ا مِ هَ ِ ريْ يخِ أوْ غَ هِ أوْ التَّارِ قْ ارَ  أوْ الفِ سَ

يْ  دَ جِ يالً بِعْ ةِ جِ نَاءُ األُمَّ ا أبْ هَ ارِ كَ ا وتِذْ هَ رِ كْ تَ بِذِ ا مُ م فِيهَ هُ عُ نَازِ لٌ وال لٍ ال يُ طَفِّ
لٌ  وِّ تَقَ  !مُ

نَ  ةً مِ ْلَ اكَ مجُ هَ انِ  فَ لِ األوَ انِ وأهْ مَ رِّ األزْ ةِ عىل مَ ريَ هِ ينِ الشَّ نَاوِ  :العَ
ـ , و» األُمِّ «كَ يِّ افِعِ نِي«لِلْشَّ , ال» املُغْ ةَ امَ دَ نِ قُ ي«وبْ تْحِ البَارِ , و »فَ رٍ جَ رِ «البن حَ البَدْ

 ِ , و »املُنِريْ نِ قِّ المِ «البنِ املُلَ بُلِ السَّ نْعاين,  »سُ ةِ «وللصَّ ايَ بِ الرَّ , » نَصْ يلَعِيِّ لِلْزِ
لِ «و امِ نَ » الكَ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ نِ األثِريِ فَتْ إ البْ َ تْ انْرصَ كِرَ ا ذُ ا مَ تِي إذَ ءِ الَّ امَ ىل األسْ

َا اهبِ حَ اتِبٌ  ,أصْ ا كَ هَ جُ شِ امَ َا ال يُ يَاهنِ تُبٍ بِأعْ لَّتْ عىل كُ  .أوْ كِتَابٌ  ,ودَ
انُ أنْ  مَ رَ بِهِ الزَّ بَ َّنْ دَ دٍ ممِ نْبَغِي ألحَ ا ال يَ ينِهَ نَاوِ تُبِ يف عَ هِ الكُ ذِ ثْلُ هَ مِ فَ

َّنْ ال يَّامَ ممِ ا, والسِ هَ ءَ امَ ي أسْ امِ ا أوْ يُسَ ينَهَ نَاوِ مَ عَ احِ زَ نُ يُ ْسِ ْ التَّألِيفَ   حيُ َّنْ ملَ , أوْ ممِ
م هِ لْمِ ارَ عِ شَ عْ لْمِ مِ لْ يف العِ  .يَصِ

ا ذَ ثْلُ هَ نْبَغِي مِ نَا ال يَ لْ نَ  :وقُ نَّا مِ ا مِ ازً َ رتِ يِّ  احْ عِ ْ يحِ بِاملَنْعِ الرشَّ ِ أوْ  ,التَّرصْ
ذَ  ا هَ , ومَ رُ ءٌ آخَ ْ نْبَغِي يشَ ءٌ وال يَ ْ ا يشَ ذَ هَ , فَ يِّ لْمِ أِ العِ نَا إالَّ اخلَطَ اهُ هُ نَ رْ كَ ي ذَ ا الَّذِ



 
 
 

  אא٤٠١ 
َةِ  امحَ زَ نْ مُ ِ مِ ارصِ تَبِسِ املُعَ قْ ا لِلْمُ امً َ رتِ , واحْ ةِ ريَ هِ المِ الشَّ تُبِ اإلسْ ءِ كُ امَ الالً ألسْ إجْ

ةِ  بِريَ ينِ الكَ نَاوِ , العَ زِ زِ واللَّمْ مْ اطِنِ الغَ وَ نْ مَ نْبِهِ مِ اطُ يف جَ رَ هُ اإلفْ مَ لَ لَ ي يَسْ , كَ
و لَ  فُ رَ ويَصْ يقٍ أو آخَ  بِهِ بِطَرِ دَرَ زْ دْ يُ ي قَ تِبَاسِ الَّذِ ايل واالقْ بَةُ التَّعَ َانَ , واهللاُ هُ جمُ

اىل  مُ تَعَ لَ  .أعْ
 

* * * 
 

)٣٧( 
 بِ تُ الكُ  ثُ يْ أنِ تَ 

ةً  َ ارسِ ا حَ هَ أسِ دْ أطَلَّتْ بِرَ تُبِ قَ اتِ بَعْضِ الكُ ارَ نْ دَ ةٌ مِ يدَ دِ ابِتُ جَ نَاكَ نَوَ هُ
ا نْ أمَ ةً مِ افِرَ َاسَ تَّاهبِ فُ كُ عْ ا ضَ اهَ رَ دْ أغْ , وقَ ابٍ جَ امُ  ,مِ حِ ِزَ م واهنْ هِ ارِ فُ  ,أفْكَ عْ  وضَ

المِ  نَافِذِ اإلعْ امَ يف مَ هِ األيَّ ذِ ةِ هَ َ نِيَّةِ التَّأنُّثِ املُنْتَرشِ دَ نَةِ مَ اكَ رَ افِعِ مُ م بِدَ هِ أقْالمِ
ةِ  بَ رَ تَغْ  !املُسْ

 ْ تُبِ حتَ هِ الكُ ذِ تْ بَعْضُ هَ اءَ ; أنْ جَ انَ ءِ فَكَ امَ َا بَعْضَ األسْ نَاهتِ نْوَ عَ لُ يف مُ مِ
نَ  بٍ مِ تْ بِثَوْ طَبَغَ يْثُ اصْ , حَ ةِ يَ ذِ الِ املُقْ كَ , واألشْ ةِ يَ رِ انِ املُزْ وَ , واأللْ ةِ لَ جِ  املُخْ

نُّثِ  ا التَّخَ ا زَ , ومَ انِيَّةِ وَ هْ اتِ الشَّ قَ قِّ , واملُرَ بِيَّةِ رْ اتِ الغَ عَ اضَ وَ اةً لِلْمُ َارَ ومِ جمُ مُ لَتْ املَحْ
افِظًا ٌ حَ ريْ , واهللاُ خَ يدٍ زِ  .يف مَ

لِكَ  نْ ذَ ائِيَّةٍ  :فَمِ الٍ نِسَ كَ ا بِأشْ رً خَّ ؤَ تُبِ مُ وجُ بَعْضِ الكُ رُ وا(خُ مُ عَ !) زَ
اتِنَةٍ  اءَ فَ رَ فْ اءَ وصَ ْرَ انٍ محَ وَ نْ  ,وألْ اء, ومِ ْرَ لُوبٌ محَ اء, وقُ يْضَ ودٌ بَ رُ َا وُ هلِ وْ نْ حَ ومِ



 
 
 
 ٤٠٢ א

بِ  نْ ألْ بَاحٌ مِ ا أشْ تِهَ ْ لَّ حتَ , وكُ ةِ حَ اضِ ةِ الفَ لَ جِ ائِسِ املُخْ رَ ةِ العَ ا  سَ هَ ِدُ ا جتَ هِ البَاليَ ذِ هَ
ةٍ  َ نْرشَ يرٍ مُ رِ ةِ حَ يرٍ أوْ قِطْعَ ِ ةِ رسَ ورَ ةِ عىل صُ لَ جِ َا املُخْ اهلِ كَ ةً بِأشْ نْثُورَ  !مَ

ينُ ظُ نْ ويَ  نَاوِ ا عَ ايَ زَ هِ الرَّ ذِ ةٌ  مُ هَ لَ بْتَذَ ا ,مُ نْهَ انَ مِ ةُ  :فَكَ يْلَ خْ  لَ لُ الدُّ , أوَّ ةِ ,  لَ ةٍ يْلَ لَ
ةُ  فَ رْ ِ  غُ نيْ جَ وْ عُ الزَّ سَ ا ال يَ , مَ افِئُ , احلُبُّ الدَّ رِ مْ ةُ العُ يكَ ِ , رشَ بِيُّ هَ فَصُ الذَّ , القَ مِ النَّوْ

ثِريٌ  ا كَ هَ ُ ريْ , وغَ هُ لُ هْ  !جَ
أةُ  اقِلُ واملَرْ لُ العَ جُ ي الرَّ تَحِ سْ ءٌ يَ ْ تُبِ فَيشَ هِ الكُ ذِ ثَرِ هَ نيُ أكْ امِ ضَ ا مَ أمَّ

ةُ أنْ  يفَ فِ ا العَ نْظُرَ الً أنْ يَ ا; فَضْ يْهَ ا إلَ دَّ مُ ةِ يَ اءَ رَ ا نَظَرَ القِ يْهَ  .إلَ
هِ  ذِ ةِ ملِِثْلِ هَ اءَ رَ ولُ القِ اهُ فُضُ وَ تَهْ ا اسْ ا مَ اقِلَ إذَ لَ العَ جُ الِغُ أنَّ الرَّ لْ إينَّ ال أُبَ بَ

ةِ  لَ جِ تُبِ املُخْ ,  :الكُ يٍّ ثَيَانٍ فِطْرِ ابُ بِغَ يُصَ هُ سَ يْسَ أنَّ ُ لَ , واخلَربَ يٍّ رِ يُّؤ فِكْ قَ وتَ
نَةِ  ايَ املُعَ  !كَ

الَ  دْ قَ ٍ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ريْ أيتِ إالَّ بِخَ يَاءُ ال يَ الَ  »احلَ , وقَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ يَاءُ « :ملسو هيلع هللا ىلصمُ احلَ
نِ  امَ نَ اإليْ الَ  »مِ , وقَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ ئْتَ « :ملسو هيلع هللا ىلصمُ ا شِ نَعْ مَ اصْ تَحِ فَ ْ تَسْ ا ملَ هُ  »إذَ جَ رَ أخْ

ارِ   .يُّ البُخَ
أ  رَ نَةٍ أنْ أقْ ينَ سَ ِ ةٍ وعِرشْ ْسَ بْلَ مخَ اين قَ رَ ا أغْ حً , أنَّ نَاصِ ا احلَيَاءِ ايَ قَ نْ بَ ومِ

وسِ « :كِتَابَ  رُ ةِ العَ فَ ْ نْتُ » حتُ ولِهِ كُ ابِهِ وفُصُ وَ تُ يف بَعْضِ أبْ ذْ امَّ أخَ لَ , فَ بُويلِّ تَانْ لإلسْ
رَ  نْهُ عَ بَّبُ مِ ادَ أتَصَ يَاءً أكَ ا وحَ جً رَ دُ حَ امَ أجْ لَّ تَّى إنَّني كُ ا, حَ تْحِ قً يرَ فَ ِ تُ رصَ عْ مِ  سَ

تُبِ  َ الكُ ا بَنيْ ً رشْ تُهُ حَ عْ فَ امَ دَ بَّ , ورُ هِ هِ جْ بِهِ عىل وَ لْ القِ الكِتَابِ وقَ تُ بإغْ ابِ قُمْ األبْوَ
هُ احلَيَ  بَّطُ تَخَ ي يَ الَّذِ تُ كَ هُ قُمْ تَ اءَ تُ قِرَ َمْ ا أمتْ ا مَ تَّى إذَ , حَ يَّ دَ َ يَ تِي بَنيْ نَ الَّ ,  اءُ مِ املَسِّ



 
 
 

  אא٤٠٣ 
ةٌ  يْهِ فِطْرَ لَ عَ عَ قَ تَّى ال تَ تَبَتِي حَ كْ ا مَ ايَ وَ يْتُهُ يف زَ فَ ا أخْ هَ نْدَ عِ , فَ ِلُ نَفْيسِ ادُ أمحْ وال أكَ

وشِ احلَيَاءِ  دُ نْ خُ ءٍ مِ ْ ثْ بِيشَ تَلَوَّ ْ تَ ةٌ ملَ لِيمَ افِ  ,سَ فَ بِ العَ يفِ ثَوْ فِ  !وتَشْ
لْ  قُ ٌ  :وال تَ ريْ  !يف الكِتَابِ خَ

عَ  نْيَةٌ نَ هِ غُ ِ ريْ ي غَ , فَفِ تِهِ والنَّظَرِ فِيْهِ اءَ مِ قِرَ دَ هُ يف عَ لَّ َ كُ كِنَّ اخلَريْ ; لَ ٌ ريْ  ,مْ فِيْهِ خَ
ةٌ  ايَ نَعٌ وكِفَ قْ  .ومَ

ةِ  َ ـارصِ ـةِ املُعُ تُبِ النَّافِعَ مُ الكُ نْ تِلْكُ فَـافِ « :كِتَـابُ  :ومَ ـيْخِ » أدَبِ الزِّ لِلشَّ
َهُ  محِ ِّ رَ بَاينِ ثِ األلْ دِّ , و املُحَ احِ «اهللاُ ابِ النِّكَ احُ يف آدَ َ نِيِّ » االنْرشِ يْ وَ اقٍ احلـُ حَ أليب إسْ

هُ  ـمُ , واسْ اهُ فَ هُ اهللا وشَ ظَ فِ ـةِ  :حَ يَ رْ ـنْ قَ ـيْخُ مِ يـف, والشَّ ِ ـدِ رشَ َمَّ يُّ بْـنُ حمُ ـازِ جَ حِ
نٍ « يْ وَ ةِ »حُ افَظَ حَ يْخِ «, بِمُ رِ الشَّ فْ بُ » كَ نْسَ ا يُ يْهَ , وإلَ َ رصْ  .بِمِ

ا نَاكَ أيْضً نَا وهُ ا هُ هَ رُ امَ ذِكْ عُ املَقَ سَ ةٌ ال يَ ثِريَ ةٌ كَ افِعَ تُبٌ نُ  .كُ
 

* * * 
 



 
 
 
 ٤٠٤ א

)٣٨( 
ْ  بِ تُ بالكُ  افُ فَ اإلسْ   ةِ يَّ عِ الرشَّ

يِّ إىل  عِ ْ تْ بِالكِتَابِ الرشَّ فَعَ تِي دَ ةِ الَّ يَّ ارِ اتِ التِّجَ يقَ وِ نَاكَ بَعْضُ التَّسْ هُ
لِ  نْ ذَ ; فَمِ انِ تِهَ الِ واالمْ تِذَ اطِنِ االبْ وَ ِ مَ نْ نَرشْ ينَ مِ ِ ارصِ هُ بَعْضُ املُعَ لُ عَ فْ ا يَ كَ مَ

الَّ  ا يف بَعْضِ املَجَ هَ يقِ وِ م وتَسْ تُبِهِ اقِعِ كُ , وبَعْضِ املَوَ نَةِ فِ املَاجِ حُ , والصُّ ةِ تِ اخلَلِيعَ
لُبُ عَ  غْ تِي يَ , أوْ الَّ ةً وءَ رُ قْ ةً أوْ مَ وعَ مُ سْ ئِيَّةً أوْ مَ رْ انَتْ مَ اءٌ كَ وَ , سَ ةِ مَ رَّ ُ املُحَ ا نَرشْ يْهَ لَ

نَ  اتِ مِ مَ رَّ ةِ لِلْكِتَابِ  املُحَ ايَ عَ ضِ الدَّ رَ م بِغَ نْهُ لِكَ مِ لَّ ذَ , كُ اتِ بُهَ اتِ والشُّ وَ هَ الشَّ
نْهُ  النِ عَ  .واإلعْ

هُ  ةَ لَ ايَ عَ اقِ أوْ الدَّ وَ اتِ األسْ يْشَ يِّ يف هَ عِ ْ قَ الكِتَابِ الرشَّ يْ وِ كَّ أنَّ تَسْ ال شَ
فِ  حُ تِ والصُّ الَّ ا يف املَجَ ادً ا وفَسَ امً رَ نُ حَ مَّ تَضَ تِي تَ اتِ الَّ نَوَ نَ  :والقَ ا مِ رً نْكَ دُّ مُ عَ يُ

ا رً وْ لِ وزُ وْ  !القَ
رْ طُالَّ  ذَ يَحْ لْ نَ فَ مِ مِ لْ ةٌ  بُ العِ ايَ أنِهِ دِعَ نْ شَ ا مِ لِّ مَ اءَ كُ رَ يَاقِ وَ االنْسِ

نَ  بُولَ مِ , ألنَّ القَ َ  لِلْكِتَابِ ريْ , ال غَ اىلَ عَ  !اهللاِ تَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٤٠٥ 
)٣٩( 

 بِ تُ الكُ  نِ يْ اوِ نَ يف عَ  وُّ لُ الغُ 
نَ  جٌ مِ ْرِ رٌ خمُ فْ وَ كُ ا هُ نْهُ مُ مِ , فَ الً قْ ا وعَ عً ْ ومٌ رشَ مُ ذْ وَّ مَ لُ كَّ أنَّ الغُ ,  ال شَ ةِ املِلَّ

وِ  لُ ورِ الغُ ْذُ يمُ حمَ سِ قْ انَ تَ , وأيا كَ ةً عَ ا أوْ بِدْ مً َرَّ انَ حمُ اءٌ كَ وَ , سَ لِكَ ونَ ذَ وَ دُ ا هُ نْهُ مَ ومِ
نِ إالَّ  وجٌ عَ رُ هُ خُ يِّ   إنَّ عِ ْ ادِ الرشَّ تِصَ الِ واالقْ تِدَ  .االعْ

ومِ إىل بَعْضِ  مُ وِّ املَذْ لُ رِ الغَ وَ بَّتْ بَعْضُ صُ دْ دَ قَ ; فَ ا مَىضَ اللِ مَ نْ خِ ومِ
لِ  يقِ اجلَهْ , بِطَرِ يَّةِ عِ ْ تُبِ الرشَّ ينِ الكُ نَاوِ دِ  ,عَ صْ يقِ القَ  .أوْ بِطَرِ

دْ  تُبٌ قَ لِكَ كُ نْ ذَ اءِ فَمِ وِّ واإلطْرَ لُ اين الغُ عَ نْ مَ ءٍ مِ ْ َا بِيشَ اهبُ حَ ا أصْ هَ امَّ سَ
ي  رُ الَّذِ , األمْ كِيَةِ ايل والتَّزْ ا والتّعَ هَ جَ رَ نِ أخْ ورِ  عَ ْذُ ادِ إىل حمَ تِصَ لِ واالقْ دْ العَ

َا اهلِ وِ لِّ أحْ ةِ يف أقَ اهَ رَ  !الكَ
كَ  لـِ نْ ذَ يْـبِ «كِتَـابُ  :فَمِ ـاتِيحِ الغَ فَ ـ املُ «, و»مَ ِّ ونِ الرسِّ نـُ ارِ «, و»كْ ِ األرسْ

يَّةِ  ِ ِّ «, و»اإلهلَ ينِّ مِ اللَّدُ لْ وْ «, و»العِ امِ الرُّ ِ فِ الرُّ «, و»يِّ حِ اإلهلْ شْ فِ «, و»يِّ حِ وْ الكَ شْ كَ
ةِ  رَ لُومِ اآلخِ بَّ «, و»عُ اتِ الرَّ يُوضَ ةِ آلِ البَيْـتِ «, و»انِيَّـةِ الفُ ـمَ صْ ـنَ »عِ ـا مِ هَ وِ  , ونَحْ

دُ  َجِّ تِي متُ ينِ الَّ نَاوِ اطِيلَ  العَ وَ , وبَ وفِيَّةِ افَاتِ الصُّ رَ ـغِ  خُ يْ ـلِ الزَّ اتِ أهْ هَ رَّ , وتُ ةِ يعَ الشِّ
اللِ   .والضَّ

ا ا أيْضً نْهَ لَمِ « :ومِ يُ القَ حْ ةِ «, و»وَ الَ سَ يُ الرِّ حْ ءِ «, و»وَ امَ يُ السَّ حْ , »وَ
يطُ «و رُ املُحِ يَّةُ «, و»البَحْ نِّ اتُ اللَّدُ تُوحَ لُ «, و»الفُ امِ اءٌ يف ال(» الكَ وَ يخِ أو سَ تَّارِ

ا َ مهِ ِ ريْ هِ أو غَ قْ ةَ «, و)الفِ اطَ نَ رْ يخِ غِ ةُ بِتَارِ اطَ لُومِ «, و»اإلحَ سُ العُ مْ ةُ «, و»شَ ايَ » النِّهَ



 
 
 
 ٤٠٦ א

ا( هَ ِ ريْ ةِ أوْ غَ غَ اءٌ يف اللُّ وَ ةُ «, و)سَ ايَ هِ (» الغَ ِ ريْ هِ أوْ غَ قْ اءٌ يف الفِ وَ ى «, و)سَ نْتَهَ مُ
اتِ  ادَ ِ (» اإلرَ ريْ هِ أوْ غَ قْ اءٌ يف الفِ وَ امِ «, و)هِ سَ ايِةُ املَرَ هِ (» غَ ِ ريْ هِ أوْ غَ قْ اءٌ يف الفِ وَ , )سَ

اءِ «و فَ َامُ الوَ نَ »إمتْ ا مِ هَ وِ نَ  , ونَحْ ا مِ عً َا نَوْ نَبَاهتِ لُ يف جَ مِ ْ تِي حتَ ءِ الَّ امَ اطَةِ  األسْ اإلحَ
يَّةِ  لْمِ , و ,العِ انِيَّةِ لُومِ اإلنْسَ يَّةِ أوْ العُ ِ لُومِ اإلهلَ االتِ يف العُ اىلَ واملُغَ عَ الَ تَ دْ قَ m  :قَ

É Ê Ë Ì Í Îl ) ُاء َ اىلَ )٨٥: اإلرسْ الَ تَعَ  m© ª  :, وقَ

¬« ® ¯ ° ± l ) ُم  .)٣٢: النَّجْ
بْكِيُّ يف  هُ التَّاجُ السُّ رَ كَ ا ذَ وَ مَ , وهُ ءِ لَامَ طٌّ عىل العُ ا فِيْهِ حَ اتِهِ «أو مَ بَقَ » طَ

انِ ) ٢/٦٩( نْوَ ا بِعِ مِ كِتَابً بْدِ احلَكَ نِ عَ الَفَ فِيْهِ « :أنَّ البْ يِّ فِيامَ خَ افِعِ دِّ عىل الشَّ الرَّ
نَّةَ  الَ »الكِتَابَ والسُّ رُ « :, قَ مَ ٍّ عُ يلِ الَ أبُو عَ , قَ بِيحٌ مٌ قَ وَ اسْ ُّ  وهُ وينِ كُ  :)٧١٧(السَّ

ءٌ « امَ يَةِ الكِتَابِ أسْ مِ عُ يف تَسْ قَ تُبِ  ويَ يَةِ بَعْضِ الكُ مِ ثْلُ تَسْ , مِ ةٍ ائِزَ ُ جَ ريْ غَ
» َ ا»اإلرسْ هَ ضِ يَةِ بَعْ مِ راجَ « :, وتَسْ يَ بِهِ إىل »املِعْ ِ نِّفَ رسُ مُ أنَّ املُصَ وهِ ا يُ ذَ , وهَ

َةِ النَّبِيِّ  امحَ زَ ريُ إىل مُ نِهِ يُشِ وْ هُ لِكَ نْعُ بَ مَ جَ ; فَوَ ءِ امَ لِكَ ملسو هيلع هللا ىلص السَّ  .يف ذَ
ا هَ ضِ يَةُ بَعْ مِ لِكَ تَسْ نْ ذَ يْبِ « :ومِ اتِيحُ الغَ فَ ا»مَ هَ ضِ يَةُ بَعْ مِ اتُ « :, وتَسْ اآليَ

اىلَ »البَيِّنَاتُ  عَ الَ اهللاُ تَ , قَ بِيِّهِ هُ اهللاُ عىل نَ لَ زَ ةَ فِيامَ أنْ كَ ارَ مُ املُشَ وهِ لِكَ يُ  mc  :; ألنَّ ذَ

d e f g h i j k l ) ُام  .)٥٩: األنْعَ
يَةُ  مِ مُ تَسْ لِكَ يُوهِ ذَ يْبِ « :كِتَابِة كَ اتِيحَ الغَ فَ نْدَ اهللاِ » مَ ةَ فِيامَ عِ كَ ارَ , املُشَ اىلَ عَ تَ

اىلَ  عَ الَ اهللاُ تَ بُوتُ ( m ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄl :قَ نْكَ ; )٤٩: العَ



 
 
 

  אא٤٠٧ 
تُ  لْ تَنَ فَ يَاتُ جْ مِ هِ التَّسْ ذِ نَ بْ هَ ا مِ هَ لَ اكَ ا شَ اتِ  , ومَ َ ى» املُومهِ تَهَ  .انْ

رْ  ْنُ « :انْظُ المِ  حلَ لْمِ الكَ لَّقُ بِعِ تَعَ امِّ فِيامَ يَ وَ تُبٌ «, و)٢٠٨(» العَ ا  كُ نْهَ رَ مِ ذَّ حَ
ءُ العُ  نُ » لَامَ سَ ورِ حَ هُ  .)١/٥٣(ملَِشْ

 

* * * 
 

)٤٠( 
تُبِ  لِيفُ الكُ غْ  تَ

كَّ أنَّ  لِيفَ ال شَ غْ ةٌ  تَ دَ وْ هُ عْ نْ مَ ةٌ ملَ تَكُ رَ تُبِ ظَاهِ ـةِ الكُ امَّ تُـبِ عَ آلِيْفِ كُ يف تَ
مِ  لْ لِ العِ ثَالٌ بَل , أهْ َا مِ يْسَ هلَ ثًا لَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ نْدَ أهْ ابِقٌ عِ  .سَ

رً  خَّ ؤَ تْ مُ رَ ابِتَةً ظَهَ هُ أنَّ نَ حُ ضِّ وَ قِ يُ يْ ـوِ بِ يف تَسْ ـرْ الِكِ الغَ سَ تَ بِمَ رَ أثَّ دْ تَ ا قَ
م تُبِهِ ضَ  ;كُ دُ بَعْ يْثُ نَجِ مُ بِتَسْ حَ وْ قُ مَّ يَ بْعِ كِتَابِهِ ثُ مُ بِطَ وْ قُ م يَ هِ هُ فًـ ,ويقِ الَ هُ غِ فَ لَّ دْ غَ ا وقَ

نَعُ املُ  مْ الِعَ يَ نَ  طَ يَ مِ ِ رتَ رُ  واملُشْ , األمْ رِ فِيْهِ عً  النَظَ ْ هُ رشَ لُ زُ فِعْ ُوْ ي ال جيَ ـدْ  ;االَّذِ ـهُ قَ ألنَّ
طِ  وْ ُ نْ رشُ مِ أنَّ مَ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْ عَ لمَ  :البَيْعِ  بَاتَ عَ  !بِاملَبِيعِ  العِ

ضُ  مُ بَعْ وْ قُ مَ يَ وْ , يَ ةِ افِدَ اتِ الوَ يقَ وَ هِ التَسَ ذِ ثْلِ هَ هُ يف مِ دُ ي ال نَجِ رُ الَّذِ م األمْ هُ
لِيفِ  اهُ اهللا بِتَغْ دَ لَ  هِ بِ تُ كُ  هَ اخِ افِ دَ فَّ ى بالغِالفِ الشَّ مَّ ا يُسَ , أو مَ اقٍ رَ  )تِيْكالسْ بِ (أوْ

وِ  ْ أوْ نَحْ َّا حيُ , ممِ نَ رِ هُ يَ مِ ِ رتَ ـلُ  مُ املُشْ اخِ وَ دَ لمِ بِامَ هُ رِ والعِ ـل النَّظَ , والَ تَقُ  :الكِتَـابِ
هُ  انُ نْوَ نَ الكِتَابِ عُ في مِ  !يَكْ

يْحً  :قُلتُ  حِ يْسَ صَ ا لَ ذَ ـنْ كِتَـابٍ هَ ـم مِ انٌ  ا فَكَ وَ نـْ ـهُ عُ ـحٌ وَ  لَ َ  اضِ ـريْ أنَّ  غَ



 
 
 
 ٤٠٨ א

نَ  وْ مُ ضْ انَ مَ وَ نـْ الِفُ العُ َ ـ ,هُ خيُ عً امِ ـيْسَ جَ انِ أوْ لَ وَ نـْ ونِ العُ ـمُ ً  ;ا ملَِضْ ريْ ثـِ نَّ كَ ـنَ ألِ ا مِ
ءَ تَّ الكُ  امَ م بِأسْ تُبِهِ نُونَ لِكُ نْوِ عَ م يُ هُ ِدُ مُ اهللا جتَ اهُ دَ يَّـةٍ  ابِ هَ لمِ وِ  عِ ـةٍ قَ أ يَّ ـرَ قْ ا تَ مَ دَ نـْ عِ , فَ

ِدُ  الكِتَابَ  انَ هُ يف وَ جتَ نْوَ نَ آادٍ يف وَ  ادٍ والعِ وْ مُ ِدُ املَضْ , أوْ جتَ رَ ـنِ  خَ لَّم عَ ـتَكَ ـمِ  ملَ يَ اسْ
لٍ  انِ إالَّ يف فَصْ نْوَ دٍ وَ  العُ عَ  احِ وْ ْمُ ثِّلُ جمَ مَ ,  ال يُ االكِتَابِ ذَ نَ هَ ءٌ مِ نَا يشَ عَ رَّ مَ دْ مَ  .وقَ

لْ  طْلَبٌ امً عِ لمِ بِاملَبِيعِ مَ طَ العِ ْ عـيٌّ   أنَّ رشَ ْ ـيَّام أنَّ  رشَ , السِ تُـبِ اءِ الكُ َ يف رشِ
رَ يف الكِتَابِ  ا نَظَ ا مَ لمِ إذَ لَّ  ,طَالِبَ العِ اتِهِ  بَ وقَ حَ فَ سِ  ,صَ تِهِ وفَهارِ مَ دِّ قَ رَ يف مُ ; هِ ونَظَ

امَ  تَقَ ضَ اسْ ونُ والرِّ كُ هُ الرُّ دِ  ا,لَ قْ ا إىل عَ دِّ إىل أو  ,البَيْعِ  إمَّ مٌ  ,الكِتَابِ  رَ لُـوْ عْ وَ مَ امَ هُ كَ
يَّةِ  لمِ تُبِ العِ م لِلكُ ائِهِ َ نْدَ رشِ مِ عِ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَ  عَ  .لَدَ

 

* * * 
 

)٤١( 
 ْ  بِ تُ الكُ  ةُ يَ لِ حتَ

افِعِ  ا بِدَ تِهَ فَ رَ خْ تُبِ وزَ لِيَةِ الكُ ْ ادَتْ بَعْضُ النُّفُوسِ الطَّيِّبَةِ يف حتَ دْ جَ قَ لَ
امِ تَ  َ رتِ ا واحْ هَ ظِيمِ نًاعْ سَ الً حَ يْبُوا فِعْ ْ يُصِ نَةِ ملَ هِ النِّيَّةِ احلَسَ ذِ رِ هَ عَ ظَاهِ ُم مَ ا; إالَّ إهنَّ  !هَ

ا  ذَ تُبِ هَ لِيَةِ الكُ نَا بِتَحْ ودَ هُ صُ نَا أنَّ املَقْ لِمْ ا عَ بِ  :إذَ هَ ُ الكِتَابِ بِالذَّ وَ طَيلْ هُ
ةِ أوْ  ضَّ اءٌ بأوْ بِالفِ وَ , سَ يرِ اقِ أوْ  احلَرِ رَ ُ لِلْغِالفِ أوْ لِألوْ انَ الطَّيلْ الكَ هَ ِ ريْ  .غَ

ةُ  امَّ نَعَ عَ دْ مَ قَ ا فَ امَ يَيل لِذَ , كَ تُبِ لِيَةَ الكُ ْ مِ حتَ لْ لِ العِ  :أهْ
لُ  ة أهْ امَّ عَ ; فَ ةِ ضَّ بِ والفِ هَ تُبِ بِالذَّ لِيَةُ الكُ ْ ا حتَ أمَّ هِ  فَ يمِ رِ ْ مِ عىل حتَ لْ  ,العِ



 
 
 

  אא٤٠٩ 
انَ الكِتَابُ  اءٌ كَ وَ هُ سَ َ ريْ ا أو غَ فً حَ صْ  .مُ

رِ  كُ ذْ ْ يَ وْ  وملَ ْهُ دْ نَصَّ مجُ , بَلْ قَ ةِ ألَ هِ املَسْ ذِ ا يف هَ ً تَربَ عْ ا مُ الفً اءُ خِ هَ قَ م الفُ هُ رُ
نَ  ةِ  مِ ضَّ بِ والفِ هَ تُبِ بِالذَّ لِيَةِ الكُ ْ ةِ حتَ مَ رْ ةِ عىل حُ يَّةِ واحلَنَابِلَ افِعِ املَالِكِيَّةِ والشَّ

ا قً لَ طْ  .مُ
رْ  ْ « :انْظُ بِريَ الرشَّ , و)١/١٠٦(» حَ الكَ دِيرِ رْ ـوقِيِّ «, للـدِّ سُ ـيَةَ الدُّ اشِ » حَ

تَاجِ «, و)١/١٠٦( نِي املُحْ غْ ـ» مُ بِينَيِّ ـلِلْشَّ اعِ «, و)١/٣٩٣(رْ نـَ ـافَ القِ شَّ » كَ
َ ) ١/١٣٧(للبُهويت  ريْ اوغَ  .هَ

 ْ ةِ حتَ مَ رْ نْ حُ يْهِ مِ بوا إلَ هَ اءِ ملَِا ذَ هَ قَ ورُ الفُ ْهُ لَّ مجُ تَدَ دْ اسْ , وقَ تُبِ لِيَةِ الكُ
الَّ  تُبَ املُحَ وا الكُ اسُ ُم قَ اين; فَإهنَّ يَاسِ عىل األوَ ةِ يف بِالقِ ضَّ بِ والفِ هَ ةَ بِالذَّ

نَ  اين مِ ةِ عىل األوَ مَ لِكَ  احلُرْ ; وملَِا يف ذَ امَ لِ فِيهِ امَ تِعْ عِ االسْ امِ ةِ بِجَ ضَّ بِ والفِ هَ الذَّ
, وملَِا فِيْهِ مِ  فِ واخلُيَالءِ َ نَ الرسَّ ةُ مِ يعَ ِ نْهُ الرشَّ َتْ عَ دْ هنَ , وقَ ةِ املَالِ اعَ  .نْ إضَ

 َ نْ بَنيْ ةُ مِ ضَ املَالِكِيَّةُ واحلَنَابِلَ رَّ عَ دْ تَ قَ ; فَ يرِ تُبِ بِاحلَرِ لِيَةُ الكُ ْ ا حتَ وأمَّ
د  زٍ جِ وجَ لٍ مُ كْ ةِ بِشَ ألَ هِ املَسْ َذِ اءِ هلِ هَ قَ تُ الفُ يَةِ كُ سِ ازَ تَكْ وَ أ املَالِكِيَّةُ جَ بِ ا; فَرَ

يرِ  لْمِ بِاحلَرِ  .العِ
لِّيش يف  الَ عِ اتِ عِ «قَ يرَ رِ قْ ازِ ) ١/١٠٧(» شيْ لِّ تَ وَ هِ عىل جَ لِيقِ عْ  يف تَ

يرِ  آنِ يف احلَرِ رْ ةِ القُ تَبَ « :كِتَابَ ا كَ ذَ , وكَ تِهِ فِيْهِ يرِ وكِتَابَ فِ بِاحلَرِ حَ لِيَةُ املُصْ ْ حتَ
مُ  لْ  .»العِ
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لِكَ  الفِ ذَ ةُ إىل خِ بَ احلَنَابِلَ هَ حِّ وذَ ا يف األصَ يَتَهَ سِ وا تَكْ زُ َوِّ لَمْ جيُ ; فَ
م هُ نْدَ  .عِ

لِحٍ يف  فْ نُ مُ الَ ابْ عِ «قَ فِ ) ١/١٧٥(» املُبْدِ حَ يَةِ املُصْ سِ ةِ تَكْ ألَ سْ يف مَ
يرِ  حِّ  :وقِيلَ « :بِاحلَرِ لْمِ يف األصَ تُبِ العِ كُ , كَ ةٌ َاعَ مَ بِهِ مجَ زَ , جَ مُ رُ ْ  .»حيَ

يْهِ احلَنَابِلَ  بَ إلَ هَ ا ذَ لِيَةِ ومَ ْ ةِ حتَ مَ رْ نْ حُ لْمِ مِ لِ العِ ةُ أهْ امَّ يْهِ عَ لَ ا عَ وَ مَ ةُ هُ
لِيَةِ  ْ يمِ حتَ رِ ْ ةِ حتَ لَّ يَاسِ عىل عِ تِبَارِ القِ لِكَ بِاعْ , وذَ يرِ هِ بِاحلَرِ ِ ريْ فِ أو غَ حَ املُصْ

نَ  لِكَ ملَِا فِيْهِ مِ , وذَ ةِ ضَّ بِ والفِ هَ تُبِ بِالذَّ افِ وإضَ  الكُ َ ةِ اخلُيَالءِ واإلرسْ اعَ
 .املَالِ 

تِبَارِ  انَ العْ يرِ كَ تُبِ بِاحلَرِ لِيَةِ الكُ ْ ازِ حتَ وَ نْ جَ يْهِ بَعْضُ املَالِكِيَّةِ مِ بَ إلَ هَ ا ذَ ومَ
هُ  هِ التعليل إالَّ إنَّ ذِ انَ هَ , وأيا كَ لَ ةٍ أطْوَ ةً عىل الكِتَابِ ملُِدَّ َافَظَ يرِ حمُ لِيَةِ احلَرِ ْ أنَّ يف حتَ

 ْ مِ حتَ دَ وحٌ بِعَ دُ قْ لُ مَ دَ أهْ جَ دْ أوْ قَ ا فَ , لِذَ يْهِ لَ ةٌ عَ فَ قِّ تَوَ يَ مُ ا, وال هِ ذَ ةِ يف هَ لَّ يقِ العِ  قِ
 َ تَرصِ قْ لِمٍ أنْ يَ سْ لُّ مُ تَطِيعُ كُ , يَسْ ةً ثِريَ يَاءَ كَ ا وأشْ قً تُبِ طُرُ ةِ عىل الكُ افَظَ حَ لْمِ لِلْمُ العِ

نَ  ا مِ وجً رُ يرِ خُ ونَ احلَرِ ا دُ يْهَ لَ , واهللاُ تَ  عَ الفِ رْ اخلِ , انْظُ مُ لَ اىلَ أعْ تُبِ « :عَ ةَ الكُ انَ كَ » مَ
يَانِ )١٢٠( ةُ بَ ادَ يَ يهِ زِ فِ  ., فَ

 

* * * 



 
 
 

  אא٤١١ 
)٤٢( 

تُبِ  ةِ الكُ لِفَ نَبِيَّةِ عىل أغْ ابِ األجْ رُ األلقَ يْ دِ  تَصْ
ةِ  لِمَ عَ كَ ضْ كَّ أنَّ وَ تُور« :ال شَ كْ انِسَ «, أوْ »دُ ر«, أوْ »لسَ وْ فْسُ ا »بِرِ , أوْ مَ

ا, يْهَ زُ إلَ مُ رْ ِ  يَ ريْ نَ أوْ غَ وَ مِ َّا هُ ا ممِ تِي ال  هَ يَّةِ الَّ لْمِ اتِ العِ ارَ نَبِيَّةِ والشَّ ابِ األجْ قَ األلْ
 َ نيْ لِمِ ثَرَ بِالدَ املُسْ تْ أكْ تَاحَ تِي اجْ لِيبِيَّةِ الَّ وبِ الصَّ انَ احلُرُ ونَ إالَّ إبَّ لِمُ ا املُسْ هَ فُ رِ عْ يَ

ى مَّ سَ ْتَ مُ ورً  :حتَ ا وزُ بً ذِ رِ كَ امَ تِعْ يْهِ ! ااالسْ لَ انَ عَ امَّ كَ ا عَ وجً رُ ُ خُ تَربَ عْ ا يُ ذَ ثْلَ هَ إنَّ مِ
ةُ  م أئِمَّ ائِلِهِ سَ ِم ورَ اهتِ فَ لَّ ؤَ م ومُ هِ انِيفِ المِ يف تَصَ  .اإلسْ

نَ  ءٍ مِ ْ ةِ بِيشَ يلَ خِ ابِ الدَّ قَ هِ األلْ ذِ نْ هَ دٍ عَ يْ رٌ أبُو زَ نَا بَكْ يْخُ لَمَ شَ دْ تَكَّ  وقَ
ا , فَ يِّ لْمِ يلِ العِ صِ هُ يف كِتَابِهِ التَّفْ رِ  نْظُرْ رَّ يَّةِ «املُحَ لْمِ ابِ العِ قَ يبِ األلْ رِ غْ يَةُ » تَ غْ يهِ بُ فِ فَ

ادٍ  لُّ شَ  .كُ
َهُ اهللاُ  محِ الَ رَ َّا قَ نيَ وإنَّ مَ « :)٣١٢(وممِ تَدُّ حِ تَشْ لِ اخلَطِريِ لَ وُّ ةَ التَّحَ ارَ رَ

يبِ  رِ بِ الغَ ا اللَّقَ ذَ ولُ عىل هَ ونَ احلُصُ كُ ا(يَ تُورَ كْ ةِ ) هالدُ يمَ اعِ القِ تِفَ يدُ يف ارْ زِ يَ
ا  يَانً انَتْ أحْ , وإنْ كَ لِ تَّأهُ ا لِلْ يَارً عْ ا ومِ يَاسً قْ ونُ مِ , ويَكُ يِّ عِ تِامَ طِ االجْ سَ بِيَّةِ يف الوَ األدَ

وَ أ نْ هُ يْنَامَ مَ , بَ يِيلِ مِ والتَّخْ هْ ةِ يف الوَ زَ ينَامَ والتَّلْفَ نَاظِرِ السِّ مَ ونَ كَ و أنْ تَكُ دُ عْ ىلَ ال تَ عْ
لِكَ  ذَ ونُ كَ الً ال يَكُ قْ حَ عَ جَ ةً وأرْ انَ زَ حَ رَ جَ ةً وأرْ انَ زَ ثَرَ رَ بًا, وأكْ عْ لْمِ كَ نْهُ يف العِ مِ

يْهِ  لَ , وعَ بِ ا اللَّقَ ذَ يْلِ هَ مِ نَ دَ ابُنِ عىل  :لِعَ مَ التَّغَ وْ ونَ يَ يشُ عِ َ يَ نيْ لِمِ نْ املُسْ ةٌ مِ لَّ بَحَ ثُ أصْ
ةِ املُقَ  قَ رَ هِ الوَ ذِ ابِ هَ سَ لِمحِ َ عَ نْ أبْرصَ , ومَ اةِ  .وَّ

ظَّفِ  يلِ املُوَ يَاسَ لِتَأهِ  أنَّ املِقْ تِي تَرَ بِيَّةِ الَّ رْ انِ الغَ ِدُ يف البُلْدَ ا جتَ َذَ وهلِ
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وَ  لِ هُ مَ بِيَّةِ  :لِلْعَ رْ انِ الغَ تَاجِ عىل البُلْدَ ةِ يف اإلنْ دَ بْقِ واجلَوْ لَ السَّ ِدُ فَضْ ? جتَ لَ مِ ا عَ اذَ مَ
تِ   الَّ رَ ظَّفِ األُخْ نِ املُوَ ولُ عَ قُ ? :ي تَ لٍ هِّ ؤَ نْ مَ لُ مِ ْمِ ا حيَ اذَ ى» مَ تَهَ  .انْ

ثْ  دْ بَحَ ةِ يف كِتَايب وقَ يلَ خِ ابِ الدَّ قَ هِ األلْ ذِ يخَ هَ ارِ رِ «تُ تَ كْ ةِ الفِ رَ ظَاهِ
يِّ  بَوِ ْ ا)٣٣٣(» الرتَّ ورً كُ شْ هُ مَ يَنْظُرْ لْ يلٍ فَ صِ ةَ تَفْ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ  !, فَمَ

عَ هَ  نُ مَ ـا ونَحْ ـلِّ مَ ـا بِكُ أسً اتِ رَ ارَ ابِ والشَّ قَ هِ األلْ ذِ حِ هَ لُ بطَرْ وْ قُ ا ال نَ ذَ
الَّ  ا, كَ دَ ! فِيْهَ نـْ لِيَّةٍ عِ مَ يَّةٍ وعَ لْمِ اءٍ عِ طَ نْ أخْ ا مِ يْهَ لَ تَّبَ عَ رَ ا تَ نْكِرُ مَ ا يُ نَ ُ ريْ نُ وغَ لْ نَحْ بَ

نٍ آخِ  نُوْ نْ ظُ ا مِ يْهَ لَ  عَ رَ ا جَ ا, ومَ هبِ نْ طُالَّ ٍ مِ ثِريْ , كَ بِ ـرْ ـالِكِ الغَ سَ بُّهِ بمَ ةٍ يف التَّشَ ذَ
الِحِ  نَا الصَّ فِ لَ نْ سَ َ مِ انِيِّنيْ بَّ مِ الرَّ لْ لُ العِ يْهِ أهْ لَ انَ عَ مِ ممَّا كَ لْ طِيْلٍ ملَبَاغِي العِ عْ عَ تَ  !مَ

ى  ـَ متَ ي ارْ تـِ اتِ الَّ ـارَ ـابِ والشَّ قَ هِ األلْ ذِ ةَ هَ يْقَ قِ انٍ أنَّ حَ كَ فِ بمَ سِ نَ املُؤْ ومِ
يْ  لَ لْ عَ , بَ ءٍ المِ يف يشَ نَ اإلسْ تْ مِ يْسَ ارٍ لَ اشُ نَ رَ , وفَ عٍ بَابُ طَمَ ا ذُ ى  ةَ ارَ رَ مَ  إنَّ هَ األسَ

ـا,  أسً يَّةَ رَ المِ ةَ اإلسْ عَ يْ ِ ادِمُ الرشَّ بِ هلَا دَالالتٌ تُصَ رْ لِ الغَ نْدَ أهْ ابَ عِ قَ هِ األلْ ذِ أنَّ هَ
ِ  صِ وْ صُ نُ  نْ مَ  مَ لِ عُ  دْ وقَ  ْ  لِ هْ أ ضُ غْ بُ  امنِ يْ إلاين ابَ مَ  نْ مِ  نَّ أ :ةِ رَ هَّ طَ املُ  ةِ عَ يْ الرشَّ , كِ الرشِّ
ِ وَ مُ  مُ دَ وعَ  ثِريٌ , واظِ فَ لْ ألى يف اتَّ حَ  نَ يْ رِ افِ اهللا الكَ  اءِ دَ عْ أب هِ بُّ شَ التَّ  نِ عَ  دُ عْ م, والبُ االهتِ كَ

ابِ  قَ هِ األلْ ذِ نْ هَ ا القَ  نْ مِ مِ ذَ ْ  انَ بَ أ دْ , وقَ لِ يْ بِ هَ  .كَ لِ ذَ تَّابِ الكُ  نَ مِ  عٌ مجَ
نَبِيَّةِ فَ  مِ األجْ اجِ ُ املَعَ ريْ اسِ فَ تْ تَ َعَ دْ أمجْ ةِ  :قَ لِمَ لَ كَ رِ «أنَّ أصْ تُوْ كْ نَسِ  »الدُّ يٌّ ـكَ

دِ  وْ ابِدِ اليَهُ عَ  ومَ ارَ نَائِسِ النَّصَ نْ كَ جَ مِ رَ يْثُ خَ ; حَ يتٌّ نُوْ هَ  .كَ
, ورِ  ةِ نِيْسَ ِ الكَ املِ َ عَ ا بَنيْ رُ مَ وْ دُ م يَ هُ نْدَ ا عِ نَاهَ عْ ام أنَّ مَ ةِ كَ اسَ , ودِرَ نِ يْ الِ الدِّ جَ

ةِ  سَ دَّ تُبِ املُقَ ِ الكُ ريْ سِ فْ , وتَ تِ وْ هُ ةِ (الالَّ فَ رَّ ) املُحَ ارَ دِ والنَّصَ وْ نْدَ اليَهُ  !عِ



 
 
 

  אא٤١٣ 
ادٌ يف كِتَابِهِ ا مَ  هُ نْ ومِ  وَ هُ عيل جَ الَ يبِّ «قَ ثِ األدَ جِ البَحْ نْهَ ٌ ثِ كَ «:)٣٢( »مَ  نَ مِ  ريْ

َ يِّ بِ رْ  الغَ دَ لَ  اتِ جَ رَ الدَّ  ـأ نْ مِ  نيْ ـيْ رِ غْ إ لٍ صْ ـنَّ بَ تَ  مَّ ثُـ ,يٍّ نـْيِ و التَ أ يٍّ قِ ـاهَ  املُ عْ تِ ا االسْ
 !ااهلَ جَ ورِ  ةِ يَ سْ نِ الكَ  اتِ حَ لَ طَ صَ مُ  نْ مِ  تْ انَ كَ ي فَ نِ يْ الدِّ 

ْ  ةُ ازَ جَ إلا :لِ صْ ألي يف انِ عْ س تَ انْ سَ يْ فاللِّ  تِي متَ أ اق ا حَ هَ بَ احِ صَ  حُ نَ الَّ  نَ وْ كُ يَ  نْ بَ
 َ ـلِ طْ أُ  مَّ ثُ .. .امً لِّ عَ و مُ أا يً امِ حمُ ـ تْ قَ ِ تَ نَ عـىل السَّ ِ تَـاللَّ  نيْ ـمْ يَ  نيْ ـهُ يْ ضِ ـرَ الدِّ  جُ يْ رِّ ام خِ  ةِ اسَ
 .ةِ اسَ رَ الدِّ  دِ اعِ قَ عىل مَ  هارَ وْ تُ كْ لدَّ ل لَ بَ قْ يُ  أنْ  لَ بْ قَ  تِ وْ هُ الالَّ  ةِ اسَ رَ يف دِ  ةِ يَّ وِ انَ الثَّ 

ي يُ  وَ هُ  لِ صْ أليف ا رُ وْ تُ كْ والدَّ  و أاين بَّ رَّ العىل  دُ وْ هُ اليَ  هُ قَ لَ طْ أو ,انً لَ عَ  مُ لِّ عَ الَّذِ
ْ  املِ العَ ) اماخَ احلَ ( ي يُ  نَ وْ يُّ حِ يْ سِ املَ  هُ قَ لَ طْ أ, وةِ عَ يِ بالرشَّ ُ فَ عىل الَّذِ  .ةَ سَ دَّ قَ املُ  بَ تُ الكُ  رسِّ

ـيَـالِ طَ يْ إا يف يَ نِ وْ لُ وْ بُ  ةِ عَ امِ بجَ  ةٍ رَّ مَ  لِ وَّ أل اتِ عَ امِ اجلَ  بُ قَ اللَّ  لَ خَ ودَ   نِ رْ ا يف القَ
َ عَ اين الثَّ  خْ .. .لٍ يْ لِ قَ  دَ عْ بَ  سَ يْ ارِ بَ  ةُ عَ امِ ا جَ هَ تْ عَ بِ تَ  مَّ ثُ  رشَ ى »إلَ تَهَ  .انْ

دٍ يف  يْ رٌ أبو زَ يْخُ بَكْ لُ الشَّ وْ قُ ـاأللْ  بِ يْ رِ غْ تَ «يَ ـعَ ولَ « :)٣١٨(» ابِ قَ ـبَ  هُ لَّ  دُ عْ
ا اللَّ  ارِ رَ مْ تِ يف اسْ  نَّ أ حُ ضِ تَّ يَ  ذَ ـهَ ْ  هِ بـِ ازِ زَ تـِواالعْ  ظِ فْ ـبًـرضَ ُ  نْ ا مِ ـالتَّ  بِ وْ رضُ يف  هِ بُّ شَ

ْ نِ اطِ يف البَ  نٍ وْ كُ رُ  عَ وْ , ونَ رِ اهِ الظَّ   رِّ يب ذَ أ نْ م, وعَ هِ ادِ وَ سَ  ريُ ثِ كْ تَ  مِ لِ سْ باملُ  لُ مُ , وال جيَ
نْهُ  َ اهللا عَ يضِ وَ مِ  مٍ وْ قَ  ادَ وَ سَ  رَ ثَّ كَ  نْ مَ « :رَ هُ ُ ىل, وغَ عْ و يَ بُ أ اهُ وَ رَ  »مهُ نْ فَ  .هُ ريْ

ا الوَ مَ  لُّ قَ أو ذَ  ةِ يَّـعِ بَ وتَ  ةِ عَ والضَّ  ةِ لَّ الذِّ  رِ اهِ ظَ مَ  نْ مِ  هُ نَّ أ اةِ اكَ حَ املُ  نَ مِ  هِ جْ ا يف هَ
 ةِ دَ رَّ جَ املُ  ةِ خَ اسِ املَ  اتِ يَّ عِ بَ التَّ  نَ مِ  ةِ فَ نَ ألوا ةِ زَّ بالعِ  بٌ الَ طَ مُ  مُ لِ سْ , واملُ بِ الِ للغَ  بِ وْ لُ غْ املَ 
 !ةِ عَ افِ النَّ  دِ ائِ وَ العَ  نَ مِ 

ـبُ  يْ مةُ األدَ الَّ لُ العَ وْ قُ ـحمُ يَ ـاخلَ  دُ مَّ ُ ـحُ  رضِ ٍ سَ ـالحِ «يف  نيْ ـائِلِ اإلصْ سَ  »رَ
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ْ  يبٌّ رْ غَ ) روْ تُ كْ دُ ( اهُ نَ بْ مَ  نْ مِ  هُ نَّ إا فَ ضً يْ أو« :)١٤٨(  ريبِّ العَ  انِ سَ ىل اللِّ إ تُّ مُ ال يَ  ثٌ دَ حمُ
وَ آ :ةٍ لَ بصَ  هُ  .هُ لَ  لَ صْ أال  يتٌّ فَ

ـتِ غَ لُ  ياحِ نـَا, ومَ هَ المِ كَ  نِ نَ يف سَ  بِ رَ العَ  ةِ غَ للُ  ذٌ بْ نَ  هِ القِ طْ إي ففِ  ـهَ  ضٌّ ا, وغَ
َ أشَ  نْ مِ  وَ هنِ هُ ـلُ  اءِ يَـحْ إب بٌ الَ طَ مُ  مُ لِ سْ , واملُ لِ يْ ذِ خْ التَّ  نِ اطِ وَ مَ  نْ ا مِ ذً إا; فَ ـ ةِ غَ  ,نِ آرْ القُ

ْ  ,اهَ يْ لَ إ ةِ مَّ ألا دِّ وشَ  ـام يَ كَ  ةُ غَ واللَّ , اهبُ وْ شُ ا يَ ا ممَّ هَ رِ يْ رِ وحتَ ـأ( :ينـِّجِ  ابـنُ  لُ وْ قُ  اتٌ وَ صْ
ُ عَ يٌ  ُ عَ نُ  لْ هَ فَ  ,)مهِ اضِ رَ غْ أ نْ عَ  مٍ وْ قَ  لُّ ا كُ هبِ  ربَّ ِ ا بغَ نَ اضِ رَ غْ أ نْ عَ  ربِّ ى» !ا?نَ تِ غَ لُ  ريْ تَهَ  .انْ

َهُ اهللاُ  ةيَّ مِ يْ تَ  ابنُ  لُ وْ قُ ويَ  محِ ـ اءِ ضَ تِ اقْ «يف رَ َ ـاملُ  اطِ الرصِّ  نَّ إ« :)٢٠٣( »مِ يْ قِ تَ سْ
ـ مِ ظَ عْ أ نْ مِ  ةُ غَ , واللُّ هِ لِ هْ أو المِ سْ إلا ارُ عَ شِ  يبَّ رَ العَ  انَ سَ اللِّ  ـألا رِ ائِ عَ شَ ـ مِ مَ ي هبِ تـِ ا الَّ

 .»نَ وْ زُ يَّ مَ تَ يَ 
ُ البَ  لُ وْ قُ يَ  ـىفَّ وَ تَـاملُ  يُّ مِ زْ ارِ وَ اخلـَ دَ محَـأ بنُ  دُ حممَّ  :ينُّ وْ ريْ واهللا « :)٤٤٠( ةَ نَ  سَ

 .»ةِ يَّ سِ ارِ بالفَ  حَ دَ مْ أُ  نْ أ نْ مِ  يلَّ إ بُّ حَ أ ةِ يَّ بِ رَ ى بالعَ جَ هْ أُ  نْ ألَ 
* * * 

ً وأخِ    اسَ النَّ  مَ يْ قِ نُ فَ  ;ابِ قَ لْ ألا فِ رُ خْ بزُ  قَ لَّ عَ تَ نَ  نْ أ الٍ ا بحَ نَ ي لَ غِ بَ نْ  يَ فَال ;اريْ
ِ قَ لْ أ بِ سَ عىل حَ  َ م, فالعِ اهبِ ـال بزُ  اهُ نَ عْ ومَ  انِ سَ نْ إلا رِ هَ وْ بجَ  ةُ ربْ , اهَ نـَبْ ومَ  هِ ظـِفْ لَ  فِ رُ خْ

 َ نَ عَ  اظِ فَ لْ ألا اءِ نَ جَ سُ  بِ الَ يف قَ  لِ وْ خُ الدُّ  نَ مِ  مُ لَ سْ ا نَ ذَ وهبِ يْ ذِ َـهُ  مِ يِّ القَ  م ابنُ اهُ نَ الَّ محِ رَ
َ عِ قِّ وَ املُ  المِ إعْ «اهللاُ يف  ـنَ  اسِ النـَّ رُ ثَـكْ أو« :هِ لـِوْ بقَ  )٦/٩٧(» نيْ ـهُ رُ ظَ ٌ م قَ عـىل  ارصِ

ـ نَ وْ سُ وْ بُ م حمَ هُ , فَ قِ ائِ قَ ىل احلَ إا هنَ وْ زُ اوَ جَ تَ ال يَ  رِ وَ الصُّ  ـلْ ألا نِ جْ يف سِ  نَ وْ دُ يَّـقَ , مَ اظِ فَ
ـتَ  الَ  قَـام, كَ اتِ ارَ بَ العِ  دِ وْ يُ بقُ   _ ^ [ \ ] mY Z  :اىلعَ
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q l )١١٢: األنعام(. 
ا لُ وْ قُ ويَ  ـ اسِ النَّ  دَ عَ سْ أ نْ كُ فَ  قُ ائِ قَ احلَ  تِ ا الحَ ذَ وإ« :أيْضً ـفَ جَ  نْ إو ,اهبِ ا اهَ

 .»رُ امَ األغْ 
* * * 

اتِ والسِ  ارَ هِ الشَّ ذِ نْ هَ ءٍ مِ ْ عُ يشَ ضْ وغُ وَ دْ يَسُ ; قَ مْ عَ ةِ نَ لِمَ تُور« :يَّامَ كَ كْ » دُ
ا أيْ  هَ زِ مْ الِ  :أوْ رَ فُ الدَّ رْ االتٍ » د«حَ لِكَ يف حَ لِّفِ وذَ مِ املُؤَ امَ اسْ  :أمَ
نْ ١ تَبَهُ مِ َّا كَ ادَ ممِ تَفَ سْ يْ يُ لْمِ كَ لِ العِ نْ أهْ هُ مِ يفُ بِأنَّ رِ ا التَّعْ هَ عِ ضْ ادِ بِوَ رَ ـ أنْ يُ

لُّ  ا كُ , وذَ حٍ يف كِتَابِهِ مٍ ونُصْ لْ ِ عِ ِ اخلَريْ ةِ إىل نَرشْ يلَ سِ نْ بَابِ الوَ انَ مِ ا كَ  .هُ إذَ
والً ٢ ْهُ اتِبُ جمَ انَ الكَ دُ ـ أوْ كَ هَ شْ ا يَ رَ مَ ظْهِ ادَ أنْ يُ أرَ ; فَ ثَرِ النَّاسِ نْدَ أكْ  عِ

لِ  نْ أهْ هُ مِ هِ أنَّ سِ لْمِ ا لِنَفْ يَّامَ لعِ , والسِ َ نيْ لِمِ نْ بِالدِ املُسْ ثِريٍ مِ ثِريٌ يف كَ ا كَ ذَ نْدَ , وهَ  عِ
اتِ  نَوَ َ القَ ربْ ةِ عَ ائِرَ ي الطَّ تَاوَ ابِ الفَ حَ امَ وأصْ هِ األيَّ ذِ لْمِ هَ يَاءِ العِ عِ ةِ أدْ ثْرَ كَ

انُ  تَعَ , فَاهللاُ املُسْ ةِ تُوحَ  !املَفْ
ةِ األُوىل وَ يف احلَالَ امَ هُ , كَ نٌ سَ , فَحَ ِ َ اخلَريْ َا نَرشْ ادَ هبِ نْ أرَ  .فَمَ

نْدَ  نْتُ عِ رُ أنَّنِي كُ كُ , يف  وأذْ هُ اهللاُ ظَ فِ انِ حَ زَ وْ الِحِ الفَ ةِ صَ المَ نَا العَ يْخِ شَ
هُ كِتَايب  تُ لَ مْ دَّ دْ قَ , وقَ ينَةِ الطَّائِفِ دِ تَاءِ يف مَ ارِ اإلفْ تَبِهِ بِدَ كْ ةِ «مَ يَّارَ أةِ لِلْسَّ ةُ املَرْ ; »قِيَادَ

لَ  , فَ وظَاتِهِ لْحُ نْ مَ يدَ مِ تَفِ تَّى أسْ ; حَ هُ ضَ رِّ قَ أهُ ويُ رَ قْ ي يَ تِهِ كَ اءَ نْ قِرَ ى مِ تَهَ امَّ انْ
يْ  رِ قْ تُهُ وتَ الصَ ا خُ الَ يل مَ , قَ نْهُ الكِتَابَ بْتُ مِ لَ , وطَ هِ كَ « :ضِ مِ امَ اسْ عُ أمَ يْتَكَ تَضَ لَ
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ارٌ  تِشَ بُولٌ وانْ بِحَ لِلْكِتَابِ قَ يْ يُصْ صِ كَ صُّ مِ التَّخَ يَّةِ واسْ لْمِ ةِ العِ ادَ هَ مَ الشَّ  !»اسْ
نْهُ  تُ مِ ذْ ا ثم ملَّا أخَ ذَ ا عىل غِالفِ الكِتَابِ هَ لِيقً عْ هُ تَ تُ لَ دْ جَ , وَ الكِتَابَ

هُ  لِ « :نَصُّ بُوْ  لقَ لِكَ أقْوَ نَ ذَ وْ , وليَكُ تَبْتَهُ ةُ بِامَ كَ لَ الثِّقَ صُ يَّةَ لتَحْ لمِ تَكَ العِ جَ رَ ْ دَ بَنيِّ
ةِ  الَ سَ أيِ »الرِّ ا لِرَ دً كِّ ؤَ , ومُ تَهُ يحَ ا نَصِ رً كِّ تَذَ لْتُ مُ ا زِ يْ , وإينِّ مَ دِ هِ دِ هِ السَّ ذِ يَّامَ هَ , والسِ

ا احلَابلُ بِالنَّابِلِ  تَلَطَ فِيهَ تِي اخْ امَ الَّ  .األيَّ
م ٣ هُ ثَرُ أُ أكْ رَ قْ ٍ ال يَ رصْ ٍ أوْ عَ رصْ عِيشُ يف مِ هُ يَ لْمِ إالَّ إنَّ لِ العِ نْ أهْ انَ مِ ـ أوْ كَ

, نَبِيَّةِ ابِ األجْ قَ هِ األلْ ذِ ابَ هَ حَ ونَ إالَّ أصْ رُ دِّ قَ نْ  وال يُ هِ عَ سِ يمَ نَفْ دِ قْ َا تَ ادَ هبِ أرَ فَ
لَّ  , كُ ِ ا العَرصْ ذَ لِ هَ نْهُ ألهْ اةً مِ َارَ اتِ جمُ ارَ هِ الشَّ ذِ يقِ هَ امَ  طَرِ ِ كَ ريْ ا لِلْخَ ً نْهُ نَرشْ لِكَ مِ ذَ

نَا فْ لَ  .أسْ
ابِ فِيامَ يَ  قَ هِ األلْ َذِ بِّثًا هبِ تَشَ انَ مُ نْ كَ ا مَ تِبَ وأمَّ ونَ اعْ لَّفُ دُ ؤَ تَبُ ويُ ءٍ كْ ْ ارٍ لِيشَ

مَّ  هُ ا, اللَّ ا آنِفً نَ رْ كَ ِّا ذَ رْ إالَّ ممِ ذَ يَحْ لْ ا; فَ رً َظْهُ ا ومتَ ثَارً تِكْ  !اسْ
انٍ إالَّ  مَ نْذُ أزْ بَتْ مُ دَ دْ أجْ الصِ قَ ضَ اإلخْ , فِإنَّ أرْ نيَ احلِِ لُوبِ الصَّ نْ قُ  مِ

 ْ لْ جتَ زَ ْ تَ يْحٍ ملَ اقِيَةُ قَ اءُ فَسَ يَ ا الرِّ م, وأمَّ ا هُ لِيلٌ مَ نِ وقَ ي مِ , وال  رِ مِ انَ الدَّ يَ رَ مَ جَ نِ آدَ ابْ
نْهُ إالَّ  مُ مِ لَ سْ ظَ يَ فْ مَّ حِ , اللَّهُ هُ ظَ فِ هُ اهللاُ وحَ لَّمَ نْ سَ َ  مَ رتْ  !كَ كَ وسِ

 
* * * 
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نِ  يْ نَاوِ ةُ العَ مَ ارَ صَ  مُ
امَ  هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ نْدَ بَعْضِ كُ يَّةٌ عِ ةٌ أقْالمِ حَ اوَ رَ نَاكَ مُ يضِ هُ وِ رْ يف تَ

لِّ  بْذِ كُ يَةِ إىل نَ اعِ , الدَّ قِيَّةِ وْ ورِ والفَ الِيَةٍ يف الظُّهُ تَعَ ءٍ مُ امَ ْتَ أسْ م حتَ تُبِهِ ينِ كُ نَاوِ  عَ
اضٍ  الفٍ مَ لُّ عىل قَطْعِ  ,خِ ءٍ تَدُ امَ ْتَ أسْ وا حتَ رُ ا تَظَاهَ هَ نْدَ عِ ا; فَ ً تَربَ عْ انَ مُ وْ كَ ولَ

فِ  الَ اعِ يف مَ  ,اخلِ نْعِ النِّزَ لِ ومَ زَ ْ يَ ائِلَ ملَ اريً  سَ ا جَ فُ فِيْهَ الَ , اخلِ يْدٍ عِ نٍ بَ مَ نْ زَ ا مِ
حَ  , وطَرْ نيَ الِفِ الِ املُخَ وَ اطَ أقْ قَ م إسْ تُبِهِ نَاتُ كُ نْوَ عَ نَتْ مُ مَّ ا تَضَ هَ نْدَ عِ يْ  فَ تَبُوهُ جِ ا كَ الً مَ

يلٍ  دَ جِ عْ  .بَ
يْ  قِ مُ يَ لَ امً أنَّني أعْ لْ ابِ عِ حَ نْ أصْ ا مِ ثِريً ونَ نًا أنَّ كَ ـدُ صِ قْ ينِ ال يَ اوِ نـَ هِ العَ ـذِ هَ

م هِ سِ اثُقَ بِأنْفُ بْـذِ  ,التَّوَ ينَ ونَ ـرِ اطِ اآلخَ ـقَ ـنْ إسْ ـالً عَ م, فَضْ هِ ِ ريْ ايل عىل غَ وال التَّعَ
ـنِ  ءٍ مِ ْ ـعَ يشَ ينِ مَ نَاوِ ةُ العَ قَ ارَ سَ ا مُ كِنَّهَ م, لَ اهلِِ وَ وسُ  أقْ ـالنُّفُ ـا, فَ فِهَ ارِ خَ اءِ زَ وَ ـتِهْ اسْ

ـ , واألقْ ةٌ اقَ وَّ اءِ ذَ ـوَ ادِي إىل سَ فِّـقُ واهلـَ , واهللاُ املُوَ ـةٌ اقَ قَّ لُـوبُ حَ , والقُ ـةٌ اقَ ذَّ المُ حَ
بِيلِ   .السَّ

ثْلُ  انَتْ مِ ا كَ هُ إذَ لُّ أُ كُ دْ  واخلَطَ َا قَ َا أهنَّ اهبِ حَ ةِ بِأقْالمِ أصْ انَ ءِ الظَّ امَ هِ األسْ ذِ هَ
تِ  لِّ  قَطَعَ يقَ عىل كُ تْ عىل كُ  الطَّرِ زَ هَ , أوْ أجْ َالِفٍ يَّامَ يف خمُ , والسِ ضٍ ارِ عَ لِّ مُ

لِ  زَ ْ يَ تِي ملَ ائِلِ الَّ الفُ فِيْ  املَسَ ثًااخلِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ َ أهْ ا بَنيْ يً ارِ ا جَ  .هَ
ءِ  امَ اللِ تِلْكَ األسْ نْ خِ , مِ لِهِ لمِ وأهْ افُ بِالعِ حَ اءَ اإلجْ نَا; جَ نْ هُ فَمِ

اشِ  َا كَ م أهنَّ نْهُ ةِ ظَنا مِ بُوكَ نِ املَحْ ائِبَةِ عَ ةِ الغَ يقَ قِ ةٌ لِلْحَ ا فَ دً دَ نِنيَ عَ يَّةِ سِ المِ ةِ اإلسْ  .األُمَّ
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ا بَعْضُ  مَ فِيهَ كَ تِي حَ ائِلِ الَّ هِ املَسَ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ يَّامَ إذَ  والسِ
فِ  لَ نْدَ سَ الفِ عِ ال لِلْخِ انَتْ حمَ َا كَ , أهنَّ لِ صْ لِ الفَ وْ ينَ بِالقَ ِ ارصِ لِكَ املُعَ , وذَ الِحِ نَا الصَّ

لُ  ْ أهْ ارسَ تَجَ ْ يَ ي ملَ قْتِ الَّذِ ا  يف الوَ وهَ كُ رَ ا, بَلْ تَ اعِ فِيهَ طْعِ النِّزَ نيَ بِقَ مِ دِّ لْمِ املُتَقَ العِ
دَ  عْ ادِ ملَِنْ بَ تِهَ رِ واالجْ نَّظَ نِ هُ لِلْ م عَ هُ وا أقْالمَ هُ زَّ ا نَ , لِذَ ينَ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ نْ أهْ  م مِ

نَا اعِ فِيْ العَ طْعِ النِّزَ ي بِقَ تِي تُوحِ ينِ الَّ اوِ الِفِ فِيهَ الِ املُخَ وَ ةِ أقْ نَابَذَ نْ مُ الً عَ ا, فَضْ  .هَ
ا نْهَ مِ َا, فَ هتِ ثْرَ ينِ عىل كَ نَاوِ مُ العَ بِريٍ بِتِلْكُ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ لُ « :وال يُ وْ القَ

لُ  صْ لُ «, و»...الفَ اصِ اعِ «, و»...احلَدُّ الفَ اءِ  قَطْعُ «, و»...قَطْعُ النِّزَ » ...املِرَ
يْفُ «و مُ  السَّ ارِ بَةِ «, و»...الصَّ حْ ْيُ الصُّ مِ «, و»...هنَ حِ دُّ املُفْ ثِريٌ »...الرَّ ا كَ هَ ُ ريْ , وغَ

دا  .جِ
تُبِ  هِ الكُ ذِ ابِ هَ حَ طَنِ أصْ يْقِ عَ ا; ال أقْطَعُ بِضِ ذَ عَ هَ وال أظُنُّ  ,وإينِّ مَ

كِنَّنِي كَ  نَى, لَ م إالَّ احلُسْ وجِ بَعْضِ فِيهِ لُ نْ وُ ا مِ فً وْ اظِ خَ عَ ةِ واالتِّ َ نَا لِلْعِربْ ا هُ تَبْتُ مَ
ةِ  مَ ارِ ينِ الصَّ نَاوِ هِ العَ ذِ ثْلِ هَ تَّابِنَا إىل مِ  .كُ

 , ةِ ألَ يرِ املَسْ رِ ْ يْهِ يف حتَ حَ إلَ جَّ ذَ بِامَ تَرَ دْ أخَ ُ قَ ارصِ لِّفُ املُعَ نُ املُؤَ وْ كُ دْ يَ م قَ نَعَ
كِنَّنَ  ا نُ لَ ذَ عَ هَ يْ ا مَ يْ عِ جِ ْ انَ ال الرتَّ نْوَ يْهِ العُ لَ يْ حَ بُ عَ سِ رْ ينِ , ألنَّ يف تَ نَاوِ هِ العَ ذِ  مِ هَ

ةً لِآلخَ  رَ ادَ صَ ا ومُ افً حَ ينَ إجْ نْ رِ لَفِ مِ ْطِئَةً لِلْسَّ , بَلْ ختَ كِيَةً زْ امَ أنَّ فِيْهِ تَ , كَ مِ لْ لِ العِ أهْ
الفٍ  نْ خِ وا مِ جُ رَ نِ  ,فِيْامَ دَ وا مِ جُ رَ تِالفٍ  وخَ  .ائْ

* * * 



 
 
 

  אא٤١٩ 
)٤٤( 

رُ  يْ دِ تُبِ  تَصْ ةِ الكُ لِفَ مِ  :أغْ لَ  فُالنِ بنِ فُالنٍ بِقَ
فِ  الَ انَتْ عىل غِ اءً كَ وَ ِم سَ َاطَبَاهتِ يمِ خمُ سِ بِ يف تَرْ رْ ةَ الغَ َ نَارصَ إنَّ مُ

ةِ  لِمَ عِ كَ ضْ ةِ الكِتَابِ بِوَ مَ دِّ قَ نَ مُ اءِ مِ تِهَ دَ االنْ عْ , أوْ بَ نَ  :الكِتَابِ ُوَ مِ , هلَ مِ لَ  بِقَ
يْ  مِ ةِ الذَّ عَ اضَ يْ املُوَ عِ ةِ الضَّ َ اهبَ , واملُشَ ةِ ةً مَ اقَ نْسَ اءَ مُ جَ رْ اةً عَ َارَ  جمُ مَ نَرَ وْ لِكَ يَ , وذَ ةِ فَ

بِ  رْ تَّابِ الغَ لْفَ بَعْضِ كُ  .خَ
يَتِهِ عىل  اشِ نَى يف حَ ا املَعْ ذَ ريُ إىل هَ َهُ اهللاُ يُشِ محِ دٍ رَ يْ رٌ أبُوْ زَ نَا بَكْ يْخُ ا شَ ذَ وهَ

يلَةِ « :كِتَابِهِ  ةِ الفَضِ اسَ رَ ايتِ « :)١٢(» حِ فَ لَّ ؤَ تُبُ عىل مُ نْتُ أكْ لَمِ « :كُ َا » ...بِقَ نْ بَابِ أهنَّ مِ
ةِ  لِمَ نْ كَ َ »...تَألِيفٍ « :أقَلُّ مِ نَا, ثُمَّ تَبَنيَّ ِ رصْ لِ عَ نْ أهْ يْهِ مِ ارُ إلَ نْ يُشَ اءٌ بِبَعْضِ مَ تِدَ , واقْ

عَ تَأخُّ  امَ مَ دَ تِخْ ا االسْ ذَ , يل أنَّ هَ افِدٌ ثٌ وَ ْدَ وَ حمُ , فَهُ بِيِّنيَ رْ تَّابِ الغَ نِيعِ الكُ نْ صَ وَ مِ , هُ هِ رِ
ا م أيْضً هُ نْدَ يُّ « :وعِ لَمِ مُ القَ يهِ » االسْ مِّ ارَ « :ملَِا نُسَ تَعَ مَ املُسْ ى» االسْ  .انْتَهَ

انَ عىل طُالَّ  ا; كَ ذَ لِ هَ يمِ ألجْ سِ نْ تَرْ م مِ هُ وا أقْالمَ هُ نَزِّ لْمِ أنْ يُ بِ العِ
ةِ أسْ  لِمَ نْ كَ تُبِ مِ م عىل الكُ ئِهِ مِ فُالنِ  :امَ لَ فِّقُ  بِقَ , واهللاُ املُوَ  .بْنِ فُالنٍ

ا  ا ممـَّ اكً رَ ـتِدْ طَـأ واسْ َ خَ عِـنيْ بَ ـةٍ وأرْ عَ بَ اكِ عـىل أرْ رَ تِدْ ا االسْ نَا هبَذَ فْ قَ دْ وَ وقَ
انِهِ  نْوَ يَّام يف عِ , والسِ ةً للكِتَابِ يَانَ نَ صِ وْ كُ ا أنْ يَ هَ ثَرُ لُحُ أكْ يْلِ  يَصْ يْلِ األصَ  .اجلَمِ

 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللا رَ  واحلَمْ
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دُ بِالنَّصِّ  ; فُإينِّ أقْصُ دُ عْ ا بَ نَا أمَّ ;  :هُ اءً تِدَ بُهُ ابْ احِ هُ صَ دَ تُوبٍ قَصَ كْ لَّ مَ كُ
تْنًا انَ مَ اءٌ كَ وَ هِ أوْ نَظْامً  ,سَ ِ ريْ لِيقٍ أو غَ عْ حٍ أوْ تَ ْ نْ رشَ ِامَ مِ لَّقُ هبِ تَعَ ا يَ  ., أوْ مَ

وَ لُبُّ التَّألِيفِ  :وبِامَ أنَّ نَصَّ الكِتَابِ  ةِ  ,هُ ادُ الكِتَابَ رَ , ومُ نِيْفِ دُ التَّصْ صَ قْ ومَ
نَةِ أوْ  عُ احلَسَ جِ رْ ا, ومَ هَ مِ دَ ةِ أوْ عَ ائِدَ طِنُ الفَ وْ هُ مَ ا, وبِامَ أنَّ تُهَ ايَ يِّئَةِ وغَ لِ .. .السَّ فِألجْ

م هِ ارِ بَابَ أفْكَ ابِهِ لُ حَ نْ أصْ ذَ مِ دْ أخَ دُ نَصَّ الكِتَابِ قَ نَا نَجِ هِ فِإنَّ ِ ريْ ا وغَ ذَ وأنْفَسَ  ,هَ
ِم قَاهتِ يصَ  ,أوْ خِ ايل والرَّ لِهِ الغَ وا ألجْ مُ ا قَدَّ هَ نْدَ م, فَعِ هِ دِ هْ ةَ جُ ايَ والنَّفْسَ  ,وغَ

يْ  نَ والنَّفِ لِكَ تَ , ويف ذَ ; سَ لِيَّةُ مُ العَ مَ يْهِ اهلِ تْ إلَ ابَقَ , وتَسَ وسُ األبِيَّةُ تْ فِيْهِ النُّفُ افَسَ
يِّ  لْمِ يلِهِ العِ ْصِ  حتَ تَوَ ةً ملُِسْ , وآيَ لِ جُ لِ الرَّ قْ انًا لِعَ نْوَ ا نَصُّ الكِتَابِ عِ دَ تَّى غَ  .حَ

يَّ  ِّ هِ األمهَ ذِ عَ هَ نَا مَ ةِ بِنَصِّ الكِتَابِ إالَّ وإنَّ الِقَ الطِ ةِ العَ دُ بَعْضَ األغْ نَا نَجِ إنَّ
 , ينَ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ نْدَ كُ يَّامَ عِ , والسِ مِ لْ لِ العِ بَّتْ إىل بَعْضِ أقْالمِ أهْ تِي دَ طاءِ الَّ واألخْ

يَّ  مِ لْ اتٍ عِ ذَ اخَ ؤَ نْ مُ هُ مِ نْجُ كِتَابُ ْ يَ ةِ األقْالمِ ملَ َلَ نْ محَ ا مِ دً لْتُ إنَّ أحَ ا قُ الِغُ إذَ لْ ال أُبَ  ,ةٍ بَ
نَ  ءِ مِ ْ وْ بِيشَ انِيْ  ولَ عَ انَ يف مَ اٌء كَ وَ , سَ مِ ظِيَّةِ اللَّمَ فْ بَانِيهِ اللَّ يَّةِ أوْ يف مَ لْمِ , هِ العِ

اىلَ  عَ الَ تَ امَ قَ , كَ يزِ زِ تَبْ إالَّ لِكِتَابِ اهللاِ العَ ْ تُكْ لُ ملَ امَ ةُ والكَ مَ العِصْ  ` _m  :فَ

a b c d e f g h i j lk m n o p l ) ْلَت : فُصِّ

אא 
א



 
 
 
 ٤٢٢ א

اىلَ )٤٢ الَ تَعَ  mk l nm o p q r s t u v w  :, وقَ

x l ) ُاء  .)٨٢: النِّسَ
بَبَتُ أنْ  إنِّنِي أحْ ا; فَ نَ رْ كَ ي ذَ تُبِ الَّذِ ةِ بِنَصِّ الكُ الِقَ هِ املآيتِ العَ ذِ قِ هَ قُّ َ عَ حتَ ومَ

 ْ ثًا, بِيشَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ تُبِ قَ اتِ الكُ وصَ نْصُ اءِ مَ طَ نْ أخْ ءٍ مِ ْ عَ يشَ نَ أقِفَ مَ  ءٍ مِ
, وإينِّ  يَاسُ ي القِ ْرِ تِبَارِ جيَ , ويف االعْ تِبَارٌ ارِ اعْ تِصَ ي االخْ , فَفِ تِبَارِ ارِ واالعْ تِصَ االخْ

 ٌ نيْ قِ تُبُهُ وكُيل يَ أكْ ا سَ تُبُ مَ نَ أكْ مْ مِ لَ ْ تَسْ تِي ملَ تُبِ الَّ لَ الكُ ;   بِأنَّ أوَّ اءِ طَ دِ واألخْ النَّقْ
 َ ي بَنيْ ا الَّذِ ذَ وَ كِتَايب هَ , هُ ةً لِلْكِتَابِ يَانَ تُبْهُ إالَّ صِ ْ أكْ نَا أنَّني ملَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ يْكَ دَ يَ

نَ  اهُ مِ وْ يْفَ سِ تُبِ  فَكَ صِ ! الكُ لُّ النَّقْ اهُ حمَ دَ لَتْ يَ مِ ا عَ انَ ومَ ا إالَّ إنَّ اإلنْسَ ا ذَ ومَ
اءُ  نْ يَشَ تُوبُ عىل مَ رُ ويَ فِ غْ , واهللاُ يَ يَانِ  !والنِّسْ

نْ تِلْكَ  تْ بِنَصِّ فَمِ لَّقَ عَ تِي تَ ظِيَّةِ الَّ فْ الطِ اللَّ , واألغْ يَّةِ لْمِ اءِ العِ طَ األخْ
ا يَيل ; مَ  :الكِتَابِ

 
* * * 



 
 
 

  אא٤٢٣ 
)١( 

ادُ النِّيَّةِ  سَ  فَ
ـــاىل عَ ـــالَ اهللاُ تَ  mh i j k l m n o p q  :قَ

r s ut v w x l )ــة ــاىل, )٥: البين عَ ــالَ تَ  mÁ  :وقَ

Â Ã ÅÄ Æ Ç È l )٢٩: األعراف(. 
لُ بالنِّيَّاتِ « :ملسو هيلع هللا ىلصالَ وقَ  امَ ـدْ  »إنَّام األعْ , قَ ةٌ َ ريْ ثـِ ـاتٌ كَ ايَ وَ ـهُ رِ , ولَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ مُ
نَا عَ تْ مَ رَّ  !مَ

ـا,  َاعً دٌ إمجْ اسِ وَ فَ هُ اىل, فَ الصِ النِّيَّةِ هللاِ تَعَ نْ إخْ جَ عَ رَ لٍ خَ مَ لُّ عَ , فَكُ يْهِ لَ وعَ
عَ  لِهِ تَ وْ , لقَ يْالً صِ ةً وتَفْ ْلَ دٌ مجُ وْ دُ رْ  mâ ã ä å æ ç è é ê  :اىلومَ

ë ì í î l )ـاىل)١١٠: الكهف عَ لِهِ تَ وْ  ¥ ¤ £m  :, وقَ
¦ § ¨ © ª l )اىل)١٤:غافر لِهِ تَعَ وْ  ¥ ¤ £ ¢ ¡m  :, وقَ

¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ ° l )٦٥: غافر(. 
اىل لِهِ تَعَ وْ  ¡ ~� { | } mr s t u v w x y z  :وقَ

¢ £ ¤ ¥ ¦ § l )عَ )٤٨: النساء لِهِ تَ وْ  ° ¯m  :اىل, وقَ

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å l )٥٤: التوبة(. 

الَ  َ نَ ا أغْ أنَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ْ  نِ عَ  اءِ كَ ى الرشُّ ـكِ الرشِّ ـعَ  نْ , مَ ـعَ  لَ مِ َ الً مَ فِيْـهِ  كَ  أرشْ



 
 
 
 ٤٢٤ א

ْ  هُ تُ كْ رَ ي تَ ريْ ي غَ عِ مَ  هُ  »هُ كَ ورشِ جَ رَ نْهُ بَ أنَ فَ « :هاجَ مَ  ابنِ  ةِ ايَ وَ , ويف رِ مٌ لِ سْ مُ أخْ  ,ءٌ يرِ ا مِ
َ ذِ للَّ  وَ وهُ  يْحٍ  »كَ ي أرشْ حِ نَادٍ صَ  .بإسْ

* * * 
)٢( 

ُ البَاطِلِ   نَرشْ
دَ  اسِ , فَ ةِ ائِدَ مَ الفَ وْ دُ عْ انَ مَ ا كَ ; إذَ يَّام الكِتَابِ , والسِ لٍ وْ لٍ أو قَ مَ لُّ عَ كُ

سْ  بَّتُهُ وخُ غَ ; فمَ ةِ ائِدَ اىلـالعَ عَ لِهِ تَ وْ , لقَ بِهِ احِ هُ عىل صَ انُ  mÄ Å Æ Ç  :رَ

ÉÈ Ê ÌË Í Î Ï Ð l )لِهِ )٢: املائدة وْ اىل , وقَ  mÁ  :تَعَ
Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ l 

لِهِ )٣٦: اإلرساء( وْ اىل , وقَ  m¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç  :تَعَ
È É ËÊ Ì Í Î Ï l )١٧: الرعد(. 

لِهِ  وْ نْ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ انَ  مَ نُ  كَ مِ ؤْ مِ هللا بِا يُ رِ آلا واليَوْ ليَقُل خِ ا فَ ً ريْ تْ  أوْ  خَ ـمُ » لِيَصْ
يْهِ مُ  لَ قٌ عَ  .تَّفَ

انَ النَّبِيُّ  دْ كَ ـنْ ملسو هيلع هللا ىلص وقَ ـلِمٌ مِ سْ ـهُ مُ جَ رَ ا أخْ وَ مَ ; وهُ عُ نْفَ مٍ ال يَ لْ نْ عِ ذُ مِ وَّ تَعَ يَ
يْثِ  دِ بَّاسٍ حَ َ ابنِ عَ يضِ , عَ اهللا رَ امَ نْهُ ولِ عَ سُ انَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا نْ رَ هُ كَ ولُ  أنَّ قُ مَّ إينِّ « :يَ هُ اللَّ

 , ـبَعُ ـسٍ ال تَشْ فْ نَ , وَ عُ ْشَ لْبٍ ال خيَ قَ , وَ عُ مَ اءٍ ال يُسْ عَ دُ , وَ عُ نْفَ مٍ ال يَ لْ نْ عِ وذُ بِكَ مِ أعُ
عِ  بَ الءِ األرْ ؤُ نْ هَ وذُ بِكَ مِ مَّ إينِّ أعُ هُ  .»اللَّ



 
 
 

  אא٤٢٥ 
الَ   لَ مِ عَ  نْ مَ  رُ وأجْ  اهَ رُ كان له أجْ  نةً سَ حَ  ةً نَّ سُ  المِ يف اإلسْ  نَّ سَ  نْ مَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ

م  نْ مِ  كَ لِ ذَ  صُ قُ نْ ال يَ  هِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ هبَ  هِ رِ وْ ـ المِ يف اإلسْ  نَّ سَ  نْ ا, ومَ ئً يْ شَ أجُ ـ ةً نَّ سُ  ئةً يِّ سِ
يْهِ وِ  انَ كَ  لَ َ  لَ مِ عَ  نْ مَ  رُ زْ ا ووِ هَ رُ زْ عَ  »ائً يْ م شَ هِ ارِ زَ أوْ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  صُ قُ نْ ال يَ  هِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ هبِ

لِمٌ  سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ
َهُ اهللاُ محِ يُّ رَ رِ امُ املُنْذِ الَ اإلمَ لمِ النَّافِعِ « :وقَ خُ العِ نْ  :ونَاسِ رُ مَ هُ وأجْ رُ هُ أجْ لَ

تَبَهُ أو أهُ أو كَ رَ هُ  قَ طُّ يَ خَ قِ ا بَ لَ بِهِ مَ مِ  .عَ
مٌ  ا فِيْهِ إثْ خُ مَ ا  :ونَاسِ لَ بِهِ مَ مِ ا عُ رُ مَ زْ هُ ووِ رُ زْ يْهِ وِ لَ هُ عَ طُّ يَ خَ قِ  .»بَ

ــنُ  ــالمِ اب ــيْخُ اإلسْ ــئِلَ شَ ــهُ اهللاُ يف  وسُ َ محِ ــةَ رَ يَ يْمِ «تَ ــاوَ تَ ــوعِ الفَ ْمُ » جمَ
هِ ) ١٨/٧٤( ــدِ ــخَ بِيَ ــنْ نَسَ مَ يِّ «عَ ــارِ يحَ البُخَ ــحِ ــلِمِ «, و»صَ سْ يحَ مُ ــحِ , »صَ
آنَ «و رْ ـهِ »القُ سِ ـخَ لِنَفْ ا نَسَ , وإذَ هِ ِ ـريْ يثِ وغَ دِ ةَ احلـَ اوٍ كِتَابَ وَ نَ ـلْ , وهُ ; هَ بَيْـعِ أوْ لِلْ

? رُ جَ ؤْ  يُ
حَ  دَ دَ أنْ مَ عْ ابَ بَ يْ «فَأجَ حِ ِ الصَّ نيْ تُبَ »حَ نَنِ « , وكُ نَدَ «, و»السُّ , »املُسْ

طَّأ«و هُ » املُوَ ا « :بِامَ نَصَّ تَبَهَ , أوْ كَ هِ سِ ا لِنَفْ تَبَهَ اءٌ كَ وَ ا, سَ تِهَ انُ عىل كِتَابَ رُ اإلنْسَ جَ ؤْ ويُ
الَ النَّ  امَ قَ ا; كَ هَ ةً « :ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ لِبَيْعِ نَّةَ ثَالثَ احدِ اجلَ مِ الوَ هْ لُ بالسَّ خِ دْ ,  :إنَّ اهللا يُ هُ انِعَ صَ

دَّ بِهِ  , واملُمِ يَ بِهِ امَ ا »والرَّ َ , كِالمهُ هُ َ ريْ عَ بِهِ غَ , أوْ لِيَنْفَ عَ بِهِ لِكَ لِيَنْتَفِ ذَ ةُ كَ الكِتَابَ ; فَ
يْهِ  لَ ثَابُ عَ ى» يُ تَهَ  .انْ

لْتُ  لِكَ الكِتَابُ ال :قُ ذَ ; وكَ يْهِ لَ هُ عَ فَ لِّ ؤَ ثِيبُ مُ هُ يُ انَ بْحَ امَ أنَّ اهللاَ سُ , فَكَ نَّافِعُ
هُ  لُ وْ يْهِ قَ لَ لُّ عَ دُ , ويَ هُ َ هُ ونَارشِ ثِيبُ طَابِعَ هُ يُ إنَّ رُ « :ملسو هيلع هللا ىلصفَ هُ أجْ لَ ; فَ ٍ ريْ لَّ عىل خَ نْ دَ مَ



 
 
 
 ٤٢٦ א

لِهِ  اعِ لِمٌ  »فَ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ
يَّةِ املُ  عِ ْ وصِ الرشَّ هِ النُّصُ ذِ اللِ هَ نْ خِ نْ ومِ ِ البَاطِلِ ومِ نْ نَرشْ ةِ مِ رَ ذِّ حَ

دُ  لْ نَجِ زَ ْ نَ نَا ملَ , إالَّ إنَّ مٍ لْ ِ عِ ريْ لِ بِغَ وْ ادَتْ  القَ ةً جَ بَ رَ تَغْ سْ ةً مُ نَ ِ تَعَرصْ اتٍ مُ جَ وْ مَ
َا  ذِي هبِ , لِتُؤْ َ نيْ لِمِ ادِ يف بِالدِ املُسْ سَ ِ البَاطِلِ والفَ ا يف نَرشْ هَ ارِ ا وأفْكَ هَ بِأقْالمِ

لِمِ  ااملُسْ نْهَ انَ مِ م فَكَ القِهِ م وأخْ هِ ائِدِ قَ َ يف عَ  :نيْ
نَ  م مِ هُ ضُ هُ بَعْ فُ لِّ ؤَ ا يُ كِيَّةِ  مَ ْ الالتِ الرشِّ يَّةِ  ,الضَّ عِ الَطاتِ البِدْ  ,واملغَ

انِيَّةِ  وَ هْ اتِ الشَّ وَ عَ  .إلخ.. .والدَّ
* * * 

ائِلٌ  □ سَ نَا مَ  :هَ
١ ْ ةِ عىل الرشِّ لَ تَمِ تُبِ املُشْ يْعُ الكُ مُ بَ رُ ْ ا ـ حيَ ذَ , وكَ اىلَ عَ ِ اهللاِ تَ ريْ ةِ غَ بَادَ كِ وعِ

ادِ  سَ اللِ والفَ تُبِ الضَّ يْعُ كُ مُ بَ رُ ْ  .حيَ
ةِ يف  مَ رَّ ثِ البُيُوعِ املُحَ بْحَ َهُ اهللاُ يف مَ محِ يِّمِ رَ الَ ابْنُ القَ ادِ «قَ ادِ املَعَ » زَ

ةِ غَ « :)٥/٧٦١( بَادَ , وعِ كِ ْ ةُ عىل الرشِّ لَ تَمِ تُبُ املُشْ لِكَ الكُ ذَ ا وكَ لُّهَ هِ كُ ذِ ; فَهَ ِ اهللاِ ريْ
يمِ  رِ ىلَ بِتَحْ وَ أوْ هُ ا; فَ َاذِهَ ا واختِّ تِنَائِهَ ةٌ إىل اقْ يعَ رِ ا ذَ هَ يْعُ ا, وبَ هَ امُ دَ ا وإعْ تُهَ الَ ِبُ إزَ جيَ

ا هَ سِ َا يف نَفْ هتِ دَ سَ فْ بِ مَ سَ ا بِحَ هَ يْعِ ةَ بَ دَ سَ فْ ا, فَإنَّ مَ اهَ دَ ا عَ لِّ مَ نْ كُ  .»البَيْعِ مِ
لْتُ  عِ ال شَ  :قُ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ تُبِ أهْ يعَ كُ زِ وْ بْعَ أوْ تَ يْعَ أوْ طَ كَّ أنَّ بَ

نَ  دُّ مِ عَ ; يُ ةِ الَّ اىلَ  الضَّ عَ الَ تَ امَ قَ , كَ انِ وَ دْ مِ والعُ نِ عىل اإلثْ اوُ  mÄ Å Æ  :التَّعَ

Ç Èl ) ُة ابِعِ )٢: املَائِدَ ابُ املَطَ حَ مُ ـ أصْ وْ ئِكَ القَ رْ أُولَ ذَ ليَحْ ا فَ , لِذَ



 
 
 

  אא٤٢٧ 
بْعِ واملَ  يجِ وطَ وِ رْ ينَارِ يف تَ مِ والدِّ هَ رْ بُّ الدِّ , وحَ ةُ ارَ ُم التِّجَ هتْ وَ تَهْ نَ اسْ يْ ذِ تَبَاتِ ـ الَّ كَ

امِ  كَ ةً ألحْ مَ ادَ صَ , ومُ اىلَ عَ بِيلِ اهللاِ تَ نْ سَ دا عَ لِكِ صَ , ألنَّ يف ذَ لِ البَاطِلِ تُبِ أهْ كُ
ا مَّ فَ , اللَّهُ تُ لَّغْ مَّ بَ , اللَّهُ ةِ يعَ ِ دْ الرشَّ هَ  .شْ

نَ  َالَّ  ومِ فِ أوْ جمَ حُ ُ صُ بْعُ أوْ نَرشْ يْعُ أوْ طَ ا; بَ اتِ أيْضً مَ رَّ لِ املُحَ تِ أهْ
نَ  ا مِ دُّ أيْضً عَ هُ يُ ; ألنَّ ةِ ذِيلَ ادِ والرَّ سَ ألْتَ  الفَ ا إنْ سَ , أمَّ انِ وَ دْ مِ والعُ نِ عىل اإلثْ اوُ التَّعَ

ِ الفَ  عَى يف نَرشْ تِي تَسْ تُبِ الَّ مُ الكُ نْ تِلْكُ ةٌ عَ ثِريَ يَ كَ هِ َ فَ نيْ لِمِ َ املُسْ ةِ بَنيْ ذِيلَ ادِ والرَّ سَ
د  ونَ جِ فُ ا يَصِ انُ عىل مَ تَعَ  .ا, واهللاُ املُسْ

َهُ اهللاُ يف  محِ ييشُّ رَ ِ نْرشَ الَ الوَ بِ «قَ رِ يَارِ املُعْ م « :)٦/٧٠(» املِعْ هُ ضُ ئِلَ بَعْ وسُ
ذِ  لُومِ كَ يخِ واملعْ ارِ اءِ والتَّوَ فَ خَ تُبِ السُّ نْ كُ يخِ عَ تَارِ َا; كَ ةَ «هبُ َ نْرتَ ةَ «, و»عَ َمَ هلْ , »دَ

ا أمْ ال? هَ يْعُ ُوزُ بَ لْ جيَ ; هَ لِكَ وِ ذَ نَاءِ ونَحْ رِ والغِ عْ وِ والشِّ  واهلَجْ
ابَ  ا :فَأجَ هَ يْعُ ُوزُ بَ ا ,ال جيَ  .وال النَّظَرُ فِيهَ

  تْوَ ةَ فَ قَ لَ َ حَ رضَ هُ حَ نِ البَطْرينُّ أنَّ يْخُ أبُو احلَسَ َ الشَّ ربَ , وأخْ احٍ ابْنِ قِدَ
يثَ  دِ عُ حَ مَ نْ يَسْ مَّ ئَلَ عَ ةَ «فَسَ َ نْرتَ ? :»عَ تُهُ امَ وزُ إمَ ُ لْ جتَ  هَ

الَ  قَ تُهُ  :فَ امَ وزُ إمَ ُ هُ  ,ال جتَ تُ ادَ هَ  .وال شَ
يثُ  دِ لِكَ حَ ذَ ة«وكَ َمَ هلْ لِكَ » دَ ذَ , وكَ اذِبٌ بِ كَ ذِ لُّ الكَ تِحِ سْ , ومُ بٌ ذِ هُ كَ ألنَّ

نيَ  مِ نَجِّ امِ لِلْمُ كَ تُبُ األحْ المِ كُ نْ الكَ فُ مِ رَ عْ ائِمِ بِامَ ال يُ زَ تُبُ العَ ى» , وكُ تَهَ  .انْ
لْتُ  يْ  :قُ حِ تُهُ فُصَ امَ ا إمَ ا أمَّ طُهَ قِ هِ يُسْ سِ نْ نَفْ الةَ عَ طُ الصَّ قِ نْ يُسْ ; ألنَّ مَ ةٌ حَ

الَّ  تَوَ نْبَغِي أنْ يَ , ولَكِن ال يَ هِ ِ ريْ نْ غَ لٌ هَ عَ جُ َا, ورَ الً هلَ انَ أهْ نْ كَ ا إالَّ مَ هُ هَ الُ ا حَ ذَ
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مُ  لَ ا, واهللاُ أعْ نْهَ نَعَ مِ مْ نْبَغِي أنْ يُ  .يَ
امَ ٢ ا, كَ ُوزُ النَّظرُ فِيهَ امَ ال جيَ , كَ عِ اءِ والبِدَ وَ لِ األهُ تُبِ أهْ ةُ كُ عَ الَ طَ مُ مُ رُ ْ ـ حيَ

فَ  رِ عْ ا مَ تِهَ عَ الَ طَ نْ مُ ادَ مِ نْ أرَ ا مَ ا; أمَّ هَ فِ لَ ةِ وخَ لَفِ األُمَّ نْدَ سَ رٌ عِ رَّ قَ وَ مُ نْدَ هُ ا عِ ةَ مَ
نَ  َا مِ اهبِ حَ يرِ  أصْ ذِ ا, والتَّحْ يْهَ لَ دِّ عَ ومَ بِالرَّ قُ تَّى يَ لِكَ حَ ِ ذَ ريْ اتِ وغَ ادَ بَهِ واإليرَ الشُّ

ا نْهَ نَ  ;مِ ا مِ ذَ كَّ أنَّ هَ مِ قَطُّ  فَال شَ لْ بَةِ العِ لَ ءِ وطَ لَامَ ا عىل العُ عً ْ ورِ بِهِ رشَ ادِ املَأمُ هَ  .اجلِ
يْعُ ال٣ ُوزُ بَ نَ ـ ال جيَ ا مِ ثِريً نُ كَ مَّ تَضَ تِي تَ تُبِ الَّ دَ البَيَانِ  كُ عْ ; إالَّ بَ اءِ طَ  .األخْ

هُ  دَ جَ ا, فَوَ ا أوْ كِتَابً فً حَ صْ َ مُ رتَ لٍ اشْ جُ نْ رَ َهُ اهللاُ عَ محِ دٍ رَ شْ نُ رُ ئِلَ ابْ سُ
يْهِ أنْ يُ  لَ لْ عَ ; هَ هُ بِيعَ يدُ أنْ يَ رِ , ويُ يحٍ حِ َ صَ ريْ أِ غَ ثِريَ اخلَطَ ا كَ ونً لْحُ ْ مَ بَنيِّ ْ يُ ? وإنْ ملَ َ بَنيِّ

نْهُ  َ مِ رتَ ْ يُشْ  !ملَ
لِكَ يف  ابَ عىل ذَ يهِ «فَأجَ تَاوِ لِهِ ) ٢/٩٢٢(» فَ وْ تَّى « :بِقَ ; حَ بِيعَ ُوزُ أنْ يَ ال جيَ

فِيقِ  , وبِاهللاِ التَّوْ لِكَ َ ذَ بَنيِّ  .»يُ
لْتُ  أِ  :قُ ثِريِ اخلَطَ ونِ كَ يْعُ الكِتَابِ املَلْحُ ُوزُ بَ انَ ال جيَ إنْ كَ مِ  فَ سْ يف الرَّ

نَى ونِ واملَعْ مُ انَ يف املَضْ ىلَ إنْ كَ نْهُ أوْ املَنْعُ مِ  !واملَبْنَى; فَ
وا  يُبَيِّنـُ ; فَ هُ انَ ـبْحَ ـوا اهللاَ سُ تَّقُ تُـبِ أنْ يَ ـائِعِي الكُ ِـبُ عـىل بَ ـهُ جيَ إنَّ ; فَ يْهِ لَ وعَ

ةِ لِ  ورَ هُ تُبِ املَشْ ةَ يف بَعْضِ الكُ ودُ جُ ةَ املَوْ امَّ اءَ العَ طَ ـةٍ األخْ اصَّ , وبِخَ َ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ عُ
ـةٍ  فَ رِ عْ ونُوا عـىل مَ كُ الءِ البَائِعِنيَ أنْ يَ ؤْ َضُ يف هَ رتَ فَ ; إذْ يُ مِ لْ ئِنيَ يف طَلَبِ العِ بْتَدِ لِلْمُ

لِكَ  انَ ذَ , وإالَّ كَ ةِ نْعَ انِ الصِّ قَ نْ بَابِ إتْ وْ مِ , ولَ تُبِ الِ الكُ وَ ةٍ بِأحْ امَّ ـلِّ  تَ مْ ـ يف أقَ نْهُ مِ
, أوْ أنْ األ تُـبِ يْـعِ الكُ ةَ بَ نـَ هْ وا مِ نـُ تْقِ م أنْ يُ ـيْهِ لَ ـانَ عَ ا كَ , لِذَ شا يف البَيْعِ الِ ـ غِ وَ حْ



 
 
 

  אא٤٢٩ 
م يْهِ لَ ونَ عَ دُ دَّ َ رتَ نَ يَ يْ ذِ مِ الَّ لْ بَةِ العِ لَ نْ طَ ونَ بِهِ مِ ثِقُ نْ يَ وا مَ ألُ سْ  .يَ

ا٤ ذَ عِ وا :ـ وكَ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ تُبِ أهْ ةُ كُ ارَ مُ إجَ ْرُ اللِ حيَ  .لضَّ
ِّ يف  بْدِ الربَ رَ ابْنُ عَ كَ دْ ذَ مِ «وقَ لْ يَانِ العِ عِ بَ امِ هِ إىل ابْنِ ) ٢/١١٧(» جَ نَدِ بِسَ

الَ يف دَ نْ ز مِ يْ وِ خُ  اتِ «اد; قَ ارَ الفِ » كِتَابِ اإلجَ نْ كِتَابِهِ يف اخلِ الِكٌ « :مِ الَ مَ ال  :قَ
ءٍ  ْ اتُ يف يشَ ارَ وزُ اإلجَ ُ اءِ والبِ  جتَ وَ تُبِ األهْ نْ كُ مَّ دَ مِ تُبًا, ثُ رَ كُ كَ , وذَ يمِ عِ والتَّنْجِ

الَ  نْ  :قَ المِ مِ ابِ الكَ حَ تُبُ أصْ يَ كُ ابِنَا هِ حَ نْدَ أصْ عِ عِ اءِ والبِدَ وَ لَ األهْ تُبُ أهْ وكُ
لِكَ  ةِ يف ذَ ارَ خِ اإلجَ سُّ فَ م, وتَ هِ ِ ريْ ةِ وغَ لَ تَزِ  .املُعْ

الَ  ائِ  :وقَ زَ ومِ وعَ اءِ بِالنُّجُ ضَ لِكَ كِتَابُ القَ ذَ لِكَ وكَ بَهَ ذَ ا أشْ نِّ ومَ  .»مِ اجلِ
بْكِيُّ يف كِتَابِهِ  الَ ابْنُ السُّ مِ «وقَ يْدِ النِّعَ عِ ا ) ١٣١(» مُ , ومَ تُبِ خِ الكُ نْ نَاسِ عِ

يْهِ  لَ ِبُ عَ عِ « :جيَ لِ البِدَ تُبِ أهْ كُ ; كَ ةِ لَّ تُبِ املُضِ نْ الكُ يْئًا مِ تُبَ شَ كْ هِ أنْ ال يَ قِّ نْ حَ ومِ
لِكَ  ذَ , وكَ اءِ وَ ـ واألهْ َا, كَ اىلَ هبِ عَ عُ اهللاُ تَ نْفَ تِي ال يَ تُبَ الَّ تُبُ الكُ كْ ةَ «ال يَ َ نْرتَ ةِ عَ ريَ , »سِ

نَ  ا مِ هَ ِ ريْ تِي تُضَ  وغَ ةِ الَّ تَلِفَ اتِ املُخْ وعَ ضُ , يِّ املَوْ ةٌ اجَ َا حَ ينِ هبِ يْسَ لِلْدِّ , ولَ ماَنَ عُ الزَّ
نَ  وهُ يف أصْ عُ ضَ ا وَ , ومَ ونِ لِ املُجُ تُبُ أهْ لِكَ كُ ذَ , وكَ ورِ اتِ اخلُمُ فَ , وصِ عِ امَ افِ اجلِ

م,  هُ رُّ غُ يَا تَ نْ إنَّ الدُ ا, فَ نْهَ اخَ مِ رُ النُّسَّ ذِّ نَ نُحَ نَحْ ; فَ اتِ مَ رَّ َيِّجُ املُحَ َّا هيُ لِكَ ممِ ِ ذَ ريْ وغَ
نَ  طَى مِ عْ يَاءِ يُ هِ األشْ ذِ تَبُ هَ تَكْ سْ الِبًا مُ تِبُ كُ  وغَ تَكْ سْ طِيهِ مُ عْ َّا يُ ثَرَ ممِ ةِ أكْ رَ  تُبِ األجْ

يْ  بِيعَ دِ خِ أنْ ال يَ نَّاسِ يَنْبَغِي لِلْ ; فَ لْمِ يَاهُ العِ نْ  .»نَهُ بِدُ
ا  الَ أيْضً نِ ) ١٤٣(وقَ هُ  عَ ا نَصُّ , مَ َ لِنيْ الَّ نْ « :الدَّ , ومِ تُبِ م دُاللُ الكُ نْهُ مِ فَ

بِيْ  هِ أنْ ال يَ قِّ نْظُ حَ ا, أوْ يَ هَ يِّعُ هُ يُضَ مُ أنَّ لَ عْ َّنْ يُ ينِ ممِ تُبَ الدِّ نُ عَ كُ ا والطَّعْ ادِهَ تِقَ ا النْ هَ رُ
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 , نيَ مِ تُبِ املُنَجِّ , وكُ اءِ وَ عِ واألهْ لِ البِدَ تُبِ أهْ نْ كُ يْئًا مِ بِيعَ شَ ا, وأنْ ال يَ يْهَ لَ عَ
فَ  حَ ا ال املُصْ افِرً بِيعَ كَ هُ أنْ يَ ِلُّ لَ , وال حيَ هِ ِ ريْ ةَ وغَ َ نْرتَ ةِ عَ ريَ سِ , وكَ ةِ وبَ ذُ تُبِ املَكْ والكُ

نْ  يْئًا مِ هِ  وال شَ قْ يثِ والفِ تُبِ احلَدِ ى» كُ تَهَ  .انْ
اءِ  وَ لِ األهْ تُبِ أهْ يْعِ كُ يمِ بَ رِ ْ مِ يف حتَ لْ لِ العِ المِ أهْ نْ كَ يدَ مِ ادَ املَزِ نْ أرَ ومَ

هُ يف كِتَابِ  يَنْظُرْ لْ ; فَ ادِ اللِ واإلفْسَ عِ والضَّ ءُ «والبِدَ لَامَ ا العُ نْهَ رَ مِ ذَّ تُبٍ حَ يْخِ » كُ لِلْشَّ
ورٍ بْنِ  هُ شْ نٍ  مَ سَ  .)١/٢٦(حَ

* * * 
 

)٣( 
اقِ  رَ تُبِ واألوْ دُ الكُ يْ وِ  تَسْ

ـا  هَ تْ بأقْالمِ ـرَّ , وجَ لْـمِ لِ العِ َ أهْ ا بَنيْ هَ أسِ تْ برَ دْ دَسَّ تَعاملَةٌ قَ ابِتَةٌ مُ نَاكَ نَ هُ
ا  هَ سِ , وظَنَّتْ بنَفْ نِيْفِ بَابِ التَّصْ َ أرْ  !»اايَ نَ الثَّ  عَ الَّ ال وطَ جَ  ابنَ «بَنيْ

نْ  لِكَ مِ ـقٍّ وال وذَ ِ حَ ـريْ تُـبِ بغَ ـا للكُ هَ ويقِ فْ اقِ وتَ رَ ا لألوْ هَ دِ يْ وِ اللِ تَسْ خِ
َى,  جتَ ْ ا فريُ عً فْ , وال نَ تَذَ ا فيُحْ ً ريْ ِم خَ تَاهبِ ائِفِ أكْ حَ  يف صَ يْثُ إنَّكَ ال تَرَ ; حَ ةٍ ائِدَ فَ

قَ  ا لألوْ رً دْ , وهَ الِ وَ ا لألمْ رً يْ بْذِ , وتَ اقِ رَ ا لألوْ دً يْ وِ مَّ إالَّ تَسْ هُ م اللَّ ـُ نْهُ أهنَّ دُّ مِ , وأشَ اتِ
ـالمِ  ـلِ اإلسْ تُبَ أهْ ُوا كُ امحَ , وزَ ةٍ ائِدَ ِ فَ ريْ َ يف غَ نيْ لِمِ لُوا املُسْ غَ دْ أشْ اتِ قَ دَ وَّ هِ املُسَ هبَذِ

قٍّ  ِ حَ ريْ ةَ يف غَ افِيَةَ النَّافِعَ  .الصَّ
امَ قِيْلَ  ثٍّ عىل  :وكَ َلٍ غَ مِ مجَ ـتَ لٌ فريُ هْ , ال سَ رٍ عْ وَ  لٍ بَ جَ  أسِ رَ كلَحْ ى, وال قَ

ٌ مِ سَ   !لقَ تَ نْ  فيُ نيْ
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يثَةِ ملَ  ةِ واحلَدِ يمَ دِ ايتِ القَ اءَ اللِ قِرَ نْ خِ نَاتِ  وإينِّ مِ نْوَ عَ لْ أقِفُ عىل مُ أزَ

, وطُالَّ  ةِ اةِ الكِتَابَ وَ ةِ لِبَعْضِ هُ اذَ ائِلِ األخَّ سَ , وبَعْضَ الرَّ ةِ ابَ تُبِ اجلَذَّ بِ بَعْضِ الكُ
لْتُ  ا أجَ تَّى إذَ ; حَ ةِ رَ هْ ا,  الشُّ دً ارِ ا بَ المً تُ كَ دْ جَ , وَ رَ كْ ا الفِ لْتُ فِيهَ مَ , وأعْ ا النَّظَرَ فِيهَ

 , المِ ا يف الكَ ودً ُ , بَلْ رشُ ةً يفَ صِ َ حَ ريْ ةً غَ عَ نَازَ ا, ومُ دً ارِ ا شَ رً , وفِكْ ةً دَ بَدَّ ا مُ وفً رُ وحُ
رُ  , األمْ ولِ قُ بةً لِلْعُ الَ غَ , ومُ وفِ ا يف احلُرُ ورً لُّ عىل أنَّ  ونُفُ دُ ي يَ بَ الكِتَابِ الَّذِ احِ صَ

ةً  رَّ , ومَ المِ قُ يف الكَ ِّ ةً يُرشَ رَّ , فَمَ ضِ ارِ لَ املُعَ وْ بَ قَ َّ , وتَرشَ بَ التَّنَاقُضِ بَلَ ثَوْ ْ دْ تَرسَ قَ
رُ  اعِ الَ الشَّ امَ قَ هُ إالَّ كَ ثَلُ ا مَ , ومَ بُ فِيْهِ رِّ غَ  :يُ
يْفٍ يْثُ صَ دِ تَاءِ حَ ثُكَ يف الشِّ يْ دِ يْثِ إذَ  حَ يُّ احلَدِ تْوِ يْفُ وشَ  ا تَصِ

لِ ـتَ ـف ا فمَ ـخْ ا هبَذَ ذَ نْ هَ ي أأحْ −  اـطُ فِيْهِ مِ رِ ?ـمَ ـأدْ يْفُ صِ قُ أمْ حَ
َهُ هللاُ يف  محِ ةَ رَ َاعَ نُ مجَ الَ ابْ عِ «قَ ـامِ ةِ السَّ كِرَ ـنَ « :)٦٢(» تَذْ ـنْ  ومِ اسِ مَ النـَّ

تْ أ رَ نْ ظَهَ انِ عىل مَ مَ ا الزَّ ذَ نِيفَ والتَّألِيفَ يف هَ نْكِرُ التَّصْ , يُ تُهُ فَ رِ عْ فَتْ مَ رِ لِيَّتُهُ وعُ هْ
; إالَّ  ارِ ا اإلنْكَ َذَ هَ هلِ جْ ـفَ يف وال وَ َّ ا تَرصَ نْ إذَ ; وإالَّ فَمَ ارِ صَ لِ األعْ َ أهْ  التَّنَافُسُ بَنيْ

ـرُ  نْكَ كَ ال يُ لـِ ِ ذَ ـريْ ةٍ أوْ غَ بَاحَ اتٍ مُ ايَ كَ ارٍ وحِ عَ نْ أشْ اءَ مِ ا شَ ةِ مَ قِهِ بِكِتَابَ رَ هِ ووَ ادِ دَ مِ
يْ  لَ نْكُ عَ ةِ يُ يعَ ِ لُومِ الرشَّ نْ عُ عُ بِهِ مِ نْتَفِ ا يَ يدِ مَ وِ فَ فِيْهِ بِتَسْ َّ ا تَرصَ إذَ ; فَ جَ رُ ويُ هِ تَهْ ?سْ  !نُ

يْهِ  لَ ارُ عَ ; فَاإلنْكَ لِكَ لْ لِذَ تَأهَّ ْ يَ نْ ملَ ا مَ نَ  ;أمَّ نَهُ مِ مَّ تَضَ ةٌ ملَِا يَ تِيجَ لِ  نَ  ,اجلَهْ
يرِ  رِ قْ لِكَ التَّ  وتَ فْ عىل ذَ قِ نْ يَ نِهِ يُضَ مَ وْ , ولِكَ نِيْفِ بِهِ عُ يُّ صْ دَ , ويَ نْهُ تْقِ ْ يُ هُ فِيامَ ملَ انَ مَ عُ زَ

رَ  وَ أحْ ي هُ انَ الَّذِ قَ نْهُ اإلتْ ى»  بِهِ مِ تَهَ  .انْ
* * * 
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)٤( 
ائِلِ  طَاتِ املَسَ لُوْ ُ أغْ  نَرشْ

نْهُ أنَّ النَّبِيَّ  َ اهللا عَ يضِ ةَ رَ يَ اوِ عَ نْ مُ ا« :ملسو هيلع هللا ىلصعَ طَ لُوْ نِ األُغْ َى عَ هُ » تِ هنَ جَ رَ أخْ
نُ  وَ ابْ , وهُ دٍ عْ بْدِ اهللا بنِ سَ ةِ عَ الَ َهَ , جلِ عِيفٍ نَادٍ ضَ م, بِإسْ هُ ُ ريْ اودَ وغَ أمحَدُ وأبُو دَ

يلُّ  ةَ البَجَ وَ رْ يُّ  فَ اجِ الَ السَّ م, وقَ الهُ وْ لُ  :مَ هُ أهْ فَ عَّ امِ  ضَ  .الشَّ
لِهِ  وْ يُّ بِقَ اعِ زَ هُ األوْ َ دْ فَرسَّ لُوطَاتُ « :وقَ ابُ  :الغَ عَ ادُ صِ دَ , وشِ ائِلِ ااملَسَ » هَ

 ُّ اينِ َ طُ «الطَّربَ سَ  .)٨٤٣٨(» األوْ
طَاتُ  لُوْ لُ  :والغَ ْعُ األُغْ , مجَ ةُ زَ ا اهلَمْ نْهَ تْ مِ كَ رِ لَوطَاتُ تُ ياألُغْ , وهَ ةِ ا  :وطَ مَ

نَ  طُ بِهِ مِ الَ غَ طُ بِهِ  يُ الَ غَ لَطُ فِيْهِ ويُ غْ ي يُ المِ الَّذِ ائِلِ والكَ  .املَسَ
طَاتُ أوْ  لُوْ طَاتُ والغَ لُوْ , وقِيلَ  :األغْ ائِلِ ائِدُ املَسَ دَ ي شَ ا, وقِيلَ : هِ هَ قِيقُ : دَ

يْفَ  يْفَ وكَ نْ كَ يْهِ مِ تَاجُ إلَ ْ ا ال حيُ  !مَ
نْهُ  َ اهللاُ عَ يضِ ةِ رَ يَ اوِ عَ نْ مُ اءَ عَ الَ  :وجَ قَ , فَ هُ نْدَ ائِلَ عِ وا املَسَ رُ كَ ُم ذَ ا « :أهنَّ أمَ

ولَ  سُ ونَ أنَّ رَ لَمُ عْ نْ عِ ملسو هيلع هللا ىلص تَ َى عَ ائِلِ هنَ لِ املَسَ ُّ يف » ضَ اينِ َ هُ الطَّربَ جَ رَ بِريِ «أخْ » الكَ
)٨٦٥(. 

نَى ا املَعْ ذَ َهُ اهللاُ يف هَ محِ ُّ رَ الَ اخلَطَّايبِ لُوطَاتُ « :قَ يِ  :الغُ , وهَ لُوطَةٍ ْعُ غَ مجَ
َا العُ  َضَ هبِ رتَ عْ هَ أنْ يُ رِ ا, كَ لَطُ فِيهَ يَغْ ئُولُ فَ َا املَسْ يَا هبِ عْ تِي يَ ةُ الَّ ألَ ء فَ املَسْ طُوا يُ لَامَ الَ غَ

ُم فِيْ  أهيُ طُ رَ قَ تَسْ وا ويُسْ لُ تَزَّ الِيُسْ  .»هَ
ا يف  الَ أيْضً نَنِ «وقَ ِ السُّ املِ عَ ابِ « :»مَ عَ ءُ بِصِ لَامَ َضَ العُ رتَ عَ ِيَ أنْ يُ هُ هنُ أنَّ
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ا, وفِيْ  ُم فِيهَ أهيُ طُ رَ قُ سْ وا, ويَ لُ تَزَّ لَطُ لِيُسْ ا الغَ ثُرُ فِيهَ كْ تِي يَ ائِلِ الَّ قِ املَسَ مُ يَّةُ التَّعَ اهِ رَ هِ كَ

نَ  يْهِ مِ انِ إلَ ةِ لِإلنْسَ اجَ لُّفِ فِيامَ ال حَ وْ  والتَّكَ جُ , ووُ ةِ ألَ قُفِ  بُ املَسْ لْمَ  التَّوَ امَّ ال عِ عَ
ئُولِ بِهِ  سْ  .»لِلْمَ

ا الَ أيْضً ءَ « :وقَ لَـامَ َا العُ طُ هبِ غالَ تِي يُ ائِلَ الَّ ادَ املَسَ يَهِ  أرَ ا, فَ وا فِيهَ لُّ يجُ لِيَزِ
ينِ  ةٍ يف الدِّ افِعَ ُ نَ ريْ َا غَ ا ألهنَّ نْهَ َى عَ امَ هنَ , وإنَّ ٌّ وفِتْنَةٌ لِكَ رشَ ونُ إالَّ  ,بِذَ ادُ تَكُ  وال تَكَ

عُ  قَ رْ » فِيامَ ال يَ ى, انْظُ تَهَ بُودِ « :انْ نَ املَعْ وْ  .)١٠/٦٤(» عَ
َهُ اهللاُ يف  محِ رٍ رَ جَ نُ حَ الَ ابْ ي«وقَ تْحِ البَارِ بَ « :)١٠/٤٠٧(» فَ ْعٍ ثَ نْ مجَ تَ عَ

نَ  وْ  مِ قُ يلُ وُ تَحِ تِي يَسْ ائِلِ الَّ لُّفِ املَسَ ةُ تَكَ اهَ رَ لَفِ كَ د السَّ رُ جِ نْدُ ةً أوْ يَ ادَ ا عَ هَ امَ عُ ا, وإنَّ
نَ  لِكَ ملَِا فِيْهِ مِ وا ذَ هُ رِ لِ بِالظَّنِّ  كَ وْ  .»التَّنَطُّعِ والقَ

* * * 
رَ النَّبِيُّ  ذَّ دْ حَ قَ لَوطَاتِ املَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ نْ أُغْ تَّ عَ َ رتَ دْ يَ تِي قَ َا الَّ اهتِ يصَ وِ ائِلِ وعَ  بُ سَ

ةُ  اءَ , واإلسَ ينِ امِ الدِّ كَ وءُ الظَّنِّ بِأحْ كِيكُ وسُ تْنَةُ والتَّشْ بَهُ والفِ ا الشُّ نْهَ ثِريٍ مِ  عىل كَ
لِهِ  المِ وأهْ م ,بِاإلسْ نْهُ ءِ مِ لَامَ يَّامَ العُ  .والسِ

 ُ ا نَرشْ عً ْ مَ رشَ رِّ ا; حُ لَوطَاتِ املَ  لِذَ ا أُغْ يْهَ لَ تَّبُ عَ َ رتَ تِي ال يَ يَّامَ الَّ ; السِ ائِلِ سَ
ةٍ إالَّ  ائِدَ بِريُ فَ نَ كَ رُ مِ يهِ احلَذَ قِ ِ والفَ املِ نْبَغِي عىل العَ امَ يَ , كَ ئُولِ نَاتُ املَسْ يَاقِ   إعْ االنْسِ

, وأالَّ  الِيطِ هِ املَغَ ذِ اءَ هَ رَ حِ وَ قْ تِي يُ ائِلِ الَّ دَ يف املَسَ تَهِ ْ هُ وجيَ سَ ;  مَ نَفْ َا النَّصُّ دَ هبِ رَ وَ
ولِيَّةِ  ةِ األُصُ دَ اعِ ا لِلقَ يرً رِ قْ دِ النَّصِّ « :تَ رِ وْ ادِ يف مَ تِهَ اغَ لِالجْ سَ  .»ال مَ

املِِنيَ  اثِلٌ يف كِتَابَاتِ بَعْضِ املُتَعَ ا مَ ذَ نْ وهَ َّنْ مِ ا ممِ نَ ِ رصْ لِ عَ بَتْ  أهْ ِ أُرشْ
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تْ يف  سَ امَ غَ يَا, أوْ تَ نْ لَ الدُّ اجِ ُم عَ لُوهبُ ِ قُ َ تَنيْ م بَنيْ هُ ضُ َعَ بَعْ امَ مجَ بَّ , ورُ ةِ رَ هْ بِّ الشُّ حُ
نْهُ  بَّأتُكَ عَ ا نَ َ مَ نَاكَ لِرتَ نَا وهُ يْكَ هُ حَ بِنَاظِرَ َ , ولَكَ أنْ تَرسْ ِ تَنيْ ذِيلَ  !الرَّ

امَ  هِ األيَّ ذِ نَّا هَ يْسَ عَ اتُ  :ولَ وذَ ذُ , وال شُ تَاوي فُالنٍ وفُالنٍ ,  فَ فُالنٍ وفُالنٍ
الِ ال و غَ وَ  يطُ مَ َّنْ تَ يَّامَ ممِ , السِ يدٍ نَ فُالنٍ وفُالنٍ بِبَعِ ا مِ ثِريً ,  طَّنَ كَ ائِيَّةِ ضَ اتِ الفَ نَوَ القَ

ةِ  ائِرَ فِ السَّ حُ  !والصُّ
عُ  امَ هُ أسْ ءٌ ال تُطِيقُ ْ امِ األقْالمِ فَيشَ زَ المِ وأقْ نَةِ اإلعْ اصِ رَ ي قَ تَاوِ ا فَ أمَّ

 ُ لُوهبُ هُ قُ فُ دَّ تَهَ , وال تَ نِنيَ مِ ىاملُؤْ تَكَ يْهِ املُشْ م, وإلَ لِيبُهُ  !م, فَاهللاُ طَ
ي تَاوِ نْ بَغْي تِلْكِ الفَ انَ مِ , و :فَكَ رِ حْ رِ بِالسِّ حْ لُّ السِّ ازُ حَ وَ يَادِ جَ  األعْ

ةِ  عَ لِيلُ املُبْتَدَ ْ , وحتَ ةِ مَ رَّ نَاءِ  املُحَ اعِ الغِ فِ وأنْوَ ازِ  .آالتِ املَعَ
ا  ذَ ازُ وكَ وَ ةِ جَ يَّ  قِيَادَ أةِ لِلْسَّ ةِ املَرْ ةُ  , وبإطْالقٍ  ارَ فِ  إبَاحَ شْ هِ  كَ جْ أةِ  وَ , املَرْ

تِالطِ  بِريِ واخْ لِ الكَ جُ ا لِلْرَّ هَ اعِ ضَ , وإطْالقِ إرْ انِبِ الِ األجَ جَ ا بِالرِّ ُ .. .هَ ريْ ا وغَ هَ
د  ثِريٌ جِ  .اكَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٤٣٥ 
)٥( 

ةُ  عَ اضَ وَ  ةِ لَ مَ سْ البَ مُ
ائِلِ اخلُطَ  ةِ يف أوَ لَ مَ ةَ البَسْ كَّ أنَّ كِتَابَ رٌ ال شَ ُوَ أمْ ائِلِ هلَ سَ تُبِ والرَّ بِ والكُ

نَّةِ  لِكَ بِالكِتَابِ والسُّ بَتَ ذَ امَ ثَ , كَ وعٌ ُ َاعِ  مَرشْ لِ واإلمجْ ا يف أوَّ هَ رُ اءَ ذِكْ دْ جَ قَ , فَ
تَبَهُ  ا كَ ا مَ ذَ , وكَ يمِ رِ آنِ الكَ رْ نَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ القُ ائِلِ إىل املُلُوكِ  مِ سَ تُبِ والرَّ الكُ

يْثُ  م; حَ هِ ِ ريْ لَ  وغَ قْ رَ تِهِ إىل هِ الَ سَ يَّامَ رِ , والسِ ائِلِهِ سَ ا يف بَعْضِ رَ أهَ تَدَ ظِيمِ  ابْ عَ
ومِ   .الرُّ

لُ  قَ أهْ فَ دْ اتَّ ائِلِ اخلُطَبِ  وقَ ةِ يف أوَ لَ مَ ةِ البَسْ ازِ كِتَابَ وَ لْمِ عىل جَ العِ
ا يف بَعْضِ ا تِهَ وا يف كِتَابَ تَلَفُ ُم اخْ َ أهنَّ ريْ , غَ تُبِ ائِلِ والكُ سَ هُ والرَّ يَانُ امَ يَأيت بَ , كَ رِ وَ لصُّ

اءَ اهللاُ  .إنْ شَ
ولَ اهللاِ  سُ ِامَ أنَّ رَ هيْ نَدَ يُّ بِسَ اوِ هَ  اخلَطِيبُ والرُّ وَ دْ رَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص وقَ رٍ « :قَ لُّ أمْ كُ

 ُ وَ أبْرتَ هُ ; فَ يْمِ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ أُ فِيْهِ ببِسْ بْدَ الٍ ال يُ يْ »ذِي بَ عِ وَ ضَ , ألنَّ , وهُ فٌ
ارَ  دَ َدِ مَ وفِ بِابْنِ اجلنْ  هُ عىل أمحْ رُ انَ املَعْ رَ مْ دِ بنِ عِ َمَّ ةُ دِ بنِ حمُ امَّ هُ عَ فَ عَّ دْ ضَ  ي, وقَ

لْمِ  لِ العِ  .أهْ
َدُ الغُ  ; أمحْ يثِ عِ احلَدِ ضْ مَ بِوَ كَ دْ حَ تِهِ  يُّ رِ امَ وقَ الَ سَ ةُ « :يف رِ اذَ تِعَ االسْ

ةِ  لَ مَ يثَ البَسْ دِ حَ حَ حَّ َّنْ صَ ةُ ممِ بَلَ طْ » واحلَسْ ائِلَ مَ سَ نَ ثَالثِ رَ مْ ةٌ ضِ ,  بُوعَ يثِيَّةٍ دِ حَ
يجِ «وكِتَابِ  رِ ولِ التَّخْ يجِ بِأُصُ رِ ولِ التَّفْ صُ امَ » حُ ةِ عَ يَّ ِ ةُ الطَّربَ بْعَ لْتُ )١٤١٤(طَ  :, قُ

دا عِيفٌ جِ ; ضَ يثَ يحُ أنَّ احلَدِ حِ  .الصَّ
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انِ  نْوَ ةٌ بِعِ الَ سَ نَاكَ رِ يثِ « :وهُ دِ الِ عىل حَ يلِ املَقَ صِ الٍ تَفْ رٍ ذِي بَ لِّ أمْ » كُ
انْظُ  , فَ ةٌ رَ َرَّ ةٌ وحمُ طِيفَ يَ لَ , وهِ ِّ ورِ البَلُويشِ فُ بْدِ الغَ الِعَ هَ  .رْ

الالً  تِدْ يثِ اسْ ا احلَدِ ذَ نْ هَ حُّ مِ تُبِ املُنْزَّ  :وأصَ اءُ بِالكُ تِدَ وَ التَّأيسِ واالقْ ةِ هُ لَ
يعَ  ا, ألنَّ اجلَمِ وصً صُ يمِ خُ رِ آنِ الكَ رْ ا, وبِالقُ ومً مُ ءِ عُ لَامَ َاعِ العُ ةِ بِإمجْ لَ مَ تَتَحٌ بِالبَسْ فْ  .مُ

ولِ  سُ اء بِالرَّ تِدَ ا التَّأيسِّ واالقْ ذَ هُ إىل ملسو هيلع هللا ىلصوكَ ائِلَ سَ تُبَهُ ورَ تَتِحُ كُ فْ انَ يَ هُ كَ إنَّ ; فَ
نْهُ يف  لِكَ عَ بَتَ ذَ امَ ثَ , كَ ةِ لَ مَ يْ «املُلُوكِ بِالبَسْ حِ ِ الصَّ نيْ ائِلِهِ إىل»حَ سَ ثَ بِرَ ينَامَ بَعَ  , حِ

هِ  ِ ريْ ومِ وغَ ظِيمِ الرُّ قْل عَ رَ  .هِ
* * * 

ائِلِ   سَ ةِ يف الرَّ لَ مَ ةِ البَسْ رِ كِتَابَ الفِ يف ذِكْ اطِنِ اخلِ وَ بْلَ اإلدْالفِ إىل مَ وقَ
رَ  كُ ىلَ بِنَا أنْ نَذْ انَ األوْ ا, كَ هَ ِ ريْ تُبِ وغَ اقِ والكُ فَ اطِنِ االتِّ وَ امَ يَيل ,بَعْضَ مَ  :كَ

دِ ١ قَ ا ـ لَ قَ عَ فَ تُبِ اتَّ لِ الكُ ةِ يف أوَّ لَ مَ ةِ البَسْ ازِ كِتَابَ وَ مِ عىل جَ لْ لِ العِ ةُ أهْ مَّ
رٍ يف  جَ نُ حَ الَ ابْ , قَ ةِ بَاتِ اخلَاصَّ اطَ , واملُخَ ائِلِ سَ تْحِ «والرَّ دْ « :)١/١٣(» الفَ وقَ

يَةِ  مِ لْمِ بِالتَّسْ تُبِ العِ تِتَاحِ كُ نيَ عىل افْ نَّفِ ةِ املُصَ لُ األئِمَّ مَ رَّ عَ تَقَ ظَمِ  ,اسْ عْ ا مُ ذَ تُبِ  وكَ كُ
ائِلِ  سَ  .»...الرَّ
نْهُ ٢ ثْبُتْ عَ ْ يَ أُ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ملَ بْدَ انَ يَ , بَلْ كَ ةِ امَّ بِهِ العَ طَ لِ خُ ةَ يف أوَّ لَ مَ رَ البَسْ كَ هُ ذَ أنَّ

ا اظِهَ فَ تِالفِ ألْ ةِ عىل اخْ لَ دَ  .بِاحلَمْ
انَ ٣ هُ كَ ةِ مِ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أنَّ رَ فَ ائِلِهِ إىل الكَ سَ لِ رَ ُ يف أوَّ تَرصِ قْ اءِ  نَ يَ رَ املُلُوكِ واألُمَ

يْ  زِ نْ يَ كُ ْ يَ , وملَ طْ قَ ةِ فَ لَ مَ م; عىل البَسْ هِ ِ ريْ ةِ وغَ لَ دَ يَغِ احلَمْ نْ صِ يْئًا مِ ا شَ يْهَ لَ  .دُ عَ



 
 
 

  אא٤٣٧ 
لِهِ  امَّ ا إىل عُ ثُهَ بْعَ انَ يَ تِي كَ ائِلِهِ الَّ سَ لِ رَ ةِ يف أوَّ لَ دَ ةِ واحلَمْ لَ مَ أُ بِالبَسْ بْدَ انَ يَ لْ كَ بَ

نَ  لِمِ  مِ ُمْ املُسْ لِهِ هلَ وْ قَ , كَ لُ امَّ ةُ أوْ العُ ادَ م أوْ القَ نْهُ راءُ مِ اءٌ األُمَ وَ , سَ َ رِ « :نيْ دَ ذِكْ عْ بَ
دُ  عْ ا بَ , أمَّ ةِ لَ مَ َدُ اهللاَ .. .البَسْ م فَإينِّ أمحْ يْكُ ةِ »إلخ.. .إلَ لَ دَ يَغِ احلَمْ نْ صِ ا مِ هَ وِ  ., ونَحْ

انَتِ ٤ ا كَ ا إذَ تَضَ  ـ أمَّ تُبُ مُ ائِلُ والكُ سَ نَةً الرَّ يَّةً  مِّ عِ ْ ا رشَ ورً بُّ  ;أمُ تَحَ يُسْ فَ
نَ  َا مِ ا, ألهنَّ اقً فَ ةِ اتِّ لَ مَ رُ البَسْ ا ذِكْ هَ رُ بُ ذِكْ تَحَ سْ تِي يُ ائِلِ الَّ ضَ  .الفَ

لِ ٥ ةَ يف أوَّ لَ مَ بَ البَسْ جَ ينَ أوْ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ دً مُ أحَ لَ ـ ال أعْ
تُبِ  ائِلِ والكُ سَ  .الرَّ

دِ ٦ قَ مِ عىل اتَّ  ـ لَ لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ قَ عَ نْعِ فَ ةِ مَ ةِ  كِتَابَ لَ مَ تِي البَسْ تُبِ الَّ لِ الكُ يف أوَّ
اتٍ  مَ َرَّ كِيَّاتٍ أوْ حمُ ْ نَتْ رشِ مَّ دْ تَضَ  .قَ

نَ  ءٍ مِ ْ اىلَ عىل يشَ عَ مِ اهللاِ تَ رَ اسْ اىلَ  ألنَّ ذِكْ عَ ظِيمِ اهللاِ تَ عْ عَ تَ تَنَاىف مَ ايصِ يَ املَعَ
, أل هِ قِريِ وْ نَ وتَ ا مِ عً ,  نَّ فِيْهِ نَوْ طِنِ ا املَوْ ذَ ثْلِ هَ اىلَ يف مِ عَ مِ اهللاِ تَ اءِ بِاسْ زَ تِهْ االسْ

اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيتِ بَ  .وسَ
ا  نْهَ مِ , فَ ةٌ ثِريَ الفِ فَكَ اطِنُ اخلِ وَ ا مَ  :أمَّ
نَةً ١ مِّ تَضَ تُبُ مُ هِ الكُ ذِ انَتْ هَ ا كَ ا,  ـ إذَ صً االتٍ وقَصَ قَ اتٍ ومَ ايَ وَ انَ رِ وكَ

وْ  ضُ وْ ا مَ تِهَ ايَ نْ بِدَ ا مِ جً رَ نَ حَ وْ رَ مِ ال يَ لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ عَ نًا, فَ سَ ا أو حَ بُاحً ا مُ هَ عُ
مِ اهللاِ  رِ اسْ كْ ا بِذِ كً ُّ ا تَربَ تِهَ ايَ يَّامَ أنَّ يف بِدَ , والسِ ةِ لَ مَ رِ  بِالبَسْ ومِ ظَاهِ مُ ا بِعُ ذً , وأخْ اىلَ عَ تَ

هِ  رِ  .ملسو هيلع هللا ىلصأمْ
تُبً ٢ انَتْ كُ ا كَ وا ـ وإذَ ازُ لْمِ أجَ لِ العِ ورُ أهْ هُ مْ ا, فَجُ بَاحً ا مُ رً عْ نَةً شِ مِّ تَضَ ا مُ
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ةِ فِيْ  لَ مَ اءَ البَسْ تِدَ اابْ  .هَ
رِ  عْ تُبِ الشِّ ةِ يف كُ لَ مَ ةِ البَسْ نْ كِتَابَ نَعَ مِ دْ مَ َهُ اهللاُ قَ محِ بِيَّ رَ عْ امَ الشَّ َ أنَّ اإلمَ ريْ غَ

,  ,املُبَاحِ  هُ عَ لِهِ أوْ مَ اءٌ يف أوَّ وَ ; سَ لُ يحُ األوَّ حِ , والصَّ ةُ يُّ واحلَنَابِلَ رِ هْ الَ الزُّ وبِهِ قَ
ةِ  كَ َ , وطَلَبِ الربَ رِ ومِ األمْ مُ  .لِعُ

ةُ ٣ امَّ عَ , فَ اطِالً قا وبَ نَتْ حَ مَّ دْ تَضَ تُبُ قَ ائِلُ والكُ سَ هِ الرَّ ذِ انَتْ هَ ا كَ ـ وإذَ
نَ  لْمِ مِ لِ العِ ةِ البَسْ  أهْ نْعِ كِتَابَ نيَ عىل مَ قِ قِّ ااملُحَ ةِ فِيْهَ لَ  .مَ

* * * 
َهُ اهللاُ يف  محِ دٍ رَ يْ رٌ أبَو زَ يْخُ بَكْ الَ الشَّ اءِ «قَ عَ يحِ الدُّ حِ مٍ « :)٤٧(» تَصْ َرَّ لُّ حمُ كُ

رِ اهللاِ  نْ ذِكْ ءٍ مِ ْ هُ بِيشَ تِتَاحُ ُوزُ افْ , ال جيَ لٍ مَ لٍ أو عَ وْ نْ قَ , مِ وهٍ رُ كْ نَ  أو مَ ; ملَِا فِيْهِ مِ اىلَ عَ  تَ
, وافْ  انِ تِهَ ةِ االمْ يَةِ بِالطَّاعَ صِ  .»تِتَاحِ املَعْ

ثْلُ  لِكَ مِ بِ  :وذَ تَاحِ اللِّعْ تِفْ , واسْ نِ ِ احلَسَ ريْ رِ غَ عْ امَ الشِّ , أمَ ةِ لَ مَ ةِ البَسْ كِتَابَ
دِ  , أوْ احلَمْ آنِ رْ ةِ بِالقُ لَّ جِ املُضِ امِ َ , والربَ مِ رَّ انِ املُحَ هَ , والرِّ مِ رَّ الةِ املُحَ المِ  , والصَّ  والسَّ

سُ  لِكَ ملسو هيلع هللا ىلص ولِ عىل الرَّ وِ ذَ  .ونَحْ
دِّ  ا إىل حَ ذَ لَ النَّاسُ يف هَ صَ دْ وَ طِيَةِ عىل  وقَ , والتَّغْ مِ املُبَاالةِ دَ , وعَ بَثِ العَ

وْ  قُ لَ عُ صَ ; بَلْ وَ اتِ مَ رَّ يَّةِ تِلْكَ املُحَ وعِ ُ رشْ جِ بِمَ ذَّ ودِ « :احلَالُ إىل لِ السُّ جُ سُ
يَةِ  صِ انٍ » املَعْ هَ يقُ رِ رِ وزُ فَ فُ ا يَ مَ نْدَ رَ عِ قِهِ عىل آخَ وُّ ائِزُ لِتَفَ دُ الفَ جُ ا  , يَسْ ذَ , وهَ مِ رَّ املُحَ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ ابِهِ قَ طِ اهللاِ وعِ خَ بَابِ سَ نْ أسْ ودُ مِ جُ  .السُّ
الَ  دِيِّ قَ ولٍ األزْ حُ كْ نْ مَ رَ  :وعَ مَ لْتُ البنِ عُ سِ  :قُ اتِلَ النَّفْ أيْتَ قَ أرَ



 
 
 

  אא٤٣٩ 
ا قَ والزَّ ارِ رِ والسَّ بَ اخلَمْ ارِ اىلَ  ;ينوشَ عَ الَ اهللاُ تَ دْ قَ رُ اهللاَ? وقَ كُ ذْ  «m  :يَ

¼ l )الَ )١٥٢:البقرة تَّى  :, قَ ; حَ نَتِهِ عْ هُ اهللاُ بِلَ رَ كَ ا, ذَ ذَ رَ اهللاَ هَ كَ إنْ ذَ
تَ  كُ  .»!يَسْ

اىلَ يف  عَ َهُ اهللاُ تَ محِ اكِرٍ رَ َدُ شَ يْخُ أمحْ رِ الشَّ ا األثَ ذَ لَّقَ عىل هَ ةِ «وعَ دَ مْ  عُ
ريِ  سِ ائِالً ) ١/٢٧٣(» التَّفْ الَ « :قَ ي قَ ا الَّذِ ذَ ا  هُ وهَ ا عىل مَ َامً بِقُ متَ نْطَ , يَ قٌّ رَ حَ مَ ابْنُ عُ

اطِنِ  وَ اىلَ يف مَ عَ هُ وتَ انَ بْحَ رِ اهللاِ سُ نْ ذِكْ ا, مِ نَ ِ رصْ ونِ يف عَ قِ واملُجُ سْ لُ الفِ نَعُ أهْ يَصْ
ثِيلِ ال , والتَّمْ ةِ رَ اعِ اين الدَّ م, ويفِ األغَ هِ ورِ م وفُجُ هِ قِ بِيَةً فِسْ رْ هُ تَ ونَ مُ عُ زْ ي يَ رِ الَّذِ اجِ فَ

م هِ صَ , ويف قَصَ لِيامً عْ دَ  وتَ حْ وَ األدْبُ وَ هُ هُ هُ أنَّ لُونَ ْعَ ي جيَ َ, الَّذِ رتَ , املُفْ ونَ ادُ كَ هُ أوْ يَ
, بِامَ  ينِ م بِالدِّ بِهِ هُ  ويف تَالعُ ونَ مُّ ينِيَّةَ « :يُسَ ائِدَ الدِّ صَ االتِ «, و»القَ تِهَ تِي » االبْ الَّ

تَال نَ يَ لُونَ مِ َا اجلَاهِ بُ هبِ قَاتِ  عَ وعِ وأوْ اطِنِ اخلُشُ وَ َا يف مَ نُّونَ هبِ تَغَ , ويَ اءِ رَّ القُ
ةِ النَّاسِ  امَّ وا عىل عَ بَّسُ تَّى لَ ; حَ ةِ بَادَ عِ يلِّ لِلْ ئِكَ  التَّخَ لُّ أُولَ , فَكُ المِ ائِرَ اإلسْ عَ شَ

تَّ  نَتِهِ حَ عْ مُ اهللاُ بِلَ هُ رُ كُ يَذْ ونَ اهللاَ فَ رُ كُ ذْ تُوايَ كُ ى» ى يَسْ تَهَ  .انْ
َهُ اهللاُ يف كِتَابِهِ  محِ ايفُّ رَ رَ رَ القِ كَ قِ «وذَ وْ رُ ةِ ) ١/٣٠٨( »الفُ لَ مَ ا يف البَسْ قً وْ رُ  :فُ

يتَ « دَ اعِ َ قَ َ بَنيْ رشَ عَ عَ قُ التَّاسِ رْ ةُ الفَ لَ مَ عُ فِيْهِ البَسْ َ ا الَ تُرشْ ةُ ومَ لَ مَ عُ فِيْهِ البَسْ َ ا تُرشْ  . مَ
بَادِ  الُ العِ عَ امٍ  أفْ ةُ أقْسَ ثَ ةُ  :ثَالَ لَ ـمَ ـتْ فِيْـهِ البَسْ عَ ِ ا رشُ ا مَ نْهَ ـا الَ , ومِ ـا مَ نْهَ مِ

ةُ  لَ مَ عُ فِيْهِ البَسْ َ هُ فِيْهِ  ,تُرشْ رَ ا تُكْ ا مَ نْهَ  .ومِ
لُ  ةِ  :فَاألوَّ اءَ كِ وقِـرَ بْحِ النُّسُ فِ وذَ الَ مِ عىل اخلِ وءِ والتَّيَمُّ ضُ لِ والوُ سْ الغُ كَ

آنِ  رْ بَا ,القُ نْهُ مُ اتٍ ومِ بَادَ تْ بِعِ يْسَ اتٌ لَ عِ  :حَ امَ بِ واجلِ ْ لِ والرشُّ األكْ  .كَ



 
 
 
 ٤٤٠ א

ةِ  :والثَّاينِ  رَ مْ انِ واحلَجِّ والعُ اتِ واآلذَ لَوَ الصَّ اءِ  ,كَ عَ ارِ والدُّ كَ األذْ  .وكَ
اتِ  :والثَّالِثُ  مَ رَّ املُحَ ـنَ  ;كَ ضَ مِ ـرَ ـةِ يف  ألنَّ الغَ كَ َ ـولُ الربَ صُ يَةِ حُ ـمِ التَّسْ

لِ  مَ لِ املُبَسْ عْ يْهِ  الفِ لَ هُ  ,عَ بِريُ ادُ تَكْ رَ امُ ال يُ وْ , وواحلَرَ رُ لِكَ املَكْ ذَ ى »هُ كَ تَهَ  .انْ
 

* * * 
 

)٦( 
لَةِ  دَ مْ ةُ احلَ عَ اضَ وَ  مُ

مُ فِيْهِ  لَ , وال أعْ ةِ لَ دَ لْمِ بِاحلَمْ تُبِ العِ تِتَاحَ كُ مِ افْ لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ بَّ عَ تَحَ دْ اسْ قَ لَ
بُّ  تَحَ ا, بَلْ اسْ ً تَربَ عْ ا مُ الفً نِ خِ يْ َ َ اخلَريْ ا بَنيْ ْعً َا مجَ ظُ هبِ ا التَّلَفُّ تِهَ عَ كِتَابَ  .وا مَ

َهُ اهللاُ يف  محِ يُّ رَ وِ الَ النَّوَ وعِ «قَ مُ اءُ « :)١/٨٤(» املَجْ تِدَ نُ االبْ سَ واألحْ
مِ كِ  لْ تُبِ العِ بُّ يف كُ تَحَ , واملُسْ تُبَهُ كْ انِهِ ويَ هُ بِلِسَ ولَ قُ نْبَغِي أنْ يَ , ويَ دِ هللاِ ةُ بِاحلَمْ تَابَ

, واحلِ  اءِ بَقَ َا تُرادُ لِلْ ; ألهنَّ ِ ربْ َا بِاحلِ اءِ هبِ تِدَ دُ هللاِ يف االبْ ىاحلَمْ ُ أبْقَ  .»ربْ
نْهُ  اءَ عَ دْ جَ هُ ملسو هيلع هللا ىلص وقَ الَ  أنَّ وَ « :قَ هُ دِ اهللا; فَ مْ أُ فِيْهِ بحَ بْدَ الٍ ال يُ رٍ ذِي بَ لُّ أمْ كُ

طَعُ  ظٍ »أقْ فْ دِ « :, ويفِ لَ مْ ظٍ »بِاحلَ فْ تَعُ فَ « :, ويفِ لَ وَ أكْ ظٍ »هُ فْ مُ « :, ويفِ لَ ذَ وَ أجْ هُ , »فَ
اودَ وابْنُ مَ  يُّ وأبُو دَ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ جَ رَ ةٌ اجَ أخْ ثِريَ اظٌ كَ فَ يثِ ألْ دِ م, ولِلْحَ هُ ُ ريْ ه وغَ

ةَ  رَّ يثِ بقُ ا احلَدِ ذَ نَادُ هَ فَ إسْ عِّ دْ ضُ , وقَ الِهِ سَ لِهِ وإرْ صْ تُلِفَ يف وَ دْ اخْ , وقَ ةٌ ْتَلِفَ وخمُ
بْدِ  بَّانَ واحلَاكِمُ  بنِ عَ نُ حِ يثَ ابْ حَ احلَدِ حَّ دْ صَ , وقَ الٌ قَ , وفِيْهِ مَ َنِ محْ وأبُو  ,الرَّ

الحِ ةَ انَ وَ عُ  بْكِيُّ  ,, وابْنُ الصَّ م ,والتَّاجُ السُّ هُ ُ ريْ  .وغَ



 
 
 

  אא٤٤١ 
ةُ  ْلَ لِ  ومجُ وْ عِيفٌ  :القَ يثَ ضَ ا احلَدِ ذَ اةِ فِيْهِ عىل  ؛أنَّ هَ وَ ابِ الرُّ طِرَ الضْ

يِّ  رِ هْ لُّ , الزُّ والً  وكُ صُ وْ نْهُ مَ اهُ عَ وَ نْ رَ يْ مَ عِ يْ , فٌ  ضَ عِ يْهِ ضَ نَدُ إلَ , أوْ السَّ فٌ
الً  سَ رْ نْهُ مُ يحُ عَ حِ ارَ والصَّ هُ الدَّ رَ كَ امَ ذَ هُ , كَ ُ ريْ نِيُّ و غَ , انْظُرْ , قُطْ لَمُ اءَ «واهللاُ أعْ وَ إرْ

لِيلِ  ْرِ ) ١/٣٠(» الغَ ةُ ختَ طَ يهِ بَسْ فِ َهُ اهللاُ, فَ محِ ِّ رَ بَاينِ رٍ لِأللْ َرَّ  .يجٍ حمُ
َهُ اهللاُ يف  محِ رٍ رَ جَ الَ ابنُ حَ تْحِ «قَ لُ  « :)٩/٧٣٠( »الفَ وْ ا« :هُ قَ إذَ ـمِ فِيْـهِ  فَ  بِسْ

َناهللا  محْ يم الرَّ حِ الَ , »الرَّ يُّ  قَ وِ بَابُ ا فِيهِ « :النَّوَ ـتِحْ يرِ  سْ ـدِ تُـبِ  تَصْ ـمِ « الكُ اهللا  بِبَسْ
َن محْ يم الرَّ حِ انَ  إنْ و ,»الرَّ ـوثُ  كَ ا,إلَ  املَبْعُ ـافِرً ـلُ و يْـهِ كَ ْمَ ـ حيُ لُ وْ يثِ  يف هُ قَ ـدِ  أيب حَ
ةَ  رَ يْ رَ لُّ « :هُ ر كُ الٍ  ذِي أمْ أ الَ  بَ بْدَ دِ فِيْهِ  يُ مْ وَ  بِحَ هُ رِ  :أيْ , »أقْطَعٌ اهللا فَ كْ امَ اهللاِ  بِذِ اءَ  كَ  جَ

ةٍ  يفِ  ايَ وَ  رِ رَ هُ  ;أُخْ إنَّ هٍ عىل  يوِ رُ  فَ جُ رِ  أوْ كْ مِ «اهللاِ  بِذِ دِ «, »اهللا بِبَسْ مْ ـالَ  .»اهللا بِحَ  :قَ
او ذَ انَ  الكِتَابُ  هَ ا كَ الٍ  ذَ نَ  بَ تاملُ  مِ امَّ ْ و ,العِظَـامِ  هِ أ ملَ بْـدَ ـظِ فِيْـهِ  يُ فْ ـدِ  بِلَ  بَـلْ  ,احلَمْ

ةِ  لَ مَ ى »بِالبَسْ تَهَ  .انْ
يثُ و ارَ  احلَدِ ي أشَ هُ  الَّذِ جَ رَ يْهِ أخْ ةَ عُ  أبو إلَ انَ يحِ « يف وَ ـحِ هُ و, »هِ صَ حَ ـحَّ  صَ

نُ ا بَّانَ  بْ ا حِ نَادِ  يفو ,أيْضً الٌ  هِ إسْ قَ  .مَ
ير وعىل دِ قْ تِ  تَ حَّ ةُ  هِ صِ ايَ وَ الرِّ ةُ  فَ ورَ هُ ظِ فِيْهِ  املَشْ ْ « :بِلَفْ او ,»اهللا دِ محَ ا مَ دَ  عَ

لِكَ  نَ  ذَ اظِ  مِ ا األلفَ رهَ كَ تِي ذَ يُّ  الَّ وِ دَتْ و النَّوَ قِ  بَعْضِ  يف رَ يثِ  طُرُ انِيدَ  احلَدِ  بِأسَ
يَةٍ وَ  مَّ , اهِ ظُ  ثُ انَ  إنْ و اللَّفْ اما كَ كِنْ  عَ يدَ  لَ وصَ  بِهِ  أُرِ يَ و ,اخلُصُ ورُ  هِ تِي  األُمُ الَّ

تَاجُ  ْ مِ إىل  حتَ دُّ قَ بَةِ  تَ او ,اخلُطْ تُ  أمَّ الَ اسَ مْ  املُرَ لَ رِ  فَ ْ ةُ  جتَ ادَ يَّةُ  العَ عِ ْ فِيَّةُ  الَ و الرشَّ رْ  العُ
ا ائِهَ تِدَ , بِابْ لِكَ وَ و بِذَ يثِ  نَظِريُ  هُ هُ أبُو احلَدِ جَ رَ ي أخْ اوُ  الَّذِ نْ  دَ دَ يث مِ دِ ة أيب حَ رَ يْ رَ  هُ



 
 
 
 ٤٤٢ א

ا  ظِ أيْضً لُّ « :بِلَفْ طْبَةٍ  كُ ا لَيْسَ  خُ ةٌ  فِيهَ ادَ هَ ي شَ اليَدِ  فَهِ اءِ  كَ مَ ذْ  .»اجلَ
اءُ  تِدَ بْ االِ دِ  فَ اطُ و ,بِاحلَمْ َ رتِ دِ  اشْ هُّ اصٌّ  التَّشَ , خَ بَةِ فِ  بِاخلُطْ الَ يَّةِ  بِخِ قِ  بَ

ورِ  ةِ  األُمُ مَّ ضُ  ,املُهِ بَعْ افَ أ هَ بْدَ ةِ هِ فِيْ  يَ لَ مَ ةً  بِالبَسْ امَّ , تَ تِ الَ اسَ املُرَ ضُ و كَ ابَعْ مِ « هَ » اهللا بِبَسْ
طْ  قَ امَ  ,فَ لِ  يف كَ عِ  أوَّ امَ ةِ و اجلِ بِيحَ ضُ و ,الذَّ ابَعْ ظٍ  هَ نَ  بِلَفْ رِ  مِ كْ وصٍ  الذِّ ْصُ , خمَ بِريِ التَّكْ  كَ
دْ و تْ  قَ ِعَ تُ  مجُ ِ و املُلُوكإىل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  بُ كُ ريْ مْ  مْ هِ غَ لَ عْ  فَ قَ دٍ وَ  يف يَ ا احِ نْهَ ةُ  مِ اءَ  البُدَ

دِ  , بَلْ  ,بِاحلَمْ ةِ لَ مَ وَ و بِالبَسْ دُ  هُ يِّ ؤَ ا يُ تُ  مَ رْ رَّ لَمُ  ,هُ قَ ى» واهللاُ أعْ تَهَ  .انْ
لْتُ  لِهِ  :قُ وْ َهُ اهللاُ بقَ محِ رٍ رَ جَ دُ ابنُ حَ صِ قْ ةُ « :ويَ اءَ ا البُدَ نْهَ دٍ مِ احِ عْ يف وَ قَ لَمْ يَ فَ

دِ  ةُ  :, أيْ »بِاحلَمْ اءَ تِي البُدَ ةِ الَّ لَ دَ يَغِ احلَمْ نْ صِ ءٍ مِ ْ , ال بِيشَ ةِ وفَ رُ ةَ املَعْ بَةِ احلَاجَ طْ بِخُ
لِ كُ  لْمِ يف أوَّ لُ العِ َا أهْ هلُ اوَ تَدَ متُ يَ هِ وسِ رُ م ودُ ائِلِهِ سَ م ورَ  .بِهِ

رِ  قْ اءَ تَ ا جَ وَ مَ , هُ لْمِ تُبِ العِ لِ كُ ةِ يف أوَّ لَ دَ اءِ بِاحلَمْ تِدَ ا لِثُبُوتِ االبْ يزً زِ عْ هُ وتَ يرُ
لِ  نْ فِعْ اءَ عَ ا بِامَ جَ , وأيْضً يزِ زِ اءِ بِالكِتَابِ العَ تِدَ ا بِطَلَبِ التَّأيسِّ واالقْ عً ْ رشَ

انَ  فَّ نَ بْنِ عَ ثْامَ امِ عُ وا كِتَابَ اإلمَ تَتَحُ يْثُ افْ م; حَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ةِ رَ ابَ حَ َ اهللاُ  الصَّ يضِ رَ
ابِتٌ يف أوَّ  وَ ثَ امَ هُ , كَ دِ نْهُ بِاحلَمْ ةِ عَ َ احتِ ةِ الفَ ورَ  .لِ سُ

* * * 
ِم عىل  اهتِ نَّفَ صَ لِ مُ م يف أوَّ هِ ارِ تِصَ نْ اقْ ةِ مِ نْ بَعْضِ األئِمَّ بَتَ عَ ا ثَ ا مَ وأمَّ

الِكٍ يف  امِ مَ نِيعُ اإلمَ وَ صَ امَ هُ , كَ ةِ لَ دَ ونَ احلَمْ ةِ دُ لَ مَ أِ «البَسْ طَّ اقِ يف »املَوَ زَّ بْدِ الرَّ , وعَ
نَّفِ « َدَ »املُصَ نَدِ « يف , وأمحْ يِّ يف »املُسْ ارِ هِ «, والبُخَ يحِ حِ اودَ يف »صَ , وأيب دَ
نَنِ « ا»السُّ نْهَ اتٍ مِ تَبَارَ ولٌ عىل اعْ مُ حْ , فَمَ ثِريٌ م كَ هِ ِ ريْ  :, وغَ



 
 
 

  אא٤٤٣ 
مُ ١ َهُ محِ وا رَ تَفُ ُم اكْ ا ـ أهنَّ هَ رِ نْدَ ذِكْ لُ عِ ْصُ هُ حيَ , ألنَّ ةِ لَ مَ رِ البَسْ كْ وعُ  اهللاُ بِذِ ْمُ جمَ

ةِ  لَ دَ رِ احلَمْ اىلَ ذِكْ عَ رِ اهللاِ تَ  ., وذِكْ
بَتَ ٢ دْ ثَ هُ قَ يَّامَ أنَّ , والسِ تُبِ ونَ الكُ ةً بِاخلُطُبِ دُ ْتَصَّ ةَ خمُ لَ دَ ا احلَمْ أوْ ُم رَ ـ أو أهنَّ

نْهُ  ةِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ لَ دَ ونَ احلَمْ ةِ دُ لَ مَ هُ إىل املُلُوكِ إالَّ بِالبَسْ ائِلَ سَ أ رَ بْدَ ْ يَ هُ ملَ وا أنَّ رُ ُم أجْ أهنَّ , فَكَ
م  تُبَهُ مكُ نْهُ ءَ مِ لَامَ هَ العُ لْ َ بَ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ ائِلِ إىل عُ سَ  الرَّ ْرُ  .جمَ
نَ ٣ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ ا, وغَ تِهَ نْ كِتَابَ وا عَ تَفُ ظًا, واكْ فْ وا اهللاَ لَ َدُ ُم محَ  ـ أوْ أهنَّ

رٍ يف  جُ ا ابْنُ حَ هَ رَ كَ ي ذَ اتِ الَّذِ تِبَارَ تْحِ «االعْ مِ »الفَ لْ لِ العِ نْ أهْ هُ مِ ُ ريْ  ., وغَ
* * * 

ةٌ  □ ألَ سْ لِكَ ألنَّ  :مَ ; وذَ ةِ لَ دَ ةِ واحلَمْ لَ مَ اءِ بِالبَسْ تِدَ َ االبْ ضَ بَنيْ ارُ عَ ال تَ
ثًا,  يْ دِ امً وحَ يْ دِ لْمِ قَ لِ العِ ةُ أهْ امَّ يْهِ عَ لَ ارَ عَ ي سَ لُ الَّذِ وَ األصْ ةِ هُ لَ مَ اءَ بالبَسْ تِدَ االبْ

ابَ  حَ نْدَ الصَّ آنِ عِ رْ تِيبُ القُ رْ  تَ رَ موبِهِ جَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ  .ةِ رَ
دَ  عْ ا بَ بَةِ إىل مَ ونُ بِالنَّسْ ةِ يَكُ لَ دَ اءَ بِاحلَمْ تِدَ إنَّ االبْ ا فَ ةِ  لِذَ لَ مَ أيتِ  ,البَسْ ا يَ ومَ

المٍ  نْ كَ ا مِ هَ دَ عْ  .بَ
ةِ  لَ مَ اءُ بِالبَسْ تِدَ عَ االبْ قَ , فَوَ ةِ لَ دَ مْ بَةِ لِلْحَ ةِ بِالنِّسْ لَ مَ اءُ بِالبَسْ تِدَ ونُ االبْ كُ ويَ

لَمُ  اىل أعْ ا, واهللاُ تَعَ هَ دَ عْ ةً ملَِا بَ افَ ةِ إضَ لَ دَ , وبِاحلَمْ ةً يقَ قِ  .حَ
ةَ  مَ دِّ قَ يَنْظُرْ مُ لْ , فَ ةِ لَ مَ ائِلِ البَسْ سَ قٍ يف بَعْضِ مَ َقَّ ثٍ حمُ ةَ بَحْ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ ومَ

آنِ « رْ امِ القُ كَ عِ أحْ امِ , وكِتَابَ » جَ بِيِّ طُ رْ َ « :لِلْقُ ربْ ةِ الكُ الَ سَ ةِ الرِّ لَ مَ دِ » يف البَسْ مَّ  ملُِحَ
َهُ اهللاُ  محِ بَّانِ رَ ٍّ الصَّ يلِ نِ عَ تُبِ « :, وكِتَابَ )١٢٠٦(بْ امِ الكُ كَ , » أحْ يِّلِ ِ الِحٍ اهللَ لِصَ



 
 
 
 ٤٤٤ א

م هُ ريْ  .وغَ
* * * 

يثِ  دِ بُوتِ حَ عَ ثُ ةِ «ومَ لَ دَ هِ  »احلَمْ يرِ رِ قْ لْمِ  وتَ لِ العِ ثَرِ أهْ نْدَ أكْ نَّ أ; إالَّ عِ
َاألَ  نَالِكَ ممُ امَ يف هُ هِ األيَّ ذِ رِ هَ نَّةِ واألثَ الٌ بِالسُّ تِغَ ُم اشْ َّنْ هلَ ٍ ممِ ثِريْ نْدَ كَ ةً عِ رَ اثَ كَ ةً ومُ

نِ  بَةُ الثَّابِتَةُ عَ ي اخلُطْ , وهِ ةِ بَةِ احلَاجَ طْ م بِخُ تُبِهِ ِم وكُ اهتِ نَّفَ صَ اتِ مُ مَ دِّ قَ رِ مُ يْ دِ تَصْ
هُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  لُ وْ ي قَ , وهِ بِهِ طَ يْنُهُ « :ملسو هيلع هللا ىلصيف بَعْضِ خُ تَعِ هُ ونَسْ دُ مَ دَ هللاِ نَحْ مْ ..... .إنَّ احلَ
تَبَهُ  »إلخ ا فِيامَ كَ عً سَّ وْ ا مُ جيَهَ ْرِ رْ ختَ , انْظُ لِمٍ سْ هُ يف مَ لُ هُ وأصْ ُ ريْ يُّ وغَ ذِ مِ ْ هُ الرتِّ جَ رَ  أخْ

وعِ أسَ  ْمُ دْ أتَى عىل جمَ قَ , فَ ةٍ غِريَ ةٍ صَ الَ سَ َهُ اهللاُ يف رِ محِ بَاينُّ رَ ثُ األلْ دِّ ا املُحَ هَ انِيدِ
ِدُ  دْ ال جتَ اتِعٌ قَ يرٌ مَ رِ ْ وَ حتَ هُ ا, فَ اظِهَ فَ هِ وألْ ِ ريْ نْدَ غَ  .هُ عِ

الٌ  تِغَ ُم اشْ َّنْ هلَ ا ممِ ً ثِريْ دُ كَ نا نَجِ ; إالَّ إنَّ ةِ يَّ بَةِ النَّبَوِ هِ اخلُطْ ذِ ةِ هَ حَّ عَ صِ ومَ
اءَ إالَّ و يْضَ اءَ يف بَ دَ وْ تُبُونَ سَ كْ نَّةِ ال يَ دْ بِالسُّ رُ قَ دَّ ةِ صَ بةِ احلَاجَ طْ م بخُ تُبَهُ ظَنا  ;وا كُ
امَ يَيل ائِلُ كَ سَ , وفِيْهِ مَ نَّةِ نَ السُّ َا مِ م أهنَّ نْهُ  .مِ

ائِلٌ  □ سَ نَا مَ  :هُ
ةُ األُوىلَ  ألَ ;  :املَسْ احِ دِ النِّكَ قْ نْدَ عَ , يف اخلُطَبِ وعِ ةِ بَةِ احلَاجَ طْ اءةُ خُ قِرَ

ابِ  ةٌ ثَ يَّ بَوِ نَّةٌ نَ َا سُ كَّ أهنَّ بَتَتِ فَالشَ َا ثَ , وهبِ ةُ  تَةٌ يحَ حِ نَّةُ الصَّ  .السُّ
وَ نَصُّ  ا هُ ذَ بَةِ وهَ طْ ةِ  خُ هُ  احلَاجَ نـْ َ اهللا عَ يضِ دٍ رَ وْ ـعُ سْ ا ابنُ مَ نْهَ الَ عَ تِي قَ  :الَّ

ولُ  سُ نَا رَ لَّمَ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عَ بَةَ احلَاجَ طْ  :خُ
دُ « مْ هُ واحلَ دُ مَ هُ هللا نَحْ رُ فِ تَغْ ينُهُ ونَسْ تَعِ وذُ بـِ ,نَسْ عُ ـنَاهللا اونَ سِ فُ ورِ أنْ ُ ـنْ رشُ  ,مِ



 
 
 

  אא٤٤٥ 
لِنَا,  امَ يِّئَاتِ أعْ نْ سَ هِ ومِ دِ ْ نْ هيَ لَّ لَهُ اهللا مَ ضِ الَ مُ ادِيَ لَهُ  ,فَ الَ هَ لِل فَ نْ يُضْ  .ومَ

دُ أنْ الَ إلَهَ إالَّ  هَ ولُهُ  اهللا,وأشْ سُ هُ ورَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أنَّ حمُ هَ  .»وأشْ
 m   _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl  ) آل
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دُ )٧١− ٧٠ عْ ا بَ تَكَ  ,»..., أمَّ اجَ رُ حَ كُ مَّ تَذْ  .ثُ
م هُ ُ ريْ ه وغَ اجَ د وابنُ مَ اوُ ذيُّ وأبو دَ مِ ْ ا أمحَدُ والرتِّ هَ جَ رَ دْ أخْ  .وقَ

لِمٍ يف  سْ نْدَ مُ ظٍ عِ فْ هِ «ويف لَ يْحِ حِ يْثِ » صَ دِ نْ حَ بْـدِ مِ ابِرِ بْـنِ عَ َ جَ يضِ اهللا رَ
نْهُ  الَ اهللا عَ ولُ  :قَ سُ انَ رَ َرَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  كَ طَبَ امحْ ا خَ ـتَدَّ إذَ هُ واشْ تُ ـوْ ـالَ صَ يْنَاهُ وعَ تْ عَ

بُهُ  ضَ يْشٍ  ;غَ رُ جَ نْذِ هُ مُ أنَّ تَّى كَ ولُ  ,حَ قُ مْ « :يَ اكُ سَّ مْ ومَ كُ بَّحَ ولُ  ,»صَ قُ ا « :ويَ عِثْتُ أنَ بُ
 ِ اتَنيْ هَ ةُ كَ اعَ طَى ,»والسَّ سْ ةِ والوُ بَّابَ يْهِ السَّ بَعَ َ إصْ نُ بَنيْ رُ قْ ولُ  ,ويَ قُ ـإنَّ « :ويَ دُ فَ عْ ا بَ  أمَّ

يثِ كِتَابُ  دِ َ احلَ ريْ َ  اهللا,خَ ريْ دٍ  يُ هدْ  يداهلَ  وخَ َمَّ َّ  ,حمُ ا ورشَ َ اهتُ ثَ ْـدَ ورِ حمُ ـلَّ  ,األُمُ  وكُ
لَةٌ  الَ ةٍ ضَ عَ ولُ  ,»بِدْ قُ مَّ يَ هِ « :ثُ سِ فْ نْ نَ نٍ مِ مِ ؤْ لِّ مُ ىلَ بِكُ ا أوْ هِ  ,أنَ لـِ هْ ـاالً فَألِ كَ مَ رَ نْ تَ  ,مَ

إيلَّ  ا فَ يَاعً نًا أوْ ضَ يْ كَ دَ رَ نْ تَ  .»وعيلَّ  ومَ



 
 
 
 ٤٤٦ א

او الَ أيْضً بَةُ النَّبِيِّ  :قَ طْ انَتْ خُ دُ ملسو هيلع هللا ىلص كَ ْمَ ةِ حيَ عَ مَ اجلُمُ وْ يْهِ اهللا ويَ لَ ثْنِي عَ مَّ  ,يُ ثُ
لِكَ  رِ ذَ ولُ عىل إثْ قُ هُ و :يَ تُ وْ الَ صَ دْ عَ ثْلِهِ  ,قَ يثَ بِمِ اقَ احلَدِ مَّ سَ  .ثُ

او الَ أيْضً ولُ  :قَ سُ انَ رَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا كَ ْ ْطُبُ النَّاسَ حيَ امَ خيَ يْـهِ بـِ لَ ثْنِي عَ دُ اهللاََّ ويُ
هُ  لُ وَ أهْ ولُ  ,هُ قُ مَّ يَ هِ « :ثُ دِ ْ نْ هيَ لَّ لَهُ اهللا مَ ضِ الَ مُ ادِيَ لَهُ  ,فَ الَ هَ لِل فَ نْ يُضْ ُ  ,ومَ ـريْ وخَ

يثِ كِتَابُ  دِ يثَ , »اهللاحلَ اقَ احلَدِ مَّ سَ  .ثُ
لْتُ  َ  :قُ نيْ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ جَ عَ رَ دَ دَ قَ دَ  لَ نـْ بَـةِ عِ هِ اخلُطْ ـذِ ـرِ هَ عىل ذِكْ

ـوَ  , وهُ ةٍ اجَ لِّ حَ نْدَ كُ ا عِ هَ رَ لَقَ ذِكْ نْ أطْ م مَ نْهُ لِيْلُ مِ , والقَ ابِهِ وَ نْدَ أبْ احِ وعِ دِ النِّكَ قْ عَ
ـامَ  , كَ ـائِلِ سَ تُبِ أو الرَّ لِّ الكُ تَهَ سْ ا بمُ هَ يَّدَ م قَ نْهُ ا مِ دً مُ أحَ لَ ا فَال أعْ ذَ عَ هَ , ومَ لِكَ ذَ كَ

وَ  مُ  هُ لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ اتِ نَّفَ ابِ املُصَ حَ نْ أصْ نَ مِ يْ رِ نَ املُتَأخِّ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ ارٍ عِ  .جَ
ةُ الثَّانِيَةُ  ألَ دْ  :املَسْ قَ ائِلِ فَ سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ ةِ يف أوَّ بَةِ احلَاجَ طْ ةُ خُ ا كِتَابَ أمَّ

 ِ فَنيْ هُ عىل طَرَ وفُ رُ تْ حُ رَّ تَقَ الفٌ اسْ ا خِ  فِيهَ رَ امَ يَيلجَ , كَ طٍ سَ وَ  : وَ
لُ  فُ األوَّ تَهَ  :الطَّرَ رَ كِتَابَ نْ أنْكَ  أنَّه مَ وَ عْ , بِدَ ائِلِ سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ ا يف أوَّ

لَطٌ  ا فِيْهِ غَ ذَ , وهَ ةٌ بَويَّ نَّةٌ نَ ا سُ ثْبُتْ فِيْهَ ْ يَ  .ملَ
فُ الثَّاين تَهَ  :الطَّرَ لَ كِتَابَ عَ نْ جَ تَّ مَ ةً مُ يَّ بَوِ نَّةً نَ ا ا سُّ ذً ا, أخْ هَ كُ رْ زُ تَ ُوْ ةً ال جيَ بَعَ
يْثِ النَّبيِّ  دِ مِ حَ وْ مُ المِ يف ملسو هيلع هللا ىلص بعُ ةِ اإلسْ لِ بَعْضِ أئِمَّ مَ ا, وبعَ هَ رِ اءَ يف ذِكْ ي جَ الَّذِ

أثِيْمِ  ْطِئَةِ وتَ ذَ يف ختَ هُ أخَ م أنَّ هِ ضِ لَ احلَالُ بِبَعْ صَ تَّى وَ م; حَ اهتِ نَّفَ صَ لِ مُ ا يف أوَّ تِهَ كِتَابَ
نْ  لِّ مَ طَطٌ كُ ا فِيْهِ شَ ذَ , وهَ بَةِ هِ اخلُطْ َذِ هُ هبِ أ كِتَابَ بْدَ  .ملَ يَ

ا  ذَ أخُ ْ يَ ِامَ ملَ هنِ وْ , لِكَ يَّةٌ لْمِ ةٌ عِ طَ الَ غَ امَ مُ , بَلْ فِيهِ رٌ ِ نَظَرٌ ظَاهِ لَنيْ وْ نِ القَ يْ ويفِ ذَ



 
 
 

  אא٤٤٧ 
نَ  امَ مِ ظَّهُ يْ  حَ رِ يقِ والتَّحْ قِ لِ االتَّحْ وْ ابِ القَ حَ نْدَ أصْ يَّامَ عِ , والسِ لِ رِ  .ألوَّ

طُ  سَ رُ  :الوَ وَ ظَاهِ امَ هُ , كَ ائِلِ سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ ا يف أوَّ تِهَ ازِ كِتَابَ وَ الَ بِجَ نْ قَ مَ
يمُ  تَقِ لِ تَسْ وْ ا القَ َذَ م, وهبِ نْهُ ينِ مِ رِ يَّامَ املُتَأخِّ , السِ المِ ةِ اإلسْ نْ أئِمَّ ثِريٍ مِ لِ كَ مَ عَ

ةُ  الُ  ,األدِلَّ وَ عُ األقْ تَمِ ْ  .وجتَ
حُ  ضِّ وَ ةِ يُ بَةَ احلَاجَ طْ وا خُ جُ رِ دْ ْ يُ ا ملَ فً لَ ا وخَ لَفً المِ سَ ةِ اإلسْ ريَ أئِمَّ َاهِ هُ أنَّ مجَ

نَ  انَ مِ ا كَ م, إالَّ مَ ائِلِهِ سَ م ورَ تُبِهِ لِ كُ َهُ اهللاُ  يف أوَّ محِ ي رَ اوِ يف كِتَابِهِ ) ٣١٢(الطَّحَّ
حِ « ْ ارِ  رشَ كِلِ اآلثَ شْ َ » مُ محِ نْهُ رَ نِيعُ مِ ا الصَّ ذَ تُبِهِ فَقَط, وهَ ائِرِ كُ هُ يف سَ ْ نَرَ هُ اهللاُ ملَ

لُ  ا أهْ , أمَّ يِّ اوِ بَةِ لِلْطَّحَ ا بِالنِّسْ ذَ , هَ ةِ بَةِ احلَاجَ طْ نْ خُ ةٌ مِ وَ لْ ا خِ لُّهَ , بَلْ كُ رَ  األُخْ
 ِ نيْ مِ م عىل تَضْ نْهُ ثِريٌ مِ جَ كَ رَ دْ دَ قَ ينَ فَ رِ لْمِ املُتَأخِّ تُبِ  العِ لِ كُ ةِ يف أوَّ بَةِ احلَاجَ طْ م خُ هِ

ِم اهتِ نَّفَ صَ يْ  ,ومُ ِ ارصِ يَّامَ املُعَ موالسِ نْهُ  .نَ مِ
ثِ  دِّ ةَ املُحَ الَ سَ رْ رِ يَنْظُ لْ ; فَ ةِ بَةِ احلَاجَ طْ نْ خُ يلٍ عَ صِ ةَ تَفْ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ ومَ

َهُ اهللاُ  محِ ِّ رَ بَاينِ ةِ «األلْ بَةَ احلَاجَ طْ َهُ اهللاُ »خُ محِ ةَ رَ دَّ ةَ أيبِ غُ الَ سَ ا رِ ذَ بَ «, وكَ طْ ةَ خُ
ةِ   .»احلَاجَ

ةُ الثَّالِثَةُ  ألَ , أيْ  :املَسْ ائِلِ سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ ةِ يف أوَّ لَ دَ ةُ احلَمْ ا  :كِتَابَ تُهَ كِتَابَ
يْ  لِّ صِ ةِ بِكُ وفَ رُ ةِ املَعْ بَةِ احلَاجَ طْ ِ خُ ريْ , غَ ةِ لَ دَ مْ ةٍ لِلْحَ  .غَ

تُ  لِ الكُ ةِ يف أوَّ لَ دَ يَغِ احلَمْ  صِ دَ ةَ إحْ كَّ أنَّ كِتَابَ , وبِأيِّ ال شَ ائِلِ سَ بِ والرَّ
المِ  ةُ اإلسْ لَ أئِمَّ مِ َا عَ , وهبِ ابِتَةٌ نَّةٌ ثَ يَ سُ يا, هِ عِ ْ ا رشَ ورً ْذُ نْ حمَ مَّ تَضَ ْ تَ ا ملَ انَتْ مَ ظٍ كَ فْ لَ

ابِرٍ  نْ كَ ا عَ ابِرً م كَ تُبِهِ  .يف كُ



 
 
 
 ٤٤٨ א

نَا ةِ هُ لَ دَ دُ بِاحلَمْ م :وأقْصُ تُبِهِ لْمِ يف كُ لِ العِ طَبِ أهْ ةُ خُ امَّ بَةِ غَ  ,عَ طْ َ خُ ريْ
ةِ   .احلَاجَ

* * * 
 

)٧( 
الةِ عىل النَّبيِّ  ةُ الصَّ عَ اضَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصمُ

تِ  ضَ دْ مَ قَ الةِ عىل  لَ اءِ بِالصَّ تِدَ بَابِ االبْ تِحْ مِ يف اسْ لْ لِ العِ نْدَ أهْ نَّةُ عِ السُّ
يَّةِ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  لْمِ ائِلِ العِ سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ  .يف أوَّ

َهُ  محِ يُّ رَ وِ الَ النَّوَ لِمٍ «اهللاُ يف قَ سْ حِ مُ ْ نِيعِ ) ١/٤٥(» رشَ هِ عىل صَ لِيقِ عْ نْدَ تَ عِ
الةِ عىل النَّبِيِّ  رِ الصَّ لِمٍ يف ذِكْ سْ امِ مُ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص اإلمَ لَ دَ دَ احلَمْ عْ نْ « :بَ هُ مِ لَ عَ ي فَ ا الَّذِ ذَ هَ

الةَ عىل النَّبِيِّ  هِ الصَّ رِ ةِ ملسو هيلع هللا ىلص ذِكْ لَ دَ دَ احلَمْ عْ َ  ,بَ يضِ ءِ رَ لَامَ ةُ العُ ادَ وَ عَ مهُ نْهُ  .» اهللاُ عَ
الَ املُ  هِ قَ وِ َهُ اهللاُ يف وبِنَحْ محِ يُّ رَ يرِ «نَّاوِ دِ يْضِ القَ ثَ « :)٥/١٤(» فَ ارَ دْ تَوَ وقَ

وا اهللاَ دُ مِ , فَحَ ا األدَبَ ذَ ابِرٍ هَ نْ كَ ا عَ ابِرً اظُ كَ عَّ بَاءُ والوُ ءُ واخلُطَ لَامَ لُّوا عىل  ,العُ صَ وَ
ادٍ  فَ لْمٍ مُ لِّ عِ امَ كُ بِيِّهِ أمَ بَةٍ نَ طْ لِّ خُ تَتَحِ كُ فْ لِّ مُ , ويفِ كُ ةٍ كِرَ ةٍ وتَذْ ظَ لِّ عِ بْلَ كُ , وقَ

نَ  م مِ تُبِهِ ائِلَ كُ يْهِ أوَ لَ وا عَ رَ لُونَ فَأجْ سِّ َ م املُرتَ هُ بِعَ نَ  وتَ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ اينِ وغَ تُوحِ والتَّهَ  الفُ
أنٌ  َا شَ تِي هلَ ادِثِ الَّ  .»احلَوَ

يَةِ  نَّةِ املَاضِ هِ السُّ ذِ عَ هَ الةِ عىل النَّبِيِّ  ومَ رِ الصَّ بَابِ ذِكْ تِحْ لِ ملسو هيلع هللا ىلص يف اسْ يف أوَّ
ا,  هَ رِ نْ ذِكْ وا عَ فُ تَنْكَ دْ اسْ ينَ قَ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ دُ بَعْضَ كُ نَا نَجِ ; إالَّ إنَّ ائِلِ سَ تُبِ والرَّ الكُ

ا نْهَ الً عَ اهُ َ َا, أوْ جتَ الً هبِ هْ ا جَ  !إمَّ



 
 
 

  אא٤٤٩ 
يَّ  عِ ْ ةُ الرشَّ لَّتِ األدِلَّ دْ دَ الةِ عىل النَّبِيِّ وقَ يَّةِ الصَّ عِ وْ ُ الِبِ ملسو هيلع هللا ىلص ةُ عىل مَرشْ يف غَ

الةِ عىل النَّبِيِّ  لِ الصَّ امِ وفَضْ كَ نْ أحْ يَانٍ عَ يْلٍ وبَ صِ ةَ تَفْ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ , ومَ الِ وَ األحْ
يَنْظُرْ كِتَابَ ملسو هيلع هللا ىلص  امِ « :فلْ هَ الءَ األفْ ادَ وأفَ » جِ دْ أجَ قَ , فَ َهُ اهللاُ محِ يِّمِ رَ ادَ يف كِتَابِهِ البنِ القَ

لُ  هُ املُتَأمِّ نْدَ بُ عِ جَ عْ ا يَ ا مَ ذَ  !هَ
 

* * * 
 

)٨( 
دِ الكِتَابِ  وْ قْصُ نْ مَ نْبِئ عَ طْبَةِ الَّتِي تُ كُ اخلُ رْ  تَ

نْ  نْبئ عَ تِي تُ هِ اخلُطُبِ الَّ ذِ ثْلِ هَ كِ مِ رْ نيَ عىل تَ مِ دِّ لْمِ املُتَقَ لِ العِ ثَرُ أهْ مَىضَ أكْ
لِ  م يف أوَّ دِهِ وْ صُ قْ نيَ مَ مِ دِّ ورِ املُتَقَ ْهُ ةُ مجُ يقَ هِ طَرِ ذِ ِم, وهَ اهتِ نَّفَ صَ  .مُ

اءُ بِالنَّبِيِّ  تِدَ وَ االقْ ; هُ ةِ يقَ هِ الطَّرِ ذِ ابِ هَ حَ لِيلُ أصْ ائِلِهِ ملسو هيلع هللا ىلص ودَ سَ تُبِهِ ورَ يف كُ
هُ  يْثُ أنَّ م; حَ هِ ِ ريْ ةٍ ملسو هيلع هللا ىلص إىل املُلُوكِ وغَ لَ ْدَ بَةٍ أو محَ طْ ا بِخُ نْهَ ا مِ دً احِ أ وَ بْدَ ْ يَ انَ ملَ , بَلْ كَ

وَ  ةِ هُ لَ دَ تِتَاحَ بِاحلَمْ م إىل أنَّ االفْ نْهُ ثِريٌ مِ حَ كَ وَ ْ رتَ دْ اسْ قَ ا فَ , لِذَ ةِ لَ مَ ا عىل البَسْ ً تَرصِ قْ مُ
تُبِ  ونَ الكُ أنِ اخلُطَبِ دُ نْ شَ  .مِ

تُ  يرِ كُ دِ مِ بِتَصْ لْ لِ العِ نْ أهْ نيَ مِ مِ دِّ نْدَ املُتَقَ ةُ عِ ادَ رِ العَ ْ ْ جتَ امَ أنَّه ملَ بَةٍ كَ طْ م بِخُ بِهِ
مِ  لْ لِ العِ ائِلِ إىل أهْ سَ  الرَّ ْرَ م جمَ تُبَهُ وا كُ رُ دْ أجْ قَ ا فَ , لِذَ دِ الكِتَابِ وْ صُ قْ نْ مَ نْبِئُ عَ تُ

ا نْهَ وا مِ يْدُ  .لِيَفِ
نْ  نْبِئُ عَ بَةٍ تُ طْ م بِخُ تُبَهُ وا كُ رُ دَّ دْ صَ لْمِ قَ لِ العِ نْ أهْ ا مِ رً ا; إالَّ إنَّ نَفَ ذَ عَ هَ ومَ



 
 
 
 ٤٥٠ א

وْ  صُ قْ لِمٌ مَ سْ امُ مُ نَعَ اإلمَ امَ صَ َهُ اهللاُ دِهم, كَ محِ هُ رَ ُ ريْ  .وغَ
لْ ال  , بَ نِيْفِ لِ التَّألِيْفِ والتَّصْ نْ أهْ ينَ مِ رِ ةُ املُتَأخِّ امَّ ى عَ شَ ا مَ ذَ ىلَ هَ وعَ

نِ  نْبِئُ عَ بَةٌ تُ طْ ينَ إالَّ وفِيْهِ خُ رِ نْدَ املُتَأخِّ ا عِ ِدُ كِتَابً ادُ جتَ تَّ  تَكَ ; حَ دِ وْ صُ تْ املَقْ دَ ى غَ
ةً  يقَ ةً  طَرِ تَّبَعَ َ مُ ِدُ هلَ ادُ جتَ مُ , ال تَكَ لَ اىلَ أعْ عَ ا, واهللاُ تَ كً ارِ ا أوْ تَ مً ارِ  .ا خَ

* * * 
ارِ  ةَ املُتَوَ يقَ نَا أنَّ الطَّرِ حُ لَ تَّضِ ا مَىضَ يَ اللِ مَ نْ خِ لْمِ ومِ تُبِ العِ لِ كُ ةَ يف أوَّ ثَ

دِ  امً وحَ يْ دِ لْمِ قَ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ ثًاعِ ا  :يْ هَ دِفَ رْ مَّ يُ , ثُ ةَ لَ مَ نِّفُ البَسْ رَ املُصَ كُ ذْ وَ أنْ يَ هُ
نَ  مِّ مَّ يُضَ , ثُ ةِ لَ دَ تِمَ بِاحلَمْ ْ مَّ خيَ , ثُ دَ هُّ ا التَّشَ الةِ عىل النَّبِيِّ هَ ا بِالصَّ مَّ ملسو هيلع هللا ىلصهَ دَ  , ثُ رْ ايُ هَ  :فَ

دُ « عْ ا بَ طَبِ »أمَّ ةِ خُ امَّ ةٌ يف عَ يَ ارِ نَّةٌ جَ ةُ سُ ريَ هِ األخِ ذِ تْ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  , وهَ رَ َا , وبِهِ جَ هبِ
مَّ  , ثُ ودِ الكِتَابِ صُ قْ نْ مَ نْبِئُ عَ بَةٍ تُ طْ ا بِخُ هَ تْبِعَ مَّ يُ ثًا, ثُ يْ دِ امً وحَ يْ دِ لِ التَّألِيْفِ قَ ةُ أهْ ادَ عَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ هِ ألِيفِ نْ تَ ودِ مِ صُ عُ يف املَقْ َ  .يَرشْ
َهُ اهللاُ يف  محِ يْنِيُّ رَ الَ العَ ئِ «قَ ارِ ةِ القَ دَ مْ نَ « :)١/١١(» عُ وا أنَّ مِ رُ كَ  ذَ

يَاءٍ  ةُ أشْ ; ثَالثَ ةٍ الَ سَ لِّفِ رِ ؤَ نِّفِ كِتَابٍ أو مُ صَ بِ عىل مُ اجِ ةُ  :الوَ لَ مَ يَ البَسْ وهِ
الةُ  , والصَّ ةُ لَ دَ  .واحلَمْ

نَ  ـيَاءٍ  ومِ ةُ أشْ عَ بَ ةِ أرْ قِ اجلَائِزَ ـثِ  :الطُّرُ ـرُ البَاعِ , وذِكْ ـنِّ حُ الفَ ـدْ ـيَ مَ , وهِ
نَ  يَّةِ الكِتَابِ مِ يْفِ يَانُ كَ , وبَ يَةُ الكِتَابِ مِ يلِ  وتَسْ صِ يبِ والتَّفْ  .»التَّبْوِ

 

* * * 



 
 
 

  אא٤٥١ 
)٩( 

فِ  رْ اطُ حَ قَ يَّةِ » عىل«إسْ يْمِ اهِ رَ الةِ اإلبْ ةِ الصَّ لَ ْ  مِن مجُ
نَ  ا مِ ايَ قَ نَاكَ بَ يْ  هُ عِ الشِّ ةً بِبَعْضِ أقْ البِدَ الِقَ لْ عَ زَ ْ تَ تِي ملَ يَّةِ الَّ تَّابِنَا عِ المِ كُ

َّنْ ال  نَّةِ ممِ لِ السُّ نْ أهْ ينَ مِ ِ ارصِ لْمَ هلُم باملُعَ بِيْ عِ يَ  ئَةِ خَ , وهِ ةِ نِيعَ ةِ الشَّ عَ هِ البِدَ ذِ هَ
فِ اجلَرِّ  َرْ م حلِ اطُهُ قَ ىلَ «إسْ يَّامَ يف اخلُطَبِ » عَ , والسِ يَّةِ يمِ اهِ رَ الةِ اإلبْ ةِ الصَّ ْلَ نْ مجُ مِ

تُبِ  ائِلِ والكُ سَ ِ  والرَّ ريْ اوغَ  .هَ
َ النَّبيِّ  لِ بَنيْ صْ مِ الفَ دَ نْ عَ م مِ نْهُ اعَ عَ ا شَ وَ مَ فِ ملسو هيلع هللا ىلص وهُ رْ , بِحَ َ آلِهِ وبَنيْ

ىلَ « ونَ »عَ ولُ قُ م يَ هُ ِدُ ا جتَ دٍ « :, لِذَ َمَّ دٍ وآلِ حمُ َمَّ لِّ عىل حمُ مَّ صَ هُ رٍ »...اللَّ ونَ ذِكْ , دُ
فِ اجلَرِّ  َرْ ىلَ «حلِ  !»عَ

فَ  رْ م بِأنَّ حَ نْهُ ىلَ « ظَنا مِ ا جَ » عَ ذَ , وهَ ةَ رَ ايَ تَيضِ املُغَ قْ يْثُ يَ م; حَ نْهُ لٌ مِ هْ
نَا ةَ هُ رَ ايَ لْمِ أنَّ املُغَ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ رَ عِ رَّ قَ َ النَّبِيِّ  :تَ يَ بَنيْ َ ملسو هيلع هللا ىلص هِ , ال بَنيْ َ اآللِ وبَنيْ

نَ  الةِ مِ وَ طَلَبُ الصَّ ي هُ , الَّذِ الةِ مِ الصَّ كْ اىلَ عىل النَّ  حُ عَ ىلَ اآللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِيِّ اهللاِ تَ  .وعَ
ونَ أنَّ النَّبِيَّ  دُ صِ قْ انُوا يَ ا إنْ كَ دٌ ملسو هيلع هللا ىلص أمَّ احِ ءٌ وَ ْ ِ  واآللَ يشَ نيْ و  ,يف العَ امَ هُ كَ

هُ  ولُ قُ ادِ ال يَ سَ رُ الفَ ْقٌ ظَاهِ لٌ ومحُ هْ ا جَ ذَ هَ , فَ ودِ جُ ةِ الوُ دَ حْ لِ وِ نْ أهْ م مِ هِ ضِ نْدَ بَعْ عِ
اقِلٌ   .عَ

ونَ ويَ  عُ دَّ ُمْ فِيامَ يَ نِ وهلَ هُ عَ ونَ وُ رْ , فِيامَ يَ وعٌ بَاطِلٌ ضُ وْ يثٌ مَ دِ ونَ حَ مُ عُ  زْ
َ آيل « :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  يْنِي وبَنيْ لَ بَ نْ فَصَ ىلَ «مَ تِي» بِعَ اعَ فَ نَلْ شَ ْ يَ ُ »ملَ ريْ دْ نَصَّ غَ , وقَ

ةِ  يعَ بِ واخلَدِ ذِ يْتِ الكَ عُ عىل بَ ضْ ا الوَ , ومَ هِ عِ ضْ لْمِ عىل وَ لِ العِ نْ أهْ دٍ مِ احِ وَ
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يبٍ بِغَ   .رِ
ةَ   البَاطِلَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ وا أنَّ هَ لَمُ عْ ةِ أنْ يَ عَ نَّةِ واجلَامَ لِ السُّ ةِ أهْ َاعَ ىلَ مجَ  وعَ

الً  امَ نْ إعْ ْ تَكُ ةِ ملَ يعَ ائِدُ الشِّ قَ ا عَ بَنَّتْهَ تِي تَ ا الَّ ا مَ هَ اءَ رَ انَ وَ , بَلْ كَ وبِ ذُ يثِ املَكْ دِ  لِلْحَ
وَ  ى هُ دُّ وأدْهَ اطُ أ :أشَ قَ وَ إسْ ُ وهُ ريْ فِ ةِ وتَكْ ابَ حَ ثَرِ الصَّ اءُ هُ كْ تِفَ بِآلِ البَيْتِ  م, واالكْ
ط قَ  !فَ

َهُ اهللاُ يف  محِ ُّ رَ الَ األلُويسِ نِ « :)١٢(» ةِ رَّ عىل الغُ  ةِ رَّ الطُّ «قَ اعَ عَ هُ شَ  إنَّ
َ النَّبِيِّ  لِ بَنيْ صْ ةُ الفَ اهَ رَ ةِ كَ افِضَ فِ ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ رْ َ آلِهِ بِحَ ىلَ «وبَنيْ يثٍ مَ »عَ َدْ وعٍ , حلِ ضُ وْ

لِكَ  هُ يف ذَ ونَ وُ رْ َ آيلِ « :يَ يْنِي وبَنيْ لَ بَ نْ فَصَ ىلَ «مَ تِي» بِعَ اعَ فَ نَلْ شَ ْ يَ دْ نَصَّ »ملَ , وقَ
نَ  دٍ مِ احِ ُ وَ ريْ ,  غَ ةِ افِضَ ةَ الرَّ ذَ نَابَ نَّةِ مُ لِ السُّ نْبَغِي ألهْ ا يَ , إذً وعٌ ضُ وْ هُ مَ ةِ عىل أنَّ يعَ الشِّ

وا ولُ يَقُ لْ ىلَ آلِهِ « :فَ الً انْ » وعَ ى, نَقْ نْ تَهَ يثِيَّةِ « : عَ اءِ احلَدِ زَ دٍ » األجْ يْ رٍ أبُو زَ  .)١١(لِبَكْ
الَ العُ  َهُ اهللاُ يف  وينُّ لُ جْ وقَ محِ اءِ «رَ فِ اخلَفَ شْ يثِ » كَ دِ ْتَ حَ  :)٢٥٥٤(حتَ

َ آيل « يْنِي وبَنيْ لَ بَ نْ فَصَ ىلَ «مَ تِي» بِعَ اعَ فَ نَلْ شَ ْ يَ ي»ملَ اتِ الشِّ وعَ ضُ وْ نْ مَ ا مِ ذَ ةِ , هَ عَ
يْهِ العِ  لَ بَّهَ عَ م اهللاُ, نَ هُ بَّحَ ي«يف  امُ صَ قَ ايشِ اجلَامِ وَ ي حَ نَاهِ ظِ »مَ فْ ةِ لَ ادَ يَ كِنْ بِزِ , لَ

ةِ « لِمَ بْلَ »كَ ىلَ «, قَ , »عَ ورِ هُ ظِ املَشْ ي األنْطَاكِيُّ بِاللَّفْ نْدِ طَفَى أفَ اهُ مُصْ وَ , وأقُولُ رَ
الَ  , وإنْ سَ  :قَ ابِتٍ ُ ثَ ريْ هُ غَ دَّ بِأنَّ ُّ ورُ يلِ ادُ بِهِ عَ املُرَ هُ  .بْنُ أيبِ طَالِبٍ  لِمَ فَ رْ بَّ تَدَ ى, فَ تَهَ » !انْ

ى تَهَ  .انْ
* * * 

 ُ نيْ مِ ةِ تَضْ عَ نَّةِ واجلَامَ لِ السُّ تَّابِ أهْ ا عىل كُ عً ْ بَ رشَ جَ ا; وَ فِ لِذَ رْ ىلَ « حَ » عَ



 
 
 

  אא٤٥٣ 
َ النَّبيِّ  ورٍ ملسو هيلع هللا ىلص بَنيْ ةِ أُمُ , لِثَالثَ َ آلِهِ  :وبَنيْ
بَاعٌ لِلْسُّ ١ تُبِ ـ اتِّ ادِيثِ الكُ ةِ أحَ امَّ ا يف عَ يْنَهَ لْ بَ صِ ْ تَفْ تِي ملَ ةِ الَّ يَّ نَّةِ النَّبَوِ

اءَ يف  دٍ جَ احِ يثٍ وَ دِ , إالَّ يف حَ تَةِ «السِّ ِ ربْ نَنِ الكُ ائِيِّ » السُّ نَّسَ دْ )١٢١٣(لِلْ , وقَ
نَ  طِ مِ قْ ا السَّ ذَ بَبَ هَ يْتُ سَ رَّ َ ارَ  حتَ نْ أشَ دْ مَ مْ أجِ لَ ; فَ يثِ طٌ أوْ  احلَدِ قْ هُ سَ لَّ عَ لَ , فَ يْهِ إلَ

لَمُ  اىل أعْ , واهللاُ تَعَ هُ وُ , أوْ نَحْ يْفٌ حِ  .تَصْ
ةِ ٢ يمَ مِ ةِ الذَّ يَّ ِ رشْ نَيْ عَ ةِ االثْ يعَ ةٌ لِلْشِّ فَ َالَ  .ـ خمُ
يَّامَ ٣ , والسِ عِ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ ةِ أهْ نَابَذَ نَّةِ يف مُ لِ السُّ جِ أهْ ارُ ملَِنْهَ تِصَ ـ االنْ

افِضَ  ةِ الرَّ يَّ ِ رشْ نَيْ عَ  .ةِ االثْ
نَ  دْ مِ عُ ْ تَ ةَ ملَ ألَ هِ املَسْ ذِ إنَّ هَ ; فَ يْهِ لَ تْ  وعَ دَ , بَلْ غَ يثِيَّةِ يَّةِ أوْ احلَدِ هِ قْ ائِلِ الفِ املَسَ

ةِ  يدَ قِ ائِلِ العَ سَ نْ مَ  .مِ
 َ م أنْ خيُ نْهُ ةِ األقْالمِ مِ َلَ يَّامَ محَ , والسِ نَّةِ لِ السُّ نْبَغِي عىل أهْ انَ يَ ا; كَ وا لِذَ الِفُ

فَ اجلَرِّ  رْ م حَ ينِهِ مِ لِكَ بِتَضْ , وذَ ةِ ألَ هِ املَسْ ذِ ةَ يف هَ افِضَ ىلَ «الرَّ الةِ » عَ يف الصَّ
فِ  رْ نيَ حَ مِ ةِ أنَّ تَضْ انَّ ةِ الظَّ اقِطَ ةِ السَّ يعَ م لِلْشِّ نْهُ ةً مِ فَ َالَ , خمُ يَّةِ يمِ اهِ رَ ىلَ «اإلبْ » عَ

و يدُ رِ ا يُ عَ مَ , مَ ةَ رَ ايَ تَيضِ املُغَ قْ يقِ يَ سِ فْ نْ تَ هُ مِ َ اهللاُ  نَ يضِ ةِ رَ ابَ حَ ثَرِ الصَّ ريِ أكْ فِ اىل وتَكْ تَعَ
م نْهُ  .عَ

ةِ يف  ألَ هِ املَسْ ذِ دُ هَ قْ ةِ عَ يعَ يَّةِ لِلْشِّ عِ ْ ةِ الرشَّ فَ الَ تَىضَ املُخَ قْ نْ مُ انَ مِ ا كَ لِذَ
لَمُ  اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ةِ يدَ قِ ائِلِ العَ سَ ةِ مَ نْظُومَ  .مَ

* * * 



 
 
 
 ٤٥٤ א

)١٠( 
رَ  خْ آنِيَّةِ زَ رْ اتِ القُ , واآليَ ةِ لَ مَ ةُ البَسْ  فَ

اعِ  نْ أنْوَ ا مِ عً ُ نَوْ تَربَ عْ آنِيَّةِ يُ رْ اتِ القُ ةِ واآليَ لَ مَ ةَ البَسْ فَ رَ خْ كَّ أنَّ زَ ال شَ
اءِ  زَ تِهْ وبِ االسْ ُ نْ رضُ ا مِ بً ْ , ورضَ انِ تِهَ  .االمْ

ةِ هُ  لَ مَ ةٌ لِلبَسْ فَ رَ خْ أنِهِ زَ نْ شَ ا مِ لَّ مَ إنَّ كُ ا; فَ ظِيمِ لِذَ ةٌ لِتَعْ نَاقَضَ تِهِ مُ يقَ قِ وْ يف حَ
نَ  يَ مِ هِ ا, فَ نَاهَ عْ ا ومَ ظِهَ فْ ُوزُ  لَ ا ال جيَ ; لِذَ المِ ةِ يف دِينِ اإلسْ وعَ ُ تِ املَرشْ لِامَ الكَ

نَ  ءٍ مِ ْ َا بِيشَ اهلُ تِذَ يقِ  ابْ قِ ْ ا وحتَ ظِهَ فْ يرِ لَ رِ ْ نْ حتَ ا بِاملَيْلِ عَ يْهَ لَ يضِ عَ تِي تَقْ ةِ الَّ فَ رَ خْ الزَّ
ةِ  لِمَ لِكَ ا, فَ نَاهَ عْ يمِ « :مَ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ فَ »بِسْ رَ نْ عَ , فَمَ اللٌ ظِيمٌ وإجْ , تَعْ

لْمِ  قِيقُ العِ ا إالَّ رَ ذَ الِفُ هَ َ ا, وال خيُ تِهَ فَ رَ خْ نْ زَ هِ عَ لَمِ قَفَ بِقَ ةِ وَ فَ رِ قَّ املَعْ ا حَ نَاهَ عْ مَ
نِ   .واإليامَ

ي يف كِتَ  ْرِ يُ ال جيَ ا النَّهْ ذَ , وهَ ارِ تِصَ الِ أوْ االخْ تِزَ هِ االخْ جْ لَةِ عىل وَ مَ ةِ البَسْ ابَ
م هلِِ وْ قَ رُ  :كَ نٌ آخَ فَةُ لَوْ رَ خْ نٌ والزَّ ا لَوْ ذَ , فَهَ لَةِ مَ ا البَسْ هَ هِ جْ ا عىل وَ تَهَ ادَ كِتَابَ نْ أرَ ا مَ ; لِذَ

يَ  ْرِ هُ أنْ جيُ ُوزُ لَ , فَال جيَ لَيْهِ لُّ عَ يِّ الَّتِي تَدُ عِ ْ لَيْهَ  الرشَّ , عَ نِّ أو أقْالمَ اللَّعِبِ ةَ الفَ يشَ ا رِ
مُ  سْ , فَالرَّ لِهِ نْ أجْ تْ مِ عَ ِ ي رشُ ا الَّذِ نَاهَ ا ملَِعْ يرً رِ مِ تَقْ سْ ةَ الرَّ رَ َرَّ ا حمُ تُبَهَ لَيْهِ أنْ يَكْ بَلْ عَ

يْ  سِ ظُ وَ ةِ واللَّفْ امَّ ةِ العَ دَ اعِ رَ يف القَ رَّ دْ تَقَ ا فَقَ ا, لِذَ نَاهَ امُ أنَّ الوَ  :لَتَانِ ملَِعْ كَ َا أحْ ائِلَ هلَ  سَ
فَةَ  رَ خْ ا زَ ذَ , وقِسْ عىل هَ دِ اصِ يمِ  املَقَ رِ آنِ الكَ رْ  !آيَاتِ القُ

* * * 
مِ  قْ َا اآليتِ بِرَ اهبِ وَ اءَ يف جَ امَ جَ , كَ لِكَ نْعِ ذَ ةُ بِمَ ائِمَ نَةُ الدَّ تَتِ اللَّجْ دْ أفْ  :وقَ



 
 
 

  אא٤٥٥ 
)٣/٢٧) (٢٠٠٢٢(. 

الُ  ؤَ لِنيَ عىل :السُّ امِ ومُ بَعْضُ العَ قُ ةِ  يَ ةِ بِكِتَابَ بَاعَ ةِ الطِّ زَ هِ ةِ «أجْ لَ مَ عىل » البَسْ
يْئَةِ  ةِ (هَ فَ ? ) صِ حِ يهِ والنُّصْ جِ عَ التَّوْ لِكَ مَ مُ ذَ كْ ا حُ , مَ رَ الٍ أُخْ كَ امِ أوْ أشْ ائِرِ النَّعَ طَ

ا ً ريْ مُ اهللاُ خَ اكُ زَ  .جَ
ابُ  ةِ أوْ  :اجلَوَ لَ مَ ةُ البَسْ وَ كِتَابَ ورُ وهُ كُ لُ املَذْ مَ ا العَ ذَ نَ  هَ ا مِ هَ ِ ريْ ارِ  غَ كَ األذْ

نَ  هِ مِ ِ ريْ امِ أوْ غَ لِ طَائِرِ النَّعَ كْ يَّةِ عىل شَ عِ ْ رٌ وفِيْهِ  الرشَّ نْكَ لٌ مُ مَ انَاتِ ـ عَ احلَيَوَ
ورٍ  يْهِ ألمُ لَ وتُ عَ كُ هُ والسُّ ارُ رَ ُوزُ إقْ , فَال جيَ اىلَ عَ هُ وتَ انَ بْحَ َنَابِ اهللاِ سُ اصٌ جلِ تِقَ  :انْ

َا هلُ مٌ أنَّ فِيْ  :أوَّ َرَّ لِكَ حمُ احِ وذَ وَ اتِ األرْ وَ ا لِذَ يرً وِ  .هِ تَصْ
ا انِيهَ اتِهِ  :ثَ فَ ءِ اهللاِ وصِ امَ ةُ إىل أسْ اءَ َا اإلسَ اهلِ تِذَ  .وابْ
ا الِثُهَ يَ  :ثَ , وهِ اىلَ عَ نْ كِتَابِ اهللاِ تَ ةٍ مِ افُ بِآيَ فَ تِخْ بَثُ أوْ االسْ مِ اهللاِ « :العَ بِسْ

يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ  .»الرَّ
لَّمَ وبِاهللاِ ال بِهِ وسَ حْ دٍ وآلِهِ وصَ َمَّ بِيِّنَا حمُ ىلَّ اهللاُ عىل نَ , وصَ فِيقُ  تَّوْ

تَاءِ  يَّةِ واإلفْ لْمِ وثِ العِ بُحُ ةُ لِلْ ائِمَ نَةُ الدَّ  اللَّجْ
تَاءِ  يَّةِ واإلفْ لْمِ وثِ العِ بُحُ ةِ لِلْ ائِمَ نَةِ الدَّ انِيَةٍ لِلَّجْ تْيَا ثَ يمِ ) ٤/٤٩(ويفِ فُ رِ بِتَحْ

اذِ آ َ ينَةً اختِّ ةً وزِ فَ رَ خْ اىلَ زَ عَ اتِ اهللاِ تَ  :يَ
قَم   رَ تْوَ  :)١٨٧١(فَ

اتٍ تُ  :س حَ وْ يْعُ لَ ي بَ ْرِ ِّ جيَ يسِ رْ ةُ الكَ ا آيَ يْهَ لَ تُوبٌ عَ كْ لَّقُ عىل احلَائِطِ مَ عَ
اتِ  حَ هِ اللَّوْ ذِ ثْلُ هَ لْ مِ , هَ يمِ رِ آنِ الكَ رْ ا بِالقُ ارً تِخَ يامً وافْ رِ فِ تَكْ رَ لَّقُ عىل الغُ عَ مٌ تُ َرَّ حمُ



 
 
 
 ٤٥٦ א

? ةِ لَكَ ا إىل املَمْ هَ ادُ تِريَ اقِ واسْ وَ ا يف األسْ هَ يْعُ  بَ
يعِ  :ج َمِ ا جلِ اجً نْهَ ا ومِ تُورً سْ , ودُ ِنيَ املَ ةً عىل العَ جَّ ونَ حُ لَ لِيَكُ آنُ نَزَ رْ القُ

, و هِ مِ كَ حْ لُونَ بِمُ مَ عْ , ويَ هُ امَ رَ ونُ حَ مُ َرِّ هُ وحيُ اللَ ِلُّونَ حَ , حيُ َ نيْ لِمِ ادِ املُسْ رَ نُونَ أفْ مِ ؤْ يُ
ا;  هَ وِ احِ ونَحْ وَ اعِ واأللْ قَ فِ والرِّ احِ تَبُ يف املَصَ كْ , ويُ ورِ دُ ظُ يف الصُّ ْفَ , حيُ ِهِ اهبِ تَشَ بِمُ

ائِلُ  ونَ األوَ لِمُ مَ املُسْ هِ ي فَ وَ الَّذِ ا هُ ذَ , هَ ةِ نْدَ احلَاجَ ا عِ نْهَ تِهِ مِ يْهِ وتِالوَ وعِ إلَ جُ  ,لِلرُّ
يْهِ  لَ م عَ لُهُ مَ جَ عَ رَ  .ودَ

ةٍ أمَّ  عَ قْ ةٍ أوْ رُ حَ وْ آنِ عىل لَ رْ ةِ بَعْضِ القُ نْ كِتَابَ نَةِ مِ مِ هِ األزْ ذِ رُ يف هَ ظْهَ أ يَ دَ ا بَ ا مَ
ةً  فَ رَ خْ زَ ةً مُ نْ  كِتَابَ ا مِ ذَ نْ هَ كُ لَمْ يَ لِكَ فَ وِ ذَ ةٍ أوْ نَحْ يَّارَ ةٍ أوْ سَ فَ رْ لَ غُ اخِ ا دَ هَ لِيقِ عْ وتَ

لِكَ مِ  ونُ يف ذَ دْ يَكُ , وقَ لَفِ لِ السَّ مَ لِّقُ  نَ عَ اتِبُ أوْ املَعَ دَ الكَ َّا قَصَ ظَمُ ممِ دِ أعْ اسِ املَفَ
نْ شُ  ارِ بِهِ مِ تِخَ هِ واالفْ ظِيمِ عْ نْ تَ نِ مِ لِكَ عَ تَنِنيَ بِذَ لِ املُعْ آنِ  غْ رْ اضِ القُ رَ مِ بِأغْ تِامَ االهْ

يَا هِ األشْ ذِ كُ هَ ُ رتْ لِمِ أنَ يَ ىلَ بِاملُسْ ا, فَاألوْ لِهَ نْ أجْ لَ مِ تِي نَزَ نِ  ,ءَ الَّ دَ عَ بْتَعِ لِ  ويَ امُ التَّعَ
تُ  ا فَ لُ فِيهَ امُ َا والتَّعَ هلُ امَ تِعْ ثُرَ اسْ كْ يَةَ أنْ يَ شْ لُّ خَ ا احلِ لُ فِيهَ انَ األصْ ا, وإنْ كَ غِ فِيهَ لَ شْ

نَ  ودُ مِ صُ وَ املَقْ امَّ هُ آنِ  النَّاسَ عَ رْ  .القُ
دٍ  َمَّ بِيِّنَا حمُ ىلَّ اهللا عىل نَ , وصَ فِيقُ لَّمَ وبِاهللاِ التَّوْ بِهِ وسَ حْ  وآلِهِ وصَ

وٌ  ضْ وٌ  عُ ضْ نَةِ  عُ ئِيسِ اللَّجْ ائِبُ رَ ئِيسُ  نَ  الرَّ
ودٍ  عُ بْدُ اهللاِ بَنُ قُ انَ  عَ يَّ دَ بْدُ اهللاِ بْنُ غُ يٌّ  عَ يفِ فِ اقِ عَ زَّ بْدُ الرَّ بْدِ اهللاِ  عَ نُ عَ يزِ بْ زِ بْدُ العَ عَ

ازٍ  نِ بَ  بْ
 

* * * 



 
 
 

  אא٤٥٧ 
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مِ أو يْ رِ آنِ الكَ رْ ةُ القُ بَارَ تُهُ  عِ كايَ  حِ
تَّابِنَا  أةِ أقْالمِ بَعْضِ كُ طْ ْتَ وَ ا حتَ رً خَّ ؤَ تْ مُ اءَ يَّةٌ جَ عِ ةٌ بِدْ انَعَ صَ نَاكَ مُ هُ

يمِ  رِ آنِ الكَ رْ م لِلقُ هِ فِ صْ اللِ وَ نْ خِ لِكِ مِ , وذَ ينَ ِ ارصِ ةِ  :املُعَ بَارَ ةِ أوْ العِ ايَ كَ  !بِاحلِ
تَ  ينَامَ يَ م; حِ اهلِِ وَ يمِ أقْ سِ رْ م يف تَ هُ انْظُرْ ثُونَ فَ دَّ ثَالً حَ آنِ مَ رْ ةٍ يف القُ نْ قِصَّ عَ

يمِ  رِ نَ  :الكَ وْ عَ عَ فِرْ ى مَ وسَ ةَ مُ آنُ قِصَّ رْ ى القُ كَ دْ حَ  .وقَ
هلُ  وْ عَ أبِيْ  :مأوْ قَ يمَ مَ اهِ رَ ةِ إبْ نْ قِصَّ آنُ عَ رْ َ القُ ربَّ دْ عَ نَ وقَ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ  هِ

ا يَأيت لُّ مَ , فَكُ آنِيَّةِ رْ بَارِ القُ صِ واألخْ آنِ القِصَ رْ رِ القُ نْ ذِكْ ةِ  : مِ بَارَ ةِ أوْ العِ ايَ كَ بِاحلِ
 ; مِ يْ رِ آنِ الكَ رْ ِم إىل القُ االهتِ نْدَ إحَ لِكَ عِ , وذَ عِ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ اتِ أهْ بَارَ نْ عِ وَ مِ هُ فَ

ةِ  رَ اعِ البِيَّةِ واألشَ اِت الكُ ازَ رَ نْ إفْ َا مِ كَّ أهنَّ اتِ ال شَ بَارَ هِ العِ ذِ ثْلُ هَ مِ  .فَ
ا فالكُ  َ , وكِالمهُ ةِ بَارَ هُ بِالعِ فُ ةُ تَصِ رَ اعِ , واألشَ ةِ ايَ كَ آنَ بِاحلِ رْ فُ القُ البِيَّةُ تَصِ

ةِ  دَ اسِ ِمُ الفَ اهتِ ادَ تِقَ يقِ اعْ قِ ْ ي إىل حتَ مِ رْ اءٌ  :يَ وْ , سَ ْلُوقٌ ينَا خمَ دِ َ أيْ ي بَنيْ آنَ الَّذِ رْ بِأنَّ القُ
ْلُوقٍ  المٍ خمَ لَّمُ بِكَ تَكَ وا بِأنَّ اهللاَ يَ الُ ةُ قَ يقَ قِ , فَحَ ٍّ المٍ نَفْيسِ ونَ  , أوْ بِكَ قُ تَّفِ ُم مُ رِ أهنَّ األمْ

الِحِ  لَفِ الصَّ َاعُ السَّ يْهِ إمجْ لَ ا عَ الفُ مَ م خِ نْهُ ا مِ ذَ , وهَ ا بِاهللاِ يَاذً ْلُوقٌ عِ هُ خمَ بِأنَّ  :بِأنَّ
تٍ  وْ فٍ وصَ رْ لَّمَ بِهِ بِحَ , تَكَ ْلُوقٍ ُ خمَ ريْ المُ اهللاِ غَ آنَ كَ رْ لَّ ولَ .. .القُ ا حمَ ذَ ثِ  يْسَ هَ بَحْ

ةِ  ظِيمَ ةِ العَ ةِ اجلَلِيلَ ألَ هِ املَسْ ذِ  !هَ
لِكَ  , وذَ ةِ نِيعَ ةِ الشَّ عَ هِ البِدْ ذِ كُ هَ رْ نَّةِ تَ لِ السُّ نْ أهْ تَّابِنَا مِ بَ عىل كُ جَ ا; وَ لِذَ

, وهِ  عِ لُ البِدَ َا أهْ هلَ وْ نُ حَ نْدِ دَ تِي يُ اتِ الَّ بَارَ هِ العِ ذِ م ملِِثْلِ هَ كِهِ ْ آنُ  :يَ بِرتَ رْ ى القُ كَ  ,حَ
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 َ ربَّ آنُ  أوْ عَ رْ  !القُ
دَّ  انَ وال بُ الً إنْ كَ م أوَّ يْهِ لَ لْ عَ مَّ  :بَ , ثُ اىلَ لَ إىل اهللاِ تَعَ وْ وا القَ يْفُ أنْ يُضِ

نَ  وا مِ اءُ انِيًا بِامَ شَ وا ثَ ُ ربِّ عَ م يُ هلِِ وْ قَ , كَ اتِ بَارَ ةِ  :العِ نْ قِصَّ ةً عَ ايَ كَ اىلَ حِ عَ الَ اهللاُ تَ قَ
يْ  لَ فْضِ سُ نِ بِخَ يْ الِدَ نْ بِرِّ الوَ ا عَ ً ربِّ عَ اىلَ مُ الَ اهللاُ تَعَ , أوْ قَ دِ هُ عَ اهلُدْ المُ مَ يْهِ السَّ لَ نَ عَ امَ

نَ  ا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ذَ كَ , وهَ لِّ نَاحِ الذُّ آنِيَّةِ  جَ رْ بَارِ القُ صِ واألخْ صَ  .القَ
 

* * * 
 

)١٢( 
لخُ  يَّةِ سَ يَّةِ العِلمِ صِ خْ نَ الطَّالِبِ الشَّ  مِ

ـنَ  ـالخِ مِ َـا إىل االنْسِ هبِ عُ بـبَعْضِ طُالَّ فَ لْ تَـدْ ـزَ يَّـةٌ مل تَ لْمِ بَـةٌ عِ الَ غَ نَاكَ مُ هُ
يَّةِ  لمِ يَّةِ العِ صِ خْ يَّةِ (الشَّ لمِ ةِ العِ وَّ لْـمِ )القُ بِ العِ يْـدِ طَالـِ مِ ْ عَى يف جتَ ا تَسْ اهَ رَ يْثُ نَ ; حَ

ـدِ  هْ ظِيْفِ جُ هِ وتَوْ رِ لِ فِكْ امَ نْ إعْ هِ مِ دِ يْ رِ ْ , وجتَ الئِلِ يَـانِ الـدَّ , وبَ ـائِلِ ـرِ املَسَ يْ رِ ْ هِ يف حتَ
عُ بـ فَ دْ ي يَ رُ الَّذِ ـامِ طُـالَّ  بَعْضِ األمْ هِ األيَّ ـذِ لـمَ هَ ـاةِ إىل  بِ العِ اكَ يَّـةِ واملُحَ يف  التَّبَعِ
 , يْلِ لِيْلِ والتَّأصِ رِّ التَّدْ ـَ هِ حمُ نـِ وْ ـنْ كَ ـاكِي مِ دِ واملُحَ لِّ بَهَ بِاملُقَ اهُ أشْ رَ ـدً ا رً بَل تَ ْتَهَ ا يف جمُ

يْحِ  جِ ْ لِ والرتَّ  .النَّقْ
ـائِنٌ يف  وَ كَ هُ ا فَ هَ قِ يْ وِ اطِنِ تَسْ وَ اتِ ومَ ذَ اخَ هِ املُؤَ ذِ ا هَ ايَ وَ نْ زَ ألْتَ عَ ا إنْ سَ أمَّ

لِكَ  , وذَ اتِ عَ نَ اجلَامِ ٍ مِ ثِريْ ةِ كَ قَ وِ عِ أرْ فْ اثِلٌ يف دَ َ  مَ ثِنيْ َا البَاحِ هبِ شَ طُالَّ ةِ عَ اءَ رَ اتِ ـلِقِ رَ
تُ  يَّةِ الكُ لمِ أ  ,بِ العِ رَ قْ يْثُ يَ َ الطالـبُ بِحَ ريْ ثـِ َ و الكَ ريْ ثـِ ـمِ  الكَ هْ ةِ والفَ ائِـدَ والَ  ,ال لِلفَ



 
 
 

  אא٤٥٩ 
رِ  يْ رِ يْقِ والتَّحْ قِ يشِ  ;لِلتَّحْ مِ عِ والتَّقْ مْ يْدِ  بَل لِلجَ يْدِ  والقَ بَامَ وَ  والصَّ سْ ـتْ حَ عَ يْـهِ  قَ لَ عَ

, يْنَاهُ اهُ  عَ دَ تْ إليها يَ دَّ يْثُام مُ  .وحَ
نيْ  ْعُ يف حِ كِنُ مجَ مْ ا يُ ْعِ مَ عْ يف مجَ َ هُ ملَ يَرشْ هِ  أنَّ ذِ لِ هَ الَ نْ خِ اتِ مِ مَ لُوْ نَ املَعْ هُ مِ

اتِ  اءَ رَ وَّ  املتكاثرة, القِ دْ رَ لَ  ضَ إالَّ وقَ ابِقً قَ هُ سَ سَ  نَ طَّ وَ و ,امَ فْ ـالِفً  هُ نَ طَّـةِ سَ  ا عـىل خُ
ةٍ  بَ تُوْ كْ ثٍ مَ جٍ بَحْ نْهَ سٍ  , ومَ وْ رُ دْ ةِ مَ الَ سَ َّ  لِلرِّ ةَ ممِ دُ الكِتَابَ يْ رِ ئِذٍ فِيْهِ  ا يُ نْدَ عِ نْ , فَ تَأ مَ فْ ال يَ

ْعِ  اتٍ  مجَ اصَ قِيَّةٍ  قُصَ ترُ كُ ( ورَ امَ )!وْ ـعَ بـِ اطَـةَ واجلَمْ ـهِ اإلحَ سِ ا ظَـنَّ بنَفْ تَّى إذَ ; حَ
ـةٍ  قَ يْ ا بطَرِ هَ ـفِ صْ ـاتِ ورَ اصَ صَ ـمُ القُ ـيْقِ تِلْكُ ـا بتَنْسِ يْنَهَ امَ حِ , قَ ثُ فِيْهِ بُ البَحْ غَ رْ  يَ

 , عيِّ ثِ اجلَامِ جِ البَحْ نَاهِ اللِ مَ نْ خِ ةٍ مِ مَ وْ سُ رْ ةٍ مَ مَ لُوْ عْ لُ مَ وْ نَا تَأيت فُصُ نْ هُ  هِ كِتَابِ  ومِ
ثُ و وْ ائِلِ بُحُ سَ قِيَّةٍ  هِ مَ اتِ ورَ اصَ انَاتِ وقُصَ قِ خَ يْ نْ طَرِ نُ بِاملُ  هَ بَ أشْ  عَ وْ ا تَكُ اتِ بَّ رَ مَ عَ

ةِ  غَ ارِ لِ الفَ اوِ دَ ذَ  ,واجلَدَ عْ مَّ بَ بِئَةِ ثُ عْ غِ وتَ يْ رِ مُ بِتَفْ وْ قُ لِ  لِكَ يَ اوِ دَ ـاتِ واجلـَ عَ بَّ هِ املُرَ ـذِ هَ
مَ  هِ أ وفَ رَ ا قَ لِّ مَ ا بِكُ هَ دَ نـْ , فعِ اتِ اصَ صَ هِ للقُ ْعِ اللِ مجَ نْ خِ تُ مِ ـالَ سَ جُ رِ ْـرُ ـا ختَ يْنَهَ هُ حِ

صِّ و هَ بَ أشْ  نُ بِالقَ وْ ا تَكُ يْسَ إالَّ اللَّصقِ مَ  !لَ
ثِرُ مِ  كْ اهُ يُ رَ ا نَ وِ  نَ لِذَ زْ ةٍ  العَ َ بِريْ ةٍ وكَ َ غِريْ لِّ صَ وَ  ;يف كُ زْ ِدُ العَ ةِ  بَل جتَ حَ فْ يف الصَّ

ةِ  دَ احِ بِ ظَنـ الوَ تُوْ نَ املَكْ ثَرَ مِ ـلِ أكْ ٌ يف النَّقْ ـنيْ تَـبَ أمِ يْامَ كَ ـهُ فـِ هُ أنَّ نـْ ـعٌ يف وَ  ,ا مِ اسِ
عِ  طِّالَ ةِ االِ ثْرَ اللِ كَ نْ خِ لِكَ مِ لَّ ذَ زْ , كُ طِ وِ عَ رِ  !هِ املُفْ

نِيْعِ أشْ  ا الصَّ َذَ هُ هبِ ا علِمَ أنَّ اتِبِ اآليلِّ  هَ بَ ومَ نُ بِالكَ وْ كُ ا يَ احلَـايل,  , والنَّاقِلِ مَ
, ال  قُ قِّ قُ املُدَ قِّ , وال املُحَ رُ رِّ رُ املُحَ رِّ اثَ املُقَ ا تَكَ اءُ ت رَ لِذَ طَ ا  األخْ نـَ ـنَ كِتَابُ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ عِ

نَ  يْ ِ ارصِ وْ  ,املُعَ عُ سَّ يْنَامَ تَوَ وِ حِ زْ ةِ العَ ثْرَ وا يف كَ قُ رَ ٍ  ا وأغْ بِريْ ٍ وكَ ريْ غِ  .يف كلِّ صَ



 
 
 
 ٤٦٠ א

هِ عىل  حِ ْ َهُ اهللاُ يف رشَ محِ نيُ رَ ثَيْمِ دٌ العُ َمَّ ةُ حمُ المَ نَا العَ يْخُ ولُ شَ قُ يَةِ «يَ لْ حِ
مِ  لْ ُ « :»طَالِبِ العِ يْسَ هلَ ا أُنَاسٌ لَ تُبُهَ كْ يَّنَةٍ يَ عَ ةٍ مُ ألَ سْ ائِلَ يف مَ سَ ِدُ رَ رٌ وال اآلنَ جتَ م ذِكْ

ا  ثِريً , وأنَّ كَ خٍ اسِ مٍ رَ لْ نْ عِ ا عَ ادِرً يْسَ صَ هُ لَ تَ أنَّ دْ جَ تَبُوهُ وَ ا كَ لْتَ مَ أمَّ ا تَ , وإذَ ةٌ فَ رِ عْ مَ
بُونَ  نْسِ ا ال يَ يَانً , وأحْ ائِلِهِ لَ إىل قَ بُونَ النَّقْ نْسِ ا يَ يَانً , وأحْ والتٌ نْهُ نُقُ ى» ...مِ تَهَ  .انْ

 ْ لٌ حمَ قْ الِبُهُ نَ م غَ دَ نَعَ يْسَ فِيْهِ جِ , لَ ضٌ فَضٌّ رْ , وعَ ارٌ ضٌ تِكَ يْسَ  ;ةٌ وال ابْ بَلْ لَ
ىإالَّ تَ فِيْهِ  مَّ سَ ْتَ مُ وقَاتٌ حتَ اتٌ ولُصُ اصَ ارٌ وقُصَ َ رتِ ارٌ واجْ رَ لِ  :كْ ةِ النَّقْ انَ وِ  ,أمَ زْ وعَ

ةِ  ائِدَ  !الفَ
نِهِ  وْ ا; لِكَ لِّدً قَ ونُ مُ ا يَكُ بَهُ مَ وَ أشْ هُ ; فَ هِ ذِ هُ هَ الُ نْ حَ يَّةِ  ومَ صِ خْ وعَ الشَّ نْزُ مَ

َاعُ  امَ اإلمجْ دْ قَ , وقَ يَّةِ لْمِ مِ  :العِ لْ لِ العِ نْ أهْ يْسَ مِ دَ لَ لِّ  !عىل أنَّ املُقَ
 

* * * 
 

)١٣( 
الِ  جَ الِ الرِّ وَ عيِّ إىل أقْ اللِ الرشَّ تِدْ نِ االسْ  املَيْلُ عَ

ذُ  أخُ ْ يَ َّنْ ملَ ينَ ممِ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ نْ كَ ا مِ رً فَ نَ إنَّ نَ م مِ يبَهُ يلِ  وا نَصِ صِ التَّحْ
ثٍ  ةِ بَحْ اسَ وا عىل دِرَ مُ دَ ا أقْ م إذَ هُ دُ يَّةِ نَجِ عِ ائِلِ اجلَامِ سَ بِ الرَّ يَّامَ طُالَّ , والسِ يِّ لْمِ العِ

يٍّ  لْمِ عِي :عِ اءِ اجلَامَ عَ ةِ الدُّ عَ مِ بِدْ كْ ةِ حُ اسَ رَ دِ ثَالً  كَ ةِ مَ الَ عِ يف الصَّ مِ البِدَ كْ , أوْ حُ
ا,  هَ وِ تِيْبِ ونَحْ ْ يْبِ والرتَّ ثِ والتَّنْقِ ةِ البَحْ َ م يف فَرتْ هُ سَ نُوا أنْفُ طَّ دْ وَ فِ قَ م لِألسَ اهُ نَرَ

ةِ  ألَ هِ املَسْ ذِ يْقِ هَ قِ ْ لْمِ يف حتَ لِ العِ اتِ أهْ تِيَارَ الِ واخْ يِيدِ أقْوَ قْ ةَ  :عىل تَ نِيْفَ اءً بِأيبِ حَ تِدَ ابْ
يْ  نِ تَ , وابْ َدَ يِّ وأمحْ افِعِ الِكٍ والشَّ لِ ومَ نْ أهْ م مِ هِ ِ ريْ اطِبيِّ وغَ يِّمِ والشَّ نِ القَ , وابْ يَّةَ مِ



 
 
 

  אא٤٦١ 
يرِ  رِ ْ الِ يف حتَ جَ الِ الرِّ وَ َةِ بِأقْ وا يف اخلَامتِ جُ رَ دْ خَ م قَ اهُ ئِذٍ نَرَ نْدَ عِ , فَ نَ يْ ِ تَربَ لْمِ املُعْ العِ

لِ ا الَ نْ خِ لِيالً مِ دْ يْالً وتَ نْهُ تَأصِ ثَرَ مِ , أكْ ةِ ألَ هِ املَسْ ذِ امِ هَ كَ رُ أحْ , األمْ نَّةِ لكِتَابِ والسُّ
نْدَ بَعْضِ طُالَّ  ي عِ امِ َ أِ الرتَّ طَ لُّ عىل خَ دُ ي يَ يِّ الَّذِ لْمِ م العِ اهُ مَ رْ ِ مَ ريْ مِ يف غَ لْ , بِ العِ

ثِ  جِ البَحْ نَاهِ ا بِمَ رً أثُّ ينَ إالَّ تَ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ ا بَعْضُ كُ بَهَ نَكَّ تِي تَ بِيلُ الَّ هِ السَّ ذِ ا هَ ومَ
تِ  نَ سِ ي رُ الَّ ثِريٍ مِ تْ يف كَ ةً عىل  مَ رَ ةً ظَاهِ ا دَاللَ امَ أنَّ فِيْهِ أيْضً , كَ يَّةِ المِ اتِ اإلسْ عَ اجلَامِ

يِّ  لْمِ فِ العِ عْ الءِ الطُّالَّ  ,الضَّ ؤُ  هَ يلِ لَدَ صِ ةِ التَّحْ ائِفَ وقِلَّ حَ نَا صَ وا لَ نَ أبْدُ يْ ذِ بِ الَّ
ةَ  م اهلَشَّ هلِِ امَ  .أعْ

مْ ال  اهُ نُ وإيَّ هُ ونَحْ تِبَارَ ينَ اعْ ِ تَربَ لْمِ املُعْ لِ العِ المِ أهْ كُّ أنَّ لِكَ هُ  نَشُ دَ تِامَ واعْ
دٍ  ُوزُ ألحَ , بَلْ ال جيَ يحِ جِ ْ الِكِ الرتَّ سَ يَّامَ يف مَ , والسِ يَّةِ عِ ْ وصِ الرشَّ مِ النُّصُ هْ يف فَ

لِ  المِ أهْ ونَ النَّظَرِ إىل كَ لٍ دُ وْ دَ بِقَ رِ نْفَ انَ أنْ يَ نْ كَ ائِنًا مَ رِّ كَ ينَ عىل مَ ِ تَربَ لْمِ املُعْ العِ
الَ  يْثَ قَ هِ حَ ِ ريْ َدَ وغَ امِ أمحْ لِ اإلمَ وْ نْدَ قَ ا عِ ذَ ثْلُ هَ رَ مِ رَّ قَ دْ تَ , وقَ ورِ صُ اكَ أنْ  :العُ إيَّ

امٌ  ا إمَ يْسَ لَكِ فِيهَ ةٍ لَ ألَ سْ مَ يف مَ لَّ تَكَ  !تَ
لِ العِ  مِ أهْ الَ اىلَ ـ عىل كَ عَ دَ اهللا تَ عْ دُ ـ بَ تِامَ طْلَبٌ فَاالعْ وَ مَ نيَ هُ قِ قِّ لْمِ املُحَ

نْ  لِّ مَ أِ كُ طَ رُّ بِخَ قِ , نُ يِّ فِ لَ يرِ السَّ رِ ا التَّقْ ذَ عَ هَ نَا مَ , إالَّ إنَّ يٌّ لْمِ لَكٌ عِ سْ , ومَ يٌّ عِ ْ رشَ
نَ النَّظَرِ  وْ ينَ دُ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ الِ أهْ وَ رِ يف أقْ يْبِ والنَّظَ هُ عىل التَّنْقِ سَ طَّنَ نَفْ وَ

امَ والبَ  يْصَ كَ يْصَ بَ نَا يف حَ عْ قَ , وإالَّ وَ لِ ال بِأوَّ ارِ أوَّ نَّةِ واآلثَ ثِ يف الكِتَابِ والسُّ حْ
لَفِ يف  ةِ السَّ الِ أئِمَّ وَ وا بِأقْ ذُ أخُ ْ يَ وا وملَ عتَدُّ ْ يَ نَ ملَ يْ ذِ عِ الَّ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ أنُ أهْ وَ شَ هُ

يَّةِ  عِ صِ الرشَّ وْ ةِ النُّصُ فَ رِ عْ مِ ومَ هْ  !فَ



 
 
 
 ٤٦٢ א

نَ ف انَ مِ ِ  أاخلَطَ  كَ نـَالبَنيِّ ـتُ عـىل كِتَـابٍ ي وَ ; أنَّ فْ بُ  قَ ـاحِ مُ صَ لَّ ـتَكَ عـىل  هُ يَ
عِ  وْ ضُ وْ لِ «مَ مِ وفَضْ كْ رِ اهللا حُ اىل ذِكْ ةِ تَعَ مَ رْ اءِ فِيْـهِ  وحُ تِدَ ـنْ »االعْ ةٌ عَ بَـارَ ـوَ عِ , وهُ

لميٍّ  ثٍ بَحْ  يٍّ  عِ عِ امِ كِنَّنِي ملَ أرَ  ;جَ دْ  لَ بَهُ قَ احِ رَ صَ كَ ظَمَ آذَ ةٍ أعْ نَ  يَ ةٍ مِ رَ َذِّ اءِ حمُ دَ تـِ  االعْ
 , ـــرِ اهللاِ ـــاىليف ذِكْ عَ ـــهُ تَ لُ وْ ـــيَ قَ  � ~ { }| mx y z  :وهِ

¡ l )ـاىل)٥٥: األعراف عَ هُ تَ لُ وْ ا قَ هَ ثْلُ  mÇ ÉÈ Ê Ë  :, ومِ

Ì Í Î l )١٩٠: البقرة(. 
نَ  رٍ مِ َذِّ يثٍ حمُ دِ ظَمُ حَ رْ أعَ كُ ذْ ْ يَ هُ ملَ امَ أنَّ اءِ و كَ تِدَ , االعْ ةِ بَادَ ي يف العِ دِّ التَّعَ

هُ  لُ وْ وَ قَ دٌّ « :ملسو هيلع هللا ىلصوهُ وَ رَ هُ ; فَ نْهُ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يف أمْ دَ نْ أحْ نْدَ  »مَ , وعِ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ مُ
لِمٍ  سْ دٌّ « :مُ وَ رَ هُ ا; فَ نَ رُ يْهِ أمْ لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ  .»مَ

تُ فِيْهِ ا دْ جَ ي وَ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ مِ وذَ الَ نْ كَ لَ مِ قَ دْ نَ هُ اهللاُ قَ ظَ فِ لِّفَ حَ ملُؤَ
مً  الَ لْمِ كَ لِ العِ فِ أهْ هُ سً يْ ا نَ لُّ عىل أنَّ دُ َّا يَ ا, ممِ رَ َرَّ دً  ا حمُ هْ لَ جُ دْ بَذَ رً قَ وْ كُ شْ كِنَّ .. .اا مَّ لَ

بَةَ  قَ مَ العَ تَحِ قْ هُ أنْ يَ عُ لَ فَ نْهُ ال يَشْ رَ مِ رَّ لَ املُحَ ا النَّقْ ذَ ونَ أنْ يَ  هَ اللِ دُ تِدْ نْظُرَ يف االسْ
لٍ  الً بأوَّ عِ أوَّ ْ وصِ الرشَّ نْ نُصُ  .مِ

دَ  نـْ نَ عِ وْ نْظُـرُ نَ يَ يْ ـذِ َ الَّ ـقِنيْ ِ تَرشْ اتِ املُسْ لَّفَ خَ اتِ بِمُ َ هِ بَعْضُ التَّأثِريْ ذِ م هَ نَعَ
ألِيْفِ  نَ هِ تَ الِ مِ جَ الِ الرِّ وَ ءِ  م إىل أقْ لَامَ يْقِ  العُ قِ رِ والتَّحْ بْلَ النَّظَ ـنَّةِ يف ا قَ  ;لكِتَـابِ والسُّ

ِامَ  نَ هبِ نُوْ مِ ؤْ ُم ال يُ لَ اخلَطَ  ,ألهنَّ خَ نَا دَ نْ هُ ـنْ طُـالَّ  أُ ومِ ٍ مِ ريْ ثـِ ـاتِ عـىل كَ اسَ رَ بِ الدِّ
ــالطُّ  ىل بِ ــانَ األوْ , فَكَ ــةِ يَّ عِ ــم أنْ مَ لِّ عَ بِ أنَّ نُ الَّ اجلَامِ ــوا  هُ ثُ بْحَ ــثِ يَ عَ البَحْ ــوْ ضُ وْ مَ

ائِلِ  سَ رْ  هِ ومَ لِ القُ الَ نْ خِ نَّةِ وآمِ ةِ آنِ والسُّ ابَ حَ ارِ الصَّ ـرِ  ,ثَ يْ رِ يْـقِ والتَّحْ قِ ـدَ التَّحْ عْ مَّ بَ ثُ



 
 
 

  אא٤٦٣ 
 ِ ريْ مِ والتَّـأخِ يْ دِ ةِ والتَّقْ ةِ اجلَادَّ اسَ رَ ثِ والدِّ رِ والبَحْ انِيًـ ,والنَّظَ يْـهِ ثَ لَ نْظُـرَ إىل عَ ا أنْ يَ

 َ انِيِّنيْ بَّ مِ الرَّ لْ لِ العِ الِ أهْ وَ نَ  ,أقْ ازِ وَ ا  ويُ يْنَهَ َ بَحْ بَ هِ  هِ ثِ وبَنيْ اتـِ يْحَ جِ رْ هِ وتَ تَائِجِ ; كـي ونَ
تَأنَسَ  سْ دَ  يُ تَمِ عْ َا ال أنْ يَ اءً هبِ تِدَ ا ابْ انِيً  ,هَ ا ثَ يْهَ لَ لُّ عَ تَدَ سْ مَّ يُ  !اثُ

ـرْ  فَ القُ ـرَ نْ عَ مَ إالَّ مَ الَ ا الكَ ذَ نُ هَ ْسِ ا ال حيُ ـنَّةَ  نَ آلِذَ ـ ,والسُّ مَ  النَّظَـرَ  نَ وأدْ
امَ  ئِذٍ  ,فِيْهِ نْدَ َ  فعِ بَارشَ عَ مُ َ تَطِيْعُ الطَّالِبُ أنْ يَرشْ سْ رِ  ةً يَ امَ  يف النَّظَ امَ  ,فِيْهِ يْهِ مِ إلَ اكُ , والتَّحَ

مُ  لَ اىل أعْ  .واهللاُ تَعَ
 

* * * 
 

)١٤( 
دُ  تِامَ اتِ عىل  االعْ يْحَ جِ نَ تَرْ يْ ِ مِ املُعَارصِ لْ لِ العِ  أهْ

نَ  يْسَ مِ يَّةِ  لَ لمِ يَّةِ العِ صِ خْ نَ  ,الشَّ يَّةِ املُنَا وال مِ هِ قْ ةِ الفِ ـةِ  ,ظَرَ ـنَ املُنَاقَشَ وال مِ
فِيَّةِ  الَ ـ ;اخلِ نَاقِشُ ي يُ تـِ ـائِلِهِ الَّ سَ يْلِ مَ لِّفُ يف كِتَابِهِ ويف تَأصِ عَى املُؤَ ـرِ أنَّ يَسْ ا إىل ذِكْ هَ

الِبِ تَ  نَ يف غَ يْ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ ي أهْ تَاوِ اتِهِ فَ يْحَ جِ تَـاوَ  ,رْ ـنْ فَ انَتْ مِ وْ كَ ارِ كِبَـ يولَ
مِ  لْ لِ العِ نَ  أهْ يْ ِ ارصِ نَ , املُعَ م مِ هِ ِ ريْ يْعِ  أوْ غَ امِ هِ  املَجَ قِ ـاتِ  ةِ يَّ الفَ سَ سَّ نَ املُؤَ ا مِ هَ ِ ريْ أوْ غَ

 , يَّةِ لمِ نَّةً فالعِ هيِم جُ تَاوِ نْ فَ لَ مِ ْعَ هُ أنْ جيَ يْسَ لَ دَ النِّ  لَ نـْ َـا عِ سُ هبِ َّ تَرتَ ـاشِ يَ ـيِّ  قَ لمِ  ,العِ
اتِ اخلِ  ايقَ نْدَ املُضَ ا وعِ ذَ ثْلُ هَ مِ , فَ فِيَّةِ لَكِ الَ ـلَ املَسْ نْدَ سَ نْ عِ كُ ـالِحِ فِ ملَ يَ  , بَـلْ نَا الصَّ

ةُ  امَّ انَ عَ فِ كَ لَ نْدَ نِ سَ يِّ قَ نَا عِ لمِ م العِ هِ حِ  ,اشِ اجِ يْـقِ الـرَّ قِ ْ نْدَ حتَ ـنَ  وعِ فِ  مِ ـالَ ال  ;اخلِ
رِ  يْ رِ قْ لِيلِ وتَ رِ الدَّ يْ رِ ْ نَ إالَّ إىل حتَ وْ عُ زَ فْ لِيْ  يَ مَّ  ,لِ التَّعْ بَثُـوا أن ثُ لْ ا يَ ـرِ مَ ـوا إىل ذِكْ جُ رِّ عَ  يُ



 
 
 
 ٤٦٤ א

الِ  وَ نَ  أقْ َ مِ نيْ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ ـلِ  أهْ ـنْ أهْ انٍ مِ سَ م بِإحْ يْهِ ابِعِ َ وتَ ةِ والتَّابِعِنيْ ابَ حَ الصَّ
نَ  يْ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ ابِ  ,العِ حَ يَّامَ أصْ ةِ هِ ااملَذَ  السِ عَ بَ ـلِ  بِ األرْ ـنْ أهْ م مِ هِ ِ ريْ يْـقِ وغَ قِ  التَّحْ

ادِ  تِهَ  .واالجْ
نَ يف  يْ ِ ـارصِ لْـمِ املُعَ ـلِ العِ اتِ أهْ تِيَـارَ ي أوْ اخْ تَاوِ نَ فَ وْ رُ كُ ذْ نُوا يَ وْ كُ ا ملَ يَ لِذَ

ِم اهنِ مَ وِ اآليتإالَّ  ,زَ ةٍ تَأيت عىل النَّحْ ادِرَ تٍ نَ االِ  :يف حَ
; زِ ١ مِ لْ لِ العِ نْ أهْ ِ مِ ارصِ لَ املُعَ وْ نَ قَ وْ رُ كُ ذْ ُم يَ م لبَيَانِ ـ أهنَّ نْهُ ةً مِ ادَ ذِ يَ وْ ـذُ  شُ

الِفِ  ةَ  ,املُخَ امَّ الَفَ عَ دْ خَ هُ قَ مِ  وأنَّ لْ لِ العِ فً  أهْ لَ لَفا وخَ رِ سَ كْ ذِ نَ بـِ ـوْ مُ وْ قُ ئِذٍ يَ نْدَ عِ ا, فَ
مِ و الَ دِ كَ ْ نَ  رسَ مِ مِ لْ لِ العِ أكِيْدً  أهْ نَ تَ يْ ِ ارصِ نَ واملُعَ يَ رِ َ واملُتَأخِّ نيْ مِ دِّ وذٍ رَ املُتَقَ ذُ أي ا لِشُ

يْمُ  تَقِ سْ ذِ يَ ا املَأخَ ذَ , وعىل هَ الِفِ يَّ  املُخَ لمِ امِ العِ رُ املَقَ يْ رِ ْ ـنْ حتَ ِ مِ ـارصِ لِ املُعَ وْ رِ قَ كْ بذِ
مِ  لْ لِ العِ  .أهْ
ُ وْ رُ كُ ذْ أوْ يَ ـ ٢ تِئْنَاسِ م عىل وَ هنَ هِ االسْ ةً  ;جْ ادَ يَ م  زِ نْهُ ـةِ يف مِ يَ وِ قْ ـيْحِ تَ جِ ْ  ,الرتَّ

دً  تِامَ يْحِ ال اعْ جِ ْ  .ا لِلرتَّ
ـــــ ٣ ُ وْ رُ كُ ذْ أوْ يَ ــهنَ مُ وْ قُ ا يَ مَ ــدَ عْ ةِ  ونَ م بَ ــألَ ــيْلِ املَسْ ــةِ  بِتَأصِ يَّ لمِ لِيلِ  العِ بِالــدَّ

لِ النِّ  الَ نْ خِ لِيْلِ مِ اشِ والتَّعْ لْ  قَ يِّ العِ هِ قْ ارِ الفِ وَ نَاتِ  ;ميَّ واحلِ وَّ ـدَ ـارٍ يف مُ وَ جَ امَ هُ  كَ
 , مِ الكِبَارِ لْ لِ العِ رُ أهْ انَ ذِكْ ا كَ ذَ لِ هَ ةً ألجْ ـادَ يَ لْـمِ زِ ـلِ العِ ـنْ أهْ نَ مِ يْ ِ ارصِ عَ م للمُ هُ

م  نْهُ مُ مِ لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ قِيْقِ يْقِ والتَّدْ قِ  .يف التَّحْ
نَا  نْ هُ دْ فَمِ قَ نَ  فَ يْ ِ ارصِ لمِ املُعَ بِ العِ نْدَ بَعْضِ طُالَّ اءِ عِ طَ تْ بَعْضُ األخْ اءَ جَ

اللِ  نْ خِ تِ مِ نَاقَشَ ائِلِ  م لِبَعْضِ هِ مُ يَّةِ املَسَ هِ قْ دَ ; الفِ احِ  الوَ يْثُ تَرَ ـدَّ  حَ ا صَ م إذَ نْهُ رَ مِ



 
 
 

  אא٤٦٥ 
ةً  ألَ سْ يَّةً  مَ لمِ ةِ  عِ نَاقَشَ ا للمُ هَ مَ دَّ ضَ  وقَ رْ قِيْقِ وعَ يْقِ والدَّ قِ ا لِلتَّحْ لُ  ;هَ ـوْ ـا يَصُ يْنَهَ امَ حِ قَ

مِ  لْ لِ العِ ي أهْ تَاوِ لِ فَ الَ نْ خِ لُ مِ ُوْ نَ  وجيَ يْ ِ ارصِ ةً يُ  ;املُعَ رَّ مَ م, ع بُ ثْرِّ فَ هُ فَ ـالَ ـنْ خَ ىل مَ
 ْ وطٍ جيَ سَ هيِم كَ تَاوِ ذُ فَ أخُ ةً يَ رَّ رَ لِ ومَ وْ َ  دُ بِهِ ظُهُ نيْ الِفِ لَّ  ,املُخَ ـرَّ  كُ قَ نْهُ ملَِا تَ ا مِ ذَ ـهِ  رَ هَ يْ دَ لَ

لبِهِ  رَ يف قَ قَ ءَ بووَ لَامَ ءِ العُ الَ ؤُ لُ احلـَ أنَّ هَ م أهْ زُ هُ ُـوْ هِ ال جيَ ـذِ ـةُ هَ , واحلَالَ ـدِ قْ لِّ والعَ
فَ  َالَ بَاينَتُ تُ خمُ م أوْ مُ مهُ ُمهُ مُ  , وأهنَّ عُ هُ جِ ا .. .واملَآلُ  املَرْ ذَ امَّ ظَنَّ هَ لَ ـي الظَّنَّ فَ مِ رْ ـامَ يَ قَ

 ِ هيْ تَاوِ رْ بِفَ الِفِ ويَ لِّ قُ شُ م عىل املُخَ نْ كُ , هُ مِ ةٍ هَ لْ جِ بٌ  وهَ صُّ نْهُ إالَّ تَعَ ا مِ ذَ يْـتٌ مَ  هَ  ,قِ
ةٌ  مَ صْ ةٌ  وعِ فَ لَّ غَ امِ  مُ َ رتِ مِ احْ مِ أهْ  بِاسْ لْ  !الكِبَارِ  لِ العِ

امِ  َ رتِ َ احْ قٌ بَنيْ رْ نَاكَ فَ ; هُ مْ عَ امِ  نَ َ ـرتِ َ احْ مِ وبَنيْ لْ لِ العِ النِّ  أهْ , فَ لِيلِ ـالـدَّ  اشُ قَ
يُّ  لمِ لِيْلُ ابُ بَ  العِ لِيْلُ  هُ الدَّ ,  ,والتَّعْ هُ احلُبُّ والثَّنَاءُ ابُ مِ بَ لْ لِ العِ امُ أهْ َ رتِ نَا وإالَّ وَ واحْ عْ قَ

صُّ يف  مِ التَّعَ وْ مُ  !بِ املَذْ
* * * 

 

)١٥( 
اطُ بَعْضِ  قَ امِ إسْ كَ يَّةِ األحْ عِ ْ  الرشَّ

اتٌ  ادَ تِهَ نَاكَ اجْ ةٌ  هُ يَّ دِ رْ وْ  فَ مِ يف تَ لْ لِ العِ نْ بَعْضِ أهْ نَاءِ  عِ يْ سِ مِ َ أبْ ةِ بَنيْ وَ جْ الفَ
م,  هِ هِ َ وفِقْ نيْ لِمِ اثِلٌ يف املُسْ لِكَ مَ اطِ وذَ قَ ابِ  بَعْضِ  إسْ ةِ أبْوَ يْدَ قِ ي ال و العَ تـِ هِ الَّ قْ الفِ

امُ  كَ ي أحْ رِ ْ َ جتَ ا بَنيْ هِ هَ ذِ َ هَ نيْ لِمِ اماملُسْ َا ;األيَّ هتِ رَ دْ ا لِنـُ ـ ,إمَّ انِ أوْ لِضَ وَ نَا وهَ فِ اعْ أوْ  ,نـَ
وِّ  ةِ نَ هلَيْمَ  دُ يْنَا العَ لَ ِ  ,عَ لُ العَرصْ هُ أهْ ِدُ لِكَ ممَّا جيَ ِ ذَ ريْ  !أو غَ

اثِلٌ  لِكَ مَ ي بَ وذَ ادِ أيْدِ تِدَ م إىل يف امْ هِ ضِ قَ إو فِ ذْ حَ عْ ـائِلِ  طِ اسْ سَ ـضِ مَ بَعْ



 
 
 
 ٤٦٦ א

ةِ  يْدَ قِ ـا  :العَ هَ ِ ريْ , وغَ ِ ـريْ فِ , والتَّكْ , واحلُـبِّ والـبُغْضِ اءِ الءِ والـربَ ةِ الوَ ألَ سْ ـنْ كمَ  مِ
 َ نيْ لِمِ ائِدِ املُسْ قَ اتِ عَ رَ وْ هُ شْ  !مَ

هِ  قْ تُبِ الفِ فَاتِ كُ وْ ْذُ نْ حمَ قِّ  كِتَابُ  :ومِ ادِ  ,الرَّ هَ كَ  ,واجلِ , وأحْ ةِ مَّ لِ الذِّ امِ أهْ
ا  هَ ِ ريْ نْ وغَ ةِ أو مِ رَ ـوْ جُ ـائِلِ املَهْ ـنَ املَسَ ـا مِ ةِ أهنَّ جَّ ; بحُ يَّةِ هِ قْ ائِلِ الفِ اتِ املَسَ رَ وْ هُ شْ مَ

امَ  هِ األيَّ ذِ ةِ هَ دَ وْ قُ  !املَفْ
 

* * * 
 

)١٦( 
ةُ  رَ اهِ يْقِ املَ  ظَ قِ ْ  طُوطَاتِ خْ حتَ

تُبِ  يحَ الكُ حِ كَّ أنَّ تَصْ يْ  ,ال شَ قِ ْ , قَ وحتَ ةً بِعَ ا تَ هَ ِ ربَ لِ وأكْ امَ قِّ األعْ نْ أشَ ا مِ هَ
الَّ  سِ الغَ ائِقُ النَّفْ قَ انَتْ حَ ةِ فَكَ لَمِ بَ رِّ القَ نْ حُ ةٍ مِ قَ رَ ئَةِ وَ ألِيفَ مِ رِ  ,; أنَّ تَ كْ تَاجِ الفِ  ;ونَ

اقٍ  رَ ِ أوْ رشْ يقِ عَ قِ ْ نْ حتَ ُ مِ ا وأيْرسَ يْهَ بُّ إلَ  .أحَ
ةَ  انَ ; أنَّ األمَ لِكَ يقُ ذَ قِ ْ اةِ وحتَ انَ عَ يقِ إىل مُ قِ ب ِالتَّحْ احِ عُ بِصَ فَ دْ يَّةَ تَ لْمِ العِ

رِّ  فِ التَّحَ نْ طَرَ وْ مِ تَبَهُ هُ هُ فِيامَ كَ ِدُ ا ال جيَ , مَ هُ ُ ريْ تَبَهُ غَ ابِ التَّتَبُّعِ فِيامَ كَ عَ ي وصِ
بْ  دَ تَ عْ قْ بَ قَّ تَحَ ْ يَ َّا ملَ انِ ممِ أسِ اللِّسَ , ورَ ةِ اكِرَ هِ يْ يِ الذَّ  .ضِ

حُ  ضِّ وَ َا بَعْضُ  يُ اهبَ تِي صَ دَايت الَّ وَّ سَ رُ إىل بَعْضِ مُ ا أنْظُ مَ نْدَ ا; أنَّني عِ ذَ هَ
لَ  عَ ي جَ ء الَّذِ ْ ; اليشَّ ةِ طُوبَ سُ  البَلَلِ أوْ الرُّ َا تُطْمَ هتِ لِامَ َ  ,بَعْضَ كَ ربْ ُ أوْ حِ نْتَرشِ ا يَ , هَ

يْ  حِ َا أوْ تَصْ هتَ اءَ يدُ قِرَ ا أُرِ مَ نْدَ نْ أنَّنِي عِ دُ مِ ا أجِ هَ ةً حَ دَ َاهَ , وجمُ ةً بِريَ ةً كَ وبَ عُ  نَفْيسِ صُ
يَّةً  سِ نَى , ورُ نَفْ يمَ املَعْ تَقِ سْ ; كَي يَ وعِ ضُ وْ ةٍ لِلْمَ يدَ دِ ةٍ جَ يَاغَ زُ إىل صِ جْ نِي العَ عُ فَ دْ امَ يَ بَّ



 
 
 

  אא٤٦٧ 
ا ا كَ يْفَ واحلَالُ إذَ ا, فَكَ يْتُهُ أنَ لَ تَبْتُهُ وأمْ ا كَ وَ يف مَ هُ هُ تُ رْ كَ ي ذَ ا الَّذِ ذَ , وهَ ادُ ا املُرَ ذَ نَ هَ

لَ  اوِ دَ فِيْهِ أوْ أُحَ تَهِ الً أنْ اجْ , فَضْ هُ ا ال أُطْيقُ ا مَ ذَ ي, هَ ِ ريْ المِ غَ سُ يف كَ  .الطَّمْ
هِ  ذِ نْ هَ ءٍ مِ ْ لْمِ إىل يشَ لِ العِ ارَ بَعْضُ أهْ دْ أشَ قَ , فَ يبٍ رِ نِّي بِغَ ا عَ ذَ يْسَ هَ ولَ

نيَ  قِ قِّ ا بَعْضُ املُحَ هَ ِلُ جتَ رْ تِي يَ اتِ الَّ قَ ايَ هُ املُضَ رَ كَ ا ذَ وَ مَ , وهُ قِيقٍ دْ يُّثٍ أوْ تَ رَ ونَ تَ دُ
ظُ يف كِتَابِهِ  انُ «اجلَاحِ الَ ) ١/٧٩(» احلَيَوَ قَ لِّفُ الكِتَابِ أنْ « :فَ ؤَ ادَ مُ امَ أرَ بَّ رُ ولَ

, فَ  ةً اقِطَ ةً سَ لِمَ ا, أوْ كَ يفً حِ لِحَ تَصْ , وْ كُ يَ يُصْ ظِ رِّ اللَّفْ نْ حُ قَاتٍ مِ رَ ِ وَ رشْ اءُ عَ ن إنْشَ
ي ِ اينِ ورشَ نِ  :فِ املَعَ هِ مِ عِ ضِ وْ هُ عىل مَ دَّ رُ تَّى يَ ; حَ صِ لِكَ النَّقْ َامِ ذَ نْ إمتْ يْهِ مِ لَ َ عَ  أيْرسَ

ارِ  لِكَ املُعَ طِيقُ ذَ يْفَ يَ , فَكَ المِ الِ الكَ هُ اتِّصَ زَ جَ دْ أعْ هُ قُ سُ , واحلَكِيمُ نَفْ رُ تَأجَ ضُ املُسْ
ا البَابُ  ذَ  !هَ

لِكَ  نْ ذَ بُ مِ جَ أخُ  ;وأعْ هُ يَ نِ أنَّ يْ رَ  :ذُ بِأمْ
 ُ ريْ مَّ يَصِ ا, ثُ الحً الِحَ صَ ادَ الصَّ دَ وزَ اسِ لَحَ الفَ دْ أصْ دَ قَ عْ ا الكِتَابُ بَ ذَ  هَ

 ُ ريْ يَسِ , فَ رَ انٍ آخَ ةً إلنْسَ خَ لِكَ نُسْ زالُ ذَ , وال يَ لِ اقِ األوَّ رَّ ةَ الوَ ريَ اقُ الثَّاينِ سِ رَّ  فِيْهِ الوَ
ي اجلَانِ  هُ األيْدِ لُ اوَ تَدَ َ الكِتَابُ تَ ريْ تَّى يَصِ ; حَ ةُ دَ سِ اضُ املُفْ رَ , واألغْ ا, يَةُ فً ْ لَطًا رصِ  غَ

نُّ  امَ ظَ تًا, فَ مَ صْ ا مُ بَ ذِ هُ اخلُطَّاطُ وكَ رُ اوَ تَعَ , ويَ ادِ ُونَ بِاإلفْسَ مجِ ْ بُهُ املُرتَ اقَ تَعَ م بِكِتَابٍ يَ كُ
يِّ  رِ هْ ادِمِ املِيالدِ دُ تَقَ , كِتَابٍ مُ ثْلِهِ لِكَ أوْ بِمِ نْ ذَ ٍّ مِ ةِ بِرشَ نْعَ ى» !الصِّ تَهَ  .انْ

شُ  فَ الَ األخْ ضْ « :وقَ ارَ عَ ْ يُ خَ وملَ مَّ نُسِ , ثُ ضْ ارَ عَ خَ الكِتَابُ ومل يُ ا نُسِ  :إذَ
يا مِ جَ جَ أعْ رَ  .»خَ

* * * 



 
 
 
 ٤٦٨ א

نْ طُالَّ  ا مِ ثِريً دُ كَ نَا نَجِ إنَّ ا; فَ ذَ لِ هَ لِ ألجْ لَ يف أوَّ تَغَ َّنْ اشْ يقِ ممِ قِ بِ التَّحْ
يقِ املَ  قِ نَ الطَّلَبِ بِتَحْ نُ مِ ْسِ هُ ال حيُ ; أنَّ طُوطَاتِ اتِ  خْ طَلَحَ صْ يِّ إالَّ مُ عِ ْ لْمِ الرشَّ العِ

ثِ  جِ البَحْ نَاهِ نْ  ,مَ هُ مِ ُ ريْ هُ الطَّنَاحيُّ وغَ رَ كَ ا ذَ ا مَ ذَ , وهَ طُوطَاتِ يقِ املَخْ قِ ْ قِ حتَ وطُرُ
لْمِ  لِ العِ  .أهْ

َهُ اهللاُ يف  محِ نَاحيُّ رَ الَ الطَّ اثِ «قَ َ لِ الرتُّ خَ دْ ِّ مَ يبِ رَ الءِ « :)٨(» العَ ؤُ تَّى هَ وحَ
لُوا  تَّصِ ُم أنْ يَ تَحْ هلَ ْ يُ ا, ملَ بِيلَهَ وا سَ لَكُ يَا, وسَ لْ اتِ العُ اسَ رَ لُوا إىل الدِّ صَ نَ وَ يْ ذِ الَّ

يَّةِ  لْمِ ِم العِ هتِ ادَّ ْعِ مَ م عىل مجَ ينُهُ عِ ي يُ , الَّذِ يَ اعِ الَ الوَ لِكَ االتِّصَ , ذَ بِيَّةِ رَ تَبَةِ العَ , بِاملَكْ
ا إالَّ  ذَ تِمَّ هَ ْ يَ ا, وملَ بَطِهَ ا وأضْ هَ ادِرِ صَ ثَقِ مَ نْ أوْ , مِ ِّ يبِ رَ ارِ التَّألِيْفِ العَ سَ ةِ مَ فَ رِ عْ  بِمَ

لَ  اخِ اتِ دَ نَّفَ َ املُصَ مَّ بَنيْ , ثُ ةِ تَلِفَ اثِ املُخْ َ نُونِ الرتُّ َ فُ ائِجِ بَنيْ شَ الئِقِ والوَ اكِ العَ رَ وإدْ
دِ  احِ نِّ الوَ  .الفَ

دُ  ْ ْ حيَ امِّ وملَ يثِ العَ لِكَ احلَدِ يَا بِذَ لْ اتِ العُ اسَ رَ بَةُ الدِّ لَ لَ طَ غِ امَ شُ ا, وإنَّ ذَ ثْ هَ
جِ  َ املَنْهَ قِ بَنيْ رْ , والفِ يِّ لْمِ ثِ العِ جِ البَحْ نَاهِ , ومَ يِّ وعِ ضُ كِريِ املَوْ نْ التَّفْ , عَ ضِ امِ الغَ

يَا جِ املِعْ , واملَنْهَ يِّ فِ صْ جِ الوَ , واملَنْهَ خيِيِّ قِ يف التَّارِ مْ , والعُ ادِيِّ دَ ْ رتِ جِ االسْ , واملَنْهَ يِّ رِ
نِ  دِ عَ , والبُعْ لِ اظِ  التَّنَاوُ فَ نْ ألْ لِكَ مِ بِعَ ذَ ا تَ , ومَ ةِ طَّحَ ارِ املُسَ ,  :األفْكَ اةِ انَ املُعَ

اثِ  َ ريِ الرتُّ صِ لُ  :أيْ (وتَعْ عْ ا هُ جَ ً ارصِ عَ يْ )مُ لَ قُ عَ دُ تِي يَصْ ةِ الَّ ائِمَ هِ القَ ذِ رِ هَ ا , إىل آخِ هَ
نُ الطَّ  هُ ابْ الَ ا قَ يِّ  ةِ اوَ رَ مَ وِ ِّ النَحْ يسِ ارِ ٍّ الفَ يلِ ألِيفِ أيبِ عَ فِ تَ صْ , يف وَ ُّ لُيسِ : األنْدَ

َةٍ « مجَ رْ وْ  تَ رُ مٍ تَ نَى, واسْ عْ مٍ  قُ بِال مَ سْ ُولُ بِال جِ  .»هيَ
لَ  طَ هِ املُصْ ذِ رَ هَ تَظْهِ سْ يَا, أنْ يَ لْ اتِ العُ اسَ رَ ةُ طَالِبِ الدِّ ايَ تْ غَ ارَ , وصَ اتِ حَ



 
 
 

  אא٤٦٩ 
 , هُ دُ نْقُ هُ أوْ يَ الِفُ َ نْ خيُ هِ مَ جْ َا يف وَ لْقِى هبِ ا, ويُ هَ ارَ ضَ تِحْ نَ اسْ ْسِ مَّ حيُ , ثُ هِ ا يف فَمِ هَ يرَ دِ ويُ
هُ  ْطُرْ لَ ْ خيَ َّا ملَ ا ممِ ذَ , فَهَ تِهِ َايَ ذُ فِيْهِ إىل هنِ , واألخْ لِهِ نْ أوَّ يمٍ مِ دِ دٍ قَ احِ ةُ كِتَابٍ وَ اءَ ا قِرَ أمَّ

الٍ   .عىل بَ
َا, وال اءِ هبِ تِدَ , واالهْ جِ هِ املَنَاهِ ذِ ةَ هَ رُ قِيمَ ْدِ نَا هنُ , إنَّ ظُنَّ بِنَا ظَانٌّ نْبَغِي أنْ يَ  يَ

طَالَبٌ  مِ مُ لْ وعِ العِ رَ نْ فَ عٍ مِ رْ ثَ يف أيِّ فَ إنَّ البَاحِ , فَ ثِ ةِ البَحْ مَ دْ ا يف خِ هَ ظِيفِ وتَوْ
ائِبِ  وَ نْ شَ هُ مِ َلِّصَ , وخيُ هُ رَ نَظِّمَ فِكْ اتِيَّةِ بِأنْ يُ , هِ الذَّ يامً بِاهلَوَ دِ ى قَ مَّ انَ يُسَ ا كَ وَ مَ , وهُ

, والتَّأثِريِ  انِ انِ واملَكَ مَ اتِ الزَّ تِبَارَ ثَهُ العْ عَ بَحْ ْضِ ا بِأنْ خيُ طَالَبٌ أيْضً وْ مُ مَّ هُ ثُ
رِ والتَّأمُّ  , والنَّظَ رِ ارِ والتَّأثُّ ُورُ بِهِ يف أطْوَ ا متَ , ومَ ةِ احلَيَاةِ كَ رَ , لِ يف حَ ةِ تَلِفَ ا املُخْ هَ

تِنْتَاجِ  مِ واالسْ هْ , يف الفَ رِ ةِ واحلَذَ قَّ هُ بِالدِّ لُّ لِكَ كُ ا ذَ بُوغً صْ  .مَ
هُ  لُّ قٌّ كُ ا حَ ذَ هَ ةُ يف فَ وزَ كُ ةُ املَرْ مَ كْ يْهِ احلِ  إلَ ْدَ , وهتُ يحُ حِ لُ الصَّ قْ بُهُ العَ , يُوجِ

ق  نَا حَ ُولُ ي هيَ كِنَّ الَّذِ , ولَ بَاعِ نَ الطِّ عُ زِ فْ اتِ  :اا ويُ طَلَحَ هِ املُصْ َذِ الُ هبِ تِغَ ونَ االشْ أنْ يَكُ
خِ  , والتَّنَفُّ اءِ عَ ةِ واالدِّ رَ ثَ ابِ الثَّرْ نْ أبْوَ ا مِ ابً ي  غِ رَّ املُفَ  بَ رِ , واملُزْ ةٍ يقَ قِ لِّ حَ نْ كُ مِ

نَ  نِي مِ غْ ا ال يُ ي بِهِ إىل مَ , واملُنْهِ بِهِ احِ يْئًا بِصَ مِ شَ لْ ى» العِ تَهَ  .انْ
* * * 

م;  لُوا نَعَ تَغَ ابِ األقْالمِ ممَّنْ اشْ حَ نْدَ بَعْضِ أصْ رٌ عِ فِيْفٌ ظَاهِ نَاكَ دَ هُ
احِ  يْقِ إىل بِرَ قِ اطُ التَّحْ م بِسَ هِ ضِ دَ ببَعْ دَّ ا متَ تَّى إذَ ; حَ يَّةِ لْمِ طَاتِ العِ طُوْ يْقِ املَخْ قِ بتَحْ

ثَارِ و تِكْ اءَ االسْ يْقِ املَ  اجلَري ورَ قِ ْ م واحلَ طُوطَاتِ خْ حتَ هُ دُ دْ , نَجِ تُ قَ رْ كَ تِي ذَ ةُ الَّ الَ
وا  بَحُ ا أصْ هَ نْدَ , فعِ ةِ فَ رِ عِ املَعْ اسِ نْ وَ ا عَ يْدً عِ وا بَ يَّقُ , وتَضَ لْمِ رِ العِ وْ نْ بُحُ لُوا مِ لَّ قَ بَبا تَ سَ



 
 
 
 ٤٧٠ א

ةِ  ائِرَ يْمِ دَ جِ ْ لمِ  يف حتَ م; العِ هُ نْدَ َ  عِ يْثُ رصَ م تْ فَ بِحَ  هُ وَ عْ يْقَ دَ قِ ْ  طُوطَاتِ خْ املَ  اتِ حتَ
ادَّ  نْ جَ يِّ عَ لمِ يِّ (ةِ التَّألِيْفِ العِ فِ لَ افِ ) السَّ ثْلَ انْرصِ نِ هِ مِ الِ  م عَ تِغَ شْ حِ باالِ ْ رشَ

يَّةِ  لمِ تُبِ العِ ا  ,الكُ هَ وِ يَّةِ أو نَحْ هِ قْ ةِ أو الفِ يَّ دِ قَ تُبِ العَ ا للكُ حً ْ انَ رشَ اءٌ كَ وَ تُبِ سَ نْ كُ مِ
عيِّ ولُ العُ  ْ  .ةِ مِ الرشَّ

يْنَا لَ رَ عَ اثَ نَا تَكَ نْ هُ م  فَمِ هِ ورِ طُوطَاتِ يف ظُهُ قِي املَخْ َقِّ نْ حمُ ثِريٌ مِ مَ كَ اليَوْ
ةٌ  فَ رِ عْ م مَ نْهُ ثِريٍ مِ يْسَ لِكَ َّنْ لَ م ممِ َتِهِ امحَ زَ م ومُ هِ ارِ تِشَ م  وانْ هُ ضُ لْ بَعْ , بَ يِّ عِ ْ مِ الرشَّ لْ بِالعِ

يلِ  َاهِ نْ جمَ م مِ نْهُ , ومِ ولُ احلَالِ ْهُ م جمَ نْهُ , ومِ ِ نيْ ولُ العَ ْهُ نِتاالنْ «جمَ ْ ا »رتَ تَّى إذَ ; حَ
اطِ العِ  سَ َ األوْ رَ بَنيْ تَهَ هُ واشْ مُ رَ اسْ ةِ يَّ مِ لْ ظَهَ يقَ قِ وَ يف حَ ا, وهُ لُومً عْ ا مَ وفً رُ عْ بَحَ مَ ةِ أصْ

رُ  عْ ُ مَ ريْ هُ غَ يَّامَ أنَّ , والسِ يَّةِ لْمِ ةِ العِ الَ ةِ اجلَهَ يقَ قِ نْ حَ جْ عَ ْرُ ْ خيَ رِ ملَ نْ  وفٍ األمْ دٍ مِ نْدَ أحَ عِ
لِ ا نَ أهْ نُ مِ ْسِ هُ ال حيُ م, أنَّ هِ ثَرِ نْدَ أكْ ا عِ ةُ مَ ايَ , وغَ مِ لْ ةَ  لعِ فَ رِ عْ يَّةِ إالَّ مَ عِ ْ لُومِ الرشَّ العُ

نْ  ي مِ ئُ واملَنْتَهِ ا املُبْتَدِ كُ فِيهَ ِ رتَ تِي يَشْ لُومِ الَّ اتِ العُ ومَ مُ نْ عُ ءٍ مِ ْ , ويشَ ةِ لُومِ اآللَ عُ
مِ  لْ لِ العِ  !أهْ

نْ طُالَّ  ونَ مِ رُ نَ بِ اوآخَ ونَ مِ عُ رَّ تَوَ م ال يَ اهُ لْمِ نَرَ ابُبِ  لعِ ومِ والتَّصَ  اهلُجُ
انَتْ  ةٍ كَ ْطُوطَ ا  ,عىل أيِّ خمَ ظِيفَ مَ ا إالَّ تَوْ نْهَ نُ مِ ْسِ وَ ال حيُ , وهُ اتَتْ ويف أيِّ فَنٍّ بَ

اتِ  رَ كِّ ذَ نْ مُ هُ مِ سَ رَ طُوطَاتِ «دَ يقِ املَخْ قِ ْ قِ حتَ عَ »طُرُ ا يف اجلَامِ اهَ قَّ لَ امَ تَ اتِ أوْ , كَ
ا هَ ِ ريْ  .غَ

يَّةَ  عِ ْ م الرشَّ تَهُ فَ رِ عْ ُم مَ نْكِرُ هلَ م; ال نُ ائِهِ رَ نْ وَ ونَ مِ رُ فِ وآخَ ُم لِألسَ ; إالَّ إهنَّ
 , طُوطَاتِ يْقِ املَخْ قِ ْ مِ حتَ , بِاسْ يِّ لْمِ يلِ العِ صِ ةِ التَّحْ ادَ يَ نْ زِ لُوا عَ اغَ لُوا وتَشَ تَغَ دْ اشْ قَ



 
 
 

  אא٤٧١ 
ىلَ  وَ أوْ امَّ هُ م عَ فَهُ َ َّا رصَ يْالً ممِ لُ تَأصِ  . وأفْضَ

كِتَابِ  هِ لـِ يقِ قِ ْ ةِ حتَ مَ دِّ قَ َهُ اهللاُ يف مُ محِ دٍ رَ يْ رٌ أبُو زَ نَا بَكْ يْخُ الَ شَ  اجلدِّ «قَ
ةِ « :)٦(ي زِّ للغِ » ثِ يْ دِ احلَ  َ طُوطَاتِ املُنْتَرشِ اجِ املَخْ رَ ةُ إخْ مَ دْ الِكَ  خِ سَ مَ عىل مَ  :اليَوْ

لُ  لْمِ مِ  :األوَّ لِ العِ ةُ أهْ يقَ بَاتِ نَصِّ الكِتَابِ طَرِ ثِيقِ إلثْ ةِ التَّوْ دَّ لِ عُ امَ نْ إعْ
نَ  انِ ـ مِ كَ بَ اإلمْ سَ لِيامً ـ حَ َاقٍ  سَ ونَ إحلْ , دُ يفِ حِ , والتَّصْ يفِ رِ ,  أيْ  ,التَّحْ لِيقٍ عْ تَ

التَّنْبِيْ  , كَ ارِ طِرَ اطِنِ االضْ وَ ةٍ إالَّ يف مَ ادَ رِ إفَ , أوْ ذِكْ مٍ هْ , أوْ وَ يٍّ دِ قَ أٍ عَ طَ  هِ عىل خَ
بَةٍ  نَاسِ  .مُ

,  :الثَّاين ةِ اطِنِ احلَاجَ وَ اتٍ يف مَ لِيقَ عْ اتٍ وتَ يقَ قِ ْ َاقِ حتَ عَ إحلْ , مَ هِ ابِقِ سَ كَ
ا هَ رِ دْ  .وبِقَ

ازِ  ا الطِّرَ ذَ نْ هَ ةُ املُ  :ومِ المَ َهُ اهللاُ ميُّ لِّ عَ العَ محِ  .رَ
نْهُ  الُهُ املَاتِعُ عىل كِتَابِ  :ومِ تِغَ ةِ « :اشْ وعَ مُ ائِدِ املَجْ اىلَ ل» الفَوَ َهُ اهللاُ تَعَ محِ اينِّ رَ وكَ  .لشَّ

خُ الكِتَابِ « :الِثُ الثَّ  , »نَفْ اتٍ ودَ دُ عْ قَاتٍ مَ رَ لَ الكِتَابِ يف وَ َ أصْ , فَرتَ
 ِ ثِريْ خُ بِتَكْ يُنْفَ عِ فَ اجِ نْ  املَرَ افُ عَ َ لِكَ االنْرصِ بَ ذَ احَ امَ صَ بَّ , ورُ والتِ لْبِ النُّقُ , وجَ

ثِيْ  وْ نَ تَ لِيامً مِ يفِ  قِ النَّصِّ سَ حِ يفِ والتَّصْ رِ  .التَّحْ
ا  ذَ وقُ هَ الِ «وسُ تِغَ مَ » االشْ ةُ اليَوْ ائِجَ يَ الرَّ  .هِ

الِبَ يف كِتَابِ  وَ نْ سَ ا مِ َذَ ا هلِ يَّنْتُ مَ دْ بَ رِ «وقَ ِ وأثَ املُ رِ  هِ التَّعَ كْ عىل الفِ
ى» والكِتَابِ  تَهَ  .انْ

* * * 



 
 
 
 ٤٧٢ א

)١٧( 
طَاتِ  طُوْ ي عىل املَخْ  التَّعَدِّ

ظَاهَ  نَاكَ مُ اللِ هُ نْ خِ المِ مِ ءِ اإلسْ لَامَ تُبِ عُ ي عىل كُ دِّ ةٍ يف التَّعَ يَّ وِ ُ سَ ريْ ةٌ غَ رَ
, ممَّنْ  يْقِ قِ يَاءِ التَحْ عِ ي بَعْضِ أدْ بَتْهُ أيْدِ سِ ا كَ وَ مَ م, وهُ تُبِهِ طَاتِ كُ ْطُوْ يْقِ خمَ قِ ْ حتَ

لْمُ إالَّ  دَ فِيْهِ العِ سَ نٍ كَ مَ يْقِ يف زَ قِ ارَ التَّحْ وَ وا أدْ نَّمُ لْمِ  تَسَ لِ العِ نْ أهْ اتٍ مِ بَّارَ نْدَ غُ عِ
 َ انِيِّنيْ بَّ  !الرَّ

طَاتِ  ْطُوْ ي عىل خمَ دِّ م اهللاُ بالتَّعَ اهُ دَ َ هَ نيْ قِ قِّ مُ بَعْضُ املُحَ وْ قُ يْنَام يَ لِكَ حِ وذَ
زُ  ُوْ انِ ممَّا ال جيَ صَ ةِ والنُّقْ ادَ يَ يْفِ والزِّ حِ يْفِ والتَّصْ رِ نَ التَّحْ ءٍ مِ لْمِ بيشَ لِ العِ هُ  أهْ لُ فِعْ

ارٍ  تِصَ ا يَيل باخْ , مَ ةِ لَ جِ ادِي املُخْ وَ مُ العَ نْ تِلْكُ انَ مِ , فَكَ هُ ارُ رَ  :وال إقْ
ةِ ١ رَ  املُتَاجَ وَ عْ , بدَ ةٍ انَ قٍّ وال أمَ ِ حَ ريْ انَ الكِتَابِ بغَ نْوَ ُ عِ ريِّ غَ نْ يُ م مَ نْهُ ـ مِ

انِ  مَ لِ زَ بِ أهْ َ طُالَّ جِ بَنيْ ارِ مِ الدَّ ةِ لالسْ رَ ايَ ءٌ أو املُسَ نَا يشَ عَ رَّ مَ دْ مَ , وقَ امَ هِ األيَّ ذِ نَا هَ
تُبِ  امءِ الكُ ي عىل أسْ دِّ ا التَّعْ ذَ طَرِ هَ ن خَ  .مِ

ا, أو ٢ ائِهَ زَ مِ بَعْضِ أجْ يْ دِ ةِ بتَقْ طَ طُوْ  عىل املَخْ دَّ تَعَ نْ يَ م مَ نْهُ ـ ومِ
نْ  ي يَ يْقِ الَّذِ تِيْبِ والتَّنْسِ ْ  الرتَّ وَ عْ ةِ دَ جَّ ا, بحُ هَ ِ ريْ اتِ بتَأْخِ عَ وْ ضُ وْ عَ مَ مُ مَ جِ سَ

 !الكِتَابِ 
َا يف  اهبُ حَ ا أصْ ملِيْهَ انَ يُ تِي كَ اتِ الَّ الءَ تُبِ اإلمْ دُ يف كُ جَ وْ ا; يُ ذَ ُ هَ ثِريْ وكَ

ا هَ ِ ريْ ثِيَّةِ وغَ يْ اءِ احلَدِ زَ مِ األجْ , باسْ امعِ َالِسِ السَّ  !جمَ
يْ ٣ دِ نَ جَ يْ نَاوِ عِ عَ ضْ ا بوَ يْهَ لَ  عَ دَّ تَعَ نْ يَ م مَ نْهُ , ـ ومِ هِ أسِ هِ ورَ نْ كِيْسِ ةٍ مِ دَ



 
 
 

  אא٤٧٣ 
ةِ  ادَ يَ  زِ وَ عْ م بدَ نْهُ لِكَ مِ لَّ ذَ , كُ ةً يَّ رِ ا عَ هَ كَ رَ اسٍ أو تَ َ أقْوَ ا بَنيْ هَ عَ ضَ اءٌ وَ وَ سَ

يْحِ والبَيَانِ  ضِ  .التَّوْ
لْتُ  يَّةِ  :قُ يْحِ ضِ نِ التَّوْ يْ نَاوِ قُ بَعْضَ العَ قِّ عَ املُحَ َ وال بَأسَ أنْ يَضَ ريْ ال ضَ

فْ  تِي تُ يْهِ الَّ لَ انَ عَ هِ كَ ذِ ةُ هَ , لكِنْ واحلَالَ لِهِ وْ ائِدِ الكِتَابِ وفُصُ وَ ِ وفَ نيْ امِ ضَ نْ مَ حُ عَ صِ
لِ الكِتَابِ  ا يف أصْ هَ َ ْرشُ ا, ال أنْ حيَ ارً سَ يْنًا أو يَ مِ ةِ يَ حَ فْ نَبَاتِ الصَّ ا عىل جَ تُبَهَ كْ أنْ يَ

قِ  قَّ  !املُحَ
نْ  م مِ هُ ضُ هُ بَعْ لُ عَ فْ حْ بِامَ يَ رَ فْ ;  وال تَ اسِ َ األقْوَ ةِ بَنيْ دَ يْ يْن اجلَدِ نَاوِ عِ العَ ضْ وَ

ا نْهَ , مِ رَ َاذِيْ نْ حمَ ْلُو مِ ادِ ال خيَ تِهَ ا االجْ ذَ ثْلُ هَ , فمِ لِ الكِتَابِ نْ أصْ ا عَ هَ ْيِيْزِ  متَ وَ عْ  :بِدَ
الً  ةٍ مِ  :أوَّ دَ يْ دِ امٍ جَ كَ ِ أحْ رشْ َةٌ يف حَ امحَ زَ لِ الكِتَابِ مُ ا يف أصْ تِهَ نَ أنَّ يف كِتَابَ

ا  ً ريْ سِ فْ ُ تَ تَربَ عْ ا تُ تِهَ يْقَ قِ نَ يف حَ يْ نَاوِ , ألنَّ العَ لِ بِ الكِتَابِ األصْ احِ قِ عىل صَ قِّ املُحَ
هُ  لُّ أُ كُ , واخلَطَ يْعُ هُ اجلَمِ لَمُ عْ ا يَ ا مَ ذَ , وهَ نِ يْ نَاوِ نَ العَ ا مِ تَهَ ْ ا ملَِا حتَ امً كَ ا وأحْ يْحً ضِ وتَوْ

نُ اجلَ  يْ نَاوِ هِ العَ ذِ انَتْ هَ ا كَ رادَ املُؤلِّفِ إذَ تْ مُ فَ الَ , أو خَ ابَ وَ بَتِ الصَّ انَ دْ جَ ةُ قَ دَ يْ دِ
يَّةٍ  لْمِ يْعَ عِ اضِ وَ نْ مَ هُ مِ مَ سَ  !فِيْامَ رَ

تِيَارِ  ةٌ يف اخْ َ بِريْ دٌ كَ وْ هُ انَتْ هلُم جُ مِ كَ لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ ً ثِريْ بُكَ أنَّ كَ سْ وحَ
لُّ عىل فِقْ  تِي تَدُ نِ الَّ يْ نَاوِ يْمِ العَ سِ رْ هُ وتَ لَ ا فَعَ لِكَ مَ دٍ عىل ذَ اهِ لُّ شَ م, وأدَ هِ لْمِ م وعِ هِ هِ

يْبِ  بْوِ َهُ اهللاُ يف تَ محِ يُّ رَ ارِ هِ «البُخَ يْحِ حِ  !»صَ
انِيًا فُ  :ثَ وْ ; سَ اسِ َ األقْوَ انَتْ بَنيْ , وإنْ كَ ةِ دَ يْ نِ اجلَدِ يْ نَاوِ هِ العَ ذِ ثْلَ هَ أنَّ مِ

 , يْدِ يْسَ بالبَعِ نٌ لَ مَ ا زَ يْهَ لَ رُّ عَ مُ نٌ يَ مَ مَّ يَأيت زَ , ثُ لِ لِ الكِتَابِ األصْ جُ يف أصْ رَ مَّ تُدْ ثُ
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لِ  بِ األصْ احِ ا لصَ بَتِهَ مُ بنِسْ كُ يَحْ رُ فَ  !آخَ
يَ  ْرِ هِ أنْ جيُ سِ احَ لنَفْ ازَ وأبَ ي أجَ قَ الَّذِ قِّ ا املُحَ ذَ , ألنَّ هَ يْدٌ عِ ا بَ ذَ لْ هَ قُ وال تَ

 ُ ازَ رضَ , جَ لِ الكِتَابِ ةِ يف أصْ ادَ يَ لَمَ الزِّ ; قَ ةِ ادَ يَ رُ بالزِّ رُ وآخَ قٌ آخَ َقِّ مَ حمُ وْ قُ ةً أنْ يَ رَ وْ
نُ  يْ نَاوِ جُ تِلْكَ العَ مَ تُدْ ا سَ هَ نْدَ ا; فعِ دً دَ َ عَ نِنيْ نَ سِ وْ قُ قِّ ا املُحَ يْهَ لَ اقَبَ عَ عَ ا تَ ا مَ تَّى إذَ حَ

لَ  صَ دْ حَ , وقَ ةَ َالَ , وال حمَ لْبِ الكِتَابِ  !يف صُ
لُ عىل الكِ ٤ خِ دْ نْ يُ م مَ نْهُ دْ ـ ومِ تِي قَ امِ الَّ كَ تِ واألحْ لِامَ تَابِ بَعْضَ الكَ

انَ  تَعَ , فاهللاُ املُسْ ٍ ثِريْ نْ كَ ٌ مِ ثِريْ ا كَ ذَ ثْلُ هَ , ومِ قِ قَّ ةً للنَّصِّ املُحَ ادِمَ قُ خَ قِّ ا املُحَ اهَ رَ  .يَ
لِكَ ٥ , وذَ هِ سِ المِ املُؤلِّفِ نَفْ طَة ببَعْضِ كَ طُوْ صَ املَخْ لُ نَقْ نْ يُكمِ م مَ نْهُ ـ ومِ

نْ  نْ  مِ هُ مِ ادَ لَ لْ زَ , بَ دْ عىل املُؤلِّفِ زِ هُ مل يَ  أنَّ وَ عْ , بدَ رَ تُبِهِ األُخْ اللِ بَعْضِ كُ خِ
لِهِ  مِ وأهْ لْ بًا بالعِ ُ تَالعُ تَربَ عْ ا يُ ذَ ثْلُ هَ , ومِ وَ هِ هُ المِ  !كَ

طَ ٦ نْهُ أنَّ فِيْهِ خَ ةِ ظَنا مِ طَ طُوْ بِ املَخْ احِ المَ صَ بُ كَ وِّ نْ يُصَ م مَ نْهُ , ـ ومِ أً
نْ  ا مِ ً ثِريْ قُ أنَّ كَ قِّ ا املُحَ ذَ لِمَ هَ ا عَ , ومَ هُ َ ريْ يا أو غَ هِ يا أو فِقْ وِ أً نَحْ طَ انَ خَ اءٌ كَ وَ سَ
هِ  ذِ ثَرُ هَ انَ أكْ ا كَ يَّام إذَ , والسِ ابَ وَ بُ الصَّ ارِ قَ مَ ال تُ يْقِ اليَوْ قِ يَاءِ التَّحْ عِ بَاتِ أدْ يْ وِ تَصْ

 ْ ابِلِ ختَ قَ بَاتِ يف مُ يْ وِ نَ التَّصْ يْ ذِ يَّةِ الَّ لْمِ طَاتِ العِ طُوْ ابِ املَخْ حَ كِ أصْ ارِ دَ مِ ومَ وْ لُ طِئَةِ عُ
نِ  امَ مِ واإليْ لْ لِ العِ نْ أهْ مْ مِ  !هُ

يْقِ  قِ اةُ التَّحْ عَ ا دُ يْهَ عِ دَّ تِي يَ بَاتِ الَّ يْ وِ نْ تِيْكَ التَّصْ ا مِ ً ثِريْ نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ هَ
امَ   إقَ وَ عْ اللِ دَ نْ خِ انَ مِ قُ كَ قِّ ا املُحَ ذَ عِي هَ دَّ يْنَام يَ لِكَ حِ , وذَ ةٍ يَّ وِ ةٍ نَحْ دَ اعِ بأنَّ « :ةِ قَ

َا اهبُ وَ انَ صَ ا كَ , لِذَ ةِ فَ وْ رُ ةِ املَعْ دَ اعِ ِ القَ ريْ ارٍ عىل غَ امِ جَ ا اإلمَ ذَ المَ هَ ا :كَ ذَ ا وكَ ذَ  !»كَ
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يَّ  وِ ةَ النَّحْ دَ اعِ ُ أنَّ القَ كِنيْ قُ املِسْ قِّ ا املُحَ ذَ لِمَ هَ ا عَ تْ ومَ يْسَ ا لَ اهَ عَ تِي ادَّ ةَ الَّ

اطَةَ  ى اإلحَ دِ ادَّعَ لْمِ قَ لِ العِ نْ أهْ دٌ مِ يْسَ أحَ , ولَ بِيَّةِ رَ ةِ العَ غَ الِيْبِ اللُّ ةً عىل أسْ اكِمَ حَ
لِهِ  وْ َهُ اهللاُ, بقَ محِ يُّ رَ افِعِ امُ الشَّ هُ اإلمَ رَ كَ ا ذَ وَ مَ َا, وهُ َا إالَّ نَ  :هبِ ِيْطُ هبِ ةَ ال حيُ , إنَّ اللُّغَ بِيٌّ

هُ  وَ  !أو نَحْ
قُ  قِّ نَّهُ املُحَ طأٍ ظَ مْ خَ , وكَ يْحٌ حِ يبٌّ صَ رَ بٌ عَ لُوْ ا أُسْ هَ فَ الَ ةٍ خَ دَ اعِ مْ قَ فَكَ

ا ذَ كَ , وهَ ةِ غَ ةِ اللُّ نْدَ أئِمَّ هٌ عِ جْ , وهلَا وَ ةَ يَّ وِ ةَ النَّحْ دَ اعِ الَفَ القَ  .خَ
٧ , َ نيْ قِ قِّ نْدَ بَعْضِ املُحَ اءِ عِ طَ ا األخْ ايَ قَ نْ بَ وَ ـ ومِ , هُ طأ املُؤلِّفِ رِ خَ يْ رِ قْ  يف تَ

م هُ ضُ هُ بَعْ لُ وْ قُ ا يَ بِ « :مَ لُوْ ِ أُسْ ريْ ارٍ عىل غَ نِهِ جَ وْ ; لكَ نَ املُؤلِّفِ أٌ مِ طَ ا خَ ذَ وهَ
آنِ  رْ  !»القُ

آنِ  رْ امِ القُ نْ نِظَ جَ عَ رَ بٍ خَ لُوْ لُّ أُسْ يْسَ كُ هُ لَ قُ أنَّ قِّ ا املُحَ ذَ لِمَ هَ ا عَ ومَ
يِّ أو النَّ  وِ , اللُّغَ بِيَّةِ رَ ةِ العَ غَ الِيْبِ اللُّ ةِ أَسَ ادَّ نْ جَ ا عَ جً ارِ دُّ خَ عَ يِّ أو البَالغِي يُ وِ حْ

نْ  ا مِ ً ثِريْ تْ كَ َعَ دْ مجَ َا قَ امَ أهنَّ , كَ اتِ حُ اللُّغَ يَ أفْصَ آنِ هِ رْ ةَ القُ غَ مُ أنَّ لُ لَ عْ يْعَ يَ ألنَّ اجلَمِ
امَ  , كَ ةِ يْحَ صِ ةِ الفَ يْحَ حِ بِ الصَّ رَ اتِ العَ غَ ةِ لُ ذُ بلُغَ اتِ تَأخُ تِالفِ اللُّغَ نْدَ اخْ َا عِ أهنَّ

ةِ  غَ نْ لُ جَ عَ رَ بٍ خَ لُوْ لَّ أُسْ ا عىل أنَّ كُ عً ْ ةً وال رشَ غَ لُّ ال لُ دُ هُ ال يَ ُ ريْ ا وغَ ذَ , وهَ يْشٍ رَ قُ
لِّ  هُ يف أقَ , بَلْ إنَّ بِيَّةِ رَ ةِ العَ غَ ةِ اللُّ ادَّ ابِ وجَ وَ نْ صَ ا عَ جً ارِ ُ خَ تَربَ عْ آنِ يُ رْ الِهِ ال  القُ وَ أحْ

امَّ يَيل جُ عَ ْرُ  :خيَ
ا  م أيْضً هُ نْدَ وَ عِ ا فهُ ذَ عَ هَ َا, ومَ اهتِ غَ نْ لَ بُ مِ رَ هُ العَ فُ رِ عْ بُ تَ لُوْ هُ أُسْ ا أنَّ ـ إمَّ

يْحٌ  يْحٌ فَصِ حِ بٌ صَ لُوْ  .أُسْ



 
 
 
 ٤٧٦ א

ةِ  رَ وْ هُ شْ َ مَ ريْ ةً غَ يْحَ حِ ةً صَ غَ بُ لُ لُوْ ا األُسْ ذَ نَ هَ وْ كُ ا أنْ يَ  .ـ وإمَّ
ا أنْ  لْ  ـ وإمَّ تَأمَّ ا, فَ ذَ كَ , وهَ يْحٌ حِ ; لكِنَّهُ صَ ةً حَ وْ جُ رْ ةً مَ غَ ا لُ نَ أيْضً وْ كُ  !يَ

هِ  ذِ ثْلِ هَ يْقِ يف مِ قِ يَاءِ التَّحْ عِ نْدَ بَعْضِ أدْ اتٍ عِ زَ اوُ َ نْ جتَ نَا مِ كِرَ هُ امَ ذُ هْ ومَ
 ِ نُّهُ حمَ ظُ ا ممَّا يَ هَ ِ ريْ اتِ وغَ اكَ رَ تِدْ اتِ واالسْ ادَ يَ اتِ والزِّ دَ ايَ هُ ال املُزَ طَأ, إالَّ أنَّ ال للخَ

انَ  ا كَ , لِذَ بِهِ احِ أِ صَ طَ يَانُ خَ رَ بَ امَ ظَهَ هْ ءٍ مَ وْ لَ بسُ وا الكِتَابَ األصْ سُّ مَ زُ هلُم أنْ يَ ُوْ جيَ
نَانِ  ا اثْ هَ نْدَ تَلِفُ عِ ْ تِي ال خيَ يَّةِ الَّ لْمِ اتِ العِ يْحَ حِ ةِ التَّصْ ادَّ نْ جَ ا  :مِ ذَ مَ هَ وْ قُ أنْ يَ

قُ ب قِّ هِ املُحَ مِ يْ وِ قْ بِهِ أو تَ يْ وِ َ إىل تَصْ ريْ , وأنْ يُشِ ةِ طَ طُوْ نَّهُ يف املَخْ ي ظَ صِ الَّذِ كِ النَّقْ ْ رتَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ لِكَ يَانِ ذَ عَ بَ , مَ َ ريْ يْسَ غَ يَةِ لَ هِ يف احلَاشِ رِ يْ رِ ْ  .أو حتَ

ةِ يف املَخْ ٨ دَ وْ جُ اتِ املَوْ مَ اآليَ سْ ُ رَ ريِّ غَ نْ يُ م مَ نْهُ َا ـ ومِ هلُ تَبْدِ سْ , ويَ ةِ طَ طُوْ
لِ  نْدَ أهْ مَ عِ ةَ اليَوْ جَ ارِ َا الدَّ هنِ وْ , لكُ مٍ اصِ نْ عَ فْصٍ عَ ةِ حَ اءَ رَ ثَامين لقِ مِ العُ سْ طِّ الرَّ بخَ

انِنَا مَ  !زَ
لُ  , فأهْ رَ انٍ إىل آخَ كَ نْ مَ تَلِفُ مِ ْ اتِ ختَ اءَ رَ قُ بأنَّ القِ قِّ ا املُحَ ذَ لِمَ هَ ا عَ ومَ

ةِ هلُم  بَ ارِ لُ املَغَ انَ أهْ ا كَ , لِذَ قِ ِ لِ املَرشْ اءاتِ أهْ نْ قِرَ الِبًا عَ تَلِفُ غَ ْ ا خيَ اتِ مَ اءَ رَ نَ القِ مِ
تِي  ةِ الَّ اءَ رَ تِبَارِ القِ ِ باعْ ريْ اسِ تُبِ التَّفَ عَ كُ ا مَ ً ثِريْ نَ كَ وْ فُ قِ لْمِ يَ لِ العِ نْ أهْ يْقِ مِ قِ التَحْ

نْ  انَ مِ نْ كَ يَّام مَ ا, السِ بُهَ احِ ا صَ هَ دَ تَمَ بِيااعْ رَ غْ قِيا أو مَ ِ م مَرشْ  !هُ
هِ  ِ ريْ سِ فْ َهُ اهللاُ يف تَ محِ ٍ رَ ثِريْ ا ابنُ كَ هَ دَ تَمَ تِي اعْ ةَ الَّ اءَ رَ نَا أنَّ القِ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ هَ

جُ  ْرُ البًا ال ختَ و :غَ رٍ مْ ةِ أيب عَ اءَ نْ قِرَ  !عَ
 ِ ريْ سِ فْ دْ يف تَ تَمِ عْ َهُ اهللاُ مل يَ محِ رٍ رَ يْ رِ ا أنَّ ابنَ جَ ةِ حفْصِ بنِ  هِ عىلوأيْضً اءَ قِرَ



 
 
 

  אא٤٧٧ 
يِّ  رِ نْهُ ابنُ اجلَزَ هُ عَ لَ قَ امَ نَ , كَ يَّانَ هُ أبُو حَ رَ كَ ا ذَ وَ مَ , وهُ نَ يْامَ لَ  .سُ

 َ نيْ قِ قِّ ؤالءِ املُحَ نْدَ هَ أِ عِ دُ اخلَطَ وْ جُ نَا وُ رُ لَ ظْهَ ا التِّبْيَانِ يَ ذَ نْ خاللِ هَ ومِ
ِ ا ريْ سِ فْ يَّام تَ , والسِ ِ ريْ اسِ تُبِ التَّفَ نَا لكُ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ امِ لِ الشَّ نْ أهْ هِ مِ ِ ريْ ٍ وغَ ثِريْ بنِ كَ

يْنًا  قِ ا يَ نَ دُ يْ زِ ا ممَّا يَ ذَ , وهَ امِ ةُ يف بِالدِ الشَّ ورَ هُ يَ املَشْ انَتْ هِ و كَ رٍ مْ ةَ أيب عَ اءَ ا أنَّ قِرَ أيْضً
يَّةَ  يْمِ ا ابنُ تَ هَ ُ فَرسِّ انَ يُ تِي كَ اتِ الَّ نَ اآليَ ا مِ ً ثِريْ أنَّ كَ لِ بَ نْ أهْ ا مِ َ مهُ ُ ريْ يِّمِ وغَ وابنُ القَ

لَ  تَبْدِ سْ ِ أنْ يَ نَ اخلَطَأ البَنيِّ انَ مِ ا كَ يْنَهَ , فحِ ةِ اءَ رَ هِ القِ ذِ دُ هَ تَمِ عْ الِبًا تَ انَتْ غَ امِ كَ الشَّ
يَّام يف  , السِ هِ ِ ريْ فْصٍ أو غَ ةِ حَ اءَ رَ هِ بقِ ِ ريْ و أو غَ رٍ مْ ةِ أيب عَ اءَ مَ قِرَ سْ نَ رَ وْ قُ قِّ املُحَ

جَ املُؤلِّفِ تَ  نْهَ نَ مَ وْ قُ قِّ نَ واملُحَ ثُوْ سَ البَاحِ رُ دْ نْبَغِي أنْ يَ انَ يَ ا كَ , لِذَ امِ لِ الشَّ ِ أهْ ريْ اسِ فَ
ةِ  طَ طُوْ يْقِ املَخْ قِ ْ جِ يف حتَ وْ لُ بْلَ الوُ هُ قَ َ ريْ سِ فْ ا تَ يْهَ لَ نَى عَ تِي بَ ةِ الَّ اءَ رَ هِ للقِ دِ تِامَ  !يف اعْ

عَ يف سَّ دُ أنْ أتَوَ يْ مِ  وال أُرِ سْ لَّقُ برَ تَعَ تِي تَ اءِ الَّ طَ نَ األخْ نَا مِ ا هُ رِ مَ ذِكْ
لَّ اهللاُ  , فلَعَ ثِ ةٌ يف البَحْ ايَ ثٌ غَ وَ بَحْ , وهُ ِ ريْ سِ لِ التَّفْ نْ أهْ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ آنِ عِ رْ اتِ القُ قِراءَ

نْدَ  يَّام عِ , والسِ يَّةً لْمِ ةً عِ اسَ تِهِ دِرَ اسَ رَ مُ بدِ وْ قُ نْ يَ ثُ مَ بْعَ اىل يَ تُبِ  تَعَ ابِ كُ حَ أصْ
بِيْلِ  اءِ السَّ وَ , واهلَادِي إىل سَ فِّقُ وَ املُوَ اىل هُ , واهللاُ تَعَ ةِ رَ وْ هُ ِ املَشْ ريْ اسِ  .التَّفَ

ثِيَّةِ ٩ يْ لِ احلَدِ وْ الفَ األُصُ ا خِ نَّهَ تِي ظَ ادِيْثِ الَّ ُ نَصَّ األحَ ريِّ غَ نْ يُ م مَ نْهُ ـ ومِ
لِمَ  ا عَ , ومَ هِ اآلنَ يْ دَ َ يَ تِي بَنيْ اتٌ  الَّ ايَ وَ خٌ ورِ نَّةِ هلَا نُسَ تُبِ السُّ ثَرَ كُ قُ أنَّ أكْ قِّ ا املُحَ ذَ هَ

نُ  هُ نَحْ دُ ا نَجِ  مَ وَ عْ ا إالَّ دَ ذَ لُّ عىل هَ , وال أدَ قِ قِّ ا املُحَ ذَ  هَ وَ عْ عَ دَ يْمُ مَ تَقِ ال تَسْ
ةِ يف كِتَابِ  دَ وْ ادِيْثِ املَوجُ نَ األحَ ا مِ نَ ُ ريْ افِ « :وغَ َ ةِ األرشْ فَ ْ َهُ لل» حتُ محِ يِّ رَ افِظِ املِزِّ حَ

ا  دً وْ جُ وْ يْسَ مَ وَ لَ ا هُ نَاكَ مَ , وهُ هِ ِ ريْ نْدَ غَ ا عِ هَ دُ دْ ال نَجِ ادِيْثُ قَ نَاكَ أحَ هُ اىل, فَ اهللاُ تَعَ



 
 
 
 ٤٧٨ א

هُ  نْدَ  !عِ
* * * 

َ بأنَّ ابنَ  نيْ قِ قِّ لْمِ أو املُحَ لِ العِ ظُنَّ بَعْضُ أهْ ا أنْ يَ نَ اخلَطأ أيْضً انَ مِ ا كَ لِذَ
يَّ  يْمِ ي تَ لِطُوا يف نَفِ دْ غَ ُم قَ , أهنَّ يْعَ مَ اهللاُ اجلَمِ حِ ا رَ َ مهُ َ ريْ , أو غَ يِّمِ يْذهَ ابنَ القَ لْمِ , وتَ ةَ

ةِ  ايَ وَ يْمَ « :رِ اهِ رَ يْمِ وآلِ إبْ اهِ رَ لِّ عىل إبْ مَّ صَ يْحِ » اللُّهُ حِ اءَ يف صَ امَ جَ , كَ يْثَ احلَدِ
رٍ  جَ نَّهُ احلَافِظُ ابنُ حَ ا ظَ وَ مَ ي, وهُ ارِ نَا أنَّ  البُخَ لْمْ ا عِ ا إذَ ذَ ا, هَ َ مهُ ُ ريْ بَاينُّ وغَ واأللْ

, يف  رَ يْسَ يف األُخْ ا لَ ا مَ هَ ضِ ي بَعْ , فَفِ يَ ا هِ ةِ مَ ثْرَ نَ الكَ ي مِ ارِ يْحِ البُخَ حِ خَ صَ نُسَ
تَ  تِي اعْ ةِ الَّ خَ ُ النُّسْ ريْ امِ غَ ةً يف بالدِ الشَّ لَ اوَ تَدَ انَتْ مُ تِي كَ ةَ الَّ خَ ِ أنَّ النُّسْ نيْ ا حِ هَ دَ مَ

اءَ  تِي جَ ةِ الَّ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ ي هَ نَحَ إىل نَفِ ْ هِ بأنْ جيَ ِ ريْ يَّةَ وغَ يْمِ عُ البنِ تَ فَ م, ممَّا يَشْ هُ ُ ريْ غَ
هِ  يْذِ لْمِ يَّةَ وتَ يْمِ نِّنَا بابنِ تَ ةُ ظَ ايَ ا غَ ذَ ي, وهَ ارِ يْحِ البُخَ حِ ا يف صَ هَ رُ  .ذِكْ

يَّةَ  يْمِ ظَنُّ بابنِ تَ يْفَ يُ ا; كَ هَ نْدَ هِ فعِ ذِ ثْلِ هَ نِ بمِ لَامَ عْ ُام ال يَ يِّمِ أهنَّ وابنِ القَ
دِ فِيْهِ  اهِ عُ الشَّ ضِ وْ ُام مَ اهتَ دْ فَ ُام قَ ي, وأهنَّ ارِ يْحِ البُخَ حِ ةِ يف صَ ايَ وَ  !الرِّ

يْدٌ  عِ ا بَ ذَ يْحِ , هَ حِ ةِ صَ اسَ ظِ ودِرَ فْ فٌ بحِ غَ ُام ممَّنْ هلم شَ يَّام وأهنَّ والسِ
اىل أ ي, واهللاُ تَعَ ارِ لَمُ البُخَ  .عْ

ا, كِتَابَ  ذْ أيْضً ي« :وخُ تْحِ البَارِ دَ  »فَ تَمَ دِ اعْ َهُ اهللاُ قَ محِ هُ رَ إنَّ , فَ رٍ جَ البنِ حَ
لْمِ  بِ العِ هُ بَعْضُ طُالَّ لَمُ عْ دْ ال يَ ا قَ ذَ , وهَ يِّ وِ رٍّ اهلَرَ ةِ أيب ذَ ايَ وَ هِ عىل رِ حِ ْ يف رشَ

نْ نَصَّ البُ  مِّ رٍ مل يُضَ جَ , بَلْ إنَّ ابنَ حَ مَ ا اليَوْ , لِذَ ةَ يَةَ اإلطَالَ شْ ; خَ هِ حِ ْ ي يف رشَ ارِ خَ
تِ  ارَ ا سَ ذَ كَ ا, وهَ تِهَ بْعَ حِ يف طَ ْ عَ الرشَّ نْ املَتْنَ مَ مِّ ا مل تُضَ الق أيْضً ةَ بُوْ بْعَ دُ طَ نَجِ



 
 
 

  אא٤٧٩ 
نَتْ  مَّ ابِعِ فَضَ نْ بَعْضِ املَطَ اتِ مِ ادَ تِهَ ا بَعْضُ االجْ رً ؤخَّ تْ مُ اءَ تَّى جَ ; حَ اتُ بَعَ الطَّ

تْنَ ال وَ مَ , وهُ حِ ْ لَ املَتْنَ يف الرشَّ خَ نْ أدْ م مَ هُ دَ عْ اءَ بَ مَّ جَ , ثُ حِ ْ يَةِ الرشَّ اشِ ي يف حَ ارِ بُخَ
عَ  َ مَ رشِ ي حُ ا أنَّ املَتْنَ الَّذِ نَا أيْضً لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ ي النَّاسَ َ أيْدِ دُ اآلنَ بَنيْ وْ جُ املَوْ

ةِ  دَّ نْ عِ قٌ مِ فَّ لَ وَ إالَّ مُ ا هُ , مَ حِ اآلنَ ْ انُ  الرشَّ تَعَ , فاهللا املُسْ اتٍ ايَ وَ  !رِ
افِ ١٠ عَ هُ بَعْضُ ضِ لُ عَ فْ ا يَ , مَ طَاتِ طُوْ امً باملَخْ لْ اتِ ظُ يَ دِّ ءِ التَّعَ وَ نْ أسْ ـ ومِ

نْ ثَمَّ  ا, ومِ تِهَ قَ ِ ةِ ورسَ طَ طُوْ تِالسِ املَخْ قُ باخْ قِّ مُ املُحَ وْ قُ يْنَام يَ لِكَ حِ وِس, وذَ النُّفْ
كُ نِ  لُوْ عْ ا الصُّ ذَ عي هَ دَّ يْسَ يَ ةُ لَ طَ طُوْ انَتِ املَخْ ا كَ يَّام إذَ , والسِ هُ ا لَ بَنِّيْهَ يْهِ وتَ ا إلَ بَتَهَ سْ

لِكَ ممَّا  َ ذَ ريْ , أو غَ رِ كْ لَ الذِّ امِ ا خَ بُهَ احِ انَ صَ , أو كَ خِ مُ املُؤلِّفِ أو النَّاسِ ا اسْ يْهَ لَ عَ
لْ  اتِ العِ قَ ِ طَأ الرسَّ رِ خَ اءَ اهللاُ يف ذِكْ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيت بَ يَّةِ سَ  .مِ

دْ  , قَ مِ لْ لِ العِ طَاتِ أهْ ْطُوْ َ عىل خمَ نيْ قِ قِّ ادِي بَعْضِ املُحَ وَ نَ عَ رٌ مِ وَ نَاكَ صُ وهُ
 َ املِِنيْ يْطٌ بالظَّ ِ ا, واهللاُ حمُ هَ رِ نْ ذِكْ ا عَ نَ زْ اوَ َ  !جتَ

 
* * * 



 
 
 
 ٤٨٠ א

)١٨( 
طَاتِ  طُوْ نَ املَخْ بِيْثِ مِ مُ اخلَ يَمُّ  تَ

الِيكِ التَّ  عَ نْ صَ ةٌ مِ ائِفَ نَاكَ طَ , وال هُ ِ ِ اخلَريْ نْ نَرشْ ظٌّ مِ ُم حَ يْسَ هلَ َّنْ لَ يقِ ممِ قِ حْ
لِ  نْدَ أهْ بِيلٌ عِ َا سَ يْسَ هلَ ةٌ لَ وتَ ْقُ الِكُ ممَ سَ , ومَ ةٌ ودَ دُ رْ ودٌ مَ هُ , بَلْ جُ ةٌ ونَ أمُ ودٌ مَ هُ ُم جُ هلَ

اتٍ مُ  يقَ قِ ْ نْ حتَ ةٍ مِ مَ زْ يْنَا بِرُ لَ وا عَ جُ رَ يْثُ خَ ; حَ نيَ حِ يقِ النَّاصِ قِ مِ التَّحْ ةٍ بِاسْ يَ ذِ ؤْ
يْ  قِ وا التَّحْ امُ يْثُ قَ ; حَ هِ ِ بَاطِلِ ونَرشْ يقٌ لِلْ قِ ْ تِهِ حتَ يقَ قِ وُ يف حَ , وهُ دِ رَّ يِّ املُجَ لْمِ قِ العِ

عِ  اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ ْطُوطَاتِ أهْ اتِ خمَ وَ يقِ بَعْضِ مَ قِ ْطُوطَاتٍ  ,بِتَحْ انَتْ خمَ اءٌ كَ وَ  سَ
اةِ البَاطِنِيَّةِ  عَ اتٍ أوْ ألهْ  ,لِدُ يقَ قِ ْ م حتَ هِ ضِ نْ بَعْ نَا مِ أيْ مْ رِ مْ وكَ , فَكَ ومِ مُ المِ املَذْ لِ الكَ

ا,  ورً ةً وظُهُ وَّ نًا, وال البَاطِلَ إالَّ قُ هْ يدُ احلَقَّ إالَّ وَ زْ تِي ال تَ طُوطَاتِ الَّ لِبَعْضِ املَخْ
لِ البَاطِ  ْطُوطَاتِ أهْ اتِ خمَ وَ ِ مَ ونَ يف نَرشْ قُ ايَ تَسَ م يَ اهُ مَ نَرَ وْ تْ يَ ثَرَ َّنْ انْدَ لِ ممِ

تْ عَ  نَاسَ م, وتَ هُ ارُ تْ أفْكَ سَ رَ م, وانْدَ تُبِهِ ْطُوطَاتُ كُ َ خمَ ومُ  ربْ قُ مَّ يَ , ثُ يخِ امِ التَّارِ أيَّ
ا  هَ ُ مَّ نَرشْ نْ ثَ , ومِ ةِ ِم اهلَالِكَ ْطُوطَاهتِ بُورِ خمَ ى بِنَبْشِ قُ قَ الِيكِ احلَمْ عَ الءِ الصَّ ؤُ ثْلُ هَ مِ

يقِ ا قِ مِ التَّحْ انُ بِاسْ تَعَ , فَاهللاُ املُسْ دِ رَّ يِّ املُجَ لْمِ  !لعِ
 ٍّ يبِ رَ نِ عَ ايب, وابْ ارَ ينَا, والفَ تَبِ ابْنِ سِ نْ كَ ةٌ مِ وعَ ْمُ هِ جمَ ذِ هَ , الطَّائيِّ  فَ

تُبِ واحلَالَّ  نْ كُ م مِ هِ ِ ريْ ا, وغَ فَ انِ الصَّ وَ , وإخْ ضِ ارِ , وابْنِ الفَ بْعِنيَ نِ سَ , وابْ جِ
تْ  جَ رَ دْ خَ مِ  البَاطِنِيَّةِ قَ لِكَ بِاسْ , وذَ يَاطِنيِ وسُ الشَّ ؤُ َا رُ أهنَّ ا كَ وفِهَ هُ نْ كُ يْنَا مِ لَ عَ

دِ  رَّ يِّ املُجَ وعِ ضُ يقِ املَوْ قِ  .التَّحْ
فِ  وُّ فْضِ والتَّصَ يُّعِ والرَّ لِ التَّشَ تُبِ أهْ نْ كُ ا مِ هَ ُ ريْ  .وغَ



 
 
 

  אא٤٨١ 
المِ  لِ الكَ تُبِ أهْ نْ كُ ا مِ هَ ُ ريْ لَ  :وغَ تَزِ ي املُعْ نَظِّرِ تُبِ مُ كُ ةِ كَ رَ اعِ ةِ واألشَ

ةِ  يَّ يدِ رِ تُبِ البَ  :واملَاتُ كُ ِ ينِ وَ ين واجلُ الَّ اقِ كَ ايل, واإلجيْ زَ رِ تَ سْ رَ هْ ي, والشَّ ي والغَ اين, وفَخْ
يِّ  ازِ نِ اخلَطِيبِ الرَّ وفِ بِابْ رُ ينِ املَعْ يِّ الدِّ ِ ْرشَ خمَ يِّ يِّ , واآلمدِ , والزَّ ازِ , وأيبِ , والرَّ

 ِ ريْ , وغَ يِّ يدِ رِ ورٍ املَاتُ نْصُ نَّةِ مَ لِ السُّ جِ أهْ نْهَ نْ مَ ةِ عَ فَ رِ ائِدِ املُنْحَ قَ تُبِ العَ نْ كُ ا مِ هَ
ةِ  عَ  .واجلَامَ

جَ  رَ ; فَال حَ ةِ يدَ قِ ائِلِ العَ سَ القةٌ بِمَ َا عِ تْ هلَ يْسَ َّا لَ م ممِ تُبِهِ ُ بَعْضِ كُ ا نَرشْ نْ أمَّ مِ
ا  هَ ِ ا ونَرشْ هَ يْقِ قِ اءَ اهللاُ حتْ  .إنْ شَ

 

* * * 
 

)١٩( 
الُ  قَ ايشِ بإثْ وَ َ النُّ احلَ قِ بَنيْ ارِ وَ رِ الفَ كْ خِ ذِ  سَ

يٌّ  لمِ طْلَبٌ عِ خ مَ َ النُسَ قِ بَنيْ ارِ وَ رَ الفَ كَّ أنَّ ذِكْ رٌ و ,ال شَ مٌّ أمْ هِ قْتِ  مُ يف الوَ
م وُ  , فَكَ هِ سِ ثَةِ جِ نَفْ بَاحَ نْدَ مُ َ النُّ  دَ عِ قِ بَنيْ ارِ وَ خِ الفَ نَ  :سَ ٌ مِ ثِريْ ـَّكَ ادِرِ ممِ ائِدِ والنَّوَ وَ ا الفَ

يْمُ  تَقِ سْ ا أو  الـنَصُّ  يَ هَ دَ نـْ اتٌ عِ ـرَ يْ رِ ْ ا حتَ ـَ هلِ الَ ـنْ خِ تْ مِ ـرَ ـامَ ظَهَ بَّ َـا, ورُ يَّـةٌ  هبِ لمِ  ,عِ
ةٌ  يْسَ فِ اتٌ نَ رَ يْ رِ قْ لِ  وتَ وْ لٍ عىل قَ وْ يْحِ قَ جِ ْ ة بِرتَ اطِعَ ِ  ,قَ ريْ دَ  وغَ نـْ مٌ عِ لُـوْ عْ وَ مَ َّا هُ لِكَ ممِ ذَ
نِّ  أنِ يف فَ لِ الشَّ يْقِ  أهْ قِ  !التَّحْ

ىضَ  نَا ال نَرْ ا إالَّ إنَّ ذَ عَ هَ ْدُ  ومَ تِي ال ختَ قِ الَّ ارِ وَ رِ الفَ كْ ظًـ( مُ الـنَّصَّ بِذِ فْ ا أوْ لَ
نً  عْ َ النُّ ) ىمُ قِ بَنيْ ارِ وَ لُّ الفَ خِ فَكُ ُ  سَ بِريْ ا كَ يْهَ لَ تَّبُ عَ َ رتَ تِي ال يَ ةٍ  الَّ ائِدَ ـا  ,فَ ا مَ يْسَ فِيْهَ ولَ



 
 
 
 ٤٨٢ א

حً  جِّ رَ لُحُ مُ بَيِّنً يَصْ عِ ا ا أوْ مُ ةٍ نً يْ أوْ مُ ائِدَ ودُ  ;ا عىل فَ جُ ـفَوُ هَ ا هَ مِ ـدَ عَ ـنَ ا; كَ ـانَ مِ ا كَ ذَ لـِ
ِ  أاخلَطَ  ً  البَنيِّ ثِريْ ِدُ كَ فِ (ا أنَّكَ جتَ اةِ ) لِألسَ وَ نْ هُ َ  مِ ـنيْ قِ قِّ نْ بَعْضِ املُحَ , أوْ مِ يْقِ قِ التَّحْ

رُ  تَأخِ سْ نْ  ونَ ال يَ َ النُّ مِ قِ بَنيْ ارِ وَ رِ الفَ ـخِ ذِكْ ـرُ  ,سَ ـ األمْ ـدُ الكِتَـابَ الَّ يْ زِ ي ال يَ إالَّ  ذِ
ا إا لِلحِ دً يْ وِ  وتَسْ الً اقَ إثْ  ذَ , هَ ةٍ ائِدَ نَ فَ وْ ِ دُ ا ربْ نَا أنَّ النُّ ذَ لِمْ ـةً سَ عَ اكِمَ تْ حَ يْسَ عـىل  خَ لَ

لِّفِ  ةٌ نَصِّ املُؤَ دَ اعَ سَ يَ مُ عِ  , بَل هِ انِ  ةٌ نَ يْ ومُ سَ  .ةٌ دَ ومُ
انَ  ا كَ كُ لِذَ ذْ يِّ أنْ يَ لْمِ ءِ العِ نَ العِبْ لَّ رَ مِ قُ كُ قِّ ا املُحَ يْهِ  مَ لَ قَ يقعُ عَ ارِ ـوَ نْ فَ  مِ

خِ  َ النُسَ ُم ,بَنيْ هلُ وْ ثْلُ قَ مِ مُ النَّصَّ ويأيت  ,..).أ, ب, ج(يف  :فَ ْدِ قَ ال ختَ ارِ وَ لُ  ,بِفَ وْ أقُ
يْسَ يف  ا لَ ذَ , هَ ِ تَنيْ حَ فْ ةٍ أو صَ حَ فْ اتِ الكِتَـابِ صَ حَ ـفَ ثَرِ صَ ا يف أكْ ذَ ثْلَ هَ ِدُ مِ ! بَل جتَ

قُ بَ  ارِ وْ هِ الفَ ذِ تْ هَ ذَ امَ أخَ بَّ فَ  ل رُ زِ  نِصْ دْ تَ ةِ وقَ حَ فْ  !دُ يْ الصَّ
نَا أنَّ نُ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ طِ خَ الكِتَابِ سَ هَ طُوْ دٍّ  املَخْ ي إىل حَ نْتَهِ ـم  ال تَ سَ ألنَّ ى, مُ

ثَرَ  َ أكْ نيْ مِ دِّ تُبِ املُتَقَ لِكَ كُ , وذَ ةٍ َ ثِريْ خٍ كَ نْ نُسَ ْلُو مِ رِ ال ختَ ـنَ  بِالنَّظَ ـاخِ مِ ةِ النُّسَّ ثْرَ  إىل كَ
ـلُ املُتَتَبِّـعَ  ْعَ ي جيَ ـذِ ـرُ الَّ , األمْ يثَـةِ ـةِ احلَدِ بْلَ الطِبَاعَ ا قَ م إىل مَ هُ دَ عْ نْ بَ الطُّالبِ ومَ

يصَ  تَقَ خِ  واملُسْ هِ النُسَ ذِ الِبِ هَ ـدٍّ  لِغَ ي إىل حَ نْتَهِ قَ ال تَ ةِ وفَوارِ رَ اثَ كَ ا  يف مُ ذَ , لـِ ٍ ـنيَّ عَ مُ
ىلَ  انَ األوْ ارُ  كَ تِصَ مِّ  االقْ ـنَ  عىل األهَ مِّ مِ ـخِ  فَاألهَ ـارُ عـىل و ;النُّسَ تِصَ ـيَّامَ االقْ سِ الَ

نً  مَ ا زَ يْهَ بَ إلَ رَ انَ أقْ ا كَ لَّفِ أوْ مَ ةِ املُؤَ خَ ا  ,انُسْ هَ لَ مَ ا, أوْ أكْ خً دَ نَسْ وَ طـأوْ أجْ ـا خَ  ,اهَ
ا و يَّامَ إذَ سِ انَ الَ خُ كَ مِ  النَّاسِ لْ لِ العِ نْ أهْ امِ قَ ِ  ,نِ واإلتْ ريْ   وغَ مٌ لَدَ وْ لُ عْ وَ مَ َّا هُ لِكَ ممِ ذَ

يْقِ  قِ لِ التَّحْ  .أهْ
إنَّ  ا; فَ ثَارَ لِذَ تِكْ نْ  االسْ ُ مِ ريْ بـِ ـيْسَ فِيْـهِ كَ ا لَ ـَّ ـخ, ممِ َ النُسَ قِ بَـنيْ ارِ وَ رِ الفَ ذِكْ



 
 
 

  אא٤٨٣ 
, ةٍ ائِدَ ي ال فَ ـذِ يِّ الَّ لْمِ لُّفِ العِ , والتَّزَ فِ وَ رِ األجْ ظْهُ نَ التَّمَ ُ مِ تَربَ عْ َ إالَّ  يُ ـدُ الطِّـنيْ يْ زِ يَ

االً  قَ , وال الكِتَابَ إالَّ إثْ ةً  !بِلَّ
* * * 

 

)٢٠( 
يْقِ  قِ ةُ التَّحْ ارَ َ  جتِ

امَ  هِ األيَّ ذِ نيَ هَ قِ قِّ هُ بَعْضُ املُحَ لُ عَ فْ ا يَ وَ مَ انُوا طُالَّ  ,وهُ اءٌ كَ وَ مٍ سَ لْ بَ عِ
نيَ  قِ َقِّ انُوا حمُ , أوْ كَ يقِ قِ ِ التَّحْ املَ ينَ يف عَ ورِ هُ شْ يِّنيَ  مَ ارِ َ  !جتِ

يْ  مِ نْ يَ رْ عَ انْظُ مْ فَ هُ هُ ونَ رُ كُ ذْ ا يَ يْنَيْكَ مَ  بِأُمِّ عَ ; كَي تَرَ كَ ارِ نْ يَسَ نِكَ أوْ عَ
نَ  يقِ  مِ قِ م يف التَّحْ هلِِ امَ ةِ أعْ يقَ قِ نْ حَ احِ عَ وَ  :اإلفْصَ افِ عىل  وهُ َ ونَ بِاإلرشْ ومُ قُ ُم يَ أهنَّ

يقٍ  قِ ْ نْ حتَ يَّةِ مِ لْمِ لِ العِ امَ ةٍ  األعْ عَ اجَ رَ نَ .. .ومُ ُم مِ يْسَ هلَ رِ لَ ةِ األمْ يقَ قِ مْ يف حَ  وهُ
ينَ  رِ ودِ اآلخَ هُ ةُ جُ اءَ , وقِرَ رُ يقِ إالَّ النَّظَ قِ  .التَّحْ

ينَ  رِ تَأجَ نيَ أوْ املُسْ قِ قِّ ارَ عىل املُحَ وَ لَ واألدْ امَ ونَ األعْ عُ زِّ وَ مَ يُ وْ لِكَ يَ وذَ
ِم هيْ دَ ةِ ا :لَ لَ ابَ قَ ومُ بِمُ قُ ا يَ ذَ هَ وْ فَ قُ ا يَ , وذَ طُوطَاتِ ةِ ملَخْ عَ اجَ رَ اكَ بِمُ , وذَ ادِرِ وِ املَصَ زْ مُ بِعَ

رُ  , وآخَ ةِ يَّ وِ اءِ اللُّغَ طَ ةِ  األخْ عَ اجَ رَ ومُ بِمُ قُ نْ يَ م مَ ائِهِ رَ نْ وَ , ومِ سِ ارِ هَ لِ الفَ مَ بِعَ
لِ  مَ وعِ العَ ْمُ يقِ (جمَ قِ  )!التَّحْ

يقِ عَ  قِ ارِ التَّحْ َّ حَ بَعْضُ جتُ امَ أفْصَ بَّ لِنيَ ورُ تَغِ الءِ املُشْ ؤُ ءِ هَ امَ نْ بَعْضِ أسْ
, أوْ  هِ يْ دَ لِنيَ لَ امِ امَ بوالعَ بَّةِ قَ ا ملَِغَ عً فْ لِكَ دَ لَّ ذَ َا; كُ اهبِ حَ ودِ إىل أصْ دِّ بَعْضِ اجلُهُ رَ

يْ  ضِ ةِ الفَ ءَ وْ نْ سَ ا مِ فً وْ , أوْ خَ ةِ رَّ هُ املَعَ طَّى, ألنَّ فِ املُغَ شْ نْ كَ , ومِ ةِ ةِ  حَ صَ حَ صْ نْدَ حَ عِ
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هُ  يْسَ لَ لْ لَ , بَ لِ مَ وُ العَ لْ , وخِ نِ يْ رُ اليَدَ فْ هُ صِ َا أنَّ الهلِ نْ خِ حُ مِ يَتَّضِ ةِ سَ يقَ نْ  احلَقِ مِ
هِ  ِ ريْ لِ غَ مَ لَ عىل عَ ضَّ هُ تَفَ يقِ إالَّ إنَّ قِ  التَّحْ وَ عْ تِي  :دَ ةِ الَّ عَ اجَ ةِ واملُرَ اءَ رَ رِ والقِ بِالنَّظَ

نِ  ا عَ تِهَ يقَ قِ جُ يف حَ ْرُ  :اآليت ال ختَ
عْ  ينَامَ تَ لِكَ حِ , وذَ يَّةٌ لْمِ ةٌ ال عِ يَّ ارِ َ ةٌ جتِ تَأُ يَ  مُ لَ نَظْرَ فْ هُ ال يَ دُ  دُ عِ رْ ويَ  دُ بِ زْ أنَّ عِ ويَ

ةِ اليَتِيْ  طُوطَ م املَخْ يقِ تِلْكُ قِ م لِتَحْ هُ رَ تَأجَ نَ اسْ يْ ذِ لِ الَّ امَ الءِ العُّ َؤُ لِ والثُّبُورِ هلِ يْ , بِالوَ ةِ مَ
ي بِ  مِ رْ تَأ يَ فْ لْ ال يَ قْتٍ الالَّ بَ بِ وَ رَ لِ يف أقْ مَ ازِ العَ مِ إنْجَ دَ م يف عَ هِ ريِ ةِ عىل تَأخِ ئِمَ

انَ  مَ ابِقَ الزَّ لِكَ لِيُسَ لَّ ذَ ا, كُ يِّقً تًا ضَ قْ م وَ نْهُ امَ طَلَبَ مِ بَّ رُ , ولَ ْكِنٍ انَ  ممُ رَ يف  واألقْ
وا مُ عَ , زَ يدِ يدِ واملُفِ اجِ اجلَدِ رَ  !إخْ

ذَ  انَ هَ ا كَ ا فِيامَ إذَ ذَ لْتُ هَ هُ قُ نْدَ , وعِ ةٍ انَ يَّةُ أمَ قِ هُ بَ نْدَ َّنْ عِ يُّ ممِ عِ قُ الدَّ قِّ ا املُحَ
وْ  , ولَ نيَ قِ قِّ الءِ املُحَ ؤُ لِ هَ مَ نْ عَ يْئًا مِ رُ شَ كُ ذْ هُ يَ لُ ْعَ ي جيَ رُ الَّذِ ; األمْ يَاءِ اءٍ لِلحَ يَّةُ مَ قِ بَ

نَ  فٍ مِ  بِطَرَ رَ كْ  .الذِّ
ا تَعَ قُ مُ قِّ ا املُحَ ذَ انَ هَ ا كَ ا إذَ نِ أمَّ ألْ عَ يا; فَال تَسْ ارِ َ اهُ  ملًِا جتِ رَ لْ تَ , بَ ةِ انَ األمَ

بَنِّى   تَ وَ عْ نْ دَ ي مِ وِ عَ رْ ا ال يَ هَ نْدَ عِ , فَ أةٍ رْ ةٍ وجُ احَ قَ لِّ وَ ينَ بِكُ رِ لِ اآلخَ امَ زُ عىل أعْ فِ قْ يَ
وْ  ا وزُ بً ذِ ينَ كَ رِ لِ اآلخَ امَ دَ بِكِتَابِ أعْ رُّ عِي التَّفَ دَّ ينَامَ يَ لِكَ حِ ا, وذَ هِ عىل غِالفِ رً مِ ةِ اسْ
ى مَّ سَ ْتِ مُ ; حتَ هُ فُالنُ  :الكِتَابِ قَ قَّ ضَ  وحَ رْ هِ عُ ِ ريْ ءِ غَ امَ ا بِأسْ بً ارِ , ضَ بْنُ فُالنٍ

 !احلَائِطِ 
الِبًا عىل  وا غَ ُ ارسَ تَجَ ُم; ال يَ اهلُ هِ حَ ذِ َّنْ هَ ا ممِ ثِريً يعُ أنَّ كَ لِمَ اجلَمِ ا عَ ا إذَ ذَ هَ

عْالتِ إالَّ  هِ الفِ ذِ ثَالِ هَ لَ أمْ امَ ا أعْ وْ َ رتَ ُم اشْ , أو أهنَّ وعِ ُ ابُ املَرشْ حَ ُم أصْ  أهنَّ وَ عْ  بِدَ



 
 
 

  אא٤٨٥ 
نَ  ثِريٍ مِ ا لِكَ أنَ رَ نَا وقَ عْ مِ مْ سَ , وكَ يَّةِ لْمِ ةِ العِ ارَ نْ بَابِ اإلجَ نيَ مِ قِ قِّ نْ  املُحَ ودِينِ مِ املَطْرُ

يْ  سِ رْ نَ تَ ثِريٍ مِ ةِ كَ لِفَ م عىل أغْ ئِهِ امَ قَّ  مِ أسْ تِي حَ تُبِ الَّ م الكُ هُ بِريَ  أنَّ كَ وَ عْ ا; بِدَ وهَ قُ
 , ةِ ايَ عَ ةُ الرِّ ايَ صَ , أو وِ ةِ الَ فَ اليةُ الكَ م وِ يْهِ لَ هُ عَ انَ لَ ُم; كَ هِ دُوهنَ مِ دَ بِاسْ رَ تَفْ ي اسْ الَّذِ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ  !فَ
مُ  نْ تِلْكُ تُ مِ رْ كَ ذَ ; لَ اهُ نَ دْ قَ ي عَ طُ الَّذِ ْ ال الرشَّ وْ يبُ  ولَ ا يَشِ نَائِعِ مَ هُ  الصَّ لَ

نْهُ  بُ مِ جَ عْ ا يَ امَ مَ هِ األيَّ ذِ يقِ هَ قِ الءِ التَّحْ كَ ءِ وُ امَ نْ أسْ بَتِي مِ عْ ي جُ , فَفِ انُ دَ لْ الوِ
بُ  جَ  !العَ

هُ الكِتَابَ  عَ قَ مَ قَّ نْ حَ ءَ مَ امَ يقِ أسْ قِ كِيلُ التَّحْ رَ وَ كُ ذْ نًا; أنْ يَ سَ انَ حَ إنْ (فَكَ
م هُ عَ انَ مَ وْ غِالفِ الكِتَابَ عىل !) كَ نِ  , ولَ ءٍ مِ ْ اللِ  بِيشَ نْ خِ م مِ ودِهِ هُ الِ جُ تِزَ اخْ

اتِ  طُورَ هِ املَسْ ذِ نَ « :هَ ةٌ مِ وعَ ْمُ هُ جمَ قَ قَّ ثِنيَ  حَ نْ طُالَّ «, أوْ »البَاحِ ةٌ مِ وعَ ْمُ بِ جمَ
مِ  لْ يْ »العِ َ حِ ريْ اتِ , وال ضَ بَارَ نْ عِ ءٍ مِ ْ , بِيشَ ةِ الكِتَابِ لِفَ هُ عىل أغْ مَ رَ اسْ دِّ ا أنْ يَصَ نَهَ

ماملُجَ  هِ ضِ لِ بَعْ وْ قَ , كَ ةِ لَ ةِ فُالنِ  :امَ عَ تَابَ افِ ومُ َ نَ  بِإرشْ ا مِ هَ وِ , أوْ نَحْ  بْنِ فَالنٍ
هِ  جْ اءِ الوَ نْ مَ ةً مِ بَابَ هُ صُ تُبْقِي لَ تِي سَ اتِ الَّ بَارَ  !العِ

 
* * * 



 
 
 
 ٤٨٦ א

)٢١( 
يْلِ لْ اخلَ  خِ يْلِ والدَّ َ األصِ  طُ بَنيْ

يْامَ  رٌ فـِ ا ظَـاهِ ذَ ـضُ اتَ وهَ هِ بَعْ مُ بـِ ـوْ ـنْ طُـقُ ـاتِ مِ عَ وْ مُ لـمِ يف الَّ ملَجْ بِ العِ
يْمِ  سِ قْ نِ وتَ اوُ قِ التَّعَ يْ نْ طَرِ لِكَ عَ , وذَ طٍ  التَّألِيْفِ ْ , بِرشَ نٌ سَ وَ حَ م, وهُ يْنَهُ لِ بَ امَ  :األعْ

وَ  فَ ويُ وهُ رَّ عَ ملُ  زَ يَّ مَ أنَّ يُ لِّ  عَ دٍ  كَ احِ نِ  وَ م عَ نْهُ اءٌ رِ خَ آلا مِ وَ ـةِ  , سَ مَ دِّ لِ املُقَ الَ نْ خِ مِ
اأ هَ وِ  .وْ نَحْ

ا  تَلِطَ أن أمَّ ْ لُ  ختَ امَ نَ  األعْ وْ ا بِبَعْضٍ دُ هَ ضُ ,  بَعْ ْيِيْزٍ ـذِ متَ هَ لْ  هِ فَ طَـةٌ عِ الَ غَ يَّـةٌ مُ , مِ
ائِلِ العَ ال انَ اخلَطَأ يف املسَ ا كَ يَّام إذَ ةِ قَ سِ يَّ ـمْ دِ بَعْضِ  , فَكَ أنَـا لـِ رَ اتِ  قَ كَ ـارَ هِ املُشَ ـذِ هَ

يَّةِ يف  لمِ َا أو العِ اهتِ فَ ؤلَّ َا بَعْضَ مُ اهتِ يقَ قِ ْ قَ  حتَ اءِ العَ طَ ةِ األخْ يَّ َادِ وَ خمُ َّا هُ لِ  فٌ لِ ممِ جِ أهْ ملَِنْهَ
تَ  امَّ اسْ لَ , فَ ةِ عَ نَّةِ واجلَامَ بِ اخلَطَ السُّ احِ نْ صَ نا عَ ْ ربَ ـلُّ أخْ امَ كُ كٍ  , قَ ـارِ شَ دِّ  مُ ـرَ م بَ ـنْهُ  مِ

هِ الالَّ  ِ ريْ ةِ عىل غَ ا ,ئِمَّ ذَ كَ  !وهَ
امَ  بَّ انَ ورُ ثْلُ كَ هِ مِ ذِ َ هَ كِنيْ ـارِ ـضِ املُشَ ـنْ بَعْ ةً مِ دَ وْ صُ قْ ةِ مَ دَ وْ جُ اءِ املَوْ طَ األخْ

 , م للبَاطِلِ نْهُ ا مِ يقً وِ امَّ تَسْ لَ ؤالِ فَ دُ بالسُّ وْ عُ هِ تَ ذِ بِ هَ احِ نْ صَ طَـةِ عَ الَ لْ املُغَ يَّـةِ ال العِ مِ
ِ تَ  نيْ رُ بِعَ ا, وظْفَ بِهَ احِ اال صَ هَ عِ اضِ مِ وَ نْهُ ; ألنَّ كُال باسْ يِلُ اخلَطَ  مِ ْ هِ  أم حيُ ِ ريْ  !عىل غَ

 , يَّـةِ عِ اتِ اجلَامَ كَ ارَ هِ املُشَ ذِ ثْلِ هَ اتِ يف مِ فَ يْ رِ اتِ والتَّحْ يْفَ حِ دُ التَّصْ وْ جُ ا وُ أمَّ
بْطهُ  تَطِيْعُ ضَ ٌ ال تَسْ ثِريْ ءٌ كَ  !فَيشِ

وا يِّـزُ مَ , أنَّ يُ يَّـةِ لمِ اتِ العِ كَ ارَ هِ املُشَ ذِ ابِ هَ حَ ىلَ بأصْ انَ األوْ ا كَ م  لِذَ ـُ هلَ امَ أعْ
ضَ  نْ بَعْضٍ بَعْ ا عَ لُ  ;هَ امَ َ أعْ تَبِنيْ ي تَسْ ا خَ آلا كَ وْ رُ كُ ـذْ ـلَ أنْ يَ إنَّ األفْضَ يْهِ فَ لَ , وعَ ينَ رِ



 
 
 

  אא٤٨٧ 
وِ التَّايل ُم عىل النَّحْ هلَ امَ  :أعْ

خِ  ةِ النُّسَ لَ ابَ قَ امَ بِمُ دْ قَ نٌ  :ـ وقَ  .فُالَ
ارِ  ادِيْثِ واآلثَ جِ األحَ يْ رِ امَ بِتَخْ نٌ  :ـ وقَ  .فُالَ

ائِلِ  يْقِ املَسَ قِ امَ بِتَحْ ةِ ـ وقَ يَّ دِ قَ نٌ  :العَ  .فُالَ
يَّةِ أوْ ـ  هِ قْ ائِلِ الفِ يْقِ املَسَ قِ امَ بِتَحْ اوقَ هَ ِ ريْ ,  :غَ لِ فُالنٌ امَ رِ األعْ ا يف ذِكْ ذَ كَ  ,وهَ

ا إىل و هَ دِّ َ رَ اهبِ حَ مُ أصْ لَ اىل أعْ  .ا, واهللاُ تَعَ
 

* * * 
 

)٢٢( 
يِّ  دُ العِلْمِ وْ مُ  اجلُ

بَعُ إنَّ املُ  ينَ تُطْ ِ ارصِ لْمِ املُعَ لِ العِ تُبِ أهْ  بَعْضَ كُ ا يَرَ مَ نَدَ حُ عِ رَ يَفْ لِمَ لَ سْ
ا  هَ يدُ زِ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ يَّةِ لْمِ اطِ العِ سَ َا يف األوْ بُوهلِ لُّ عىل قَ دُ َّا يَ , ممِ ةٍ رَّ دَ مَ عْ ةً بَ رَّ مَ

ائِرِ ال هِ البَشَ ذِ عَ هَ نُ مَ , ونَحْ الً اوُ ا وتَدَ ارً تِشَ هِ انْ سِ قْتِ نَفْ نَا يف الوَ نُ زُ يَحَ ; إالَّ إنَّه لَ يَّةِ لْمِ عِ
وَ  وَ هُ , وهُ ةٍ نْ مرَّ بَعُ أكثرَ مِ طْ نِهِ يُ وْ عَ كَ  الكِتَابَ مَ ينَامَ نَرَ ةَ فِيْهِ وال ! حِ ادَ يَ ال زِ

نَ  ءَ مِ ْ , وال يشَ يبَ وِ يلَ وال تَصْ دِ عْ دُ فِيْ  تَ , بَلْ ال نَجِ يَّةِ لْمِ اتِ العِ اكَ رَ تِدْ هِ إالَّ االسْ
ا  اجً وَ يَ رَ قِ هُ لَ , وأنَّ ةٍ رَّ نْ مَ ثَرَ مِ هُ أكْ اتُ بَعَ تْ طَ دَ دْ نَفِ بِهِ بِأنَّ الكِتَابَ قَ احِ نْ صَ ائِرَ مِ بَشَ

نْدَ طُالَّ  بُوالً عِ لْمِ وقَ  !بِ العِ
ثْلُ و يدُ مِ زِ ا ال تَ تِهَ يقَ قِ يَ يف حَ لِّفُ الكِتَابِ هِ ؤَ ا مُ هَ فُّ زُّ تِي يَ ائِرِ الَّ هِ البَشَ ذِ  هَ

يْ  تُبِ الكِتَابَ إالَّ ظِنَّةً ورِ كْ ْ يَ اىلَ ملَ عَ بَيِّنُهُ أنَّ اهللاَ تَ , يُ لَ إالَّ لِكِتَابِهِ  بَةً امَ ةَ والكَ مَ العِصْ



 
 
 
 ٤٨٨ א

 ; آنِ رْ  القُ وَ ا سِ ةً عىل أنَّ كِتَابً ورَ ُ لُّ رضَ دُ ي يَ ءُ الَّذِ ْ , اليشَّ اهُ وَ , ال لِكِتَابٍ سِ يمِ رِ الكَ
 ِ وَ حمَ هُ صِ واالفَ بَاتِ لُّ النَّقْ يْ وِ اكِ والتَّصْ رَ تِدْ  !سْ

نَ  انَ مِ ا; كَ ةٍ  لِذَ بْعَ لِّ طَ ي عىل كِتَابِهِ يف كُ ْرِ لِّفٍ أنْ جيُ ؤَ لِّ مُ بِ عىل كُ اجِ الوَ
نَ  يْئًا مِ ةٍ شَ يدَ دِ لُّ  جَ يَ حمَ تِي هِ ِ الَّ تُبِ البَرشَ نْ كُ هِ مِ ِ ريْ غَ يالتِ كَ دِ يبَاتِ والتَّعْ وِ التَّصْ
ريِ  صِ أِ والتَّقْ  !اخلَطَ

ا, فَ  ارً رَ بَعُ مِ يَ تُطْ ينَ وهِ ِ ارصِ تُبِ املُعَ نْ كُ ا مِ ثِريً أيْتَ كَ وْ رَ ي; لَ رِ عْ يْتَ شِ لَ
ثَرَ  نَتَانِ أوْ أكْ ةٍ سَ بْعَ لِّ طَ َ كُ اءَ وبَنيْ ةٍ إالَّ الثَّنَاءَ واإلطْرَ بْعَ لِّ طَ يدُ يف كُ زِ لِّفُ ال يَ , واملُؤَ
ادِ  يعُ النَّفَ ِ هُ رسَ , وبِأنَّ  !عىل كِتَابِهِ

مِ  ذَ فَ يْ  اثْلُ هَ لِّفِ إالَّ رِ ا بِاملُؤَ نَ يدُ زِ نِيعِ ال يَ ُوْ الصَّ , أوْ أنَّ مجُ ذَ بَةً دْ أخَ ا قَ دً
البِيْ  َ بِجَ ريْ , ال غَ بِهِ لْ مِ قَ اصِ عَ , ومَ  !بِ ثِيَابِهِ

نَا طُالَّ  انُ وَ رْ إخْ ذَ يَحْ لْ ةٍ فَ بْعَ لِّ طَ نْدَ كُ م عِ تُبِهِ ةِ كُ عَ اجَ رَ مِ مُ دَ نْ عَ مِ مِ لْ بُ العِ
ي دِ نَ جَ لَمُ مِ سْ لَّفِ ال يَ املُكَ ; ألنَّ الكِتَابَ كَ ةٍ ْيٍ  دَ رٍ وهنَ ةٍ إىل أمْ اجَ وَ بِحَ هُ , فَ ةِ ذَ اخَ  ,املُؤَ

انٍ  صَ ةٍ ونُقْ ادَ يَ  .وزِ
يْ  نْ يَضِ نَاكَ مَ ; هُ مْ عَ ةٍ نَ َ تَربَ عْ بَابٍ مُ ; ألسْ ةِ كِتَابِهِ عَ اجَ رَ قُ بِهِ احلَالُ يف مُ

الِبًا يف مُ  َا غَ اهبُ حَ ا أصْ هَ رُ كُ ذْ الءِ ال يَ ؤُ ثْلُ هَ , ومِ يدَ دِ ةٍ جَ بْعَ لِّ طَ نْدَ كُ م عِ تُبِهِ اتِ كُ مَ دِّ قَ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ نُونِ يْبَ الظُّ انَ رَ , وإالَّ كَ هُ رَ ذْ نَا عُ فَ لَ شَ نْ كَ م إالَّ مَ يْهِ لَ اسُ عَ قَ  .يُ

جُ  رِ دْ تِي يُ يَّةِ الَّ لْمِ اتِ العِ ادَ يَ هِ الزِّ ذِ فِ هَ صْ ةُ وَ يقَ ا طَرِ لِّ أمَّ نْدَ كُ َا عِ اهبُ حَ ا أصْ هَ
امَ يَيل , كَ الٌ وَ رٌ وأحْ وْ ا صُ لَهَ , فَ ةٍ يدَ دِ ةٍ جَ بْعَ  .طَ

* * * 



 
 
 

  אא٤٨٩ 
)٢٣( 

ةُ  يَّ ارِ اتُ التِّجَ ادَ يَ  الزِّ
ائِفُ  نَاكَ طَوَ دْ  هُ ةُ كِتَابٍ إالَّ وقَ ُم طِبَاعَ ادُ هلَ عَ ينَ ال يُ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ نْ كُ مِ

م هلِِ وْ وهُ بِقَ رُ دَّ بْعَ  :صَ ةٌ طَ حَ نَقَّ ةٌ ومُ دَ يْ زِ  !ةٌ مَ
يَّةً  لْمِ ةً عِ ادَ يَ ; ألنَّ فِيْهِ زِ ٍ ريْ ةَ خَ ادَ يَ , وزِ ٍ ريْ ةَ خَ ارَ دُّ بِشَ عَ ا; يُ ذَ ثْلُ هَ مِ ائِدَ  ,فَ وَ وفَ

ا  رً لِيالً ظَاهِ ا دَ امَ فِيهَ , كَ يَّةِ لْمِ اتِ العِ حَ يَّةِ واملُطَارَ عِ ْ نَ املَطَالِبِ الرشَّ ا مِ هَ َ ريْ , وغَ لِيَّةً عَ
, عىل  بِهِ احِ نْ صَ ةٍ مِ نَايَ ةٍ وعِ يَانَ لْ يف صِ زَ ْ يَ , أنَّ الكِتَابَ ملَ ٍ ريْ لِّ خَ ُ بكُ بَرشِّ وَ واهللاُ ممَّا يُ هُ

فِّقُ   .املُوَ
م  تُبِهِ ةِ كُ لِفَ قَ أغْ َا فَوْ اهبُ حَ ا أصْ هَ لَّفُ تَكَ تِي يَ اتِ الَّ بَارَ هِ العِ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً إالَّ إنَّ كَ

نَ  اتِ والتَّنْ  مِ ادَ يَ ةٌ الزِّ يَّ ارِ َ ةٌ جتِ ايَ ا دِعَ هَ ثِريُ , بَلْ كَ رِ ةِ األمْ يقَ قِ لُّ عىل حَ ; ال تَدُ اتِ يحَ قِ
ينَارِ  مِ والدِّ هَ رْ وقِ الدِّ ا يف سُ اجً وَ يدُ الكِتَابَ إالَّ رَ زِ , ال تَ يَّةٌ لْمِ ةٌ عِ رَ امَ غَ  !ومَ

ابُ  َ ا رسَ هَ ثِريُ لْ كَ شَّ  بَ اتٌ هَ ادَ يَ ا إالَّ زِ هَ اءَ رَ يْسَ وَ , لَ ةٍ يعَ زَ بِقِ اوَ تَجَ , ال تَ ةٌ
أٍ  طَ يبِ خَ وِ , أوْ تَصْ ةٍ اقِصَ ةٍ نَ لِمَ ةِ كَ ادَ يَ َ زِ ا بَنيْ , مَ ةً ريَ تٍ قَصِ لِامَ , وكَ ةً ريَ ا يَسِ فً رُ أحْ

يدٍ  دِ فٍّ جَ , أوْ صَ يٍّ وِ  !نَحْ
زْ  اوَ تَجَ ْ تَ تْ ملَ ِعَ وْ مجُ , لَ نَاكَ نَا وهُ ةً هُ تَنَاثِرَ اتٍ مُ ادَ يَ م زِ هُ ضُ ادَ بَعْ امَ زَ بَّ ورُ

حَ  فْ انُ صَ تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ ِ تَنيْ حَ فْ  .ةً أوْ صَ
يَ  تَّقِ لِّفٍ أنْ يَ ؤَ لِّ مُ بًا عىل كُ اجِ انَ وَ ا; كَ نْدَ  لِذَ يهِ عِ عِ دَّ تُبُهُ ويَ كْ اىلَ فِيامَ يَ عَ اهللاَ تَ

لِهِ  وْ ةٌ  :قَ حَ نَقَّ ةٌ ومُ دَ يْ زِ ةٌ مَ بْعَ  !طَ



 
 
 
 ٤٩٠ א

نَ  َا مِ اتِ هلَ ادَ يَ كُّ أنَّ الزِ م, ال نَشُ اهُ نُ وإيَّ لُّ  ونَحْ َا كُ حُ هلَ رَ فْ ا يَ يَّةِ مَ ِّ األمهَ
 ِ تَنيْ الَ نْ حَ جُ عَ ْرُ اتِ ال ختَ ادَ يَ هِ الزِّ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ مٍ لْ  :طَالِبِ عِ

ةُ األُوىلَ  ,  :احلَالَ ةَ ارَ ةَ واإلشَ ادَ ا اإلشَ بِهَ احِ نْ صَ قُّ مِ تَحِ ةٌ تَسْ ثِريَ اتٌ كَ ادَ يَ زِ
هِ ا ذِ ثْلُ هَ مِ نَ فَ َا مِ , ألهنَّ ةٍ يدَ دِ ةٍ جَ بْعَ لِّ طَ ا يف كُ ينُهُ مِ ا وتَضْ هَ رُ بٌ ذِكْ اجِ اتِ وَ ادَ يَ  لزِّ

ا ثُّهَ بِ بَ اجِ يَّةِ الوَ لْمِ ةِ العِ انَ  .األمَ
ةُ الثَّانِيَةُ  اتٌ  :احلَالَ ادَ يَ ةٌ  زِ لِيلَ ِ أوْ  قَ تَنيْ حَ فْ ةً أوْ صَ حَ فْ ا صَ هَ وعُ ْمُ زُ جمَ اوَ تَجَ ال يَ

ثْلُ  مِ ا, فَ هَ وِ وِ التَّايلنَحْ ا عىل النَّحْ هَ رَ كُ ذْ ا أنْ يَ بِهَ احِ ىلَ بِصَ انَ األوْ اتِ كَ ادَ يَ هِ الزِّ ذِ  :هَ
ابُ ١ حَ ا أصْ نْهَ يدَ مِ تَفِ سْ ي يَ , كَ ةِ يدَ ةِ اجلَدِ بْعَ رِ الطَّ ةً يف آخِ لَ امِ ا كَ هَ رَ كُ ذْ ـ أنْ يَ

ةِ  يمَ دِ ةِ القَ بْعَ  .الطَّ
بَعُ ٢ طْ انَ ـ أوْ يَ , وأيا كَ ةً لَّ تَقِ سْ ا مُ َ  هَ طِريْ هُ أنْ يَ يْسَ لَ لَ ; فَ رُ رِ األمْ كْ ذِ لِّـفُ بـِ  املُؤَ

ـا, وإالَّ  ورِ آنِفً كُ هِ املَذْ جْ ا عىل الوَ هَ رِ ونَ النَّصِّ عىل ذِكْ لَ كِتَابِهِ دُ اخِ اتِ دَ ادَ يَ هِ الزِّ ذِ هَ
ارِ بِالكِتَابِ  َ ال لِلْظَّنِّ واالجتِّ انَ حمَ  .كَ

مَ ٣ دِّ قَ ا يف مُ نْهَ مَ عَ لَّ تَكَ ةٌ ال ـ أوْ يَ لِيلَ اتٌ قَ ادَ يَ َا زِ رَ أهنَّ كُ ذْ , ويَ ةِ يدَ تِهِ اجلَدِ بْعَ ةِ طَ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ انِيَةً ةً ثَ رَّ اءُ الكِتَابِ مَ َ ا رشِ هَ عَ قُّ مَ تَحَ سْ  .يُ

 

* * * 



 
 
 

  אא٤٩١ 
)٢٤( 

يمُ الكِتَابِ  خِ  تَضْ
ـلِ  تَبَـاتِ املُسْ كْ قُ يف مَ ـوَّ لْ تُسَ زَ , ملَ تَ دِيئَةٌ َاآلتٌ رَ نَاكَ ممُ ريِ هُ بـِ ـمِ تَكْ َ بِاسْ نيْ مِ
ةٌ  وحَ ضُ فْ ةٌ مَ رَ تَاجَ ا مُ تِهَ يقَ قِ يَ يف حَ , وهِ رِ طُ ةِ األسْ دَ بَاعَ , ومُ , , اخلَطِّ ةٌ وحَ ْرُ ةٌ جمَ ادَ هَ وشَ

ـا  فً رُ م أحْ تُـبِهِ ـةِ كُ نيَ لِكِتَابَ فِ لِّ ابِعِ أو املُـؤَ تِيَارِ بَعْضِ املَطَ نْدَ اخْ لِكَ عِ طًـا(وذَ طُوْ ) خُ
بَ  عَ مُ , مَ ةً بِريْ ـوَ كَ , وهُ بِ تُـوْ ودِ املَكْ دُ ةِ حُ قَ ايَ ضَ , ومُ نْ بَعْضٍ ا عَ هَ ضِ رِ بَعْ طُ ةِ األسْ دَ اعَ
ى مَّ ا يُسَ هِ  :مَ ريِ بـِ ةِ الكِتَابِ وتَكْ امَ خَ نْ ضَ يدُ مِ زِ َّا يَ لِكَ ممِ ِ ذَ ريْ , وغَ ةِ حَ فْ شِ الصَّ امِ َوَ هبِ

َّا حَ  اتٍ ممِ َلَّدَ نِ أوْ إىل جمُ يْ َلَّدَ لُ إىل جمُ دْ يَصِ َّا قَ ـا ممِ هَ قُّ اتُ حَ لَّـدَ , واملُجَ ـدٌ احِ دٌ وَ َلَّ هُ جمُ قُّ
ي  ـذِ دِ الَّ ـوْ هُ طَّ الكِتَابِ إىل اخلَطِّ املَعْ دَّ خَ رُ دْتَ أنْ تَ امً أنَّكَ لَو أرَ لْ ا, عِ ذَ كَ , وهَ نَانِ اثْ

ـوشُ  مُ املَنْفُ ـخْ ا الكِتَـابُ الضَّ ذَ بَحَ هَ صْ ; ألَ مَ اتِ اليَوْ بَعَ ثَرُ املَطْ يْهِ أكْ لَ اطَأتْ عَ وَ يف  تَ
لَّ  انَ أقَ امَ كَ بَّ , ورُ عِ بُوْ مِ املَطْ جْ فِ حَ  !نِصْ

م اجَ الكِتَـابِ  ;نَعَ ـرَ لِّـفِ إخْ دُ املُؤَ ـوْ صُ قْ ـانَ مَ ا كَ ـنِيْعُ إذَ ا الصَّ ذَ بَلُ هَ قْ دْ يُ قَ
رُ كِتَابـِ ـعْ ـانَ سِ ا كَ وَ إذَ ; وهُ طِهِ ْ لِكَ بِرشَ , وذَ َيَّزٍ طٍّ ممُ ةٍ وخَ ِيْلَ ةٍ مجَ لَّ يْبٍ وحُ بٍ قَشِ هِ بِثَوْ

ى مَّ ا يُسَ وَ مَ , وهُ تُبِ نَ الكُ هِ مِ ِ ريْ غَ بًا كَ نَاسِ ا ومُ يصً خِ ومِ  :رَ عُ  !بِالكِتَابِ املَدْ
 

* * * 



 
 
 
 ٤٩٢ א

)٢٥( 
خُ  تُبِ والنَّفْ اتِ الكُ مَ دِّ قَ يمُ مُ خِ ا تَضْ  فِيْهَ

ةَ  رَ كَّ أنَّ ظَـاهِ يمِ  ال شَ ـخِ تُـبِ  تَضْ اتِ الكُ مَ ـدِّ قَ ـةِ مُ قَ قَّ ـا املُحَ خِ فِيْهَ والـنَّفْ
تْ  بَحَ نْدَ طُـالَّ  أصْ ةً عِ مَ يَّـةِ سِ عِ ـائِلِ اجلَامِ سَ جَ الكِتَـابَ  ,ب الرَّ ـرَ ي أخْ ـذِ ـرُ الَّ األمْ

قَّ  ةٍ  قَ املُحَ قَ ايَ ضَ َةٍ ومُ امحَ زَ يَّةِ إىل مُ لمِ تِهِ العِ يْقَ قِ نْ حَ ةٍ  مِ قَ هِ رْ ةٍ ومُ يْلَ قِ  !ثَ
دَ  َ هَ نيْ قِ قِّ هُ أنَّ بَعْضَ املُحَ حُ ضِّ وَ مُ يُ مُ  اهُ وْ قُ ا وناهللا يَ رَ قَّ بِدِ ةِ الكِتَابِ املُحَ  قِ سَ

لِ وَ  الَ نْ خِ ةٍ مِ مَ دِّ قَ عِ مُ افِيَّةٍ  ضْ ِ  ضَ نيْ امِ ضَ نْ مَ ثِ  عَ بَاحِ يَ ومَ ا هِ , ومَ لِ الكِتَابِ األصْ
ارٌ  تِصَ ةِ إالَّ اخْ يقَ ارٌ  يف احلَقِ َ رتِ مٍ  واجْ يْ دِ قْ عَ تَ , مَ لِ تَابِ األصْ اتِ الكُ عَ وْ ضُ ٍ  ملَِوْ ريْ  وتَأخِ

يْقٍ  نْسِ ِ أ وتَ نيْ جُ يف حِ وْ َا مَ ادِ وهنَّ لِ الكِتَابِ املُرَ ةٌ يف أصْ ـ دَ يْقُ قِ ْ مُ هُ حتَ ـوْ قُ ـمَّ يَ ـقُ , ثُ قِّ املُحَ
ةِ بعدئذٍ  اسَ لِّفِ ودِرَ يَاةِ املُؤَ ةِ حَ اسَ رَ ِّ  بِدِ يَايسِ هِ السِّ ِ رصْ تَّـى  عَ ا حَ ـذَ كَ , وهَ ـيِّ لمِ والعِ

جَ الكِتَابُ  ْرُ هُ كِتَابُ  خيَ أنَّ َةٍ  وكَ مجَ رْ دٍ  تَ صَ ِ  أوْ رَ خيْ ارِ نِ  يٍّ تَ لِّفِ  عَ نْ و ,املُؤَ هِ عَ ِ رصْ لَّ  ,عَ  كُ
ةِ عىل الكِتَابِ  ائِدَ دُ بِالفَ وْ عُ يَّةً تَ لِمِ ةً عِ مَ دْ ةِ الكِتَابِ خِ مَ دْ ابِ خِ سَ ا عىل حِ ذَ وعـىل  ,هَ

ئ ارِ هُ  القَ ارِ لَ تِصَ نَ االخْ ءٍ مِ  !, بيشَ
* * * 

 َ امَ حمُ ةِ قَ ورَ هُ نَّةِ املَشْ وحِ السُّ ُ تُبِ رشُ دُ كُ ا أحَ ذَ هَ ةٍ فَ مَ دِّ قَ ةِ مُ اهُ اهللاُ بِكِتَابَ دَ هُ هَ قُ قِّ
يْـهِ يف  لَ اتِ عَ ـذَ اخَ هِ واملُؤَ ـادِرِ صَ هِ ومَ جِ نْهَ حِ ومَ ارِ َةِ الشَّ مجَ رْ َ تَ ا بَنيْ , مَ ةٍ لَ طَوَّ افِيَةٍ مُ ضَ

نَ  ا مِ هَ ِ ريْ ـ غَ سْ دٍ مُ َلَّ تُهُ يف جمُ مَ دِّ قَ جُ مَ ْرُ ادَتْ ختَ تَّى كَ ; حَ ةِ يلَ اتِ الطَّوِ مَ دِّ ـعَ املُقَ , ومَ لٍ تَقِ
هُ  حَ ْ مْ نَصَّ الكِتَابِ وال رشَ ْدِ ْ خيَ اهُ اهللاُ ملَ دَ هُ هَ دُ ا نَجِ ذَ يْ هَ قِ ْ يْثُ حتَ نْ حَ , ; ال مِ خِ قِ النُّسَ



 
 
 

  אא٤٩٣ 
ي  ـذِ ـرُ الَّ , األمْ ةِ امَّ اتِ العَ يقَ قِ تِ التَّحْ امَّ هِ نْ مُ ءٍ مِ ْ نْ يشَ , وال مِ وِ زْ يْثُ العَ نْ حَ وال مِ

يقَ أصْ  قِ طَعُ أنَّ التَّحْ قْ ةً يَ بَارَ ةِ عِ لِيلَ تْ بِالقَ يْسَ ةٍ لَ ائِفَ نْدَ طَ ا عِ رً خَّ ؤَ اتٍ  بَحَ مُ مَ ـدِّ قَ نْ مُ عَ
يْسَ إالَّ  قِ لَ قَّ َةٍ لِنَصِّ الكِتَابِ املُحَ امحِ زَ ائِيَّةٍ مُ  !إنَشَ

انِ  نْوَ , بِعِ يَّ اآلنَ دَ َ يَ ا كِتَابٌ بَنيْ ذَ ِ «وهَ ريْ فِ ـةِ » التَّكْ بُهُ يف ثَالثَ ـاحِ هُ صَ جَ رَ أخْ
 َ دَ جمُ نـْ لْـطٍ عِ ـولِ خَ صُ دَ حُ نـْ ـيَّامَ عِ دا, والسِ مٌ جِ هِ وعَ مُ ضُ , وبِامَ أنَّ املَوْ اتٍ كِبَارٍ لَّدَ

يْ بَعْضِ طُالَّ  رِ قْ امَ يف تَ هِ األيَّ ذِ مِ هَ لْ بَ بِ العِ احِ ا صَ نَ دْ جَ نَا وَ , إالَّ إنَّ ريِ فِ ابِطِ التَّكْ رِ ضَ
و ضُ وْ لَّقُ بِمَ تَعَ ا يَ رْ مَ كُ ذْ لُثَ الكِتَابِ ملَ يَ ريِ إالَّ ثَ فِ انِ  عِ التَّكْ لَّدَ ا املُجَ , أمَّ ريِ دِ األخِ لَّ املُجَ

ائِلَ  سَ نْ مَ امَ عَ مَ فِيهِ لَّ دْ تَكَ قَ النِ فَ ا طُالَّ  األوَّ نُهَ ْسِ َّا حيُ ةِ ممِ يدَ قِ اتِ العَ يَّ دِ نْ أبَجَ يَ مِ بُ هِ
ارِ  غَ مِ الصِّ لْ ـالً العِ ـرَ تَ , فَضْ كَ يْـثُ ذَ م; حَ ـنْهُ ـنِ الكِبَـارِ مِ ـاتٍ  عَ يعَ رِ فْ ـاتٍ وتَ يفَ رِ عْ

ةً  ثِريَ تٍ كَ سيِامَ قْ  !وتَ
ائِلِ  نْ تِيكَ املَسَ رَ مِ كَ امَّ ذَ مِ ـلَ  :فَ , وفَضْ ةِ يدَ قِ ائِصَ العَ صَ , وخَ ةِ يدَ قِ يَّةَ العَ ِّ أمهَ

وطَ  ُ , ورشُ هُ امَ , وأقْسَ يدِ حِ هَ إالَّ «التَّوْ ا»  اهللاُال إلَ هَ اقِضَ  .ونَوَ
بَ  , وأسْ وِّ لُ يفَ الغُ رِ عْ رَ تَ كَ هُ وذَ بَابَ  وأسْ يفَ اهلَوَ رِ عْ , وتَ هُ  .إلخ.. .ابَ

رَ  كَ مَّ ذَ اقَ  :ثُ كَ والنِّفَ ْ رَ والرشِّ فْ ةَ والكُ عَ  .البِدْ
رَ  كَ مَّ ذَ اٍت  :ثُ يفَ رِ عْ اءَ تَ رَ ي وَ ْرِ ا مَىضَ جيَ ذَ كَ ا, وهَ هَ امَ كَ ا وأحْ هَ امَ , وأقْسَ ةَ دَّ الرِّ

ـوعِ  ضُ وْ لْبِ مَ نْ صُ تْ مِ يْسَ تٍ لَ يامَ سِ قْ ـريِ التَّكْ «وتَ ـيَ »فِ اتِهِ هِ ـوعَ ضُ وْ ثَـرُ مَ , بَـلْ أكْ
ـرَ  ا بِكِتَابٍ آخَ هَ دَ رَّ هُ جَ ا لَو أنَّ , لِذَ ةِ يدَ قِ وعٍ يف العَ ضٌ وْ لِّ مَ َةٌ لِكُ احلِ انِ  صَ وَ نـْ ـتَ عِ ْ  :حتَ

ــهِ « اقِضِ يــدِ ونَوَ حِ ا«, أو »التَّوْ ــهَ نَاقِضُ ــا يُ ةِ ومَ يحِ ــحِ ةِ الصَّ يــدَ قِ بَ » العَ ــرَ ــانَ أقْ كَ لَ



 
 
 
 ٤٩٤ א

, واهللاُ قَ اىل  وألْصَ مُ تَعَ لَ  .أعْ
وعَ  ضُ وْ دُ مَ نَا نَجِ إنَّ ا فَ ريِ «لِذَ فِ ـنْ » التَّكْ لْ مِ نـَ ْ يَ لِّـفُ ملَ هُ املُؤَ نـْ لَّـمَ عَ ي تَكَ الَّذِ

طَـأِ  ـنْ خَ ـيْسَ مِ ا لَ ـذَ يبًـا, وهَ رِ قْ ثِ تَ دِ الثَّالـِ لَّ لُثَ املُجَ , إالَّ ثُ ةِ اتِهِ الثَّالثَ َلَّدَ وعِ جمُ ْمُ جمَ
ـ وَ مِ لْ هُ , بَ , الطَّالِبِ ـاتِ عَ ثَـرُ اجلَامِ ا أكْ تْهَ ـمَ تَسَ ي ارْ تـِ ـثِ الَّ جِ البَحْ اهِ نـَ ـا مَ ايَ قَ نْ بَ
ا عىل طُالَّ  تْهَ ضَ انُ وفَرَ تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ يَّةِ لْمِ م العِ وثِهِ ةِ بُحُ َا يف كِتَابَ  .هبِ

ةِ  يقَ قِ فَ عىل حَ ئْتَ أنْ تَقِ إنْ شِ ; فَ نِيعِ ا الصَّ ذَ نْ هَ ثِريٍ مِ ثِريٌ يف كَ نَاكَ كَ ـا وهُ مَ
نَ  ثِريٍ مِ ةً يف كَ يعَ ِ ةً رسَ يَ نَظْرَ قِ لْ يْكَ أنْ تُ لَ عَ نَا; فَ ـنْ  هُ ريٍ مِ ثـِ يَّـةِ لِكَ عِ ـاتِ اجلَامِ يقَ قِ التَّحْ

ـةُ  ال املَالمَ ـوْ , ولَ يـدُ زِ ا أوْ يَ نـَ تُهُ هُ لْ ا قُ يْنِكَ مَ  بِأُمِّ عَ ي تَرَ ; كَ مِ لْ لِ العِ ْطُوطَاتِ أهْ خمَ
تُبِ املُحَ  تُ بَعْضَ الكُ رْ كَ ذَ ـتَ لَ ْ , حتَ ـيخِ يمِ والتَّنْفِ ـخِ ابَـاتُ التَّضْ ا بَ ـتْهَ سَّ تِي مَ ةِ الَّ قَ قَّ

ى مَّ سَ يِّ  :مُ لْمِ يقِ العِ قِ  !التَّحْ
اتِ  مَ ــدِّ هِ املُقَ ــذِ ــلِ هَ ثْ ــرِ مِ ــنْ ذِكْ ةَ مِ ــدَ ائِ مَ الفَ ــرَ ــنْ نُحْ ــا لَ نَ إنَّ ا; فَ ــذَ ــعَ هَ ومَ

ــلُ  بَ قْ ــهِ ال نَ سِ ــتِ نَفْ قْ ــا يف الوَ كِنَّنَ , لَ ــةِ يَّ لْمِ ــعِ العِ سُّ ا التَّوَ ــذَ ــلِ هَ ثْ ــرُّ بِمِ قِ وال نُ
ــابِ  ــلِ الكِتَ ــودٌ يف أصْ جُ وْ ــوَ مَ َّــا هُ ــابِ ممِ ــيعِ الكِتَ اضِ وَ ــةِ مَ اسَ اقِ يف دِرَ ــرَ واإلغْ
 , ريٍ بـِ ريٍ وكَ ـغِ ـلِّ صَ عيـا يف كُ ْ طْلبًـا رشَ ـادُ مَ تِصَ الُ واالقْ دَ تـِ ـانَ االعْ ا كَ , لِذَ قِ قَّ املُحَ

امَ قِيلَ  اطَ وال تَ  :وكَ رَ يطَ ال إفْ رِ  .فْ
 

* * * 



 
 
 

  אא٤٩٥ 
)٢٦( 

لُ  صْ يَةِ وَ اشِ لِ الكِتَابِ  احلَ  بأصْ
ـوَ  يْـنَامَ هُ تَّابِ بَ يَ أنَّ بَعْضَ الكُ , وهِ ةً ابِقَ َا سَ مُ هلَ لَ يبَةٌ ال أعْ رِ ةٌ غَ رَ نَاكَ ظَاهِ هُ

ةٍ  ائِدَ ةٍ أو فَ ألَ سْ نْ مَ مُ عَ لَّ تَكَ لِ الكِتَابِ يَ ُ ايف أصْ بْـرتُ ـالمَ ويَ ـلُ الكَ صِ فْ ةَ إذْ بِهِ يَ ائِـدَ لفَ
نِ  ثُ عَ بْحَ ا تَ مَ نْدَ عِ , فَ هِ المِ نْ كَ نْتَهِ مِ ْ يَ دُ ملَ عْ وَ بَ امِ  وهُ ـَ ـنْ متَ ألُ عَ , أوْ تَسْ هِ المِ الِ كَ اتِّصَ

تِهِ  ائِدَ , فَـ فَ ـيَتِهِ اشِ ـلٌ بِحَ تَّصِ ـهِ مُ المِ ى أنَّ نَـصَّ كَ نـَ عْ , بِمَ ـيَةِ ا إالَّ يف احلَاشِ هَ ـدُ ْ ال جتَ
هُ  تُ ائِدَ ةٌ فَ فَ قِّ تَوَ اعَ ومُ يْهَ  !لَ

رَ  نًى آخَ عْ يحِ وبِمَ ضِ نْ تَوْ يَةِ عَ تِ يف احلَاشِ لِامَ لُ بَعْضَ الكَ صِ فْ م يَ هُ ضَ ; أنَّ بَعْ
ذا  كَ , وهَ يَةِ ةِ يف احلَاشِ ألَ لِيلَ املَسْ لَ دَ امَ فَصَ بَّ , ورُ ةِ لَ يَانِ اجلُمْ نْ بَ يِيزَ عَ , أو التَّمْ ةِ لَ اجلُمْ

الِ يف الكَ  أنِ االتِّصَ نْ شَ وَ مِ َّا هُ نْ  ,المِ ممِ يَ مِ يَةَ هِ م أنَّ احلَاشِ نْهُ ةِ ظَنا مِ ائِدَ َامِ الفَ وإمتْ
َامِ الكِتَابِ والنَّصِّ   .متَ

ـيَةَ  اشِ لُـوا حَ عَ ـدْ جَ ينَ قَ ِ ـارصِ ا املُعَ تَّابِنـَ نْ كُ ا مِ ثِريً دُ كَ نَا نَجِ إنَّ ا; فَ ذَ لِ هَ ألجْ
نَى أنَّ  عْ , بِمَ لِ الكِتَابِ تَّصالً بِأصْ الً مُ ـةٌ  الكِتَابِ أصَ فَ قِّ تَوَ م مُ تُـبِهِ ائِدِ كُ وَ نْ فَ ا مِ ثِريً كَ

تْ  َ ـامَ بُـرتِ بَّ , ورُ ةُ الكِتَابِ ائِدَ تَلَّتْ فَ يَةُ اخْ فَتِ احلَاشِ ذِ تَى حُ ا, فَمَ يَتِهَ اشِ ةِ حَ اءَ عىل قِرَ
ا لِهَ نْ أصْ  .مِ

ــثالً  ا مَ وْ ــرُ كَ ا ذَ م إذَ هُ ــدُ نَجِ يْثَ  :فَ ــدِ ــاتِ « :حَ لُ بالنِّيَّ ــامَ ــامَ األعْ  يف» ...إنَّ
ا ـذَ كَ , هَ ـيَةِ ـهُ يف احلَاشِ َ جيْ ْرِ نَ ختَ وْ ـزُ عْ م يَ هُ ـدُ , نَجِ لِ الكِتَـابِ , أوْ  :أصْ يْـهِ لَ ـقٌ عَ تَّفَ مُ

يُّ  ـــارِ ـــهُ البُخَ جَ رَ يْثِ  وأأخْ ـــدِ ـــامِ احلَ قَ رْ م ألِ هِ ـــرِ ـــعَ ذِكْ اءٌ مَ ـــوَ , سَ ـــلِمٌ سْ مُ



 
 
 
 ٤٩٦ א

اتِهِ  حَ فَ  .أوْ ال ,وصَ
, أوْ  يثِ ـدِ جيًـا لِلْحَ ْرِ ا ختَ وْ ـرُ كَ ا ذَ هُ إذَ ثْلُ َـةً  ومِ مجَ رْ وا تَ ـرُ كَ , أوْ ذَ يْـهِ لَ ـامً عَ كْ حُ

جَ  يْ ـرِ نَ التَّخْ وْ ـزُ عْ ا يَ هَ ـدَ عْ م بَ هُ ـدُ , نَجِ ـلِ الكِتَـابِ , يف أصْ المِ دِ األعْ ةً ألحَ َ ْتَرصَ خمُ
ا ذَ كَ , هَ يَةِ وَ يف احلَاشِ زْ يـقِ ابْـنِ هلِ  :والعَ نْ طِرِ َدُ مِ هُ أمحْ جَ رَ ـيْ أخْ يْـهِ فُـالنُ  ةَ عَ بْـنُ  وفَ

دْ ضَ  , وقَ هُ فُالنٌ فُالنٍ فَ ا عَّ ذَ كَ , وهَ  .وفُالنٌ
وا الُ يْ  :أو قَ حِ يثٌ صَ دِ يْ حَ عِ احٌ أوْ ضَ ذَ كَ , وهَ  .فٌ

ـثَالً يف نَـصِّ  هِ مَ لـِ وْ ـا, بِقَ لِّهَ ـنْ حمَ ةِ عَ ائِدَ لِ الفَ م يف فَصْ هُ ضُ َادَ بَعْ امَ متَ بَّ ورُ
يَةِ  :الكِتَابِ  ولُ يف احلَاشِ يَقُ , فَ يُّ ارِ هُ البُخَ جَ رَ عَ  :أخْ ا بِ لَّ مُ ـيْ قً يْ صِ ـرِ ةِ التَّمْ , أو يف غَ ضِ

دِ « رَ هِ » األدَبِ املُفْ وِ  .ونَحْ
ـثَالً  ولُ يف النَّصِّ مَ قُ ـيَةِ  :أو يَ ـولُ يف احلَاشِ يَقُ , فَ يُّ ـارِ ـهُ البُخَ جَ رَ ـنْ  :أخْ مِ

جٌ  رَ دْ , أو مُ ةَ رَ يْ رَ يثِ أيبِ هُ دِ ا حَ هَ وِ ةَ ونَحْ رَ يْ رَ المِ أيبِ هُ نْ كَ  .مِ
دَ أنِ  عْ هُ بَ دُ تَا أو نَجِ الِ اخْ وَ نَ أقْ الً مِ وْ مِ يف رَ قَ لْ لِ العِ مِ أهْ ـوْ ـيَامِ يَ ـمِ صِ كْ حُ

كِّ  ثَالً  الشَّ يَةِ مَ ولُ يف احلَاشِ قُ لِيْ « :, إذْ بِهِ يَ ورِ دَ , لِظُهُ حُ جَ لُ أرْ وْ ا القَ ذَ  .»لِهِ وهَ
ـيَةِ بِ  ـهُ يف احلَاشِ تْبِعُ مَّ يُ , ثُ حَ يف نَصِّ الكِتَابِ اجِ لَ الرَّ وْ رَ القَ كَ امَ ذَ بَّ هِ ورُ لـِ وْ  :قَ

لِيْ « انِ دَ حَ جْ ا بيِّنًا, لِرُ ورً هِ ظُهُ ضِ ارِ عَ فِ مُ عْ , وضَ الَ »لِهِ , « :, أو قَ ضِ ـارِ نَ املُعَ املًِا مِ سَ
ةِ  ألَ هِ التَّ »...ونَصا يف املَسْ ـذِ لُّ هَ ـحْ , فَكُ ـلِ  اتِ يَ شِ ـنْ أصْ لِّـفُ مِ ا املُؤَ هَ ـلَ ي فَصَ تـِ الَّ

لِ الكِتَابِ وأُ  نْ أصْ يَ مِ ـيَةِ ا سِّ الكِتَابِ هِ ا يف احلَاشِ ـلِهَ ـانَ يف فَصْ ا كَ ذَ ; لـِ ةِ ائِـدَ لفَ
ةٌ  نْبُوذَ ةٌ مَ دَ بَاعَ دَ  ,مُ نـْ جِ التَّـألِيْفِ عِ نَاهِ عَ مَ ةً مَ ورَ ُ يمُ رضَ تَقِ , ال تَسْ ةٌ لُوطَ غْ ةٌ مَ اطَعَ قَ ومُ



 
 
 

  אא٤٩٧ 
تَبَةِ  لِ األقْالمِ والكَ نْ أهْ ةِ مِ امَّ  .العَ

* * * 
ـرَ ال :قُلتُ  ـكَّ أنَّ ذِكْ ـثِ ا  شَ ادِيْ ـةِ األحَ يَّ ائِـدِ  ,لنَّبَوِ وَ وَ الفَ ـزْ ـلِ وعَ يف أصْ

جِ  َارِ يَانِ خمَ نَ بَ وْ وِ الكِتَابِ دُ زْ ا وعَ ا إىل هَ هلَا;هَ وْ نَ  أُصُ وَ مِ ـيِّ  أاخلَطَ  هُ لمِ ي ملَ  العِ ـذِ الَّ
دْ  هَ عْ تُبِ نَ نَ هُ يف كُ وْ رُ يْهِ املُتَـأخِّ لَ ا عَ الفُ مَ ا خِ ذَ ثًا, وهَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ المِ قَ ةِ اإلسْ يف أئِمَّ

ائِدِ  وَ ادِيْثِ والفَ وَ األحَ زْ نَ عَ وْ رُ كُ ذْ تَؤونَ يَ فْ م ال يَ اهُ رَ يْثُ نَ م; حَ هِ وِ زْ يَةِ عَ , يف احلَاشِ
ا يف  هَ رِ نَ ذِكْ وْ ا دُ ذَ ا هَ , ومَ لِ الكِتَابِ م أصْ نْهُ رً إالَّ مِ أثُّ ي  ا تَ تـِ يَّةِ الَّ عِ اتِ اجلَامِ اسَ رَ بِالدِّ

ــملَ تَ  ــأثُّ  مْ لَ سْ ــنْ تَ لِيْــدٍ  رٍ مَ قْ ــاةٍ  وتَ َاكَ ــاتِ  وحمُ عَ امِ بِيَّــةِ لِلِجَ رْ يَّــةِ الغَ لمِ َا العِ ــاهتِ اسَ  يف دِرَ
يَّةِ  عِ وْ ضُ  .املَوْ

يثِ إالَّ يف  دِ يجَ احلـَ ْـرِ ونَ ختَ رُ كُ ـذْ ـم ال يَ نيَ فَهُ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ ا عَ أمَّ
ـنْ لِلْحَ  كُ , وملَ يَ ةً َ بَارشَ يثِ مُ ا بِاحلَدِ ونً رُ قْ لِ الكِتَابِ مَ تِبَـارٌ أو أصْ م اعْ هُ دَ نـْ ـيَةِ عِ اشِ

ـرُ  ألِيفٌ آخَ يَةَ تَ ِم أنَّ احلَاشِ هيْ دَ هُ بَاتَ لَ , ألنَّ نِيْفِ نْدَ التَّألِيْفِ والتَّصْ مٌ عِ تِامَ ْ اهْ ا ملَ ذَ , لـِ
بِيْ  ةٍ أو تَضْ لِمَ يحِ كَ حِ نْدَ تَصْ نْدَ التَّألِيْفِ إالَّ عِ يَةِ عِ نَ بِاحلَاشِ وْ تَدُّ عْ ونُوا يَ كُ ا, يَ لِكَ بِهَ وذَ

لُـومٌ  عْ وَ مَ امَ هُ , كَ تِهِ عَ اجَ رَ م لِلْكِتَابِ أو مُ هِ ضِ رْ نْدَ عَ ـنَ  عِ ـطِالحِ مِ ـلِ االصْ دَ أهْ نـْ عِ
اءِ  هَ قَ ثِنيَ والفُ دِّ  .املُحَ

مِ  لْ لِ العِ نْ أهْ تَبَةِ مِ نِ الكَ انُوْ دْ بَاتَ يف قَ قَ ا فَ ـنِ  :لِذَ ـةٌ عَ جَ ارِ ـيَةَ خَ أنَّ احلَاشِ
لِ الكِتَابِ   .أصْ

ئْ  اوإنْ شِ نـَ ـيَةِ هُ ةَ احلَاشِ ـدَ اعِ فَ قَ ـرِ عْ ِـلُّ « :تَ أنْ تَ ا ال خيُ هَ ـلَ ـيَ أنَّ فَصْ هِ فَ
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ا لِهَ تِهِ »بِأصْ ائِدَ ِلُّ بِفَ لِ الكِتَابِ ال خيُ نْ أصْ يَةِ عَ لَ احلَاشِ  ., أيْ أنَّ فَصْ
لَ  وْ قُ نَا أنْ نَ لَ ا فَ دِ إنَّ  :لِذَ وْ جُ مَ وُ دَ يَةِ  عَ ِـلُّ احلَاشِ ه يف  يف الكِتَابِ ال خيُ تـِ يْقَ قِ حَ

دُ  اصِ قَ يْهِ مَ لَ قَّفُ عَ تَوَ , وال تَ لِ الكِتَابِ ائِدُ  بِأصْ وَ نُ هُ الكِتَابِ وفَ ـوْ ا تَكُ بَهُ مَ ي أشْ , فَهِ
ائِدَ  وَ ةٍ  بِفَ ائِدَ رٍ  زَ يْ رِ قْ َ تَ ا بَنيْ يْبٍ  مَ قِ عْ تِي .. .أوْ تَ اتِ الَّ يْحَ ضِ حِ والتَوْ وْ ُ أنَ الرشُّ َا شَ أهنُ شَ

نَ كِتَ  وْ لُحُ أنْ تَكُ الً ابً تَصْ تَقِ سْ , , ا مُ الً يف الكِتَابِ لِكَ ال أصْ ذَ وَ كَ  .وهُ
نَا  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ وَ هَ زْ ـنْ  أنَّ عَ ا مِ هَ ـادِرِ صَ ـلِ الكِتَـابِ إىل مَ ادِيْثِ يف أصْ األحَ

وَ  نَّةِ هُ تُبِ السُّ ا كُ هَ أسِ ةِ ورَ ائِدَ لْبِ الفَ نْ صُ رِ مِ دَ صْ ا ومَ هَ يْقِ قِ ْ لْ حتَ تَأمَّ  !, فَ
ذِ  عَ هَ نُ مَ نـا ال ونَحْ ; إالَّ إنَّ ـلِ الكِتَـابِ ـيَةِ بأصْ ـلِ احلَاشِ صْ نْ وَ ةِ مِ عَ نَ هِ املُامَ

طَـةَ أالَّ  يْ ِ ائِـدَ رشَ وَ ـنْ فَ اءُ مِ شَ ا يَ يَتِهِ مَ اشِ رَ يف حَ كُ ذْ ؤلِّفِ أنْ يَ لْ للمُ ا, بَ عً اسِ رُ وَ جِّ نُحَ
فَتْ  ذِ وْ حُ ا, فِيْامَ لَ يْهَ لَ ةُ الكِتَابِ عَ ائِدَ قَّفْ فَ تَوَ  !تَ

ا جَ  ; ألنَّ هلـا ومَ طَـاتِ طُوْ يْـقِ املَخْ قِ ْ نِّ حتَ اسُ يف فَ قَ هُ ال يُ نَا; إالَّ إنَّ ْيُهُ هُ اءَ هنَ
 , لِيْلٍ دْ رِ تَ , وذِكْ مٍ بْهَ يَانٍ مُ , وبَ كِلٍ شْ يْحِ مُ ضِ ا كتَوْ هَ زُ اوُ َ نْبَغِي جتَ ةً ال يَ يَّ تِبَارِ االتٍ اعْ حَ

هِ  رِ نْ ذِكْ دَّ مِ ا ممَّا ال بُ هَ وِ لٍ ونَحْ وْ وِ قَ زْ ـيَأيت  وعَ ـامَ سَ , كَ طَاتِ طُوْ يْقِ املَخْ قِ ْ جِ حتَ نْهَ يف مَ
اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ  .بَ

 

* * * 
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لُّفُ  ائِدِ ألصْ  التَّكَ وَ وِ الفَ زْ ايف عَ اهبِ  حَ
وَ  زْ كَّ أنَّ عَ ةِ  ال شَ ائِدَ صْ  الفَ لمِ ألَ ةِ العِ كَ رَ نْ بَ ا مِ اهبِ تَ  ,حَ امَ تَ تْ بَ اكَ لِكَ  عَ عىل ذَ

لِ  ةُ أهْ لِمَ فً كَ لَ مِ سَ لْ فً العِ لَ  .اا وخَ
نْ ف ةَ  أيب عَ رَ يْ رَ نْهُ  هُ َ اهللاُ عَ يضِ الَ  رَ الَ  :قَ ولُ  قَ سُ ا« :ملسو هيلع هللا ىلص رَ َ اهللا  إنَّ  النَّاسُ  أهيُّ

يِّبٌ  بَلُ  ال طَ قْ يِّبً  إِالَّ  يَ  .مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ أخْ  »اطَ
َهُ اهللاُ يف  محِ يُّ رَ مِ اسِ الَ القَ يثِ «وقَ دِ دِ التَّحْ اعِ وَ اءَ « :)٤٠(» قَ فَ نَ  ال خَ أنَّ مِ

نِيْفِ  ةِ يف بَابِ التَّصْ مَّ كِ املُهِ ارِ َا  :املَدَ اهبِ بَ تِ إىل أرْ ائِلِ والنُّكَ ائِدِ واملَسَ وَ وَ الفَ زْ ا عَ ئً تَربُّ
ِيْ   مجَ ا تَرَ َذَ , هلِ ورٍ ْ زُ يبَ البِسِ ثَوْ ونَ كَ كُ نْ أنْ يَ ا عَ عً فُّ رَ , وتَ هُ يْسَ لَ ا لَ الِ مَ تِحَ نِ انْ عَ مِ

ا ا ذَ ائِلِ هَ سَ امَ وفِهَ رُ َا بِحُ اهبِ حَ ةً إىل أصْ وَّ زُ عْ نَا فِيَام ,لكِتَابِ مَ تُ دَ اعِ هِ قَ ذِ نَاهُ  وهَ َعْ مجَ
هُ  عُ مَ  .»ونَجْ

ادِي يف  امُ هَ صُ تَاذُ عِ الَ األسْ تُهُ «وقَ فْ رَ امَ عَ بَاينِ كَ ثُرَ « :)٧٤(» األلْ ملََّا كَ
لٍ  قْ نْ نَ انِنَا مِ وَ هُ بَعْضُ إخْ لُ عَ فْ ا يَ لَ مَ وْ طُ حَ ماللَّغَ يْهِ لِكَ إلَ وَ ذَ زُ عْ ونَ أنْ يَ المٍ دُ  :لِكَ

ةٌ أمْ ال? قَ ِ هِ رسَ ذِ لْ هَ نَا هَ يْخَ ألَتُ شَ  سَ
نَا يْخُ الَ شَ قَ , « :فَ طَ عْ ْ يُ بُّعٌ بِامَ ملَ هُ تَشَ ا; ألنَّ عً ْ ُوزُ رشَ , وال جيَ ةٌ قَ ِ وَ رسَ م هُ نَعَ

يقَ مِ  قِ المَ أو التَّحْ ا الكَ ذَ لِيسٌ وإهيَامٌ أنَّ هَ دْ هِ نْ كِيْ وفِيْهِ تَ لْمِ  .»سِ عِ
لْتُ  قُ ِ  :فَ نيْ ابِقِ ءِ السَّ لَامَ عَ فِيْهِ بَعْضُ العُ قَ تَجُّ بِامَ وَ ْ م حيَ هُ ضُ نَا بَعْ يْخَ  !شَ
الَ  قَ ,  :فَ لِكَ رَ بِذَ خَ فْ مِ أنْ يَ لْ نْبَغِي لِطَالِبِ العِ ? ال يَ لِكَ ونَ بِذَ رُ خَ فْ لْ يَ هَ
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ا لَمْ ـ يَ وَ أ واعْ ولَ هُ تَاذُ ـ أنَّ املَنْقُ نِ أسْ يْ رَ دُ أمْ مَ  :حَ آهُ فَ دٌ رَ كُّ أحَ ا ال يَشُ المً لَ كَ قَ نْ نَ
ي ِ ريْ هُ أنَا وغَ ولُ ا أقُ ثْلِ مَ مِ , كَ هِ المِ نْ كَ يْسَ مِ هُ لَ يْ « :أنَّ عِ ا ضَ ةٌ إنَّ فُالنً لُّ  :»فٌ أوْ ثِقَ فَكُ

ا ا مَ , أمَّ رُ تَفَ غْ ا يُ ذَ هَ ي, فَ المِ يْسَ كَ ا لَ ذَ لَمُ أنَّ هَ عْ ا يَ ذَ أُ هَ رَ قْ نْ يَ يقٌ  مَ قِ ْ ثٌ وحتَ  ;فِيْهِ بَحْ
هُ  لُ اعِ انَ فَ ُوزُ أيا كَ  .»فَال جيَ

يْثِ  دِ ا عىل حَ لِّقً عَ َهُ اهللاُ مُ محِ يُّ رَ وِ الَ النَّوَ ةُ « :قَ يْحَ نُ النَّصِ يْ اءَ يف »الدِّ امَ جَ , كَ
فِنيَ « ارِ تَانِ العَ ةِ « :)٤(» بُسْ يحَ نَ النَّصِ افَ  :ومِ تَغْ  أنْ تُضَ تِي تُسْ ةُ الَّ ائِدَ بُ إىل الفَ رَ

مَ  هَ نْ أوْ , ومَ الِهِ هِ وحَ لْمِ هُ يف عِ كَ لَ لِكَ بُورِ لَ ذَ عَ نْ فَ ا, فَمَ ائِلِهَ مَ فِيامَ  قَ لِكَ وأُوهِ ذَ
هُ  هُ لَ هِ أنَّ ِ ريْ المِ غَ نْ كَ هُ مِ ذُ أخُ يْ  :يَ دِ وَ جَ هُ , وال عُ نْتَفَ رٌ أنْ ال يُ فَ هِ لْمِ هُ يف  بِعِ كُ لَ بَارَ يُ

لُ العِ  لْ أهْ زَ ْ يَ , وملَ الٍ ألُ حَ ا, نَسْ ائِلِهَ ائِدِ إىل قَ وَ ةِ الفَ افَ لِ عىل إضَ ضْ اىلَ  لْمِ والفَ عَ اهللاَ تَ
ائامً  لِكَ دَ فِيقَ لِذَ  .»التَّوْ

َهُ اهللاُ يف  محِ يُوطِيُّ رَ الَ السُّ ةِ «وقَ لُومِ اللُّغَ رِ يف عُ هِ نْ « :)٢/٢٧٣(» املُزْ ومِ
هِ  رِ كْ لْمِ وشُ ةِ العِ كَ رَ ائِلِهِ  :بَ هُ إىل قَ وُ زْ  .عَ

ا يُّ قَ فِ لَ رٍ السِّ يفَّ  :لَ احلَافِظُ أبُو طَاهِ َ ريْ نِ الصَّ ا احلَسَ تُ أبَ عْ مِ ولُ  سَ قُ  :يَ
بْدِ اهللاِ الصُّ  ا عَ تُ أبَ عْ مِ ولُ  يَّ رِ وْ سَ قُ نيُّ  :يَ بْدُ الغَ الَ يل عَ نُ  قَ يْ  بْ عِ لَ كِتَايب  :دٍ سَ صَ ملََّا وَ

يْهِ  لَ رِ عَ كْ ابَنِي بِالشُّ بْدِ اهللاِ احلَاكِمِ أجَ الهُ عىل النَّاسِ  ,إىل عَ هُ أمْ رَ أنَّ كَ نَ  ,وذَ مَّ وضَ
ةِ  ائِدَ افَ بِالفَ َ رتِ هُ إيلَّ االعْ نِّي ,كِتَابَ ا إالَّ عَ هَ رُ كُ ذْ هُ ال يَ  .وأنَّ

دَ  َمَّ بَّاسِ حمُ ا العَ نَ  وأنَّ أبَ مَّ  بْ وبٍ األصَّ قُ عْ الَ  يَ م قَ ثَهُ دَّ نُ  :حَ بَّاسُ بْ نَا العَ ثَ دَّ حَ
دٍ  َمَّ الَ  حمُ يُّ قَ ورِ ولُ  :الدُّ قُ بَيْدٍ يَ ا عُ تُ أبَ عْ مِ يْ « :سَ تَفِ مِ أنْ تَسْ لْ رِ العِ كْ نْ شُ ءَ مِ ْ  ;دَ اليشَّ
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لْتَ  كِرَ لَكَ قُ ا ذُ إذَ ا :فَ ذَ ا وكَ ذَ يلَّ كَ يَ عَ فِ مٌ  ,خَ لْ نْ يل بِهِ عِ كُ ْ يَ ادَين فُالنٌ  ;وملَ تَّى أفَ حَ

ا ذَ ا وكَ ذَ مِ  ,فِيْهِ كَ لْ رُ العِ كْ ا شُ ذَ هَ ى» فَ تَهَ  .انْ
لْتُ ـ  يُوطِيَّ ـقُ ا إالَّ « :السُّ فً رْ ي حَ انِيفِ نْ تَصَ ءٍ مِ ْ رُ يف يشَ كُ اين أذْ ا ال تَرَ َذَ وهلِ

بَيِّنً  ءِ مُ لَامَ نَ العُ ائِلِهِ مِ وا إىل قَ زُ عْ كِرَ فِيْهِ مَ ي ذُ هُ الَّذِ  .»ا كِتَابَ
َهُ اهللاُ يف  محِ ا رَ ضَ يد رِ شِ د رَ َمَّ تَاذُ حمُ رَ األُسْ كَ ةِ املَنَارِ «وذَ َلَّ ) ٣/٥٦٩(» جمَ

هِ  ذِ لَ هَ عَ , وجَ هِ سِ ا لِنَفْ بُهَ نْسِ هِ ويَ ِ ريْ ودَ غَ هُ قُ جُ ِ نْ يَرسْ َا مَ بَّسُ هبِ تَلَ ةً يَ ثِريَ ا كَ نُوبً ذُ
ةَ رشَ  قَ ِ الَ الرسَّ يْثُ قَ , حَ ةِ املَالِ قَ ِ نْ رسَ تِي « :ا مِ ائِدِ الَّ ادُ عىل اجلَرَ تِقَ نَّا االنْ رَ مِ رَّ تَكَ

 ِ ريْ المَ غَ لُ كَ نْقُ ا والتَ دٍ  هَ مْ نْ عَ نَ البَعْضِ عَ ا مِ ذَ ونُ هَ كُ دْ يَ , وقَ بِهِ احِ وهُ إىل صَ زُ تَعْ
لٍ  جُ نْ رَ ةِ دِينَارٍ مِ قَ ِ ; ألنَّ يف رسَ وضِ رُ الِ والعُ وَ ةِ األمْ قَ ِ نْ رسَ ا مِ ةً رشَ قَ ِ ونُ رسَ يَكُ فَ

المِ احِ ذنبًا وَ  ةِ الكَ قَ ِ ا, ويف رسَ نُوبٍ  دً ة ذُ دَّ  :عِ
ا هَ دُ ي عىل حُ  :أحَ دِّ ادُ التَّعَ وَ املُرَ , وهُ هِ سِ َا لِنَفْ اهلِ تِحَ وقِ النَّاسِ وانْ  قُ
ةٌ  قَ ِ ا رسَ يَتِهَ مِ  .بِتَسْ

انِيْ  اوثَ حُ إالَّ  :هَ نْجَ وَ ال يَ , وهُ مِ لْ ةُ يف العِ يَانَ ةِ اخلِ انَ لِّ ,  بِاألمَ بَةُ كُ يَ نِسْ وهِ
ائِلِهِ  لٍ إىل قَ وْ بِهِ  ,قَ احِ أيٍ إىل صَ لِّ رَ  .وكُ

ا الِثُهَ , وهُ  :وثَ بُ ذِ رٌ الكَ  .وَ ظَاهِ
ا هَ ابِعُ يحِ  :ورَ حِ يثِ الصَّ دَ يف احلَدِ رَ دْ وَ , وقَ ارُ بِالبَاطِلِ تِخَ حُ واالفْ  :التَّبَجُّ

رٍ « وْ ْ زُ يبَ طَ كَالبِسِ ثَوْ عْ بِّعُ بِامَ ملَ يُ  .»املُتَشَ
ا هَ سُ امِ أخُ الغِ  :خَ النٍ يَ لَ لِفُ وْ ا القَ ذَ لِمَ أنَّ هَ ا عَ نْ إذَ نَ النَّاسِ مَ إنَّ مِ ; فَ ذُ شُّ
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لِيدَ  , ألنَّ التَّقْ هُ لِّدُ قَ ةِ  بِهِ ويُ بْنِيٌ عىل الثِّقَ ِ , مَ ريْ لَ إىل غَ وْ بَ القَ ا نَسَ إذَ هُ  فَ كُ ُ رتْ بِهِ يَ احِ صَ
بهُ  احِ لِمَ صَ وْ عَ نْ لَ يْهِ  مَ بَ إلَ نْ نُسِ ونَ مَ تِهِ بِهِ دُ عَ لِثِقَ تَفَ ذَ بِهِ وانْ نْ , ألخَ ذُ بِهِ مَ أخُ ويَ
لِ عىل ثِقُ بِاملُنْتَحِ هُ  يَ هُ لَ هُ  ,أنَّ وَ لَ ا هُ  .ومَ
ا هَ ادِسُ اتِبَ النَّاسِ  :سَ رَ ُ مَ بَنيِّ ي يُ يخِ الَّذِ ةُ عىل التَّارِ نَايَ م يف  ,اجلِ هُ ارَ وأقْدَ

لْمِ   .العِ
 َ اذِبِنيْ اعِ الكَ ضَّ نَ الوُ لِنيَ مِ الءِ املُنْتَحِ ؤُ ونَ هَ ُ تَربِ عْ ثِنيَ يَ دِّ كَّ أنَّ املُحَ  ;وال شَ

ونَ بِ  ثِقُ تَّى ال يَ ُمْ حَ ةٍ هلَ ايَ وَ ِبُ  ,رِ لِكَ جيَ ذَ ى» وكَ تَهَ  .انْ
* * * 

; إالَّ إنَّ  لِـهِ لْـمِ إىل أهْ وِ العِ ـزْ ـرِ عَ يْ رِ قْ يَّـةِ يف تَ ِ هِ األمهَ ذِ عَ هَ م مَ اهُ نُ وإيَّ ونَحْ
وُ  أخلَطَ ا زْ ا العَ ذَ انَ هَ ا كَ نُ فِيْامَ إذَ مُ كْ نَ  يَ جَ مِ رَ دْ خَ ي ملَ  قَ ـذِ لُّـفِ الَّ الِ إىل التَّكَ تِدَ  االعْ

 ً ريْ ثـِ جَ كَ ـرَ ي أخْ رُ الَّذِ ثًا, األمْ يْ دِ امً وحَ يْ دِ نِيْفِ قَ لِ التَّصْ نْدَ أهْ لَفٌ عِ هُ سَ نْ لَ كُ ـنَ يَ  ا مِ
تُ ال َ  بِ كُ ارصِ يِّ  ةِ املُعَ لمِ َا العِ َاهلِ نْ مجَ ةِ إىل  مِ طَ الَ يشٌ املُغَ ـوِ ـهُ تَشْ ـانَ لَ ا كَ ـَّ , ممِ يَّـةِ لمِ العِ

ةٌ  االَ غَ وِ  ومُ ـزْ لِ والعَ ـلَّ  ,يف النَّقْ ـتَ وَ  كُ ْ كَ حتَ لـِ ـالِ ذَ جَ لِيْـدِ لِرِ ـاةِ والتَّقْ اكَ طْـأةِ املُحَ
اقِ الا َ تِرشْ يْقِ  سْ قِ يَاءِ التَّحْ عِ نْ أدْ بَاعِ  ,مِ يْقِ  وأتْ قِ يْثِ لِلتَّحْ جِ احلَدِ ا(املَنْهَ وْ مُ عَ ـامَ )زَ , كَ

اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيت بَ  .سَ
ا هُ حَ وَ لَ زْ نَا أنَّ العَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ  :التٌ هَ

ةُ األوىل هِ وفِ  :احلَالَ لُ بِنَصِّ انَ النَّقْ امَ كَ هِ فَ ـانَ صِّ ; قلـيالً كَ هُ وُ زْ يْحُ عَ حِ ; فالصَّ
ا ً ثِريْ  .أو كَ
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ةُ  انَ  :الثَّانِيَةُ  احلَالَ ا كَ يْحُ  مَ ـحِ , فالصَّ يْـهِ ـبَقْ إلَ سْ ا مل يُ ـدً يْ دِ ـا جَ عً ْرتَ ى خمُ نـً عْ مَ

 ً ثِريْ لِيْالً أو كَ انَ قَ اءٌ كَ وَ , سَ هُ وُ زْ  .اعَ
ةُ الثَّالِثَةُ  ةِ  :احلَالَ ايِرَ غَ عَ مُ نَاهُ مَ عْ انَ بِمَ ا كَ ـارُ  مَ قَ ظِ وتَ ى بِ اللَّفْ نـَ لَـيْسَ  ;املَعْ فَ

وُ  زْ نُ عَ ْسُ , وال حيَ طٍ ْ ـمَ  ;هُ بِرشَ ضَ ةَ وهَ ـرَ كْ هِ الفِ ـذِ ى هَ بنـَّ دْ تَ انَ النَّاقِلُ قَ ا كَ يَّام إذَ  السِ
َا;  تَنَعَ هبِ ا واقْ نَاهَ عْ ـمَ ـا مِ ـهُ مَ ـائِلِ ألنَّ سَ هِ ومَ ائِـدِ وَ ـةُ فَ ْلَ انِيْـهِ  هِ نْ كِتَـابٍ وإالَّ ومجُ عَ ومَ
نْ مأخوذةٌ ومقتبسةٌ  تُ  مِ هُ  بِ كُ وْ بَقُ نَ سَ يْ ذِ مِ الَّ لْ لِ العِ تِبَـاسُ أهْ ا االقْ ـذَ انَ هَ اءٌ كَ وَ , سَ

ا هَ ثَرُ ُ أكْ ريْ نًى, واألخَ عْ ظًا أو مَ فْ ـةٍ لَ بَقَ ـنْ طَ ـا مِ ا مَ ـذَ كَ لْـمِ إالَّ  , وهَ ـلِ العِ هْ ـدِ ألِ   وقَ
نَ  وا مِ ادُ تَفَ بْلَ  اسْ نَ قَ يْ ذِ رُ آإىل  مهُ الَّ م, مُ هِ رِ مرً وْ خِ هُ قَ وْ نْ فَ ـمَّ  ,ا بِمَ َ ثُ اءً بِالتَّابِعِنيْ تِهَ وانْ

ا ذَ كَ , وهَ ةِ ابَ حَ فَ ; حتى بِالصَّ قِ تِبَاسُ  يَ هِ  التَّألِيْفِ اقْ ائِدِ وَ ـرْ  بِفَ دَ القُ نـْ هِ عِ امِ كَ نِ آوأحْ
ةِ  يْحَ حِ نَّةِ الصَّ  !والسُّ

َهُ اهللاُ محِ قُطْنيُّ رَ ارَ الَ الدَّ امَ قَ ـلِمٌ وال «: وإالَّ كَ سْ احَ مُ ـا رَ ـاريُّ مَ ال البُخَ ـوْ لَ
اءَ  ا»جَ لُ أيْضً وْ ا  :, وأقُ ال األلبَاينُّ مَ وْ , ولَ اءَ يِّمِ وال جَ احَ ابنُ القَ ا رَ يَّةَ مَ يْمِ ال ابنُ تَ وْ لَ

اءوا ِ وال جَ ثي العَرصْ دِّ نْ حمُ ٌ مِ ثِريْ احَ كَ ـنُ .. .رَ , بَـل نَحْ ٍ ريْ ثـِ ـنْ كَ ٌ مِ ريْ ثـِ م كَ هُ ُ ـريْ وغَ
ا ئْنَا :أيْضً نَا وال جِ حْ ا رُ ال فُالنٌ وفُالنٌ مَ وْ  !لَ

يُّ يف كِتَابِهِ  مِ يمُ احلَازِ اهِ رَ الَ إبْ ةٌ «وقَ بَ اذِ اتٌ كَ َامَ امَ التَّألِيْفُ « :)١٣٩(» اهتِّ إنَّ فَ
يْ  امِ وَ ةِ يف قَ غَ لْ  :سِ اللُّ ةِ العِ ْعُ املَادَّ وَ مجَ يَّـةِ هُ ـا والتَّـألِيْفُ  ,مِ يْنَهَ ـمُّ  ,بَ ـ وضَ ضِ ا إىل بَعْ هَ

ـتَّ  ـزُ يُ عْ ـنْ ملَ يَ ـلُّ مَ يْسَ كُ لَ , فَ افُ نَ اهللاِ واإلنْصَ فُ مِ عُ واخلَوْ رَ ِبُ الوَ , وجيَ مُ بَعْضٍ هَ
ِـبُ  , بَـلْ جيَ نيَ ـابِقِ نَ السَّ دٌ مِ نْهُ أحَ مْ مِ لَ سْ تِحَ البَابُ ملَ يَ هُ لَو فُ إنَّ , فَ ةِ قَ ِ ـانُ  بِالرسَّ سَ إحْ
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نيَ  احلِِ ءِ والصَّ لَامَ فٌ .. .الظَّنِّ بِالعُ ـارَ تَعَ ـرٌ مُ ا أمْ ـذَ , وهَ مِ ـدِّ ـنَ املُتَقَ ـذُ مِ أخُ رُ يَ واملُتَأخِّ
تَاتَ  عُ الشَّ ْمَ دْ جيَ قَ , فَ يْهِ لَ ـلَ  ,عَ مَ ُ املُهْ بَـنيِّ ـلَ  ,ويُ مَ ـلُ املُجْ صِّ فَ ائِـدَ  ,ويُ وَ جُ الفَ ْـرِ وخيُ

دَ  ارِ وَ وَ  ,والشَّ بِطُ الرُّ عً ويَضْ ضْ عَ وَ بْتَدِ ا أنْ يَ نًى, وإمَّ عْ عَ مَ ِ ْرتَ ا أنْ خيَ , وإمَّ بْنًىاةَ .. .ا ومَ
بَةٌ  اجِ ةُ وَ يحَ ائِلِهِ .. .والنَّصِ هُ لِقَ وُ زْ مِ عَ لْ ةُ العِ كَ رَ يْهِ  ,وبَ لَ مُ عَ حُّ َ ى» والرتَّ تَهَ  .انْ

يُّ  نْطَـاوِ ـيلُّ الطَّ ـتَاذُ عَ ا األدِيـبُ األُسْ هَ رَ كَ ةٌ ذَ ادِرَ ةٌ نَ ائِدَ َـهُ اهللاُ يف  ويتِ فَ محِ رَ
ولٍ « يَّةٍ  فُصُ المِ وْ « :)١٩٢(» إسْ فُ لِّ اتِبٍ املُؤَ رَ عِ مَ بَ ثُونَ عىل أرْ  :نَ والبَاحِ

١ , ـوعِ ضُ اهُ يف املَوْ رَ ا يَ لَّ مَ دُ كُ ْشُ , وحيَ يمَ قِ يحَ والسَّ حِ عُ الصَّ ْمَ نْ جيَ بَةُ مَ تَ رْ ـ مَ
يُوطِيِّ  السُّ  .كَ
ـوصَ ٢ ـعُ النُّصُ ْمَ نْ جيَ بَةُ مَ تَ رْ , ـ ومَ ـةً عَ ْتَمِ هيَـا جمُ وِ رْ ا, ويَ هَ ـنَادَ ـقُ إسْ َقِّ , وحيُ

 ِّ اينِ كَ وْ الشَّ  .كَ
تَنْبِطُ ٣ سْ ا ويَ هَ حُ َ ا, ويَرشْ بُهَ تِّ رَ نْ يُ بَةُ مَ تَ رْ يَ مَ ا هِ هَ قَ وْ بَةٌ فَ تَ رْ لِّقُ  ـ ومَ عَ ا, ويُ نْهَ مِ

يَةَ  يْمِ نِ تَ ابْ , كَ الً امِ ثًا كَ لِكَ بَحْ نْ ذَ وغُ مِ ا, ويَصُ يْهَ لَ  .عَ
رْ ٤ ـاـ ومَ هَ مِ هْ َـا, وفَ هِ هبِ نـِ هْ ِـيطُ بِذِ ـنْ حيُ بَـةُ مَ تَ رْ ـيَ مَ , هِ ـةِ قَ الثَّالثَ بَةٌ فَوْ  ,تَ
ا  هَ مُ ْضِ مَ (وهيَ الُ اليَوْ قَ امَ يُ ونَ )كَ تَّى تَكُ تُ  ; حَ رَ َا فِكْ أهنَّ ضَ كَ ـرْ ا عَ ـهَ ضُ رِ عْ ـمَّ يَ , ثُ ـوَ هُ هُ

يرُ  دِ ا, ويُ فُ فِيهَ َّ تَرصَ ا ويَ هَ لِكُ مْ , يَ هُ تَ رَ لِ فِكْ جُ ـا يف الرَّ هَ رُّ مِ , ويُ ـهِ البَيَـانِ جُ ا عىل أوْ هَ
ايلِّ  زَ الغَ , كَ الِيبِ تَّى األسَ ى» شَ تَهَ  .انْ

لْتُ  ـا  :قُ هَ مِ هْ , وفَ ةِ رَ كْ نِهِ بِالفِ هْ ِيطُ بِذِ هُ حيُ ايلِّ بِأنَّ زَ نِ الغَ َهُ اهللاُ عَ محِ هُ رَ رَ كَ ا ذَ ومَ
ا هَ مُ ْضِ تَ .. .وهيَ رْ لُّ مَ م أقَ الءِ هُ ؤُ كَّ أنَّ هَ لْتُ ال شَ , قُ بَةِ الثَّالِثَـةِ تَ ابِ املَرْ حَ نْ أصْ بَةً مِ



 
 
 

  אא٥٠٥ 
مَ  ضْ ةِ وهَ رَ كْ مَ الفِ هْ , ألنَّ فَ بَةِ الثَّالِثَةِ تَ ابِ املَرْ حَ ا ألصْ الفً ا; خِ لِيدً قْ هُ تَ نَ وْ و كَ دُ عْ ا ال يَ هَ

ا  , لِذَ ينِ هُ يف الدِّ قْ وَ الفِ ا هُ ذَ هَ , فَ ةٍ يَاغَ لِيقٍ وصِ عْ تِنْبَاطٍ وتَ حٍ واسْ ْ لُ رشَ م أهْ بَةُ فَهُ تَ رْ مَ فَ
يْ  قِ ْ ا وحتَ ْعً ايلِّ مجَ زَ نَ الغَ لُ مِ لُّ وأفْضَ َهُ اهللاُ أجَ محِ يَةَ رَ يْمِ نِ تَ يْ ابْ حِ ا وتَصْ يْ قً جِ رْ ا وتَ ا, حً حً

لِيمٌ  مٍ عَ لْ لِّ ذِي عِ قَ كُ  .وفَوْ
يَـةَ  يْمِ ـنِ ابْـنِ تَ هِ عَ لـِ وْ اىلَ يف قَ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ ُّ رَ اينِ كَ وْ قَ الشَّ دَ ـاءَ يف وصَ ـامَ جَ  كَ

الِعِ « رِ الطَّ ا« :)٨٢(» البَدْ نِ  :وأقُولُ أنَ دَ ابْ عْ مُ بَ لَ هُ  ال أعْ ثْلَ مٍ مِ زْ نَ (حَ يَةَ  ابْ يْمِ ا )تَ , ومَ
ُامَ  هبُ ارِ قَ امَ أوْ يُ َهُ اهبَ نْ شَ ِ بِمَ لَنيْ جُ ِ الرَّ رصْ َ عَ ا بَنيْ انُ مَ مَ حَ الزَّ مَ نُّهُ سَ  .»أظُ

نِ ال هِ ابْ يذِ نْ تِلْمِ نْهُ وعَ ا عَ الَ أيْضً يِّمِ وقَ الً « :قَ جُ وْ أنَّ رَ ـيْسَ لَ ـالمِ لَ  يف اإلسْ
تَاهُ  فَ كَ ِ لَ نيْ يْخَ نِ الشَّ يْ ذَ تُبُ هَ تُبِ إالَّ كُ نَ الكُ نْدَ مِ , وابْـنِ  :, أيْ »عِ يَـةَ يْمِ تُبُ ابْـنِ تَ كُ

رْ  , انْظُ يِّمِ لَ « :القَ خَ دٍ » املَدْ يْ رٍ أبُو زَ  .)٢/٦٩٦(لِبَكْ
ةُ  ابِعَ ةُ الرَّ انَ كَال :احلَالَ ا كَ ابِ مَ ـوَ ـنَ الصَّ لَـيْسَ مِ , فَ ولِهِ نْ أُصُ ا مِ وذً أخُ ا مَ مً

ـنَ  لَـيْسَ مِ , فَ ٍ ـارصِ عَ ـهُ مُ نْ أخٍ لَ هُ مِ عَ مِ , أو سَ رٍ تَأخِّ هُ يف كِتَابٍ مُ دَ جَ اءٌ وَ وَ , سَ هُ وُ زْ عَ
ينَ  ِ ارصِ نَ املُعَ ثِريٌ مِ لَطُ فِيْهِ كَ غْ ا يَ ا مَ ذَ , وهَ لِكَ ثْلِ ذَ وُ مِ زْ ابِ عَ وَ  .الصَّ

لِ  ـا, الصَّ  بَ نْهَ ةِ مِ وذَ َا املَـأخُ ـوهلِ ةِ إىل أُصُ ائِـدَ وِ الفَ ـزْ َ عىل عَ تَرصِ قْ يحُ أنْ يَ حِ
وَ  زُ عْ , ال أنْ يَ ولِ ا عىل األُصُ هَ ضِ رْ دَ عَ عْ لِكَ بَ , أوْ إىل األخِ وذَ رِ ا إىل الكِتَابِ املُتَأخِّ هَ

 ِ ارصِ  .املُعَ
بْ  ا يَ مَ دَ نـْ ينَ عِ ِ ارصِ ; أنَّ بَعْضَ املُعَ رٍ ثَالٍ ظَاهِ ةٍ وبِمِ ـألَ سْ ـمِ مَ كْ ـنْ حُ ـثُ عَ حَ

وْ  مُ ثِهِ يَ وَ يف بَحْ يْنَامَ هُ ا, وبَ تِهَ قَّ ا أو لِدِ تِهَ ابَ رَ ا لِغَ ودِ إمَّ جُ ةَ الوُ يزَ زِ ا عَ نَّهَ يَّةٍ ظَ هِ هِ فِقْ ا بـِ رُ إذَ
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ةً إىل كِتَـابِ  وَّ ـزُ عْ ينَ مَ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ تُبِ أهْ دِ كُ ةً يف أحَ دَ ارِ ا بَ يْهَ لَ عُ عَ قَ ـال«يَ مِ إعْ
عِنيَ  قِّ ـنْ » املُوَ ا مِ هَ عُ ـمَ ا بِهِ يَسْ ; إذَ انِهِ وَ ا بَعْضَ إخْ نْهَ ألُ عَ سْ وَ يَ يْنَامَ هُ , أوْ بَ يِّمِ نِ القَ البْ

ا يف كِتَابِهِ  ثَهَ يِّمِ بَحَ نَ القَ م بِأنَّ ابْ هِ دِ المِ املُوَ «أحَ عِنيَ إعْ دَ »قِّ عْ لِّفَ بَ ا املُؤَ ذَ دُ هَ مَّ نَجِ , ثُ
ةِ و لَ ابَ قَ ضِ مُ رْ ا يف  عَ لِهَ ةِ عىل أصْ ألَ عِنيَ «املَسْ قِّ المِ املُوَ ـا »إعْ هَ وِ زْ ـنْ عَ رُ مِ تَأخِ سْ , ال يَ

لِهِ  وْ يَةِ بِقَ انِيَةً يف احلَاشِ ةً ثَ رَ ـنْ  :مَ َا مِ هتُ دْ ـتَفَ ـدْ اسْ , أو قَ ا فُالنُ بـنُ فـالنٍ نِيْهَ ادَ دْ أفَ وقَ
مُ النِ بنِ فُ كِتَابِ فُ  لَ وِ ال أعْ زْ ا العَ ذَ ثْلُ هَ مِ , فَ ـلِ  النٍ ـةِ أهْ امَّ دَ عَ نـْ ةِ عِ ـرِ ـابِقَ أثَ هُ سَ لَ

مِ  لْ  !العِ
الَّ  ِامَ دَ هنِ وْ ُامَ عىل كَ و هلَ عُ دْ هُ أنْ يَ لَ ; فَ ُامَ رٍ هلَ كْ نْ شُ دَّ مِ انَ البُ إنْ كَ طِنِ فَ وْ هُ عىل مَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ةَ ائِدَ امَ الفَ يْهِ وَ إلَ زُ عْ ; ال أنْ يَ ةِ ائِدَ  .الفَ
رُ  انَ األمْ مِ  ولَو كَ لْ لِ العِ نْ أهْ دٌ مِ لِمَ أحَ , ملََا سَ ينَ ِ ارصِ نَ املُعَ ثِريٌ مِ نُّهُ كَ ظُ امَ يَ كَ

نَ  ا مِ ثِريً ينًا أنَّ كَ قِ مُ يَ لَ عْ نَا نَ إنَّ ا, فَ نْهَ ا يف  مِ نَ ُ ريْ نُ أو غَ ا نَحْ يْهَ لَ عْ عَ قَ ةِ ملَ نَ ادَ تَفَ ائِدِ املُسَ وَ الفَ
اءٌ  وَ , سَ ةٍ طَ اسِ رِ إالَّ بِوَ ةِ األمْ يقَ قِ ـمْ  حَ , فَكَ مٍ لِّ عَ سٍ مُ رِّ دَ رٍ أوْ مُ تَأخِّ يقِ كِتَابٍ مُ نْ طَرِ عَ

ـ يِّمِ مَ نِ القَ ا البْ ثِريً ا كَ أنَ رَ هِ ثَ قَ ائِـدِ وَ ـنْ فَ ا مِ ريً ثـِ و كَ ـزُ عْ ـوَ يَ َـهُ اهللاُ وهُ محِ هُ رَ ـدُ , ونَجِ الً
يَّامَ كِتَابَ  ; السِ نيَ مِ دِّ تُبِ املُتَقَ هِ إىل كُ امِ كَ افِعِ » األُمِّ «وأحْ , أو لِلشَّ عِ البَيَـانِ «يِّ امِ » جَ

, أو  يِّ ِ نِي«لِلطَّربَ ضُ » املُغْ ـرِ نَـا نَعْ ُ ريْ ـنُ وغَ ا نَحْ نـَ لْ ـا زِ م, ومَ هِ ِ ريْ , أو غَ ةَ امَ دَ نِ قُ البْ
هُ  وَ زْ ـا عَ هَ وِ زْ ا بِعَ ينَهَ نَا حِ مْ , قُ ةً امَّ ا تَ اهَ نَ دْ جَ ا وَ إذَ ; فَ ولِ تُبِ األُصُ هِ إىل الكُ ِ ريْ وَ غَ زْ , وعَ

, و ولِ ينَ إىل األُصُ رِ نَ املُتَأخِّ ثِريٍ مِ وِ كَ زْ بِيلَ عَ نيَ سَ فِ لِّ فَى اهللاُ املُؤَ  !كَ
ةُ  سَ ةُ اخلَامِ م,  :احلَالَ ـيْهِ وَ إلَ ـزُ عْ طًا أنْ تَ ْ يْسَ رشَ لَ , فَ نِتْ ْ يلِ اإلنْرتَ َاهْ ائِدُ جمَ وَ فَ



 
 
 

  אא٥٠٧ 
اءُ  ا تَشَ ا مَ نْهَ ذْ مِ , فَخُ ةٌ دَ ارِ ةٌ بَ نِيمَ يَ غَ لْ هِ اءُ  ,بَ ا تَشَ عْ مَ  .ودَ

امَ كَ  لْـمِ فَ ـلِ العِ , وأهْ ـنَّةِ هُ عىل الكِتَـابِ والسُّ ضْ رِ اعْ يا فَ عِ ْ امً رشَ لْ ا عِ نْهَ انَ مِ
يْ  ِ تَربَ ماملُعْ نْهُ نْ مِ ; إنْ ملَ تَكُ اصِ تِصَ لِ االخْ هُ عىل أهْ ضْ رِ لِكَ فاعْ ُ ذَ ريْ انَ غَ ا كَ , ومَ  .نَ

ـنْ  ريٍ مِ ثـِ طِيئَةِ كَ رَّ بِخَ قِ يْنَا أنْ نُ لَ انَ عَ ا; كَ ذَ لِ هَ نَ ال ألجْ يْ ـذِ وِ الَّ ـزْ ـلِ العَ أهْ
ـضُ  ـيَأيت بَعْ نًى, وسَ عْ انَ أوْ مَ ظًا كَ فْ بِريٍ لَ ريٍ وكَ غِ لِّ صَ م يف كُ هِ وِ زْ رِ عَ نْ ذِكْ تَأُونَ مِ فْ يَ

اءَ اهللاُ يلِهِ إنْ شَ صِ  .تَفْ
 

* * * 
 

)٢٨( 
وُ  زْ اتِ  عَ رَ وْ هُ شْ لْ  مَ يَةِ العِ اشِ  مِ يف احلَ

وَ  زْ كَّ أنَّ عَ اتِ  ال شَ رَ وْ هُ شْ ائِدِ فَ  مَ ثًا وَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ ـوَ أهْ ا هُ ـنْ ممـَّ  مِ
م, أو  هِ دِ اعِ وَ م أو قَ ثَاهلِ م أو أمْ هِ ارِ عَ ـِأشْ هتِ لِامَ ـنَ .. .مكَ ـوَ مِ ـيَةِ الكِتَـابِ هُ اشِ  يف حَ

يِّ  لمِ وِ العِ دَ  ,احلَشْ افِيَّ  ةِ واملُزايَ  .ةِ الثَّقَ
رً  فَ هُ أنَّ نَ حُ ضِّ وَ لِ يُ ا بِالقَ وْ يْسُ مَ مِ لِ يْ ا لَ تَّابِنَا اليَوْ أثَّ نْ كُ َّنْ تَ جِ رُ ممِ نْهَ ثِ وا بِمَ البَحْ

اتِ و رَ وْ ـهُ شْ وِ مَ ـزْ ـنْ عَ نَ مِ وْ رُ تَأخِ سْ اتِ ال يَ عَ ايشِ  التَّألِيْفِ يف اجلَامِ ـوَ لـمِ يف حَ العِ
رُ  م, األمْ تُبِهِ لَ الكِتَابَ  كُ عَ ي جَ م  الَّذِ هُ نْدَ َا بَهَ أشْ عِ اهبَ ةٍ أصَ يْفَ حِ نُ بِصَ وْ كُ ا يَ لٌ وَ  مَ ابـِ

ادِ األقْالمِ  دَ نْ مِ ةٌ الَ وعَ  ,مِ مَ وْ ا كَ ضِ  هَ اشِ األرْ شَ نْ خَ  .مِ
ـرَ  كَ ا ذَ م إذَ هُ ضَ ; أنَّ بَعْ لِكَ ثَالُ ذَ يَاتًـفمِ ةً أبْ يَّ رِ ـعْ ـرِ ال ا شِ ـيْسِ ء مْ ـامَ القَ ; قَ



 
 
 
 ٥٠٨ א

ا  هَ وْ زُ عْ يَةِ يَ قِمِ  يف احلَاشِ لِ رَ الَ نْ خِ اتِ  مِ حَ فَ يَاتِ والصَّ اتِ  األبْ لَّدَ  .واملُجَ
رَ وآ كَ ا ذَ هُ إذَ دُ رُ نَجِ يَاتً خَ ةً أبْ يَّ رِ عْ يِّ  ا شِ تْنَبـِ بَـانُ  لِلمُ كْ َـا الرُّ ـارَ هبِ ا سَ ـَّ ـامَ  ,ممِ قَ
ا يف  هَ وِ زْ ةِ والكِتَابِ بِعَ حَ فْ مِ الصَّ قْ لِ رَ الَ نْ خِ يَةِ مِ  .احلَاشِ

رَ  كَ ا ذَ هُ إذَ دُ ا نَجِ رُ أيْضً ةً  وآخَ دَ اعِ يَّةً  قَ هِ ةً  فِقْ مَ لُوْ عْ ةً  مَ رَ تَهَ شْ ارِ  مُ غَ نْدَ صِ  عِ
لْ طُالَّ  ةِ , مِ بِ العِ دَ اعِ قَ َ « :كَ ارَ  ال رضَ َ امَ »وال رضِ و, قَ زُ عْ ايَ يَةِ  هَ دٍ إىل يف احلَاشِ دَ  عَ

 َ ظَاهنِّ ا ومَ هَ ادِرِ صَ نْ مَ لِيْلِ مِ يْسَ بِالقَ عِ ا ومَ لَ اجِ ءَ رَ ا اليشَّ ةَ  هَ دَ اعِ تُلُ القَ قْ ي يَ , الَّذِ
 , لُ الكِتَابَ ثْقِ نِ ويُ ا الصَّ ذَ ل هَ لِيْلٌ  يْعُ فَهَ خِ  دَ وْ سُ ةُ  عىل رُ ثَاثَ لمٍ أم غَ ٍ  عِ املُ عَ  !?تَ

 , ــةِ بِيَّ رَ مِ العَ ــاجِ ــبِ املَعَ تُ ــبَعْضِ كُ هِ لِ وِ ــزْ ــدَ عَ نْ م عِ ــهُ ضَ ــدُ بَعْ ا نَجْ ــذَ وكَ
ـ احِ «كَ حَ وسِ «, و»الصِّ امُ ـانِ «, و»القَ ونَ »اللِّسَ رُ كُ ـذْ م يَ هُ ـدُ ـا, نَجِ هَ ِ ريْ ـمَ  :, وغَ قَ رَ

ةِ  حَ فْ دِ والصَّ لَّ فِ «وبَـابَ  ,املُجَ رْ م ,»احلـَ ـهُ ضُ ادَ بَعْ ـامَ زَ بَّ , ورُ هُ ـلَ ـرَ  :وفَصْ ـمِ ذِكْ قَ  رَ
ةِ  حَ فْ ةَ  ,الصَّ بْعَ ا ,والطَّ خيَهَ ارِ ائِـلَ .. .وتَ ريٍ ال طَ ثـِ ـوٍ وتَكْ شْ ـنْ حَ ْلُو مِ ا ال خيَ ذَ لُّ هَ فَكُ

ـ تِشْ لِ االسْ ةُ ألهْ يَّ لِيدِ ةُ التَّقْ قَ ارَ تَهُ إالَّ املُسَ ْ ـضِ أـحتَ , أو بَعْ اقِ هِ رَ ـذِ تَبَـةِ هَ ـلِ الكَ فَاضِ
امَ   !األيَّ

ـ تَصِ قْ , أنْ يَ بِيَّةِ رَ مِ العَ اجِ هِ املَعَ ذِ ثْلِ هَ وِ إىل مِ زْ نْدَ العَ يحُ عِ حِ انَ الصَّ ا; كَ رَ ـلِذَ
رِ  لِّفُ عىل ذِكْ ةِ «املُؤَ لِمَ رِ الكَ ذْ تِ » جَ قِـيامَ ْ اطِ الرتَّ دٍّ لِبِسَ ونَ مَ ا, دُ فِهَ ْ ا أوْ رصَ لِهَ وأصْ

ةِ  رَ ٍ  الظَّاهِ نيْ لِّ ذِي عَ  !لِكُ
نْ طُالَّ  ةِ مِ امَّ نْدَ العَ دْ بَاتَ عِ هُ قَ الً ألنَّ مِ فَضْ لْ مبِ العِ نْهُ ءِ مِ لَامَ نِ العُ أنَّ يف  : عَ

ـرِ  ـةِ «ذِكْ لِمَ رِ الكَ ـذْ ـم أنَّ » جَ هِ لْمِ , لِعِ مِ ـاجِ هِ املَعَ ـذِ ا يف هَ ـَ ظَاهنِّ ـةِ مَ فَ رِ عْ يالً إىل مَ لـِ دَ



 
 
 

  אא٥٠٩ 
مِ ا اجِ هِ املَعَ ذِ ابِ هَ حَ ـوَ ألصْ ا هُ ـَّ م ممِ ِهِ ـامجِ عَ تِ يف مَ لِـامَ تِيبِ الكَ رْ اتٍ يف تَ طِالحَ صْ

ةِ طُالَّ  امَّ نْدَ عَ لُومٌ عِ عْ مِ مَ لْ  .بِ العِ
ثًا يْ دِ امً أوْ حَ يْ دِ ينَ قَ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ دً مُ أحَ لَ رُ  :وإينِّ ال أعْ كُ ـذْ ـانَ يَ كَ

يْئًا  مِ شَ اجِ هِ املَعَ َذِ هِ هلِ وِ زْ نْدَ عَ ـانُوا عِ , بَـلْ كَ اتِ حَ ـفَ اتِ والصَّ لَّـدَ ـةِ املُجَ مَ اقَ رَ ـنْ مُ مِ
عِ  جَ رِ املَرْ كْ ونَ بِذِ تَفُ كْ امَ يَيل ,يَ , كَ ةِ لِمَ رِ الكَ ذْ  :أوْ جَ

ونَ  رُ كُ ذْ ا يَ يَانً انُوا أحْ ـةِ «كَ لِمَ رَ الكَ ذْ ـمُ » جَ لِكُ ـمِ  يف ذَ جَ م  ;املُعْ ـنْهُ ـاءً مِ تِفَ اكْ
م هلِِ وْ قَ , كَ لِكَ احِ  :بِذَ رَ صِ كَ احِ «بُ وذَ حَ ةِ  :»الصِّ لِمَ ا» بَ بَ رَ «يف كَ ذَ ا وكَ ذَ  .كَ

رِ  ونَ ذِكْ رِ الكِتَابِ دُ وا عىل ذِكْ ُ تَرصَ امَ اقْ بَّ ةِ «ورُ لِمَ رِ الكَ ذْ م أنَّ يف » جَ هِ لْمِ لِعِ
م هلِِ وْ قَ , كَ ةِ لِمَ ا ملَِظَانِّ الكَ رً ا ظَاهِ يَانً ا بَ ذَ بُ  :هَ احِ رَ صَ كَ احِ «وذَ حَ بَّ «أنَّ  :»الصِّ » الـرَّ

لَّـدِ والبَـابِ كَ  جَ ا لِلْمُ وَ ـزُ عُ ـا أنْ يَ , أمَّ تِ لِـامَ ـنَ الكَ ـا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ـذَ كَ ا, وهَ ذَ ا وكَ ذَ
فُوا  رَ نْذُ عَ , ومُ مِ اجِ َ املَعَ اينِ عَ وا مَ مُ تَلْهَ نْذُ اسْ هُ مُ ونَ فُ رِ عْ ءٌ ال يَ ْ ةِ فَيشَ حَ فْ لِ والصَّ صْ والفَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ َا, واهللاُ تَ اهبِ حَ جَ أصْ نَاهِ  .مَ
 ** * 

مُ ال  ا اليَـوْ تَّابِنـَ ـنْ كُ ا مِ ريً ثـِ ا; أنَّ كَ نـَ وِ هُ ـزْ اقِيَـاتِ اخلَطَـأ يف العَ نْ بَ ا مِ ذَ وكَ
ـةِ  يقَ بَـةِ عـىل طَرِ تَّ مِ املُرَ اجُ َ تُـبِ الـرتَّ َةِ يف كُ مجَ ْ المِ املُرتَ ءِ األعْ امَ وِ أسْ زْ نْ عَ ثُونَ مِ ِ رتَ كْ يَ

ةِ  يَّ دِ وفِ األبْجَ ائِيَّةِ (احلُرُ جَ يْثُ )اهلِ م يَ  ; حَ اهُ رَ ثْلَ وْ زُ عْ نَ ـامِ  نَ مِ قَ ـالمِ إىل أرْ هِ األعْ ذِ هَ
 , ةِ يـدَ ةِ البَعِ ائِـدَ يبِ الفَ رِ قْ نْ تَ َا مِ م أهنَّ نْهُ َا, ظَنا مِ اهتِ حَ فَ تُبِ وإىل صَ هِ الكُ ذِ اتِ هَ َلَّدَ جمُ

 ْ َا يف رسَ اهبُ ـحَ مَ أصْ تَـزَ دْ الْ مِ قَ اجُ َ تُبِ الرتَّ نْ كُ ا مِ ثِريً وا أنَّ كَ لِمُ ا عَ مِ ومَ اجُ َ ـم لِلْـرتَّ دِهِ
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ةٌ مَ  يقَ م طَرِ نْهُ لٍّ مِ , ولِكُ ةِ يَّ دِ وفِ األبْجَ لِ احلُرُ لْسُ بَةً عىل تَسَ تَ رْ ونَ مَ يَةٌ عىل أنْ تَكُ ضِ رْ
دِ  ا لِكِتَابِهِ  قَ جً نْهَ ا مَ اهَ تَضَ م ;ارْ تُبِهِ اتِ كُ مَ دِّ قَ ا يف مُ هَ ِدُ  .جتَ

نَ املُ  ثِريٍ مِ نْدَ كَ أُ عِ اءَ اخلَطَ نَا; جَ نْ هُ هِ فَمِ ـذِ م ملِِثْـلِ هَ هِ وِ ـزْ دَ عَ نـْ ينَ عِ ِ ـارصِ عَ
م هِ ثَـرِ لِ أكْ ـوْ قَ , كَ ةِ حَ ـفْ لَّـدِ والصَّ ـمِ املُجَ قْ ْتَ رَ َا حتَ ظَاهنَّ ونَ مَ رُ كُ ذْ ُم يَ ; أهنَّ مِ اجُ َ  :الرتَّ

ــرْ  ابَ « :انْظُ ــتِيعَ ِّ » االسْ ــربَ ــدِ ال بْ ــنِ عَ ةَ «, و)٥٠/٧(البْ ــابَ ــرٍ » اإلصَ جَ ــنِ حَ البْ
)١٨/٥( َّ ا ممِ هَ َ ريْ ارِ طُالَّ , وغَ غَ لُومٌ لِصِ عْ وَ مَ مِ ا هُ لْ  .بِ العِ

ـثَالً  ِّ مَ ايبِ ـحَ ـرِ الصَّ نْدَ ذِكْ هُ عِ ةُ أنَّ انَتْ اجلَادَّ ا كَ ـمِ لِذَ رِ اسْ كْ ذِ ـيَ بـِ تَفِ كْ , أنْ يَ
ورٍ  ; ألُمُ ةِ حَ فْ دِ والصَّ لَّ مِ املُجَ قَ رٍ لِرَ ونَ ذِكْ , دُ يْهِ وِّ إلَ زُ  :الكِتَابِ املَعْ

ظَ ١ فَ مَ شْ مِ ـ أنَّ كَ اجُ َ ِّ يف كِتَـابِ الـرتَّ ايبِ حَ مِ الصَّ ودِ اسْ جُ ـعُ إىل  انِّ وُ جِ رْ يَ
نِ  لِ مِ فِ األوَّ ةِ احلَرْ فَ رِ عْ هِ  مَ مِ مِ أبِيهِ  ,اسْ مَّ اسْ ُ  ,ثَ ريْ بـِ ا كَ ذَ يْسَ يف هَ ا, ولَ ذَ كَ اءٍ وهَ نـَ  عَ

نْدَ طُالَّ  مِ عِ لْ  .بِ العِ
مَ ٢ ءِ املُبْهَ امَ ودِ األسْ جُ ظَانِّ وُ فَ مَ شْ ـةٌ ـ أنَّ كَ يقَ ا طَرِ ـَ ى هلَ نـَ اءِ والكُ ةِ والنِّسَ

رُ  كَ َا ال تُـذْ نَا أهنَّ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ ةِ األُوىلَ يقَ أنُ الطَّرِ َا شَ أهنُ , شَ مِ لْ لِ العِ نْدَ أهْ ةٌ عِ وفُ رُ عْ مَ
مِ  اجُ َ تُبِ الرتَّ رِ كُ اخِ الِبًا إالَّ يف أوَ  .غَ

لْتُ  يرٍ  :قُ رِ قْ نْ تَ نَا مِ اءَ هُ ا جَ تَّ  ;مَ وَ لِلْ هُ ةَ فَ مَّ ; ألنَّ ثَ يْسَ عىل إطْالقِهِ , ولَ يبِ رِ قْ
ائِيَّ  جَ تِيبَ اهلِ ْ َا الرتَّ اهبُ حَ مْ أصْ تَزِ لْ ْ يَ تُبًا ملَ  .كُ

ـمِ  م السْ هِ ـرِ دَ ذِكْ نـْ م عِ هُ ـدُ نيَ نَجِ مِ ـدِّ لْـمِ املُتَقَ ـلِ العِ ةَ أهْ امَّ إنَّ عَ ; فَ يْهِ لَ وعَ
وَ  نْدَ عَ ونَ عِ رُ كُ ذْ مِ ال يَ لَ ِّ أوْ العَ ايبِ حَ رِ إالَّ الصَّ كْ ةِ الذِّ تُبِ آنِفَ هِ الكُ ذِ م ملِِثْلِ هَ هِ ـمَ زِ  اسْ
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ِم هيْ دَ ورٌ لَ هُ شْ وَ مَ امَ هُ , كَ طْ قَ  .الكِتَابِ فَ

ـم هِ لْمِ ةِ عِ ـوَّ كَ لِقُ لـِ ا; وذَ الِنـَ حَ ـيْسَ كَ ـاالً لَ مِ حَ ـوْ قَ م; إنَّ لِلْ ـاعِ  ,نَعَ واتِّسَ
م كِهِ ارِ دَ , وكَ  ,مَ مِ اجُ َ م ملَِظَانِّ الرتَّ تِهِ فَ رِ عْ ةِ ومَ بَاعَ سِ والطِّ ارِ هَ نَ الفَ م مِ هُ نْدَ يْسَ عِ ا لَ ذَ

 َ ريْ يْسَ غَ خٌ لَ ْطُوطَاتٌ ونُسَ م إالَّ خمُ هُ نْدَ يْسَ عِ لْ لَ , بَ وَ اآلنَ امَ هُ يثَةِ كَ  !احلَدِ
يْ  حِ ِيْ صَ ا, ومجَ ذَ ا ال حٌ هَ نـَ م; إالَّ إنَّ يْـنَهُ ا وبَ يْنَنـَ تِي بَ اتِ الَّ قَ ارَ هِ املُفَ ذِ رُ هَ لٌ ذِكْ

نَعُ  ا  نَمْ نـَ يَّامَ أنَّ , والسِ اتِ حَ فَ اتِ والصَّ لَّدَ امِ املُجَ قَ تُبِ إىل أرْ هِ الكُ ذِ وِ ملِِثْلِ هَ زْ نْدَ العَ عِ
نَا لْمِ ةِ عِ لَّ فُونَ بِقِ ِ رتَ عْ ـنْ طُـالَّ  ,مُ ريٍ مِ ثـِ دَ كَ نـْ وسٍ عِ لْمُ اخٍ مَ رَ عَ تَ نَا, مَ مِ هْ ورِ فَ بِ وقُصُ

دْتُ أنْ  , إالَّ إنَّنِي أرَ مَ مِ اليَوْ لْ ,  العِ ينَ رِ نيَ واملُتَـأخِّ مِ ـدِّ دَ املُتَقَ نـْ وِ عِ زْ ةَ العَ يقَ قِ رَ حَ كُ أذْ
لْ  هَ ; فَ بَاقِ مِ والطِّ اجُ َ تُبِ الرتَّ وَ إىل كُ زْ يَّامَ العَ كِرٍ  السِ دَّ نْ مُ مُ , مِ لَ اىلَ أعْ عَ  .واهللاُ تَ

 
* * * 



 
 
 
 ٥١٢ א

)٢٩( 
وِ  زْ عُ يف العَ سُّ  التَّوَ

تُبِ  ةِ كُ امَّ نْ نَظَر إىل عَ نَا امَ فِ لَ الِحِ سَ م لصَّ هُ دَ جَ الِبً وَ ـا ال يَ غَ مَ زُ عْ ـالَ نَ الكَ وْ
لَ إىل  وْ هِ املَنْقُ رِ دَ صْ ةٍ  رٍ دُ إالَّ عىل نُ مَ ا وقِلَّ م , أمَّ هُ وُ ـزْ اتِ عَ حَ ـفَ اتِ إىل الصَّ لَّـدَ واملُجَ

مً  وْ دُ عْ نُ مَ وْ كُ ادُ يَ كَ ءٌ يَ ْ ما فَيشَ هُ نْدَ  .عِ
أ كِ  رَ قْ دْ تَ الً بً اتَ بَل قَ امِ ما كَ هِ دِ حَ ِـ الفـ ; ألِ ـيْ جتَ ـنَ  ئًادُ فِيْـهِ شَ وِ  مِ ـزْ إىل ال  العَ

ةِ وال إىل الكِتَابِ  حَ فْ  !الصَّ
م هلِِ وْ قَ , كَ ةً َ بَارشَ ائِل مُ وِ إىل القَ زِ وا يف العَ ُ تَرصَ دْ اقْ قَ ا فَ الَ , لِذَ ,  :قَ كِ نُ املُبَارَ ابْ

الَ  الَ الشافعي,  :وقَ الَ أمحد,  :وقَ نٌ وفُالَ  :وقَ الَ فُالَ ِّ وقَ بْدِ الربَ نُ عَ ا.. .نٌ ابْ ذَ كَ  .وهَ
وِ  ـزْ ـلِ والعَ دَ النَّقْ نـْ يَّةِ عِ لمِ م العِ تِهُ انَ م وألمَ هِ صِ الَ قِ إخْ دْ اكَ إالَّ لِصِ ا ذَ ومَ

تُ  انَ تْ أمَ رَ م وظَهَ قُهُ دْ انَ صِ ا ملََّا بَ , لِذَ مِ لْ لِ العِ مِ أهْ الَ ـرِ لِكَ وا إىل ذِكْ تَاجُ ْ م ملَ حيَ ءٍ هُ يشَ
 ; لِكَ نْ ذَ لْ مِ م ال لِعِ ـُ ـم أهنَّ هِ يْـقٍ نْقُ يَ مِ قِ ْ ـنْ حتَ يْـدً  لُـونَ إالَّ عَ عِ ـةٍ بَ انَ ـنِ وأمَ ـاءِ ا عَ يَ الرِّ
, ةِ عَ مْ ةِ أو  والسُّ يَانَ ,  اخلِ يَّةِ لْمِ بَّـل العِ قَ ا تَ هَ دَ نـْ عِ ـا, فَ هَ وِ ـةِ ونَحْ يَّ ارِ ـبِ التِّجَ اسِ أوْ املَكَ

 ِ الهتِ وَ ِم ونْقُ اهتِ نَ كِتَابَ وْ لِمُ ةٍ املُسْ لِّ ثِقَ مِ بِكُ لْ لِ العِ نْ أهْ أنِيْنَةٍ وطَ  م عَ نَ مَ ابُوا مِ تَ رْ لَم يَ , فَ
م, هِ وِ زْ وا يف عَ كُّ م وملَ يَشُ لِهِ قْ ;  نَ هِ تـِ رَ وِ عـىل نُدْ زْ طأ يف العَ نْ خَ م مِ هِ ضِ عَ لبَعْ قَ ا وَ ومَ

اىل,  هُ اهللاُ تَعَ مَ صَ نْ عَ ٌ إالَّ مَ نْهُ بَرشَ مُ مِ لَ سْ ا ممَّا ال يَ ذَ هَ دُ فَ َ هللا فَاحلَمْ ِنيْ املَ بِّ العَ  .رَ
قُ  َـهُ اهللاُ يَ محِ ُ رَ نيْ سَ ُ حُ رضْ د اخلِ َمَّ ـائِلِ «يف ولُ حمُ سَ ـالحِ  رَ  :)١/١٣(» اإلصْ

الحَ « َا, وصَ هلِ امَ الحِ أعْ ةِ يف صَ إنَّ فَالحَ األُمَّ ةَ  فَ ـحَّ ـا, وصِ هَ لُومِ ةِ عُ حَّ َا يف صِ هلِ امَ  أعْ



 
 
 

  אא٥١٣ 
نَاءَ  َا أُمَ اهلُ جَ ونَ رِ كُ ا أنْ يَ هَ لُومِ وْ  عُ وُ رْ وْ صْ نَ أو يَ فِيامَ يَ , غُ ِ نُ ريْ مِ بِغَ لْ ثَ يف العِ دَّ َ نْ حتَ فَمَ

ةٍ  ثْرَ رَ عَ جْ ةِ حَ بِيلِ فَالحِ األُمَّ عَ يف سَ ضَ , ووَ ةٍ حَ رْ مَ بِقُ لْ سَّ العِ دْ مَ قَ , فَ ةٍ انَ  .أمَ
لْـمَ  بُـونَ العِ لُ طْ اصٍ ال يَ ـخَ ـنْ أشْ لُـومِ مِ يَةُ إىل العُ ائِفُ املُنْتَمِ ْلُو الطَّوَ ال ختَ

يلَ  نَى فَضِ لُّوا بِأسْ الءِ ال لِيَتَحَ ؤْ ثْالُ هَ , وأمَ ةٍ مَ كْ نْ حِ فُوا مِ رَ وا النَّاسَ بِامَ عَ عُ , أو لِيَنْفَ ةٍ
وا, أو  عُ ـمَ ـا ملَ يَسْ ا مَ وْ وُ ـرْ ـونَ أنْ يَ جُ رَّ تَحَ ا, فَـال يَ رً ـتَقَ سْ م مُ هِ وسِ ةُ يف نُفُ انَ ِدُ األمَ جتَ

ـلِ ا ةَ أهْ ابِذَ هَ و جَ عُ دْ انَ يَ ا كَ ا مَ ذَ وا, وهَ لَمُ عْ ا ملَ يَ وا مَ فُ , يَصِ ـالِ جَ ـدِ الرِّ قْ لْـمِ إىل نَ لعِ
ْيِيْ  ـبَحَ طُـالَّ ومتَ تَّـى أصْ ; حَ مُ لَ عْ ا يَ رِ مَ دْ هُ عىل قَ وغُ َّنْ يَصُ لِ ممِ وْ فُ يف القَ ِ نْ يُرسْ بُ زِ مَ

نْ قِيْ  ةٍ مِ ريَ مِ عىل بَصِ لْ طْـعِ العِ ـنَ القَ , مِ تُـهُ لَ نْزِ م مَ ـيْهِ لَ ـى عَ ْفَ , فَـال ختَ هُ ونَ ءُ رَ قْ ا يَ ةِ مَ مَ
, أ قِهِ دْ اءٍ بِصِ وَ امَ عىل سَ هلِِ تِامَ , أو احْ رِ ا عىل اآلخَ َ مهِ دِ انِ أحَ حَ جَ , أو رُ بِهِ ذِ ى» و كَ تَهَ  .انْ

َـهُ اهللاُ يف  محِ ـدٍ رَ يْ ـرٌ أبْـو زَ نَا بَكْ يْخُ الَ شَ ـ«قَ يْ رِ ْ ـوصِ حتَ  :)١١٥(» فِ النُّصُ
افِ « دَ يَّ بـِ ـالمِ ـطَ اإلسْ ْ ا الرشَّ ـذَ ـبَانِ هَ تَسِ , يِكْ مِ لْ ُ وطَالِبُ العِ املِ العَ ـنَ اخلُلُـقِ فَ عٍ مِ

ةُ  انَ تِ احلَصَ عَ فَ تَ يَّةُ ارْ لْمِ ةُ العِ انَ تَلَّتِ األمَ ا اخْ إذَ , فَ جِ ةِ املَنْهَ اوَ قَ , ونَ ةِ انَ يَ , والدِّ واألدَبِ
َا لَّ هبِ ا أخَ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ  .عَ

ا ـذَ هَ ـا, فَ نْهَ اللِ مِ ـتِدْ ا, أو االسْ ـهَ فَ يف آيِةٍ يف نَصِّ رَّ ةَ فَحَ انَ انَ األمَ نْ خَ  فَمَ
ـةَ  انَ انَ األمَ نْ خَ , ومَ ابِ األلِيمِ ذَ , والعَ يدِ دِ حِ الشَّ رْ بٌ لِلجَ جِ تَوْ سْ , مُ ةِ الَ دَ اقِطُ العَ سَ

لِكَ  ذَ , فَكَ يفٍ ِ يٍّ رشَ بَوِ يثٍ نَ دِ يفِ يف حَ رِ  .بِالتَّحْ
لَ  وَّ ٍ, وقَ املِ المِ عَ لِ كَ قْ انَ يف نَ نْ خَ , ونَحْ ومَ ٍ بَّسَ فِيْهِ بِبَرتْ , أو لَ لْ قُ ا ملَ يَ , هُ مَ هِ وِ

ا  اشَ , حَ يفِ رِ دِ التَّحْ وبِ قَصْ ُ نْ رضُ ا مِ ذَ كَ , وهَ ةِ يَانَ يفِ واخلِ رِ نَ التَّحْ بٌ مِ ْ ا رضَ ذَ هَ فَ



 
 
 
 ٥١٤ א

مَ  هْ لَطَ والوَ  .الغَ
وٍ  ـزْ ونَ عَ الِهِ بِدُ تِحَ ٍ, وانْ املِ المِ عَ طْوُ عىل كَ انَ السَّ ا كَ ـةٌ «وإذَ يَّ رْ ـنَةٌ فِكَ صَ رْ » قَ

ةِ العِ  انَ اقِضِ األمَ نْ نَوَ دُّ مِ عَ ـبَّسَ تُ , ولَ فَ ـرَّ نْ حَ يْفَ بِمَ , فَكَ يَّةِ ـةَ « :, وانْظُـرْ »لْمِ انَ أمَ
مِ  لْ لِ العِ مُّ َ وِ » حتَ تَّاحِ احلُلْ بْدِ الفَ  .لِعَ

* * * 
لَّ  :قُلتُ  لامَّ قَ قُ فَ دْ تِ  الصِّ اعَ ةُ  وضَ انَ , السـيام  األمَ نَ يْ رِ نَ املُتَأخِّ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ عِ

نَ  يْ ِ ارصِ ماملُعَ نْهُ تِ  :مِ تَزَّ ةُ  اهْ ـهُ  الثِّقَ نَ وْ لُ وْ قُ هُ ويَ نَ تُبُوْ كْ ا يَ لِّ مَ َ يف كُ نيْ لِمِ بِ املُسْ لُوْ ; يف قُ
وِ طلبًا زْ م إالَّ بالعَ نْهُ ا مِ وْ ضَ رْ ا مل يَ قِ والتَّأكُّ  لِذَ قُّ يْامَ  دِ لِلتَّحَ هُ فـِ ونَ ـمُ سُ رْ ـهُ أو يَ نَ ُطُّوْ , خيَ

دْ  قَ ا فَ ذَ لِ هَ عَ ألجْ سَّ نَ  تَوَ وْ ُ ارصِ وِ املُعَ زِ نْ  ,يف العَ وا مِ ثرُ رِ  وأكْ عِ وذِكْ اجِ ـادِرِ املَرَ املَصَ
لَ يف  اهِ لَ كَ قَ ي أثْ رُ الَّذِ , األمْ ايشِ ايشِ  احلَوَ ي الكِتَابِ بِاحلَوَ تـِ لَـمَ الَّ رُ  أظْ ـا نُـوْ هَ عَ مَ

ا و ,الكِتَابِ  بَ فِيْهَ هَ َالُ ذَ اتِهِ  مجَ حَ فَ  !صَ
نَا;  نْ هُ ةً أومِ ـمَ نَ سِ يْ ِ ارصِ نْدَ املُعَ وُ عِ زْ بَحَ العَ ةً  صْ زَ ـارِ ةً بَ ـدَ اعِ يَّـةً  , وقَ جِ نْهَ  مَ

ا اءٌ كَ وَ نَ  نسَ قِ مِ قُّ افِعِ التَّحَ ا بِدَ ذَ , و هَ ِّ يبِ رْ لِيدِ الغَ افِعِ التَّقْ يَّةِ أوْ بِدَ لمِ ةِ العِ انَ ـوَ األمَ هُ
ى  مَّ ا يُسَ ـيِّ (مَ لمِ ثِ العِ جِ البَحْ نْهَ رً ) بِمَ خَّ ـؤَ تْهُ مُ ـمَ سَ ـامَ رَ ـةُ كَ يَّـةُ  ا األنْظِمَ عِ يف  اجلَامِ

ائِلِ  سَ يَّةِ رَ لمِ ا العِ م و ,هَ نْهُ اةً مِ َاكَ ةِ حمُ نْظِمَ اةً ألِ َارَ بِيَّةِ  جمُ رْ اتِ الغَ عَ لْ اجلَامِ هُ , بَ وْ ُ تَـربَ واعْ
الً  ثٍ أصْ لِّ بَاحِ رً  لِكُ ثٍ , وأمْ لِّ بَحْ نْ كُ كُّ عَ نْفَ مً و ,ا ال يَ ـدَّ قَ انَ مُ ا كَ يَّامَ إذَ ا لِنَيْـلِ السِ

يَّةِ ل عِ اتِ اجلَامِ ازَ يَّةِ اإلجَ لمِ اتِ العِ ادَ هَ ـزِ  ;لشَّ يْ زِ عْ فِ إىل تَ م لِألسَ هُ ضُ بَ بَعْ هَ تَّى ذَ  حَ
نْ  لُ مَ م أوَّ بَ هُ رْ  أنَّ الغَ وَ عْ يِّ  دَ لمِ جِ العِ يِّ  نَادَ بِاملِنْهَ لمِ ثِ العِ يْقِ  ,يف البَحْ قِ ْ وحتَ



 
 
 

  אא٥١٥ 
طَاتِ  طُوَ  !املَخْ

ــ ــيِّدُ البَ وقُ سَ ــارُ تُورُ فَ كْ ــاءِ الــدَّ ضَ ُ الفَ ــاملِ ــولُ عَ قُ تِــي « :ازِ يَ ــومَ الَّ لُ إنَّ العُ
ـالً  ـةٌ أصْ ائِمَ لُـومٌ قَ ـيَ عُ , هِ بِيَّـةِ رَ ا العَ اتِنـَ عَ امِ ا يف جَ هَ سُ رُ ا ونَدْ هَ لَّمُ تَعَ كِـريٍ نَ فْ  عـىل تَ
ــثَالً  ــكَ مَ بَ لَ ِ , وألرضْ ــةِ بِيَّ رْ ــاتِ الغَ عَ تَمَ ــةِ املُجْ مَ دْ ــتْ خلِِ امَ , قَ ٍّ يبِ ــرْ ــا عــىل غَ اقِعً  وَ

 َ اقِـعِ ختَ ـنْ وَ يتِ ومِ َ ربْ صـخِ ــِصُّ صْ يَـا يف مِ يُولُوجْ ـتُ اجلِ لَّمْ عَ ـدْ تَ قَ انَـتْ ـي, لَ , فَكَ رَ
وْ  ــدُ ــا تَ هَ لُّ ــالِ البَ كُ بَ ــا, وجِ وبَّ رُ ــبِ يف أوْ ــالِ األلْ بَ ــقُ بِجِ لَّ تَعَ ــا يَ لَ مَ ــوْ ــرُ حَ ا يف الشَ

وْ  ــا, ورُ يكَ رِ قِ أمْ ْ ــرشَ صْ اءُ مِ رَ ــحْ , وصَ ادِي النِّيــلِ ــا وَ ــا, أمَّ َ هبِ رْ ــي يف غَ تِــي ـكِ رَ الَّ
لُ  ــكِّ ــ%) ٩٦(تُشَ ايضِ املِصْ ةِ األرَ ــاحَ سَ ــنْ مِ ــمْ ـمِ لَ ــا, فَ هَ لِّ ةِ كُ يَّ ــا وال  رِ نْهَ ــم مِ لَّ عَ أتَ

ةً  لِمَ رْ »!كَ يَّ « :, انْظُ ازَ البَالغِ جَ ى » اإلعْ وسَ دِ أيبِ مُ مَّ  .)٧(ملُِحَ
* * * 

سِ  بَبْتُ أنْ أقِفَ بِنَفْ إينِّ أحْ ا; فَ ذَ لِ هَ َ ـألجْ نيْ ـلِمِ اينِ املُسْ وَ ـو ,ي وإخْ ام يَّ السِ
هِ األُ  ابِ تَّ الكُ  ذِ فِ هَ شْ م عىل كَ نْهُ ةِ مِ وبَ ذُ بِيَّةِ  كْ رْ َا ودَ الغَ يَاهتِ اعِ دَ يَانِ تَ افِ , وبَ  عِ وَ ا لَدَ هَ

ــ تَشْ َ ـاملُسْ بِيِّنيْ ــرْ َ الغَ قِنيْ م و ,رِ هِ ــاعِ بَ ــنْ كُ أتْ ــمِ لِــكَ عــىل وَ تَّ , وذَ َ نيْ ــلِمِ ــهِ ابِ املُسْ جْ
ارِ  تِصَ  :االخْ

لُ  وْ دْ بَاتَ  :أقُ قَ ـةِ  لَ امَ  عَ مَ لَدَ ي آدَ نـِ يَّةَ عقـالء بَ ـالمِ ـةَ اإلسْ ُ أنَّ األمَّ ـريْ خَ
ـانَ  لَـقَ اهللاُ اإلنْسَ ذُ أنْ خَ نـْ خٌ مُ يْ ارِ يْهِ تَ امِ سَ ظِيْامً ال يُ ا عَ ً خيْ ارِ تْ تَ طَّرَ يْثُ سَ ; حَ مِ األمَ

لِ  ضْ دِ والفَ تْ يف املَجْ لَغَ ةً بَ ةُ أمَّ يَّ ِ فِ البَرشَ رِ عْ لْ مل تَ , بَ ضِ لْـمِ  عىل األرْ ِ والعِ ريْ واخلـَ
المِ  ةِ اإلسْ ثْلَ أمَّ  .مِ



 
 
 
 ٥١٦ א

اقِيَـةٌ إىل قِيَـامِ  ـيَةٌ بَ اضِ ـامِ مَ لِ األيَّ نَّةَ اهللاِ يف تَـداوِ ا وذاك إالَّ إنَّ سُ ذَ عَ هَ ومَ
يَّام  , والسِ يَّةِ المِ ةِ اإلسْ نَاءِ األمَّ نْ أبْ ثِريٍ مِ فُ يف كَ عْ لُ والضَّ ا ملَّا دَبَّ اجلَهْ , لِذَ ةِ اعَ السَّ

ِ  يف يَنيْ ِ املَاضِ نَنيْ رْ ـرَ يف القَ ةِ لتَنْخُ ائِيَّـةِ احلَاقِـدَ دَ ـالتِ العَ ا بَعْضُ احلَمَ يْنَهَ تْ حِ امَ , قَ
ي  ـذِ ـرُ الَّ ا, األمْ هَ ائِدِ قَ ا وعَ القِهَ نْ أخْ يَ مِ قِ ا بَ خَ مَ سَ ةً لتَمْ يَ ذِ ؤْ دَ مُ يْ ادِ ةِ أخَ دِ األمَّ سَ جَ

عَ  فَ بَّادَ دَ ُ  عُ اهنَ ـوَ ـلِيبِ وإخْ ـنَ الصَّ َ  م مِ يِّنيْ عِ ـيُوْ دِ والشُّ ـوْ ـم  اليَهُ هِ فِ حْ يِّ إىل زَ بَـرِ ْ  الربَ
 ِّ يشِ حْ لُ احلَاقِدِ عىل  الوَ تِالَ اءَ االحْ نَا جَ نْ هُ , فَمِ َ نيْ لِمِ لِيبِيُّ  بِالدِ املُسْ دِيُّ  الصَّ وْ واليَهُ

 ُ ريْ ظَمِ بِالدِ  هُ وغَ ى ملُِعْ مَّ ا يُسَ ْتَ مَ َ حتَ نيْ لِمِ رِ « :املُسْ امَ تِعْ اطِ وال ,»بِاالسْ ـقَ دَ إسْ عْ يَّامَ بَ سِ
ةِ  فَ الَ امَ  اخلِ بُولَ عَ تَانْ يَّةِ يف إسْ مِ الَ  .)١٣٤٢( اإلسْ

َ طُوْ  نيْ لِمِ ارُ بِالدَ املُسْ فَّ تَبَاحَ الكُ ئِذٍ اسْ نْدَ عِ ضً الً فَ رْ الدِ  وعَ ـنْ بـِ ـا مِ ايَ قَ  ا إالَّ بَ
بِ  نُوْ ِ وجَ نيْ مَ ِ  احلَرَ ريْ نِ وغَ ـا أرَ اليَمَ م مَ ـُ ـانَ هلَ امَّ كَ لَ ا, فَ ـنِ هَ هُ مِ وْ اءٍ  ادُ دَ تـِ ـمٍ  اعْ اشِ غَ

لٍ  تِالَ لِيْبِيٍّ  واحْ اعً  صَ َ ا رسِ وْ امُ زاتِ قَ تَكَ رْ ةِ عىل مُ ارَ ثُّونَ اخلُطَى إىل اإلغَ ُ لِ  ا حيَ وْ وأصُ
 , ةِ نْدَ األمَّ عِ لِكَ وَ فَ ـذَ ُ ضَ هيَ ـدِ وا أيْ ـةَ عُ سَ اثِ  م النَّجِ ـرَ يَّةِ  عـىل تُ ـالمِ ـةِ اإلسْ ـنْ  األمَّ مِ

تَبَاتٍ  كْ ْطُوطَ  مَ َ  اتٍ وخمَ ريْ اوغَ هُ وكَ  ,هَ نَ وَّ َّا دَ ءُ  هُ بَ تَ ممِ لَامَ رِ  عُ ـوْ صُ ـرِّ العُ َ عـىل مَ نيْ لِمِ املُسْ
ورِ  هُ  .والدُّ

ا? اذَ انَ مَ  فَكَ
م نْهُ انَ مِ يقُ  :فَكَ رِ قُ  التَّحْ يْ رِ يقُ  والتَّغْ زِ ظَمِ تِلكَ الثَّرْ  والتَمْ , ملُِعْ يَّةِ لمِ اتِ العِ وَ

نَاإالَّ  ي تَ ا كَ هَ وْ كُ رَ ا تَ ايَ قَ ـبَ ـمِ هلَ ـتَ اسْ ْ , حتَ ةِ ـقَ ِ يْـفِ والرسَّ رِ ي التَّحْ ـدِ ـثِ « :ا أيْ البَحْ
يِّ  لمِ  , »العِ وَ عْ ةِ بدَ افَظَ ةِ  املَُحَ ارَ بِيَّةِ  عىل احلَضَ رَ  !العَ



 
 
 

  אא٥١٧ 
وا نَعُ ا صَ ذَ كَ ا, وهَ وْ الُ ا قَ ذَ كَ ا?, هَ اذَ انَ مَ  فَكَ

ةَ  اسَ م دِرَ هِ سِ ا بِأنْفُ وْ لَّ وَ ُم تَ ; أهنَّ انَ ْ  فَكَ اتِنا اإلسْ خمَ يْقَ طُوطَ قِ ْ يَّةِ وحتَ مِ ـتَ الَ ْ ا حتَ هَ
ىً  مَّ سَ يْثِ « :مُ يِّ احلَدِ لمِ جِ العِ ِ »املَنْهَ هتِ ـاالَ جَ ي رِ ـدِ لِكَ عىل أيْ ـنَ , وذَ نَ  م مِ يْ ـرِ كِّ املُفَ

رً  خَّ ؤَ ا مُ وْ مَّ َّنْ تَسَ , ممِ َ بِيِّنيْ رْ قِنيَ  :االغَ ِ تَرشْ  !بِاملُسْ
ا? اذَ انَ مَ  فَكَ
; أ ــانَ ــعَ نْ فَكَ نَ أشْ وْ ــ ,ارُ سُ رَّ ــل دَ ابَ نَ ــلْ  ,وْ قَّ  بَ ــلَ نَ ــنْ  :انُوْ َ مِ ــقِنيْ ِ تَرشْ أنَّ املُسْ

 ِ هتِ االَ جَ ىل رِ م أوْ ْ النَّاسِ م هُ ةِ خمَ اسَ رَ اتِنابِدِ اتِنَا, طُوطَ ـارَ ضَ ظِ حَ فْ ا بحِ ايَ وَ قُ نَ دَ , وأصْ
ةً عىل  انَ ثَقُ أمَ اتِنَ وأوْ وثَ رُ وْ يَّةِ  امَ لمِ ُم العِ ـنُ , ألهنَّ سَ ـ أحْ يْقً قِ ْ ا, ا حتَ رُ تَ هلـَ ـدَ الً وأجْ ـامُ  عَ

ا  هَ عَ م, مَ هِ ِ ريْ نْ غَ جٍ ومِ نْهَ ابُ مَ حَ ُم أصْ يٍّ  ألهنَّ لمِ ةِ  عِ جَّ , بِحُ يْقِ قِ ثِ والتَّحْ أنَّ  يف البَحْ
يْقِ  قِ ْ ا وحتَ تِهَ اسَ رَ عَ يف دَ ْضَ دَّ أنْ ختَ طَاتِ ال بُ طُوَ جٍ املَخْ ا ملَِـنْهَ ـيٍّ  هَ لمِ يْثٍ  عِ ـدِ , وإالَّ حَ

ةً  هَ وَّ شَ تْ مُ بَحَ ةَ  أصْ مَ يْ دِ ةِ الفَ  عَ  !ائِدَ
 َ جلَ تْ ووَ جَ رَ ا دَ هِ األُ  تْ ومَ ذِ ةُ هَ وبَ ذُ نَ  كْ ـوْ لِكُ مْ ا يَ يْنَهَ ِم حِ هنِ وْ م إالَّ لِكَ هُ نْدَ عِ

ابِعَ  طَ ثَةً  مَ يْ دِ ةً  ,حَ دَ وْ جُ وْ تْ مَ يْسَ دِ  لَ َ  يف بِالَ نيْ لِمِ اكَ آاملُسْ  !نَذَ
ا? اذَ انَ مَ  فكَ

ــلُ  جُ ــانَ الرَّ م  فكَ ــنْهُ ــ(مِ تَشْ َ ـاملُسْ قِنيْ ــأيت إىل) رِ ــاتِ  يَ طَ طُوَ  املَخْ ــدَ إحْ
ةِ  جَّ يَّةِ بِحُ مِ الَ يِّ  اإلسْ لمِ جِ العِ مُ املَنْهَ وْ يَقُ يْقِ  , فَ قِ ْ ا وحتَ تِهَ اسَ رَ ابِدِ ـا هَ هَ جَ رَ ا أخْ , حتَّـى إذَ

ا  بً وْ ا ثَ اهَ سَ دً كَ يْ دِ رَ  اجَ والً  اقً ووَ قُ صْ ـامَ هَ جَ رَ ا وأخْ هَ قَ قَّ ا حَ يْهَ لَ تَبَ عَ دْ كَ ـرت  :; وقَ املِسْ
ه عِ وَ , واخلَ فُالنٌ   !نٌ الَّ اجَ



 
 
 
 ٥١٨ א

الءِ  ؤُ بَحَ هَ تَّى أصْ ا حَ ذَ كَ تَ (وهَ ِ املُسْ م كِبَارُ يف صُ ) قُونَ رشْ اتِنا هُ يَ نْتَدَ نَا ومُ فِ حُ
 ُ ريْ اهِ شَ , ومَ َ نيْ قِ قِّ ـنْ كُ  املُحَ ـةٍ مِ ائِفَ دَ طَ نـْ ا عِ وْ دَ تَّىَ غَ ; حَ َ نيْ سِ ارِ َ تَّـالدَّ نيْ ـلِمِ  :ابِ املُسْ

ةَ  دَ مِ زَ  أعْ وْ مُ يْقِ ورُ قِ رِ التَ  التَّحْ يْ حِ .. .نْوِ يْ اءِ واملَـدِ ا اإلطْـرَ َذَ وا هبِ تَفُ كْ ُم مل يَ امَ أهنَّ بَـلْ  ,كَ
م;  هُ وْ فُ صَ م ووَ هُ وْ جُ بً تَوَّ ذِ رً كَ وْ يَّـةٍ  :اا وزُ لمِ ـةٍ عِ انَ ـلُ أمَ ُم أهْ ـةٍ بأهنَّ اهَ زَ ـةٍ  , ونَ يَّ رِ , فِكْ

وعيٍّ  ضُ وْ دٍ مَ رُّ َ  !وجتَ
نْ  م شَ بِئُكَ والَ يُ نْهُ ل عَ ; فَسْ ٍ بِريْ ثْلُ خَ يْدَ  يْخَ مِ مِ بِيَّةِ وعَ رَ يْخَ  العَ , الشَّ يْقِ قِ  التَّحْ

لَفيَّ  دَ  :السَّ وْ ْمُ اكِرٍ  حمَ هِ  شَ هُ يف كِتَابـِ نـْ اءَ عَ امَ جَ , كَ َهُ اهللاُ محِ تِ « :رَ افَ قَ ـقِ إىل ثَ يْ االطَّرِ , »نـَ
اطِيْلَ «و رٍ  أبَ امَ ِ »وأسْ ريْ ةِ , وغَ يْـدَ تُبِهِ املُفِ نْ كُ ا مِ ةِ  هَ رَ ـرَّ ـ ;املُحَ قِ ـي تَ ـةِ  فَ كَ يْقَ قِ عـىل حَ

ةِ  بَ وْ ذُ نَ  أكْ بِ مِ رْ قِي الغَ َقِّ َ ( حمُ قِنيْ ِ تَرشْ يَاءِ ) املُسْ عِ جِ  أدْ يِّ  املَنْهَ لمِ ا العِ وْ مُ عَ  !زَ
لْ  ا كِبَارَ  وهَ نَ نَاؤُ َ أبْ ءِ  نَيسِ لَامَ نْ عُ َ مِ نيْ قِ قِّ ثَالِ  ابِ تَّ وكُ  املُحَ َ أمْ نيْ لِمِ ـبِّ  :املُسْ ِ  حمُ

نِ اخلَطِيْبِ  يْ بْ الدِّ مِ ال دِ , وعَ الَ َدَ  سَّ , وأمحْ نَ وْ ارُ اكِرٍ  هَ ـاكِرٍ  ,شَ د شَ ـوْ ْمُ دٍ وحمَ ـوْ ْمُ  , وحمَ
يناحيِّ الطَّ  د حمُ َمَّ دٍ  ي, وحمُ امِ , وحَ يدِ بْدِ احلَمِ نِ عَ يْ رٍ  الدِّ ـقْ ـيِّد صَ ٍ فَقِي, وسَ ـريْ هَ  , وزُ

 , يْشِ اوِ , الشَّ مٍ اسِ محنِ بنِ قَ بْدِ الرَّ املٍ, وعَ اد سَ شَ , واسَ حْ إووحممدٍ رَ بَّاسٍ ِ ن عَ ريْ نـِ مُ
د  ٌ جِ ثِريْ م كَ هِ ِ ريْ ا, وغَ اءَ اهللاُاأغَ م إنْ شَ هُ رُ يأيت ذِكْ امَ سَ  ., كَ

* * * 
دً  وْ ِ وعَ تَرشْ اءَ املُسْ امَّ جَ لَ ; فَ ءٍ دْ جِ ا عىل بَ يَاءُ املَنْهَ عِ يِّ  قُونَ أدْ لمِ ـةِ العِ اسَ , إىل دِرَ

طَاتِ  ْطُوْ اؤ خمَ , جَ َ نيْ لِمِ ـدْ أُ واملُسْ ِ ا وقَ ُ  تْ بَـرشْ هبُ لُـوْ ُ  مقُ هلُ ـوْ قُ ـلٌ  :موعُ هْ ـ جَ جَ  لٌ ووَ
 ٌ املُ عَ ا يَيلوتَ هُ مَ حُ ضِّ وَ  :, يُ



 
 
 

  אא٥١٩ 
رَ  ـدْ , إالَّ القَ َ نيْ ـلِمِ مِ املُسْ لُـوْ نْ عُ نَ مِ نُوْ ْسِ ُم ال حيُ كُ  أهنَّ ـارِ ي يُشَ ـذِ م فِيْـهِ الَّ هُ

لْ  بُ طُالَّ  ـنَّ العِ سَ ا أحْ ا إذَ ـذَ ا, هَ نَ دَ نـْ ارِ عِ غَ مُ مِ الصِّ ـِ ـ ا هبِ ٌ مِ ريْ ثـِ , وإالَّ كَ م ال الظَّـنَّ نْهُ
يِّ  لمِ  العِ تَوَ نَ إىل املُسْ لُوْ   يَصِ ارِ لَدَ غَ بِنَا الصِّ  !طُالَّ

َ الكِبَـارِ وأيَّ  نيْ لِمِ ءِ املُسْ لَامَ اتِ عُ امَ قَ نَ إىل مَ لُوْ م ال يَصِ , فَهُ رُ انَ األمْ بَـل  ,ا كَ
م بُ  هِ مِ وْ هُ م وفُ هِ مِ لُوْ َ عُ م وبَنيْ يْنَهُ دَ بَ ِ  عْ قَنيْ ِ عُ يف ,املَرشْ نَازِ لٌ وال يُ اهِ لٌ جَ جُ ا إالَّ رَ ذَ ,  هَ

اقِدٌ  دْ أُ  أو حَ بُّ قَ لبُهُ حُ بَ قَ ِ َ ( رشْ قِنيْ ِ تَرشْ  )!املُسْ
َـهُ اهللاُ يف  محِ يَّةَ رَ يْمِ لُ ابنُ تَ وْ قُ ـنِ « :)٤/١٠( »جممـوع الفتـاو«يَ ـلُّ مَ فَكُ

 َ نيْ لِمِ دَ أنَّ املُسْ جَ املِ; وَ الَ العَ وَ أ أحْ رَ تَقْ , و :اسْ الً قْ دُّ عَ دُّ وأسَ ةِ أحَ نَ يف املُدَّ وْ نَالُ ُم يَ أهنَّ
يَالٍ  نٍ وأجْ وْ رُ م يف قُ هُ ُ ريْ هُ غَ نَالُ ا يَ افَ مَ عَ لِ أضْ امَ مِ واألعْ وْ لُ ائِقِ العُ قَ نْ حَ , مِ ةِ َ ريْ  !اليَسِ

كَ ألنَّ  لـِ ; وذَ َ تِّعِـنيْ تَمَ لِكَ مُ ـذَ م كَ هُ ِـدُ يْثِ جتَ دِ ـنَّةِ واحلـَ لُ السُّ لِكَ أهْ ذَ وكَ
ادَ احلَقِّ الثَّابِ  تِقَ ـاىلاعْ عَ الَ تَ , قَ هُ حُ حِّ اكَ ويُصَ رَ ي اإلدْ وِّ قَ  mÃ Ä Å  :تِ يُ

Æ l )وقَال)١٧: حممد ,:  mR S T U V W X Y Z [ 
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l )ى .)٦٨ـ ٦٦:النساء تَهَ  .انْ

يْثِ  نَّةِ واحلَدِ لُ السُّ لِكَ أهْ ذَ ادَ احلَ  :وكَ تِقَ ; ألنَّ اعْ َ تِّعِنيْ تَمَ لِكَ مُ ذَ م كَ هُ ِدُ قِّ جتَ
ــاىل عَ ــالَ تَ , قَ هُ حُ ــحِّ اكَ ويُصَ رَ ي اإلدْ ــوِّ قَ  mÃ Ä Å Æ l  :الثَّابِــتِ يُ

ى )١٧: حممد( تَهَ  .انْ



 
 
 
 ٥٢٠ א

لُ  وْ , أقُ تُ رْ كَ تِي ذَ ةُ الَّ اسً إنَّ أُ  :واحلَالَ ُم انَ اهلُ ا حَ ذَ مَ  !هَ هُ يْـقِ فَ قِ ْ ـنْ حتَ دُ عَ عَ أبْ
تِبِ  َ  كُ نيْ لِمِ ءِ املُسْ لَامَ ْ  ,عُ ى حتَ مَّ سَ ْتَ مُ وْ حتَ ـعُ ولَ كَ ؤُ لُ ْرُ يْفَ جيَ , بَل كَ طَاتِ طُوَ يْقِ املَخْ قِ

عٍ  كَ تُ  بِنُ لُ امَ كُ اكِامً  بِ إىل املُثُولِ أمَ , حَ َ نيْ لِمِ ءِ املُسْ لَامَ يً عُ اضِ ـ وقَ قً َقِّ رِ ا وحمُ ـتَدْ سْ ا كً ا ومُ
تَ  ْرِّ بً قِّ عَ ومُ قً جً ا وخمَ لِّ عَ ابٌ إ.. .اا ومُ جَ ءٌ عُ ا لَيشَ ذَ  !نَّ هَ

بِ  جَ ابَاتِ العَ نْ بَ نُ أنَّ  ومَ زَ ْ ا يَيلك حتَ تَ مَ لِمْ ا عَ  :إذَ
الِبَ  تَشْ (أنَّ غَ َ ـاملُسْ قِنيْ ـمُ ) رِ َ هُ نيْ ـلِمِ تُـبِ املُسْ ـةِ لِكُ مَ وْ عُ ِم املَزْ ـاهتِ يْقَ قِ ْ يف حتَ

بُ إىل التَّتَلمُ  رَ نَا أقْ لِمْ ا عَ لِكَ إذَ , وذَ ةِ اسَ رَ يْقِ والدِّ قِ  التَّحْ وَ عْ م إىل دَ نْهُ مِ مِ لُّ ذِ والتَّعَ
يْسَ أنَّ ا م لَ نْهُ لَ مِ جُ بَةً مِ لهُ لرَّ اتَ كَ يْقِ إالَّ مُ قِ مٍ ل نَ التَّحْ وْ لُ ةٍ  عُ يَّ دِ ةً  ,أبْجَ رَ ظَاهَ ومٍ فُ ل ومُ  هُ

, ةٍ جَ اذَ ـ سَ ـنَّعُ مِ تَصَ ـامَ يَ طَـةِ قَ طُوْ يْـقِ املَخْ قِ ْ عَ يف حتَ َ ا رشَ م إذَ ـنْهُ لَ مِ جُ ِدُ الرَّ مَ جتَ وْ  نَ يَ
ةِ  اسَ رَ تَ والدِّ سْ ا يَ يْقِ مَ قِ مِ التَّحْ هْ وَ عىل فَ ُ بِهِ هُ ةِ  عِنيْ طَ طُوْ هِ عـىل  ,املَخْ ُ بـِ تَعِنيْ سْ ا يَ ال مَ

ا هَ دِ يْ وِ ْ ا وجتَ هَ يْقِ قِ ْ  !حتَ
هُ  حُ ضِّ وَ قَ ; يُ ِ تَرشْ يْـفِ  أنَّ املُسْ رِ مُ بِتَعْ ـوْ قُ اهُ يَ ـرَ ةِ تَ طَ طُوْ يْقِ املَخْ قِ ْ أ يف حتَ دَ ا بَ إذَ

رَّ  يْحِ املُعَ ضِ , وتَوْ كِ  فاتِ ذْ , وتَ اتِ رَ وْ هُ ِ املَشْ كَّ  ريْ ِ املُذَ ريْ سِ فْ , وتَ اتِ َ  رَ رسَّ يْلِ املُفَ  اتِ وتَأصِ
,لَّ املُسَ  ـيْ و امتِ , وتَوضِ ـالمِ يْفِ األعْ رِ عْ بِ  حِ تَ الـِ تِ  غَ لِـامَ يحِ الكَ ـحِ بِ  , وتَصَ الـِ  غَ

رَّ بِعَ  ا مَ إذَ , فَ اتِ بَارَ ـلَ العِ فِ يْ رِ ـامَ بِتَعْ َ قَ نيْ ـلِمِ مِ املُسْ الَ نْ أعْ ـطَ هِ مٍ مِ صْ ـرَّ بِمُ ا مَ  حٍ لَ , وإذَ
يٍّ  لمِ فِ  عِ يْ رِ امَ بِتَعْ بَـةٍ هِ قَ يْ رِ ـةٍ غَ لِمَ رَّ بِكَ ا مَ ا , وإذَ هَ ـيحِ ضِ ـامَ بِتَوْ ةٍ  ,قَ بَـاوَ ا يف غَ ـذَ كَ وهَ
يَّةٍ  لمِ ةٍ  عِ ثَاثَ افِيَّةٍ  وغَ قَ َ ثَ ارٍ , ما بَنيْ َ رتِ ارٍ  اجْ رَ ـنَ  وتَكْ ا مِ ـَ ـيْسَ هلَ ثَاثَـاتِ لَ يْـقِ  وغَ قِ  التَّحْ

وُ  ةِ إالَّ احلَشْ اسَ رَ وُ و والدِّ زْ يخُ  العَ يلُ  والتِّنِفِ اتِهِ لل والتَّثْقِ حَ فَ  .كِتَابِ وصَ



 
 
 

  אא٥٢١ 
بِّكَ  لِكَ قُل يل بِرَ دَ ذَ عْ يْقٌ  :وبَ قِ ْ ا حتَ ذَ ل هَ ـلِمُ  هَ هُ املُسْ تَاجُ ْ ,حيَ ـيْحٌ  ونَ ضِ  أم تَوْ

ابُ  رَ هُ أغْ تَاجُ ْ َ ( حيَ قِنيْ ِ تَرشْ  !?)املُسْ
نِيْعً  يْنً إنَّ صَ قِ ا يَ نَ دُ يْ زِ َّا يَ ا ممِ ذَ ثْلَ هَ مَ  اا مِ وْ َ (أنَّ القَ قِنيْ ِ تَرشْ نَ إالَّ ) املُسْ وْ قُ َقِّ ال حيُ

جِ  تَعْ سْ ا يَ م, وال يَ مَ هُ هُ ونَ مرُ دْ مُ هُ هُ نَ وْ لُ ْهَ ا جيَ نَ إالَّ مَ وْ  !سُ
ا يَيل هُ مَ ثَالُ  :مِ

ـ تَشْ لَ املُسْ جُ قَ ـأنَّ الرَّ دَ  رِ نـْ م عِ ـنْهُ ـهِ مِ يْقِ قِ ْ طَـاتِ إلحتَ ْطُوْ  خمَ ـدَ ءِ  حْ لَـامَ عُ
 َ نيْ لِمِ رَّ ; املُسْ ا مَ اهُ إذَ رَ اتِ  لِ ثْ بِمِ تَ بَارَ هِ العِ ذِ ةٍ « :هَ ايَ وَ َدُ يف رِ افِعيُّ وأمحْ بَ الشَّ هَ دْ ذَ  وقَ

بِ  وْ جُ لِ بِوُ وْ ةِ إىل القَ رَ مْ ذً العُ يْثِ , أخْ دِ رِ حَ ي  ا بِظَاهِ هُ عائشة الَّذِ جَ رَ أمحَدُ وابنُ أخْ
يْثِ  ــدِ , وحَ يْحٍ ــحِ ــنَادٍ صَ ــه, بإسْ اجَ ــأيب مَ قَ يــنٍ العُ , رزِ ــهُ ييلِّ جَ رَ ي أخْ ــذِ , الَّ ــدُ أمحَ

, وو يُّ ذِ مِ ْ ذيُّ واحلَاكِمُ الرتِّ مِ ْ هُ الرتِّ حَ حَّ  .صَ
الِكٌ إىل  ةَ ومَ نِيْفَ بَ أبُو حَ هَ , ووذَ ةِ رِ اآليَ ا, لظَاهِ نِّيَّتِهَ ,  املَِ سُ دَ أمحَـدَ نـْ اءَ عِ جَ

يِّ و ذِ مِ ْ فِ  الرتِّ ـعْ , لضَ يْفٌ ـعِ يْثٌ ضَ ـدِ ـوَ حَ , وهُ ـابرٍ يْثِ جَ ـدِ نْ حَ ـاجِ بـنِ مِ احلَجَّ
أةٍ  طَ خْ » ...أرْ  .إلَ

قُ  ِ تَرشْ ا املُسْ ذَ مُ هَ وْ قُ ئِذٍ يَ نْدَ عِ ; فَ ُ كِنيْ ةٍ املِسْ َ ريْ ثـِ اشٍ كَ ـوَ عِ حَ ضْ قُ  بِوَ ـوْ فُ ـدْ تَ قَ
بَ  النَّصَّ  تُوْ يَةٍ املَكْ اشِ عِ حَ ضْ لِكَ بِوَ تِ  , وذَ لِامَ الِبِ الكَ ةً يُ لِغَ رَّ مَ امِ رِّ عَ , فَ أيب فُ بِاإلمَ

ةَ ومَ  نِيْفَ يِّ الِكٍ وحَ افِعِ َدَ  الشَّ يِّ  وأمحْ ذِ مِ ْ  .إلخ...والرتِّ
انِيَةً  مُ ثَ وْ قُ مَّ يَ بِ  :ثُ اجِ يْفِ الوَ رِ دَ و بِتَعْ نـْ نِ عِ نُوْ مُ املَسْ ـوْ قُ ـمَّ يَ , ثُ َ ـولِيِّنيْ األصُ

يْحِ وال حِ يْثِ الصَّ يْفِ احلَدِ رِ نْدَ بِتَعْ يْفِ عِ عِ رِّ ضَّ مَّ يعْ , ثُ َ ثِنيْ دِّ يْفِ املُحَ رِ ةِ جُ بِتَعْ ـرَ مْ العُ



 
 
 
 ٥٢٢ א

ـهُ  ي لَ مِ الَّذِ لْ اتِ طَالِبِ العِ مَ لُوْ عْ يْمُ ومَ تَقِ تِي ال تَسْ ةِ الَّ لَّ يْفِ املُمِ ارِ نَ التَّعَ ا مِ هَ ِ ريْ يف غَ
ـأنِ  ـنْ شَ ـيَ مِ ـالفِ هِ تُـبَ اخلِ ـيَّام أنَّ كُ , والسِ فَاتِ رَّ هِ املُعَ ذِ ثْلِ هَ ةٌ بمِ فَ رِ عْ ةٌ ومَ ايَ دِرَ

, و مِ الكِبَارِ لْ بِ العِ َ طُالَّ نيْ صِ صِّ مِ املُتَخَ لْ بِ العِ  !طُالَّ
ثْلِ  اتٍ مِ بَارَ رَّ بِعِ ا مَ ةِ « :وإذَ رَ اعِ ةُ األشَ امَّ بَ عَ هَ دْ ذَ نَ و وقَ اتِيَّةِ مِ فَ  بَعْضُ الصِّ

يْثِ  دِ َ إىل احلـَ بِنيْ فًـ املُنْتَسِ الَ , خِ لِيَّـةِ عْ اتِ الفِ ـفَ ـلِ الصِّ يْ أوِ ـلَفُ إىل تَ يْـهِ السَّ لَ ا ملَِـا عَ
الِحُ  َ وهُ  ,الصَّ بَاهتُ ـنْ وَ إثْ , ومِ طِيْـلٍ عْ يْـفٍ والَ تَ رِ ْ ِ حتَ ريْ نْ غَ اىل مِ لِيْقُ بِاهللا تَعَ ا يَ ا عىل مَ

 , ْثِيْلٍ يِيْفٍ والَ متَ ِ تَكْ ريْ يَانُ غَ فْ يْهِ سُ بَ إلَ هَ امَ ذَ اعيُّ و كَ زَ نُ واألوْ يُّ  ابْ يْدِ كِ واحلُمَ املُبَارَ
الِكٌ  ُ  ومَ ريْ يُّ وغَ مِ ارِ َدُ والدَّ نْ هُ وأمحْ الِحِ م مِ لَفِ الصَّ ةِ السَّ  .أئِمَّ

ةُ  امَّ ا عَ ةِ  ةِ يَّ مِ هَ اجلَ أمَّ لَ تَزِ ـاىل, واملُعْ عَ اتِ اهللاِ تَ ـفَ ِيْـعَ صِ لُوا مجَ طَّ دَ عَ قَ اءٌ  فَ ـوَ سَ
اتِيَّةُ  ا أو الذَّ نْهَ لِيَّةُ مِ عْ خْ .. .الفِ  .»إلَ

 ُ كِنيْ قُ املِسْ ِ تَرشْ ا املُسْ ذَ مُ هَ وْ قُ ئِذٍ يَ نْدَ عِ اشٍ  فَ وَ عِ حَ ضْ َـا, بِوَ ئ هبِ ارِ ال قِبَلَ لِلقَ
يَةٍ  اشِ عِ حَ ضْ لِكَ بِوَ ا وذَ فُ فِيْهَ رِّ عَ ةَ  :يُ رَ اعِ يَّ  األشَ مِ ةَ  ةَ واجلَهْ لَ تَزِ ـواملُعْ ةً يعَ ـرَّ  :فُ رِّ , ومَ

نِ  امِ ابْ يِّ  بِاإلمَ يْدِ كِ واحلُمَ الِكٍ  املُبَارَ َدَ  ومَ يِّ  وأمحْ مِ ارِ ِ و والدَّ ريْ  .مهَ غَ
انِيَـةً بِتَعْ  مُ ثَ ـوْ قُ مَّ يَ يْـفِ ثُ ,  :رِ طِيْـلِ ثِيْـلِ والتَّعْ يِيْـفِ والتَّمْ يْـفِ والتَّكْ رِ التَّحْ

 , لِ يْ تَاتِيْـبِ ووالتَّأوِ بِ الكَ ـيَ إىل طُـالَّ ـاتٍ هِ فَ يْ رِ عْ نِ تَ يَـادِيْ ا يف مَ ضُ بِنـَ كُ رْ ا يَ ذَ كَ هَ
مِ الكِبَارِ  لْ لِ العِ نْ أهْ الً عَ , فَضْ مِ لْ بِ العِ ا إىل طُالَّ نْهَ بُ مِ رَ  .أقْ

يْكَ  اهِ هُ  نَ ةِ أنَّ نْ كِتَابَ فُ عَ دِ ةٍ ال يَصْ مَ دِّ قَ نِ  مُ لِّـفِ  عَ ـنْ  ,الكِتَابِ واملُؤَ بَـل عَ
لِّفِ  ِ املُؤَ رصْ عِ  ,عَ وْ ضُ وْ نْ مَ اتٍ عَ مَ دِّ قَ ةٍ  ,الكِتَابِ  ومُ اتَ قَ ا يف مَ ذَ كَ نَ  وهَ اتِ  مِ يْقَ قِ  التَّحْ



 
 
 

  אא٥٢٣ 
ةِ  قَ رِ ا املُغْ بِيْلِهَ ِ سَ ريْ ةِ يف غَ ائِرَ , والسَّ ةِ لَ يْ  .اهلَزِ

يَ وهَ  اتِ هِ فَ يْ رِ عْ ا يف تَ ذَ لِيْمِ بكَ التَّعْ ا بـِ نْهَ بَهُ مِ ئ أشْ ارِ لٍ القَ قْ افِ بِعَ فَ تِخْ سْ االِ
يْ وْ تَّ وال رِ  هِ جِ يْ رِ ـ ;والتَّحْ ـاتِ والسَّ هَ َّ هِ الرتُّ ـذِ ثْـلَ هَ تْ مِ دَ ا غَ تَّى إذَ ـحَ يْقً قِ ْ اتِ حتَ اجَ ا ذَ

ي  جِ نْهَ َا بَعْضُ  ,امَ َ  وظَنَّ هبِ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ جٌ أبْ ذَ وْ َا أنْمُ يِّ ل  أهنَّ لمِ جِ العِ نْهَ يْثِ لمَ دِ يف احلـَ
 , يَّةِ لمِ طَاتِ العِ طُوَ عَ املَخْ لِ مَ امُ ا التَّعَ ذَ رُ هَ تَأخِ سْ ا ال يَ هَ نْدَ ُ يَ فعِ كِنيْ  زُ املِسْ َ فُّ البُرشْ

ارِ  نْ أنْصَ بَحَ مِ هُ أصْ رِ  بِأنَّ ابِ ومُ ـحَ ي أصْ يْـ يْدِ قِ ـيِّ يف التَّحْ لمِ جِ العِ هِ املَـنْهَ , وإذْ بـِ قِ
 وَ عْ هِ الدَّ ذِ نَا يف هَ لُ ْذُ امَ  ;خيَ يْثُ قَ ـقِ حَ ِ تَرشْ ا املُسْ ذَ اءَ هَ رَ ـيُ وَ افُ رِّ عَ نـَ فـاتِ  :لَ رِّ  ,املُعَ

اتِ  رَ تَهِ حُ املُشْ ضِّ وَ ان ,ويُ تَعَ  !فَاهللا املُسْ
ا  ً ثِريْ تَلِفُ كَ ْ ا خيَ جً نْهَ طَاتِ مَ طُوْ يْقِ املَخْ قِ نْكِرُ أنَّ لتَحْ نُ ال نُ نَ ونَحْ هِ مِ ِ ريْ عَ غَ مَ

َاتٍ يف  جيْ ْرِ اتٍ وختَ فَ يْ رِ عْ رُّ إىل تَ طَ دْ يَضْ قَ قَ قِّ لِكَ أنَّ املُحَ نْ ذَ , فمِ ةِ دَ رَّ ات املُجَ نِيْفِ التَّصْ
لِكَ  نْ ذَ ; فمِ انٍ كَ يَّةِ بمَ ِّ نَ األمهَ يَ مِ ةِ هِ طَ طُوْ يْقِ املَخْ قِ ْ  :حتَ

ا املُ  هَ جْ َرِّ تِي مل خيُ ادِيْثِ الَّ جُ األحَ يْ ْرِ اتِ ختَ اكَ رَ ـتِدْ ـضِ االسْ يَانُ بَعْ , وبَ ؤلِّفُ
 ِ ــريْ ــالمِ غَ ــضِ األعْ عْ ــفُ بَ يْ رِ عْ , وتَ حِ ــوْ جُ ــنَ املَرْ حَ مِ اجِ ــرُ الــرَّ تِــي تُظْهِ يَّــةِ الَّ لْمِ العِ
ـلَ  سِ ْ رتَ , ال أنْ يَسْ يَّـةِ لْمِ ـاتِ العِ يْقَ قِ ـالِكِ التَّحْ سَ ـنْ مَ ـوَ مِ ا هُ ا ممـَّ ذَ كَ , وهَ ةِ رَ وْ هُ املَشْ

قُ يف قِّ ةٍ املَحَ دَ ارِ ةٍ ووَ دَ ارِ لِّ شَ يْفِ كُ رِ عْ رِ وتَ  ! ذِكْ
اءَ اهللاُ يَةِ الكِتَابِ إنْ شَ اشِ ةِ حَ يَانَ نْدَ صِ رِ عِ كْ نَ الذِّ ءٌ مِ ا يشَ يَأيت هلَذَ  .وسَ

جَ عَ  رَ لَ وخَ خَ ا دَ ذَ كَ لْ  بُ ا طُالَّ يْنَ لوهَ ارٍ عِ غَ لْـ مٍ صِ اءِ جِ نـَ ـنْ أبْ ـتَ مِ ْ تِنَا حتَ دَ
ى  مَّ سَ يْقِ املَخْ مُ قِ ْ احتَ , فَجَ طَاتِ بِ ءوطُوَ ـرْ دَ الغَ اعِ وَ ـ(ا بِقَ تَشْ َ ـاملُسْ قِنيْ بَّ ) رِ ـا وطَ هَ وْ قُ



 
 
 
 ٥٢٤ א

ةِ ظَن  ذَّ ةِ بِالقُ ذَّ وَ القُ ذْ يِّ حَ لمِ جِ العِ لُ املَنْهَ ُم أهْ م أهنَّ نْهُ يْثِ  ا مِ دِ أةُ احلـَ رْ انَـتْ اجلـُ  , فَكَ
م ;االطَاتُ واملُغَ  ا هُ لِيْلٌ مَ , وقَ يبِّ مَ رَ حِ ا رَ  !إالَّ مَ

الَ  َهُ اهللاُ يف قَ محِ اكِر رَ َدُ شَ تُبِ «أمحْ يحِ الكُ حِ ا « :)١٢(» تَصْ نـَ مُ وْ ـال قَ ـمَّ غَ ثُ
ُم,  اءِ هلَ ذَ تِخْ م, واالسْ هِ رِ كْ ةِ بِذِ ادَ , واإلشَ قِنيَ ِ تَرشْ يدِ املُسْ ْجِ , يف متَ اغٍ تَسَ سْ َ مُ ريْ لُوا غَ غُ

أيٍ  ــنْ رَ م, مِ ــنْهُ رُ عَ ــدُ ــا يَصْ ــلِّ مَ ــاجِ بِكُ تِجَ ــأٍ أو :واالحْ طَ ــهُ  خَ ونَ لَّدُ تَقَ , يَ ابٍ ــوَ صَ
 , ـةٍ لِمَ ـلِّ كَ الِيَةً عىل كُ م عَ تَهُ لِمَ , وكَ لٍ وْ لِّ قَ قَ كُ ُم فَوْ هلَ وْ لُونَ قَ ْعَ , وجيَ نْهُ ونَ عَ افِعُ دَ ويُ

اتِ  نَاعَ نَ الصِّ ةً مِ نَاعَ نُوا صِ قَ م أتْ هُ أوْ م  :إذْ رَ ـُ وا أهنَّ نـُّ , فَظَ تُبِ يحَ الكُ حِ ةَ وتَصْ نَاعَ صِ
وا فِيامَ اشْ  لَغُ ـا ملَ بَ ا إىل مَ وْ تَـدَ ُم اهْ , وأهنَّ ةِ ايَ بِيَّةِ الغَ رَ المِ والعَ لُومِ اإلسْ نْ عُ لُوا بِهِ مِ تَغَ

ثِيْ  احِ المِ وبَ اطِنيِ اإلسْ نْ أسَ دٌ مِ يْهِ أحَ ْتَدِ إلَ ينِ هيَ تَّى يف الدِّ , حَ يثِ  :هِ دِ ريِ واحلـَ سِ التَّفْ
هِ  قْ  .والفِ

نَا وا وتَ لِمُ ا, أو عِ وْ نَاسَ لُوا أو تَ هِ اوجَ وْ ,  :سَ ينَ ِ قِنيَ طَالئِعُ املُبَرشِّ ِ تَرشْ أنَّ املُسْ
 ٍ فِنيْ دٍ دَ ً وقَصْ وَ نْ هَ رُ عَ دُ امَ تَصْ يْهِ إنَّ ا إلَ المِ ومَ م يف اإلسْ اثِهِ لَّ أبْحَ م وأنَّ جُ ـُ , وأهنَّ

يْ  ابِقِ سَ مكَ ُم )٤٦: النساء( m   R  Q  P  Ol :هِ ـلُوهنَ ضُ فْ ـامَ يَ , وإنَّ
افِظُونَ عىل َ ُم حيُ تِنْبَاطِ بِأهنَّ يلِ واالسْ َا بِالتَّأوِ فُوهنَ َرِّ م حيُ مَّ هُ , ثُ وصِ  . النُّصُ

م ـبِ  :نَعَ صُّ ونَ إىل التَّعَ ـدُ صِ قْ , ال يَ ـرِ كْ ارَ الفِ ـرَ ـاالً أحْ جَ م رِ نْهُ وال  ,إنَّ مِ
يْ  مِ ,يَ تُـبِ ـنَ الكُ وهُ مِ ـذُ , وأخَ لِهِ ِ أهْ ريْ نْ غَ مَ عَ لْ وا العِ ذُ م أخُ كِنَّهُ , ولَ عَ اهلَوَ  لُونَ مَ

 ِ ـريْ سٍ غَ م وعىل أُسُ هِ احِ وَ جْ بِأرْ ْتَزِ لُومٍ ملَ متَ م, ويف عُ تِهِ غَ ِ لُ ريْ ةٍ غَ غَ ثُونَ يف لُ بْحَ م يَ وهُ
ابِتَةٍ  وْ  ,ثَ مُ دِّ تَقَ ا مُ هَ عَ ضَ ـمَّ وَ م ثُ لِـبُهُ غْ وا, يَ ـدُ تَقَ يْـهِ واعْ لَ وا عَ ـؤُ ا نَشَ الُ مَ زَ مَّ ال يَ م, ثُ هُ



 
 
 

  אא٥٢٥ 
ا إذَ , فَ ةِ نِ اجلَادَّ ِم عَ فُ هبِ رِ نْحَ ـرَ  يَ يقٍ آخَ وا يف طَرِ ارُ دْ سَ م قَ يْـهِ هُ دِّي إلَ ـؤَ ـا يُ ِ مَ ـريْ , غَ
لِيمِ  رُ السَّ , والنَّظَ رِ كْ ةُ الفِ يَّ رِّ  .»حُ

ــا  ــالَ أيْضً ــمَّ قَ ــدَ « :)١٥(ثُ اعِ وَ ي قَ ــرِ بْتَكِ ــبُ مُ انِ الءِ األجَ ــؤْ ــنْ هَ كُ ملَ يَ
ـالمِ املُتَ  ءُ اإلسْ لَامَ ا عُ يْهَ م إلَ هُ بَقَ امَ سَ , وإنَّ يحِ حِ ـوالً التَّصْ ـا أُصُ تَبُـوا فِيهَ , وكَ ونَ مُ ـدِّ قَ

رَ  كُ ـذْ نَا, عـىل أنْ يَ ا هُ هَ ضَ رُ بَعْ كُ , نَذْ ةً يسَ فِ ـدَ  نَ اعِ وَ هِ القَ ـذِ وا هَ ـرُ تَكَ م ابْ ـُ ئُ أهنَّ ـارِ القَ
ا  ـوْ ِم ألتَ هيْ دَ انَتْ لَ , ولَو كَ تْ دَ جِ ابِعُ وُ نْ املَطَ , إذْ ملْ تَكُ ةِ طُوطَ تُبِ املَخْ يحِ الكُ حِ لِتَصْ

لِكَ  نْ ذَ ـتَ  مِ تَهَ ا انْ يْنـَ م, وإلَ هِ ـزِّ م وعِ هِ دِ ـْ ثُـوا جمَ ارِ ـنُ وَ , ونَحْ ـابِ جَ بِ العُ جَ بِالعَ
نَ  مَ َ زُ مهِ فِّ نَا نُحَ لَّ عَ لَ م, فَ هُ لُومُ ا بَدأُوا بِهِ عُ َامِ مَ  .ا إلمتْ

نَا ائِلُ انَتْ أوَ امَ كَ بْنِي كَ لُوا نَ عَ ا فَ ثْلَ مَ لُ مِ عَ فْ بْنِي ونَ هُ » تَ المُ ى كَ تَهَ َهُ اانْ محِ  .هللاُرَ
* * * 

ـتَاذِ الطَّ  المِ األُسْ نْ كَ نَا مِ هُ هُ رُ كُ أذْ ا سَ لِكَ مَ حُ ذَ ضِّ وَ َـهُ اهللاُ يف  يُّ احِ نـَويُ محِ رَ
ــهِ  ِّ «كِتَابِ يبِ ــرَ اثِ العَ َ ــرتَّ لُ إىل ال خَ ــدْ ــهُ , و»املَ تَبَ ــا كَ ــ م يْ ــنَجِ يْ قِ ــهِ  قُ بُ العَ يف كِتَابِ

قُونَ « ِ تَرشْ ـنْ »املُسْ يْتُ مِ تَفَ َ أنَّنِي اكْ ريْ ـنَ , غَ ءٍ مِ ْ ـعَ يشَ نَا, مَ ـوعِ ضُ وْ لَّـقُ بِمَ تَعَ امَ يَ امَ بـِ هُ
يبِ  ذِ ارِ والتَّهْ تِصَ  .االخْ

الَ الطَّ  ـاالً  :يُّ احِ نَ قَ بِيَّـةِ اتِّصَ رَ ةِ العَ ارَ بِ بِاحلَضَ رْ الُ الغَ أ اتِّصَ دَ دْ بَ لِيـا وقَ  فِعْ
ةِ  ضَ وغِ النَّهْ زُ نْذُ بُ ا مُ رً ثِّ ؤَ يَّةِ ومُ وبِّ رُ نِ  األوْ رْ , يف القَ لِيـلٍ ـهُ بِقَ بْلَ , أو قَ يِّ ـرِ جْ ابِعِ اهلِ الرَّ

م  هُ ـورُ ْهُ بِ ـ مجُ ـرْ ءِ الغَ لَـامَ نْ عُ ةٌ مِ ائِفَ م طَ , وهُ قِنيَ ِ تَرشْ اكَ طَالئِعُ املُسْ تْ آنَذَ رَ وظَهَ
بِ  ـرَ ـنْ عَ فُـوهُ مِ رَ ـدْ عَ , وقَ بِ ـرَ اثِ العَ ـرَ ةً إىل تُ ادَّ ةً جَ اتَ تِفَ تُوا الْ تَفَ بَانِ ـ الْ هْ نَ الرُّ مِ



 
 
 
 ٥٢٦ א

م األنْ  هُ مُ ـتِامَ انَ اهْ , وكَ هُ ونَ سُ تَدارَ هُ ويَ ونَ اتِشُ فَ يْهِ يُ لَ بُّوا عَ , وأكَ امِ , والشَّ َ رصْ , ومِ لُسِ دَ
لَـكِ  , والفَ ـابِ سَ ِ واحلِ , واجلَربْ ةِ فَ لْسِ ةِ والفَ مَ كْ لُومِ احلِ ا إىل عُ وفً ُ رِ مَرصْ لِ األمْ يف أوَّ

ـالبِ رْ طَ واألسْ  , والبَصَ يَـاءِ اـ, والطِّبِّ والكِيمْ يَّ َ رِ ـدْ متَ , وقَ ئِـكَ يف ثَّـتِ ـلُّ أُولَ لُ كُ
اتِ  نَّفَ صَ يْ  :مُ , وابنِ سِ ِّ وينِ ُ , والبَريْ يِّ مِ زْ ارِ , وابـنِ اخلَوَ ـدٍ شْ , وابنِ رُ يِّ اوِ رَ هْ نَا, والزَّ

ادِيِّ  دَ بْدِ اللَّطِيفِ البَغْ , وعَ ِّ ييسِ رِ , واإلدْ يِّ ازِ رٍ الرَّ , وأيبِ بَكْ ِم .. .اهلَيْثَمِ مَّ أفْىضَ هبِ ثُ
لِكَ   ذَ رَ ِّ األُخْ يبِ رَ اثِ العَ َ وعِ الرتُّ رُ  .إىل فُ

نْسِ  بٌ فِرِ اهِ , رَ بَةِ قْ م يف تِلْكَ احلِ ئِهِ لَامَ ائِلِ عُ نْ أوَ ى ـومِ عَ ـدْ ي دِ  رْ بـِرْ جِ «يٌّ يُ
امَ »اكيَ الِ رَ أوْ  ودُ عَ لُ ـامَ )٣٢٦(, املَوْ ىفَّ عَ لُسَ )٣٩٣(, واملُتَـوَ ـدَ األنْـدَ ـدْ قَصَ , وقَ

 َ هتِ اتِذَ ذَ عىل أسَ ـعَ وأخَ سَ ـبَحَ أوْ تَّى أصْ ; حَ بَةَ طُ رْ , وقُ بِيلِيَّةَ , وأشْ يبُولَ سِ رِ ارِ دَ ا يف مَ
ـامَ  , سَ ـةَ ومَ ـلَ إىل رُ َ حتَ , وملََّا ارْ لَكِ يَّاتِ والفَ اضِ يَ , والرِّ بِيَّةِ رَ ةً بِالعَ افَ قَ , ثَ هِ ِ رصْ ءِ عَ لَامَ عُ

مِ  , بِاسْ ظَمَ ا أعْ ً ربْ بَ حَ تُخِ , وانْ انِهِ رَ ْ سْ فِ لْ سِ «عىل أقْ , » الثَّاينِ  رتَ ٍّ نْيسِ ا فِرِ ابَ لَ بَ انَ أوَّ فَكَ
, والثَّانِيَـةُ يف  هِ تـِ الفَ ـرُّ خِ قَ ـةَ مِ ومَ , األُوىلَ يف رُ ِ بِيَّتَنيْ ـرَ ِ عَ تَنيْ سَ رَ دْ اءِ مَ رَ بِإنْشَ دْ أمَ وقَ

ةُ  سَ رَ دْ ا مَ يْهَ يفَ إلَ مَّ أُضِ , ثُ نِهِ طَ ا ـ وَ نْسَ لَ فِرَ امَ سَ ـ شَ مَ ايْ رَ «رَ تَ ارْ  .»شَ
ا إ :وقِيلَ  ـفً صْ بَـارِ وَ وفَ الغُ رُ فَ حُ صَ , ووَ ةً قَّاصَ ةً رَ اعَ نَعَ سَ نْ صَ لُ مَ هُ أوَّ نَّ

مَ  جَ , وتَـرْ رِ فْ مُ الصِّ قْ ا رَ هَ صُ نْقُ انَ يَ تِي كَ ا, الَّ وبَّ رُ بِيَّةَ يف أُوْ رَ ادَ العَ دَ يًا, وبَثَّ األعْ لْمِ عِ
يجِ املَنْ  الزِ , كَ لَكِيَّةِ يَّةِ والفَ اضِ يَ تُبِ الرِّ ـنْ كِتَـابِ بَعْضَ الكُ ـةٌ عَ اسَ ـهْ دِرَ , ولَ يِّ ورِ صُ

بِيَّةِ  رَ ِّ بِالعَ يسِ سَ اهلَنْدَ لِيدِ  .أقْ
م  نْهُ امَ »اثْ رد أوف بَ لِ أدْ «ومِ ودُ عَ لُ ـامَ )٤٦٢(, املَوْ ىفَّ عَ , )٥٢٩(, واملُتَوَ



 
 
 

  אא٥٢٧ 
ـ صْ , ومِ يَّةَ لِّ ـقِ , وصِ لُسِ لْـمَ يف األنْـدَ ـا, طَلَـبَ العِ ـبٌ أيْضً اهِ وَ رَ , ـوهُ انَ , ولِبْنـَ رَ

ــانِ وا , واليُونَ ــةَ يَ , وأنْطَاكْ سِ ــدْ ــكِ لقُ لَ ــةِ والفَ بِيعَ ــومِ الطَّ لُ فَ يف عُ ــارِ عَ ــعَ مَ َ , ومجَ
ـبَحَ  ي أصْ ـذِ ي, الَّ رِ نـْ ريِ هِ امً لِألمِ لِّ عَ َ مُ نيِّ ا عُ َ لْرتَ تِهِ إىل انْجِ دَ وْ نْدَ عَ , وعِ يَّاتِ اضِ يَ والرِّ

ا ـذَ رَ هَ ـتَهَ , واشْ ي الثَّـاينِ رِ نـْ دُ املَلِكُ هِ عْ ءِ  فِيامَ بَ ـوْ ـةَ الضَّ عَ ْ هِ رسُ تِبَـارِ ـبُ بِاخْ اهِ الرَّ
بِ  هَ ـذْ مِ عـىل مَ لْ م يف العِ بَهُ هَ ذْ رَ مَ ي آثَ , الَّذِ بِ رَ ةِ العَ افَ قَ نْ ثَ هِ مِ عِ لُّ , وتَضَ تِ وْ والصَّ

الَ يف كِتَابِهِ  قَ , فَ ةِ نْجَ رَ يَّةُ «الفِ بِيعِ ائِلُ الطَّ َ ابـنِ أخِ »املَسَ هُ وبَـنيْ يْنـَ ةٌ بَ رَ َاوَ وَ حمُ , , وهُ يـهِ
ةِ  نْجَ رَ اتِ الفِ عَ امِ يجِ جَ رِّ يتِ « :خِ ـاتِذَ نْ أسَ تُ مِ لَّمْ عَ دْ تَ لُ ـ قَ قْ وَ العَ ي هُ ائِدِ إنَّنِي ـ وقَ

بِ  رَ تْ العَ رَ بَهَ , فَ تَهُ أنْتَ لَّمْ عَ ي تَ َ الَّذِ ريْ تَ يف , غَ ـعْ ضَ يْـثُ وَ ; بِحَ ةِ ـلْطَ رُ السُّ ظَـاهِ كَ مَ
ادُ بِهِ قِيَادَ اإلنْ  قَ ا تُ َامً كَ جلِ نُقِ ا, وال إىل عُ ي ملَِـاذَ رِ , وال تَـدْ ةِ يَ ارِ انَاتِ الضَّ انِ احلَيَوَ سَ

نَ  َ احلَقِّ والبَاطِلِ .. .أيْ لَ بَنيْ صِ فْ ي يَ لَ كَ قْ انُ العَ نِحَ اإلنْسَ دْ مُ قَ ـلِ .. .فَ قْ ا بِالعَ يْنـَ لَ عَ فَ
, ةِ ـلْطَ ا يف السُّ ثْنـَ لِكَ ـ بَحَ بْلَ ذَ يْهِ ـ ال قَ نَا إلَ يْ تَدَ ا اهْ إذَ ال, فَ ـلَ  أوَّ قْ تِ العَ رَ ـايَ ـإنْ سَ فَ

ا وإالَّ  نَاهَ بِلْ  .»...قَ
ــكِ  لَ , يف الفَ ةٌ فِــريَ َــاتٌ التِينِيَّـةٌ وَ مجَ رْ ـا تَ نْهَ , مِ ةٌ ثِــريَ ـبِ كَ اهِ ا الرَّ ــذَ ـارُ هَ وآثَ

ا  هَ رُ هَ , أشْ يَّاتِ اضِ يَ يِّ «والرِّ مِ زْ ارِ يجُ اخلَوَ ةِ »زِ نَ اوَ عَ مَ بِمُ جَ رْ ِّ نـَوحْ «, وتَ ـبِييلِ , »ا األشْ
ةَ  عَ بَ تُبٍ أليبِ مِ  أرْ ٍ عْ كُ ـهُ كِتَـابُ يِّ خِ لْ البَ  رشَ ـنْصِ بِالبَـازِ «, ولَ دَ «, و»القَ نـْ لُـومِ عِ العُ

بِ  رَ نَةِ »العَ دَ سَ عْ ا بَ ذَ بِعَ هَ دْ طُ  .)٨٧٧(, وقَ
بَةِ  قْ ةِ تِلْكَ احلِ فَ رِ فَالسِ هَ نْ أشْ , يف ومِ بِ ـرَ اثِ العَ ـرَ ـنْ تُ وا مِ ـادُ نَ أفَ يْ ـذِ , الَّ

ةِ  فَ لْسَ ةِ والفَ مَ كْ بُ احلِ اهِ امَ »ينِ يْ وِ ا اإلكْ مَ وْ تُ «, الرَّ ودُ عَ لُ امَ )٦٢٢(, املَوْ ىفَّ عَ , واملُتَوَ
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اقِفُ )٦٧٣( وَ دٍ مَ شْ اءِ ابنِ رُ لَ آرَ وْ هُ حَ , ولَ ةٍ أملَْانِيَّةٍ َ نْ أُرسْ وَ مِ ـ , وهُ هَ فُ رِ عْ , يَ ةٌ ريَ ثـِ ا كَ
اتِهِ عَ  نَّفَ صَ نْ مُ بِعَ مِ دْ طُ , وقَ ةِ فَ لْسَ لُونَ بِالفَ تَغِ ـاملُشْ طْـعِ ـشْ ـنَ القَ ةٍ مِ حَ ـفْ ةُ آالفِ صَ رَ

يْ  نْ ابنِ سِ هِ عَ تِبَاسِ ةً بِاقْ احَ َ ا رصَ فَ فِيهَ َ رتَ , اعْ بِريِ , وابـنِ الكَ دٍ شْ , وابنِ رُ ايلِّ زَ نَا, والغَ
بِ  رَ ي العَ رِ كِّ فَ نْ مُ م مِ هِ ِ ريْ , وغَ ونٍ يْمُ  .مَ

ـارِ  َ يف تَ ـربْ ـةً كُ بَانِ قِيمَ هْ الءِ الرُّ ؤْ لُ هَ امَ َثِّلُ أعْ يْـثُ إنَّ ومتُ ; حَ لُـومِ يخِ العُ
ـدْ  , قَ لَـكِ ـيَّاتِ والفَ اضِ يَ ةِ والطِّـبِّ والرِّ ـفَ لْسَ بِ يف الفَ ـرَ نِ العَ ُوهُ عَ مجَ رْ ا تَ بَعْضَ مَ

هُ الالَّ  َاتُ مجَ رْ تْ تَ لِمَ , وسَ بِيَّةُ رَ هُ العَ ولُ تْ أُصُ اعَ  .تِينِيَّةُ ضَ

تَشْ  ودُ املَسْ هُ فْ جُ ْ تَقِ ودِ نَ ـوملَ ـدُ دَ حُ نـْ قِنيَ عِ ـرِ , بَـلْ ـشْ ـطْ قَ ـوصِ فَ رِ النُّصُ
 , هِ ـأثِريِ هِ وتَ ـرِ , وأثَ ـةِ تَلِفَ هِ املُخْ ارِ هِ وأطْـوَ نُونـِ , يف فُ ِّ يبِ رَ اثِ العَ َ ةِ الرتُّ اسَ رَ فُوا لِدِ َ انْرصَ

الَّ  ـَ ـةِ جمَ ايَ يقِ تِلْكَ الغَ قِ أُوا لِتَحْ , وأنْشَ ائِزَ لِكَ اجلَوَ وا لِذَ دُ صَ , ورَ هِ ِ ريْ تِهِ بِغَ نَ ازَ وَ تٍ ومُ
ــ اصَّ اخَ هَ رِ ــهَ ــنْ أشْ , ومِ ةِ « :ةً يَّ ــيَوِ ــةِ اآلسْ ــةِ املَلَكِيَّ يَّ عِ ــةُ اجلَمْ َلَّ ا »جمَ ــهَ سَ ــدْ أسَّ , وقَ

نَةَ  , سَ نَ نْدَ , بِلَ لِيزُ قَونَ اإلنْجِ ِ تَرشْ قِيَّةُ األملَْانِيَّةُ «, و)١٢٨٣(املُسْ ْ ةُ الرشَّ لَّ ي »املَجَ تـِ , الَّ
نَةَ  تْ سَ سَ مَ )١٢٦٣(تَأسَّ رْ تِي يُ يَ الَّ وفِ , وهِ َا بِاحلُرُ وا )Z M G( :زُ هلَ ـدُ قَ مَّ عَ , ثُ

ءِ  لَـامَ ـنَ العُ ريٌ مِ ثـِ ـا كَ كَ فِيهَ ـارَ , وشَ ِّ يبِ ـرَ اثِ العَ َ ونَ الرتُّ ؤُ ثُ شُ بْحَ تِي تَ اتِ الَّ َرَ متَ املُؤْ
أُوا  , وأنْشَ َ نيْ لِمِ بِ واملُسْ رَ يَّةِ «العَ المِ فِ اإلسْ ارِ ائِرَ املَعَ وَ تَبَاتِ الَّ »دَ وا املَكْ امُ تِي , وأقَ

بِيَّةِ  رَ طُوطَاتِ العَ عِ املَخْ مْ نَى بِجَ عْ  .تُ

تَبَاتِ  هِ املَكْ ذِ رِ هَ هَ نْ أشْ يسَ « :ومِ لِيَّةُ بِبَارِ تَبَةُ األهْ يسَ «, أو »املَكْ ـارِ تَبَةُ بَ كْ مَ
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نِيَّةُ  طَ ـامَ »الوَ ـتْ عَ سَ دْ تَأسَّ ِّ «, و)١٠٦٤(, وقَ يطَـاينِ ِ ـفِ الربِ تَبَـةُ املُتْحَ كْ ي »مَ تـِ , الَّ

سَ  امَ تَأسَّ نَ عَ نْدَ ـا )١١٦٦(تْ بِلَ وبَّ رُ تَبَـاتِ أُوْ كْ ى مَ نـَ ـنْ أغْ تَبَتَـانِ مِ ـانِ املَكْ اتَ , وهَ
, و طُوطَاتِ نْ «بِاملَخْ ةِ لِيْدِ عَ امِ تَبَةُ جَ كْ , »مَ طُوطَاتِ ائِسِ املَخْ فَ نْ نَ بِريٌ مِ رٌ كَ دْ ا قَ , وفِيهَ

لِنيَ «و تَبَةُ بِرْ كْ انَ «, و»مَ اتِيكَ ادَ «, و»الفَ رَ اَل«, و»لِينَنَجَ يَ ورْ كُ جَ «, و»االسْ دْ ِ ربِ  .»كِمْ

 , ـاتِ عَ ـلِ اجلَامِ اخِ ِّ إىل دَ يبِ ـرَ اثِ العَ َ الرتُّ مَ بـِ تِامَ قُونَ االهْ ِ تَرشْ لَ املُسْ قَ دْ نَ وقَ
بُونَ  ـورْ اتِ السُّ عَ امِ امَ يف جَ , كَ ِّ يبِ رَ قِيَّةِ واألدَبِ العَ ْ اتِ الرشَ َ لِلُّغَ ايسِ رَ َا كَ أُوا هبِ أنْشَ فَ

ا, نْسَ رَ هِ  بِفِ ـذِ ـلَ يف هَ مِ ـدْ عَ ا, وقَ دَ نـْ ُولَ نْ هبِ ا, ولِيْدِ َ لْرتْ جَ بِإنْجِ يدْ ِ ربِ , وكِمْ دَ ورْ فُ سْ واكْ
بِ  رَ ةِ العَ اتِذَ اتِ بَعْضُ األسَ عَ  .اجلَامِ

* * * 
ادِ  ْطُوطَـاتِ الكِتَـابِ املُـرُ ـاءِ خمَ صَ تِقْ ـعِ واسْ مْ ـقُونَ بِجَ ِ تَرشْ تَمَّ املُسْ دْ اهْ  وقَ

لِ أقْ  , وبَـذْ هُ يقُ قِ ْ ـحتَ م ـصَ ـلُهُ نَاصِ كَ قَ لـِ ُم عـىل ذَ ـاهنَ ـدْ أعَ , وقَ كَ لـِ ـعِ يف ذَ سْ ى الوِ
بَ  قْ ونُـوا يَ كُ اءُ ملَ يَ رَ ـفَ ـلُ والسُّ نَاصِ الءِ القَ ؤُ ِ, وهَ املَ انِ العَ لْدَ م يف بُ هُ اؤُ رَ فَ ـونِ يف وسُ عُ
ـا قَ ـاطٍ ثَ ـونَ بِنَشَ ومُ قُ ـانُوا يَ , بَـلْ كَ ـطْ قَ ـيَّةِ فَ يَاسِ لِ السِّ امَ م لِألعْ اتِبِهِ كَ , مَ ـعٍ اسِ ٍّ وَ يفِ

لَتْ  اخَ ي  تَدَ تـِ يَّةُ الَّ لْمِ دُ العِ اهِ ا, املَعَ لِكَ أيْضً ُم عىل ذَ اهنَ امَ أعَ , كَ دُ اصِ ا واملَقَ ايَ فِيْهِ النَّوَ
ثْـلُ  , مِ يِّ ـالمِ ِّ واإلسْ يبِ ـرَ ِ العَ املَ انِ العَ لْدَ ا يف بُ وهَ امُ ةِ  :أقَ رَ ـاهِ ـ بِالقَ ِّ نْيسِ رِ ـدِ الفِ هَ املَعْ

هَ ودِمِ  , واملَعْ قَ ـةُ شْ عَ ـمَّ اجلَامِ , ثُ وتَ ُ , وبَريْ ةِ رَ اهِ , والقَ بُولَ تَانْ ارِ يف اسْ ِّ لِآلثَ دِ األملَْاينِ
وتَ  ُ ةِ وبَريْ رَ اهِ يكِيَّةُ يف القَ رِ  .األمْ
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ةَ  ارَ م إدَ هِ ضِ يلِّ بَعْ وَ , وتَ بِ رَ ةِ إىل بِالدِ العَ رَ رِّ ِم املُتَكَ الهتِ حَ انَ لِرَ دْ كَ قَ ا فَ وأيْضً
» ِ تُبِ املِرصْ ارِ الكُ ةِ دَ رٌ »يَّ هِ أثَ لِّ لِكَ كُ انَ لِذَ , كَ اكَ ةِ آنَذَ يَّ ِ ةِ املِرصْ عَ يسِ يف اجلَامِ رِ , والتَّدْ

ـانُوا  ـا كَ ةً إىل مَ افَ , إضَ ءِ تِلْكَ البِالدِ لَامَ نْ عُ ةِ مِ ادَ , واإلفَ طُوطُاتِ ْعِ املَخْ رٌ يف مجَ ظَاهِ
, ا اقِ َ تِرشْ اتِ االسْ َرَ متَ ؤْ دِ مُ قْ نْ عَ هُ مِ ونَ رُ تَثْمِ سْ وْ يَ عُ دْ انُوا يَ تِي كَ ءِ لَّ لَـامَ ا كِبَارَ العُ يْهَ نَ إلَ

 َ نيْ لِمِ بِ واملُسْ رَ  .العَ
ـوصِ  يرِ النُّصُ رِ ْ , يف حتَ ِّ يبِ رَ انِ العَ لِ اللِّسَ ا بِأهْ ثِريً قُونَ كَ ِ تَرشْ انَ املُسْ تَعَ امَ اسْ كَ

كَ و لـِ ـنْ ذَ ريٍ مِ ثـِ ـرِ كَ قُونَ عىل ذِكْ ِ تَرشْ صَ املُسْ رِ دْ حَ ا, وقَ هَ ِ رِ ونَرشْ ـدْ , يف صَ هِ يَانـِ بَ
ِم اهتِ يقَ قِ ْ  .حتَ

ـنِ  ائِـلِ مَ ـنْ أوَ , ومِ ةً ـرَ بَكِّ بِيَّـةِ مُ رَ اتِ العَ َ ربْ ةُ بِاخلِ انَ تِعَ هِ االسْ ذِ أتْ هَ دْ بَدَ وقَ
قُونَ  ِ تَرشْ م املُسْ نْهُ ادَ مِ تَفَ ـنَ  :اسْ هُ مِ ـلُ , وأصْ تَأدِّبٌ ٌّ مُ ايفِ حَ وَ صِ , وهُ ونُ سُّ قُ اهللاِ حَ زْ رِ

لِدَ  , وُ نِ مَ نَةَ  األرْ لَبَ سَ ـنَةَ )١٢٤٠(يف حَ ا سَ َ لْـرتْ يَ إىل إنْجِ فِ ـدْ )١٢٩٧(, ونُ , وقَ
 ٍ لَ نَارشِ دُّ أوَّ عَ , ويُ ةٌ دَّ اتٌ عِ فَ لَّ ؤَ هُ مُ ا, ولَ َ لْرتْ يَا وإنْجِ وسْ كِيَا ورُ رْ َ تُ امُ بَنيْ لَتْ بِهِ األيَّ نَقَّ تَ

نَ  , سَ نَ نْدَ هُ يف لَ َ دْ نَرشَ , وقَ ائِيِّ اتِمِ الطَّ انِ حَ يوَ , )١٢٨٩(ةَ لِدِ ةٍ يـدَ حِ ةٍ وَ ـخَ ـنْ نُسْ , عَ
ا يف  هَ دَ جَ نَ «وَ نْدَ تَبَةِ لَ كْ  .»مَ

 , ـيَّةَ نْسِ رِ , والفِ كِيَّـةَ ْ , والرتُّ بِيَّةَ رَ , والعَ نِيَّةَ مَ نُ األرْ تْقِ ونٌ يُ سُّ قُ اهللاِ حَ زْ انَ رِ وكَ
, ومِ  نَ ــدَ نْ , ولَ يسَ ــارِ ــلَ يف بَ نَقَّ ــدْ تَ , وقَ ــيَّةَ وسِ , والرُّ ــةَ يَّ لِيزِ ــواإلنْجِ ــعِ ـصْ َمْ , جلِ رَ

نَ  نْدَ ةِ بِلَ وفَ رُ تَبَتِهِ املَعْ ا ملَِكْ اسً انَتْ أسَ ا, فَكَ هَ اخِ تِنْسَ , واسْ بِيَّةِ رَ طُوطَاتِ العَ  .املَخْ
ـ تَشْ نَ بِاملُسْ دَ نـْ ـلَ يف لَ دْ اتَّصَ يِّ ـوقَ لِيـزِ قِ اإلنْجِ ـاملَْرَ «رِ ي بَ رِ نـْ دْ هِ ارْ وَ , »إدْ
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ــريِ  بِ ــهِ الكَ مِ جَ عْ ــعِ مُ ضْ ــهُ يف وَ نَ اوَ ــةِ « :وعَ يَّ لِيزِ ِ اإلنْجِ تَنيْ غَ ــاللُّ ــةُ بِ يَّ لْمِ ةُ العِ ريَ خِ الــذَّ

بِيَّةِ  رَ ـنَةَ »والعَ نَ سَ نْدَ بِعَ يف لَ ـا)١٢٩٨(, وطُ هُ أيْضً نـْ ـادَ مِ نْ أفَ ـَّ ـ :, وممِ تَشْ قُ ـاملُسْ رِ
بِريُ  ُّ الكَ ويسِ  .»كىسْ وفِ كُ شِ اتْ رَ كَ «الرُّ

نَ  يْ ذِ , الَّ بِ رَ ءِ العَ لَامَ الءِ العُ ؤُ نْ هَ ـقُونَ  ومِ ِ تَرشْ م املُسْ نْهُ ادَ مِ ـدُ عيَّـادُ  :أفَ َمَّ حمُ
ـ صْ بِيَّةِ بِمِ رْ  الغَ نْ قُرَ , مِ ومٍ حُ رْ ةِ مَ لَّ بَةً إىل حمَ , نِسْ يُّ ومِ حُ يُّ املَرْ ِ يُّ املِرصْ نْطُاوِ , ـالطَّ رِ

نَةَ  لِدَ سَ تَ )١٢٢٥(وُ ـضُ املُسْ لَ بِهِ بَعْ , واتَّصَ سَ بِهِ رَّ , ودَ رِ هَ مَ بِاألزْ لَّ عَ , , وتَ ـقِنيَ ِ رشْ
قِيَّةِ ببِ  ْ اتِ الرشَّ دِ اللُّغَ هَ عْ بِيَّةِ يف مَ رَ ةِ العَ غَ يسِ اللُّ رِ يَ لِتَدْ عِ ادَ «ورج بُ سْ رُ طْ فَدُ ـرَ » لِينَنْجَ

نَةَ  ا سَ يْهَ رَ إلَ افَ يَا, فَسَ وسْ لِ رُ امَ نْ أعْ َـا إىل أنْ )١٢٥٦(مِ بِيَّـةَ هبِ رَ لِّـمُ العَ عَ رَّ يُ تَمَ , واسْ
نَ  نَاكَ سَ َّ هُ يفِ ـ)١٢٧٨(ةَ تُوُ تَشْ ـضُ املُسْ يْهِ بَعْ لَ جَ عَ َرَّ دْ ختَ ـنَ ـ, وقَ , مِ قِنيَ ,  رِ وسِ الـرُّ

قُ الفِ  ِ تَرشْ م املُسْ نْهُ م, مِ هِ ِ ريْ لِ لْ وغَ نْطَقُ «ندي األصْ الِن ـ ويُ الِني :فَ ـنَةَ » وَ ىفَّ سَ املُتَـوَ
)١٢٦٨(. 

يِّ  ــاوِ نْطَ اتِ الطَّ ــنَّفَ صَ ــنْ مَ ِ « :ومِ ــربْ ابِ يف اجلَ ــى اآلرَ نْتَهَ اثِ  مُ ــريَ واملِ
ابِ  سَ بِ «, و»واحلِ رَ يخِ العَ اتٌ لِتَارِ دَ وَّ سَ ـانِ «, و»مُ ـةِ لِسَ فَ رِ عْ ـبِ يف مَ ـنُ النُّخَ سَ أحْ

بِ  رَ ـيَا«, و»العَ وسْ الدِ رُ بَارِ بـِ كِيَا بِأخْ ةُ األذْ فَ ْ ائِـدِ »حتُ قَ وحٌ يف العَ ُ اشٍ ورشُ ـوَ , وحَ
ةٌ يف البَيَ  نْظُومَ , ومَ وضِ رُ فِ والعَ ْ وِ والرصَّ  .انِ والنَّحْ

ا م أيْضً نْهُ لُ  :ومِ ـدْ فِيـقُ العَ وْ نُ تَ سَ ـ حَ بِيَّـةَ يف ـاملِصْ رَ سَ العَ رَ ي دَ ـذِ , الَّ يُّ رِ
 َ لِنيْ ْ قِيَّةِ بِربَ ْ ةِ الرشَّ سَ رَ  .املَدْ

م نْهُ ـنَةَ  :ومِ ـودُ سَ لُ , املَوْ ـانُ تَّـاحِ طُوقَ بْدُ الفَ يمُ عَ اهِ رَ طِينِيُّ إبْ لِسْ رُ الفِ اعِ الشَّ
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ىفَّ )١٣٢٣( نَةَ , واملُتَوَ , )١٣٦٠(سَ وتَ ُ يكِيَّـةِ بِبَـريْ رِ ـةِ األمْ عَ لَّـمَ يف اجلَامِ عَ دْ تَ , وقَ
 ِ بَنيْ عَ يف األدَ رَ يِّ  :وبَ لِيزِ ِّ واإلنْجِ يبِ رَ  .العَ

يكِيُّ  رِ قُ األمْ ِ تَرشْ دَ املُسْ اعَ دْ سَ لْ «وقَ يسْ نِيكَ وِ لِ »لُ ـفِ األوَّ ِ النِّصْ , يف نَرشْ
نْ كِتَابِ  ي »ةِ رَ هْ الزُّ «مِ ـنَةَ , الَّذِ , سَ وتَ ُ يِّنيَ يف بَـريْ ـوعِ ـاءِ اليَسُ ـةِ اآلبَ بَعَ طْ عَ بِمَ بـِ طُ

و)١٣٥١( اغُ يكَ ةِ شِ عَ امِ قِيِّ يف جَ ْ دِ الرشَّ هَ ةِ املَعْ قَ فَ  ., عىل نَ
ـقُونَ  ِ تَرشْ م املُسْ ـنْهُ ـادَ مِ , أفَ بِ ـرَ ءِ العَ لَامَ اذِ العُ ذَ نْ أفْ رٌ مِ فَ يلَ نَ ا اجلِ ذَ وتَال هَ

 , ةً لِيغَ اتٍ بَ ادَ كَ إفَ مانَ فَ نْهُ َدُ  :مِ وْ  أمحْ يْمُ َدُ تَ ا, وأمحْ اشَ ـودِ  ر بَ ْمُ ـد حمَ َمَّ ا, وحمُ اشَ كِي بَ زَ
يطِيُّ  يُّ زِ كَ د الرتَّ يْ المِ بنِ التَّ  نْقِ َ الشِّ رصْ  ., بِمِ

ـابِ يف  هَّ بْـدُ الوَ ـنِي عَ سْ ـنُ حُ سَ , وحَ ـقَ شْ يُّ يف دِمَ ائِرِ رُ اجلَزَ يْخُ طَاهِ والشَّ
ــنَبٍ يف اجلَ  ــنُ أيبِ شَ , واب ــونُسَ ــزِّ تَ ــهُ ال نْ ــولُ عَ قُ , ويَ ــرِ ائِ ــالمِ «يلُّ يف كْ رِ زَ » األعْ

قِنيَ « :)٦/٢٦٧( ِ تَرشْ نْدَ املُسْ الِيَةٌ عِ ةٌ عَ انَ كَ هُ مَ انَتْ لَ ُّ يف »وكَ تَّـاينِ يِّ الكَ بْدُ احلـَ , وعَ
بِ األقْىصَ  رِ  .املَغْ

ادُ  نَ أفَ يْ ذِ , الَّ ينَ ِ ارصِ اثِ املُعَ َ طُوطَاتِ والرتُّ اءِ املَخْ َ ربَ نْ خَ قِنيَ ومِ ِ تَرشْ وا املُسْ
تَّى اتٍ شَ ادَ ـ :إفَ َ وكُ رصْ يِّدُ يف مِ ادُ سَ ؤَ , وفُ بْدُ املُطَّلِبِ ادٍ عَ شَ دُ رَ َمَّ ـيْ كِ رِ وْ حمُ , ادٌ وَّ س عَ

مٌ  اسِ بِ ُ وقَ جَ بَيْد يف دِمِ  الرَّ َدُ عُ , وأمحْ ادَ دَ غْ بِيَّةِ يف بَ رَ ةِ العَ لَكَ ُ يف املَمْ َدُ اجلَارسِ , ومحَ قَ شْ
, ةِ يَّ ودِ عُ ,  السُّ نِ عُ يف الـيَمَ وَ يلُ األكْ عِ امَ ايضِ إسْ , والقَ وتَ ُ هِ يف بَريْ امِ قَ امَ مُ ةً أيَّ اصَّ وخَ

يمُ  اهِ ـرَ ـدُ إبْ َمَّ , وحمُ دُ ينِ املُنَجِّ الحُ الدِّ , وصَ مُ فُ نَجْ د يُوسُ َمَّ , وحمُ بَّاسُ انُ عَ سَ وإحْ
يْ  قِ , والفَ ُّ ايسِ ابِدُ الفَ , والعَ ُّ تَّاينِ ُّ يف الكَ اينِ بِ األقْىصَ هُ التُّطْوَ رِ  .املَغْ
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ِم  ينُونَ هبِ تَعِ سْ قُونَ يَ ِ تَرشْ انَ املُسْ نَ كَ يْ ذِ , الَّ ينَ يدِ اخِ املُجِ اتِ النُّسَّ بَقَ ا إىل طَ ذَ هَ
يقِ  قِ ْ لِ حتَ احِ رَ رُ مَ طَ وَ أخْ , هُ قِيقَ نيَ الدَّ خَ األمِ لُومٌ أنَّ النَّسْ عْ , ومَ طُوطَاتِ لِ املَخْ قْ يف نَ

وصِ   .النُّصُ
تَشْ  سْ اءِ رِ ـولِلمْ نـَ ـاخِ األُمَ الءِ النُّسَّ ـؤُ ـوعِ عـىل هَ قُ قِيـقٌ يف الوُ ـسٌّ دَ قِنيَ حِ

الءِ  ؤُ نْ هَ , ومِ اءٍ خَ ُم يف سَ ونَ هلَ لُ بْذُ انُوا يَ , وكَ ينَ يدِ انَ  :املُجِ , كَ انَ دَ يْ نُ زَ سَ يْخُ حَ الشَّ
لِـيْ  طٍّ مَ ا خَ يْخُ ذَ ا الشَّ ذَ انَ هَ , وكَ ةِ يَّ ِ تُبِ املِرصْ ارِ الكُ خُ بِدَ نْسَ ـيْ حٍ يَ فِ َ نَ ـعُ بَـنيْ ْمَ , جيَ سٍ

عُ  ـزَ فْ , ويَ تٍ لِامَ نْ كَ يْهِ مِ لَ كِلُ عَ امَّ يُشْ ثِ عَ هُ يف البَحْ سَ تْعِبُ نَفْ انَ يُ , وكَ لِ ةِ واجلَامَ قَّ الدِّ
 , َـهُ اهللاُ محِ , رَ ـيِّدُ ادُ سَ ـؤَ ـتَاذُ فُ ـانَ األسْ , وكَ ابِ , واألنْسَ , واألدَبِ ةِ غَ عِ اللُّ اجِ رَ إىل مَ

ا حً َازِ ولُ ممُ قُ يْ « :يَ عِ يْ ال يَ رِ هُ يُ نَ إالَّ إنَّ سَ يْخَ حَ وْ بُ الشَّ كُ ادُ أنْ يَ قً َقِّ املًِا حمُ  .»نَ عَ
نْتُ  دْ كُ ـقُونَ ) يُ احِ نَ الطَّ (وقَ ِ تَرشْ ِم املُسْ انَ هبِ تَعَ نَ اسْ يْ ذِ الءِ الَّ ؤُ نْ هَ ا مِ دً احِ وُ

ـنْعِ  ـا, وصُ هَ يرِ رِ ْ َا, وحتَ هتِ اءَ مَّ يف قِرَ , ثُ طُوطَاتِ خِ املَخْ يحِ يف نَسْ ـحِ ا, وتَصْ ـهَ سِ ارِ هَ فَ
ا هَ بْعِ بِ طَ ارِ َ  .جتَ

* * * 
ـاظِ  فَ لُ بِألْ تَّصِ ةً فِيامَ يَ اصَّ , خَ ةٍ لِيظَ امٍ غَ هَ قِنيَ يف أوْ ِ تَرشْ عَ بَعْضُ املُسْ قَ دْ وَ وقَ

َا, و نُوهنِ بِيَّةِ وفُ رَ لُومِ العَ اتِ العُ طَلَحَ صْ َا, ومُ ا ودِالالهتِ اكِيبِهَ رَ بِيَّةِ وتَ رَ ةِ العَ غَ ثَـرَ اللُّ أكْ
كَ  لـِ ـبَبِ ذَ ـوا بِسَ ضُ رَّ عَ ا, وتَ وهَ ُ تِي نَرشَ ِّ الَّ يلِ رِ اجلَاهِ عْ ينِ الشِّ اوِ وَ لِكَ يف دَ  ذَ ا تَرَ مَ

بَاتِ  قِنيَ األثْ ِ تَرشْ ِم املُسْ اهنِ وَ نْ إخْ يدٍ مِ دِ دٍ شَ  .لِنَقْ
ِم; ـاهنِ ُ لِسَ ريْ انَ غَ إنَّ اللِّسَ , فَ حٌ اضِ لِكَ وَ لِيلُ ذَ عْ نَ  وتَ يْ ـذِ تَّـى الَّ وا  حَ ـلَّعُ تَضَ



 
 
 
 ٥٣٤ א

ا, رً عْ ا وشِ ثْرً ا نَ تَبُوا فِيهَ , وكَ بِيَّةِ رَ م يف العَ نْهُ ,  مِ تُبُـونَ كْ ـا يَ َ مَ ا بَـنيْ حً اضِ قُ وَ رْ ظَلَّ الفَ
ـ تَشْ الءِ املُسْ ـؤُ ـنْ هَ , ومِ ِّ يبِ رَ انِ العَ لُ اللِّسَ تُبُ أهْ كْ ا يَ يُّ ـومَ لِيـزِ قُ اإلنْجِ دْ «رِ ارَ وَ إدْ

املَْرْ  ي بَ نْرِ نْهُ  )١٣٠٠ـ ١٢٥٦(» هِ ي قِيلَ عَ نَ  :الَّذِ يْ ـذِ , الَّ لِيـزِ نْ قَالئِلِ اإلنْجِ هُ مِ إنَّ
ةٍ  ولَ ـهُ ـنْظُمَ يف سُ َـا, ويَ تُـبَ هبِ كْ ـتَطَاعَ أنْ يَ , واسْ بِيَّـةِ رَ ةِ العَ غَ يمِ اللُّ مِ لُوا يف صَ غَ لْ غَ تَ

ـيْ  ـانَ يَضِ هُ كَ تَّى إنَّ ا; حَ نَائِهَ دِ أبْ أحَ , كَ ٍ هِ اإلويُرسْ تـِ غَ يَانًـا بِلُ تُـبُ قُ أحْ يَكْ , فَ ـةِ يَّ لِيزِ نْجِ
قِ  ِ تَرشْ املُسْ , كَ ابِهِ حَ نْ أصْ ا مِ هَ فُ رِ عْ نْ يَ بِيَّةِ إىل مَ رَ ولَ «بِالعَ ا ونَظْامً » نِيكُ ثْرً  .نَ

ا,  هَ يهِ جِ بِيَّةِ وتَوْ رَ وصِ العَ مِ النُّصُ هْ مِ فَ دَ يَّةُ املَبْنِيَّةُ عىل عَ لْمِ م العِ هُ طَاؤُ ا أخْ أمَّ
ـذَ  دا, وكَ ةٌ جِ ثِريَ , فَكَ يمَ ـرِ آنَ الكَ ـرْ فَتْ القُ دَ ـتَهْ ي اسْ تـِ ةُ الَّ ـنِيعَ م الشَّ هُ طَـاؤُ لِكِ أخْ

 , يِّ ـوعِ ضُ سِ املَوْ رْ , والـدَّ ـيِّ لْمِ ـثِ العِ ا بِالبَحْ ً ـرتِّ تَسَ يًـا مُ غْ , بَ يَّ المِ يعَ اإلسْ ِ والتَّرشْ
ـ تَشْ اهُ يف كِتَـابِ املُسْ رَ ي تَ الَّذِ يِّ ـكَ ـرِ ـودِيِّ املَجَ قِ اليَهُ بُ « :»رهيَ زِ دْ لـِوْ جُ «رِ اهِ ـذَ مَ

يِّ  المِ ريِ اإلسْ سِ ـتَطِيعُ »التَّفْ سْ , ال يَ ةٌ ريَ بـِ ودٌ كَ هُ يخِ جُ لِكَ التَّارِ قِنيَ يف ذَ ِ تَرشْ سْ , ولِلمُ
نُ  خيِنَا نَحْ ارِ , وتَ نُ اثِنَا نَحْ رَ ودٌ إىل تُ دُ رْ هُ مَ لَّ رَ كُ إنَّ األمْ َا, فَ اهلَ فَ , إغْ فُ ثُ املُنْصِ  .البَاحِ

نْبَغِي  هُ ال يَ ـعىل أنَّ تَشْ ـودِ املُسْ هُ َ جُ , بَـنيْ ـةِ نَ ارَ َالِ املُقَ ــيف جمَ , يف نَشْ َ قنيِ رِ ـرِ
الِنَا  , وحَ مِ وْ الِ القَ لُ بِحَ تَّصِ اما, يَ ا هَ رً لَ أمْ فِ غْ , أنْ نُ بِ رَ ءِ العَ لَامَ ودِ العُ هُ , وجُ اثِ َ الرتُّ

ـارِ  هُ كَ رُ كُ رٌ نَـذْ وَ أمْ , وهُ لُ مَ , وفِيامَ نَعْ لُونَ مَ عْ , فِيامَ يَ نُ , نَحْ يْـهِ ينَ إلَ ـطَّرِ ضْ ـهُ مُ نيَ لَ هِ
نَّا هُ اهللاُ عَ فَ ِ و أنْ يَرصْ جُ  .ونَرْ

ولُ الطَّ  قُ ـلُ  :يُّ احِ نَ يَ مَ عْ , يَ اثِ َ ِ الرتُّ ومُ عىل نَرشْ قُ ي يَ قَ الَّذِ ِ تَرشْ لِكَ أنَّ املُسْ ذَ
 َ , وهيُ هُ طَرَ تَهُ وخَ اللَ هُ جَ فُ لَ رِ عْ , ويَ هُ لَ مَ مُ عَ ِ ْرتَ , حيَ امٍّ امٍ عَ لَ نِظَ اخِ يْ دَ عِ ا يُ هُ مَ نُهُ عىل يِّئُ لَ
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  , أرَ طُوطَـاتِ ـدِ املَخْ هَ عْ ـيل بِمَ مَ امَ عَ نْتُ أيَّ ئِنًا, وكُ طْمَ ا مُ ادِئً هِ هَ َامِ , وإمتْ ِّ فِيْهِ املُيضِ
ـمَّ  , ثُ ةِ رَ ـاهِ ْطُوطَـاتِ القَ لِـعُ فِيْـهِ عـىل خمَ طَّ ا يَ رً ـهْ يمَ شَ ةِ ليُقِ رَ اهِ أيتِ إىل القَ م يَ هُ دَ أحَ

تَ  بُ إىل إسْ هَ ذْ ,يَ بُولَ ـنْ  انْ كَ مِ لـِ ـلُّ ذَ , كُ ـرَ ا آخَ رً هْ يمُ شَ يُقِ َا, فَ ْطُوطَاهتِ لِعَ عىل خمَ لِيَطَّ
نَ  دٍ مِ احِ ءٍ وَ زْ يقِ جُ قِ ةٍ لِتَحْ ادَّ ادِ مَ دَ لِ إعْ فِيَّاتِ «أجْ ايفِ بِالوَ دَ » الوَ عْ وَ بَ , وهُ يِّ دِ فْ لِلصَّ

انٍ يف ال كَ نْ أيِّ مَ ْطُوطًا مِ ادَ خمَ ا أرَ لِكَ إذَ لِّ ذَ وْ كُ عَى, دُ هُ يَسْ اءَ ِ, جَ املَ , عَ هُ نـْ ـدٍ مِ هْ نَ جُ
نَاءٍ   .أو عَ

ْعِ  ظًا يف مجَ اهِ نَاءً بَ لُ عَ تَمِ ْ اثِ حيَ َ قُ الرتُّ قِّ حَ ى ـ فَمُ تَكَ ا ـ وإىل اهللاِ املُشْ نَ نْدَ ا عِ أمَّ
 ْ ـبَ يف حتَ بَ واملَتَاعِ اعِ لِكَ يُالقِي املَصَ دَ ذَ عْ وَ بَ , وهُ ةِ طُوطَ خِ الكِتَابِ املَخْ ـيْ نُسَ لِ صِ

 ِ ارشِ نِ النـَّ ثُ عَ اءَ البَحْ , جَ لِكَ لِّ ذَ نْ كُ غَ مِ رَ ا فَ إذَ , فَ يقِ الكِتَابِ قِ ْ يَّنَةِ عىل حتَ ةِ املُعَ املَادَّ
ـوقِ  ـهِ يف السُّ اجِ وَ , ورَ  الكِتَـابِ وَ ـدْ هِ بِجَ نَاعِ , وإقْ بْعِ الكِتَابِ ومُ عىل طَ قُ ي يَ الَّذِ

قِّ  رُ املُحَ أيتِ أجْ مَّ يَ , ثُ يِّ ارِ ـنَّ التِّجَ ـا, وضَ سً ا بَخْ يـدً هِ ـنِيَةِ زَ ةِ املُضْ لَ حْ هِ الرِّ ذِ دَ هَ عْ قِ بَ
هُ  قَ رَ هُ وعَ دَ هْ بُ جُ نَاسِ ُ بِامَ يُ يْهِ النَّارشِ لَ  .عَ

ـ ا إىل نَشْ ـريً نِيَّـةِ أخِ بِيَّـةِ الغَ رَ انِ العَ ـضُ البُلْـدَ تْ بَعْ هَ َ َ اجتَّ نيْ اثِ ـوحِ َ رِ الـرتُّ
ادَ  تْ وجَ خَ , سَ ةً ورَ أجُ ةً مَ ورَ كُ شْ كِـنْ ـ مَ رَ ولَ ُم األجْ لَتْ هلَ زَ , وأجْ نيَ قِ قِّ تْ عىل املُحَ

نَ  ءٍ مِ ْ رُ بِيشَ نَ األمْ َ ا ـ اقْرتَ دً بَ أحَ ضِ و أالَّ تُغْ جُ ةٌ نَرْ يقَ قِ هِ حَ ذِ ـنِّ  وهَ َ الضَّ , وبَـنيْ املَنِّ
الٌ  جَ مَ رِ جَ , وأحْ دٌ وْ هُ بَتْ جُ , وخَ مٌ َ تْ مهِ َ  .واملَنِّ فَرتَ

ا  تَ مَ ايَسْ ا أنْتَ قَ إذَ ا فَ , ومَ ةِ دَ اعِ يْنَةِ املُسَ م املُعِ وفِهِ قُونَ يف ظُرُ ِ تَرشْ هُ املُسْ تَجَ أنْ
نَ  زَ حَ وأوْ جَ ا أرْ نَ نْدَ ةُ عِ فَّ انَتْ الكِّ , كَ ةِ جَ ةِ احلَرِ يِقَ وفِنَا الضَّ نُ يف ظُرُ نَاهُ نَحْ تَجْ  .أنْ



 
 
 
 ٥٣٦ א

ا َالِ املُقَ ذَ يف جمَ خَ ؤْ نْبَغِي أنْ يَ , يَ طِريٌ رُ خَ رٌ آخَ , وأمْ رٌ ا أمْ ذَ قِفُ هَ وْ وَ مَ , وهُ ةِ نَ رَ
ةٍ  بِريَ بِيَّةٍ كَ لٍ أدَ امَ هِ يف أعْ امِ هَ تِلْ , أو اسْ اثِ َ ِ الرتُّ نْ نَرشْ بِيَّةِ مِ رَ اتِ العَ عَ  .اجلَامِ

تِبَاطًا  بَطَ ارْ تَ , ارْ ِّ يبِ رَ اثِ العَ َ ِ الرتُّ قِنيَ يف نَرشْ ِ تَرشْ اطَ املُسْ إنَّ نَشَ ا; فَ ذَ لِ هَ ألجَ
اتِ العَ  عَ ا بِاجلَامِ ثِيقً بِيَّـةِ وَ رَ ِم العَ ـاهتِ اسَ يَامِ دِرَ يا لِقِ ورِ ُ لِكَ رضَ انَ ذَ م, وكَ هُ نْدَ بِيَّةِ عِ رَ

 , رِ ـرَّ يحِ املَحَ ـحِ يَـابِ الـنَّصِّ الصَّ ـعَ غِ ة مَ يحَ ـحِ ـة صَ اسَ , فَال دِرَ تِنيٍ اسٍ مَ عىل أسَ
ـ قُ يف نَشْ ِ تَرشْ هُ املُسْ لُ بْذُ دٍ يَ هْ لَّ جُ ا أنَّ كُ ذَ نَى هَ عْ , ـومَ ْطَـوطٍ رِ أو فِ رِ خمَ , هْ ـةِ كِتَـابٍ سَ

يَّةِ  لْمِ ينِهِ العِ ازِ وَ وبٌ يف مَ ْسُ  .حمَ
ـكُ  ا يُوشِ يَابً ا, غِ هَ نْدَ وصِ عِ ُ النُّصُ ابَ نَرشْ دْ غَ قَ , فَ بِيَّةِ رَ اتِنَا العَ عَ امِ ا يف جَ أمَّ

ـو صُ يـقِ نَـصٍّ لِلحُ قِ ْ نْ حتَ , مِ نَاكَ نَا وهُ اهُ هُ رَ ا تَ نَّكَ مَ رَّ غُ اما, وال يَ ونَ تَ كُ لِ عـىل أنْ يَ
ادِعٌ  ابٌ خِ َ , ورسَ لَّبٌ قٌ خُ رْ وَ بَ هُ اه, فَ تُورَ كْ تِريِ أو الدِّ سْ  .املَاجِ

يلِ نَـصٍّ  ـجِ بِيَّـةُ بِتَسْ رَ ـاتُ العَ عَ حَ اجلَامِ ـمَ بِ أنْ تَسْ جَ نَ العَ بًا مِ جَ انَ عَ وكَ
دَ الطَّالِبَ  وِّ زَ ونَ أنْ تُ يَا, دُ لْ َا العُ هتِ ادَ هَ ولِ عىل شَ صُ ينُهُ ع لِلحُ عِ كَ بِامَ يُ لـِ يـقِ ذَ قِ ْ ىل حتَ

يْـ قِ جِ التَّحْ اهِ ـةٍ ملَِنـَ فَ رِ عْ نْ مَ ; مِ , النَّصِّ ـولِ ثِيـقِ النُّقُ وْ , وتَ طُوطَـاتِ ةِ املَخْ اءَ , وقِـرَ قِ
 , ـهُ يمِ لَ ـدِ , والتَّقْ لِيقِ عىل النَّصِّ يَّةِ التَّعْ يْفِ , وكَ سِ ارِ هَ نْعِ الفَ , وصُ دِ اهِ وَ يجِ الشَّ ْرِ وختَ

هَ  قُوفِ عىل أُمَّ مَّ الوُ ـةِ ثُ فَ رِ عْ , ومَ ـةِ تَلِفَ اثِ املُخْ َ ونِ الـرتُّ نـُ , يف فُ بِيَّـةِ رَ عِ العَ اجِ اتِ املَرَ
ا نْهَ ةِ مِ ادَ ا, واإلفَ هَ عَ لِ مَ امُ  .التَّعَ

والً  أمُ انَ مَ ـودُ وكَ رَ تِلْكَ اجلُهُ ثْمِ ـالمِ   أنْ تُ بْـدُ السَّ ـتَاذُ عَ ا األُسْ أهَ ي بَـدَ تـِ الَّ
ونُ يف  ارُ لُومِ «هَ ارِ العُ تَ »دَ , يف , واألُسْ ادُ وَ طَفَى جَ صْ ابِ «اذُ مُ يَّةِ اآلدَ لِّ ـةِ »كُ عَ امِ , بِجَ
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يفَ الطُّالَّ  رِ عْ فَتْ تَ دَ تَهْ تِي اسْ , والَّ ادَ دَ غْ ـنْ بَ , مِ ـهِ جِ نَاهِ وصِ ومَ يقِ النُّصُ قِ ْ نِّ حتَ بِ بِفَ

ارِ  َ اقِعِ جتَ َا وَ تَبْ هلَ كْ , وملَ يُ نْمُ ودُ ملَ تَ كِنْ تِلْكَ اجلُهُ , ولَ ِ نيْ يْخَ ائِرِ بِ الشَّ يْوعُ يف سَ الشُّ
يْ  قِ ْ نْ حتَ ةُ عَ ةُ اخلَاطِفَ لَ اجِ اتُ العَ ارَ بْقَ إالَّ تِلْكَ اإلشَ , وملَ تَ اتِ عَ , اجلَامِ ـوصِ قِ النُّصُ

ةِ  ادَّ ثَاين مَ ِيءُ يف مَ تِي جتَ ـثِ «والَّ جِ البَحْ اهِ نـَ سُ لِلطُّـالَّ » مَ رَّ ي تُـدَ تـِ ـنَةِ الَّ بِ يف السَّ
ةِ  لَ هِّ يَّةِ املُؤَ جِ نَ  املَنْهَ ةِ مِ هِ املَادَّ ذِ ةِ هَ اتِذَ طُ إىل أسَ قُ سْ َّا يَ ا ممِ هَ ظَمُ عْ يَا, ومُ لْ اتِ العُ اسَ رَ لِلدِّ

تٍ  اقِيٍّ بَحْ َ تِرشْ نْظُورٍ اسْ نْ مَ , ومِ بِيَّةِ رْ َاتِ الغَ مجَ ْ  .الرتَّ
ـبِيالَ  , سَ يـقِ نَـصٍّ قِ  لِتَحْ ـدَّ تَصَ ي يَ ـذِ ِدُ الطَّالِبُ الَّ ,وال جيَ ـهُ امَ إالَّ أنْ   أمَ

رْ  رَ يَ جٍ وآخَ نْهَ َ مَ بَّطَ بَنيْ تَخَ , ويَ نَاكَ نَا وهُ ضَ هُ ِ كُ ـريْ لَ بِغَ خَ هُ دَ , ألنَّ ءٍ ْ جُ بِيشَ ْرُ , وال خيَ
ءٍ  ْ  .يشَ

يْ  قِ ْ نْ حتَ , مِ بِيَّةِ رَ اتِ العَ عَ قِفُ بَعْضِ اجلَامِ وْ انَ مَ دْ كَ ـا وقَ قِفً وْ , مَ وصِ قِ النُّصُ
يْ  رِ تْهُ طَ غَ بِلَ دْ قَ يَ قَ هِ ا, فَ تَنَاقِضً ـمَّ بًا مُ اه, ثُ تُورَ كْ ـتِريِ والـدِّ سْ ولِ عىل املَاجِ صُ ا لِلحُ يقً رِ

بِيالَ  تْهُ سَ فَضَ قِيَـةُ رَ ْ ـتْ الرتَّ يْسَ ا ـ ولَ امً ونَه عَ مُ َرِّ ا وحيُ امً هُ عَ ِلُّونَ يَّةِ ـ حيُ لَمْ قِيَاتِ العِ ْ  لِلرتَّ
ـةُ  جَّ انَـتْ حُ اه, وكَ تُورَ كْ ةِ الـدِّ ازَ نْ إجِ ا مِ طَرً دَّ خَ يَّةُ أشُ لْمِ يـقَ  العِ قِ ْ ـنيَ أنَّ حتَ افِضِ الرَّ

الَ  هْ بًا سَ كَ رْ ِذَ مَ دْ اختُّ وصِ قَ هُ النُّصُ لُّ قٌّ كُ ا حَ ذَ وْ , وهَ ا تَكُ ذَ كَ ا هَ كِنْ مَ ـامُ , ولَ كَ نُ األحْ
ةٌ  قَ لَ طْ ةٌ مُ امَّ  !عَ

الَ  قَ ىلَ أنْ يُ يْ  :واألوْ قِ ْ نَ  قَ إنَّ حتَ لٌ مِ مَ وصِ عَ هُ  النُّصُ يِّـدُ , جَ يَّةِ لْمِ لِ العِ امَ األعْ
دِيءٌ جُ  دِيئُهُ رَ , ورَ  .يِّدٌ

رُ  رٌ آخَ َـانِ  وأمْ ـضَ جلِ نْ أنَّ بَعْ ا مِ رً خَّ ؤَ نَاهُ مُ عْ مِ ا سَ وَ مَ ا, وهُ ذَ نْ هَ بُ مِ جَ أعْ
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لٍ ـ  امَ نْ أعْ َا مِ مَ هلَ دِّ ا قُ نَ مَ مْ تْ ـ ضِ فَضَ دْ رَ , قَ بِيَّةِ رَ اتِ العَ عَ قِيَاتِ يف بَعْضِ اجلَامِ ْ الرتَّ
رِ فِ  يَّةً لِفَ هْ لْمِ ةً عِ , سَ تُبِ اتِ الكُ هُ نْ أُمَّ , مِ بِريٍ لِ كِتَابٍ كَ اخِ نْ دَ , مِ اثِ َ نُونِ الرتُّ نْ فُ نٍّ مِ

ةِ أنَّ الفِ  جَّ رِ بِحُ ي هْ لْمِ ا عِ دً هْ ثِّلُ جُ مَ ,ال يُ انِيكِيٌّ يكَ لٌ آيلٌّ مِ مَ ةَ عَ  !اسَ
وَ  ا, وهُ رً دّ نُكْ رٍ أشَ هُ إىل أمْ لُّ بَثُ كُ ا العَ ذَ مَّ أفْىضَ هَ قِ « :ثُ نُ أنَّ التَّحْ وِّ كَ يقَ ال يُ

يَّةً  لْمِ يَّةً عِ صِ خْ يِيْ »شَ قْ ونَ تَ هُ دُ ونَ ولُ قُ ا يَ ذَ كَ ا , هَ ذَ نَى هَ عْ , ومَ تِثْنَاءٍ , أو اسْ فٍ صْ , أو وَ دٍ
 , ةَ ـرَ ثَ ثَرَ فِيْـهِ الثَّرْ ـأكْ , فَ لَكٍ ـتَهْ سْ ـوعٍ مُ ضُ وْ رَ عىل مَ فَّ وَ كِينًا تَ سْ ا مِ سً ارِ , أنَّ دَ وحٍ ضُ بِوُ

هُ عِ  شَ لَ يْ امً مِ لْ وقَمَّ زِ تَـائِجَ هَ هِ إىل نَ ى بـِ تَهَ مَّ انْ , ثُ نَاكَ نْ هُ امً مِ لْ هُ عِ لَخَ لَ نَا, وسَ ـةٍ نْ هُ لَ
الً  جُ لُ رَ ضُ فْ , يَ ةٍ ائِهَ ي قَضَ شَ , الَّذِ ونَ ارُ المِ هَ بْدِ السَّ ثْلَ عَ ـنيَ ـ مِ ْسِ هِ مخَ ـرِ مُ ـنْ عُ ى مِ

ةً  قَ ِ اتٍ مُرشْ حَ فَ اءَ صَ ا, وأضَ نُوزً ا كُ جَ فِيهَ رَ ا, أخْ امً نْ  عَ ظِيمِ  مِ اثِنَا العَ رَ ـمَّ إنَّـا ! تُ اللَّهُ
ائِبَ  ائِبَ والنَّوَ يْنَا املَصَ لَ نَ عَ َوِّ ألُكَ أنْ هتُ ا, ونَسْ فِعُ بِكَ البَاليَ تَدْ  .نَسْ

وصِ ـ قِي النُّصُ َقِّ ونَ  إنَّ حمُ ـعُ يُّونَ ـ يَضَ ـوعِ ضُ يُّـونَ املَوْ جِ ةُ املَنْهَ ـادَ َا السَّ أهيُّ
يَّةً  لْمِ ةً عِ ادَّ م مَ كُ امَ ـا  أمَ م عـىل مَ يْـنُكُ عِ , تُ تُـبِ لِيلِيَّـةً لِلكُ ْ نِّيَّـةً حتَ سَ فَ ـارِ هَ , وفَ ةً رَ َرَّ حمَ

ـم  اكُ وا أذَ فُّ , فَكُ نِيعِ ا الصَّ ذَ رِ هَ كْ م بِشُ يْهِ لَ تُم عَ لْ إنَّ بَخِ , فَ سٍ رْ ثٍ ودَ نْ بَحْ هُ مِ ونَ يدُ رِ تُ
ءِ األُمَّ  لَامَ ةُ أنَّ كِبَارَ عُ ادَ َا السَّ وا أهيُّ لَمُ م, واعْ نْهُ اقِ عَ َ تِرشْ ءِ االسْ لَامَ لِكَ كِبَارَ عُ ذَ ةِ ـ وكَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ وصِ يقِ النُّصُ قِ ْ ةِ حتَ بَاءَ نْ عَ وا مِ جُ رَ امَ خَ  .ـ إنَّ
 

* * * 



 
 
 

  אא٥٣٩ 
)٣٠( 

زُ  يْ زِ عْ وِ  تَ زْ  العَ
ِدُ بَعْضَ  لِكَ أنَّكَ جتَ ا  وذَ َ إذَ نيْ فِ لِّ الَ أو املُؤَ زَ أحَ الً عَ مِ  نَقْ الَ لِ بَعْضِ أ  لِكَ هْ

ا,  دً احِ ا وَ َلَّدً زُ جمُ اوَ تَجَ تِي ال تَ تُبِهِ الَّ نْ بَعْضِ كُ نَ مِ يْ ِ مِ املُعتَربَ لْ ـامَ العِ هِ قَ ـذِ ـةُ هَ واحلَالَ
ـيْسَ إالَّ  يْعُ أنَّ الكِتَـابَ لَ مُ اجلَمِ لَ عْ ي يَ قْتِ الَّذِ ا, يف الوَ هَ مَ قْ ةِ ورَ حَ فْ زَ الصَّ مْ رُ رَ كُ ذْ يَ

ءً  زْ ا, أو جُ دً احِ ا وَ َلَّدً ا جمُ دً احِ  !وَ
يَتِهِ  اشِ , أو يف حَ م يف نَصِّ كِتَابِهِ هِ ضِ لِ بَعْ وْ نْدَ قَ لِكَ عِ ثَالُ ذَ رْ  :مِ  كِتَـابَ  :انْظُ

ةِ « يَّ دِ بُوْ يَّةَ » العُ يْمِ ابَ «, وكِتَابَ )١٠٠(ص  ,البنِ تَ ايفِ  اجلَوَ , ص » الكَ يَّمِ البنِ القَ
)٢٠٠(! 

لَ  وْ قُ ىل أنْ يَ انَ األوْ رْ  :فَكَ بُوْ « :انْظُ ـةَ العُ ابَ «و ,)١٠٠(» دِيَّ وَ ـايفِ  اجلـَ » الكَ
رٍ )٢٠٠( نَ ذِكْ وْ يَانٍ , دُ ةِ  وبَ حَ فْ , للصَّ لِّفِ مَ واملُؤَ قْ دَ  ألنَّ الرَّ رَّ عِ يُ  املُجَ ةً أنَّ شْ رَ وْ ُ رُ رضَ

دٍ وَ  َلَّ نْ جمُ ةٌ عَ بَارَ دٍ الكِتَابَ عِ نَا احِ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ رُ أنَّ , هَ عْ ام ملُؤلَّفٍ مَ نْهُ لَّ كِتَابٍ مِ فٍ كُ وْ
رِ  كْ ن لِذِ ا مل يَكُ امَ يف نَصِّ كِتَابِه, لِذَ يْهِ مَ رَ اسْ كَ دْ ذَ اتِبَ قَ يَّام أنَّ الكَ , والسِ يْعِ نْدَ اجلَمِ عِ
, وال  َـامِ دَ اللَّـبْسِ واإلهيْ نـْ , إالَّ عِ يْحِ ضِ لٌّ للبَيَانِ والتَّوْ مِ املُؤلِّفِ حمَ , واسْ ةِ حَ فْ الصَّ

نَا,  ام هُ نْهُ ءَ مِ عَ يشَ مُ واهللاُ تَ لَ  .اىل أعْ
* * * 

 ; وِ زْ زِ العَ يْ زِ عْ اءِ يف تَ طَ مُ األخْ نْ تِلْكُ ِدُ بَعْضَ ومِ ا  أنَّكَ جتَ َ إذَ نيْ فِ لِّ ـالَ املُـؤَ أحَ
زَ أو  مً عَ الَ دِ إىل ا  كَ تُبِ  أحَ ةِ الكُ رَ وْ هُ َا, املَشْ اهبِ حَ هِ يَـألصْ وِ زْ نْدَ عَ امَ عِ كُ قَ ـمَ رُ ذْ اسْ
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 !املُؤلِّفِ 
ىل بِهِ  انَ األوْ ا كَ ,  لِذَ مِ الكِتَابِ هِ عىل اسْ وِ زْ َ يف عَ تَرصِ قْ انَ أنْ يَ ا كَ يَّامَ إذَ والسِ

لَّ  عُ املُتَكَ وْ ضُ مً  مُ املَوْ وْ لُ عْ نْهُ مَ ال عَ االً ا حمَ قَ دْ عُ  :, أيْ  ومَ انُ قَ كَ انُّ لِمَ مَ ظَ ةِ  هُ هُ ومَ امَّ نْدَ عَ عِ
, طُالَّ  لمِ ـكام بِ العِ سْ لَ مَ ـوْ رُ حَ وْ دُ مُ يَ الَ انَ الكَ وْ كَ ةٍ لَ ـنِ  ألَ ـيَامِ  عَ جِّ أوْ الصِّ  ...احلـَ

نْبَغِي  ا كان يَ هَ نْدَ عِ نْ كِتَـابِ فَ لِ مِ نْدَ النَّقْ لَ عِ وْ قُ ي«أنْ يَ نـِ ـثَالً ال »املُغْ ـةَ مَ امَ دَ  :بـنِ قُ
ةَ يف  امَ دَ نُ قُ الَ ابْ نِيَ «وقَ ا :»املُغْ ـذَ ا وكَ ذَ يُّ يف , أكَ وِ وَ ـالَ النـَّ عِ «وْ قَ ـوْ مُ ا  :»املَجْ ـذَ كَ

ا ذَ تُبِ وهَ  ,وكَ نَ الكُ ا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ذَ ا كَ يْهَ فِ ؤلِّ َا ومُ اهتِ عَ وْ ضُ وْ ةِ يف مَ رَ وْ هُ  .املَشْ
هِ  ـذِ ثْـلِ هَ وِ مِ ـزْ ـرِ وعَ لَ املُؤلِّـفُ يف ذِكْ سِ ْ رتَ ا اخلَطَأ أنْ يَسْ ايَ قَ نْ بَ انَ مِ ا كَ لِذَ

هِ  ـذِ ـائِلِ إىل هَ تُـبِ املَسَ لَّـدِ  ;الكُ ةِ واملُجَ حَ ـفْ ـقِ الصَّ يْ ـنْ طَرِ ـ ,عَ ــامَ والسِ قَ  يَّامَ أنَّ أرْ
ةٍ  بْعَ نْ طَ تَلِفُ مِ ْ اتِ ختَ حَ فَ  الصَّ رَ تْ  ,إىل أخْ تَلَفَ امَ اخْ بَّ اتِ  أرقامُ  ورُ لَّـدَ ـا املُجَ , أيْضً

تَأمَّل ظَكَ اهللافَ فِ  !, حَ
ءِ أو  ـوْ ضُ ـائِلِ الوُ سَ ـنَ مَ ةٍ مِ ـألَ هِ ملسْ وِ زْ نْدَ عَ نْبَغِي عىل املُؤلِّفِ عِ هُ يَ ; أنَّ بَيِّنُهُ يُ

ةِ  الَ اءِ  صَ قَ تِسْ نْ كِتَابِ االسْ احِ مِ نِي«أو النِّكَ ـةَ ال »املُغْ امَ دَ ـ بـنِ قُ َ تَرصِ قْ , أنْ يَ ـثَالً , مَ
مِ كِتَابِ  نِي«عىل اسْ دَ »املُغْ نـْ ـدْ بَـاتَ عِ هُ قَ , ألنَّ دِ لَّ مِ املُجَ قْ ةِ ورَ حَ فْ رٍ للصَّ نَ ذِكْ وْ , دُ

ثَ  بْحَ م أنَّ مَ لَامئِهِ نْ عُ الً عَ مِ فَضْ لْ بِ العِ ـثَالً يف كِتَـابِ  طُالَّ دٌ مَ وْ جُ وْ ةِ مَ ألَ هِ املَسْ ذِ هَ
نْ كِتَابِ  اءِ مِ قَ تِسْ نِي«االسْ ةَ ال »املُغْ امَ دَ ـنْ بنِ قُ ا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ذَ كَ , وهَ هِ ِ ريْ يْسَ يف غَ , لَ
ائِلِهِ  سَ مِ ومَ ظَانِّ العلْ  .مَ

مِ  وْ لُ وِ املَعْ زْ ا العَ ذَ ثْلِ هَ امَ أنَّ يف مِ دً كَ يُّ زَ ـانَ اتَ ا كَ ىل  ; لِذَ ـا أاألوْ رَ أيْضً كُ ـذْ الَّ يَ



 
 
 

  אא٥٤١ 
نَ  ةَ ألنَّ كِتَابَ  ابْ امَ دَ نِيَ «قُ ـةَ » املُغْ امَ دَ بْـنِ قُ قِ إالَّ الِ نْدَ اإلطْالَ هُ عِ مُ فُ اسْ ِ نْرصَ  ,ال يَ

ائِرٌ  مَ دَ الَ يَّامَ وأنَّ الكَ سِ يَّةِ  والَ هِ قْ ائِلِ الفِ رِ املَسَ تُـبِ يف ذِكْ ثَـرَ الكُ ا أكْ ـذَ , وقِسْ عىل هَ
وْ  هُ نا, كـ املَشْ بًا وفَ ةِ نَسَ ىلَّ «رَ مٍ » املُحَ زْ ةِ «, والبنِ حَ عَ يْ ا» الرشَّ هَ ِ ريْ ي, وغَ رِّ  .لآلجُ

ا; أنَّ  اءِ أيْضً طَ نْ تِلْكَ األخْ ا ذَ ومِ م إذَ هُ ضَ ثَالً رَ كَ بَعْ ـ :مَ مً الَ ـيِّمِ بـا الكَ نِ القَ
َهُ اهللاُ  محِ نْ رَ يَّةِ «كِتَابِهِ  مِ سِ وْ رُ امَ ذَ  ;»الفُ لَّ امَ كُ مً رَ كَ قَ الَ هُ ا كَ ةً لَ ألَ سْ هُ  أوْ مَ نـْ ـذْ عَ ـامَ يَ رُ كُ قَ

لِّفِ  مَ املُؤَ  !اسْ
 ُ تَربَ عْ ارِ يُ رَ ا التَّكْ ذَ ثْلُ هَ مِ ا; فَ ةً لِذَ رَ اثَ كَ كَّ مُ ىل , والشَ انَ األوْ ا كَ نِّفِ ; لِذَ باملُصَ

رَ الكِتَابَ  كُ ذْ مَ  أنْ يَ لِّفِ  واسْ وِ  املُؤَ زْ نْدَ العَ ادَ  عِ ا أرَ مَّ إذَ , ثُ لِ ةً  األوَّ ـارَ هُ تَ نـْ لَ مِ نْقُ أنْ يَ
 رَ يْهِ أنْ أخْ لَ عَ لَ , فَ وْ قُ اءَ يف كِتَابِ  :يَ يَّةِ «وجَ سِ وْ رُ لُ  :)١٠٠(الفُ وْ قُ ا, أوْ يَ ذَ ا وكَ ذَ كَ

ثَالً  بُ  :مَ احِ رَ صَ كَ دْ ذَ يَّةِ «وقَ سِ وْ رُ ا :)٦٠( »الفُ ذَ ا وكَ ذَ خْ ...كَ مِ إلَ ارٍ السْ رَ نَ تَكْ وْ , دُ
لِّ نَ  نْدَ كُ , املُؤلِّفِ عِ نِيْفِ لِ التَّصْ ةِ أهْ امَّ لُ عَ وَ فِعْ امَ هُ , كَ نْهُ لٍ عَ مُ قْ لَ اىل أعْ  .واهللاُ تَعَ

 

* * * 
)٣١( 

 ِ ريْ وِ إىل غَ زْ ةُ العَ زَ َاوَ ِ «جمُ نيْ يْحَ حِ  »الصَّ
ـقُّ  ـوَ حَ َا هُ ـوهلِ ا وأُصُ هَ ـادِرِ صَ ـةِ إىل مَ يَّ ادِيـثِ النَّبَوْ وَ األحَ زْ كَّ أنَّ عَ ال شَ

يَّ  مِ لْ ةِ العِ انَ يْـاألمَ عِ ا نَ ـذَ ـعَ هَ نَا مَ ِم, إالَّ إنَّ اهتِ نَّفَ صَ ِيعِ مُ مِ يف مجَ لْ لِ العِ ائِرُ أهْ , وبَصَ بُ ةِ
 ِ ـريْ يثِ إىل غَ ـدِ م لِلحَ هِ وِ ـزْ ةِ عَ زَ اوَ ـَ نْدَ جمُ تَّابِ عِ ِ «عىل بِعْضِ الكُ نيْ يْحَ ـحِ , يف »الصَّ

ا فِيْ  ودً جُ وْ يثَ مَ دُ احلَدِ ي نَجِ قْتِ الَّذِ امَ الوَ دِ  ,هِ بِ أو يف أحَ ـانَ عـىل طَالـِ ا كَ ا, لِذَ َ مهِ



 
 
 
 ٥٤٢ א

تَصِ  قْ مِ أنْ يَ لْ امَ ـالعِ ـيْهِ لَ ةٍ  ,رَ عَ ائِـدَ ـا, إالَّ لِفَ َ مهِ ِ ريْ وِ إىل غَ ـزْ نَ العَ وْ ا دُ َ مهِ ـدِ أوْ عـىل أحَ
ةِ  ـادَ يَ زِ , كَ يَّـةٌ هَ قَ ثِيَّـةٌ أوْ فَ يْ دِ ةٌ حَ ائِـدَ ا فَ َ امهُ ـوَ ـا سِ وِ إىل مَ زْ انَ يف العَ وْ كَ امَ لَ , كَ ةٍ وَّ جُ رْ مَ

عْ  كِلٍ  ,نَىً مَ شْ يْحِ مُ ضِ مِ  ,أوْ تَوْ لْ لِ العِ نْدَ أهْ مٌ عِ وْ لُ عْ وَ مَ َّا هُ ا ممِ هَ وِ  !أوْ نَحْ
نْ طُالَّ  ةً مِ رَ ْهَ دُ مجَ نَا نَجِ أِ; أنَّ اطِ اخلَطَ دِ بِسَ َدُّ نْ متَ انَ مِ مَ ال فَكَ لْـمِ اليَـوْ بِ العِ

يجِ أحَ  ْرِ نْدَ ختَ م عِ هِ وِ زْ نْ عَ ونَ مِ ثِرُ تَكْ سْ ونَ يَ تَؤُ فْ دِ يَ ِ «ادِيثِ أحَ نيْ يْحَ حِ يْثُ »الصَّ ; بِحَ
ـنَ  يثَ مِ دِ م احلـَ جيِهِ ْـرِ ـدَ ختَ عْ م بَ اهُ رَ ِ « نَ نيْ يحَ ـحِ رِ » الصَّ كْ ذِ ـونَ بـِ ومُ قُ ا يَ َ مهِ ـدِ أو أحَ

انِيْ  نَنِ واملَسَ تُبِ السُّ نْ كُ هِ مِ ادِرِ صَ امَ هَ ِ ريْ اءِ وغَ زَ اتِ واألجْ نَّفَ مِ واملُصَ اجِ  !دِ واملَعَ
 

* * * 
)٣٢( 

ا ةِ إحلَ لِمَ ةِ بكَ جَ رَّ ادِيْثِ املُخَ اهُ  :قُ األحَ وَ  رَ
 َ ـنيْ قِ َقِّ نيَ وحمُ فِ لِّ ـؤَ ـنْ مُ انِنَا مِ مَ لِ زَ نْ أهْ ثِريٌ مِ جَ كَ رَ ِ دَ نيْ ـمِ   عـىل إطْـالقِ تَضْ

ةِ  لِمَ يْثِ النَّبويِّ بِكَ دِ م لِلحَ جيِهِ ْرِ اهُ  :ختَ وَ  .رَ
اءٌ يف نَصِّ الكِتَـ وَ يثًا سَ دِ وا حَ رُ كَ ا ذَ م إذَ اهُ َ فُـوهُ  ,ابِ فَرتَ دَ ـيَةِ أرْ أو يف احلَاشِ

م هلِِ وْ الِبًا بِقَ يُّ  :غَ ارِ اهُ البُخَ وَ دَ  ,رَ اوُ اهُ أبُو دَ وَ , أو رَ َدُ اهُ أمحْ وَ , أو رَ لِمٌ سْ اهُ مُ وَ أو  ,أوْ رَ
م هُ ُ ريْ  .غَ

ـوَ  ا اخلَلْـطِ هُ ذَ نيَ إىل هَ قِ قِّ عَ بَعْضَ املُحَ فَ ي دَ بَبِ الَّذِ نِ السَّ ألْتَ عَ ا سَ ا إذَ أمَّ
يثًا يف مَ  دِ أ حَ ا رَ قَ إذَ ِ تَرشْ لِكَ ألنَّ املُسْ , وذَ قِنيَ ِ تَرشْ ثَرِ املُسْ قِي أكْ قِّ ِ ي حمُ بَتْهُ أيْدِ سَ ا كَ

هُ  جَ رَ بُهُ أخْ احِ نْهُ صَ الَ عَ , وقَ قِ قَّ ـثَالً  ,نَصِّ الكِتَابِ املُحَ يُّ مَ ـارِ اهُ البُخَ وَ ـامَ أو رَ , قَ



 
 
 

  אא٥٤٣ 
يجِ ا رِ يُّ بِتَخْ مِ جَ قُ األعْ قِّ ا املُحَ ذَ يْ هَ لِهِ حلَدِ وْ يَةِ بِقَ يُّ يف  :ثِ يف احلَاشِ ـارِ هُ البُخَ جَ رَ أخْ

تَـأُ  فْ ا ال يَ ـذَ كَ ا, وهَ ـذَ ا وكَ ـذَ يثِ كَ دِ مُ احلـَ قَ ا, ورَ ذَ ا وكَ ذَ لِ كَ ا, وفَصْ ذَ ا وكَ ذَ بَابِ كَ
تِبَـارٍ  ونَ اعْ ةِ دُ يلَ ةِ الطَّوِ لَّ يقِ املُمِ هِ الطَّرِ ذِ وِ هَ هُ بِنَحْ جَ رَّ نْ خَ لَّ مَ رُ كُ كُ ذْ ـنْ  يَ ـانَ مِ ملَِـا كَ

لِ الكِتَابِ  اةِ  ,أصْ وَ انَ لِلرُّ ا كَ  .ومَ
ةِ  لِمَ رُ كَ نْبَغِي ذِكْ يْهِ فَال يَ لَ اهْ فُالنٌ « :وعَ وَ ـيَ »رَ ةٍ هِ َ تَـربَ عْ ـاالتٍ مُ , إالَّ يف حَ

ا يَيل اتِ مَ تِبَارَ هِ االعْ ذِ نْ هَ , فَمِ نيَ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ الِبِ أهْ بِيلُ غَ  :سَ
ونَ ١ كُ يثِ  ـ أنْ يَ دِ تُـبِ احلـَ ثْـلُ كُ , مِ يثِ دِ ـةِ واحلـَ ايَ وَ التَّألِيفُ يف بَابِ الرِّ

ا هَ وِ يجِ ونَحْ رِ  .والتَّخْ
دُ ٢ اهِ ـوَ اتٌ وشَ تَابَعَ هُ مُ ورُ لَ كُ يثُ املَذْ ونَ احلَدِ ُ أنَّ ـ أنْ يَكُ بَـنيِّ ي يُ ـذِ ـرُ الَّ , األمْ

انَ االقْ  ا كَ , لِذَ ونَ رُ اةٌ آخَ وَ جُ ورُ َارِ هُ خمَ يثَ لَ ةِ احلَدِ لِمَ َاقِ كَ ارُ عىل إحلْ هُ فُالنٌ «تِصَ جَ رَ » أخْ
لَمُ  اىلَ أعْ , واهللاُ تَعَ نيَ مِ دِّ يفِ املُتَقَ ارِ الِبُ تَصَ وَ غَ نَا هُ تُهُ هُ رْ ا ذَكَ , ومَ لِكَ  ذَ وَ  .يف سِ

* * * 
ةٌ   ائِدَ  :فَ

َهُ اهللاُ يف  محِ دٍ رَ يْ رٌ أبُو زَ نَا بَكْ يْخُ لَ شَ قَ دْ نَ يثِ «وقَ اءِ احلَدِ زَ ـنْ ) ١٥(» يَّةِ األجْ عَ
نَا ا هُ نَ يدُ فِ ا يُ ِ مَ يَّنيْ رِ امَ يثَ « :الغُ تَ احلَدِ وْ زَ ا عَ إذَ , فَ يجِ رِ اجِ والتَّخْ رَ َ اإلخْ قٌ بَنيْ رْ ةَ فَ مَّ ثَ

كٍ يف  الـِ يِّ ومَ ـافِعِ َـدَ والشَّ , وأمحْ ـتَّةِ تُـبِ السِّ ابِ الكُ حَ ثْلِ أصْ نِ مِ يْ نِدِ دِ املُسْ إىل أحَ
يثِيَّ  ِم احلَدِ اهتِ فَ لَّ ؤَ ثَالً مُ يُّ مَ ارِ هُ البُخَ جَ رَ ولُ أخْ ; نَقُ هُ ةِ جَ رَّ ولُ خَ  ., وال نَقُ

ــالزَّ  م كَ هُ ــبَقَ ــنْ سَ يثَ إىل مَ ونَ احلَــدِ ــزُ عْ نَ يَ يْ ــذِ ــا الَّ يِّ يفيْ وأمَّ ــبِ « :لَعِ نَصْ



 
 
 
 ٥٤٤ א

ةِ  ايَ رٍ يف»الرَّ جَ امِ « :, واحلَافِظِ ابنِ حَ لُـوغِ املَـرَ ـيْ «, و»بُ ِ  صِ التَّلْخِ ريْ ـالُ »احلَبـِ يُقَ  :, فَ
هُ خَ  جَ يْ (رَّ دِ دْ يُ ) دِ بِالتَّشْ , وقَ هُ جَ رَ نْ أخْ بَهُ إىل مَ , أيْ نَسَ لِكَ و ذَ يُّ ونَحْ يلَعِ مَ الزِ تَعْ لُ سْ

تَىضَ يف  نَ املُرْ لَ مِ صَ , وحَ رِ انَ اآلخَ كَ ا مَ َ مهُ دُ يَاءِ «أحَ حِ اإلحْ ْ , وابـنِ » رشَ هِ رِ دْ عىل قَ
ـأُ «األثِريِ يف  ـالغَ  دِ سُ ـافِظِ »ةِ ابَ ـبٍ  ابـنِ  , واحلِ جَ ـلُ رَ يْـهِ أهْ لَ الِفٌ ملَِـا عَ ـَ ا خمُ ـذَ , وهَ

طِالحِ   .االصْ
م نْهُ ةٌ مِ َاعَ لِكَ مجَ دْ نَصَّ عىل ذَ بَّـاسِ الـدَّ  :وقَ , وأبُـو يُّ اودِ احلَافِظُ أبُـو العَ

هِ  يُّ يف كِتَابـِ ـورِ ينِ املَنْصُ ابُ الـدِّ هَ , وشِ ُّ ييسِ رِ لِ اإلدْ ضْ , وأبُو الفَ يُّ ورِ النُّورِ املَنْصُ
يجُ « رِ يْ  التَّفْ رِ وِ والتَّخْ زْ ولِ العَ ـةٍ »جِ بِأُصُ بَ وِ ـنْ أجْ ـةً مِ صَ لَخَّ ةُ مُ لِيقَ هِ التَّعْ ذِ تْ هَ تَهَ , انْ

دِّ  َدِ بنِ الصِّ يْخِ أمحْ  الشَّ ةٍ لَدَ ْطُوطُ ـوْ خمَ ـاهُ أخُ َا إيَّ ـأهلَ ةٍ سَ ـئِلَ يِّ عـىل أسْ رِ ـامَ هُ يقِ الغُ
يزِ بنُ  زِ بْدُ العَ يْخُ عَ دِّ  الشَّ يُّ  قُ يْ الصِّ رِ امَ ةً الغُ لَ نَاوَ َا مُ هتُ ذْ نْهُ أخَ  ., ومِ

ـ يْ رِ ـونَ التَّفْ اعُ رَ ـم ال يُ آهُ ينَ رَ رِ تُبِ املُتَأخِّ رَ يف كُ نْ نَظَ ; ومَ ِ ظَـنيْ َ اللَّفْ قَ بَـنيْ
, وملَ يُ  لَ هِ ةً فَجُ نَاعَ مَ صِ لِّ َّا عُ هُ ممِ ا; ألنَّ ذَ لَّ هَ عَ تَّى نَ ولَ نيَ حَ مِ دِّ نْدَ املُتَقَ ةً عِ يْهِ كِتَابَ لَ صْ عَ

لَ  عْ ظَـي يُ فْ َ لَ ـاءِ بَـنيْ هَ قَ دَ الفُ نـْ يقِ عِ رِ ـالتَّفْ ـورٍ كَ جُ هْ بْهَ مَ يقُ شِ رِ بَحَ التَّفْ يْثُ أصْ ; بِحَ مَ
ْنُوعٌ  الفُ ممَ , فَاخلِ تِالفِ الفِ واالخْ يـقُ  اخلِ رِ ـبَحَ التَّفْ كِنْ أصْ , لَ ائِزٌ تِالفُ جَ واالخْ

, وانْظُـرْ  يَّاتِ هِ قْ ةِ لِلفِ لَ نْدَ النَّقَ ى عِ اعَ رَ َ مُ ريْ ـاتِ « :غَ قَ افَ لَـمُ » املُوَ ـاطِبِيِّ واهللاُ أعْ » لِلشَّ
ى تَهَ  .انْ

* * * 



 
 
 

  אא٥٤٥ 
)٣٣( 

مُ  دَ ا عَ َ اهبِ حَ ادِيْثِ إىل أصْ امِ األحَ كَ وِ أحْ زْ  عَ
كَّ أنَّ  ةِ الشَّ ـحَّ يَّةِ بِالصِ فِ ـلَ ـارِ السَّ ـةِ واآلثَ يَّ ـثِ النَّبَوِ ادِيْ ـمَ عـىل األحَ احلُكْ

فِ  عْ دِّ  ,والضَّ لِ والرَّ بُوْ يَّـةِ يف ; حأوْ بِالقَ لْمِ لِيَّـةِ العِ طِ األهْ ْ لِمٍ برشَ سْ لِّ مُ قٌّ مشاعٌ لكُ
ثًا يْ دِ امً وحَ يْ دِ يْثِ قَ ةُ احلَدِ يْهِ أئِمَّ لَ  عَ رَ امَ جَ , كَ يْفِ عِ يْحِ والتَّضْ حِ ةِ التَّصْ فَ رِ عْ  .مَ
بَةَ اال تَ رْ غْ مَ بْلُ ي مل يَ يَّةِ عىل الَّذِ لْمِ ةِ العِ انَ بِ األمَ اجِ نْ وَ انَ مِ ا; كَ ادِ يف لِذَ تِهَ جْ

وَ  زُ عْ يْفِ أنْ يَ عِ يْحِ والتَّضْ حِ ادِيْثِ مَ كْ حُ التَّصْ ائِلِهَ  هُ عىل األحَ ,  اإىل قَ مِ لْ لِ العِ نْ أهْ مِ
اءٌ  وَ مُ  سَ دِّ رُ  ونَ املُتَقَ م أو املُتَأخِّ نْهُ هِ مِ وِ ـزْ ادِرِ عَ صَ نُصَّ عىل مَ ا أنْ يَ يَهُ أيْضً فِ كْ , أو يَ ونَ

ثِيَّةِ يف يْ امِ احلَدِ كَ لِ كِتَابِهِ  لألحْ  .أوَّ
وٍ إىل  ـزْ نَ عَ وْ ـارِ دُ ـثِ واآلثَ ادِيْ ـا عـىل األحَ افً زَ ـامِ جُ كَ ي باألحْ مِ رْ ا أن يَ أمَّ

هِ  لـِ وْ ادِيْثِ بقَ مُ عىل األحَ ْكُ تَأ حيَ فْ اهُ ال يَ رَ يْثُ تَ َا; حَ اهبِ حَ , أو  :أصْ يْحٌ ـحِ يْثٌ صَ ـدِ حَ
الَ  بَّام قَ , ورُ يْفٌ عِ , وفِيْهِ  :ضَ ا فِيْهِ فُالنٌ وفُالنٌ ذَ ا وكَ ذَ ةُ كَ لَّ ي ال .. .عِ ـذِ قْتِ الَّ يف الوَ

يْحِ وال يف  ــحِ ــةِ ال يف التَّصْ ثِيَّ يْ ةِ احلَدِ ــنَاعَ ــنِ الصِّ ــيْئًا عَ ُ شَ ــكِنيْ ا املِسْ ــذَ ي هَ رِ ــدْ يَ
لِ  يْ دِ حِ والتَّعْ قِ اجلَرْ لَلِ وطُرُ ةِ العِ فَ رِ عْ نْ مَ الً عَ , فَضْ يْفِ عِ  .التَّضْ

أٌ  طَ هُ خَ كَّ أنَّ ا الشَ ذَ هَ ـمَ يٌّ لمِ عِ  فَ لْـمِ أنَّ احلُكْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ هُ بَاتَ عِ ; ألنَّ
يَّةِ  فِ لَ ارِ السَّ ةِ واآلثَ يَّ ادِيْثِ النَّبَوِ الً عىل األحَ بُوْ دا وقَ بَلُ إالَّ مِ ال يُ رَ ةِ قْ نَاعَ لِ الصِّ نْ أهْ

ثِيَّةِ داحلَ  َّ  ;يْ َ  نممِ اهتَ قَ م وأوْ هُ رَ امَ ا أعْ وْ الِ قَضَ تِغَ يْثِ  م يف االشْ ايةً بِاحلَدِ ةً ودِرَ ايَ وَ  .رِ
 ; نَ وْ ئُ بْتَدِ مٍ مُ لْ بُ عِ ا طُالَّ هَ يْجِ نْهِ لُ يف تَ تَطَاوَ لْ يَ زَ تِي مل يَ بِيْلِ الَّ هِ السَّ ذِ ثْلُ هَ فمِ



 
 
 
 ٥٤٦ א

نِ  يْ رَ , ألمْ عِ ْ ا يف الرشَّ امً رَ , وحَ لِ ةً يف النَّقْ يَانَ تِهِ خِ يْقَ قِ دُّ يف حَ عَ  :يُ
الً  نَ  :أوَّ يْ ذِ نَ الَّ ُم مِ اىل أهنَّ الَ اهللاُ تَعَ امَ قَ لُوا, كَ عَ فْ وا بِامَ مل يَ دُ ْمَ نَ أنْ حيُ ِبُّوْ  :حيُ

mX Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 
f g ih j k l l )١٨٨: آل عمران(. 

اءَ يف  امَ جَ ِ «وكَ نيْ يْحَ حِ ـولَ أنَّ  :»الصَّ سُ ـا رَ الَتْ يَ أةً قَ رَ ةً  :اهللامْ َّ  ,إنَّ يل رضَ
نَاحٌ إنْ  َّ جُ يلَ ل عَ طِينِيفَهَ عْ ي يُ َ الَّذِ ريْ ي غَ جِ وْ نْ زَ تُ مِ بَّعْ ولُ  ,تَشَ سُ الَ رَ قَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فَ

ورٍ « ْ زُ يبَ بِسِ ثَوْ الَ طَ كَ عْ ْ يُ بِّعُ بِامَ ملَ  .»املُتَشَ
انِيًا نَ عىل احلَقِّ  :ثَ وْ لُ وَّ , أو يتَقَ بَ ذِ نَ عىل اهللاِ الكَ وْ لُ وْ قُ نَ يَ يْ ذِ نَ الَّ ُم مِ  .أو أهنَّ

الَ اهللاُ تَ  امَ قَ اىلكَ , )٢٨: األعراف( m¯ ° ± ² ³ ´l  :عَ
اىل هُ تَعَ لُ وْ , )٧٥: آل عمران( m¬ ® ¯ ° ± ²l :وقَ
اىل هُ تَعَ لُ وْ  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }m :وقَ

§¦ ª©¨ ¬« ¯® ° ± ² ³l )١١٦: النحل(. 
ةِ ومِ  عَ َانَ يْبِ  نْ ممُ يْبَ  ;العَ هُ ال عَ َ  أنَّ ريْ ـلَ  والَ ضَ لِّفُ أهْ دَ املُؤَ لَّ ا قَ ا مَ لْـمِ ا إذَ لعِ

يَّةِ  فِ لَ ارِ السَّ ةِ واآلثَ يَّ ادِيْثِ النَّبَوِ هِ عىل األحَ مِ كْ ـدِ  ,يف حُ َامِ ـنْ حمَ هُ مِ نـْ ـدُّ مِ عَ ا يُ ذَ  بَل هَ
تِ  انَ لمِ وأمَ اءٌ هِ العِ وَ م رَ كَ ذَ  , سَ نْهُ ادَ مِ تَفَ م أو اسْ هُ لَّدَ نْ قَ هِ  مَ ـةِ كِتَابـِ مَ دِ قَ دَ  أو, يف مُ نـْ عِ

رِ  ادِيْثِ ولِآلثَ  هِ ذِكْ مُ  ,ارِ لِألحَ لَ اىل أعْ  .واهللاُ تَعَ
ـيَّام  لْـمِ ـ والسِ بِ العِ تُـبِ لطُـالَّ هِ الكُ ذِ يَّةِ هَ ِّ رِ أمهَ كْ يْدُ بذِ ي وأُعِ امَ إينِّ أُبْدِ كَ



 
 
 

  אא٥٤٧ 
يْقِ  قِ جِ والتَّحْ يْ رِ تُبِ التَّخْ ةَ يف كُ اءَ رَ رَ والقِ وا النَّظَ مُ يْ دِ لِكَ بأنْ يُ يْثِ ـ وذَ بِ احلَدِ طُالَّ

ا ا هَ نَّفَ تِي صَ ثْلُ كِتَابِ الَّ , مِ لُ وْ دُ ةُ العُ َـامِ « :ألئِمَّ مِ واإلهيْ هْ يَـانِ الـوَ ـافظِ أيب » بَ للحَ
طَّـانِ  نِ ابـنِ القَ يْـقِ «, و)٦٢٨(احلَسَ قِ ـيْحِ التَّحْ نْقِ ادِي » تَ بْـدِ اهلـَ ـافظِ ابـنِ عَ للحَ

رِ املُنِريِ «, و)٧٤٤( ـنِ » البَدْ قِّ ـافظِ ابـنِ املُلَ ِ «, و)٨٠٤(للحَ ريْ ـيْصِ احلَبـِ , »التَّلخِ
ارِ «و تَائِجِ األفْكَ رٍ » نَ جَ ا البنِ حَ َ ةِ «, و)٨٥٢(كِالمهُ ايَ بِ الرَّ يِّ » نَصْ لَعِ يْ افظِ الزَّ للحَ
يْلِ «, و)٧٦٢( لَ اءِ الغَ وَ ِ «, و»إرْ تَنيْ لَ لسِ تُـبِ » السِّ ـنْ كُ ـا مِ هَ ِ ريْ , وغَ ا لأللبَاينِّ َ المهُ كَ

يْقِ  قِ جِ والتَّحْ يْ رِ  .التَّخْ
 

* * * 
)٣٤( 
دُ ا يْ وِ ْ نَ املَتْنِ جتَ وْ نَدِ دُ  لسَّ

يْ  رِ مَ بِتَخْ تِامَ كَّ أنَّ االهْ انِيْ ال شَ يَّةِ جِ أسَ فِ ـلَ ـارِ السَّ ةِ واآلثَ يَّ ادِيثِ النَّبَوِ دِ األحَ
ـلِ  ـةِ أهْ افَّ دَ كَ نـْ ودٌ عِ ْمُ وعٌ وحمَ ُ طْلَبٌ مَرشْ وَ مَ , هُ ةِ ائِدَ يثِ بِالفَ ودُ عىل احلَدِ عُ ا يَ جيً ْرِ ختَ

 ْ لِكَ بِالرشَّ , وذَ مِ لْ نَاالعِ عَ رَّ مَ امَ مَ , كَ مِ لْ لِ العِ نْدَ أهْ ِ عِ تَربَ  .طِ املُعْ
ألُونَ  يجِ ال يَ رِ اةِ التَّخْ وَ ِدُ بَعْضَ هُ ى أنَّكَ جتَ , وأظَانِنيَ األسَ هُ لَّ بَ كُ لَكِنَّ احلَوْ

هِ املُجَ  ذِ عَ هَ ُم مَ نًا; إالَّ إهنَّ سَ جيًا حَ ْرِ ارِ ختَ ادِيثِ واآلثَ يجِ األحَ ْرِ ا يف ختَ دً هْ يَّةِ جُ لْمِ ةِ العِ دَ اهَ
ـال يف  ِ ا خمُ ـريً صِ ـونَ تَقْ ُ رصِّ ا يُقَ ذَ عَ هَ م مَ هُ دُ ; نَجِ انِيدِ الِ األسَ جَ ةِ رِ مَ َاكَ يجِ وحمُ رِ يف التَّخْ
ـهٍ  جْ يثِ عـىل أيِّ وَ دِ رِ احلـَ بَالُونَ يف ذِكْ م ال يُ هُ ْدُ مَ جتَ وْ , يَ رِ يثِ أو األثَ تْنِ احلَدِ بْطِ مَ ضَ

لُّ  بَّامَ أخَ , ورُ انَ لَّ كَ , كُ بْنَاهُ نْ مَ فُوا مِ ذَ , أو حَ نَاهُ عْ ا بِمَ نَدِ  وْ االً بِالسَّ تِغَ بَابًا واشْ م إكْ نْهُ ا مِ ذَ هَ



 
 
 
 ٥٤٨ א

ةٌ  ايَ , واملَتْنُ غَ ةٌ يلَ سِ نَدَ وَ فُوا أنَّ السَّ رَ ا عَ , ومَ نِ املَتْنِ  !عَ
نَ الـنَّصِّ  بْطَ املَتْنِ مِ عُ ضَ اجِ رَ فِ ال يُ م لِألسَ هُ ضَ ; أنَّ بَعْ قِهِ وْ نْ فَ ي  ومِ ـذِ الَّ

, نْقُ يَ  ِّ ـيلِ هِ األصْ رِ ـدَ صْ ِ مَ ـريْ نْ غَ هُ مِ لَ قَ امَ نَ بَّ , ورُ تِهِ افِظَ نْ حَ هِ مَ رِ كْ ي بِذِ تَفِ كْ لْ يَ , بَ نْهُ لُ مِ
الِهِ  جَ ةِ رِ مَ َاكَ قَ يف حمُ قَّ , ودَ هِ انِيدِ ةِ أسَ عَ تَابَ عَ يف مُ سَّ دْ تَوَ ي قَ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ  !وذَ

نْكَ يَ  ا مِ ذَ نْ هَ يَكُ لْ مِ فَ , فَ رٍ كْ مِ عىل ذُ لْ ةِ ثْ ا طَالِبَ العِ ـيَّ ِ لِ العَرصْ اعِ وَ هِ الفَ ذِ لُ هَ
لُ  أنْـتَ أوَّ تَبِهْ فَ انْ , فَ يَّةِ ةِ اخلَفِ رَ هْ , والشُّ يَّةِ لْمِ ةِ العِ لَ جَ التِ العَ اخَ دَ اتٌ عىل مُ ارَ يَ أمَ هِ

نَادِ  بْلَ إسْ يثِ قَ تْنِ احلَدِ نْ مَ اىلَ عَ عَ امَ اهللاِ تَ ئُولِنيَ أمَ  !هِ املَسْ
 

* * * 
)٣٥( 

 ُ نيْ مِ ةِ تَضْ لِمَ ى« كَ تَهَ نْدَ » انْ َةِ عِ امتِ لٍ خَ قْ لِّ نَ  كُ
نَ  ائِعِ  أاخلَطَ  مِ ضً  الشَّ ِدُ بَعْ نْ كُ أنَّكَ جتَ هِ تَّ ا مِ ذِ امَ ابِنَا هَ نْ األيَّ نَ مِ وْ رُ تَأخِ سْ ال يَ

ةِ  لِمَ ِ كَ نيْ مِ ى« تَضْ تَهَ لٍ » انْ وْ نْقُ مٍ مَ الَ لِّ كَ دَ كُ عْ نْ  بَ لِ عَ مِ أهْ لْ ـالمُ  ,العِ ـانَ الكَ اءٌ كَ وَ سَ
ا ً ثِريْ لِيْالً أو كَ لُ قَ وْ  .املَنْقُ

ا نَ  اهُ إذَ َ مً قَ فَرتَ الَ ةِ لَ كَ لِمَ ا بِكَ هَ دِفُ رْ امَ يُ مِ قَ لْ لِ العِ ى« ا ألهْ تَهَ ـهُ ظَن » انْ هُ أنَّ نـْ ا مِ
ةِ الكُ  ادَّ يْمِ ابِ يف تَّ عىل جَ سِ رْ قِيْمِ تَ ْ اتِ الرتَّ مَ الَ  !عَ

لِمَ  ا عَ نَاتِ هَ  ومَ وَّ دَ الِبَ مُ اتِبُ أنَّ غَ ا الكَ ـةَ  ذَ لِمَ نَ كَ تُبُـوْ كْ لْـمِ ال يَ لِ العِ  أهْ
ى« تَهَ الً » انْ يْ لُ طَـوِ انَ النَّقْ ا كَ لِ إالَّ إذَ وْ مِ املَنْقُ الَ دَ الكَ عْ ـبَ لَ ألنَّ الطُّـ ;اد  جِ ةُ  وْ ظِنـَّ مَ

, يَانِ ا ف النِّسْ بُ لِذَ هَ ذْ دْ يَ لِ قَ لُ النَّقْ ئِ طُوْ ارِ مَ  والنَّاظِرِ  واملُتَابِعِ بِالقَ الَ ا الكَ ذَ إىل أنَّ هَ



 
 
 

  אא٥٤٩ 
عً  فْ دَ , فَ لِّفِ مِ املُؤَ الَ نْ كَ عَ مِ ارَ مِ سَ هُّ ا التَّوَ ذَ الِبُ ا ملِِثْلِ هَ لْـمِ غَ لِ العِ م إىل أهْ تُـبِهِ يف كُ

ةِ  لِمَ ِ كَ نيْ مِ ى« تَضْ تَهَ لٍ  »انْ وْ نْقُ مٍ مَ الَ لِّ كَ نْ كُ اءِ مِ تِهَ دَ االنْ عْ لٌ  بَ  .فِيْهِ طُوَ
ليْلُ  مُ القَ الَ ا الكَ بْسَ  أمَّ ي ال لَ ا  ,مٌ هْ وال وَ  ,فِيْهِ  الَّذِ انُوْ نَ فَكَ وْ رُ كُ ذْ ا يَ لِيْالً مَ قَ

ةَ  لِمَ ـى« كَ تَهَ ,» انْ يَّـةِ لمِ ِم العِ ـوالهتِ َ  يف نُقُ مٌ بَـنيْ هِ ـوْ لْـطٌ مُ ـةَ خَ مَّ ـانَ ثَ ا كَ ـيَّام إذَ السِ
 , َ لَنيْ ِ أو النَّقْ نيْ المَ لَ الكَ اىل أعْ  .مُ واهللاُ تَعَ

 

* * * 
)٣٦( 

اصُ  ءِ التَفَ امَ دِ أسْ ْ ةِ  حُ بِرسَ لَ يْ تُبِ الطَّوِ  الكُ
تُبِ  ةِ لِلكُ يلَ ءِ الطَّوِ امَ ةِ األسْ تِمَّ دِ تَ ْ مَ يف رسَ تَّابِنَا اليَوْ نْ بَعْضِ كُ لٌ مِ نَاكَ تَطَاوُ هُ

ا يْهَ م إلَ هِ وِ زْ م وعَ لِهِ قْ نْدَ نَ لِكَ عِ , وذَ ةِ ورَ هُ  .املَشْ
هُ  شْ تْ مَ حَ دْ أضْ قَ َا, فَ اهبَ ـحَ طَّـى أصْ تَخَ ـا ال تَ المً يَّةِ أعْ لْمِ تُبِ العِ اتُ الكُ ورَ
يْ  َا جِ اهتُ نَ نْوَ عَ زُ مُ اوَ تَجَ يْ وال تَ دَ جِ عْ ـنَ الً بَ لِـهِ مِ قْ دَ نَ نـْ لِّفِ عِ املُؤَ ىلَ بـِ ـانَ األوْ ا كَ , لِذَ لٍ

قَ  رِ لِلكِتَابِ فَ وْ هُ مِ املَشْ َ عىل االسْ تَرصِ قْ ةِ أنْ يَ ورَ هُ تُبِ املَشْ  .طالكُ
ـلِ  َ أهْ ةً بَنيْ لَ وْ انَ دُ , وكَ نْهُ رَ مِ تُهِ ا اشْ فَ عىل مَ قِ مِ أنْ يَ َامِ االسْ نْ متَ بُهُ مِ سْ فَحَ

ثَالً  مَ ثًا, فَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ ـارُ عـىل العِ تِصَ يْـهِ االقْ فِ كْ ـتْحِ « يَ نَ » الفَ وْ , دُ ـرٍ جَ البـنِ حَ
نَ اجلَ  يْسَ مِ لَ , فَ الً امِ هِ كَ رِ عِ يف ذِكْ سُّ لَ التَّوَ وْ قُ ةِ أنْ تَ يْحِ « :ادَّ ـحِ حُ صَ ْ ي رشَ تْحُ البَـارِ فَ

يِّ  ارِ الينِّ » البُخَ قَ سْ رٍ العَ جَ  !البنِ حَ
ا كِتَابُ  ذَ انِيْدِ « :وكَ اين واألسَ نَ املعَ أِ مِ طَّ يْدِ ملَِا يف املُوَ هِ هُ »التَّمْ نـْ بِكَ مِ سْ , بِحَ



 
 
 
 ٥٥٠ א

رَ  تُهِ ا اشْ يَّامَ مَ , والسِ هِ مِ فِ اسْ ارُ عىل طَرَ تِصَ وَ االقْ , وهُ نْهُ يدُ « :مِ هِ  .»التَّمْ
ا كِتَابُ  ذَ يَاءِ «وكَ فِ اتِ األصْ بَقَ لِيَاءِ وطَ ليَةِ األوْ , » حِ اينِّ ـبَهَ يْمٍ األصْ عَ أليبِ نُ

يْ  فِ يَكْ وَ فَ , وهُ ورُ هُ هُ املَشْ فُ نْهُ طَرَ ليَـةُ « :كَ مِ يَاتِ »احلِ ـمَّ سَ ـنْ مُ ـا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ـذَ كَ , وهَ
ةِ  ائِعَ ةِ ذَ ريَ هِ تُبِ الشَّ بِ  الكُ ارِ قِ واملَغَ ارِ ةِ املَشَ ائِرَ , سَ يتِ  !الصِّ

مَ  ـوْ ; يَ ينَ ِ ـارصِ تَّـابِ املُعَ ـضِ الكُ دَ بَعْ نـْ ـفِ عِ هُ لِألسَ ـدُ ا نَجِ ذَ نْ هَ ثِريٌ مِ وكَ
نَ بِسَ  وْ مُ وْ قُ ـلِ الكِتَـابِ أو يف ـيَ اءٌ يف أصْ ـوَ , سَ الً ـامِ ـلِ كَ يْ ـمِ الكِتَـابِ الطَّوِ دِ اسْ رْ

يَةِ   .احلَاشِ
* * * 

)٣٧( 
كْ  ارُ تَ مِ  رِ كْ ذِ  رَ لِّفِ  اسْ  املُؤَ

ءِ  امَ ارِ األسْ رَ اءٌ تَأيت عىل تَكْ طَ نَاكَ أخْ لُ  هُ نْقُ ا يَ مَ نْدَ لِكَ عِ , وذَ تُبِ بَعْضُ والكُ
َ يف كِتَابِهِ  نيْ فِ مً املُؤلِّ الَ , كَ مِ لْ لِ العِ دِ أهْ نْ كِتَابِ أحَ ـاءِ ا مِ تِهَ ـدَ االنْ عْ هُ بَ ـدُ ا نَجِ وَ مَ وهُ

يْنَ  ; حِ لِ نَ النَّقْ رِ مِ ارِ ذِكْ رَ انِيَةً بتَكْ ةً ثَ رَّ مُ مَ وْ قُ مِ ام يَ مِ  هِ اسْ ـنْ  واسْ نْدَ مَ وِ عِ زِ كِتَابِهِ يف العَ
امَ  قَ و األرْ زُ عْ يَةِ  يَ  .يف احلَاشِ
هُ  ثَالُ وْ  :مِ امَ لَ هُ  كَ نْدَ الَ عِ , قَ يِّمِ ا البنِ القَ المً لَ يف كِتَابِهِ كَ قَ ا نَ هُ إذَ  :أنَّ

يِّمِ يف كِ « الَ ابنُ القَ ادِ «تَابِهِ وقَ ادِ املَعَ ا »زَ ذَ ا وكَ ذَ َامِ كَ نْ متَ اءِ مِ تِهَ دَ االنْ عْ مَّ بَ , ثُ
يَةِ  رُ يف احلَاشِ رِّ كَ ودُ يُ عُ هُ يَ دُ , نَجِ لِ رْ  :النَّقْ ادِ « :انْظُ ادَ املَعَ يِّمِ » زَ  )!١/١٠(البنِ القَ

مِ كِتَابِهِ  لِّفِ واسْ مِ املُؤَ رِ اسْ نْهُ يف ذِكْ ارٌ مِ رَ نَا تَكْ ـهُ ملحَ  ;فَهُ ـ يْـثُ أنَّ تَصِ رْ عـىل ـيَقْ



 
 
 

  אא٥٥١ 
ـيَةِ  رَ يف احلَاشِ كُ ـذْ ـبُهُ أنْ يَ سْ انَ حَ ا كَ , لِذَ يَةِ وَ يف احلَاشِ زْ رَ العَ رَّ , بَلْ كَ وِ يف نَصِّ كِتَابِهِ زْ العَ

ايشِ يف  نيِ احلَوَ مِ مَ بِتَضْ تَزَ نِ الْ نْدَ مَ لْنَا عِ امَ قُ ا كَ ذَ ةَ فَقَط, وهَ حَ فْ لَّدِ والصَّ قْمَ املُجَ , رَ هِ كِتَابـِ
ا,  امَ بَيَّنَّاهُ آنِفً , كَ نْ نَصِّ الكِتَابِ ج عَ ْرُ بُهُ أالَّ خيَ سْ لَمُ وإالَّ حَ اىلَ أعْ  .واهللاُ تَعَ

 

* * * 
)٣٨( 

 َ نيْ امءِ املُؤلِّفِ ارُ أسْ رَ  تَكْ
ارِ  رَ ةَ تَكْ ألَ سْ ـةِ  إنَّ مَ أبُ أئِمَّ ـنْ دَ كُ ـدِ ملَ يَ احِ َ يف الكِتَـابِ الوَ نيْ فِ امءِ املـؤلِّ أسْ

; ا يـدُ زِ ـةٍ أو يَ ِ أو ثَالثَ تَنيْ رَّ لِّفِ مَ مِ املُؤَ ارِ اسْ رَ نْدَ تَكْ لِكَ عِ ِم, وذَ اهتِ فَ لَّ ؤَ َ يف مُ نيْ لِمِ ملُسْ
دَ  نـْ ةً عِ ـرَّ م مَ ئِهِ ـامَ ـرِ أسْ ـنْ ذِكْ ثُونَ مِ ِ رتَ كْ ينَ ال يَ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ نْ كَ ا مِ ثِريً ِدُ كَ يْثُ جتَ حَ

ةِ كُ  مَ دِّ قَ نْ مُ اءِ مِ تِهَ نْدَ االنْ م, أيْ عِ تُبِهِ رِ كُ نْدَ آخِ ا عِ هَ رَ ونَ ذِكْ رُ رِّ كَ م يُ هُ دُ مَّ نَجِ م, ثُ تُبِهِ
ـلِّ بَـابٍ أو  ـةِ كُ َايَ دَ هنِ نـْ هِ عِ ـمِ ارَ اسْ ـرَ م تَكْ هُ ضُ ادَ بَعْ امَ زَ بَّ , ورُ نَ الكِتَابِ اءِ مِ تِهَ االنْ

نْ كِتَابِهِ  دُ مِ عْ ي بَ نْتَهِ وَ ملََّا يَ , وهُ لٍ  !فَصْ
ائِهِ  رَ نْ وَ ـنْ ومِ ثَـرَ مِ ـدِ أكْ احِ م يف الكِتَابِ الوَ ئِهِ امَ رَ أسْ دُ ذِكْ ; نَجِ ونَ رُ م آخَ

ـةِ الغِـالفِ  قَ رَ مَّ عـىل وَ , ثُ يِّ جِ ةً عىل غِالفِ الكِتَابِ اخلَارِ رَّ هُ مَ تُبُونَ كْ يْثُ يَ ; بِحَ ةٍ رَّ مَ
ةِ الكِ  َايَ نْدَ هنِ مَّ عِ , ثُ ةِ الكِتَابِ مَ دِّ قَ نْدَ مُ مَّ عِ , ثُ ِّ يلِ اخِ ـنْ الدَّ م مِ ـهُ ضُ ادَ بَعْ امَ زَ بَّ , ورُ تَابِ

ـريِ  ـهِ الغِـالفِ األخِ جْ ـىلَ وَ , وعَ يِّ لِلكِتَـابِ جِ ارِ ـبِ اخلـَ عْ هِ عـىل الكَ مِ ارِ اسْ رَ تَكْ
ا تُورً سْ انَ مَ يَ كَ فِ ا خَ , ومَ ةٌ رَ رَّ كَ ءٍ مُ امَ تَّةُ أسْ هِ سِ ذِ هَ , فَ  !لِلكِتَابِ

ال ؤُ ثَالِ هَ نْدَ أمْ ارِ عِ رَ ا التَّكْ ذَ ابُ هَ وَ ينَ وجَ ِ ارصِ تَّابِ املُعَ لِيدَ  :ءِ الكُ ْ وَ أنَّ جتَ هُ



 
 
 
 ٥٥٢ א

تَقِال  سْ بَحَ مُ مَ أصْ أنٍ الكِتَابِ اليَوْ ا شَ دٍ , وذَ رِ نْفَ ـوا مُ جُ رَ ا أدْ ذَ , لـِ لِ الكِتَـابِ نْ أصْ عَ
الً  صِ نْفَ نِهِ مُ وْ , لِكَ لِّفِ مَ املُؤَ الفِهِ اسْ الً عىل غِ ـكْ ا أنَّ  شَ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ ا, هَ ـوعً ضُ وْ  ومَ

الِيْ أكْ  َ ي ثَرَ جتَ تـِ ـةِ الَّ بَعَ ِ املَطْ ـريْ ـةٍ غَ بَعَ طْ دَ مَ نـْ بَعُ عِ اغُ وتُطْ فُّ وتُصَ مَ تُصَ تُبِ اليَوْ دِ الكُ
ـضَ  ا بَعْ ـذَ ـانَ هَ ـدا, فَكَ ثِريٌ جِ ا كَ ذَ , وهَ لِ الكِتَابِ ةَ أصْ لَّتْ طِبَاعَ وَ ا  تَ ـذَ ابِ هَ ـوَ جَ

ارِ  رَ  .التَّكْ
ءِ  امَ نَ األسْ هُ مِ ونَ عُ ا يَضَ ا مَ نْ بَـابِ  وأمَّ وَ مِ هُ يَّةِ فَ جِ بِ الكِتَابِ اخلَارِ عُ عىل أكْ

ـنْ تَ  ـيَ مِ قِ ُم فِيامَ بَ , وهلَ ةٌ يَ ارِ ةٌ جَ ادَ ا عَ ذَ ُم يف هَ , وهلَ لِيَّةِ لِيَّاتِ اجلَامَ امَ ارٌ الكَ ـذَ ارٍ أعْ ـرَ كْ
ةٌ  مَ َكَّ ةُ حمُ ادَ , والعَ اتٌ ادَ  !وعَ

* * * 
لِ تَ  نْ أصْ لِمُ عَ ي املُسْ ألْتَ أخِ ا إنْ سَ ينَ يف أمَّ ِ ـارصِ نيَ املُعَ فِ لِّ ءِ املُؤَ امَ ارِ أسْ رَ كْ

امَ يَيل , فَكَ دِ احِ  :الكِتَابِ الوَ
جَ  نَاهِ كَّ أنَّ مَ ةً ال شَ افِدَ جِ وَ اهِ نـَ لِيـدِ لِلمَ ي التَّقْ ـدِ ـضُ أيْ ا بَعْ تْهَ ـلَ سَ ـدْ أرْ قَ

انَ  ا كَ وَ مَ , وهُ َ نيْ لِمِ ثَرِ بِالدِ املُسْ لَّتْ يف أكْ تِي حَ بِيَّةِ الَّ رْ ئِيْ  الغَ بَبًا رَ ا سَ ـذَ ثْـلِ هَ ا يف مِ سً
م يف الكِتَـابِ  هُ ءَ ـامَ ونَ أسْ رُ ـرِّ كَ نَ يُ يْ ـذِ يَّامَ الَّ , والسِ نيَ فِ لِّ ءِ املُؤَ امَ جِ أسْ رْ ارِ يف دَ رَ التَّكْ

دِ  احِ ةِ  :الوَ مَ دِّ ةِ املُقَ َايَ نْدَ هنِ , أيْ عِ ِ تَنيْ رَّ ةِ الكِتَابِ  ,مَ َايَ نْدَ هنِ  .وعِ
; أنَّ الطَّ  هُ حُ ضِّ وْ ـهُ يُ ـدَّ لَ ةِ ـ ال بُ لِهِ الثَّالثَ احِ رَ يِّ يف ـ مَ عِ ثِهِ اجلَامِ نْدَ بَحْ الِبَ عِ

نِ  يْ رَ نْ أمْ نْ  :مِ ةِ مِ طَّ جِ خِ نْهَ , ومَ ـثِ ـنَ البَحْ ةِ مِ ـالَ سَ ـلُ الرِّ ـوَ أصْ ي هُ ـذِ ـثِ الَّ البَحْ
يَّةِ  عِ  .اجلَامِ



 
 
 

  אא٥٥٣ 
يِّ أنَّ  عِ نْدَ الطَّالِبِ اجلَامِ دْ بَاتَ عِ هُ قَ رَ  إالَّ إنَّ ةِ أوْ طَّ جِ اقَ خِ نْهَ ـيَ مَ ثِ هِ البَحْ

 ِّ نَ األمهَ ـدُ مِ ا نَجِ ذَ , لـِ ةِ الَ سَ لَ الرِّ ةً أصْ يَاغَ ثًا وصِ ا وبَحْ دً هْ اقَتْ جُ امَ فَ بَّ ; ورُ انٍ كَ يَّةِ بِمَ
ـ الطَّالِبَ  يْ رِ ْ ةً يف حتَ ريَ بـِ ـاةً كَ انَ عَ ـاين مُ عَ م يُ ـنْهُ , ألنَّ يف مِ ـثِ طَّـةِ البَحْ ةِ خُ ـيَاغَ رِ وصِ

ا وقَ  هَ الحِ , وإالَّ صَ ـثِ لِ البَحْ بُوالً ألصْ ا وقَ الحً َا صَ ; بُوهلِ ـثَ لَ وال بَحْ بُـوْ  فَـال قَ
الً  امُ عَ ثِ تَ ةِ البَحْ طَّ عَ خِ لُ مَ امَ تَعَ دُ الطَّالِبَ يَ ا نَجِ ذَ لِ هَ ةً ألجْ ـيَاغَ ا وصِ رً ـدْ لُّ قَ قِ  ال يَ

طَّ  نْ خِ ى الطَّالِبُ مِ تَهَ امَ انْ لَّ نَا كُ نْ هُ , فَمِ ثِ لِ البَحْ نْ أصْ ـهُ عَ يمُ دِ قْ وِّ تَ جُ ثِ املَرْ ةِ البَحْ
ةِ  عَ لِسِ اجلَامِ ,  ;ملَِجْ هِ ثـِ طَّـةُ بَحْ بِلَـتْ خِ ا قُ تَّـى إذَ ; حَ هِ ـمِ رِ اسْ كْ هُ بِذِ تِمُ ْ هُ وخيَ دِفُ رْ امَ يُ قَ

انِيًا بِذِ  ا ثَ هَ تَمَ ةِ خَ الَ سَ لِ الرِّ نْ أصْ ى مِ تَهَ ا انْ تَّى إذَ , حَ هِ مِ رِ اسْ عَ ذِكْ يَ مَ امَ هِ ا كَ هَ كَ رَ رِ تَ كْ
تُـبِ  م يف الكُ ئِهِ ـامَ ارِ أسْ ـرَ نيَ بِتَكْ فِ لِّ مَ عـىل املُـؤَ ةُ اليَـوْ ـادَ بَـتِ العَ لَ ا غَ َـذَ , وهبِ هِ مِ اسْ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ائِلِ سَ  .والرَّ
* * * 

 َ نيْ مِ دِّ ةُ املُتَقَ ادَّ ا جَ ِ أمَّ تَنيْ الَ انُوا عىل حَ , فَكَ تُبِ م يف الكُ ئِهِ امَ رِ أسْ  : يف ذِكْ
ةُ  بِ  :األُوىل احلَالَ الـِ ـةُ غَ يقَ هِ طَرِ ـذِ ـا, وهَ قً لَ طْ هُ يف كِتَابِهِ مُ مَ رُ اسْ كُ ذْ نْ ال يَ مَ

ـرٍ  ونَ ذِكْ عِ دُ ـامَ ضِ والسَّ ـرْ اتِ والعَ الءَ اإلمْ م بـِ ـنْهُ اءً مِ تِفَ , اكْ نيَ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ أهْ
ةِ  يمَ دِ طُوطَاتِ القَ نَ املَخْ ثِريٍ مِ دُ يف كَ ا ال نَجِ , لِذَ هِ مِ , السْ هِ ـمِ لِّفِ السْ نْ املُؤَ ا مِ رً  ,ذِكْ

اخِ  لِ النُّسَّ نْ فِعْ ونُ مِ كُ الِبًا يَ وَ غَ هُ دَ فَ جِ لْ إنْ وُ اتِ أو طُالَّ  ,بَ الءَ َالِسِ اإلمْ  .بِ جمَ
ةُ الثَّانِيَةُ  ا  :احلَالَ ـذَ , وهَ ـرِ الكِتَـابِ هِ يف آخِ مِ رِ اسْ ُ عىل ذِكْ تَرصِ قْ نْ يَ م مَ نْهُ مِ

نْ  يَّامَ عِ , والسِ ثِريٌ ـنْ كَ اتِ ملَ تَكُ بَعَ نَا أنَّ املَطْ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ مِ لْ لِ العِ نْ أهْ ينِ مِ رِ دَ املُتَأخِّ



 
 
 
 ٥٥٤ א

ةً  ودَ جُ وْ اكَ مَ الَّ آنَذَ نُّنًا خَ فَ اتُ تَ بَعَ نَّنَتْ فِيْهِ املَطْ فَ ي تَ ِ الَّذِ ا العَرصْ َذَ ا هلِ الفً عْ , خِ دَ ا, ملَ تَ بً
, ا اصٍ تِصَ بِريَ اخْ مَ كَ لِّفِ اليَوْ ؤَ مَّ لِلمُ هُ نْ إالَّ  للَّ اهُ مِ وَ ا سِ ا مَ , أمَّ لِ كِتَابِهِ لَّقُ بِأصْ تَعَ ا يَ مَ

لِيْ  ْ لِيْ جتَ غْ يْ دٍ وتَ نْسِ فٍّ فٍ وتَ لُّ  ;قٍ وصَ ـ  كُ ِ ورِ النَّرشْ ـأنِ دُ ـنْ شَ ـونَ مِ كُ ـادَ أنْ يَ ا كَ ـذَ هَ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ةِ بَاعَ  .والطِّ

* * * 
)٣٩( 

ارُ العِلْميُّ  رَ  التَّكْ
نَاكَ  نَ  هُ نُوفٌ مِ لُ التَّـألِيْ  صُ تَمِ ْ يَّةِ ال حتَ لْمِ ائِلِ العِ ـااملَسَ ـدْ  ;فَ فِيهَ ا قَ ـَ هنِ وْ لِكَ

ارِ إالَّ  رَ ـتِقْ ةِ الثَّبَاتِ واالسْ ائِرَ ا يف دَ هَ لَ عَ َّا جَ , ممِ المٍ ةٍ أعْ نْ قِبَلِ أئِمَّ ثَتْ مِ تْ وبُحِ سَ رِ دُ
لِّ  نَ املُؤَ ا مِ دً عُ أحَ ةٍ ال تَسَ غِريَ انِبَ صَ وَ ايف جَ ـتِهَ سَ ارَ دَ قْتٍ يف مُ بِريَ وَ يضِ كَ قْ نيَ أنْ يَ  ;فِ

تُ  رْ كَ ا ذَ يَأيتِ لَكَ إالَّ مَ امَ سَ , كَ انِبِيَّةٍ تَفٍ جَ نْ نُ  .مِ
اءَ  رَ ـعْي وَ ـنَ السَّ تَـهُ مِ قْ ـظَ وَ ْفَ لْـمِ أنْ حيَ بِ العِ ىل بِطَالـِ انَ األوْ نَا; كَ نْ هُ فَمِ

ائِلِ املُ  هِ املَسَ ذِ ثْلِ هَ ا اآلنَ التَّألِيفِ يف مِ نْهَ رُ مِ كُ , وأذْ ةِ لَ ا يف اجلُمْ نِيفً ا وتَصْ ألِيفً ةِ تَ بَعَ  :شْ
ـارِ  كَ ـائِلِ األذْ سَ نَا أنَّ التَّألِيفَ يف مَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ ارِ كَ التَّألِيفُ يف بَابِ األذْ

لِ  نْ أهْ ثِريٌ مِ ابَقَ كَ يْثُ تَسَ ; حَ ةِ يخِ األُمَّ ارِ يَّ يف تَ لَمْ هُ العِ يقَ ذَ طَرِ دْ أخَ امً  قَ يْ ـدِ لْـمِ قَ العِ
ـثَالً  نيَ مَ فِ لِّ ريِ املُـؤَ ـاهِ شَ ـنْ مَ ـذْ مِ , فَخُ هِ ابـِ ثًا يف التَّألِيْفِ يف بَ يْ دِ مِ « :وحَ ـارُ اليَـوْ كَ أذْ

ةِ  يْلَ , و» واللَّ َهُ اهللاُ محِ نِيِّ رَ ارُ «البنِ السُّ كَ ـنْ » األذْ ـدْ قِيـلَ عَ , وقَ َـهُ اهللاُ محِ يِّ رَ وِ وَ لِلنـَّ
ارِ «كِتَابِ  كَ ارَ بِ  :»األذْ كَ ِ األذْ رتَ , واشْ ارَ  !عِ الدَّ



 
 
 

  אא٥٥٥ 
ائِفُ  م طَوَ هُ دَ عْ اءَ بَ مَّ جَ ,  ثُ ـارِ كَ تُبًـا يف بَـابِ األذْ وا كُ نَّفُ مِ فَصَ لْ لِ العِ نْ أهْ مِ

ةُ  رَ ـهْ تِ الشُّ فَ قَ دْ وَ قَ ا فَ ذَ عَ هَ , ومَ ثِريٌ هُ كَ ُ ريْ َهُ اهللاُ وغَ محِ اينُّ رَ كَ وْ يَّامَ الشَّ   ,والسِ ـرَ وجَ
ارُ البنِ  تِشَ وَ االنْ , وهُ نِيِّ يِّ كِتَابَ ابنِ السُّ وِ اقَ كِتَابُ النَّوَ امَ فَ بَّ , ورُ يِّ وِ نِيِّ والنَّوَ السُّ

هُ  بَقَ نْ سَ الِكٍ فِيمَ الَ ابنُ مَ امَ قَ , وكَ لِكَ ذَ  :كَ
طِ خْ ِ سُ ريْ ا بغَ ضً تَيضِ رِ قْ يَّةَ ابْ ـائِ ـفَ   وتَ ةً ألفِ طِيـنِ مُ ـقَ عْ

ائِزٌ تَ ـوهُ  بْقٍ حَ يْالَـوَ بَسَ ضِ يْالَ− فْ نَائِيَ اجلَمِ بٌ ثَ جِ تَوْ سْ مُ
يضِ بـواهللاُ يَ  هْـقْ بَاتٍ وافِرَ هْ هِ رَ اتِ اآلخِ جَ رَ هُ يف دَ يل ولَ

ـ ْتَصِ َ خمُ ا بَـنيْ يْكَ مَ الَ وَ ةُ التَّألِيْفِ دَ لَ جَ تْ عَ ضَ ا مَ ذَ كَ جٍ ـوهَ رِّ ـَ ـقٍ وخمُ َقِّ رٍ وحمُ
جيَ  ْرِ اتِ وختَ يقَ قِ ْ نْسَ حتَ , وال تَ ارِ كَ تُبِ األذْ َـهُ اهللاُ عـىل لِكُ محِ ـرٍ رَ جَ اتِ احلَافِظِ ابنِ حَ

ارِ «كِتَابِ  كَ ابِ » األذْ جَ اللِ كِتَابِهِ العُ نْ خِ , مِ يِّ وِ ارِ «لِلنَّوَ تَائِجُ األفْكَ  .»نَ
ـعِ  سَ ـنْ أوْ ـانَ مِ ; فَكَ لْـمِ ـلِ العِ ثِريٌ من أهْ ا كَ ذَ يِّ هَ وِ حَ كِتَابَ النَّوَ َ دْ رشَ وقَ

هِ  وحِ ُ ِ رشُ ربَ اتُ « :كِتَابُ  ,وأكْ تُوحَ انِيَّةُ  الفُ بَ ةِ  الرَّ يَّ اوِ ارِ النَّوَ كَ ـدِ » عىل األذْ َمَّ يْخِ حمُ لِلشَّ
 ِّ يلَ يِّ  بنِ عَ افِعِ نٍ الشَّ الَّ َهُ اهللاُ  بنِ عَ محِ  .)١٠٥٧(رَ

ةً  ائِرَ ارِ سَ كَ تُبُ األذْ تْ كُ ضَ ا; مَ ذَ كَ َةً  وهَ اخمِ ِ  شَ نِ الكِتَـابَنيْ يْ ـذَ زُ هَ ـاوَ تَجَ ال تَ
نِ آنِ  يْ ورَ كُ , املَذْ هُ اهللاُ ظَ فِ ُّ حَ طَاينِ حْ فٍ القَ هْ يدُ بنُ وَ عِ لُ سَ اضِ يْخُ الفَ اءَ الشَّ تَّى جَ ا; حَ فً

انِ  وَ نـْ ْتَ عِ ارِ حتَ كَ ا يف األذْ بِريً ا كَ ألَّفَ كِتَابً اءِ «فَ عَ رِ والـدُّ كْ اتٍ » الـذِّ َلَّـدَ ـةِ جمُ يف ثَالثَ
يَّةَ  لْمِ ةَ العِ جَ رَ الَ الدَّ , وبِهِ نَ تُورَ (كِبَارٍ كْ ; ألنَّ )اهالدِّ ـارٍ تِشَ ريُ انْ بـِ ـهُ كَ ـلْ لَ ْصُ لَم حيَ , فَ

 ِ نيْ امَ هُ عىل اإلمَ لَكُ قَفَ فَ دْ وَ ارِ قَ كَ يِّ  :التَّألِيفِ يف األذْ وِ نِيِّ والنُّوَ  !ابنِ السُّ



 
 
 
 ٥٥٦ א

 َّ طَاينِ حْ فٍ القَ يْخَ ابنَ وهْ , بَـلْ  إالَّ إنَّ الشَّ ا احلَدِّ ذَ نْدَ هَ فْ عِ قِ هُ اهللاُ ملَ يَ ظَ فِ حَ
هُ  قَ فَّ انِ  وَ نْوَ ْتَ عِ ; حتَ بِريِ ارِ كِتَابِهِ الكَ تِصَ اىل إىل اخْ لِمِ «اهللاُ تَعَ نِ املُسْ صْ دَ »حِ دَّ َ نَا جتَ هُ , فَ

لْ  ا عِ خيً ارِ ِّ تَ طَاينِ حْ يْخِ القَ يْ مِ لِلشَّ دِ ريِ يا جَ غِ ا الكِتَابِ الصَّ َذَ اىل هلِ تَبَ اهللاُ تَعَ يْثُ كَ ا; حَ دً
هُ  ثِيلَ لَ ا ال مَ اجً وَ بُوالً ورَ نِ  قَ يْ رَ لِكَ ألمْ , وذَ ينَ ِ ارصِ تُبِ املُعَ ثَرِ كُ نْدَ أكْ  :عِ

لُ  يْـثُ  :األوَّ ; حَ نيَ يف التَّـألِيْفِ مِ ـدِّ تُـبَ املُتَقَ ا كُ ـذَ هِ هَ ـالَفَ يف كِتَابـِ هُ خَ أنَّ
التِ  َ املُطَوَّ تَرصَ ا  ,اخْ ـذَ , وهَ وهُ ـبَقُ نَ سَ يْ ـذِ لْـمِ الَّ ـلِ العِ تُبِ أهْ أنِ كُ نْ شَ يَ مِ تِي هِ الَّ

رُ األمْ  رٌ آخَ نَاكَ أمْ لْ هُ , بَ هِ ِ ريْ نْ غَ هُ عَ دُ رُّ فَ ةِ تَ ورَ ُ يْسَ بِالرضَّ أيترُ لَ ا يَ وَ مَ  ., وهُ
ـائِرِ  :الثَّاينِ  ـنْ سَ هُ عَ بُولُ لَ انَ القَ نَا كَ نْ هُ , فَمِ الصِ جَ بَابَ اإلخْ لَّ وَ دْ تَ هُ قَ أنَّ

, وال نُ  رُ ظْهَ ا فِيامَ يَ ذَ , هَ ينَ ِ ارصِ نَ املُعَ هُ مِ كَ ارَ نْ شَ يْ مَ كِّ اىلَ زَ عَ  .هِ عىل اهللاِ تَ
لُ  رُ األوَّ دْ قِيلَ  :فَاألمْ , وقَ ارِ تِصَ َيَّزَ بِاالخْ ألِيْ  :متَ ارَ تَ تِصَ يْ إنَّ االخْ دِ  .دٌ فٌ جَ
رُ الثَّاينِ  , وال  :واألمْ ـالصِ َةُ اإلخْ ـاممَ شَ ـوَ مُ , وهُ اىلَ عَ نَ اهللاِ تَ لٍ مِ ضْ َيَّزَ بِفَ متَ

نْ ذَ  ا مِ نَ دْ هِ ا شَ ولُ إالَّ مَ انَقُ دً ي عىل اهللاِ أحَ كِّ , وال نُزَ ارِ تِشَ  .ا االنْ
* * * 

ـوَ  هِ فِيامَ هُ لَمِ تِهِ وقَ قْ فَ بِوَ قِ مِ أنْ يَ لْ ىلَ بِطَالِبِ العِ انَ األوْ نَا; كَ ا هُ لِمَ مَ ا عُ إذَ فَ
ارَ  ـرَ دَ التَّكْ ـاوِ عَ , ال أنْ يُ ـعُ فَ مُّ وأنْ ـائِلِ  ,أهَ اتِ املَسَ ـنَّفَ صَ ارَ يف مُ َ ـرتِ قَ االجْ ـارِ ويُسَ

ارِ  كَ تُبِ األذْ يَّامَ يف كُ , والسِ تْ رَ رِّ تْ وحُ بِعَ دْ أُشْ تِي قَ يَّةِ الَّ لْمِ  !العِ
ا التَّ  ذَ رُ هَ ظْهَ وْ ويَ زُ مَ تَ وْ ; يَ لُّ ارُ املُمِ رَ َ فِيْ كْ رشِ ا حُ تَبَاتِ ومَ ـنْ رُ بَعْضَ املَكْ ا مِ هَ

كَ  ـارَ شَ َا مُ اهبُ حَ ا أصْ تَبَهَ دْ كَ , قَ ارِ كَ نِ األذْ ةٍ عَ ثِريَ تُبٍ كَ ـارِ كُ كَ يـبِ األذْ رِ قْ م يف تَ ـنْهُ ةً مِ



 
 
 

  אא٥٥٧ 
يْ  ـتَ طَرِ ْ امَ حتَ بَّ , ورُ ةٍ رَ اخِ اتٍ فَ بَعَ ْتَ طَ امَ حتَ بَّ , ورُ ةٍ ابَ ذَّ ينَ جَ نَاوِ ْتَ عَ ةٍ يف حتَ ـرَ بْتَكَ ـةٍ مُ قَ

ارِ  كَ نِ األذْ ثِ عَ  !البَحْ
لْتُ  ا قُ الِغُ إذَ بَ ا أُ  :وال أُ عَ مَ ْمَ ادَ أنْ جيَ ا أرَ نَّا إذَ دَ مِ احِ ـارِ لَّ إنَّ الوَ كَ نِ األذْ فَ عَ

يَّامَ يف العِ  ا, السِ نَ ِ رصْ لِ عَ نْدَ أهْ عُ عِ فَ ـدْ ـا يَ ـا, مَ ابً جَ بًـا عُ جَ دَ عَ جَ وَ نِ لَ يْ ريَ نِ األخِ يْ دَ قْ
ةٍ  قَ فَ لِّ شَ هُ بِكُ تَ ريَ قِ عَ عَ فَ رْ حِ أنْ يَ ائِالً  ;بِالنَّاصِ ,  :قَ ةٌ ورَ ـرُ كْ ا مَ ـَ إهنَّ , فَ كِينَةَ كِينَةَ السَّ السَّ

اىلَ أ عَ مُ واهللاُ تَ لَ  !عْ
كِـنَّ  , لَ هِ الصِ قِهِ وإخْ دْ رِ صِ دْ ا بِقَ رً م أجْ نْهُ لٍّ مِ ; أنَّ لِكُ كُّ م ال نَشُ اهُ ا وإيَّ وإنَّ

عُ  فَ ىلَ وأنْ وَ أوْ م ملَِا هُ هُ ُم وأقْالمَ اهتَ قَ ظُوا أوْ ْفَ ِم أنْ حيَ ىلَ هبِ  .األوْ
نْ طُالَّ  وا مِ يْسُ ا لَ رً فَ ا; أنَّ نَ اتِ أيْضً فَ سِ نْ تِيكَ املُؤْ وا بِ اومِ رُ ـوَّ دْ تَسَ مِ قَ لْ لعِ

ارِ  كَ ابَ التَّألِيْفِ يف األذْ ْرَ ا  ,حمِ ايَ قَ نْ بَ لْ مِ , بَ يِّ عِ ْ مِ الرشَّ لْ وا يف العِ خُ سَ رْ دُ ملَ يَ عْ م بَ وهُ
ـم إىل  لُهُ جُ حْ أرْ اوَ َ , بَـلْ ملَ تَـرتَ ءٍ ْ لْـمِ يف يشَ نَ العِ وا مِ يْسُ م لَ هُ ضَ ا أنَّ بَعْ فِ أيْضً األسَ

مِ أصْ  لْ َالِسِ العِ  !الً جمَ
ى جَ لِ واحلِ قْ لِ العَ نْ أهْ ةِ مِ افَّ نْدَ الكَ دْ بَاتَ عِ ـالِكَ أنَّ التَّـألِيْ  :وقَ سَ  فَ ذُو مَ

ـوْ  حُ لْـمِ الفُ الِ العِ جَ نْ رِ ا مِ ايَ قَ ا إالَّ بَ طْأهَ نُ وَ ْسِ ةٍ ال حيُ رَ عِ قٍ وَ ةٍ وطُرُ يصَ وِ ـا عَ , أمَّ لِ
وهِ  جُ اءَ الوُ ظُوا مَ ْفَ ِم أنْ حيَ يٌّ هبِ رِ م فَحَ هُ ُ ريْ  !غَ

تُبِ  نْ كُ كِرَ مِ ا ذُ ُ مَ ريْ نَاكَ غَ يَامِ  :وهُ ائِلِ الصِّ ةِ  ,فَضَ ـرَ مْ جِّ والعُ امِ احلـَ كَ  ,وأحْ
يِّ  لْمِ ارِ العِ رَ نَ التَّكْ ابِلٌ مِ َا وَ اهبَ َّا صَ ا ممِ هَ ِ ريْ  !وغَ

* * * 



 
 
 
 ٥٥٨ א

)٤٠( 
رُ  موَ  ذِكْ رٍ هلَُ لِّ ذِكْ نْدَ كُ مِ عِ لْ لِ العِ يَاتِ أهْ  فَ

طَاءٌ   :وفِيْهِ أخْ
نْدَ  :لُ األوَّ  لِكَ عِ , وذَ مِ اجِ تُبِ الرتَّ عُ يف كُ قَ ا يَ ـرِ مَ مذِكْ ـالمِ وَ ل هِ يَـاتِ األعْ فَ

 , ِيْعِ الكِتَابِ اتٍ أو  :أيمجَ ـرَّ ـ مَ ُ رشْ رَ عَ ـرَّ اءٌ تَكَ ـوَ , سَ رَّ بِهِ املُؤلِّفُ لَّام مَ اتِهِ كُ فَ رُ وَ ذِكْ
, ف دُ يْ زِ أبَ يَ نْ دَ كُ نِيْعُ ملَ يَ ا الصَّ ذَ مِ ال هَ لْ لِ العِ ـأهْ , إالَّ يف حَ َ نيْ ـابِقِ ـةٍ  التٍ اسَّ يَّ تِبَارِ  اعْ

دِّ  قَ هَ تُ ةُ رُ ,  ا احلَاجَ يَّةُ لْمِ خِ العِ يْ مِ والتَّـارِ ـالَ ـنِ األعْ مُ عَ لَّ ـتَكَ ـانَ الكِتَـابُ يَ ـوْ كَ امَ لَ كَ
ا  هَ ِ ريْ المِ وغَ خِ األعْ يْ ارِ وَ رِ تَ أنِ ذِكْ نْ شَ وَ مِ  .ممَّا هُ

تُبِ الفقه  :الثَّاين عُ يف كُ قَ ا يَ االمَ هَ وِ ِ ونَحْ ريْ سِ هِ والتَّفْ قْ رَّ  :, بمعنىفِ امَ مَ لَّ هُ كُ أنَّ
رِ  كْ نْبَلٍ بذِ نِ حَ َدَ بْ امِ أمحْ مِ أو  اإلمَ الَ نَ األعْ هِ مِ ِ ريْ دَ غَ نـْ ِم عِ يـاهتِ فَ خَ وَ يْ ارِ رُ تَ رِّ كَ امَ يُ ; قَ

رٍ هلُم لِّ ذِكْ  !كُ
م رِ يشَ  ;نَعَ نْ ذِكْ انِعَ مِ نَ  ءٍ ال مَ َّا يَ  مِ يَاتِ ممِ فَ بً أالوَ الَ رُ غِ كْ مُ والفِ لَ َا القَ  ,ايت هبِ

ةً أ مَ نُ سِ وْ ا أنْ تَكُ نْدَ  مَّ ةً عِ زَ ارِ لِّ بَ رِ كُ ـ مٍ لَ عَ  ذِكْ ـالمِ  نَ مِ ِ  ,األعْ ـريْ تُـبٍ غَ ـيَّام يف كُ السِ
ةٍ  اصَّ , فَالَ خَ الِ جَ  !وال ,بِالرِّ

ال اةِ األعْ فَ رِ وَ َ املُؤلِّفُ عىل ذِكْ تَرصِ قْ نْبَغِي أنْ يَ انَ يَ ا; كَ جُ لِذَ ـنْهَ هُ مَ عُ سَ مِ بِامَ يَ
 َ خِ وبَـنيْ يْ اتِ والتَّارِ بَقَ الِ والطَّ جَ تُبِ الرِّ َ كُ قٌ بَنيْ رْ , ففَ نِيْفِ لَكُ التَّصْ سْ التَّألِيْفِ ومَ

ا هَ وِ قهِ ونَحْ ةِ والفِ يْدَ قِ تُبِ العَ  .كُ
* * * 



 
 
 

  אא٥٥٩ 
)٤١( 

نِّ  طَلَحِ الفَ صْ لُ مَ اهُ َ  جتَ
أي, مَ  ةُ الرَّ يفَ عِ ةٌ ضَ لَ َاهَ نَاكَ جمُ وْ هُ ةُ نْزُ َـا  عَ ـتْ هبِ طَّعَ قَ ـدْ تَ , قَ ابِيَّـةِ طَ اهلَيْبَـةِ اخلِ

نِ  بُلُ عَ نُهُ  السُّ ْسِ ا حيُ ا مَ ذَ , وهَ لِهِ نِّ وأهْ اتِ الفَ طَلَحَ صْ ءِ إىل مُ تِامَ فِ (االنْ ثِريٌ !) لِألسَ كَ
 َ جِ الرتَّ اهِ نـَ بَعْضِ مَ ـم بـِ هُ م وأقْالمُ هُ ـارُ ـيبَتْ أفْكَ َّنْ أُصِ ا ممِ نَ ِ رصْ تَّابِ عَ نْ كُ اتِيـبِ مِ

ادَ أنْ  ا أرَ م إذَ ـنْهُ دَ مِ احِ  الوَ مَ تَرَ وْ لِكَ يَ , وذَ يَّةِ جِ ا املَنْهَ وثِهَ ظِيفِ بُحُ يَّةِ يف تَوْ عِ اجلَامِ
ـثَالً  ـافِرِ مَ ـالةِ املُسَ ـنْ صَ يـا عَ لْمِ ثًا عِ تُبَ بَحْ كْ يثِ يَ دِ تُـبِ احلـَ ـا إىل كُ اعً َ ـامَ رسِ ; قَ

دِ  نْ دَ ا ويُ رُ فِيهَ نْظُ ا, يَ هَ حِ ْ احُ ورشَ َّ هُ رشُ رَ ـرَّ ـا حَ تِهِ إالَّ مَ ـألَ سْ ـنْ مَ فُ مِ رِ عْ َا ال يَ هلَ وْ نُ حَ
ا  ـذَ , وهَ يثِ دِ احُ احلـَ َّ يْـهِ رشُ لَ لَحَ عَ طَ ا اصْ مِ إالَّ مَ لْ ةِ العِ غَ نْ لُ نُ مِ ْسِ , وال حيُ يثِ احلَدِ

الً  انَ فِعْ تُـوإنْ كَ ـعَ كُ ـفَ مَ قِ هِ أنْ يَ ىل بـِ يحَ واألوْ ـحِ ـنًا; إالَّ إنَّ الصَّ سَ ـهِ  حَ قْ بِ الفِ
يْ  تَقِ اتٍ تَسْ طِالحَ ةً واصْ غَ ُم لُ ا; ألنَّ هلَ هَ احِ َّ يْـورشُ رِ ي يُ ثَهُ الَّذِ , مُ وبَحْ هُ نـْ ـالمَ عَ دُ الكَ

م هُ ُصُّ ةً ختَ غَ اءِ لُ هَ قَ نَا أنَّ لِلفُ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ م,  ,هَ هِ ِ ـريْ ـنْ غَ م عَ هُ َيِّزُ اتٍ متُ طِالحَ ـمَّ واصْ ثُ
ةُ الَّ  هُ واحلَالَ ا لَ ذَ دَ هَ عْ ـنْ بَ يثِ مِ دِ احِ احلـَ َّ تُـبِ رشُ ـنْ كُ يدَ مِ تَفِ سْ أ ويَ رَ قْ ا أنْ يَ نَ رْ كَ تِي ذَ

تِئْنَاسِ  ةِ واالسْ عَ  .بَابِ املُتَابَ
ةَ  غَ نَ لُ ْسِ رَ وحيُ نْظُ يْهِ أنْ يَ لَ انَ عَ يثِيا كَ دِ ثُهُ حَ انَ بَحْ ا كَ إذَ ; فَ سِ كْ سُ بِالعَ كْ والعَ

هِ  قْ لَ الفِ , ال أهْ يثِ لِ احلَدِ  .أهْ
دْ بَ  مِ وقَ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ ـهُ  :اتَ عِ لُ اهُ َ نْبَغِـي جتَ ا ال يَ طَلَحً صْ نٍّ مُ لِّ فَ أنَّ لِكُ

الٍ   .بِحَ



 
 
 
 ٥٦٠ א

ـلُ  يَّةِ أُسْ ـعِ ْ لُـومِ الرشَّ ونِ العُ نـُ نْ فُ نٍّ مِ لِّ فَ ـقُ وْ وأنَّ لِكُ تَّفِ , ال يَ هِ اصـا بـِ ا خَ بً
ا  وَ مَ , وهُ رَ لُومِ األُخْ نَ العُ هِ مِ ِ ريْ بَ غَ لُوْ ىوأُسْ مَّ ـطِالحِ  :يُسَ , أو االصْ نِّ ةِ الفَ غَ بِلُ

يِّ  لْمِ  .العِ
ـطِالحَ  ـلِّ فَـنٍّ اصْ أنَّ لِكُ رَ بـِ ـرَّ قَ دْ تَ قَ ا; فَ ذَ لِ هَ وبَ فَألجْ ـلُ ـولَ هُ وأسْ هُ هُ وأُصُ

تَ  يقَ ةِ وطَرِ ةِ والكِتَابَ يَاغَ لِّـفٍ إىل أنْ .. .هُ يف الصِّ ؤَ بٍ ومُ اتـِ لِّ كَ عُ بِكُ فَ دْ ي يَ رُ الَّذِ  األمْ
تَ يَ  يدُ التَّألِيفَ فِيْهِ سْ رِ ي يُ مِ الَّذِ لْ ةَ العِ غَ قَ لُ وَّ تَذَ مَ ويَ هِ  .لْ

* * * 
يَّةِ  □ عِ ْ نُونِ الرشَّ طَلَحَ الفُ صْ امَ مُ انِ ملَِنْ رَ يقَ رِ انِ طَ  :وذَ

ةُ األُوىلَ  يقَ ةِ والنَّظَـرِ  :الطَّرِ اءَ رَ يقِ القِ نْ طَرِ ةِ عَ سَ رَ ا الطَّالِبُ بِاملُامَ هَ ذَ أخُ أنْ يَ
نُونِ يف الفَ  دِ الفُ تُبِ أحَ رَ يف كُ نَ النَّظَ عَ نَ وأمْ مَ نْ أدْ ا فَمَ , لِذَ ادُ التَّألِيفُ فِيْهِ رَ ي يُ نِّ الَّذِ

وْ  ُ ــهُ رضَ ; فإنَّ ــثَالً ــهِ مَ قْ الفِ ــةِ كَ يَّ لْمِ ةً العِ ــنِّ  رَ ا الفَ ــذَ بَ هَ ــلُوْ ــفُ وأُسْ يَّ تَكَ فَ يَ ــوْ سَ
ةِ  سَ رَ يقِ املُامَ نْ طَرِ لِكَ عَ , وذَ اتِهِ طَلَحَ صْ ـةِ  ومُ بَ رْ لَـبُ  ,والدُّ ـيَ أغْ يـقُ هِ هِ الطَّرِ ـذِ وهَ

ثًا يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ الِكِ أهْ سَ  .مَ
 , ثِنيَ ـدِّ ةِ املُحَ غَ َ لُ اءِ وبَنيْ هَ قَ ةِ الفُ غَ َ لُ لِّفُ بَنيْ لِطَ املُؤَ ْ أِ أنْ خيَ نَ اخلَطَ انَ مِ ا كَ لِذَ

 َ اتِبُ بَنيْ لِطَ الكَ ْ ا أنْ خيَ أِ أيْضً نَ اخلَطَ ا مِ ذَ ـلِ وكَ تُـبِ أهْ ائِـدِ وكُ قَ تُبِ العَ لُوبِ كُ  أُسْ
نٍّ  لِّ فَ ةِ بِكُ الِيبِ اخلَاصَّ نَ األسَ ا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ذَ كَ , وهَ هِ قْ  .الفِ

يْ  قِ أتَ لِفَ رَ ا قَ ; أنَّكَ إذَ هُ حُ ضِّ وَ ـنِ يُ ـهُ عَ ـا لَ ا أو كِتَابً المً نِّهِ كَ نٍ يف فَ َكَّ زٍ ممُ ارِ هٍ بَ
تَ  يخِ سَ ةِ أو التَّارِ يدَ قِ , العَ اهُ ـوَ ـا سِ َ مَ ـيِّ وبَـنيْ هِ قْ ـلُوبِهِ الفِ َ أُسْ ا بَـنيْ ـعً اسِ ا شَ نً وْ دُ بَ جِ



 
 
 

  אא٥٦١ 
ا هَ قِ نَاسُ ا وتَ تِهَ يَاغَ اتِ يف صِ بَارَ َ العِ ةٍ بَنيْ رَ نَافَ ةً بِمُ ورَ ُ ِسُّ رضَ فَ حتُ وْ تَّـى إنَّـكَ  ;وسَ حَ

نَا وهَ  ةً هُ بْثُوثَ يَّةِ مَ هِ قْ اتِ الفِ طَلَحَ نَ املُصْ ةً مِ نْظُومَ دُ مَ تَجِ تُبِ لَ  !نَاكَ يف تِيكَ الكُ
ثًـا  هِ أو بَحْ قْ ا يف الفِ لِيغٍ كِتَابً أُ ألدِيبٍ بَ رَ قْ ا تَ مَ نْدَ رِ عِ ا التَّنَافُ ذَ ثْلَ هَ ِدُ مِ ا جتَ ذَ وكَ

اتِهِ  بَتْ عىل كِتَابَ لَ دْ غَ ةَ األدَبِ قَ غَ ةَ ولُ ِدُ البَالغَ يْثُ جتَ , حَ ةِ يدَ قِ ـتْ عـىل  ,يف العَ وطَغَ
ذَ  , وقِسْ عىل هَ هِ لَمِ فِ قَ  !ا احلَرْ

رَ  ا نَدَ , إالَّ مَ ثَرَ ِ أو أكْ نَّنيْ نْ ألَّفَ يف فَ نْدَ مَ الِبُ عِ وَ الغَ الءِ هُ ؤُ ثَالُ هَ أمْ م; فَ نَعَ
صِّ  األخَ , أو بـِ ةٍ ريَ ثـِ ونٍ كَ نـُ وا يف فُ زُ رَ َّنْ بَ ءِ الكِبَارِ ممِ لَامَ نْدَ بَعْضِ العُ لِكَ عِ , وذَ لَّ وقَ

يدُ التَّألِيفَ  رِ ي يُ نِّ الَّذِ  .فِيْهِ  الفَ
ةُ الثَّانِيَةُ  يقَ يـدُ  :الطَّرِ رِ ي يُ نِّ الَّذِ لُوبَ الفَ اتِ وأُسْ طَلَحَ صْ لِّفُ مُ أ املُؤَ رَ قْ أنْ يَ

الِكِ طُالَّ  سَ نْ مَ وَ مِ فِ هُ ا لِألسَ ذَ , وهَ م التَّألِيفَ فِيْهِ ـِ ـوا هبِ فِعُ نْ دُ ـَّ ـاتِ ممِ عَ بِ اجلَامِ
نٍّ مِ  ةِ يف فَ عِ  نَ لِلكِتَابَ ْ نُونِ الرشَّ , الفُ ةً غَ امً وال لُ لْ نَّ ال عِ ا الفَ ذَ نُوا هَ ْسِ دُ ملَ حيُ عْ م بَ , وهُ يَّةِ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ لِ واخلَطَلِ لَ ثِريُ الزَّ لَكٌ كَ سْ ا مَ ذَ  .وهَ
الَ الطَّ  مِ «يف  يُّ احِ نَ قَ اجُ َ عِ الرتَّ اجِ رَ زِ يف مَ ـلِّ « :)١٠٦(» املُوجَ لُومٌ أنَّ لِكُ عْ مَ

ـ يفً رِ عْ ـدا وتَ مٍ حَ لْ ـعُ يف عِ قَ ـدْ يَ ا, وقَ ـومً سُ اتٍ ورُ ـطَلَحَ صْ ـا مُ لْـمٍ أيْضً ـلِّ عِ ا, ولِكُ
مٍ  لْ نْ عِ ثَرِ مِ لُ يف أكْ مَ تَعْ سْ نيَ يُ , حِ ويٌّ غَ اكٌ لُ َ رتِ لَحِ اشْ طَ ,  :املُصْ ثِنيَ دِّ نْدَ املُحَ ِ عِ اخلَربَ كَ
بِ  صْ ثْلُ الغَ , ومِ يِّنيَ نْدَ البَالغِ ِ عِ , واخلَربَ اةِ نْدَ النُّحَ ِ عِ ـذُ  واخلَربَ ـوَ أخْ , وهُ عِ ْ يف الرشَّ

 , ةِ ثِ واملُنَاظَرَ ابِ البَحْ بُ يف آدَ صْ , والغَ يَةٍ فْ الِكِهِ بِال خُ نِ مَ مٍ بِال إذْ َ ْرتَ مٍ حمُ وِّ تَقَ الٍ مُ مَ
لِيلَ عـىل  لِّلِ الـدَّ ةِ املُعَ امَ بْلَ إقَ ا قَ يِهَ فْ لِيلِ عىل نَ ةُ الدَّ امَ , وإقَ لِيلِ ةِ الدَّ مَ دِّ قَ نْعُ مُ وَ مَ وهُ



 
 
 
 ٥٦٢ א

بُ  اثُ َ  .وهتِ
ونَ  رُ اءَ آخَ مَّ جَ , ثُ اتِهِ طَلَحَ صْ يدِ مُ دِ ْ , وحتَ هِ يفِ رِ مٍ بِتَعْ لْ لِّ عِ ءُ كُ لَامَ لَ عُ فَّ دْ تَكَ وقَ

ـةً  فَ لَ نُونِ كَ لُومِ والفُ لِكَ عىل العُ عِ ذَ زُّ وَ ا يف تَ أوْ رَ ةً  فَ ـقَّ شَ لُـومِ ومَ ـنَ العُ وا مِ عُ تَزَ ـانْ , فَ
 َ َا, ومجَ اهتِ طَلَحَ صْ َا ومُ اهتِ يفَ رِ عْ فُ يفتَ رَ عْ ا ملَِا يُ اسً انَتْ أسَ , كَ ةٍ دَ رَ فْ اتٍ مُ نَّفَ صَ ا يف مُ وهَ  عُ

اتِ  وعَ سُ مِ بِاملَوْ لْ يخِ العِ ارِ ى» تَ تَهَ  .انْ
* * * 

 ُ عِـنيْ ي تُ تـِ ـةِ الَّ امَّ تُـبِ العَ ـنَ الكُ ـةٌ مِ ْلَ هِ مجُ ذِ ـمِ وهَ هْ لْـمِ عـىل فَ بَ العِ  طَالـِ
يَّةِ  عِ ْ نُونِ الرشَّ اتِ الفُ طَلَحَ صْ  :مُ

اتِ «بُ ـ كِتَا١ يفَ رِ ُّ » التَّعْ اينِ جَ ِّ اجلَرْ يلِ دِ بنِ عَ َمَّ ِّ بنِ حمُ يلِ  .)٨١٦(لِعَ
يَّاتِ «ـ كِتَابُ ٢ لِّ ـيْنِيِّ الكُ » الكُ ـى احلُسَ وسَ اءِ أيُّوبَ بـنِ مُ ـأليبِ البَقَ  ويِّ فَ

)١٠٩٤(. 
نُونِ «ـ كِتَابُ ٣ اتِ الفُ طِالحَ افِ اصْ شَّ ٍّ التَّ » كَ يلِ دِ بنِ عَ مَّ ـملُِحَ ـمَّ ويِّ انَ هَ , أتَ

نَةَ  هُ سَ ألِيفَ اةٍ )١١٥٨(تَ فَ خُ وَ يْ ارِ هُ تَ فْ لَ رَ عْ  ., وملَ يُ
لُـومِ «ـ كِتَابُ ٤ دِ العُ ى »أبْجَ ـمَّ الِ يشِ الـوَ «, ويُسَ ـوَ يَـانِ أحْ ـومِ يف بَ قُ  املَرْ

لُومِ  يِّ القِ » العُ ـارِ ـيْنِيِّ البُخَ ِّ احلُسَ ـيلِ ـنِ بـنِ عَ سَ يقِ بنِ حَ دِّ  يِّ جِ وْ نـَّأليب الطَّيِّبِ صِ
)١٣٠٧(. 

ةِ «ـ كِتَابُ ٥ ادَ عَ تَاحِ السَّ فْ َ كُ  اشَ لطَ » مِ  .هادَ  زَ ربْ
نُونِ «ـ كِتَابُ ٦ فِ الظُّ شْ ـهُ » كَ بْلَ ي قَ ـذِ ا الكِتَابِ والَّ َذَ , وهلِ ةَ لِيفَ اجِّ خَ  :لِلحَ



 
 
 

  אא٥٦٣ 
بُ  احِ ا صَ ثِريً امَ كَ يْهِ لَ لَ عَ وَّ دْ عَ , وقَ لُومِ اتِ العُ يفَ رِ نَايِةٌ بِتَعْ لُومِ «عِ دِ العُ  .»أبْجَ

مِ  لْ ا طَالِبُ العِ نْهَ نِي عَ تَغْ سْ تِي ال يَ ةُ الَّ تُبُ اخلَاصَّ ا الكُ  :أمَّ
رِ «ـ كِتَابُ ٧ اهِ يُّ » الزَّ رِ هَ ورٍ األزْ نْصُ  .)٣٧٠(أليبِ مَ
بَةِ «ـ كِتَابُ ٨ لَ بَةُ الطَّ لْ يِّ » طُ يِّ احلَنَفِ فِ  .)٥٣٧(لِلنَّسْ
اظِ التَّنْبِيهِ «ـ كِتَابُ ٩ فَ يرِ ألْ رِ ْ يِّ لِلنَّ » حتَ افِعِ يِّ الشَّ وِ  .)٦٧٦(وَ

نِعِ «ـ كِتَابُ ١٠ اظِ املُقْ فَ لِعِ عىل ألْ ِّ » املُطْ ِّ احلَنْبَيلِ يلِ  .)٧٠٩(لِلبَعْ
يِّ «ـ كِتَابُ ١١ رِّ النَّقِ ِّ » الدُّ دِ احلَنْبَيلِ َ نِ املَربْ اسِ  .)٩٠٩(أليبِ املَحَ
اءِ أنِيْ «ـ كِتَابُ ١٢ هَ قَ يِّ » سِ الفُ يِّ احلَنَفِ نَوِ وْ ثِريٌ )٩٧٨( لِلقُ ا كَ هَ ُ ريْ  ., وغَ

 

* * * 
)٤٢( 

ةُ  اضَ تِعَ اتِ طَ صْ املُ ب االسْ ةِ املُ  لِحَ ثَ دَ  حْ
جْ  نَاكَ هَ نْ بَعْضِ  رٌ كُّ نَ وتَ  رٌ هُ ِ  ابِ تَّ كُ  مِ ـاهتِ َ يف كِتَابَ نيْ ـلِمِ ِ  ماملُسْ ـاهتِ ابَ طَ م, وخِ

ا هَ ادِرِ صَ نْ مَ اءِ عَ رَّ ةِ الغَّ عَ يْ ِ يْبٌ للرشَّ تِهِ تَغرِ يْقَ قِ ا يف حَ ذَ يبِّ وهَ ـرَ ـانِ العَ ـادٌ للِّسَ , وإفْسَ
انَ  ا كَ , لِذَ ِ تْ املُبِنيْ رَّ ـتَمَ ي اسْ تـِ بِيَّـةِ الَّ رَ يَّةِ والعَ عِ ْ ءِ الرشَّ امَ افِظَ عىل األسْ يْنَا أنْ نُحَ لَ عَ

, ال يْـلٍ ـدَ جِ يْالً بِعْ يَّةُ جِ المِ ةُ اإلسْ َا األمَّ لُ هبِ مَ عْ لْ تَ زَ تِي مل تَ , والَّ نَةٍ نْ ألْفِ سَ ثَرَ مِ  أكْ
الً  يْ ـوِ ْ ا حتَ نْهَ نَ عَ وْ دُ يْ رِ , وال يُ الً يْ دِ ا بَ نْهَ نَ عَ بُوْ غَ رْ نَارِ واملِ  :يَ يْ مِ والـدِّ هَ رْ ثْـلَ الـدِّ يْـلِ مِ

يْ  فِ اعِ والقَ رَ َّ  زِ والذِّ يدِ والقُ  ةِ والرصُّ ِ ةِ والربَ خِ  لَّ سَ رْ ـاعِ  دِّ واملُـ والفَ .. .لِ ايَـكْ واملِ  والصَّ
 ِ ريْ ءِ وغَ امَ نْ أسْ ا مِ ,هَ نِ ـامَ ـافَاتِ و األثْ اتِ  ,املَسَ ـاحَ انِ  ,واملَسَ زَ ـامِ  ,واألوْ جَ  ,واألحْ



 
 
 
 ٥٦٤ א

ةِ والسِّ  ِ  ,عَ ريْ اوغَ  .هَ
ا  نَ لِذَ انَ مِ ةُ  أاخلَطَ كَ اضَ تِعَ يَّةِ  اسْ عِ ْ بِيَّةِ والرشَ رَ ءِ العَ امَ ـنَ  تِلكَ األسْ ا مِ هَ ِ ريْ  بِغَ

ةٍ  ثَ دَ اتِ املُحْ طَلَحَ ـوْ  :املُصْ يِلُ ثْلَ الكَ ـ ,مِ رتوالسَّ ـ ,نْتِمِ امِ واجلِ ِ  ,رَ , واللِّـرتِ ـةِ صَ , والبُوْ
, نِ  والطُّنِّ شِ  ,هِ يْ واجلِ رْ الِ  ,والقِ يَ ِ  ,والرِّ ريْ اوغَ  .هَ

لِيَّـةِ  ـا اجلَاهِ تِهَ غَ بُ يف لُ ـرَ ـا العَ هَ فُ رِ عْ نَبِيَّـةٌ ال تَ اظٌ أجْ فَ ءٌ وألْ امَ ا أسْ هَ لُّ هِ كُ ذِ هَ فَ
افِيَةِ  يْ  ,الصَّ ِ ا الرشَّ تْهَ سَ ارَ َا اوال مَ اهتِ طَلَحَ صْ ةُ يف مُ ابَ عَ رَ ـْ تْ حمِ رَ ـوَّ , بَـلْ تَسَ ةِ رَ لطَّاهِ

ا هَ زِّ تَارُ عِ طَ سِ قَ ا سَ مَ نْدَ ةِ عِ مَ  ,األُمَّ ـوْ ةِ يَ ـريَ ـانِ األخِ مَ ا يف األزْ هَ ْدِ شُ جمَ رْ َادَ عَ وهتَ
 , ـمِ اشِ رِ الغَ امَ تِعْ ى االسْ مَّ سَ ْتَ مُ , حتَ بٍ وْ بٍ وصَ دَ لِّ حَ نْ كُ اءُ مِ دَ ا األعْ يْهَ لَ الَبَ عَ تَكَ

ا  هَ نْدَ عِ ـةِ فَ غَ ا يف لُ ـادً اثَـتْ فَسَ ا, وعَ ً ا وقَرسْ رً هْ نَبِيَّةِ قَ اظِ األجْ فَ هِ األلْ ذِ ثْلُ هَ لَتْ مِ خَ دَ
َا اهنِ ةِ ولِسَ  !األُمَّ

نَبِيَّـةِ  ءِ األجْ امَ اظِ واألسْ فَ هِ األلْ ذِ ثْلِ هَ ونَ بِمِ لِمُ هَ املُسْ وَّ تَفَ يْبُ أنْ يَ يْسَ العَ ولَ
مِ  يْ  :بِاسْ خِ ظِ الدَّ كِنَّ اللَّفْ , لَ يْ  لِ ـدِ َ بَ نيْ ـلِمِ ا بَعْضُ املُسْ هَ ذَ تَّخِ هُ أنْ يَ لَّ يْبَ كُ ـنِ الً العَ  عَ

اينَ  َا املَعَ وا هبِ لُ تَبْدِ سْ , وأنْ يَ بِيَّةِ رَ اظِ العَ فَ ءِ واأللْ امَ ـيْ  األسْ ـا, األصِ لَّهَ ِ ـا حمَ لُّوهَ يُحِ , فَ ةَ لَ
ونِ  كُ ُ الرُّ نيْ وَ عَ ا هُ ذَ هَ َا, فَ اهنِ كَ ا يف مَ بُوهَ نَصِّ أسُ  ,ويُ امِ  ورَ ِـزَ لِيْـ ,االهنْ ةُ التَّقْ دِ وقِـالدَ

يْ  اهُ املَقِ فَ يَا أسَ , فَ  !تِ
ـةِ  قَ لِّ ةِ املُتَعَ يلَ خِ اتِ الدَّ طَلَحَ هِ املُصْ ذِ نْ هَ ءٍ مِ ْ رِ يشَ نْعِ ذِكْ طَعُ بِمَ ; ال نَقْ نُ ونَحْ

ايِيْ  يْ بِاملَقَ ِ ـارصِ ا املُعَ نـَ تَّابَ و كُ عُ لْ نَـدْ ا, بَ هَ ِ ريْ ةِ وغَ عَ امِ والسِّ جَ وا سِ واألحْ رُ كُ ـذْ نَ أنْ يَ
الً  انِيًا :أوَّ وهُ ثَ تْبِعُ مَّ يُ , ثُ يَّ عِ ْ مَ الرشَّ ـايِيْ  :االسْ هِ املَقَ ذِ نْ هَ َا مِ ادِهلُ عَ ـامِ بِامَ يُ جَ سِ واألحْ



 
 
 

  אא٥٦٥ 
ـيْ  َ األصِ ا بَنيْ ْعً , مجَ نَبِيَّةِ يْ األجْ خِ هِ لِ والـدَّ ـذِ ةَ هَ اءَ ـنُ إالَّ قِـرَ ْسِ نْ ال حيُ ـَّ ـيَّامَ ممِ , السِ لِ

لَحَ  طَ يْ املُصْ خِ مُ اتِ الدَّ لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ةِ  .لَ
ـيْ  اتِ األصِ طَلَحَ َ املُصْ تْ بَنيْ َعَ تِي مجَ ةِ الَّ مَّ تُبِ املُهِ نَ الكُ ـا ومِ ابِلُهَ قَ ـا يُ ةِ ومَ لَ

, كِتَابُ  نَبِيَّةِ ايِيسِ األجْ نَ املَقَ مُ « :مِ جَ عْ اءِ  مُ هَ قَ ةِ الفُ غَ اسَ قَ » لُ وَّ ـدِ رَ مَّ ـلْ ملُِحَ ـعَ ي, ه جِ
ينَ  رِ ثِريٌ وآخَ هُ كَ ُ ريْ  ., وغَ

* * * 
نْبِيْهٌ    :تَ

ى مَّ ا يُسَ َ مَ قٌ بَنيْ رْ نَاكَ فَ يْلِ  :هُ خِ بِ والدَّ رَّ دِ واملُعَ لَّ ظِ املُوَ  .باللَّفْ
ا نْهَ دُ مِ لَّ نـىً  :فاملُوَ عْ لتُـهُ إىل مَ قَ بَ نَ ـرَ , إالَّ إنَّ العَ يْلُ ريبُّ األصِ ظُ العَ وَ اللَّفْ هُ
بُ  رَ هُ العَ فْ رِ عْ رَ مل تَ اءُ  آخَ مَ دَ  .القُ

بُ  رَّ ا  :واملُعَ هَ ـيَغِ تْهُ يف صِ ـعَ ضَ بُ ووَ رَ هُ العَ تْ ذَ ي أخَ نَبِيُّ الَّذِ ظُ األجْ وَ اللَّفْ هُ
ةٍ أو قَلبٍ  ادَ يَ صٍ أو زِ هُ بنَقْ ٍ لَ يِريْ غْ عَ تَ بِيَّةِ مَ رَ ا العَ الِبِهَ وَ  .وقَ

يْلُ  خِ بُ  :والدَّ ـرَ ـهُ العَ تْ ذَ ي أخَ ـذِ يُّ الَّ نَبـِ ـظُ األجْ فْ وَ اللَّ دون تغيـري لـه,  هُ
ـوْ يْ الكِ كالتلفون والتلفزيـون, واألكسـجني,  ـ ,لُ رتوالسَّ ـ ,نْتِمِ امِ واجلِ ِ  ,رَ , واللِّـرتِ

, , والطُّنِّ ةِ صَ نِ  والبُوْ شِ  ,هِ يْ واجلِ رْ الِ  ,والقِ يَ  ., وغريهاوالرِّ
اءٌ  :وقِيْلَ  وَ , سَ بِيَّةِ رَ نَ العَ تْ مِ يْسَ بِيَّةِ لَ رَ لَتْ إىل العَ خَ ةٍ دَ لِمَ لُّ كَ بَـتْ أم كُ رِ أُعْ

هُ ا رَ كَ ا ذَ وَ مَ , وهُ يْلِ خِ بِ الدَّ ْ نَ رضَ ي مِ َا, فَهِ اهلِ تْ عىل حَ كَ رِ ـرِ «يف  يُّ وطِ يُ لسِّ تُ هِ » املُزْ
لِكَ يف كِتَـابِ « :)١/١٥٩( عُ ذَ قَ ا يَ ا مَ ً ثِريْ , وكَ يْلٌ خِ بِ دَ رَّ لَقُ عىل املُعَ طْ ِ «يُ ـنيْ  ,»العَ



 
 
 
 ٥٦٦ א

ةِ «و رَ هَ ا ,»اجلَمْ َ مهِ ِ ريْ  .»وغَ
* * * 

ـيْ ألجْ  خِ َا دَ اهنِ بَلُ يف لِسَ قْ َا ال تَ أهتِ نْذُ نَشْ بَ مُ رَ دُ العَ نَا نَجِ إنَّ ا; فَ ذَ ـا ملَ  الً لِ هَ مَ
رِّ  عْ هُ أو تُ ْ ريِّ غَ ـا تُ تِهَ غَ ضَ بِلُ ا ملَ تَـرْ ذَ , لـِ نِ لُ األلْسُ اتِ وأفْضَ عُ اللُّغَ سَ ا أوْ تَهَ غَ , ألنَّ لُ هُ بْ

يْ  دِ طَـالً بَ نِ االنْحِ مَ رَ يف زَ ا ظَهَ ـظٍ  إالَّ مَ فْ ـلَّ لَ ا أنَّ كُ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ , هَ فِ ـعْ اطِ والضَّ
يْ  خِ لِ دَ خُ دْ فِ  لٍ ملَ يَ ـعْ نْ بَـابِ الضَّ , أو مِ ةِ ورَ ُ نْ بَابِ الرضُّ الِبًا إالَّ مِ بِيَّةَ غَ رَ ةَ العَ غَ اللُّ

يْ  عِ تِي نَ يَّةِ الَّ ا اآلنَ والتَّبَعِ هَ  !شُ
ــالِبِيُّ يف  ــالَ الثَّعَ ــهِ «قَ ــةِ  فِقْ غَ تِــي ) ٢٤٠(» اللُّ ــةِ الَّ نَبِيَّ ــاظِ األجْ فَ ــنِ األلْ عَ

 رَ اتٍ أُخْ غَ بُ يف لُ رَ ا العَ تْهَ تَاجَ يْ « :احْ رِ عْ تْ إىل تَ طَّرَ يَ اضْ امَ هِ ا كَ تْهَ كَ رَ ا أو تَ  .»بِهَ
دْ قِيلَ  يْ  :وقَ خِ ظٌ دَ فْ بِيَّةِ لَ رَ يْسَ يف العَ يٌّ «لٌ لَ مِ جَ يْ »أعْ خِ هُ دَ رُ انَ ظَاهِ امَ كَ , الً , فَ

ْلُو مِ  لِكَ فَال خيَ ُ ذَ ريْ , وقِيلَ غَ بِ رَّ نَ املُعَ هُ مِ , أو أنَّ اتِ افُقِ اللُّغَ وَ نْ بَابِ تَ َا مِ هنِ وْ  !نْ كَ
يْ  خِ ظُ الدَّ اللَّفْ ; فَ رُ انَ األمْ يْ وأيا كَ خِ وَ دَ ; هُ ٌ لُ نيْ جِ ـا مل لٌ هَ هِ مَ حُ بـِ ـرَ فْ , فَال نَ

فِّ  اىلَ املُوَ عَ َ ـ, واهللاُ تَ نيْ لِمِ نُ ـ املُسْ هُ نَحْ بْ رِّ عَ  .قُ نُ
يْـهِ بِكِتَـابِ  لَ , فعَ ةِ يلَ خِ اظِ الدَّ فَ هِ األلْ ذِ نْ هَ ءٍ مِ ْ فَ عىل يشَ قِ ادَ أنْ يَ نْ أرَ  :ومَ

يلِ « خِ بِ والدَّ رَ لِ يف املُعْ صَّ مِ املُفَ جَ هِ » املُعْ ابـِ يِّـدٌ يف بَ ـوَ جَ ي, وهُ ـنَّاوِ ي ضَ دِ ـعْ  ,لِسَ
افِهِ  عٌ يف أطْرَ اسِ تِهِ  ,وَ لِامَ رٌ يف كَ َرَّ  .حمُ
ا كِتَ  ذَ ةِ « :ابُ وكَ يلَ خِ تِ الدَّ لِامَ مِ الكَ جَ عْ ٍ العَ » مُ دِ بنِ نَارصِ مَّ وَ وديِّ بُّ ملُِحَ , وهُ

 ِ ـنيْ يِّ اهلَجِ رِ النَّبَطـِ ـعْ هُ بِالشِّ ـانَ ـهُ شَ َ أنَّ ـريْ , غَ هِ تِيَـارِ رٌ يف اخْ رَّ ـَ , حمُ هِ وعِ ضُ وْ افِعٌ يف مَ  نَ



 
 
 

  אא٥٦٧ 
يْ  خِ رَ الدَّ رٍ أو آخَ زَ بِهِ ألمْ زَّ تَعَ لَ أنْ يَ اوَ , وإنْ حَ يِّ لِ رِ النَّبَطـِ ـعْ ادِ بِالشِّ هَ تِشْ , ألنَّ االسْ

لِيْ  ةً وال دَ جَّ ونَ حُ كُ حُّ أنْ يَ يَّةِ ال يَصِ ـعِ ْ ةِ الرشَّ نَ األدِلَّ هٍ مِ جْ عَ أيِّ وَ يمُ مَ تَقِ سْ , وال يَ الً
ِيْ  هُ مجَ رُّ قِ لْ ال تُ ; بَ لِيَّةِ قْ , وأو العَ ءِ لَامَ ي العُ َ أيْدِ ةِ بَنيْ ائِمَ الالتِ القَ مُ عُ الدِّ لَ  .اهللاُ أعْ
انِ  نْوَ ي« :ويل كِتَابٌ بعِ رِ النَّبَطـِ ـعْ ةِ إىل الشِّ وَ عْ نِ الـدَّ طِئ عَ فِّ املُخْ ـدْ » كَ قَ

ا رً وْ كُ شْ هُ مَ , فانْظُرْ لِيْالً دْ يْالً وتَ صِ رِ النَّبَطِي تَفْ عْ اءَ الشِّ طَ نْتُ فِيْهَ أخْ  .أبَ
 

* * * 
)٤٣( 

يَّةِ  نْجِ رَ امِ اإلفْ قَ امُ األرْ دَ تِخْ  اسْ
نْ  يْ  مِ جِ ـةً هَ مَ هَ ْ ي أنَّ مهَ اوِ عَ يضِ الـدَّ ـرِ عْ اءِ وتَ ِ بَعْضِ اآلرَ ا فَطِريْ نـَ تْ اءَ ةً جَ نـَ

ـ وال  يشِ تَمْ ـةً فَ ائِمَ , ال قَ ِ نيْ يْنـَ يَـاءَ العَ مْ ُ عَ تَبَرصَّ , وتَ ِ نيْ مَ دَ اءَ القَ جَ رْ طَّى عَ تَخَ ا تَ ريً أخِ
مَّ  هُ ; اللَّ ُ تُبْرصِ ةً فُ تْ إنَاظِرَ شَ دْ نَفَ  قَ وَ عَ َا دَ نْ  هنَّ ـَّ , ممِ َ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ ي بَعْضِ أبْ عىل أيْدِ

 وَ عْ ْتَ دَ لِكَ حتَ , وذَ بِيَّةِ رْ ةِ الغَ ارَ امَ احلَضَ ارِ أمَ بِهَ ى االنْ عَ ْ طُوا رصَ قَ ـامَ  :سَ قَ أنَّ األرْ
نَبِيَّةَ  ةَ (األجْ يَّ لِيزِ ـ :)اإلنْجِ بِيَّـةٌ صَ رَ ـامٌ عَ قَ يَ أرْ بِ ةٌ بَ يْ لِ هِ رَ ا العَ نـَ امَ قَ ـةُ , وأنَّ أرْ يَّ نْدِ يَّـةَ هِ

لِ   !األصْ
نَــ عْ ــرَ  ىوبِمَ ــةَ  :آخَ يَّ نْدِ ــامَ اهلِ قَ ــامَ  ,أنَّ األرْ قَ , وأنَّ األرْ ــةٌ بِيَّ رَ ــامٌ عَ قَ ــيَ أرْ هِ

لِ  بِيَّةُ األصْ رَ امٌ عَ قَ يَ أرْ يَّةَ هِ نْجِ رَ  !اإلفْ
ةِ  يقَ نَ احلَقِ اسٌ مِ َا أسَ يْسَ هلَ  لَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ الِ  ,وهَ نَ االتِّصَ نَدٌ مِ , بَـلْ وال سَ

وْ  ضُ وْ يَ مَ ةُ املَتْنِ هِ نَدِ  ,عَ ةُ السَّ طِعَ نْقَ النِ  ,مُ جُ ا رَ هَ عُ ْمَ  :جيَ



 
 
 
 ٥٦٨ א

يْ  ـرِ غِـيضٌ مَ يٌّ بَ نَبـِ لٌ أجْ جُ ا رَ وثِ إمَّ رُ ـوْ اءِ مَ ـدَ اهُ يف عَ ـوَ هُ هَ ـامَ ـدْ أعْ , قَ ضٌ
تَبِيحَ  لِيبِيَّةِ لِيَسْ هِ الصَّ يُوشِ اءَ بِجِ هِ أنْ جَ ِ ربَ نْ خَ انَ مِ , فَكَ َ نيْ لِمِ ْتَ املُسْ َ حتَ نيْ لِمِ بِالدَ املُسْ

رِ  امَ تِعْ ى االسْ مَّ سَ ارِ (مُ مَ ا !)الدَّ لِّ مَ يفُ لِكُ رِ يبُ والتَّحْ رِ يبُ والتَّخْ رِ نْهُ التَّغْ انَ مِ , فَكَ
ـا  ـلِّ مَ يفِ كُ رِ ْ هُ يف حتَ دَ هُ ويَ انَ طَ لِسَ ا بَسَ هَ نْدَ عِ تِنَا, فَ وثِ أمَّ رُ وْ نْ مَ هُ مِ رُ هُ وفِكْ دُ تْهُ يَ سَّ مَ

فَ  لَّ مخَ وضِ بِالدِهِ رُ عْ وهُ يف مَ ُ م, أو نَرشَ خيِهِ ارِ تُوبِ تَ كْ ونَ يف مَ لِمُ  .هُ املُسْ
ـهِ لِيَ  يْ دَ لَ يَ تَعَ دِ انْ ; قَ دٌ لِّ قَ مٌ مُ زِ نْهَ لِمٌ مُ سْ لٌ مُ جُ ـأو رَ شِ ةِ  يـمْ ـارَ لْـفَ احلَضَ خَ
كِرِ  لَفَ الفِ ِ أغْ ى البَرصَ شَ , أعْ ةٍ يَ امَ ةٍ وعَ لِّ بَالدَ بِيَّةِ بِكُ رْ  !الغَ

مَّ  ابِيْـ ثُ رَ هُ غَ ـرَ كَ ا ذَ رُ مَ رِّ كَ ُ يُ طِريْ ا الفَ ذَ اءَ هَ ـجَ تَشْ ـنَ املُسْ بِ مِ ـرْ قِنيَ ـبُ الغَ رِ
يْ  ا? :نَ احلَاقِدِ اذَ انَ مَ ا, فَكَ نَ ِ ريْ مُ غَ قْ نَا رَ مَ قْ نَا, ورَ مُ قْ م رَ هُ مَ قْ  بِأنَّ رَ

َاذِيبُ املُسْ  هُ جمَ ولُ قُ ا يَ ارُ مَ َ رتِ اهُ إالَّ اجْ وَ عْ هُ يف دَ يْسَ لَ لَ ةٍ يف فَ ـادَ يَ عَ زِ قِنيَ مَ ِ تَرشْ
لُّقِ  قِ والتَّعَ لُ ذْ  .التَّحَ

يْ  رِ غْ َ تَ نَا بَنيْ َعَ لَ انَ أنْ مجَ افَكَ تِهَ يَّ وِ نْ هُ نَا عَ امِ قَ ا,  ,بِ أرْ تِهَ الَ نْ أصَ ا مِ هَ خِ سْ ومَ
نْدِ  نْدِ والسِّ لِ اهلِ نْ أهْ لِ مِ بَّادِ العِجْ نَا بِعُ امَ قَ قَ أرْ  !وألْصَ

ذَ  ا هَ نَ رَ كَّ دْ ذَ ـا وقَ مً وْ ـانُوا يَ َّنْ كَ يا ممِ رِ نيَ فِكْ هِ وَّ الفِهِ املُشَ كِنيُ بِبَعْضِ أسْ ا املِسْ
اةً إىل عَ امِ دُ نَ األيَّ ـيِّ  :مِ نِجِ رَ فِ اإلفْ احلَرْ ِّ بـِ يبِ ـرَ فِ العَ الِ احلَرْ تِبْدَ ىلَّ ! اسْ ي تَـوَ ـذِ الَّ

لِكَ  , وذَ ي يف كِتَابِهِ املَبْتُورِ مِ يزِ فَهْ زِ بْدُ العَ ا عَ هَ َ ـاءِ  كِربْ ضَ ـنْ أعْ تَبَـهُ بِإحيَـاءٍ مِ ي كَ الَّذِ
قِنيَ  ِ تَرشْ نَ املُسْ يِّ مِ ِ عِ املِرصْ مَ  !املَجْ

الَّ  ي تَوَ تـِ ةُ الَّ وَ عْ ; الـدَّ ـكِنيِ ا املِسْ ـذَ ـالفِ هَ  أسْ ـرَ نْ ذِكْ لُ ومِ افـِ حَ ـا جَ هَ



 
 
 

  אא٥٦٩ 
ُم نَاهبُ قِنيَ وأذْ ِ تَرشْ يَّةِ  :املُسْ امِّ ةُ إىل العَ وَ عْ يَ الدَّ ةُ  ,وهِ َ  والكِتَابَ ط هبِ ـانَ ا خَ ظًا, فَكَ فْ ا ولَ

َا اهتِ عَ نْ دُ ى, ولُ  :مِ وسَ ةُ مُ المَ , وأنِ يْ وِ سَ ضُ وَ َـرِ س فَ يْ س عَ , ويف  ةُ حيْ ريٌ ثـِ م كَ هُ ُ ـريْ وغَ
طِئِ «كِتَايب  فِّ املُخْ َ » كَ نيْ لِمِ يَّةِ يف بِالدِ املُسِ امِ اتِ العَ جَ اةِ اللَّهَ عَ ارِ دُ طَ فٌ ألخْ شْ  .كَ

* * * 
دَ  عْ ; أبَ اهُ ارَ يَا عَ ـ فَ يْ رِ انِ يُ وَ لِّ واهلـَ ا الذُّ ذَ َ أنْ هَ نيْ ـلِمِ اءِ املُسْ نـَ ـضُ أبْ ا بَعْ نـَّ دُ مِ

ةَ  يَّ دِ دَ ا الغُ هِ البَاليَ ذِ عَ هَ رَّ تَجَ يْ  ,نَ ادُ نُسِ اوال نَكَ هَ  !غُ
بِنيَ  رِ ـتَغْ يضُ فِئَـامِ املُسْ ـارِ عَ , ومَ بِ رْ الِ الغَ جَ ائِدُ لِئَامِ رِ وَ هِ مَ ذِ هِ ; فَ الَّ ال, وكَ

نْ بَعْضِ  النُ مِ يْهِ التُّكْ لَ ى وعَ تَكَ , فَإىل اهللاِ املُشْ َ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ  .أبْ
لْتُ  ـةٍ  :قُ يخِ أُمَّ ـارِ ـانُ عـىل تَ لَ اإلنْسَ وَّ تَقَ  أنْ يَ رَ  الفِ نْ أفْرَ كَّ أنَّ مِ ال شَ

ـ يخِ األُمَ ـارِ انِيَةً عـىل تَ ُ جَ تَربَ عْ ا يُ ذَ ثْلُ هَ مِ ; فَ ثَبُّتٍ مٍ أو تَ لْ ونَ عِ ا دُ لِهَ امِ يْـفَ بِكَ , فَكَ مِ
ـوظِ  فُ حِ املَحْ المِ النَّاصِ ةِ اإلسْ يخِ أُمَّ ارِ نَايِةِ يف تَ هِ اجلِ ذِ ثْلُ هَ انَتْ مِ ا كَ هِ إذَ ذِ ةُ هَ واحلَالَ

يْ  يْ جِ دَ جِ عْ ?الً بَ  لٍ
يْ  زِ  ال تَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ ثْلُ هَ مِ هِ فَ قِ ـلُّ رِ تَسَ ـدْ والً بِقَ ـفُ وطًا وسُ قُ ا إالَّ سُ بَهَ احِ دُ صَ

مِ  ايل قِمَ وَ ـوِّ  عَ لُ ـنْسِ عُ ـنْ جِ وطِ مِ ـقَ اءُ السُّ ـزَ نْ جَ ـيَكُ , ولْ َ نيْ ـلِمِ يخِ املُسْ ـارِ بَالِ تَ جِ
ا يً دِّ رَ ةً وتَ وَّ ودِ هُ عُ  !الصُّ

يْ  قِ لِّ حَ نْ كُ ةِ مِ يَّ رِ  العَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ يخَ هَ ارِ رَ تَ كُ نَا أنْ نَذْ لَ ; فَ ءٍ دْ ا عىل بَ دً وْ ةٍ وعَ قَ
ا تِصَ نَ االخْ ءٍ مِ ْ , بِيشَ يَّةٍ لْمِ ا عـىل عِ ـَ ظَاهنِّ ـا يف مَ هَ يَنْظُرْ لْ ةً فَ ـلَ صَّ فَ ـا مُ هَ ادَ ـنْ أرَ , ومَ رِ

مٌ  اسِ تَبَهُ قَ ا كَ يَّامَ مَ َا, والسِ هتِ ثْرَ , ونَـايِفُ بـنُ  كَ يُّ رِ مَّ يدٍ الشَّ اعُ بنُ عِ زَّ , وهَ ائِيُّ رَ امُ السَّ



 
 
 
 ٥٧٠ א

 ْ بْدِ اهللاِ الرشَّ بْدُ اهللاِ القِ  انُ عَ عَ , وعَ يُّ رِ مَّ م يُّ فـارِ الشَّ هُ ُ ـريْ تُـبِ  وغَ ِ الكُ ـاملَ ـةِ عَ َلَّ يف جمَ
دِ  دَ , العَ َ رشَ عَ عَ دِ التَّاسِ لَّ سِ  املُجَ ادِسِ  اخلَامِ  .والسَّ

* * * 
  وَ عْ هِ الـدَّ ـذِ اءَ هَ رَ ـا وَ ـائِقِ مَ قَ نْبِئُكَ بِحَ تِي تُ ةِ الَّ مَّ اتِ املُهِ مَ دِّ هِ املُقَ ذِ نْ هَ فَمِ

ا يَيل , مَ ةِ جَّ  :الفَّ
َكَ اهللاُ محِ مْ رَ لَ قِيَّةَ أنَّ األ :اعْ ِ بِيَّةَ املَرشْ رَ امَ العَ قَ يَّـةٌ  :رْ امِ يَّـةٌ آرَ ـامٌ فِينِيقِ قَ يَ أرْ هِ

, وملَ  ِّ يبِ ـرَ ـانِ العَ لِ اللِّسَ نْ أصْ جْ عَ ْرُ , ملَ ختَ ارِ ثَ ارِ والدَّ بِيَّةُ النَّجَ رَ يَ عَ هِ , فَ بِيَّةٌ رَ بَطِيَّةٌ عَ نَ
رَ  نْذُ جَ بِيَّةِ مُ رَ ةِ العَ يرَ ُومَ اجلَزِ زْ ختُ اوَ تَجَ يْ تَ ينِ التَّارِ اوِ وَ مُ يف دَ لَ َا القَ  .خِ  هبِ

ومِ  سُ الِ والرُّ كَ هِ األشْ ذِ ثَّلُ يف هَ تَمَ  .)٩, ٨, ٧, ٦, ٥, ٤, ٣, ٢, ١, ٠( :وتَ
ةُ  يَّ بَارِ امُ الغُ قَ ا األرْ ى أيْضً مَّ ةُ (وتُسَ يَّ نْدِ ائِـقِ !) واهلِ ـنْ طَرَ ةٌ مِ وذَ ـأخُ ا مَ ـَ ألهنَّ

انَ  ابِيَّةِ إذْ كَ سَ طِيْ اهلُنُودِ احلِ ا لَ بَارً ونَ غُ ذُ أخُ نْدِ يَ لُ اهلِ ـنَ أهْ حٍ مِ ـوْ هُ عىل لَ طُونَ بْسُ ا ويَ فً
امَ  قَ يْهِ األرْ لَ ونَ عَ مُ سُ رْ مَّ يَ , ثُ هِ ِ ريْ بِ أو غَ ِم  اخلَشَ لِيَّـاهتِ مَ ـا يف عَ يْهَ ونَ إلَ تَـاجُ ْ ي حيَ تـِ الَّ

ةِ  يَّ ارِ ِم التِّجَ الهتِ امَ عَ ابِيَّةِ ومُ سَ  .احلِ
رَ  امَ اإلفْ قَ يَّةَ وأنَّ األرْ ـةٌ سِ  :نْجِ يَّ نْدِ امٌ هِ قَ يَ أرْ ـنْ هِ ـلِ  ةٌ يَّ تِ ريْ كْ سِ يَّـةُ األصْ ِ مهُ رْ بُ

 , تِهِ لَ ابَ قَ هِ ومُ ِ ربْ يِّ بِجَ نْدِ ابِ اهلِ سَ تُبِ احلِ َاتِ كُ مجَ رْ َ تَ ربْ بِ عَ رْ تْ إىل الغَ اءَ , جَ ارِ والنَّجَ
 َ ربْ ُم عَ هتْ اءَ َا جَ ; ألهنَّ بِيَّةً رَ ا عَ امً قَ ا أرْ هَ وْ مَّ لِكَ سَ نِ  لِذَ ا ملَ تَكُ ذَ عَ هَ , ومَ بِ رَ امُ  العَ قَ األرْ

ةُ  بَ رَّ ةُ املُعَ يَّ نْدِ يَّةُ (اهلِ نْجِ رَ يلِ ) اإلفْ ـدِ ـضُ التَّعْ ـا بَعْ لَهَ خَ , بَـلْ دَ يمِ ـدِ ا القَ هَ ـمِ سْ عـىل رَ
ـلَّ  ; كُ يْـهِ لَ انَتْ عَ ي كَ يمِ الَّذِ دِ ا القَ هَ مِ سْ يِريِ يف رَ وفَ  والتَّغْ رُ ـبْ واحلـُ كَ لِتَتَنَاسَ لـِ ذَ



 
 
 

  אא٥٧١ 
يَّةَ األ وبِّ رُ يَّةَ « وْ نْجِ رَ  .اآلنَ » اإلفْ

ـنَ  ـا مِ هَ ِ ريْ ـوشِ وغَ ـائِقِ والنُّقُ ثَ طُوطَـاتِ والوَ رُ املَخْ وَ لِكَ صُ لُّ عىل ذَ دُ ويَ
ـضِ  تَلِفُ يف بَعْ ْ , ختَ مَ يْهِ اليَوْ لَ امَ عَ يَّةِ كَ نْجِ رَ امِ اإلفْ قَ مَ األرْ سْ بَتَتْ أنَّ رَ تِي أثْ الئِلِ الَّ الدَّ

امَّ  ا عَ هَ يمِ سِ رْ ـنَ تَ طُوطَـاتِ مِ تَـبُ يف املَخْ انَتْ تُكْ ا كَ َا أيْضً يَّامَ أهنَّ , والسِ يْهِ لَ انَتْ عَ  كَ
مَ  م اليَوْ هُ نْدَ ارٍ عِ وَ جَ ا ملَِا هُ الفً ارِ خِ نيِ إىل اليَسَ  .اليَمِ

ةِ  ـألَ هِ املَسْ ـذِ ـنْ هَ لَّـمَ عَ َّنْ تَكَ يقِ ممِ قِ مِ والتَّحْ لْ لِ العِ ثَرُ أهْ بَ أكْ هَ ا ذَ ذَ وإىل هَ
ةِ بِ  قَ تَلَ خيِيَّةِ املُخْ فَاتِ التَّارِ ازَ لِيدِ واملُجَ نِ التَّقْ يدٍ عَ عِ يٍّ بَ لْمِ يقٍ عِ قِ ْ الءٍ وحتَ  .جَ

ينَةَ  هِ ائِقُ رَ هِ احلَقَ ذِ لْ هَ زَ ا ملَ تَ ذَ كَ َا  وهَ اهتِ ارَ ضَ مُ يف حَ تْهُ األُمَ فَ رَ نْذُ عَ يخِ مُ التَّارِ
يْ  يْ جِ دَ جِ عْ ءٍ ال بَ ْ ونَ يف يشَ عُ تَنَازَ ;  لٍ ال يَ كِرَ َّا ذُ ـةِ إالَّ ممِ يقَ قِ ـالفٍ يف حَ ـنْ خِ اءَ مِ ا جَ مَ

نَبِيَّةِ  امِ األجْ قَ َـا  :األرْ اءَ هبِ ةٌ جَ بَ رَّ عَ ةٌ مُ يَّ نْدِ َا هِ ? أو أهنَّ ةٌ يَّ نْدِ لِ أو هِ بِيَّةُ األصْ رَ يَ عَ لْ هِ هَ
ا? وبَّ رُ بُ إىل أٌوْ رَ  العَ

و رُ تْ إىل أوْ اءَ ةٌ جَ يَّ نْدِ َا هِ يقُ أهنَّ قِ , والتَّحْ الً بَـتْ أوَّ رِّ عُ بِ فَ رَ يقِ العَ نْ طَرِ ا عَ بَّ
ـهُ  يَانُ ـيَأيتِ بَ امَ سَ أنِ كَ لِ الشَّ نْ أهْ مِ مِ لْ لِ العِ ثَرُ أهْ هُ أكْ قَ قَّ ا حَ ا مَ ذَ انِيًا, وهَ لَتْ ثَ تَقَ مَّ انْ ثُ

اءَ اهللاُ  .إنْ شَ
مِ املُ  لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ دً مُ أحَ لَ بِيَّةُ فَال أعْ رَ امُ العَ قَ ا األرْ ا أمَّ الفً  خِ رَ ينَ أجْ ِ تَربَ عْ

بِيَّـةَ  رَ ـامَ العَ قَ أنَّ األرْ ٍ بـِ نيْ ةَ عَ فَ ونَ طَرْ كُّ م ال يَشُ تُهُ امَّ لْ عَ ا, بَ لِهَ بِيَّـةُ  :يف أصْ رَ ـيَ عَ هِ
ارِ  لِ والنَّجَ  .األصْ

وحٍ  ضُ قِيَّةَ بِوُ ِ بِيَّةَ املَرشْ رَ امَ العَ قَ تْ األرَ رَ تِي أظْهَ طُوطَاتِ الَّ مِ املَخْ دَ نْ أقْ , ومِ



 
 
 
 ٥٧٢ א

ائِـلِ  ىفَّ يف أوَ يِّ املُتَـوَ مِ زْ ارِ وَ ـى اخلـَ وسَ دِ بـنِ مُ َمَّ ِّ حمُ يَايضِ خِ الرِّ رِّ دِ املُؤَ اءَ عىل يَ ا جَ مَ
 , نِ الثَّالِثِ رْ ْ (القَ ايلَ وَ هِ  ,)٢٣٢حَ ـةِ «يف كِتَابـِ لَ ابَ ِ واملُقَ ربْ ي »اجلـَ ـذِ هِ الَّ ْطُوطـِ , يف خمَ

نِ الثَّالِثِ اهلِ  رْ ائِلِ القَ عُ إىل أوَ جِ رْ يِّ يَ رِ عِ املِيالدِيِّ  :أيِ (جْ تْ فِيْـهِ )التَّاسِ رَ دْ ظَهَ , وقَ
يُّ  ـقِ شْ مَ ِّ الدِّ يسِ لِيـدِ َـدُ اإلقْ ـمَّ تَـالهُ أمحْ , ثُ ِ ا العَرصْ ذَ طُوطِ هَ نْ خُ ا مِ أهنَّ , وكَ امُ قَ األرْ

ـنَةَ  ىفَّ سَ هِ ) ٣٤١(املُتَوَ ـةِ كِتَابـِ مَ دِّ قَ يِّ «يف مُ دِ نـْ ـابِ اهلِ سَ ـولِ يف احلِ صُ ا , و»الفُ ـذَ كَ
ـلٍ  امِ دَ أيبِ كَ نـْ مَ عِ َا اليَـوْ هتِ ورَ امُ عىل صُ قَ تْ األرْ مَ سِ ِّ  رُ يبِ ـرِ مَ املَغْ ـلَ اعِ بـنِ أسْ ـجَ شُ

ـنَةَ  ىفَّ سَ يِّ املُتَوَ ِ ـنَةَ )٣٤٤(املِرصْ ىفَّ سَ بَّـانِ املُتَـوَ دَ ابـنِ اللَّ نـْ ا عِ هَ رُ ـوَ دَتْ صُ رَ , ووَ
نْدِ «يف كِتَابِ ) ٣٥٠( ابِ اهلِ سَ ا»حِ ا مَ ذَ كَ َافِظَـةً عـىل  , وهَ بِيَّةُ حمُ رَ امُ العَ قَ الَتْ األرْ زَ

ـابِ يف  سَ لْـمِ احلِ نِيِّـنيَ يف عِ نْدَ املَعْ , وعِ طُوطَاتِ نَ املَخْ ثِريٍ مِ َا يف كَ هتِ ورَ ا وصُ هَ مِ سْ رَ
سِ  ابِعِ واخلَامِ ِ الرَّ نَنيْ رْ  .القَ

; ِّ يبِ رَ مِ العَ قَ لِيَّةِ الرَّ دَ لَ جَ وْ اوٍ حَ عَ نْ دَ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ـةِ  ومَ امَّ َ عَ ا بَـنيْ اقً فَ إالَّ إنَّ اتِّ
ةَ اآل وفَ رُ بِيَّةَ املَعْ رَ قِيَّةَ العَ ِ امَ املَرشْ قَ ; بِأنَّ األرْ ابِيَّةِ سَ امِ احلِ قَ نِيِّنيَ بِاألرْ نيَ واملَعْ خِ رِّ نَ املُؤَ

نٍ ملَ  مَ دَ زَ عْ نًا بَ مَ َ زَ نيْ لِمِ يَالِ املُسْ َ أجْ ةً بَنيْ لَ اوَ تَدَ يَّةً مُ لْ حَ زَ نَاتِ  ملَ تَ نْ طَعَ زٌ مِ خْ ا وَ بْهَ شُ يَ
 ; يِّ ـرِ جْ ينَ الثَّـاينِ اهلِ رْ نْذُ القَ لِكَ مُ , وذَ نيَ مِ زِ اتِ املُنْهَ بُهَ نْ شُ , وال ملََمٌ مِ ينِ اءِ الدِّ دَ أعْ

يَّةِ  بَّاسِ ةِ العَ لَ وْ نِ الدَّ مَ تَّى زَ ـضَ  ,حَ ـابَ بَعْ ـا أصَ امً ِزَ , إالَّ إنَّ اهنْ نِيَّـةِ ثْامَ ةِ العُ لَ وْ  إىل الدَّ
 َ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ قْـتِ  ,أقْالمِ كُ كَ يف الوَ لـِ , ذَ طَـاطِ فِ واالنْحِ ـعْ نِ الضَّ مَ لِكَ يف زَ وذَ

ـتَ  ْ , حتَ َ نيْ ـلِمِ الدِ املُسْ نْ بـِ ثِريٍ مِ لِيبِيِّنيَ عىل كَ اكِرِ الصَّ سَ افِلُ عَ حَ بَلَتْ فِيْهِ جَ ي أقْ الَّذِ
ى مَّ سَ ارٌ ومَ  :مُ مَ وَ إال دَ ا هُ , ومَ رِ امَ تِعْ ـا االسْ يَّةِ يف دِينِهَ المِ ةِ اإلسْ يبٌ لِألُمَّ رِ غْ خٌ وتَ سْ



 
 
 

  אא٥٧٣ 
ا, إالَّ  يَاهَ نْ اىلَ ودُ عَ ا اهللاُ تَ ظَهَ فِ تِي حَ َ الَّ نيْ لِمِ نْ بِالدِ املُسْ ا مِ ايَ قَ  . بَ

 ; ثِ نِ الثَّالـِ ـرْ نْذُ القَ لِ مُ امَ تِعْ ي االسْ ارِ بِيَّةِ جَ رَ امِ العَ قَ لَ األرْ امَ تِعْ دُ اسْ ا نَجْ لِذَ
مِ  وْ تَّى يَ يدُ عىل حَ زِ ةٍ تَ ا, وملُِدَّ ذَ ِنيَ ) ١١٧٠(نَا هَ املَ بِّ العَ دُ هللاِ رَ , واحلَمْ نَةً  .سَ

* * * 
ــةِ  يَّ نْجِ رَ ــةِ اإلفْ بِيَّ رِ ــامِ املَغْ قَ ــورٍ لِألرْ لَ ظُهُ ــامً أنَّ أوَّ لْ ــةِ عِ يَّ وبِّ رُ ةُ  األُوْ ــامَّ املُسَ

يِّ  رِ جْ ابِعِ اهلِ نِ السَّ رْ عُ إىل القَ جِ رْ , يَ ةِ يَّ بَارِ  !بِالغُ
ـةِ  ائِلَ ةِ القَ بُـوءَ ـةِ املَوْ يَ رْ هِ الفِ ـذِ نِيدِ هَ فْ لِيلٌ عىل تَ ائِقِ دَ هِ احلَقَ ذِ ثْلِ هَ إنَّ  :ويف مِ

لِ  ةُ األصْ يَّ نْدِ امٌ هِ قَ يَ أرْ بِيَّةَ هِ رَ قِيَّةَ العَ ِ امَ املَرشْ قَ  .األرْ
وَ  عْ هِ الدَّ ذِ ابُ هَ حَ ةِ فَأصْ وفَ شُ ـ : املَكْ ئِسْ واتِ الآلئِـي يَ نْ أخَ م مِ ـنَ هُ نَ مِ

ةُ  ـدَّ ُم وعِ هتُ ـدَّ عِ الءِ فَ ـؤُ ثْلُ هَ , ومِ رِ احلُرِّ كْ نَ الفِ دِ مِ اعِ وَ نَ القَ , أو مِ يِّ لْمِ يقِ العِ قِ التَّحْ
 , هِ ـدِ شْ ـودَ إىل رُ عُ تَّـى يَ ; حَ هِ بَّصَ بـِ َ نَّ أنْ نَرتَ تِهِ اكِلَ وَ عىل شَ َّنْ هُ بْنَا فِيْهِ ممِ تَ نِ ارْ لِّ مَ كُ

ي ال الطَّالقُ الَّذِ ةَ فِيْهِ وإالَّ فَ عَ جْ  ! رَ
ـنَ  اءٌ مِ ـوَ مَ سَ نِي آدَ الءِ بَ قَ ةُ عُ امَّ خيِيَّةِ عَ ةِ التَّارِ يقَ هِ احلَقِ ذِ ا مَىضَ عىل هَ ذَ كَ وهَ
ابِتَـةٌ ال  يِّ نَ ـرِ جْ ـابِعِ اهلِ نِ السَّ ـرْ ـرِ القَ اخِ تْ يف أوَ ـرَ تَّى ظَهَ م; حَ هِ ِ ريْ َ أو غَ نيْ لِمِ املُسْ

يقِ  قِ مِ والتَّحْ لْ َا يف العِ القَ هلَ ي  خَ تـِ ـلِيبِيَّةُ الَّ وبُ الصَّ رَ تْـهُ احلـَ فَ لَّ امَ خَ وا بـِ رُ ـأثَّ نْ تَ ـَّ ممِ
ـةِ  وثِ األُمَّ رُ ـوْ ةِ مَ ـالَ ونَ يف أصَ كُ ـكِّ وا يُشَ ـامُ قَ , فَ َ نيْ ـلِمِ الدِ املُسْ ثَـرَ بـِ تْ أكْ تَاحَ اجْ

نـَ ـضِ أبْ نْ بَعْ ينَ أو مِ قِنيَ احلَاقِدِ ِ تَرشْ نْ بِعْضِ املُسْ اءٌ مِ وَ , سَ يَّةِ المِ َ اإلسْ نيْ ـلِمِ اءِ املُسْ
ينَ  لِّدِ نيِ املُقَ مِ زِ  .املُنْهَ



 
 
 
 ٥٧٤ א

ا ائِقِ أيْضً هِ احلَقَ ذِ نْ هَ ـضِ  :ومِ نْ بَعْ رْ إالَّ مِ ةَ ملَ تَظْهَ  املَبْتُورَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ أنَّ هَ
نْ  رَ ـانَ لِلفِ نْ كَ ـَّ ـا, ممِ هَ ُومِ بِ وختُ رِ نْ بِالدِ املَغْ يَّامَ مِ , والسِ ِّ يبِ رَ بِ العَ رِ نَاءِ املَغْ ـيِّنيَ أبْ سِ

نَاكَ  رِ هُ كْ ةِ والفِ افَ يٌّ عىل الثَّقَ وِ أثِريٌ قَ م تَ يْهِ لَ  .عَ
بِ  ـرِ ا يف املَغْ ـائِعً ـا شَ وفً ألُ انَ مَ َّ كَ يبِ رَ قِيَّ العَ ِ مَ املَرشْ قَ نَا; أنَّ الرَّ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ هَ

فُ العَ  ـحُ انَتْ الصُّ , كَ ثَالً ائِرِ مَ ي اجلَزَ , فَفِ يبٍ رِ قْتٍ قَ ِّ إىل وَ يبِ رَ هُ العَ مُ دِ ـتَخْ بِيَّـةُ تَسْ رَ
ةِ  يفَ حِ لِكَ يف صَ حُ ذَ تَّضِ دِ « :ويَ ابِ «, و»املُتَّقِ هَ يـدِ » الشِّ بْدُ احلَمِ يْخُ عَ انَ الشَّ ِ كَ تَنيْ اللَّ

امِ  نْذُ عَ ا مُ َ مهُ رُ دِ ادِيسَ يُصْ  .)١٣٤٤(بنُ بَ
ةِ  يفَ حِ ا يف صَ ذَ ائِرِ « :وكَ ـا مُ » البَصَ هَ رُ َرِّ ا وحيُ هَ رُ ـدِ ـانَ يُصْ ي كَ تـِ ـنَةِ الَّ ذُ سَ نـْ

يُّ ) ١٣٥٤( رِ اهِ يدٍ الزَّ عِ دُ سَ َمَّ يِّـبُ العُ  ,حمُ ـدِ املـِبـيُّ قْ والطُّ َمَّ كُ بـنُ حمُ بَـارَ  ,يلُّ يْ , ومُ
تَــبُ يف  كْ ــهُ يُ سُ مُ نَفْ قَ , وكــاَنَ الــرَّ ــاىلَ عَ ــم اهللاُ تَ َهُ محِ ــيُّ رَ يمِ اهِ رَ ــريُ اإلبْ ــدُ البَشِ َمَّ وحمُ

ــبِ التِّ  , والنُّصُ ــةِ يَّ لْمِ اتِ العِ ــازَ ــةِ اإلجَ يَّ ارِ كَ ــا,  ,ذْ هَ ِ ريْ ــةِ وغَ يَّ لْمِ ــاتِ العِ طُوطَ واملَخْ
 ُّ يبِ رَ بُ العَ رِ انَ املَغْ ا كَ ذَ كَ انِ  :وهَ يبَّ اللِّسَ رَ يبَّ البَيَانِ  ,عَ رَ  .عَ

ـةِ  لَ َمَ َّ حلِ ويبِ رُ مَ األُوْ قَ لِيبِيُّونَ الرَّ اةُ الصَّ زَ نَ الغُ يَّ زَ َ فَ رتَ دُ املُفْ عْ اءَ الوَ تَّى جَ حَ
ِّ األقْالمِ مِ  يبِ رَ مِ العَ قَ يِريُ يف الرَّ اءَ التَّغْ ا جَ هَ نْدَ عِ , فَ ِّ يبِ رَ بِ العَ رِ َ يف املَغْ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ نْ أبْ

ـودِ  لِ النُّقُ يِـريِ يف أوَّ كَ التَّغْ لـِ لُ ذَ انَ أوَّ , وكَ يِّ نْجِ رَ مِ اإلفْ قَ وهُ بِالرَّ لُ تَبْدَ يلِ واسْ األصِ
نَةَ  ائِرِ سَ ةِ يف اجلَزَ بُوكَ رَ ) ١٣٨٤(املَسْ َ رَ وهبَ تَّى ظَهَ يْئًا حَ يْئًا فَشَ أُ شَ طْرَ يِريُ يَ ذَ التَّغْ فَأخَ

هُ  ابَ حَ  !أصْ
يلٍ  مٍ أصِ لْ تَنِدُ إىل عِ  ملَ تَسْ وَ عْ َا دَ ا; أهنَّ نْهَ يْ  ,ومِ زِ تَنَدٍ عَ سْ مَّ وال مُ هُ , اللَّ ـا زٍ إهنَّ



 
 
 

  אא٥٧٥ 
ةً  يَّ ـوِ ضَ  فَوْ وَ عْ انَتْ دَ ـةً  كَ لَ َ جتَ رْ َ  مُ اهبُ ـحَ ـا أصْ هَ فَ قَّ لَ ـا عـىل تَ هَ وْ قَ ـام, وألْ يًـا وصُ مْ ا عُ

 , امٍ طَ امٍ وال خِ مَ ا بِال زِ نِهَ اهِ وَ ا إالَّ عَ يْسَ فِيْهَ لْ لَ والتٌ بَ ةٌ  نُقُ بْتُورَ نَاكَ  مَ نَاكَ وهُ نْ هُ مِ
قِنيَ  ِ تَرشْ نَ املُسْ لِيبِيَّةِ مِ اتِ اجلُيُوشِ الصَّ َلَّفَ ا خمُ ايَ قَ تَبَهُ بَعْضُ بَ َّا كَ  .ممِ

ا; أنَّ أ نْهَ ائِلِنيَ ومِ لَ القَ يَّـةَ  :وَّ نْجِ رَ ـامَ اإلفْ قَ ـنْ السِ (بِأنَّ األرْ ي ) ةَ يَّ تِ يْ رِ كْ سِ تـِ الَّ
بِيَّـةً  رَ انَـتْ عَ , كَ ِّ يبِ ـرَ بِ العَ رِ َا يف املَغْ اهبُ حَ ا أصْ تُبُهَ كْ انَتْ يَ ـةِ  :كَ َلَّ ابُ جمَ ـحَ ـم أصْ هُ

» ِّ يبِ رَ انِ العَ ا» اللِّسَ ا الدَّ يْهَ لَ يْطِرُ عَ سَ انَ يُ تِي كَ ـيَّةِ الَّ نْسِ رَ ةِ الفِ جَ ونَ إىل اللَّهْ ثَـالِ  ,عُ  :أمْ
 ِّ ـايسِ دِ الفَ َمَّ َ  ,حمُ ـبِنيْ صِّ يِّ املُتَعَ ادِي التَّـازِ بْـدِ اهلـَ , وعَ بْـدِ اهللاِ يـزِ بـنِ عَ زِ بْـدِ العَ  وعَ

يْ  جِ بًا عَ صُّ م تَعَ بِيَّتِهِ رَ  .بًاملَِغْ
م نْهُ ِّ مِ ايسَ الفَ لَ احلَالُ بَ صَ تَّى وَ َـمَ عُ  :حَ هُ اهتَّ ـقِ أنَّ ِ َ يف املَرشْ نيْ ـلِمِ ءَ املُسْ لَـامَ

بِيَّةِ  رَ امِ العَ قَ تُبُونَ بِاألرْ كْ َّنْ يَ ِّ ممِ يبِ رَ بِ « :العَ كَّ لِ املُرَ , واجلَهْ لِ هُ »بِاجلَهْ نـْ ـاءَ عَ ـامَ جَ , كَ
ةِ  يدَ رِ لِكَ يف جَ طِ «ذَ سَ قِ األوْ ْ دَ » الرشَّ دَ  .)١٩٢٢(عَ

* * * 
ـ ـتِ قَ يْ وَ ـةَ الكُ ومَ كُ فٍ أنَّ حُ نْ أسَ خَّ ومِ ـؤَ ـتْ مُ امَ قِـيْ دْ قَ ْ ا بِرتَ ـاتِ رً حَ وْ مِ لَ

ــمَّ  ــامَ تَ , كَ اقِ ــرَ ــعَ العِ ةِ مَ ورَ ــهُ ــا املَشْ تِهَ مَ ــدَ أزْ عْ ــةِ بَ يَّ نْجِ رَ ــامِ اإلفْ قَ اتِ بِاألرْ ــيَارَ السَّ
تِيَّةِ  يْ وَ يَّةِ الكُ مِ سْ ائِرِ الرَّ وَ ا يف بَعْضِ الدَّ ا أيْضً هَ امُ دَ تِخْ  !اسْ

نِ أيْ  يْ ــرَ ــاكَ يف البَحْ نَ فِ وهُ ــحُ ــضِ الصُّ عْ  بَ ــتَوَ سْ مُ يف مُ دَ ــتَخْ ــا تُسْ  ,ضً
التِ  ةِ  ,واملِجَ يفَ حِ صَ امِ «كَ ثَالً » األيَّ امَ هَ ِ ريْ  ., وغَ

يَّ  ورِ ـ ةويف سُ يْ رِ تَعْ ـا كَ تِهَ افَ قَ بِيَّـةِ يف ثَ رَ ةِ العَ يَّ ا عىل اهلُوُ ثِريً افَظَتْ كَ تِي حَ بِ الَّ



 
 
 
 ٥٧٦ א

 ِ ورِ النَّرشْ نْ دُ ةً مِ وعَ ْمُ  أنَّ جمَ , نَرَ يَّـةَ يف الطِّبِّ نْجِ ـامَ اإلفِرَ قَ مُ األرْ دِ تَخْ ةِ تَسْ  اخلَاصَّ
ا هَ ِ ريْ بِيَّةِ وغَ رَ اتِ العَ ارَ َ ولِبْنَانَ واإلمَ رصْ هُ يف مِ ثْلُ رُ مِ َا, واألمْ اهتِ بُوعَ طْ  .مَ

ةِ  يَّ ودِ ـعُ بِيَّةِ السُّ رَ ةِ العَ لَكَ ا يف املَمْ ـامِ  ,وأمَّ قَ اصُّ بِاألرْ ـرُ اخلـَ ـانَ األمْ وإنْ كَ
ادِ  امِ  رِ الصَّ ـنِ يَ ) ١٤٠٣(يف عَ المِ مِ ائِلِ اإلعْ سَ نَعُ عىل وَ مِ  مْ قَ ا الـرَّ ـذَ امِ هَ دَ ـتِخْ اسْ

ثْلَ  ا مِ فً حُ , إالَّ إنَّ صُ يِّ نْجِ رَ ةِ «اإلفْ يرَ ثْـلَ »البِالدِ «, و»اجلَزِ َالتٍ مِ ـلِ «, وجمَ يْصَ » الفَ
الً  هِ بَدَ امِ دَ تِخْ أتْ بِاسْ دْ بَدَ َ قَ ريْ , غَ ِّ يبِ رَ مِ العَ قَ نَ الرَّ ةَ  مِ َلَّ ـلِ « أنَّ جمَ يْصَ ـادَتْ إىل » الفَ عَ
 ِّ يبِ رَ قِيمِ العَ ْ ا يف الرتَّ هَ دِ شْ  .رُ

 ; بِيَّـةِ رَ لِ العَ وَ ةِ الدُّ عَ امِ نْدَ جَ اهُ عِ نَ دْ جَ ا وَ وَ مَ , هُ ةِ لَ جِ اتِ املُخْ ا التَّبِعَ ايَ قَ نْ بَ ومِ
ةِ  يقَ قِيَّةِ إىل الطَّرِ ِ امِ املَرشْ قَ ةِ األرْ يلِ كِتَابَ وِ ْ نْ حتَ بِيَّةِ  مِ رِ ا  ;املَغْ ـائِهَ نْذُ إنْشَ تْ مُ ارَ يْثُ سَ حَ

 َ ـالفٍ بَـنيْ ـلَّ خِ وعُ حمَ ضُ ا املَوْ ذَ نْ هَ كُ , وملَ يَ امِ قَ ةِ األرْ قِيَّةِ يف كِتَابَ ِ ةِ املَرشْ يقَ عىل الطَّرِ
ـةِ عَ  َايَ تَّـى هنِ ; حَ ـةُ يقَ هِ الطَّرِ ـذِ تْ هَ رَّ تَمَ م, واسْ هِ ِ ريْ نْ غَ ا أو مِ ائِهَ ضَ نْ أعْ دٍ مِ ـدِ أحَ قْ

ـ إىل  َ رصْ الدِ مِ نْ بـِ ا مِ هَ رِّ قَ نْ مِ الَ مِ تِقَ بِيَّةُ االنْ رَ ةُ العَ عَ تِ اجلَامِ رَ رَّ نيَ قَ , حِ ينِيَّاتِ بْعِ السَّ
بَبِ  , بِسَ َ بِيَّةِ ملِِرصْ رَ ةِ البِالدِ العَ اطَعَ قَ ارِ مُ رَ ا لِقَ يذً نْفِ , تَ اقِ  تُونُسَ فَ افِيـدْ «اتِّ امْـب دَ , »كَ

 ُّ اذِيلِ بَحَ الشَّ يَّةِ وأصْ نْسِ ُّ اجلِ وَ تُونُيسِ , وهُ يْبِيُّ لَ ـ  :القُ َ رصْ يَابِ مِ انَ لِغِ , وكَ امَّ ا العَ ينَهَ أمِ
ـامِ  قَ ـةِ األرْ يـلِ كِتَابَ وِ ْ ـرِ يف حتَ دَ األثَ عَ امِّ أبْ نيِ العَ يَّةِ األمِ نَسْ , وجِ بِيَّةِ رَ ةِ العَ احَ نِ السَّ عَ

بِيَّةِ  رِ ةِ املَغْ يقَ قِيَّةِ إىل الطَّرِ ِ  !املَرشْ
ــةِ وأعْ  ــةِ التَّابِعَ بِيَّ رَ تِ العَ ــنَظَّامَ ــهِ يف املُ سِ لِ نَفْ ــوُّ وثُ التَّحَ ــدُ لِــكَ حُ ــبَ ذَ قَ

يَّةِ  ــمِ سْ يرِ الرَّ ــارِ ــلَّ التَّقَ ــدُ أنَّ كُ مَ نَجِ ــوْ , واليَ ــةِ عَ امِ ــوثِ  ,لِلجَ لِ  ,والبُحُ اوِ ــدَ واجلَ



 
 
 

  אא٥٧٧ 
ةِ  عَ نِ اجلَامِ ةِ عَ ادِرَ ائِيَّةِ الصَّ صَ ةَ  ;اإلحْ يقَ مُ الطَّرِ دِ تَخْ ,  تَسْ ـامِ قَ ـةِ األرْ بِيَّـةَ يف كِتَابَ رِ املَغْ

ـرُ  ظَمِ بِالدِ املَشْ عْ ةُ يف مُ ائِدَ يَ السَّ الَتْ هِ ا زَ قِيَّةَ مَ ِ ةَ املَرشْ يقَ مَ أنَّ الطَّرِ ِّ ـغْ يبِ ـرَ قِ العَ  ,رِ
ائِرِ البِالدِ اخلَلِيْ  ـامِ بَـوسَ قَ بِيَّـةَ لِألرْ رِ ةَ املَغْ ـورَ ـظُ أنَّ الصُّ كِـنْ نُالحِ , ولَ يَّـةِ أتْ جِ دَ

ةِ يف  ـادِرَ فِ الصَّ ـحُ أتْ بَعْضُ الصُّ , وبَدَ ِّ يبِ رَ قِ العَ ِ َا يف بِالدِ املَرشْ يَّةً هلَ ضِ بُ أرْ سِ تَكْ
اهُ  فَ يَا أسَ , فَ بِيَّةِ رْ ةِ الغَ ورَ امِ تِلْكَ الصُّ دَ تِخْ  !تِلْكَ البِالدِ يف اسْ

طُوطَاتِ  ا; أنَّ املَخْ ا أيْضً هَ كِريِ ةِ وتَذْ رِ األدِلَّ نْ ذِكْ يَّـةَ  ,ومِ لْمِ ـائِقَ العِ ثَ  ,والوَ
ـكٍّ  ونَ شَ بَتَـتْ دُ بِ أثْ ـرِ ضِ املَغْ وشَ يف أرْ ودَ والنُّقُ ـانَ  :والنُّقُ ي كَ تـِ ـامَ الَّ قَ أنَّ األرْ

لُسِ  لِ األنْدَ نْ أهْ ونَ مِ لِمُ ا املُسْ تُبُهَ كْ بِيَّـةُ  :يَ رَ قِيَّةُ العَ ِ امُ املَرشْ قَ يَ األرْ ـةِ  ;هِ َايَ تَّـى هنِ حَ
نِ التَّاسِ  رْ يْ القَ رٍ بِاملُحِ أثُّ ونَ تَ يِّ دُ رِ جْ رٍ عِ اهلِ ـأثُّ ونَ تَ ي, ودُ ازِ لِيبِيِّ الغَ ِّ الصَّ بَاينِ طِ األسْ

يَّةِ  نْجِ رَ امِ اإلفْ قَ  .»ةِ يَّ تِ يْ رِ كْ سِ نْ السِ «بِاألرْ
يَّةَ  ـالمِ ـةَ اإلسْ افَ لَخَ الثَّقَ ي سَ لِيبِيُّ الَّذِ وُ الصَّ زْ اءَ الغَ عِ جَ نِ التَّاسِ رْ دَ القَ عْ وبَ

بِيَّةَ والعَ  ي  ,رَ ـذِ قْتِ الَّ , يف الوَ َ نيْ لِمِ نَاءِ املُسْ نْ أبْ ثِريٍ مِ ولِ كَ قُ نْ عُ ا مِ هَ ورَ ذُ تَثَّ جُ واجْ
بِيَّـةِ  رَ مِ بِالعَ لُّ ـنَ الـتَّكَ نَعُ مِ مْ انَ يَ ـهِ احلَاقِـدِ عـىل  ,كَ ـعَ قِيَامِ طُوطَـاتِ مَ قِ املُخْ ـرْ حَ

ا مِ  هَ ِ ريْ يَّةِ يف غَ المِ ِّ  نَ اإلسْ ايفِ خِ الثَّقَ  !املَسْ
م خيِهِ ارِ َ تَ ربْ ِّ عَ يبِ رَ قِ العَ ِ َ يف املَرشْ نيْ لِمِ ا; أنَّ املُسْ نْهَ ـةِ  ,ومِ ءِ الكِتَابَ ـدْ ذُ بَ نـْ ومُ
يْ  عِ دَّ تِي يَ يَّةِ الَّ نْجِ رِ امِ اإلفْ قَ هِ األرْ ذِ نْ هَ يْئًا مِ فُوا شَ رِ عْ ِم ملَ يَ هيْ دَ نْ لَ ينِ مِ رِ ا بَعْضُ املُنْبَهِ هَ

ـرَ  بِ العَ رِ نَاءِ املَغْ ـةِ أبْ يَّ دِ اتِ النَّقْ وكَ ـكُ ـائِقِ واملَسْ ثَ طُوطَـاتِ والوَ ـلُّ املَخْ , بَـلْ كُ ِّ يبِ
نَ  ا مِ يْسَ فِيهَ ورِ لَ هُ ورِ والدُّ صُ َ العُ ربْ ينَا عَ دِ َ أيْ تِي بَنيْ ةِ الَّ وظَ فُ ةِ املَحْ يَّ رِ وشِ األثَ والنُّقُ



 
 
 
 ٥٧٨ א

 ِ تَنيْ ورَ امِ إالَّ صُ قَ  :األرْ
امِ عىل طَ  ـ١ قَ ةُ األرْ ا كِتَابَ ـاءِ إمَّ جَ وفِ اهلِ رُ ةِ حُ يقَ ـامِ  ;رِ قَ ـةِ عـىل األرْ اللَ لِلدَّ

ى مَّ ا يُسَ وَ مَ , وهُ ةِ يَّ دِ دَ لِ  :العَ رِ األوَّ انَ يف األمْ امَ كَ , كَ ِّ يلِ ابِ اجلُمُ سَ  .بِاحلِ
ا, أيْ  ـ٢ ـذَ انِنَا هَ مَ ودٌ إىل زَ هُ عْ وَ مَ امَ هُ وفِ كَ مِ احلُرُ سْ يقِ رَ نْ طَرِ , ٠( :أو عَ

يْ )ـ إلخ ٣, ٢, ١ يْ , ولَ عِ دَّ َّا يَ ءٌ ممِ ْ لِكَ يشَ اءَ ذَ رَ اءِ سَ وَ نـَ ـنَ أبْ ـقِنيَ مِ ِ تَرشْ ةُ املُسْ لِّدَ قَ هِ مُ
 َ نيْ لِمِ  .املُسْ

ثَالً  ذْ مَ ـتْ  :فَخُ حَ َ يِّ اقْرتَ رِ جْ َ اهلِ رشَ سَ عَ نِ اخلَامِ رْ عِ القَ لَ طْ ـةُ «فَفي مَ انَ األمَ
اتِ واملَ  فَ اصَ وَ بِيَّةِ لِلمُ رَ ةِ العَ نَظَّمَ ةُ لِلمُ امَّ ايِيسِ العَ ُّ عـىل » قَ يبِ ـرَ بُ العَ ـرِ ا املَغْ هَ رُّ قَ ومَ

يدَ  حِ بِيَّةِ تَوْ رَ لِ العَ وَ نَبِيَّةِ  الدُّ امِ األجْ قَ بِيَّةِ بِاألرْ رَ امِ العَ قَ الِ األرْ تِبْدَ ْتَ اسْ ا, حتَ هَ امِ قَ  .أرْ
 ِّ يبِ رَ قِ العَ ِ ةَ يف املَرشْ لَ مَ تَعْ بِيَّةَ املُسْ رَ امَ العَ قَ  أنَّ األرْ وَ عْ ا  ;بِدَ تِهَ يقَ قِ يَ يف حَ هِ

امِ  قَ اهلَا بِاألرْ تِبْدَ , واسْ ةٌ يَّ نْدِ امٌ هِ قَ ةِ (أرْ يَّ لِيزِ ةِ ) اإلنْجِ لَ مَ تَعْ ِّ  املُسْ يبِ رَ بِ العَ رِ  !يف املَغْ
َا  تْ هبِ تِي نَطَقَ  الَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ ودُ عىل هَ دُ دَتْ الرُّ ارَ وَ دْ تَ ـةُ «وقَ امَّ ـةُ العَ انَ األمَ

بِ  رَ ةِ العَ نَظَّمَ ةِ املَلِكِ »...يَّةِ لِلمُ عَ امِ نْ جَ لَّفِ مِ لِسِ املُكَ ادُ املَجْ قَ عِ ا انْ هَ رِ نْ آخِ انَ مِ , فَكَ
يَّةِ  لِّ , كُ يَاضِ ودٍ بِالرِّ عُ ـمِ  سُ , قِسْ ابِ ـاءِ  اآلدَ بِعَ مِ األرْ ـوْ ـبَاحِ يَ , يف صَ بِيَّـةِ رَ ـةِ العَ غَ اللُّ

ا العِ )٦/١٤٠٣/ ٢٣( هَ يرَ رِ قْ نَةُ تَ لَتِ اللَّجْ يَّ دْ ذَ ا, وقَ ـهَ فْضِ الِيَةِ رَ يَّ بِعَ احَ  ;لْمِ َ اقْـرتِ
بِيَّةِ « رَ ةِ العَ نَّظَّمَ ةِ لِلمُ امَّ ةِ العَ انَ َا نَصـا»...األمَ هلِ وْ نْهُ بِقَ تْ مِ رَ ذَّ لْ حَ ةُ إذْ « :, بَ نـَ واللَّجْ

احَ  َ ا االقْرتِ ذَ فُضُ هَ رْ ا إالَّ إنَّ تُ  ;تَ هَ عُ سَ رِّ ال يَ ْ كَ ثِ الدُّ يْ ذِ رَ حتَ اءَ يف بَحْ ا جَ َـدَ رً تُورِ أمحْ كْ
طْلُوبٍ  ـتْ  :مَ لَ اوَ ي حَ تـِ يِّ الَّ المِ ِّ واإلسْ يبِ رَ اثِ العَ َ انِ عىل الرتُّ وَ دْ ا العُ ايَ وَ وَ أنَّ نَ وهُ



 
 
 

  אא٥٧٩ 
ةِ الالَّ  يَّ دِ دِ األبْجَ تِامَ , واعْ هِ سِ فِ نَفْ يِريَ احلَرْ غْ ا تَ ارً رَ لُ اآلنَ أنْ مِ ـاوِ َ امَ حتُ بَّ ةِ رُ تِينِيَّةِ لِلكِتَابَ

ذً  نْفَ ِدَ مَ ـلُّ جتَ ا أقَ ـَ ـاسِ أهنَّ ـامِ عـىل أسَ قَ يِريِ األرْ ءِ بِتَغْ يقِ البَدْ نْ طَرِ اهِ عَ َ ا االجتِّ ذَ ا يف هَ
فِ  نَ احلَرْ ينِيَّةِ مِ اتِ الدِّ سَ دَّ تِبَاطًا بِاملُقَ ةِ  ,ارْ ارَ مِ احلَضَ دْ ونَ إىل هَ اعُ نَعَ السَّ قْ نِ لَن يَ كْ لَ

امَ نَ  بَّ , ورُ ةِ رَ هِ الثَّغْ َذِ يَّةِ هبِ المِ ااإلسْ ريً مِ ثَرُ تَدْ  وأكْ دً دُ مَ عَ وَ أبْ ا هُ ا إىل مَ نْهَ وا مِ ذُ  .»فَ
ةً  ـائِلَ تَسَ لَ مُ ـوْ ـةُ القَ فَ لَّ نَةُ املُكَ تِ اللَّجْ تَتَمَ ةُ أنْ « :واخْ نـَ دُّ اللَّجْ ـوَ ا; تَ ـريً وأخِ

ألَ  ? :تَسْ بِيَّةِ رْ ةِ الغَ ارَ ضَ ةِ لِلحَ يَّ بُودِ عُ بِالعُ ا التَّطَوُّ ذَ تَى هَ ى» إىل مَ تَهَ  .انْ
احِ  َ رِ اقْرتِ ىلَ إثْ بِيَّةِ «وعَ رَ ةِ العَ نَظَّمَ ةِ لِلمُ امَّ ةِ العَ انَ امِ » ...األمَ قَ لَ األرْ امَ تِعْ اسْ

ةِ « يَّ بَارِ الً » الغُ ةِ بَدَ لَكَ لِ يف املَمَ دْ ةُ العَ ارَ زَ الَتْ وَ دْ أحَ قَ , فَ قِيَّةِ ِ امِ املَرشْ قَ نَ األرْ  مِ
 َ ا االقْرتِ ذَ ةِ هَ يَّ ودِ عُ بِيَّةِ السُّ رَ ءِ العَ لَامَ يْئَةِ كِبَارِ العُ ْلِسِ هَ  .احَ إىل جمَ

مِ  ـوْ ـنْ يَ اءً مِ دَ تـِ ـاضِ ابْ يَ ينَةِ الرِّ دِ ةِ بِمَ دَ قِ ينَ املُنْعَ ِ ةِ والعِرشْ يَ تِهِ احلَادِ رَ وْ ويف دَ
لِسُ )١٧/٣/١٤٠٣( رَ املَجْ رَّ الِيا إىل « :, قَ ةِ حَ لَ مَ تَعْ امِ املُسْ قَ يِريُ األرْ غْ ُوزُ تَ هُ ال جيَ أنَّ
ِّ ا يبِ رْ ِ الغَ املَ ةِ يف العَ لَ مَ تَعْ امِ املُسْ قَ ـا أنَّـ ;ألرْ نْهَ , مِ ةٍ ثِريَ بَابٍ كَ ةٌ  هُ ألسْ طْـوَ كَ خُ لـِ ـنْ  ذَ مِ

هِ  ائِقِ انِ طَرَ سَ تِحْ بِ واسْ رْ لِيدِ لِلغَ رِ التَّقْ ظَاهِ نْ مَ رٌ مِ ظْهَ هُ مَ , وألنَّ يبِ رِ اتِ التَّغْ طُوَ  .خُ
ــريِ  اسِ فِ والتَّفَ ــاحِ ــعَ املَصَ ِي ــا وألنَّ مجَ هَ لَّ ــةِ كُ فَ لَّ ــبِ املُؤَ تُ مِ والكُ ــاجِ  واملَعَ

ةٌ  وَ ـرْ ـيَ ثَ , وهِ ـعِ اجِ ةِ إىل املَرَ ـارَ ـا, أو يف اإلشَ هَ قِيمِ رْ امَ احلَالِيَّـةَ يف تَ قَ لُ األرْ مِ تَعْ تَسْ
يَـالَ ال ـلُ األجْ ْعَ ـا جيَ يَّـةِ احلَالِيَّـةِ مَ نْجِ رَ ـامِ اإلفْ قَ لِ األرْ امَ ـتِعْ , ويف اسْ ةٌ ائِلَ ةٌ هَ ظِيمَ  عَ

 ٍ ةٍ ويُرسْ ولَ هُ اثِ بِسُ َ لِكَ الرتُّ نَ ذَ يدُ مِ تَفِ يْئَـةِ » ...تَسْ ْلِـسِ هَ ارُ جمَ ـرَ ـا قَ ا أيْضً ذَ مَ هَ اليَوْ
  وَ عْ دُّ عىل دَ رُ ةِ يَ يَّ ودِ عُ بِيَّةِ السُّ رَ ةِ العَ لَكَ ءِ بِاملَمْ لَامَ ـةِ «كِبَارِ العُ نَظَّمَ ةِ لِلمُ امَّ ةِ العَ انَ األمَ



 
 
 
 ٥٨٠ א

بِيَّةِ  رَ تَهَ » ...العَ  .ىانْ
هِ الفُ  ذِ رُ  يَاتْ وبِنَاءً عىل هَ رَ األمْ دَ , صَ يَّةِ لْمِ مُ  املَلَكِيُّ  العِ قْ ـامِ ) ٢٠٨٦٠( رَ لِعَ

وعِ )١٤٠٣( ُ فْضِ مَرشْ , ورَ ءِ لَامَ يْئَةِ كِبَارِ العُ ْلِسِ هَ ارِ جمَ رَ ـةِ «, بِتَأيِيدِ قَ امَّ ةِ العَ انَ األمَ
بِيَّةِ  رَ ةِ العَ نَظَّمَ أيِيدٌ مُ »...لِلمُ وَ تَ بِ , وهُ اجِ ةِ احلَقِّ والوَ َ فَّقٌ لِنُرصْ  .وَ

يَّةَ  نْجِ رَ امَ اإلفْ قَ ا; أنَّ األرْ نْهَ ـارِ إىل )3 2 1(... ومِ نَ اليَسَ تَبُ مِ تِي تُكْ , والَّ
ـنْ  ـا عَ وبَّ رُ ـلَتْ إىل أُوْ صَ ا وَ ـَ هنِ وْ , لِكَ بِيَّـةِ رَ امِ العَ قَ بِ بِاألرْ رْ ى يف الغَ مَّ , وتُسَ نيِ اليَمِ

بِ املُسْ  رَ يقِ عَ ـا طَرِ وبَّ رُ لَتْ إىل بِالدِ أُوْ تَقَ َ وانْ نيْ لِمِ  املُسْ بَتْ لَدَ رِّ دَ أنْ عُ عْ , وبَ َ نيْ لِمِ
ةِ  ينـَ هِ املَدِ ذِ مُ يف هَ دَ تَخْ تْ تُسْ ارَ , وصَ بِ رِ نْ بِالدِ املَغْ شَ مِ اكُ رَ انِيَةً إىل مَ ةً ثَ رَّ ادَتْ مَ عَ

ا إالَّ  رً َا ذِكْ دْ هلَ دا; إذْ ملَ نَجِ يِّقٍ جِ لٍ ضَ كْ , بِشَ يَّاتِ اضِ يَ ابِ والرِّ سَ يسِ احلِ ارِ نْ قِبَلِ دَ  مِ
ةٍ  امَّ طُوطَاتُ بِعَ ا املَخْ نْهَ لَتْ مِ  .وخَ

ىفَّ  يُّ املُتَوَ رِ بَ ْ نيَ الربَ مِ وَ ابنُ اليَاسَ امِ هُ قَ هِ األرْ ذِ ارَ إىل هَ ٍّ أشَ يبِ رِ غْ لُ مَ انَ أوَّ فَكَ
نَةَ  تُوالً ) ٦٠١(سَ قْ اتَ مَ يْثُ مَ , حَ شَ اكُ رَ ابِمَ َ لِكَ يف كِتَابِهِ  هبِ ـارِ «, وذَ ـيحِ األفْكَ قِ لْ تَ

بَارِ  مِ الغُ سْ لِ بِرَ مَ  .»يف العَ
* * * 

ا   اهَ زَ نْ عَ م مِ نْهُ مِ , فَ يَّةِ نْجِ رَ امِ اإلفْ قَ لِ األرْ مِ يف أصْ لْ لُ العِ تَلَفَ أهْ دْ اخْ وقَ
يَّ  نْدِ امِ اهلِ قَ ا إىل األرْ اهَ زَ نْ عَ م مَ نْهُ , ومِ بِيَّةِ رَ امِ العَ قَ ـا إىل إىل األرْ اهَ زَ ـنَ عَ م مَ نْهُ , ومِ ةِ

لِكَ  ِ ذَ ريْ  .غَ
ةِ  يَّ نْدِ امِ اهلِ قَ نَ األرْ ا مِ هَ لَ ونَ عىل أنَّ أصْ نُصُّ م يَ تُهُ امَّ ا  ,وعَ يبِهَ ـذِ لِ بِتَهْ وْ عَ القَ مَ



 
 
 

  אא٥٨١ 
بِ  رَ دِ العَ الءِ  ,عىل يَ ؤُ نْ هَ ا, ومِ وبَّ رُ م إىل أُوْ هُ َ ربْ َا عَ اهلِ تِقَ  :وانْ
مٌ  اسْ ائِيُّ  قَ رَ امُ ٌ الو, السَّ املِ نُ سَ كْ يدُ الرُّ قِ افِظٌ ةُ دَ يْ مِ احلَ  عَ ي حَ رِ ,  , وقَدْ انُ طُوقَ

يلُ النَّ  عِ امَ دُ إسْ َمَّ يدِ صَ و, يُّ وِ دْ وحمُ بْدُ احلَمِ َ عَ ثِريٌ ةُ ربْ م كَ هُ ُ ريْ  ., وغَ
بِيِّنيَ  رْ نَ الغَ ـرنَ يْ و, ودِ نُ يْ الِ يث ونَ مْ سِ  :ومِ غـرد يْ زَ  ةُ يَّـانِ ك, واألملَ بَـيْ ر, ووِ جَ

, وأنَّ انْ ورَ يُ ه, ودِ كْ نَ وْ هُ  نُودِ قِيمِ لِلهُ ْ ا الرتَّ ذَ لَ هَ م فَضْ هُ ْيعُ بُ مجَ نْسِ م; إذْ يَ هُ ُ ريْ ت, وغُ
م تَهُ يقَ م طَرِ نْهُ وا عَ ذُ بَ أخَ رَ  .العَ

اعٌ  زَّ هَ هَ رَ كَ ا ذَ ا مَ ذَ يُّ يف كِتَابِهِ الشَّ  وهَ رِ بِيَّـةُ «مَّ رَ امُ العَ قَ هُ »األرْ ـانْظُرْ ـوَ  ,, فُ هُ فَ
ابِهِ ومُ  رٌ يف بَ َرَّ نْهُ حمُ تُ مِ دْ أفَدْ , وقَ يدٌ  .فِ

يْ  نَدٍ أصِ لِّ سَ نْ كُ ةِ مِ ي املَبْتُورَ اوِ عَ هِ الدَّ ذِ ثْلُ هَ مِ ; فَ رُ انَ األمْ مٍ وأيا كَ لْ , وعِ لٍ
ـودِ أثِيْ  ُهُ ةٌ جلِ دَ بَـدِ ـا, ومُ خيِهَ ارِ دِ تَ ـدَ يَّةِ يف مُ ـالمِ ـةِ اإلسْ وثِ األُمَّ رُ ةٌ ملَِوْ رَ مِّ دَ يَ مُ ; هِ لٍ

خِ  اليِنيِ النُّسَ ,  مَ بِيَّةِ رَ وِ (العَ ْطُـوطٍ  :نَحْ َ خمَ ا بَـنيْ دٍ مَ َلَّ يُونِ جمُ لْ تَيْ مِ ائَ تِّنيَ ومِ ِ وسِ نَنيْ اثْ
بُوعٍ  طْ يُـونِ )ومَ لْ يُونِ مِ لْ نْ مِ ثَرِ مِ ةٌ عىل أكْ وَ قْ َا شِ امَ أهنَّ يَـارٍ (, كَ لْ ـنْ مِ ثَـرَ مِ ـلِمٍ ) أكْ سْ مُ

ورَ  مُ رِ املَعْ مَ عىل ظَهْ ونَ اليَوْ يشُ عِ نَ يَ يْ ذِ ـارِ الَّ ـنْ اآلثَ ةٍ مِ ةٍ نَكِـدَ ـلَ لْسِ ا يف سِ ـذَ كَ , وهَ ةِ
ا  هَ ورُ ـذُ َا جُ ةٍ هلَ يقَ رِ ةٍ عَ الءِ أُمَّ قَ نْ عُ الً عَ , فَضْ َيِّزٍ لِمٍ ممُ سْ لُ مُ قْ ا عَ هَ طِيقُ تِي ال يُ يِّئَةِ الَّ السَّ

ِنيَ  املَ بِّ العَ دُ هللاِ رَ , واحلَمْ مِ لْ يخِ والعِ  .يف التَّارِ
 

* * * 



 
 
 
 ٥٨٢ א

)٤٤( 
اضَ  تِعَ خِ املِيالديِّ  ةُ االسْ يْ  بالتَّارِ

ةَ  اضَ تِعَ نِ  إنَّ االسْ خِ املِيالديِّ عَ يْ يِّ  بالتَّارِ ـرِ جْ خِ اهلِ يْ ـقٌ  ;التَّـارِ فَ وَ نَ ـُ ـنْ  هلَ مِ
نَاءٌ  , وانْحِ يْتِ بُّهِ املَقِ اقِ التَّشَ فَ ـةِ  أنْ افَ ي الثَّقَ َ يَدَ سِ بَنيْ وْ ؤُ بِيَّـةِ  لِلرُّ رْ ا  ;الغَ ـَ يْـكَ أهنَّ اهِ نَ

خٌ  سْ وِ  مَ ةِ للهُ يَّةِ يَّ مِ الَ  .اإلسْ
ـنْ  ا عَ هَ يِّزُ مَ ا يُ خيً ارِ ةٍ تَ لِّ أُمَّ ; أنَّ لِكُ فِ ارِ اتِ املَعَ ارَ لُومِ ودَ تِ العُ لَّامَ سَ نْ مُ ومِ
ـامَ  َا, كَ هتِ ارَ ضَ ا وحَ َادِهَ ا وأجمْ اثِهَ دَ لُّ أحْ بُ كُ نْسَ يْهِ تُ إلَ ا, فَ اهَ وَ امَّ سِ ا عَ هَ ُصُّ ا, وخيَ هَ ِ ريْ غَ

 َ يْهِ أرشْ لَ لِّقُ عَ عَ امٍ تُ كَ اتٍ وأحْ ادَ اتٍ وعَ بَادَ نْ عِ َا, مِ يَاهتِ ونِ حَ ؤُ سَ شُ َا وأنْفَ َظَاهتِ فَ حلَ
ائِنَ  وَ اثٍ وكَ دَ اءٌ مَ وأحْ وَ ا, سَ ورِ دِينِهَ لَّقُ بِأُمُ تَعَ اءٍ  ,ا يَ وَ دٍّ سَ ا عىل حَ يَاهَ نْ  .أو دُ

هَ  امِ ا أليَّ ابً سَ ةٍ حِ لِّ أُمَّ ونَ لِكُ كُ بْلَ أنْ يَ يخُ قَ التَّارِ ا فَ الِذَ اثِهَ ـدَ ـا ألحْ فً  :ا, وظَرْ
ـا هَ ِ ريْ نْ غَ َا عَ ةٌ هلَ يْزَ ا, ومَ يَّتِهَ صِ خْ زٌ لِشَ مْ َا, ورَ ارٌ هلَ عَ تِهِ شِ يقَ قِ وَ يف حَ هُ ,  :فَ ةٌ بَـادَ ـوَ عِ هُ فَ

ةً  ادَ ونَ عَ كُ بْلَ أنْ يَ خيِيَّةً  قَ ارِ َ  تَ ريْ يْسَ غَ  !لَ
دَ  عْ نْ بَ ةُ ومَ ابَ حَ َعَ الصَّ دْ أمجْ قَ ا فَ ذَ لِ هَ يْ ألجْ م جِ يْ هُ دَ جِ عْ تِبَـارِ ال بَ لٍ عـىل اعْ

ةِ النَّبِيِّ  رَ جْ نْ هِ وهُ مِ ؤُ ي بَدَ يِّ الَّذِ رِ جْ يخِ اهلِ نَ ملسو هيلع هللا ىلص التَّارِ وهُ مِ خُ , وأرَّ ينَةِ مِ  إىل املَدِ اليَـوْ
ــنْ  يَّة مِ ــالمِ ــةِ اإلسْ يخِ األُمَّ ــارِ ــةُ تَ ايَ ــانَ بِدَ , فَكَ مِ ــرَّ رِ اهللاِ املُحَ ــهْ ــنْ شَ لِ مِ األوَّ

ا )هـ١/١/١( نْهُ , ومَ وا عَ الُ , قَ ةِ رِ جْ بلَ اهلِ خيِيَّةٍ قَ ارِ اثٍ تَ دَ نْ أحْ انَ مِ ,  :كَ ةِ رَ جْ بْلَ اهلِ قَ
وهُ  خُ ا, أرَّ هَ دَ عْ انَ بَ ا كَ ا :ومَ ذَ كَ , وهَ ةِ رَ جْ  .بِاهلِ

ا;  عً ْ ا بِهِ رشَ نَ رْ ي أُمِ يِّ الَّذِ رِ مَ ابِ القَ سَ يَّ بِاحلِ رِ جْ يخَ اهلِ وا التَّارِ خُ ُم أرَّ امَ أهنَّ كَ



 
 
 

  אא٥٨٣ 
يْثُ جَ  ةَ حَ لَّ اىلَ األهِ عَ لَ اهللاُ تَ اقِيْ  عَ وَ  .لِلنَّاسِ  تَ مَ

ــالَ  ــاىلَ اهللاُ قَ عَ  m~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ §l  :تَ
ــرة( ــاىلَ )١٨٩: البق عَ ــالَ تَ  | } mt u v w x y z :, وقَ

} ~ � ¡ ¢ £ l )٣٦: التوبة(. 
الَ  ـإنْ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ وا; فَ طِرُ هُ فـأفْ وْ تُمُ أيْ ا رَ وا, وإذَ ومُ اللَ فصُ تُمُ اهلِ أيْ ـمَّ  إذا رَ غُ

وا لَهُ  رُ دِ م فاقْ يْكُ لَ يْهِ » عَ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ
ا  ـَّ , ممِ يِّ ـرِ مَ يمِ القَ ـوِ تِبَارِ التَّقْ وبِ اعْ جُ ةٌ بِوُ اطِعَ ا قَ هَ ُ ريْ وصُ وغَ هِ النُّصُ ذِ وهَ
 رَ يمِ األُخْ اوِ , والتَّقَ ابَاتِ سَ نَ احلِ هِ مِ ِ ريْ ونَ غَ لِ بِهِ دُ مَ ذِ والعَ وبَ األخْ جُ دُ وُ كِّ ؤَ  .يُ

ا  ذَ هُ إىل وهَ نـْ َ اهللاُ عَ يضِ رَ بـنِ اخلَطَّـابِ رَ مَ نَ عُ مَ ةُ زَ ابَ حَ يْهِ الصَّ لَ َعَ عَ ا أمجْ مَ
ا ذَ نَا هَ مِ وْ ـانُ  ;يَ مَ رَ الزَّ بَ ا أدْ تَّى إذَ ,  ,حَ َ نيْ ـلِمِ ـنَ املُسْ ريٍ مِ ثـِ فُ بِكَ ـعْ مَ الضَّ كَ ـتَحْ واسْ

اطِ  قَ نْدَ إسْ يَّام عِ ةِ السِ الفَ يَّةِ  اخلِ المِ امَ  اإلسْ اكِرِ , )١٣٤٢(عَ سَ لُولُ العَ ا فُ ينَهَ اءَ حِ جَ
ـا  , مَ ةٌ ثِريَ يَّةٌ كَ المِ ُ إسْ املِ عَ تْ مَ َ ريَّ غَ ا تَ هَ نْدَ عِ , فَ َ نيْ لِمِ ثَرِ بِالدِ املُسْ ةً عىل أكْ ائِرَ لِيبِيَّةِ غَ الصَّ

ا نْهَ انَ مِ ا, فَكَ هَ ِ ريْ القٍ وغَ ةٍ وأخْ يدَ قِ َ عَ  :بَنيْ
ثِريٍ  يخِ املِيالدِيِّ إىل كَ مُ  إدْالفُ التَّارِ نْ تِلْكُ ـتِاللٌ  مِ ا احْ ـهَ سَّ ي مَ تـِ الـبِالدِ الَّ

ـنْ  ثَـرَ مِ ـيَ أكْ قِ ي بَ يُّ الَّذِ رِ جْ يخُ اهلِ يِّبَ فِيْهِ التَّارِ ي غُ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ , وذَ لِيبِيٌّ صَ
انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ ًا, فَ اخمِ ا شَ نِيعً ا مَ يزً زِ نَةٍ عَ  !ألْفِ سَ

* * * 



 
 
 
 ٥٨٤ א

نْ  □ انَ مِ ا; كَ ذَ لِ هَ ارِ ألجْ يرِ األبْصَ نْوِ اينِ  ,تَ ـوَ دَّ إخْ ارِ أنْ أُمِ يحِ األفْكَ قِ لْ وتَ
مِ  كْ يخِ وحُ ارِ نْ تَ ءٍ مِ ْ َ بِيشَ نيْ لِمِ ارِ  :املُسْ تِصَ هِ االخْ جْ , عىل وَ يخِ املِيالدِيِّ  .التَّارِ

يخُ املِيالدِيُّ   :التَّارِ
انِ  ومَ نْدَ الرُّ ا عِ لُومً عْ يخُ املِيالدِيُّ مَ دْ بَاتَ التَّارِ قَ نْذُ  لَ انَ )م.ق ٧٥٠(مُ , وكَ

ـا  ومَ لِـكُ رُ ـاءَ مَ تَّـى جَ ط; حَ ورٍ فَقَ هُ ةِ شُ َ رشْ نْ عَ نَةُ فِيْهِ مِ تَألَّفُ السَّ يا, تَ رِ مَ هُ قَ يمُ وِ قْ تَ
ـا الثَّـاينِ « يْ ) م.ق ٦٧٣ـ  ٧١٦(» تُومَ رَ ـهْ ـافَ شَ ي أضَ ـذِ ايِـر«الَّ َ ايِر, وفُربْ نـَ , »يَ

نْ  تَألَّفُ مِ نَةُ تَ تِ السَّ بَحَ ا) ٣٥٥(وأصْ مً وْ  .يَ
ولُ املُ  صُ تْ الفُ َ ريَّ غَ امِ تَ ورِ األيَّ رُ عَ مُ ا, ويف ومَ ريً بـِ ا كَ ً ـريُّ غَ َا تَ اهنِ كَ نْ مَ يَّةُ عَ نَاخِ

نَةِ  ُّ ) م.ق ٤٦(سَ اينِ ومَ اطُورُ الرُّ َ ربِ ى اإلمْ عَ تَدْ ْ «اسْ يْرصَ يُوسَ قَ ولْ لَكِيَّ » يُ مَ  الفَ  املُنَجِّ
يَّ  ِ جيِنيَ « املَرصْ ورِ نَ اإلسْ » سُ ـدُ مِ تَمِ عْ , يَ ٍّ ـايبِ سَ يخٍ حِ ـارِ ـعَ تَ ضْ هُ وَ نـْ الِبًا مِ ةَ طَ يَّ رِ نْدَ كَ

خيً  ارِ عَ تَ ضَ , ووَ يُّ ِ لَكِيُّ املِرصْ ابَ الفَ تَجَ اسْ , فَ خُ بِهِ رَّ ؤَ , ويُ يْهِ لَ ـتَنِدً عَ سْ ـنَةِ ا مُ ا إىل السَّ
يخِ  لٍ يف التَّارِ وُّ َ لَ حتَ ُ أوَّ تَربَ عْ ا يُ ذَ , وهَ يَّةِ سِ مْ نَ  :الشَّ مَ  مِ ِّ القَ يسِ مْ يِّ إىل الشَّ  !رِ

يمِ  ـوِ يِّ إىل التَّقْ ـرِ مَ يمِ القَ وِ التَّقْ ـلِ بـِ مَ ـنَ العَ ـانِيُّونَ مِ ومَ لَ الرُّ وَّ َ وبِالتَّايل حتَ
يخُ  ا التَّـارِ ـذَ يَ هَ ـمِّ , وسُ ِّ يسِ مْ يخِ  :الشَّ ِّ «بِالتَّـارِ يَـاينِ اطُـورِ » اليُولْ َ ربِ ـبَةً إىل اإلمْ نَسْ

» ْ يْرصَ يُوسَ قَ ولَ يَ »يُ قِ ـمِ  , وبَ ـضِ األُمَ ـا, وبَعْ وبَّ رُ هِ يف أوْ ـوالً بـِ مُ عْ يخُ مَ ا التَّـارِ ذَ هَ
المُ  يْهِ السَّ لَ ى عَ يسَ يحِ عِ يالدِ املَسِ دَ مِ عْ بْلَ وبَ  قَ رَ  .األُخْ

ـةِ  سَ اوِ سَ بَـانِ والقَ هْ ـنَ الرُّ ـةِ مِ نِيسَ الِ الكَ جَ رُ املُلُوكِ ورِ وْ اءَ دَ نَا; جَ نْ هُ ومِ
دٌ سَ  ُم يَ انَ هلَ نَ كَ يْ ذِ اءُ الَّ دَ م  وْ ـنْهُ اتُ مِ َ ريُّ تْ التَّغَ اءَ مَّ جَ , ثُ يلِ يِريِ اإلنْجِ غْ يفِ وتَ رِ ْ يف حتَ



 
 
 

  אא٥٨٥ 
ـيْ  وهُ بِمِ ـقُ هُ وألْصَ ـوْ عَ ي ادَّ يخِ الَّذِ ا عىل التَّارِ هَ وْ رَ تِي أجْ يالتُ الَّ دِ ـى والتَّعْ يسَ الدِ عِ

وْ  المُ زُ يْهِ السَّ لَ ةَ انْطِبَاعَ مَّ نِي أنَّ ثَ عْ َّا يَ ا, ممِ بً ذِ ا وكَ ِّ رً ـاينِ َ ينِيِّ النَّرصْ مِ الـدِّ تِامَ االهْ ـا بـِ عً
هُ  حُ ضِّ وْ ; يُ يخِ وعِ التَّارِ ضُ وْ  .بِمَ

ونٍ  رُ نْذُ قُ  مُ ارَ مِ  ,أنَّ النَّصَ تَ سـْ م مُ وْ وهُ يمِ رُّ وِ قْ التَّ لِ بـِ مـَ نَ عـىل العَ
ـ  ادِسِ أو القَ نِ السـَّ رْ تَّى القـَ ; حَ يِّ يخِ املِيالدِ ارِ هِ بِالتَّ طِ بْ ونَ رَ ِّ دُ يسِ مْ نِ الشَّ رْ

اءِ  َ رتِ ريِ واالفـْ يـِ غْ رُ التَّ وْ اءَ دَ مَّ جـَ ; ثـُ المُ هِ السَّ يْ لَ يحِ عَ يالدِ املَسِ نْ مِ نِ مِ امِ الثَّ
دَّ  قَ وافَ ي  مُ ذِ ِّ الَّ اينِ َ يخِ النَّرصْ ارِ ةِ التَّ ايَ عَ بِدَ قُ مَ افَ تَوَ ا يَ يخِ مَ ارِ نَ التَّ وا مِ فُ رَّ وحَ

يَّ  نَةِ املِيالدِ لِ السَّ نْ أوَّ أُ مِ دَ بْ يْ يَ م إىل مِ نْهُ ةً مِ بَ , نِسْ هِ ةِ يـْ لَ ى عَ يسـَ يحِ عِ الدِ املَسِ
ةُ  ايَ ونَ بِدَ كُ , وأن تَ المُ ا التَّ  السَّ ذَ يخِ اهَ نَايِر ـ١(رِ مُ ) ١ـ يَ وْ وَ يـَ يالدِي, وهُ مِ

 , المُ هِ السـَّ يـْ لَ هُ عَ يالدَ يْثُ إنَّ مِ وا; حَ مُ عَ امَ زَ , كَ المُ هِ السَّ يْ لَ يحِ عَ انِ املَسِ تَ خِ
قَ  امَ يُ انَ يف كَ لَ ) (ـ ديسـمرب٢٥(الُ كَ ونَ األوَّ انُ ا )كـَ ذَ فَ هـَ رِ ا عـُ هَ دَ نـْ , وعِ

يخُ  ارِ يِّ  :التَّ يخِ املِيالدِ ارِ  .بِالتَّ
ءِ  ـابِقٌ لِبَـدْ المُ سَ يْهِ السَّ لَ يحِ عَ سِ يَّ لِلمَ يقِ ا بِأنَّ املِيالدَ احلَقِ ذَ نْ هَ لُصُ مِ ونَخْ

; ةٍ يدَ دِ ونٍ عَ رُ يخِ املِيالدِيِّ بِقُ ـيالدِ  التَّارِ , ومِ يخِ املِيالدِيِّ َ التَّارِ يِيزُ بَنيْ نْبَغِي التَّمْ ا يَ لِذَ
ـعَ  قُ مَ ـدُ خيِيـا ال يَصْ ارِ هُ تَ ـدَ عْ بْلَ املِيالدِ أو بَ طِالحَ قَ ; ألنَّ اصْ المُ يْهِ السَّ لَ يحِ عَ املَسِ

يْ  ةِ مِ يقَ قِ لِياحَ المُ فِعْ يْهِ السُّ لَ يحِ عَ  .الدِ املَسِ
رَّ العَ  دْ استَمَ لُ هبوقَ  مَ ارَ ا النَّصَ ابَ دِ بَ هْ يخِ إىل عَ ارِ ا التَّ ذَ

الِثَ « ي الثَّ ورِ جيُ ورِ َ  جُ رشَ يالتٍ عىل » عَ دِ عْ اءِ تَ رَ امَ بِإجْ ي قَ ذِ يخِ «الَّ ارِ التَّ
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 ِّ اينِ يَ ةِ » اليُولْ ابِيَّ سَ نَةِ احلِ تِهِ لِلسَّ قَ ابَ طَ مُ مُ دَ وَ عَ , وهُ هِ عِ فِيْ اقِ أِ الوَ ِتَاليفِ اخلَطَ ل
 عىل السَّ  دَ هُ إحْ رُ دْ يٍّ قَ نَوِ قٍ سَ رْ ودِ فَ جُ َّا أدَّ إىل وُ سِ ممِ مْ ةِ لِلشَّ يَّ لِ عْ نَةِ الفِ

شْ  امَ ـعَ قَ , فَ ِّ يلِ عْ عِ الفِ اقِ ابِ والوَ سَ َ احلِ نيْ ةٍ بَ يقَ قِ ةَ دَ ا«رَ ابَ ا » البَ ذَ الحِ هَ بِإصْ
يخِ  ارِ يلُ بِالتَّ دِ ا التَّعْ ذَ يَّ هَ مِ , وسُ قِ رْ ي«الفَ ورِ جيُ لُ بِهِ , و»اجلُورِ مَ َ العَ تَرشَ انْ

ةِ  انِيَّ َ لِ النَّرصْ وَ الِبِ الدُّ  .يف غَ
مَ  ـائِمَ اليَـوْ يخَ املِيالدِيَّ القَ  أنَّ التَّارِ ارَ ي النَّصَ رِ كِّ فَ  مُ دْ بَاتَ لَدَ قَ ا; فَ لِذَ

وَ  , بِلْ هُ يدِ دِ يُّ التَّحْ يقِ قِ يْسَ حَ ي«لَ جيُورِ يخُ اجلُورِ َ أنَّ بَعْضَ الفَ »التَّارِ ريْ لَكِيِّـنيَ , غَ
ـرَ  يلٍ آخَ ـدِ عْ ـامِ إىل تَ نَ األيَّ ا مِ مً وْ ا يَ تَاجُ قَطْعً يَحْ هُ سَ نَ أنَّ وْ رَ ـوَ يَ فُ هُ دَ ـانَ اهلـَ ا كَ , إذَ

ةِ  عَ بَ ولِ األرْ صُ يَّةِ عىل الفُ سِ مْ نَةِ الشَّ ةُ عىل انْطِبَاقِ السَّ افَظَ  .املُحَ
يخَ املِيالدِيَّ  مَ فإنَّ التَّارِ دَّ قَ ا تَ انِيـوبِنَاءً عىل مَ ومَ انَ رُ لِ كَ ـهُ يف األصْ لَ دَّ ا, عَ

بَانِ  هْ ـبَةً  بَعْضُ املُلُوكِ والرُّ ـالمُ نِسْ يْـهِ السَّ لَ ـيحِ عَ يالدِ املَسِ ـبُوهُ ملِـِ , ونَسَ ارَ النَّصَ
يْ  دَ مِ عْ افِيَّةً بَ زَ ـجُ عْ ـرَّ بَ ـدْ أقَ يبًـا, وقَ رِ قْ ونٍ تَ ـرُ نِيَـةِ قُ امَ تَّةِ أو ثَ المُ بِسِ يْهِ السَّ لَ هِ عَ ضُ الدِ

بَةِ  هِ النِّسْ ذِ أِ هَ طَ  بِخَ ارَ ثِنيَ النَّصَ  .البَاحِ
* * * 

ةٌ   ائِدَ  :فَ
 , ـةُ ـنَةُ املِيالدِيَّ ـا السَّ نْهَ نُ مِ وَّ تَكَ تِي تَ ةَ الَّ يَّ رَ املِيالدِ هُ ; أنَّ األشْ مِ لْ ةِ العِ افِلَ نْ نَ مِ

يْ  جِ ودُ لِتَمْ عُ لِ تَ يَ يف األصْ ِّ املِيالدِ هِ يسِ مْ يخِ الشَّ ـا دِ التَّارِ ومً عُ زْ ًا مَ َ إهلَ رشَ نَيْ عَ يِّ الثْ
ةِ  يَّ طُورِ انِ األُسْ ومَ َةِ الرُّ نْ آهلِ  !مِ



 
 
 

  אא٥٨٧ 
يْـ ْجِ ـا إىل متَ ا أيْضً ـهَ ضُ ودُ بَعْ عُ امَ تَ ـاكَ َ ـانِ ومهُ ومَ ادِ الرُّ ـوَّ ـنْ قُ نَ مِ يْ ائِـدَ  :دِ قَ

يْصَ « يُوسُ قَ ولْ ي أُ » رْ ـيُ ـذِ لِـالَّ ـمِ طْ ـابِعِ بِاسْ رِ السَّ ـهْ هُ عـىل الشَّ ـمَ يُـو« :قَ اسْ ولْ , »يُ
طُسْ «و سْ ي أُ » أُغُ لِ الَّذِ نِ طْ رِ الثَّامِ هْ هُ عىل الشَّ مَ طُسْ «قَ اسْ سْ ْلِسُ »أُغُ امَ جمَ دْ قَ قَ , ولَ

نيَ  ـنْ ثَالثـِ الً مِ ـا بَـدَ مً وْ دٍ وثَالثِنيَ يَ احِ رِ إىل وَ هْ امِ الشَّ يلِ أيَّ دِ هِ بِتَعْ دِ هْ يُوخِ يف عَ الشُّ
ا الشَّ  ذَ زَ يف هَ رَ هُ أحْ ا; ألنَّ مً وْ ا يَ ذَ , وكَ اتِهِ ارَ تِصَ ظَمَ انْ رِ أعْ يُو«هْ ولْ  .»يُ

ودٍ  لُ وْ الِصٍ مَ يٍّ خَ ِ لٍ بَرشَ مَ تَاجُ عَ يخَ املِيالدِيَّ نَ نَا أنَّ التَّارِ حُ لَ تَّضِ ا يَ ذَ دَ هَ عْ بَ
أَ  , ونَشَ انِيَّةٍ َ ةٍ نَرصْ انَ ضَ , وحَ انِيَّةٍ ومَ يالتِ ال يف بِيئَةٍ رُ دِ عْ , وتَ ةِ َ يَارصِ ةِ القَ ايَ عَ اتِ بِرِ بَابَوَ

ةٍ  دَ دِّ تَعَ ونٍ مُ رُ المُ بِقُ يْهِ السَّ لَ يحِ عَ يالدِ املَسِ دَ مِ عْ فْ إالَّ بَ رَ عْ , وملَ يُ بَانِ هْ ـبْنَ  ,والرُّ وملَ يُ
نيٍ  هِ بِيِقِ لِدِ وْ  .عىل مَ

* * * 
هِ  ـيَةِ كِتَابـِ اشِ َـهُ اهللاُ يف حَ محِ دٍ رَ يْ رٌ أبُو زَ نَا بَكْ يْخُ الَ شَ لِ «قَ خَ ـلِ  املَـدْ صَّ  »املُفَ

دٍ « :)١٢( َمَّ ةِ حمُ فٌ ألُمَّ َ ُ ملسو هيلع هللا ىلص رشَ هتُ دَ حْ رِ النَّبِيِّ وِ اجَ هَ نْ مُ يخِ مِ ةَ ملسو هيلع هللا ىلص م يف التَّارِ كَّ نْ مَ مِ
خيِيَّـةِ  ةِ التَّارِ ـدَ حْ هِ الوِ ذِ ـَ , وهلِ ـاىلَ عَ ا اهللاُ تَ هَ سَ رَ ينَةِ حَ اىلَ إىل املَدِ عَ ا اهللاُ تَ هَ سَ رَ ـإنَّ  ,حَ فَ

ونُ  كُ نيَ ملَ يَ مِ دِّ ءَ املُتَقَ لَامَ فَ العُ رْ ونَ حَ عُ يخِ » هــ« :وا يَضَ ا لِلتَّـارِ ـزً مْ , رَ يخِ ـدَ التَّـارِ عْ بَ
يخِ  التَّـارِ هِ كَ ِ ـريْ يامً لِغَ دِ يْسَ قَ هُ لَ , وألنَّ م بِهِ هِ لْمِ ِم, وعِ هيْ دَ يخِ لَ ةِ التَّارِ دَ حْ ; لِوِ يِّ رِ جْ اهلِ

مِ  دَ َ بِعَ نيْ لِمِ لَ املُسْ مَ نْ قَفَى عَ رِ مَ نْ آخِ انَ مِ ; وكَ زِ املِيالدِيِّ مْ عِ الرَّ ضْ مِ » هـ« :وَ دَ وعَ
ـو  ا لَ ذَ ـَ , وهلِ ـاىلَ عَ َـهُ اهللاُ تَ محِ ـاكِرٍ رَ َـدُ شَ ـيْخُ أمحْ ـوَ الشَّ يخِ املِيالدِيِّ هُ تِهِ بِالتَّارِ لَ ابَ قَ مُ
 َ ارشِ عَ نَا ـ مَ يْ دَ يْسَ لَ هُ لَ ; ألنَّ زَ مْ ا الرَّ ذَ تُ هَ عْ ضَ تُ ملََا وَ رْ بَ تَدْ ا اسْ ي مَ رِ نْ أمْ بَلْتُ مِ تَقْ اسْ



 
 
 
 ٥٨٨ א

اهُ املُ  وَ يخٌ سِ ارِ َ ـ تَ نيْ لِمِ ى» سْ تَهَ  .انْ
, و يَّةِ ـالمِ تَبَـاتِ اإلسْ نَ املَكْ ا مِ ً ثِريْ دُ كَ لْ نَجِ زَ نَا مل نَ ا; فإنَّ ذَ عَ هَ اءِ ومَ نـَ ـنْ أبْ مِ

عِ  لَ وْ َ مُ نيْ لِمِ َ املُسْ دِيِّ يْ رِ اتَّ ل بانيْ ادٍ  ;خِ املِيَالَ تِهَ ا الجْ دً  إمَّ يْ ـدِ هُ سَ نُّوْ لِيْـدٍ  ,اظَ قْ هُ ظَ  أوْ تَ وْ  نـُّ
ا دً يْ دِ ْ ا وجتَ مً دُّ قَ  .تَ

ـدِ  قَ ا; فَ ذَ لِ هَ ـتُ يف كِتَابَـايتألجْ مْ ـدُ  ,التَزَ ,  :وهللا احلَمْ يَّ ـرِ جْ خَ اهلِ يْ التَّـارِ
اهُ  وَ ا سِ تُ مَ حْ اءَ اهللاُ ـ املِيْالدِيَّ  ـ وطَرَ هُ إنْ شَ رُ يَأيت ذِكْ , كامَ سَ نْهُ دَّ مِ ا ال بُ  .إالَّ مَ

ا  ذَ لُّ هَ ائِ كُ مِ الفَ وْ مُ خِ لِعُ يْ ـةً للتَّـارِ َ ; نُرصْ ـلِمِ ئ املُسْ ـارِ دَ القَ نـْ ةِ عِ لَ صَّ ةِ املُحَ دَ
نْ وَ  ي مِ المِ يَّةِ هلمأةِ طْ اإلسْ اةِ للتَّبَعِ ارَ نَ املُجَ , أو مِ بِ رْ امَ الغَ ِي أمَ خيْ امِ التَّارِ ِزَ  !االهنْ

ـــاىل عَ ـــالَ اهللاُ تَ  m¤ ¥ ¦ § ¨ © ªl  :قَ
 .)٦١: البقرة(

 ِ نيْ دُ  يف حِ فِ  أنَّنِي أنَاشِ َ أنْ يَ نيْ ـلِمِ تَّابَ املُسْ ظُـوا يْ كُ ْفَ ِهم, وأنْ حيَ خيْ ـوا لتَـارِ قُ
هُ  ادِثَ وَ ةِ حَ طـالألمَّ ظًـا وخَ فْ ـةِ لَ يَّ رِ جْ خِ اهلِ يْ ارِ ـنْ م بـالتَّوَ ـم عَ هُ ـوا أقْالمَ بِسُ ْ , وأنْ حيَ

نِ  يْ رَ  :أمْ
لُ  رُ األوَّ خِ املِيْالدِي :األمْ يْ بَةِ التَّارِ اتَ كَ نْ مُ  .عَ

رُ الثَّ  ي,  :ايناألمْ ـرِ جْ خِ اهلِ يْ ـامَ التَّـارِ خِ املِيْالدِي أمَ يْ ةِ التَّارِ لَ ابَ قَ نْ مُ ا عَ ذَ وكَ
نْهُ  دَّ مِ ا ال بُ  :إالَّ مَ

ةِ ١ يَّ ةِ النَّبَوِ رَ بْلَ اهلْجْ انَتْ قَ تِي كَ ةِ الَّ يَّ خِ املِيْالدِ يْ  .ـ كالتَّوارِ
خِ ٢ يْ تِامعِ التَارِ نْدَ اجْ بْسٌ عِ انَ فِيْهِ لَ خِ املِيْالدِيِّ  ـ أو ممَّا كَ يْ , والتَارِ ريِّ جْ  .اهلِ



 
 
 

  אא٥٨٩ 
انَ ل٣ دِيِّ ـ أو كَ خِ املِيَالَ يْ ِ  لتَّارِ تَنيْ ـي احلَـالَ , ففِ اسِ ـةِ النـَّ امَّ دَ عَ نـْ ارٌ عِ تِهَ اشْ

 ِ َنيْ خيْ َ التَّارِ عَ بَنيْ مَ نَا نَجْ إنَّ ; فَ ِ تَنيْ َ ريْ ريِّ واملِيْالدِيِّ  :األخِ جْ  .اهلِ
 

* * * 
)٤٥( 

ا قَ ةُ أرْ عَ اضَ وَ اتِ مُ حَ فَ  مِ الصَّ
ـارِ  بِيَّـةُ النَّجَ رَ ـيَ عَ ـةَ هِ وفَ رُ بِيَّـةَ املَعْ رَ ـامَ العَ قَ نَا أنَّ األرْ يْ ـدَ رَ لَ رَّ قَ دَ أنْ تَ عْ وبَ

يْ  َا أصِ , وأهنَّ ارِ ثَ انَ والدَّ , كَ عِ ةُ املَنْزَ يْنَا لَ لَ ـيْ عَ سِ رْ ةِ تَ يقَ عَ طَرِ ءِ مَ ْ فَ بَعْضَ اليشَّ مِ أنْ نَقِ
امِ عىل  قَ هِ األرْ ذِ اتِ الكِتَابِ هَ حَ فَ  .صَ

قِيْ  ـرْ ةٌ يف تَ عَ اضَ وَ ثًا مُ يْ دِ امً وحَ يْ دِ نيَ قَ لِمِ سْ انَ لِلمُ اتِ الكِتَـابِ ال كَ حَ ـفَ مِ صَ
 ِ تَنيْ الَ نْ حَ الِبًا عَ جُ غَ ْرُ  :ختَ

يْ  :األُوىلَ  انَتْ يَمِ اٌء كَ وَ , سَ ةِ فْحَ ىلَ الصَّ قَامَ أعْ عُ األرْ نْ يَضَ طًامَ سَ ا أو وَ ارً  .نًا أو يَسَ
يْ  :انِيَةُ الثَّ  انَتْ يَمِ اءٌ كَ وَ , سَ ةِ فْحَ لَ الصَّ فَ ا أسْ هَ عُ نْ يَضَ طًامَ سَ ا أو وَ ارً  .نًا أو يَسَ

ريٍ  ثـِ اظِرَ يف كَ , إالَّ إنَّ النـَّ ونَ نَكِـريٍ مِ دُ لْ لُ العِ َا أهْ ذَ هبِ دْ أخَ ِ قَ تَنيْ وكِال احلَالَ
قِيْ  رْ نْ تَ ِدُ أنَّ احلَالَ مِ ةِ جيَ يمَ دِ طُوطَاتِ القَ ةُ مِ املَخْ لُوكَ ةُ املَسْ يَ اجلَادَّ  .ةَ األُوىلَ هِ

هِ  ـذِ َ هَ نيْ ـلِمِ تَّابِ املُسْ نْ كُ ةِ مِ لِّدَ ; نُنْكِرُ عىل بَعْضِ املُقَ ةِ عَ اضَ هِ املُوَ ذِ عَ هَ نُ مَ ونَحْ
يْ  سِ ونَ تَرْ عُ م يَضَ اهُ يْثُ نَرَ ; حَ امَ انِبَيْ األيَّ قَامِ عىل جَ يْ  مَ األرْ اتِ يَمِ فَحَ االصَّ ارً  !نًا أو يَسَ

ا  رً خَّ ـؤَ ا إالَّ مُ هَ فُ رِ عْ لْ ال نَ , بَ ينَ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ هُ عِ فُ رِ عْ ا ال نَ ذَ وهَ
بِ  رْ تُبِ الغَ ةِ كُ عَ اضَ وَ ينَ بِمُ رِ ةِ األقْالمِ املُتَأثِّ َلَ نْدَ محَ  !عِ



 
 
 
 ٥٩٠ א

ةَ  يَّ لِيدِ ةَ التَّقْ فَ احَ هِ املُزَ ذِ إنَّ هَ م; فَ ِ  ,نَعَ نَةَ االهنْ اكَ ـيْ واملُرَ صِ ذْ تَرْ يَّةَ ملَ تَأخُ امِ ا زَ هَ فَ
امَ إالَّ ملَّ  هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ تُبِ املُسْ نْ يف بَعْضِ كُ لِّ مَ بِ لِكُ رْ تُبِ الغَ َةُ لِكُ مجَ ْ تِ الرتَّ تِحَ ا فُ

يْ  ةٍ بِاملُفِ فَ رِ عْ ِ مَ ريْ نْ غَ , ومِ بَّ ودَبَّ هِ األيَّ هَ ذِ َةُ هَ مجَ ْ تِ الرتَّ دَ لْ غَ , بَ هِ ِ ريْ نْ غَ وْ دِ مِ ا امَ سُ قً
ـبَّ  ُم حُ لُـوهبُ بَـتْ قُ ِ نْ أُرشْ ـَّ نِيْفِ ممِ اةِ التَّألِيْفِ والتَّصْ عَ نْ دُ ثِريٌ مِ َا كَ بَثُ هبَ عْ ةً يَ ائِجَ رَ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ بِيَّةِ رْ افَاتِ الغَ  .الثَّقَ
دَ  ـتِخْ ـعِ اسْ ضْ ـنْ وَ عُ مِ نـَ ا ال نَمْ نـَ ; إالَّ إنَّ ـةِ عِ نَ ـرُ املُامَ انَ أمْ ـانِبَيْ وأيا كَ  امِ جَ

رَ  رٍ آخَ دِ أمْ صْ انَ بِقَ ا كَ امِ إذَ قَ فِ األرْ صْ ةِ لِرَ حَ فْ ـومِ الصَّ مُ م لِعُ هُ ضُ هُ بَعْ لُ عَ فْ ا يَ وَ مَ , وهُ
ـا أو  الهَ اتِ يف أعْ حَ ـفَ ـامَ الصَّ قَ م أرْ عِهِ ضْ دَ وَ عْ لِكَ بَ , وذَ ةِ ائِدَ يبِ العَ رِ قْ ةِ وتَ ائِدَ الفَ

امَ يَيل ا, كَ لِهَ فَ  :أسْ
عُ  ضْ وَ وَ ـانِبَيْ وهُ ـامِ عـىل جَ قَ ةِ  األرْ حَ ـفْ هِ  ;الصَّ ـذِ اقِـعِ هَ وَ يَـانِ مَ ـلِ بَ ألجْ

ا  ورً هُ شْ يمُ مَ دِ تَابُ القَ ا الكَ ذَ انَ هَ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ يامً دِ بُوعِ قَ ةِ يف الكِتَابِ املَطْ حِ فْ الصَّ
َ طُالَّ  وِ بَنيْ زْ دُ يف العَ تِامَ يْهِ االعْ لَ ارَ عَ دْ سَ ـرُ قَ , األمْ لْـمِ ْـعَ بِ العِ هِ مجَ وا بـِ ادُ ي أرَ ـذِ الَّ

قِيْ  ْ َ الرتَّ ِ بَنيْ تَنيْ ائِدَ ـنِيْ الفَ ا الصَّ ذَ ثْلُ هَ , ومِ ةِ يمَ دِ تِهِ القَ قِيامَ رْ اطِنِ تَ وَ َ مَ , وبَنيْ يدِ عِ مِ اجلَدِ
وْ  لُ اعِ يْهِ فَ لَ رُ عَ كَ َّا يُشْ لِيْـممِ ـا دَ وَ أيْضً , وهُ لْـمِ هُ ـ العِ ِ قِ نَرشْ ـدْ ةِ  ,لٌ عـىل صِ دَ ـاعَ سَ ومُ

ا وَ نْ طُالَّ إخْ ِم مِ يْ هنِ , واهللاُ ال يُضِ مِ لْ نِنيَ بِ العِ سِ رَ املُحْ  .عُ أجْ
* * * 

ا  تَّابِنـَ ـضُ كُ ـا بَعْ بَهَ نَكَّ ي تَ تـِ بِيَّـةِ الَّ رْ َـةِ الغَ امحَ هِ املُزَ ـذِ ـنْ هَ وجِ مِ رُ بْلَ اخلـُ وقَ
تَّاحِ  بْدُ الفَ يْخُ عَ تَبَهُ الشَّ ا كَ عَ مَ بَبْتُ أنْ أقِفَ مَ ; أحْ ينَ ِ ارصِ لَّـقُ املُعَ تَعَ يامَ يَ ةَ فـِ ـدَّ أبُو غُ



 
 
 

  אא٥٩١ 
ـاتِ  قَ لْحَ هُ يف مُ ـرَ كَ دْ ذَ , وقَ يزٌ زِ يسٌ وعَ ثٌ نَفِ وَ بَحْ , وهُ اتِ حَ فَ امِ الصَّ قَ ةِ أرْ عَ اضَ وَ بِمُ

اتِهِ عىل كِتَابِ  لِيقَ عْ تُبِ «تَ يحِ الكُ حِ اكِرٍ » تَصْ َدِ شَ هِ أمحْ يْخِ  .لِشَ
َهُ اهللاُ  محِ الَ رَ بْعِ رِ « :)٩٦(قَ بَةِ طَ نَاسَ ةِ بِمُ الَ تُـبِ «سَ يحِ الكُ ـحِ يَّـةِ » تَصْ يْفِ وكَ

بْطِ الكِتَابِ  ـةِ  :ضَ ونِ طِبَاعَ ـؤُ ـانَاتِ يف شُ سَ تِحْ اتِ واالسْ تِيَـارَ نَ االخْ ةً مِ ْلَ رُ مجُ كُ أذْ
ـالِيْ  دِ أسَ حُّ بَةً يف تَوَ غْ , ورَ لِ لُوبِ األفْضَ ةِ األُسْ اعَ يَةَ إشَ غْ , بُ ـةِ أو الكِتَابِ بَاعَ بِ الطِّ

َا, فَ  هبِ ارُ قَ ةِ تَ ولَ هُ ِ والسُّ ةِ اليُرسْ ادَ يَ ُّ بِزِ يبِ رَ ئُ العَ ارِ دَ القَ عَ  .يُسْ
اتِ  ـ١ حَ فَ قِيمِ الصَّ رْ لَ تَ وْ تَ  :حَ نُ أسْ سِ قِيْ  حْ ْ ونَ الرتَّ كُ اتِ يف أنْ يَ حَ ـفَ مُ لِلصَّ
ا الهَ ي ,أعْ ـدِ بُـوعِ قَ ثْبُتُ يف الكِتَابِ املَطْ انَ يَ امَ كَ , كَ ِ نِ واأليْرسَ مَ ا األيْ فِهَ نْ طَرَ , ومِ امً

لِبَتِهِ يف  نْ طَ ا عَ صً رُ فَاحِ نْظُ مَّ يَ , ثُ الً ةِ أوَّ حَ فْ لِ الصَّ رُ إىل أوَّ نْظُ ةِ يَ الَ ألنَّ النَّاظِرَ يف اإلحَ
لَ  ـفَ ـنْ أسْ رِ مِ لْبُ النَّظَ ا قَ يْسَ فِيهَ ; لَ يَّةً بِيعِ ةً طَ يَّ ادِ هُ عَ تُ اءَ هُ وقِرَ تُ ى نَظْرَ تَبْقَ , فَ ةِ حَ فْ الصَّ

انَ  ا كَ ىل; إذَ ةِ إىل أعْ حَ فْ لِ الصَّ فَ امُ بِأسْ قَ  .تِ األرْ
نُ أو يَ  سِ تَحْ سْ دْ يَ م قَ ـنْ نَعَ ـامِ مِ قَ ـعِ األرْ ضْ لِّـفُ أو الطَّـابِعُ إىل وَ رُ املُؤَ طَّ ضْ

وْ  لُ أنْ تَكُ ضَّ فَ ةِ ـ ويُ حَ فْ لِ الصَّ فَ ـأسِ ـنِ واأليْسَ مَ ا األيْ فِهَ ـانَ يف ـنَ عىل طَرَ ا كَ رِ ـ إذَ
ينُ زَ  نَاوِ ةِ عَ حَ فْ ىل الصَّ ـيقُ أعْ  يَضِ ـرَ ورٌ أُخْ , أو أمُ ةٌ اكِمَ َ رتَ ةِ مُ اللَ امٌ لِلدِّ قَ , أو أرْ َةٌ امحِ

ـنْ  ـامُ مِ قَ ـعُ األرْ ينَئِـذٍ تُوضَ ـا, فَحِ هَ عَ امِ مَ قَ بُّلِ األرْ قَ نْ تَ ا عَ الهَ ةِ وأعْ حَ فْ أسُ الصَّ رَ
لَ  فَ  .أسْ

حَ  ـ٢ ـفْ ةُ أنَّ الصَّ ـادَ تِ العَ ـرَ ا; جَ اتِ أيْضً حَ فَ قِيمِ الصَّ رْ لَ تَ وْ ي يف حَ تـِ ةَ الَّ
ـنُ  سَ تَحْ سْ هِ احلَـالِ يُ ـذِ , ويف هَ لِكَ ذَ َا, وال بَـأسَ بـِ وهنَ قِّمُ رَ زٌ ال يُ ارِ انٌ بَ نْوَ ا عِ هَ أسِ رَ
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تَّى ال  ; حَ رِ طْ طَ السَّ سَ ا أو وَ هَ ارِ سَ ا أو يَ ينِهَ مِ نْ يَ , عَ ةِ حَ فْ لِ الصَّ فَ مِ يف أسْ قَ عُ الرَّ ضْ وَ
دْ يَ  , وقَ مٍ قَ نْ رَ ةُ مِ حَ فْ وَ الصَّ لُ ْ عَ ختَ ضِ وْ وَ مَ ونُ هُ ةِ  كُ الَ  .اإلحَ

ـلِ  ـ٣ ـالمِ يف األصْ أ الكَ دْ لُوا بَ ْعَ ونَ أنْ جيَ ابِعُ تَادَ الطَّ ; اعْ رِ طْ ءِ السَّ دْ لَ بَ وْ حَ
طَعِ  لِ املَقْ ـرَ  :يف أوَّ ظْهَ زَ ويَ ُ ; لِيَـربْ ةٍ ـدَ احِ ـةٍ وَ لِمَ ارِ كَ ـدَ قْ رِ بِمِ ـطْ لِ السَّ ـنْ أوَّ ا عَ عً اجِ رَ

دُّ  عَ نْدَ تَ يدَ عِ ةِ ولِيُفِ حَ فْ اطِعِ يف الصَّ ـاينِ  ,دِ املَقَ ـنَ املَعَ ى مِ نـً عْ نُ مَ مَّ تَضَ طَعٍ يَ قْ لَّ مَ أنَّ كُ
ةُ الكِتَـابِ  حَ ـفْ ـلَ صَ مُ ْ , وجتَ هِ احلَـالِ ذِ نًا يف هَ ا وذِهْ ئُ لِلكِتَابِ نَظَرً ارِ يحُ القَ ِ رتَ يَسْ فَ

يْ  فِ لُوبٌ مُ وَ أُسْ هُ ا, فَ هَ طُورِ الِ سُ عِ حَ ٌّ بِتَنَوُّ ييلِ مِ ْ دٍ  دٌ وجتَ احِ  .يف آنٍ وَ
ا يف  ذَ لُونَ هَ ْعَ لِ «جيَ انَ لِلكِتَابِ » األصْ ا كَ , وإذَ لِيقٌ «لِلكِتَابِ عْ لُـوهُ »تَ عَ , جَ

نَ  طَعِ مِ لُ املَقْ لَ أوَّ عِ ا فَجُ َامً لِ متَ ةِ األصْ اكِلَ م عىل شَ هُ ضُ لِيْ «بَعْ ـةً » قِ التَّعْ لِمَ ـا كَ عً اجِ رَ
رِ املَ  طُ اقِي أسْ , وبَ رِ طْ لِ السَّ نْ أوَّ , عَ طَـعُ وءِ بِهِ املَقْ لِ املَبْدُ رِ األوَّ طْ نِ السَّ ةً عَ زَ ارِ طَعِ بَ قْ

ـنْ  , فَمَ رِ ـطْ لِ السَّ نْ أوَّ ا عَ هَ وعِ جُ ا بِرُ هَ ائِلُ تْ أوَ زَ رَ لِيقِ بَ اطِعُ يف التَّعْ دَتِ املَقَ دَّ عَ ا تَ إذَ فَ
ةٍ  عَ ْ ةٍ وبِرسُ ولَ هُ يْهِ بِسُ  إلَ تَدَ ا اهْ نْهَ ا مِ طَعً قْ يدُ مَ رِ انَ يُ  .كَ

لُـونَ و ْعَ ابِعِنيَ جيَ لِيـقَ «بَعْضُ الطَّ ـلُوبِ » التَّعْ ـنْ أُسْ ـا عَ ْتَلِفً ـلِ «خمُ » األصْ
لِ  بْطِ بِاألصْ مُ الرَّ قَ ي فِيْهِ رَ طَعِ الَّذِ لَ املَقْ لُونَ أوَّ عَ يَجْ ـمَّ  :فَ , ثُ طْ قَ مِ فَ قَ هُ بِالرَّ لُ ا أوَّ زً ارِ بَ

, وتَ  لِيهِ تِي تَ اطِعِ الَّ ائِلُ املَقَ  أوَ اوَ تَسَ رُ تَ طَعٌ آخَ قْ َ مَ أيتِ تَّى يَ ; حَ دٍ احِ ءٍ وَ ا بِبَدْ هَ لُّ ونَ كُ  كُ
ا  هَ ائِلُ تْ فِيْهِ أوَ اوَ مٍ تَسَ قَ أُ بِرَ بْدَ تِي ال تَ اطِعُ الَّ دَتِ املَقَ دَّ عَ ا تَ إذَ , فَ لِ بْطٍ بِاألصْ مُ رَ قْ هُ رَ لَ

ا َامً ا متَ هَ دَ عْ ا, وبَ هَ بْلَ طُورِ قَ عَ السُّ ءُ املَقْ ! مَ دْ فُ بَ رَ عْ افَال يُ  .طَعِ فِيهَ
اظِرِ  ئِ النـَّ ـارِ تٌ عـىل القَ ـوَّ فَ , ومُ هِ اتـِ ِيـلٍ يف ذَ ُ مجَ ـريْ ـلُوبُ غَ ا األُسْ ذَ  :وهَ



 
 
 

  אא٥٩٣ 
ا  ـذَ ةُ هَ اعَ  بَشَ تَبَدَّ , وفِيْهِ تَ قِمٍ أُ بِرَ بْدَ تِي ال تَ اطِعِ الَّ نَ املَقَ اطِعِ مِ لِ املَقَ اءِ إىل أوَّ تِدَ لِالهْ

سَ  يلٌ بِمُ مِ ْ هُ جتَ رُ , وظَاهِ لُوبِ نِهِ األُسْ ـمْ ا, ويف ضِ ئِهَ دْ ا ويف بَ هَ لِّ طُورِ كُ ائِلِ السُّ اةِ أوَ اوَ
ابِعِ  فِريٌ عىل الطَّ وْ ا تَ يْفِ «أيْضً فِ ـلِّ » الصِّ نْ كُ صُ مِ نْقُ ةِ يَ يقَ هِ الطَّرِ َذِ دِ إذْ هبِ بَعْضَ اجلُهْ

ةِ  حَ فْ طُورُ الصَّ انَتْ سُ ا كَ إذَ , فَ ةٌ لِمَ رٍ كَ طْ تْ نَ ) ٢٥(سَ صَ , نَقَ ثَالً ا مَ طْرً رٍ أو سَ طْ وَ سَ حْ
نِ  يْ طْرَ  .سَ

ةِ إذْ  حَ ـفْ تِالءِ الصَّ ةٌ يف امْ عَ ْ , ورسُ قْتِ فِريٌ لِلوَ وْ , وتَ ابِعِ بٌ لِلطَّ سْ لِكَ كَ ويف ذَ
يـلُ  مِ ا يَ ذَ , ولـِ نِ يْ ـطْرَ ا أو سَ ـطْرً يدُ سَ تَزِ , فَ سِ كْ َا بِالعَ لُوهبُ انَ أُسْ َّا لَو كَ رُ ممِ غَ يَ أصْ هِ

ا األُ  ذَ ةِ إىل هَ بَعَ لُ املَطْ امِ لُوبِ عَ  .سْ
هُ  تَارُ ي أخْ لُ  :والَّذِ بُ األوَّ لُوْ وَ األسْ َهُ اهللاُ» هُ محِ هُ رَ المُ ى كَ تَهَ  .انْ

 

* * * 
)٤٦( 

رُ  وْ هُ تُبِ  ظُ يَّ سِ وْ املَ الكُ  ةِ مِ
ةَ  رَ كَّ أنَّ ظَاهِ يَّ سِ وْ املُ  األقْالمِ  ال شَ دْ بَ  ةِ مِ ةً قَ جَ وْ ْجُ ةً ممَّ مَ ـضِ  اتَتْ سِ دَ بَعْ نـْ عِ

نْ طُالَّ  تَّابِ مِ لْ الكُ ةِ مِ بِ العِ َ ريْ افِ األخِ نِ العِجَ نُوْ يَّام يف السُّ  ., والسِ
لْـ بِ العِ ـنْ طُـالَّ ـةً مِ ائِفَ هُ أنَّ طَ حُ ضِّ وَ ادِ يُ وَّ ـنْ رُ ا مِ وْ ـبَحُ مُ اهللا أصْ اهُ ـدَ مِ هَ

يَّ املُوْ  األقْالمِ  مِ ةِ املَوْ  ,ةِ سِ لِكَ بِكِتَابَ ةِ بوذَ قَ لِّ اتِ املُتَعَ عَ وْ ـمِ ضُ اسِ ثْـلَ  ,املَوَ ـانَ  :مِ ضَ مَ رَ
ةِ  رَ مْ جُ الكُ ...واحلَجِّ والعُ ْرُ نَا ختَ هُ مُ  تُبُ , فَ لَّ تَكَ تِي تَ نِ  :الَّ ةِ  عَ ـرَ مْ يَامِ واحلَجِّ والعُ الصِّ

ا هَ ِ ريْ ةً  ,وغَ جَ عِ زْ ةً مُ رَ بَحَ ظَاهِ َّا أصْ تَّىَ إنَّكَ لَ  ;ممِ كَ  بُ صِ عْ تَ حَ أسِ لِ  عىل رَ وْ خُ نْدَ دُ  كَ عِ
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يَّةَ أيَّ  المِ تَبَاتِ اإلسْ ةِ امَ املَكْ بَادَ مِ العِ اسِ وَ ا  ;مَ هَ ِدُ يْثُ جتَ دْ أُ حَ رِ قَ ي قَتْ غْ تـِ تُـبِ الَّ بالكُ
نِ  مُ عَ لَّ تَكَ يَامِ  تَ او احلَجِّ والصِّ هَ ِ ريْ  !غَ

م  هِ سِ ظُوا عىل أنْفُ ْفَ يَّةِ أنْ حيَ مِ سِ تُبِ املَوْ هِ الكُ ذِ ابِ هَ حَ ىلَ بِأصْ انَ األوْ ا; كَ لِذَ
 ُ اهتِ قَ م وأوْ هُ شْ أقْالمَ ِم م, وأنْ يَ اهنِ ـوَ كِريِ إخْ ظِ وتَـذْ عْ وَ كَ بـِ لـِ , وذَ ىلَ وَ أوْ لُوا بِامَ هُ تَغِ

م  ـيْهِ لَ ـبُّوا عَ ا, ال أنْ يَصُ هَ ـمِ سِ وْ ـامَ مَ اتِ أيَّ بَادَ هِ العِ ذِ امِ هَ كَ لَّقُ بِأحْ تَعَ َ بِامَ يَ نيْ لِمِ املُسْ
ِم حَ  اهتِ فَ لَّ ؤَ ةَ بُ سْ مُ نَ ئُوْ وا مَ فُ دْ كُ ي قَ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ هِ , وذَ ـذِ ثْـلِ هَ التَّـألِيْفِ يف مِ

يَّةِ  لْمِ يعِ العِ اضِ مِ  ,املَوَ لْ لِ العِ نَ أهْ م مِ هُ َ ارصَ م أو عَ هُ بَقَ َّنْ سَ اءٌ ممِ وَ  !سَ
 

* * * 
)٤٧( 

ةِ  ائِجَ تُبِ الرَّ يْقِ الكُ قِ ْ رُ عىل حتَ اطُ  التَّقَ
نَاكَ  مٌ هُ تِامَ عٌ  اهْ اسِ هِ  وَ ذِ نْدَ هَ امَ عِ ـ بَعْضِ األيَّ َ هَ نيْ قِ قِّ مُ اهللاملُحَ اهُ كَ دَ لـِ , وذَ

ومِ إىل  مُ م املَحْ هِ قِ ابُ نْدَ تَسَ ارٌ عِ تِشَ َا انْ تِي هلَ تُبِ الَّ يْقِ بَعْضِ الكُ قِ ْ ـةِ وَ  حتَ امَّ َ عَ ـعٌ بَـنيْ اسِ
 َ نيْ لِمِ ,املُسْ ةِ بَاعَ ِ والطِّ رِ النَّرشْ وْ اتِ دُ احَ ٌ يف سَ بِريْ لٌ كَ اوُ ا تَدَ ثْـلُ  , وهلَا أيْضً  :كِتَـابِ  مِ

يَاضِ الصَّ « َ رِ نيْ ابِ «و ,»احلِِ ايف اجلَوَ ـمِ «, و»الكَ كَ لُوم واحلِ عِ العُ امِ ِ «و ,»جَ ـريْ سِ فْ  تَ
نِ  ٍ  ابْ ثِريْ ِ  ,»كَ ريْ د وغَ ٌ جِ ثِريْ ا كَ ىلَ هَ انَ األوْ يَّةِ أن ا, فَكَ لْمِ دِ العِ وْ هِ اجلُهُ ذِ ثْلِ هَ َ تُ بمِ  فَ رصْ
تُبٍ يف  يْقِ كُ قِ ْ لْ  حتَ يَّةٍ أُ عِ , مِ رَ لِ وخْ ا عَ يَّامَ إذَ نَا أنَّ السِ ـوا مْ عُ تَمَ تِي اجْ تُبَ الَّ مُ الكُ تِلْكُ

ـتَحُ بَـابَ  فْ ـدْ يَ ي قَ رُ الَّذِ , األمْ قِيْقِ يْقِ والتَّدْ قِ نَ التَّحْ ا مِ هَ قَّ تْ حَ ذَ دْ أخَ ا قَ ا لِبَدً يْهَ لَ عَ
 ْ يَةِ إىل حتَ اتِ املُرتامِ قَ ابَ هِ املُسَ ذِ ابِ هَ حَ اظِرٍ إىل أصْ لِّ نَ نْدَ كُ نَّةِ عِ كِّ والظِّ ثْلِ الشَّ يْقِ مِ قِ



 
 
 

  אא٥٩٥ 
ةِ  ائِجَ تُبِ الرَّ هِ الكُ ذِ قٍ  :هَ قَّ دَ يْقٍ مُ قِ ْ لَ حتَ نُوا أهْ وْ كُ بْلَ أنْ يَ قٍ قَ ةِ ورَ ارَ َ لُ جتِ ُم أهْ  !بأهنَّ

قٍ يف بَـابِ  ـدْ مُ صِ ـدَ م قَ ـُ نْ هلَ ـَّ يـقِ ممِ قِ ـلِ التَّحْ ـنْ أهْ ا مِ رً فَ فٍ أنَّ نَ نْ أسَ ومِ
أنْ  وا بَ ضُ دْ رَ م قَ هُ دُ , نَجْ يقِ قِ هِ التَّحْ ذِ ثْلِ هَ يقِ مِ قِ ْ ضِ حتَ وْ الِفِ يف خَ عَ اخلَوَ ونُوا مَ كُ يَ

ةِ  وَّ كِ اهلـُ ارِ ـدَ م إىل مَ هِ ـيقِ قِ ْ أقْالمِ حتَ وا بـِ لُ نْزِ ا إالَّ أنْ يَ وْ أبَ , فَ ةِ ائِجَ ةِ الرَّ ائِرَ تُبِ السَّ  ,الكُ
وا رُ ذَ يَحْ لْ , فَ مِ اهِ رَ ةِ الدَّ ارَ َ  !وجتِ

ــعَ  ــدْ ملََ , قَ نٌ ــتْقِ ــقٌ مَ َقِّ ا حمُ ــذَ هَ هُ فَ ــمُ ــفَ عــىل  ,اسْ كَ مَ عَ ــوْ ــهُ يَ لَمُ قَ قَ ــرَ وبَ
يْ  قِ ْ ــةِ حتَ يَّ لْمِ ــاتِ العِ طُوطَ ــضِ املَخْ عْ يــقِ بَ قِ ْ ــهِ حتَ ا, إذْ بِ ــهُ ذَ نْ ــانَ مِ ــامَّ كَ لَ يــا, فَ لْمِ ــا عِ قً

افِ  َ ــاإلرشْ ــومُ بِ قُ , ويَ ــقِ ي قِ ــاةِ التَّحْ عَ ــضَ دُ عْ ــعُ بَ ْمَ , وجيَ ــقِ ي قِ ــا لِلتَّحْ تَبً كْ ــتَحُ مَ فْ يَ
ــ م لَ ــيْهِ لَ ــمَّ إذْ عَ , ثُ َ بِحُ  يْسَ إالَّ نيْ ــلِمِ ئُ املُسْ ــاجِ فَ ــهِ يُ ــةِ بِ قَ قَّ ــبِ املُحَ تُ ــنَ الكُ ــةٍ مِ مَ زْ

ـنْ  ـالً عَ َـا, فَضْ هتِ ثْرَ ـا لِكَ ينِهَ نَاوِ اطَـةِ بِعَ ـنِ اإلحَ لْـمِ عَ بُ العِ ـزُ طَالـِ جَ عْ ـدْ يَ تِي قَ الَّ
هِ الكَ  ــذِ ــبَاقَ هَ ــعُ أنَّ سِ ي ــمَ اجلَمِ لِ ا عَ ا إذَ ــذَ ــا, هَ َ هتِ اءَ ــبِ قِرَ هِ  ,تَائِ ــذِ ــابُقَ هَ وتَسَ

ورٍ ال  ـهُ ـونِ شُ ضُ هِ يف غُ تَبـِ كْ ـنْ مَ ـتْ مِ جَ َرَّ ـدْ ختَ ـةِ قَ قَ قَّ تُـبِ املُحَ هِ الكُ َذِ ائِبِ هلِ كَ الرَّ
تَّابُ  َا الكُ ا أهيُّ ابٌ يَ جَ ءٌ عُ ْ ا لَيشَ ذَ , إنَّ هَ ةَ دَ احِ نَةَ الوَ زُ السَّ اوَ تَجَ  !تَ

 
* * * 



 
 
 
 ٥٩٦ א

)٤٨( 
 بِ تُ الكُ  زُ جْ حَ 

لْ ظَ  زَ ةَ ملَ تَ الوَ اقُوا حَ َّنْ ذَ يقِ ممِ قِ يَاءِ التَّحْ عِ َ أدْ ةً بَنيْ ائِجَ تُبِ رَ زِ الكُ جْ ةُ حَ رَ اهِ
يْ  فِ ومُ لَ قُ مَ يَ وْ لِكَ يَ ; وذَ بُّكَ مَ رَ حِ ا رَ , إالَّ مَ ينَارِ مِ والدِّ هَ رْ يقِ الدِّ قِ اقِ التَّحْ شَّ نْ عُ فٌ مِ

 َ  أهنَّ وَ عْ يَّةِ بِدَ لْمِ تُبِ العِ زِ بَعْضِ الكُ جْ نيَ بِحَ ائِمِ وا قَ الُ زَ ُم ملَ يَ ِم, وأهنَّ اهتِ يقَ قِ ْ نُ حتَ هْ ا رَ
َ طُالَّ  بُولٌ بَنيْ اجٌ وقَ وَ َا رَ تِي هلَ تُبُ الَّ يَّامَ الكُ ا, والسِ هَ يقِ قِ ْ صُّ عىل حتَ , وأخُ مِ لْ بِ العِ

 َ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ َ عُ يقٌ بَنيْ وِ َا تَسْ تِي هلَ ةِ الكِبَارِ الَّ تُبَ األئِمَّ ا كُ نْهَ  .مِ
تُبِ   زِ الكُ جْ ِ حَ ربَ نْ خَ  :ومِ
هِ لِلكِتَابِ يف بَعْضِ  ـ١ يقِ قِ ْ رِ حتَ كْ اهُ اهللاُ بِذِ دَ نيَ هَ قِ قِّ ومَ بَعْضُ املُحَ قُ أنْ يَ

ةِ  يدَ اتِهِ اجلَدِ يقَ قِ ْ اتِ حتَ ارَ دَ ةِ إصْ ائِمَ نَ قَ مْ , أو ضِ يهِ اشِ وَ نَ حَ مْ اءٌ ضِ وَ ; سَ تُبِهِ  .كُ

ْ  ـ٢ نْ حتَ النِ عَ ومَ بِاإلعْ قُ الَّ أو يَ دِ املَجَ هِ لِلكِتَابِ يف أحَ يقِ , أو قِ ةِ ائِرَ تِ السَّ
هُ  يثًا لَ دِ انَ حَ امَ كَ بَّ , ورُ ائِيَّةِ ضَ اقِعِ الفَ َالِسِ طُالَّ  املَوَ لَّ يف جمَ , كُ لْمِ لَمَ  بِ العِ لِكَ لِيَسْ ذَ

هُ  فُ رِ عْ َّا يَ لِكَ ممِ ِ ذَ ريْ ى, أو غَ مَّ سَ ِ مُ ريْ لٍ غَ تُبِ إىل أجْ زُ الكُ جْ هُ حَ يقِ طُالَّ لَ قِ  !بُ التَّحْ

تُبِ   زِ الكُ جْ ةِ حَ ثِلَ نْ أمْ  :ومِ
هُ  ـ١ ; بِأنَّ زِ وْ جُ نِ الكِتَابِ املَحْ م عَ هِ ضِ لُ بَعْ وْ يقِ « :قَ قِ يْدُ التَّحْ وُ »قَ  .هُ , أو نَحْ

هُ  لُ وْ ا, قَ بً ذِ لِكَ كَ نْ ذَ أُ مِ وَ ةِ « :وأسْ بَاعَ يْدَ الطِّ رِ فِيْهِ »قَ ْ هِ ملَ جيُ لِّ ا كُ ذَ وَ يف هَ  , وهُ
دُ  عْ اتِه بَ ْطُوطَ يْنُهُ عىل خمَ عْ عَ قَ امَ ملَ تَ بَّ , ورُ يقِ قِ لَمَ التَّحْ  !قَ



 
 
 

  אא٥٩٧ 
ةِ  يلَ نِنيَ الطَّوِ دُ السِّ اهِ ; إالَّ شَ ةِ يضَ رِ  العَ وَ عَ هِ الدَّ ذِ بِ هَ ذِ لَّ عىل كَ وال أدَ

ا بِهَ احِ ُرُّ بِصَ تِي متَ ابِ  الَّ حَ رَّ السَّ , ورُ مَ جِ الكِتَابَ ْرِ دُ ملَ خيُ عْ وَ بَ , , وهُ هُ َ ريْ جَ غَ رَ امَ أخْ بَّ
يَ  وَ ونَسِ  !هِ هُ

تْ عىل  نْ مَضَ م مَ نْهُ ; فَمِ ةِ يَّ ارِ ي التِّجَ اوِ عَ هِ الدَّ ذِ نْ هَ ثِريٍ مِ نَا عىل كَ فْ قَ مْ وَ وكَ
 , نَةً ةَ سَ َ رشْ ْسَ عَ م مخَ نْهُ , ومِ نِنيَ ُ سِ رشْ م عَ نْهُ , ومِ نِنيَ ْسُ سِ زِ الكِتَابِ مخَ َجْ اهُ حلِ وَ عْ دَ

يدُ أنْ أ َموال أُرْ أُهتَّ يدَ فَ  !زِ
وْ  ي, ولَ امِ اتِ األسَ َ رشَ تُ عَ رْ كَ ذَ ; لَ لِ الكِتَابِ  يف أوَّ رَ ي جَ طُ الَّذِ ْ ال الرشَّ

قُوب رْ ودِ عَ عُ اللِ وُ نْ خِ تُبِ مِ زٍ لِلكُ جْ نْ حَ م مِ نْهُ اءَ مِ ا جَ  !ومَ
ائِ  ـ٢ ونَ سَ , دُ اءَ األُوىلَ لِلكِتَابِ زَ قُ األجْ َقِّ تَأُ حيُ فْ نْ ال يَ م مَ نْهُ تَّى ومِ ; حَ هِ رِ

نَا  هِ هُ ْبِشُ بيَدِ اهُ هيَ َ , فَرتَ هِ ِ ريْ هُ لِغَ كَ رَ , وال تَ هُ لَّ هُ كُ قَ قَّ ا, فَال حَ دً دَ نِنيَ عَ ا سِ قً لَّ عَ يَهُ مُ بْقِ يُ
قَ  قَّ , فَال حَ زِ يُودِ احلَجْ هُ بِقُ تَادُ يْقْ , فَ هُ يقَ وِ هُ وتَسْ اجَ وَ لِّ كِتَابٍ ظَنَّ رَ نَاكَ عىل كُ وهُ

دَ  َ يَ ي بَنيْ دْ قِيلَ الَّذِ , وقَ هِ يْ نْ نَاظِرَ دَ عَ عُ ي بَ كَ الَّذِ رَ , وال تَ هِ ِ  :يْ تَنيْ ائِدَ لَ عىل مَ نْ أكَ مَ
تَنَقَ   !اخْ

اىلَ  عَ الَ اهللاُ تَ دْ قَ  mb c d e f g h ji :وقَ

k l m n o qp r s t u v 
w x y l )١٢٩: النساء(. 

نْ  لِّ مَ ةَ الظَّنِّ بِكُ اءَ ةً إسَ ورَ ُ نِي رضَ عْ ا; ال يَ ذَ اتِ وهَ بَـارَ وَ تِلْـكَ العِ رَ نَحْ كَ ذَ
ـلُ  ـم أهْ ـنيَ هُ قِ قِّ ـنَ املُحَ ـةٌ مِ ائِفَ اكَ طَ نـَ لْ هُ ; بَ زِ يَاءِ احلَجْ عِ ائِدِ أدْ وَ تِي تُالكُ عىل مَ الَّ



 
 
 
 ٥٩٨ א

قِ  دْ ةً يف صِ انَ ثَقُ أمَ , وأوْ ةٍ لِمَ دٍ  كَ عْ ا يف وَ ارً ـذَ ـةَ أعْ مَّ ; إالَّ إنَّ ثَ نَ وْ دُ عِ ونَ ويَ ولُ قُ , فِيامَ يَ
الَتْ بَ  ونَ حَ تَهُ شْ ا يَ َ مَ م وبَنيْ  !يْنَهُ

 

* * * 
)٤٩( 

مُ  دَ رِ  عَ يْ رِ ْ ظِ  حتَ يْ رِ  التَّقْ
ظِ  يْ ـرِ وا بِتَقْ مُ وْ قُ مِ أنْ يَ لْ لِ العِ هْ زُ ألِ ُوْ ـهُ  أيِّ  ال جيَ نَ وْ ؤُ رَ قْ ا يَ مَ ـدَ عْ كِتَـابٍ إالَّ بَ

الً  امِ ظَ كَ يْ رِ كِيَةٌ  , ألنَّ التَّقْ زْ ةٌ  لِلكِتَابِ تَ ادَ هَ ةُ الَّ وشَ رَّ , واحلَالَ نْ قَ تُ فَمَ رْ كَ ا بً اتِ ك ظَ تِي ذَ
الً  امِ أهُ كَ رَ قْ بْلَ أنْ يَ ُ  قَ تَربَ عْ نَ فإنَّه يُ هُ  الغِشِّ  مِ نـْ ـحَّ عَ دْ صَ , وقَ ئِ ارِ اتِبِ والقَ  ملسو هيلع هللا ىلصلِلكَ

الَ  هُ قَ نَّامَ « :أنَّ يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ ظَـمُ الغِـشِّ  »نْ غَ لـمِ أعْ , والغِـشُّ يف العِ لِمٌ سْ هُ مُ جَ رَ أخْ
أهُ  وَ نٌ , ألوأسْ لمَ دِيْ  !نَّ العِ

أ بَعْضَ  رَ ا قَ ا إذَ نَ بَعْضٍ الكِتَابِ  وأمَّ وْ هِ  ,دُ لـِ وْ ا, بِقَ ـذَ رَ هَ كُ ذْ هُ أنْ يَ لَ ـ :فَ  دْ وقَ
, أو و هُ لَ تُ قرأتُ أوَّ فْ اقَ هَ وِ , ونَحْ هِ ضِ  .عىل بَعْ

رَّ  مِ ملََّا قَ لْ لِ العِ نْ أهْ ةً مِ ائِفَ ا إالَّ إنَّ طَ ذَ تُ هَ رْ كَ ا ذَ تُـبِ عـىل الكُ  بَعْضَ  ظَ ومَ
تُ  امَّ اسْ لَ ا, فَ تِهَ لَّ رِ عِ لَّفِ دْ يِّامَ يف  ,كَ عىل املُؤَ يْهِ السَ لَ بَ عَ قِّ عُ يْـدَ بَعْضِ وتُ قِ ائِلِ العَ سَ  ةِ مَ

رِّ  أوِ  ا املُقَ ذَ امَ هَ , قَ يَّةِ هِ قْ ظِ الفِ يْ رِ قْ ةِ تَ بِعَ نْ تَ لُ مِ تَنَصَّ لِهِ  ,هِ ظُ يَ وْ أ الكِتَـابَ  :بِقَ رَ  إنَّنِي ملَ أقْ
الً  امِ لِّفِ أوْ إنَّنِي وَ  ,كَ تُ يف املُؤَ لْ  ثِقْ رً ويف عِ وْ ـرُ تُ عىل الكِتَابِ مُ رْ رَ , أوْ إنَّنِي مَ هِ ا مِ
عً  يْ ِ ِ  ,ارسَ ريْ , وغَ ائِلِهِ سَ نْ مَ قْ مِ قَّ َ نَ وملَ أحتَ ا مِ يَةِ  هَ اهِ ارِ الوَ ذَ  !األعْ

ا  انَ لِذَ رِّ كَ ظـِنُ أنَّ يَ  ظِ عىل املُقَ يْ رِ قْ دَ تَ نـْ أ هِ صَّ عِ ـرَ ـهُ قَ ـلَ  البَـابَ  بِأنَّ صْ  أوْ الفَ



 
 
 

  אא٥٩٩ 
 , َ نيَّ َّا وَ املُعَ هُ ممِ وَ تِهِ قَفَ عىل أوْ نَحْ اءَ نَ قِرَ وْ قِ  , دُ ِيْعِ الكِتَابِ الثَنَاءِ إطْالَ  .عىل مجَ

 

* * * 
)٥٠( 

مِ  لْ لِ العِ هْ ظَاتِ ألِ يْ رِ اتِ والتَقْ مَ دِّ ةُ يف املُقَ رَ اثَ  املُكَ
ةَ  رَ ظَاتِ ال إنَّ ظَاهِ يْ رِ اتِ والتَقْ مَ دِّ تِي يَ املُقَ يَّةِ الَّ لمِ فِ عِ ابُ قُ رْ حَ ا أصْ تُـبِ  هَ الكُ

اتِ  مَ دَّ قَ ـةِ الكِتَـابِ  يف مُ لِفَ َا عـىل أغْ ونَ هبِ ُ بَرشِّ م, ويُ تُبِهِ ـادَ  ;كُ ةً تُ  تْ كَ رَ ـبِح ظَـاهِ صْ
زِ  الَ ةً مُ ٍ  مَ ثِريْ نْدَ كَ َّنْ أعِ ـ فَ لَّ ممِ ـامَ  فَ نَّ أوْ صَ هِ األيَّ ـذِ ـيْسَ هَ ـرُ لَ ا األمْ ـذَ هِ , وهَ اتـِ يف ذَ

رْ  دً مَ وْ ـلٌّ دُ يْلِ حمَ صِ , بَل لِلتَّفْ قِهِ ال عىل إطْالَ بُوْ قْ ا ا والَ مَ نـَ ا إىل  اجُ تَـحيَ إالَّ إنَّـه  ,هُ نـَّ مِ
اتِ  فَ قَ نَ خُ  ;بَعْضٍ الوَ وْ مِ أنْ تَكُ لْ لِ العِ تُبِ أهْ لَ يف كُ مٍ ألنَّ األصْ احِ زَ لِّ مُ نْ كُ ةً عَ لوَ

مِ  لَ اءٌ  لِقَ وَ , سَ لِّفُ امً  املُؤَ يْ دِ قْ انَ تَ ريظً  أكَ قْ يْ وْ تَ ا,  ئًاا أوْ شَ ذَ نْ هَ ا, مِ نـَ عَ ـرَّ مَ ـرُ كامَ مَ األمْ
ي  طِي الَّذِ يُعْ لِّفِ  كِتَابَ سَ ةً  املُؤَ مَ ةً  سِ زَ ارِ يَّةً  بَ صِ خْ يَّةً  وشَ لمِ كٍ  عِ ارِ شَ نَ مُ وْ هُ دُ  .لَ

ا بِغَضِّ  ذَ فِ  هَ وْ قُ نْ وُ رِ عَ ـ النَّظَ ضِ تُبِ بَعْ مِ عىل كُ لْ لِ العِ ـهِ أهْ ضً بْـلَ  ام بَعْ  قَ
 ِ خِ  النَّرشْ هِ سُ والنَّسْ ذِ يَّةٌ  ةٌ نَّ , بَل هَ فِ لَ ٌ  سَ ثِريْ ثًا, بَل كَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ َ أهْ ةٌ بَنيْ جَ ارِ دَ

ِ إالَّ  نْ عىل التَّألِيْفِ أوْ عىل النَّرشْ ؤُ ْرُ ا ال جيَ انُوْ رَ لِلتَّألِيْفِ كَ دَّ َّنْ تَصَ مِ ممِ لْ لِ العِ نْ أهْ مِ
ا يَ  مَ دَ عْ رِ بَ وْ عْ تُبَ ضُ مِ الكِبَارِ هُ نَ كُ لْ لِ العِ ـضُ و ,م عىل أهْ ـيَّامَ بَعْ ـيْ  السِ م, كَ هِ خِ ـيُوْ شُ
تَأنِسُ  سْ يْدُ  وايَ تَفِ سْ م واويَ نْهُ  !مِ

* * * 
ةُ  ا كِتَابَ ُ  أمَّ نيْ مِ اتِ  وتَضْ مَ دِّ قَ ظَاتِ  مُ يْ رِ قْ ـنْ  وتَ كُ لَم يَ تُبِ فَ مِ يف الكُ لْ لِ العِ أهْ



 
 
 
 ٦٠٠ א

ةِ إالَّ عىل نُ  رَ وَ هِ الصُّ َذِ ةٍ  رٍ دُ هبِ ا ال تَـأيت وال تُ  ;وقِلَّ ـَ نَى أهنَّ عْ ـبِمَ نُ ضَ تَـبُ إالَّ ال و مَّ  تُكْ
يَّةٍ  لمِ اتٍ عِ تِبَارَ ضُ  العْ رِ فْ دْ يَ الُ قَ ا حَ الُ  الكِتَابِ  هَ قَ اتِبِ  أوْ مَ االكَ نْهَ مِ  :, فَ

اتِ  ـ١ مَ دِّ هِ املُقَ ذِ ظَاتِ  ,أنَّ هَ يْ رِ هِ التَّقْ ذِ دُ  وهَ صَ نِ غالِبًا ال تُقْ وْ حِ  إالَّ لِكَ  الطَّرْ
يِّ  لمِ نَهُ الكِتَابُ فِيْهِ جِ  العِ مَّ ي تَضَ دٌ  ةٌ دَ الَّذِ يْ دِ ْ َيُّزٌ و وجتَ ـادٌ متَ تِهَ ـدُ  واجْ يْ زِ ا يَ ـَّ ٌ ممِ تَـربَ عْ مُ
حَ  ةً  الطَّرْ وَّ ةً  ,قُ ادَ هَ كِيَةً وشَ زْ لَّفِ تَ في عىل املُؤَ نُ  ويُضْ ـوْ يَكُ , فَ مِ الكِبَـارِ لْ لِ العِ نْ أهْ مِ

مَ  دِّ هِ املُقَ ذِ ةٌ  اتِ يف هَ رَ ازَ ؤَ ةٌ ومُ انَدَ سَ ظَاتِ مُ يْ رِ لِّفِ  والتَقْ ؤَ يَانٌ  ,لِلمُ ا بَ ا  وفِيْهِ أيْضً أنَّ مَ
نِ التَّـألِيْفِ  َاسِ نْ حمَ وَ مِ عِ التَّألِيْفِ بَل هُ نْ بِدَ يْسَ مِ لِّفُ لَ يْهِ املُؤَ بَ إلَ هَ , ذَ ـهِ اضِ رَ  وأغْ

مُ  لَ  .واهللاُ أعْ
نِ  ـ٢ وْ بِ أوْ لِكَ احِ تَكَ  الكِتَابِ صَ ي يَ لِ الَّتـِ ازِ نَ النَّوَ يَ مِ يَّةٍ هِ لمِ ةٍ عِ ألَ سْ نْ مَ لَّمُ عَ

ةٍ  اسَ تَاجُ إىل دِرَ ْ رٍ  حتَ يْ رِ ْ يْقٍ  وحتَ قِ ْ انَ وحتَ ا كَ نَ حيْ , لِذَ ءٍ مِ ْ ةِ  تَاجُ إىل يشَ َ ارصَ ـنْ  املُنـَ يَّـةِ مِ العِلمِ
يْ يَ  , كَ لِ العِلْمِ الكِبَارِ يْعُ لَ عْ أهْ لِّفَ قَدْ وُ  مَ اجلَمِ يْهِ فِّ أنَّ املُؤَ بَ إلَ  .قَ فِيْامَ ذَهَ

لِّفِ  ـ٣ نِ املُؤَ وْ َ  أوْ لِكَ بَنيِّ رَ ويُ ظْهِ دُ أنْ يُ يْ رِ لَ  يُ وْ أيَ  وأ قَ ـنْ  رَ ـامِ مِ ا اإلمَ ـذَ هَ
ظِ  يْ رِ قْ تِهِ أوْ تَ مَ دِّ قَ لِ مُ الَ انَتِ و, هِ خِ ا كَ يَّامَ إذَ لِّـفُ  السِ ا املُؤَ ـهَ سَ رَ ي دَ تـِ ةُ الَّ ـألَ ـنَ  املَسْ  مِ

ائِلِ الَّ  ظَّ  تْ ذَ تِي أخَ املَسَ نَ حَ ا مِ اشِ  هَ فٌ  ,النَّقَّ الَ َا خِ هلَ وْ  حَ رَ نْ  وجَ ادَ مِ ا أرَ , لِذَ ٌ بِريْ كَ
ةِ  مَ دِّ قَ رِ مُ ثَارَ  ذِكْ تِكْ امِ االسْ ا اإلمَ ذَ ةَ  هَ َ زَ  واملُنَارصَ يْ زِ هِ  والتَّعْ ذِ اءَ بِهِ يف هَ ي جَ قِّ الَّذِ لِلحَ

نْهُ  , ومِ ةِ ألَ لِيْلٍ عىل املُ  دَّ رُ يَ يستطيع أن املَسْ ُ دَ بِريْ هُ كَ يْسَ لَ ي لَ الِفِ الَّذِ يْسَ  ,خَ َّنْ لَ أوْ ممِ
ةٌ  اقَ لمِ نَ هُ يف العِ َلٌ  لَ امَ و, والَ مجَ هِ األيَّ ذِ يَّامَ هَ تِي تَطَا السِ ةُ  لَ وَ الَّ قَ زِ تَ ا املُرْ ـلِ  فِيْهَ نْ أهْ مِ

,  األقْالمِ  ةِ رَ وْ يَّامَ واملَأجُ ةِ يف السِ ألَ سْ فِ  مَ شْ أةِ وَ  كَ هِ املَـرْ َـجْ هتِ , أوْ سـيَّارةِ ا لِل, أوْ قِيَادَ



 
 
 

  אא٦٠١ 
ـنَّةِ  ـلِ السُّ َ أهْ بِ بَـنيْ ـارُ , أوْ التَّقَ انِبِ الِ األجَ جَ اءِ والرِّ َ النِّسَ طِ بَنيْ تِالَ ةِ االخْ ألَ سْ مَ

ارِ  وَ , أوْ حِ ةْ يْعَ ـنَ  والشِّ ـا مِ هَ ِ ريْ ـانِ وغَ يَ ةِ  األدْ ـاحَ ـةِ يف سَ لَ ةِ النَّازِ دَّ ـتَجَ ـائِلِ املُسْ املَسَ
لِ  ماملُسْ هِ ِ ريْ ةِ وغَ افَ حَ لِ الصَّ نْ أهْ َ مِ املِِنيْ ي املُتَعَ َ عىل أيْدِ نيْ  !مِ

تُبَهُ بَعـضَ  نَ كُ مِّ ؤلِّفِ أنْ يُضَ عُ للمُ فَ دْ تَشْ , قَ كِرَ ا ذُ ُ مَ ريْ اتٌ غَ تِبَارَ نَاكَ اعْ وهُ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ظِ يْ ارِ  .التَّقَ

 

* * * 
)٥١( 
 ُ ائِدِ  بَرتْ وَ  الفَ

 َ كَّ أنَّ بَرتْ يَّةِ الشَ لْمِ ائِدِ العِ وَ ابِطَـةِ  , الفَ َ ائِلِ املُرتَ طَـةً  ;وقَطْعَ املَسْ الَ غَ ُ مُ تَـربَ عْ يُ
ا  ذَ , لـِ ـحٌ لِّـفٌ نَاصِ ؤَ ا مُ هَ لُكُ سْ , وال يَ اقِلٌ اتِبٌ عَ ا كَ هَ رُّ قِ , ال يُ لِيَّةً قْ ةً عَ الَ هَ يَّةً وجَ لْمِ عِ

ا, وق هَ َامِ نْ متَ ا عَ لِهَ ائِدِ وفَصْ وَ ِ الفَ اكاَنَ يف بَرتْ هَ رِ يْ رِ ْ نْ حتَ ا عَ هَ َاألةٌ عىل البَاطِلِ  ;طْعِ  ,ممُ
ةٌ  وَ عْ نَارِ ودَ يْ مِ والدِّ هَ رْ اءِ الدِّ دَ تِجْ  .إىل اسْ

هُ أنَّ  حُ ضِّ ا يُوَ م بَعْضً تُبِهِ ائِدِ بَعْضِ كُ ِ فَوَ ةٌ يف بَرتْ رَ اجَ هَ ُم مُ لْ هلَ مَ ملَ تَزَ تَّابِنَا اليَوْ نْ كُ مِ
ي يُطَالِبُونَ  قْتِ الَّذِ م يف الوَ هِ ائِدِ َامِ فَوَ ةِ متَ اءَ رَ  ,فِيْهِ بِقِ رَ م األُخْ تُبِهِ ا يف كُ هَ يرِ ْرِ يقِ حتَ ْقِ  .وحتَ

مِ  ةٌ بِاسْ يَّ ارِ َ ةٌ جتِ ايَ هِ دِعَ ذِ ; فهَ نْ كُ امَ يَ هْ ـا  :ومَ تِهَ يقَ قِ يَ يف حَ لْ هِ , بَ ةِ ائِدَ َامِ الفَ إمتْ
م تُبِهِ ةٌ لِكُ قَ نْظُمُ  ,مُالحَ م, ال يَ هِ ةٌ بِأقْالمِ رَ تَاجَ اءِ ومُ هَ قَ لُ الفُ وْ ا إالَّ قَ ةِ  :هَ ائِدَ يْلُ الفَ تَأجِ

ةِ ( عَ نِ ) املَنْفَ دُ الثَّمَ قْ  !ونَ
ـضِ  ا, يف بَعْ ـَ ظَاهنِّ ـةُ إىل مَ الَ , واإلحَ يَّةِ لمِ ائِدِ العِ وَ ُ للفَ ا البَرتْ ذَ انَ هَ اءٌ كَ وَ وسَ
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لِّفٍ  ةُ إىل كِتَابٍ ملُِؤَ الَ انَتِ اإلحَ , أو كَ هِ سِ لِّفِ نَفْ تُبِ املُؤَ رَ  كُ اطَآ آخَ وَ ا أو تَ رَ اعَ ا تَشَ , إذَ
الِ  يقِ احلَالِ أو املَقَ م بِطَرِ تُبِهِ يقِ كُ وِ  !عىل تَسْ
لُ  عْ ا الفِ ذَ انَ هَ ا كَ فِ إذَ سِ نَ املُؤْ نيَ  ,ومِ فِ لِّ نُ بَعْضِ املُؤَ دَ يْ وَ دَ نِيْعُ هُ ا الصَّ ذَ وهَ

ينَ  زِ  !البَارِ
ةَ  ائِدَ مَّ الفَ دْ أتَ لِّفُ قَ انَ املُؤَ ا كَ ا إذَ الَ إىل  ,أمَّ مَّ أحَ , ثُ كِريِ نَ التَّذْ فٍ مِ ولَو بِطَرَ

ـضُ  ا بَعْ ـذَ ـيَأيتِ ملِِثْـلِ هَ , وسَ يلِ فَـال بَـأسَ صِ ةِ والتَّفْ ادَ يَ نْ بَابِ الزِّ  مِ رَ تُبِهِ األُخْ كُ
اءَ اهللاُ المِ إنْ شَ  .الكَ

 

* * * 
)٥٢( 

اجُ  رَ هِ  إخْ َامِ بْلَ إمتْ  الكِتَابِ قَ
تُبِ الَّ  نَاكَ بَعْضُ الكُ كَ هُ لـِ َا, وذَ هلِ امَ بْلَ إكْ ا قَ هَ اجِ رَ َا بِإخْ اهبُ حَ لَ أصْ جَّ تِي تَعَ

يجِ  دِ اخلَدِ لَ أنُ الوَ َا شَ أهنُ ونَ البَاقِي, شَ اءِ الكِتَابِ دُ زَ م لِبَعْضِ أجْ بْعِهِ نْدَ طَ  !عِ
ةِ  ومُ بِطِبَاعَ قُ ا يَ مَ نْدَ م عِ هِ ضِ نْدَ بَعْ اهُ عِ رَ ا نَ ا مَ ذَ ءِ األ ,وهَ يقِ اجلُزْ قِ ْ نَ أو حتَ لِ مِ  وَّ

ـ ,الكِتَابِ  بَشّ دُ ويُ عِ لِكَ يَ دَ ذَ عْ اهُ بَ رَ مَّ نَ , ثُ ائِهِ زَ ـاقِي ـِأو بَعْضِ أجْ ـةِ بَ بِ طِبَاعَ ـرْ رُ بِقُ
ا دً دَ َ عَ نِنيْ ْيضِ سِ مَّ متَ , ثُ نَ الكِتَابِ اءِ مِ زَ هِ  ,األجْ ـدَ بـِ عَ ا وَ ـَّ يْئًا ممِ جْ شَ ْرِ دُ ملَ خيُ عْ وَ بَ وهُ

عُ  ا بَ تَّى إذَ ; حَ َ جَ وبَرشَّ ـرِ ا بِهِ يَـأيت لِيُخْ ; إذَ اقِي كِتَابِهِ وَ َ بَ يْنَهُ وبَنيْ نِيَّةُ بَ مَ ةُ الزَّ قَّ تِ الشُّ دَ
الً  امِ ـنَ  ,الكِتَابِ كَ ىلَ مِ اتِ األوْ ارَ ـدَ ـايِرٍ لإلصْ غَ ـدٍ مُ يْ دِ لِيـدٍ جَ ْ فٍّ وجتَ صَ طٍّ وَ وبِخَ

ةَ وال ئَ زِ بَلُ التَّجْ قْ ا ال يَ بَحَ كِتَابً يْثُ أصْ ; بِحَ يْـهِ أنْ  الكِتَابِ لَ هُ فعَ ادَ ـنْ أرَ , فَمَ ةَ قَ رِ التَّفْ
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الً  امِ هُ كَ ذَ أخُ جُ يَ ْـرِ فَ خيُ ـوْ ـهُ سَ ; بِأنَّ َ دَ بِهِ وبَرشَّ عَ ا وَ ى مَ نَاسَ دْ تَ نِيعِ قَ ا الصَّ َذَ وَ هبِ ; وهُ

ةٍ  تَتَابِعَ ةٍ مُ لَ لْسِ اءَ الكِتَابِ يف سِ زَ  !أجْ
عِ ا نَ البُيُوْ ُ مِ تَربَ عْ ; يُ نْهُ لُ مِ عْ ا الفِ ذَ اوهَ نْهَ , مِ ةً َ ثِريْ اتٍ كَ مَ َرَّ تْ حمُ َعَ تِي مجَ  :لَّ

هُ عـىل  ارُ َ ـعُ أرضْ جِ رْ ا يَ ـَّ ـا ممِ هَ ُ ريْ بْنُ وغَ , والغُ شُّ , والغَ بُ ذِ , والكَ لِيْسُ التَّدْ
لِ  ي األوَّ ِ رتَ  !املُشْ

عَ املَ  تَلَفَ مَ هُ اخْ وْ أنَّ امَ لَ , كَ لِّفِ  املُؤَ بُولٌ لَدَ قْ رٌ مَ ذْ نَاكَ عُ انَ هُ ا كَ ةِ إالَّ إذَ بَعَ طْ
 , اءِ األُوىلَ لِلكِتَـابِ ـزَ ةً يف األجْ ثِريَ يَّةً كَ لْمِ ائِدَ عِ وَ ادَ فَ ا, أو زَ هَ عَ دَ مَ اقَ عَ تِي تَ األُوىلَ الَّ

مُ  لَ ا, واهللاُ أعْ عً ْ ةِ رشَ بُولَ ارِ املَقْ ذَ نَ األعْ ءٍ مِ ْ  .أو يشَ
* * * 

هِ  َامِ بْلَ إمتْ اجِ الكِتَابِ قَ رَ رِ إخْ وَ نْ صُ  عِ  :ومِ رَ ا جَ نَ مَ يْ ـارصِ ـضِ املُعَ نْدَ بَعْ
لِ التَّألِيْفِ يف  نْ أهْ اجِ مِ رَ ةً كتبهم بَعْضِ  إخْ لَ امِ , كَ تَبَاتِ مَّ  يف املَكْ ئِذٍ ثُ دَ عْ هُ بَ دُ  دُ عِ يَ  نَجِ

جِ فَهارِ  وْ رُ ا تِبَاعً بِخُ هَ ـبِ سِ يْ رِ قْـتِ القَ سَ ا يف الوَ ـارِ هَ ا أنَّ الفَ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ ـ , هَ  نَ مِ
كَ  يَّةِ بِمَ ِّ لْ  ,انٍ األمهَ بِ العِ يَّامَ لطُالَّ سِ لُ طُالَّ ! مِ الَ ْعَ ي جيَ رُ الَّذِ لْ  بَ األمْ نَ العِ ـوْ يْشُ عِ مِ يَ

ارٍ  تِظَ وُّ  يف انْ م فٍ وتَشُ بِهِ احِ ا بِصَ مَّ إذَ بِ الكِتَابِ ـ , ثُ احِ جِ زُ يَ ـ صَ وْ رُ  بِخُ َ فُّ البُرشْ
الً  امِ ; الكِتَابِ كَ هِ سِ ارِ هَ يً  بفَ تَنَاسِ ا مُ دَ بِهِ ا مَ عَ لِ  وَ نِ األوَّ مَ َ يف الزَّ  !وبَرشَّ

ةِ  رَ ـاتِ املَبْتُـوْ اجَ رَ هِ اإلخْ ـذِ ثْـلِ هَ بِ مِ ـارِ سَ ي يف مَ رِ ْ ةٌ جتَ َ ثِريْ رٌ كَ وَ نَاكَ صُ وهُ
اءٍ  فَ ةٍ أو وَ انَ ِ أمَ ريْ نْ غَ , مِ تُبِ  !للكُ

 

* * * 
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)٥٣( 
ءِ  امَ رُ األسْ ِيَّةِ ذِكْ تِيْن ِيَّ طالالَّ (الالَّ  )ةِ ين

َاءٌ  متَ نَاكَ ارِ ا هُ حٌ فَ نْ قِ  ضِ يَّـةِ  بَعْضِ  لِ بَ مِ لِيـدِ والتَّبَعِ ي التَّقْ ـاوِ هَ تَّابِ يف مَ الكُ
ْيِيْزٍ  نِ متَ وْ يٍّ  ,دُ لمِ تِبَارٍ عِ ـيْسَ فِيْـهِ  ;أوْ اعْ لْ لَ اةُ إالَّ  بَ ـارَ اءَ وَ  املُجَ ءِ  رَ ـامَ تِيْنِيَّـةِ األسْ الالَّ

يَّةِ ( مِ جَ لَتْ ) األعْ قِ تْ ونُ قَ فَ امَ اتَّ يْفَ امَ رُ  ,كَ يْفَ تِبَتْ  تْ مَ سِ وكَ  !وكُ
ضً  هُ أنَّ بَعْ حُ ضِّ وَ نَ كُ يُ ـرِ بَ اتَّ ا مِ ـنْ ذِكْ نَ مِ وْ ـأمُ م ال يَسْ هُ ـدُ نَ نَجِ يْ ِ ـارصِ نَا املُعَ

اتِ  طَلَحَ اعِ واملُصْ المِ والبِقَ ءِ األعْ امَ يَّةِ أسْ مِ جَ ةِ  األعْ يَّ رِ بَ ْ ـي, أ ةِ تينِيَّ الالَّ  الربَ امَ هِ  :يْ كَ
ةِ  غَ لُ طِّ  بُ نَ  وخَ وْ ا دُ لِهَ اتِ أهْ نَّفَ صَ عْ بِهِ يف مُ مَ هُ وملَ نَسْ رَ نِيْعُ ملَ نَ ا الصَّ ذَ َا, وهَ يْبٍ هلَ رِ عْ تَ

فِ  لَ الِحِ وتَوالِيفَ سَ ثَةَ نَا الصَّ هِ النَفْ ذِ بُكَ أنَّ هَ سْ يَّةَ  , وحَ مِ جَ ـ األعْ ـانَ ألصْ ا كَ َ مَ اهبِ ا حَ
امَ  َ رتَ رِ وْ أنَّ يَ انِ ذِكْ ضَ اا يف أحْ افِعِ  هَ امِ إالَّ بِدَ ِزَ امَ الاالهنْ يبِ  كِتَابِ أمَ رْ اءٌ  ,الغَ وَ ـنْ  سَ عَ

نْ تَ  دٍ أوْ عَ لِيْدٍ قَصْ  .قْ
ةٌ  حَ نَالِكَ فُسْ ; هُ مْ عَ ـرِ  نَ نْ ذِكْ ءِ الالَّ  مِ ـامَ يَّـةِ  ةِ تينِيَّـاألسْ مِ جَ ـيَ يف  األعْ ـامَ هِ كَ

 ُ م ملَ خيَ كِـنَّهُ , لَ نَ يْ ِ ـارصِ لْـمِ املُعَ لِ العِ تُبِ أهْ ِموْ طُّ بَعْضِ كُ اهتِ ـنَّفَ صَ ـا يف مُ ـدَ  هَ عْ إالَّ بَ
يْبٍ  رِ عْ تٍ هلَا  تَ َاالَ , أوْ حلِ يْفٍ رِ عْ ـةٍ  أوْ تَ يَّ تِبَارِ ـ اعْ ضُ رِ فْ ـدْ يَ ـثُ قَ ا البَحْ ,  هَ ـيُّ لْمِ أوْ العِ

, اشُ قَ النِّ  يُّ عِ وْ ضُ ةً املَوْ مَ م سِ هُ نْدَ نْ عِ ا مل تَكُ َا أيْضً ِ أهنَّ نيْ ةً  يف حِ زَ ـارِ ,  بَ نَ تُبُـوْ كْ يْامَ يَ فـِ
نً  دَ يْ يً وال دَ ارِ , ا فِ ا جَ نَ وْ لُ وْ قُ مُ يْامَ يَ لَ اىل أعْ ا, واهللاُ تَعَ اهُ آنِفً نَ رْ كَ امَ ذَ ا, كَ ضً رَ لْ تَأيت عَ  .بَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٦٠٥ 
)٥٤( 

ةُ  َ مجَ رْ تُبِ  تَ نَبِيَّةِ الكُ  األجْ
ا  ـَ هنِ وْ ـنْ كَ جُ عَ ْـرُ ـا, ال ختَ نْهَ يبِّ مِ رْ يَّام الغَ نَبِي, السِ َةَ للكِتَابِ األجْ مجَ ْ إنَّ الرتَّ

َةَ  مجَ رْ تُ تَ نِيْةٍ دِ  بٍ كُ َةَ  وأ, يْ مجَ رْ ةٍ دُ  بٍ تُ كُ تَ يَّ يَوِ  .نْ
نيٌّ  ا دِيْ نْهَ انَ مِ ا كَ ا مَ أمَّ تُ  فَ َ مجَ رْ امٌ تَ رَ افَحَ ةَ  ;هَ ايَ نِنَا الكِفَ يْ نْيَـةَ  ألنَّ يف دِ ـامَّ  والغُ عَ

دَّ  ا الرَّ نْهَ و مِ جُ انَ املَرْ ا كَ , إالَّ مَ اهُ وَ َا سِ اهبِ حَ ةَ  ,عىل أصْ فَ رِ عْ طَـرِ  ومَ ـا خَ هَ ارِ ـلَّ أفْكَ , كُ
م  نْهُ لِكَ مِ رِ ذَ يْ ذِ دِّ والتَّحْ ا لِلرَّ ذَ ثْلُ هَ لَّ ; فمِ ا حمَ ذَ يْسَ هَ طٍ لَ وْ ُ ائِزٌ بِرشُ اطِ بَسْ  جَ  !هَ

ي  يَوِ نْ ا دُ نْهَ انَ مِ ا كَ ةٍ  اومَ عَ رُ يف سَ طِ  ;فَاألمْ ْ ةٍ بِرشَ ائِدَ اتَ فَ ونَ ذَ  .أنْ تَكُ
رِ أنْ  لَكِ التَّوقِّي واحلَذَ سْ نْ مَ انَ مِ ا; كَ نَ لِذَ يْ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ نْ كُ ٌ مِ ثِريْ فَّ كَ يَكُ

ا,  هَ رِ دَ دٍ لقَ يْ دِ ْ ةِ وحتَ ائِدَ تِبَارٍ للفَ نَ اعْ وْ نَبِيَّةِ دُ تُبِ األجْ َةِ للكُ مجَ ْ اءَ الرتَّ رَ يَاقِ وَ نَ االنْسِ مِ
 , يَّةِ ـالمِ ـةِ اإلسْ ِلَّ باألمَّ َ مل حيَ تَطِريْ َّ املُسْ نَا; أنَّ الرشَّ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ َـتْ هَ مجِ رْ ذُ أنْ تُ نـْ إالَّ مُ

هُ  دَ عْ نْ بَ ونِ ومَ نَ املَأمُ مَ بَّايسِ زَ ِ العَ انِ يف العَرصْ نَ تُبُ اليُوْ  !كُ
 

* * * 
)٥٥( 

بِ  رْ ري الغَ كِّ فَ نْ مُ لِ عَ عُ يف النَّقْ سُّ  التَّوَ
 َ نيْ ـلِمِ ـضِ كِتَابَـاتِ املُسْ ـسٍ إىل بَعْ سُّ تْ بِتَدَ ـاءَ ةٌ جَ ينـَ جِ ـةٌ هَ طَمَ نَاكَ طَمْ هُ

ؤَ  تَّـابٌ مُ ا كُ يْنـَ لَ ـرَ عَ يْـثُ ظَهَ ; حَ امِ ِـزَ يَّـةِ واالهنْ اقِ التَّبَعِ فَ اللِ أنْ نْ خِ لِكَ مِ ا, وذَ رً خَّ
ونَ  عُ ولَ بِ  مُ رْ لِ الغَ نْ أهْ لِ عَ ي  ,بِالنَّقْ ـذِ ـرُ الَّ , األمْ لِيـلٍ ريٍ وقَ ثـِ م يف كَ ئِهِ امَ رِ أسْ وذِكْ



 
 
 
 ٦٠٦ א

ئِ  امَ رِ أسْ نْ ذِكْ ةٍ مِ المَ افِيَةٍ وسَ م يف عَ نُ وهُ الً نَحْ م فَضْ ا هِ ا إذَ ـذَ ـم, هَ هِ المِ لِ كَ قْ نْ نَ  عَ
يْـهِ  ـةٍ إلَ اجَ ـنَا يف حَ سْ َ ـ لَ نيْ لِمِ نُ ـ املُسْ م نَحْ هِ المِ نْ كَ نَا مِ لُ لَ نْقَ َّا يُ ا ممِ ثِريً نَا أنَّ كَ لِمْ  ,عَ

نْهُ  بَتُ مِ , وأثْ نْهُ لُ مِ تَّابِنَا أفْضَ ئِنَا وكُ لَامَ نْدَ عُ لْ عِ , بَ حٍ بِهِ رَ  .وال يف فَ
ذَ  ـنْ هَ ـلِ عَ عِنيِ بِالنَّقْ تَّـابِ املُـولَ الءِ الكُ ـؤُ نْ هَ ا مِ ثِريً ا أنَّ كَ نَا أيْضً لِمْ ا عَ ا إذَ

امُ  ِـزَ ـم االهنْ اهُ دَ , وأرْ بِيَّـةِ رْ ةِ الغَ ـارَ امَ احلَضَ ارُ أمَ بِهَ م االنْ اهُ وَ تَهْ دْ اسْ بِ قَ رْ تُبِ الغَ كُ
مُ أنَّ  لَ عْ نَا يَ لُّ , وإالَّ كُ مِ نِ والفَ يْ ى اليَدَ عَ ْ ;  رصَ بِ ـرْ الِ الغَ وَ نْ أقْ نَا مِ هُ لَ لُونَ نْقُ َّا يَ ا ممِ ثِريً كَ

دٌ  ارِ جٌ بَ اذَ ُوَ سَ  !هلَ
ةِ أو  ـورَ ُ دَ الرضَّ نـْ لُحُ عِ م; يَصْ هِ ِ ريْ نْ غَ بِ أو مِ رْ تُبِ الغَ نْ كُ لُ مِ النَّقْ م; فَ نَعَ

رٍ  ـدَ ا بِقَ ونُ أيْضً كُ , ويَ ْضٌ ٌ حمَ ريْ ا خَ يْهَ لَ تَّبُ عَ َ رتَ تِي يَ ةِ الَّ ـعٍ  احلَاجَ سُّ ونَ تَوَ رٍ دُ يْ ـدِ قْ وتَ
بِطَاحٍ   .وانْ

مَ  ينَ اليَـوْ ِ ـارصِ ا املُعَ تَّابِنـَ نْ كُ ةً مِ ائِفَ ِدُ طَ ا; أنَّكَ جتَ نَ رْ كَ َّا ذَ أُ ممِ وَ نيَ  :وأسْ حِ فَـرِ
م إالَّ  هِ ـالمِ ـنْ إسْ ـرْ مِ ظْهَ نْ ملَ يَ ـَّ ـالمِ ممِ ـبِنيَ إىل اإلسْ نَ املُنْتَسِ ثِريٍ مِ المِ كَ نيَ بِكَ حِ رِ مَ

عْ   الدَّ ـوَ عْ ـتَ دَ ْ , حتَ َ نيْ ـلِمِ ـالمِ واملُسْ امٌ عـىل اإلسْ هَ رِ سِ ةِ األمْ يقَ قِ م يف حَ , وهُ وَ
رِ  كْ ةِ الفِ يَّ رِّ يخِ  ,حَ يَةِ التَّـارِ ـفِ , وتَصْ يَّةِ ـعِ ْ ـوصِ الرشَّ ـةِ النُّصُ عَ اجَ رَ , ومُ رِ يرِ النَّظَ رِ ْ وحتَ

يِّ  المِ عْ .. .اإلسْ َا بَ نَّ هبِ تِي جُ ائِرُ الَّ هِ البَشَ ذِ ا هَ امٍ ومَ ِـزَ ـةُ اهنْ , إالَّ آيَ مَ ا اليَـوْ تَّابِنـَ ضُ كُ
ابُ  ُم األبْوَ تُحَ هلَ فْ تَهُ إالَّ إنَّ تُ ْ ائِلَ حتَ ارٍ ال طَ بِهَ ورِ  وانْ ةِ والظُّهُ رَ هْ  !لِلشُّ

ـلِ  ـاالتِ أهْ قَ ـضَ مَ ـلَ بَعْ قَ ا نَ مَ إذَ تَّابِنَا اليَوْ ِدُ بَعْضَ كُ م; أنَّكَ جتَ نْهُ ُّ مِ وأرشَ
 َ ارِ واإلحلْ فَّ كِيْ الكُ بَ يَ هَ اءَ ادِ ذَ ائِحَ والثَّنـَ ُم املَـدَ ـيْ  لُ هلَ سِ رْ يامً تَ ظـِ عْ ـم, وتَ هِ المِ ا لِكَ خً



 
 
 

  אא٦٠٧ 
ةِ  جَّ ِم, بِحُ االهتِ ينَ  :لِقَ رِ عَ اآلخَ لِ مَ دْ افِ والعَ وا(اإلنْصَ مُ عَ  )!زَ

ـيَتِهِ عـىل كِتَـابِ  اشِ َـهُ اهللاُ يف حَ محِ دٍ رَ يْ رٌ أبُو زَ نَا بَكْ يْخُ ولُ شَ قُ » اإلبْطَـالِ «يَ
نْبِيْ « :)١٣( ـالمِ  :هٌ تَ ـبِنيَ إىل اإلسْ ةِ املُنْتَسِ ـدَ حِ املَالحِ دْ ا بِمَ نَ ِ رصْ تْنَةُ يف عَ تِ الفِ ظُمَ عَ

بِنيَ ـ  رِ ــتَعْ بْــعُ املُسْ لِــكَ طَ دَ عــىل ذَ ــاعَ ِم, وسَ ــاالهتِ قَ ــارِ مَ ِــم, وإظْهَ ــارِ هبِ تِخَ واالفْ
 َ هِ خمَ ذِ لُّ هَ ا, وكُ هَ ِ م, ونَرشْ تُبِهِ قِنيَ ـ لِكُ ِ تَرشْ ـنْ املُسْ ـىلَ مَ ـا, وعَ نْهَ رُ مِ ذَ ِبُ احلـَ اطِرُ جيَ

طَ اهللاُ ـولِهِ  بَسَ سُ ـةً هللاِ ولِرَ م, طَاعَ ـنَتَهُ سِ َا, وألْ اهبِ حَ فَّ أقْالمَ أصْ هُ أنْ يَكُ دَ , يف ملسو هيلع هللا ىلصيَ
م هِ ورِ ُ نْ رشُ لِهِ مِ ةً ألهْ َايَ , ومحِ ينِ ةِ الدِّ َ  !»نُرصْ

 

* * * 
)٥٦( 

عُ  سُّ ةِ  التَّوَ اتِ يف كِتَابَ المَ يْصِ التَّنْ عَ اسِ  صِ وَ  واألقْ
نْ كُ  ةً مِ ائِفَ هُ أنَّ طَ حُ ضِّ وَ مِ تَّ يُ ـالَ ِ كَ نيْ ـمِ ـنْ تَضْ ونَ مِ ثِرُ كْ م يُ اهُ رَ ا نَ نَ ِ رصْ  ابِ عَ

لِ  وْ مِ املَنْقُ لْ لِ العِ َ أهْ م بَنيْ نْهُ اسٍ عَ وَ اتٍ نْصِ وتَ  أقْ , يْصَ ثُرَ لَّ أوْ كَ ي مل  فِيْامَ قَ ـذِ رُ الَّ األمْ
هِ السَّ  ا هبَذِ دً وْ هُ عْ ن مَ ا أنَّ يَكُ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ , هَ َ نيْ مِ ـدِّ لْـمِ املُتَقَ ـلِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ بِيْلِ عِ

ا اسِ لِ غَ وَ ا  بَ األقْ تُبُهَ كْ تِي يَ نَ الَّ وْ مُ دِّ الِبً املُتَقَ نُ غَ وْ مِ تَكُ لْ لِ العِ نْ أهْ لَ الا مِ وْ مِ حَ ـالَ كَ
نَدِ  لِيْالً  ,املُسْ انَ قَ وْ كَ ثَ ولَ دَّ م حَ هلِِ وْ ثْلَ قَ نٍ أنَّ , مِ نْ فُالَ نٌ عَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ نَا فُالَ إنَّام « :قَ

لُ بالنِّيَّاتِ  امَ ـارِ  »األعْ , واآلثَ ثِيَّـةِ يْ نِ احلَدِ لَ املُتُـوْ ـوْ ـانَ حَ ـا كَ ا مَ ـذَ , وكَ يْـهِ لَ قٌ عَ تَّفَ مُ
ةِ  َ تَربَ الِ املُعْ وَ , واألقْ يَّةِ فِ لَ  !السَّ

ا نْدَ  أمَّ ملِ قْ نَ عِ ائِلِ ل هِ سَ ةِ لمَ يَّ دِ قَ ثَالً و العَ يَّةِ مَ هِ قْ َا  ;الفِ هنَ تُبُوْ كْ ا يَ انُوْ ا كَ لِيْلٌ مَ قَ فَ



 
 
 
 ٦٠٨ א

اسِ  وَ َ األقْ نْ , بَنيْ م مِ لِهِ نَقْ يْدِ «, و»األمِّ «كِتَابِ  كَ هِ ةِ «, و»التَّمْ عَ يْ ِ ي«, و»الرشَّ نـِ , »املُغْ
يَّةِ  لْمِ تُبِ العِ نَ الكُ ا مِ هَ ِ ريْ  .وغَ

 

* * * 
)٥٧( 

الُ  َ اتِ  إمهْ مَ الَ قِيْمِ  عَ ْ  الرتَّ
دَ  نـْ ـحُ عِ اضِ ـلٌ وَ اهُ َ رٌ وجتَ الٌ ظَـاهِ َ نَاكَ إمهْ ـضِ هُ تَّـابِ  بَعْ نَ الكُ يْ ِ ـارصِ املُعَ

اتِ ل مَ الَ ةِ بِالتَّألِيْفِ  عَ قِيْمِ اخلَاصَّ ْ يَّامَ و ,الرتَّ ةِ السِ المَ ةِ عَ لَ اصِ ا  الفَ هَ ِ ريْ اسِ وغَ وَ واألقْ
ةِ األ َلَ نْ محَ أنِ مِ لِ الشَّ نْدَ أهْ مٌ عِ وْ لُ عْ وَ مَ َّا هُ  .قْالمِ ممِ

نْ  ءٍ مِ وا بيشَ يَّدُ تَقَ لِ األقْالمِ أنْ يَ ا عىل أهْ امً انَ لِزَ ا; كَ ـاتِ لِذَ مَ الَ قِـيْمِ  عَ ْ  الرتَّ
ا,  ـزً مْ ـةً ورَ المَ ـا عَ هَ رِ ا وأظْهَ هَ رِ ـهَ ـيَّام بأشْ نْدَ كتاباهتم; والسِ نَ عِ وْ ا, دُ اهَ ـوَ ـا سِ مَ

ا نْهَ صُّ مِ وَ )ـ  :ـ«» ـ () ـ ! ـ ? ـ  ;ـ  ,( :وأخُ ـةِ  , ممَّا هُ امَّ دَ عَ نـْ لٌ عِ اوَ تَـدَ رٌ مُ وْ هُ شْ مَ
فْ  ِ ا فَـارصْ , لِذَ ةٌ لَ وَ فَضْ هُ ا فَ يْهَ لَ ادَ عَ ا زَ , ومَ نِيْفِ والتَّألِيْفِ لِ التَّصْ نْ أهْ نَ مِ يْ رِ املُتَأخِّ

مُ  لَ اىل أعْ َا, واهللاُ تَعَ يْالهتِ صِ رِ تَفْ نْ ذِكْ ا, ومِ نْهَ ٍ مِ ثِريْ نْ كَ مِ عَ لَ هَ القَ جْ  .وَ
الَ أبُو  يَتِهِ عـىل قَ اشِ ةَ يف حَ دَّ تُـبِ «غُ يحِ الكُ ـحِ ـاكِرٍ » تَصْ َـدِ شَ  :)٣٠(ألمحْ

مِ « نَا بِاسْ امِ فَ يف أيَّ رِ امَ عُ ا فَ ذَ ىلَ هَ قِـيمِ «وعَ ْ اتِ الرتَّ المَ اعِ »عَ ـنْ إبْـدَ ـهُ مِ , وظُـنَّ أنَّ
ـ ا مِ نَ نْدَ ودٌ عِ جُ وْ لِهِ مَ وَ يف أصْ , هُ يْهِ ا إلَ ونَ بَقُ ُم سَ , وأهنَّ بِيِّنيَ رْ َ الغَ نيْ ـلِمِ ـارِ املُسْ تِكَ  :نِ ابْ

اىلَ  عَ اء لِكِتَابِ اهللاِ تَ رَّ ثِنيَ أو قُ َدِّ يمِ  ,حمُ رِ هِ الكَ المِ ظَة لِكَ فَ  .وحَ



 
 
 

  אא٦٠٩ 
ُ بَ تَ ويَ  ـاتِ  نيَّ المَ َظُـوا عَ ثِنيَ حلَ ـدِّ الحِ أنَّ املُحَ امِ ابنِ الصَّ المِ اإلمَ نْ كَ نَا مِ هُ

ِم ـاهتِ ءِ يف كِتَابَ ـامَ َ األسْ لِ بَنيْ صْ تُـ ,الفَ موكُ هِ  ,بِهِ ـذِ ـونُ هَ تَكُ , فَ ـةِ يمَ دِ م القَ ـوهلِِ وأُصُ
بِ  ـرْ ـتِالطِ الغَ بْـلَ اخْ ـا قَ يْهَ َ إلَ نيْ لِمِ بْقِ املُسْ ةً عىل سَ الَّ ا ـ دَ تِهَ آلَ اتُ ـ عىل ضَ المَ العَ

ِم نْجِ هبِ رَ  .واإلفْ
اىلَ  عَ َهُ اهللاُ تَ محِ ا رَ اشَ كِي بَ َدُ زَ ةُ أمحْ المَ تَاذُ العَ انَ األُسْ دْ كَ ـتَ  :وقَ مَّ بِتَـألِيفٍ اهْ

ـةِ  فَ لَّ , املُؤَ اءِ دَ تـِ قْفِ واالبْ تُبِ الوَ ا يف كُ نْهُ عىل مَ ا مِ دً تِامَ , اعْ قِيمَ ْ اتِ الرتَّ المَ َعَ فِيْهِ عَ مجَ
بْلَ  ثِنيَ ـ قَ دِّ تُبِ املُحَ ا يف كُ هَ ضِ ودِ بَعْ جُ نَبَّهَ إىل وُ هَ وتَ جَّ ا تَوَ , ومَ يمِ رِ آنِ الكَ رْ ةِ القُ مَ دْ خلِِ

نْجِ ـ  رَ ثِنيَ اإلفْ ـدِّ تِبَـاهِ املُحَ لِـمٌ بِانْ عْ ـالحِ مُ ـيْخِ ابـنِ الصَّ ـالمِ الشَّ ا الـنَّصُّ يف كَ ذَ هَ فَ
اءِ  امَى إىل إنْشَ دَ ةِ (القُ لَ اصِ ابِقِ والالَّ ) الفَ َ السَّ , أو بَنيْ امَ يْـنَهُ لِ بَ اخُ عِ التَّـدَ فْ دَ , لـِ قِ حِ

نِّي التَّ  تَىضَ مِ اقْ , فَ امَ لِهِ اصُ يفِ بِتَوَ حِ عِ التَّصْ فْ لِ دَ ضْ ا الفَ ذَ  .نْبِيهَ إىل هَ
هُ  امَّ ا سَ اشَ كِي بَ َدِ زَ قِيمُ « :وكِتَابُ أمحْ ْ اتُ  الرتَّ المَ بِيَّةِ وعَ رَ ةِ العَ غَ  .»هُ يف اللُّ

َّةٌ ...  ائِدُ مجَ وَ يْهِ فَ فِ ئْتَ فَ ا شِ هُ إذَ انْظُرْ ى» فَ تَهَ  .انْ
لْتُ  ْ  :قُ اتِ الرتَّ المَ تَهُ بِعَ فَ رِ عْ تِّنَ مَ مَ ادَ أنْ يُ نْ أرَ رْ ومَ يَنْظُ لْ  :قِيمِ فَ
قِيمُ «ـ ١ ْ اتُ  الرتَّ المَ بِيَّةِ وعَ رَ ةِ العَ غَ ا» هِ يف اللُّ اشَ كِي بَ َدِ زَ  .ألمحْ
يقُ «ـ ٢ قِ ْ ُ  حتَ وصِ ونَرشْ االنُّصُ ونَ » هَ ارُ المِ هَ بْدِ السَّ  .لِعَ
دُ «ـ ٣ اعِ وَ وصِ  قَ يقِ النُّصُ قِ ْ ُ » حتَ ريْ , وغَ دِ ينِ املُنَجِّ الحِ الدِّ ثِريٌ لِصَ ا كَ  .هَ

* * * 



 
 
 
 ٦١٠ א

)٥٨( 
لِّ  عُ ضْ وَ  ِ حمَ ريْ يصِ يف غَ اتِ التَّنْصِ مَ الَ اعَ  هَ

تَّابِنَا  نْ كُ ٌ مِ ثِريْ نَاكَ كَ نَ هُ يْ ِ ارصِ تَـ املُعَ فْ م ال يَ هُ ـدُ نَ نَجِ ـاتِ ؤوْ مَ الَ نَ عَ تُبُـوْ كْ  يَ
يْصِ  ةَ النَّاقِصِ ( التَّنْصِ المَ ا, عَ ذَ كَ َ )»ـ« :هَ تِ , بَنيْ لِـامَ نَ الكَ ٍ مِ ثِريْ تَ كَ ي يُ تـِ بَّـدُ هللاِ الَّ عَ

تِي  اتُ الَّ بَارَ ا, أيْ العِ نَاهَ عْ ا ومَ ظِهَ اىلبلَفْ عَ بْدُ إىل اهللا تَ َا العَ بُ هبِ رَّ تَقَ  .يَ
ةِ  صَ ِم املُنَصَّ هتِ لِامَ ثَالُ كَ لَّ  ـ :فمِ زَّ وجَ اىلـ  ـ, عَ عَ هُ ـ  ـ, تَ انَ بْحَ ـ  ـ, ملسو هيلع هللا ىلصـ , ـ سُ

َهُ اهللاُ محِ نْهُ ـ  ـ, رَ َ اهللاُ عَ يضِ ثِيْال.. .ـرَ تِ ومَ لِامَ نَ الكَ َا مِ ا  هتُ ا, لِذَ عً ْ ةً ورشَ غَ ةِ لُ فَ وْ رُ املَعْ
; تِ لِامَ هِ الكَ ذِ َ هَ يْصِ بَنيْ ا للتَّنْصِ انً كَ  مَ امِ  ال أرَ ـَ ـنْ متَ تِ مِ لِـامَ هِ الكَ ـذِ ـرَ هَ ألنَّ ذِكْ

ةِ  ائِدَ ا  ,الفَ هَ ضُ نَ هللاِ بَل بَعْ وْ بَّدُ تَعَ نُ مُ انَحْ نَاهَ عْ ا ومَ ظِهَ ابِلَفْ ـذَ لِ هَ نْبَغِـي , ألجْ ; فَـال يَ
ـةٌ  ضَ ارِ َـلٌ عَ ا مجُ ـَ أهنَّ لُّ بَ َا تَدُ هنِ وْ ; لكَ اتِ صَ َ تِيْكَ املُنَصَّ تِ بَنيْ لِامَ هِ الكَ ذِ ثْلِ هَ عُ مِ ضْ وَ

يَّةٌ  اسِ ةٌ وال أسَ يْلَ , ال أصِ ةٌ يَّ وِ انَ  !ثَ
 

* * * 
)٥٩( 

ارُ  تِصَ لُّ  االخْ  املُخِ
امً  لْ ُ عِ تَربَ عْ تُبِ يُ ارَ الكُ تِصَ كَّ أنَّ اخْ ةً ال شَ ـلُوكَ سْ ـةً مَ يقَ , وطَرِ ـهِ سِ ـائِامً بِنَفْ  قَ

أي ـادِيَ الـرَّ ا بَ ريً نِهِ يَسِ وْ عَ كَ , ومَ نَانِ يْهِ اثْ لَ تَلِفُ عَ ْ , ال خيَ ةً يمَ دِ ْ  ,قَ رِ وحمَ ـا يف ظَـاهِ بُوبً
ا ; لِذَ ابِ األقْالمِ حَ اتِ أصْ قَ ايَ ضَ نْ مُ , ومِ ولِ قُ بَابِ العُ اتِ أرْ َارَ نْ حمَ هُ مِ , إالَّ إنَّ رِ  األمْ

ـدٌ  طِيقُ أحَ ريٌ ال يَ رٌ يَسِ زْ , إالَّ نَ اءِ غَ ثَرُ البُلَ هُ أكْ ابَ , وهَ ءِ لَامَ نَ العُ ثِريٌ مِ نْهُ كَ مَ عَ جَ دْ أحْ قَ فَ



 
 
 

  אא٦١١ 
ِنيَ  ــاملَ تْ يف العَ ــرَ م, وظَهَ هُ امُ ــدَ ــمِ أقْ لْ تْ يف العِ ــخَ سَ ــنْ رَ َّ ــةٌ ممِ يَّ قِ م, إالَّ بَ هُ امَ ــدَ إقْ

م ا هُ لِيلٌ مَ م, وقَ هُ ؤُ امَ  .أسْ
نَ  نْ هُ طِيَّـةِ فَمِ ـوبِ مَ كُ يَّـةِ عـىل رُ لْمِ ـةِ العِ لَ جَ ـلِ العَ ـضُ أهْ َ بَعْ ـارسَ َ ا; ملََّا جتَ

ونَ  هِ دُ رِ ـامَ ضْ ونَ يف مِ قُ ابَ تَسَ , ويَ ارِ تِصَ نُونَ االخْ قُونَ فُ وَّ تَذَ ا يَ ينَهَ وا حِ امُ ; قَ ارِ تِصَ االخْ
لَّ  ا زَ هَ نْدَ عِ , فَ نيَ خِ اسِ مِ الرَّ لْ لُ العِ هُ أهْ طَّ تِبَارٍ ملَِا خَ ِمُ اعْ امُ  تْ هبِ ـدَ مُ  ,األقْ ـِ ـلَّتُ هبِ  وضَ

امُ  هَ وْ  ,األفْ ا, ولَ نْعً نُونَ صُ ْسِ ُم حيُ بُونَ أهنَّ ْسَ م حيَ بَقٍ وهُ نَاتِ طَ نْ بَ تُ مِ رْ كَ ذَ ةُ لَ ال املَالمَ
ـيِّ  لْمِ بَـثِ العِ ةِ العَ سَ َارَ ودِ ممُ جُ طَعُ بِوُ قْ ي يَ ءَ الَّذِ ْ تُبِ اليشَّ ارَ الكُ تِصَ وا اخْ نَّمُ َّنْ تَسَ  ممِ

م, وال  هِ ـرِ ـامَ ذِكْ قَ امُ مَ ا املَقَ ذَ يْسَ هَ , ولَ مَ تَّابِنَا اليَوْ نْ كُ ةِ مِ لِيلَ تْ بِالقَ يْسَ ةٍ لَ ائِفَ نْدَ طَ عِ
تُبِ  ينِ لِلكُ ِ تَرصِ ابِ املُخْ رِ آدَ , وال ذِكْ ارِ تِصَ وطِ االخْ ُ رِ رشُ  .ذِكْ

* * * 
تَّ  نْدَ بَعْضِ كُ ارِ عِ تِصَ بَثِ االخْ نْ عَ وجِ مِ بْلَ اخلُرُ بَبْـتُ أنْ وقَ , أحْ مَ ابِنَا اليَـوْ

ا َ هتِ ثْرَ م عىل كَ هِ ضِ نْدَ بَعْ ةٍ عِ طَ الَ غَ  .أقِفَ عىل مُ
لِكَ  نْ ذَ ـنَ  :فمِ ـا مِ يَتِهَ نْقِ  تَ وَ عْ تُبِ بِدَ ارِ الكُ تِصَ مُ عىل اخْ ْجُ م هيَ هُ ضَ أنَّ بَعْ

 , يَةِ اهِ ارِ الوَ , واآلثَ ةِ يْفَ عِ ادِيْثِ الضَّ ـةِ األحَ حَ وْ جُ الِ املَرْ وَ ـوا واألقْ مُ عَ دَ !ـ زَ نـْ ــ وعِ
وا  فُ ـالَ , وخَ ـةَ عَ وا النُّجْ ـدُ عَ ـدْ أبْ م قَ هُ ـدُ ; نَجِ هُ ـوْ عُ هُ وادَّ وْ ـالُ يْامَ قَ رِ فـِ يْقِ والنَّظَ قِ التَّحْ

لِكَ  , وذَ ارِ تِصَ اتِ االخْ يَّ دِ لِ حَ أبْجَ الَ نْ خِ مفِ ذْ مِ يْ ل هِ ادِ الِ  ثِ ألحَ وَ , واألقْ ةِ يْفَ عِ الضَّ
ا  ذَ , هَ ةِ حَ وْ جُ لِ املَرْ ا عَ ـنَ األإذَ يْفِ مِ عِ يْحِ والتَّضْ حِ ةَ التَّصْ ألَ سْ نَا أنَّ مَ رِ مْ ـوْ ـبِيَّةِ نِّ ال مُ  سْ

ُم  هنَ وْ مَ فَدُ ارِ اليَوْ تِصَ اةُ االخْ وَ ا هُ , أمَّ يْثِ ةِ احلَدِ نْ أئِمَّ ةُ مِ ابِذَ ا إالَّ اجلَهَ نُهَ ْسِ تِي ال حيُ الَّ



 
 
 
 ٦١٢ א

 ِ قَنيْ ِ دَ املَرشْ عْ نَ بُ وْ تَهُ شْ ا يَ  !ومَ
نْ  عِيْفُ عِ كَ فالضَّ يْحً  ,دَ حِ نُ صَ وْ نً أا قَدْ يَكُ سَ نْدَ وْ حَ حُ ا عِ وْ جُ , واملَرْ كَ ِ ريْ كَ غَ دَ نـْ عِ

نُ  وْ عِيْفِ  قَدْ يَكُ يْحِ أو للتَّضْ حِ كَ للتَّصْ يْحُ جِ انَ تَرْ يْفَ احلَالَ إذَا كَ , فَكَ كَ ِ ريْ نْدَ غَ ا عِ حً اجِ رَ
 َ , ممَّنْ جتَ لِ العِلْمِ الكِبَارِ ابِل أهْ قَ حِ يف مُ اجِ م?أو للرَّ تُبِهِ ارِ كُ تِصَ تَ عىل اخْ ْ  ارسَ

تُـبِ  هِ الكُ ـذِ انِنَا ملِِثْلِ هَ مَ لِ زَ ارِ أهْ تِصَ اهُ عىل اخْ تَ َ رسْ عِ البَيَـانِ « :وحَ ـامِ » جَ
ي, و ِ يرٍ الطَّربَ رِ نِي«البنِ جَ , و» املُغْ ةَ امَ دَ ارِ «البنِ قُ طَ يْلِ األوْ , و» نَ ِّ اينِ كَ وْ تْحِ «لِلشَّ فَ

ي , وغَ » البَارِ رٍ جَ ِ البنِ حَ ونَ ريْ ُ ْتَرصِ ا خيَ انُ عىل مَ تَعَ , واهللاُ املُسْ ثِريٌ ثِريٌ وكَ ا كَ  !هَ
طَـاءِ  يَـانِ أخْ مِ يف بَ لْ لِ العِ نْ بَعْضِ أهْ يَّةِ مِ لْمِ اتِ العِ اكَ ارَ نَاكَ بَعْضُ املُشَ وهُ

ــارِ  تِصَ ــدَ االخْ نْ ــابُ عِ ــا كِتَ نْهَ ــانَ مِ , فَكَ ــنُهُ ْسِ َّــنْ ال حيُ ــةِ التَّلْ « :ممِ ــنِّ كِتَابَ ــيصِ فَ خِ
اتِ  َ تَرصَ , و» واملُخْ يِّ نِ احلَلِيمِ سَ فِيقِ بنِ حَ تُبِ «لِرَ ارِ الكُ تِصَ َنِ بـنِ » اخْ محْ بْدِ الـرَّ لِعَ

ثِريٌ  ا كَ هَ ُ ريْ , وغَ يلِ قِ دِ العَ َمَّ  .حمُ
* * * 

)٦٠( 
تِاللِ  ةُ االسْ يْمَ خِ  سَ

ـفِ  ينَ لِألسَ ِ ـارصِ  بَعْضَ املُعَ مَ تَرَ وْ يَّةٌ يَ لْمِ ةٌ عِ صَ نَاغَ نَاكَ مُ ـمُ عـىل  هُ ْجُ هيَ
 َ نيْ لِمِ ءِ املُسْ لَامَ دِ عُ نْ كِتَابٍ ألحَ وعٍ مِ ضُ وْ لٍ أو مَ ـهِ  ,فَصْ ـتِاللِهِ وقَصِّ ـومُ بِاسْ قُ ـمَّ يَ ثُ

يْثُ  ; بِحَ يدٌ دِ هُ كِتَابٌ جَ هِ عىل أنَّ اجِ رَ ـلُ وإخْ ْعَ ـلُبُ جيَ ا يَسْ يـدً دِ ـا جَ اقً رَّ انًـا بَ نْوَ ـهُ عِ لَ
ا َ رتَ ا اشْ ا مَ تَّى إذَ ; حَ بَابَ بَهُ األلْ لَّ ا قَ إذَ ; فَ امِ ا اإلمَ َذَ يدٌ هلِ دِ هُ كِتَابٌ جَ نْهُ أنَّ لِمُ ظَنا مِ هُ املُسْ



 
 
 

  אא٦١٣ 
بِريٍ  نْ كِتَابٍ كَ ا مِ عً نْتَزَ الً مُ هُ فَصْ دَ جَ هُ وَ حَ فَّ اكَ وتَصَ امِ لذَ  !اإلمَ

ـدُّ غِ  عَ نِيعِ يُ ا الصَّ ذَ ثْلَ هَ الإنَّ مِ ـؤُ رْ هَ ـذَ يَحْ لْ , فَ نيَ ـلِمِ سْ ـا لِلمُ لِيسً دْ ءِ شـا وتَ
اىلَ  عَ تِ اهللاِ تَ قْ نْ مَ نيَ مِ بِّسِ  .املُلَ

ـتَلِّ  ِم املُسْ ـرَ كِتَـاهبِ وا أمْ حُ ضِّ يُوْ لْ , فَ بِيلِ هِ السَّ ذِ قِ هَ نْ طَرْ دَّ مِ انَ وال بُ إنْ كَ  فَ
ـنْ  وذٌ مِ ـأخُ ـ أو مَ ٌ ْتَرصَ ـتَلٌ أو خمُ سْ هُ كِتَـابٌ مُ ونَ أنَّ رُ كُ ذْ يْثُ يَ ; بِحَ انِهِ نْوَ اللِ عِ نْ خِ مِ

وَ فُالنُ كِتَابِ كَ  هُ هُ فُ لِّ ؤَ ا, ومُ ذَ ا وكَ فِّقُ  ذَ , واهللاُ املُوَ  .بنُ فُالنٍ
 

* * * 
)٦١( 

الُ  تِزَ يَّةِ اخْ عِ ْ اظِ الرشَّ  األلفَ
ــلُ  ثْ م« :مِ ــلْعَ مَ «, أوْ »صَ ــلَّ ضَ «, أوْ »صَ ــمَ «, أوْ »رَ حِ ــنَ »رَ ــا مِ هَ وِ , ونَحْ

ـ لَـمٍ جَ لُّ قَ ا, فَكُ عً ْ ةً ورشَ غَ ةِ لُ وحَ جُ االتِ املَرْ تِزَ هِ االخْ ـذِ ثْـلِ هَ يطِ مِ ْطـِ  عـىل ختَ رَ
لْـمِ  لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ ةِ عِ عَ نَ يِّنَةُ املُامَ تْ بَ امَ ا قَ , لِذَ نٍّ مُ فَ لَ بْنٍ ال قَ مُ جُ لَ وَ قَ التِ هُ تَزَ املُخْ

َا نِ النُّطْقِ هبِ الً عَ , فَضْ اتِ الكِتَابِيَّةِ ارَ تِصَ هِ االخْ ذِ ثْلِ هَ لُوكِ مِ نْ سُ  .مِ
ا قَ  عْ مَ مَ هِ واسْ َـهُ اهللاُ يف كِتَابـِ محِ ـاكِرٍ رَ ودُ شَ ْمُ بِيَّةِ حمَ رَ يْخُ العَ هُ شَ اطِيـلَ «الَ أبَ

رٍ  امَ ـا « :)٣٧٢(» وأسْ ـلَّ فِيهَ , وقَ ـزُ مْ ـا الرَّ ثُرَ فِيهَ ةِ اجلُبْنِ كَ مَ تْ بِسِ مَ ا اتَّسَ ةُ إذَ غَ اللُّ فَ
ـ قُ , وال تَ ـحِ صِ حِ املُفْ اضِ يحِ الوَ حِ بِريِ الصَّ امُ عىل التَّعْ دَ ـةَ «لْ إنَّ اإلقْ ـبِيْ » الكِنَايَ ةٌ شَ هَ

ـةِ  بِيعَ ةِ لِطَ يحَ ـحِ ـةِ الصَّ اسَ رَ ـنْ قِبَـلِ الدِّ لٌ مِ اطـِ ا بَ ذَ هَ , فَ زِ مْ ـزِ «بِالرَّ مْ ـةِ »الرَّ بِيعَ , وطَ
ةِ « ازِ «, و»الكِنَايَ  .»املَجَ



 
 
 
 ٦١٤ א

نَ  تَنْكِفُ مِ ا أسْ زِ «وأنَ مْ قَ » الرَّ ـادِ ةٌ صَ اعَ ـجَ بِيَّـةَ شُ رَ ; ألنَّ العَ بِيَّةِ رَ ةٌ يف يف العَ
يْ  وِ ا, ويف تَكْ اقِهَ تِقَ ا, ويف اشْ هَ بِريِ عْ انَـتِ تَ ا كَ , وإذَ ـرَ ـةٍ أُخْ غَ ـتْ لِلُ يْسَ ا, لَ فِهَ رُ نِ أحْ

يَ خِ  ةُ هِ غَ ـيسِ اللُّ ـنْ نَفِ تْ مِ ـرَ خَ ـدْ ادَّ بِيَّـةِ قَ رَ ائِنَ العَ زَ إنَّ خَ , فَ ِّ اينِ رِ اإلنْسَ كْ ةُ الفِ انَ زَ
رِ اإلنْ  كْ نِ الفِ يحِ عَ حِ ائِرُ البَيَانِ الصَّ نْهُ سَ زُ عَ جَ عْ ا يَ , مَ انِيَّةِ وسِ اإلنْسَ نِ النُّفُ , وعَ ِّ اينِ سَ

ةٍ  ْتَـارَ ـوسٍ خمُ ـنْ نُفُ , مِ مِ دَ ةِ يف القِ قَ رَّ لِيَّةِ األُوىلَ املُعَ نْذُ اجلَاهِ يَتْ مُ فِ َا صَ , ألهنَّ اتِ اللُّغَ
; حَ  الِبَةِ لَلِ الغَ نَ العِ , ومِ ةِ يَ رِ ائِسِ املُزْ نَ اخلَسَ يئَةٍ مِ رِ , بَ يُّ اهللاِ بـِ يلُ نَ عِ امَ اءَ إسْ ا جَ تَّى إذَ

ا إىل  هَ ـلَمَ ا, وأسْ مً رَ ةً وكَ اعَ رَ ةً وبَ اعَ ا نَصَ هَ ادَ ا وزَ هَ ذَ , أخَ َنِ محْ لِيلِ الرَّ يمَ خَ اهِ رَ ابنُ إبْ
رُ  دَّ تَحَ , فَظَلَّتْ تَ يمَ اهِ رَ م إبْ ةِ دِينِ أبِيهِ حَ مْ يَّةِ السَّ م عىل احلَنِيفِ , وهُ بِ رَ نَ العَ نَائِهِ مِ  أبْ

  وَ نِ اهلـَ نْطِقُ عَ بِيٌّ ال يَ انُ نَ مَ تَّى أظَلَّ زَ ; حَ أةً َّ ربَ اةً مُ فَّ صَ ةً مُ ْتَارَ م خمُ نَتِهِ سِ , ملسو هيلع هللا ىلصعىل ألْ
, بِال  بِنيٍ ٍّ مُ يبِ رَ انٍ عَ هُ بِلِسَ َا كِتَابَ لَ اهللاُ هبِ زَ أنْ زٍ «فَ مْ , » رَ ـامِ هَ افَاتِ واألوْ بْنِيٍّ عىل اخلُرَ مَ

نْ  كُ اءِ ملَِا ملَ يَ عَ اوال ادِّ ريً بـِ لُـوا كَ كَ عُ لـِ ـنْ ذَ اىلَ اهللاُ عَ عَ , تَ بٍ إىل اهللاِ ذِ بَةُ كَ » , وال نِسْ
ى تَهَ  .انْ

* * * 
الَّ  نَا العَ يْخُ الَ شَ َـهُ اهللاُ يف قَ محِ ـازٍ رَ يـزِ بـنُ بَ زِ بْدُ العَ ةُ عَ يـهِ «مَ تَاوِ ـوعِ فَ ْمُ » جمَ

الةَ عىل النَّبِيِّ « :)٢/٣٩٧( ةٌ يفملسو هيلع هللا ىلص وبِامَ أنَّ الصَّ وعَ ُ ,  مَرشْ دِ ـهُّ اتِ يف التَّشَ ـلَوَ الصَّ
ةٌ يف اخلُطَـبِ  وعَ ُ يَـةِ  ,ومَرشْ عِ انِ  ,واألدْ ـدَ األذَ عْ , وبَ ارِ فَ ـتِغْ ـولِ  ,واالسْ خُ دَ دُ نـْ وعِ
نْهُ  وجِ مِ دِ واخلُرُ جِ هِ  ,املَسْ رِ نْدَ ذِكْ  ,وعِ رَ عَ أُخْ اضِ وَ ـةِ  :ويف مَ دَ كِتَابَ نـْ ـدُ عِ تَأكَّ يَ تَ هِ فَ
لَّ  ؤَ هِ يف كِتَابٍ أو مُ مِ لِكَ اسْ وِ ذَ الٍ أو نَحْ قَ ةٍ أو مَ الَ سَ  .فٍ أو رِ



 
 
 

  אא٦١٥ 
ا  هَ رَ كَّ , ولِيَتَـذَ هِ ـاىلَ بـِ عَ نَـا اهللاُ تَ رَ ـا ملَِـا أمَ يقً قِ ْ ـةً حتَ لَ امِ تَبَ كَ وعُ أنْ تُكَ ُ واملُرشْ
ـالةِ عـىل  ـارُ يف الصَّ تِصَ ـةِ االقْ دَ الكِتَابَ نـْ نْبَغِـي عِ ا, وال يَ يْهَ لَ هِ عَ ورِ رُ نْدَ مُ ئُ عِ ارِ القَ

ولِ  سُ ةِ رَ لِمَ مْ «, أو »صَ «اهللاِ عىل كَ عَ لْ ـدْ »صَ ي قَ تـِ ـوزِ الَّ مُ ـنَ الرُّ ا مِ هَ ـبَهَ ـا أشْ , ومَ
ـاىلَ  عَ هُ وتَ انَ بْحَ رِ اهللاِ سُ ةِ أمْ فَ َالَ نْ خمُ لِكَ مِ , ملَِا يف ذَ نيَ فِ لِّ تَبَةِ واملُؤَ ا بَعْضُ الكَ هَ لُ مِ تَعْ سْ يَ

لِهِ  وْ يزِ بِقَ زِ ـ( ml m n o l  :يف كِتَابِهِ العَ ابُ األحْ ـعَ )٥٦: زَ , مَ
ودُ  صُ َا املَقْ تِمُّ هبِ هُ ال يَ ـةِ  ,أنَّ ةُ يف كِتَابَ ـودَ جُ ـلِيَّةُ املَوْ مُ األفْضَ ـدِ نْعَ يْـهِ «وتَ لَ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ

مَ  لَّ ةً » وسَ لَ امِ  .كَ
دْ  َا قَ زَ هلَ مْ امً بِأنَّ الرَّ لْ َا, عِ ادَ هبِ مُ املُرَ هَ فْ ئُ أو ال يَ ارِ َا القَ نْتَبِهُ هلَ دْ ال يَ ـهُ وقَ هَ رِ كَ

نْهُ  وا مِ رُ ذَّ مِ وحَ لْ لُ العِ  .أهْ
الحِ يف كِتَابِهِ  الَ ابنُ الصَّ دْ قَ قَ يثِ «فَ لُومِ احلَدِ وفِ بـِ» عُ رُ ةِ ابـنِ «املَعْ مَ دِّ قَ مُ

الحِ  هِ » الصَّ ـنْ كِتَابـِ ينَ مِ ِ سِ والعِرشْ يَّـةِ « :يف النُّوعِ اخلَامِ يْفِ يثِ وكَ دِ ـةِ احلـَ يف كِتَابَ
بْطِ الكِتَابِ وتَ  هِ ضَ يِيدِ هُ »قْ ا نَصُّ الَ مَ عُ « :, قَ ـالةِ  :التَّاسِ ـةِ الصَّ َـافِظَ عـىل كِتَابَ أنْ حيُ

ولِ اهللاِ  سُ لِيمِ عىل رَ , ملسو هيلع هللا ىلص والتَّسْ هِ رِ ـرُّ نْدَ تَكَ لِكَ عِ يرِ ذَ رِ نْ تَكْ أمَ مِ سْ , وال يَ هِ رِ نْدَ ذِكْ عِ
بَةُ  لَ ا طَ هَ لُ جَّ تَعَ تِي يَ ائِدِ الَّ وَ ِ الفَ ربَ نْ أكْ لِكَ مِ إنَّ ذَ كَ  فَ لـِ لَ ذَ فَ نْ أغْ , ومَ تَبَتِهِ يثِ وكَ احلَدِ

ظِيامً  ظًا عَ مَ حَ رِ دْ حُ قَ  .فَ
ـاءٌ  عَ ـوَ دُ هُ كَ فَ لـِ ـنْ ذَ تُبُهُ مِ كْ ا يَ , ومَ َةً احلِ اتٍ صَ نَامَ لِكَ مَ لِ ذَ نَا ألهْ أيْ دْ رَ وقَ

ـةِ  ايَ وَ يَّدُ فِيْهِ بِالرِّ تَقَ لِكَ ال يَ لِذَ يهِ فَ وِ رْ المٌ يَ ثْبِتُهُ ال كَ ـوال يَ , يُ تَصِ ـا يف ـقْ رُ فِيْـهِ عـىل مَ
لِ   .األصْ
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وِ  هِ نَحْ مِ رِ اسْ نْدَ ذِكْ هُ عِ انَ بْحَ رُ يف الثَّنَاءِ عىل اهللاِ سُ ا األمْ ذَ كَ ـلَّ  :وهَ زَّ وجَ  ,عَ
كَ  بَارَ لِكَ  ,وتَ ى ذَ اهَ ا ضَ , ومَ اىلَ عَ الَ »وتَ ِ « :, إىل أنْ قَ نيْ صَ َا نَقْ بَاهتِ نَّبْ يف إثْ مَّ لِيَتَجَ  :ثُ

ا َ مهُ دَ لِكَ  أنْ  :أحَ وِ ذَ ِ أو نَحْ فَنيْ رْ ا بِحَ يْهَ ا إلَ زً امِ ةً رَ ورَ ةً صُ وصَ نْقُ ا مَ تُبَهَ كْ  .يَ
تُبَ  :والثَّاينِ  كْ نىً بِأال يَ عْ ةً مَ وصَ نْقُ ا مَ تُبَهَ كْ مَ «أنْ يَ لَّ  .»وسَ

ـولُ  قُ ـانَ يَ ـهُ كَ اىلَ أنَّ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ ِّ رَ ةَ الكِنَاينِ ْزَ نْ محَ يَ عَ وِ تُـبُ « :ورُ تُ أكْ نـْ كُ
يِّ احلَ  رِ النَّبـِ نْدَ ذِكْ تُبُ عِ نْتُ أكْ , وكُ يثَ يْـهِ «دِ لَ ـىلَّ اهللاُ عَ تُـبُ »صَ مَ «, وال أكْ ـلَّ » وسَ

أيْتُ النَّبِيَّ  رَ الَ َ يلملسو هيلع هللا ىلص فَ قَ يلَّ « :يف املَنَامِ فَ الةَ عَ تِمَّ الصَّ ا لَكَ ال تُ الَ  ?»مَ تَبْـتُ  :قَ امَ كَ فَ
لِكَ  دَ ذَ عْ تَبْـتُ , إالَّ  الواقعة :بَ ـلَّ « كَ ـالحِ .. .»مَ وسَ ـالَ ابـنُ الصَّ لْـتُ « :إىل أنْ قَ  :قُ

لِهِ  وْ ارُ عىل قَ تِصَ ا االقْ هُ أيْضً رَ كْ المُ « :ويُ يْهِ السَّ لَ لَـمُ »عَ ـودُ  .», واهللاُ أعْ صُ ـى املَقْ تَهَ انْ
ا صً لَخَّ اىلَ مُ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ ه رَ المِ نْ كَ  .مِ

الَّ  الَ العَ اىلَ وقَ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ يُّ رَ اوِ خَّ ةُ السَّ تْحِ املُغِيثِ « يف كِتَابِهِ مَ اقِـيِّ » فَ رَ لِلعِ
هُ  ا نَصُّ اتِبُ « :مَ َا الكَ تَنِبْ أهيُّ َا«واجْ زِ هلَ مْ ـولِ  :, أيْ »الرَّ سُ المُ عـىل رَ الةُ والسَّ الصَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  فَنيْ رْ ا عىل حَ نْهَ ْ مِ تَرصِ قْ طِّكَ بِأنْ تَ ـةً ـ  ,يف خَ وصَ نْقُ ـونَ مَ تَكُ كَ فَ لـِ وِ ذَ ونَحْ
ةً ـ ورَ هُ  صُ لُ عَ فْ امَ يَ ُّ «كَ تَّاينِ , »الكَ بَـةِ لَ امِّ الطَّ ـوَ الِبًـا, وعَ ـمِ غَ جَ نَاءِ العَ نْ أبْ ةُ مِ لَ , واجلَهَ

الً  تُبُونَ بَدَ يَكْ نَ فَ مْ «, أو »صَ ملسو هيلع هللا ىلص « مِ مْ «, أو »صَ عَ لْ ـصِ »صَ ـنْ نَقْ لِكَ ملَِا فِيْـهِ مِ ذَ , فَ
رِ  الفُ األُوىلَ  ;األجْ ةِ خِ صِ الكِتَابَ  .»لِنَقْ

الَ السُّ  هِ وقَ ـاىلَ يف كِتَابـِ عَ َـهُ اهللاُ تَ محِ ي«يُوطِيُّ رَ اوِ يبِ الـرَّ رِ هُ « :»تَـدْ ـرَ كْ ويُ
امَ يف  الةُ كَ تْ فِيْهِ الصَّ عَ ِ عٍ رشُ ضِ وْ لِّ مَ نَا, ويف كُ لِيمِ هُ الةِ أو التَّسْ ارُ عىل الصَّ تِصَ االقْ



 
 
 

  אא٦١٧ 
لِمٍ « سْ حِ مُ ْ ـاىلَ »رشَ عَ هِ تَ لـِ وْ , لِقَ هِ ِ ـريْ  إىل أنْ  ،ml m n o l  :, وغَ

الَ  تُـبُ « :قَ كْ نْ يَ مَ ِ كَ فَنيْ رْ فٍ أو حَ رْ ةِ بِحَ امَ يف الكِتَابَ يْهِ زُ إلَ مْ هُ الرَّ رَ كْ مْ « :ويُ عَ ـلْ , »صَ
َا هلِ امَ امَ بِكَ تُبُهُ كْ لْ يَ ا» بَ صً لَخَّ اىلَ مُ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ هِ رَ المِ نْ كَ ودُ مِ صُ ى املَقْ تَهَ  .انْ

ئٍ  ارِ لِمٍ وقَ سْ لِّ مُ يَّتِي لِكُ صِ ا ووَ ذَ ـثَ هَ بْحَ , ويَ لَ سَ األفْضَ تَمِ اتِبٍ أنْ يِلْ وكَ
اىلَ  عَ هُ وتَ انَ بْحَ ألُ اهللاَ سُ , نَسْ هُ صُ نْقِ هُ أو يُ بْطِلُ امَّ يُ دَ عَ بْتَعِ , ويَ ابِهِ وَ هِ وثَ رِ ةُ أجْ ادَ يَ امَّ فِيْهِ زِ عَ

ىلَّ اهللاُ و يمٌ وصَ رِ ادٌ كَ وَ هُ جَ , إنَّ اهُ ضَ ا ملَِا فِيْهِ رِ ِيعً نَا مجَ قَ فِّ وَ ـدٍ أنْ يُ َمَّ ا حمُ بِيِّنـَ مَ عـىل نَ ـلَّ سَ
بِهِ  حْ ىلَ آلِهِ وصَ َهُ اهللاُ» وعَ محِ ازٍ رَ المُ ابنِ بَ ى كَ تَهَ  .انْ

 

* * * 
)٦٢( 

يْقِ  قِ عُ التَّألِيْفِ والتَّحْ زَ  قَ
 ; َاعِ نْهُ بِاإلمجْ يٌّ عَ نْهِ ا مَ ذَ , وهَ كُ البَعْضِ رْ أسِ وتَ لْقُ بَعْضِ الرَّ وَ حَ عُ هُ زَ والقَ

امً ألنَّ فِيْهِ ظُ  ا  ,لْ ـذَ ـانَ هَ ا كَ ةُ إذَ يْفَ واحلَالَ ; فَكَ أسِ رِ الرَّ عْ لْقِ شَ َ حَ ةٍ بَنيْ يَ وِ مَ تَسْ دَ وعَ
? دِ احِ ابِ الكِتَابِ الوَ يقِ أبْوَ قِ ْ َ حتَ ةِ بَنيْ يَ وِ مِ التَّسْ دَ مُ يف عَ لْ  !الظُّ

لِ  لِّفَ يف أوَّ ِدُ املُؤَ يْثُ جتَ ; بِحَ ألِيفُ الكِتَابِ وَ تَ نَا; هُ ادُ هُ ـدْ  واملُرَ الكِتَـابِ قَ
هُ  رُ رَ أمْ بُهُ وظَهَ عْ ال كَ لِيلٍ و :عَ طِ دَ , وبَسْ يرٍ رِ قْ يرٍ وتَ رِ ْ َ حتَ ا بَنيْ ـعِ مَ ضْ ـهُ وَ أنَّ , كَ لِيـلٍ عْ تَ

ـلَّ  , وقَ ثُـهُ فَ بَحْ ـعُ , وضَ هُ مُ زْ لَّ عَ دْ كَ لِّفُ إالَّ وقَ ا املُؤَ ذَ بَثُ هَ لْ ا يَ مَّ مَ , ثُ هِ ِ رصْ امُ عَ إمَ
رِ الكِ  هُ يف آخِ قِيقُ دْ هِ تَ ضِ , أو يف بَعْ  !تَابِ

رٌ يف  بُـوغٌ ظَـاهِ , ونُ ـاطِعٌ وزٌ سَ رُ ُم بُ ا; هلَ نَ ِ رصْ قِي عَ َقِّ نْ حمُ ا مِ ضً ِدُ بَعْ ا جتَ ذَ وكَ
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هُ  يقُ قِ ْ فَ حتَ عُ دْ ضَ قُ إالَّ وقَ قِّ ا املُحَ ذَ بَثُ هَ لْ ا يَ مَّ مَ ; ثُ ةِ طُوطَ لِ املَخْ يقِ أوَّ قِ ْ َ  ,حتَ ـارصَ قَ وتَ
يقِ  قِ ْ رِ حتَ هُ يف آخِ يرُ رِ ْ هِ حتَ ضِ , أو يف بَعْ  !هِ

مَّ  , ثُ لِ الكِتَابِ يَّةٌ يف أوَّ لْمِ ةٌ عِ وَّ ; قُ بَاعِ لِ الطِّ بَدِّ , ومَ الِ وَ ِ األحْ ريِّ غَ انَ مُ بْحَ فَسُ
هِ  رِ ُولٌ يف آخِ  !مخُ

ـدٍ  احِ مٍ وَ لَ ينَةَ قَ هِ نْ رَ اعِ ملَ تَكُ زَ هِ القِ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً فٍ أنَّ كَ نْ أسَ ـرٍ  ,ومِ وال فِكْ
لْ كَ  ; بَ دٍ احِ ـمَّ وَ , ثُ دِ احِ ارِ عىل الكِتَابِ الوَ دُ األفْكَ ارُ وَ , وتَ اقُبُ األقْالمِ عَ ا تَ بَبُهَ انَ سَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ َ ريْ دٌ ال غَ احِ هُ وَ لِّفُ عىل الغِالفِ أنَّ عِي املُؤَ دَّ  .يَ
 

* * * 
)٦٣( 

قُ  وْ قُ  )الطَّبْعِ أو (التَّألِيْفِ  حُ
ةَ  ألَ سْ كَّ أنَّ مَ قِ «ال شَ وْ قُ بْعِ (التَّألِيْفِ  حُ لِّـفِ »)أو الطَّ ؤَ انَتْ لِلمُ اءٌ كَ وَ , سَ

تْ  ـذَ يْثُ أخَ ; حَ َ نيْ لِمِ ةِ املُسْ احَ ةِ يف سَ لَ ائِلِ النَّازِ نَ املَسَ يَ مِ ا, هِ َ مهِ ِ ريْ ِ أو لِغَ أو لِلنَّارشِ
ـذِ  ـرُ الَّ , األمْ ينَ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ َ أهْ الفِ بَنيْ نَ اخلِ ةً مِ بِريَ ةً كَ احَ سَ ريٍ مِ ثـِ ـعَ بِكَ فَ ي دَ

 َ ا, وبَنيْ حِ فِيهَ اجِ يَانِ الرَّ ا وبَ هَ يقِ قِ ْ َ حتَ ا بَنيْ ا, مَ الفِهَ يرِ خِ رِ ْ مِ يف حتَ لَ اءِ القَ رَ م إىل إجْ نْهُ مِ
ةً  ادَّ امَ جَ هِ األيَّ ذِ ا هَ تِ التَّآلِيفُ فِيهَ دَ ا غَ ذَ كَ ا, وهَ خيِهَ ارِ رِ تَ ا وذِكْ هَ يرِ رِ ْ ةً  حتَ لُوكَ سْ ا  :مَ مَ

ؤَ  َ مُ دٍ بَنيْ قِّفٍ ,,يِّ تَوَ انِعٍ ومُ  .ومَ
ـهِ  جْ ا عـىل وَ نـَ ةِ هُ ـألَ ـلَ املَسْ يْ ـطْتُ ذَ بَسَ ـةِ لَ الَ ارِ واإلطَ رَ يَةُ التَّكْ شْ ولَوال خَ

يْ  بِي أنْ أُحِ سْ كِنْ بِحَ , لَ يقِ قِ يرِ والتَّحْ رِ هِ لَ طُالَّ التَّحْ ـذِ ةِ هَ اءَ ثَـايل إىل قِـرَ مِ أمْ لْ بَ العِ
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م, و يَتُهُ غْ ا بُ يهَ فِ تُبِ فَ ةِ الكُ ألَ يقَ املَسْ قِ ْ م حتَ نْهُ امَ مِ لِكَ ملَِنْ رَ ـا,  ,ذَ حِ فِيهَ اجِ ةَ الرَّ فَ رِ عْ ومَ

لِكَ كِتَابُ  نْ ذَ ـارِ « :فَمِ تِكَ ـقِّ االبْ , و» حَ ينِيِّ رِ ـي الـدِّ تْحِ ـقِّ التَّـألِيْفِ «لِفَ بْـدِ » حَ لِعَ
يدِ طَ  قِّ التَّألِيْفِ «ز, وامَ هْ احلَمِ بِي غَ » حَ هْ قِّ االبْ «ي, وجِ اوْ لِوَ ارِ حَ اسِ » تِكَ وَ دِ رَ مَّ ملُِحَ
ي,  لَجِ عْ لِ «قَ ازِ هِ النَّوَ , و» وفِقْ دٍ يْ رٍ أبُو زَ قِّ التَّألِيْفِ «لِبَكْ ي, » حَ ينِ النَّاهِ الحِ الدِّ لِصَ

لِّفِ «و قِّ املُؤَ ـتَّارِ احلَ » حَ بْـدِ السَّ ـلِعَ لِّـفِ «ي, وجِ وَ لْ ـوقِ املُؤَ قُ , » حُ طِيَّـةُ َلِيـلِ العَ خلِ
ةِ الكِتَ «و نَاعَ هِ صِ ِ , و» ابِ ونَرشْ يِّدٍ دِ سَ مَّ امَالتِ «ملُِحَ هِ املُعَ وثٍ يف فِقْ ـ» بُحُ ِّ قُ ـيلِ ه رَّ لِعَ
ةُ «ي, واغِ دَ  يَّ رِ كْ , و» املِلْكِيَّةُ الفِ يِّ دِ امِ ِ الغَ تُبِ «لِنَارصِ امِ الكُ كَ , » أحْ يِّـلِ لَ ـالِحِ اهلِ لِصَ

ـوثُ وال هُ البُحُ مُ دِّ قَ ا تُ يَّامَ مَ , والسِ ثِريٌ م كَ هِ ِ ريْ اتُ وغَ َرَ متَ , واملُـؤْ يَّـةُ لْمِ ـاتُ العِ اسَ رَ دِّ
يَّةُ  المِ يَّةُ اإلسْ هِ قْ عُ الفِ امِ , واملَجَ يَّةُ هِ قْ  .الفِ

* * * 
تِنَا  ألَ سْ يلِ مَ صِ ضِ يف تَفْ بْلَ اخلَوْ قِ التَّألِيْفِ «وقَ وْ قُ فَ »حُ يْنَا أنْ نَقِ لَ انَ عَ , كَ
فُ  شِ , تَكْ ةٍ مَّ هِ اتٍ مُ مَ دِّ قَ عَ مُ ءِ مَ ْ يقَ  بَعْضَ اليشَّ نَا الطَّرِ ءَ عـىل  ,لَ ـوْ ا الضَّ نـَ لِّطُ لَ وتُسَ

ارِ  تِصَ هِ االخْ جْ ا عىل وَ نْهَ مِ , فَ ةِ ألَ افِ املَسْ  :أطْرَ
ةَ  ألَ سْ قِ التَّألِيْفِ «أنَّ مَ وْ قُ الً » حُ اوَ تَدَ ا مُ طِالحً ذْ اصْ لْـمِ ملَ تَأخُ لِ العِ نْدَ أهْ  عِ

وفَ  رُ عْ نْ مَ َا ملَ تَكُ امَ أهنَّ , كَ نيَ مِ دِّ اكَ ملَ املُتَقَ ; ألنَّ التَّألِيفَ آنَـذَ مَ يْهِ اليَوْ لَ يَ عَ ا هِ وِ مَ ةً بِنَحْ
 ِ نْ حمَ كُ ـيَّامَ ال يَ , والسِ َ نيْ ـلِمِ يـعِ املُسْ َمِ امـا جلِ قـا عَ ـانَ حَ لْ كَ , بَ يِّ ارِ يقِ التِّجَ وِ  لِلتَّسْ

ـالصِ  ـانَ بَـابُ اإلخْ ي كَ ـذِ قْـتِ الَّ كَ يف الوَ لـِ م, وذَ نْهُ مِ مِ لْ بِ العِ ا  طُالَّ رً ـامَ ضْ مِ
انِيَةِ  يَا الفَ نْ ظُوظُ الدُّ ْهُ حُ امحِ زَ ا مل تُ دً صِ قْ اىلَ مَ عَ نَ اهللاِ تَ ورِ مِ يْلُ األُجُ انَ نَ , وكَ  .لِلتَّنَافُسِ
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ثِريٍ  نْدَ كَ بَحَ الكِتَابُ عِ دْ أصْ قَ مَ فَ ا اليَوْ نيَ  أمَّ فِ لِّ ـضِ املُـؤَ ـ وبَعْ ِ ورِ النَّرشْ نْ دُ مِ
ال  , وحمَ ةً يَّ ارِ َ نَةً جتِ هْ بِ مِ سُّ َا   لِلتَّكَ هنِ وْ نْ كَ تُبِ مِ ةُ الكُ نَاعَ بَتْ صِ لَ قَ ا انْ هَ نْدَ عِ , فَ يِّ يْوِ نَ الدُّ

لِكَ ملَّـ , وذَ يِّ يَوِ نْ يِّ والدُّ وِ رَ بِ األُخْ سْ ةٍ لِلكَ كَ ارَ شَ هِ اهللاِ إىل مُ جْ ةً لِوَ الِصَ بَـتْ خَ لَ قَ ا انْ
ةِ املَا ضَ اوَ ةِ إىل املُعَ ةُ الكِتَابِ املُبَاحَ عَ نْفَ اضَ مَ تِيعَ لِّفَ االسْ لُ املُؤَ َوِّ ي خيُ رُ الَّذِ , األمْ لِيَّةِ

ـلِ  َ أهْ اقٍ بَـنيْ فَ لَّ اتِّ مَ حمَ ةُ اليَوْ رَ هِ الظَّاهِ ذِ بِحَ هَ ادَتْ أنْ تُصْ تَّى كَ ; حَ نْ كِتَابِهِ املَالِ عَ بَ
دْ قِيلَ  , وقَ بُّكَ مَ رَ حِ ا رَ ةٌ « :األقْالمِ إالَّ مَ مَ َكَّ ةُ حمُ ادَ يْ »العَ قِ ْ دْ , وحتَ قَ , فَ ةِ دَ اعِ ه القَ َذِ ا هلِ قً

ـةً إىل  بَاحَ ا مُ ـَ هنِ وْ ـنْ كَ ـةَ مِ يَـانَ املُبَاحَ لِـبُ األعْ قْ فَ يَ رْ مِ أنَّ العُ لْ لِ العِ  أهْ بَاتَ لَدَ
لِكَ  ذَ وَ كَ , وهُ فُ رْ ا العُ هَ رُ دِّ قَ , يُ الِيَّةٍ ةٍ مَ ضَ اوَ عَ  .مُ

ا بَ  مَ مَ ةُ التَّألِيْفِ اليَوْ لَ جَ تْ عَ ارَ نَا; دَ نْ هُ ـقِّ ومِ ـنْ حَ الِيَّـةٍ مِ ـةٍ مَ ضَ اوَ عَ َ مُ نيْ
يامً  ـدِ َ قَ نيْ ـلِمِ ـلُ املُسْ مَ يْهِ عَ لَ امَ عَ , كَ يعِ مِ اما لِلجَ قا عَ اءِ الكِتَابِ حَ قَ َ إبْ , وبَنيْ لِّفِ املُؤَ
ـامَ  يثَـةُ عَ ـةُ احلَدِ بَاعَ تْ الطِّ ـرَ ا ظَهَ مَ دَ نـْ يِّ عِ ـرِ جْ َ اهلِ رشَ نِ الثَّالِثَ عَ رْ ةِ القَ َايَ تَّى هنِ  حَ

)١٣١٠(. 
* * * 

تَلِفُ أنَّ  ْ يعَ ال خيَ ; إالَّ إنَّ اجلَمِ يلِ ا التَّأصِ ذَ عَ هَ نُ مَ قَ التَّـألِيْفِ «ونَحْ وْ قُ » حُ
 ْ ا ملَ ـَ ; إالَّ إهنَّ الِحِ نَا الصَّ فِ لَ نْدَ سَ ةً عِ وفَ رُ عْ انَتْ مَ , وكَ لِ نِ األوَّ مَ ةً يف الزَّ ودَ جُ وْ انَتْ مَ كَ

ابَ  ا الطَّ ذَ وِ هَ نْ عىل نَحْ ـتَ تَكُ ْ لِّـفِ حتَ ؤَ وظَـةً لِلمُ ْفُ ا حمَ وقً قُ انَتْ حُ لْ كَ , بَ يِّ ِ عِ العَرصْ
ةٍ  مَ ْكَ ابِطَ حمُ وَ ةٍ وضَ امَّ ةٍ عَ ثْلُ  ,أدِلَّ ةِ  :مِ ـقَ ِ ـشِّ والرسَّ لِيسِ والغَ بِ والتَّـدْ ـذِ يمِ الكَ رِ ْ حتَ

ـ سْ ـلِّ مُ ـةِ عـىل كُ مَ رَّ ـورِ املُحَ ـنَ األُمُ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ يرِ وِ الِ والتَّزْ تِحَ ا واالنْ هَ دَ نـْ عِ , فَ لِمٍ
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اينِ  عَ تْ مَ قَ قَّ َ قِ التَّألِيْفِ «حتَ وْ قُ ـانَ » حُ نْ كَ ائِنًا مَ دٍ كَ ُوزُ ألحَ يْثُ ال جيَ , بِحَ ةِ لَ يف اجلُمْ

ـيَّامَ  ; السِ َ نيْ ـلِمِ هِ املُسْ انـِ وَ ـوقِ إخْ قُ ـارَ عـىل حُ غَ لَ أو يَ نْتَحِ قَ أو يَ ِ طُوَ أو يَرسْ أنْ يَسْ
م, األ نْهُ مِ مِ لْ بِ العِ ةٍ طُالَّ ـيَانَ امٍ وصِ َ ـرتِ لَّ احْ يَّ حمَ المِ لَ الكِتَابَ اإلسْ عَ ي جَ رُ الَّذِ مْ

وظَـةٌ  ْفُ ىً حمَ َ محِ نيْ لِمِ يخِ املُسْ ارِ بَحَ لِلكِتَابِ يف تَ تَّى أصْ ; حَ ظِيمٍ عْ اللٍ وتَ يْبَةٍ وإجْ  ,وهَ
ةٌ  مَ َ ْرتَ امٌ حمُ كَ الِ  ,وأحْ وَ نَ األحْ الٍ مِ ا بِحَ يْهَ لَ ي عَ دِّ ُوزُ التَّعَ  .ال جيَ

يَّةِ  ـعِ ْ ـانَاتِ الرشَّ هِ احلَصَ َـذِ ـوا هبِ تَفُ كْ يامً ملَ يَ ـدِ لْـمِ قَ ـلَ العِ ـدُ أهْ نَا نَجِ امَ أنَّ كَ
ابِطَ  ـوَ لِ ضَ امَ ا إىل إعْ وهَ زُ اوَ َ لْ جتَ , بَ ـالِكَ  لِلكِتَابِ سَ بِ  ومَ اتـِ ـظُ لِلكِتَـابِ والكَ فَ ْ حتَ

ثِ  لِ والبَحْ وِ والنَّقْ زْ امَ يف العَ هُ قَّ  .حَ
نْ تِيكَ املَ  الِكِ فَمِ ـخِ  :سَ ضِ والنَّسْ ـرْ عِ والعَ ـامَ الِسِ السَّ ـَ أكِيـدُ جمَ ـنْ  ,تَ ومِ

مَ  ى اليَوْ مَّ ا يُسَ وَ مَ , وهُ لِيدِ قُّ التَّخْ ا حَ هَ رِ ـنَ  :آخِ ةٍ مِ خَ عُ نُسْ ضْ وَ وَ , وهُ اعِ دَ قُّ اإلبْ حَ
ةِ  امَّ تَبَاتِ العَ لِّ  ;الكِتَابِ يف املَكْ ؤَ بَةِ الكِتَابِ إىل مُ قِّ نِسْ بَاتِ حَ إثْ هِ كَ ـنْ  ,فِ ـا مِ هَ وِ ونَحْ

ةِ  ولَ ؤُ اتِ املَسْ هَ  اجلِ ةِ لَدَ وفَ رُ وقِ الكِتَابِ املَعْ قُ يَّةِ (حُ مِ سْ تُبِ ) الرَّ ظِ الكُ فْ  .حلِِ
تَبَةَ  كْ لَّ مَ عَ مِ «ولَ لْ ارِ العِ ـامَ » دَ ادَ عَ دَ نِيَتْ بِبَغْ تِي بُ تَبَـاتِ ) ٣٨٢(الَّ ـنَ املَكْ مِ

ا نَجِ  , لِذَ لِيدِ ةِ بِالتَّخْ ريَ هِ ةٍ الشَّ خَ عِ نُسْ ضْ نْ وَ ونَ مِ رُ تَأخِ سْ اكَ ال يَ نيَ آنَذَ فِ لِّ دُ بَعْضَ املُؤَ
ِم ةً لِكِتَاهبِ الِدَ ةً خَ المَ ى عَ بْقَ يْ تَ , كَ ةٍ وظَ ْفُ ةٍ حمَ يَّ دِ هَ ارِ كَ هِ الدَّ ذِ م يف هَ تُبِهِ نْ كُ  .مِ

هُ  لْمَ ثُ عِ رِّ وَ لِّفَ ال يُ , أنَّ املُؤَ ةِ مَّ اتِ املُهِ مَ دِّ هِ املُقَ ذِ نْ هَ ا  ومِ ـذَ هَ , فَ هُ ـرَ وال فِكْ
بِهِ  ارِ نْ أقَ ا مِ دً زُ أحَ اوَ تَجَ اصٌّ بِهِ ال يَ قٌّ خَ ـةً أو طُـالَّ  ,حَ ثَ رَ ـانُوا وَ اءٌ كَ ـوَ لْـمٍ سَ بَ عِ

يْ  رِ تُـبِ آخَ ُّ لِكُ قُّ املَـايلِ ـوَ احلـَ ثُ هُ رَّ وَ ي يُ لْ الَّذِ , بَ بِهِ احِ اصا بِصَ ى خَ بْقَ مُ يَ لْ العِ , فَ نَ
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ا احلَ  ذَ , وهَ لِّفِ بِيْ املُؤَ ي يُ لِ الَّذِ وْ ُوزُ عىل القَ ـقِّ التَّـألِيفِ قُّ جيَ ـنْ حَ تِيَـاضَ عَ حُ االعْ
اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيتِ بَ امَ سَ , كَ  .بِاملَالِ

* * * 
ألةَ   سْ ا بِأنَّ مَ ِيعً مَ مجَ لَ عْ يْنَا أنْ نَ لَ امَ عَ قِ التَّـألِيْفِ «كَ وْ قُ ـةً » حُ قَ لَ طْ ـتْ مُ يْسَ لَ

هَ  يفِ ارِ لِّ تَصَ ـقٍّ بِكُ َ حَ وقٌ بَـنيْ اكَ فُـرُ نـَ لْ هُ , بَ بِيَّةِ واملَالِيَّةِ , أو األدَ ةِ ةِ واخلَاصَّ امَّ ا العَ
رَ  ا يَيلوآخَ هُ مَ حُ ضِّ وْ  :, يُ

ةَ  ألَ سْ قِ التَّألِيْفِ «أنَّ مَ وْ قُ انِ » حُ قَّ ا حَ هَ تَنِفُ كْ اصٌّ  :يَ امٌّ وخَ  .عَ
امُّ   ا احلَقُّ العَ أمَّ لَّقُ بَ  :فَ تَعَ قٌّ يَ وَ حَ هُ يِّ فَ لْمِ اعِ العِ تِفَ يَّةِ يف االنْ المِ ةِ اإلسْ األُمَّ

ـيْ  مِ عْ ـحُ لِلكِتَـابِ تَ سَ فْ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ ةٍ الَ سَ نَّفٍ ورِ صَ لِّ كِتَابٍ ومُ ا بِكُ نـَ هِ هُ تـِ ائِدَ مَ فَ
ــثِ  ورِ البَحْ ــنْ دُ ــا مِ هَ ِ ريْ تَبَــاتِ وغَ ــاتِ واملَكْ عَ ــيَّامَ يف اجلَامِ , والسِ ـاكَ نـَ  ,وهُ

وظَاتِ  فُ ةِ  واملَحْ امَّ ةِ والعَ  .اخلَاصَّ
اىل هُ تَعَ لُ وْ وَ قَ , هُ امِّ للكِتَابِ يْمِ احلَقِّ العَ مِ عْ يْقُ تَ قِ ْ  ® ¬m  :وحتَ

¯ l )اىل)١٠: احلجرات هُ تَعَ لُ وْ  m¿ À Á ÃÂ Ä Å  :, وقَ

Æ Ç È l )اىل)٢: املائدة هُ تَعَ لُ وْ  ¶ m± ² ³ ´ µ  :, وقَ

¸ ¹ º l )اىل)١٧: البلد هُ تَعَ لُ وْ  mA B C D  :, وقَ

E F G H I J K L M N O P 
Q l )العرص(. 



 
 
 

  אא٦٢٣ 
هُ  لُ وْ نْ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ئِلَ  مَ نْ  سُ لمٍ  عَ هُ  عِ تَمَ كَ مَ  فَ مَ  أُجلِ وْ ةِ  يَ يَامَ امٍ  القِ ـنْ  بِلِجَ ـارٍ  مِ  »نَ

يْحٌ  حِ يْثٌ صَ دِ وَ حَ ه, وهُ اجَ د وابنُ مَ اوُ ذيُّ وأبُو دَ مِ َدُ والرتِّ هُ أمحْ جَ رَ  .أخْ
هُ  لُ وْ نْ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ تَمَ  مَ لامً  كَ َّا عِ عُ  ممِ نْفَ رِ  يف بِهِ اهللا  يَ ـرِ يف  ,النَّـاسِ  أمْ ينِ  أمْ  ,الـدِّ

هُ  مَ مَ اهللا  أجلَ وْ ةِ  يَ يَامَ امٍ  القِ نَ  بِلِجَ ,  »النَّارِ  مِ ابٍ ـدُ بـنُ دَ َمَّ ه, وفِيْـهِ حمُ اجَ هُ ابنُ مَ جَ رَ أخْ
دا يْفٌ جِ عِ يْثُ ضَ , فاحلَدِ هُ وْ بُ ذَّ دْ كَ  .وقَ

امَّ  وقِ العَ رِ احلُقُ وَ نْ صُ ونَ ومِ ـنَ الكِتَـابِ دُ ـاعُ مِ تِفَ ـا االنْ ي فِيهَ ْرِ تِي جيَ ةِ الَّ
ا يَيل لِّفِ مَ نَ املُؤَ نِ مِ ذِ اإلذْ تِبَاسُ  :أخْ َـةُ  ,االقْ مجَ ْ , والرتَّ ادُ ـهَ تِشْ , واالسْ نيُ مِ  ,والتَّضْ

امِّ  َا يف احلَقِّ العَ وحِ هبِ مُ ةِ املُسْ ادَ تِفَ اعِ االسْ نْ أنْوَ لِكَ مِ ُ ذَ ريْ  .وغَ
دُ ب هِ وأقْصِ ِ ريْ تِبَاسِ وغَ نَ الكِتَابِ  :االقْ لُ مِ وَ النَّقْ وِ  ,هُ زْ رِ العَ عَ ذِكْ يَانِ  ,مَ وبَ

تَبِسُ  نْهُ املُقْ ادَ مِ تَفَ ي اسْ رِ الَّذِ دَ  .املَصْ
ِيعِ الكِتَابِ  ةُ مجَ قَ ِ ا رسَ الُ  ,أمَّ تِحَ هِ  وانْ ثَرِ ـولِهِ , أكْ ابِهِ وفُصُ وَ يَّامَ بَعْضِ أبْ والسِ

وٍ  زْ ونَ عَ هِ  :دُ ذِ هَ ةٌ  فَ وفَ شُ كْ ةٌ مَ قَ ِ يَّةٌ  ,رسَ لْمِ ةٌ عِ يَانَ , وخِ ةٌ نْبُوذَ ةٌ مَ لَ  .ونِحْ
ا; يَ  ذَ اللِ هَ نْ خِ ُ بَ تَ ومِ ـضُ  نيَّ ـا بَعْ ِلُهَ جتَ رْ تِي تَ اتِ الَّ بَارَ نَ العِ ثِريٍ مِ أُ كَ طَ نَا خَ لَ

م هلِِ وْ قَ , كَ تُبِ ةِ الكُ لِفَ نيَ عىل أغْ فِ لِّ ِ واملُؤَ ورِ النَّرشْ حُ ألحَ  :دُ مَ ـنَ ال يُسْ تَبِسَ مِ قْ دٍ أنْ يَ
ا  يرً ـوِ ينًا أو تَصْ ـمِ ا أو تَضْ تِبَاسً َةً أو اقْ مجَ رْ انَتْ تَ اءٌ كَ وَ , سَ انَتْ ةٍ كَ يقَ الكِتَابِ بِأيِّ طَرِ

ا هَ وَ يالً أو نَحْ جِ  !أو تَسْ
يْ  ـذِ َ الَّ نيْ ـلِمِ َـاعِ املُسْ ـةٌ إلمجْ فَ َالَ لْ فِيْـهِ خمُ ; بَ يِّ عِ ْ أِ الرشَّ نَ اخلَطَ ا مِ ذَ لُّ هَ نَ فَكُ

ةِ  ادَ ـتِفَ ازِ االسْ ـوَ يَّةُ عىل جَ لْمِ ُم العِ هبُ ارِ شَ اطَأتْ مَ وَ يَّـةِ تَ لْمِ تُـبِ العِ ـنَ الكُ ـومِ مِ مُ لِعُ
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 َ نيْ لِمِ  .املُسْ
* * * 

ا احلَقُّ اخلَاصُّ   ـنْ أتَـى  :وأمَّ , ومَ هِ سِ لِّفِ نَفْ لَّقُ بِاملُؤَ تَعَ اصٌّ يَ قٌّ خَ وَ حَ هُ فَ
, أو وَ  ثٍ ارِ نْ وَ هِ مِ يقِ نْ طَرِ , أو طَـابِعٍ عَ ٍ , أو نَارشِ كٍ ارِ شَ , أو مُ وبٍ هُ وْ , أو مَ ٍّ .. .يصِ

ا رً خَّ ؤَ ا مُ يْهَ لَ لِحَ عَ طُ تِي اصْ وقِ الَّ نَ احلُقُ هِ مِ ِ ريْ بِيَّةِ واملَالِيَّةِ  :وغَ لِّفِ األدَ وقِ املُؤَ قُ  .بِحُ
 ِ نيْ مَ مُ إىل قِسْ سِ نْقَ لِّفِ يَ ؤَ ا احلَقُّ اخلَاصُّ لِلمُ ذَ قٍّ  :وهَ ٍّ  حَ يبِ قٍّ , أدَ ٍّ  وحَ ايلِ  .مَ

ـوقِ  قُ , وحُ ـةِ يَّ نَوِ وقِ املَعْ احلُقُ ى بـِ مَّ ا يُسَ وَ مَ , وهُ ؤلِّفِ يبُّ لِلمُ ا احلَقُّ األدَ أمَّ فَ
ارِ  تِكَ  .االبْ

ـونُ  ـا تَكُ ـبَهَ مَ , أشْ لِّفِ يَّةٍ بِاملُؤَ صِ خْ اتٍ شَ لِّقَ تَعَ نْ مُ ةٌ عَ بَارَ وَ عِ ا احلَقُّ هُ ذَ وهَ
ـيَّةِ  صِ خْ اتِ الشَّ تِيَازَ يَّـةِ بِاالمْ لْمِ هِ العِ تُبـِ لِّـفِ لِكُ ةِ املُؤَ ـوَّ تِبَـارِ أُبُ كَ بِاعْ لـِ امَ  ,, وذَ ـيْفَ كَ

لَتْ  مَّ َ فَتْ أو حتَ َّ  .تَرصَ
دْ قِيْ    :لَ وقَ

لْبِي لِ صُ نَسْ لْبِي كَ لُ قَ ا نَسْ هْ  مَ هُ قِيَاسُ دَّ لَ نْ قَاسَ رُ  مَ
رْ  لِ « :انْظُ ازِ هَ النَّوَ  .)٢/١٥٨(» فِقْ

يبُّ لِل لِّفِ فَاحلَقُّ األدَ ؤَ ـبَتِهِ  :مُ , ونِسْ هِ اتـِ فَ لَّ لِّفِ ملُِؤَ وقِ املُؤَ قُ نْ حُ ةٌ عَ بَارَ وَ عِ هُ
نِ يف  ـهِ يف اإلذْ قِّ , وحَ ـارِ تِصَ ةِ واالخْ ـادَ يَ , والزِّ يحِ يحِ والتَّنْقِ حِ هِ يف التَّصْ قِّ ا, وحَ يْهَ إلَ

يْهَ  لَ فِ عَ ارَ وقِ املُتَعَ نَ احلُقُ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ , وغَ ِ بْعِ والنَّرشْ يْ الطَّ مِ جِ لْ لِ العِ َ أهْ ـدَ الً ا بَنيْ عْ  بَ
يْ   .لٍ جِ



 
 
 

  אא٦٢٥ 
ؤلِّفِ   ا احلَقُّ املَايلُّ لِلمُ يُّ (وأمَّ  :)احلَقُّ املادِّ

هِ  تُبـِ لِّـفُ عـىل كُ ا املُؤَ هَ قُّ ـتَحِ سْ ي يَ تـِ ـةِ املَالِيَّـةِ الَّ يمَ لَّـقُ بِالقِ تَعَ قُّ يَ ا احلـَ ذَ وهَ
رِ االسْ  وَ نْ صُ ةٍ مِ ورَ اتِهِ بِأيِّ صُ نَّفَ صَ اتِ ومُ تِيَـازَ ـةِ االمْ ثَابَ ـيَ بِمَ هِ , فَ ةِ وعَ ُ ةِ املَرشْ ادَ تِفَ

يَّةِ  لْمِ هِ العِ آلِيفِ اءَ تَ لِّفِ لِقَ ؤَ  .املَالِيَّةِ لِلمُ
هِ  ـذِ ـةِ هَ اسَ رَ ـوا لِدِ قُ تَطَرَّ يامً ملَ يَ ـدِ لْـمِ قَ ـلَ العِ ا احلَقِّ إالَّ إنَّ أهْ ذَ يَانِ هَ عَ بَ ومَ

ُم فِ  رْ هلَ كَ ذْ , وملَ يُ ةِ ألَ م يْ املَسْ هُ دَ نـْ ـنْ عِ كُ ْ يَ ا إالَّ إنَّ التَّـألِيفَ ملَ ـا ذَ , ومَ يٌّ هِ مٌ فِقْ كْ ا حُ هَ
 ِ امِ حمَ نَ األيَّ ا مِ مً وْ ِّ الَّ يَ انِ املَـايلِ تِهَ ا لِالمْ انً كَ , وال مَ ةِ ارَ ـنْ  , لِلتِّجَ ريٍ مِ ثـِ ـأنُ كَ هُ شَ ـأنُ شَ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ مَ تَّابِنَا اليَوْ  !كَ
* * * 

ا  ذَ لِ هَ ـامَ يف ألجْ هِ األيَّ ـذِ ينَ هَ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ ةُ أهْ لِمَ تْ كَ تَلَفَ دْ اخْ قَ ; فَ
 ِ لَنيْ وْ , عىل قَ لِّفِ ؤَ وقِ املَالِيَّةِ لِلمُ ةِ احلُقُ ألَ سْ ظِيفِ مَ يرِ وتَوْ رِ قْ  .تَ

لُ  لُ األوَّ وْ ـبَ  :القَ هَ يْـهِ ذَ , وإلَ قِّ التَّـألِيفِ بِاملَـالِ نْ حَ تِيَاضِ عِ ازُ االعْ وَ جَ
ينَ أكْ  ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ ٍّ  :ثَرُ أهْ ـيلِ ا, وعَ قَ رْ طَفَى الزَّ صْ مُ ـي  كَ تْحِ ـدِ فَ َمَّ , وحمُ يـفِ اخلَفِ

نِ النـَّ , وأيبِ احلَسَ دٍ يْ رٍ أبُو زَ , وبَكْ ييلِ حِ بَةَ الزِّ هْ ينِي, ووَ رِ ـدِ رَ يِّ وِ دْ الدِّ َمَّ اس وَّ , وحمُ
ينِ السَّ ه جِ عَ لْ قَ  انِ الدِّ هَ رْ دِ بُ َمَّ يدِ طَ هيلِّ بنْ ي, وحمُ بْدِ احلَمِ ـ, وعَ يمِ هْ ـرِ بْـدِ الكَ امز, وعَ

بِي غَ  هْ , ووَ انَ دَ يْ ـجِ اوْ زَ ِّ القُ يلِ ي, وعَ ينِ النَّاهِ الحِ الدِّ ـه دَ رَّ ي, وصَ م اغِ هِ ِ ـريْ ي, وغَ
ثِريٌ   .كَ

ةُ  نـَ ـوقِ التَّـألِيْفِ اللَّجْ قُ ـنْ حُ ضِ عَ ـذِ العِـوَ ازِ أخْ ـوَ ا بِجَ تْ أيْضً رَّ دْ أقَ وقَ
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, و ةُ ائِمَ هُ يف الدَّ رَّ , وأقَ ةِ يَّ نَوِ وقِ املَعْ أنِ احلُقُ , بِشَ يْتِ وَ يُّ بِالكُ المِ يُّ اإلسْ هِ قْ عُ الفِ مَ املُجْ
مَ  قَ ارِ رَ رَ نْ ) ٥/٥) (٤٣(قَ َادَ األُوىلَ / ٦−١(مِ  .)١٤٠٩/ مجُ

ةٌ  امَّ يَّةٌ عَ عِ ْ ةٌ رشَ لِ أدِلَّ وْ ا القَ ذَ ابِ هَ حَ مُ  ,وألصْ جْ لُّ بِمَ يَّةٌ تَدُ لِّ د كُ اعِ وَ ا وقَ هَ وعِ
ـَ يَاهنَ ا بَ ـذَ يْسَ هَ , لَ يَّةِ لَمْ ضِ عىل التَّآلِيْفِ العِ ذِ العِوَ ازِ أخْ وَ ا عىل جَ هَ ومِ هُ فْ ا, وال ومَ

لَّ  ا حمَ هَ ضِ اضِ عىل بَعْ َ رتِ  .االعْ
لُ الثَّاين وْ وقِ التَّألِيْفِ  :القَ قُ نْ حُ ضِ عَ ذِ العِوَ ازِ أخْ وَ مُ جَ دَ  .عَ

مِ املُ  لْ لِ العِ الَ بَعْضُ أهْ َـدَ وبِهِ قَ , وأمحْ ِّ ينِ ـثْامَ يعِ العُ ـفِ دِ شَ مَّ حَ مُ , كَ ينَ ِ ارصِ عَ
م هِ ِ ريْ , وغَ ُّ اينِ ينِ النَّبْهَ يِّ الدِّ قِ , وتَ دِ دِ احلَامِ َمَّ , وحمُ دِيِّ رْ ي الكُ  .احلَجِّ

نَ  وْ ـرَ يْـهِ ال يَ لَ , وعَ ـقِّ التَّـألِيْفِ تِبَـارَ حَ نَ اعْ وْ رَ لِ ال يَ وْ ا القَ ذَ ابُ هَ حَ فَأصْ
تِيَعاضَ ا َّ عىل التَّألِيْفِ االسْ  .ملَايلِ

ــ ــةِ الشّ لَّ ــضُ األدِ عْ ــهِ بَ يْ ــوا إلَ بُ هَ ــيامَ ذَ ُــم فِ ــضُ ـَوهلَ عْ ِم بَ هيْ ــدَ ــامَ لَ , كَ يَّةِ عِ رْ
يْـهِ  لَ ـا فعَ نْهَ ـيْئًا مِ ادَ شَ ـنْ أرَ , فَمَ لِ لِ األوَّ ـوْ ابِ القَ ـحَ ـةِ أصْ اتِ عىل أدِلَّ اضَ َ رتِ االعْ

هِ  َذِ ةِ هبِ تَصَّ تُبِ املُخْ ةُ الكُ عَ اجَ رَ ا مُ هَ رُ نَا ذِكْ عَ رَّ مَ امَ مَ , كَ ةِ ألَ  .املَسْ
* * * 

ا  ريً , وأخِ ةِ لَ لُ يف اجلُمْ لُ األوَّ وْ وَ القَ ِ هُ لَنيْ وْ نَ القَ نَا مِ يْ دَ حُ لَ جَّ َ رتَ ي يَ الَّذِ ; فَ
تِهِ  لَّ ورِ أدِ اللِ ظُهُ نْ خِ لِكَ مِ يْ  ,وذَ جِ رْ ةِ تَ وَّ عَ أوقُ اقِنَا مَ فَ عَ اتِّ نَا مَ , إالَّ إنَّ اتِهِ ابِ حَ ـحَ صْ

ـائِلِ  ـضِ املَسَ ـيَّامَ يف بَعْ , والسِ رِ ـوَ م يف بَعْضِ الصُّ هُ عَ تَلِفُ مَ دْ نَخْ , قَ لِ لِ األوَّ وْ القَ
ا نْهَ , مِ ةِ لَ  :النَّازِ



 
 
 

  אא٦٢٧ 
ةُ األُوىلَ  ألَ عَ  :املَسْ بـِ , أو طُ ةُ الكِتَـابِ تْ طِبَاعَ رَ ا تَأخَّ تْ الكِتَـابُ إذَ ـدَ فِ ونَ

 رَ ةً أُخْ رَّ بَعْ مَ هُ وملَ تُطْ خُ  نُسَ ـدَ هُ لَ نـْ ةِ مِ ادَ ـتِفَ ـةِ إىل االسْ ةِ املُلِحَّ ودِ احلَاجَ جُ عَ وُ , مَ
م نْهُ مِ مِ لْ بِ العِ يَّامَ طُالَّ , والسِ َ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ يَّـةً  ,عُ هِ ةً أو فِقْ يَّ دِ قَ تُبًا عَ انَتْ كُ اءٌ كَ وَ سَ

ا نَ النَّوَ انَتْ مِ , أو كَ لِمٍ سْ لُّ مَ ا كُ هَ تَاجُ ْ َّا حيَ ا ممِ هَ َ ريْ هُ أو غَ خُ انَتْ نُسَ , أو كَ ةِ َ ارصِ لِ املُعَ زِ
ةً  فَ حَّ صَ ةُ مُ يمَ دِ ةً  وأالقَ فَ َرَّ ا ;حمُ يْهَ لَ دُ عَ تَمَ عْ ي ال يُ رُ الَّذِ  .األمْ

ـامِّ  قِّ العَ ـنَ احلـَ ـانَ مِ ; كَ ةُ ائِـدَ ـا الفَ يْهَ لَ قَّفُ عَ تَوَ َّا تَ ا ممِ هَ ُ ريْ رُ وغَ وَ هِ الصُّ ذِ هَ فَ
لُ  وْ ثْلِ هَ  :القَ بْعِ مِ ازِ طَ وَ ـبِجَ , بِشَ ةِ رِ احلَاجَ دْ نْهُ بِقَ ةِ مِ ادَ تِفَ , واالسْ ا الكِتَابِ طِ أالَّ ـذَ رْ

نَةً  هْ ةً ومِ ارَ َ تُهُ جتِ ذَ طِبَاعَ تَّخَ  .تُ
ا نْهَ يْ  :ومِ تَفِ انَ املُسْ ا كَ , أو إذَ هِ ازِ ـوَ هِ وإعْ ـرِ قْ اءَ الكِتَـابِ لِفَ َ ـتَطِيعُ رشِ سْ دُ ال يَ

ا إالَّ إنَّ الكِتَابَ ال وُ  ورً يْسُ انَ مَ  كَ ـةِ أرَ هِ احلَالَ ـذِ ثْلُ هَ مِ , فَ يدِ تَفِ دِ املُسْ لَ هُ يف بَ ودَ لَ جُ
ةً  تِهِ لِلكِتَابِ طِبَاعَ ازَ طِبَاعَ وَ ةً جَ يَّ دِ رْ يَّةً (فَ صِ خْ ارِ بِهِ  )شَ َ ونَ االجتِّ , دُ ةِ رِ احلَاجَ دْ  .بِقَ

ى مَّ ا يُسَ وَ مَ انَ  :وهُ طُوَ َ األُسْ ربْ يلِهِ عَ مِ ْ , أو حتَ يرِ الكِتَابِ وِ , بِتَصْ ةِ نَطَ غْ اتِ املُمَ
ا هَ وِ نِتْ ونَحْ ْ َ اإلنْرتَ ربْ  .أو عَ

ـا  ي أيْضً ْـرِ ـهُ جيَ إنَّ , فَ ِ تَربَ طِ املُعْ ْ ةِ الكِتَابِ بِالرشَّ ازِ طِبَاعَ وَ نْ جَ نَا عَ نَا هُ لُ وْ وقَ
ـ , بِشَ يدِ ـتَفِ سْ ةِ لِلمُ نَطَ غْ انَاتِ املُمَ طُوَ ةِ يف األُسْ ودَ جُ تُبِ املَوْ خِ الكُ ازِ نَسْ وَ طِ رْ ـعىل جَ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ةِ ادَ يَ ارِ أو الزِّ َ مِ االجتِّ دَ , وعَ ةِ ةِ املُلِحَّ  .قِيَامِ احلَاجَ
ةُ الثَّانِيَةُ  ألَ ابِعِ  :املَسْ لِ املَطَ ُوزُ ألهْ هُ ال جيَ تَبَاتِ  ,أنَّ ابِ املَكْ حَ بَـابِ  ,وأصْ وأرْ

فُ فِيْهِ مِ  ُّ ةُ الكِتَابِ أو التَّرصَ ِ طِبَاعَ ورِ النَّرشْ ِ دُ تَنيْ ورَ , إالَّ يف صُ بِهِ احِ نِ صَ ِ إذْ ريْ  :نَ غَ



 
 
 
 ٦٢٨ א

ةُ األُوىلَ  رَ ــوْ ــومِ  :الصُّ مُ ــا بِعُ ا مُرضِ ريً ــأخِ ــابِ تَ ــةُ الكِتَ تْ طِبَاعَ رَ ــأخَّ ا تَ إذَ
ـةِ  يَّةُ عـىل طِبَاعَ ـعِ ْ ُم الرشَّ هتُ ائِدَ تْ فَ فَ قَّ وَ َّنْ تَ م ممِ نْهُ مِ مِ لْ بِ العِ يَّامَ طُالَّ ; السِ َ نيْ لِمِ املُسْ

ذَ  ـا هَ ظَّهَ تْ حَ ذَ تِي أخَ مِ الَّ لْ لِ العِ تُبِ أهْ نْ كُ ثِريٍ مِ مَ يف كَ ائِمٌ اليَوْ وَ قَ امَ هُ , كَ ا الكِتَابِ
يَّةِ  لْمِ ائِلِ العِ سَ يَّةِ لِنَيْلِ الرَّ عِ اتِ اجلَامِ اسَ رَ نَ الدِّ اه(مِ تُورَ كْ تِريِ والـدِّ سْ يْـثُ )املَاجِ , حَ

ذِ  رُ الَّ , األمْ ةِ اءَ َ قَّ الربَ تْ حَ ذَ نَعَ طُالَّ أخَ ريٌ ي مَ ثـِ ا, فَكَ هَ بْعِ ا أو طَ هَ يقِ قِ ْ نْ حتَ مِ مَ لْ بَ العِ
ا تِهَ اسَ دَ دِرَ عْ تْ بَ بَحَ تُبِ أصْ هِ الكُ ذِ نْ هَ نَ  ,مِ ونَ مِ تَهُ شْ ا يَ َا مَ اهبِ حَ يْلِ أصْ اتِ  ونَ ارَ الشَّ

زَ  دْ عَ َا قَ اهبِ حَ نْ أصْ ا مِ ثِريً دُ كَ امَ نَجِ ا, كَ ورً جُ هْ ا مَ رً جْ يَّةِ هَ لْمِ ـنِنيَ العِ ـا سِ هَ بْعِ نْ طَ فَ عَ
رَ  يقٍ أو آخَ ا بِطَرِ هَ ُ ا أو نَرشْ هَ بْعُ رْ بِبَالِهِ طَ ْطُ م ملَ خيَ نْهُ ثِريٌ مِ لْ كَ ا, بَ دً دَ دْ عَ هُ قَ بِهِ أنَّ سْ , بِحَ

ا  اتِنـَ عَ امِ اءٌ يف جَ ـوَ ريٍ سَ ثـِ نَ كَ ثِريٌ مِ ا كَ ذَ فَى, وهَ يَّةَ وكَ لْمِ تَهُ العِ جَ رَ َا دَ اهبِ سَ الَ عىل حِ نَ
يَّةِ املَ  جِ يَّةِ أو اخلَارِ لِّ  .حَ

لْتُ  ـةِ  :قُ قَ قَّ تُـبِ املُحَ هِ الكُ ـذِ ثْـلِ هَ ـةِ مِ ازَ طِبَاعَ ـوَ  جَ ـةِ أرَ هِ احلَالَ ذِ ثْلُ هَ مِ
 ِ طَنيْ ْ ا بِرشَ هَ ِ  :ونَرشْ

١ ِ ريْ ازَ لِلغَ , وإالَّ جَ بُ الكِتَابِ احِ إنْ أذِنَ صَ َا, فَ اهبِ حَ نْ أصْ نِ مِ ذُ اإلذْ ـ أخْ
 ِ ا لِنَرشْ تُهَ َ  طِبَاعَ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ ِ لِعُ  .اخلَريْ

 َ ربْ ةِ كِتَابِهِ عَ نْ طِبَاعَ لِّفِ مِ ةِ املُؤَ عَ َانَ بَاتِ ممُ ا يف إثْ وا أيْضً دُ تَهِ ْ م أنْ جيَ يْهِ لَ امَ عَ كَ
مَ  ةِ اليَوْ وفَ رُ بَاتَاتِ املَعْ نَ اإلثْ ا مِ هَ وِ يَّةٍ أو نَحْ عِ ْ يِّنَةٍ رشَ  .بَ

بَ  طْ ا أنْ يَ م أيْضً يْهِ لَ امَ عَ ـبُ كَ اجِ هِ وَ طُ بـِ ـقُ ا يَسْ ودً ْدُ ا حمَ دً دَ نَ الكِتَابِ عَ وا مِ عُ
ةِ  نِ احلَاجَ يدُ عَ زِ ةٍ تَ ثِريَ ادٍ كَ دَ ةُ الكِتَابِ بِأعْ ُم طِبَاعَ ُوزُ هلَ ا ال جيَ , لِذَ ةِ الكِتَابِ ائِدَ ِ فَ نَرشْ



 
 
 

  אא٦٢٩ 
مِ  لْ لُ العِ ا أهْ هَ رُ دِّ قَ تِي يُ تَبَاتِ  ,الَّ ابُ املَكْ حَ ِ  ,وأصْ ورِ النَّرشْ  .ودُ

ـةِ ٢ ـالِيفِ طِبَاعَ رِ تَكَ ـدْ هِ عـىل قَ ارُ بـِ َ م لِلكِتَابِ واالجتِّ تُهُ ونَ طِبَاعَ ـ أنْ تَكُ
ـهُ  ; ألنَّ قِّ التَّـألِيْفِ ةٍ حَ يمَ تِبَارٍ لِقِ ونَ اعْ , دُ هِ وِ فٍّ ونَحْ لِيدٍ وصَ ْ قٍ وجتَ رَ نْ وَ الكِتَابِ مِ

لِّفِ  ؤَ اصٌّ لِلمُ قٌّ خَ  .حَ
ةُ الثَّانِيَةُ  ورَ فِ  :الصُّ ا نَ ةً إذَ ـرَّ بَـعْ مَ طْ , وملَ يُ يـدٍ عِ نٍ بَ مَ نْ زَ خُ الكِتَابِ مِ تْ نُسَ دَ

 رَ نَا ,أُخْ عَ رَّ مَ امَ مَ , كَ يْهِ ةِ إلَ امَّ ةِ العَ ودِ احلَاجَ جُ عَ وُ  .مَ
ـ ةِ األُوىلَ بِشَ ـورَ مَ الصُّ كْ ذُ حُ ةُ تَأخُ ورَ ه الصُّ ذَ هَ ـا, واهللاُ ـفَ ِ آنِفً تَـربَ ا املُعْ طِهَ رْ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ  .تَ
* * * 

تِبَاسِ   ةُ االقْ ألَ سْ ا مَ ـضِ  :أمَّ دَ بَعْ نـْ تْ عِ دَ تِبَاسِ غَ ةَ االقْ ألَ سْ كَّ أنَّ مَ فَالشَ
ْ طُالَّ  يفَ ِ عىل طَرَ يْ  بِ العَرصْ قِ طَ نَ رَ نْ أفْ م مَ نْهُ مِ , فَ ـطُ  ,ضٍ سَ , والوَ طَ نْ فَـرَّ م مَ نْهُ ومِ

امَ يَيل هُ كَ يَانُ , وبَ يزٌ زِ  :عَ
لُ  فُ األوَّ نَ  :الطَّرَ يْ ذِ م الَّ ثِريٍ  هُ لَ احلَالُ بِكَ صَ تَّى وَ ; حَ تِبَاسِ طُوا يف االقْ رَ أفْ

ةِ  ادَ تِفَ تِبَاسِ واالسْ مِ االقْ الِ بِاسْ تِحَ ةِ واالنْ قَ ِ قِ بَابِ الرسَّ م إىل طَرْ نْهُ  !مَ
دْ يَ  ةٌ قَ ثِريَ ائِنُ كَ وَ رٌ وكَ وَ الءِ صُ َؤُ ـوهلِ جَ ـادُّ عْ ـ زُ العَ صْ ُم رَ ـحَ ـاهلَ كِـنَّ فِعَ ا, لَ هَ

ةٌ لِ  لُومَ عْ يعِ مَ مِ م  ,لجَ هُ ـرُ , بَـلْ أمْ ةٍ ـلِيمَ ٍ سَ ـنيْ ـلِّ ذِي عَ ـنْ كُ ُم عَ ـاهتُ قَ ِ ْفَى رسَ وال ختَ
وفٌ  شُ كْ لْـمِ  ,مَ لِ العِ نْ أهْ غِيبُ عَ م ال تَ هُ نَائِعُ ثًا, وصَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ تُوكٌ قَ هْ م مَ هُ ُ رتْ وسِ

نْ بَ  ا عَ ذَ نَا هَ مِ وْ تَّى يَ أُ حَ رَ قْ نَا نَ لْ ا زِ لْ مَ , بَ نيٍ دَ حِ عْ ـاتِ ولَو بَ قَ ِ ـاالتِ ورسَ تِحَ ـضِ انْ عْ
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مَ  مِ اليَوْ لْ اقِ العِ َّ يْفَ بِرسُ , فَكَ نيَ مِ املَاضِ لْ لِ العِ ظَـكَ ! بَعْضِ أهْ فْ مَّ حِ هُ كَ  ,اللَّ َ ـرتْ وسِ
نيْ   !آمِ

فُ الثَّاينِ  تَّى  :الطَّرَ ا; حَ عً اسِ وا وَ رُ جَّ , وحَ تِبَاسِ ءَ االقْ امَ وا سَ يَّقُ نَ ضَ يْ ذِ م الَّ هُ
ثِريٍ مِ  لَ بِكَ صَ هِ وَ تـِ يقَ قِ ـنْ حَ جَ الكِتَـابَ عَ رَ َّا أخْ , ممَ ةٍ بِريَ ةٍ وكَ غِريَ لِّ صَ وِ كُ زْ م إىل عَ نْهُ

 , رُ ـدْ هِ الصَّ يقُ بـِ ا يَضِ اتِ مَ تِبَاسَ االتِ واالقْ وصِ واإلحَ نَ النُّصُ امٍ مِ كَ يْبَتِهِ إىل رُ وهَ
م أنَّـكَ إ ـنْهُ ريٍ مِ ثـِ ل احلَالُ بِكَ صَ لْ وَ , بَ ُ نيْ نْهُ العَ َلُّ مِ م ومتَ هِ ـدِ ـا ألحَ أتَ كِتَابً ـرَ ا قَ ذَ

رَ  أُ آلخَ رَ قْ أنَّكَ تَ هِ فَكَ اتـِ رَ دُ , وقُ يَّةِ لْمِ يَّتِهِ العِ صِ خْ لَتْ عىل شَ يْثُ عَ ; بِحَ وِ زْ ةِ العَ ثْرَ , لِكَ
ـصُّ  وِ إالَّ القَ ـزْ ـنْ فَـنِّ العَ ـهُ مِ يْسَ لَ نيٌ لَ سٌ أمِ ارِ هُ حَ أنَّ بَحَ وكَ لْ أصْ , بَ ةِ يَّ ادِ تِهَ االجْ

قُ   !واللَّصْ
مِ  لْ ةَ العِ اهَ قَ ِدُ فِيْهِ فَ , ال جتَ يَةً مْ م دُ هُ ضُ ى بَعَ سَ لْ أمْ , بَـلْ  ,بَ وحَ التَّألِيْفِ وال رُ

ءَ  امَّ ةٍ صَ ونُ بِآلَ كُ ا يَ بَهُ مَ ءَ  أشْ امَ مَ  ,بَكْ ِّ اليَوْ وبِ اآليلِ ثْلُ احلَاسُ ا مِ هَ ثْلُ  !مِ
لَّ  ا قَ , إذَ يَّ اآلنَ دَ َ يَ تُبِ بَنيْ نَ الكُ اتٌ مِ مَ وْ هِ كَ ذِ ـا وهَ ِـدُ مَ َا جتَ اهتِ حَ ـفَ بْـتَ صَ

رُ  دْ هُ الصَّ يقُ لَ يَّةَ  ,يَضِ صِ خْ تُلُ الشَّ قْ يَّةَ  ويَ لْمِ   العِ ـيَّامَ طُالَّ بعْضِ لَدَ , والسِ مَ بِنَا اليَـوْ
 ْ اتِ يف حتَ عَ بِ اجلَامِ مضِ بَعْضِ طُالَّ ائِلِهِ سَ  .ريِ رَ
يَّ  دَ َ يَ ا كِتَابٌ بَنيْ ذَ هَ بُهُ يف مِ  :فَ احِ تَبَهُ صَ دْ كَ يـدُ قَ زِ ةٍ أو يَ حَ ـفْ ـنيَ صَ ْسِ ئَةٍ ومخَ

لِيْ  ثَرَ الً قَ هُ بِأكْ َ رشَ بُهُ وحَ احِ اهُ صَ شَ دْ حَ تِبَاسٍ  , قَ وٍ واقْ زْ تَي عَ ائَ نْ مَ  !مِ
ةَ  حَ ـفْ ِـدُ الصَّ لْ إنَّكَ جتَ زُ  بَ ـاوَ تَجَ مَ ال تَ ا اليَـوْ تَّابِنـَ ـضِ كُ دَ بَعْ نـْ ةَ عِ ـدَ احِ الوَ
ةٍ  نِ أو ثَالثَ يْ طْرَ ا عىل سَ هَ طُرَ يْ أسْ رِ قْ رِ تَ ـطُ لَـتْ بِأسْ قِ ـدْ أُثْ ا قَ هَ ِـدُ نيِ أنَّـكَ جتَ بًا, يف حِ



 
 
 

  אא٦٣١ 
انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ رٍ طُ ةِ أسْ َ رشَ يدُ عىل عَ زِ دْ تَ تِي قَ وِ الَّ زْ  !العَ

يَأيتِ  امَ سَ , كَ وِ زْ اءِ العَ طَ نَا بَعْضُ أخْ عَ رَّ مَ دْ مَ هُ وقَ هِ لَ ذِ ـَ يلٍ هلِ صِ ةُ تَفْ ادَ يَ ا زِ أيْضً
ةِ يف ألَ اءَ اهللاُ املَسْ يَةِ إنْ شَ ةِ احلَاشِ يَانَ  .صِ

طُ  سَ ا الوَ َ  :وأمَّ ـطٌ بَـنيْ سَ ـم وَ , فَهُ نيَ ـخِ اسِ ابِغِنيَ الرَّ لْـمِ النـَّ ـلُ العِ م أهْ فَهُ
م إىل  هِ وِ ـزْ بُ عَ الـِ , بَـلْ غَ تُـبِ و إىل الكُ زُ عْ م ال يَ الِبَهُ تَ أنَّ غَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ ِ فَنيْ طَرَ

م هلِِ وْ قَ , كَ الِ جَ الَ  :الرِّ ,  قَ يُّ ـافِعِ , والشَّ كِ الَ ابـنُ املُبَـارَ , وقَ يُّ رِ الَ الثَّوْ , وقَ يُّ رِ هْ الزُّ
ـنْ  ءٌ مِ ْ ا يشَ نـَ عَ ـرَّ مَ دْ مَ ا, وقَ ذَ كَ , وهَ بِيُّ هَ , والذَّ يَةَ يْمِ , وابنُ تَ ِّ بْدِ الربَ , وابنُ عَ َدُ وأمحْ

ا ذَ  .هَ
; إالَّ إ تِبَاسِ وِ واالقْ زْ مِ العَ كْ نْ حُ نَا عَ امَ قِيلَ هُ هْ ـنَ ومَ تْ مِ بَقَ دْ سَ ةً قَ لِمَ نَّ كَ

ـا  تْهَ لَ عَ لْ جَ ا, بَ فً ا نَسْ تْهَ فَ نَسَ , فَ دِ اعِ وَ نَ القَ ا مِ يْهَ لَ دْ أتَتْ عَ َهُ اهللاُ قَ محِ يِّ رَ افِعِ امِ الشَّ اإلمَ
ةُ يَ  ـادَ يَ َهُ اهللاُ زِ محِ هُ رَ الَ ا, وفِيامَ قَ فً صَ فْ ا صَ اعً ٍ قَ ـنيْ َـقِ ـنْ هبِ وِ ملَ تَكُ ـزْ ةَ العَ ـألَ سْ أنَّ مَ ا  بـِ ذَ

ـلِ  ـنْ أهْ ينَ مِ رِ دَ املُتَــأخِّ نـْ أنُ عِ وَ الشَّ امَ هُ , كَ الِحِ نَا الصَّ فِ لَ نْدَ سَ يلِ عِ وِ دِ والتَّهْ دُّ التَّمَ
مِ  لْ  .العِ

يـسَ  رِ ـدُ بـنُ إدْ َمَّ ُ اجلَلِيـلُ حمُ ـاملِ ادِقُ والعَ امُ الصَّ ا اإلمَ ذَ هُ هَ الَ ا قَ ونَكَ مَ فَدُ
َهُ اهللاُ  محِ يُّ رَ افِعِ مِ عـىل أنْ ال « :)٢٠٤(الشَّ لْ ا العِ ذَ نِّي هَ وا مِ لَّمُ عَ دْتُ أنَّ اخلَلْقَ تَ دَ وَ

نْهُ  فٌ مِ رْ بْ إيلَّ حَ نْسَ رْ »يُ نيَ « :, انْظُ لِّمِ ءِ واملُتَعَ لَامَ ابَ العُ ـورِ » آدَ ِ ابـنِ املَنْصُ نيْ سَ لِلحُ
نِيِّ   .اليَمَ

 ; مِ لْ يَا طَالِبَ العِ امُ  مْ زَ لْ إفَ ا اإلمَ ذَ هُ هَ الَ ا قَ يْهِ  ;مَ فِ ـنْ  فَ ـلِّ مَ عٌ لِكُ نـَ قْ ةٌ ومَ ايَ كِفَ
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نْكَ بُ  عْ عَ , ودَ رَ مَ اآلخِ و اهللا َواليَوْ جُ رْ وا  اتِ يَّ نَ يَ قُ ـدَ مَ ملََّـا صَ وْ مْ أنَّ القَ لَ , واعْ يقِ الطَّرِ
وْ  ولُ قُ اىلَ فِيامَ يَ عَ ُمُ اهللاَ تَ تَبَ اهللاُ هلَ ; كَ تُبُونَ كْ نْ قَ  نَ ويَ رُ مِ لِلهِ األمْ , فَ بُولَ ةَ والقَ كَ َ بْلُ الربَ

دُ  عْ نْ بَ  !ومِ
هُ كِتَابُ  ونَ ينَ فَدُ رِ َ املُتَأخِّ نيَ وبَنيْ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ َ عِ قِ بَنيْ رْ ةَ الفَ فَ رِ عْ ادَ مَ نْ أرَ  :ومَ

لْـمِ اخلَلَـفِ « ـلَفِ عـىل عِ لْـمِ السَّ لِ عِ يَانِ فَضْ َـهُ اهللاُ » بَ محِ ِّ رَ بَيلِ ـبِ احلَنـْ جَ البـنِ رَ
)٧٩٥(. 

 

* * * 
)٦٤( 

ةُ الكُ  َ مجَ رْ  تُبِ تَ
 ـرَ ـةٍ إىل أُخْ غَ نْ لُ ا مِ هَ لَ قْ َةَ ونَ مجَ ْ كَّ أنَّ الرتَّ ـانٍ  ,ال شَ ـانٍ إىل لِسَ ـنْ لِسَ  ;ومِ

ةً  رَ ةُ ظَاهِ ائِدَ , والفَ ةً ائِمَ ةُ قَ انَتِ احلَاجَ ا كَ يَّامَ إذَ ا, والسِ لِهَ ةٌ يف أصْ ائِزَ ُ جَ تَربَ عْ  .تُ
انَتْ  ا كَ َةِ فِيامَ إذَ مجَ ْ يَّةُ الرتَّ ِ ادُ أمهَ دَ زْ يَّةِ  وتَ عِ ْ تُبِ الرشَّ ةِ  :لِلكُ يـدَ قِ ريِ والعَ سِ التَّفْ كَ

ـامَ  لَّ ـا; كُ َـةِ كِتَـابٍ مَّ مجَ رْ ةُ عـىل تَ ائِـدَ تِ الفَ فَ قَّ وَ امَ تَ لَّ ا, وكُ هَ وِ يثِ ونَحْ هِ واحلَدِ قْ والفِ
بَةً  اجِ بَّةً أو وَ تَحَ سْ انَتْ مُ امَ كَ بَّ , ورُ َةِ مجَ ْ يَّةُ الرتَّ ِ تِ أمهَ رَ  .ظَهَ

يَ  ; فَ يْهِ لَ يْ وعَ تُبِ املُفِ َةُ الكُ مجَ رْ وزُ تَ اتَ جُ يَّةً ذَ عِ ْ تُبًا رشَ انَتْ كُ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ ةِ دَ
ا يَيل تِبَارِ مَ دَ اعْ عْ لِكَ بَ , وذَ ةٍ رَ يَّةٍ ظَاهِ ِ  :أمهَ

نِ  ـذُ اإلذْ مِ أخْ جِ ْ مَّ عىل املُـرتَ , ثَ يَّةٍ ِ ا أمهَ َتُهُ ذَ مجَ رْ ودُ تَ صُ ونَ الكِتَابُ املَقْ كُ أنْ يَ
نْ صَ  ـامَ مِ , كَ َـةِ مجَ ْ يبُّ يف الرتَّ ـهُ األدَ قُّ طَ حَ قَ ; وإالَّ سَ إنْ أذِنَ , فَ لِ بِ الكِتَابِ األصْ احِ



 
 
 

  אא٦٣٣ 
اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيتِ بَ  .سَ

طِالحِ  َةَ يف اصْ مجَ ْ يعُ أنَّ الرتَّ لِمَ اجلَمِ ا عَ ا, إذَ ذَ ا  هَ ـارً تِكَ ُ ابْ تَـربَ عْ لْـمِ تُ لِ العِ أهْ
هُ ا لُ بْذُ ا ملَِا يَ يدً دِ نَاءٍ وجُ جَ ةٍ وعَ قَّ شَ نْ مَ مُ مِ جِ ْ , ملُرتَ يـعُ ـهُ اجلَمِ لَمُ عْ ا يَ قْتٍ مَ دٍ وطُولِ وَ هْ

بِ الكِتَابِ  احِ اةِ صَ انَ عَ افَ مُ عَ يِّ أضَ رِ كْ دِ الفِ ةِ واجلَهْ قَّ نَ املَشَ مُ مِ جِ ْ دَ املُرتَ جَ امَ وَ بَّ ورُ
لِ   .األصْ

دٍ  يْ رٌ أبُو زَ نَا بَكْ يْخُ بَ شَ هَ لِ ذَ وْ ا القَ ذَ طِ وإىل هَ ِ ـرتَ ـهُ ملَ يَشْ َ أنَّ ـريْ , غَ َهُ اهللاُ محِ رَ
لِ  بِ الكِتَابِ األصْ احِ نْ صَ نَ مِ  !اإلذْ

بُـوا  هَ يْـثُ ذَ ; حَ ينَ ِ ـارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ ةِ بَعْضُ أهْ ألَ هِ املَسْ ذِ الَفَ يف هَ دْ خَ وقَ
لِّ  ؤَ وا أنَّ لِلمُ ادُ , وزَ بِ الكِتَابِ احِ نِ صَ َةِ إالَّ بِإذْ مجَ ْ نْعِ الرتَّ امَ إىل مَ بَـةِ بـِ الَ قَّ املُطَ فِ حَ

ايلٍّ  ضٍ مَ وَ نْ عِ هُ مِ قُّ تَحِ سْ  .يَ
ونَ  َـةِ دُ مجَ ْ ازَ الرتَّ ـوَ َـهُ اهللاُ جَ محِ ـدٍ رَ يْ رُ أبُو زَ يْخُ بَكْ لَقَ الشَّ دْ أطْ قَ ا; فَ ذَ عَ هَ ومَ

يِيْ  قْ نِ  دٍ تَ وْ لإلذْ نِ دُ وهُ بِاإلذْ يَّدُ ونَ قَ رُ يلٍ , واآلخَ صِ رْ ! نَ تَفْ هَ النَّ « :انْظُ لِ فِقْ ازِ ـرٍ » وَ لِبَكْ
, و دٍ يْ امَ «أبُو زَ كَ تُبِ  أحْ يِّلِ » الكُ لَ  .لِلهِ

ا يَيل تِبَارِ مَ لِكَ بِاعْ , وذَ نِ ةِ اإلذْ ألَ سْ يلُ يف مَ صِ ي التَّفْ نْدِ حُ عِ جَّ َ رتَ ي يَ  :والَّذِ
ـذُ ا مِ أخَ جِ ْ مَّ عىل املُـرتَ , ثُ يَّةٍ ِ ا أمهَ َتُهُ ذَ مجَ رْ ودُ تَ صُ ونَ الكِتَابُ املَقْ كُ نِ أنْ يَ إلذْ

, وأنْ  َـةِ مجَ ْ ُّ يف الرتَّ يبِ هُ األدَ قُّ طَ حَ قَ ; وإالَّ سَ إنْ أذِنَ , فَ لِ بِ الكِتَابِ األصْ احِ نْ صَ مِ
 َ نيْ ـامِ ضَ ُ مَ ـريِّ غَ يْـثُ ال يُ , بِحَ َـةِ مجَ ْ ـنِّ الرتَّ املًِا بِفَ مُ عَ جِ ْ ونَ املُرتَ كُ يَّـةِ يَ لْمِ  الكِتَـابِ العِ

يَّةِ  مِ  .واحلُكْ
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نْ خِ   مِ رَ امَ جَ هْ , ومَ َـةِ مجَ ْ ةِ الرتَّ ـألَ سْ ينَ يف مَ ِ ـارصِ لْـمِ املُعَ لِ العِ َ أهْ الفٍ بَنيْ
مِ  جَ ْ ادَ عـىل الكِتَـابِ املُـرتَ ـنْ زَ ـلِّ مَ َةِ لِكُ مجَ ْ ازِ الرتَّ وَ ونَ عىل إطْالقِ جَ قُ تَّفِ م مُ لُّهُ فَكُ

حِ الكِتَابِ األ المِ نْ مَ ا مِ ثِريً تْ كَ َ ريَّ دْ غَ ةً قَ يدَ دِ ا جَ امً كَ ا وأحْ ارً لِ أفْكَ  .صْ
الً  مَ مِ عَ جَ ْ نَ املُرتَ ُ مِ تَربَ عْ ا يُ ذَ يْ ألنَّ هَ رِ ا فَ ألِيفً ا, وتَ يدً دِ ا جَ  .دً

لِ  ـوْ إطْالقِ القَ تُبَـهُ بـِ رَ كُ ـدَّ نْ صَ لِّ مَ نْكِرُ عىل كُ الُ نُ زَ نَا ال نَ إنَّ ; فَ يْهِ لَ ال  :وعَ
ـ انَـتْ تَصْ اءٌ كَ وَ , سَ ةٍ ورَ نَ الكِتَابِ بِأيِّ صُ تِبَاسُ مِ حُ االقْ مَ يال أو يُسْ ـجِ ا أو تَسْ يرً وِ

ا هَ وَ َةً أو نَحْ مجَ رْ  !تَ
* * * 

)٦٥( 
دُ  عُ البَارِ رَ  الوَ

عُ  ـارِ قَ اهُ يُ رَ مَ نَ وْ نيَ يَ فِ لِّ طُورِ بَعْضِ املُؤَ َ سُ ي بَنيْ تَفِ ْ ِيءُ وخيَ دٌ جيَ ارِ عٌ بَ رَ نَاكَ وَ هَ
ةِ  ةَ بِاحلُجَّ ا ,احلُجَّ يْدَ سُ مَ ارِ هُ فَ أنَّ ; كَ لِيلِ لِيلَ بِالدَّ ا  ,نٍ والدَّ تَّـى إذَ ; حَ انٍ سَ رْ عُ فُ ارِ قَ ومُ

يَّةِ  لْمِ اتِهِ العِ حَ طَارَ رِ مُ الَ يف آخِ ادَ قَ قِّ أو كَ َ لِلحَ تَرصَ ثُ  :انْ اهُ البَاحِ رَ ا يَ ا مَ ذَ  .وهَ
اتِبُ  :أو هُ الكَ حُ جِّ ا يِرَ ا مَ ذَ  .هَ
تُهُ لِلطَّالِبِ  :أو حَّ رَ صِ ا ظَهَ ا مَ ذَ  .هَ

هِ بِا سِ ضُ بِنَفْ رِّ عَ ةً يُ رَّ مَ ثِ فَ اتِبِ  ,لبَاحِ ةً بِالكَ رَّ ـامَ  ,ومَ هْ , ومَ بِ ةً بِالطَّالـِ ـرَّ ومَ
ـنْ  افَـلَ عَ غَ , وتَ ائِـبِ ئِرِ الغَ ـامَ ْتَ ضَ اضَ حتَ دْ رَ هُ قَ لَمَ نَا إالَّ إنَّ قَ عٍ هُ اضُ نْ تَوَ نْ مِ كُ يَ

ةِ  جَّ لِكَ بِحُ لُّ ذَ , كُ مِ لِّ ريِ املُتَكَ مِ يِّ  :ضَ لْمِ عِ العِ اضُ سِ  ,التَّوَ طِ النَّفْ مْ  !وغَ



 
 
 

  אא٦٣٥ 
ــيحِ  جِ ْ ــدَ الرتَّ نْ ــهِ عِ سِ هِ ونَفْ ــمِ ــنِ اسْ ــحَ عَ صِ فْ ــهِ أنْ يُ ىلَ بِ ــانَ األوْ ا; كَ ــذَ لِ
ـدَ  عْ هِ بَ ينُ اهللاَ بـِ ـدِ ي يُ ـذِ ـقِّ الَّ ـابٍ لِلحَ تِسَ يَـانٍ وانْ ـامُ بَ قَ امَ مَ ; ألنَّ املَقَ يحِ حِ والتَّصْ

لَكُ  سْ وَ مَ امَ هُ ةِ كَ جَّ ةِ املَحَ عَ ارَ قَ ةِ ومُ ةِ األدِلَّ ضَ ارَ عَ ثًامُ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ  .أهْ
ةَ  ائِـبِ املَـرَّ ريِ الغَ ـمِ ـهِ بِضَ سِ ـنْ نَفْ مَ عَ لَّ تَكَ لِفُ يف أنْ يَ صِ املُؤَ خَّ َ يَرتَ لْ م; فَ نَعَ

 ِ تَنيْ ــرَّ , ألنَّ  ;واملَ ــومِ عُ ــعِ املَزْ اضُ  التَّوَ وَ عْ ــدَ ةً بِ زَ ــارِ ةً بَ ــمَ ــا وسِ الِبً ــونَ غَ ال أنْ تَكُ
يقِ  عَ احلَقِ اضُ هِ أنْ التَّوَ ىلَ بـِ ـانَ األوْ كَ ; لَ لِّـفِ ا املُؤَ ذَ لْبِ هَ عِ قَ امِ جَ يطًا بِمَ ِ انَ حمُ يَّ لَو كَ

طْـأةِ  ـتَ وَ ْ ائِـبِ حتَ ئِرِ الغَ ـامَ اءَ بِضَ ـرَّ لَ القُ ـازِ غَ ـا; ال أنْ يُ أسً نِ التَّـألِيْفِ رَ فَ عَ زِ عْ يَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ دِ عِ البَارِ اضُ  .التَّوَ

 َ ا كِتَابٌ بَنيْ ذَ هِ  وهَ , نَـالَ بـِ هُ عُ ـوْ ضُ وْ اين مَ وَ تَهْ , واسْ هُ انُ نْوَ اين عِ رَ دْ أغْ ي قَ يَدِ
ـنْ  تُ مِ ـئِمْ ـدْ سَ ا قَ ـذَ ـعَ هَ , ومَ نِ يْ َ ريْ بـِ نِ كَ يْ َلَّدَ عُ يف جمُ قَ , يَ تِريْ سْ ةَ املَاجِ الَ سَ بُهُ رِ احِ صَ

بَارَ  ْتَ عِ بِهِ حتَ احِ مِ صَ لِ اسْ بُ ْ ةِ تَرسَ ثْرَ تِهِ لكَ عَ الَ طَ تِهِ ومُ اءَ ـا  :ةِ قِرَ ا مَ ذَ , وهَ ثُ الَ البَاحِ قَ
لِهِ إىل  نْ أوَّ لْتُ إنَّ الكِتَابَ مِ ا قُ الِغُ إذَ بَ لْ ال أُ , بَ ثِ ادُ البَاحِ تِهَ ا اجْ ذَ , وهَ ثُ آهُ البَاحِ رَ

دِ  عِ البَارِ اضُ ةِ التَّوَ بَاءَ ْتَ عَ ا, إالَّ حتَ رً امً ظَاهِ ؤلِّفِ فِيْهِ اسْ هِ مل أرَ للمُ رِ  !آخِ
لُ  امِ لْ ال أُجَ لْتُ بَ ا قُ ـةُ  :إذَ لِمَ ـيلَّ كَ تْ عَ رَّ لَّام مَ ـثِ « :إنَّني كُ نَنْتُـهُ »البَاحِ , ظَ

, مل  ـثِ ى البَاحِ مَّ سَ ْتَ مُ بِةٍ حتَ الَّ ةٍ غَ نَاظَرَ ةٍ ومُ قَ ارَ سَ لْتُ يف مُ ا زِ ا مَ ذَ كَ , وهَ رَ الً آخَ جُ رَ
ةِ  لَ قَ , واحلَوْ اعِ جَ ْ رتِ ةَ إالَّ باالسْ اءَ رَ ها القِ عَ  !أطِقْ مَ

 

* * * 



 
 
 
 ٦٣٦ א

)٦٦( 
ءِ  لامَ ائِدِ العُ قَ نْ عَ يْبُ عَ  التَّنْقِ

ةَ  رَ مِ الكِبَارِ  إنَّ ظَاهِ لْ لِ العِ جِ أهْ نَاهِ ةِ مَ اسَ  دِرَ ارِ لـدَ ـغَ لـمِ طُـالَّ  صِ  بِ العِ
امَ  هِ األيَّ ذِ ءِ  ;هَ وَ نْ سُ ُو مِ لْ  األدَبِ  هلَ عَ العِ لِهِ مَ  .مِ وأهْ
لِكَ و عُ ذَ فَ ا نَـدَ مَ دَ نـْ بَعْضِ  عِ لْـطُـالَّ  بـِ ـبِ العِ هِ مِ الصِّ ارِ ـدَ تِصْ ارِ يف اسْ م غَ

اءٌ  ــوَ يَّــةِ سَ عِ اتِ اجلَامِ ادَ ــهَ ا لِلشَّ رَ تُوْ كْ ــتِريْ أو الــدُّ سْ لِ أوْ ه, املَاجِ ــامَ ــنَ األعْ ــا مِ هَ ُ ريْ غَ
, ةِ يَّ دِ رْ لِكَ  الفَ اللِ وذَ نْ خِ مِ الكِبَارِ مِ لْ لِ العِ جِ أهْ نَاهِ ةِ مَ اسَ اءٌ  ,دِرَ وَ ةِ أو يف  سَ يْـدَ قِ العَ

هِ  قْ ِ أوْ  الفِ ريْ ا غَ , نَ مِ هَ يَّةِ عِ ْ لُومِ الرشَّ ـ العُ ا البَـابِ تَسَ ذَ نْ هَ ـضِ ـفمِ ـنَائِعُ بَعْ بَتْ صَ رَّ
ابُ  م أبْـوَ تْ هلـُ تِحَ ا فُ هَ نْدَ , فعِ امِ ةِ احلُكَّ بِسَ , وألْ اةِ ضَ ابِ القُ صِ أثْوَ مُّ قَ بِ إىل تَ الطُّالَّ

مِ  لْ لِ العِ جِ أهْ دِ ملَنَاهِ ةِ والنَّقْ مَ اكَ تَّ الكِبَارِ  املُحَ , ; حَ ـاةِ ضَ ـبَ القُ نَاصِ وا مَ ـنَّمُ ا تَسَ ى إذَ
مِ  لْ لَ العِ نَ أهْ وْ عُ نَازِ ا يُ هَ نْدَ وا عِ امُ ـنْ  الكِبَارِ  قَ هُ مِ وْ رُ ـرَّ , وفِيْامَ قَ مٍ لْ نْ عِ هُ مِ وْ طَّرُ فِيْامَ سَ

ـةِ  غَ اةِ لُ َاكَ , وحمُ نَةِ سِ صِ األلْ ْتَ قَرْ م حتَ نْهُ لِكَ يَأيت مِ لَّ ذَ , كُ مٍ هْ الءِ فَ ـتِعْ ـوَ االسْ اءً ـ سَ
م ب نْهُ انَ مِ دٍ أوْ كَ صْ رُ قَ هُ ـ, األمْ نَ وْ ذِنُ ب دُ ـؤْ ي يُ ـوْ الَّذِ ءِ  ءِ سُ لَـامَ أةٍ عـىل عُ ـرْ أدَبٍ وجُ

مِ  الَ يْبَةِ  ,اإلسْ تَارِ هَ فِ سِ شْ رُ بكَ نْذِ ةِ ويُ َا األمَّ َاهتِ ا ومحُ هَ المِ  !يف أعْ
نَا نْ أبْ دِ مِ انَ ألحَ ا كَ ةِ مَ يِّقَ بِ الضَّ ارِ هِ املَسَ ذِ ثْلُ هَ ـا إالَّ فمِ هَ لِجَ ا أنْ يَ نَ ِ رصْ ءِ عَ

مِ  لْ لِ العِ دٍ ألهْ قْ نْ نَ دَّ مِ انَ وال بُ إنْ كَ , فَ مَ لَ ِ القَ رسِ يَكْ لْ ا, وإالَّ فَ طَهَ وْ ُ لَ رشُ مَ تَكْ نِ اسْ  مَ
ِ الكِبَارِ  لَنيْ جُ دَ رَ نَ أحَ وْ كُ هُ عىل أنْ يَ سَ طِّنِ النَّاقِدُ نَفْ  :, فليُوَ

لُ  ا :األوَّ ا الـدَّ ذَ نَ هَ وْ كُ سُ أنْ يَ ـأو  رِ جِ نـَملدُ املُنْتَقِ لْـمِ الكِبَـارِ  اهِ ـلِ العِ  ,أهْ



 
 
 

  אא٦٣٧ 
لمِ ولَ ثْ مِ  م يف العِ , ويف هُ مِ هْ خِ الفَ وْ سُ غِ الرُّ  .والنُّبُوْ

لْ  :الثَّاين هُ عِ نْدَ نَ عِ وْ كُ هُ أنْ  افِرٌ مٌ وَ أوْ يَ لُ هِّ ؤَ ةِ يُ اسَ رَ رَ لدِ دَّ تَصَ جِ منـَيَ ـلِ اهِ أهْ
مِ الكِبَارِ  لْ اءٌ يف  ,العِ وَ اسَ ةِ دِرَ مسَ هِ ائِـدِ قَ ـم ,عَ هِ هِ م  ,أوْ فِقْ هِ مِ لُـوْ ـنْ عُ ـا مِ هَ وِ أو نَحْ

يَّةِ  عِ ْ  .الرشَّ
, يف  لْـمِ قٍ يف العِ ـدْ مُ صِ ـدَ ـهُ قَ ـخْ لَ سَ رْ نْ مل تَ بِنَا ممـَّ عَ ببَعْضِ طُالَّ فَ ا أنْ نَدْ أمَّ

, فَال, وال مِ الكِبَارِ لْ لِ العِ تُبِ أهْ ةِ كُ نَاقَشَ ةِ ومُ مَ َاكَ  !حمُ
ا  ذَ لْ يف هَ نْ بَ مِ الكبارِ ممـَّ لْ لِ العِ لِ عىل أهْ مِ يف التَّطَاوُ لْ بِ العِ ةٌ لطُالَّ َ َارسَ جمُ

هِ  ـذِ تْ هَ ـرَ دْ ظَهَ ابِتَةً قَ نَا أنَّ نَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ يَّةِ المِ ةِ اإلسْ لٍ عىل األمَّ ابِقُ فَضْ وَ هلُم سَ
نَتِ  سِ طِ ألْ مِ يف بَسْ لْ بِ العِ اطِ بَعْضِ طُالَّ سَ َ أوْ لِ عـىل األيام بَنيْ ا يف النَّيْلِ والتَّطَـاوُ هَ

م هُ رْ ذَ , فاحْ دِ رَّ يِّ املُجَ لْمِ يْقِ العِ قِ مِ التَّحْ لِكَ باسْ , وذَ َ نيْ لِمِ ةِ املُسْ نْ أئِمَّ مِ مِ لْ لِ العِ  !أهْ
* * * 

يَّةِ  عِ يحِ اجلَامِ ادَتْ بِهِ بَعْضُ األطَارِ ا جَ ةِ مَ يَ ذِ نُوفِ املُؤْ هِ الصُّ ذِ ةِ هَ اكِلَ نْ شَ ومِ
نْ  جِّ بَعْضِ طُالَّ مِ اللِ زَ لْـمِ خِ ـلِ العِ ائِـدِ أهْ قَ ـةِ عَ اسَ ـةِ ودِرَ مَ َاكَ ئِنيَ يف حمُ َا املُبْتَـدِ هبِ

ءُ  ْ , اليشَّ نيَ مِ دِّ تِيَـالِ  املُتَقَ ا, واغْ هَ ورِ سُ كِّ جُ ا, ودَ هَ وحِ ُ وِ رصُ زْ ةَ يف غَ دُ األُمَّ َدِّ ي هيُ الَّذِ
زُ بَعْضُ  افَ تَقَ مَ يَ وْ َا, يَ َاهتِ َا ومحُ اهلِ جَ ـةِ الطُّالَّ  رِ ائِـدِ أئِمَّ قَ ـةِ عَ اسَ دِ ودِرَ قْ رِ يف نَ امَ بِ األغْ

َـاةُ  َـا, ومحُ هتُ ادَ ـةِ وذَ ةُ األُمَّ ـادَ ـم قَ نْ هُ ـَّ , ممِ ـةِ عَ ـنَّةِ واجلَامَ ـلِ السُّ المِ أهْ ةِ  أعْ ـيعَ ِ الرشَّ
 َ اهتُ أتِيْ .. .اوقُضَ مَّ يَ نْ دَ ثُ ِم مِ نَا هبِ نْ ال قِبَلَ لَ مِ أدْ  ةِ بَ دَ بْ نَا مَ لْ ـوا العِ سُ رُ ; لِيَدْ ـانِ مَ ارَ الزَّ بَ

لَفِ  ةِ السَّ ائِدَ أئِمَّ قَ نَا عَ  !لَ



 
 
 
 ٦٣٨ א

يْ  مِ نَ اخلَطَأ العَ رِ فَمِ امَ الءِ األغْ ؤُ ي بَعْضِ هَ بَتْهُ أيْدِ سَ َّا كَ ظِيمِ ممِ نْثِ العَ مِ واحلِ
وا بِ  نـُّ ُم ظَ لَفِ أهنَّ ةِ السَّ ائِدِ أئِمَّ قَ ةِ عَ اسَ بَةَ يف دِرَ قَ م العَ هِ امِ تِحَ نْدَ اقْ ـنَ عِ سْ م حُ ـهِ سِ أنْفُ

بَى قْ ْدَ العُ , ومحَ ةِ نْعَ ا يَيل.. .الصِّ يَّةِ مَ م اخلَفِ هِ طَارِ نْ أخْ انَ مِ  :فَكَ
بِيْ  ُم بِسَ ـا أهنَّ ـلِّ مَ نْ كُ ثُونَ عَ بْحَ بُونَ ويَ نَقِّ فَ يَ وْ ةِ سَ ومَ عُ ةِ املَزْ سَ ارَ هِ املُدَ ذِ لِ هَ

ةِ املُتَ  يدَ قِ ائِلِ العَ سَ لَّقُ بِمَ تَعَ أنِهِ يَ نْ شِ هِ أو مِ تُبـِ اءٌ يف كُ ـوَ , سَ يِّ فِ ـلَ امِ السَّ ا اإلمَ َذَ ةِ هبِ قَ لِّ عَ
ونَ  عُ قَ فَ يَ وْ ا سَ هَ نْدَ عِ , فَ تِهِ ريَ هِ وسِ المِ تَنَتْ بِكَ تِي اعْ تُبِ الَّ نَ الكُ ا مِ هَ وِ ِهِ أو نَحْ امجُ رَ تَ

بَّ  , ورُ ادُ تِهَ ا االجْ هَ عُ سَ َّا يَ التِ واهلَنَّاتِ ممِ ةَ عىل بَعْضِ الزَّ َالَ ءٍ ال حمَ ْ وا عـىل يشَ فُ قَ امَ وَ
ي  ـذِ ـرُ الَّ ـا, األمْ يْهَ لَ عِ عَ مَ لَفِ املُجْ ةِ السَّ ائِدِ أئِمَّ قَ عَ عَ الَفُ مَ تَخَ تِي تَ اءِ الَّ طَ نَ األخْ مِ

يِيْ  قْ تِّشِ إىل تَ بِ واملُفَ ا املُنَقِّ َذَ عُ هبِ فَ دْ فَ يَ وْ ـنْ ثَـسَ , ومِ ـةِ يَّ دِ قَ ـاتِ العَ فَ الَ هِ املُخَ ذِ مَّ دِ هَ
حُ بِ  رَ ـالفَ ا ونَشْ جيِهَ وِ ْ اءِ ـرتَ ـوَ ـلِ األهْ َ أهْ ـيَّامَ بَـنيْ , والسِ ادِ ـهَ وسِ األشْ ؤُ ا عـىل رُ هَ رِ
عِ   !والبِدَ

ثِ  بِ البَاحِ ا املُنَقِّ ذَ ثَةِ هَ بَاحَ الِبَ مُ نَا أنَّ غَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ـنِ  :هَ ـثُ عَ ـيَ البَحْ هِ
عَ  ـاتِ واملُبْتَـدَ فَ الَ ـائِلِ املُخَ سَ نْ مَ التِ واهلَنَّاتِ مِ ينِ الزَّ وِ ـنْ تَـدْ ـا مِ نْهَ ثَـرُ مِ , أكْ اتِ

هُ األيت حُ ضِّ وَ تِي, يُ تَيَّا والَّ ونُ اللَّ نَا تَكُ هُ , فَ اتِ عَ اتِ واملُتَابَ قَ افَ ائِلِ املُوَ سَ  .مَ
ا نْهَ نْدَ طُالَّ  :ومِ زِ عِ زِ واللَّمْ مْ تْحُ بَابِ الغَ ـخْ فَ سَ رْ َّنْ ملَ تَ ارِ ممِ غَ مِ الصِّ لْ بِ العِ

قٍ يف دْ مُ صِ دَ ُم قَ طَـاءِ هلَ ـعَ أخْ ـلِ مَ امُ نُ ظَـنٍّ يف التَّعَ َاسِ ُم حمَ ثْبُتْ هلَ َّنْ ملَ تَ , وممِ مِ لْ  العِ
نْ طُالَّ  ا مِ ثِريً بُكَ أنَّ كَ سْ , وحَ لَفِ ةِ السَّ نْ أئِمَّ يَّامَ مِ مِ السِ لْ لِ العِ ارِ أهْ غَ مِ الصِّ لْ بِ العِ

مَ  فُ مَ اليَوْ رِ عْ هُ ال يَ امِ احلَافِظِ ثَ أنَّ نِ اإلمَ ةِ (الً عَ امِ األئِمَّ ةَ !) إمَ مَ يْ زَ ةَ  :ابنِ خُ ألَ سْ إالَّ مَ



 
 
 

  אא٦٣٩ 
يْ  أوِ ةِ تَ ورَ  !لِ الصُّ

اتِ  وَ ذَ كِ بـِ ُّ ازَ التَّـربَ ـوَ ِّ إالَّ جَ بْـدِ الـربَ امِ احلَافِظِ ابنِ عَ نِ اإلمَ فُ عَ رِ عْ وال يَ
ا هَ َ ريْ يَّةِ وغَ مِ سْ يَ اجلِ فْ , ونَ ةِ َ ربَ الةِ يف املَقْ , والصَّ نيَ احلِِ  !الصَّ

نِ ا ا ابـنِ وال عَ ذَ , وكَ يُّعِ ةَ التَّشَ ألَ سْ يِّ إالَّ مَ ابُورِ امِ احلَافِظِ احلَاكِمِ النِّيسَ إلمَ
ائِيِّ وفُالنٍ وفُالنٍ  بَّانَ والنَّسَ نَّةِ ! حِ لِ السُّ ادِ أهْ تِقَ َالِفٌ العْ هُ خمُ رُ َّا ظَاهِ ةٌ ممِ ثِريَ يَاءُ كَ أشْ

َّا ذَ  ا ممِ ثِريً نَا أنَّ كَ لْمِ عَ عِ , مَ ةِ عَ ةِ واجلَامَ الءِ األئِمَّ ؤُ يْهِ هَ بَ إلَ ـائِغٌ  :هَ ادٌ سَ تِهَ ُم فِيْهِ اجْ  ,هلَ
 ُ ريْ م, أو غَ يْهِ لَ وبٌ عَ ذُ كْ هُ مَ ضُ , وبَعْ ٌ تَربَ عْ يلٌ مُ أوِ ـوتَ ارِ الشّ ـذَ ـنَ األعْ ي ـَهِ مِ تـِ يَّةِ الَّ عِ رْ

فِّقُ  , واهللاُ املُوَ ظٌّ  أو حَ وً ا هَ ُم فِيهَ يْسَ هلَ  .لَ
ةٍ نَكِدَ  لَ لْسِ ا يف سِ ذَ كَ ـوهَ ي تَضُ تـِ ـيُّدِ الَّ يصِّ والتَّصَ اتِ التَّقَ َلَّفَ نْ خمُ رُّ وال ـةٍ مِ

ـةِ  يَّامَ أئِمَّ , والسِ المِ ةِ األعْ ائِدِ األئِمَّ قَ جِ عَ نَاهِ ةِ مَ اسَ  دِرَ وَ عْ َالتِ دَ جتَ رْ ْتَ مُ , حتَ ُّ تَرسُ
م نْهُ الِحِ مِ لَفِ الصَّ  !السَّ

ا نْهَ ا ألهْ  :ومِ عً اسِ ا وَ ابً تَحُ بَ فْ َا تَ لِ أهنَّ عِ يف النَّيْـلِ والتَّطَـاوُ دَ اءِ والبـِ وَ لِ األهْ
ـنَّةِ  ـلِ السُّ امِّ أهْ وَ بَهِ عىل عَ فِ الشُّ عَ قَذْ م, مَ هِ ائِدِ قَ نِ يف عَ لَفِ يف الطَّعْ ةِ السَّ عىل أئِمَّ

ةِ  عَ  .واجلَامَ
ةُ  ومَ عُ  املُزْ وَ عْ ُم الدَّ يمُ هلَ تَقِ نَا; تَسْ نْ هُ يَّ  :ومِ فِ ـلَ ةَ السَّ يـدَ قِ ـتْ بِأنَّ العَ يْسَ ةَ لَ

تَّفَ  لٍ مَ وْ , وال قَ دٍ احِ ْجٍ وَ دْ قِيْ عىل هنَ , وقَ  !لَ قٍ
ا نْهَ يْ  :ومِ قِ ْلُـو أنَّ حَ مِ ال ختَ لْ لِ العِ ائِدِ أهْ قَ جِ عَ اتِ ملَِنَاهِ اسَ رَ هِ الدِّ ذِ ثْلِ هَ ةَ مِ قَ

ا نْهَ يَّةٍ مِ عِ ْ اتٍ رشَ فَ َالَ نْ خمُ  :مِ
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لَّ ال , ألنَّ حمَ ةٌ يَّ رِ  ظَاهِ وَ عْ َا دَ اطِنِيَّـةٌ ال أهنَّ ـورٌ بَ ـيَ أُمُ هِ ا فَ , لِذَ لْبُ ائِدِ القَ قَ عَ
ا  ـَ هنِ وْ ـنْ كَ ا عَ هَ جُ ْرِ امِ ال خيُ ا اإلمَ ذَ ائِدِ هَ قَ تِنَا لِعَ اسَ  دِرَ وَ عْ , ودَ اىلَ عَ ا إالَّ اهللاُ تَ هَ لَمُ عْ يَ

و عْ  !دَ
م اهُ نُ وإيَّ نَحْ يْ  ;فَ قِ ةِ عَ المَ نَا بِسَ لَّمْ ا سَ لِ الإذَ نْ أهْ ةِ فُالنٍ مِ اللِ دَ نْ خِ , مِ مِ لْ عِ

ـنَا نَاقُضُ رَ تَ , وإالَّ ظَهَ هُ بِاجلَنَّةِ مَ لَ كُ ا أنْ نَحْ ِيعً يْنَا مجَ لَ ا عَ امً انَ لِزَ ; كَ تِهِ يدَ قِ تِنَا لِعَ اسَ  ,دِرَ
دَّ   .وال بُ

لُّ لْ عِ  يٌّ حمَ عِ ْ م نَصٌّ رشَ ثْبُتْ فِيهِ َّنْ ملَ يَ , ممِ ارٍ نَّةٍ أو نَ دٍ بِجَ مَ عىل أحَ امً أنَّ احلُكْ
ةَ يف كِتَـايبنِ  ألَ هِ املُسْ ذِ تُ هَ رْ رَّ دْ حَ ثًا, وقَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ نْدَ أهْ اعٍ عِ ـةِ « :زَ انَ اإلبَ

يْ  قِ حِ العَ ْ يَّةِ يف رشَ فِ لّ طِيَّةِ السَّ اسِ ةِ الوَ هُ آمِني» دَ ازَ هُ وإنْجَ َامَ اىلَ إمتْ عَ ألُ اهللاَ تَ  !أسْ
دَ  نـْ رَ عِ كُ ىلَ أنْ نَذْ انَ األوْ ا كَ يَّـةِ  لِذَ عِ يحِ اجلَامِ هِ األطَـارِ ـذِ ـتِنَا ملِِثْـلِ هَ اسَ  :دِرَ

يْ  قِ امِ يف العَ ا اإلمَ ذَ نْدَ هَ ادِرَ التَّلَقِي عِ صَ ـعَ مَ , مَ هِ البَاطِنِيَّـةِ تـِ يدَ قِ مَ بِعَ ـزِ , ال أنْ نَجْ ةِ دَ
عَ  نَّةِ واجلَامَ لِ السُّ تَّبِعٌ ألهْ هُ مُ , وأنَّ جِ ةِ املَنْهَ المَ هُ بِسَ تِنَا لَ ادَ هَ ـلِ شَ ةِ أهْ دُ أئِمَّ هُ أحَ , وأنَّ ةِ

ا, ال  ـدً ي عـىل اهللاِ أحَ كِّ , وال نُزَ تُبِهِ اللِ كُ نْ خِ هِ مِ المِ رُ كَ وَ ظَاهِ َّا هُ ا ممِ ذَ كَ , وهَ نَّةِ السُّ
يْ  قِ ةِ عَ حَّ طَعَ بِصِ مُ أنْ نَقْ لَ اىلَ أعْ عَ اىل, واهللاُ تَ هِ تَعَ بِّ َ رَ يْنَهُ وبَنيْ تِي بَ تِهِ الَّ  !دَ
يْخُ  ولُ شَ قُ هِ يَ ـيَتِهِ عـىل كِتَابـِ اشِ َـهُ اهللاُ يف حَ محِ ـدٍ رَ يْ رٌ أبُـو زَ لِ «نَا بَكْ خَ املَـدْ

صَّ  نْ « :)١/٤٥(» لِ املُفَ لَطَ مَ يدِ «ألَّفَ يف  غَ حِ , » التَّوْ نَّةِ وصِ الكِتَابِ والسُّ نْ نُصُ مِ
لَفِ  نْ سَ م مِ هُ دَ عْ نْ بَ م فَمَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ةُ رَ ابَ حَ يْهِ الصَّ لَ  عَ رَ ـمَّ  بِامَ جَ , ثُ ـةِ هِ األُمَّ ذِ هَ

ـهُ يف  فَ لَّ ؤَ ى مُ يَّةِ «سـَمَّ ـالمِ ةِ اإلسْ يـدَ قِ يـدِ «, و»العَ حِ هِ »التَّوْ لـِ وْ نَا« :, بِقَ تُ يـدَ قِ , أو »عَ
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ةُ فُالنٍ « يدَ قِ يَ »عِ لْ هِ , بَ اصَ بِهِ تِصَ هُ ال اخْ ةُ «; ألنَّ يدَ قِ يَّةُ  العَ ـالمِ َـعَ » اإلسْ ي أمجْ تـِ الَّ

ةِ  لَفُ األُمَّ ا سَ يْهَ لَ َا عَ غٌ هلَ بَلِّ ةِ مُ نَ األئِمَّ ا, وفُالنٌ مِ ُهَ احلِ  .وصَ
ا م إذَ ,  نَعَ تْبُـوعٍ ابِعٍ أو مَ نْ تَ هِ مِ سِ ا عىل نَفْ هَ َ رصِ قْ حَّ أنْ يَ َا, صَ َالِفٌ هلَ ألَّفَ خمُ

تْ  يْسَ َا لَ ةُ «ألهنَّ يدَ قِ يَّةُ  العَ المِ ا » اإلسْ هَ امَّ لْ لَو سَ ا, بَ ائِهَ فَ يَّ «بِصَ ـالمِ ةَ اإلسْ يدَ قِ , »ةَ العَ
ا فِيْ  ا مَ عُ فِيْ وفِيهَ ازَ نـَ يَةً يُ مِ انَتْ تَسْ كَ , لَ اتٍ فَ َالَ نْ خمُ ا مِ ـا; ملَِـا فِيْ هَ لِيسٍ و هَ ـنْ تَـدْ ـا مِ هَ

بْسٍ  رْ »لَ «, وانْظُ تَاوَ  .)٤١٥ـ٢١٩ـ ٣/١٦٩(» الفَ
تَبَ يف نْ كَ ا مَ يَّةِ « :وأمَّ المِ ةِ اإلسْ يدَ قِ ا»العَ هَ امَّ يمَ « :, و سَ اهِ فَ لَ »مَ وَ غَ هُ طٌ , فَ

, والثَّاين ورِ كُ هِ املَذْ جْ , الوَ ِ نيْ هَ جْ نْ وَ , أنَّ  :مِ يمَ اهِ فَ تْ مَ يْسَ ةِ لَ يدَ قِ سَ العَ ـيَ  أُسُ لْ هِ بَ
ةِ  اللَ يَّةُ الدَّ وصٌ قَطْعِ مُ  ;نُصُ لَ , واهللاُ أعْ ا يف الثُّبُوتِ يَّتِهَ طْعِ قَ ى» كَ تَهَ  .انْ

 

* * * 
)٦٧( 

رْ  بْطِ  كُ تَ يْطِهِ  الكِتَابِ ضَ نْقِ  وتَ
دْ  قَ بْطُ لَ ى الضَّ سَ يُّ و أمْ وِ يفُّ النَّحْ ْ يَّــَلِلكِتَابِ الشّ  الرصَّ اجِ ـنْ حَ يِّ مِ عِ  اتِ رْ

انُ  دَ فِيْهِ اللِّسَ ي فَسَ نِ الَّذِ مَ ا الزَّ ذَ تَانِ هَ فَ بَتْ فِيْهِ الشَّ طَرَ  ., واضْ
نْدَ  نُ عِ رَ اللَّكَ نُ وظَهَ َ فِيْهِ اللَّحْ تَرشَ ي انْ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ ثَرِ وذَ بِ طُـالَّ  أكْ

لْ  الً  ;مِ العِ نِ فَضْ نَ   عَ ةِ مَ امَّ ـةِ  العَ عَ اجَ رَ ةً إىل مُ رَ وْ ُ نَا رضَ عُ فَ ـدْ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ َ نيْ لِمِ املُسْ
ـبْطِ  ةِ ضَ ـألَ سْ رِ يف مَ ا  النَّظَ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ , هَ يَّةِ مِ ـالَ تُـبِ اإلسْ ـبْطِ الكُ ـحَ ضَ َ أنَّ مَرسْ

فِ  لَ نْدَ سَ تِ عِ لِامَ الِحِ الكَ لَ  نَا الصَّ احِ رَ رَّ بِمَ دْ مَ  :قَ
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رِ  لِ األمْ انَتْ يف أوَّ تِ كَ لِامَ ا أنَّ الكَ نْهَ الِيَةً مِ ـخَ ـمَّ ملَّـ نَ مِ , ثُ ـيْطِ ـرَ التَّنْقِ ا ظَهَ
نَ  يْفَ مِ نُ وخِ ةِ  اللَّحْ اكَ كَ تُ  ;الرَّ امَ أئِمَّ يطِ قَ تِ بَعْضِ نَا بِتَنْقِ لِامَ فً  الكَ وْ ـنِ خَ ـارِ  ا مِ تِشَ انْ

ادِ  ,  فَسَ انِ مَّ ملَّ اللِّسَ امَ ا ثُ ا; قَ ارً تِشَ نُ انْ ادَ اللَّحْ ا زَ يْنَهَ ـقِ حِ يْ رِ ةِ بتَفْ عَ ـيْ ِ ةِ والرشَّ غَ َاةُ اللُّ محُ
ـنَةِ  سِ نْ ألْ نَ مِ كَ تَمْ نُ واسْ رَ اللَّحْ لامَّ ظَهَ , فَ بْسِ نَ اللَّ ا مِ فً وْ ةِ خَ دَ احِ ةِ الوَ لِمَ فِ الكَ رُ أحْ

ــ المَ ــعِ عَ ضْ وا بوَ ــامُ ــمِ قَ لْ بِ العِ ــالَّ ــضِ طُ عْ ــلِ بَ مَ فِ املُهْ ةٍ عــىل احلَــرْ َ ــغِريْ اتٍ صَ
مِ ( جَ هِ ) واملُعْ ِ ريْ نْ غَ هُ عَ ا لَ ْيِيْزً  .متَ

ا  اعً َ وا رسِ امُ ; قَ انِ ادُ اللِّسَ رَ فَسَ نُ وظَهَ دَ اللَّحْ َدَّ ا متَ تَّى إذَ بْطِ وبِ حَ ـكِيْلِ ضَ تَشْ
 , ــكَ لِ قُّ ذَ ــتَحِ سْ ــا يَ ــامِ مَ جَ تُ ووإعْ ــامَ لِ ــيَّامَ الكَ ــيَ مَ  السِ ــي هِ تِ ــنِ الَّ ــةُ اللَّحْ  ظِنَّ

يْفِ  رِ ا ...والتَّحْ وْ الُ ا قَ ذَ لِ هَ شْ  :ألجْ , وكَ يُ كِلُ ا يُشْ , لُ مَ مُ جَ تَعْ مُ املُسْ جَ عْ ال  :وقِيْلَ يُ
رُ الكِتَابُ  ظْهَ لِمَ  يَ ظْ تَّى يُ هِ  :, أيحَ امِ جَ بْطِهِ وإعْ  !بضَ
ـيْطِ  :قُلتُ  رُ التَّنْقِ انَ أمْ ا كَ إذَ ـ ,فَ ـكِيْلِ  رُ وأمْ ـبْطِ (التَّشْ ـ) الضَّ وكً ُ رتْ ـةِ مَ لَّ ا لِعِ

انِ  ادِ اللِّسَ نْ فَسَ فِ مِ نِ  ,اخلَوْ عِ اللَّحْ وْ قُ نْ وُ فِ مِ ـالً  واخلَوْ لـمِ فَضْ بِ العِ نْدَ طُـالَّ  عِ
ةُ  لَّ هِ العِ ذِ انَتْ هَ ا كَ إذَ م, فَ هِ ِ ريْ نْ غَ ـدَّ  عَ هِ أنْ نَمُ ذِ ةُ هَ انَ واحلَالَ , كَ لِكَ ذَ وَ كَ ةً وهُ َ تَربَ عْ مُ

بْلَ  يْحِ  حَ حِ دَّ  التَّصْ اطَ  ونَمُ تِ  بِسَ لِامَ ِيْعِ الكَ كِيْلِ يف مجَ ـامِ السِ و ,التَّشْ هِ األيَّ ذِ يِّامَ يف هَ
انُ  ا اللِّسَ دَ فِيْهَ تِي فَسَ َ  الَّ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ نْدَ عَ فِ (عِ ا ) !لِألسَ لِيْلٌ مَ يبِّ وقَ مَ رَ حِ ا رَ إالَّ مَ

م  !هُ
اقِعِ وا لِيْلَ الوَ نَا أنَّ دَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ دُ بأنَّ هَ هَ شْ سِّ يَ نَ حلِ ارٍ  اللَّحْ تِشَ ل يف انْ زَ  ملَ يَ

رٍ  وْ , ممَّا  ,وظُهُ هِ ذِ تِي هَ اعَ تَّى سَ ; حَ ةِ نِ الثَّالثَ وْ رُ دَ القُ عْ يَّام بَ جَ والسِ عْ لِمُ  زُ يَ مَ  املُسْ اليَـوْ
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نْ  ا مِ ذَ لِ هَ يب, ألجْ رَ انِ العَ ةِ اللِّسَ وَّ مِ هُ دْ ـانَ رَ نْبَغِـي كَ ـبْ يَ ـعَى يف ضَ ِيْـعِ أنْ نَسْ طِ مجَ

اكً  رَ تِدْ تِ اسْ لِامَ نِ الكَ فً  ,ا لِلَّحْ وْ نِ وخَ ـادِ  ا مِ سَ ـارِ الفَ تِشَ هِ أيف  انْ ـذِ َ هَ نيْ ـلِمِ ـنَةِ املُسْ لسِ
امِ   .األيَّ

َهُ اهللاُ  محِ يُّ رَ نَاحِ الَ الطَّ ةِ واألدَبِ «قَ غَ ـ« :)٤٦٠(» يف اللُّ ـالعُ  هَ بَّـنَ تَ  دْ وقَ  ءُ امَ لَ
ـخمْ الزَّ  لُ وْ قُ فيَ  ,فِ يْ حِ صْ تَّ ال ةِ رَ وْ طُ ىل خُ إ مٍ يْ دِ قَ  نْ مِ  ـالتَّ « :يُّ رِ ـشَ ـقُ  فُ يْ حِ صْ ـ لٌ فْ  لَّ ضَ
ـ نِ وْ ى لصَ تَّ شَ  لَ ائِ سَ وا وَ عُ نَ طَ واصْ  ,»هُ احُ تَ فْ مِ  ـ ,هُ نـْمِ  المِ الكَ ـدِّ قَ يت يف مُ أويَ هِ  ةِ مَ ـذِ هَ

ُ  لِ ائِ سَ الوَ  ـيَ , امِ جَ عْ إلوا طِ بْ والضَّ  دِ يْ يِ قْ التَّ  ةُ رَ وْ رضَ ـإلا لُ وْ قُ  رُ وْ نُـ« :اعـيُّ زَ وْ ألا امُ مَ
 .»هُ امُ جَ عْ إ ابِ تَ الكِ 

تَانِ  يقَ بْطِ طَرِ ُم يف الضَّ  :وهلَ
,  :األُوىلَ  ةً مَّ فُوعِ ضَ ىلَ املَرْ , وعَ ةً تْحَ تُوحِ فَ تَبَ عىل املَفْ كْ أنْ يُ , كَ مِ لَ بْطُ القَ ضَ

تَبُـوا بِ  ا, وكَ َ ومهُ ـمُ سَ بْطَانِ رَ فِ ضَ انَ يف احلَرْ ا كَ إذَ , فَ ةً َ رسْ ورِ كَ رُ ْتَ املَجْ فٍ وحتَ ـرْ حَ
ةَ  لِمَ ريٍ كَ غِ امَ «صَ ـاءً »عً ـةِ حَ لَ مَ ـتَ احلَـاءِ املُهْ ْ ـمَ حتَ سَ رَ , فَ ةِ قَّ م يف الدِّ هُ ضُ نَ بَعْ عَ , وأمْ

قَ  , وفَـوْ ـطٍ قَ ـةِ ثَـالثَ نُ لَ مَ نيِ املُهْ ْتَ السِّ , وحتَ ةً طَ قْ ةِ نُ لَ مَ ةِ املُهْ الَ ْتَ الدَّ , وحتَ ةً غِريَ صَ
فَّ إىل  ةَ خَ لِمَ فِ كَ فَّ فِ املُخَ امَ احلَرْ ـنْ أدَ ـا مَ هَ فُ رِ عْ ي يَ تـِ اتِ الَّ ـطَلَحَ هِ املُصْ ـذِ رِ هَ آخِ

ةِ  يمَ دِ طُوطَاتِ القَ رَ يف املَخْ  .النَّظَ
ةُ الثَّانِيَةُ  يقَ ةِ  :والطَّرِ لِمَ وفَ الكَ رُ اتِبُ حُ فَ الكَ وَ أنْ يَصِ , وهُ ةِ بَارَ بْطُ العِ ضَ

ا ا نْهَ ي عَ نْفِ , بِامَ يَ يفِ حِ ظِنَّةُ التَّصْ يَ مَ تِي هِ ـا يف الَّ هَ عَ ـقُ مَ تَّفِ ي تَ تـِ َا الَّ اهتِ وَ تِبَاهَ بِأخَ الشْ
ــثَالً  ــولُ مَ يَقُ , فَ ـمِ سْ , والبَــاءِ  :»بِ تَــالعَ «يفِ  ,الرَّ قِيَّــةِ وْ , والتَّــاءِ الفَ ــةِ لَ مَ ِ املُهْ نيْ بِــالعَ
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ةِ  لِمَ فُ بِكَ حَّ تَصَ لِكَ ال تَ , وبِذَ ةِ دَ حَّ يْثِ «املُوَ  .»الغَ
بْطً  قُّ ضَ ةُ أدَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ بِيالً وهَ مُ سَ وَ ـةً ا, وأقْ ضَ رْ مِ عُ لَ القَ بْطُ بـِ انَ الضَّ ; إذْ كَ

يِريِ  وِ أو التَّغْ حْ  .لِلمَ
ةِ  بَـارَ ـبْطِ العِ لُ بِضَ تَّصِ ـولَ  :ويَ قُ ـأنْ يَ , كَ ـبْطُ املِثَـالِ ,  :ضَ ةٍ ابَ ـحَ سَ ةُ كَ ارَ ـزَ فَ

ةِ  غَ مِ اللُّ اجِ عَ ا يف مَ ذَ أيتِ هَ ا يَ ثَرُ مَ , وأكْ بُورٍ صَ نُوفُ كَ  .»ومَ
ــالَ  ــا  وقَ ــبْطِ « :)٤٦٢(أيْضً ــةَ بِالضَّ نَايَ ــاءَ اهللاُ أنَّ العِ ــحٌ إنْ شَ اضِ ووَ

يلِ عىل  وِ مَ التَّعْ دَ , وعَ ءِ لَامَ نِ العُ ي عَ نَادِ والتَّلَقِّ ةِ واإلسْ ايَ وَ ةَ الرِّ ورَ ُ , ورضَ امِ جَ واإلعْ
لُّ  , كُ فِ حُ نَ الصُّ ذِ مِ م الَّ  األخْ , فَهُ يثِ ءِ احلَدِ لَامَ وفٌ عىل عُ ُ لِكَ مَرصْ ـلُوا ذَ نَ أصَّ يْ ذِ

 , ـةِ غَ ءَ األدَبِ واللُّ لَـامَ , وإنَّ عُ هُ ومَ سُ يَّنُوا رُ , وبَ هُ نْيَانَ وا بُ ادُ , وشَ يفَ ِ مَ الرشَّ لْ ا العِ ذَ هَ
ـمِ يف  كَ جِ املُحْ كَ املَـنْهَ لـِ ـولِ ذَ يثِ بِأُصُ دِ ءِ احلـَ لَامَ نُون لِعُ يْ دِ اثِ مَ َ نُونِ الرتُّ ائِرِ فُ وسَ

حِ  دِّ والتَّصْ بُولِ والرَّ عِيفِ القَ  .يحِ والتَّضْ
يفِ يف املُتُـونِ  ـحِ ةِ التَّصْ رَ وا لِظَـاهِ دُّ نيَ تَصَ يثِ حِ ءَ احلَدِ لَامَ ا; فإنَّ عُ وأيْضً

انِيْ  م واألسَ ـيْهِ ـى إلَ تَهَ ةِ فِيامَ انْ رَ هِ الظَّاهِ َذِ وا هلِ تَنَبَّهُ ا إىل أن يَ ءَ أخذً لَامَ وا العُ ذُ دْ أخَ , قَ دِ
وِّ  دَ , وأنْ يُ بِ رَ المِ العَ نْ كَ اءِ مِ نـَ , يف أثْ يفِ ـحِ رِ التَّصْ ظَـاهِ ـنْ مَ م مِ ـيْهِ عَ إلَ قَ ا وَ نُوا مَ

يْ  حِ نْ ألَّفَ يف التَّصْ مِ مَ دَ نْ أقْ , ومِ انِيفَ لِكَ تَصَ وا لِذَ دُ رِ فْ م, وأنْ يُ هِ يفِ حِ ةُ تَصْ ْزَ فِ محَ
نَةَ  ىفَّ سَ , املُتَوَ ُّ اينِ هَ فَ نِ األصْ ـ)٣٦٠(بنُ احلَسَ ا أدِيبًـا, ألَّ خً رِّ ؤَ انَ مُ ـا يف , وكَ فَ كِتَابً

هُ  امَّ لِكَ سَ يْ التَنْبِيْ « :ذَ حِ وثِ التَّصْ دُ ى» فِ هَ عىل حُ تَهَ  .انْ
* * * 
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لْـمِ يف   لِ العِ الفَ أهْ رَ خِ كُ بَبْتُ أنْ أذْ ; أحَ ةِ ألَ هِ املَسْ ذِ نْ هَ وجِ مِ بْلَ اخلُرُ وقَ

يلِ  امَ يَ , كَ ارِ تِصَ هِ االخْ جْ تِ عىل وَ لِامَ يطِ الكَ نْقِ بْطِ وتَ  :ضَ
قَ  ـكِلُ ـ لَ ـا يُشْ ـامِ مَ جَ لِ وإعْ ـكْ ـيطِ وشَ نْقِ لْـمِ عـىل تَ لِ العِ ةُ أهْ امَّ قَ عَ فَ دْ اتَّ

ةِ  لَ مَ فِ املُهْ وْ , واحلُرُ ةِ كِلَ اظِ املُشْ فَ يَّام األلْ , والسِ تَبِسُ لْ  .ويَ
لُّ  ـتَدَ سْ نَى, وال يُ كُ بِاملَعْ رَ تَدْ َا ال تُسْ ; ألهنَّ ءِ النَّاسِ امَ بْطُ أسْ لُ وضَ كْ ا شَ ذَ وكَ

لَ  دُ عَ عْ بْلُ وبَ ا بِامَ قَ  .يْهَ
ــهُ اهللاُ يف  َ محِ ــالحِ رَ ــالَ ابــنُ الصَّ يثِ «قَ ــدِ ــومِ احلَ لُ سِ » عُ ــامِ يف النُّــوعِ اخلَ

ينَ  ِ , « :والعِرشْ هُ تُبُونَ كْ ا يَ بْطِ مَ ةِ إىل ضَ مَّ فُ اهلِ ْ , رصَ بَتِهِ لَ يثِ وطَ تَبَةِ احلَدِ مَّ إنَّ عىل كَ ثُ
نْ  ِ مِ ريْ طِّ الغَ هُ بِخَ لُونَ َصِّ الً  أو حيُ كْ هُ شَ وْ وَ ي رَ هِ الَّذِ جْ ِم عىل الوَ اهتِ ايَ وَ نُ رِ مَ ؤْ طًا, يُ  ونَقْ

ـيْ  خِ كَ وَ لـِ , وذَ هِ ظـِ يَقُّ نِهِ وتَ هْ اثِقُ بِذِ لِكَ الوَ نُ بِذَ اوَ تَهَ ا يَ ا مَ ثِريً , وكَ تِبَاسُ امَ االلْ هُ عَ مُ مَ
ــاسٍ أوَّ  لُ نَ , وأوَّ ــيَانِ ضٌ لِلنِّسْ ــرَّ عَ ــانِ مُ ــإنَّ اإلنْسَ , فَ اقِبَــةِ ــامُ  :لُ النَّــاسِ العَ جَ وإعْ

هِ  امِ جَ تِعْ نِ اسْ نَعُ مِ مْ تُوبِ يَ لُ  ,املَكْ كْ الِهِ  هُ وشَ كَ نْ إشْ نَعُ مِ مْ  .»يَ
يَّتِهِ  فِ اقِيُّ يف ألْ رَ الَ العِ  :وقَ

مُ  جَ تَعْ سْ ا يُ امُ مَ جَ نْبَغِي إعْ مُ    ويَ هَ فْ ا يُ كِلُ ال مَ ا يُشْ لُ مَ كْ  وشَ
اءِ  :وقِيْلَ  تِدَ ي ابْ هُ لذِ لُّ دُ  كُ ءِ وأكَّ امَ تَبِسَ األسْ لْ  وا مُ

لِ   ـكَ ِ املُشْ ـريْ , أيْ يف غَ كَ لـِ  ذَ ـوَ يامَ سِ م فـِ هُ دَ نـْ ـالفُ عِ ـعَ اخلِ قَ دْ وَ وقَ
 ِ لَنيْ وْ انُوا عىل قَ , فَكَ تِ لِامَ نَ الكَ لِ مِ مَ  :واملُهْ

لُ  ةِ  :األوَّ ولَ هِ املَقُ ذِ وا عىل هَ اطَؤُ وَ دْ تَ , وقَ كِهِ رْ ورُ عىل تَ هُ لُ « :اجلُمْ ـكَ امَ يُشْ  إنَّ



 
 
 
 ٦٤٦ א

كِلُ  تَبِسِ »ما يُشْ ابَ إالَّ يف املُلْ رَ امَ واإلعْ جَ وا اإلعْ هُ رِ دْ كَ قَ ا فَ  ., لِذَ
ورٍ  لِكَ بِأُمُ لُوا ذَ لَّ دْ عَ  :وقَ

ا نْهَ ـامٍ  :مِ جَ ـهُ إىل إعْ يَانُ تَـاجُ بَ ْ ; ال حيَ ـكِلِ َ املُشْ ريْ َ غَ حَ البَنيِّ اضِ ظَ الوَ أنَّ اللَّفْ
لٍ  كْ  .وشَ

ا نَهَ ا :ومِ ظَ الوَ ال أنَّ اللَّفْ يْسَ حمَ َ لَ حَ البَنيِّ أَ ضِ , واخلَطَ بْسِ أِ واللَّ طَ ُ   لِلخَ ـريْ غَ
يْ  عِ وَ بَ لْ هُ الِبًا, بَ دٍ غَ ارِ نْدَ طُالَّ وَ يَّامَ عِ , والسِ نِ نِ اللَّحْ دِ عَ لَّ البُعْ لِهِ دٌ كُ مِ وأهْ لْ  .بِ العِ

ا نْهَ ُ مُ  :ومِ ريْ وَ غَ امِ ملَِا هُ جَ طِ واإلعْ الَ بِالنَّقْ تِغَ لٌ بِامَ أنَّ االشْ اغُ ; فِيْهِ تَشَ كِلٍ شْ
نْهُ  ىلَ مِ هُ أوْ ُ ريْ  .غَ
ا نْهَ َ  :ومِ نيْ مِ دِّ م أنَّ املُتَقَ ـنْهُ ا مِ دً ـتِامَ , اعْ بْطِ امِ والضَّ جَ ا بِاإلعْ ثِريً لُوا كَ تَغِ شْ  ملَ يَ

م ظِهِ فْ ةِ حِ وَّ  .عىل قَ
ا نْهَ امِ لِلكِتَابِ إظْالمٌ  :ومِ جَ لُ باإلعْ ْصُ دْ حيَ هُ قَ  .أنَّ

هِ األُ  ذِ ةً يف وهَ َ تَربَ عْ لَالً مُ َا عِ هنِ وْ نْ كَ جُ عَ ْرُ م ال ختَ هُ نْدَ كِرَ عِ َّا ذُ ا ممِ هَ ُ ريْ ورُ وغَ مُ
يْ  نْ جِ تُ مِ اوَ تَفَ َا تَ ; إالَّ إهنَّ ةِ لَ يْ اجلُمْ ـرَ لٍ إىل جِ ـنٍ إىل آخَ مَ ـنْ زَ , ومِ ـا لٍ هُ مَ ـحُ ضِّ وَ , يُ

اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ رُ يَأيتِ ذِكْ  .سَ
جُ  :الثَّاينِ  بَ إىل وُ هَ َ ذَ نيْ قِ قِّ هِ بَعْضُ املُحَ تِبَارِ ثَالُ وبِهِ واعْ , أمْ مِ لْ لِ العِ نْ أهْ  : مِ

الَّ  م ,دٍ ابنِ خَ هِ ِ ريْ , وغَ يَاضٍ ايضِ عِ  .والقَ
الحِ   الَ ابنُ الصَّ ـا « :قَ لَ مَ ـكَ نْبَغِـي أنْ يُشْ ـهُ يَ مٍ أنَّ ـوْ ـنْ قَ هُ عَ ُ ـريْ ى غَ كَ وحَ

َ املُتَ  ـريْ ئَ وغَ لِكَ ألنَّ املُبْتَدِ , وذَ كِلُ ا ال يُشْ ـَّ ـكِلُ ممِ ـا يُشْ يِّـزُ مَ مَ لْـمِ ال يُ ـرِ يف العِ بَحِّ



 
 
 

  אא٦٤٧ 
مُ  لَ , واهللاُ أعْ ئِهِ طَ نْ خَ ابِ مِ رَ ابَ األعْ وَ , وال صَ كِلُ  .»يُشْ

اءَ يف  امَ جَ هُ كَ ُ ريْ يُوطِيُّ وغَ الَ السُّ ي«وقَ اوِ يبِ الرَّ رِ ـالَ « :)٢/٦١٥(» تَدْ قَ
هُ « :اعيُّ زَ األوْ  امُ جَ الَ »نُورُ الكِتَابِ إعْ َ التَّـاءَ  :أيْ « :يُّ زِ مُ رْ هُ امَ الرَّ , قَ بَـنيِّ هُ أنْ يُ طُ قْ نَ

نَ اليَاءِ  الَ  ,مِ , قَ نَ اخلَاءِ يِيْ «و :واحلَاءَ مِ قْ لُ تَ كْ ابِ الشَّ رَ  .»دُ اإلعْ
اقِيُّ يف  رَ الَ العِ ةِ «قَ كِرَ ةِ والتَّذْ َ حِ التَّبْرصِ ْ ـامَ ظُـنَّ أنَّ « :)٢/١١٩(» رشَ بَّ ورُ

كِلٍ  شْ َ مُ ريْ ءَ غَ ْ بْطٍ اليشَّ تَاجُ إىل ضَ ْ رٍ حيَ لُّ نَظَ ةِ حمَ يقَ وَ يف احلَقِ , وهُ هِ وحِ ضُ  .لِوُ
بَةٍ  تَّ رَ ائِلَ مُ سَ الفٌ يف مَ ءِ خِ لَامَ َ العُ عَ بَنيْ قَ يثِ  ووَ ابِ احلَدِ رَ  .»عىل إعْ

اقِيُّ  رَ هُ العِ الَ ا قَ ابِ  :ومَ ـرَ ـبْطِ إعْ لْـمِ يف ضَ ـلِ العِ َ أهْ الفٍ بَنيْ قُوعِ خِ نْ وُ مِ
لِامَ  لِيْ بَعْضِ الكَ وَ دَ , هُ ِّ تِ ـدَ لٌ عىل أمهَ تِي فَسَ امَ الَّ هِ األيَّ ذِ يَّامَ هَ ; السِ تُبِ بْطِ الكُ يَّةِ ضَ

ثَرِ طُالَّ  نْدَ أكْ انُ عِ ا اللِّسَ الً فِيهَ , فَضْ مِ لْ مبِ العِ هِ ِ ريْ نْ غَ  . عَ
يُّ يف  اوِ خَ الَ السَّ تْحِ املُغِيثِ «وقَ ثِ « :)٣/٢٠(» فَ لِكَ الكَ تَنِ بِذَ عْ ريُ وإنْ ملَ يَ

ـا,  يْنَهَ ـيحٍ بَ ِ ونَ تَرصْ دُ اتِ بـِ وعَ ضُ م املَوْ ادِهِ إيرَ م كَ ظِهِ فْ االً عىل حِ نيَ اتِّكَ مِ دِّ نَ املُتَقَ مِ
نْهُ املَ  هُ عَ لَ قَ يُّ ـ فِيامَ نَ رِ الَ الثَّوْ دْ قَ قَ ينِ «يف  يُّ دِ رْ اوَ فَ يَا والدِّ نَ هُ » أدَبِ الدُّ اخلُطُـوطُ « :لَ

لَ  ودِ املُعْ ُ الربُ ةُ كَ مَ جَ ةِ املُعْ ـاءِ »مَ بَ ـضُ األُدَ الَ بَعْ هُ « :, وقَ لُ ـوْ ـمْ فُصُ جَ لْـمٍ ملَ تُعْ بَّ عِ رُ
هُ  لُ وْ ْصُ مَ حمَ جَ تَعْ  .»اسْ

يُّ  اعِ زَ الَ األوْ بَـدٍ  :وقَ عْ ابِتٍ بـنِ مَ نْ ثَ ـمُ « :عَ جْ رُ الكِتَـابِ العَ ا »نُـوْ ـذَ , وكَ
اعِي زَ لِ األوْ وْ نْ قَ  مِ وَ رْ  .يُ

هُ  ُ ريْ الَ غَ بِ « :وقَ تُوْ امُ املَكْ جَ هِ  إعْ امِ جَ تِعْ نْ اسْ نَعُ مِ مْ ى» يَ تَهَ  .انْ
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هِ  ِ ريْ يِّ وغَ اعِ زَ لُ األوْ وْ ا قَ لْتُ أمَّ مُ « :قُ جْ رُ الكِتَابِ العَ وْ هُ ابـنُ »نُ بَ وَّ دْ صَ قَ , فَ
الَّ  ادَ بِهِ خَ ; بِأنَّ املُرَ امُ « :دٍ جَ  .»اإلعْ

* * * 
لْتُ  م :قُ هلِِ وْ نْ قَ ابُ عَ كِلُ « :واجلَوَ ا يُشْ لُ مَ كَ امَ يُشْ  :, بِامَ يَيل»إنَّ
رَ  ـ١ لٍ إىل آخَ جُ نْ رَ تُ مِ اوَ تَفَ كِلَ يَ ظَ املُشْ ـظُ أنَّ اللَّفْ فْ هُ اللَّ نْدَ انَ عِ نْ كَ , فَمَ

هُ  ـرَ كَ ـامَ ذَ ـوَ كَ , وهُ هُ ـبْطُ كِـنُ ضَ مْ ي ال يُ رُ الَّذِ , األمْ كِالً شْ هِ مُ ِ ريْ نْدَ غَ انَ عِ ا كَ حً اضِ وَ
َهُ اهللاُ محِ اقِيُّ رَ رَ قُوعِ خِ  :العِ نْ وُ بَـةٍ مِ تَّ رَ ـائِلَ مُ سَ ءِ يف مَ لَامَ َ العُ ابِ  الفٍ بَنيْ ـرَ عـىل إعْ

يثِ   .احلَدِ
ـا  ـ٢ ـلَّ فِيهَ تِي قَ امَ الَّ هِ األيَّ ذِ يَّامَ هَ انِ السِ َ يف اللِّسَ تَرشَ يَّ انْ وِ ادَ اللُّغَ سَ أنَّ الفَ

نْ بِالدِ املُسْ  ثِريٍ مِ ةُ يف كَ مَ جْ تِ العُ َ تَرشَ , وانْ لُ ثُرَ اجلَهْ مُ وكَ لْ َ العِ نيْ  .لِمِ
ـوْ  صُ ا يف العُ بْنَاهَ ةِ مَ المَ اظِ وسَ فَ ةِ األلْ احَ نْ فَصَ ا مِ ثِريً نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ رِ هَ

ذُ إالَّ  خَ ةِ ال تُؤْ ريَ ـدَ األخِ ـدْ فَسَ ـهُ قَ , ألنَّ عِ ـامَ ـي والسَّ ونَ التَّلَقِّ , دُ تُبِ يقِ الكُ نْ طَرِ  عَ
نَا, األمْ  فْ لَ امَ أسْ نٍ كَ مَ نْ زَ انُ مِ ـبْطًا اللِّسَ اظِ الكِتَابِ ضَ فَ بْطِ ألْ نَا عىل ضَ لُ ْمِ ي حيَ رُ الَّذِ

الً  امِ  .كَ
نْ طُالَّ  ـ٣ ا مِ ثِريً هُ أنَّ كَ انُ لُحْ لِسَ امَ ملَ يَصْ هِ األيَّ ذِ مِ هَ لْ ظُـهُ  ,بِ العِ فْ مْ لَ تَقِ سْ ويَ

لْ  تُبِ العِ اظِ بَعْضِ الكُ فَ بْطِ ألْ يقِ ضَ نْ طَرِ اظِ إالَّ عَ فَ نَ األلْ ثِريٍ مِ يَّةِ لِكَ  .مِ
نْ طُالَّ  ـ٤ ا مِ ثِريً ا وكَ ثِريً نَا كَ عْ مِ نَا سَ ا أنَّ ً ـريْ رُ خَ كُ ـذْ هُ يَ امَ أنَّ هِ األيَّ ذِ مِ هَ لْ بِ العِ

 ِّ ا بِأمهَ رً دُ أمْ كِّ ؤَ ِ ويُ ريْ غِ تُبِ صَ بْطِ الكُ ايَّةِ ضَ هَ بِريِ ا وكَ  .هَ



 
 
 

  אא٦٤٩ 
لَ  َ ْتَمَّ محَ امَ أنْ هيَ هِ األيَّ ذِ ُ هَ نيِّ انَ املُتَعَ ا كَ ذَ لِ هَ لِ التَّـألِيفِ  ,ةُ األقْالمِ ألجْ وأهْ

ـنْ  ريٍ مِ ثـِ دَ كَ نـْ ةِ عِ ـودَ ةِ املَنْشُ ائِدَ ةِ وطَلَبَ العَ ائِدَ اءَ الفَ جَ م رَ تُبِهِ بْطِ كُ نِيْفِ بِضَ والتَّصْ
, طُالَّ  ـامِ َ األنَ مُ بَنيْ لَ  القَ رَ نْذُ جَ امَ بِهِ مُ تِزَ نَا االلْ لْ اوَ ا حَ وَ مَ ا, وهُ نَ ِ رصْ مِ يف عَ لْ بِ العِ
فِّقُ  واهللاُ وَ املُوَ اىلَ هُ عَ بِيلِ  ,تَ اءِ السَّ وَ  .واهلَادِي إىل سَ

* * * 
ءٍ  لُّ وأدَ  ن يشَ ا; أنَّ ذَ بَطْ ملَّا  يعىل هَ نْ  تُ ضَ ا مِ ً ثِريْ ـائِيل و يبتُ كُ كَ سَ ـدْ ورَ  تُ جَ

 َ هتَ ائِدَ ةً فَ ائِدَ نْ طُالَّ  ا عَ ٍ مِ ثِريْ لْ عىل كَ الً  ,مِ بِ العِ م اتَّ فَضْ م وكَ م, فَكَ هِ ِ ريْ نْ غَ لَ بِنَا  عَ صَ
د أُ  ٌ جِ ثِريْ لَ  ,انَاسٌ كَ اسَ م رَ م وكَ ُ نَ وكَ ريْ ٌ هُ ا غَ ثِريْ ً  :م كَ ريْ رُ خَ كُ ذْ م يَ لُّهُ ـدُ كُ كِّ ؤَ ا, ا ويُ أمـرً

نَ  هُ مِ وْ دُ جَ ا وَ وَ مَ ةِ وهُ ائِدَ تِي  الفَ ا الَّ هَ وْ الُ ظُ نَ اوالحْ بْ  وهَ لِ ضَ الَ نْ خِ , طِ مِ نَا لِلكِتَـابِ
افٍ لِ  اتِهِ كَ دِّ ذَ ا يف حَ ذَ يْعِ الكُ وهَ َمِ اةِ جلِ نَادَ َ تَّ لمُ نيْ لِمِ ِيْعِ أابِ املُسْ بْطِ مجَ وا بِضَ مُ لتَزِ نْ يَ

م تُبِهِ  .كُ
ائِلٌ  الَ قَ وْ قَ نَ  :ولَ بَطَ مَ نْبَغِي أنْ يُضْ انَ يَ تِ  كَ لِامَ ـ الكَ ـانَ حمَ ـا كَ  لِلَّـبْسِ ال مَ

 , يْفِ رِ ذً أوالتَّحْ مخْ هلِِ وْ كِلُ  :ا بِقَ كِلُ إالَّ املُشْ رٌ قُلتُ , ال يُشْ ـوْ ال أُمُ ـوْ لِكَ لَ ـذَ وَ كَ وهُ
ا نْهَ , مِ ةٌ َ تَربَ عْ  :مُ
الً  ضُ  :أوَّ ِ رتَ ا املُعْ ذَ رَّ هَ قِ دَّ أنْ يُ نَ  ال بُ ادَ واللَّحْ سَ امَ  بِأنَّ الفَ هِ األيَّ ذِ رَ  هَ دْ ظَهَ قَ

اطِ طُالَّ  سَ َ أوْ َ بَنيْ تَرشَ لمِ وانْ الً  ,بِ العِ , فَضْ َ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ نْ عَ ِ  عَ ـلُّ ذِي مـا حيُ ـهُ كُ سُّ
 , ةٍ َ حيْ ِ افِيَةٍ رصَ نٍ صَ , وأُذُ يْحٍ يبٍّ فَصِ رَ انٍ عَ رَّ لِسَ قِ يْهِ أنْ يُ لَ عَ , فَ لِكَ رَّ بِذَ ا أقَ إذَ  .بِامَ يَيلفَ

انِيً  ثِ :اثَ ً أنَّ كَ تِ  نَ ا مِ ريْ لِامَ عً  الكَ طُوْ قْ ةً ومَ مَ لُوْ عْ انَتْ مَ تِي كَ ـا  االَّ هَ ةِ نُطْقِ حَّ بِصِ



 
 
 
 ٦٥٠ א

ــلِ  ــةِ أهْ امَّ ــدَ عَ نْ ــمِ  عِ لْ ;العِ امً يْ ــدِ ــامَ  قَ هِ األيَّ ــذِ تْ هَ ــبَحَ َــا أصْ ــال  أهنَّ ــفِ حمَ يْ رِ  لِلتَّحْ
 , يْفِ حِ نْدَ والتَّصْ دٌ عِ وْ جُ وْ وَ مَ لْ هُ , بَ َ نيْ لِمِ ا يف بَعْضِ بِالدِ املُسْ ذَ لُ هَ وْ بِ طُالَّ وال أقُ

لْ  بِ العِ رَ ةِ العَ رَ يْ زِ ـالً فَ  ,مِ يف جَ نْ ملَ ضْ ـَّ م ممِ هِ ِ ـريْ ـنْ غَ ـلَ  عَ ـم تَسْ هُ ـةِ مْ بِالدُ ثَ وْ ـنْ لَ مِ
رِ  امَ تِعْ ارِ (االسْ مَ م )الدَّ نَاهُ أيْ ا رَ ذَ لِ هَ دَ , ألجْ نـْ انَـتْ عِ تٍ كَ لِـامَ ونَ يف نُطْـقِ كَ نـُ لحَ يَ

ةً  ظَ وْ ْفُ مِ حمَ لْ لِ العِ نْ أهْ َ مِ نيْ مِ دِّ ةً  املُتَقَ نَ وْ صُ يْفٍ  ومَ رِ ْ لِّ حتَ نْ كُ م مِ هُ دَ نـْ ـنْ عِ , بَـلْ مل تَكُ
ظِنَّةَ اللَّحْ  , مَ فِ نِ وْ رُ ثْلَ حُ ءِ  ,اجلَرِّ  مِ امَ , و وأسْ المِ تِ األعْ لِامَ ي كَ تـِ فِ الَّ ْ انِ الرصَّ زَ أوْ

انً  يْزَ َ مِ نيْ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ نْدَ أهْ انَتْ عِ بْطِ نُ كَ ةِ  قِ طْ ا لِضَ لِمَ هِ  ;الكَ ذِ تْ هَ بَحَ يْثُ أصْ حَ
امَ  ال  األيَّ يْفِ حمَ رِ نِ والتَّحْ يْثُ وَ  لِلَّحْ لَ ; حَ تِ  صَ لِـامَ انِ الكَ زَ م بِأوْ نْهُ ٍ مِ ثِريْ نُ بِكَ  اللَّحْ

لُ  ا أهْ هَ لَ عَ تِي جَ مِ املُتَ  الَّ لْ زَ قـدمني العِ ـبْطِ نُ انًـأوْ ,امَ لِـالكَ  قِ طْـا لِضَ ثْـلَ  تِ ـتحَ  :مِ  ,فَ
 َ َ  ,ونَرصَ ريْ لِ وغَ  أهْ مٌ لَدَ وْ لُ عْ وَ مَ َّا هُ ا ممِ وِ وهَ فِ النَّحْ ْ  !الرصَّ

, ظِ ْنٍ يف اللَّفْ لُّ حلَ ى وكُ مَّ م :يُسَ ْنُهُ ا حلَ , وأمَّ يْفِ رِ ـا  بالتَّحْ ـوَ مَ مِ وهُ سْ يف الرَّ
ى مَّ انُ  :يُسَ هِ اللِّسَ فِ صْ نْ وَ زُ عَ جَ عْ , ويَ انُ هُ اآلذَ ُجُّ ءٌ متَ ; فَيشِ يْفِ حِ  !بالتَّصْ

ــةُ  َ  واحلَالَ ــربِ تَ عْ امــا أنْ نَ ــانَ لِزَ هِ كَ ــذِ ــذَ اليــومَ هَ َ ــاتِ واللِّ  هِ هبِ طَ الَ ــاملُغَ  انِ حَ
حِ  اتِ والتَّصْ دَ  يْفَ وَ جُ اتِ املَوْ فَ يْ رِ ـأعىل  ةِ والتَّحْ ٍ مِ ثِريْ نَةِ كَ ,  نَ لسِ َ نيْ ـلِمِ ـانَ لـذا املُسْ كَ

يْنَا  لَ كِلِ عَ تِ املُشْ لِامَ ِيْعِ الكَ بْطِ مجَ لُ بِضَ وْ قُ نْ يَ لِ مَ وْ ذَ بِقَ َ منها أنْ نَّأخُ ريْ ـكِلِ  وغَ  ;املُشْ
انَ أل َ  نَّ اللِّسَ نيْ لِمِ نَ املُسْ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ امَ عِ هِ األيَّ ذِ ـكِلٍ   هَ شْ َ مُ قُ بَـنيْ ـرِّ فَ دْ يُ عُ َ  ملَ يَ ـريْ  وغَ

كِلٍ  شْ ثَرُ  ,مُ بِح أكْ ادَتْ تُصْ تِ  بَل كَ لِـامَ ـامَ  الكَ هِ األيَّ ـذِ بِيَّـةِ هَ رَ ةً  العَ ـكِلَ شْ ـبَةِ  مُ بِالنِّسْ
نْدَ  َا عِ ظِ هبِ ا والتَّلَفُّ هَ لمِ بَعْضِ لِنُطْقِ بِ العِ نْ طُالَّ ةِ مِ مالً فَضْ  ,اخلَاصَّ هِ ِ ريْ نْ غَ  . عَ



 
 
 

  אא٦٥١ 
ــرْ و هِ املســألة; فليَنْظُ ــذِ ــرِ هَ يْ رِ ْ ــطٍ يف حتَ ةَ بَسْ ــادَ يَ ادَ زِ ــنْ أرَ ــ :مَ تُ ــومِ بَ كُ لُ عُ

ة امَّ , املُسَ يْثِ لَحِ «بـ :احلَدِ طَ صْ يْثِ  مُ ا وَ , »احلَدِ يْهَ فِ نْ فَ اتٌ عَ فَ كِيْلِ قَ بْطِ وتَشْ يَّةِ ضَ ِّ أمهَ
ا   فِيْهَ رَ ا جَ , ومَ اظِ فَ امِ األلْ جَ مِ وإعْ لْ لِ العِ نْدَ أهْ الفٍ عِ نْ خِ  .مِ

* * * 
يِيْلٌ   ذْ ٌ وتَ كِريْ  :تَذْ

بِ  نْ طُالَّ ثَايل مِ نْدَ أمْ مِ عِ مَ اظِ اهلِ قَ نَا إليْ فُ هُ تَشِ رْ تِي تَ  الَّ رَ كْ ا الذِّ ايَ قَ نْ بَ ومِ
ـا ا, مَ هَ رِ يْ رِ ْ ا وحتَ هَ ألِيْفِ تُبِي يف تَ ةَ كُ بَابَ لُ صُ مَّ َ لْ أحتَ مِ أنَّني مل أزَ لْ هُ  العِ ـرُ ـتَطِيْعُ ذِكْ ال أسْ

امَ  ; إالَّ أنَّ أنْسَ هُ رُ بُ تُبُهُ وأزْ ا أكْ تِ مَ نَمَ دِ يف نَمْ دِ واجلُهْ كْ لِ الوُ نْ بَذْ نْ مِ كُ امَ يَ هْ نَا, ومَ هُ
ائِرِ  ةِ عىل سَ احَ بَ الرَّ لَ ثَوْ دِ بْلَ أنْ تُسْ ظْمِ قَ لَ العَ اصِ فَ نِّي مَ ُسُّ مِ َا متَ هتَ وَ ي ونُشْ احِ رَ أفْ

 , نِ ـضَ البَدَ مِ ا, وأغْ اطَهَ لِ بِسَ جْ دُّ للرِّ , وأمُ لِ امِ ِ األنَ نْ بَنيْ مَ مِ لَ قِي القَ مَ أُلْ وْ لِكَ يَ وذَ
 , ـنِيْفَ ـتُمُ الكِتَـابَ والتَّصْ , وأخْ ةَ التَّـألِيْفِ َايَ غُ هنِ لُ َ أبْ نيْ لِكَ حَ َا, وذَ اهنَ فَ ِ أجْ نيْ للعَ

ةِ عىل اال لَ قَ ةِ واحلَوْ لَ دَ مُ باحلَمْ هِ ْ ا أُمهَ هَ نْدَ تْ فعِ ـذَ ا أخَ تَّـى إذَ ; حَ اءِ دَ تـِ بْلَ االبْ اءِ قَ تِهَ نْ
ا ةَ بِاهلـَ ـبَابَ سُ صُ تِ النَّفْ لَغَ َا, وبَ اهبَ ةُ نِصَ احَ نِّي الرَّ ـبَاتِ .. .مِ ـنْ سُ مُ مِ ـوْ ا أقُ هَ دَ نـْ فعِ

رَ  كُ ئْتُ أنْ أذْ ا شِ ا مَ ذَ , وهَ كِيْلِ للكِتَابِ بْطِ والتَّشْ ادَ الضَّ وَ تَطِي جَ ةِ ألمْ عَ ةِ الدَّ رَ كْ هُ سَ
 ِ كِريْ نَاحِ التَّذْ  !اآلنَ عىل جِ

دَ  ـيْبَنِي عنـْ ي يُصِ حِ الَّذِ رَ اتِ الفَ حَ رِ نَفَ دْ ; أنَّنِي بقَ مِ لْ ي طَالِبَ العِ لِمْ أخِ اعْ
ي  َ أُبْـرِ ـنيْ ين, حِ ـادِرُ غَ نِي, وال تُ قُ ـارِ فَ ةَ األملِ ال تُ ـارَ صَ , إالَّ أنَّ عُ لِّ كِتَـابٍ اءِ كُ تِهَ انْ

بْطِ  مَ الضَّ لَ كِيْلِ  للكِتَابِ قَ  !والتَّشْ
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اين أَكِـرُّ عـىل  مَ تَـرَ ـوْ اىل, يَ هُ إالَّ اهللاُ تَعَ لَمُ عْ ا ال يَ غً بْلَ دُ مَ نِّي اجلُهْ غُ مِ بْلُ نَا يَ هُ فَ
عُ  ـا, ال أدَ فً رْ ـا حَ فً رْ هِ حَ تـِ لِامَ ِيْـعِ كَ بْطِ مجَ يْهِ بضَ لَ زَ عَ هِ ي أُجْ ; كَ ةٍ رَّ دَ مَ عْ ةً بَ رَّ الكِتَابِ مَ

بَعْ  ةً إالَّ أشْ لِمَ ا إالَّ كَ وً زُ نَحْ اوِ ا, وال أُجَ وً يْتُهُ نَحْ لَ بْطًا إالَّ أمْ ادِرُ ضَ بْطًا, وال أُغَ ا ضَ تُهَ
ـنَ  حُ مِ اجِ هُ الـرَّ دَ نـْ يْمُ عِ ـتَقِ سْ ـا يَ ـيَّام مَ , السِ َ يِّنيْ ـوِ ـالفِ النَّحْ تُـبِ خِ ـنْ كُ تُهُ مِ سْ رَ دَ

ةٍ ال تُ  ـوَ ين يف نُشْ ـدُ اكَ أجِ ا وذَ ذَ عَ هَ , وإينِّ مَ حِ وْ جُ ـةٍ ال املَرْ حَ رْ , ويف فَ ةٌ ـوَ ا نُشْ ـَ ادِهلُ عَ
ـاقِ  هَ ـبِ واإلرْ دِ التَّعَ ـوْ جُ ـعَ وُ , ومَ لُ ا أطُوْ لُ ومَ وْ ا أقُ مُ مَ لَ عْ , واهللاُ يَ ةٌ حَ رْ ا فَ يْهَ امِ تُسَ
ـلِيَةً يف  ةً وتَسْ وَ ـلْ بٍ سَ نْ تَعَ دُ مِ , إالَّ إنَّ يل فِيْامَ أجِ بِطُ بِطُ وأرْ نِي فِيْامَ أضْ يْ ِ رتَ عْ ي يَ الَّذِ

لِ  وْ ـنْ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  قَ تْـهُ مِ يْامَ القَ ـا فـِ هَ رِ نْ أجْ الَ هلَا عَ َ قَ نيْ ا; حِ نْهَ َ اهللاُ عَ يضِ ةَ رَ ائِشَ لعَ
ةِ  رَ مْ بِ العُ بِكِ « :تَعَ تِكِ أو نَصَ قَ فَ رِ نَ دْ يِّ  »عىل قَ ارِ ظُ للبُخَ , واللَّفْ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

لِهِ  وْ يُّ بقَ ارِ بَ البُخَ يْهِ بَوَّ لَ رِ « :وعَ بِ  بَابُ أجْ رِ النَّصَ دْ ةِ عىل قَ رَ مْ  .»العُ
ـهُ  عَ ; ال أدَّعـي مَ ـبْطِ الكِتَـابِ ين يف ضَ ـذُ أخُ ي يَ ـذِ ـدِ الَّ ا اجلُهْ ذَ عَ هَ وإينِّ مَ
ـيَّام أنَّنـي  ; والسِ ائِمٌ دٌ وقَ ارِ يْنًا بأنَّ اخلَطَأ وَ قِ لْ أقْطَعُ يَ , بَ لِ لَ نَ اخلَطَأ والزَّ ةَ مِ مَ العِصْ

 َ بْطِ يف حمُ ةِ الضَّ مَ وْ ي يف حَ ء الَّذِ ; اليشَّ تِ لِامَ فِ الكَ وْ رُ نْ حُ اتِ اآلالفِ مِ َ رشَ ةِ عَ مَ اكَ
ـابِطُ  ـانَ الضَّ ا كَ هِ إذَ ـذِ يْـفَ واحلَـالُ هَ , فَكَ ـوِ ـةِ النَّحْ نْ أئِمَّ زٌ مِ ِّ ربَ نِّنٌ مُ تَفَ هُ مُ طِيْقُ ال يُ

ثْيل? يِّ مِ لْمِ  !للكِتَابِ طَالِبَ عِ
َ املِ العَ  بِّ رَ  هللاِ دُ مْ واحلَ   نيْ

* * * 



 
 
 

  אא٦٥٣ 
)٦٨( 

قُ  يْ وَ ةِ  تَسْ لِمَ ئ« كَ ارِ  »القَ
ةِ  ائِعَ اءِ الشَّ طَ نَ األخْ انَ مِ ُ كَ ةِ ; نَرشْ لِمَ ئ« كَ ارِ ٍ » القَ بِريْ ٍ وكَ ريْ غِ لِّ صَ ـنْ يف كُ مِ

اتِنَا,  ثِ كِتَابَ هُ أنَّ كَ حُ ضِّ وَ ً يُ قِ ا ريْ يْ ـوِ َ بتَسْ نيْ حِ م فَـرِ هُ دُ نَ نَجِ يْ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ نْ كُ ـةِ مِ لِمَ  كَ
ارِ « حَ  »ئالقَ ثَاين صَ اتِ يف مَ م; فَ تُبِهِ ِـدُ كُ يْثُ جتَ ـةً حَ ثَ بْثُوْ ا مَ اكَ  هَ نـَ ا وهُ نـَ , السـيام هُ

نْدَ  شِ عِ دُ أنْ يُ يْ رِ ا يُ تِبَارِ يْ مَ رِ واالعْ بُّ ةِ والتَّدَ اءَ رَ يَّةِ القِ ِّ امِ وااللتِ  دَ بِأمهَ وِ  زَ ـوَ ونَحْ ا هُ ـَّ ا ممِ هَ
ةِ  يْحَ أنِ النَّصِ نْ شَ نِيَّةِ  مِ امَ يْ  ;اإليْ اهُ حَ ـرَ رُ  مثُ تَ ثـِ كْ نَ يُ ـنَ  وْ اةِ  مِ ادَ ـمِ ااملُنـَ ئ باسْ ـارِ لقَ

بِ  ارِ َ ضَ ظَ  نيْ هُ اللَّفْ اءَ عيَّ  ورَ ْ اةِ  الرشَّ نَادَ نْدَ مُ ثًا عِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ ـةُ , وهو أهْ لِمَ  :كَ
نِ  مِ لِمِ أو املُؤْ  !املُسْ

فُ سَ فَ  الِحُ نَ لَ نَادُ  ا الصَّ انُوا ال يُ اظِرَ كَ نَ النـَّ ـلِمِ  يف وْ ـظِ املُسْ فْ ِم إالَّ بِلَ ـاهتِ , كِتَابَ
ي جتده غالبًا  ِ وهو اللفظ الَّذِ اهتِ نَّفَ صَ م ومُ تُبِهِ بِ يف كُ طَ ِ هِ م وخَ اهتِ اءَ ِ  م,م ولِقَ ريْ ـاوغَ  هَ

ُم هلُ وْ وَ قَ , وهُ ةِ دَ اةِ واملُنَاشَ أنِ املُنَادَ نْ شَ وَ مِ لِمُ  :ممَّا هُ َا املُسْ نُ  أهيُّ  !أهيا املُؤمِ
نْدَ الكِ  نَ فَعِ لُوْ وْ لِمُ  :تَابَةِ يَقُ ي املُسْ , انْظُرْ أخِ ـلِمِ ِـبُ عـىل املُسْ , جيَ ـلِمِ , فَعىل املُسْ

وَ  , ونَحْ نِ مِ ؤْ نْبَغِي لِلمُ نْ يَ ا مِ , هَ نِ المِ واإليْامَ اظِ اإلسْ عِ ألْفَ دِ أوْ اجلَمْ رَ ظِ املُفْ اءٌ بِلَفْ وَ  !سَ
ا  تَّابِنَا أمَّ ثَرُ كُ نَ أكْ يْ ِ ارصِ م وخماطبـاهتم يف كتـبهم, هـو فغالب منـاداهتاملُعَ

ُم هلُ وْ ُ  :قَ ريْ , وغَ اظِرُ , النـَّ بُ اتـِ , الكَ ـثُ ئ, البَاحِ ـارِ ـنَ القَ ـا مِ ـةِ ألا هَ يْلَ خِ ـاظِ الدَّ لفَ
ةِ  رَ وْ جُ نَ املَهْ ٌ مِ ثِريْ ا كَ يْهَ لَ جَ عَ رَ َّا دَ رِ حُ الصُ  ممِ لِ األمْ يِّنيَ يف أوَّ َ  ,فِ ـمَّ رسَ ـ تْ ثُ جَ رَ  تْ ودَ
مِ  ِ  ابِ تَّ كُ  عىل أقْالَ رصْ مَ عَ حِ ا رَ ا إالَّ مَ  !اهللانَ



 
 
 
 ٦٥٤ א

ا  ِ لِذَ اهتِ ابَ طَ ِم وخِ اهتِ ونَ يف كِتَابَ ثِرُ كْ م يُ هُ ِدُ ئ,  :مجتَ ارِ ئ, وعىل القَ ارِ َا القَ أهيُّ
ثُ  َا البَاحِ اتِبُ أهيُّ َا الكَ َا  ,, أهيُّ , أهيُّ االنَّاظِرُ ذَ كَ  .وهَ

َاطِ  ىل أنْ خيُ انَ األوْ ا كَ لِمَ لِذَ الً  بُوا املُسْ ,أوَّ لٍ نِ   بِأوَّ مِ لِمِ واملُؤْ بَةَ املُسْ َاطَ ألنَّ خمُ
اةِ  اءِ واملُنَادَ لُ يف النِّدَ وَ األصْ تِ , هُ عَ ا دَ يْهِ إالَّ مَ ةُ إلَ ـةُ بِهِ  تْ رَ أوْ جَ , احلَاجَ غَ , أوْ البَالَ

هُ  وَ اءَ عىل نُ  نَحْ َّا جَ ةٍ  رٍ دُ ممِ هِ اوقِلَّ ذِ نَ هَ وْ ا أنْ تَكُ اظُ أل, أمَّ تَخْ  لفَ ةُ املُسْ مَ يَ السِّ مَ هِ يف  ةُ دَ
مِ أ اظِ وأقْالَ مِ  لفَ لْ لِ العِ يَّامَ الكُ  ,أهْ م ابِ تُّ السِ نْهُ  !فَالَ  ,مِ

ةِ  لِمَ ثَ كَ نَا أنَّ بَعْ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ئ« هَ ارِ ا  »القَ لِّ مَ , يف كُ رُ ثَـةٌ نَـأيت ونَـذَ فْ ـي نَ ِ  هلَ
بِيَّةٌ  رْ ةٌ غَ عَ زْ , , ونَ لِيَّةٌ قْ بِيَّ  عَ رْ تُبِ الغَ نَادُ الكُ َا أجْ تْ هبِ اءَ ـضِ جَ ي بَعْ َةِ عىل أيْدِ مجَ ْ ةِ املُرتَ

م يف  ِم هلـُ هيْ ـرِ كِّ فَ بِ ومُ ـرْ تَّـابِ الغَ بَ كُ الـِ ا أنَّ غَ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ نَ يْ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ كُ
ةِ إطْالقِ  لِمَ ئ« كَ ارِ ارئ » القَ خُ القَ سْ ا مَ ائِهَ رَ نْ وَ انَ مِ , كَ اتٌ تِبَارَ ـلِّ اعْ نْ كُ ـالمِ  مِ يَ قِ

القِ و , كَ , األخْ , عبـارةٌ مشـهورةٌ ـةٍ يَّ رِ اتٍ فِكْ ـخَ َاسَ نْ ممُ نَ مِ وْ تَهُ شْ ا فِيْام يَ امَ هلُم أيْضً
ةُ  :وهي اءَ رَ ةِ  القِ اءَ رَ  !لِلقِ

قـ بِغَضِّ  :أيْ  , حَ ةِ اءَ ـرَ نِ القِ وْ مُ ضْ نْ مَ رِ عَ ـاطِالً النَّظَ انَـتْ أوْ بَ ـُا كَ  م, ألهنَّ
نَ  وْ دُ يْ رِ ةِ يُ ولَ هِ املَقُ ذِ نْ هَ يَ  :مِ قْ هِ نَ أنْ يَ وْ أ دُ رَ قْ اءَ أنْ يَ ا شَ دُ مَ احِ أ الوَ تِبَـارٍ  رَ ـقِّ  اعْ لِلحَ

ا  ـذَ , وهَ ادَ تَفَ أ اسْ رَ امَ قَ يْفَ , فَكَ أهُ رَ قْ ي يَ هِ أوْ البَاطِلِ الَّذِ تـِ يْقَ قِ َـةٌ إىل يف حَ حيْ ِ ةٌ رصَ ـوَ عْ دَ
ةِ  يَّ لِيَّةِ واملَادِّ قْ ةِ العَ عَ  !النَّزْ

اهُ  وَ عْ ةِ دَ رَ طُوْ نَ خُ مَ كْ إنَّ مَ ا فَ ةِ أيَّ م لِذَ اءَ رَ ةِ لِلقِ اءَ رَ هِ القِ ذِ انَتْ هَ خُ  :ا كَ سْ وَ مَ هُ



 
 
 

  אא٦٥٥ 
, واحلُ  اءِ َ ءِ والربَ الَ ةِ الوَ يْدَ قِ نْ عَ َ مِ نيْ لِمِ مُ , والبُغْضِ  بِّ املُسْ دَ قِّ وعَ َ احلـَ يِيْـزِ بَـنيْ التَّمْ

ةِ .. .والبَاطِلِ  افَ قَ لِ ثَ بُوْ , وقَ بِيْعِ  لِلتَّطْ وَ عْ َا دَ هنَ وْ دُ يْ رِ امِ رِ خَ آلا بَل يُ َ رتِ أيِهِ أيـا  , واحْ رَ
تُهُ  انَ يَ هُ أو دِ تُ يْدَ قِ انَتْ عَ ةٌ إىل .. .كَ َ حيْ ِ ةٌ رصَ وَ عْ ي دَ يْهِ فَهِ لَ رِ وعَ يْ رِ ْ لِمِ  حتَ نَ املُسْ دِ  مِ يُـوْ القُ

ءٍ  نْ يشَ نْ مِ كُ امَ يَ هْ , ومَ يَّةِ عِ ْ َ  :الرشَّ ريْ ةِ ال غَ اءَ رَ م لِلقِ هُ نْدَ ةُ عِ اءَ رَ القِ  !فَ
تْ  اءَ نَا جَ نْ هُ نَ  ومِ طَاعَ ابِ  ةُ مُ حَ هِ األقْالمِ  أصْ ذِ ِ  هَ ارصِ ـوَ ـي  يف خَ م كَ تُـبِهِ كُ

تَاضَ  رْ و تَ قُ م عُ ةِ هُ وأقْالمُ هلُ لِمَ ثِ كَ ئ و :م لِبَعْ ارِ , القَ ثِ ـل النَّاظِرِ والبَاحِ تَأمَّ َـا فَ أهيُّ
 َ افِلِنيْ نَ الغَ نْ مِ , وال تَكُ لِمُ  !املُسْ

 

* * * 
)٦٩( 

ةِ  قَ لَّ يْئَةِ املُعَ كُ املَشِ رْ  تَ
م  فِهِ وْ زُ اللِ عُ نْ خِ لِك مِ , وذَ مَ تَّابِنَا اليَوْ نْ كُ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ لْبِي عِ فٌ قَ وْ زُ نَاكَ عُ هُ

ةِ  لِمَ رِ كَ نْ ذِكْ اءَ اهللاُ« :عَ ي »إنْ شَ تـِ ـامِ الَّ كَ ـيْعِ واألحْ اضِ دِ باملَوَ ـوْ عُ نْدَ الوُ يَّام عِ , السِ
يَأيت ا فِيْامَ سَ نْهَ يْثَ عَ نَ احلَدِ وْ دُ يْ رِ  !يُ

مكَ  هلِ وْ ا قَ مٍ مَّ كْ ةٍ أو حُ ألَ سْ نْ مَ يْثِ عَ نْدَ احلَدِ ا يف « :عِ نْهَ يْثُ عَ يَأيت احلَدِ وسَ
نْ  ا مِ ذَ كَ , وهَ رَ مِ يف كِتَابٍ آخَ ا احلُكْ ذَ يْلِ هَ صِ نْ تَفْ لَّمُ عَ نَتَكَ ا, أو سَ ذَ ا وكَ ذَ لِ كَ فَصْ

اىل, يْئَةِ اهللاِ تَعَ شِ لُّقِ بمَ ةِ التَّعَ بَ وْ لُ سْ اتٍ مَ َ ريْ , ال  تَأخِ يٌّ لْمِ أٌ عِ طَ اتِهِ خَ دِّ ذَ ا يف حَ ذَ وهَ
اىل عَ الَ اهللاُ تَ امَ قَ , كَ هُ الُ فَ زُ إغْ ُوْ  mj k l m n o p q :جيَ
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هُ  ـرَ كَ ـا ذَ وَ مَ , وهُ لِيْلٌ المُ دَ يْهِ السَّ لَ نَ عَ يْامَ لَ بِيِّ اهللاِ سُ ةِ نَ ـرَ هُ  وأبـ ويف قِصَّ  ةَ رَ يْ
, نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ لِهِ   رَ وْ ـيْ اللَّ  نَّ فَ وْ طُ أل :المُ  السَّ امَ هِ يْ لَ عَ  دَ اوُ دَ  بنُ  امنُ يْ لَ سُ  الَ قَ  :بقَ ـبِ  ةَ لَ  ةِ امئَ

ـاملَ  هُ لَ  الَ قَ , فَ اهللاِ لِ يْ بِ يف سَ  لُ اتِ قَ ا يُ المُ غُ  أةٍ رَ امْ  لُّ كُ  دُ لِ تَ  أةٍ رَ امْ  ـ :كُ لَ ـ إنْ  لْ قُ , اهللاُ اءَ شَ
ِ  افَ أطَ , فَ يسِ , ونَ لْ قُ يَ  مْ لَ فَ  ـانٍ سَ إنْ  فَ صْ نِ  أةٌ رَ  امْ إالَّ  نَّ هُ نْ مِ  دْ لِ ومل تَ  ,نَّ هبِ  يُّ بـِالنَّ  الَ , قَ

ْ  مل اهللاُ اءَ شَ  إنْ  :الَ قَ  وْ لَ « :ملسو هيلع هللا ىلص ـظُ  »هِ تِ اجَ ى حلَ جَ أرْ  انَ وكَ    ,ثْ نَ حيَ فْ , واللَّ يْـهِ لَ ـقٌ عَ تَّفَ مُ
ءٍ مِ  يْثِ بيشَ تْنِ احلَدِ مَ يف مَ لِّ دْ تُكُ , وقَ يِّ ارِ ثِهِ للبُخَ انَ بَحْ كَ ا مَ ذَ يْسَ هَ , ولَ دِ  !نَ النَّقْ

 , نِ ـامَ لْـمِ واإليْ ـلِ العِ ـضَ أهْ دُ بَعْ دْ نَجِ نا قَ عِي إالَّ أنَّ ْ يِّ الرشَّ ا النَّهِ ذَ عَ هَ ومَ
رِ  كْ م بـذِ دِهِ ـوْ عُ دَ وُ نـْ ةِ عِ لِمَ هِ الكَ ذِ ثْلَ هَ نَ مِ وْ رُ كُ ذْ ُم ال يَ ; بأهنَّ لَفِ ةِ السَّ يَّام أئِمَ والسِ

ألَ  فُ املَسْ ـضُ الطَّـرْ مَ غْ دْ يُ , قَ ارِ تِذَ نَ االعْ ا مِ ابً م بَ هِ ِ ريْ ا, إالَّ أنَّ هلُم ولغَ يْلِهَ صِ ةِ أو بتَفْ
لِكَ  نْ ذَ , فَمِ اءَ اهللاُ َا إنْ شَ يَاهنُ يَأيت بَ رٍ سَ وْ م ألُمُ نْهُ  :عَ

الً  ا ملَّـا  :أوَّ م, لِذَ نَتِهِ سِ ا بألْ هَ وْ الُ دْ قَ اىل; قَ مُ اهللاُ تَعَ َهُ محِ ُم رَ ظًـا أهنَّ ـا لفَ هَ وْ رُ كَ ذَ
طا ا خَ هَ وْ كُ رَ  .تَ
انِيًا ـنْ  :ثَ ـوا مِ تَهُ دِ انْ ُم قَ م بأهنَّ هِ لْمِ ا لعِ هَ وْ كُ رَ دْ تَ اىل; قَ مُ اهللاُ تَعَ َهُ محِ ُم رَ أو أهنَّ

رِ الكِتَابِ  ا يف آخِ يْلِهَ صِ فْ ا وتَ هَ رِ يْ رِ ْ ا وحتَ ثِهَ  .بَحْ
الِثًا لِ التَّ  :ثَ نْدَ أوَّ ا عِ هَ تَبُوْ دْ كَ ُم قَ ةً أهنَّ بَـارَ انَ الكِتَـابُ عِ ا كَ مَ نْدَ , أيْ عِ ألِيْفِ

ا  كَ ممـَّ لـِ َ ذَ ـريْ ا, أو غَ فُوهَ ـذَ نْهُ حَ اءِ مِ تِهَ هِ واالنْ بْيِيْضِ نْ تَ ا مِ وْ تَهَ امَّ انْ لَ , فَ اتٍ دَ وَّ سَ نْ مُ عَ



 
 
 

  אא٦٥٧ 
ـرِ اهللاِ  تِثَـاالً ألمْ ـا وامْ كً ُّ ا تَربَ اؤهَ قَ ىل إبْ انَ األوْ ِم, وإنْ كَ نُ الظَّنُّ هبِ َسِّ ـاىل, واهللاُ حيُ عَ تَ

مُ  لَ اىل أعْ  .تَعَ
 

* * * 
)٧٠( 
دُ  يُّ  النَّقْ ارِ  التِّجَ

اكَ  رَ ـتِدْ ـدَ واالسْ لْـمِ أنَّ النَّقْ ـلِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ دْ بَاتَ عِ قَ يْحَ  لَ ـحِ يف  والتَّصْ
لِ  نْ أصْ وَ مِ يَّةِ هُ لمِ ائِلِ العِ نِ  املَسَ يْ ةِ  ,الدِّ ادَّ نْ جَ ـانِيِّ  ومَ بَّ لْـمِ الرَّ لِ العِ الَ أهْ ـامَ زَ , فَ َ نيْ

لُ  مِ يَ  أهْ لْ م عىل بَعْضٍ  دُّ رُ العِ هُ ضُ َةٍ  :بَعْ محْ لمٍ ورَ ةٍ بِعِ لظَ لٍ وغِ هْ  !, ال بجَ
لْ  ُ مِ يَ فبِالعِ نَ احلَقَّ نْرصُ ونَ  وْ حُ نْصَ َةِ يَ محْ , وبالرَّ  !اخلَلقَ باحلَقِّ باحلَقِّ

أتَ ألحَ  لُّ وأدَ  رَ ا قَ ا مَ ِم أنَّكَ إذَ هبِ لُوْ قِ قُ دْ ءٍ عىل صِ م رَ يشَ هِ هِ د دِ ِ ـريْ ا عىل غَ
مِ  لْ لِ العِ نْ أهْ اقَ  ;مِ نْسَ كَ مُ سَ ِدُ نَفْ ابِ وَ  ةً جتَ وَ يَانِ الصَّ ةِ وبَ جِ واألدِلَّ اءَ احلُجَ ةِ  رَ فَ رِ عْ ومَ

حِ  اجِ ا ال  ,الرَّ ذَ عَ هَ ةٌ تُ وأنْتَ مَ ـمَ َاصَ الِبُـكَ خمُ يَّـةٌ  غَ لمِ ـيَّةٌ  عِ صِ خْ ـةٌ شَ نَافَسَ يْامَ أوْ مُ فـِ
لْ  م, بَ يْنَهُ ءٍ مِ  بَ دُ  نْ ال حتِسُّ بِيشَ ا, فَاحلَمْ ذَ  !هللاهَ

يَانِ احلَقِّ  ادِقِنيَ يف بَ ا صَ انُوْ مَ كَ وْ اكَ إالَّ إنَّ القَ ا ذَ ـيْسَ باحلقِّ وومَ , ولَ قِّ لِلحَ
لٌ  غَ ِم زَ هبِ لُوْ ً  يف قُ وَ تَّبَعٌ  أوْ هَ  !مُ

ةُ  ـادِقَ بُ الصَّ لُـوْ ـهُ القُ , ال تُطِيْقُ رُ ءٌ آخَ ; فيشَ مَ ا اليَوْ لُ أمَّ ـوْ قُ ـهُ العُ بَلُ قْ وال تَ
هُ  م, أنَّ هِ ضِ ِ بَعْ ربَ نْ خَ انَ مِ , فَكَ ةُ مَ اهُ اهللا إذَ احلَازِ دَ قَ كِتَابً هَ َقِّ ادَ أنْ حيُ يا; ا ا أرَ لْمِ ـامَ عِ قَ

ا أُ  لِّ مَ وَّ بِكُ نْ قُ يت مِ يَّةٍ وْ لمِ اءَ  ةٍ عِ طَ يَّدُ أخْ تَصَ هُ  يَ بَقَ نْ سَ ا  ,مَ هَ نْدَ عِ مُ بِالفَ وْ قُ يبِ تَّ يَ ـنْ  نْقِ عَ



 
 
 
 ٦٥٨ א

اطٌ  قَ ا فِيْهِ إسْ هِ  كِلِّ مَ يْقِ قِ يْلٌ  ,لِتَحْ هِ ْ , وجتَ هِ لْمِ ا إالَّ تِلْ لعِ ذَ لُّ عىل هَ دُ تُ وال يَ لِامَ مُ الكَ  كُ
حُ بالعَ  وْ فُ تِي تَ اءِ والنَّيْلِ الَّ زِ  دَ مْ زِ  والغَ قِّ  واللَّمْ هِ يْ قِ حْ قِ وبِتَ بِاملُحَ ـي , قِ هُ كَ نـْ ا مِ ذَ لَّ هَ كُ
 وَ عْ هُ دَ مَ لَ لَ سْ ـدِ  يَ اءِ  النَّقْ يَّـةِ  البَنـَّ لمِ اتِ العِ اكَ رَ ـتِدْ ةً  ,واالسْ ـادَ يَ ا إالَّ زِ ـذَ ـا هَ يف  ومَ

جِ والتَّ  يْ وِ ْ دِ يْ وِ سْ الرتَّ يْ هِ  قِ لِلكِتَابِ اجلَدِ يْقِ قِ وَ بتَحْ مُ هُ وْ قُ ي يَ  !الَّذِ
ةِ  ارَ لُّفِ والتِّجَ ُ التَّزَ نيْ ا عَ ذَ ادَتْ بَل  ,وهَ اتِ كَ ادَ تِقَ هِ االنْ ذِ ثْلُ هَ نَ أنْ  مِ ـوْ  تَكُ
مُ اهللا اهُ دَ نا هَ ِ رصْ لِ عَ نْ أهْ ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ ةً  :عِ ادَ يِّئَةً  عَ , واهللا اهلَادِي إىل  سَ ةً بَ الَّ يَّةً غَ جِ وسَ

بِيْلِ  اءِ السَّ وَ  !سَ
ءٍ  لُّ وأدَ  اهُ  يشَ دَ م هَ هِ دِ حَ أتَ ألِ رَ ا قَ ا مَ ا أنَّكَ إذَ ذَ كَ  :اهللا عىل هَ سِ نْ نَفْ ِدَ مِ جتَ

ا ملُِ  يَاقَ نٍ انْسِ ةِ فُالَ َ يْلِ  ,نَارصَ هِ ْ نٍ بِعِ  وجتَ ابِ دً يْ فُالَ وَ نَ الصَّ ةِ احلَقِّ مِ فَ رِ عْ نْ مَ  !ا عَ
* * * 

ارٍ  تِصَ امَ يَيل باخْ , كَ قِّ ِم للحَ هتِ َ نَارصَ هِ طِبَاقُ النَّاسِ يف مُ ذِ  .وهَ
لُ  مُ األوَّ سْ ـنَّةِ واجلَامَ  :القِ ـلُ السُّ ـم أهْ , وهُ قِّ باحلَقِّ ُ للحَ نْتَرصِ نْ يَ ـنْ مَ ـةِ مِ عَ

ةِ  هِ األمَّ ذِ لَفِ هَ  .سَ
مُ الثَّاين سْ عِ  :القِ اءِ والبِدَ وَ لُ األهْ م أهْ , وهُ قِّ ُ باحلَقِّ ال للحَ نْتَرصِ نْ يَ  .مَ

مُ الثَّالِثُ  سْ ـاحلًا  :القِ ـالً صَ مَ لَـطَ عَ نْ خَ مَ ممـَّ , وهُ قِّ ُ باحلَقِّ وللحَ نْتَرصِ نْ يَ مَ
يِّئًا رَ سَ  .وآخَ

ابِعُ  مُ الرَّ سْ نْ  :القِ اللِ  مَ رِ والضَّ فْ لُ الكُ م أهْ , وهُ قِّ وال باحلَقِّ ُ ال للحَ نْتَرصِ  .يَ



 
 
 

  אא٦٥٩ 
امُ  قَ ا إالَّ مَ هَ نْظِمُ ا وال يَ بِطُهَ دا ال يَضْ ةٌ جِ َ ثِريْ اتٌ كَ امَ قَ االتٌ ومَ مٍ حَ لِّ قِسْ ولكُ

ـيَأيت  ـا, وسَ يْهَ لَ عَ ـاءَ فَ نْ أسَ , ومَ هِ سِ نَ فلِنَفْ سَ نْ أحْ , فمَ ةِ عَ الصِ واملُتَابَ ـضُ اإلخْ بَعْ
ةِ  ـيَانَ ـيَّةِ يف بَـابِ صِ صِ خْ اتِ الشَّ ـارَ تِصَ طَـاءِ االنْ ـؤالءِ يف أخْ ِ هَ ـربَ نْ خَ يْثِ عَ احلَدِ

اءَ اهللاُ يَةِ إنْ شَ  .احلَاشِ
 

* * * 
)٧١( 

دُ  دُ  النَّقْ  املُنْتَقَ
ِدُ  لِكَ أنَّكَ جتَ نْ ذَ َ ومِ ـنيْ قِ قِّ ـبَعْضَ املُحَ يْـقِ أحَ قِ ـامَ بتَحْ ا قَ نَ إذَ يْ ِ ـارصِ دِ املُعَ

ا  ـذَ يْـقِ هَ قِ ْ هُ إىل حتَ ـبَقَ ـنْ سَ بَ مَ يُـوْ طَـاءَ وعُ رُ أخْ كُ ـذْ تَـأ يَ فْ هُ ال يَ , أنَّ يَّةِ لْمِ تُبِ العِ الكُ
تِهِ يف الكِتَابِ  بْعَ ىلَ طَ مَّ  ,األوْ ُ إذْ بِهِ ثُ بَرشِّ لْـمِ  يُ بَ العِ هُ طُـالَّ انَ وَ ـ إخْ ىصَ ـدْ أحْ ـهُ قَ بِأنَّ

اءَ  طَ ة  أخْ بْعَ ةِ الطَّ مَ يْ دِ ةِ املُحَ القَ قَ تَبَّ  ,قَّ طَ  عَ وتَ الَ اأغَ يَّةَ  هَ جِ َـا  ,(!) املَنْهَ اهتِ فَ يْ رِ ْ يَّدَ حتَ وأنهُ قَ
َا اهتِ يْفَ حِ  !إلخ.. .وتَصْ
فُ ف ا تَقِ مَ نْدَ هِ  عِ ذِ اءِ عىل هَ طَ ةِ  األخْ كَ رَ تَدْ ِدُ  ;املُسْ ةَ جتَ حَ فْ زُ الصَّ اوَ تَجَ ا ال تَ أوْ  هَ

تَ الصَّ  حَ ِ فْ وَ  نيْ قْتِ الَّ أوْ نَحْ ا, يف الوَ َ هَ وْ مجَ ي لَ دُ عَ ذِ يْ قُ اجلَدِ قِّ ا املُحَ ذَ ا هَ ـةٍ أوْ يف وَ  هَ قَ رَ
قِّ وَ  حَ ا للمُ هَ لَ سَ مَّ أرْ ِ ثُ تَنيْ قَ لِ  قِ رَ فَ  ;األوَّ نْ لكَ ا مِ دِ  انَ بَ ا الزَّ ذَ لْ  هَ ـنْ , وميِّ العِ انَـا مِ افَ عَ

هِ  ذِ يَّةِ هَ جِ اتِ املَنْهَ ايدَ هِ , واملُزَ ذِ نْ هَ ةِ مِ يْضَ رِ  العَ اوَ عَ ـ, وأرَ الدَّ سَ َا نَفْ احَ  ,هُ احَ هبِ وأرَ
 َ ريْ لْ  هُ غَ نْ كُ يْقَ مِ قِ ْ ى حتَ تِي ادَّعَ ةِ الَّ دَ يْ ةِ اجلَدِ خَ هِ النُّسْ ذِ اءِ هَ َ ةِ رشِ افَ  !هَ

ىلَ بِهِ  انَ األوْ مَ أوْ كَ وْ قُ لْ ; أنْ يَ بْعِ مَ ظاتِهِ حُ بِطَ ـاتٍ  وْ قَ ةِ يف ورَ لِيْلَ ةٍ  القَ لَّ ـتَقِ سْ  مُ



 
 
 
 ٦٦٠ א

قُ  يْ وَ طَرِ امَ هُ , كَ ةِ ائِدَ مِ  لِلفَ لْ لِ العِ َ أهْ نيْ مِ دِّ ـدِ املُتَقَ اكِ والنَّقْ رَ تِدْ ا يف االسْ نـَ فْ قَ ـمْ وَ , فَكَ
ـ شْ ا العَ اهتُ حَ ـفَ زْ صَ اوَ تَجَ مِ الكِبَارِ ممَّا مل تَ لْ لِ العِ اتِ بَعْضِ أهْ اكَ رَ تِدْ ا عىل اسْ ً ثِريْ رَ ـكَ

يْدُ  عِ , وال تُ دُ يْ زِ دْ تَ , وقَ اتٍ قَ رَ  !وَ
تِ  ابِ االنْ حَ رِ أصْ وَ نْ صُ ادٍ ومِ ـلِّ وَ ـا يف كُ اخً َ م رصُ هِ ِدُ لِبَعْضِ ; أنَّكَ جتَ دِ ادِ املُنْتَقَ قَ

يـقِ  ْقِ ـنْ حتَ هِ مِ ريِ هِ وتَنْفِ يرِ ْذِ اللِ حتَ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ ةَ حَ األُمَّ انَةَ ونَصَ ; بِأنَّهُ قَدْ بَلَّغَ األمَ ونَادٍ
نْ أخَ  , ملَِا فِيْهِ مِ ِّ نْ فُالنِ بنِ فُالنٍ عىل الكِتَابِ الفُالينِ يبًا مِ َا قَرِ يَأيتِ بَيَاهنُ َّا سَ , ممِ يَّةٍ لْمِ طَاءٍ عِ

ا ال  هَ ـدُ , نَجِ ـةُ قَ قَّ ةُ املُحَ يـدَ ـةُ اجلَدِ َ تْ تِلْكَ النَّرشْ جَ رَ ا خَ تَّى إذَ ; حَ يدِ هِ اجلَدِ يقِ ْقِ اللِ حتَ خِ
 ْ , وأدَلُّ يشَ يَّةً سِ ظُوظًا نَفْ , وحُ يَّةً صِ خْ اتٍ شَ ارَ َا انْتِصَ هنِ وْ نْ كَ جُ عَ ْرُ ـا ختَ كَ أيْضً لـِ ءٍ عىل ذَ

 ْ , ال حتَ لِيَّةً كْ انَتْ شَ بَّامَ كَ , ورُ ةً يَّ يَّةً ثَانَوِ شِ امِ َا هَ هنِ وْ نْ كَ جُ عَ ْرُ اتِهِ ال ختَ ادَ نِ انْتِقَ ا مِ ثِريً لُ أنَّ كَ مِ
الً  ا; فَضْ هَ عَ قُوفِ مَ اقِلَ عىل الوُ َاالعَ ريِ هبِ هِ ا والتَّشْ هَ دِ  ! عىل نَقْ
; ءٍ عىل نَفْيسِ ْ دُّ يشَ ٍ  وأشَ ـنيْ ءٍ ثَمِ ْ ـرَ عـىل يشَ دْتُ أنْ أظْفَ ـامَ أرَ لَّ ـنْ أنَّنِي كُ  مَ

ا إالَّ  نْهَ دُ مِ , ال أجِ اتِ ادَ تِقَ م االنْ ةً اتِلْكُ يلَ زِ اتٍ هَ ادَ تِقَ م نْ هُ ضَ يْهِ أنَّ بَعْ لَ تُ عَ فْ قَ امَّ وَ مِ , فَ
هِ  ِ ريْ ةِ غَ بْعَ دَ عىل طَ تَقَ دِ انْ , أ :قَ فَّ الكِتَابِ نُ صَ ْسِ هُ ملَ حيُ , بِأنَّ سِ ـارِ هَ تَنِ بِالفَ عْ هُ ملَ يَ و أنَّ

 َ ريْ , وغَ ةِ الكِتَابِ بِ يف طِبَاعَ تِيَارِ اخلَطِّ املُنَاسِ فَّقْ يف اخْ وَ هُ ملَ يُ ـيْ أو أنَّ شِ ا يَ ـَّ ـهُ هِ ممِ بُ لَ
تَاتِيْ  انُ الكَ دَ لْ  !بِ وِ

يْ  قِ ْ دَ حتَ تَقَ م انْ هُ ضَ ; أنَّ بَعْ ائِهِ رَ نْ وَ تَمَ ومِ نِهِ اعْ وْ , بِكَ هِ ِ ريْ ـخٍ قِ غَ عِ نُسَ بَ دَ عىل أرْ
تَبَـةِ  كْ ةِ يف مَ ـودَ جُ ـةِ املَوْ سَ ةِ اخلَامِ خَ فْ عىل النُّسْ قِ ط, وملَ يَ لِنيَ «فَقَ ـرْ كَ يف »بَ لـِ , وذَ

, أو  ةً رَ تَـأخِّ انَتْ مُ امَ كَ بَّ , ورُ ةٍ ائِدَ بِريُ فَ ةِ كَ سَ ةِ اخلَامِ خَ هِ النُّسْ ذِ يْسَ يف هَ ي لَ قْتِ الَّذِ الوَ



 
 
 

  אא٦٦١ 
ةً مِ  خَ نْتَسَ انَتْ مُ انَكَ كَ رَ فْ كَ وغُ وَ فْ مَّ عَ هُ اللَّ ا, فَ هَ ِ ريْ  !نْ غَ

* * * 
اةِ التِّ  وَ نْ هُ ا مِ رً فَ ا; أنَّ نَ فِ أيْضً ا األسَ ايَ قَ نْ بَ م أقْـالمٌ  ادِ قَ نْ ومِ ـُ نُ هلَ ـكُ ال تَسْ

ـالِقٍ أو طَـأٍ عَ ـلِّ خَ ـنْ كُ تِيشِ عَ يبِ والتَّفْ ابِ التَّنْقِ نْدَ أبْوَ المٌ إالَّ عِ ُم أحْ أُ هلَ ْدَ  وال هتُ
الِقٍ  لَطٍ غَ ةٌ .. .غَ ـورَ سُ كْ ـةٌ مَ نِحَ م أجْ ـُ فُ هلَ فْـرِ رَ لْ تُ , بَ ِ نيْ نَاحَ ونَ بِال جَ ا يَطِريُ هَ نْدَ عِ فَ

ةٌ  نْثُورَ اشٌ مَ يَ  .وأرْ
َ الغُ  ـا طُـالَّ مُ فَرتَ طَأهَ لَـمُ خَ عْ ي يَ تـِ اءِ الَّ طَ رِ األخْ نْ ذِكْ تَأُ مِ فْ م ال يَ نْهُ بُ رَ مِ

تَاتِيْ  يْ الكَ َاهِ , وجمَ ْ  لُ بِ هُ يُ اإلنْرتَ دُ نَجِ , فَ فِ نِتْ الـِ ـنَ اخلَوَ ينَ مِ ـدِ اعِ هِ القَ انـِ وَ دُ إلخْ ِ رسْ
 , ـةً تُوحَ فْ ـةً مَ َ رسْ , وكَ ةً ـورَ سُ كْ ـةً مَ تْحَ ـونَ فَ و أنْ تَكُ ـدُ عْ تِي ال تَ اتِهِ الَّ وظَ لْحُ ةَ مَ ائِمَ قَ

ةً  وفَ ْذُ ةً حمَ زَ ْ , ومهَ ةً ودَ قُ فْ ةً مَ طَ قْ يَّـ.. .ونُ ومِ رُ ـافِظُ اآلجْ ـلُ حَ ا يَصِ َذَ ـاتِ وهبِ جَ رَ ةِ إىل دَ
هِ  يْ يبَوَ يِّ  ,سِ يرِ اتِ احلَرِ امَ قَ  !ومَ

 , يَّةٍ لَمِ ةٍ عِ ائِدَ نْدَ فَ رَ عِ نَكَّ , أو تَ ةٍ يَّ ادِ تِهَ ةٍ اجْ ألَ سْ نْدَ مَ ا البَادِئُ عِ ذَ نَّجَ هَ امَ تَشَ بَّ ورُ
ُم اهلُ هِ حَ ذِ نْ هَ , فَمَ ودِ قُ فْ , وطَالِبٌ لِلمَ ودِ جُ وْ اقِدٌ لِلمَ هُ إالَّ نَ رُ ا أمْ لِيْ  ومَ قَ لِحُ فَ فْ نْ يُ لٌ مَ

لِ  مَ لِ والعَ وْ دَ يف القَ شْ ُم الثَّبَاتَ والرُّ نَا وهلَ ألُ اهللاَ لَ نَسْ , فَ مِ لْ م يف العِ نْهُ  !مِ
نْ طُالَّ  امً مِ هِّ تَجَ ا; أنَّ مُ وحً ضُ رَ وُ يدُ األمْ زِ رَ ويَ ـدَّ هُ صَ , أنَّ نيَ حِ رِ مِ الفَ لْ بِ العِ

طَ  نَ األخْ ةٍ مِ ائِمَ تُبِهِ بِقَ نْهُ بَعْضَ كُ , ظَنا مِ مِ الكِبَارِ لْ لِ العِ تُبِ أهْ ةِ لِبَعْضِ كُ يَّ وِ اءِ النَّحْ
يْ  فِ هُ أتَى بِمُ ـبِيُّ أنَّ ا الصَّ ذَ لِمَ هَ ا عَ , ومَ لَـمُ  دٍ عْ مَ يَ ـوْ , يَ يـدُ عِ ئُ ويُ بْـدِ ـةِ يُ الَ ـهُ يف اجلَهَ أنَّ

ةَ قَ  لَّ ونَ زَ و أنْ تَكُ دُ عْ وظَاتِ ال تَ م املَلْحُ يعُ أنَّ تِلْكُ ـامَ اجلَمِ بَّ طَـأٍ, ورُ ةَ خَ ـوَ فْ , أو هَ مٍ لَ
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كَ  لـِ اءِ ذَ رَ ـنْ وَ , ومِ ـخِ اسِ ـنَ الرَّ ـخِ ال مِ ـنَ النَّاسِ ا مِ هَ ثَرُ انَ أكْ ,  :كَ ـةِ لَ ـالِيْطُ النَّقَ أغَ
دْ قِيْلَ  , وقَ َ ابِعِنيْ اتُ الطَّ بِيْعَ خٌ « :وتَطْ اسِ خُ مَ  !»النَّاسِ

مُ  نْ تِلْكُ ثِريٍ مِ ةُ كَ يقَ قِ لْ حَ وظَاتِ ا بَ ارُ طُـالَّ املَلْحُ ـغَ ـا صِ لُهَ ْهَ ةِ ال جيَ دَ بِ لبَارِ
الً  , فَضْ مِ لْ ي العِ ْـدِ , واهللاُ هيَ وضٌ رُ مِ قُ لَ , ولِلقَ ظُوظٌ سِ حُ كِنْ لِلنَّفْ م, ولَ ئِهِ لَامَ نْ عُ  عَ

اءُ  شَ نْ يَ  !مَ
َهُ اهللاُ  محِ ويلُّ رَ يْمُ الصُّ اهِ رَ الَ األدِيْبُ إبْ ُ « :)٢٤٣(قَ حُ للكِتَابِ أبْرصَ فِّ املُتَصَ

وَ  ئِهِ بمَ نْشِ نْ مُ  .»اقِعِ اخلَلَلِ فِيْهِ مِ
* * * 

هِ  ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً تَ أنَّ كَ لِمْ ا عَ , إذَ سِ لْبِ والنَّفْ اهُ عىل القَ ا وأنْكَ ذَ نْ هَ دُّ مِ وأشَ
اءِ  ـزَ دُ أجْ ـدَ زُ عَ ـاوَ تَجَ ـدْ يَ ةٍ قَ ريَ بـِ تُـبٍ كَ لَ كُ وْ ورُ حَ ةِ تَدُ يلَ يَّةِ اهلَزِ شِ اتِ اهلَامِ ادَ تِقَ االنْ

هَ  ضِ ـا بَعْ هَ بْعِ ةِ طَ ـادَ ـرُ بِإعَ ومُ اآلخَ قُ ا, ويَ هَ يقِ قِ ا بِتَحْ ذَ ومُ هَ يَقُ , فَ اتٍ َلَّدَ ةِ جمُ َ رشْ ا عىل عَ
رُ  امَ آخَ امَ قَ بَّ ا, ورُ يَّنَّاهُ لَكَ آنِفً امَ بَ , كَ ةٌ دَ نْتَقَ ةَ األُوىلَ مُ بْعَ  أنَّ الطَّ وَ عْ ْتَ دَ دِ كِـال  حتَ بِنَقْ

وَ  عْ سِ الــدَّ ِ بِــنَفْ تَــنيْ بْعَ ــاتِ الطَّ قَ الِ واألوْ وَ م بِــاألمْ ــنْهُ ــبٍ مِ ا يف تَالعُ ــذَ كَ  ,, وهَ
 َ نيْ لِمِ رِ املُسْ اعِ شَ , وبِمَ ودِ  !واجلُهُ
 ٍ بِريْ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ يـقِ وال يُ قِ ْ لَ يف حتَ صَ ا حَ وَ مَ ـنَدِ «, وهُ سْ , » مُ َـدِ ـامِ أمحْ اإلمَ

بَ  دْ طَ قَ ا, فَ َلَّدً نيَ جمُ سِ هُ اخلَمْ اؤُ زَ تْ أجْ زَ اوَ َ ي جتَ ةً الَّذِ يِّـدَ ةً جَ بْعَ ةِ طَ الَ سَ ةُ الرِّ سَ سَّ ؤَ تْهُ مُ عَ
ـادِ  تِقَ  انْ ـوَ عْ ـتَ دَ ْ , حتَ نَاكَ نَا وهُ نْ هُ اتِ مِ دَ ايَ بِثْنَا إالَّ بِبَعْضِ املُزَ ا لَ مَّ مَ , ثُ ةِ لَ يف اجلُمْ

ةِ األُوىلَ  بْعَ  !الطَّ



 
 
 

  אא٦٦٣ 
َا ال هتُ دْ جَ ; وَ اتِ ادَ تِقَ م االنْ تُ عىل بَعْضِ تِلْكُ فْ قَ ا وَ مَ نْدَ عِ يْ فَ ِ رشْ زُ عِ اوَ تَجَ نَ  تَ

يْ  زِ ةً أو تَ حَ فْ ـهُ صَ اتُ َلَّدَ تْ جمُ زَ ـاوَ َ ـمِ كِتَـابٍ جتَ جْ رِ إىل حَ يْئًا بِالنَّظَ ثِّلُ شَ مَ ا ال يُ ذَ , وهَ دُ
 َ نيْ سِ اتِهِ إىل اخلَمْ وظَ لْحُ لَ مَ سِ رْ ةِ أنْ يُ يدَ ةِ اجلَدِ بْعَ هِ الطَّ ذِ بِ هَ احِ ىلَ بِصَ انَ األوْ ا كَ , لِذَ

حَ  انِهِ أصْ وَ ـلَ إخْ عَ وْ فَ , ولَ ةِ يدَ م اجلَدِ تِهِ بْعَ ا يف طَ وهَ كُ رِ تَدْ سْ يْ يَ ; كَ ةِ األُوىلَ بْعَ ابِ الطَّ
يْ  قِ ْ ـنَ حتَ سَ ـانَ أحْ نَا, وكَ هُ ولَ ا لَ ً ريْ انَ خَ ا; كَ ذَ ـومِ هَ مُ ةً لِعُ لَّ ـتَقِ سْ ـا مُ هَ بَعَ ـهُ طَ ـا, أو أنَّ قً

احٌ ورَ  َ رتَ سْ انَ فِيْهِ مُ ; كَ لِكَ لَ ذَ عَ , ولَو فَ ةِ ائِدَ اءُ الفَ شَ نْ يَ ي مَ ْدِ , واهللاُ هيَ ةٌ  .احَ
لِكَ كِتَـابَ  ريٍ « :وقِسْ عىل ذَ ثـِ ـريِ ابـنِ كَ سِ فْ ـالخِ »تَ سْ لْ يف مِ ـزَ ـهُ ملَ يَ إنَّ , فَ

ـلٌ عـىل  ا فَضْ هَ ـدِ ـيْسَ ألحَ , ولَ هِ ذِ تِي هَ اعَ تَّى سَ  حَ رَ ةٍ وأُخْ بْعَ َ طَ ا بَنيْ نيَ مَ قِ قِّ املُحَ
لِيلَ  وظَاتٍ قَ لْحُ  إالَّ يف مَ رَ َ  ,ةٍ األُخْ ريْ بَاتٍ يَسِ قُّ عَ اتٍ وتَ حَ ـفَ ُ صَ رشْ ا عَ هَ عُ مَ ْ ; جتَ أو  ,ةٍ

لِيْ  يدُ قَ زِ  !الً تَ
ـنْ  هُ مِ ابَ ـحَ عُ أصْ نـَ , وال أمْ ـيِّ لْمِ دِ العِ أنِ النَّقْ نْ شَ لِّلُ مِ ا; ال أُقَ ذَ عَ هَ وإينِّ مَ

ي  كنَّنِي أُبْدِ , لَ نِيَّةِ ةِ اإليامَ يحَ نَ النَّصِ هُ مِ ثِهِ ألنَّ قِهِ وبَحْ ـمِ طَرْ ةِ بِاسْ رَ نَ املُتَـاجَ يدُ مِ وأُعِ
دَ  نـْ بُـولٌ عِ اجٌ وقَ وَ ا رَ ـَ ي هلَ تـِ ةِ الَّ ريَ بـِ ـالمِ الكَ تُبِ اإلسْ اتِ كُ يَّامَ يف أُمَّ , السِ يقِ قِ التَّحْ
ابِ  ـحَ ةً إىل أصْ لَ سَ رْ اتُ مُ ادَ تِقَ نْ تِلْكَ االنْ تَكُ لْ ; فَ دَّ انَ وال بُ إنْ كَ , فَ َ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ عُ

ةِ  بْعَ ـ الطَّ ِ ونَشْ ريْ ِّ واخلـَ ا عىل الربِ نً اوُ عَ ا تَ ذَ ; ألنَّ يف هَ بَـعْ ـاألُوىلَ تُطْ لْ , وإالَّ فَ لْـمِ رِ العِ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ ا, واهللاُ تَ اهُ آنِفً نَ رْ كَ امَ ذَ ا, كَ هَ سِ ةً بِنَفْ لَّ تَقِ سْ  .مُ

* * * 
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)٧٢( 
 ِ رسَّ َ املُفَ ريْ حُ غَ رْ  اجلَ

ا عَ نْ دُ ةٌ مِ يَّ ِ رصْ ابِتَةٌ عَ نَاكَ نَ يْـهُ قِ يْ ةِ التَّحْ ـحِ ـدِ قِ والتَّصْ قْ ونَ يف نَ ـالُ غَ ا يُ ـَّ حِ ممِ
مِ  لْ لِ العِ نْ أهْ م مِ هِ ِ ريْ لِ غَ امَ  !أعْ

ـنْ  ونَهُ مِ رُ كُ نُ فِيامَ يُذْ مُ , لَكِنَّهُ يَكْ يِّ دِ العِلْمِ ا يف ذَاتِ النَّقْ قِّفً تَوَ م لَيْسَ مُ نْهُ واخلَطَأُ مِ
يْ  عِ دٍ ووَ عْ يقَ وَ ْقِ اتِ حتَ مَ دِّ قَ يِيْ دٍ يف مُ ِم, أو يف تَذْ ماهتِ ـهِ لِ بَعْضِ وْ قَ م, كَ يهِ اشِ وَ ويل عـىل  :لِ حَ

وظَاتٌ  لْحُ يقِ فُالنٍ مَ ْقِ يَّةٌ  حتَ لْمِ يْ  ,عِ ـا قَرِ هَ جُ رِ فَ أُخْ ـوْ َا, أو سَ يَأيتِ بَيَاهنُ ـألُ اهللاَ سَ بًـا, أو أسْ
 َ ريْ اىلَ تَيْسِ اجَ تَعَ رَ زَ  إخْ تِفْ اتِ االسْ نَ العِبَارَ َ ذَلِكَ مِ ريْ ا, وغَ ةِ هَ يَّ , الَّتِي  ,ازِ ةِ ضَ رِ تِ املُغْ لِامَ والكَ

رَ  يقٍ أو آخَ ةٍ بِطَرِ يَّ َارِ اتٍ جتِ يقَ وِ لُّ إالَّ عىل تَسْ ا يَيلال تَدُ هُ مَ حُ ضِّ  :, يُوَ
ـدَ  عَ َّا وَ يْئًا ممِ جْ شَ ْرِ دُ ملَ خيُ عْ وَ بَ , وهُ دِ ا املُنْتَقِ ذَ ُرُّ عىل هَ نِنيَ متَ نَ السِّ ا مِ دً دَ أنَّ عَ

دَ  عَ  !بِهِ وأرْ
ـنْ  ـيْئًا مِ ا شَ نـَ رْ لَ كُ ـذْ ـهُ ملَ يَ َ أنَّ ـريْ , غَ ـدَ ـقَ الكِتَـابَ املُنْتَقَ قَّ دْ حَ هُ قَ ِدُ امَ جتَ بَّ ورُ

دْ نَسِ  هُ قَ لَّ عَ لَ , فَ دُ عَّ تَوَ َا ويَ دُ هبِ عِ انَ يَ تِي كَ اتِهِ الَّ وظَ لْحُ ءٌ ـمَ ْ ـهُ يشَ لَّ عَ ـى, أو لَ نَاسَ يَ أو تَ
تَهَ  ي انْ يقِ الَّذِ وِ هُ لِلتَّسْ رَ كَ هُ ذَ انُ لَ أوَ حَ , ورَ تُهُ قْ  !ى وَ

 
* * * 
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)٧٣( 

اتِ  ازَ اتُ اإلجَ زَ اوُ َ  جتَ
ا  رً َاجُ فٍ أنَّ هتَ نْ أسَ ـامَ (مِ هِ األيَّ ذِ ـ) هَ ـذَ يَضْ َ ـأخَ ـةٍ بَـنيْ يْعَ قِ ضٍ بَ بُ يف أرْ رِ

رً  هْ بًا وصِ ةِ نَسَ يَّ نَادِ ِم اإلسْ اهبِ ائِجَ أنْسَ طَعَ وشَ نَّةِ ليَقْ لِ السُّ ْ بَعْضِ أهْ اينَ رَ لِكَ ظَهْ ا, وذَ
يْـكَ  اهِ ; نَ ـرِ ـنَّةِ واألثَ ـلِ السُّ ـنْ أهْ ةِ مِ ـازَ ةِ واإلجَ ايَ وَ نْ طِلبَةِ الرِّ يْضٍ عَ غِ لٍ بَ افُ غَ يف تَ

طَفَى  نَ املُصْ بِ مِ رْ فِ القُ َ نَدِ ورشَ وِّ السَّ لُ م لعُ نْهُ ةُ مِ لَ حْ ا? ,ملسو هيلع هللا ىلصالرُّ اذَ انَ مَ  فَكَ
نَ  لَّتِ العِ , وقَ ةِ ايَ وَ َالِسُ الرِّ يَّبَتْ جمَ غَ ِ تَ ـريْ ا يف غَ ذَ كَ , وهَ ةِ ازَ ايِةُ يف طَلَبِ اإلجَ

 َ افِلِنيْ بَاحُ الغَ اءَ صَ م فَسَ هِ ضِ لَّ يف أرْ لٍ حَ اهُ َ لٍ أو جتَ افُ غَ ا?  !تَ اذَ انَ مَ  فَكَ
ابِتَ  رُ نَوَ وْ ـةِ  ظُهُ ايَ وَ ي الرِّ بَنـِّ عِ يف تَ دَ اءِ والبـِ ـوَ ـلِ األهْ نْ أهْ ةِ مِ ـازَ , , واإلجَ

ابِ  تِسَ تُبِ السُّ  واالنْ نِ إىل كُ يْ اوِ وَ , ودَ رِ م  نَّةِ واألثَ يْـنَهُ ـتْ بَ امَ قَ , فَ ـةِ مِ واملِلَّ لْ لِ العِ أهْ
ا عْي ورَ نْها والسَّ ثِ عَ ةِ للبَحْ لَ حْ قُ الرِّ وْ ائسُ  .هَ

الِبًـا  ا غَ هَ ِـدُ ; فَـال جيَ اكَ نـَ ا أو هُ نـَ ا هُ بَهَ لَّ يُّ أو تَطَ رِ يُّ األثَ فِ لَ ا السَّ هَ ادَ ا أرَ فإذَ
فِ  امَ (لألسَ ه األيَّ ذِ ـايِخِ  الَّ إ) هَ شَ َ مَ , وبَـنيْ فِيَّةِ ـوْ الِسِ الصُّ ـَ , وجمَ قِيَّةِ ا الطُّرُ ايَ وَ يف زَ

عِ  اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ نْ أهْ مِ مِ وْ  !القَ
دِ  قَ ; فَ ةِ ازَ ةِ واإلجَ ايَ وَ نَّةِ إىل الرِّ لِ السُّ نْ أهْ مَ مِ ةٌ اليَوْ ائِفَ بَتْ طَ تَسَ ا انْ ; فإذَ مْ عَ  نَ

تْ  طَعَ ائِ  انْقَ نْ ورَ , ومِ رَ ةٌ ها أُخْ اطِعَ تَقَ  مُ رَ  !أخْ
 ِ تَربَ طِ املُعْ ْ لِكَ بالرشَّ ا, وذَ هلِ ا, أثريا يف بَذْ طِهَ ْ يا يف رشَ فِ لَ يُّ سَ فِ لَ َا السَّ نْ أهيُّ فَكُ

رِ  يْثِ واألثَ لِ احلَدِ نْدَ أهْ  !عِ



 
 
 
 ٦٦٦ א

م طِهِ ْ ىل رشَ ادَ عَ ا زَ ةِ  :ومَ ازَ طِ اإلجَ ْ لٍ يف رشَ هْ ةُ جَ لَ وْ خُ , ودُ مٍ هْ دُ فَ بَ وَ زَ هُ نْدَ عِ  فَ
تَبِه , فانْ لَفِ  !السَّ

* * * 
اتِ  ةِ أو ذَ ـنَدَ لْـمِ املُسْ لِ العِ تُبِ أهْ م لِكُ هِ وحِ ُ لَفِ يف رشُ الِبَ السَّ دُ غَ نَا نَجِ فإنَّ
ـنْ  ا بِأيِّ نُـوعٍ مِ تِهَ مَ دْ ا أو خِ هَ حِ ْ ونَ عىل رشَ ؤُ ْرَ ونُوا جيَ كُ ; ملَ يَ اتِ ازَ انِيدِ واإلجَ األسَ

يَّ  مِ لْ ةِ العِ مَ دْ اعِ اخلِ عِ أو أنْوَ ـامَ يقِ السَّ نْ طَرِ اءٌ عَ وَ ا سَ يْهَ م إلَ هُ انِيدَ ونَ أسَ رُ كُ ذْ , إالَّ ويَ ةِ
ةِ أو الوِ  ازَ الءِ أو اإلجَ  !ةِ ادَ جَ اإلمْ

يسِ  رِ ـةَ التَّـدْ مَ ـاتِ أزْ عَ يلِّ اجلَامِ ـعَ تَـوَ يَّامَ مَ , والسِ ةِ رَ ورِ املُتَأخِّ صُ ا يف العُ أمَّ
ا ادَ هَ ا الشَّ بَنِّيهَ , وتَ لِيمِ ا والتَّعْ ـنَ ِ رصْ لِ عَ نْ أهْ ثِريٌ مِ لَ كَ اهَ َ انَ أنْ جتَ ا, فَكَ هَ ِ ريْ ونَ غَ تِ دُ

امَ  هِ األيَّ ذِ اتِ «هَ ازَ ةٌ »اإلجَ ـلَ صْ امُ فَـال وَ حَ ِم األرْ تْ هبِ طَّعَ قَ ةٍ  , وتَ ـازَ ـدٌ  ,بِإجَ وال مَ
تُ  حِ كُ ْ ِ يف رشَ تَّابِ العَرصْ نْ كُ ثِريُ مِ عَ كَ َ ئِذٍ رشَ نْدَ عِ ا, فَ هَ انِيدِ َبْلِ أسَ تُبِ حلِ نَّةِ وكُ بِ السُّ

 , تُـبِ هِ الكُ َذِ م هبِ بِهِ ةِ نَسَ حَّ م بِصِ هُ ِدُّ تِي متُ ةِ الَّ ازَ م لِإلجَ نْهُ رٍ مِ ونَ ذِكْ ائِدِ دُ قَ هِ والعَ قْ الفِ
ي فِ يَا أسَ , فَ يِّ فِ لَ ابِ السَّ تِسَ نَ االنْ ءٍ مِ ْ  !وال بِيشَ

لْ  زَ ابِ ملَ تَ تِسَ ا االنْ ايَ قَ نْ بَ ةٌ مِ ائِفَ ; طَ نَاكَ م هُ ـم  نَعَ هِ وحِ ُ َا إىل رشُ اهبَ رُ أنْسَ كُ تَذْ
يْ  رِ يَّةِ العَ فِ لَ تُبِ السَّ ه الكُ َذِ ي هلِ ـذِ ـهُ بِالكِتَـابِ الَّ تَ ازَ رُ إجَ كُ ذْ نْ يَ م مَ نْهُ ونَ مِ رُ , وآخَ ةِ قَ

يْ  قِ ْ يدُ حتَ رِ َا السَّ يُ ا أهيُّ نْهَ دْ عَ هَ زْ ثًا, فَال تَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ ةٌ قَ لُوكَ سْ ةٌ مَ ادُّ ا جَ هَ لُّ , وكُ هُ يُّ قَ فِ  !لَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٦٦٧ 
)٧٤( 

يِّ  مِ ةُ النَّظْمِ العِلْ وَ هْ  شَ
اتِ  الِ بَعْضِ املَنْظُومَ َ جتِ ائِرٌ يف ارْ لِكَ صَ ِ  وذَ ِ حمَ ريْ يَّةِ يف غَ لْمِ ا العِ ا إذَ ـذَ ا; هَ هَ لِّ

ـ يْ رِ لْـمِ إالَّ لِتَقْ ـلِ العِ َ أهْ هُ بَـنيْ ـبِيلَ ـذْ سَ أخُ نَا أنَّ النَّظْمَ ملَ يَ لِمْ يـدِ عَ ـبْ  ,بِ البَعِ طِ وضَ
ـبِيْ  ـذْ سَ أخُ ا ملَ يَ الِبَهُ أيْضً , وأنَّ غَ يدِ ِ , الرشَّ ـةِ ايَ لُـومِ الغَ , ال عُ ـةِ لُـومِ اآللَ هُ إالَّ يف عُ لَ

م أنَّ نَ  هِ لْمِ نْ نَ ظْ لِعِ ةً مِ سَ ارَ دَ ا ومُ ارً تِشَ لُّ انْ يَ أقَ ةِ هِ ايَ لُومِ الغَ امَ ظْ مَ عُ , كَ ةِ لُومِ اآللَ مِ عُ
َ طُ  ائِرُ بَنيْ لُ السَّ مَ وَ العَ يْ الَّ هُ مِ جِ لْ يْ بِ العِ دَ جِ عْ ـنْ أُويتَ ال بَ ةَ بِمَ َ ـربْ , وال عِ م  لٍ ـنْهُ مِ

ةَ  لَكَ ـومِ  مَ مُ ةَ بِعُ َ ـربْ ; ألنَّ العِ يْـهِ لَ ـاسُ عَ قَ ا ال يُ ذَ ثْلُ هَ مِ , فَ اتِ نْظُومَ بًا لِلمَ ظٍ وحُ فْ حِ
مِ طُالَّ  لْ  .بِ العِ

عَ  سَّ تَوَ أِ أنْ يَ نَ اخلَطَ انَ مِ ا; كَ ذَ رَ هَ رَّ قَ ا تَ إذَ امَ بَعْضُ طُالَّ فَ هِ األيَّ ذِ مِ هَ لْ بِ العِ
ثْـلَ  , مِ ةَ ـوطَ يَّـةَ املَبْسُ هِ قْ نْ نَظَمَ املُتُونَ الفِ م مَ نْهُ مِ , فَ ةِ ايَ لُومِ الغَ ـايفِ «يف نَظْمِ عُ , »الكَ

نِعِ «و ــ» املُقْ , كَ ـاتِ َ تَرصَ نْ نَظَمَ املُخْ م مَ نْهُ , ومِ ةَ امَ دَ ا البنِ قُ َ نَعِ «كِالمهُ ـتَقْ ادِ املُسْ » زَ
 ِ ريْ , وغَ يِّ اوِ جَ ثِريٌ لِلحَ ا كَ  .هَ

ثْلَ  , مِ يثِيَّةَ نْ نَظَمَ املُتُونَ احلَدِ م مَ نْهُ امِ «ومِ لُوغِ املَرَ , و» بُ رٍ جَ ةِ «البنِ حَ دَ مْ عُ
امِ  كَ ةِ » األحْ ايَ لُومِ الغَ اتِ عُ نْظُومَ نْ مَ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ ِّ يسِ دِ قْ  .لِلمَ

هُ ا بَلُ قْ ودٌ ال يَ دُ رْ عٌ مَ سُّ ا تَوَ ذَ ; إالَّ كلُّ هَ مِ لْ لِ العِ ثَرِ أهْ نْدَ أكْ يُّ عِ لْمِ يخُ العِ لتَّارِ
ةَ  وطَ اتِ املَبْسُ عَ سُّ هِ التَّوَ ذِ بَلُ هَ قْ ةٍ ال تَ لِيلَ ودٍ قَ دُ  .يف حُ

 

* * * 



 
 
 
 ٦٦٨ א

)٧٥( 
اتِ  لُومَ لْطُ املَعْ  خَ
لِيْ  دْ ُم تَ دُ هلَ لِ التَّألِيْفِ نَجِ نْ أهْ رٌ مِ فَ نَاكَ نَ ا وغِ هُ ـم لِ سً لِهِ قْ دَ نَ نـْ ـا عِ ـالمِ شً كَ

اكَ  نـَ نَا وهُ نْ هُ ُم, مِ ا هلَ قً رِّ تَفَ ا مُ المً م كَ لِهِ قْ اللِ نَ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ ينَ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ أهْ
ْسِ  َّا حيَ ـقَ ممِ قَّ ا حَ تَّـى إذَ ; حَ ـولٍ صُ فْ طِـعٍ وال مَ نْقَ َ مُ ريْ ا غَ دً احِ ا وَ المً مِ كَ لْ بُهُ طَالِبُ العِ

هُ إىل أُ  عَ جَ , وأرْ رَ فِيْهِ وعِ النَّظَ ْمُ نْ جمَ هُ مِ اقِلُ بَهُ نَ كَّ دْ رَ , قَ والً صُ فْ ا مَ طَّعً قَ هُ مُ دَ جَ , وَ ولِهِ صُ
 , لِيسِ يسِ والتَّـدْ بـِ افِعِ التَّلْ دَ ا بـِ ـذَ انَ هَ ا كَ لِكَ إذَ نْ ذَ رِ مِ طَ , وأخْ ةِ المِ بَعْضِ األئِمَّ كَ

ظَمِ الغِ  نْ أعْ ُ مِ تَربَ عْ كِيبِ يُ ْ ا الرتَّ ذَ ثْلِ هَ مِ نيَ فَ لِمِ سْ هُ غِ شِّ لِلمُ م, , ألنَّ هِ لْمِ ُم يف عِ شٌّ هلَ
م ونَ دِينَكُ ذُ نْ تَأخُ مَّ وا عَ انْظُرُ , فَ مَ دِينٌ لْ  !ألنَّ العِ

ـا  يَنْظُـرْ مَ لْ , فَ ـةِ لَ جِ ائِنِ املُخْ وَ هِ الكَ ذِ ْثِيلٍ ملِِثْلِ هَ يلٍ ومتَ صِ ةَ تَفْ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ ومَ
الَّ  نَا العَ يْخُ م شَ نْهُ تَبَهُ عَ رٌ كَ ةُ بَكْ ـيَّامَ يف أبُو  مَ , والسِ هِ تُبـِ ـنْ كُ ريٍ مِ ثـِ َهُ اهللاُ يف كَ محِ دٍ رَ يْ زَ

يْ « :كِتَابِهِ  رِ ْ وصِ حتَ  .»فِ النُّصُ
 

* * * 
)٧٦( 

تُبِ  ةُ الكُ لَ اصِ  وَ
ا  نَا أيْضً هُ ا, فَ هَ ِ ريْ ةِ وغَ َ ةِ والنَّارشِ لَ اصِ الِ الوَ يٌّ يف فِعَ عِ ْ ْيٌ رشَ نَاكَ هنَ انَ هُ ا كَ إذَ

ا دَ رَ فْ نْ مُ رُ مِ ي نُوعٌ آخَ تـِ ةِ الَّ لَ اصِ هِ بِالوَ ذِ ةُ هَ بُ واحلَالَ ارَ تَقَ ي يَ يِّ الَّذِ عِ ْ ي الرشَّ تِ النَّهْ
لِ  نِ واجلَامَ سْ رِ لِلحُ عْ رَ بِالشَّ عْ لُ الشَّ لْقِ اهللاِ ,تَصِ يِريِ خَ غْ نْ تَ وَ مِ َّا هُ  !ممِ



 
 
 

  אא٦٦٩ 
لِيْ  ـنَ التَّـدْ ةِ مِ ـلَ اصِ امَ أنَّ لِلوَ يْ فَكَ بـِ لْـقِ سِ والتَّلْ يِـريِ خَ غْ ا  سِ يف تَ ـذَ , فَكَ اهللاِ

يْ  قِ مِ والتَّحْ لْ  العِ وَ عْ ةِ يف دَ لَ اصِ لِيْ لِلوَ ـلِ التَّـدْ ; ألجْ مِ ةِ واإلثْ وبَ قُ نَ العُ َا مِ ا هلَ سِ قِ مَ
يْ  عِ ي تَدَّ يِّ الَّذِ لْمِ مِ العِ لْ لِ العِ لُقِ أهْ يِريِ خُ غْ نْ تَ وَ مِ َّا هُ , ممِ قٍّ ِ حَ ريْ  .هِ بِغَ

ــ ةٌ يف اخلَلْ َ ــريِّ غَ ــاألُوىلَ مَ , فَ ٌ قِ ــريْ يِ غْ ــا تَ َ , وكِالمهُ ــقِ ةٌ يف اخلُلُ َ ــريِّ غَ ــةُ مُ  والثَّانِيَ
يَّةِ  قِ يَّةِ واخلُلُ قِ ائِقِ اخلَلْ قَ لْ (لِلحَ يَّةِ العِ رَ غِ )مِ ا وأظْهَ لِيسً دْ دُّ تَ َ أنَّ الثَّانِيَةَ أشَ ريْ  .شا, غَ

ُلَ ذِ  َّنْ مخَ ا ممِ رً فَ نَا; أنَّ نَ يَّةِ هُ لْمِ ةِ العِ لَ اصِ ِ الوَ ربَ نْ خَ مِ ومِ لْ لَّ يف العِ م, وقَ هُ رُ كْ
ـنْ  م, مِ هِ ِ ريْ اتِ غَ يقَ قِ ْ لِ وحتَ امَ لُّقِ عىل أعْ نَ التَّسَ ونَ مِ رُ تَأخِ سْ م ال يَ هُ دُ م; نَجِ يلُهُ ْصِ حتَ

رَ  م, وتَظْهَ اهُ وَ عْ قَ دَ دُ لِ أنْ تَصْ نْ أجْ ا إالَّ مِ ذَ ا هَ , ومَ مِ لْ لِ العِ وقِ  أهْ م يف سُ هُ ؤُ امَ أسْ
مِ وجُ  لْ ارِ , ومِ هِ بِ الَّ العِ َ ائِه طَلَبُ االجتِّ رَ  .نْ وَ

م  هُ ـدُ رُ أحَ ـتَأخِ سْ , ال يَ ـامَ هِ األيَّ ـذِ لْـمِ هَ ـالِ العِ صَّ نْ وُ ا مِ رً فَ ; أنَّ نَ هُ حُ ضِّ وَ يُ
ـضُ  ـلْ بَعْ تَمِ نْ ملَ تَكْ ـَّ م ممِ هِ ِ ـريْ لِ غَ ـامَ اقِصِ أعْ ـنْ نَـوَ يبِ عَ ثِ والتَّنْقِ ةً يف البَحْ اعَ سَ

نْتَهُ  َّنْ ملَ يَ م, أو ممِ هِ آلِيفِ نْ تَ ; فَمِ مِ الكِبَارِ لْ لِ العِ نْ أهْ يَّامَ مِ م, السِ هِ اقِيقِ َ نْ بَعْضِ حتَ وا مِ
رَ  لَ ذِكْ ي يَصِ ; كَ لُ وِّ ا املُتَسَ ذَ أيتِ هَ نَا يَ مهُ هِ رِ كْ   ,هُ بِذِ ـوَ عْ ـتَ دَ ْ ـم, حتَ لِهِ مَ هُ بِعَ لَ مَ وعَ

تَ  ا تَكْ هَ نْدَ عِ , فَ هِ يقِ قِ ْ هِ لِلكِتَابِ أو حتَ ِ ريْ ألِيفِ غَ لِ تَ امَ ْتَ إكْ يَّةِ حتَ لْمِ ةِ العِ قَ ِ ارُ الرسَّ وَ لُ أدْ مِ
ةِ  ائِدَ يمِ الفَ تْمِ ابِ تَ مِ  ,أثْوَ , بِاسْ ةِ يلِ النَّاقِصَ مِ ةِ  :وتَكْ لِيمَ ةِ العَ لَ اصِ  !الوَ

, أو  ـهِ ألِيفِ امِ تَ ـَ  إمتْ وَ عْ دَ هِ بـِ ِ ريْ لِ غَ مَ كِنيُ عىل عَ ا املِسْ ذَ لِبُ هَ نْقَ نَا; يَ نْ هُ فَمِ
هِ  يقِ قِ ْ يلِ حتَ مِ ارِ تَكْ حِ النَّهَ ضَ ْبًا يف وَ هُ هنَ لَ مَ بَ عَ يَنْتَهِ وٌ  ,, فَ هْ هُ زَ لُّ , وكُ ونَ نْظُرُ والنَّاسُ يَ

 ٌ ريْ لْ وتَظْهِ عَ فْ دَ بِامَ ملَ يَ ْمَ لِكَ أنْ حيُ قَ ذَ ِبُّ فَوْ  !, وحيُ
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 , يـقِ قِ ـيِّ لِلتَّـألِيفِ أو التَّحْ لْمِ ـلِهِ العِ صْ ـنْ وَ قَ مِ قَّ تَحَ دْتَ أنْ تَ ا أرَ تَّى إذَ حَ
ورٍ وَ  كُ شْ َ مَ ريْ الً غَ مَ تَ عَ دْ ـكِنيَ ملَ  ,جَ ا املِسْ ـذَ لَـمُ أنَّ هَ عْ مَ تَ ـوْ , يَ ورٍ ُ ربْ َ مَ ريْ ا غَ يقً قِ ْ وحتَ

ـنْ  اتٍ مِ ادَ يَ عَ زِ , مَ يدٍ عِ نْ بَ هِ مِ يقِ نْسِ يدٍ وتَ دِ نْ جَ فَّ الكِتَابِ مِ اهُ إالَّ صَ وَ عْ نْ دَ لْ مِ عَ فْ يَ
يْ  نْقِ , وتَ هِ رِ دِ فِكْ بَ , زَ هِ يقِ قِ ْ لْـمِ طِ حتَ ـوعِ الطَّـالِبِنيَ لِلعِ ـنْ جُ ي مِ نـِ غْ نُ وال يُ ـمِ َّا ال يُسْ ممِ

ةِ  انَ  .واألمَ
ا إالَّ  ائِهَ رَ نْ وَ يْسَ مِ اوٍ لَ عَ اتٌ ودَ دَ يُّ زَ َا تَ مَّ إهنَّ هُ , إاللَّ ينَ ـرِ ـلِ اآلخَ مَ ابُ عَ تِهَ نْ

نْ  عِ ,, فَ ادِقِنيَ مِ الصَّ لْ لِ العِ نْ أهْ نيَ مِ قِ قِّ ودِ املُحَ هُ ازُ جُ تِزَ ـولُ وابْ ا املَأصُ ـذَ زُ هَ فِ قْ ا يَ هَ دَ
ا ذَ كَ ; هَ ةِ الكِتَابِ لِفَ هِ عىل أغْ مِ ـنَ  :بِاسْ ـهُ مِ ـا لَ , ومَ دُ فُالنٍ لَ هُ فُالنٌ وَ قَ قَّ هُ أو حَ لَ مَ أكْ

دُ فُالنٍ  لَ تَانٌ وَ ْ لِ إالَّ هبُ مَ  !العَ
ـامَ  اهُ يف إكْ ـوَ عْ يضِ دَ ـرِ عْ ـنْ تَ م مِ هُ ضُ هُ بَعْ لَ عَ ا فَ يدٍ مَ نَّا بِبَعِ يْسَ عَ يـقِ ولَ قِ ْ لِ حتَ

الَّ  يْخِ العَ يْ الشَّ قِ ْ اءٌ يف حتَ وَ اكِرٍ سَ َدِ شَ ثِ أمحْ دِّ ةِ املُحَ هِ مَ ِ ـريْ , أو يف غَ يِّ َدِ نَدِ األمحْ قِ املُسْ
يْ  قِ ْ رَ إىل حتَ نْ نَظَ ا, فَمَ هَ يقَ قِ ْ اكِرٌ حتَ لْ شَ مِ كْ تِي ملَ يُ تُبِ الَّ نَ الكُ يْ مِ قِ ْ اكِرٍ وحتَ قِ بَعْضِ قِ شَ

اةِ التَّكْ  عَ يْ دُ ـةُ مِ ثِلَ , واألمْ يـدَ يَ وأُعِ ا أنْ أُبْـدِ نـَ يدُ هُ , وال أُرِ ا أقُولُ ةَ مَ يقَ قِ لِمَ حَ , عَ لِ
انُ  تَعَ وَ املُسْ , واهللاُ هُ دَّ َ والعَ وقُ احلَرصْ فُ  !تَ

 
* * * 



 
 
 

  אא٦٧١ 
)٧٧( 

تُبِ  ةُ الكُ عَ ارَ زَ  مُ
بَارِ النَّ  نَ أخْ امَ كَ وْ مِ هِ األيَّ ذِ نِيْفِ هَ يَاءِ التَّصْ عِ يفِ أدْ ظَارِ ـومُ  :ى ومَ قُ ـا يَ وُ مَ هَ

م  هُ ضُ اهُ اهللاُ(بِهِ بَعْ دَ ـنْ !)هَ هِ مِ ِ ـريْ هِ إىل غَ ثـِ ـوعِ بَحْ ضُ وْ , ومَ هِ طَّـةِ كِتَابـِ عِ خِ فْ نْ دَ , مِ
ـةً  ْلَ ـثِ مجُ ـةِ البَحْ ـريُ بِكِتَابَ ا األخِ ـذَ ـومُ هَ قُ يْـثُ يَ ; حَ ةِ ورَ ابِ األقْـالمِ املَـأجُ حَ أصْ

عِ  رْ ومُ بِزَ قُ ئِذٍ يَ نْدَ عِ , فَ يالً صِ جَ وتَفْ ـرَ ا خَ تَّـى إذَ ; حَ ـةِ فِيْـهِ تِهِ والكِتَابَ ايَ ـقَ بَاتِهِ وسِ هِ وإنْ
وقِهِ  ,الكِتَابُ   عىل سُ تَوَ ,  ,واسْ هُ عُ رْ ئِذٍ زَ دَ عْ اجَ بَ , هَ ئِنيَ ارِ ينَ والقَ بَ النَّاظِرِ جَ وأعْ

عَ  يَا مَ نْ تْهُ يف الدُّ قَ امَ حلَِ بَّ , ورُ تُهُ كَ رَ هُ وبَ رُ بَ أجْ هَ مَّ ذَ , ثُ رَّ فَ مَّ اصْ انَ ثُ دْ كَ , وقَ الِهِ ةُ فِعَ  .رَّ
ـوعِ  ضُ تِيَارُ املَوْ نْ كِتَابِهِ إالَّ اخْ هُ مِ يْسَ لَ هُ لَ ; أنَّ يِّ املَأفُوفِ عِ ا الدَّ ذَ ةُ هَ يقَ قِ وحَ

ا ذَ كَ , هَ رِ الغِالفِ هِ عىل ظَاهِ مِ عِ اسْ ضْ , ووَ ثُهُ ادِ بَحْ تَانٍ  :املُرَ لْ تَانٌ بنُ فَ ْ ألِيفُ هبُ  !تَ
ا املُزَ  َذَ يْسَ هلِ وْ ولَ ; إالَّ زُ يِّ لْمِ عِ العِ ـمُ  رُ ارِ اهِ رَ , أو دَ اتِ ادَ هَ ,  الشَّ اتٍ ودَ ـدُ عْ مَ

هُ  ونَ عُ رَ زْ ا يَ انُ عىل مَ تَعَ  !واهللاُ املُسْ
الَ  اىلَ اهللاُ قَ عَ ةُ ( mk l m n o l  :تَ اقِعَ هِ )٦٤: الوَ ذِ , وهَ

ن عْ يدُ مَ فِ َا تُ عِ إالَّ إهنَّ رْ لْقِ الزَّ لِ خَ تْ يف أصْ اءَ ةُ وإنْ جَ اىلَ اآليَ عَ وَ أنَّ اهللاَ تَ نَا, وهُ ىً هُ
وا  عُ جِ رْ نيَ أنْ يُ فِ لِّ نْبَغِي عىل املُؤَ انَ يَ , كَ اهُ وَ يْهِ ال سِ عِ إلَ رْ ةَ الزَّ يقَ قِ عَ حَ جَ امَ أرْ كَ

هُ  عَ رَ نْ زَ لَمُ  ,التَّألِيفَ إىل مَ , واهللاُ أعْ بَنَّاهُ اهُ وتَ عَ نِ ادَّ , ال مَ رِ ةِ األمْ يقَ قِ تَبَهُ يف حَ  .وكَ
 

* * * 



 
 
 
 ٦٧٢ א

)٧٨( 
تُبِ  اةُ الكُ اقَ سَ  مُ

هِ  ثـِ ـةِ بَحْ ـنْ كِتَابَ ـامَ مِ هِ األيَّ ذِ م هَ هُ ضُ ومُ بِهِ بَعْ قُ ا يَ وَ مَ ,  ,هُ هِ تـِ طَّ ـيقِ خِ نْسِ وتَ
مَ  فَ التَّامَ ارَ ا شَ تَّى إذَ ; حَ ائِلِهِ سَ ثَرِ مَ لِ أكْ امَ عِ كِتَابِهِ  ,وإعْ فْ ئِذٍ بِدَ دَ عْ امَ بَ , قَ ةَ ايَ غَ النِّهَ الَ وبَ

هِ  ِ ريْ ,  إىل غَ ـورِ صُ ـزِ والقُ جْ ـنْ آفَـاتِ العَ تِهِ مِ ـيَانَ يبِهِ وصِ ذِ ثِهِ وتَشْ اةِ بَحْ اقَ سَ ومَ بِمُ لِيَقُ
مِ  لِكَ بِاسْ لُّ ذَ , كُ يِّ لْمِ يلِ العِ صِ افِ التَّحْ فَ ـنَ  :وجَ رِ مِ لِ النَّظَ امَ , وإعْ ةِ عَ اجَ طَلَبِ املُرَ

ينَ  رِ  !اآلخَ
اءِ فَشَ  ْتَ الكِسَ ا حتَ ةُ مَ يقَ قِ ا حَ ءٌ ـأمَّ ـرُ يْ بُنَا آخَ ـاحِ تَـهُ إالَّ صَ يقَ قِ لَـمُ حَ عْ ; ال يَ

ةِ  الَ كَ نْهُ بِالوَ تْ مِ اءَ لْ جَ , بَ اظِيفِ كِتَابِهِ وَ لِ مَ امَ نْ أعْ ثِريٍ مِ مْ بِكَ قُ هُ ملَ يَ وَ أنَّ , وهُ كِنيُ املِسْ
يَّةِ  لْمِ اةِ العِ اقَ  !واملُسَ

ــمُ  اهِ رَ اةِ إالَّ دَ ــقَ الءِ السُّ ــؤُ َ ــيْسَ هلِ , يَ  ولَ اتٍ ودَ ــدُ عْ ــبِ مَ سَ َا بِحَ ــوهنَ اضُ تَقَ
ا يْهَ لَ عَ اءَ فَ نْ أسَ , ومَ هِ سِ لِنَفْ نَ فَ سَ نْ أحْ م, فَمَ هِ ارِ وَ  .أدْ

اةِ والنُّظَـارِ  قَ ارِ التَّألِيْفِ عىل بَعْضِ السُّ وَ يعِ أدْ زِ ومُ بِتَوْ قُ هُ يَ هُ أنَّ حُ ضِّ وَ ـي  يُ كَ
 , ومِ عُ هِ املَزْ يقِ قِ ْ هِ وحتَ ألِيفِ ائِقِ تَ قَ مِّ حَ وا بِأهَ ومُ قُ , يَ طُوطَـاتِ ـةِ املَخْ لَ ابَ قَ ا بِمُ ـذَ ومُ هَ يَقُ فَ

ا,  ـَ ظَاهنِّ يَّـةِ إىل مَ هِ قْ ـائِلِ الفِ وِ املَسَ زْ الِثُ بِعَ , وثَ ادِيثِ اتِ واألحَ يجِ اآليَ رِ رُ بِتَخْ وآخَ
يفِ  ِ رتَ ـْ ـنْ حمُ ـدٌ مِ احِ صٌ وَ ـخْ َـا شَ امَ هبِ امَ قَ بَّ , ورُ يَّةِ وعِ ضُ سِ املَوْ ارِ هَ يقِ الفَ ابِعُ بِتَنْسِ ورَ

يَّةِ املُ  لْمِ اةِ العِ اقَ  !سَ
اةِ  ـقَ ـنْ سُ ا مِ دً رُ أحَ كُ ذْ فِ ال يَ م لِألسَ هُ ضَ ; أنَّ بَعْ هُ بَحُ لِكَ وأقْ نْ ذَ رُ مِ طَ وأخْ



 
 
 

  אא٦٧٣ 
بُ  ـاحِ ـهُ صَ ; بِأنَّ ثَانِيـهِ ـةِ الكِتَـابِ ومَ مَ دِّ قَ زُ يف مُ ـزَّ تَعَ اهُ يَ رَ لْ تَ , بَ ثِهِ اعِ إرْ رَّ , وزُ ثِهِ بَحْ

لَ فِ  دْ بَذَ هُ قَ , وأنَّ ثِ وَ البَحْ ا, ونَحْ دً دَ نِنيَ عَ بَهُ سِ عَ يَاهُ وأتُ دْ أعْ ا قَ بِريً ا كَ دً هْ ـنْ يْهِ جُ ـا مِ هَ
يِّ  لْمِ دِ العِ رُّ اتِ التَّفَ ارَ ـا  ,شَ ونَ ومَ بْدُ ا يُ مُ مَ لَ عْ , واهللاُ يَ ينَ رِ اطِ لِآلخَ قَ اتِ اإلسْ ءَ وإيامَ

ونَ  تُمُ كْ  !يَ
 ِّ كُّ يف أمهَ م; ال نَشُ اهُ ا وإيَّ إنَّ ةِ فَ عَ اجَ رَ , يَّةِ مُ لْـمِ الكِبَـارِ ـلِ العِ نْ أهْ تُبِ مِ الكُ

م نْهُ نِ مِ وْ ـثُ  ,وطَلَبِ العَ ا البَحْ ـهَ ضُ رِ فْ ودٍ يَ دُ كِنْ يف حُ , لَ يقِ قِ رِ أو لِلتَّحْ اءٌ لِلنَّظَ وَ سَ
ونَ ال  ـرُ ـامِّ الكِتَـابِ آخَ هَ لَبَ مَ ىلَّ أغْ تَوَ , ال أنْ يَ يَّةُ لْمِ ةُ العِ انَ ا األمَ بُهَ لُ , وتَطْ يُّ لَمِ العِ

لَ  عْ منَ هُ لَمُ عْ م اهللاُ يَ هُ  !مُ
 

* * * 
)٧٩( 

تُبِ  يْكُ الكُ ِ  تَربْ
ا  هَ ذُ ا وأخْ بُهَ لَ ُوزُ طَ تِي ال جيَ ةِ الَّ يَّ دِ قَ ائِلِ العَ نَ املَسَ ةِ مِ كَ َ كَّ أنَّ طَلَبَ الربَ ال شَ

ةِ فَ  ألَ هِ املَسْ ذِ يلَ هَ صِ ادَ تَفْ نْ أرَ , ومَ ةِ ضَ ارَ نَ املُعَ الٍ مِ يٍّ خَ عِ ْ لِيلٍ رشَ ا يف إالَّ بِدَ هَ يَنْظُرْ لْ
ا كِتَابُ  نْهَ , ومِ ةِ عَ نَّةِ واجلَامَ لِ السُّ ائِدِ أهْ قَ تُبِ عَ يدِ «كُ حِ ـدُ » التَّوْ َمَّ ـالمِ حمُ يْخِ اإلسْ لِشَ

َهُ اهللاُ  محِ ابِ رَ هَّ بْدِ الوَ ِ )١٢٠٦(بنُ عَ ريْ  .هُ , وغَ
كْ  يامَ يَ ثًا فـِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ ى عَ شَ ا مَ ذَ ىلَ هَ ; وعَ ـونَ فُ لِّ ؤَ تُبُـونَ ويُ

ابِتُ  ةِ نَوَ ريَ ورِ األخِ صُ تْ يف العُ رَ تَّى ظَهَ ئِـذٍ  حَ نْدَ عِ ; فَ عِ دَ ـنَ البـِ ـسٌّ مِ َا مَ ـاهبَ ـدْ شَ قَ
بَـابِ  بُـورِ والقِ ـلِ القُ ـنْ أهْ ـةِ مِ كَ َ م بِطَلَـبِ الربَ تُبِهِ يرِ كُ دِ بَّ تَصْ ُم حُ لُوهبُ بَتْ قُ ِ أُرشْ



 
 
 
 ٦٧٤ א

هِ  ِ ريْ , وغَ نَةِ مِ اكِنِ واألزْ يِّنيَ واألمَ بُورِ كِ القُ بَارَ نْ مُ  .ا مِ
ثَالً  تُبُ مَ كْ اهُ يَ َ ـمَّ  :فَرتَ ـيِّضَ أو تَ رَ أو بُ ـرِّ تِبَ الكِتَابُ أو حُ ِ  :كُ ـربْ ارِ قَ ـوَ بجِ

طَفَى  ةِ ملسو هيلع هللا ىلصاملُصْ ضَ وْ , أو يف الرَّ ةِ يَّ ةِ النَّبَوِ رَ ارِ احلُجْ وَ , أو بِجِ يلِّ فُالنٍ ِ الوَ ربْ  ., أو قَ
, أو يف  رِ حَ نْدَ السَّ ابِعَ أو عِ ةِ  السَّ عَ مِ اجلُمُ , أو يف يَوْ انَ مَضَ نْ رَ َ مِ رشَ  .إلخ.. .عَ

يْ  بْدِ دُ تَ يِّ قَصْ ورِ ُ يْسَ بِالرضَّ نَا; لَ هُ هُ رُ اءَ ذِكْ ا جَ يْ ومَ دِ ْ نْعُ حتَ , أو مَ هِ ـا ملَ عِ , مَ هِ دِ
ا يَيل بَيِّنُهُ مَ , يُ وعٍ ُ ُ مَرشْ ريْ رٌ غَ يْهِ أمْ لَ تَّبْ عَ َ رتَ  :يَ

ا قً رْ نَاكَ فَ بَارِ  أنَّ هُ َ اإلخْ ا بَنيْ ً تَربَ عْ ارِ  ,مُ رَ َ اإلقْ  .وبَنيْ
هُ  يـرُ رِ ْ ـهُ وحتَ تُوبُ كْ افَـقَ مَ هُ وَ ; بِأنَّ بَارِ هِ اإلخْ جْ ا عىل وَ اهُ آنِفً نَ رْ كَ ا ذَ رَ مَ كَ نْ ذَ فَمَ

نْبَغِي ذِ  هُ ال يَ َ أنَّ ريْ , غَ حُ فِيْهِ امَ تَسَ نَا يُ هُ , فَ الينَّ نَ الفُ مَ الينَّ أو الزَّ انَ الفُ ـا املَكَ ـلِّ مَ رُ كُ كْ
كِ  ْ عِ أو الرشِّ بَبًا لِلبِدَ ونُ سَ كُ َّا يَ , ممِ يامً هِ وْ ا أو تَ ً مهْ لُ وَ ْمِ  .حيَ

ي  ـرِّ ـدِ والتَّحَ صْ ارِ والقَ ـرَ ـهِ اإلقْ جْ ا عـىل وَ نـَ ـاهُ هُ نَ رْ كَ ا ذَ جَ مَ رَ ا خَ ا إذَ وأمَّ
امٌ  رَ هُ حَ كَّ أنَّ ; فَال شَ انِ مَ انِ والزَّ كَ افِيَّةٌ مَ  ,لِلمَ ةٌ إضَ عَ ,وبِدْ ةٌ ومَ مُ ـةُ  ,ذْ جَ رَ دْ َا مَ امَ أهنَّ كَ

ةِ  اللَ لُ الضَّ خَ دَّ , ومُ كِ ْ  .الرشِّ
ِم  تُوهبِ كْ نْ مَ ونَ مِ دُ صِ قْ فِ ال يَ ينَ لِألسَ رِ نَ املُتَأخِّ ا مِ ثِريً نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ هَ

رْ إالَّ الثَّ  ذَ ; فَاحْ  !اينِ
نَا نِ هُ مَ دُ بِالزَّ لَةُ ا :وأقْصِ اضِ نَةُ الفَ مِ يَ األزْ لُّ هِ ثُرُ تَعَ َـا, لَّتِي يَكْ عِ هبِ دَ ـلِ البـِ قُ أهْ
, أيْ  يِّ لِدِ النَّبَوِ مِ املَوْ ثْلُ يَوْ ورِ  :مِ هُ لِ املَشْ وْ , عىل القَ لِ بِيعٍ األوَّ نْ رَ َ مِ رشَ مَ الثَّاين عَ  !اليَوْ

ا ذَ ُ  :وكَ ريْ , وغَ بَانَ عْ فُ شَ , ونِصْ اجِ رَ ةُ املِعْ يْلَ ْ لَ لٌ يف الرشَّ هُ أصْ يْسَ لَ َّا لَ  .عِ هُ ممِ
* * * 



 
 
 

  אא٦٧٥ 
)٨٠( 

نيَ  حِ رِ ةُ الفَ  كِتَابَ
ـنَ  ا مِ رً افـِ ظـا وَ وا حَ ـذُ أخُ نْ ملَ يَ ـَّ ئِنيَ ممِ لْـمِ املُبْتَـدِ اةِ العِ ـدَ ـنْ شُ رٌ مِ فَ نَاكَ نَ هُ

يْـ قِ لْـمِ والتَّحْ ةً يف العِ ـطَ وا بَسْ نَالُ , وملَ يَ يِّ لْمِ يلِ العِ صِ ـومُ التَّحْ قُ يـنَامَ يَ كَ حِ لـِ , وذَ قِ
نْهُ  دُ مِ احِ اكِنِ الوَ سَ دُ ملَ يُ عْ وَ بَ نِيْفِ وهُ رِ لِلتَّألِيفِ والتَّصْ دُّ ـ م بِالتَّصَ مُ الشّ لْ يُّ ـَالعِ عِ  رِ

لِيمِ  مِ والتَّعْ لْ يقِ العِ هُ يف طَرِ مُ دَ خْ قَ سَ رْ , وملَ تَ بَهُ لْ  !قَ
يْ  ـدَ َ يَ بَتَيْـهِ بَـنيْ كْ ى رُ نـَ هُ ملََّـا ثَ ; أنَّ حِ رِ رِ الفَ مُ ا الغُ ذَ ِ هَ ربَ نْ خَ انَ مِ ـضِ فَكَ بَعْ

ةٍ  ـألَ سْ هِ يف مَ ـيْخِ نْ شَ مِ مِ لْ اتِ العِ يَّ دِ ى أبْجَ تَلَقَّ وَ يَ يْنَامَ هُ ي, وبَ مِ والتَّلَقِّ لُّ هِ لِلتَّعَ يُوخِ شُ
ا  ـذَ لْـبَ هَ بُ قَ اعِ ةِ تُـدَ ـألَ هِ املَسْ ـذِ اتُ هَ رَ ـوُّ بَّـتْ تَصَ ا دَ تَّى إذَ ; حَ مِ لْ ائِلِ العِ سَ نْ مَ مِ

بَّتِ  بِ لِ يْ الطُّوَ  , ودَ لُوبِ ةُ تَ  املَغْ حَ رْ يْ الفَ هِ فْ نْ تَ دَ مِ جَ دَّ ووَ بَهُ بِامَ جَ لْ رُ قَ مُ ةِ غْ ألَ سْ  ,مٍ لِلمَ
ـ دٍ مِ ي عىل أحَ لْوِ ا ال يَ اعً َ امَ رسِ , قَ مِ لْ نَ العِ فٍ مِ ا  نْ ولَو عىل طَرَ تَّـى إذَ ; حَ هِ ـيُوخِ شُ

هُ  ي أقْالمَ ِ امَ يُربْ تَبِهِ قَ كْ لَبَ إىل مَ قَ هُ لِلتَّألِ  ,انْ اقَ رَ فُّ أوْ ةِ ظَنـا يْ ويَصُ ـألَ هِ املَسْ ذِ فِ يف هَ
ةِ  ألَ يقِ املَسْ قِ ْ هُ أتَى عىل حتَ نْهُ أنَّ يْ  ,مِ قِ هُ يف حَ لِمَ أنَّ ا عَ يْ ومَ دِ لِّفْ جَ ؤَ رِ ملَ يُ ةِ األمْ اقَ ا  ,دً ومَ

ا;  يدً فِ مَ مُ دَّ هُ قَ ـهُ إالَّ إنَّ فَ لَ شَ ا انْكَ , ومَ أيِ ادِئَ الرَّ ةِ بَ ألَ نِ املَسْ هُ عَ فَ رَ ا عَ تَبَ مَ ـا كَ نْهَ مِ
يْهِ  لَ القٍ عَ دَ إغْ عْ يْسَ إالَّ  ,بَ َا, لَ لٍ هبِ هْ  !وجَ

ولُ  قُ الِهِ يَ انُ حَ ,  :ولِسَ تُـهُ اآلنَ مْ هِ ا فَ م مَ تَبْتُ لَكُ دْ كَ قَ , فَ َ وا كِتَايبِ ؤُ رَ مُ اقْ اؤُ هَ
انَ  تُهُ وبَ لِمْ ا عَ  !ال مَ

 ٍ بِريْ ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ تُوبَاتِ أُوْ وال يُ كْ نَاتِ مَ نْوَ عَ َ  الءِ  بِمُ نيْ حِ ـرِ مِ الفَ ـوْ نْ القَ ـَّ , ممِ



 
 
 
 ٦٧٦ א

اللِ  نْ خِ تُبُونَ مِ كْ ةً يَ رَّ مَ , فَ تَبَاتُ م املَكْ تُبِهِ تْ بِكُ صَّ تَيِّبَاتٍ (غَ احِ !)كُ نـَ ةً عىل جَ رَّ , ومَ
نْ  ا مِ فً وْ م, خُ نْهُ يَانِ عَ بَحَ النِّسْ َا شَ ونَ هبِ دُ طْرُ امَ يَ بَّ , ورُ انَ مَ َا الزَّ ونَ هبِ ابِقُ سَ اتِ يُ يَّ املَطْوِ

يأ سِ والتَّلَقِّ رْ ْلِسِ الدَّ وهُ يف جمَ مُ هِ ا فَ وا مَ نْسُ  !نْ يَ
 َ نيْ حِ رِ الءِ الفَ ؤُ أُ هَ وَ ـنْ وأسْ ْسِ ـدُ ملَ حيُ عْ ـوَ بَ , وهُ مِ لْ م يف العِ نْهُ تُبُ مِ كْ نْ يَ ; مَ

ةِ  لُومِ اآللَ اتِ عُ يَّ دِ مَ أبْجَ هْ وِ  :فَ النَّحْ هِ  ,كَ قْ ولِ الفِ , وأُصُ لَحِ طَ ـاهللاُ ,واملُصْ ا, فَ هَ وِ  ونَحْ
انُ  تَعَ  !املُسْ

الَ  اىلَ اهللاُ قَ عَ صُ ( m³ ´ µ ¶ ¸ l  :تَ صَ  .)٧٦: القَ
ولُ الطَّ  قُ َهُ اهللاُ يف  يُّ احِ نَ يَ محِ مِ «رَ اجُ َ عِ الـرتَّ اجِ رَ زِ يف مَ ـلُ « :)١٦(» املُوجِ وأصْ

دٌ  احِ بَبٌ وَ ي سَ نْدِ اءِ عِ يَّاتِ  :الدَّ لِّ بِيَّةِ اآلنَ يف كُ رَ ى طَالِبُ العَ تَلَقَّ ا يَ اذَ بِيَّةِ  مَ رَ ةِ العَ غَ اللُّ
ــةٌ يف  وحَ طْرُ , مَ ــفِ ْ ــوِ والرصَّ ــدِ النَّحْ اعِ وَ ــنْ قَ ــاجٌ مِ شَ ? أمْ ــاتِ عَ ا بِاجلَامِ هَ ــامِ وأقْسَ

لِيْ  مْ اتٍ يُ رَ كِّ ذَ ـا مُ امً صُ عَ ـنْقُ , تَ ةً َ ـرتَ بَسْ ـاتٍ مُ بَعَ ا طَ ـَ وهنَ بَعُ طْ , أو يَ الءً ةُ إمْ اتِذَ ا األسَ هَ
تَفَى الكِتَابُ  ا, واخْ امً يدُ عَ زِ فِعَ الطُّـالَّ  وتَ , ودُ اتُ رَ كِّ هِ املُذَ ذِ هُ هَ لَّ ِ لَّ حمَ يمُ لِتَحُ دِ بُ القَ

و بـنُ  رُ مْ الَ عَ امَ قَ , كَ القِ اذِبِ األخْ وَ نْ كَ , واملَلَلِ مِ تُبِ ةِ الكُ اءَ نْ قِرَ ا إىل املَلَلِ مِ عً فْ دَ
نْهُ  َ اهللاُ عَ يضِ , رَ اصِ  !العَ

 هَ  وَ نْ أنْ تُكْ الحِ احلَالِ مِ دَّ لِصَ ـلَ وال بُ تَأصَ سْ , وأنْ يُ ةُ ـدَّ وحُ املُمَ ـرُ هِ القُ ذِ
يِّ  عِ سِ اجلَامِ رْ اتِ الدَّ اعَ نْ قَ اءُ اخلَبِيثُ مِ ا الدَّ ذَ  .هَ

وْ  وا إىل عُ ـودُ , عُ ةُ إىل املُتُونِ ادَ َا السَّ وا أهيُّ يَّـةِ «دُ ومِ رُ ـا إىل »اآلجْ نْهَ ـوا مِ قُّ رَ , وتَ
يلٍ « قِ لَّـمَ »ابنِ عَ , عَ وٌ هْ لٌ رَ هْ وَ كِتَابٌ سَ يَـاالً  , وهُ ـوا أجْ تَجُّ ْ , وال حتَ ـنَةً سِ ـامَ ألْ , وأقَ



 
 
 

  אא٦٧٧ 
ريِ عىل الطُّالَّ  التَّيْسِ يْنَا بَ لَ ـعَ اثِنَا النَّحْ رَ , فَفي تُ تْ بِ ـعَ ضِ , وُ دٍ ـدَ اتُ عَ وَ تُـبٌ ذَ يِّ كُ وِ

ئِنيَ  ئَةِ واملُبْتَدِ ى» لِلنَّاشِ تَهَ  .انْ
 

* * * 
)٨١( 

نَى ابِ والكُ اءُ األلْقَ رَ  إطْ
نْدَ عَ  دْ بَاتَ عِ قَ تْ لَ تَصَّ دْ اخْ يَّةً قَ لْمِ ا عِ ابً قَ ةَ ألْ مَّ ةِ أنَّ ثَ عَ نَّةِ واجلَامَ لِ السُّ ةِ أهْ امَّ

نَّةِ  لِ السُّ ةِ أهْ ـائِلِ  ,بِأئِمَّ سَ لَـلٌ يف مَ ُم خَ نْ نَـاهلَ ـَّ م ممِ هِ ِ ريْ عَ غَ ةُ مَ كَ ْ ا الرشِّ ي فِيهَ رِ ْ ال جتَ
مُ  نْ تِلْكُ , فَمِ ةِ يَّ دِ قَ نَى العَ ابِ والكُ قَ عُ اإلمَ  :األلْ ـامِ , وقَ ـنَّةِ ُ السُّ , ونَارصِ ةُ وَ دْ , والقُ امُ

يُّ  رِ , واألثَ يُّ فِ لَ , والسَّ ةِ عَ  .إلخ.. .البِدْ
ا ذَ ِ  :وكَ , وأبُو اليُرسْ , وأبُو النُّورِ ِ , وأبُو اخلَريْ ينِ يِي الدِّ ِ  .إلخ.. .وحمُ

ابُ  قَ ا ألْ ذَ ةِ  :وكَ جَّ , وحُ ةِ , واحلُجَّ المِ يْخِ اإلسْ امِ األئِ  شَ , وإمَ المِ , اإلسْ ـةِ مَّ
ـا إالَّ  جً نْهَ ـلُحُ مَ ي ال تَصْ تـِ , الَّ يَّةِ لْمِ نَى العِ ابِ والكُ قَ نَ األلْ ا مِ هَ ِ ريْ , وغَ ينِ يِّ الدِّ قِ وتَ

قٍ يف اآلخِ  دْ مُ صِ دَ ُم قَ َّنْ هلَ ةِ ممِ عَ نَّةِ واجلَامَ لِ السُّ ةِ أهْ ينِ ألئِمَّ  .رِ
ـ عْ يقِ إطْـالقُ بَ قِ لِ التَّحْ ةِ أهْ ادَّ نْ جَ يْسَ مِ م; لَ ـابِ عـىل نَعَ قَ هِ األلْ ـذِ ضِ هَ

ـيَّامَ  ـةٍ السِ وتَ ْقُ كِيَـةٍ ممَ زْ , أو تَ ـيٍّ عِ ْ ورٍ رشَ ْذُ نْ حمَ ا مِ , ملَِا فِيهَ ءِ لَامَ ,  :العُ ـالمِ ـيْخُ اإلسْ شَ
امُ  , وإمَ المِ ةُ اإلسْ جَّ يُّ  وحُ قِ , وتَ ةِ , وأبُـو  األئِمَّ ِ ريْ , وأبُـو اخلـَ ينِ ْيِي الدِّ , وحمُ ينِ الدِّ

 ِ , وأبُو اليُرسْ وِّ النُّورِ لُ اءِ والغُ ابِ اإلطْرَ قَ نْ ألْ ا مِ هَ ريُ  ., وغَ
ـا,  نَاهَ عْ ا أو بِمَ هَ وصِ صُ ا بِخُ ءِ إمَّ امَ هِ األسْ ذِ ثْلِ هَ نْ مِ ةُ مِ يعَ ِ تِ الرشَّ رَ ذَّ دْ حَ وقَ



 
 
 
 ٦٧٨ א

ــالَّ  ــي عــىل طُ نْبَغِ ي يَ ــذِ ــرُ الَّ ــمِ األمْ لْ ــ ,بِ العِ بَ َانَ ــا, وجمُ هَ كُ رْ ــألِيْفِ تَ ادِ التَّ وَّ ةُ ورُ
ا هَ امِ دَ تِخْ  .اسْ

الَ  اىلَ اهللاُ قَ عَ  ).٣٢: النجم( m© ª ¬« ® ¯ ° ± l  :تَ
الَ  نْـدَ اهللاَِّ« :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ وقَ مٍ عِ نَعُ اسْ كِ  :أخْ ـالَ كِ األمْ لـِ ى بِمَ ـمَّ ـلٌ تَسَ جُ  »رَ

هُ  نـْ يُ عَ اءَ النَّهْ , وجَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ ـا يف  :ملسو هيلع هللا ىلصمُ هَ ِ ريْ ةَ وغَ ـرَّ ـارَ وبَ سَ , ويَ ـاهَ انَ شَ ـهَ ـنْ شِ عَ
ادِيثَ صَ  يْ أحَ ا يف كِتَابِ حِ هَ رُ اءَ ذِكْ َّا جَ , ممِ ةً ودِ « :حَ دُ ةِ املَوْ فَ ْ هُ » حتُ انْظُرْ , فَ يِّمِ  ;البنِ القَ

ةٌ يف البَابِ والتَّألِيْفِ  ايَ هُ غَ إنَّ  .فَ
 ِ نيْ مِ نْدَ تَضْ نَا; عِ يَةُ هُ ادُ النَّاهِ دَ زْ ـلِ وتَ دَ أهْ نـْ ا عِ امً يْسَ إمَ ابِ ملَِنْ لَ قَ هِ األلْ ذِ  هَ

نَّةِ وا ـم, السُّ هِ لْمِ رُ عِ وَ ظَـاهِ م بِامَ هُ هُ فَ الءِ أنْ تَصِ ؤُ يبِ هَ لْقِ نْ تَ بِكَ مِ سْ , وبِحَ ةِ عَ جلَامَ
ثْلُ  م, مِ هِ مِ هْ ةُ فَ اصَّ يْ  :وخَ قِ , أو الفَ ثِ دِّ , أو املُحَ ِ, أو احلَافِظِ املِ , أو العَ ِّ يضِ رَ , أو الفَ هِ

, أو النَّحْ  يِّ وِ , أو اللُّغَ ِ رسِّ يْ املُفَ , أو األدِ يِّ ,وِ ـا  بِ هَ ِ ريْ , أو غَ ِ ـربِّ , أو املُعَ ِّ ويلِ أو األُصُ
وا فِيْ  زُ رَ تِي بَ يَّامَ الَّ , والسِ يَّةِ لْمِ ِم العِ اهتِ فَ نْ صِ وَ مِ َّا هُ ُم ممِ اهنَ رَ َا أقْ وا هبِ زُّ وا, وبَ رُ ا وظَهَ هَ

ُم اهبَ رَ  .وأتْ
* * * 

يِيلٌ   ذْ المِ  :تَ يْخُ اإلسْ انَ شَ دْ كَ يَّةَ  قَ يْمِ هُ أنْ ابنُ تَ رَ كْ ,  ; يَ ينِ يِّ الـدِّ بَ بِتَقِ لَقَّ يُ
 َ نيْ افِقِ تْ يف اخلـَ ـارَ ـا سَ كِنَّهَ , لَ المِ يْخِ اإلسْ نيَ وبِشَ افِقِ ـنَةِ املُـوَ سِ ـتْ عـىل ألْ ضَ , ومَ

نِّفَ فِيْ  ا صُ لِهَ نْ أجْ , ومِ نيَ الِفِ انِ واملُخَ نْوَ ْتَ عِ بِريٌ حتَ دٌ كَ َلَّ ا جمُ نْ « :هَ افِرِ عىل مَ دِّ الوَ الرَّ
مَ  عَ افِرٌ بِأنَّ مَ  :زَ المِ كَ يْخَ اإلسْ يَةَ شَ يْمِ ى ابنَ تَ مَّ ـرِ » نْ سَ ـدِ بـنِ أيبِ بَكْ َمَّ افِظِ حمُ لِلحَ



 
 
 

  אא٦٧٩ 
َهُ اهللاُ  محِ يِّ رَ افِعِ يِّ الشَّ قِ شْ مَ ينِ الدِّ ـادَ احلَـافِظُ )٨٤٢(ابنِ نَارصِ الدِّ ادَ وأفَ دْ أجَ , وقَ

تَّـى  ا; حَ ـذَ يُّ يف كِتَابِهِ هَ قِ شْ مَ ينِ الدِّ ِ الدِّ َ ابنُ نَارصِ ـةً بَـنيْ قَ ارِ ةً فَ يْـزَ ـهُ مَ ـبَحَ كِتَابُ أصْ
هُ  لُّ رُ كُ عُ األمْ جَ رْ يْهِ يُ , وإلَ هُ لُّ رُ كُ للهِ األمْ , فَ يِّ فِ َ اخلَلَ يِّ وبَنيْ فِ لَ  .السَّ

وْ  يَـاتٌ تَـأيتِ ولَ قِ ـا أُلْ كِنَّهَ , لَ ـالمِ يْخِ اإلسْ المِ بِشَ يْخَ اإلسْ بْتُ شَ قَّ ا لَ ا; مَ ال ذَ
 َ ي هبِ رِ ْ لْبِ وجتَ ـالمِ عىل القَ يْخَ اإلسْ ا شَ بُ يَ ينَئِذٍ اللَّقَ نَئْكَ حِ يَهْ لْ , فَ ةً ورَ ُ ا األقْالمُ رضَ

نِيْ  اغَ تُبْهَ ا وملَ تَكْ بْهَ لُ ةً ملَ تَطْ دَ ارِ ةً بَ  !مَ
 

* * * 
)٨٢( 

تُبِ  طَةُ الكُ  لُقَ
يْطِ  قِ َ اللَّ ةِ وبَنيْ طَ قَ َ اللُّ يٌّ بَنيْ هِ قٌ فِقْ رْ نَاكَ فَ  .هُ

ةُ  طَ قَ اللُّ ـانَ املَالُ السَّ  :فَ اءٌ كَ ـوَ , سَ بٌ ـاحِ هُ صَ فُ لَ رَ عْ ي ال يُ ائِعُ الَّذِ اقِطُ الضَّ
يْ  يْ ثِمِ هِ انًا أو زَ  .دً

يْطُ  قِ ـنْ  :واللَّ ـانَ مِ اءٌ كَ ـوَ , سَ انِ ـوَ ـهُ أبَ فُ لَ رَ عْ ي ال يُ لُ املَنْبُوذُ الَّذِ وَ الطِّفْ هُ
هِ  قْ تُبُ الفِ امَ كُ ثِهِ لُّ بَحْ ِ , وحمَ احٍ فَ نْ سِ , أو مِ احٍ  .نِكَ

ا  تُبِ أمَّ ةِ الكُ طَ قَ نْ لُ وَ عَ هُ نَا; فَ يثُنَا هُ دِ  !حَ
يْـ فِ يَّـةٌ مُ لْمِ تُـبٌ عِ نَاكَ كُ م; هُ َ نَعَ ـريْ , غَ ةٌ ـبِ  دَ ـةُ النَّسَ ولَ ْهُ ا جمَ ـَ ةُ  ,أهنَّ ـودَ قُ فْ مَ

ـمَّ  ; اللَّهُ خٌ لِّفٌ وال نَاسِ ؤَ َا مُ فُ هلَ رَ عْ , ال يُ نِ يْ وَ أقْالمٍ إاألبَ تِبَـتْ بـِ ـدْ كُ , قَ ـةٌ افِعَ ا نَ ـَ هنَّ
لْ  يَّةٍ عِ ِ  ,مِ تَنيْ الَ نْ حَ جُ عَ ْرُ تُبِ ال ختَ هِ الكُ ذِ ثْلُ هَ , ومِ ةٍ يمَ تَقِ سْ ارٍ مُ  :وأفْكَ
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ةُ األُوىلَ  ,  :احلَالَ خٌ لِّفٌ وال نَاسِ ؤَ َا مُ فُ هلَ رَ عْ تِي ال يُ يَّةُ الَّ لْمِ طُوطَاتُ العِ املَخْ
ِ البَـ ـنيُ ـنْ أعْ ـةٍ عَ ولَ ْهُ ـاكِنَ جمَ ظَتْ يف أمَ فِ تِي حُ يَّامَ الَّ ِ السِ ثِنيْ نَ احِ ـمْ انَـتْ ضِ , أو كَ

ْيِيْ  ثِ واملُتَابِعِ متَ ُ عىل البَاحِ رسُ عْ ةٍ يَ بِريَ ْطُوطَاتٍ كَ اخمَ هَ  .زُ
ثِي  ـنْ بَـاحِ ـأنِ مَ ـلِ الشَّ ـوالً عـىل أهْ ْهُ ـنْ جمَ كُ وحُ ملَ يَ ضُ لَكُ املَفْ ا املَسْ ذَ وهَ

هِ املَسَ  ذِ ثْلِ هَ ةٍ بِمِ امَّ ةٍ تَ فَ رِ عْ م عىل مَ , فَهُ طُوطَاتِ ـا املَخْ هَ فُ لَّ تَكَ ي يَ تـِ ةِ الَّ يفَ ـعِ الِكِ الضَّ
وْ  طُوطَاتِ لُصُ  !صُ املَخْ

ةُ الثَّانِيَةُ  ـا  :احلَالَ كِنَّهَ , لَ يَّةٍ لْمِ َا بِأقْالمٍ عِ اهبُ حَ ا أصْ تَبَهَ تِي كَ يَّةُ الَّ لْمِ تُبُ العِ الكُ
ـلِ العِ  ـنْ أهْ ثِريُ مِ ا كَ هَ لَمُ عْ , ال يَ ةُ املَنَالِ يدَ عِ رِ بَ كْ ةُ الذِّ لَ امِ ةُ خَ ا نَـادِرَ ـَ هنِ وْ ـا لِكَ , إمَّ لْـمِ

يْ  دِ َا قَ هنِ وْ ا, أو لِكَ هَ بْعِ ا وطَ هَ خِ ةِ نَسْ لَّ ودِ لِقِ جُ ةُ الوُ يزَ زِ , أو عَ ِ ـةَ النَّرشْ ـرُ  مَ , األمْ بْـعِ الطَّ
والتِ  هُ اتِ أو املَجْ ودَ قُ ِ املَفْ املَ ا يف عَ هَ لَ عَ ي جَ  .الَّذِ

ـضِ لُ  ي بَعْ ـدِ ـا أيْ يْهَ تْ إلَ تَدَّ نَا; امْ نْ هُ ـوْ ومِ طُوطَـاتِ صُ اقِ املَخْ َّ  ,صِ ورسُ
َا اهبِ تِسَ يحُ بِتَبَنِّي انْ ِ مَّ التَّرصْ ا, ثُ ائِهَ عَ ا بِادِّ هَ اقُ َّ امَ رسُ يْثُ قَ ; حَ ةِ يمَ دِ اتِ القَ  !واملَطْبُوعَ

يَا  نْ ُم يف الـدُّ يَّضَ هلَ دْ قَ إنَّ اهللاَ قَ ; فَ تُبِ اقِ الكُ َّ نْدَ رسُ ةٍ عِ يلَ نْ حِ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ومَ
ائِفَ  , طَ يَّـةِ عِ ـالِكِ الدَّ هِ املَسَ ـذِ ثْـلُ هَ م مِ يْهِ لَ ْفَى عَ َّنْ ال ختَ نيَ ممِ قِ قِّ ثِنيَ واملُحَ نَ البَاحِ ةً مِ

نيٍ  دَ حِ عْ وْ بَ , ولَ ةِ فَ يَّ ي املُزَ اوِ عَ  !والدَّ
م,  يُـنِهِ ـنْ أعْ ـوا عَ تَفُ يَا, أو اخْ نْ مِ يف الدُّ لْ لِ العِ ةِ أهْ يْحَ نْ فَضِ تُوا مِ لَ ا فَ ا إذَ أمَّ

هُ  لَ ةِ فَ رَ نَ يف اآلخِ بُوْ سِ كْ لُ ممَّا يَ يْ  !م الوَ
ـاىلَ  عَ الَ اهللاُ تَ امَ قَ  mÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ A B  :كَ
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اىل الَ تَعَ  .)٣٣: القلم( m® ¯ ±° ² ³ ´ l  :وقَ
 

* * * 
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تُبِ  يْطُ الكُ  لَقِ
تَبَ  دْ كَ , قَ ةٌ دَ اسِ ةٌ فَ اطِلَ تُبٌ بَ نَاكَ كُ ـارٍ هُ , وأفْكَ ةٍ ومَ ـمُ سْ أقْالمٍ مَ َا بـِ اهبُ حَ ا أصْ هَ

كِيْ  ا إالَّ التَّشْ ائِهَ رَ نْ وَ يْسَ مِ , لَ بِيثَةٍ م, خَ القِهِ نُ يف أخْ َ أو الطَّعْ نيْ لِمِ ائِدِ املُسْ قَ كُ يف عَ
ـلِ  ـنْ أهْ , أو مِ ـةِ قَ نْدَ ـرِ والزَّ فْ ـلِ الكُ ـنْ أهْ , أو مِ عِ دَ اءِ والبـِ ـوَ لِ األهْ نْ أهْ اءٌ مِ وَ سَ

امَ اال لْ نَ العَ ِم مِ نَاهبِ نْ أذْ , أو مِ اقِ املُبْطِلِنيَ َ تِرشْ اثِيِّنيَ أو سْ دَ الِيِّنيَ أو احلـَ َ َ أو اللِّربْ نِيِّنيْ
ينِ  ةِ والدِّ اءِ املِلَّ دَ نْ أعَ م مِ هِ ِ ريْ انِيِّنيَ أو غَ َ  .العَرصْ

ىضَ  ـرْ ـضُ مَ ـأيتِ بَعْ مَ يَ ـوْ , يَ ـةُ مَ ـةُ الالَّ تْ الطَّامَ ـاءَ نَا; جَ نْ هُ لُـوبِ فَمِ القُ
ـومُ  قُ ـا, أو يَ يْهَ لَ ا والثَّنَاءِ عَ هَ ِ , ونَرشْ تُبِ هِ الكُ ذِ ثْلِ هَ بْشِ مِ , إىل نَ يخِ الِيكُ التَّارِ عَ وصَ

َا اهلِ تِحَ ظْم ,بِانْ تَّى العَ ا حَ نْهَ بِّ عَ  .والذَّ
ونَـ عُ دَّ هُ أو يَ ونَ ُ نْرشُ يقٌ فِيامَ يَ ُم طَرِ يْسَ هلَ ; لَ الءِ ؤُ يخِ هَ الِيكُ التَّارِ عَ ـنْ فَصَ هُ مِ

م  الفِهِ ةِ أسْ ولَ بَاعٌ ملَِقُ م إالَّ اتِّ نْهُ ا مِ اذَ , ومَ الِ تِحَ ةِ واالنْ غَ اوَ يقُ املُرَ تُبِ إالَّ طَرِ هِ الكُ ذِ هَ
نَ  يْ ذِ  m ¦ § ̈ © ª      « ¬ ® ¯ ° ± ² l :الَّ

 .)٧٥: آل عمران(
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ائِـقُ  ونَ طَرَ رُ ذَ أتُونَ ويَ ُم فِيامَ يَ لْ هلَ ةٌ  بَ ـوفَ شُ كْ ةٌ  مَ ـوحَ ضُ فْ ـنْ , مَ جُ عَ ْـرُ ال ختَ
 ِ نيْ ظْلِمَ ِ مُ نيْ قَ فَ  :نَ
لُ  ـلِ  :األوَّ تُـبِ أهْ ـنْ كُ ثُـهُ مِ عْ هُ وبَ بْشُ كِنُ نَ مْ ا يُ لِّ مَ ومُ بِنَبْشِ كُ قُ نْ يَ م مَ نْهُ مِ

ادِ  سَ اللِ والفَ  .الضَّ
ـةِ  ايَ عَ َا, والدِّ اهبِ حَ َا, والثَّنَاءِ عىل أصْ ةِ هبِ اوَ ا, واحلَفَ هَ بْعِ اللِ طَ نْ خِ لِكَ مِ وذَ

اإلَ  يَّةِ  ,يْهَ المِ اتِ اإلعْ نَوَ فِ أو القَ حُ اءٌ يف الصُّ وَ  .سَ
نَائِعُ  ونَ صَ رُ كُ مْ ُم فِيامَ يَ ا  :وهلَ لِّ مَ ا بِكُ هَ اجِ رَ ا وإخْ هَ ِ عْي إىل نَرشْ السَّ كَ

 ِّ نْ أمهَ ا, وعَ نْهَ يثِ عَ رٍ يف احلَدِ كْ عَ مَ , مَ الٍ ةِ مَ ثْرَ اهٍ وكَ ةِ جَ وَّ نْ قُ ونَ مِ تَطِيعُ سْ يَّةِ يَ
امِ  ضَ ا مَ هَ ِ ريْ ينَ يف غَ رِ رِّ , وبِاملُتَحَ رِ كْ ادِ الفِ وَّ م بِرُ هِ فِ صْ َا, ووَ اهبِ حَ ا, والثَّنَاءِ عىل أصْ ينِهَ

وحِ  ضُ حِ املَفْ دُ نَ التَّامَ  !مِ
ـاىل عَ الَ اهللاُ تَ  mÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï  :قَ

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú l 
 .)٥١: النساء(

ــاىل عَ ــالَ تَ  mq r s t u v w x  :وقَ

y z { | } ~ _ ` a b l )١٠٩: النساء(. 
لِ  َ يف أوَّ نيْ ـلِمِ الدَ املُسْ لَـتْ بـِ خَ ي دَ تـِ ابِعُ الَّ تْهُ املَطَ لَ عَ ا فَ نْكَ مَ بُ عَ زُ عْ وال يَ

ا هَ رِ ـبِنيَ إىل  ;أمْ ـنَ املُنْتَسِ ـادِ مِ سَ اللِ والفَ لِ الضَّ تُبِ أهْ ثَرِ كُ ةِ أكْ تْ بِطِبَاعَ امَ يْثُ قَ حَ
تُبِ  كُ المِ كَ ي :اإلسْ ي ,نَاءَ ابنِ سِ نْدِ اوَ ضِ  ,جِ واحلَالَّ  ,والرَّ ارِ يبِ  ,وابنِ الفَ ـرَ وابنِ عَ



 
 
 

  אא٦٨٣ 
ثِريٌ  /الطَّائِي م كَ هِ ِ ريْ  .وغَ

ـومُ  :الثَّاين قُ ـمَّ يَ , ثُ ـادِ سَ ـاللِ والفَ لِ الضَّ تُبِ أهْ ةِ كُ قَ ِ ومُ بِرسَ قُ نْ يَ م مَ نْهُ ومِ
هِ  ارِ نَاتِ أفْكَ نْ بَ َا مِ  أهنَّ وَ عْ ا بِدَ هَ يقِ وِ ا وتَسْ هَ ِ ا  بِنَرشْ ـَ ـى أهنَّ عَ ـامَ ادَّ بَّ , ورُ هِ رِّ أقْالمِ وحُ

ـلِ  رِ أهْ وْ دَ لُوكُ بـِ ـعْ ا الصُّ ـذَ ـومُ هَ قُ ـمَّ يَ ة, ثُ ريَ ثـِ نِنيَ كَ نْذُ سِ هِ مُ اجِ رَ ةَ أدْ بِيسَ انَتْ حَ كَ
ادِ  سَ اللِ والفَ ا يف اإلضْ رً وْ م دَ نْهُ رَ مِ انَ أظْهَ امَ كَ بَّ , ورُ ادِ سَ اللِ والفَ ـةِ  ,الضَّ لَ ادَ واملُجَ

َ واملُنَ  انَ ممُ امَ كَ بَّ , ورُ ةِ , كَّ اظَرَ ـهِ اهِ هِ أو جَ الـِ ـبِهِ أو مَ نْصِ اللِ مَ نْ خِ ا مِ ضِ إمَّ نًا يف األرْ
  وَ عْ ـنَ الـدَّ هُ مِ يْسَ لَ , لَ ارٌ تَعَ سْ يْسٌ مُ هُ تَ ضِ إالَّ إنَّ هُ يف األرْ ْكِنيٍ لَ نْ متَ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ومَ

يْسَ إالَّ  , لَ يقُ  !إالَّ النَّبِيحُ والنَّهِ
يْ  زَ عىل كِتَـابِ ولَ فَ مَ قَ وْ , يَ يدٍ مٍ بِبَعِ اسِ وحُ ابنُ قَ ضُ اكَ املَفْ نَّا ذَ يـرِ « :سَ عَ رِ ْ حتَ

ةِ  الَ سَ ِ الرِّ رصْ أةِ يف عَ هِ » املَرْ ـمِ نِ اسْ هُ مِ ي لَ , الَّذِ ةَ قَّ بْدِ احلَلِيمِ أبُو شُ وِّ عَ عُ ِ املَدْ ارسِ لِلخَ
اءٌ  قَ ةٌ وشَ وَ قْ ; شِ يبٌ  !نَصِ

ا الصُّ  ذَ امَ هَ يْثُ قَ لُوكُ حَ ُ  عْ ريْ  األخِ وَ عْ دَ ; بـِ اللِهِ ِ ضَ , ونَرشْ هِ ارِ , بِتَبَنِّي أفْكَ
ا  ذَ ةِ هَ فَ اشَ كَ ةِ ومُ عَ تَابَ ةٌ يف مُ اقَ سٌ وال طَ مَ نَفْ يْسَ يل اليَوْ , ولَ ةِ رَ كْ هِ الفِ ذِ بُ هَ احِ هُ صَ أنَّ

يْ  فِ يِّ الصَّ عِ بِيْ الدَّ ا اللَّ نْهَ عُ عَ فَّ َ رتَ ائِحُ يَ قَ هُ وَ لْ لَ , بَ  !بُ قِ
 

* * * 
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)٨٤( 
لُ  وْ لُ تُبِ غُ  الكُ

ـضُ طُـالَّ  هِ بَعْ مُ بـِ ـوْ قُ ـا يَ ـوَ مَ ـا, وهُ هَ يْقِ قِ ْ دَ حتَ عْ تُبِ بَ بْسِ الكُ لِكَ بِحَ  بِ وذَ
ةِ  جَّ طَاتِ بِحُ طُوَ ِ املَخْ املَ نْ عَ يَّةِ مِ لمِ تُبِ العِ اجِ الكُ رَ نْ إخْ اتِ مِ عَ ا اجلَامِ هَ يْقِ قِ ْ تَّى حتَ ; حَ

وا  امُ ا قَ هَ وْ قُ قَّ ا حَ انِيَةً مَ إذَ ةً ثَ عِ برَّ ضَ ِ وَ املَ ا يف عَ اتِ وهَ سَ بُوْ اتِ املَحْ ودَ قُ  !املَفْ
ِدُ كِتَابً  وَ أنَّكَ جتَ دِ وهُ حَ ةِ  ا ألِ نَازَ  أئِمَّ دْ تَ َ قَ نيْ لِمِ ـنْ طُـالَّ عَ املُسْ ةٌ مِ عَ وْ ْمُ بِ هُ جمَ

اتِ  عَ اه(اجلَامِ تُورَ كْ تِريْ أوْ دُ سْ اجِ ْ ; )مَ نْ حتَ ا مِ وْ تَهَ ا انْ ا مَ تَّىَ إذَ َ حَ ـنيْ هِ هُ رَ لُـوْ عَ ـهِ جَ يقِ  قِ
فِ  فُوْ هِ كِتَابًـ الرُّ نـِ وْ هِ بِكَ اجِ رَ نْ إخْ ارِ عَ تِذَ لُّ طَالِبٍ بِاالعْ مُ كُ وْ قُ ا يَ هَ نْدَ عِ , فَ يَّةِ عِ ا اجلَامِ

كَ فِيْهِ  َ رتَ دِ اشْ ةُ قَ دَّ  !بٍ طَالَّ  عِ
انُ  تَعَ , فاهللا املُسْ قٍّ ِ حَ ريْ لُّ بغَ غَ تُبُ وتُ بَسُ الكُ ْ ا حتُ ذَ كَ  !وهَ

 

* * * 
)٨٥( 

تُبِ  يْثُ الكُ رِ وْ  تَ
ـ نْتَشِ ةً مُ رَ ا ظَـاهِ رً خَّ ـؤَ تْ مُ دَ تُبِ غَ يْثِ الكُ رِ وْ ةَ تَ رَ ـضِ ـإنَّ ظَاهِ دَ بَعْ نـْ ةً عِ رَ

َ طُالَّ  نيْ ائِمِ مِ القَ لْ ِم, بِ العِ َاهتِ دَ ممَ عْ ا بَ وهَ لَّفُ تِي خَ م الَّ ائِهِ تُبِ آبَ ةِ كُ َايَ ةِ ومحِ اسَ رَ  عىل حِ
فَ  ي دَ رُ الَّذِ رِ األمْ وْ , إىل دَ مِ لْ العِ ـةٌ بـِ نَايَ م عِ ـُ نْ هلَ ـَّ يَّامَ ممِ , والسِ نَاءِ الءِ األبْ ؤُ عَ بَعْضَ هَ

م ـُ ـاءً هلَ انُوا آبَ اءٌ كَ وَ , سَ مِ لْ لِ العِ تُبِ أهْ يِّ عىل كُ عِ ْ ِّ الرشَّ يصِ ـامَ  ,الوَ , كَ ـاءٍ َ آبَ ـريْ أو غَ
اءَ اهللاُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيتِ بَ  .سَ



 
 
 

  אא٦٨٥ 
وَ  تْ أدْ اءَ نَا; جَ نْ هُ بُوْ ومِ ةِ بِلَ اثَ رَ لْـمِ ارُ الوِ ـلِ العِ تُـبِ أهْ ةِ عىل كُ ايَ صَ سِ الوِ

 ِ نيْ نْفَ اللِ صِ نْ خِ , وطُالَّ  :مِ نَاءِ مِ األبْ لْ  .بِ العِ
لُ  نْفُ األوَّ تُـبَ  :الصِّ ثُـوا كُ رِ يْـثُ وَ ; حَ مِ لْ ةٌ بِالعِ نَايَ ُم عِ َّنْ هلَ نَاءُ ممِ م األبْ وهُ

رَ  وْ وا دَ رُ وَّ ا تَسَ هَ نْدَ عِ م, فَ ائِهِ ـةٍ  آبَ َ طِبَاعَ ـا بَـنيْ تُـبِ مَ هِ الكُ ذِ يِّ عىل هَ عِ ْ ِّ الرشَّ يصِ الوَ
يْعٍ  ٍ وبَ  .إلخ...ونَرشْ

ـيَّةِ  صِ وا يف الوَ نَفُ ُم أجْ ةِ إالَّ إهنَّ ايَ صَ هِ الوِ ذِ عَ هَ ـنْ  ,ومَ ثِ مِ وا يف اإلرْ ـأثَّمُ وتَ
دِ  رُّ , والتَّفَ ينَ رِ وقِ اآلخَ قُ اطِ حُ قَ , وإسْ يِّ لْمِ طْوِ العِ اللِ السَّ , خِ ـوعٍ ُ ـقٍّ مَرشْ ِ حَ ـريْ بِغَ

ا يَيل هُ مَ حُ ضِّ وَ  :يُ
 َ ثِنيْ ارِ ِم الــوَ اهنِ ــوَ ــاءِ إخْ ــنْ إقْصَ ــوا مِ عُ رَّ تَوَ ُــم ملَ يَ م أهنَّ ــوقِهِ قُ اطِ حُ ــقَ , وإسْ

نْهُ  حَّ عَ دْ صَ , وقَ ةٍ ايَ صَ ثٍ ووِ نْ إرْ وهُ مِ عُ , فِيامَ ادَّ يَّةِ عِ ْ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص الرشَّ هُ قَ ـدْ اهللاَ إنَّ « :أنَّ قَ
لَّ  طَى كُ هُ  أعْ قَّ قٍّ حَ ثٍ  ,ذِي حَ ارِ يَّةَ لِوَ الَ وصِ اودَ  »فَ يُّ وأبُـو دَ ذِ مِ ْ َدُ والرتِّ هُ أمحْ جَ رَ أخْ

يْ  حِ وَ صَ ه, وهُ اجَ  .حٌ وابنُ مُ
ـيِّ  لْمِ ثِ أبِيـهِ العِ ىلَ عـىل إرْ ـتَوْ دِ اسْ ا االبنِ قَ ذَ ثْلَ هَ دُ مِ تِجِ ـنْ  ,فَ كَ مِ لـِ وذَ

تُبِ أبِيهِ  ةِ كُ هِ بِطِبَاعَ دِ رُّ فَ اللِ تَ اخِ هَ يْعِ ا وبَ هَ ِ يَّةِ ونَرشْ لْمِ ـا  ,العِ ابً هُ بَ تَحُ لَ فْ ي يَ رُ الَّذِ األمْ
ا  مَ دَ نـْ يُّ إالَّ عَ ثـِ رُ اإلرْ وُّ ا التَّسَ ذَ ا هَ , ومَ وعِ َ ِ املُرشْ ريْ ثِ غَ رُّ ا لِلتَّوْ يقً , وطَرِ ةِ ارَ نَ التِّجَ مِ

 ْ ائِغٌ رشَ لِ سَ مَ ا العَ ذَ ثْلَ هَ ثُونَ أنَّ مِ ارِ هُ الوَ انُ وَ ثَ ظَنَّ إخْ م أنَّ اإلرْ نِّهِ ا, لِظَ فً رْ ا أو عُ عً
نْ طُالَّ  ِم مِ اهنِ وَ رٌ عىل إخْ كْ يَّ حِ لْمِ ـامَ العِ هِ األيَّ ـذِ ارٍ هَ وَ جَ امَ هُ , كَ يْسَ إالَّ مِ لَ لْ بِ العِ

وْ  يْ دُ سِ  !بٍ نَ نَكِريٍ وال حَ
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ـ شْ ـنْ مَ عُ مِ نـَ , ال نَمْ يرِ ذِ ي والتَّحْ ا النَّهْ ذَ عَ هَ نُ مَ ـاـونَحْ فَ ةِ احلِ وعَ ظِ عـىل رُ
نِيْـ ْ ي جيَ ثِ املَايلِّ الَّذِ دِ بِاإلرْ رُّ نَ التَّفَ ى مِ نْهَ نَا نَ , إالَّ إنَّ اءِ لِّقِ بِاآلبَ يِّ املُتَعَ لْمِ ثِ العِ هِ اإلرْ

وْ  نَاءِ دُ لْ بَعْضُ األبْ تأمَّ , فَ ثِنيَ ارِ ِم الوَ اهنِ وَ  .نَ إخْ
لْـمِ  ـظِ لِعِ فْ نِ واحلِ ـوْ دَ العَ نَاءِ يَ نَ األبْ دَّ مِ نْ مَ ـهِ أبِيْـفَمَ سِ ـذَ عـىل نَفْ , وأخَ  هِ

تُبِ أبِيْ  ةَ عىل كُ ايَ صَ ةَ والوِ افَظَ يْ املُحَ زِ وْ ا وتَ بْعً ا وطَ ً , هِ نَرشْ َ نيْ ـلِمِ ـومِ املُسْ مُ ـا عـىل عُ عً
ابِ بِرِّ  نْ أبْوَ ثِريٌ مِ ا كَ يهَ امِ سَ تِي ال يُ ةِ الَّ ظِيمَ ِّ العَ ابِ الربِ عِ أبْوَ فَ نْ أنْ هُ مِ كَّ أنَّ ا ال شَ ذَ هَ فَ

ا ِماآلبَ هتِ وْ دَ مَ عْ ابِهِ بَ حَ مِ النَّافِعِ ألصْ لْ ِ العِ يزِ نَرشْ زِ عْ نْ تَ هُ مِ الَ لْ إخَ ِم, بَ هتِ وْ دَ مَ عْ  .ءِ بَ
ـ ـمِ نَشْ ـو بِاسْ م, ولُ ـائِهِ تُـبِ آبَ يْعِ كُ ي إىل بَ م األيْدِ نْهُ تْ مِ تَدَّ ا امْ ا إذَ ا ـأمَّ هَ رِ

ا يَيل تِبَارِ مَ دَ اعْ عْ ; إالَّ بَ ُوزُ ا, فَال جيَ هَ بْعِ  :وطَ
ـلِّ  ـ١ ـيبِ كُ ـبِ نَصِ سَ ةِ بِحَ ثَ رَ م عىل الوَ ائِهِ تُبِ آبَ يْعِ كُ احَ بَ بَ وا أرْ مُ سِّ قَ أنْ يُ
م نْهُ دٍ مِ احِ ابِهِ  ,وَ لُومٌ يف بَ عْ وَ مَ َّا هُ ا ممِ اثً ا وإنَ ورً كُ  .ذُ

الً  وا أوَّ ذُ أخُ ةِ أنْ يَ مَ سْ هِ القِ ذِ بْلَ هَ ُم قَ ـوهُ وهلَ قُ فَ ا أنْ ـَّ م املَالِيَّـةَ ممِ وقَهُ قُ عـىل   حُ
م هُ قَّ طُوا حَ قِ سْ ا ملَ يُ م, مَ ائِهِ تُبِ آبَ ِ كُ ةِ ونَرشْ  .طِبَاعَ

ِيْ  ـ٢ وا مجَ ذُ أخُ ا أنْ يَ ُم احلَقُّ أيْضً امَ هلَ تُـبِ كَ ـنْ كُ يِّ مِ لْمِ ثِ العِ الِ اإلرْ وَ عَ أمْ
امٌ  ـرَ , وإالَّ فَحَ ةِ ثَ رَ اقِي الوَ نْ بَ نِ مِ ا واإلذْ ضَ ذِ الرِّ طِ أخْ ْ لِكَ بِرشَ م, وذَ ائِهِ م  آبَ ـيْهِ لَ عَ

فِّقُ  , واهللاُ املُوَ يِّ عِ ْ طِهِ الرشَّ ْ كِرَ إالَّ بِرشَ َّا ذُ ءٌ ممِ ْ  .يشَ
 

* * * 



 
 
 

  אא٦٨٧ 
نْفُ الثَّاين م طُالَّ  :الصَّ ـوَ وهُ ـامَ هُ , كَ اءِ نـَ ـنَ األبْ وا مِ يْسُ م لَ َّنْ هُ مِ ممِ لْ بُ العِ

اثِلٌ يف بَعْضِ طُالَّ  ـمَ م إمَّ هِ ـيُوخِ تُبَ شُ ثُوا كُ رِ َّنْ وَ مِ ممِ لْ ـنَ بِ العِ ِم مِ هبِ ـرْ ـبَبِ قُ ا بِسَ
, وطُوْ  يْخِ اتِ الشَّ تِبَـارَ ـنَ االعْ ا مِ هَ ِ ريْ , أو غَ تَبِهِ كْ تُبِهِ ومَ نْ كُ ِم مِ هبِ رْ , أو بِقُ تِهِ مَ الزَ لِ مُ

لُ بَعْضَ طُالَّ  َوِّ دْ ختُ َا قَ ظَنُّ أهنَّ دْ يُ تِي قَ يَّ الَّ لْمِ يْخِ العِ ثَ الشَّ تَبَنَّى إرْ مِ أنْ يَ لْ  .بِ العِ
عَ  م ومَ هِ ـطْوِ ـاللِ سَ نْ خِ يَّةِ مِ صِ هِ الوَ ذِ وا يف هَ انَفُ َ ُم جتَ ةِ إالَّ إهنَّ ايَ صَ هِ الوِ ذِ هَ

يلِ  ا يَ هُ مَ حُ ضِّ وَ , يُ ينَ رِ وقِ اآلخَ قُ يَّ عىل حُ لْمِ وقِ  :العِ قُ اءِ حُ نْ إقْصَ وا مِ عُ رَّ تَوَ ُم ملَ يَ أهنَّ
ةً  ثَ رَ ونَ وَ ُ تَربَ عْ نَ يُ يْ ذِ , الَّ يْخِ ا الشَّ ذَ نَاءِ هَ مأبْ يِّنيَ ألبِيهِ عِ ْ  .رشَ

الءِ الطُّالَّ  ؤُ ثْلَ هَ دُ مِ تَجِ دَ فَ نـْ ـيِّ عِ لْمِ م العِ هِ يْخِ ثِ شَ وا عىل إرْ ُ ارسَ َ دْ جتَ بِ قَ
يَا يف  نْ م الـدُّ ـُ نُ هلَ يَّ تَـزَ ا تَ نـَ ـنْ هُ ا, فَمِ هَ يْعِ ا وبَ هَ ِ م ونَرشْ هِ يْخِ تُبِ شَ ةِ كُ م بِطِبَاعَ دِهِ رُّ فَ تَ

, واجلَرْ  ةِ ارَ ابِ التِّجَ اءِ أثْوَ طَ نْ إعْ يَابِهِ عَ رِ وغِ فِ النَّظَ ْ عَ رصَ , مَ يِّ لْمِ اءَ البَيْعِ العِ رَ ي وَ
يْخِ  ا الشَّ ذَ نَاءِ هَ نْ أبْ م مِ هُ قَّ لِ احلَقِّ حَ  .أهْ

ا  نـَ َ أنَّ ـريْ , غَ هِ يْخِ مِ شَ لْ ِ عِ نْ نَرشْ لَّ طَالِبٍ مِ دُّ كُ رُ , ال نَ ةِ عَ نَ هِ املُامَ ذِ عَ هَ نُ مَ ونَحْ
ِيْ  ى مِ مجَ نْهَ ا نَ الءِ الطُّالَّ عً ؤُ دِ هَ رُّ فَ دِ نْ تَ رُّ , والتَّفَ يِّ لْمِ م العِ هِ يْخِ ثِ شَ ارِ إرْ تِكَ نِ احْ بِ مِ

ـنَ  َا مِ اهبِ ـحَ ـا إىل أصْ هَ دِّ ونَ رَ م, دُ هِ ـيْخِ تُـبِ شَ نْ كُ هُ مِ ونَ ثُ رِ َّا يَ ذِ املَنَافِعِ املَالِيَّةِ ممِ بِأخْ
نَاءِ   .األبْ

ِ واحلِ  دَ النَّرشْ م يَ نْهُ دَّ مِ نْ مَ ـفَمَ ـاللِ نَشْ ـنْ خِ م, مِ هِ يْخِ مِ شَ لْ ظِ لِعِ هِ ـفْ تُبـِ رِ كُ
ـيْخِ  ـةِ لِلشَّ ظِيمَ ِّ العَ ابِ الـربِ نْ أبْـوَ ا مِ ذَ هَ , فَ َ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ ا عىل عُ هَ يعِ زِ وْ ا وتَ هَ بْعِ وطَ

مِ  لْ ا لِعِ ً نَا أنَّ فِيْهِ نَرشْ لِمْ ا عَ يَّامَ إذَ , والسِ تِ دَ املَامَ عْ عْ  بَ يْخِ بَ ا الشَّ ذَ تِهِ هَ وْ  .دَ مَ
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م  ـيْهِ لَ ـانَ عَ م, فَكَ هِ يْخِ تُبِ شَ يْعِ كُ ي إىل بَ م األيْدِ هِ ضِ نْ بَعْ تْ مِ تَدَّ ا امْ ا إذَ أمَّ
وا بِامَ يَيل مُ تَزِ لْ  :أنْ يَ

ـلِّ  ـ١ يبِ كُ بِ نَصِ سَ ةِ بِحَ ثَ رَ يْخِ عىل الوَ ا الشَّ ذَ تُبِ هَ يْعِ كُ احَ بَ بَ وا أرْ دُّ رُ أنْ يَ
ُم أيْ  م, وهلَ نْهُ دٍ مِ احِ الً وَ وا أوَّ ذُ أخُ ا أنُ يَ وْ ضً قُ فَ َّا أنْ م املَايلَّ ممِ هُ قَّ ةِ ونَشْ  حَ رِ ـهُ عىل طِبَاعَ

م هُ قَّ طُوا حَ قِ سْ ا ملَ يُ , مَ يْخِ ا الشَّ ذَ تُبِ هَ  .كُ
تُـبِ  ـ٢ ـنْ كُ ـيِّ مِ لْمِ ثِ العِ الِ اإلرْ ـوَ ِيـعَ أمْ وا مجَ ـذُ أخُ قُّ أنَ يَ م احلـَ ـُ امَ هلَ كَ

طِ أخْ  ْ لِكَ بِرشَ م, وذَ هِ يْخِ م شَ يْهِ لَ امٌ عَ رَ , وإالَّ فَحَ ةِ ثَ رَ اقِي الوَ نْ بَ نِ مِ ا واإلذْ ضَ ذِ الرِّ
فِيقِ  يلُّ التَّوْ , واهللاُ وَ كِرَ َّا ذُ ءٌ ممِ ْ  .يشَ

 

* * * 
)٨٦( 

ا هَ سُّ , ودَ تُبِ قُ الكُ وْ قُ  عُ
ـامَ  لَ اءِ العُ نـَ ـضِ أبْ ـوقِ بَعْ قُ ـنْ عُ ـةٍ عَ نَ ْزِ ـةٍ حمُ لَ ْجِ ائِنَ خمُ ـوَ عُ بِكَ مَ لْ نَسْ زَ ءِ ملَ نَ

هِ  تـِ يقَ قِ ا يف حَ ذَ , وهَ يِّ لْمِ م العِ اثِ أبِيهِ ريَ ِ مِ بِيلِ نَرشْ نْ سَ م عَ هِ دِّ لِكَ بِصَ م, وذَ ائِهِ آلبَ
 ِ طِيئَتَنيْ عُ خَ نْقَ  :مَ
وقُ  :األُوىلَ  قُ م, هُ عُ ائِهِ ُ  :والثَّانِيَةُ م آلبَ لُوهلُ مِ غَ لْ  .م لِلعِ

م ائِهِ يَ  ,فَاخلَطِيئَةُ األُوىلَ يف آبَ هِ يَّامَ  والثَّانِيَةُ فَ , والسِ َ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ قِّ عَ يف حَ
ـنَّ  نْ ضَ َا, فَمَ وهنَ تِ الثَّانِيَةُ دُ يْسَ لَ , فَ ةٌ ظِيمَ انَتْ األُوىلَ عَ إنَ كَ م, فَ نْهُ مِ مِ لْ بِ العِ طُالَّ

وِ أبِيْ  فْ ,بِعَ َ نيْ ـلِمِ ـومِ املُسْ مُ اتِ عُ ـذَ اخَ ؤَ ـنْ مُ ـو مِ نْجُ هُ يَ الُ , فَال إخَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ واهللاُ  هِ يَ



 
 
 

  אא٦٨٩ 
بِيلِ  اءِ السَّ وَ ي إىل سَ ْدِ  !هيَ

َا االبنُ البَارُّ  ا أهيُّ تُـبِ ! يَ ـى بِكُ َفَّ نْ ختَ ـَّ بَقٍ ممِ نَاتِ طَ نَ إىل بَ كَ رْ اكَ أنْ تَ اكَ إيَّ إيَّ
رَ لِطُالَّ  ذَّ عَ , وتَ تِهِ وْ دَ مَ عْ ي أبِيهِ بَ رِ ـدْ ـهُ ال يَ ْلِـسٍ بِأنَّ لِّ جمَ , ونَادَ يف كُ َاحِ دَ اإلحلِ عْ بِهِ بَ

تُبُ أبِيْ  نَ كُ يْ أيْ قِ تَام بِتَحْ هْ لْ مُ زَ هُ ملَ يَ , أو أنَّ ـهِ بْقَ ا يَ ـذَ كَ ـا, وهَ تِهَ عَ اجَ رَ ائِامً عىل مُ ا, قَ هَ  ىقِ
لَّلُ و تَعَ وهَ الطُّالَّ رُ ذَّ عَ تَ يَ يَ جُ فَ وُ ِ لِكَ لِيَرصْ لُّ ذَ ; ; كُ تُـبِ أبِيـهِ ـنْ كُ الِ عَ ؤَ نِ السُّ بِ عَ

نَّ وظَ  حَ بِامَ ضَ رِ ا فَ تَّى إذَ ودِ حَ ـدُ بِ وصُ َـاحُ الطَّالـِ الُ وإحلْ ـؤَ هُ السُّ نـْ طَعَ عَ , وانْقَ نَّ
, َ طُالَّ  املُطْلُوبِ يَانُ بَنيْ بُّ النِّسْ دُ ا يَ هَ نْدَ عِ ـرُ فَ تَ ذِكْ وْ مُ تَّى يَ يْئًا; حَ يْئًا فَشَ مِ شَ لْ بِ العِ

املِ  اتَ  ,العَ امَ أمَ نُ كَ ا االبْ ذَ فِ  هَ سَ , فيَا حَ ةِ سَ بُوْ تُبَ أبِيْهِ املَحْ  !يكُ
أ  تَبَوَّ ادَ أنْ يَ ي أرَ دَ الَّذِ تَهِ اكَ الطَّالِبَ املُجْ دُ فِيْهِ ذَ ي نَجِ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ وذَ

ـدْ  ; قَ لْـمِ ـدَ لِلعِ اعِ قَ ِ مَ ـاملِ اكَ العَ تُبِ ذَ هُ  لِكُ ـامَ , وسَ َـاحِ ـبَابُ اإلحلْ هِ أسْ ـتْ بـِ طَّعَ قَ تَ
يَانِ  ةِ التِّيْهِ والنِّسْ يَ دِ اءُ يف أوْ دَ تِجْ  !االسْ

يْاله يَا وَ ـاىل! فَ عَ الَ اهللاُ تَ دْ قَ , وقَ الِّ اقِّ الغَ اكَ العَ نْ ذَ  mg h i  :مِ

j k l nm o p q r s t u v w l )آل عمران :
ـاىل, )١٦١ عَ ـالَ تَ ـاين )١٠: الشـمس( me f g h l  :وقَ عَ ـنْ مَ , ومِ

ةً  غَ سِّ لُ ـ :الدَّ لَهَ ا فَ هَ ُ ريْ سِ فْ ا تَ , وأمَّ ءِ ءِ يف اليشَّ اءُ اليشَّ فَ ـاإخْ نْهَ , مِ ـانٍ عَ ـنْ دَسَّ  :ا مَ مَ
اءِ  فَ نْ دَسِّ وكِتْامنِ وإخْ رِ مِ يْ ذِ ةُ يف التَّحْ يْمُ اآليَ تَقِ نَى تَسْ ا املَعْ َذَ , وهبِ ايصِ هُ يف املَعَ سَ نَفْ

مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ مِ لْ تُبِ العِ يَّام كُ , السِ  .احلَقِّ
الَ النَّبِيُّ  دْ قَ ةٌ بِغَ الَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ الَ بَلُ صَ قْ ورٍ تُ هُ ِ طُ لُـولٍ  ,ريْ ـنْ غُ ةٌ مِ قَ دَ  »والَ صَ



 
 
 
 ٦٩٠ א

لِمٌ  سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ
الَ النَّبِيُّ  هُ ثْ مِ  هُ إنَّ فَ  ;االً غَ  مَ تَ كَ  نْ مِ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ هُ أبُـ »لُ جَ رَ والطَّـرباينُّ  دوُ او دَ أخْ

ِ «يف  بِريْ مِ الكَ جَ فٌ »املُعْ عْ  ., وفِيْهِ ضَ
الَ  ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ نَتْهَ ـجَ ةٍ سَ رَّ أةٌ يفِ هِ رَ بَتْ امْ ذِّ اتَـتْ  عُ تَّـى مَ ـا  ,حَ لَتْ فِيهَ خَ ـدَ فَ

ا ,النَّارَ  تْهَ بَسَ ا إذْ حَ تْهَ قَ ا وسَ تْهَ مَ عَ يَ أطْ ـاشِ  ,الَ هِ شَ ـنْ خَ ـلُ مِ أكُ ـا تَ تْهَ كَ رَ يَ تَ والَ هِ
ضِ  يْهِ  »األرْ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

* * * 
مُ بَعْضَ  لَ نَاءِ  وإينِّ ألعْ يْ  أبْ تُـبَ أبـِ وا كُ بَسُ َّنْ حَ مِ ممِ لْ لِ العِ يُوتِ أهْ ـنِ بُ م عَ هِ

الً  هْ م, أو جَ هِ سِ نْدَ أنْفُ نْ عِ ا مِ دً سَ ; حَ اعِ أو االطِّالعِ تِفَ ماالنْ هُ نْدَ ا .. . بِامَ عِ ذَ دُّ هَ وأشَ
هِ احلُ  ذِ ِدُ بَعْضَ هَ ; أنَّكَ جتَ تَاهُ وقِ وأعْ قُ ـادُ العُ قَ ـاقُ وتُ مِ تُسَ لْ لِ العِ تُبِ أهْ اتِ لِكُ بَاسَ

ي بَعْضِ  نْ  بِأيْدِ َّنْ يَ م ممِ نَائِهِ بِيْ أبْ بُونَ إىل قَ لِيَّةً يف تَسِ بَ عَ نَاصِ وا مَ نَّمُ امَ تَسَ بَّ , ورُ مِ لْ لِ العِ
يْ  رِ َالِسِ التَّدْ اتِ جمَ عَ  !سِ يف بَعْضِ اجلَامِ

تُبِهِ  ةِ بِكُ نَايَ م بِالتَّألِيْفِ والعِ هُ ضُ لَ بَعْ تَغَ امَ اشْ بَّ ـةِ  مُ ورُ كِ اخلَاصَّ ـارِ َ تَ تُـبَ نيْ كُ
م بَ آ هُ ائِهِ اءَ رَ ي  موَ رِ مُ ظِهْ لَ عْ ي يَ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ نَ ا, وذَ وْ  وْ هُ لَ ; أنَّ مُ  ,ال اهللاُفِيْهِ لْ مَّ عِ ثُ
مبَ آ لُ  ائِهِ خَ جُ  واملََا دَ رَ وْ واوال خَ ةُ , ولَ انَ كَ مبَ آال مَ جُ  ائِهِ رَ ُ  واملََا دَ جلَ  !واوال وَ

 
* * * 



 
 
 

  אא٦٩١ 
)٨٧( 

تُبِ  ارُ الكُ تِكَ  احْ
نْدَ أ ٌ عِ تَربَ عْ الفٌ مُ  خِ رَ دْ جَ قَ اءٌ لَ ـوَ , سَ عِ لَ ارِ السِّ تِكَ ةِ احْ ألَ سْ مِ يف مَ لْ لِ العِ هْ

يِّ  لِ النَّبـِ ـوْ م بِقَ تُهُ ـامَّ لَّ عَ ـتَدَ ـدِ اسْ , وقَ هِ ِ ريْ يِّنيَ أو غَ مِ امِ اآلدَ انَ يف طَعَ ا كَ ال « :ملسو هيلع هللا ىلصمَ
اطئٌ  تَكِرُ إالَّ خَ ْ لِم »حيَ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ

يِّ و مِ لُ قُوتَ اآلدَ مَ امٌّ يَشْ يثُ عَ ا احلَدِ ذَ تِي وهَ عِ الَّ لَ نَ السِّ هِ مِ ِ ريْ انِ وغَ احلَيَوَ
يْ  حِ وَ الصَّ , وهُ ةُ يَّ رِ بَ املَالِكِيَّةُ والظَّاهِ هَ يْهِ ذَ ا, وإلَ هَ بْسِ رٌ بِحَ َ قُ النَّاسَ رضَ لْحَ  .حُ يَ

 ; تُبِ ارِ الكُ تِكَ تُنَا عىل احْ ألَ سْ لُ مَ تَنَزَّ ارِ تَ تِكَ ةِ االحْ ألَ سْ ا ملَِا مَىضَ يف مَ ظِيفً وتَوْ
يَّ  ةِ طُالَّ السِ اجَ نْدَ حَ ـامَ امَ عِ الِبًـا أيَّ ـلُ غَ ْصُ ـارِ حيَ تِكَ ا االحْ ـذَ ثْـلُ هَ َا, ومِ مِ هلَ لْ بِ العِ

تُبِ الدَّ  ضِ الكُ ارِ عَ ا يَيلوْ مَ هُ مَ حُ ضِّ وَ , يُ  :لِيَّةِ
يْ  فِ الَّ أنَّ لَ نْ مُ ا مِ تَبَاتِ فً ورِ النَّشْ  ,كِ املَكْ م ال  ,رِ ـودُ اهُ نيَ نَـرَ فِ لِّ ـضِ املُـؤَ وبَعْ

تُبِ يَ  ارِ الكُ تِكَ نِ احْ ونَ مِ عُ رَّ اتِ طُالَّ  ,تَوَ اجَ نْ حَ ا عَ هَ بْسِ نْ حَ ضِ ومِ ـرَ لْـمِ بِغَ بِ العِ
ضِ الكِتَابِ الدَّ  ارِ عَ اقِ مَ وَ ا يف أسْ هَ يْعِ تُـبِ وْ بَ نَ الكُ ا مِ ثِريً ونَ كَ بِسُ ْ م حيَ هُ ِدُ ا جتَ , لِذَ لِيَّةِ

نْ طُالَّ  اعَ ورً هُ مِ شُ لْ نَةً أ ,بِ العِ امَ سَ بَّ يدُ ورُ زِ مِ  ,و تَ سِ وْ امِ مَ ارِ أيَّ تِظَ ةِ انْ جَّ لِكَ بِحُ لُّ ذَ كُ
ـفَاتِ  ُّ هِ التَّرصَ ـذِ ثْلَ هَ مِ أنَّ مِ لْ ا العِ ايَ قَ نْ بَ انَ مِ , فَكَ ضِ ارِ م املَعَ اءِ يف تِلْكُ َ البَيْعِ والرشِّ

يَّ  ارِ سِ التِّجَ افِعِ النَّفْ م بِدَ هِ ضِ نْ بَعْ لُ مِ ْصُ تِي حتَ يَّةِ الَّ يقِ وِ ُ ةِ ال التَّسْ اجتَ عً ْ لْ هِ  ,وزُ رشَ  يَ بَ
مَ  َرَّ ا ةٌ حمُ عً ْ  !رشَ

يْعِ  وا اهللاَ يف بَ تَّقُ تَبَاتِ أنْ يَ ورِ واملَكْ هِ الدُّ ذِ ثْلِ هَ نيَ عىل مِ ائِمِ انَ عىل القَ ا كَ لِذَ



 
 
 
 ٦٩٢ א

نْ طُالَّ  ِم مِ اهنِ وَ نْ إخْ ا عَ وهَ بِسُ ْ م, وأالَّ حيَ تُبِهِ مكُ هِ ِ ريْ مِ وغَ لْ  .بِ العِ
ا ــرَ ; فَحَ ــهِ يْ لَ ابُ وعَ ــحَ ــيَّامَ أصْ م; والسِ ــبَهُ تُ ــبِ كُ تُ ــلُ الكُ ــرَ أهْ تَكِ ْ مٌ أنْ حيَ

تَبَاتِ  دٍ  ,املَكْ ُوزُ ألحَ امَ ال جيَ ا, كَ ً ا ونَرشْ بْعً رَ الكِتَابِ طَ ونَ أمْ لُّ تَوَ نَ يَ يْ ذِ ِ الَّ ورِ النَّرشْ ودُ
يْ  عِ نيَ أنْ يُ فِ لِّ نَ املُؤَ تَّـبُ مِ َ رتَ ي يَ ارِ الَّذِ تِكَ ا االحْ ذَ م عىل هَ م  نَهُ ـهِ بْسِ رٌ يف حَ َ يْـهِ رضَ لَ عَ

مِ  لْ بِ العِ يَّامَ طُالَّ ; والسِ َ نيْ لِمِ ةِ املُسْ امَّ نْ عَ تُبِ عَ  .لِلكُ
ـ ورَ النَّشْ َ دُ ْـربِ ـرِ أنْ جيُ ِّ األمْ يلِ ـانَ عـىل وَ ا; كَ تَبَـاتِ  ,رِ ـلِذَ ابَ املَكْ ـحَ وأصْ

تُـبِ  يْعِ الكُ م عىل بَ هُ َ ريْ ـ ,وغَ ـا بِحَ قً فْ ـا; رِ هَ ارِ تِكَ مِ احْ ـدَ َ وعَ نيْ ـلِمِ ـاءً  ,الِ املُسْ وقَضَ
يثِ النَّبِيِّ  دِ رُ حَ وَ ظَاهِ امَ هُ ِم, كَ اهتِ َاجَ  .ملسو هيلع هللا ىلصحلِ

* * * 
اقِفُ  وَ تَبِيَّةِ مَ اتِ املَكْ ارَ تِكَ هِ االحْ ذِ ثْلِ هَ عَ مِ نَا مَ ائِعُ  ,ولَ قَ ءُ  ووَ يِي املَـرْ تَحْ يَسْ لَ

ا هَ ثَرِ رِ أكْ نْ ذِكْ ا ,مِ ا كَ نْهَ ا مِ ثِريً يَّامَ وأنَّ كَ نْ بَعْضِ نَ يُ السِ عٍ مِ مَ سْ أ ومَ رْ ْتَ مَ لُ حتَ مَ عْ
ـائِلِ طُالَّ  سَ ابِ الرَّ ـحَ ـضِ أصْ ـنْ بَعْ ا مِ ـذَ , وكَ تُبِ يقِ الكُ قِ لِنيَ بِتَحْ تَغِ مِ املُشْ لْ بِ العِ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ هِ فِ صْ نْ وَ لِمُ مِ لُ املُسْ ْجَ ا خيَ يَّةِ مَ عِ يَّةِ اجلَامِ لْمِ  !العِ
م نْهُ مِ ْ  :فَ نْ حيَ ِ مَ ـنيْ تُبِهِ إىل حِ يْعَ كُ ضِ تَكِرُ بَ ـارِ تِتَـاحِ املَعَ ةِ  ; افْ ـادَ يَ ضِ زِ ـرَ لِغَ
ا تِهَ َا وقِيمَ هنِ  .أثْامَ
م نْهُ َ  :ومِ ـنيْ ـا حِ هَ تَكِرُ ْ ـنْ حيَ يَّـةِ أو مَ لِّ ـبَاتِ املَحَ اتِ واملُنَاسَ َرَ متَ تِتَـاحِ املُـؤْ  افْ

ورِ  ةِ والظُّهُ رَ هْ ضِ الشُّ رَ ; لِغَ ِيَّةِ املَ  .العَ
نْهُ  نْهُ يف طُوْ  :مومِ ةً مِ ادَ يَ تُبِهِ زِ يْعَ كُ تَكِرُ بَ ْ نْ حيَ تِظَـارِ مَ بِ  ,لِ انْ قِ طُـالَّ ـوْ وشَ



 
 
 

  אא٦٩٣ 
فٌ  ا طَـرَ بِطُهَ اضٌ ال يَضْ رَ نَاكَ أغْ , وهُ الِيَةٍ نٍ غَ امَ ا بِأثْ هَ يْعِ ضِ بَ رَ لِكَ بِغَ لُّ ذَ ; كُ مِ لْ  ,العِ

تُ  ةٌ بِبَيْعِ الكُ بَ رْ اسٌ ودُ رَ هُ مِ نْ لَ ا مَ هَ فُ رِ عْ دْ يَ , قَ تُبِ اءِ الكُ َ ةٌ بِرشِ امَّ ةٌ تَ فَ رِ عْ هُ مَ نْ لَ , أو مَ بِ
دِ  صْ اءِ القَ رَ نْ وَ  !واهللاُ مِ

 

* * * 
)٨٨( 

تُبِ  ُ الكُ عِريْ  تَسْ
ةِ  لَ ا يف اجلُمْ يْهَ لَ قٌ عَ تَّفَ تَانِ مُ الَ هُ حَ عِ لَ لَ َ السِّ ريْ عِ كَّ أنَّ تَسْ  .ال شَ

ةُ األوىل انَ  :احلَالَ ا كَ وَ مَ , وهُ قِّ ٌ بحَ ريْ عِ ,  تَسْ ـبَبِ اخلَلْـقِ رِ بسَ ـعْ ـاعُ السِّ تِفَ ارْ
رِ  عْ عِ السِّ فْ ارُ إىل رَ دَ التُّجَّ مِ ا عَ لِكَ إذَ  .وذَ

ةُ الثَّانِيَةُ  ـزَّ  :واحلَالَ نْدَ اهللا عَ نْ عِ رِ مِ عْ اعُ السِّ تِفَ انَ ارْ ا كَ وَ مَ , وهُ اطِلٌ ٌ بَ ريْ عِ تَسْ
 , ةِ اخلَلْقِ ثْرَ , أو لكَ ءِ ةِ اليشَّ لَّ ا لقِ , إمَّ لَّ ى اآلنَ وجَ مَّ ا يُسَ وَ مَ ضُ والطَّلَبُ  :وهُ رْ  .العَ

* * * 
ـرِ  يْ رِ ْ لْـمِ يف حتَ ـلِ العِ َ أهْ  بَنيْ رَ ا جَ الفً ; إالَّ إنَّ خِ ِ تَنيْ ِ احلَالَ اللِ تَنيْ نْ خِ ومِ

ارٍ  تِصَ امَ يَيل باخْ , كَ ِ لَنيْ وْ عِ إىل قَ لَ ِ السِّ ريْ عِ ةِ تَسْ ألَ سْ  :مَ
لُ  لُ األوَّ وْ ِ  :القَ ريْ عِ ازُ تَسْ وَ ـةِ  جَ عِ قِيمَ فْ ارُ إىل رَ دَ التُّجَّ مِ ا عَ لِكَ إذَ , وذَ عِ لَ السِّ

يَّبِ  يدِ بنِ املُسَ عِ لُ سَ وْ وَ قَ , وهُ عِ لَ يَةَ السِّ يْمِ الَ ابنُ تَ يِّمِ  ,, وبِهِ قَ  .وابنُ القَ
يَةَ يف  يْمِ الَ ابنُ تَ بَةِ «قَ سْ ـ« :)١٦(» احلِ ـا هُ نْهُ مَ رَ مِ عْ ُ أنَّ السِّ تَبَنيَّ نَا يَ نْ هُ وَ ومِ

ائِزٌ  لٌ جَ دْ وَ عَ ا هُ نْهُ مَ , ومِ ُوزُ مٌ ال جيَ لْ  .ظُ



 
 
 
 ٦٩٤ א

اسِ  لْـمَ النـَّ نَ ظُ مَّ ا تَضَ إذَ نٍ ال  ,فَ ثَمَ ـقٍّ عـىل البَيْـعِ بـِ ِ حَ ـريْ م بِغَ هُ اهَ ـرَ وإكْ
ُم هُ اهللاُ هلَ احَ َّا أبَ م ممِ هُ نْعَ , أو مَ هُ ونَ ضُ رْ امٌ  :يَ رَ وَ حَ هُ  .فَ

َ النَّاسِ  لَ بَنيْ دْ نَ العَ مَّ ا تَضَ ـنَ مِ  ,وإذَ م مِ ـيْهِ لَ ِـبُ عَ ا جيَ م عىل مَ هِ اهِ رَ ثْلَ إكْ
ضِ املِثْـلِ  ـوَ ةٍ عىل عِ ادَ يَ ذِ زِ نْ أخْ م مِ يْهِ لَ مُ عَ رُ ْ َّا حيَ م ممِ نْعِهِ , ومَ نِ املِثْلِ ةِ بِثَمَ ضَ اوَ  :املُعَ

بٌ  اجِ لْ وَ , بَ ائِزٌ وَ جَ هُ  .فَ
لُ  ا األوَّ أمَّ الَ  :فَ  أنَسُ قَ وَ ا رَ ثْلُ مَ مِ رُ « :فَ عْ ال السِّ ـولِ اهللاِ غَ سُ ـدِ رَ هْ عىل عَ

الُواملسو هيلع هللا ىلص  قَ ولَ اهللاِ :فَ سُ ا رَ الَ ! يَ قَ ? فَ تَ رْ عَّ قُ « :لَو سَ ازِ طُ الرَّ ابِضُ البَاسِ وَ القَ إنَّ اهللاَ هُ
مٍ وال  ـاهُ يف دَ ا إيَّ تُهَ مْ لَ ةٍ ظَ مَ ظْلَ دٌ بِمَ بُنِي أحَ طْلُ و أنْ ألْقَى اهللاَ وال يَ جُ , وأينِّ ألرْ رُ عِّ املُسَ

الٍ  اهُ  »مَ وَ بِيْ رَ انَ النَّاسُ يَ ا كَ إذَ , فَ هُ حَ حَّ يُّ وصَ ذِ مِ ْ اودَ والرتِّ م عـىل أبُو دَ هُ ـلَعَ ونَ سِ عُ
ـا  , وإمَّ ـءِ ْ ـةِ اليشَّ لَّ ـا لِقِ ; إمَّ رُ عْ عَ السِّ فَ تَ دِ ارْ م, وقَ نْهُ مٍ مِ لْ ِ ظُ ريْ نْ غَ وفِ مِ رُ هِ املَعْ جْ الوَ

امُ اخلَلْقِ  زَ إلْ , فَ ا إىل اهللاِ ذَ هَ , فَ ةِ اخلَلْقِ ثْرَ قٍّ  لِكَ ِ حَ ريْ اهٌ بِغَ رَ ا; إكْ يْنِهَ ةٍ بِعَ يمَ وا بِقِ بِيعُ  .أنْ يَ
ا الثَّاين اسِ  :وأمَّ ةِ النـَّ ورَ ُ عَ رضَ ا, مَ هَ يْعِ نْ بَ عِ مِ لَ بَابُ السِّ تَنِعَ أرْ مْ ثْلُ أنْ يَ مِ فَ

ـا بِقِ  هَ يْعُ م بَ ـيْهِ لَ ِبُ عَ نَا جيَ هُ , فَ ةِ وفَ رُ ةِ املَعْ يمَ ةٍ عىل القِ ادَ يَ ا إال بِزِ يْهَ , وال إلَ ـةِ املِثْـلِ يمَ
ريِ إالَّ  عِ نَى لِلتَّسْ عْ م اهللاُ بِهِ مَ هُ مَ زَ وا بِامَ ألْ مُ تَزِ لْ بُ أنْ يَ يَجِ , فَ ةِ املِثْلِ يمَ م بِقِ هُ امُ زَ  . إلْ

هُ إالَّ  َ ريْ امَ أو غَ بِيعَ الطَّعَ وا أنْ ال يَ مُ تَزَ دِ الْ ونَ النَّاسُ قَ كُ ا أنْ يَ ذَ نْ هَ غُ مِ لَ وأبْ
وفُو رُ عْ ـوْ إنَّاسٌ مَ لَ م, فَ َا هُ وهنَ بِيعُ مَّ يَ ُم, ثُ عُ إال هلَ لَ بَاعُ تِلْكَ السِّ , ال تُ م  نَ هُ ُ ـريْ ـاعَ غَ بَ

ظِيْ  امً لِوَ لْ ا ظُ , إمَّ نِعَ لِكَ مُ ـنَ ذَ كَ مِ لـِ , ملَِـا يف ذَ لْـمٍ َ ظُ ـريْ , أو غَ ـنَ البَـائِعِ ذُ مِ خَ ةٍ تُؤْ فَ
يْـثُ  م; بِحَ ـيْهِ لَ ريُ عَ ـعِ ِـبُ التَّسْ ا جيَ نـَ هُ , فَ ادِ سَ بِيْ الفَ ـونَ إالَّ ال يَ , وال عُ ـةِ املِثْـلِ يمَ  بِقِ



 
 
 

  אא٦٩٥ 
الَ النَّاسِ إالَّ  وَ ونَ أمْ ُ رتَ هُ يَشْ , ألنَّ ءِ لَامَ نَ العُ دٍ مِ نْدَ أحَ لِكَ عِ دٍ يف ذَ دُّ رَ ةِ املِثْلِ بِال تَ يمَ  بِقِ

وِّ  لَو سُ , فَ يهِ ِ رتَ لِكَ النُّوعَ أو يَشْ بِيعَ ذَ م أنْ يَ هُ ُ ريْ نِعَ غَ دْ مُ انَ قَ ا كَ ُ إذَ وا بِامَ غَ هلَ بِيعُ م أنْ يَ
وا تَارُ ِ  ,اخْ نيْ هَ جْ نْ وَ لْقِ مِ امً لِلخَ لْ لِكَ ظُ انَ ذَ وا كَ تَارُ وا بِامَ اخْ ُ رتَ  :أو يَشْ

م نْهُ ينَ مِ ِ رتَ شْ امً لِلمُ لْ , وظُ الِ وَ يْعَ تِلْكَ األمْ ونَ بَ يدُ رِ نَ يُ يْ ذِ امً لِلبَائِعِنيَ الَّ لْ  .ظُ
 ِ عُ مجَ فْ كِنْ دَ مْ ا ملَ يُ بُ إذَ اجِ مِ أنْ يُ والوَ لْ كِنُ يعِ الظُّ عَ املُمْ فَ ريُ  دْ ـعِ التَّسْ , فَ هُ نـْ مِ
تُهُ  يقَ قِ , وحَ اعٍ بٌ بِال نِزَ اجِ ا وَ ذَ ثْلِ هَ بِيْ  :يف مِ م أنْ ال يَ هُ امُ ـزَ وا إالَّ إلْ ُ ـرتَ ـوا أو ال يَشْ  عُ

نِ املِثْلِ  ى» بِثَمَ تَهَ  .انْ
َهُ اهللاُ مِ  محِ يَةَ رَ يْمِ هُ ابنُ تَ رَ كَ َّا ذَ ا ممِ ثِريً ي يف وكَ تـِ ـيَّامَ الَّ , السِ ـةِ مَ رَّ نَ البُيُوعِ املُحَ

تَبَـاتِ  ـضِ املَكْ يُـوعِ بَعْ ـنْ بُ ثِريٍ مِ ائِمٌ يف كَ اقِعٌ وقَ وَ وَ , هُ ةِ الثَّانِيَةِ ورَ ـيَّامَ يف  ,الصُّ السِ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ ا, واهللاُ تَ هَ ِ ريْ تُبِ وغَ ضِ الكُ ارِ عَ  .مَ

لُ الثَّاين وْ عِ  :القَ ازِ التَّسْ وَ مُ جَ دَ اعَ قً لَ طْ  .ريِ مُ
هُ  نـْ بَـتَ عَ امَ ثَ وا بـِ لُّ ـتَدَ دِ اسْ , وقَ ةِ يَّةِ واحلَنَابِلَ افِعِ بُ املَالِكِيَّةِ والشَّ هَ ذْ ا مَ ذَ وهَ

الُواملسو هيلع هللا ىلص ـولُ اهللا  :, أنَّ النَّاسَ قَ سُ ـالَ رَ قَ نَا, فَ رْ لَ عِّ رُ فَسَ عْ الَ السِّ ولَ اهللا غَ سُ ا رَ  :ملسو هيلع هللا ىلصيَ
ا« , القَ رُ عِّ وَ املُسَ ـلَّ إنَّ اهللاََّ هُ ـزَّ وجَ و أنْ ألْقَى اهللاَ عَ جُ رْ , وإينِّ ألَ قُ ازِ طُ الرَّ بِضُ البَاسِ

ـالٍ  مٍ والَ مَ ـةٍ يفِ دَ مَ ظْلَ طَـالِبُنِي بِمَ مْ يُ نْكُ دٌ مِ اودَ  »ولَيْسَ أحَ َـدُ وأبُـو دَ ـهُ أمحْ جَ رَ أخْ
يحٍ  حِ نَدٍ صَ ه, بِسَ اجَ يُّ وابنُ مَ ذِ مِ ْ  .والرتِّ

النَّبِيُّ  رْ ملسو هيلع هللا ىلص فَ عِّ سَ نَا ملَ يُ اىلَ هُ عَ ريَ إىل اهللاِ تَ عِ لَ التَّسْ كَ لْ أوْ رُ  ,, بَ ـوَ ظَـاهِ ـامَ هُ كَ
يثِ   .احلَدِ
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هِ  :ونُوقِشَ  دِ هْ رِ يف عَ عْ اعَ السِّ تِفَ ـوَ ملسو هيلع هللا ىلص بِأنَّ ارْ ـامَ هُ , وإنَّ بَبِ اخلَلْـقِ يْسَ بِسَ لَ
ـ ـوَ مَ , وهُ ةِ اخلَلْـقِ ثْـرَ ءِ أو لكَ ْ ةِ اليشَّ لَّ ا لقِ , إمَّ لَّ زَّ وجَ نْدَ اهللا عَ نْ عِ ى اآلنَ مِ ـمَّ  :ا يُسَ

ضُ والطَّلَبُ  رْ  .العَ
* * * 

نُ طُالَّ  نَا نَحْ ابَ دْ أصَ تُبِ وقَ اتِ الكُ عِريَ تِ تَسْ لِامَّ نْ مُ ثِريٌ مِ مِ كَ لْ مِ  ,بَ العِ لْ وظُ
يْ  رِ عِّ هُ املُسَ ثَـرُ ـانَ أكْ ـامَ كَ بَّ , ورُ تَبَـاتِ ِ واملَكْ ورِ النَّرشْ يْهِ بَعْضُ دُ لَ أُ عَ اطَ تَوَ ا يَ وَ مَ , وهُ نَ

انُ بِ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ هِ سِ لِّفِ نَفْ ةِ املُؤَ كَ بَارَ  !مُ
ةً يف  ـادَ يَ تُـبِ زِ ريِ الكُ ـعِ ـنْ تَسْ ـهُ مِ لُونَ عَ فْ ا يَ , مَ ةِ يَ ذِ اطَآتِ املُؤْ م املُوَ نْ تِلْكُ فَمِ

ضِ الدَّ  ـارِ ـامِ املَعَ ـيَّامَ يف أيَّ , والسِ رِ املِثْـلِ عْ نْ سِ ا عَ هَ جُ ْرِ ا خيُ ا مَ تِهَ َا وقِيمَ هنِ لِيَّـةِ وْ أثْامَ
 .لِلكِتَابِ 

وَ  دَ هُ رَ فَ ا انْ يَّامَ إذَ , والسِ ةِ املِثْلِ نْ قِيمَ ا عَ هَ جُ ْرِ ا خيُ عِريً ا تَسْ هَ رُ عِّ نْ يُسَ م مَ نْهُ ومِ
ا  يَاذً , عِ ريِ عِ ارِ والتَّسْ تِكَ َ االحْ دُ بَنيْ رِّ ا املُتَفَ ذَ َعَ هَ دْ مجَ ا قَ َذَ , وهبِ هِ ِ بْعِ الكِتَابِ أو بِنَرشْ بِطَ

 .بِاهللاِ
رٌ  وَ ظَاهِ ا هُ ا مَ نْهَ ريِ البَاطِلِ مِ عِ رٌ لِلتَّسْ وَ نَاكَ صُ ; ال  ,وهُ ـيٌّ فِ ـوَ خَ ا هُ ا مَ نْهَ ومِ

ـةِ  بَاعَ ِ والطِّ ورِ النَّرشْ ابِ دُ حَ نْ بَعْضِ أصْ وسِ مِ افُ النُّفُ عَ ا إالَّ ضِ نُهَ ْسِ ـضِ  ,حيُ وبَعْ
دِ  صْ اءِ القَ رَ نْ وَ , واهللاُ مِ نيَ فِ لِّ  !املُؤَ

الَ  دْ قَ تَىضَ رَ « :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ا اقْ َ, وإذَ رتَ ا اشْ , وإذَ اعَ ا بَ ا إذَ حً مْ الً سَ جُ مَ اهللاُ رَ  »حِ
يُّ  ارِ هُ البُخَ جَ رَ  .أخْ



 
 
 

  אא٦٩٧ 
اقِ  ـوَ ـدٍ يف أسْ ةُ يَ ـطَ ـهُ بَسْ ـنْ لَ ـلِّ مَ , وكُ ـرِ ِّ األمْ يلِ ِبُ عىل وَ هُ جيَ إنَّ ; فَ يْهِ لَ وعَ

لُ ا ا أهْ هَ رُ عِّ بْلَ أنْ يُسَ تُبَ قَ رَ الكُ عِّ سَ َ أنْ يُ نيْ لِمِ نَ طُالَّ املُسْ ا أمِ ا إذَ , أمَّ مِ لبَاطِلِ لْ بُ العِ
ريَ  عِ , تَسْ تُبِ ارِ الكُ َّ وْ جتُ ا دُ هَ كَ ُ رتْ يْهِ أنْ يَ لَ ـالَ فعَ امَ قَ , كَ ريٍ عِ ٌ «:ملسو هيلع هللا ىلصنَ تَسْ ـارضِ عْ حَ بـِ الَ يَ

نْ بَعْضٍ  مْ مِ هُ قْ اهللا بَعْضَ زُ رْ وا النَّاسَ يَ عُ , دَ لِمٌ  »لِبَادٍ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ
 

* * * 
)٨٩( 

افُ  َ رتِ ا احْ تِهَ تُبِ وكِتَابَ يْعِ الكُ  بَ
افُ  َ رتِ بِ  :االحْ سْ بِيْالً للكَ يْهِ سَ لَ فَ عَ كَ , وعَ انُ رَ بِه اإلنْسَ هَ ا مَ اذُ مَ َ وَ اختِّ  .هُ

 , ةً َ ريْ ثـِ ـاالتٍ كَ ا وحَ رً ـوَ نَ صُ ـمَّ دْ تَضَ هُ قَ ; إالَّ إنَّ يْفِ رِ ا التَّعْ ذَ اللِ هَ نْ خِ ومِ
يَّةُ اخلَ  عِ ْ امُ الرشَّ كَ ا األحْ هَ ُ ْرصُ ةُ حتَ سَ  :مْ

 , هٌ وْ رُ كْ افٌ مَ َ رتِ , واحْ مٌ َرَّ افٌ حمُ َ رتِ , واحْ نُونٌ سْ افٌ مَ َ رتِ , واحْ بٌ اجِ افٌ وَ َ رتِ احْ
ـا  نْهَ يْثَ عَ لْتُ احلَدِ دْ فَصَّ , وقَ هُ لِيْلُ عْ هُ وتَ لِيْلُ هُ ودَ مُ كْ ا حُ نْهَ لٍّ مِ , ولكُ بَاحٌ افٌ مُ َ رتِ واحْ

اوْ كُ شْ مَ  هُ رْ ظُ نْ ا فليَ هَ ادَ أرَ  نْ مَ , فَ »مِ دَ القَ  ةِ رَ كُ  ةِ قَ يْ قِ حَ «يف كِتَايب   .رً
ا  ا اآلنَ أمَّ نْهَ نا مِ ُمُّ ي هيَ ارٍ  :الَّذِ تِصَ يَانِهِ باخْ , فَإىل بَ هُ وْ رُ افُ املَكْ َ رتِ وَ االحْ  :هُ
افُ فاال َ رتِ هُ املَ  حْ وْ رُ هُ إالَّ ا; كْ , ال تُبِيْحُ هٌ وْ رُ كْ لِهِ مَ وَ يف أصْ ةُ حلَ هُ لِكَ  :اجَ نْ ذَ  :ومِ
امَ  ـ١ افُ أعْ َ رتِ ـةٍ احْ اجَ ِ حَ ريْ نْ غَ َا مِ بِ هبِ سُّ ِّ للتَّكَ لِـيْمِ  :لِ الربِ عْ افِ تَ َ رتِ كـاحْ

 , هِ قْ , والفِ يْثِ , واحلَدِ آنِ رْ االقُ تِهَ تُبِ وكِتَابَ يْعِ الكُ افِ بَ َ رتِ  .واحْ
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ا فِيْهِ  ـ٢ افُ مَ َ رتِ تَـاجِ  :احْ ِ املُحْ ريْ اتِ لِغَ اسَ ةٌ للنَّجَ طَ َالَ ; فـإنْ  :خمُ ـةِ امَ جَ كاحلِ
جَّ  لَ حَ مِ ِيَ عَ , وهنُ ضَ قَّ العِوَ تَحَ ضٍ اسْ ا بِعِوَ هُ  امً نـْ نَاءِ عَ تِغْ عَ االسْ لِهِ مَ نْ أكْ , فـإنْ عَ

هُ  لَّ لَ ا حَ ْتَاجً انَ حمُ هُ  كَ لُ « :انْظُـرْ  .أكْ تَـاوَ ـوعَ الفَ يَّـةَ » جمْمُ يْمِ , )٣٠/١٩١(البـنِ تَ
اتِ «و تِيارَ  .)٢٧١(للبَعْيل » االخْ

* * * 
; فَـ دُ عْ نْ بَ بْلُ ومِ نْ قَ ـبِيْلٌ ومِ وَ سَ ـا; هلـُ تِهَ تُـبِ وكِتَابَ يْـعِ الكُ افَ بَ َ ـرتِ إنَّ احْ

بِ  سْ , للكَ لِ بًا للامَ سُّ ا تَكَ هَ َاذُ وَ اختِّ ا هُ هَ رِ ةُ أمْ يْقَ قِ لْ حَ , بَ ةٍ رَ ةٍ ظَاهِ اجَ نَ حَ وْ ةِ دُ ارَ والتِّجَ
ــهِ  ي فِيْ ــذِ ــلِ الَّ ــالفُ األصْ ا خِ ــذَ ــا, وهَ َ ــارِ هبِ َ ــا لالجتِّ ابً ــنَ وبَ ــرِ مِ ــبُ األجْ لَ  اهللاِ طَ

يْها لَ انَ عَ ا أعَ , ومَ اتِ بَادَ ا كالعِ ا وفِيْهَ يْهَ  .وإلَ
راتِ  وْ كُ هِ املَذْ ذِ ةُ يف هَ اهَ رَ رُ الكَ َـا,  :وتَظْهَ ـبِ هبِ سُّ ـنِ التَّكَ نْيَةٍ عَ وَ يف غُ ملَِنْ هُ

ةٍ  ةٍ أو وظِيْفَ ارَ َ انَ بَابَ جتِ اءٌ كَ وَ ا, سَ هَ َ ريْ بٍّ غَ سُّ هُ بَابَ تَكَ تَحَ اهللاُ لَ َّنْ فَ ـا, ممِ هَ وِ , أو نَحْ
ي  تـِ لِيـاتِ الَّ امَ ي, والكَ ـهِّ ـةً للتَّشَ وكَ ُ رتْ ـتْ مَ يْسَ ا لَ نـَ ـةَ هُ يْعُ أنَّ احلاجَ مَ اجلَمِ لَ مَّ لِيَعْ ثُ

 َ نيْ لِمِ نَ املُسْ ثِرٌ مِ ا كَ هَ يْشُ عِ مُ يَ لَ  ., واهللاُ أعْ
 

* * * 



 
 
 

  אא٦٩٩ 
)٩٠( 

قِ  افُ القَصِّ واللَّصْ َ رتِ  احْ
وبَ اآليلَّ  كَّ أنَّ احلَاسُ را(ال شَ بِيُوتَ مْ عَ ) لكُ فَ تِي نَ ةِ الَّ َ ارصِ ائِلِ املُعَ سَ نَ الوَ مِ

ــةِ  ينِيَّ ِم الدِّ َــاالهتِ ــتَّى جمَ نْــهُ يف شَ وا مِ ادُ ــتَفَ يْــثُ اسْ ; حَ َ نيْ ــلِمِ ــنَ املُسْ ا مِ ثِــريً اهللاُ بِــهِ كَ
نْ طُالَّ  ا مِ ثِريً عَ كَ جَّ ي شَ رُ الَّذِ , األمْ ةِ يَّ يَوِ نْ تِنَائِهِ والدُّ مِ عىل اقْ لْ ;  بِ العِ نْهُ ةِ مِ ادَ تِفَ واالسْ

يَّةِ  لْمِ وثِ العِ يَّامَ يف البُحُ ـثِ  ,السِ َالَ البَحْ م جمَ يْهِ لَ لَ عَ هَّ َّا سَ , ممِ يَّةِ الالتِ النَّصِّ  ,والدِّ
يدَ  ُم البَعِ بَ هلَ رَّ قْتَ  ,وقَ ِم الوَ هيْ دَ رَ لَ فَّ  .ووَ

 َ نيْ ـلِمِ نَاءِ املُسْ نْ أبْ ثِريٍ مِ ي كَ تْ أيْدِ تَدَّ نَا; امْ نْ هُ ـوبِ فَمِ ـذِ بِاحلَاسُ  إىل األخْ
يْ  ْزِ َالِ ختَ نْهُ يف جمَ ةِ مِ ادَ تِفَ َ اآليلِّ واالسْ ةٍ بَـنيْ ولَ ـهُ ـلِّ سُ ا بِكُ هَ ِ , ونَرشْ يَّةِ لْمِ تُبِ العِ نِ الكُ

ـاطُ  تَـدَّ بِسَ ا امْ هَ دَ نـْ عِ م, فَ ـنْهُ لْـمِ مِ بِ العِ ـيَّامَ طُـالَّ ; السِ َ نيْ ـلِمِ ِم املُسْ اهنِ وَ ي إخْ أيْدِ
يَّةِ  ,التَّنَافُسِ  المِ تُبِ اإلسْ ةِ الكُ امَّ ينِ عَ ْزِ لِنيَ يف ختَ امِ َ العَ ةِ بَنيْ ادَ تِفَ َالُ االسْ عَ جمَ سَّ وتَوَ

ةٍ  وطَ غُ ضْ انَاتٍ مَ طِوَ َةٍ (يف اسْ جمَ دْ ـنْ عـىل )مَ ينِيَّـةَ ملَ تَكُ زِ ةَ التَّخْ يقَ هِ الطَّرِ ذِ َ أنَّ هَ ريْ , غَ
 ِ تَنيْ يقَ تْ طَرِ ذَ لْ أخَ , بَ ةٍ دَ احِ ةٍ وَ يقَ امَ يَيل ;طَرِ , كَ وبِ لِ احلَاسُ نْدَ أهْ ةً عِ لُومَ عْ  :مَ

ةُ األُوىل يقَ يْ  :الطَّرِ ْـزِ يـقِ ختَ ـنْ طَرِ انَاتِ عَ ـطِوَ يَّـةِ يف االسْ لْمِ تُـبِ العِ نُ الكُ
وبِ  لِ احلَاسُ لَحِ أهْ طَ صْ ى يف مُ مَّ ا يُسَ وَ مَ , وهُ ئِيِّ وْ يرِ الضَّ وِ ئِيِّ  :التَّصْ وْ حِ الضَّ بِاملَاسِ

كِنَرْ (  !)االسْ
يْ  زِ ةٌ يف التَّخْ ثُوقَ وْ ةٌ مَ يقَ يَ طَرِ يْ وهِ وِ ةٌ يف التَّصْ ونَ أمُ , مَ َ نِ ريْ , غَ ْلُـو  رِ ا ال ختَ ـَ أهنَّ

اتٍ  ذَ اخَ ؤَ نْ مُ ا ,مِ نْهَ  :مِ



 
 
 
 ٧٠٠ א

دَ طَلَـبِ  ـ١ نـْ ـيَّامَ عِ , السِ ينَ رِ ـوِّ ـضِ املُصَ دَ بَعْ نـْ طٍ عِ ـقْ نْ سَ ْلُو مِ َا ال ختَ أهنَّ
ةِ  عَ ْ ـةِ  ,الرسُّ لَ جَ ةِ العَ عَ تَابَ بَعْضِ ومُ اطَاتِ لـِ ـقَ ـضُ اإلسْ ـهُ بَعْ لُ لَّ تَخَ ي يَ ـذِ ـرُ الَّ , األمْ

هِ  ـذِ ثْـلِ هَ دِ عـىل مِ ـتِامَ ـنَ االعْ ـثِ مِ يُّ َ اظِرَ إىل الرتَّ عُ املُتَابِعَ والنـَّ فَ دْ َّا يَ , ممِ اتِ حَ فَ الصَّ
ةِ  يقَ  .الطَّرِ

نيِ  , يف حِ امِ هَ هِ األوْ ذِ ثْلِ هَ طَعُ بِمِ ا ال نَقْ ذَ عَ هَ نَا مَ ا  إالَّ إنَّ نـَ انَ وَ و إخْ عُ نَا نَـدْ أنَّ
أنْ طُالَّ  ـهِ بـِ مِ دَ ـنْ عَ طِ مِ ـقْ ـودِ السَّ جُ ـنْ وُ ـقَ مِ قُّ وا التَّحَ ادُ ا أرَ م إذَ هُ َ ريْ مِ وغَ لْ بَ العِ

اتِ الكِتَابِ  حَ فَ امِ صَ قَ لِ أرْ لْسُ وا إىل تَسَ نْظُرُ ا  ;يَ هَ دَ نـْ عِ , فَ كَ لـِ ـنْ ذَ ـوا مِ قُ قَّ تَحَ ي يَ كَ
أنِينَةُ عِ  رُ الطُّمْ تَظْهَ يْ سَ تَفِ كَّ نْدَ املُسْ , وال شَ ةِ يقَ هِ الطَّرِ ذِ نْ هَ  .دِ مِ

ـضِ  ـ٢ دَ بَعْ ـتِامَ ا; أنَّ اعْ نْهَ َ  ومِ نيْ ـائِمِ ئِيِّ القَ ـوْ يرِ الضَّ ـوِ لِيَّـةِ التَّصْ مَ  عـىل عَ
يَّةِ  لْمِ تُبِ العِ ـانَ  ;لِلكُ ا كَ هَ دَ نـْ عِ , فَ ـةِ ثُوقَ ِ املَوْ ـريْ تُـبِ غَ ـاتِ الكُ بَعَ انَ عىل بَعْضِ طَ كَ

ـورِ اخلَلَ  ـنَ األُمُ كَ مِ لـِ ِ ذَ ـريْ يفِ أو غَ حِ طِ أو التَّصْ قْ اءٌ يف السَّ وَ , سَ لُ لَ رَ الزَّ , وظَهَ لُ
ـانَ عـىل  ا كَ ذَ , لـِ هُ نـْ ةِ مِ ادَ ـتِفَ نَ االسْ ْنَعُ مِ , ومتَ ةِ الكِتَابِ خَ ةِ نُسْ حَّ نْ صِ لِّلُ مِ قَ تِي تُ الَّ

 َ نيْ ائِمِ والقَ قُ قَّ تَحَ لِ أنْ يَ امَ هِ األعْ ذِ ثْلِ هَ , أو  عىل مِ هِ يرِ وِ ادِ تَصْ تِيَارِ الكِتَابِ املُرَ نَ اخْ ا مِ
م  هِ يرِ ـوِ دَ تَصْ نـْ م عِ ـيْهِ لَ ـامَ أنَّ عَ , كَ اتِ بَعَ لِ الطَّ نْ أفْضَ اصِ عَ تِصَ لِ االخْ الِ أهْ ؤَ سُ

ونَ طَالِبُ  كُ ي يَ ا, كَ خيَهَ ارِ ا وتَ هَ قِ َقِّ ا وحمُ تِهَ بْعَ مَ طَ وا اسْ رُ كُ ذْ تُبِ أنْ يَ لْـمِ عـىل  لِلكُ العِ
يِّ  لِ بَ نْدَ النَّقْ هِ عِ رِ نْ أمْ  .نَةٍ مِ

ةُ الثَّانِيَـةُ  يقَ يْ  :الطَّرِ ْـزِ يـقِ ختَ ـنْ طَرِ انَاتِ عَ ـطِوَ يَّـةِ يف االسْ لْمِ تُـبِ العِ نُ الكُ
ـوبِ  ـلِ احلَاسُ لَحِ أهْ ـطَ صْ ى يف مُ ـمَّ ـا يُسَ ـوَ مَ ـا, وهُ فً رْ ا حَ فً رْ ا حَ تِهَ ـفِّ  :كِتَابَ بِالصَّ



 
 
 

  אא٧٠١ 
يقِ   !والتَّنْسِ

ةٌ  يقَ هِ طَرِ ذِ يفِ وهَ حِ طِ والتَّصْ قْ ةُ السَّ ثِريَ َا كَ هنِ وْ , لِكَ ةٍ ونَ أمُ ةٍ وال مَ ثُوقَ وْ ُ مَ ريْ غَ
ورِ   :ألمُ

مِ  ـ١ لْ لِ العِ نْ أهْ نيَ مِ تَصِّ نْ قِبَلِ املُخْ عُ مِ اجَ رَ ا ال يُ هَ ثَرَ  .أنَّ أكْ
ا كَ  ـ٢ هَ لُ ْعَ ي جيَ رُ الَّذِ , األمْ يٍّ ارِ َ سٍ جتِ تَبُ بِنَفَ كْ ا يُ نْهَ ا مِ ثِريً ةَ وأنَّ كَ طِ  ثِريَ قْ السَّ

ـاتِ  َ هِ النَّرشَ ـذِ ثْـلَ هَ قَّى مِ تَـوَ رَ ويَ ْذَ مِ أنْ حيَ لْ انَ عىل طَالِبِ العِ ا كَ , لِذَ يفِ حِ والتَّصْ
َا وهلِ ا عىل أُصُ تِهَ عَ اجَ رَ دَ مُ عْ , إالَّ بَ انَاتِ طِوَ طْحِ االسْ ةِ عىل سَ تُوبَ  .املَكْ

ــ ْ ــةِ ختَ يقَ ــنْ طَرِ نَــا عَ ــاهُ هُ نَ رْ كَ ــا ذَ ــاللِ مَ ــنْ خِ ــةِ يف ومِ يَّ لْمِ تُــبِ العِ ينِ الكُ زِ
انَاتِ  طِوَ ا عـىل  ;االسْ تِهَ لَ قابَ نْ مُ قَ مِ قَّ تَحَ تَثَبَّتَ ويَ مِ أنْ يَ لْ بًا عىل طَالِبِ العِ اجِ انَ وَ كَ

ةِ  دَ تَمَ َا املُعْ وهلِ  .أُصُ
ـ قُّ ـدَ التَّحَ عْ ـقِ إالَّ بَ ـصِّ واللَّصْ ـةَ القَ يقَ مِ طَرِ لْ ا طَالِبَ العِ رْ يَ ذَ ا; فَاحْ قِ لِذَ

ةَ  يقَ ; ألنَّ طَرِ ظِ  والتَّثَبُّتِ قِ مِ صِّ واللَّصْ صِ  نَّةُ القَ يْبِ والنَّقْ مُ ! العَ لَ اىلَ أعْ عَ  .واهللاُ تَ
 

* * * 



 
 
 
 ٧٠٢ א

)٩١( 
ارُ  رَ ارُ والتَّكْ َ رتِ  االجْ

ـلِ  ةِ أهْ ـادَّ نْ جَ َا عَ اهبُ حَ َا أصْ جَ هبِ رَ دْ خَ ةِ قَ َ ارصِ تُبِ املُعَ نَ الكُ ةٌ مِ رَ ْهَ نَاكَ مجَ هُ
مِ يف لْ ةِ العِ ـدَ اعِ ـتَ قَ ْ , حتَ اكَ نـَ ا وهُ نـَ نْ هُ وعِ مِ ارِ املَنْزُ َ رتِ يِّ إىل االجْ لْمِ يلِ العِ  : التَّأصِ

 َ بِريْ ا كَ ِدُ فِيهَ , فَال جتَ قِ صِّ واللَّصْ ةٍ القَ ائِدَ ورَ  , فَ يـدٍ  وال ظُهُ دِ ـمَّ  ;جَ ـةً إالَّ اللَّهُ عَ نَازَ  مُ
ةً  عَ افَ دَ تُبِ أهْ  ومُ نْ كُ ةِ مِ وبَ صُ وصِ املَغْ لنُّصُ مِ لَ لْ يْ  ;لِ العِ قِ ْ نْدَ حتَ تَّى إنَّكَ عِ قَ النَّظَـرِ حَ

هُ  نـْ ـتْ مِ عَ ـدْ نُزِ ا قَ بَهَ ـاحِ ـةً أنَّ صَ اهَ رُ لَكَ بَدَ ظْهَ ةِ يَ وبَ صُ هِ الكِتَابَاتِ املَغْ ذِ ثْلِ هَ يف مِ
نٍ  تْقِ سٍ مُ رِ هْ فَ ونُ بِمُ كُ ا يَ بَ مَ رَ بَحَ أقْ تَّى أصْ ; حَ يَّةُ لْمِ يَّةُ العِ صِ خْ  .الشَّ

انْظُ  لَ فَ وْ ; قَ م رْ هِ ثَرِ لِيْ  :أكْ لِيْ دَ , ودَ لِ لِ األوَّ وْ لِيْـلُ القَ , ودَ لِ الثَّـاينِ ـوْ لِ لِ القَ
حُ  اجِ , والرَّ لِ الثَّالِثِ وْ وْ  القَ ا دُ ذَ اكَ ذَ  .نَ كَ

ـنْ  ـلَ فُـالنٌ عَ قَ , ونَ هُ فُـالنُ بـنُ فُـالنٍ الفَ , وخَ لُ فُالنِ بنِ فَالنٍ وْ ا قَ ذْ وهَ
لَ .. .فُالنٍ  لْسِ ا يف سِ ذَ كَ ,وهَ االتِ التِ واإلحَ وْ نَ النُّقُ يْسَ إالَّ  ةٍ مِ  .لَ

ِسُّ  , فَال حتُ يَّةِ لْمِ ائِلِ العِ سَ ثَرِ الرَّ ةُ أكْ بْغَ يَ صِ ةِ هِ دَ دَّ اتِيبِ املُحَ َ هِ الرتَّ ذِ ثْلِ هَ مِ فَ
يَّةً  صِ خْ اللِيَّةً شَ تِقْ ا اسْ مَّ  ,لِلطَّالِبِ فِيهَ هُ ; اللَّ يَّةً لْمِ يَّةً عِ جِ نْهَ هُ نَ إوال مَ عٌ نَّ امِ  .اقِلٌ جَ
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  אא٧٠٣ 
)٩٢( 

اتُ  قَ ِ يَّةُ  الرسَّ  العِلمِ
ودِ ا ُهُ قَ جلِ ارِ طَ آلإنَّ السَّ عْ بِّعٌ بِامَ ملَ يُ تَشَ هُ مُ كَّ أنَّ ينَ ال شَ رِ لَّتِ خِ دْ دَ , وقَ

يَّ  مِ لْ تُبِ العِ ةِ الكُ قَ ِ , ورسَ ةٍ امَّ اتِ بعَ قَ ِ مِ الرسَّ يْ رِ ْ مِ وجتَ يْ رِ ْ يَّةُ عىل حتَ عِ ْ ةُ الرشَّ ةِ األدِلَّ
لِكَ  نْ ذَ , فمِ ةٍ اصَّ  .بخَ

هُ  لُ وْ ا لَ  نِ ومَ ... « :ملسو هيلع هللا ىلصقَ ى مَ نَّايْ لَ لَهُ فَ  سَ يْ ادَّعَ أ مَ تَ وليَ  ,سَ مِ نَ دَ عَ قْ بوَّ  هُ مِ
هُ  »...النَّارِ  جَ رَ  .مٌ لِ سْ مُ أخْ

اءَ يف  ا جَ ِ «ومَ نيْ يْحَ حِ ـولَ أنَّ  :»الصَّ سُ ـا رَ ـتْ يَ الَ أةً قَ رَ ةً  :اهللامْ َّ  ,إنَّ يل رضَ
 َّ يلَ ل عَ طِينِي فَهَ عْ ي يُ َ الَّذِ ريْ ي غَ جِ وْ نْ زَ تُ مِ بَّعْ نَاحٌ إنْ تَشَ ولُ  ,جُ سُ الَ رَ قَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فَ

ورٍ « ْ زُ يبَ بِسِ ثَوْ الَ طَ كَ عْ ْ يُ بِّعُ بِامَ ملَ  .»املُتَشَ
ـ ابـنُ  الَ قَ  َـهُ اهللاُ يف  مِ يِّ القَ محِ ـ«رَ َ عِ وقِّ املُـ المِ إعْ  لِ يَـحِ وكَ « :)٥/٢٩٨( »نيْ

َّ  صِ وْ صُ اللُّ  ـ ,اسِ النَّ  الِ وَ أمْ  ذِ عىل أخْ  اقِ والرسُّ ْ  اعٌ وَ م أنْـوهُ ـ ,ىـَصـال حتُ  :مهُ نْ فمِ
 َّ ِ دِ بأيْ  اقُ الرسُّ َّ هُ نْ م, ومِ هيْ  !مهِ المِ بأقْ  اقُ م الرسُّ

ـرِ  قْ نِ والفَ يْ نَ الدِّ هُ مِ نَ وْ رُ ظْهِ اقُ بِامَ يُ َّ م الرسُّ نْهُ م, ومِ تِهِ انَ اقُ بأمْ َّ م الرسُّ نْهُ ومِ
, وهُ  دِ هْ الحِ والزُّ الفِهِ والصَّ  .»م يف البَاطِنِ بخِ

لْتُ  كَّ أنَّ  :قُ ةَ ال شَ رَ قَاتِ  ظَاهِ ِ َاتِ رسَ جيْ رِ اتِ والتَخْ يْقَ قِ تُبِ والتَّحْ  ...الكُ
دا,  ٌ جِ ثِريْ انَ  نْ إوكَ ا يف كَ اقِعً هُ وَ ثَرُ عْ أكْ الِ الشِ تِحَ ً إالَّ إنَّه  ,رِ انْ ثِريْ مَ كَ بَحَ اليَوْ ا يف أصْ

َاتِ  جيْ رِ الِ التَّخْ تِحَ ,  انْ ثِيَّةِ يْ يَّامَ واحلَدِ قَاتِ الالسِ ِ لَ  رسَ امَ دَ وأعْ وْ هُ تِي طَالَتْ جُ الَّ



 
 
 
 ٧٠٤ א

المِ  ؤالءِ األعْ , و :هَ رٍ جَ , وابنِ حَ يِّمِ , وابنِ القَ يَّةِ يْمِ ثِ ابنِ تَ ْدَ نِ  حمُ يْ ِ الدِّ امِ نَارصِ الشَّ
َهُ ألا محِ ِّ رَ ماهللا  مُ لبَاينِ هِ ِ ريْ اىل, وغَ  .تَعَ

اتِ احلَدَ و كَ حِ ضْ نْ مُ اتِ مِ ـقَ ِ ـمُ الرسَّ ; تِلْكُ انِ يَ لِ واهلَذَ وْ قُ قِ العُ َارِ , وخمَ ِ ثَنيْ
ةِ  قَ ِ عٍ برسَ كَ عُ بنُ لُ كَ مُ لُ وْ قُ ا يَ مَ نْدَ لِكَ عِ ا, وذَ تِهَ مَّ تُبٍ بِرُ تِاللِ كُ ةِ عىل اسْ ةِ اآلثِمَ اجلَاثِمَ

يْقِ  قِ ْ هِ  حتَ ِ ريْ يْهِ  ,كِتَابِ غَ بُهُ إلَ نْسِ مَّ يَ , ثُ يْالً صِ ةً وتَفْ ْلَ عَ بَعْضِ مجُ ـمَ ـةِ ريَ التَّغْ يَّ رِ  اتِ الظَّاهِ
 , هِ الـِ ـةِ حَ احَ قَ , ووَ لِهِ قْ ةِ عَ اقَ فَ لُّ عىل صَ تِي تَدُ  mÈ É Ê Ë Ì الَّ

Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ l )٤٢: إبراهيم(. 
يْ  رِ لِ اآلخَ امَ قِنيَ ألعْ ارِ ةِ السَّ وبَ قُ لِ عُ اجِ نْ عَ ِنيَ يف ومِ ـاملَ م يف العَ هُ رَ نَ أنَّ ذِكْ

, وأنَّ  بَابٍ ابِ  تَ جَ ةُ احلِ وفَ شُ كْ م مَ هُ تَارَ مأسْ لِيبُهُ اهللاُ طَ  !, فَ
, بَـلْ  بُـولُ ـةُ أو القَ كَ َ هُ الربَ تُبَ لَ دْ كُ هُ قَ قُ ارِ هُ سَ لَ تَحَ ا انْ مُ كِتَابً لَ امَ أنَّنِي ال أعْ كَ

 ٍ ريْ هِ ةٍ وتَشْ يحَ يَا إىل فَضِ نْ الِهِ يف الدُّ ةُ حَ ايَ ريٍ غَ ْسِ ةٍ إىل ختَ رَ  !, ويف اآلخِ
ا كَ نْ مُ ـومِ اتِ السَّ ـفَ ; أنَّ كِتَـابَ ـشَ مَ يَّـةِ اليَـوْ لْمِ اتِ العِ قَ ـاتِ « :رِ يقَ قِ التَّحْ

يَّةِ  ضِ رَ ثِ الفَ يَةِ يف املَبَاحِ ضِ انِ » املُرْ زَ ـوْ انَ الفَ زَ ـالِحِ بـنِ فَـوْ نَا صَ يْخِ ـهُ لِشَ قَ َ ـدْ رسَ , قَ
ـ بْعَ , وطَ رِ هَ ةِ األزْ عَ امِ تَاذُ بِجَ يُّ األُسْ عِ رْ ـ هُ مَ يْ وِ ْ ـعَ حتَ لِ مَ ـمِ يْـلٍ قَ ـوثٍ يف « :لٍ بِاسْ بُحُ

يثِ  ارِ ـ»املَوَ هِ السَّ ـذِ تْ هَ فَ تُشِ دِ اكْ ةُ ـ, وقَ قَ افِيَـةَ  ;رِ ةَ و العَ ـالمَ ـألُ اهللاَ السَّ انْظُـرْ  .نَسْ
لَ « صَّ لَ املُفَ خَ دٍ » املَدْ يْ رٍ أبُو زَ نَا بَكْ يْخِ  .)٢/٨٧٣(لِشَ

* * * 



 
 
 

  אא٧٠٥ 
َا هلِ ذَ امَ وأرْ هِ األيَّ ذِ اتِ هَ قَ ِ ءِ الرسَّ وَ نْ أسْ ـامَ  :ومِ لُ أمَ جُ ا الرَّ بُهَ نْتَهِ بَةُ يَ وَ النُّهْ هُ

َا  اهبُ ـحَ َا أصْ ضَ هبِ كَ تِي رَ ةِ الَّ بَ وْ اتِ املَنْهُ قَ ِ هِ الرسَّ ذِ ةِ هَ مَ نْظُوْ نْ مَ انَ مِ , فَكَ ِ النَّاسِ نيُ أعْ
ِ النَّاسِ  نيُ امَ أعْ , وأمَ ارِ حِ النَّهَ ضَ ـبِّعنيَ بـِ :يف وَ ـضِ املُتَشَ ي بَعْ ـدِ ـبَتْهُ أيْ سِ ـا كَ امَ مل مَ
لُوا عَ فْ نَ بام مل يَ يْ دِ مِ تَحْ ا, واملُسْ طَوْ عْ , ! يُ يَّةِ لمِ ةِ العِ انَ ابَ األمَ ْرَ م حمِ هُ ضُ رَ بَعْ وَّ يْثُ تَسَ حَ

ـالِحِ  بْدِ الصَّ نَا العَ يْخِ تُبِ شَ وا عىل بَعْضِ كُ زُ فَ مَ قَ وْ ظَـهُ اهللا,  :يَ فِ ـاميِّ حَ ـالحٍ الشَّ صَ
نَ بَ  وْ ُرُّ وا جيَ امُ ا قَ مَ نْدَ لِكَ عِ ـالخِ وذَ سْ ـةِ إىل مِ بَ وْ لُ يَةِ املَغْ حِ يِّ كاألُضْ امِ تُبِ الشَّ عْضَ كُ

ةٌ  رَ ظَاهَ قِهِ مُ وْ نْ فَ , ومِ ةٍ دَ يْ دِ نَ جَ يْ نَاوِ ْتَ عَ ا حتَ دً يْ دِ ا جَ ا كِتَابً وهَ جُ رِ رِ ليُخْ بْحِ والنَّحْ الذَّ
ةِ  طَرَ سْ ْتَ مَ م حتَ امئِهِ ـا فَـ :ألسْ , ومَ ـالينِّ ألِيْفِ فُالنِ بنِ فُالنٍ الفَ ا تَ ـذَ ىلَّ هَ ىلَّ ومـا دَ

م اهُ نَا وإيَّ يْ ْدِ , واهللا هيَ هِ أسِ هِ وبَ أسِ ُ إالَّ عىل رَ كِنيْ  !املِسْ
اءِ  عَ اللِّحـَ وْ زُ نـْ , مَ عَ احلَيَاءِ ال احلَيَاةِ وْ نْزُ يَّةِ مَ حِ جَ كِتَابُ الضَّ رَ ا خَ هَ نْدَ فعِ

, وكالقُ  اءِ جَ رْ اءِ العَ رَ وْ يَةِ العَ حِ جَ كاألُضْ رَ , فَخَ اءِ هُ ال الكِسَ قـْ رِ ْ ي مل حتُ ذِ انِ الـَّ بـَ رْ
 , رِ وْ دُ ــ يْنَةُ الصُّ خِ ــ تْهُ سَ هَ وَّ ــ , وشَ امءِ ــ ــارُ السَّ  mi j k l m l نَ

 .)٢٧: املائدة(
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 ٧٠٦ א

)٩٣( 
يَّةُ  مِ قْ االتُ الرَّ  اإلحَ

لِ نَـصِّ الكِتَـابِ  اخِ ةِ دَ ودَ جُ يعِ املَوْ اضِ وَ يَّةِ لِلمَ مِ قْ االتِ الرَّ عَ اإلحَ ضْ إنَّ وَ
نْ فِ  يْسَ مِ ـاالتِ لَ هِ اإلحَ ـذِ ثْـلُ هَ فْ مِ ـرَ عْ , وملَ يُ نيَ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ نِ أهْ دٍ مَ لِ أحَ عْ

ـلَّ  ـا حَ اسً سَ لُّ عـىل أنَّ مَ ـدُ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ ِ ا العَرصْ ذَ لِ هَ يَّةِ إالَّ يف كِتَابَاتِ أهْ مِ قْ الرَّ
دٍ  اكٍ وال قَصْ رَ ِ إدْ ريْ نْ غَ يِّ مِ المِ مَّ اللَّ  ;بِالكِتَابِ اإلسْ ةً إالَّ هُ عَ تَابَ ةً  مُ قَ ارَ سَ َا  ومُ يْسَ هلَ لَ

الِفٍ  نْ سَ  .مِ
ـاالتِ  رُ اإلحَ كُ ـذْ , يَ سِ الكِتَـابِ االتِهِ يف نَفْ رِ إحَ نْدَ ذِكْ م عِ هُ ضَ دُ بَعْ ا نَجِ لِذَ

ثَالً  م مَ هلِِ وْ اللِ قَ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ يَّةَ مِ قْ هُ ص  :الرَّ يَانُ يَأيتِ بَ ا)١٢٣(وسَ ذَ كَ  ., وهَ
ا إذَ  ذَ مٍّ هَ هِ وعٍ مُ ضُ وْ ةٍ إىل مَ الَ رَ إحَ وا ذِكْ ادُ ا أرَ انُوا إذَ مِ كَ لْ لَ العِ نَا أنَّ أهْ لِمْ ا عَ

ُم  نَى أهنَّ عْ , بِمَ يَّةَ مِ قْ االتِ الكِتَابِيَّةَ ال الرَّ ونَ اإلحَ رُ كُ ذْ م يَ اهُ رَ ِم; نَ سِ نَصِّ كِتَاهبِ يف نَفْ
ثَالً  ونَ مَ ولُ قُ رْ البَابَ التَّـايل :يَ ةِ أو ال ,انْظُ ـألَ ـهُ يف املَسْ يَانُ ـيَأيت بَ , أو سَ لَ ـلَ األوَّ صْ فَ

النِيَّةِ  ـا  ,الفُ يْهَ لَ ـالِ عَ اتِ املُحَ حَ ـفَ ـمِ الصَّ قْ ِيلُـونَ إىل رَ تَّةً حيُ م بَ اهُ رَ ا ال نَ ا, لِذَ ذَ كَ وهَ
الٍ  رُّ عىل حَ تَقِ اتِ ال تَسْ حَ فَ م أنَّ الصَّ هِ لْمِ ِم, لِعِ لَ كِتَاهبِ اخِ تٍ  ,دَ ابـِ ـمٍ ثَ قْ , وال عىل رَ

 ُ نيْ هِ م أنَّ الكِتَابَ رَ هِ لْمِ ابِقِ عِ رَ لِسَ خٍ وآخَ َ نَاسِ ا بَنيْ ةِ مَ تَلِفَ خِ املُخْ مُ  النُّسَ لَ  ., واهللاُ أعْ
ي عـىل  ـرِ ْ ـالِكُ الكِتَـابِ جتَ سَ انَـتْ مَ ا كَ يامَ إذَ ٌ فـِ تَربَ عْ دُ مُ ا النَّقْ ذَ لْ هَ قُ وال تَ

ابِ  لَّتِ املَطَ دْ حَ ا وقَ , أمَّ اخِ تِالفِ النُّسَّ ـامَ الكِتَـابِ يف اخْ قَ ـقُ وأرْ تَّفِ تِي تَ يثَةُ الَّ عُ احلَدِ
دِ  ا النَّقْ َذَ ا هلِ ينَهَ انَ حِ كَ , فَال مَ تِهِ بْعَ  !طَ



 
 
 

  אא٧٠٧ 
لْتُ  َ  :قُ ـنيْ هِ ـيْسَ رَ لَمُ أنَّ الكِتَابَ لَ عْ يعَ يَ ا; ألنَّ اجلَمِ ذَ كَ رُ هَ يْسَ األمْ ـةٍ  لَ طَبْعَ

اتِهِ  حَ فَ امُ صَ قَ رُ أرْ ايَ تَغَ , بَلْ تَ ةٍ دَ احِ ـتِالفِ وَ ـأنُ اخْ هُ شَ أنُ , شَ رَ ةٍ وأُخْ َ طَبْعَ ا بَنيْ الِبًا مَ غَ
يَّـةَ ملَ  قْمِ ـاالتِ الرَّ هِ اإلحَ ـذِ ا أنَّ هَ ـالِفً نَا سَ لْمِ عَ عِ , مَ هُ تِبَارُ هُ اعْ نَا لَ دُ هُ النَّقْ ا فَ , لِذَ خِ النُّسَ

رُ  انَ األمْ , وأيا كَ ورِ رِّ العُصُ نيَ عىل مَ نِّفِ أنِ املُصَ نْ شَ نْ مِ اتَكُ هَ كُ ىلَ تَرْ  .; فَاألوْ
 

* * * 
)٩٤( 

تُبِ  نَةُ الكُ اطَ وَ  مُ
ـا,  اهً رَ ـا إكْ ينُهَ نَاوِ تْ عَ ـمَ تَسَ ي ارْ تـِ ةِ الَّ َ ـارصِ تُـبِ املُعَ ـنَ الكُ ةٌ مِ رَ ْهَ نَاكَ مجَ هُ

نَةِ  اطَ طَنِ واملُوَ أةِ الوَ طْ ْتَ وَ لِكَ حتَ لَّ ذَ ا, كُ البً َا غِ هتِ لِامَ وفُ كَ رُ تْ حُ تَظَمَ  !وانْ
دُ حَ  تَجِ يفَ بَعْضِ أقْالمِ الكُ فَ اشِ بَـةِ تَّ رَ َاطَ ـنْ خمُ ونَ مِ ـتَنْكِفُ سْ مَ ال يَ ابِ اليَـوْ

مِ  م بِاسْ تُبِهِ اللِ كُ نْ خِ َ مِ نيْ لِمِ اطِنِ  :املُسْ  .املُوَ
ِم اهتِ ونَ يف كِتَابَ ولُ قُ ائِامً يَ م دَ اهُ َ ,  :فَرتَ اطِنِ نْبَغِـي عـىل املُـوَ , ويَ اطِنُ َا املُـوَ أهيُّ

لِّ  ِبُ عىل كُ اطَنٍ وجيَ وَ  .إلخ.. .مُ
طَنَ  نِيَّةَ والوَ طَ وا أنَّ الوَ لِمُ ا عَ ,  ;ومَ ـالمِ مِ دِيـنِ اإلسْ ـدْ لِ هَ ـاوِ عَ نْ مَ يَ مِ هِ

 , ـالمِ نِيَّـةَ بِاإلسْ طَ وا الوَ لُ ـتَبْدِ سْ ونَ أنْ يَ يـدُ رِ نَ يُ يْ ـذِ , الَّ ينِ اءِ الـدِّ ـدَ ثَاتِ أعْ فَ نْ نَ ومِ
عْ  م أنَّ دَ هِ لْمِ , لِعِ لِمِ اطِنَ بِاملُسْ ا واملُوَ ذَ اكِنٍ يف هَ لِّ سَ عُ لِكُ تَّسِ طَنِ تَ نِيَّةِ والوَ طَ  الوَ وَ

اءً  وَ , سَ طَنِ يْ  الوَ رِ ي يُ رُ الَّذِ ا, األمْ افِرً لِامً أو كَ سْ انَ مُ ةِ كَ ـوَّ ِ األُخُ ارصِ ونَ بِهِ قَطْـعَ أوَ دُ
ـا انُ حَ لِسَ , فَ المِ الءِ اإلسْ نِيَّةِ بِوَ طَ الءِ الوَ الِ وَ تِبْدَ , واسْ نِيَّةِ ماإليامَ ـاهلِِ قَ م ومَ ـنْ  :هلِِ مَ
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الءٍ  ـقٍّ ووَ ـنْ حَ ا, مِ يْنـَ لَ ـا عَ يْـهِ مَ لَ ا, وعَ نـَ ا لَ هُ مَ لَ , فَ انِ ا املَكَ ذَ اطِنًا يف هَ وَ نَا مُ عَ انَ مَ كَ
ـنْ  ريٍ مِ ثـِ َـا يف كَ ـولِ هبِ مُ ةِ املَعْ ةِ اجلَائِرَ نَ األنْظِمَ ا مِ هَ ِ ريْ بٍّ وبُغْضٍ وغَ ةٍ وحُ َ نَارصَ ومُ

َ هَ  نيْ لِمِ ىبِالدِ املُسْ مَّ سَ ْتَ مُ , حتَ امِ هِ األيَّ قِّ  :ذِ اطِنِ  حَ  !املُوَ
تُـبَ يف  كْ ـهِ أو يَ المِ ـلِمٌ يف كَ سْ هَ مُ ـوَّ تَفَ ـنَ اخلَطَـأِ أنْ يَ ـانَ مِ ا; كَ ـذَ لِ هَ ألجْ

نِيَّةَ  ةَ اإليامَ وَّ مُ األُخُ احِ زَ أنِهِ يُ نْ شَ ا مِ لَّ مَ اتِهِ كُ نَّفَ صَ  .مُ
ِ أيْضً  أِ البَنيِّ نَ اخلَطَ انَ مِ ا كَ ـامِ يف لِذَ هِ األيَّ ـذِ َ هَ نيْ لِمِ ثِرَ بَعْضُ املُسْ تَكْ سْ ا أنْ يَ

ِم اهتِ ـثِ  :كِتَابَ ـالُ البَحْ ا حَ ـهَ ضُ رِ فْ ودٍ يَ ـدُ , إالَّ يف حُ اطِنِ طَنِ واملُـوَ نِيَّةِ والوَ طَ  ,بِالوَ
ى عُ  بْقَ , ال أنْ تَ وعِ ضُ آلُ املَوْ ةَ لْ ومَ م قَ هِ نِ اجلَمِ  ,أقْالمِ يَكُ لْ ِم, فَ اهتِ وَ ةَ أصْ َ يعُ عـىل ونَربْ

ةِ  بَ ةِ اخلَرِ لِمَ هِ الكَ ذِ يقِ هَ وِ نْ تَسْ المِ مِ اءُ اإلسْ دَ هُ أعْ يدُ رِ َّا يُ رٍ ممِ ذَ طَنِ  :حَ نِيَّةِ والـوَ طَ الوَ
اطِنِ   !واملُوَ

نْ  جُ عَ ْرُ ا ال ختَ ْلَتِهَ ا يف مجُ , لَكِنَّهَ فِيَّةً رْ يَّةً وعُ عِ ْ وقًا رشَ قُ طَنِ حُ نَعَم; فَإنَّ لِلوَ
, المِ امِ اإلسْ كَ امِ  أحْ كَ ةٌ لِألحْ طَنِ تَابِعَ وقُ الوَ قُ لِمُ  بَلْ حُ كُ املِسْ ُ دْ يَرتْ ا فَقَ , لِذَ يَّةِ عِ ْ الرشَّ

طَنِ  لِ الوَ كَ دِينَهُ ألجْ ُ هُ أنْ يَرتْ هِ لَيْسَ لَ ذِ ةُ هَ , لَكِنَّهُ واحلَالَ المِ لِ اإلسْ طَنَهُ ألجْ  .وَ
طَنِ  ةُ الوَ يقَ قِ قُ  :فَحَ قَّ تَحَ ي تَ انُ الَّذِ وَ املَكَ المِ هُ امُ اإلسْ كَ رُ  ,فِيْهِ أحْ فِيْهِ وتَظْهَ

ـانٍ  كَ نْ مَ ثَ عَ بْحَ لِمِ أنْ يَ انَ عىل املُسْ ; كَ دَ انُ أو فَسَ اقَ املَكَ ا ضَ إذَ , فَ هُ ائِعُ َ ـرَ  رشَ , آخَ
ةِ النَّبِيِّ  رَ جْ نَا يف هِ , ولَ عُ سَ نٌ وأوَ وَ آمِ , ملسو هيلع هللا ىلص هُ دٍ ـاهِ لِيلٍ وشَ ٌ دَ ريْ ينَةِ خَ ةَ إىل املَدِ كَّ نْ مَ مِ

مُ واهللاُ لَ اىل أعْ  . تَعَ
* * * 



 
 
 

  אא٧٠٩ 
)٩٥( 

تُبِ  انِيَّةُ الكُ  إنْسَ
 ِ ـنيْ َ احلِ ا بَـنيْ ـهَ وسِ ؤُ لُّ بِرُ َـاد تُطـِ اتُ اإلحلْ وَ عَ لْ دَ زَ َ ملَ تَ ـا بَـنيْ , مَ ـرِ  واآلخَ

اكِيَّةٍ  َ رتِ لِيَّةٍ  ,إشْ امَ أسِ يَّةٍ  ,ورَ كِسِ ارْ ةٍ  ,ومَ يَّ ودِ جُ يَّةٍ  ,ووُ بِيعِ انِيَّةٍ  ,وطَ ـنَ  ,وإنْسَ ـا مِ هَ ِ ريْ  وغَ
ارِ  نُ بِاهللاِ ,األفْكَ مِ ؤْ تِي ال تُ ةِ الَّ دَ بِ املُلْحِ اهِ رِ  ,واملَذَ مِ اآلخِ  .وال بِاليَوْ

َا يف  اهتِ ـطَلَحَ صْ  بَعْضُ مُ َ انِيَّةِ أنْ رسَ بِ اإلنْسَ هَ ذْ ثَاتِ مَ فَ ا نَ ايَ قَ نْ بَ انَ مِ فَكَ
انَ أكْ  , وإنْ كَ مَ َ اليَوْ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ نْ كُ ثِريٍ مِ مَّ ثَرُ أقْالمِ كَ هُ دٍ اللَّ ِ قَصْ ريْ ا هُ بِغَ ـةٌ إهنَّ عَ زْ  نَ

يَّةٌ  طِالحِ م اصْ هُ ا أقْالمُ يْهَ لَ تْ عَ اضَ هِ  ,رَ ـذِ أُ هَ ـرَ قْ ـا تَ لِيـلٌ مَ قَ م, فَ تُبُهُ ا كُ يْهَ نَتْ إلَ كَ ورَ
ـطُ  تِ السُّ لِـامَ َ كَ ةً بَـنيْ اثِرَ تَنـَ اتِ اإلنْسانِيَّةِ مُ طَلَحَ صْ ِدُ مُ امَ يف كِتَابٍ إالَّ وجتَ , األيَّ ورِ

ينِ  نَاوِ نْ تِيكَ العَ , فَمِ ينِ نَاوِ قَ العَ ةً فَوْ كَ ارِ انَتْ بَ امَ كَ بَّ  :ورُ
انِ « قُ اإلنْسَ وْ قُ انِيَّةُ «, »حُ القُ اإلنْسَ ـانِ «, »األخْ ـةُ اإلنْسَ امَ رَ وحُ «, »كَ الـرُّ
انِيَّةُ  ِّ «, »اإلنْسَ يبِ رَ انُ يف األدَبِ العَ المِ «, »اإلنْسَ انُ يف دِينِ اإلسْ ـانُ «, »اإلنْسَ اإلنْسَ

يخِ  َ التَّارِ ربْ يَّةِ «, »عَ عِ تِامَ يَاةُ النَّاسِ االجْ اسِ «, »حَ َ النـَّ ةُ بَنيْ القَ ريٌ »العَ ثـِ ـا كَ هَ ُ ريْ , وغَ
دا  .جِ

ـدا,  ةٌ جِ ريَ ثـِ طُورِ فَكَ َ السُّ تْ بَنيْ لَقَ تِي عَ اتِ اإلنْسانِيَّةِ الَّ طَلَحَ ا املُصْ ايَ قَ ا بَ أمَّ
انْ  , فَ َ وقُ احلَرصْ فُ دْ تَ يْ قَ اعِ ا يف تَضَ هَ مظُرْ هلِِ ـوْ قَ , كَ تِ لِـامَ ثَـاين الكَ اتِ ومَ حَ فَ  :فِ الصَّ

ا,  ـذَ ا وكَ ـذَ ـالمِ كَ ـانِ يف اإلسْ ـقُّ اإلنْسَ ا, وحَ ذَ ا وكَ ذَ لَ كَ عَ فْ انِ أنْ يَ انَ عىل اإلنْسَ كَ
ثِريٌ  ا كَ هَ ُ ريْ , وغَ بُّ النَّاسِ يْنَا, وحُ لَ قُّ النَّاسِ عَ , وحَ انِيَّةِ امُ اإلنْسَ َ رتِ  .واحْ
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ــةُ  لِمَ تْ كَ ــحَ ــلْ أضْ ,  :بَ ــةٍ ابِيَّ طَ تٍ خِ ــامَ لِ ــانِيَّةِ والنَّــاسِ كَ ــانِ واإلنْسَ اإلنْسَ
يَّةً  المِ اتٍ إعْ طَلَحَ صْ ـالً  ومُ ـا, فَضْ نْهَ هُ مِ لَمُ مُ قَ لَ سْ نْ يَ لِيلٌ مَ قَ ; فَ َ نيْ لِمِ ومِ املُسْ مُ َ عُ  بَنيْ

وَ  لُ ْ ا أنْ خيَ نْهَ هُ مِ انُ  !لِسَ
يـعُ أنَّ ا مِ اجلَمِ لَ يَعْ ـةً ولْ ْلَ ـالمِ مجُ ـعَ دِيـنِ اإلسْ اىف مَ تَنـَ بٌ يَ هَ ـذْ ـانِيَّةَ مَ إلنْسَ

يالً  صِ لَّ وتَفْ ا حمَ ذَ يْسَ هَ نْ  , ولَ ي مِ فِ كْ لْ يَ ا, بَ نْهَ يثِ عَ ا أو احلَدِ طِهَ ا يَـيل  بَسْ ا مَ انِيهَ عَ مَ
ارٍ  تِصَ  :بِاخْ

ظِيمِ وا عْ يمِ وتَ دِ قْ و إىل تَ عُ دْ , يَ َادِيٌّ بٌ إحلْ هَ ذْ انِيَّةُ مَ انِ أيا اإلنْسَ امِ اإلنْسَ َ رتِ حْ
نَى عْ , بِمَ هُ رُ نُهُ أو فِكْ طَ انَ دِينُهُ أو وَ ـ :كَ ـلَّ دِيْ يـقِ أنَّ كُ رِ ـومُ عـىل التَّفْ قُ طَـنٍ يَ نٍ أو وَ

ـيَ   هِ وَ عْ هِ الـدَّ ذِ ةُ هَ يقَ قِ , وحَ فُوضٌ رْ ودٌ مَ دُ رْ وَ مَ هُ , فَ انِ ومِ اإلنْسَ مُ َ عُ يِيزِ بَنيْ والتَّمْ
ال ينِ اإلسْ رُ بِدِ فْ يِّ يف الكُ ـقِ ـنَ الشَّ يَّ مِ , والتَّقِ افِرِ نَ الكَ نَ مِ مِ يِّزَ املُؤْ اءَ لِيُمَ ي جَ مِ الَّذِ

ةِ  رَ يَا واآلخِ نْ  !الدُّ
ــةِ  يَّ ودِ ــانِ اليَهُ يَ ــنْ أدْ هِ مِ ِ ــريْ َ غَ ــنيْ ــالمِ وبَ َ اإلسْ ــنيْ قُ بَ ــرِّ فَ ــانِيَّةُ ال تُ  ,فَاإلنْسَ

انِيَّةِ  َ يَّةِ  ,والنَّرصْ وسِ ةِ  ,واملَجُ يَّ يَّةِ  ,والبُوذِ كِسِ , واملَارْ يَّةِ وسِ نْدُ ـانِ  ,واهلِ يَ نْ أدْ ا مِ هَ ِ ريْ وغَ
ةِ  َ َادِ املُنْتَرشِ رِ واإلحلْ فْ مَ الكُ  .اليَوْ

قَ  ارِ ــوَ ـعِ فَ ضْ نُ بِوَ مِ ـانِيَّةُ ال تُـؤْ اءِ  بَـلْ اإلنْسَ َ الءِ والـربَ َ الـوَ واحلُــبِّ  ,بَـنيْ
قَ بَ  رْ دٌ ال فَ احِ م وَ هُ نْدَ ; ألنَّ النَّاسَ عِ انِيَّةِ والبُغْضِ بِ اإلنْسَ هَ ذْ ْتَ مَ م حتَ  !يْنَهُ

م ـاهلِِ قَ م ومَ اهلِِ انُ حَ لِسَ الءِ  :فَ ـقُّ الـوَ ـهُ حَ لَ ا فَ ـانً ـانَ إنْسَ ـنْ كَ  ,واحلُـبِّ  ,مَ
ةِ  َ افِرٍ  ,والنُّرصْ لِمٍ وكَ سْ َ مُ قُ بَنيْ رِّ فَ تِي ال تُ ةِ الَّ ةِ اجلَائِرَ نَ األنْظِمَ ا مِ هَ ِ ريْ  !وغَ



 
 
 

  אא٧١١ 
ا المِ إنْسَ يْسَ يف اإلسْ لَ ـانُ يف  نِيَّةٌ فَ , فَاإلنْسَ ـامِ كَ ـوقِ واألحْ ةٌ يف احلُقُ قَ لَ طْ مُ

المِ  ا :اإلسْ افِرً لِامً أو كَ سْ ونَ مُ كُ ا أنْ يَ  .إمَّ
ـوَ  ـامَ هُ , كَ ـانِ سَ نِ واإلحْ ـاتِ اإليـامَ جَ رَ تُونَ يف دَ ـاوَ تَفَ ا يَ ونَ أيْضً لِمُ واملُسْ

لَّ  ا حمَ ذَ يْسَ هَ , ولَ يعِ مِ لُومٌ لِلجَ عْ ا مَ ثِهَ  .بَحْ
ــ موالكَ ــنْهُ ونَ مِ بُونَ  :افِرُ ــارَ َ ــا حمُ ونَ  ,إمَّ ــدُ اهَ عَ نُونَ  ,أو مُ ــتَأمَ سْ أو  ,أو مُ

يُّونَ  لْ .. .ذِمِّ تَأمَّ , فَ ةٌ قَ لَ طْ امٌ مُ كَ هُ أحْ المِ لَ انٌ يف اإلسْ نَاكَ إنْسَ يْسَ هُ لَ  .فَ
تَ  امَ أنْ يَ هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ تَّابِ املُسْ أِ أقْالمِ بَعْضِ كُ طَ نْ خَ انَ مِ ا كَ وا يف لِذَ عُ سَّ وَ

رِ  امَ يَيل :ذِكْ , كَ ةٍ َ تَربَ عْ ودٍ مُ دُ ِم, إالَّ يف حُ اهتِ انِ والنَّاسِ يف كِتَابَ انِيَّةِ واإلنْسَ  :اإلنْسَ
رَ  كُ ذْ ادَ أنْ يـَ , أو أرَ انِ وَ انِ واحلَيـَ سَ َ اإلنْ نيْ قَ بَ رِّ فَ فُ أنْ يُ لِّ ادَ املُؤَ ا أرَ إذَ

يَانَ بَ  ادَ بَ , أو أرَ انِ سَ يفَ اإلنْ رِ عْ ا تَ كُ فِيهـَ ِ رتَ شـْ ي يَ تـِ ةِ الَّ امـَّ امِ العَ كَ ضِ األحْ عْ
م هِ مِ لْ مِ ظُ دَ عَ انُ كَ انُ واحلَيَوَ سَ كُ  ,اإلنْ ِ رتَ شـْ تِي يَ ةِ الَّ امَّ امِ العَ كَ نَ األحْ هِ مِ ِ ريْ وغَ

ا  هـَ ومِ مُ ةِ عـىل عُ انِيَّ سـَ اتُ اإلنْ لَحَ طَ صـْ اقَ مُ سَ ا أنْ تُ , أمَّ افِرُ لِمُ والكَ ا املُسْ فِيهَ
 ْ ونَ ختَ يْ دُ يْ صِ يِ قْ , فَال والصٍ أو تَ  !دٍ

 
* * * 
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)٩٦( 
تُبِ  بِيَةُ الكُ رْ  تَ

ةَ  رَ بِيَةِ (إنَّ ظَاهِ َـا ,)الرتَّ هتِ بَاءَ ْتَ عَ ي حتَ وِ نْضَ ا يَ ا  ;ومَ رً خَّ ـؤَ تْ مُ ـبَحَ ـدْ أصْ قَ
تَّـى زَ  ; حَ ـانَ ـانَ واملَكَ مَ َا الزَّ اهتُ تَقَّ شْ ا ومُ هَ يفُ ارِ تْ تَصَ زَ اوَ َ , جتَ ةً َ نْتَرشِ ةً مُ رَ َـتْ ظَاهِ امحَ

يَّةَ  عِ ْ اتِ الرشَّ طَلَحَ ثِريٍ املُصْ ةُ كَ ئِدَ َا أفْ هتْ وَ تَهْ ئِذٍ اسْ نْدَ عِ , فَ نِيَّةِ اين اإليامَ الَتْ عىل املَعَ عَ , وتَ
ـ ـدْ تَسَ ـا إالَّ وقَ اتِبًا أو كِتَابً مَ كَ ِدُ اليَوْ ادُ جتَ بَائِنَا, فَال تَكَ طَ تَّابِنَا وخُ نْ كُ ـةُ ـمِ لِمَ بَتْ كَ رَّ

بِيَةِ ( ةُ ) الرتَّ لِمَ تْ كَ بَّعَ رَ ا تَ هَ ضَ هَ بَعْ لْ , بَ ابٍ جَ اءِ حِ رَ نْ وَ يْهِ مِ بِيَـةِ (إلَ ـةِ ) الرتَّ لِفَ عـىل أغْ
مٍ  ةِ اسْ ئَ امَ ْسُ نْ ألْفٍ ومخُ ثَرِ مَ تْ عىل أكْ فَ قَ دْ وَ تَّى إنَّني قَ ; حَ ةِ َ ارصِ تُبِ املُعَ نَ الكُ ثِريٍ مِ كَ

ينِ  نَاوِ نْ عَ بِيَةِ (مِ تْهُ ) الرتَّ طَّ َّا خَ اءٌ  ممِ ـوَ , سَ ينَ ِ ـارصِ ا املُعَ تَّابِنـَ ي كُ ـيحِ  أيْدِ ِ انَـتْ بِرصَ كَ
ةِ  ارَ يحِ اإلشَ , أو بِتَلْمِ ةِ بَارَ  !العِ

رِ  نْ أمْ انَ مِ بِيَةِ (فَكَ جْ ) الرتَّ ا ورَ يْلِهَ تْ بِخَ ارَ يِّ أنْ أغَ المِ اثِنَا اإلسْ رَ ا عىل تُ لِهَ
نْ  ثِريٌ مِ لَ كَ تَبْدَ يْثُ اسْ , حَ ِّ يلِ مَ يِّ والعَ لْمِ ـارِ  العِ بِيَـةِ (أنْصَ اتِ ) الرتَّ ـطَلَحَ ثَـرَ املُصْ أكْ

لَحِ  طَ صْ يَّةِ بِمُ عِ ْ بِيَةِ (الرشَّ نَا)الرتَّ ا هُ هُ مَ حُ ضِّ وَ  :, يُ
مِ  لْ بِيَةَ بِالعِ وا الرتَّ لُ تَبْدَ دْ اسْ قَ  .فَ

 ِ املِ يبِّ بِالعَ  .واملُرَ
نيَ  لِّمِ يِّنيَ بِاملُتَعَ وِ بَ ْ  .والرتَّ

جُ  نْهَ بِيَةِ (ومَ يَّةِ بِاملَ ) الرتَّ لْمِ وثِ العِ نَ النُّكُ ا مِ هَ ِ ريْ , يف غَ يِّ فِ لَ جِ السَّ  !نْهَ
نِيْ  اىلَ إىل تَصْ عَ نِي اهللاُ تَ قَ فَّ دْ وَ انِ وقَ وَ نـْ ريٍ بِعِ بـِ ـرِ «فِ كِتَـابٍ كَ كْ ةِ الفِ رَ ظَـاهِ



 
 
 

  אא٧١٣ 
يِّ  بَوِ ْ ـائِلِ »الرتَّ سَ ـنْ مَ ا مِ ثِريً لْتُ فِيْهِ كَ دْ فَصَّ بِيَـةِ (, وقَ ـنْ )الرتَّ تُ عَ نـْ ةِ , وأبَ طُـورَ خُ
ةِ  رَ بِيَةِ (ظَاهِ ا) الرتَّ ورً كُ شْ هُ مَ يِنْظُرْ لْ يَانٍ فَ ةَ بَ ادَ يَ ادَ زِ نْ أرَ , فَمَ َ نيْ لِمِ  .يف بِالدِ املُسْ

  

* * * 
)٩٧( 

يَّةِ  مِ ةِ العِلْ اطَ  اإلحَ وَ عْ  دَ
مَ  نِي آدَ دُ بَ ا نَجِ , لِذَ لِهِ لِهِ وفِعْ وْ صَ يف قَ انِ النَّقْ تَبَ اهللاُ عىل اإلنْسَ دْ كَ قَ ال  لَ

 , اىلَ عَ هُ اهللاُ تَ مَ صَ نْ عَ هُ إالَّ مَ تُبُونَ كْ هُ أو يَ ونَ ولُ قُ ريِ فِيامَ يَ صِ صِ والتَّقْ نِ النَّقْ ونَ عَ كُّ نْفَ يَ
تُبِ  كْ اىلَ ملَ يَ عَ لِكَ أنَّ اهللاَ تَ قُ ذَ ;  وفَوْ يزِ زِ ةَ إالَّ لِكِتَابِهِ العَ مَ لَ والعِصْ امَ ظَ والكَ فْ احلِ

هُ  انَ بْحَ لَ سُ فَّ يْثُ تَكَ مَ  حَ ظِهِ كَ فْ اىلَ ـبِحِ عَ الَ تَ  mg h i j k l :ا قَ

m l ) ُر جْ  .)٩: احلِ
تِ  لِـامَ بَعْضِ الكَ م بـِ تُبَهُ تَّابِ كُ تِمَ بَعْضُ الكُ ْ ِ أنْ خيَ أِ البَنيِّ نَ اخلَطَ انَ مِ ا كَ لِذَ

لِـ هِ الكَ ـذِ انَتْ هَ اءٌ كَ وَ , سَ مِ لِلكِتَابِ لِ والتَّامَ امَ اين الكَ عَ نُ مَ مَّ تَضَ تِي تَ ةُ الَّ رَ تُ ظَـاهِ امَ
وَ  , وهُ ةِ ارَ يحِ اإلشَ ةِ أو بِتَلْوِ بَارَ يحِ العِ ِ انَتْ بِرصَ اءٌ كَ وَ , وسَ نيِ مِ ةُ التَّضْ الَّ يِنيِ أو دَ التَّعْ
م ـهِ ضِ لُ بَعْ ـوْ لِكَ قَ نْ ذَ , فَمِ نْ كِتَابِهِ اءِ مِ تِهَ نْدَ االنْ م عِ هِ ضِ طَاطِ بَعْ نْ أخْ هُ مِ دُ ا نَجِ  :مَ

مَّ الكِتَابُ  دْ تَ قَ لِ  ولَ امَ مِ والكَ  ..!.عىل التَّامَ
هلُ  وْ ا  :مأو قَ َـذَ ا هبِ هَ ِـدُ دْ ال جتَ يْثُ أنَّكَ قَ ; بِحَ ةِ ألَ ثِ املَسْ نْ بَحْ يْتُ مِ تَهَ دِ انْ وقَ

ا الكِتَابِ  ذَ ِ هَ ريْ يرِ يف غَ رِ يرِ والتَّحْ رِ  !التَّقْ



 
 
 
 ٧١٤ א

وُ  ـذَ ونَحْ ـدْ أخَ أنَّ الكِتَـابَ قَ رُ بـِ ـعِ تِي تُشْ تِ الَّ لِامَ نَ الكَ ا مِ ـنِيْفِ هَ يف التَّصْ
وعِ  ضُ ةِ بِاملَوْ اطَ مِ واإلحَ لِ والتَّامَ امَ ةَ الكَ جَ رَ  !والتَّألِيفِ دَ

ةِ  ابِقَ اتِ سَ بَارَ نَاكَ بَعْضُ العِ ; هُ مْ عَ ـضُ أقْـالمِ  نَ َـا بَعْ تْ هبِ حَ مَ دْ سَ رِ قَ كْ الذِّ
ا, هَ كُ رْ ىلَ تَ ثًا, إالَّ إنَّ األوْ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ الكِبَارِ قَ لْ لِ العِ م يف  أهْ ـهِ ضِ رُ لِبَعْ تَـذَ عْ ـدْ يُ وقَ

ورٍ  نَا ألُمُ َّا هُ ءٍ ممِ ْ ا ,يشَ نْهَ  :مِ
اطُوا  ـ١ دْ أحَ ا قَ وهَ سُ رَ ا ودَ ثُوهَ تِي بَحَ ةَ الَّ ألَ م أنَّ املَسْ هِ سِ نُّوا بِأنْفُ دْ ظَ ُم قَ أهنَّ

افِ املَ  ْـعِ أطْـرَ ـم إىل مجَ اهُ ي أدَّ ـذِ م الَّ هِ لْمِ اللِ عِ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ امً لْ َا عِ ـنْ هبِ ةِ مِ ـألَ سْ
ا نُـوعُ  ـذَ , وهَ ةِ ـألَ افِ املَسْ ةَ بِأطْرَ اطَ م اإلحَ نِّهِ لَبَ عىل ظَ يْثُ غَ ; بِحَ ةِ لُومَ َا املَعْ ظَاهنِّ مَ

ونَ بِهِ  رُ ذَ عْ ٌ يُ تَربَ عْ ادٍ مُ تِهَ  .اجْ
ـدْ  ـ٢ ي قَ تـِ ـائِلِ الَّ ـنَ املَسَ ا مِ تِهَ يقَ قِ يَ يف حَ ا هِ نْهَ وا عَ لَّمُ تِي تَكَ ةَ الَّ ألَ  أنَّ املَسْ

ا هَ افُ بِطَتْ أطْرَ يْـثُ  ,ضُ ثًا; بِحَ يْ ـدِ امً وحَ يْ ـدِ مِ قَ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ نْدَ عَ َا عِ اهلُ وَ تْ أقْ لِمَ وعُ
يَ  عِ دَّ ا أنْ يَ نْهَ مِ عَ لِّ تَكَ عُ لِلمُ فَ شْ لِكَ  يَ ذَ وَ كَ َا, وهُ ةَ هبِ اطَ  .اإلحَ

ىلَ بِ  م; إالَّ إنَّ األوْ هِ ضِ رُ لِبَعْ تَذِ عْ م; إذْ نَ اهُ نُ وإيَّ لَّ ونَحْ نَّبَ كُ تَجَ لِمِ أنْ يَ املُسْ
ـورِ  صُ القُ فَ بَ ِ ـرتَ عْ لِمِ أنْ يَ ِبُ عىل املُسْ لْ جيَ , بَ ةَ اطَ مَ واإلحَ نُ التَّامَ مَّ تَضَ أنِهِ يَ نَ شَ ا مِ مَ

اىلَ  عَ الَ تَ امَ قَ , كَ هُ لُ عَ فْ هُ ويَ ولُ قُ ا يَ لِّ مَ فِ يف كُ عْ  mÉ Ê Ë Ì Í Î  :والضَّ

l ) ُاء َ ــاىلَ )٨٥: اإلرسْ عَ ــالَ تَ ــفُ ( m¦ § ¨ © ª l  :, وقَ : يُوسُ
مُ )٧٦ لَ اىلَ أعْ عَ  ., واهللاُ تَ

* * * 



 
 
 

  אא٧١٥ 
)٩٨( 

اءِ  عَ لَبُ الدُّ  طَ
اءِ  دَ ـتِجْ ِم إىل اسْ ـاهتِ ـلِ األقْـالمِ يف كِتَابَ ـضِ أهْ نْ بَعْ بِيَّةٌ مِ لْ ةٌ قَ فَ ارَ شَ نَاكَ مُ هُ

يْثُ نَجِ  ; حَ اءِ لِكِتَابِهِ رَّ يَّامَ القُ , والسِ ينَ رِ نَ اآلخَ اءِ مِ عَ ـلِ الدُّ ي أهْ نِّفِ صَ نْ مُ ا مِ ثِريً دُ كَ
ةِ  رَ فِ املَغْ هيِم بـِ دِ الـِ م ولِوَ ـُ وَ هلَ عُ دْ ِم أنْ يَ ئِ لِكِتَاهبِ ارِ كِريِ القَ نْ تَذْ ونَ مِ رُ تَأخَّ انِنَا ال يَ مَ زَ

َةِ  محْ  !والرَّ
لْتُ  ـاىلَ  :قُ عَ بِهِ إىل اهللاِ تَ لْ بْدُ بِقَ هَ العَ جَّ تَوَ وَ أنْ يَ اءِ هُ عَ لَ يف الدُّ وْ إنَّ األصْ نَ , دُ

نْ  اىلَ مِ عَ هَ إىل اهللاِ تَ جُّ ليا, ألنَّ التَّوَ بِيا أو وَ ولُ نَ ؤُ انَ املَسْ اءٌ كَ وَ , سَ هِ ِ ريْ اتِ إىل غَ تِفَ االلْ
اتِ  جَ رَ لِ الدَّ مَ ا إالَّ  ,أكْ ائِزً انَ جَ ِ وإنْ كَ ريْ نَ الغَ اءِ مِ عَ , فَطَلَبُ الدُّ اتِ بَادَ لِ العِ وأفْضَ
لُ و مَ هُ أكْ كَ رْ الً إنَّ تَ قْ ا وعَ عً ْ لُ رشَ داأفْضَ ةٌ جِ ثِريَ ا كَ ذَ ةُ يف هَ  ., واألدِلَّ

ـا  نْهَ وطًـا, مِ ُ هُ رشُ , إالَّ إنَّ لَ ينَ رِ نَ اآلخَ اءِ مِ عَ ازِ طَلَبِ الدُّ وَ لِ بِجَ وْ عَ القَ ومَ
يْ  لَ ةٌ عَ فَ قِّ تَوَ اءِ مُ عَ ةَ الدُّ ابَ تِجَ ظَنَّ أنَّ اسْ ِم, وأالَّ يُ لْبُ هبِ لَّقَ القَ تَعَ ا أالَّ يَ ـَّ ا ممِ هَ ِ ريْ م, وغَ هِ

وطٌ يف  بْسُ وَ مَ ابِ هُ يَّةِ آدَ عِ ْ يَةِ الرشَّ عِ  .األدْ
* * * 

ـةٌ   ْسَ امٌ مخَ كَ الِ النَّاسِ أحْ ؤَ ـبٌ  :ولِسُ اجِ , ووَ بَـاحٌ , ومُ وهٌ ـرُ كْ , ومَ امٌ ـرَ حَ
نُونٌ  سْ  .ومَ

ةِ النَّاسِ  ألَ سْ لَ يف مَ إنَّ األصْ ا; فَ ذَ عَ هَ ,  :ومَ يمُ رِ وَ املَنْعُ والتَّحْ َـاعُ هُ وَ إمجْ وهُ
بِيْ  هُ أُ , إالَّ إنَّ مٌ َرَّ الِ حمُ ؤَ لَ السُّ وا عىل أنَّ أصْ قُ فَ يْثُ اتَّ ; حَ مِ لْ لِ العِ ةِ أهْ ورَ ُ  .حَ لِلرضَّ
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َهُ اهللاُ يف  محِ يِّمِ رَ الَ ابنُ القَ الِكِنيَ «قَ جِ السَّ ارِ دَ إنَّ الطَّلَبَ « :)٢/٣٨٢(» مَ فَ
ايَ  ْظُورٌ وغَ لِ حمَ نَ اخلَلْقِ يف األصْ ـطَ  :تُهُ مِ ضْ ةِ املَيْتَةِ لِلمُ احَ إبَ ; كَ ةِ ورَ ُ بَاحَ لِلرضَّ , رِّ أنْ يُ

َدِ  ونَصُّ  ِبُ  :أمحْ هُ ال جيَ  .عىل أنَّ
نَا  يْخُ انَ شَ لِكَ كَ ذَ يَةَ (وكَ يْمِ ُ ) ابنُ تَ ريْ , يُشِ الُ ـؤَ ِبُ الطَّلَبُ والسُّ هُ ال جيَ  إىل أنَّ

الِ  ؤَ ولُ يف السُّ قُ تُهُ يَ عْ مِ مٌ يف حَ  :وسَ لْ وَ ظُ مٌ هُ لْ , وظُ قِّ اخلَلْقِ مٌ يف حَ لْ , وظُ وبِيَّةِ بُ قِّ الرُّ
سِ  قِّ النَّفْ  !يف حَ

وبِيَّةِ  بُ قِّ الرُّ ا يف حَ ِ  :أمَّ ـريْ ـهِ لِغَ جْ اءِ الوَ ةِ مَ اقَ , وإرَ ِ اهللاِ ريْ لِّ لِغَ نَ الذُّ لِامَ فِيْهِ مِ فَ
, وال لُـوقِنيَ الِ املَخْ ـؤَ الِهِ بِسُ ـؤَ نْ سُ ضُ عَ وُّ , والتَّعَ هِ الِقِ ضُ خَ ـرُّ ـألَ  تَّعَ ا سَ هِ إذَ تـِ  ,ملَِقْ

يْ  فِ كْ ا يَ هُ مَ نْدَ هُ وعِ مَ وْ  .هِ يَ
قِّ النَّاسِ  ا يف حَ هِ  :وأمَّ اجِ رَ ـتِخْ , واسْ الِ ـؤَ هيِم بِالسُّ ـدِ ا يف أيْ م مَ تِهِ عَ نَازَ بِمُ فَ
م يْهِ ا إلَ م, وأبْغَضُ مَ نْهُ ـ :مِ هيِم, وأحَ ـدِ ـا يف أيْ ُم مَ أهلُ نْ يَسْ ممَ ـيْهِ ـا إلَ ـنْ ال :بُّ مَ  مَ

 ُ ـاهتُ ْبَوبُ ُم حمَ اهلَ ـوَ ـإنَّ أمْ ُم, فَ أهلُ كِ يَسْ تـِ ضَ ملَِقْ ـرَّ عَ ـدْ تَ قَ ْبُوبَـكَ فَ ـألَكَ حمَ ـنْ سَ م, ومَ
كِ  ضِ  .وبُغْ

هُ  سَ ائِلِ نَفْ مُ السَّ لْ ا ظُ ,  :وأمَّ الِ ـؤَ لِّ السُّ ـامِ ذُ قَ ـا يف مَ هَ امَ ا وأقَ نَهَ تَهَ يْثُ امْ فَحَ
وَ  َّنْ هُ لِّ الطَّلَبِ ممِ َا بِذُ َ هلَ يضِ هُ ورَ نـْ ٌ مِ ـريْ ـائِلَ خَ ـلَّ السَّ عَ , أو لَ هُ ثْلُ ا,  ,مِ رً ـدْ ـىلَ قَ وأعْ

ـهُ  سَ ائِلَ نَفْ امَ السَّ دْ أقَ قَ , فَ ريُ يعُ البَصِ مِ وَ السَّ , وهُ ءٌ ْ ثْلِهِ يشَ مِ يْسَ كَ نْ لَ الِ مَ ؤَ كُ سُ رْ وتَ
اذٍ مِ  ـحَّ ـنْ شَ ا مِ اذً حَّ ونَ شَ كُ َ أنْ يَ يضِ , ورَ لِكَ َا بِذَ اهنَ لِّ وأهَ امَ الذُّ قَ ـنْ مَ ـإنَّ مَ , فَ ثْلِـهِ

هُ  دَ حْ , واهللاُ وَ ثْلُكَ اذٌ مِ حَّ ا شَ وَ أيْضً هُ هُ فَ ذُ حَ يدُ  ,تَشْ نِيُّ احلَمِ وَ الغَ  .هُ



 
 
 

  אא٧١٧ 
ـامَ  لَّ ـاىلَ كُ عَ بُّ تَ , والـرَّ ـريِ قِ ـريِ لِلفَ قِ الُ الفَ ـؤَ لُوقِ سُ خْ لُوقِ لِلمَ الُ املَخْ ؤَ فَسُ

 , بَّكَ نْكَ وأحَ َ عَ يضِ , ورَ يْهِ لَ تَ عَ مْ رُ تَهُ كَ ألْ يْـهِ سَ لَ تَ عَ نـْ تَهُ هُ ـألْ ـامَ سَ لَّ لُـوقُ كُ واملَخْ
تَكَ وقَالكَ  قَ , ومَ كَ ضَ امَ قِيْ  ,وأبْغَ  :لَ كَ

هُ  الَ ؤَ تَ سُ كْ رَ بُ إنْ تَ ضَ غْ بُ −−  اهللاُ يَ ضَ غْ ألُ يَ سْ نيَ يُ مُ حِ نَيَّ آدَ »وبُ
ا  الَ أيْضً ـتْ  :لٌ صْ فَ « :)٥٥٤(وقَ ـامَ أُبِيحَ , وإنَّ امٌ ـرَ لِ حَ ةُ يف األصْ ألَ  واملَسْ

لْـمٌ  , وظُ ولِ ؤُ قِّ املَسْ مٌ يف حَ لْ , وظُ وبِيَّةِ بُ قِّ الرُّ مٌ يف حَ لْ َا ظُ ; ألهنَّ ةِ ورَ ُ ةِ والرضَّ اجَ لِلحَ
ائِلِ  قِّ السَّ  !يف حَ

لُ  ا األوَّ لَ  :أمَّ هُ بَذَ الَ  فَألنَّ ؤَ رَ  هُ سُ قْ كَ  هُ وفَ لـِ , وذَ ِ اهللاِ ـريْ هُ لِغَ طَاءَ ـتِعْ هُ واسْ لَّ وذُ
ضَ  نُوعُ  , فَوَ ةٍ يَّ بُودِ اعُ لِهَ ِ أهْ ريْ َا بِغَ هلَ زَ ا, وأنْ هَ عِ ضِ وْ ِ مَ ريْ ةَ يف غَ ألَ  .عَ املَسْ

 , هِ ـمِ سْ ـاهُ بِقَ ضَ يْـهِ ورِ لَ هُ عَ لَ كُّ وَ هُ إىل اهللاِ وتَ رَ قْ هُ وفَ الصَ هُ وإخْ يدَ حِ مَ تَوْ لَ وظَ
لُّـ كَ كُ لـِ , وذَ اسِ بِّ النـَّ ةِ رَ ألَ سْ نْ مَ الِ النَّاسِ عَ ؤَ نَى بِسُ تَغْ ـنْ واسْ ـمُ مِ ْضِ ـقِّ هُ هيَ حَ

يدِ  حِ هُ  ,التَّوْ تَ وَّ عِفُ قُ هُ ويُضْ ئُ نُورَ طْفِ  .ويُ
ولِ  ؤُ سْ هُ لِلمَ لْمُ ا ظُ هُ  :وأمَّ دَ نـْ يْسَ عِ ا لَ هُ مَ ألَ هُ سَ الِهِ  ;فَألنَّ ـؤَ ـهُ بِسُ ـبَ لَ جَ أوْ فَ

إنْ  , فَ مِ املَنْعِ وْ , أو لَ لِ ةِ البَذْ قَّ هُ ملَِشَ ضَ رَّ , وعَ يْهِ لَ هُ عَ نْ لَ كُ قا ملَ يَ يْهِ حَ لَ طَـاهُ عَ طَـاهُ أعْ أعْ
ضُ  امَ , وإغْ يَاءٍ تِحْ هُ عىل اسْ نَعَ هُ مَ نَعَ , وإنْ مَ ةٍ اهَ رَ ,  عىل كَ يْـهِ لَ يْسَ عَ ا لَ هُ مَ ألَ ا سَ ا إذَ ذَ هَ

هُ  نْدَ هُ عِ وَ لَ قا هُ هُ حَ ألَ ا سَ ا إذَ الِهِ  :وأمَّ ؤَ هُ بِسُ لِمْ ظْ , وملَ يَ لِكَ لْ يف ذَ خُ دْ لَم يَ  .فَ
هِ  سِ هُ لِنَفْ لْمُ ا ظُ ـهُ فَ  :وأمَّ سَ لَ نَفْ زَ , وأنْ هِ الِقِ ِ خَ ريْ لَّ لِغَ , وذَ هِ هِ جْ اءَ وَ اقَ مَ هُ أرَ إنَّ

ةِ  ـزَّ , وعِ هِ سِ فِ نَفْ َ اطِ رشَ قَ َ بِإسْ يضِ , ورَ ِ تَنيْ سِ احلَالَ َا بِأبْخَ َ هلَ يضِ , ورَ ِ تَنيْ لَ نَى املَنْزِ أدْ
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ـهُ  لَ كُّ وَ ـاهُ وتَ ضَ هُ ورِ َ ـربْ ـاعَ صَ , وبَ هِ تـِ نَاعَ ـةِ قَ احَ , ورَ هِ فِ فُّ عَ ـهُ  تَ ـمَ لَ امَ قُسِ تَـهُ بـِ نَاعَ  ,وقَ
ـهِ  سِ ـهِ لِنَفْ لْمِ ُ ظُ ـنيْ ا عَ ـذَ م, وهَ اهلِِ ؤَ نِ النَّاسِ بِسُ هُ عَ نَاءَ تِغْ ِ  ;واسْ ـريْ ا يف غَ هَ ـعَ ضَ إذْ وَ

ـا,  هَ رَ قَّ ا وحَ هَ رَ ـغَّ ـا, وصَ هَ زَّ بَ عِ هَ ا, وأذْ هَ رَ دْ عَ قَ ضَ ا, ووَ هَ فَ َ َلَ رشَ ا, وأمخْ هَ عِ ضِ وْ مَ
فْ  ونَ نَ َ أنْ تَكُ يضِ وْ ورَ , ولَ هِ دِ ْتَ يَ هُ حتَ دُ , ويَ ولِ ؤُ سِ املَسْ ْتَ نَفْ هُ حتَ ـسُ ةُ ملَ ـال الضُّ ورَ رُ
عِ  ْ لِكَ يف الرشَّ بَحْ ذَ ى» يُ تَهَ  .انْ

لْتُ  نْهُ  :قُ حَّ عَ دْ صَ يْثِ ملسو هيلع هللا ىلص وقَ دِ نْ حَ فِ مِ وْ نِ  عَ يِّ  بْ عِ ـجَ كٍ األشْ الـِ َ  مَ يضِ رَ
 , نْهُ ولِ اهللاُ عَ سُ نْدَ رَ نَّا عِ الَ كُ عَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا قَ ةً تِسْ بْعَ نِيَةً أوْ سَ امَ الَ  ,ةً أوْ ثَ قَ ونَ « :فَ بَايِعُ أالَ تُ

ولَ  سُ ةٍ ? و»اهللارَ دٍ بِبَيْعَ هْ يثَ عَ دِ نَّا حَ لنَا ,كُ قُ ولَ  :فَ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ ايَ دْ بَ اهلَا قَ تَّى قَ اهللا; حَ
ا,  نَاثَالثً يَ دِ نَا أيْ طْ بَسَ لنَا ,فَ ولَ  :وقُ سُ ا رَ نَاكَ يَ عْ ايَ دْ بَ الَ اهللا قَ عَ كَ فَ بَايِعُ الَ  ?مَ نُ ـىلَ « :قَ عَ

وا  بُدُ عْ يْئًااهللا, وأنْ تَ وا بِهِ شَ كُ ِ سِ  ,الَ تُرشْ مْ اتِ اخلَ لَوَ وا ,والصَّ ةً ـ و وتُطِيعُ لِمَ َّ كَ أرسَ
يَّةً  فِ يْئًاـ وخَ ألُوا النَّاسَ شَ طُ  ;»الَ تَسْ ـوْ طُ سَ ـقُ ـرِ يَسْ ئِكَ النَّفَ أيْتُ بَعْضَ أُولَ دْ رَ قَ لَ فَ

امَ  مْ فَ هِ دِ اهُ أحَ هُ إيَّ لُ نَاوِ ا يُ دً ألُ أحَ سْ لِمٌ »  يَ سْ هُ مُ جَ رَ  .أخْ
نْ  انَ وعَ بَ وْ ولِ  ثَ سُ ىلَ رَ وْ الَ , ملسو هيلع هللا ىلصاهللا مَ ولُ  :قَ سُ الَ رَ ـلُ « :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا قَ فُ كْ ـنْ يَ مَ

يْئًا ألَ النَّاسَ شَ سْ نَّةِ  ,يلِ أنْ الَ يَ لُ لَهُ بِاجلَ فَّ انُ  ,»وأتَكَ بَ وْ الَ ثَ قَ ـألُ  :فَ ـانَ الَ يَسْ أنَـا فَكَ
يْئًاأ ا شَ دً يْحٍ  .حَ حِ نَدٍ صَ ه, بسَ اجَ د وابنُ مَ اوُ َدُ وأبُو دَ هُ أمحْ جَ رَ  .أخْ

هُ  لُ وْ ا« :ملسو هيلع هللا ىلصوقَ ثً مْ ثَالَ هَ لَكُ رِ ـالَ  :إنَّ اهللاََّ كَ ةَ املَـالِ  ,قِيلَ وقَ ـاعَ ةَ  ,وإضَ ثْـرَ وكَ
الِ  ؤَ يْهِ  »السُّ لَ قٌ عَ تَّفَ  .مُ

* * * 
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َكَ اهللاُ محِ مْ رَ لَ مَّ اعْ ائِـهِ أنَّ طَلَبَ الدُّ  :ثُ طَ ـأةً عـىل عَ افَ كَ ينَ مُ رِ نَ اآلخَ اءِ مِ عَ

لَ  ـامَ ا أنَّ كَ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ , هَ ـرِ ـةٌ يف األجْ ضَ اوَ عَ ا, فِيْهِ مُ هَ وِ اتِهِ ونَحْ قَ دَ ائِهِ وصَ دَ وإهْ
يْ  هِ انَ رَ ا كَ لِ مَ امَ ابِ عىل األعْ رِ والثَّوَ مَ األجْ ـدَّ نْ قَ , فَمَ اىلَ عَ لِ هللاِ تَ امَ لُوصِ األعْ نًا بِخُ

مِ  ـنِ الـتَّامَ هُ عَ ـرُ صَ أجْ ـتَقَ دْ انْ قَ ; فَ اءَ عَ م الدُّ نْهُ مَّ طَلَبَ مِ , ثُ َ نيْ لِمِ انِهِ املُسْ وَ ا إلخْ ً ريْ خَ
لِ  امَ  .والكَ

ـةٍ أو  يَّ دِ لٍ أو هَ امَ ـريٍ بـِ قِ قَ عىل فَ دَّ ا تَصَ نِنيَ إذَ سِ نَ املُحْ ا مِ دً ; أنَّ أحَ هُ حُ ضِّ وَ يُ
ا عَ مَّ دَ , ثُ هِ وِ افِعٍ أو نَحْ مٍ نَ لْ , ألنَّ  عِ هِ ـرِ امُ أجْ ـَ ـصَ متَ ـدْ نَقَ قَ , فَ هُ نـْ ريُ بِطَلَـبٍ مِ قِ هُ الفَ لَ

ي  ـذِ ائِهِ الَّ عَ هُ بِدُ طِي لَ أةِ املُعْ افَ كَ دَّ بَعْضَ مُ دْ رَ ةِ قَ قَ دَ م الصَّ ابِلَ تِلْكُ قَ ائِهِ مُ عَ ريَ بِدُ قِ الفَ
انَتِ  , ولَو كَ هُ اهُ لَ عَ وْ  دَ أةُ دُ افَ , إالَّ املُكَ طِيَّةِ رِ العَ ـهُ نَ أجْ ضَ اوَ ـدْ عَ نِيِّ قَ ائِهِ لِلغَ عَ هُ بِدُ  إنَّ

مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ةِ قَ دَ يْئًا عىل الصَّ  .شَ
ونَ  دُّ مُ ا يَ مَ نْدَ نِنيَ عِ سِ قِنيَ واملُحْ دِّ نَ املُتَصَ ا مِ ثِريً إنَّ كَ ; فَ تُ رْ كَ تِي ذَ ةُ الَّ واحلَالَ

اءِ  رَ قَ ةِ لِلفُ قَ دَ هيِم بِالصَّ دِ ِم ,أيْ اهنِ وَ مُ  أو إىل إخْ نْهُ بُونَ مِ لُ طْ م يَ اهُ رَ , نَ ينَ رِ اءَ  اآلخَ عَ الـدُّ
م,  تُبِهِ هُ يف كُ تُبُونَ كْ ا يَ يقِ مَ , أو بِطَرِ الِ أو احلَالِ انِ املَقَ اءٌ بِلِسَ وَ , سَ انِ سَ ا اإلحْ ذَ عىل هَ

يْ  ْصِ م ختَ نْهُ بُوا مِ لَ امَ طَ بَّ اءِ ورُ عَ , أو بِالذُّ  :صَ الـدُّ اءِ ـفَ م بِالشِّ ـُ وا هلَ عُ ـدْ أنْ يَ , أو بـِ ـةِ يَّ رِ
ةِ  وصَ صُ يَةِ املَخْ عِ نَ األدْ ا مِ هَ ِ ريْ  !غَ

 َ يضِ ةُ رَ ائِشَ تْهُ عَ لَ عَ ا فَ وَ مَ نِيَّةِ هُ تَةِ اإليامَ , والنُّكْ ةِ قِيقَ تَةِ الدَّ فْ هِ اللَّ ذِ لُّ عىل هَ دُ ويَ
, ثُـ ائِـهِ عَ ثْلِ دُ ِيبُهُ بِمِ ائِلُ جتُ َا السَّ ا هلَ عَ ا دَ انَتْ إذَ َا كَ ا, أهنَّ نْهَ , اهللاُ عَ ةَ قَ ـدَ طِيـهِ الصَّ عْ مَّ تُ

َا يلَ هلَ قِ الَتْ  :فَ قَ ? فَ نيَ عِ طِنيَ املَالَ وتَدْ عْ اءِ يل  :تُ عَ هُ بِالـدُّ قُّ ا حَ ً ريْ انَ خَ كَ هُ لَ عُ لَ لَو ملَ أدْ
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هُ  ـاءَ عَ ـافِئَ دُ تَّى أُكَ ائِهِ يل حَ عَ ثْلِ دُ هُ بِمِ و لَ عُ أدْ , فَ ةِ قَ دَ يْهِ بِالصَّ لَ ي عَ قِّ نْ حَ ثَرَ مِ َّ أكْ يلَ , عَ
اوُ  َدُ وأبُو دَ هُ أمحْ جَ رَ , أخْ ةُ قَ دَ ْلُصُ يلِ الصَّ رْ وختَ ةً « :د, وانْظُ دَ اعِ ةً  قَ لِيلَ يَةَ » جَ يْمِ البنِ تَ

)٦٤(. 
ـاىلَ  عَ امَ اهللاُ تَ َهُ محِ يِّمِ رَ يَةَ وابنُ القَ يْمِ ةِ ابنُ تَ ألَ هِ املَسْ ذِ ثَ يف هَ دْ أطَالَ البَحْ وقَ

ا اضً َ رتِ كا أو اعْ عُ شَ دَ ا يف كِتَـابِ بِامَ ال يَ ورً كُ شْ هُ مَ انْظُرْ ـقَ « :, فَ ـيْ لِ جَ  ةٍ دَ اعِ البـنِ » ةٍ لَ
, و يَةَ يْمِ الِكِنيَ «تَ جِ السَّ ارِ دَ يِّمِ » مَ  .البنِ القَ

وْ  ـاىلَ دُ عَ نَ اهللاِ تَ اءَ مِ عَ بُوا الدُّ لُ طْ مِ أنْ يَ لْ لِ العِ ىلَ بِأهْ انَ األوْ ا; كَ نَ طَلَـبٍ لِذَ
, وال ينَ رِ نَ اآلخَ اءٍ مِ دَ تِجْ ةٍ إىل طَلَـبِ أو اسْ ورَ ُ ـةٍ أو رضَ اجَ ـوا يف حَ يْسُ ُم لَ يَّامَ أهنَّ سِ

ـاىلَ  عَ هُ تَ لَ وْ وا قَ لِمُ دْ عَ , وقَ ينَ رِ نَ اآلخَ اءِ مِ عَ  ¿ ¾ ½ ¼ «m :الدُّ

ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í 
l ) ُة رَ  .)١٨٦: البَقَ

 
* * * 
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)٩٩( 

اهِ النَّبِيِّ  قِّ وجَ ؤالُ بحَ  ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ
كَّ أنَّ طَلَبَ السُّ  قِّ النَّبِيِّ ال شَ الِ بحَ مملسو هيلع هللا ىلصؤَ ـهِ ضِ لِ بَعْ ـوْ قَ , كَ ـهِ اهِ  :, أو بِجَ

اهِ النَّبِيِّ  قِّ أو بجَ ألُكَ بحَ مَّ إينِّ أسْ هُ ـهُ ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ بَّلَ تَقَ ا, وأنْ تَ ـذَ ا هَ كَ يف كِتَابِنـَ بَـارِ أنْ تُ
نٍ  سَ لٍ حَ بُوْ تَّـ.. .بقَ ـضُ الكُ ا بَعْ هَ رُ كُ ـذْ ي يَ تـِ اتِ الَّ بَـارَ نَ العِ ا مِ هَ وِ ـرِ ونَحْ ابِ يف آخِ

َا هلِ ا يف أوَّ هَ وْ رُ كَ بَّام ذَ م, ورُ تُبِهِ  !كُ
ـاىل عَ الَ اهللاُ تَ امَ قَ ا, كَ عً ْ مِ رشَ وْ مُ ي املَذْ دِّ نَ التَّعَ ُ مِ تَربِ عْ الِ يُ ؤَ ا السُّ ذَ ثْلَ هَ  :إنَّ مِ

 mx y z |{ } ~ � ¡ l )٥٥: األعراف(. 
اهِ النَّبِيِّ  قِّ أو جَ ؤالُ بحَ ةُ ملسو هيلع هللا ىلص فالسُّ امَّ هُ عَ دَّ ـةِ  عَ دثَ عِ املُحْ نَ البِدَ مِ مِ لْ لِ العِ أهْ

يلٌّ  قْ يٌّ أو عَ عِ ْ لِيْلٌ رشَ يْسَ هلَا دَ تِي لَ  !الَّ
ُم هلُ وْ قِّ النَّبِيِّ  :فقَ اهٌ ملسو هيلع هللا ىلصبحَ قٌّ وجَ هُ حَ انَ لَ ـامَ ملسو هيلع هللا ىلص , ـ وإنْ كَ ـاىل كَ عَ نْدَ اهللاِ تَ عِ

نَ  ادِقِ ـ, فَال مُ هِ الصَّ دِ عْ هِ بوَ سِ اىل عىل نَفْ بَهُ اهللا تَعَ جَ ـةِ أوْ ابَ َ إجَ , وبَـنيْ لِكَ َ ذَ بَةَ بَنيْ اسَ
لُ  وْ قُ هُ يَ أنَّ , فَكَ ائِلِ ا السَّ ذَ اءِ هَ عَ يِّ  :دُ نِ النَّبـِ وْ ـبْ يـاهللاُ ملسو هيلع هللا ىلص لكَ , أجِ كَ دَ نـْ ـقٌّ عِ ـهُ حَ لَ

ائِي عَ  !دُ
يِّ  ـنِ النَّبـِ ا عَ هَ ثْلُ لْ مِ نْقَ تِي مل يُ ةِ الَّ عَ يَةِ املُبْتَدَ عِ نَ األدْ اءُ مِ عَ ا الدُّ ذَ , وال ملسو هيلع هللا ىلصفهَ

نَ  يْ ِ تَربَ ةِ املُعْ نَ األئِمَّ دٍ مِ نْ أحَ م, وال عَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ ةِ رَ ابَ حَ نَ الصَّ دٍ مِ نْ أحَ  !عَ
ـا يف  هَ ا فليَنْظُرْ هَ ادَ نْ أرَ , ومَ ا الكِتَابِ ذِ ةِ يف هَ ألَ هِ املَسْ ذِ ثِ هَ لُّ بَحْ ِ يْسَ حمَ ولَ

نَّةِ واجلَ  لِ السُّ ائِدِ أهْ قَ تُبِ عَ يَّام كُ ا, والسِ ظاهنِّ ةِ مَ عَ  .امَ
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يَّةِ  ـعِ ْ يَـةِ الرشَّ عِ ـوا عـىل األدْ ُ تَرصِ قْ ـةِ األقْـالمِ أنْ يَ َلَ بًا عىل محَ اجِ انَ وَ ا كَ لِذَ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ةَ عَ ةَ واملُبتَدَ مَ رَّ يَةَ املُحَ عِ نَّبُوا األدْ تَجَ , وأنْ يَ ةِ  .واملُبَاحَ

  

* * * 
)١٠٠( 

امتَةِ  المُ اخلَ  أقْ
, ال آخِ  ةٌ ريَ هِ أخِ ذِ أٍ  رُ هَ طَ ـضَ  خَ ـوَ أنَّ بَعْ , وهُ اتِ نَـصِّ الكِتَـابِ حَ ـفَ يف صَ

ِم تُـوهبِ كْ نْ مَ ا مِ وْ تَهَ ا انْ ا مَ امَ إذَ هِ األيَّ ذِ تَّابِنَا هَ ـم;  ,كُ هِ ـكِ أقْالمِ سْ ـنْ مَ ا مِ وْ خَ ْ ـرتَ واسْ
م هلِِ وْ , بِقَ نَ الكِتَابِ اءِ مِ تِهَ نْدَ االنْ م عِ تُبِهِ َةَ كُ امتِ ونَ خَ مُ سُ رْ م يَ هُ دُ مِ فُالنِ بِ  :نَجِ لَ بـنِ  قَ

 .فُالنٍ 
م هلِِ وْ نْدَ قَ فُ عِ تِي تَقِ َةُ الَّ هِ اخلَامتِ ذِ مِ فُالنٍ « :وهَ لَ لِ » بِقَ ائِقِ أهْ نْ طَرَ تْ مِ يْسَ لَ

ا إالَّ  هَ فُ رِ عْ لْ ال نَ , بَ المِ وا اإلسْ رُ ـأثَّ دْ تَ نَ قَ يْ ذِ , الَّ ِ ا العَرصْ ذَ نَاءِ هَ نْ أبْ َ مِ ثِنيْ دَ نْدَ املُحْ  عِ
الِكِ ا سَ ـاءَ بِمَ تِفَ ـا, أو االكْ بَتَهَ َانَ ىلَ جمُ ـانَ األوْ ا كَ م, لِذَ تُبِهِ اتِمِ كُ وَ نْدَ خَ قِنيَ عِ ِ تَرشْ ملُسْ

لِ  وْ ـانَ  :بِقَ يْـثُ كَ ; حَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ بٍ رَ عْ ِّ بنِ كَ نَّةُ أُيبَ َا سُ ; ألهنَّ تَبَ فُالنُ بنُ فُالنٍ وكَ
رَ  دْ جَ , وقَ رِ الكِتَابِ ا يف آخِ هَ مَ سَ نْ رَ لَ مَ ـةِ أوَّ ـنْ أئِمَّ ريٌ مِ ثـِ ةِ كَ ـَ هِ اخلَامتِ ـذِ  عـىل هَ

ثًا يْ دِ امً وحَ يْ دِ َ قَ نيْ لِمِ  .املُسْ
َهُ اهللاُ يف  محِ ِّ رَ بْدِ الربَ الَ ابنُ عَ ابِ «قَ تِيعَ بٍ » االسْ عْ ِّ بنِ كَ رِ أُيبَ نْدَ ذِكْ نِ « :عِ عَ

الَ  , قَ هِ يَاخِ نْ أشْ يِّ عَ اقِدِ ولِ اهللاِ :الوَ سُ تَبَ لِرَ نْ كَ لُ مَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص أوَّ مَ دَ قْ يَ مَ حْ ةَ  الوَ ينـَ املَدِ
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رِ الكِتَابِ  تَبَ يف آخِ نْ كَ لُ مَ وَ أوَّ , وهُ بٍ عْ ُّ بنُ كَ تَبَ فُالنٌ « :أُيبَ هُ »وكَ ـرَ كَ ا ذَ ـذَ , وكَ

يُّ يف  رِ كَ سْ ائِلِ «العَ يُّ )٢/١٩٨(» األوَ اقِدِ  !, وفِيْهِ الوَ
نَا يْخُ ةِ شَ لِمَ هِ الكَ ذِ امَ هَ دَ تِخُ رَ اسْ تَنْكَ َّنْ اسْ رٌ  وممِ ةُ بَكْ المَ َـهُ  العَ محِ ـدٍ رَ يْ أبُـو زَ

يَةِ كِتَابِهِ  اشِ ا يف حَ نْهَ الَ عَ يْثُ قَ ; حَ ةِ «اهللاُ يلَ ضِ ةِ الفَ اسَ رَ تُبُ عىل « :)١٢(» حِ نْتُ أكْ كُ
ايتِ  فَ لَّ ؤَ مِ « :مُ لَ ةِ » ...بِقَ لِمَ نْ كَ لُّ مِ َا أقَ نْ بَابِ أهنَّ ألِيفٍ « :مِ نْ »...تَ اءً بِبَعْضِ مَ تِدَ , واقْ

شَ  ـنْ يُ ـوَ مِ , هُ هِ رِ ـعَ تَـأخُّ امَ مَ دَ تِخْ ا االسْ ذَ َ يل أنَّ هَ بَنيَّ مَّ تَ ا, ثُ نَ ِ رصْ لِ عَ نْ أهْ يْهِ مِ ارُ إلَ
ا م أيْضً هُ نْدَ , وعِ افِدٌ ثٌ وَ ْدَ وَ حمُ هُ , فَ بِيِّنيَ رْ تَّابِ الغَ نِيعِ الكُ ـيُّ « :صَ لَمِ مُ القَ ملَِـا » االسْ

يْ  مِّ ارَ « :هِ نُسَ تَعَ مَ املُسْ  .»االسْ
* * * 

يـعِ أنَّ  مِ رَ لِلجَ كُ بَبْتُ أنْ أذْ ; أحْ اتِهِ قَ لَحَ ةِ النَّصِّ ومُ يَانَ نْ صِ وجِ مِ بْلَ اخلُرُ وقَ
اتِ  اكَ رَ تِدْ اءِ واالسْ طَ نَ األخْ نَا مِ هُ هُ تُ رْ كَ ا ذَ , .. .مَ ةِ اكِرَ اتِ الـذَّ حَ فَ نْ صَ نْ إالَّ مِ ملَ تَكُ

يْ  قِ ي يَ لْمِ عَ عِ , مَ ةِ اءَ رَ دِ القِ اهِ وَ , نًا أنَّ هُ وشَ ـامً لْ َـا عِ ـطْ هبِ اءِ ملَ أُحِ طَ نَ األخْ ا مِ ثِريً نَاكَ كَ
ا, و كِهَ رْ نْ تَ اءَ مِ فَ تِعْ رَ واالسْ ذْ بْتُ العُ لَ ا طَ ا, لِذَ رً َا ذِكْ نْ وملَ أُملَّ هبِ ا مِ هَ رِ مِ ذِكْ دَ  .عَ

هِ  َـهُ اهللاُ يف كِتَابـِ محِ ـدٍ رَ يْ رُ أبُو زَ ةُ بَكْ المَ نَا العَ يْخُ رَ شَ كَ دْ ذَ ابَـ«وقَ قَ ةِ عـىل الرَّ
اثِ  َ ـنْ ) ٢٨١(» الرتُّ ـانَ مِ , فَكَ نَ يْ ِ ارصِ تَّابِ املُعَ ةِ عىل الكُ كَ رَ تَدْ اءِ املُسْ طَ بَعْضَ األخْ

هُ  لُ وْ م, قَ هِ ِ ربَ ـارِ « :خَ ةِ واليَسَ رَ دْ ي القُ تْ ذَوِ شَ , أنْعَ يِّبَةٌ يحٌ طَ ا رِ نَ ِ رصْ بَّتْ يف عَ دْ هَ قَ ولَ
نُوزِ  يَاءِ كُ , بِإحْ مِ لْ اثِ وإ يف العِ َ كِنْ الرتُّ , لَ هِ لِلنَّاسِ ارِ ءِ « :ظْهَ ـالَّ نْ سُ رِ مِ دَّ يف التَّمْ ال بُ

, ويف لِ لِ  النَّخْ رِ النَّحْ نْ إبَ لِ مِ سَ ا »العَ بَهَ ـاحَ , صَ ةٌ ارَ ةَ نَذَ ارَ هِ البِشَ ذِ بَ هَ احَ دْ صَ قَ , فَ
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, فٌ اصِ يحٌ عَ َيَّـ رِ ي متَ تـِ ةُ الَّ وَ هِ الثَّـرْ ـذِ تْ هَ ـحَ ; إذْ أضْ ـفٌ ٌّ قَاصِ َا رصِ اهبَ َـا وأصَ زَ هبِ
يَـاعُ  ـا اجلِ هَ عُ ازَ تَوَ , يَ ـلِّ القِـطٍ ـفِّ كُ ـا يف كَ اهَ رَ ـا تَ َابً , هنِ مِ ائِرِ األُمَ نْ سَ ونَ عَ لِمُ املُسْ

َا هنَ وْ قَّ يَتَلَ , فَ بِنيٍ ةِ جَ البَ ـةٍ  بِصَ تُوحَ فْ فٍّ مَ يْ  ;بِأكُ ـدِّ أبـِ م وكَ هِ ـدِّ ـنْ كَ ـيَ مِ امَ هِ ـأنَّ م, كَ هِ
هَ  طُورِ َ سُ م بَنيْ هُ قُصُ أقْالمُ رْ فَ املُـالَّ  اوتَ ُّ َا, تَرصَ ا هلَ دَ ةً بِامَ بَ فَ ِّ تَرصَ ـم, مُ الكِهِ كِ يف أمْ

م ال م, وهُ وقِهِ قُ وقِ يف حُ ي احلُقُ ـم  وذَوِ ; بَـلْ هُ ـبَبٍ ـبٍ وال بِسَ َا بِنَسَ وهنَ قُّ ـتَحِ سْ يَ
ولَ  قُ ابَ العُ قٍّ أصَ , أو رِ ينِ تِالفِ الدِّ ونَ الخْ ْنُوعُ وبُونَ ممَ ْجُ  .حمَ

 ْ ارُ مجُ ارَ إظْهَ بُوعً فَصَ طْ اثِ مَ َ نَ الرتُّ ةٍ مِ بِريَ ةٍ كَ سٍ لَ لُ نَحْ امِ وَ يهِ عَ ِ رتَ عْ ةٍ  ا يَ لَ وْ هُ مَ
دُ  عِ تَ رْ , تَ ةً افِضَ نَةً خَ جَّ هَ ةً مُ ْضَ , وهنَ تْ بِاخلَاطِئَةِ اءَ ملَِةً جَ ؤْ ةً مُ رَ َثِّلُ ظَاهِ ا  متُ نَتِهَ جْ نْ هُ مِ

ائِرِ  لِ البَصَ ائِصُ أهْ رَ  .»فَ
ا نْهَ  :مِ
خُ الكِتَابِ  ـ١ سْ ;مَ هِ فِ لِّ ؤَ لَمُ مُ ا قَ طَّهَ تِي خَ تِهِ الَّ انَ كَ نْ مَ ءُ  عَ لَامَ انَ العُ ا كَ إذَ فَ

ونَ  ولُ قُ سِ يَ خٌ « :بِاألمْ اسِ خُ مَ مَ »النَّاسِ ولُ اليَوْ ا نَقُ إنَّ ابِثٌ « :, فَ ابِعُ عَ اهُ »الطَّ رَ ; ملَِا تَ
ةِ  عَ َ طَلْ قِ بَنيْ رْ الفَ , كَ بُوعِ لِ واملَطْ َ األصْ قِ بَنيْ رْ نَ الفَ ىا مِ جَ ةِ الدُّ مَ بْحِ وفَحْ  .لصُّ

; ـ٢ ةِ يمَ دِ ةِ القَ بْعَ تِيَالُ الطَّ َ  اغْ قِ بَنيْ رْ الفَ ِ كَ تَنيْ بْعَ َ الطَّ قَ بَنيْ رْ َ الفَ فَرتَ
 ِ لَنيْ جُ  .الرَّ
; ـ٣ يقِ قِ نٌ  وأدُ التَّحْ تْقَ ٌ مُ املِ هُ عَ مُ ْدُ َ الكِتَابَ خيَ ٌ  ,فَرتَ املِ تَعَ هُ مُ تَلُّ سْ مَّ يَ ثُ

, لُوكٌ عُ يُحَ  صْ ,فَ ةِ ابِقَ ةِ السَّ بْعَ ةِ بِثَلْبِ الطَّ مَ دِّ رَ يف املُقَ تَنَمَّ دَ أنْ يَ عْ , بَ ايشِ رُ يف احلَوَ  وِّ
تَّى الِكُ شَ سَ ُم مَ  .وهلَ



 
 
 

  אא٧٢٥ 
, ـ٤ تُبِ نْتِيْفُ الكُ ثٍ  تَ تِيَارِ بَحْ َهُ اهللاُ  بِاخْ محِ يِّمِ رَ نْ كِتَابِ البنِ القَ هِ مِ لْخِ أو سَ

ثَالً  اىلَ مَ عَ تَبُ عىل غِ تَ يُكْ نْ كِتَابٍ : الفِهِ , فَ هُ مِ ةِ إىل أنَّ ارَ ونَ اإلشَ , دُ يِّمِ ألِيفُ ابنِ القَ تَ
يْ  رِ ةٌ يف التَّغْ ايَ ا غَ ذَ , وهَ هُ بِيسِ  رِ لَ  .والتَّلْ

وصِ إىل ـ٥ يلِ النُّصُ وِ ْ , وحتَ يلِ ; والتَّبْدِ يفِ رِ دُ التَّحْ صُّ بٍ مَّ  تَقَ هَ ذْ أيِيدِ مَ , !ا?تَ
نْ  دْتُ عَ رَ دْ أفْ يفِ ال«وقَ رِ ْ وصِ حتَ طْبُوعٌ » نُّصُ وَ مَ ا وهُ  .كِتَابً

; ـ٦ اقِنيَ رَّ بَثُ الوَ نيَ  عَ سِ سِّ تَحَ َ مُ تُبِيِّنيْ , والكُ ةِ بَاعَ , والطِّ ِ ورِ النَّرشْ نْ دُ مِ
 , ةِ بَعَ ِيِّ ـ بِاملَطْ مهْ يقِ ـ الوَ قِ تَبِ التَّحْ كْ لِ مَ مَ نْ عَ جُ الكِتَابُ مِ رُ يَخْ , فَ وقِ ةَ السُّ اجَ حَ

تَبَةِ   .أو املَكْ
نْهُ و ـ٧ صُّ مِ ةِ الكِتَابِ  :أخَ مَ عىل طُرَّ سُ رْ آهُ قَطُّ  :أنْ يَ ا رَ , ومَ هُ فُالنٌ قَ قَّ ! حَ

الالً  تِغْ ا اسْ ذَ لُونَ هَ مْ ةِ يُ ائِعَ ءٍ ذَ امَ اطِ   ألسْ سَ تِ يف األوْ وْ ةِ الصَّ وعَ مُ سْ , مَ يتِ الصِّ
بً  لَ , طَ يَّةِ لْمِ جيِهِ العِ وِ رْ اجِ الكِتَابِ وتَ رَ ةِ بِإخْ بِ الثِّقَ سْ  .ا لِكَ

ا ـ٨ ذَ نْ هَ صُّ مِ هِ  :وأخُ فِ لِّ ؤَ ِ مُ ريْ بَةَ الكِتَابِ إىل غَ ادِ  نِسْ , وإلفْسَ ةً ارَ يجِ تَ وِ ْ لِلرتَّ
 رَ ةً أُخْ ارَ ائِدِ تَ قَ امِ والعَ كَ  .األحْ

هِ  ـ٩ ذِ نْ هَ لُ مِ مَ اتِ  :وأشْ وحَ يَّامَ يف األطْرُ , السِ ائِلِ سَ تُبِ والرَّ الُ الكُ تِحَ  .انْ
تُبِ  الُ الكُ تِحَ مِ واسْ  وانْ , وبِاسْ ةٌ دَ رَ فْ اتٌ مَ فَ لَّ ؤَ , وفِيْهِ مُ يمٌ اءٌ قَدِ َا دَ  :تِالهلُ

بِيَّةِ « اتِ األدَ قَ ِ  .»الرسَّ
; ـ١٠ مِ الكِتَابِ فُ بِاسْ ُّ ةَ  التَّرصَ دَّ بَعُ عِ طْ تَّى إنَّ الكِتَابَ يُ ةِ  حَ اتٍ بِعِدَّ بَعَ طَ

لْ  , بَ هُ فُ لِّ ؤَ هُ بِهِ مُ امَّ دٌ سَ احِ ا وَ يْسَ فِيهَ , لَ ءٍ امَ مِ الكِتَابِ  أسْ يِريَ السْ نْ  إنَّ التَّغْ نُمُّ عَ دْ يَ قَ
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بُوعً  طْ تُهُ مَ أيْ ا رَ رِ مَ نْ آخِ انَ مِ , وكَ امٍ ِزَ ةٍ واهنْ لِ « :ا كِتَابَ ذِلَّ عِ أهْ امِ قَ ,  مَ بَانِ لْ الصُّ
نِ  لِ اإليامَ اتِعِ أهْ رَ ىفَّ » ومَ , املُتَوَ يِّ جِ رَ دِ اخلَزْ مَ بْدِ الصَّ َدِ بنِ عَ ةَ أمحْ بَيْدَ نَةَ  أليبِ عُ سَ

مِ ) ٥٨٢( بِعَ بِاسْ يَّةِ « :طُ يحِ المِ واملَسِ َ اإلسْ , »بَنيْ وعٌ ضُ وْ ْتَلَقٌ مَ انٌ خمُ نْوَ وَ عِ , وهُ
ْفَى وفِيْهِ  وهٍ ال ختَ جُ نْ وُ  مِ ارَ نَةٌ لِلنَّصَ اليَ  .مُ

هُ  ُ رصْ بُ حَ عُ ا بَابٌ يَصْ ذَ  .وهَ
, وزَ  ـ١١ يِّ لْمِ فِ العِ َ خُ الكِتَابِ بِالرتَّ يقِ التَّحْ  لِ غَ نَفْ  .قِ
لُ  ـ١٢ مِ ْ تِي حتَ لَفِ الَّ تُبِ السَّ اءِ بِكُ وَ لِ األهْ ُ أهْ رتُّ اثِ  تَسَ ريَ المَ عىل مِ اإلسْ

افِيً  ةِ صَ ائِرَ  ا,النُّبُوَّ َ ا بِرضَ يَتِهَ شِ ْ ا, وحتَ هَ اجِ رَ اءِ إىل إخْ وَ لُ األهْ ضُ أهْ يَنْهَ نْ  :فَ مِ
اتِ  هَ رَّ , وتُ ةِ عَ سِ املُبْتَدِ اوِ سَ ,  وَ وفِيَّةِ عَ والصُّ لِ املُ مَ يْ ةِ لَ ؤوِّ اوِ اعِ بَةِ يف , وأفَ صِّ لِ املُتَعَ

يَةِ  لِ واحلَاشِ  .األصْ
زِ  رَ نْ أبْ اومِ ةُ  هَ رَ نِيْ «ظَاهِ ْ تُبِ حتَ ا »فِ الكُ نْهَ , ومِ اتِ كَ حِ وا بِاملُضْ اؤُ تَّى جَ ; حَ

يْخِ  لِ أيبِ الشَّ وْ م عىل قَ هِ ضِ لُ بَعْ وْ القِ النَّبِيِّ «يف كِتَابِهِ  قَ انَ « :ملسو هيلع هللا ىلص»أخْ هُ عِ ملسو هيلع هللا ىلص وكَ نْدَ
يٌّ  نَفِ يْفٌ حَ بُ »سَ صِّ يْهِ املُتَعَ لَ لَّقَ عَ لِهِ  ,, عَ وْ ةَ « :بِقَ نِيفَ امِ أيبِ حَ بَةً لإلمَ تْ  ,»نِسْ اءَ مَّ جَ ثُ

 رَ ادِيَ عىل القُ وا الوَ , فَطَمُّ دِ بِنيَ اجلُدُ رِ تَغْ ثَاتُ املُسْ فَ  .نَ
تُهُ  ـ١٣ يقَ قِ , وحَ مِ لْ لُ العِ وُّ بِّعِ بِامَ  :تَسَ لُ املُتَشَ مَ طَ  عَ عْ ارِ املُ  :ملَ يُ تِئْجَ َ قِ لَّ مَ بِاسْ  نيْ

ُطْ  , وملَ خيَ رِ تَأجِ يقِ املُسْ قِ هِ بِتَحْ اجِ رَ , وإخْ اثِ َ يقِ الرتُّ قِ مُ  لِتَحْ لَ فً  هُ قَ رْ فْ حَ ِ ا, وملَ يُرشْ
الءِ  ؤُ عِ هَ مْ انَ عىل قَ , وأعَ لَ احلَيَاءِ مَ اهللاُ أهْ حِ , فَرَ يَةٍ اشِ لٍ وال حَ لِنيَ  عىل أصْ وِّ  .املُسَ

يِّ «ويف  رِ جَ ايلِ ابنِ الشَّ  :)١/١١( :»أمَ



 
 
 

  אא٧٢٧ 
ي مِ بَ باسْ وْ ُ مَ املَرضْ هَ رْ إنَّ الدِّ نَارِ  فَ يْ نْ دِ بُّ إيلَّ مِ ي أحَ ِ ريْ  غَ

ي  ـ١٤ اقِدِ طْوُ فَ يَّةِ «سَ عِ ْ لُومِ الرشَّ ةِ يف العُ اءَ فَ انِيَّةِ  الكَ اثِ » واللِّسَ رَ عىل تُ
يقِ  قِ مِ التَّحْ هِ بِاسْ اجِ رَ , وإخْ ةِ لَفِ األُمَّ  .سَ

م  هِ ضِ ا«ولِبَعْ قً َقِّ قً » حمُ لِّ عَ الَ مُ , قَ اىلَ نْ كِتَابِ اهللاِ تَعَ ةٍ مِ رَّ عىل آيَ ْتَدِ « :املََّا مَ ملَ هنَ
يمِ  إىل رِ آنِ الكَ رْ نَ القُ ا مِ هَ عِ ضِ وْ  !»مَ

رَ  يثٍ  وآلخَ دِ نْ حَ الَ عَ هُ النَّبِيُّ « :قَ جَ رَ  !ملسو هيلع هللا ىلص»أخْ
, و ُّ يلِ يْدَ , والصَّ يُّ , والبَيْطَرِ بِيبُ الطَّ سُ «فَ نْدِ ,»املُهَ يُّ اعِ رَ , والكَ  , والزِّ ائِيُّ بَ رَ هْ

ادُ «و م»احلَدَّ نْهُ ةُ عَ نِي األُمَّ تَغْ َّنْ ال تَسْ  ممِ رَ نِيَّةِ األُخْ فِ املِهَ رَ ابُ احلِ حَ يف  , وأصْ
هِ  قْ , والفِ يثِ , واحلَدِ ريِ سِ , يف التَّفْ لَفِ تُبِ السَّ وا عىل كُ لُ م, تَطَاوَ َاهلِِ  :...جمَ

يْ  ا أتَ تَى مَ ابِهِ مَ ِ ِ بَ ريْ نْ غَ رَ مِ تَدِ  تَ األمْ ْ نَ البَابِ هتَ لْ مِ خُ لْتَ وإنْ تَدْ لَ  ضَ
لُ النَّبِيِّ  وْ م قَ ذَ فِيهِ نَفَ سً « :ملسو هيلع هللا ىلصفَ ؤوْ ذَ النَّاسُ رُ َ االً اختَّ هَّ  .»ا جُ

هُ  دَ نِّهِ أفْسَ ِ فَ ريْ لَ يف غَ خَ نْ دَ كِنْ مَ , لَ الءِ ؤُ نِ نِيَّةِ بَعْضِ هَ سْ كُّ يف حُ  .وال نَشُ
تَحُ بَابُ واملُتَ  فْ تَّى ال يُ , وحَ ِ نيْ يقَ رِ َ الفَ يِيزِ بَنيْ ِ التَّمْ رسُّ ; لِتَعَ ادُ البَابِ ُ إيصَ نيِّ  عَ

نَةٍ  سَ نْ نِيَّةٍ حَ يَ عَ رِّ نِ ملَِنْ عُ  .اإلذْ
الءِ  َؤُ ولُ هلِ لُومِ  :ونَقُ ةِ الطَّلَبِ لِلعُ لَ حَ رْ نْ مَ دَّ مِ ةِ  ال بُ لَ حَ رْ يَّةِ نَظِريَ مَ عِ ْ الرشَّ

 َ الطَّلَبِ هلِ رَ فِ األُخْ رَ هِ احلِ  .ذِ
عُ  ـ١٥ لَ دُ  وَ عْ مِ بَ لْ نَ العِ ا فِيْهِ مِ وا مَ مُ ْضِ م ملَ هيَ , وهُ اثِ َ اجِ الرتُّ رَ ئِنيَ بِإخْ املُبْتَدِ

m k l m n  o p l ) ُبْأ  .)٥٢: سَ
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اتِيكَ  ةُ «وهَ ونَ نَى املَلْحُ ا» الكُ َذَ م هلِ هُ حُ شِّ رَ  .ال تُ
دْ  بَاتِ نَصِّ املُ  وقَ وا يف إثْ اؤُ يبِ جَ اجِ طُوطَاتِ بِاألعَ  :خْ

ا الِدً عُ خَ مَ يَسْ ا, فَ دً يْ هُ زَ لُ لَ وْ أهُ  أقُ رَ قْ ا, ويَ رً مْ تُبُه عَ كْ ا ويَ ً  بِرشْ
ـارِ  ـ١٦ فَّ ـنَ الكُ يْـفٍ مِ فِ ةُ لِلَ عَ ـ«املُتَابَ تَشْ قِنيَ ـاملُسْ , » رِ رِ ـحْ تُـبِ السِّ بْـعِ كُ بِطَ

, واألدَبِ  اذِبِ صِ الكَ صَ , والقَ يمِ ةِ والتَّنْجِ انَ , والكِهَ وفِ شُ عِ  املَكْ لِ البِدَ تُبِ أهْ وكُ
ُّ اخلَلْـقَ  تِي تُرضِ اتِ الَّ وَ هَ اءِ والشَّ وَ نَ األهْ نَهُ مِ تَبْطَ ا اسْ رِ مَ دْ لٌّ بِقَ ةِ كُ لَّ اءِ املُضِ وَ  ,واألهْ

هُ  انَ بْحَ بُ اخلَالِقَ سُ ضِ  .وتُغْ
يثِ  , ويف احلَدِ اللِ ةِ إىل الضَّ وَ عْ نَ الدَّ ا مِ ذَ  :وهَ

ا إىل هُ « عَ نْ دَ نْ مَ نْقُصُ مِ هُ ال يَ بِعَ نْ تَ رِ مَ وْ ثْلَ أُجُ رِ مِ نَ األجْ انَ لَهُ مِ  كَ دَ
هُ ال  بِعَ نْ تَ امِ مَ ثْلَ آثَ مِ مِ نَ اإلثْ يْهِ مِ لَ انَ عَ اللَةٍ كَ ا إىل ضَ عَ نْ دَ يْئًا, ومَ م شَ هِ رِ وْ أُجُ

يْئًا م شَ هِ امِ نْ آثَ نْقُصُ مِ لِمٌ  »يَ سْ , ومُ َدُ اهُ أمحْ وَ ابُ السُّ رَ حَ  .نَنِ , وأصْ
ا, وَ  ـ١٧ ا فِيهَ نُ مَ ْسِ َّنْ ال حيُ ا ممِ هَ ارِ تِصَ , بِاخْ ءِ لَامَ تُبِ العُ يَاءِ عىل كُ عِ بَةُ األدْ ثْ

, هِ فِ لِّ ؤَ ودِ مُ صُ قْ لُّ بِمَ , فيُخِ تِهِ انَ كَ نْ مَ هُ عَ خُ سَ مْ لِ إالَّ  ويَ وْ قِ القَ دْ نْ صِ هُ مِ ونُ لَ  وال يَكُ
, مَ عىل الغِالفِ سِ ا رُ هُ  مَ لُ اخِ ا دَ ارُ اال«أمَّ تِصَ ةً » خْ دَ دِّ تَعَ ائِلَ مُ وَ لُ غَ مِ يَحْ  .فَ

ةٍ  بَ ارَ وَ أ :وأقُولُ بِال مُ وَ ارٍ  إنَّ أسْ تِصَ انِ  اخْ مَ عَ الزَّ مْ عَ سَ رَ مُ ـ إذْ ـ قَ لَ فِيامَ نَعْ
بُهُ عىل  احِ نَى صَ لِ «جَ وَ » األصْ ُ  :هُ ْتَرصَ ,  خمُ يرٍ رِ , وابنِ جَ ثِريٍ ريِ ابنِ كَ سِ ِّ لِتَفْ ابُوينِ الصَّ

ريَ ولِتَفَ   يف  اسِ رَ ريِ «أُخْ اسِ ةِ التَّفَ وَ فْ نيِ » صَ ارِ األمِ تِصَ حُ لِالخْ شَّ َ ا ال تَرتَ هَ يعُ مِ  .فَجَ
هِ  ذِ  عىل هَ تَدَ دْ اعْ قَ ولِ «فَ ,» األُصُ قٍّ ِ حَ ريْ وْ  بِغَ , ولَ يلٍ بْدِ يفٍ وتَ رِ ا بِتَحْ هَ سَّ  ومَ



 
 
 

  אא٧٢٩ 
هِ الدُّ  ذِ نْ هَ أ مِ َّ تَربَ يا, لَ م حَ هُ دُ انَ أحَ والتِ بِامَ ملَ كَ ?قُ رْ يَ  خُ هُ دْ تَقِ عْ هُ وال يَ ى » !مْ تَهَ انْ

 , ةِ الكِتَابِ يَانَ ثَاين صِ نَا يف مَ يْخُ هُ شَ رَ كَ َّا ذَ ثِريٌ ممِ نَا كَ عَ رَّ مَ دْ مَ , وقَ اىلَ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ هُ رَ المُ كَ
دُ هللاِ  .واحلَمْ

* * * 
 َّ وَ ممِ نَا, هُ ا هُ هَ رَ أ ذِكْ تِي ملَ أشَ اءِ الَّ طَ ا األخْ ايَ قَ نْ بَ ـا ويل مِ نْهَ المُ عَ يَأيت الكَ ا سَ

لِكَ  نْ ذَ , فَمِ اءَ اهللاُ ا, إنْ شَ تِهَ قْ  :يف وَ
بِيَّةِ  ـ١٠١ رْ ثِ الغَ جِ البَحْ نَاهِ رُ بِمَ  !التَّأثُّ
يِّ  ـ١٠٢ رِ كْ امِ الفِ جَ يقُ اإلعْ وِ  !تَسْ
ةُ احلَالِ  ـ١٠٣ الَ هَ  !جَ
نِ املُؤلِّفِ  ـ١٠٤ ةٍ عَ َ ْتَرصَ ةٍ خمُ َ ريْ ُ سِ نيْ مِ  .تَضْ
مِ  ـ١٠٥ ؤلِّفِ تَضْ ةٍ لِلمُ رَ وْ ُ صُ  .نيْ
هِ  ـ١٠٦ رِ ارٍ لِلكِتَابِ يف آخِ تِصَ ُ اخْ نيْ مِ  .تَضْ
َةٍ  ـ١٠٧ مجَ رْ ُ تَ نيْ مِ هِ التِيْنِيَّةِ تَضْ رِ نِ الكِتَابِ يف آخِ ةٍ عَ َ ْتَرصَ  .خمُ
تُبِ  ـ١٠٨ بَانِ الكُ كْ ي رُ لَقِّ  .تَ
تُبَ البَادِي ـ١٠٩ ِ كُ يْعُ احلَارضِ  .بَ
ارِ  ـ١١٠ صُ األفْكَ وْ  .لُصُ
ءً  ـ١١١ ـزْ جَ جُ رَ ـَ عَ خلَ ـِ ـو مجُ َّا لَ ; ممِ ثِريٌ نْ كَ ثِريٌ مِ ا كَ هَ ُ ريْ , وغَ تُبِ لِيْفُ الكُ تَسْ

 , اءِ طَ هِ األخْ ذِ ةِ هَ اسَ ْعِ ودِرَ ينَنِي عىل مجَ عِ اىلَ أنْ يُ عَ ألُ اهللاَ تَ امَ أنَّنِي أسْ , كَ هِ سِ الً بِنَفْ امِ كَ
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, وذَ  اءِ طَ نَ األخْ يَ مِ قِ َّا بَ ا ممِ هَ ِ ريْ عَ غَ اءَ اهللاُمَ , إنْ شَ ةِ ادِمَ ةِ القَ بْعَ  .لِكَ يف الطَّ
ثَرِ  عَ أكْ نَا مَ فْ قَ دْ وَ قَ ; فَ ءٍ نْ يشَ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ا  ومَ ـَّ اكٍ ممِ رَ ـتِدْ طَـأٍ واسْ ئَـةِ خَ ـنْ مِ مِ

يْلِ  يِّ األصَ لْمِ هِ العِ يَّام يف نَصَّ , والسِ ةً لِلكِتَابِ يَانَ نَ صِ وْ كُ ا أنْ يَ هَ ثَرُ لُحُ أكْ  .يَصْ
ا إ ذَ ِيْ هَ نَا مجَ لِمْ ا عَ ةَ الكِ ذَ يَانَ ا; أنَّ صِ طَـاءِ ال اتَـعً ـنَ األخْ ـعَ فِيْـهِ مِ قَ ا وَ ـَّ بِ ممِ

فِّـقُ  ـوَ املُوَ ـاىلَ هُ عَ , واهللاُ تَ يـدٍ زِ هُ يف مَ طَـاؤُ لْ أخْ زَ لْ ملَ تَ , بَ هُ بْطُ هُ وال ضَ ُ رصْ كِنُ حَ مْ يُ
بِيْلِ  اءِ السَّ وَ  .واهلَادِي إىل سَ

املِ  بِّ العَ دُ هللا رَ َ واحلَمْ  نيْ
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لْـمِ  ـلِ العِ دَ أهْ نـْ ي عِ يَةِ اجلَارِ لَحَ احلَاشِ طَ صْ كَّ أنَّ مُ ـهُ  :ال شَ قُ لِّ عَ ـا يُ ـوَ مَ هُ
لِّفُ عىل الكِتَابِ  زِ  :املُؤَ ـأنِهِ يَ ـنْ شَ ـا مِ , أو مَ اكٍ رَ تِدْ , أو اسْ لِيقٍ عْ نْ تَ ـمِ دُ الكِتَـابَ يْ

اإيْ  يَانً ا وبَ احً  .ضَ
يَّـةً  لْمِ ـةً عِ يقَ قِ مُ حَ هِ ـتَلْ ; نَسْ ـيَةِ اشِ يِّ لِلحَ يبـِ رِ يـفِ التَّقْ رِ ا التَّعْ ذَ عَ هَ نَا مَ إالَّ إنَّ
ي  تـِ ةِ الَّ ـدَ لَ ـةِ املُوَّ اتِ احلَادِثَ ـطَلَحَ نَ املُصْ ; مِ ايشِ يَةَ واحلَوَ يَ أنَّ احلَاشِ ; أال وهِ ةً مَّ هِ مُ

 َ يْسَ هلَ ادَ لَ يُّ املُـرَ ـطِالحِ اهُ االصْ نـَ عْ ـقُ ومَ تَّفِ يٌّ يَ وِ غَ نًى لُ عْ ـنِيفِ  ا مَ ـلِ التَّصْ دَ أهْ نـْ عِ
 .والتَّألِيْفِ 

ةِ  ـدُ ملَِـادَّ َـا ال نَجِ هتِ ثْرَ َا وكَ هتِ رَ هْ ةُ عىل شُ يَّ وِ غَ مُ اللُّ اجِ هِ املَعَ ذِ هَ , »حَ شَ ي« :فَ
ـذِ  يِّ الَّ طِالحِ نَى االصْ لُّ عىل املَعْ دُ نًى يَ عْ لْـمِ يف مَ ـلِ العِ ـةُ أهْ امَّ يْـهِ عَ لَ ـعَ عَ اضَ ي تَوَ

يَةِ الكِتَابِ  َاشِ م حلِ هِ ظِيفِ  .تَوْ
ةُ  لِمَ ; فَكَ يْهِ لَ يَةِ «وعَ كَ  :»احلَاشِ لـِ دْ نَـصَّ عـىل ذَ , وقَ دٌ لَّ وَ يٌّ مُ لْمِ لَحٌ عِ طَ صْ مُ

اصِ  تِصَ لُ االخْ يِّ يف  :أهْ اجِ اخلَفَ لِيـلِ «كَ اءِ الغَ فَ ـدِ «ي يف بِّـحِ , واملُ )١٢٧(» شِ قَصْ
بِيلِ  م) ١/٤٧١(» السَّ هِ ِ ريْ  .وغَ

اءَ يف  ـيْطِ «وجَ سِ مِ الوَ جَ ـى الكِتَـابَ « :)١/١٧٧(» املُعْ شَّ ـهُ  :حَ ـلَ لَ عَ جَ
يَةً  اشِ دٌ  :حَ لَّ وَ  .»مُ

אא 
א
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بِيْـديُّ يف  دْ نَصَّ الزَّ سِ «وقَ وْ ـرُ ـاجِ العَ ـيَةَ ) ١٩/٣٢٥(» تَ عـىل أنَّ احلَاشِ
; فَ  يٌّ امِ ; عَ يِّ طِالحِ ا االصْ نَاهَ عْ الَ بِمَ يَةً « :قَ شِ ْ لُ حتَ جُ ى الرَّ شَّ ـيَةِ  :حَ اشِ تَبَ عـىل حَ كَ

يَّةٌ  :الكِتَابِ  امِ  .عَ
ا كُ  يَ مَ مِّ مَّ سُ ا :بَ تِ ثُ يَةً جمَازً اشِ  .»حَ

ــا  نَاهَ عْ ــيَةِ يف مَ اشِ ــمِ لِلحَ لْ ــلِ العِ ــضُ أهْ عْ جَ بَ ــرَّ ــدْ خَ قَ ا; فَ ــذَ ــلِ هَ ألجْ
يفَ بَعْضِ  ارِ قُ وتَصَ تَّفِ نًى يَ عْ يِّ مَ طِالحِ يْـهِ  االصْ لَ ا نَـصَّ عَ وَ مَ , وهُ ةِ يَّ وِ غَ ا اللُّ انِيهَ عَ مَ

ــبَاغُ يف  ــيِّ الصَّ طْفِ ــنُ لُ ــدُ ب َمَّ ــةِ «حمُ يَّ ــرِ التَّألِيفِ جِ واألُطُ ــاهِ ا « :)٥٢(» املَنَ ــذَ أنَّ هَ
 , انِبُـهُ ـهُ وجَ فُ , طَرَ ءٍ ْ ـلَّ يشَ ـيَةَ كُ اشِ يْـثُ إنَّ حَ ; حَ يَةِ نَ احلَاشِ وذٌ مِ أخُ طِالحَ مَ االصْ

يَةُ  اشِ بِ  وحَ تَـانِ  :الثَّوْ يلَ نْبَتَـاهُ الطَّوِ ـا جَ َ , ومهُ بِ ايشِ الثَّـوْ ـوَ ةُ حَ دَ احِ ـاهُ (وَ فَ , )طَرَ
, وطُ  هُ فُ يَةُ الكِتَابِ طَرَ اشِ  .»هُ تُ رَّ وحَ

ُّ يف  اينِ رَ مْ بْدُ اهللاِ الشُّ هُ عَ رَ كَ ا ذَ لِكَ مَ نْ ذَ ـاتِ «ومِ َ تَرصَ مِ املُخْ لْ لِ إىل عِ خَ » املَدْ
وعِ لِل« :)٤٩( جُ ارِ بِالرُّ غَ يَةِ لِصِ ةَ احلَاشِ لِمَ ونَ كَ مُ دِ تَخْ سْ م يَ هُ دُ ; نَجِ ةِ يَّ وِ غَ مِ اللُّ اجِ عَ مَ

ي  تـِ ـيَةِ اإلبْـلِ الَّ اشِ ا بِحَ ـبِيهً , تَشْ يَةِ عىل الكِتَابِ مَ احلَاشِ وا اسْ لَقُ ُم أطْ أهنَّ , فَكَ اإلبِلِ
يْال لِإلبِلِ  , وذَ ةً ابِعَ ونُ تَ  .تَكُ

ا تُ  :وأيْضً رِ إىل أنَّ كُ ارِ بِالنَّظَ ـغَ صِ , كَ ـوحِ ُ تُـبِ الرشُّ بَةِ لِكُ ايشِ بِالنِّسْ بَ احلَوَ
ا هَ بَةِ لِكِبَارِ  .اإلبِلِ بِالنِّسْ

ةِ  بِ ملَِـادَّ رَ التِ العَ امَ تِعْ نِ اسْ ُم) حَ شَ ي ( ومِ هلُ ـوْ ةَ  :قَ ـادَ سَ تُ الوِ ـوْ شَ حَ
ا, فَـ نـً أل بَـزا, أو قُطْ ـْ ةُ متُ ـادَ سَ انَتْ الوِ ا كَ إذَ ا, فَ وً شْ ا حَ هَ َ ريْ ـعِ وغَ ضْ إنَّ الكِتَـابَ بِوَ



 
 
 

  א٧٣٣ 
امً  لْ أل عِ يْهِ يُمْ لَ يَةِ عَ  .»احلَاشِ

لْتُ  ـهُ إنَّ  :قُ امَ أنَّ , كَ قِيقٌ يجٌ دَ ْرِ ُوَ ختَ ; هلَ هُ اهللاُ ظَ فِ ُّ حَ اينِ رَ مْ ا الشُّ ونَ هُ أخُ جَ رَّ ا خَ مَ
رُ  ـطِالحِ  أظْهَ يَةِ االصْ نَى احلَاشِ عْ يِّ عىل مَ وِ نَى اللُّغَ عْ ا لِلمَ ظِيفً ةً وتَوْ اهُ دِاللَ ـزَ , فَجَ يِّ

ا ً ريْ  .اهللاُ خَ
* * * 
يِّ  طِالحِ يفِ االصْ رِ اللِ التَّعْ نْ خِ يَةِ «ومِ اشِ ـا »لِلحَ بً ارُ قَ ـةَ تَ مَّ ـدُ ثَ نَا نَجِ إنَّ ; فَ

لِكَ  نْ ذَ , فَمِ يَّةِ لْمِ اتِ العِ طِالحَ َ بَعْضِ االصْ يِّ وبَنيْ طِالحِ ا االصْ نَاهَ عْ َ مَ  :بَنيْ
رِ ١ يْ رِ طَلَحُ التَّقْ صْ  .ـ مُ

مِ  افَ اقِعً ًا وَ اهبُ نَا أنَّ تَشَ حُ لَ تَّضِ يَةِ يَ يفِ احلَاشِ رِ عْ اللِ تَ يَةِ  نْ خِ نَى احلَاشِ عْ َ مَ بَنيْ
ـنْ  ةٌ عَ بَـارَ امَ عِ نْهُ يْثُ إنَّ كُال مِ ; حَ هٍ جْ نْ وَ يرِ مِ رِ َ التَّقْ يِّ وبَنيْ طِالحِ ـاتٍ  :االصْ لِيقَ عْ تَ

ةٍ  ريَ يْ  ,يَسِ فِ اتٍ نَ احَ ا املُ وإيضَ هَ قُ لِّ عَ ةٍ يُ تْنِ الكِتَابِ سَ لِّفُ عىل مَ هِ  ,ؤَ حِ ْ  .أو عىل رشَ
مِ يف إطْالقِ  لْ لِ العِ نْ أهْ ثِريٌ مِ لَ كَ اهَ ا; تَسَ ـيَةِ «لِذَ يـرِ «عـىل » احلَاشِ رِ , »التَّقْ

سِ  كْ سُ بِالعَ كْ  .والعَ
نَا أنَّ  لِمْ ا عَ إذَ يرَ «فَ رِ , إالَّ » التَّقْ يَّةِ لِلتَّألِيفِ لْمِ اتِ العِ طَلَحَ دُ املُصْ وَ أحَ هُ ملَ هُ  إنَّ

يْ  دِ نَ القَ ا مِ ودً جُ وْ نْ مَ كُ يْهِ يَ لَ ; وعَ ةِ رَ ورِ املُتَأخِّ صُ ادِثٌ يف العُ وَ حَ لْ هُ , بَ ـنَ  :مِ ـوَ مِ هُ فَ
هُ يف  يـرُ رِ قْ ـاءَ تَ ـا جَ ا مَ ـذَ , وهَ ـيَةِ أنُ احلَاشِ هُ شَ أنُ , شَ ةِ دَ لَّ اتِ املُوَ طَلَحَ ـمِ «املُصْ جَ املُعْ

يْطِ  سِ  .)١/٧٢٥(» الوَ
ولُ األُسْ  قُ دُ يف يَ عَ دُ األسْ َّمَ يمِ حمُ رِ بْدُ الكَ ةِ املُتُـونِ «تَاذُ عَ رَ ـنْ ظَـاهِ اعٍ عَ » دِفَ
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اتُ « :)٤٣١( يرَ رِ ونَ عـىل » والتَّقْ ـنِّفُ ونَ واملُصَ لِّمُ ا املُعَ هَ لُ جِّ انَ يُسَ شَ كَ امِ وَ ةِ هَ ثَابَ بِمَ
, واملُ  ـارِ اطِرِ واألفْكَ وَ نَ اخلـَ ُم مِ نُّ هلَ عِ َّا يَ م ممِ هِ خِ افِ نُسَ طَـةٍ أطْرَ ظَـاتِ عـىل نُقْ الحَ

ـوحِ  ُ ـنَ الرشُّ يسِ مِ رِ م بِالتَّـدْ هِ اءَ قِيَـامِ نـَ , أثْ نَاكَ نَا وهُ نْ هُ , مِ ةٍ دَ دِّ تَعَ اطٍ مُ يَّنَةٍ أو نِقَ عَ مُ
أً  طَ ا, أو خَ صً هُ نَقْ ونَ دُّ عُ ا يَ َا مَ الهلِ نْ خِ ونَ مِ كُ رِ تَدْ سْ ا, يَ يْهَ لَ نِيفِ عَ ايشِ أو بِالتَّصْ واحلَوَ

ا فِ  وضً مُ هِ أو غُ ذِ تْ هَ بِعَ امِ طُ عَ األيَّ ا, ومَ اتُ «يهَ يرَ رِ , »التَّقْ شِ امِ وَ نَ اهلـَ َا مِ اهنِ كَ , يف مَ
ةٌ  بِريَ ةٌ كَ , وقِيمَ ةٌ الِغَ يَّةٌ بَ ِّ ا أمهَ هَ ثَرِ تْ ألكْ بَحَ , وأصْ ايشِ وحِ واحلَوَ ُ انِبِ الرشُّ  .إىل جَ

ـ اهَ ْتَوَ , وحمُ زِ ـا املُـوجَ هَ عِ ابَ , وطَ اصِّ ا اخلـَ هَ يَ يف إطَارِ ـبَهُ وهِ ثَّـفِ أشْ ا املُكَ
ا يفِ  ا مَ يْسَ فِيهَ , لَ ةٍ عَ تَنَوِ فَ مُ ارِ عَ ةٌ يف مَ قَ رِّ تَفَ تَفٌ مُ َا نُ ا بِأهنَّ نْهَ تْ عَ تَلَفَ , وإنْ اخْ بِاملُتُونِ
ـا  ـا مَ بِطُهَ رْ , وال يَ كِ َ ـرتَ يِّ املُشْ ـوعِ ضَ عِ املَوْ , واجلَامِ امِّ يِّ العَ لْمِ ابِطِ العِ نَ الرَّ املُتُونِ مِ

بِطُ  رْ ـلٍ يف  يَ لْسُ ـنْ تَسَ نْتَظِمُ املُتُـونَ مِ ا يَ ا مَ هَ نْتَظِمُ , وال يَ قٍ اوُ اقٍ وتَسَ نِ اتِّسَ املُتُونَ مِ
ـمٌ  هِ وَ مُ ا هُ ونُ عىل بَعْضِ مَ اتٌ تَكُ رَ ذَ يَ شَ لْ هِ , بَ ثِ ةٍ يف البَحْ دَ حْ , ووَ اتِ وعَ ضُ املَوْ

ا يَ ْتَوَ ائِرِ حمُ ونُ عىل سَ , وال تَكُ ايشِ وحِ واحلَوَ ُ َايف الرشُّ ى» هتِ تَهَ  .انْ
جِ ٢ يْ رِ طَلَحُ التَّخْ صْ  :ـ مُ

يجُ  رِ التَّخْ ,  :فَ ـلِ الكِتَـابِ طٍ يف أصْ ـقْ نْ سَ ايشِ الكِتَابِ مِ وَ ثْبَتُ عىل حَ ا يُ مَ
ا  ى أيْضً مَّ قُ «ويُسَ ـةَ »اللَّحَ امَّ دُ عَ ا نَجِ , لِذَ يثِ لِ احلَدِ نْدَ أهْ ٌ عِ تَربَ عْ طِالحٌ مُ وَ اصْ , وهُ

عْ  لَحِ يَ طَ لِ املُصْ يثِ أهْ دِ ـتْنِ احلـَ يحِ مَ ـحِ ـنْ تَصْ هِ عَ ونَ بـِ ُ ربِّ عَ الً يُ تَقِ سْ ا مُ ابً هُ بَ ونَ لَ دُ قِ
ـاءَ  جَ ; رَ َاقِـهِ ونَ إىل إحلْ تَاجُ ْ َّا حيَ هُ ممِ وَ ا أو نَحْ يفً حِ طًا أو تَصْ قْ انَ سَ اءٌ كَ وَ , سَ والكِتَابِ

يحِ  ضِ  .البَيَانِ والتَّوْ
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قُ  نْ  :واللَّحَ طٍّ مِ عِ خَ ضْ نْ وَ ةٌ عَ بَارَ طـا عِ رِ خَ ـطْ ـنَ السَّ وطِهِ مِ ـقُ عِ سُ ضِ وْ مَ

ي  تـِ ـيَةِ الَّ ـةِ احلَاشِ هَ ةً إىل جِ ـريَ ةً يَسِ طْفَ نِ عَ يْ طْرَ َ السَّ هُ بَنيْ طِفَ عْ مَّ يَ , ثُ قِهِ وْ ا إىل فَ دً اعِ صَ
قَ  ا اللَّحَ تُبُ فِيهَ كْ  .يَ

اكَ  هُ آنَـذَ نـْ ونَ عَ ُ ـربِّ عَ انُوا يُ ي كَ يحُ الَّذِ حِ قُ أو التَّصْ ا اللَّحَ ذَ ـى  وهَ شَ تَامَ ال يَ
ورٍ  لِكَ ألُمُ , وذَ نيَ فِ لِّ ثَرِ املُؤَ نْدَ أكْ هُ اآلنَ عِ ثَرُ  :أكْ

قِ  ـ١ ةَ اللَّحَ يقَ تُبِ  أنَّ طَرِ ْطُوطَاتِ الكُ عَ خمَ قُ مَ تَّفِ يمُ وتَ تَقِ انَتْ تَسْ ; كَ اكَ آنَذَ
 ْ ي جيُ ـذِ يحِ الَّ حِ ا لِلتَّصْ الفً , خِ لِ نِ األوَّ مَ ةً يف الزَّ جَ ارِ انَتْ دَ تِي كَ ونَ الَّ ُ ـارصِ يـهِ املُعَ رِ

ـنْ  م عَ تُـبِهِ لَ يف كُ طَ واخلَطَأ احلَاصِ قَ ونَ السَّ حُ حِّ م يُصَ اهُ رَ يْثُ نَ م; حَ تُبِهِ اآلنَ يف كُ
ـلِ  ثَـرُ أهْ ـعَ أكْ اضَ يْـهِ تَوَ لَ , وعَ لَ الكِتَـابِ ـفَ الِبًـا أسْ ونُ غَ يَةٍ تَكُ اشِ عِ حَ ضْ يقِ وَ طَرِ

وَ  ا, وهُ نَ ِ رصْ لِ عَ نْ أهْ لِكَ التَّألِيْفِ مِ ذَ  .كَ
م ايشِ  ;نَعَ اتِ كِتَابِهِ عىل احلَوَ يحَ حِ نُ تَصْ مَ نْ يَضْ م مَ نْهُ ةٌ مِ لِيلَ ةٌ قَ ائِفَ نَاكَ طَ هُ

ـلِ  نْ أهْ ثِريٍ مِ نْدَ كَ يَةٍ عِ ضِ رْ ُ مُ ريْ لْ غَ َا, بَ ولٍ هبِ مُ عْ ُ مَ ريْ ةَ غَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ ; إالَّ إنَّ هَ اجلَانِبِيَّةِ
نِ  لِ التَّصْ نْ أهْ انِنَا مِ مَ  .يفِ زَ

لُ  ـ٢ ـهَ ـيَ أسْ ِ ينَ هلَ رِ ـةُ املُتَـأخِّ امَّ ا عَ يْهَ لَ  عَ رَ تِي جَ يحِ الَّ حِ ةَ التَّصْ يقَ أنَّ طَرِ
ـةِ  يقَ ـا لِطَرِ الفً ِم, خِ هيْ ـدَ ـةِ لَ بْـعِ والكِتَابَ ـةِ الطَّ يقَ ـعَ طَرِ ـى مَ شَ تَامَ ا تَ ـَ هنِ وْ ; لِكَ ةٍ يقَ طَرِ

نيَ  مِ دِّ  .املُتَقَ
ةَ املُتَأ يقَ ; أنَّ طَرِ هُ حُ ضِّ وَ ىيُ مَّ يثَةٍ تُسَ دِ ةٍ حَ َ آلَ ربْ بُ عَ حِ نْسَ ينَ تَ رِ ـبُ  :خِّ احلَاسِ

 ُّ بِيُوتَر«اآليلِ مْ ةً »الكُ لَ هْ ةً سَ يقَ م طَرِ هُ ْنَحُ تِي متَ , الَّ يثَةِ ةِ احلَدِ بَاعَ نْ آالتِ الطِّ هُ مِ وَ , ونَحْ
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ا ريً يامً وتَأخِ دِ قْ يحِ الكِتَابِ تَ حِ لِيَّةِ تَصْ مَ ـ ,يف عَ ْ ا, اليشَّ قً هُ قَصا ولَصْ ِـدُ ي ال جيَ ـذِ ءُ الَّ
طُـوطٍ  ـومُ خُ سُ ا إالَّ رُ ذَ نْ هَ نيَ مِ مِ دِّ تَقَ يْسَ لِلمُ لْ لَ م, بَ تُبِهِ يحِ كُ حِ نْدَ تَصْ ونَ عِ مُ دِّ املُتَقَ
م هُ دَ نـْ ى عِ مَّ ا يُسَ وَ مَ أِ, وهُ الحَ اخلَطَ َا إصْ الهلِ نْ خِ نَ مِ وْ يِّدُ قَ ةِ يُ حَ فْ انِبَي الصَّ  :عىل جَ

قُ «  .»اللَّحَ
* * * 

ـضِ الكِتَـابِ ـبْلَ الشُّ وقَ  دَ بَعْ نـْ ايشِ عِ وَ طَـاءِ احلـَ ـضِ أخْ يَـانِ بَعْ وعِ يف بَ رُ
نْبَغِـي  ي يَ تـِ ـةِ الَّ مَّ اتِ املُهِ تِبَـارَ ـضِ االعْ ـعَ بَعْ فَ مَ بَبْنَا أنْ نَقِ نَا أحْ ينَ إالَّ إنَّ ِ ارصِ املُعَ

َا تَدَّ هبِ عْ ا ويَ هَ مَ تَلْهِ سْ مِ أنْ يَ لْ  :لِطَالِبِ العِ
الً  يْ أ :أوَّ سِ قْ يٌّ يف التَّألِيْفِ  :مَ الكِتَابِ إىلنَّ تَ جِ نْهَ أٌ مَ طَ , فِيْهِ خَ يَةٍ اشِ تْنٍ وحَ مَ

تُبِ  ايشِ الكُ وَ ا أنَّ حَ ِيعً نَا مجَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ نِيْفِ اتٌ  :والتَّصْ ـادَ يَ ـا زِ تِهَ يقَ قِ ـيَ يف حَ هِ
ِ أنْ نَ  أِ البَنيِّ نَ اخلَطَ انَ مِ ا كَ ; لِذَ لِ الكِتَابِ نِ عىل أصْ يْ تِبَارَ نِ االعْ يْ َ ذَ لِطَ بَنيْ  .خْ

ا نَا آنِفً عَ رَّ مَ دْ مَ ا :وقَ لِهَ ِلُّ بِأصْ يَةِ ال خيُ لَ احلَاشِ  .أنَّ فَصْ
ألِيْفِ الكِتَابِ أنْ  لَ يف تَ مِ أنَّ األصْ لْ لِ العِ نْ أهْ ةِ مِ امَّ نْدَ العَ دْ بَاتَ عِ قَ ا; فَ لِذَ

ا لِّ مَ نْ كُ ا عَ لْوً ا وخُ دً رِ نْفَ نَ مُ وْ كُ ـةِ  يَ امَّ دَ عَ نـْ ـيَةِ عِ ـةَ احلَاشِ يْقَ قِ ـإنَّ حَ ا فَ ذَ , لـِ ُـهُ امحِ زَ يُ
ـالً  يَةِ أصْ نَ احلَاشِ لُوا مِ عَ نَ جَ يْ ذِ نَ الَّ يْ رِ تَأخِّ ا للمُ الفً ا; خِ دً يْ دِ ا جَ تَربُ كِتَابً عْ َ تُ نيْ مِ دِّ املُتَقَ

نْ نَصِّ الكِتَابِ  كُّ عَ نْفَ  !ال يَ
ؤَ  نِّفٍ ومُ صَ لَّ مُ ; أنَّ كُ هُ حُ ضِّ وَ دَ يُ نـْ ـهُ عِ سَ طَّـنَ نَفْ ـدْ وَ نيَ قَ مِ ـدِّ نَ املُتَقَ لِّفٍ مِ
الً  تَقِ سْ هُ مُ ونَ كِتَابُ كُ هِ لِلكِتَابِ أنْ يَ ألِيفِ هِ تَ سِ ,  , بِنَفْ هِ ِ ـريْ تَـاجُ إىل غَ ْ , ال حيَ هِ أسِ امً بِرَ هِ فْ مُ
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ا ى عَ ـحَ لْ أضْ , بَ لِيمِ ا لِلتَّألِيفِ والتَّعْ دً صَ قْ هُ مَ انَ كِتَابُ ـةً عـىل التَّـألِيْفِ وإالَّ ملََا كَ يَّ  ,رِ

انَ  اءٌ كَ وَ , سَ ينَ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ نْ أهْ دٌ مِ هُ أحَ دْ هَ عْ ي ملَ يَ ءُ الَّذِ ْ , اليشَّ هِ ِ ريْ ةً عىل غَ الَ وعَ
هُ  تْنًا أو نَظْامً  :كِتَابُ  !مَ

ثَالً  مَ دُ كِتَابَ فَ ةِ «; نَجِ ولِ الثَّالثَ بْـ» األُصُ ـدِ بـنِ عَ َمَّ ـالمِ حمُ ـيْخِ اإلسْ دِ لِشَ
هُ يف  ظَ ْفَ ئُ أنْ حيَ تَطِيعُ الطَّالِبُ املُبْتَدِ سْ تِي يَ ةِ الَّ َ تَرصَ نَ املُتُونِ املُخْ َهُ اهللاُ مِ محِ ابِ رَ هَّ الوَ
ـهِ إالَّ  ألِيفِ نْ تَ دْ مِ رِ َهُ هللاُ ملَ يُ محِ يْخَ رَ ا أنَّ الشَّ ِيعً مُ مجَ لَ عْ نَا نَ إنَّ ا فَ ذَ عَ هَ , ومَ ةٍ دَ احِ ةٍ وَ لْسَ جَ

ةٍ البَيَانَ وا بَارَ زِ عِ جَ احَ بِأوْ تَاجُ إىل  ,إليضَ ْ هُ حيَ ونَ كِتَابُ كُ أ أنْ يَ شَ لْ ملَ يَ , بَ ةٍ ارَ غَ إشَ لَ وأبْ
ـيْخِ  لْـمِ الشَّ  بِعِ رَ ـدْ أزْ قَ اهللاِ ـ فَ ا بـِ يَـاذً لِكَ ـ عِ نْ ظَنَّ ذَ , فَمَ احٍ يَانٍ أو إيضَ ةِ بَ ادَ يَ  ,زِ

هُ  دْ رِ ا ملَ يُ رً لَّفَ أمْ , وتَكَ هُ مَ هْ َمَ فَ لْ واهتَّ تَأمَّ , فَ بُ الكِتَابِ احِ  !صَ
ةِ «وقِسْ عىل كِتَابِ  ولِ الثَّالثَ كِتَابِ » األُصُ , كَ ةً ثِريَ تُبًا كَ يـدِ «كُ حِ , » التَّوْ ـهُ لَ

طِيَّةِ «و اسِ يَّ » الوَ يْمِ , والبنِ تَ اتِ «ةَ قَ رَ يْ » الوَ وَ , ونِ لِلجُ يَّـةِ «يِّ ومِ رُ ةِ اآلجْ مَ دِّ قَ البـنِ » مُ
رُّ  ثِريٌ ومٍ آجْ ا كَ هَ ِ ريْ ثِريٍ  , وغَ نْ كَ  .مِ

َا اهبِ ـحَ ـا ألصْ َامً نِى اهتِّ عْ تُبِ ال يَ هِ الكُ ذِ ثْلَ هَ حَ مِ ْ م; إنَّ رشَ ـا  ,نَعَ اصً تِقَ أو انْ
يَّةِ  لْمِ ةِ واملُتُونِ العِ َ تَرصَ تُبِ املُخْ هِ الكُ ذِ ثْلُ هَ حُ مِ ْ لْ رشَ َا, بَ اهبِ رَ دُّ إلعْ عَ ةً يُ ادَّ يَّـةً  جَ لَمِ  عِ

ةُ اإل ا أئِمَّ يْهَ لَ جَ عَ رَ م دَ ـُ , إالَّ إهنَّ يحِ ضِ م لِلبَيَانِ والتَّوْ نْهُ ةً مِ ادَ يَ ثًا, زِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ المِ قَ سْ
ةً  ائِرَ م سَ هُ وحُ ُ نْ رشُ ا ملَ تَكُ ذَ عَ هَ تْ إالَّ  مَ ـاءَ ـا جَ , بَـلْ مَ يٍّ لْمِ تِبَارٍ عِ ةٍ أو اعْ هَ جْ بِال وِ

ةٍ  َ تَربَ عْ دَ مُ اصِ قَ اتٍ ومَ تِبَارَ َ العْ يَاهنُ يَأيتِ بَ امَ سَ اءَ اهللاُ, كَ  .ا إنْ شَ
لَّ كِتَابٍ  رُ أنَّ كُ رِّ قَ دُ ونُ كِّ ؤَ نَا نُ لْ ا زِ هِ مَ ذِ ةُ هَ نَا واحلَالَ إنَّ ; فَ لِكَ قَ ذَ وْ وفَ
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يبَ  رِ قْ يَانِ وتَ ةَ البَ ايَ ادَ بِهِ غَ هُ أرَ إنَّ , فَ امً ظْ نًا أو نَ تْ انَ مَ اءٌ كَ وَ هُ سَ بُ احِ هُ صَ فَ ألَّ
يقَ  رِ عُ الطَّ طَ قْ َّا يَ , ممِ ةِ ارَ يْثُ  اإلشَ نْ حَ ا مِ نَ دْ , وإالَّ عُ ابِهِ تَ ينَ عىل كِ ايِدِ عىل املُتَزَ

ونَ ـ  ولُ قُ امَ يَ ا ـ كَ أنَ تَدَ  !ابْ
ـامَ  ثَ أنْ قَ بـِ ا لَ مَّ مَ , ثُ بِريٍ نْ كِتَابٍ كَ بُهُ مِ احِ هُ صَ َ تَرصَ مْ كِتَابٌ اخْ ـوَ أو فَكَ هُ

, وهَ  انِيهِ عَ يحِ مَ ضِ يَانِ تَوْ ةِ بَ جَّ هِ بِحُ حِ ْ هُ بِرشَ ُ ريْ , غَ جَ ـرَ يْثُ خَ نْ حَ ُ مِ تَرصِ ادَ املُخْ ا عَ ذَ كَ
ـةٌ  ثِلَ ا أمْ ذَ ـَ , وهلِ ـلِهِ نْ أصْ ُ مِ ربَ هُ أكْ مُ جْ بَحَ حَ امَ أصْ بَّ رُ , ولَ بِريٍ عٍ كَ سُّ ارٍ إىل تَوَ تِصَ نِ اخْ مِ

ةٌ  ثِريَ  .كَ
ـ م بِشَ هُ ادَتْ أقْالمُ َّنْ جَ مِ ممِ لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ ثِريً دُ كَ نَا نَجِ إنَّ ا; فَ ذَ لِ هَ حِ ـألجْ رْ

اتٍ  تِبَارَ ةِ اعْ نْ ثَالثَ الِبًا عَ م غَ هُ دُ اصِ قَ جُ مَ ْرُ , ال ختَ اتِ َ تَرصَ تُبِ املُخْ  :كُ
لُ  ــارُ األوَّ تِبَ ــ :االعْ تَصَ اتِ املُخْ ــارَ بَ ــضِ عِ عْ ا يف بَ أوْ ُــم رُ ــا أو ـأهنَّ وضً مُ رِ غُ

لِيلِ أو التَّ  اءٌ يف الـدَّ وَ , سَ صِ نَ النَّقْ يْئًا مِ ال, أو شَ ِ ا خمُ ارً تِصَ هُ اخْ نـْ ـلَ عَ فَ ا غَ ـَّ لِيـلِ ممِ عْ
م هِ حِ ْ نْ رشَ وا مِ ادُ أرَ , فَ هُ فُ لِّ ؤَ يحِ والبَيَانِ  :مُ ضِ نَ التَّوْ ءٍ مِ ْ ِ بِيشَ تَرصَ يَانَ املُخْ  .بَ

تِبَارُ الثَّاين تِئْنَاسَ بِشَ  :االعْ وا االسْ ادُ ُم أرَ ــأهنَّ تَصَ ا املُخْ ـذَ حِ هَ هِ ـرْ نـِ وْ ; لِكَ رِ
احِ  نِ صَ وْ ا, أو لِكَ ورً هُ شْ ـعَ مَ م مَ هُ ؤُ ـامَ تَظِمَ أسْ نـْ لِكَ أنْ تَ وا بِذَ ادُ أرَ ا; فَ بِريً ا كَ امً بِهِ إمَ

ا الكِتَابِ  ذَ فِ هَ َ  !رشَ
تِبَارُ الثَّالِثُ  م  :االعْ ـُ تِبَارِ الثَّاين, إالَّ إهنَّ ابُ االعْ حَ هُ أصْ ادَ ا أرَ وا مَ ادُ ُم أرَ أهنَّ

اتِ  بَارَ لُ عِ عْ وَ جَ , وهُ رَ ا آخَ رً م أمْ يْهِ لَ وا عَ ادُ مَّ زَ نْ ثَ , ومِ َةِ مجَ ْ الرتَّ ِ كَ تَرصَ الكِتَابِ املُخْ
لِيلِ  يرِ الـدَّ رِ قْ نْ تَ , مِ عَ سَّ وطَ املُوَ حَ املَبْسُ ْ ا الرشَّ يْهَ لَ وا عَ رُ ـعَ  ,أجْ , مَ لِيـلِ يـرِ التَّعْ رِ ْ وحتَ
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الَّ  يهِ العَ قِ أنُ الفَ ُم شَ أهنُ ا, شَ ذَ كَ ايل, وهَ الفِ العَ رِ اخلِ َـذِكْ محِ ـةَ رَ امَ دَ ةِ ابنِ قُ هُ اهللاُ يف مَ

نِي«كِتَابِهِ  ا عىل » املُغْ حً ْ هُ رشَ لَ عَ ي جَ ِ اخلِ «الَّذِ ْتَرصَ مُ »يقِ رَ خمُ لَ اىلَ أعْ عَ  ., واهللاُ تَ
انِيًا ِ  :ثَ ـرَ كِتَـابَنيْ ـإنَّ ذِكْ ; فَ ـيَةِ ِ احلَاشِ نيْ ـمِ ـرُ يف تَضْ ـانَ األمْ ـتْنٍ (وأيـا كَ مَ

يَةٍ  اشِ ـبَبً ) وحَ نُ سَ وْ كُ فَ يَ وْ دٍ سَ احِ ئِ يف كِتَابٍ وَ ـارِ يْشِ واخلَلْـطِ عـىل القَ ـوِ ا للتَّشْ
ةٍ  ائِدَ فُ عىل فَ قِ ةِ إذْ بِهِ يَ عَ الَ ةِ واملُطَ اءَ رَ الً يف القِ سِ ْ رتَ سْ ئُ مُ ارِ نُ القَ وْ كُ , فبَيْنَامَ يَ والنَّاظِرِ

ةٍ  بْتُورَ رِ  ,مَ النَّظَ ـا إالَّ بـِ بْلَهَ بِطُ حَ ـرْ ا وال يَ هَ لَ يْ ِدُ ذَ ; ال جيَ ةٍ وذَ ْذُ ةٍ جمَ ائِدَ ةً إىل وعَ ورَ ُ رضَ
هُ  تَ اءَ يْهِ قِرَ لَ طَعُ عَ قْ ي يَ رُ الَّذِ فْىل, األمْ يَةِ السُّ ـوَ  ,احلَاشِ , وهُ تَـهُ عَ تَابَ يْـهِ مُ لَ شُ عَ ـوِّ ويُشَ

لِكَ  ذَ  .كَ
يشَ  ـوِ ا التَّشْ ـذَ ـضِ  ,وال أقُولُ إنَّ هَ ـودٌ يف بَعْ جُ وْ ـوَ مَ طَـاعُ هُ اكَ االنْقِ وذَ

هُ يف ال ِدُ لْ جتَ , بَ اتِ الكِتَابِ حَ فَ , بَـلْ إنَّ صَ دِ احِ رِ الوَ طْ لْ يف السَّ , بَ ةِ دَ احِ ةِ الوَ حَ فْ صَّ
دِ  احِ رِ الوَ طْ وسِ السَّ ؤُ تْ عىل رُ رَ وَّ دْ تَسَ ا قَ هَ ِدُ ايشِ جتَ نَ احلَوَ ا مِ ثِريً  !كَ

الِثًا ا :ثَ تِهَ يقَ قِ يَةَ يف حَ ـنَّفٍ  :أنَّ احلَاشِ صَ , ومُ لٍّ ـتَقِ سْ ألِيفٍ مُ نْ تَ ةٌ عَ بَارَ يَ عِ هِ
رَ  اآخَ ـوَ هُ , سَ وْ ـمَّ اتِ  :ءٌ سَ ـطَلَحَ ـنَ املُصْ هُ مِ ـوَ جيًـا أو نَحْ ْرِ ا أو ختَ ـيَةً أو تقريـرً اشِ حَ

ةِ  َ ارصِ  .املُعَ
ـنْ  ا مِ وهَ قُ قَّ تِي حَ م الَّ تُبِهِ ةِ كُ لِفَ ينَ عىل أغْ ِ ارصِ نَ املُعَ ثِريٌ مِ هُ كَ طِّرُ ا يُسَ لُّ مَ فَكُ

ثَالِ  اتٍ أمْ بَارَ ـةٍ  :عِ اسَ يجٍ أو دِرَ ْـرِ يـقٍ أو ختَ قِ ْ هِ . ..حتَ ـذِ َ هَ م بَـنيْ ـهُ ضُ َـعَ بَعْ ـامَ مجَ بَّ ورُ
لِهِ  وْ اتِ بِقَ بَارَ ا :العِ هَ وُ يقُ ونَحْ قِ ْ ةُ وحتَ اسَ , أو دِرَ هُ جَ رَّ هُ وخَ قَ قَّ  .إلخ.. .حَ
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يْـهِ  لَ  عَ ـرَ ـامَ جَ ا, كَ يدً دِ ا جَ نِيفً , وتَصْ رَ ا آخَ ألِيفً ُ تَ تَربَ عْ تِهِ يُ يقَ قِ ا يف حَ ذَ لُّ هَ كُ
مِ ا لْ لِ العِ ةُ أهْ امَّ ـعَ شَ نِ الثَّـاين عَ ـرْ نِ التَّألِيْفِ إىل القَ مَ نْذُ زَ نيَ مُ مِ دِّ ا ـملُتَقَ تَّـى إذَ ; حَ رَ

 , طُوطَـاتِ ـةِ املَخْ اسَ ائِـقَ يف دِرَ جَ وطَرَ اهِ نـَ يَّةِ مَ ـالمِ اتِ اإلسْ عَ ثَرُ اجلَامِ تَطَّتْ أكْ اخْ
يْ  تْ حِ اءَ اتِ جَ بَارَ ا بَعْضُ العِ يـقِ والتَّ  :نَهَ قِ يَةِ والتَّحْ احلَاشِ ي كَ تـِ ـةِ الَّ اسَ رَ يـرِ والدِّ رِ قْ

رِّ  غَ تْ مُ ارَ , وسَ يِّ يقِ يِّ احلَقِ طِالحِ ا االصْ نَاهَ عْ تْ عىل مَ لَحٍ طَغَ ـطَ صْ ـيعِ مُ ضِ ةً يف تَوْ بَ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ نْهُ ءٌ مِ ْ ِم يشَ اهتِ فَ لَّ ؤَ المِ يف مُ لِ اإلسْ يْسَ ألهْ يدٍ لَ دِ  .جَ

يَةِ  اشِ نَا لِلحَ يفِ رِ عْ اللِ تَ نْ خِ ـضَ ومِ رَ بَعْ كُ يْنَا أنْ نَذْ لَ انَ عَ , كَ ينَ رِ نْدَ املُتَأخِّ عِ
مُ  اءِ  تِلْكُ طَ ةِ  األخْ الِقَ ِم  العَ ـيَاهتِ شِّ ا يف حتَ وهَ ـمُ سَ َّا رَ ينِ ممِ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ بِبَعْضِ أقْالمِ كُ

ا يَيل ا مَ نْهَ انَ مِ , فَكَ تُبِ  .عىل الكُ
 

* * * 
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زْ  ي يف العَ  وِ التَّعَدِّ
الَ  اىل اهللاقَ  .)١٩٠: البقرة( mk ml n o p q rl :تَعَ

 ِ ريْ الٍ غَ عَ بَاتٍ وتَ لْ يف إنْ زَ , مل تَ يِّ لْمِ وِ العِ زْ دِ العَ دُّ ي يف متَ دِّ نَ التَّعْ ا مِ ايَ قَ إنَّ بَ
االتِ  لَ احلَالُ ببَعْضِ اإلحَ صَ , بَلْ وَ دٍ وْ ْمُ ارِ حمَ دَ اءِ  كِ إىل مَ تِدَ وِّ واالعْ لُ مِ  الغُ وْ مُ , املَذْ

ا  ةِ ذَ ومَ يْقَ عْ ا يف احلَقِ ةٌ  فٌ إالَّ ضَ ي, وقِلَّ مِ  يف التَّلَقِّ هْ  !يف الفَ
هُ  حُ ضِّ وَ نَ كُ ; يُ ةِ مِ لِيْلَ تْ بِالقَ يْسَ ةً لَ ائِفَ دُ ابِنَا تَّ أنَّ طَ احِ ادَ الوَ ا أرَ نَ إذَ يْ ِ ارصِ  املُعَ

وَ  زُ عْ م أنْ يَ نْهُ ثالً مِ ثً مَ يْ دِ ِ لُ ا أصْ حَ نيْ يْحَ حِ امَ يَ  :هُ يف الصَّ اءِ مِ  فُّ زُ قَ رَّ  لِلقُ َ  نَ البُرشْ
جِ  َارِ رِ خمَ كْ َ بِذِ نيْ لِمِ نَّةِ  املُسْ تُبِ السُّ عِ كُ وْ ْمُ نْ جمَ يْثِ مِ نَنِ  :احلَدِ ِ والسُّ نيْ يْحَ حِ الصَّ كَ

اتِ  نَّفَ مِ واملُصَ اجِ انِيْدِ واملَعَ َّا  واملَسَ ا ممِ هَ ِ ريْ ثِيَّةِ وغَ يْ اءِ احلَدِ زَ نْدَ النَّاظِرِ واألجْ كُ عِ ُ رتْ يَ
ثَيَانٍ حَ  ةَ غَ الَ بَّام حَ , ورُ انٍ يَ ذَ ةَ قَ  .الَ

ىل  انَ األوْ ا; كَ , لِذَ نَ وْ َشُّ نَ وحيُ ِيْلُوْ ةَ فِيْام حيُ وَ زْ نُوا العِ ْسِ اءِ أن حيُ تِزَ بأهل االعْ
ا عىل  أنْ وذلك ب وْ ُ تَرصِ قْ االعزو إىل يَ َ مهِ دِ ِ أوْ أحَ نيْ يْحَ حِ انَ و ,الصَّ ا كَ يَّامَ إذَ  السِ

امَ  يثُ فِيْهِ ااحلَدِ َ مهِ دِ , أو يف أحَ مُ وْ مُ نْهُ املَذْ دُ ومِ وْ مُ نْهُ املَحْ اءَ مِ تِزَ ي واالعْ ازِ , ألنَّ التَّعَ
ا, هَ مَ وْ مُ ذْ رْ مَ ذَ ثًا فاحْ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لِ العِ الِكِ أهْ سَ نْ مَ جٌ عَ وْ رُ دٍّ وخُ عَ هُ تَ إنَّ  !فَ

دْ قِيَلَ  يْ  :وقَ  شَ وَ ا حَ ايشِ مَ أ احلَوَ رَ نْ قَ  !ئًامَ
دْ  نُقِ  :قِيْلَ وقَ اطَ بالعُ ا أحَ ةِ مَ الدَ نَ القِ ي مِ فِ  .يَكْ

نَ  ٍ مِ ثِريْ نْدَ كَ وِ عِ زْ اتِ يف العَ رَ اثَ اتِ واملُكَ دَ ايَ هِ املُزَ ذِ نْ هَ ا مِ ً ثِريْ لَمْ أنَّ كَ واعْ



 
 
 
 ٧٤٢ א

نَ  يْ ِ ارصِ جِ  :املُعَ نَاهِ رِ بمَ تَاجِ التَّأثُّ نْ نَ يَ مِ يْقِ هِ قِ لِ التَّحْ نْ أهْ قِنيَ مِ ِ تَرشْ ا( املُسْ وْ مُ عَ ; )زَ
ثُّرَ ب ي والتَّكَ دِّ وِ إالَّ التَّعَ زْ نَ العَ يْسَ هلُم مِ نَ لَ يْ ذِ عِ  رِ كْ ذِ الَّ اجِ ايش واملَرَ ا ظَن  ,احلَوَ

ا  ذَ م هَ هُ نِيْعَ م أنَّ صَ نْهُ زً سمِ وْ رُ م بُ هُ دُ يْ رً يَزِ وْ ِ املَ ا وظُهُ املَ يِّ  جِ هَ نْ ا يف عَ لمِ ,  العِ دِ يْ اجلَدِ
ا  ا أيْضً َذَ م هبِ نُوْ يوهُ نْعً ظُ نَ صُ نُوْ ْسِ ُم حيُ فِّقُ  ا, واهللاُ نُ أهنَّ  .املُوَ

ةِ نَصِّ الكِتَابِ  يَانَ ا يف صِ ذَ نَ هَ ءٌ مِ نَا يشَ عَ رَّ مَ دْ مَ  .وقَ
 

* * * 
)٢( 

ايشِ  وَ رِ احلَ ةُ يف ذِكْ رَ اثَ  املُكَ
يَّ  مِ لْ ةِ العِ رَ اثَ نَ املُكَ ةٍ هلُوَ مِ ائِدَ ِ فَ ريْ ايشِ بغَ ارَ احلَوَ رَ كَّ أنَّ تَكْ , ال شَ ةِ ضَ فُوْ ةِ املَرْ

ةِ  جَ وْ جُ بِيَّةِ املَمْ رْ ةِ الغَ لَ اكَ  .واملُشَ
نْ  هُ مَ ; بأنَّ ةٌ لِمَ مِ كَ لْ لِ العِ نْ أهْ قَتْ مِ دَ دْ صَ قَ اجِ مَ  رَ كَ ذَ لَ ـرَ ـةِ يف  هُ عَ مَ دِّ قَ لِ مُ أوَّ

 ; يلءٍ كِتَابِهِ الَ إىل مَ دْ أحَ قَ ئَ  فَ رِ ةُ به  تِ وبَ مَّ ـدَ  الذِّ عْ ـهُ بَ ـيْسَ لَ , ولَ ةُ ـدَ هْ كَ  والعُ لـِ أنْ  :ذَ
ةٍ  ألَ سْ ةٍ أوْ مَ ائِدَ رَّ عىل فَ امَ مَ لَّ وَ كُ زُ عْ مُ إىل  يَ لِكُ الً أنْ الكِتَابِ ذَ ; فَضْ ةِ مَ دِّ رِ يف املُقَ وْ كُ املَذْ
اتِهِ  حَ فَ اتِهِ وصَ َلَّدَ امِ جمُ قَ وَ إىل أرْ زُ عْ  .يَ

انَ الكِتَابُ  ا كَ ا إذَ تَبَسُ  أمَّ ئً  املُقْ نْهُ طَارِ رْ  ا,مِ كَ ذْ نَ أوْ ملَ يُ هُ مِ اءَ  أنَّ َّا جَ عِ ممِ اجِ املَرَ
 َ ريْ ةِ أوْ غَ مَ دِّ ا يف املُقَ هَ رُ لِكَ ذِكْ ةٍ  رٍ دُ نُ فله أن يذكره عىل  ; ذَ لوقِلَّ تَأمَّ  !, فَ

ضَ  كُ رْ ا أنْ يَ ثِيْثً  أمَّ لِّفُ حَ ـهُ املُؤَ فُ رِ عْ ـءٌ ال يَ ةٍ فَيشَ َ بِريْ ةٍ وكَ َ غِريْ لِّ صَ وِ كُ زْ ا يف عَ
لَفُ  جْ عَ السَّ رَ تُبُ , وملَ تُدْ يْهِ كُ  .مهُ م وأقْالمُ هُ لَ



 
 
 

  א٧٤٣ 
هِ  ةِ وهلَذِ رَ اثَ ايش املُكَ رِ احلَوَ ا يف ذِكْ نْهَ , مِ ةٌ ثَريَ رٌ كَ وَ  :صُ

رِ الكِتَابِ  ـ١ عِ يف آخِ اجِ ءِ املَرَ امَ رِ أسْ ارُ ذِكْ رَ  .تَكْ
نَ اخلَطَ  لِّفُ  أمِ مَ املُؤَ وْ قُ رِ بعد أنْ يَ اجِ ملَ  هِ ذِكْ ـيَةِ عزوه  عِ رَ مَ  ,يف احلَاشِ ـوْ قُ  أنْ يَ

ةً مَ  أُ  رَّ رَ ةً  خْ دَ َ هِ مُرسْ عِ اجِ رَ ءِ مَ امَ رِ أسْ كْ ةٍ بذِ ائِمَ ةٍ  يف قَ لَّ تَقِ سْ ا  مُ وَ مَ , وهُ رِ الكِتَابِ يف آخِ
م هِ ضِ نْدَ بَعْ ى عِ مَّ بْتُها :يُسَ , أو ثَ عِ اجِ ةُ املَرَ ائِمَ , أو قَ عِ اجِ سُ املَرَ ارِ هَ  .فَ

ـاءَ  ـا جَ َ عـىل مَ تَرصِ قْ لِّفَ أنْ يَ ي املُؤَ فِ كْ لْ يَ ءِ  بَ ـامَ ـرِ أسْ ـنْ ذِكْ ـيَةِ مِ يف احلَاشِ
ومَ بِتَ  قُ ا أنْ يَ , أمَّ عِ اجِ يْ املَرَ ـدِ يْسَ سَ لَ ; فَ رِ الكِتَابِ ةً يف آخِ وعَ ْمُ ا جمَ هَ رِ ارِ ذِكْ رَ ا وال كْ دً

يْ  فِ ـابِ مُ سَ ـودُ عـىل حِ عُ ي تَ تـِ اتِ الكِتَابِ الَّ حَ فَ ابِ صَ سَ ةٌ عىل حِ رَ اثَ كَ لْ فِيْهِ مُ ا, بَ دً
يدِ و تَفِ مُ املُسْ لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ يِّ لْمِ رِ العِ ظْهُ ابِ التَّمَ سَ انَتْ عىل حِ امَ كَ بَّ , ورُ ئِ ارِ  .القَ
عَ  ـ٢ اجِ رَ ءِ مَ امَ رُ أسْ طَّ  ذِكْ لِّفُ ملَ يَ ا املُؤَ يْهَ لَ  .لِعْ عَ

ـنْ  لِيـلِ مِ ـوا بِالقَ يْسُ ا لَ ـرً فَ ; أنَّ نَ مَ لْـمِ اليَـوْ لِ العِ نْ أهْ ثِريٍ مِ نْدَ كَ دْ بَاتَ عِ قَ لَ
ـا,  يْهَ لَ ـوا عَ لِعُ طَّ عَ ملَ يَ اجِ رَ ءِ مَ امَ رِ أسْ كْ م بِذِ تُبِهِ ونَ يف كُ رُ اثَ تَكَ دْ يَ ; قَ ابِ األقْالمِ حَ أصْ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ بُّعِ يقِ التَّشَ نْ طَرِ م عَ هُ نْدَ ا عِ هَ رُ اءَ ذِكْ لْ جَ  !بَ
عِ الكِتَ  اجِ رَ ةِ مَ يَانَ يلِ يف صِ صِ ا بَعْضُ التَّفْ َذَ يَأيتِ هلِ اءَ اهللاُوسَ , إنْ شَ  .ابِ
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 ٧٤٤ א

)٣( 
يَةٍ  عُ ضْ وَ  اشِ نْ حَ ثَرَ مِ دِ وَ ال طْرِ سَّ اليف أكْ  احِ
كَّ أنَّ وَ  نْ عَ ضْ ال شَ ثَرَ مِ ِ يف أكْ ـيَتَنيْ اشِ ـالحَ رِ سَّ ـدِ وَ ال طْ يْبًـا يف احِ ـدُّ عَ عَ , يُ

َالَ الكِتَابِ  مُ ومجَ جِ نْسَ  .التَّألِيْفِ ال يَ
هُ  ثَالُ ضُ  مِ تُبُهُ بَعْ كْ ا يَ ـامَ ةٍ مَّ ـألَ سْ ـرِ مَ يْ رِ ْ لْـمِ يف حتَ لِ العِ المِ أهْ لِ كَ قْ نْدَ نَ م عِ  :هُ
بُ  هَ ذْ وَ مَ يَّةِ وهُ ا (احلَنَفِ هَ قَ وْ يَةٌ وفَ اشِ يَّةِ , و)حَ افِعِ ا ( الشَّ هَ قَ وْ ـيَةٌ وفَ اشِ ـةِ  ,)حَ  واحلَنَابِلَ

ا( هَ قَ وْ يَةٌ  وفَ اشِ مِ األخْ .. .)حَ لْ ائِلِ العِ سَ نْ مَ ا مِ هَ ِ ريْ ا يف غَ ذَ كَ وهَ  .رَ
تُـبَ  كْ يْـهِ أنْ يَ لَ  عَ رَ انَ بِاألحْ ا كَ , لِذَ ايشِ ةً يف احلَوَ دَ ايَ زَ ُ مُ تَربَ عْ ا يُ ذَ ثْلُ هَ مِ فَ

يَةٍ وَ  اشِ ةِ يف حَ ايشِ املُتَتَابِعَ هِ احلَوَ ذِ ثْلَ هَ اشٍ مِ ـوَ َا حَ يَّامَ أهنَّ , والسِ يعِ ي بِاجلَمِ ةٍ تَفِ دَ احِ
قْ  بِ الفِ اهِ تُـبِ املَـذَ نْ كُ جُ عَ ْرُ لَـغَ ال ختَ ةٍ أبْ ـدَ احِ ـيَةٍ وَ اشِ ـا يف حَ لُهَ عْ ـانَ جَ , فَكَ يَّـةِ هِ

ةِ طُالَّ  امَّ  عَ ةٌ لَدَ لُومَ عْ َا مَ ; ألهنَّ رَ مِ الكِبَارِ وأحْ لْ لِ العِ نْ أهْ الً عَ , فَضْ مِ لْ  .بِ العِ
ـ يْـهِ أنْ يَ لَ انَ عَ , كَ ةِ عَ بَ بِ األرْ اهِ لِ املَذَ الِ أهْ وَ هِ ألقْ دِ ْ دَ رسَ عْ هُ بَ نَى أنَّ عْ رَ بِمَ كُ ذْ

دَ يف تِيْ  ُ مَّ يَرسْ ا, ثُ نْهَ بٍ مِ هَ ذْ رِ مَ ةً عىل آخَ دَ احِ يَةً وَ اشِ ايشِ حَ وَ ِيـعَ احلـَ ـيَةِ مجَ كَ احلَاشِ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ هِ وِ زْ ا يف عَ نْهَ ادَ مِ تَفَ تِي اسْ  .الَّ
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  א٧٤٥ 
)٤( 

ِ اتَ كِ  نيْ مَ قَ ةُ رَ ِ بَ تَتَابِعَنيْ زْ مُ  وِ يف العَ
هُ  طِّرُ ا يُسَ وَ مَ ضُ  هُ مبَعْ ا,  هُ ةٍ مَّ ألَ م ملَسْ هِ وِ زْ نْدَ عَ م عِ تُبِهِ ايشِ كُ وَ نَاتِ حَ وَّ دَ يف مُ

اقِـعِ  وَ م عـىل مَ ـنْهُ ـةً مِ ثَرَ دَاللَ ِ أو أكْ نيْ قْمَ ; رَ ةِ ادَ تَفَ ةِ املُسْ ألَ سْ نَ للمَ وْ رُ كُ ذْ ُم يَ وَ أهنَّ وهُ
ةُ  ائِدَ مُ الفَ ا تِلْكُ نْهَ تْ مِ تُبِسَ تِي اقْ اتِ الَّ حَ فَ  .الصَّ

م, ومِ  هُ ضُ هُ بَعْ رُ كُ ذْ ا يَ هُ مَ اثَالُ ذَ كَ رْ كِتَابَ  :هَ ي« انْظُ نـِ , )٤١٢ــ ٤١٠(» املُغْ
رْ كِ  ةِ ال« ابَ تَ أو انْظُ َ ريْ خِ  .إلخ.. .)٢١٥ـ ٢١٠(» ذَّ

ا ذَ هِ هَ وِ زْ نْ عَ دُ مِ يْ رِ وَ يُ هُ  ;وهُ ـدْ أنَّ ـقَ مً الَ ـلَ كَ قَ ً نَ ريْ ثـِ , ا ا كَ الً طـوَّ ـنْ مُ أ مِ بْـدَ يَ
ةِ  حَ فْ ا, صَ ذَ ةِ إىل صَ كَ حَ افْ ذَ  !كَ

ا  ذَ م وهَ نْهُ دِ مِ وْ هُ فُ املَعْ الَ نَ  خِ يْ ِ تَـربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ نْ أهْ تَبَةِ مِ نْدَ الكَ م  ,عِ ـُ ألهنَّ
م  ـنْهُ ـرٍ مِ نَ ذِكْ وْ ا, دُ يْهَ وِّ إلَ زُ اتِ املَعْ حَ فَ لِ للصَّ مِ األوَّ قْ ر الرَّ نَ عىل ذِكْ وْ ُ تَرصِ قْ انُوا يَ كَ

قْ  تِي تَيل الـرَّ امِ الَّ قَ اظِرَ واملُتَـابِعَ لألرْ ـم أنَّ النـَّ هِ لْمِ , لعِ لَ ا مَ األوَّ رْ أإذَ ادَ أنْ يَ ـعَ رَ جِ
زْ  رِ  وِ للعَ وْ كُ قْ املَذْ لِ رَ فَ يُ  مٍ يف أوَّ وْ , سَ ةِ حَ فْ ةَ بِ تَالِلصَّ ائِدَ ةً  عُ الفَ رَ وْ ُ ـةِ  رضَ ايَ تَّى النِّهَ  ,حَ

تِ  تَهَ اءٌ انْ وَ نْدَ ال سَ ِ  مِ قْ رَّ الفائدةُ عِ ريْ هُ  األخِ بْلَ  .أو قَ
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 ٧٤٦ א

)٥( 
وِ  زْ اتُ العَ تَاهَ  مَ

ـيَةِ  شِ ـالَ يف التَّحْ ; قَ ـثَالً يِّ مَ ارِ يثًا لِلبُخَ دِ  حَ زَ ا عَ م إذَ هُ ضَ هُ أنَّ بَعْ حُ ضِّ وَ  :يُ
رْ  ا,  :انْظُ ـذَ يثِ كَ دِ ـمَ احلـَ قْ ا, رَ ذَ لَ كَ ا, فَصْ ذَ ا, بَابَ كَ ذَ , كِتَابَ كَ يِّ ارِ يحَ البُخَ حِ صَ

ا امَ أحَ بَّ ا, ورُ ذَ ةَ كَ بْعَ طَ رَ اتٍ أُخْ بَعَ امِ طَ قَ  !لَ إىل أرْ
وٌ  شْ يثِ حَ مِ احلَدِ قْ ادَ عىل رَ ا زَ , ألنَّ مَ يثِ مِ احلَدِ قْ َ عىل رَ تَرصِ قْ بُهُ أنْ يَ سْ وحَ

اتِ الكِتَابِ والبَابِ  حَ فَ مَ صَ قْ رَ رَ كَ ا ذَ ئَ إالَّ إذَ ارِ يدُ القَ فِ لِ  ال يُ صْ وِ  والفَ ا هِ ونَحْ إذَ , فَ
الَ  يحَ البُ  :قَ حِ رْ صَ هُ إىل انْظُ ـوُ ا الكِتَـابُ ونَحْ ذَ تَاجَ هَ , احْ هُ وَ ا ونَحْ ذَ يِّ كِتَابَ كَ ارِ خَ

ادَ اإلهيَامُ  , وإالَّ عَ ةِ حَ فْ مِ الصَّ قْ امُ  رَ َ  واإلهبْ رَ ةً أُخْ ارَ  .تَ
 ُ بِريْ ينِ كَ نَاوِ هِ العَ ذِ رِ هَ كْ يْسَ لِذِ لَ ا; فَ ا ملَ  لِذَ ةٍ مَ ائِدَ ـفَ ـامُ تُ قَ رْ أرْ كُ َا,  ذْ اهتِ حَ ـفَ صَ

رُ  ـثِ  األمْ هُ يف البَحْ ـدَ هْ ذَ جُ ـتَنْفِ سْ ينِ أنْ يَ اوِ نـَ هِ العَ ذِ نْ هَ ثٍ عَ لِّ بَاحِ عُ بِكُ فَ دْ ي يَ الَّذِ
ي  تـِ ـةُ الَّ َا, واحلَالَ اهتِ حَ ـفَ امُ صَ قَ تَبْ أرْ ا ملَ تُكْ يِّ مَ ارِ يحِ البُخَ حِ َا يف صَ ظَاهنِّ ا يف مَ نْهَ عَ

مِ احلَدِ  قْ ارُ عىل رَ تِصَ ىلَ االقْ انَ األوْ تُ كَ رْ كَ ـا أنْ  ,يثِ ذَ , أمَّ َ ـريْ تِهِ ال غَ حَ فْ مِ صَ قْ أو رَ
, فَـال  اتِ حَ ـفَ ـامِ الصَّ قَ ا يف أرْ ـَ ظَاهنِّ ـرِ مَ ونَ ذِكْ نَاكَ دُ نَا وهُ تٍ هُ امَ بْهَ ينَ مُ نَاوِ رَ عَ كُ نَذْ

ارُ  تِصَ هِ االقْ لِّ ا كُ ذَ ىلَ يف هَ امً أنَّ األوْ لْ , عِ يَّةِ لْمِ ةِ العِ رَ اثَ نْ بَابِ املُكَ حُّ إالَّ مِ مِ  يَصِ قْ عىل رَ
مُ  لَ اىلَ أعْ عَ ط, واهللاُ تَ يثِ فَقَ  .احلَدِ

* * * 



 
 
 

  א٧٤٧ 
)٦( 

وِ  زْ تُ العَ الَّ ضِ  مُ
اءِ  ـوَ ـلِ األهْ تُـبِ أهْ ـضِ كُ وِ إىل بَعْ زْ اتِبُ يف العَ لُ الكَ سِ ْ رتَ ينَامَ يَسْ لِكَ حِ وذَ

ادَ يف ال ـَ ـامَ متَ بَّ , ورُ ـادِ سَ ـاللِ والفَ لِ الضَّ تُبِ أهْ امَ إىل كُ بَّ , ورُ عِ ـوءِ والبِدَ ـيِّ وسُ غَ
َادِ  كِ واإلحلْ ْ لِ الرشِّ تُبِ أهْ وِ إىل كُ زْ نَ العَ عُ مِ رَّ تَوَ اهُ ال يَ َ ; فَرتَ ةِ وَ زْ  !العِ

ةٌ  ـوَ عْ ـيَ دَ ِ ; هلَ ـادِ سَ ـاللِ والفَ ـلِ الضَّ تُـبِ أهْ االتِ إىل كُ هِ اإلحَ ذِ ثْلَ هَ إنَّ مِ
اللِ  َ إىل الضَّ نيْ لِمِ افِ واملَيْلِ باملُسْ رَ ةٌ إىل االنْحِ وفَ شُ كْ نِ عـىل مَ ـاوُ ـنَ التَّعَ ا مِ ـَ ; ألهنَّ

ـلِ  تُـبِ أهْ ةِ يف كُ اءَ ـرَ تَبَـةِ إىل النَّظَـرِ والقِ عُ بَعْضُ الكَ افَ تَدَ ينَامَ يَ , حِ انِ وَ دْ مِ والعِ اإلثْ
َادِ  كِ واإلحلْ ْ لِ الرشِّ , وأهْ اللِ اءِ والضَّ وَ  .األهْ

ـونِ  ـلِ املُجُ تُـبِ أهْ و يف كِتَابِهِ إىل كُ زُ عْ اهُ يَ رَ ةً تَ رَّ مَ ـادِ  فَ سَ الَّ  :والفَ ـاملَجَ تِ كَ
ا هَ ِ ريْ اتِنَةِ وغَ فِ الفَ حُ , والصُّ نَةِ  .املَاجِ

ةً  ارَ َادِ  وتَ كِ واإلحلْ ْ لِ الرشِّ تُبِ أهْ و إىل كُ زُ عْ هُ يَ ِدُ  جتَ رَ ـودِ  :أُخْ تُبِ اليَهُ كُ  ,كَ
 ارَ ةِ واملُنَافِ  ,والنَّصَ ادِقَ نَ نَ الزَّ م مِ هِ ِ ريْ ةِ وغَ افِضَ الرَّ نيَ والبَاطِنِيَّةِ كَ  .قِ

عِ  دَ اءِ والبـِ ـوَ ـلِ األهْ تُـبِ أهْ و إىل كُ ـزُ عْ هُ يَ ِـدُ ةً جتَ ارَ يَّـةِ  :وتَ مِ تُـبِ اجلَهْ كُ كَ
م هِ ِ ريْ ةِ وغَ رَ اعِ ةِ واألشَ لَ تَزِ  .واملُعْ

ـالَّ  ضِ وِ إىل مُ زْ ةِ العَ عَ نَ امَ طَعُ بِمُ م ال نَقْ اهُ نُ وإيَّ , ونَحْ تُـبِ هِ الكُ ـذِ ثْـلِ هَ تِ مِ
ي ذِ قْتِ الَّ لِكَ يف الوَ ـم وذَ هِ ِّ ـنْ رشَ يرِ مِ ـذِ ـةُ عـىل التَّحْ ائِمَ ةُ القَ ائِدَ نْهُ الفَ ْلُو مِ  ,ال ختَ

 ِ طَنيْ ْ لِكَ بِرشَ م, وذَ ادِهِ فِ فَسَ شْ  :وكَ
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, بَـلْ  ـ١ رِ فِيْهِ تَاجُ إىل النَّظَ ْ اتِبُ ال حيُ يْهِ الكَ  إلَ زَ ي عَ المُ الَّذِ ونَ الكَ كُ أنْ يَ
ا عَ ةِ واالتِّ َ نَا لِلعِربْ هُ هُ رُ اءَ ذِكْ ى أنَّ جَ نـَ عْ م, بِمَ ـهِ ضِ ا لِبَعْ دً اسِ ا فَ المً اقَ كَ امَ لَو سَ , كَ ظِ

مُ  لِكُ وعِ إىل ذَ جُ قَّفْ عىل الرُّ تَوَ ةَ ملَ تَ ائِدَ لِّ  الفَ  !الكِتَابِ املُضِ
 ـ٢ رَ كْ ا لِلـذِّ قً لَّ عَ هُ مُ كُ ُ رتْ هُ ال يَ نَى أنَّ عْ , بِمَ لِ وْ ا القَ ذَ ادَ هَ َ فَسَ بَنيِّ ونَ  ,وأنْ يُ دُ
هِ ورَ  فِ شْ ئِهِ كَ طَ يَانِ خَ هِ وبَ  .دِّ

 , ةٍ وَّ جُ رْ ةٍ مَ ائِدَ نَ فَ م مِ هِ ِ ريْ عِ وغَ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ تُبِ أهْ انَ لِبَعْضِ كُ ا كَ ا إذَ أمَّ
هِ أو نُ  ـذِ ابِ هَ حَ لَفِ إىل بَعْضِ أصْ ةِ السَّ وِ أئِمَّ زْ ةِ عَ ادَّ نْ جَ انَ مِ دْ كَ قَ , فَ ةٍ لِيحَ اتٍ مَ كَ

الِبً  وا غَ ولُ قُ تُبِ أنْ يَ كَ  :االكُ لـِ ـلَّ ذَ ا, كُ ـذَ كَ م, وهَ هِ ضِ نْ بَعْ كِرَ عَ م, وذُ هُ ضُ الَ بَعْ وقَ
عِ  اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ المِ أهْ يالً ألعْ هِ ْ ا وجتَ نْكِريً ا وتَ اضً ضَ ا وإغْ ضً امَ م إغْ نْهُ  .مِ

رً  نَا بَكْ يْخَ ألَتُ شَ دْ سَ يَّةِ  اوقَ لْمِ ائِدِ العِ وَ نْ بَعْضِ الفَ َهُ اهللاُ عَ محِ دٍ رَ يْ تِي أبُو زَ الَّ
عِ  اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ نْدَ بَعْضِ أهْ ا عِ يْهَ لَ م? :أقَفُ عَ يْهِ وُ إلَ زْ يْفَ العَ  كَ

الَ  قَ لْ  :فَ الَ « :قُ دَ  :قَ نـْ ةِ عِ وَ عْ ـةِ الـدَّ ـضُ أئِمَّ ـلَ بَعْ عَ امَ فَ ا, كَ ذَ كَ م وهَ هُ ضُ بَعْ
يِّ  ِ َرشَ خمْ تُبِ الزَّ نْ كُ م مِ لِهِ قْ  !»نَ

 
* * * 



 
 
 

  א٧٤٩ 
)٧( 
الَةُ  ائِ عىل  اإلحَ  بٍ غَ

الَكَ  نْ أحَ ; فَمَ مْ عَ ائِبٍ عىل نَ ومٍ  غَ دُ عْ الَ عىل مَ نْ أحَ يْفَ بمَ , فكَ كَ فْ نْصِ مل يُ
يْلٍ  تَحِ سْ  !أو مُ

نَالِكَ  كَّ أنَّ هُ ةً ال شَ رَ ـاثَ كَ ـضِ  مُ دَ بَعْ نـْ ا عِ تَّابِنـَ نَ كُ يْ ِ ـارصِ ـاللِ املُعَ ـنْ خِ مِ
مَ نَجِ  وْ لِكَ يَ م, وذَ تُبِهِ ةٍ ببَعْضِ كُ قَ لْحَ يَاتٍ مُ شِ يْمِ بَعْضِ حتَ سِ رْ نْ تَ نَ مِ وْ أمُ سْ م ال يَ هُ دُ

ـاللِ  نْ خِ ي مِ اوِ عَ ائِبْـاتِ الدَّ تِ إىل الغَ ـاالَ اتِ اإلحَ ـابِقَ اتِ إىل السَّ أو  , أو النَّظَـرَ
تِظَ الا اتِ إىل الالَّ نْ تَيْتِ ارَ نْ تَشْ ا مِ هَ ِ ريْ اتِ يف غَ قَ فِ  حِ ارِ وَ رِ وصَ طَعُ  النَّظَ قْ ا يَ رِ مَ كْ الفِ

نِ  قَ عَ يْ يْدِ  الطَّرِ تَفِ  !املُسْ
ي رِ عْ يْتَ شِ لَ لْ  ;فَ ةٍ ممَّا  هَ يْحَ َامُ نَصِ , أو متَ ةٍ ائِدَ ُ فَ بِريْ االت كَ هِ اإلحَ ذِ ثْلِ هَ يف مِ

ا  هَ كُ رِ يُدْ لِمُ سَ ةٌ  ,املُسْ رَ نَاوَ َا مُ ةٌ  أم أهنَّ يَّ ارِ َ ةٌ  ,جتِ قَ ارَ سَ ائِيَّةٌ دَ  ومُ ى عَ مَّ سَ ْتَ مُ ايش  :حتَ ـوَ حَ
تِ  االَ  !اإلحَ

كَّ أنَّ  َ  ال شَ نيْ قِ قِّ دِ املُحَ بَ نْ زَ ا مِ ذَ نَ  ,هَ دَ املُ  ومِ اوَ ـيْسَ  ةِ زَ تِي لَ , الَّ يَّةِ لمِ هلـا العِ
نْدَ  ةُ عِ رَ يْقِ إالَّ املُتَاجَ قِ يَّةُ  التَّحْ لمِ دِ العِ صْ اءِ القَ نْ ورَ  !, واهللا مِ

ا نْهَ , مِ ةٌ َ ثِريْ رٌ كَ وَ االتِ صُ هِ اإلحَ  :وهلَذِ
ضَ  أنَّ  ـ١ رَّ بَعْ ا خَ م إذَ يْ هُ دِ , ثً جَ حَ لِ الكِتَابِ ا ا يف أوَّ اهُ إذَ رَ انِيًـنَ هِ ثَ ـرَّ بـِ ا أوْ مَ

ثا الَ لِهِ  ,ثَ وْ يَةِ بِقَ ئ يف احلَاشِ ارِ يِلُ القَ ْ امَ حيُ نَا, أوْ انْظُـرْ  :قَ عَ رَّ مَ دْ مَ , أوْ قَ هُ ُ جيْ ْرِ بَقَ ختَ  هُ سَ
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ةَ  حَ فْ َـ صَ جيْ ْرِ ا, أوْ انْظُـرْ ختَ ذَ سِ كَ امِ لَّـدِ اخلـَ ةِ  هُ يف املُجَ حَ ـفْ ا صَ ـذَ وِ  ,كَ ـنَ ونَحْ ـا مِ  هَ
تِي  اتِ الَّ بَارَ رُ العِ عِ يْثَ تُشْ دْ  بأنَّ احلَدِ هُ قَ ُ جيْ ْرِ بَقَ ختَ  .سَ

هِ اف :قُلتُ  ذِ ثْلِ هَ نَا يف مِ اإللَ نْهَ اتٌ مِ اكَ رَ تِدْ تِ اسْ االَ  :حَ
الً  طِيْعٌ  :أوَّ قْ ةِ وتَ ائِدَ لٌ لِلفَ ا فَصْ ئُ  فِيْهَ ارِ نُ القَ وْ كُ يْنَام يَ لِكَ حِ َا, وذَ ر  هلَ تَمِ سْ ا مُ

ةِ  عَ رِ واملُتَابَ ; فيف النَّظَ رِ بُّ ةٍ والتَّدَ الَ امَ إحَ هُ أمَ سَ ِدُ نَفْ ا بِهِ جيَ اتٌ  إذَ حَ فَ ا صَ يْهَ لَ دْ مَىضَ عَ قَ
دْ يَ  ي قَ رُ الَّذِ ; األمْ اتٌ َلَّدَ يْهِ  عُ طَ قْ أو جمُ لَ , عَ ةِ ائِدَ ةَ الفَ عَ تَابَ وَ مُ انَ هُ امَ كَ بَّ ـا  ورُ جَ مَ ـوَ أحْ

نُ إىل وْ كُ ا يَ ذَ ةِ يف هَ ائِدَ هِ الفَ ذِ امِ  هَ ا املَقَ هَ مِ يْ دِ قْ ا أو تَ هَ ِ ريْ نْ تَأخِ  .مِ
انِيً  بَّ  :اثَ ةُ رُ ائِدَ هِ الفَ ذِ انَتْ هَ ئُ  ام كَ ـارِ ا القَ هَ وْ جُ رْ تِي يَ ـةً أو الَّ لِمَ زُ كَ ـاوَ تَجَ ال تَ

 ِ تَنيْ لِمَ ةِ مَظ :كَ فَ رِ عْ , أو مَ ِهِ جيْ ْرِ يَانِ ختَ , أو بَ يْثٍ دِ مٍ عىل حَ كْ طُ كحُ قَ هِ فَ  .انِّ
ـوْ  , ولَ كَ لـِ ُ إىل ذَ ـريْ ا يُشِ رَ مَ كُ ذْ , أنْ يَ اتِبِ ا الكَ ذَ ثْلِ هَ نْبَغِي عىل مِ انَ يَ ا كَ لِذَ

أنْ  , كَ ارِ تِصَ نَ االخْ ءٍ مِ ثالً بِيشَ لَ مَ وْ قُ نِ يَ يَةِ عَ هُ يف   يف احلَاشِ ُ جيْ ْرِ رَّ ختَ ي مَ يْثِ الَّذِ احلَدِ
لِ الكِتَابِ  َدُ  :أوَّ هُ أمحْ جَ رَ يْحٌ  ,أخْ حِ وَ صَ َ أو ضعيف, اوهُ جيْ ْرِ رْ ختَ ةَ نْظُ حَ فْ ا هُ صَ ـذَ , كَ

عٌ و سُّ نَاكَ تَوَ انَ هُ ا كَ يَّامَ إذَ جِ  السِ يْ رِ  .يف التَّخْ
لُ أوْ  قوْ يُّ  :يَ ارِ هُ البُخَ جَ رَ ةُ  ,أخْ حَ فْ نَا صَ عَ رَّ مَ دْ مَ ا وقَ ذَ  .كَ

ِهِ ال جيْ ْرِ ائِدِ ختَ وَ نْ فَ رَ مِ كُ ذْ ىل أنْ يَ انَ األوْ ا كَ ابِقِ لِذَ ءٍ  :سَّ وْ بيشَ نَا, ولَ يْدُ هُ فِ ا يُ مَ
ارِ  تِصَ نَ االخْ  .مِ

الِثً  لُّفٌ  :اثَ زْ  فِيْهِ تَكَ لِيْدٌ يف العَ قْ , وتَ قِ  وِ قَّ لَ املُحَ وْ هُ أنَّ قَ حُ ضِّ وَ , يُ ضٌ فُوْ رْ يف  مَ



 
 
 

  א٧٥١ 
يَةِ  ا :احلَاشِ ذَ ةَ كَ حَ فْ هُ صَ ُ جيْ ْرِ بَقَ ختَ ـذَ و سَ ةَ كَ حَ ـفْ ا صَ نـَ عَ رَّ مَ دْ مَ ا, أوْ قَ ذَ ا, أوْ و اكَ ـذَ كَ

ا ذَ ةَ كَ حَ فْ رْ صَ وَ و انْظُ ا, ونَحْ ـذَ ـنَ كَ ـا مِ َـ هَ هتُ لِامَ ـدُ كَ يْ زِ ـدْ تَ ي قَ تـِ اتِ الَّ بَـارَ ا عـىل العِ
ِ والثَّالثِ  تَنيْ لِمَ ىل الكَ ـوَ أوْ امَ هُ ا بـِ نْهَ تَعِيضَ عَ سْ ىل بِهِ أنْ يَ انَ األوْ ممـا لـه تعلُّـقٌ , كَ

 , لِكَ بِ ونفعٌ بِالنَّصِّ , وذَ لِهِ لِلنَّاظِرِ وْ لِمٌ  :قَ سْ يُّ أوْ مُ ارِ هُ البُخَ جَ رَ , أوْ أخْ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ  ,مُ
يْحٌ أو  حِ وَ صَ , وهُ َدُ هُ أمحْ جَ رَ ا أخْ هَ دَ عْ لَ بَ وْ قُ جَ أنْ يَ رَ ا ال حَ هَ لِّ , ويف كُ ثالً هُ  :مَ وانْظُـرْ

ـ) ١٠٢( تَصَ اتِ املُخْ بَـارَ نَ العِ هُ مِ ُ ريْ ا وغَ ذَ , وهَ ثَالً ـنْ ـمَ ـلُ مِ ـي أفْضَ ةِ هِ ِ  رَ ـطِريْ تَسْ
ا أنَّ  نـَ لِمْ ا عَ ـيَّام إذَ , والسِ ةٍ ـوَّ جُ رْ ةٍ مَ ائِدَ نَ فَ وْ ثَرَ دُ ِ أو أكْ تَنيْ لِمَ يَةِ بكَ ةِ يف احلَاشِ الَ اإلحَ
نَ  وْ , دُ هِ انـِ ظَ ـةَ مَ فَ رِ عْ , ومَ يْثِ دِ مَ عىل احلـَ وِ إالَّ احلُكْ زْ نَ العَ الِبًا مِ تَاجُ غَ ْ النَّاظِرَ ال حيَ

يْلٍ  صِ عٍ أو تَفْ سُّ ـةِ تَوَ عَ اجَ يْـقَ املُرَ قِ ْ ادَ حتَ الِبًـا إالَّ ملَـنْ أرَ ـهُ غَ تَاجُ ْ يْلَ ال حيَ صِ , ألنَّ التَّفْ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ يْحِ جِ رِ والرتَّ  .للنَّظَ

نَا  اهُ هُ نَ رْ كَ بْ وفِيْامَ ذَ ائِدِ ورَ وَ رِ الفَ نْ ذِكْ ءُ  طِ مِ ْ رِ اليشَّ كْ اةِ الفِ َابَ عِ وحمُ وْ ضُ  املَوْ
ثِريُ  ُ الكَ  الكَ وْ  ثِريْ َّا لَ االتُ ممِ انَتِ اإلحَ ائِبَ كَ وَ اتٍ  إىل غَ حَ فَ رُ  صَ خِّ دْ تُؤَ ةَ  قَ ائِدَ أوْ  الفَ

اطِّ قَ تُ  هَ  .عُ
نْ  ةِ يف ومَ عَ االتِ املُوسَّ رِ اإلحَ وَ ايشِ صُ ا يَأيت ,احلَوَ  .مَ
ا ـ٢ نْهَ م :ومِ هِ ضِ لُ بَعْ وْ ا اجلَ  :قَ ـاءَ اهللاُ يف كِتَابِنـَ ـهُ إنْ شَ جيُ ْرِ يَأيت ختَ يـدِ وسَ دِ

 َ ــريْ يْسِ ــألُ اهللاَ تَ ــا أسْ تُبِنَ ــدِ كُ هُ يف أحَ ــيْلُ صِ فْ هُ أوْ تَ ــيْحُ ضِ ــبَقَ تَوْ ــدْ سَ , أو قَ ــهُ َامَ هُ وإمتِ
ةِ  بُوعَ  !املَطْ
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لْتُ  ا أنَّ  :قُ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ , هَ الً هْ يدُ النَّاظِرَ إالَّ جَ زِ االتِ ال تَ هِ اإلحَ ذِ ثْلَ هَ مِ
نْ املَعْ  ولِ مِ هُ تِثْنَاءَ املَجْ ـائِلُ اسْ هِ املَسَ ـذِ انَـتْ هَ ا كَ ـيَّامَ إذَ , والسِ ـوالً ْهَ هُ جمَ ُ ريِّ لُومِ يُصَ

َا هتُ ائِدَ لْ فَ تَمِ ةُ يف الكِتَابِ ملَ تَكْ ورَ كُ امِ  ,املَذْ ـَ ـنْ متَ ـانَ مِ ا كَ ذَ َا, لـِ هتُ ائِـدَ ـحْ عَ تَّضِ وملَ تَ
ا ةِ مَ ائِدَ نَ الفَ لِّفُ مِ رَ املُؤَ كُ ذْ يَّةِ أنْ يَ لْمِ ةِ العِ يحَ ;  النَّصِ ةِ ودَ جُ ةِ املَوْ ألَ ةَ املَسْ ائِدَ مُ بِهِ فَ تَمِّ يُ

المُ  يمُ بِهِ الكَ تَقِ سْ ا يَ ةُ  ,مَ ائِدَ هُ الفَ نْدَ تِمُّ عِ يلُ  ,وتَ صِ ا التَّفْ , أمَّ ارِ تِصَ نَ االخْ ءٍ مِ ْ ولَو بِيشَ
ـ ُصُّ ـا خيَ ابً ـهُ بَ كَّ أنَّ لَ يرُ فَال شَ رِ ا ال والتَّحْ هَ دَ نـْ عِ , فَ هُ ـمُّ انًـا يَضُ كَ , ومَ جَ عـىل هُ ـرَ حَ

لِهِ  وْ اتِبِ يف قَ هُ  :الكَ يلُ صِ يَأيت تَفْ اسَ ذَ ا وكَ ذَ نَاهُ يف كِتَابِ كَ لْ دْ فَصَّ  ., أو قَ
ا ـ٣ نْهَ وُ  :ومِ زْ لِّفِ  عَ لَّ  بَعْضِ إىل  املُؤَ ؤَ تِي ملَ تُ تُبِهِ الَّ  .فْ كُ

م هِ ضِ لِ بَعْ وْ قَ صَ  :كَ رْ نَا فُ أتَّتْ لَ ا تَ لَ فِيْهِ إذَ وْ لُ القَ صِّ فُ نُفَ وْ ةٌ إنْ وسَ ـانِحَ ةٌ سَ
مٍ  وْ دُ عْ االتِ عىل مَ نَ اإلحَ ا مِ هَ وُ , ونَحْ اءَ اهللاُ  .شَ

ا فِيْهِ  ذَ جٌ إىل وهَ وْ لُ بَةٌ وُ اعَ دَ , أوْ فِيْهِ مُ كِيَةِ ةٍ  التَّزْ يَّ ارِ َ عَ يف  ,جتِ َ ـهُ رشَ ـوْ أنَّ ـم لَ نَعَ
انَ التَّألِيْفِ أو  , أو كَ يْهِ لَ مَ عَ زَ يْـدَ عَ بْـعِ أو  قَ ـغِ الطَّ يْ رِ نَـاتِ .. .التَّفْ نُوْ ظْ ـنْ مَ ـانَ مِ لكَ

لِ  بُوْ  .القَ
ةُ  ائِدَ انَتِ الفَ ا كَ ا إذَ ذَ ةٌ  هَ فَ قِّ تَوَ ا الكِتَـابِ  مُ ذَ انَـتِ  ,عىل هَ ا كَ ـا إذَ ةُ  أمَّ ائِـدَ  الفَ

ةً  ادَ يَ لِّفُ زِ ا املُؤَ يْهَ ا إلَ زَ تِي عَ يْلِ  الَّ صِ نَا  ,يف التَّفْ َ هُ ريْ وِ فَالَ ضَ زْ ائِبِ يف العَ  .لِلغَ
م  ـ٤ نْهُ يَّـةَ ومِ لْمِ كَ العِ ـارَ يشُ أفْكَ ـتَجِ سْ نْ يَ ,  ,مَ كَ ـارِ اتِ أفْكَ نـَ ْطُـبُ بَ وخيَ

لِهِ  وْ ةِ  :بِقَ ـألَ هِ املَسْ ـذِ ـرِ هَ تُ يف ذِكْ ـعْ سَّ دْ تَوَ تَـايبِ  ,وقَ ـا يف كَ حَ فِيهَ اجِ ـلْتُ الـرَّ وفَصَّ



 
 
 

  א٧٥٣ 
ا رً وْ كُ شْ هُ مَ انْظُرْ ا ,الفُالين, فَ رً وْ أمُ  !ال مَ

ثِريً  نَا أنَّ كَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ يَ هَ ِ لِّفُ هلَ ا املُؤَ ذَ َا هَ ُ هبِ بَرشِّ تِي يُ االتِ الَّ هِ اإلحَ ذِ نْ هَ ا مِ
تِهِ ألْصَ  اءَ دِ قِرَ دَ نُ بِصَ ي نَحْ ا الكِتَابِ الَّذِ َذَ ا هبِ انً كَ بُ مَ رَ  .قُ وأقْ

ـا  يْهَ الَ إلَ تِي أحَ ةُ الَّ الَ هِ اإلحَ ذِ نْ هَ امَ ملَ تَكُ بَّ ـورُ ا املُبَشِّ ـذَ هِ رُ ـهَ ـذِ قُّ هَ ـتَحِ  تَسْ
ـنَ  ةٍ مِ ـألَ سْ أيِـهِ يف مَ ـارِ رَ اكَ إلظْهَ نـَ تُهُ هُ الَ انَ ْت إحَ امَ كَ بَّ َا, أو رُ هتِ ائِدَ ةِ فَ لَّ ةَ لِقِ ايَ عَ الدِّ

الفُ  ا اخلِ وغُ فِيهَ َّا يَسُ , ممِ الفِيَّةِ ائِلِ اخلِ  !املَسَ
 ِ تَـنيْ لِمَ زُ كَ اوَ تَجَ َا ال تَ َ هبِ تِي بَرشَّ ةُ الَّ الَ هِ اإلحَ ذِ انَتْ هَ امَ كَ بَّ , أو  ورُ أو ثَـالثَ

فِ  لَ لِألسَ صَ دْ حَ , وقَ نِ يْ طْرَ ا أو سَ طْرً لْ سَ  !قُ
ِـدُ  , بَـلْ جتَ ـدَ عَ امَ وَ ا, كَ ثَهَ لِّفُ بَحْ لْ املُؤَ مِ تَكْ سْ ةُ ملَ يَ الَ هِ اإلحَ ذِ انَتْ هَ امَ كَ بَّ ورُ

ِيلُ  هُ حيُ سُ وَ نَفْ لِّفَ هُ هُ أنَّ املُؤَ حُ ضِّ وَ ا, يُ رً ا ظَاهِ صً ا ونَقْ ازً وَ ا إعْ ةِ إىل فِيهَ ألَ هِ املَسْ ذِ يف هَ
 رَ ةٍ إىل أُخْ الَ نْ إحَ ا مِ ذَ كَ , وهَ هُ الِثٍ لَ  !كِتَابٍ ثَ

ةِ  َ رسِ ـامَ َ سَ , وبَنيْ تُبِ ارِ الكُ َّ االتِ جتُ َ إحَ يدُ بَنيْ تَفِ ئُ املُسْ ارِ عِيشُ القَ ا يَ ذَ كَ وهَ
نيْ  اهُ آمِ ضَ رْ ِبُّهُ ويَ م ملَِا حيُ اهُ ينَا وإيَّ ْدِ , واهللاُ هيَ  !التَّألِيْفِ

 
* * * 
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)٨( 
 ٍ وُ إىل قَارصِ زْ  العَ

تُبًـا  انَـتْ كُ اءٌ كَ ـوَ , سَ ـلِيَّةِ ا األصْ هَ ادِرَ صَ ِ مَ ريْ اتِ إىل غَ مَ لُوْ وِ املَعْ زْ لِكَ بعَ وذَ
ـائِطَ  ـقِ وسَ يْ ـنْ طَرِ ا عَ هَ ـادِرِ صَ ـا إىل مَ هَ وَ زْ  عَ ا, بَل نَرَ هَ َ ريْ يَّةً أو غَ هِ ثِيَّةً أو فِقْ ديْ حَ

انَ  بَّام كَ , ورَ يَّةٍ عِ رْ نِ فَ مَ ةَ الزَّ رَ تَأخِّ , مُ نَدِ ةَ السَّ لَ ازِ عُ نَ وْ رُ هِ الفُ ذِ  !تْ هَ
; إالَّ لو نَ يْ ِ ـارصِ ا املُعَ تَّابِنـَ ـضِ كُ نْدَ بَعْ وِ عِ زْ رُ يف العَ وْ صُ ا القُ ذَ ا هَ ـعْ مَ  فِ ضَ

ـيِّ  لمِ يْلِ العِ صِ ِم التَّحْ هيْ ِ أو , لـدَ ـوهنِ ِ لِكَ ـةِ بِكُ  يم قَـارصِ فَ رِ ,تُـاملَعْ َ نيْ مِ ـدِّ أو  بِ املُتَقَ
ِم ال  هنِ وْ نَ لكَ نُوْ ْسِ يَّةِ حيُ لْمِ ادِرِ العِ نَ املَصَ تُ  إالَّ مِ ِ كُ ارصِ  !ينَ بَ املُعَ

ى عُ ملَنِ ادَّعَ فَ شْ رُ ال يَ وْ صُ ا القُ ذَ َ  :وهَ يِّنيْ فِ ـلَ تُـبِ السَّ و إالَّ إىل كُ ـزُ عْ هُ ال يَ بِأنَّ
; ِ ةِ العَرصْ نْ أئِمَّ لَ  مِ ةَ واألصْ َ ـا ألنَّ العِربْ ـلِ مَ ـنَ  يف النَّقْ ـانَ مِ تُـبِ  كَ َ كُ نيْ مِ ـدِّ  ,املُتَقَ

تُ  يَّامَ كُ سِ لَفِ  بِ الَ م السَّ نْهُ َ أنْ مِ ريْ ئِذٍ ال ضَ دَ عْ لَ  , وبَ نْقُ ـ يَ نَ تِبَاعً يْ ِ ـارصِ تُبِ املُعَ نْ كُ ا مِ
, أوْ يَ  ةً الَ م  لَ نْقُ ال أصَ نْهُ ا مِ ةِ مِ مَ ألَ نِ املَسْ وْ , أوْ لِكَ َ نيْ مِ دِّ نْدَ املُتَقَ يْسَ عِ لِ النَّوَ  نَ لَ و أ ,ازِ

نِ  وْ ,  هِ كَ َ نيْ مِ دِّ تُبِ املُتَقَ ا يف كُ نْهَ مُ عَ لَّ تَكَ تِي يَ ةِ الَّ ألَ هِ املَسْ ذِ ظَانِّ هَ ِطْ بِمَ لِكَ ملَ حيُ َ ذَ ريْ أو غَ
 , يَّةِ لْمِ ةِ العِ اعَ فَ ابَاتِ الشَّ نْ بَ مُ مِ لَ  .واهللاُ أعْ

 
* * * 



 
 
 

  א٧٥٥ 
)٩( 

اتُ  ارَ تِصَ يَّةُ  االنْ صِ خْ  الشَّ
اشٍ  وَ نَاكَ حَ لَ يف بَ  هُ مُ أصْ ْدِ ا ال ختَ هَ دُ تُبِ نَجِ ـا  عْضِ الكُ اهَ رَ , بَل نَ الكِتَابِ

يْسَ  ةٍ لَ يْدَ عِ انٍ بَ عَ ي إىل مَ مِ رْ فِ تَ ـضَ  تْ لِألسَ هُ أنَّ بَعْ ـحُ ضِّ وَ , يُ ءٍ ْ يْقِ يف يشَ قِ نَ التَّحْ مِ
نَ  أمُ مِ سْ اهُ اهللا ال يَ دَ َ هَ نيْ قِ قِّ يَّةِ االنْ  املُحَ صِ خْ اتِ الشَّ ارَ لِ  تِصَ الَ نْ خِ نٍ  مِ دِّ عىل فُالَ الرَّ

ْطِئَةِ  قِ  وختَ قِّ ا املُحَ ذَ َ هَ انَ بَنيْ ا كَ يَّامَ إذَ , السِ نٍ اتِبِ  فُالَ ابَاتٌ خَ آلا والكَ سَ ,  رِ حِ ةٌ مَ يْ دِ قَ
اتٌ  نَاظَرَ ةٌ  ومُ يْمَ قِ ِدهُ يُ  ;سَ يْثُ جتَ ً دِّ صَ حَ ثِريْ يرُ كَ واشِ نَ حَ لِهِ  هِ ا مِ وْ دٌّ  :بِقَ ا رَ ذَ عىل  ويف هَ
يْ  بَ إلَ هَ ا ذَ َطَ مَ يَانٌ خلِ ا بَ ذَ , وهَ نٌ نٌ وفُالَ نٍ  أهِ فُالَ نٍ  فُالَ اوفُالَ ذَ كَ ـنَ  , وهَ ةٍ مِ مَ نْظُوْ يف مَ

هُ  هُ ال نَصَّ صَ خْ مُ شَ ْدُ تِي ختَ اتِ الَّ َ ريْ هِ اطَاتِ والتَّشْ قَ  !اإلسْ
اءِ  طَ دَّ عىل أخْ , إنَّ الرَّ مْ عَ اءٌ خَ آلا نَ وَ ينَ سَ ادً  رِ رَ ا أفْ انُوْ اتٍ كَ َاعَ ُوَ  ا أوْ مجَ نَ  هلَ  مِ

ةِ  يْحَ نِيَّةِ  النَّصِ امَ كِنَّ اإليْ ايشِ ال  أاخلَطَ  , لَ هِ احلَوَ ذِ انَتْ هَ ا كَ زُ إذَ ـرِ ْ وا وال حتُ ـدُ نْكِي عَ تَ
نِ  مِ لْبَ املُؤْ دُ قَ سِ فْ , وتُ مِ لْ َ العِ نيْ أ عَ قَ فْ لْ تَ ا, بَ يْدً  !صَ

تْ  ظِّفَ دْ وُ ا قَ اهَ رَ ايشِ نَ هِ احلَوَ ذِ نْ هَ ا مِ ً ثِريْ إنَّ كَ ا فَ ـلِّ لِذَ طِئَـةِ يف كُ دِّ والتَّخْ لِلرَّ
 ٍ بِريْ ٍ وكَ ريْ غِ تَّىَ إنَّكَ لَ  ;صَ َ  سُ تَحِ حَ هلِ الَ نْ خِ قِّ ا مِ ـارَ أو املُؤلِّفَ قَ أنَّ املُحَ تِصَ دُ االنْ يْ رِ  يُ
يَانًـ نْهُ بَ ثَرَ مِ ـل اأكْ تَـأ يَ فْ ـهُ ال يَ لِيلُ أنَّ , والـدَّ دِ ـرَّ ـقِّ املُجَ ـيَّةً لحَ صِ خْ فَـاتٍ شَ الَ رُ خِ كَ  ذْ

فَاتٍ وخِ  ةً  الَ يَّ ادِ تِهَ ْدُ  ,اجْ يامُ ال ختَ عِ وْ ضُ وْ قا مَ ُ حَ نْرصُ يا وال تَ لْمِ  .نَصا عِ
انَ  ا كَ بًا لِذَ اجِ ؤلِّفٍ عىل وَ قٍ أو مُ َقِّ لِّ حمُ ـدَ كُ تَهِ ْ ايشِ  أنَّ جيَ وَ ظِيْـفِ احلـَ يف تَوْ

ةِ نَصِّ  مَ دْ , الكِتَابِ  خلِِ الً الً فأوَّ ةِ مَ  أوَّ مَ دْ بَ آال خلِِ نْ أُ  رِ نَا عَ جُ ْرِ دْ ختُ  قَ رَ عِ  خْ وْ ضُ وْ  مَ



 
 
 
 ٧٥٦ א

ةِ  ائِدَ  !الكِتَابِ  وفَ
تُهُ  الصَ يْهِ  :وخُ اشِ وَ يْهِ يف حَ اشِ وَ  !فُالنٌ غَ

 

* * * 
)١٠( 

اتُ  ارَ تِصَ بِيَّةُ املَ  االنْ هَ  ذْ
لِ  زَ بِيَّـةِ  ملَ يَ هَ اتِ املَذْ ارَ تِصَ نَ االنْ ا مِ ثِريً نَا كَ لُ لَ جِّ يخُ يُسَ ـبَاتِ  ,التَّارِ صُّ والتَّعَ

لَّ  ِ ا حمَ ذَ يْسَ هَ , ولَ يدُ يبُ والبَعِ رِ هُ القَ لَمُ عْ ا يَ يَّةِ مَ هِ قْ ا الفِ هَ رِ  .ذِكْ
نَا ادُ هُ لْ املُرَ تِ  :بَ ـامَ ـنْ سِ نْ مِ بِيَّةِ ملَ تَكُ هَ اتِ املَذْ ارَ تِصَ هِ االنْ ذِ ثْلِ هَ رَ مِ أنَّ ذِكْ

ال اءِ اإلسْ هَ قَ ةِ فُ ادَّ نْ جَ , وال مِ انِيِّنيَ بَ مِ الرَّ لْ لِ العِ ونَ أهْ ُ نْتَرصِ نَ ال يَ يْ ذِ , الَّ ينَ ِ تَربَ مِ املُعْ
ـلُ  يْـهِ أهْ لَ ـا ملَِـا عَ الفً م, خِ ـيْهِ لَ ي عَ ُم والَّذِ ي هلَ تُبُونَ الَّذِ كْ م يَ هُ ِدُ ا جتَ , لِذَ قِّ إالَّ لِلحَ

تُبُونَ إالَّ  كْ نَ ال يَ يْ ذِ عِ الَّ اءِ والبِدَ وَ ونَ إالَّ األهْ نِّفُ م, وال يُصَ بَهُ هَ ذْ مُ مَ ْدُ ا خيَ جُ   مَ وِّ رَ ا يُ مَ
ـتَارِ  ةَ السِّ ـوفَ شُ كْ بِيَّـةِ مَ هَ كِ املَذْ ارِ هِ املَعَ ذِ ثْلُ هَ انَتْ مِ ا كَ ذَ عَ هَ م, ومَ تَهُ عَ ـةَ  ,بِدْ تُوكَ هْ مَ

ةٍ  دَ احِ ةٍ وَ ابَ نْ بَ ونَ مِ لِقُ نْطَ ِم يَ هنِ وْ , لِكَ ارِ ثَ نْ خَ  ,الدَّ ـدْ وْ ومِ قَ يْـهِ فَ لَ , وعَ ةٍ ذَ افـِ ِ نَ ريْ ةٍ غَ خَ
مُ  نْهُ رَ مِ ذَّ انٍ ا حَ كَ انٍ ومَ مَ لِّ زَ ِم يف كُ وا هبِ احُ , وصَ لَفُ  !لسَّ

ـمُ  ـعَ تِلْكُ ـيَّامَ مَ ; والسِ مَ ا اليَوْ ـضَ  أمَّ تْ بَعْ عَ ـجَّ ي شَ تـِ يثَـةِ الَّ جِ احلَدِ اهِ املَنـَ
املِِنيَ  َ  ,املُتَعَ نيْ ضِ رِ ـو وبَعْضَ املُغْ , ولَ ـالمِ ـةِ اإلسْ تُبِ أئِمَّ يقِ كُ قِ ْ لِ عىل حتَ نَ التَّطَاوُ  مِ

انَ هَ  يْـكَ فِ ا لَ رً خَّ ـؤَ لَ مُ يْثُ تَطَاوَ ; حَ يِّ فِ لَ لِّفِ السَّ اكَ املُؤَ ا لِذَ َالِفً قُ خمُ قِّ ا املُحَ ـنْ ذَ فٌ مِ
وْ  زُ افَ تَقَ م يَ اهُ رَ مَ تَ وْ وا ـ يَ مُ عَ يجِ ـ زَ رِ يقِ والتَّخْ قِ اةِ التَّحْ عَ تُـبِ دُ ْطُوطَـاتِ كُ نَ عىل خمَ



 
 
 

  א٧٥٧ 
ا وَ ونَ حَ ُ ْرشُ م حيَ هُ دُ تَجِ , فَ المِ ةِ اإلسْ ـيَ أئِمَّ مشِ يـلٍ  :هِ أوِ , وتَ ـزٍ وملَْـزٍ مْ طِيـلٍ  ,بِغَ عْ  ,وتَ

بُـولٍ  , وقَ ةِ يحَ ـحِ ادِيـثِ الصَّ دٍّ لِألحَ , ورَ ةِ اتِ البَاطِلَ ريَ سِ نَ التَّفْ ءٍ مِ ْ , ويشَ يفٍ رِ ْ وحتَ
يَّةِ  عِ ْ وصِ الرشَّ الِ عىل النُّصُ جَ الَ الرِّ وَ وا أقْ مُ دَّ امَ قَ بَّ , ورُ ةِ يفَ عِ ادِيثِ الضَّ لَّ .. .لِألحَ كُ

ذَ  ىهَ مَّ سَ ْتَ مُ انَ حتَ فِ كَ م لِألسَ نْهُ جِ  :ا مِ نْهَ تُبِ مَ يقِ الكُ قِ ْ طُوطَاتِ (حتَ  )!املَخْ
ـنْ  نَبِّئُـكَ عَ , وال يُ مِ يـقِ اليَـوْ قِ يَاءِ التَّحْ عِ نْ أدْ ثِريٍ مِ نْ كَ يدٍ عَ ا بِبَعِ ذَ يْسَ هَ ولَ

ـرٌ  نَا بَكْ يْخُ تَبَهُ شَ ا كَ الءِ إالَّ مَ ؤُ ثَالِ هَ بْـدِ اهللاِ أمْ هِ  بـنُ عَ َـهُ اهللاُ يف كِتَابـِ محِ ـدٍ رَ يْ  :أبُـو زَ
ــوصِ « يــفِ النُّصُ رِ ْ ــنَ «, و»حتَ ــنَّةِ مِ ــلِ السُّ ةِ أهْ اءَ ــرَ ــةِ  بَ ءِ األُمَّ ــامَ لَ ــةِ يف عُ قِيعَ , »الوَ
ِّ «و ابُوينِ اتِ الصَّ َ ْتَرصَ نْ خمُ يرِ مِ ذِ بَـثِ «, و»التَّحْ ِّ وعَ اينِ وَ َ ـريْ ـدٍ القَ يْ ةِ ابنِ أيبِ زَ يدَ قِ عَ

ا ابَعْضِ املُعَ َ ينَ هبِ ِ ـ»رصِ رِ املُنْتَصِ ئِكَ النَّفَ اءِ أُولَ طَ نْ أخْ ثِريٍ مِ نْ كَ انَ عَ يْثُ أبَ ينَ ـ; حَ رِ
انٍ  هَ رْ قٍّ وال بُ ِ حَ ريْ ةِ بِغَ م البَاطِلَ بِهِ اهِ  !ملَِذَ

يَّـةٍ  لْمِ اتٍ عِ رَ اوَ نـَ اهُ يف مُ تَطَ ادٍ امْ هَ مِ جِ لَ قٍ وقَ دْ مِ صِ دَ نْ قَ َهُ اهللاُ مِ محِ هُ رَ م لَ فَكَ
فَ  دْ التِ يَ وْ َا صَ ةَ يف  عُ هبِ ـدَّ طَـاتِ أيب غُ الَ غَ ـنْ مُ هُ مِ رَ كَ ا ذَ ا, مَ نْهَ انَ مِ , فَكَ لِ البَاطِلِ أهْ

يَّـةِ  لْمِ ـيَاتِهِ العِ شِ ْ , وحتَ يثِيَّـةِ هِ احلَدِ اتـِ يقَ قِ ْ اتِهِ وحتَ لِيقَ عْ م .. .بَعْضِ تَ ـُ ـرُ يل وهلَ فِ غْ واهللاُ يَ
َعِنيَ   !أمجْ

نَّ  لِ السُّ نْ أهْ ْعٌ مِ نَاكَ مجَ يَّةُ وهُ قِ ُم بَ ينَ هلَ ِ ارصِ دِّ  ةِ املُعَ التٍ يف رَ وْ التٍ وجَ وْ صَ
ـالمِ  ـنِ اإلسْ م اهللاُ عَ اهُ ـزَ , فَجَ عِ دَ اءِ والبـِ ـوَ ـلِ األهْ ـنْ أهْ ـةِ األقْـالمِ مِ َلَ ةِ محَ يَ ادِ عَ

اءِ  َ اجلَزَ ريْ َ خَ نيْ لِمِ  .واملُسْ
* * * 



 
 
 
 ٧٥٨ א

)١١( 
اتُ  ارَ تِصَ ةُ  االنْ يَّ دِ قَ  العَ

عٌ  اسِ ا بَابٌ وَ ذَ انَ و ,وهَ لَقَ اهللاُ اإلنْسَ نْذُ أنْ خَ هُ مُ كُ ارِ عَ نْتَهِ مَ يمٌ ملَ تَ دِ كٌ قَ َ رتَ عْ مُ
 ُّ ُ والرشَّ يَ اخلَريْ قِ ا بَ , ومَ  .واجلَانَّ

ذُ  نـْ ـومٍ مُ صُ نِيَـتْ بِخُ يْـثُ مُ ; حَ يَّةِ المِ ةِ اإلسْ يخِ األُمَّ ارِ انَ يف تَ ا كَ هَ مَ دُّ وأشَ
ثَةِ النَّبِيِّ  ا; ملسو هيلع هللا ىلص بِعْ ـذَ نَا هَ مِ وْ قُّ إىل يَ ـيَ احلـَ قِ ـا بَ اقِيَـةً مَ ـةِ بَ عَ افَ ـنَّةُ املُدَ الُ سُ ـزَ بَـلْ ال تَ

ةِ  رَ يَا واآلخِ نْ هِ يف الدُّ لِيَاءِ ُ دِينِهِ وأوْ , واهللاُ نَارصِ  !والبَاطِلُ
ةِ  يخِ األُمَّ ارِ ا يف تَ هَ يَنْظُرْ لْ , فَ ةِ يَّ دِ قَ كِ العَ ارِ هِ املَعَ ذِ بَارٍ ملِِثْلِ هَ يَّةَ أخْ ادَ بِقِ نْ أرَ ومَ

ـلَفِ ا ةُ السَّ تَبَهُ أئِمَّ ا كَ ا مَ نْهَ بُكَ مِ سْ ; وحَ ثِريَ ثِريَ والكَ ا الكَ نْهَ نَا مِ لَ لَ جَّ ي سَ يدِ الَّذِ ملَجِ
ثًا يْ دِ امً وحَ يْ دِ  :قَ

نْبَلٍ  َدِ بنِ حَ امِ أمحْ تُبِ اإلمَ كُ , وابـنِ  ,كَ ِّ اينِ يـزِ الكِنـَ زِ بْـدِ العَ يِّ وعَ مِ ارِ والدَّ
يَةَ  يْمِ يِّمِ  ,تَ بْـدِ و ,وابنِ القَ , وعَ يرِ زِ , وابنِ الوَ ةِ وَ عْ ةِ الدَّ , وأئِمَّ ابِ هَّ بْدِ الوَ دِ بنِ عَ َمَّ حمُ

َنِ املُ  محْ دٍ ميِّ لِّ عَ الرَّ يْ رٍ أبُو زَ , وبَكْ انِ زَ وْ الِحِ الفَ رٍ  ,, وصَ فَ ريٌ  وسَ ثـِ م كَ هِ ِ ـريْ ِّ وغَ ايلِ احلَوَ
لَّ  ِ ا حمَ ذَ يْسَ هَ م لَ هِ رِ  .ذِكْ

دْتَ أنْ  ا أرَ إذَ مَ فَ ا اليَوْ م أمَّ ـنْهُ ـذْ مِ , فَخُ ةَ يَّ دِ وهَ الرَّ جُ فَ تِيكَ الوُ رِ عْ ـدَ  :تَ َمَّ حمُ
يَّ  رِ ثَ وْ دٍ الكَ اهِ انَ زَ حَ رْ نَ بنَ فَ سَ , وحَ افَ قَ نَ السَّ سَ , وحَ يٍّ املَالِكِيَّ لَوِ دَ بنَ عَ َمَّ , وحمُ

م اهللاُ هُ ثَّرَ ; ال كَ ثِريٌ م كَ هُ َ ريْ  !املَالِكِيَّ وغَ
م هِ رِ نْ آخِ َ  :ومِ الِحُ بنُ حمُ , صَ اذِيبِ هِ املَجَ يذِ نْ تَالمِ ثِريٌ مِ , وكَ يُّ رِ مَ دِ األسْ مَّ



 
 
 

  א٧٥٩ 
وِّ  عُ فِ املَدْ هِ اليَأفُوْ يْذِ لْمِ يَّامَ تَ يُّ  :والسِ ِ يْفُ العَرصْ  .سَ

ا وءِ مَ نْ سُ ُوا عـىل  فَمِ ـامحَ قَ م تَ ـُ ; أهنَّ نيَ وعِ ـذُ الءِ املَقْ ؤُ ي بَعْضِ هَ بَتْهُ أيْدِ سَ كَ
 َ ا بَنيْ الِحِ مَ نَا الصَّ فِ لَ تُبِ سَ جِ  :كُ نَاهِ ي مَ اوِ عَ نْ دَ ا مِ هَ ِ ريْ ةٍ يف غَ اسَ يجٍ ودِرَ ْرِ يقٍ وختَ قِ ْ حتَ

ـاهللاُ  , فَ يَّةِ ـالمِ ـةِ اإلسْ ـةِ األُمَّ اثِ أئِمَّ َ رتُ بَـثَ بـِ م العَ ـُ رَ هلَ ـرَّ ي مَ يثِ الَّذِ ثِ احلَدِ البَحْ
نَ  وْ عُ دَّ نَ ويَ وْ قُ َقِّ ا حيُ انُ عىل مَ تَعَ  !املُسْ
ــقِ  ي قِ م يف التَّحْ هُ ــريُ بِ ــقِ فَكَ ي قِ ــدَ التَّحْ نْ ــهُ عِ ــيْسَ لَ ــلِ  :لَ ي ــةَ التَّأوِ طِيَّ إالَّ مَ

يمَ  مِ عْ , وتَ يلِ صِ يقِ وتَفْ قِ ْ ونَ حتَ الفِ دُ ةَ اخلِ ارَ , وإثَ يضِ وِ امِ  والتَّفْ كَ لَّ .. .األحْ لِكَ  كُ ذَ
ةِ  بْهَ ا لِلشُّ يقً وِ م تَسْ نْهُ وكِ  ,مِ كُ ةً لِلشُّ ارَ  !وإثَ

يْسَ  يقِ لَ قِ م يف التَّحْ لُهُ اهِ ا جَ يقِ  وأمَّ قِ نْدَ التَّحْ هُ عِ أةَ يف  :لَ رْ لِيـدَ واجلـُ إالَّ التَّقْ
وءِ  ةِ وسُ اءَ اضِ  اإلسَ َ اضِ واالفْرتِ َ رتِ ةَ يف االعْ قَ , واحلَامَ  !األدَبِ

م هُ عُ مَ ْ م جتَ لُّهُ ةِ  :وكُ عَ ائِرُ البِدْ , وطَ ةُ اهلَوَ لَ غْ  .بَ
َـ م خيُ ـيهِ اشِ وَ الِبِ حَ ُم يف غَ ; أهنَّ هِ لِّ ا كُ ذَ نَ هَ أُ مِ وَ ـدِ وأسْ تَقَ عْ ـولَ مُ ونَ أُصُ الِفُ

بِ الكِتَابِ  احِ طُوطِ (صَ ـامَ )املَخْ بَّ , ورُ ـرَ هُ أُخْ ئُونَ َطِّ , وخيُ ةً رَّ هُ مَ ونَ ضُ ارِ عَ يْثُ يُ ; بِحَ
ـنْ  كَ مِ لـِ ـا إىل ذَ وا ومَ لُ دَّ وا وبَ ُ ريَّ فُوا وغَ رَّ ا حَ هَ نْدَ عِ , فَ هِ ادِ رَ ِ مُ ريْ هُ عىل غَ المَ وا كَ ُ فَرسَّ

بِيَّ  صَ اظِ العَ وَ يْ شَ ِ م حمُ ائِهِ رَ نْ وَ اهللاُ مِ , فَ وِّ لُ  !طٌ ةِ والغُ
 َ ـا بَـنيْ م مَ ـيْهِ لَ دِّ عَ ـةِ يف الـرَّ عَ ـنَّةِ واجلَامَ لِ السُّ ءُ أهْ لَامَ عَ عُ تَابَ دْ تَ كِتَـابٍ  :وقَ

لِنيَ  رِ اجلَاهِ الءِ النَّفَ ؤُ ثَالِ هَ لُولِ أمْ يضِ عىل فُ قْ َّا يَ لِكَ ممِ لَّ ذَ ; كُّ تْوَ ةٍ وفَ الَ سَ  .ورِ
املِِنيَ واحلَ  انَ إالَّ عىل الظَّ وَ دْ , وال عُ ِنيَ املَ بِّ العَ دُ هللاِ رَ  !مْ

* * * 



 
 
 
 ٧٦٠ א

)١٢( 
فِ  وْ شُ فةُ املَكْ اشَ كَ , ومُ فِ رَّ يْفُ املُعَ رِ عْ  تَ

ـضِ  يْـقِ بَعْ قِ ْ ا يف حتَ يَـادً ـاالً ال جِ َ بِغَ ـنيْ قِ قِّ ـضُ املُحَ كِـبَ بَعْ دْ رَ قَ تُـبِ لَ  الكُ
ةِ  صَ صِّ ةِ  املُتَخَ َ بِريْ تِي , الكَ مِ الكِبَارِ الَّ لْ لِ العِ أنِ أهْ نْ شَ يَ مِ ـو ,هِ صِ صِّ يَّامَ املُتَخَ نيَ السِ

م نْهُ لِكَ ب ,مِ الِ وذَ قَ ا  إثْ يْهَ اشِ وَ َا, بـام حَ هيْ الِ نَاظِرِ غَ ـوَ وإشْ  هُ ـدَ مٌ لَ لُـوْ عْ بِ طُـالَّ مَ
لْ  ارِ العِ غَ  .مِ الصِّ

تُبَ  يَّةَ  إنَّ الكُ لمِ اتَ  العِ يْعِ  ذَ اضِ ـةِ  املَوَ صَ صِّ ـ ,املُتَخَ ةِ أو سَ يْـدَ قِ اءٌ يف العَ يف وَ
هِ  قْ هَ يف أوْ  الفِ ِ ريْ نَ غَ يْسَ مِ يَّةِ  ا لَ لمِ ةِ العِ مَ كْ يِّ  ,احلِ جِ ثِ املَنْهَ الِكِ البَحْ سَ نْ مَ بَل وال مِ

ابِهِ  حَ نْدَ أصْ ـيَ  لَ قِّ ثَ يُ  أنْ  :عِ اشِ وَ قُ حَ قِّ ـاتٍ املُحَ فَ يْ رِ عْ ـاتٍ وتَ مَ لُوْ عْ ا بِمَ ائِـدَ  هَ وَ ـيَ  وفَ هِ
بُ  رَ هُ أقْ م الفُ َ وْ ئِنيْ نْ ملُبْتَدِ ـطُـالَّ مِ نْهَ لـمِ مِ مِ إىل  ابِ العِ لُـوْ ـلِ عُ ـنْ أهْ َ مِ نيْ ـخِ اسِ الرَّ

إنَّ مِ  , فَ يِّ لمِ صِ العِ صُّ ـنَ ثْ التَّخَ ُ مِ تَربَ عْ نِيْعِ يُ ا الصَّ ذَ ـالِ  لَ هَ قَ ـيِّ  اإلثْ لمِ ـاقَ ثَ واملُ  العِ  ةِ لَ
ـنَ  ا مِ بِهَ ـاحِ ى عىل صَ ْشَ تِي خيُ يَّةِ الَّ سِ ـ النَّفْ ـيِّ االسْ لمِ ثَارِ العِ ـظْ مَ والتَّ  تِكْ ِّ  رِ هُ ـيلِ عْ , الفِ

ا بْعً ا وطَ عً ْ مٌ رشَ وْ مُ ذْ ا مَ َ  .وكِالمهُ
ثالً  ا كِتَابَ فَمَ نَ ذْ ا أخَ قْ «  إذَ يْسِ  ضِ نَ يَّةَ » التَّأسِ يْمِ , البنِ تَ َهُ اهللاُ محِ  أو كِتَـابَ رَ

ةِ  « ــلَ سَ قِ املُرْ اعِ ــوَ ــيِّمِ » الصَّ ــهُ اهللاُ البــنِ القَ َ محِ َ رَ ريْ ــ, أوْ غَ َ ةِ مهُ ــدَ يْ قِ ــبِ العَ تُ ــنْ كُ ا مِ
ةِ  صَ صِّ هُ املُتَخَ نَ  , فإنَّ يْسَ مِ يَّةِ  لَ لمِ ةِ العِ مَ كْ نَ  ,احلِ ـثِ  وال مِ ـةِ البَحْ حَ طَارَ ةِ يف مُ اجلَادَّ

يِّ  لمِ ـأنَّ  العِ قِّ ـعَى املُحَ ـالِ  قُ يَسْ قَ هِ  يف إثْ ـذِ ايشِ هَ ـوَ تُـبِ حَ يَّـةِ الكُ مِ يْـفِ اجلَهْ رِ بِتَعْ



 
 
 

  א٧٦١ 
ةِ  لَ تَزِ ةِ وواملُعْ رَ اعِ بِيَّةِ واألشَ الَّ يَّةِ والكُ امِ رَّ  .إلخ.. .الكَ

يْفِ  رِ انَ  مِ بِاجلَهْ  أو التَّعْ وَ فْ لِ ووَ  ,بنِ صَ اءِ بن  اصِ طَ رِ  ,عَ مْ بَيْـدٍ وعَ , و بـنِ عُ
يْيسِّ  ٍ املَرِ  .وبِرشْ

, أوْ  ةِ فَ مِ والصِّ يْفِ باالسْ رِ ـائِلِ املأو التَّعْ نَ املَسَ ا مِ هَ ِ ريْ ـةِ غَ مَ لُوْ وْ املَ  عْ ـهُ ةِ شْ  رَ
ارِ  غَ نْدَ صِ لمِ طُالَّ  عِ الً  ,بِ العِ مفَضْ هِ نْ كِبَارِ  ! عَ

ِيْعً  نَا مجَ لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ـأنِ  ;اهَ ـنْ شَ ـيَ مِ ـةِ هِ صَ صِّ تُـبِ املُتَخَ هِ الكُ ـذِ ثْلَ هَ أنَّ مِ
انِ ومَ  رِ  يْدَ امَ ضْ مِ  ومِ لْ لِ العِ نْ أهْ َ مِ نيْ صِ صِّ نْيَـةٍ  ,املُتَخَ ـم يف غُ َّنْ هُ ـذِ  ممِ ثْـلِ هَ ـنْ مِ هِ عَ

ةِ  مَ لُوْ اتِ املَعْ فَ يْ رِ اتِ , والتَّ التَّعْ َ كِريْ ةِ ذْ فَ وْ رُ  .املَعْ
بُهُ يف وقِسْ  احِ هُ صَ فَ دْ ألَّ رَ قَ ا آخَ ثِيَّةِ «كِتَابً يْ لَلِ احلَدِ ـهُ »العِ قُ َقِّ ـامَ حمُ يْثُ قَ ; حَ

ـحِ  يْثِ الصَّ دِ يْفٍ للحَ رِ عْ َ تَ ا بَنيْ , مَ ةٍ دَ ارِ يَاتٍ بَ شِ الِ الكِتَابِ بتَحْ قَ يْفِ بإثْ ـعِ يْحِ والضَّ
جِ  رَ نِ واملُدْ  !إلخ.. .واحلَسَ

يْثِ  لِ احلَدِ المِ أهْ اتٍ ألعْ فَ يْ رِ عْ نِي,  :وتَ يْ , وابنِ املَدِ ٍ عِنيْ ْيَى بنِ مَ , وحيَ َدَ كأمحْ
قُطْنِي ارَ ي, والدَّ ازِ ةَ الرَّ عَ رْ  !إلخ.. .وأيب زُ

ا  وقِسْ  ذَ تُ عىل هَ يْثِ كُ هِ واحلَدِ قْ , بَ الفِ ِ ريْ سِ ِ والتَّفْ ريْ نَ وغَ ا مِ تِي  هَ تُبِ الَّ الكُ
 َ اهبُ حَ ا أصْ هَ نَّفَ مِ الكِبَارِ صَ لْ لِ العِ هْ يَّامَ  ,ا ألِ َ السِ نيْ صِ صِّ ماملُتَخَ نْهُ  .مِ

يُّ  ـرِ مَ مُ العُ ـرَ ـقُ أكْ قِّ تَاذُ املُحَ ولُ األُسْ قُ ـهِ لِكِتَـابِ  يَ يمِ دِ قْ ظَـهُ اهللاُ يف تَ فِ  :حَ
انَ « بَهَ ثِنيَ بِأصْ دِّ اتِ املُحَ بَقَ دْ «:»طَ تُورِ خِ كْ ةُ الدِّ ِّ لِكِتَابِ أيبِ : مَ ورِ البَلُويشِ فُ بْدِ الغَ عَ



 
 
 
 ٧٦٢ א

يْثُ  نْ حَ يْخِ مِ ا,  :الشَّ يْهَ لَ مِ عَ , واحلُكْ ادِيثِ يجِ األحَ ْرِ , وختَ نَادِ الِ اإلسْ جَ يفِ بِرِ رِ التَّعْ
بَةِ  تَ رْ دٌ الزمٌ لِنَيْلِ مَ هْ وَ جَ تِريِ «وهُ سْ صِ » املَاجِ َصُّ ـنَّةِ النَّبَوِ «يف ختَ ـةِ السُّ ـانَ »يَّ , وإنْ كَ

نَ يف  وْ ـرَ نَ يَ يْ ذِ نيَ الَّ قِ قِّ ةِ املُحَ امَّ رِ عَ يا يف نَظَ لْمِ ا عِ يقً قِ ْ يقِ الكِتَابِ حتَ قِ يْسَ بِالزمٍ لِتَحْ لَ
يـلِ  وِ ْ يَـا مـن حتَ لْ ـاتِ العُ اسَ رَ بَـةِ الدِّ لَ نْ قِيَـامِ طَ رَّ مِ فَ , وال مَ ايشِ وَ االً لِلحَ قَ لِكَ إثْ ذَ

 ْ ــنْ حتَ م مِ ــائِلِهِ سَ ــا رَ عً فْ , دَ ــوصٍ ْصُ ــابٍ خمَ ادِيــثِ كِتَ ــةِ أحَ اسَ ــبِ إىل دِرَ تُ يــقِ الكُ قِ
ورِ  كُ اضِ املَذْ َ رتِ ى» لالعْ تَهَ  .انْ

ـوِ  ـيَ إىل احلَشْ ; هِ ـةِ لَ ايشِ املُثْقِ هِ احلَوَ ذِ نْ هَ ا مِ ثِريً تَابُ أنَّ كَ رْ نَا; ال نَ نْ هُ ومِ
ـةِ  قَ اقَ ـيَ إىل املُحَ , وهِ يَةِ ا إىل احلَاشِ نْهَ بُ مِ رَ ـيِّ  أقْ لْمِ يـقِ العِ قِ ـا إىل التَّحْ نْهَ بُ مِ ـرِ أقْ

ـ تَشْ ي املُسْ ـدِ ـبَتْهُ أيْ سَ َّا كَ ا, ممِ ذَ نْ هَ ءٌ مِ ْ نَا يشَ عَ رَّ مَ دْ مَ , وقَ وِّ جُ ـاىلَ ـاملَرْ عَ , واهللاُ تَ قِنيَ رِ
مُ  لَ  .أعْ

 

* * * 
)١٣( 

وُ  زْ رُ العَ  الظَّاهِ
ـةِ  جَ ارِ طَـاءِ الدَّ نَ األخْ انَ مِ قِّ  كَ ـضَ املُحَ دَ بَعْ نـْ تُـبِ عِ نَ لِكُ يْ ِ ـارصِ َ املُعَ ـنيْ قِ

لَفِ  وَ  ;السَّ زْ قُّ العَ تَحِ سْ ا يَ َ مَ نَ بَنيْ وْ قُ رِّ فَ ُم ال يُ فِ  أهنَّ وَ خَ َّا هُ رٌ  ,يٌّ ممِ وَ ظَاهِ ا هُ َ مَ  .وبَنيْ
هُ  حُ ضِّ وَ ً  :يُ ثِريْ ا نَ  اأنَّ كَ ِ إذَ قي العَرصْ َقِّ نْ حمُ مً قَ مِ الَ َـهُ اهللاُ لُوا كَ محِ ٍ رَ ثِريْ ا البنِ كَ

ثَالً  يف ِ مَ ريْ سِ واالتَّفْ الُ ـاىل :, قَ عَ لِهِ تَ وْ ِ قَ ريْ سِ فْ ٍ يف تَ ثِريْ نُ كَ الَ ابْ : mF G l  :قَ



 
 
 

  א٧٦٣ 
بَّاسٍ « نِ ابنِ عَ ةُ عَ مَ رَ كْ الَ عِ م  :قَ هِ ائِجِ ـوَ يْـهِ يف حَ دُ اخلَالئِـقُ إلَ ـمُ ي يَصْ ـذِ ي الَّ نـِ عْ يَ

بَّاسٍ  نِ ابنِ عَ ةَ عَ الَ عيلُّ ابنُ أيب طَلْحَ م, وقَ ائِلِهِ سَ ـلَ يف  :ومَ مُ ي كَ ـذِ ـيُّدُ الَّ وَ السَّ هُ
هِ  دِ ؤدَ مَّ  ,»إلخ ...سُ نْ وثُ نَ مِ وْ رُ تَأخِ سْ يَةٍ ال يَ اشِ عِ حَ ةٍ  ضْ رَ مِ ظَاهِ الَ ةِ كَ َايَ  ابْـنِ  عىل هنِ

 ٍ ثِريْ َ كَ ائِلِنيْ ا, قَ  :فِيْهَ
رْ  َ « :انْظُ ريْ سِ فْ رْ  تَ ظِيْمِ آالقُ ٍ » نِ العَ ثِريْ نِ كَ  !)١٤/٥١٣(البْ

ا نَ  هُ إذَ ثْلُ ةَ يف ومِ امَ دَ ا البنِ قُ المً لُوا كَ نِي«قَ ا  »املُغْ هَ ِ ريْ ةِ أو غَ لِ اجلَنَابَ سْ نْ غُ عَ
, و ةٍ امَّ هِ بعَ قْ تُبِ الفِ نْ كُ الِّ مِ ةِ املَظَانِّ واملَحَ مَ لُوْ ائِلِ املَعْ نَ املَسَ نِي«مِ ةٍ  »املُغْ اصَّ  .بخَ

 َّ ا ممَ هَ ِ ريْ ا يف غَ ذَ كَ مٌ لِطُالَّ وهَ وْ لُ عْ رٌ مَ وَ ظَاهِ ارِ ا هُ غَ لمِ الصِّ الً فَ  ;بِ العِ ـنِ ضْ   عَ
مُ  لَ اىل أعْ م, واهللاُ تَعَ نْهُ  !الكِبَارِ مِ

ـةَ وابـنِ  امَ دَ المِ ابـنِ قُ نْ كَ لِ مِ رِ النَّقْ وا عىل ذِكْ ُ تَرصِ قْ ىل أنْ يَ انَ األوْ ا; كَ لِذَ
مٍ ال  لْ ظَنُّ بطَالِبِ عِ امَ ال يُ , كَ انِ واملَحلِّ مُ املَكَ وْ لُ عْ هُ مَ ; ألنَّ ثِريِ المِ كَ عَ كَ ضِ وْ نُ مَ ْسِ حيُ

ةَ يف كِتَابِهِ  امَ دَ نِي«ابنِ قُ ٍ يف »املُغْ ريْ ثـِ عَ كالمِ ابـنِ كَ ضِ وْ نُ مَ ْسِ هِ «, أو ال حيُ ِ ـريْ سِ فْ , »تَ
مُ  لَ اىل أعْ ا, واهللاُ تَعَ ذَ نْ هَ ءٌ مِ نَا يشَ عَ رَّ مَ دْ مَ  .وقَ

 

* * * 



 
 
 
 ٧٦٤ א

)١٤( 
ا هَ لِّ ِ حمَ ريْ يَةِ يف غَ اشِ عُ احلَ ضْ  وَ

ــالَ اهللا تَ  ــاىلقَ  ¾ ½ ¼ « mµ ¶ ¸ º¹  :عَ

¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç l )٢٦٩: البقرة(. 
ـةِ  مَ كْ ـنَ احلِ ـيْسَ مِ ; لَ ُ ريْ هُ التَّـأخِ قُّ ا حَ مُ مَ يْ دِ قْ , أو تَ مُ يْ دِ هُ التَّقْ قُّ ا حَ ُ مَ ريْ تَأخِ فَ

انِيَّةِ  بَّ لِيَّةِ  ,الرَّ قْ نيِ العَ اهِ َ نَ الربَ , بَـلْ  ,وال مِ يَّـةِ لْمِ ـالِكِ العِ نَ املَسَ طَـةٌ  وال مِ الَ غَ ـوَ مُ هُ
يَّةٌ  عِ ْ لِيَّةٌ  ,رشَ قْ ةٌ عَ نَاقَضَ  .ومُ

دَ  نـْ كَ عِ لـِ ; وذَ ينَ ِ ـارصِ ا املُعَ تَّابِنـَ ـضِ كُ دَ بَعْ نـْ اتٍ عِ نَاقَضَ دُ مُ نَا نَجِ إنَّ ا; فَ لِذَ
, و ِ ريْ مِ أو التَّـأخِ يْ ـدِ يقِ التَّقْ اءٌ بِطَرِ وَ ا, سَ هَ لِّ ِ ِ حمَ ريْ ةِ يف غَ ائِدَ يَةَ الفَ اشِ م حَ عِهِ ضْ هِ وَ ذِ ـَ هلِ

ةٌ  ثِريَ رٌ كَ وَ طَاتِ صُ الَ  :املُغَ
جَ  ـ١ رَّ امَ خَ بَّ يْثَ أ رُ ـتَ  واملُؤلِّفُ احلَدِ سَّ ابـِوَ ـهِ وبَ لِّ ِ حمَ ـريْ ِـهِ يف غَ جيْ ْرِ  هِ عَ يف ختَ

 .هِ لِ وفَصْ 
ثالً  نْدَ فَمَ يْثِ  عِ م حلَدِ هِ ضِ رِ بَعْ يْتَتُـهُ « :ذِكْ ـلُّ مَ هُ احلِ ـاؤُ رُ مَ وْ وَ الطَّهُ اهُ  ,»هُ نَـرَ

 َ , ورِّ خيُ هِ لِّ ِ حمَ ريْ هُ يف غَ دَ جُ نـْ يْثِ عِ ا احلَدِ ذَ رُ هَ اءَ ذِكْ ا جَ ي إذَ قْتِ الَّذِ لِكَ يف الوَ ابـِذَ  هِ بَ
ةِ مل يذكره إالَّ هبَ  هِ لِ وفَصْ  بَارَ هِ العِ هُ  :ذِ ُ جيْ ْرِ بَقَ ختَ هُ , أو سَ ُ جيْ ْرِ يَأيت ختَ وُ  ,سَ ـا أوْ نَحْ ـنَ هَ مِ

تِي ال تُ  ةِ الَّ َ تَرصَ اتِ املُخْ بَارَ يْدُ العِ فِ نُ وال تُ مِ  .سْ
امَ و ـ٢ بَّ يْثَ يف رُ جَ احلَدِ رَّ دٍ خَ َلَّ وُ  ,جمُ ـزْ َلَّـدٍ  والعَ , فَ آيف جمُ ـرَ رُّ قـد خَ ـُ عـىل  متَ

يْثٍ  دِ ـثالً  حَ ـابِعِ مَ لَّـدِ السَّ لُ يف املُجَ ـوْ يَقُ ـيَةِ املؤلـفُ , فَ ـهُ  :يف احلَاشِ ُ جيْ ْرِ ـرَّ ختَ ـدْ مَ قَ



 
 
 

  א٧٦٥ 
ا , و)٤/٩٥( ذَ طْ يف هَ ,  عٌ قَ ةِ ائِدَ ٌ لِلفَ ةِ  وبَرتْ ائِدَ ـلِمِ دفـعٌ با, وفِيْهِ لِلعَ ئِ املُسْ ـارِ إىل لقَ

ةِ الكِتَابِ  عَ اجَ رَ ابِعِ  مُ ي سَ الرَّ ةَ , األمرُ الَّذِ ائِدَ هُ الفَ دُ قِ فْ هُ ويُ دُ ي  يُبْعِ تـِ ـا الَّ اقِفً لْ وَ ـزَ مل يَ
ا,  يْهَ لَ امَ قَ عَ بَّ الَ  طَعَ أوْ رُ سَ ْ رتِ يْهِ االسْ لَ ةِ  عَ اءَ رَ بْ  ,يف القِ سَ  طِ ورَ اتِ مُ ائِدِ اقَ وَ  .الفَ

لُ  وْ ةِ نَّ إ :أقُ دَ يْ يَّةِ اجلَدِ جِ نَائِعِ املَنْهَ هِ الصَّ ذِ ثْلَ هَ ا لِيْقُ تَ ال مِ ; لِذَ يِّ لْمِ جَ العِ واملَنْهَ
انَ  ىل كَ ْ  أنْ باملُؤلِّفِ األوْ رَ ختَ كُ ذْ , جَ يرِ يَ يْثِ لِهِ  احلَدِ وْ يْهِ  :بِقَ لَ قٌ عَ تَّفَ هُ أوْ  ,مُ جَ رَ َدُ أخْ  أمحْ
ْ  أو هُ الرتِّ ريْ يُّ أوْ غَ ذِ يْحٌ  ,ممِ حِ وَ صَ يْفٌ وهُ عِ ْتَصَ ...أو ضَ ةٍ خمُ بَارَ ا بعِ ذَ كَ ةٍ تَـأيت ـوهَ رَ

يَّةِ  لْمِ ةِ العِ ائِدَ  .عىل الفَ
مَ  ـدَّ ـا تَقَ ـرِ مَ ـدَ ذِكْ لَ بَعْ ـوْ يْجِ فَالَ بَأسَ أنْ يَقُ رِ عِ يف التَّخْ سُّ رَ التَّوَ ادَ ذِكْ ا أرَ ا إذَ  :أمَّ

هُ  جَ رَ َدُ أخْ يُّ أو ا أمحْ ذِ مِ ْ يْحٌ  ,لرتِّ حِ وَ صَ عِيْفٌ  وهُ ُهُ ص أو ضَ جيْ ْرِ مَ ختَ دَّ ا) ?(, وقَدْ تَقَ ذَ  .كَ
جٍ  يْ ْرِ تَاجُ إىل ختَ ْ يْثُ حيَ انَ احلَدِ ا كَ ا إذَ ذَ عٍ  هَ سَّ وَ ِ  ا, أمَّ مُ نيْ يْحَ حِ انَ يف الصَّ ا كَ إذَ

ا;  َ مهِ دِ يْهِ أنْ أو يف أحَ لَ انَ عَ لِهِ فَكَ وْ َ عىل قَ تَرصِ قْ تَّفَ  :يَ يْهِ مُ لَ يُّ  ,قٌ عَ ارِ هُ البُخَ جَ رَ  ,أوْ أخْ
بُ  هُ الطَّالـِ تَاجُ ْ دْ ال حيَ َّا قَ , ممِ يْدٍ عِ وٍ بَ زْ نَ عَ وْ , دُ لِمٌ سْ ـالَ وأوْ مُ يْدُ حَ ـتَفِ ـارئُ واملُسْ القَ

تِهِ  اءَ مُ قِرَ لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ المِ ا الكَ ذَ وُ هَ نَا نَحْ عَ رَّ مَ دْ مَ  ., وقَ
 

* * * 
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)١٥( 
امُ إ اشِ  لزَ مٍ بيَةِ احلَ زِ  امَ لَيْسَ بِالَ

ـالمٍ  ـلَّ كَ يِّ عىل أنَّ كُ لْمِ جِ العِ ارُ املَنْهَ ا أنْصَ هَ ضَ يَّةٌ فَرَ جِ نْهَ اتٌ مَ امَ زَ نَاكَ إلْ هُ
ـالمٍ  لُّ كَ ا كُ ذَ , وكَ ريْ المِ املُؤلِّفِ ال غَ نْ كَ وَ مِ هُ يْصِ فَ اسِ التَّنْصِ وَ َ أقْ الً بَنيْ اخِ يْسَ دَ لَ

بُهُ أو قُ عْ ؤلِّفِ يَ هِ  للمُ ِ ريْ المِ غَ نْ كَ وَ مِ هُ يَةٌ فَ اشِ هُ حَ وْ لُ عْ  !تَ
لْتُ  كَّ أنَّ  :قُ لِّفِ وَ ال شَ عَ املُؤَ يَةً  ضْ اشِ اسٍ  حَ ـوَ ِ أقْ ـريْ ـنْ غَ هِ مِ مِ الَ دَ كَ عْ أو  بَ

اتٍ نْصِ تَ  ا يْصَ ةِ عىل أنَّ مَ رَ وْ ُ لُّ بِالرضَّ دُ نْ , ال يَ وَ مِ نَا هُ مِ هُ الَ هِ  كَ عِ ضْ انَ لوَ لْ كَ , بَ هِ ِ ريْ غَ
هِ للحَ  المِ دَ كَ عْ يَةِ بَ اتٌ اشِ تِبَارَ تٌ  اعْ االَ اوحَ نْهَ  :, مِ

هُ  ـ١ يَةِ أنَّ هِ احلَاشِ ذِ عِ هَ ضْ ادَ بِوَ نَ  :أرَ وْ مُ ضْ ـوُ  أنَّ مَ دٌ نَحْ ـوْ جُ وْ ـهِ مَ مِ الَ هُ يف كَ
يَةِ  هِ احلَاشِ ذِ ظَانِّ هَ  .مَ

هُ أوْ  ـ٢ ـزَ أنَّ نْ عَ مِ مَ الَ نْ كَ ادَ مِ ـيَةِ أرَ يْـهِ يف احلَاشِ ـةَ املُ  : إلَ قَ افَ ى  وَ نـَ يف املَعْ
مِ   .واحلُكْ

َا ـ٣ ادَ هبِ فً  :أوْ أرَ الَ نَاكَ خِ َ  اأنَّ هُ ريْ ةَ  غَ الَ ادَ اإلحَ ا أرَ , لِذَ ةِ ألَ ٍ يف املَسْ تَربَ عْ إىل  مُ
ةِ  ألَ هِ املَسْ ذِ هُ يف هَ َ لَ نيْ الِفِ مِ املُخَ لْ لِ العِ مِ بَعْضِ أهْ الَ  .كَ

َا ـ٤ ادَ هبِ فً  :أوْ أرَ الَ نَاكَ خِ ً  اأنَّ هُ تَربَ عْ ـلَّ  امُ ا حمَ ـذَ ـيْسَ هَ ةِ لَ ألَ ـطِهِ  يف املَسْ بَسْ
ا هِ رِ كْ وذِ  نْ , لِذَ رَ فَمَ ادَ النَّظَ ةِ  أرَ ـألَ هِ املَسْ ـذِ لْـمِ يف هَ لِ العِ فِ أهْ الَ ; فلينظـره يف يف خِ

اتِ تيك املصادر تِبَارَ نَ االعْ ا مِ هَ وِ  ., ونَحْ
* * * 



 
 
 

  א٧٦٧ 
)١٦( 

قُّ  ا حَ مُ مَ يْ دِ قْ ُ تَ ريْ  هُ التَّأخِ
لِكَ  أثَّ  وذَ نْ تَ اثِلٌ فِيْمَ ائِـقِ  رَ مَ تْبِ وطَرَ تُـ بِكَ َ  بِ كُ بِيِّنيْ ـرْ ـ الغَ تَشْ ,ـواملُسْ َ قِنيْ  رِ

نْدَ و يَّامَ عِ نْ السِ ـضَ كُ وَ مَ  بَعْ ا تَـرَ مَ دَ نـْ كَ عِ لـِ م, وذَ تُبِهِ َةِ كُ مجَ ْ لَ بِرتَ غِ ابِ تَّـلِعَ وشُ
امَ  هِ األيَّ ذِ َ هَ نيْ لِمِ وَ  املُسْ زْ ادَ العَ ا أرَ ـا ابٍ إىل كِتَ  إذَ ـذْ  ;مَّ ـامَ يَ ـيَتِهِ كُ قَ اشِ ـمَ  :رُ يف حَ اسْ

لِّفِ  رِ كِتَابِ  ,الً أوَّ  املُؤَ كْ مُ بِذِ وْ قُ مَّ يَ انِيًا, هِ ثُ هُ  ثَ تُ رَ وْ اوصُ ذَ كَ رْ  :هَ دَ  :انْظُ َمَّ لِـحٍ  ابْـنَ  حمُ فْ مُ
ع« وْ رُ  )!١/١٠٠(» الفُ

اءٌ  طَ نِيْعِ أخْ ا الصَّ ذَ ا ويف هَ نْهَ  :مِ
لِيْدً  ـ١ قْ َ تَّ للكُ ا أنَّ فِيْهِ تَ بِيِّنيْ رْ َ ابِ الغَ قِنيْ ِ تَرشْ ِمواملُسْ اهتِ  .يف كِتَابَ
يْهِ  ـ٢ لَ ةً ملَِا عَ فَ َالَ ائِقِ عامةُ أنَّ فِيْهِ خمُ َ يف طَرَ نيْ لِمِ م  املُسْ تُبِهِ ثًاكُ يْ دِ امً وحَ يْ دِ  .قَ
بْسً  ـ٣ َ  ا عىل النَّاظِرِ واملُتَـابِعِ أنَّ فِيْهِ لَ نيْ ـلِمِ اءِ املُسْ نـَ ـنْ أبْ رَ أل; مِ يْ ـدِ  نَّ التَّصْ

لِّفِ  مِ املُؤَ بْ  بِاسْ هِ لَ يْ ِ رتَ عْ دْ يَ , سٌ قَ َامٌ لِّفِ  وإهيْ مَ املُؤَ نَا أنَّ اسْ لِمْ ا عَ لِكَ إذَ تَلِفُ  وذَ ْ دْ ختَ قَ
تُ  رَ هْ نْدَ بَعْضِ طُالَّ  هُ شُ ,عِ لمِ م, بِ العِ هِ ِ ريْ نْ غَ الً عَ م  فَضْ نْهُ مِ ـنْ فَ ا مَ ـذَ فُ هَ ـرِ عْ ال يَ

لِّ  لِحٍ بِ  :فَ إالَّ املُؤَ فْ نِ مُ  .ابْ
لِّفَ  لكِنَّ  دَّ  املُؤَ وْ صَ ـيَتَ لَ اشِ ـمِ الكِتَـابِ  هُ رَ حَ ىل  ;بِاسْ ـانَ أوْ ـا كَ عً فْ  للَّـبْسِ دَ

نَا أنَّ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ , هَ نُونِ امَ أاملَظْ نَ سْ يْ نَاوِ ـةِ  ءَ وعَ امَّ دَ عَ نـْ ةٌ عِ رَ وْ ـهُ شْ ةٌ مَ مَ لُوْ عْ تُبِ مَ الكُ
الَ  وْ قَ لَ , فَ مِ لْ لِ العِ عَ « :رْ انْظُ  :أهْ وْ رُ ـرِ ال» الفُ ـفَى, ألنَّ يف ذِكْ ـى وشَ فَ كَ , لَ لِحٍ فْ بنِ مُ

مِ  فً  اسْ يْ رِ عْ نِ لَ الكِتَابِ تَ وْ لِّفِ دُ َامٍ أوْ  بْسٍ ا بِاملُؤَ فً إهيْ الَ دِّ ا ملَِنْ يُ , خِ لِّـفِ صْ ـمَ املُؤَ  رُ اسْ
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بْلَ كِتَابِ   .هِ قَ
قُ اخلَطَ  ـ٤ قَّ تَحَ دْ يَ ا قَ ذَ ا  بْسُ واللَّ  أوكَ هُ فِيْامَ إذَ مُ رَ اسْ دِّ ي صُ لِّفُ الَّذِ انَ املُؤَ كَ
بْلَ كِتَابِهِ  َّنْ قَ كُ ممِ ارِ شَ هُ مُ بِ ونَ لَ لَقَ مِ أو الَّ ا االسْ ذَ نْيَةِ  يف هَ دٌ  ,أو الكُ ـوْ جُ وْ ـوَ مَ ـامَ هُ كَ

فٌ و وْ رُ عْ نَا مَ ى هُ مَّ انَ املُسَ ا كَ يَّامَ إذَ , والسِ يْعِ مِ دْ عُ  :لِلجَ هُ قَ , ألنَّ لِحٍ فْ نُ مُ وَ ابْ مَ أنَّ لِ هُ
نَاكَ عَ  نْ دً دَ هُ لِيْلِ مِ ا بِالقَ وْ يْسُ مِ ا لَ لْ لِ العِ نْيَةِ  أهْ هِ الكُ ذِ نَ يف هَ وْ كُ ِ رتَ بِ  يَشْ  !واللَّقَ

ادُ  دَ زْ رْ  بْسُ اللَّ ويَ ـتَهَ شْ نَ ممَّنْ مل يُ يْ ِ ارصِ نَ املُعَ انَ املؤلِّفُ مِ ا كَ َامُ فِيْامَ إذَ واإلهيْ
, األمْ  نْيَتُهُ رْ كُ هُ أو تَظْهَ مُ ـهُ إالَّ اسْ عُ فْ ـتَطَاعُ دَ سْ , ال يُ ـدَ ظَـنٍّ عْ ـا بَ بْسً ا لَ نَ دُ يْ زِ ي يَ رُ الَّذِ

لِكَ  ذَ وَ كَ , وهُ الً مِ كِتَابِهِ أوَّ فِ عىل اسْ رُّ عِ إىل التَّعَ وْ جُ  .بالرُّ
ثَرَ  ـ٥ ا أنَّ أكْ نْهَ ءِ ومِ امَ رِ أسْ يْ دِ نَ هلُم يف تَصْ يْ ِ ارصِ تَّابِ املُعَ دَ  الكُ نـْ َ عِ نيْ فِ املُؤلِّ

ا, العَ  دً ائِقَ قِدَ وِ طَرَ نْ يُ زْ م مَ نْهُ مِ مَ دِّ قَ فَ نْ يُ مُ اسْ م مَ نْهُ , ومِ نْيَتَـدِّ قَ هُ ـنْ مُ كُ م مَ ـنْهُ , ومِ هُ
قَ دِّ قَ يُ  َّ بَ مُ لَ ا ممَ هَ ِ ريْ نَ هُ يف غَ دُ مِ يْ زِ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ اهُ فَ بِطُ طَرَ نْضَ ٍ  ا ال يَ ريْ ثـِ دَ كَ نـْ بْسِ عِ اللَّ

نْ طُالَّ  , واهللامِ لمِ فِّقُ بِ العِ  ! املُوَ
ــابِ  يْنُهُ يف بَ ــامِ ضَ ُ مَ ــريْ ــا تَسِ ــأ أيْضً ا اخلَط ــذَ سِ « :وهَ ــارِ هَ ــاءِ الفَ طَ أخْ

َا اهتِ قَ لحَ تْ يف »ومُ رَّ تَقَ دِ اسْ انِيْهِ قَ عَ نْ مَ ا مِ فً نَا, ولكِنَّ طَرَ نْ هُ قَ بِهِ مِ انَ ألصَ بَّام كَ , ورُ
ابِ  نَ األبْوَ هُ مِ َ ريْ تْ غَ تَبَقَ , واسْ ا البَابِ ذَ  .هَ

 
* * * 
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ا هَ حِ وْ ُ تُبِ رشُ ادِيْثِ إىل كُ وُ األحَ زْ  عَ
ـهُ  فُ رِ عْ ي يَ ـذِ وِ الَّ ـزْ ـةِ العَ فَ َالَ تْ يف خمُ اءَ ; جَ ةٌ يَّ ِ رصْ ةٌ عَ ثَ دَ تَحْ سْ ائِقُ مُ نَاكَ طَرَ هُ

ادِيْثِ النَّبَوِ  م لألحَ هِ وِ زْ اللِ عَ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ يِّ لْمِ مُ العِ ِهِ خيْ ارِ رِّ تَ نَ عىل مَ وْ لِمُ ةِ املُسْ يَّ
لِيَّةِ  ا األصْ هَ ادِرِ صَ ا, ال إىل مَ هَ حِ وْ ُ تُبِ رشُ  !إىل كُ

يْثِ  دِ وِ حَ زْ نْدَ عَ م عِ بِيْلُهُ املُ بالنِّيَّاتِ « :فسَ ـ» ...إنَّام األعْ  :, إىل كِتَـابِ الً ثَ مَ
ي« تْحِ البَارِ م» فَ هلِِ ـوْ ـهُ بِقَ م لَ هِ وِ ـزْ نْدَ عَ نَ عِ وْ جُ لْهَ م يَ اهُ رَ ا تَ , لِذَ رٍ جَ  :ظُـرْ انْ  :البنِ حَ
ي« تْحَ البَارِ رٍ » فَ جَ  .)١/٢٠٠(البنِ حَ

لِ  وْ ادِيْثِ األُصُ يَّةِ األحَ قِ وِ بَ زْ هُ يف عَ نَ وْ لُ عَ فْ ا يَ هِ مَ ذِ وِ هَ زْ ةِ العَ قَ يْ وقِسْ عىل طَرِ
ــا هَ حِ وْ ُ ــبِ رشُ تُ ــدِ «كـــ :إىل كُ يْ هِ ــاجِ «, و»التَّمْ دِ «, و»املِنْهَ ــوْ بُ نِ املَعْ ــوْ ــةِ «, و»عَ فَ ْ حتُ

ذِي وَ ةِ وغَ  ,»األحْ رَ وْ هُ حِ املَشْ وْ ُ تُبِ الرشُّ نْ كُ ا مِ هَ ِ  .ريْ
لِ إىل  ـوْ ـثِ األُصُ ادِيْ وُ األحَ ـزْ لْمـيِّ عَ ـيْلِ العِ ـرِ التَّأصِ يْ رِ ْ ـنْ حتَ ـانَ مِ ا كَ لِذَ

ا دِهَ وْ جُ ا ووُ هَ رِ فُّ وَ نْدَ تَ يَّام عِ , السِ َ ريْ لِيَّةِ ال غَ ا األصْ هَ ادِرِ صَ  .مَ
نْهَ  , مِ رٍ وْ م إالَّ ألمُ نْهُ ا مِ ا ذَ  :اومَ

لُ  ادِيْثِ  :األوَّ وِ األحَ زْ ثِ والتَّألِيْفِ يف عَ جَ البَحْ نْهَ نُ مَ ْسِ م ال حيُ هُ ضَ أنَّ بَعْ
ةِ  دَ يْ اتِ اجلَدِ عَ ائِقُ بَعْضِ اجلَامِ يْهِ طَرَ لَ تْهُ عَ لَ ا أمْ ةِ إالَّ مَ يَّ  .النَّبَوِ

لِيْدُ وا :الثَّاين وِ إالَّ التَّقْ زْ نَ العَ هُ مِ يْسَ لَ م لَ هُ ضَ , أنَّ بَعْ هُ ـبَقَ نْ سَ تِبَاسُ ممـَّ القْ
ـثَ  , أو البَحْ ـثِ ادِيْ ـلِيَّةِ لألحَ ادِرِ األصْ عَ إىل املَصَ وْ جُ هُ الرُّ سَ لِّفُ نَفْ كَ هُ ال يُ ِدُ ا جتَ لِذَ



 
 
 
 ٧٧٠ א

ا نْهَ  .عَ
;  :الثَّالِثُ  ائِقِ هِ الطَرَ ذِ ثْلِ هَ رَ بمِ ظْهُ ثَارَ والتَّمَ تِكْ تَطَلَّبَ االسْ دْ يَ م قَ هُ ضَ أنَّ بَعْ

لِكَ  لَّ ذَ نْهُ  كُ الَ عَ مُ  :ليُقَ لَ اىل أعْ , واهللا تَعَ دْ قِيْلَ , وقَ لِعٌ طَّ ةٌ مُ اثَ  .بَحَّ
 

* * * 
)١٨( 

وايشِ  ُ احلَ ريْ  تَأخِ
يْـثُ  ; حَ ـامَ هِ األيَّ ـذِ َ هَ نيْ ـلِمِ تَّـابِ املُسْ ـضِ كُ دَ بَعْ نـْ ـةٌ عِ يمَ مِ اةٌ ذَ َاكَ نَاكَ حمُ هُ

يْ  مِ ْ نْ جتَ ثُونَ مِ ِ رتَ كْ م ال يَ هُ دُ ِ نَجِ يَاهتِ شِّ ى عِ حتَ نـَ عْ , بِمَ اتِ الكِتَـابِ رَ خَّ ؤَ يَّةِ يف مُ لْمِ م العِ
ـظُ  ْفَ الً حيَ لْسِ تَسَ امً مُ قْ ا رَ هَ طَوْ ةِ الكِتَابِ أعْ حَ فْ ةً يف صَ ائِدَ يَةً أو فَ اشِ ا حَ وْ زَ امَ عَ لَّ ُم كُ أهنَّ

رِ الكِتَابِ  ا يف آخِ اهَ صَ تْ بِعَ رَّ تَقَ تِي اسْ ايشِ الَّ ةِ احلَوَ ائِمَ َا يف قَ اهنَ كَ َا مَ ـانَ هلَ ـامَ كَ بَّ , ورُ
ـالَّ  اتِ املَجَ بُـورَ زْ نَائِعِ يف مَ هِ الصَّ ذِ ثَرُ هَ ـأنُ أكْ شَ َا كَ ـأهنُ , شَ ـالَّ  تِ ـنَ املَجَ ريٍ مِ ثـِ تِ كَ

انُ  تَعَ اهللاُ املُسْ , فَ بِيَّةِ رْ  .الغَ
 , يْبًـا يف التَّـألِيْفِ ـدُّ عَ عَ ا, يُ ـَ َاهلِّ ـنْ حمَ ائِـدِ عَ وَ ايشِ الفَ وَ َ حَ ريْ كَّ أنَّ تَأخِ ال شَ

لُ النَّاظِرَ ونَ  ْعَ ي جيَ رُ الَّذِ , األمْ اتِ لُومَ يَاقِ املَعْ ا لِسِ امَ أنَّ فِيْهِ قَطْعً , كَ يفِ رِ ا يف التَّعْ صً قْ
ارِ  َ قَطْعٍ لِألفْكَ ا بَنيْ , مَ ةٍ جَ عِ زْ ةٍ مُ لَ اجَ سَ ئَ يف مُ ارِ الئِبِ  ,والقَ ةِ صَ عَ تَابَ نْ مُ ريٍ عَ وتَأخِ

امَ  لَّ هُ كُ نَاهُ أنَّ عْ , ومَ ائِدِ وَ هُ قَطَعَ  الفَ يدُ رِ يَةٍ تُ اشِ هُ أو حَ يدُ رِ وٍ يُ زْ عَ عَ فَ مَ قِ ادَ النَّاظِرُ أنْ يَ أرَ
هِ  ارِ بْلَ أفْكَ اتِ الكِتَابِ  ,حَ رَ خَّ ؤَ ا يف مُ نْهَ ثَ عَ بْحَ يْ يَ ; كَ هُ تَ اءَ قَفَ قِرَ  !وأوْ



 
 
 

  א٧٧١ 
ريِ عىل  اكِ األخِ رَ تِدْ ا االسْ ذَ عَ هَ نَا مَ فْ قَ دْ وَ نِيَةَ وقَ امَ ـثَ طَـأٍ واسْ َ خَ رشَ اكٍ عَ رَ تِدْ

ــةِ  يَّ لْمِ ــيَتِهِ العِ اشِ ــيَّام يف حَ , والسِ ةً لِلكِتَــابِ ــيَانَ نَ صِ ــوْ كُ ــا أنْ يَ هَ ثَرُ ــلُحُ أكْ َّــا يَصْ ممِ
ةِ  يْلَ  .األصَ

ايشِ  وَ نْ حَ ثِريٍ مِ ا يف كَ هَ رُ اءَ ذِكْ َّا جَ ةِ ممِ َ ارصِ اءِ املُعَ طَ نَ األخْ ةٌ مِ دَ َ نَاكَ مَرسْ وهُ
نَ  ضْ رَ , أعْ ينَ ِ ارصِ تُبِ املُعَ فِّقُ كُ ى, واهللاُ املُوَ مَّ سَ ِ مُ ريْ لٍ غَ ا إىل أجَ حً فْ ا صَ نْهَ  .ا عَ

 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللاِ رَ  واحلَمْ
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  אא٧٧٣ 
 

אאא 
אא 

 

  

عُ  اجِ ا املُؤ :املَرَ نْهَ ادَ مِ تَفَ تِي اسْ تُبِ الَّ ءِ الكُ امَ ةٌ بأسْ ائِمَ يَ قَ ظًا هِ فْ لِّفُ يف كِتَابِهِ لَ
ةً  ـوَّ هِ قُ دِ ارِ ـوَ ـهِ ومَ عِ اجِ رَ ـةٌ عـىل مَ فَ قِّ تَوَ لِّ كِتَابٍ مُ ةَ كُ ةَ وقِيْمَ انَ كَ ا فإنَّ مَ نًى, لِذَ عْ أو مَ

ةً  ةً وقِلَّ ثْرَ ا, ال كَ فً عْ  .وضَ
ـنْ مَ  اتِبُ والكِتَابُ مِ ا الكَ بُهَ تَسِ كْ تِي يَ يَّةِ الَّ لمِ يَّةِ العِ ِ هِ األمهَ ذِ عَ هَ ـهِ ومَ عِ اجِ رَ

ـتْ  يْسَ طَـاءً لَ يْنًا; إالَّ إنَّ أخْ ـمِ ـا أو تَضْ تِبَاسً ـا اقْ نْهَ ةِ مِ ادَ تِفَ َا واالسْ اللِ قِراءهتِ نْ خِ مِ
ا  تَّابِنـَ ـضِ كُ نْدَ بَعْ ٍّ عِ يضِ رْ لَكٍ مَ سْ , وال مَ يٍّ لمِ ادٍ عِ دَ ِ سَ ريْ تْ عىل غَ اءَ دْ جَ ةِ قَ لِيْلَ بالقَ

لِكَ  نْ ذَ , فَمِ نَ يْ ِ ارصِ  .املُعَ
 

* * * 
)١( 

عِ  اجِ ءِ املَرَ امَ رِ أسْ ي يف ذِكْ  التَّعَدِّ
ـرَ  تْ بـأنَّ ذِكْ ـبَقَ دْ سَ م قَ نْهُ ةً مِ لِمَ لِمَ أنَّ كَ َ عَ نيْ مِ دِّ تُبِ املُتَقَ رَ يف كُ نْ نَظَ لُّ مَ كُ

ـنْ عِ  ـنِيْفِ مل تَكُ نْدَ التَّـألِيْفِ والتَّصْ ا عِ نْهَ وا مِ ادُ تَفَ تِي اسْ م الَّ تُبِهِ عِ كُ اجِ رَ ءِ مَ امَ دَ أسْ نـْ
ـا,  ضً رَ ـا ال غَ ضً رَ ا يَـأيت عَ م ممـَّ ـهِ ضِ نْدَ بَعْ ٍ عِ كِريْ مَّ إالَّ يف تَذْ هُ , اللَّ رٍ لَّ ذِكْ م حمَ هِ ثَرِ أكْ

مِ  لْ لِ العِ نْ أهْ نَ مِ يْ رِ نَ املُتَأخِّ ٌ مِ ثِريْ يْهِ كَ لَ ا ملا عَ الفً  .خِ
امَ  رِ أسْ عَ عىل ذِكْ اضَ نْ تَوَ ةَ مَ ادَ هِ اإلشارة; إالَّ إنَّ عَ ذِ عَ هَ م, ومَ نْهُ عِ مِ اجِ ءِ املَرَ

אאא
אא



 
 
 
 ٧٧٤ א

م  عِهِ اجِ رَ ءَ مَ امَ نَ أسْ تُبُوْ كْ انُوا يَ م كَ وَ أهنَّ لِ هُ م ال يف أوَّ اهُ ـرَ ا تَ ذَ م; لـِ تُـبِهِ اتِ كُ مَ ـدِّ قَ مُ
ا نْهَ انَ مِ ا كَ عِ إالَّ مَ اجِ ءِ املَرَ امَ نْ أسْ نَ مِ وْ رُ كُ ذْ ام  :يَ هِ ادً مُ تَفَ سْ نْهُ  امُ ظًا مِ فْ نَىً لَ عْ  .أوْ مَ

ا  ةُ كِ أمَّ ءِ  تَابَ امَ لِّ أسْ عِ كُ اجِ ااملَرَ ذُ  ,هَ ي أخَ عُ الَّذِ جِ انَ املَرْ وْ كَ اولَ ـةً  وْ لِمَ نْهُ كَ أو  مِ
, ِ تَنيْ ةً  كِلمَ ائِدَ ةً  أوْ فَ ضَ ِ رتَ عْ ا,  ,مُ ادً تَجَ سْ نًى مُ عْ وَ أو مَ نَ أو نَحْ وْ كُ لُحُ أنْ يَ َّا ال يَصْ ا ممِ هَ

عً مَ  جِ هِ ا رْ سِ ائِامً بنَفْ ام قَ هِ يْسَ  :مُ لَ نْ  فَ مَ  مِ ثًا لِ عَ يْ دِ امً وحَ يْ دِ نَ قَ يْ ِ تَربَ مِ املُعْ لْ لِ العِ  .أهْ
ـاللِ  ـنْ خِ مَ مِ ا اليَـوْ تَّابِنـَ نْ كُ ٌ مِ ثِريْ هُ كَ لُ عَ فْ ا ملَا يَ الفً م اهللا خِ َهُ محِ م رَ نْهُ ا مِ ذَ وهَ

م تُبِهِ عِ كُ اجِ رَ ءِ مَ امَ رِ أسْ ِم يف ذِكْ هيْ دِّ عَ  .تَ
يُّ  لمِ جُ العِ ا املَنْهَ ذَ ال هَ وْ يْـهِ  ولَ لَ تْ عَ ـرَ نَ وجَ وْ مُ ـدِّ ةُ املُتَقَ هُ األئِمَّ لَكَ ي سَ الَّذِ

تُـبٍ  ءِ كُ امَ ةٍ ألسْ دَ َ ائِمَ مُرسْ وَ يْنَا بقَ لَ وا عَ جُ م; خلَرَ تُبِهِ عِ كُ اجِ رَ رِ مَ م يف ذِكْ هُ نْدَ ةُ عِ ادَ العَ
يَأيت ا سَ بَيِّنُهُ مَ ا, يُ دً دَ ةً وعَ ثْرَ َا كَ نَا هبِ اءَ اهللاُ ال قِبَلَ لَ  .إنْ شَ

 

* * * 
)٢( 

عِ  اجِ رِ املَرَ عُ يف ذِكْ سُّ  التَّوَ
َ يف  نيْ فِ تَّابِ واملُؤلِّ عِ بَعْضِ الكُ سُّ مَ يف تَوَ اثِلٌ اليَوْ ا مَ عِ وذَ اجِ رَ دِ مَ ْ م; رسَ تُبِهِ  كُ

اهُ  رَ يْثُ تَ ِ يَ  محَ نَ دُ رسْ عِ  وْ اجِ ءِ املَرَ امَ نْ أسْ زُ  مِ اوَ تَجَ ا يَ بَّـام مَ , ورُ ادَ تِصَ الَ واالقْ تِدَ االعْ
 َ تْ أجتَ زَ دَ اوَ م دُ اعَ عِهِ اجِ رَ دَ عَ  مَ اتِ  دَ حَ فَ ِمصَ اهتِ فَ ؤلَّ م ومُ تُبِهِ  !كُ

ا السَّ  ذَ ا هَ ; إالَّ دَاللـةٌ ـومَ هِ تـِ يْقَ قِ قُ يف حَ ـرِ دُ املُغْ ـيِّ رْ لمِ رِ العِ , عـىل التَّظَـاهُ
وْ  مُ بِ املَذْ ذِ ابَاتِ الكَ نْ بَ هُ مِ ضُ انَ بَعْ امَ كَ بَّ , ورُ نِيَّةِ لَ ةِ العَ دَ ايَ أيتواملُزَ ا يَ هُ مَ حُ ضِّ وَ , يُ  .مِ



 
 
 

  אא٧٧٥ 
اهُ اهللا دَ م هَ هُ ضَ ةً يف ! أنَّ بَعْ رَ وْ ُ كَ رضَ رُ عِ دِ يُشْ ْ قِ ملَ  هِ رسَ رِ عِ املُغْ اجِ  ;الكِتَـابِ  رَ

هُ بَ ب لِيْعٌ  ثٌ حِ اأنَّ ئٌ  ,ضَ ارِ وَ  وقَ , وهُ ٌ بِريْ ةِ كَ يْقَ لِيْلَ يف احلَقِ ا إالَّ القَ نْهَ أ مِ رَ قْ ْ يَ امَ ال  ,ملَ بَّ ورُ
وْ  فُ مَ رِ عْ ضِ يَ اتِ بَعْ عَ وْ يْسَ بِ ضُ ا لَ ذَ ا, وهَ , هَ مِ ـوْ عُ صِ املَزْ رُّ , وال بـالتَّخَ ءِ ـوْ ظَنِّ السَّ

تَ  لَسْ ا جَ يْهِ أنَّكَ إذَ لَ لُّ عَ دُ عَ بَعْضِ  ويَ يْ  مَ ايدَ عِ املُتَزَ اجِ رِ املَرَ هُ ال يَ  نَ يف ذِكْ ِدُ ـرِ جتَ فُ عْ
يْئً  ْ تَ شَ امَ ملَ بَّ , ورُ هِ عِ اجِ رَ نْ مَ هُ مِ رَ كَ َّا ذَ ارٌ ا ممِ ذَ نَ أعْ بُوْ هَ ذْ ُم فِيْامَ يَ , وهلَ يْهِ لَ يْنُهُ عَ عْ عَ ا قَ نْهَ  :مِ

م هِ ضِ لُ بَعْ وْ لنَا  :قَ قَ نَا نَ ةٍ إنَّ طَ اسِ ا بِوَ نْهَ ا مِ ذَ لُ , وهَ نْ ذِ النَّقْ نَعُ مِ مْ هِ  رِ كْ ال يَ ـذِ هَ
عِ  اجِ  .املَرَ

م هُ ضُ عِي بَعْ دَّ دْ يَ ظَـا :وقَ ـنْ مَ َا مِ َا ألهنَّ هنَ وْ رُ كُ ذْ ُم يَ دِ أهنَّ ارِ ـوَ ـثِ ومَ , هِ نِّ البَحْ
لُ  يِّ النَّقْ رِ وْ ُ يْسَ بِالرضَّ ا ولَ نْهَ ا مِ رُ فِيْهَ , أو النَّظَ ةً َ بَارشَ  !مُ

م هُ ضُ رُ بَعْ تَذِ عْ دْ يَ هُ  :وقَ ةُ  أنَّ اءَ يِّ قِرَ رِ وْ ُ يْسَ بالرضَّ , بَـلْ  لَ عِ اجِ لِّ املَرَ فـي  كُ كْ يَ
عُ  ا االطِّالَ نْهَ ارِ  مِ رُ السَّ , والنَّظَ عُ يْ ِ يْسَ إالَّ الرسَّ تِئنَاسِ لَ افِعِ االسْ  !حُ بِدَ

لْ  ا املُ  :تُ قُ ذَ يْهِ هَ بَ إلَ هَ امَ ذَ رُ كَ انَ األمْ وْ كَ ةُ ( عُ لِ طَّ لَ اثَ ـلَفُ )البَحَّ ـانَ السَّ كَ  , لَ
ةِ  لَ هِ اإلطْالَ َذِ ىل هبِ يَّةِ  أوْ لمِ ةِ  العِ دَ ايَ رِ واملُزَ اثُ يَاءِ التَّكَ عِ نْ أدْ  !مِ

يْنً  قِ يْثُ بَاتَ يَ نَ االطِّـالعِ والنَّ ا أنَّ عُ حَ ُم مِ لَفِ هلَ ءَ السَّ ـثِ ظَـرِ لَامَ يف والبَحْ
المِ  لِ اإلسْ اتِ أهْ نَّفَ صَ افَ مُ عَ افَ  أضْ عَ يْهِ  أضْ لَ نُ عَ ا نَحْ مَ مَ ا يف اليَـوْ تُبُـوْ كْ ا ملَ يَ ذَ , لـِ

نَ  ِم مِ اهتِ نَّفَ صَ مَّ  مُ عِ إالَّ املُهِ اجِ ا املَرَ نْهَ تِي  ,مِ عُ الَّ اجِ يَّام املَرَ ثَـوالسِ ـلَ أكْ ا النَّقْ وْ ـ رُ نْهَ ا مِ
هُ ( رُ نَا ذِكْ عَ رَّ مَ امَ مَ ذَ  ,)كَ كَ عِ وهَ اجِ رِ املَرَ الِكِ ذِكْ سَ ُم يف مَ أهبُ انَ دَ  !ا كَ

لُ  ادَ أهْ وْ أرَ مُ  ولَ دِّ مِ املُتَقَ لْ نَ العِ ا  أنْ  وْ تُبُوْ كْ مَ يَ لِّ اسْ وْ كِتَابٍ  كُ عُ لَ يْهِ اطَّ لَ ا ا عَ ـَّ ممِ



 
 
 
 ٧٧٦ א

جِ  رْ نَ مَ وْ كُ لُحُ أنْ يَ ا هلُميَصْ لِّ  عً ؤْ نَ ويُ تُبُوْ كْ ا يَ لِّ مَ نَ يف كُ وْ ٍ ; فُ بِريْ دٍ كَ لَّ جَ وا بِمُ جُ َرَ ممَّا  خلَ
ةِ  وَّ يل القُ بَةِ أوْ صْ ءُ بالعُ نُوْ  .يَ

 

* * * 
)٣( 

عِ  اجِ ءِ املَرَ امَ رِ أسْ ارُ ذِكْ رَ  تَكْ
ينَ  رِ ـنَ املُتَـأخِّ ريٍ مِ ثـِ دَ كَ نـْ يَّـةِ عِ لَمْ يَّـةِ العِ ِ ـنَ األمهَ دْ بَاتَ مِ قَ ءِ لَ ـامَ ـرُ أسْ ; ذِكْ
 ِّ هِ األمهَ ذِ ِم; إالَّ إنَّ هَ اهتِ يْمِ كِتَابَ سِ رْ ا يف تَ نْهَ وا مِ ادُ تَفَ تِي اسْ عِهم الَّ اجِ رَ نْدَ مَ فْ عِ يَّةَ ملَ تَقِ

ارِ  ـرَ بِ التَّكْ انـِ ـا إىل جَ هَ فُ رْ  حَ ـدَّ عَ , بَـلْ تَ ةِ وَّ جُ ةِ املَرْ ائِدَ ةِ والفَ نْدَ احلَاجَ م عِ هِ ضِ بَعْ
ثَارِ  تِكْ رِ واالسْ ارِ ذِكْ رَ ةِ تَكْ دَ اوَ عَ ينَ يف مُ رِ تَّابِنَا املُتَأخِّ نْ كُ ثِريٌ مِ عَ كَ قَ دْ وَ قَ ا فَ ذَ لِ هَ , ألجْ

هِ  ذِ ـَ ـانَ هلِ , فَكَ ادَ يف التَّألِيْفِ دَ دَ والسَّ صْ دَ الكِتَابَ القَ قَ ا أفْ عِ الكِتَابِ مَ اجِ رَ ءِ مَ امَ أسْ
اتِ  ارَ رَ ا ;التَّكْ نْهَ , مِ ةٌ َ ثِريْ االتٌ كَ  .حَ
ىلا ةُ األوْ ءِ  :حلَالَ ـامَ ارِ أسْ ـرَ نْ تَكْ نَ مِ وْ ثُ ِ رتَ كْ , ال يَ مَ َ اليَوْ نيْ فِ نَاكَ بَعْضُ املُؤلِّ هُ

م يف  عِهِ اجِ ـرَ ءِ مَ امَ رِ أسْ نَ عىل ذِكْ وْ ُ تَرصِ قْ م ال يَ اهُ رَ يْثُ نَ ; حَ نَاكَ نَا وهُ عِ هُ اجِ لِ املَرَ أوَّ
نَ ذِ  وْ يْدُ عِ م يُ اهُ رَ لْ نَ م, بَ تُبِهِ ةِ كُ مَ دِّ قَ امُ يْهَ لَ وا عَ رُّ امَ مَ لَّ ا كُ هَ رَ  !كْ

دْ قِيْلَ  الَ  :وقَ نْ أحَ ئيلءٍ عىل مَ مَ دْ بَرِ قَ  !فَ
ا; ف ُ لِذَ لِكَ أنْ  ملَيْسَ هلَ دَ ذَ زُ يبَعْ رُّ  اوعَ لَّامَ مَ ةِ  واكُ ألَ سْ ةٍ أوْ مَ ءِ عىل فَائِدَ زْ قْمِ جُ إىل رَ

ةِ  حَ فْ ادِ وصَ تَفَ ,  الكِتَابِ املُسْ نْهُ وَ ظَاهِ مِ امَ هُ لِ كَ مَ ِ رُ عَ ِم وكِتَابَاهتِ اهتِ نَّفَ لَفِ يف مُصَ  .مالسَّ
انَ  ا كَ َ لِذَ نيْ مِ ـدِّ مِ املُتَقَ لْ لِ العِ نْ أهْ دُ مِ احِ ا ذَ الوَ ـإذَ ةً كَ ائِـدَ ةً  رَ فَ ـألَ سْ ـنْ  أوْ مَ مَ



 
 
 

  אא٧٧٧ 
رَ ممَّا  كِتَابٍ  رْ آخَ كُ ذْ ْ يَ هُ  ملَ مَ الَ  اسْ , قَ تِهِ لِلكِتَابِ مَ دِّ قَ لِ مُ ثَالً يف أوَّ نْهُ مَ يُّ  :عَ وِ الَ البُغَ قَ

نَّةِ «يف  حِ السُّ ْ يْتَ  :»رشَ يْتَ وكَ هُ إالَّ ...كَ نـْ ا مِ ذَ ا هَ ـنَ  هألنَّـ, ومَ ـويِّ مِ رْ للبَغَ كُ ـذْ مل يَ
لِ  تُبِ يف أوَّ تِهِ الكُ مَ دِّ قَ ِ سِ فْ التَّ «إالَّ كِتَابَ  مُ دْ أ, ثالً مَ » ريْ نَا قَ هُ هُ دُ ا نَجِ ـرِ لِذَ ارَ إىل ذِكْ شَ

مِ  نَاكَ الكِتَابِ اجلَدِ اسْ هُ هُ رْ كُ ذْ ْ يَ ي ملَ دِ الَّذِ  .يْ
ا  ذَ ا هَ ـمُ اهللا ومَ َهُ محِ َ رَ نيْ مِ ـدِّ ةُ املُتَقَ امَ يْهِ عَ لَ جَ عَ رَ ي دَ ويُّ الَّذِ لَكُ السَّ إالَّ املَسْ

لِيْالً  ا الكِتَابِ قَ ذَ نْ هَ لُ مِ انَ النَّقْ ا كَ ادِرً إذَ نَ  ;ا أوْ نَ ِم مِ اهتِ مَ دِّ قَ نَ يف مُ وْ رُ كُ ذْ ُم ال يَ  ألهنَّ
 ً ثِريْ نْهُ كَ لُ مِ انَ النَّقْ ا كَ عِ إالَّ مَ اجِ الِبً املَرَ ـلِ ا أوْ غَ دَ أهْ نـْ مٌ عِ لُـوْ عْ ـوَ مَ ا هُ ـَّ هُ ممِ وَ ا أوْ نَحْ

نِيْفِ  التَّألِيْفِ   .والتَّصْ
ةٍ  َ بِريْ ةٍ وكَ َ غِريْ لِّ صَ وُ يف كُ زْ ا العَ لَفُ  ;أمَّ هُ السَّ فُ رِ عْ ءٌ ال يَ ْ تَ  ,فَيشَ رُ وملَ يْهِ دْ لَ جْ عَ

تُ  يْهِ و ,مهُ بُ كُ لَ تَضْ عَ رْ تَأمَّل ,مهُ أقْالمُ مل تَ  !فَ
انَ عىل  ا كَ نْ لِذَ لِّ مَ رَ مَ كُ كَ اجِ ذَ هُ رَ لِ  يف عَ مَ  أوَّ دِّ قَ ;  ةِ مُ ـرَّ كِتَابِهِ امَ مَ لَّ لُ كُ وْ قُ أنَّ يَ

ثَالً  ةٍ مَ ائِدَ ِ  :بِفَ ريْ سِ فْ ٍ يف تَ ثِريْ نُ كَ هُ ابْ رَ كَ هِ أ ه,وذَ ذِ ٍ يف هَ ثِريْ نُ كَ الَ ابْ ا آلا وْ قَ ـذَ كَ , وهَ ـةِ يَ
وِ  زْ نِ العَ وْ ةِ  دُ حَ فْ ءِ وصَ زْ مِ جُ قْ هِ إىل رَ ِ ريْ سِ فْ هُ  ;تَ دْ نَصَّ عىل ألنَّ ِ  رِ كْ ذِ قَ ريْ سِ فْ نِ تَ ٍ  ابْ ثِريْ كَ
ةِ  مَ دِّ ا  ,يف املُقَ ذَ كَ اكَ وهَ ةِ آنَذَ رَ وْ كُ تُبِ املَذْ نَ الكُ هِ مِ ِ ريْ  .يف غَ

ةُ  نْ  :الثَّانِيَةُ  احلَالَ ٌ مِ ثِريْ نَاكَ كَ ءِ  هُ ـامَ رِ أسْ نْ ذِكْ نَ مِ وْ أمُ سْ نَ ال يَ يْ ِ ارصِ تَّابِنَا املُعَ كُ
عِ  اتِ أمَّ  اجِ م,  املَرَ تُـبِهِ اتِ كُ مَ ـدِّ قَ لِ مُ يَّةِ يف أوَّ لمِ ـمَّ العِ وا ثُ دُ ـاوِ عَ تَّـى يُ نَ حَ لبَثُـوْ ال يَ

 رَ كْ تَ  رَ ةً أُخْ رَّ ها مَ رِ دِ ارَ ذِكْ َ سِ  يف مَرسْ ارِ هَ عِ وفَ اجِ ةِ ب املَرَ قَ رِ الكِتَابِ املُلحَ  !آخِ
ثَاقَلَةِ الكِتَـابِ  بَبًا يف مُ نَ سَ وْ ا يَكُ ارِ مَ َ رتِ ةٌ لالجْ حَ اوَ رَ ارِ ومُ رَ ةٌ للتَّكْ اثَرَ كَ ا; مُ ذَ ويف هَ
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لَمُ  ا, واهللاُ تَعَاىل أعْ هَ رِ نْ ذِكْ نَا عَ زْ َاوَ نَا جتَ ا هُ ُ مَ ريْ االتٌ غَ نَاكَ حَ , وهُ يٍّ لمِ قٍّ عِ ِ حَ ريْ  .بغَ
* * * 

)٤( 
الَةُ  نَبِيَّةٍ  اإلحَ عَ أجْ اجِ رَ  عىل مَ

نَبِيَّةٍ  عَ أجْ اجِ رَ ةَ عىل مَ الَ كَّ أنَّ اإلحَ ـلِيَةً أو (ال شَ نَبِيَّـةً أصْ انَـتْ أجْ اءٌ كَ وَ سَ
َةً  مجَ ْ رتَ اءَ اهللاُ) مُ هُ إنْ شَ يَانُ يَأيت بَ امَ سَ يا كَ لْمِ طأً عِ ُ خَ تَربَ عْ , يُ ٍ بِريْ ٍ وكَ ريْ غِ لِّ صَ  .يف كُ

ثْلُ  زُ مِ ُوْ مْ جيَ عَ ا  نَ ـةِ ممـَّ ـةِ املُلِحَّ رِ احلَاجَ ـدَ , ولكِـنْ بقَ نَبِيَّـةِ ةِ األجْ الَ هِ اإلحَ ذِ هَ
تُـبِ  ـعَ كُ نَ مَ يْ ـافِرِ تُـبِ الكَ اكِ كُ َ مُ إرشْ ـدَ لَ عَ ; ألنَّ األصْ يَّةُ لمِ ةُ العِ يْقَ ا احلَقِ هَ ضُ رِ فْ تَ

ا هَ رِ دَ ةِ بقَ رَ دَّ يَّةِ املُقَ لمِ ةِ العِ اجَ َ إالَّ للحَ نيْ لِمِ  .املُسْ
ا  نَبِيَّـةِ إالَّ ومَ ـعِ األجْ اجِ ـرِ املَرَ نَ يف ذِكْ يْ ِ ـارصِ ـضِ املُعَ دَ بَعْ نـْ عُ عِ سُّ ا التَّوَ ذَ هَ

ـمٍ  هْ ةُ فَ اطَ ـقَ ـيَ إالَّ سُ ـا هِ لامً ومَ ا البَلِيْدُ عِ بُهَ ْسَ يَّةُ حيَ مِ جَ ةٌ أعْ يَّ رِ ظْهَ , ومَ لِيْدٌ قْ امٌ وتَ ِزَ إهنَّ
اتَ  يَّةُ بَ سِ تٌ نَفْ امَ قَ مْ , وقَ مْ لَ ةُ قَ الَ بَ رِ وذُ وْ دُ ةً ملَا يف الصُّ فَ اشِ , كَ ةُ لَ وْ ذُ رْ ةً مَ فَ وْ شُ كْ  !تْ مَ

رِ  كْ م بـذِ تُـبَهُ ـوا كُ قُ رَ دْ أغْ تِنَا; قَ لْدَ نَاءِ جِ نْ أبْ تُبًا ألُنَاسٍ مِ ا كُ أنَ رَ نَا وقَ أيْ مْ رَ فَكَ
م أهنَّ  نْهُ , ظَنا مِ ٍ بِريْ ٍ وكَ ريْ غِ لِّ صَ ِم يف كُ اهتِ فَ ؤلَّ دِ مُ ْ , ورسَ مِ اجِ ءِ األعَ امَ وا أسْ ـذُ دْ أخَ م قَ

دَ  نـْ ـنْ عِ ا مِ ثَارً ـتِكْ , اسْ نَبِيَّـةِ اتِ األجْ اءَ ـرَ , والقِ بِيَّـةِ رْ افَـاتِ الغَ ـا يف الثَّقَ بً َ ا رسَ قً يْ طَرِ
ـاءً  انَـتْ مَ بَّام كَ , ورُ ةٍ ابُ بقيْعَ َ ا رسَ وا أهنَّ لِمُ ا عَ افِيًا, ومَ اءً صَ ا مَ هَ نُّوْ دْ ظَ م, وقَ هِ سِ أنْفُ

 ْ ي وال هيَ وِ رْ نًا, ال يَ مُ آجِ لَ ي, واهللاُ أعْ  .دِ
* * * 
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)٥( 

تِيْشٍ  فْ نَ تَ وْ عِ دُ اجِ يْشُ املَرَ مِ قْ  تَ
يَّـةِ  لمِ تُـبِ العِ ـنَ الكُ ـا مِ هَ ِ ريْ نْ غَ ا عَ هَ ضُ لُّ بَعْ قِ فِيَّةٌ ال يَ رِ عْ ادِرُ مَ صَ نَالِكَ مَ هُ

يْشٍ لبَ  تـِ فْ ْيِيْـزٍ وتَ تَـاجُ إىل متَ ْ ا حتَ ـتِهَ اشَ شَ ا عـىل هَ , إالَّ إهنَّ ةِ دَ تَمَ ـنْ املُعْ ا مِ بُوهلـَ قْ يَـانِ مَ
ا دِهَ وْ دُ رْ  .مَ

ةِ  نَ نُوْ ادِرِ املَظْ مُ املَصَ نْ تِلكُ ةُ  :فمِ ـبَكَ ائِـدُ والشَّ تُ واجلَرَ ـالَّ فُ واملَجَ ـحُ الصُّ
اتِيَّةُ  لُومَ نِتْ (املَعْ ْ هِ ) اإلنْرتِ ـذِ ـعَ هَ نُ مَ , ونَحْ ةِ نَ نُوْ عِ املَظْ اجِ ادِرِ واملَرَ نَ املَصَ ا مِ هَ ُ ريْ وغَ

ةِ  ـنِيْفَ اإلملَاحَ امَ التَّـألِيْفَ والتَّصْ دِ ممَّنْ رَ نْبَغِي ألحَ هُ ال يَ ; إالَّ إنَّ ادِرِ مُ املَصَ ملِثْلِ تِلكُ
 ُ ـريْ ـا غَ هَ ثَرَ يَّام أنَّ أكْ , والسِ ةِ دَ تَمَ عِ املُعْ اجِ نَ املَرَ دٍ مِ احِ ا كوَ هَ دُّ عُ ا أو يَ يْهَ لَ دَ عَ تَمِ عْ أنْ يَ

انَ مِ  ا كَ , لِذَ دٍ عتَمَ قٍ وال مُ َقَّ ـادِرِ حمُ هِ املَصَ ـذِ ـنْ هَ ٍ مِ ريْ ثـِ ـدُ كَ يْ رِ ْ يَّـةِ جتَ لمِ ةِ العِ انَ نَ األمَ
ـادِرَ  هِ املَصَ ذِ دَ هَ صَّ نْ تَقَ ِبُ عىل مَ هُ جيَ نَى أنَّ عْ , بمَ هِ ِ ريْ نْ غَ دِ مِ تَمَ ةِ املُعْ فَ رِ ا; ملَعْ هَ يْحُ نْقِ وتَ

ا مُ  عً امِ نَ جَ وْ كُ ا, ال أنْ يَ تِّشً فَ ا مُ حً نَقِّ نَ هلَا مُ وْ كُ ثَـرَ أنْ يَ ا أنَّ أكْ نـَ لِمْ ا عَ ا إذَ ـذَ ا, هَ شً قمِّ
ا  ـذَ ـعَ هَ نُ مَ , ونَحْ بِ ذِ نِ الكَ عُ عَ رَّ تَوَ م ال يَ هُ ضُ ةٌ وبَعْ قَ م فَسَ ةِ هُ افَ حَ ةِ أقْالمِ الصَّ َلَ محَ
ا, بَـل  هَ ِ ريْ تِ وغَ الَّ ائِدِ واملَجَ ةِ يف اجلَرَ افَ حَ لُ الصَّ هُ أهْ طِّرُ ا يُسَ لِّ مَ بِ كُ ذِ طَعُ بكَ ال نَقْ

االتِ ال  ْسِ حَ نْ مخَ م مِ اهتِ رَ طُوْ سْ لُوا مَ ْ  .ختَ
ىل ,  :األوْ لُ بُـوْ ـهُ القَ قُّ ا حَ ـذَ , وهَ ةِ انَ ا باحلَقِّ واألمَ وفً رُ عْ اتِبُ مَ نَ الكَ وْ كُ أنْ يَ

لِيْلٍ  نْ قَ لِيْلٌ مِ ةِ قَ افَ حَ لِ الصَّ فِ يف أهْ ا لألسَ ذَ ثْلُ هَ  .ومِ
ا يف :الثَّانِيَةُ  اريً بُ جَ تُوْ نَ املَكْ وْ كُ تِي  أنْ يَ ةِ الَّ امَّ اتِ العَ مَ لُوْ بَارِ واملَعْ رِ األخْ ذِكْ
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لُ  بُوْ ا القَ هُ أيْضً قُّ ا حَ ذَ , وهَ ةُ النَّاسِ امَّ ا عَ كُ فِيْهَ ِ رتَ  .يَشْ
ـا  هُ فِيْهَ يْسَ لَ ةٍ لَ رَ وْ هُ شْ ةٍ مَ مَ لُوْ عْ ٍ أو مَ ربْ نْ خَ ي عَ فِ حُ مُ الصُّ لَّ تَكَ يْنَام يَ لِكَ حِ وذَ

تِدَ  اصٍ أو اعْ تِصَ لُ اخْ  .ادٍ فَضَ
ـا هَ رِ يْـعِ يف ذِكْ ةِ اجلَمِ كَ ـارَ ا ملُشَ بً ـذِ ـلُ كَ تَمِ ْ ي ال حتَ تـِ بَـارِ الَّ هِ األخْ ذِ ثْلُ هَ  :ومِ

عِ  اجِ ادِرِ واملَرَ ةَ املَصَ مَ لُوْ عْ ائِيَّاتٍ مَ صَ ا وإحْ ادً دَ رُ أعْ كُ تِي تَذْ بَارِ الَّ  .كاألخْ
يَّ  مِ سْ يَّةٍ رَ مِ وْ كُ اتٍ حُ سَ ؤسَّ نْ مُ ةِ عَ ادِرَ بَارِ الصَ ـنَ وكاألخْ كَ مِ لـِ ـو ذَ , ونَحْ ةٍ

ةِ  رَ وْ هُ ةِ املَشْ امَّ اتِ العَ مَ لُوْ  .املَعْ
تَّـى  :الثَّالِثَةُ  ـا; حَ طْلقً هِ مُ ِ ربَ لُ خَ بُوْ زُ قَ ُوْ نَا ال جيَ هُ ا, فَ قً اسِ اتِبُ فَ نَ الكَ وْ كُ أنْ يَ

اىل عَ الَ اهللا تَ امَ قَ , كَ الً هِ أوَّ ِ ربْ قِ خَ دْ نْ صِ َ مِ تَبَنيَّ  mO P Q R S T  :نَ
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ l )٦: احلجرات(. 

نَـا  رَ ـا, بَـل أمَ طْلقً ـقِ مُ اسِ ِ الفَ ـربَ دِّ خَ نَـا بـرَ رْ أمُ ةِ مل يَ هِ اآليَ ذِ اىل يف هَ فَاهللا تَعَ
اهُ  نَ دْ دَ , وإالَّ رَ بِلنَاهُ ا قَ قً دْ انَ صِ إنْ كَ هِ فَ ِ ربَ  !بالتَّثَبُّتِ منْ خَ

ةُ  ابِعَ لَ ا :الرَّ وْ ْهُ اتِبُ جمَ نَ الكَ وْ كُ ـا ال أنْ يَ ا أيْضً ـذَ هَ , فَ رَ احلَالِ تُوْ سْ ِ أو مَ نيْ لعَ
هُ  بْلَ ي قَ أنُ الَّذِ هُ شَ أنُ , شَ قِهِ دْ نْ صِ قَ مِ قَّ تَحَ تَّى نَ ; حَ هُ َ ربَ بَلُ خَ قْ  .نَ

ةُ  سَ ا :اخلَامِ رً وْ أجُ االً مَ ا, أو ضَ ابً ذَّ اتِبُ كَ نَ الكَ وْ كُ ; .. .أنْ يَ ـهُ الُ هِ حَ ذِ نْ هَ فمَ
طْل هُ مُ بَارُ بَلُ أخْ قْ ةَ فال تُ امَ رَ ا, وال كَ  !قً

 

* * * 



 
 
 

  אא٧٨١ 
)٦( 

يْلِ  َاهِ دُ عىل جمَ تِامَ نِتْ (االعْ  )اإلنْرتَ
بَارِ  لِ األخْ قْ َ يف نَ نيْ لِمِ ةَ املُسْ دَ اعِ كَّ أنَّ قَ ظَيْفُ  :ال شَ مَّ تَوْ , ثُ الً وَ التَّثَبُّتُ أوَّ هُ

بَ  نَ األخْ دْ بَاتَ أنَّ التَّثَبُّتَ مِ قَ لِكَ فَ لِ ذَ انِيًا, ألجْ ِ ثَ َا اخلَربْ تَازَ هبِ تِي امْ رِ الَّ وْ نَ األمُ ارِ مِ
م  هِ ِ ـريْ ـنْ غَ نَّةِ عَ لِ السُّ ائِصِ أهْ صَ نْ خَ ا مِ امَ أهنَّ , كَ مِ نَ األمَ م مِ هِ ِ ريْ نْ غَ نَ عَ وْ لِمُ املُسْ

انَ  يَ ةً ودِ بَ رْ بَ قُ ذِ ذُ الكَ تَّخِ م ممَّنْ يَ هِ ِ ريْ ةِ وغَ افِضَ يَّام الرَّ عِ السِ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ نْ أهْ , مِ ةً
ا باهللا يَاذً  !عَ

يْلِ  َاهِ بَارِ جمَ دُ عىل أخْ تِامَ زُ االعْ ُوْ إنَّه ال جيَ ا فَ ذَ نِتْ (وعىل هَ اءٌ يف )اإلنْرتَ ـوَ , سَ
ـلِ  ـنَ النَّقْ ِبُ التَّثَبُّـتُ مِ ا جيَ ا, لِذَ يْهَ لَ دَ عَ تَمَ عْ الً أنْ يُ م, فَضْ هِ مِ لُوْ م أو عُ هِ بَارِ لِ أخْ قْ نَ

وْ  ُ يْهِ ال جيَ لَ , وعَ وِ زْ اتِ والعَ مَ لُوْ ةِ املَعْ بَكَ فُ شَ صْ تْ (زُ رَ نـِ ـادِرِ )اإلنْرتَ صَ نَ مَ ـمْ , ضِ
الٍ  وَ ةِ أحْ عِ إالَّ يف ثَالثَ اجِ  :املَرَ

ىل ـنْ  :األوْ ـانَ مِ ـإنْ كَ , فَ ـالمِ بِ الكَ احِ مِ صَ نِ اسْ قَ النَّاقِلُ مِ قَّ تَحَ دَ أنْ يَ عْ بَ
تَ  تَّى يَ ; حَ هُ دَّ , وإالَّ رَ َ فِنيْ وْ رُ مِ املَعْ لْ لِ العِ يَأيتأهْ امَ سَ , كَ رَّ  .حَ

لِ  :الثَّانِيَةُ  ـوْ ـهِ عـىل أصُ ضِ رْ كَ بعَ لـِ , وذَ لِ ـوْ ـالمِ املَنْقُ نَ الكَ تَثَبَّتَ مِ أو أنْ يَ
ةٌ  رَ وْ كُ ذْ عُ مَ اجِ رَ هُ مَ انَتُ لَ هِ إنْ كَ عِ اجِ رَ  .مَ

ـلِ  :الثَّالِثَةُ  لَ عىل أهْ وْ المَ املَنْقُ ضَ الكَ رَ , عَ كِرَ َّا ذُ ءٌ ممِ نْ يشَ كُ إنْ مل يَ لْـمِ  فَ العِ
هُ  زَ اوَ َ هُ وجتَ كَ رَ , وإالَّ تَ َ فِنيْ ارِ  .العَ

* * * 



 
 
 
 ٧٨٢ א

)٧( 
ةِ  لَ جَّ اتِ املُسَ مَ وْ لُ دُ عىل املَعْ تِامَ  االعْ

ا  هَ رِ هَ ا وأشْ هَ عِ فَ ا وأنْ هَ َعِ نْ أمجْ انَ مِ , فَكَ ةٌ َ ثِريْ مِ كَ لْ لِ العِ ادِرَ أهْ صَ كَّ أنَّ مَ ال شَ
ثًا يْ ـدِ امً وحَ يْ دِ ا قَ هَ ثَرِ الِسُ  :وأكْ ـَ ـامُ يف جمَ قَ ي تُ تـِ ـالِسُ الَّ انَـتِ املَجَ اءٌ أكَ ـوَ لـمِ سَ العِ

مِ  لمِ اليَوْ سِ العِ ارِ دَ لمِ أم يف مَ لَقِ العِ دِ أم يف حِ اجِ  .املَسَ
دِ  ـتِامَ ـنَ االعْ زُ مِ ـرَّ تَحَ ةِ نَ عَ وْ ـمُ لمِ املَسْ ادِرِ العِ صَ ةِ بمَ ادَ هِ اإلشَ ذِ عَ هَ نا مَ إالَّ إنَّ

 َ ربْ ةِ عَ لَ جَّ سِ املُسَ وْ رُ يْلِ عىل الدُّ ـجِ ـنْ آالتِ التَّسْ ا مِ هَ ريْ ةِ وغَ طَ ِ التِ واألرشْ جِّ  املُسَ
عِ  اجِ رَ نَ مَ مْ ةِ ضِ لَ جَّ اتِ املُسَ عَ وْ مُ هِ املَسْ ذِ ِ هَ نيْ مِ نْ تَضْ نَا مِ نَعُ مْ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ ثَةِ يْ احلَدِ

ةِ  طَ ِ هِ األرشْ ذِ بَةِ هَ ةِ نِسْ حَّ نْ صِ قِ مِ قُّ دَ التَّحَ عْ , إالَّ بَ كَ يف الكِتَابِ لـِ َا, وذَ اهبِ حَ إىل أصْ
نْ  نا فِيْهِ عَ عْ مِ ي سَ قْتِ الَّذِ ُم ال  الوَ رِ بـأهنَّ امَ لمِ األغْ بِ العِ نْ طُالَّ َ مِ نيْ ضِ رِ بَعْضِ املُغْ

فٍ  ـذْ ٍ وحَ ريْ مٍ وتَـأخِ يْ ـدِ قْ َ تَ ا بَـنيْ ا, مَ هَ عِ اضِ وَ نْ مَ ةِ عَ طَ ِ يْفِ األرشْ رِ ْ نْ حتَ نَ مِ وْ عُ رَّ تَوَ يَ
يَةَ  غْ ةٍ بُ ادَ يَ ـيَّةُ  وزِ صِ خْ اتُ الشَّ ـارَ تِصَ م االنْ ـهِ ضِ وَ لبَعْ فُ ; لتَصْ ائِلِ طَاتِ املَسَ لُوْ ِ أغْ نَرشْ

ا باهللا يَاذً يَّةُ عَ سِ ظُ النَّفْ  !واحلُظُوْ
َا  اهبِ ـحَ ةِ إىل أصْ طَ ِ هِ األرشْ ذِ ةِ هَ حَّ نْ صِ قِ والتَّثَبُّتِ مِ قُّ طْلَبُ التَّحَ انَ مَ ا; كَ لِذَ

نْ  يْهِ فمَ لَ بًا, وعَ ا واجِ رً طَـةِ  أمْ ِ ـدَ عـىل األرشْ تَمِ عْ هُ أنْ يَ لَ ا, فَ نْهَ قِ مِ قُّ ةَ التَّحَ فَ رِ عْ ادَ مَ أرَ
, أو  ـايخِ شَ يَّةِ للمَ ـمِ سْ اقِعِ الرَّ , كـاملَوَ ـةِ قَ وْ ثُ يَّةِ املَوْ ـمِ سْ ـاتِ الرَّ هَ نِ اجلِ رُ عَ دُ تِي تَصْ الَّ

, أ ةِ قَ وْ ثُ يَّةِ املَوْ لمِ اتِ العِ سَ يَّةِ واملُؤسَّ مِ سْ اتِ الرَّ هَ ـايخِ اجلِ بِ املَشَ ـضِ طَـالَّ نْ بَعْ و مِ
مُ  لَ اىل أعْ , واهللاُ تَعَ ةِ دَ تَمَ قِ املُعْ نَ الطُّرُ لِكَ مِ ِ ذَ ريْ , أو غَ نَاءِ  .األُمَ



 
 
 

  אא٧٨٣ 
نَ  ـوْ كُ ا أنْ يَ هَ ثَرُ لُحُ أكْ اءٍ ممَّا يَصْ طَ ةِ أخْ بْعَ اكِ عىل سَ رَ تِدْ ا االسْ نَا هبَذَ فْ قَ دْ وَ وقَ

رَ  يَّام يف مَ , والسِ ةً للكِتَابِ يَانَ ةِ صِ يْلَ ةِ األصِ دَ تَمَ هِ املُعْ عِ  .اجِ
 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللا رَ  واحلَمْ
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ت سْ رِ هْ ,  :الفِ ـنيِ ونِ السِّ ـكُ , وسُ اءِ ِ الرَّ رسْ , وكَ ونِ اهلَاءِ كُ , وسُ اءِ ِ الفَ رسْ بِكَ
اءٌ أصْ  مَّ تَ ةً ثُ ودَ قُ عْ ةً ومَ وطَ بْسُ تَبُ مَ , تُكْ ة :لِيَّةٌ سْ رِ ت, وفِهْ سْ رِ  .فِهْ

ـمَّ  , ثُ تُبِ لَقِ الكُ دِ ملُِطْ دَ ةِ العَ ْلَ سِ عىل مجُ رْ نْدَ الفُ لُّ عِ , تَدُ يَّةٌ سِ ارِ ةٌ فَ لِمَ يَ كَ وهِ
سَ  ارِ هَ ا عىل فَ تْهَ َعَ , ومجَ بُ رَ ا العَ تْهَ بَ رَّ  .عَ

بُ بِأ رَ تْهُ العَ بَ رَّ ا عَ لُّ مَ ـا وكُ نْهَ تْ مِ ـتَقَّ ـمَّ اشْ , ثُ بِ رَ المِ العَ نْ كَ وَ مِ ا هُ نَتِهَ سِ لْ
الً  لِ  ,فِعْ اعِ مَ فَ ولِ  ,واسْ عُ فْ مَ مَ ـتْ  ,واسْ الَ قَ ا, فَ رً دَ صْ ,  :ومَ سَ فُـالنٌ الكِتَـابَ ـرَ هْ فَ

ةٌ  سَ رَ هْ هُ فَ سُ لُ نَفْ مَ , و العَ سٌ رَ هْ فَ , والكِتَابُ مُ سٌ رِ هْ فَ وَ مُ هُ  .فَ
ت سْ رِ هْ بَحَ الفِ دْ أصْ رِ أو الفِ  وقَ انٍ هْ عَ ةِ مَ عَ بَ لُّ عىل أرْ دُ  :سُ يَ

تُـبِ  ـ١ ءَ الكُ امَ مُّ أسْ ايِيْـ ,كِتَابٌ يَضُ ثْـلُ  ,دِ والتَّقَ , مِ ةِ وءَ ـرُ ـائِلِ املَقْ سَ  :والرَّ
ت« سْ رِ هْ يمِ » الفِ  .)٤٣٨(البنِ النَّدِ

ـنْ  ـ٢ ـى عَ م, واملُتَلَقَّ نْهُ ادِ مِ تَفَ ايخِ املُسْ ءَ املَشَ امَ ي أسْ ْوِ ءَ كِتَابٌ حيَ ـامَ م, وأسْ هُ
ثْلُ  م مِ يْهِ لَ تْ عَ عَ مِ تِي سُ تُبِ الَّ دُ  :الكُ َمَّ رِ حمُ هِ أبُو بَكْ يُوخِ نْ شُ اهُ عَ وَ ا رَ تِ مَ سَ رَ هْ  بنُ  فَ

 ٍ ريْ ٌّ  خَ بِييلِ ُ ) ٥٧٥( األشَ ريْ  .هِ وغَ
ابِ الكِتَـابِ  ـ٣ ـرَ أبْـوَ نُ ذِكْ ـمَّ تَضَ , تَ هِ ـرِ لِ الكِتَابِ أو يف آخِ ةٌ يف أوَّ ائِمَ  ,قَ

ولِ  ثِهِ  ,هِ وفُصُ بَاحِ هِ  ,ومَ المِ عِنيُ  ,وأعْ , ويُ هِ نُوزِ نْ كُ فُ عَ شِ كْ ا يَ لِّ مَ , وكُ اتِهِ ادَ هَ تِشْ واسْ

אא 
א



 
 
 
 ٧٨٦ א

لْ  تَأمَّ ا, فَ ذَ ثِنَا هَ ودُ يف بَحْ صُ وَ املَقْ نَى هُ ا املَعْ ذَ , وهَ نْهُ ةِ مِ ادَ  !عىل اإلفَ
انَ الكِتَابِ  ـ٤ نْوَ نُ عِ مَّ تَضَ ةٌ تَ اقَ هُ  ,بِطَ ـوعَ ضُ وْ لِّ  ,ومَ ؤَ ـمَ مُ ـهِ واسْ دَ  ,فِ ـدَ وعَ
اتِهِ  حَ فَ ـمَّ  ,صَ , ثُ تَبَـةِ ـمَ املَكْ ـا, واسْ بُوعً طْ انَ الكِتَـابُ مَ بْعِ إنْ كَ انَ الطَّ مَ انَ وزَ كَ ومَ

يْ  صِ ةً يف تَوْ اصَّ  خَ رَ افَاتٍ أُخْ نِيَّـانِ إضَ انِ املَعْ ـذَ ْطُوطًـا, وهَ انَ خمَ فِ الكِتَابِ إنْ كَ
وفَ  رُ انِ املَعْ ائِعَ ا الشَّ َ انِ مهُ ريَ ةِ األخِ سَ رَ هْ نَا لِلفَ امِ  .انِ يف أيَّ

* * * 
ـةِ  □ سَ رَ هْ َ فَ قُ بَـنيْ ـرْ افِيًـا اآلنَ الفَ ـدْ خَ عُ ـهُ ملَ يَ ـا; إالَّ إنَّ اهُ آنِفً نَ رْ كَ ا ذَ عَ مَ ومَ

هُ  جُ نْهَ تُهُ ومَ يقَ امَ طَرِ نْهُ لٍّ مِ لِكُ , فَ طِ طُوْ ةِ الكِتَابِ املَخْ سَ رِ , وفِهْ بُوعِ  .الكِتَابِ املَطْ
 َ بْلَ أن نَرسْ بِ وقَ نَ املُنَاسِ انَ مِ , كَ بُوعِ سِ الكِتَابِ املَطْ ارِ هَ طَأ فَ يَانِ أخْ حَ يف بَ

 ِّ رِ أمهَ عَ ذِكْ لِيالً مَ فَ قَ بُوعِ بِشَ أنْ نَقِ طُوطِ واملَطْ سِ الكِتَابِ املَخْ ارِ هَ ةِ فَ يقَ ءٍ ـيَّةِ وطَرِ يْ
امَ يَيل , كَ ارِ تِصَ نَ االخْ  :مِ

طُ  :أوالً  ةُ الكِتَابِ املَخْ سَ رِ طِ فِهْ  :وْ
ةً  يَّنـَ عَ ابِطَ مُ ـوَ ـفاتٍ وضَ اصَ وَ عُ مُ تَّبـِ بُـوعِ تَ ةَ الكِتَابِ املَطْ سَ رَ هْ نَا أنَّ فَ لْ إذا قُ

نْ كِتَـابٍ إىل كِتَـابٍ  ُ مِ ريَّ تَغَ , ال تَ الِبُ وَ َا القَ أهنَّ , وكَ ابِتَةً ثْـلَ  ,ثَ ,  :مِ انِ الكِتَـابِ وَ نـْ عِ
اتِ  حَ فَ دِ صَ دَ , وعَ هِ فِ لِّ ؤَ مِ مُ , واسْ هِ عِ ضِ وْ بْعِ ومَ انِ الطَّ مَ انِ وزَ كَ , ومَ  .هِ

ـرُ  ءٌ آخَ ْ , يشَ طُوطِ ةَ الكِتَابِ املَخْ سَ رَ هْ ـبٌ  إالَّ إنَّ فَ حْ انٌ رَ يْـدَ ا مَ ـَ ـا, إهنَّ َامً متَ
ـعَ أنَّ  مٍ ـ ومَ وْ ا أو بَعْضَ يَ مً وْ ْطُوطٍ يَ دٍ خمَ احِ ةُ كِتَابٍ وَ سَ رَ هْ قُ فَ رِ تَغْ دْ تَسْ عٌ ـ وقَ اسِ وَ

عَ  ةٍ بِمُ ثِريَ يْئَاتٍ كَ , هَ اتِهِ وَ سِ أدَ رِ هْ فَ وا لِلمُ دُّ دْ أعَ ةٍ قَ َ ربْ اصٍ وخِ تِصَ لِ اخْ ادِ أهْ رَ ةِ أفْ نَ اوَ



 
 
 

  א٧٨٧ 
ـةِ  سَ رَ هْ ـرُ يف فَ الُ األمْ ـزَ ا, فَـال يَ هَ ودَ ـدُ ـا وحُ هَ ادَّ وَ ةِ ومَ سَ رَ هْ بَابَ الفَ هُ أسْ يَّأُوا لَ وهَ

رَ  نُ ذِكْ مَّ تَضَ ةٍ تَ اقَ يرِ بِطَ رِ ْ نْ حتَ رَ مِ طَ طُوطِ أخْ ـمَ  الكِتَابِ املَخْ , واسْ طُـوطِ انِ املَخْ نْوَ عِ
نْ  , مِ طُوطِ خْ ةِ لِلمَ يَّ افِ املَادِ صَ دَ األوْ ْ , ورسَ هِ رِ لِهِ وآخِ نْ أوَّ ءٍ مِ ْ بَاتَ يشَ مَّ إثْ , ثُ هِ فِ لِّ ؤَ مُ

ـرِ  , وذِكْ ـهِ اسِ قَ هِ ومَ ـطُورِ اقِهِ وسُ رَ دِ أوْ دَ يْثُ عَ ـلِ  حَ قْ , ونَ ـخِ يخِ النُّسَ ـارِ ـا عـىل  تَ مَ
ازَ  نْ إجَ طُوطِ مِ ـيْ املَخْ اشِ وَ ـونُ عـىل حَ كُ دْ يَ ا قَ , أو مَ اتٍ َلُّكَ اتٍ أو متَ عَ امَ ا اتٍ أو سَ هَ

اتٍ  يحَ حِ اتٍ وتَصْ ضَ ارَ عَ ابَالتٍ ومُ قَ نْ مُ لَحَ  ,مِ ـطَ ي اصْ تـِ ـيَاءِ الَّ هِ األشْ ـذِ ـوِ هَ ونَحْ
وْ  سُ رِ هْ َااملُفَ بَاهتِ رُ .. .نَ عىل إثْ طَ هِ وأخْ لِّ لِكَ كُ نْ ذَ لُّ مِ رَ أجَ  .إنَّ األمْ

نْبَغِ  طُوطَـاتِ ويَ سِ املَخْ رِ هْ فَ نْ مُ ثُ عَ دَّ تَحَ نيَ نَ نَا حِ ا أنَّ حً اضِ ونَ وَ كُ  ;ي أنْ يَ
سَ  رِ هْ لِكَ املُفَ طْ ذَ قَ نِي بِهِ فَ ا ال نَعْ إنَّ طُوطَـاتِ  فَ ـنَ املَخْ ـةٌ مِ وعَ ْمُ ـهُ جمَ مُ لَ ـدَّ قَ ي تُ ـذِ الَّ

 َ عَ هلَ , لِيَضَ يَّةِ وفِلْمِ رُ اتِ املِيكْ رَ وَّ , أو املُصَ قِيَّةِ رَ ـهُ الوَ هُ لَ ـمَ سَ ي رَ ةً عىل احلَدِّ الَّذِ اقَ ا بِطَ
هِ إىل  عُ بـِ فَ ـدْ ي يُ ـذِ سِ الَّ ـرِ هْ لِكَ املُفَ يُنِنَا ذَ امَ أعْ عُ أمَ كِنَّنَا نَضَ , ولَ ةِ سَ رَ هْ نِّ الفَ ءُ فَ لَامَ عُ

رَ  نَ النَّظَ ْسِ نْهُ أنْ حيُ ادُ مِ رَ مَّ يُ , ثُ طُوطَاتِ ائِنِ املَخْ زَ نْ خَ ةٍ مِ انَ زَ ْ  ,خِ مَّ حيُ تِيَـارَ ثُ نَ االخْ سِ
يِيْ  اءَ والتَّقْ تِقَ  .مَ واالنْ

ولُ  لِكَ نَقُ اكٍ  :ولِذَ رَ , وإدْ ةٍ ـعَ اسِ ـةٍ وَ افَ قَ ـنْ ثَ طُوطَاتِ مِ يسِ املُخْ رِ هْ دَّ ملُِفَ ال بُ
ةً  امَّ ةٍ ـ وال أقُولُ تَ امَّ ةٍ عَ فَ رِ عْ مَّ مَ , ثُ ينِ وِ ةِ التَّدْ ايَ , وبِدَ ِّ يبِ رَ يخِ الكِتَابِ العَ عٍ بِتَارِ اسِ ـ وَ

نِ اخلَلِيلِ  مَ نْ زَ ارِ التَّألِيْفِ مِ سَ َدَ  بِمَ ِّ )١٧٠(بنِ أمحْ اينِ كَ ـوْ نِ الشَّ مَ , )١٢٥٠(, إىل زَ
ائِـقَ  قُوفَ عـىل طَرَ ةُ الوُ فَ رِ هِ املَعْ ذِ نُ هَ مَّ تَتَضَ م, واإلملَْـامَ  وسَ هِ جِ اهِ نـَ نيَ ومَ ـنِّفِ املُصَ
ال اكَ العَ رَ , وإدْ نُونِ لُومِ والفُ اتِ العُ طَلَحَ صْ نيَ بِمُ فِ لِّ تُبِ واملُـؤَ َ الكُ ا أو  :ئِقِ بَنيْ رً ـأثُّ تَ



 
 
 
 ٧٨٨ א

يِيْ  ـذْ ا أو تَ ارً تِصَ ا أو اخْ حً ْ ا أو رشَ دً قْ ـةُ الً نَ فَ رِ عْ ـهِ مَ لِّ كَ كُ لـِ اءِ ذَ رَ ـنْ وَ ـمَّ مِ يخِ  , ثُ ـارِ تَ
بُوعِ  لِ  ,الكِتَابِ املَطْ احِ رَ ـ ومَ , أنَّ عُ ـاءَ اهللاُ حٌ إنْ شَ اضَ َا, ووَ هتِ امَ اثِ وسِ َ ِ الرتُّ ةَ دَّ نَرشْ

دِ  ةَ أحَ افَ قَ , وأنَّ ثَ قِ قِّ ةُ املُحَ دَّ يَ عُ سِ هِ رِ هْ كَ املُفَ لـِ ـيْسَ يف ذَ , ولَ رِ ةُ اآلخَ افَ قَ يَ ثَ ا هِ َ مهُ
طُـوطِ  خْ يـدَ لِلمَ ا أُرِ , إذَ هُ زُ ـاوُ َ نْبَغِـي جتَ ي ال يَ ـذِ وَ احلَدُّ الَّ ا هُ ذَ هَ , فَ ةٌ قَّ شَ نَاتٌ أو مَ إعْ

رَ  هْ فَ ِّ أنْ يُ يبِ رَ االعَ وٍ جَ لَ فِيْهِ سَ عىل نَحْ زْ  !دٍّ ال هَ
كَ  لـِ ـدُّ ذَ عُ يْفَ يَ , وكَ فَ ارِ هِ املَعَ ذِ طُوطَاتِ هَ سُ املَخْ رِ هْ فَ لُ مُ َصِّ يْفَ حيُ ا كَ أمَّ

يثِ  وعُ احلَدِ ضُ وْ وَ مَ ا هُ ذَ هَ , فَ ادَ دَ المِ  ,األعْ َالُ الكَ  .وجمَ
هَ  ــدِ ائِ وَ ــالِكَ فَ سَ , ومَ ــبِ تُ ــاتِيحَ الكُ فَ سُ مَ ــارِ هَ تْ الفَ ــحَ ــدْ أضْ قَ ا; فَ ــذَ ا لِ

سِ  ـارِ هَ ـنِّ الفَ ـةِ بِفَ نَايَ ثًا إىل العِ يْ دِ امً وحَ يْ دِ مِ قَ لْ لَ العِ عَ أهْ فَ ي دَ رُ الَّذِ ا, األمْ ائِلِهَ سَ ومَ
 ِّ نْ أمهَ لُّ عَ قِ ةً ال تَ نَايَ ـةٌ عِ ايَ ـلِّ كِتَـابٍ بِدَ ـانَ لِكُ ا كَ ـإذَ , فَ سِ ـرَ هْ لِ الكِتَابِ املُفَ  يَّةِ أصْ

ةٌ  َايَ نِّفٍ بَابٌ وهنِ صَ لِّ مُ سُ , ولِكُ ـارِ هَ ـونَ الفَ ـنْ أنْ تَكُ لَّ مِ , فَال أقَ ابٌ ْرَ ـةَ  :وحمِ َايَ هنِ
ابِ  ,البَابِ  رَ َةَ املِحْ امتِ  !وخَ

يْ  قِ ـهُ وحَ لُّ , كُ طِ طُـوْ ـةِ الكِتَـابِ املَخْ سَ رِ ةِ فِهْ يقَ قِ نْ حَ نَا عَ هُ هُ رُ اءَ ذِكْ ا جَ ةُ مَ قَ
يِّ  وِ تَاذِ األدِيبِ اللُّغَ المِ األُسْ نْ كَ وذٌ مِ أخُ ودِ  :مَ ْمُ هِ  يِّ احِ نَ الطَّ  حمَ نْ كِتَابـِ َهُ اهللاُ مِ محِ  :رَ

ةِ واألدَبِ « غَ وِ »يف اللُّ ـزْ رَ العَ لَّفْ ذِكْ ا ملَ أتَكَ ; لِذَ ارِ تِصَ ةِ واالخْ ادَ يَ نَ الزِّ ءٍ مِ ْ عَ يشَ , مَ
مْ  لَ يُعْ لْ , فَ نْهُ دَّ مِ  .إالَّ ملَِا ال بُ
دْ أطَالَ الطَّ  ذَ  يُّ احِ نَ وقَ َهُ اهللاُ يف كِتَابِهِ هَ محِ امَ ال رَ سِ بـِ ـارِ هَ ـةِ الفَ يقَ قِ نْ حَ ا عَ



 
 
 

  א٧٨٩ 
ِدُ  هُ  جتَ ثَرَ , فدُ  أكْ هِ ِ ريْ نْدَ غَ يْ  هُ كَ نَ وْ عِ دِ ا بَ اكِتَابً ْتِعً ا ممُ  .عً

* * * 
ا  ـرً َ أمْ دْتُ أنْ أُبَـنيِّ ي أرَ ; إالَّ إنَّنـِ سِ ـارِ هَ يَّـةِ الفَ ِ رِ أمهَ بْلَ اإلدْالفِ يف ذِكْ وقَ

دْ  َ قَ نيْ لِمِ وَ أنَّ املُسْ ام, وهُ هِ ـنَةٍ مُ ِ سَ تَنيْ ائَ تُبِ بِألْفٍ ومَ تِ الكُ سَ رَ هْ م يف فَ هُ َ ريْ وا غَ بَقُ سَ
يْ  رِ قْ اءَ اهللاُتَ نَا إنْ شَ هُ هُ حُ ضِّ نُوَ ا سَ وَ مَ  .بًا, وهُ

َـهُ اهللاُ  محِ يِّ رَ يـدِ اهِ رَ َـدِ الفَ ةِ أمحْ غَ امُ اللُّ عَ إمَ َ رتَ دْ اخْ قَ ـةٍ ) ١٧٠(لَ سَ رَ هْ لَ فَ أوَّ
يخِ األُمَّ  ارِ يَّةٍ يف تَ لْمِ امٍّ عِ مِ بِعَ يخِ األُمَ ارِ لْ يف تَ , بَ يَّةِ المِ لَـمُ  ;ةِ اإلسْ عْ ا ال نَ نـَ يْـثُ إنَّ حَ

يِّ  يدِ اهِ رَ نِيعِ الفَ نْ صَ وهُ مِ رُ كَ ا ذَ مِ مَ يخِ األُمَ ارِ ةً يف تَ سَ رَ هْ رَ فَ كَ مِ ذَ لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ دً أحَ
هُ  يْثُ ألَّفَ كِتَابَ ; حَ َهُ اهللاُ محِ َ «رَ نيْ بًا ع» العَ تَّ رَ بَـهُ عـىل مُ تَّ هُ رَ كِنـَّ , لَ مِ جَ وفِ املُعْ رُ ىل حُ

ـ نْ أقْصَ ا مِ هَ جِ َارِ بِ خمَ سَ وفَ بِحَ تَّبَ احلُرُ ; إذْ رَ ةٍ رَ بْتَكَ ةٍ مُ يقَ ا ـطَرِ ـذَ كَ , وهَ ى احلَلْـقِ
ِيعِ كِتَابِهِ  ى يف مجَ شَ  .مَ

نِيْ  ةِ يف تَصْ غَ ةُ اللُّ مَّ تَالهُ أئِمَّ م ثُ هُ ثَرَ م إالَّ إنَّ أكْ ِهِ امجِ عَ ـةِ فِ مَ يقَ ا عىل طَرِ بَهَ تَّ رَ
بَاءِ « ـا »األلِفَ وفِهَ رُ ـنْ حُ ةً عِ دَ رَّ ـَ َا جمُ ـوهلِ تِ عىل أُصُ لِامَ تِيبِ الكَ رْ بُوا يف تَ هَ م ذَ لُّهُ , وكُ

ـلَّ  ِ ا حمَ ـذَ ـيْسَ هَ ـهِ لَ مِ جَ عْ تِيـبِ مُ رْ م يف تَ ـهِ ضِ ائِـقُ لِبَعْ جُ وطَرَ نَاهِ نَاكَ مَ , وهُ ةِ ائِدَ  الزَّ
عْ  ادَ مَ نْ أرَ ا, ومَ ثِهَ رْ كِتَابَ بَحْ يَنْظُ لْ ا, فَ تَهَ فَ ِّ « :رِ يبِ رَ مِ العَ جَ ـوَ » املُعْ هُ , فَ ـارٍ ِ نَصَّ نيْ ُسَ حلِ

بِيَّةِ  رَ مِ العَ اجِ أةِ املَعَ ةِ نَشْ فَ رِ عْ ا يف مَ هَ عِ فَ تُبِ وأنْ َعَ الكُ نْ أمجْ َا ,مِ اهبِ حَ جِ أصْ نْهَ  .ومَ
يعُ  لِمَ اجلَمِ ا عَ ا إذَ ذَ ـائِيٍّ إنْ  :هَ جَ ـمٍ هِ جَ عْ لَ مُ ـرْ إالَّ يف أنَّ أوَّ ظْهَ يٍّ ملَ يَ لِيـزِ جِ

ـةَ  وعَ ْمُ ـانَ جمَ ـامَ كَ , إنَّ وفِ رُ نَى املَعْ جامً بِاملَعْ عْ نْ مُ كُ , وملَ يَ يِّ رِ جْ َ اهلِ رشَ نِ الثَّاينِ عَ رْ القَ
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يٍّ  طِينـِ مٍ لَ جَ عْ لُ مُ , وأوَّ يَّةٍ اسِ بَةٍ دِرَ عْ تٍ صَ لِامَ يٍّ (كَ ـانَ يف ) التِينـِ بَّـة كَ وْ رُ ـرَ يف أُوْ ظَهَ
رْ  ةَ القَ مَ دِّ قَ رْ مُ , انْظُ هُ دَ عْ , أو بَ يِّ رِ جْ نِ اهلِ يِّ «نِ الثَّامِ ذِ مِ ْ نَنِ الرتِّ َـهُ » سُ محِ اكِرٍ رَ َدِ شَ ألمحْ
 .)٤٦(اهللاُ 

ــضُ  عْ ــا بَ َ قُ هبِ ــدَّ تَشَ تِــي يَ ــةَ الَّ يضَ رِ  العَ وَ عْ ــا أنَّ الــدَّ ينً قِ ا يَ نَ يــدُ زِ ا يَ ــذَ وهَ
بِنيَ  رِ تَغْ قِنيَ هُ  :املُسْ ِ تَرشْ , بِأنَّ املُسْ سِ ارِ هَ لِ الفَ مَ َ ـ إىل عَ نيْ لِمِ نُ ـ املُسْ نَّا نَحْ بَقُ مِ م أسْ

لِيْ  ومُ عىل دَ قُ  ال تَ وَ عْ َا دَ ; أهنَّ ا لٍ تُهَ يْقَ قِ لْ حَ اتٌ بَ صَ َرُّ نُونٌ  ختَ يَةٌ  وظُ اهِ  !وَ
َهُ اهللاُ محِ ةَ رَ دَّ يْخُ أبُو غُ ولُ الشَّ قُ هِ « :يَ ـذِ ـوحٍ أنَّ هَ ضُ ـالءٍ ووُ ُ لَكَ بِجَ يَتَبَنيَّ  سَ

ةَ « امَّ سَ العَ ارِ هَ ـامَ »الفَ , كَ امٍ ةِ عَ ائَ نِ مَ امَ وِ ثَ بْلَ نَحْ ونَ قَ لِمُ ا املُسْ هَ ارِ تِكَ بَقَ إىل ابْ دْ سَ , قَ
أيتِ  اهُ فِيامَ يَ َ رتَ الَ .. .سَ مَّ قَ لِّفُ  :ثُ نَا املُؤَ يْخُ قَفَ شَ اكِرٍ (ولَو وَ َدُ شَ اىلَ ) أمحْ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ رَ

سِ «عــىل  ــارِ هَ ا الكِ » فَ ــذَ ــهَ تَشْ ــافَ إىل املُسْ ــتِالسَ أو ـتَــابِ ملَِــا أضَ قِنيَ إالَّ االخْ رِ
تِبَاسَ  يَتَهُ عىل »االقْ اشِ رْ حَ تُبِ «, انْظُ يحِ الكُ حِ اكِرٍ » تَصْ َدِ شَ  .)٤٢(ألمحْ

ةِ  ألَ هِ املَسْ ذِ هُ يف هَ يرَ رِ ْ رَ حتَ كَ مَّ ذَ ائِالً )٧٦(ثُ الَّ « :, قَ انَ العَ ثُ ابنُ وكَ دِّ ةُ املُحَ مَ
اتِ  األثِريِ  ادَ ـعَ ينِ أبُـو السَّ ْدُ الدِّ ـدٍ (جمَ َمَّ كُ بـنُ حمُ بَـارَ يُّ ) مُ رِ زَ ,  ,اجلـَ ُّ ـيلِ صِ ـمَّ املَوْ ثُ

بُ كِتَابِ  احِ رِ «صَ يبِ واألثَ رِ ةِ يف الغَ ايَ ودُ » النِّهَ لُ ـنَةَ  املَوْ ـنَةَ )٥٤٤(سَ ىفَّ سَ , واملُتَـوَ
ريَ ) ٦٠٦( بـِ ـهُ الكَ دْ ألَّـفَ كِتَابَ , قَ اىلَ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ ادِيـثِ « رَ ـولِ يف أحَ عَ األُصُ ـامِ جَ

ولِ  سُ أ » ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ بَـدَ , فَ ـمِ جَ وفِ املُعْ رُ تُبَ عىل حُ تَّبَ الكُ , ورَ ابِ تُبِ واألبْوَ عىل الكُ
, بِكِتَـابِ  ةِ ـزَ فِ اهلَمْ رْ ـالمِ «بِحَ نِ واإلسْ فِ اليَـاءِ بِكِتَـابِ »اإليـامَ ـرْ ـى بِحَ تَهَ , وانْ

نيِ « اخِ »اليَمِ ادِيثَ دَ تَّبَ األحَ ولِ , ورَ لِّ بَابٍ عىل فُصُ  .لَ كُ



 
 
 

  א٧٩١ 
لُـصُ  ْ ادِيـثِ ال خيَ ـنَ األحَ ةً مِ ريَ بـِ ـةً كَ ْلَ َظَ أنَّ مجُ يْخَ ابنَ األثِريِ حلَ كِنَّ الشَ لَ
ـةً  يقَ  وطَرِ ـرَ ـةً أُخْ سَ رَ هْ ا فَ ـَ عَ هلَ َ رتَ , فَـاخْ هُ نـْ ٍ تُطْلَبَ مِ عنيَّ لَ يف بَابٍ مُ خُ , لِتَدْ نَاهُ عْ مَ

 َ ريْ ا غَ يْهَ لَ ةِ عَ اللَ انِيدِ ا«لِلدِّ ابِ «, و»ملَسَ ا »األبْوَ ـَ ـنَعَ هلَ ـاظِ «, فَصَ فَ ـةً عـىل األلْ سَ رَ هْ فَ
ا ةِ فِيهَ ورَ هُ بُـهُ »املَشْ لُ يَطْ , فَ ورِ فِيْهِ هُ ظِ املَشْ ةِ اللَّفْ فَ رِ عْ يثِ بِمَ دِ دي الطَّالِبُ لِلحَ تَهْ سْ , يُ

ـدْ أرْ  ريَ قَ ـامَ ابـنَ األثـِ يْخَ اإلمَ  الشَّ َ , فَريَ تِهِ ادَّ فِهِ ومَ رْ هِ يف حَ ابـِ هِ وبَ هُ إىل كِتَابـِ ـدَ شَ
ـوِ  ـنْ نَحْ , مِ ـاظِ فَ ةَ عـىل األلْ سَ رَ هْ رَ الفَ تَكَ نِ ابْ لَ مَ اىلَ أوَّ عَ َهُ اهللاُ تَ محِ انَ رَ , فَكَ لِهِ وفَصْ

وْ  رُ نِيَةِ قُ امَ ابِ ثَ حَ نْ أصْ نَةٍ مِ ئَةِ سَ نِ مِ امَ وِ ثَ بْلَ نَحْ , وقَ ـاظِ « :نٍ فَ سِ أللْ ـرِ هْ مِ املُفَ جَ املُعْ
يثِ  يِّ احلَدِ  .»النَّبَوِ

َدَ  هِ أمحْ يْخِ نَاءَ شَ بًا ثَ قِّ تَعَ ا مُ الَ أيْضً ,  وقَ قِنيَ ِ تَرشْ لِ املُسْ مَ َهُ اهللاُ عىل عَ محِ اكِرٍ رَ شَ
لِهِ  وْ اتِ « :)١١(بِقَ حُ ملَِطْبُوعَ ا الثَّنَاءُ واملَدْ ذَ ـا,  هَ هَ اجِ رَ م بِإخْ ائِهِ تِنـَ قِنيَ واعْ ِ تَرشْ املُسْ

نَ  ـيْخُ نَا شَ أ هُ دَ ي بَ , ويُ الَّذِ هُ نـْ مُ عَ لَّ ـتَكَ ـاىلَ يَ عَ َـهُ اهللاُ تَ محِ ـالمَ وِّ طَـا رَ ـوَ  لُ الكَ فِيْـهِ نَحْ
 ِ تَنيْ حَ فْ بُهُ  :صَ سِ ْ ـ ال حتَ تَشْ هِ بِاملُسْ تِتَانـِ ابِهِ وافْ جَ نْ بَابِ إعْ بَعْضِ ـمِ ـعَ لـِ قَ ـامَ وَ قِنيَ كَ رِ

قِّ  َ َّا حيُ م ممِ هِ دِ اصِ قَ ِم, وبِمَ فُ النَّاسِ هبِ رَ وَ أعْ هُ , فَ ريُ إىل النَّاسِ يُشِ , وسَ ونَ ُ نْرشُ ونَ ويَ قُ
م نْهُ هِ عَ المِ رِ كَ ِم, يف آخِ َ هبِ نيْ لِمِ َ وبَالءِ املُسْ نيْ لِمِ م يف املُسْ يلِهِ اعِ  .أفَ

قِيْ  ُم ودَ اهنَ قَ رُ إتْ كُ ذْ كِنَّهُ يَ م, لولَ لِهِ مَ َ بَ يُ قَ عَ م  نيَّ اتِيَّـتِهِ ـنْ ذَ ا مِ ادِرً يْسَ صَ هُ لَ أنَّ
جِ  نَاهِ يَّةِ أو مَ لْمِ هُ العِ ـمَ سَ ا رَ ـَّ ـولِهِ ممِ ـولِهِ وفُصُ وذٌ بِأُصُ ـأخُ وَ مَ امَ هُ , وإنَّ يَّةِ لِيمِ م التَّعْ هِ

ـبْطِ  ـةِ ضَ يقَ , يف طَرِ ـةِ األُوىلَ يَّ رِ جْ ونِ اهلِ ـرُ ـنَ القُ يامً مِ ـدِ اقُ قَ ثُونَ احلُذَّ دِّ ءُ املُحَ لَامَ العُ
تُبِ  ا ,الكُ هَ يحِ حِ ا ,وتَصْ لِهَ قْ ا ,ونَ تِهَ تِ  ,وكِتَابَ لَ ابَ قَ خِ ومُ تِالفِ نُسَ ةِ إىل اخْ ارَ ا, واإلشَ هَ
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ةٍ  ادَ يَ صٍ أو زِ نْ نَقْ ا فِيْهِ مِ , ومَ لِكَ  ,الكِتَابِ ِ ذَ ريْ ةٍ أو غَ رَ ايَ غَ  .أو مُ
نُ  , ونَحْ وهُ ذُ نَّا أخَ ُم عَ َ أهنَّ , لِيُبَنيِّ نَ سَ تَحْ قِنيَ املُسْ ِ تَرشْ نِيعَ املُسْ رُ صَ وِّ وَ يُصَ هُ فَ

كِنْ هَ  , ولَ وهُ سُ سِّ ؤَ هُ ومُ لُ نَاهُ أهْ لْ هِ اهُ وجَ نَ رْ ِم! جَ فَ هبِ رِ عُ لِنيَ ! فَ ـضُ اجلَـاهِ بَهُ بَعْ ونَسَ
اقِعِ  م ,لِلوَ يْهِ فِنيَ إلَ ارِ ِ العَ ريْ اتِ ! وغَ حَ فَ هِ الصَّ ذِ ةَ هَ لِكَ كِتَابَ نْهُ ذَ تَىضَ مِ اقْ ى» فَ تَهَ  .انْ

ا بِقَ  ـذَ ـاكِرٍ هَ َـدُ شَ رَ أمحْ ـرَّ دْ قَ قَ نَا; فَ اهُ هُ نَ رْ كَ ا ملَِا ذَ أكِيدً هِ يف وتَ لـِ يحِ «وْ ـحِ تَصْ
تُبِ  ـبِيلِ « :)٥٩(» الكُ ـالمِ يف سَ ءُ اإلسْ لَـامَ ـلَ عُ مِ ـامَّ عَ لْـمٍ عَ ـنْ عِ ةٌ مِ ـارَ هِ أثَ ـذِ وهَ

ـدِ  لَّ اجلَهْ وا كُ لُ ذَ ُم بَ ا, وأهنَّ ثِريً لُوا كَ مِ ا وعَ ثِريً وا كَ رُ ُم فَكَّ ا أهنَّ هَ ئُ ارِ وقِنُ قَ , يُ سِ ارِ هَ الفَ
بِيْ  ا السَّ ذَ لُويف هَ صَ , فَوَ ـنَ اآلالتِ لِ هيِم مِ ـدِ ـا بِأيْ ةِ مَ لَ ـؤْ نْجَ ملَ  ,ا عىل ضُ ـرَ وأنَّ اإلفْ

ءٍ  ْ ـعَ يشَ , مَ اتِ وهُ يف املَطْبُوعَ لَّدُ قَ طُوطَاتِ فَ لَهم يف املَخْ مَ وا عَ تَبَسُ وا إالَّ أنْ اقْ نَعُ يَصْ
م  هِ ــلَفِ ــارَ سَ ــوا آثَ لُ هِ نَّــا; جَ ــاسٌ مِ احَ نَ ــمَّ رَ , ثُ يرِ والتَّنْظِــيمِ ــوِ ــنَ التَّحْ ــالِحِ مِ ; الصَّ

وا  ـدُ قِ فْ وا أنْ يَ ـادُ تَّـى كَ ا, وحَ وهَ بَـدُ تَّـى عَ َا حَ هتِ وَّ َا وقُ وهتِ ُ ربَ ا بِجَ وبَّ رُ ُم أُوْ هتْ وَ تَهْ واسْ
دِينَ  دِّ ـَ ـوا ـ جمُ مُ عَ ونُـوا ـ زَ , لِيَكُ دٍ ـْ ـبِيَّةٍ وجمَ صَ ; وعَ ةٍ غَ نْ دِينٍ ولُ ; مِ مِ اتِ األُمَ مَ وِّ قَ مُ

نيَ  فِ ثَقَّ  !ومُ
 َ ريْ جِّ الءِ هِ ؤُ احَ هَ يحَ إالَّ اهُ رَ حِ , وال تَصْ قِنيَ ِ تَرشْ ةُ بِاملُسْ ادَ ُم اإلشَ هنُ دَ يْ م ودَ

قُونَ  ِ تَرشْ نَعَ املُسْ ا صَ سَ إالَّ مَ ارِ هَ ; وال فَ قُونَ ِ تَرشْ حَّ املُسْ حَّ ا صَ ا ! مَ مَ إالَّ مَ لْ وال عِ
أ , الرَّ قُونَ ِ تَرشْ تَىضَ املُسْ ا ارْ ةً إالَّ مَ غَ , وال لُ قُونَ ِ تَرشْ الَ املُسْ مِ قَ هْ يحُ يف فَ حِ يُ الصَّ

قُونَ  ِ تَرشْ بَتَ املُسْ ا أثْ يثُ الثَّابِتُ مَ ; واحلُدِ قُونَ ِ تَرشْ مَ املُسْ هِ ا فَ آنِ مَ رْ رَ يف !! القُ وقَ
قِنيَ  ِ تَرشْ لَّ املُسْ ِم أنَّ كُ لُوهبِ بُوا يف قُ ِ م; وأُرشْ هِ وسِ امِ (نُفُ ذَ الَتْ ; )حَ ا قَ لُ مَ وْ والقَ
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امِ  ذَ ى» !!حَ تَهَ  .انْ

الَ أ ا وقَ يْ « :)٤٢(يْضً حِ قِنيَ يف التَّصْ ِ تَرشْ ةِ املُسْ نَاعَ َّ النَّاسُ بِصِ رتَ امَ اغْ ; وكَ حِ
ـا  نُوعً م خُ ـُ ثَـرَ هلَ ا, وأكْ ارً َ رتِ ِم اغْ دَّ هبِ انُوا أشَ لْ كَ , بَ سِ ارِ هَ م يف الفَ تِهِ نَاعَ وا بِصِ ُ رتَ اغْ

سَ  ـارِ هَ هِ الفَ ـذِ أنَّ هَ ـنيُ بـِ ـم اليَقِ هَ ْ عَ يف ومهَ قَ ا, ووَ وعً ضُ ءُ  وخُ لَـامَ ـهُ عُ فْ رِ عْ ءٌ ملَ يَ ْ يشَ
لَّ  مِ كُ اجِ اعَ املَعَ نُّوا أنَّ أنْوَ لْ ظَ , بَ بِيَّةِ رَ المِ والعَ ـا اإلسْ , وأنَّ مَ نْجِ ـرَ ارِ اإلفْ تِكَ نِ ابْ ا مِ هَ

لِيْ  قْ ا تَ نْهَ ا مِ نَ نْدَ معِ نْهُ تِبَاسٌ مِ ُم واقْ ى» دُ هلَ تَهَ  .انْ
ـ فُ العُ ولُ يُوسُ قُ تُـبِ «يف  شُّ ويَ ورِ الكُ ـةِ دُ امَّ ـعَ فَـنُّ « :)٣٤٤(» العَ سَّ تَوَ

 ِّ يصِ خْ م الشَّ هِ ارِ تِكَ نِ ابْ انَ مِ امَ كَ بَّ , ورُ َ نيْ لِمِ نْدَ املُسْ ا عِ ثِريً ةِ كَ سَ رَ هْ  .»الفَ
الَ الطَّ  َهُ اهللاُ يُّ احِ نَ وقَ محِ  :رَ

ـدِ ابـنِ  ـ١ ـانَ عـىل يَ ـنِّ كَ ا الفَ ـذَ لَ كِتَـابٍ يف هَ ـتَطِيعُ أنْ أقُـولَ إنَّ أوَّ أسْ
َ .. .يمِ النَّدِ  نيْ ريَ حِ ـهِ هُ الشَّ ـت« ألَّفَ كِتَابَ سْ رَ هْ لِيـهِ  ,»الفِ ـمَّ يَ ةِ «ثُ ادَ ـعَ تَـاحُ السَّ فْ , »مِ

نُونِ « فُ الظُّ شْ ائِيَّةً »فَكَ صَ اتٍ إحْ فَ لَّ ؤَ دُّ مُ عَ انَتْ تُ افِيَّةً «, وإنْ كَ رَ ا» بِيلُوجْ هَ رِ  ;يف ظَاهِ
اعِ الفَ  نْ أنْوَ عٌ مِ ةِ نَوْ يقَ ا يف احلَقِ كِنَّهَ ةِ لَ سَ رَ  .هْ

ـنْ  ـ٢ ـولُ عَ قُ يُّ يَ يُّومِ ّ بَ يلِ طَفَى عَ صْ ثِنيَ مُ دِّ نَ املُحَ ةِ مِ سَ رَ هْ تَنَى بِالفَ َّنْ اعْ وممِ
نَّةِ  تُبِ السُّ اتِ كُ هَ ةِ ألُمَّ عَ سِ املُتَنَوِّ ارِ هَ عِ الفَ ضْ لِهِ يف وَ مَ ـنِّ « :عَ ا الفَ َـذَ تُ هبِ فْ ـغِ  ,وشُ

لْتُ فِيْهِ  ذَ ي, وبَ رِ مْ يْتُ فِيْهِ عُ نْ  وقَضَ ةٍ مِ ائِلَ ةٍ طَ وَ تُ بِثَرْ جْ رَ تَّى خَ تِي, حَ احَ يتِ ورَ وَ رْ ثَ
ـا هَ ِ ريْ ـتَّةِ وغَ ـنَّةِ السِّ تُـبِ السُّ نيِ كُ امِ ضَ لِّ مَ نَةِ لِكُ مِّ , املُتَضَ ةِ عَ سِ املُتَنَوِّ ارِ هَ هِ الفَ ذِ , »هَ

رْ  وصِ « :انْظُ يقَ النُّصُ قِ ْ  .)٧٢(» حتَ



 
 
 
 ٧٩٤ א

ةِ املُ  دَّ نْ عُ نَا عَ كِرَ هُ ا ذُ لُّ مَ بْـدُ وكُ ـهُ عَ الَ ا قَ لُّ مَ , وكُ قِ قِّ ةُ املُحَ دَّ يَ عُ سِ هِ رِ هْ فَ
يقِ  قِ نِ التَّحْ َهُ اهللاُ عَ محِ ونُ رَ ارُ المِ هَ ةِ  ,السَّ سَ رَ هْ نِ الفَ ا عَ الُ أيْضً قَ  .يُ

َهُ اهللاُ يف  محِ الَ رَ وصِ «وقَ يقِ النُّصُ قِ ْ ـيٌّ ال « :)٤٤(» حتَ قِ لُ تَـاجٌ خُ يـقُ نَ قِ التَّحْ
يْهِ إالَّ  لَ  عَ وَ قْ يْ يَ دِ ِ شَ تَنيْ لَّ بَ خُ هِ نْ وُ ِ  مَ تَنيْ ا :دَ َ ا مهُ ا مَ َ , ومهُ َ ربْ ةَ والصَّ انَ  .»!األمَ

هِ  مُ بـِ ـتِامَ تُهُ واالهْ فَ رِ عْ سِ مَ رِ هْ ِبُ عىل املُفَ ا جيَ لُ مَ أوَّ ـحٌ أنَّ  :فَ اضِ , ووَ ـةُ غَ اللُّ
َـ اطَـبُ هبِ تَخَ ي يَ تـِ ـةُ الَّ غَ ـيَ اللُّ تْ هِ يْسَ نَا لَ ةِ هُ غَ ادَ بِاللُّ اسُ املُرَ َـا  ,ا النـَّ ـونَ هبِ ضُ قْ ويَ

انَـتْ  ي كَ تـِ الِيَـةُ الَّ ـةُ العَ غَ ادُ تِلْكَ اللُّ لْ املُرَ ِم, بَ بَاهتِ اتَ كَ َا مَ ئُونَ هبِ نْشِ م, أو يُ هُ ائِجَ وَ حَ
ـةِ  غَ هِ اللُّ ـذِ تَاجُ ملِِثْلِ هَ ْ , وحيُ طُوطِ ةُ الكِتَابِ املَخْ ادَّ مَّ مَ , ثُ تُبِ انَاتُ الكُ نْوَ َا عِ تَبُ هبِ تُكْ

لِهِ  نْ أوَّ ءٍ مِ ْ بَاتِ يشَ مَّ إلثْ , ثُ طُوطِ انِ املَخْ نْوَ يرِ عِ رِ ـهِ  ,لِتَحْ جْ , عىل وَ هِ رِ نْ آخِ ءٍ مِ ْ ويشَ
ابِ  وَ ةِ والصَّ حَّ  .الصِّ

 , طُوطَـاتِ سَ املَخْ ـرِ هْ فَ َـا مُ مُ هبِ لْـزِ ي نُ تـِ لُـومِ الَّ اتِ العُ ـطَلَحَ صْ ةُ مُ فَ رِ عْ ومَ
نَا ودُ قُ , تَ تِهِ افَ قَ نْ ثَ ا مِ هَ دُّ نْبَغِي عىل  ونَعُ نَ يَ يْ ذِ عِ الَّ اسِ بِ الوَ حْ  الرَّ لِكَ املَدَ ا إىل ذَ أيْضً

هُ  فَ ِ تَرشْ سْ سِ أنْ يَ رِ هْ ي  ,املُفَ نـِ , أعْ ولُ النَّاسُ قُ امَ يَ , كَ يْهِ نَ افِ أُذُ وصُ فِيْهِ إىل أطْرَ غُ مَّ يَ ثُ
 ِّ يبِ رَ طُوطِ العَ َ املَخْ املِ يَ  :عَ اضِ هُ مَ بَلَ تَقْ سْ هُ ومُ َ ارضِ  .هِ وحَ

هِ وملََّ  يَّـا بـِ غَ نْتُ أتَ , وملََّا كُ ارِ تِصَ ةِ واالخْ ازَ جَ ائِامً عىل الوَ ثُ قَ ا البَحْ ذَ انَ هَ ا كَ
لْـمِ  ـنْ عِ ا مِ ـايَ لُصَ إىل قَضَ ; ألُخْ مِ لَ َاحَ القَ بَحَ مجِ َّ أنْ أكْ يلَ بٌ عَ اجِ وَ , فَ يَّةً لِيمِ عْ ةً تَ ايَ غَ

املَِ  عَ حُ مَ ضِّ , وتُوَ يقَ مُ الطَّرِ سُ رْ , تَ ةِ سَ رَ هْ هُ الفَ رَ وَ  .هُ وصُ
ـةَ  فَ قِصَّ ـرِ عْ ـيَ أنْ يَ , هِ سُ رِ هْ َا املُفَ لَ هبِ تَغِ شْ نْبَغِي أنْ يَ تِي يَ ا الَّ ايَ ضَ نَ القَ ومِ



 
 
 

  א٧٩٥ 
نِي ا, أعْ تِهَ ايَ نْ بِدَ ِّ مِ يبِ رَ طُوطِ العَ طُـوطِ  :املَخْ ةَ املَخْ نِي كِتَابَ , وأعْ ةُ أتِ الكِتَابَ تَى بَدَ مَ

يخَ  ارِ يدُ تَ تُ أُرِ , ولَسْ ِّ يبِ رَ , وإنْ  العَ ـرَ يَّةٌ أُخْ هِ قَضِ ذِ هَ , فَ امٍّ هٍ عَ جْ بِيَّةِ بِوَ رَ ةِ العَ الكِتَابَ
َا ِبُ اإلملَْامُ هبِ انَ جيَ  .كَ

ـ سَ تَـى انْحَ , ومَ ينِ وِ يخَ التَّـدْ ـارِ فَ تَ ـرِ عْ سِ أنْ يَ رِ هْ ىلَ املُفَ عَ ـةُ ـفَ ايَ وَ تِ الرِّ رَ
م فَهُ ارِ عَ ونَ مَ يِّدُ قَ ذَ النَّاسُ يُ , وأخَ ةُ يَّ وِ فْ ـنْ  الشَّ ا مِ ارً تِصَ , واخْ قِ رَ م عىل الوَ هُ لُومَ وعُ

يِّ  رِ جْ نِ الثَّاينِ اهلِ رْ فِ القَ نْتَصَ  .مُ
ـنْ  تْـهُ مِ قَ ـا أبْ , ومَ ـانِ مَ كَ الزَّ لـِ ْطُوطَـاتِ ذَ ـنْ خمَ ـامُ مِ نَا األيَّ تْ لَ قَ ا أبْ اذَ ومَ

ونِ التَّالِيَةِ  رُ ْطُوطَاتِ القُ  .خمَ
ـلِ  ـنْ أهْ ريٌ مِ ثـِ لِكَ كَ تَبَ يف ذَ دْ كَ ـثَالً وقَ ثًا, انْظُـرْ مَ يْ ـدِ امً وحَ يْ ـدِ لْـمِ قَ  :العِ

» ِّ يلِ رِ اجلَاهِ عْ ادِرَ الشِّ صَ , و» مَ دِ ينِ األسَ ِ الدِّ ِّ «لِنَارصِ يبِ رَ اثِ العَ َ يخَ الرتُّ ارِ ـدِ » تَ مَّ ملُِحَ
ادِ سِ  ؤَ َّ «, ونيْ جِ زْ فَ يبِ رَ طُوطَ العَ تَّارِ احلَلوَ » املَخْ بْدِ السَّ ثِريٌ لِعَ م كَ هُ َ ريْ , وغَ يِّ  .جِ

دُ  عْ سِ  :وبَ ـرِ هْ فَ نْبَغِي عـىل مُ َّا يَ , ممِ رٍ نْ بَحْ ةٌ مِ , وقَطْرَ يْضٍ يْضٌ من غَ ا غَ ذَ هَ فَ
هُ  دَ هَّ تَعَ طُوطَاتِ أنْ يَ سَ  ,املَخْ ذَ بِهِ بِنَفْ أخُ ـرِ هُ ويَ ارَ األمَ ـدَ ـاءَ اهللاُ أنَّ مَ حٌ إنْ شَ اضِ , ووَ

ةٌ يَ  اءَ يَ قِرَ , وهِ ةِ اءَ رَ يلِ والقِ صِ هِ عىل التَّحْ لِّ ثَـابَ كُ ـونَ مُ ـمُّ نْبَغِـي أنْ تَكُ , تَضُ كِيَّـةً ةً ذَ رَ
بِيْ  َ الشَّ نُ النَّظِريْ رِ قْ , وتُ بِيهِ ِ هَ إىل الشَّ ـةِ  إىل النَّظِريْ نَايَ ـتْ إىل العِ هَ جِّ ـدْ وُ انَتْ قَ ا كَ , وإذَ

جٌ  وَ ـْ كَ حمُ لـِ ; ألنَّ ذَ بْ عِ تَوْ صِ وملَ أسْ تَقْ إينِّ مل أسْ , فَ طُوطَاتِ ا املَخْ ايَ إىل  بِبَعْضِ قَضَ
ةِ  اءَ رَ نِ القِ دُّ عَ عُ إىل املَلَلِ وتَصُ فَ دْ دْ تَ , قَ ةٍ ثِريَ ةٍ كَ , وإىل كِتَابَ قْتٍ  .وَ

الَ الطَّ  ا  يُّ احِ نَ وقَ ةِ واألدَبِ «أيْضً غَ رُ  :)٨١٠(» يف اللُّ كَّ ا أتَـذَ ا وأنَ ذَ أقُولُ هَ



 
 
 
 ٧٩٦ א

يْتُهُ  قَّ لَ ي تَ طُوطَاتِ الَّذِ مِ املَخْ لْ نْ عِ رَ اهلَائِلَ مِ دْ لِكَ القَ الِ  ذَ جَ اهِ الرِّ وَ نْ أفْ تُهُ مِ لْ صَّ  :وحَ
ــ صْ ــبِ بِمِ لِ ــدِ املُطَّ بْ ــادٍ عَ شَ ــدِ رَ َمَّ , وحمُ ــيِّدٍ ادِ سَ ــؤَ ــدِ ـفُ هَ عْ ــيلِ بِمَ مَ ــاءِ عَ نَ , ويف أثْ رَ

طُوطَاتِ  ,  ,املَخْ طُوطَاتِ ءِ املَخْ لَامَ نْ عُ ةً مِ لِيلَ ةً جَ ائِفَ فْتُ طَ رَ , عَ ثَاتِهِ عَ ي يف بَ وجِ رُ وخُ
م تُهُ سْ الَ مو ,جَ نْهُ رُ مِ كُ م, أذْ نْهُ تُ مِ ا أفَدْ ً ثْريْ انَ , كَ بِ فَكَ رِ ءِ املَغْ لَامَ نْ عُ  :مِ

دُ  َمَّ ابِدُ  حمُ ُّ  العَ ايسِ دُ الفَ َمَّ دُ وينُّ نْ املَ  , وحمُ َمَّ يمُ  , وحمُ اهِ رَ ُّ  إبْ بْـدُ الكِتَـايبِ اهللاِ  , وعَ
نُونُ  يدُ كَ عِ ابُ  , وسَ ـرَ يْـإعْ قِ ـدُ واينُّ طْـالتُّ  هُ , والفَ َمَّ او , وحمُ بْـدُ دُ دَ ـابِ بـنُ  , وعَ هَّ  الوَ

ورٍ  نْصُ بْدُ مَ المِ بنُ  , وعَ دُ  السَّ َمَّ , وحمُ ةَ دَ وْ ةَ  بنُ  سَ يفَ ِ  .رشَ
نْ تُونُسَ  , واحلَبِيبُ اللَّ  :ومِ ةِ اجَ دُ احلَبِيبُ بنُ اخلَوَ َمَّ يمُ مْ حمُ اهِ رَ يس, وإبْ

بُّوحُ   .شَ
ةِ  يَّ ودِ عُ نَ السُّ َدٌ  :ومِ يْخُ محَ َدُ بنُ  الشَّ , وأمحْ ُ بْـدُ  اجلَارسِ , وعَ ـانِعٍ ـدِ بـنِ مَ َمَّ حمُ

َنِ  محْ نَ بنُ الرَّ يْامَ لَ النُ  سُ بْدُ اهللاِ العِيسَ , وعَ نيُ ثَيْمِ  .العُ
نِ  نَ اليَمَ دٌ  :ومِ َمَّ ايضِ حمُ وهُ القَ , وأخُ عُ وَ يلُ األكْ عِ امَ ايضِ إسْ بْـدُ اهللاِ القَ , وعَ

 ُّ بْيشِ  .احلِ
يْتِ  وَ نَ الكُ نَيْ  :ومِ فَ الغُ بْدُ اهللاِ بنُ يُوسُ  .مُ عَ

اقِ  رَ نَ العِ م :ومِ ـنْهُ ـرُ مِ كُ , أذْ لْـمِ ـلِ العِ نْ أهْ بِريٌ مِ دٌ كَ دَ ي,  :عَ ـاللَ نَـاجِ هِ
ائِيَّ  رَّ امُ مَ السَّ اسِ يَّ وقَ بَنْدِ شْ ةَ النَّقَ امَ  ., وأُسَ
كِيَا رْ نْ تُ رٌ  :ومِ ظَفَّ اقُ احلَاجُّ مُ رَّ نْ الوَ شَ انُ شَ ضَ مَ تُورُ رَ كْ  ., والدِّ

تُ  دْ تَفَ تُ واسْ رْ اكَ مَّ ذَ ونَ عـىل  ثُ دُ دَّ َ ـرتَ ـانُوا يَ نَ كَ يْ ـذِ ءِ الَّ لَامَ ائِفِ العُ نْ طَوَ مِ



 
 
 

  א٧٩٧ 
بَـةِ  لَ ارِ الطَّ ـغَ ـنْ صِ يدُ مِ ـتَفِ تُ أسْ نـْ لْ إينِّ كُ , بَ يلِ بِهِ مَ نَاءِ عَ , يف أثْ طُوطَاتِ دِ املَخْ هَ عْ مَ

نْ  َا مِ اهلَ اه, ويَ تُورَ كْ تِريِ والدِّ سْ ائِلَ املَاجِ سَ ونَ رَ عِدُّ انُوا يُ نَ كَ يْ ذِ امٍ  الَّ  !أيَّ
م,  ـيْهِ لِـسَ إلَ ْ , جيَ لْـمِ ـلِ العِ نْ أهْ ثَ عَ بْحَ طُوطَاتِ أنْ يَ سِ املَخْ رِ هْ فَ ىلَ مُ عَ فَ

 َ ربِ م, ويَصْ نْهُ ذَ مِ أخُ رِ  ويَ اعِ لِ الشَّ وْ ثَّلْ بِقَ يَتَمَ م, ولْ اهلِِ ؤَ نْ سُ لَّ مِ مَ م, وال يَ يْهِ لَ  :عَ
هُ  ِدْ الِ جتَ ؤَ يْخَ بِالسُّ نِتِ الشَّ ا فـسَ أعْ ِ ـيَ ي ـلْسً تَنيْ احَ يْكَ بِالرَّ  دَ
اىلَ يَاحَ الثَّكَ حْ صِ ا ملَ تَصِ نِ وإذَ يْ رُ اليَدَ فْ نْهُ وأنْتَ صِ تَ عَ حْ  رُ

, انْظُـرْ  بْكِيِّ ينِ السُّ يِّ الدِّ يَّةٍ لِتَقِ صِ نَ وَ مْ يَةَ «والبَيْتَانِ ضِ ـافِعِ ـاتِ الشَّ بَقَ » طَ
)١٠/٣٠١(. 

 
* * * 



 
 
 
 ٧٩٨ א

ةٌ  □ لِمَ بْقَى كَ  :وتَ
رْ  كَ دْ ذَ قَ اتٍ لَ وَ هِ وأدَ تـِ دَّ ـنْ عُ سُ مِ ـرِ هْ ـهُ املُفَ تَاجُ ْ ا حيَ ـَّ ـا ممِ ضً ـبَقَ بَعْ تُ فِيامَ سَ

ـ يْ رِ ي يُ تـِ طُوطَـةَ الَّ َا املَخْ بِلَ هبِ تَقْ سْ تَطِيعُ أنْ يَ سْ ضْ يَ ـرَّ عَ ي مل أتَ كِنـِّ ا, لَ ـهَ سَ رِ هْ فَ دُ أنْ يُ
ال إنَّ الكَ ا, فَ فِيَّتِهَ رْ ا أو حِ هَ سِ ةِ نَفْ سَ رَ هْ ةِ الفَ نْعَ ثِريٌ لِصِ ا اجلَانِبِ كَ ذَ  .مَ يف هَ

ـا  , مَ بَ فِيْـهِ تـِ ـا كُ ـعِ مَ فَ ـنْ أنْ , ومِ ريٌ ثـِ وعِ كَ ضُ ا املَوْ ذَ تِبَ يف هَ دْ كُ هُ قَ امً أنَّ لْ عِ
ةُ  اتِذَ هُ األسَ عَ ضَ دُ  :وَ ينِ املُنَجِّ الحُ الدِّ هِ  صَ طُوطَـاتِ «يف كِتَابـِ ـةِ املَخْ سَ رَ هْ ـدِ فَ اعِ وَ قَ

بِيَّةِ  رَ تَّ »العَ بْدُ السَّ يِّ يف كِتَابِهِ وَ ارِ احلَلْ , وعَ ِّ «جِ يبِ ـرَ طُـوطِ العَ نُ »املَخْ يْامَ ـلَ دُ سُ ابـِ , وعَ
ه  يُّ يف كِتَابـِ وخِ بِيَّـةِ «املَشُ رَ طُوطَـاتِ العَ ـةِ املَخْ سَ رَ هْ , »فَ ـتِريٍ سْ اجِ ةَ مَ ـالَ سَ ـانَ رِ , وكَ

ائِيِّ  رَّ امُ َدِ السَّ مِ أمحْ اسِ طُوطَاتِ قَ ِ املَخْ املِ افِ عَ َ  .بِإرشْ
نُ  مَ عِ  وأيْ هِ اجلَـامِ يِّدُ يف كِتَابـِ ادُ سَ ؤَ لْـمِ «فُ طُـوطِ وعِ ِّ املَخْ يبِ ـرَ الكِتَـابِ العَ

طُوطَاتِ  انِ »املَخْ وَ نـْ ـا بِعِ تَبَـهُ أيْضً ـا كَ مَّ مَ ادِرِ «, ثُ بَعْضِ نَـوَ يِّ لـِ ـفِ صْ سِ الوَ ـرَ هْ الفَ
ــ َمَّ ــامِ حمُ ــةِ اإلمَ عَ امِ ــةِ بِجَ يَّ زِ كَ ــةِ املَرْ تَبَ ــاتِ بِاملَكْ طُوطَ يَّةِ املَخْ ــالمِ ودِ اإلسْ ــعُ دِ بــنِ سُ

ــاضِ  يَ ــدِ .. .»بِالرِّ هَ عْ ــةِ مَ لَّ جَ ــةِ بِمَ سَ رَ هْ ــونَ بِالفَ نِيُّ ةُ املَعْ ــاتِذَ ــهُ األسَ تَبَ ــا كَ إىل مَ
َالَّ  , وجمَ طُوطَاتِ ـا املَخْ هَ اعَ ي أذَ تـِ سُ الَّ ـارِ هَ انَتْ الفَ مَّ كَ ا, ثُ هَ وِ اقِ ونَحْ َ تِرشْ تِ االسْ

ءً  دْ طُوطَاتِ بَ دُ املَخْ هَ عْ نَةِ مَ نْ سَ ِـبُ أنْ )م١٩٥٤(ا مِ ذِجَ جيَ ةِ نَامَ تَلِفَ نُونِ املُخْ , يف الفُ
طُوطِ  ةِ الكِتَابِ املَخْ سَ رَ هْ  يف فَ تَذَ ْ  .حتُ

* * * 



 
 
 

  א٧٩٩ 
ا الطَّ  □ َ مهُ رَ كَ تَانِ ذَ مَّ هِ طَتَانِ مُ قْ انِ نُ اتَ لِهِ  يُّ احِ نَ وهَ وْ  :بِقَ

ةُ األُوىلَ  طَ رَ  :النُّقْ دْ ـايِريِ النـُّ عَ لُ بِمَ تَّصِ , تَ ِّ يبِ ـرَ طُـوطِ العَ ـةِ يف املَخْ اسَ ةِ والنَّفَ
ةُ الثَّانِيَةُ  طَ طُوطِ النُّ  والنُّقْ لُ بِخُ تَّصِ  .خِ سَ تَ

طُوطَـاتِ  ِ املَخْ ـاملَ ةَ يف عَ رَ دْ لُومٌ أنَّ النـُّ عْ , فَمَ ةِ األُوىلَ طَ لُ بِالنُّقْ تَّصِ ا يَ فَفي مَ
ا نْهَ , مِ ورٍ ةِ أمُ دَّ عُ إىل عِ جِ رْ  :تَ

ونَ املَ  أ ـ كُ ـا أنْ يَ هَ اءَ رَ ـيْسَ وَ ي لَ تـِ ـةُ الَّ ايَ ـيَ الغَ , وهِ لِّفِ طِّ املُؤَ طُوطُ بِخَ خْ
يخِ النُّ  ـارِ ـةٌ يف تَ لِيلَ ةَ قَ رَ هِ الظَّاهِ ذِ ظِ أنَّ هَ نَ املُالحَ كِنْ مِ , ولَ ةٌ ايَ ـغَ لِـيالً سَ قَ , فَ ـا خِ  مَ
ا ـذَ ـبَبَ هَ ـلَّ سَ عَ ـا, ولَ هَ فِ لِّ ؤَ طِّ مُ ةً بِخَ تُوبَ كْ ةً مَ ْطُوطَ ادِفُ خمَ ـانُوا  نُصَ نيَ كَ فِ لِّ أنَّ املُـؤَ
 ُ ـاهتَ قَ ـلُ أوْ أكُ ـخَ يَ ا أنَّ النَّسْ أوْ ُم رَ ـأهنَّ , وكَ الءِ اإلمْ ولِنيَ بـِ غُ شْ ـةِ مَ ائِفَ ـوهُ لِطَ كُ َ م, فَرتَ

فِنيَ  ِ رتَ اخِ املُحْ , أو النُّسَ عِنيَ تَمِ يذِ املُسْ  .التَّالمِ
هِ  ب ـ يذِ دِ تَالمِ الهُ عىل أحَ دْ أمْ لِّفُ قَ ونَ املُؤَ كُ يْهِ  أنْ يَ لَ وَ عَ بَتَ هُ , وأثْ تَبَهُ فَكَ

هُ  تِهِ لَ ازَ , أو إجَ نْهُ عِ مِ امَ , أو السَّ يْهِ لَ ةِ عَ اءَ رَ ةِ القِ حَّ هُ بِصِ طَّ  .خَ
ةِ أو  ج ـ اءَ رَ القِ طَّـهُ بـِ يْـهِ خَ لَ ثْبِتَ عَ , ويُ ينَ ورِ هُ ءِ املَشْ لَامَ دُ العُ هُ أحَ لَّكَ تَمَ أنْ يَ

لُّكِ   .التَّمَ
طُ  د ـ ونَ املَخْ كُ يْ  طُ وْ أنْ يَ حِ َ وَ ي بَـنيْ تـِ ةُ الَّ خَ هِ النُّسْ ذِ نْهُ إالَّ هَ دُ مِ ا, ال تُوجَ دً

خِ  ي النَّاسِ  .يَدَ
يمَ  هـ ـ دِ طُوطُ قَ ونَ املَخْ كُ مِ  أنْ يَ ـامُّ يف قِـدَ يَـارُ العَ ـوَ املِعْ ا هُ ـذَ , هَ ـخِ النَّسْ

ا يسً فِ ا ونَ ادِرً هِ نَ تِبَارِ , واعْ طُوطِ ـ ,املَخْ بُ مِ ـرْ مُ والقُ ـدَ وَ القِ , أو وهُ لِّـفِ ـاةِ املُؤَ فَ نْ وَ
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يَاتِهِ  تِبَ يف حَ دْ كُ ونَ قَ كُ  .يَ
ـا قً لَ طْ هُ مُ تِبَـارُ نْبَغِـي اعْ يَارُ ال يَ ا املِعْ ذَ كِنْ هَ هُ ال  ;ولَ ـدَ حْ ةِ وَ ـخَ مُ النُّسْ ـدَ قِ فَ

ةً  اقِصَ مُ نَ دَ ةُ األقْ خَ ونُ النُّسْ دْ تَكُ قَ ي, فَ فِ كْ ةً يَ امَّ ثُ تَ دَ ةُ األحْ خَ ـ, والنُّسْ كُ ـدْ يَ ونُ , وقَ
الً  اهِ مِ جَ دَ ةِ األقْ خَ خُ النُّسْ ثِريَ  ,نَاسِ لَطِ  كَ طِ والغَ قْ  .السَّ

سُ  رِ هْ عَ املُفَ دِ نْخَ نْبَغِي أالَّ يَ ا, يَ ذَ نْ هَ سِ مِ كْ ىلَ العَ يدُ يف  وعَ زِ تِي تَ ةِ الَّ خَ بِالنُّسْ
ـةً  يلَ خِ ةُ دَ ـادَ يَ هِ الزِّ ـذِ ونُ هَ دْ تَكُ قَ َا, فَ اهتِ وَ َا عىل أخَ هتِ ادَّ ـ مَ , وإنْ عـىل أصْ لِ الكِتَـابِ

ةً بِهِ  مَ تَحِ لْ انَتْ مُ يْ  ,كَ ةً يف نَسِ لَ اخِ هِ ودَ  .جِ
نْ كِتَابِ  ةٌ مِ ْطُوطَ ةٌ خمَ خَ لِكَ نُسْ ثَالُ ذَ الحِ املَنْطِقِ «ومِ ـ» إصْ  تِ يْ كِّ البنِ السِّ

نَةَ  ةٌ سَ وخَ نْسُ ةُ )٧٨٥(مَ ـخَ هِ النُّسْ ـذِ , وهَ ةِ يَّ ِ تُبِ املِرصْ ارِ الكُ ةٌ بِدَ وظَ ْفُ يَ حمَ َـا  , وهِ هبِ
ـا  نَائِهَ ي يف أثْ ـوِ ْ ا حتَ ـَ ـامَ أهنَّ , كَ ـلِ الكِتَـابِ ـنْ أصْ تْ مِ يْسَ تِي لَ اتِ الَّ ادَ يَ نَ الزِّ ثِريٌ مِ كَ
ـدُ  امَ يُوجَ , كَ ةٍ ْتَلِفَ وزٍ خمُ مُ ا بِرُ يْهَ ارُ إلَ شَ , يُ ولِ الكِتَابِ نْ أُصُ ةٍ مِ ْتَلِفَ خٍ خمُ ابَالتٍ لِنُسَ قَ مُ

ةٌ بِنِسْ  اصَّ ةٌ خَ نَايَ ا عِ ائِلِيْ فِيهَ ازِ إىل قَ جَ ارِ واألرْ عَ ابَةِ األشْ  .هَ
ةً  يرَ دِ ةُ جَ خَ هِ النُّسْ ذِ انَتْ هَ ـوْ  وكَ ا, لَ يْهَ لَ لِعَ عَ ا واملُطَّ هَ ئَ ارِ عَ قَ ْدَ ا بِأنْ ختَ ـَ ال أهنَّ

بْدِ  نَا عَ يْخِ دُ شَ يَ يَ , هِ نَّاعٍ بِريٍ صَ دِ خَ تْ يف يَ عَ قَ َـهُ اهللاُ يف  وَ محِ ـالَ رَ , قَ ونَ ـارُ المِ هَ السَّ
يْ مُ  قِ ْ ةِ حتَ مَ دِّ ا« :قِ الكِتَابِ قَ تِهَ حَّ عَ صِ يَ مَ يْ  ,وهِ جِ ةً هَ خَ دُّ نُسْ عَ ا تُ بْطِهَ ةِ ضَ ا ودِقَّ , إذَ ةً نـَ

يْ  اعِ هُ يف تَضَ تْ ا أدَّ ئُ إىل مَ ارِ تَنَبَّهِ القَ اتِ ملَ يَ لِيقَ نَ التَّعْ ا مِ هَ  .»فِ
طِّ   ةُ بِخَ خَ ونَ النُّسْ وَ أنْ تَكُ لُ ـ وهُ يَارُ األوَّ يَّةُ  واملِعْ ثِيقِ تُهُ التَّوْ هُ قِيمَ لِّفِ ـ لَ املُؤَ

 َ نيْ فِ لِّ ـضَ املُـؤَ لَـمَ أنَّ بَعْ عْ نْبَغِي أنْ يُ كِنْ يَ , ولَ خيِيَّةُ ـنْ والتَّارِ , ومِ ـيِّئَةٌ م سَ طُـوطُهُ  خُ



 
 
 

  א٨٠١ 
بُ  احِ ُّ صَ يشِ كَ رْ ينِ الزَّ رُ الدِّ دْ لِكَ بَ م يف ذَ هِ رِ هَ آنِ «أشْ رْ لُومِ القُ انِ يف عُ هَ ْ ىفَّ املُتَوَ » الربُ

نَةَ  َ )٧٩٤(سَ نيْ , حِ ُّ اينِ غَ يدُ األفْ عِ تَاذُ سَ هِ األُسْ طِّ وءِ خَ نْ سُ ا مِ ثِريً انَى كَ دْ عَ ـ , وقَ َ  نَرشَ
هِ  طِّ تِي بِخَ تَهُ الَّ الَ سَ ةَ إل«رِ ابَ ةِ  اإلجَ ابَ ـحَ ـةُ عـىل الصَّ ائِشَ تْهُ عَ كَ رَ تَدْ ا اسْ ادِ مَ ـدْ »يرَ , وقَ

دَ الزِّ  رَ َتِهِ مِ كْ رِ أوْ مجَ رْ المِ «نَ يلُّ يف تَ ـا » األعْ , وفِيهَ هِ تُبـِ اتِ كُ دَ ـوَّ سَ بَعْضِ مُ ا لـِ جً وذَ نَمُ
وْ  رُ سُ ظْهَ هِ يَ طِّ  .ءُ خَ

  ُّ الينِ قَ سْ رَ العَ جَ ا احلَافِظُ ابنُ حَ نَةِ أيْضً ِ احلَسَ ريْ ابِ اخلُطُوطِ غَ حَ نْ أصْ  .ومِ
مِ  دَ ا إىل عَ نَ رُّ ُ رَ جيَ جَ طِّ ابنِ حَ وءِ خَ نْ سُ يثُ عَ لِيمِ  واحلَدِ ـالُ  التَّسْ قَ امَ يُ ا بـِ َامً متَ

يمِ  دِ نِ اخلَطِّ القَ وْ (عَ رُ هُ ) نِ األُوىلَ القُ دَ رُّ َ تِهِ جتَ امَ نْ سِ نْ أنَّ مِ ;   مِ لِ ـكْ طِ والشَّ نَ الـنَّقْ مِ
 , لِ ـكْ طِ والشَّ نَ النَّقْ ا مِ دً َرَّ انَ جمُ رَ كَ جَ ; ألنَّ ابنَ حَ يْسَ عىل إطْالقِهِ ا لَ ذَ إنَّ هَ ـوَ  فَ وهُ

ءِ ال لَامَ نْ عُ عِ مِ نِ التَّاسِ رْ نَةِ قَ يْثُ تُويفِّ يف سَ  .)٨٥٢( ; حَ
ونُ يف  ـارُ ـالمِ هَ بْـدُ السَّ تَاذُ عَ ا األُسْ ذَ بَّهَ عىل هَ دْ نَ ـوصِ «وقَ يـقِ النُّصُ قِ ْ » حتَ

)٤٩(. 
بْكِيِّ  طُّ التَّاجِ السُّ انَ خَ لِكَ كَ ذَ بُ ) ٧٤١(وكَ احِ يَّةِ «صَ ـافِعِ ـاتِ الشَّ بَقَ » طَ

طِ  نَ النَّقْ ا مِ دً َرَّ لِ  جمُ كْ  .والشَّ
يْ  ضِ فْ يُّ يف تَ يقِ يَارُ احلَقِ املِعْ ةُ فَ ـالمَ ةُ والسَّ ـحَّ ـوَ الصِّ ةٍ هُ ـخَ ةٍ عـىل نُسْ خَ لِ نُسْ

طُّ  يْسَ خَ , ولَ مُ , وال  والتَّامَ ةِ عـىل إطْالقِـهِ ـخَ مُ النُّسْ , وال قِـدَ لِّفِ عىل إطْالقِـهِ املُؤَ
تُ  امَ دَ  سِ حْ يمِ وَ دِ  .هُ اخلَطِّ القَ

يْنَا إ تَهَ ـنِ وإذا انْ طِّ احلَسَ َ اخلـَ نَا فِيْهِ بَنيْ لْ ي فَصَّ المِ الَّذِ نَ الكَ رِ مِ دْ ا القَ ذَ ىل هَ
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طِّ  اتِ اخلـَ ـارَ نَا إنَّ أمَ لْ , وقُ ةِ اسَ هُ بِالنَّفَ فُ ي نَصِ , الَّذِ يحِ حِ نِ الصَّ يلِ واخلَطِّ املُتْقَ اجلَمِ
يَ  ْرِ وَ أنْ جيَ , وهُ ةٌ وفَ رُ عْ نِ مَ لِ والتَّ  احلَسَ نَنِ اجلَامَ ; عىل سَ وفِ َ احلُرُ بِ بَنيْ يِنيِ والنِّسَ زْ

ةِ  يفَ ِ فِ الرشَّ احِ طُّ املَصَ وَ خَ بُوطًا, وهُ ا وهُ ودً عُ اءً وصُ تِوَ ,  ,اسْ يمِ دِ رِ القَ عْ وبَعْضِ الشِّ
فِ  ةٍ يف املَتَـاحِ ثْـرَ ـا بِكَ اهَ رَ ي تَ تـِ اتُ الَّ حَ اتِيكَ اللَّوْ ,  ,وهَ دِ ـاجِ ونِ واملَسَ نـُ ورِ الفُ ودُ

اتِيكَ  ةٍ هَ اصَّ دِ وبِخَ ـاجِ سَ ةِ يف مَ جَ , اجلَالِبَةُ لِلبَهْ ِ ةُ لِلبَرصَ ةُ اخلَاطِفَ شَ هِ اتُ املُدْ حَ اللَّوْ
اا يْهَ ا إلَ بُولَ ومَ تَانْ  .سْ

هِ  دِّ ا اخلَطُّ عىل حَ ذَ خِ  وهَ طُوطَاتِ ونَسْ مِ املَخْ لْ نَا بِهِ يف عِ ةَ لَ القَ هِ ال عِ مِ سْ ورَ
نَا مِ تِامَ ةِ اهْ ائِرَ ى يف دَ بْقَ , وال يَ تُبِ يْ  الكُ حِ لِكَ اخلَطُّ الصَّ ـدْ إالَّ ذَ صُ نَرْ لْ , فَ ـبُوطُ حُ املَضْ

تِهِ  امَ نْ سِ ثْ عَ دَّ نَتَحَ , ولْ اتِهِ المَ نْ عَ ثْ عَ نَبْحَ , ولْ اتِهِ ارَ  .أمَ
ـلَّ  َعَ كُ طُوطَاتِ مجَ مِ بِاملَخْ لْ لِ العِ نْ أهْ ا مِ دً مُ أحَ لَ إينِّ ال أعْ , فَ ءٍ دْ ءَ ذِي بَ دْ وبَ

ا ا ذَ تِ هَ امَ اتِ وسِ ارَ اتِ أمَ ـارَ هِ األمَ ـذِ ـنْ هَ رُ مِ ظْهَ ءِ يَ ْ دَ اليشَّ عْ ءَ بَ ْ كِنَّ اليشَّ , ولَ خلَطِّ
 َ نيْ سِ رِ هْ , عىل أقْالمِ املُفَ تِ امَ نيَ والسِّ قِ قِّ نَ املُحَ ةِ مِ طُوطَ خِ املَخْ ي النُّسَ فِ اصِ  ., ووَ

ءِ الَّ  لَامَ الءِ العُ ؤُ نْدَ هَ ا اخلَطِّ عِ ذَ اتِ هَ ارَ اسُ يف أمَ انَ األسَ دْ كَ قَ تَبُوا ولَ نَ كَ يْ ذِ
ةِ  حَّ لَ صِ وْ ا حَ ائِرً , دَ تَبُوهُ ا كَ لِّ مَ , وكُ الءِ تِمْ الءِ واالسْ تُبِ اإلمْ , وكُ يثِ لُومِ احلَدِ يف عُ
ا  ـابُكِهَ ـا وتَشَ بِهَ اكُ رَ ا وتَ لِهَ اخُ مِ تَـدَ دَ صِ عىل عَ رْ َا واحلِ يَاهنِ وفِهِ وبَ رُ ورِ حُ ; بِظُهُ اخلَطِّ

ـ مَ َيُّزِ املُهْ ا, ومتَ ِهَ اهبُ ـتَ وتَشَ ْ ةِ حتَ ـغِريَ فِ الصَّ ـرُ ـعِ تِلْـكَ األحْ ضْ , بِوَ ـمِ جَ ـعَ املُعْ لِ مَ
ثْـلُ  , مِ طِ نَ الـنَّقْ َا مِ اهلُ َ ادُ إمهْ رَ تِي يُ وفِ الَّ َـا  ;)ح ـ ع(احلُرُ اهتِ وَ ْـتَلِطَ بِأخَ تَّـى ال ختَ حَ

ةٍ  طَ قْ عُ نَ ضْ مَّ وَ , ثُ ةِ وطَ ةِ (.) املَنْقُ لَ مَ الِ املُهْ ْتَ الدَّ ْ  ;حتَ تَّى ال ختَ ةِ حَ وطَ الِ املَنْقُ تَلِطَ بِالذَّ
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اطٍ  عِ ثَالثِ نِقَ ضْ , ووَ قٍ نْ فَوْ نيِ (...) مَ فِ السِّ رْ ْتَ حَ ـنيِ  ;حتَ ْـتَلِطَ بِالشِّ تَّى ال ختَ حَ

مَ  قْ بِهُ الـرَّ ةٍ تُشْ غِريَ ةٍ صَ ائِرَ عِ دَ ضْ , ووَ قٍ نْ فَوْ ةِ بِالثَّالثِ مِ وطَ ـادِ ) ٥(املَنْقُ ـتَ الصَّ ْ حتَ
ةِ  لَ مَ تَّى ;املُهْ فِ  حَ رْ ـعِ احلـَ ضْ , ووَ ةِ وطَ ادِ املَنْقُ تَبِسَ بِالضَّ لْ ـةِ ) ص(ال تَ لِمَ قَ الكَ فَـوْ

 ِ فَنيْ عِ احلَرْ ضْ , ووَ ةٌ يحَ حِ َا صَ ةً عىل أهنَّ فَ يف النُّطْقِ ) فَ خَ (دِاللَ فَّ فِ لِيُخَ قَ احلَرْ فَوْ
ةِ  لِمَ عُ كَ ضْ , ووَ دَ دَّ ا(وال يُشَ عً بَطُ بِ ) مَ ي يُضْ فِ الَّذِ قَ احلَرْ ةٍ فَوْ ِ أو ثَالثَ بْطَنيْ  .ضَ

ةِ  يلَ اتِ املُزِ المَ عِ العَ ضْ ا, ووَ لِهَ كْ تِ وشَ لِامَ بْطِ الكَ تِبَ يف ضَ ا كُ عِ مَ فَ نْ أنْ ومِ
ءِ  لَامَ ءِ العُ امَ ارِ يف أسْ تِصَ وزِ االخْ مُ , ورُ بْسِ امِ واللَّ َ تُبِ  ,لإلهبْ ءِ الكُ امَ رُ  :وأسْ دْ تَبَهُ بَ ا كَ مَ

ي  زِّ ينِ الغَ يْ «ابِهِ يف كِتَ ) ٩٨٣(الدِّ رِّ النَّضِ يدِ الدُّ تَفِ يدِ واملُسْ  .»دِ يف أدَبِ املُفِ
يْئًا,  طِبُ شَ , فَال يَشْ تُوبِ ةِ واملَكْ قَ رَ ةِ الوَ افَ يصٌ عىل نَظَ رِ نُ حَ خُ املُتْقِ والنَّاسِ

وزَ يف مُ لُ الرُّ مِ تَعْ سْ كِنَّهُ يَ , ولَ ةِ يفَ حِ هَ الصَّ جْ هُ وَ وِّ شَ يْهِ بِامَ يُ لَ بِّبُ عَ ا  أو ال يُضَ إذَ , فَ لِكَ ذَ
لِهِ  تَبَ يف أوَّ , كَ تَبَ َّا كَ يْئًا ممِ فَ شَ ْذِ ادَ أنْ حيَ نْ (أرَ هِ ) مِ رِ َ )إىل(ويف آخِ ا بَـنيْ , أيَّ أنَّ مَ

نْ ( قَ ) إىل(و) مِ تُبُ فَوْ كْ , يَ امَ تَبَهُ ا كَ مَ دَ عْ  بَ رَ ةٍ عىل أُخْ لِمَ يمَ كَ دِ قْ ادَ تَ ا أرَ , وإذَ فُ ْذَ حيُ
 ِ تَنيْ لِمَ يدُ يُ ) م ـ م(الكَ مٌ «رِ دَّ قَ رٌ ومُ خَّ ؤَ  .»مُ

الَ الطَّ  دُ  :يُّ احِ نَ قَ عْ ا يف  :وبَ هَ رَ ـذْ ـا عُ تُهَ غْ لَ , وأبْ سَ يْتُ النَّفْ فَ دْ شَ نُّنِي قَ امَ أظُ فَ
ـلِّ  ادِ كُ دَ ْ رتِ تْنِي يف اسْ فَ عَ دْ أسْ يت قَ اكِرَ ا أنَّ ذَ , وما أظُنُّ أيْضً سِ رِ هْ ةِ املُفَ افَ قَ ادِّ ثَ وَ ْعِ مَ مجَ

تُهُ  فْ رَ ا عَ كَ  مَ لـِ تُـهُ يف ذَ أيْ ـا رَ لُّ مَ , وكُ يقِ قِ ةِ والتَّحْ سَ رَ هْ ةِ الفَ نْعَ يُوخِ صِ نْ شُ يْتُهُ عَ قَّ لَ وتَ
وِ  ـهْ ـانُ إىل السَّ , فَاإلنْسَ ـهُ عَ لْـتُ مَ امَ عَ ي تَ ـذِ طُوطَـاتِ الَّ ـنَ املَخْ مِ مِ ـخْ دِ الضَّ دَ العَ

وَ  ا هُ ةِ مَ لَ فْ يَانِ والغَ ا تَ ! والنِّسْ لُّ مَ نِي كُ اتَ ئِنْ فَ دْ ولَ ونَ قَ كُ وا أالَّ يَ جُ أرْ , فَ تُهُ فْ رَ يْتُهُ وعَ قَّ لَ



 
 
 
 ٨٠٤ א

هُ  بَابُ هُ ولُ ظْمُ نِي عُ اتَ  .فَ
وْ  لُ لٌ مَ جُ َّ رَ َ إيلَ أيتِ هِ أنْ يَ لِّ لِكَ كُ دَ ذَ عْ ى بَ شَ , وأخْ تِهِ يكَ تَّكِئٌ عىل أرِ رٌ مُ جِ لٌ ضَ

ولُ يل قُ تَ  :يَ ظَمْ , وأعْ يقَ تَ الطَّرِ رْ وَّ , وعَ ةَ عَ تَ النُّجْ دْ عَ دْ أبْ قَ تَ  لَ تَّـى كِـدْ ةَ حَ ألَ املَسْ
مِ هِّ زَ تُ  لْ عُ  ,دُ يف العِ دَ اكَ إالَّ وتَصْ رَ ا نَ , ومَ الِ يَاءِ الثِّقَ هِ اإلعْ َذِ , هُ هبِ كَ دَ نـْ امَ عِ ـوا بـِ هُ زْ  مَ

امِ  نَ األيَّ يَ مِ ا ملَِا طُوِ ً  !نَارشِ
رِ  ْ طُ جتَ ا إالَّ بَاسِ ا أنَ لَمُ اهللاُ, مَ عْ بِ ويَ , ومُ يقٍ الٌّ عىل طَرِ , ودَ ةٍ ٌ بَ , نيِّ بٍ هَ ذْ نْ مَ  عَ

ا  ذَ امَ إىل هَ , فَ وٍ هْ ئُ إىل زَ , أو يُومِ بٍ جْ ا يَيشِ بِعُ المِ مَ ي الكَ طَاوِ اءَ يف مَ ا جَ إذَ فَ
طَ  نيَ بَسَ هُ حِ عَ جَ ضْ دَ اهللاُ مَ رَّ ونَ بَ ارُ المِ هَ بْدَ السَّ نَا عَ يْخَ قَ شَ دَ ا أصْ , ومَ تُ دْ قَصَ

تَهُ  بَ رِ ْ يقِ  ,جتَ قِ ْ هُ يف حتَ ادَ هَ رَ جِ كَ ائِدِ  وذَ ةِ الرَّ َةِ كِتَابَ امتِ الَ يف خَ قَ , فَ وصِ يْ « :النُّصُ قِ ْ قِ حتَ
ا هَ ِ وصِ ونَرشْ رَّ « :»النُّصُ طَّ ْلُولٌ مُ سِ ممَ نِ النَّفْ يثُ عَ يدَ بِهِ يف واحلَدِ ا أُرِ كِنَّهُ إذَ , ولَ حٌ

لْمِ  ةَ العِ مَ دْ رِ خِ لِ واآلخِ ةُ اإلمْ  ,األوَّ حَ سْ تْهُ مَ قَ ارَ , فَ نِّ ةَ الفَ ايَ عَ كَ أنْ ورِ شَ , وأوْ اللِ
بُوالً  قْ ا مَ ائِغً ونَ سَ كُ  .»يَ

بِيْ  ي السَّ ْدِ وَ هيَ ولُ احلَقَّ وهُ قُ المُ الطَّ واهللاُ يَ ى كَ تَهَ , انْ ـعَ  يِّ احِ نَ لَ َـهُ اهللاُ مَ محِ رَ
فِ  ارِ واحلَذْ تِصَ ةِ واالخْ ادَ يَ مِ الزِّ لَ  .قَ

* * * 



 
 
 

  א٨٠٥ 
انِيًا ا ثَ عِ  :أمَّ بُوْ ةُ الكِتَابِ املَطْ سَ رِ  :فِهْ

هْ  ابِطَ مُ ففِ ـوَ ـفاتٍ وضَ اصَ وَ تْبَعُ مُ عِ تَ بُوْ ةُ الكِتَابِ املَطْ سَ ـقَ تَّ رِ ـا;  ةً فَ تِهَ ْلَ يف مجُ
ثْـلُ  , مِ نْ كِتَابٍ إىل كِتَـابٍ ُ مِ ريَّ تَغَ الِبُ ال تَ وَ َا قَ أهنَّ ,  :كَ هِ ـعِ ضِ وْ , ومَ انِ الكِتَـابِ وَ نـْ عِ

انِ الطَّ  مَ انِ وزَ كَ , ومَ اتِهِ حَ فَ دِ صَ دَ , وعَ هِ فِ لِّ ؤَ مِ مُ  .بْعِ واسْ
عِ  بُوْ سِ الكِتَابِ املَطْ ارِ هَ اتِ فَ فَ امَ أنَّ صِ ةٌ  :كَ اصَّ ةٌ وخَ امَّ  .عَ

ةُ  امَّ ا العَ أمَّ اتِ  :فَ ـوعَ ضُ وْ ـعِ ومَ اجِ ادِيـثِ واملَرَ اتِ واألحَ سُ اآليَ رَ هْ يَ فَ هِ فَ
مَ  ينَ اليَوْ ِ ارصِ تُبِ املَعَ ةِ كُ امَّ جُ يف عَ ارِ وَ دَ َّا هُ ا ممِ هَ ِ ريْ , وغَ  .الكِتَابِ

ةُ وأمَّ  ثْـلُ  :ا اخلَاصَّ , مِ يَّـةِ لْمِ اتِ العِ ـادَ يَ ـضِ الزِّ ـعَ بَعْ ـا, مَ كِرَ آنِفً ا ذُ يَ مَ هِ  :فَ
ــنَ  ــا مِ هَ ِ ريْ , وغَ ــدِ اعِ وَ , والقَ ارِ ــعَ , واألشْ ــاكِنِ ــالمِ واألمَ , واألعْ ــارِ سِ اآلثَ ــارِ هَ فَ

تَكِثْرٌ  سْ لٌّ ومُ تَقِ سْ , فَمُ يَّةِ لْمِ ظِيَّةِ والعِ فْ سِ اللَّ ارِ هَ  .الفَ
عَ هَ  ةِ إالَّ ومَ ةِ واخلَاصَّ امَّ ةِ العَ مَ سْ هِ القِ لْـمِ إنَّ ذِ ـلِ العِ َ أهْ ـا بَـنيْ يً ارِ ا جَ اقً فَ اتِّ

ريِ  بـِ سِ الكِتَـابِ الكَ ـارِ هَ َ فَ ـاتٍ بَـنيْ قَ ارَ فَ ةَ مُ مَّ سِ الكِتَـابِ  ,عىل أنَّ ثَ ـارِ هَ َ فَ وبَـنيْ
امَ يَيل , كَ ريِ غِ  :الصَّ

اعِ الفَ  ـ١ نْ أنْوَ ا مِ كِرَ آنِفً ا ذُ ةِ أنَّ مَ بِريَ تُبِ الكَ أنِ الكُ نْ شَ يَ مِ هِ ; فَ سِ ارِ  .هَ
يْ  ـ٢ َا نَصِ يْسَ هلَ لَ ةُ فَ غِريَ ائِلُ الصَّ سَ تُبُ والرَّ ا الكُ هُ أمَّ رُ كُ ذْ ا يَ ; إالَّ مَ كِرَ َّا ذُ بٌ ممِ

ـرِ  تَـاجُ إىل ذِكْ ْ ريَ ال حيَ ـغِ ـم أنَّ الكِتَـابَ الصَّ هِ لْمِ ; لِعِ ادِ تِهَ يقِ االجْ نْ طَرِ م عَ هُ ضُ بَعْ
ظِيَّةٍ فَ  فْ سَ لَ ارِ يَّةٍ  هَ لْمِ مِ وال عِ ريَ احلَجْ غِ نِهِ صَ وْ تَلِـفُ  ,, لِكَ ْ ـا خيَ اتِ مَ حَ ـفَ لِيـلِ الصَّ قَ

ـريِ  سِ يلِ العَ ـهِ يـدِ وتَسْ يـبِ البَعِ رِ تْ لِتَقْ ـعَ ضِ ي وُ تـِ , الَّ سِ ارِ هَ وعِ الفَ ضُ وْ ةَ مَ يقَ قِ وحَ



 
 
 
 ٨٠٦ א

ةِ  غِريَ تُبِ الصَّ انٌ يف الكُ كَ هُ مَ يْسَ لَ َّا لَ هِ ممِ ِ ريْ مُ وغَ لَ اىلَ أعْ عَ  ., واهللاُ تَ
* * * 

ونَ  رُ هُ املُتَأخِّ رَ كَ ي ذَ نَى الَّذِ سَ بِاملَعْ ارِ هَ إنَّ الفَ ا فَ ةٍ  :لِذَ رَ كِّ ـذَ ـنْ مُ ةٌ عَ بَارَ يَ عِ هِ
ائِلِ الكِتَابِ  سَ وسِ مَ ؤُ يبِيَّةٍ لِرُ رِ قْ ةً  ,تَ بِيهَ , شَ افِهِ يعِ أطْرَ اضِ وَ نْ  ومَ افِ مِ تُبِ األطْرَ بِكُ

و ؤُ , ورُ هٍ جْ رَ وَ هٍ آخَ جْ نْ وَ ائِلِ مِ  .سِ املَسَ
االتٍ  م ثَالثَ حَ تُبِهِ سِ كُ ارِ هَ رِ فَ مِ يف ذِكْ لْ لِ العِ إنَّ ألهْ ا; فَ ذَ عَ هَ  :ومَ

سَ  :األُوىلَ  ارِ هَ رُ الفَ كُ ذْ نْ يَ لِ  مَ ةُ أهْ امَّ ى عَ شَ ا مَ ذَ ىلَ هَ , وعَ رِ الكِتَابِ دْ يف صَ
انَـتْ فَ  ا كَ ـذَ ـعَ هَ , ومَ نيَ مِ دِّ مِ املُتَقَ لْ ـانُوا العِ ا كَ ذَ , لـِ ـيلِيَّةً صِ َالِيَّـةً ال تَفْ م إمجْ ـهُ سُ ارِ هَ

ـومِ  مُ ـهِ العُ جْ ـا عـىل وَ هَ وِ ينِ ونَحْ اوِ نـَ ـولِ والعَ صُ ابِ والفُ سَ األبْوَ ارِ هَ ونَ فَ رُ كُ ذْ يَ
ا ائِلِهَ سَ يحِ مَ ضِ ا أو تَوْ هَ ائِدِ وَ يلِ فَ صِ عٍ يف تَفْ سُّ ونَ تَوَ َالِ دُ  .واإلمجْ

رُ  :الثَّانِيَةُ  كُ ذْ نْ يَ ينَ يف  مَ رِ أبُ املُتَـأخِّ ا دَ ـذَ , وهَ ـرِ الكِتَـابِ سَ يف آخِ ارِ هَ الفَ
يلِيَّةٍ  صِ سَ تَفْ ارِ هَ مِ فَ سْ اللِ رَ نْ خِ لِكَ مِ م, وذَ تُبِهِ الِبِ كُ ,  غَ ثِرٍ تَكْ سْ لٍّ ومُ تَقِ سْ َ مُ ا بَنيْ مَ

نَّفَ  صَ الِبِ مُ انِنَا يف غَ مَ لِ زَ طَطُ أهْ تْ خُ عَ اضَ ةِ تَوَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ ىلَ هَ رَ وعَ ِم إالَّ فِيامَ نَدَ  .اهتِ
طُ  سَ عِ  :والوَ اللِ اجلَمْ نْ خِ لِكَ مِ , وذَ ةٌ بُولَ قْ ةٌ مَ ادَّ , وجَ ةٌ وَّ جُ رْ ةٌ مَ يقَ يَ طَرِ وهِ

َالِيَّةٍ  سَ إمجْ ارِ هَ عِ فَ ضْ لِكَ بِوَ , وذَ ينَ رِ ةِ املُتَأخِّ يقَ نيَ وطَرِ مِ دِّ ةِ املُتَقَ يقَ َ طَرِ رِ  بَنيْ ـدْ يف صَ
هَ  عِ فَ ضْ , ووَ يلِيَّةٍ الكِتَابِ صِ سَ تَفْ رِ  ارِ ريٌ هيف آخِ ثـِ ٌ كَ ـريْ ا خَ ذَ ,  ,, ويف هَ ريٌ فـِ ْـعٌ وَ ومجَ

لِكَ  ذَ وَ كَ  .وهُ
اللِ  نْ خِ ةِ مِ وبَ حُ يَّةِ املَسْ لْمِ اتِ العِ اسَ رَ الِبُ الدِّ تْ غَ رَ ةِ جَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ وعىل هَ



 
 
 

  א٨٠٧ 
يَّةِ  لْمِ يحِ العِ نْ األطَارِ ا مِ هَ ِ ريْ يَّةِ وغَ عِ اتِ اجلَامِ اسَ رَ  .الدِّ

سِ  ارِ هَ لِ الفَ ضْ رٍ لِفَ نْ ذِكْ نْ مِ كُ امَ يَ هْ ِّ  ,ومَ ـدَ وأمهَ صْ ـا, إالَّ إنَّ القَ ودِهَ يَّةِ وجُ
ا عً ْ وٌّ رشَ جُ رْ طَ  ,مَ سُّ دُ  والتَّوَ صْ ا, وعىل اهللاِ القَ بْعً وبٌ طَ غُ رْ  .مَ

سِ  ارِ هَ نَ الفَ ا يَأيت مِ لِّ مَ دُ يف كُ صْ انَ القَ ا; كَ  .لِذَ
 

* * * 
)١( 

طُ يف  يْ رِ سِ التَّفْ ارِ هَ  الفَ
 ِّ ةِ األقْالمِ بِأمهَ َلَ  محَ مِ لَدَ لْ يَاتِ العِ عَ بَ ـا مَ ضً ـدُ بَعْ نَا نَجِ , إالَّ إنَّ سِ ارِ هَ يَّةِ الفَ

ةً  لْـوَ ةَ خُ بِريَ م الكَ تُبَهُ دُ كُ ا نَجِ ا, لِذَ مً تِامَ سِ اهْ ارِ هَ نَ لِلفَ وْ ُ عِريْ ا ال يُ نَ ِ رصْ ي عَ نِّفِ صَ نْ مُ مِ
نْ ضَ  ,  ةِ مَ يْ مِ مِ سِ ارِ هَ ـدَ الكِتَـالفَ قَ ي أفْ ـذِ رُ الَّ ـاتِيْ األمْ فَ هِ ابَ مَ وزِ نـُ ـنْ كُ هِ عَ ثـِ حَ بَحْ

ـفَ  قِ رُ أنْ يَ زَ الطَّالِبُ املَـاهِ جِ ا عَ هَ نْدَ عِ , فَ انِينِهِ َالِّ أظَ , وحمَ ائِلِهِ سَ اطِنِ مَ وَ , ومَ هِ رِ رَ ودُ
نُوزِ الكِتَابِ  اءِ و ,عىل كُ نـَ ـنَ العَ ءٍ مِ ْ هِ إالَّ بِيشَ ائِدِ وَ ادِرِ فَ بُ ونَوَ ـا الطَّالـِ , أمَّ ةِ ـقَّ املَشَ

 ِ قَنيْ ِ دَ املَرشْ عْ رِ الكِتَابِ بُ رَ اطِ دُ تِقَ نَ الْ و مِ جُ رْ ا يَ َ مَ بَيْنَهُ وبَنيْ ئُ فَ  .املُبْتَدِ
ا َ ودِمهِ صُ قْ بَاغِي مَ نْ مَ زَ الطَّالِبُ واملَطْلُوبُ عَ جِ نَا عَ نْ هُ تْ  ;فَمِ ـدَ تَّـى غَ حَ

نْ ذَ  نَالُ مِ ائِدِ ال تُ وَ يُودُ الفَ ; قُ ابِهِ ْرَ ابِهِ إىل حمِ نْ بَ هِ مِ لِّ ةِ الكِتَابِ كُ اءَ دَ قِرَ عْ ا الكِتَابِ إالَّ بَ
ةِ الكِتَابِ  َايَ فَ النَّاظِرُ عىل هنِ ارَ ا شَ تَّى إذَ هُ إذْ بِهِ  ;حَ سَ ِدُ نَفْ بِ جيَ اتـِ رَ لِلكَ ـتَظْهَ دْ اسْ قَ

لِكَ  ذَ وَ كَ , وهُ رُ عُ شْ يْثُ ال يَ نْ حَ ا مِ سً رَ هْ  .فَ
مْ مِ  مْ وكَ لْـمِ وكَ بُّهُ لِلعِ هُ حُ عَ فَ مِ دَ لْ ـهُ مل  ,نْ طَالِبٍ لِلعِ ائِـدِ أنَّ وَ اصِ الفَ تِنـَ واقْ



 
 
 
 ٨٠٨ א

يِيْ  قْ نْ تَ حْ مِ َ ربْ ائِدِ يَ وَ ائِلِ عىل طُـ ,دِ الفَ وسِ املَسَ ؤُ فَ  ةِ رَّ ورُ ـارَ ا شَ تَّـى إذَ ; حَ الكِتَـابِ
لُحُ  ا يَصْ سً رَ هْ مَ فَ تَسَ دْ ارْ بَ إذْ بِهِ قَ ارَ تِهِ أو قَ َايَ  عىل هنِ ْـدَ ةً هتُ دَ ـارِ ةً بَ نِيمَ ونَ غَ كُ أنْ يَ

اءً  تِدَ هِ ابْ سِ ارِ هَ نْعِ فَ ةُ يف صُ مَّ بَطَّأتْ بِهِ اهلِ ي تَ بِ الكِتَابِ الَّذِ احِ  !لِصَ
 

* * * 
)٢( 

سِ  ارِ هَ اطُ يف الفَ رَ  اإلفْ
ـلِ العِ  ـةِ أهْ امَّ َ عَ اقٍ بَـنيْ فَ لَّ اتِّ ِ تْ حمَ حَ دْ أضْ سِ قَ ارِ هَ ةَ الفَ ائِدَ , وبِامَ أنَّ فَ لْـمِ

 َ ـدْ حتَ ةَ قَ رَ هِ الظَّاهِ ذِ م, إالَّ إنَّ هَ نْهُ ينَ مِ رِ يَّامَ املُتَأخِّ ـنَّ والسِ ,  تْ فَ يـقِ ةِ الطَّرِ ـابِلَ ـنْ سَ عَ
يْ  عِ ى بَ نْحً تْ مَ ذَ نُهُ إالَّ أُ وأخَ ْسِ ا ال حيُ يْ دً دْ أُصِ ـيْ نَّاسٌ قَ صِ اقٍ يف تَرْ ـرَ عٍ وإغْ لَ فِ بُوا بِوَ

لِّ  سِ يف كُ ارِ هَ ةِ الفَ لَ وَ دْ تْ وجَ دَ ا غَ هَ نْدَ عِ , فَ هِ ُ ريْ ا أو غَ نْهَ مُّ مِ اءٌ املُهِ وَ , سَ بِريٍ ريٍ وكَ غِ صَ
ال  ِ ةِ حمَ ائِفَ هِ الطَّ ذِ  هَ ائِلِ لَدَ لِيَةُ املَسَ فْ ـارِ تَ بَـابِ أنْصَ نْدَ أرْ رِ عِ امَ لِلتَّنَدُّ بَّ , ورُ بِ جُّ  لِلتَّعَ

يلِيَّةِ  صِ سِ التَّفْ ارِ هَ  .الفَ
نَا أنَّ مُ  لِمْ ا عَ ا إذَ ذَ ةِ هَ ـطَ ـنْ بَسْ م مِ ـهِ ضِ نْدَ بَعْ ةِ ملَ تَأتِ عِ رَ هِ الظَّاهِ ذِ ةَ هَ قَ ارَ سَ

ــمٍ  لْ ــ ,عِ يْ رِ قْ جِ أو تَ امِ ــرَ ــنْ بَ ــريٍ مِ ثِ ــةً لِكَ عَ تَابَ ةً ومُ ــعَ اضَ وَ تْ مُ ــاءَ ــلْ جَ ; بَ ــمِ لْ بٍ لِلعِ
مَ  وبَاتِ اآللِيَّةِ اليَوْ  .احلَاسُ

ائِـ وَ مَ أنَّ فَ وبِ اليَـوْ يعِ احلَاسُ نْ بَدِ انَ مِ , فَكَ ةٌ ريَ فـِ هُ وَ ـَ اجمِ رَ , وأنَّ بَ ةٌ ريَ ثـِ هُ كَ دَ
ـيْ  صِ ةً وتَفْ ْلَ سِ مجُ ارِ هَ لِ الفَ مَ ومُ بِعَ قُ َا تَ وبِيَّةِ أهنَّ جِ احلَاسُ امِ َ نْ تِيكَ الربَ انَ مِ , بَـلْ الً فَكَ

رَ  هْ نَ الفَ لُ مِ مَ عْ جَ آلِيَّةً تَ امِ رَ ةَ بَ مَّ وبِ أنَّ ثَ تَنِنيَ بِاحلَاسُ ينِ بَعْضُ املُعْ َ ربَ الً أخْ مَ ةِ عَ  ال سَ



 
 
 

  א٨٠٩ 
يبٍ  رِ قْ تِيبٍ وتَ رْ يعٍ وتَ نْوِ يرٍ وتَ رِ ْ نْ حتَ هُ مَ ثِيلَ لَ بُ الكِتَـابِ إالَّ .. .مَ اتـِ نْهُ كَ زُ عَ جَ عْ ا يَ مَ

م يْهِ لَ اسُ عَ قَ ادٍ ال يُ رَ نْ أفْ ادٌ مِ رَ ا إالَّ أفْ هَ تَطِيعُ سْ نِيَّةٍ ال يَ ضْ ةٍ مُ قَّ شَ نَاءٍ ومَ دَ عَ عْ  .بَ
* * * 

تْ  اءَ نَا; جَ نْ هُ تْ  فمِ فَّعَ رَ ا, وتَ هَ رِ امَ ضْ ِ مِ ريْ لُ يف غَ فُ رْ الِ الكِتَابِ تَ قَ ةُ إثْ رَ ظَاهِ
نْ  لِكَ مِ , وذَ تَهُ ْ ائِلَ حتَ سِ بِامَ ال طَ ارِ هَ دُ الفَ ارِ سَ تْ مَ رَ اثَ يْثُ تَكَ ا; حَ هَ شِ وْ رُ ِ عُ ريْ عىل غَ

م  عِهِ سُّ اللِ تَوَ لِّ خِ ِ حمَ ريْ يْلِيَّةِ يف غَ صِ ارِس التَّفْ هَ دِ الفَ ْ َايف رسَ اهنِ كَ ا ومَ  .هَ
ــنْ كُ  ــةً مِ ائِفَ هُ أنَّ طَ ــحُ ضِّ وَ ــيُ مُ اهللاُتَّ اهُ ــدَ ــا هَ انِنَ مَ ــلِ زَ م  ابِ أهْ هُ ــدُ ال نَجِ

تَأخِ  سْ ويَ ـرِ  نرُ كَ ـنْ ذَ ـارِ  مِ سَ ـيْلِيَّةٍ  دَ مَ صِ سِ  تَفْ ـارِ هَ َ  للفَ ـا بَـنيْ سِ  :مَ ـارِ هَ ـاتِ آلا فَ  ,يَ
ادِيْثِ  مِ  ,واألحَ ـالَ , واألعْ ارِ ـعَ , واألشْ ـارِ ـاكِنِ وا ,واآلثَ ـ ,ألمَ ـبِ  ,قِ رَ والفِ يْ رِ  وغَ

 , ةِ غَ دَ اللُّ نـْ مٌ عِ لُـوْ عْ ـوَ مَ ا هُ ـَّ ا ممِ هَ ِ ريْ , وغَ يَّةِ لمِ اتِ العِ طَلَحَ , واملُصْ يَّةِ هِ قْ د الفِ اعِ وَ والقَ
بُهُ  ـاحِ ـهُ صَ لَ قَ ي أثْ ـذِ ا الكِتَـابِ الَّ ـذَ اتِ هَ حَ ـفَ ا صَ بْنـَ لَّ ا قَ تْ إذَ , ثُمَّ سِ ارِ هَ بِّي الفَ حمُ

دِ الفَ  ارِ سَ تِهِ بمَ يْقَ قِ هُ يف حَ دُ ; نَجِ ةِ قِيْقَ يْلِيَّةِ الدَّ صِ سِ التَّفْ ارِ ـهَ يْسَ إالَّ كِتَابً ـلُ حتْ  ا اللَ تَمَ
هِ  ذِ يْنُهُ هَ امِ ضَ سَ مَ ارِ هَ يْلِيَّةَ  الفَ صِ  !التَّفْ

ـارِ  هِ املَسَ ذِ نْ هَ ثِريٍ مِ ةِ كَ رَ ْهَ نْ مجَ دِ عَ لَّ البُعْ ا كُ يدً عِ ا الكِتَابُ بَ ذَ اَن هَ امَ كَ بَّ دِ ورُ
 , قِ ـرَ تُـبِ الفِ نْ كُ , وال مِ مِ اجِ َ المِ والرتَّ تُبِ األعْ نْ كُ يْسَ مِ هُ لَ نَى أنَّ عْ , بِمَ يلِيَّةِ صِ التَّفْ

ةِ  غَ تُبِ اللُّ نْ كُ ا.. .وال مِ ذَ كَ  !وهَ
انَ كِتَابُ  امَ كَ بَّ ةِ  ورُ غَ سِ اللُّ ارِ هَ هُ بِفَ لَ قَ دْ أثْ بَهُ قَ احِ دُ صَ تَجِ , فَ هٍ ارِ  ,فِقْ عَ  ,واألشْ

اكِنِ  ,المِ واألعْ  يَّـةٍ  ,واألمَ لْمِ ةٍ عِ هَ جْ ِ وِ ريْ الِ الكِتَابِ بِغَ قَ بَبًا يف إثْ انَ سَ َّا كَ ـمَّ  ;ممِ اللَّهُ
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رَ  ظْهُ , والتَّمَ سِ ارِ هَ دِ الفَ ْ ةَ يف رسَ دَ ايَ فَ  إالَّ املُزَ ـوَ ائِـهِ األجْ رَ ـنْ وَ ـى مِ سَ ـلَّ وعَ عَ , ولَ
يِّ  لْمِ ادِ العِ سَ نِ الكَ مَ ا لِلكِتَابِ يف زَ يقً وِ اقِـهِ تَسْ رَ ةِ أوْ رَ ـاثَ كَ ـاللِ مُ نْ خِ ـ ,, مِ يْ وِ زْ قِ وتَ

الفِهِ   !غِ
* * * 

ا  ـهَ سِ ارِ هَ لَـتْ بِفَ ثَاقَ ي تَ تـِ تُبِ الَّ اتُ الكُ َ رشَ يَّ اآلنَ عَ دَ َ يَ ; أنَّ بَنيْ فٍ ويف أسَ
يْ  دَ ِ يَ نْ بَنيْ لِقُ الكِتَابَ مِ زْ ادُ تَ ةً تَكَ لَ ثَاقَ ا مُ لِهَ امِ  .حَ

لْتُ  ا قُ الِغُ إذَ بَ تْ إ :وال أُ زَ ـاوَ َ دْ جتَ مَ قَ تُبِ اليَوْ هِ الكُ ذِ ثِيالتِ هَ نْ مَ ا مِ ثِريً نَّ كَ
يلِيَّةُ  صِ ا التَّفْ هَ سُ ارِ هَ ضُ  فَ , وبَعْ عَ الكِتَابِ بْ زَ الثُّلُثَ رُ اهَ ا نَ ريٌ  ـ هَ ثـِ ريٌ ومُ ثـِ , ـ والثُّلُثُ كَ

رُ  اتِ الكِتَابِ  وآخَ حَ فَ وعِ صَ ْمُ عَ جمَ فُ مَ تَنَاصَ ادَ يَ ا كَ نْهَ  !مِ
ا كِ  , ال وذَ ي اآلنَ َ يَدِ زُ تَابٌ بَنيْ اوَ تَجَ اتُ  تَ حَ فَ ةٍ  هُ صَ حَ فْ ةَ صَ ائَ بً  مِ يْ رِ قْ ـدُ تَ ا, نَجِ

بَ  احِ هُ يف  هُ صَ جَ رَ دْ أخْ وِ قَ ةٍ نَحْ حَ فْ ةِ صَ ئَ ثِامِ لَّ ثَالَ سِ  , كُ ـارِ هَ ـابِ الفَ سَ كَ عـىل حِ لـِ  ذَ
تِي  يْلِيَّةِ الَّ صِ ا التَّفْ هَ فُ صْ اءَ وَ نَاجَ  !هُ

 
* * * 



 
 
 

  א٨١١ 
)٣( 

اكَ  رَ سِ مُ ارِ هَ ةُ الفَ  مَ
يْ  صِ سِ التَّفْ ارِ هَ بِّي الفَ ِ نْ حمُ ةٌ مِ لِيلَ ةٌ قَ ائِفَ نَاكَ طَ يْ هُ رِ ي التَّفْ يدِ ِ نْ جمُ , ومِ اتِ لِيَّةِ عَ

َا, بَـلْ  ـاهبِ ُم يف نِصَ اهتُ ـادَ تِهَ ـعْ اجْ قَ الِ الكِتَابِيَّـةِ ملَ تَ صَ هِ اخلِ ذِ عَ هَ ُم مَ , إالَّ إهنَّ يَّةِ لْمِ العِ
َارِ  تْ حمَ رَ وَّ ـيلِيَّةِ تَسَ صِ ـةِ التَّفْ لَ وَ ـ ,يبَ اجلَدْ َشُّ َا يف حتَ اهتِ ـوعَ ضُ وْ ـتْ بِمَ مَ اكَ رَ اتٍ ـوتَ رَ

يَّةٍ  امِ حَ طِيْ .. .زِ يْ ال يُ ضِ اقُ تَوْ هَ ا خِ  ,عَ هَ يعَ زِ وْ نُ تَ ْسِ ـنْ  تٌ يْ رِّ وال حيُ ـالً عَ ـ; فَضْ ٌ تَبَرصِّ مُ
ئٍ  بْتَدِ مٍ مُ لْ  !طَالِبِ عِ

ــ تَّ ــنَ الكُ ــةً مِ ائِفَ ; أنَّ طَ هُ ــحُ ضِّ وَ ــدْ يُ سِ  ابِ قَ ــارِ هَ ــةُ الفَ يقَ ُم طَرِ هتْ وَ ــتَهْ اسْ
يلِيَّةِ  صِ ا  ;التَّفْ ـذَ عَ هَ ُم مَ م; إالَّ إهنَّ هُ اءَ رَّ وا بِهِ قُ حُ رَ ُم, وأفْ وا بِهِ كِتَاهبَ زُ زَّ ي عَ رُ الَّذِ األمْ

يْ  ِ ةٍ حتُ لَ صَّ فَ امٍ مُ قَ ْتَ أرْ يَّةَ حتَ وعِ ضُ سَ املَوْ ارِ هَ هِ الفَ ذِ وا هَ رُ كُ ذْ لَّ ملَ يَ ا إىل  لُ كُ نْهَ ةٍ مِ ألَ سْ مَ
ـدٍ  احِ ـمٍ وَ قْ ـتَ رَ ْ ةً حتَ طُورَ سْ ةً مَ نْثُورَ َا مَ وا هبِ اؤُ لْ جَ ; بَ نَ الكِتَابِ َا مِ ظَاهنِّ ا ومَ هَ اقِعِ وَ مَ

مُ  لِكُ عِ ذَ ضِ وْ ريُ إىل مَ لِ اليَتِيْ  يُشِ صْ وْ الفَ , مِ دُ ائِـدِ وَ ـائِلِ والفَ وعِ املَسَ رُ قِيمٍ لِفُ رْ بَـلْ نَ تَ
يْسَ فِيْهِ  ائِدِ إالَّ  لَ وَ ائِلِ والفَ اتِ املَسَ َ رشَ تَهُ عَ ْ عُ حتَ ْمَ دٌ جيَ احِ مٌ وَ قْ  ! رَ

اتٌ  وَ اءِ أخَ طَ هِ األخْ ذِ ا يَيل ,وملِِثْلِ هَ ا مَ نْهَ  .مِ
 

* * * 
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)٤( 
سِ  ارِ هَ تِ الفَ امَّ هِ الُ مُ فَ  إغْ

ـدْ  نَّ بَعْضَ إ مُ اهللاُ قَ اهُ ـدَ َ هَ ـنيْ قِ قِّ تَّابِ واملُحَ لُـالكُ غِ وْ نَ يُ ـرِ و وْ ـةِ يف ذِكْ كِتَابَ
سِ  ارِ هَ ً  الفَ ريْ غِ ا أا صَ نْهَ انَ مِ ً  وكَ بِريْ نْسَ ا, كَ نَ ويَ هِ  وْ سِ قْتِ نَفْ ىل عِ يف الوَ وَ أوْ ا هُ ةً مَ قَ  ,الَ

ى و جَ تِبَاطً أرْ ونِ ارْ مُ ضْ انِ ومَ نْوَ ـالُ  كِتَابِ ال ا بِعُ فَ , فإغْ يَّـةِ لْمِ هِ العِ تـِ امَّ هِ نْ مُ وَ مِ ممَّا هُ
عَ  تِ يُ امَّ هِ املُهِ ذِ ثْلُ هَ مِ مِ لْ بِ العِ نْدَ طُالَّ يَّةً عِ جِ نْهَ ةً مَ لَ ضِ عْ  .دُّ مُ

ثَالً  مَ تُبِ  فَ نْ كُ ا لكِتَابِ مِ ً ارصِ عَ ا مُ قً َقِّ ِدُ حمُ لَلِ جتَ دَ العِ نـْ ةِ عِ ـدَ تَمَ ثِيَّةِ املُعْ يْ احلَدِ
ـدْ تَ  ـهِ قَ يْقِ قِ ْ هُ يف حتَ ِـدُ م, جتَ ـنْهُ َ مِ ثِنيْ دِّ يَّام املُحَ , والسِ مِ لْ لِ العِ ةِ أهْ امَّ ـعَ عَ سَّ ـرِ يف وَ ذِكْ

سِ  ارِ هَ اتِ آلافَ افِ  ,يَ ادِيْثِ  وأطْرَ ارِ  ,األحَ اكِنِ , وواآلثَ ااألمَ هَ ِ ريْ عَ .. .وغَ إالَّ إنَّه مَ
كِـهِ  رْ دَ تَ نـْ كَ عِ لـِ , وذَ ـمُّ ىل وأهَ ـوَ أوْ ـامَّ هُ لَ عَ فِ دْ غَ يَّةِ للكِتَابِ قَ لْمِ ةِ العِ مَ دْ هِ اخلِ ذِ هَ

سِ  ارِ هَ لَلِ لفَ لَلَ  :أيْ , العِ لِّفُ  العِ ا املُؤَ نْهَ مَ عَ لَّ تِي تَكَ انِيْدِ الَّ لَلَ األسَ انَتْ عِ اءٌ كَ وَ , سَ
لَـلِ  سِ عِ ـارِ هَ , وفَ نِ لَلِ املُتُـوْ سِ عِ ارِ هَ كِ لفَ ْ طِيْئَةُ الرتَّ تْ خَ اءَ نَا جَ نْ هُ , فمِ نِ أو املُتُوْ

نَ ذُ  يْ ذِ الِ الَّ جَ ا أوْ مُ كِ الرِّ وْ وا بِجَ رُ حٍ سُّ لِ  وأرْ يْ دِ عْ خْ .. .تَ  .إلَ
ا يف  ذَ كَ انِنَا لوهَ مَ لِ زَ اتِ أهْ يْقَ قِ ْ هِ بَعْضِ حتَ قْ تُبِ الفِ ـقَ كُ قِّ ـدُ املُحَ يْثُ نَجِ ; حَ

دْ  م قَ نْهُ ىمِ نْسَ ى  يَ تَنَاسَ سَ أو يَ رِ سِ  فِهْ ؤوْ ائِلِ رُ , أو  املَسَ يَّةِ هِ قْ ةِ الفِ لَ ائِلِ النَّازِ أو  ,املَسَ
ــا يْهَ ــعِ عَ مَ ــائِلِ املَجْ ــوهَ  ,املَسَ ــا ذَ كَ هَ ِ ريْ ــمٌّ ا يف غَ هِ ــوَ مُ َّــا هُ ــةٍ  ,ممِ القَ ــلِ وذُو عِ بِأصْ

نِ و وْ مُ ضْ يَّةِ  ,الكِتَابِ  مَ هِ قْ ثِهِ الفِ وْ  !وبُحُ
ـلِ  ـي أهْ قِ قِّ ـنَ حمُ ا طَـائِفٌ مِ ـهَ سَّ ي مَ تـِ تُـبِ الَّ ـضَ الكُ لِكَ بَعْ وقِسْ عىل ذَ



 
 
 

  א٨١٣ 
, والتَّـ ِ ـريْ سِ , والتَّفْ ةِ يْـدَ قِ تُـبِ العَ يْـقِ كُ قِ ْ دَ حتَ نـْ ـيَّام عِ ا, والسِ نَ ِ رصْ , عَ ـةِ غَ , واللُّ خِ يْ ارِ

ا هَ ِ ريْ  .وغَ
 

* * * 
)٥( 

اتِ  لَّدَ اتِ املُجَ حَ فَ امِ صَ قَ دُ أرْ ْ  رسَ
هُ  لُكُ سْ ا يَ وَ مَ , وهُ مَ َا اليَوْ نَا هبِ ةَ لَ اقَ , ال طَ ةٌ دَ يْ دِ يَّةٌ جَ جِ نْهَ آيت مَ فَتْ مَ رَ خْ زَ دْ تَ قَ لَ

بَّاعِ  تُبِ وطُ قِي الكُ نَسِّ نْ مُ ٌ مِ ثِريْ , وكَ تَبَةِ امَ بَعْضُ الكَ قَ نَ أرْ وْ دُ ِ م يُرسْ هُ دُ يْثُ نَجِ ا; حَ هَ
رَ  دٍ وآخَ َلَّ َ جمُ قٍ بَنيْ يْ رِ فْ نَ تَ وْ ةِ دُ َ ثِريْ اتِ الكَ لَّدَ دِ ذِي املُجَ احِ اتِ الكِتَابِ الوَ حَ فَ  !صَ

ـةٍ أو  عَ بَ ـةٍ أو أرْ قَ ثَالثَ هُ فَـوْ اتُ لَّدَ تْ جمُ اءَ دْ جَ ا, قَ ا مَّ ِدُ كِتَابً ; أنَّكَ جتَ هُ حُ ضِّ وَ يُ
ثَرَ  , أكْ َـةِ امحَ ةِ واملُزَ رَ اثَ هِ املُكَ ذِ عَ هَ , ومَ اتِ حَ فَ ئَاتِ الصَّ اءَ يف مِ دْ جَ ا قَ نْهَ دٍ مِ َلَّ لُّ جمُ , وكُ

ـ م يُسْ هُ دُ ـامٍ ـنَجِ قَ ـتَ أرْ ْ اتِ الكِتَـابِ حتَ َلَّـدَ ِيْـعِ جمُ اتِ مجَ حَ ـفَ ـامَ صَ قَ ا أرْ نـَ نَ لَ وْ دُ رِ
فِ  وْ لَتْ إىل األُلُ صَ بَّام وَ , ورُ ةٍ لَ لْسِ تَسَ  !مُ

, وهَ  رِ كْ يْشِ الفِ وِ دُ يف تَشْ يْ زِ , تَ امٍ قَ َةُ أرْ امحَ زَ , ومُ امٍ هَ ةُ أفْ لَّ ضَ اتِهِ مَ دِّ ذَ ا يف حَ ذَ
اتِ  لَّدَ هِ املُجَ ذِ وَ إىل هَ زْ امَ العَ بَةً ملَنْ رَ قَ نُ عَ وْ يَكُ , ممَّا سَ رِ كْ الِ الذِّ قَ  .وإثْ

فَ املُؤلِّ  قِ ا أنْ يَ عً لِ مَ هَ لِ واألسْ نَ األفْضَ انَ مِ ا كَ اتِ لِذَ حَ فَ قِيْمِ صَ ْ فُ برتَ
اتِ  لَّدَ اهُ  :كِتَابِهِ ذِي املُجَ وَ ا سِ امِ مَ قَ تِبَارٍ ألرْ نَ اعْ وْ , دُ دٍ َلَّ لِّ جمُ لٍّ لكُ تَقِ سْ قِيْمٍ مُ رْ عىل تَ

هِ األيام ذِ َ هَ نيْ لِمِ تُبِ املُسْ ثَرِ كُ رُ أكْ وَ ظَاهِ امَ هُ , كَ اتِ لَّدَ نَ املُجَ  .مِ
اهُ أنْ  شَ ا أخْ ى مَ شَ اتِ وإينِّ أخْ حَ فَ يَّةِ للصَّ مِ قْ ةِ الرَّ دَ َ هِ املَرسْ ذِ ْتَ هَ نَ حتَ وْ كُ  :يَ
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رِ  وْ دُ ائِنَةَ الصُّ لَمُ خَ عْ , واهللاُ يَ يَّةٌ لْمِ ةٌ عِ رَ اثَ كَ , ومُ ةٌ يَّ رِ ظْهَ ائِسُ مَ سَ  !دَ
ارُ املُؤلِّفِ عىل  تِصَ وَ اقْ , هُ لِ هَ لِ واألسْ نِ األفْضَ وْ نْ كُ نَا; مِ اهُ هُ نَ رْ كَ ا ذَ ومَ

قِيْمٍ خَ  رْ امَ يَيلتَ , كَ ةٍ َ تَربَ عْ رٍ مُ وْ انَ ألمُ ; كَ دٍ َلَّ لِّ جمُ  :اصٍّ لكُ
لُ  يْ  :األوَّ هِ لِكَ تَسْ يْ الً أنَّ يف ذَ نْهُ  لِتَنْضِ اءِ مِ تِهَ نْدَ االنْ سِ الكِتَابِ عِ ارِ  .دِ فَهَ
يْ  :الثَّاين هِ ذَ الً أنَّ فِيْهِ تَسْ اتِ هَ َلَّدَ وَ إىل جمُ زْ امَ العَ وَ ابِ تَ الكِ  ا ملَِنْ رَ ; , يُ هُ ـحُ ضِّ

ـنَ  ةِ مِ ريَ بـِ ـامِ الكَ قَ تِيـبِ األرْ رْ ـعَ إىل تَ جِ رْ دْتَ أنْ تَ ا أرَ نَتًـا إذَ ـا وعَ جً رَ ِـدُ حَ أنَّكَ جتَ
ةِ  حَ فْ وعِ إىل صَ جُ نْدَ الرُّ ِدُ عِ دْ جتَ قَ , فَ ةِ ) ١٢٣٤( :الكِتَابِ قَّ نَ املَشَ ـو  ,مِ هُ لَ ِـدُ ا ال جتَ مَ

تَ إىل عْ جَ هُ أحَ )٢/٨٠( :رَ نْكِرُ ا ال يُ ذَ  .دٌ , وهَ
وَ  دٍ هُ َلَّ ي يف أيِّ جمُ رِ لُكُ ال تَدْ ْعَ يْثُ جيَ ; بِحَ رِ كْ ةٌ لِلفِ تَاهَ لِ مَ وِ األوَّ زْ ! فَفي العَ

تِيْ  فْ ةً إىل تَ ورَ ُ كُ رضَ فَعُ دْ ي يَ رُ الَّذِ ? األمْ وَ الثَّاين أم الثَّالِثُ ةِ أهُ دَّ لِيبِ عِ قْ شِ وتَ
عَ  ضِ وْ فَ مَ رِ عْ لِ أنْ تَ ; ألجْ اتٍ َلَّدَ ا جمُ ذَ بِريِ الهَ مِ الكَ قْ  )!١٢٣٤( :رَّ

ةِ  :الثَّالِثُ  بِريَ امِ الكَ قَ هِ األرْ ذِ ثْلِ هَ وِ إىل مِ زْ وعِ أو العَ جُ ) ١٢٣٤(أنَّ يف الرُّ
ظِ  أِ ل نَّةً مَ طَ ال  ,لخَ ِ يْ وحمَ هُ اجلَمِ لَمُ عْ ا يَ وِ مَ هْ  !عُ  لِلسَّ

ابِعُ  ةِ  :الرَّ غِريَ امِ الصَّ قَ وِ إىل األرْ زْ وعِ أو العَ جُ امَ  أنَّ يف الرُّ لَّ , فَكُ َ لَ وأيْرسَ هَ أسْ
 ِ نيْ قْمَ نْ رَ ا مِ نً وُّ كَ قمُ مُ انَ الرَّ لُ  ,كَ هَ وَ أسْ هُ ةً فَ انَ ثَالثَ ا كَ ; ومَ ةِ نَ الثَّالثَ لُ مِ هَ وَ أسْ هُ فَ

لَمُ  اىلَ أعْ عَ , واهللاُ تَ ةِ سَ ةِ واخلَمْ عَ بَ نَ األرْ  .مِ
  

* * * 
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عِ  اجِ تُبِ املَرَ ةِ كُ سَ رِ ُ فِهْ ريْ  تَعْسِ
نْ مَ  سِ مِ ـارِ هَ ـاقِ فَ شَّ نْ عُ ا مِ رً فَ ; أنَّ نَ مَ عِ اليَوْ اجِ تُبِ املَرَ سِ كُ ارِ هَ قِ فَ آيتِ طُرُ

يْ  زِ َّا يَ , ممِ اتِ سَ رَ هْ ونَ املُفَ سُ رِ هْ فَ م يُ اهُ رَ , نَ تُبِ نَ الكُ لِكَ يف  دُ مِ , وذَ الِ كَ اإلهيَامِ واإلشْ
ــعْ  سَ ملَ تُوضَ ــارِ هَ يــعُ أنَّ الفَ ــمُ اجلَمِ لَ عْ ي يَ ــذِ ــتِ الَّ قْ يلِ  الوَ ــهِ ــريِ والتَّسْ إالَّ لِلتَّيْسِ

لَّ  , كُ يبِ رِ يْ  والتَّقْ عِ لِكَ بَ , ذَ ئِ ـارِ اظِرِ والقَ ـنَ النـَّ تِّتُ ذِهْ شَ أنِهِ يُ نْ شَ ا مِ لِّ مَ نْ كُ ا عَ دً
ةِ  يقَ لَكِ طَرِ سْ نْ مَ انَ مِ ا يَيل فَكَ سِ مَ ارِ هَ ةِ يف الفَ لَ عِ املُوغِ اجِ تُبِ املَرَ تِ كُ سَ رَ هْ  :فَ

ةً  ائِفَ ـعِ أنَّ طَ اجِ تُـبِ املَرَ ءَ كُ ـامَ ونَ أسْ سُ رِ هْ فَ م يُ هُ دُ سِ نَجِ ارِ هَ ارِ الفَ نْ أنْصَ مِ
ـريُ  سِ ـارِ إالَّ التَّعْ تِكَ ـنَ االبْ ا مِ ـَ ـيْسَ هلَ ةٍ لَ ـرَ بْتَكَ ـةٍ مُ يقَ رِ الكِتَابِ عىل طَرِ تِي يف آخِ الَّ

 , اعٍ ـعِ إىل أنْـوَ اجِ تُبَ املَرَ ونَ كُ نِّفُ م يُصَ اهُ رَ يْثُ نَ ; حَ اعَ واإلهيَامُ ,  واألنْـوَ ـامٍ إىل أقْسَ
امَ  ا واألقْسَ هَ ِ ريْ  !إىل غَ

هُ  ثَالُ ُم يَ  :مِ رِ أهنَّ وْ فْ ـهِ يف نُـوعٍ زُ قْ تُبَ الفِ , وكُ لٍّ تَقِ سْ ةِ يف نُوعٍ مُ يدَ قِ تُبَ العَ نَ كُ
رَ  رَ آخَ ةِ يف نُوعٍ آخَ غَ تُبَ اللُّ ئِـذٍ يَ , وكُ دَ عْ مَّ بَ ا, ثُ ذَ كَ ـرِ , وهَ ةِ إىل فْ يـدَ قِ تُـبَ العَ ونَ كُ زُ

تُـبِ قِ  , وإىل كُ ـةِ لَ تَزِ تُـبِ املُعْ , وإىل كُ يَّـةِ مِ تُـبِ اجلَهْ , وإىل كُ ـنَّةِ ـلِ السُّ تُبِ أهْ مِ كُ سْ
ةِ  رَ اعِ  .إلخ.. .األشَ

هِ  قْ تُبِ الفِ ونَ يف كُ نَعُ ا يَصْ ذَ رِ يَ  :وكَ تُـبِ فْ , وإىل كُ افِ نـَ تُبِ األحْ َا إىل كُ وهنَ زُ
, وإىل يَّةِ افِعِ تُبِ الشَّ , وإىل كُ ةِ املَالِكِيَّةِ تُبِ احلَنَابِلَ  .إلخ.. . كُ

ـةِ  غَ تُبِ اللُّ ونَ يف كُ نَعُ ا يَصْ ذَ تُـبِ يَ  :وكَ , وإىل كُ ـوِ تُـبِ النَّحْ ا إىل كُ ـَ وهنَ زُ رُ فْ
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تُبِ األدَبِ  , وإىل كُ ةِ تُبِ البَالغَ , وإىل كُ فِ ْ  .إلخ.. .الرصَّ
ـامَ  بَّ , ورُ طُوطَـةِ نِ املَخْ ةَ عَ بُوعَ تُبَ املَطْ وا الكُ زُ رَ امَ أفْ بَّ ـالَّ ورُ وا املَجَ زُ ـرَ تِ أفْ

نَبِيَّةِ  نِ األجْ بِيَّةِ عَ رَ , والعَ يَّةِ جِ نِ اخلَارِ يَّةِ عَ لِّ  .إلخ.. .املَحَ
الَ  ـكَ يـدُ اإلشْ زِ ا يَ ـَّ ـامٍ ممِ اعُ يف أقْسَ , واألنْـوَ اعٍ ا يف أنْوَ ذَ كَ ـ ,وهَ فُ ـويَصْ رِ

تُهُ  فَ رِ عْ وِّ مَ جُ ةِ الكِتَابِ املَرْ فَ رِ عْ نْ مَ يْثُ  ;الطَّالِبَ عَ ـةِ حَ لِيلَ تْ بِالقَ يْسَ ةً لَ ائِفَ بَاتْ أنَّ طَ
نْ طُالَّ  نِيْ مِ نُونَ تَصْ ْسِ مِ ال حيُ لْ ابِ العِ ذَ كَ , وهَ يَّةِ افِعِ تُبِ الشَّ نْ كُ يَّةِ مِ تُبِ احلَنَفِ  .فَ كُ

فُ كِتَابَ  رِ عْ هُ يَ م أنَّ نْهُ دِ مِ احِ ةُ الوَ ايَ غَ ـوعِ « :فَ مُ , و» املَجْ يِّ وِ وَ ي«لِلنـَّ نـِ » املُغْ
مِ البنِ قُ  كْ ةَ حُ فَ رِ عْ دُ مَ يْ رِ لْ يُ , بَ ِّ نَ احلَنْبَيلِ يَّ مِ افِعِ امَ الشَّ نْهُ فَ مِ رِ عْ هُ أنْ يَ ِمُّ , وال هيُ ةَ امَ دَ
ةِ  ألَ ـةِ  ,املَسْ غَ ائِدِ واللُّ قَ تُبِ العَ نْ كُ ا مِ ثِريً ا كَ ذَ , وقِسْ عىل هَ َ ريْ يْسَ غَ ا لَ الفَ فِيهَ واخلِ

يَّةِ  عِ ْ لُومِ الرشَّ نَ العُ ا مِ هَ ِ ريْ  .وغَ
يْـفَ  , كَ نِ يْ ورَ ـهُ ِ املَشْ نِ الكِتَـابَنيْ يْ ذَ ثْلِ هَ لٌ يف مِ اصِ ا حَ ذَ انَ بَعْضُ هَ ا كَ إذَ فَ

ةً  رَ هَ ُامَ شُ وهنَ وَ دُ َّا هُ ا ممِ هَ ِ ريْ نَا عىل غَ فْ َ ا أرشْ ةُ إذَ  !واحلَالَ
ــابَ  ــثَال كِتَ ــذْ مَ ــةِ « :فَخُ نَ وَّ ةِ «, و»املُدَ ريَ خِ ي«, و»الــذَّ ــاوِ نِــي «, و»احلَ غْ مُ

تَ  وطِ «, و»اجِ املُحْ وعِ «, و»املَبْسُ رُ افِ «, و»الفُ شَّ اعِ  كَ نـَ ـيْئًا; »القِ ـيْئًا فشَ ا شَ ـذَ كَ , وهَ
ـةُ  ـا إالَّ اخلَاصَّ هَ فُ رِ عْ َّا ال يَ ; ممِ يَّةِ هِ قْ تُبِ الفِ ءِ بَعْضِ الكُ امَ نْدَ أسْ ا عِ نَ فَ بِأنْظَارِ تَّى نَقِ حَ

لْـ بِ العِ نْ طُالَّ ثْـلُ مِ , مِ ـةِ أُويلِ «كِتَـابِ  :مِ ونَ عُ ـىمَ لِيـلِ «, و» النُّهَ عْ تِيَـارِ يف تَ االخْ
تَارِ  ارُ «, و»املُخْ يْلِ اجلَرَّ الِبِنيَ «, و»السَّ ةِ الطَّ ضَ وْ ثِريٌ » رَ ا كَ هَ ُ ريْ  .وغَ

* * * 
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ا اطِنِهَ وَ نْ مَ سِ عَ ارِ هَ ُ الفَ ريْ  تَأخِ
ورِ  َا بَعْضُ دُ ادَتْ هبِ تِي جَ ةِ الَّ يَّ ادِ تِهَ اتِ االجْ ارَ صَ نَاكَ بَعْضُ العُ ـ هُ  ,رِ ـالنَّشْ

 ِ ريْ نْدَ تَأخِ لِكَ عِ , وذَ امَ هِ األيَّ ذِ ةِ هَ بَاعَ ; والطِّ ةِ ثِريَ اتِ الكَ لَّدَ سِ الكِتَابِ ذِي املُجَ ارِ هَ  فَ
ِيْـ ونَ مجَ رُ خِّ ـؤَ مْ يُ اهُ رَ يْثُ تَ , بِحَ ـريِ لَّـدِ األخِ اتِ الكِتَـابِ إىل املُجَ َلَّـدَ سِ جمُ ـارِ هَ عَ فَ

نَى عْ اتِهِ األُ  :بِمَ َلَّدَ َالِيَّةِ أنَّ جمُ سِ اإلمجْ ارِ هَ نَ الفَ الِيَةٌ مِ  !وىل خَ
مِ  لْ ِدُ طَالِبُ العِ نَا جيَ نْ هُ ةً  :فَمِ بِريَ ةً كَ قَّ شَ يْ  ;مَ رِ ينَامَ يُ طِنِ حِ وْ فَ عىل مَ قِ دُ أنْ يَ

ـ لِّ صَ هُ يف كُ عَ ريِ مَ دِ األخِ لَّ ةِ املُجَ قَ افَ رَ هُ إىل مُ عُ فَ دْ ي يَ رُ الَّذِ , األمْ ةٍ ألَ سْ ةٍ أو مَ ائِدَ ةٍ فَ غِريَ
اتِ الكِتَابِ  َلَّدَ ِيعِ جمُ أنِ مجَ نْ شَ يَ مِ َّا هِ ; ممِ هُ لَ اخِ ةِ دَ نُونَ سِ املَضْ ارِ هَ بًا لِلفَ لَ بِريٍ طَ  .وكَ

 ٍ ريْ ونَ تَأخِ , دُ هُ عَ دٍ مَ َلَّ لِّ جمُ سُ كُ ارِ هَ عَ فَ ىلَ أنْ تُوضَ انَ األوْ ا كَ ئِذٍ ال لِذَ دَ عْ , وبَ
 ِ نيْ مِ نْ تَضْ جَ مِ رَ ارِ حَ هَ ِيعِ فَ لُ عـىل  مجَ ـهِّ ا يُسَ ـَّ ا ممِ ذَ , وهَ ريِ هِ األخِ َلَّدِ سِ الكِتَابِ يف جمُ

ـاىلَ طُالَّ  عَ , واهللاُ تَ يـعِ  اجلَمِ ـدَ لُـومٌ لَ عْ وَ مَ امَ هُ , كَ ائِلِهِ سَ سِ مَ ارِ هَ ةَ فَ عَ تَابَ مِ مُ لْ بِ العِ
مُ  لَ  .أعْ

لُحُ  َّا يَصْ اءٍ ممِ طَ ةِ أخْ بْعَ اكِ عىل سَ رَ تِدْ ا االسْ نَا هبَذَ فْ قَ دْ وَ نَ  وقَ وْ كُ ا أنْ يَ هَ ثَرُ أكْ
ةِ  يْلَ يَّةِ األصِ عِ وْ ضُ هِ املَوْ سِ ارِ هَ يَّام يف فَ , والسِ ةً لِلكِتَابِ يَانَ  .صِ

 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللاِ رَ  واحلَمْ
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يْ  مِ لِ الكِتَابِ أنَّ ضَ ا يف أوَّ نَ رْ كَ دْ ذَ ى بِكِتَـابِ قَ نـً عْ ظًـا ومَ فْ ـلَتْ لَ ـدْ اتَّصَ ةً قَ مَ
ةِ الكِتَابِ « يَانَ ابِطَ »صِ وَ اللِ رَ نْ خِ انِ  , مِ وَ نـْ ـتَ عِ ْ َـا حتَ اهتُ قَ لَ تْ حَ ـدَ قِ ـدْ عُ ةٍ قَ ثِيقَ  :وَ
ةِ الكِتَابِ « نَاعَ عَ الكِتَ »صِ يدُ مَ يَزِ ي سَ رُ الَّذِ بِ , األمْ اتـِ ـعَ الكَ دِفُ مَ ـرْ تُبًـا, ويُ ابِ كُ

ا تَّابً  .كُ
م هلِ وْ نْ بَابِ قَ تِهِ إالَّ مِ نَاعَ ةَ الكِتَابِ عىل صِ يَانَ تُ صِ تَبَقْ ا اسْ بْـلَ  :ومَ لِيَةُ قَ التَّخْ

لِيَةِ   !التَّحْ
بَحَ كِتَابُ  دْ أصْ قَ ا; فَ ذَ لِ هَ ةِ الكِتَابِ «ألجْ نَاعَ بِيْ » صِ الـِسَ لِّ طَ ا لِكُ بً َ بِ الً رسَ

 , ـوعِ ُ لِيَّـةَ الرشُّ ـهِ أهْ سِ نْ ظَـنَّ بِنَفْ ا مَ هَ لُ مَّ تَحَ يَّةً يَ لْمِ ةً عِ انَ نِّي, وأمَ ٌ مِ ريْ وَ خَ َّنْ هُ مٍ ممِ لْ عِ
أَ  هِ اللَّجَ بِّ نَ بِرَ سَ ـالِسِ  وأحْ حِ يف املَجَ سُّ ةٌ لِلتَّفَ عَ طَاوَ هِ مُ ِ ريْ ينَا ويف غَ فِ , وإالَّ فَ ومَ دُ والقُ
سَ  ٌ وأحْ ريْ وَ خَ املَِنْ هُ ألِيفً  !نُ تَ

اىلَ  الَ اهللاُ تَعَ امَ قَ  mÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð :كَ
Ñ Ò Ó Ôl )١١: املجادلة(. 
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ابِ  ـدَّ لـآلدَ أنْ نُمِ ائِلِ الكِتَـابِ بـِ ا يف أوَ نَ دْ اعَ وَ نَا وتَ يْ بَادَ دْ تَ نَا قَ إنَّ ا; فَ ذَ عَ هَ ومَ
ؤْ  ا مُ ابً وَ امَ التَّألِيفَ أبْ نْ رَ لِّ مَ تَحُ لِكُ فْ بَاالً تَ َا يف حِ ءُ هبِ تَيضِ , يَسْ ةً دَ ةِ كِتَابِهِ «صَ نَاعَ » صِ

ثِريَ  يَ كَ , وهِ يدُ رِ ي يُ افِ  ةٌ الَّذِ ـنْ أطْـرَ ـاءَ مِ ـا جَ هَ ثَرُ , بَـلْ أكْ ـلُ صْ ا الفَ ذَ ا هَ هَ عُ سَ ال يَ
ةِ  ْلَ اهُ يف مجُ نَ رْ كَ ا ذَ ائِلِ مَ سَ وسِ مَ ؤُ ةِ الكِتَابِ «رُ يَانَ يَانَاتٍ كِتَابِيَّةٍ » صِ نْ صِ ائِ  ,مِ حَ ونَصَ

يَّةٍ  لْمِ  .عِ
ـةً  لَ امِ ـا كَ هَ ادَ ـنْ أرَ ا مَ , أمَّ يفِ رِ يبِ والتَّعْ رِ وَ عىل التَّقْ هُ نَا فَ اءَ هُ ا جَ إنَّ مَ ا; فَ لِذَ

يَضْ  لْ ; فَ ةً زَ املَِةً نَاجِ وجِ ـسَ رُ ودِ خُ عُ وْ ارِ مَ تِظَ , وانْ قُّبِ َ طِبَارِ الرتَّ نَا يف اصْ عَ مٍ مَ هْ بْ بِسَ رِ
ي بَعْضِ أهْ  اءُ الكِتَابِ عىل أيْدِ شَ ا يَ رُ مَ دِّ قَ , واهللاُ يُ مِ النَّابِغِنيَ لْ  !لِ العِ

ا يَيل , مَ ابِ م اآلدَ نْ تِلْكُ  :فَمِ
اىلَ  ـ١ عَ هِ اهللاِ تَ جْ ا لِوَ الِصً ; خَ تِبَ الكِتَابَ كْ  .أنْ يَ
ةٍ يف كِتَابِهِ  ـ٢ لِمَ لِّ كَ دَّ لِكُ عُ ةِ  :وأنْ يَ يَامَ مَ القِ وْ نْدَ اهللا يَ ا عِ ابً وَ  !جَ
نْوِ  ـ٣ الً وأنْ يَ ـهُ أوَّ سَ عَ نَفْ نْفَ هِ أنْ يَ ـعِ ي بِتَألِيفِ فْ كَ بِرَ لـِ , وذَ هُ َ ـريْ ـعَ غَ نْفَ ـمَّ يَ , ثُ

هِ  سِ نْ نَفْ لِ عَ َ  ,اجلَهْ نيْ لِمِ انِهِ املُسْ وَ نْ إخْ  .وعَ
ورِ دِينِهِ  ـ٤ اءٌ يف أُمُ وَ , سَ ٌ ريْ عٌ وخَ فَ ا فِيْهِ نَ تُبَ مَ كْ يَاهُ  ,وأنْ يَ نْ  .أو دُ
ريَ اهللاَ ـ٥ تَخِ سْ ةِ  وأنْ يَ وعِ يف الكِتَابَ ُ بْلَ الرشُّ  .قَ
تُبُهُ  ـ٦ يَكْ مِ فِيامَ سَ لْ لَ العِ ريَ أهْ تَشِ سْ ةِ قُ رْ أو يَ  ,وأنْ يَ وعِ يف الكِتَابَ ُ بْلَ الرشُّ هُ قَ  .مُ
بْلَ نَشْ  ـ٧ مِ قَ لْ لِ العِ تَبَهُ عىل أهْ ا كَ ضَ مَ رِ عْ رِ ـوأنْ يَ لِ األمْ يَّامَ يف أوَّ , السِ هِ  .رِ
دَ يف ـ٨ تَمِ عْ َاعِ وأنْ يَ نَّةِ واإلمجْ ةِ الكِتَابِ والسُّ اىلَ ـ عىل أدِلَّ عَ دَ اهللاِ تَ عْ  كِتَابِهِ ـ بَ
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نْهُ  دَّ مِ ا ال بُ ا إالَّ إىل مَ هَ زَ اوَ تَجَ , وال يَ ةِ ابَ حَ الِ الصَّ وَ  .وأقْ

ـنَ  ـ٩ نيَ مِ مِ ـدِّ لْـمِ املُتَقَ ـلِ العِ الِ أهْ ـوَ التِ كِتَابِهِ عـىل أقْ وْ دَ يف نُقُ تَمِ عْ وأنْ يَ
نْهُ الصَّ  دَّ مِ ا ال بُ م إالَّ إىل مَ هُ زُ اوَ تَجَ م, وال يَ يهِ ابِعِ ةِ والتَّابِعِنيَ وتَ ابَ  .حَ

َدُ  امُ أمحْ الَ اإلمَ امَ قَ اكَ  :كَ امٌ أنْ إيَّ ا إمَ يْسَ لَكَ فِيهَ ةٍ لَ أَلَ سْ مُ يف مَ لَّ تَكَ  .تَ
مٍ  ـ١٠ لْ كَ بِحِ سِ مْ , أو يُ مٍ لْ تُبَ بِعِ كْ  .وأنْ يَ
تُبَ فِيامَ  ـ١١ كْ نُهُ وأنْ يَ ْسِ نُهُ  , حيُ تْقِ  .ويُ
يقِ  ـ١٢ قِ بْلَ التَّحْ أ بِالتَّألِيْفِ قَ بْدَ  .وأنْ يَ
ثِريِ  ـ١٣ بْلَ الكَ لِيلِ قَ ةِ القَ أ يف كِتَابَ بْدَ  .وأنْ يَ
تُبُهُ بـِ  ـ١٤ كْ لَّ كِتَابٍ يَ ئَ كُ بْتَدِ يمِ «وأنْ يَ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاِ الرَّ مَّ بـِ »بِسْ ْدِ «, ثُ محَ

اىلَ  عَ مَّ بـِ»اهللاِ تَ ولِ اهللاِ «, ثُ سُ المِ عىل رَ الةِ والسَّ ـبَةً ملسو هيلع هللا ىلص»الصَّ نَاسِ بَةً مُ طْ رُ خُ كُ ذْ مَّ يَ , ثُ
هُ بـِ  تِمُ ْ مَّ خيَ , ثُ ةِ «لِلكِتَابِ لَ دَ الةِ عىل النَّبِيِّ «, و»بِاحلَمْ دَ ملسو هيلع هللا ىلص»الصَّ نـْ ـارٍ عِ وَ جَ امَ هُ , كَ

نِيفِ  لِ التَّصْ ثَرِ أهْ  .أكْ
يْهِ اسْ  ـ١٥ لَ رَّ عَ ا مَ ثْـلُ وإذَ , مِ ظِيمِ التَّعْ ـهُ بـِ بَعَ ; اتْ اىلَ عَ ـزَّ  :مُ اهللاِ تَ , أو عَ ـاىلَ عَ تَ

لِكَ  وِ ذَ , ونَحْ لَّ  .وجَ
مِ النَّبِيِّ  ـ١٦ رَّ عىل اسْ ا مَ هُ ملسو هيلع هللا ىلصوإذَ دَ عْ تَبَ بَ يْـهِ ملسو هيلع هللا ىلص :; كَ لَ مُ عَ ـلِّ سَ ـيلِّ ويُ , ويُصَ

انِهِ  ا بِلِسَ  .أيْضً
ةِ  المَ يف الكِتَابَ الةَ والسَّ ُ الصَّ ْتَرصِ رِ وال خيَ ـطْ اتٍ يف السَّ رَّ ةَ مَ دَّ تْ عِ عَ قَ , ولَو وَ

تُبُ  كْ ; فَال يَ دِ احِ مْ « :الوَ عَ لْ ـاظِ »ص«, أو »مْ لَ صَ «, أو »صَ فَ ـنَ األلْ هـا مِ وَ , أو نَحْ
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ةِ  لَ تَزَ  .املُخْ
هُ  ـ١٧ دَ عْ تَبَ بَ ِّ كَ ايبِ حَ مِ الصَّ رَّ بِاسْ ا مَ نْهُ « :وإذَ َ اهللاُ عَ يضِ ـ»رَ تَصِ ْ ا ـ, وال خيَ هَ رُ

لِهِ  وْ ا» ضَ رَ « :بِقَ هَ وِ  .أو نَحْ
ـيَّامَ  ـ١٨ , السِ لْـمِ ـلِ العِ ـنْ أهْ م مِ هُ ـدَ عْ ـنْ بَ دِ التَّابِعِنيَ ومَ رِ أحَ كْ رَّ بِذِ ا مَ وإذَ

هُ  ـدَ عْ تَبَ بَ , كَ المِ ةِ واألعْ َـهُ اهللاُ« :األئِمَّ محِ ـ»رَ تَصِ ْ هِ ـ, وال خيَ لـِ وْ ا بِقَ هَ ـرَ « :رُ أو » مَ حَ
اظِ  فَ نَ األلْ ا مِ هَ وِ  .نَحْ

شَ  ـ١٩ ـبِطَ وأنْ يُ طَ ويَضْ ـنْقُ , وأنْ يَ هُ نـْ ـكِلَ مِ , أو املُشْ تِ الكِتَـابِ لِـامَ لَ كَ كِّ
تَبِسَ   .املُلْ

بَةِ  ـ٢٠ قِيمِ املُنَاسِ ْ اتِ الرتَّ المَ لَ عَ مِ تَعْ سْ  .وأنْ يَ
هِ أو  ـ٢١ لِيـدِ ْ قِـهِ أو جتَ رَ اءٌ يف وَ ـوَ ; سَ ـةِ الكِتَـابِ انِ طِبَاعَ قَ دَ يف إتْ تَهِ ْ وأنْ جيَ

تِهِ   .طِبَاعَ
ةِ  ـ٢٢ رَ وْ هُ ةِ املَشْ يْلَ بِيَّةِ األصِ رَ طِ العَ دِ اخلُطُوْ انَ الكِتَابِ بأحَ نْوَ تُبَ عُ كْ  .وأنْ يَ
ةٍ  ـ٢٣ الَ نَ إطَ وْ بِ دُ انِ املُنَاسِ نْوَ َ عىل العِ تَرصِ قْ عٍ أو , وأنْ يَ جْ لَّفٍ  سَّ تَكَ  .مُ
نِ الكِتَابِ  ـ٢٤ وْ مُ بَ ملَضْ انَ املُنَاسِ نْوَ تَارَ العِ ْ  .وأنْ خيَ
نْهُ  وأنْ  ـ٢٥ دَّ مِ ; إالَّ ملَا ال بُ ايشِ ةَ احلَوَ نَّبَ كِتَابَ تَجَ  .يَ
عَ و ـ٢٦ سُّ نَّبَ التَّوَ تَجَ لُّفَ وأنْ يَ وِ  التَّكَ زْ  .يف العَ
ةِ فِيْهِ  ـ٢٧ نْدَ الكِتابَ نِّ عِ لِ الفَ اتِ أهْ طَلَحَ صْ مَ مُ تَزِ لْ  .وأنْ يَ
نَّبَ املُ  ـ٢٨ تَجَ اتِ طَ صْ وأنْ يَ ةَ املُ  لِحَ ثَ دَ نْهُ إالَّ  ;حْ دَّ مِ  .ملَا ال بُ
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; إالَّ ملَـا ال  ـ٢٩ ـةِ خِ امليْالدِيَّ يْ ارِ , والتَّوَ يَّةِ نْجِ رَ امِ اإلفْ قَ نَّبَ كِتَابةَ األرْ تَجَ وأنْ يَ

نْهُ  دَّ مِ  .بُ
نْهُ  ـ٣٠ دَّ مِ ; إالَّ ملَا ال بُ بِ رْ ري الغَ كِّ فَ نْ مُ لَ عَ نَّبَ النَّقْ تَجَ  .وأنْ يَ
نَّبَ  ـ٣١ تَجَ اوأنْ يَ قَ ِ يَّةِ  تِ الرسَّ لمِ تَّةً  العِ  .بَ
نَّبَ  ـ٣٢ تَجَ اتِ وأنْ يَ ارَ تِصَ بِ  االنْ هَ ـذْ سِ أو للمَ انَتْ للنَّفْ اءٌ كَ وَ , سَ للبَاطِلِ

دِ  تَقَ عْ  .أو للمُ
عِ  ـ٣٣ اجِ رِ املَرَ عَ يف ذِكْ سُّ نَّبَ التَّوَ تَجَ  .وأنْ يَ
, أو غَ  ـ٣٤ نَبِيَّةٍ عِ األجْ اجِ ةَ إىل املَرَ الَ نَّبَ اإلحَ تَجَ ; إالَّ ملَا ال وأنْ يَ لِيَّةِ ِ األصْ ريْ

نْهُ  دَّ مِ  .بُ
يْلِ  ـ٣٥ َاهِ دَ عىل جمَ تِامَ نَّبَ االعْ تَجَ نِتْ (وأنْ يَ ـا, )اإلنْرتَ نْهَ دَ التَّثَبُّتِ مِ عْ , إالَّ بَ

لِ  وْ لِ عىل األُصُ وْ ضِ النُّقُ رْ دَ عَ عْ لِكَ بَ  .وذَ
رِ  ـ٣٦ طَ يف ذِكْ يْ رِ اطَ أو التَّفْ رَ نَّبَ اإلفْ تَجَ سِ  وأنْ يَ ارِ هَ  .الفَ
ـنَ اهللاِ  ـ٣٧ هُ مِ ـرَ طْلُـبُ أجْ , بل يَ تُبِهِ ضِ املَايلِّ عىل كُ ذَ العِوَ نَّبَ أخْ تَجَ وأنْ يَ

ـنَ إىل  كَ ـا أمْ هِ مَ تُبـِ نِ كُ فْضِ ثَمَ ا يف خَ دَ أيْضً تَهِ , وأنْ جيْ ةُ تِ احلَاجَ عَ ا دَ اىل; إالَّ إذَ تَعَ
بِيْالً  لِكَ سَ  .ذَ

بَاتٌ وَ  اجِ طٌ ووَ وْ ُ نَاكَ رشُ ا وهُ ـَ يَاهنُ يَأيت بَ , سَ ا البَابُ ذَ ا هَ هَ عُ سَ ةٌ ال يَ َ ثِريْ ابُ كَ آدَ
ةِ الكِتَابِ «يف كِتَابِنَا  نَاعَ ـوَ » صِ ـا, واهللاُ هُ يْقً قِ ْ ا ال حتَ لِيْقً عْ ا بِهِ تَ نَ دْ عَ امَ وَ , كَ اءَ اهللاُ إنْ شَ

 ُ فِّقُ واملُعِنيْ  .املُوَ
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 ; َالِ هِ اإلمجْ جْ مَ عىل وَ ا اليَوْ بَهَ لَّ نْ تَطَ ا يف كِتـابِ ومَ هَ يَنْظُرْ ـلِ « :فلْ عِ فَضْ ـامِ جَ
لِهِ  مِ وأهْ لْ ,ال» العِ ِّ بْدِ الربَ مِ «و بنِ عَ لِّ عِ واملُتَكَ امِ ةِ السَّ كِرَ , وكِتَـابِ  »تَذْ ـةَ َاعَ البنِ مجَ

مِ « لُّ قَ التَّعَ يْ مِ طَرِ لِّ لِيْمِ املُتَعَ عْ ا» تَ هَ ِ ريْ , وغَ يِّ جِ نُوْ رْ  .للزَّ
 

* * * 
 

هَّ  ا سَ رُ مَ ا آخِ ذَ نَ هَ , مِ هُ بِريَ ْ فِيقِ حتَ تُ بِالتَّوْ ا دبَّجْ ةُ مَ ايَ , وغَ هُ يرَ رَ ْ اىلَ حتَ عَ لَ اهللاُ تَ
ومِ بـِ  سُ ةِ الكِتَابِ «الكِتَابِ املَوْ يَانَ  .»صِ

يْهِ  لُ إلَ تَهِ , وأبْ هِ لْكِ نِظَامِ هِ يف سَ يفِ صِ , وتَرْ هِ َامِ هُ عىل إمتْ انَ بْحَ َدُ اهللاَ سُ وإينِّ أمحْ
هُ  انُ لْطَ زَّ سُ , وأنْ عَ ـانِهِ سَ نِ إلحْ يْ ارَ بًـا يف الـدَّ وجِ , ومُ هِ انـِ رَ فْ بَبًا لِغُ لِكَ سَ ونَ ذَ كُ أنْ يَ

ـلٌ يف  اسُ رَ تَكَ ـدَ , أو صَ مُ ـدَ هِ القَ تـِ لِامَ لَّتْ يف بَعْضِ كَ , أو زَ مُ لَ امَّ طَغَى بِهِ القَ وَ عَ فُ عْ يَ
يْ  رَ ذْ إنَّ يل عُ ; فَ يحِ حِ يَانِ التَّصْ انٍ يف بَ وَ , أو تَ يحِ االتَّنْقِ َ , ومهُ  :نِ

لَتْ فِيْـهِ عـىل  ـتَوْ دْ اسْ ي قَ انِ الَّذِ مَ ا الزَّ ذَ تُّتُ احلَالِ يف هَ , وتَشَ يشُ البَالِ وِ تَشْ
تَنُ  نُ والفِ ولِ املِحَ قُ بَابِ العُ  !أرْ

ـانِ  فَ رْ ي العِ نْدَ ذَوِ نِ عِ يْ ذَ نْ هَ عُ مِ سَ وَ أوْ ي هُ رُ الَّذِ ذْ ـلُّ  :والعُ ِ ـانَ حمَ أنَّ اإلنْسَ
وِ والنِّ  هْ يَانِ السَّ  .سْ

دِ  لِ واحلَسَ اءِ اجلَهْ نْ دَ لِمَ مِ َّنْ سَ وُّ ممِ جُ املَرْ أَ .. .فَ رَ ـدْ , ويَ ـدَ ا فَسَ لحَ مَ أنْ يُصْ
اتِ  زَ جِ ي املُعْ اصِّ ذَوِ وَ نْ خَ ةَ مِ مَ رَ أنَّ العِصْ كُ ذْ , ويَ نَاتِ يِّئَةَ بِاحلَسَ  .السَّ

ا امً سَ لَ ا, وقَ بَاركً قتًا مُ َيِّأ لنا وَ ألُ أنْ هيُ لَ واهللاَ أسْ مِ تَكْ ي نَسْ ا; كَ كً ارِ شَ ا أو مُ لِكً



 
 
 

  Aא@٨٢٧ 
ةِ الكِتَابِ «فِيْهِ كِتَابَ  نَاعَ , »صِ هُ يف البَابِ يَّهً لَ , وأَخِ ا الكِتَابِ ذَ نْوَ هَ ُ صِ تَربَ عْ ي يُ , الَّذِ

ـ يَسّ ـاىل أنْ يُ عَ ـألُ اهللا تَ ا فَـإينِّ أسْ , لِذَ الِ حَ ْ لِّ والرتِّ هُ يف احلِ يْفَ صِ ي ـِورَ ِ ـريْ رَ يل أو لغَ
 ُ لِ الرشُّ ـوْ ـالصَ يف القَ تُـبَ يل اإلخْ كْ اىل أنْ يَ هُ تَعَ ألُ امَ أسْ , كَ قْتٍ بِ وَ رَ عَ فِيْهِ يف أقْ وْ

لِ  مَ  !آمني .والعَ
 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللا رَ  واحلَمْ

 ِ نيْ لِهِ األمِ وْ سُ هِ ورَ بْدِ المُ عىل عَ الةُ والسَّ  والصَّ
تَبهُ   وكَ
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عِ   سُ املَراجِ ارِ هَ  .فَ
آنِيَّةِ   رْ اتِ القُ سُ اآليَ ارِ هَ  .فَ
ةِ   ادِيْثِ النَّبَويَّ سُ األحَ ارِ هَ  .فَ
يَّةُ   وعِ سُ املَوضُ ارِ هَ  .الفَ

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

  אא٨٣١ 
 

אא 
 
 

 .رٍ اكِ ود شَ مُ حْ ملَ  »رٍ امَ وأسْ  لُ يْ اطِ أبَ « .١
 .يِّ جِ وْ نَّ القِ  بِ يِّ أليب الطَّ  »مِ وْ لُ العُ  دُ جَ أبْ « .٢
 .ليِّلِ اهلِ  حٍ الِ لصَ » بِ تُ الكُ  امُ كَ أحْ « .٣
يَّةِ  عِ اجِ رَ عىل املَ  ارٌ طَ أخْ « .٤ لْمِ  .ايفالصَّ  امنَ ثْ لعُ » العِ
لَامءِ « .٥ القُ العُ ي »أخْ رِّ  .لآلجُ
اينِّ  »أدَبُ الطَّلَبِ « .٦ وكَ  .للشَّ
 .ةَ بَ يْ تَ قُ  البنِ » ابِ تَ الكِ  بُ أدَ « .٧
 .اينِّ بَ لأللْ » لِ يْ لِ الغَ  اءُ وَ إرْ « .٨
َ  المُ إعْ « .٩ قِّعِنيْ يِّمِ  بنِ ال »املُوَ  .القَ
ابُ « .١٠ يَّةِ  اآلدَ عِ ْ لِحٍ ال »الرشَّ فْ  .بنُ مُ
المُ « .١١ يلِّ » األعْ كْ رِ  .للزِّ
دٍ » لُ يْ أصِ التَّ « .١٢ يْ  .لبكرٍ أبو زَ
١٣. » ْ  .ااشَ ي بَ كِ زَ  دَ محَ أل »ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ يف اللُّ  مُ يْ قِ الرتَّ
دٍ » عاملُ التَّ « .١٤ يْ  .لبكرٍ أبو زَ
 .اينِّ جَ رْ للجُ » اتُ فَ يْ رِ عْ التَّ « .١٥
اوي« .١٦ ابِ الرَّ عُ آلدَ ادِيِّ  »اجلامِ دَ طِيْبِ البَغْ  .للخَ

אא



 
 
 
 ٨٣٢ א

انُ « .١٧ ظِ » احلَيَوَ احِ  .للجَ
يْثِ « .١٨ ةُ يف طَلَبِ احلَدِ لَ حْ ادِيِّ » الرِّ دَ طِيْبِ البَغْ  .للخَ
َ  ةُ ابَ قَ الرَّ « .١٩ دٍ كْ لبَ » اثِ عىل الرتُّ يْ  .رٍ أبو زَ
 .ايفِّ رَ لقَ ل »قُ وْ رُ الفُ « .٢٠
قِّ « .٢١ يْهُ واملُتَفَ قِ ادِيِّ  »هُ الفَ دَ طِيْبِ البَغْ  .للخَ
 .مِ يْ دِ النَّ  البنِ » تسْ رِ هْ الفِ « .٢٢
طُوطُ « .٢٣ ريبُّ املَخْ  .ديَّ ن سَ مَ أليْ » الكِتَابُ العَ
 .يِّ وِ فَ الكُ  اءِ قَ أليب البَ » اتُ يَّ لِّ الكُ « .٢٤
 .يِّ وِ وَ لنَّ ل »عُ وْ مُ جْ املَ « .٢٥
 .يِّ جِ وَ لْ احلَ  ارِ تَّ السَّ  دِ بْ لعَ » ريبُّ العَ  طُ وْ طُ خْ املَ « .٢٦
َ تَ خْ املُ  مِ لْ إىل عِ  لُ خَ دْ املَ « .٢٧  .راينِّ مْ الشُّ  اهللاِ  دِ بْ عَ ل »اتِ رصَ
ةِ « .٢٨ اءَ رَ قُ إىل القِ وِّ ان» املُشَ رَ مْ  .لعَيل العِ
مُ « .٢٩ جَ يْطُ  املُعْ سِ  .»الوَ
 .اغِ بَّ ي الصَّ فِ طْ لُ  د بنِ مَّ حَ ملُ » ةُ يَّ فِ يْ ألِ التَّ  رُ طُ واألُ  جُ اهِ نَ املَ « .٣٠
يُّ « .٣١ لْمِ جُ العِ ديِّ » املَنْهَ امِ ابٍ الغَ يَ  .لذِ
 .احيِّ نَ الطَّ  دٍ وْ مُ حْ مل »مِ اجِ الرتَّ  عِ اجِ رَ يف مَ  زُ جَ وْ املُ « .٣٢
 .يِّ ادِ دَ غْ ا البَ اشَ بَ  لَ يْ عِ امَ إلسْ » نِ وْ نُ كْ املَ  احُ ضَ إيْ « .٣٣
 .ياغِ ه دَ رَّ يل قُ لعَ » التِ امَ عَ املُ  هِ قْ يف فِ  ثٌ وْ حُ بُ « .٣٤



 
 
 

  אא٨٣٣ 
 .يلِّ بَ نْ احلَ  بٍ جَ رَ  البنِ » فِ لَ السَّ  مِ لْ عِ  لِ ضْ فَ  انُ يَ بَ « .٣٥
اجُ « .٣٦ رُ  تَ سِ العَ بِيْديِّ ل »وْ  .لزَّ
 .لامنوكْ رُ بُ  لْ ارِ لكَ » ريبِّ العَ  بِ األدَ  خُ يْ ارِ تَ « .٣٧
 .نيْ جِ زْ اد سِ ؤَ د فُ مَّ حَ ملُ » ريبِّ العَ  اثِ الرتُّ  خُ يْ ارِ تَ « .٣٨
 .يِّ دِ رْ ر الكُ اهِ د طَ مَّ حَ ملُ » هُ ابُ وآدَ  ريبِّ العَ  طِّ اخلَ  خُ يُ ارِ تَ « .٣٩
٤٠. » ْ دٍ كْ لبَ  »صِ وْ صُ النُّ  فُ يُ رِ حتَ يْ  .رٍ أبو زَ
٤١. » ْ ِ ونَ  صِ وْ صُ النُّ  قُ يْ قِ حتَ  .نوْ ارُ هَ  المِ السَّ  دِ بْ عَ ل» اهَ رشْ
 .يِّ وطِ يُ لسِّ ل »ياوِ الرَّ  بُ يْ رِ دْ تَ « .٤٢
مِ « .٤٣ لِّ عِ واملُتَكَ امِ ةُ السَّ كِرَ ةَ  »تَذْ َاعَ  .البنِ مجَ
 .راكِ د شَ محَ أل »سِ ارِ هَ الفَ  عُ نْ وصُ  بِ تُ الكُ  حُ يْ حِ صْ تَ « .٤٤
مِ « .٤٥ لُّ قَ التَّعَ يْ مِ طَرِ لِّ لِيْمُ املُتَعَ عْ يِّ  »تَ جِ نُوْ رْ  .للزَّ
يَّةِ  ابِ قَ األلْ  بُ يْ رِ غْ تَ « .٤٦ لْمِ دٍ كْ لبَ  »العِ يْ  .رٍ أبو زَ
٤٧. » ُ ريْ سِ فْ ظِيْمِ  تَ آنِ العَ رْ ٍ » القُ ثِريْ نِ كَ  البْ
ادِيِّ » مِ لْ العِ  دُ يْ يِ قْ تَ « .٤٨ دَ طِيْبِ البَغْ  .للخَ
لِه« .٤٩ مِ وفَضْ لْ يَانِ العِ عُ بَ امِ بْدِ الربِّ  »جَ  .البنِ عَ
عَ  نُ سْ حُ « .٥٠  .يدِ رْ ر الكُ اهِ د طَ مَّ حَ ملُ » ةِ ابَ الدَّ
لْمِ « .٥١ يَةُ طَالِبِ العِ لْ دٍ  »حِ يْ  .لبكرٍ أبو زَ
بَةُ « .٥٢ طْ ةِ  خُ  .يب غدةأل »احلَاجَ



 
 
 
 ٨٣٤ א

بَةُ « .٥٣ طْ ةِ  خُ  .لأللباين »احلَاجَ
ُ سِ « .٥٤ المِ النُّبَالءِ  ريِ  .يِّ هبِ للذَّ » أعْ
٥٥. » ْ  .يِّ وِ وَ لنَّ ل »مٍ لِ سْ مُ  حُ رشَ
لَامءِ « .٥٦ ِ العُ ربْ نْ صَ اتٌ مِ حَ فَ ةَ » صَ دَّ  .أليب غُ
تُبِ « .٥٧ اقُ الكُ شَّ انِ » عُ حَ رْ محَنِ الفَ بْدِ الرَّ  .لعَ
 .الحِ الصَّ  بنِ ال»ثِ يْ دِ احلَ  مُ وْ لُ عُ « .٥٨
 .رٍ جَ حَ  بنِ ال» يارِ البَ  حُ تْ فَ « .٥٩
 .يِّ اوِ خَ لسَّ ل »ثِ يْ غِ املُ  حُ تْ فَ « .٦٠
دٍ كْ لبَ  »لِ ازِ وَ النَّ  هُ قْ فِ « .٦١ يْ  .رٍ أبو زَ
 .يِّ احِ نَ لطَّ ل »بِ واألدَ  ةِ غَ يف اللُّ « .٦٢
بيَّ « .٦٣ فٌ أدَ تُبِ قُطُوْ يْقِ الكُ قِ ْ لَ حتَ وْ نَ » ةٌ حَ وْ ارُ المِ هَ بْدِ السَّ  .لعَ
 .ااشَ بَ  دَ ألمحَ » الءِ اإلمْ  دُ اعِ وَ قَ « .٦٤
ْ  دُ اعِ وَ قَ « .٦٥  .دِ جِّ نَ املُ  نِ يْ الدِّ  الحِ لصَ » صِ وْ صُ النُّ  قِ يْ قِ حتَ
 .نٍ سَ حَ  بنِ  رِ وْ هُ شْ ملَ » امءُ لَ ا العُ هَ نْ مِ  رَ ذَّ حَ  بٌ تُ كُ « .٦٦
 .ويِّ انَ هَ للتَّ » نِ وْ نُ الفُ  اتِ الحَ طِ اصْ  افُ شَّ كَ « .٦٧
 .ةَ فَ يْ لِ خَ  اجِ حلَ  »نِ وْ نُ الظُّ  فُ شْ كَ « .٦٨
 .رٍ وْ ظُ نْ مَ  البنِ » بِ رَ العَ  انُ لسَ « .٦٩
عُ « .٧٠ وْ ْمُ  جمَ تَاوَ  .ةَ يَّ مِ يْ تَ  بنِ ال »الفَ



 
 
 

  אא٨٣٥ 
 .احيِّ نَ الطَّ  دٍ وْ مُ حْ مل» ريبِّ العَ  اثِ الرتُّ  لُ خَ دْ مَ « .٧١
ويِّ  »اءِ بَ األدَ  مُ جَ عْ مُ « .٧٢ تِ احلَمَ  .ليَاقُوْ
ْ  انِ يَ إلْ  فَ سُ وْ ليُ » ةِ بَ رَّ عَ واملُ  ةِ بيَّ رَ العَ  اتِ عَ وْ بُ طْ املَ  مُ جَ عْ مُ « .٧٣  .سيْ كِ رسِ
مُ « .٧٤ جَ عْ ظِيَّةِ  مُ فْ ي اللَّ دٍ كْ لبَ » املَنَاهِ يْ  .رٍ أبو زَ
َ اش كُ لطَ » ةِ ادَ عَ السَّ  احُ تَ فْ مِ « .٧٥  .هادَ  زَ ربْ
 .»نَ وْ دُ لْ خُ  ابنِ ةُ مِ دِّ قَ مُ « .٧٦
 .ونُ الشِّ  دٍ الِ خلَ » بِ تُ الكُ  ةُ انَ كَ مَ « .٧٧
نَ « .٧٨ جٌ مِ وذَ ةِ  نَمُ يَّ ِ لِ اخلَريْ يِّ » األعامَ قِ شْ مِ نِري الدِّ د مُ  .ملحمَّ

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 ٨٣٦ א



 
 
 

  אא٨٣٧ 
 

אא 
 
 

 {  o n m l kz )٦٤١ )٦٤:الواقعة
 {ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £z  )٥٨٨ )٦١:البقرة
 { ´  ³ ² ± ° ¯z )٥٤٦ )٢٨:األعراف
 {{  z y x z )٤٦٢ )٥٥:األعراف
 {l k m z )٦٤ )٨٢:النساء 
 { o n m l kz )٢٧ )٥ـ١:العلق 
 { ½   ¼ » º ¹z   )٣٢٦ )٧٩:التوبة
 { j i h gz )٢٧ )٤ـ ١:الرمحن 
 { Î Í  Ì Ë Ê É È Çz )٦٨٢ )٥١:النساء
 {G F E D C B A z )٢٠٨ )٤٤:الفرقان
 { x w v u  t sz )١٦٥ )٩:الكهف
 {    ¸ ¶  µ ´ ³z )٦٧٦ )٧٦:قصصال
 { ¡  � ~ } | {z )١١٩ )١٢٠:التوبة
 {~ } |  { z y   x w v  u t s rz  )٤٢٣ )٤٨:النساء
 { {  z y x w   v u tz )٥٨٢ )٣٦:التوبة

אא 



 
 
 
 ٨٣٨ א

 { í ì ë ê é    èz )٧٣ )٢١:الزمر 
 {   K J I H G  Fz )٧٣ )٤٤:النور 
 { N M L K  Jz ) ١٦٢ )١٩ـ ١٨:األعىل
 { h g m  l k     j iz )٧١٣ )٩:احلجر
 {      ¯ ® ¬z )٧٨٠ )١٠:احلجرات
 { m l k j   iz )٧٠٥ )٢٧:املائدة
 { }  | {    z y x w vz )١٤٠ )٣٠:النمل
 {k j i h g f e     d c z )٤٠٦ )٥٩:األنعام
 { f e   d  c bz )٢٠٥ )٤٤:اإلرساء
 {   ¸  ¶ µ  ´ ³         ² ±z )٦٢٢ )١٧:البلد

» { ~   }  | { zz  )١٤ )١٠٢:التوبة 
 {m l  k j z )٢٠٥ )٣٠:النجم
 { ®     ¬ « ª ©   ¨  § ¦z ) ٣٢ )٣٠:احلج 
 {     `  _ ^ ] \  [ Z Y Xz  )٣٢ )٣٢:احلج 
 {½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ z )٦٧ )٢٨٦:البقرة 
 { ® ¬  «z )٩١ )١٩:الزخرف 
 { o n m lz )٦١٥ )٥٦:األحزاب



 
 
 

  אא٨٣٩ 
 { ª ©    ¨ § ¦ ¥ ¤ £z )٤٢٣ )١٤:غافر
 { ¼  »z )٤٣٩ )١٥٢:البقرة
 { P O              N M  L  K Jz )١٨٥ )٤٣:النحل
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االً« هَّ ا جُ سُ ؤوْ َذَ النَّاسُ رُ يْهِ»اختَّ لَ قٌ عَ تَّفَ ٧٢٧.مُ
يْفَ « عِ وا اهللاَ يف الضَّ قُ ِاتَّ أةِ:نيْ كِ واملَرْ لُوْ  ٣١ .رَ اكِ سَ عَ ابنُ»املَمْ
نْدَ« مٍ عِ نَعُ اسْ يْهِ»اهللاأخْ لَ قٌ عَ تَّفَ ٦٧٨.مُ
انِ« رَ هُ أجْ لَ ابَ فَ مَّ أصَ ; ثُ دَ تَهَ اجْ مَ احلَاكِمُ فَ كَ ا حَ يْهِ »إذَ لَ قٌ عَ تَّفَ  ٧٦ .مُ
وا« ومُ اللَ فصُ تُمُ اهلِ أيْ يْهِ»إذا رَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٥٨٣.مُ
ئْتَ« ا شِ نَعْ مَ تَحِ فاصْ يُّ»إذا مل تَسْ ارِ ٤٠٢.البُخَ
ةٍ« ثَ نْ ثَالَ هُ إالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ انُ انْقَ اتَ اإلنْسَ ا مَ لِمٌ »إذَ سْ  ٢٧ .مُ
ونَ« اهُ نَ يُضَ يْ ذِ ةِ الَّ يَامَ مَ القِ وْ ا يَ ابً ذَ دُّ النَّاسِ عَ يْهِ »أشَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٣٧٩ .مُ
تُبُوا أليب شَ « يْهِ»اهٍأكْ لَ قٌ عَ تَّفَ  ٢٧.مُ
ولَ اهللا« سُ ونَ رَ بَايِعُ ٧١٩.مٌلِ سْ مُ »أالَ تُ
دُ « هُ هللا احلَمْ رُ فِ تَغْ ينُهُ ونَسْ تَعِ ٤٤٥.»نَسْ
»ٍ ريْ يْهِ»احلَيَاءُ ال يَأيت إالَّ بخَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٤٠٢.مُ
نِ« امَ نَ اإليْ يْهِ»احلَيَاءُ مِ لَ قٌ عَ تَّفَ ٤٠٢.مُ
ينُ « ةُ الدِّ يحَ اتٍ»النَّصِ رَّ ثَ مَ َدُ,ثَالَ ٥٠٠.أمحْ
ةُ« يحَ ينُ النَّصِ لِمٌ»الدِّ سْ  ٧٢.مُ
عُ« نْفَ مٍ ال يَ لْ نْ عِ وذُ بِكَ مِ مَّ إينِّ أعُ هُ ٤٢٤.مٌلِ سْ مُ »اللَّ
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ورٍ« ْ زُ يبَ بِسِ ثَوْ الَ طَ كَ عْ ْ يُ بِّعُ بِامَ ملَ يْهِ»املُتَشَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٥٠١.مُ
دُ « عْ ا بَ ٤٤٥.أمحَدُ»...أمَّ
يثِ كِتَابُ اهللا« َ احلَدِ ريْ إنَّ خَ دُ فَ عْ ا بَ لِمٌ»أمَّ سْ ٤٤٥.مُ
ونَ « رُ وِّ ةِ املُصَ يَامَ مَ القِ وْ نْدَ اهللا يَ ا عِ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ يْهِ » إنَّ أشَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٣٧٩.مُ
يْنُهُ « تَعِ هُ ونَسْ دُ مَ دَ هللا نَحْ ٤٤٤ .ذيُّ مِ الرتِّ»إلخ......إنَّ احلَمْ
انِ اهللا« وَ ضْ ةِ من رِ لِمَ كَ مُ بِالْ لَّ يَتَكَ بْدَ لَ يْهِ »إنَّ العَ لَ قٌ عَ تَّفَ  ٩١ .مُ
نِنيَ « مِ هُ واملُـؤْ ـولَ سُ ـا رَ يْهَ لَ ـلَّطَ عَ , وسَ يلَ ةَ الفِ كَّ نْ مَ بَسَ عَ ـقٌ»إنَّ اهللا حَ تَّفَ مُ

يْهِ  لَ  ٨٢ .عَ

هُ اهللا إنَّ « قَّ قٍّ حَ لَّ ذِي حَ طَى كُ دْ أعْ ٦٨٥.دُأمحَ »قَ
تِي« نْ أمَّ زَ عَ اوَ َ دْ جتَ ه»...إنَّ اهللاَ قَ اجَ  ٦٧.ابنُ مَ
ا« ثً مْ ثَالَ كُ هَ لَ رِ الَ:إنَّ اهللاََّ كَ يْهِ»قِيلَ وقَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٧١٨.مُ
ةَ اجلَنَّةَ« ثَ دِ الثَّالَ احِ مِ الوَ هْ لُ بِالسَّ خِ يُدْ ١١٩ .دُأمحَ »إنَّ اهللا لَ
٦٩٤ .دَ اوُأبو دَ»رُعِّ سَ املُ قُازِالرَّطُاسِ البَ ضُابِ القَ  وَ اهللا هُ  إنَّ «
قُ« ازِ طُ الرَّ ابِضُ البَاسِ , القَ رُ عِّ وَ املُسَ ٦٩٥.دُأمحَ »إنَّ اهللاََّ هُ
يَانَ« تِي اخلَطأَ والنِّسْ ن أمَّ عَ عَ ضَ ه»إنَّ اهللاَ وَ اجَ  ٦٧ .ابنُ مَ
ةِ« اعَ ي السَّ َ يَدَ لِيْمُ:إنَّ بَنيْ ةِعالتَّسْ  ٤٦.دُأمحَ »ىل اخلَاصَّ
رُ « عَ اهلُم الشَّ ا نِعَ مً وْ اتِلُوا قَ قَ ةِ أنْ تُ اعَ اطِ السَّ َ نْ أرشْ  ٤٦ .»إنَّ مِ
كِ« ْ نِ الرشِّ اءِ عَ كَ َ نَى الرشُّ ا أغْ ٤٢٣.مٌلِ سْ مُ »أنَ
» ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ , وإنَّام لكُ املُ بالنِّيَّاتِ يْهِ »إنَّام األعْ لَ قٌ عَ تَّفَ  ٨٩ .مُ



 
 
 

  אא٨٤٧ 
مِ« لُّ مُ بالتَّعَ لْ ١٨٥.علقه البخاري»إنَّام العِ
نُوا النَّبيَّ« تَأذَ ُم اسْ نْهُ ملسو هيلع هللا ىلصأهنَّ تُبُوا عَ كْ ارميُّ »يف أنْ يَ  ٧٩ .الدَّ
» وَ مْ بِتَقْ يكُ ةِاهللاأُوصِ عِ والطَّاعَ مْ  ٩٧.دُأمحَ »والسَّ
يِّب« بَلُ إِال طَ قْ َا النَّاسُ إنَّ اهللا طَيِّبٌ ال يَ لِمٌ»اً أهيُّ سْ ٤٩٩.مُ
تٌّ« لِمِ سِ ىل املُسْ لِمِ عَ قُّ املُسْ  ٧٢.»حَ
يَا« نْ نَ الدُّ ءٌ مِ ع يشَ تَفِ رْ قٌّ عىل اهللا أنْ ال يَ يُّ»حَ ارِ ٣٩٧ .البُخَ
ؤالُ« يِّ السُّ اءُ العِ وَ ١٨٥.دُأمحَ »دَ
عٍ« امِ نْ سَ ى مِ عَ غٍ أوْ بَلَّ بَّ مُ  ٣٠.»رُ
حً « مْ الً سَ جُ مَ اهللا رَ حِ اعَرَ ا بَ ٦٩٦.يُّارِخَ البُ »ا إذَ
اتَتْ« تَّى مَ ا حَ نَتْهَ جَ ةٍ سَ رَّ أةٌ يفِ هِ رَ بَتْ امْ ذِّ يْهِ »عُ لَ قٌ عَ تَّفَ ٦٩٠ .مُ
بِكِ« تِكِ أو نَصَ قَ فَ رِ نَ دْ يْهِ»عىل قَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٦٥٢.مُ
مُ« هُ امَّ م بِام سَ ئِهِ امَ َ بأسْ نيْ لِمِ وا املُسْ عُ ٣٢٧.دُأمحَ »فادْ
أنَ « كَفَ َ ي أرشْ وَ للَّذِ , وهُ يءٌ نْهُ بَرِ ٤٢٤.هاجَ مَ ابنُ»ا مِ
نْهُ « هُ مِ قَ وَ أفْ نْ هُ هٍ إىل مَ لِ فِقْ امِ بَّ حَ رُ  ٣٣.»فَ
قٌّ « نْهُ إالَّ حَ جَ مِ رَ ا خَ هِ مَ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ وَ تُبْ فَ الَ اكْ قَ  ٨١ .أمحد» فَ
ةِ« مَ بالكِتَابَ لْ وا العِ يِّدُ  ٨٢.ةَبَ يْ أيب شَ ابنُ»قَ
نَ« وْ ابُ َ التَّوَّ ائِنيْ ُ اخلَطَّ ريْ , وخَ اءٌ طَّ مَ خَ لُّ ابنِ آدَ يُّ »كُ ذِ مِ  ٦٨ .الرتِّ
مِ اهللا« أُ فِيْهِ ببِسْ بْدَ الٍ ال يُ رٍ ذِي بَ لُّ أمْ ٤٣٥ .يُّ اوِ هَ والرَّ ,بُيْ طِ اخلَ »كُ
دِ اهللا« مْ أُ فِيْهِ بحَ بْدَ الٍ ال يُ رٍ ذِي بَ لُّ أمْ ٤٤٠.ذيُّمِ الرتِّ»كُ



 
 
 
 ٨٤٨ א

اءِ« مَ اليَدِ اجلَذْ ي كَ ةٌ فَهِ ادَ هَ ا شَ يْسَ فِيهَ بَةٍ لَ طْ لُّ خُ ٤٤٢.»كُ
ةٌ« قَ دَ فٍ صَ وْ رُ عْ لُّ مَ ٢٨٩.يُّارِخَ البُ »كُ
ةٍ« اللَ تِي عىل ضَ عُ أمَّ تَمِ ْ مذيُّ»ال جتَ  ٩٦.الرتِّ
ورٍ« ِ طُهُ ريْ ةٌ بِغَ الَ بَلُ صَ قْ لِمٌ»الَ تُ سْ ٦٨٩.مُ
تُبُو« آنَال تَكْ رْ يْئًا إالَّ القُ نِّي شِ َدُ»ا عَ  ٧٨.أمحْ
آن« رْ ريْ القُ يْئًا غَ نِّي شَ تُبُوا عَ لِم»ال تَكْ سْ  ٧٨.مُ
آنِ« رْ َ القُ ريْ نِّي غَ تَبَ عَ نْ كَ نِّي, ومَ تُبُوا عَ لِمٌ»الَ تَكْ سْ  ٧٨ .مُ
اطئٌ« تَكِرُ إالَّ خَ ْ ٦٩٢.مٌلِ سْ مُ »ال حيَ
ايَ « ُ كاملُعَ  ٧٣.دُأمحَ »نَةِليْسَ اخلَربَ
ْ ملاهللاُاءَشَ إنْ  :الَ قَ  وْ لَ « يْهِ»ثْنَ حيَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٦٥٦.مُ
يلَّ« الةَ عَ تِمَّ الصَّ ا لَكَ ال تُ ٦١٦.»مَ
تُبُونَ« ا تَكْ ذَ ا هَ  ٧٩.أمحَدُ»مَ
يْسَ فِيهِ« ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ يفِ أمْ دَ نْ أحْ يْهِ»مَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٤٦٢.مُ
عَ « نْ دَ رِمَ نَ األجْ هُ مِ انَ لَ  كَ دَ لِمٌ»ا إىل هُ سْ ٧٢٨.مُ
لِهِ« اعِ رُ فَ هُ أجْ لَ ; فَ ٍ ريْ لَّ عىل خَ نْ دَ لِمٌ»مَ سْ ٤٢٦.مُ
هُ « تَمَ لمٍ فَكَ نْ عِ ئِلَ عَ نْ سُ ٦٢٣.دُأمحَ »مَ
عَ اهللا بِهِ  « مَّ عَ سَ مَّ نْ سَ يْهِ»مَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٣٩٧.مُ
يْسَ« الً لَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ دٌّ مَ وَ رَ هُ ا; فَ نَ رُ يْهِ أمْ لَ لِمٌ»عَ سْ ٤٦٢.مُ
نَّا« يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ لِمٌ»مَ سْ ٥٩٨مُ
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َ آيل« يْنِي وبَنيْ لَ بَ نْ فَصَ تِي»بعَيل«مَ اعَ فَ نَل شَ ٤٥١.»مل يَ
ا« ً ريْ ل خَ ليَقُ رِ فَ مِ اآلخِ نُ بِاهللا واليَوْ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ يْهِ »مَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٤٢٤ .مُ
عُ اهللا بِهِ يفِ أمرِ النَّاسِ« نْفَ َّا يَ لامً ممِ تَمَ عِ نْ كَ ٦٢٣ .هاجَ مَ ابنُ»مَ
; فَ  مَ تَ كَ  نْ مَ « االً هُ ثْ مِ هُ إنَّ غَ ٦٩٠.دَاوُأبو دَ»لُ
نِ« يْ هُ يف الدِّ هْ قِّ فَ ا يُ ً ريْ دِ اهللا بِهِ خَ رِ نْ يُ يْهِ»مَ لَ قٌ عَ تَّفَ ١٨٦.مُ
سْ « لُ يلِ أنْ الَ يَ فُ كْ نْ يَ يْئًامَ ٧١٨.دُأمحَ »ألَ النَّاسَ شَ
هُ « ادِيَ لَ لِل فَالَ هَ نْ يُضْ , ومَ هُ لَّ لَ ضِ هِ اهللا فَالَ مُ ْدِ نْ هيَ ٤٤٦ .»مَ
انِ« بَعَ شْ انِ ال يَ مَ وْ نْهُ مِ:مَ لْ مٌ يف العِ وْ نْهُ  ١٥.احلَاكِمُ»مَ
طَاتِ« لُوْ نِ األُغْ ى عَ ٤٣٢.أمحَدُ»هنَ
هُ « اؤُ رُ مَ وْ وَ الطَّهُ يْتَتُهُ هُ لُّ مَ ٧٦٤.أمحَدُ»احلِ
ا« هَ وبِقُ ا أو مُ هَ تِقُ عْ مُ و, فَ دُ غْ لُّ النَّاسِ يَ كُ لِمٌ»وَ سْ  ٩١.مُ
يْسَ« ا لَ ى مَ نِ ادَّعَ نَّاومَ يْسَ مِ لَ هُ فَ لِمٌ»لَ سْ ٧٠٣.مُ
لقِي« خَ لُقُ كَ ْ بَ خيَ هَ َّنْ ذَ مُ ممِ لَ نْ أظْ مَ يْهِ»وَ لَ قٌ عَ تَّفَ ٣٧٩.مُ
ا« مُ يا أهيُّ لْ وا, إنَّام العِ لَّمُ عَ لُّمِالنَّاسُ تَ ١٨٥.»بالتَّعَ
ءُ« بَايل املرْ انٌ ال يُ مَ ٣٩٠.يُّارِخَ البُ »يَأيت عىل النَّاسِ زَ
هُ « لُ وْ دُ لَفٍ عُ لِّ خَ نْ كُ مَ مِ لْ ا العِ ذَ لُ هَ ْمِ  ٣٠.»حيَ
 
 

 



 
 
 
 ٨٥٠ א

 
 

 



 
 
 

  אא٨٥١ 
 

אאF١E 
 
 

ةُ  مَ دِّ  ١٣ :املُقَ
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٥ 

لٍ وْ  ٢٥وفِيْهِ ثَامنِيَةُ فُصُ
لُ لُ األوَّ صْ تُبِ:الفَ ةِ والكُ لُ الكِتَابَ  ٢٧.فَضْ

ةِ لِمَ َ كَ قِ بَنيْ رْ رُ الفَ تْ«:ذِكْ , وثَمَّ ةَ  ٢٨.ح/ »ثَمَّ
تُبِ مِّ الكُ رُ أهَ تُبِ ذِكْ ةِ والكُ لِ الكِتَابَ نْ فَضْ تْ عَ لَّمَ تِي تِكَ  ٣٣ .الَّ

تُبِ لِ الكُ نْ فَضْ ظِ عَ المُ اجلَاحِ  ٣٤.كَ
لَمِ  لُ القَ  ٣٥.فَضْ

ةُ عُ والكِتَابَ امَ  ٤٠.السَّ
ةِ قَ ادَ نَ تُبِ الزَّ ةُ كُ فَ  ٤٢.صِ

يْثِ دِ حُ حَ ْ لَمِ«:رشَ وُ القَ  ٤٥.»فَشْ
َ قِ بَنيْ رْ رُ الفَ ا«ذِكْ ً ريْ ا«, و»أخِ رً ؤخَّ  ٤٩.ح/»مُ

يْثِ يِّ حلَدِ رِ امَ يْالتِ أمحَدَ الغُ أوِ دُّ تَ مِ«:رَ لَ وُ القَ  ٥٠.»فَشْ

                                                       
فِ احلـاءِ ) ١( ـرْ ـهُ بِحَ نـا لَ زْ مَ ـدْ رَ قَ , فَ يةِ ا يف احلاشِ مهِ ِ ريْ ةٍ أو غَ ائِدَ اكٍ أو فَ رَ تِدْ نِ اسْ انَ مِ ا كَ لُّ مَ كُ

لةِ  مَ لِ الكِتَابِ ) ح(املُهْ نْ أصْ ا عَ ا هلَ ْيِيزً  .متَ

אאF١E 



 
 
 
 ٨٥٢ א

لُ الثَّاين صْ ا:الفَ هَ دُ ارِ وَ ةِ ومَ يَانَ جُ الصِّ نْهَ  ٥٣.مَ
َ قِ بَنيْ رْ رُ الفَ ةٍ«ذِكْ القَ ةٍ«, و»عَ القَ  ٥٤.ح/»عِ

تُبِ الَّ  مِّ الكُ رُ أهَ تُبِذِكْ ابِ الكُ نْ آدَ تْ عَ لَّمَ  ٥٥.تِي تِكَ
عِ اجِ تُبِ واملَرَ ائِمِ الكُ وَ لْمِ قَ تُبِ عِ مِّ كُ رُ أهَ  ٥٧.ذِكْ

سِ رِ هْ يْفُ الفِ رِ عْ  ٥٩.تَ
سِ رِ هْ ةِ للفِ اين الثَّالثَ رُ املَعَ  ٥٩.ذِكْ

جِ نَامِ ْ يْفُ الربَ رِ عْ  ٦٠.تَ
لَّ  تِي تِكَ تُبِ الَّ مِّ الكُ رُ أهَ صِ ذِكْ وْ يْقِ النُّصُ قِ ْ نِّ حتَ نْ فَ تْ عَ  ٦١ . مَ

لُ الثَّالِثُ صْ لَفِ:الفَ تُبِ السَّ تِبَارُ بكُ  ٦٣.االعْ
لَفِ تُبِ السَّ دِ عىل كُ تِامَ يَّةُ االعْ ِّ  ٦٣.أمهَ

ِ رِ البَرشَ وْ صُ افُ بقُ َ رتِ  ٦٤.االعْ
بِ هَ ذْ َ مَ قِ بَنيْ رْ يَانُ الفَ اقِ ومِ بَ رَ افِعي يف العِ َالشَّ  ٦٥ .رصْ

ا هَ بْعِ دَ طَ عْ تُبِ بَ يْحِ الكُ حِ ةِ وتَصْ عَ اجَ رَ يَّةُ مُ ِّ  ٦٨.أمهَ
ابِعُ لُ الرَّ صْ لَفِ:الفَ تُبِ اخلَ نْ كُ ارُ مِ تِذَ  ٧١.االعْ
سُ امِ لُ اخلَ صْ ةِ:الفَ يَانَ بَاتِ الصِّ يْ وِ جُ تَصْ نْهَ  ٧٥.مَ

عَ مَ  لِ مَ امُ ةِ يف التَّعَ رُ احلَاالتِ الثَّالثَ ةِذِكْ يَانَ جِ الصِّ  ٧٥ .نْهَ
الً  هُ : أوَّ بَ ارَ ا أو قَ نْهَ افَقَ احلَقَّ مِ  ٧٥.فَام وَ
انِيًا يْحِ: ثَ جِ ْ ادِ والرتَّ تِهَ ال لالجْ ا حمَ نْهَ انَ مِ ا كَ  ٧٥.مَ
الِثًا لَطِ: ثَ طَأ والغَ ا حمال للخَ نْهَ انَ مِ ا كَ  ٧٥.مَ



 
 
 

  אא٨٥٣ 
ادِسُ لُ السَّ صْ يَّةُ الكِ :الفَ وعِ ُ رشْ ةِ والتَّألِيْفِمَ  ٧٧.تَابَ

ةِ ازِ الكِتَابَ وَ مِ يف جَ لْ لِ العِ الفِ أهْ رُ خِ  ٧٨.ذِكْ
لُ لُ األوَّ وْ  القرآنِ:القَ وَ ا, سِ تُهَ اهَ ةِ وكرَ نْعُ الكِتَابَ  ٨١ . مَ
لُ الثَّاين وْ ا:القَ تُهَ ةِ وإبَاحَ ازُ الكِتَابَ وَ  ٨١.جَ

لْمِ لِ العِ اتِ أهْ يْهَ جِ رُ تَوْ ةِ ذِكْ نِ الكِتَابَ يْثِ النَّهي عَ دِ نْ حَ  ٨٤ . عَ
ابعُ لُ السَّ صْ طُ التَّألِيْفِ:الفَ وْ ُ  ٨٩.رشُ

ةِ  رُ أدِلَّ الصِ: ذِكْ  ٨٩.اإلخْ
نَ التَّألِيْفِ رِ مِ يْ ذِ مِ يف التَّحْ لْ لِ العِ الِ أهْ وَ  ٩١.بَعْضُ أقْ

ةِ  رُ أدِلَّ ةِ: ذِكْ عَ  ٩٤.املُتَابَ
وطِ ُ رُ الرشُّ ازِ التَّألِيْفِذِكْ وَ ةِ عىل جَ  ٩٥.الثَّالثَ
لُ طُ األوَّ ْ الصِ يف الكتابة:الرشَّ  ٩٥.حتقيق اإلخْ
طُ الثَّاين ْ نَ الكِتَابُ ذا فائدة متحققة:الرشَّ وْ كُ  ٩٥.أنْ يَ

نِيَّةِ يْ ةِ الدِّ ائِدَ يْفُ الفَ رِ عْ  ٩٥.تَ
ةِ يَّ يَوِ نْ ةِ الدُّ ائِدَ يْفُ الفَ رِ عْ  ٩٥.تَ

طُ الثَّالِثُ ْ نَ البَاطِلِ:الرشَّ الِيًا مِ نَ الكِتَابُ خَ وْ كُ  ٩٥ . أنْ يَ
نُ لُ الثَّامِ صْ اضُ التَّألِيْفِ:الفَ رَ  ٩٩.أغْ

ِلَ األصْ  رُ كْ ذِ   ٩٩.بِتُ الكُ فِيْ ألِ يف تَ نيْ
لْمِ يف أغْ  المِ كَ  رُ كْ ذِ  لِ العِ ١٠٠.ةِيَ امنِ التَّألِيْفِ الثَّ اضِرَأهْ
تِي ذَاضِرَ غْ أ رُ كْ ذِ  لُهَ رَكَ التَّألِيْفِ الَّ لْمِا أهْ ١٠٢.العِ



 
 
 
 ٨٥٤ א

تِي ذَاضِرَ أغْ  رُ كْ ذِ  َ رْكَ التَّألِيْفِ الَّ ١٠٣.اهتُ
 ُ تُبِبَتُ كْ يَ أنْادَأرَ نْ مَ  طُ وْ رشُ يْفِ بالكُ رِ عْ ١١٥.يف تَ

ِ رسْ هْ يف فَ :ةٌيَّ مِ لْ عِ  ةٌ دَ اشَ نَ مُ  ١٢٣ .ارِ بَ الكِ ةِمَّ األئِ بِتُ كُ عِيْ ت مجَ
ةِ لِمَ ةِ لكَ يْحَ حِ ةِ الصَّ غَ يَانُ اللُّ تَاوي«بَ ١٢٥.ح/»فَ

َالعَ مِوْلُ ئ العُ ادِ بَ مَ  رُ كْ ذِ  ١٣٢.ةِرشَ
אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٣٣

لٍ وْ ةُ فُصُ عَ بَ ١٣٣وفِيْهِ أرْ
لُ لُ األوَّ صْ يْ :الفَ ارِ ةِتَ ١٣٥.خُ الكِتَابَ
اعُ الكِتَابَةِ ١٣٧.أنْوَ

١٣٧:ةُيَّ رِيْ وِصْ التَّ  ةُ ابَ تَ الكِ 
١٣٩:ةُيَّ زِمْ الرَّ  ةُ ابَ تَ الكِ 
١٤٠:ةُيَّ تِ وْالصَّ  ةُ ابَ تَ الكِ 
١٤١.ةُيَّ ابِ تَ الكِ  طُ ائِ سَ الوَ 
١٤٣:ةُيَّ نِ يْ الطِّ )احُوَ األلْ (مُ قُ الرُّ 

دِي ْ قُ الربَ ١٤٤:ورَ
قُّ:اتِانَ وَ يْ احلَ  دُ وْ لُ جُ  ١٤٦.الرَّ

١٤٨ :قُ رَ الوَ 
١٥١.قِرَالوَةِاعَ نَ صِ  رُ وُّ طَ تَ 

لُ الثَّاين صْ خُ الكِتَابِ:الفَ يْ ارِ ١٥٥.تَ



 
 
 

  אא٨٥٥ 
١٥٦:نِيْ ارَبَ تِ إىل اعْ المِيف اإلسْ بِتُ الكُ اءِدَتِ ابْ  عِ وْ جُ رُ  انُ يَ بَ 

١٥٦.ةُامَّ العَ ةُابَ تَ الكِ :لُاألوَّ ارُ بَ تِ االعْ 
١٥٧.ةُاصَّ اخلَ ةُابَ تَ الكِ :اينالثَّ  ارُ بَ تِ االعْ 

لُ الثَّالِثُ صْ امءُ الكِتَابِ:الفَ ١٦١.أسْ
يْفُ  رِ عْ ِتَ ١٦١:الدَّ ِفْرتَ
يْفُ  رِ عْ ١٦١:ةِاسَ رَّالكُ  تَ
يْفُ  رِ عْ ١٦٢:لِجِ السِّ  تَ
يْفُ  رِ عْ ١٦٢:ةِفَ يْ حِ الصَّ  تَ
يْفُ  رِ عْ رِ تَ فْ ١٦٣:السِّ
يْفُ  رِ عْ ١٦٣:ةِالَ سَ الرِّ  تَ
يْفُ  رِ عْ ١٦٤:ةِمَ امَاإلضْ  تَ
يْفُ  رِ عْ و تَ ١٦٤:سِالطُّرُ
يْفُ  رِ عْ ١٦٤:ةِلَّ جَ املَ  تَ
يْفُ  رِ عْ بوْ تَ ١٦٥:رِالزَّ
يْفُ  رِ عْ قِيْمِ تَ ١٦٥:الرَّ
يْفُ  رِ عْ طَاسِ تَ رْ ١٦٥:القِ

ابعُ لُ الرَّ صْ تَ :الفَ خُ املَكْ يْ ارِ ١٦٧.بَاتِتَ
ِ ارِالتَّ اتِبَ تَ كْ املَ  رِ هَ أشْ  رُ كْ ذِ  ١٦٩.القِعىل اإلطْ ةِيَّ خيْ

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK١٧٣



 
 
 
 ٨٥٦ א

لٍ وْ ةُ فُصُ  وفِيْهِ ثَالثَ
لُ لُ األوَّ صْ تُبِ:الفَ بُّ الكُ ١٧٥.حُ
لُ الثَّاين صْ اتِ:الفَ مُ الطَّبَعَ لْ ١٨٣.عِ
لُ الثَّالِثُ صْ بِ:الفَ رْ قِ والغَ ْ َ الرشَّ ةُ بَنيْ اءَ رَ ١٩٣.القِ

بِ رْ نْدَ الغَ ةِ عِ اءَ رَ ةِ القِ يْقَ قِ يَانُ حَ ١٩٣.بَ
بِ اعُ وَ أنْ  رْ نْدَ الغَ ةِ عِ اءَ رَ ١٩٥:القِ

ةُ: ىلاألوْ  يَّ يَوِ نْ تُبُ الدُّ ١٩٦.الكُ
تِ  تُبِ الَّ رُ الكُ ةٍذِكْ امَّ م بِعَ يَاهُ نْ نْ دُ ثُ عَ دَّ تَحَ ١٩٧.ي تَ

يَا:انِعَ وْنَ ,مِ لْ العِ  امُ سَ أقْ  نْ مُ دُ لْ , وعِ نٍ مُ دِيْ لْ ١٩٧.عِ
ُخَ هِيْ وفِ ,ةٍايَ غَ مُلْ ام عِ هُ نْ مِ  لُ فاألوَّ  ١٩٨.ةِرَا واآلخِ يَ نْ الدُّريْ

١٩٩.اشِعَ ا واملَ يَ نْ الدُّالحُصَ هِيْ وفِ ,ةٍلَ يْ سِ وَ مُ لْ اين عِ والثَّ 
١٩٩.رِافِ الكَ بِرْالغَ اتِارَضَ وحَ مِوْلُ عُ  ةِ قَ يْ قِ حَ  انُ يَ بَ 

افِيَّةِ شَ تِكْ مِ االسْ وْ لُ يَانُ العُ ٢٠٣:بَ
كِيْبيَّةِ لُومِ الرتَّ يَانُ العُ ٢٠٦:بَ

يَانُ حَ  َمِوْلُ عُ  ةِ قَ يْ قِ بَ نيْ لِمِ ٢٠٧.املُسْ
ةِنَمِ مهِ فِ قِ وْيف مَ اسِالنَّ الفِتِ اخْ  رُ كْ ذِ  يَّ يَوِ نْ مِ الدُّ لُوْ ٢٠٩ .العُ

لُ فُ األوَّ ا:الطَّرَ هَ دِّ نْ حَ ا مِ هَ جَ رَ اطًا أخْ رَ ا إفْ طَ فِيْهَ نْ أفْرَ ٢١٤ .مَ
فُ الثَّاين ا:الطَّرَ ٌ فِيْهَ ريْ صِ طٌ وتَقْ يْ رِ فْ هُ تَ نْدَ نْ عِ ٢١٤.مَ

طُ  سَ ةٌ: الوَ بَاحَ مٌ مُ لُوْ ا عُ الَ بأهنَّ نْ قَ ٢١٤.مَ



 
 
 

  אא٨٥٧ 
افِيَّةُ: ةُ يَ انِ الثَّ  تُبُ الثَّقَ ٢١٥.الكُ

ربِيَّةِ ةِ الغَ افَ نِ الثَقَ ثُ عَ دَّ تَحَ تِي تَ تُبِ الَّ رُ الكُ ٢١٥.ذِكْ
אאאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٢٣

اتِ بَعَ اتِ املَطْ ايَ خُ بِدَ يْ ارِ ٢٢٥تَ
ةُ  ْسَ لٍ وفِيْهِ مخَ وْ  فُصُ

لُ لُ األوَّ صْ يب:الفَ رْ املِ الغَ خِ املَطَابِعِ يف العَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ ٢٢٥ .بِدَ
ْ مِدَيف عَ الفِاخلِ  ابِ بَ أسْ  رُ كْ ذِ  املِ دِيْ دِحتَ ابِعِ يف العَ خِ املَطَ يْ ارِ ٢٢٥ .تَ

ا:لُ األمرُ األوَّ  ابِعِ جاء ارجتاالً واجتهادً رَ املَطَ وْ ٢٢٥ .أنَّ ظُهُ
ًثِ أنَّ كَ :اينمرُ الثَّ األ َ حَ أصْ نْا عَ هَ رُوْهُ ظُ خْؤرَّا مل يُ هَ نْ ا مِ ريْ ٢٢٥ .ااهبِ

َا مل تَ :ثُالِ األمرُ الثَّ  ٢٢٦.دٍاحِ وَدٍلَ بَ ةَنَ يْ هِ رَنْكُ أهنَّ
ابِعِ يف خُ املَطَ يْ ارِ اتَ وبَّ رُ ٢٢٨:أوْ
لُ الثَّاين صْ خِ املَطَابِعِ يف العَ :الفَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ يبِدَ المِ ٢٣١ .املِ اإلسْ

ابِعِ يف تُ  خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٤:ايَ كِ رْتَ
ابِعِ يف العِ  خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٦:اقِرَتَ

ابِعِ يف تُ  خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٦:سَنِ وْتَ
ابِعِ يف اهلِ  خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٦:دِنْ تَ
ابِعِ يف املَ  خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٧:بِرِغْ تَ
ابِعِ يف خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٧:انَرَهْ  طَ تَ
لُ الثَّالِثُ صْ امِ:الفَ خِ املَطَابِعِ يف بِالدِ الشَّ يْ ارِ اتُ تَ ايَ ٢٣٩ .بِدَ



 
 
 
 ٨٥٨ א

ابِعِ يف لِبْنَانَ خُ املَطَ يْ ارِ ٢٣٩:تَ
ابِعِ يف خُ املَطَ يْ ارِ ٢٤١:ةَيَّ رِوْسُ تَ
ابِعِ يف خُ املَطَ يْ ارِ َطِ سْ لِ فِ تَ ٢٤٢:نِدُ , واألرْنيْ

لُ الرَّ  صْ َ:ابعُالفَ خِ املَطَابِعِ يف مِرصْ يْ ارِ اتُ تَ ايَ ٢٤٣.بِدَ
َ ابِعِ يف مِرصْ خُ املَطَ يْ ارِ ٢٤٣:تَ

 ٢٤٤.ةِالقَ مْ العِ »القوْبُ «ةِعَ بَ طْ مَ  خِ يْ ارِ تَ  ُرْآِذ
َيف مِ اتِعَ بَ طْ للمَ عِبَ األرْ لِ احِ رَ املَ  ُرْآِذ  ٢٤٦:رصْ

٢٤٨:ىلاألوْ  ةُ لَ حَ رْ املَ 
٢٤٩  :ةُيَ انِ ثَّ ال ةُ لَ حَ رْ املَ 
٢٥٤:ةُثَ الِ الثَّ  ةُ لَ حَ رْ املَ 
٢٥٧:ةُعَ ابِ الرَّ  ةُ لَ حَ رْ املَ 
َقِ قِّ حَ املُ المِألعْ ا ءِ امَ أسْ  رُ كْ ذِ  َيف مِ نيْ ِويف غَ ,رصْ ٢٦١.اهَ ريْ

سُ امِ لُ اخلَ صْ بِيَّةِ :الفَ رَ ةِ العَ رَ يْ زِ خِ املَطَابِعِ يف اجلَ يْ ارِ اتُ تَ ايَ ٢٦٧ .بِدَ
خُ  يْ ارِ ابِعِ تَ نِاملَطَ ٢٦٧:يف اليَمَ

ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ ازِيفتَ جَ ٢٦٧:احلِ
ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ ٢٧٠.يِّدِوْعُ السُّ دِهْ يف العَ تَ
ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ ةِيفتَ مَ ةَ املُكرَّ كَّ ٢٧٠:مَ
ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ ةِتَ يَّ نَةِ النَّبوِ يْ ٢٧٢:يف املَدِ

خُ املَ  يْ ارِ ابِعِتَ ةَطَ دَّ ٢٧٢:يف جُ



 
 
 

  אא٨٥٩ 
ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ طَىتَ سْ ةِ الوُ ٢٧٢:يف املَنْطَقَ
ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ قِيَّةِتَ ْ ةِ الرشَّ ٢٧٣:يف املَنْطَقَ
ابِعِ خُ املَطَ يْ ارِ بِيَّةِتَ ةِ اجلَنُوْ ٢٧٣:يف املَنْطَقَ

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٧٥
لٍ وْ ةُ فُصُ عَ بَ  وفِيْهِ أرْ

لُ لُ األوَّ صْ تُبِ:الفَ عَ الكُ لِ مَ امُ ابُ التَّعَ ٢٧٧.آدَ
٢٧٧.ابِتَ الكِ عَمَ لِامِ عَ التَّ ابِآدَ ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ 

نْبِيْهٌ  ٢٨١.ابِتَ ي للكِ بِّ حُ ضِعْ بَ  رُ كْ ذِ : تَ
لُ الثَّاين صْ تِ :الفَ رْ ابُ تَ تُبِآدَ عِ الكُ ضْ ٢٨٣.يْبِ وَ
لُ الثَّالِثُ صْ تُبِ:الفَ ةِ الكُ ارَ مُ إعَ كْ ٢٨٧.حُ

تُبِاالتِ حَ  رُ كْ ذِ  ةِ الكُ ارَ ٢٨٧.إعَ
ةُ األوْ  ةُ كُ :ىلاحلَالَ ارَ ٢٨٧.ادِسَ والفَ اللِالضَّ لِأهْ بِتُ إعَ

ةُ الثَّ  ةُ الكُ :ةُ يَ انِ احلَالَ ارَ ْبِتُ إعَ ٢٨٧.رِطَ ضْ للمُ ةِيَّ عِ الرشَّ
ةُ الثَّ  َحْ املُ بِتُ الكُ ةُ ارَإعَ :ةُ ثَ الِ احلَالَ ٢٨٧.ةِيَّ عِ الرشَّةِمَ رتَ

مِ يف مَ  الفِ خِ  رُ كْ ذِ  لْ لِ العِ تُبِ ةِألَ سْ أهْ ةِ الكُ ارَ مِ إعَ كْ ٢٨٨ .حُ
ْ نْملَ بِتُ الكُ ةِارَإعَ بُوْجُ وُ:لُاألوَّ  لُ وْ القَ  ٢٨٨ .اهَ يْ إلَ اجُتَ حيَ
َ بَ حْ تِ واسْ ةِارَاإلعَ ازُوَجَ :اينالثَّ  لُ وْ القَ  ٢٨٩.ااهبُ
٢٨٩.ةِارَاإلعَ ةُيَّ اهِ رَكَ :ثُالِ الثَّ  لُ وْ القَ 

٢٩٠.ةِألَ سْ يف املَ حِ اجِ الرَّ  رُ كْ ذِ 



 
 
 
 ٨٦٠ א

ابعُ لُ الرَّ صْ ةٌ :الفَ مَّ هِ نَابِيْهُ مُ ٢٩١.تَ
ةِ قِ رْ الفَ  رُ كْ ذِ  لِمَ َ كَ ةِ:بَنيْ مَّ ةِ واملُهِ مَّ ٢٩١.ح/املَهَ
لُا ٢٩١:لتَّنْبِيْهُ األوَّ

٢٩٢:التَّنْبِيْهُ الثَّاين
٢٩٣:التَّنْبِيْهُ الثَّالثُ
ابِعُ  ٢٩٣:التَّنْبِيْهُ الرَّ
سُ ٢٩٣:التَّنْبِيْهُ اخلَامِ
ادِسُ ٢٩٤:التَّنْبِيْهُ السَّ

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٢٩٧
لٍ وْ ةُ فُصُ ْسَ  وفِيْهِ مخَ

لُ لُ األوَّ صْ اتِهِ:الفَ قَ لحَ انِ الكِتَابِ ومُ نْوَ ةُ عُ يَانَ ٢٩٩.صِ
انِ الكِتَابِ ةِ يَّ أمهِّ  رُ كْ ذِ  نْوَ ٣٠٠.عُ

بِيَّةِ رَ طِ العَ اعِ اخلُطُوْ عَ أنْوَ ةٌ مَ فَ قْ ٣٠٣:وَ
ويفُّ ٣٠٣:اخلَطُّ الكُ
خِ  طُّ النَّسْ ٣٠٣:خَ
طُّ الثُّلُثِ  ٣٠٣:خَ

يْواينُّ ٣٠٣:اخلَطُّ الدِّ
لُيسُّ ٣٠٤:اخلَطُّ األنْدَ
ُّ اريسِ ٣٠٤:اخلَطُّ الفَ



 
 
 

  אא٨٦١ 
بِيَّةِ ةِ يَّ أمهِ  رُ كْ ذِ  رَ ٣٠٤.اخلُطُوطِ العَ
اتِهِ اءِ طَ أخْ  رُ كْ ذِ  قَ لحَ انِ الكِتَابِ ومُ نْوَ ٣٠٨.عُ

ا نْهَ نِ: ومِ يْ نَاوِ امُ العَ جَ ٣١١.إعْ
٣١٢.ةِدَافِ الوَءِامَاألسْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ 

ا نْهَ ةِ: ومِ لِمَ ُ كَ نيْ مِ مِ«تَضْ الَ تُبِ»اإلسْ ينِ الكُ نَاوِ ٣١٥ .يف عَ
ِ انُ يَ بَ  نيْ مِ مِ تَضْ دَ بَبِ عَ مِ«سَ الَ ينِ املُ »اإلسْ نَاوِ َ مِ دِّ قَ تَ يف عَ ٣١٦ .نيْ

لُ  نَ إالَّ لِ : األوَّ تُبُوْ كْ ا يَ نُوْ وْ كُ م ملَ يَ َأهنَّ نيْ لِمِ سْ ٣١٦.لمُ
هُ : الثَّاينِ  رَ وْ هُ وظُهُ وَّ لُ المِ وعُ ةَ اإلسْ زَّ نَ عِ وْ يْشُ عِ ا يَ انُوْ ُم كَ ٣١٦ .أهنَّ

ةِةِنَ مِّ ضَ تَ املُ بِتُ الكُ ءِامَأسْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  لِمَ مِ«لكَ الَ ٣١٧ .»اإلسْ
ةَنْمَ  ارِ ذَ أعْ  رُ كْ ذِ  لِمَ نْ كَ مَّ مِ«ضَ الَ ينَ»اإلسْ نَاوِ ٣١٩ .يف العَ

ىل ةُ األوْ حَ وْ ا:املَنْدُ هَ ِ ريْ نْ غَ َا عَ ا هلَ ْيِيزً ها متَ افُوْ ُم أضَ ٣١٩ .أهنَّ
ةُ الثَّانِيَةُ حَ وْ انَ ظَ :املَنْدُ ا كَ ِنْ ال يَ هُ رُاهِ إذَ ٣٢١.رِ فْ الكُ  لِ أهْ  مِ وْ هُ إالَّ لفُ فُرصَ

ا نْهَ ةِ: ومِ لِمَ ُ كَ نيْ مِ المِ«تَضْ عِ »اإلسْ ْ امِ الرشَّ كَ ٣٢٤ .يَّةِ إىل اإلحْ
ا نْهَ ةِ: ومِ لِمَ ُ كَ نيْ مِ يِّ«تَضْ مِ الَ تُبِ »اإلسْ ينِ الكُ نَاوِ ٣٢٦ .يف عَ

يِّ رِ عَ نِ األشْ ْ احلَسَ كِتَابِ أيبِ يْحِ لَ حِ انِ الصَّ نْوَ يَانُ العُ ٣٢٨ .بَ
ا نْهَ نِ: ومِ يْ نَاوِ يْبُ العَ رِ غْ ٣٢٩.تَ
ا نْهَ لَّفُ: ومِ عُ املُتَكَ جْ ٣٣٢.السَّ

٣٣٢.عِجْ السَّ اتِذَبِتُ الكُ نِيْ اوِنَ عَ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ 
ا نْهَ نِ: ومِ يْ نَاوِ ةُ العَ الَ ٣٣٤.إطَ



 
 
 
 ٨٦٢ א

٣٣٤.ةِلَ ويْ الطَّ نِيْ اوِنَ العَ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ 
ا نْهَ لِ: ومِ يْلُ املُؤصَّ ٣٣٦.تَأصِ
ا نْهَ ِ: ومِ يَنيْ حْ دِ الوَ ةِ أحَ ارُ عىل أدِلَّ تِصَ ٣٤٢.االقْ
ا نْهَ يَ : ومِ مِ ئِهِتَسْ امَ ِ أسْ ريْ آنِ بغَ رْ ٣٤٤.ةُ القُ
ا نْهَ ِإىل غَ الِعَ األفْ ةُ بَ سْ نِ : ومِ ٣٤٦.اىلعَ تَ اهللاِريْ
ا نْهَ ةُ: ومِ يْلَ خِ َةُ الدَّ امحَ ٣٤٨!املُزَ
ا نْهَ َ العِ يْ اوِنَ العَ بُيْ لِ قْ تَ : ومِ ٣٥١!نِامَواإليْ مِلْ ن بَنيْ
ا نْهَ رِ عىل األحْ : ومِ هَ لِيْطُ املِجْ يَّةِتَسْ عِ امِ الرشَّ ٣٥١.كَ
ا نْهَ يَّةِ: ومِ عِ ْ تُبِ الرشَّ يَةِ الكُ مِ لَفِ يف تَسْ ةُ السَّ فَ َالَ ٣٥٢.خمُ

اتٍةِيَ مِ سْ تَ  هِ جْ وَ  انُ يَ بَ  عَ وْ سُ وْ ٣٥٥.مَ
اتِ قِ رْ الفَ  رُ كْ ذِ  اتِ واألُمَّ هَ َ األُمَّ ٣٥٥.ح/بَنيْ

ا نْهَ يب: ومِ رْ لِيْدُ الكِتَابِ الغَ قْ ٣٥٦.تَ
ا نْهَ لِ البَاطِلِ: ومِ ابِعِ أهْ طَ مُ مَ عْ ٣٥٧.دَ
ا نْهَ لِ الكِتَابِ: ومِ ظِ يف أوَّ يْ ارِ ٣٥٩.البِدايةُ بالتَّقَ

تُبِةِابَ تَ كِ  هِ جْ وَ  رُ كْ ذِ  رِ الكُ َ يف آخِ نيْ مِ دِّ ظِ املُتَقَ يْ ارِ قَ ٣٥٩.تَ
يْظِامِكَ وأحْ ابِآدَ ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  ارِ ٣٦٠.التَّقَ

ا نْهَ نِ: ومِ يْ نَاوِ نْكِيْسُ العَ ٣٦١.تَ
ا نْهَ نِ: ومِ وْ مُ انِ واملَضْ نَوْ َ العِ ةُ بَنيْ رَ ايَ ٣٦٢.املُغَ
ا نْهَ انِ: ومِ نْوَ ةُ يف العُ غَ ٣٦٣.املُبَالَ



 
 
 

  אא٨٦٣ 
ا نْهَ يل للكِتَابِ: ومِ انِ األصْ نْوَ ريُ العِ غْ ٣٦٥.تَ

يلةِلَ ثِ األمْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  انِ األصْ نْوَ يريِ العِ ٣٦٦.عىل تَغْ
يلاتِفَ يْ حِ صْ عىل تَ ةِلَ ثِ األمْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  انِ األصْ نْوَ ٣٦٨ .العِ

ا نْهَ ٣٧٠.اءِدَيف اإلهْ اءُدَتِ االعْ : ومِ
ةِ يف إهْ  رُ كْ ذِ  عَ بَ رِ األرْ اذِيْ ٣٧٠:بِتُ الكُ اءِدَاملَحَ

لُ رُ األوَّ ظُوْ رِ :املَحْ اءُ الكِتَابِ عىل ظَاهِ دَ نَ إهْ وْ ا أنْ يَكُ إمَّ ٣٧١ .هِ فَ
رُ الثَّاين ظُوْ هِ :املَحْ رِ ِ ظَاهِ ريْ اءُ الكِتَابِ عىل غَ دَ نَ إهْ وْ كُ ا أنْ يَ ٣٧٢ .وإمَّ

م رُ كْ ذِ  هِ ِ ريْ تَى أوْ غَ وْ بِ لِلمَ رْ ابِ القُ اءِ ثَوَ دَ مِ إهْ كْ ٣٧٢.حُ
رُ الثَّالِثُ ظُوْ يْهِ ماالً :املَحْ لَ اىضَ عَ تَقَ ا له أنْ يَ عً ْ زُ رشَ ُوْ هُ ال جيَ ٣٧٣ .أنَّ
ابِعُ رُ الرَّ ظُوْ َ :املَحْ نيْ لِمِ تِهِ نفع عموم املُسْ يَّ َدِ ادَ هبِ ٣٧٣ .ال عربة بمن أرَ

ا نْهَ ةِ: ومِ جَ عِ انِ املُزْ ةُ يف األلوَ ٣٧٥.اإلفَاضَ
ا نْهَ اجِ للكِتَابِ: ومِ رَ ةُ اإلخْ فَ رَ خْ ٣٧٦.زَ
ا نْهَ نِ: ومِ يْ نَاوِ ةُ العَ فَ رَ خْ ٣٧٨.زَ
ا نْهَ ةِاإل: ومِ مَ رَّ رِ املُحَ وَ ةُ يف الصُّ ٣٧٩.فَاضِ

ُ  رُ كْ ذِ  ٣٧٩:ابِتَ يف الكِ رِوَالصُّ دِوْجُ وُغِويْ سْ تَ  طِ وْ رشُ
لُ  نْهُ : األوَّ دَّ مِ ا فِيْامَ ال بُ هَ دُ وْ جُ ٣٨٠.وُ

ًا قَ اؤهَ نَ تِ اقْ نَوْكُ يَ  أنْ : اينالثَّ  َصِ صِّ خَ تَ ا عىل املُ ارصِ ٣٨٠.نيْ
تْلَ : ثُ الِ الثَّ  سَ بَ أنْ تُ اءَدَعْ فَ الصورُ أوْ تُطْمَ تِهَ ٣٨٠.االنْ

ا نْهَ تُبِ: ومِ ةِ عىل الكُ الَ سَ انِ الرِّ نْوَ قُ عُ ٣٨١.إطْالَ



 
 
 
 ٨٦٤ א

يَةِ مِ هِ تَسْ جْ يَانُ وَ ةِ«بَ الَ سَ مِ »رِ ا االسْ َذَ يِّ هبِ افِعِ امِ الشَّ ٣٨١ .لِإلمَ
ا نْهَ ينِ: ومِ نَاوِ ثَالِ بِالعَ ارِ واألمْ عَ َاقُ األشْ ٣٨٣.إحلْ
ا نْهَ فُ: ومِ ذْ افِيَّةِ»ابنٍ«حَ يَّةِاإلضَ فِ صْ ٣٨٤!أو الوَ

ةِ لِمَ َ كَ ةِ بَنيْ يَّ وِ غَ وقِ اللُّ رُ رُ الفُ ٣٨٥.»ابنٍ«, و»بن«:ذِكْ
فِ ذْ بَبِ حَ دٍ يف سَ يْ رٍ أبُو زَ المِ بَكْ رُ كَ المِ »ابنٍ«ذِكْ َ األعْ نْ بَنيْ ٣٨٦ .مِ

ا نْهَ ورِ: ومِ رُ بَعْضِ دُ نَكُّ قِّتَ ِ لِلحَ ٣٨٨.النَّرشْ
امِ  رُ أقْسَ ةِ ذِكْ بَاعَ ِ والطِّ ةِ لِلنَّرشْ رَ دِّ ورِ املُتَصَ ابِ الدُّ حَ ٣٨٩ .أصْ

لُ  يهِ: فَاألوَّ عِ دَّ ي يَ انَ عىل احلَقِّ الَّذِ ا كَ ٣٨٩.إذَ
لِ البَاطِلِ: الثَّاينِ  نْ أهْ ارِ مِ بُ الدَّ احِ انَ صَ ا كَ ا إذَ ٣٩٠ .وأمَّ

الءِ : الثَّالِثُ  ؤُ الءِ وهَ ؤُ َ هَ ا بَنيْ بً ذَ بْ ذَ ا مُ بُهَ احِ انَ صَ ا كَ ا إذَ ٣٩٠ .وأمَّ
ا نْهَ ةِ الكِتَابِ: ومِ الُ طِبَاعَ تِذَ ٣٩١.ابْ
ا نْهَ اتِ: ومِ حَ فَ مَ الصَّ ءِ قِمَ امَ لُّقُ األسْ ٣٩٦.تَسَ

اتِ ال حَ فَ مِ صَ ءِ عىل قِمَ امَ يرِ األسْ دِ طَاتِ تَصْ الَ غَ رُ مُ ٣٩٧ :غِالفِ ذِكْ
ا نْهَ خِ: ومِ قِ والنَّاسِ قِّ َ املُحَ ٣٩٨.اخلَلْطُ بَنيْ

يمِ دِ خِ القَ يْفُ النَّاسِ رِ عْ ٣٩٨:تَ
ِ ارصِ قِ املُعَ قِّ يْفُ املُحَ رِ عْ ٣٩٨:تَ

ا نْهَ ءِ: ومِ ظَامَ تُبِ العُ ينِ كُ نَاوِ ءِ عَ امَ تَبَاسُ أسْ ٤٠٠.اقْ
ا نْهَ تُبِ: ومِ أنِيثُ الكُ ٤٠١.تَ

اومِ  يَّةِ: نْهَ عِ ْ تُبِ الرشَّ افُ بِالكُ فَ ٤٠٤.اإلسْ



 
 
 

  אא٨٦٥ 
ا نْهَ تُبِ: ومِ ينِ الكُ نَاوِ وُّ يف عَ لُ ٤٠٥.الغُ

تُبِ ينِ الكُ نَاوِ وِّ عَ لُ ءِ غُ امَ رُ بَعْضِ أسْ ٤٠٥.ذِكْ
ا نْهَ تُبِ: ومِ لِيفُ الكُ غْ ٤٠٧!تَ
ا نْهَ تُبِ: ومِ لِيَةُ الكُ ْ ٤٠٨.حتَ

لِيَ  ْ مِ حتَ كْ يَانُ حُ ةِبَ ضَّ بِ والفِ هَ تُبِ بِالذَّ ٤٠٨.ةِ الكُ
يرِ تُبِ بِاحلَرِ لِيَةِ الكُ ْ مِ حتَ كْ يَانُ حُ ٤٠٩.بَ

ا نْهَ ةِ: ومِ لِفَ نَبِيَّةِ عىل األغْ ابِ األجْ رُ األلقَ يْ دِ ٤١١.تَصْ
تِي يَ االتِاحلَ  رُ كْ ذِ  هِ الشَّ هَ يْ وغُ فِ سُ الَّ ذِ عُ هَ ضْ ٤١٥ .اتِارَا وَ

ا نْهَ ارَ: ومِ صَ نِمُ يْ نَاوِ ةُ العَ ٤١٧.مَ
ا نْهَ رُ أغْ : ومِ يْ دِ مِ فُالنِ بنِ فُالنٍ:بِتُ الكُ ةِفَ لِ تَصْ لَ ٤١٩.بِقَ

لُ الثَّاين صْ اتِهِ:الفَ قَ لحَ ةُ نَصِّ الكِتَابِ ومُ يَانَ ٤٢١.صِ
٤٢١:انَ هُ صِّبالنَّ  دُ وْ صُ قْ املَ 

اتِ  قَ لحَ ةِ نَصِّ الكِتَابِ ومُ يَانَ اءِ صِ طَ رُ أخْ ٤٢٢.هِذِكْ
ا نْهَ ادُ النِّيَّةِ: مِ ٤٢٣!فَسَ
ا نْهَ ُ البَاطِلِ: ومِ ٤٢٤.نَرشْ

ائِلِ مُ بَعْضِ املَسَ كْ ٤٢٦:حُ
ادِ  سَ اللِ والفَ كِ والضَّ ْ ةِ عىل الرشِّ لَ تَمِ تُبِ املُشْ يْعُ الكُ مُ بَ رُ ْ ٤٢٦ .حيَ

عِ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ تُبِ أهْ ةُ كُ عَ الَ طَ مُ مُ رُ ْ ٤٢٧.حيَ
طَاءِ نَ األخْ ا مِ ثِريً نُ كَ مَّ تَضَ تِي تَ تُبِ الَّ يْعُ الكُ ُوزُ بَ ٤٢٧ .ال جيَ



 
 
 
 ٨٦٦ א

اللِ عِ والضَّ اءِ والبِدَ وَ لِ األهْ تُبِ أهْ ةُ كُ ارَ مُ إجَ رُ ْ ٤٢٩.حيَ
ا نْهَ اقِ: ومِ رَ تُبِ واألوْ دُ الكُ يْ وِ ٤٣٠.تَسْ
ا نْهَ ائِلِ: ومِ طَاتِ املَسَ لُوْ ُ أغْ ٤٣٢.نَرشْ

٤٣٢.اتِطَ وْلُ ى األغْ نَ عْ مَ  انُ يَ بَ 
ا نْهَ ةِ: ومِ لَ مَ ةُ البَسْ عَ اضَ وَ ٤٣٥.مُ

ةِ اقِفَ االتِّ نِاطِ وَمَ  رِ وَ صُ  رُ كْ ذِ  لَ مَ ةِ البَسْ لْمِ يف ذكر كِتَابَ لِ العِ نْدَ أهْ ٤٣٦ .عِ
ةِ الفِاخلِ نِاطِ وَمَ  رِ وَ صُ  رُ كْ ذِ  لَ مَ ةِ البَسْ لْمِ يف ذكر كِتَابَ لِ العِ نْدَ أهْ ٤٣٧ .عِ

ا نْهَ ةِ: ومِ لَ دَ ةُ احلَمْ عَ اضَ وَ ٤٤٠.مُ
٤٤٤:لِائِ سَ املَ ضِعْ بَ  امِ كَ أحْ  رُ كْ ذِ 

, يف اخلُطَبِ وعند عقد النكاح: األوىل ةِ بَةِ احلَاجَ طْ اءةُ خُ ٤٤٤ .قِرَ
ائِلِ : ةُ يَ انِ الثَّ  سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ ةِ يف أوَّ بَةِ احلَاجَ طْ ةُ خُ ٤٤٦ .كِتَابَ
مِ فِ  الفِ خِ  رُ كْ ذِ  لْ لِ العِ ٤٤٦.اهَ يْ أهْ

لُ فُ األوَّ ائِلِ :الطَّرَ سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ تَها يف أوَّ رَ كِتَابَ نْ أنْكَ ٤٤٦ .مَ
فُ الثَّاين ةً:الطَّرَ تَّبَعَ ةً مُ يَّ بَوِ نَّةً نَ تَها سُّ لَ كِتَابَ عَ نْ جَ ٤٤٦.مَ

لِ الكُ هَ تِ ابَ تَ كِ ازِوَبجَ الَقَ نْ مَ : طُ سَ الوَ  ائِلِ ا يف أوَّ سَ ٤٤٧ .تُبِ والرَّ
ائِلِ: ةُ ثَ الِ الثَّ  سَ تُبِ والرَّ لِ الكُ ةِ يف أوَّ لَ دَ ةُ احلَمْ ٤٤٧.كِتَابَ

ا نْهَ الةِ عىل النَّبيِّ: ومِ ةُ الصَّ عَ اضَ وَ ٤٤٨.ملسو هيلع هللا ىلصمُ
ا نْهَ تِي تُ ةِبَ طْ اخلُ  كُ رْ تَ : ومِ ٤٤٩.ابِتَ الكِ دِوْصُ قْ مَ نْئ عَ بِ نْ الَّ
ا نْهَ ٤٥١ .ةِ يَّ مِ يْ اهِ راإلبْ الةِالصَّ ةِلَ مجُ نْمِ »عىل«فِرْحَ اطُقَ إسْ : ومِ



 
 
 

  אא٨٦٧ 
ا لِهَ ِبُ ألجْ تِي جيَ رُ الَّ وْ ُمِ ضْ تَ األمُ فِنيْ رْ تُبِ »عىل« حَ ٤٥٣ .يف الكُ

ا نْهَ آنِيَّةِ: ومِ رْ اتِ القُ , واآليَ ةِ لَ مَ ةُ البَسْ فَ رَ خْ ٤٥٤.زَ
ا نْهَ مِةُ ارَ بَ عِ : ومِ يْ رِ آنِ الكَ رْ ٤٥٧.تُهايَ كَ أو حِ ,القُ
ا نْهَ نَ الطَّالِبِ: ومِ يَّةِ مِ لمِ يَّةِ العِ صِ خْ لخُ الشَّ ٤٥٨.سَ
ا نْهَ ٤٦٠.الِجَ الرِّالِوَإىل أقْ اللِدْتِ االسْ نِعَ  لُ يْ املَ : ومِ
ا نْهَ نَ : ومِ يْ ِ ارصِ مِ املُعَ لْ لِ العِ اتِ أهْ يْحَ جِ رْ دِ عىل تَ تِامَ ٤٦٣ .االعْ

تِي يَ االتِاحلَ  رُ كْ ذِ  نَ رُكْ ا ذِهَ يْ فِ غُوْسُ الَّ يْ ِ ارصِ ي املُعَ تَاوِ ٤٦٤ .فَ
ا نْهَ يَّةِ: ومِ عِ ْ امِ الرشَّ كَ اطُ بَعْضِ األحْ قَ ٤٦٥.إسْ
ا نْهَ طُوطَاتِ: ومِ يْقِ املَخْ قِ ْ ةُ حتَ رَ ٤٦٦.ظَاهِ
ا نْهَ طَاتِ :ومِ طُوْ ي عىل املَخْ دِّ ٤٧٢.التَّعَ

ْطُ  ي عىل خمَ دِّ رِ التَّعَ وَ رُ بَعْضِ صُ لْمِذِكْ لِ العِ طَاتِ أهْ ٤٧٢ .وْ
انَة١ٍ قٍّ وال أمَ ِ حَ ريْ انَ الكِتَابِ بغَ نْوَ ُ عِ ريِّ غَ نْ يُ م مَ نْهُ ٤٧٢ .ـ مِ
ا٢ ائِهَ زَ مِ بَعْضِ أجْ يْ دِ ةِ بتَقْ طَ طُوْ  عىل املَخْ دَّ تَعَ نْ يَ م مَ نْهُ ٤٧٢ .ـ ومِ
د٣ِ نَ جَ يْ نَاوِ عِ عَ ضْ ا بوَ يْهَ لَ  عَ دَّ تَعَ نْ يَ م مَ نْهُ ةٍـ ومِ دَ ٤٧٢ .يْ

ةِ دَ يْ يْن اجلَدِ نَاوِ عِ العَ ضْ رَ وَ يْ َاذِ رُ بَعْضِ حمَ ٤٧٣.ذِكْ
الً  َةٌ: أوَّ امحَ زَ لِ الكِتَابِ مُ ا يف أصْ تِهَ ٤٧٣.أنَّ يف كِتَابَ
انِيًا يْبِ: ثَ رِ  القَ ِ عىل املَدَ ريُّ ةٌ للتَّغَ ابِلَ ا قَ ٤٧٣.أهنَّ
نَّا أ٤ ا ظَ لُهَ خِ دْ نْ يُ م مَ نْهُ مُ النَّصَّـ ومِ دِ تَخْ ا سَ ٤٧٤.هنَّ
هِ ٥ سِ المِ املُؤلِّفِ نَفْ طَة بكَ طُوْ صَ املَخْ لُ نَقْ نْ يُكمِ م مَ نْهُ ٤٧٤ .ـ ومِ



 
 
 
 ٨٦٨ א

يَةَ اخلَطَأ٦ شْ ةِ خَ طَ طُوْ بُ نَصَّ املَخْ وِّ نْ يُصَ م مَ نْهُ ٤٧٤ .ـ ومِ
آن٧ِ رْ بِ القُ لُوْ ةُ ألُسْ قَ افَ وَ ا مُ هبُ وِّ نْ يُصَ م مَ نْهُ ٤٧٥.»ـ ومِ

آنِ رْ ةِ القُ غَ نْ لُ ةِ عَ جَ الِيبِ اخلَارِ االتِ األسَ رُ حَ ٤٧٥.ذِكْ
ةِ ٨ طَ طُوْ تِي يف املَخْ اتِ الَّ مَ اآليَ سْ لُ رَ تَبْدِ سْ نْ يَ م مَ نْهُ ٤٧٦ .ـ ومِ
ادِيْث٩ِ ُ نَصَّ األحَ ريِّ غَ نْ يُ م مَ نْهُ ٤٧٧.ـ ومِ

فِ  يِّمِ يف نَ , وابنِ القَ يَّةَ يْمِ ارُ البنِ تَ تِذَ ياالعْ ارِ يْثِ البُخَ دِ ٤٧٨ .ي حَ
ا١٠ تُهَ قَ ِ ةِ ورسَ طَ طُوْ تِالسُ املَخْ اتِ اخْ يَ دِّ ءِ التَّعَ وَ نْ أسْ ٤٧٩ .ـ ومِ

ا نْهَ ٤٨٠.اتِطَ وْطُ خْ املَ نَمِ ثِيْ بِ اخلَ مُ مُّ يَ تَ : ومِ
ا نْهَ خِ: ومِ َ النُّسَ قِ بَنيْ ارِ وَ رِ الفَ كْ ايشِ بذِ الُ احلَوَ قَ ٤٨١.إثْ
ا نْهَ ا: ومِ َ يْقِجتِ قِ ةُ التَّحْ ٤٨٣.رَ
ا نْهَ يْل: ومِ خِ يْلِ والدَّ َ األصِ ٤٨٦!اخلَلْطُ بَنيْ
ا نْهَ يُّ: ومِ لْمِ ودُ العِ ٤٨٧.اجلُمُ
ا نْهَ ةُ: ومِ يَّ ارِ اتُ التِّجَ ادَ يَ ٤٨٩.الزِّ

يَّةِ لْمِ اتِ العِ ادَ يَ امُ الزِّ ٤٩٠:أقْسَ
ةُ األُوىلَ ةٌ تَسْ :احلَالَ ثِريَ اتٌ كَ ادَ يَ ةُ زِ ادَ ا اإلشَ بِهَ احِ نْ صَ قُّ مِ ٤٩٠ .تَحِ

ةُ الثَّانِيَةُ  ةٌ:احلَالَ لِيلَ اتٌ قَ ادَ يَ ٤٩٠.زِ
ادَاتِ يَ هِ الزِّ ذِ رِ هَ االتُ ذِكْ ٤٩٠.حَ

ا نْهَ يمُ الكِتَابِ: ومِ خِ ٤٩١.تَضْ
ا نْهَ ا: ومِ خِ فِيْهَ تُبِ والنَّفْ اتِ الكُ مَ دِّ قَ يمُ مُ خِ ٤٩٢!تَضْ



 
 
 

  אא٨٦٩ 
ا نْهَ صْ : ومِ لِ الكِتَابِوَ يَةِ بأصْ ٤٩٥.لُ احلَاشِ
ا نْهَ ا: ومِ اهبِ حَ ائِدِ ألصْ وَ وِ الفَ زْ لُّفُ يف عَ ٤٩٩!التَّكَ

وِ رُ كْ ذِ  زْ االتِ العَ ٥٠٢:حَ
ةُ األوْ  هِ:ىلاحلَالَ هِ وفَصِّ لُ بِنَصِّ انَ النَّقْ امَ كَ ٥٠٢.فَ

ةُ الثَّ  انَ مَ :ةُ يَ انِ احلَالَ ا كَ ْ عْ مَ َنًى خمُ ا جَ رتَ ا مل يُ يْ دِعً يْهِ قْبَ سْ دً ٥٠٣ .إلَ
ةُ الثَّ  نَى:ةُ ثَ الِ احلَالَ بِ املَعْ ارُ قَ ظِ وتَ ةِ اللَّفْ ايِرَ غَ عَ مُ انَ مَ ا كَ ٥٠٣ .مَ
ةُ الرَ  انَ كَ :ةُعَ ابِ احلَالَ ا كَ ا مَ مَ ا مِ وْأخُ المً ٥٠٥.هِلِ وْأصُ نْذً
ةُ اخلَ  َ دُائِ وَفَ :ةُسَ امِ احلَالَ ْاإلنْ لِيْ اهِ جمَ ٥٠٦.تنِ رتَ
ا نْهَ يَةِ: ومِ لمِ يف احلَاشِ اتِ العِ رَ وْ هُ شْ وُ مَ زْ ٥٠٧.عَ
ا نْهَ وِ: ومِ زْ عُ يف العَ سُّ ٥١٢.التَّوَ

نَ اسْ امءِلَ العُ  ءِ امَ أسْ  رُ كْ ذِ  يْ ذِ ِ انَعَ تَ الَّ ِتَ سْ املُ مُهبِ ٥٣٠.نَوْقُ رشْ
ِتَ سْ املُ امِهَ وأوْاءِطَ أخْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  َقِ رشْ ٥٣٣ .ةِغَ للُّ ااظِفَ بألْ نيْ

ا نْهَ وِ: ومِ زْ زُ العَ يْ زِ عْ ٥٣٩.تَ
ا نْهَ َ : ومِ ِإىل غَ وِزْالعَ ةُ زَاوَ جمُ ِ«ريْ نيْ يْحَ حِ ٥٤١.»الصَّ
ا نْهَ ةِ: ومِ لِمَ ةِ بكَ جَ رَّ ادِيْثِ املُخَ اهُ :إحلَاقُ األحَ وَ ٥٤٢.رَ

تِي يَ االتِاحلَ  رُ كْ ذِ  ٥٤٣ .»النٌ فُ هُ اوَرَ«:ةِمَ لِ كَ رُكْ ا ذِهَ يْ فِ غُوْسُ الَّ
َ اإلخْ  قِ رْ الفَ  رُ كْ ذِ  ٥٤٣.جِيْ رِخْ والتَّ اجِرَبَنيْ

ا نْهَ َا: ومِ اهبِ حَ ادِيْثِ إىل أصْ امِ األحَ كَ وِ أحْ زْ مُ عَ دَ ٥٤٥.عَ
ا نْهَ نَ املَتْنِ: ومِ وْ نَدِ دُ دُ السَّ يْ وِ ْ ٥٤٧.جتَ



 
 
 
 ٨٧٠ א

ا نْهَ ةِ: ومِ لِمَ ُ كَ نيْ مِ ى«تَضْ تَهَ َةِ كُ »انْ امتِ نْدَ خَ لٍعِ ٥٤٨.لِّ نَقْ
ا نْهَ ةِ: ومِ لَ يْ تُبِ الطَّوِ ءِ الكُ امَ دِ أسْ ْ حُ بِرسَ اصُ ٥٤٩.التَفَ
ا نْهَ لِّفِ: ومِ مِ املُؤَ رِ اسْ ارُ ذِكْ رَ ٥٥٠.تَكْ
ا نْهَ َ: ومِ نيْ فِ امءِ املؤلِّ ارُ أسْ رَ ٥٥١.تَكْ

َمِ دِّقَ تَ املُ ةِادَّجَ االتِ حَ  رُ كْ ذِ  ٥٥٣ .بِ تُ الكُ م يفهِ ئِ امَأسْ رِكْ يف ذِنيْ
ةُ األوْ  ٥٥٣.اقً لَ طْ مُ هِابِ تَ يف كِ هُ مَ اسْ رُكُ ذْال يَ نْمَ :ىلاحلَالَ

ةُ الثَّ  ُتَ قْ يَ نْم مَ هُ نْ مِ :ةُ يَ انِ احلَالَ ٥٥٣ .ابِ تَ الكِ  رِ يف آخِ هِمِ اسْ رِكْ عىل ذِرصِ
ا نْهَ لْ : ومِ ارُ العِ رَ ٥٥٤.ميُّالتَّكْ
ا نْهَ لِ: ومِ يَاتِ أهْ فَ رُ وَ ُمذِكْ رٍ هلَ لِّ ذِكْ نْدَ كُ مِ عِ لْ ٥٥٨.العِ

ةٌ  َ ثِريْ اءٌ كَ طَ ٥٥٨:وفِيْهِ أخْ
لُ  ِيْعِ الكِتَابِ: األوَّ ائِام يف مجَ المِ دَ يَاتِ األعْ فَ رُ وَ ٥٥٨.ذِكْ
الِثْ مِ دُ وْ جُ وُ : الثَّاين هَ وِ هِ ونَحْ قْ تُبِ الفِ ارِ يف كُ رَ ا التَّكْ ذَ ٥٥٨ .هَ
ا نْهَ لُ مَ : ومِ اهُ َ نِّجتَ طَلَحِ الفَ ٥٥٩.صْ

يَّةِ لْمِ اتِ العِ طِالحَ لُّمِ االصْ عَ قِ تَ رُ طُرُ ٥٦٠:ذِكْ
ةُ األُوىلَ يقَ ةِ :الطَّرِ اءَ رَ يقِ القِ نْ طَرِ ا الطَّالِبُ عَ هَ ذَ أخُ ٥٦٠ .أنْ يَ
ةُ الثَّانِيَةُ يقَ نِّ:الطَّرِ اتِ الفَ طَلَحَ صْ لِّفُ مَ أ املُؤَ رَ قْ ٥٦١.أنْ يَ

رُ أهَ  نُونِ ذِكْ اتِ الفُ طَلَحَ صْ مِ مُ هْ تِي تُعِنيُ عىل فَ ةِ الَّ امَّ تُبِ العَ ٥٦٢ .مِّ الكُ
نُونِ  اتِ الفُ طَلَحَ صْ مِ مُ هْ تِي تُعِنيُ عىل فَ ةِ الَّ تُبِ اخلَاصَّ مِّ الكُ رُ أهَ ٥٦٣.ذِكْ

ا نْهَ ةِ: ومِ ثَ دَ اتِ املُحْ طَلِحَ ةُ باملُصْ اضَ تِعَ ٥٦٣.االسْ



 
 
 

  אא٨٧١ 
َ قِ رْ الفَ  رُ كْ ذِ  يْلِ ظِفْ باللَّ :ىمَّ سَ ا يُ  مَ بَنيْ خِ بِ والدَّ رَّ دِ واملُعَ لَّ ٥٦٥ .املُوَ
تِي ذَبِتُ الكُ ءِامَأسْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  ٥٦٦ .ةِ لَ يْ خِ الدَّاظِفَ األلْ تِرَكَ الَّ

ا نْهَ يَّةِ: ومِ نْجِ رَ امِ اإلفْ قَ امُ األرْ دَ تِخْ ٥٦٧.اسْ
امَ العَ  قَ يَانُ أنَّ األرْ يَ أةَيَّ بِ رَبَ ةٌةُيَّ بِ رَعَ امٌقَ رْهِ يْلَ ٥٧٠.أصِ

امَ اإلفْ  قَ يَانُ أنَّ األرْ يَ أرْةَيَّ جِ نْ رَبَ ٥٧٠.ةٌيَّ دِنْ هِ امٌقَ هِ
تِي أظْ اتِطَ وْطُ خْ املَ  مِ دَ أقْ  رُ كْ ذِ  ٥٧١ .ةَيَّ بِ رَالعَ امَقَ األرْتِرَهَ الَّ

يَانُ صُ  ِوغَ اتِطَ وْطُ خْ املَ اللِخِ نْمِ امِقَ األرْ رِ وَ بَ ٥٧١ .اهَ ريْ
مِ يف أصْ  الفِ خِ  رُ كْ ذِ  لْ لِ العِ ٥٨٠.ةِيَّ جِ نْ رِاإلفْ امِقَ األرْلِأهْ

ا نْهَ خِ املِيالديِّ: ومِ يْ ةُ بالتَّارِ اضَ تِعَ ٥٨٢!االسْ
٥٨٤.يالدِيْ املِ خِيْ ارِالتَّ  ءِ وْ شُ نُ  رُ كْ ذِ 

يَانُ أنَّ األشْ  َي عَ نِ اثْ دِيْ جِ مْ لتَ دُ وْعُ تَ ةَيَّ الدِيْ املِ رَهَ بَ ٥٨٦ .إهلًارشَ
تِي جيَ االتِاحلَ  رُ كْ ذِ  خِ املِيْالدِيةِابَ تَ ا كِ هَ يْ فِ زُوْالَّ يْ ٥٨٨ .التَّارِ

ا نْهَ ٥٨٩.اتِحَ فَ امِ الصَّ قَ ةُ أرْعَ اضَ وَ مُ : ومِ
ِ تَ الَ احلَ  رُ كْ ذِ  تِي تَ نيْ َ هِ بِ تُ كُ  اتِ حَ فَ صَ مِيْ قِ رْعىل تَ نَوْمُ لِ سْ املُ عَاضَ وَالَّ ٥٨٩ .ام هبِ
٥٩٠.ةِحَ فْ أعىل الصَّ امَقَ األرْعُضَ يَ  نْ مَ : ىلوْ األ
٥٩٠.ةِحَ فْ الصَّ لَفَ ا أسْ هَ عَ ضَ يَ  نْ مَ : ةُ يَ انِ الثَّ 
٥٩٠ .اتِ حَ فَ الصَّ امِقَ أرْةِعَ اضَ وَيف مُ ةَدَّغُ يبأخِيْ الشَّ  المِ كَ  رُ كْ ذِ 

ا نْهَ يَّةِ: ومِ مِ سِ تُبِ املَوْ رُ الكُ وْ ٥٩٣.ظُهُ
ا نْهَ ْ رُاطُ قَ التَّ : ومِ ٥٩٤.ةِجَ ائِ الرَّبِتُ الكُ قِيْ قِ عىل حتَ



 
 
 
 ٨٧٢ א

ا نْهَ تُبِ: ومِ زُ الكُ جْ ٥٩٦.حَ
تُبِرِوَصُ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  زِ الكُ جْ ٥٩٦.حَ
تُبِةِلَ ثِ أمْ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  زِ الكُ جْ ٥٩٦.حَ

ا نْهَ ظِ: ومِ يْ رِ رِ التَّقْ يْ رِ ْ مُ حتَ دَ ٥٩٨!عَ
ا نْهَ ةُ يف املُ : ومِ رَ اثَ لْمِ املُكَ لِ العِ هْ ظَاتِ ألِ يْ رِ اتِ والتَقْ مَ دِّ ٥٩٩ .قَ

الُ الكِتَابِ للتَّ  رُ كْ ذِ  ا حَ هَ ضُ رِ فْ تِي يَ اتِ الَّ تِبَارَ ٦٠٠ .ظِ يْ رِقْ االعْ
ا نْهَ ائِدِ: ومِ وَ ُ الفَ ٦٠١.بَرتْ
ا نْهَ هِ: ومِ َامِ بْلَ إمتْ اجُ الكِتَابِ قَ رَ ٦٠٢.إخْ
ا نْهَ ءِ الالَّ: ومِ امَ رُ األسْ طينِيَّةِ(تِيْنِيَّةِذِكْ ٦٠٤).الالَّ
ا نْهَ نَبِيَّةِ: ومِ تُبِ األجْ َةُ الكُ مجَ رْ ٦٠٥.تَ
ا نْهَ بِ: ومِ رْ ري الغَ كِّ فَ نْ مُ لِ عَ عُ يف النَّقْ سُّ ٦٠٥.التَّوَ
ا نْهَ اسِ : ومِ يْصِ واألقْوَ اتِ التَّنْصِ المَ ةِ عَ عُ يف كِتَابَ سُّ ٦٠٧ !التَّوَ
ا نْهَ الُ عَ : ومِ َ قِيْمِإمهْ ْ اتِ الرتَّ مَ ٦٠٨.الَ

قِيْمِ املُ  رِ هَ أشْ  رُ كْ ذِ  ْ اتِ الرتَّ مَ الَ نْدَ املُ ةِمَّ هِ عَ ٦٠٨.نَيْ رِأخِّ تَ عِ
ْاتِالمَ عَ بِتُ كُ  مِّ أهْ  رُ كْ ذِ  ٦٠٩.مِيْ قِ الرتَّ

ا نْهَ ا: ومِ هَ لِّ ِ حمَ ريْ يصِ يف غَ اتِ التَّنْصِ مَ الَ عُ عَ ضْ ٦١٠.وَ
ا نْهَ ارُ: ومِ تِصَ لُّاالخْ ٦١٠.املُخِ
ا نْهَ تِاللِ: ومِ ةُ االسْ يْمَ خِ ٦١٢.سَ
ا نْهَ يَّةِ: ومِ عِ ْ اظِ الرشَّ الُ األلفَ تِزَ ٦١٣.اخْ



 
 
 

  אא٨٧٣ 
ا نْهَ يْقِ: ومِ قِ عُ التَّألِيْفِ والتَّحْ زَ ٦١٧.قَ

٦١٧.عِزَ القَ  فُ يْ رِ عْ تَ 
٦١٧.بِتُ الكُ  عِ زَ بقَ  ادُ رَ املُ 

ا نْهَ قُ التَّألِيْفِ: ومِ وْ قُ بْعِ(حُ ٦١٨).أو الطَّ
قِ التَّألِيْفِ وْ قُ نْ حُ تْ عَ لَّمَ تِي تَكَ تُبِ الَّ مِّ الكُ رُ أهَ ٦١٩.ذِكْ

ألَ َةِ سْ ةِ بِمَ قَ لِّ وقِ املُتَعَ رُ احلُقُ قِ التَّألِيْفِ«ذِكْ وْ قُ ٦٢٢.»حُ
امِّ رُ احلَقِّ العَ ٦٢٢:ذِكْ
رُ احلَقِّ اخلَاصِّ ٦٢٤:ذِكْ
امُ احلَقِّ اخلَ  ٌّ:اصِّأقْسَ ايلِ قٌّ مَ , وحَ ٌّ يبِ قٌّ أدَ ٦٢٤.حَ

ؤلِّفِ يبِّ لِلمُ رُ احلَقِّ األدَ ٦٢٤.ذِكْ
ؤلِّفِ رُ احلَقِّ املَايلِّ لِلمُ ٦٢٥.ذِكْ

ِ لَنيْ وْ , عىل قَ وقِ املَالِيَّةِ مِ يف احلُقُ لْ لِ العِ الفِ أهْ رُ خِ ٦٢٥ .ذِكْ
لُ لُ األوَّ وْ نْ:القَ تِيَاضِ عَ ازُ االعْ وَ قِّ التَّألِيْفِجَ ٦٢٥.حَ
لُ الثَّاينِ  وْ ضِ:القَ ذِ العِوَ ازِ أخْ وَ مُ جَ دَ ٦٢٦.عَ

ةِ ألَ حِ يف املَسْ اجِ رُ الرَّ ٦٢٦.ذِكْ
ا نْهَ , مِ ةِ لَ ائِلِ النَّازِ امِ بَعْضِ املَسَ كَ رُ أحْ ٦٢٦:ذِكْ

ةُ األُوىلَ ألَ ةُ الكِتَابِ:املَسْ تْ طِبَاعَ رَ ا تَأخَّ ٦٢٧.إذَ
ةُ الثَّانِيَةُاملَ  ألَ ِ :سْ تَنيْ ورَ , إالَّ يف صُ ةُ الكِتَابِ ُوزُ طِبَاعَ ٦٢٧ :ال جيَ

ةُ األُوىلَ رَ وْ ةُ الكِتَابِ:الصُّ تْ طِبَاعَ رَ ا تَأخَّ ٦٢٨.إذَ



 
 
 
 ٨٧٤ א

ةُ الثَّانِيَةُ ورَ يدٍ :الصُّ عِ نٍ بَ مَ نْ زَ خُ الكِتَابِ مِ تْ نُسَ دَ ا نَفِ ٦٢٩ .إذَ
لِ العِ  الفِ أهْ رُ خِ تِبَاسِذِكْ ةِ االقْ ألَ سْ مِ يف مَ ٦٢٩.لْ

لُ فُ األوَّ نَ أفْ مُهُ :الطَّرَ يْ ذِ تِبَاسِطُ رَالَّ ٦٢٩.وا يف االقْ
فُ الثاين نَ ضَ مُهُ :الطَّرَ يْ ذِ تِبَاسِءَامَوا سَ قُ يَّ الَّ ٦٣٠.االقْ

ا الوَ  لُهَ فَ :طُ سَ وأمَّ مِ النَّ م أهْ لْ َغِ ابِ العِ َخِ اسِ الرَّنيْ ٦٣١.نيْ
اومِ  ُ رْ تَ : نْهَ ٦٣٢.بِتُ الكُ ةُمجَ

ا نْهَ ٦٣٤.دُ ارِالبَ عُرَ الوَ : ومِ
ا نْهَ ءِ: ومِ لامَ ائِدِ العُ قَ نْ عَ يْبُ عَ ٦٣٦.التَّنْقِ

 ُ مِ الكِبَارِ دِائِ قَ عَ نْعَ ثِاحِ والبَ دِاقِ النَّ  طُ وْ رشُ لْ لِ العِ ٦٣٦ .أهْ
لُ  هْ : األوَّ لمِ والفَ م يف العِ ثْلَهُ نَ مِ وْ كُ ٦٣٦.مِأنْ يَ
هُ للنَّ : الثَّاين لُ هِّ ؤَ لمٌ وافِرٌ يُ هُ عِ نْدَ نَ عِ وْ ٦٣٧ .ثِ حْ والبَ دِقْ أوْ يَكُ
ا نْهَ يْطِهِ: ومِ نْقِ بْطِ الكِتَابِ وتَ كُ ضَ رْ ٦٤١!تَ

نيَ مِ دِّ نْدَ املُتَقَ بْطِ عِ ةِ الضَّ يقَ رُ طَرِ ٦٤٢.ذِكْ
لَمِ: األُوىلَ  بْطُ القَ ٦٤٣.ضَ

ةُ ا يقَ ةِ:لثَّانِيَةُوالطَّرِ بَارَ بْطُ العِ ٦٤٣.ضَ
رُ  ةِاخلِ ذِكْ كِلَ ِ املُشْ ريْ تِ غَ لِامَ يطِ الكَ نْقِ بْطِ وتَ ٦٤٥ .الفِ يف ضَ

لُ  كِهِ: األوَّ رْ ورُ عىل تَ هُ ٦٤٥.اجلُمْ
وبِهِ: الثَّاينِ  جُ م إىل وُ هُ ضُ بَ بَعْ هَ ٦٤٦.ذَ

كِ «:مهلِ وْقَ نْ عَ  ابُ وَ اجلَ  شْ لُ ما يُ كَ ٦٤٨.»لُإنَّام يُشْ



 
 
 

  אא٨٧٥ 
ا نْهَ ةِ: ومِ لِمَ قُ كَ يْ وَ ئ«تَسْ ارِ ٦٥٣!»القَ
ا نْهَ ةِ :ومِ قَ لَّ يْئَةِ املُعَ كُ املَشِ رْ ٦٥٥.تَ

لْمِ  لِ العِ نْدَ أهْ تِ املشيئة عِ كَ رِ ا تُ لِهَ تِي ألجْ ارِ الَّ ذَ رُ األعْ ٦٥٦ .ذِكْ
الً  م: أوَّ نَتِهِ سِ ا بألْ هَ وْ الُ دْ قَ ُم قَ ٦٥٦.أهنَّ
انِيًا ا :ثَ ثِهَ نْ بَحْ وا مِ تَهُ دِ انْ ُم قَ م بأهنَّ هِ لْمِ ا لعِ هَ وْ كُ رَ ُم تَ ٦٥٦ .أو أهنَّ
الِثًا لِ التَّألِيْفِ: ثَ نْدَ أوَّ ا عِ هَ تَبُوْ دْ كَ ُم قَ ٦٥٦.أهنَّ
ا نْهَ يُّ: ومِ ارِ دُ التِّجَ ٦٥٧!النَّقْ

قِّ ِم للحَ هتِ َ نَارصَ يَانُ طِبَاقِ النَّاسِ يف مُ ٦٥٨.بَ
مُ  سْ لُ القِ قِّ باحلَقِّ:األوَّ ُ للحَ نْتَرصِ نْ يَ ٦٥٨.مَ

مُ الثَّاين سْ قِّ:القِ ُ باحلَقِّ ال للحَ نْتَرصِ نْ يَ ٦٥٨.مَ
مُ الثَّالِثُ سْ قِّ:القِ ُ باحلَقِّ وللحَ نْتَرصِ نْ يَ ٦٥٨.مَ
ابِعُ مُ الرَّ سْ قِّ وال باحلَقِّ:القِ ُ ال للحَ نْتَرصِ نْ يَ ٦٥٨.مَ

ا نْهَ دُال: ومِ دُ املُنْتَقَ ٦٥٩.نَّقْ
ا نْهَ ِ: ومِ رسَّ َ املُفَ ريْ حُ غَ ٦٦٤.اجلَرْ
ا نْهَ اتِ: ومِ ازَ اتُ اإلجَ زَ اوُ َ ٦٦٥.جتَ
ا نْهَ يِّ: ومِ لْمِ ةُ النَّظْمِ العِ وَ هْ ٦٦٧.شَ
ا نْهَ اتِ: ومِ لُومَ لْطُ املَعْ ٦٦٨.خَ
ا نْهَ تُبِ: ومِ ةُ الكُ لَ اصِ ٦٦٨.وَ
ا نْهَ عَ : ومِ ارَ زَ تَّابِمُ ٦٧١.ةُ الكُ



 
 
 
 ٨٧٦ א

ا نْهَ تَّابِ: ومِ اةُ الكُ اقَ سَ ٦٧٢.مُ
ا نْهَ تُبِ: ومِ يكُ الكُ ِ ٦٧٣.تَربْ
ا نْهَ نيَ: ومِ حِ رِ ةُ الفَ ٦٧٥.كِتَابَ
ا نْهَ نَى: ومِ ابِ والكُ قَ اءُ األلْ ٦٧٧.إطْرَ

المِ يْخِ اإلسْ , وشَ ينِ يِّ الدِّ قِ بِ تَ يَةَ لِلَقَ يْمِ ةُ ابنِ تَ اهَ رَ ٦٧٨ .كَ
ا نْهَ تُبِ: ومِ ةُ الكُ طَ قَ ٦٧٩.لُ

طَةِ يْفُ اللُّقَ رِ عْ ٦٧٩:تَ
يْطِ قِ يْفُ اللَّ رِ عْ ٦٧٩:تَ

تُبِ ةِ الكُ طَ قْ االتِ لُ رُ حَ ٦٧٩:ذِكْ
ةُ األُوىلَ خٌ :احلَالَ لِّفٌ وال نَاسِ ؤَ َا مُ فُ هلَ رَ عْ تِي ال يُ طُوطَاتُ الَّ ٦٨٠ .املَخْ

ةُ الثَّانِيَةُ  رِالكُ :احلَالَ كْ ةُ الذِّ لَ امِ ا خَ كِنَّهَ , لَ يَّةٍ لْمِ تِبَتْ بِأقْالمٍ عِ تِي كُ ٦٨٠ .تُبُ الَّ
ا نْهَ يْ : ومِ قِ تُبِلَ ٦٨١.طُ الكُ

تُبِ يطِ الكُ قِ رِ لَ وَ رُ بَعْضِ صُ ٦٨٢:ذِكْ
لُ  ادِ : األوَّ سَ اللِ والفَ لِ الضَّ تُبِ أهْ ومُ بِنَبْشِ كُ قُ نْ يَ م مَ نْهُ ٦٨٢ .مِ
ادِ : الثَّاينِ  سَ اللِ والفَ لِ الضَّ تُبِ أهْ ةِ كُ قَ ِ ومُ بِرسَ قُ نْ يَ م مَ نْهُ ٦٨٣ .ومِ
ا نْهَ تُبِ: ومِ لُ الكُ لُوْ ٦٨٤.غُ
ا نْهَ تُبِ: ومِ يْثُ الكُ رِ وْ ٦٨٤.تَ

لْمِ لِ العِ تُبِ أهْ ثِنيَ لِكُ ارِ نَافُ الوَ , وطُالَّ:أصْ نَاءُ لْمِ األبْ  ٦٨٥ .بُ العِ
لُ نْفُ األوَّ مْ:الصَّ لْمِوهُ ةٌ بِالعِ نَايَ ُم عِ َّنْ هلَ نَاءُ ممِ ٦٨٥.األبْ



 
 
 

  אא٨٧٧ 
م ائِهِ تُبِ آبَ يْعِ كُ وطِ بَ ُ رُ رشُ ٦٨٦.ذِكْ

نْفُ الثَّاينِ م طُالَّ:الصَّ نَاءِ وهُ نَ األبْ وا مِ يْسُ م لَ َّنْ هُ لْمِ ممِ ٦٨٦ .بُ العِ
م هِ يْخِ تُبِ شَ م لِكُ يْعِهِ وطِ بَ ُ رُ رشُ ٦٨٨.ذِكْ

ا نْهَ وقُ: ومِ قُ اعُ هَ سُّ تُبِ ودَ ٦٨٨.الكُ
ا نْهَ تُبِ: ومِ ارُ الكُ تِكَ ٦٩١.احْ
ا نْهَ تُبِ: ومِ ريُ الكُ عِ ٦٩٣.تَسْ

االتِ تَسْ  رُ حَ ِذِكْ لَعِعِريْ ٦٩٣: السِّ
ةُ األُوىلَ قِّ:احلَالَ ٌ بحَ ريْ عِ ٦٩٣.تَسْ

ةُ الثَّانِيَةُ ٌ بَاطِلٌ:واحلَالَ ريْ عِ ٦٩٣.تَسْ
الفِ أهْ  رُ خِ عِ ذِكْ لَ ريِ السِّ عِ ةِ تَسْ ألَ سْ يرِ مَ رِ ْ مِ يف حتَ لْ ٦٩٣ .لِ العِ
لُ لُ األوَّ وْ عِ:القَ لَ ريِ السِّ عِ ازُ تَسْ وَ ٦٩٣.جَ
لُ الثَّاينِ  وْ ا:القَ قً لَ طْ ريِ مُ عِ ازِ التَّسْ وَ مُ جَ دَ ٦٩٥.عَ

ا نْهَ ا: ومِ تِهَ تُبِ وكِتَابَ يْعِ الكُ افُ بَ َ رتِ ٦٩٧.احْ
َ رتِ يْفُ االحْ رِ عْ ٦٩٧:افِتَ

هِ وْ رُ افِ املَكْ َ رتِ رِ االحْ وَ رُ بَعْضِ صُ ٦٩٧.ذِكْ
ا نْهَ قِ: ومِ صِّ واللَّصْ افُ القَ َ رتِ ٦٩٩.احْ

وبِ  لِ احلَاسُ نْدَ أهْ يَّةِ عِ لْمِ تُبِ العِ ينِ الكُ ْزِ قِ ختَ رُ طُرُ ٦٩٩ .ذِكْ
ةُ األُوىلَ يقَ وِ:الطَّرِ يقِ التَّصْ نْ طَرِ تُبِ عَ ينُ الكُ ْزِ ئِيِّ ختَ وْ ٦٩٩ .يرِ الضَّ

يرِ وِ يقِ التَّصْ نْ طَرِ تُبِ عَ ينِ الكُ ْزِ اءِ ختَ طَ رُ أخْ ٧٠٠.ذِكْ



 
 
 
 ٨٧٨ א

ةُ الثَّانِيَةُ يقَ ا:الطَّرِ فً رْ ا حَ فً رْ ا حَ تِهَ يقِ كِتَابَ نْ طَرِ تُبِ عَ ينُ الكُ ْزِ ٧٠٠ .ختَ
ْ  اءِ طَ أخْ  رُ كْ ذِ  ارْ ا حَ فً رْا حَ هَ تِ ابَ تَ كِ قِيْ رِطَ نْعَ بِتُ الكُ نِيْ زِختَ ٧٠١ .فً

ا نْهَ ارُ: ومِ رَ ارُ والتَّكْ َ رتِ ٧٠٢االجْ
ا نْهَ يَّةُ: ومِ لمِ قَاتُ العِ ِ ٧٠٣.الرسَّ
ا نْهَ يَّةُ: ومِ مِ قْ االتُ الرَّ ٧٠٦.اإلحَ
ا نْهَ نَةُ: ومِ اطَ وَ تُبِمُ ٧٠٧.الكُ
ا نْهَ تُبِ: ومِ انِيَّةُ الكُ ٧٠٩.إنْسَ
ا نْهَ تُبِ: ومِ بِيَةُ الكُ رْ ٧١٢.تَ
ا نْهَ يَّةِ: ومِ لْمِ ةِ العِ اطَ  اإلحَ وَ عْ ٧١٣.دَ

يَّةِ  لْمِ م العِ تِهِ اطَ  إحَ وَ عْ لْمِ يف دَ لِ العِ نْدَ أهْ ارِ عِ ذَ رُ األعَ ٧١٤ .ذِكْ
ا نْهَ اءِ: ومِ عَ ٧١٥.طَلَبُ الدُّ

اءِ عَ لِ يف الدُّ يَانُ األصْ ٧١٩.بَ
ا نْهَ اهِ النَّبِيِّ :ومِ قِّ وجَ ؤالُ بحَ ٧٢١.ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ
ا نْهَ َةِ: ومِ ٧٢٢.أقْالمُ اخلَامتِ

دٍ يْ رٌ أبُو زَ ا بَكْ هَ رَ كَ تِي ذَ تَّابِ الَّ اءِ الكُ طَ رُ األخْ ٧٢٣.ذِكْ
ا تِهَ قْ ا يف وَ نْهَ المُ عَ يَأيتِ الكَ تِي سَ اءِ الَّ طَ ا األخْ ايَ قَ رُ بَ ٧٢٩ .ذِكْ

ا نْهَ بِيَّةٍ: مِ رْ ثِ الغَ جِ البَحْ نَاهِ رُ بِمَ ٧٢٩!التَّأثُّ
ا نْهَ ٧٢٩!يرِكْ الفِ امِجَ اإلعْ قُيْ وِ سْ تَ : ومِ
ا نْهَ ةُ احلَالِ: ومِ الَ هَ ٧٢٩!جَ



 
 
 

  אא٨٧٩ 
ا نْهَ نِ املُؤلِّفِ: ومِ ةٍ عَ َ ْتَرصَ ةٍ خمُ َ ريْ ُ سَ نيْ مِ ٧٢٩.تَضْ
ا نْهَ ؤلِّفِ: ومِ ةٍ للمُ رَ وْ ُ صُ نيْ مِ ٧٢٩.تَضْ
ا نْهَ رِ: ومِ ارٍ للكِتَابِ يف آخِ تِصَ ُ اخْ نيْ مِ ٧٢٩.هتَضْ
ا نْهَ ةٍ: ومِ َ ْتَرصَ َةٍ خمُ مجَ رْ ُ تَ نيْ مِ هِ التِيْنِيَّةِتَضْ رِ نِ الكِتَابِ يف آخِ ٧٢٩ .عَ
ا نْهَ تُبِ: ومِ بَانَ الكُ كْ ي رُ لَقِّ ٧٢٩.تَ
ا نْهَ تُبَ البَادِي: ومِ ِ كُ يْعُ احلَارضِ ٧٢٩.بَ
ا نْهَ ارِ: ومِ صُ األفْكَ وْ ٧٢٩.لُصُ
ا نْهَ لِيْفُ ا: ومِ تُبِتَسْ ٧٢٩.لكُ

لُ الثَّالِثُ صْ ا:الفَ َ اهتِ قَ لحَ يَةِ الكِتَابِ ومُ اشِ ةُ حَ يَانَ ٧٢٩.صِ
يَةِ يْفُ احلَاشِ رِ عْ ٧٣١.تَ

٧٣١.دٌلَّ وَمُ يٌّمِ لْ عِ حٌلَ طَ صْ مُ ةَيَ اشِ أنَّ احلَ  انُ يَ بَ 
رِ يْ رِ طَلَحِ التَّقْ صْ يْفُ مُ رِ عْ ٧٣٣:تَ
يْ  رِ طَلَحِ التَّخْ صْ يْفُ مُ رِ عْ ٧٣٤:جِتَ

يْفُ التَّ تَ  رِ ٧٣٤:جِيْ رِخْ عْ
قِ يْفُ اللَّحَ رِ عْ ٧٣٥:تَ

يحَ  حِ قَ أو التَّصْ ا اللَّحَ لِهَ ونَ ألجْ ُ ارصِ كَ املُعَ رَ تِي تَ ورُ الَّ ٧٣٥ .األُمُ
يَةِ ةِ بِاحلَاشِ قَ لِّ ةِ املُتَعَ مَّ اتِ املُهِ تِبَارَ رُ بَعْضِ االعْ ٧٣٥.ذِكْ

يمِ: أوالً  سِ قْ أُ تَ طَ يَةٍخَ اشِ تْنٍ وحَ ٧٣٦.الكِتَابِ إىل مَ
اتِ َ تَرصَ احِ املُخْ َّ ةِ لِرشُ دِ الثَّالثَ اصِ رُ املَقَ ٧٣٨.ذِكْ



 
 
 
 ٨٨٠ א

لُ تِبَارُ األوَّ ِ :االعْ تَرصَ وضِ املُخْ مُ يحَ غُ ضِ وا تَوْ ادُ ُم أرَ ٧٣٨ .أهنَّ
تِبَارُ الثَّاينِ هِ:االعْ حِ ْ تِئْنَاسَ بِرشَ وا االسْ ادُ ُم أرَ ٧٣٨.أهنَّ
تِبَارُ الثَّالِثُ َةِ:االعْ مجَ ْ الرتَّ َ كَ تَرصَ وا املُخْ ادُ ُم أرَ ٧٣٨.أهنَّ

انِيًا ئِ: ثَ ارِ ا عىل القَ يشً وِ يَةِ تَشْ رِ احلَاشِ ٧٣٩.أنَّ يف ذِكْ
الِثًا لٍّ: ثَ تَقِ سْ ألِيفٍ مُ نْ تَ ةٌ عَ بَارَ يَةَ عِ ٧٣٩.أنَّ احلَاشِ

يَةِ الكِتَ  اشِ اءِ حَ طَ رِ أخْ وَ رُ صُ َاذِكْ اهتِ قَ لحَ ٧٤٠.ابِ ومُ
ا نْهَ وِ: مِ زْ ي يف العَ دِّ ٧٤١.التَّعَ
ا نْهَ ايش: ومِ رِ احلَوَ ةُ يف ذِكْ رَ اثَ ٧٤٢.املُكَ

ايشرِوَصُ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  ةِ يف احلَوَ رَ اثَ ٧٤٣.املُكَ
ا نْهَ دِ: ومِ احِ طْرِ الوَ يَةٍ يف السَّ اشِ نْ حَ ثَرِ مِ عُ أكْ ضْ ٧٤٤.وَ
ا نْهَ وِكِتَ : ومِ زْ ِ يف العَ نيْ تَتَابِعَ ِ مُ نيْ قَمَ ةُ رَ ٧٤٥.ابَ
ا نْهَ ةِ: ومِ حَ فْ مِ الصَّ قْ ارِ عىل رَ تِصَ مُ االقْ دَ ٧٤٥.عَ
ا نْهَ وِ: ومِ زْ اتُ العَ تَاهَ ٧٤٦.مَ
ا نْهَ وِ: ومِ زْ تُ العَ الَّ ضِ ٧٤٧.مُ

ُ  رُ كْ ذِ   ٧٤٧.بِتُ الكُ تِالَّضِ إىل مُ وِزْالعَ  طِ وْ رشُ
ا نْهَ ائِبٍاإل: ومِ ةُ عىل غَ الَ ٧٤٩.حَ

ائِبٍرِوَصُ  ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  ةِ عىل غَ الَ ٧٤٩.اإلحَ
ا نْهَ ٍ: ومِ وُ إىل قَارصِ زْ ٧٥٤!العَ
ا نْهَ يَّةُ: ومِ صِ خْ اتُ الشَّ ارَ تِصَ ٧٥٥.االنْ



 
 
 

  אא٨٨١ 
ا نْهَ اتُ املَ : ومِ ارَ تِصَ ٧٥٦.ةُيَّ بِ هَ ذْاالنْ
ا نْهَ اتُ العَ : ومِ ارَ تِصَ ٧٥٨.ةُيَّ دِقَ االنْ
ا نْهَ , ومُ يْ رِ عْ تَ : ومِ فِ رَّ فِفَ اشَ كَ فُ املُعَ وْ شُ ٧٦٠.ةُ املَكْ
ا نْهَ رُ: ومِ وُ الظَّاهِ زْ ٧٦٢!العَ
ا نْهَ ا: ومِ هَ لِّ ِ حمَ ريْ يَةِ يف غَ عُ احلَاشِ ضْ ٧٦٤.وَ

ا لِّهَ ِ حمَ ريْ يَةِ يف غَ عِ احلَاشِ ضْ رِ وَ وَ رُ بَعْضِ صُ ٧٦٤.ذِكْ
ا نْهَ امُ احلَاشِ : ومِ مٍإلزَ زِ يْسَ بِالَ ٧٦٦!يَةِ بامَ لَ

تِي يَ اتِارَبَ تِ االعْ  انُ يَ بَ  مِ املُ هَ يْ فِ غُوْسُ الَّ الَ دَ كَ عْ يَةِ بَ عُ احلَاشِ ضْ ٧٦٦.فِ ؤلِّ ا وَ
ا نْهَ ُ: ومِ ريْ هُ التَّأخِ قَّ ا حَ مُ مَ يْ دِ قْ ٧٦٧.تَ

اءِ  طَ رُ أخْ مِذِكْ يْ دِ قْ ُتَ ريْ هُ التَّأخِ قَّ ا حَ ٧٦٧.مَ
ا نْهَ ا :ومِ هَ حِ وْ ُ تُبِ رشُ ادِيْثِ إىل كُ وُ األحَ زْ ٧٦٩.عَ

ا هَ ادِرِ صَ ِ مَ ريْ ادِيْثِ إىل غَ  األحَ زَ ا تُعْ لِهَ تِي ألجْ رِ الَّ وْ رُ بَعْضِ األمُ ٧٦٩ .ذِكْ
لُ  ثِ: األوَّ جَ البَحْ نْهَ نُ مَ ْسِ م ال حيُ هُ ضَ ٧٦٩.أنَّ بَعْ
وِ: الثَّاين زْ نْ العَ هُ مِ يْسَ لَ م لَ هُ ضَ لِيْدُأنَّ بَعْ ٧٦٩.إالَّ التَّقْ

رَ : الثَّالِثُ  ظْهُ ثَارَ والتَّمَ تِكْ تَطَلَّبَ االسْ دْ يَ م قَ هُ ضَ ٧٧٠ .أنَّ بَعْ
ا نْهَ ُ احلَوايشِ: ومِ ريْ ٧٧٠.تَأخِ

ابِعُ لُ الرَّ صْ ا:الفَ َ اهتِ قَ لحَ عِ الكِتَابِ ومُ اجِ رَ ةُ مَ يَانَ ٧٧٣.صِ
ع اجِ يْفُ املَرَ رِ عْ ٧٧٣.تَ

رُ  َاذِكْ اهتِ قَ لحَ عِ الكِتَابِ ومُ اجِ رَ اءِ مَ طَ رِ أخْ وَ ٧٧٣.صُ



 
 
 
 ٨٨٢ א

ا نْهَ عِ: مِ اجِ ءِ املَرَ امَ رِ أسْ ي يف ذِكْ دِّ ٧٧٣.التَّعَ
ا نْهَ عِ: ومِ اجِ رِ املَرَ عُ يف ذِكْ سُّ ٧٧٤.التَّوَ
ا نْهَ عِ: ومِ اجِ ءِ املَرَ امَ رِ أسْ ارُ ذِكْ رَ ٧٧٦.تَكْ

ارِ رَ االتِ تَكْ رُ بَعْضِ حَ عِذِكْ اجِ ءِ املَرَ امَ رِ أسْ ٧٧٦.ذِكْ
ىل ةُ األوْ انِ:احلَالَ تَ رَ وْ , وهلَا صُ َالِ دَ اإلمجْ عْ يْلُ بَ صِ ٧٧٦ .التَّفْ

ةُ األوىل رَ وْ عِ كلام مروا عليها:الصُّ اجِ ءِ املَرَ امَ ارُ أسْ رَ ٧٧٦ .تَكْ
ةُ الثَّانِيَةُ رَ وْ سِ:الصُّ ارِ هَ عِ يف الفَ اجِ ءِ املَرَ امَ ارُ أسْ رَ ٧٧٧ .األخريةتَكْ

ةُ الثَّانِيَةُ  يْلِ:احلَالَ صِ دَ التَّفْ عْ يْلُ بَ صِ ٧٧٧.التَّفْ
ا نْهَ نَبِيَّةٍ: ومِ عَ أجْ اجِ رَ ةُ عىل مَ الَ ٧٧٨.اإلحَ
ا نْهَ تِيْشٍ: ومِ فْ نَ تَ وْ عِ دُ اجِ يْشُ املَرَ مِ قْ ٧٧٩.تَ

افَةِ حَ لِ الصَّ بَارِ أهْ نْدَ أخْ سِ عِ رُ احلَاالتِ اخلَمْ ٧٧٩:ذِكْ
ىل ةِ: األوْ انَ ا باحلَقِّ واألمَ وفً رُ عْ اتِبُ مَ نَ الكَ وْ كُ ٧٧٩.أنْ يَ
ةِ: الثَّانِيَةُ  امَّ بَارِ العَ ارٍ يف األخْ بُ جَ تُوْ نَ املَكْ وْ كُ ٧٧٩.أنْ يَ
ا: الثَّالِثَةُ  قً اتِبُ فَاسِ نَ الكَ وْ كُ ٧٨٠.أنْ يَ

ةُ  ابِعَ لَ: الرَّ وْ ْهُ اتِبُ جمَ نَ الكَ وْ كُ رَ احلَالِ أنْ يَ تُوْ سْ ِ أو مَ نيْ ٧٨٠ .العَ
ا: اخلامسة ٧٨٠ .أن يكون الكاتب كذاباً أو ضاال ً مأجورً
ا نْهَ يْلِ: ومِ َاهِ دُ عىل جمَ تِامَ نِتْ(االعْ ٧٨١).اإلنْرتَ

يْلِ َاهِ بَارِ جمَ دِ عىل أخْ تِامَ االتِ االعْ رُ حَ نِتْ(ذِكْ ٧٨١ ):اإلنْرتَ
ىل دَ التَّحَ : األوْ عْ المِبَ بِ الكَ احِ مِ صَ نِ اسْ قِ مِ ٧٨١.قُّ



 
 
 

  אא٨٨٣ 
لِ: الثَّانِيَةُ  وْ المِ املَنْقُ نَ الكَ دَ التَّثَبُّتِ مِ عْ ٧٨١.بَ
َ : الثَّالِثَةُ  فِنيْ ارِ لْمِ العَ لِ العِ لَ عىل أهْ وْ المَ املَنْقُ ضُ الكَ رَ ٧٨١ .عَ
ا نْهَ ةِ: ومِ لَ جَّ اتِ املُسَ مَ لُوْ دُ عىل املَعْ تِامَ ٧٨٢.االعْ

سُ امِ لُ اخلَ صْ ا:الفَ َ اهتِ قَ لحَ سِ الكِتَابِ ومُ ارِ هَ ةُ فَ يَانَ ٧٨٥ .صِ
ت سْ رِ هْ يْفُ الفِ رِ عْ ٧٨٥:تَ

٧٨٥.سِرِهْ للفِ ةِعَ بَ اين األرْعَ املَ  رُ كْ ذِ 
سِ الكِتَابِ اعُ فَهارِ ٧٨٦.أنَوْ

طِ: أوالً  طُوْ ةُ الكِتَابِ املَخْ سَ رِ ٧٨٦:فِهْ
يَّةِ املُ  بَقِ يَانُ أسْ بِيِّنيَ بَ رْ نَ الغَ م مِ هِ ِ ريْ سِ عىل غَ ارِ هَ لِ الفَ مَ َ لِعَ نيْ لِمِ ٧٨٩ .سْ

لْمِ لِ العِ نْ أهْ نيَ مِ قِ قِّ ءِ املُحَ امَ رُ بَعْضِ أسْ ٧٩٦.ذِكْ
سِ ارِ هَ مِ الفَ لْ تَنَتْ بِعِ تِي اعْ تُبِ الَّ رُ بَعْضِ الكُ ٧٩٨.ذِكْ

لَّقُ بِ  تَعَ ِ تَ تَنيْ مَّ هِ ِ مُ طَتَنيْ قْ رُ نُ ِّ ذِكْ يبِ رَ طُوطِ العَ خِ املَخْ ةِ نَسْ دَ وْ ٧٩٩ .جَ
دِيئَةِ  نَةِ والرَّ ابِ اخلُطُوطِ احلَسَ حَ ءِ أصْ امَ رُ بَعْضِ أسْ ٨٠٠ .ذِكْ

انِيًا عِ: ثَ ةُ الكِتَابِ املَطْبُوْ سَ رِ ٨٠٥:فِهْ
عِ بُوْ سِ الكِتَابِ املَطْ ارِ امُ فَهَ ٨٠٥.عامةٌ وخاصةٌ:أقْسَ

ةُ  امَّ ا العَ افَ : فأمَّ هَ وِ ادِيثِ ونَحْ اتِ واألحَ سُ اآليَ رَ يَ فِهْ ٨٠٥ .هِ
ةُ  ا اخلَاصَّ ا:وأمَّ هَ وِ , ونَحْ اكِنِ المِ واألمَ , واألعْ ارِ سُ اآلثَ ارِ هَ ٨٠٥ .فَ

ريِ  غِ بِريِ و الصَّ سِ الكِتَابِ الكَ ارِ َ فَهَ قِ بَنيْ ارِ وَ رُ بَعْضِ الفَ ٨٠٥ .ذِكْ
ا مِ يف فَهَ لْ لِ العِ االتِ أهْ رُ حَ مذِكْ تُبِهِ سِ كُ ٨٠٦:رِ



 
 
 
 ٨٨٤ א

رِ الكِتَابِ: األُوىلَ  دْ سَ يف صَ ارِ هَ رُ الفَ كُ ذْ نْ يَ ٨٠٦.مَ
رِ الكِتَابِ: الثَّانِيَةُ  سَ يف آخِ ارِ هَ رُ الفَ كُ ذْ نْ يَ ٨٠٦.مَ

طُ  سَ ِ: والوَ تَنيْ يقَ َ الطَّرِ عُ بَنيْ ْمَ نْ جيَ ٨٠٦.مَ
قَ  لحَ ارِس الكِتَابِ ومُ هَ اءِ فَ طَ رِ أخْ وَ رُ صُ َاذِكْ ٨٠٦.اهتِ

ا نْهَ سِ: مِ ارِ هَ طُ يف الفَ يْ رِ ٨٠٧.التَّفْ
ا نْهَ سِ: ومِ ارِ هَ اطُ يف الفَ رَ ٨٠٨.اإلفْ
ا نْهَ سِ: ومِ ارِ هَ ةُ الفَ مَ اكَ رَ ٨١١.مُ
ا نْهَ سِ: ومِ ارِ هَ تِ الفَ امَّ هِ الُ مُ فَ ٨١٢.إغْ
ا نْهَ اتِ: ومِ لَّدَ اتِ املُجَ حَ فَ امِ صَ قَ دُ أرْ ْ ٨١٣.رسَ
يَا دٍ بَ َلَّ لِّ جمُ قِيمِ اخلَاصِّ لِكُ ْ لِيَّةِ الرتَّ ةِ يف أفْضَ َ تَربَ ورِ املُعْ ٨١٤ .نُ األُمُ

لُ  نَ الكِتَابِ : األوَّ اءِ مِ تِهَ نْدَ االنْ سِ عِ ارِ هَ يدِ الفَ يلٌ لِتَنْضِ هِ ٨١٤ .فِيْهِ تَسْ
ذَ: الثَّاينِ  اتِ هَ َلَّدَ وَ إىل جمُ زْ امَ العَ يلٌ ملَِنْ رَ هِ ٨١٤ .ابِ تَ الكِ افِيْهِ تَسْ

ةِ : الثَّالِثُ  بِريَ امِ الكَ قَ وِ إىل األرْ زْ نْدَ العَ أِ عِ ريِ واخلَطَ سِ ودُ التَّعْ جُ ٨١٤ .وُ
ابِعُ  ةِ: الرَّ غِريَ امِ الصَّ قَ وِ إىل األرْ زْ نْدَ العَ يلٌ عِ هِ ٨١٤.فِيْهِ تَسْ
ا نْهَ عِ: ومِ اجِ تُبِ املَرَ ةِ كُ سَ رَ ريُ فِهْ سِ عْ ٨١٥.تَ
ا نْهَ ا: ومِ اطِنِهَ وَ نْ مَ سِ عَ ارِ هَ ريُ الفَ ٨١٧.تَأخِ

אאKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK٨١٩
املُ  عَ ةِ الكِتَابِ«مَ نَاعَ ٨٢١»صِ

ةِ الكِتَابِ«ابِآدَ ضِ عْ بَ  رُ كْ ذِ  نَاعَ ٨٢٢.»صِ



 
 
 

  אא٨٨٥ 
سِ ارِ هَ سُ الفَ ٨٢٩.فَهارِ

سُ  ارِ هَ عِفَ ٨٣١.املَراجِ
آنِيَّةِ رْ اتِ القُ سُ اآليَ ارِ هَ ٨٣٧.فَ

ةِ ادِيْثِ النَّبَويَّ سُ األحَ ارِ هَ ٨٤٥.فَ
يَّةُ وعِ سُ املَوضُ ارِ هَ ٨٥١.الفَ

 
 

 



 
 
 
 ٨٨٦ א

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


