مباحثة نحوية حول آية الوضوء المباركة

تأليف

الفقير األزهري
عفا هللا عنه
مشرف منتدى روض الرياحين
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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمددهلل ا الدد ،ملم الددآ الخدد،اإلم الددع اه ادديإلم المددال الالدديإلم ىال د ىالا د
أف ح اه س ىالجيإلم سلهلل ىلهلل اهلل يإلم الني محمهلل ىال الال ىصحاال ىبعهلل ..

ال د

فد إل بعددال فعد ء المدديء ال ددلعح ممددل لنددآ ددل ىافدد ،مددل الد الع،بلددحم ىممددل قنخد
اننآ فنآ ىفع ذكيء كيإل كتب ىرقيت ق،ر فلني ـ ال ىفع مذهاال ـ أإل ف،ض الخهللملل
في ال ض ء الماح ال الغا م ضمنني أ هلل ا  ،ىجنيم ىسميهي( :ىج ه ح قح فدي اقدح
ال ض ء المايركح) ماتعم ىج هدي ح قدح ىأاد،ق اخللدحم ىلدآ قجيىلهدي تلد اادت
الفخنيء ى خ األااير تجنادي لثد راإل الع دالح المذهالدحم عدآ اد،ض مدي كتادال الد بعدال
تا ا ني مل الايد ال يفعلحم ىطلب مننآ ال،د اللنيم فتحل،ىا فلني ـ تذ كي ا مدل بلدهلل ال
قعندد أهلددال بعلدد اللغددح يلاددي ـ عددآ تإل أ ددهلل طدد ا العلددآ ادد،ض الددي تلدد( (ال جدد ه
النح قددح)م ىأطلعنددي ال د صددفحح ىا ددهلل كتانددي ردا ال د (ال ج د ه)م فلمددي دد،ت فددي
(ال جد ه) ا،فددب ب،ااددح كيتانددي ىاتادديح للتددال فددي بدديا الع،بلددحم ىاسددتنجنب مددي كتاددال
صددي انيم ىأاددذت منددال (ال ج د ه) ىىاهللتددال بدد،د اليددعم فوتاددب ردا فددي حد سدداعح أقددي
ملفخحم عآ بعثب ال،د تللالم فلآ قأت بج اام ىبعهلل سن ات ذك ،لي أستيذ في اللغح الع،بلدح
في ت هللق المهللارس أ ال شيههلل ىرقيت من ر ال ال اوح تثل ،شانيت ح قح ل اقح
ال ض ءم ف ذا بني (ال ج ه النح قح) فحلنئذ تدذك،ت ردام ىكلفدب بعدال ال د ا بناد
(ال جد ه) ى اد الدد،د اللنددي الد الحيسد ا ـ ىلددآ أكددل اددمتال ىال سددملتال بيسددآ ـ عددآ
جمعب (ال ج ه) ىال،د معي في هدذه ال،سديلحم ىسدملب ردا اآلإل( :الفت ديت األله،قدح
ال ال ج ه النح قح) ى امتني كمي هي ق كتاتني لآ أ ل ،فلندي شدلئيم فمدل د ،فلندي
فللحال ال ل ىلل لح المل بل ف ىللعذر ي بمي ااتذر بال اهمي األاع،ا تذ قيل فدي
الالآ:
ىلاني ت هللق ىا ،قل سنح ** معذر مخا لح ماتحانح
ال سلمي في ايش ،الخ،ىإل ** ذا الجن ىالفايد ىالفت إل
ى حل فدي الخد،إل المديمس ا د ،ذا الم دييب ىال يمديت ادأل ي العيفلدحم ىفلمدي قلدي
(ال ج ه النح قح) قتل هي (الفت يت األله،قح).
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(ىج ه ح قح في اقح ال ض ء المايركح)
(ال جال األىل):
قيل ي تعيل في محوآ كتيبال العزقز( :قأقُّني الَّدذيقل امنود ا يتذا قو ُمدت و ُآ يتلد ال َّ د ي في ُ ايدلو ا
سدد وو ُآ ىأ ُر وجل ووددد ُآ يتلددد ا ُلو ُعاددد ُل يل  ..اآلقدددح
اماددد وح ا بي و ،وءى ي
ددع ى ُ
وى وجدد ه وو ُآ ىأ ُقدددهلليق وو ُآ تيلددد ا ُلم،افيد ي
[المييهلل ]6 /
ىقفنآ مل هذا ك ا،بدي أ دال تعديل ق،قدهلل مدل المد منلل أإل قغادل ا ىجد هنآ –ىأقدهللقنآ
ىال ق،قهلل لد،هم ىلد أراد لد،ه لالندال لندآم ىلمدي لدآ قد،د مدننآ الغاد ف د بدلل ق للدال
س وو ُآ ىأ ُر وجل وو ُآ يتل ا ُلو ُعا ُل يل)).
اما وح ا يب و ،وءى ي
فخيل(( :ى ُ
فعلمني مل هدذه اآلقدح أ دال ق،قدهلل أإل مادح الد،سىس ىاألرجد م ىلد أراد مندي ادلنمي أى
ا أ هللهمي لعا ،بال كمي اا ،بيلغا في اآلقح األىل لنمي أراده.
فومدي ال قفندآ أ دهلل مدل اآلقدح األىلد تال اد ال جد ه ىاألقدهللا فودذل( ال قفندآ مدل اآلقدح
الثي لح تال ماح الد،سىس ىاألرجد م ىال قجد ل الد ي تعديل أإل قخد ل ىامادح ا ىهد
ق،قهلل ىا ال ا لمي في ذل( مدل اهقندي م ىالخد،اإل مادلل ىلدلس مد هآم ىاللفدل ب ديه،ه ال
قهللل اللال ىال قفلهللهم فن ت،اه تعيل ملغزا مغ،قدي بيلجند ىق،قدهلل لد ،مدي هد الم ضد ح
لال مل ظيه ،ك مال ىه قالح قاتحل ال ي تعيل أإل ق،قهلله.
ىلنع،ا ل( مث ت نهلل بدال أ دال ال ق،قدهلل فدي اآلقدح الثي لدح تال المادحم ىذلد( مدي تذا قلدب:
(اضدد،ا لقددهللا ىايلددهللا ىأكدد ،محمددهللا ىاللددي) ف دد( ال تفنددآ مددل الجملددح الثي لددح أ دد( ت،قددهلل
ض،ا الي ىت مي تفنآ منني تك،امال ىتك،ا محمهلل.
كمي ال تفنآ مدل الجملدح األىلد تال ضد،ا لقدهلل ىايلدهللم ىلد أردت اد
ك م( لعهللك العخ ء مل لم ،الملغزقل الم شلل.

ذلد( مدل ظديه،

ىاآلقدح مدل هدذا الخالد ال ت،قددهلل سد ق اد ال جد ه ىاألقددهللا فدي الفخد ،األىلد ىماددح
مدي ت،قدهلله م لخدي ال
ال،سىس ىاألرج في الفخ ،الثي لحم ىللس هنيك شديههلل الد اد
مل ظيه،همي ىال مل ل،همي ف جب األاذ بال ىالعمد اللدال فد قعدهللل ادل ال ند ر أل دال
جح.
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(ال جال الثي ي):
ل قل بأإل ق،اءتي الن ب ىالج ،مت ات،تلل ىقهلل تعيرضتي في اقح ىا هلل .
فلخيل فلال ال قلز مل ت ات ،الخ،اءتلل ىتايىقنمي في اقدح ىا دهلل أإل تو دي متعيرضدتللم
ىللس بدلل قد،اء مدل قد،أ بديلج ،ىبدلل مدل قد،أ بيلن دب مدل تعديرض تد قحتدي تلد
ال (رسىسوآ) فلجب االشت،اك فدي
الجمع الع،في بلننميم تذ بتخهللق ،الج ،ف ال مع
الحوددآ ال د معن د قجددب ماددح األرج د التفددي أه د الع،بلددح ال د أإل ال د اى ت ددت،ك ف دي
اها،اا ىالحوآ فلثاب وآ الماح الثيبب لل،سىس ىلألرج أقعيم ىأمي بتخهللق ،الن دب
ال مح ال،سىس تذ تإل محلني الن ب ىالتخهللق ،امادح ا
ال مل ق،أ بال ف ال مع
ب،سىسوآ ىأرجلوآ فأقل التعيرض؟ ىقهلل ا،فب التعيرض لوي حتي تل الحم ىالجمدع
ىال  ،ىالتأىق .
ىجملح الخد ل :لدلس المخدي مدل بديا التعديرض بعدهلل التادللآ بتد ات ،الخد،اءتلل ىالتادللآ
بو إل التعيرض في قد،اء اآلقدح ال ا دهلل فدي ودآ التعديرض بدلل اآلقتدلل ل ضد م ادهلل
التنيفي ىالتعيرض بلننمي في شيء ىأإل التعللل في ك مل الخ،اءتلل هد ىجد ا مادح
األرج .
(ال جال الثيلث):
ل قل (بحم الماح ال الغا ) فل،د اللال أىال بيلنخال بأإل خ ل تذ جيل م الغاد
في األقهللا ال الماح بتخهللق ،لفل اماح ا قا أقهللقوآ ف ذا تعهللد اللفل ف بدأس أإل قتعدهللد
المعن م ىال قمتص ذل( بيآلقح ل صح شيء مل ذل( فلتعهللق تل ل،هدي فلد قديل قييد :
(قت لقهلل ىايلهلل بو،ا) ف ق،قهلل أإل ايلهللا كيإل ش،قوي مع لقهلل فدي قتد بود ،ىال قود إل قديت
لاو ،مع لقهلل ىال شيء اللال شد،اي أل دي خدهللر كلمدح (أكد ) ،قاد ايلدهلل فيلختد الدذا تعلدع
بزقهلل خلخيم ىالمتعلع بميلهلل مجيلقم ىهوذا في لفدل المادح المتعلدع بديل،سىس ممدي ال
تع،فال الع،ا في محيىراتنآ ىم ارد استعميالتنآ.
عي لددي هددذا قد ل الزمم دد،ا لمددي بدديإل فادديد مددي تولفددال مددل الع ددف للخد ل ب ج د ا الغاد
فياتددذرىا اددل ىق د ح ا ددف األرج د التددي ومنددي الغا د ال د ق لددال فددي اآلقددح :ال د
ال،سىس التي ومني الماح بأإل قيل ا أإل الم،اد بيلمادح الغاد م ىت مدي ااد ،اندال بلفدل
الماددح للهللاللددح الدد ىج د ا ادد األرجدد ا د افلفددي دىإل ىجدد د مددل قددزاآ قلددي
التعيرض بلل الخ،اءتللم ىأ ال قحم الماح ال تراد الغا .
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أمي االاتذار المذك ر ادل رأا الزمم د،ا فند أشدهلل فاديدا مدل الع دف الد ىجد هوآ
لت حلح الغا لو ال مل استعميل اللفل ال ا هلل ىه الماح الم ضد ح لدال معند ىا دهلل
ىه الماح في أكث ،مل معن ىه ال قج ل ت ال الخ ل بج ال اسدتعميل الم دت،ك
اللف ي فدي أكثد ،مدل معند م ىاا دف اللدال فاديد الخد ل :ىت مدي ااد ،اندال بلفدل المادح
للهللاللح الد ىجد ا اد األرجد اد افلفديم ىذلد( لعدهلل داللدح المادح الد ىجد ا
الغا لف دي ىمعند فد قود إل التعالد ،ادل أ دهللهمي تعالد،ا ادل اآلاد،م ىلد أراد الغاد
لعا ،بال أى بمي قهللل اللال ىل بيلخ،قنحم أال ت،اه سداحي ال لمدي أراد اد ال جد ه ىاألقدهللا
اا ،بال ىلآ قعا ،بغلد،هم ىكدذا الحديل لمدي أراد مادح الد،سىس ىاألرجد ااد ،بيلمادح ال
بغل،هم ىت مي اا ،بلفل الماح للهللاللح ال أ ال ق،قهلل معنيه الم يبخي ىه الماح.
ىالم صددح أإل الماددح لدد ،الغا د لغددح ىا،فددي ىشدد،ايم ىال قددهللل الماددح ال د الغا د
ب هللق الهللالالت المن خلح ال بيلم يبخح ىال بيلتعمل ىال بدياللتزا م ىالم جد د فدي الفخد،
الثي لح مل اآلقح ه الماح فولف قي ت،ق قنخلب تل الغا ؟ ىألا شيء جيل ملال الد
الغاد ىهد ال قفلددهلله ىال قددهللل اللددالم ىال قجد ل االاتمدديد فلددال الد هد ق الددنفس كمددي ال
قج ل أإل قخيل أإل ي قخ ل :ىاماح ا .ىق،قهلل ا ال ام أى أ دال كديإل اديجزا ادل أإل قخد ل
ا ال ا ل كيإل ق،قهلل الغا م ىقتخ ل إل ال ي ىه العلي الخهللق.،
(ال جال ال،ابع):
ل قل ( :بدأإل جد ،الجد ار قعدهلل كثلد ،ال قد ح فدي التنزقد فتد ىل قد،اء الجد ،تلد قد،اء
الن ب).
فلخيل :فلال أىال أإل المن ص اللال انهلل أه الع،بلح أإل تغللد ،اهاد،اا بيلمجديىر مدل
ال اذ الذا ال قخع في ك الف حيءم ىه مل الخليس فدي اللغدحم ىالخلديس فلندي بيطد
أل ندي مادتفيد مدل االسدتخ،اء فد قجد ل فلنددي الخلديس لم،ىجدال ادل كد العد،ا ىامددي
كي ا قاتعمل ال فدي ك مندآم ىتذا اد ،تلد الحدهلل مدل ال دذىذ لد ،مدي ىرد شديذا فدي
ب الفياد فلادتحل مد كد ي تعديل اللدال أل دال ىرد بأف دح لغديت العد،ا ىهدي
ق،قش ىهي ال تخ ل بذل(.
عي لي :قهلل ص،م جمياح مل اللغ قلل بيمتنيح اها،اا بيلمجيىر في كتيا يم ب ص،م
لددد ،ىا دددهلل بعدددهلل جددد اله م لخددديم ىمدددننآ األافدددش ف دددال صددد،م بعدددهلل ىرىد اهاددد،اا
بيلمجيىر في كتيا يم فولف ق ح ملال اللال مع ت وير مث هذا مل الميء اللغح؟

6

عيلثي :ألإل اها،اا بيلمجيىر بتخهللق ،ج اله ت مي قا غ ب ،طلل:
ا)
األىل اهلل ىق ح الف بح ،الج ،ى ح ه كمي في األمثلح كخ لنآ:
ب ادٍ ،
(جح ،ض ٍ
و
اآلقح ف إل  ،الع ف فلني جيء فيص بلل الجملتلل للهللاللح الد تراد ومدلل
بم
ك ىا هلل مننمي متعلع بم ض الل في المدير  :األىل اد ال جد ه ىاألقدهللام ىالثدي ي
ماح ال،سىس ىاألرج .
ال ،ط الثي ي ادهلل ىقد ح االلتاديس فدي المعند لدهللق الاديمع كمدي فدي المثديلم فد إل كد إل
ذلد(
(ا،ا) صفح لجح ،ال للعب قع،فال ك مل ت،ا،ح قلل ادل رتادح العد ا م بمد
فددي اآلقددح ل ق د ح االلتادديس بدديلع ف لددهللق الادديمع بددلل ك ددال مع فددي ال د مددي قللددال أى
في الجملح الايبخحم أمي الد قد،اء الن دب فند مع د الد
مع في ال المع
مح ال،سىس ألإل محلني الن ب ال المفع للحم ىه كثل ،ال ق ح في كد الف دحيءم
ىالخ،اإل م ح إل بذل( فللز تأىق ق،اء الج ،كذل( أل ال كثل ،ال ق ح في الخ،اإل تلحيقدي
للف،د الم و ك بيألاآ األ لدب ىاهاد،اا بيلمجديىر شديذ ديدر بد لد ،ىاقدعم ىالجمدع
مذهب معو س ىم،دىدم فلخ ق لنئذ تأىق ق،اء الن ب بيلج ،ال فد،ض التعديرض
ال تأىق ق،اء الج ،بيلن ب ل ذىذه ب المتنياال رأسي.
(ال جال الميمس):
ل قل  ( :خهللر لفل ا ال ا قا أرجلوآ) فلخيل فلال تذا كيإل التخهللق ،ىال  ،ىالتأىق في
ظ اه ،الوتيا الو،قآ بلهلل ي فمت شئني أإل خهللر قهللر ي ىتإل كيإل فلمدي ال قمودل فلدال التخدهللق،
بهللاللح الخ،اإل .ىمت شئني أال خهللر ىتإل كيإل فلمي ق ح فلال التخهللق ،بهللاللح الوتيا دىإل أإل
دفع ق لندي بدهلللل ىلدآ قعتمددهلل با،هديإل قادتخالال النديس بي تفدديل فند قد ل ال ق دمهلل أمددي
التحخلع ىه ب دلل ىال قنهللق تل س اء الاال .
(ال جال الايدس):
ل قل ( :بتج قز سديي ،المحخخدلل جد ،الجد ار فدي النعدب ىالع دف) فلخديل فلدال أمدي ق لدال
تعيل (اذاا ق أللآ) ف ربط لدال بمدي حدل فلدال ل جد د الخ،قندح الحيللدح فلدالم فد إل كد إل
أللآ صفح العذاا ال لل قع،فال ك ا،بيم ىمثلدال ال ق دلح أإل قود إل شديههللا الد شديء
مل ذل( م لخيم فولف قخيس هذا ال ذاك ىبلننمدي بد إل شيسدع؟ أضدف تلد ذلد( ب د إل
الخليس في مث ذل( في اللغح.
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ىمي ق لال تعيل ( :ى ر الل) ال ق،اء مل ق،أ بيلج ،فمع أإل أكث ،الخ،اء ق،أ بديل،فع
ىلآ قخ،أ بيلج ،ل ،مز ىالواييي فللس مع في الد (أكد اا ىأبديرقع) كمدي قتد هآم
فنذا أب الي الفيرسي قخ ل فدي كتيبدال( :الحجدح) هد ا دف الد ق لدال تعديل ( :أىلئد(
المخ،ب إل في جنيت النعلآ) ىقود إل قدهلل دذ المعدي ىتخدهللق،ه أىلئد( فدي جنديت النعدلآ
ىف مخير ح ر العلل.
(ال جال الايبع):
) فلخديل فلدال :تذا
(ل قل بعهلل االلتفيت تل ت وير الزجي ىق ح ج ،الج ار في المع
كيإل ال قلتفب تل ت ودير الزجدي ى لد،ه مدل المديء اللغدح الدذقل صد ،ا بيمتنديح ىقد ح
ذل( في ك أ هلل الف حيء فولف بو ي تعيل ! فعهلل ىق اال فلال أىل .
هذا كلال فلمي تذا كي ب اآلقح داالح في م رد ج ،الج ارم أمي تذا لآ تودل مدل مد ارده كمدي
ه ال حلح فد قود إل شديم لندي م لخديم فيآلقدح ىاضدحح ال مد ض فلندي ىال التاديسم
ىقفنددآ مننددي كد ا،بدي لددال فنددآ ماددتخلآ ىذى سددللآ أ نددي ت،قددهلل اد ال جد ه ىاألقددهللا
ىمادح الدد،سىس ىاألرجد م ىمددل أقدل قددي تد،ق قفنددآ الع،بدي مددل الفخد ،الم ددتملح الد
األم ،بمادح الد،سىس ىاألرجد أ ندي ت،قدهلل مادح الد،سىس ى اد األرجد م فد إل العد،ا
قخ ل إل بيمتنيح ىق ح ال يء مل ذل( في ك الف دحيء فولدف قجد ل ىق ادال فدي كد
ي الذا ال أف ح منال أبهللا م لخيم ب ت ال جيء متحهللقي ف حيء الع،ا الف حيء.
ال ديه ،فند منخد ض بدأإل الع دف الد قد،اء
ىل قل بأإل الع دف الد المحد اد
الج ،ال ال ج ه ال ديه ،بيهجمديح ىأمدي الخد ل( :باداع رج اندي تلد قد،اء الن دب)
فخهلل بيإل فايد هذا ال،ج ح ىأإل األم ،فلال معو س ىم،دىد.
ىأمي الخ ل بأ ال ال قهللل ال المهللا ل ج د ا تميل ج ،الج ار .فمهللا ل معديفي تلد أ دال
منيقال للزاآ بت ات ،الخ،اءتلل ال معن ال قتأت ىالحيلح هذه ا تميلال.
تإل ىج د ا تميل الن ب بيلع ف الد محد الد،سىس فدي قد،اء الجد ،ق كدهلل المندع فدي
اددهلل رج اددال تلد قد،اء الن ددب بدديلع ف الد لفددل األقددهللا فد قددهللل الد المددهللا فدي
ذلد( فدي جد ،الجد ار ف دال
شيءم ىالع ف ال المح م ن ر انهلل أاد اللغدح بمد
شدديذ ال قلتفددب تللددال انددهلل المحخخددللم الد أإل الع ددف الد المحد أىلد مددل جدد ،الجد ار
ألمدد،قل :األىل :الخدد،ام ىه د معتادد ،ف دي اللغددح ف د نآ اتفخ د ا ال د مث د ضدد،ا الا د
م س أإل األق،ا تل الفع ه الفيا م ىكذل( جعل ا أق،ا الفعللل تل المعمد ل اديم
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ىه معل مل لغتنآ .ىف الع ف ال لفل األقهللا تف ت هذه األىل قح الملح ظح بعدلل
االاتاير في اللغح .األم ،الثي ي :ت ال مل الخالح اال تخيل مل وآ قا تميمال تل وآ ااد،
ل ،م يرك ىال منيسب لالم ب فلال ت ،اء بيلجن ل ن ره في الع ف الد مدي قالدال مدع
اهلل الف م ىهذا ه الم افع للع،بلح ال حلحح الف لحح ىك ا،بدي قع،فدالم ىال شد(
في أإل كد ي مدل أف دح كد العد،ا كمدي أإل اه د،اء بيلجند مدل سديي ،النديس قادلح
فولف مل الل لدف المالد ،الغند الم لدع فد إل اداح ذلد( تللدال أقداحم تعديل ي ادل ذلد(
ال ا كال،ا.
(ال جال الثيمل):
ل د قل د  ( :ب دأإل اسددتلزا الف د بجملددح أجنالددح ت مددي قم د تذا لددآ توددل لجملددح اماددح ا
ب،سىسوآ تعلع بمي قالني) فلخيل فلال :أا تعلدع قدي تد،ق بدلل الجملتدلل ىم ضد ح الحودآ
في الجملح األىل ه ل،ه في الجملح الثي لدحم فد إل م ضد ح الحودآ فدي الجملدح األىلد
ه ا ال ج ه ىاألقهللام ىم ض اال في الجملح الثي لدح هد مادح الد،سىس ىاألرجد
فأا تعلع للثي لح بمي قالني ىأقح صلح تجهللهي بدلل الحودآ ب جد ا اد ال جد ه ىاألقدهللا
ىبلل ماح ال،سىس ىاألرج ىهمدي ممتلفديإلم ىلد ف،ضدني جدهللال أإل جملدح امادح ا لندي
تعلع بمي قالني ف إل شدلئي مدل ذلد( ال ق،فدع االلتاديس ىال قزقد اه د،اء بيلجند لحو مدح
ال ن د ر ال د تراد ماددح األرج د بمختع د ا فددال ال د الدد،سىس المحو مددح ب ج د ا
الماح ال ا فال.
(ال جال التيسع):
ل قل ( :ت ي ل ا فني ىأرجلوآ ال مح رسىسوآ جيل لني أإل فنآ مندال معند الغاد )
فلخيل فلال :مل أقل قي ت،ق قفنآ أ ال قج ل مل ا ف األرجد الد محد الد،سىس معند
الغاد ىمحد الدد،سىس الن ددب الد المفع للددح ى ومنددي الماددح ىالتخددهللق( :،ىاماددح ا
رسىسوآ ىأرجلوآ) ف قفندآ مندال تال مادح األرجد تال بيلم دأ المد هآ بدأإل الحمد الد
مح ال،سىس قفلهلل معن الغا م ىقخيبد هدذا بدأإل خد ل تإل جد ،الجد ار فدي الع دف فدي
ق لددال تعدديل ( :ىاماددح ا ب،سىسددوآ ىأرجلوددآ) أقعددي قفلددهلل معند الماددحم في تمدديل تراد
الماددح مددل جدد ،الج د ار ف دي الع ددف ف دي اآلقددح قمنددع مددل ا تمدديل تراد الغا د ال د أإل
أرجلوددآ من د ا بنددزح المديفال الد قدد،اء الن ددبم ىهد الوثلدد ،ال قد ح فدي الخدد،اإل
ىلغح الع،ا ف قهللل ال ك ال مع في ال لفل األقهللا ىال قفنآ منني الغا م لخي.

9

(ال جال العيش:)،
لد قلد بددأإل (مددل الخ ااددهلل المخدد،ر فدي الع،بلددح ت ددال تذا اجتمددع فعد إل متخيربدديإل بحاددب
المعن جيل ذ أ هللهمي) فلخيل :قجب أإل ذك ،مي هي الع قدح بدلل مدي جديء الد ذكد،ه
هني ىبلل مح النزاح؟ تذ ال ذ فدي اآلقدح تد قع دف متعلدع المحدذى الد متعلدع
المددذك ر كمددي ىرد ف دي المثدديلم ال د أ ددال ال قخدديس مددي جدديء بيلمثدديل ال د اآلقددح ل ج د د
الخ،قنح ىاهللمني فلني ىلمي ساع مل الخ ل با إل الخليس في اللغح.
(ال جال الحيدا ا :)،
ل قل  ( :بأإل م ال اى ال معن (مع) بهللىإل ق،قنح ال قج ل) فلخيل فلال:
ال دديه ،بددهللىإل ق،قنددح ال قج د ل فولددف تذإل جدديل م د
أىال :تذا كدديإل الحم د ال د ا د
الماح ال الغا في اآلقح بهللىإل ق،قنح؟ ف مي أإل خ ل بج ال م ال يه ،الد اد
ظديه،ه بددهللىإل ق،قنددح أى ال خد ل بدالم فد إل قلد بدديألىل ب د الثددي ي ىتإل قلد بيلثددي ي ب د
األىلم ى اا( هذا دلل ال الا إل بمعن مع ـ ىتإل كي ب تفلهلله ـ ىمل قيل بدأإل الد اى
فلني بمعن مع ىهي بمعنيهي تفلهلل االشت،اك في المعن ىالحودآ ىتإل ودآ المادح الثيبدب
لل،سىس عيبب لألرج بمختعيهي في اللغح ىلخهلل أعاب العلميء لد ،مد ،أإل الع دف هنندي
ال األقدهللا ممتندع ال قجد ل الم دل ،تللدال أل دال ما د لخد،اء الجد ،للتنديفي بلننمدي ىقدهلل
ااتد ،العلمدديء بتد ات ،قد،اء الجدد،م ىالخد ل بديلع ف الد لفددل األقدهللا ق كددهلل لدد( كمدديل
المنيقعح بلل الخ لللم تذ ال قاخ معال مح لخ،اء الج ،ألإل لفدل األقدهللا من د ا لف دي
الع ددف ال د الم ضددع ألإل بددال قح د الت فلددع بددلل الخدد،اءتللم
ىمح د م ىهددذا بم د
فلتعلل الم ل ،تللالم ىهذا ه ال حلح تإل كيإل هنيك تعيرض بلل الخد،اءتلل ىمدل عدآ ال
قمول تال الخ ل بتعلل الماح أاذا ب ،قح النص ىالخياهلل اهلل ج ال اللج ء تلد الهللالدح
مع م،ااي النص.

ا تنب ال ج ه النح قحم ىفلمي قلي (الفت يت األله،قح).
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الفت يت األله،قح
ال
ال ج ه النح قح
(تلملص ال ج ه)
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

فنآ الع،بي.
الف بجملح الماح.
االست نيد بـ(اض،ا لقهللا ىايلهللا ىأك ،محمهللا ىاللي).
ال يه.،
مجيء الماح بمعن الغا تلغيل ىت ،اء بيلجن ىا
ظيه،هي م لخي.
للس هنيك شيههلل ال ا
ل قل بيلتعيرض فن مهللف ح بحم ق،اء النَّ ب ال الع ف ال المح .
م د الماددح ال د الغا د منخ د ض بعددهلل ج د ال م د الغا د فددي األقددهللا ال د
الماح.
االست نيد بـ(قت لقهلل ىايلهلل بو،ا).
م الماح ال الغا ىالخت ال اهك،ا ممي ال تع،فال الع،ا.
ق ل الزمم ،ا بيإل فايد مي تولفالم ىاالاتذار ال الع ف ال ال،سس بد راد
الغا المفلف أشهلل فايدا.
الج ،بيلج ار شيذ ال قخع في ك الف حيء.
الج ،بيلج ار مل الخليس في اللغح ىه بيط .
الج ،بيلج ار للس مل لغح ق،قش ىالخ،اإل زل بني.
ص،م جمياح بيمتنياال في الخ،اإل ىااد،ىإل م لخدي مدننآ األافدش فولدف ق دح
مع ت وير مث هذا مل الميء اللغح.
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-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

م (الثي ي) :اهلل اللاسم ىك همي يصد

ل جيل فا ،طلل (األىل) :اهلل الف
بيلج ار.
تخهللق ،ا ال ا قا (أرجلوآ) ق ل ب دلل ىال قنهللا تل س اء الاال .
ل قل بج ال الج ار انهلل المحخخدلل فدي (ادذاا قد ٍ ألدلآ ٍ)م ى( د ر ٍ ادلل ٍ)م
فم،دىد بعهلل اللاس في األىل ىالع ف ال جنيت في الثي ي كمدي قديل أبد الدي
الفيرسي.
.
ت وير الزجي للج ار في المع
ال ديه ،فند منخد ض بديلخ ل بديلج ار تذ
ل قل بأإل الع ف ال المح ا
ال يه.،
ه ا
الجد ار -الد أ دال أىلد م،اادي للخد،ام
الع ف الد المحد م دن ر  -اد
ىلعهلل اال تخيل مل وآ قا تميمال.
س يلآ تعلع مي ف ق،تفع اللاس.
تخ،ق ،ل ات،اض الثي ي ىأ ال ل و
قفنددآ الماددح ال الغادد ألإل محدد (رسىسددوآ)
الع ددف الدد محدد (رسىسددوآ) ي
مفع ل من ا بيماح ا.
أرجلوآ من ا بنزح الميفال.
ال قخيل( :تذا اجتمدع فعد إل متخيربديإل معند جديل دذ أ دهللهمي) ألإل ذلد( لدث
ىجهللت الخ،قنح ىال كذل( في اآلقح ىألإل ذل( مل بيا الخليس ىه بيط .
ال اى تفلهلل مي تفلهلله مع.
أعاب العلميء ل ،م ،أإل الع ف ال األقهللا ال قج ل أل ال ما د لخد،اء الجد،
للتنيفي.
*ا تن *
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 -1ال الآ أإل الع،بي قفنآ مل اآلقح معن المادح دىإل الغاد م بد هد قفندآ مدل اآلقدح
تذا سمعني بيلن ب معن الغا دىإل المادح بهللاللدح ظيه،هدي مدل لد ،ق،قندح مت دلح أى
منف لحم ىقفنآ معن الغاد كدذل( دىإل المادح تذا سدمع اآلقدح بديلج ،بعدملمح الخ،قندح
فلحم الج ،ال الن بم بد لد لدآ تادمع اآلقدح تال بديلج ،لجديل للع،بدي فندآ
المنف لح
ي
الغا منني للخ،قنحم ىسلجيء باط الو ال الخ،قنح في ج اا االاتد،اض المديمسم
ىال قعو ،ال مي ذك ،ي الف و بجملح الماح لمي ستع،فال بعهلل قلل في ج اا االاتد،اض
ا د يهللمب الخ،قنددح ىمددي سددمعب اآلقددح تال بدديلج ،لودديإل اال تجددي بفنددآ الع،بددي
الثددي يم ىل د و
مام اي ل ،مهللف حم أمي ىقهلل ق،يدب اآلقدح بديل جنلل ىتد اف،ت الدهللالي ىالخد،ايل  -كمدي
ستع ،بعهلل -ال مي ىصفني ف افت ت مل الغا  ..ى يقح مي قخديل  -لد ال الخد،ايل -أإل
اآلقح ت و يللب بيل جنلل فهلللب ال المعنلللم فد جدح للمعتد،ض فلندي اللنديم اللندآ تال أإل
قعني المعت،ض بيلع،بي فاالوم ف نيلاال في اجتنيدهم أى ق،قهلل فندآ الزجدي ىاألافدش
ىالفيرسي الذقل سميهآ ىأمثي يلنآ مل المتخهللملل فادن قف( الد جللدح ذلد( الفندآ ى اد،ل
الحع مل ال هآ.

 -2تذا ا،فب مي تخهلل فيالآ أإل الف بجملح الماح ال قعيرضدال ىال قنيفلدالم ىت مدي ق دل
ذل( مل لدآ قد ،تعلخدي بلنندي  -جملدح الف د  -ىبدلل مدي قالنديم ىالتعلدع بدلل جملدح المادح
ىجملددح الغا د ظدديه ،بددلل لو د أ ددهللم ىال ق،تدديا الخدديرع ىالادديمع ل قددح أإل ذكدد ،ماددح
ال،أس بعهلل ا اللدهللقل لل ديبع العمد فدي ال ضد ءم تذ مادح الد،أس قود إل بعدهلل اد
اللددهللقل ىقاد اد الدد،جلللم ىال رقددب أإل اآلقددح لد جدديءت بتخددهللقآ اد الدد،جللل ال د
ماح ال،أس ألفديدت الغاد ق عديم ىلودل قعدلع الت،تلدب ىهد هندي مد،ادم ىلدآ قخد أ دهلل
بيلغاد تال ىه د قدد،ق الت،تلددبم عددآ ال معن د لنددذا الف د انددهلل الخييد بيلماددح أى اددهلل
الع قحم ى حل ال خ ل ب يء مل ذل(م ف قلزمل ذل( ال يإل ب ندال تال فادالم ىسدلجيء
مزقهلل باط مع األدلح ىال اههلل في ج اا االات،اض (الحيدا ىالع ،قل).

 -3ىأمي االست نيد (بيض،ا لقهللا ىايلهللا ىأك ،محمهللا ىاللي) فمير ال مح النزاحم
تذ األص االست نيد بيلمميع ال المميلف كمي في هذام ىبليإل المميلفح مدل ىجد هم منندي
أإل اللي فدي ال ديههلل جديء بد ا،اا ىا دهللم ىال كدذل( فدي اآلقدح ألإل فلندي تاد،ابللم ىمنندي
ا عهللا منيساح الف دىإل اآلقحم ىمنني اهلل الخ،قنح الد تخدهللقآ أى تدأال ،اودس اآلقدحم
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فولددف ق ددح شدديههلل كنددذا؟! عددآ ل د جدديءت اآلقددح (ا اددل ا ىجد هوآ ىأقددهللقوآ ىاماددح ا
رسىسوآ ىأرجلوآ) لويإل ال يههلل صدحلحي فدي فندآ الع،بدي مندال مدي قلدز مثلدال فدي اآلقدحم
فويإل االست نيد بمي تخهلل مل قاآ المميلف فن بيط .

 -4الخ ل بأإل (مجيء المادح بمعند الغاد تلغديل) ...ت مدي ق دح لد لدآ تهللفعدال الخ،قندحم
ال يه ،تذا قي الهلللل اللال.
ىقج ل أإل ق،اد ا

،قددب
ظيه،هددي م لخددي) فو د
 -5أمددي ق د ل المعتدد،ض (لددلس هندديك شدديههلل ال د ا د
ىت دد ،اجلددبم فند تإل أراد ظيه،هددي ال د قدد،اء الن ددب فماددلآ انددهلل ي أإل ال شدديههلل
ال ا فالم ىتإل أراد ظيه،هي الد قد،اء الجد ،فغلد ،مادلآ لد رىد مدي ق د ،ال ديه،
ال ظيه،هم ىتل( الخ،قنح ىاألدلح التي تحل ظيه ،اآلقح ـ ال الج ،ـ تل الغاد أمد ر:
(األىل) الاددنح المت د ات ،الماتفلعددح لددث عاددب لددهللقني اددل أكثدد ،مددل اماددلل صددحيبلي
ىصف ا ىض ء النادي صدل ي اللدال ىسدلآ يهلد( ادل ال د ،ال دحيم المتوديع ،ادل
أىلئ( ال حيبحم (الثي ي) اهجميح لث خ بيالستفيضح تجميح أصحيا النادي صدل ي
اللددال ىسددلآ ىمددل بعددهللهآم ىممددل صدد،م بددال ابددل أبددي للل د صددي ب الددي اللددال الا د م
ىا يء بل أبي ربديم صدي ب ابدل ااديس رضدي ي اننمدي ى ل،همديم (الثيلدث) تجمديح
أه الالب الدلنآ الاد فخدهلل رىقندي الغاد ادل جمدع مدننآم أملد ،المد منلل ىالحادنلل
ىالاجيد ىالايق ،ىلقهلل بل الي ى ل،هآ اللنآ الاد مدل ال الالدبم كد ذلد( بيألسدي لهلل
ال دددحلحح  -ال الم ضددد اح أى العدددعلفح -المالادددلح بيلعدددهللىل المددد اللل آلل الالدددب ال
المنحدد،فلل اددننآم (ال،ابددع) الماددح لدد ،معدد،ى بددلل المتخددهللملل ىالمتددأا،قل ب د ه د
محددهللم ماتددهللح ىال د الغاد تجمدديح أه د اللغددح ىالعلددآ بيلع،بلددح ىال د رأسددنآ الزجددي
ىالفيرسي ىقخ ل األافش في معدي ي الخد،اإل( :ىهدذا ال قع،فدال النديس)م ىسدلجيء بلديإل
أق النآ في اهجيبح ال،ابعدح ا د ،ىالثيمندح ا د ،ىالاديبعح ا د ،م ىدىإل ت ودير هدذه
األدلح -ال سلمي األىل -ا،ط الختيد.

 -6أمددي التعدديرض فمدد،دىد تذ ال قييد بددال أصد م ىال قلددز تد الد ىجددال الجدد ،ىالخد ل
بيلع ف ال اللفلم ألإل التعيرض في الخ،اإل ت مي ه بحادب ال ديه ،فخدط ال فدي خلخدح
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األم،م ىللجمع اهلل أىجال كمي ستع ،م أمي الخ ل بحم ق،اء الن ب ال الع ف الد
المح فمهللف ح مل ل ،مي ىجالم (األىل) مدي قلدز مدل الخد ل بدالم ألإل الخد ل بدال قختعدي
رد الخ،ايل ىالهللالي المتخهللمح ىذل( ال قج ل فا مي أدق تللال ىه الخد ل بديلع ف الد
ال ديه،م ىالخد،ايل المتخهللمدح اقتعدب صد،
المح م (الثي ي) الع ف ال المحد اد
ال دديه ،ىه د الع ددف ال د
ظدديه ،قدد،اء الجدد ،ىه د الع ددف ال د اللفددل فولددف بم د
المح م (الثيلث) أ ال مل بيا االستهللالل بيألاآ مل الهللا ق ىه ال قج لم ىبلديإل ذلد( أإل
أه العلآ بيللغدح قديل ا ال قجد ل الع دف الد محد الجدير ىالمجد،ىر تال أإل قود إل الجدير
لايهللام أل ال ل لآ قول لايهللا لآ قتعهلل معنيه تلد المع د الد محلدالم أل دال صدير معمد ال
لعيم المحد ال اللفدلم ىالمعتد،ض قييد بدأإل الاديء فدي ب،سىسدوآ للتاعدلال فتفلدهلل مادح
بعدال الدد،أس ىبعددال الدد،جلللم ىالع ددف الد المحد قختعددي أإل تود إل الادديء م كددهلل -
لايددهلل  -فلودد إل المعنددد اماددح ا رسىسدددوآ ىأرجلوددآم أا كدد رسىسدددوآ ىكدد أرجلودددآم
فيلمعت،ض قيي بديألاص ىهد مادح الداعال ىاآلقدح  -الد ىجدال الع دف الد المحد -
مفلهلل للعم م فلو إل استهللاللال بيلع ف ال المح استهللالال بمي قنتج األاآ مل الدهللا ق
ىهد ال ق ددح دلددل للددهللا قم ىسددلأتي باددط أىجددال الجمددع بددلل الخدد،اءتلل فددي الج د اا
األال ،تإل شيء ي.

 -7ىق لال ( م الماح ال الغاد منخد ض بعدهلل جد ال مد الغاد فدي األقدهللا الد
الماح)م ظيه،ه الخليسم ف إل أراده فخ لال م،دىد أل ال ماندي الد قلديس فيسدهللم ألإل مدل
قيل بأإل ماح األرج ال قعندي الغاد ألإل الغاد فدي األقدهللا ال قعندي المادح كديإل ظديه،
ك مال تراد تعهللقح وآ األقهللا تل األرج م عآ مدي جديل فدي ذلد( جديل فدي هدذا ىمدي ال فد
ىالعوس ـ أا تعهللقح وآ األرج تل األقهللا ـ ىهذا ه الخليس الندالم ىبلديإل فاديده مدل
ىج د ه مننددي( :األىل) أإل المعتدد،ض قددزاآ أإل وددآ األرج د الماددحم فولددف صددح قلدديس
الماح في األرج ال الغا في األقهللا ىمنع مي جيل في األىل المتنياال في الثي ي مع
أإل الماح ىالغا  -ىتإل كي ي متخيربلل -متغيق،اإل في خلختنميم ىممي تخد،ر أإل الخلديس
مع الفير بيط م (الثي ي) ش،ط الخليس ىج د العلح ىهدي ال صدف الجديمع بدل المخدلس
ىالمخلس اللال ىاتحيدهي فلنميم ىالعلح هني ل ،م ج د أص م فديا تعديل لدآ قادلل لندي
الح ا اللهللقل ىال الح وآ ال،جلللم فيألم ،ت قلفيم ىفخدهلل ال د،ط قختعدي الدا إلم
العلتدلل ىال
(الثيلث) ل جديل ىجد د الدح للمادح المزاد ىالدح للغاد فلجدب اادت
قجد ل اتحيدهمدديم أل نمددي لد كي تددي كددذل( للددز اتحدديد الحوددآ ىال كددذل( هنددي فحوددآ الدد،جللل
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الماح  -بزامدال -ى ودآ اللدهللقل الغاد م فدهللل ذلد( الد أإل العلتدلل ممتلفتديإلم ىالخلديس
ال حلح ت مي قو إل فدي شدلئلل ممتلفدلل لحودآ أ دهللهمي المن د ص الدح هدي فدي اآلاد،
الماو ت ال ومالم ىأ ب ت،ق هني أإل الحوآ من د ص فدي اللدهللقل ىالد،جللل ىال الدح
أل هللهمي فا الخلديسم (ال،ابدع) المد،اد مدل هدذا الخلديس تب ديل اد الد،جللل ىاألدلدح
ىالن دد ص الدد ا فددال كمددي مدد،م ىممددي تخدد،ر أإل الخلدديس فددي مخيبلددح الددنص بيطدد م
(المديمس) الخلديس المتخددهلل مدل أقادي الخلدديس فدي ال د،اليت ىالمعتدد،ض ال قخد ل بددالم
(الايدس) ىل سلمنيه  -ىمي ه بايلآ -لآ قول فلال دلل ال ب إل جملع أىجال الجمع
ب ىا هلل منني ىه م الماح ال الغا ال أإل اللغدح تجلدزه ىال تأبديه كمدي سدلأتيم
ىبذل( تع ،أإل هذا الخليس الفيسهلل ال ق لح ل تجي م ف إل قديل (لدآ أرد الخلديس  -ىتإل
كيإل االات،اض ال ص رتال -ىت مي أردت أإل اللفل تإل جيل استعميلال في معن لفل ااد،
جدديل اسددتمهللا ذلدد( اللفددل اآلادد ،مودديإل األىل ىهنددي ال قجد ل اسددتمهللا الغاد فددي اللددهللقل
بمعن الماح فهللل ال اهلل ج ال اسدتمهللا المادح بمعند الغاد )م قلندي :ال سد اء فد إل
تتليإل الماح بمعن الغا مل بيا التج ل ىصد ،ال ديه،م ىذلد( ال قجد ل تال بخ،قندحم
ىالخ،قنح ىجدهللت فدي األرجد دىإل اللدهللقلم فعدهلل جد ال الغاد بمعند المادح فدي اللدهللقل
لعهلل الخ،قنح ال يرفح لل يه ،ال بأص ال ضعم عآ ت ندي ال خد ل بدأإل المادح قدأتي بمعند
الغا الحخلخي لللزمني أإل خ ل بأإل الغا قأتي بمعن الماح الحخلخيم أل ني خد ل بدأإل
الماح قأتي بمعن الغا المفلف تج لام ىالغا قج ل أإل قأتي بنذا المعن ل جديءت
الخ،قنح ال بمعن الماح الحخلخيم فمي ذك،ه المعت،ض ال قلز م أال تد،ق أإل العد،ا تخد ل
(كدددذا الحدددج)م ى(كدددذا ال دددلهلل)م ق،قدددهللىإل المجددديل أا ىجدددب الحدددجم ىىجدددب ال دددلهللم
الي) ى(ىجدب لقدهلل)
فلاتمهللم إل (كذا) في خلخح (عاب) ى(ىجب)م ىال قخ ل إل (ىجب َّ
بمعن كذا فنآ استعمل ا كذا في خلخح ىجب ىلآ قاتعمل ا ىجب في خلخدح كدذا بد
في مجيلهم فتأم .
ع ىمي وء شل ٍ بيرد ٍ** )..
قيل انت ،العااي( :كذا الع يخل و
ىسلأتي في الج اا (التيسع) دلل الماح بمعن الغا المفلف.

 -8ىال ق ح است نيد المعتد،ض بختد لقدهلل ىايلدهلل بود،ام لاامدي أإل العد،ا ال تفندآ مندال
قت لقهلل ىأك ،ايلهلل بو،ام أل ال الآ أ ي ال خدهللر أكد ،ىال لد،ه مدل المعدي ي الحادنح فدي
هذا المخي م لذل( امهلل تلد أكد ،فجعلدال ومخد َّهللر ي ىألزمندي بدالم ىأ دب تد،ق أ دي ال خد ل بدالم
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ىتددهللرك أإل تخددهللق ،ي لغا د مددل ماددح ال قلددز منددال أكدد ،فددي قت د أبددهللام ىلوددل تلدد( للددح
العيجزم ألإل الغا مدل المادح ق،قدبم ىبدلل الختد ىاهكد،ا مدل الاد إل كمدي بدلل العدب
ىالند إلم ىالعدد،ا تحمد الختد الد النجدديء ىالادد،قح ىا تندديك العدد،ض ىمددي فلددال معند
شهللقهلل الخاح مايلغح منني في ت دنلعالم ىال تحملدال الد اهكد،ا ىالمدهللم ى ل،هدي ممدي هد
ال جمل محا ام فلج ل انهللهآ قت لقهلل ىايلهلل بو،ا تذا هجيه ك مننمي ففعدحالم أى
هجدديه أ ددهللهمي ىسدد ،اآلادد ،ميلددال فأ جددالم كمددي قج د ل أإل قدد،اد الحخلخددح مددل أ ددهللهمي
ىالمجيل مل اآلا،م ض،بال أ هللهمي بالفم ىسلب اآلا ،ميلال أى هت( ا،ضالم ىك ذلد(
بيلخ،قنح قفنآ ىقاتايغم فدنحل ال قلندي مادح معنديه أكد م ىال قلندي معنديه اد مدل لد،
ق،قنحم فن ت،ق فعلح المعت،ض مل الن فح ىالعهلللم أ مل الت اب ىالنزل؟!

 -9فمل عآ تع ،أإل ق ل المعت،ض ( م الماح ال الغا ىالختد الد اهكد،ا ممدي
ال تع،فال الع،ا) الدط ىتم قدالم لدث جعد مد المادح الد الغاد كحمد الختد الد
اهك،ا م ىقدهلل ا،فدب مدي فلدالم ىمدل ال فندآ لدال ق دل تإل قد،أ قد ل المعتد،ض أى سدمعال أإل
الحم األىل كيلثي ي في بعهلله ال ك الع،ام ىذل( م،اد المعتد،ضم ىسداع أإل بلندي أإل
م الخت ال اهكد،ا ال قجد ل لعدهلل التخديرا فدي المعند م فدأقل الختد ىأقدل اهكد،ا ؟!
اب الع لآ ىاههي ح ال مي ال ىل دفم
ىهذا ال تفنمال الع،ام عآ تفنآ منال النجيء ىال َّ
ىذل( ت مي تفنمال بيلخ،قنحم ف ير شديههلل المعتد،ض اللدال ال لدالم ىأمدي مد المادح الد
الغا د المفلددف فجددييز ىال شدديء فلددالم ىذلدد( للتخدديرا بددلل الماددح بيلمدديء ىالغا د بددال
(أىال)م ىل رىد الخ،قنح ال يلاح (عي لي) ىقهلل قهللمني ل( الخ،ايل تجمديالم ىممدي قدهللل الد أإل
هددذا ممددي ا،فتددال العدد،ا ىاسددتعملتالم قد ل أبددي لقددهلل األ دديرا( :الماددح افلددف الغاد )
ىكيإل أب لقهلل األ ديرا مدل الثخديت األعاديت فدي خد اللغدحم ىهد مدل م ديق سدلا قالم
ىكيإل سلا قال تذا قيل ((سمعب الثخح)) ق،قهلل أبي لقهلل األ يرام ىممي قهللل ال ذل( أقعي
ق د لنآ (تماددحب لل د ) أا ت ضددأتم ىهددذا تع،فددال العيمددح فع د اددل الميصددحم ىألإل
الماح أاآ مل الغا م ألإل الماح ق لع ال مي كيإل فلال مويع ،ىالد مدي لدآ قودل فلدال
مويع ،م ىالغا مي كيإل فلال مويع ،م فلج ل م العي الد المديص ىال قجد ل العودسم
ىاالآ أإل هذا ال جال أاني م الماح ال افلدف الغاد أ دهلل أىجدال الجمدع ال دحلحح
لهللق أه العلآ بيللغح كمدي سدتع ،م تد مدل أ ود ،الجد ار مدننآم فلد لدآ قجدز لمدي صدح
استهللاللنآ بال ىهدآ أربديا الف دي ح ىالا دحم ىف،سديإل هدذا الملدهللاإلم ى ملدح لد اء هدذا
ال يإلم ف ذ قدهلل عادب صدحح هدذا ال جدال ىبديإل فاديد مدي أىرده المعتد،ض ممدي ال قندتنالم

17

ىبيإل ل( تم قندال ىتغ،قد،ه فلدالم فديالآ أإل هدذا ال جدال أ دهلل األىجدال التدي قجديا بندي ادل
ق،اء الج ،لت افع ق،اء الن بم قيل أب جعف ،النحيس  -ىه ممل أ ود ،الجد ار -فدي
(النيس ىالمنا خ) مي لف ال(( :ال أ ال قخيل :تماحب بمعن ت ن،ت لل د م فتود إل
ال هذا المفال كيلن ب)) اهـ .فيالآ ذل( ىا ف ال ف ال فلس.

 -10ىق ل المعت،ض (ق ل الزمم ،ا  ...ال ) فمي أدرا كلف بيإل لال فايدهم أ ادب
أ ال بمي أىرده صل ،ىجال الن ب فيسهللا؟ مع أ دال لدآ قدهللفع ىجدال الن دب تال بديلع ف الد
المح فخط ىقهلل بلني ل( مي فلالم فن ظل المعت،ض أ ال بدذل( قدهلل بدلل فاديد ىجدال الن دب
ىأب لال؟ ف إل كيإل م،اده بمي بيإل فايده ىجال الجد ار فد إل المعتد،ض لدآ قدتولآ الد ىجدال
الج ار قا ق لال الايبع ىلآ قَّ ،ده ب يء فولف ق ح أإل قخديل (بديإل فاديده)؟! فد إل كديإل
م،اده بخ لال( :بيإل فايد مي تولفال) أا ظن ،فايد ق ل الزمم ،ا لمل تعخا ه فياتذرىا
،قددبم ألإل ابددل المنلدد ،الددذا اخددب الد كد
انددال .فود فلددال تحوددآ اجلددب ىت دد،
الزمم ددد،ا لدددآ قودددل قخ دددهلل فاددديد ىجدددال الجددد ار ىال ىجدددال الن دددب ىت مدددي ق دددهلل كددد
الزمم ،ا في ت جلال الج ،ماتعهللا ال الت جلدال النحد ا لدث قديل الزمم د،ا(( :فد إل
قلب :فمي ت نع بخ،اء الج،م ىدا لني في وآ الماحم قلب :األرج مل بلل األاعديء
الث عح المغا لح تغا ب ب الميء اللني فوي دب م ندح اهسد،ا المدذم المنندي اندال
فع فددب ال د الثيلددث المما د م ال لتماددح ىلوددل للناددال ال د ىجد ا االقت دديد فددي صددب
المدديء اللنددي)) هددذا ك د الزمم دد،ام ىت ددل ال د ه مددل الت جلددال النح د ا فعخددب ابددل
المنلدد ،بددذك ،ال ج دال النح د ا الددذا سددتع،فال فددي الج د اا (الادديدس ا دد)،م عددآ ق لددال:
(ىاالاتذار أشهلل فايدا) م،اده تعللد مد المادح الد الغاد المفلدف ىادهلل الت د،قح
بيلغاد بددأإل ذلدد( دفددع لمسدد،ا الم ند إلم فيلتعللد بددذل( انددهلله أشددهلل فادديدا مددل ال جددال
فاالم ىقهلل قهللمني ل( مي دفعال تل رده ىبلني ب إل اات،اضال فيرجع تللدال تإل شدئبم فاديإل
ل( ممي أسلفني أإل ك مال سخلآ جهللام ىللس ىراءه شيء مل التحخلع.

 -11ىأمدددي ق لدددال :الجددد ،بددديلج ار شددديذ ال قخدددع فدددي كددد الف دددحيءم فددديل اقع قوذبدددالم
ىاالستخ،اء ال حلح قأبيه ىق،دهم ىهذه اهط قيت مل المعت،ض تخللهلل محالم ىمدي هدذا
ىتنيقعدال ق لودال
سال المحخخللم ىطيلاي الآ اللخدللم ىممدي قدهللل الد اضد ،اا ك مدالم
ي
في االات،اض (الايبع ا ( : )،ل قل بج ال الج ار انهلل المحخخلل فدي ((ادذاا قد ٍ
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أللآ ٍ )) فم،دىد بعهلل اللاسم فن قثاب هني الج ار ىقجلزه بحجح أإل ال لداسم ىمدع هدذا
قخ ل هندي هد شديذ ال قخدع فدي كد الف دحيءم فولدف قود إل شديذا ىقجلدزه فدي كتديا ي
ىقخ ،بأ ال ق ل المحخخلل؟! عآ كلف قخ،ه في كتيا ي ىك مال الف لح بحجدح أإل ال لداس
عآ قخ ل ال قخع في ك الف دحيء؟! فندذا مدل أبدلل األدلدح الد تخللدهلل المعتد،ض .ىكد وإل
بعال أه اللغح قخد ل ب دذىذ الجد ار ىأ دال قادمع ىال قخديس اللدال مخيبد بديلخ ل اآلاد،
جدح الد
أله اللغح المجلز للج ،بيلج ار ااتميدا ال كث ،مي سمع منالم ىمل ا،
مل لآ قعد ،ىمدل ىجدهلل جدح الد مدل لدآ قجدهللم ىهدذا الخد ل صدحلح تععدهلله ال د اههلل
ىتن ،هم ىتلل( بعال ش اههلل الج ،بيلج ار مل شع ،الف حيء الالغيء:
فممي جيء في النعب قد ل امد،ع الخدلس الوندهللا( :كدأإل عالد،ا فدي اد،ا لل ىبلدال ** كالد،
كالد ،أ ديس ٍ مزمد م ألإل (مزمد ) عدب لوالد ،ال لاجديد
أ يس فدي بجديد مزمد ي ) ىاألصد
و
فج ُّ ،مزم لج ار بجيد كمي قيل الم لب التا،قزا.
ىمنال ق ل ذا ال،مح( :ت،ق( سنح ىجال ل ،مخ،فدح ** ملاديء لدلس بندي اديل ىال دهللا)
اال أل ال عب لـ(سنح) المن ا فج ،لمجيىر (ىجال).
بج ( ،ل )،ىاألص
ىمنال ق ل ودرقدهلل بدل ال ي دمح( :فدهللافعب اندال الملد تد تادهللدت ** ى تد ا دي يلد(
الل إل أس د) بج( ،أس د) لج ار (الل إل) ىاألص رفعال أل ال عب ( يل() الم،ف ح الد
الفياللح.
ىمنال ق ل العجي ( :كأإل اج العنوا ت الم،م **  )..ال ىلإل ومفعـ ـ بفدتح العدلل ـ
داالم ىجد،ه لجد ار العنواد تم ىلد كديإل عتدي للعنواد ت لوي دب
عب (للنادج) فيألصد
،م ) بوا ،الملآ.
ال،ىاقح (ال وم ي
ىمنال ق ل الح لئح( :ف قيكآ ى لح ب ل ىاد ** هم ل النيا للس لوآ باي ي ) بج ،همد ل
اال أل ال عدب لدح المن د ام ىت مدي قلد (لدلس) ألإل الحلدح تدذك،
لج ار ىاد ىاألص
ىت ث.
ع ىمدي وء شدل ٍ بدير ٍد ** تإل كندب سدييلتي ا قدي فديذهاي)
ىمنال ق ل انتد( : ،كدذا العخلد و
بج ،بيرد لج ار شلم ىاألص رفعال أل ال عب الميء.
ىمنال ق ل اآلا( :،كأ مي ض،بب قهللا أالنني ** ق ندي بماتح دهلل األىتدير محلد ) بجد،
اال أل ال عب ق ني ىالمحل منال مي الدص مدل بدزره.
محل لج ار األىتير ىاألص
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ىممي جيء في المع

ايصح ق ل ال يا:،

(كددآ قددهلل تم ددب مددل قددص ىت فحددح ** جدديءت تللدد( بددذاك األضد إل الاد د) بجدد ،ت فحددح
ب ت فحح بفع محذى تخهللق،ه أكلبم ألإل اه فحح ك،ش الجهللا
لج ار قصم ىاألص
تذا لددآ قأكد م ىالخددص ا ددي ال ددهللرم ىالتم ددش مددص أطدد،ا الع ددآ ايصددح فد قج د ل
ا ف ت فحح ال قص أل ال قختعي االشت،اك في التم ش ىه ل ،جييز في اه فحح.
شد اءٍ أى قدهللقٍ ،
نعج ٍ ** ص يفلف ي
ىمنال ق ل ام،ع الخلس( :ىظ وطني و اللحآ ي مي بلل وم ي
ال صفلف المن د ا بمنعدجم ىال قجد ل
ومع َّج ي ) ىاألص قهللق،ا معج م أل ال مع
ا فددال ال د منعددج ألإل (قددهللق )،ال ق ددلح ىصددفي لل نددي م فيلخددهللق ،مددي ق ضددع فددي الخددهللر
للنعددجم ىال قج د ل ا فددال ال د ش د اء ألإل الخددهللق ،ال ق صددف بيل ددفلفم فيل ددفلف مددي
الد
ف مل اللحآ ال الجم ،للات ام ىت مي وج َّ( ،قهللق )،لج ار ش اء ىه مع
قو ُّ
صفلف المن ا.
ىمنددال قد ل لهلدد ،بددل أبددي سددلم ( :لعددب الزمدديإل بنددي ى ل،هددي ** بعددهللا سد افي المد ر
ال سد افيم ىال قجد ل ا فدال الد
ىالخ  )،بج( ،الخ  )،ىاألص ال،فع أل ال مع
المد رم ألإل المد ر مددي تحملددال ال،قدديم مددل الع الددع ىالغاددير ىالتد،اا فتاددم تلدد( ال،قدديم
س افيم ىالع،ا ال تع ،للخ  ،س افيم ت مي تع ،للم ر س افيم ىألإل الم ر ال ت وغليد و،
تال أإل تافلني ال،قيمم ىالخ  ،قغل ،بهللى ني ب قععف بيل،قيم.
ىمنال ق ل النيبغدح الدذبلي ي( :لدآ قادع تال أسدل ،لد ،منفلدب ** أى م عدع فدي اديل الخدهلل
ال أسل،م ىت مي ج ،لج ار منفلب.
مجن ا) بج( ،م عع) ىاألص رفعال أل ال مع
ىممدي سدمع فدي جد ،الت كلدهلل بديلج ار قد ل ال ديا - ،ىهد مدل شد اههلل ابدل ه دي ( :-قددي
صدديم بلددي ذىا الزىجدديت كلنددآ ** أإل لددلس ىصد تذا ا حلددب ادد،ق الددذ ب) بجدد ،كلنددآ
اال أل ال ت كلهلل لذىا المن ا باليم ىجيء ج ،الجد ار فدي
لج ار الزىجيتم ىاألص
النث ،كذل(.
ىممي جيء في الخد،اإل الود،قآ ق لدال تعديل ( :فدي لد م محفد ظ) الاد،ى م ىق لدال( :ادذاا
ق محلط) ى(اذاا ق أللآ) كلتيهمي في ه دم ىق لال تعيل ( :ى ر الل) ال قد،اء
الج د ،فددي ال اقعددحم ىسددلأتي الو د اللددالم ىق لددال تعدديل ( :ادديللنآ علدديا سددنهللس اعدد،
ىاستا ) ،اه ايإلم بج ،اع ،ىاستا ،ال ق،اء م ى ل،هيم ىتخهلل تاللآ المعتد،ض
الج ار في اذاا ق أللآ بحجح اهلل اللاسم ىقهلل ا،فب الخ،ايل المتخهللمدح التدي ال قاخد
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م ىهدي مدل
معني لاس في اقح ال ض ء التي هي أ هلل ال اههلل ال الج ار في المع
ش اههلل الو فللل كمي خلال أب الا،كيت ابل األ ايرا ى ل،هم تذا ا،فب مي تخهلل فديالآ أإل
ج ،الج ار للس مل بيا ال يذ انهلل التحخلع لوث ،ش اههللهم ب ه مدل بديا الثيبدب فدي
اللغحم ىاهلل شن،تال ال قمنع مل صحتالم فد قخديل بدأإل تعايتدال ادل ط،قدع قلديسم ألإل مدي
قثادب اددل ط،قددع الخلدديس هد مددي لددآ قاددمعم ىأ دب تدد،ق هنددي مددل ال د اههلل مددي فلدال ند
ىكفيقحم ىمي لآ ذك،ه أكث.،
ىممي قهللل( ال عا ت ذل( ىق تال أ ال صلح انهلل أيمح اللغدح ألإل قخديس اللدالم ىهدذا شدأإل
الثيبددبم فخدديس ابددل ه ددي ا ددف الالدديإلم ألإل الددذا سددمع ا ددف الناددعم ىقدديس المللد
الجمدددع الددد المفددد،دم ىقددديس سدددلا قال المثنددد الددد المفددد،دم ىأعادددب بععدددنآ ال،فدددع
بيلمجدديىر م بدد قدديس الو فلدد إل جدد اا ال دد،ط المجددزى ىقدديل ا جيلمددال الجدد ارم أا
مجيىر فع ال ،ط المجزى قليسي ال الج ،بيلج ارم ى خلال في النمدع ىابدل األ اديرا
فددي اه ددي ى ل،همدديم أف،أقددب هددذا الددذا جعل د ه أص د عيبتددي للخلا د ا اللددال ك د هددذا
الخلدديسم شدديذا ؟! تدد،اه ال قخددع فددي ك د الف ددحيء؟! أ أإل النيبغددح ىلهلدد،ا ىأضدد،ابنآ
للا د ا بف ددحيء؟!! ف د قاددع المعدديرض بعددهلل هددذا تال التاددللآ ىاهذادديإل للحددع أى ق،كددب
ال اههلل مل التولف ىالتعنب للم،جني ال سننني مي ه أقاح مل الج ،بديلج ار لد كديإل
قالحيم فمل عآ تع ،أإل ق لال( :الج ار شيذ ال قخع في ك الف حيء) قد ل لد ،سدهللقهللم
ىال درك الحع بعلهلل.
ىأمي مل قيل بيلج ،بيلج ار في اقح ال ضد ء مدل أيمدح اللغدح فادتع،
(ال،ابع ا  )،تإل شيء ي تعيل .

ذلد( فدي الجد اا

 -12ىق ل المعت،ض بأإل( :ج ،الج ار مل الخليس في اللغدح ىالخلديس فدي اللغدح بيطد )
لدد ،صددحلحم ألإل الجدد ،بدديلج ار تمددي عاددب ب د اههللهم ىتمددي ال شدديههلل لددالم ىتمددي أإل قود إل
شيههلله شيذام ففي الحيلح األىل ت مي عا تدال ب د اههلله ال بغل،هديم ىالحيلدح الثي لدح ال قييد
بني ألإل مختعيهي أإل قو إل الج ،بيلج ار مخلاي ال ل،ه انهلل مدل جد له ىلدآ قخد أ دهلل
مل أه اللغح أبهللا أإل الج ،بيلج ار مخلس ال ل ،شالال أى مثلد م ىأمدي الثيلثدح فايطلدح
أقعي ألإل الخليس ال ال يذ بيط بيتفي م ىالج ،بيلج ار أعاتدال ب د اههلله الجمند ر مدل
الا ،قلل ىالو فلللم عآ ه مل بيا الخليس ال ال يذ اندهلل مدل رأق شدذىذ شد اههلله
 -ىالجمن ر ى حدل ال خد ل بدذل( فد تلدزا  -ىمدع هدذا لدآ قخد المعتد،ض بأ دال مدل بديا
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الخليس ال ال يذ في اللغحم ب ا زلدع تلد الخد ل بدا إل الخلديس فدي اللغدح م لخدي كمدي
هي ايدتال في تط قيتال العجلاحم فأىقع فاال فلمدي كديإل بمدأمل مندال قاد م تذا ا،فدب هدذا
فدديالآ أإل الحوددآ النح د ا قاددتفيد مددل أمدد،قلم ش د اههلله أا أدلتددال ال دد،قححم أى أقلاددتال
ال دحلححم ىال مودديإل للثدي ي مددع األىل تإل ىجددهللم ىال موديإل للثددي ي تال لدث ىجددهلل ال ددالال
ىالمثل الثيبب الذا قمول الخليس اللال ىتال لآ قتحخع ال عهللا المخلس اللالم ىأ ب ت،ق
أإل الج ،بيلج ار ممي عادب بيلخادآ األىل ال الثدي يم بدهلللل أإل الجمند ر قديل ا بدال كمدي هد
ماا ط في الم التم ىأل ال لآ قخ أ هلل بأإل الج ،بيلج ار عاب بيلخليس الد مثلد تذ ال
علآ لال مثل في خ أ هلل مل أه اللغحم ىالخليس ال ال ديذ بيطد كمدي ا،فدب فلدز أإل
قو إل ممي عاب بيل اههلل ال ،قحح الثيبتدحم فد إل قلدب :فمدل أقدل ىقدع الد هآ للمعتد،ض؟
فيلج اا :أ ال لمي ىقف ال ق ل بعال مل قعهلل بنآ الوا ال التحخلع ىاالستخ،اء مدل
أهد اللغدح ب دذىذ الجد ،بديلج ار فدي ا دف النادع ايصدح ىأ ندآ قخ لد إل ب دحح الجدد،
بيلج ار في النعب فخط  -أل نآ لآ قخف ا ال ش اههلل ا دف النادع -ىأ ندآ ال ق دحح إل
قليس ا ف الناع الد النعدب بحجدح أإل ىاى الع دف قخدف مي عدي ىفيرقدي ىالخلديس مدع
الفير بيط م لمي ىقف ال ذل( ظل أإل ق لنآ بأ ال مل الخليس قناحب الد الاديا كلدال
ف ،ده فلال ىاممال مل ل ،تمللزم ىقديل بدأإل الجد ،بديلج ار مدل الخلديس فدي اللغدح ىهدآ
ت مي قعن إل ا ف النادع ايصدحم بدهلللل أإل مدل شدذ ادل الجمند ر قديل جد ،الجد ار مدل
ال يذ الذا ال قخيس اللال ىلآ قخ ل ا ه مل الخليسم تذا تخ،ر هدذا المدب أإل مدي هللالدال
اير ادل محد االاتد،اض ىاهلدزا م فد قلزمندي الد،د الد ق لدال( :ىالخلديس فدي اللغدح
بيط )م ىلول لمي كيإل هذا ا أ اا ،ىقع فلال المعت،ض ىمنزلخي جهللقهللا لآ دأ ت،كدال دىإل
تعخلب اللال ىبليإل مي فلالم فيالآ أإل ق لال ىالخليس فدي اللغدح بيطد ت مدي هد جد،ا الد
ايدتددال فددي اهط د ىالحوددآ دىإل تدد،ى ىت،قددث ألإل المجتنددهلل ال ق ،ددب اددل تقدد،اد رأا
الم ددآ ىداليلددال ا ددلحم بدد ق  ،نددي للنخددهللهي ىقاددلل فادديدهي ىقدد،جح مددي قدد،اهم لوددل
المعت،ض هني لآ قلع بيال ل،أا ل،ه ىال أشير تللال مل ق،قب أى بعلهلل للذر مجديال للنديظ،
أى قفاح ط،قخي للمنيظ،م ب تعملح لز هني التخللهلل ىداإل بالم فن تير مخلدهلل مدلآ ىتدير
مجتنهلل صملآ ىال قعلآ مي في فس قعخ ا تال يم ف ج ،مدل اجاد( تإل المدب أإل مدل
قيل بج ال الخليس هآ أكث ،األدبيء ىأه العلآ بيللغح ى خلال اننآ لد ،ىا دهلل مدننآ كديبل
جني في الم ييص ى خلال ال ل،الا ىاهسن ا ىالااوي ىالالعيىا ى ل،هآ مل أهد
التحخلع ى ،ىه ىأقهللىه ىه ق ل جمن ر أه العلآ مل األصد لللل ى لد،هآ مدل أهد
ال،س خم فولف قخ ل المعتد،ض ذلد( مدل لد ،بادط أى تالدلل ىتقعديم؟! ىلد أرد دي أإل
جمع أقلاح أه اللغدح المنتثد ،فدي ب د إل األسدفير ل ديل األمد ،جدهللا ىا تجندي لح د،هي
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صدنف فدي ذلد( قدهللقميم ىفلمدي قدهللمني لد( فدي الجد اا
تل تأللف أى م نف ايصم ب قهلل و
الحدديدا ا دد ،اددل أيمددح كاددير ندد ىمدددي مددل تمددي مددل هدد الء ى لدد،هآ مددل األيمدددح
لد فدي هدذا األمد،
الم ن رقل تال ىلال أقلادح تفد،د بندي قالدب مندال أى ردت اللدالم فد
اسدددتغنيء ب دددن،تالم ىمدددل راجدددع الم ددد الت ىالمااددد طيت اددد ،الحدددعم ىالعجدددب أإل
المعت،ض فاال تنيقال فخيس قليسدي لدآ قخد بدال أ دهلل قالدال مدل لدث ال قدهللرا ىسدتع،
هذا في الج اا (الثيلث ىالع ،قل) تإل شديء ي تعديل م ىت دي ادأل المعتد،ض فنخد ل لدال
مي تخ ل في ق لال تعيل ( :ايللنآ علديا سدنهللس اعد ،ىتسدتا ) ،الد قد،اء الجد ،فدي
اع ،ىهي البل كثل ،ىشعاح ى مز ىالوايييم فن تمي قخ ل ه عدب لثلديام أى عدب
لانهللسم أمي ك ال عتدي لثلديا فد قجد ل ألإل النعدب مجد،ىر ىالمنعد ت م،فد ح تال الد
الخ د ل بدديلج ار أا ج د ار سددنهللس المجدد،ىرم ىالمعتدد،ض ال قخ د ل بددالم ىأمددي ك ددال عتددي
لانهللس فللز منال ىصف المف،د لف ي بيلجمع ىهذا لآ قجدزه تال األافدش ال دغل ،ى خلدال
انال شدعلح ىابدل ل جلدح ىالند ق،ا ى لد،هآم قديل الند ق،ا( :ىفلدال ىصدف المفد،د لف دي
بدديلجمع ىأجدديله األافددش [ظنههه األو،ههإن و نمهها هههو عيههن بههن ،ههييما األ فه ال ه ير]
ىرىق( :أهلدد( الندديس الددهللقنير ال ددف ،ىالددهللرهآ الاددلال) ىلونددال قاددلح قليسددي انددهلله ىانددهلل
ل،ه ألإل الع،ا بعوس هذا فل ف إل الجمع لف ي ىمعن بديلمف،د قديل ا( :جدص أاعد)،
ىقدديل تعدديل ( :ىمددل ال ددج ،األاعدد )..،ىقدديل( :أاجدديل مد منخعدد )،ىقجد ل جدد،ه الد
المجيىر ) ا تن ك الن ق،ام ىقيل ابل ل جلح ح هم فللمت ،المعت،ض أ هلل هذقل ىال
عيلثم تمي الخ ل بيلج ارم ىتمي الخ ل بنذا الخليس الخالحم أى قأتي باهللاح جهللقهلل .
عآ األ المعت،ض عي لي فنخ ل :مي تخ ل في مل ق،أ بج ،اع ،ىج ،تسدتا ،معدي ىهمدي
مز ىالوايييم مي ىجال ج ،تستا ،؟! فن تمي قيي بع ف تستا ،ال عليا أى ال
سددنهللس أى ال د اعدد ،ال رابددع لندديم فأمددي الع ددف ال د علدديا ف د قج د ل ألإل المع د
مجدد،ىر ىالمع د اللددال م،فد ح تال الد الخد ل بدديلج ،بدديلج ار لمعدد ،ىالمعتدد،ض ال
قخ ل بالم ىتإل كيإل هذا ال جدال ظديه،ام ىأمدي الع دف الد اعد ،فعدهلل جد اله ظديه ،ألإل
الانهللس ىاهستا ،جنايإل ف ق صدف أ دهللهمي بديآلا،م ىلد جديل فاخلديس قادلح جدهللام
ىأمي الع ف ال سنهللس فللدز مندال تخدهللق ،معدي محدذى أا علديا تسدتا ،م ى دذ
ال مميع مع بخيء املال ج له الجمن ر قليسيم ىهد قلديس ادل
المعي المع
جهللام ىمنعال اا،ىإل تذا لآ قتخهللمال في أى استفني أى مي في معنيهمي كخ ل ال يا:،
أك ام،ع تحاالل ام،ءا ** ى ير ٍ ت قهلل بيللل يرا
أا ك يرم ىق ل اآلا:،
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ىلآ أر مث المل ،قت،كال الفت ** ىال ال ي ،قأتلال ام،س ىه طييع
أا ىال مث ال ،م ىق ل اآلا:،
ل اإل طالب اه س ىالجل داىقي الـ ** ذا بي مل اف،اء مي شفلي ي
ىالمعن مي شفي ي طالب اه س ىطالدب الجدلم فمندع هد الء ذفدال تال الد هدذا ال د،ط
بحجح أ ال الذا سمعم ىص،ف ا مي جيء مميلفي ال ظيه،ه بمي رأىام ىهذه اآلقح لآ قتخهلل
الحددذ فلنددي فددي ىال اسددتفني كمددي ه د ىاضددح ىمعنيه دي اهعادديتم فدديلمعت،ض تمددي قيي د
بيلج ار ىتمي بيلخالح جهللا قليسيم ىتمي بيلع ف ال سدنهللس الد قلديس ادلم ىتمدي أإل
قأتي بمي لآ قااع تللال!
فأ ب ت،ق هندي أإل ال مفد ،مدل الخد ل بيلخلديس فدي اللغدح أى الجد ار ىهد مدل المادم حم
ىل د ال أإل المعتدد،ض قدديل( :ىالخلدديس فددي اللغددح بيطد ) لمددي أىقددع فاددال فددي هددذا العددلع
ىسلأتي مزقهلل في الو ال ( ر الل).
هددذا ىاالددآ أإل رد ددي لددا إل الخلدديس ال قعنددي دفياددي اددل الجدد ،بدديلج ارم أل ددي أسددلفني أإل
عا تددال ب د اههلله ال بيلخلدديسم ىت مددي ه د شدديء أب لددال المعتدد،ض مددل لدد ،جددح فأرد ددي
تقعيم المحجح.

 -13ىقيل المعت،ض بأإل ج ،الجد ار لدلس مدل لغدح قد،قش أل ندي ف دلحح ىالخد،اإل دزل
بني تذإل فيلخ،اإل ايل ال جد ،الجد ارم ىقدهلل أبديإل هدذا الخد ل ادل جند ا دلآ بوتديا ي
تعيل م فد أدرا كلدف افدي شديء كندذا الد المعتد،ض ىت دي ألربدأ بدال امدي هد دى دال
فولف هذا األم ،الم ل،م أل ال قهلل الآ كد ذا فندآ ىف ندح أإل الخد،اإل دزل بأىجدال ىلغديت
اهلل ىه ل ،مح ر في لغح ق،قشم ىت مي هذا شيء تعلمتال ال اليإل ا أ فدي بعدال
المهللارسم ىأمي أه العلآ ف قعن إل بأإل الخ،اإل زل بلغتني تال أ دال دزل أىل مدي دزل بندي
ال أق ىال أكث،م ىتال فخهلل أق،أ الناي صل ي اللال ىسدلآ أصدحيبال بلغديت ىلنجديت ادهلل م
ىممددي هد معلد ضدد،ىر أإل الخدد،اإل ددزل بأىجددال مت د ات ،ممتلفددح كدديلنمز ىالتمفلددفم
ىاهد ي ىاهظنير ىاهافيءم ىاهميلح ىالفتحم ىال،ى ىاهشدمي م ىاهسدويإل ىالتح،قد(م
ف ذا كي ب لغح ق،قش ىلنجتني اهميلح في الا ىم س مث لز أإل قو إل الفدتح ىبدلل
بلل لغتلل لغل،هيم ىتذا كيإل لايإل ق،قش هد اهظندير مدث لدز أإل قود إل اهد دي لاديإل
ُ
(تإل هددذاإل لاددي ،اإل) ب سددويإل الند إل
ل،هدديم ىهوددذام تد فددي أىجددال اهادد،اا كخدد،اء
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الممففح مل الثخللح في لغح قد،قش ىقد،ع َّ
(تإل هدذاإل لادي ،اإل) الد لغدح بلحديرم ىكد
هذه ىجد ه مادم اح مخد،ىء بديلت ات ،بيتفدي الود ىجديء فدي الخد،اإل الوثلد ،الد لغدح
جددد،هآ مثددد ( :دأا -تع لددد ا -قغنددد ا -أسددديطل )،ى ل،هددديم ىألد شدددن ء كدددـ( :ال شدددلح-
صلهللا -ا ديءتععل هل -تل أمح  -ال،س -كيظملل) ى ل،هي ىهذق  :كـ( :ازم ا ال
اللل د ) ى ل،هدديم ىمددذ ج :ك دـ( :ف د رفددث -مخلتددي -ب دديه ،مددل الخ د ل) ى ل،هدديم ىطدديء
ىتملآ ىازااح ى مل ،ى ع،م ت ىقلس ال إل ىه الإل ىمزقنح ىبني نلفح ىامديإل
ى ايإل ىعخلف ى ل،هديم ىمدل عدآ تعد ،أإل الجد ،بديلج ار ال قمتندع مجلئدال فدي الخد،اإل
الو،قآ كمي لآ قمتنع مجيء ك تل( اللنجيت ى ل،هي لمي ا،فب مل أإل الخ،اإل لدآ قح د،
في لغح ق،قش ض،ىر م ىهب أإل الخد،اإل دزل بلغدح قد،قش فخدط  -ىمدي هد بودذل( -فدأقل
الهلللل ال أإل الج ،بيلج ار لآ تن ع بال ق،قش ىال ىا هلل مل قد،قش؟! ىمدل أقدل اد،
المعتدد،ض أإل الجدد ،بدديلج ار لددلس مددل لغددح قدد،قش؟! ىمددل قدديل ذلدد( مددل أيمددح اللغددح
 ،ك مي خدب بدال قد،قش؟! فد إل قديل المعتد،ض المندي ذلد(
ىفح لني؟ ىمل ذا الذا
بأإل الج ،بيلج ار ال قخع في كد الف دحيء ىقد،قش ف دحيءم فديلج اا :أكديإل النيبغدح -
الذا تجتمع تللال ق،قش في اويظ تن هلله شع،هي -ممدل ال قعاد بندآ مدل أجد أإل الجد ار
في شع،ه؟ أ أإل لهل،ا الذا سيرت بمعلختال ال،كايإل للس ف لحي؟
ى خ ل للمعت،ض مي معند ق لد( بدأإل ألدلآ صدفح للعدذاا فدي ق لدال( :ادذاا قد ألدلآ) ال
لل د ىأإل ذلدد( قع،فددال ك د ا،بددي ل ج د د الخ،قنددح الحيللددحم ألددلس هددذا تقدد،ارا مندد( بددأإل
الج ار ىاقع في الخ،اإل بحجح الخ،قنح؟! فولف تعد د تنود،ه فدي لغدح قد،قش ىمدل عدآ فدي
الخ،اإل؟! فيلج ،بيلج ار ىاقع في الخ،اإل س اء كيإل لغح لخ،قش أى لغل،هيم ىكلف قود إل
ل ،ذل( ىقهلل قيل أيمح كاير ب ق اال في الخ،اإل أفوي ا ق،ى ال ركلوي ضدعلفي عدآ قجلزى دال
في ك ي؟! اللنآ الم ىمل ال فنآ لدال ق دل أإل قد ل العلمديء فدي لغدح مدي أ ندي شديذ م أى
ل،هي أف ح مننيم أ نآ ق،قهللىإل بذل( الحوآ اللني بيلم،ى ال ك الع،ا ىسدنننآ !
كد م ت مددي المدد،اد قلدح الد رىد أى كث،تددال فيلخلدح قددهلل قعادد ،انندي بيلعددعف ىال ددذىذ لندديم
ىالوث ،بيلف ي ح ىالخ ىال ن ،لنيم ىتال فمي تولمب بال الع،ا فن ا،بيم ىك مدي
جدديل فددي لغددح العدد،ا جدديل فددي كتدديا ي تإل تد ات،ت الخد،اء بددال ىىافددع الم ددحف تد
ال يذ الذا ال قخيس اللال ىكدآ مدل قد،اء شدنل ،قديل انندي أيمدح اللغدح ال قخديس اللندي
كخدد،اء ابددل ادديم ،فددي ق لددال تعدديل ( :ىكددذل( لقددل لوثلدد ،مددل الم دد،كلل قت د أىالدهددآ
ش،كييينآ) كخ ل ال يا( :،فزججتندي متموندي ** ل  -الخلد ص -أبدي مدزاد ) ففد ،بدلل
المعددي ىالمعددي تللددالم ى ل،هدديم فمددل عددآ لددآ ق ددت،ط فددي صددحح ك د إل الخدد،اإل ق،ا دي
م افختال ل جال ح ا ق ام ب مل ا ،فل الخ،اات المت ات ،ا ،ال ،طم ىكذا أهد
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األص ل أإل المعتمهلل م افخح ىجال ح ا ىل ضعلفي  -ال مي قدهللمني مدل المعند  -ىبدذل(
قزىل اهشويل ىتعلآ قهللر لط المعت،ض.

 -14فمل عآ تعلآ أقعي أإل ق لال( :ص،م جمياح بيمتنياال فدي الخد،اإل) لدلس ب ديء لمدي
المب مل أإل مي جيل في لغح الع،ا ال قأبيه كتيا ي أل ال دزل بلغدتنآ ىأسديللانآم ىهدذا
أم ،قع،فال الاي ث إل تمي المع،فحم ىه لآ قالل لندي مدل هد الء الجميادح الدذقل صد ،ا
بيمتنياال في الخ،اإلم أل ال ل ذك،هآ لوي ا أقد مدل أإل ق لدع الدلنآ اسدآ جميادحم ىمدع
ىهدذا
هذا فند هندي لدآ ق لدع المندع بد فدتح مجديال لدلفنآ النديظ ،أإل األمد ،الد المد
ال منالم ى حل بمي قهللمني ل( مل ال اههلل ىاألدلح قهلل أللني مدي ق دو ىقعلدع فدي جد ال
الج ،بيلج ار في الخ،اإل ى ل،هم ىبلندي صدحح هدذه ال د اههلل ىف دي ح مدل خلدب ادننآم
فد قاخد مجديل ل،دهدي بعدهلل عا تنديم ىتال لجدديل لغلد ،المعتد،ض رد أشدليء عاتدب فدي كد
الع،ا ال الخ،اإل فلف ،بلنال ىبلل الخ،اإلم ىت مي جيء ال هآ لن الء المي علل مل ظننآ
(أإل الجدد ،بدديلج ار فددي أشددعير العدد،ا ضدد،ىر م ىالخدد،اإل ال ضدد،ىر فلددال)م فمنع د ه فددي
الخ،اإل ا لح ىتنزقني لال ىمل ه الء أب جعف ،النحيس ىموي ابل أبي طيلبم ىمدع هدذا
فو مننآ ىجال اقح ال ض ء هعايت ا ال،جللل بمي ارتآه صحلحي صد ابي ق قديم ىأ دب
تذا دد،ت فددي ش د اههلل الجدد ،بدديلج ار ىجددهللت مننددي مددي ال قموددل ملددال ال د العدد،ىر
ى ل،هي تال الج ،بيلج ار ىمل الآ جدح الد مدل لدآ قعلدآ (ىفد كد ذا الدآ الدلآ)م
ىأمددي ق د ل المعتدد،ض( :ىاادد،ىإل م لخددي) ف د علددآ لدد ،الاددل،افي ىابددل جنددي ىقددهلل رد
اللنمي ىال اذر لنمدي فدي مميلفدح الجمند ر بعدهلل عاد ت ال د اههلل ىقلدي الحجدحم أمدي مدل
ص،م بأإل ج ،أرجلوآ في اقدح ال ضد ء الد الجد ار مجلدزا لدال فجمدع مدننآ أبد االدهلل
معم ،بل المثن ىتمي النح أب ب  ،ام،ى بدل اثمديإل المعد،ى بادلا قال ىسدعلهلل بدل
ماعهلل األافش األىسط ىق ،ا ىالف،اء ىابل ل جلح ىالزمم ،ا ىأب الاخيء العوا،ا
ىالن ق،ا ىالو فل إل ىقيس ا اللني ج اا ال ،ط فخيل ا جيلمال الج ارم ىمدل بخدي مدل
ددذا أه د اللغددح ذها د ا فددي تأقلددهلل الغا د مددذهاي اادد ،قددأتيم ىاالددآ أإل أاجددب مددي قيلددال
المعتدد،ض مددي ددال( :ىاادد،ىإل م لخددي مددننآ األافددش )..فجعدد األافددش ممددل قخدد ل
بيمتنياددال م لخددي فوي ددب ت ددهللق الوادد،م فدديألافش مددل الخددييللل بج د ال الج د ار فددي اآلقددح
ت ،قحي كمي م ،منذ قلل م ىك مدل خد الخدييللل بديلج ،بديلج ار فدي اقدح ال ضد ء جعد
األافش مننآم ىممل خلال انال أب جعف ،النحيس  -مل منود،ا الجد ار فدي الخد،اإل كمدي
م -،في تا،اا الخ،اإلم ىالن ق،ا ى ل،هآ ب تإل األافش قخ ل فادال فدي كتيبدال معدي ي
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الخ،اإل مي ال( :ىقجد ل الجد ،الد اهتاديح ىهد معند الغاد حد ((هدذا جحد ،ضدب
ا،ا)) ) ا تن  .فولف اب تللال المعت،ض الخ ل بيمتنياال م لخي ىمدل أقدل؟! فد إل قديل
المعت،ض لآ أال بيألافش ((سعلهلل بل ماعهلل )) فيلج اا :هذا تهللللس ى دشم ألإل أهد
هذا الفل تذا أطلخ ا (األافش) ف ق،قدهللىإل سد اهم أل دال األافدش األىسدط أشدن ،ال ومفدش
الث عحم ى(الثي ي) ه ااهللالحملهلل بل ااهللالمجلهلل أب الم يا األافدش األكاد ،ىهدذا شدأ ال
شأإل أبي لقهلل األ يرا ى لد،ه ممدل قنخد ادننآ ال مدل الم دنفلل ىكديإل سدلا قال قنخد
انال ى خ انال األافش في معي لال ف قج ل أإل قو إل ه الخيي ى(الثيلث) هد الدي بدل
سللميإل األافش ال غل،م ىهذا ال حفل اندال فدي هدذه المادألح شدلئي لد ،مدي خلدال اندال
أب جعف ،النحيس فدي كتيبدال النيسد ىالمناد خ قديل( :سدمعب الدي بدل سدللميإل قخد ل:
التخهللق :،ىأرج يلوآ ا عآ ذ هذا لعلدآ الاديمع) ا تند ك مدالم فد إل ق وو ُندالو فخدهلل ا،فدب
ق لال ال أ دي قدهللمني أإل أهد العلدآ بيلع،بلدح تذا أطلخد ا لخدب األافدش فمد،ادهآ سدعلهلل بدل
مادعهلل األىسدط فخددط ..عدآ قدديل المعتد،ض( :فولددف ق دح مدع ت وددير مثد هددذا مدل المدديء
اللغح) فنخ ل تإل كيإل المعت،ض قعني بيسآ اهشير ((هذا)) الميء اللغح المانملل الدذقل
لآ قذك،هآ فويإل األص تذإل أإل قخ ل (فولف ق ح مع ت وير مث ه الء )..تال ال تخدهللق،
(مث هذا الجمدع مدل المديء اللغدح) فجدييز لوندال لد ،ال ديه،م ىتإل كديإل قعندي بدـ((هذا))
األافش فللز أإل تو إل العاير اآلإل هوذام (فولف ال ق ح مع تعايت مث هذا مل المديء
اللغددح)م ىبعددهلل فخددهلل ا،فددب أإل أيمددح النح د الواددير قددييل إل بدديلج ،بدديلج ار ىال د رأسددنآ
األافش ف تحف بيات،اض المعت،ض الدذا تعدمل قلدب الحخدييع ىكأ دال أراد الم ال دح
بدلل اادد ،اات،اضدال ىأىلددال فيفتتحدال بيه ددي ىتد،ك تط قيتددال فخديل( :صدد،م جمياددح ..
ىاا،ىإل م لخي) عآ اتمال بمي ال فنآ س،ه مل الخلب العجلدب ىالنخد الغ،قدب لدث قديل:
(مننآ األافش )..فيا الماتعيإل.

 -15أمي ق لال ال الجد ،بديلج ار( :لد جديل فا د،طللم األىل ادهلل الف د م الثدي ي ادهلل
اللدداس )..فمخ د ده بعددهلل الف د  :اددهلل ج د ال الجدد ،بدديلج ار فددي المع د م ألإل ىاى
الع ددف قف د بددلل المع د ىالمع د اللددالم ىقددهلل ا،فددب ممددي تخددهلل ش د اههلل الجدد،
بيلج ار فدي النعدب ىالع دف أقعدي ىأ ندي شد اههلل صدحلحح مدأا ذ ممدل قحدتج بندآ فدي
اللغحم ىا،فب أإل الخدييللل بديلج ،بديلج ار فدي اآلقدح -التدي هدي مدل شد اههلل الجد ار فدي
المع د  -أيمدح كادير فحد لم ىلد كديإل ذلد( ال د،ط تمدي لزامدي مدي جد لىا الجد ار فدي
المع د فددي اآلقددح ىهددآ مددل هددآ فددي موددي تنآ ىالمنددآ ىال د شددأ نآ فددي هددذا الادديام
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جح الد مدل لدآ
ىا،فب أإل المي ع لآ قخف ال مي أىرد ي مل ال اههلل ىأإل مل ا،
قع ،ىاهعايت مخهلل الد النفديم ىا،فدب أ ندي ال شديذ ىال ايرجدح ممد ،العد،ىر م
ىأإل الجدد ،بدديلج ار فددي النعددب ىالمع دد ماددتفيد مددل شدد اههلله ىداليلددال ال الخلدديسم
فيشددت،اط بععددنآ اددهلل الف د ب د اى الع ددف مانددي ال د أمدد،قلم (األىل) :اددهلل عا د ت
انهللهآم ى(الثي ي) :اهلل ج ال الخليس أى أإل الخلديس
ش اههلل الج ،بيلج ار في المع
جييز ىلونال هني فيسهلل ل ج د الفير ىهد ىاى الع دفم ى حدل ال خد ل بديألىل فد تلدزا
لني بيلثي ي ألإل مي عاب ب اههلله لدآ قحدتج تلد قلديس قثاتدالم أضدف تلد ذلد( أ دي ال خد ل
بيلثددي ي فيلخلدديس انددهلل ي ال د فدد،ض اددهلل ال د اههلل قلدديس صددحلحم ىدالي د صددحح هددذا
الخليس تااط في الج اا الثيمل ا د،م ىمدع أإل المعتد،ض ودآ الد الجد ار بيل دذىذ
ىاهلل الج ال تال أ ال هني قنخ مي قميلف ق لالم ألإل اشت،اط ادهلل الف د ت مدي ق دح الد
مذهب مل قجلز الج ار في النعبم أمي المي ع إل ف قحتيج إل تل هذا ال ،طم فويإل هدذا
النخ مل المعت،ض اات،افي منال ب ج د المج لم ىلول ال قف تني هني أإل األ المعتد،ض
أل ال النيق فنخ ل ه ش،ط هد الء ادهلل الف د ل دحح الجد ،بديلج ار فدي المع د م أ
ش،ط ه لعهلل ضعفال؟ لآ قالل المعت،ض هذا أل ني علآ أإل بعال مدل جد ل الجد ،بديلج ار
في النعب ش،ط اهلل الف بيل اى ألإل الف بيل اى انهلله ق ل،ه ضعلفي ال بديط ىمدل
هد الء أبد لدديإل المعدد،ى بت ددهللده فددي بدديا المخدديقلسم ىقددهلل ا،فددب أإل العددعف شدديء
ىالا إل شيء اا،م فن ش،ط ذل( للو إل الج ،بيلج ار ق قي ىتال فن ضدعلف اندهلله ال
بيط كمي ص،م ه في خ العلميء اندال ى حدل ال عد ،ذلد( ادل لد ،أبدي لديإل فعدل
مددل خدد المعتدد،ض الخدد ل بدديلا إل مددع الف دد كمددي هدد ظدديه ،اايرتددال؟ ىلددآ قوتددف
المعت،ض بيشت،اط ذل( في صحتال ت اشدت،ط ادهلل اللداس ى حدل ال علدآ أإل أ دهللا مدل
العلميء ش،ط ذل( أى تولآ فلال انهلل هذا الايا فندي مدل لقديدات المعتد،ض التدي ال قلتفدب
تللنيم ىقهلل أسدلفني ذكد ،الخد،ايل التدي تدهللفع اللداس المتد هآم ىسدلأتي الود الد قعدلح
اللاس في الج اا (الحيدا ىالع ،قل).

 -16ىق لال( :تخهللق ،ا ال ا قا ((أرجلوآ)) ق ل ب دلل ىال قنهللا تل سد اء الادال )
فو بيط ىال درك الحدع ايطد م ىهدذه اديد هدذا المعتد،ض فدي كثلد ،ممدي تخدهلل فد
اجب مل تط قيتال هنيم فنذا ال جال الذا قيل انال ه ب دلل ه مي قيل بدال الا د،ق إل
فددي أ ددهلل ىجنددلنآ فددي هددذه اآلقددحم ى(الثددي ي) لنددآ هد مددي قددهللمنيه ى دد ،يه فددي الج د اا
(التيسددع) مددل مد الماددح الد الغاد ى خلددال اددننآ ابددل األ ادديرا ى لدد،هم ىهد قد ل
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األافددش الثددي ي فددي معي لددال ى ددال :ىمثلددال ق د ل العدد،ا( :أكلددب ااددزا ىلانددي) ىاللددال ال
ق ك م ىقخ لد إل( :مدي سدمعب ب،ايحدح أطلدب مدل هدذه ىال رأقدب رايحدح أطلدب مدل هدذه)
ى(مي رأقب ك مي أص ا مل هذا) قيل ال يا:،
(قيللب لىج( قهلل هللا ** متخلهللا سدلفي ىرمحدي) ىمثلدال (ال تحلد ا شدعيي ،ي)م (ىال امدلل
الالددب الحدد،ا )) ا تندد كدد األافددشم ى ددص مددي خلددال أبدد الا،كدديت اددل الا دد،قلل:
((األرجد مع فددح ال د الدد،أس فددي ال دديه،م ال فددي المعن د م ىقددهلل قع ددف ال دديء ال د
ال يء ىالمعن فلنمي ممتلفم قيل ال يا( ،ال،ااي النمل،ا):
تذا مي الغي ليت ب،لإل ق مي ** ىلججل الح اجب ىالعل ي
فع ددف العلددد إل الددد الح اجددب ىتإل كي دددب العلددد إل ال تدددزججم ىقدديل اآلاددد( ،ايلدددهلل بدددل
ال لفيإل):
ت،اه كأإل ي قجهللح أ فال ** ىالنلال تإل م اله عيا لال ىف،
فع ف النلال ال أ فالم ىتإل كي ب العلنيإل ال ت صفيإل بيلجهللحم ىقيل (لالهلل):
فع ف،ىح األقنخيإل ىأطفلب ** بيلجلنتلل ظايسهي ى عيمني
فع ددف عي ومنددي ال د ظاي وسهددي ىالنعددي ال ت ف د م ىت مددي تاددلالم ىقدديل اآلادد( ،ااددهللي بددل
الزبع،ق):
قي للب بعل( في ال

** متخلهللا سلفي ىرمحي

فع ف رمحي ال سلفي ىتإل كيإل ال،مح ال قوتخلهللم ىقيل اآلا:،
الفتني تاني ىميء بيردا ** ت شتب هميلح النيهي
فع ف ميء ال تانيم ىتإل كيإل الميء ال قوعلفم ىقيل اآلا:،
ش،اا ألايإل ىتم ،ىأقط
َّ
فع ف تم،ا ال ألايإلم ىتإل كيإل التمد ،ال ق د،ام فودذل( ا دف األرجد الد الد،سىس
ىتإل كي ب ال تماح)) ا تن ك مال.
قلب ىمل ش اههلله أقعي ق ل ال،اجز:
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تامع لأل

يء منال ص،دا ** ىفي اللهللقل جاأ [قااي] ىبهللدا [تف،قي].

[ وهو من شواهد الفراء فن معانن القرآ

 123/3لهذا المعنى لكن قال :ل طا بدل صردا] م ىمنال ق ل لالهلل:

ب للح أسفير ت،كل بخلح ** منني فأ نع [أضم ]،صلاني ىسنيمني
ىالع،ا ال تخ ل أ نع سنيمنيم ب تخ ل ذهب سني ومني ىأذهب سنيمنيم ىمنال ق ل ط،فح
بل العاهلل:
أام،ى بل يهن ٍهلل مي ت،ق رأا يص،م ٍح ** لني ساب ت،ا يب يال الميء ىال ج،
أا ت ،ا الميء ىت،ا ال ج،م ىش اههلله كثل ،ىبال قديل الزجدي ىسدلأتي ك مدال ىكدذا
أب لراح ابل ل جلحم ىاألافش سعلهلل بل ماعهلل ىم ،ك مال ىهذا أ دهلل ىجنلدال ىالثدي ي
الج ارم ىبال قيل أقعدي أبد الاخديء العواد،ا ىالفد،اء ىاست دنهلل لدال ىسدلأتي ك مدال ىابدل
األ ايرا ىابل الحيجب ىابل المنل ،ىقيل( :ىبنذا ىجدال الحدذا ) ىهدآ كثلد،ىإل قم د هآ
العهللم ىه ىجال ىجلال لآ قعجب المعت،ض فخديل( :تخدهللق ،ا ادل ا بد دللد )م ىكأ دال تنادال
لععف اات،اضال هذا فيستهللركال في ال جال (ال،ابع ىالع ،قل) ىتنديقال فلدال لدث أعادب
بنفاال الج ال ىسلأتيم ىاالآ أإل ق لال (ب دلل ) جن منال ال قعد،م ىقدهلل ا،فدب أ دي لدآ
خد ذلدد( ااتايطددي بد بيلددهللالي ىالخدد،ايلم ىالمعتدد،ض بددذل( قدد،د الد مددل أىرد أقد النآ
محتجي بنآ مل الميء اللغح لث قيل( :فولف ق ح مع ت وير مث هذا مدل المديء اللغدح)
أل نآ هآ مل أعاب هذا ال جال ى خلال ىالحمهلل ا.

 -17ىق لددال( :لد قلد بجد ال الجد ار انددهلل المحخخددلل فددي اددذاا قد ألددلآ ى د ر اددلل
فمدد،دىد بعدهلل اللدداس فددي األىل ىالع ددف الد جندديت فددي الثددي ي كمددي قدديل الفيرسدي) أمددي
الو في اذاا ق أللآ فخهلل تخهلل شديء مندالم ىهد ممدي ق ند ،تنديقال المعتد،ض لدث
ج له بحجح اهلل اللاسم فولف قو إل الج ،بيلج ار شيذا ال قخدع فدي كد الف دحيءم عدآ
قوج َّ ول بحجح ادهلل اللداسم ىكلدف قخد ل بدال المحخخد إل؟! ىهد ممدي تخد،ر فدي الع،بلدح أإل
ال يذ الذا ال قخع في ك الف حيء ب في ك مل ال قلتفدب تللدال مدل العد،ا هد تخد،ر
في الع،بلح أإل مي كيإل كذل( قج ل مع اهلل اللاس؟!!! ت قخ ل بال المحخخ إل؟! تإل هدذا
الخ ل مل المعت،ض لن مل أبلل مي ق ن ،تنيقعال ىتما الم ىال ف،ض صحح مدي قديل
مل أإل ذل( جييز مع اهلل اللاس فخهلل ا،فب مي قهللفع هذا اللاس ىال قاخلدال ىاطلدب مادألح
اللاس في الج اا (الحيدا ىالع د،قل)م ىفلمدي تخدهلل كفيقدحم أمدي ق لدال فدي ( د ر ادلل)
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بأ ال م،دىد بيلع ف ال جنيتم ف الآ أ ال م،دىدم يقح مي هنيك أ ال أا الع ف ال
جنيت الذا قيل بدال أبد الدي الفيرسدي ىقالدال اهمدي الدي بدل مدز الوادييي رضدي ي
انال ـ صي ب الخ،اء ـ يقح مدي هنديك أ دال ىجدال عديإل فدي ت جلدال اآلقدح ال قدهللفع األىل ىال
قخهللم فلالم كمي أإل اهمي أبدي امد،ى بدل العد ء الا د،ا صدي ب الخد،اء رضدي ي اندال
ال أك اا فندل ق دي بندل مدع
ملال  -أا الج -،ال ظيه،ه ىقيل بأإل ر مع
األك اا كمدي خد ذلد( األيمدح اندالم ىقديل ااد،ىإل بيلتعدملل الد معند قتنعمد إلم فد إل
قلب :فمل صد،م بجد ال الجد ار فدي هدذه اآلقدح مدل أيمدح اللغدح؟ فديلج اا :ممدل صد،م
بذل( جمع مننآ ق ،ا ىاهمي قحل بدل لقديد الفد،اء  -ممدل رىق الخد،اء ادل مدز -
ىتللدد( ددص ك مددال قدديل(( :ىقددهلل قع ددف بيالسددآ الد االسددآ ىمعندديه قمتلددف كمددي قدديل اددز
ىج د ( :ق د الددلنآ ىلددهللاإل مملددهللىإل بددأك اا ىأبدديرقع ىكددـأس مددل معددلل) عددآ قدديل:
الل) ىهل ال ق ي بنل ال ألىاجنل)) ا تن م ى خلدال أبد لرادح ابدل ل جلدح
(ى ٍر ٍ
في الحجحم ىللف،اء ىجال عيإل فدي ت جلدال اآلقدح ىهد مدي د ،يه فدي الجد اا (الاديدس
ا  )،ىقيل انال المعت،ض( :ق ل ب دلل ) ىسلأتي ق لال( :ه مل الخليس ىه بيطد )
ى ص ااير الف،اء كمي خلني ابدل ل جلدح  -ىا د ،المعدي ي للفد،اء -قديل( :ىالمفدال أإل
تتاددع اادد ،الو د أىلددال ىتإل لددآ قحاددل فددي اادد،ه مددي اددل فددي أىلددال :أ ددهلل ي بعددال
األا،اا:
تذا مي الغي ليت ب،لإل ق مي **ىلججل الح اجب ىالعل ي
فيلعلل ال تدزجج ىت مدي توحد م ف،دهدي الد الح اجدب ألإل المعند قعد ،ىقديل( :الفتندي
تاني ىميء بيردا) ىالميء ال قعلف فجعلال تيبعي للتال) ا تن ك الف،اءم ى خد أبد الاخديء
العوا،ا هذا ال جال ىأقهلله ىاست نهلل لال بعهلل خلال الج ،بيلج ار ىتأقلهلله عآ قيل( :ىالجد ار
م ن ر انهللهآ في اها،اا) ىقيل أقعي (ىهذه الخ،اء أقعي م،جعندي اللغدح ال الخلديسم
فيلنحي لآ قحل ا بو العد،ام ىبند ا أقلادتنآ الد مجم ادح مدل الن د ص لدآ تحدط
بو مي قديل العد،ا) ك مدال فدي التالديإلم ىبندذا تعلدآ أإل (الخد ل بديلج ار) ىجدال قد ا فدي
اآلقح ىه ق ل الف،اء ىالعوا،ا ىأبي لراح ى ل ،ىا هللم ىال جال (الثي ي) الع ف ال
األكد اا ال د ظدديه ،اآلقددح ىاللددال أب د امدد ،بددل العد ء ى(الثيلددث) التعددملل أى التخددهللق،
ىاللدددال الفددد،اء ىالعواددد،ا ى ل،همدددي ى(ال،ابدددع) الع دددف الددد جنددديت ىاللدددال الوادددييي
ىالفيرسدي ى لدد ،ىا ددهللم ىلوددل قددهلل فدديت المعتدد،ض هنددي أإل مددل قدديل بيل جددال ال،ابددع ىهد
الع ف قحتي تل تخهللق ،معي بمعن ىفي معيشد ،أى مخير دح د ر ادلل ألإل د ر ال
ت لح لل ،فلح ف قحال (ىفي ر الل)م ىقدهللمني أإل دذ المعدي مدع بخديء املدال
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كمي هني م ،ىط بتخهلل في أى استفني ىال كذل( هني فوديإل مدل بديا الخلديس ىهد ادل
ىلوددل مدديذا قخ د ل المعتدد،ض فددي هددذا؟! كلددف قات ددنهلل بيلخلدديس ىه د قا لددالم فلو د إل
الواييي ىالفيرسدي م قدهللقل للخلديسم ىمد ،أاد،ق قنزلدع المعتد،ض ىقخدع فدي تنديقال
اجلبم ى خ ل تذا كيإل المعت،ض قحف جدهللا قخد ل أبدي الدي الفيرسدي فمدي بيلدال لدآ قنخد
ق لال في اقح ال ض ء مي دامب قعلح الايا ىأمال؟!م ت تع ،س ،ذل( تلل( ص كد
أبي الي الفيرسي  -ىا  ،الحجح لال -قيل( :مل ج ،فحجتال أ ال ىجهلل في الو اديملللم
أ هللهمي الغا م ىاآلاد ،الاديء الجدير م ىىجدال العديمللل تذا اجتمعدي أإل قحمد الود الد
األق،ا مننمي دىإل األبعهلل ىهد الاديء هيهنديم ىقدهلل قيمدب الهللاللدح الد أإل المد،اد بيلمادح
الغاد مددل ىجنددلل( :أ ددهللهمي) :أإل أبددي لقددهلل قدديل :الماددح افلددف الغاد قدديل ا تماددحب
لل د ىقدديل أب د االددهلل  :ف فددع ماددحي بيلا د أا ضدد،بي فوددأإل الماددح بيآلقددح ا د
افلددفم ف د إل قل د  :فيلماددتحب التودد،ار ع عدديم قل د  :ت مددي جدديءت اآلقددح بدديلمف،ىض دىإل
المان إل (ىال جال الثي ي) :أإل التحهللقهلل ىالت قلب ت مي جيء فدي المغاد ل دىإل المماد م
فلمددي ىقددع التحهللقددهلل مددع الماددحم الددآ أ ددال فددي وددآ الغاد لم افختددال الغاد فددي التحهللقددهللم
ى جددح مددل ددب أ ددال مد ذلدد( الد الغاد (الجتمدديح فخنديء األم ددير الد الغاد ))
ا تن ك أبي الي ىه في يقح الج د ىالحالم ى خلال انال أب الف ،ابل الجد لا
في لاد المال،م ىه يطع بمي أقهلل يه في ال جال (التيسع) ىق نهلل لال ق ل الخ،طادي( :تإل
لفددل الماددح م ددت،ك ق لددع بمعن د الماددح ىق لددع بمعن د الغا د قدديل الندد،ىا أاا ،ددي
األله،ا  -صي ب التنذقب -أاا ،ي أب بو ،محمهلل بل اثميإل بل سعلهلل الدهللارا ادل أبدي
يتآ ال أبي لقهلل األ يرا قديل( :المادح فدي كد العد،ا قود إل اد ىقود إل مادحي
ىمنال قخيل لل،ج تذا ت ضأ فغا أاعيءه قدهلل تمادح ىقخديل مادح ي مدي بد( تذا ادل(
ىطن،ك مل الذ ا) ف ذا عاب بيلنخ ال الع،ا أإل المادح قود إل بمعند الغاد فتد،جح
ق د ل مددل قدديل تإل المدد،اد بخدد،اء المفددال الغا د بخدد،اء الن ددب التددي ال ا تمدديل فلندديم
ىبوث ،األ يدقث الثيبتح بيلغا ىالت اهلل ال ت،ك ادلني فدي أاادير صدحيم ال تح د
كث ،أا،جني األيمح) ا تن ك الخ،طايم ىأق ل ىهذا اهجميح الذا خلال الفيرسي مدل
أه اللغح خلال األ ايرا ال الود فللل لدث قديل ا(( :ىامادح ا ب،سىسدوآ ىأرجلودآ تلد
الوعالل) بيلمفال ال الج ارم ىهي ق،اء أبدي امد،ى ىابدل كثلد ،ى مدز  ..ىلد كديإل
مع فددي ال د ق لددال( :ب،سىسددوآ) لودديإل قناغددي أإل تو د إل األرج د مما د ح ال مغا د لحم
ىه مميلف هجميح أيمح األمح مل الالف ىالملف) ا تن خ األ ايرا ادل الود فللل.
ىقدديل أبد لراددح فددي جددح الخدد،اءات مددي ددال( :ىال د اا مددل الخ د ل مددي اللددال فخندديء
األم ير :أإل الغا ه ال اجب ح ال،جللل )...ا تند ك مدال .ىبمدي قدهللمني لد( تعلدآ أإل
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لل)) (األىل):
المعت،ض معد  ،للخد ل بأ دهلل أربعدح أىجدال فدي ق لدال تعديل (( :ى د ٍر اد ٍ
ظيه،هي ىه الع ف ال االك اام ىقحتي تل دفع ق لال تعيل  (( :ر مخ رات فدي
الملددي )) اددل ظدديه،هم ىهددذا ال جددال بعلددهللم (الثددي ي) :الخ د ل بدديلع ف المختعددي تخددهللق،
معي م ىقلزمدال اللدال الخد ل بيلخلديس (الثيلدث) :الخد ل بيلتخدهللق ،أى التعدملل الدذا قديل
انال (قد ل بد دللد ) ى(هد مدل الخلديس ىهد بيطد )م (ال،ابدع) :الخد ل بديلج ،بديلج ارم
فيلمعت،ض تمي قيي بيألىل الذا ال ق ح في معنيه تذ الحد ر ال ق دي بندل مدع األكد اا
ى ل،هيم ىتمي قيي بمي بعهللهم ىه الم،اد ىالم ل ا ىالحمهلل ا.

 -18ىأمي ت وير الزجدي للجد ار فدي المع د فدنحل فدي رقادح مندال ألإل الزجدي ادب
تللال كتيا لدلس لدال كمدي قديل الادي ث إل ىهد تاد،اا الخد،اإل فنخد مندال مدل خد مدل لد،
فحصم ىم نفال ه أب الفع محمهلل بل أبي الخيسدآ الاخديلي المد ارلميم ىهد متدأا،
جهللا ال الزجي م ىت مي ثع بمي خلال أه العلآ انالم ىال ف،ض صدحح هدذا النخد اندال
فن مهللف ح بمي قهللمني مل ال اههلل كمي أ ال مخيب بخ ل مل ه أقهلل منال ىأشدن ،فدي هدذا
ال دأإل ممدل أجديله ىى َّجدال بدال اآلقدحم الد أإل بععدي خد اندال مدل معدي ي الخد،اإل ق لددال:
(ىقيل بعال أه اللغدح هد جد ،الد الجد ارم فأمدي المفدال الد الجد ار فد قجد ل فدي
كتيا ي) ا تن مي خلال مل [معانن القرآ ق59ن 60مخطوط ر111م تفسير] فد إل صدح هدذا
قو إل الزجي قهلل اقت،ا مل الخ ل بال في الخ،اإل فع ال تج قزهم فوأإل الذا منعال مدل
الخ ل بال في الخ،اإل ىراال ىتج لال لوتيا ي كمي ه ظيه ،اايرتالم ىقهلل ا،فب الجد اا
فلمي تخهلل ف علهللم ىال ف،ض أإل الزجي ممل ال قجلدزىإل الجد ار م لخدي ف دأ ال شدأإل
أبي جعف ،النحيس ى ل،ه ممل لآ قجز الج ار لوندال أقدهلل الغاد ب جدال ااد ،أصدح اندهللهم
فخط ىالنخ المتخهلل قفلهلل امتنياال فدي الخد،اإل
لول المعت،ض خ انال المنع في المع
فخددطم فدديا أالددآ بيل د اام أمددي مددي حددل ال د قخددلل منددال فند أإل الزجددي مددل الخددييللل
ب ج ا الغا م ىقا الو ال هذا د أإل في بمي ىاهلل ي بال قا مل بليإل صحح الجد،
قليسي ل لآ ق ح بهللاليلدال ىشد اههلله فنخد ل :قجد ل الجد ،بديلج ار
بيلج ار في المع
مدل الت ابدعم فومدي تادع
قليسي ال ج اله في النعب ىذل( لو إل المع
في المع
النعددب جدديره فددي لف ددال دىإل معندديه فوددذل( المع د قتاددع ج ديره فددي لف ددال دىإل معندديهم
ىأقعي ال قعهلل الد اى فيصد أل دال ىمدي بعدهلله فدي ودآ الولمدح ال ا دهلل لدذا ال قجد ل الف د
بلننمي هنيم ىقج ل الج ،بيلج ار فلال أقعي مل أج أإل المع د الد النعدب المجد،ىر
بيلج ار ال قمتنع ج،ه مع أ ال أبعدهلل فودذل( هندي ال قمتندع جد،ه بد هد أقد،ام ىكمدي أ دال ال
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فوذل( هذا ال قمنع مدل تادلط
اللال ال المع
قمنع ال اى مل تالط ايم المع
الج ار ال المع د ىبندذا ال جدال أجديا الجمند ر ادل قد ل الزجدي بدأإل العيمد فدي
المن ا بعهلل ىاى المعلح ت مي ه فعد تخدهللق،ه مدل الم بادح ألإل الد اى تمندع مدل تادلط
العيم ىتخ فيص م قيل الج ل الال طي في النمع مي دال( :الثيلدث :أإل يصداال فعد
معم ،بعهلل الد اى ىاللدال الزجدي قديل فد ذا قلدب( :مدي صدنعب ىتقديك) فيلتخدهللق( ،ىالبادب
تقيك) ىت مي لآ قعم فلال الفع الايبع لف ال اىم ىا رض بديلع ف فد إل ف د الد اى
فلال لآ قمنع مل تالط العيم ) ا تن ىه في يقح الخ م فمدل هندي قديل مدل قديل بف د
ال اى ىه ال ق لح متماوي لمدي المدب مدل اشدت،اك الت ابدع فدي األ ودي ىمدل عدآ قديس
أيمح ا ف الاليإل ىالاهللل ىلآ قامعي ىالت كلهلل ألإل مي سمع منال ال قع ،قييلال.
عآ االآ أإل صنلع األيمح المتخهللملل الخييللل بج ،الج ار في اآلقح قهللل ال مي خ،ره هندي
ى ن دد،ه بد هد أبلددي مددل الت دد،قحم ىبددذل( تعلددآ ب د إل الخ د ل بيشددت،اط اددهلل الفيصد
ل ددحح الجدد ،بدديلج ارم أمددي مددي قيلددال الزجددي ىااتدديره فددي ت جلددال اآلقددح فن د ال قعجددب
المعتدد،ضم لددذل( ضدد،ا صددفحي انددال ىلددآ قلتفددب تللددالم قدديل الزجددي (( :الددهلللل ال د أإل
الغا ه ال اجب في ال،ج ىأإل الماح ال قج ل :تحهللقهلل ق لدال (تلد الوعادلل) كمدي جديء
في تحهللقهلل اللدهلل (تلد الم،افدع) ىلدآ قجدف فدي شديء مدل المادح تحهللقدهلل) قديل( :فيمادح ا
ب،سىسدددوآ) بغلددد ،تحهللقدددهلل فدددي الخددد،اإل قددديل( :ىقجددد ل أإل قخددد،أ (ىأرج يلودددآ) الددد معنددد
(في ال ا)م ألإل ق لال تل الوعالل دل ال ذل( كمي ىصفني ىقنادع بيلغاد الد المادح
كمي قيل ال يا:،
قي للب بعل( قهلل هللا ** متخلهللا سلفي ىرمحي
ىالمعن  :متخلهللا سلفي ى يم رمحدي)) ا تند كد الزجدي م ى خلدال أبد لرادح فدي جدح
الخدد،اءات ىأب د الفدد ،ابددل الج د لا فددي لاد الماددل ،ى ل،همدديم ىبددذل( تعدد ،مددذهب
الزجي ىرأقال ى اا( هذا مل ق لال.

ال دديه ،فن د منخ د ض بدديلخ ل
 -19ىق لددال (ل د قل د بددأإل الع دف ال د المح د ا د
ال دديه )،فج ابددال أإل الع ددف الد المحد منخ د ض بمددي تخددهلل فددي
بدديلج ار تذ هد اد
ال يه ،المخ،ىإل بيلدهللالي ىالحجدجم ىبدلل
الج اا (الايدس) ف،اجعالم ىف ،بلل ا
ال يه ،الذا ق يد الخ،ايل ىتهللفعال الهللالي .
ا
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الج د ار )-ج ابددال أإل الج د ار أقعددي
 -20ق لددال (الع ددف ال د المح د م ددن ر  -ا د
م ن ر كمي م،م ىجن المعت،ض بال ال قعد،م ىالع دف الد المحد منخد ض بمدي تخدهلل
ذكدد،ه فددي ال جددال (الادديدس)م ىق لددال (ال د أ ددال أىل د م،ااددي للخدد،ا) سدديقطم ىللدد،اح
المعت،ض الخ،ا ىمي شيء كلفمي شيءم أمي حل ف هللح ق ل النادي صدل ي الدال ىسدلآ
ىأصحيبال مل بعهلله ىال بلتال ىالميء أمتال ىايصح أهد اللغدح مدننآم ىالخد،ا المدهللا ال
شدديء فددي التحخلددع مددع األدلددح المتخهللمددح ىال قج د ل االلتفدديت تللددالم ال د أإل الخدد،ا هنددي
معيرض بمي ه م،اد أقعي ت ال قف ت بيلتخهللقآ ىه الت،تلدبم ىق لدال (ىلعدهلل اال تخديل
مل وآ قا تميمال) عآ ل لآ قول هنيك د،ض مدل اال تخديل تلد الحودآ قاد تمدي الدذا
قالالم أمي ىالغ،ض م ج د ف التفيت تل هذام ىسلأتي.

 -21عآ قع د المعت،ض للخ،ر مي ردد يه في (الج اا الثي ي) ف علدهلل الد،د هنديم ىلوندال
هني قثل ،أم،ا جهللقهللا ىه ق لال (لد سدلآ تعلدع مدي فد ق،تفدع اللداس) فولدف ب،بد( ق دح
التعلع عآ ال ق،تفع اللاسم ىهدذا المعتد،ض قدهلل أكثد ،مدل ذكد ،اللداس ىاه د،اء ىاهلغديل
الذا ق،قهلل باااال تب يل الغا في األرج ىت حلح الماحم فاهللء زقدهلل تقعدي ي الد مدي
تخهلل في الج اا الثي ي عدآ ع دف الد قعدلح اللداس فنخد ل :قدهللمني الخد ل بتعلدع جملدح
الماح بغاد األقدهللا ىأ دال ال معند للف د اندهلل مدل ال قد،ق تعلخدي ى حدل ال خد ل بدذل(
ىال فد،ض ادهلل ىجد د تعلدع فد مدي ع أقعدي اندهلل المديء اللغدح ألإل الد اى ال قلدز فدي
مع فيتني الت،تلب ىقو إل تخدهللقآ المادح أل دال ال قجدب تدأال،ه ىت مدي الفديء العيطفدح هدي
التدددي تختعدددي الت،تلدددب فدددي األرجدددحم ى خلددد ا ادددل الزجدددي فدددي معدددي ي الخددد،اإل ق لدددال:
(ىاماح ا ب،سىسوآ ال التخهللقآ ىالتأال،م ىال اى جدييز فلندي ذلد( كمدي قديل جد ىادز:
(قي م،قآ اقنتدي ل،بد( ىاسدجهللا ىاركعدي مدع الد،اكعلل) ىالمعند  :اركعدي ىاسدجهللا ألإل
ال،كدد ح قادد الاددج د) ا تندد خلنددآ اددل الزجددي  .ىقدديل اهمددي الناددفي( :ىاماددح ا
ب،سىسوآ ال التخهللقآ ىالتأال )،ا تن  .ىرىقنديه ادل أبدي اادهللال ،مل الادلمي  -بادنهلل
صحلح -قيل(( :كنب أق،أ أ ي ىالحال ىالحالل ق،قاي مل الي اللال الا ىانهلله ديس
قددهلل شددغل ه فخ،أ ددي (ىأرجلوددآ) فخدديل رجد (ىأرج يلوددآ) بيلوادد،م فاددمع الددي اللددال الاد
في ال ا ىجد هوآ
فخيل( :للس كمي قلبم عآ ت " :قأقني الذقل امن ا تذا قمتآ تل ال
ىأقددهللقوآ تلدد الم،افددع ىأرجلوددآ تلدد الوعاددلل ىاماددح ا ب،سىسددوآ" هددذا مددل المخددهلل
ىالم ا ،في الو )) ا تن .
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قلب :ىفي الخ،اإل مل ذل( مي ال قعهللم فنذا ج اا عيإل هنيم أمي قعدلح اللداس التدي تماد(
بني المعت،ض ت ل عاب تعلع صحلح فتع ب لايهلل ال معن لالم ىلآ قخ بال أ دهللم ىتذا
كيإل التخهللقآ لعلح ى ،ض ق جب اللاس أقعي فمي ق ل المعت،ض في ق لدال تعديل ( :اللد
أ لوآ ال لايت ىطعي الذقل أىتد ا الوتديا د لودآ  -ىطعديموآ د لندآ -ىالمح دنيت
اللال للمح نيت ه (طعيموآ) ىقلز مدل
مل الم منيت ىالمح نيت )..ىأق،ا مع
الع ددف اللددال د المح ددنيت الم مندديت ألهد الوتدديا !! ىمددي قد ل المعتدد،ض فددي ق لددال
تعدديل ، ( :مددب الددلوآ الملتددح ىالددهلل ىلحددآ المنزقدد ،ىمددي أه د لغلدد ،ي بددال ىالمنمنخددح
ىالم ق ذ ىالمت،دقح ىالن لحح ىمي أك الااع تال مدي ذكلدتآ ىمدي ذبدح الد الن دب ىأإل
اللال لمي ذبح ال الن ب ه (ميذكلتآ) ىقلز مدل
تاتخام ا بيأللال ) ىأق،ا مع
الع ف اللال مي ذبح ال الن ب ىاالستخاي بديأللال !! فند قخد ل المعتد،ض بدأإل
في اآلقح األىل لااي أل ني أىهمب الح أله الوتيا ىفي الثي لح كذل( أل ني أىهمب د
مددي ذبددح الدد الن ددب ىاالستخاددي بدديأللال ؟! أ سددلخ ل بددأإل الع ددف الدد (ال عددي )
ى(ميذكلتآ) أىل للخ،ا ىلعهلل اال تخديل مدل ودآ قاد تميمدال؟ فديلمعت،ض معد  ،للخد ل
بأ هلل أم،قلم تمي اهلل ىج د لاس لتعلع الجملح الفيصلح بمي قالني أى اهلل م،ااي الخد،ا
ىأإل اال تخدديل مددل وددآ قا د تميمددال ال قعدد،م ىتمددي أإل قخ د ل بددأإل اللدداس المت د هآ ق،تفددع
بيلخ،قنح ىفنآ الايمعم ىأ ني ق،قنح ايرجلح منف لح لعهلل ىج د ق،قنح مت لح في اآلقدح
ال هآم فاأا الخ للل قخ ل المعت،ض خد ل بدال فدي اقدح ال ضد ء ى عد ذ
تهللل ال ا
بيا مل الخ ل الثيلثم ىهذا كي في رد هذا ال جال.

 -22ق لال( :الع ف ال محد (رسىسدوآ) قفندآ المادح تلد  )....ال قلزمندي أل دي ال خد ل
بيلع ف ال المح أص م ألإل الن ب متعدلل هندي بديلع ف الد األقدهللام ىتخدهلل مدي فدي
الع ف ال المح ال رأا المعت،ض.

 -23ىأمي ق لدال( :أرجلودآ من د ا بندزح المديفال) فدأجز أإل هدذا مدل ت تيجدال ىصدنعال
ىأ ال لآ قخ بال أ هلل مل أه اللغحم ألإل محد دزح المديفال ت مدي هد بديا المفعد ل بدال ال
المع ددد م ىقدددهلل فددد المعتددد،ض هندددي ادددل هدددذا ف دددل األرجددد فدددي ق لدددال( :ىأرجلودددآ)
كيل،سىس في ق لال (ىاماح ا ب،سىسوآ) فولف قغف المعت،ض ادل ذلد(؟! بد تنديقال
مل لث ال قعلآ فخديس المع د الد المفعد ل بدال ىلدلس المفعد ل مدل الت ابدع لل دح
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الخليس اللالم فنذا المعت،ض قا الخليس عآ ه قخلس هذا الخلديس الفيسدهللم فد إل قلد :
خددهللر اماددح ام قلنددي :الماددم ح مددي كدديإل فعلددال ظدديه،ا ال مخددهللرا لددئ قجتمددع ددذفيإلم فند
قليس فيسهلل أقعيم ىأىد أإل قعلمني المعت،ض مل يمل العلميء قيل هذا؟ مل يمل المتخدهللملل
كالا قال ىالواييي ىأبي ام،ى ىاألافش ىالزجي ؟!! ال أ ال لد صدح ذلد( أا الندزح
لوديإل المعند  :امادح ا أرجلودآ .ىهد قفلدهلل ىجد ا التعمدلآ ىالمعتد،ض ال
في المع
قخ ل بالم ىبيا زح الميفال فلال ك للس هني مخي با ال فلل،جع تللال مل شيءم فا
مي ادايه المعت،ض.

 -24عآ ق لال( :ال قخيل تذا اجتمدع فع إل....الد ) ممدي تنديقال فلدال كمدي تخدهلل ألإل اشدت،اط
الخ،قنح ف،ح الج ال ىه قخ ل( :ه مل بيا الخليس ىه بيط ) ىقهلل تخهلل الجد اا ادل
هذا ال جال ف علدهللهم ىهدذا الدذا أ ود،ه المعتد،ض قخد ل اندال ابدل الحيجدب فدي أميللدال:
(ىالعدد،ا تذا اجتمددع فعد إل متخيربدديإل فددي المعند م ىلود ىا ددهلل متعلددع جد لت ذكدد ،أ ددهلل
الفعلللم ىا فب متعلع المحذى ال المذك ر ال اب مي قختعلال لف ال تد كأ دال
ش،قوال فدي أصد الفعد تجد،اء أل دهلل المتخديربلل مجد،ق اآلاد ،كخد لنآ :تخلدهللت بيلادلف
ىال،محم ىالفتني بيلتال ىالميء) ا تن ك ابل الحيجبم ىبلني فلمي تخدهلل أ دال ممدي عادب
ب اههلله ال الخليسم قيل الال طي في النمدع اندهلل ك مدال الد بلدب (الفتندي) مدي دال:
(ىجعلددال الجمن د ر مددل ا ددف الجم د ب ضددمير فع د ىق د بتعددملل األىل معن د قتاددلط
ىاألكث ،أ ال قنخيس) ا تن م ىق لال( :قنخيس) أا أإل ش اههلله صيلحح للعم اللني.
ىأمي ق ل المعت،ض( :ألإل ذل( لث ىجهللت الخ،قنح) فم،دىد ب ج دهيم تال أإل قعني في
الخ،قنح المت لح فللس ات يلني ب د،ط اتفيقديم أال تد،ق تلد ق لدال تعديل ( :ىت ،اد إل أإل
تنوح هل )..فني تحتم تخهللق( ،في) أى (ال) س اء با اءم ىل ال الخ،قندح الميرجدح مدي
أإل ُ
ا ،المعن م قيل ابل ه ي ( :ىاشت،ط ابل ميل( فدي َّ
ىأإل أمدل اللداس فمندع الحدذ
فددي حد (ر اددب فددي أإل تفعد ) أى (اددل أإل تفعد ) هشددويل المدد،اد بعددهلل الحددذ م ىق ددو
اللددال (ىت ،اد إل أإل تنوحد هل) الناديء) ا تند م فند تدد،اه سدداحي ال بددذل( ملغددزا مغ،قددي
بيلجن أ أإل الخ،ايل ىالهللالي الميرجلح كيفلدح فدي رفدع اللداس ىدفعدال أمدي ت دال عدآ اندهلل
المن فللم ىفي ذل( كفيقح ىفلمي تخهلل ن .
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 -25أمي ق لال( :ال اى تفلهلل مي تفلهلله مع) ف إل ق هلل االشت،اك المج،د ال الم ي اح التي
تختعي ب مي بعهللهي ال المعلح فمالآم ىتإل ق هلل الم ي اح فايط ألد د طيلدب فدي
ذهنال شيء مل النح م السدتحيلح الم دي اح هنديم ىهدي فدي الن دب الد المعلدح شد،طم
لذل( منع ه في مث (الفتني تاني ىميء)..م الد أإل بعدال النحد قلل قخت د ،فدي مادييلال
ال الاميح ى ااح جمياح تل األكث،قل قيل ابل ا ف ر( :ىمعنيه أ نآ ال قجلزى ال تال
لث ال ق،اد بيل اى معن الع ف المحال ألإل الادميح ت مدي ىرد بدال هنديك )..ى خلدال اندال
في النمعم ىالمعت،ض قيي بيلع ف فن هني متنيقالم ىقييس في فس ال قب الد أإل
الخ ل بيط أص م ىفي ذل( كفيقح.

 -26ىأال،ا ق لال( :أعاب العلمديء...ال ) فمدل أب د الايطد بد هد ضد،ا مدل التدهللللس
ىالوددذا ىال د ل ىال قد تال بدديا فعلمدديء اللغددح م اخد إل الد أإل الع ددف الد األقددهللا
جددييز ب د ىال شدديء فلددال ىال قت،تددب اللددال مح د رم قدديل األافددش( :ىقدديل( :فيماددح ا
ب،سىسدوآ ىأرجلوددآ) فد،ده تلد الغاد فددي قد،اء بععددنآ أل دال قدديل في ادل ا ىجد هوآ)
ا تن د ك مددالم ىقدديل الزجددي فددي المعددي ي( :الخدد،اء بيلن ددب ىقددهلل ق،يددب بدديلمفال ىك د
الد جنلل جدييز فددي الع،بلدح فمدل قدد،أ بيلن دب فديلمعن في اددل ا ىجد هوآ ىأقدهللقوآ تلد
الم،افع ىأرجلوآ تل الوعالل ىاماح ا ب،سىسوآ )..ا تن ك مالم ىقديل بدذل( كد أيمدح
صدنآم ىلودل األمد ،أشدن ،مدل أإل قعد،
اللغح ىفح لنيم ىل ال ضدلع المخدي لنخلندي
ىأظن ،مل أإل ق صف ىمل لآ قجع ي لال را فمي لال مل رم ىت دي أسدأل الخديرع أإل
ق،اجع م الت اللغح ىماا طيتني لوي ق،ق بنفاال مي أ و،ه المعت،ض هني.
ىأمددي ق لددال( :أل ددال ما د لخدد،اء الجدد ،للتندديفي) فخددهلل ا،فددب بمددي قددهللمنيه ىىضددحنيه أإل ال
تنيفي بلل الخ،اءتلل ىا،فدب محيمد العلمديء ىىجد هنآ فدي ت جلدال الجد ،ىصد،فال ادل
ظيه،هم ىبخدي هندي مدي قلدز الد الخد ل بديلع ف الد الد،سىس فدي اآلقدح فنخد ل :الد
فدد،ض أإل األرج د مع فددح ال د الدد،سىس ف ددال قلددز فددي األرج د بيلتدديلي مددي لددز فددي
ال،سىس ض،ىر أإل الع ف قختعي االشت،اك فدي الحودآم تذا تخد،ر هدذا فديالآ أإل الاديء
فددي ب،سىسددوآ تمددي لمل ددي م ىتمددي ل سددتع ء ىتمددي للتاعددلالم ىتمددي م كددهلل – لايددهلل  -ال
ت لح لغل ،ذل(م أمي (األىل) ى(الثي ي) فل قيل بندآ المعتد،ض للدز التعمدلآ ىلدآ قجدزع
ماددح بعددال الدد،أس ىال بعددال الدد،جلللم ألإل المعندد لنئددذ ىاماددح ا ب،سىسددوآ أا
ىاماددح ا رسىسددوآ مل ددخلل أقددهللقوآ بنددي ىاماددح ا أرجلوددآ مل ددخلل أقددهللقوآ بنددي تل د
الوعادلل فددهلللب الد ىجد ا ماددح الجملدع ىالمعتدد،ض ال قخد ل بدالم ىكددذل( (االسددتع ء)
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قو إل المعن اماح ا ال رسىسوآ ىامادح ا الد أرجلودآ تلد الوعادلل فلمدي لدآ قحدهللد
للماح بهللاقح لآ قول بدهلل مدل الادهللاء بأىلندي ىاال تنديء تلد الوعادللم ىأمدي (الثيلدث) ىهد
التاعلال فالنال ىبلل ق لال تل الوعالل تنيقال ألإل ق لال تل الوعالل تحهللقهلل ىق لدال بعدال
أرجلوآ تبني فل أجزأ الاعال مي قيل تلد الوعادلل هدذا (أىال)م ى(ىعي لدي) :ألإل التاعدلال
أ و،ه جمع مل أه اللغح الواير كمي فدي النمدع ىقديل ا لدلس مدل معدي ي الاديء التاعدلالم
ىقديل ابدل جزقددف الولادي فدي التاددنل ( :ااتلدف فدي هددذه الاديء فخديل قد ت ندي للتاعددلال
ىبن ا ال ذل( جد ال مادح بعدال الد،أس ىهدذا الخد ل لد ،صدحلح اندهلل أهد الع،بلدح)
ا تن د م كمددي أإل الخ د ل بيالسددتع ء أ ودد،ه الا دد،ق إل فددي الادديءم (ىعيلثددي) ىه د األهددآ أإل
الخ ل بيهل ي أى االستع ء أى التاعلال قف ت ىجال الع ف ال المح الذا قخد ل بدال
المعت،ض ىالذا جعلال جتال الوا،قم أل ي قهللمني في ال جدال (الاديدس) أإل شد،ط الجد ال
أال قو إل للاديء معند أا م كدهلل  -لايدهلل  -كمدي قد،ره العلمديء فتجد قز ابدل ه دي الع دف
ال المح أل ال جع الايء لايهلل م كهلل م أمي المعت،ض فن ال قات لع ذل( هندي أل دال لد
جعلني كذل( لوي ب اآلقح هوذا( :اماح ا رسىسوآ ىاماح ا أرجلوآ) ىلوي ب ظديه ،فدي
التعملآم ىالمعت،ض ال قخ ل بالم فن بلل أم،قل :الخد ل بديلتعملآ أى ادهلل جد ال الع دف
ال المح  .ىكد األمد،قل اللدال اادل ،لد ،قادل،م ىأضدف تلد ذلد( كد مدي قدهللمني مدل
األىجال خ ال أه العلآم ىهي تجميال سدتح كلندي صديلحح لدهللفع ال ديه ،مدل الجد ،ىهد
الع ف ال ال،سىسم (أىلني) :الج ار ى(الثي ي) التخهللق،م (الثيلث) الحمد الد المادح
(ال،ابدع) :ىهد لألافددش ال ددغل ،ى خلددال النحديس لماددح ا بددأرجلوآ اد م (المدديمس):
الماح ال المف ىال قمتنع كخ ل( اماح ظن،ك أا ع ب( أى التد،اا ب ند،ك أا ع بد(
ىه م ن ر (الايدس) النا بيلانح ىلآ تع،ض لال هني لم،ىجال ال م رد الندزاح تذ
الو ح ا ىقيل ابل جزقف( :ىاآلا ،أ ال ق،اد بال الماح ال المفلل ىالثيلدث أإل ذلد(
منا خ بيلانح) ا تن ىبيلناد قديل ال حديىا ىأب محمدهلل ابدل دز ىمدل تداعنآ ىفلمدي
تخهلل نلح ال هذام فيات ،لنفا( مي ت يء فولني أىجال صحلحح قيل بني كاير أيمح النحد
ىاللغح ىي الم فع لل اا ىصل ي ىسلآ ال الال محمهلل ىالال ىصحاال أجمعلل.
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