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َّـاس ُالـؿحـ ُػ ِ
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ُهـ َذ ُ
ت ُِدم َُ
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ِ
ُالتـللقفُ
ُ:لـؽلُرء ُصــاظـةُ،وصــاظـ ُة
ٍُ
قـالُبعضُالـحؽؿـاء ُ
ِ
ـنُ
ُح ْس ُ
دار ُفـي ُالتـللقف ُهـو ُ
ُالـؿ ُ
صــاظـ ُة ُالعؼلُ ،والذي ُظؾقـه َ
ِ
آكـتـؼاءُوآختقارُ،معُالستقبُوالتبويبُوالتفذيبُوالتـؼريب.
ُ

قالُابنُالؼقمُرمحهُاهللُ:الؽؿةُهيُفعلُماُيـبغيُظؾـىُالوجهُ
الذيُيـبغيُوفـيُالوقتُالذيُيـبغي.
ُ
الطبعةُإولـىُ1000(ُ1034ُ-3411ُ:كسخـة)
الطبعةُالثـاكقـةُ1000(ُ1031ُ-3411ُ:كسخـة)ُ
الطبعةُالثـالثـةُ1000(ُ1037ُ-3418ُ:كسخـة)ُ
رقمُاإليداعُ1031/11391ُ:
مجقعُالؼوقُحمػوطةُلؾـاذُ
دارُأفاقُالعربقةُكرشُ-توزيعُ-ضباظةُ
ُ11صارعُحمؿودُضؾعتُمنُصارعُالطرانُ

ُُُُُُُُ

ُ

مديـةُكرصُ–ُالؼاهرةُ

ُ1

قالُظبدُاهللُبنُظباسُِ :
ظمذ احلٙمٛم٦م ممـ ؾمٛمٕمتٝم٤م ،وم٢من اًمرضمؾ يتٙمٚمؿ
سم٤مًمـحٙمٛم٦م وًمٞمس سمحٙمٞمؿ ،يمٛمـ٤م أن ا ًَمر ُْمـ َٞمـ٦م ىمد شمَـجل ُء ُمـ ِ
همػم را ٍم.
ٍ
ؾمالُم٦م
ًحـ ٍ٦م ومـل قم٘مٚمف ،وومـل
قالُأبوُظؿروُبنُالعَلء« :اإلٟمً٤من ومـل ُوم َ
ػ ِؿم ْٕمر ًاش.
ُمـ أومقاه اًمٜمـ٤مس ُم٤م ًمـؿ يْمع يمِت٤مسمـ ً٤م أو ُيـ َ١مًم َ
ِ
ًمٚمٛمدح واًمذ ّم ،وم٢من
ف
وقال ُال َعـتَّابـيُ« :مـ َصٜمَ َع يمت٤مسمـ ً٤م وم٘مد اؾم َت ِْم َـر َ
ف ًمٚمحًد واًمٖمٞمـٌـ٦م ،وإن أؾم٤م َء وم٘مد َشم َٕمـ ّر َض ًمٚمِمت ِؿ
أطمً َـ وم٘مد اِ ْؾم ُتـ ْٝم ِد َ
واؾم ُتـ ْ٘م ِ
ف سم ُٙمـؾ ًم ًِ٤منش.
ـذ َ
وقالُغرهُُ« :مـ صٜمّػ وم٘مد ضمٕمؾ قم٘مٚمف قمٚمـك ٍ
ٕمرض قمٚمـك اًمٜمـ٤مس،
ـمٌؼ ُي َ
وإ ّٟمٛمـ٤م اًمِمٕمر قم٘مؾ اًمـ ِ
ٛمرء َي ِ
ٕمر ُوف قمٚمـك اًمؼم ّيـ٦م :إن َيم ْٞمً ً٤م وإن ُطمـ ْٛم٘م ً٤مش.
ِ
ٍ
وقـالُحؽقمُٕصحـابـه«ُ:طم ّ٘م ً٤م أىمقل :اًمّمدىمـ ُ٦م سمحر ٍ
احلٙمٛم٦م
واطمد ُمـ
ف
ْ
ٌ
اًمّمدَ َىمـ٦م سمجٛمٞمع ُم٤م ومـل اًمدٟمٞم٤مش.
أٟمٗمع ُمـ ّ
ُ

وقال ُموشى ُبن ُشعقد ُال َُعـْز ُ(إكدلز) :اؾمتٛمع إًمـك ُم٤م َظم ّٚمدَ
اًمـٛمـ٤مو َ
قن سمٕمد ُضمٝمدهؿ وشمٕمٌٝمؿ ُمـ إىمقال ،وم٢مهن٤م ُظمالص ُ٦م قمٛمرهؿ،
ُ
ِ
ِ
٥م ومٞمـف
ُ
وز ْسمـد ُة شمـج٤مرهبؿ :وٓ شمـتٙم ْؾ قمٚمـك قم٘مٚمؽ ،وم٢من اًمٜمٔمر ومٞمٛمـ٤م شمَٕم َ
ِ
اًمٜمـ٤مس َ
أقمٛمـ٤مر ِهؿ ُي ْـرسمِ ُحؽ ،و َيـ َ٘م ُع قمٚمٞمؽ َرظمٞمّم ً٤م.
ـمقل
ُ
إسمدان
وقالُغره :اًم٘مٚمقب شمـحت٤مج إًمـك ُىمقشمِـٝم٤م ُمـ اًمـحٙمٛمـ٦م ،يمام حتت٤مج

إًمـك ُىمقشمِـٝم٤م ُمـ ِ
اًمٖمذاء.

ٍ
ٍ
ُ
ُم٠مُمقن اًم َٕم َثرات.
واًمٙمت٤مب
هٗمقات،
ُمّمحقب ذو
وقالُابنُالـؿؼػع :يمؾ
ُ

وقالُابنُظبدُربـهُإكدلسـي :اظمتٞم٤مر اًمٙمالم أصٕم٥م ُمـ شم٠مًمٞمٗمف.
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 اًمـج٤مهؾ هق اًمذي يٕمتـ٘مد أٟمـف شمٕمٚمؿ وايمتٛمؾ ومـل ِقمٚمٛمف ،أُم٤م اًمٕمـ٤مىمـؾ ومٝمق
اًمذي ٓ يِمٌع ُمـ اًمٕمٚمؿ.
زايـدُبنُشؾطانُآلُهنقان
ٌ
ظمـط ًمٚمٜمٝم٤ميـ٦م.
 ومـل ؾمٌ٤مق اًمتٛم ُّٞمـز ًمٞمس هٜم٤مك
حمؿدُبنُراصدُآلُمؽتومُ

قالُماركُتوينُُ:

ذم شمّمقري أن اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي شمًٞمـر قمٚمـك هدْ يِ ِ
ٍ
سمِمٙمؾ
ُمقوقع
ـف إؿمٞم٤مء
َ
ٌ

ُمٕمٙمقس :ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمـحٞم٤مة شمَـٌدأ سم٤مًمِمٞمخقظم٦م ،سمحٙمٛمتٝم٤م وُمزاي٤مه٤م
اًمـٛمؽمايمٛم٦م ،وشمٜمـتٝمل سم٤مًمِمٌ٤مب سمٓم٤مىم٤مشمـف و ُىمـدراشمـفً ،مالؾمتٛمت٤مع
وذظمػمهت٤م ُ

سمتٚمؽ اًمٗمقائـد واًمـٛمزايـ٤م اًمرائٕم٦مً .مٙمـ شمٌٕم ً٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء أن ،وم٢من
دوٓر ًا واطمد ًا ومـل قمٝمد اًمِمٌ٤مب يٛمٙمـ أن يِمؽمي ًمؽ ُم٤مئـ٦م ُمـ
اًمـٛمناتً ،مٙمٜمؽ ٓ شمًتٓمٞمع احلّمقل قمٚمٞمف .وطملم شمِمٞمخ ومتتٚمٙمف ٓ دمد
ُم٤م يًتحؼ ذاؤه سمـف .إهن٤م ظمالص٦م احلٞم٤مةٟ :مّمٗمٝم٤م إول ُمٙمقن ُمـ اًم٘مدرة
قمٚمـك آؾمتٛمت٤مع هب٤م دون اُمتالك اًمٗمرص٦م ،وٟمّمٗمٝم٤م أظمر ُُم١مًمػ ُمـ

اًمٗمرص٦م اًمـٛمت٤مطم٦م ُمـ دون اًم ُ٘مدرة*.

ِ
ِ
ُوجتار ِ
ُالقاةُلدىُالشقوخُوالؽامءُبـقـنُيـديُالشبابُُ.الـؿملف
ب
ُلوضعُحؽؿة
ُ*ُهذاُالؽتابُحماول ٌة
ُ

ُُُُُُُُُُُُ1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـؿــؼـدمــــةُ

بسمُاهللُالرمحنُالرحقمُ
مؼدمةُالطبعـةُالثـالثـةُ
إن احلٛمد هللٟ ،محٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مًم ّٚمـ ِف ُمـ ذور أٟمـٗمًٜم٤م
وؾمٞمئ٤مت أقمٛمـ٤مًمٜم٤مُ ،مـ هيده اًم ّٚمـ ُف ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد
أن ٓ إًمف إٓ اًم ّٚمـ َف ،وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف ،وسمٕمد ،،،

ُالؽمُ
ومـ٢من اًمتـٓمقر واًمتجديـد ُمـ ؾمٜم٦م احلـٞم٤مةً :مذا َقم َٛمدٟمـ٤م إًمـك يمت٤مسمٜم٤م "ظقون ُِ
٤مرة ُمـ ظمالل ُمٓم٤مًمٕمـ٤مشمـل ًمِٕم ٍ
والعز" سم٢مو٤مومـ ِ٦م ِطمٙم ٍؿ ُمـختـ ٍ
ديـد ُمـ اًمـ ُٙم ِ
ت٥م واًمـٛمّم٤مدر
َ
ُ
ُ
(وذًمؽ سمٕمد صدور اًمٓمٌٕم٦م اًمثـ٤مٟمٞم٦م ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا) ،ومـ٤مؾمتخٚمّم٧م ُمٜمٝم٤م ِص َٞمٖم ً٤م خمـتٍم ًة
َ
أوٗم٧م ،وأقمت٘مد
أيمقن ُُم َق ّوم٘م ً٤م ومـل ُم٤م
سمٛمـ٤م يتقاومؼ ُمع همروٜم٤م ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا ،وأُمٚمـل أن
ُ
أن ذًمؽ ىمـد أ ْصمـ َرى اًمـٙمت٤مب وزاده ُطمًٜم ً٤م و َٟمـٗمٕم ً٤م و ُقمذوسمـ٦م.
وطمٞم٨م أن يمت٤مسمٜم٤م هذا "قمٞمقن احلٙمؿ واًمٕمؼم" ىمـد زادت قمـدد صٗمحـ٤مشمـف سمـ٠ميمثر ُمـ
وإظمراج اًمـٙمت٤مب ومـل
 022صٗمح٦مً :مذا ىمررٟمـ٤م َشمـ ْجـ ِزئـ ُتـف ومـل اًمٓمٌـٕم٦م اًمثـ٤مًمثـ٦م
ُ

احل َٙمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ومـل اجلزء إول ،واجلـزء اًمثـ٤مٟمـل َيـ ِقي ِ
ُمـٚمديـ ،ومجٕمٚمٜمـ٤م ِ
احل َٙم َؿ
َ
ـػ طمـٛمؾ اًمـ ِ
ِ
ِ
اًمقاطمد ُمـ اًمـٙمت٤مب أصمٜم٤مء
جزء
اًمـٛمتـٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕمـ ِؿ إظمرى ،وسمـذًمؽ َيـخ ُ َ
ِ
اًم٘مراءة أو ومـل إؾمٗم٤مر واًمرطمالت.
ِ
ـل
وطمٞم٨م أٟمـّل ىمٛم٧م سمتقزيع يمؾ ُٟمًخ اًمٓمٌٕم٦م اًمثـ٤مٟمٞمـ٦م قمٚمـك ُمٕم٤مرومـل (وىمـد ًَمـ٘م َ
ذقم٧م هيٕم ً٤م سمـتجـٝمٞمـز اًمـٙمت٤مب ًمٚمٓمٌٕم٦م اًمثـ٤مًمثـ٦م،
اؾمتحً٤مٟمـ ً٤م قمٜمدهؿ) ومـ٘مد
ُ

وصحح٧م إظمـٓمـ٤مء اًمـٛمـٓمٌـٕمٞمـ٦م اًمتل شمـٛمٙمٜم٧م ُمـ اؾمتـخالصٝم٤م،
َومـٜمَـ٘مـحـ ُتـف
ُ
وأوٗم٧م اجلـديـد ُمـ
اًمـٛمٙمررات اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل وضمدشمـٝم٤م أصمٜمـ٤مء اًمـٛمراضمٕم٦م
ُ
وطمـ ُ
َ
ذوم٧م ُ
اًمـٙمٚمٛمـ٤مت واًمـٛمٕم٤مٟمـل إًمـك أسمقاب اًمـٙمت٤مب.

ُُ1
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وإٟمـّل أؤيمد سم٠من هذا اًمٙمت٤مب َووٕم ُتـ ُف ُُم َقضمٝم ً٤م إًمـك قم٤م ُّم٦م اًمٜمـ٤مس ،اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ

ِ
وهمػم اعمًٚمٛملم وظم٤مص ً٦م اًمِمٌ٤مب ،وىمـد سمـذًم٧م ضمٝمدي أن ُأ ِ
ظمرضمف سمحٞم٨م يٙمقن ُُمِمقىم ً٤م
ِ
ـٛم٘مـتَـٜم ِـ ِٞمف أن َيـ٘مر َأه يمُٚمف ،يمام أٟمـل ىمّمدت سمٓمري٘م٦م شم٘مًٞمؿ اًمٙمت٤مب إقمداده ًمٚمؽممج٦م إًمـك
ًم ُ

اًمٚمٖم٤مت إظمرى (وم٤مًمؽممج٦م إًمـك اًمٚمٖم٦م إرديـ٦م قمٚمـك وؿمؽ اإلٟمتٝم٤مء) ،وًمـؿ يٙمـ
اًمٙمت٤مب ُم ِ
رضمٕم ً٤م ُمقوققمٞم ً٤م ًمٚمٌ٤مطمثلم :ذًمؽ ٕٟمـل شمَـٚم٘مٞم٧م
همريض أن يٙمقن هذا
َ َ
الطمٔمـ٤مت ُمـ َقم ٍ
ٍ
ديـد ُمـ اًمـٛمِم٤ميخ واًمـخٓمٌ٤مء ُمـ ُمٕم٤مرومـل سمـ٠مٟمـف ُمـ إومْمؾ ًمـٛمثؾ
ُُم
هذا اًمٙمت٤مب أن ُيـ٘مً َؿ طمً٥م اًمـٛمقوققم٤متً ،مذا ًَمـ ِز َم اًمتٜمـقيـف.
ي٥م إذا َ
قمٛمؾ أطمديمُؿ قمٛم ً
ال أن ُيـتـ ِ٘مٜمَـ ُفش ،سمـذًم٧م
واشمٌ٤مقم ً٤م ًم٘مقل اًمٜمٌل « :إن اًم ّٚمـ َف ُ
ُو ْؾم ِٕم َل اًمِمديـد ومـل َشمٜمـ٘مٞمح هذه اًمٓمٌٕم٦م رضم٤م َء أن يِمٛمٚمٜمـ٤م رو٤م اًم ّٚمـف ،قمٜم٤م وقمـ ؾمٕمٞمٜم٤م
هذا ،وأن َيٛمٜمحٜم٤م سمريم٤مشمـف وأن ُيقومـ َ٘مٜم٤م ًمإلظمالص دائٛمـ ً٤م ،وأن َيـجـٕمؾ ًمـٙمت٤مسمٜم٤م هذا
اًم َ٘مٌقل واًمٌـريم٦م دائٛمـ ً٤م ،إٟمـف سمٙمؾ ٍ
مجٞمؾ يمٗمٞمؾ ،وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.
وىمد ىم٤م َل اسمـ اًمـٛم٘مٗمع قمـ يمت٤مسمـف يمٚمٞمٚم٦م ودُمٜم٦م ( :يٜمٌٖمل ًمٚمٜمـ٤مفمر ومـل يمت٤مسمٜمـ٤م هذا أٓ
احل َٙم ِؿ ِ
شمٙمقن هم٤ميتـف اًم َتّم ُّٗمح اًمـٛمجرد ومٞمٛمـ٤م يتْمٛمـ ُمـ ِ
واًمٕمؼم طمتك ُيـت َؿ اًمٙمت٤مب ىمراء ًة
َ ُ
ٍ
ٍ
وقمؼمة ،و ُي ْٕم ِٛم َؾ ومٞمٝم٤م َر ِويـ َتـف).
طمٙمٛم٦م
إًمـك آظمره ،وي٘مػ قمٜمد يمؾ
وإٟمـل أرى أن يمالُمف َيٜمٓمٌِ ُؼ قمٚمـك يمت٤مسمٜمـ٤م هذا أيْم ً٤م.
ُوكتــبه ُ

ُُُ

جـقدُبنُحمؿدُبنُظبدُال ُّؾـهُخوريُ
ظػاُاهللُظــهُ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُدبـيُ:فـيُُ1037/1/34مُ
ادوافقُُُ9رمضانُُُ3418هـُ
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بسمُاهللُالرمحنُالرحقمُ

مؼدمـةُالطبعـةُالثـاكقـةُ

احلٛمد ًم ِ ّٚمـ ِف رب اًمٕم٤مًمـٛملم ،وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اًم ّٚمـ َف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا
قمٌده ورؾمقًمف ،اًمٚمٝمؿ صؾ وؾمٚمؿ قمٚمـك قمٌدك وٟمٌٞمؽ حمٛمد وقمٚمـك آًمف وصحٌف أمجٕملم
وسمٕمد:..

وم٘مد وضمدٟمـ٤م ًمٙمت٤مسمِٜم٤م هذا ومـل ـمٌٕمتف إوًمـك َىمٌقًٓ واؾمتحً٤مٟمـ ً٤م ُِم ْـ يمؾ َُم ْـ ىمرأه أو ا ّـم َٚمع
ِ
دارك إظمٓم٤مء اًمـٛمٓمٌٕمٞم٦م :ومٌدا ًمـل
قمٚمٞمف ،إُمر اًمذي دومٕمٜمل إًمـك ُُمراضمٕمتف
سمٖمرض شمـ ُ
اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ أىمقال اًمٕم٘مالء
أصمٜم٤مء ذًمؽ أن أزيـدَ ه َشمـٜمـ٘مٞمح ً٤م وإو٤مومـ ً٦م ًمٚمجديـ ِد ُمـٛمـ٤م
ُ

ورضمقت
اًمـٛم ْحدَ صملم،
ُ
و ُأوًمـل اًمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٗمٙمر واًمـٛمِم٤مهػم ُمـ اًم٘مدُم٤مء أو ُمـ ُ
اًم ّٚمـ َف أن ُيتِؿ ومْمٚمف قمٚمـل ،وأن يٜمٗمع سمـف ،وأن َي َْم َع ًمـٝمذا اًمٙمت٤مب اًم َ٘م َ
ٌقل واًمؼميم٦م.
ِ
ُمٕم٤مرومـل وأصدىم٤مئل ُمـ همػم اًمٕمرب أن أؾمٕمك ًمؽمضمـٛم٦م هذا
وىمد اىمؽمح اًمٕمديد ُمـ
اًمٙمت٤مب إًمـك سمٕمض اًمٚمٖم٤مت إظمرى يم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمروؾمٞم٦م وإرديـ٦م واهلٜمديـ٦م
واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م وهمػمه٤م إن أُمٙمـ ،سمٖمرض ٟمنم إىمقال اًمـٛم٘متْمٌ٦م ِ
ذات اًمـٛمٕم٤مٟمـل
اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمـٛمٜمًقسمـ٦م ًمٚمٕمرب وهمػم اًمٕمربً :مٞمًتـٗمٞمد ُمـ ٓ يٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ هذا
اجلٝمد :وذًمؽ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقاٟمع اًمٚمٖم٦م واًمديـ ِ
واًمٕم ْر ِق.
ًمذا يم٤من ٓسمـد ُمـ ومّمؾ اًمٜمّمقص اًمٜمـثريـ٦م قمـ إسمٞم٤مت اًمِمٕمريـ٦م :وم٘مًٛم٧م اًمٙمت٤مب
احل َٙم ِؿ ِ
(قمٞمقن ِ
ُ
واًمٕم َؼم) ،وم٠مصٚمح٧م
أؾمٛمٞم ُت ُف
إًمـك ضمزئلم ُمٜمٗمّمٚملم ،اًمـٛمجٚمد إول وىمـد ْ
ٍ
أظمٓم٤مء ُمٓمٌٕمٞم٦م ،وطمذوم٧م مٛمققم ً٦م ُمـ إىمقال ُمٙمررة اًمـٛمٕمٜمك ،وطمذوم٧م
ُم٤م سمـف ُمـ
سمٕمض اًمـٛم٘م٤مٓت اًمتل رأي٧م ومٞمٝم٤م ـمقًٓ وإؾمٝم٤مسمـ٤م ،أويم٤مٟم٧م سمٕمٞمدة اًمّمٚم٦م ٟمققم ً٤م ُم٤م قمـ
وُم٘م٤مٓت أظمرى ذات ِص ٍ
ٍ
ُمقوقع اًمٙمت٤مب ،صمؿ أوٗم٧م أىمقآً
ٚم٦م ىمريٌ٦م سمٛمقوقع
ِ
اًمٚمٖم٤مت إظمرى.
اًمٙمت٤مب ،طمتك َشم ًْ ُٝم َؾ شمرمج٦م اًمـٛمجٚمد إول ُمـ اًمٙمت٤مب إًمـك
وسمـذًمؽ ٟمًتٖمٜمل قمـ اًمـح٤مضم٦م إًمـك شمرضمـٛم٦م اًمـٛمجٚمد اًمث٤مٟمـل ،ومٜمُـٌْـ ِ٘مٞمـ ِف سمـٝمٞمئـتف
ِ
ِ
وروٟم٘مف وضمرؾمف ووزٟمـف ،طمٞم٨م َيّمٕم٥م ٟم٘مؾ روح اًمِمٕمر ُمـ ظمالل
اًمِمٕمريـ٦م
اًمؽممج٦م ،وىمـد أؾمٛمٞم٧م اًمـٛمجٚمد اًمثـ٤مٟمـل (ديوانُالؽؿة).

ظقونُالؽمُوالعز

ُُ8

وٓ يِمؽ أطمدٌ ُمـ اًمٕم٤مًمـٛملم أن ُمقوقع يمت٤مسمٜم٤م هذا (احلٙمٛم٦م) ُمـ أهؿ ُم ِ
راُمٞمف ٟم٘مؾ
َ
اًمـ ِ
خؼمات اًمـحٞم٤مشمٞم٦م ُمـ إضمٞم٤مل اًمـ ُٛمتـ ِ
ٓم٤موًم٦م إًمـك ُمـ َيـخٚم ُٗمٝمؿ ومـل ُُمـجتٛمٕم٤مهتؿ،
و َشمـجد ذًمؽ قمٜمد يم٤م ّوم٦م إقمراق وإضمٜم٤مس ،ومٞمٜمٕمٙمس ذًمؽ إيـج٤مسمٞم ً٤م قمٚمـك اًمٕمالىم٤مت
اًمـ ُٛمتداظمٚم٦م سملم أومراد اًمـٛمجتٛمع ،ومتـ٘مؾ اًمـٛمِم٤ميمؾ واًمـ ُٛمٜمٖمّم٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م ،وم َٞم ُٕم ُّؿ ِ
اًمقئـ٤مم.

ّ
إن احلٙمٛم٦م ًمٞمس هل٤م َطمد يٛمٜم ُع أطمد ًا ُمـ ايمتً٤مهب٤م ومـل مجٞمع اًمٕمّمقر واًمٌٚمدان :ومال ديـ وٓ
ِقم ْرق وٓ ًمقن وٓ سمداوة وٓ طمي خيتص هب٤م ويتٙمره٤م ،ومٜمجد ُمـ أهؾ اًمٌداوة واًمٕمرب
طم٤مز احلٙمٛم٦م ،ويمذًمؽ ومـل اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م اًمـ ُٛمتٓم٤موًم٦م ،وىمد يم٤من ُمـ
ومـل اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ َ
اًمٗمرس وأهؾ احلي وُمـ أهؾ اًمـٝمٜمد ىمديٛمـ ً٤م وطمديث ً٤م يمثػمون ُمـٛمـ أ ْصمـ َروا اًمؽماث
اإلٟمً٤مٟمِـل سم٤محلٙمٛم٦م ،يمٛمـ٤م يم٤من ًمـٛمٍم اًم٘مديٛم٦م واًمٞمقٟم٤من و اًمروم اًمٌ٤مع اًمٓمقيؾ ومـل ذًمؽ،

ٍ
أىمٓم٤مر ؿم ّتك
يمثػم ُمـ اًمـٛمٗمٙمريـ واحلٙمٛمـ٤مء :ومجٛمٕمٜم٤م ُمـ
وومـل اًمٕمٍم احلدي٨م فمٝمر ٌ
ٍ
وأقمراق ُُمتٕمددة ُم٤م ىم٤مًم٧م أًمًٜمـتٝمؿ ُمـ ُمقروث احلٙمٛم٦م اًمتل قم٤مؿم٧م
وقمّمق ٍر خمتٚمٗم٦م

ٜمػم ومٙمرهؿ وطمٞم٤مهتؿ.
سمٕمدهؿ ،ومٛمـ٤م أقمٔمؿ أصمـرهؿ قمٚمـك اًمٌنميـ٦م ًمق
َ
اؾمتٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُي ُ
وقمٚمٞمف وم٢من ُمـ أظمذ يمال ًُم٤م طمًٜمً٤م قمـ همػمه ،ومتٙمٚمؿ سمـف ومـل ُمقوٕمف وقمٚمـك ِ
وضمٝم ِف ،ومال
وه ِد َي
َشمـ َر َيـ قمٚمٞمف ومـل ذًمؽ ِىم ّٚمـ َ٦م ؿم٠من ،وم٢مٟمـف ُمـ ُأ ِقم َ
لم قمٚمـك طمٗمظ يمالم اًمـ ُٛمّمٞمٌلمُ ،
وووم َؼ ًمألظمذ قمـ احلٙمٛمـ٤مء وم٘مد سمٚمغ اًمٖم٤ميـ٦م ،وٓ قمٚمٞمف أن ٓ َيزداد.
ًمالىمتداء سم٤مًمّم٤محللمُ ،
وٟمٜمقه هٜم٤م قمٚمـك أٟمٜم٤م ىمٛمٜم٤م سم٤مؾمتخالص وُمراضمٕم٦م إطم٤مدي٨م اًمـٛمٜمًقسمـ٦م ًمٚمٜمٌل ( )واًمتل
ضم٤مءت ومـل اًمٙمت٤مب ووم٘م ً٤م ًمـٛمـ٤م ورد ومـل صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمـف ًمٚمٕمالُم٦م إًمٌ٤مٟمـل
َر ِطمـٛم ُف اًم ّٚمـف.

ُُُ
وكتــبه ُ
الراجـيُظػـوُربـه ُُ
جــقدُبنُحمؿدُبنُظبدُال ُّؾـهُخوريُُ
دبـيُ:فـيُُ1031/1/4مُُ
ُ31ربقعُأخرُُ3411هـُ
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بسمُاهللُالرمحنُالرحقمُ

مؼدمـةُالطبعـةُإولـى
إن احلٛمد هللٟ ،محٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مًم ّٚمـ ِف ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ
ؾمٞمئ٤مت أقمٛمـ٤مًمٜم٤مُ ،مـ يـ ِ
ٝمده اًم ّٚمـ ُف ومٝمق اًمـ ُٛمٝمتدي ،وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف.
َ
وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ،ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف.
ِ
﴿ُ َي َ
ون﴾.
ُآمـُواُا َّت ُؼواُاهللَُ َح َّقُ ُت َؼ ُاتِـ ِه َُو َُٓ َُتـ ُؿو ُُتـ َّنُإِ َّٓ َُو َأ ُْكـت ُْم ُُم ْسؾِ ُؿ َُ
اُأيُـ َفاُا َّلذ َ
ين َ
ِ
يُخ َؾ َؼؽُم ُِمنُ َك ْػ ٍ ِ ٍ
﴿ُ َي َ
اُو َب َّ
ث ُِمـ ُْف َامُ
واُر َّبؽ ُُمُا َّل ِذ َ
س َُواحدَ ة َُو َخ َؾ َقُمـ َُْفاُز َْو َج َف َ
ْ ْ
اُأيُـ َفاُالـ ُ
َّاسُا َُّتـ ُؼ َ
ِرج ًآُكَثِراُوكِساءُوا َُّتـ ُؼواُا َُ ِ
َانُ َظ َؾ ُْقـؽ ُْم َُرقِق ًبا﴾.
ونُ ُبِـ ِه َُو ْإَ ْر َحا َمُإِ َّنُاهللَُك َ
اء ُل َ
ً َ َ ً َ
َ
هللُا َّلذيُت ََس َ
ِ
﴿ َي َ
ُآمـُواُا َُّتـ ُؼواُاهللَ ُ َو ُقو ُلواُ َق ْو ًٓ َُش ِديـدً ا ُ ُي ْصؾِ ْح ُ َلؽ ُْم َُأ ُْظ َام َلؽ ُْم َُو َيغ ِْػ ْر ُ َلؽ ُْمُ
اُأيُـ َفاُا َّلذ َ
ين َ
قام﴾ .أُم٤م سمٕمد،،
ُذكُو َبؽ ُْم َُو َم ْنُ ُُيـطِعُِاهللَُ َو َر ُشو َل ُهُ َُفـ َؼدْ ُ َفازَُ َف ْوزًاُ َظظِ ً ُ
وم٢من أصدق احلدي٨م يمالم اهلل وأن ظمػم اًمـ َٝم ِ
حدصم٤مهت٤م
دي هدي حمٛمد ( )وذ إُمقر ُُمـ
ُ
ٍ
والًم٦م ومـل اًمٜمـ٤مر.
دقم٦م والًم٦م ويمؾ
ويمؾ حمدصمـ ٍ٦م سمـدقم٦م ويمؾ سمِـ ٍ ِ
ُمٕمٜمك يٛمٙمـ شمداوًمـٝم٤م
قمٜمدُم٤م شمـتحقل اخل٤مـمِرة إًمـك ومٙمرة ،وشمّمٌح اًمٗمٙمرة ًمـٝم٤م
ً
وُمٓم٤مسم٘متٝم٤م قمٚمـك واىمع ٍ
يمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس أو هم٤مًم ٌِِٝمؿ ،ومـ ُتّمٌح ِقمؼم ًة ،وقمٜمدُم٤م شمـتٕمدى
ّمػم طمٙمٛم ً٦م يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمٜمّـ٤مس :ومٞمً٤مقمد ومـل أن يتحقل اًمقاىمع اًمذي ٓ َيـخٚمق
ّ
اًمزُمـ َشم ُ
ِ
اًمر ْؿمد ،وسم٤مًمتـ٤مًمـل شم٘مقيؿ ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمـٛمجتٛمع.
ُمـ اًم ُٕمٞمقب واًمًٞمئ٤مت إًمـك ُؾم ٌُ ِؾ ُّ
ٛمً٤موئٝم٤م و َشمـ ْ٘م ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم٤محلٙمٛم٦م إذن هل ٌ
ٌٞمحٝم٤م.
ٝم٤مر ًمـ
ٛمح٤مؾم ِـ
سمٞم٤من ًمـ
إُمقر و َشم ْزيـٞمٜمٝم٤م ،وإ ْفم ٌ
و ُشمٕمد احلٙمؿ ِ
واًمٕمؼم ظمالص َ٦م اًمتج٤مرب اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ُمٜمذ سمـدء اخلٚمٞم٘م٦م إًمـك َوىمـتـٜم٤م هذا،
ِ
ِ
اًمًٚمقك اإلٟمً٤مٟمـل
ومتق ًّمد قمـ ذًمؽ أن شمٙمقن احلٙمٛم٦م واًمٕمؼمة واًمـ َٛمثـؾ َُم ْرضمٕم ً٤م ًم٘مٞم٤مس ّ
ٍ
ِ
اًمًٚمقيمٞم٤مت قمٚمٞمٝم٤م ،وهل ُمـ
و ُشمٕمد أيْم ً٤م ص ّٛمـ٤م ُم أُم٤من ًم٘مٞمؿ اًمـٛمجتٛمٕم٤مت سمحٞم٨م ُشم ْٕم َر ُض ّ
أهؿ رواومِـ ِد اًم ّتً٤مُمل ومـل إظمالق.
يمثػم ُمـ اًمـٛمٗمٙمريـ واحلٙمٛمـ٤مء واًمِمٕمراء وإدسمـ٤مء إًمـك شمـدويٜمٝم٤م ومـل
وىمـد دأب ٌ
قاهد ِ
سم٤مًمِم ِ
َُم٘مقٓشمِـٝمؿ أو َُم٘م٤مٓشمِـٝمؿ أو أؿمٕم٤مرهؿ ،وُمـ ذًمؽ ُم٤م ُيًٛمك َ
اًمِمٕمريـ٦م ،وُمٜمٝم٤م
اًم َ٘مّمص اًمتل َشمـحٙمل اًمـٛمقاىمػ وإطمداث ذات اًمـٛمٕم٤مٟمـل اًمققمٔمٞم٦م ،ويمذًمؽ
ٍ
أؿمٙم٤مل ُُمـختٚمٗمـ ٍ٦م ُمـ هذا اًمـٛمقروث اإلٟمً٤مٟمـل.
إُمث٤مل ،إًمـك
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ٛمٕم٧م ُم٤مدة
ُُٕتـؿُ َُم ُ َُم ُِ
ت ُ
واؾمتِمٝم٤مد ًا سم٘مقل اًمٜمٌل (ط)« :إكؿـا ُ ُب ُِع ُْث ُ
ؽار َُم ُإخَلقشَ ،ضمـ ُ
هذا اًمٙمت٤مب ِ
اًمِم ِ
ىم٤مصد ًا سمـف وضمـف اًم ّٚمـ ِف ؾمٌح٤مٟمـف ،راضمٞم ً٤م اٟمـتـٗم٤مع ّ
ٌ٤مب ُىمـ ّرا َء اًمٕمرسمٞم٦م سمـف :
اًمذيـ يـٗمتـ ِ٘مدون اخلؼمة ،و َشمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ قمدم ِ
اًمدرايـ٦م سم٠مُمقر احلٞم٤مة ،وم َت ْٕم ِرض ًمـٝمؿ
ُ
َ
ُمقاىمػ ُمـتـٜمـققم٦م ومـل ُمٓمٚمع طمٞم٤مشمـٝمؿ ،ومٞمتخذون ىمرارا ٍ
ت شمٙمقن ُُمتنقم ً٦م ،وهم٤مًمٌـ ً٤م ُم٤م
ُ
ِ
ًمٚمّمقاب ،أو قمٚمـك إىمؾ شمٙمقن ظمالف إوًمـك.
شمٙمقن ُُمـج٤مٟمـٌ ً٦م ّ
ذًم٧م ضمٝمدي أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ ِ
ضم٤مذسمـ ً٤م ًمٚم٘مراءة ،وذًمؽ سم٤مظمتٞم٤مر إىمقال
وىمـد سمـ ُ ُ
ذوات اًمـٛمٕم٤مٟمِـل اًم٘مقيـ٦م ،ويمذًمؽ إسمٞم٤مت ِ
ِ
اًمِمٕمريـ٦م ،واًم٘مّمص ذات
اًمـ ُٛم ْ٘مـتـ َْمٌ٦م
َ
ِ
اًمٕمؼمة ،واًمـٛم٘م٤مٓت اًمتل َشم ِ
ٕمر ُض ظمؼمات اًمـحٞم٤مة ًمدى يم٤مشمٌٝم٤م ،أو ىم٤مئٚمٝم٤م.

ِ
صالح ا ّ
سمٖمرس اًم٘مٞمؿ وإظمالق اًمٜمـ٤مسمٕم٦م ُمـ ظمؼمة إضمٞم٤مل
ًمِمٌ٤مب يـٌـدأ
ذًمؽ ٕن
َ
٤موًمـ٦م أو ُمـ اًمديـ ومـل اًمّم َٖمر ،وـمرح اًمٌدائـؾ اًمتل ُشم ِ
اًمـ ُٛمتـٓمـ ِ
رضم ُع اًمِمٌ٤مب إًمـك ضم٤مدة
ِىمـ َٞمٛمٝمؿ وديٜمٝمؿ.
وأظمػم ًا ،وم٘مد ضمـٛمٕم٧م ومـل هذا اًمٙمت٤مب اظمتٞم٤مراشمـل ُمـ أىمقال ٟمٌٞمٜم٤م اًمٙمريؿ (ط) صمؿ مم٤م
ِ
٥م ًمألٟمٌٞم٤مء صمؿ اًمّمح٤مسمـ٦م واحلٙمٛمـ٤مء ويمت٤مسمـ٤مت اًمـٛمٗمٙمريـ واًمِمٕمراء ،وُمـ اًم٘مّمص
ٟمًُ َ
واًمٕمؼم ُمـ يمـتٌٝمؿ ،وُمـ اًمـٛم٘م٤مٓت اًمـٛمٜمِمقرة قمٚمـك ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.
شمقضمـف سم٤مًمِمٙمر واًمت٘مدير إًمـك أظمل اًمِمٞمخ ُُمراد
وإٟمـف ٓ يًٕمٜمل ومـل هذا اًمـٛم٘م٤مم إٓ أن أ ّ
أسمقا ُّ
ًمِمٝمقد اًمذي شمقًمـّك قمٛمٚمٞم٦م اًمّمػ واإلظمراج واًمـٛمراضمٕم٦م ًمـٝمذا اًمٙمت٤مب طمتك اًمٜمٝم٤ميـ٦م.
ِ
وأرضمق ُمـ اًم ّٚمـ ِف قمز وضمؾ أن يـجٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًم ِّم ً٤م ًم ِ
قضمٝمف وأن يٙمت٥م ًمف اًم٘مٌقل
َ
وأن ُيـ َ٘مد َر ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمـخػم طمٞم٨م يم٤من و َيـ َروٞمٜم٤م سمـف ،وأن ُيّمٚمح أسمٜم٤مءٟم٤م وؿمٌ٤مب إُم٦م.
وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،،،

ُُُ
وكتــبه ُ
ُُ
ُُُُُُُُُُالراجيُظػوُربـهُ
جـقدُبنُحمؿدُبنُظبدُال ُّؾـهُخوريُ
دبـيُ:فـيُُ1031/33/9مُُ
ادوافقُُُ1مـحرمُ3411هـ
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمتــــفــــقـــدُ

متـفـــقـدُ
ًمق ُؾم ِئؾ أي إٟمً٤من َُ :م ْـ ُِم َـ اًمٜمـ٤مس حت٥م أن يٙمقن أومْمؾ ُمٜمؽ؟
وم٢مٟمٜم٤م ٟمتقىمع أن شمٙمقن اإلضم٤مسم٦م ٓ :ي٥م أطمد أن يٙمقن همػمه أومْمؾ ُمٜمف إٓ أسمٜم٤مؤه.
وًمٙمل يٙمقن أسمٜم٤مءك ظمػم ًا ُمٜمؽٓ ،سمد أن ُشمـ ْح ًِ َـ إقمدادهؿ ،سم٤مًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ .صمؿ
سم٘مراءات ُمتٕمددة ،حتٗمٔمٝمؿ ُمـ ِ
ؾمقء إدب ،وشمـٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمـجٝمؾ.
وشمٚمؽ ُم٤م ؾمٛمـ٤مه٤م اًم ّٚمـ ُف احلٙمٛم٦م ،وهل شم٠مشمـل ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٛمٜمع اجلٝمؾ سم٤مٕؿمٞم٤مء،
وي٠مشمـل ُمـ طمًـ اخلٚمؼ اًمذي يٛمٜمع ُمـ اًمـجٝمؾ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس سم٠مرذل إظمالق.
ومٞمٙمقن احلٙمٞمؿ هق اًمـٛمت٘مـ ًمألُمقر ،اًمـ ُٛمٜمْمٌط ومـل شمٍموم٤مشمـف ُمع اًمٜم٤مس.
وإذا أوشمـل اإلٟمً٤من احلٙمٛم٦م ،وم٢مٟمـف يٛمتٜمع سمـٝم٤م قمـ اًمـجٝمؾ سم٤مُٕمقر ومٞمتٕمٚمؿ ،ويٛمتٜمع سمـٝم٤م
وهـام هم٤ميـ٦م ُم٤م يـرضمقه اإلٟمً٤من ًمٜمٗمًف
قمـ اًمـجٝمؾ قمٚمـك اًمٜم٤مس ومـل اًمتٕم٤مُمؾُ .
ُ
وًمذريـتِـف ،أن ُيـتـ٘مٜمقا اًمٕمٚمؿ واًمتٕم٤مُمؾ ،أي اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ.
وأول صمٛمـ٤مر احلٙمٛم٦م ،أن شمٕمٚمؿ قمـ اًم ّٚمـ ِف ،وشمٕمٚمؿ طمؼ اًم ّٚمـف قمٚمٞمؽ ،وأن ُشمـت٘مـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع
ذًمؽ ،سمٗمٕمؾ ـم٤مقمتف ،وشمرك ُمٕمّمٞمتف ،ومـل اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،وأن شمرى سمٛمـ٤م ىمًٛمف اًم ّٚمـ ُف
ًمؽ ،وهذا هق قملم اًمِمٙمر ًم ِ ّٚمـ ِف.
وًم٘مد ضب اًم ّٚمـ ُف َُم َثـ َؾ احلٙمٛم٦م ومـل ًم٘مٛمـ٤من ،ويمٞمػ يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اإلٟمً٤من ًمٜمٗمًف وٕسمٜم٤مئف
ان ُا ُْلـ ِحؽ َْؿ َة َُأ ِن ْ
ُاصؽ ُْر ُلِ َُّؾـ ُِه﴾
وًمٚمٜم٤مس ،ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ومـل ؾمقرة ًم٘مامنَ ﴿ :و َل َؼدْ ُآ َت ْقـَاُ ُل ْؼؿـ َ
واًمِمٙمر ًمِ ّٚمـ ِف هق آقمؽماف سمٜمٕمٛم٦م اًم ّٚمـ ِف ،وشمًخػم ٟمِ َٕم ِؿ اًم ّٚمـ ِف ومـل ُم٤م ُيروٞمف أو ُم٤م ٓ
ُيًخٓمف ،وطم٘مٞم٘م٦م اًمِمٙمر :اًمرو٤م سم٤مًمٞمًػم ،ومـ٢من َؿمٙم ََر اإلٟمً٤من واؾمتٛمر ومـل اًمِمٙمر يم٤من
ذًمؽ ًمـٛمّمٚمحتف وًمٜمٗمًف ﴿ ُ َو َم ْن ُ َي ْشؽ ُْر ُ َفنِكَّؿـا ُ َي ْشؽ ُُر ُلِ َـ ْػ ِس ِه َُو َم ْن ُ َك َػ َر ُ َفنِ َّن ُال ُّؾـ َُه ُ َغـِيُُ
ُ ِ
قمؼم اًم٘مرآن قمٜمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ اًمـ ُٛمْم٤مرع ،واًمٙمٗمر طم٤مًم٦م ُمٜمتٝمٞم٦م
َ
حـؿقدٌُ﴾ وم٤مًمِمٙمر طم٤مًم٦م ُمًتٛمرة ّ
وطمـ ِٛمدَ ًمِـ َٛمـ َيِمٙمر.
قمؼم قمٜمٝم٤م اًم٘مرآن سم٤مًمٗمٕمؾ اًمـٛمـ٤ميض ،واؾمتٖمٜمك اًم ّٚمـ ُف قمٛمـ يمٗمرَ ،
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ُٓ ْبـ ِ ِه َُو ُه َوُ َي ِع ُظُـ ُهُ َُيـاُ ُبـ َّيُ
ان ِ ُ
ظمرج ًم٘مٛمـ٤من سمحٙمٛمتف أول ُم٤م ظمرج إًمـك اسمٜمف ﴿ َوإِ ْذُ َق َالُلُ ْؼؿـ ُ
ِ
ِ
َُٓت ْ ِ
قمُ﴾ .واًمنمك هق أن دمٕمؾ ًمِ ّٚمـ ِف ٟمِـدّ ًا ومـل أُمرك يمٚمف.
ُالرش َكُ َل ُظ ْؾ ٌمُ َظظ ٌ
ُرش ْكُبال ُّؾـ ُهُإِ َّن ْ
هؾ ًمق ـمٚمٌ٧م ُمـ اسمٜمؽ ؿمٞم ًئ٤م ؾمٞمًتجٞم٥م ًمٓمٚمٌؽ ؟

وهؾ إذا ـمٚمٌ٧م ُمـ اسمٜمؽ أٓ ُيٓمٞمع إٓ اًم ّٚمـ َف ،ؾمٞمجد يمؾ ُم٤م يريـده قمٜمد اًم ّٚمـ ِف؟ هؾ
ؾمٞمحت٤مج إًمـك ٍ
أطمد همػم اًم ّٚمـ ِف ؟ هؾ ؾمٞمٙمٗمٞمف اًم ّٚمـف ؟
إن اًم ّٚمـ َف ً
أوٓ يقي اإلٟمً٤من سمقاًمديف إطمً٤مٟم ً٤مً ،مٙمك يٙمقٟم٤م وؾمٞمٚم ً٦م ًمتٕمريػ اسمٜمٝمام سم٤مًم ّٚمـ ِف،
ِ
ؼمر هذه اًمقصٞم٦م سمٛمـ٤م ُٕمف ُمـ ومْمؾ قمٚمٞمف ومـل اًمـحٛمؾ واًمقوع
وشمقصٞمٚمف إًمـك اًم ّٚمـف ،و ُي ّ
واًمٗمّم٤مل ،ويٓمٚم٥م اًم ّٚمـ ُف ُمٜمف ذيمر اًمٗمْمؾ ٕهٚمف سم٤مًمِمٙمر ًم ِ ّٚمـ ِف واًمِمٙمر ًمقاًمدَ يـف ﴿ َو َو َّص ْقـاُ
ُحـ َؿ َُؾـ ُْتـ ُه ُُأم ُه َُو ْهـًا ُ َظ َُؾـى َُو ْه ٍن َُو ُفِـ َصا ُُلـ ُه ُُفِـي ُ َظ َام ْ ِ
ِْ
ني َُأ ِن ْ
ُاصؽ ُْر ُُلِـيُ
ان ُبِ َوالِدَ ْي ِه َُ
اإلك َْس َ
َولِ َوالِدَ ْي َ
ر﴾.
ص ُُ
ـؿ ِ ُ
كُإِ َُلـ َّيُال َ
وم٢من ًمـؿ ي١مد اًمقاًمدان دورمه٤م ،سمؾ زادا قمغم ذًمؽ سم٠من ضم٤مهدا آسمـ قمٚمـك أن ينمك
سم٤مًم ّٚمـ ِف ،ومال يٜمٌٖمك قمٚمٞمف أن ُيـٓمٞمٕمٝمام ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ُُمّم٤مطمٌتٝمٛمـ٤م ومـل اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمـٛمٕمروف
ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمٚمـك ِ
ِ
اك ُ َظ َذ َُأ ْن ُت ْ ِ
اهدَ َ
يُماُ َل ْق َس ُ َل َ
ك ُ ُبِـ ِهُ
اًمٕمالىم٤مت
ُج َ
إهيـ٦م ﴿ إِ ْن َ
ُرش َك ُ ُبِـ َ
احبفؿـ ُِ
ِ
ِ
ِ
اُم ْع ُرو ًفا﴾ .وإٟمٛمـ٤م قمٚمٞمف أن يٌح٨م قمٛمـ يـدًمف
اُو َص ْ ُ
ظ ْؾ ٌم ُ َف ََل ُتُط ْع ُفؿـ َ
اُفـيُالدكْق َ
قمٚمـك ـمريؼ اًم ّٚمـ ِف ويًٚمؽ ـمري٘مف ﴿ َوا َّتبِ ْع َُشبِ َ
اب ُإِ َُلـ َّي ُ ُُث َّم ُإِ َُلـ َّي َُم ْر ِج ُعؽ ُْمُ
قل َُم ْن َُأ َُكـ َ
ون﴾.
َف ُلكـبُـ ُئؽ ُْمُبِ َُؿـاُ ُك ُـْـت ُْمُ َت ْع َؿ ُؾ َُ
إن ُمققمٔم٦م ًم٘مٛمـ٤من ٓسمٜمف ،وُمققمٔم٦م يمؾ ٍ
أب ٓسمٜمف شمـتٚمخص ومـل أشمـل:
ٍ
ظمرج سمـٝم٤م إًمـك اًمٜم٤مسُ ،ؿمٙمر ًا ًم ِ ّٚمـ ِف ،واؾمتٛمر
إن يمٜم٧م ذا طمٙمٛم٦م ،ومال َشمـٙمتٛمٝم٤م ،وًمٙمـ ُا ْ
ٝم٤مون.
ومـل ذًمؽ دون شمراخٍ أو شمـ ُ
ٍ
ٛمخٚمقق ومـل ُمٕمّمٞم٦م اًمـخ٤مًمؼ.
ٓ ُشمنمك سم٤مًم ّٚمـ ِف ،وٓ ُشمٓمع إٓ اًم ّٚمـ َف ،ومال ـم٤مقم٦م ًمـ
إن ٕهٚمؽ قمٚمٞمؽ طم٘م ً٤م ،ومٚمٞمٙمقٟمقا أول ُمـ يتٚم٘مك قمٜمؽ اًمـٛمققمٔم٦م واحلٙمٛم٦م.
ًَم٘م ْـ أوٓ َدك اًمـٛمٜمٓمؼ وإؾمٌ٤مب اًمتل هب٤م َيـحؽمُمقن واًمديـٝمٛمـ٤م ،ظم٤مص ً٦م اطمؽمام إم.
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمتــــفــــقـــدُ

يمـ قمقٟم٤م ٕوٓدك قمٚمـك اًمّمٚم٦م سم٤مًم ّٚمـ ِفَ ٓ ،يِمٖمٚمؽ قمـ ذًمؽ ؿم٤مهمؾ:
ِ
ز ُ َظ َؾ ْق َف َ
ك ُِرزْ ًقاُك َْح ُن ُك َْر ُز ُُقـ َ
آُ ُك َْسل ُل َ
﴿ َو ْأ ُم ْر َُأ ْه َؾ َ
اقِـ َُبـ ُة ُلِؾ َّت ْؼ َوى﴾
ك َُوا ْل َع ُ
الص ََلة ُ َو ْ
ك ُبِ َّ
اص َط ِ ْ
ومال َشمـحت٩م سمًٕم ٍل وٓ سمتحّمٞمؾ ٍ
ٌ
ُمرزوق ،و اًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمت٘مقى.
رزق ،وم٢مٟمؽ
إن ًمـؿ يٙمـ أسم٤مء قمقٟم ً٤م ٕسمٜم٤مئٝمؿ قمٚمـك اًمّمٚم٦م سم٤مًم ّٚمـ ِف ،سمؾ يم٤مٟم٤م يـدومٕم٤مهنؿ ومـل ـمريؼ
اًمنمك ،ومال ـم٤مقم٦م ًمـٝمٛمـ٤م ،وٓ ُُم٘م٤مـمٕم٦م ًمـٝمٛمـ٤م ،سمؾ ُُمّم٤مطمٌ ً٦م ومـل اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرووم٤م.
ومـل هذه احل٤مًم٦م ،وم٢من قمٚمـك إسمٜم٤مء اًمتٕمرف قمٚمـك ُمـ ُيـٜمٞم٥م إًمـك اًم ّٚمـ ِف ،واشمٌ٤م ِع ؾمٌٞمٚمٝمؿ،
َ
اًمًٌٞمؾ إًمـك اًم ّٚمـ ِف ،صمؿ ُمرضمع
ًمٙمل ي٠مظمذوا سم٠ميـديـٝمؿ إًمـك ـمريؼ اًم ّٚمـ ِف ،ويـٝمدوهؿ
اجلٛمٞمع إًمـك اًم ّٚمـف.

ف أوٓدك قمٚمـك ُىمـدرة اًمٚمـف ،وأؾمٛمـ٤مء اًمٚمـف ِ
وصٗم٤مشمـف ،وآصمـ٤مر رطمـٛمتف.
َقمـر ْ
٤مدر قمٚمـك أن يـ٠مشمِـ َل ًمـٝمؿ سم٠مي ر ٍء َيـحت٤مضمقن إًمٞمفُ ،مٝمٛمـ٤م
َسمـٞمــ ًمـٝمؿ يمٞمػ أن اًم ّٚمـ َف ىم ٌ
هم٤مر و َقم ُٛمؼ ،ومٝمق يٕمٚمؿ ُمٙم٤مٟمـف ،ويـ٠مشمـل
َص ُٖمر ،وُمٝمٛمـ٤م َص ُٕم٥م وُمٝمٛمـ٤م َسمـ ُٕمدْ  ،وُمٝمٛمـ٤م َ
سمـف ،ومال يً٠مًمقن إٓاًم ّٚمـ َف وٓ يًتٕمٞمٜمقن إٓ سم٤مًم ّٚمـ ِف ،ومٝمق اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم.
َقمٚمؿ أوٓدك يمٞمػ يّم ّٚمقن ،طمتك ي٘مٞمٛمقا اًمّمالة ،ويمٞمػ ي ِ
ٜمِمئقن اجلًقر سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًم ّٚمـ ِف،
ُ
ُ َ
سمـ٤مًمتـٜمِمـئ٦م قمٚمـك اًمٓم٤مقم٦م ،واًمتٕمرف إًمـك اًم ّٚمـ ِف ومـل اًمرظم٤مء ًمٙمل يٕمرومٝمؿ ومـل اًمِمدة،
وُمراىمٌ٦م اًم ّٚمـ ِف ومـل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،واًمقىمقف سملم يـديـف ظم٤مؿمٕملم ،وأن يـدقمقا إظمقاٟمـٝمؿ

وزُمالءهؿ إًمـك اًمّمالة.
قمٚمٛمٝمؿ أن يٙمقٟمقا إيـج٤مسمـٞمـلم ،ومـال يٙمتـٗمقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ٟمّمح ً٤م وإصالطم ً٤م ،وًمٙمـ ًمٞمتقضمٝمقا
ٍ
ُمٕمروف أُمروا سمـف ،وُم٤م ؿم٤مهدوا أو قمٚمٛمقا ُمـ ُم ٍ
ٜمٙمر َٟمـٝمقا
إًمـك اًمـٛمجتٛمع ،ومٛمـ٤م وضمدوا ُمـ
قمٜمف ومٝمؿ يـ٠مُمرون ويٜمٝمقن.

وًمٙمل ي٠مُمروا ومٞمٓم٤مقمقا ،ويٜمٝمقا ومٞمٜمـتـٝمل اًمٜمـ٤مسٓ ،سمد ًمـٝمؿ ُمـ ٍ
ىمقة ُشمـٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ،
ُ
َ
ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٌٜمقا هذه اًم٘مقة ،ومـل ُص َق ٍر ُمتٕمددة  :ومـ٤مًمـ ُخـ ُٚمؼ اًمـحًـ ىمق ٌة شمـجٕمؾ اًمٜمـ٤مس

يًتٛمٕمقن إًمٞمؽ و َيـٚمجئقن إًمٞمؽ ،واًمـ ُٛمٕم٤مُمٚم٦م اًمٓمٞمٌ٦م ىمقة ،واًمٕمٚمؿ ىمقة ،واًمث٘م٤مومـ٦م ىمق ٌة

ظقونُالؽمُوالعز
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ُشمـٚمجئ اًمٜمـ٤مس إًمٞمؽ ،واًمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمـ َٛمٌٜمـٞمـ٦م قمٚمـك أؾم٤مس اإلظمالص ًمِ ّٚمـ ِف ىمقة،
طمؼ اًم ّٚمـ ِف ومٞمف ىمق ٌة شمـجٕمؾ اًمٜمـ٤مس يـتٛمٜمقن
واًمـٛمـ٤مل اًمذي ي٠مشمـل ُمـ احلالل وي١م َدى ُّ
زي٤مدشمـف قمٜمدك ،واًمدراؾم٤مت اًمـٛمتخّمّم٦م ىمق ٌة دمٕمٚمؽ ُمتٗمرد ًا سملم أىمراٟمؽ طمتك يـٚمج٠م
اًمٜمـ٤مس إًمٞمـؽ ًمٚمٛمٕمقٟمـ٦م.

طملم شمّمؾ إًمـك هذا اًمـٛمًتقى ُمـ اًمتٛم ُّٞمز ،وُمـ اًم٘مدرة قمٚمـك اًمٜمّمٞمح٦م ،ومًتجد ُِمـ
يمثػم ُمـ اًمٜمـ٤مس سم٤مًمٜم٤مصحلم ،إذ ُيِمٕمروٟمـٝمؿ
اًمٜم٤مس ُمـ ٓ ي٘مٌؾ ذًمؽ ،طمٞم٨م ٓ ُيـرطم ُ
٥م ٌ

سم٤مًمٜم٘مص ،ومال ُسمـد ًمؽ أن شمتحٚمـّك سم٤مًمّمؼم.
صمؿ إن أومـ٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمـٝمدم هذا يمٚمف ،و َشمـ ُ
حقل دون ٟمّمٞمحتؽ ُمـ اًمقصقل إًمـك
اًمٜمـ٤مس ،واؾمتٗم٤مدشمـٝمؿ ُمـ أُمرك وٟمـٝمٞمؽ ،هل أن شمتٙمؼم قمٚمٞمٝمؿ ،أو أن َشمـٖم َتـر سمٜمٗمًؽ
يُإَ ْر ِ
اس َُو َٓ ُ َُتـ ْؿ ِ
ُخدَّ َك ُلِؾـَُّـ ِ
ش ُُفِـ ْ
ض َُم َر ًحاُ
ُِمّمداىم ً٤م ًم٘مقل اًم ّٚمـ ِف شمٕم٤مًمـكَ ﴿ :و َٓ ُت َُصع ْر َ
إِ َّنُال ُّؾـ ُهُ َُٓ ُيـ ِ
ُمـخْ ت ٍ
َالُ َفخُ ٍ
ورُ﴾.
حبُك َُّل ُُ
َ ُ
سمذًمؽ شمٙمقن ىمٞمٛمتؽ ىمـد سمٚمٖم٧م اًمٖم٤ميـ٦م ومـل اًم ُٕمٚمق ،إذ يٜمٌٖمل قمٚمٞمؽ أٓ ُشمْمٞم َع وىمتؽ ومـل
ِ ِ
ك﴾ ومٙمؾ ًمـحٔم٦م ًمـٝم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م ًمّم٤مًمـحؽ وًمٚمٜمـ٤مس.
يُم ْشقِ َ ُ
ُم٤م ٓ وم٤مئـدة ومٞمف ﴿ َوا ُْقصدْ ُُفـ َ
ُم٧م ؾمت٠مُمر وشمٜمٝمك ،وُم٤م دُم٧م ُمتقاوٕم ً٤م ،ومال داقمل ًمرومع اًمّمقت دون ؾمٌ٥م،
وُم٤م ُد َ
ٍ
سمّمقت ُمرشمـٗمع،
وم٤مًمققم٤مء إضمقف يٕمٚمق رٟمٞمٜمـف ،ويرشمٗمع صقشمـفً ،مذا ٓ شمتحدث
صقت احلٛمػم.
واهمْمض ُمـ صقشمؽ ،إذ أن أٟمٙمر إصقات
ُ

*******

ُمـؿـاُص َّحُظنُالـبـيُ(ﷺ)
ؽم
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ31
َ
حـ ٌ

ؽمُ
ال َُ
منُظقونُ ُِ

ِ
اُص َّحُظنُالـبـيُ(ﷺ) ُُ:
ؽمُمـؿـ َ
ح ٌ
()3

ث٧م ُٕشمـ ّٛمؿ ُمٙم٤مرم إظمالقش.
« إٟمٛمـ٤م ُسم ِٕم ُ







ِ
شمًتح وم٤مصٜمع ُم٤مؿمئ٧مش.
«آظمر ُم٤م أدرك اًمٜم٤مس ُمـ يمالم اًمٜمٌقة إوًمـك ،إذا ًمـؿ
«اِ ْسمٖمقٟمـل اًم ُْمٕمٗمـ٤مء ،وم٢مٟمٛمـ٤م ُشمـرزىمقن سمِْمٕمٗم٤مئٙمؿش.
ٞمؽ صمؿ َشمـٜمـ ّٗمسش( .أي ِ
«أسمِ ِـ َ
اًم٘مدَ َح قمـ ومِـ َ
أسمٕم ِد اًم َ٘مدَ ح)
ِ
وأـمٕمٛمف
ٚملم ىمٚم ٌُؽ ،و ُشمـدْ ِرك طم٤مضمتَؽ؟ ارطمؿ اًمٞمتٞمؿ واُمًح رأؾمف
« َأشمـُـح٥م أن َيـ َ
ِ
ـمٕم٤مُم َؽَ ،يـ ِٚم ْـ ىمٚم ٌُؽ و ُشمـ ِ
درك طم٤مضمتؽش.
ُمـ
ٚمؿ ،وم٢من اًم ُ
«اشم٘مقا اًم ُ
٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش.
ٚمؿ فمٚمٛمـ ٌ
ٔم َ
ٔم َ
ِ
واقمدًمقا ومـل أوٓديمؿش.
«اشم٘مقا اًمٚمـف

ُمقار ِد اًمـٛمـ ِ
« اشم٘مقا اًمـٛم ِ
٤مء) وىمـ ِ
ِ
القمـ اًمثالصمـ٦م :اًمؼماز ومـل اًمـ ِ
٤مرقمـ َ٦م
ٛمقارد (أي
َ
اًمٓمريؼ واًمٔمِ ّؾش.
 « اشم٘مقا دقمقة اًمـٛمٔمٚمقم ،وإن يم٤من يم٤مومراً  :وم٢مٟمـ ف ًمٞمس دوٟمـٝم٤م طمج٤مبش.
« أصم٘مؾ ؿمـ ٍ
لء ومـل اًمـٛمٞمزان اًمـ ُ
ٚمؼ اًمـحًـش.
خ ُ






ظمػم ًمف ُمـ اًمٗمـتـٜم٦م،
اسمـ آدم  :يٙمره اًمـٛمقت واًمـ ُ
ٙمر ُه ُٝمٛمـ٤م ُ
«اصمٜم٤من َي َ
ٛمقت ٌ
وىمٚم٦م اًمـٛمـ ِ
ويٙمره ِىم ّٚم٦م اًمـٛمـ ِ
٤مل ّ
ُ
أىمؾ ًمٚمحً٤مبش.
٤مل
أطم٥م إقمٛمـ ِ
٤مل إًمـك اًمٚمـف أ ْد َو ُُمٝم٤م وإن ىمؾش.
« ُّ
«إن اًمـٛمٕمقٟمـ٦م شمـ٠مشمـل ُمـ اًمٚمـف قمز وضمؾ قمٚمـك ىمـدر اًمـٛم١موٟمـ٦مش.
ِ
ِ
٥م ًمٜمٗمًؽش.
« َأطم٥م ًمٚمٜمـ٤مس ُم٤م ُشمـح ُّ
وضمقه اًمـٛمدّ ِ
ِ
اطملمش.
اًمؽماب ومـل
« ُأ ْطمـ ُثقا ُ
َ

( )1شمـٛم٧م ُمراضمٕم٦م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب ووم٘م ً٤م ًمـٛمـ٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ًمٚمٕمالُم٦م
إًمٌ٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم.
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ؽ ُمـ ومِٞمـ َ
« أظمذٟم٤م َومـ٠م ًَمـ َ
ؽش.
« إذا أسمـْـ َر ْد ُشمؿ إ ًَمـل سمـريـد ًا وم٤مسمٕمثقه َطم ًَ َـ اًمقضمفَ ،طم ًَ َـ آؾمؿ ش( .يٕمٜمل طم٤مُمؾ اًمؼميـد)
يمريؿ ىمق ٍم وم٠ميمرُمق ُه ش.
« إذا أشمـ٤ميمؿ
َ

« إذا أطم٥م أطمديمؿ أظم٤مه ومـل اًمٚمـف ومٚمٞمٕم ِٚمٛمف ،وم٢مٟمـف أسم٘مك ومـل إًُمـ ِ
أصمٌ٧م ومـل
ٗم٦م ،و ُ
ْ
ُْ ُْ
اًمـ َٛمقدةش.






سم٠مهؾ ٍ
ِ
سمٞم٧م ظمػم ًا أدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمر ْومؼش.
«إذا أراد اًم ّٚمـف
وم٠مطم ًِـش.
أؾم َ
٠مت ْ
«إذا َ
ِ
رضمٚمٞمف قمٚمـك إظمرىش.
«إذا اؾمتٚم٘مك أطمدُ يمؿ قمٚمـك ىمٗم٤مه ومال يْمع إطمدى
ِ
« ّ
اإلوٓمج٤مع قمٚمـك اًمٌٓمـ)
ج َٕم ٌ٦م ُيـ ٌْ ِٖم ُْمٝم٤م اًمٚمـ ُف شمٕم٤مًمـكش( .يٕمٜمل
ُ
إن هذه َو ْ
ِ
ِ
«إذا شم٘م٤مى َ
شم٘مض ًمألول طمتك شمًٛمع يمالم أظمر ،ومًقف
رضمالن ومال
إًمٞمؽ
شمدري يمٞمػ ِ
شم٘مضش.

ُ
يً٠مل رسمـ ُفش.
أطمدُ يمؿ ومٚم ُٞمٙمثِر :وم٢مٟمٛمـ٤م
« إذا شمـٛمٜمّك َ

ًتنم ٍ
همػم ُُم ْ ِ
ف وٓ ؾم٤مئـ ٍؾ ومخذ ُه،
« إذا ضم٤مءك ُمـ هذا اًمـٛمـ٤مل ر ٌء وأٟم٧م ُ
وُم٤م ٓ ومال ُشمـتٌِْٕم ُف ٟمٗمًؽش.
« إذا طم٤مك ومـل ٟمٗمًؽ ر ٌء ومدَ قم ُفش.
ٍ
ُ
« إذا َطمدّ َ
ومٝمل أُم٤مٟمـ٦مش.
سمحدي٨م ُصمؿ
اًمرضمؾ
ث
َ
اًمتٗم٧م َ
ئ٧م وًم َٞم ِ
ٕمزم اًمـٛمً٠مًمـ٦م وًم ُٞمٕمٔم َؿ
« إذا دقم٤م أطمدُ يمؿ ومال َيـ ُ٘مؾ اًمٚمٝمؿ اهمٗمرًمـل إن ِؿم َ
اًمرهمٌ٦م ،وم٢من اًمٚمـف ٓ َي ْٕم ُ
ٔم ُؿ قمٚمٞمف ر ٌء أقمٓم٤م ُهش.
ّ

ح ًَٜمَ َ٦م ومٚم ُٞمـ َٗمنه٤م وًم ُٞم ْ
خ ِؼم سمـٝم٤م ،وإذا رأى اًمرؤي٤م
« إذا رأى أطمدُ يمؿ ْ
اًمرؤ َي٤م اًمـ َ
َ
اًم٘مٌٞمح٦م ومال ُيـٗمنه٤م وٓ يـخ ِؼم سمـٝم٤مش.
ِ
أظمٞمف ُم٤م ُي ْٕم ِ
جٌف ومٚم َٞمدْ ُع ًمف سم٤مًمؼميم٦م:
« إذا رأى أطمديمؿ ُمـ َٟمـ ْٗم ًِ ِف أو ُم٤مًمف أو ُمـ
وم٢من اًمٕملم طمؼش.
ِ
٥م أطمدُ يمؿ ومٚم َٞمًٙم٧مش.
« إذا َهمْم َ

ُمـؿـاُص َّحُظنُالـبـيُ(ﷺ)
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« إذا ِ
وم٤مضمٚمسش.
ٌ٧م
همْم َ
ْ
ِ
ِ
ُمً٤موئـف)
ص٤مطم ٌُـٙمؿ ومدَ ُقمق ُه وٓ َشمـ َ٘مٕمقا ومٞمف ش( .أي ٓ شمذيمروا
« إذا ُم٤مت
« إذا ٟمٔمر أطمديمؿ إًمـك ُمـ ُومْم َؾ ِ
قمٚمٞمف ومـل اًمـٛمـ٤مل واًمـ َ
خ ْٚم ِؼ ،ومٚمٞمٜمٔمر إًمـك ُمـ هق
َ ْ
َ
أؾمٗمؾ ُمٜمفش.







َ
أؾمٗمؾ ُمٜمٙمؿ وٓ شمٜم ُ
ٔمروا إًمـك ُمـ هق ومقىمٙمؿ ،ومٝمق
هق
«اٟمٔمروا إًمـك ُمـ َ
أضمدَ ُر أن ٓ َشم ْزدروا ٟمِ َ
ٕمٛم٦م اًمٚمـف قمٚمٞمٙمؿش.
ْ
ِ
احلدي٨م ،و ِطم ْٗم ُ
أرسمع إذا يمُـ َ
ظ
ومٞمؽ ومال قمٚمٞمؽ ُم٤م وم٤مشمَؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤مِ :صدْ ُق
« ٌ
خـ ُٚم ِؼِ ،
وقمٗمـ ُ٦م ُم ْ
وطم ًْ ُـ اًمـ ُ
ٓمٕم ٍؿش.
إُم٤مٟمـ٦مُ ،
ِ
اًمٜم٤مس ُيـ ِحٌؽ اًمٜم٤مسش.
وازهد ومٞمٛمـ٤م ومـل أيـدي
«ا ْزهدْ ومـل اًمدٟمٞم٤م ُيـ ِحٌؽ اًم ّٚمـ ُفْ ،
يمؾ ذي ٟم ِٕم ٍ
« اؾمتٕمٞمٜمقا قمٚمـك إٟمج٤محِ اًمـحقائ٩مِ سم٤مًمٙمتٛمـ٤من ،وم٢من ُّ
ٛم٦م ُمـحًق ٌد ش.
ْ
«اِ ْقم ِدًمقا سملم أوٓديمؿ ومـل اًمٜمح ِؾ(أي اًمٕمٓم٤مء) يمام ُشمـحٌقن أن ي ِ
ٕمدًمقا سمٞمٜمٙمؿ ومـل ِ
اًمؼم
َ
ّ
َ
و اًم ُّٚمٓمػش.
ِ
أومْمؾ اًمّمدىمـ ِ٦م ُم٤م يم٤من قمـ ِ ِ
اًمًٗمٚمـك ،واسمـدأ
« ُ ّ
ظمػم ُمـ اًمٞمد ُ
فمٝمر هم ً
ٜمك ،واًمٞمد اًم ُٕمٚمٞم٤م ٌ
سمٛمـ شمٕمقلش.

« قمٚمٞمٙمؿ سم٠مًمٌـ ُ
٤من اًمٌ٘مـ ِر وم٢مٟمـٝم٤م دواء ،وأ َؾم ْٛمـ٤مٟمِـٝم٤م وم٢مٟمـٝم٤م ِؿمٗم٤م ٌء ،وإ ّيـ٤ميمؿ وًمـحقُمٝم٤م ،وم٢من
ًمـحقُمٝم٤م دا ٌءش.
« اًِمزُمٝم٤م وم٢من اًمـجٜمـ َ٦م شمـح٧م أىمداُمٝم٤مش( .يٕمٜمل اًمقاًمدة)
« اًمٚمٝمؿ سم٤مرك ُُٕمتل ومـل ُسمـ ِ
ٙمقره٤مش.
إُمػم إذا اسمتٖمك اًمريٌ َ٦م ومـل اًمٜمـ ِ
أومًدَ هؿش.
« إن
٤مس َ
َ

َ
اًمٌٞمع؟ ىم٤ملَ :سمغم
أوًمٞمس ىمد أطمؾ اهللُ
٤مر ،ىمٞمؾ ي٤م
َ
رؾمقل اهللِ َ
٤مر هؿ اًمٗمج ُ
« إن اًمتُّج َ
وًمٙمٜمٝمؿ ُيدصمقن ومٞمٙم ِذسمقن ،ويٚمٗمقن ومٞم٠مصمٛمقنش.
ِ
َ
٤مرا ،إٓ ُمـ اشم َ٘مك اهللَ و َسمر وصدقش.
اًمتج٤مر ُي
« إن
ٌٕمثقن يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومج ً
َ
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ٍ
ذًمؽ ُ
ّ « 
ُٕمؼم ،و َُم َث ُؾ َ
رضمؾ رومع رضمٚمف ومٝمق يٜمـتـٔمِـ ُر ُمتك
ُمثؾ
إن اًمرؤيـ٤م ُ
شم٘مع قمٚمـك ُم٤م شم ُ
ي َْمٕمٝم٤م ،وم٢مذا رأى أطمديمؿ رؤيـ٤م ومال يـحدث سمـٝم٤م إٓ ِ
ٟم٤مصح ً٤م أو قم٤مًمـٛمـ ً٤مش.
ُ
َ ُ
أيمثر ُمـٛمـ٤م َيٓمٚم ٌُف أضمٚم ُفش.
« إن اًمرزق ًمٞمٓم ُٚم ُ
٥م اًمٕمٌدَ َ
ػ َيـجري َُمـجـْرى َؿم ْٓم ِر اًمّمدىمـ٦مش.
« إن اًمً َٚم َ
« إن اًمِم٤مهد َيرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥مش.
ٝمؿ اًمٚمـ ُف
« إن اًمٜمـ َ
٤مس إذا رأوا اًمٔم٤مًمـؿ ،ومٚمؿ يـ٠مظمذوا قمٚمـك يـديـف ،أوؿمؽ أن َي ُٕمٛم ُ
ٍ
سمٕم٘م٤مب ُِمـٜمـ ُفش.
ٍ
« إن اًمٜمـ٤مس ًمـؿ ُي ْٕم َ
طمًـش.
ٓمقا ؿمٞمئ ً٤م ظمػم ًا ُمـ ُظم ُٚم ٍؼ

اًمق ًَمدَ َُمـ ٌْ َ
خـ َٚمـ ٌ٦م َُمـ ْجـ ٌَٜم ٌ٦م َُمـجـْـ َٝمـ َٚمـ ٌ٦م َُمـ ْحـ َز َٟمـ ٌ٦مش( .أي :يـجٌـ أسمقه قمـ
« إن َ
اًمـجٝم٤مد ويٛمتـٜمع ُمـ اإلٟمٗم٤مق ومـل اًمٓمـ٤مقم٦م ظمقف ومـ٘مـره ويـحزن أسمـقه ًمـٛمروـف)
إن طم٘م ً٤م قمٚمـك اًمٚم ِ
ّ « 
ـف شمٕم٤مًمـك أن ٓ َي ْر َوم َع ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أ ُْم ِر اًمدٟمٞم٤م إٓ َو َو َٕمفش.











« ّ
ظمٞم٤مريمؿ أطمًٜمٙمؿ ىمْم٤م ًءش( .أي ىمْم٤م ًء ًمٚمدَ ْيـ)
إن
َ
إن ُمـ اًمٌٞم٤من ِؾمحر ًا ،و إن ُمـ اًمِم ِ
« ّ
ٕمر ِطمٙمَٛمـ ً٤مش.
«قمٜمدَ اًمٚم ِ
ـف ظمزائ ُـ اًمـ ِ
ٗم٤مشمٞمحٝم٤م اًمرضم٤مل ،ومٓمقسمك ًمـٛمـ َضمٕم َٚمـ ُف اًمٚمـف
خػم و اًمنمَُ ،مـ ُ
ِ
ًمٚمخػمُِ ،م ْٖمالىم ً٤م ًمٚمنمٌ ،
وويؾ ًمـٛمـ ضمٕمٚمف اًم ّٚمـ ُف ُِمٗمت٤مطم ً٤م ًمٚمنم ُِمٖمالىم ً٤م ًمٚمخػمش.
ُِمٗمت٤مطم ً٤م
ِ
ِ
« ّ
وم٠مـمٗمئقه٤م قمٜمٙمؿش.
قمدو ًمٙمؿ ،وم٢مذا ٟمِٛمتُؿ
هل ٌ
ّ٤مر إٟمٛمـ٤م َ
إن هذه اًمٜم َ
ِ
ٟمًتٕمٛم َؾ قمٚمـك ِ
قمٛمٚمٜم٤م ُمـ أراد ُهش.
ًمـ
«إٟمّ٤م ْ
ت شم ِ
ِ
ؽ ِ
قمقرات اًمٜمّـ ِ
«إٟمـ َ
ُٗمًدُ هؿش.
َٕم٧م
٤مس أومًدشمـٝمؿ ،أو يمِدْ َ
إن اشمٌـ َ
«إٟمّٛمـ٤م اًمـٛمج٤مًم ِ ُس سم٤مُٕم٤مٟمـ ِ٦مش.
٤مس يم٤مإلسمِ ِؾ اًمـٛمـ٤مئـ ٍ٦مَ ٓ ،شمـٙم٤م ُد شمـ ِ
جدُ ومٞمٝم٤م راطمٚم ً٦مش.
«إٟمٛمـ٤م اًمٜمّـ ُ
ِ
ـ ،وًمـؿ شمٌُ َٕمـثـقا ُُم َٕمنيـش.
«إٟمٛمـ٤م ُسمٕمثْـتُؿ ُُم َٞمني َ
ٜمل اًمٚمـف ُُم ٌَٚمٖم ً٤م ،وًمـؿ َيـٌٕمثـٜمل ُُمـ َت َٕمـٜمـت ً٤مش.
«إٟمٛمـ٤م َسم َٕمثَ َ
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أضمؾ اًم ٌَ َ ِ
ِ
« إٟمٛمـ٤م ُضم ِٕم َؾ آؾمتِـ ْئ ُ
ٍمش.
ذان ُمـ
ُ
همػم ُُمتٕمت ٍعش.
ؾم٧م أ ُّمـ ٌ٦م ٓ
اًمْم ُ
« إ ّٟمـ ُف ٓ ُىمد ْ
ي٠مظمذ َ
ٕمٞمػ ومٞمٝم٤م طم٘مـ ُف ُ
أؿم َٝمدُ قمٚمـك َضم ٍ
« إ ّٟمـل ٓ ْ
قرش.
أُمٚمؽ ًمؽ أ ْن َٟمـ َز َع اًمٚمـف ُمـ ىمٚمٌؽ اًمرطمـ َ
ُ
ٛم٦م؟ش.
« أ َو
« إ ّيـ٤ميمُؿ ويمؾ ٍ
أُمر ُيـ ْٕمتَـ َذ ُر ُمٜمـفش.
سمحش.
« إ ّيـ٤ميمُؿ واًم ّتٛمـ٤م ُد َح ،وم٢مٟمـ ُف اًمذ ُ







اظمتٚمػش.
ٜم٤ميمر ُمٜمٝم٤م
«
َ
ف ُمٜمٝم٤م ائـ َتـ َٚم َ
ٕم٤مر َ
ُ
ػ ،وُم٤م َشم َ
إرواح ضمٜمق ٌد ُُمـجٜمدةٌ ،ومٛمـ٤م َشم َ
سمق ِر َك ُُٕمتل ومـل ُسمـ ِ
« ِ
ٙمقره٤مش.
ٍ
أظم ِ
قمٛمؾ ِ
ِ
«اًمت١مد ُة ومـل ّ
رةش.
ظمػم ،إٓ ومـل
يمؾ رء ٌ
حرب ُظمدْ َقمـ ٌ٦مش.
«اًمـ
ُ
ًمٚمً ِ
ػ ُمـٜمْـ َٗمـ َ٘مـ ٌ٦م ِ
ِ
ٚمٕم٦مَُ ،مـ ْٛم َح َ٘مـ ٌ٦م ًمٚمؼميم٦مش.
«اًمـ َحٚم ُ َ
« َد ْع ُم٤م َيـ ِريـ ٌُـ َؽ إًمـك ُم٤م ٓ يري ٌُـ َؽش.

ِ
ُ
اًمرضمؾ إذٟمـفش(.أي ٌ
إذن ًمٚمث٤مٟمـل ًمٚمدظمقل قمٚمـك إول)
اًمرضم ِؾ إًمـك
« 
رؾمقل ُ
ِ
اًمقًمٞمٛم٦مُ ،يٛمٜمَـ ُٕمٝم٤م ُمـ يـ٠مشمٞمٝم٤م و ُيـدقمك إًمٞمٝم٤م ُمـ َي٠مسم٤مه٤م،
ـمٕم٤مم
ذ اًمٓمٕم٤م ِم
ُ
ُّ َ « 
وُمـ ٓ ُيـ ِ
ج ِ
٥م اًمدّ ْقمق َة وم٘مد قمَم اًمٚمـ َف ورؾمقًم ُفش.
ٍ
ٍ
ٍ
ِ « ؿمٗم٤م ُء ِقم ْر ِق اًمٜمً٤م ُ
أضمزاءُ ،صمؿ
جـز ُأ صمالصمـ َ٦م
ُذاب ُصمؿ ُشمـ ْ
إًمٞم٦م ؿم٤مة أقمراسمٞم٦م ،شم ُ
ب قمٚمـك اًمـر ِ
يؼ يمؾ يق ٍم ضمز ٌءش.
شمُِمـ َر ُ

ِ
ِ
وىمٌٞمح ُف يم٘مٌٞمحِ اًمٙمال ِم ش.
يمح ًَ ِـ اًمـٙمال ِم ،
ُ
ومح ًَ ٜمُـ ُف َ
« اًمِم ْٕم ُر سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمال ِم َ ،
ِ
ػ ِضمـ ًْٛمـ ُف وىمـٚم ٌُـ ُف ؿم٤مب قمٚمـك ُطم٥م اصمٜمـ ِ
تلمُ :
« اًمِم ُ
٥م
ٞمخ َي ْْم ُٕمـ ُ
ـمقل اًمـحٞم٤مة و ُطم ُّ
اًمـٛمـ ِ
٤ملش.
ِ
وـمقل إُمؾش.
 ٓ« يزال ىمٚم٥م اًمٙمٌػم ؿم٤م ّسم ـ ً٤م ومـل اصمٜمـ تلم :ومـل ُطم ٥م اًمدٟمٞم٤م ،
روف يـ٘مـل ُمّمـ ِ٤مرع اًمًـ ِ
ِ « صٚمـ ُ٦م اًمر ِطمـ ِؿ َشمـزيـدُ ومـل اًمٕمـٛمـر ،وومِـٕمـ ُؾ اًمـٛمٕمـ ِ
قءش.
َ
ْ
َ ُّ
ُ ُ

ظقونُالؽمُوالعز
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ِ
ِ
وطم ًْ ُـ اًمـ ِجق ِارُ ،ي َٕمٛم َ
اًمدي٤مر ويـ ِز ْد َن ومـل إقمٛمـ ِ٤مرش.
رن
وطمً ُـ اًمـ ُخ ُٚم ِؼ ُ
«صٚمـ ُ٦م اًمرطم ِؿ ُ
َ
« ِصٚمـ ُ٦م اًم٘مراسمـ ِ٦م ُمـ ْثرا ٌة ومـل اًمـٛمـ ِ
٤ملَُ ،مـ َحـ ٌّـ ٌ٦م ومـل إهؾَُ ،مٜم ًَْ٠م ٌة ومـل إضمؾش.
َ
ِ
« ِص ْؾ ُمـ ىمٓمٕمؽ ،وأطمً ْـ إًمـك ُمـ أؾم٤م َء إًمٞمؽ ،و ُىم ِؾ اًمـحؼ وًمق قمٚمـك ٟمٗمًؽش.
«صالح أو ِل ِ
ِ
ِ
ِ
آظمر ه٤م سم٤مًمٌُ ْ
إُمؾ ش.
خ ِؾ و
سم٤مًمز ْه ِد
هذه إ ُّم ـ ِ٦م ُ
ُ ّ
واًمٞم٘ملم  ،و َي ـٝمٚم ُؽ ُ
٘م٤مل سمـف يمـ ٍ
« ِقم ْٚم ٌؿ ٓ ُي ُ
ٙمٜمز ٓ ُيـٜمْـ َٗم ُؼ ُمٜمفش.
ِ
٥م أطمدُ يمؿ ومٚم َٞمًٙمُ٧مش.
« َقمٚمٛمقا ،وينوا وٓ شمُٕمنوا ،و َسمنموا وٓ ُشمـٜمَـٗمروا ،وإذا َهمْم َ
ِ
وسمذل اًم ّ
ٓمٕم٤م ِمش.
سمح ًْ ِـ اًمٙمال ِم
«قمٚمٞمؽ ُ
ِ
ِ
سمح ِ
ًمّمٛم٧م ،ومقا ّ
ًـ اًمـ ُ
ًمذي ٟمٗمز سمِـٞمـدَ ِه ُم٤م َشمـ َجٛم َؾ اخلالئـ ُؼ
وـمقل ا
خ ُٚم ِؼ
«قمٚمٞمؽ ُ
ِ
سمٛمثٚمٝمٛمـ٤مش.

٧م اًمِمٕمرش( .أي اًمرُمقش)
« قمٚمٞمٙمؿ سم٤مإلصمـ ِٛم ِد قمٜمد اًمٜمق ِم :ومـ٢مٟمـ ُف َيـ ْجٚمق
اًمٌٍم و ُيـٜمـٌِ ُ
َ










« َ
ذا ومٚمفش.
ىم٤مل اًمٚمـ ُف شمٕم٤مًمـك :أٟم٤م قمٜمد فمـ َقمٌدي سمـل إن فمـ ظمػم ًا ومٚمف ،وإن فمـ ًّ
« َ
ىم٤مل اًمٚم ـ ُف قمز وضمؾ  :أٟمـ ِٗم ْؼ ُأٟمـ ِٗم ْؼ قمٚمٞمؽش.
ٍ
همٜمل أو ٍ
« ُّ
وم٘مػم ومٝمق َصدَ َىمـ ٌ٦مش.
يمؾ ُمٕمروف صٜمَ ْٕمـت ُف إًمـك ٍّ
ِ
أسمٖمض اًمـ ُ
اًمٙمذبش.
اًمٜمٌل)
خ ُٚم ِؼ إًمٞمف (أي
«يم٤من ُ
ّ
ِ
أطم٤مؾمٜمُـٙمؿ أظمالىم ً٤مش.
«ظمٞم٤مريمؿ

«ٓ َي ـحٛمٚمٜمّـٙمؿ اؾمتِـٌْٓم٤م ُء اًمرزق أن شمٓمٚمٌقه سمٛمٕم٤مي اًم ّٚمـ ِف ،وم٢مٟمـف ٓ ُي ُ
ٜم٤مل ُم٤م قمٜمده
سمٛمـ٤م َيٙمره ،اشم٘مقا اًمٚم ـف وأضمـ ِٛم ٚمقا ومـل اًمٓمٚم٥م ،ظمذوا ُم٤م َطم ّؾ  ،و َد ُقمقا ُم٤م َطمـرمش.
إن روح اًم ُ٘مدُ ِ
« ّ
ٟمٗمس طمتك شمًتٙمٛمؾ رزىمٝم٤مش.
س ٟمٗم٨م ومـل روقمل أٟمـف ًمـ شمـٛمقت ٌ
«إن ُمـ أسمـَـر اًمٌِـر صٚم٦م اًمرضمؾ ُ
أهؾ ُود أسمٞمـفش.
«قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمـجٛمـ ِ
ِ
اًم٘م٤مصٞم٦م (أي :اًمِم٤مردة ُمـ اًمٖمٜمؿ)ش.
٤مقم٦م وم٢مٟمٛمـ٤م ي٠ميمؾ اًمذئ٥م

ٍ
ِ
٥م ُمٜمف اًمـحرص وإُمؾش.
« يـٝمرم يمؾ رء ُمـ اسمـ آدم ،و َيِم ُّ
 « يـد اًمٚمـف ُمع اًمـجٛمـ٤مقم٦مش.

ُمـؿـاُص َّحُظنُالـبـيُ(ﷺ)
ؽم
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َ
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وأطمٌ٥م ُمـ ؿمئ٧م ومـ٢مٟمؽ ُُم ِ
ٗم٤مرىمـف ،واقمٛمؾ ُم٤م
ِ « قم ْش ُم٤م ؿمئ٧م ومـ٢مٟمؽ ُمٞم٧م،
ْ
ؿمئ٧م ومـ٢مٟمؽ َُمـ ْجـ ِزي سمـفش.
« اإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ومـل ٟمٗمًؽ ويمره٧م أن َي ّٓم ِٚمـع قمٚمٞمف اًمٜمـ٤مسش.
« إن اًمٚمـف يـح٥م إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛم ً
ال أن ُيـتـ٘مٜمَـفش.
« اطمرص قمٚمـك ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مًمٚمـف وٓ شمٕمجزش.
« إن اًمٚمـف ُيٕمٓمل اًمدٟمٞم٤م ُمـ يـح٥م وُمـ ٓ يـح٥م ،وٓ يٕمٓمل أظمرة إٓ ُمـ
يـح٥مش.
« إٟمٛمـ٤م اًمّمؼم قمٜمد اًمّمدُم٦م إوًمـكش.
ـ قمٛمٚمفش.
وطم ًُ َ
« ظمػم اًمٜمـ٤مس ُمـ ـم٤مل قمٛمره َ

وض وأًمـٝمكش.
ظمػم ُمـٛمـ٤م َيم ُثر َ
ُ« م٤م ىمؾ ويمٗمك ٌ

اًمًٗمٚمـكش (اًمـ ُٛمٜمٗمؼ ظمػم ُمـ أظمذ ُم٤م ًمـؿ شمِمتد طم٤مضمتف).
ظمػم ُمـ اًمٞمد ُ
« اًمٞمدُ اًمٕمٚمٞمـ٤م ٌ
لء إٓ زا َٟمـف  ،وُمـ٤م ُٟمـ ِزع ُمـ ؿمـ ٍ
ُ « مـ٤م يمـ٤من اًمر ْومـ ُؼ ومـل ؿمـ ٍ
لء إٓ ؿم٤م َٟمـفش.
َ
٧م ٟمجـ٤مش.
ُ« مـ َص َٛم َ
ً« مؽ ُمـ ُم٤مًم ِؽ ُم٤م أيمٚم٧م وم٠مومـٜمٞم٧م ،وًمًٌ٧م وم٠مسمٚمٞم٧م ،وأقمٓمٞم٧م وم٠مُمْمٞم٧مش.
َ « شمـٝم٤مدواَ :شمـح٤م ّسمقاش.
ِ
ِ
زُم٤مر قمٜمد ٟمٕمٛم٦م ور ّٟمـ ٌ٦م قمٜمد ُمّمٞمٌ٦مش.
« صقشم٤من ُمٚمٕمقٟم٤من ومـل اًمدٟمٞم٤م وأظمرةُ ،م ٌ
ِ
وي٘مِمٕم ُّر
حٛمر وضمٝمف
اًمٍم َقم٦م يمؾ اًمٍمقم٦م اًمذي يٖمْم٥م ومٞمِمتد همْمٌف ويـ ّ
َ ُّ « 
ٍم ُع همْمٌَفش.
ؿمٕمره :ومـ َٞم َ

ٌ
ومريْم٦م قمٚمـك يمؾ ُمًٚمؿش.
« ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ
« اًمٕم٤مئـد ومـل هٌتف يم٤مًمٕم٤مئـد ومـل َىمـ ْٞمـ ِئـفش.
« يمٗمك سم٤مًمـٛمرء إصمٛمـ ً٤م أن ُيـ َحدث سمٙمؾ ُم٤م يًٛمعش.
« يمٗمك سم٤مًمـٛمرء إصمٛمـ ً٤م أن ُي َْمٞم َع ُمـ ي٘مقتش.
ًمٚمٛمتح٤مسملم ُمثؾ اًمٜمٙم٤محش.
ـر
َ
ً« مـؿ ُي َ

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11

٤مر َُم ِ
ٜم٤مز َل
« يمٛمـ٤م ٓ ُيـجتٜمك ُمـ اًمِمقك اًمٕمٜم٥م ،يمذًمؽ ٓ ُيـٜمَـز ُل اًم ُٗم ّ
ج ُ
ٍ
ٍ
ـمريؼ ؾمٚمـٙمتؿ وردشمؿ قمٚمـك أهٚمفش.
ـمريؼ ِؿمئ ُتؿ ،وم٠مي
إسمرار ،وم٤مؾمٚمٙمقا أي
ً« مـ ُيٗمٚمح ىمقم َو ًّمقا أُمرهؿ اُمرأةش.
َٕ « ن ي٠مظمذ أطمديمؿ طمٌٚمف ،صمؿ يٖمدو إًمـك اًمـجٌؾ ومٞمحتٓم٥م ومٞمٌٞمع ومٞم٠ميمؾ
ظمػم ًمف ُمـ أن يً٠مل اًمٜمـ٤مسش.
ويتّمدّ قٌ ،

ؼم يم٤مًمـٛمٕم٤ميٜم٦مش.
ً« مٞمس اًمـخ ُ

ُ« م٤م طم٤مك ومـل صدرك ومدقمفش.









جدَ لش.
دى يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ،إٓ ُأو ُشمقا اًمـ َ
ىمقم سمٕمد ُه ً
«ُم٤م وؾ ٌ
أطم ّٚمقا سمـ٠مٟمٗمًٝمؿ ِقم٘م٤مب اًمٚمـفش.
«ُم٤م فمٝمر ومـل ىمق ٍم اًمرسم٤م واًمزٟم٤م ،إٓ َ
ٍ
ًمٜمٗمس أن يـخٚم٘مٝم٤م إٓ هل يم٤مئٜمـ٦مش.
«ُم٤م ىمـد َر اًمٚمـف
ِ
اًمرطمؿ ؾمٞمٙمقنش.
«ُم٤م ُىمـدر ومـل

رء َىم ُّط إٓ ؿم٤مٟمـف ،وٓ يم٤من اًمـحٞم٤مء ومـل ٍ
«ُم٤م يم٤من اًمٗمحش ومـل ٍ
رء َىم ُّط إٓ زا َٟمـ ُفش.
«ُم٤م ِ
ٚمقتش.
ه٧م أن يراه اًمٜمـ٤مس ُمٜمؽ ،ومال شمـٗمٕمٚمف سمٜمٗمًؽ إذا َظم َ
يمر َ
ٍ
ِ
٘مؾ ُمـ ُطم ِ
ٛمٞمزان أ ْصمـ ُ
ًـ اًمـ ُ
خٚمؼش.
رء ومـل اًمـ
«ُم٤م ُمـ
«ُم٤م ٟم٘مّم٧م صدىمـ ٌ٦م ُمـ ٍ
ُم٤مل ،وُم٤م زاد اًمٚمـف قمٌد ًا ٍ
قمز ًا ،وُم٤م شمقاوع أطمدٌ ًم ِ ّٚمـ ِف
سمٕمٗمق إٓ ّ
إٓ رومٕمف اًمٚمـفش.

َُ « م ُثؾ اًمٌخٞمؾ واًمـ ُٛمتّمدق ،يمٛمثؾ رضمٚملم قمٚمٞمٝمٛمـ٤م ُضمٌت٤من ُمـ طمـديـدُ ،مـ
ُصمـ ِديـ ِٝمٛمـ٤م إًمـك َشمـ ِ
ٌٖم٧م قمٚمـك ضمٚمده،
راىمـٞم ِٝمٛمـ٤م ،وم٠م ُّم٤م اًمـ ُٛمٜمٗمؼ ومال يٜمٗمؼ ؿمٞمئ ً٤م إٓ َؾم ْ

طمتك ُشمـخٗمل َسمٜم٤مٟمـف ،و َشمٕمٗمقا أصمره ،وأُم٤م اًمٌخٞمؾ ومال ُيـريـد أن يٜمٗمؼ ؿمٞمئ ً٤م إٓ ًمزىم٧م
يمؾ طمٚم٘م٦م ُمٙم٤مهن٤م ،ومٝمق ي ِ
ُّ
قؾمٕمٝم٤م ومال شمـتًعش.
ُ
ةُصحتُكػسهُوُضاقُصدرهُو ُغ َّؾتُيـداه)ُ.
ُُ(الـ ُُؿرادُأنُالبخقلُإذاُحدّ ثُكػسهُبالصدقـ ّ
ٍ
ِ
سمٗمالةش.
اًمريِم٦م ،شمُ٘مٚمٌٝم٤م اًمري٤مح
َُ « م َث ُؾ
اًم٘مٚم٥م َُمثَـ ُؾ ّ
ِ
ـ اًمـخٛمر يمٕم٤مسمِـ ِد َو َصمـش.
ُُ « مدُم ُ
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ُ« مـ ِ
اًمؼم أن َشم ِّم َؾ صديؼ أسمٞمؽش.
ُ« مـ أطم٥م أن يّمؾ أسم٤مه ومـل ىمؼمه ،ومٚمٞمّمؾ إظمقان أسمٞمف ُمـ سمٕمدهش.
َُ « م ِـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أ ْن يٜمٗم َع أظم٤م ُه َوم ـٚمِـٞمَـٜمْـ َٗم ْٕمـ ُفش.
ُ« مـ أصٌح ُمٜمٙمؿ آُمٜم ً٤م ومـل ِهسمِـفُُ ،مٕم٤مومـ ًك ومـل ضمًده ،قمٜمده ىمقت يقُمف،
ومٙم٠مٟمـف طمٞمزت ًمف اًمدٟمٞم٤م سمحذاومػمه٤مش.
ُ« مـ شم ََِمٌـف سم٘مق ٍم ومٝمق ُمٜمٝمؿش.

ُ« مـ ُضمٕمؾ ىم٤موٞم ً٤م سملم اًمٜمـ٤مس ،وم٘مد ُذسمح سمِٖمػم ِؾمٙملمش.
٤مسِ :
يمثػم ُمـ اًمٜمـ ِ
ٌ
اًمّمح ُ٦م واًمٗمراغش.
ٟ« مِٕمٛمت٤من
ُمٖمٌقن ومٞمٝمٛمـ٤م ٌ

ُ« مـ سمـ٤مع دار ًا ،صمؿ ًمـؿ جيٕمؾ صمٛمٜمٝم٤م ومـل ُمثٚمٝم٤م ًمـؿ ُيٌ٤مرك ًمف ومٞمٝم٤مش.
ُ« مـ سم٤مع ُمٜمٙمؿ دار ًا أو قم٘م٤مر ًا ،ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمـف ٌ ِ
ٌ٤مر َك
ُم٤مل َىمٛم ٌ
َ
ـ (أي َطم ِري) أن ٓ ُي َ
ًمف ومٞمف ،إٓ أن يـجٕمٚمف ومـل ُِمثٚمفش.
٤مر قمدُ و وم٤مطمذروه٤مش.
« اًمٜمـ ُ
« اًمٜم٤مس ُمٕم٤مد ٌن يمٛمٕم٤مد ِن اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،ظمٞم٤مرهؿ ومـ ل اًمـ ج٤مهٚمٞم٦م ،ظمٞم٤مرهؿ
ومـ ل اإلؾمالم إذا َوم ِ٘م ٝمقا ش.





اًمٜمقم أظمق اًمـٛمقتش.
« ُ
«وأي ٍ
داء أ ْد َوى ُمـ اًمٌُخؾ؟ش.
ِ
اقم َٚم ُٛمقا أن ْ
اجل َ
حت٧م
«ٓ َشمـتَ َٛمٜمـ ْقا ًم ِ٘م٤م َء اًمٕمدُ و :وإذا ًَم ِ٘مٞمـ ُتٛمقهؿ
ٜم٦م َ
وم٤مصؼمواَ ،و ْ
فمِال َِل اًمًٞم ِ
قفش.
ُّ ُ
«ٓ ُشمـخٞمٗمقا أٟمٗمًٙمؿ سم٤مًمد ْي ِـش.

 ٓ« شمٖمْم٥مش.
 ٓ« ظمٞمـر ومٞمٛمـ ٓ ُيْمٞمـػشُ(.مـ يـخٚمق ُمـ اًمْمٞمقف)
طمذر ُمـ َىمـدَ ْر ،واًمدقم٤مء يٜمٗمع ُمـٛمـ٤م ٟمزل وُمـٛمـ٤م ًمـؿ يٜمزل ،وإن
ُ ٓ« يٖمٜمل
ٌ
اًمٌالء ًمٞمٜمزل ومٞمتٚم٘م٤مه اًمدقم٤مء ومٞمٕمتٚمج٤من إًمـك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مش.
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٘مض اًم٘م٤ميض سملم اصمٜملم وهق همْمٌ٤منش ٓ« ،يـحٙمؿ أطمـدٌ سملم اصم ِ
َ ٓ« يـ ِ
ٜملم وهق همْمٌـ ٌ
٤منش.
 ٓ« يـ ْٚمـدَ ُغ اًمـٛم١مُمــ ُمــ ضمـحـ ٍر ِ
واطمـ ٍد َُمـر َشمـ ْٞمـ ِـش.
ُ ْ
ُ
ُ
« أىمٞمٚمقا َذ ِوي اًمـٝمٞمئ٤مت َز ّٓشمِـٝمؿش.
ِ
ٚمؿ واًمتـ١مدةش.
« ي٤م ّ
أؿم٩م :إن ومٞمؽ ًمـخّمٚمتلم ُيـحٌٝمٛمـ٤م اًمٚمـف :اًمـحـ ُ
ج ْذ َع ومـل قمٞمٜمـفش.
ُ « ي ٌّمـر أطمديمؿ اًم َ٘م َذ ى ومـ ل قملم أظمٞمـ ف ،ويٜمًك اًمـ َ
« أد إُم٤مٟمـ َ٦م ًم ِـٛمـ اِئـتٛمٜمَؽ ،وٓ َشمـ ُ
خـ ُمـ ظم٤م َٟمؽش.
« اًمِمديد ُمـ همٚم٥م ٟمٗمًفش.
ُ« مـ أسمٓم٠م سمـف قمٛمٚمـفً ،مـؿ ُيًـرع سمـف ٟمًٌـفش.
ِ
يـ ًمـٛمـ ٓ َقم ْٝمدَ ًمـفش.
 ٓ« د َ
« اًمدال قمٚمـك اًمـخػم يمٗم٤مقمٚمـفش.





ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م اًمـٛمـ٤ملش.
«ُمٜمٝمقُم٤من ٓ يِمٌٕم٤من:
ُ
«ُمـ ُطم ِ
ًـ إؾمالم اًمـٛمرء شمريمـف ُمـ٤م ٓ يٕمٜمٞمـفش.
ٓمـ ُؾ اًم َٖمٜم ِـل ُ
« ُُم ْ
ٚمؿش.
فم ٌ
«ٓ ـم٤مقم٦م ًمـٛمخٚمقق ومـل َُمٕمّمٞم٦م اًمٚمـ ِفش.

دع ُم٤م َيري ٌُ َؽ إًمـك ُم٤م ٓ َيري ٌُ َؽ ،وم٢من اًمّم َ
دق ُـمٛم٠مٟمٞمٜمـ ٌ٦م و اًمٙم َِذ َب ِريٌـ ٌ٦مش.
ْ « 
« إٟمٛمـ٤م اًمٕمٚمؿ سمـ٤مًمتٕم ُّٚمؿ ،واًمـحٚمؿ سم٤مًمتح ُّٚمؿ ،وُمـ يـ َتـ َحـر اًمـخػم ُيـ ْٕم َٓمـف ،و َُمـ
َيـ َتـ َقق اًمِمـر ُيق َىمـفش.
ْ « 
رؤ ؿمتٛمؽ أو َقمـٞمـرك سمٛمـ٤م يٕمٚمؿ ومٞمؽ ومال ُشمـ َٕمـٞمـره سمٛمـ٤م شمٕمٚمؿ ومٞمـف ،ي ُٙم ْـ
إن اُمـ ٌ
َوسمـ َ٤مل ذًمؽ قمٚمٞمـفش.
ِ
ِ
ِ
رص قمٚمـك اًمـٛمـ ِ
رص قمٚمـك اًمٕمٛمرش.
٤مل ،واًمـح ُ
ٝمر ُم اسمـ آدم و َيِم ُّ٥م ومٞمف اصمـٜمـت٤من :اًمـح ُ
َ « يـ َ
ّم٤مرع اًمًقءش.
« صٜم٤مئع اًمـٛمٕمروف َشمـ ِ٘مل َُم
َ

ُمـؿـاُص َّحُظنُالـبـيُ(ﷺ)
ؽم
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
َ
حـ ٌ








«ٓ َيـدظمؾ هذا (آًم٦م زرع أو ؾمٙم٦م ُِمـ ْحراث) سمٞم٧م ىمق ٍم إٓ ُأ ْد ِظمٚمف ُّ
اًمذ ّلش .
أهؾ سم ٍ
«ُم٤م ُمـ ِ
ٞم٧م يٖمدو قمٚمٞمٝمؿ َومـد ٌ
ان إٓ َذ ًّمقاش( .اًمٗمدّ ان :آًم ٌ٦م ًمٚمحرث َجيره٤م صمقريـ).
ض ،وًمـٙمـ ِ
ِ
ِ
ـر ِ
اًمٖمٜمَك ِهمٜمَك اًمٜمٗم ِ
سش.
«ًمٞمس اًمٖمٜمَك قمـ يمَـثْرة اًم َٕم َ
ومٞمؽ َظمٚمـ َتـ ْ ِ
َ
إن َ
رؾمقل اًم ّٚمـف :أٟمـ٤م
لم ُيـ ِح ٌُّـ ُٝمٛمـ٤م اًمٚمـ ُف اًمـ ِحـ ْٚم ُؿ وإٟمـ٤م ُة .ىمـ٤مل :يـ٤م
َأشمـَـ َخٚمـ ُؼ سمـ ِٝمٛمـ٤م َأ ِم اًم ّٚمـ ُف َضم ٌَـ َٚمٜمِل قمٚمٞمٝمٛمـ٤م؟ ىم٤ملَ :سمـ ِؾ اًم ّٚمـ ُف ضمٌٚمـ َؽ قمٚمٞمٝمٛمـ٤م .ىمـ٤مل:
اًمـحٛمدُ ًم ّٚمـ ِف اًمذي َضم ٌَـ َٚمٜمِل قمٚمـك َظمٚمـ َتـ ْ ِ
لم ُيـ ِح ٌُّٝمٛمـ٤م اًم ّٚمـ ُف ورؾمق ًُمف.
ِ
ِ
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ومٜمِٕمؿ اًمـٛم ِ
ُ
َ
روٕم ُ٦م
وؾمتٙمقن َٟمـداُم ٌ٦م يق َم
اإلُم٤مرة،
َحرصقن قمٚمـك
«إٟمٙمؿ ؾمت
ْ َ ُ
ِ
وسمـِ ْئـً ِ
اًمٗم٤مـمٛم ُ٦مش.
٧م
َ
()1

ًتِم٤مر ُُم ١مشمـٛمـش.
اًمـٛم
ُ
ُ « 
ذب اًمـحـدي٨مش.
 « اًمٔم ُّـ أيمـ ُ
ِ
اًمـٛمرء إٓ َيـدُ هش.
َ ٓ« ي ـجٜمل قمٚمـك
اًمقضمٝم ِ
لم أن يٙمقن أُمٞمٜم ً٤مش.
َ ٓ« يـٜمٌٖمل ًم ِ ِذي
َ

ومخذوا قمٜمل ،وم٢مٟمٛمـ٤م ه َٚمـ َؽ ُمـ يم٤من ىمٌ َٚمـٙمُؿ سمٙم ِ
« ومـ٢مذا طمدصمـ ُتـٙمؿ ُ
َثرة ُؾمـ١ماًم ِـٝمؿ،
واظمتالومِ ِٝمؿ قمٚمـك أٟمٌـ ِ
ٞم٤مئـ ِٝمؿش.
ِ
اًمرضمؾ ُمـ ُم ِ ِ ِ
ُ
أطمؼ سمِـفش.
« إذا ىمـ٤م َم
ومٝمق ُّ
رضمع إًمٞمف َ
ـجـٚمـًف ُصمؿ َ
َ ْ
ِ
ُ
وضم ِٝم ِف ،و ُمـ
وح َيـ ْٙمدَ ُح سمـٝم٤م
وضم َٝم ُف ،ومٛمـ ؿم٤مء أسم َ٘مك قمٚمـك ْ
اًمرضمؾ ْ
اًمـٛمً٤مئ ُـؾ ُيمدُ ٌ
َ « 
اًمرضمؾ ذا ؾم ٍ
ٚمٓم٤من ،أو ومـل أُم ٍر ٓ َي ِ
ُ
ؿم٤مء َشمـرك ،إٓ أن َي َ
ـجـدُ ُمٜمف ُسمـد ًاش .
ً٠مل
ْ
ُ
« ىم٤مًم٧م ُأم َؾم َٚم َٛم َ٦م َز ْو َج اًمٜمٌِل َ :.ي٤م َر ُؾم َ
قل اًمٚمـ ِفَ ،أٟمـَ ْٝمٚمِ ُؽ َوومِٞمٜمَ٤م اًمّم٤مًم ِـ ُح َ
قن؟ َوم َ٘م َ٤مل
َر ُؾم ُ
قل اًمٚمـ ِف َٟ « :.م َٕم ْؿ ،إِ َذا َيم ُث َر اًمـ َخـ ٌَ ُ٨مش.
() 0

( )1إن اًمذل داظمؾ ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمـ أدظمؾ قمغم ٟمٗمًف ُم٤م يًتٚمزم ُمٓم٤مًمٌ٦م آظمر ًمف ،وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من اًمـٛمٓم٤مًم٥م (أي طم٘مقق
إرض) ُمـ فمٚمٛم٦م اًمقٓة  .اًم٘مًٓمالين ،وم٠مهؾ اًمزرع هم٤مرُمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م .ويمذا إذا يم٤من ذًمؽ ىمري٥م ُمـ اًمـحدود
واًمثٖمقر وم٠مًمـٝمك قمـ اجلٝم٤مد.
ٍ
َ
َ
( )0اًمـٛمً٤مئؾ :ؾم١مال اًمٜم٤مس اًمٕمٓم٤مء (اًمِمح٤مذة) .يمدوح :اعمٗمرد :يمَدْ ُح وهق يمؾ أصمر ُمـ قم ٍَّض أو َظمدْ ش .
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صمالث :ومٛمـ ؾمٕم٤م َد ِة ِ
صمالث وؿم٘م٤مو ٌة ِ
« ؾمٕم٤مد ٌة ِ
ٌ
ٌ
اسمـ آد َم  :اًمزوضم ُ٦م
ٓسمـ آد َم
ٓسمـ آد َم
اًمقاؾمعِ ،
ِ
وؿم ْ٘م َق ٌة ِ
ٌ
صمالث :
ٓسمـ آد َم
واًمـٛم ًْـ َٙم ُـ
اًمّم٤مًم ِ ُح،
٤مًمـحـ ُ٦م،
ُ
َ٥م ّ
واًمـٛمريم ُ
اًمّم َ
ّ
َ
َ















َ٥م اًمًق ُءش.
اًمًق ُء ،واًمـٛمرأ ُة اًمًق ُء،
واًمـٛم ْريم ُ
َ
اًمـٛمـً َٙم ُـ ّ
َ
ً٤من ٟمٌَِـٞم ِ
«اِ ْؿم َٗمٕمقا شمُ١مضمروا ويـ٘م ِض اًم ّٚمـف قمٚمـك ًم ِ ِ
ـف ُم٤م ؿم٤م َءش.
ُ
َ
ُ
َ ُ
ِ
ِ
ـٛمع ًمف َؿم ْٛم َٚمف ،و َأشمَـتْـ ُف
« َُمـ يم٤مٟم٧م أظمر ُة َهـٛم ُف :ضمٕمؾ اًمٚمـ ُف همٜمَـ٤م ُه ومـل ىمٚمٌِف َ
وضم َ
سملم َقمـٞمـٜمَـٞم ِ
وهل ِ
اًمدٟمٞم٤م ِ
راهم َٛمـ ٌ٦م ،و َُمـ يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م َهـٛم ُفَ :ضم َ
ـف،
ومـ٘مره َ ْ ْ
ٕمؾ اًمٚمـ ُف َ
َ
و َومـرق قمٚمٞمف َؿمٛم َٚمف  ،وًمـؿ ي ْـ٠مشمِ ِ
ـف ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ ُم٤م ُىمـد َر ًمـفش.
َ
ْ
ضمٝملم ،اًمذي يـ٠مشمِـل ه١مٓءِ
ِ
ِ
ِ
« َشمـ ِجدُ ُمـ ذ اًمٜمـ ِ
اًمق
٤مس يق َم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،قمٜمدَ اًم ّٚمـف ،ذا َ
ِ
وه١مٓء َسمقضمـ ٍفش.
سمقضمـ ٍف
«إذا أقم َٓمك اًم ّٚمـف أطمدَ يمؿ ظمػم ًا ومـٚمٞمـٌد ْأ سمٜمـ ِ
ٗمًف و ِ
أهؾ سمٞمـتِـفش.
ُ
ٍ
ٌ
ظمػما َقمً َٚمف َ
قمٛمـؾ صـ٤مًم ِ ٌح ىمٌـؾ
ىمٞمؾ وُم٤م َقمً َٚمف؟ ىم٤مل ُيٗمـت َُح ًمـف
«إذا أرا َد اًم ّٚمـ ُف سمٕمٌـد ً
٘مٌْمف ِ
ِ
قمٚمٞمفش.
ُمقشمـف ومـٞمـ ُ ُ
ؾمٛمٕمف ،ومرب ُمٌٚم ٍغ أوقمك ُمـ ِ
ؾمٛمع ُمٜم٤م ؿمٞم ًئ٤م ومٌٚم َٖمف يمام ِ
«ٟمَي اهللُ اُمر ًأ ِ
ؾم٤مُم ٍعش.
ْ
َ
َ ُ ُ
ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُرب طمـ٤مُمـ ِؾ ومـ ْ٘مـف ًمٞمـس سمـ َٗمـ٘مٞمـف ُ ،رب طمـ٤مُمـ ِؾ ومـ ْ٘مـف إًمـك َُمـ هق َأ ْومـ َ٘مـ ُف ُمـٜمـف.
ِ
ِ
ٙمر ُه َؾم ْٗمً٤م َومٝم٤مش.
ح٥م اًمٙمر َمُ ،يـ ُّ
يمريؿ ُيـ ُّ
ـل إظمالق ،و َيـ َ
ح٥م ُمٕم٤مًم َ
«إن اًم ّٚمـ َف ٌ
ِ
ًمٚمٕمٌد قمٚمـك ىمـ ِ
ٛم١مٟمـ ِ٦م ،و إن اًمّمٌـ َر يـ٠مشمـل ُمــ
«إن اًمـٛمٕمقٟمـ َ٦م شمـ٠مشمـل ُمـ اًمٚمـ ِف
در اًمـ ْ
اًمٚمـ ِف قمٚمـك ىمـدْ ِر اًمـٛمّمٞمـٌـ ِ٦مش.
«ُم٤م ُمـ ٍ
ِ
ِ
اًمٜم٤مس إًمٞمف
طمقائ٩م
قمٌد أٟمٕمؿ اًم ّٚمـ ُف قمٚمٞمف ٟمِٕمٛم ً٦م وم٠مؾمٌٖمٝم٤م قمٚمٞمف ،صمؿ ضمٕمؾ ُمـ
ومت ٌَـرم :وم٘مد َقمـر َض شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم َ٦م ًمٚمز ِ
والش.
َ
«واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ُشمـ َ١م ِدي اُمرأ ٌة طمؼ رسمـٝم٤م طمتك شم١مدي طمـؼ زوضمٝم٤مش.
ِ
أظمٞمـف
ٛملم وَٓ ُشمٕمػموهؿ وَٓ شمتٌٕمقا َقمقراشمِـ ِٝمؿ ،وم٢مٟم ُف َُمــ شمَتٌـع قمـقر َة
«َٓ ُشم١مذوا اعمًٚمِ َ
يٗمْمحـف و ًَمق ومـل ضم ِ
قف َرطمٚمِـ ِفش.
َ
اًمـٛمًٚم ِؿ شمَتٌ َع اهللُ قمقر َشمـ ُف ،و َُمـ شمتٌع اهللُ قمقر َشمـ ُف َ ْ ُ
قمٓمٞم٧م ؿمٞمئـ ً٤م ُمـ ِ
همػم أن َ
شمً٠مل ،ومٙم ُْؾ وشمّمد ْقش.
«إذا ُأ
َ

ُمـؿـاُص َّحُظنُالـبـيُ(ﷺ)
ؽم
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َ
حـ ٌ

ٍ
ىمٚمـ٥م
« ادقمقا اهلل وأٟمتؿ ُمقىمٜمقن سم٤مإلضم٤مسم٦م ،واقمٚمٛمـقا أن اهلل ٓ يًـتجٞم٥م دقمـ٤م ًء ُمــ


















هم٤موم ٍؾ ٓهش.
ؾمـ٘مٛمؽِ ،
ِ
ٛمس :ؿمٌ٤مسمؽ ىمٌؾ ه ِ
«اهمتٜمِؿ ظمـٛمً ً٤م ىمٌؾ ظمـ ٍ
وهمٜمـ٤مك
رُمؽ ،وصحتَؽ ىمٌؾ
َ
َ
ىمٌؾ ِ
وم٘مرك ،و َومرا َهمؽ ىمٌؾ ُؿمٖمٚمِؽ ،وطمٞم٤مشمَؽ َ
ىمٌؾ ُمقشمِ َؽش.
اًمٜم٤مس ُمٜمزًمـ ً٦م قمٜمـد اًم ًّٚمـ ِف يقم اًم٘مٞم٤مُمـ ِ٦م ُمـ شمريمـف اًمٜمـ٤مس اشمـ٘مـ٤مء ُوم ِ
ِ
حِمفش.
«إن ذ
ُ
ُ
َ
َ
اًمٞمٛملم قم َٚمـك ٟمٞمـ ِ٦م اًمـٛمًتحٚمِ ِ
ػش.
«إٟمٛمـ٤م
ُ
ُ
سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م ًمـؿ يتٗمرىم٤م ،وم٢من صدىم٤م وسمٞمٜم٤م سمقرك هلٛمـ٤م ومـل ِ
ِ
سمٞمٕمٝمٛمــ٤م وإن يمذسمــ٤م
«اًمٌٞمٕم٤من
ّ
ويمتٛمـ٤م ُمـح٘م٧م سمريم ُ٦م ِ
سمٞمٕمٝمٛمـ٤مش.
ُ
ِ
طم٤مك ومـل ِ
«اًمٌِـ ُّر طمً ُـ اًمـ ِ
ٟمٗمًؽ َو ِ
واإلصمؿ ُم٤م َ
٤مسش.
خٚمؼ
يمر َ
ه٧م أن يٓمٚمـ َع قمٚمٞمـف اًمٜمـ ُ
ُ
«اًمٌـريمـ ُ٦م ومـل ٟمقاصـل اًمـخٞمـ ِؾش.
«اًمـتـ ِ
٤مضمـ ُر إَ ُِمٞمـ ُـ اًمّمـدُ ُ
وق ُمـع ُّ
اًمِمـ َٝمـدَ ِاء يـق َم اًم٘مٞمـ٤مُمـ ِ٦مش.
«إن طم ًّ٘مـ٤م قمٚمـك اًمٚمـ ِف أن َٓ يـرشمـٗمـ َع ُمـ َـ اًمدُّ ٟمٞمـ٤م ؿمـل ٌء إٓ وو َٕمـفش.
«ظمٞمـ ُريمُؿ ظمٞمـ ُريمـؿ ِٕ ْهٚمِـ ِف َ ،و َأٟمـَـ٤م ظمٞمـ ُريمؿ َِٕ ْهٚمِـلش.
ِ
ِ
ٟمّمحش .
اًمٙمً٥م
«ظمٞمـ ُر
يمً٥م يـد اًمٕم٤مُمـ ِؾ إذا َ
ُ
ِ
ِ
ٙمؿش.
ٙمؿ سمِـ٠مُمقاًمـ ْ
« ُذسمـُّـقا قمـ أ ْقمراو ْ
«اًمر ُضمـ ُؾ قم َٚمـك ديـ ِـ ظمٚمٞمـٚمِـ ِف ومٚمٞمـٜمـ ُٔمـر أطمدُ ُيمـؿ ُمـ يـخـ٤مًم ِـ ُؾش.
«ؾمالُمـ ُ٦م اًمرضمـ ِؾ ومـل ِ
اًمٗمتٜمـ ِ٦م ْ
أن َيٚمـز َم سمٞم َتـ ُفش.
ُ
٤مرع اًمًـ ِ
ِ ِ
ِ
قءش.
«ومٕمـ ُؾ اًمـ َٛمٕمروف َيـ٘مـل َُمّمـ ِ َ ُّ
ِ
أن يـحد َ
إصمٛمـ٤م ْ
ث سمٙمـؾ ُم٤م َي ًْ َٛمـ ُعش.
«يمٗمك سم٤مًمـٛمرء ً
«يمـؾ ُُمٞمًـ ٌر ًمـٛمـ٤م ُظمٚمِـؼ ًمـفش.
«اًمٜمـ ّْمـ ُر ُمع اًمّم ْ ِؼم ،واًم َٗمـ َر ُج ُمع اًم َٙمـ ْر ِ
ب ،و إِن ُمع اًم ُٕم ًْـ ِر ُي ًْـ ًراش.
() 1

(( )1ظمػم اًمٙمً٥م) ًمٚمٛمٕم٤مش( .يمً٥م اًمٞمـد اًمٕم٤مُمـؾ) أي إضمٞمـر (إذا ٟمّمح) ومٞمٛمـ٤م قمٛمٚمف وأشم٘مـ قمٛمٚمـف وأضم٤مد صٜمٕمـف
وشمـجٜم٥م اًمٖمـش وسمذل اًمٕمٜم٤ميـ٦م وشمرك اًمـخٞم٤مٟمـ٦م.

ظقونُالؽمُوالعز
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ِ
ىم٤موٞم٤من ومـل اًمٜمـ ِ
ٍ
ٌ
رضمـؾ ىمْمــك سمٖمٞمــ ِر
وىم٤مض ومــل اًمـجٜمــ ِ٦م :
٤مر
«اًم ُ٘مْمـ٤م ُة صمالصمـ ٌ٦م :
ذاك ومـل اًمٜمـ ِ
ٍ
طم٘مقق اًمٜم ِ
ذاك ومـ َ
اًمـحـؼ ومٕمٚمِـ َؿ َ
َ
٤مس َوم ُٝم َق
وىم٤مض ٓ يٕم َٚمـ ُؿ َ ،وم٠مه َٚمـ َؽ
٤مر،
ومـل اًمٜمـ ِ
٤مر ،وىمـ ٍ
٤مض ىمْمـك سم٤مًمـحؼ ومذًمِؽ ومـل اًمـجٜمـ ِ٦مش.
اًمقاطمد ِ
ِ
ِ
ِ
آصمٜملم يٙمٗمـل
آصمٜملم  ،وـمٕم٤م ُم
يٙمٗمل
«يمٚمقا ضمـٛمٞمٕم ً٤م وٓ شمٗمرىمقا  ،وم٢مِن ـمٕم٤م َم
اًمثالصمـ َ٦م وإرسمٕمـ َ٦م  ،يمٚمقا ضمـٛمٞمٕم ً٤م وٓ شمٗمرىمقا  ،ومـ٢مِن اًمٌـر َيمـ َ٦م ومـل اجلٛمـ٤مقمـ ِ٦مش.
ٍ
٥م ِ
«ُم٤م ُمأل آدُمل وقم٤م ًء ؿمـ ًّرا ُمـ ٍ
سمحً ِ
َـٞمالت ُي ِ٘م ْٛمـ َـ ُصٚم ٌَــف  ،ومـ٢من
اسمـ آد َم ُأيم
سمٓمـ ْ ،
ًمٓمٕم٤مُمـف  ،و ُصمـ ُٚمـ ٌ٨م ًمنماسمِـف  ،و ُصمـ ُٚمـ ٌ٨م ِ
ِ
ًمٜمٗمًـفش.
يم٤من ٓ ُمـح٤مًم َ٦م  :وم ُثـ ُٚمـ ٌ٨م
ِ
أقمـط
يّمٌح اًمٕمٌ٤م ُد ومٞمـف ،إٓ ُم َٚمٙم٤من يٜمزٓن ،ومٞم٘مقل أطمدُ هـٛمــ٤م  :اًمٚمٝمـؿ
«ُم٤م ُمـ يق ٍم
ُ
ُمٜمٗم٘م ً٤م ظمٚمٗم ً٤م ،وي٘مقل أظمر  :اًمٚمٝمؿ ِ
أقمط ُممًٙمً٤م شمٚم ًٗم٤مش.
ُ
ُ
ِ
ِ
اًمًــِراجِ ُيـْمــل ُء
ٟمٗمًــف
«ُم َثـ ُؾ اًمٕم٤مًمـ ِؿ اًمذي ُيٕمٚم ُؿ اًمٜم َ
يمٛمثـؾ ّ
ويٜمًك َ
خػم َ
٤مس اًمـ َ
٤مس ِ
ًمٚمٜم ِ
ٟمٗمًفش.
وير ُق َ

َ ٓ« شمـ ُ٘مـص اًمرؤيـ٤م إٓ قمٚمـك قم٤مًم ِـ ٍؿ  ،أو ٟمـ ِ
٤مصحٍ ش.
ْ
ِ
َ
ُ
جٚمس ومٞمـف  .وًمٙمـ شمٗمًحقا وشمقؾم ُٕمقاش.
اًمرضمؾ
٘مٞمؿ
اًمرضمؾ ُمـ ُم٘مٕمده صمؿ يـ ُ
ُ ٓ« يـ ُ
َ ٓ« ي َتـ َٙمـٚمـ َٗمــ َأ َطمـدٌ ًمْمٞمـ ِٗمـف ُم٤م ٓ َيـ ْ٘مـ ِد ُر قمٚمٞمـفش.

ِ
وم٤مؾمـ٠مل
« ي٤م همال ُم اطمٗمظ اًمٚمـ َف يـحٗمٔمؽ ،اطمٗمظ اًمٚمـ َف شمــجده شمــج٤مهؽ ،إذا ؾمـ٠مًم٧م
اًمٚمـ َف ،وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مًمٚمـفش.

إرض يـرطمـٛمٙمؿ ُمـ ومـل اًمًٛمـ ِ
يرمحٝمؿ اًمرطمـٛم ُـ  ،ارمحقا َ
٤مءش.
أهؾ
« اًمرامحقن ُ
ِ َ ْ َ ْ
« وُمـ٤م أقمٓمـك اًمٚمـف أطمـد ًا ُمــ قمٓمـ ٍ
أوؾمع ُمـ َـ اًمّمٌـ ِرش.
٤مء
َ
ُمع اًمّم ِؼمش.
ٍم َ
« واقم َٚمؿ أن اًمٜم َ

*******

يُمنُحؽمُإكبقاء
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منُماُر ِو َ
ُ

يُمنُحؽمُإكبقاء
منُماُر ِو َ
ُ
كوحُظؾقهُالسَلمُُ:

ـمقل ُقمٛمري ومٞمٝم٤م إٓ يمَـٌـٞم ٍ
ِ
٧م ًمف سمـ٤مسمـ٤من ،دظمٚم٧م ُمـ
ُ م٤م وضمدت اًمدٟمٞم٤م ُمع
َ ْ
وظمرضم٧م ُمـ أظمر.
أطم ِد ِهـٛمـ٤م،
ُ
َ

يعؼوبُظؾقهُالسَلمُ:

 ىم٤مل يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم ًمٌٜمٞمف :ي٤م َسمٜم ِـل :إذا دظمٚمتؿ قمٚمـك اًمًٚمٓم٤من وم٠مىمِ ّٚمقا اًمٙمالم.

يوشفُظؾقهُالسَلمُ:

ِ
ـؿ دمقع وأٟم٧م قمٚمـك ظمزائـ
 ىمٞمؾ ًمٞمقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم ويم٤من يمثػم اًمّمقمً :م َ
إرض؟ ىم٤مل :أظم٤مف أن أؿمٌع وم٠مٟمًك اجل٤مئع.
ٞم٧م إٓ ُمـ
 ىم٤مل رضمؾ ًمٞمقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم :إٟمـل أطمٌؽ يـ٤م َصٗمل اًم ّٚمـف ،وم٘م٤مل :هؾ ُأشم ُ
ُمـحٌـ٦م اًمٜم٤مس ًمـل :أطمٌٜمل أسمـل ومحًدٟمـل إظمقشمـل طمتك أًم٘مقٟمـل ومـل اًمـ ُج٥م،
أطم٥م أن يـحٌٜمل إٓ رسمـل.
ومٚمٌث٧م سمْمع ؾمٜملم ومـل اًمًجـ،
وأطمٌتٜمل اُمرأ ُة اًمٕمزيز
ُ
ُ
ومٚمً٧م ُّ

داودُظؾقهُالسَلمُ:
سمنم اًمـٛمذٟمٌلم وأٟمـذر اًمّمدي٘ملم.
 أوطمك اًم ّٚمـ ُف شمٕم٤مًمـك إًمـك داود قمٚمٞمف اًمًالمّ :
سمنم
٥م) ،وىم٤ملُ :أسمـَـِمـ ُر اًمـٛمذٟمٌلم و ُأٟمـ ِذ ُر اًمّمدي٘ملم؟! وم٘م٤ملٟ :مٕمؿّ ،
(ومٙم٠مٟمـف َقم ِج َ
اًمـٛمذٟمٌلمٟٕ :مـف ٓ يتٕم٤مفمٛمٜمل ذٟم٥م أهمٗمره ،و ُأٟمـذر اًمّمدّ ي٘ملم أٓ ُيٕمجٌقا سم٠مقمٛمـ٤مًمـٝمؿ.
 وومٞمٛمـ٤م أوطمك اًم ّٚمـف قمز وضمؾ إًمـك داود قمٚمٞمف اًمًالم :ي٤م داودُ :ظمذ ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٘مدر
ُم٤م شمٓمٞمؼ طمـٛمٚمف ،وايمتً٥م ُمـ اًمذٟمقب ُم٤م شمـحتٛمؾ ُقم٘مقسمـتـف ،واٟمٔمر إذا َد َقم ْقشم َ
ُؽ أن
شمـجٞمٌٜمل ُمـ طمٞم٨م أىمٛمتُؽ ،وٓ شمـخ٤مًمػ َُمـ ٓ شمًتٖمٜمل قمٜمف.
ـمٝمر صمٞم٤مسمؽ اًمٌ٤مـمٜم٦م ٕن اًمٔم٤مهرة ٓ شمٜمـٗم ُٕمؽ
 أوطمك اًم ّٚمـف شمٕم٤مًمـك إًمـك داود قمٚمٞمف اًمًالمّ :
ُ
قمٜمدي .ي٤م داود ً :مق رأي٧م اًمـجٜمـ٦م وُم٤م أقمددت ومٞمٝم٤م ّ
وأومْمؾ
ًم٘مـؾ ٟمٔمرك إًمـك اًمدٟمٞم٤م،
ُمـ اًمـجٜمـ٦م أن أرومع ُطم ُجٌل قمٜمؽ وأىمقل« :أي َـ اًمـ ُٛمِمت٤مىمقنش؟!.

ظقونُالؽمُوالعز
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 ٓ شمـدقمقا ر ّسمـٙمؿ واًمـخٓم٤مي٤م سملم أوالقمٙمؿ ،أًم٘مقه٤م قمٜمٙمؿ صمؿ ادقمقه َيًتج٥م ًمٙمؿ.
ٍ
ِ
واطمد
شمِمؽم قمداو َة
 ىم٤مل داود ًمًٚمٞمٛمـ٤من قمٚمٞمٝمٛمـ٤م اًمّمالة واًمًالم :يـ٤م ُسمٜمل ٓ :
سمّمداىمـ٦م ٍ
ِ
ِ
أًمػ ،يـ٤م ُسمٜمل ِ :
شمـٛمش ظمٚمػ اُمرأة.
وإؾم َق ِد وٓ
اُمش ظمٚمػ إَ َؾم ِد
ْ

شؾقؿـانُبنُداودُظؾقفؿـاُالسَلمُ:
ِم٤مور ُُمرؿمد ًا ،وم٢مٟمؽ إذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ ًمـؿ شمٜمدم.
ٜمل  ٓ :شم٘مٓمع أ ُْمر ًا طمتك ُشم َ
 ىم٤مل ٓسمٜمف :ي٤م ُسم ّ
٧م اًمـ ِ
ج ْز َي ـ ِ٦م .
َ ي ـدُ اًمـ ُٛم ْج ت َِٝم ِد ي َـ شم ًَُ ق ُد َ ،أ ُم ٤م اًمر ْظم َق ُة َوم تَ ـ ُٙم ق ُن َشم ـ ْح َ
 اًمنم طم ٚمق أو ًُم ـفُ ،م ـر ِ
آظم ره.
ُ ٌ
ُ

ابنُمريمُظؾقفؿـاُالسَلمُ:
ظقسىُ ُ

ؼموه٤م وٓ َشم ْٕم ُٛمروه٤م( .أي ٓ شمَـريمَٜمقا إًمٞمٝم٤م)
 اًمدٟمٞم٤م َىمـٜمْ َٓمر ٌة :وم٤مقم ُ
 اؾمتٕمٞمذوا سم٤مًم ّٚمـ ِف ُمـ ِذار اًمٜمً٤مء ،ويمقٟمقا ُمـ ِظم ِ
ٞم٤مرهـ قمٚمـك طمذر.
قمالج إطمـٛمؼ.
وأقمٞم٤مٟمـل
 قم٤مًمـ ُ
ج٧م إ ْيم َٛم َف وإ ْسمرص وم٠م ْسمرأشمـُـ ُٝمٛمـ٤مْ ،
ُ






ٓ شمٜمٓم٘مقا سم٤مًمـحٙمٛم٦م قمٜمد اًمـ ُج ّٝم٤مل ومتٔمٚمٛمقه٤م ،وٓ شمـٛمٜمٕمقه٤م أهٚمٝم٤م ومتٔمٚمٛمقهؿ.
ٓ شمٙمقٟمقا يم٤مًمـ ُٛمٜم ُْخؾ ُيٛمًؽ اًمٜمُّخ٤مًم٦م و ُيـرؾمؾ اًمٓمحلم.
ِ
ٚمتٛم ُس اًمٕمدل ،وٓ أن َي ًْٗم َف وُمٜمف ُيٓمٚم٥م اًمـحٚمؿ.
ٓ يـج٥م ًمإلُم٤مم أن َئمٚم َؿ وسمـف ُيـ َ
ٓ شمٓمرطمقا اًمدُّ ر (يٕمٜمل اًمٕمٚمؿ) شمـح٧م أرضمؾ اًمـخٜم٤مزيـر.
ٍ
ضشم٤من ،يم ّٚمٛمـ٤م أرى إطمدامه٤م أؾمخط إظمرى.
َُم َثـ ُؾ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمٛمثؾ
رضمؾ ًمف ّ

سمٛمثٛمر ،وُم٤م أيمثر اًمثٛمـ٤مر ،وًمٞمس يمٚمٝم٤م سمٓم ّٞم٥م،
أيمثر إؿمج٤مر ،وًمٙمـ ًمٞمس يمٚمٝم٤م ُ
ُ م٤م َ

سمٛمرؿمد.
وُم٤م أيمثر اًمٕمٚمؿ ،وًمٞمس يمٚمف سمٜم٤مومع ،وُم٤م أيمثر اًمٕمٚمٛمـ٤مء ،وًمٞمس يمٚمٝمؿ ُ
ٚم٧م ،وؾم ُٞم ُ
٘متؾ ىم٤مشمِ ُٚمؽ.
٧م وم ُ٘متِ َ
َُ مـر قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم سم٘متٞمؾ وم٘م٤ملَ :ىمـ َتـ ْٚم َ
رأس يمؾ َظمـٓمٞمـئـ٦م.
٥م اًمدٟمٞم٤م ُ
ُ طم ُّ
وؾم ُٝم َؾ ُُمرشم٘م٤مه٤م ،سمؾ أٟمتؿ يم٤مًمً ُٛم َرة
صمٛمره٤م َ
ٙمر َُم٦م اًمتل َطم ًُ َـ ور ُىمٝم٤م وـم٤مب ُ
ً مًتؿ يم٤مًمـ ْ
اًمتل ّ
وص ُٕم٥م ُُمرشم٘م٤مه٤م.
ىمؾ ورىمٝم٤م ويم ُثر ؿمقيمُٝم٤م َ
ٍ
 ىمٞمؾ ًمٕمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالمُ :دًمـٜمـ٤م قمٚمـك ص٤مًمحِ
قمٛمؾ ٟمًتحؼ سمـف اًمثقاب .وم٘م٤ملٓ :
شمـٜمـٓم٘مقا أسمـد ًا .وم٘م٤مًمقا :ويمٞمػ ٟمًتٓمٞمع ذًمؽ؟ وم٘م٤مل ٓ :شمٜمٓم٘مقا إٓ سمخػم.

يُمنُحؽمُإكبقاء
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ُ

ً مٞمحذر ُمـ َيًتٌٓمئ اًم ّٚمـ َف ومـل اًمرزق أن يٖمْم٥م قمٚمٞمف ومٞمٗمتح اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف.
ِ
ِ
يقؾمع ًمف ومـل ُمـج٤مًمس
 أسم َٖم ُض اًمٕمٚمٛمـ٤مء إًمـك اًم ّٚمـف قمز وضمؾ اًمذي ُيـ ّ
ح٥م اًمذ ْيم َر وأن ّ
ٕمجٚمقا أضمقرهؿ ومـل اًمدٟمٞم٤م.
اًمٕمٔمٛمـ٤مء و ُيـدقمك إًمـك اًمٓمٕم٤مم ،وطم ّ٘م ً٤م أىمقل ً :م٘مد َشم ّ
شمقؾمد طمجر ًا ،وم٘م٤مل  :يـ٤م قمٞمًك :ىمـد
َُ م ّر أطمد اًمٌ ّٓم٤مًملم سم٤مًمـٛمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم وىمـد ّ
روٞم٧م ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمحجر؟ وم٘مذف سمـف إًمٞمف وىم٤مل  :هذا ًمؽ ُمع اًمدٟمٞم٤م ٓ ،طم٤مضم٦م ًمـل ومٞمف.
َ
ٟمٗمع ُم٤م أرضمق،
 وىم٤مل اًمـٛمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ًم٘مق ٍم هم٤مًمقا ومٞمف  :إٟمـل
ُ
أصٌح٧م ٓ أُمٚمؽ َ

وم٠مي
دومع ُم٤م أطمذر ،وأٟمـ٤م ُُم ْر َشمـ َٝم ٌـ سمٕمٛمٚمـل ،واًمـخػم يمٚمف سمٞمد همػميُّ ،
وٓ أؾمتٓمٞمع َ
ٍ
ٍ
أطمق ُج إًمـك ُمقٓه ُمٜمل.
وأي قمٌد َ
وم٘مػم أوم٘مر ُمٜملُّ ،
ُ ر ِو َي أن قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ًم ٍ
رضمؾ ٓ يًتحؼ « :طمٗم َٔمؽ اًم ّٚمـفش ،وم٘مٞمؾ ًمف:
ٌ
ًمً٤من ُقمق َد اًمـخػم ومٝمق يٜمٓمؼ سمـف ًمـٙمؾ أطمد.
أشم٘مقل هذا ًمـٛمثؾ هذا؟ وم٘م٤مل :
َُ مـ ّر قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم سم٘مق ٍم يٌٙمقن ،وم٘م٤ملُ :م٤م ًمـٝمؿ يٌٙمقن؟ وم٘م٤مًمقا :ه١مٓء ىمقم
يٌٙمقن ًمذٟمقسمـٝمؿ ،ىم٤مل  :ومـٚمٞمؽميمقه٤م شمُٖم َٗمر ًمـٝمؿ.
زع ُمـ اًمـٛمّم٤مئ٥م ومٞمٝم٤م.
ُ م٤م َز َهدَ ومـل اًمدٟمٞم٤م َُم ْـ َضم َ

وٟمٗمًؽ ُمٜمؽ ومـل شمٕم٥م.
ً مٞمٙمـ ُ
اًمٜم٤مس ُمٜمؽ ومـل راطم٦مُ ،

ًمٚمٛمدًمـجلم وأٟمتؿ ُم٘مٞمٛمقن ومـل َُمـ َحـ ّٚمـ٦م اًمـ ُٛمتحػميـ؟
 طمتك ُمتك شمّمٗمقن اًمٓمريؼ ُ
شم َُّم ُّٗمقن ُمـ اًمٌٕمقض ذاسمٙمؿ ،و َشمٌٚمٕمقن اًمـ ِجٛمـ٤مل سم٠مطمـٛمـ٤مًمـٝم٤م ،إن اًمزق إن َٟم َٖمؾ
(ومًد) ًمـؿ َيّم ُٚمح أن يٙمقن ِوقم٤م ًء ًمٚمٕمًؾ ،وإن ُىمـٚمقسمٙمؿ ىمد َٟم َٖمٚم٧م ومال شمّمٚمح ومٞمٝم٤م
ٍ
٤مس ًمـف ،ويمؿ ُمـخق ٍ
اًمـحٙمٛم٦م .يمؿ ُُم َذيم ٍر سم٤مًم ّٚمـ ِف ٟمـ ٍ
ضمريء قمٚمٞمف ،ويمؿ دا ٍع
ف سم٤مًم ّٚمـ ِف
ُ
إًمـك اًم ّٚم ِ
ه٤مرب ُمٜمف ،ويمؿ شمـ ٍ
ٍ
٤مل ًمٙمت٤مب اًم ّٚمـ ِف ُُم ٌ
ٜمًٚمخ ُمـ آيـ٤مشمـف.
ـف

ُ مـ اشم َْم َع ار َشمٗمع ،وُمـ ارشمٗمع اشمْمع.
اؾمتّمالطمف َيِم َٖمٚمؽ قمـ ذيمر اًم ّٚمـف.
 ىم٤مل  :اًمـٛمـ٤مل داؤه يمثػم ،ىمٞمؾ :وإن ُأ ّد َي طم ّ٘مف؟ ىم٤مل:
ُ
ْم٧م سمٍمك.
ومرضم َؽ ُم٤م َهم َْم َ
َ ٓ يزٟمـل ُ

 ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م سم٤مل اًمـٛمِم٤ميخ أطمرص قمٚمـك اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمِمٌ٤من؟ وم٘م٤ملٟٕ :مـٝمؿ ذاىمقا ُِم ْـ
ـمٕمؿ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ًمـؿ َي ُ
ـذىمـ ُف ُ
اًمِمٌ٤من.

ظقونُالؽمُوالعز
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ُمققم ِ
ـف ُمـ ِ
سمّمدىمـ٦م أقمٔمؿ قمٜمد اًم ّٚم ِ
ٍ
 إٟمـف ُم٤م شمّمدق ٌ
ٔم٦م ىمق ٍم يّمػمون سمـٝم٤م إًمـك اجلٜم٦م.
رضمؾ
ُـذيمـريمؿ سم٤مًم ّٚمـ ِف رؤيـتُف ،ويـزيـد ومـل ِقم ِ
ِ
ٚمٛمٙمُؿ َُمٜمْٓمِ ُ٘مف ،و ُي َـرهم ٌُـٙمؿ ومـل
َ
ُ
 ضم٤مًمًقا ُمـ شم َ ُ
ِ
أظمرة قمٛمٚمف.
ِ
ِ
ـحـز ْٟم َؽ ُ
اًمٜم٤مس َ
َٕمٛمٚمٝم٤م ،وإن يم٤من
ىمقل
َ ٓ ي ُ
ومٞمؽ ،وم٢من يم٤من يم٤مذسمـ ً٤م يم٤مٟم٧م َطم ًَٜمَـ ً٦م ًمـؿ شم َ
ِ
ص٤مدىمـ ً٤م يم٤مٟم٧م ؾمٞمـئـ ً٦م ُقمج َٚم٧م ُقم٘مق َسمـتُٝم٤م.

لؼؿـانُالـحؽقمُ:
 ي٤م سمٜمل ،إن اًمـحٙمٛم٦م أضمٚمً٧م اًمـٛمً٤ميملم ُمـج٤مًمس اًمـٛمٚمقك.
ِ
سم٤مًمٙمً٥م اًمـحالل :وم٢مٟمـف ُم٤م اومت٘مر أطمدٌ ّ
ىمط إٓ
 ىم٤مل ًم٘مٛمـ٤من ٓسمٜمف :ي٤م سمٜمل :اؾمتٕمـ
ٍ
ه٤مب ُمروءشمـف ،وأقمٔمؿ
أص٤مسمـف صمالث
وو ٌ
ظمّم٤ملِ :رىمـ ٌ٦م ومـل ديٜمف َ
ٕمػ ومـل قم٘مٚمف و َذ ُ
اؾمتخٗم٤مف اًمٜم٤مس سمـف.
ُمـ ذًمؽ
ُ
اؾمتدسمرت اًمدٟمٞم٤م واؾمت٘مٌٚم٧م أظمرة،
 وىم٤مل :ي٤م سمٜمل :إٟمؽ طملم ؾم٘مٓم٧م ُمـ سمٓمـ أُمؽ
َ









اؾمت٘مٌٚم٧م أىمرب ُمٜمؽ ًمـٛمـ٤م اؾمتدسمرت.
وم٠مٟم٧م ًمـٛمـ٤م
َ
ِ
يم٤مًمًٛمـ٤مد ًمٚمزرع.
ض ُب اًمقاًمـد ًم ِقًمـده
َ ْ
اِهمٚمِ٥م همْمٌـ َؽ ِ
ِ
سمقىم٤مرك ،وهقاك سمتـ٘مقاك ،وؿمٙم َؽ سمـٞم٘مٞمٜمؽ،
سمحٚمٛمؽ ،و َٟمـ َز َىم َؽ
َ
ْ
وسمـ٤مـمٚمؽ سمح٘مؽُ ،
وؿم ّحؽ سمٛمٕمروومؽ.
اًمرظم٤مء ؿمٙمقر ًا ،وومـل اًمّمالة
يمـ ومـل اًمِمدّ ة وىمقر ًا ،وومـل اًمـٛمٙم٤مره صٌقر ًا ،وومـل ّ
ّ
ُمتنقم ً٤م.
ُمتخِمٕم ً٤م وإًمـك اًمّمدىمـ٦م ّ
ٓ ُشمـ ِٝم ْـ ُمـ أـم٤مع اهلل ،وٓ شم ِ
ُٙمرم ُمـ قمَم اهلل ،وٓ َشمـد ِع ُم٤م ًمٞمس ًمؽ ،وٓ دمحد ُم٤م قمٚمٞمؽ.
إ ّي٤مك واًمـٙمذب وم٢مٟمـف أؿمٝمك ُمـ ًمـحؿ اًم ُٕمّمٗمقر.
واًمٌحر إذا َُمـد.
ٓ شمَـ ْ٘م َر َب اًمًٚمٓم٤من إذا َهم ِْم٥م،
َ
ِ
ـح ًُـ ُمٜمٔمره و َيـ ْ٘م ٌُح أصمـره.
إ ّيـ٤مك وص٤مطم٥م اًمًقء :وم٢مٟمـف يم٤مًمًٞمػ َي ْ
ِ
إُمـقر ،وم٢مٟمـف يٕمٓمٞمؽ ُمـ رأيـف ُم٤م ىمـ٤مم قمٚمٞمـف سم٤مًمٖمـالء ،وأٟم٧م
ضمـرب
َ
ؿمـ٤مور ُمـ ّ

شمـ٠مظمذه سم٤مًمـٛمج٤من.
 ؿمٞمئ٤من إذا طمٗمٔمتَٝمٛمـ٤م ٓ ُشمٌ٤مًمـل سمٛمـ٤م وٞمٕم٧م سمٕمدمه٤م :درمهؽ ًمـٛمٕم٤مؿمؽ وديٜمؽ ًمـٛمٕم٤مدك.

يُمنُحؽمُإكبقاء
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
منُماُر ِو َ
ُ




















ِ
ظمػم ًمؽ ُمـ أن شم٠ميمٚمف.
ٓ شم٠ميمـؾ ؿمٞمئ ً٤م قمٚمـك ؿم ٌَع :وم٢مٟمؽ إن شمؽميمف ًمٚمٙمٚم٥م ٌ
ٚم٧م اًمـحديـد ،ومٚمؿ َأر ؿمٞمئ ً٤م أصمـ٘مؾ ُمـ اًمد ْيـ.
ٟم٘مٚم٧م اًمّمخر وطمـ َٛم ُ
ُ
ٓ شمٕمؽمض سمـ٤مًمٌ٤مـمؾ ،وٓ شمًتحٞمـل ُمـ احلؼ ،وٓ شم٘مؾ ُم٤م ٓ شمٕمٚمؿ ،وٓ شمـتٙم ّٚمػ ُم٤م
ٓ ُشمٓمِـٞمؼ ،وٓ شمتٕم ّٔمؿ وٓ َشمـ ْخت َْؾ ،وٓ شمٗمخر ،وٓ َشمْمجر ،وٓ شم٘مٓمع ِ
اًمرطمؿ ،وٓ
ِ
ِ
اًمن ،وٓ شمٖمت٥م ،وٓ َشمـ ْح ًِد،
َشمـ ٌْـٚم َلم اًمـج٤مر ،وٓ شم َِْم َٛم َ٧م سم٤مًمـٛمّم٤مئ٥م ،وٓ ُشمـذ ْع ّ
وٓ َشمـٜمٌـز ،وٓ َشمـ ِ
ٝمٛم ْز ،وإن ُأد َء إًمٞمؽ ومـ٤مهمٗمر ،وإن ُأ ْطم ًِ َـ إًمٞمؽ وم٤مؿمٙم ُْر ،وإن
ُ
اًمٕمؼم ،واطمذر ِ
ِ
اًمٖم َػم ،واٟمّمح اًمـٛم١مُمٜملم ،وقمُدْ ُمرو٤مهؿ،
اسمـتُٚمٞم٧م وم٤مصؼم ،واطمٗمظ َ
واؿمٝمد ضمٜم٤مئـزهؿِ ،
وأقمـ وم٘مراءهؿ.
أ ْىمـ ِرض ُظمٚمٓم٤مءك ،و َأٟمـْـٔمِر ُهمرُم٤مءك ،واًم َزم سمٞمتؽ ،واىمٜمع سم٘مقشمِـؽ ،و َشمـخ ّٚمؼ سم٠مظمالق
اًمٙمرام ،واضمـتٜم٥م أظمالق اًمـٚمـئ٤مم.
اقمٚمؿ ي٤م سمٜمل أن اًمـٛم٘م٤مم ومـل اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ ،واًمريمقن إًمٞمٝم٤م ُهمرورِ ،
واًمٖم ٌْٓم٦م ومٞمٝم٤م ُطم ْٚمؿ:
ُ َ
ومٙمـ ؾمٛمح ً٤م ؾمٝمالً ،ىمريـٌـ ً٤م أُمٞمٜم ً٤م.
ٕمّمف ومـل ٍ
اشمـ ِؼ اًم ّٚمـف ومـل ضمـٛمٞمع أطمقاًمؽ ،وٓ َشم ِ
رء ُمـ أُمقرك.
َ
ِ
ِ
ٕم٤مذن فمٚمقُم ً٤م ،وٓ ُشمّم٤مطمٌ ّـ ُُم َتٝمٛمـ ً٤م.
ي٤م سمٜمل ٓ شمـُٛمـ٤مر َيـ طمٙمٞم ًام وٓ ُدم٤مدًمـ جلقضم ً٤م ،وٓ ُشم َ
ُمـ َىمٍم ومـل اًمـخّمقُم٦م ُظمّمؿ ،وُمـ سم٤مًمغ ومٞمٝم٤م أصمِؿ :وم٘مؾ اًمـحؼ وًمق قمٚمـك ٟمٗمًؽ
وٓ ُشم ِ
ٌ٤مل َُم ْـ َهم ِْم٥م.
صمـالصمـ٦م ٓ ُي ْٕم َرومقن إٓ ومـل صمـالصمـ٦م  :اًمِمج٤مع ومـل احلرب ،واًمٙمريؿ ومـل احل٤مضم٦م،
واحلٚمٞمؿ ومـل اًمٖمْم٥م.
يٓمٗمئ اًمنم يمٛمـ٤م يٓمٗمئ اًمـٛمـ٤م ُء اًمٜم٤مر.
اًمـخػم
ُ
ي٤م سمٜمل إ ّيـ٤مك واًمٓمٛمع :ومـ٢مٟمـف َوم٘مـ ٌر طم٤مض.
ِ
ًٚمؿ ،وُمـ َي٘مؾ اًمـخػم َيٖمٜمؿ ،وُمـ
ي٤م ُسمٜمل إٟمـف ُمـ َيرطمؿ ُيرطمؿ ،وُمـ َيّمٛم ْ٧م َي ُ
َيـ ُ٘مـ ِؾ اًمٌ٤مـمؾ َيـ٠مصمؿ ،وُمـ ٓ يٛمٚمؽ ًمً٤مٟمـف يٜمدم.
ٓ رء أـمٞم٥م ُمـ اًمٚمً٤من واًم٘مٚم٥م إذا ـم٤مسمـ٤م ،وٓ أظمٌ٨م ُمٜمٝمٛمـ٤م إذا َظم ٌُـث٤م.
ٓ شمُْم ّٞمع ُم٤مًمؽ صمؿ شمُّمٚمِح ُم٤مل همػمك :وم٢من ُم٤مًمؽ ُم٤م ىمدُم٧م وُم٤مل همػمك ُم٤م شمريم٧م.
ٍ
ًمٚمح٤مؾمد صمـ ُ
ِمٛم ُ٧م سم٤معمّمٞمٌ٦م.
الث قمالُم٤متَ :يٖمت٤مب ص٤مطمٌف إذا هم٤مب ،و َيتٛم ّٚم ُؼ إذا َؿم ِٝمد ،و َي َ
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ُ مـ ُيٜمّم٧م يٗمٝمؿ ،وُمـ ُيٙمثر ُمـ اًمـخػمات يٖمٜمؿ ،وُمـ َيـٔمٚمؿ يـ٠مصمؿ ،وُمـ َيٕم َتـ ِد
َيـٜمْـدم ،وُمـ ُيـخـ٤مًمؼ اًمٜمـ٤مس َيٜم َٕمؿ.
 ٓ شمْمع سمِـر َك إٓ قمٜمد ِ
راقمـٞمـ ِف.
ِ
وىمققمـف :وم٤مطمؽمس ُمٜمف.
 أطمزم اًمـح٤مزُملم َُم ْـ قمرف إُمر ىمٌؾ
ُ يمــ َهمٜم ِـٞمـّ ً٤م َشمـ ُٙمـ أُمٞمـٜم ً٤م.
٥م ُمـٛمحـ َ٘مـ ٌ٦م ًم ِ ُٗمـ َ١م ِ
ِ
٤مك َو ِؿمد َة ا ًْم َٖم َْم ِ
 إِيـ َ
اد اًمـْ َحٙمِـٞم ِؿ.
٥مَ :ومـ٢مِن ؿمـد َة ا ًْم َٖمـ َْم ِ َ ْ َ
َ
ٕمتزًمؽ :ومـ٢من اًمنم ًمٚمنم ُظمٚمِؼ.
 اقم َتـ ِزل اًمنم َي
ُ ٓ شمـ ِ
ً
ضم٤مهال :وم٢من ًمـؿ شمـجد طمٙمٞمٛمـ ً٤م ومٙمـ رؾمقل ٟمٗمًؽ.
رؾمؾ رؾمق ًَم َؽ
ُ مـ يـ ِح٥م اًمـ ِٛمراء يِمتؿ ،وُمـ يـدظمؾ ُمداظمؾ اًمًقء يـتٝمؿ ،وُمـ ي ِ
ّم٤مطم٥م ىمريـ
ُ
ُ
َ
َ ُ
ُ
اًمًقء ٓ َيًٚمؿ ،وُمـ ٓ يٛمٚمؽ ًمً٤مٟمـف َيـٜمدم.
ّ
ً مٞمٙمـ أول ُم٤م ُشمـٗمٞمد ُمـ اًمدٟمٞم٤م سمٕمد ظمٚمٞمـ ٍؾ ص٤مًمحٍ اُمرأ ٌة ص٤مًمـح٦م.
رأة اًمً ِ
وُمثؾ اًمـٛم ِ
ُ م َث ُؾ اًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـ ِ
ح٦م َُم ُثؾ اًم ّتـ٤مجِ قمٚمـك رأس اًمـٛمٚمؽُ ،
قء يمٛمثؾ
ُّ
َ
َ
اًمـ ِح ْٛم ِؾ اًمث٘مٞمؾ قمٚمـك فمٝمر اًمِمٞمخ اًمـٙمٌػم.
ٓمٗم٠م ،ومـ٢من يم٤من ص٤مدىم ً٤م ومٚمٞمـ ِ
 يمذب ُمـ ىم٤مل :إن اًمنم سم٤مًمنم ُيـ ْ
قىمـد ٟم٤مريـ صمؿ ًمٞمٜمٔمر هؾ
ُ
ٓمٗمـئ إطمداهـٛمـ٤م إظمرى؟ وإٟمٛمـ٤م يٓمٗمئ اًمـخػم اًمنم ،يمٛمـ٤م ي ِ
ِ
ٓمٗم ُئ اًمـٛمـ٤م ُء اًمٜم٤مر.
ُ
ُ
ُشم ُ
ُ
٘مرت ومال
ىم٧م اًمّمؼم ،ومٚمؿ َ
أر ؿمٞمئ ً٤م أ َُمـر ُمـ اًمٗم٘مر .وم٢من ا ْومـ َتـ َ
 أيمٚم٧م اًمـحٜمـٔمـؾ و ُذ ُ
ُشمـحـدث اًمٜم٤مس يمل ٓ َيٜمـتـ٘مّمقك ،وًمٙمـ اؾم٠مل اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك ُمـ ومْمٚمف .
ِ
ِ
يمٓمٞم٥م ٟمٗمس.
ٜمك يمّمح٦م :وٓ ٟمِٕمٛم ً٦م
ً مٞمس هم ً
ِ
ً٧م إًمـك ذي ؾم ٍ
َ
يـ٠مشمـٞمف ُمـ
سمـٞمٜمؽ وسمـٞمٜمَـ ُف َُم٘مٕمدُ رضمؾَ ،ومٚمٕم ّٚم ُف
ٚمٓم٤من َومٚم َٞمـٙمُـ
 إذا َضم َٚم َ
ُ
ُ
ٜمؽ َومـ ُٞمـٜم َّح َ
آصمر قمٜمد ُه ُِم َ
ومٞمٙمقن ٟمَ٘مّم ً٤م قمٚمٞمؽ.
ٞمؽ:
هق ُ
ُ ٓ شم ِ
ٕم٤مذ إطمـٛمؼ وإن يم٤من ذا ضمـ ٍ
ٛمـ٤مل ،اٟمٔمر إًمـك اًمًٞمػ ُمـ٤م أطمًـ ُمٜمٔمره وأيمثر أذاه.
َـجـدَ طمـٚمِٞمٛمـ ً٤م يـ٠مُمـر سمِ ٍ
ًقء أو َيـٜمْـٓمِ ُؼ سم ُٗم ٍ
حش ،وإٟمٛمـ٤م َي ُ
٘مقل ظمٞمـر ًا أو َي ًْٙمُ٧م.
ً مـ شم ِ َ
ُ ُ
 ي٤م سمٜمل إيــ َ٤مك واًمـٙم َِذب وم٢مٟمـف يم َِٛم ْث ِؾ اًمدُّ ِ
إن ًمـؿ َيـ ِ
ظم٤من ومـل اًمٌٞم٧مْ ،
حر ْق ُي ًَق ْد.
ُ

*******

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
حـؽ ُ

منُكَلمُالـخؾػاءُالراصدينُ
أبوُبؽرُالصديقُُ:ُ

اؾمتنمت وم٤مصدُ ِق احلدي٨م شم ُّْمدَ ِق اًمـٛمِمقرة ،وٓ ُشمـ ْح ِزن (ٓ ختٗمل) قمـ
 إذا
َ
اًمـ ُٛمِمػم ظمؼمك ومـ ُتـ١م َشمك ُمـ ىمِ ٌَـ ِؾ ٟمٗمًؽ.
ٌ
صمالث ُمـ ُيمـ ومٞمف ُيمـ قمٚمٞمف  :اًمٌٖمل ،واًمٜمُـ ْٙم٨م ،واًمـٛمٙمر.

 يمثػم اًم٘مقل ي ِ
ٜمًـل سمٕمْمف سمٕمْم ً٤م ،وإٟمٛمـ٤م ًمؽ ُم٤م ُأصمر قمٜمؽ.
ُ

 اطمرص قمغم اًمـٛمقت ُشمقه٥م ًمؽ اًمـحٞم٤مة( .ىم٤مًمـٝم٤م ًمـخـ٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد)
 ظمػم اًمـخّمٚمتلم َ
ًمؽ أسمٖمْمٝمٛمـ٤م إًمٞمؽ.
وًملم ومـل همػم وٕمػ.
ُ ٓ يّمٚمِـ ُح هذا إُمر (اإلُم٤مرة) إٓ ِؿمدّ ٌة ومـل همػم ُقمٜمْػٌ ،
 اًمـٛمقت أهقن ُمـٛمـ٤م سمٕمده وأؿمدّ ُمـٛمـ٤م ىمٌٚمف.
َ ذل ىمق ٌم أؾمٜمدوا رأيـٝمؿ إًمـك اُمرأة.
 إذا وم٤مشمؽ ظمػم ِ
وم٠مدر ْيم ُف ،وإن أدريمؽ وم٤مؾمٌ٘مـف.
ٌ
ِ
 أيمٞمس اًمٙم ْٞم ِ
ذب
س اًم ُّت٘مك ،وأقمجز اًمٕمجز اًمٗمجقر ،وأصدق اًمّمدْ ق إُم٤مٟمـ٦م ،وأ ْيم ُ
ِ
اًمٙمذب اًمـخٞم٤مٟمـ٦م.
أصٚمح ٟمٗمًؽ َي ّْمٚمح ًمؽ اًمٜمـ٤مس.

ْ
 إذا يم٤من اًمٕمٚمؿ قمٜمد ُمـ ٓ َي٘مٌٚمف ،واًمًالح قمٜمد ُمـ ٓ يًتٕمٛمٚمف ،واًمـٛمـ٤مل قمٜمد ُمـ ٓ
ُيـٜمـٗم٘مف  ...و٤مقم٧م إُمقر .
 يم٤من إذا ُُم ِد َح ي٘مقل  :اًمٚمٝمؿ أٟم٧م أقمٚمؿ ُمٜمل سمٜمٗمز ،وأٟم٤م أقمٚمؿ سمٜمٗمز ُمٜمٝمؿ  ،اًمٚمٝمؿ
اضمٕمٚمٜمل ظمػم ًا ُمـٛمـ٤م يـحًٌقن ،واهمٗمر زم ُم٤مٓ يٕمٚمٛمقن ،وٓ شم١ماظمذين سمٛمـ٤م ي٘مقًمقن.
 ىم٤مل ٌ
رضمؾ ٕسمـل سمٙمر :واًم ّٚمـ ِف ٕؿم ُتـ َٛمٜمـؽ َؿم ْتٛمـ ً٤م يدظمؾ َُم َ
ٕمؽ ىمؼمك ،ىم٤مل ُ :مٕمؽ
َيـدظمؾ واًم ّٚمـ ِف ٓ َُم ِٕمل.
 إٟمٙمؿ ومـل َُم ْٝم ٍؾ وراء ُه أضمؾ ،ومٌ٤مدروا ومـل ِ
ُمٝمؾ آضم٤مًمٙمؿ ىمٌؾ أن ُشمـ ْ٘مٓمع آُم٤مًمـٙمؿ
ؽمديمؿ إًمـك ؾمقء أقمٛمـ٤مًمـٙمؿ.
وم ُ

ظقونُالؽمُوالعز






ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11

ُمـ أوشمِـ َل اًم٘مرآن ومرأى أن أطمد ًا ُأوشمِـ َل أيمثر ُِمـ ّٛمـ٤م أوشمِـل وم٘مد َص ّٖمر قمٔمٞمٛمـ٤مً
قمز ّ
ظِقم﴾.
آنُال َُع ُ
يُوال ُُؼ ُْر َُ
ـؿـ َُث ُاك ِـ َُ
ُم َُ
ش ُْبع ًا ُِ
اكُ َ ُ
وضمؾ َُ ﴿ :و َُل َُؼدُُْآ َُتـ ُْق َُـ َُ
ي٘مقل اًم ّٚمـ ُف ّ
نُال َ
أٓ إن إُمراء ُهؿ اًمـٛمحروُمقن إٓ ُمـ آُمـ سم٤مهلل وطمٙمؿ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل .
ٞم٤مر ِقم ِ
أرسمع ُمـ يمُـ ومٞمف يم٤من ُمـ ِظم ِ
ًمٚمٛمذٟمِ ِ
ِ
٥م،
ٌ٤مد اًم ّٚمـ ِفُ :مـ َوم ِر َح
ٌ
ًمٚمت٤مئ٥م ،واؾمتٖمٗمر ُ
ًمٚمٛم ِد ِ
اًمـٛمحً َـ قمغم إطمً٤مٟمـف.
يـ ،وأقم٤من ُ
ودقم٤م َ
ِ
ِ
ه قمٚمـك سمريم٦م اهلل ،وٓ شمٜمزًمـ قمٚمـك ُُم ًْت٠م َُم ٍـ ،وٓ
ىم٤مل ًمٕم ْٙم ِر َُم٦م طملم ّ
وضم َٝم ُف إًمـك ُقمٛمـ٤منْ :
ُشمـ َ١مُمـٜمَـ قمٚمـك طمؼ ُمًٚمؿ .و َىمـد ِم اًم ُٜمـ ُذ َر سملم يـديـؽ ،وُمٝمام ىمٚم٧م إٟمـل ٌ
وم٤مقمؾ وم٤مومٕمؾ وٓ
شمـجٕمؾ ىمقًمؽ ًَمٖمق ًا ومـل ٍ
وم٧م،
قمٗمق وٓ قم٘مقسمـ٦م ومال ُشمـ ْر َضمك إذا أُمـ ْٜم َ٧م وٓ ُشمـخـ ُ
٤مف إذا َظمق َ
ٍ
ُمٕمّمٞم٦م سم٠ميمثر ُمـ ُقم٘مقسمتـٝم٤م ،وم٢مٟمؽ إذا
وًمٙمـ اٟمٔمر ُمتك شم٘مقل وُم٤م شم٘مقل ،وٓ ُشمٕمذ ُب قمٚمـك
سم٧م ،وٓ ُشمـ َ١مُمـٜمَـ ذيٗم ً٤م دون أن ُيـٙمٗمؾ سم٠مهٚمف ،وٓ ُشمـٙمٚمٗمـ
ومٕمٚم٧م أصمِ ْٛم َ٧م وإن شمريم٧م ُيمـذ َ
٘مٞم٧م وم٤مصؼم.
٘مٞم٧م ،وإذا ًَم َ
وٕمٞمٗم ً٤م أيمثر ُمـ ٟمٗمًف ،واشمـ ِؼ اًم ّٚمـ َف إذا ًَم َ

ٍ
سمٕمنم
 أوص أؾم٤مُم٦م سمـ زيـد وضمٞمِمف طملم ؾمػمه وم٘م٤مل :ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ،ىمٗمقا أوصٞمٙمؿ
وم٤مطمٗمٔمقه٤م قمٜمل ٓ :ختقٟمقا ،وٓ َشم ُٖم ّٚمقا ،وٓ َشم ِ
ٖمدروا ،وٓ ُشمـٛمثٚمقا ،وٓ شم٘متٚمقا ـمٗمالً

صٖمػم ًا ،وٓ ؿمٞمخ ً٤م يمٌػم ًا ،وٓ اُمرأ ًة ،وٓ شم ْٕم٘مروا ٟمخ ً
ال وٓ حترىمقه ،وٓ شم٘مٓمٕمقا
مترون
ؿمجر ًة ُُمثٛمر ًة ،وٓ شمـذسمحقا ؿم٤م ًة وٓ سم٘مر ًة وٓ سمٕمػم ًا إٓ ًمـٛم٠م َيمٚم٦م ،وؾمقف ّ

سم٠مىمقا ٍم ىمـد َوم ّرهمقا أٟمٗمًٝمؿ ومـل اًمّمقاُمع ومدقمقهؿ وُم٤م َوم ّرهمقا أٟمٗمًٝمؿ ًمف ،وؾمقف
سمآٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م أًمقان اًمٓمٕم٤مم ،وم٢مذا أيمٚمتؿ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م سمٕمد ٍ
َشم ْ٘مدُ ُمقن قمٚمـك ىمق ٍم ي٠مشمقٟمٙمؿ ٍ
رء

َ
وم٤مذيمروا اؾمؿ اًم ّٚمـ ِف قمٚمٞمٝم٤م ،و َشمـ َ
أوؾم٤مط رؤوؾمٝمؿ
(طم َٚم٘مقا)
ٚم٘مقن أىمقاُم ً٤م ىمـد َوم َحّمقا َ
وشمريمقا طمقًمـٝم٤م ُمثؾ اًمٕم ِ
ّم٤مئ٥مْ ،
وم٤مظمٗم٘مقهؿ سم٤مًمًٞمػ َظم ْٗم٘م ً٤م ،اٟمدومٕمقا سم٤مؾمؿ اًم ّٚمـف.
َ
 ىم٤مل ًمـٛمٕمٞم ِ
ـ٘م ٍ
ٞم٥م اًمدَ ْودُ :م٤م ي٘مقل اًمٜمـ٤مس ومـل اؾمتخالومـل قمٛمر؟ ىم٤مل :يمرهف ىمق ٌم
ُ َْ
ور ِو َٞمـ ُف آظمرون .ىم٤مل  :وم٤مًمذيـ ِ
يمرهق ُه أيمثر أم اًمذيـ َر َوق ُه؟ ىم٤مل  :سمؾ اًمذيـ
َ
ِ
ِ
ُولهُتؽونُالعاقـ َبـةُ،والعاقـ َبـ ُةُلؾتـؼوىُ.
ُُ
إنُالـحـقُ َُيـ ُْبدوُكَريـف ًا
يمرهقه ،وم٘م٤ملُّ :
 إن أؿم٘مك اًمٜمـ٤مس ومـل اًمدٟمٞمـ٤م وأظمرة :اًمـٛمٚمقك.

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ17
حـؽ ُ

ظؿرُبنُالـخـطـابُُ:ُ
ػ إُملم وظمٞم٤مٟم٦م اًم٘مقي ،وذم رواي٦م :سمالدة إُملم و َي َ٘مٔم٦م اخل٤مئـ.
 إمم اهلل أؿمٙمق َو ْٕم َ






أضمدَ َر أن ي٘مع ومٞمف.
ُمـ ًمـؿ يٕمرف اًمنم يم٤من ْ
َشمـ ْر ُك اًمـ َخـٓمٞمئ٦م ظمػم ُمـ ُُمٕم٤مًمـجـ ِ٦م اًم َتقسمـ٦م.
إيـّ َ
يك.
٤مك و ُُم١ماظم٤مة إطمـٛمؼ وم٢مٟمـف يـريـد أن َيٜمـٗمٕمؽ وم َٞم ُّ
اشم٘مقا ُمـ ُشمـ ٌْ ِٖم ُْمف ىمٚمقسمٙمؿ.
ِ
٤مري سمـف ،وٓ ًم تُ ِ
ٌ٤مه َل سمـف ،وٓ شمؽميم ُف َطمٞم٤م ًء ُمـ ـمٚمٌف ،وٓ
ٚمؿ ًم ُتٛمـ ِ َ
ٓ شمـ َتـٕمٚمؿ اًمٕم َ
ِ
ى سم٤مًمـ َجـٝم٤مًمـ٦م.
َزه٤مد ًة ومـٞمـف وٓ ر ً

ػ قمـ أقمراض
 ٓ يٕمجٌٙمؿ ُمـ اًمرضمؾ ـمٜمٓمٜمـتـف ،وًمٙمـ ُمـ أ ّدى إُم٤مٟمـ٦م ،و َيم ّ
اًمٜم٤مس ،ومٝمق اًمرضمؾ.











ِ ِ
ظمػم ُمـ اًمـحـ٤مضمـ٦م إمم اًمٜم٤مس.
َيم ًْ ٌ
٥م ومٞمف سمٕمض اًمدَ ٟمٞمـ٦م ٌ
إن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس قمـ طمداصمـ ِ٦م ِ
اًمًـ وٓ ِىمدَ ُِمـف ،وًمٙمـ اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك َيْم ُٕمف طمٞم٨م يِم٤مء.
يمتؿ ِهه يم٤من اًمـ َ
خٞم٤مر ومـل يـده.
ُمـ َ
ٍ
ُمـ يم٤من ًمف ٌ
رء ومٚمٞمٚمزُمف.
رزق وم ـ ل

ِ
ِ
ًمٚمٕم٘مقل ُمـ اًمٓمٛمع.
٥م
سوم ً٤م سمـ٠م ْذ َه َ
ُم٤م اًمـ ُ
خٛمر ْ
ٓ يٙمـ ُطمـ ٌُّـؽ َيم َٚمـٗم ً٤م وٓ ُسمـ ْٖم ُْم َؽ َشمـ َٚمـٗم ً٤م.
أؿم٘مك اًمقٓة ُمـ َؿم ِ٘مٞم ْ٧م سمـف ِ
رقمـ ّٞمـتف.
َ
ُ
ِ
دو ًمؽ ُمـ أظمٞمؽ ُم٤م َيـخـٗمك قمٚمٞمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ ،أو شمـ١مذي
يمٗمك سمـؽ همـ ّٞم ً٤م أن َيـٌـ َ
ضمٚمٞمًؽ ومٞمٛمـ٤م ٓ َيٕمٜمـٞمؽ ،أو َشمٕمٞم٥م ؿمٞمئ ً٤م وشمـ٠مشمـل ُمثٚمـف.
ٓ شمـ١مظمر قمٛمؾ يقُمؽ ًمٖمدك ،وُمـ اًمـحزم أن ٓ شمدظمؾ ومـل أُمـ ٍر طمتك شمـٕمرف
ُُمٜمـتٝم٤مه وشمٕمرف أطمقاًمـف ،ومـ٢من شمقىمٗمـؽ ومـل اًمٕمٛمؾ ىمٌـؾ أن شمٗمٕمٚمـف هـق اًمـحذر

اًمـٛمٛمدوح قمٜمد أهؾ احلٙمٛم٦م ،وم٢مذا دظمٚم٧م ذم اًمٗمٕمؾ وم٤موٓمرسم٧م ورضمٕم٧م قمٜمف سمٕمد
اسمتدائؽ ومٞمف ،ومذًمؽ هق اًمـحذر اًمـٛمذُمقم قمٜمد أهؾ اًمٕم٘مؾ واًمـٛمروءة.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ18

٤مويٙمُؿ ،و َأ ِظمٞم ُٗمقا ا ًْمـٝمقام َىمـٌ َؾ َأ ْن شم ِ
ِ
ُـخٞم َٗمٙم ُْؿ.
ْ
ََ
َ أ ْصٚم ُحقا َُمـ َثـ ِ َ ْ َ
ُُ مـ ْر َذ ِوي َ
تج٤موروا.
تزاوروا وٓ َي َ
اًم٘مراسم٤مت أن َي َ

()1

أدسمر ر ٌء وم٠م ْىمـ ٌَـؾ.
 ىمٚمٛمـ٤م َ
اظمؽمت قمٚمـك ِ
اًمٕم ْٓم ِر ؿمٞمئ ً٤م ،إن وم٤مشمٜمل رسمحـف ًمـؿ َيـ ُٗمتٜمل ريـحـف.
ٜم٧م شم٤مضمر ًا ًمـٛمـ٤م
ُ
ً مق ُيم ُ
ُ مـ ـم٤مب ريـ ُحـف زاد قم٘مٚمـف.
ِ ٓ طم ْٚمؿ أطم٥م إًمـك اًم ّٚمـ ِف ُمـ ِطمٚم ِؿ إُم٤م ٍم ِ
ور ْوم ِ٘م ِف ،وٓ ضمٝمؾ أسمٖمض إًمـك اًم ّٚمـ ِف ُمـ
ِ
ضمٝمؾ إُم٤م ٍم ِ
ِ
ُّ
واًمذل
ٜمّمػ اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٗمًف ُي ْٕم َط اًم َٔم َٗم ـ َر ُمـ أُمره،
وطمدّ شمـف ،وُمـ ُي
ِ
اًمت٘مرب ومـل اًمـٛمٕمّمٞمـ٦م.
ومـل اًمٓم٤مقم٦م أىمرب إًمـك اًمـٛم١مُمـ ُمـ











شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٛمقا ًمٚمٕمٚمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م واًمـح ـ ٚمؿ.
َشم ٗم٘م ٝمقا ىمٌؾ أن ُشم ًَ ق دوا.
وع أُمر أظمٞمؽ قمٚمـك أطمًٜم ِـف طمتك يـ٠مشمٞمؽ ُمٜمف ُم٤م َي ْٖمٚمِ ٌْـ َؽ ُمٜمف.
أضمقد اًمٜم٤مس ُمـ أقمٓمك ُمـ َطم َر َُمـف ،وأطمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ قمٗم٤م قمٛمـ فمٚمٛمف.
ٍ
رضمؾ ؾم٠مل :أ ًَمـ ُف ِطمرومـ٦م؟ وم٢مذا ىمٞمؾ ،ٓ :ؾم٘مط ُمـ قمٞمـٜمـف.
يم٤من قمٛمر إذا ٟمٔمر إًمـك
يم٤من ُي ِ
أٟمجح ًمٚمح٤مضم٦م وأسمٕمد ُمـ اًمـٙمِ ْ ِؼم.
نع اًمـٛمٌم ،وم٘مٞمؾ ًمف ومـل ذًمؽ ،وم٘م٤مل  :هق
ُ
ِ
ٚمع اًمٜمـ٤مس ُمٜمـف
اُمرؤ
ُ
طمّمٞمػ اًم ُٕم٘مدَ ة سمٕمٞمدَ
٘مٞمؿ أُمر اًمٜمـ٤مس إٓ ٌ
اًمٖمقرَ ٓ ،ي ّٓم ُ
ًمـ ُي َ
ـخـ٤مف ومـل اًم ّٚمـ ِف ًمق َُم٦م ٓئؿ.
قمٚمـك همقره ،وٓ َي
ُ
ٓ ي٘مٞمؿ أُمر اًم ّٚمـ ِف ومـل اًمٜم٤مس إٓ ٌ
رضمؾ يتٙمٚمؿ سمٚمً٤مٟمـف يمٚمٛم ً٦م َيـخ٤مف اًم ّٚمـ َف ومـل
اًمٜم٤مس وٓ َيـخ٤مف اًمٜم٤مس ومـل اًم ّٚمـ َف.
ًمقٓ طم٥م اًمقـمـ ًَمـ َخ ِرب سمـ َٚمـدُ اًمً ِ
قء.
َ َ
ُ ُّ
ُّ
ِ
ٚمقهؿ ومـل
ٓ شمً٠مًمقا اًمٜم٤مس ومـل ُمـج٤مًمًٝمؿ وُمً٤مضمدهؿ وم ُتـ ْٗمحِمقهؿ ،وًمـٙمـ َؾم ُ
ُمٜم٤مزًمـٝمؿ ،ومٛمـ أقمٓمك أقمٓمك وُمـ ُمٜمع ُمٜمع.

ُ مـ ىمـ٤مل أٟمـ٤م قم٤مًمـؿ ومٝمق ضم٤مهؾ.
أص ٌَ ُـر اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من رأيـف را ًّدا ًمِـٝمقاه.
ْ 
(ُ )1مث٤مويٙمؿ :سمٞمقشمٙمؿ ،اًمـٝمقام :اًمثٕم٤مسملم واًمٕم٘م٤مرب.

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ19
حـؽ ُ






















اًمٙمٚمٛم٦م إذا ظمرضم٧م ُمـ اًم٘مٚم٥م وىمٕم٧م ومـل اًم٘مٚم٥م ،وإذا ظمرضم٧م ُمـ اًمٚمً٤من ًمـؿ
ُشمـجـ ِ
٤موز أذان.
إن اًمـ َٛم َٚمـ َؼ َيم ِذ ٌب.
ِ
ِ
٥م َيـخد ُقمٜمل.
ًَم ُ
ً٧م سم٤مًمـخ٥م (اًمـٛمـ٤ميمر اًمـخٌٞم٨م) وٓ اًمـخ ُّ
ِ ِ
ـ همػم ٍ
أُملم ُّ
ُم٤م َ
أُملم ومخ٤من.
ظم٤من ٌ
ىمط ،وًمـٙمـ ا ْئـ ُتٛم َ ُ
ظمػم اًمنميـ.
ًمٞمس اًمٕم٤مىمؾ ُمـ قمرف اًمـخػم ُمـ اًمنم :وإٟمٛمـ٤م ُمـ َقمـ َرف ُ
ِ
اًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م ،وشمقاوٕمقا ًمـٛمـ شمٕمٚمٛمتؿ
ٚمؿ وقمٚمٛمقه اًمٜمـ٤مس ،وشمٕمٚمٛمقا َ
َشمٕمٚمٛمقا اًمٕم َ
ُمٜمف اًمٕمٚمؿ وشمقاوٕمقا ًمـٛمـ قمٚمٛمتٛمقه اًمٕمٚمؿ ،وٓشمٙمقٟمقا ُمـ ضمٌ٤مسمرة اًمٕمٚمٛمـ٤مء ومال
ِ
ٚمٛمٙمؿ سمجٝمٚمٙمؿ.
ي٘مقم قم ُ
َ
واطمذ ْر صدي٘مؽ إٓ إُملم.
اِ ْقم ِرف قمدوك
أقمذر ُهؿ ًمٚمٜمـ٤مس.
أقم َ٘م ُؾ اًمٜمـ٤مس
ُ
ُمتك اؾمتٕمٌد ُشم ُؿ اًمٜمـ٤مس وىمـد وًمدشمـٝمؿ أُمٝم٤م ُشمـٝمؿ أطمرارا؟
اًمزهد.
أومْمؾ اًمـ ُزهد إظمـٗم٤م ُء ُ
ًمـٙمؾ ٍ
ِ
ٕمروف َشم ِ
ٕمجـٞمٚمف.
وذف اًمـ َٛم
رء ذف،
ُ
ِ
أ ْهم ِٛم ْض قمـ اًمدُّ ٟمٞم٤م قمٞمٜم ََؽ ،وول قمٜمٝم٤م َىمٚمـ ٌَ َؽ ،وإيـ َ
يمٛمـ٤م أهٚمٙمَ٧م
٤مك أن ُشمـٝمٚمـ َٙم َؽ َ
وقم٤ميٜم٧م ؾمق َء ِ
ُمّم ِ
َُمـ يم٤من َىم َ
آصم٤مر َه٤م قمٚمـك أهٚمٝم٤م ،ويمٞمػ
٤مر َقمٝم٤م
ٌٚمؽ ،وم٘مد
ُ
ُ
رأي٧م َ
٤مع َُمـ أـمٕمٛم٧م ،وُم٤مت َُمـ أطم َٞم٧م.
وضم َ
َقم ِر َي َُمـ يم ًََ٧مَ ،
حً دَ ُمـ ومقىمـف ،وٓ ي ـ ِ
ٓ يٙمقن اًمرضمؾ قم٤مًمـٛمـ٤مً طمتك ٓ ي ـ ِ
ح٘م ـ َر ُمـ دوٟمـف،
َ
َ
وٓ ي٠مظمذ قمٚمـك قمٚمٛمف أضمر ًا .
ُمـ َقم ّر َض ٟمٗمًف ًمٚمتُّٝمٛم٦م ومال َي ـٚمقُمـ ُمـ أؾم٤مء اًمٔمـ سمـف.
إذا أص٤مب أطمديمؿ ُو ّد ًا ُمـ أظمٞمف ومٚمٞم َتـ َٛمًؽ سمـف :وم٘مٚمٛمـ٤م ُيّمٞم٥م ذًمؽ.
اًمًٙمْر.
ُأ َطمـذ ُريمؿ قم٤مىمـٌ َ٦م اًمٗمراغ ،ومـ٢مٟمـف أضمـٛمع ًمألسمقاب اًمـٛمٙمروه٦م ُمـ ُ
أيمثروا ُمـ ِ
اًمٕمٞم٤مل ومـ٢مٟمٙمؿ ٓ شمـدرون سمٛمـ ُشمـ ْر َزىمقن.
ٍ
جر َسمـ ُف قمٜمد اًمٖمْم٥م.
ٓ شمٕمتٛمد قمٚمـك ُظم ُٚم ِؼ
رضمؾ طمتك ُشمـ ّ
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ِ
اًمٕمٚمؿ ْ
إن ًمـؿ َيـٜمـ َ
ي َك.
ٗمٕمؽً ،مـؿ ُي ْ
ٛمش ُمع اًمٗمـ ِ
ٓ شمـ ِ
٤مضم َر وم ُٞمٕمٚمٛمؽ ُمـ ومجقره.
٤مصحلم ،وٓ ظمػم ومـل ىمق ٍم ٓ يـحٌقن اًمٜمـ٤مصحلم.
ٓ ظمػم ومـل ىمق ٍم ًمٞمًقا سمٜمـ
َ
قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق و إن َىمتٚمؽ.
ٍ
سمحـؼ ٓ ٟمٗمـ٤مذ ًمـف.
ـؿ
ٓ َي
ُ
ـٜمـٗمـع شمـٙم ّٚم ٌ
ِ
سم٠مطم٥م
سم٤مًمًالم إذا ًَم٘مٞمـتف ،وأن شمَـدقمقه
ّ
ـٛمـ٤م ُي َ
ـّم ّٗمل وداد أظمٞمؽ ،أن شمٌدأ ُه ّ
إن ُم ّ
ِ
ُـق ّؾمع ًمف ومـل اًمـٛمجٚمِس.
إؾمٛمـ٤مء إًمٞمـف ،وأن شم َ
ٍ
سمٞمـ٤من( .أي قمـ ٍ
ؾمٌ٥م واوح)
وٞمـ٤مع إٓ قمـ
اًمتن ُع ومـل اًمـحرب
ٌ
ُّ

اًمنمع ٓ أ ّدسمـف اًمٚمـف.
ُمـ ًمـؿ ي١مدسمـف
ُ
ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمـك ٍ
أطمد ٟمٕمٛم ٌ٦م إٓ ويم٤من ًمـٝم٤م طمـ٤مؾمد ،وًمق يم٤من اًمرضمؾ أىمقم ُمـ اًم َ٘مدْ حِ
ًمقضمد ًمف ِ
هم٤مُمز ًا.
ُ
اًمّمدق وىمٚمٛمـ٤م يٗمٕمؾ أطم٥م إًمـل ُمـ أن يرومٕمٜمل اًمٙم َِذب وىمٚمٛمـ٤م يٗمٕمؾ .
ٜمل
ٕن َي َْم َٕم َ
ؾم٠مل رضم ً
ال قمـ رء وم٘م٤مل :اًمٚمـف أقمٚمؿ ،وم٘م٤مل قمٛمر  :ىمـد ؿم٘مٞمٜم٤م إن يمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ أن
اًم ّٚمـف أقمٚمؿ ،إذا ؾمئؾ أطمديمؿ قمـ ٍ
رء ٓ يٕمٚمٛمف ومٚم َٞمـ ُ٘مؾ  ٓ :أدري.
َ
ُ

قمٚمٛم٧م ُم٤م رأي٧م.
أر ،ومال
ُ
 إذا ًمـؿ أقمٚمؿ ُم٤م ًمـؿ َ
يمـ٤مًمؼمة شمٓمحٜمٝم٤م وشمٕمجٜمٝم٤م وشمـخٌزه٤م صمؿ شم٠ميمٚمٝم٤م،
 اًمـٛمرأة اًمٌٙمر شمـحت٤مج إًمـك ِظمدْ َُم٦م
ُّ
ِ
شمـٛمر وؾمقيؼ.
واًم َثـٞم ُ
اًمرايم٥م ٌ :
٥م ُقمج٤مًم٦م ّ
اًمـٛمٙمِ ُ
ٞمـ٨م (اًمرزيـ ،اًمذي ٓ َي ْٕم َج ُؾ ومـل أُمره)
اًمـحرب ٓ

ُ
ُ
يّمٚمح ًمـٝم٤م إٓ اًمرضمؾ َ
ِ
ـح ِ
ج ُؿ)
اًمذي َي ُ
ٕمرف اًم ُٗم ْر َص َ٦م واًمٙمَػ( .أي ُمتك ُي ْ٘مد ُم وُمتك ُي ْ
 أؿمٞمٕمقا اًمٙمُٜمك وم٢مٟمـٝم٤م َُمـٜمْـ ٌَٝم ٌ٦م.

 إذا شمٜم٤مضمك اًم٘مق ُم ومـل ديٜمٝمؿ دون اًمٕم٤مُم٦م ومٝمؿ قمٚمـك شم٠مؾمٞمس والًمـ٦م.
ومرب َقم ٌْـ ٍد يٙمقن أيمثر رزىم ً٤م ُمـ ؾمٞمده.
 أيمثروا ذاء اًمرىمٞمؼُ :
 ٓ صمـقاب ًمـٛمـ ٓ ٟمـٞمـ٦م ًمـف ،وٓ ُمـ٤مل ًمـٛمـ ٓ ِرومؼ ًمـف ،وٓ ضمديـد ًمـٛمـ ٓ
َظمـٚمِـ َؼ ًمـف( .أي ُُمٝمتـرئ)
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ِ
ٓ شمَّم ُٖم ّ ِ
ـٛمتـف.
ْ
ـٛم ُٛمٙمؿ وم٢مٟمـل ًمـؿ أر ؿمٞمئ ً٤م أىمٕمدَ سم٤مًمرضمؾ ُمـ ؾم٘مقط ه ّ
رن ه َ
اًمـز ْسمـدُ واًمٙم ََٛم٠مة .وم٘م٤مل قمٛمرُ :م٤م
ُؾمئؾ إطمٜمػ  :أي اًمٓمٕم٤مم
أطم٥م إًمٞمؽ؟ وم٘م٤ملُّ :
ُّ
ـح٥م َ
٥م ًمٚمٛمًٚمٛملم.
اًمـخ ّْم َ
هـٛمـ٤م سم٠مطم٥م اًمٓمٕم٤مم إًمٞمف ،وًمٙمٜمف ُي ُّ
ِ
ٍ
واًمـحـٙمْؿ سمٛمـ٤م أٟمـزل اًم ّٚمـف.
وإظمذ سم٤مًم٘مقة،
سمثالث :أدا ُء إُم٤مٟمـ٦م،
اًمقٓي٦م
ُ
صالح َ
ُ
طمؼ ،و ُيٕمٓمك ومـل ٍ
صالح اًمـٛمـ٤مل سمثالث :أن ُيـ١مظمذ ُمـ ٍ
ٛمٜمع ُمـ سم٤مـمؾ.
طمؼ ،و ُي َ
اًمًٞمد هق  :اًمـجقاد طملم يً٠مل ،واًمـحٚمٞمـؿ طملم يًتجٝمؾ ،واًمٌـ٤مر سمٛمـ ي ِ
ٕم٤مذ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ِ
ِ
اًمناريٟٕ :مـٝمؿ َيـجٛمٕمقن قمـز اًمٕمرب و َده٤مء اًم َٕم َجؿ.
ًمٞمس ىمق ٌم أيمٞمس ُمـ أوٓد ّ
ُمـ يـ ِئس ُمـ ٍ
رء اؾمتٖمٜمك قمٜمف.
َ َ
ًمـحؿ قمٚمـك َو َو ْؿ :إٓ ُم٤م ُذب قمٜمف( .اًمقوؿ ُ :م٤م ُي٘مٓمع قمٚمٞمف اًمٚمحؿ).
اًمٜمً٤م ُء
ٌ
سم٤مًمـحـٚمِػ َومـ ُٞمـٝمٞمٜمٙمؿ اًم ّٚمـف.
ٓ شمَـٝم٤موٟمقا
َ
أضمقد اًمٜم٤مس ُمـ ضمـ٤مد قمٚمـ ك ُمـ ٓ يرضمق صمقاسمـف ،وأطمٚمٛمٝمؿ ُمـ قمٗم٤م سمٕمد اًم٘مدرة،
وأسمخٚمٝمؿ ُمـ سمخـؾ سم٤مًمًالم ،وأقمجزهؿ اًمذي يٕمجز ومـل ُدقم٤مئـف.
ٍ
َ
ُمرات ومٚمؿ َي َـر ظمػم ًا َومـٚم َٞمـدقم ُف.
صمالث
إذا شمقضمف أطمديمؿ ومـل اًمقضمف
ٕم٤مريض يمٞمػ َيٙمذب؟
اًمـٛم
َقم ِج ُ
َ
ـٌ٧م ًمـٛمـ ُي ْ
ـحً ُـ َ
اًمٓمٛمع وم٘مر واًمٞم٠مس ِهمٜمك ،وومـل اًمٕم ْزًم٦م راطم ٌ٦م ُمـ َظم ِ
ٚمٞمط اًمًقء.
ُ
ٌ
ّ
واًمـجٌـ همرائـ ُز اًمرضم٤مل ،شمـجد اًمرضمؾ ُيـ٘م٤مشمؾ قمٛمـ ٓ ُيـٌ٤مًمـل أٓ
إن اًمِمج٤مقم٦م
ُ
ي١موب إًمـك أهٚمف ،وشمـجد اًمرضمؾ ي ِ
ـٗم ُّر قمـ أسمٞمف وأ ُّمف ،ودمد اًمرضمؾ ُيـ٘م٤مشمـؾ اسمتٖم٤مء
َ
َ َ
وضمف اًمٚمـف ومذًمؽ هق اًمِمٝمٞمد.
أومٚمح ُمـ َطم ِٗم َظ ٟمٗمًف ُمـ اًمٓمٛمع واًمٖمْم٥م واًمـٝمقى ،وٓ ظمػم ومٞمٛمـ٤م دون اًمّمدق
يمذب َوم َج ْر ،وُمـ ومجر هٚمؽ.
ُمـ اًمـحدي٨م ،وُمـ َ
ِ
ِ
اطمتٗمظ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م اطمتٗم٤مفمؽ ُمـ اًمـٛمّمٞمـٌـ٦م :ومقاًم ّٚمـف ًمـٝمل ْ
أظم َق ُوم ُٝمٛمـ٤م قمٜمدي قمٚمٞمؽ
أن شمًتدرضمؽ وشمـخدقمؽ.
ِ
ٍ
ـؿ شمُٓمٚم٘مٝم٤م؟ ىم٤مل ٟٕ :مـل ٓ أطمٌٝم٤م .وم٘م٤مل ًمف ُّ :
أيمؾ
ىم٤مل
ًمرضمؾ أراد ـمالق اُمرأشمـف ً :م َ
اًمٌٞمقت ُسمٜمٞم٧م قمٚمـك اًمـح٥م؟ وم٠ميـ اًمرقم٤ميـ٦م واًمت ََذ ُُّم ِؿ واًمقوم٤مء؟.
ٓ شمًَ٠مل ومٞمٛمـ٤م ًمـؿ َي ُٙم ْـ ،وم٢من ومٞمٛمـ٤م ىمـد َ
يم٤من ُؿمٖم ً
ال قمٛمـ٤م ًمـؿ َيٙمـ.

ظقونُالؽمُوالعز


ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ41

الث ِظم ٍ
صمـ ُ
ّم٤مل ُمـ ًمـؿ شمٙمـ ومٞمف ًمـؿ يٜمـٗمٕمف اإليٛمـ٤منِ :طم ْٚم ٌؿ َي ُـر ُّد سمـف ضمٝمؾ اًمـج٤مهؾ،
ـح ِج ُز ُه قمـ اًمـٛمح٤مرمُ ،
ٚمؼ ُيـداري سمـف اًمٜمـ٤مس .
وظم ٌ
وورع َي ْ
ٌ
أدومع سمـف َؿمـر اًمًٗمٝم٤مء قمٜمّل.
يم٤من إذا ؾم٤مومر اؾمتـتٌع ؾمٗمٞمٝم ً٤م (أي
اصٓمح ٌَف) ،وي٘مقلُ :
َ
ٓ يّمٚمح اًمقاًمـل إٓ سم٠مرسمع ظمّم٤مل ،إن ٟمـ٘مّم٧م واطمد ًة ًمـؿ يّمٚمح ًمف أُمـر :ىمق ٌة قمٚمـك مجع
اًمـٛمـ٤مل ُمـ أسمقاب ِطم ّٚمف ،وووٕمف ومـل طمـ٘مفِ ،
ًملم ٓ َو ْه َـ ومٞمف.
وؿمدّ ٌة ٓ ضمؼموت ومٞمٝم٤م ،و ٌ
وؾمددوا ص٤مطمٌٙمؿ.
ُ
ص٤مطم٥م احلـ٤مضمـ٦م أسمـٚم ٌف ٓ َي ْـر ُؿمدُ إًمـك اًمّمقاب :وم َٚمـ٘مٜمقا أظمـ٤ميمؿ َ
ِ
ًم ّٚمـ ِف َد ُّر اًمٕمٚمؿ ُمـ٤م زال َيـر َوم ُع أه َٚمـ ُف.
اًمـرضمقع ًمٚمحؼ ،ظمػم ُمـ اًمتٛمـ ِ
٤مدي ومـل اًمٌـ٤مـمؾ.
ّ ُ َ
ٌ
ُمـ سمٚمغ هم٤ميـ٦م ُمـ٤م يـح٥م ومٚمٞمتقىمـع هم٤ميـ٦م ُم٤م يٙمـره.
ٓ يٜمـتـٗمع سمٜمـٗمًف ُمـ ٓ يٜمـتـٗمع سمـٔمٜمـف.
ِ
أوٓديمُؿ ٓ ،شم ِ
اًمًقء.
ُن ُع إًمٞمٝمؿ
قمجٚمقا سم ُٙمٜمَـل
ُ
ّ
إًم٘م٤مب ُّ
إيـ٤ميمؿ واًمديـ ،وم٢من أوًمف هؿ ِ
وآظمره َطم ْرب.
ّ
ّ
ِ
ٓ َيـ٘م ُّؾ ُمع اإلصالح ر ٌء ،وٓ َيـٌـ َ٘مك ُمع اًمٗمً٤مد رء.
ُ
َ
َ
قمٞمٜمؽ.
يٙمقن ومـل
احلٞمقان أطمً َـ ُم٤م
سمِـ ِع
اؾمت ََخ ْـر ُت اًم ّٚمـ َف ومـل إُمر َأ َ
ُـ.
يم٤من أو ًمـؿ َيٙم ْ
ُم٤م ُأسمـ٤مًمـل إذا ْ
اًمّم ِؼم اًمت ََّم ٌُّ ْـر.
أ ْوم َْم ُؾ ّ
إُمقر ِ
ِ
رضمؾ ٌ
اًمرضم٤مل صمـالصمـ٦مٌ :
ومٞمقر ُده٤م ُمقار َده٤م
ٗمٞمػ ُمًٚمؿَ ،يٜمـ ُٔمر ومـل
قم٤مىمؾ َقم ٌ
ّمدره٤م ُم ِ
ِ
ٌ
ّم٤مد َره٤م إذا ْ
ورضمؾ
َـٝم ْؿ،
أؿم َٙم َٚم ْ٧م قمٚمـك َقم َج َز ِة اًمرضم٤مل َ
وو َٕم َٗمـت ُ
َ
و ُي ُ
ـ٘م ِد َر ِة وم َٞمًتـِمػم ُهؿ ،و َي ِ
واًمـٛم ْ
ـٜمز ُل قمٜمد ُم٤م
َيـٚمٌِ ُس قمٚمٞمف َرأيـف ،ومٞم٠مشمـل َذ ِوي اًمرأي
َ
ُ
ِم٤مور ُم ِ
ٍ
ِ ِ
ٌ
ٌ
رؿمد ًا.
ورضمؾ
يـ٠مُمروٟمـف سمـف،
ضم٤مهؾ ٓ َيـٝمتَدي ًم َـر َؿمد ،وٓ ُي ِ ُ ُ
ِ
اًمـر ْأي اًمـٛم ْٗمرد يم َ ِ
ٞمؾ ،واًمـر ْأيـَ ِ
ؼم َُمٞمـ ِْـَ ،واًمث َ
ـ٤من يم َ
ـال َصمـ ُ٦م
َ٤مًمـخ ْٞمط اًمًح ِ َ
ُ ُ َ ُ
اًمـٛم ْ َ
َ٤مًمـخ ْٞم َٓمٞمـ ِْـ ُ
ِ
أر ِاء َٓ شمَـٙمَ٤م ُد شمَـٜم َْـ٘مٓم ُع.
َ
قم٧م ُم٣م أُمر اًم ّٚمـفِ
ِ
أُمر اًم ّٚمـف ويم َ
ُ
ُٜم٧م ُم٠مضمقر ًا ،وإن َضم ِز َ َ
ىم٤مل ًمرضمؾ :إن َص َؼم َت َُم٣م ُ
ويمٜم٧م َُم٠مزور ًا.
()1



















( )1أي ٓ يٜمٗمٕمف ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ يٜمٗمٕمف ذم أظمرة إيٛمـ٤مٟمف .وهذا ُمٕمٜمك طمدي٨م اًمديـ اعمٕم٤مُمٚم٦م.
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أذل ىمق ٍم وم٠مقمزٟم٤م اًم ّٚمـف سم٤مإلؾمالم ،وم٢من ـمٚمٌٜم٤م ِ
 إٟم٤م يمٜم٤م ّ
اًمٕمز سمٖمػم ُم٤م أقمزٟم٤م اًم ّٚمـ ُف سمـف أ َذًمـٜم٤م.
ُ
ٍ
اقمػ قمٜمل وم٢مٟمـل ًمـؿ أهق
 أُمر قمٛمر  سم٘مٓمع يـد
ؾم٤مرق ،ومٚمٛمـ٤م ذهٌقا سمـف ىم٤مل ُ :
َىم ُّط ُ
طمٚمٞمؿ ِؾمتّػم ،وأقمٚمؿ أٟمـف ُم٤م
قمٚمؿ أن اًم ّٚمـ َف
ٌ
ىمٌؾَ ،ومـ َر ّده قمٛمر إًمٞمف وىم٤مل  :إٟمـل َٕ ُ
َوم َْم َح َؽ إٓ ِٓ ْؾمتِ ْٛمرائـؽ اًمنىمـ٦م :ومٚمٛمـ٤م ُىمٓمٕم٧م يـده أظمؼمهؿ سم٠مٟمـٝم٤م اًمـٛمرة اًمث٤مًمث٦م
قمنم اًمتل ينق ومٞمٝم٤م.
 أشمك ٌ
رضمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يًتٗمتٞمـف ىم٤مئالً " :إن اسمٜمتل يم٤مٟم٧م ىمـد أص٤مسم٧م طمد ًا ُمـ
طمدود اًم ّٚمـ ِف وأظمذت اًمِمٗمر َة ًمتذسمح ٟمٗمًٝم٤م وم٠مدريمٜم٤مه٤م وىمد ىمٓمٕم٧م سمٕمض أوداضمٝم٤م
ومـداويٜم٤مه٤م طمتك َسم ِر َئ ،صمؿ شم٤مسم٧م سمٕمدُ شمقسمـ ً٦م طمًٜمـ٦م ،وهل اًمٞمقم ُشمـخٓم٥م إًمـك ىمق ٍم،
أوم ُـ٠مظمؼمهؿ سم٤مًمذي يم٤من؟ وم٠مضم٤مسمـف قمٛمر " :أ َشمٕمٛمدُ إًمـك ُم٤م ؾمؽمه اًم ّٚمـف َومـتُـٌ ِ
ـديـف"؟
ْ
ُ
َ
واًم ّٚمـ ِف ًمئـ أظمؼمت هب٤م أطمد ًا ُمـ اًمٜم٤مس ٕضمٕمٚمٜمؽ ٟمَـٙم٤مًٓ ٕهؾ إُمّم٤مر :اذه٥م
ِ
ِ
ٙم٤مح اًمٕمٗمٞمٗم٦م اًمـٛمًٚمٛم٦م.
وأٟمـْـٙمحٝم٤م ٟم َ

 أُمر قمٛمر سمـ اًمـخٓم٤مب أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري أن َي ِ
ٕمز َل زي٤مد ًا قمـ وٓيتف ،وم٘م٤مل زيـ٤مد :
ٍ
ٍ
واطمدة ُمٜمٝمٛمـ٤م ،وًمٙمـ
ضمٜم٤ميـ٦م يـ٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم؟ ىم٤مل  ٓ :قمـ
قضمدَ ٍة أو
أ َقم ْـ َُم َ
يمره٧م أن أطمـٛمؾ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس َوم ْْم َؾ قم٘مٚمؽ.
 صٕمد قمٛمر( )يقُم ً٤م اًمـٛمٜمؼم ،وظمٓم٥م ومـل اًمٜمـ٤مس ،ومٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أٓ يٖم٤مًمقا ومـل ُمٝمقر
اًمٜمً٤مءٕ ،ن رؾمقل اًم ّٚمـ ِف  وأصح٤مسمـف ًمـؿ َيزيـدوا ومـل ُمٝمقر اًمٜمً٤مء قمـ أرسمٕمٛمـ٤مئـ٦م
درهؿً ،مذًمؽ أُمرهؿ أٓ َيـزيـدوا ومـل َص ِ
داق اًمـٛمرأة قمٚمـك أرسمٕمٛمـ٤مئـ٦م درهؿ .ومٚمٛمـ٤م ٟمـزل
ُمـ قمٚمـك اًمـٛمٜمؼم ىم٤مًم٧م ًمف اُمرأة ُمـ ىمريش  :ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملمٟ ،مـٝمٞم٧م اًمٜم٤مس أن يـزيـدوا
اًمٜمً٤مء ومـل َصدُ ىم٤مشمـٝمـ قمٚمـك أرسمٕمٛمـ٤مئـ٦م درهؿ؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ .وم٘م٤مًم٧م  :أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل
ِ
داه َّنُقِ ْـ َطار ًا﴾ (اًم٘مٜمٓم٤مر :اًمـٛمـ٤مل اًمٙمثػم).وم٘م٤مل :اًمٚمٝمؿ همٗمراٟمؽ،
﴿وآ َت ْقت ُْمُإِ ْح ُ
اًم ّٚمـف شمٕم٤مًمـكَ :
يمؾ اًمٜم٤مس أوم٘مف ُمـ قمٛمر .صمؿ رضمع ومّمٕمد اًمـٛمٜمؼم ،وىم٤مل :ي٤م أهي٤م اًمٜمـ٤مس إٟمـل يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ
أن شمـزيـدوا ومـل ُمٝمقر اًمٜمً٤مء ،ومٛمـ ؿم٤مء أن ُيٕمٓمل ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م أطم٥م ومٚمٞمٗمٕمؾ.
رضمؾ ي ِ
ِ
ـٗم ُّر ُمـ اًمِمـرف
 ىم٤مل قمٛمر طملم ٟمٔمر إًمـك صٗمقان ُُم ٌْـتَـذًٓ ٕصح٤مسمـف :هذا ٌ َ
واًمنمف َيـت ٌَـ ُٕمـف.
ُ

ظقونُالؽمُوالعز
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ً م٘مط قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٟمقا ًة ُمـ اًمٓمريؼ وم٠مُمًٙمٝم٤م سمٞمده طمتك َُمـر ِ
سمدار ىمق ٍم وم٠مًم٘مـ٤مه٤م
ومـل اًمدار وىم٤مل  :ي٠ميمٚمٝم٤م ِ
داضمٜمُٝمؿ .
اًمـٛمروء ُة اًمٔم٤مهر ُة ُطم ًْ ُـ اًمثـٞمـ٤مب.

ُ
ِ
ِ
 شمٜم٤مول ٌ
قمٛمر
قمٛمر ؿمٞمئ ً٤م ومتـريمـ ُف
رضمؾ قمـ
ُمرشمٞمــ ،صمؿ شمٜم٤مول اًمثـ٤مًمثـ٦م ،وم٠مظمذ ُ
رأس َ
سمِـٞم ِ
أظمذت؟ وإذا هق ًمـؿ يـ٠مظمذ ؿمٞمئ ً٤م!! وم٘م٤مل قمٛمر :اٟم ُٔمروا إًمـك
ـد ِه ،وم٘م٤مل ِ :أرٟمـل ُم٤م
َ
َ
ٍ
هذا ،ىمـد صٜمع هذا صمالث ُمرات ُيـريٜمل أٟمـّف يـ٠مظمذ ُمـ رأد ؿمٞمئ ً٤م وٓ يـ٠مظمذه :وم٢مذا
أطمدَ يمؿ ُمـ رأس أظمٞمف ؿمٞمئ ً٤م َومـٚمِـٞمُ ِ
َ
ـر ِه إ ّيـ٤مه.
أظمذ َ
()1

 ظمرج قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ذاه ًٌ٤م إًمـك سمالد اًمِم٤مم ،ويم٤من ُمٕمف سمٕمض اًمّمح٤مسمـ٦م .وومـل
اًمٓمريؼ قمٚمؿ أن ُمرض اًمٓم٤مقمقن ىمد اٟمتنم ومـل اًمِم٤مم ،وىمتؾ يمثػم ًا ُمـ اًمٜم٤مس ،وم٘مرر
ِ
رارا ُمـ ىمدر اًم ّٚمـ ِف ي٤م
اًمرضمقع ،وُمٜمع ُمـ ُمٕمف ُمـ دظمقل اًمِم٤مم .وم٘م٤مل ًمف أسمققمٌٞمدة  :أومـ ً
أُمػم اعم١مُمٜملم؟ ومرد قمٚمٞمف قمٛمرً :مق همػمك ىم٤مًمـٝم٤م ي٤م أسمـ٤م قمٌٞمدة! صمؿ أو٤مف ىم٤مئالًٟ :مٕمؿ
ٟم َِٗم ُّر ُمـ ىمدر اًم ّٚمـ ِف إًمـك َىمـدَ ِر اًم ّٚمـ ِف :أرأي٧م ًمق أن ًمؽ إسم ً
ال هٌٓم٧م واديـ ً٤م ًمف ضمٝمت٤من :
إطمدامه٤م ظمّمٞمـٌ٦م (أي هب٤م زرع وشمّمٚمح ٕن شمرقمك ومٞمٝم٤م اإلسمؾ) ،وإظمرى َضم ِديـٌ٦م
(أي ٓ زرع ومٞمٝم٤م ،وٓ شمّمٚمح ٕن شمرقمك ومٞمٝم٤م اإلسمؾ) ،أًمٞمس ًمق رقمٞم٧م ومـل
اًمـخّمٞمـٌ٦م رقمٞمتٝم٤م سمِ َ٘مدر اًم ّٚمـ ِف ،وًمق رقمٞم٧م ومـل اًمـجديٌ٦م رقمٞمتٝم٤م سمِ َ٘م ِ
در اًم ّٚمـ ِف؟
ٍ
ًمنميح اًم٘مـ٤ميض ٓ :شمُِم٤مر وٓ شمُٕم٤مر ،وٓ شمُْم٤مر ،وٓ شمٌَِـع ،وٓ شمَـ ٌْـتَع ومـل
 يمت٥م
ِ
جٚمس اًم٘مْم٤مء ،وٓ شمَـ٘مض سملم اصمٜملم وأٟم٧م همْمٌ٤من .
َُمـ
()0

ؾم٤مر،
،ور ُّو ُ
وه ْؿ ُم٤م َ
 يمت٥م إًمـك أهؾ إُمّم٤مر :قم ّٚمٛمقا أوٓديمؿ اًمٕمق َم واًمٗمروؾم ّٞم٦م َ
اًمـٛم ِ
ثؾ  ،وُم٤م َطم ًُ َـ ُمـ اًمِمٕمر.
ُمـ َ
َ يـحتَٚمِـؿ اًمٖمال ُم ٕرسمـ ِع قمِمـرةَ ،و َيٜمـتـٝمـل ُـمق ًُمـف إلطمدَ ى وقمنميـ ،و َقم٘م ُٚمف ًمًٌِ ٍع
ِ
اًمتج٤مرب (ٓ همـ٤ميـَـ٦م ًمـٝم٤م وٓ ٟمـٝم٤ميـ٦م).
وقمنميـ ،إٓ
( )1اًمداضمـ :احلٞمقان إًمٞمػ اًمـٛم٘مٞمؿ ذم اًمٌٞمقت.
( )0أي :يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤ميض أن ٓ يٙمقن ًمف شمٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٤مس ؾمقاء سمٌٞمع أو ذاء أو شم٘مديؿ اعمِمقرة أو اإلقم٤مرة أوهمػمه٤م ذم
مٚمس اًم٘مْم٤مء ،وٓ ذم همػمه سمؾ يقيمؾ ًمف ُمـ ي٘مقم ًمف سمِمئقٟمف.
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 ٓ ي٘مٕمد أطمديمؿ قمـ ـمٚم٥م اًمرزق وي٘مقل اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل وىمـد قمٚمؿ أن اًمًٛمـ٤مء ٓ
سمٕمْم ُٝمؿ ُمـ سمٕمض.
شمُـٛمٓمِ ُر ًمف ومِْم ً٦م وٓ َذهٌ ً٤م ،وًمٞمٕمٚمؿ أن اًم ّٚمـ َف قمز وضمؾ يرزق اًمٕمٌ٤مد ُ
ىمتٚم٧م ُقمٙمّ٤مؿم٦م سمـ ُم ِ
ـحّمـ! ٓ يـحٌؽ ىمٚمٌل .ىم٤مل :
 ىم٤مل قمٛمر ًم ُٓمٚمٞمح َ٦م إؾمدي:
َ
ُ
ومٛمٕم٤مذ ٌة ضمـٛمٞمٚمـ٦م يـ٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ،وم٢من اًمٜمـ٤مس يتٕم٤مذون قمٚمـك اًمٌٖمْم٤مء.
ـحـٙمَٛم ٌ٦م
ُ مـ رؾم٤مًم٦م قمٛمر ٕسمـل ُمقؾمك إؿمٕمري ومـل اًم٘مْم٤مء :إن اًم٘مْم٤م َء ومريْم ٌ٦م ُُم ْ
ِ
وآس
سمحؼ ٓ ٟمٗم٤م َذ ًمف،
وؾمٜمـ ٌ٦م ُُمتٌٕم٦م َوم٤م ْوم َٝم ْؿ ،إذا ُأدًمـ َل إًمٞمؽ :وم٢مٟمـف ٓ َيٜمٗمع َشمـ َٙم ُّٚم ٌؿ ٍّ
ُ
ِ
ِ
ذيػ ومـل
يٓمٛمع
(ؾم٤مو) سملم اًمٜم٤مس ومـل وضمٝمؽ ومٚمًؽ و َقمدًم َؽ :طمتك ٓ
ٌ
َ
وٕمٞمػ ُمـ قمدًمؽ ،اًمٌٞمٜم٦م قمٚمـك ُمـ ا ّدقمك واًمٞمٛملم قمٚمـك ُمـ
َطم ْٞمٗمؽ ،وٓ يـٞم٠مس
ٌ
طمرم طمالًٓ ،وٓ
أٟمٙمر ،واًمّمٚمح ضم٤مئـ ٌز سملم اعمًٚمٛملم إٓ صٚمح ً٤م أطمؾ طمراُم ً٤م أو ّ
يٛمٜمَٕم َؽ ىمْم٤مء َىمْمٞمتف أُمس ومراضمٕم٧م اًمٞمقم ومٞمف قم٘مٚمؽ وهدي٧م ومٞمف ًمر ِ
ؿمدك :أن
ُ
َ ْ
ُ
ٌ
ظمػم ُمـ اًمتٛمـ٤مدي ومـل اًمٌ٤مـمؾ،
شمرضمع إًمـك احلؼ ،وم٢من احلؼ ىمديؿ وُمراضمٕم٦م احلؼ ٌ
يمتـ٤مب وٓ ؾمٜم ٍ
ـ٦م ،صمؿ ِ
ٍ
ف
اًمٗمٝمؿ اًمٗمٝمؿ ومٞمٛمـ٤م شمٚمجٚم٩م ومـل صدرك ُمـٛمـ٤م ًمٞمس ومـل
اقمر ْ
ُ
إُمث٤مل وإؿمٌ٤مهِ ،
إُمقر سمٜمٔم٤مئـره٤م ،واضمٕمؾ ًمـٛمـ ا ّدقمك طم ّ٘مـ ً٤م هم٤مئٌـ ً٤م أو َسم ّٞمٜمـ ً٦م
وىم ْس
َ
أظمذت ًمف سمح٘م ِ
اؾمتحٚمٚم٧م اًم٘مْمٞمـ٦م
ـف وإٓ
أطمي سم ّٞمٜمـتـ ُف
أُمد ًا يٜمتٝمل إًمٞمف ،ومـ٢من
َ
َ
َ
قمٚمٞمـف ،ومـ٢من ذًمؽ أٟمٗمك ًمٚمِمؽ وأضم َٚمـك ًمٚمٕم ِ
ٛمـ٤مء ،اًمـٛمًٚمٛمقن ُقم ٌ
سمٕمْمٝمؿ قمٚمـك
دول ُ
َ
ْ
ٍ
سمٕمض إٓ َمٚمقد ًا ومـل َطمدٍّ أو ُُمـجرسم ً٤م قمٚمٞمف ؿمٝم٤مد َة ٍ
ٍ
زور أو َفمٜمٞمٜم ً٤م ومـل ٟم ٍ
وٓء
ًَ٥م أو

وم٢من اًم ّٚمـ َف ؾمٌح٤مٟمـف قمٗم٤م قمـ إيٛمـ٤من و َدرأ سم٤مًمٌٞمٜم٤مت ،وإيـ٤مك واًم٘مٚمؼ واًمْمجر
احلؼ يٕمٔمؿ اًم ّٚمـف ِ
ِ
ػ سم٤مخلّمقمّ ،
إضمر،
سمـف
احلؼ ومـل
وم٢من اؾمت٘مرار ّ
واًمتـ٠م ُّوم َ
ُ
َ
ُمقاـمـ ّ ُ ُ
اًمذيمـر واًمًالم.
ـحً ُـ سمـف
و ُي َ
َ
ُ مـ رؾم٤مًمتف إًمـك ؾمٕمد سمـ أسمـل وىم٤مص :إٟمٛمـ٤م ُيٜمٍم اًمـٛمًٚمٛمقن سمٛمٕمّمٞم٦م قمدوهؿ
ًم ّٚمـ ِف ،وًمقٓ ذًمؽ ًمـؿ شمٙمـ ًمٜم٤م سمـٝمؿ ىمقة ٕن قمددٟم٤م ًمٞمس يمٕمددهؿ وٓ ُقمد ُشمـٜم٤م
يم ُٕمدشمِـٝمؿْ ،
وم٢من اؾمتقيٜم٤م ومـل اًمـٛمٕمّمٞم٦م يم٤من ًمـٝمؿ اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م ومـل اًم٘مقة وإٓ ٟمُـٜم ٍَْم
قمٚمٞمٝمؿ سمٗمْمٚمٜم٤م ًمـؿ َٟمٖمٚمٌٝمؿ سم٘مقشمٜم٤م .وإن اًمٙمذوب ٓ يٜمٗمٕمؽ ظمؼمه وإن َصدَ َق ومـل
سمٕمْمف ،واًمٖمـ ُّ
قملم قمٚمٞمؽ وًمٞمس قمٞمٜم ً٤م ًمؽ.
٤مش ٌ
ـٕمٞمش أطمدُ سمٕمـ٘مٚمف طمتك َي َ
َ ٓ ي ُ
ـٕمٞمش سمٔمٜمـف.
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َـر َك أظمرة ،وًمٙمـ
َـر َك اًمدٟمٞم٤م ،أو قمٛمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م وشم َ
ظمػميمؿ ُمـ قمٛمؾ ًممظمرة وشم َ
ً مٞمس ُ
َـج٤موز ىمـدر
ظمػميمؿ ُمـ أظمذ ُمـ هذه وُمـ هذه ،وإٟمٛمـ٤م
اًمـحرج ومـل اًمرهمٌ٦م ومٞمٛمـ٤م شم َ
ُ








اًمـح٤مضم٦م ُمـ اًمدٟمٞم٤م.
ىم٤مل ًمٚمٛمٖمػمة ًمـٛمـ٤م َو ّٓه اًمٙمقومـ٦م :ي٤م ُمٖمػمة ًمٞم٠م َُم َ
ٜمؽ إسمرار وًم َٞم َخـ ْٗم َؽ اًم ُٗم ّجـ٤مر.
ٍ
سمٙمت٤مب ومـل اًم٘مْم٤مء ًمـؿ آ ًُم َؽ ومٞمف وٟمٗمز
يمت٥م ًمـٛمٕم٤مويـ٦م  :أُم٤م سمٕمد وم٢مٟمـل يمتٌ٧م إًمٞمؽ
ظمػم ًا ،اًِمزم ظمـٛمس ظمّم٤مل يًٚمؿ ًمؽ ديٜمؽ وشم٠مظمذ ومٞمف سم٠مومْمؾ طمٔمؽ ،إذا شم٘مدم
إًمٞمؽ ظمّمٛمـ٤من ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م أو اًمٞمٛملم اًم٘م٤مـمٕم٦م ،و َا ْد ِن اًمْمٕمٞمػ طمتك يِمتد
َ
َ
شمـرك طم٘مف ورضمع إًمـك
ويٜمًٌط ًمً٤مٟمـف ،وشمٕمٝمد اًمٖمري٥م وم٢مٟمؽ إن ًمـؿ شمـتٕمٝمده
ىمٚمٌف
أهٚمـف وإٟمٛمـ٤م وٞمع طم٘مف ُمـ ًمـؿ ير ُوم ْؼ سمـفِ ،
وآد سمٞمٜمٝمؿ (اقمدل سمٞمٜمٝمؿ) ومـل حلٔمؽ
َْ
و َـمرومِؽ ،وقمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس ُم٤م ًمـؿ يًتٌـ ًمؽ ومّمؾ ىمْم٤مءٍ.
ُّ
ْ
ِ
ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٕسمـل ُمريؿ احلٜمٗمل ىم٤مشمؾ زيـد سمـ اخلٓم٤مب :واًم ّٚمـف ٓ ُيـ َ
حٌؽ
ىمٚمٌل أسمـد ًا طمتك ُشمـ ِح٥م إرض اًمدم .ىم٤مل :ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ،ومٝمؾ َشمـٛمٜم ُٕمٜمل ًمذًمؽ
طم٘م ً٤م؟ ىم٤مل .ٓ :ىم٤مل :ومحًٌل.
ؿمـ٤مور ومـل أُمرك ُمــ يـخ٤مف اًمٚمـف قمـز وضمـؾ.

ظثؿـانُبنُظػانُُ:ُ







ٜمٌل ط ُ« :مـ يِمؽمى «روُم٦مش ومٞمجٕمٚمٝم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ييب سمدًمقه ذم ِدٓئٝمؿ،
ىم٤مل اًم ّ
ُمنمب ذم اجلٜم٦مش ،وم٠مشمك «قمثامنش اًمٞمٝمقدي ُم٤مًمؽ اًمٌئر ومً٤موُمف هب٤م ،وم٠مسمك أن يٌٞمٕمٝم٤م
وًمف هب٤م
ٌ
ِ
ـل يق ٌم وًمؽ
يم ّٚمٝم٤م ،وم٤مؿمؽمى ٟمّمٗمٝم٤م سم٤مصمٜمل قمنم أًمػ درهؿ .وىم٤مل ًمف قمثامن :إن ؿمئ٧م َومٚم َ
ٞمٝمقديً :مـل يقم وًمؽ يقم .ومٙم٤من
ضمٕمٚم٧م قمغم ٟمّمٞمٌل ىمرٟملم؟ وم٘م٤مل اًم
يقم ،وإن ؿمئ٧م
َ
ّ
ٞمٝمقدى ىم٤مل
إذا يم٤من يقم قمثامن اؾمت٘مك اعمًٚمٛمقن ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ يقُملم .ومٚمٛمـ٤م رأى ذًمؽ اًم
ُّ
ًمٕمثامن :أومًدت قمكم َريمِٞمتك  ،وم ِ
٤مؿمؽم اًمٜمّمػ أظمر .وم٤مؿمؽماه سمثٛمـ٤مٟمٞمـ٦م آٓف درهؿ.
ٖمتؿ يـقم هورك.
يٙمٗمٞمؽ ُمـ اًمـحـ٤مؾمد أٟمـف َي ُّ
أٟمتؿ إًمـك إُم٤م ٍم وم ّٕم ٍ
ىمقال.
٤مل أطمقج ُمٜمٙمؿ إًمـك إُم٤م ٍم ّ
ُم٤م َيـ َز ُع اًم ّٚمـ ُف سم٤مًمًٚمٓم٤من أيمثر ُمـٛمـ٤م َيـ َز ُع سم٤مًم٘مرآن.
ِ
وضم ِٝمف وومٚمت٤مت ًمً٤مٟمـف.
ُم٤م أه أطمدٌ هير ًة إٓ أفمٝمره٤م اًم ّٚمـ ُف قمز وضمؾ قمٚمـك صٗمح٤مت ْ

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
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حـؽ ُ

ً مـٙمؾ رء آومـ٦م ،وآومـ ُ٦م اًمٕمٚمؿ ٟمًِٞم٤مٟمـف.
 ود ِ
ـٝمـ زواٟمـل.
ت ّ
اًمزاٟمٞم٦م ًمق أن اًمٜمً٤م َء ُيم ّٚم ُ
 إن اًم ّٚمـ َف أقمٓم٤ميمؿ اًمدٟمٞم٤م ًمتٓمٚمٌقا سمـٝم٤م أظمرة وًمـؿ ُيٕمٓمٞمٙمٛمقه٤م ًم َتـر َيمٜمقا إًمٞمٝم٤م.

ظؾـيُبنُأبـيُضالبُُ:ُ




















ِ
يمروو ٍ٦م قمٚمـك ُمزسمـٚمـ٦م.
ج٤مهؾ
ٟمِٕمٛم ُ٦م اًمـ
َ
ُمـ َيم ُر َُم ْ٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًف هـ٤من قمٚمٞمف ُم٤مًمـف.
ُمـ َٟم ًِـ َل ظمـٓمٞمئـتـف اؾم َت ْٕم َٔم َؿ َظمٓمٞمـئـ َ٦م همٞمـره.
ُمثؾ اًمذي ُي َٕمـٚمـ ُؿ اًمـخٞمـر وٓ يٕمٛمؾ سمـف ُمثؾ اًمناج يض ُء ًمٚمٜم٤مس و ُيـحـرق ٟمٗمًف.
ًتٓم٤مع شمٙمذيـٌـف ومٞمـف.
ُمـ صٗم٦م اًمٕمـ٤مىمؾ أن ٓ يتحدث سمٛمـ٤م ُي
ُ
َ
اًمـج٤مهؾ ُم٤م اظمتٚمػ اًمـٜم ّـ٤مس.
ًمق ؾمٙم٧م
أؿمدُّ اًمـ َٛمِم٤مق َو ْقمدُ َيمـ ّذ ٍ
اب ًمِـحريص.
ٍ
أصؾ يـجٛمٕمٝمـ ؾمقء اًمٔمـ سم٤مًمٚمـ ِف شمٕم٤مًمـك.
اًم ٌُخؾ واًمـجـٌـ واًمـحرص ُمـ
همػم ُم٠مضمقر.
وم٘مػم ُ
إن اًمٌخٞمؾ ٌ
إن اًمٖمـ٤ميـ٤مت اًمً٤مُمٞم٦م ٓ ُشمـدرك سم٤مًمقؾم٤مئـؾ اًمـخًٞمً٦م.
ؾمئؾ  :يمٞمػ يـح٤مؾم٥م اًمٚمـف ِ
اًمٕمٌ٤مد قمٚمـك َيم ْثرشمِـٝمؿ؟ ىمـ٤مل  :يمٛمـ٤م ىمً َؿ سمٞمٜمٝمؿ أرزاىمٝمؿ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ف صدي٘مؽ قمزيز ًا قمٚمٞمؽ ُِمثْـ َؾ ذومـؽ.
ذ ُ
ًمٞمٙمـ َ َ
ؿمئ٧م ىمـٚمـ ْٚم ُف وإن ؿمئ٧م َيمـثره.
ُٟمٓم َٗمـ ُتؽ ُقم ُٛمـ ُرك ،إن َ
ذه٥م سمـٝمج٦م ُم٤م ُظمقًمتؿ ،و ُشمّمٖمـر ُمقاه٥م اًمٚم ِ
ِ
ـف قمٜمديمؿ،
شمـجٜمٌقا إُم٤مٟمـل وم٢مٟمـٝم٤م ُشمـ ُ
َ ُ
ِ
أوهـ َٛم ْتـٙمؿ أٟمٗمًٙمؿ.
و ُشم ْٕم٘مٌٙمؿ اًمـحنات قمٚمـك ُم٤م َ
ٍ
إٟمً٤من أقمٓمتف َُم ـ ح٤مؾمـ همػمه ،وإذا
ىمٌ ح اًمٚمـ ُف اًمدٟمٞم٤م وم٢مٟمـ ٝم٤م إذا أىم ٌٚم٧م قمٚمـك
أدسمرت قمٜمف َؾم َٚم ٌَ ـتْف َُم ـ ح٤م ِؾم َـ ٟمٗمًف.
إٟمٛمـ٤م َزه دَ اًمٜمـ٤مس ومـل ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُم٤م يرون ُمـ ىمِٚم ِ٦م اٟمتـٗم٤م ِع ُمـ َقمٚمِ َؿ سمٛمـ٤م َقمٚمِؿ.
ِ
َـٛم ُّـؾ يمٛمـ٤م ّ
يٛمؾ اًمـجًد.
أضمـ ُّٛمقا اًمٜمٗمقس واًم َت ِٛمًقا ًمـٝم٤م ُـم َر َ
ف اًمـحٙمٛم٦م ،وم٢م ّٟمـٝم٤م شم َ
اًمـٛمً١مول ُطمر طمتك َي ِٕمدَ .
ٍ
ورب َُمٜم ِـ ّٞمـ ٍ٦م ؾمٌـ ٌُٝم٤م ـمٚم٥م اًمـحٞم٤مة.
ُرب طمٞم٤مة ؾمٌٌٝم٤م اًم َتٕمـ ُر ُض ًمٚمٛمقتُ ،
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اًمً٤مقمل فم٤مًم ِـ ٌؿ ًمـٛمـ ؾمٕمك سمـ ِف ،ظم٤مئ ٌـ ًمـٛمـ ؾمٕمك إًمٞمف.
اًمً ِ
خ ُّل ؿمج٤مع اًم٘مٚم٥م ،واًمٌخٞمؾ ؿمج٤مع اًمقضمـف.
اؾم ُتٕمٓمِػ ،واًمٚمئٞمؿ َيـ٘مًق إذا ًمقـمِػ.
اًمٙمريؿ َيـٚملم إذا ْ
إذا همْم٥م اًمٙمريؿ وم٠مًم ِ ْـ ًمف اًمٙمالم ،وإذا همْم٥م اًمٚمئٞمؿ ُ
ومخ ْذ ًمف اًمٕمّم٤م.
صم٘مٞمؾ َُم ِري ٌء ،واًمٌـ ُ
حؼ ٌ
ظمٗمٞمػ َوسمِـل ٌء.
٤مـمؾ
ٌ
اًمـ ُّ
ُمـ اىمتّمد ومـل اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر وم٘مد اؾمتٕمدّ ًمٜمقائ٥م اًمدهـر.
َسمنم ٟمٗمًؽ سم٤مًم ٔمَ َٗم ِر سمٕمد اًمّمؼم.
ٌ٤مت اًمـ ُٛمٚمؽ سمـ٤مًمٕمدل.
َصم ُ
ُضمدْ سمٛمـ٤م َشمـ ِ
جد.
ِ
ظمػم ُمـ َذ َهٌِـف.
ُ
أدب اًمـٛمرء ٌ
أدا ُء اًمد ْي ـ ُمـ اًمد يـ.
إذا ؾم٠مًم٧م ًمئٞمٛمـ ً٤م طم٤مضم ً٦م َوم ًَ ْٚم ُف قمٚمـك طملم همٗمٚم٦م ُمٜمف :وم٢م ّٟم ـف إن وم ّٙم ر قم٤مد إًمـك ـمٌٕمف.
ِ
يمر اًمِمٌ٤مب طمنة.
ذ ُ
ِ
ص٤مطم ِ
٥م إظمٞم٤مر شم٠م َُم ِـ إذار.
اِ ْقمتِزاز اًمـٛمرء سم َٗم ْْمٚمف أوًمـك ُمـ اقمتزازه سم٠مهٚمـف.
دًمٞمؾ ِ
ُ
قم٘مؾ اًمـٛمرء ومٕمٚمف ،ودًمٞمـؾ ِقمٚمٛمف ىمـقًمف.
قمٞم٥م اًمٙمال ِم َشمٓمقيٚمف.
ُ
ِ
صالح اإلٟمً٤من ومـل طم ْٗمظ اًمٚمً٤من.
ُ
ِ
ؾمػمة اًمـٛمرء ُشمـٜمٌِْـ ُئ قمـ َهيرشمـف.
ِ
ٍمقمـف.
فمٚمؿ اًمـٛمـرء َي ْ َ
اًمـجـ٤مر ىمٌؾ اًمدار ،واًمرومٞمؼ ىمٌؾ اًمٓمريؼ.
فمِ ّؾ قمٛمر اًمٔم٤مًمـؿ ىمّمػم ،وفمؾ قمٛمر اًمٙمريؿ ومًٞمح.
َوٓيـ٦م إطمـٛمؼ هيٕم٦م اًمزوال.
وضمٌ٧م َُمـحـٌـ ُتـف.
ُمـ ٓ َٟم ْ٧م يمٚمٛمتف َ
ُمـ َيم ُثر يمالُمف َيمـثُر َُمالُمف.

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
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ُمـ َشمـ ّت ِٝم ُٛمف ومال شم٠مشمـ ِٛمٜمَف ،وُمـ شم٠مشمـ ِٛمٜمف ومال شمـتٝمٛمف.
ٓ ديـ ًمـٛمـ ٓ ُمروء َة ًمف.
دوًم٦م إرذال آومـ٦م اًمرضم٤مل.
َهمدَ َر َك ُمـ َدًم َؽ قمٚمـك اإلؾم٤مءة.
رأس اًمـٛمـروءة( .اًمّمٞم٤مٟم٦م سمٛمٕمٜمك أن يؽمم اإلٟمً٤من ٟمٗمًف)
اًمّمٞم٤مٟمـ٦م ُ
أذل ُمـ ِ
َقمٌدُ اًمِم ِ
ٝمقة ّ
قمٌد اًمـر ّق.
ْ
صمـ ٌ
الث يقضمٌـ اًمـٛمحٌـ٦م :اًمديـ واًمتقاوع واًمًخـ٤مء.
ِ
اًمِمٌ٤مب واًمٕم٤مومٞم٦م.
ٕمرف ومْمٚمٝمٛمـ٤م إٓ َُمـ وم٘مدهـٛمـ٤م:
ؿمٞمئ٤من ٓ َي ُ
َ
شمٙمٚمٛمقا ُشم ْٕمـ َرومقا :ومـ٢من اًمـٛمـرء َُمـ ْخـٌـق ٌء شمـح٧م ًمً٤مٟمـف.

 اًمٕم٤مىمؾ إذا ؾمٙم٧م وم ّٙم ر ،وإذا ٟمٓمؼ ذيمر ،وإذا ٟمٔمر اقمتَ ـ َؼم .
َ ؾم ْٛم ُع إُذن ٓ يٜمٗمع ُمع َهم ْٗمٚمـ ِ٦م اًم٘مٚم٥م.
 إومً٤مد اًمٌمء أهع ُمـ إصالطمـف.

 صٛمتؽ طمتك شمًُ َتـٜمْٓمؼ أضمـٛمؾ ُمـ ُٟم ِ
ٓم٘م َؽ طمتك ُشم ًْٙم٧م.
 صمـرو ُة اًمٕم٤مىمؾ ومـل قمٚمٛمف ،وصمـروة اًمـجـ٤مهؾ ومـل ُم٤مًمـف.
 دوام اًمٗمتـ ُمـ أقمٔمؿ اًمـٛمحـ.
هه.
َ صدْ ُر اًمٕم٤مىمؾ صٜمدوق ّ
أؾمػم ٓ ُيـ َٗم ُّؽ أهه.
َ قم ٌْدُ اًمـ َٛمٓم٤مُمع ٌ

 ىمٚمٞمؾ اًمـحـؼ يـدومع يمثػم اًمٌـ٤مـمؾ ،يمٛمـ٤م أن ىمٚمٞمؾ اًمٜمـ٤مر يـحـرق يمثػم اًمـحٓم٥م.
ـمػم يـ ِ
يمؾ ٍ
ُّ 
٠موي إًمـك َؿم ْٙمٚمِـف.
 يمؾ ِو ٍ
قم٤مء يْمٞمؼ سمٛمـ٤م ُضم ِٕمؾ ومٞمف إٓ اًمٕمٚمؿ :وم٢مٟمـف َيـت ًِ ْع.
اُمرؤ ٓ يٕمرف َىم ـدْ َر ه.
 هٚمؽ ٌ
 وىمـروا يمٌ٤مريمؿ ُشمـ َقىمـ ْر ُيمؿ ِصٖم٤مريمؿ.
ُ يمـ قم٤مًمـٛمـ ً٤م ٟمـ٤مـم٘م ً٤م أو ُم ِ
ًتٛمٕم ً٤م واقمٞم ً٤م.
ْ
ُ

 آؾمتِم٤مرة قمٞمــ اًمـٝمدايـ٦م ،وىمـد ظمـ٤م َـم َـر ُمـ اؾمتـٖمـٜمَك سمـرأيـف.

ظقونُالؽمُوالعز
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ٍ
رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م َؾم ٛمـ٤م ُقم ـف أقمٔمؿ ُمـ َقم ٞم٤مٟم ِـف.
 يمؾ
ِ
ؼم َك ،ويمٛمـ٤م شمـزرع شمـحّمد ،ويمٛمـ٤م َشمـدي ُـ ُشمـدان.
َ و ْع َوم ْخـ َرك واطم ُٓم ْط يمـ ْ َ







يمٞمػ َيًٚمؿ ُمـ اًمـٛمقت ـم٤مًمٌـف؟.
ِ
وم٘مر يمـ٤مًمـجٝمؾ وٓ ُمػماث يمـ٤مٕدب.
ٓ همٜمل يم٤مًمٕم٘مؾ وٓ َ
ُّ
أىمؾ اًمٜمـ٤مس ىمٞمٛم ً٦م أىم ّٚمٝمؿ قمٚمٛمـ ً٤مً :مٞمس اجلٝمؾ قم٤مر ًا ،إٟمٛمـ٤م اًمٕم٤مر ومـل رومض حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ.
ف َوم ْْم َؾ ِ
أهؾ اًم َٗم ْْم ِؾ إٓ ُ
اًمٗمْمؾ.
ٓ ي ْٕم ِر ُ
أهؾ ْ
ٓ ُشمـ ِ
الضمـ٩م اًمٖمْمٌ٤من :وم٢مٟمؽ ُشمـ ْ٘مٚمِـ ُ٘مـف سم٤مًمٚمج٤مج وٓ َشمـ ُر ُّده إًمـك اًمّمقاب.
اًمّمح٦م أومْمؾ ُمـ اًمـٛمـ٤مل ،وأومْمؾ ُمـ اًمّمح٦م شمـ٘مقى اًم٘مٚم٥م.

ُ
ذ ًا.
 إذا ُووع
اإلطمً٤من ومـل اًمٙمريؿ أ ْصم َٛمـ َر ظمػم ًا ،وإذا ُووع ومـل اًمٚمئٞمؿ َ
أصمٛمر ّ
 أومْمؾ إقمٛمـ٤مل اًمـ ِحـ ْٚم ُؿ قمٜمد اًمٖمْم٥م واًمّمٌـ ُر قمٜمد اًمٓمٛمع.
ٍ
اُمرئ ُمـ٤م ُيـحًٜمُـف.
 ىمٞمٛمـ ُ٦م يمـؾ










أطمًـ إؿمٞم٤مء َٟمـٗمٕم ً٤م ُمقت إؿمـرار.
ِم٤ميـع ُُمٜم٤مومِ٘م ً٤م ،وٓ ُشم ِ
ال وٓ ُشم ِ
ٓ ُشمٜم٤مزع ضم٤مه ً
ٕم٤مون ُُم ًَٚمـٓم ً٤م.
إن اًمِمـر شمـ٤مر ُيم َؽ إذا َشمـريمـ َتـف.
أؾمـقأ اًمٜمـ٤مس طمـ٤مًٓ ُمـ ٓ يـثِـ ُؼ ٍ
سم٠مطمد ًمًقء فمٜمّـف ،وٓ يثـؼ سمـف أطمـدٌ ًمًقء أصمـ ِره.
َ

ـمٚم٥م إدب أوًمـك ُمـ ـمٚم٥م ّ
اًمذه٥م.
يمٗمك أدسمـ ً٤م ًمٜمٗمًؽ َشمـ َجـٜمٌُّـَؽ ُم٤م ِ
يمر ْه َتـ ُف ًمٖمٞمـرك.
اًمٜمـ٤مس أقمدا ُء ُم٤م َضم ِٝمٚمقا.
رأي اًمِمٞمخ ظمٞمـ ٌر ُمـ َُم ِْم َٝم ِد اًمٖمالم.
ُ
اؾمتٖمـ قمٛم ـ ؿمئ٧م وم٠مٟم٧م ٟمٔمػمه ،واطمت٩م إًمـك ُمـ ؿمئ٧م وم٠مٟم٧م أؾمػمه ،و َشم َٗم ّْم ؾ

قمٚمـ ك ُمـ ؿمئ٧م وم٠مٟم٧م أُمٞم ـ ره.
ِ
سم٤مُٕمقال وأظمرة سم٤مٕقمٛمـ ٤مل.
 اًمدٟمٞم٤م
رضم َقن إٓ رسمـؽ وٓ شمـخـ٤مومـ إٓ ذٟمٌؽ.
َ ٓ شمـ ُ
َ وضمٝمقا آُم٤مًمـٙمؿ إًمـك ُمـ ُشمـحـ ٌّـف ُىمـٚمق َسمـٙمؿ.

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
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 اًمٜمـ٤مس ُمـ ظمقف ُ
اًمذل ومـل اًمذل.
 قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٜمـ َٛمط إوؾمط( .اًمٜمٛمط :أؾمٚمقب اًمـٛمٕمٞمِم٦م)










ال يٖمت٤مب رضم ً
ؾمٛمع قمٚمـل  رضم ً
ال قمٜمـد اسمٜمـف اًمـحًـ وم٘م٤مل :ي٤م ُسمٜمَل َٟ :مـزه ٟمٗمًؽ
وؾمٛمٕمؽ قمٜمـف ،وم٢مٟمـف ٟمٔمر إًمـك أظمٌـ٨م ُمـ٤م ومـل ِوقم٤مئـف وم٠مومـرهمـف ومـل ِوقم٤مئـؽ.
ُمـ أي٘مـ سم٤مًمـ ُخـ ْٚم ِ
ػ ضم٤م َد سم٤مًمٕمٓمِـ ّٞمـ٦م.
ُم٤م ووع أطمدٌ يـده ومـل َىم ّْم َٕمـ ِ٦م همػمه إّٓ َذ ّل ًمـف.
ِ
اًمًٙمقت ُم٤م هق أسمـْ ُ
ٚمغ ُمـ اًمـجقاب.
إن ُمـ
َ
وظمػم ُمٜمف ُمـ َيمٗم٤مك.
واؾم٤مك،
ظمػم إظمقاٟمؽ ُمـ
ٌ
ُ
ِ
وؾمٞمػ ٓ َيٜمٌْق.
اًمّمؼم َُمٓمـ ّٞمـ ٌ٦م ٓ شمٙمٌق
ٌ
ٍ
ًمزُم٤من ِ
همػم زُم٤مٟمٙمؿ.
ٓ َشم ْ٘م ُن وا أوٓديمؿ قمٚمـك آداسمٙمؿ وم٢مٟمـٝمؿ َُم ـخٚمقىمق َن
٥م ٟمٗمًف إُم٤مُم٤مً ًمٚمٜم٤مس ومٚمٞمٌدأ سمتٕمٚم ٞمؿ ٟمٗمًف ىمٌؾ شمٕمٚمٞمؿ همػمه ،وًمٞمٙمـ
ُمـ ٟمّم َ
شم٠مديـ ٌُ ف سمًػمشم ـف ىمٌؾ شم٠مديـ ٌ ِـف سمٚمً٤مٟم ـف.

ـ ُمـ أؾم٤مء سمـف اًمٔمـ.
ُ مـ ووع ٟمٗمًف ُمقوع اًم ُّتٝمٛم٦م ومال يٚمق َُم ّ
 دوًم٦م اًمٌ٤مـمؾ ؾم٤مقمـ ٌ٦م ،ودوًم٦م اًمـحؼ إًمـك ىمٞم٤مم اًمً٤مقمـ٦م.
س َقمـف.
ُ مـ ص٤مرع اًمـحـؼ َ َ

 اًمـٛمـ٤مل َيًؽم رذيـٚم٦م إهمٜمـٞم٤مء ،واًمٗم٘مر ُي َٖم ّ
ٓمل ومْمٞمٚم٦م اًمٗم٘مراء.
 أذف ِ
اًمٖمٜمَك َشمـ ْر ُك اًمـ ُٛمٜمك.

ُ مـ َٟم ٔمر ومـ ل قمٞم٥م ٟمٗمًف اؿمتٖمؾ قمـ قمٞم٥م همػمه.
 اًمـ ِحٙمٛم ُ٦م و٤مًم ُ٦م اًمـٛم١مُمـُ ،
ومخذ اًمـحٙمٛم٦م وًمق ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق( ،وومـل ىمقل:
ومٚمٞمٓمٚمٌٝم٤م وًمق ومـل يـدي أهؾ اًمنمك).

ِ
ٚمج َٚم٩م ومـل
اًمـٛمٜم٤موم ِؼ َومـ َتـ َت ْ
 ظمذ اًمـحٙمٛم٦م أٟمــل أشمـتؽ :وم٢من اًمـحٙمٛم٦م شمٙمقن ومـل صدر ُ
ِ
صقاطمٌٝم٤م.
صدره ،طمتك شمـخرج ُمـ صدره ومتًٙمـ ُمع
ُ مـ ؾمٕم٤مدة اًمـٛمـرء أن شمٙمقن زوضمتف ص٤مًمـحـ٦م ،وأوٓده أسمـرار ًا وإظمقاٟمـف ص٤مًمـحلم
ورزىمـف ومـل سمٚمده اًمذي ومٞمـف أهٚمـف.

ظقونُالؽمُوالعز
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 إطمـٛمؼ يتقهؿ أٟمـف ُ
٥م ومٞمف اًمروحّ ،
ٛمؼ ُىمً َؿ قمٚمـك اًمٕم٤مًمـؿ
حل َ
أقم٘مؾ ُمـ ُريم َ
وأن ا ُ
ٌ
جٝمقل ومـل اًمدٟمٞم٤م ،همػم َُم ْر ِيض اًمٕمٛمؾ.
همػمه ،وإطمـٛمؼ ُُمـ ٌَٖمـ ٌض ومـل اًمٜمـ٤مسَُ ،مـ






ًمّمحٌ٦م اًمٕم٤مىمؾ ومٚم َٞم ُِمد يـديـف سمـف وٓ ُيزايـٚمف قمٚمـك إطمقال يمٚمٝم٤م.
إذا ُوومؼ اًمـٛمرء ُ
ِ
قمدو ًا.
أٟمٙمك إؿمٞم٤مء ًمٕمدوك أن ٓ ُشم ْٕمٚم َٛمـ ُف أٟمـّ َؽ اشمـخذشمـف ّ
اًم ٌَِم٤مؿم٦م ُطمٌ٤م ًَمـ ُ٦م اًمـ َٛم َق ّدة.
إٟمـف ٓ َهمٜم٤مء ومـل يمثرة قمدديمؿ ُمع ِىمـٚمـ٦م اضمتٛمـ٤مع ىمٚمقسمٙمؿ.

ُ مـ ّ
طمذرك يمٛمـ َسم ّنمك.









فم ُّـ اًمـٛمرء قمدوه( .قمٚمـك إهمٚم٥م)
٘مٞم٧م وٟمّمٗمف ُيٛمٞم٧م.
إيمؾ ٟمِّمٗمف ُيـ ُ
أدا ُء إُم٤مٟمـ ٦م ُمٗمت٤مح اًمرزق.
َ
إُمؾ ،أؾم٤م َء اًمٕمٛمؾ.
ُمـ أـم٤مل
ِ
ِ
إُمٙم٤مهن٤م.
سم٤مُٕمقر ىمٌؾ أواٟمِـٝم٤م ،أو اًمتَـ َثـٌُّط ومٞمٝم٤م قمٜمد
إيـ٤مك واًمٕمجٚم٦م
إ ْن َشمـت َٕم٥م ومـل ِ
اًمؼم وم٤مًمتٕم٥م َيزول واًمٌِـر يٌ٘مك.
شمٙمؼم قمٚمـك اًمٜمـ ِ
٤مس َذل.
ُمـ ّ

ُ صحٌ٦م اًمـجـ٤مهؾ ؿم١م ٌم.
ٍ
ضمقاد يمٌقة ،وًمٙمؾ طمٙمٞم ٍؿ َه ْٗمقة ،وًمٙمؾ ٍ
ٟمٗمس َُمـٚمـ٦م ،وم٤مـمٚمٌقا ًمـٝم٤م ـمرائػ اًمـحٙمٛم٦م.
ً مٙمؾ
ُ مـ ىمـؾ طمٞم٤مؤه ىمؾ ورقمـف.

 هم٤ميـ٦م إدب أن يًتحٞمـل اإلٟمً٤من ُمـ ٟمـٗمًف.
 ٓ رأي ًمـٛمـ ٓ ُيٓم٤مع.
 سمٙمثرة اًمّمٛم٧م شمٙمقن اًمـٝمٞمـٌ٦م.





رى قمٚمٞمؽ اًمـح٤مؾمد طمتك َيٛمقت أطمدُ ُيمٛمـ٤م.
ٓ َيـ َ
قيمؾ سم٤مٕىمـ ِ
اًمـحًد ُظم ُٚمـ ٌؼ َدٟمـل ٌء ،وُمـ دٟم٤مءشمِـ ِف أٟمـف ُُم ٌ
رب وم٤مٕىمـرب.
وم ـ ٤مز ُمـ َؾم ِٚم َؿ ُمـ ذ ٟمٗمًف.
طمالو ُة اًم َٔم َٗمر شمـٛمحق َُمـرار ُة اًمّمؼم.

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ11
حـؽ ُ

ُ مـ ص٤مطم٥م إٟمـذال ُطمـ٘مـر ،وُمـ ضم٤مًمس اًمٕمـٚمٛمـ٤م َء ُوىمـر.
اًمقضمـف ومـل اًمّمدق.
َٟ م ْي ُة َ

 صديؼ اًمـجـ٤مهؾ ومـل شمٕم٥م.
 صدي٘مؽ ُمـ َصدَ َىم َؽ ٓ ُمـ َصدىمؽ.
َ يـق ُم اًمـ َٛمٔمٚمقم قمٚمـك اًمٔم٤مًمـؿ أؿمد وـم٠م ًة ُمـ َيـقم اًمٔم٤مًمـؿ قمٚمـك اًمـ َٛمٔمٚمقم.
 ظم٤مـمٌقا اًمٜمـ٤مس قمٚمـك ىمـدْ ِر ُقمـ٘مقًم ِـٝمؿ.
اهتٛمـ٤مُمٜم٤م سمٕمٞمقب اًمٜمـ٤مس.
َ ؿمـ ُّر قمٞمقسمٜم٤م ُ
ِ
أذف أقمٛمـ ِ
٤مل اًمـٙمريؿ همٗمٚمتـف قمٛمـ٤م يٕمٚمؿ.
ُِ مـ
ص اًمٙمالم.
 إذا شمؿ اًمٕم٘مؾ َٟم َ٘م َ
 اًمـٛمرء سمـ٠مصٖمريـف  :ىمٚمـٌـف وًمً٤مٟمـف.
 سمـال ُء اإلٟمً٤من ُمـ اًمٚمً٤من.

ْ أو َو ُع اًمٕمٚمؿ ُم٤م وىمػ قمٚمـك اًمٚمً٤من ،وأرومٕمف ُم٤م فمٝمر ومـل اًمـجـقارح وإريم٤من.
ً م ِــ ًمـٛمـ هم٤م ًَم َٔمـ َؽ :ومـ٢مٟمـف ِ
يقؿمؽ أن يـٚمٞمــ ًمؽ.
ْ
 أطمٌ٥م ًمٖمػمك ُم٤م شمـح٥م ًمٜمـٗمًؽ ،وايمره ًمـف ُم٤م شمٙمره ًمـٝم٤م.
 اًمٌمء اًمذي ٓ يـَ ْح ًُ ُـ أن ُي ٘م٤مل ،وإن يم٤من طمـ٘م ً٤م َُ :م دْ ُح اإلٟمً٤من ٟمـٗمًف.
ُ مـ ؿم٤مور اًمٜم ـ ٤مس ؿم٤مريمٝم٤م ومـل ُقم ٘مقًم ِـ ٝم٤م.
١ماز َر ُة اًمـ ُٛمِم٤مورة.
ٟ مِ ْٕم َؿ اًمـ ُٛم َ
 اًمـ َٝم ُّؿ ٟمّمػ اًمـ ِٝمـ َر ِم.

ٍ
سمْمحؽ وٓ سمـ ٍ
٤مـمؾ ومتٛمجف اًم٘مٚمقب.
 إذا شمٕمٚمٛمتؿ اًمٕمٚمؿ وم٤ميمـٔمٛمقا قمٚمٞمف وٓ شمـخٚمِٓمقه
 اسمـذل ًمّمدي٘مؽ يمؾ اًمـٛمـروءة ،وٓ شمٌذل إًمٞمف يمؾ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م.
 اًمٕمـ٤مىمؾ اًمذي ًمـؿ يـحـرُمف ٟمّمٞمـٌف ُمـ اًمدٟمٞم٤م طمـٔمـف ُمـ أظمـرة.
 يمـ ُمـ ظمـ ٍ
ٍ
وقم٤مىمؾ إذا
ٛمً٦م قمٚمـك طمذرُ :مـ ًمئٞم ٍؿ إذا أيمرُم َتـف ،ويمري ٍؿ إذا أهٜمـ َتـف،
أطمرضمـ َتـف ،وأطمـ ٍ
ُم٤مزطم َتـف.
ٛمؼ إذا ُم٤مزضم َتـف (أي ظم٤مًمٓمتف) ،وومـ٤مضمـ ٍر إذا َ
ِ
ِ
ِ
ٚمٛمف.
يه قم ُ
 إذا يم٤من قمٚمؿ اًمرضمؾ أيمثر ُمـ قم٘مٚمف يم٤من َىمٛمٜم ً٤م (أي َطمر ّيـ ً٤م) أن َيـ ُ ُّ
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 ىم٤مل قمٌد اًمٚمـف سمـ قمٌ٤مس ريض اًم ّٚمـ ُف قمٜمٝمام ُ :م٤م اٟمـتـٗمٕم٧م سمٙمالم أطمد ُمثؾ ُم٤م
إًمـل أُم٤م سمٕمد  :وم٢من اًمـٛمرء ًَمـ َٞم ًُ ُّـره إدراك ُم٤م
اٟمـتـٗمٕم٧م سمٙمالم
قمٚمـل  ، وم٢مٟمـف يمت٥م ّ
ٍّ
ٚم٧م ُمـ دٟمٞم٤مك ومال
ًمـؿ يٙمـ ًمِـ َٞمـٗمقشمَـف ،ويًقءه ومقات ُم٤م ًمـؿ يٙمـ ًمِـ ُٞمدْ ِريمَف :ومٛمـ٤م ٟمِ َ
شمُـٙمْثر سمـف ومرطم ً٤م ،وُم٤م وم٤مشمؽ ُمٜمٝم٤م ومال شمٞم٠مس قمٚمٞمٝم٤م ضمـزقم ً٤م ،وًمٞمٙمـ هورك ومٞمٛمـ٤م
ـٛمؽ ًمِـٛمـ٤م سمٕمد اًمـٛمقت .
ىمـدُم٧م وأؾم ُٗم َؽ قمٚمـك ُم٤م أظمـرت َ
وه ُّ
أهؾ اًمٌـ ِ
 طملم ؾمٙم٧م أهؾ اًمـحـؼ قمـ اًمٌـ٤مـمؾَ ،شمقهؿ ُ
٤مـمؾ أٟمـّـٝمؿ قمٚمـك اًمـحـؼ.
ِ
اًمٜمـ٤مس قمٚمـك اًمدٟمٞم٤م؟ وم٘م٤مل  :هؿ أسمٜم٤مؤه٤م ،وٓ ُيـال ُم اًمرضمؾ
ص
ُ
ـؿ َطم ِر َ
 ىمٞمؾ ًمفً :م َ
قمٚمـك ُطم٥م ُأُمـف.

ووٕم٧م أطمد ًا ومقق َىمدْ ِره َومتقىمع أن َي َْم َٕم َؽ دون َىمدْ ِرك .
 إذا
َ
 إن هذه اًم٘مٚمقب أوقمٞم٦م :ومخػمه٤م أوقم٤مه٤م.
 اًمً َٗم ُؾ إذا شمٕم ّٚمٛمقا شمٙمؼموا وإذا شمـٛمقًمقا اؾمتٓم٤مًمقاِ :
واًمٕم ْٚم َٞمـ٦م إذا شمٕم ّٚمٛمقا شمقاوٕمقا وإذا
ّ
ّ
اومت٘مروا ص٤مًمقا.
٥م ًمق أٟمؽ ُمثٚمف ،و ُيز ّيـ ًمؽ أؾمقأ ِظمّم٤مًمِف،
 ٓ شم١ماخِ اًمٗم٤مضمـر وم٢مٟمـف ُي َـزي ُـ ًمؽ ومِ ْٕم َٚم ُف ُ
وي ّ
ؿملم وقم٤مر :وٓ إطمـٛمؼ وم٢مٟمـف يـجتٝمد سمٜمـٗمًف
رضمف ُمـ قمٜمدك ٌ
و َُمدظمٚمف قمٚمٞمؽ و َُمـخـ ُ

ظمػم ُمـ ٟمُٓم٘مف ،و ُسم ْٕمدُ ُه
ًمؽ وٓ يٜمـٗمٕمؽ ،ورسمٛمـ٤م أراد أن يٜمـٗمٕمؽ وم َٞم ُْم ُّـرك ،ومًٙمقشمـف ٌ
ظمػم ُمـ ُىمرسمـف ،وُمقشمـف ظمػم ُمـ طمٞم٤مشمـف :وٓ اًمٙمذاب وم٢مٟمـف ٓ يٜمـٗمٕمؽ ُمٕمف قمٞمش،
ٌ
يٜمـ٘مؾ طمديثؽ ويٜمـ٘مؾ احلدي٨م إًمٞمؽ ،طمتك إٟمـف ًم ُٞمحد َ
ث سم٤مًمّمدق ومٛمـ٤م ُي َّمدق.
سم٤مطمتـٞم٤مًمف .
 ىمـد َيٌ ُٚم ُغ اًمّم٤مدق سمّمدىمـف ُم٤م ٓ يٌٚمٖمـف اًمٙم٤مذب ْ
 أؿمد ظمٚمؼ ضمٜمقد رسمـؽ قمنمة :اًمـجٌ٤مل اًمرواد ،واًمـحديـد ي٘مٓمع اًمـجٌ٤مل ،واًمٜمـ٤مر
شمـذي٥م اًمـحـديـد ،واًمـٛمـ٤مء يٓمٗمئ اًمٜمـ٤مر ،واًمًح٤مب اًمـٛمًخر سملم اًمًٛمـ٤مء وإرض
يٛمؾ اًمـٛمـ ٤مء ،واًمريح ي٘مٓمع اًمًح٤مب ،واسمـ آدم يٖمٚم٥م اًمريح يًتؽم سم٤مًمثقب أو
ٝمؿ
اًمًٙمر واًمـ ّ
واًمً ْٙمـ ُر يٖمٚم٥م اسمـ آدم ،واًمٜمقم يٖمٚم٥م ُّ
اًمِمـلء ويٛمْمـل ًمـحـ٤مضمـتفُّ ،
ِ
ٝمؿ ،واًمـٝمؿ ؾمقء ٍ
فمـ سم٤مًم ّٚمـ ِف اًمذي سمٞمده يمؾ رء.
يٖمٚم٥م اًمٜمقم ،وم٠مؿمد ضمٜمقد اًم ّٚمـف اًمـ ّ
رضمـٛمـ٤من قم٘مٚمؽ ،ويمت٤م ُسم َؽ ُ
أسمٚمغ ُم٤م يٜمٓمؼ قمٜمؽ.
 رؾمقًمؽ ُشمـ ُ
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ِ
اًمـ ُٛم ْٚم ُؽ واًمديـ َ
أؾم٤مس واًمـ ُٛم ْٚم ُؽ
ٕطمدهـٛمـ٤م قمـ أظمر وم٤مًمديـ
أظم َقان ٓ ِهمٜمك
ٌ
طم٤مرس ومْم٤مئع .
طم٤مرس :ومٛمـ٤م ًمـؿ يٙمـ ُأؾم َس وم َٛمٝمدُ و ٌم ،وُم٤م ًمـؿ يٙمـ ًمف
ٌ
ٍ
ٌ
سمٌمء ُمـ اًمـح َٞمؾ :اًمٕمداوة سملم إىم٤مرب ،و َشم
ًتّمٚمح ومً٤م ُده ّـ
صمالث ٓ ُي
ـحـ٤مؾمدُ
ُ
ُ
ِ ِ
وريم٤ميمـ ُ٦م اًمـٛمٚمقك.
إيم ّٗم٤مءَ ،
آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًم ُٕم ِذ ِر أ َقمـ ُّز ُمـ اًمّمدق سم٤مٓقمتذار.
إن ًمـؿ شمٙمـ طمٚمٞمٛمـ ً٤م ومتحٚمؿ :وم٢مٟمـف ّ
ىمؾ ُمـ شمِمٌف سم٘مق ٍم إٓ أوؿمؽ أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ.
ِ
ِ
سم٤مًمتٗمرد وٓ يّمٚمح أظمر إٓ سم٤معمِم٤مريم٦م ،ومه٤م
ضمٚمٞمالن ٓ َيّمٚمح أطمدمه٤م إٓ
أُمران
ُّ
ِ
اًمـ ُٛم ُ
سم٤مٟٓمٗمراد سمـف.
اًمرأي
ٚمؽ واًمرأي :ومٙمٛمـ٤م ٓ يًت٘مٞمؿ اًمـ ُٛمٚمؽ سم٤مًمنميم٦م ٓ يًت٘مٞمؿ
ُ

 اًمٕمٚمؿ ظمػم ُمـ اًمـٛمـ٤مل :اًمٕمٚمؿ يـحرؾمؽ وأٟم٧م شمـحرس اًمـٛمـ٤مل ،واًمٕمٚمؿ يزيمق
طم٤ميمؿ واًمـٛمـ٤مل ُمـحٙمق ٌم قمٚمٞمف.
٘مّمف اًمٜمـٗمـ٘م٦م .واًمٕمٚمؿ
قمٚمـك اإلٟمٗم٤مق واًمـٛمـ٤مل ُشمـٜمـ ُ
ٌ
ومخػم اًمٌـالد ُم٤م َطمـٛم َٚمتـ َؽ.
ً مٞمس سمـٚمدٌ سمـ٠مطمؼ سمِـ َؽ ُمـ سمـٚمـ ٍد،
ُ
ٚمق ِ
اًمـٝمٛم٦م.
 اًمـحٚمؿ وإٟمـ٤مة هـٛمـ٤م شمـقأُم٤من أٟمـتـجتـ ُٝمٛمـ٤م ُقم ُّ









اًمًـٗمٝم٤مء.
ومً٤مد إظمالق سمٛمٕم٤مذة ُّ
ىمٚمقب اًمرضم٤مل و ِ
طمِمـ ّٞمـ٦م :ومٛمـ َشمـ٠مًمـّٗمٝم٤م أىمٌٚم٧م قمٚمٞمف.
َ
ٍ
ُمـ ِ
ؾمخـ َر ُمـ رء َ
طم٤مق سمـف.
ٍ
سمٌمء ُقمـٞمـ َر سمـف.
ُمـ َقمـٞمـ َر
اًمنمف سمـ٤مًمٕم٘مؾ وإدب ٓ سمـ٤مٕصؾ واًمٜمً٥م.
اًمٜم ِٕمٛم ُ٦م ُُمـتـٕم٦م.
ُمـ اًمٕمج٥م أٓ شمـرى قمٛمـ اسمتٖمك ِرو٤مك ،وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ أن َشمًخط قمٚمٞمف.
إيمٗم٤مء ُمـ يمؾ ٍ
ٟمٛمط يتٌ٤م َهمْمقن.

هم٤مئ٥م سم٠مدل ُمـ َـمـر ٍ
ٍ
ف قمٚمـك ىمٚم٥م.
ُ م٤م ؿم٤مهدٌ قمٚمـك
ْ
اًمِمٝمق ُة ِرق.

َ
 إُمؾ قمٚمـك اًمٔمـ آوم٦م اًمٕمٛمؾ قمٚمـك اًمٞم٘ملم.
 اًمتج٤مرب ٓ َشمـٜمْـ٘مض واًمٕمـ٤مىمؾ ُمٜمٝم٤م ومـل زيـ٤مدة.
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يمؾ اًمدٟمٞم٤م ُمـحٛمقًم٦م قمٚمـك اًمٕم٤مىمؾ ،وإطمـٛمؼ ظمٗمٞمػ اًمٔمٝمر.
ٍ
ٍ
صالة ومـل ؿمؽ.
ظمػم ُمـ
ٟمق ٌم قمٚمـك ي٘ملم ٌ
ًمً٤من اإلٟمً٤من ؾمٞمػ َيـخ ُٓمـ ُر قمٚمـك ضمقارطمف .
ًمٞمس اًمـخػم أن يٙم ُث َر ُم٤مًمؽ ووًمدك ،وًمٙمـ اًمـخػم أن يٕمٔمؿ طمٚمٛمؽ و َيٙم ُثر قمٚمٛمؽ.
ُؾمئؾ  :يمٞمػ اًمرزق وإضمؾ؟ وم٘م٤مل :إن ًمؽ قمٜمد اًم ّٚمـ ِف رزىم ً٤م ،وًمف قمٜمدك أضمالً :وم٢مذا
و ّومـ َ
٤مك ُم٤م ًمؽ قمٜمده أظمذ ُم٤م ًمف قمٜمدك.
تؿ قمٚمٛمـ ً٤م ومٙم٠مٟمٛمـ٤م َضم ِٝم َٚمـف.
ُمـ َيم َ
()1

 إن اًم ّٚمـ َف أقم٤من قمٚمـك اًمـٙمذاسملم سم٤مًمٜمًٞم٤من.
ن وٓ َيـ٘مًق قمٚمـك ُي ٍ
 اًمٙمريؿ ٓ يٚملم قمٚمـك َىم ْ ٍ
ن.

٤مت ٓسمـد أن شمٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ،ومٞمج٥م ًمٚمٕم٤مىمؾ أن يٜم٤مم ًمـٝم٤م إًمـك وىم٧م
 اًمٜمٙمٌ٤مت ًمـٝم٤م هم٤ميـ ٌ
وم٤مًمـٛمٙم٤مسمـرة ًمـٝم٤م سم٤مًمـحـٞمٚم٦م زي٤مد ٌة ومٞمٝم٤م.
إ ْدسمـ٤مره٤م.
ُ
 اًمٕمٚمؿ ٓ َيـٜمـ٘مٓمع وٓ َيـٜمـٗمد يم٤مًمٜمـ٤مر ٓ ُيٜمـ ِ٘م ُّمٝم٤م ُم٤م ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م.
ٚمؿ اًمنمف.
 اًمتقاوع ُؾم ُ
 يمٗمك سم٤مًمـٛمرء ذ ًا أن يٕمرف ُمـ ٟمٗمًف ومً٤مد ًا وم ُٞمـ٘مٞمؿ قمٚمٞمف ،ويمٗمك سمـف أدسمـ ً٤م أن يؽمك
أُمر ًا يٙمرهـف ُمـ همػمه.
ـ٧م طمز ٌم.
 اًمتـ َثـ ٌُّ ُ
 اًمٗمٙمر ُِمرآ ٌة ص٤مومٞم٦م.






اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يم٤مًمـٛمنمق واًمـٛمٖمرب :يمٚمٛمـ٤م َىمـ ُر ْسم َ٧م ُمـ أطمدمه٤م َسم ُٕمدْ َت قمـ أظمـر.
ٓ يٙمقن اًمرضمؾ ؾمٞمد ىمقُمف طمتك ٓ ُيـٌ٤مًمـل أي صمقسمٞمف ًَمـٌِس.
أول ِقم َقض اًمـحٚمٞمؿ قمـ ِطمٚمٛمف أن اًمٜم٤مس أٟمّم٤مره قمٚمـك اًمـجـ٤مهـؾ.
سمئس آؾمتِـٕمدا ُد آؾمتِـٌداد.
ـخ٤مدع وٓ َشم ُٖمـره اًمـٛم ِ
إٟمٛمـ٤م يً َت ِح ُّؼ اًمًٞم٤مد َة ُمـ ٓ يّم٤مٟمِع وٓ ي ِ
ٓم٤مُمع.
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُّ ُ َ

ظمػم ُمـ اإلهاف.
 اًمـٙمَٗم٤مف ٌ
( )1يـخٓمر :يـ١مصمر.

َـمُمنُكَلمُاخلؾػاءُالراصدين
ُِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ17
حـؽ ُ

 اًمـحـٞمٚمـ٦م أسمٚمغ ُمـ اًمقؾمٞمٚمـ٦م.
ً مً٤من اًمـٛمـرء ُِم ْـ َظمـدَ ِم قم٘مٚمـف.














قمدو اًمٕم٘مؾ.
اًمـٝمقى ّ
ُمـ ووع ُمٕمرووم ً٤م ومـل همػم ُمقوٕمف :قم٤مد قمٚمٞمف َوسمـ٤مًٓ.
يـجد اًمٌٚمٞمغ ُمـ أًمـؿ اًمًٙمقت ُم٤م يـجـد ُه اًم َٕم ِٞمـ ُّل ُمـ أًمـؿ اًمٙمالم.
ٍ
قمٞم٧م إًمٞمٝم٤م ومـ٠مضم٥م :ومـ٢من
ىم٤مل ٓسمٜمف اًمـحـًـ ٓ :شمٌدأ سمِدُ قمـ٤مء إًمـك ُمٌ٤مرزة وإن ُد َ
ـم٤مًم ِـ ٌُـٝم٤م سمـ٤م ٍغ واًمٌ٤مهمل َُمٍموع.
يـج٥م قمٚمـك أئٛم٦م اًمـحـؼ أن َيـ ْٕمتَدّ وا أٟمـٗمًٝمؿ ُمـ َو َٕمـ َٗم ِ٦م اًمٜم٤مس.
ِ ِ
ظمػم ُمـ اًمـٛمٜمٓمؼ ومـل همػم أواٟمِـف.
اًمّمٛم٧م ومـل أواٟمـف ٌ
أؿمدُّ اًمذٟمقب ُم٤م اؾمت ِ
ُخػ سمـف.
إٟمٛمـ٤م اًمذًمٞمؾ ُمـ َفمـ َٚمؿ.
ٍ
ُ
٤مر ،واًمٕمداوة ،واًمٗمـ٘مر ،واًمـٛمرض.
أؿمٞم٤مء
أرسمٕم ُ٦م
اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م يمثٞمـ ٌر  :اًمٜمـ ُ
ِ
يض َطمٙمَٛمـ ً٤م ًمٖمػمه.
ُمـ أٟمـْ َّم َ
ػ ُمـ ٟمٗمًف ُر َ
ٓ يٙمقن اًمـٛمٕمروف ُمٕمروومـ ً٤م إٓ سمـ٤مؾمتِ ّْم ِ
ٖم٤مره و َشمـ ْٕمجٞمٚمِـف ويمِتْٛمـ٤مٟمـف.
اًمنير ُة إذا ُأصٚمِ َح٧م َىم ِق َي٧م اًمٕمالٟمِـٞمـ٦م.
ّمػ اًمٕم٘مؾ.
اًمتـ١مدة ٟمِ ُ

ُ مـروء ُة اًمرضمؾ ومـل ٟمٗمًف َٟمـً٥م ًمِٕم ِ
ـ٘مـٌِـف وىمٌـٞمـٚمتف.
َ ٌ َ
ُ َ
ٍ
ُـرو ُح سمـف ىمٚمٌؽ وشمُروج سمـف أُمرك.
ُ ظمذ ُمـ ُطم ًْ ِـ اًمٔمـ سمِ َٓم َـرف شم َ
 اًمـخـط اًمـحـًـ َيـزيـد اًمـحـؼ ُووقطم ً٤م.
ٍ
ِ
ًَ مـحـٔمـ ُ٦م ٍ
ًمـحـٔمـ٦م ُمـ اًمٜمدم.
أًمػ
ـحـٔمـ٦م اًمٖمْم٥م،
صؼم ومـل ًَم
شمـٛمٜمع َ
ُ
ِ
 ٓ شمـ ِ
٥م ُمـ٤م شمـ٠مشمـل.
٠مت ُمـ٤م شم
َـٕمـٞم٥م ،وٓ شمَـٕم ْ
ُ
 إن اًمًـٗمٞم َف إذا أ ْقمـ َر ْو َ٧م َقمٜمْـ ُف ا ْهمتَؿِ ،
ومـز ْد ُه إقمـراو ً٤م.
ِ
 اًم ٌُ ُ
سمـًخـ٤مئـف اًمـجٜمـ٦م.
خـل
خؾ ِضم ُ
اًمـٛمًٙمَٜمـ ُ٦م ،ورسمٛمـ٤م دظمؾ اًمً ُّ
ٚمٌ٤مب َ
ِ
ـرس اًم َٗمٓمِـ قمـ طمجـتِ ِ
 اًمٗم٘مر ُي ْ
ري٥م ومـل سمـٚمده.
ـف،
واًمـٛم٘مـ ُّؾ َهم ٌ
ُ
َ
ـخ ِ ُ
ُ
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ِ
ُ مـ َيمٌـر ْ ِ
ٞمٛمـتُـف.
ت هـٛم ُتـف يمَـثُ َر ْت ىم َ
ُ َ
َـنم إطمً٤مٟمُـف يم ُث َـر أقمقاٟمُـف.
ُ مـ اٟمـت َ
ِ
اًمٖمـٜمَك ُمـ أ َصم ِ
ـر اًم٘مـٜمـ٤مقمـ٦م.


 ىم٤مل ٓسمٜمف احلًلم  :ُ وُم٤م ُيـٌـ٤مًمـل َ
أسمقك أن اًمـخٚمؼ ظم٤مًمٗمقه إذا يم٤من قمٚمـك اًمـحؼ،
وهؾ اًمـخػم يمٚمف ًمٚمحؼ إٓ سمٕمد اًمـٛمقت.؟
ُ مـ ومٙمـر ومـل اًمٕمقاىم٥م ًمـؿ َي ِْم ُجـ ْع .ومـ٢مذا يمـ٤من َشمـ ُ
رك اًمتـٗمـٙمـر ومـٞمـٝم٤م ُُمـ َِمـجـٕمـ ً٤م:

وم٤مًمـجٝمؾ سمـٝم٤م أطمـرى.
ِ
سمح ًْ ِ
ُمٙم٤مر َم إظمالق وحم٤مؾمٜمٝم٤م َو ْصـ ً
ـ٥م
 إن اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك ضمٕمؾ
ال سمٞمـٜمٙمؿ وسمـٞمـٜمــفَ :
اًمرضمؾ أن َيـت ِّمؾ إًمٞمف ُ
سمخـ ُٚم ٍؼ ُمٜمٝم٤م.





٥م أضمر ًا.
٥م َطمـٛمد ًا وأ ْقم َ٘م َ
أومْمؾ اًمـٛمـ٤مل ُم٤م أيم ًَْ َ
ِ
دق ًمـٛمـ صد َىمٝم٤م ،ودار َٟم ٍ
اًمدٟمٞم٤م دار ِص ٍ
ج٤مة ًمـٛمـ ِ
ٜمك ًمـٛمـ شمزو َد ُمٜمٝم٤م.
َ
ودار هم ً
ومٝم َؿ قمٜمٝم٤مُ ،
ُ
ُ
اؾمتخٗم٤مف سم٤مًمً٤مئـؾ واًمـٛمًئقل.
إذا ُؾم ِئـؾ همػمك ومال شمـج٥م ،ومـ٢من ذًمؽ
ٌ
اٟمتٝمـزوا هذه اًمٗمرص ،وم٢مٟمـٝم٤م شمـٛمـر ُمـر اًمًح٤مب ،وٓ شمٓمٚمٌقا أصمـر ًا سمٕمد قملم.

ً مٞمس اخلػم أن يٙمثر ُم٤مًمؽ ووًمدك وًمٙمـ اخلػم أن يٕمٔمؿ طمٚمٛمؽ ويٙمؼم قمٛمٚمؽ.

*******

ٍ
كَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتابعنيُ
ظؿرُبنُحبقبُُ:
 إي٤ميمؿ و ُُمـخ٤مًمٓم٦م اًمًٗمٝم٤مء وم٢من ُمـج٤مًمًتُٝمؿ داء.

ـح ُٚمؿ قمـ اًمًٗمٞمـف ُيًـر سمحٚمٛمـف ،وُمـ ُي ِ
ـجـٌـ ُف يٜمدم.
 إن ُمـ َي ْ
َ ُّ
ِ
ِ
ُ مـ ٓ َي َ
ـر سم٤مًمٙمثػم.
ـر
سم٘مٚمٞمؾ ُم٤م ي٠مشمـل سمـف اًمًٗمٞمـفُ ،يـ٘م ُّ
ـ٘م ُّ

أكثمُبنُصقػيُُ:
ّ

 اًمـٙمرم طمًـ ِ
اًمٗم ْ
ٓمٜم٦م ،واًمٚم١مم ُىم ٌْ ُح اًمتٖم٤م ُومؾ.
َ ُ ُ ْ
ُ مـ ِ
ضمٝمؾ ؿمٞمئ ً٤م قم٤مداه ،وُمـ أطم٥م ؿمٞمئ ً٤م اؾم َت ْٕم ٌَده.

ُُُُُُُُُُُُُُُُ19كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

 إن ىمدَ ْرت أن شم ُِر َي قمدوك أٟمؽ صدي٘مف وم٤مومٕمؾ.
ر ظمًٞمس.
ظمػم ُمـ ُىم َ
ـر ٍّ
 ؾمقىمل ٟمٗمٞمس ٌ
 اًمٕم٘مؾ يم٤مًمزضم٤مج إن شمّمدع ًمـؿ ُي ْر َىمع.

ُ مـ شمر ّدى سمثقب اًمًخ٤مء هم٤مب قمـ اًمٜم٤مس قمٞمٌف واظمتـٗمك.
ِ
إوٓد اًمٌـررة.
 أومْمـؾ
 قمٞمٜمل قمروم٧م وذروم٧م.
ُ مـ قمت٥م قمٚمـك اًمدهـر ـم٤مًم٧م ُمٕمتٌتـف.
ُ مـ ضمـ٤مع َصح.
ُ مـ يٗمٕمؾ اًمـخػم َيٖمٜمؿ.


ُمـ ظم٤مف اًمـٙمذب أىمـؾ ُمـ اًمـٛمقاقمٞمد.
ُمع يمؾ َطم ٌْـ َر ٍة َقم ٌْـرة( .اًمـ َح ٌْـ َرة  :اًمنور ،اًمٜمٕمٛم٦م)
ٓ شمٜمـٗمع طمٞمٚم ٌ٦م ُمع همٞمٚم٦م.
أظمق اًمٔمٚمٛمـ ِ
٤مء أقمِمك.



اًمٕم٤مومٞمـ٦م اًمـ ُٛمٚمؽ اخلٗمل.
ُمـ ِ
ضمزع قمٚمـك ُم٤م ظمرج ُمـ يـده ،ومٚمٞمجزع قمٚمـك ُم٤م ًمـؿ يّمؾ إًمٞمف يدُ ه.
ٕن أُمقت قمٓمِم ً٤م أطم٥م إًمـل ُمـ أن ُأ ِ
ظمٚمػ سمققمد.
ُّ
اًمً َٗمؾ.
سمٛمخ٤مًمٓم٦م َ
هٚمٙم٧م إذاف ُ









وصحٌ٦م إطمـٛمؼ وم٢مٟمـف إًمـك أن َي ُييمؿ أىمرب ُمٜمـف إًمـك أن يٜمٗمٕمٙمؿ.
 إي٤ميمؿ ُ






ومـل اًمـ َجريرة َشم ًْ ُتـ ُرك اًمٕمِمػمة.
ًمٞمس سمٞمـ ٍ
شم٘مقيؿ اًمٕمًػم.
ًػم
ُ
يٌؼ َُمٚمقم.
ػ ُمٔمٚمق ٌم ًمـؿ َ
إذا ُأٟمـْـ ِّم َ
همٚم٥م قمٚمٞمؽ ُمـ دقم٤م إًمٞمؽ.
ًمـؿ َيـ ُجـ ْر ؾم٤مًمِ ُؽ اًم٘مّمد.

 اًمـحريص يٓمٚم٥م اًم٘مٚمٞمؾ و ُي َْم ّٞمع اًمـجـٚمٞمـؾ.
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 اًمتٜم٤مس ِقمز ،واًمتقا ُيمؾ َُمذ ًّمـ٦م.

 اًمـ ُٛمز ُء شمٙمٗمٞمف ُمً٤موئـف.
ٍ
سمٕمض.
سمٕمْمٝم٤م ُم٤مء
 إن اًمقضمقه إذا يم ُثر َشمـ٘م٤م ُسمـ ُٚمٝم٤م
اقمتٍم ُ
َ
 إذا ُضمٕمؾ اًمٙمالم َُمث ً
ًمٚمًٛمع ،وأووح
ال َُم ْيوسم ً٤م يم٤من أسم َٞمـ َـ ومـل اًمـٛمٕمٜمك ،وآٟمـ ُؼ ّ
قمٜمد اًمتـ٠م ُّمؾ ،وأوؾمع ًمِ ُِم ِ
ٕمقب اًمـحدي٨م.

سم٘مقشمؽ.
 اًمدٟمٞم٤م ُد َول ومٛمـ٤م يم٤من ًمؽ ُمٜمٝم٤م أشمـ٤مك قمٚمـك َوٕمٗمؽ ،وُم٤م يم٤من قمٚمٞمؽ ًمـؿ شمـدومٕمف ّ
 اًمـح٤مضم٦م ُمع اًمـٛمحٌ٦م ظمػم ُمـ ِ
اًمٖمٜمك ُمع اًم ٌُـ ْٖمْم٦م.
ٌ
ُ مـ ؾم٠مل ومقق ىمـدره اؾمتحؼ اًمـحرُم٤م َن واًمـ َٛم ٜمْ َع .

اًمٗمرح ُمرطم ً٤م ،وؾمق ُء طمـٛمؾ اًمٗم٤مىمـ٦م أن يٙمقن اًمٓمٚم٥م
 ؾمق ُء طمـٛمؾ اًمٖمٜمك أن يٙمقن
ُ
وقم٤مر اًمٗم٘مر أهقن ُمـ ِ
قم٤مر اًمٖمٜمك.
ذه ً٤م،
ُ
ََ








اًمٜمّداُم ُ٦م ُمع اًمًٗم٤مهـ٦م.
ِ
شمْمٓمرك إًمـك اًم٘مقل طم٤مضم٦م ،وشمٙم ّٚمؿ إذا يم٤من اًمّمٛم٧م راضمٕم ً٤م قمٚمٞمؽ سم٤محلج٦م.
اصٛم ْ٧م ُم٤م ًمـؿ
ّ
ص٤مطم٥م اًمـٛمٕمروف ٓ ي٘مع ،وإن وىمع يـجد ًمف ُُم ً
ـتٙم٠م.
ُ
اًمـٛم٠مصمؿ وإن يم٤من طم٘مػم ًا ُُمّمٞمـٌ ٌ٦م قمٔمٞمٛم٦م.
ُُم٘م٤مر َومـ ُ٦م َ
ٜمؿ يمٌػم.
ًم٘م٤مء اإلظمقان وإن يم٤من َيًػم ًا ُهم ٌ
اًمّمدق أُم٤مٟمـ٦م ،واًمٙمذب ِظمٞم٤مٟمـ٦م ،واإلٟمّم٤مف راطمـ٦م ،وا ُ
ًمِم ّح َُم ًَ ٌّـ٦م ،واًمًخ٤مء ومخر،
قمز ،واحلٙمٛم٦م يمٜمز ،واًمقوم٤مء
واًمتقاٟمـل إو٤مقم٦م ،واًمّمح٦م سمْم٤مقم٦م ،واًمـجٝمؾ َطم ْػمة ،واحلـٚمؿ ّ
ٟمٞمؾ ،واًم ُٕمج٥م هالك ،واًمّمؼم ٟمجدة ،واًمٕم٘مؾ ُىمـ ّر ُة اًمٕملم ومـل ضمـٛمٞمع هذه وهمػمه٤م.

اًمٜم٤مس وآظمقهؿ قمٚمـك ىمـدر ُم٤م
 ٓ شمًتٖمٜمقا قمـ اًمٜم٤مس ومٞمًتٖمٜمقا قمٜمٙمؿ ،وص٤مٟمٕمقا
َ
ومٞمٝمؿ ُمـ اًمـخػم ،وٓ شمٓمٚمٌقا اًمٙمٛمـ٤مل وم٢مٟم ـ ف قمزيز ،وًمٙمـ ٓسمًِقهؿ سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝمؿ
ومآظمقهؿ ًمذًمؽ.
ذهؿ
ُ
ُمـ اًمـخػم واًمٗمْمؾ ،وًمق ًمـؿ يٙمـ إٓ ًمـٙمػ ّ

ومزع إهمٜمٞم٤مء َ
ٝمق ُة اًمٗم٘مراء.

ُ
وؿم َ
اًمـٛمقت ُ
 ٓ يٙمقن اًمـحٙمٞمؿ طمٙمٞمٛمـ ً٤م طمتك يٕمٚمؿ أن اًمـحٞم٤مة شم ًَْت ِ
َـر ُّىمـف واًمـٛمقت ُيٕمتِ ُ
ـ٘مف.
ِ
تؿ ًمؽ ُمـ٤م َيٕمٜمـٞمـؽ.
 سمـتـ ْرك ُم٤م ٓ َيٕمٜمـٞمـؽ َيـ ُّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ13كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

 إظمٗم٤مء اًمٕمٚمؿ هٚمـٙم٦م ،وإظمٗم٤مء اًمٕمٛمؾ َٟم جـ٤مة.
 اًمِمٞم٥م ُقم ٜمقا ُن اًمـ ٛمقت.

ُ مـ إيمرا ِم اًمرضمؾ ٟمٗمًف أٓ يتٙمٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م أطم٤مط سمـف ِقم ٚمٛمـ٤مً .
 اًمـ ُحـ ُّر ٓ يٙمـقن َصـ ِريـ َع َسمـٓمٜم ِـف وٓ َومـ ْر ِضمـف.

ٓمؼ ي٘مٔمتـف.
 اًمّمٛم٧م َُم ٜم٤م ُم اًمٕم٘مؾ ،واًمٜمُ ُ
ـ ُهمٓمـ َل اًم َٕم ْلم.
حٞمْـ ُ
 إذا ضمـ٤مء اًمـ َ
 إذا ضمـ٤مء اًم َ٘مدَ ر ِ
قمٛم َل اًمٌّمـر.
 اًمـحـ ؼ أسمٚم٩م واًمٌـ٤مـمؾ ًمـ جٚم٩م.

ُ مـ وم٤م َشم ـف اًمرزق اًمـ حرام ومٌ٤مًمٕم٤مىمٌـ ِ٦م َ
فم ِٗم ْر .
َُ م ْـ ٓطمـ٤م َك وم٘مد قم٤مداك.
 ٓ يٜمٗمع اًمتق ّىم ل ُمـ ٛمـ ٤م هق واىمع.

 ٓ شمٖمْمٌقا ُمـ اًمٞمًػم وم٢مٟمـف َي ـ جٜمل اًمٙمثٞمـر.
 اًمٕمجز ُمٗمت٤مح اًمٗم٘مر.





ىمقل اًمـحؼ ًمـؿ يـدع ًمـل صدي٘م ً٤م.
ىم٣م ومٚم َٞمـ ْٗم ِّم ْؾ.
ُمـ طمٙمؿ ومٚم َٞم ْٕم ِدل ،وُمـ َ
ٍ
سمخؼم ًمـؿ َي ًْٛمع سم ُٕمـ ْذ ِري.
ُرب ؾم٤مُم ٍع
ٍ
زُم٤من ًمـٛمـ ومٞمـف.
يمؾ

َ شمٌـ ُّ٤مروا :ومـ٢من اًمٌِـر َيـٜمْـ َٛمك قمٚمٞمف اًمٕمدد ( .أي يزيـد)
 ومـ ل ـمٚم٥م اًمـ ٛمٕم٤مًمـل يٙمق ُن اًم َٕم ٜم٤مء.
ً مـؿ يـٝمٚمؽ ُمـ ُم٤مًمـؽ ُم٤م َو َقم َٔم ْؽ.

 يـتـِم٤مسمـف إُمر إذا أىمٌؾ :وم٢مذا أدسمـر َقم َر َومـ ُف اًمـٙمٞمس وإطمـٛمؼ.
 اًمٌ َٓمـ ُر قمٜمد اًمرظم٤مء ُطمـ ْٛم ٌؼ ،واًمٕمجز قمٜمد اًمٌالء أ َوم ْـ( .أي وٕمػ رأي وقم٘مؾ).
ُ ٓ شمـجٞمـٌقا ومٞمٛمـ٤م ًمـؿ شمًُ٠مًمقا قمٜمف.

ً٤مرقمقا وم٢من أطمزم اًمٗمري٘ملم اًمريملم( .أي ومـل اًمـحرب).
َ ٓ شم َ
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 ٓ ضمـٛمـ٤مقم َ٦م ًمـٛمـ اظمتٚمػ.
 ىمـد أ َىمـ ّر ص٤مُم٧م.

ُ طم٥م اًمـٛمدحِ رأس اًمْمٞم٤مع.
اًمٖمٜمك ُمـ ٓ يّمٚمحف إٓ ِ
 أطمقج اًمٜمـ٤مس إًمـك ِ
اًمٖمٜمَـك :وهؿ اًمـٛمٚمقك.
ُ
ُ
 ٓ شمٙمـره َؾم َخـ َط ُمـ ِروـ٤م ُه اًمـجـقر.
ُُ م ٕم٤مًمـ َج ـ ُ٦م اًمٕمٗم٤مف َُم ِم ّ٘م ـ ٌ٦م ومـتَ ـ َٕم ق ذ سم٤مًمّمٌـر.
ِ
ِ
حًٜم٦م وٓ ُشم ـٙم٤مومِـ ْئ سم٤مًمًٞمئـ٦م.
ضم٤مز سم٤مًمـ







ًمـح ًْ ِـ اًمٔمـ ٟمـّمٞمـٌ ً٤م َرو َح قمـ ىمٚمٌف.
ُمـ ضمٕمؾ ُ
ّ
وأضمؾ اًمٜمـ٤مس ُمـ
أهمٜمك اًمٜمـ٤مس قمـ اًمـح٘مد ُمـ َقم ُٔم َؿ قمـ اًمـ ُٛمج٤مزاة (أي َشمـ َر ّومع)،
صدّ اًمـجٝمؾ سم٤مًمـحـٚمؿ ،وُم٤م اًمٗمْمؾ إٓ ًمـٛمـ يـ ِ
حًـ إًمـك ُمـ أؾم٤م َء إًمٞمف.
ُ
َ
ظمػم اًمًخـ٤مء ُم٤م وا َومـ َؼ اًمـحـ٤مضمـ٦م.
ًمـ يٖمٚم٥م اًمـٙمذب ؿمٞمئ ً٤م إٓ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمّمدق.

 اًم٘مٚم٥م ىمـد ُيـتٝمؿ وإن َصدَ َق اًمٚمً٤من.
ِ
اًمـٛمٙمًٌ٦م.
 اًمـٛمً٠مًم٦م آظمـ ُر يمً٥م اًمـٛمرء ،وىم٤مل  :اًمـٛمً٠مًم٦م ُمـ أوٕمػ َ
ِ
ِ
ِ
وأًمٌٜم٧م؟ ىم٤مل ٟ :مٕمؿ ،أيمره
أؾم َٛمٜمْ َ٧م
َ
ُ م٤م ُأطم ُّ
٥م أٟمـل َُمٙمٗمل يمؾ أُمر اًمدٟمٞم٤م ،ىمٞمؾ ًمف  :وإن ْ
قمـ٤مدة اًمٕمجـز.
جقع اًمـ ُحـرة وٓ شمـ٠ميمؾ سمثديـٞمٝم٤م.
 شمـ ُ
ِ
ساطمـ٦م
 ىم٤مل أيمثؿ سمـ صٞمٗمل ًمٌٜمٞمـف :ي٤م َسمٜم ِـل  ٓ :يٖمٚمٌٜمـٙمؿ ضمـٛمـ٤مل اًمٜمً٤مء قمـ
اًمٜمً٥م :ومـ٢من اًمـ َٛمٜم٤ميمِح اًمٙمريٛمـ٦م َُمـدْ َرضمـ٦م ًمٚمنمف.






اًمٕمـ ُّل أن شمـتٙمٚمؿ سمٗمقق ُم٤م َشمـ٘مـتـْمٞمـف طم٤مضمتؽ.
إن اًمـٛمروء َة أن شمٙمقن قم٤مًمـٛمـ ً٤م يمجـ٤مهؾ وٟم٤مـم٘م ً٤م َيم َٕم ِٞمـ ْل.
أطمًـ ُمـ ِقمل اًمـٛمٜمٓمؼ.
ِقم ُّل اًمّمٛم٧م
ُ
ِ
يمح٤مـم٥م ًمٞم ـ ٍؾ .
اًمـ ِٛم ْٙمثـ ُ٤مر
أؾم َ٘مط.
ُمـ أيمثر ْ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ11كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

ٓم٦م ِ
ً مـٙمؾ ؾم٤مىمـ ٍ
ٓىمـٓم٦م.
ُ م٘متؾ اًمرضمؾ سملم َومـٙمّٞمف.
 اًمّمٛم٧م ُيـٙمً٥م اًمـٛمحٌ٦م.
 رسمٛمـ٤م أقم َٚم ُؿ وم٠م َذ ْر.

أوضمز ه.
 اًمٌالهم٦م اإليـج٤مز :وأطمً ُـ اًم٘مقل
ُ

ُ ؾمئؾ أيمثؿ قمـ اًمٌالهم٦م ،وم٘م٤ملُ :دٟمـُـ ُّق اًمـٛم٠مظمـذ و َىمـ ْر ُع اًمـ ُحـج٦م ،وىمٚمٞمـ ٌؾ ُمـ يمثػم.
 اًمـ ِحٚمؿ ُدقم٤مُم ُ٦م اًمٕم٘مؾ.






اًمـحـزم ؾمق ُء اًمٔمـ .
ُِمـ ُم٠مُمٜمـف ي١مشمَك اًمـح ِ
ـذر.
َ
ُ
ْ
ٜمك ُُمٜمـ َ٘م ٍ
ض،
يم٤من أيمثؿ إذا يم٤مشم٥م ُمٚمقك اًمـج٤مهٚمٞمـ٦م ي٘مقل ًمـ ُٙمـ ّت٤مسمِـف  :اومّمٚمقا سملم يمؾ ُمٕم ً
ِ
وصٚمقا إذا يم٤من اًمٙمالم َُمٕمـجقٟمـ ً٤م سمٕمْمف سمـٌٕمض.
اًمٞمًػم َيـجٜم ِـل اًمـٙمثٞمـر.
ُرب َُمٚمقم ٓ ذٟم٥م ًمف .
() 1

()0

ذر ٓ يٛمٙمٜمٜمل إفمٝم٤مره .
ُ قم ٌ
 رو٤م اًمٜم٤مس هم٤ميـ ٌ٦م ٓ ُشمـدرك .
َ
سم٠مظمٞمؽ يمٚمف .
ُ مـ ًمؽ
ؽ ظمػم ُمـ َؾم ِ
َ همـ ُّث َ
ٛملم همٞمـرك.
ٌ
ص ُمـ ُم٤مًمِ َؽُ :م٤م زاد ومـل قم٘مٚمؽ.
ُ م٤م َٟمـ َ٘م َ
ؾمؽم َقمك اًمذئ٥م وم٘مد فمٚمؿ.
ُ مـ اِ َ
ُ مـ زرع َؾم ٌْ ً
خ٦م وم٘مد َطم َّمدَ اًمٗم٘مر.
ٍم ًمـ ّٛمـ٤م أ ْسمٍم.
 أ ْىمـ َ َ
()3

()4

()5

( )1شمـٛمثؾ هبذا اًم٘مقل اًمٜمٌل ط ذم احلدي٨م.
( )0شمـٛمثؾ سمف إطمٜمػ سمـ ىمٞمس.
( )3شمـٛمثؾ سمف ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس.
( )4شمـٛمثؾ سمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.
( )5أصٌح ُمث ً
ال ذم قمدم اخلٚمقص اًمت٤مم ًمإلظمقان.
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٧م اًمـ ُٛمح٤مضمزة وم٘مٌؾ اًمـ ُٛمٜم٤مضمزة.
 إن ُر ُْم َ
ِ
٥م اًمـ َٛمٝم٤مسمـ٦م.
 إٟمـْ ُس ُيذه ُ
 إٟمؽ ٓ شمـجٜمل ُمـ اًمِمقك اًمٕمٜم٥م.
 إٟمٛمـ٤م اًمٌم ُء يمِمٙمٚمف.
 أول اًمـحـزم اًمـ َٛم ُِمقرة.

 شمٌ٤مقمدوا ومـل اًمدي٤مر ،شم٘م٤مرسمقا ومـل اًمـٛمقدة.
 اًم َت٘مدُّ م ىمٌؾ اًم َتـٜمدُّ م.

 اطمذر إُملم وٓ ِ
شم٠مُمـ اًمـخ٤مئـ :وم٢من اًم٘مٚمقب ًمدى همػمك.
ُ
 اًمـحزم ومـل إُمقر ِطم ْٗم ُ
وشمرك ُم٤م يمُٗمٞم٧م.
ٗم٧م
ظ ُم٤م ُيم ّٚم َ
 طمٞمٚم٦م ُمـ ٓ طمٞمٚم٦م ًمف  :اًمّمؼم.
 ؾمق ُء طمـٛمؾ اًمٗم٤مىمـ٦م َي َْم ُع اًمنمف.
 اًمِمٛمـ٤م َشمـ ُ٦م ًُمـ١م ٌم.

 قمدو اًمرضمـؾ ُطمـ ْٛمـ٘مـف ،وصدي٘مـف قم٘مٚمـف.

 ومْمؾ اًم٘مقل قمٚمـك اًمٗمٕمؾ دٟمـ٤مءة ،وومْمؾ اًمٗمٕمؾ قمٚمـك اًم٘مقل َُمـ ْٙم ُرُمـ٦م.








ظمػم اًم٘مرٟم٤مء اًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـح٦م :وقمٜمد اًمـخقف ُطم ًْـ اًمٕمٛمؾ.
إُمر يـ٠مشمٞمـف َُم ْـ ومـق َىمـف.
ِ
ًمٞمس ًمٚم ُٛمخـت٤مل ومـل ُطم ِ
ٟمّمٞم٥م.
اًمثٜم٤مء
ًـ
ٌ
ُمـ أشمك اًمـٛمٙمروه إًمـك أطمـ ٍد سمـدأ سمـٜمـ ِ
ٗمًف.
ٓ يـٜمٌٖمل ًمٕم٤مىمـ ٍؾ أن يـثـؼ سم٢مظمـ ِ
٤مء ُمـ َشمْمٓمـ ُّره إًمـك إظمـ٤مئـف طمـ٤مضمـ٦م.
أىمـؾ اًمـٜم٤مس راطمـ ً٦م اًمـح٘مـقد.
ومؼ ِ ،
ومؼ ُي ْٛم ٌـ.
واًمر ُ
ُمـ شمٕمٛمد اًمذٟم٥م ٓ شمـحـؾ رطمـٛمتف دون قم٘مقسمتف ،وم٢من إدب ِر ٌ

ٟمٙم٤مح اًمـحٛم٘م٤مء ،وم٢من ٟمٙم٤مطمٝم٤م َهم َر ْر ،ووًمـدُ ه٤م وٞم٤مع.
 إي٤ميمؿ و َ
اُمرؤ قمرف َىم ـ ْد َر ه.
ً مـ َيـ ْٝمٚمِ َؽ
ٌ

 اًم ُٕمـدْ ُم ُقمـدْ ُم اًمٕم٘مؾ ٓ ُقمـدْ ُم اًمـٛمـ٤مل.
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اًمـحًد دا ٌء ًمٞمس ًمف دواء.
ظمػم إُمقر َُم َٖمـٌـ ً٦م اًمّمؼم.
ظمػم اًمٕمٗمق ُم٤م يم٤من سمٕمد اًم ُ٘مدرة.
ُمّم٤مرع اًمرضم٤مل شمـح٧م ُسمـ ِ
روق اًم ّٓمٛمع.
ِ
أىم ّٚمقا اًمـخالف قمٚمـك ُأُمرائـٙمؿ.
اًمٕم٘مؾ سم٤مًمتج٤مرب.
ٍ
سمٕمٞمد أىمرب ُمـ ىمري٥م.
ُر ب
اًم٘مري٥م ُمـ َىمـ ُر َب ٟمـٗمٕمف.
٧م ٍ
ٓق ومرطم ً٤م.
إٟمؽ إن َوم ِر ْطم َ
ص.
ٓ ي ْٕمدو اًمـٛمر ُء ِر ْز َىمـ ُف وإن َطم ِر ْ
اًمـ خٛمر ُِم ٗمت٤مح يمؾ ذ.

ُ م٤م اإلٟمً٤من إٓ اًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من.
أطمدُّ اًمٚمً٤مٟملم.
 اًم٘مـٚمؿ َ
ٙمؼم.
 صٖمػم اًمنم يقؿمؽ أن َيـ ُ

ٕمٛمك قمٜمف اًمٌٍم.
ُ يٌٍم اًم٘مٚم٥م ُم٤م َي َ

اًمي.
 اًمـحـ ُّر طمـ ٌر وإن َُم ًّف ُ ّ






خ ّ
ـ ًمف َشمـ َ
ٓم٤مه.
ُمـ شمٕمرض ًمٚمًٚمٓم٤من آذاه ،وُمـ َشمٓم٤م َُم َ
يمؾ ُم ٌْ ٍ
ذول َُمـٛمٚمقل ،ويمؾ ُمـٛمٜمقع َُم ُ
رهمقب ومٞمف.
َ
يمؾ ٍ
قمزيز حت٧م اًم٘مدرة ٌ
ذًمٞمؾ.
أ ْيمثِ ْر ومـل اًمٌ٤مـمؾَ ،يـ ُٙمـ طمـ٘م ً٤م.
آقمؽماف ي ـ ٝمدم آ ىمؽماف.

 رسمٞمع اًم٘مٚم٥م ُم٤م اؿمتٝمك.
 اًمـٝمقى ؿمديد اًمٕمٛمك.
ُ ٓ هور يمـٓمٞم٥م اًمٜمٗمس.
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 إن يمثرة ِ
اًمّمٞم٤مح ُمـ اًمـٗمِمؾ.
 سمٕمض اًمٙمال ِم أىمـٓمع ُمـ ُطمً٤مم.
 سمٕمض اًمـجٝمؾ أسمٚمغ ُمـ اًمـ ِحٚمؿ.

ـع.
 ظمػم اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٟمٗمع ،وظمػم اًم٘مقل ُم٤م ا ُّشمـٌِ ْ
وٞمع ُمـ َو َو َع ٟمٗمًف.
اًمق ُ
َ 
ُ متك ُشمٕم٤مًم٩م ُم٤مل همٞمـرك َشم ًْ٠مم.

 ٓ شمٓمٛمع ومـل يمؾ ُم٤م َشم ًْ َٛمع.
قمٛمك اًم٘مٚم٥م.
اًمٕمٛمك َ
َ ؿمـ ُّر َ






ُمـ يٕمرف اًمٌالء يّمؼم قمٚمٞمف.
ٓ ُشمـٌـْـ َٚم ُغ اًمٖمـ٤مي٤مت سم٤مُٕم٤مٟمـل.
ٍ
ؿم٤مهد ًمؽ ٓ َيـٜمـٓمِؼ.
يمؿ
٧م اًمـٛمّمٞمٌ٦م ُشمـ ِريم٧م اًم َت ِ
ٕمز َيـ٦م.
إذا َىمـدُ َُم ْ
اًمقىمقف قمٜمد ُ
ظمػم ُمـ اىمتح٤مم اًمـٝم َٚمـ َٙم٦م.
اًمِم ٌْٝم٦م ٌ

ُ مـ يّمح٥م اًمزُم٤من َيـرى اًمـٝمقان.
 ومـل يمؾ قم٤م ٍم ؾم٘م٤مم.
ُ مع يمؾ ومرطمـ ٍ٦م شمرطمـ ٦م .

ٍ
ور ّب طمـ ٍ
رب َؿمٌ٧م ُمـ ًمـٗمٔم٦م.
ُ رب صٌ٤مسمـ٦م ُهم ِرؾم٧م ُمـ ًَمـحٔم٦م (أي ُمـ ٟمٔمرة)ُ ،
ٍ
٧م ٟمِٕمٛم٦م وضمٚمٌ٧م ٟمِ ْ٘مٛم٦م.
ب
يمٚمٛم٦م َؾم َٚمٌَ ْ
ُ ر ّ
 ىمـد ُي١مشمك قمٚمـك يـدي اًمـحـريص.
 يمؾ ِ
ذات َسمـ ْٕم ٍؾ َؾم َتـئٞمؿ.
٧م ُمـ ًمـؿ يٛم٧م.
ً مـؿ َيـ ُٗم ْ

 اًمـ ُٛمزاطم٦م ُشمـذه٥م اًمـٛمٝم٤مسمـ٦م.
 ظمػم ُم٤م وم٤مشمـؽ ُم٤م ُشمـ ِ
قىمل سم َٗمقشمـف ِقم ْر ُوؽ.
ُؽ اًمـ َٛم ِ
 أطمؼ ُمـ ُي ِ
ُؽ ومـل اًمٜم ِ
ٕمؿ ُمـ ُي َِم٤مريم َ
ِم٤مريم َ
ٙم٤مره.
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أظمٌ٤مر :وم َ
ٓمـٞمـٌقا أظمٌ٤مريمؿ.
 إٟمٛمـ٤م أٟمتؿ
ٌ
َ ذًمٚمقا أظمالىمٙمؿ ًمٚمٛمٓم٤مًم٥م و ُىمق ُدوه٤م إًمـك اًمـٛمح٤مُمد ،وقمٚمٛمقه٤م اًمـ ِ
ٛمٙم٤مر َم ،وٓ
ُشمـ٘مٞمٛمقا قمٚمـك ُظم ُٚم ٍؼ ُم٤م َشمـ ُذُمقه ُمـ همػميمؿِ ،
وصٚمقا ُمـ َر ِهم٥م إًمٞمٙمؿ ،وشمـحٚمقا
ُّ
سم٤مًمـجقد ُيٙمً ٌْـٙمؿ اًمـٛمحٌ٦م ،وٓ شم٘متٕمدوا اًمٌخؾ ومتـتٕمجٚمقا اًمٗم٘مر.
َُ مـ ٟم٤مل ُر ْشمـٌَـ ً٦م َومت٤م َه ِقمٜمده٤م ،وم٘مد أفمٝمر أٟمـف ٟمـ٤مل ومقق ُم٤م َيًتحؼ.
َُ مـ ه ُه َسمـٜمُق ُه ؾم٤م َءشمـْـف ٟمٗمًف.
 اِد ِرقمقا اًمٚمٞمؾ وم٢من اًمٚمٞمؾ أظمٗمك ًمٚمقيؾ.













ٜمع اًمـح٘مػم.
اًمٌخؾ ـمٚم٥م اًمٞمًػم و َُم ُ
ُرب أخٍ ًمـؿ شمـجٛمٕمؽ ُمٕمف ِوٓدة.
ِ
ِ
ـٛمٝم٤م.
ْ
ىمتٚم٧م ٌ
أرض ضم٤مه ُٚمٝم٤م ،وىمتؾ أرو ً٤م قم٤مًم ُ
ِ
ِ
ـؼ ُطم ًْ ُـ إٟم٤مة وُم١ماشمـ٤مة إوًمٞم٤مء.
اًمر ْوم ُ
اًمٚم١مم ُمٜمع اًمً ِ
داد و َذ ُّم اًمـجـقاد.
َ
ُ
ُمـ َشم َ
واًمنمف اًمتٖم٤مومؾ.
راظمك شم٠م ًّمػ  ،وُمـ شمِمدّ د َٟمـٗمر،
ُ
اًمٕمٛمر أىمٍم ُمـ أن يـ ِ
حتٛم َؾ اًمـ َٝم ْجـ َر.
َ
ُ

وـمٚم٥م اًمـح٘مػم ،واًمـ َخ َر ُق ـمٚم٥م اًم٘مٚمٞمؾ وإو٤مقم٦م اًمٙمثػم.
اًمدىمـ٦م (اًمـخً٦م) ُمٜمع اًمٞمًػم،
ُ
واًمٕم ُّز ِ
اًم َٖم َٚمـٌـ٦م ِ
ًمٚمحٚمؿ.
َ
ُمـ َطم ُٚمؿ ؾم٤مد وُمـ شمٗمٝمؿ ازداد ،ويمُٗمر اًمٜمٕمٛم٦م ًم١م ٌم وصحٌ٦م اًمـج٤مهؾ ؿم١م ٌم ،وًم٘مـ٤مء
ِ
اًمٗمً٤مد إو٤مقم٦م اًمـزاد.
ٜمؿ واًمـ ُٛمٌ٤مذة ُيٛم ٌـ ،وُمـ
اإلظمقان ُهم ٌ
ًمْمٕمٞمػ ُُمً َتـ َذل ،وٓ يٙمقن
ٓ يٙمقن اًمرضمؾ طمٚمٞمٛمـ ً٤م طمتك ي٘مقل اًمًٗمٞمف إٟمـف
ٌ
ـخـٚمِّم ً٤م طمتك ي٘مقل إطمـٛمؼ أٟمـف ًمـٛمـ ِ
ُُم ْ
ٗمًد.
ُ

ُ مـ طمًد اًمٜمـ٤مس سمـدأ سمٛمية ٟمـٗمـًـف.
 اًمٕمديؿ ُمـ اطمت٤مج إًمـك ًمـئٞمؿ.

 ٓ وومـ٤مء ًمـٛمـ ًمٞمس ًمـف طمٞمـ٤مء.
 أٟم٧م ُُمـ ْز ٍر سمٜمـٗمًؽ إن َص ِح ٌْ َ٧م ُمـ هق دوٟمـؽ.
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 ومـل إؾمٗم٤مر َيـٌـدو آظمتٞم٤مر.
 أومْمؾ ا ًِمٗمٕم٤مل صٞمـ٤مٟمـ٦م ِ
اًمٕمـرض سمـ٤مًمـٛمـ٤مل.







يمثرة اًمٕمٚمؾ آيـ٦م اًمٌخـؾ.
إن ُمـ اًمٙمرم ًم ِـلم اًمِم َٞم ْؿ.
إيـّـ٤مك واًمـخـديـٕمـ٦م وم٢مٟمـٝم٤م ُظمٚمـ ٌؼ ًمئٞمؿ .
ِ
ًمـٛمٜمْـ ِّمح.
همػم اًمٜمـ٤مصح ،ورسمٛمـ٤م َهمش ا ُ
رسمٛمـ٤م ٟم ََّم َح ُ
ٗمًدَ ُة اًمٕم٘مؾ و َُمـ٘مـ َٓمـ َٕمـ ُ٦م اًمـحٞمٚمـ٦م.
اًمـحـزن َُمـ َ
ُ
شمقرث ؾمقء ا ُ
ًمـخـٚمـؼ.
ُُمـحـ٤مدصمـ٦م اًمـحٛم٘مك واًمًٗمٝمـ٤مء

ُ مـ ىمٓمع قمٚمٞمؽ اًمـحـدي٨م ومـال ُشمـحـدصم ْـ ُف ومٚمٞمس سمّم٤مطم٥م أدب.
 اًمرضمؾ َقمٌدُ هقاه.
 يمًؾ اًمٗمـ٘مٞمـر هاليمـف.
 يمؾ رء ٓ يقاومـؼ إطمـٛمؼ وم٤مقمٚمؿ أٟمـف اًمّمقاب.
ُ مـ ًمـؿ يـرشمح ًمٚمثـٜمـ٤مء ومٚمٞمـس ًمـف ٟمّمٞم٥م ومـل اًمـٛمروءة.
ُ مـ ًمـؿ يٛمٚمؽ قم٘مٚمف ًمـؿ يٛمٚمؽ ٟمـٗمًف.
 اًمًٙمقت قمـ إطمـٛمؼ ضمقاسمـف.






اًمًٙمقت ُيـزيـ إطمـٛمؼ ،واًمـٙمالم ُيـِمٞمٜمُـف.
ُمـ ؿمٖمؾ ُمِمٖمقًٓ وم٘مـد أفمٝمـر صمِـ َ٘مـ َٚمـف.
ِ
همٛمـف.
ُمـ ًمـؿ يٖمٚم٥م اًمـحـزن
سم٤مًمّمؼم ـمـ٤مل ُّ
ُم٤م أوٕمػ ىمق َة ُمـ ُيٖم٤مًم ِ٥م ُمـ ٓ ُيٖمٚم٥م.
قمدوك يقُم ً٤م ُم٤م ،وقم٤م ِد َقم دُ ّو ك هقٟم ً٤م ُم٤م قمًك
ص٤مدق صدي٘مؽ هقٟمـ ً٤م ُّمـ٤م قمًك أن يٙمقن ّ
أن يٙمقن صدي٘مؽ يقُم ً٤م ُمـ٤م (ومـل احلدي٨م ٟمٌقي :أطمٌ٥م طمٌٞمٌؽ هقٟم ً٤م ُم٤م .)...

اًمـٛمِمقر ُة ُم٤مد ُة اًمرأي.

َ
اًمٜم٤مس ُمـ ِ
ِ
ـمقل اًمٚمً٤من.
ُ ه ْٚم ُؽ
ؾم١مال وإن ىمـؾ أيمثر ُمـ يمؾ ٍ
ٍ
ٟمقال وإن َضمـؾ.
 يمؾ
ُ
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ُ مـ اًم َتقاٟمـل واًمٕمجز َٟمـ َت َج٧م اًمـٝمٚمٙمـ٦م.

 يمثػم اًمٜمّمح يـٝمجؿ سمـؽ قمٚمـك يمثػم اًمٔمِٜمـ٦م.
أومًدَ يمؾ َطم ًَ ٍ
٥م ُمـ ًمٞمس ًمـف أدب.

َ
 شمـحـتـ٤مج اًم٘مراسمـ٦م إًمـك ُمـقدة وٓ شمـحـتـ٤مج اًمـٛمقدة إًمـك ىمـراسمـ٦م.

َُ ظزّىُأكثمُبنُصقػيُظؿروُبنُهـدُمؾكُالعربُظؾـىُأخقهُ،فؼالُ:
إن َ
«أيـٝم٤م اًمـٛمٚمؽ ّ :
أهؾ اًمدار َؾم ْٗم ٌر ٓ ُيـح ّٚمقن ُقم َ٘مدَ اًمرطم٤مل إٓ ومـل همٞمـره٤م ،وىمد
ٍ
سمٛمردود قمٜمؽ ،وارحتؾ قمٜمؽ ُم٤م ًمٞمس سمراضم ٍع إًمٞمؽ .وأىم٤مم ُمٕمؽ ُمـ
أشم٤مك ُم٤م ًمٞمس
ؾم َٞم ْٔم َٕم ُـ قمٜمؽ و َيدَ ُقمؽ .واقمٚمؿ أن اًمدٟمٞم٤م صمالصم٦م أي٤مم :
وم٠مُمس ِ :قمٔم ٌ٦م وؿم٤مهدُ قمدلَ :وم َج َٕم َؽ سمٜمٗمًف ،وأسمـْـ٘مك ًمؽ قمٚمٞمف ُطمٙم َْٛمؽ.
واًمٞمقم  :همٜمٞمٛم ٌ٦م وصديؼ ،أشم٤مك ومل ْشم٠مشمف ،ـم٤مًم٧م قمٚمٞمؽ هم ْٞمٌتُف ،وؾمت ُْنع قمٜمؽ ِرطمٚمتُف.
وهمـد  ٓ :شمَدري َُم ْـ أه ُٚمف ،وؾمٞم٠مشمٞمؽ ْ
إن وضمدك ،ومام أطمًـ ُّ
ًمٚمٛمٜم ِْٕمؿ،
اًمِمٙمْر ُ
واًمتًٚمٞمؿ ًمٚم٘م٤مدر.

ٌ
أصقل ٟمحـ ُومروقمٝم٤م ،ومٛمـ٤م سم٘م٤مء اًمٗمروع سمٕمد أصقًمِـٝم٤م؟
وىمد ُمْم٧م ًمٜم٤م
وظمػم ُمـ اخلػم ُُم ْٕمٓم َٞمف،
واقمٚمؿ أن أقمٔمؿ ُمـ اًمـٛمّمٞمٌ٦م ؾمق ُء اخلُـ ْٚمػ ُمٜمٝم٤م،
ٌ
وذ ُمـ اًمنم ِ
وم٤مقمٚمفش.
 كتبُأكثمُإلـىُالارثُبنُأبـيُصؿرُالغساكـيُمؾكُظربُالشامُ:
آٟم٘مٌ٤مض ُمـ اًمٜم٤مس ُمٙمً ٌَـ ٌ٦م ًمٚمٕمداوة ،واًمت٘مـ ُّر ُب ُمـ اًمٜم٤مس م َٚم ٌَـ ٌ٦م جلٚمٞمس
اًمًقء ،وم ُٙم ُـ ُمـ اًمٜم٤مس سملم اًمـٛمٜمْ٘مٌض واًمـ ُٛمًؽمؾمؾ ،وظمػم إُمقر أوؾم٤مـمٝم٤م.
أكثمُ،أنُأح ِد ْ
ُكلخ ْذ ُبـهُ،
ث
ُوخزاظة ُإلـىُ
ةُوم َز ُْيــَُـ ُة ْ ُ

ُإلقـاُأمر ًا ُ
ُوأش َؾ ُم ُ
ْ
ُ
ْ
كتبتُجف ُْقــَُـ ُ
فؽتبُإلقفمُُ:
ٍ
ُمٙم٤من ُمٔمٚمق ٌم ،قم٤مىمـدوا اًمثـ ْروة ،وإيـ٤ميمؿ
ٓ َشمـ َٗمـ ّرىمقا ومـل اًم٘مٌ٤مئؾ وم٢من اًمٖمري٥م سمٙمؾ
واًمِم٤مئـظ (اًمًٗمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مس) ومـ٢من اًمذ ًّم٦م ُمع ِ
اًم٘مـٚم٦م ،ضم٤مزوا أظمـالىمٙمؿ سم٤مًم ٌَـ ْذ ِل
ُ
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واًمٜمجدة ،إن اًمٕمـ٤مريـ٦م ًمق ُؾمئٚم٧م ،أيـ شمـذهٌلم؟ ًم٘م٤مًم٧م :أسمٖمل أهٚمـل َذ ُّمـ ً٤م ُ ،مـ يتـتٌع
يمؾ َقمق ٍ
همص
رة يـجدْ ه٤م ،واًمرؾمقل ُُم ٌَـٚم ٌغ همػم َُم ُٚمقمُ ،مـ
ْ
ومًدت سمِٓم٤مٟمـتـف يم٤من يمٛمـ ّ
ْ
()1

أذاف اًم٘مقم يم٤مًمـ ُٛمخ ُمـ اًمداسمـ٦م وم٢مٟمٛمـ٤م
أضم٤مر ْشمـف ُهمّم ُتـ ُف،
ص
ُ
سم٤مًمـٛمـ٤مء ،وًمق سمٖمػمه َهم ّ
َ
شمـٜمـقء اًمداسمـ٦م سمِٛمخٝم٤م ،وأؿمد اًم٘مقم ُمئقٟمـ ً٦م أذاومٝمؿ ،وهؿ يمحـ ِ
٤مىم ِـ اإله٤م ًَمـ ِ٦مُ ،مـ أؾم٤مء
َ
ُ
َؾم ْٛمٕم ً٤م أؾم٤مء إضم٤مسمـ ً٦م ،واًمدّ ّال قمٚمـك اًمـخٞمـر يمٗم٤مقمٚمـف ،واًمـجزاء سم٤مًمـجزاء واًمٌ٤مدي ُء
دؤه ِصٖمـ ُ٤مره ،و َأ ْهـ ُ
قن اًمً ْ٘مـ َل اًمتـ ْنميـ ُع .
أفمٚمـؿ ،واًمِمـ ُّر َيـ ٌْـ ُ
()0

 خطبةُأكثمُأمامُكرسىُ:

ٍ
ومْمؾ ًمـٝمؿ ،ومٚمٛمـ٤م ومرغ
ًمٕمرب ومٜم٤مل ُمٜمٝمؿ و َقمـ َر َض َُمث٤مًم ٌِٝمؿ ،وأٟمٙمر يمؾ
ذيمر يمنى ا َ
ذع اًمٜمُّٕمٛمـ٤من ُيٌـلم ومْمؾ اًمٕمرب ويًتـثٜمل يمنى وأُمتفُ ،مٌٞمـٜم ً٤م ِقمز اًمٕمرب و َُمـٜمَـ َٕمتِٝم٤م،
وطم ِ
ًـ وضمقهٝم٤م وأًمقاٟمـٝم٤م ،يم٤مؿمٗم ً٤م ؾمخ٤مءه٤م وطمٙمٛم٦م أًمًٜمتٝم٤م وديٜمٝم٤م وذيٕمتٝم٤م وووم٤مءه٤م.
ُ
سمٞمد أن اًمٜمٕمٛمـ٤من فمؾ ومـل ٟمٗمًف رء قمٚمـك اًمرهمؿ ُمـ َقم َج ِ
٥م اًمـٛمٚمؽ ًمـٛمـ٤م ىم٤مل ،وإؿم٤مدشمـف سمـف
وظمٚمٕمف قمٚمٞمف ،وم٠مرؾمؾ سمٕمٞمد قمقدشمـف إًمـك ُمـ اٟمت٘م٤مهؿ ُمـ اًمٕمرب أن ا ِ
ىمدُمقا ،ومٌٕم٨م إًمـك أيمثؿ
ُ
سمـ صٞمٗمل وطم٤مضم٥م سمـ ُزرارة اًمتٛمٞمٛملم ،وإًمـك احل٤مرث سمـ َقمٌ٤مد وىمٞمس سمـ ُمًٕمقد اًمٌٙمريلم،
وإًمـك ظم٤مًمد سمـ ضمٕمٗمر وقمٚم٘مٛم٦م سمـ ُقمالصمـ٦م وقم٤مُمر سمـ اًم ُّٓمٗمٞمؾ اًمٕم٤مُمريـلم ،وإًمـك َقم ْٛمرو سمـ
اًمًٚمٛمل و َقم ْٛمرو سمـ ُمٕمدي َٙم ِر ْب اًمزسمٞمدي ،واًمـح٤مرث سمـ فم٤مًمـؿ اًمـ ُٛمـ ّري.
اًمِمـريد ُّ
لم ًمـٝمؿ ُم٤م يـخِم٤مه ُمـٛمـ٤م ىمد يٙمقن وراء
واىمتص قمٚمٞمٝمؿ ُم٘م٤مٓت يمنى ،وُم٤م ر ّد قمٚمٞمـف و َسم ّ َ
ّ
يمالم يمًـرى صمؿ أـمٚمٕمٝمـؿ قمٚمـك رأيـف :ىم٤مل :واًمرأي أن شمًٞمـروا سمجٛمـ٤مقمتٙمؿ أيـٝم٤م
ٍ
رضمؾ ُمٜمـٙمؿ سمٛمـ٤م طميهً ،مٞمٕمٚمؿ
اًمر ْهـط وشمٜمٓمٚم٘مـقا إًمـك يمًِـرى :ومـ٢مذا دظمٚمتؿ ٟمٓمـؼ يمـؾ
أن اًمٕمرب قمٚمـك همػم ُم٤م فمـ أو طمدّ صمتـف ٟمٗمًـف :صمؿ ىم٤مل :وًمٞمٙمـ أول ُمـ يٌدأ ُمٜمٙمؿ سم٤مًمٙمالم
ًمًٜم ِل ُمـحـٚمف ،صمؿ شمـت٤مسمٕمقا قمٚمـك إُمر ُمـ ُمٜم٤مزًمٙمؿ اًمتل ووٕمتٙمؿ هب٤م،
أيمثؿ سمـ صٞمٗمل َ
ومٙم٤من أيمثؿ هق اًمذي ُشمـ َثـٜمّك سمف اًمـخـٜم٤مس.
( )1اعمٕمٜمك أهنؿ يـحًٜمقن ذم اإلقم٤مرة واًم٘مروض ،صمؿ يٙم٤موم٠مون سم٤مًمـٛمذ ُّم٦م إذا ـمٚمٌقه٤م .وهق ُمثؾ ييب ذم ؾمقء اجلزاء
ًمٚمٛمٜمٕمؿ.
( )0طمدي٨م اًمٜمٌل ط « :اًمدال قمغم اخلػم يمٗم٤مقمٚمفش متثؾ اًمٜمٌل ط سم٘مقل أيمثؿ ذم هذا احلدي٨م.

ُُُُُُُُُُُُُُُُ73كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

ومٚمٛمـ٤م ُمثٚمقا سملم يـدي يمنى وآن وىم٧م اًمٙمالم ىم٤مم أيمثؿ اسمـ صٞمٗمل وم٘م٤مل :
«إن أومْمؾ إؿمٞم٤مء أقم٤مًمٞمٝم٤م ،وأقمٚمـك اًمرضم٤مل ُُمٚمق ُيمٝم٤م ،وأومْمؾ اًمـٛمٚمقك أقمٛمٝم٤م
ٟمٗمٕم ً٤م ،وظمػم إزُمٜم٦م أظمّم ٌُٝم٤م ،وأومْمؾ اخلُـٓمٌ٤مء أصد ُىمٝم٤م ،اًمّمدق ُمٜمجـ٤مة ،واًمٙمذب
ُمٝمقاة ،واًمنم جل٤مضم٦م ،واحلـ ْزم ُمريم٥م صٕم٥م ،واًمٕمجز ُمريم٥م وـمِئ .آومـ٦م اًمرأي
اًمـٝمقى ،واًمٕمجـز ُُمٗمت٤مح اًمٗم٘مر ،وظمػم إُمقر اًمّمؼمُ ،طمًـ اًمٔمـ ورـم٦م ،وؾمقء اًمٔم ّـ
قمّمٛم٦م .إصالح ومً٤مد اًمرقمٞم٦م ظمػم ُمـ إصالح ومً٤مد اًمراقملَُ .مـ ومًدت سمٓم٤مٟمـتف يم٤من

يم٤مًمٖم٤مص سم٤مًمـٛمـ٤مء ،ذ اًمٌالد سمالد ٓ أُمػم سمـٝم٤م ،ذ اًمـٛمٚمـقك ُمـ ظم٤مومـف اًمؼمئ ،اًمـٛمرء
يٕمجز ٓ اًمـٛمح٤مًم٦م ،أومْمؾ إوٓد اًمؼمرة ،ظمػم إقمقان ُمـ ًمـؿ ُيـراء سم٤مًمٜمّمٞمحـ٦م ،أطمؼ
اجلٜمقد سم٤مًمٜمٍم َُمـ َطم ًُٜم٧م هيـرشمـف ،يٙمٗمٞمؽ ُمـ اًمزاد ُم٤م سم ّٚمٖمؽ اًمـٛمحؾ ،طمً ٌُؽ ُمـ

اًمّمٛم٧م ُطمٙمؿ وىمٚمٞمؾ ومـ٤مقمٚمـف ،اًمٌالهمـ٦م اإليـجـ٤مزُ ،مـ ؿمدد ٟمٗمـر ،وُمـ
ؿمـ ٍّر ؾمٛمـ٤م ُقمـ ُف،
ُ
شمراظمك شمـ٠م ًّمػ.
أطمٙمٛمؽ وأوصمؼ يمالُمؽ
ومـتٕمج٥م يمنى ُمـ أيمثؿ ،صمؿ ىم٤مل :ويـحـؽ ي٤م أيمثؿ ُم٤م ْ
ُ
اًمّمدق ُيٜمٌئ قمٜمؽ ٓ اًمققمٞمد.
ًمقٓ ووٕمؽ يمالُمؽ ومـل همػم ُمقوٕمـف! ىم٤مل أيمثؿ:
ىم٤مل يمًـرىً :مق ًمـؿ يٙمـ ًمٚمٕمرب همٞمـ ُرك ًمـٙمٗمك .ىم٤مل أيمثؿ ُرب ىمقل أ ُ
ٟمٗمذ ُمـ صقل.
 قالُأكثمُُ:ي٤م سمٜمل شمـٛمٞمؿ  ٓ :يٗمقشمٜمٙمؿ وقمٔمـل إن وم٤مشمـٙمؿ اًمدهــر سمٜمٗمًـل ،إن سمٞمـــ
ِ
ًمٌحر ًا ُمـ اًمٙمٚمؿ ،ومتٚم٘مقه٤م سم٠مؾمٛمـ٤مع ُُمّمٖمٞم٦م
َطم ْٞمزوُمل (ُم٤م سملم اًمثديلم ُمـ اًمّمدر) ْ
وىمٚمقب واقمٞم٦م حتٛمدوا قمقاىمٌٝم٤م .إن اًمـٝمقى ي٘مٔم٤من ،واًمٕم٘مؾ رايمد ،واًمِمٝمقات ُم ْٓمٚم٘م٦م،
واحلـزم ُمٕم٘مقل ،واًمٜمٗمس ُُمٝمٛمٚم٦م ،واًمروي٦م ُُم٘م ّٞمدة ،وُمـ ضمٝم٦م اًمتقاٟمـل وشمرك اًمرو ّيـ٦م
يت َٚمـػ اًمـحزم ،وًمـ يٕمدم اًمـٛمِم٤مور ُُمرؿمد ًا .واًمـٛمًتٌد سمرأيـف ُمقىمقف قمٚمـك ُمداطمض
ؾمٛمع ُؾم ّٛمع سمـف ،وُمّم٤مرع إًمٌ٤مب حت٧م فمالل اًمٓمٛمع ،وًمق اقمتُؼمت ُمقاىم ُع
اًمزًمؾ ،وُمـ ّ
اًمـ ِٛمحـ ُم٤م ُوضمدت إٓ ومـل ُم٘م٤مشمؾ اًمٙمرام ،وقمٚمـك آقمتٌ٤مر ـمريؼ اًمرؿم٤مد ،وُمـ ؾمٚمؽ
ِ
زقم٩م ىمٚمٌـف ،و ُيِمٖمؾ ومٙمره ،ويقرث همٞمٔمف
اجلـدد أُمـ اًمٕمث٤مر ،وًمـ يٕمدم احلـًقد أن ُي َ
ض ُه ٟمـٗمًف.
وٓ يـجـ٤موز ّ
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ي٤م سمٜمل شمـٛمٞمؿ  :اًمّمؼم قمٚمـك دمرع ِ
أقمذب ُمـ ضمٜمك صمٛمر اًمٜمدم ،وُمـ ضمٕمؾ
احلٚمؿ
ُ
ّ
ًمٚمذ ّم ،ويم ْٚم ُؿ اًمٚمً٤من ُ
ِقم ْروف دون ُم٤مًمف اؾمتُٝمدف ّ
حلً٤مم ،واًمٙمٚمٛم٦م ُمرسمقسم٦م ُم٤م
أٟمٙم٠م ُمـ َيم ْٚمؿ ا ُ
ٟمجٛم٧م ومٝمل ؾمٌع ُحمْرب وٟم٤مر َشم َٚمٝم٥م ،وًمٙمؾ ظم٤مومٞم٦م خم ْ ٍ
تػ.
ًمـؿ َشمٜم ُْج ْؿ ُمـ اًمٗمؿ .وم٢مذا
ْ
ٌ
َ ٌُ َ
ِ
ورأي اًمٜم٤مصح اًمٚمٌٞم٥م ٌ
حل ْرب ُ
واًميب.
أٟمٗمذ ُمـ
اًمٓمٕمـ ّ
ُ
دًمٞمؾ ٓ جيقر .وٟمٗم٤م ُذ اًمرأي ومـل ا َ

 وصقةُأكثمُبنُصقػيُٓبــهُ:
ؾمٚمٓم٤مٟمؽ قمٚمـك أظمٞمؽ قمٚمـك يمؾ طمـ٤مل ،وم٢مذا أظمذ اًمًٞمػ ومال ؾمٚمٓم٤من ًمؽ قمٚمٞمـف .ويمٗمك
سم٤مًمـٛمنمومٞمـ٦م (ؾمٞمقف ُشمٜمً٥م إمم ُمِم٤مرف اًمِم٤مم) واقمٔمـ ً٤م .وشمـرك اًمٗمخـر أسم٘مك ًمٚمثٜم٤مء وأهع
اًمـ ُجرم قم٘مقسم٦م اًمٌٖمل .وذ اًمٜمٍمة اًمتٕمدي .وإٔم إظمالق أو ُٞم٘مٝم٤م .وُمـ ؾمقء إدب يمثرة
اًمٕمت٤مب .واىمرع إرض سم٤مًمٕمّم٤م .ووص سمٜمٞمف :وم٤مؾمتدقمك سمْمٛمـ٤مُمـ٦م ُمـ اًمًٝم٤مم ،وشم٘مدم إًمـك يمؾ
واطمد أن يٙمنه٤م ومٚمؿ ي٘مدر أطمد قمٚمـك يمنه٤م ،صمؿ سمدده٤م وشم٘مدم إًمٞمف أن يٙمًـروه٤م وم٤مؾمتًٝمٚمقا
يمنه٤م ،وم٘م٤مل :يمقٟمقا ُمـجتٛمٕملم ًمٞمٕمجز ُمـ ٟم٤موأيمؿ قمـ يمنيمؿ يمٕمجزيمؿ.
ُ،كتبُإلقهُمعُابـهُح َب ْقش(:ُ)1
 رشالةُأكثمُبنُصقػيُإلـىُرشولُال ُّؾـ ُِهُﷺ
ُ
«سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿُِ :م َـ اًم َٕم ٌْ ِد إًمـك اًم َٕم ٌْ ِد .أُم٤م سمٕمد :
ري٧م ِ
ؼم ٍ
ومٌٚم ْٖمٜمَ٤م ُم٤م َسمٚمٖمؽ اًمٚمـ ُف .وم٘مد سمٚمٖمٜم٤م َ
وم٠مرٟمَ٤م ،وإن
يمٜم٧م ُأ َ
ظمػم ُم٤م أص ُٚمف؟ إن َ
قمٜمؽ َظم َ ُ
يمٜم٧م َقمٚمِ ْٛم َ٧م ومٕمٚم ْٛمٜم٤م وأذيمٜم٤م ومـل ظمػمك .واًمًالمش.
َ
فؽتبُإلقهُالـبيُﷺُ:
«ُمـ حمٛمد رؾمقل اًم ّٚمـ ِف إًمـك أيمثؿ سمـ صٞمٗمل :أمحدُ اًمٚمـ َف إًمٞمؽ ،إن اًم ّٚمـ َف أُمرٟمـل أن
وإُمر يم ُّٚمف ًم ّٚمـ ِف ،هق
أىمقل ٓ :إًمف ّإٓ اًم ّٚمـف ،أىمقًمـٝم٤م وًم ُٞم ِ٘مر هب٤م اًمٜم٤مس ،واخلَ ْٚم ُؼ َظم ْٚمؼ اًم ّٚمـ ِف،
ُ
َظم َٚم َ٘مٝمؿ وأُم٤م َشمـٝمؿ ،وهق َيٜم ُِْم ُـرهؿ ،وإًمٞمف اًمـٛمّمػم ،سم٠مٟمٌٞم٤مئـف اًمـٛمرؾمٚملم ،وًمت َ
ًُ٠م ًُمـ قمـ
اًمٜمٌ٢مِ اًمٕمٔمٞمؿ ،وًم َت ْٕم َٚم ُٛمـ ٟمٌ َ٠م ُه سمٕمد طملمش.
رأي٧م ُمٜمف؟ ىم٤مل :رأيتُف ي٠م ُُمر سمٛمٙم٤مرم إظمالق ،ويٜمٝمل
ومٚمٛمـ٤م أن ضم٤مءه اسمٜمف ،ىم٤مل أيمثؿُ :م٤م
َ
قمـ ُمالئٛمٝم٤م .ومجـٛمع أيمثؿ سمٜمل متٞمؿ ،وىم٤مل:
ٓ حت٘مرن ؾمٗمٞمٝم ً٤م ،وم٢من ُمـ يًٛمع َيـ َخـ ْؾ (ُمـ يًٛمع ًمٚمٜم٤مس قمـ اًمٜم٤مس يزء اًمٔمـ)،
إن اًمًٗمٞمف ِ
يقه ُـ ُمـ ومقىمف ،و ُيتٌ٥م ( ُهيٚمؽ) ُمـ دوٟمف ٓ .ظمػم ومٞمٛمـ ٓ قم٘مؾ ًمف.
( )1اعمّمدر" :اعمٜمتٔمؿ" ٓسمـ اجلقزي" ،مجٝمرة ظمٓم٥م اًمٕمرب ذم قمّمقر اًمٕمرسمٞم٦م اًمزاهرة ".
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َؼم ْت ِؾمٜمل َ
ودظم َٚمـتْٜمل ِذًم٦م ،وم٢مذا رأيتؿ ُمٜمل طمًٜم ً٤م وم٤مىمٌٚمقه ،وإن رأيتؿ
ي٤م سمٜمل متٞمؿ :يم ُ َ
وم٘مق ُُمٜمل أؾمت٘مؿ ،إن اسمٜمل ؿم٤مومـف هذا اًمرضمؾ (ط) ُمِم٤مومٝم ً٦م ،وأشم٤مٟمـل سمخؼمه
ُمٜمل همػم ذًمؽ ّ

ويمت٤مسمـف ،ي٠مُمر ومٞمف سم٤مًمـٛمٕمروف ،ويٜمٝمل قمـ اًمـٛمٜمٙمر وي٠مظمذ سمٛمح٤مؾمـ إظمالق ،ويـدقمق
ِ
حلـٚمِػ سم٤مًمٜمػمان .وىمد قمرف ذوو
إًمـك شمقطمٞمد اًم ّٚمـف شمٕم٤مًمـك وخيٚمع إوصم٤من ،ويؽمك ا َ
اًمرأي شمرك ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف.
اًمرأي ُمٜمٙمؿ أن اًمٗمْمؾ ومٞمام يدقمق إًمٞمف ،وأن
َ
ّ

إن أطمؼ اًمٜم٤مس سمٛمٕمقٟم٦م حمٛمد (ط) وُمً٤مقمدشمـف قمٚمـك أُمره أٟمتؿ ،وم٢من يٙمـ اًمذي يدقمق إًمٞمف
طم٘م ً٤م ومٝمق ًمٙمؿ دون اًمٜم٤مس .وإن يٙمـ سم٤مـم ً
سم٤مًمٙمػ قمٜمف واًمًؽم قمٚمٞمف.
ال يمٜمـتؿ أطمؼ اًمٜم٤مس
ّ
وىمد يم٤من ُأؾم ُ٘مػ ٟمجران ُيدّ ث سمّمٗمتف ،ويم٤من ُؾمٗمٞم٤من سمـ ُم٤مؿمع يدّ ث سمـف ىمٌٚمف.

وؾمٛمك اسمٜمف حمٛمد ًا ،ومٙمقٟمقا ومـل أُمره ّأوًٓ وٓ شمٙمقٟمقا آظمر ًا .ائـ ُتـقا ـم٤مئٕملم ىمٌؾ أن شم٠مشمقا
يم٤مرهلم .إن اًمذي يدقمق إًمٞمف حمٛمد ًمق ًمـؿ يٙمـ ديٜم ً٤م يم٤من ومـل أظمالق اًمٜم٤مس طمًٜم ً٤م،
أقمز
أـمٞمٕمقٟمـل واشمٌّٕمقا أُمري أؾم٠مل ًمٙمؿ أؿمٞم٤مء ٓ ُشمـٜمْـ َتـ َز ُع ُمٜمٙمؿ أسمـد ًا ،إٟمٙمؿ أصٌحتـؿ ّ
قمزيز ّإٓ
جيـتـٜمٌف ٌ
طمل ومـل اًمٕمـرب .أيمثـرهؿ قمدد ًا وأوؾمٕمٝمؿ دار ًا ،وإٟمـل أرى أُمر ًا ٓ ْ
ٍّ
قمز.
ذل ،وٓ يٚمزُمف ذًمٞم ٌؾ إٓ ّ

إن إول ًمـؿ يدع ًممظمر ؿمٞمئ ً٤م .وهذا أُمر ًمـف ُم٤م سمٕمدهُ .مـ ؾمٌؼ إًمٞمف َهم َٛمـ َر اًمٕم٤مًمـل،

قمجـز.
واىمتـدى سمـف اًمت٤مًمـل .واًمٕمزيٛم٦م طمزم ،وآطمتالط (اًمٖمْم٥م) ْ
ف ُ
ؿمٞمخٙمؿ.
وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ٟم َُق ْيرة :ىمـد َظم ِر َ
وم٘م٤مل أيمثؿَ :و ْيـ ٌؾ ًمٚمِم ِجل ُمـ اًمـخٚمِـ ّل :ي٤م ًمـٝمػ قمٚمـك ٍ
أُمر ًمـؿ أؿمٝمده وًمـؿ يٗمتٜمل.

ومتٌٕمف ُم٤مئـ٦م ُمـ قمٛمرو وطمٜمٔمٚم٦م ،وظمرج إًمـك اًمٜمٌل (ط) ومٚمٛمـ٤م يم٤من ومـل سمٕمض اًمٓمريؼ قمٛمد
ِ ِ
وؿمؼ ُم٤م يم٤من ُمٕمٝمؿ ُمـ ِىم ْر َسمـ ٍ٦م وُمزادة وهرب ،ومجٝمد أيمثؿ
ٜمحره٤مّ ،
ُطم ٌَـ ْٞمش إًمـك رواطمٚمٝمؿ وم َ
ا ُ
وأوص َُم ْـ ُمٕمف سم٤مشمٌ٤مع اًمٜمٌل (ط) وأؿمٝمدهؿ أٟمـف أؾمٚمؿ ،وم٠مٟمزل اهلل ومٞمف:
ًمٕمٓمش ومٛمـ٤متْ ،
ذُالؾـ ُِه﴾.
أجر ُهُ َُظ َ ُ
ش ُ
ور ُ ُ
إلُالؾـ ُِهُ َُ
تهُ ُُمفاجرًُاُ َ ُ
نُ َُب ُْق ُِ
جُ ُِم ُْ
خر َُ
نُ َُ
﴿وم ُْ
َُ
ولِ ُِهُ ُُث َُّمُ ُُيـدْ ُِر ُْكـ ُهُالـ ُ
ؿوتُفؼدُُْ َُو َُق َُعُ ُ

هرمُبنُقطبـةُالػزاريُ:

 قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمـحـدي٨م اًمًـ ،اًمـحـديـ ِد اًمٜمـٔمـر .

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ74

ظبدُاهللُبنُأبـيُبؽرُ:
ومٚمٞمقـمـ ٟمٗمًف قمٚمـك اًمـٛمّم٤مئ٥م.
ُ مـ أطم٥م اًمٌ٘م٤مء َ
قمٛمره َوم َ٘مدَ إطمٌ٦م ،وُمـ ىمٍم قمٛمره يم٤مٟم٧م اًمـٛمّمٞمٌ٦م ومـل ٟمـٗمًف.
ُ مـ ـم٤مل ُ

بنُكِ ُْؾـدَُةُ( ُيـٚم٘م٥م سمـ ـمٌٞم٥م اًمٕمرب)ُ(: )3
ثُ ُ
حار ْ ُ
الـ ُِ
 أصؾ اًمٓمِ٥م وٌط َ
اًمِم َٗمتَلم واًمر ْوم ُؼ سم٤مًمٞمديـ.

 اًمداء اًمدَ ِو ُّى اًمِمديد هق إدظم٤مل اًمٓمٕم٤مم قمٚمـك اًمٓمٕم٤مم ،ومذًمؽ ُم٤م ي٘متؾ اًمٜم٤مس
ويٗمتـؽ سم٤مًمقطمقش ذم اًمؼميـ٦م.
٧م ومـل اًمـجقف ىمتٚم٧م وإن
٥م ُمٜمٝم٤م إدواء ومٝمل اًم ُّتخٛم٦م ،إن َسم ِ٘م ٞمَ ْ
 اًمـجٛمرة اًمتل َشم َٚمٝم ُ
شمـحٚمٚم٧م أؾم٘مٛم٧م.
 ٓ شمـدظمـؾ اًمـحٛمـ٤مم ؿمٌٕم٤مٟمـ ً٤م.
َ ٓ شمـٜمَـ ِؿ اًمٚمٞمؾ ُقمـ ْريـ٤مٟمـ ً٤م.





ارومؼ سمجًٛمؽ :يٙمـ ْأر َضمك ًمٜمَ ًْٚمِؽ.
ِ
أؾم َٛمـٜمَـف وأسمـ َ
ْـذ ًَمـف.
أطمًـ اًمٚمحقم اًمْم٠من اًم َٗمـتلْ ،
اضم َتـٜم ِ٥م أيمؾ اًم٘مديـد واًمـٛمـ٤مًمِح واًمـٛمٕمـز واًمٌ٘مـر.
اضمتٜم٥م اًمدواء ُم٤م ًمـ ِز َُمـ ْتـ َؽ اًمّمحـ٦م ،وم٢مذا أطمًً٧م سمحريمـ٦م اًمـداء وم٤مطمًٛمـف سمٛمـ٤م

يـردقمف ،ذًمؽ أن اًمٌدن سمٛمٜمزًمـ٦م إرض إن أصٚمحتٝم٤م َقم ُٛم َرت وإن أومًدشمـٝم٤م ِ
ظمرسم٧م.
 أُم٤م اًمٗم٤ميمٝم٦م :وم ُٙم ْٚمٝم٤م ًمدى إىمٌـ٤مل دوًمتٝم٤م (يٕمٜمل ذم ُمقؾمٛمٝم٤م ووىمتٝم٤م) واشمريمٝم٤م إذا
اًمر َُم٤من وإُشمـْـ ُرج.
َوًم٧م وأدسمرت واٟم٘م٣م زُم٤مهن٤م ،وأومْمٚمٝم٤م ُّ

 أومْمؾ اًمٌ٘مقل اًمـٝمٜمدسمـ٤م واًمـ َخ ّس.

ف َُم َي َشمـ ُف وآ َصمـ َر ؿمٝمقشمـف قمٚمـك راطمـ٦م سمدٟمـف.
 اًمـجـ٤مهـؾ ُمـ ىمـد أيمؾ ُم٤م ىمـد َقم َر َ
ُ مـ هه اًمٌ٘م٤مء وٓ سم٘م٤مء ،ومٚمٞمٌ٤ميمر اًمٖمداء وًمٞمٕمجؾ اًمٕمِم٤مء ،وًمٞمخٗمػ اًمرداء (أي اهلؿ)
وًمٞم٘مؾ اجلٛمـ٤مع.
( )1شمقذم ذم صدر اإلؾمالم ويم٤من ُمـ اًمـٛمٕمٛمريـ.
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 داومع سم٤مًمدواء ُمـ٤م وضمـدت ُمدومٕمـ ً٤م ،وٓ شمنمسمـف إٓ ُمـ وـرورة وم٢مٟمـف ٓ يّمٚمح ؿمٞمئ ً٤م
إٓ أومًـد ُمثٚمـف.

أبـوُظبـقدةُبنُالـجراحُ:
ـؿ ُمـ أظمٓمـ٤مء أظمريــ.
 شمٕم ّٚم ْ

كعبُبنُزهر:

ِ
٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ صدور اًمرضم٤مل سمٕمد أن َقمٚمِٛمقه ؟
 ؾم٠مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمَٕمٌ ً٤م ُ :م٤م ُيـذه ُ
ِ
احلـ٤مضمـ٤مت إًمـك اًمٜمـ٤مس.
وـمٚم٥م
اًمٓمٛمع،
ىم٤مل:
ُ
ُ
ِ
ِ
ًمألهؾ واًمـٛمـ٤مل.
اًمٔمٚمؿ أ ْسمـ َ٘مك
سمٕمض
ـٛمـ ُؾ َ
 شم َ
َـح ُّ

أبوُالدرداءُإكصاريُُ:
مه٤م ،
ديٜم٤مرا وٓ در ً
 إن أطمديمؿ ي٘مقل اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل  ،وىمـد قمٚمؿ أن اًم ّٚمـ َف ٓ َيـخ ُٚمـ ُؼ ًمف ً
ٍ
سمٕمض  ،ومـ٢مذا ُأ ْقمٓمِ َل أطمدُ يمُؿ ؿمٞمئ٤م ومـٚم َٞمـ٘مٌـٚمـف  ،وإن َ
يم٤من
ٕمْمٙمؿ ُمـ
وإٟمٛمـ٤م َيـ ْر ُز ُق َسم َ
ومـ٘مٞمـرا ومٚم َٞمًت َِٕم ْـ سمـف قمٚمـك
همـٜمٞمـ ً٤م ومٚم َٞمْم ْٕم ُف ومـل أهؾ اًمـح٤مضم٦م ُمـ إظمقاٟمـف  ،وإن يم٤من
ً
طم٤مضمتف  ،وٓ َيرد قمٚمـك اًم ّٚمـ ِف ِرزىمـ ً٤م َر َز َىمـف.
٧م (أي ـمٚمٌ٧م اًمٚمذة) وا ْهمتَـ َٚمؿ أهٚمٝم٤م.
َـق َد َىم ْ
اؾمت ْ
 إن اًمدٟمٞم٤م ىمد ْ
ُ مـ ًمـؿ يٙمـ همٜمٞم ً٤م قمـ اًمدٟمٞم٤م :ومال دٟمٞم٤م ًمف.
أهـ َق ُن ُمـ َومـ ْ٘مده.
ُ مٕم٤مشمٌ٦م إخ ْ

طمً٥م أو ٍ
ٍ
ديـ ،يمٛمـ٤م أن اًمري٤مو٦م ٓ شمٙمقن إٓ ومـل ٟمجٞم٥م.
 اًمّمٜمٞمٕم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ومـل ذي
ِ
ٍ
ٍ
يـ٠مت.
زُم٤من ًمـؿ
ٕمروف
زُم٤من ىمد وم٤مت ،و ُُمٜم َٙم ُر ُه َُم
ٜمٙمر
ُ
َُ مٕمر ُ
وف زُم٤مٟمٜم٤م ُُم ُ
ِ ِ
ـر ُه اًمٜمٗمس.
 اًمٖمٜمك ىمـ ّٚم٦م اًمتٛمٜمّل ،واًمٗم٘مر َؿم َ

معاذُبنُجبـلُُُ:

 اًمديــ هـدْ م ِ
اًمـديــ.
ْ ُ َ ُ

 إذا يم٤من ًمؽ أخ ومـل اًم ّٚمـ ِف ومال شمـٛمـ٤مره وٓ شمًٛمع ومٞمف ُمـ أطمد ،ومرسمٛمـ٤م ىمـ٤مل ًمؽ
ُم٤مًمٞمس ومـٞمـف ومحـ٤مل سمـٞمـٜمؽ وسمـٞمـٜمـف.
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شفلُبنُحـقف:
ُ

ِ
 أوص ٌ
طم٥م
أطمدُ َسمٜمـل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،ويم٤مٟم٧م أ ُُّمـف أٟمّم٤مري٦م ومـ٘م٤مل ًمف :إٟمؽ أ ّ
ؾمٝمؾ َ
إظمقشمؽ إًمـ ّل ،وإٟمـل ُُمقص َ
ٞمؽ سمقص ٍٞم٦م :اقمٚمؿ أٟمـف ٓ َقم ْٞم َٚمـ َ٦م قمٚمـك ُُمّمٚمِ ٍح ،وٓ ُم َ٤مل ُمع
٤مل ُم٤م أـمٕمٛم َؽ وًمـؿ شم ِ
٤مل اًم َٕم ْ٘مؾ ،وظمػم اًمـٛمـ ِ
ًمـخـرق ،واقمٚمؿ أن ظمػم اًمـٛمـ ِ
ُٓمٕم ْٛمـ ُف وإن
ََ
ا َ َ
ُ
َ
َىم ّـؾ ،واقمٚمؿ أن اًمرىم َٞمؼ ًمٞمًقا سمٛمـ ٍ
٤مل ،وًمـٙمٜمٝمؿ َضمـٛمـ ٌ٤مل ،واقمٚمؿ أن اًمـٛمـ٤مؿمٞم٦م إٟمٛمـ٤م هل
ِ
ُٜم٧م ُمتخذ ًا ُمـ اًمـٛمـ ِ
ٕم٧م سمـٝم٤م ،وإٓ
٤مل ؿمٞمئ ً٤م ومٛمزرقم ٌ٦م إن َز َرقم َتٝم٤م اٟمـتَـ َٗم َ
ُم ُ٤مل أهٚمٝم٤م ،وإن يم َ ُ
ًمـؿ شمُـر ِزء َك ؿمٞمئ ً٤م .ىم٤مل ِ :
ٔم٧م ٟمـّمٞمحـتـف ومٙم٤مٟم٧م ًمـل أٟمٗمع ُمـٛمـ٤م ِ
صم٧م.
ور ُ
ومحٗم ُ
ْ ْ

ققسُبنُظاصمُ:
٥م دوًم َتـؽ.
ٟم٤مص َ
َُ م ْـ ظمـ٤مف إؾم٤مءشمؽ اقمت٘مد َُم ً٤م َء شمؽ :وُمـ ظم٤مف صق ًَمـ َتـؽ َ

 إيـّ٤ميمؿ واًمـ َٛمً٠مًمـ٦م :وم٢مٟمـٝم٤م آظمـر يمً٥م اًمرضمـؾ( .أي اًمِمح٤مذة)
 ىم٤مل ًمٌـٜمـٞمـف :إذا ُِم ُّ٧م َومًقدوا يمٌِ٤مريمُؿ وٓ شمًُقدوا ِصٖم٤مريمُؿ َومـٞمح ِ
ـ٘م َـر اًمٜم٤م ُس
َ ْ
َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ٌ٤مريم ُْؿ َومـتُٝم٤مٟمقا.
يم َ

ؽ ُِربُُ:
ظؿروُبنُمعدي َُ

 ىم٤مل قمٛمر ًمٕمٛمرو سمـ َُم ْٕم ِدي َٙم ِر ْب  :أظمؼمٟمـل قمـ اًمـحـرب ،ىم٤مل ُُ :مـ ّر ُة اًمـٛمذاق إذا
ٍ
ػ.
ػ قمٜمٝم٤م َشمـ ِٚمـ ْ
ف وُمـ َو ُٕم َ
ؼم ومٞمٝم٤م ُقم ِر ْ
َىم َٚم َّم ْ٧م قمـ ؾم٤مقُ ،مـ َص َ َ

 إظمالق اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م هل اًمتل شمّمح٥م اإلٟمً٤من ومـل يم٤مومـ٦م أُمقره ،وهل قمًػمة
آٟمـتـ٘م٤مل أو ُُمـٛمتـٜمِٕمتُف ،وذًمؽ ٕهن٤م ُمـ ُُم٘مت٣م شمريمٞم٥م اجلًؿ ويمٞمٗمٞم٦م اًمـٛمزاج،
ٗم٤موت ومٞمٝم٤م ُىمْمٞم٧م سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م اًمـح٤مُمؾ ًمـٛمحٛمقًمف وإشمٌ٤مع
وم٢من احلٙمٛم٦م اًمتل ٓ َشم ُ
اًم َٕم َـر ِ
اًمـٛمت ََّمٜم َٕم ُ٦م واًم َٕم َرو ّٞم ُ٦م ومال اقمتٌ٤مر سمـٝم٤م ،وم٘مد ٟمجد
ض جلقهره .وم٠مُم٤م إظمالق ُ
اجلٌ٤من رسمٛمـ٤م َؿم ُج َع واًمٌخٞمؾ رسمٛمـ٤م ؾمخ٤م ،ه١مٓء ًمٞمًقا ومـل ُمثؾ هذا ضم٤مريـ قمٚمـك
ُم٤م شم ِ
ٍ
ُقضم ٌُف ـمٌ٤مئٕمٝمؿ وشمـ٘متَـْمٞمف يمٞمٗمٞمـ٦م ِ
ُٕمقر طم٤مدصمـ٦م ،إذا ُىمـد َر
أُمز َضمتٝمؿً ،مٙمـ
قمُدْ ُمٝم٤م سم َٓم َؾ ذًمؽ اًمتَّمٜمُّع ،واًمٜمٗمس أىمقى ٍ
رء إذا َو َضمدَ ْت ؾمٌـٞمـؾ اًمـحٞمٚم٦م ،وهل
ُ َ
ٍ
ً٧م ُمـ اًمـحٞمٚم٦م.
أوٕمػ رء إذا َي ِـئ ْ
اًمرأي ظمٞمـر ُمـ اؾمتِٙمـراه ِ
ِ
اًمٗمٙمـرة.
َ قم ْٗمـ ُق
ْ
ٌ
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 اًم َٗمزاقم٤مت صمـالث ،ومٛمـ يم٤مٟم٧م ومزقمتف ومـل رضمٚمٞمف ومذًمؽ اًمذي ٓ ُشمـ ِ٘م ُّٚمف رضماله .وُمـ
يم٤مٟم٧م َومـ ْز َقم ُتف ومـل رأؾمف ومذًمؽ اًمذي َيـ ِٗم ُّر قمـ أسمقيـف ،وُمـ يم٤مٟم٧م ومـزقمتف ومـل ىمٚمٌف
ومذًمؽ اًمذي ُيـ٘م٤مشمِـؾ.

خالدُبنُالولقدُ:

 قم٘مـقل اًمرضمـ٤مل قمٚمـك أ ِؾمٜمّـ٦م أىمالُمٝمؿ وًمٞمس قمٚمـك أؾمٜمّـ٦م رُم٤مطمٝمؿ.

برشُبنُظؿروُُ:

ْ اهجر إطمـٛمـؼ :ومٚمٞمس ًمألطمـٛمـؼ ظمٞمـ ٌر ُمـ ِهجـراٟمـف.

أبوُذؤيبُالـفذلـيُُ:

ٍ
رضمؾ هزيـؾ.
 ٓ شمـحتـ٘مـر اًمرأي اًمـجزيـ َؾ ُمـ
ًمٚمّمٚمـحِ َُمقوٕمـ ً٤م.
ً مـؿ أظم٤مصؿ أطمـد ًا إٓ
ُ
شمـريم٧م ُ

أبوُشػقانُ:

واوع رأؾمـف إٓ
 وىمٕم٧م دُم٤مء سملم طمٞملم ُمـ ىمريش ،وم٠مىمٌؾ أسمـق ؾمٗمٞم٤من ومٛمـ٤م سم٘مك أطمـد
ٌ
َ
أومْمؾ ُمـ احلـؼ؟ ىم٤مًمـقا :
ورومٕمـف ،وم٘م٤مل :ي٤م ُمٕمنم ىمريش ،هؾ ومـل احلـؼ أو ومٞمٛمـ٤م هق
وهؾ ر ٌء أومـ َ
واصٓمٚمحقا .
ْمؾ ُمـ احلـؼ ؟! ىم٤مل ٟ :مٕمؿ :اًمٕمٗمق ،ومـ َتـٝم٤م َدن اًم٘مقم ْ

العباسُبنُظبدالـؿطؾبُُ:

 اًمٜم٤مس ًم ِّم٤مطم٥م اًمـٛمـ٤مل أ ًْمـ َز ُم ُمـ ُّ
اًمِمٕم٤مع ًمٚمِمٛمس ،وهق قمٜمدهؿ أقمذب ُمـ
ُ
ظمٓم٠مه صقاب
اًمـٛمـ٤مء وأرومع ُمـ اًمًٛمـ٤مء وأطمغم ُمـ اًمِمٝمد وأزيمك ُمـ اًمقرد،
وؾمٞمئ٤م ُشمـف طمًٜم٤مت ،وىمقًمف ُم٘مٌقلُ ،يـرومع ُمـجٚمًف وٓ ُي ّ
ٛمؾ طمديـثـف :واًمـ ُٛمٗمٚمس
قمٜمد اًمٜمـ٤مس أيمذب ُمـ ًمـٛمٕم٤من اًمناب ،وأصمـ٘مؾ ُمـ اًمرص٤مصُ ٓ ،يًٚمؿ قمٚمٞمف إن
َىمـ ِد ْم ،وٓ ُيً٠مل قمٜمف إن هم٤مب ،وإن طمي ازدروه ،وإن هم٤مب ؿمتٛمقه ،وإن همْم٥م

صٗمٕمقهُ ،مّم٤مومحتـف َشمـٜمـ ُ٘م ُض اًمقوقء ،وىمراءشمـف شمـ٘مٓمع اًمّمالة .
ٜمل إٟمـل أرى أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم َيًتخٚمٞمؽ و َيًتِمػمك و ُي٘مد ُُمؽ
 ىم٤مل ٓسمٜمف قمٌد اًم ّٚمـف :ي٤م ُسم ّ
سمخالل أرسمع ٓ :شم ِ
قمٚمـك إيم٤مسمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اًم ّٚم ِ
ٍ
ُـٗمِم َٞمـ ّـ
ـف  ،وإٟمـل أوصٞمؽ
ه ًا ،وٓ ُيـجـر َسم ّـ قمٚمٞمؽ يمذسم ً٤م ،وٓ شمَٖمت٤م َسم ّـ قمٜمده أطمد ًا ،وٓ َشم ْٓم ِق قمٜمف ٟمّمٞمحـ٦م.
ًمـف ّ
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ِ
ِ
 إن سمٕمض اًمٕمت٤مب يدقمق إًمـك اًمـ ٌُـ ْٖم ِ
اًمـحـٌـٞمـٌـ٤م.
ح٥م َ
اًمـٛم ُّ
ـض و ُيـ١مذي سمـف ُ

ظبدُالرحـؿنُبنُظوفُ:
ً٤مرك ؟ وم٘م٤مل ً :مـؿ ُأرد ِرسمح ً٤م وًمـؿ ِ
ـع سمـٜمَـًٞمـ َئـ٦م.
اؿمؽم قمـٞمـٌ ً٤م وًمـؿ أسمِ ْ
سمؿ سمٚمغ َي ُ
 ىمٞمؾ ًمفَ :

ظبدُال ُّؾـهُبنُمسعودُُ:
أطمؼ سمٓمقل َؾم ْج ٍـ ُمـ ًمً٤من.
ُ م٤م قمٚمـك إرض ُّ
ٛمؾ إسمـدان ،وم٤مسمتـٖمقا ًمـٝم٤م ِ
ٛمؾ يمٛمـ٤م شمـ ّ
 إن هذه اًم٘مٚمقب َشمـ ُّ
ـمرائػ اًمـ ِحٙمَؿ.
 إن اؾمتٓمٕم٧م أن شمـجٕمؾ يمٜمزك طمٞم٨م ٓ ي٠ميمٚمف اًمًقس وٓ شمٜم٤مًمف اًمٚمّمقص وم٤مومٕمؾ.
ُ مـ يم٤من يمالُمف ٓ ُيقاومِ ُؼ ومٕمٚمف ،ومٙم٠مٟمٛمـ٤م ُيقسم ُخ ٟمٗمًف.
 اًمِمٌ٤مب ُؿم ْٕم ٌ
ٌ٦م ُمـ اًمـجـٜمقن.

٥م اًمٙمٗم٤ميـ٦م ُمٗمت٤مح اًمـ َٛم ْٕم َجـ َزة.
ُ طم ُّ














ُم٤م اًمدظم٤من قمٚمـك اًمٜمـ٤مر سم٠مدل ُمـ اًمّم٤مطم٥م قمٚمـك اًمّم٤مطم٥م.
ٍ
هور ومٝمق رسمح.
اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ُهمٛمقم ،ومٛمـ٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمـ
ٓ شمُٕم٤مدوا ٟمِ َٕم َؿ اًم ّٚمـ ِف :وم٢من اًمـحـًقد قمـدُ ّو اًمٜم ِ َٕمؿ.
يمؾ ُم١مدب يـج٥م أن ي١مظمذ سم٠مدسمـف ،وإن أدب اًم ّٚمـ ِف هق اًم٘مرآن.

اًمـجٛمـ٤مقمـ٦م ُمـ٤م واومـؼ اًمـحؼ :وًمـق يمٜم٧م وطمـدك.
ِ
اًمـٛمجٚمِ ِ
ّ
سم٤مًمًالم.
َقاو ِع أن شم َ
إن ُمـ اًمت ُ
س ،وأن شمٌَدَ أ ّ
َرى سم٤مًمدُّ ون ُمـ َ
٥م إذا ُأ ْيمـ ِر َه َقم ِٛمـل.
أريـحـقا
اًم٘مٚمقب ،ومـ٢من اًم َ٘مـ ْٚم َ
َ
ُم٤م أٟم٧م سمٛمحد ٍ
ث ىمقُم ً٤م طمديث ً٤م ٓ شمٌٚمٖمف قم٘مقًمـٝمؿ إٓ يم٤من ًمٌٕمْمٝمؿ ومِـتـٜمـ٦م.
ُ
إن ًمٚم٘مـ ِ
ّ
ٚمقب َؿم ْٝم َق ًة وإىمٌ٤مًٓ ،وومؽم ًة وإدسمـ٤مر ًا :ومخذوه٤م قمٜمد َؿم َٝم َقاشمِـٝم٤م وإ ْىمـٌ٤مًمِـٝم٤م
ِ
وإدسم٤مره٤م.
و َذ ُروه٤م قمٜمد َومـ ْتـ َرشمِـٝم٤م
إٟمٛمـ٤م يٛمـ٤مر اًمرضمؾ وي ِ
ّم٤مطم٥م ُمـ ُيـح ٌُّـف وُمـ هق ُِمث ُٚمـف.
ُ
ُ
اًمًٕمٞمـدَ ُمــ ُوقمـ َظ سمـٖمـ ِػمه.
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أبـوُ ٍ
ُالغػاريُُ:
ذر ُِ

 يم٤من اًمٜمـ٤مس صمٛمـر ًا ٓ ؿمـقك ومٞمف ،ومّمـ٤مروا ؿمقيمـ ً٤م ٓ صمٛمـر ومٞمـفَ :يـ ْخ ِْمٛمقن
و َٟمـ ِ
٘مْمؿ واًمـٛمققمد قمٜمد اًمٚمـف.

كعبُإحبـارُُ:
ُ مثؾ اإلؾمالم واًمًٚمٓم٤من واًمٜمـ٤مس ُمثؾ اًم ُٗمًٓم٤مط واًمٕمٛمقد وإـمٜم٤مب وإوشمـ٤مد،
وم٤مًمٗمًٓم٤مط اإلؾمالم ،واًمٕمٛمقد اًمًٚمٓم٤من ،وإـمٜم٤مب وإوشمـ٤مد اًمٜم٤مس ،وٓ يّمٚمح
سمٕمْمٝم٤م إٓ سمٌٕمض.

شؾؿـانُالػاردُُ ُ:
 إٟمـؽ ًمــ شمـٙمـقن قمـ٤مًمـٛمـ ً٤م طمتك شمٙمقن ُُمـتـٕمٚمٛمـ ً٤م ،وًمـ شمـٙمـقن سم٤مًمٕمٚمـؿ قم٤مًمـٛمـ ً٤م
طمتك شمـٙمـقن سمـف قم٤مُمـالً.

حذيػةُبنُالقؿـانُُ:
 إن اًمٚمـف ًمـؿ يـخٚمؼ ؿمٞمئ ً٤م إٓ صٖمػم ًا صمؿ يٙمؼم ،إٓ اًمـ ُٛمّمٞمـٌـ٦م وم٢مٟمـف ظمٚم٘مٝم٤م يمٌػمة صمؿ َشم ّْم ُٖمر.






اًمـ َحًدُ أهٚمؽ اًمـجًد.
حٚم٥م.
ض ٌع وم ُٞم ْ
فمٝمر ُ
يمـ ومـل اًمٗمتٜم٦م يم٤م ْسم ِـ اًم ّٚمٌقنٌ ٓ :
ومػميم٥م وٓ َ ْ
ىم٤مل ًمف رضمؾ :أظمِمك أن أيمقن ُمٜم٤موم٘م ً٤م ،وم٘م٤ملً :مق يمٜم٧م ُمٜم٤موم٘م ً٤م ًمـؿ َشمـ َ
خش.
اًمًٚمٓم٤من ٌ
ؾمقق ،ومٛمـ٤م َٟمـ َٗمـ َؼ قمٜمده ُأشمِـ َل سمـف إًمٞمف.
ٍ ِ
ِ
ًمٞمس ًم ِ
ٍ
َٚم٘مٞمح اًمٕم٘مقل.
ـٛمٚمقل صديؼ ،وٓ ًمـحًقد همٜمَك :واًمٜمٔمر ومـل اًمٕمقاىم٥م شم ُ

إيـاسُبنُمعاويـةُ:

 رد رضمؾ قمٚمـك رضمؾ ضم٤مريـ ً٦م اؿمؽماه٤م ُمٜمـف ،ومخ٤مصٛمـف إًمـك إيـ٤مس سمـ ُمٕم٤مويـ٦م،
أي رضمٚمٞمؽ أـمقل؟
َـر ُّده٤م؟ ىم٤مل ًمف:
سمـ٤مًمـحٛمؼ .وم٘م٤مل ًمـٝم٤م إيـ٤مسُّ :
ُ
وم٘م٤مل ًمف :سمؿ شم ُ
وم٘م٤مًم٧م :هذه .وم٘م٤مل :أشمـذيمريـ ًمٞمٚم٦م وًمِدْ ِ
ت؟ ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ .وم٘م٤مل إيـ٤مسُ :رد ُر ْد.
ُ
 إيـ٤مك وُم٤م َيًت ْ
َـِمٜم ِ ُع اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمالم ،وقمٚمٞمؽ سمٛمـ٤م يٕمرف اًمٜم٤مس ُمـ اًم٘مْم٤مء.
ِ
ًمٚمٛمجٞم٥م أن ُيـجٞم٥م قمٜمٝم٤م.
ُ مـ اًمـٛمً٤مئـؾ ُم٤م ٓ َيٜمٌٖمل ًمٚمً٤مئـؾ أن يً٠مل قمٜمٝم٤م ،وٓ
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 ىمٞمؾ ًمف :إن ومٞمؽ قمٞمقسم ً٤م :دُم٤مُم ُ٦م ِ
اًمـخـ ْٚمـ٘م٦م ،وإقمج٤م َسمؽ سم٘مقًمؽ ،و َقم َجٚمت ََؽ سم٤مًمـحٙمؿ.
وم٘م٤مل :أُم٤م دُم٤مُمـ٦م ِ
اإلقمج٤مب سم٤مًم٘مقل :أًمٞمس ُيٕمجٌٙمؿ
اًمـخ ْٚم٘م٦م ومٚمٞمس أُمره٤م إًمـل ،وأُم٤م
َ
أطمؼ سم٤مإلقمج٤مب سم٘مقًمـل .وأُم٤م اًمٕمجٚم٦م سم٤مًمـحٙمؿ،
ُم٤م أىمقل؟ ىم٤مًمقا :سمٚمـك .ىم٤مل :وم٠مٟم٤م ُّ
ومٙمؿ هذه؟ وُمد أص٤مسمع يـده ،ىم٤مًمقا :مخس ،وم٘م٤مل :أقمجٚمتؿ سم٤مجلقاب ،وًمـؿ شمَٕمدُّ وه٤م








إصٌٕم ً٤م إصٌٕم ً٤م ،ىم٤مًمقا :يمٞمػ ٟمٕمد ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف؟! وم٘م٤مل :وأٟمـ٤م يمٞمػ أؤظمر ُم٤م أقمٚمٛمف؟
ىم٤مل :ظمرضم٧م ومـل ؾمٗمر وُمٕمل رضمؾ ُمـ إقمراب ،ومٚمٛمـ٤م يم٤من سمٌٕمض اًمـٛمٜم٤مهؾ ًم٘مٞمف
قمؿ ًمف ومتٕم٤مٟم٘م٤م وشمٕم٤مشمٌ٤م ،وإًمـك ضم٤مٟمٌٝمٛمـ٤م ٌ
احلل ،وم٘م٤مل ًمـٝمٛمـ٤م اًمِمٞمخ:
ؿمٞمخ ُمـ ّ
اسم ُـ ٍّ
أٟمٕمٛمـ٤م قمٞمِم ً٤م إن اًمـٛمٕم٤مشمٌ٦م شمٌٕم٨م اًمتجٜمّل ،واًمتجٜم َّل ُ
يٌٕم٨م اًمـٛمخ٤مصٛم٦م ،واًمـٛمخ٤مصٛم َ٦م
ُ
شمٌٕم٨م اًمٕمداوة ،وٓ ظمػم ومـل رء صمٛمرشمـف اًمٕمداوة :وم٘مٚم٧م ًمٚمِمٞمخَُ :م ْـ أٟم٧م؟ ىم٤مل :أٟم٤م
شمـٚمقٟمَـف ،وم٘مٚم٧م ًمفُ :م٤م أومـ٤مدك اًمدهر؟ ىم٤مل :اًمٕمٚمؿ سمـف،
اسمـ شمـجرسمـ٦م اًمدهر وُمـ سمال ُّ
رأي٧م أمحدَ ؟ ىم٤مل :أن ُيـ ٌْ ِ٘م َل اًمـٛمر ُء أطمدوصمـ ً٦م طمًٜم٦م سمٕمده :ىم٤مل :ومٚمؿ أ َسمر ْح
ىمٚم٧م :ومٛمـ٤مذا َ
ُ
ٞم٧م قمٚمٞمف.
ذًمؽ اًمـٛمـ٤مء طمتك هٚمؽ
اًمِمٞمخ وصٚم ُ
ىم٤مل ٕسمٞمف وهق ـمٗمؾ :ويم٤من أسمقه ُي١مصمِـ ُر أظم٤مه قمٚمٞمف :ي٤م أسم٧مَ ،شمٕم َٚم ُؿ ُم٤م َُم َثٚمـل و َُم َثـ ُؾ
أظمل ُمٕمؽ :أٟم٤م يمٗمرخ احلٛمـ٤مم ،أىمٌح ُم٤م يٙمقن أصٖمر ُم٤م يٙمقن ،ويمٚمٛمـ٤م يمؼم ازداد
وطمًٜم ً٤مَ ،ومـتٌُٜمَك ًمف اًمٕمالًمـل و ُشمـتخذ ًمف اًمـ ُٛمرسمٕم٤مت وشمًتحًٜمف اًمـٛمٚمقك،
َُمالطمـ ً٦م ُ
وص٤مر
أُمٚمح ُم٤م يٙمقن أصٖمر ُم٤م يٙمقن ،ويمٚمٛمـ٤م َيم ُؼم َىمـ ٌُح
و َُم َثؾ أظمل ُمثؾ اجلـحش ُ
َ
اًمز َسمـ ِؾ واًمؽماب.
إًمـك اًم٘مٝم٘مري ،إٟمٛمـ٤م يّمٚمح حلٛمؾ َ
ؾمٛمع يـٝمقدي ً٤م ي٘مقلُ :م٤م أطمـٛمؼ اًمـٛمًٚمٛملم! يزقمٛمقن أن أهؾ اجلٜم٦م ي٠ميمٚمقن وٓ
قن .وم٘م٤مل ًمف إيـ٤مسَ :أو يمؾ ُم٤م شمـ٠ميمٚمـف شمُـح ِ
يـح ِ
ـد ُصم َ
ـد ُصمـ ُف؟ ىم٤ملِٕ ٓ :ن اًم ّٚمـ َف
ْ
َ
ُ ْ
ـر ُه ِهمذا ًء .وم٘م٤مل ًمف إيـ٤مس :ومٚمِ َؿ شمُٜمٙمِ ُر أن يـجـٕمؾ اًم ّٚمـ ُف ضمـٛمٞمع ُم٤م
يـجٕمؾ أيمـثَ َ
يـ٠ميمٚمـف أهؾ اًمـجٜمـ٦م ِهمـذا ًء.
ىمـ٤مل ًمـف قمدي سمـ أرـم٠مة :دًمٜمـل قمٚمـك ىمقم ُمـ اًم٘مراء ُأوًمـٝمؿ ،وم٘م٤مل ًمف :اًم ُ٘مراء قمٚمـك
ضسملم :وميب يٕمٛمٚمقن ًممظمرة ٓ ،يٕمٛمٚمقن ًمؽ سمدٟمٞم٤م ،وضب يٕمٛمٚمقن ًمٚمدٟمٞمـ٤م،
ومٛمـ٤م فمٜمؽ سمـٝمؿ ،إذا أٟم٧م وًمٞمتٝمؿ ،ومٛمٙمٜمتٝمؿ ُمٜمٝم٤م؟ ىم٤مل :ومٛمـ٤م أصٜمع؟ ىم٤مل :قمٚمٞمؽ
سم٠مهـؾ اًمٌٞمقشم٤مت اًمذيـ يًتحٞمقن ٕٟمً٤مسمـٝمؿ ،ومقًمـٝمؿ.
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ف
ف وم٤مًمـتـ٘مقى ،وأُم٤م طمٞم٨م ٓ شمُـ ْٕم َـر ُ
ُ ؾمئؾ قمـ اًمـٛمروءة ،وم٘م٤مل :أُم٤م طمٞم٨م شمُـ ْٕم َر ُ
وم٤مًمـٚمـٌ٤مس.

أبوُحـازمُ:
 ؾم٠مًمـف ؾمٚمٞمٛمـ٤من سمـ قمٌد اًمـٛمٚمؽُ :م٤مًمٜمـ٤م ٟمٙمره اًمـٛمقت؟ وم٘م٤مل أسمق طم٤مزمٟٕ :مٙمؿ
َظم َر ْسمـ ُتؿ آظمـرشمٙمؿ و َقم َٛمر ُشمؿ دٟمٞم٤ميمؿ ،وم٠مٟمتؿ شمٙمرهقن أن شمُٜم٘مٚمقا ُمـ اًمٕمٛمران إًمـك
اخلـراب ،وم٘م٤مل :صدىم٧م ي٤م أسم٤م طمـ٤مزم ،ومٙمٞمػ اًم٘مدوم قمٚمـك اًم ّٚمـ ِف ؟ وم٘م٤مل :أُم٤م
ِ
اًمـٛمزء ومٙم٤مٔسمِـ ِؼ ي٘مدم قمغم ُمقٓه .
اًمـ ُٛمحًـ يم٤مًمٖم٤مئ٥م َي ْ٘مدُ م قمٚمـك أهٚمف ،وأُم٤م ُ

 ىمٞمؾ ًمف :أُم٤م شمرى اًمٖمالء؟ ىم٤مل :إن اًمذي يرزىمٜم٤م ومـل اًمرظمص هق اًمذي يرزىمٜم٤م ومـل
اًمٖمالء.

إصعثُبنُققس:

ِ
أضمـٛمٚمقا ومـل اًمٓمٚم٥م طمتك يقاومؼ اًمـرزق َىمـدَ ر ًا.
 ىم٤مل ًمٌـٜمـٞمف:

ظؿروُبنُالعاصُُ:

ٍ
ظمػم ُمـ إُم٤م ٍم همِمقم ،وإُم٤م ٍم
ظمػم ُمـ ُمٓمر واسمؾ ،وأؾم ٌد طمٓمقم ٌ
 إُم٤م ٌم قم٤مدل ٌ
همِمقم ظمػم ُمـ ٍ
ومتٜم٦م شمدوم.
ٌ

يمٝمؿ اًمديـ.
 ٓ وضمع يمقضمع
اًميس ،وٓ َه ّؿ ّ
ْ
َ طمر ْك ًمـٝم٤م ُطمقاره٤م َشمـ ِح ُّـ .ىم٤مًمف َقم ْٛمرو ًمـٛمٕم٤مويـ٦م ًم ـ ام أؿم٤مر قمٚمٞمف سمـ٢مسمراز ىمٛمٞمص قمثامن .
َ ز ًّمـ ُ٦م اًمـر ْضمـ ِؾ ُقم َٔمـٞمـ ٌؿ يـ ُْجٌـر ،وز ًّمـ٦م اًمٚمً٤من ٓ شمٌُ٘مل وٓ َشمـذر.
ُ مـ َيمـ ُثـر إظمقاٟمـف َيمـ ُثـر ُهمـرُمـ٤مؤه.
 إن إُمٞمـر إذ اسمـتـٖمك اًمـريـٌـ َ٦م ومـل اًمٜمـ٤مس أومًدَ هؿ.





يمٜم٧م أوًمـك سمّمٞم٤مٟمتف ُمٜمف.
إذا
أومِمٞم٧م هي إًمـك صدي٘مل يم٤من اًمٚمق ُم قمٚمـل ٓ قمٚمٞمفٟٕ ،مـل ُ
ُ
ُم٤م اؾمتٌٓم٠مٟمـل أطمدٌ ّ
ىمط ٕٟمـل ٓ أقمدُ طمتك ُأ ِقمدّ إٟمج٤مز ًا وٓ أُمٜمع طمتك ُأقمد قمذر ًا ُم٘مٌقًٓ.
وىم٤مل ً مـحٚم٘مـ ٍ٦م وىمـد ٟم َّحـقا اًمٗمتٞمـ٤من قمـ ُمـجٚمًٝمؿ :إٟمـٝمؿ اًمٞمقم صٖم٤مر ىمق ٍم
ِ
يقؿمـؽ أن يٙمقٟمـقا يمٌـ٤مر ىمـق ٍم آظمـريــ.
اشمـْم َٕمـ٧م.
ـّمـر سمـٝم٤م َ
اًمـٛمـرء طمٞم٨م يـجـٕمؾ ٟمٗمًـف :إن ص٤مٟمـٝم٤م ارشمٗمٕم٧م ،وإن َىم ُ
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ُ مـ اًمًٜمـ٦م (اًمقاضم٥م) أن ُي َقىمـ َر أرسمٕم٦م :اًمٕم٤مًمـؿ وذو اًمِمٞمـٌـ٦م واًمًٚمٓم٤من واًمقاًمد،
دقمق اًمرضمؾ واًمده سم٤مؾمٛمـف.
وُمـ اًمـجـٗم٤مء أن َيـ َ
 اًمرضم٤مل صمالصمـ٦مٌ :
وٟمّمػ رضمؾ ،وٓ رء .أُم٤م اًمرضمؾ اًمت٤مم ومٝمق اًمذي
رضمؾ شمـ٤مم،
ُ
أُمرا اؾمتِم٤مر َ
أهؾ اًمرأي ومال يـزال ُُم َق ّوم ً٘م٤م.
َيمـ ُٛم َؾ ديٜمف وقم٘مٚمف  ...وم٢مذا أراد أن ي٘مض ً
وأُم٤م ٟمّمػ اًمرضمؾ ومٝمق اًمذي ًمـؿ ي ِ
ٙمٛمؾ اًم ّٚمـ ُف ًمف ديـٜمـف وقم٘مٚمـف  ...وم٢مذا أراد أن
ُ
أي اًمٜم٤مس أشمٌٕمف وأشمـرك رأيل ًمرأيـف؟
أُمرا ًمـؿ يًتِمـر ومٞمف أطمـد ًا ،وىم٤ملُّ :
ي٘مض ً






وم ُٞمّمٞم٥م و ُيـخـٓمئ  .وأُم٤م اًمذي ٓ رء ومٝمق ُمـ ٓ ديـ ًمـف وٓ قم٘مؾ ،ومال يـزال
ُُمـخـٓمِـئـ ً٤م ُُمدْ سمِـ ًرا  ،...واًم ّٚمـ ِف إٟمـل ٕؾمتِمٞمـر ومـل إُمر طمتك ظمدُمل .
ُمـ٤م رأي٧م أطمـد ًا َيمٚم َؿ قمٛمر إٓ رطمـٛمتـفٟٕ ،مـف يم٤من ٓ َيـخـدَ ُع أطمد ًا ًمٗمْمٚمِف وٓ
يـخدَ ُقمـف أطمـدٌ ِ
ًمـٗم ْٓمـٜمَـتِـف.
ُ
َ
ٓ ُ
أُمؾ ضمٚمٞمز ُم٤م ومٝمؿ قمٜمل ،وإٟمٛمـ٤م اًمـٛمالل ًمدٟمـ٤مءة اًمرضم٤مل.
ٍ
ف إٓ ومـل اسمـتِـٜم٤مء ُمٙمـر ٍ
ُم٦م واصٓمٜم٤م ِع ُمٕمروف.
ه ٌ
َ ُ
ومـل يمؾ رء َ َ
ىم٤مل ًمـف ُمٕم٤مويـ٦مُ :مـ أصٌـر اًمٜم٤مس؟ ىمـ٤مل ُ :مـ يمـ٤من رأيـف را ّد ًا ًمـٝمقاه.

الـحطقئـةُُ:
ُ

اوي ِ
ٌ
ـ٦م اًمًقء.

ويؾ ًمٚمِم ْٕمر ُمـ َر ِ َ

ابنُالـجعديـةُ:

ِ
سمـٌـٞم٧م ِؿم ْٕم ٍر.
َـٛمـثـؾ ومٞمف
أُمرا َىمـ ُّط إٓ شم َ
ُ م٤م أسمـْـ َر َم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ً

ُظ ُْتبةُبنُأبـيُشػقانُُ:
إصالح ٟمٗمًؽ :ومـ٢من قمٞمقٟمـٝمؿ
 ىم٤مل ًمـٛم١مدب وًمده ً :مٞمٙمـ أول إصالطمؽ ًمقًمدي
ُ
ٞمح ُم٤م اؾمتـ٘مٌحـتـف.
وم٤مًمـح ًَ ُـ قمٜمدهؿ ُم٤م
ُمٕم٘مقد ٌة سمٞمٛمٞمٜمـؽ،
اؾمتحًٜمْـتـف واًم٘مٌـ ُ
َ
َ
 إن ازدطم٤مم اًمٕمٚمؿ ومـل اًمًٛمع َُم َْم ّٚمـ ٌ٦م ًمٚمٗمٝمؿ.

اًمنم ُمثٚمف:
 ىم٤مل ًمقًمده قمٛمروُ :مـ ىم٤مل ومٞمؽ ُمـ اًمـخٞمـر ُم٤م ًمـؿ يٕمٚمؿ ،ىم٤مل ومٞمؽ ُمـ ّ
وإذا ِ
ؾمخـ ْٓم َ٧م وم٤مؾمت٠مٟمِ ْس سم٤مًمقطمدة ُمـ ُضمٚمً٤مء اًمًقء َشمـ ًْ َٚمؿ ُمـ ِهمـ٥م قمقاىمٌٝمؿ .
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الـؿغرةُبنُصعبـةُُ:

 اًم َٕم ُ
ٞمش ومـل إًم٘م٤مء اًمـ ِح ِْمٛمـ٦م.
ٍ
ف إٓ ومـل اًمـٛمٕمروف.
ه ٌ
 ومـل يمؾ رء َ َ
 ىمٞمؾ ًمٚمٛمٖمٞمـرة سمـ ؿمٕمٌ٦م سمٕمد أن يم َُؼم ذم اًمًـ ُ :م٤م سم٘مل ُمـ ًمذشمؽ؟ ىم٤مل :اإلومْم٤مل
ِ ِ
همػمه ،ىمٞمؾ:
قمٚمـك اإلظمقان ،ىمٞمؾَ :
ومٛمـ أطمًـ اًمٜم٤مس قمٞمِم ً٤م؟ ىم٤ملُ :مـ قم٤مش سم َٕم ٞمْ ِم ف ُ
ومٛمـ أؾمقأ اًمٜم٤مس قمٞمِم ً٤م ىم٤ملُ :مـ ٓ يٕمٞمش سمٕمٞمِمف أطمـد.
أطمز َم ُمـ قمٛمر :يم٤من -واهلل-
َ ذ َيمـ َر يقُمـ ً٤م قمٛمر سمـ اخلـٓم٤مب  وم٘م٤ملُ :م٤م ُ
رأي٧م أطمدً ا َ
ٌ
ًمف ٌ
وقم٘مؾ َيٛمٜمٕمف أن ُيـخدع.
ومْمؾ َيٛمٜمٕمف أن َيـخدع،
ِ
اًمً ْٗمٚمـ ُ٦م ُمـ ٓ يٌ٤مًمـل ُم٤م ىم٤مل وُم٤م ىمٞمؾ ًمـف ،وٓ ُم٤م ومٕمؾ وُم٤م ُومٕمؾ سمـف.

ٍ
ُمٚمٙم٧م اًمٜمً٤مء قمٚمـك صمـ ِ
يمٜم٧م ُأروٞمٝمـ ومـل ؿمٌٞمٌتل سم٤مًمٌـ٤مه (اًمـجٛمـ٤مع)،
الث

ـمٌ٘م٤متُ :
ُ
ومٚمٛمـ٤م ِؿم ٌْ ُ٧م أروٞم ُتـ ُٝمـ سم٤مًمـٛمداقمٌ٦م واًمـٛمٗم٤ميمٝم٦م ،ومٚمٛمـ٤م َيم ِ ْؼم ُت أروٞمتُٝمـ سم٤مًمـٛمـ٤مل.
 قمٚمٞمٙمؿ سمٙمؾ أُم ٍ
ـر َُمـ ْز ًَمـ َ٘مـ ٍ٦م َُمـ ْٝم َٚمـٙمـ٦م (أي قمٚمٞمٙمؿ سمجً٤مم إُمقر).
 إن اًمـٛمٚمؾ ُمـ ِ
يمقاذ ِ
ب إظمالق.
َ
 اؾمؽماح ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمـف.
 إن اًمـٙمريؿ يّمقل إذا ضم٤مع ،واًمٚمئٞمؿ يّمقل إذا ؿمٌع.
ّمح رظمٞمص ،وأٟم٧م سم٘مٞم٦م
 ضمـ٤مء اًمـٛمٖمٞمـرة قمٚمـ ّٞمـ ً٤م سمٕمد ُم٘متؾ قمثٛمـ٤من ،وىم٤مل :إن اًمٜمُّ َ
اًمٜمـ٤مس وأٟم٤م ًمؽ ِ
ٟم٤مصح ،وأٟم٤م ُأؿمٞمـر قمٚمٞمؽ أن شمـ ُرد ُقمٛمـّ َ٤مل قمثٛمـ٤من قم٤م َُم َؽ هذا،
أُمر َك قمزًم٧م ُمـ
وم٤ميمت٥م إًمٞمٝمؿ سمـ٢مصمٌ٤مشمـٝمؿ قمٚمـك أقمٛمـ٤مهلؿ ،ومـ٢مذا سمـ٤ميٕمقا ًمؽ واـمٛم٠من ُ
أطمٌٌ٧م ،وأىمررت ُمـ أطمٌٌ٧م .
()1

 ىمـد ُيـجزي ُء اًمـحٙمٞمؿ سمٖمٞمـر اًمتٕمٚمٞمؿ.

أذت قمغم قمٚمـ ّل سم٤مًمٜمّمٞمح٦م،
( )1وًمٙمـ قمٚمٞم٤م ًمـؿ يٚمتٗم٧م إًمـك ٟمُّمحف وُمض ومٞمام يم٤من سمٕمدُ  ،وم٘م٤مل اًمـٛمٖمػمة :أُم٤م واهلل ًم٘مد
ُ
ومآصمر رأيـف ،ومٙم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىمٌ٦م قمٚمٞمف ٓ ًمف ،وإٟمـل ٕطمً٥م أن َظم َٚمـ َٗمف ي٘متدون سمٛمٜمٝمجف.
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أمُضؾقُبنُحبقبُالزاهدةُ:

ٌ
 اًمٜمٗمس َُمٚمِ ٌ
وُمـٛمٚمقك إن أشم َٕمٌتَـٝم٤م.
ؽ إن شمٌَِ ْٕمتَٝم٤م،

الـحـسنُبنُظؾـيُريضُال ُّؾـ ُهُظـفؿـاُُ:

 اًمـٙمـر ُم هق اًمتٌـ ُّرع َ
ىمٌؾ اًمًـ١مال.
أيمثر ُمـ أن ُيـ ْح ََم.
 اًمٕمٚمؿ ُ

ُ شمـجٝمؾ اًمٜمٕمؿ ُم٤م أىم٤مُم٧م ،وم٢مذا َوًم٧م ُقم ِروم٧م.










زاح يـ٠ميمؾ اًمـٝمٞمٌـ٦م ،وىمـد أيمثر ُمـ اًمـٝمٞمـٌـ٦م اًمّم٤مُم٧م.
اًمـٛم ُ
ُ
ِ
ِ
ٓ ُشم َٕم٤مضمؾ اًمذٟم٥م سم٤مًمٕم٘مقسمـ٦م واضمٕمؾ سمٞمٜمٝمٛمـ٤م ًمالقمتذار ـمري٘م ً٤م.
قمجٌ٧م ًمـٛمـ ُيٗمٙمر ومـل ُم٠ميمقًمف يمٞمػ ٓ يٗمٙمر ومـل َُم ْٕم ُ٘مقًمِف ،وم ُٞم َجٜم٥م سمٓمٜمف ُم٤م
ُ
ي١مذيـف ويقدع صدره ُم٤م ُيـرديـف.
واإليمث٤مر صٚمػ ،واًم َٕم َج َٚمـ٦م َؾم َٗمف ،واًمًٗم ُف
اًمـحٚمؿ َز ْي ٌـ ،واًمقىم٤مر ُمقدة ،واًمّمٚم٦م ٟمِٕمٛم٦م،
ُ
ػ ،واًم٘مٚمؼ َو ْرـم٦م ،و ُُمـج٤مًمً٦م ِ
ؿملم ،و ُُمـخ٤مًمٓم٦م أهؾ اًمٗمًقق ِريـٌـ٦م.
َو ْٕم ٌ
أهؾ اًمدٟم٤مء ِة ْ ٌ
ؿمتٛمف رضمؾ ،وم٘م٤ملً :مف أُم٤م أٟم٧م ومٛمـ٤م أسم٘مٞم٧م ؿمٞمئ ً٤م وُم٤م يٕمٚمؿ اًم ّٚمـ ُف أيمثر .
يم٤من اًمـحًـ ومـل ضمٜم٤مزة ومٞمٝم٤م ٟمقائح وُمٕمف ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم َومـ َٝمؿ سم٤مٟٓمٍماف ،وم٘م٤مل
ًمف اًمـحًـ  :إن يمٜم٧م يمٚمٛمـ٤م رأي٧م ىمٌٞمح ً٤م شمريم٧م ًمف طمًٜم ً٤م أهع ذًمؽ ومـل ديٜمؽ .
ِ
ٌ
ٌ
اًمرضم٤مل صمـالصمـ ٌ٦م ٌ :
ورضمؾ سمٛمـ٤مًمـف.
ورضمؾ سمـٚمًِ٤مٟمـف،
سمـٜمـٗمًـف،
رضمؾ
ٌ
قم٘مقل ًَمـ َخـ ِر َسم٧م اًمدٟمٞمـ٤م.
ًمق يم٤من ًمٚمٜم٤مس ضمـٛمٞمٕم ً٤م
ح٥م درهـٛمؽ هذا؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل:
٥م درهـٛمـ ً٤م وم٘م٤مل ًمف :أشمـ ّ
ُمـر اًمـحًـ سمرضمؾ ُي َ٘م ٚم ُ

أُم٤م إٟمـف ًمٞمس ًمؽ طمتك َيـ ْخـ ُر َج ُمـ يـدك.
ًمٌ٤مـمؾ ُشمـ ْذ ِه٥م سمٛمٕمر َوم ِ
ِ
ـ٦م اًمـحـؼ ُمـ اًم٘مٚم٥م.
 يمَثر ُة اًمٜمـ َٔم ِر إًمـك ا
ُ
ٜمؽ ِ
ـؼ سمِـّمدا َىمـ َ٦م قم٤مق واًمِدي ِ
ِ
ـف ومـ٢مٟمـ ُف َىمـ َٓم َع أ ْىم َـر َب ُِم َ
إًمٞمف.
ْ
 ٓ شمَـث ْ َ
 ؾمٛمع رضم ً
ال ي٘مقل :اًمٕمٚمؿ ومـل اًمّم َٖم ِر يم٤مًمٜمـ٘مش ومـل احلجر ،وم٘م٤مل :اًمٙمٌػم أوومـر
ال ُمٜمف وًمـٙمٜمف ْ
قم٘م ً
أؿم َٖم ُؾ ىمٚمٌـ ً٤م.
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رارةُُ:
ظبدُالعزيزُبنُ ُز َُ

 دظمؾ قمٚمـك ُمٕم٤مويـ٦م وم٘م٤مل :يـ٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ضم٤مًمس إًمِ ٌّـ٤مء ،أقمدا ًء يم٤مٟمقا أو
ِ
َ
اًمٕم٘مؾ.
اًمٕم٘مؾ يـ٘مع قمٚمـك
أصدىمـ٤مء ،ومـ٢من

زيادُبنُأبـيُشػقانُُ:
ٍ
ُم٘مدار َقمـ٘مٚمـف(.أي رؾم٤مًمتف)
قمروم٧م
رضمؾ إٓ
يمت٤مب
ُ م٤م
ُ
ُ
ىمرأت َ
َ
نك.
ُ مـ اًمًٕم٤مدة أن يٓمقل ُقم ُٛمـ ُرك ،وشمـرى ومـل ّ
قمدوك ُم٤م َي ُ ّ
 إن اًمـٛمٕمرومـ٦م ًَمتٜمـٗمع قمٜمد اًمـٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر ،واًمـجٛمؾ اًمّم١مول ومٙمٞمػ قمٜمد اًمٕم٤مىمؾ اًمٙمريؿ؟
ُ مـ ُمدح رضم ً
ال سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمف ومـ٘مد سم٤مًمغ ومـل ِهجـ٤مئـف.
ًملم ومـل همػم َوٕمػ،
 إٟمـل رأي٧م آظمر هذا إُمر ٓ يّمٚمح إٓ سمٛمـ٤م صٚمح سمـف أوًمف ٌ :
وؿمد ٌة ومـل همػم ُقمٜمػ.

يمؾ ٍ
أطمد يّمؾ إًمـك اًمًٚمٓم٤من ،وٓ ُّ
 اؿمٗمٕمقا ًمـٛمـ وراءيمؿ ،ومٚمٞمس ُّ
يمؾ ُمـ يّمؾ إًمـك
اًمًٚمٓم٤من َيـ ْ٘م ِد ُر قمٚمـك يمالُمف.
اص َٗم ْح صٗمح ً٤م ضمـٛمٞمـالً،
وم٤مدع ًمـف صمؿ ْ
 ىم٤مل ٓسمٜمف  :إذا دظمٚم٧م قمٚمـك أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ُ
وٓ َيـر َيـ ّـ ُمٜمؽ َشمـٝم٤م ًُمـٙمـ ً٤م قمٚمٞمـف وٓ اٟمـ٘مٌ٤موـ ً٤م قمٜمـف.
ال َي ُ
 ؾمٛمع رضم ً
ـذ ُّم اًمزُم٤من وم٘م٤ملً :مق يم٤من يـدري ُم٤م اًمزُم٤من ًمٕم٤مىمٌتف ،إن اًمزُم٤من هق
اًمًٚمٓم٤من.
ِ
ـل َو ٓيـ ً٦م سم ُٕم ْ ِ
نم ُوده ىمٌٚمٝم٤م.
 ا ْر َض ُمـ أظمٞمؽ إذا ُوًم َ
 أهمٌط اًمٜمّ٤مس قمٜمديٌ :
دار ٓ جيري قمٚمٞمف يمراؤه٤م ،وًمف زوضم٦م ص٤محل٦م ،ىمـد
رضمؾ ًمف ٌ
روٞمتف وروٞمٝم٤م ومٝمٛمـ٤م راوٞم٤من سمٕمٞمِمٝمٛمـ٤م ٓ ،يٕمرومٜمـ٤م وٓ ٟمٕمرومـف ،وم٢م ّٟمـف إن قمرومٜمـ٤م
وقمرومٜمـ٤مه أشمٕمٌٜم٤م ًمٞمـٚمف وٟمـٝم٤مره وأومًدٟمـ٤م ديٜمـف ودٟمٞمـ٤مه.
 أطمًٜمـقا إًمـك اًمـٛمزارقمٞمــ ،ومـ٢مٟمـٙمؿ ًمـ شمـزاًمـقا ؾمٛمـ٤مٟمـ ً٤مُ ،مـ٤م ؾمٛمٜمـقا.

حسانُبنُثـابـتُُ:

 اًمًٙمقت أظمق اًمرو٤م( .ىم٤مًمـٝم٤م ًمٕمٚمـل ومـل ِذيمْر ُم٘متؾ قمثٛمـ٤من ريض اهلل قمٜمٝمؿ).
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أبوُالقؼظانُظؿـارُبنُياشـرُُ:

ـٛم ِٚم ٌؼ ُّ
ىمط إٓ ُقمتٌْ٦م سمـ رسمٞمٕم٦م.
ُ م٤م ؾم٤مد ُُم ْ

وبُإكصاريُ:
ُّ
أبوُأيـّـ

ِ
ِمػمشمِـف.
ُ مـ أراد أن َيـٙم ُث َر قم ُ
همػم َقم َ
ٚمٛمف ،ومٚمٞمجـ٤مًمس َ

شعدُبنُأبـيُوقاصُ:

ٍ
ُ
ٌ
ٌ
وصمالصمـ٦م ؿم٘م٤موة  :وم٠مُم٤م اًمِم٘م٤موة وم٤مُمرأ ٌة ؾمٞمئ٦م ُ
ؾمقء،
وداسمـ٦م
اًمـخ ُٚمؼ،
صمالصمـ٦م ؾمٕم٤مدة،

إن أردت أن شمٚمحؼ سم٠مصح٤مسمؽ أشمٕمٌتؽ ،وإن شمريمتٝم٤م َظم ّٚمٗمتـؽ قمـ أصح٤مسمـؽ،
وُمًٙمـ وٞمؼ ىمٚمٞمؾ اًمـٛمراومؼ .وأُم٤م اًمًٕم٤مدة وم٤مُمرأ ٌة ص٤مًمـح ٌ٦م ُُمقاومِـ٘م٦م ،وداسمـ ٌ٦م
أطمٌٌ٧م ،وُمًٙمـ واؾمع يمثػم اًمـٛمراومؼ.
شمْمٕمؽ ُمـ أصح٤مسمـؽ طمٞم٨م
َ
 ي٤م ُسمٜمل إذا ـمٚمٌ٧م اًمٖمٜمك وم٤مـمٚمٌـف ومـل اًم٘مٜم٤مقم٦م وم٢مٟمـٝم٤م ٌ
ُم٤مل ٓ َيٜمْـ َٗمـد ،وإي٤مك
٘مر طم٤موـر.
واًمٓمٛمع وم٢مٟمـف ومـ ٌ

أمُالـؿممـنيُظائشةُبـتُأبـيُبؽرُريضُاهللُظـفاُ:






ُ
ُ
وصدق اًمٌ٠مس ،وأدا ُء إُم٤مٟمـ٦م،
صدق اًمـحدي٨م،
ُمٙم٤مرم إظمالق قمِمـ ٌر:
ِ
وصٚم٦م اًمرطمؿ ،واًمـٛمٙم٤موم٠مة سم٤مًمّمٜمٞمع ،وسمـذل اًمـٛمٕمروف ،واًمتذ ُُّمؿ ًمٚمج٤مر
(طمٗمٔمف ومـل َهمٞمٌتف) ،واًمتذُمؿ ًمٚمّم٤مطم٥مِ ،
ورأؾمٝمـ اًمـحٞم٤مء.
وىمرى اًمْمٞمػ،
ُ
ُّ
ًَمـٝمد ُم اًمٜمٕمٛم٦م أين ُمـ سمٜم٤مئٝم٤م.
ـق ٌر ،واًمّمٞم٤مح ومٞمٝم٤م َوم َِمؾ.
اًمـٛمٜم٤مزقم ٌ٦م ومـل اًمـحرب َظم َ
ِ
ِ
ِ
أل ِ
ٞم٩م َو ْطمـ ِد ِهَ ،ىمـدْ أ َقمـدْ ًم ِ ُ
وصٗم٧م قمٛمر  وم٘م٤مًم٧م :يمـ َ
ُمقر
٤من واًمٚمـف َأ ْطم َقذ ّيـ ً٤مٟ ،مًَ َ
أ ْىم َراٟمِـٝم٤م .
()1

شعقدُبنُالعاصُُ:

ُ
اًمقاصؾ ُمـ اًم٘مراسمـ٦م.
 إن اًمٙمريؿ ًمػمقمك ُمـ اعمٕمرومـ ِ٦م (اعمٕم٤مرف ُمـ اًمٜم٤مس) ُم٤م َيرقمك
ِ
ًقق إُُمقر أطمًـ ُمً ٍ ِ ِ ِ ِ
( )1إطمقذي :احل٤مذق اًمٕم٤مىمؾ َي ُ
ٞم٩م َو ْطمـ ِد ِه :أي ٓ ٟمٔمػم ًمف.
٤مق ًمٕم ْٚمٛمف هب٤مٟ ،مًَ َ
َ ْ َ َ َ
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ِ
ٕم٧م ًمف ،وإذا طمدّ َ
أىمٌٚم٧م قمٚمٞمف.
ث
ُ
وؾم ُ
رطم ٌْ ُ٧م سمـف ،وإذا َ
ً مـجٚمٞمز قمكم صمالث :إذا دٟم٤م ّ
ضمٚمس ّ
ِ
اًمٜم٤مس سمـف ،وم٢مٟمـف إٟمٛمـ٤م هق ٕطمد
أؾم َٕمدُ
ُ مـ رزىمـف اًم ّٚمـ ُف رزىم ً٤م طمًٜم ً٤م ومٚمٞمٙمـ ْ
ٚمح ومال َي ِ٘م ّؾ قمٚمٞمف رء ،وإُم٤م ُُمٗمًدٌ ومال يٌ٘مك ًمف رء.
رضمٚملم :إُم٤م ُُم ّْم ٌ

معاويةُبنُأبـيُشػقانُريضُاهللُظـفؿـاُُ:

ٟ محـ اًمزُم٤منُ :مـ ووٕمٜم٤مه اِشمـْمع وُمـ رومٕمٜم٤مه اِرشمـٗمع.
وذٟم٥م ٓ َيًٕم ُف قمٗمقي،
ػ أن يٙمقن ومـل إرض َضمـ ْٝم ٌؾ ٓ َي ًَ ُٕمف ِطمٚمٛمل،
 إٟمـل ٟٔمـَـ ُ
ٌ
وطم٤مضم ٌ٦م ٓ يً ُٕمٝم٤م ضمقدي.
رأي٧م شمٌذير ًا إٓ وإًمـك ضم٤مٟمِـٌِـف طمـؼ ُُمـ َْمٞمـع.
ُ م٤م ُ

 أٟم٘مص اًمٜم٤مس قم٘م ً
ال ُمـ فمٚمؿ ُمـ هق دوٟمـف ،وأوًمـك اًمٜمـ٤مس سم٤مًمٕمٗمق أىمدرهؿ قمٚمـك اًمٕم٘مقسمـ٦م.
 اًمتً ّٚمط قمٚمـك اًمـٛمٛمـ٤مًمٞمؽ ُمـ ًم١مم اًم٘مدرة وؾمقء اًمـٛمٚمـٙم٦م.
أؾمٚمؿ ُمـ ـمٚم٥م اًم َٗم ْْم ِؾ إًمـك اًمٜمـ٤مس.
ُ م٤م ومـل يـدك
ُ
ُ م٤م همْمٌل قمٚمـك ُمـ أُمٚمؽ :وُم٤م همْمٌل قمٚمـك ُمـ ٓ أُمٚمؽ .
يًع ِطمٚمٛمؽ ُمـ شم ْ ِ
َي ُسمـف ومال يٛمتـٜم ِـع قمٚمٞمؽ.
 يمٞمػ ٓ ُ
()1

 اًمٖمري٥م ُمـ ٓ أدب ًمـف.
 آومـ٦م اًمـٛمروءة اًمـٙمِ ٌْ ُـر ،وإظمقان اًمًقء.
ِ
ِ
ـٝم ّـ اًمٚمـئ٤مم.
 اًمٜمً٤مء َيٖمٚم ٌْ َـ اًمـٙمرام ،و َيٖمٚمـ ٌُ ُ

قمٝمد واطمد :شم٘مدم اًمٕمٝمد أو َؿمٓم ِ
 قمٚمٞمؽ سمّمدي٘مؽ إول ،وم٢مٟمؽ شمٚم٘م٤مه قمٚمـك ٍ
٧م اًمدار.
 ىم٤مل ُمٕم٤مويـ٦م ٓ سمٜمف يـزيـد :ي٤م ُسمٜمل :اشمـخذ اًمـٛمٕمروف َُمٜم٤مًٓ قمٜمد ذوي إطمً٤مب

شمًتٛمؾ سمـف ُمقدهتؿ و َشم ْٕم ُٔمؿ ومـل أقمٞمٜمٝمؿ ،وإيـ٤مك واًمـٛمٜمع وم٢مٟمـف ود اًمـٛمٕمروف،
ٌ
اهمتٌ٤مط ومـل أظمرة.
وم٢مٟمـف ي٘م٤مل طمّم٤مد ُمـ يزرع اًمـٛمٕمروف ومـل اًمدٟمٞم٤م
ث (ُمـ إصح٤مب) ومـ٢مٟمـف يً ِ
 إي٤مك ويمـؾ ُمًتَحدَ ٍ
ت٠ميم ُؾ يمؾ ىمق ٍم ،ويًٕمك ُمع يمؾ ريح.
ُ ْ ْ
َْ
( )1أي ي٘مقل ٓ :يٜمٌٖمل ًمـل أن أهمْم٥م قمغم ُمـ هق ومـل ُمٚمٙمل وم٢من يدي شمّمؾ إًمٞمف وومـل ىمدرشمـل اًمتِمٗمل ُمٜمف ،ومام ُمٕمٜمك
إشمٕم٤مب ٟمٗمز سم٤مًمٖمْم٥م قمٚمـك ُمـ هذه طم٤مًمف ،وٓ يٜمٌٖمل أن أهمْم٥م قمٚمـك ُمـ هق ومقىمل أو ُمثٚمـل وًمً٧م أىمدر إٓ
قمٚمـك آطمتالم ُمٜمف ،وم٢من ذًمؽ ييٟمـل و ُيْمٜمٞمٜمل وٓ يي ُمـ ٓ شمّمؾ إًمٞمف يـدي.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ88

 ىمٞمـؾ ًمـف ُم٤م اًمٜمٌُـؾ؟ وم٘م٤مل ِ :
اًمـحٚمؿ قمٜمد اًمٖمْم٥م واًمٕمٗمـق قمٜمـد اًمـٛم٘مدرة .
 ٓ أوع ؾمٞمٗمل طمٞم٨م يٙمٗمٞمٜمل ؾمقـمل ،وٓ أوع ؾمقـمل طمٞم٨م يٙمٗمٞمٜمل ًمً٤مٟمـل ،وًمق أن
٘مٓمٕم٧م ،يمُٜم٧م إذا ؿمدُّ وه٤م ظمٚم ّٞمـتُٝم٤م وإذا َظم ّٚمقه٤م ؿمدد ُشمـٝم٤م.
سمٞمٜمل وسملم اًمٜمـ٤مس ؿمٕمر ٌة ُم٤م اٟمـ
ْ
 ىم٤مل ًَمـ ّٛمـ٤م َأ َؾمـ ُ :م٤م ُمـر رء ويمٜم٧م أؾمتٚمذه وأٟم٤م ؿم٤مب وم٠مضمـده اًمٞمقم يمٛمـ٤م أضمـده
ُ
حدي٨م اًمـحًـ .
إٓ اًمٚمٌـ واًمـ
 إٟمـل ٓ أطمـٛمؾ اًمًٞمػ قمٚمـك ُمـ ٓ ؾمٞمػ ُمٕمف ،وإن ًمـؿ شمٙمـ إٓ يمٚمٛم٦م ُيًتِم َٗمك
سمـٝم٤م همٚمٞم ً
ال ضمٕمٚمتٝم٤م شمـح٧م ىمـدُمل و ُدسمـُـ َر أ ُذٟمـل .
 إن ًم ِـ ّٚمـ ِف ضمٜمقد ًا ُمٜمٝم٤م اًمٕمًؾ(.أي اًمٜمحؾ)
 اًم ُٗمرص٦م ِظم ْٚمً٦م ،واًمـحٞم٤مء يٛمٜمع اًمرزق ،واًمـٝمٞمـٌ٦م َظمٞمـٌ٦م ،واًمـحٙمٛم٦م و٤مًم٦م اًمـٛم١مُمـ.
ٞمٛمـتف( .وأؿم٤مر إًمـك رأؾمف)
ُ مـ ـمٚم٥م قمٔمٞمٛمـ ً٤م ظم٤مـمر سم ُٕمـ َٔم َ







ِ
٥م قم٘مقسمـ َ٦م إؾمد ،وإن
٥م
إ ّيـ٤مك واًمًٚمٓم٤من ،وم٢مٟمـف َي َ
همْم٥م اًمّمٌل ،و ُيٕم٤مىم ُ
َ
ٖمْم ُ
ىمٚمٞمٚم ُف يٖمٚم٥م يمثػم اًمٜمـ٤مس.
ًمٞمس سملم اًمـٛمٚمؽ وسملم أن يٛمٚمؽ ضمـٛمٞمع رقمٞمـتف أو يٛمٚمٙم ُف ضمـٛمٞم ُٕم ُٝمؿ إٓ َطمز ٌم أو
َشم ٍ
قان.
ِ
ٟمً٥م ُمٕمروف وٓ ومِ ٌ
ٕمؾ ُمقصقف.
اًمً ْٗمٚم٦مُ :مـ ًمٞمس ًمف
ٌ
ُطمً ُـ اًمرأي زي٤مد ٌة ومـل اًمٕم٘مؾ.
اًمتج٤مر ِ
ب ِزيـ٤مد ٌة ومـل اًمٕم٘مؾ.
ـمقل
ُ

ٌ٤مهـ َتـ ُ٦م اًمرضم٤مل ،واًمٖمٞمٌ٦م ًمٚمٜمـ٤مس ،واًمـ َٛمالل ٕهؾ
 صمالصمـ٦م ُم٤م اضمتٛمٕمـ ومـل ُطمـ ٍّرُُ :م َ
اًمـ ُٛمروءة.

 ىم٤مل ًمٞمزيـد وهق ييب همالُم ً٤م ًمف ٓ :شمُـٗمًد أدسمـؽ سمت٠مديٌف ،وًمٙمـ ويمؾ سمـف ُمـ ي١مدسمـف.
 ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م ًمٜم٤م ٟمح٥م أوٓدٟم٤م أؿمدّ ُمـ طمٌٝمؿ ًمٜمـ٤م؟ ىم٤ملٟٕ :مـٝمؿ ُمٜمّ٤م وًمًٜم٤م ُمٜمٝمؿ،
وًمدٟم٤مهؿ وًمـؿ يـٚمدوٟم٤م.

 ىم٤مل ًمف رضمؾ :واهلل ًم٘مد سم٤ميٕمتؽ وأٟم٤م يم٤مره ،وم٘م٤مل :ىمد ضمٕمؾ اهلل ومـل اًم ُٙم ِ
ره ظمػم ًا يمثػم ًا.
 يمؾ ُمـ أراد ظمديٕمتؽ ومتخ٤مدقم٧م ًمف طمتك شمٌٚمغ ُمٜمف طم٤مضمتؽ وم٘مد َظمدَ قمتَف.
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 ىم٤مل ًمف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد :إن ومٞمؽ ًمـخّمٚمتلم ُم٤م أرامه٤م شمـجتٛمٕم٤من ومـل رضمؾ :إٟمؽ
ُشمـ ْ٘م ِدم طمتك أىمقل يـريـد أن ُيـ٘م َتـؾ ،وشمـت٠مظمر طمتك أىمقل يـريـد أن يـٝمرب .وم٘م٤مل:
إٟمـل واًم ّٚمـ ِف ٓ أشم٘مدم ُٕىمتؾ ،وٓ أشمـ٠مظمر ٕهرب ،وًمٙمٜمل أشم٘مدم إذا يم٤من اًمت٘مدم
ُهمٜمٛمـ ً٤م وأشمـ٠مظمر إذا يم٤من اًمتـ٠مظمر َطمـ ْزُم ً٤م.
ِ ِ
ـ٘مـٛمـ٦م.
 يمـال ُم
إطمـٛمـؼ ٟم َ

 ىم٤مل ٓسمٜمفُ :يم ْـ ُُمـت ََـرومٕم ً٤م قمـ اًمٜم٤مس و ُُمًتَـتِـر ًا قمٜمٝمؿ.

 ىم٤مل ٓسمٜمف َيزيـد :أقمط ُمـ أشم٤مك ص٤مدىمـ ً٤م سمٛمـ٤م شمٙمره ،يمٛمـ٤م شمٕمٓمل ُمـ أشمـ٤مك سمٛمـ٤م
شمـح٥م ،واقمٚمؿ أٟمـف إذا أقم َٓمك إُمػم قمٚمـك اًمـٝمقى ٓ قمٚمـك ِ
اًمٖمٜمَك َوم ًَدَ ُُم ْٚمـ ُٙمف.
ً مٞمس ومـل ظمالل اًمنم أؿمـ ُّر ُمـ احلًدٟٕ ،مـف ىمـد َيـ٘متـؾ اًمـح٤مؾمد ىمٌؾ أن يـّمؾ
إًمـك اًمـٛمحًقد.
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمؽ أن يٙمقن ّ
أوقمَدَ ؿمـر ًا
رج وإن ْ
يمذاسم ً٤م ٕٟمـف إن وقمد ظمٞمـر ًا ًمـؿ ُي َ
ًمـؿ ُي َ
سم٤مًمـٛمٜم٤مصحـ٦م،
ْـّم ْح وٓ شمّمح اًمقٓيـ٦م إٓ
ـخ ْ
ػ ،وٓ هم٤مؿم ً٤م ٕٟمـف ًمـؿ َيـٜم َ
ُ

نم ُ
ف أطمدٌ
وٓ طمـديـد ًا ٕٟمـف إذا اطمـتَـد هٚمـٙم٧م رقمٞمتف ،وٓ طمًقد ًا ٕٟمـف ٓ َي ْ ُ
ِ
يـجؽم ُئ قمٚمٞمـف
اًمٜم٤مس إٓ سم٠مؿمـراومِٝمؿ ،وٓ َضمٌ٤مٟمـ ً٤م ٕٟمـف
ومٞمف طمًد ،وٓ َيّم ُٚم ُح
َ
ـٖمقره.
قمدو ُه وشم ُ
ُّ
َْمٞمع ُصم ُ
ٚمٞمؿ إٓ ذو شمـ ِ
جرسمـ ٍ٦م (يمرره٤م َصمـالصمـ ً٤م).
َ ٓ طم َ
ُ مـ أظمٓمـ٠مه ؾمٝمؿ اًمـٛمٜم ِـٞمـ٦م ىمٞمده اًمـٝمرم.
ٓسمـ اًمٙمقاءِ :ص ْ ِ
 ىم٤مل ِ
ـل اًمزُم٤من ،وم٘م٤مل :أٟم٧م اًمزُم٤من إن شمَّم ُٚم ْح َيّم ُٚم ْح ،وإن
ػ ًم َ
شمَـ ْٗم ًَدْ َيـ ْٗم ًَدْ .

ً مـٛمـ٤م أراد قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًمـٛمًٞمـر إًمـك ُمٍم ،ىم٤مل ًمف ُمٕم٤مويـ٦م :إٟمـل أريـد
ِ
وم٠موص .ىم٤مل :اٟمٔمر وم٤مىمـ٦م إطمرار وم٤مقمٛمؾ ومـل ؾمده٤م،
أن أوصٞمؽ .ىم٤مل :أضمؾ.
ـم َ
و ُ
ٖمٞم٤من اًمً ْٗم َٚم ِ٦م وم٤مقمٛمؾ ومـل ىمٛمٕمٝم٤م ،واؾمتقطمش ُمـ اًمٙمريؿ اجل٤مئع واًمٚمئٞمؿ
اًمِمٌٕم٤من ،وم٢مٟمٛمـ٤م َيّمقل اًمٙمريـؿ إذا ضم٤مع واًمٚمئٞمؿ إذا َؿمٌِـع.
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ٞمٜمـتـ٘مالن ُمع ِ
ِ
اًمٖمٜمك يمٛمـ٤م َيٜمـتـ٘مؾ اًمٔمـؾ.
واًمً١مد َد ًَم
 إن
َ
اًمِمـرف ُّ
ـٜمـ٤من  ،ويً ِ
 إن ِ
خل اًم ٌَ َ
اًمـج َ
اًمِم ْٕمـ َر ُيـ َٗمّم ُح اًمٚمِ َ
ـح ُّض
ً٤من ،و ُيـدْ ًمِـل
خٞمؾ ،و َي ُ
َ
ُْ
قمٚمـك َُم ِ
ٙم٤مر ِم إظمالق.
()1

شحبانُوائلُ:

َ أ ْظم ِرضمقا ُِم َـ اًمدُّ ٟمٞم٤م ىمٚمق َسمٙمؿ ،ىمٌؾ أن شمَـخـ ُر َج ُمٜمٝم٤م أسمدا ُٟمـٙمُؿ ،ومٗمٞمٝم٤م َطمٞمـٞمتُؿ،
وًمِ َٖم ِ
ػمه٤م ُظمٚمِ ْ٘مـت ُْؿ.

الـحسنيُبنُظؾـيُريضُال ُّؾـ ُهُظـفؿـاُُ:

٤مل ُم٤م و ِىمل سمـف ِ
 ظمػم اًمـٛمـ ِ
اًمٕم ْرض.
ُ َ

 اقمٚمٛمقا أن طمقائـ٩م اًمٜم٤مس إًمٞمٙمؿ ُمـ ٟمِ َٕم ِؿ اًم ّٚمـ ِف قمٚمٞمٙمؿ.
ِ
اًمـجٌـ ُمـ إقمداء ،واًم٘مًقة قمٚمـك اًمْمٕمٗم٤مء ،واًمٌخؾ
ذ ظمّم٤مل اًمـٛمٚمقك ُ :
ُّ 
قمٜمد اإلقمٓم٤مء.


ُمـ شمرك اًمـحًد يم٤من ًمف اًمـٛمحٌ٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس.
ُمـ َقم ِٚم َؿ أن يمالُمف ُمـ قمٛمٚمف ،ىمـؾ يمالُمف إٓ ومٞمٛمـ٤م ٟمٗمع.
ُمـ َشمـحري اًم٘مّمدَ ،ظمـٗم ْ٧م قمٚمٞمف إُمقر .
يمثرة اًمزي٤مرة ِ
شمقر ُ
ث اًمـٛمالًمـ٦م.



اًمٓمٛم٠مٟمـٞمـٜم٦م ىمٌؾ اًمـخؼمة ودّ اًمـحزم.
ِ
رص ُمٗمـت٤مح اًمتٕم٥م.
اًمـحـ ُ
يمٗمك أدسمـ ً٤م ًمٜمٗمًؽ ُم٤م ِ
يمره َتف ُمـ همػمك.
ُمـ اؾمت٘مٌؾ وضمقه (خمتٚمػ) أ ِ
راء قمرف ُمقاىمع اخلٓم٠م.








إطمقال َشمـحدُ ُ ِ
ِ
ِ
سمٗمراق أظمرى(.ومٛمع ُّ ِ
ُ ٓ شمـ ُ
ػ أظمرى)
شمٖمػم
ٜم٤مل ٟمٕمٛم ٌ٦م إٓ
ٕمؿ شمَـخ ُٚم ُ
ث ٟم ٌ

أمُشؾؿةُ(أمُالـؿممـني)ُريضُال ُّؾـ ُهُظـفاُ:

رأب سم٤مًمٜمً٤مء ،وٓ ُيـ٘م٤مم سمـٝمـ إذا اٟمّمدَ ع.
 إن قمٛمقد اًمديـ ٓ ُيـ ُ
اًمـجٜم٤من ،سم٤مًمٗمتح :اًم٘مٚم٥م.
(َ )1
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ظبدُال َُّؾـهُبنُالـحسن:
 ىم٤مل ٓسمٜمف حمٛمد :اطمذر ُمِمقرة اًمـج٤مهؾ وإن يم٤من ٟم٤مصح ً٤م ،يمٛمـ٤م شمـحذر ُمِمقرة
ُ
يقؿمؽ أن ُيقرـمؽ سمٛمِمقرشمـف ،ومـ َٞمًٌِ ُؼ إًمٞمؽ ُمٙمر
اًمٕمـ٤مىمـؾ إن يم٤من قمدو ًا ،وم٢مٟمـف
اًمٕمـ٤مىمـؾ ،وشمقريط اًمـج٤مهؾ .

 وىم٤مل ًمف أيْم ً٤م :اؾمتٕمـ قمٚمـك اًمٙمالم سمٓمقل ِ
اًمٗمٙم ِْر ومـل اًمـٛمقاـمـ اًمتل شمـدقمقك ومٞمٝم٤م
ي ومٞمٝم٤م اًمـخٓم٠م وٓ يٜمـٗمع ومٞمٝم٤م اًمّمقاب.
ٟمٗمًؽ إًمـك اًم٘مقل :ومـ٢من ًمٚم٘مقل
ٌ
ؾم٤مقم٤مت َي ُ ّ
ٙمر طمٚمٞم ٍؿ أو ُُمٗم٤مضمـ٠مة ًمئٞمؿ.
 ىم٤مل ٓسمٜمف :إي٤مك وُمٕم٤مداة اًمرضم٤مل وم٢مٟمـف ًمـ يٕمدُمؽ َُم ُ

طمؼ اًمٚمـف ومـل اًمت٠مدي٥م وم٠مد إًمـل طمؼ اًمٚمـف
 ىم٤مل ٓسمٜمف حمٛمد :ي٤م سمٜمل إٟمـل ُمـ١م ٍّد إًمٞمؽ ّ
ِ
واىمض اًمٜمدى.
ُػ إذى،
آؾمتِٛمـ٤مع :يم ّ
ومـل ُطم ًْ ِـ ْ
 ىم٤مل ٓسمٜمفٓ :سمـد ًمٚمجقاد ُمـ يمٌـقة ،وًمٚمًٞمػ ُمـ ٟمَـ ٌْـقة ،وًمٚمحٚمٞمـؿ ُمـ هٗمـقةُ .مـ
ٍ
يمٚمٛمـ٦م ؾمٛمع يمٚمٛمـ٤مت .قمٚمٞمـؽ سم٢مصالح اًمـٛمـ٤مل ومـ٢مٟمـف ُيـٜمَـقه
ًمـؿ يّمٌـر قمٚمـك
سم٤مًمـٙمـريـؿ و ُيًتٖمٜمك سمـف قمـ اًمٚمئٞمـؿ.

الربقعُبنُخثقمُُ:
 شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ،وم٢مذا شمٕمٚمٛمتؿ وم٤مقمتزًمقا اًمٜمّـ٤مس(.أي اًمٕمـ٤مُم٦م)

يزيـدُبنُمعاويـةُ:

 صمالث يـ ِ
حٚم٘م َـ اًمٕم٘مؾ وومٞمٝم٤م دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك اًمْمٕمػ :هقم٦م اًمـجقاب ،وـمقل
َ
اًمتٛمٜمل ،وآؾمتٖمراق ومـل اًمْمحؽ.

مروانُبنُالـحؽمُ:
 إن أول ُمـ ضمٕمؾ اًمًجـ يم٤من طمٚمٞمٛمـ ً٤م ذا أٟمـ٤مة.

 أوص اسمٜمف قمٌد اًمٕمزيز :إن يم٤من سمؽ همْم٥م قمٚمـك ٍ
أطمد ُمـ رقمٞمتؽ ومال شم١ماظمذه
ٌ
سمـف قمٜمد ؾمقرة اًمٖمْم٥م ،واطمٌس قمٜمف قم٘مقسمتؽ طمتك َيً ُٙم َـ همْم ٌُؽ.

ظديُبنُحاتمُالطائيُُُ:
ّ

زُم٤من ًمـؿ يـ ِ
ٍ
٠مت.
ُمٕمروف
 ىم٤مل ًمـٛمٕم٤مويـ٦مُ :مٕمروومؽ اًمذي َٟم ُٕمدُّ ُه اًمٞمقم ُُمٜمْـٙمر ًا
ُ
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إظم ِ
واًمذ ُ
رق ومـل ُم٤مًمفّ ،
ُ ؾمئؾ ُم٤م اًمً١مدد ؟ وم٘م٤مل :يٙمقن اًمً١مدد ومـل اًمرضمؾ ْ
ًمٞمؾ ومـل
روف اًمـٛمٓم ِرحِ ًم ِـ ِح ِ
ِقم ِ
٘مده اًمـ َٛمٕمٜم ِـل سمـ٠مُمـ ِر قمـ٤مُمـتـف.
ُ

إحـفُبنُققسُُ:



















اًمً١مد ُد ُمع اًمًقاد(.أي اًمٙمثرة)
اًمًٞمد ُمـ إذا أىمٌؾ ه٤مسمقه ،وإذا أدسمـر قم٤مسمـقه.
اًمـٙمٌػم أيمثر قم٘مالًً ،مـٙمٜمف أيمثر ُؿمٖمالً.
ِؾمـ ُّرك ُمـ دُمؽ.
ُمـ ينع إًمـك اًمٜم٤مس سمٛمـ٤م يٙمرهقن ىم٤مًمقا ومٞمف ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن.
ٛمؼ إٓ ُمـ ٟمٗمًف.
ُمـ يمؾ رء ُيـحٗمظ إطمـ ُ
اًمٙم٤مُمؾ ُمـ ُقمد ْت هٗمقاشمـف.
اًمنميػ ُمـ ُقمدت ؾم٘مٓم٤مشمـف.
ُ
اًمّمدق ُمـحٛمق ٌد إٓ ُمٜمٝمؿ.
ُذ ِيمر اًمِمٕمراء وم٘م٤مل ُ :م٤م فمـٜمُّؽ سم٘مق ٍم
اًمِمٙمر ومـل صمـالصمـ٦م ُمٜم٤مزلُ :مـحٌ ٌ٦م ومـل اًم٘مٚم٥م ،وصمٜم٤م ٌء سم٤مًمٚمً٤من ،وُمٙم٤مومـ٠م ٌة سمـ٤مًمٗمٕمؾ.

ػ ٌء أن َشمـ ُزومٝم٤م،
اًمٕمجٚم٦م ومـل ظمـٛمً٦م أؿمٞم٤مء ُمـحٛمقدة  :ومـل اًمٙمريٛم٦م إذا ظمٓمٌٝم٤م ُيمـ ْ
وومـل اًمـٛمٞم٧م طمتك ُشمـخرضمف ،وومـل قمٞم٤مدة اًمـٛمريض طمتك شمـخرج ُمـ قمٜمده ،وومـل
اًمّمالة إذا دظمٚمتٝم٤م طمتك شم١مديـٝم٤م ،وومـل اًمْمٞمػ إذا ٟمـزل طمتك شمُدْ ٟمـ ل إًمٞمف اًمٓمٕم٤مم.
أٟم٤م ًمٚمٕم٤مىمؾ اًمـ ُٛمدْ سمِـر أرضمك ُمٜمل ًمألطمـٛمؼ اًمـ ُٛم٘مٌِؾ.
ًمؽ ُمـ دٟمٞم٤مك ُم٤م أٟمـٗم٘مـتف قمٚمـك ُأ ْظمـراك.
إي٤مك واًمٙمًؾ واًمْمجر ،وم٢مٟمؽ إن يمًٚم٧م ًمـؿ ِ
شم١مد طم٘م ً٤م وإن ِ
وج ْر َت ًمـؿ شمّمؼم قمٚمـك طمؼ.
ّ
وأقمج٤مز َؿمٝم َر ُهؿ اًمـٛمـ٤مل،
وأيمت٤مف قمٔمٛمٝمؿ اًمتدسمػم،
اًمـحظ،
رءوس رومٕمٝمؿ
اًمٜم٤مس
ٌ
ٌ
ٌ
وأذٟم٤مب أحل٘مٝمؿ إدب ،صمؿ اًمٜم٤مس سمٕمدهؿ أؿمٌ٤مه اًمٌٝم٤مئؿ إن ضم٤مقمقا ؾم٤مُمقا وإن
ٌ
ؿمٌٕمقا ٟم٤مُمقا.
اضمتٜم٥م ُصح ٌَـ٦م اًمٜمقيمك (اًمـحٛم٘مك) وم٢مٟمـٝمؿ ٓ يًت٘مرون قمٚمـك طم٤مل ،وإيـّ٤مك واًمٕمت٤مب
ومـ٢مٟمـف يٗمتح سمـ٤مب اًمتَـٖم٤مًمـل.
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وم٘مػم صدوق ظمػم ُمـ همٜم ِـ ٍّل َيمذوب.
ٌ
ِ
ٍ
ِ
اإلٟمّم٤مف قمٚمـك أطمد ومـ َ٘مٌِـ َٚمـف إٓ ه ٌْـتُـف ،وٓ أسمـ٤م ُه إٓ ـمٛم ْٕم ُ٧م ومٞمـف.
رو ُ٧م
ُ
ُم٤م َقم ْ
إذا أردت إصالح قمٞمِمؽ ومـل اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتّمٚمح اًمـجـ٤مر.
يم٤مٟمقا ٓ ُي ِ
ِم٤مورون اًمـج٤مئع طمتك يِمٌع ،واًمٕمٓمِم٤من طمتك َيـٜمْـ َ٘مع ،وإؾمػم طمتك
واًمـٛم ِْم ّؾ طمتك يـجـد ،واًمراهم٥م طمتك ُيٛمٜمَـ ْح.
ُيٓمٚمؼ،
ُ
اؾمتنم قمدوك اًمٕمـ٤مىمؾ ،وٓ شمًتنم صدي٘مؽ إطمـٛمؼ.
ٓ ُشمـدْ ِظمؾ ومـل رأيؽ سمخٞم ً
ال وم ُٞمـ َ٘مٍم ومِ ْٕمٚمؽ ،وٓ ضمٌ٤مٟمـ ً٤م وم ُٞمخقومؽ ُم٤م ٓ ُيـخ٤مف ،وٓ
طمريّم ً٤م ومـ ُٞمـٌٕمدُ ك قمٛمـ٤م ُيـ ْرضمك.
وىم٤مل قمٜمد ىمؼم احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م :رمحؽ اهلل يمٜم٧م ٓ ُحت٘مر وٕمٞمٗم ً٤م وٓ حتًد ذيٗم ً٤م.
ُؾمئؾ قمـ اًمـ ِح ْٚمؿ ،وم٘م٤مل :هق ُّ
اًمذ ُّل ُمع اًمّمؼم.
وطمٚمٞمؿ ُمـ أطمـٛمؼ.
ذيػ ُمـ دينء ،و َسمـر ُمـ وم٤مضمر،
صمالصمـ٦م ٓ يٜمتّمٗمقن ُمـ صمالصمـ٦م:
ٌ
ٌ
ِ
وطمًٜمقا إظمالق.
إذا أردشمؿ اًمـحـٔمقة قمٜمد اًمٜمً٤مء وم٠م ْومـحِمقا ومـل اًمٜمٙم٤مح َ
ظمػم ُمـ اًمـ ِحـ٘مد.
اًمٕمت٤مب ٌ
ٓ يتؿ أُمر اًمًٚمٓم٤من إٓ سم٤مًمقزراء وإقمقان ،وٓ يٜمٗمع اًمقزراء وإقمقان إٓ
سم٤مًمـٛمقدة واًمٜمـّمٞمحـ٦م ،وٓشمـٜمـٗمع اًمـٛمقدة واًمٜمّمٞمحـ٦م إٓ سم٤مًمرأي ِ
واًمٕمـٗم٦م.
َ ّ
سمٛمتٚمق ٍن واطمد .
ٕن ُأسمـْـ َتـٚمـك سم٠مًمػ َضمـٛمقحٍ ًمـجقج أطم٥م إًمـ ل ُمـ أن أسمتٚمـك ُ
٘مل
ؿمتؿ رضمؾ إطمٜمػ وضمٕمؾ يِمتٛمف طمتك سمٚمغ َطم ّٞم ُف ،وم٘م٤مل إطمٜمػ ي٤م هذا إن يم٤من َسمـ َ
ِ
ؾمٗمٝم٤مئـٜم٤م وم َتٚم٘مك ُم٤م شمٙمره .
ومـل ٟمٗمًؽ رء ومٝم٤مشمـف واٟمٍمف ٓ يًٛمٕمؽ سمٕمض
درهؿ قمٚمـك اًمٕم٘مقسمـ٦م .
ّ
أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٗمق أىمـ ُ

ذيػ وٓ يمذب قم٤مىمـ ٌؾ وٓ اهمت٤مب ُم١مُمـ.
ُ م٤م ظم٤من
ٌ
 ىمٞمؾ ًمرضمؾ :سمؿ ؾم٤مديمؿ إطمٜمػ ومقاًم ّٚمـ ِف ُم٤م يم٤من سم٠ميمؼميمؿ ؾمٜم ً٤م وٓ سم٠ميمثريمؿ ُم٤مًٓ؟
وم٘م٤مل  :سم٘مقة ؾمٚمٓم٤مٟمـف قمٚمـك ًمً٤مٟمـف .
 أـمٞم٥م اًمـٛمج٤مًمس ُم٤م ؾم٤مومر ومٞمف اًمٌٍم واشمـدع ومٞمف اًم ٌَـدَ ن (أيَ :ؾمٙمَـ).
ًمـٛم ْحٛمدة سمال َُم ْر َزئـ٦م؟ ُ
اًمـخـ ُٚمؼ اًمًجٞمح (أي :اًمٚملم اًمًٝمؾ)
 أٓ أدًمٙمؿ قمٚمـك ا َ
واًمٙمػ قمـ اًم٘مٌٞمح ،أٓ أظمؼميمؿ سم٠م ْد َو ِء اًمداء؟ اًمـخٚمؼ اًمدٟمـلء واًمٚمً٤من اًمٌذيء.
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 ىمٞمؾ ًمف ُ :م٤م أطمٚمٛمؽ؟ ىم٤مل  :شمٕمٚمٛم٧م اًمـحٚمؿ ُمـ ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ اًمـ ِٛمٜم َ٘مـري سمٞمٜمام هق ىم٤مقمد
سمٗمٜم٤مئـف ُمـحت٥م سمٙمً٤مئـف أ َشمـت ُف مج٤مقم٦م ومٞمٝم٤م ُم٘متقل وُمٙمتقف وىمٞمؾ ًمف  :هذا اسمٜمؽ ىمتٚمف اسمـ
أظمٞمؽ ومقاهلل ُم٤م طمؾ َطمٌق َشمـف طمتك ومرغ ُمـ يمالُمف صمؿ اًمتٗم٧م إًمـك ا ٍ
سمـ ًمف ومـل اًمـٛمجٚمس وم٘م٤مل
ووار أظم٤مك واطمـٛمؾ إمم ِ
ًمف  :ىمؿ وم٠مـمٚمؼ قمـ اسمـ قمٛمؽ ِ
أُمف ُم٤مئـ٦م ُمـ اإلسمؾ وم٢مهن٤م همريـٌ٦م .
ًمـٛمجٞم٥م ٟم٤مـمِؼ.
 اًمٌ٤مدئ ُُم ًْ َتـ ْٖم َٚمؼ (أي سم٤مًمٙمالم) ،وا ُ
 يمثرة اًمْمحؽ ُشمـذه٥م اًمـٝمٞمـٌ٦م ،ويمثرة اًمـٛمزاح ُشمـذه٥م اًمـٛمروءة ،وُمـ ًِمز َم ؿمٞمئ ً٤م
ُقمرف سمـف.

ِ
وص٤مومـ ً٤م ًمٗمرضمـف وسمٓمٜمف.
يمر اًمٓمٕم٤مم واًمٜمً٤مء :ومـ٢مٟمـل ٕسمٖمض اًمرضمؾ يٙمقن ّ
َ ضمـٜمٌقا ُمـجٚمًٜم٤م ذ َ

 إن اًمـٛمروءة أن يؽمك اًمرضمؾ اًمٓمٕم٤مم وهق يـِمتـٝمـٞمـف.
 يم٤من ي٘مقل إذا شمٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمـ ِطمٚمٛمف  :إٟمـل ِ
ٕضمـدُ ُم٤م شمـجدون وًمـٙمٜمل صٌقر.
ٍم ًمـل ُمـ اًمـرضم٤مل.
 وضمدت اًمـحٚمؿ أٟمـْـ َ

 قمجٌ٧م ًمـٛمـ ضمرى ومـل ُمـجـرى اًمٌقل صمؿ اًمـٛمخ٤مض يمٞمػ يتٙمؼم.
ٍ
سمخّمٚمـ٦م ُمٜمٝمـ يم٤من ُمـ ص٤مًمـحل
 أرسمع ُمـ يمـ ومٞمف ؾم٤مد ىمقُمف همػم ُُمدا َوم ْع وُمـ شمٕمٚمؼ
ىمقُمف  :دي ٌـ ُيرؿمده ،و ٌ
٥م َيـّمقٟمُـف ،وطمٞمـ٤م ٌء يـَـٛمٜمَـ ُٕمف.
قم٘مؾ ُيًدّ ده ،و َطم ًَ ٌ

 اًمٙمذوب ٓ طمٞمٚم٦م ًمف ،واًمـحًقد ٓ راطم٦م ًمف ،واًمٌخٞمؾ ٓ ُمروءة ًمف ،واًمـ َٛمٚمقل ٓ
ووم٤مء ًمف ،وٓ يًقد ؾمٞم ُئ إظمالق ،وُمـ اًمـٛمروءة إذا يم٤من اًمرضمؾ سمخٞم ً
ال أن يٙمتؿ
تجٛمؾ.
ذًمؽ و َي ّ

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وؿمٞمٓم٤من َيـٗمتِـٜمُف.
ويم٤مومر يـج٤مهده،
وُمٜم٤مومؼ ُيٌٖمْمف،
ُم١مُمـ يـحًده،
 اًمـٛم١مُمـ سملم أرسمع:
ٕ ن ُأ ْد قمك ُمـ سمٕمٞمد ،أطم٥م إًمـ ّل ُمـ أن ُأ ْىم َم ُمـ ىمري٥م.

جٚمس ُىمـ ْٚمٕمـ٦م .
 إي٤مك وصدر اًمـٛمجٚمس ،وإن َصد َرك ص٤مطمٌف ،ومـ٢مٟمـف ُمـ ٌ
ٍ
ـرقم ُتف ُمـخ٤مومـ٦م ُم٤م هق أؿمد ُمٜمف.
ُ ر ب همٞمظ شمـج ّ
َـحٙم ُ
ددت قمٜمٝم٤م ُيمـ ْٗمئ ً٤م.
ّؽ ومـل ٟم٤مطمٞم٦م سمٞمتل أطم٥م إًمـ ّل ُمـ أيـ ٍؿ َر ُ
ٕ ومٕمك شم َ
()1



اؾمتجٞمدوا اًمٜمٕم٤مل وم٢مٟمـٝم٤م َظمالظمٞمؾ اًمرضم٤مل.

ْمٓمر اجل٤مًم ِ ُس ومٞمف إمم اًمتخكم قمٜمف ًمٖمػمه َُمر ًة سمٕمدَ َُم ّرة .
(ُ )1مـجٚمس ُىم ْٚم َٕم٦م ُ :ي ُّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُ91كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني



ُم٤م قم٤مداٟمـل أطمدٌ إٓ أظمذت ومـل أُمره سم٢مطمدى صمالث ظمّم٤مل  :إن يم٤من أقمٚمـك ُمٜمل
قمروم٧م ًمف ىمدره ،إن يم٤من دوٟمـل رومٕم٧م ىمدري قمٜمف ،إن يم٤من ٟمٔمػمي شمٗمْمٚم٧م قمٚمٞمف .





اًمّمٗمح واًمٕمٗمق قم٤مر ًا.
إي٤ميمؿ ورأي إوهم٤مد .ىم٤مًمقا :وُم٤م ذًمؽ؟ ،ىم٤مل :اًمذيـ َيرون
َ
يمؾ ِقم ٍّـز ًمـؿ ُي١ميـد سمٕمٚم ٍؿ وم٢مًمـك ُذ ٍّل َيّمٞمـر.
ِ
ـل ُمٕم٤مويـ٦م سمِ ٍ
ٚمص ،وم٘م٤مل زي٤م ٌد ًمٚمص ُ :أصدق ،وم٘م٤مل إطمٜمػ  :اًمّمدق أطمٞم٤مٟم ً٤م
ُأشم َ
َُم ْٕم َجـزة.






ِ
ِ
ـل سم٠مُمر قمِمػمشمـف.
ىمٞمؾ ًمفُ :مـ٤م اًمًٞمد؟ ىم٤ملُ :مـ َطمـٛم َؼ ومـل ُمـ٤مًمف وذل ومـل ٟمٗمًف و َقمٜم َ
ٍ
أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م.
َـجـرقمتُٝم٤م َُمـخـ٤م َومـ َ٦م ُمـ٤م هق
يمؿ َضمـرقم٦م ُمـ اًمٔمٚمؿ شم َ
َ
واًمٕمت٤مب َىمـريـ ِ
اًمٕمت٤مب ُِمٗمت٤مح اًمـ َتـ٘م٤مًمِـل (اًمٌٖمض)ِ ،
ِ
اًمـحـ ْ٘م ِد.
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
ضمٚمس إ ًَمـل ُم٤مئـ ٌ٦م ٕطمـ ٌَـٌْ ُ٧م أن أ ًْمـ َتـ ِٛم َس ِر َى ّ
واطمد ُمٜمٝمؿ.
يمؾ
ًمق َ



ُمـ فمـٚمـؿ ٟمـٗمًـف يم٤من ًمٖمٞمـره أفمٚمـؿ ،وُمـ هـدم ديٜمـف يم٤من ًمـٛمجده أهـدم.
ـ٧م َؿمـر ُه.
اؾمتَدْ َقمٞمْ َ
ُمـ َأ ْو َهم ْـر َت َصـدْ َر ُه ْ
ِ
٥م ًمـفُ( .مـ ًمـؿ يٙمتً٥م اًمنمف سمذاشمـف ومال ىمٞمٛمـ٦م
٥م َسمـدَ ٟمـف ومال َطم ًَ َ
ُمـ وم٤مشمَـف َطم ًَ ُ
ًمتٗم٤مظمره سمٛمـجد ىمقُمـف).



ٚمٛمـ ُف اًم٘م٤ميض.
أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مإلطمً٤من ُمـ َفم َ



إدب ٟمقر اًمٕم٘مؾ يمٛمـ٤م أن اًمٜمـ٤مر ومـل اًمٔمٚمٛم٦م ٟمـقر اًمٌّمـر.



اًمّمقاب ،وشمـجٜمٌّقا ُمٜمـف ؿمـدة
اضسمـقا اًمرأى سمٕمْمـف سمٌٕمـض يتـق ًّمـد ُمٜمـف ّ




اًمـحزم ،وا ّشمـٝمٛمقا قم٘مقًمٙمؿ ،ومـ٢من ومٞمٝم٤م ٟمتـ٤مئ٩م اًمـخٓم٠م ،وذ ّم اًمٕم٤مىمٌـ٦م.

ِ
ـهُبنُزيـادُالتؿقؿيُ:
ظبقدُال ّؾ


طملم يم٤من همالُم ً٤م ،ىم٤مل ًمف أسمقه زي٤مد سمـ فمٌٞم٤من اًمتٛمٞمٛمل وهق يقُمئذ جيقد سمٜمٗمًف،
ِ
ِ
ـؿ؟ ىم٤مل قمٌٞمد اًم ّٚمـف :إذا ًَمـؿ
ي٤م ُسمـٜمل :أٓ أوي سمـؽ إُمػم؟ ىم٤مل .ٓ :ىم٤مل :وًم َ
يٙمُـ ًمٚمحل إٓ و ِصٞمـ٦م اًمـٛمٞم ِ
اًمـٛمٞم٧م.
٧م
َ
َ
وم٤مًمـحل هق َ
ُّ
َ
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ظبدُال ُّؾـهُبنُظباسُريضُال ُّؾـ ُهُظـفؿـاُُ:
 اًمـٝمقى إًمـ ٌف َُمـٕمـٌـقد.
ٍ
داظمؾ دهِم ٌ٦م وم٤مسمـدأوه سم٤مًمتحٞم٦م ،وًمـٙمؾ ـم٤مقم ٍؿ ِطم ٌ
ِمٛم٦م وم٤مسمـدأوه سم٤مًمٞمٛملم.
ً مـٙمؾ
 يمٗمك سمؽ فم٤مًمـٛمـ ً٤م أن ٓ شمـزال ُُمـخ٤مصٛمـ ً٤م ،ويمٗمك سمـؽ آصمٛمـ ً٤م أن ٓ شمـزال ُمـٛمـ٤مري ً٤م.
ُ مـ ًمـؿ يـجٚمس ومـل ِ
اًمّم َٖمر طمٞم٨م َيٙمره ًمـؿ يـجٚمس ومـل اًمٙمِ َؼم طمٞم٨م ُيـح٥م.
ِ
ِ
ـٝمج ُرك).
ٓ 
شمـٛمـ٤مر ؾمٗمٞمٝم ً٤م وٓ طمٚمٞمٛمـ ً٤م ،وم٢من اًمًٗمٞمف ي١مذيـؽ واًمـحٚمٞمؿ َي ْ٘مٚمٞمؽ (أي َي ُ
 ؾم٠مل أطمد اًمٜم٤مس قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس(ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م) وم٘م٤مل ًمفُ :م٤م شم٘مقل ومـل اًمٖمٜم٤مء،
ٌ
أطمالل أم طمرام؟ وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس ٓ :أىمقل طمراُم٤م إٓ ُم٤م ُذيمر ومـل يمت٤مب اهلل أٟمـف
طمرام .وم٘م٤مل اًمرضمؾ :أطمالل هق؟ وم٘م٤مل اسمـ قمٌ٤مس :وٓ أىمقل طمالًٓ إٓ ُم٤م ذيمر ذم
يمت٤مب اهلل أٟمـف طمالل .وٟمٔمر اسمـ قمٌ٤مس إًمـك اًمرضمؾ ومرأى قمغم وضمٝمف قمالُم٤مت
احلػمة ،وم٘م٤مل ًمف :أرأي٧م احلؼ واًمٌ٤مـمؾ إذا ضم٤مءا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٠ميـ يٙمقن اًمٖمٜم٤مء؟ وم٘م٤مل
ٞم٧م ٟمٗمًؽ.
اًمرضمؾ :يٙمقن ُمع اًمٌ٤مـمؾ .وهٜم٤م ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس :اذه٥م وم٘مد أ ْومـ َت َ
٘م٤مر ِ
ب اًم٘مـٚمقب.
 اًم٘مراسمـ٦م ُشمـ ْ٘م َٓمع واًمـٛمٕمروف ُيـ ْٙم َٗمر  ،وًمـؿ ُي َـر يمـتـ ُ
ٍ
ص٤مطم٥م َظم ١مون.
ظمػم ُمـ

يمٚم٥م ٌ
ٌ
أُملم ٌ
ظمػم ُمـ آُمتٜم٤من.
 اًمـحرُم٤من ٌ

 ىمٞمؾ ًمف :إن اًمٜم٤مس ىمـ د ومًدوا وٓ يّمٚمحٝمؿ إٓ اًمنم وم٘م٤مل :سم٤مًم ّٚمـ ِف اًمذي ٓ إًمف إٓ هق
ُ
واًمٕمدل أـمٗم٠م ًمِٚمجقر ،وومـل اًمٕمدل يمٗم٤ميـ٦م وإًمٞمف اٟمتٝم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م.
أؿم٥م ًمٚمنم،
ًَمٚمجقر ُّ
 اًمـٛمً٤ميملم ٓ يٕمقدون ُمريْم ً٤م وٓ يِمٝمدون ضمٜم٤مز ًة :و اًمٜمـ٤مس يً٠مًمقن اًم ّٚمـ َف وهؿ ٓ
يً٠مًمقن إٓ اًمٜمـ٤مس.

ُ ٓ ي ْزهدَ ٟمـؽ ومـل اًمـٛمٕمروف ُيم ْٗمر ُمـ يمٗمره :ومـ٢مٟمـف يِمٙمرك قمٚمٞمف ُمـ ًمـؿ َشم ّْم َٓمٜم ِٕم ُف إًمٞمف.
ً مق ىم٤مل ًمـل ومرقمقن ظمػم ًا ًمرددت قمٚمٞمف ُمثٚمف.
ُُ مـج٤مًمً٦م اًمٕم٘مالء شمـزيـد ومـل اًمنمف.

ىمٚم٥م َقم ٌ
٘مقل وًم ِ ٌ
ً٤من ؾمئقل.
 ىمٞمؾ ًمف  :أٟمك ًمؽ هذا اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل ٌ :
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ٍ
رء أطمًٜمـف.
اًمٕمٚمؿ أيمثر ُمـ أن ي١مشمك قمٚمـك آظمره ،ومخذوا ُمـ يمؾ
ٓ همٜمك سم٤مًمٜمـ٤مس قمـ اًمٜمـ٤مس ،وًمـٙمـ َؾم ِؾ اًم ّٚمـ َف أن ُيٖمٜمٞمؽ قمـ ِذ ِار اًمٜمـ٤مس.
اًمـٛمحٌ٦م ُم٤م ًمـؿ يٙمـ قمـ ٍ
ِ
رهمٌ٦م وٓ َرهٌ٦م.
ظمػم
ِ
ٚمؽ أطمدٌ ُّ
ُمـ٤م َُم َ
وطمـزٟمُـف.
ىمط إٓ ؿمقـمِ َر قم٘مٚمف
ووققم َ
ػ سمـ ُ
الؤ ُه ُ
ىمٞمؾ ًمـف أيـ شمذه٥م إرواح إذا وم٤مرىم٧م إضمً٤مد؟ وم٘م٤مل  :أيـ شمـذه٥م ٟم٤مر
اًمـٛمّم٤مسمٞمح قمٜمد ومٜم٤مء إده٤من؟

 اًمرضمؾ ٓ يـزال يـزداد ومـل صحـ٦م رأيـف ُمـ٤م ٟمّمح ُُمًتـِمػمه ،ومـ٢مذا همش
ُُمًتـِمػمه ؾمٚمٌف اًم ّٚمـ ُف صحـ٦م رأيـف.
 إن إرض ًَمـت ِ
َـزي ُـ ومـل قملم اخلـٚمٞمـ٘م٦م إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م إُمـ٤م ٌم قم٤مدل وشمَـ٘مٌُح ومـل
أقم ُٞمٜمٝم٤م إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م إُمـ٤م ٌم ضم٤مئر.







ٓ شم٘مٌٚمقا ىمقل اًمٕمٚمٛمـ٤مء سمٕمْمٝمؿ قمٚمـك سمٕمض وم٢مٟمـٝمؿ َيـتَٖم٤م َيـ َ
رون ويتح٤مؾمدون.
ِ
ٓمٚم٥م أُمر ًا سم٤مًم َٖمـٚم ٌَـ٦م وهق ي٘مدر قمٚمٞمف
سم٤مًمـح ّجـ٦م ،وم٤محلج٦م ِدي ٌـ ُيٕم َ٘مدُ
ُ
ـٛم ْـ َي ُ
قمجٌ ً٤م ًم َ
ٚمٓم٤من اًم َٖمٚمٌ٦م يـزول سمـ ِ
وؾم ُ
زوال اًم ُ٘مـدرة.
سمـف اًمٓم٤مقم٦م ُ
ِ
ِ
ٞم٥م.
ُرب ُمتٙمٚمؿ سم٤مًمـحؼ ومـل همػم َُمقوٕمف ىمـد قم َ
ىمـد ُشمـ ْ٘م َ
ٓم ُع اًمر ِطمؿ وىمـد ُشمٙمٗمر اًمٜمُّٕمٛمك واًم ّٚمـ ُف ي١مًمػ سملم اًم٘مـٚمقب ،وإذا ىمـ٤مرب
ؿمئ أسمـد ًا.
سملم اًم٘مـٚمقب ًمـؿ ُيـ َز ْطمـ ِزطمٝم٤م ٌ
ِ
ظمذ احلـٙمٛم٦م ُمـٛمـ ؾمٛمٕمتـٝم٤م ،وم٢من اًمرضمؾ ىمد يتٙمٚمؿ سم٤مًمـحـٙمٛم٦م وًمٞمس سمحٙمٞم ٍؿ،
اًمر ُْم َٞم٦م ىمـد شمَـجـل ُء ُمـ ِ
همػم را ٍم.
يمٛمـ٤م أن َ

 إٟمّـل ٕيمر ُه أن َي َٓمـ٠م اًمرضمؾ سمً٤مـمل صمـالصمـ ً٤م ومـال ُيـرى قمٚمٞمف أصمـرى.
ِ
سمـثـالث ظمّم٤مل  :سمـت ِ
َـٕمجـٞمـٚمِـف وشمَـّمٖمٞمـره
ـروف أ ْي َٛم ُـ زر ٍع وٓ َيـتِ ُّؿ إٓ
اًمـٛم ْٕم

ُ
َ
وؾم ْ ِؽمه .ومـ٢مذا ُقمجـ َؾ َهٜم ِـل َء ،وإذا ُصٖم َـر ومـ٘مـد َقم ُٔمـ َؿ،وإذا ُؾمتِـ َر ومـ٘مـد شمَـؿ.
َ
٥م اًمـٛمرء سمٜمـٗمًف ،و َيمـثـ َر ُة اًمـٙمال ِم ومٞمٛمـ٤م
 ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م رأس اًمـجٝمؾ؟ ىمـ٤مل ُ :قم ْج ُ
ٍ
سمٌمء وهق َيـٗم َٕم ُٚمف.
ٓ َيٕمٜمـٞمـ ِف ،وأن يٕمٞمـ٥م اًمٜم٤مس
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أبـوُإشودُالدؤلـيُُ:
رت ٓؾمتٕمٛمٚم ُتـؽ واؾمتـنمشمُـؽ.
 ىمـ٤مل ًمـف زيـ٤مد سمــ أسمـل ؾمٗمٞمـ٤منً :مقٓ أٟمـؽ يمٌَِـ َ
أي ومٝمق واومِـل.
وم٘مـ٤مل :إن يمٜم٧م شمُـريـدٟمـل ًمٚمٍماع ومٚمٞمس ومِـل ،وإن َ
اًمر َ
يمٜم٧م شمـريـد ّ

ظؿروُبنُشعقدُبنُالعاصُ:
 دظمؾ قمٚمٞمف ُمٕم٤مويـ٦م سمٕمد ُمقت أسمٞمـف ،ويم٤من يقُمئـذ همالم ،وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤مويـ٦م :إًمـك
ُمـ أوص سمـؽ أسمقك ي٤م همالم؟ ىم٤مل :إن أسمـل أوص إًمـ ّل وًمـؿ يقص سمـل .ىم٤مل:
وسم٠مي رء أوص٤مك؟ ىم٤مل :أوص٤مٟمـل أٓ يٗمـ٘مد إظمقاٟمـف ُمٜمـف إٓ وضمٝمف.

صعصعةُبنُصوحـانُ:

ػ ُقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمـٛمٕم٤مويـ٦م سمـ أسمـل ؾمٗمٞم٤من :يم٤من قم٤مًمـٛمـ ً٤م سمـرقمٞمـتِـ ِف ،قم٤مدًٓ
َ ي ِّم ُ
ِ
ِ
ِ
اًمـح ِ
اًمٙمؼمَ ،ىمٌقًٓ ًمٚم ُٕمـ ْذ ِرَ ،ؾم َ
ُ
اًمٌ٤مب،
ّمقن
ج٤مبَُ ،م
ٝمؾ
ومـل ىمْمٞمتف ،قم٤مريـ ً٤م ُمـ
ًمٚم٘مري٥م وٓ ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُُمـت ََحـري ً٤م ًمٚمّم ِ
ًمٚمٖمري٥م.
ضم٤مف
ـح٤مب
همػم ُُم
قابَ ،رومٞم٘م ً٤م سم٤مًمْمٕمٞمػَ ،

رضارُالصدائيُُ:

اًمـٛمدَ ى
 يّمػ قمٚمـل سمـ أسمـل ـم٤مًم٥م ًمـٛمٕم٤مويـ٦م سمـ أسمـل ؾمٗمٞم٤من  :يم٤من سمٕمٞمد َ
(اًمٖم٤ميـ٦م) ،ؿمديدَ ِ
اًم٘م َقى ،ي٘مقل ومّمالً ،و َيـحٙم ُُؿ قمدًَٓ ،يتـٗمجـ ُر اًمٕمٚمؿ ُمـ
ِ
يًتقطم ُش ُمـ اًمدٟمٞم٤م وزهرشمـٝم٤م،
ضمقاٟمٌف ،وشمـٜمـٓمِ ُؼ اًمـحٙمٛم ُ٦م ُمـ ٟمقاطمٞمف،
ِ
َ
٥م
سم٤مًمٚمٞمؾ ووطمِمتف ،ويم٤من واًم ّٚمـ ِف همزير اًم َٕم ٌْـ َرة،
ويًت٠مٟمس
ـمقيؾ اًمٗمٙمرةُ ،يـ٘مٚم ُ
ُ
ِ
ٍم ،وُمـ اًمٓمٕم٤مم ُم٤م َظم ُِم َـ،
يمٗمف ،و ُيـخ٤مـم٥م ٟمٗمًفُ ،ي ْٕمج ٌُـ ُف ُمـ اًمٚمٌ٤مس ُم٤م َىم ُ َ

ويم٤من ومٞمٜم٤م يم٠مطمدٟم٤م ُيـجٞمـٌٜم٤م إذا ؾم٠مًمٜم٤مه و ُيـٜمٌـئُـٜم٤م إذا اؾمتَـٜمٌ٠مٟمـ٤مه ،وٟمحـ ُمع
شمـ٘مريـٌف إيـ٤مٟم٤م و ُىمـرسمِ ِ
ـف ُِمٜمّ٤مٟ ٓ ،مَـٙم٤م ُد ٟمُـٙمٚم ُٛم ُف ًمـٝمٞمٌـتف ،وٓ ٟمٌتـدئـف ًمٕمٔمٛمتف،
ّ
ْ
ـح٥م اًمـٛمً٤ميملمُ ٓ ،ي ْٓم ِٛم ُع اًم٘مقي ومـل سم٤مـمٚمـف ،وٓ
ُي َٕمٔمؿ أهؾ اًمديـ ،و ُي ُّ
ُيـ َٞمـئ ُس اًمْمٕمٞمػ ُمـ َقمدًمِـف.

الـؿؼـعُالؽـديُُ:
 اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر يٕمٛمالن ومٞمؽ :وم٤مقمٛمؾ ومٞمٝمٛمـ٤م.
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حـ َُّبـىُالـؿدكقـةُ:
ُُ

 اًمـجرح اًمذي ٓ يٜمدُمؾ  :طم٤مضم٦م اًمٙمريؿ إًمـك اًمٚمئٞمؿ صمؿ ٓ ُيـ ْج ِدي قمٚمٞمف( .أي
ٓ ُيًٕمـٗمف).
 اًمنمف رسمط اًمـٛمٜمـ ومـل أقمٜم٤مق اًمرضم٤مل ومٞمـٌـ٘مك ًمألقم٘م٤مب.

الزبرُبنُالعوامُ:

ُ ؾمئؾ :سمِ َؿ َسمٚمٖم٧م هذا اًمـٛمـ٤مل؟ ىم٤مل :إٟمـل ًمـؿ ُأرد ِرسمح ً٤م ،وًمـؿ أؿمت ِ
َـر َقمـ ْٞمـٌ ً٤م.

مصعبُبنُالزبقـرُُ:

ُ م٤م ىمـؾ ُؾمـٗمـٝم٤م ُء ىمق ٍم إٓ ذ ًّمقا.
 اًمـٛمرأة ومِ ٌ
راش وم٤مؾمتقصمِـروا.
 إن اًمٜمـ٤مس يتحدصمقن سم٠مطمًـ ُم٤م يـٗمٔمقن ،ويـٗمٔمقن أطمًـ ُم٤م يٙمتٌقن،
ويٙمتٌقن أطمًـ ُم٤م يًٛمٕمقن :ومـ٢مذا أظمذت إدب ومخذه ُمـ أومقاه اًمرضم٤مل
ومـ٢مٟمؽ ٓ شمًٛمع ُمٜمٝمؿ إٓ ُُمـخت٤مر ًا.
 إٟمـل ٕقمِمؼ اًمنمف يمٛمـ٤م أقمِمؼ اًمـجٛمـ٤مل ومـل اًمٜمً٤مء.

أشؿـاءُبـتُأبـيُبؽرُريضُال ُّؾـهُظـفؿـاُ:

شمْمع ِرىمٝم٤م.
 اًمٜمٙم٤مح ِرق اًمٜمً٤مء :ومـٚمتـٜمـٔمر اًمـٛمرأة قمٜمد َُمـ
ُ

ظبدُال ُّؾـ ُِهُبنُظؿرُبنُاخلطابُريضُال ُّؾـهُظـفؿـاُُ:

ُ مـ ًمـؿ يٜمـٗمٕمؽ فمٜمـف ًمـؿ يٜمـٗمٕمؽ َيـ٘مٞمٜمـف.
 إذا يم٤من اإلُم٤مم قم٤مدًٓ ومٚمف إضمر وقمٚمٞمؽ اًمِمٙمر وإذا يم٤من اإلُم٤مم ضم٤مئـر ًا ومٕمٚمٞمف
اًمقزر وقمٚمٞمؽ اًمّمؼم.
 سمـٞمـٜمٛمـ٤م هق ضم٤مًمس إذ أىمٌؾ أقمراسمـل ومـٚمٓمٛمف ،وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ َوم َجـ َٚمـدَ سمـف
ٍ
سمٕمـزيـز ُمـ ًمٞمس ومـل ىمقُمف ؾمٗمـٞمف.
إرض ،وم٘م٤ملً :مٞمس
ِ
ٍ
وإصالح
ـٗم٤مف
نم
ـٚمـؿ واجلق َد اًمً١مدد ،وٟمَـ ُٕمـدُّ اًم َٕم َ
َ
ىمريش ٟمَـ ُٕمـدُّ احل َ
ٟ محـ َُمـ ْٕم َ َ
ِ
اًمـٛم ُرو َءة.
اًمـٛمـ٤مل ُ
هلم :وضمـ ٌف َ
ويمالم ًَمٞمــ.
ٚمؼ
ـم ٌ
ـر ر ٌء ٌ
ٌ
 اًمٌِ ُّ
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صبقبُالـحروريُ(قائـدُاخلوارجُفـيُزمنُالجاج)ُُُ:

ّمػ اًمِمج٤مع.
 اًمٚمٞمؾ يٙمٗمٞمؽ اًمـجٌ٤من ،وٟمِ ُ

بُبنُأبـيُصػرةُ:
الـؿف ّؾ
ُ
ُ





ِ
اًمـٛمٛمـ٤مًمٞمؽ سمٛمـ٤مًمـف ،وٓ يِمؽمي إطمـرار سمٗمٕم٤مًمـف.
َقمج ٌْ ُ٧م ُمـٛمـ يِمؽمي َ
ًمٞمس ًمألطمـرار صمٛمـ ٌـ إٓ اإليمـرام :وم٠ميم ِ
ْـر ْم ُطمـر ًا شمـٛمٚمـٙمف.
ُ ِ
أدٟمك أظمالق اًمنميػ يمِ
هه ،وأقمٚمـك أظمالىمـف ٟمِ ُ
ًٞم٤من ُم٤م ُأ ِؾم ّـر إًمٞمف.
تٛمـ٤من ّ
شمـجـر ُع اًم ُٖم َّمص إًمـك أن شمـٜم٤مل اًم َٖمرض.
ىمٞمؾ ًمف ُ :م٤م اًمـحـزم؟ ىم٤مل :
ُّ

اًمٓمر ف ويمثرت ومٞمف وم٤مئـدة اًمـجٚمٞمس.
 ظمػم اًمـٛمج٤مًمس ُم٤م َسم ُٕمـدَ ومٞمف ُمدى
ْ
ِ
ـٌٍمه.
 إن ُمـ اًمٌالء أن يٙمقن اًمرأي قمٜمد ُمـ يٛمٚمٙمف ٓ قمٜمد ُمـ ُي ُ
 اإلىمـدام قمٚمـك اًمـٝم َٚم ِ
َـٖمريـر واإلطمـج٤مم قمـ اًمٗمرص٦م ُضمـٌ ٌـ ؿمديـد.
ٙم٦م شم
َ
ٌ

جابرُبنُظبدُال ُّؾـهُ:
 يم٤من ومـل سمٜمل إهائٞمؾ ٌ
مح٤مر ًمٕمٚمٗمتُف ُمع
رضمؾ ًمف َطمـ ّٛمـ٤مر ،وم٘م٤مل :ي٤م رب ًمق يم٤من ًمؽ ٌ
ٍ
إٟمً٤من قمٚمـك ىمدر قم٘مٚمف.
صمٞم٥م يمؾ
ومٝمؿ سمـف ٟمٌٞمٝمؿ وم٠موطمك اهلل إًمٞمف  :إٟمٛمـ٤م ُأ ُ
مح٤مري هذاّ ،

ظبدُال ُّؾـهُبنُالزبقـرُريضُاهللُظـفؿـاُُ:
ُ مـ اؾمتٖمٜمك قمـ اًمٜم٤مس اطمت٤مضمقا إًمٞمف ،وم٠مصٚمح ُم٤مًمؽ وأىمٚمؾ ُمـ ُُمـج٤مًمً٦م اًمٜم٤مس.
 قمالُم٤مت أهؾ اًمتـ٘مقى ُ :مـ صؼم قمٚمـك اًمٌالء وريض سم٤مًم٘مْم٤مء ،وؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م،
وذًمؽ ًمـِ ُحٙمؿ اًم٘مرآن.
حٛمؾ إًمٞمٝم٤م ُم٤م راج ومٞمٝم٤م .ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمـحؼ أشمـ٤مه
 إٟمٛمـ٤م اإلُم٤مم يم٤مًمًققُ ،يـ َ
أهؾ اًمـحؼ سمح٘مٝمؿ ،وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٌ٤مـمؾ أشمـ٤مه أهؾ اًمٌ٤مـمؾ سمٌ٤مـمِـ ِٚمـ ِٝمؿ،
وم٤مٟمٔمر أي اإلُم٤مُملم أٟم٧م.
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ظبدُال ُّؾـهُبنُجعػرُريضُاهللُظـفؿـاُُ:
 ىم٤مل ًمف اًمـحًـ واًمـحًلم ريض اهلل قمٜمٝمٛمـ٤م  :إٟمؽ ىمـد أهوم٧م ومـل اًمٌذل
واإلطمً٤من وم٘م٤مل  :سم٠مسمـل وأُمل أٟمتٛمـ٤م ومـ٢من اًم ّٚمـ َف قمقدٟمـل أن يتـٗمْمؾ قمٚمـل
وقمقدشمـف أن أشمٗمْمؾ قمٚمـك قمٌ٤مده وم٠مظم٤مف أن أىمٓمع اًمٕم٤مدة ومٞمف ومٞم٘مٓم َٕمٝم٤م قمٜمل .

ظبدُال ُّؾـهُبنُظبدُالعزيزُبنُظبدُال ُّؾـهُبنُظؿرُبنُاخلطابُ:

 ىم٤ملً« :مـؿ َأر أوقمظ ُمـ ٍ
ٍ
يمت٤مب وٓ أؾمٚمؿ ُمـ اًمقطمدةش ،وم٘مٞمؾ ًمف :ىمد
ىمؼم وٓ آٟمس ُمـ
ِ
وأص َٚم َحٝم٤م ًمٚمٕمـ٤مىمـؾش.
ضم٤مء ومـل اًمقطمدة ُم٤م ضم٤مء! وم٘م٤مل ُ« :م٤م أ ْومـ ًَدَ ه٤م ًمٚمج٤مهؾْ ،

ظؿروُبنُظتبةُبنُفرقـدُُ:

 ىم٤مل ًمـٛمٕمٚمؿ وًمده ً :مٞمٙمـ أول إصالطمؽ ًمقًمدي ،إصالطمؽ ًمٜمٗمًؽ ،وم٢من قمٞمقهنؿ
ُمٕم٘مقدة ومـل قمٞمٜمؽ :وم٤محلًـ قمٜمدهؿ ُم٤م صٜمٕم٧م ،واًم٘مٌٞمح قمٜمدهؿ ُم٤م شمريم٧م ،قمٚمٛمٝمؿ
يمت٤مب اًم ّٚمـف وٓ شمُـٙم ِْر ْه ُٝمؿ قمٚمٞمف ومـ َٞمـ َٛمٚمقه ،وٓ شمـتـريمٝمؿ قمٜمف ومـ َٞمٝمجروه .

ٟ مـ ّزه ؾمٛمٕمؽ قمـ اؾمتٛمـ٤م ِع َ
اًمـخٜم٤م يمٛمـ٤م ُشمـٜمَـزه ًمً٤مٟمؽ قمـ اًمٙمالم سمـف ،ومـ٢من اًمً٤مُمع
ذيـؽ اًم٘م٤مئـؾ ،وإٟمٛمـ٤م ٟمٔمر إًمـك ذ ُم٤م ومـل وقم٤مئـف وم٠مومرهمـف ومـل وقم٤مئـؽ ،وًمق
ِ ِ
ٍ
ًمً ِٕمدَ را ُّده٤م يمٛمـ٤م َؿم ِ٘م َل ىمـ٤مئـٚمٝم٤م.
ُر ّدت يمٚمٛم ُ٦م
ضم٤مهؾ ومـل ومٞمـف َ

مـحؿدُبنُالـحــػ ُّقـةُُ:

٧م قمٚمـك َقمٌْ ٍد ٟمٗمًف إٓ ه٤م َٟم٧م قمٚمٞمف اًمدٟمٞم٤م.
ُ م٤م يم َُر َُم ْ

 ىمـد ُيـدومع سم٤مطمتٛمـ٤مل اًمـٛمٙمروه ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمـف.

نُالؼـرُيـَّـة:
أبوُشؾقؿـانُأيوبُابـ ُِ

أوؾم٤مـم ً٤م ُرومِـ ْٕمـت ُْؿ َوإِن يمُـٜمْـت ُْؿ
 شمـ٠مدسمـقاَ :ومـ٢مِن يمُـٜمْـت ُْؿ ُمٚمقيم ً٤م ُؾمدشمؿ َوإِن يمُـٜمْـت ُْؿ ْ
ُومـ َ٘مـ َرا َء اؾمتَٖمٜمَٞمت ُْؿ.

طانُُ:
ظؿرانُبنُحـ ُّ
ُِ

ٟ مٔمر إًمـك زوضمتف وىم٤مل ًمـٝم٤م :إٟمـل وإيـ ِ
٤مك ومـل اًمـجٜم٦م إن ؿم٤مء اًم ّٚمـف ،ىم٤مًم٧م ًمف  :يمٞمػ
ِ
ُمثٚمؽ ومِمٙمرت و ُأ ْقم ِ
ِ
ومّمؼمت ،واًمّم٤مسمر
ٓمٞم٧م ُمثٚمـل
ذًمؽ؟ ىم٤مل :إٟمـل ُأ ْقمٓمٞم٧م
واًمِم٤ميمر ومـل اًمـجٜم٦م ( .ويم٤مٟم٧م ُمـ أضمـٛمؾ اًمٜمً٤مء وهق يم٤من ُمـ أىمٌح اًمرضم٤مل)
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كثقـرُبنُمرةُ:
 ٓ شمُـحـدث سم٤مًمـحٙمٛم٦م ًمٚمًٗمٝم٤مء وم ُٞمـٙمذسمقك.

ظبدُالـؿؾكُبنُمروانُ:

ػ قمـ ىمـقة.
 أومْمؾ اًمٜمـ٤مس ُمـ شمقاوع قمـ ِر ْومـٕم٦م ،وقمٗم٤م قمـ ُىمـدْ َرة ،وأ ْٟمـ َّم َ
اؾمتنمت أطم٥م إًمـل ُمـ أن ُأصٞم٥م ُمـ همػم ُمِمقرة.
ٕ ن أظمـٓمِل َء وىمـد
ُ





إذا ًمـؿ يٖمْم٥م اًمرضمؾ ًمـؿ َيـح ُٚمؿٕ :ن اًمـحٚمٞمؿ ٓ ُيٕمرف إٓ قمٜمد اًمٖمْم٥م.
ِ
سم٤مإلٟمّم٤مف ًمـٝم٤م.
اًمًٞم٤مؾم٦م اىمتٞم٤مد ىمٚمقب اًمٕم٤مُمـ٦م
ِ
ِ
اًمقٓء ٟمـ ٌ
ٗم٤مق وومـل سمٕمض اًمـ ُجـرأة َوىمـ٤مطمـ٦م( .ىمـ٤مًمـف ًمٚمحـج٤مج)
إن ومـل سمٕمض
همً٤مًٓ أقمٞمش سمٛمـ٤م
ًمـ ّٛمـ٤م طميت قمٌد اًمـٛمٚمؽ سمـ ُمروان اًمقومـ٤مة ،ىم٤ملً :مٞمتـٜمل يمٜم٧م ّ
أيمً٥م يقُم ً٤م سمٞمقم ،ومٌٚمغ ىمقًمف أسم٤م طم٤مزم اًمـٛمدٟمـل اًمزاهد احلٙمٞمؿ ،وم٘م٤مل  :احلٛمد ًم ّٚمـف

اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ قمٜمد اًمـٛمقت يتٛمٜمقن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ،وٓ ٟمتٛمٜمك قمٜمد اًمـٛمقت ُم٤م هؿ ومٞمف.
 ىم٤مل رضمؾ ًمٕمٌد اًمـٛمٚمؽ سمـ ُمروان :إٟمـل أريـد أن ُأؾمـ َر إًمٞمؽ ؿمٞمئ ً٤م ،وم٘م٤مل قمٌد اًمـٛمٚمؽ:
رأي ًمـٙمذوب ،وٓ شمٖمـت٥م قمٜمدي
ٓ شمـٛمدطمٜمل وم٠مٟم٤م أقمٚمؿ سمٜمٗمز ،وٓ َشمـ ْٙمذسمٜمل وم٢مٟمـف ٓ َ
أطمد ًا .وم٘م٤مل اًمرضمؾ :ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم :أشمـ٠مذن ًمـل ومـل آٟمٍماف؟
 أرسمٕم٦م ٓ ُيًتح َٞمك ُمـ ظمدُمتٝمؿ :اًمًٚمٓم٤من ،واًمقاًمـد ،واًمْمٞمػ ،واًمداسمـ٦م.
ُ يٕمرف ِقم ُّز اًمرضمؾ ُمـ ِذًمـتـ ِف ِ
سمجٚمًتف.
ِ
ُمٙم٤مر َم إظمالق.
 ىم٤مل ًمـٛمٕمٚمؿ وًمـده َ :رو سمِـٝمؿ اًمِمٕمر يٕمرومقا سمـف
 ىمـ٤مل ًمـٛم١مدب اسمـٜمـف  :إذا أقمجٌؽ اًمٙمالم وم٤مصٛم٧م ،وإذا أقمجٌـؽ اًمّمٛم٧م ومتٙمٚمـؿ.
ُ ٓ شمً٤مقمدٟمـل قمٚمـك ُم٤م ي٘مٌح سمـل ،وٓ َشمـ ُرد ّن قمٚمـل اًمـخٓمـ٠م ومـل ُمـجٚمز ،وٓ
ُشمـٙم ّٚمـ َٗمـٜمّـل ضمـقاب اًمتـِمٛمٞمـ٧م واًمتـٝمٜمـئـ٦م وٓ ضمـقاب اًمًـ١مال واًمـ َت ِ
ٕمز َيـ٦م ،ودع قمٜمـؽ
يمٞمـػ أصٌح إُمػم وأُمًك ،ويمٚمٛمٜمل سم٘مدر ُم٤م اؾمتـٜمـٓمـ٘مـتـؽ ،واضمٕمؾ سمـدل اًمتـ٘مريظ
ًمـل ُطم ًْ َـ آؾمتٛمـ٤مع ًمـل ،واقمٚمؿ أن صقاب آؾمتٛمـ٤مع أيمثر ُمـ صقاب اًم٘مقل ،وإذا
ؾمٛمٕمتٜمل أشمـحـدث وم٠مرٟمـل ومٝمٛمؽ ومـل ـمرومـؽ وشمـقىمـٗمؽ.

 أومْمؾ اًمٜمً٤مء :اًمٚمقاشمـل ي٘مقل أهؾ اًمرضمؾ ىمـد َؾم َحـر ْشمـف (أي سم ُٚم ْٓم ِٗمٝم٤م وأظمالىمٝم٤م).
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ومرق ُمـ٤م سملم قمٛمر وقمثٛمـ٤من أن قمٛمر أؾم٤مء فمٜمف وم٤مطمٙمؿ أُمره وقمثٛمـ٤من أطمًـ فمٜمّـف
ـٛم َؾ أُمره.
ْ
وم٠مه َ
ِطم ْ٘مد اًمًٚمٓم٤من :قمجـ ٌز.
٥م آومـ ُ٦م اًمرأي.
اًم ُٕم ْج ُ
ِ
وؾم ْٛم ِٕمؽ.
ومٝمٛمؽ ُمـ َـمـ ْرومـ َؽ َ
ِأرٟمـل َ
ِ
ِ
ُ
ًم٘مٚمٞمؾ،
يمثػمك
ًم٘مّمػم ،وإن
ـمقيٚمؽ
ىم٤مل ُيـخ٤مـم٥م اًمدٟمٞم٤م قمٜمد ووم٤مة أطمد سمٜمٞمف :إن
ٌ
وإن ُيمٜمّ٤م ُِم ِ
ٜمؽ ًمٗمل ُهمرور.
ىم٤مل ًمقًمده :اـمٚمٌقا ُمٕمٞمِم ً٦م ٓ يـ٘مدر قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئـر .ىم٤مًمقا ُم٤م هل؟ ىم٤مل :إدب.
إن اًمّمٛم٧م ذم ُمقوٕمف رسمٛمـ٤م يم٤من أسمٚمغ ُمـ اًمٜمُّ ْٓم ِؼ ذم ُمقوٕمف وقمٜمد إص٤مسمتف وومرصتف.

 ىمـ٤مل قمٚمـك اًمـٛمٜمؼمً :مـؿ شمـٜمـّمٗمقٟم٤م ي٤م ُمٕمنم اًمرقمٞم٦م ،شمـريـدون ُمٜم٤م ؾمػمة أسمـل ٍ
سمٙمر






وقمٛمر وًمـؿ شمًػموا ومـل أٟمٗمًٙمؿ وٓ ومٞمٜم٤م سمًػمة أصح٤مب أسمـل سمٙمر وقمٛمر.
ِ
ـحٜمِـ ِف ومـل اًمٚمٖم٦م)
َ
أض سم٤مًمقًمٞمد ُطمـٌـٜم٤م ًمـف ومٚمؿ ٟمقضمٝمف إًمـك اًمٌ٤مديـ٦م(.يِمػم إًمـك ًَم ْ
طملم يم٤من قمٌداعمٚمؽ صٖمػم ًا ،أرسمك قمٚمٞمف صٌـ ّٞمـ ً٤م وميسمـف ،وم٘مٞمؾ ًمف ًمق ؿمٙمقت إًمـك
قمٛمؽ ٟٓمـتَـ َ٘م َؿ ُمٜمف ،وم٘م٤مل :أٟم٤م ٓ أقمُـدُّ اٟمـتِـ٘م٤مم همػمي اٟمـتـ٘م٤مُمـ٤م.
ِ
ِ
وُمً٤مو ٌئ شمُـتـ َ٘مك.
ُمـحـ٤مؾمـ ٌـ شمُـٌـتَـ َٖمك
ٕمر ومـٗمٞمف
َٕمٚمٛمقا اًمِم َ
شم ّ
ىمٞمؾ ًمف  :أهع إًمٞمؽ اًمِمٞم٥م ،ومـ٘م٤مل  :يمٞمػ ٓ وأٟم٤م أقمرض قم٘مٚمـل ومـل يمؾ ضمـٛمٕم٦م
قمٚمـك اًمٜم٤مس.
إٟمٙمؿ ًَمـتًقُمقن ُمٜم٤م ومٕمؾ أسمـل سمٙمر وقمٛمر وًمًتؿ شمٕمٛمٚمقن سمٕمٛمؾ رقمٞمتٝمٛمـ٤م :ومـ٠مقم٤من
ال قمٚمـك ٍ
اًم ّٚمـ ُف يم ً
يمؾ.

 ىم٤مل ٕسمٞمـف قمٌد اًمـٛمٚمؽ :ي٤م أُمٞمـر اًمـٛم١مُمٜملم! ُم٤م اًمًٞم٤مؾمـ٦م؟ وم٘م٤ملَ :هٞمـٌـ٦م اًمـخ٤مصـ٦م
ِ
ٚمقب اًمٕم٤مُم ِ
ُمع ِؿمد ِة ِقمـٗمـتِٝمـ٤م ،وا ْىمـتِـٞمـ٤مد ىمـ ِ
سم٤مإلٟمّم٤مف ُِمٜمٝم٤م.
ـ٦م

يم٤مًمـٛم ِ
٘م٤مر ِ
ض
شم٤مضمر اهلل ًمٕمٌ٤مده ومٙمـ
ُ
 أوص أُمػم ًا ؾمػم ُه إًمـك أرض اًمروم وم٘م٤مل :أٟم٧م ُ
اًم َٙمٞم ِ
س اًمذي إن وضمد رسمح ً٤م أشمـ َجـ َر وإٓ حتٗمظ سمرأس اًمـامل ،وٓ شمٓمٚم٥م اًمٖمٜمٞمٛم٦م طمتك
حتقز اًمًالُم٦م ويمـ ُمـ اطمتٞم٤مًمؽ قمٚمـك قمدوك أؿمد طمذر ًا ُمـ اطمتٞم٤مل قمدوك قمٚمٞمؽ.
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واسمـذًمقا ُمٕمروومٙمؿ ،واقمٗمقا إذا َىم ِ
ُ
ـد رشمؿ ،وٓ
 أوص سمٜمٞمف :ي٤م َسمٜمل ُيم ّٗمقا أذايمؿ،
َ
ٌخ ٚمقا إذا ؾمئٚمتؿ ،وٓ شم ِ
َشم َ
ـؼ اًم ّٚمـ ُف قمٚمٞمف
ـؼ َوٞم َ
ُٚمحٗمقا إذا َؾم٠مًمتُ ْؿ  :وم٢مٟمـف ُمـ َوٞم َ
ُ
وُمـ أقمٓمك أظمٚمػ اًم ّٚمـ ُف ًمـف.

ً مٞمٙمـ ُضمٚمً٤مؤك همػم أؾمٜم٤مٟمؽ وم٢من اًمِمٌ٤مب ُؿم ْٕم ٌَـ ٌ٦م ُمـ ُضمٜمقن ،وإذا يمتٌ٧م يمت٤مسم ً٤م وم٠ميمثِ ِر
اًمٜمٔمر ومٞمف ،وم٢من اًمٙمت٤مب ِ
ُمقو ُع قم٘مؾ اًمرضمؾ ورؾمقًمف ُمقوع قم٘مٚمف.
سمػمي! [ٟمًٌ٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ
َ دظمؾ رضمؾ ُمـ َىم ْٞمس قمٚمـك قمٌد اًمـٛمٚمؽ سمـ َُم ْروان وم٘م٤ملُ :ز ّ
اًمزسمػم ظمّمؿ ُمروان] واًم ّٚمـ ِف ٓ يـحٌؽ ىمٚمٌل أسمـد ًا :ىم٤مل :ي٤م أُمٞمـ َر اًمـ ُٛم١مُمٜملم ،إٟمٛمـ٤م
٥م اًمٜمً٤مء ،وًمٙم ْـ قمَدْ ًٓ وإ ْٟمـّم٤مومـ ً٤م.
َيـ ْجـزع ُمـ َومـ ْ٘مـد اًمـ ُح ّ

 ىم٤مل قمٌداًمـٛمٚمؽ سمـ ُمروان ٓسمٜمـف اًمقًمٞمد ويم٤من وًمـل قمٝمده :ي٤م سمٜمل ،اقمٚمؿ أٟمـف ًمٞمس
سمٞمــ اًمًٚمٓم٤من وسمٞمــ أن يٛمٚمؽ اًمرقمٞمـ٦م أو شمـٛمٚمٙمـف اًمرقمٞمـ٦م ،إٓ طمـزم أو شمـقان.

كثرُبنُهراشةُ:

 أوص اسمٜمف :أي سمٜمل ،إن ُمـ اًمٜم٤مس ٟم٤مؾم ً٤م يـ ِ
ُٜمـ٘مّمقٟمؽ إن ُز ْرشمَـٝمؿ ،وشمَـٝمقن قمٚمٞمٝمؿ إذا
ُمـقوـع شمُـٜمـٙمره:
ًمً ْخـٓمِـٝمؿ
ظم٤مصٛمتٝمؿ ،وًمٞمس ًمروـ٤مهـؿ
ٌ
ٌ
ُمقوع شمٕمرومـف ،وٓ ُ

ُ
وم٤مسمـذل ًمـٝمؿ وضمـف اًمـٛمقدة ،واُمٜمٕمٝمؿ ُمقوع
ومـ٢مذا رأي٧م أوًمئؽ سم٠مقمٞم٤مهنؿ
ُ
ًمنمهؿ ،وُم٤م ُمٜمٕمتٝمؿ ُمـ ُمقوع
اًمـخ ْٚمّم٦م ،يٙمـ ُم٤م سمـذًم٧م ًمـٝمؿ ُمـ اًمـٛمقدة داومٕم ً٤م ّ
ًمـحر َُمـتِـٝمؿ.
اًمـخٚمّم٦م ىمـ٤مـمٕمـ ً٤م ُ

اخلطابُابنُالـؿع ّؾـيُاخلورازميُالؼررُُ:

ٍ
اُمرئ طمٞم٨م ووع ٟمٗمًف.
 ىم٤مل ٓسمٜمف :اقمٚمؿ أن يمؾ

ُُبـثقـــةُجـؿقلُُ:
 ىم٤مل قمجالن ُمقًمـك قمٌ٤مد :يمٜم٧م قمٜمد قمٌد اًمـٛمٚمؽ سمـ ُمروان ومآشم٤مه طم٤مضمٌف وم٘م٤مل :ي٤م
أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم هذه سمثـٞمٜمـ٦م سم٤مًمٌ٤مب ،ىم٤مل :سمثـٞمٜمـ٦م مجٞمؾ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل :أدظمٚمٝم٤م،
ومدظمٚم٧م ومـ٢مذا اُمرأ ٌة ـمقيٚم٦م ،ومٕمٚمٛم٧م أهن٤م يم٤مٟم٧م ضمـٛمٞمٚم٦م ،وم٘م٤مل قمٌد اًمـٛمٚمؽ:
ومٞمؽ مجٞمؾ طملم ىم٤مل ِ
ؽ ي٤م سمثـٞمٜمـ٦مُ :م٤م رضم٤م ِ
ويـحـ ِ
ومٞمؽ ُم٤م ىم٤مل؟ ىم٤مًم٧م :اًمذي رضم٧م
َ
ُمٜمؽ إُم٦م طملم وًمـ ْتـ َؽ أُمقره٤م ،ومٛمـ٤م رد قمٚمٞمٝم٤م قمٌداًمـٛمٚمؽ سمٙمٚمٛم٦م.
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خالدُبنُيـزيـدُبـنُمعاويـةُ:
 ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م أىمرب رء؟ ىم٤مل :إضمؾ ،ىمٞمؾ :ومٛمـ٤م أسمٕمد رء ،ىم٤مل :إُمؾ .ىمٞمؾ :ومٛمـ٤م
آٟمس رء؟ ىم٤مل :اًمّم٤مطم٥م اًمـٛمقاشمـل ،ىمٞمؾ :ومٛمـ٤م أوطمش رء؟ ىم٤مل :اًمـٛم ّٞم٧م.
واوم٘م٧م اًمرضم٤مل قمٚمـك أهقائٝمؿ ،ودظمٚم٧م
 ىمٞمؾ ًمف :أٟمك أصٌ٧م هذا اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل:
ُ
ِ
ُمٕمٝمؿ ومـل ِ
سمـذات أٟمٗمًٝمؿ.
ـْمقا إًمـل
رأيـٝمؿ ،طمتك سمـذًمقا ًمـل ُم٤م قمٜمدهؿ ،وأ ْوم َ

أكسُبنُمالكُ:ُ
طمـؼ شمُـ٘م٤مشمـف أطمـدٌ طمتك َي ْ
ـخ ِز َن ًمً٤مٟمـف.
ُ م٤م اشمـ٘مك اًم ّٚمـ َف ّ

ظروةُبنُالزبقـرُُ:

 ٓ قمـ٤مش سمخٞمـ ٍر ُمـ ٓ َيـرى سمـرأيـف ُم٤م ًمـؿ َي َـر سمٕمٞمٜمف.
ِ
ُمّم٤ميـد اًمنمف.
اًمتقاو ُع أطمـد

ُ

شعقدُبنُالـؿسقبُُ:
 اظمتّمؿ رضمالن إًمـك ؾمٕمٞمد سمـ اًمـٛمًٞم٥م ومـل اًمٜمٓمؼ واًمّمٛم٧م :أيـٝمٛمـ٤م أومْمؾ؟
وم٘م٤مل :سمٛمـ٤مذا ُأسمـلم ًمٙمٛمـ٤م؟ وم٘م٤مٓ :سم٤مًمٙمالم .وم٘م٤مل :إذ ًا ،اًمٗمْمؾ ًمـف.
 اًمدٟمٞم٤م َٟمـ ِذًمـ ٌ٦م شمـٛمـٞمـؾ إًمـك إٟمـذال.

مطرفُبنُظبدُال ّؾـهُبنُالشخقـرُ:
َّ

ٍ
 ٓ ظمػم ومـل َفمـ َٗم ٍ
سمير أو َهمرر.
ّم٤مب
ـر ُي ُ
ُ مـ ِ
ريض قمـ ٟمٗمًف رأى ومٞمف همػمه ُم٤م ٓ يرى.
َ
 قم٘مقل يمؾ ىمق ٍم قمٚمـك َىمـدْ ِر َزُم٤مٟمـٝمؿ.

 ٓ حتٛمؾ َؾم َٕمـ َ٦م اإلؾمالم قمٚمـك وٞمؼ صدرك.

شعقدُبنُجبقـرُُ:
أطم ًَ َـ أن َيتٕم ّٚمؿ.
أطم ًَ َـ أن َيً٠مل ْ
ُ مـ ْ
 اًمتٌذير هق أن شمُٜمـٗمؼ اًمٓمٞمـ٥م ومـل اًمـخٌٞم٨م.
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ظؾـيُبنُالـحسنيُُ:
ٚمس إًمـل أطمـدٌ َىم ُّ
٧م ًمف َومـْم َٚمـ ُف طمتك َي٘مقم.
ـر ْوم ُ
ُ م٤م َضم َ
ط إّٓ َقم َ

تقاذوقُ(ضبقبُالجاج)ُُ:

 ٓ شمٜمٙمح إٓ ؿم٤مسم٦م ،وٓ شم٠ميمؾ ُمـ اًمٚمحؿ إٓ َومتٞم ً٤م ،وٓ شمِمـرب اًمدواء إٓ ُمـ ِقم ّٚم٦م،
وٓ شم٠ميمؾ اًمٗم٤ميمٝم٦م إٓ ذم أوان ُٟمْمجٝم٤مِ ،
وأضمدْ ُمْمغ اًمٓمٕم٤مم ،وإذا أيمٚم٧م هن٤مر ًا ومال
سم٠مس أن شمٜم٤مم ،وإذا أيمٚم٧م ًمٞم ً
ال ومال شمٜمؿ طمتك شمـٛمٌم وًمق مخًلم ظمٓمقة ،وم٘م٤مل ًمف
سمٕمض ُمـ طمْمـر :إذا يم٤من إُمر يمٛمـ٤م شم٘مقل ومٚمؿ هٚمؽ أسم٘مراط؟ وًمـؿ هٚمؽ
ضم٤مًمٞمٜمقس وهمػممه٤م وًمـؿ يٌؼ أطمد ُمٜمٝمؿ؟ ىم٤مل :ي٤م سمٜمل ىمد اطمتجج٧م وم٤مؾمٛمع :إن
اًم٘مقم د ّسمروا أٟمٗمًٝمؿ سمٛمـ٤م يٛمٚمٙمقن وهمٚمٌٝمؿ ُم٤م ٓ يٛمٚمٙمقن ـ يٕمٜمل اعمقت ـ وُم٤م يرد
ُمـ ظم٤مرج يم٤محلر واًمؼمد واًمقىمقع واًمٖمرق واجلراح واًمٖمؿ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.
 ىم٤مل :قمنمة أسمقاب إن قمٚمٛم٧م واضمتٜمٌتٝم٤م ًمـؿ شمٕمتؾ ُمدة طمٞم٤مشمؽ ،وهذه قمنم يمٚمامت:
 ٓ .1شمـ٠ميمؾ ـمٕم٤مُم ً٤م وومـل ُمٕمدشمؽ ـمٕمـ٤مم.
 ٓ .0شم٠ميمؾ ُم٤م شمْمٕمػ أؾمٜم٤مٟمـؽ قمـ ُمْمٖمـف ،ومتْمٕمػ ُمٕمدشمـؽ قمـ هْمٛمـف.
 ٓ .3شمِمـرب اًمـٛمـ٤مء قمٚمـك اًمٓمٕم٤مم طمتك شمٗمرغ ؾم٤مقمتلم ،وم٢من أصؾ اًمـداء اًمتخٛمـ٦م،
وأصؾ اًمتخٛمـ٦م اًمـٛمـ٤مء واًمٓمٕمـ٤مم.
 .4قمٚمٞمؽ سمدظمقل اًمـحٛمـ٤مم ومـل يمـؾ يـقُملم ُمــرة واطمـدة ،ومـ٢مٟمــف يــخرج ُمــ
ضمًدك ُم٤م ٓ يّمؾ إًمٞمـف اًمـدواء.
 .5أيمثـر اًمدم ومـل سمدٟمؽ َشمـ َحرص سمـف ٟمٗمًؽ.
 .6قمٚمٞمـؽ ومـل يمـؾ ومّمؾ ىمٞمئـ٦م وُمًٝمٚمـ٦م.
 ٓ .7شمـحٌس اًمٌقل وإن يمٜم٧م رايمٌـ ً٤م.
 .8أقمرض ٟمٗمًؽ قمٚمـك اًمـخالء ىمٌؾ ٟمقُمؽ.
 ٓ .9شمٙمثـر اًمـجٛمـ٤مع وم٢مٟمف ي٘متٌس ُمـ ٟم٤مر اًمـحٞم٤مة ومٚمٞمٙمثـر أو ي٘مـؾ.
 ٓ .12شمـج٤مُمع اًمٕمجقز ومـ٢مٟمـف يـقرث ُمقت اًمٗمجـ٠مة.
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 وضمد احلج٤مج ذم رأؾمف صداقم ً٤م ومٌٕم٨م إمم شمٞم٤مذوق وأطميه وم٘م٤مل :اهمًؾ رضمٚمٞمؽ
ٍ
سمامء طم٤مر ،وادهٜمٝمامَ ،
وظمص ًمٚمحج٤مج ىم٤مئؿ قمغم رأؾمف ،وم٘م٤مل :واهلل ُم٤م رأي٧م ـمٌٞمٌ ً٤م
أىمؾ ُمٕمروم٦م سم٤مًمٓم٥م ُمٜمؽ ،ؿمٙمك إُمػم اًمّمداع ذم رأؾمف ومتّمػ ًمف دواء ذم رضمٚمٞمف!
قم٧م
وم٘م٤مل ًمف أُم٤م أن قمالُم٦م ُم٤م ىمٚم٧م ومٞمؽ سمٞمٜم٦م .ىم٤مل
اخلص :وُم٤م هل؟ ىم٤ملٟ :م ُِز ْ
ُّ
ظمّمٞمت٤مك ومذه٥م َؿم ْٕم ُر حلٞمتؽ ،ومْمحؽ احلج٤مج وُمـ طمي.
 أن احلج٤مج ًمـٛمـ٤م ىمتـؾ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم رمحف اهلل ومذسمح سملم يديف ظمرج ُمٜمف دم يمثػم
اؾمتٙمثره وه٤مًمف ،وم٘م٤مل احلج٤مج ًمتٞم٤مذوق ـمٌٞمٌفُ :م٤م هذا؟ ىم٤ملٓ :ضمتامع ٟمٗمًف ،وأٟمف
ًمـؿ يـجزع ُمـ اًمـٛمقت ،وٓ ه٤مب ُم٤م ومٕمٚمتف سمف ،وهمػمه شم٘متٚمـف وهق ُمٗمتـرق اًمٜمٗمس،
ومٞم٘مؾ دُمـف ًمذًمؽ.

الـحجاجُبنُيوشفُالثؼػيُُ:
 إن اًمـحؼ أسمٚم٩م ،وإن ُمًٚمؽ اًمّمدق ُمٜمٝم٩م ،وإن اًمٌ٤مـمؾ أقمرج ،وإٟمـف ًمـؿ َي ْ
ـخ َـز
ـّمد اًمّمدق.
ُمـ ريم٥م اًمـحؼ وًمـؿ َي ْٕم َؿ ُمـ َىم َ

 ىم٤مل ًمـٛم١مدب سمٜمٞمف  :قمٚمٛمٝمؿ اًمًٌ٤مطم٦م ىمـٌؾ اًمٙمت٤مسمـ٦م ،وم٢مٟمـٝمؿ َيـجدون ُمـ يٙمت٥م
ـح قمٜمٝمؿ.
قمٜمٝمؿ وٓ يـجـدون ُمـ َي ًْ ٌَ َ
 إن اًم ّٚمـ َف يمٗم٤مٟمـ٤م َُمـ١مو َٟمـ َ٦م اًمدٟمٞم٤م وأ َُمـ َرٟم٤م سمٓمٚم٥م أظمرة ،ومٚمٞم٧م اًم ّٚمـ َف يمٗم٤مٟم٤م ُم١موٟمـ٦م






أظمـرة وأ َُمـ َرٟمـ٤م سمٓمٚم٥م اًمدٟمٞمـ٤م.
ىم٤مل ٍ
ًمقال  ٓ :شمَـ ْ٘م ٌَـؾ اًمـٝمد ّيـ٦م ومّم٤مطم٥م اًمـٝمد ّيـ٦م ٓ َيـرى سم َٕم ِ
نم أُمث٤مًمِـٝم٤م.
ِ
اًمـٛم ِّمـر.
اًمـٛم٘مـر ٓ قمـ ُ
اًمٕمٗمق قمـ ُ
ٍ
ٌ
ؾمٚمٓم٤من َيـخ٤مومٝمؿ.
ظمٞمـر ًمـٝمؿ ُمـ
ؾمٚمٓم٤من شمـخ٤م ُومـف اًمرقمٞمـ٦م ٌ
ضمقر اًمًٚمٓم٤من ظمٞمـر ُمـ َو ِ
ٕمـٗمـف.
ٌ
طمـؼ ُأ ِ
ظمـر َج ُمـ سمـ٤مـمؾ.
ُرب ٍّ

الولقدُبنُظبدُالـؿؾكُُ:
 ىم٤مل ًمف رضمؾ :إن ومالٟم ً٤م ٟمـ٤مل ُمٜمؽ .وم٘م٤مل :أشمريـد أن شمـ٘متَص أوشمـ َ٤مر َك ُمـ اًمٜم٤مس سمـل؟
ُ
يٕمٞمش أسمـداً  ،وٕ َومـرىمٜمّف شمٗمريؼ ُمـ يٛمقت همد ًا.
َٕ ضمـٛمٕمـ اًمـٛمـ٤مل ضمـٛمع ُمـ
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ُمر سمٛمٕمٚمؿ صٌٞم٤من ،ومرأى ضم٤مريـ٦م ،وم٘م٤مل  :ويٚمؽ! ُم٤م هذه اًمـج٤مريـ٦م؟ ىم٤مل :أقمٚمٛمٝم٤م
ّ 
أص َٖمـ َر ُمٜمٝم٤م.
اًم٘مرآن .ىم٤مل  :ومٚمٞمٙمـ اًمذي ُيٕمٚمـ ُٛمٝم٤م ْ

قتقبـةُبنُمسؾمُُ:
شمـٝم٤مون سم٠مُمره :وُمـ شمـٝم٤مون سمخّمٛمف
ُ مـ شمٙمؼم قمٚمـك قمدوه َطمـ َ٘م َـره وإذا َطمـ َ٘مـ َر ُه
َ
ِ
اطمؽماؾمف ،وُمـ َىمـ ّؾ اطمؽماؾمف َيم ُث َـر ِقمثـ٤مره.
سمٗمْمؾ ُىمـقشمـف َىمـ ّؾ
ووصمؼ
ُ

 إن اًمٜمـٗمس شمًٛمح ُمـ اًمٕمٜم٤ميـ٦م قمٚمـك َىمـدْ ر اًمـح٤مضم٦م ،وشمـتحٗمظ قمٚمـك َىمـدْ ر اًمـخقف،
وشمٓمٚم٥م قمٚمـك ىمـدر اًمٓمٛمع ،وشمَٓمٛمع قمٚمـك ىمـدر اًمًٌ٥م.

 ظمٓم٥م وم٘م٤مل  :إذا همـزوشمؿ ومـ٠مـمٞمٚمقا إفمٗم٤مر و َىمـّمـروا إؿمٕم٤مر.

إبراهقمُالـخعي:


َ
َ
أه َٚم َ
ـْمقل اًمـٛمـ٤مل.
ـْمقل اًمٙمال ِم و ُوم
اًمٜم٤مس ُوم
إٟمٛمـ٤م ْ
ـؽ َ

خريمُبنُخؾقػةُبنُشـان:

ـػ ٓ ي ِ
ِ
ٍ
سمٕمٞمش .ىم٤مل:
ٜمـتـٗم ُع
 ؾم٠مًمف احلج٤مجُ :م٤م اًمٕمٞمش؟ ىم٤مل  :إُمـ ،وم٢مٟمـل ُ
رأي٧م اخل٤مئ َ َ
اًمِمٞمخ ٓ ي ِ
ٍ
رأي٧م ّ
زدٟمـل ىم٤مل ّ :
سمٕمٞمش .ىم٤مل  :زدٟمـل .ىم٤مل :
ٜمـتـٗم ُع
واًمِمٌ٤مب ،وم٢مٟمـل
ُ
َ
رأي٧م اًمً٘مٞمؿ ٓ ي ِ
ٍ
سمٕمٞمش .ىم٤مل زدٟمـل .ىم٤مل  ٓ :أضمد َُمزيـد ًا.
ٜمـتـٗم ُع
َ
ّ
واًمّمح٦م ،وم٢مٟمـل ُ ّ

أشؿـاءُبنُخارجة:

اًمٕم ِ ِ
 اإليمث٤مر ُمـ ِ
اًمـٛمـالل.
ـت٤مب داقمـٞم ٌ٦م إًمـك َ
ُ

شؾقؿـانُبنُظبدُالـؿؾكُُ:

ـٝمؿ ٍ
ُ م٤م رأي٧م قم٤مىم ً
سم٠مُمر إٓ يم٤من ُُم َٕمق ًُمف قمٚمـك ًمـحٞمتف(.أي ي٘مٌض قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء اًمتٗمٙمر).
ال َي ُّ

 اًمٙمالم ومٞمٛمـ٤م يٕمٜمٞمؽ ظمػم ُمـ اًمًٙمقت قمٛمـ٤م ييك ،واًمًٙمقت قمٛمـ٤م ٓ يٕمٜمٞمؽ
ظمػم ُمـ اًمٙمالم ومٞمٛمـ٤م َي ُي ْك.
ـٛم٧م ٟمٗمز قمٚمـك ومـ ِ
أُمر سمـدأشمـف سمحز ٍم ،وٓ محدشمُـٝم٤م قمٚمـك َد ْر ِك ٍ
قت ٍ
أُمر سمـدأشمـف سمٕمجـز.
ُ م٤م ًُم ُ

*****
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جابرُظثراتُالؽرامُ
قمٛمـ٤مل ؿمٞمقظمٜم٤م،
ىم٤مل أسمق احلًـ قمٚمـ ّل سمـ ص٤مًمح اًمٌٚمخل سمٛمٍم :أظمؼمٟمـل سمٕمض ّ
قمـ ؿمٞمٌ٦م سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل ىم٤مل :يم٤من ومـل أي٤مم ؾمٚمٞمٛمـ٤من سمـ قمٌد اًمـٛمٚمؽ ٌ
رضمؾ ي٘م٤مل ًمف
ُظم َز ْيٛم٦م سمـ سمِِمـرُ ،مـ سمٜمل أؾمدُ ،مِمٝمقر سم٤مًمـٛمروءة واًمٙمرم واًمـٛمقاؾم٤مة ،ويم٤مٟم٧م ٟمٕمٛمتف
واومرة :ومٚمؿ يـزل قمٚمـك شمٚمؽ احل٤مًم٦م طمتك اطمت٤مج إًمـك إظمقاٟمـف اًمذيـ يم٤من يقاؾمٞمٝمؿ
شمٖمػمهؿ ،أشمك اُمرأشمـف ،ويم٤مٟم٧م اسمٜم٦م
ّ
ويتٗمْمؾ قمٚمٞمٝمؿ ،ومقاؾمقه طمٞمٜم ً٤م صمؿ َُم ّٚمقه ،ومٚمٛمـ٤م ٓح ًمف ّ
شمٖمػم ًا ،وىمد قمزُم٧م قمٚمـك ًمزوم سمٞمـتل
ًمٕمؿ ىمد رأي٧م ُمـ إظمقاٟمـل ّ
قمٛمف ،وم٘م٤مل ًمـٝم٤م :ي٤م اسمٜم٦م ا ّ
ّ

٘مقت سمٛمـ٤م قمٜمده طمتك ٟمـٗمد،
إًمـك أن ي٠مشمـٞمـٜمل اًمـٛمقت ،صمؿ أهمٚمؼ سمـ٤مسمـف قمٚمٞمف ،وأىم٤مم يـتـ ّ
وسم٘مل طم٤مئـر ًا ومـل طم٤مًمف.
ويم٤من قمٙمرُم٦م اًمٗم ّٞم٤مض واًمٞم ً٤م قمٚمـك اًمـجـزيـرة ومٌٞمٜمٛمـ٤م هق ومـل مٚمًف وقمٜمده ضمـامقم٦م
ُمـ أهؾ اًمٌٚمد ،إذ ضمرى ذيمر ُظمزيٛم٦م سمـ سمنم ،وم٘م٤مل قمٙمرُم٦مُ :م٤م طم٤مًمف؟ وم٘م٤مًمقا :ص٤مر ومـل
أؾمقأ إطمقال وىمـد أهمٚمؼ سمـ٤مسمـف وًمزم سمٞمـتـف .وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م اًمٗمـ ّٞم٤مض (وُم٤م يم٤من ُؾمٛمل
اًمٗمٞم٤مض إٓ ًمإلومراط ومـل اًمٙمرم) :ومٛمـ٤م وضمد ظمزيٛم٦م سمـ سمنم ُمقاؾمٞم ً٤م وٓ ُمٙم٤مومئ ً٤م !

وم٘م٤مًمقا .ٓ :وم٠مُمًؽ قمـ ذًمؽ.
ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمؾ قمٛمد إًمـك أرسمٕم٦م آٓف ديٜم٤مر ومجٕمٚمٝم٤م ومـل يمٞمس واطمد ،صمؿ أُمر
ه ًا ُمـ أهٚمف ومريم٥م وُمٕمف همالم واطمد يٛمؾ اًمـامل ،صمؿ ؾم٤مر طمتك
سم٢مهاج دا ّسمتـف وظمرج ّ
وىمػ سمٌ٤مب ُظمزيٛم٦م وم٠مظمذ اًمٙمٞمس ُمـ اًمٖمالم صمؿ أسمٕمده قمٜمف وشم٘مدّ م إًمـك اًمٌ٤مب ومـٓمرىمـف
سمٜمـٗمًف ومخرج ُظمزيٛم٦م ،وم٘م٤مل ًمف :أصٚمح سمـٝمذا ؿم٠مٟمـؽ .ومتٜم٤موًمف ومرآه صم٘مٞمالً ،ومقوٕمف،
ٕمٚم٧م ومـداءك؟ ىم٤مل ًمفُ :م٤م ضمئـتؽ
وىمٌض قمٚمـك ًمـج٤مم اًمداسمـّـ٦م ،وىم٤مل ًمفُ :مـ أٟم٧م ُضم ُ
ومـل هذا اًمقىم٧م وأٟم٤م أريـد أن شمٕمرومٜمل ،ىم٤مل ظمزيٛم٦م :ومام أىمٌٚمف أو ختؼمٟمـل ُمـ أٟم٧م؟ ىم٤مل:
أٟم٤م ضم٤مسمر قمثرات اًمٙمرام .ىم٤مل :زدٟمـل ىم٤مل .ٓ :صمؿ ُم٣م.
ودظمؾ ُظمزيٛم٦م سم٤مًمٙمٞمس إًمـك اُمرأشمـف وم٘م٤مل ًمـٝم٤م :أسمنمي وم٘مد أشمك اهللّ سم٤مًمٗمرج ومٚمق يم٤من
ومـل هذا ومٚمقس ًمٙم٤مٟم٧م يمثػمة ىمقُمل ومـ٠مهضمل ،ىم٤مًم٧م ٓ :ؾمٌٞمؾ إًمـك اًمًـراج ،ومٌ٤مت
يٚمٛمس اًمٙمٞمس ومٞمجد حت٧م يـده ظمِمقٟمـ٦م اًمدٟم٤مٟمٞمـر وٓ يّمدق.
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ورضمع قمٙمرُم٦م إًمـك ُمٜمزًمف ومقضمـد اُمرأشمـف ىمد اومت٘مدشمـف وؾم٠مًم٧م قمٜمف ُوم٠مظمؼمت
ومٚمٛمـ٤م رآه٤م قمٚمـك شمٚمؽ احل٤مًم٦م
سمريمقسمـف ُمٜمٗمرد ًا وم٤مرشم٤مسم٧م وؿم ّ٘م ْ٧م ضمٞمٌٝم٤م وًمٓمٛم٧م ظمده٤مّ ،
ِ
قمٛمؽ .أُمػم اجلزيرة ٓ خيرج
ىم٤مل ًمـٝم٤مُ :م٤م ده٤مك ي٤م اسمٜمـ٦م اًمٕمؿ؟ ىم٤مًم٧م :ؾمقء ومٕمٚمتؽ سم٤مسمٜم٦م ّ
ٍ
ه ُمـ أهٚمف إٓ إًمـك زوضم٦م أو ِ
ه ّيـ٦م.
سمٕمد هدأة ُمـ اًمٚمٞمؾ ُمٜمٗمرد ًا قمـ همٚمٛمـ٤مٟمـف ،ومـل ٍّ
وم٘م٤ملً :م٘مد قمٚمؿ اهللّ ُم٤م ظمرضم٧م ًمقاطمدة ُمٜمٝمٛمـ٤م ،ىم٤مًم٧م :ومخؼمٟمـل ومٞمؿ ظمرضم٧م؟ ىم٤مل :ي٤م
هذه ًمـؿ أظمرج ومـل هذا اًمقىم٧م إٓ وأٟم٤م أريـد أٓ يٕمٚمؿ سمـل أطمد ،ىم٤مًم٧م ٓ :سمـد أن
ُشمٕمٚمٛمٜمل ،ىم٤مل :وم٤ميمتٛمٞمف إذ ًا .ىم٤مًم٧م :ؾم٠مومٕمؾ .وم٠مظمؼمه٤م سم٤مًم٘مّم٦م قمٚمـك وضمٝمٝم٤م ،صمؿ ىم٤مل:
أشمـُحٌـلم أن أطمٚمػ ًمؽ؟ ىم٤مًم٧م ،ٓ :ىمـد ؾمٙمـ ىمٚمٌل.
دمٝمز يـريـد ؾمٚمٞمٛمـ٤من سمـ قمٌد
صمؿ أصٌح ُظمزيٛم٦م ،ومّم٤مًمح همرُم٤مءه وأصٚمح ُمـ طم٤مًمف ،صمؿ ّ
ومٚمٛمـ٤م وىمػ سمـٌـ٤مسمـف دظمؾ احل٤مضم٥م وم٠مظمؼمه سمٛمٙم٤مٟمف ويم٤من ُمِمٝمقر ًا
اًمـٛمٚمؽ سمٗمٚمًٓملمّ .
ومٚمٛمـ٤م دظمؾ قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سم٤مخلالومـ٦م ،ىم٤مل :ي٤م
سم٤مًمـٛمروءة ويم٤من اخلٚمٞمٗم٦م سمـف قم٤مروم ً٤م وم٠مذن ًمفّ ،

ُظمزيٛم٦مُ :م٤م أسمٓم٠مك قمٜمّ٤م؟ وم٘م٤مل :ؾمقء احل٤مل ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ،ىم٤مل :ومٛمـ٤م ُمٜمٕمؽ ُمـ اًمٜمٝمقض
إًمٞمٜم٤م؟ ىم٤ملَ :وٕمٗمل ،ىم٤مل :ومٛمـ٤م أٟمـٝمْمؽ؟ ىم٤ملً :مـؿ أؿمٕمر ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم سمٕمد هدأة ُمـ
سم٘مّمتف ُمـ أوهل٤م إًمـك
اًمٚمٞمؾ إٓ ورضمؾ يٓمرق سم٤مسمـل ،ويم٤من ُمٜمف يمٞم٧م ويمٞم٧م  ...وأظمؼمه ّ
آظمره٤م ،وم٘م٤مل :هؾ قمرومتف؟ ىم٤مل ٓ :واهللّ ٕٟمـف يم٤من ُمتٜمٙمر ًا ،وُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف إٓ «ضم٤مسمر
ومتٚمٝمػ ؾمٚمٞمٛمـ٤من سمـ قمٌداًمـٛمٚمؽ قمٚمـك ُمٕمرومـتف ،وىم٤ملً :مق قمرومٜم٤مه
قمثـرات اًمٙمرامش .ىم٤ملّ :
ٕقمٜمّـ٤مه قمٚمـك ُمروءشمـف .صمؿ ىم٤مل :قمٚمـ ّل سم٘مٜم٤مةُ ،وم٠مشمـل سمـٝم٤م وقم٘مد خلزيٛم٦م اًمقٓيـ٦م قمٚمـك

قضمف إًمـك اًمـجزيرة.
اًمـجزيرة وقمٚمـك قمٛمؾ قمٙمرُم٦م اًمٗم ّٞم٤مض ،وأضمزل قمٓم٤مي٤مه ،وأُمره سم٤مًمت ّ
ُمتقضمٝم ً٤م إًمٞمٝم٤م ،ومٚمام ىمرب ُمٜمٝم٤م ظمرج قمٙمرُم٦م وأهؾ اًمٌٚمد ًمٚم٘م٤مئـف:
ومخرج ُظمزيٛم٦م
ّ
ومً ّٚمؿ قمٚمٞمف صمؿ ؾم٤مرا مجٞمٕم ً٤م إًمـك أن دظمال اًمٌٚمد ومٜمزل ُظمزيٛم٦م ومـل دار اإلُم٤مرة وأُمر أن
ُي١مظمذ قمٙمرُم٦م وأن ُي٤مؾم٥م ،ومحقؾم٥م ومـٗمْمؾ قمٚمٞمف ُم٤مل يمثػم ،ومٓم٤مًمٌف ُظمزيٛم٦م سم٤مًمـٛمـ٤مل
وم٘م٤ملُ :م٤م ًمـل إًمـك رء ُمٜمف ؾمٌٞمؾ ،وم٠مُمر سمحًٌف صمؿ سمٕم٨م ُيـٓم٤مًمٌف ،وم٠مرؾمؾ إًمٞمف :إٟمـل
ًمً٧م ُِمـٛمـ يّمقن ُم٤مًمف سمِ ِ
ووٞمـ َؼ
ٕمروف وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م ،ومـ٠م َُمـر سمـف وم ُٙمـٌـؾ سم٤محلديـد ُ
وأض سمـف.
قمٚمٞمف ،ومـ٠مىم٤مم قمٚمـك ذًمؽ ؿمٝمر ًا وم٠موٜم٤مه صمِـ َ٘مؾ اًمـحديـد
ّ
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واهمتٛم٧م ،صمؿ دقم٧م ُمقٓ ًة ًمـٝم٤م ذات قم٘مؾ،
قمٛمف ،ومجزقم٧م قمٚمٞمف
ّ
وسمٚمغ ذًمؽ اسمٜم٦م ّ
ِ
ٚمٌ٧م ُمٜمؽ
وىم٤مًم٧م:
اُمض اًمً٤مقم٦م إًمـك سم٤مب هذا إُمػم ،وم٘مقًمـل :قمٜمدي ٟمّمٞمح٦م ،ومـ٢مذا ُـم ْ
ِ
دظمٚم٧م قمٚمٞمف ؾمٚمٞمف اًمـخٚمقة ،ومـ٢مذا ومٕمؾ
ىمقًمـل ٓ :أىمقًمـٝم٤م إٓ ًمألُمػم ظمزيٛم٦م ،ومـ٢مذا
ىمقًمـل ًمفُ :م٤م يم٤من هذا ضمزا ُء ضم٤مسمر قمثرات اًمٙمرام ُمٜمؽ ومـل ُمٙم٤موم٠مشمؽ ًمف سم٤مًمْمٞمؼ
واًمـحٌس واًمـحديـد .ومٗمٕمٚم٧م ذًمؽ.
ومٚمٛمـ٤م ؾمٛمع ُظمزيٛم٦م ىمقًمـٝم٤م ىم٤مل :واؾمقأشم٤مه :ضم٤مسمر قمثرات اًمٙمرام همريٛمل .ىم٤مًم٧م:
ّ
ٟمٕمؿ .وم٠مُمر ُمـ وىمتف سمـداسمـتـف ومـ ُ٠مهضم٧م ِ
وريم٥م إًمـك وضمقه أهؾ اًمٌٚمد ومجٛمٕمٝمؿ وؾم٤مر
ّ
سمـٝمؿ إًمـك سم٤مب احلٌس ومـٗمتح ودظمؾ ومرأى قمٙمرُم٦م اًمٗم ّٞم٤مض ومـل ىم٤مع احلٌس ُُمتٖمـٞمـر ًا
ىمـد أوٜم٤مه اًمي .ومٚمٛمـ٤م ٟمٔمر قمٙمرُم٦م إًمـك ُظمزيٛم٦م وإًمـك اًمٜمـ٤مس أطمِمٛمف ذًمؽ ومٜمٙمس
ٟمٙم٥م قمٚمـك رأؾمف وم٘م ٌّٚمف ،ومرومع رأؾمف إًمٞمف ،وىم٤ملُ :م٤م أقم٘م٥م
رأؾمف .وم٠مىمٌؾ ظمزيٛم٦م طمتك ا ّ
هذا ُمٜمؽ؟ ىم٤مل :يمريؿ ومٕم٤مًمؽ وؾمقء ُمٙم٤موم٠مشمـل .ىم٤مل :يٖمٗمر اهللّ ًمٜم٤م وًمؽ .صمؿ أُمر سمٗمؽ
ىمٞمقده وأن شمقوع ومـل رضمٚمٞمف ،وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م :شمـريـد ُم٤مذا؟ ىم٤مل :أريـد أن يٜم٤مًمٜمل ُمـ
اًمي ُمثؾ ُم٤م ٟم٤مًمؽ .وم٘م٤مل :أىمًؿ قمٚمٞمؽ سم٤مهللّ أّٓ شمٗمٕمؾ.
ّ
ومخرضم٤م مجٞمٕم ً٤م إًمـك أن وصال إًمـك دار ظمزيٛم٦م ،ومق ّدقمف قمٙمرُم٦م ،وأراد آٟمّمـراف،
أهمػم ُمـ طم٤مًمؽ ُم٤م أراه ،وأُم٤م طمٞم٤مئل ُمـ
ومٚمؿ يٛمٙمٜمف ُمـ ذًمؽ ،ىم٤مل :وُم٤م شمـريـد؟ ىم٤ملّ :
قمٛمؽ وم٠مؿمدّ ُمـ طمٞم٤مئل ُمٜمؽ .صمؿ أُمر سم٤محلٛمـ٤مم ُوم٠مظمٚمِـ َل ودظمال مجٞمٕم ً٤م ،صمؿ ىم٤مم
اسمـٜم٦م ّ
ظمزيٛم٦م ومتق ًّمـك ظمدُمتف سمٜمٗمًف ،صمؿ ظمرضم٤م ومخٚمع قمٚمٞمف ومحؾ إًمٞمف ُم٤مًٓ يمثػم ًا ،صمؿ ؾم٤مر ُمٕمف
قمٛمف وم٠مذن ًمف وم٤مقمتذر إًمٞمٝم٤م وشمذ ُّمؿ ُمـ ذًمؽ.
إًمـك ُمٜمزًمف واؾمت٠مذٟمـف ومـل آقمتذار ُمـ اسمٜم٦م ّ
صمؿ ؾم٠مًمف أن يًػم ُمٕمف إًمـك أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ،وهق يقُمئـذ ُم٘مٞمؿ سم٤مًمرُمٚم٦م ،وم٠مٟمٕمؿ ًمف سمذًمؽ.
ومً٤مرا مجٞمٕم ً٤م طمتك ىمدُم٤م قمٚمـك ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمـٛمٚمؽ ،ومـدظمؾ احل٤مضم٥م وم٠مظمؼمه
سم٘مدوم ُظمزيٛم٦م سمـ سمنم ،ومراقمف ذًمؽ وىم٤مل :واًمـل اجلزيرة ي٘مدم قمٚمٞمٜم٤م سمٖمػم أُمرٟم٤مُ ،مع ىمرب
ٍ
ح٤مدث قمٔمٞمـؿ.
اًمٕمٝمد سمـفُ ،م٤م هذا إٓ ًم ِـ
ظمػم ي٤م أُمػم
ومٚمٛمـ٤م دظمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل ىمٌؾ أن ُيً ّٚمؿُ :م٤م وراءك يـ٤م ُظمزيٛمـ٦م؟ ىم٤ملٌ :
أؾمـ ّرك
اًمـٛم١مُمٜملم ،ىم٤مل :ومٛمـ٤م أىمدُمؽ؟ ىم٤مل :فمٗمرت سمج٤مسمـر قمثـرات اًمٙمرام وم٤مطمٌٌ٧م أن ُ
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ومرطم٥م سمـف
ًمـٛمـ٤م رأي٧م ُمـ ؿمقىمـؽ إًمـك رؤيتـف ،ىم٤مل :وُمـ هق؟ ىم٤مل :قمٙمرُم٦م اًمٗم ّٞم٤مضّ .
ؾمٚمٞمٛمـ٤من وأدٟم٤مه ُمـ ُمـجٚمًف ،وىم٤مل :ي٤م قمٙمرُمـ٦م ،يم٤من ظمػمك ًمف وسم٤مًٓ قمٚمٞمؽ ،صمؿ ىم٤مل
ًمـف :ايمت٥م طمقائجـؽ وُم٤م ختت٤مره ومـل رىمٕم٦م ومٙمتٌٝم٤م ،وم ُ٘مْمٞم٧م قمٚمـك اًمٗمقر ،صمؿ أُمر ًمف
سمٕمنمة آٓف ديٜم٤مر ُمع ُم٤م أوٞمػ إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمتحػ واًمٓمرف ،صمؿ قم٘مد ًمف قمغم اجلزيرة
أُمر ُظمزيٛمـ٦م إًمٞمؽ ،إن ؿمئ٧م أسم٘مٞمـ َتـف وإن ؿمئ٧م قمزًمتـف،
وأرُمٞمٜمٞم٦م وأذرسمٞمج٤من ،وىم٤مل ًمفُ :
ىم٤مل :سمؾ أر ّده إًمـك قمٛمٚمف ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم.

*****

هـدُبـتُالـؿفؾبُ:
ظمػما ُمـ إحل٤مىمٝمـ سمٛمـ َي ًْ ُٙمـ إًمٞمف ُمـ اًمرضم٤مل.
ُ م٤م رأي٧م ًمٚمّم٤محل٤مت ُمـ اًمٜمً٤مء وذارهـ ً
ويٗمرىمـف اًمتقومٞمؼ.
حرة إ ًْم َٗمٝم٤م ،وومً٤مده٤م سمحدّ شمـٝم٤م ،وإٟمام يـجٛمع ذًمؽ ّ
 رأي٧م صالح اًمـ ّ
ٍ
ٍ
يم٠مدب سم٤مر ٍع شم ـحـ ت ُف ًُم٥م ـم٤مهر.
سمٌمء
ُ م٤م ُزيـــ اًمٜمًّ٤م ُء

جابرُبنُمعدانُُ:

ٍ
يمت٤مب وًمـؿ ُيٌ َٕم َ
٨م سمـٝم٤م ٟمٌلَ ،ذ َظم َره٤م اًم ّٚمـ ُف طمتك
طمٙمٛم٦م ًمـؿ َيٜمـ ِزل ومٞمٝم٤م
 يمؾ
ٌ
أًمً ُـ ُّ
اًمِمٕمراء.
شمَـٜمْـٓمِ َ
ـؼ سمـٝم٤م ُ

ظبدُال ُّؾـهُبنُإهتم:

ٓمـره ِ
ِ
اًمٖمـٜمَك.
ُ مـ ُوًمِـدَ ومـل
اًمٗمـ٘مر أسمـْـ َ َ ُ

ظامرُبنُذاحقلُالشعبيُُ:

ِ
اًمـٛمحد ُ
ث اًمدَ ومـتـر.
ٟ م ْٕم َؿ ُ

 إٟمـل ٕؾمتحٞمـل ُمـ اًمـحـؼ إذا قمرومـتـف أٓ أرضمع إًمٞمـف.
ِ
ـ٘مالء أؿمدُّ قمٚمـك اًمٕمٚمٞمؾ ُمـ ِقم ّٚمـتِـفٟٕ :مـٝمؿ يـجـٞمـئقن ومـل همػم ٍ
وىم٧م
ِ قمٞمـ٤مد ُة اًم ّث
و ُيـٓمٞمٚمقن اجلٚمقس.
َ ز ْي ُـ اًمٕمٚمؿ ِطم ْٚم ُؿ أهٚمف.
ُـًؽ.
 إن هذا اًمٕمٚمؿ ٓ َيّمٚمح إٓ ًمـٛمـ ومٞمف قمـ٘م ٌؾ وٟم ُ
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 إن يمرام اًمٜمـ٤مس أه ُقمٝمؿ ُمقد ًة وأسمٓم١مهؿ قمداوةً ،وإن ًمئ٤مم اًمٜمـ٤مس أسمٓمـ١مهؿ َُمق ّد ًة
وأهقمٝمؿ قمداوةً.
يك وم٢مٟمـف يٜمـٗم ُٕمؽ .واضمتٜم٥م اًمٙمذب طمٞم٨م
 قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمدق طمٞم٨م شمرى أٟمـف َي ُ ّ

يك.
شمرى أٟمـف يـٜمـٗم ُٕمؽ وم٢مٟمـف َي ّ
 ظمػم َظمّم ٍ
ٚم٦م ومـل اًمٙمٚم٥م أٟمـف ٓ يٜم٤مومـؼ ومـل ُمـحٌـتـف.
ْ
 يم٤من ُمٕم٤مويـ٦م يم٤مًمـ ِ
جٛمؾ اًمٓمـ٥م .
()1

ً مق أن رضم ً
ال ؾم٤مومر ُمـ أىمّمـك اًمِم٤مم إًمـك أىمَم اًمٞمٛمـ ،ومٞمحٗمظ يمٚمٛم ً٦م واطمد ًة شمَـٜمـٗم ُٕمف
رأي٧م أن َؾم َٗم َر ُه ىمـد و٤مع.
ومٞمٛمـ ً٤م يًت٘مٌؾ ُمـ قمٛمره ُم٤م ُ

ظؿرُبنُظبدُالعزيزُ:
ـؾ اًمـٛمّمٞمٌـ٦م :وم٢مذا وىمٕم٧م ُ
ـز ُع َىمـ ٌْ َ
قمٛمـ٤م أص٤مسمـؽ.
اًمـج َ
 إٟمٛمـ٤م َ
ومـ٠مًمـْـ ُف ّ
ٍ
ٍ
َ
اشمـ٘مٞم٧م اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك.
سمخػم ُم٤م
أسم٘م٤مك اًم ّٚمـ ُف ،أٟم٧م
سمخػم ُم٤م
٧م
َ
ً مً َ
دقمتؽ ُىمـدرشمُـؽ إًمـك فمٚمؿ اًمٜم٤مس وم٤مذيمر ُىمـدر َة اًم ّٚم ِ
َ
ـف قمٚمٞمؽ.
 إذا






ؿمتٛم ُف رضمؾ وم٘م٤مل قمٛمرً :مقٓ يقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م ٕضمـٌ ُتـؽ.
ِ
اًمٌٖمل ُىمـتِـؾ سمـف.
ُمـ َؾمـؾ ؾمٞمػ
ُِمـ أطم٥م إؿمٞمـ٤مء إًمـك اًم ّٚم ِ
ـف أرسمٕمـ٦م :اًم٘مّمد قمٜمـد ِ
اًمـجـدة ،واًمٕمٗمـق قمٜمد اًم ُ٘مـدرة،
َ
واًمـحـٚمؿ قمٜمـد اًمٖمْم٥م ،واًمـرومـؼ سمٕمٌـ٤مد اًم ّٚم ِ
ـف ومـل يمـؾ طم٤مل.
دائـؿ وٟمَـ َٗم ٌس ُمتـت٤مسمع.
ُم٤م رأي٧م فم٤مًمـٛمـ ً٤م أؿمٌـف سمٛمٔمٚمـق ٍم ُمـ اًمـحًقدَ :همـؿ
ٌ
ُمـ أراد أن َيّمح ٌَٜمـ٤م وم ْٚمـٞمَّمح ٌْٜم٤م سمِ
ٍ
خٛمسُ :يقصؾ إًمٞمٜم٤م طم٤مضمـ٦م َُمـ ٓ شمّمؾ إًمٞمـٜم٤م

طم٤مضمتـف ،ويـد ًّمٜمـ٤م قمٚمـك اًمٕمدل إًمـك ُم٤مٓ َٟمـٝمتـدي إًمٞمـف ،ويٙمقن قمقٟمـ ً٤م ًمٜمـ٤م قمٚمـك
اًمـحؼ ،ويـ١مدي إُم٤مٟمـ٦م إًمٞمٜمـ٤م وإًمـك اًمٜم٤مس ،وٓ يٖمتـ٤مب قمٜمـدٟمـ٤م أطمـدً ا.
 يم٤من إذا أراد أن يٕم٤مىم٥م رضمـ ً
ال طمًٌـف صمالصمـ٦م أي٤مم وم٢مذا أراد سمٕمد ذًمؽ أن ُيٕم٤مىمٌف
يمراهـ َ٦م ْ
أن َيٕمجؾ قمٚمٞمف ومـل أول َهمْمٌف .
قم٤مىمٌفَ ،
ِ
احل٤مذ ُق سم٤مًمـٛمٌم ٓ يْمع يده إٓ طمٞم٨م شمٌٍُم قمٞمٜمف.
( )1اًمـجٛمؾ اًمٓم٥م هق
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رج ُمـ اًم٘مٚمـ٥م.
 ٓ يٜمـٗمع
اًم٘مٚم٥م إٓ ُم٤م َظمـ َ
َ
 سم١مؾمـ ً٤م ًمـٛمـ يمـ٤من َسمـٓمـٜمـف أيمٌـر هـٛمـف.

أردت أن يًتـٗمـزٟمـل اًمِمٞمٓم٤من سمِٕمـز اًمًٚمٓم٤من
أؾم َٛمٕمـ ُف رضمؾ يمالُمـ ً٤م وم٘م٤مل ًمـف:
َ
ْ 
وم٠مٟمـ٤مل ُمٜمؽ اًمٞمقم ُم٤م شمٜم٤مًمف ُمٜمل همد ًا ،اِٟمّمـرف رطمـٛمؽ اًم ّٚمـف .
 ىم٤مل ًمـف أطمد أسمٜم٤مئـف :ي٤م أسم٧م ًمـٛمـ٤مذا شمـتً٤مهؾ ومـل سمٕمض إُمقر؟ ومقاًم ّٚم ِ
ـف ًمق أٟمـل
ُمٙم٤مٟمؽ ُم٤م ظمِمٞم٧م ومـل احلؼ أطمد ًا .وم٘م٤مل ٓ :شمٕمجؾ ي٤م سمٜمل وم٢من اًم ّٚمـ َف ذم اخلٛمر ومـل
اًم٘مرآن ُمرشملم وطمرُمٝم٤م ومـل اًمـٛمرة اًمثـ٤مًمثـ٦م ،وأٟم٤م أظم٤مف أن أطمـٛمؾ اًمٜم٤مس قمٚمـك
احلؼ ُضمـٛمٚم ً٦م ومٞمدومٕمقه (أي أظم٤مف أن ُأ ِ
ضمؼمهؿ قمٚمٞمف ُمرة واطمدة ومػمومْمقه) ومتٙمقن

ومـتـٜمـ٦م .وم٤مٟمٍمف آسمـ راوٞم ً٤م سمٕمد أن اـمٛم٠من إًمـك طمًـ ؾمٞم٤مؾم٦م أسمٞمف وقمٚمؿ أن رومؼ
أسمٞمف ًمٞمس قمـ وٕمػ ،وًمٙمٜمف ٟمـتٞمجـ٦م ُطم ِ
ًـ ومٝمٛمف ًمديٜمـف.

ُ م٤م رأي٧م أطمد ًا ومـل داري أو قمٚمـك سمـ٤مسمـل إٓ اؾمتحٞمـٞم٧م ُمٜمـف.
 يمـ ًمّمٖمػم اًمٜم٤مس أسمـ ً٤م ،وًمٙمٌػمهؿ اِسمٜم ً٤مِ ،
وًمٚمٛمثْؾ ُمٜمٝمؿ أظمـ ً٤م وًمٚمٜمً٤مء ُمثؾ ذًمؽ ،وقم٤مشم٥م
اًمٜم٤مس سم٘مـدر ذٟمقسمـٝمؿ قمٚمـك ىمدر اِطمتٛمـ٤مًمـٝمؿ ،وٓ شميسمـ ًمٖمْمٌؽ ؾمقـم ً٤م واطمـد ًا

ومتٙمقن ُمـ اًمٕمـ٤مديـ .
ـخّمٚمـتـ٤م ٍ
اًمٙمذب ًَم ِ
 إن ِظمّمٚمتلم ظمػمهـٛمـ٤م ِ
ؾمقء.
ُ
ْ
ُ
سمًٓم٧م ًمـٝمؿ َـم َـر ًومـ٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م.
ُ م٤م أـم٤مقمٜمل اًمٜمـ٤مس ومٞمٛمـ٤م أردت ُمـ اًمـحؼ طمتك
ُ
 يمٗمك سم٤مًمـٛمرء ِهمـ ّٞمـ ً٤م أن شمٙمقن ومٞمف ُظمـ ّٚمـ ٌ٦م ُمـ صمالث :أن يٕمٞم٥م ؿمٞمئ ً٤م صمؿ يـ٠مشمـل ُمثٚمف ،أو
يٌدو ًمف ُمـ أظمٞمف ُم٤م َيـخٗمك قمٚمٞمف ُمـ ٟمٗمًـف ،أو أن ي١مذي ضمٚمٞمًف ومٞمٛمـ٤م ٓ يٕمٜمٞمف.
 ىمٞمدوا اًمٜمٕمؿ سم٤مًمِمٙمر ،وىمٞمدوا اًمٕمٚمؿ سم٤مًمـٙمت٤مسمـ٦م.
ٍ
سمٌمء َومـ ُ٤مًمـْـ ُف قمٜمف.
 إذا اؾمت٠مصمر اًم ّٚمـ ُف
ٍ
ٚمؿ إًمـك ِقمٚمؿ ،وُمـ ٍ
رء أومْمؾ ُمـ ِطم ٍ
قمٗمق إًمـك ُىمدرة.
ُ م٤م ُىم ِرن ر ٌء إًمـك
ًمـج َـز ُع ُمـٛمـ٤م ٓ سمـد ُمٜمف ،وُم٤م اًمٓمٛمـع ومٞمٛمـ٤م ٓ ُيـرضمك ،وُم٤م اًمـحٞمٚمـ٦م ومٞمٛمـ٤م يـزول.
ُ م٤م ا َ
ٕمج ُؾ سم٤مًمٕم٘مقسمـ٦م ُمـ يـخـ٤مف اًم َٗم ْق َت.
 إٟمٛمـ٤م َي َ
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 ىم٤مل ٓسمٜمف قمٌد اًم ّٚمـف :ي٤م سمٜمل ،اًمتٛمس اًمـرومٕم َ٦م سم٤مًمتقاوع ،واًمنمف ِ
سم٤مًمديـ ،واًمٕمٗمق
ُ
ـف سم٤مًمٕمٗمق قمـ اًمٜم٤مس ،وٓ شم ِ
ُمـ اًم ّٚم ِ
َـحـ٘م َـر ّن أطمد ًا وم٢مٟمؽ ٓ شمـدري ًمٕمؾ سمٕمض ُمـ
شمزدريـف قمٞمٜمُـؽ أىمرب إًمـك اًم ّٚم ِ
ـف ُمٜمؽ وؾمٞمٚم ً٦م ،وٓ شمَـٜمس ٟمّمٞمٌؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،وٓ
شمـٜمس ٟمّمٞم٥م اًمٜمـ٤مس ُمٜمؽ.
 إٟمـل ٕضمـٛمع أن ُأ ِ
ظمرج ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمر ًا ُمـ اًمٕمدل وم٠مظم٤مف أن ٓ شمـحتٛمٚمف ىمٚمقسمـٝمؿ
رج ُمٕمف َـم َٛمٕم ً٤م ُمـ ـمٛمع اًمدٟمٞم٤م ،ومـ٢من ٟمٗمرت اًم٘مٚمقب ُمـ هذا ؾمٙمٜم٧م إًمـك هذا.
ُوم٠م ْظم َ
ٍ
ـٓمٌـ٦م :أيـٝم٤م اًمٜمـ٤مس ،أصٚمحقا هائـريمؿ  ،شمّمٚمح ًمٙمؿ قمالٟمٞمتٙمؿ،
 ىم٤مل ومـل أول ُظم
طمل:
وأصٚمحقا آظمرشمٙمؿ شمّمٚمح دٟمٞم٤ميمؿ ،وإن ا ُْمرؤ ًا ًمٞمس سمٞمـٜمـف وسملم آدم ٌ
أب ٌ
ـٛم ْٕم ِر ٌق ومـل اًمـٛمقت.
ًَم ُ
رزق سمـرأس ٍ
 ي٤م أيـٝم٤م اًمٜمـ٤مس ،إٟمـف ُمـ ُيـ َ٘مـدر ًمـف ٌ
ضمٌؾ أو سمحـْمٞمض أرض ي٠مشمـف،
ِ
وم٠مضمـٛمٚمقا ومـل اًمٓمٚم٥م.
وضمع أؿمدّ ُمـ اًمـجٝمؾ،
 ي٤م أيـٝم٤م اًمٜم٤مس ،إٟمٛمـ٤م ُيـراد اًمٓمٌـٞم٥م ًمٚمقضمع اًمِمديـد أٓ ومال
ٌ
ظمقف أظمقف ُمـ اًمـٛمقت.
وٓ دا ٌء أظمٌ٨م ُمـ اًمذٟمقب ،وٓ
ٌ
 وددت أن أهمٜمٞم٤مء اًمٜم٤مس اضمتٛمٕمقا ومردوا قمٚمـك وم٘مرائٝمؿ طمتك ٟمًتقي ٟمحـ سمـٝمؿ،
وأيمقن أٟمـ٤م ّأوًمـٝمؿ.
 أدريمٜم٤م اًمًٚمػ وهؿ ٓ يـرون اًمٕمٌ٤مدة ومـل اًمّمقم وٓ ومـل اًمّمالة ،وًمٙمـ ومـل
اًمٙمػ قمـ أقمراض اًمٜمـ٤مس.
اًمقٓة َضمٕمٚمقا اًمٕمٞمقن قمٚمـك اًمٕمقام وأٟم٤م أضمٕمٚمؽ قمٞمٜمل
 ىم٤مل ًمـٛمزاطمؿ ُمقٓه :إن ُ
سمـ٠م سمـل قمٜمٝم٤م أو ومِٕم٤مًٓ ٓ شمـحٌٝم٤م ِ
شمـر ُ
ومـٕمـ ْٔمـٜمل
ّ
قمٚمـك ٟمٗمز ،وم٢من ؾمٛمٕم٧م ُمٜمل يمٚمٛم ً٦م ْ
قمٜمده٤م واٟمـٝمٜمل قمٜمٝم٤م.
آظمـر ُمـ أضمٚمف.
ُ ٓ ي َٕم ٛم ر ُُم ٕمٛم ٌر ُمٜمٙمؿ يقُم٤مً ُمـ قمٛمره إٓ سمـٝمدم
َ
ًمرضمؾ يم٤من يـٙمثِـر اًمّمٞم٤مح واًمـجٚمٌ٦مِ :
ٍ
اظمٗم ْض اًمّمقت ،ومٚمق ٟمِ َ
ظمػم
 ىم٤مل
ُ
ُ
ـٞمـؾ ٌ
سمرومع اًمّمقت ٓدر َيم ُف اًمـحٛمٞمـر واًمٙمالب.

ظقونُالؽمُوالعز
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ومـ٠مرق طمتك سمٙمك اًمٜمـ٤مس ضمـٛمٞمٕم ً٤م يٛمٞمٜم ً٤م وؿمٛمـ٤مًٓ صمؿ
 شمٙمٚمؿ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز َ
ىمٓمع يمالُمـف وٟمـزل ،ومـدٟم٤م ُمٜمف رضم٤مء سمـ طمٞمقة ،وم٘م٤مل ًمف :ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم،
يم ّٚمٛم٧م اًمٜمـ٤مس سمٛمـ٤م ّ
أرق ىمٚمقسمـٝمؿ وأسمٙم٤مهؿ ،صمؿ ىمٓمٕمتف أطمقج ُم٤م يم٤مٟمقا إًمٞمف،

اًمـٛمٌ٤مهـ٤مة.
وم٘م٤مل :ي٤م رضم٤مء إٟمـل أيمره ُ
َ
ـر َك.
 إذا رأي٧م ومـل أظمٞمؽ ُم٤م َي
ًقؤك وم٤مذيمـر ُمٜمـف ُمـ٤م َي ًُ ُّ
اًمـٛمـ ْٗم َر ْد ٓ ُيـ ْ٘م َقى سمـف قمٚمـك
 يمت٥م إًمـك سمٕمض قمٛمـ٤مًمف :أُم٤م سمٕمد ،ومـ٢من اًمٕم٘مؾ ُ
وم٠مطم ِل قم٘مٚمؽ سمٕمٚمؿ اًم ُٕمٚمٛمـ٤مء
أُمـ ِر اًمٕمـ٤م ُّمـ٦م وٓ ُيـ ْٙمتَـ َٗمك سمـف ومـل أ ُْم ِر اخل٤مص٦مْ ،
ِ
اًمتج٤مر ِ
واًمـٛمروءات ،واًمًالم.
ب
وإذاف ُمـ أهؾ
ُ
ُ
ِ
٥م يم٤مشم٥م احلج٤مج يـزيـد سمـ
 ىم٤مل ًمًٚمٞمٛمـ٤من سمـ قمٌد اًمـٛمٚمؽ ًمـٛمـ٤م أراد أن َي ًْت ْٙمت َ
ُمًٚمؿ  :أؾم٠مًمؽ سم٤مًم ّٚمـ ِف ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم أٓ شمُـحٞمل ذيمر احلج٤مج سم٤مؾمتِٙمْت٤مسمِ َؽ إي٤مه.
ٍ
ديٜم٤مر وٓ درهؿ .ىم٤مل قمٛمر  :أٟم٤م
وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م طمٗمص إٟمـل ًمـؿ أضمد قمٜمده ِظمٞم٤مٟمـ٦م
()1

ِ
ػ ُمٜمف ومـل اًمديٜم٤مر واًمدرهؿ .ىم٤مل :وُمـ هق؟ ىم٤مل  :إسمٚمٞمس ُم٤م
أوضمدُ َك ُمـ هق أ َقم ُّ
َُمس ديٜم٤مر ًا وٓ درهـٛمـ ً٤م وىمـد أهٚمؽ هذا اًمـخـٚمـؼ.
 يم٤من يم٤مشمٌ ً٤م يٙمت٥م سملم يـديـف ،وم٤مٟمٗمٚمتـ٧م ُمٜمف َومٚم َتـ ُ٦م ريحٍ  ،ومخجؾ واٟمٙمن ،وم٘م٤مم
وضب سم٘مٚمٛمف إرض ،وم٘م٤مل ًمف قمٛمر" :ظمذ ىمٚمٛمؽ واوٛمؿ إًمٞمؽ ضمٜم٤مطمؽ وًمٞمٗمرخ
روقمؽ  ،وم٢مٟمـل ُم٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ أطمد أيمثر ُمـٛمـ٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ ٟمٗمز".
ـٛم َٚم ُف اًمٙمِرام.
 اًمد ْي ُـ َو ْىم ٌـر (محؾ) ـم٤م ًَمـٛمـ٤م َطم َ
ٍ
ِ
وًمذة ٓ شم ِ
ِ
اًمٕمٞمش َ
ًَ م ّ
٥م قمٚمٞمؽ إصمٛمـ ً٤م،
٥م سمٕمد اُمتـٜم٤م ٍع
ـذ ُة
ُقضم ُ
فمـ َٗمـ ُر َك سمٛمـ ُشمـح ّ
()0

وطمـ ٌؼ وا َومـ َؼ َه ًقى.
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـػم َومـ٢من ِىم ٌَـٚمِــل ُأٟمـَــ٤مؾم ً٤م ُِمــ
َ يمت َ
َ٥م إ ًَم ْٞمف َأ َطمدُ ُقمٛمـ٤مًمـف َوم َ٘م َ٤مل َأُم٤م َسم ْٕمدُ َأ ْص َٚم َح اًمٚمـ ُف إُم ْ َ
٤مل َىمد ا ْىمـ َتـ َٓم ُٕمقا ُم٤مًٓ َقمٔمِـٞمٛمـ ً٤م ًَمً ُ٧م َأ ْىمـ ِدر قم َٚمـك اؾمتِ ْخر ِ
اًم ُٕمٛمـ ِ
اضم ِف ُِم ْـ أ ْيـ ِد ْيـ ِٝمؿ ّإٓ
ْ َ
ُ
ْ
ئ ُِمـ اًم َٕم َذ ِ
اب َومـ ْ
ْ
١مُمٜملم َأ ْن َي٠م َذ َن ًم ِـل ومـل َذًم ِ َؽ َأ ْوم َٕم ُؾ.
٢من َر َأى َأ ُِم ْ ُػم اًمـ ُٛم
أن أ َُمً ُٝمؿ سمِ َِم ْ ٍ
َ
(ُ )1م٤م أطمقج اًمدقم٤مة اًمٞمقم إًمـك أن يٙمقٟمقا قمٚمـك ُمثؾ هذا ومـل دواظمؾ أٟمٗمًٝمؿ.
(ً )0مٞمٗمرخ روقمؽً :مٞمخرج قمٜمؽ ومزقمؽ.
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ِ
٥م ُِمـ ِ
ِ
ـذ ِ
٤مي ومــل َقم َ
اب
اؾمتـ ْئـ َذاٟمـ َؽ إيـ َ
َ٥م إِ ًَم ْٞمف ُقم َٛم ُر َأُم٤م َسم ْٕمدُ َوم٤مًم َٕم َج ُ
َوم َٙمت َ
٥م يمُؾ اًم َٕم َج ِ ْ ْ
ـخ ِ
َسم َِمـ ٍر يم ََ٠مٟمـل ًَم َؽ ِو َىم٤م َيـ ٌ٦م ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب اًم ّٚمـ ِف َويم ََ٠من ِر َو ِ٤مئ ْل َقمٜم َْؽ ُيـٜم ِْجــ ْٞم َؽ ُِمـ ْـ َؾم َ
ط
ـ٧م َقم َٚم ْٞمـ ِف َسمـٞمـٜمَــ ٌ٦م ُقم ٌ
ـ٧م سمِــ ِف
ـدول ومخـذه سمِٛمــ٤م َىم٤م َُم ْ
اًم ّٚمـ ِف َقمز َو َضمؾ َومـ ْ٤م ْٟمـ ُٔمـ ْر َُمـ ْـ َىم٤م َُم ْ
ِ
٤مؾمت َْحٚمِــ ْٗم ُف سم٤مًم ّٚمــ ِف
اًم ٌَٞمــٜمَـ ُ٦م َ
.و َُم ْـ أ َىمـر ًَم َؽ سمِ َِم ٍئ َوم ُخ ْذ ُه سمِٛمـ٤م أ َىمــ ّر سمِــف َو َُمـ ْـ َأٟمْــٙم ََر َوم ْ
ِ
ِ
ـ٥م ُِمـ َـ ْ
أيؿ اًمٚمـ ِف ْ
أن أًم َ٘مـك
أطم ُّ
ٝمؿ َ
ٕن َيـٚمـ ُ٘م ْقا اًم ّٚمـ َف سمِخ َٞم٤مٟمَ٤مشمـ ْ
اًم َٕمٔم ْٞم ِؿ َو َظمـؾ َؾمٌِ ْٞم َٚم ُفَ ،و ُ
اًم ّٚمـ َف سمِـ ِد َُم ِ٤مئ ِٝم ْؿ واًمً َال ُم.
 أيـٝم٤م اًمٜمـ٤مس اشم٘مقا اًم ّٚمـف ،ومٚمٞمس ُمـ ه٤مًم ِ ٍ
ـػ سم٤مًمت٘مقى( .أي يمـ٤من يتٛمٜمـك
ؽ إٓ ًمف يمَـ َٚم ٌ
َ
أن يٙمقن شم ِ
َـ٘مـ ّٞمـ ً٤م)
 إذا أشمـ٤مك أطمدُ اًمـخّمٛملم وىمـد ُوم ِ
ـ٘مـ َئ ْ٧م قمٞمٜمف ومال شمَـ ْ٘م ِ
ّمـٛمف:
ض ًمف طمتك يــ٠مشمٞمؽ َظم ُ
ومٚمٕمـٚمف ىمـد ُوم ِ
ـ٘مـ َئ٧م قمٞمٜم٤مه ضمـٛمٞمٕم ً٤م.

يـزيـدُبنُالـؿفؾبُ:

ِ
ٜمجـق ُمٜمـف.
اًمـٛمح٤مُمـد :وم٢من اًمذ ّم ىمؾ ُمـ َي َ
 اؾمتٙمثروا ُمـ َ

اًمـحـ ٌْـس.
 ىمٞمؾ ًمـف :أٓ شمٌٜمل دار ًا؟ ىم٤ملُ :مٜمـزًمـل دار اإلُم٤مرة :أو َ

مـجاهـدُبنُجـبـرُ:
َ ٓ يٜمـ٤مل اًمٕمٚمؿ َطم ِـٞمـل وٓ ُُمًتٙمٌـر.

أبوُقـَلبـةُُ:
 اًمتٛمس ٕظمٞمؽ اًمٕمذر سمجٝمدك ،وم٢من ًمـؿ دمد ًمف ُقمذر ًا وم٘مؾ ًمٕمؾ ٕظمل قمذر ًا ٓ أقمٚمٛمف.

خالدُبنُظبدُال ّؾـهُالؼرسيُ:
سم٤مًمـٛمـ ْٓم ِ
ـؾ َذ ُّم ً٤م.
 ٓ شمـٙمًٌقا ُ
ِ
سمـ٤مًمـٛمٕمروف ُم٤م ًمـؿ شمُـ َٕمجٚمقه.
َ ٓ شم ْٕمتَـدُّ وا
ِ
َـٛم ُّٚمقا اًمٜمٕمؿ ومتُحقًمقه٤م ٟمِ َ٘م ًام.
 اقمٚمٛمقا أن طمقائ٩م اًمٜم٤مس إًمٞمٙمؿٟ ،مٕمٛم ٌ٦م ُمـ اهلل قمٚمٞمٙمؿ ،ومال شم َ
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الؼاشمُبنُحمؿدُبنُأبـيُبؽرُ:

ُ مـ ًمـؿ يٙمـ قم٘م ُٚمـف أهمٚم٥م ظمّم ِ
٤مل اخلػم قمٚمٞمف ،يم٤من َطمـ ْتـ ُٗمـ ُف ومـل أهمٚم٥م اًمـخّم٤مل قمٚمٞمـف.

ظبدُالـؿؾكُبنُرفـاظةُالػفؿيُ:
 اًمـٝمديـ٦م هق اًمً ْح ُر اًمٔم٤مهر.

الـحسنُالبصـريُ:

اًمنم َىم ـ٦م.
ُ مًٙملم اسمـ آدمُ :مٙمتقم اًمٕمٚمؾُ ،مـحتـقم إضمؾ ،شم١مذيـف اًمٌ ّ٘م٦م ،وشم٘متٚمف َ ْ
ٌ
راطمؾ يمؾ يقم إًمـك أظمرة ُمرطمٚمـ٦م.
 إن اسمـ آدم
ُ م٤م أقمٓمك اًم ّٚمـ ُف أطمد ًا اًمدٟمٞم٤م إٓ اظمتٌ٤مر ًا ًمِمٙمره ،وٓ زواه٤م قمٜمف إٓ اظمتٌ٤مر ًا ًمّمؼمه.






٤مو َر ىمـق ٌم إٓ ُهـدُ وا ٕرؿمـد أُمـرهـؿ.
ُمـ٤م شمَِمـ َ
ِ
ِ
ـٛمٝمجقر.
ٓ َ
رأي ًمـٙمَـذوب ،وٓ صم٘م٦م سمٛمٖمٚمقب وٓ ٟم ُّْم َح ًمـٛمقشمقر ،وٓ ُطمر َُمـ َ٦م ًم َ
ىمٞمؾ ًمٚمحًـ اًمٌٍمي :إن ومـالٟمـ ً٤م سمـ٤مًمٜم ّْـزعِ ،ومـ٘م٤مل :هق سم٤مًمٜمـزع ُمٜمذ يـقم ُوًمد.
ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م سمـ٤مل اًمٜم٤مس ُيٙم ِْرُمقن أرسمـ٤مب اًمـٛمـ٤مل؟ وم٘م٤ملٕ :ن قمِمٞمـ٘متٝمؿ قمٜمدهؿ.

ُ م٤م أٟمـّمٗمؽ ُمـ يمٚمـٗمؽ إضمالًمـف وُمٜمٕمؽ ُم٤مًمـف.
ظمـق َومـؽ طمتك شمٌٚمغ إُمـ أرومؼ سمـؽ ُمـٛمـ أ ُّمـٜمَـؽ طمتك شمٌٚمغ اًمـخـقف.
 إن ُمـ ّ





هـٛمـف.
ٓ شمـحٛمٚمـ قمٚمـك يقُمؽ هؿ همدك،
ُ
ومحً٥م يمؾ يـق ٍم ّ
ِ
اًمٗمٙمْر ُمرآ ٌة شمـُريـؽ َطم ًَٜمَـؽ ُمـ ؾمٞم ِـئؽ.
سم٤مًمـخـ ْٚم ِ
ُ
ػ ضمـ٤مد سمـ٤مًمٕمٓمٞم٦م.
ُمـ أي٘مـ
ِ
ِ
ـل أظمرة سمٕمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م.
ـل اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة ،وُم٤م رأيٜم٤م ُمـ ُأقمٓم َ
ىمـد رأيٜم٤م ُمـ ُأقمٓم َ

سمٕمْم ؽ.
 ي٤م سمـ آدم  :إٟمٛمـ٤م أٟم٧م أي٤مم ُمـجٛمققم٦م  ،وم٢مذا ُم٣م يق ٌم ومـ٘مد ُم٣م ُ

ـح٤مؾم٥م وطمـده.
 رطمؿ اًم ّٚمـ ُف اُمرؤ ًا ًمـؿ َيـ ُٖم ُّـره يمـثـرة اًمٜمـ٤مس ،وم٢مٟمـف يٛمقت وطمـده ،و ُي َ
ُ ؿمٙمْر اًمٕم٤مًمِـؿ قمٚمـك قمٚمٛمف سمـذ ًُمـف ًمـٛمـ يًتحـ٘مـف.

وُمروؽ ي ِ
ٜمـذ ُرك ،وم٤مؾمٛمع ُمـٛمـ َيٕم ُٔمـؽ ،واطمـذر
 ي٤م سم َـ آدم ،ؿمٞمـ ٌُـؽ َيٕمٔمؽ،
ُ
ُ
ُمـٛمـ ي ِ
ـٜمـذ ُرك.
ُ
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اًمـٛم١مُمـ ٓ َيـحٞمػ قمٚمـك ُمـ ُيٌٖمض وٓ َيـ٠مصمؿ ومٞمٛمـ يـح٥م.
اًمٕم٤مًمِـؿ ٓ َيٕمٞمٌف رء ٕٟمـف َي ّْمٛم٧م وم َٞم ًْ َٚمؿ ،و ُيـخ٤م َ
ـم٥م وم َٞمـ ْٗم َٝمؿ.
قمدوك ومال شمُـ ْٔم ِٝمر قمٚمٞمف صدي٘مؽ.
ُم٤م يمتٛمتَـف قمـ ّ
ٍ
سمٕمٞم٥م ومٞمف ،وٓ ي٠مُمرهؿ
ٓ يًتحؼ أطمد طم٘مٞم٘م٦م اإليٛمـ٤من طمتك ٓ َيٕمٞم٥م اًمٜمـ٤مس
سم٢مصالح قمٞمقسمـٝمؿ طمتك ُيّمٚمح قمٞمقب ٟمـٗمـًف.

ٍ
قمجـز.
أطمـد
 إذا يم٤من اًمٖمدر ومـل اًمٜمـ٤مس ُمقضمـقد ًا وم٤مًمثـ٘م٦م سمٙمؾ
ٌ
 ٓ ظمػم ومـل ّ ٍ
٥م ٟمَـدُم ً٤م.
ًمـذة شمُـ َٕمـ٘م ُ
َ
اًمزُم٤من ظم٤مٟمـ ُف ،وُمـ شمَٕم ّٔمؿ قمٚمٞمف أه٤مٟمـ ُف.
ُ مـ ِ َ
أُمـ
يمػ إذىُ :طم ًْ ُـ اًمـجقار اًمّمؼم قمٚمـك إذى.
ً مٞمس طمً َـ اًمـجقار ّ

اقمتذر أطمـدٌ وم َٞم ًْ َٚمؿ ُمـ اًمـٙمذب.
 إيـ٤مك وُم٤م ُيـٕمتذر ُمٜمف :وم٢مٟمـف ىمٚمٛمـ٤م
َ
 أهع اًمٜمـ٤مس ومـل اًمٗمـتـٜمـ٦م أىمـٚمٝمؿ طمٞم٤مء ُمـ ِ
اًمٗمرار.
ُ
ً
ـحٛمد ومـل يمؾ ُم٤م يـ٠مشمـلَ :
داظم َٚمـف اًم ُٕم ْج٥م.
ً مق يم٤من اًمرضمؾ ُيّمٞم٥م وٓ ُيـخٓمئ و ُي َ

اًمنم إٓ ُمـ ٓ يٗمٕمٚمف ،وم٘م٤مل
 ؾمٛمع اًمـحًـ إٟمً٤مٟم ً٤م ي٘مقل ٓ :يـج٥م أن َيـٜمٝمل قمـ ّ
إسمٚمٞمس ًمق فمٗمر ُمٜمّ٤م هبذه طمتك ٓ يٜمٝمل أطمدٌ قمـ ٍ
ي٠مُمر سمٛمٕمروف.
احلًـ :ود
ُ
ُمٜمٙمر وٓ ُ

 قمٚمٛم٧م أن رزىمل ٓ ي٠مظمـذه همػمي وم٤مـمٛم٠من ىمٚمٌل ،وقمٚمٛم٧م أن قمٛمٚمـل ٓ ي٘مقم
سمـف همػمي ومـ٤مؿمتـٖمٚم٧م سمـف وطمـدي.
 اطمذر ُمـ ٟم٘مؾ إًمٞمـؽ طمدي٨م همػمك :ومـ٢مٟمـف ؾمٞمٜمـ ُ٘مـؾ إًمـك همػمك طمديـثـؽ.
ُ طمً ُـ اًمً١مال ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ ،و ُُمـدارا ُة اًمٜمـ٤مس ٟمّمػ اًمٕم٘مؾ ،واًم٘مّمد ومـل
اًمـٛمٕمٞمِم٦م ٟمّمػ اًمـٛم١موٟمـ٦م.
 إٟمٙمؿ ٓ شمَـٜم٤مًمقن ُم٤م شمـح ٌُّقن إٓ سمتَـرك ُم٤م شمِمتـٝمقن ،وٓ شمـدريمقن ُم٤م شمـ٠مُمٚمقن إٓ
سم٤مًمّمؼم قمٚمـك ُم٤م شمـٙمرهقن.

ِ
اًمًٗمٝم٤مء.
 ٓ شمٙمـ ُمـٛمـ جيٛمع قمٚمؿ اًمٕمٚمٛمـ٤مء وطمٙم ََؿ احلٙمٛمـ٤مء صمؿ جيري ومـل احلؼ مرى ُّ

 اطمـذروا اًمٕم٤مسمـد اًمـج٤مهؾ ،واًمٕم٤مًمـؿ اًمٗمـ٤مؾمؼ ،ومـ٢من ومٞمٝمٛمـ٤م ومـتـٜمـ ً٦م ّ
ًمـٙمؾ َُمـٗمتقن.
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ووضمـف واطمد وٟمّم ٍ
ٍ
 اًمـٛم١مُمـ شمٚم٘م٤مه اًمزُم٤من سمٕمد اًمزُم٤منٍ ،
ٞمحـ٦م واطمـدة،
سم٠مُمر واطمد
وإٟمٛمـ٤م يتٌدّ ل اًمـٛمٜمـ٤مومؼ ًمٞمًت٠ميمـؾ يمـؾ ىمقم.
 اًمـحـؼ ُمـر ٓ يّمؼم قمٚمٞمف إٓ ُمـ قمرف ُطم ًْ َـ اًمٕم٤مىمٌ٦م.
ُ مـ رضمـ٤م اًمثقاب ظمـ٤مف اًمٕم٘م٤مب.
إُمؾ إٓ أؾم٤مء اًمٕمٛمؾ ،وُم٤م أؾم٤مء اًمٕمٛمؾ إٓ ّ
َ
ذل.
ُ م٤م أـم٤مل أطمـدٌ
 إٟمٛمـ٤م أٟم٧م أيـٝم٤م اإلٟمً٤من قمدد :وم٢مذا ُم٣م ًمؽ يقم ُم٣م سمـٕمـْمؽ.
 اؾمتـقى اًمٜمـ٤مس ومـل اًمٕم٤مومٞمـ٦م ومـ٢مذا ٟمـزل اًمٌـالء شمٌ٤ميٜمـقا.
 إذا أدسمرت اًمٗمتٜم٦م قمرومٝم٤م يمؾ اًمٜم٤مس ،وإذا أىمٌٚم٧م ًمـؿ يٕمرومٝم٤م إٓ اًمٕم٤مًمـؿ.

مـحؿدُبنُشرينُُ:
 إيـ٤مك وومْمقل اًمٜمٔمـر ،وم٢مٟمـٝم٤م شم١مدي إًمـك ومْمقل اًمِمٝمقات.
أصٌح٧م ومٛمـ٤م ي٠مشمٞمٜمل ُمـ طمٞم٨م ٓ أطمتً٥م أيمثر ُمـام ي٠مشمٞمٜمل ُمـ طمٞم٨م أطمتً٥م.
 إذا
ُ
ُ م٤م يم٤من َو ِ
ح ٌ
ـؽ ىمـط إٓ يم٤من سمٕمده ُسمـٙم٤مء.
ْـرم أظم٤مك سمٛمـ٤م يٙمـره ،وٓ شم ِ
َـحٛم َٚمــ يمت٤مسم٤مً إًمـك ٍ
أُمػم طمتك شمٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمـف.
َ
 ٓ شمُـٙم ِ ْ

َرجاءُبنُ َح ْق َوةُُ:

ٍ
رضمؾ ىمد يم٤من ٟمـذر ًَم ِئــ أُمٙمٜمف اًم ّٚمـ ُف ُمٜمف ًمٞمٗمٕمٚم ّـ
 أُمر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمٕم٘مقسمـ٦م
وًمٞمٗمٕمٚم ّـ ،وم٘م٤مل ًمف رضم٤مء سمـ طمٞمقة :ىمـد ومٕمؾ اًم ّٚمـ ُف ُم٤م شمـح٥م ُمـ اًمٔمٗمر ،وم٤مومٕمؾ ُم٤م
ِ
٥م اًم ّٚمـ ُف ُمـ اًمٕمٗمق.
ُيـح ُّ

مؽحولُبنُأبـيُمسؾمُالشاميُُ:

ـم٤مب ِريـحـف زاد قم٘مـ ُٚمـف.
ُ مـ َٟمـ ُٔم َ
هـٛمف ،وُمـ َ
ـػ صمق ُسمـف َىمـؾ ُّ

اًمـح ْٛمؼ إصٞمؾ)
َ ذل َُمـ ٓ ؾمٗمٞمف ًمف( .ي٘مّمد ؾمٗم٤مه٦م اًمِمٌ٤مب ٓ ُ

وهبُبنُمـبهُُ:

ُ مـ ًمـؿ يـ٘متـّمد ومـل ُمٕمٞمِمتفُ :م٤مت ىمٌؾ أضمٚمـف.
 ٓ شم ًَُ٥م إسمـٚمٞمس ومـل اًمٕمالٟمٞم٦م وأٟم٧م صدي ُ٘مف ومـل اًمن.
ِ
أضمرك؟
ٓ 
ْ
َِمٗمل همٞمٔمؽ ،وإٟمؽ إذا ًمـؿ ُحتًـ طمتك ُي ًَ َـ إًمٞمؽ ومٛمـ٤م ُ
شمٗمْمح ٟمٗمًؽ ًمـت َ
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ضم٤مٟم٥م آظمرِ ،
ٍ
ٍ
إطمـٛمؼ يم٤مًمثقب َ
وُمثْؾ
ضم٤مٟم٥م اٟمخرق ُمـ
اًمـخ ِٚمؼ ،إن روم٠مشمـف ُمـ
اًم َٗم ّ
ـر َىمك وٓ ُيِمٕم٥م ،وٓ ُيٕم٤م ُد ـمٞمٜم ً٤م.
خ٤مر اًمـٛمٙمًقرُ ٓ ،ي ْ
٤مطمٌـف يمَ٤مٟم ِ
ِ
ٓم ِر َقم ِ
٤من ومِـل اًم َ٘مـ ْٚم ِ
اًمـٝم َقى َي ّْم َ
َ٧م
س َع َص َ ُ
٥م َوم٠ميـ ُ
إِن اًم َٕم ْ٘مـ َؾ َو َ
ُّـٝمٛمـ٤م َ َ
اًم َٖمـ َٚمـ ٌَـ ُ٦م ًَمـ ُف.
ِظمّم َٚم ِ
واًمـحـٞم٤م ُء.
٧م ٟمَجـ٤م َسمـتُـف :اًمر ْهـٌَـ ُ٦م
ـت٤من إذا يم٤مٟمَـت٤م ومـل اًمٖمالم ُر ِضمـٞمَ ْ
َ
ْ
ُمـ ًمـؿ يٙمـ قم٘مٚمف أهمٚم٥م إؿمٞم٤مء قمٚمٞمف يم٤من طمتـٗمف وهال ُيمف ومـل أطم٥م إؿمٞم٤مء إًمٞمف.
ىمرأت ومـل سمٕمض ُم٤م أٟمزل اًم ّٚمـ ُف شمٕم٤مًمـك ،إن اًمِمٞمٓم٤من ًمـؿ ُيٙم٤مسمِـد ؿمٞمئ ً٤م أؿمد قمٚمٞمف
ٍ
ُم١مُمـ قم٤مىمؾ.
ُمـ
إذا هؿ اًمقاًمـل سم٤مًمٕمدل أدظمؾ اًمٚمـف اًمؼميمـ٦م ومـل أهؾ ممٚمٙمتف طمتـك ومـل إؾمقاق
وإرزاق ،وإذا هؿ سم٤مجلقر أدظمؾ اًمٚمـف اًمٜم٘مص ممٚمٙمتف ،طمتك ذم إؾمقاق وإرزاق.

مـحؿدُالباقرُ:

 اًمـخّمقُمـ٦م شمَـٛمحـؼ اًمديـ وشمُـثٌِ ُ٧م اًمِمحٜمـ٤مء ومـل صدور اًمرضمـ٤مل.

قـتـادةُبنُدظامةُالسدودُ:
ُ م٤م يم ُث َرت اًمٜمٕمؿ قمٚمـك ىمق ٍم َىم ُّ
ـر أقمداؤه٤م.
ط إٓ يمَـثُ َ

َم ْس َؾؿةُبنُظبدُالـؿؾكُ:

 اًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـحـ٦م ظمػم ًمٚمٛمرء ُمـ يـديـف ،واًمـٛمرأ ُة اًمً ِ
قء ِهم ؾ ُمـ طمـديـد.
ُّ
ٌ
 اًمٕمٞمش ومـل صمـالثِ :ؾم ٕم٦م اًمـٛمٜمزل ،ويمثرة اًمـخـدم ،وُمقاوم٘م٦م إهؾ.

ٍ
طمٞمٚم٦م ُمٜمجٞم٦م،
 ومـل أيـ ِّ٦م طمرب ؿمٝمدهت٤م ُم٤م َؾم ِٚم ْٛم ُ٧م ُمـ اًمذقمر وًمٙمـ سمام أشمٜمٌف سمـف إًمـك
وًمـؿ َيـ ْٖم َ
ذقمر طمتك يًٚمٌٜمل رأيـل.
ـِمٜمـل اًم ُ
ِ
اًمـٛمروءة يم٤مًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـح٦م.
ُ م٤م أقم٤من اًمرضمؾ قمٚمـك

زيدُبنُظؾـيُبنُالـحسنيُُ:

ِ
ـر ُم٤م شمـٚم٘مـ٤مه
٧م،
َـريم َ
َ
 إٟمـؽ شمَـ ْ٘مدُ ُم قمٚمـك ُم٤م ىمد ُْم َ
ْ٧م ،ومآصم ْ
وًمً٧م شمَـ٘مدُ ُم قمٚمـك ُم٤م شم َ
همـد ًا قمٚمـك ُم٤م ٓ شمـراه أسمـد ًا.

حمؿدُبنُواشعُ:

جقر اًمٗم٤مضمـ ِر ومـل َو ْضم ِٝمف.
 إٟمؽ ًَمـ َت ْٕم ُ
رف ُوم َ

ظقونُالؽمُوالعز
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ال يْمحؽ ومـ٘م٤مل ًمف ً :مق رأي٧م ومـل اجلٜم٦م رضم ً
 رأى رضم ً
ال يـٌٙمل ،أًمً٧م يمٜم٧م
شمـتٕمج٥م ُمٜمف؟ ىم٤مل  :سمٚمـك ،ىم٤مل  :وم٤مًمذي يْمحؽ ومـل اًمدٟمٞم٤م وٓ يـدري إًمـك أيـ
ُمّمػمه أقمج٥م ُمٜمف.
ريح ًمـٛمـ٤م اؾمتٓمٕم٧م
 أصمٜمك رضمؾ قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل ًمف حمٛمد  :ي٤م هذا إن اًمذٟمقب ًمق يم٤من ًمـٝم٤م ٌ
أن شمدٟمق ُمٜمل.
ـم٤مًم٥م ُمٓمٚمقب ،يٓمٚم ٌُـؽ ُمـ
 ىم٤مل ًمّمديؼ ًمف رآه طمريّم ً٤م قمٚمـك اًمدٟمٞم٤م  :ي٤م أظمل أٟم٧م
ٌ
ػ ًمؽ ،وُم٤م
ٓ شمٗمقشمـف وشمٓمٚم٥م ُم٤م ىمـد يم ُِٗمٞمتَـف :ومٙم٠مٟمؽ سمٛمـ٤م ىمد هم٤مب قمٜمؽ ىمـد يم ُِِم َ
شمـر طمريّم ً٤م ُمـحروُم ً٤م وٓ زاهد ًا ُمرزوىم ً٤م.
أٟم٧م ومٞمف ىمـد ٟم َ
ُـ٘مٚم٧م قمٜمف ويم٠مٟمؽ ًمـؿ َ

ابنُصفابُالزهريُ:

َـر ٓ ُيـحٌُّـف إٓ ُّ
اًمذيمقر ُمـ اًمرضم٤مل وٓ ُيـٌـ ِٖم ُْمف إٓ ُُم١مٟمـ ُثـ ُٝمؿ.
 إدب َذيم ٌ
 ؾمٛمٕم٧م رضم ً
ال ي٘مقل ًمـٝمِم٤مم سمـ قمٌد اًمـٛمٚمؽ ٓ :شم َِٕمدَ ن ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ِقمد ًة ٓ شمـثـؼ
ٜمحدَ ُر َو ْقمر ًا،
اًمـٛم َ
اًمـٛم ْـرشمَـ٘مك اًمًٝمؾ إذا يم٤من ُ
ُمـ ٟمٗمًؽ سم٢مٟمج٤مزه٤م ،وٓ َي ُٖمـرٟمّؽ ُ
واقمٚمؿ أن ًمألقمٛمـ٤مل ضمـزاء وم٤مشمؼ اًمٕمقاىم٥م ،وأن ًمألُمقر سم َٖم ٍ
ت٤مت :ومٙمـ قمٚمـك طمذر.
َ
ً
 إن ُمـ اسمـتِ ِ
ِ
اًمـخٞمـر اشمـ٘مـ٤م َء اًمِمـر.
ـٖم٤مء

الولقدُبنُيـزيـدُبنُظبدُالـؿؾكُُ:

ٜمـ٘مص اًمـحٞم٤مء ويـزيـدُ ومـل اًمِمٝمقة وي ِ
ِ
ـٝمدم اًمـٛمروء َة
َ
َ
 إي٤ميمؿ واًمٖمٜم٤مء ومـ٢مٟمـف ُي ُ
اًمًٙم َْر ،وم٢من يمٜمتؿ ٓ سمـد وم٤مقمٚملم ومجٜمٌّق ُه
و َي ُ
ٜمقب قمـ اًمـخٛمر ويٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ ُّ
اًمٜمً٤مء :وم٢من اًمٖمٜم٤مء ُر ْىمٞم ُ٦م اًمزٟمـ٤م.

إبراهقمُبنُحمؿدُاإلمامُُ:

 يمٗمك سمٔمـ٤مهر ومِـٕمٚمؽ دًمٞم ً
ال قمٚمـك ٟمِـٞمـتِـؽ.

كرصُبنُشقارُ:
 يمؾ رء يٌدو صٖمػم ًا صمؿ يٙمؼم إٓ اًمـٛمّمٞمـٌ٦م وم٢مٟمـٝم٤م شمٌدو يمٌػم ًة صمؿ شم َّْم ُٖم ْر.
 يمـؾ رء يرظمص إذا يمثر ظمال إدب ومـ٢مٟمـف إذا َيم ُثر همال.
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أيوبُالسختقاكـيُُ:

 ٓ يٜمٌـؾ اًمرضمؾ طمتك شمٙمقن ومٞمف ظمّمٚمتـ٤من  :ا ِ
ًمٕمٗم٦م قمٛمـ٤م ومـل أيـدي اًمٜم٤مس واًمتج٤موز قمٜمٝمؿ.
َ ُ

إشؿـاظقلُبنُظبقدُال ّؾـهُ:
 ىم٤مل ًمٌٜمٞمف  :ي٤م َسمٜمل أيمرُمقا ُمـ أيمرُمٙمؿ وإن يم٤من قمٌد ًا طمٌِمٞم ً٤م ،وأهٞمٜمقا ُمـ
أه٤مٟمٙمؿ وإن يم٤من رضم ً
ال ىمرؿم ّٞم ً٤م.

مروانُبنُمـحؿدُبنُمروانُ(آخرُمؾوكُبـيُأمقة)ُُ:
رت ىمٚمٞمـٚمـ٦م.
 أيـ٤مم اًم٘مدرة وإن ـم٤مًم٧م ىمّمػمة ،واًمـ ُٛمتٕم٦م سمـٝم٤م وإن َيمـ ُث ْ
َ يمـٜمَـ ْزٟمـ٤م اًمٙمٜمقز ومٛمـ٤م وضمدٟم٤م يمٜمز ًا أٟمٗمع ُمـ يمـٜمـ ِز ُمٕمـ ٍ
روف ومـل ىمٚم٥م طمر.
َ

ظبدُالؿقدُالؽاتبُ(ظبدُالؿقدُبنُحيقىُكاتبُمروان)ُُ:






اًمٗمٙمر سمحـ ٌر ًم١مًم١م ُه اًمـحٙمٛم٦م.
ٍ
طمًقد شمُراىمٌف.
أؾمدٌ شم٘م٤مرسمـف ظمػم ُمـ
أقم٘مؾ اًمرضمٚملم قمٜمد ذوي إًمٌ٤مب ُمـ َر َُمك سم٤مًم ُٕمج٥م وراء فمٝمره ،ورأى أن ص٤مطمٌف
أقم٘مؾ ُمٜمف وأطمـٛمدُ ومـل ـمري٘مـتـف.
َ
أظمقك أو صدي ُ٘مؽ؟ ىم٤مل :إٟمٛمـ٤م ُأ ِطم ُّ٥م أظمل إذا يم٤من صدي٘مل.
ىمٞمؾ ًمف :أي ُّـٝمٛمـ٤م َأ َطم ُّ٥م إًمٞمؽ
ِ
ٝمٛمـ ْتـ ُف اًمٕمـ٤م ُّمـ٦م.
اًمٌـالهمـ٦م هل ُم٤م رو َٞمـ ْتـ ُف اًمـخ٤مص٦م و َومـ َ

خالدُبنُصػوانُ:

أُمر ُُمٕمٔمؿ اًمٌنم :يٕمٛمٚمقن ًمٚمدٟمٞم٤م وهؿ ُيرزىمقن ومٞمٝم٤م سمال قمٛمؾ ،وٓ

ٌ
قمجٞم٥م ُ
يٕمٛمٚمقن ًممظمرة وهؿ ٓ ُيرزىمقن ومٞمٝم٤م إٓ سمٕمٛمؾ.
َ
واًمـٚمئٞمؿ واًمًٗمٞمـف.
اًمـجـ٤مهؾ
 يٜمٌٖمل ًمـٚمٕم٤مىمؾ أن يٛمٜمع ُمٕمروومـف
َ

يٖمٗمر َز ًَمـٚمـل وي٘مٌؾ ِقمٚمـٚمـل و َي ًُ دُّ
 ىمٞمؾ ًمف  :أي إظمقاٟمؽ أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مل  :اًمذي ُ
َظم ٚمٚمـل.
 ٓ شمٓمٚمٌقا اًمـحقائ٩م ومـل همػم طمٞمٜمٝم٤م ،وٓ شمٓمٚمٌقه٤م إًمـك همػم أهٚمٝم٤م ،وٓ شمٓمٚمٌقا ُم٤م
ًمًتؿ ًمف ٍ
سم٠مهؾ ومتٙمقٟمقا ًمـٚمٛمٜمع ُظمٚمـ٘م٤مء.

ظقونُالؽمُوالعز
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ِ
ِ
ويرُمٞمف سمٛمثؾ
ُيٜمِْم ْؼ أطمديمؿ أظمـ٤مه ُمثؾ اًمـخردل ،و ُي ْٗم ِرغ قمٚمٞمف ُمثؾ اًمـٛم ْرضمؾْ ،
ُٜم٧م أُمزح.
اًمـجٜمدل ،صمؿ ي٘مقل :إٟمٛمـ٤م يم ُ
ٍ
ـمر ٍ
ٟمٔمرة) أ ْوم َّم َح ُمـ ًمً٤من.
ف (أي
ُرب َ ْ
ٍ
ُ
واًمث٤مًم٨م اًمر ِطمـٞمؾ.
ـر ُم ،اًمث٤مٟمـل اًم ُ٘مـدْ َرة،
ومـل اًمًٗمر َصمـال َصمـ ُ٦م َُمٕم٤منّ :
إو ُل اًم ُٖم ْ
اطمؽمس ُمـ اًمٕملم :ومقاًم ّٚمـ ِف ًَم ِ
َـؿ ُمـ اًمٚمً٤من( .ومٝمل شمٙمِمػ ظمٌٞمئ٦م ٟمٗمًؽ).
ْ
ـٝمـ َل أٟمـ ُّ

حصنيُبنُظبدُالرمحنُالسؾؿيُ:

ٌ
 اًمنورٌ :
وُم٤مل َي ًَ ُٕمؽ ،وأُم ٌـ
ن ك،
قم٘مؾ ُي٘مٞمٛمؽ،
ٌ
وقمٚمؿ َيزيٜمُؽ ،ووًمدٌ َي ُّ
ريـحـؽ ،وقم٤مومٞم ٌ٦م شمـجٛمع ًمؽ اًمـٛمنات.
ُي ُ

أبوُالعباسُالسػاحُ:

ُ م٤م أ ْىمـ ٌَـح سمٜم٤م أن شمٙمقن اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ًمٜمـ٤م وأوًمٞمـ٤مؤٟمـ٤م ظم٤مًمقن ُمـ ُطم ًْ ِـ آصمـ٤مرٟمـ٤م.
ِ
ِ
ِ
وو َو ِ
واًمـح ْٚمؿ ُذًٓ.
ٕم٤مئٝمؿ ُمـ َقمـد اًم ٌُخؾ َطم ْزُم ً٤م،
 إن ُم ْـ أ ْدٟمـٞم٤مء اًمٜمـ٤مس ُ
ُ مـ ؿمدد ٟمَـٗمر ،وُمـ َ
ٓن شمـ٠مًمػ ،واًمتٖم٤م ُومـؾ ُمـ ؾمج٤ميـ٤م اًمـٙمرام.

أبوُمسؾمُالـخراشاكـيُُ:

 ىمـ٤مل ًمرضم٤مًمفِ ْ :
اًمـجرأة وم٢مٟمـٝم٤م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٔمـ َٗمر ،وا ْذيمُروا اًمْمٖم٤مئـ
أؿمٕمروا ىمٚمقسمٙمؿ ُ
وم٢مٟمـٝم٤م شمَـ ٌْ َٕم٨م قمٚمـك اإلىمـدام ،واًمزُمقا اًمٓمـ٤مقم٦م وم٢مٟمـٝم٤م ِطم ّْم ُـ اًمـٛمح٤مرب ،وإذا
قمرض ًمٙمؿ أُمران أطمدُ ُمه٤م أىمرب إًمـك اًمـٛمقت ومآصمِروه.
 يمت٥م ًمـٚمٛمٜمّمقر :إٟمـف ُمـٛمـ٤م طمٗمٔمٜمـ٤مه ُمـ وص٤ميـ٤م اًمٗمرس :أظمقف ُم٤م يٙمقن اًمقزراء
إذا َؾم َٙمٜم َْ٧م اًمدَ ْهـٛمـ٤مء.
َ قم َّم ٌَـ َ٦م إذاف َشمٔمٝمـ ُر سم٠مومٕم٤مًم ِـٝم٤م ،و َقم َّم ٌَـ َ٦م إدٟمٞمـ٤مء َشمـٔمٝمر سم٠مًمًٜمـتٝم٤م.
وم٤مظم َر إٓ ٌ
وٞمع وٓ َ
ًم٘مٞمط وٓ شمٕمّم٥م إٓ دظمٞمؾ.
ُ م٤م شمـ٤مه إٓ َو ٌ
ٍ
دي٤مٟمـ٦م ،أو َهم ٍ
 أهؾ اًم٘مت٤مل ُُ :مـت َٖمـْم ٍ
ٞمقر قمٚمـك ُطمرُم٦م.
٥م ُمـ ِذ ًّمـ٦م ،و ُُمـح٤م ٍم قمٚمـك

ربقعةُبنُفروخُ(ربقعةُالرأي)ُ:

ْ
وإظم َر ْس.
 اًمً٤ميم٧م سملم اًمٜمّـ٤مئؿ

*****
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أمجلُوأروعُالـساء
مح ِـ واًمد َرسمِٞم َٕم٦م
ىم٤مل اًمـخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ومـل "شم٤مريخ سمٖمداد" :أن َومـ ّروظمـ ً٤م أسمـ٤م َقم ٌْد اًمر ْ َ
اًمرأي ظمـرج ومِـل اًمٌٕمقث إِ ًَمـك ظمراؾم٤من أي٤مم سمٜمل أُمٞم٦م هم٤مزيـ ً٤مَ ،ورسمٞمٕم ُ٦م َطمـ ْٛم ٌؾ ومِـل سمٓمـ
ديٜم٤مر ،وم٘مدم اًم ِ
أًمػ ٍ
ـٛمديـٜمَ٦م سمٕمد ؾمٌ ٍع َوقمنميـ
أ ُّمفَ ،وظم ّٚمػ قمٜمد زوضمتف أم َرسمِٞم َٕمـ َ٦م صمالصملم َ
ِ
ُمح ،ومٜمـزل َقم ْـ ومرؾمف ُصمؿ دومع اًمٌ٤مب ُسمرُمـحـف ،ومخرج
ؾمٜم ً٦م وهق
رايم٥م ومرؾم ً٤م ،ومـل يـده ُر ٌ
ٌ
َرسمِٞم َٕم٦م َوم َ٘م َ٤مل ًمف :ي٤م قمدو اًم ّٚمـ ِف أشمـٝمجؿ قمٚمـك ُمٜمزًمـل؟ َوم َ٘م َ٤ملَ ،ٓ :وم َ٘م َ٤مل َومـ ّروخ :ي٤م قمدو
دظمٚم٧م قمٚمـك طمرُمتل ،ومـتـقاصمٌ٤م َوشمٚم ٌّ٥م ُّ
اًم ّٚمـ ِف ،أٟم٧م ٌ
يمؾ َواطمد ُمٜمٝمٛمـ٤م سمّم٤مطمٌف،
رضمؾ
َ
اًمـجػمان ومٌٚمغ َُم٤مًم ِ َؽ ْسم َـ َأٟمـَ ٍ
س َواًمـ َٛم ِْم َٞم َخـ َ٦م وم٠مشمـقا ُي ِٕم َ
ُ
ٞمٜمقن َرسمِٞم َٕمـ َ٦م ،ومجٕمؾ
َطمتك اضمتٛمع
َرسمِٞم َٕمـ ُ٦م ي٘مقلَ :واًم ّٚمـ ِف ٓ ومـ٤مرىمـت َُؽ إِٓ قمٜمد اًمًٚمٓم٤منَ ،وضمٕمؾ َومـ ّروخ ي٘مقلَ :واًم ّٚمـ ِف ٓ
ومـ٤مرىمتؽ إِٓ سمـ٤مًمًٚمٓم٤منَ ،وأٟم٧م َُم َع اُمرأشمـلَ ،و َيمـ ُث َر اًمْمجٞم٩م .
ومٚمٛمـ٤م سمٍموا سمٛمـ٤مًمؽ ؾمٙم٧م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿَ ،وم َ٘م َ٤مل َُم٤مًمِؽ :أيـٝم٤م اًمِمٞمخً ،مؽ َؾمٕم ٌ٦م ِذم همٞمـر هذه
اًمدارَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمِمٞمخ :هل داري َوأٟم٤م َومـ ّروخ ُمقًمـك سمٜمل ومالن ،ومًٛمٕم٧م اُمرأشمـف يمال َُمـف
ومخرضم٧م وم٘م٤مًم٧م :هذا زوضمل وهذا اسمٜمل ِ
اًمذي ظم ّٚمـٗمتَف َوأٟم٤م ٌ
طم٤مُمؾ سمـف ،وم٤مقمتـٜم٘م٤م مجٞم ًٕم٤م َوسمٙمَٞم٤م،
َ
ٛمٜمزل و َىمـ َ٤مل :هذا اسمٜمل؟ ىم٤مًم٧مٟ :مٕمؿ! َىمـ َ٤مل :وم٠مظمرضمل اًمـٛمـ٤مل ِ
اًمذي ًمـل
ومدظمؾ َومـ ّروخ اًمـ َ َ
قمٜمدك ،وهذه ُمٕمل أرسمٕم ُ٦م ِ
ِ
آٓف ٍ
ُ
ظمرضمف سمٕمد أيـ٤مم،
ديٜم٤مر ،وم٘م٤مًم٧م:
اًمـٛمـ٤مل ىمد دومٜمـتُـف َوأٟمـ٤م ُأ ُ
َ
ومخرج َرسمِٞمـ َٕم ُ٦م إِ ًَمـك اًمـٛمًجد َوضمٚمس ومِـل طمٚم٘مـتفَ ،وأشمـ٤مه َُم٤مًمِ ُؽ ْسم ُـ َأ ٍ
ٟمس َواحلً ُـ ْسمـ زيـد،
ِ
٤مس سمـف،
َواسم ُـ َأسمِـل قمٚمـل اًمٚمٝمٌل َواًمـٛمً٤مطم٘ملَ ،و
ُ
أذاف َأ ْهؾ ا ًْمـ َٛمديٜمَـ٦م َوأطمدق اًمٜمـ ُ
وم٘م٤مًم٧م اُمرأة َوم ّـروخٍ ًمف :اظمرج َصؾ ومِـل ُمًجـد اًمرؾمقل  ،:ومخرج ومّم ّٚمـك ،ومٜمٔمر قمٚمـك
ٍ
طمٚم٘م٦م َواومرة ،ومـ٠مشمـ٤مه٤م ومقىمػ َقم َٚم ْٞمٝم٤م ،ومـٗمرضمقا ًمف ىمٚمٞم ً
الَ ،وٟمٙمس َرسمِٞم َٕم٦م رأؾمف ُيـقمهف أٟمـف ًمـؿ
مح ِـَ ،ومـ َ٘م َ٤مل ُمـ هذا اًمرضمؾ؟ َومـ َ٘م٤م ًُمقا ًمف :هذا
يـ َرهَ ،وقمٚمٞمف ـمقيـٚم٦م  ،ومِمؽ ومٞمف َأسمق َقم ٌْد اًمر ْ َ
مح ِـً :م٘مد رومع اًم ّٚمـ ُف اسمٜمل .
مح ِـ َ .وم َ٘م َ٤مل َأسمق َقم ٌْد اًمر ْ َ
َرسمِٞم َٕم ُ٦م ْسم ُـ َأسمِـل َقم ٌْ ِد اًمر ْ َ
رأي٧م و ِ
ًمدك ومِـل طم٤مًم٦م ُم٤م رأي٧م أطمد ًا ُمـ َأ ْهؾ
ومرضمع إِ ًَمـك ُمٜمزًمف َومـ َ٘م َ٤مل ٕم وًمده ً :م٘مد
ُ َ

ظقونُالؽمُوالعز
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أًمػ ديٜم٤مر ،أو هذا ِ
اًمذي هق ومٞمف
أطم٥م إًمٞمؽ صمالصمقن َ
اًمٕمٚمؿ َواًمٗم٘مف قمٚمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مًم٧م :أيـّٛمـ٤م ُّ
ُمـ اًمـج٤مه؟ َىم َ٤ملَ ٓ :واًم ّٚمـ ِف إِٓ هذا !
ىم٤مًم٧م :ومـ٢مٟمـل ىمـد أٟمٗم٘م٧م اًمـٛمـ٤مل يمٚمف قمٚمٞمـف ،ىم٤مل :ومق اًم ّٚمـ ِف ُمـ٤م َو ّٞمٕمتِـف.
هذه هل اًمزوضمـ٦م اًمٗم٤موٚم٦م ،وهذه ومٕم ً
ال أ ُّم اإلُم٤مم رسمٞمٕم٦م اًمرأي ؿمٞمخ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ.

*****

ابنُالـؿؼػعُُ:

ٍ
ِ
ٌ
ومحذار أن شم ْ
إٟمً٤من
َـذيم َُره ،وإن أؾمدى
إٟمً٤من
 إذا أٟم٧م أؾمدي٧م ضمـٛمٞمالً إًمـك
ِ
َ
إًمٞمؽ مجٞمالً
ومحـذار أن شمَـٜمًـ٤مه.
ٍ
ٍ
ؾمٚمٓم٤من ومال ُيٕمجٌٜمؽ ذًمؽ وم٢من زوال اًمـٙمراُم٦م
ًمـٛمـ٤مل أو
 إذا أيمرُمؽ اًمٜم٤مس
سمـزواًمـٝم٤م ،وًمـٙمـ ًمـ ُٞمـ ْٕم ِ
ٍ
جـ ٌْ َ
ًمـديـ أو أدب.
ـؽ إن أيمـرُمقك
ُ مـ يمـ٤من ظم٤مرضم ً٤م ُمـ ؾمٚمٓمـ٤من سمـٓمـٜمـف ومال يِمتـٝمل ُم٤م ٓ يـجـد ،وٓ ُيـٙمـثر إذا وضمـد.
ًمـح ّجـ٦م و ُي ِ
ٔمٝمـر قمٚمٞمؽ اًمـخّمؿ.
 إذا طم٤مضمج٧م ومال شمٖمْم٥م وم٢من اًمٖمْم٥م يدومع قمٜمؽ ا ُ
ُ مـ دام يمًٚمف ظم٤مب قمٛمٚمـف.
 إذا ُضمٕمؾ اًمـٙمالم َُم َث ً
وأوؾمع ًمِمٕمقب اًمـحدي٨م.
أووح ًمـٚمٜمُّ ْٓمؼ ،وآ َٟمؼ ًمـٚمًٛمعِ،
ال يم٤من
َ
َ
ِ
ًتِم٤مر رأيـ ً٤م وم٢مٟمـف يزدا ُد سمـ٤مًمـٛمِمقرة قمـ٘مالً:
اًمـٛم
 اًمـٛمًتِمػم وإن يم٤من أومْمؾ ُمـ ُ
سم٤مًمـق َد ِك وقء ًا.
يمـ٤مًمٜم٤مر شمزداد َ
 أؿمدُّ اًمٗم٤مىمـ٦م قمدم اًمٕم٘مؾ.
 اًمٕم٘مؾ همريز ٌة شمـُر ّسمـٞمٝم٤م اًمتج٤مرب.
 إذا شمؿ اًمٕم٘مؾ ٟم٘مص اًمـٙمالم.
ً مٞمس اإلٟمً٤من اًمّمقرة إٟمٛمـ٤م اإلٟمً٤من اًمٕم٘مؾ.
ُ مـ همٚمٌف اًمـٝمقى ومٚمٞمس ًمٕم٘مٚمـف ؾمٚمـٓمـ٤من.
ًمـٛمً٠مًمـ٦م.
حٛمدة ،ويّمقن ٟمـٗمًف سمٌٕمْمف قمـ ا َ
ًمـٛم َ
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أن يٙمً٥م سمٌٕمض ُمـ٤مًمـف ا َ
 قمٚمـك اًمٕم٤مىمؾ أن يتـٗم٘مد ُمـح٤مؾمـ اًمٜمـ٤مس ويـحٗمٔمٝم٤م قمغم ٟمـٗمًف.
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َ أُم٤مر ُة صح٦م اًمٕم٘مؾ اظمتٞم٤مر إُمقر سمـ٤مًمٌٍم ،وشمـٜمـٗمٞمذ اًمٌٍم سم٤مًمٕمزم.
أن صحٌـ٦م سمٚمٞمـ ٍد ٟمِم٠م ُمع اًمٕمٚمٛمـ٤مء أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ ص ِ
حٌ٦م
ُ
ُّ
 ىم٤مل سمٕمض إوًملمَ ُ ّ :
ٍ
ًمٌٞم٥م ٟمِم٠م ُمع اًمـ ُج ّٝم٤مل.
)(1

َ ٓ 
آٟمس ُمـ آؾمتِم٤مرة.
أٟمٞمس ُ
ُم٤مل أومْمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ ،وٓ َ
يمثـر اًمـ ِ
إدب سم٤مًمـ ِ
ِ
ِ
سم٤مًمتٕمٚمؿ .وًمٞمس ُمٜمف (أي ُمـ إدب)
ٛمٜمٓمؼ
يمثر
ٛمٜمٓمؼ ،و َأ ُ
َ أ ُ
ِ
ُمٕمجٛم ِ
ِ
ِ
أؾمٛمـ٤مئـف إٓ وهق َُم ِ
روي
اؾمؿ ُمـ أٟمقاع
ـف ،وٓ
طمروف
طمرف ُمـ
ٌ
ٌ
ٍ
ؾم٤مسمؼ ُمـ يمال ٍم أو يمت٤مب .وذًمؽ دًمٞمؾ قمٚمـك أن اًمٜم٤مس
ُُمتَـ َٕمٚم ٌؿُ ،م٠مظمق ٌذ قمـ إُم٤م ٍم
ًمـؿ يٌتدقمقا أصقًمـٝم٤م وًمـؿ ي٠مشمـٝمؿ ِقمٚمٛمٝم٤م إٓ ُمـ ِىم ِ
ٌؾ اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ .ومٛمـ
ِ
تحً ُـ ُمٜمف ومال ُيـ ْٕم َج ٌَـ إقمج٤مب
ضمرى قمٚمـك ًمً٤مٟمـف يمال ٌم َيً َت ْحًٜمُـف أو ُي ًْ َ
اًمـ ُٛمخؽمع اًمـ ُٛمٌـتدع ،وم٢م ّٟمـف إٟمٛمـ٤م إضمتٌ٤مه يمٛمـ٤م وصٗمٜم٤م.
 أومْمؾ ذوي إًمٌ٤مب أؿمدهؿ ًمٜمٗمًف هب٤م ً
أظمذا وأىمٚمٝمؿ قمٜمٝم٤م ومٞمف ومؽمة .
ِ
تٝم٤مو ِن سمـف ،وم٘مـد رأيٜم٤م اًمـ ُٛم ْٚم َؽ
ً مـؿ َٟمـ َر ؿمٞم ًئ٤م َىم ّط إٓ ىمـد ُأشمك ُمـ ِىم ٌَـ ِؾ
اًمّمٖمػم اًمـ ُٛم َ
ُي ْ١م َشمك ُمـ اًمٕمدو اًمـ ُٛمح َت َ٘مـر ،ورأيٜم٤م اًمّمح٦م ُشمـ ْ١م َشمك ُمـ اًمدّ ِاء اًمذي ٓ ُيـح َٗم ُؾ سمـف.
ْمٞمع ْ
صٖمػما
وإن يم٤من
 أىمـ ُّؾ إُمقر اطمتٛمـ ً٤مٓ ًمٚمْمٞم٤مع اًمـ ُٛمٚمؽٟٕ :مـف ًمٞمس ر ٌء َي ُ
ً
()0

ُ
يٙمقن قمٔمٞمٛمـ ً٤م.
إٓ اشمّمؾ سمـآظمـ َر
 ٓ يٛمٜمٕمٜم َؽ ِص َٖمـر ِ
ؿم٠من ِ
رأي٧م ُمـ رأيـف َصقاسمـ ً٤م وٓصٓمٗم٤مء ُم٤م
اُمر ٍئ ُمـ اضمـتـٜم٤مء ُم٤م َ
ُ
ِ
ِ
يمريٛمـ٤م :وم٢من اًمٚم١مًم١مة ٓ ُشمـ ُ
ٝم٤من ًمـٝمقان هم٤مئّمٝم٤م اًمذي اؾمتخرضمٝم٤م.
رأي٧م ُمـ أظمالىمـف ً
 يمٛمـ٤م أن يمالم احلٙمٛم٦م يـقٟمِ ُؼ إؾمامع ،ومٙمذًمؽ قمٛمؾ احلٙمٛم٦م يـروق ًمٚمٕم ِ
ٞمقن
ُ
َ
واًم٘مٚمقب ،وُمٕمٚمؿ ٟمـ ِ
أطمؼ سم٤مإلضمالل واًمتٗمْمٞمؾ ُمـ ُُمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس وُم١مدهبؿ.
ٗمًف و ُُم١مدهب٤م ُّ
ُ ُ
ِ
ِ
در ُك ُمـ إُمقر وإُمً٤ميمف قمام ٓ ُيـدْ َرك،
ُ مـٛمـ٤م يـدل قمٚمـك قمٚمؿ اًمٕم٤مًمـؿ ُمٕمر َومت ُف ُم٤م ُيـ َ
وشمزيـٞمـٜمف ٟمـٗمًف سم٤مًمـ َٛم ِ
ٔمٝمر ُمٜمف َوم ْخـ ٌر وٓ ُقم ْج٥م.
ٙم٤مرم ،وفمٝمقر قمٚمٛمف ًمٚمٜم٤مس ُمـ همػم أن َي َ
()3

( )1أُم٤مرة :قمالُم٦م .اًمٌٍم :أي اًمٌٍم ذم إُمقر ،اًمٕمٚمؿ سمٕمقاىمٌٝم٤م.
(َ )0ومؽمةُ :مـ اًمٗمتقر :اًمٚملم سمٕمد ؿمدّ ة ،اًمتٝم٤مون.
( )3يقٟمؼ :يٕمج٥م.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ318

رى أن ُي١م َشمك إًمٞمؽ.
٘مٞمس اًمٜم٤مس سمٜمٗمًؽ ،ومال شم٠مشمـل إًمٞمٝمؿ إٓ ُم٤م َشم َ
 أقمدل اًمً َ ِػم أن َشمـ َ
ٛمؾ ِ
ُ ؾمق ُء َطمـ ِ
اًمٖم َٜمك أن يٙمقن قمٜمد اًمٗمرح َُمـ َرطم ً٤م ،وؾمقء طمـٛمؾ اًمٗم٤مىمـ ِ٦م أن يٙمقن
قمٜمد اًمٓمٚم٥م َذه ً٤م ،وقم٤مر اًمٗمـ٘مر أهق ُن ُمـ قم٤مر ِ
اًمٖمٜمك ،واحلـ٤مضمـ٦م ُمع اًمـٛمحٌـ٦م
ْ َ
ُ
َ
ظمٞمـر ُمـ ِ
اًمٖمٜمَك ُمع اًم ٌُـ ْٖم َْمـ٦م.
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٟم٤مىمّم٤م.
َ ٓ يـثْـٌُ ُ٧م د ْي ُـ اًمـٛمرء قمٚمـك طم٤مًم٦م واطمدة أسمـدً ا ،وًمٙمٜمف ٓ يـزال إُم٤م زائـدً ا وإُم٤م ً





ٓ ُيـ ْذ َيمـ ُر اًمٗم٤مضمـر ومـل اًم ُٕم٘مالء.
ٓي ِ
ِ
اًمٕم٘مؾ سم٠مطمـد.
ػ ذو
ًتخـ ُّ
َ
ٓ يقضمد اًمٗمخقر ُمـحٛمقد ًا ،وٓ اًمٖمْمقب ُمنور ًا ،وٓ اًمـ ُحـ ُّر طمـريّم ً٤م.
ُم٤م اًم َتـٌع وإقمقان واًمّمديؼ واًمـحِمؿ إٓ ًمٚمٛمـ٤مل ،وٓ ُي ْٔم ِٝم ُر اًمـ ُٛمروء َة إٓ اًمـٛمـ٤مل
اًمرأي وٓ اًم٘مقة إٓ سم٤مًمـٛمـ٤مل.
وٓ
َ

جـد سمـدّ ًا ُمـ َشمـ ِ
رك احلٞم٤مء ،وُمـ ذه٥م طمٞم٤مؤه
 وُمـ ٟمـزل سمـف اًمٗم٘مر واًمٗم٤مىمـ٦م ًمـؿ َيـ ِ ُ
٧م.
ذه٥م هوره ،وُمـ ذه٥م هوره ُُمـ ِ٘م َ
 إذا اومتـ٘مر اًمرضمؾ اشمـٝمٛمف ُمـ يم٤من ًمف ُُم١م َشمـ ِٛمـٜمـ ً٤م ،وأؾم٤مء سمـف اًمٔمـ ُمـ يم٤من َئمـ سمـف
ِ
ِ
وؾمقء اًمٔمـ ُم ِ
قوٕم ً٤م.
ًمٚمتٝمٛم٦م
طمًٜم ً٤م ،ومـ٢مذا أذٟم٥م همػمه فمٜمقه هق ،ويم٤من
َ
 اًمرضمؾ اًمذي ٓ ُُمرو َءة ًمف ُيـ ُ
ٝم٤من وإن يم ُث َر ُم٤مًمف ،يم٤مًمٙمٚم٥م اًمذي َيـٝمقن قمٚمـك
اًمٜم٤مس وإن يم٤من ُُمٓمـقىمـ ً٤م ُُمـ َ
خٚمخالً.
 إٟم٤م وضمدٟمـ٤م اًمٜم٤مس ىمٌٚمٜم٤م يم٤مٟمـقا أقمٔمـؿ أضمً٤مُمـ ً٤م وأو َومـ َر ُمع أضمً٤مُمٝمؿ أطمال ًُمـ٤م ،
وأؿمـدّ ىمـق ًة وأطمًـ سم٘مقشمـٝمؿ ًمألُمقر إشمـ٘مـ٤مٟمـ ً٤م ،وأـمقل أقمٛمـ٤مر ًا وأومـْمؾ
()1

سم٠مقمٛمـ٤مرهـؿ ًمألؿمٞم٤مء اظمتٌ٤مر ًا.

 اًمٙمريؿ يٛمٜمح اًمرضمؾ ُمقدشمـف قمـ ًُمـ ْ٘م َٞمـ ٍ٦م واطمـدة أو ُمٕمرومـ ِ٦م يـق ٍم ،واًمٚمئٞمؿ ٓ َيّمؾ
أطمـدً ا إٓ قمـ َرهمٌـ ٍ٦م أو رهٌـ٦م.
( )1إطمالم :مجع ِطمٚمؿ سم٤مًمٙمن وهق اًمٕم٘مؾ.
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ذيمر أضمـٛمؾ ُمـ اًمـذ ِ
 ظمـٛمقل اًم ِ
يمر ّ
اًمذُمٞمؿ.
 إن أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ومـل اًمدٟمٞم٤م ظمٓمر ًا أطمقضمٝمؿ إًمـك اًمت٘مدير ،واًمـٛمٚمقك أطمقج إًمٞمف ُمـ
()1

اًمًقىمـ٦م ىمـد َشم ُ
ٕمٞمش سمٖمػم ُم٤مل واًمـٛمٚمقك ٓ ىمقام ًمـٝمؿ إٓ سم٤مًمـٛمـ٤مل.
اًمًقىمـ٦م ٕ :ن ّ
ّ
ِ
ٛمدح هق
 اقمٚمؿ أن ىم٤مسمِـ َؾ اًمـ َٛمدحِ َيمٛمـ٤مدحِ ٟمٗمًف ،واًمـٛمر ُء ضمـديـ ٌر أن يٙمقن ُطمـ ٌّـ ُف اًمـ َ
()3

()0

اًمذي َيـحٛمٚمف قمٚمـك َرده :وم٢من اًمراد ًمف ُمـحٛمق ٌد واًم٘م٤مسمـؾ ًمف َُمٕمٞم٥م.

 ٓ شم٘مذومـ ومـل روقمؽ أٟمؽ إن اؾمتنمت اًمرضمـ٤مل فمٝمر ًمٚمٜم٤مس ُمٜمؽ احل٤مضم٦م
()4

إًمـك رأي همػمك ،وم٢مٟمؽ ًمً٧م ُشمريـد اًمرأي ًمالومتخ٤مر سمـف وًمٙمٜمام شمريـده ًمالٟمتٗم٤مع
سمـف ،وًمق أٟمؽ ُمع ذًمؽ أردت اًمذيمر يم٤من أطمًـ اًمذيمريـ وأومْمٚمٝمام قمٜمد أهؾ
اًم َٗمْمؾ واًمٕم٘مؾ أن ُي٘م٤ملَ ٓ :يـتـٗمـ ّر ُد سمرأيـف دون اؾمتِم٤مرة َذ ِوي اًمرأي.
 يمٞمػ يتـٗمؼ قمٜمدك رأي اًمـٛمختٚمٗملم ،وُم٤م طم٤مضمتؽ إًمـك ِرى ُمـ رو٤م ُه اجلقر،
وإًمـك ُمقاومـ ِ
٘م٦م ُمـ ُمقاومـ٘مت ُف اًمْمالًمـ٦م واًمـجٝم٤مًمـ٦م؟ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمتٛمـ ِ
٤مس ِرى
ُ
ِ
ِ
٥م ذًمؽ شمْمع قمٜمؽ َُم١موٟمـ٦م ُم٤م ؾمقاه.
إظمٞم٤مر ُمٜمٝمؿ و َذ ِوي اًمٕم٘مؾ :وم٢مٟمؽ ُمتك ُشمّم ْ
َ قمق ْد ٟمٗمًؽ اًمّمؼم قمٚمـك ُمـ ظم٤مًمٗمؽ ُمـ َذ ِوي اًمٜمّّمٞمحـ٦م ،وقمٚمـك اًمتجرع ًم ِـ َٛمرارة
ىمقًمـٝمؿ و َقم ْذًم ِـ ِٝمؿ ،وٓ ُشم ًَٝمـ َٚمـ ؾمٌٞمؾ ذًمؽ إٓ ٕهؾ اًمٕم٘مؾ واًمًـ واًمـ ُٛمروءة.





إن يمٜم٧م ُُمٙم٤مومئ ً٤م سم٤مًمٕمداوة واًمير ،وم٢ميـ٤مك أن شمٙم٤مومـك َء قمداوة اًمن سمٕمداوة اًمٕمالٟمٞم٦م.
وؾم ْٙم ِر
وؾم ْٙم ِر اًمـٛمٜمزًم٦م ُ
وؾم ْٙم ِر اًمٕمٚمؿ ُ
وؾم ْٙم ِر اًمـٛمـ٤مل ُ
اًمًٚمٓم٤من ُ
َشمـ َحـ ّر ْز ُمـ ُؾم ْٙم ِر ُّ
ٍ
ًٚم٥م اًمٕم٘مؾ.
اًمِمٌ٤مب ،وم٢مٟمـف ًمٞمس ُمـ هذا ر ٌء إٓ وهق ريح ضمٜمقن َشم ُ
َ
ٕمجٌؽ ومال َشمٜمْـ َت ِحٚم ُف َشمز ُّيٜم ً٤م سمـف قمٜمد
إن ؾمٛمٕم٧م ُمـ ص٤مطمٌؽ يمالُم ً٤م أو رأي٧م ُمٜمف رأيـ ً٤م ُي
وايمتػ ُمـ اًمتـزيـ سم٠من شمـجتٜمل اًمّمقاب إذا ؾم ِٛمٕم َتف ،و َشم ِ
ِ
ٜمً ٌَ ُف إًمـك ص٤مطمٌف.
اًمٜمـ٤مس،
ُّ
َ
اطمٗمظ ىمقل احلٙمٞمؿ اًمذي ىم٤مل ً :مِت ُٙمـ هم٤ميتُؽ ومٞمٛمـ٤م سمٞمٜمؽ وسملم قمدوك اًمٕمدل،
وومٞمٛمـ٤م سمٞمٜمؽ وسملم صدي٘مؽ اًمرو٤م.

( )1اًمنمف وارشمٗم٤مع اًم٘مدر.
( )0اًمًقىم٦م :اًمرقمٞم٦م اًمتل يًقؾمٝم٤م اًمقٓة.
( )3ىمقام إُمرٟ :مٔم٤مُمف وقمٛمـ٤مده اًمذي ي٘مقم سمف.
( )4اًمروع :اًم٘مٚم٥م واًمذهـ.
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اقمٚمؿ أن اٟم٘مٌ٤موؽ قمـ اًمٜم٤مس ُيٙمًٌؽ اًمٕمداوة وأن اٟمًٌ٤مـمؽ إًمٞمٝمؿ ُيٙمًٌؽ
ِ
أض ُمـ ُسم ِ
ٖمض إقمداء.
صديؼ ّ
اًمًقء :وؾمق ُء إصدىم٤مء ُّ
ال ُيـ َحد ُ
إذا رأي٧م رضم ً
ث طمديث ً٤م ىمـد قمٚمٛمتـف ،أو ُيـخٌِـ ُر ظمٌـر ًا ىمـد َؾم ِٛمٕم َتـ ُف ومال
شمِم٤مريمف ومٞمـف وٓ شمـتٕم٘مٌـف قمٚمٞمـف طمرص ً٤م قمٚمـك أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أٟمؽ ىمـد َقمٚمِـ ْٛمـ َتـ ُف:
وؿم ًّح٤م وؾمقء ٍ
ومـ٢من ومـل ذًمؽ ِظمـ ّٗمـ ً٦م ُ
وؾمخـٗم ً٤م.
أدب ُ
ٓ شمٕمتذرن إٓ إًمـك ُمـ يـح٥م أن َيـجدَ ًمؽ قمذر ًا ،وٓ َشمًتٕمٞمٜمَـ إٓ سمٛمـ يـح٥م أن
ُئمـ ِٗمـ َر َك سمح٤مضمتؽ.
اقمٚمؿ أٟمـف ًمٞمس يمؾ اًمٕمداوة واًمير ُيٙمـ٤مومـ٠م سمٛمثٚمف :يم٤مًمـخٞم٤مٟمـ٦م ٓ ُشمٙم٤مومـ٠م سم٤مًمـخٞم٤مٟمـ٦م،
واًمنىمـ٦م ٓ ُشمٙم٤مومـ٠م سم٤مًمنىمـ٦م.

 اقمٚمؿ أن ومْمؾ اًمٗمٕمؾ قمٚمـك اًم٘مقل زيٜم٦م ،وومْمؾ اًم٘مقل قمٚمـك اًمٗمٕمؾ ُه ْجٜم٦م ،وأن
إطمٙم٤مم هذه اًمـ ُخـ ّٚمـ٦م ُمـ همرائ٥م اًمـ ِ
خـالل.
 إن ُمـ أطمزم اًمرأي ًمؽ ومـل أُمر قمدوك أٓ َشمذيمره إٓ ُ
يه ،وأٓ َشم ُٕمد يًػم
طمٞم٨م َشم ُّ
ِ
اًمير ًمف ضر ًا.
ُ ٓ شمـجـ٤مًمس اُمـ َر ًأ سمٖمػم ـمري٘متـف ،وم٢مٟمـؽ إن أردت ًم٘م٤مء اًمـجـ٤مهؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ،واًم َٕم ِٞمـل
سمـ٤مًمٌـٞم٤من ًمـؿ َشمـ ِز ْد قمٚمـك أن ُشم َْمٞم َع قمٚمٛمؽ.
 اقمٚمؿ أٟمـف ًمٞمس ُمـ قمٚم ٍؿ َشمـذ ُيمـ ُر ُه قمٜمد همػم أهٚمف إٓ قم٤مسمـقه.
اًمرأي ًمٞمس سمٛمْمٛمقن.
ِم٤مر ًمٞمس سمٙمٗمٞمؾ ،وأن
َ
 اقمٚمؿ أن اًمـٛمًتـ َ
 إذا أؿمـ٤مر قمٚمٞمؽ ص٤مطمٌؽ سمـ ٍ
رأي ،صمؿ ًمـؿ شمـجـد قم٤مىمٌـتـف قمٚمـك ُم٤م ُيمـٜمـ َ٧م شمـ٠مُمـؾ
ومـال شمـجٕمـؾ ذًمؽ قمٚمٞمـف ذٟمـٌـ ً٤م.
 شمٕمٚمؿ ُطمً َـ آؾمتٛمـ٤مع يمٛمـ٤م شمـتٕمٚمؿ ُطمً َـ اًمـٙمالم.
 اقمٚمؿ أن سمـٕمض ِؿمدّ ة اًمـحـذر ٌ
قمقن قمٚمٞمؽ ومـل ُم٤م َشمـحـذر.
 اًمٕم٘مؾ صٗمـ٤م ُء اًمٜمـٗمس ،واًمـجٝمـؾ َيمـدَ ُره٤م.
 ضمٝمؾ اًمٕمـ٤مىمـؾ أقم٘مؾ ُِم ْـ قم٘مؾ اًمـجـ٤مهؾ.
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 إن ُمـٛمـ٤م َؾمخك سمٜمـٗمس اًمٕمـ٤مىمـؾ قمـ اًمدٟمـٞم٤م ِقمٚم َٛمف سم٠من إرزاق ًمـؿ شمُـ ْ٘م ًَؿ
قمٚمـك َىمـدْ ِر ْ
إظمٓم٤مر.
 طمريمـ٤مت اًمٕمٞمقن شمَـدُ ل قمٚمـك ُم٤م ومـل اًم٘مـٚمقب.
ُ
وأصؾ اًمـٛمٝم٤مًمـؽ :أُم٤م اًمـحـًد وم٠مهٚمـؽ
 اًمـحـرص واًمـحـًد سمِـٙمْرا اًمذٟمـقب
إسمـٚمٞمس ،وأُم٤م اًمـحرص وم٠مظمرج آدم ُمـ اًمـجـٜم٦م.
 اطمـذر ُمـ شم٠مُمـ ،ومـ٢مٟمـؽ ُمـٛمـ شمـخ٤مف قمٚمـك طمـذر.








وؾمٛمٕم٧م أ َُم ْـ ُىمـتِـؾ ومـل
رأي٧م
واًمـجـٌـ َُمـ ْ٘متَـٚمـ٦م ،وم٤مٟمٔمر ومٞمٛمـ٤م
اًمـحرص َحمـ َْرُم٦م
َ
َ
ُ
احلرب ُُم٘مٌ ً
ال أيمثر أ ْم ُمـ ُىمـتِ َـؾ ُُمدْ سمِر ًا ،واٟمٔمر هؾ ُمـ يـٓمٚم٥م إًمٞمؽ سم٤مإلضمـٛمـ٤مل
واًمتٙمرم أطمؼ أن شمًخق ٟمٗمًؽ ًمف سم٤مًمٕمٓمٞم٦م أم ُمـ يٓمٚم٥م ذًمؽ سم٤مًمنم ِه ِ
واحلرص.
َ
شمٕم٤مدي رضم ً
إذا أردت أن شم١ماظمل رضم ً
ال وم٤مٟمـٔمر
قمدوه ،وإذا أردت أن
َ
ال وم٤مٟمٔمر َُم ْـ ّ
ُمـ َوًمِـ ُّٞمـف.
يمٜمـٗمـ٘م٦م دومِٕم٧م إًمٞمؽ :وم٠مٟم٧م ٓ شمـح٥م أن يـذه٥م ُم٤م شمُـٜم ِ
ٍ
ـؼ
اضمٕمؾ ُقم ُٛم ُر َك
ْـٗم ُ
ُ
وٞم٤مقم ً٤م ،ومال شم ْ ِ
ـر َك َوٞم٤مقم ً٤م.
ُـذه٥م ُقم ُٛم ُ
ِ
َ
َ
إيمراُمؽ إ ّي ـ٤م ُه .
صدي٘مؽ أوىم ُع إًمٞمف ُمـ
صديؼ
إيمرام
ٚمؾ قم٘مٚمؽ ِ
اًمـحٚمؿ همٓم٤م ٌء ؾم٤مشمر واًمٕم٘مؾ ُطمً٤م ٌم ىم٤مـمع ،وم٤مؾمؽم َظم َ
سمحٚمٛمؽ ،وىم٤مشمؾ
هقاك سمٕم٘مٚمؽ.
ٓ شمتٝم٤مون سم٢مرؾم٤مل اًمـ ِ
ٙم ْذسمـ ِ٦م ُمـ اًمـ ِ
ٝمزل وم٢مٟمـٝم٤م ُشمنع إًمـك إسمـٓم٤مل اًمـحـؼ .

 ٓ ظمػم ومـل اًمٙمالم إٓ ُمع اًمٕم٘مؾ ،وٓ ومـل اًمٗم٘مف إٓ ُمع اًمقرع ،وٓ ومـل اًمّمدق إٓ






ُمع اجلقد ،وٓ ومـل احلٞم٤مة إٓ ُمع اًمّمح٦م ،وٓ ومـل اًمنور إٓ ُمع اًمتُّـ٘مك .
ُ
وإقمراوف َطمن ٌة و َُم َذًم٦م.
شمٕم٥م وومتـٜم٦م،
ُ
إىمٌ٤مل اًمًٚمٓم٤من ٌ
ِ
وو ُٕمـٗم٧م ُم٘مدرشمـف واشمًٕم٧م ِ
ُمٕمر َومـتـف .
ـٛمتـف َ
أؿم٘مك اًمٜمـ٤مس ُمـ قمٚم٧م ه ّ
ازددت ُمٜمف ُذسمـ ً٤م ازددت قمـٓمِم ً٤م.
اًمدٟمٞم٤م يم٤مًمـٛمـ٤مء اًمـٛمٚمح ،يمٚمٛمـ٤م
َ
إٟمٛمـ٤م اًمـٛمرأة َريـح٤مٟمـ ٌ٦م وًمٞمً٧م سم٘مٝمرُم٤مٟمـ٦م ،ومال َشمـ ْٕمدُ سمٙمراُمتٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ،وٓ ُشم ْٕمٓمِٝم٤م
أن شمِمٗمع ًمٖمػمه٤م.

ظقونُالؽمُوالعز
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ُ مـ أقمٔمؿ اًمٖمٚمط اًمثـ٘م٦م سم٤مًمٜم٤مس ،وآؾمؽمؾم٤مل ُمع إصدىم٤مء ومـ٢من أؿمد إقمداء
وأيمثرهؿ أذى اًمّمديؼ اًمـٛمـٜمـ٘مٚم٥م قمـدو ًاٟٕ ،مـف ىمـد اـمٚمع قمٚمـك ِ
ظمٗم ّل اًمًـر.
ُ
 اًمٜم٤مس قمٚمـك ديـ اًمـ ِ
ٛمٚمؽ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ،ومـ٢من يٙمـ ًمٚمؼم واًمـٛمروءة قمٜمـده َٟمـ ٌ
ٗم٤مق
ومًٞمَـ ْٙمًدُ سمـذًمؽ اًمٗمجـقر واًمدٟمـ٤مءة ومـل آومـ ِ
٤مق إرض.
ُ
 اًمّمؼم صؼمان وم٤مًمٚمئ٤مم أصؼم أضمً٤مُم ً٤م واًمٙمرام أصؼم ٟمٗمقؾم ً٤م ،وًمٞمس اًمّمؼم اًمـٛمٛمدوح
()1

ص٤مطمٌـف أن يٙمقن ىمقي اًمـجًد قمٚمـك اًمٙمد واًمٕمٛمؾ :ومـ٢من هذا ُمـ صٗم٤مت احلٛمػم،
ال وًمـجـ ِ
وًمٙمـ أن يٙمقن ًمٚمٜمٗمس َهمٚمقسمـ ً٤م وًمألُمقر ُمـ ِ
حتٛم ً
٠مؿمف قمٜمد اًمـحٗمٞمٔمـ٦م ُُمـرشمٌٓم ً٤م.
ُ
ِ
 يم٤من ًمـل صديؼ ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ومـل قمٞمٜمل ،ويم٤من رأس ُم٤م َقمٔم َٛم ُف قمٜمدي ص َٖمـ ُر

اًمدٟمٞم٤م ومـل قمٞمٜمـٞمف .ومٙم٤من ظم٤مرضم ً٤م قمـ ؾمٚمٓم٤من سمٓمٜمف ومال يِمتٝمل ُم٤م ٓ يـجد ،وٓ ُيـٙمثر

إذا وضمـد .ويم٤من ظم٤مرضم ً٤م قمـ ؾمٚمٓم٤من ومرضمـف ومال يـدقمق إًمٞمف ُمـ١مٟمـ٦م وٓ يًتخـػ ًمف
رأؾم ً٤م وٓ سمـدٟم ً٤م .ويم٤من ظم٤مرضم ً٤م قمـ ؾمٚمٓم٤من اًمـجٝمـ٤مًمـ٦م ومال يـ٘مدم أسمـد ًا إٓ قمٚمـك صمـ ٍ
٘م٦م
ُ
ِ
دهره ص٤مُمت ً٤م :ومـ٢مذا ىم٤مل سمـز اًم٘م٤مئٚملم .ويم٤من ُُمـتـْم٤مقمٗم ً٤م
ًمٜمـٗمٕمف ،ويم٤من أيمثر
ُُمًتـْمٕمٗم ً٤م ،ومـ٢مذا ضم٤مء اًمـ ِجـدُّ ومٝمق اًمٚمٞم٨م قم٤مديـ ً٤م .ويم٤من ٓ يـدظمؾ ومـل دقمقى وٓ
ينم ُك ومـل ٍ
ٍ
سمحج٦م طمتك يـرى ىم٤موٞم ً٤م قم٤مدًٓ وؿمٝمقد ًا ُقمدوًٓ.
ُمراء وٓ ُيـدًمـل
َ َ
 اًمٙمٚمٛم٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م :هل اإليـجـ٤مز ُمـ همػم قمجز ،وهل اًمتل إذا ؾمٛمٕمٝم٤م اًمـجـ٤مهؾ فمـ أٟمـف
يًتٓمٞمع أن يٙمت٥م ُمثٚمٝم٤م.
 ٓ شم ِ
َ
اًمِمٓمرٟم ِْ٩م
أُمر وم ُٙم ْـ يمّم٤مطم٥م
َٕمر َوـ
َ
قم٘مٚمؽ قمٚمـك اًمٜم٤مس ،وم٢مذا اوٓمرك ٌ
يـ ٌْـٜمِـل أُمره قمٚمـك اًم٘م٤مئٛم٦م ،ومـ٢من وضمد ض َسمـ ً٦م همريـٌـ ً٦م اٟمـتٝمزه٤م ،وإيـ٤مك أن
َشم ِ
ِ
ٍ
َ
اًمٕم٘مقل ٌ
سمقن سمٕمٞمد.
قم٘مقل أصح٤مسمـف ،ومٌلم
ـر
ٌـتد َئ ومـل َُم
ـجٚمس ًمـؿ شم ًَْ ٌُ ْ
ٍ
ُ
ُمـ٠مُمقن اًم َٕم َثرات.
واًمٙمت٤مب
ُمّمحقب ذو هٗمقات،
 يمؾ
ُ
ب ؾمق َء اًمٔمـ
 سمٚمٖمف قمـ رضمـ ٍؾ ر ٌء
ُ
يٙمرهـف ،وم٘م٤مل  :يٜمٌٖمل ًمٚمرضمـؾ أن ُيٙمَذ َ
ٍ
ٍ
وىمٚم٥م ُمًؽميح.
صحٞمح
سمّمدي٘مف ًمٞمٙمقن ذا ُو ٍّد

( )1ديـ اعمٚمؽ :يٕمٜمل ـمري٘متف وُمٜمٝمجف.
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ِ
اًمـٛمـ١ماٟمً٦م يقضم٥م اإلهـ٤مٟمـ٦م.
اًمـٛمـ َذ ًّمـ٦م ،واإلومراط ومـل
 اإلومـراط ومـل اًمتقاو ِع يقضم٥م َ
ُـٗمًدُ اًمـ ِ
ـ٘مؾ وشمَٓمـرد اًم٘مٜم٤مقمـ٦م وشم ِ
ُـخ ِ
ـٚم ُؼ اًم َٕم َ
اًمـٛمٜمَك شم ْ
حس.
ُ ُ
 يمثرة ُ
 اسمذل ًمّمدي٘مؽ دُمؽ وُم٤مًمؽ.

 طمًـ اًمـخٚمـؼ يـقرث ُمـحٌـ٦م اًمـخٚمـؼ.
ـؽ ِرىمـ َؽ َُم ْـ ٓ َي ِ
ُـٛمٚم ْ
ف َطمـ٘م ْؽ( .ي٘مّمد اسمٜمتؽ)
ٕمر ُ
 ٓ شم َ

ً مٞمٕمٚمؿ اًمـٛمٚمؽ أن اًمٜم٤مس قمغم ديٜمف إٓ ُمـ ٓ يٌ٤مزم سمف ،ومٚمٞمٙمـ ًمٚمديـ واعمروءة قمٜمده
ٟمٗم٤مقً ،مٞمٙمًد سمذًمؽ اًمٗمجقر واًمدٟم٤مءة ذم آوم٤مق إرض.
ٚمؽ طمز ٍم ،و ُُم ُ
ٚمؽ ديـ ،و ُُم ُ
 اًمـٛمٚمقك اًمثالصمـ٦مُُ :م ُ
ٚمؽ هقى :وم٠مُم٤م ُُمٚمؽ اًمديـ ،وم٢مٟمف إذا
أىم٤مم ًمٚمرقمٞم٦م ديٜمٝمؿ ويم٤من ديٜمٝمؿ هق اًمذي يٕمٓمٞمٝمؿ اًمذي هلؿ ،و ُيٚمحؼ سمـٝمؿ اًمذي
قمٚمٞمٝمؿ أرو٤مهؿ ذًمؽ وأٟمزل اًمً٤مظمط ُمٜمٝمؿ ُمٜمزًم٦م اًمرايض ذم اإلىمرار واًمتًٚمٞمؿ .وأُم٤م
ُُمٚمؽ احلزم وم٢مٟمف شم٘مقم سمف إُمقر وٓ يًٚمؿ ُمـ اًمٓمٕمـ واًمًخط ،وًمـ يي ـمٕمـ
ودُم٤مر دهر.
ٚمٕم٥م ؾم٤مقم٦م
اًمذًمٞمؾ ُمع طمزم اًم٘مقي .وأُم٤م ُُمٚمؽ اهلقىَ ،وم ُ
ُ

كؾقؾةُودمـةشُُُ:
ُِ
فـيُكتابُ«

ِ
اًمِمـر ،و ُـمٌِـ َع قمٚمـك اًم َٖمـ ِ
درْ ،
يـر اًمذي ُضمـٌِـ َؾ قمٚمـك َ
وإن ـمـ٤م ًَمـ ْ٧م
 ٓ شمَـ٠م َُمـ ْـ اًمِمـر َ
َؾمال َُمـت َ
َـؽ ُِمـٜمـ ُف.
ِ
احل٘مد ومـل اًم٘مٚم٥م ُمـ٤مًمـؿ َي ِ
ـر اًمٕم٤مىمؾ ُؾم َ
ـجـد ُُمـحـريم ً٤م :يم٤مجلٛمر
ٙمقن
َ ٓ ي ُٖم ُّ
٧م :ومال
ت ومرص ً٦م اؿمتَٕم َٚم ْ
اًمـٛمٙمٜمقن ُمـ٤م ًمـؿ َيـجـد َطمـٓمٌ ً٤م ،واًمٕمداوة إذا َو َضمدَ ْ
َ
ي ِ
ٓمٗمئٝم٤م ر ٌء دون اًمٜمـٗمس.
ُ
يـجـٕمٚمقن ًمـٙمؾ َذ ٍ
ِ
َ
اًمرأي ٓ ُي ْٕم ِٚم َ
ّ 
ٟم٥م
ٜمقن ُقم٘مق َسمـ٦م ُمـ ُيٕمٚم ُـ َذٟم ٌَـ ُف ،وًمـٙمـ
إن َذ ِوي
ُقم٘مق َسمـ٦م.
واًمنماؾم٦م ومٝمق يم٤مًمـحٞم ِ
ِ
ٌ
ـ٦م اًمتل ْ
إن َوـمِ َئٝم٤م
اًمنم
ضمالن:
 اًمٜم٤مس َر
رضمؾ ـمٌِ٤م ُقم ُف َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ـر ُه ذًمؽ ومٞمٕمقد إًمـك َو ْ
ـم ِئٝم٤م صمـ٤مٟمٞم ً٦م
ـئ ومٚمؿ شمَـ ْٚمـدَ ْهم ُف ًمـؿ يٙمـ َضمدير ًا أن َي ُٖم ّ
اًمقاـم ُ
ورضمؾ أص ُؾ ـمِ ِ
واًمً ُٝمق ًَم٦م ومٝمق يم٤مًمّمٜمْدَ ِل اًمٌ٤مرد اًمذي ُأ ِ
ومر َ
ط
ٌ٤مقم ِف
َومت ْٚمدَ ُهمف،
ٌ ْ
اخلػم ُ
َ
ومـل طمٙم ِف َومّم٤مر طم٤مر ًا ي ِ
١مذي.
َ ّ ُ
َ

ظقونُالؽمُوالعز
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ِ
واًمـٛم ْٛمتَـٜم ِ ْع.
اًمـٙم٤مئـ ِـ
سملم
رأس اًمٕم٘مؾ اًمت َْٛم
ـٞمـٞمـز َ
ُ
ُ
إن ذا اًم َٗم ِ
ف ٟمـ٤مًمـف ،وإن َقم ُٔم َؿ يم٤مًمـجـٌؾ
ْمؾ ٓ شمٌُٓمِ ُـر ُه َُم ِٜمز ًَمـ ً٦م أص٤م َسمـٝم٤م ،وٓ َذ ٌ
خٞمػ شمُـٌٓمِـره أدٟمَك ُمٜم ِْز ٍ
ِ
يم٤محلِمٞمش
ًمـ٦م
ًمـز ْل وإن ْاؿمتَـدّ
ـتـز َ
اًمذي ٓ َي َ
ُ
اًمريح ،واًمً ُ ْ ُ ُ ْ َ
شمُـحر ُيم ُف أ ْدٟمَك ِريح.
ٍ
ُ
ٓ َي ُ
أرض ضم٤م َءشمـ ُف
اًمرضمؾ ُُمًت َِٛم ّر ًا ُم٤م ًمـؿ َي ْٕم ُث ْـر ،ومـ٢مذا َقم َث َـر َُمـر ًة واطمد ًة ومـل
ـزال
وإن ُم َ٣م ومـل طم ِ
يح اًم َٕمـ ِ
دوده٤م.
ُ
ِر ُ
ث٤مر ْ َ
اًمـٛم ُ
أي
اًمر ْأ ِي،
سم٤مًمـح ْـز ِم،
ٚمقك اًمٔم َٗم َـر
إٟمٛمـ٤م
واًمر َ
َ
َ
ُ
َ
واًمـح ْـز َم سمـ٠مص٤مًمـ٦م َ
يّمٞم٥م ُ
سمتَحـ ِّم ِ
إه ِار.
لم ْ
ِ
ِ
ِ
اقمٚمؿ ّ
حؿ
ـر َومـ َٞمـٜمـ ٌُ٧م واًمًٞمػ ُي
٠مس ُي
ُ
ُ
أن اًمٗمـ َ
ـ٘مٓمع سمـف اًم ّٚم َ
ـ٘مٓمع سمـف اًمِمج َ
ِ
َومٞمـٜمْـدَ ُِم ُؾ ويـٚمت ِ
َـئؿ ،واًمٚم ُ
رطمف.
ً٤من ٓ َيـٜمدَ ُم ُؾ ُضم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اًمريح اًمٕم٤مصػ ّإٓ سمِـٚمـٞمـٜمـف واٟمْـثـٜم٤مئـف ُمع اًمريحِ
ِ
احلِمٞمش ٓ َيً َٚم ُؿ ُمـ
إن
طمٞم ُثٛمـ٤م ضم٤م ًَم٧م سمِـف.
َـٙمؾ قمٚمـك ُىمـقشمِ ِ
َُمـ اشم َ
ـفَ ،طمـٛم َٚم ُف ذًمؽ ْ
َ
ؾمٚمؽ
ـقف ،وُمـ
اًمـٛم ُخ َ
أن َيً ُٚم َؽ اًمٓمريؼ َ
ِ
ْـٗمف ،وُمـ ٓ ي ِ
ـقف ومـ٘مد ؾمٕمك ومـل طمت ِ
ـمٕم٤مُم ِف وٓ
ـ٘مد ُر قمٚمـك
اًمـٛم ُخ َ
اًم َٓم َ
َ
َ
َ َ
ريؼ َ
ـف وطمـٛم َؾ ٟمَـٗمًف ُم٤م ٓ َحت ِ
ذاسمِ ِ
ُٓمٞم٘مف َىم َ
تٛم ُٚم ُف وٓ شم ُ
٘مٛمتَـ ُف
ُ
َ
تـؾ ٟمَٗمًف ،وُمـ ًمـؿ ُي َّمٖم ْر ًُم َ
ِ
وضمٕم َٚمٝم٤م َ
ومقق ُم٤م َيً ُٕم ُف ُومق ُه َ
احلزم
ووٞم َع
ُم٤مت ،وُمـ اهمؽم سمٙمال ِم
وهمص هب٤م َ
همػمه َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اًمرضمؾ أن َيٜم ُٔم َـر ومـل َ
اًم٘مدَ ِر اًمذي ٓ
دو ًمٜمَـٗمًف ،وًمٞمس قمٚمـك
ومٝمق ْ
أقمدَ ى َقم ٍّ
َ
ـ٘مـدر قمٚمـك صـرومِ ِ
ي ِ
ـف قمٜمـف وٓ َي ِ
ـدري ُم٤م يـ٠مشمِٞمـ ِف ُمٜمف ،وًمٙمـ قمٚمٞمف أن َيً َت ْٔم ِٝم َر
َ
ُ
وي ـ ِ
ِم٤مور َذ ِوي اًم ُٕم ِ
َٕملم ُسم٠موًمِـل اًمر ِ
أي.
حً َـ
٘مقل و َيًت َ
ُ
آظمتٞم٤مر ،و ُي ِ َ
َ
ِ
ِ
وضمدت َضا َقمـ َ٦م اًمٚم ِ
اًمـٛمٙم٤م َسم َـرة.
لم
ُ
ْـر أؿمـدُّ اؾمتـ ْئّم٤مًٓ ًمٚمٕمدو ُم ْـ َصـر َقمـ َ٦م ُ
واًمـٛمٙم َ
َ
ِ
ٍ
ِ
اًمـٙمريؿ ُشمٜم ِ
اًمقاطمدَ ُة ُمـ اإلطم ِ
ًْـٞمف ُ
ـٞمؿ
اًمـخٚمـ ُ٦م
ً٤من أ ًْم َ
ْ
ػ ُظمٚم٦م ُمـ اإلؾم٤م َءة ،واًم ّٚمئ ُ
ُ
ِ
ِ
شمُـٜمًٞمـف ُ
اإلطمً٤من.
ـػ ُظم ّٚم ٍ٦م ُمـ
اًمـخـ ّٚمـ ُ٦م
اًمقاطمد ُة ُمـ اإلؾم٤م َء ِة أ ًْم َ
٤مور رضم٤مل اًمًقء واًمـٛم ِ
ِ
يمرايم٥م اًمٌحر ،إن هق َؾمٚمِ َؿ ُمـ
ّم٤مطم٥م ًمـٝمؿ
ُ
إن ُُمـجـ ِ َ
اًمـٛم ِ
خ٤موف.
اًمٖمرق ًمـؿ يًٚمؿ ُمـ َ
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 اًمٕم٤مىمؾ ىمـد َيـٌ ُٚمغ سمحٞمٚمتف ُم٤م ٓ يـٌٚمغ سم٤مًمـخٞمؾ واًمـجٜمقد.
 اِ ًْم َزم اًمًٙمقت ومـ٢من ومٞمف اًمًالُم٦م ،وشمَـجٜم٥م اًمٙمالم اًمٗم٤مرغ ومـ٢من قم ِ
٤مىمـٌتَـف اًمٜمداُم٦م.
 إن ُمـ أٟمٗمع إؿمٞم٤مء ًمإلٟمً٤من أن يٕمرف ىمـدر ُمٜمزًمتف ُمـ قم٘مٚمف.
 أرسمٕم ٌ٦م ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ومـل اًمـٛمٚمقك  :اًمٖمْم٥م وم٢مٟمـف أضمدر إؿمٞم٤مء َُم٘مت ً٤م،
ٍ
ٕطمد أن
واًم ٌُخؾ وم٢من ص٤مطمٌف ًمٞمس سمٛمٕمذور ُمع ذات يـده ،واًمٙمذب وم٢مٟمـف ًمٞمس
ُي ِ
ـ٘مـ٤مر َومـ ُف ،واًمٕمٜمػ ومـل اًمـٛمح٤مورة.
قر ًة يمًقرة اًمنماب .وم٤مًمـٛمٚمقك ٓ شمُـٗمٞمؼ ُمـ اًمًقرة إٓ
 إن اًمـٛمٚمقك ًمـٝم٤م َؾم َ
سمٛمقاقمظ اًمٕمٚمٛمـ٤مء وأدب احلٙمٛمـ٤مء.
 إن اًمـٛمٜم٤مزل ُُمتٜم٤مزقم٦م ُمِمؽميم٦م قمٚمـك ىمـدر اًمـٛمروءة ،وم٤مًمـٛمرء شمرومٕمف ُمروءشمُـف ُمـ
ـح ُّط ٟمٗمًف ُمـ
اًمـٛمٜمزًم٦م اًمقوٞمٕم٦م إًمـك اًمـٛمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م ،وُمـ ٓ ُمروءة ًمف َي ُ
اًمـٛمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م إًمـك اًمـٛمٜمزًم٦م اًمقوٞمٕم٦م .وإن آرشمٗم٤مع إًمـك اًمـٛمٜمزًم٦م اًمنميٗم٦م
ِ
َ
اًمٕم٤مشمؼ
وآٟمحٓم٤مط ُمٜمٝم٤م هلم يم٤محلـجر اًمثـ٘مٞمؾ روم ُٕم ُف ُمـ إرض قمٚمـك
ؿمديـدٌ ،
ِ
ن وووٕمف إًمـك إرض َهـلم.
َقم ٌ
سمٛمِم٘مـ ٍ٦م َشمـٜم٤م ًُمف ومـل ٟمٗمًف ،وإُم٤م
 إٟمف ًمـؿ يٌٚمغ أطمدٌ َُمرشمٌـ ً٦م إٓ سم٢مطمدى صمالث :إُم٤م َ
سمْمٞم ٍ
ٕم٦م ومـل ُم٤مًمف ،أو َويم ٍ
ْس ومـل ديٜمف .وُمـ ًمـؿ يريم٥م إهقال ًمـؿ يٜمؾ اًمرهم٤مئ٥م.
َ ْ
 اًمرضمؾ ذا اًمرأي يٕمرف طم٤مل ص٤مطمٌف وسم٤مـمـ أُمره سمٛمـ٤م ئمٝمر ًمف ُمـ َدًمـ ِف
(شمٍمومـف) وؿمٙمٚمف.





يتقظمك سمٙمراُمتف ُومْمال َء ُمـ سمحيشمـف ،وًمٙمٜمف ي١مصمر ُمـ دٟم٤م ُمٜمف.
إن اًمًٚمٓم٤من ٓ َ
اًمرضمؾ اًمِمديـد اًم٘مقي ٓ يٕمجزه ِ
اًمـح ُ
ٛمؾ اًمث٘مٞمؾ وإن ًمـؿ شمٙمـ قم٤مدشمُـف اًمـحٛمؾ،
ُ
واًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ ٓ يًت ِ
َـ٘مؾ سمـف وإن يم٤من يمذًمؽ ُمـ ِصٜم٤مقمتف.
َ
ٓ يقافم٥م قمٚمـك سم٤مب اًمًٚمٓم٤من إٓ ُمـ يٓمرح إٟمـَـ َٗم َ٦م و َيـحتٛمؾ إذى ويٙمٔمؿ
اًمٖمٞمظ و َيرومِؼ سم٤مًمٜم٤مس ويٙمتُؿ اًمًـر.
ًٚمؿ ُمٜمٝمـ إٓ ىمٚمٞمؾ،
ىم٤مًم٧م اًمٕمٚمٛمـ٤مء  :إن صمالصمـ٦م ٓ َيـجؽمئ قمٚمٞمٝمـ إٓ
ٌ
أهقج وٓ َي ُ
ُ
اًمًؿ ًمٚمتجرسمـ٦م.
وهل ُصحٌ٦م اًمًٚمٓم٤من ،وائ
ْـتٛمـ٤من اًمٜمً٤مء قمٚمـك إهارُ ،
وذب ُ

ظقونُالؽمُوالعز
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 إن اًمرضمؾ إدي٥م اًمرومٞمؼ ًمق ؿم٤مء أن يٌٓمِؾ طم٘م ً٤م أو ي ِ
ـحؼ سمـ٤مـم ً
ال ًَمٗمٕمؾ.
ُ
ُ
اًمـٛمرشم٘مك اًمذي ومٞمف اًمثٛمـ٤مر اًمٓمٞمٌ٦م وإٟمـٝم٤مر
 إٟمٛمـ٤م ُؿمٌـ َف اًمًٚمٓم٤من سم٤مجلٌؾ اًمّمٕم٥م ُ
اجل٤مريـ٦م واجلقاهر اًمٜمٗمٞمً٦م وإدويـ٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ،و ُمع ذًمؽ هق ُم ِ
ٕمد ُن اًمًٌ٤مع واًمٜمٛمقر
َ
ٍ
واًمذئ٤مب ويمؾ ٍ
واًمـٛم٘م٤م ُم ومٞمف أؿمد.
و٤مر َُم
ـخقف .وم٤مٓرشم٘م٤م ُء إًمٞمف ؿمديـدٌ
ُ












ُمـ ًمـؿ يريم٥م إهقال ًمـؿ يٜمؾ اًمرهم٤مئ٥م ،وُمـ شمرك إُمر اًمذي ًمٕمٚمف يٌٚمغ ومٞمف
طم٤مضمتف هٞمٌـ ً٦م وُمـخ٤مومـ ً٦م ًمـٛمـ٤م ًمٕمٚمف َيـ َتق ّىمـ٤مه :ومٚمٞمس سمٌ٤مًم ٍغ ضمًٞمٛمـ ً٤م.
ٍ
سمٛمٕمقٟمـ٦م ُمـ ُقم ُٚمـق ِمه ٍ٦م وقمٔمٞمؿ ظمٓمر :
إن ِظمّم٤مًٓ صمـالصمـ ً٤م ًمـ يًتٓمٞمٕمٝم٤م أطمدٌ إٓ
صحٌ٦م اًمًٚمٓم٤من ،ودم٤مر َة اًمٌحر ،وُمٜم٤مضمـ ِ
زة اًمٕمدو.
ُ َ
ىم٤مًم٧م اًمٕمٚمٛمـ٤مء ومـل اًمرضمؾ اًمٗم٤موؾ اًمرؿمٞمد :إٟمـف ٓ يٜمٌٖمل أن ُي َـرى إٓ ومـل ُمٙم٤مٟملم
وٓ يٚمٞمؼ سمـف همػممه٤م  :إُم٤م ُمع اًمـٛمٚمقك ُمٙمرُم ً٤م أو ُمع اًمٜمًُّ ِ
٤مك ُُمتَـٕمٌـد ًا.
ُ
ُ
ّ
ِ
ٍ
ٕطمد ُمٝمام َص ُٖم َـر أُمر ُه إٓ و يٙمقن قمٜمده سمٕمض اًم َٖمٜم٤مء واًمـٛمٜم٤مومع قمٚمـك َىمـدْ ِره،
ًمٞمس
اًمـٛمٚم َ٘مك ومـل إرض رسمٛمـ٤م ٟمٗمع ،ومٞم٠مظمذه اًمرضمؾ ومٞمحؽ سمـف أذٟمـف.
طمتك اًمٕمقد ُ
ِ
اًمـٛم٘م٤مشمِ ِ
إن اًمٗمْمؾ ومـل أُمريـ َ :وم ُ
ـؾ واًمٕم٤مًمـؿ قمٚمـك اًمٕم٤مًمـؿ.
ًمـٛم٘م٤مشم َـؾ قمٚمـك ُ
ْمؾ ا ُ
ظم٤مُمؾ ِ
إن اًمرضمؾ ذا اًمٜم ِ
َ
اًمذيمر ُُمٜمخٗمض اًمـٛمٜمزًم٦م ،ومتَـ٠مسمك ُمٜمزًمتف
ُـٌؾ واًمـٛمروءة يٙمقن
إٓ أن شم ِ
َـِم٥م وشمَرشمٗمعُ :
يم٤مًمِمٕمٚم٦م ُمـ اًمٜم٤مر ُييُمٝم٤م وشم٠مسمك إٓ ارشمٗم٤مقم ً٤م.
ِ
إقمقان ،وًمٙمـ سمّم٤مًمِـحل إقمقان.
إن اًمٕمٛمؾ ًمٞمس رضم٤مؤ ُه سمٙمثرة
ـؾ واخلداع ٓ ي ِ
اًمٕمٛمؾ اًمذي يـحت٤مج ومٞمف إًمـك ِ
اًمـح َٞم ِ
وأذيم٤مهؿ.
ـ٘متح ُٛمف إٓ أومٝمؿ اًمرضم٤مل
ُ
َ
ُ
ٓ شم ِ
ِ
ٍ
اًمـٛمٜمزًم٦م :وم٢من اًمّمٖمػم ُرسمٛمـ٤م َقم ُٔم َؿ.
رضمؾ
َـح٘مر ُمروء ًة أٟم٧م شمَـجدُ ه٤م قمٜمد
صٖمػم َ
ِ
ًمٚمًٚمٓم٤من أٓ ُيٚمِـح ومـل شمْمٞمـٞمع طمؼ ذوي احل٘مقق ،وم٢من قم٤مىمٌ َ٦م ذًمؽ رديئ ٌ٦م
يٜمٌٖمل
طمتك ممـ ٓ يتقىمع أذاه.
ِ
إن إُمقر َ ِ
ِ
ٙمرة ومٞمٝم٤م.
اًمـخٗمـٞم٦م ٓ ُئمٝمره٤م إٓ اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م ،وم٢مذا ُأ ْفم ِٝم َر ْت ُأضمٞم َٚم ْ٧م اًمٗم َ

أضمٝمره٤م صقشم ً٤م وأقمٔمٛمٝم٤م ُضمـثـ٦م.
ً مٕمؾ أومِمؾ آؿمٞم٤مء
ُ
 سمٕمض اًمـحٞمـٚم٦م َُمٝم َٚمـٙم ٌ٦م ًمٚمٛمحت٤مل.
ٍ
ٍ
يمثػم ُمـ إىمقي٤مء.
ُ رب
صٖمػم وٕمٞمػ ىمـد سمـٚمغ سمحـٞمٚمتف و َده٤مئـف ورأيـف ُم٤م َي َ
ٕمج ُز قمٜمف ٌ
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ِ
اًمـٛم َقاـمِ ِـ اًمتل يٕمٚمؿ أٟمـف ومٞمٝم٤م ه٤مًمؽ ؾمقاء َىم٤مشم َ
َـؾ أم
 إذا ًَم٘م َل اًمرضمؾ قمدو ُه ومـل َ
ًمـؿ ُيـ َ٘م٤مشمِؾ ،يم٤من طم٘مٞم٘م ً٤م أن ُيـ٘م٤مشمؾ قمـ ٟمٗمًف يمرُم ً٤م وطمٗم٤مفم ً٤م وٓ ُي َٛمٙمٜمَـ ُف ُمـ ٟمٗمًف
طمتك يًتـٗمرغ ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمـحٞمٚم٦م ومـل ىمت٤مًمفٟٕ ،مـف ىمد سمٜمك أُمره قمٚمـك اًمتَـ َٚم ِ
ػ:
واًمـٝمالك واىمع ِ
ومٚمٕمؾ ظمالصف ومـل ذًمؽ ِ
اًم٘مت ِ
ُ
سمـف يمٞمػ يم٤من.
َ٤مل،
ٌ
َ ُ
ُـجز ُئ ُم٤م ٓ شم ِ
 احلٞمٚم٦م شم ِ
ُـجز ُئ اًم ُ٘مقة.
ُ مـ يمتؿ اًمًٚمٓم٤من ٟمّمٞمحتـف وإـمٌ٤م َء ُمروف واإلظمقان رأيـف :وم٘مد ظم٤من ٟمٗمًف.
ِ
َ
يٙمقن
شمـامُمف ووىمققمف :وم٢مٟمؽ ٓ شم٠مُمـ أن
 اًمٕم٤مىمؾ هق اًمذي يـحت٤مل ًمألُمر ىمٌؾ
وأن ٓ شمًتدريمف.
ـدهش ًمف وًمـؿ َيـذه٥م ىمٚمٌف ُؿمٕم٤مقم ً٤م ،وًمـؿ
 احل٤مزم ُمـ إذا ٟمزل سمـف
إُمر ًمـؿ َي َ
َ

شمَـ ْٕم َل سمـف طمٞمٚمتـف و َُمٙمٞمدشمـف اًمتل يرضمق هب٤م اًمـٛمخرج ُمٜمف .وأطمز ُم ُمـ هذا
ِ
اًمـٛم٘مدام ذو اًم ُٕمد ِة اًمذي يٕمرف اإلسمتال َء ىمٌؾ وىمققمف وم ُٞمٕمٔمٛمف إقمٔم٤مُمـ ً٤م و َيـحت٤مل
ًمف طمٞمٚم٦م طمتك يم٠مٟمـف ىمـد ًمـ ِزُمف ،ومٞمحًؿ اًمـداء ىمٌؾ أن ُيـٌـت َٚمـك سمـف ويـدومع إُمر
ىمٌؾ وىمققمف .وأُم٤م اًمٕم٤مضمز ومٝمق ومـل شمـرد ٍد وشمَـٛمـ وشم ٍ
َـقان طمتك َيـٝمٚمؽ.
َ ٍّ
ُّ
 اًمٕم٤مىمؾ ٓ َيـ٘مٜمط ُمـ ُمٜم٤مومع اًمرأي وٓ يٞم٠مس قمٚمـك ٍ
واًمـجٝمد.
اًمرأي
طم٤مل وٓ َيـدَ ُع
ُ
َ
 إن اًمٚمئٞمؿ ٓ َي ُ
ـزال ٟم٤مومٕم ً٤م ٟم٤مصح ً٤م طمتك ُير َوم َع إًمـك اًمـٛمٜمزًم٦م اًمتل ًمٞمس ًمـٝم٤م سم٠مهؾ،
٧م ٟمٗمًف إًمـك ُم٤م ومقىمٝم٤م ،وٓ ؾمٞمٛمـ٤م أهؾ اًمـخٞم٤مٟمـ٦م واًمٗمجقر:
وم٢مذا َسمٚمٖمٝم٤م اذأسمـ ْ
ِ
ـر ٍق أو طم٤مضم٦م ،وم٢مذا
وم٢من اًمٚمئٞمؿ اًمٗم٤مضمر ٓ َيـخد ُم اًمًٚمٓم٤من وٓ َيٜمّمح ًمف إٓ ُمـ َوم َ

اؾمتٖمٜمك وذهٌ٧م اًمـٝمٞمٌ ُ٦م واحل٤مضم٦م قم٤م َد إًمـك ضمقهره.
ـحٛمد رأيـف:
ُ مـ ًمـؿ ي٘مٌؾ ُمـ ٟمّمح٤مئـف ُم٤م َيـ ْثـ ُ٘مـ ُؾ قمٚمٞمف ُمـٛمـ٤م َيٜمّمحقن ًمف سمـف ًمـؿ ُي َ
ِ
ُ
ِمتـٝمٞمف.
ٕمٛمدُ إًمـك ُم٤م َي
يم٤مًمـٛمريض اًمذي يـدع ُم٤م َي
ـٌـٕم٨م ًمف اًمٓمٌٞم٥م و َي َ
أطمـٛمدُ ه٤م
 ظمػم اإلظمقان وإقمقان أىمٚمٝمؿ ُُمداهٜم ً٦م ومـل اًمٜمّمٞمح٦م ،وظمػم إقمٛمـ٤مل
َ
قم٤مىمٌ ً٦م ،وظمػم اًمٜمً٤مء اًمـٛمقاومِ٘م٦م ًمٌٕمٚمٝم٤م ،وظمػم اًمثـ ِ
ٜم٤مء ُم٤م يم٤من قمٚمـك أومقاه إظمٞم٤مر،
ُ
ُ
ٓمف َسم َٓمـر وًمـؿ َيًتٙمؼم قمـ َىم ِ
اًمـٛمٚمقك ُمـ ًمـؿ ُيـخ٤مًم ُ
ٌقل اًمٜمّمٞمحـ٦م،
ٌ
وأومْمؾ ُ
اًمق َرع.
وظمٞمـر إظمالق أ ْقم َقٟمُـٝم٤م قمٚمـك َ
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ػ قمـ ذًمؽ ضم٤مء اًمنم سمـًٌـٌف.

ص٤مطم٥م اًمنم ٓ يًٚمؿ ُمـ ذه أطمد ،وإن هق َو ُٕم َ
ُ
ـ٦م فمٜمٝم٤م ُمـ همػم شمَـٞمـ ُّ٘م ٍـ ًمـجـ ِ
 إن اًمـٛمٚمؽ إذا قم٤مىم٥م أطمد ًا قمـ فمِٜم ٍ
ومٜمٗمً ُف
رُمف
ُ
َ
َ
قم٤مىم٥م ،وإ ّي٤مه٤م َ
فم َٚمؿ.
َ
ـختؼمه
أورصم٧م ص٤مطمٌٝم٤م ؾمقء فم ٍّـ سم٤مٕظمٞم٤مرَ ،
ـٛم َٚم ُف ُم٤م َي ِ ُ
وطم َ
ُ صحٌ٦م إذار ُرسمٛمـ٤م َ

ُمٜمٝمؿ قمٚمـك اخلٓم٢م ومـل طمؼ همػمهؿ.
ص٤مطم ِ
ِ
ِ
وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ
ٌف ُصمـؿ ٓ َيرى،
ٓمٚم٥م اًمرضمؾ ِر َى
ُ مـ
ُ
اًمٕمج٥م أن َي َ
أن ي ِ
خ ُ
(اًمً ْ
ٚمتٛم َس ِرو٤مه وم َٞم َ
ط) قمـ ِقمٚم ٍ٦م يم٤من
اًمـٛم ْق َضمدَ ُة
َ
ُ
ًخط .وم٢مذا يم٤مٟم٧م َ
ٍ
ِ
اٟم٘مٓمع اًمرضم٤مء.
اًمرى ُمقضمقد ًا واًمٕمٗمق َُم٠مُمقًٓ ،وإذا يم٤مٟم٧م قمـ همػم قمٚم٦م
َ
ٍ
رء ُمـ ِ
ٍ
أُمره ،وٓ أن
ص٤مطم٥م أن يؽمس ومـل يمؾ
 ٓ يًتٓمٞمع أطمدٌ أـم٤مل ُصحٌ٦م
يتَحٗم َ
ٙمرهٝم٤م ص٤مطمٌف.
ظ ُمـ أن يٙمقن ُمٜمف يمٌػم ًة أو صٖمػم ًة َي ُ
ِ
اًمٕم٘مؾ واًمقوم٤مء إذا ؾم٘مط قمٜمده ص٤مطمٌف ؾم٘مٓم ً٦م ٟمٔمر ومٞمٝم٤م وقمرف َىمـدْ َر
 اًمرضمؾ ذا
ً
أُمر خي٤مف
و َُمٌ َٚم َغ َظم َٓمـئِف َقم ْٛمد ًا يم٤من أو
ظمٓم٠م ،صمؿ يٜمٔمر هؾ ومـل اًمّمٗمح قمٜمف ٌ
ٍ
ِ
اًمّمٗمح قمٜمف ؾمٌـٞمالً
ض ُره َ
سمٌمء يـجد ومٞمف إًمـك
وؿمٞمٜمُف :ومال ي١ماظمذ ص٤مطمٌف
َ َ
ِ
اًمـٛمِم٤مورة وُمـ إـمٌ٤مء قمٜمد اًمـٛمرض وُمـ
ُ مـ اًمت َ
اًمر َظمص ُمـ اإلظمقان قمٜمد ُ
َٛمس ُ
اًم ُٗم ِ
ِ
٘مٝم٤مء قمٜمد ُ
َـق ُّرـم ً٤م.
اًمِمٌٝم٦م ،وم٘مد أظمٓم٠م ُمٜم٤مومع
اًمرأي وازداد ومٞمٛمـ٤م وىمع ومٞمف ُمـ ذًمؽ شم َ
 سمٕمض اًمـٛم ِ
ح٤مؾم ِـ آ َومـ ٌ٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م.
َ
ِ
ِ
ٍمت
 اًمِمجرة اًمٚمذيـذ ُة
اًمثٛمر رسمٛمـ٤م يم٤من أذاه٤م سمًٌ٥م َطمـٛمٚمِٝم٤م وم ُٚمق َي٧م أهمّم٤مٟمُـٝم٤م ُ
وه َ
ِ
ـٛمف.
ْـً ُؾ ومٞم١مًم ُ
أـمراومٝم٤م طمتك َشمتٙمن ،واًمٓم٤مووس اًمذي َذٟمـٌَـُف أومْم ُٚمـف ُيـٜم َ
ُ مـ يٌذل ُود ُه وٟمّمٞمحتـف ًمـٛمـ ٓ يِمٙمره :ومٝمق يمٛمـ َي ُ
ٌذر ومـل اًمًٌ٤مخِ  ،وُمـ
يٌذ ُل اًمـٛمِمقرة ًمـٛمٞم ٍ
ِ
اًمـٛم ْٕم َج ِ
(اًمـٛمٖمرور) ومٝمق يمٛمـ ُ
ـ٧م.
٥م
َ َ
َ
ـنم قمٚمـك ُ
ُي ْ
اًمـٛمٙم ََر ُة اًمٔمٚمٛم٦م قمٚمـك اًمؼميء اًمّم٤مًمح يم٤مٟمقا ُظم َٚمـ٘م٤م َء أن يـ ُْٝم ِٚمٙمُق ُه،
 إذا اضمتٛمع َ
وإن يم٤مٟمقا وٕمٗم٤م َء وهق ىمقي.

ِ
اًمـجـ َٞمػُ ٓ ،مـ أؿم ٌَـ َف اًمـجٞمٗمـ٦م
اًمٜمًـر وطمق ًَمـ ُف
 ظمٞمـر اًمًالـملم ُمـ أؿم ٌَـ َف
َ
وطمق ًَمـٝم٤م اًمٜمًـقر.

ُُُُُُُُُُُُُُُُ319كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

ـر ومٞمف،
 اًمـٛمـ٤مء إذا دا َم اٟمحدار ُه قمٚمـك اًمـحجر ًمـؿ َي َ
ـز ْل سمـف طمتك َيـثـ ُ٘مـ ٌَف وي١مصم َ
ُ
اًم٘مقل ومـل اإلٟمً٤من.
ويمذًمؽ






ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يـخ٤مـمر سمٜمٗمًف وهق يًتٓمٞمع همػم ذًمؽ ،وًمٙمـ ذا اًمرأي
آظمر ِ
اًم٘مت٤مل ِ
وسم٤مدئ ىمٌؾ ذًمؽ سمٛمـ٤م اؾمتَٓم٤مع ُمـ ِر ٍ
َ
ٌ
َـحٛمؾ.
اًمـح َٞمـؾ
ضم٤مقمؾ
ٌ
ومؼ وشم ُّ
ـر إؿمٞم٤م َء و َيـ٘مٞمًٝم٤م ىمٌؾ ُُمٌ٤مذشمِـٝم٤م :ومٛمـ٤م رضم٤م أن َيـتِؿ ًمف ُمٜمٝم٤م
اًمٕمـ٤مىمـؾ ُيـدسم ُ
أ ْىمـدَ َم قمٚمٞمف.
ِ
إطمـٛمؼ ـمٞمِم ً٤م ،يمٛمـ٤م أن اًمٜمٝم٤مر
َ
٥م قمـ اًمٕم٤مىمؾ اًمٓمٞمش و َيـزيـدُ
أن إدب ُيـذه ُ
َيـزيـدُ يمؾ ذي َسم ٍ
ـٍم ٟمَـٔمر ًا و َيـزيـدُ َ
اًمـخ ّٗم َ
٤مش ؾمق َء اًمٜمٔمر.
ٍ
ؾمقء ُم٤مٟمِٕمل اًمـخػم ،ومال ي٘مدر
إن اًمًٚمٓم٤من إذا يم٤من ص٤مًمـح ً٤م و ُوزرا ُءه ُوزراء
ُـق ُمٜمف.
أطمدٌ أن َيـدٟم َ
ٛمؼ اًمـحرص قمٚمـك اًمتٛمـ٤مس ِ
اًمـح ِ
أظمـ َر ِة ِ
سم٤مًمر ّيـ٤مء.
َ
ُمـ ُ

 ٓ شمٚمتٛمس شم٘مقيؿ ُم٤م ٓ َيًتَـ٘مٞمؿ :وم٤مًمٕمق ُد اًمذي ٓ َيٜمحٜمل ٓ شمًتٓمٞمع أن شمَّمٜمع ُمٜمف
ىمقؾم ً٤م.
قمٔمٞمٛم٦م وٓ ِ
ٍ
ـؾ أوىمٕمف شمَـحٞمٚمف ومـل و ٍ
ِ
ُ رب ُُمـتَحٞم ٍ
اًمـخالص ُمٜمٝم٤م.
ي٘مد ُر قمٚمـك
رـم٦م
َ
ُّ ُ
ِ
ـره٤م و َيٜم ُٔم َر ومٞمٝم٤م أوىمٕمتف طمٞمٚمتف ومـل أؿمد
ُ مـ ًمـؿ يتـثـٌ٧م ومـل
اًمـحٞمؾ و َيتدسم ْ
ِ
ُ
ـحت٤مل ًمف.
ـٛمـ٤م َي
ُم ّ
ال يمري ًام ،أو قم٤مىم ً
 اصح٥م اًمّم٤مطم٥م إذا يم٤من قم٤مىم ً
ال همػم يمري ٍؿ ،أو يمري ًام همػم قم٤مىمؾ.
وم٤مًمٕم٤مىمؾ اًمٙمريؿ ٌ
ُ
اصحٌ ُف وإن يم٤من همػم حمٛمقد اخلٚمٞم٘م٦م،
يم٤مُمؾ ،واًمٕم٤مىمؾ همػم اًمٙمريؿ
َ
واطمذر ُمـ ؾمقء أظمالىمـف واٟمـتـٗمع سمٕم٘مٚمف ،واًمٙمريؿ همػم اًمٕمـ٤مىمـؾ اًمـ َز ُْمـ ُف وٓ شمَـدع

َـحٛمد قم٘مٚمف واٟمتـٗمع سمٙمرُمف واٟمـٗمٕم ُف سمٕم٘مٚمؽ.
ُُم َ
قاصٚمتف وإن يمٜم٧م ٓ شم َ
وصحٌ٦م إذار ِ
 إن ُصحٌ٦م إظمٞم٤مر ِ
شمقر ُ
شمقر ُ
ث اًمنم :يم٤مًمريح إذا
ث اًمـخػمُ ،
ٞم٥م َطمـٛمٚم٧م ـمٞمٌ ً٤م ،وإذا ُمرت سم٤مًمٜمَـت ِ
ُمرت سم٤مًمٓم ِ
َــ طمـٛمٚم٧م ٟمَـتَـٜم ً٤م.
 احل٤مزم رسمٛمـ٤م أ ْسم َٖم َض اًمرضمؾ و َيم ِر َه ُف صمؿ َىمـر َسمـ ُف وأدٟم٤مه ًمِـٛمـ٤م يٕمٚمؿ قمٜمده ُمـ اًم َٖمـٜمَ٤مء
ِ
ِ
ِ
ًمٚمدواء اًمِمٜمـٞمـع رضم٤مء َُمٜمـ َٗمٕمـتِف.
اًمـٙم٤مر ِه
اًمرضمؾ
واًمٙمَٗم٤مءة ،ومِ ْٕم َؾ
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اًمٕم٤مىمؾ ٓ َيـرطمؿ ُمـ َيـخ٤م ُومـف.
شمٌَ٤مقمَدْ ُِمـٛمـ ٓ َرهمٌـ٦م ًمؽ ومٞمـف.
ِ
صدي٘مؽ ومٗمٙمر سمٛمـ٤م ومـل ٟمٗمًؽ ضمٝمتف ،وم٢من ًمـؿ يٙمـ
َٕمٚمؿ قمدوك ُمـ
إذا أردت أن شم َ
ىمٚم ٌَـؽ ًمف ؾمٚمٞمٛمـ ً٤م وم٤مقمٚمؿ أٟمـف ًَم َؽ يمذًمؽٓ( .ؿمؽ أن ذًمؽ ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمـك احلٛم٘مك)
إن يمثرة اًمٌح٨م قمـ إُمقر شم ِ
ُـح ُّؼ اًمـحؼ وشمٌُٓمِ ُؾ اًمٌ٤مـمؾ.
ِ
ـٝمؿ يم٤من أذا ُه ُمـ ٟمٗمًف.
ٕمٚمؿ طم٤م ًَم ُ
ُمـ َصح َ
٥م إذار وهق َي ُ
أؿمجع ُمـ سم ِر ٍ
َـؼ ًمً٤مٟم ً٤م ُمـ ِذي طمؼ.
يء وٓ أ ْذًمـ ُ
َ
ًمٞمس ْ ُ
اًمـٛم َ
حت٤مل يٛمقت ىمٌؾ أضمٚمف.
إن ُ
إن اإلٟمً٤من إذا اسمـت ُِٚمـل سمٌٚمٞم ٍ
ٍ
اًمـٝمؿ
ضم٤مٟم٥م وايمـتـٜمـٗم ُف
اًمنم ُمـ يمؾ
ـ٦م أشم٤مه
ْ
ُّ
َ
ُّ

واًمـح َز ُن ُمـ يمؾ ُمٙم٤من.
َ






سم٤مًمـخ َالسم ِ
ِ
جزى قمٚمـك
ـ٦م
ُمـ أراد ُمٜمـٗمٕم٦م ٟمٗمًف سمِ ُي همػمه
واًمـٛمٙم ِْر وم٢مٟمّـف ؾم ُٞم َ
َ
َ
ِظمال َسمـتِـف و َُمٙم ِْره.
إن اًمـٛمـ٤مء ًمق ُأـمٞمؾ إؾمخ٤مٟمُـف ًمـؿ يٛمٜمٕمف ذًمؽ ُمـ إـمٗم٤مئـف اًمٜم٤مر إذا ُص٥م قمٚمٞمٝم٤م.
ِ ِ
اًمٕم٤مىمؾ ٓ َيـخ َٗمك ومْمٚم ُف ،وإن هق ْ
ْتؿ صمؿ ٓ يٛمٜمٕمف
أظمٗم٤مه ،يم٤مًمـٛمًؽ اًمذي ُيٙم ُ
ذًمؽ أن يٗمقح َقم ٌَـ ُ٘مف.
ِ
ٟمٗمع ٟمٗمًف.
َٗمع اًمٓمػم ،وإٟمّٛمـ٤م ُيريـد َ
اًمـح٥م ًمٚمٓمػم ٓ يريـدُ سمذًمؽ ٟم َ
اًمّمٞم٤مد وإًم٘م٤مئـف َ
وضمدت اًم َٗم٘مر رأس يمُؾ سم ٍ
ِ
ص٤مطمٌف يمُؾ َُم٘م٧م ،وهق َُم ْٕم ِد ُن اًمٜمَٛمٞمٛم٦م.
الء ،وضم٤مًمٌ ً٤م إًمـك
ُ
َ
َ َ َ
َ
ِ
١ممتِٜم ً٤م وأؾم٤م َء سمِـف اًم َٔمـ َُمـ َ
يم٤من ًمف ُُم َ
َـٝم َٛم َف َُمـ َ
يم٤من َي ُٔم ُّـ
وو
ُ
اومت٘مر اشم َ
َ
ضمدت اًمر ُضم َؾ إذا َ
ِ
يم٤من ُهق ًمٚمتُٝمٛم ِ٦م ُم ِ
ومٞمف َطمًٜم ً٤مْ :
قوٕم ً٤م .وًمٞمس ُِمـ ُظمـٚم ٍ٦م هل ًمٚم َٖمٜمل َُمدْ ٌح
أذٟم٥م َهمػم ُه َ َ
وم٢من َ
َ َ
ِ
وإن يم٤من َضمقاد ًا ُؾم ّٛمل ُُمٌذر ًاْ ،
يم٤من ُؿمج٤مقم ً٤م ىمٞمؾ :أهقجْ ،
وم٢من َ
ًمٚمٗم٘مػم َذمْ ،
وإن
إٓ وهل

يم٤من َطمٚمٞمٛمـ ً٤م ُؾمٛم َل َوٕمٞمٗم ً٤مْ ،
وإن يم٤من َوىمقر ًا ُؾم ّٛمل َسمٚمٞمد ًا ،وإن يم٤من ُُم ْ١مصمِـر ًا ُؾمٛم َل
ُم ِ
ٗمًد ًا ،وإن يم٤من ًَم ًِٜم ً٤م ُؾمٛم َل ُِم ْٝمذار ًا ،وإن يم٤من َصٛمقشم ً٤م ُؾمٛم َل َقم ِٞمـٞم ًّ٤م .
ُ
ِ
ـٛمـ٤م ٓ يٙمقن.
 رأس اًمٕم٘مؾ ُمٕمرومـ٦م ُم٤م يٙمقن ُم ّ
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٤مطمٌٝم٤م إًمـك اًمـٛم ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ً٠مًم٦م ،وٓ ِؾمٞمٛمـ٤م َُمً٠مًم ُ٦م
اًمـٛمقت
ُ
ُـح ِق ُج َص َ
أهقن ُمـ احل٤مضم٦م اًمتل شم ْ
َ
إؿمح ِ
ِ
٤مء واًمٚمـئ٤م ِم.
ّ
ـ٧م ًمف اًمدٟمٞم٤م سمـٛمـ٤م ومٞمٝم٤م ًمـؿ يٙمـ يٜمـتـٗمع ُمـ ذًمؽ إٓ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ
وًمق أن رضمالً ُو ِهٌَ ْ
اًمذي يـدومع سمـف قمـ ٟمٗمًف اًمـح٤مضم٦م.
اًمـٛمريض اًمذي ىمـد قمٚمؿ دواء ُمروف إن ًمـؿ يتداو سمـف ًمـؿ ي ْٖمـٜم ِ ِ
ـف قمٚمٛمف سمذًمؽ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
َٜم٤مول اًمدواء.
ًمدائـف راطم ً٦م وٓ ِظمٗمـ ً٦م
ؿمٞمئ ً٤م ،ومٚمـ َيـجدَ
سم٤مًمـٛمٕمر َومـ٦م َوطمدَ ه٤م دون شم ُ
ِ
اًمـخػم َيٓمٚم ٌُـؽ ُمـ يمؾ
َٕمٝمدَ ك ًمٜمٗمًؽ :وم٢مٟمؽ إذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ ضم٤مءك
أطمً ْـ شم ُّ
ْ
ُ
ِ
ٍ
داره.
ُمٙم٤من يمٛمـ٤م َيٓم ُٚم٥م اًمـٛمـ٤مء اٟمح ُ
ِ
اًمـٛمؽمدد وم٢من اًمٗمْمؾ ٓ َيّمحٌف.
إٟمٛمـ٤م ُضمٕم َؾ اًمٗمْمؾ ًمٚمح٤مزم ،وأُم٤م اًمٙمًالن ُ
ـؼ (اًمٖمْمٌ٤من) اًمذي ٓ ـم٤م َىمـ٦م ًمؽ ِ
واًمـحٜمِ ِ
سمـف إٓ اًمـٝمرب ُمٜمف.
ًمٞمس ًمٚمٕمدو
َ
إن ـمٚم٥م اًمـح٤مضم٦م أهقن (أؾمٝمؾ) ُمـ آطمتٗم٤مظ سمـٝم٤م.
يمٞمً ُٝمؿ ُمـ يم َِر َه اًم٘مت٤مل ٕضمؾ اًمٜمٗم٘م٦م ومٞمف :وم٢من ُم٤م دون اًم٘مت٤مل
أطمز ُم إىمقام وأ ُ

اًمٜمَـٗم َ٘م ُ٦م ومٞمف ُمـ إُمقال وإىمقال وإقمٛمـ٤مل ،واًمٜمٗم٘م٦م ومـل اًم٘مت٤مل ُمـ إٟمٗمس
وإسمـدان ورسمٛمـ٤م ايمت ِ
ِ
ُـٗم َل قمٜمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م اًم َٞمًػم َة واًمٙمال ِم اًمٚملم.
ـخؼم قمـ َقم٘مؾ اًمـٛم ِ
 اًمرؾمقل سمـرأيـف وقم٘مٚمف وًمِـٞمـٜمِف وومْمٚمف ُي ِ
رؾمؾ ًمف.
ُ
اًمّمدور إذا َرومِـ َؼ و ُي َ
ـخِم ُـ اًمّمدور إذا َظمـ ِرق.
 اًمرؾمقل هق اًمذي ُي َٚمـٞمـ ُـ
َ
ُ مـ َ
ٕم٤مًمـجف سم٤مًمذي َيٜم ٌَـٖمل ًمف ومٚمٞمس
ٜمجح اًمٕمٛمؾ صمؿ ٓ ُي
ُ
ٗمر سم٤مًمً٤مقم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م َي ُ
فم َ
ظمٚمٞمؼ
اًمـجًٞمؿ وم٠م ُْمٙمَٜم ُف ذًمؽ وم٠م ْهم َٗم َٚمف وم٤مشمَـف إُمر ،وهق
ٌ
سمحٙمٞمؿ ،وُمـ ـمٚم٥م إُمر َ
رص٦م صم٤مٟمٞم٦م.
أٓ شمٕمقد ًمف اًم ُٗم َ
 إٟمـف ىمٚمٛمـ٤م َ
فم ِٗم َر أطمدٌ سمِ ِٖمٜمـًك وًمـؿ َي ْٓم َ
ص اًمرضمؾ قمٚمـك اًمٜمً٤مء
ـغ ،وىمٚمـٛمـ٤م َطم ِر َ
ِ
وًمـؿ ي ِ
سمقزراء
ـؼ
ٗمتْمح ،وىمؾ ُمـ أ ْيمثَ َر ُمـ اًمٓمٕم٤م ِم وًمـؿ َيٛمرض ،وىمؾ ُمـ َوصمِ َ
َ
اًمً ِ
قء ِ
اًمـٛمٝم٤مًمؽ.
وؾمٚم َؿ ُمـ أن َي٘مع ومـل َ
َ
ُ
ِ
واًمـحٛمٞمـ٦م ووـمـٜمَٝم٤م
ُ مـ اطمتٛمؾ ُمِم٘م ً٦م يرضمق ٟمٗمٕمٝم٤م ،و َٟمحك قمـ ٟمٗمًف إٟمـ َٗمـ٦م
اًمّمؼم طم ِ
ـٛمدَ ِهم٥م رأيِـف.
قمٚمـك
ِ َ

ظقونُالؽمُوالعز
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ـرة ِ
ومؼ أهع وأؿمد اؾمتِ ْئـّم٤مًٓ ًمٚمٕمدو ُمـ س َقم٦م اًمـٛمٙم٤مسم ِ
َ س َقم َ٦م اًمٚم ِ
لم واًمر ِ
واًمٕمٜم٤مد:
ُ َ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
وطمـره٤م إذا أص٤مسم٧م اًمِمجرة قمٚمـك أن شم ِ
ُـحر َق ُم٤م ومقق
وم٢من اًمٜم٤مر ٓ شمَـزيـد سمحدَ شمـٝم٤م َ
إرض ُمٜمٝم٤م ،واًمـٛمـ٤مء سمِـٚمِٞمـٜمِف وسم ِ
ـرده َيًتـ٠مصؾ ُم٤م شمـح٧م إرض ُمٜمٝم٤م.
َ
ِ
ُ
هالك اًمٕمدو ُمـ اًمـجٜمقد
أسمـٚمغ ومـل
رأي اًمرضمؾ اًمقاطمد اًمٕم٤مىمؾ اًمـح٤مز ِم
 إن َ
اًمٙمثػمة ُمـ َذ ِوي اًمٌ٠مس.
ضمًٞمؿ ٓ َئم َٗم ُر سمـف ُمـ اًمٜم٤مس إٓ
أُمر
ٌ
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمؽ أن َيٖم َٗم َؾ قمـ أُمره ،وم٢مٟمـف ٌ
فم ِٗمر سمـف ومٚمٞم ِ
اًمـٛم َ
حًـ ِطمٗم َٔمف
ٚمؽ َقم ٌ
ُ
زيز ،ومٛمـ َ َ
ـدر ُك إٓ سم٤مًمـحزم ،وم٢من ُ
ىمٚمٞمؾ وٓ ُي َ
وشمَـحّمٞمـٜمَف.

 يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أٓ يٖم َٗمؾ قمـ اًمتِ
ِ
ٛمـ٤مس ُم٤م ومـل ٟمٗمس أهٚمف ووًمده وإظمقاٟمـف
َ
أُمر وومـل يمؾ ًمـ ٍ
وصدي٘مف قمٜمد يمؾ ٍ
حٔم٦م (ٟمٔمرة) ويمٚمٛم٦م وقمٜمد اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد
وقمٚمـك يمؾ طم٤مل ،وم٢من ذًمؽ يمٚمف يِمٝمد قمٚمـك ُم٤م ومـل اًم٘مٚمقب.
 إذا دظمؾ ىمٚم٥م اًمّمديؼ ُمـ صدي٘مف ِريـٌَـ ٌ٦م ومٚمٞمـ٠مظمذ سم٤مًمـحزم ومـل اًمتحٗمظ ُمٜمف،
وًمٞمتَـٗم٘مد ذًمؽ ومـل ًَمـحٔم٤مشمِـف (ٟمٔمراشمـف) وطم٤مٓشمـف :وم٢من يم٤من ُم٤م ئمـ طم٘م ً٤م ِ
فمٗم َر
سم٤مًمًالُم٦م ،وإن يم٤من سم٤مـمِ ً ِ
ي ُه ذًمؽ.
ال فمٗم َر سم٤محلزم وًمـؿ َي ُ ُّ
واًمنم ِه يٕمٞمش ُم٤م
 يٕمٞمش اًم٘م٤مٟمع اًمرايض ُُمًؽميـح ً٤م ُُمٓمٛمئـٜمّـ ً٤م ،وذو اًمـحرص
ََ
قم٤مش ومـل ٍ
َ
َّم٥م.
شمٕم٥م وٟم َ
 اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح يٕمؽمف سمـ َزًمـتِـف ،وإذا أذٟم٥م ذٟمٌ ً٤م ًمـؿ يًت َِح أن ي َ١مدب ًم ِ ِّمدْ ِىم ِ
ـف
ُ َ
َ
َ
ومـل ِ
ىمقًمف وومٕمٚمف.

ِ
ٟمٗمًف ًمٕمدو ِه ُمـ ُُم٘م٤مر َسمـتِف وآؾمتٜمج٤مد سمـف قمٚمـك
 ٓ شمَـٛمٜم َُع ذا اًمٕم٘مؾ قمداو ًة يم٤مٟم٧م ومـل
دومع َُم ْر ٍ
هقب أو َضمـر َُم ْرهمقب ،وُمـ قمٛمؾ ومـل ذًمؽ سم٤مًمـحزم َفم ِٗم َر سمح٤مضمتف.
ب قمٜمف ذهٜمف قمٚمـك طم٤مل.
 اًمٕم٤مىمؾ ٓ َيـ ْٗم َر ُق (يتٝمٞم٥م) قمٜمد ؾمداد رأيـف وٓ َي ْٕم ُز ُ
ـدر ُك همقره ،وٓ َيـٌ ُٚم ُغ اًمٌالء ُمـ ذي
وإٟمٛمـ٤م اًمٕم٘مؾ َؿمٌـٞم ٌف سم٤مًمٌحر اًمذي ٓ ُي َ
ِ
اًمرأي مٝمقده ومٞم ِ
اًمرضم٤مء ٓ َيٜمٌٖمل أن َيـٌـ ُٚمـ َغ ُمـٜمـف َُمٌٚمٖم ً٤م
ٝمٚمٙمف ،وشمَـحـ ُّ٘مـ ُؼ
ُ
ِ
ٕمٛمك قمٚمٞمف أُمره.
ُيـٌْٓمره و ُيًٙمره ومٞمُ َ
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ّمٚمحف إٓ ِ
ٗمًدُ ه ِ
إن اًمذي ي ِ
اًمـحٚمؿ ٓ ي ِ
اًمٕمٚمؿ.
ُ
ُ ُ
ُ
ِ
ٍ
قمٛمؾ طمٞمٜم ً٤م ،ومٛمـ٤م ًمـؿ يٙمـ ُمٜمف ومـل طمٞمـٜمف ومال ُطم ًْ َـ ًمٕم٤مىمٌـتـف.
إن ًمٙمؾ
ٍ
ٍ
وهل أؿمدُّ ُمـ اًمٕمداوة اًمٔم٤مهرة.
ُرب صدا َىمـ٦م فم٤مهرة سم٤مـمٜمٝم٤م قمداو ٌة يم٤مُمٜم٦مَ ،
اًمٕمـ٤مىمـؾ إذا رضم٤م ٟمَـ ْٗم َع اًمٕمدو أفمٝمر ًمـف اًمّمداىمـ٦م ،وإذا ظم٤مف ُض اًمّمديؼ
ـر ًمف قمداوة.
َ
أفمٝم َ
اًمـٛم ِ
حؽم ِ
س ُمـ اًمٕمدو اًم٘مقي أىمرب إًمـك اًمًالُم٦م ُمـ اًم٘مقي إذا ا ْهمتَـر
اًمْمٕمٞمػ ُ

واؾم َؽم َؾم َؾ إًمٞمف.
سم٤مًمْمٕمٞمػ ْ
ٍ
ٍ
ذهٌ ً٤م.
 اًمٕم٤مىمؾ ٓ َيـثِ ُ
٘مٞمؿ قمٚمـك ظمقف يـجدُ َقمٜمف َُم َ
ـؼ سم٠مطمد ُم٤م اؾمت َ
ٓم٤مع ،وٓ ُي ُ
هيع آؾمؽمؾم٤مل ٓ شم ُ
ُ٘م٤مل َقمثرشمُـف ،واًمٕمـ٤مىمـؾ َيٗمل ًمـٛمـ ص٤مًمـَح ُف ُمـ
 اقمٚمؿ أن
َ
أقمدائـف سمـٛمـ٤م ضمٕمؾ ًمف ُمـ ٟمٗمًف ،وٓ يثؼ سمـف يمؾ اًمث٘م٦م وٓ ي٠مُمٜمف قمٚمـك ٟمٗمًف ُمع
اًم ُ٘م ْر ِ
ب ُمٜمف ،و َيٜم ٌَـٖمل أن َيـ ٌْـ ُٕمدَ قمٜمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع.
ِ ِ ِ
َٙمر َُمـتِ ِف إ ّي َ
٤مك إٓ َو َ
طمِم ً٦م ُمٜمف وؾمق َء فم ٍّـ سمـف،
َ ٓ يزيـدُ ك ًُم ُ
ٓمػ َ
اًمـح٘مقد وًمـٞمـٜمف وشم ُ
ِ
اًمـٛمقشم ِ
ُقر أُم٤مٟم ً٤م هق أوصمـؼ ًمؽ ُمـ ُ
اًمذ ْقم ِر ُمٜمف ،وٓ أضمقد
وم٢مٟمؽ ٓ شمَـجدُ ًمٚمح٘مقد َ
ِ
اًمٌٕمد قمٜمف ،وآشم٘م٤مء ًمف أوًمـك.
ُمـ
واًمٌٜملم ِذيمْر ًا،
وآزواج ُأًمٗم٤مء،
 اًمٕم٤مىمؾ َي ُٕمدُّ أسمقيـف أصدىم٤م َء ،واإلظمقة ُروم٘م٤مء،
َ
َ
ِ
ب ُهمرُم٤مء ،و َي ُٕمدُّ ٟمٗمًف َومريـد ًا َوطمٞمد ًا.
واًمٌٜم٤مت ُظمّمٛمـ٤مء،
َ
وإىم٤مر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ مـ يم٤من ذا ٍ
ص ُمٜمف قمٚمـك شمَـرسمِـ َٞمـتف.
أطم َر َ
قم٘مؾ يم٤من قمٚمـك إُم٤مشمَـ٦م اًمـح٘مد ْ
 اًمٕم٤مىمؾ جيٛمع ُمع اًمتّمديؼ سم٤مًم َ٘مدَ ِر إظمذ سمـ٤مًمـحز ِم واًم٘مقةً ،مٕمؾ ُم٤م يًتًٚمؿ إًمٞمف
ٓ يٙمقن ُُمـ َ٘مدر ًا قمٚمٞمف.
ِ ِ
ٍ
ف قمٜمف،
ٍم ُ
ً مٞمس ٕطمد اًمٜمٔمر ومـل اًم٘مدر اًمذي ٓ ُي َ
ـدرى ُم٤م ي٠مشمـٞمف ُمٜمف وٓ ُم٤م ُي َ
وإظمذ سم٤مًم٘مقة وُمـح٤مؾم ِ
َ
ٌ٦م ٟمٗمًف ومـل ذًمؽ.
وًمٙمـ قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ سم٤مًمـحز ِم
َ
ُ
 إن ِظمالًٓ َظمـٛمً ً٤م ُمـ شمزودهـ يم َٗمـٞمٜمَف ومـل يمؾ َو ْضم ٍف وأيمًٌٜمف اًمـٛمٕم٤مش
ػ إ َذى ،واًمث٤مٟمٞم َ٦م ُطمً ُـ إدب ،واًمث٤مًمث٦م ُُمـج٤مٟمٌَ ُ٦م
واإلظمقان :
أوٓهـ َيم ُّ
ُ
ِ
اًمر َي ِ
٥م ،واًمراسمٕم٦م يمَر ُم ُ
اًمـخ ُٚم ِؼ ،واخل٤مُمً٦م اًمٜم ٌُُؾ ومـل اًمٕمٛمؾ.
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ِ
ِ
ِ
واًمقًمد
وإهؾ
اًمـٛمـ٤مل
إذا ظم٤مف اإلٟمً٤من قمٚمـك ٟمٗمًف ؿمٞمئ ً٤م ـم٤مسم٧م ٟمٗمًف قمـ
واًمقـمـ ،وم٢مٟمـف يرضمق ُ
ػ ُمـ ذًمؽ يمٚمف وٓ يرضمق قمـ اًمٜمٗمس ُظمٚمٗم ً٤م.
اًمـخ ْٚم َ
ِ
َ
ِ
اًمقًمد
وذ
وذ
ذ اًمـٛمـ٤مل ُم٤م ٓ
إزواج اًمتل ٓ شم َ
ُـ١ماشمـل َسمٕم َٚمٝم٤مُّ َ ،
إٟمٗم٤مق ُمٜمفُّ َ ،
َ ُّ
ِ
ِ
ُّ
اخل٤مذل ٕظمٞمف قمٜمد اًمٜمٙمٌ٤مت واًمِمدائـد،
اإلظمقان
وذ
اًمٕم٤مي
اًمٕم٤مق ًمقاًمديـفُّ َ ،
وذ اًمـٛمٚمقك اًمذي َيـخ٤م ُومـ ُف ِ
ُ
اًمؼمي ُء وٓ
واًمذي ُيص اًمًٞمئ٤مت
ويؽمك احلًٜم٤متُّ َ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
٥م ومٞمٝم٤م وٓ أُمـ.
وذ اًمٌالد سمال ٌد ٓ َظم ّْم َ
ُيقافم ُ
٥م قمٚمـك طم ْٗمظ أهؾ ُمـٛمٚمٙمتفُّ َ ،
واًمٕمٗم٤مف همػم ظم٤مًمِ ٍ
ِ
ُمـ أراد أن ي ِ
َ
ط ذًمؽ سمِ ُٛمّم٤مٟمَٕمتِف َوم َ٘مؾ أن
اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمّمدْ ِق
ـخد َم
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
سم٤مًمٕمداوة واًمـحًد.
َٛمع قمٚمٞمف قمدُ و اًمًٚمٓم٤من وصدي٘مف
َ
َيً َٚم َؿ قمٚمـك ذًمؽٟٕ ،مـف َيـجت ُ
ِ
اًمـٛم َ
اًمقزارء وإقمقان ،وٓ
ٚمؽ ٓ ُيًتٓم٤مع َوٌ ُٓم ُف إٓ ُمع َذ ِوي
اًمرأي وهؿ ُ
إن ُ

سم٤مًمـٛمقدة واًمٜمَّمٞمح٦م ،وٓ َُم َقد َة وٓ ٟمّمٞمح٦م إٓ
ُيٜمـتـ َٗم ُع سم٤مًمقزارء وإقمقان إٓ
َ
ِ
اًمرأي واًم َٕمٗم٤مف.
ًمِ َذ ِوي
سمًٌ٥م َو ِ
ِ
ٕمػ اًمرأي.
ٛمر َة اًمٜمداُم٦م
 اًمٕمجٚم٦م ٓ يزال ص٤مطمٌٝم٤م َيـجتَـٜمل َصم َ
ُّـ١مد ِة واًمتَـثـٌ ِ
٧م ُمـ اًمـٛمٚمقك.
ُّ
أطمق ُج إًمـك اًمت َ َ
ً مٞمس أطمدٌ َ
ِ
َ ٓ يـٜم ٌَـٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أن ُي ِ
راضمـع ومـل أُمر اًمٙم ِ
واًمـجريء قمٚمـك
َٗمقر ًمٚمحًٜمك،
ِ
ـجزى سمٕمٛمٚمف.
اًمٖمدر،
واًمزاهدُ ومـل اخلػم ،وم٢مٟمـف ُي َ
ُ م٤م ٓ شمَرو٤م ُه ًمٜمٗمًؽ ٓ شمَّمٜمَٕمف ًمٖمػمك ،وم٢من ومـل ذًمؽ اًمٕمدل.
ِ
ٍ
ٟم٤مفمر ًمف
إظمالء ُمـ اًمت ََٛم َس ُمٜمـ َٗم َٕمـ َ٦م ٟمٗمًف سمِ ُي أظمٞمف ،وُمـ يم٤من همػم
 إن َذ
يمٜم ِ
َـٔمر ِه ًمٜمٗمًف ،أو يم٤من ُيريـد أن ُيروٞمف سمٖمػم اًمـحؼ ٕضمؾ اشمـٌ٤م ِع هقاه ،ويمثػم ًا
ِ
إظمالء.
ـ٘مع ذًمؽ سملم
ُم٤م َي ُ
أقوالُالـؿؾكُدبشؾقمُفـيُالؽتابُ:
ٌ
ومْمؾ ومـل ُمـٛمٚمٙمتِٝم٤م ،وم٢من ًمٚمحٙمٛمـ٤مء ومْم ً
ال ومـل طمٙمٛمتـٝم٤م
 إن يم٤من ًمٚمٛمٚمقك
اًمـٛمٚمقك سم٠مهمٜمٞم٤مء
اًمـٛمٚمقك سم٤مًمٕمٚمؿ ،وًمٞمس ُ
أقمٔمؿٕ :ن احلٙمٛمـ٤مء أهمٜمٞم٤مء قمـ ُ
ِ
احلٙمٛمـ٤مء سم٤مًمـٛمـ٤مل.
قمـ

 اًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مء إًم َٗم ْ ِ
أطمدهـٛمـ٤م ًمـؿ يقضمد أظمر.
ـلم ُُمتآًمِٗملم ٓ يٗمؽمىم٤منُ ،متك ُوم ِ٘مدَ
ُ
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ِ
يًتح ُمـ احلٙمٛمـ٤مء و ُيٙمر ُُمٝمؿ ويٕمرف ومْمٚمٝمؿ يم٤من فم٤مًمـٛمـ ً٤م
ُ مـ ًمـؿ
اًمـجٝم ِ
٤مل.
ًمٚمحٙمٛمـ٤مء طم٘مق َىمٝمؿ ،و ُقمد ُمـ ُ
واًمـجٝم٤مل ُيِمػمون سمْمده.
 إن اًمـحٙمٛمـ٤مء ٓ ُيِمػمون إٓ سم٤مًمـخػم،
ُ
أقوالُبزرمجفرُفـيُالؽتابُ:
 اًمٕم٤مىمؾ يٙمتٗمل ُمـ اًمرضمؾ سم٤مًمٕمالُم٤مت ُمـ ٟمٔمره طمتك يٕمٚمؿ ِه ٟمٗمًف وُم٤م
ُيْمٛمره ىمٚمٌف.

 اًمٕم٘مؾ يم٤مُم ٌـ ومـل اإلٟمً٤من ٓ َئمٝمر طمتك ُي ِ
ٔمٝمره إدب ،وشمُـ َ٘مـقيـف اًمتج٤مرب.
ٌلم ومـل صمٛمـ٤مٟمـل ِظمّم٤مل :إوًمـك اًمرومؼ .واًمث٤مٟمٞم٦م أن
 إن قم٘مؾ اًمرضمؾ ًَمـ َٞم ُ

اًمـٛمٚمقك واًمتحري ًمـٛمـ٤م
يٕمرف اًمرضمؾ ٟمٗمًف ومٞمحٗمٔمٝم٤م .واًمث٤مًمث٦م ـم٤مقم ُ٦م ُ
ِ
ِ
ـع قمٚمٞمف
ُيروٞمٝمؿ .واًمراسمٕم٦م ُمٕمروم٦م اًمرضمؾ ُمقوع هه ،ويمٞمػ يٜمٌٖمل أن ُيٓمٚم َ
صدي٘مف .واخل٤مُمً٦م أن يٙمقن قمٚمـك أسمقاب اًمـٛم ِ
ٚمقك أديٌ ً٤م َُم ِٚم َؼ اًمٚمً٤من.
ُ
ًمن ِه ِ
واًمً٤مدؾم٦م أن يٙمقن ِ
وه همػمه طم٤مومٔم ً٤م .واًمً٤مسمٕمـ٦م أن يٙمقن قمٚمـك
ًمً٤مٟمـف ىم٤مدر ًا ،ومال يتٙمٚمؿ إٓ سمٛمـ٤م ي٠مُمـ شمٌَِ َٕمـتَف .واًمث٤مُمٜم٦م إن يم٤من ومـل َُمـح َٗم ٍؾ

ٓ يتٙمٚمؿ إٓ سمٛمـ٤م ُيً٠مل قمٜمـف.
 اًمًـر إذا اؾمت ِ
اًمٚمٌٞم٥م احل٤مومظ وم٘مد َطم ًُ َـ وسمٚمغ سمـف ٟمـٝم٤ميـ٦م أُمؾ ص٤مطمٌف،
ُقد َع
َ
َ ُّ
ـحّم ُـ اًمٌمء اًمٜمٗمٞمس ومـل اًم٘مالع اًمـحّمٞمـٜم٦م.
يمٛمـ٤م ُي َ
أقوالُبرزويـهُبنُأزهرُفـيُالؽتاب:
ٟمٗم٤مد يم٤مًمّمٜمؿ اًمـٛم َٗمّم ِ
ٍ
٧م صمؿ ُضمـٛمٕم٧م
 اًمـحٞم٤مة إًمـك
ٚم٦م أقمْم٤مؤه ،إذا ُريمـٌَ ْ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
سمٕمض ،وم٢مذا ُأ َ
ُ
ظمذ
سمٕمْمٝم٤م قمٚمـك
واطمد
سمٛمًٛمـ٤مر
أوص٤مًمـٝم٤م
سمحٞم٨م ُيٛمًؽ َ
ذًمؽ اًمـٛمًٛمـ٤مر شمً٤مىمٓم٧م شمٚمؽ إوص٤مل.
أقوالُتَلمقذُبقـدبـاُفـيُالؽتابُ:
 اًمًٌ٤مطم٦م ومـل اًمـٛمـ٤مء ُمع اًمتٛمً٤مح شمٖمريـ ٌرَ ،
ٟم٥م ومٞمـف ًمـٛمـ دظمؾ قمٚمٞمف
واًمذ ُ
ومـل ُمقوٕمـف.
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اًمـحـٞمـ٦م ومـ َٞمـٌـتِٚمٕمـف ًم ُٞمجرسمـف قمٚمـك ٟمٗمًف
 اًمذي يًتخرج اًمًؿ ُمـ ٟم٤مب
َ
ومٚمٞمس اًمذٟم٥م ًمِٚمحٞمـ٦م.
أقوالُالؽقمُبقـدبـاُفـيُالؽتابُ:
 ىم٤مل ًمتالُمٞمذه :اقمٚمٛمقا أٟمـل أ َ
ٚم٧م اًمٗمٙمرة ومـل اًمـٛمٚمؽ دسمِمٚمٞمؿ ،وُم٤م هق
ـم ُ
ِ
ِ
قمٚمٞمف ُمـ ُ
اًمـخ ِ
نمة ُمع
روج قمـ اًمٕمدل و ًُمزوم اًمنم َ
وردا َءة اًمًػمة وؾمقء اًمٕم َ
اًمرقمٞمـ٦م .وٟمحـ َٟمـروض أٟمٗمًٜم٤م ًمـٛمثؾ هذه إُمقر إذا فمٝمرت ُمـ اًمـٛمٚمقك
ًمٜمردهؿ إًمـك ومٕمؾ اًمـخػم و ًُمزو ِم اًمٕمدل .وُمتك أهمٗمٚمٜم٤م ذًمؽ وأهـٛمٚمٜم٤م ُه
ِ
اًمـج ِ
أضمٝم َؾ ُِمٜمٝمؿ.
ٝم٤مل َ
سٟمـ٤م ومـل أٟمٗمس ُ
اًمـٛم ِٜمزًم٦م.
 احل٤مزم ٓ
يـدع ُُم َ
ُ
ِم٤مو َر َة ُمـ هق دوٟمـف أو ومق َىمـ ُف ومـل َ
٧م احلٙمٛم٦م.
وضم ِٝم َٚم ْ
 احلٙمٛم٦م ُمتك دظمٚمٝم٤م يمال ُم اًمٜمَـ َ٘م َٚم٦م أومًده٤م ُ

 إٟمـل وضمدت إُمقر اًمتل اظمتص سمـٝم٤م اإلٟمً٤منُ ،مـ سملم ؾم٤مئـر اًمـحٞمقان،
اًمـحٙمٛم٦م ِ
أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ،وهل ِضمـٛمـ٤مع ُم٤م ومـل اًمٕم٤مًمـؿ ،وهلِ :
واًمٕمٗمـ٦م واًمٕم٘مؾ
ُ
َ
واًمر ِويـ٦م داظمٚم ٌ٦م ومـل سم٤مب احلٙمٛم٦م .واحلٚمؿ واًمّمؼم
واًمٕمدل .وم٤مًمٕمٚمؿ وإدب َ
ٌ
داظمٚم٦م
واًمقىم٤مر داظمٚم ٌ٦م ومـل سم٤مب اًمٕم٘مؾ .واحلٞم٤مء واًمٙمرم واًمّمٞم٤مٟمـ٦م وإٟمٗم٦م
ِ
ٌ
ًـ ُ
داظمٚم٦م ومـل
اًمـخ ُٚم ِؼ
وطم ُ
ـٛمراىمٌ٦م ُ
ومـل سم٤مب اًمٕم ّٗم٦م .واًمّمدق واإلطمً٤من واًم ُ

اًمـٛم ِ
ً٤موئ.
اًمـٛم
ح٤مؾمـْ ،
ُ
وأودا ُده٤م هل َ
سم٤مب اًمٕمدل .وهذه هل َ

ـر وإُم٤مٟمـل ،واًمـح٤مزم
ؽم ُمـ اؾمتٕمٛمؾ ومـل أُمقره اًمٌَ َٓم َ
اًمـٛم ْٖم ُّ
 اًمـج٤مهؾ ُ
ِ
اًمـٛم َ
داراة واًمرومؼ.
سم٤مًمـٛم
ٚمؽ
ُ
اًمٚمٌٞم٥م ُمـ ؾم٤مس ُ
سم٤مًمـٛمالطملم ٕٟمـٝمؿ ي ِ
ّ
ٕمدًمقٟمَـٝم٤م،
 أرى اًمًٗمٞمٜم٦م ٓ شمَـجري ومـل اًمٌحر إٓ
َ
وإٟمٛمـ٤م شمًَ ُٚمؽ اًم ُٚمج٦م سمٛمدسم ِره٤م اًمذي شمٗمرد سم٢مُمرشمِـٝم٤م .وُمتك ُؿم ِ
َ٧م سم٤مًمريم٤مب
حٜم ْ
َ
ُ
اًمٙمثػميـ ويمَـ ُث َر ّ
ُمالطمقه٤م ًمـؿ ُي١م َُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمرق.
ِ
اًمـٛمحت٤مل ًمـؿ َيٚم ٌَـث٤م
اًمـٛمتح٤مسمـ٤من سم٠من يـدظمؾ سمٞمٜمٝمٛمـ٤م
ُ
اًمٙمذوب ُ
ـل ُ
 إذا ا ْسمـتُٚم َ
أن َيتـ٘م٤مـمٕم٤م و َيتداسمـَرا.
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 إن أطمؼ ُم٤م َيـح َٗم ُ
٧م اًمًٚمٓمٜم٦م،
ظ سمـف
اًمـٛم ِٚم ُؽ ُُمٚمٙمف اًمـحٚمؿ وسمـف شمَـثْـ ٌُ ُ
َ
ِ
اًمـٛمٚمقك.
وأضم َ
واًمـحٚمؿ رأس إُمقر وُماليمُٝم٤م ْ
ـق ُد ُم٤م يم٤من ومـل ُ

٤مزٓت يم٤من ًمٜمـٗمًف َ
أطمـٛمدُ اًمٜمـ٤مس قم٘م ً
أؿمد َوٌٓم ً٤م،
ال ُمـ إذا ٟمزًم٧م سمـف اًمٜمـ

ُ
َ
وأيمثرهؿ اؾمتِٛمـ٤مقم ً٤م ُمـ أهؾ اًمٜم ِ
يٜمجق ُمـ شمٚمؽ اًمٜمـ٤مزًم٦م سم٤مًمـحٞمٚم٦م
ُّمح طمتك
َ
واًمـٛمِم٤مورة.
واًمٕم٘مؾ واًمٌح٨م
ُ
ُـٚم٘مف ُمـ ِ
 إذا ًم٘مٞم٧م ضمقهر ًا ٓ ظمػم ومٞمف ومال شم ِ
ُـر َيـ ُف ُمـ َي ِ
يـد َك طمتك شم ِ
ٕمرومـف.
 ٓ يٜمٌٖمل ًمذي اًمٕم٘مؾ أن يـحـت ِ
يـختٌـرهؿ :وم٘مد
َـ٘م َر أطمد ًا ُمـ اًمٜم٤مس وًمٙمٜمف
َ
ُ
يٙمقن اًمـخػم قمٜمد ُمـ ُي َ
واًمنم قمٜمد ُمـ ُئم ُّـ سمـف اًمـخػم.
اًمنم َ ّ
ٔم ُّـ سمـف َ ّ
ّ
إظمال ِء َذ ِوي اًمٕم٘مقل.
قرة إٓ ُمـ
 ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يًٛمع اًمٜمـّمٞمح٦م
واًمـٛم ُِم َ
َ
أقوالُظبدُال ُّؾـهُبنُالـؿؼػعُفـيُالؽتاب:
ُ مـ ىمرأ هذا اًمٙمت٤مب وًمـؿ يٗمٝمؿ ُم٤م ومٞمف وًمـؿ يٕمٚمؿ همروف فم٤مهر ًا وسم٤مـمٜم ً٤م ًمـؿ
يٜمتٗمع سمٛمـ٤م يٌدو ًمف ُمـ ظمٓمف وٟم٘مِمف ،يمٛمـ٤م ًمق أن رضم ً
صحٞمح
ضمقز
ال ُىمـد َم ًمف ٌ
ٌ
وًمـؿ يٜمـتـٗمع سمـف إٓ أن ِ
ِ
ًتخر َج ُم٤م ومٞمـف.
يٙمنه و َي
اًمـٛمجرد ومٞمٛمـ٤م يتْمٛمـ
 يٜمٌٖمل ًمٚمٜمـ٤مفمر ومـل يمت٤مسمٜمـ٤م هذا أٓ شمٙمقن هم٤ميتـف اًمتَّم ُّٗم َح ُ
ٍ
احل َٙم ِؿ ِ
ُمـ ِ
طمٙمٛم٦م
واًمٕمؼم طمتك ُيـت َؿ اًمٙمت٤مب ىمراء ًة إًمـك آظمره ،وي٘مػ قمٜمد يمؾ
ٍ
وقمؼمة ،و ُي ْٕم ِٛم َؾ ومٞمٝم٤م َر ِويـتَـف.
 إٟمٛمـ٤م ص٤مطم٥م اًمٕمٚمؿ ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ ًمٞمٜمـتـٗمع سمـف ،وم٢من ًمـؿ يًتٕمٛمؾ ُم٤م َيٕمٚمؿ ٓ
ـخ ٍ
ٍ
سمٓمريؼ َُم ُ
ُيًٛمك قم٤مًمِـٛمـ ً٤م .وًمق أن رضم ً
قف ،صمؿ َؾمٚمٙمَف قمٚمـك
ال يم٤من قم٤مًمِـٛمـ ً٤م
ِقم ٍ
ٚمؿ سمـف ُؾمٛم َل ضم٤مهالً.
 اًمرأي اًمٗمرد ٓ ُيٙمتٗمل سمـف ومـل اًمـخ٤مص٦م ،وٓ ُيٜمـتـٗمع سمـف ومـل اًمٕم٤مُم٦م.
 يٜمٌٖمل ًمـٛمـ ـمٚم٥م أُمر ًا أن يٙمقن ًمف ومٞمف هم٤ميـ ً٦م وٟمـٝم٤ميـ ً٦م يٕمٛمؾ سمـٝم٤م وي٘مػ
قمٜمده٤م ،وٓ َيتٛمـ٤م َدى ومـل اًمٓمٚم٥م.
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 قمٚمـك اًمٕم٤مًمـؿ أن يـٌدأ سمٜمٗمًف وي١مد َسمـٝم٤م سمٕمٚمٛمف وٓ شمٙمقن هم٤ميتـف اىمـتـٜم٤م َء ُه
اًمٕمٚمؿ ًمـٛمٕم٤موٟم ِ
َـ٦م همػمه وٟمـٗمٕمف سمـف وطمرُم٤من ٟمـٗمًف ُمٜمف يمدودة اًم َ٘مـز اًمتل
َ
شمـُحٙمؿ صٜمٕم٦م اًمـحريـر وٓ شمـٜمـتـٗمع سمـف.
هم٤ميـ٦م ِ
ٍ
يقؿم ُؽ أن شمَـٜمـ َ٘مٓمِع سمـف َُمٓمِـٞمـتُـف.
ُ مـ ؾم٤مر إًمـك همٞمـر
قم٤مر ٍ
واًمتٙمذي٥م ًمٙمؾ ِ
 اًمتَقاٟمـل وشمَْمٞمـٞمع اًمٗمرص واًمتّمديـؼ ًمٙمؾ ُُمـخٌِ ٍ
ف:
ـر
ُ
ُمـ يمـ ومٞمـف ًمـؿ يًت٘مؿ ًمـف قمٛمؾ.

*****

ابنُالـؿؼػعُوالعرب

()3

اسمـ اًمـٛم٘مٗمع أدي٥م قمرسمِـل ُمـ أصقل وم٤مرؾمٞم٦م ،شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٌٍمة واُمتٚمؽ ٟم ِ
٤مصٞمتٝم٤م
ٌ
سمالهم٦م وأدسمـ ً٤م ،اؿمتٝمر سمؽمضمـٛم٦م يمت٤مب يمٚمٞمٚم٦م ِ
ودُمٜم٦م ُمـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م وووٕمف قمٚمـك
ًمً٤من احلٞمقاٟمـ٤مت ًمٞمٙمقن ً
ُمتٕم٦م ًمٚمٕمقام وقمؼم ًة ًمٚمخقاص ،ورهمؿ شمٜمـٙمٞمؾ احلج٤مج سمـف ورهمؿ
أٟمـف قم٤م َٟمك ُمـ اٟمـتـ٘م٤مل احلٙمؿ سملم إُمقيـلم واًمٕمٌ٤مؾمٞملم و ُىمـتؾ ذم اًمٜمٝم٤ميـ٦م سم٠مُمر
اًمـٛمٜمّمقر إٓ أٟمـف يم٤من ؿمديـد احل٥م ًمٚمٕمرب يمثػم اإلقمج٤مب سمـٚمٖمتٝمؿ وآداسمـٝمؿ وقم٤مداشمـٝمؿ.
وسمًٌ٥م اٟمتٛمـ٤مئـف إمم صمـ٘م٤مومتلم خمـتٚمٗمتلم وقمٞمِمف ذم ومتـرة اوٓمراب ؾمٞم٤مد يم٤من يمثٞمـر
اًمـٛم٘مـ٤مرٟمـ٦م سمـٞمــ اًمثـ٘م٤مومـ٤مت اًمٕمرسمٞمـ٦م واًمٗمـ٤مرؾمٞمـ٦م واًمـٝمٜمـديـ٦م واًمٞمقٟمـ٤مٟمٞمـ٦م ...
ُ

وُمـ اًمٜمٛمـ٤مذج اًمتل قمٚم٘م٧م سمذهٜمل شمً٤مؤًمف قمـ أقم٘مؾ إُمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأيمثره٤م ذيمـ٤م ًء قمغم

وضمـف إرض طمٞم٨م ىم٤ملُ :مـ أقم٘مؾ إُمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ؟

هؾ هؿ اًمٗمرس؟ يمال :ومٝمؿ ىمقم ُقمٚمٛمقا ومتٕمٚمٛمقا و ُُمثؾ ًمـٝمؿ وم٤م ُْمتثٚمقاً ،مٞمس ًمـٝمؿ اؾمتٜمٌ٤مط

وٓ اؾمتخراج.

أسمدان وصمـٞم٘م٦م وسمٜمـ ٍ
ٍ
٤مء وهٜمدؾم٦م ٓ يٕمرومقن ؾمقاهـٛمـ٤م.
هؾ هؿ اًمروم؟ يمال :ومٝمؿ أصح٤مب
ٍ
ومـٙمر ِ
أصمـ٤مث وصٜمٕم٦م ٓ أصح٤مب ٍ
ورو ّيـ٦م.
أُم٤م اًمّمٞمــ وم٠مصح٤مب
و ُ ِ
ٌـ٤مع ًمٚمٝمراش شمـًٌؼ أومـٕم٤مًمـٝمؿ قمـ٘مقًمـٝمؿ.
اًمؽمك ؾم ٌ
ٍ
ؿمٕمقذة وطمـٞمٚمـ٦م ًمٞمس ًمـٝمؿ ذم اًمـٕمٚمؿ وؾمٞمٚمـ٦م.
واًمـٝمٜمقد أصح٤مب
( )1أرضمق ىمراءهت٤م سمتٛمٕمـ.
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يمت٤مب يـدًمـٝمؿ ،أهؾ
أقم٘مؾ إُمؿ هؿ اًمٕمرب :إذ ًمـؿ يٙمـ ًمـٝمؿ ىمـدو ٌة شمـ١مُمٝمؿ وٓ
ٌ
ٍ
ٍ
سمـٚمد ٍ
واطمد ُمٜمٝمؿ ذم وطمدشمف إمم ومٙمره وٟمٔمره وقم٘مٚمف ،وقمٚمٛمقا
ىمـٗمر ووطمِم٦مً ،مـجـ٠م يمؾ
أن ُمٕم٤مؿمٝمؿ ُمـ إرض ومقؾمٛمقا يمؾ رء سمًٛمتـف وأوىمـ٤مشمـف وزُمـ٤مٟمـف :صمؿ قمٚمٛمقا أن
ذهبؿ ُمـ اًمًامء ومقوٕمقا ًمذًمؽ إٟمقاء ،واطمت٤مضمقا إمم آٟمتِم٤مر ذم إرض ومجٕمٚمقا
اًمٜمجقم أدًم٦م قمغم أـمراف إرض ،صمؿ ضمٕمٚمقا سمٞمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م يٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمـٛمٜمٙمر و ُيرهمٌٝمؿ
ـح ُّْمٝمؿ قمغم اًمـٛمٙم٤مرمً ،مٞمس ًمـٝمؿ يمال ٌم إٓ اًمـح٨م قمٚمـك اصٓمٜم٤مع
ذم اًمـجٛمٞمؾ و َي ُ
اًمـٛمٕمروف صمؿ طمٗمظ اًمـجـ٤مر وسمـذل اًمـٛمـ٤مل واسمتـٜم٤مء اًمـٛمح٤مُمـد.
ويمؾ هذا يّمٞمٌقٟمـف سمٕم٘مقًمـٝمؿ ويًتخـرضمقٟمـف سمٗمٓمٜمـتٝمؿ وومٓمـرهتؿ ٓ ،يتـ٠مدسمقن ٕن
قم٘مقٓ ُُم ِ
ً
دريمـ٦م.
ًمـٝمؿ ـمٌ٤م ًقم٤م ُم١مدسمـ٦م ،وٓ يتٕمٚمٛمقن ٕن ًمـٝمؿ
ًمذًم ؽ أىمقل (وُم٤م يزال اًمٙمالم ٓسمـ اًمـٛم٘مٗمع) :إن اًمٕمرب أقم٘مؾ إُمؿ ًمّمحـ٦م اًمٗمٓمـرة
واقمتدال اًم ٌُٜمـٞم٦م وصقاب اًمٗمٙمر وذيمـ٤مء اًمٗمٝمؿ  ...اٟمتٝمك.
ُظنُح ِ
سنُالظن ،أبعثُرشالةُٓبنُادؼػعُأقولُ
وتعؾقؼ ًاُظؾـىُهذاُالؽَلمُالذيُ َيــِم
ُ
فقفاُ:رمحؽ اهلل يـ٤م ص٤مطم٥م يمٚمٞمـٚم٦م ودُمٜم٦م :ومٌٕمد ٍ
أًمـػ وُم٤مئـتل قم٤مم ًمـؿ يـٕمد ذم اًمٕمرب

ٍ
شمـرف
ذيمرت ،ومـ٘مد شمـريمقا اًمّمحراء وشمـٓمـ٤موًمقا ذم اًمٌـٜمـٞم٤من وقم٤مؿمقا طمـٞم٤مة
رء ُمـٛمـ٤م
َ
وشمُـخـٛم٦م ،وًمـؿ شمَـ ُٕمد طمـٞم٤مشمـٝمؿ شمًٛمح سمـ٤مًمتـ٠مُمؾ واًمتـدسمـر ًمٗمرط اٟمـِمٖم٤مًمـٝمؿ سمـٚمـ٘مٛم٦م
اًمٕمٞمش (ٟمـٝم٤مر ًا) وؾمـتـ٤مر أيم٤مديٛمل (ُمً٤م ًء) واًمًٗمر ٕورسمـ٤م (صٞم ًٗم٤م) وذق آؾمٞم٤م
(ؿمت٤م ًء).

ومٙمر ؾمديـد وٓ ٌ
قم٘مؾ ُُمـجٞمـد وٓ صٜمٕم٦م شمـٖمٜمٞمٝمؿ قمـ سمـ٘مـٞم٦م إُمؿ ،أُم٤م
ًمـؿ يٕمد ًمـٝمؿ ٌ

شمٜم٤مهٞمٝمؿ قمـ اًمـٛمٜمٙمر وطمـْمٝمؿ قمغم اًمـٛمٙم٤مرم ومـتحقل ُمـ ومٓمرة وواىمع إمم ديٙمقر
وُمٔم٤مهر ،أُم٤م ؿمج٤مقمتٝمؿ ومـتحقًم٧م إمم شمـخـ٤م ُذل ،وقمزشمـٝمؿ إمم شمقايمؾ ،وٟمخقشمـٝمؿ إًمـك
وشمـجـ٤مهؾ.
يمًؾ
ُ
صمؿ قمـ أي قمرب شمتحدث ـ ي٤م ص٤مطم٥م اًمٔمـ اًمّم٤مًمح ـ وم٘مد أصٌحٜم٤م دوٓ قمديـدة
وومـرىم٤م سمـديـدة وحتقًمٜم٤م رهمؿ يمثرشمـٜمـ٤م إمم قمرب سمـ٤مئـدة وأصقات شمـ٤مئـٝم٦م وُمـجرد ٍ
همث٤مء
ُ
يمٖمث٤مء اًمًٞمؾ!
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سمخّمقص ُم٤م ذيمرشمـف قمـ اًمٗمرس واًمـروم واًمّملم واًمـٝمٜمد  :ومٗمل زُم٤مٟمٜم٤م اًمـح٤مض،
أصٌح اًمٗمرس أصح٤مب رؤيـ٦م وسمراُم٩م ٟمقويـ٦م ...
واًمـروم شمقطمـدوا ذم «أوروسمـ٤م قمٛمالىمـ٦مش شمـ٘مقد اًمٕم٤مًمـؿ ذم اًمٜمـزاه٦م وؾمٞم٤مؾم٦م اًمٚمٌ٤مىمـ٦م ...
أُم٤م اًمّملم وم٠مصٌح٧م «ورؿم٦م اًمٕم٤مًمـؿش وحتـ٘مؼ ٟمٛمق ًا اىمـتّم٤مديـ ً٤م يٗمقق اعمٗمروض واًمٕم٤مدي.
أُم٤م اًمـٝمٜمقد ومؽميمقا اًمِمٕمقذة واًمـحٞمٚم٦م وأصٌحقا أرسم٤مب شمـ٘مٜمـٞم٦م وقم٘مقل ُمؼمُمـجـ٦م شمُـ٘مدم
ظمـدُم٤مشمـٝم٤م قمؼم «اًمًت٤مٓي٧مش.
رمحؽ اهلل أسم٤م حمٛمد :يمٜم٤م ُمٗمخرة إُمؿ أي٤مُمؽ،صمؿ حتقًمٜم٤م إمم ُمًخرة إُمؿ ذم آظمر اًمزُم٤منُ.

*****

أبانُبنُشؾقم:


يمٚمٛم ُ٦م ِطم ٍ
ٙمٛم٦م ُمـ أظمٞمؽ ظمٞمـر ًمؽ ُمـ ٍ
َ
اًمـٛمـ٤مل ُيـٓمٖمٞمؽ،
ُم٤مل ُيٕمٓمٞمؽٕ ،ن
ٌ
واًمٙمٚمٛم ُ٦م ُمـ ِ
اًمـحٙمٛم٦م شمَـٝمديؽ.

شؾقؿـانُبنُضرخانُالتقؿيُ:

ِ
ٍ
ٍ
طمدي٨م
رضمؾ
إُمر ًمٖمػمي ،وإًمـك
 ٓ شمٓمٚمٌقا اًمـحقائ٩م إًمـك صمـالصمـ٦م :إًمـك قمٌـد ي٘مقل ُ
ِ
ـٛمف أن َي ِ
نق أو يًؽمضمع ومـل يمؾ ُم٤مئـ٦م ديٜم٤مر َطم ٌّ٦م.
ومـل َه ُّ
اًمٕمٝمد سم٤مًمٖمٜمَك ،وإًمـك َص َػم ٍّ

ظؿروُبنُظبـقـدُ:


ِ
صمـالث ِظم ٍ
ُ
ـْمـ ِر ُب قمٜمٝم٤م َصٗمح ً٤م
اللَ :ي
اًمـٛم١مُم ِـ
ومـل
ـًٛمع اًمٙمٚمٛم َ٦م اًمتل شمـ١مذيـف وم ُٞم ْ
ُ
ِ
ْ
أؾمٌ٤مب اًمٓمٛم ِع ُمـ
ـ٘مٓمع
ـح٥م ًمٜمـٗمًف ،و َي
ـح٥م
َ
ُ
ًمٚمٜم٤مس ُم٤م ُي ُّ
ًٛمٕمٝم٤م ،و ُي ُّ
يم٠من ًمـؿ َي َ

َ
اًمـخـٚمـؼ.

ظبدُالؾـهُبنُصزمـةُ:
اًمـح ْٛمؼ؟ ىم٤ملَ ٓ :طمد ًَمف.
 ىمٞمؾ ًمفُ :م٤م َطمدُّ
ُ
 إذا يم٤من اًمٌدن ؾم٘مٞمٛمـ ً٤م ًمـؿ يـٜمـٗمٕمف اًمٓمٕم٤مم ،وإذا يم٤من اًم٘مٚم٥م ُُمٖمرُم ً٤م سمح٥م اًمدٟمٞم٤م ًمـؿ
شمـٜمـٗمٕمف اًمـٛمققمٔمـ٦م.

جعػرُبنُحمؿدُالصادقُُ:
 إيـ٤مك وؾم٘مٓم ُ٦م آؾمؽمؾم٤مل وم٢مٟمـٝم٤م ٓ شم ًُْتَـ٘م٤مل.
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 اًمٕم٤مومٞم٦م ُمقضمقد ٌة ُمـجٝمقًم٦م ،واًمٕم٤مىمٌ٦م َُمٕمدوُم ٌ٦م ُمٕمروومـ٦م.
ُ
اجلٛمـ٤مل ُمرطمق ٌم( .أي أن ضمـٛمٞمؾ اًمّمقرة يـرطمـٛمف اًمٜم٤مس).













ُطمً ُـ اًمٔمـ راطم ُ٦م اًم٘مٚم٥م.
٥م ،وًمقٓ ذًمؽ ًمـٛمـ٤م اسمـتَـٚمـك ِ
ِ
ظمػم ًمٚمٛم١مُمـ ُمـ اًم ُٕم ْج ِ
ُم١مُم ٌـ سمذٟم٥م.
ْ
َقمٚم َؿ اهلل أن اًمذٟم َ
ْ٥م ٌ
ومِـتـٜم٦م اإلظمقان ُقم ْر ُس اًمِمٞمٓم٤من.
ُطمً ُـ ُ
اًمـخـ ُٚمؼ أطمد ُمرايمِ٥م اًمٜمج٤مة.
اًمٌٖمل أهع اًمذٟمقب قم٘م٤مسمـ ً٤م.
ُ
ِ
ـؼ (أي :أومـتـ٘مر) ُوم٠مشمـ٤مضمر ُمع اًم ّٚمـف سم٤مًمّمدىمـ٦م.
إٟمـل َٕ ُْمـ َٚم ُ
ِ
ظمػم ُِمـ أن أٟمـدَ م قمٚمـك اًمٕم٘مقسمـ٦م.
َٕ ْن أٟمـدم قمٚمـك اًمٕم ْٗمق ٌ
ِ
اًمـٛمتقاوٕمقن.
أطم٥م اًمـخٚمؼ إًمـك اًم ّٚمـف ُ
ُمـ أظمالق إمحؼ :اإلضم٤مسمـ٦م ىمٌؾ أن َيًٛمع ،واعمٕم٤مرو٦م ىمٌؾ أن يٗمٝمؿ ،واحلٙمؿ سمام ٓ يٕمٚمؿ.
اًمٗم٘مٝم٤م ُء أُمٜم٤م ُء اًمرؾمؾ :ومـ٢مذا رأيتُؿ اًمٗمـ٘مٝم٤مء ىمـد َريمَٜمقا إمم اًمًالـملم وم٤مشمـٝمٛمقهؿ.
ـجٝمـدُ ظمػم ُمـ ومرا ٍغ ي ِ
قمٛمؾ ُي ِ
ٌ
ـٗمًد.
ُ
ٌ

ً مٞمس ه اًمـحٞمـ٤مة أن شمٕمٛمؾ ُم٤م شمـح٥م سمـؾ أن شمـح٥م ُم٤م شمٕمٛمؾ.
 يمؾ واذب ُمع أىم٤مرسمـؽ ،وًمٙمـ ٓ شمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ.

 قمٔمٛم٦م اإلٟمً٤من شمُـ٘م٤مس سمٛمدى اؾمتـٕمداده أن يـرطمؿ أوًمئـؽ اًمذيـ أظمـٓم٠موا ومـل
طمـ٘مـف.






اقمتـدت أن شمـٖمْم٥م ُمـ يمؾ ُم٤م ٓ ُيـروٞمؽ ،ومٚمـ شمـٝمدأ أسمـد ًا.
إذا
َ
ِ ِ
ِ
ِ
آًمـٛم ُف أو ًَم ِ
ـز َُمـف.
اًمٜم٤مىم ُ
اًمـٛمقاقمظ إٓ سمٛمـ٤م َ
ص ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ َيـٜمْـتَـٗم ُع ُمـ َ
ِ
ِ
ِ
َـقيم ُ
ُمقوٕم ً٤م َي ُ
ُّـؾ
ـجقٓن ومـل إرض ،ومـ٢مذا أص٤مسمـ٤م
واًمٖمٜمَك َي
اًمٕم ُّـز
ـدظم ُٚمـ ُف اًمت َ
َأ ْو َـمٜم٤م ُه.
ِ
ب ومـل ُأ ُص ِ
يم٤مًمـٛمـ٤مء اًم َٕم ْذ ِ
ٔم ْ
ًمـحـٜمْـ َ
ـؾُ ،يم ّٚمٛمـ٤م ْازدا َد
ـٛم ِؼ
قل ا َ
إدب قمٜمد ْ
ُ
إطم َ
ِ
ِ
رارةً.
اًمِم٤مر ُ
ب ُمٜم ُف َر َيـ ً٤م ازدا َد َُم َ

ظقونُالؽمُوالعز
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ِ
شؾقؿـانُبنُم ْفرانُإظؿشُُ:

ٓمٗمئ ذ ًا يمثػم ًاِ ،
اًمـٛمتجٜمل هم٤ميـ ٌ٦م ٓ شمُـدرك،
 اًمًٙمقت
ٌ
ورى ُ
ضمقاب ،واًمتٖم٤مومؾ ُي ُ
اًمـٛم ِح٥م ٌ
قمقن ًمٚمٔمٗمر ،وُمـ همْم٥م قمغم ُمـ ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف ـم٤مل طمزٟمـف.
واؾمتٕمٓم٤مف ُ

ًمص.
 إذا رأي٧م اًمٗم٘مٞمف ي٠مشمـل سم٤مب اًمًٚمٓم٤من وم٤مقمٚمؿ أٟمـف ّ

 يم٤من إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ومـل اًمٓمريؼ ومٚم٘مٞمف إقمٛمش وم٤مٟمٍمف ُمٕمف ،وم٘م٤مل ًمف  :يـ٤م
ٌ
أقمٛمش وأقمـقر .ىمـ٤مل  :وُم٤م قمٚمٞمؽ أن
إسمراهٞمؿ إن اًمٜم٤مس إذا رأوٟمـ٤م ىمـ٤مًمقا
ُـ١مضمر ؟ ىمـ٤مل إقمٛمش  :وُم٤م قمٚمٞمؽ أن َي ًْٚمٛمقا وٟم ًَْ َٚمؿ .
يـ٠مصمٛمقا وٟم َ

ظبدُالواحدُبنُزيـدُ:

ِ
ِ
روآت
اًمـٛم
 ضم٤مًمًقا أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ،وم٢من ًمـؿ شمَـ٘مدروا قمٚمٞمٝمؿ ومج٤مًمًقا أهؾ ُ
اًمـٛمروءة
ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م ،وم٢مٟمـٝمؿ ٓ َيـر ُومـثقن ومـل ُمـجـ٤مًمًٝمؿ ،ومٛمج٤مًمً٦م َذ ِوي ُ
ِ
ُمٙم٤مر ِم إظمالق.
شمَـدُ ُّل قمٚمـك

اإلمامُأبـوُحـقػـةُ:
 قم٤مدات اًمً٤مدات ؾم٤مدات اًمٕم٤مدات.
ومٛمر أقمراسمـل
 حتدث اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م يقُم ً٤م وم٘م٤مل :اطمتج٧م إًمـك اًمـٛمـ٤مء سم٤مًمٌ٤مديـ٦م ّ
وُمٕمف ِىمرسمـ َ٦م ٍ
ُم٤مء وم٠مسمك إٓ أن يٌـٞمٕمٜمل إيـ٤مه٤م سمخٛمً٦م دراهؿ ومدومٕم٧م إًمٞمف اًمدراهؿ
وًمـؿ يٙمـ ُمٕمل همػمه٤م ،وسمٕمد أن ارشمقي٧م ىمٚم٧م :ي٤م أقمراسمـل هؾ ًمؽ ومـل اًمًقيؼ،
ىم٤مل :ه٤مت ،وم٠مقمٓمٞمتف ؾمقي٘م ً٤م ضمـ٤مومـ ً٤م أيمؾ ُمٜمف طمتك َقمٓمِش صمؿ ىمـ٤مل ٟ :م٤موًمٜمل َذسمـ٦م

ُم٤مء .ىمٚم٧م  :اًم٘مدح سمخٛمً٦م دراهؿ ،وم٤مؾمؽمددت ُم٤مًمـل واطمتٗمٔم٧م ِ
سم٤مًم٘مرسمـ٦م.
ُ يروى أن رضم ً
ال ضم٤مء إًمـك اإلُم٤مم أسمك طمٜمٞمٗم٦م ذات ًمٞمٚم٦م ،ومِمٙم٤م ًمف أٟمف دومـ ُم٤مًٓ ومـل ُمقوع
وٓ يـذيمر اًمـٛمقوع ،وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمس هذا ومـ٘مٝم ً٤م وم٠مىمض ًمؽ ومـٞمـف ،وًمٙمـ اذه٥م
ومّمؾ اًمٚمٞمٚم٦م إًمـك اًمٖمداة ومـ٢مٟمـؽ ؾمتذيمره إن ؿم٤مء اًم ّٚمـ ُف :ومـٗمٕمؾ اًمرضمؾ ذًمؽ ومٚمؿ يٛمض
إٓ أىمؾ ُمـ رسمع اًمٚمٞمؾ طمتك ذيمر اًمـٛمقوع ومجـ٤مء إًمـك أسمـل طمٜمٞمٗم٦م وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل :ىمـد
قمٚمٛم٧م أن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يدقمؽ شمّمكم طمتك شمذيمر ومٝمال أمتٛم٧م ًمٞمٚمتؽ ُؿمٙمر ًا ًم ّٚمـ ِف قمز وضمؾ.
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مسعرُبنُكدامُ:

 ىمٞمؾ ًمف أحت٥م أن ُشمـٝمدى إًمٞمؽ قمٞمقسمؽ؟ ىم٤مل :أُم٤م ُمـ ٟمـ٤مصحٍ ومٜمٕمؿ ،وأُم٤م ُمـ ِ
ؿم٤مُم ٍ٧م ومال.

َلءُُ:
َأ ُبِوُ َظ ْؿ ِروُ ْب ِنُا ْل َع ُِ








ِ
اطمتٞم٤مضمـف) ومـ٘مد ومـ٤مت َو ْىمـتُـف.
يمؾ رء ـمٚمٌتـف ومـل وىمتـف (أي وىم٧م
ص٤مطم٥م اًمّمٛم٧م ٓ يـجقز ٟمَـ ْٗم ُٕمف ٟمٗمًف ،وص٤مطم٥م اًمٜمُّ ْٓمؼ يتٙم ّٚمؿ ومٞمٜمٗمع ٟمٗمًف وهمػمه.
ٍ
اإلٟمً٤من ومـل ُومً ٍ
ؾمالُم٦م ُمـ أومـقاه اًمٜم٤مس ُم٤م ًمـؿ يْمع يمت٤مسم ً٤م أو يـ١مًمػ ؿمٕمر ًا.
ح٦م ذم قم٘مٚمف ،وومـل
ْ
ُيم ْؾ ُم٤م َشمِمتٝمل واًمٌس ُم٤م َيِمتٝمٞمـ ِف اًمٜم٤مس.
ؾم ِئ َؾً :مـؿ يم٤مٟم٧م اًمٕمرب ُشمٓمٞمؾ؟ ىم٤مل ًم ُٞمًٛمع ُمٜمٝم٤م ،ىمٞمؾ :ومٚمؿ ُشم ِ
قضمز؟ ىم٤مل ًم ُٞمحٗمظ قمٜمٝم٤م.
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اٟمـتـ٘م٤م ُد اًمِم ِ
ٕمر ،ىمٓم َٕمـ ٌ٦م ُمـ قم٘مٚمف.
ٕمر أؿمد ُمـ ٟمَـٔمٛمف ،واظمتٞم٤مر اًمرضمؾ اًمِم َ

َ
اًمـٛم ِ
دطمؽ ،وهم٤ميـ٦م اًمذم أن َيـ ُذُم َؽ ُمـ ٓ
دح أن
يٛمدطمؽ ُمـ ٓ ُيـريـد َُم َ
 هم٤ميـ٦م َ
يـريـدُ َذ ُّم ْؽ.
َ٧م ومِ ِ
اجل ِ
ٞمف ِؾم ُّ٧م ِظم َّم ٍ
٤مل  :اًمً َخ٤م ُءَ ،و ِْ
٤مه ِٚمٞمـ ِ٦م ٓ ُي ًَق ُد َ
 يم َ
اجلدَ ةُ،
ون إِٓ َُم ْـ يمَ٤مٟم ْ
َ٤من َأ ْه ُؾ ْ َ
و ِْ
او ُع َ ،واًمتـ َ٠مٟمـلَ ،شمـ َٛمـ٤م ُُم ُٝمـ ومِـل ِ
٤مف.
اإل ْؾمال ِم ا ًْم َٕم َٗم ُ
ؼم َ ،واًمت َق ُ
َ
احل ْٚم ُؿ َ ،واًمّم ْ ُ

ُالـف َؿداكـيُ:
ظؿرُبنُ َذ ٍّر َ


ِ
ِ
ِ
٥م صٖمٞمـر َطم٘مل
ىم٤مل ٕسمٞمف ُيٕم٤مشم ٌُف  :ي٤م أسم٧م! إن قمٔمٞمؿ طم٘م َؽ قمٚمـك ٓ ُيـذه ُ
ِ
سمٛمثٚمف َ
َ
وًمً٧م أز ُقم ُؿ أٟمـ٤م ؾمقا ٌء،
إًمٞمؽ،
ـ٧م
ُ
٧م سمـف إ ًَمـل أ ُُم ُّ
َـٛم ُّ
قمٚمٞمؽ ،واًمذي شم ُ
أىمقل ٓ ي ِ
ـح ُّ
ـؾ آ ْقمتِداء.
وًمـٙمٜمّل ُ َ

اإلمامُإوزاظيُُ:

يمؾ ٍ
ُّ 
ىمقة ٓ يٙمقن َُم ٌْ َٕمـ ُثٝم٤م اًم٘مٚم٥م شمَـٙمقن َو ْٕمٗم ً٤م.
 إذا أراد اًم ّٚمـف أن يـحـ ِرم قمٌده سمـر َيمـ َ٦م ِ
اًمٕم ْٚم ِؿ أًم٘مك قمٚمـك ًمً٤مٟمـ ِف سم٤مٕهم٤مًمٞمط ُمـ إىمقال.
َ
ُ َ
َ
 يـٝمٚمؽ اًمًٚمٓمـ٤من سم٤مإلقمجـ٤مب وآطمتجـ٤مب.

الـخـؾقـػةُأبوُجعػرُالـؿـصورُ:


ُُ

ىم٤مل ٓسمٜمف اًمـٛمٝمدي :اقمٚمؿ أن رو٤مء اًمٜم٤مس هم٤ميـ ٌ٦م ٓ شمُـدرك :ومتحٌ٥م إًمٞمٝمؿ سم٤مإلطمً٤من
ضمٝمدك ،وشمقدد إًمٞمٝمؿ سم٤مإلومْم٤مل ،واىمّمد سم٢مومْم٤مًمؽ ُمقاوع احل٤مضم٦م ُمٜمٝمؿ.

ظقونُالؽمُوالعز
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ٓ شمـتٛمٝمدُ اًمـٝمٞمـٌـ٦م ومـل اًمّمدور إٓ سمـ٢مـمراحِ اًم َٕم ِ
ٗمق واؾمتٕمٛمـ٤مل اًم ُٕم٘مقسمـ٦م.
وىم٤مل ًمف أيْم ً٤م ٓ :شمُـٌْ ِ
ـر َُمـ أُمر ًا طمتك شمُٗمٙم َر ومٞمف :ومـ٢من ومٙمرة اًمٕم٤مىمؾ ُِمرآ ٌة شمُـريـف
وطم ًَـٜمَـف.
ىمٌٞمحـف َ
قم٘مقسمـ٦م اًمـحٙمٛمـ٤مء اًمتٕمريض ،وقم٘مقسمـ٦م اًمًٗمٝم٤مء اًمتـٍميح.
ٍ
ِ
ٍ
شمـحـتٛم ُ
ظمـالل  :إومِم٤م ُء اًمن ،واًمتٕمرض
رء إٓ صمـالث
ـؾ يمـؾ
اًمـٛمٚمقك
اًمـٛمٚمؽ.
ُ
ًمٚمح ُرم ،واًم٘مدح ومـل ُ
ًمـٛمـ٤م اطمتي ىم٤مل :ي٤م رسمٞمع سمِـٕمٜم٤م أظمرة سمِٜمَق َُمـ٦م.

بشقـرُبنُذكوان:

ِ
سم٢مؿمخ٤مص ِف إًمٞمف ،ومٚمٛمـ٤م دظمؾ سم ُـ َذيمقان ،ىم٤مل ًمف اًمـٛمٜمّمقر:
ُ وصػ ًمٚمٛمٜمّمقر ،وم٠مُمر
ِ
أٟم٧م؟ وم٘م٤مل :أيمر ُه أن أىمقل ٟمٕمؿ وومٞمف ُمـ٤م ومٞمف ،أو أىمقل ٓ ومـ َ
٠ميمقن ضم٤مهالً.
ـؿ َ
أقم٤مًم ٌ

شػقانُالثوريُ:

ـػ ،وًمـٛمـ ُو ِقم َ
 يٜمٌٖمل ًمـٛمـ َو َ
ـظ أن ٓ َي ْـ٠مٟمـَػ.
قمظ أن ٓ ُي َٕمٜم ْ

ً مقصٚمح اًم٘مراء ًمّمٚمح اًمٜم٤مس.






يـٕمجٌٜمل أن يٙمقن ص٤مطم٥م اًمـحـدي٨م (اًمٕمٚمؿ) َُمٙم ِْٗمـ ّٞمـ ً٤مٟٕ :مـف إذا اطمت٤مج َذل.
ِ
ٍم إُمؾ ٓ :أيم َْؾ اًمٖمٚمٞمظ وًمِ ٌْس اًمٕمٌ٤مءة.
اًمزهد  :هق ىم َ ُ
ف ٟمٗمًف ٓ َي ُيه ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜم٤مس ومٞمف.
ُمـ َقم َر َ
ٟمٔمرٟم٤م إًمـك أصؾ يمؾ َقم ٍ
داوة ومـل اًمٕم٤مًمـؿ ومقضمدٟم٤مه اصٓمٜم٤مع اًمـٛمٕمروف إًمـك اًمٚمئ٤مم.

 ىم٤مل ٕصح٤مسمـف :إذا يم٤من سمٞمٜمٙمؿ ُمـ َير َومع اًمـحدي٨م (ضم٤مؾمقس) إًمـك اًمًٚمٓم٤من أيمٜمتؿ
شمتٙمٚمٛمقن سمٌمء؟ ىم٤مًمقا .ٓ :ىم٤مل :وم٢من ُمٕمٙمؿ ُمـ يرومع اًمـحدي٨م إًمـك اًم َٚم ِ
ـف قمز وضمـؾ.

ـخـٓمئ ويـّمٞم٥م ،ورُمل اًمٚم ِ
ً٤من ٓ ُي ْ
ـخٓمِئ.
 إن َر ُْم َل اًمًٝم ِؿ ُي ْ ُ ُ
ُ َ ْ ُ

َـٛمقًمقا

اًمً َٗم ُؾ إذا َشمـ َٛمقًمقا اؾمتٓم٤مًمقا ،وإذا اومت٘مروا شمقاوٕمقا ،واًمٙمرام إذا شم َ
َ
شمَقاوٕمقا ،وإذا اومـتَـ َ٘مروا اؾمتـٓم٤مًمقا.
أطمدْ .
ـحٛمدَ َك قمٚمٞمف َ
ُ ؾم َئؾ ُ:م٤م اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح؟ ىم٤ملُ :م٤م ٓ شم ُّ
ُـح٥م أن َي َ
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خالدُبنُ َب ْرمكُُ:

ُ مـ اؾمتٓم٤مع أن يٛمٜمع ٟمٗمًف ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ومٝمق ظمٚمٞمؼ أن ٓ يٜمزل سمـف يمٌػم
ٍ
٥م ،واًمتقاٟمـل ،ومثٛمرة اًمٕمجٚم٦م اًمٜمداُم٦م،
ُمٙمروه :اًمٕمجٚم٦م ،واًمٚمج٤مضم٦م ،واًم ُٕم ْج ُ
وصمٛمرة اًمٚمج٤مضمـ٦م اًمـحػمة ،وصمٛمرة اًم ُٕمج٥م اًم ٌُٖمْم٦م ،وصمٛمرة اًمتقاٟمـل ّ
اًمذل.

حـؿـادُبنُشؾؿةُُ:

ٍ
ِ
خترج ُمـ َذ ْٟم ٍ
سمًقاد ُيرى ومـل اًمقضمـ ِف :إ ّٟمام هق ْ
٥م إٓ َو َىم ْٕم َ٧م ومـل َذ ْٟم٥م.
ًمٞمً٧م اًمٚمٕمٜم٦م

أن ٓ َ

بشارُبنُ ُبـردُ:
 ؾم٠مل ٌ
صم٘مٞمؾ سمِم٤مر سمـ سمـرد ىم٤مئالًُ :م٤م أقمٛمك اًم ّٚمـ ُف رضم ً
قمقوؽ؟
ال إٓ قمق َوف ،ومٌٛمـ٤مذا ّ
وم٘م٤مل سمِم٤مر  :سمـ٠من ٓ أرى أُمث٤مًمؽ.

الربقعُبنُيوكسُالوزيرُ(حاجبُالـؿـصور)ُُ:

أوىم٤مت اًمٙمال ِم ًمـؿ يـ ْٔمـ َٗمر سمِـٌـ ْٖم ِ
ِ
ِ
اًمـح٤مضم٤مت ومـل ِ
اًمـٛم َ
ٞمتـف
همػم
ٚمقك ومـل
ْ ُ
َ
ُ مـ يمَٚم َؿ ُ
وو٤مع يمال ُُمـف.
َ

الـؿفديُالعبادُ:
وأضمق ُرهؿ ُمـ فمٚمٛمٝمؿ ًمٖمػمه.
 إن أقمدل اًمٜم٤مس ُمـ أٟمّمػ اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٗمًف،
َ
 ىم٤مل ٕسمٞمف ًمـٛمـ٤م أراد أن يٕم٘مد اًمٕمٝمد سمٕمد اًمـٛمٝمدي ٓسمٜمف ص٤مًمح اًمـٛمٕمروف سم٤مًمـٛمًٙملم :ي٤م
أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم  ٓ :شمـحٛمٚمٜمل قمٚمـك ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمـؿ ،وإن يم٤من ٓ سمـد ُمـ إدظم٤مل أظمل ومـل
أطمٌٌ٧م أٓ يـخـرج قمـ وًمدي.
ًمـل
ُ
هذا إُمر ومقًمف ىمٌٚمـل ،وم٢من هذا إُمـر إذا صـ٤مر إ ّ
 ىمـدم مجـ٤مقم٦م ُمـ وم٤مرس إًمـك اًمـٛمٝمدي يِمٙمقن قم٤مُمٚمٝمؿ وم٘م٤مًمقا ًمٚمقزير :وًمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م
َ
رضم ً
أهقن قمٚمٞمؽ ُِمٜمّ٤م ،وإن
ظمٚمؼ اًم ّٚمـ ُف رقمٞم ً٦م
ُٜم٧م ىمد َقمر ْومـتَف ووًمٞمتف قمٚمٞمٜم٤م ومٛمـ٤م َ
ال إن يم َ
ُٜم٧م ًمـؿ شم ِ
َٕمر ْومـ ُف ومٛمـ٤م هذا ضمزاء اًمـخٚمٞمٗمـ٦م وىمـد ؾم ّٚم َٓم َؽ اًمٚمـف قمٚمـك ُؾمٚمٓم٤مٟمِـف.
يم َ
ومـدظمؾ اًمقزير قمٚمـك اًمـٛمٝمدي وم٠مظمؼمه وظمرج .وم٘م٤مل :إن هذا ٌ
رضمؾ يم٤من ًمف قمٚمٞمٜم٤م
طمـ ٌؼ ومٙم٤مومـ٠مٟمـ٤مه ،وم٘م٤مًمقا  :يم٤من ُمٙمتقسم ً٤م قمٚمـك سم٤مب يمًـرى "اًمٕمٛمؾ ًمٚم ُٙم َٗم ِ
٤مة ُمـ
َ
ِ
احل٘مقق قمٚمـك ِ
ِ
اًم ُٕمٛم ِ
َ
اًمٕم٤مُمؾ ُمٜمْٝمؿ.
سمـٞم٧م اًمـٛمـ٤مل" ،وم٠مُمر سمٕمزل ذًمؽ
ـ٤مل وىمْم٤م ُء
ّ

ظقونُالؽمُوالعز
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أبوُهاصمُالزاهدُ:

ِ
ِ
ْ 
َـ٠مدي٥م ٕهٚمف.
إدب شم
سمح ًْ ِـ
ٌ
ٟمـٗمً ُف ُ
اًمـٛمرء َ
أظم ُذ َ

أبوُظبقدُال ّؾـهُ(وزيرُالـؿفدي)ُُ:
وضمؾ و َدل وًمـؿ ُي َٛمؾ.

ظمػم اًمٙمال ِم ُم٤م َىمـؾ َ
ُ
 قم٘مقل اًمرضم٤مل شمـح٧م أؾمٜمّـ٦م أىمـالُمٝم٤م.

الـحسنُبنُصالحُالـفؿداكـيُ(وم٘مٞمف اًمٙمقوم٦م وقم٤مسمـده٤م):

ِ
شمـخـتْم٥م؟ وم٘م٤مل :اًمـخـْم٤مب زيٜم٦م وٟمحـ ومـل ُم٠مشمؿ.
 ىمٞمؾ ًمفً :مـؿ ٓ

الـخؾقلُبنُأحـؿدُالػراهقديُ:
ٌ
ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م.
أىمٗم٤مل وإؾمئٚم ُ٦م
 اًمٕمٚمقم
ُ
 اًمٕمزًم٦م شمـ٘مل ِ
ًَؽم اًمـٗم٤مىمـ٦م ،وشمـرومع ُم١موٟمـ٦م
اًمٕمرض ،وشمُـٌ٘مل
اًمـجـالًم٦م ،وشم ُ
َ
اًمـٛمٙم٤مومآت ومـل اًمـح٘مقق اًمالزُمـ٦م.
 ٓ يٕمرف اًمرضمؾ ظمٓم٠م ُُمٕمٚم ِٛمف طمتك ُيـج٤مًمِ َس همػمه.

بقبُبنُص ُْقـبةُ:
َُ
َُ
ص
ُ مـ ؾمٛمع يمٚمٛم ً٦م َيـٙمرهٝم٤م ومًٙم٧م قمٜمٝم٤م اٟمـ٘مٓمع قمٜمف ُم٤م يٙمره ،وم٢من أضم٤مب قمٜمٝم٤م
ؾمٛمع أيمثر ُمـٛمـ٤م يٙمره .
ؼم قمٚمٞمف ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إًمـك َرده.
َ 
أطم ُّؼ ُم٤م ُص ِ َ

ا ّلؾقثُبنُشعد:

ً مـٛمـ٤م اومـتُـتِـح ْ٧م إومريـ٘مٞمـ٦م َقم ِج٥م اًمٜم٤مس ُمـ يم ِ
َثرة ُم٤م أص٤مسمقا ومٞمٝم٤م ُمـ إُمقال،
َ
ّ
َ
ومً٠مًمقا سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمٝمؿ ُمـ إهى ،ومٌدر إًمـك ؿمجرة زيـتـقن يم٤مٟم٧م سمـلم
َ
ـٛم ْٕمٜم٤م هذه إُمقال:
ومـ٠مظمذ ُمٜمٝم٤م قمقد ًا
يـديـف
ُ
وأراهؿ إ ّيـ٤مه وىم٤مل ُ :مـ هذا َضم َ
ِ
ِ
اًمزي٧م،
واًمرُمؾ َيـٌتـ٤مقمق َن ُمٜم٤م
واًمّمحراء
ُـّمٞم٥م اًمزيتقن ومٞم٠مشمـٞمٜمـ٤م أهؾ اًمٌحر واًمؼم
ٟم
َ
ُ
ومٛمـ َصمؿ يمَـ ُث َـرت أُمقاًمٜم٤م.
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ذيكُبنُظبدُال ّؾـهُُ:
ُ مـ ُذل اًمدٟمٞم٤م طم٤مضم ُ٦م اًمنميػ إًمـك اًمدٟمـلء ،وطم٤مضم٦م اًمرضمؾ إًمـك اًمـٛمرأة.

اإلمامُمالكُبنُأكسُ:










ِ
اًمْمٕمٗم٤مء.
يقضمدُ إٓ ومـل اًمٜمً٤مء أو ُّ
يمثرة اًمٙمالم ٓ َ
ٟمقر يـٝمدي اًم ّٚمـ ِف سمـف ُمـ يِم٤مء ،وًمٞمس سمٙمثرة اًمـٛمً٤مئـؾ.
اًمٕمٚمؿ واًمـحٙمٛم٦م ٌ
إذا ُمدح اًمرضمؾ ٟمـٗمًف ذه٥م سمـٝم٤مؤه.
ِ
ِ
ِ
وقم٤ميـ ْر قمٚمـك ٟمٔمرك ِ
٥م
أُمر وم٤م َشمـ ِئـدْ
سمٜمٔمر همٞمـرك :وم٢من اًمٕمٞمـ٤مر ُيذه ُ
إذا قمرض ًمؽ ٌ
قمٞم٥م اًمرأي يمٛمـ٤م ُشمـذه٥م اًمٜم٤مر قمٞم٥م اًمذه٥م.
َ
اًمٜم٤مس إًمـل.
شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٚمؿ إٓ ًمٜمـٗمز :وُم٤م َشم
ُم٤م
ُ
ُ
ٕمٚمٛم٧م ًمٞمحت٤مج ُ
ُم٤م أيمثر أطمدٌ َىمـ ُّط ومـ٠مومٚمح.
ُمـ آداب اًمٕم٤مًمِـؿ أن ٓ يْمحؽ إٓ ُُمـ ٌْـت ًَِٛمـ ً٤م.
فمٝمـر اًمـ َٗمًـ٤م ُد ومـل إرض.
إذا َفم َٝم َـر اًمٌ٤مـمِ ُـؾ قمٚمـك اًمـحـؼ
َ
ِ
ٚمؿ ُيـ١مشمَك وٓ يـ٠مشمـل( .ىم٤مهل٤م هل٤مرون اًمرؿمٞمد طملم ـمٚم٥م ُمٜمف احلْمقر ًمتٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مءه)
اًمٕم ُ

ظبدُال ّؾـهُبنُالـؿباركُ:

ـح َْمـ ُره.
ُ مـ ـمـ٤مب أصٚمـف َطم ًُ َـ َُم ْ
ٍ
قم٘مؾ ،أو ُطمًـ ٍ
 ظمػم ُم٤م ُأقمٓمل اإلٟمً٤من همريزة ٍ
أدب ،أو أخٍ
ًتِمػمه ومـ ُٞمِمػم
ؿمٗمٞمؼ َي
ُ
ومّمٛم٧م ـمقيؾ.
قمٚمٞمـف :وم٢من ًمـؿ يـٙمـ
ٌ

 اًمتٙمؼم قمٚمـك اًمـٛمتٙمؼميـ ُمـ اًمتقاوع.
ٍ
رضمؾ ومـل اًمٓمريؼ ،ومٕمٓمس اًمرضمؾ ،وًمـؿ
 يم٤من قمٌد اًم ّٚمـف سمـ اًمـٛمٌ٤مرك يًػم ُمع
يـحٛمد اًم ّٚمـف .ومٜمٔمر إًمٞمف اسمـ اًمـٛمٌ٤مركً ،مٞمٚمٗم٧م ٟمٔمره إًمـك أن طمـٛمدَ اًم ّٚم ِ
ـف سمٕمد اًمٕمٓمس
ُ
َ
َ ْ
ٍ
رء ي٘مقل اًمٕم٤مـمس إذا قمٓمس؟ وم٘م٤مل
ؾمٜم ٌ٦م وًمٙمـ اًمرضمؾ ًمـؿ يٜمـتٌـف ،ومً٠مًمف :أي
اًمرضمؾ :احلٛمد ًم ّٚمـف ،وم٘م٤مل ًمف اسمـ اًمـٛمٌ٤مرك :يرمحؽ اًم ّٚمـف.
 يم٤م َد إدب أن يٙمقن ُصمـٚمثل اًمديـ.
ُ م٤م ُّ
اًمذل إّٓ ومـل اًمٓم َٛمع.
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 اًمرضم٤مء يقرث اًمِمقق واًمِمقق يقرث آضمتٝم٤مد ،وآضمتٝم٤مد يقرث ِ
اًمٗمٙمر ومــل
ُ
ُ
ُ
يقضم٥م ُمٕمروم٦م ِ
يقرث اًمِمٙمر ،واًمِمٙمر ِ
ُ
اًمـٛمٜم٦م ،وُمٕمروم٦م
اًمٜمٕمؿ ،واًمٗمٙمر ومـل اًمٜمٕمؿ
ـف ،وُمـحٌ٦م اًم ّٚم ِ
اًمـٛمٜمـ٦م شمقرث ُمـحٌ٦م اًم ّٚم ِ
ِ
اًمزهد ومـل اًمدٟمٞم٤م ،واًمزهد ومـل
ـف شمقرث ُ

ُ
اًمرهمٌ٦م ومـل أظمرة واًمرهمٌ٦م ومـل أظمرة شمقرث آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٓم٤مقم٦م،
اًمدٟمٞم٤م
يقرث ّ
وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمٓم٤مقمـ٦م يقرث اًمٜمٕمٞمؿ اًمدائؿ.

أبوُيوشفُيعؼوبُبنُإبراهقمُ:
ًمـحـجـ٦م قمٚمـك اًمـجـ٤مهؾ َؾم ٌ
إىمـرار ُه سمـٝم٤م صٕم٥مُُ.
ٝمؾ ،وًمٙمـ
 إ ُ
صمٌ٤مت ا ُ
َ
موشىُبنُجعػرُ:
ِ
اٟمـح ّ
ُمرشمـٌ٦م إؾمٗمؾ.
ـط إ ْقمٚمـك إًمـك
ُ م٤م اؾمتَ٥م اصمـٜم٤من إٓ َ

ابنُالسؿـاكُُ:
ّ

ِ
ـٍم سمِمحؿ ،وٟمًٛمع سمٕمٔمؿ ،وٟمتٙمٚمؿ سمٚمحؿ.
 ؾمٌح٤من ُمـ ظمٚم َ٘م ٜم٤م ومجٕمٚمٜم٤م ٟمُـ ٌْ ُ
ُ مـ يـٝمرب ُمٜمؽ إن ؾم٠مًمـتَف ومال شمً٠مًمـف ،وًمـٙمـ َؾم ْؾ َُم ْـ أَ َُم ر َك أن شمً٠مًمـف.
ضمرقمتف أظمرة ُمرارهت٤م سمتجـ٤مومٞمٝم٤م قمٜمف.
ضمـر َقمـتْـف اًمدٟمٞم٤م طمالوشمـٝم٤م سمٛمٞمٚمف إًمٞمٝم٤م ّ
َُ م ْـ ّ
همـد ومـ٘مؾ ِ :
سمرزق ٍ
 إذا ـم٤مًمٌتؽ ٟمٗمًؽ ِ
ه٤مت يمٗمٞم ً
ال سم٠من أسمـ٘مك إًمـك همد.
ؽم وومـتـٜمٝمؿ اًمثٜم٤مء :ومال َيٖمٚمٌ ّـ قمٚمٞمؽ ُ
ضمٝمؾ همػمك سمٜمٗمًؽ.
 إن أٟمـ٤مؾم ً٤م َهم ّرهؿ اًمً ُ
 ي٤م قمجٌل ًمـٛمـ يِمؽمي اًمـٛمٛمـ٤مًمٞمؽ سم٤مًمثٛمـ ،وٓ يِمؽمي إطمرار سم٤مًمـٛمٕمروف.
 ٓ شمـخـػ ُمـٛمـ شمـحـذر :وًمٙمـ اطمـذر ُمـٛمـ شمـ٠مُمـ.
َ
ذومؽ أذف ُمـ ذومؽ.
شمقاو ُٕم َؽ ومـل
 ىم٤مل اسمـ اًمًٛمـ٤مك ًمٚمرؿمٞمد ُ :
ظمػم اًمثـٜم٤مء ُم٤م يم٤من قمٚمـك أومقاه إظمٞم٤مر.

ُ

 أهمٜمك إهمٜمٞم٤مء ُمـ ًمـؿ يٙمـ ًمٚمحرص أؾمػم ًا.
 إٟمٛمـ٤م ُيـخـتٌـر ّ
ذل اًمرضمـ٤مل قمٜمد اًمٗم٤مىمـ٦م واًمـحـ٤مضمـ٦م.
ِ
أطم٥م إ ًَمـل ُمـ ٍ
ٌ
يمثػم ُمـ َقم َٛمؾ.
ىمٚمٞمؾ ُمـ

اًمتقومٞمؼ ُّ
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الػضقلُبنُظقاضُُ ُ:
 اطمتٛمؾ ٕظمٞمؽ إًمـك ؾمٌٕملم َز ًّمـ٦م ،ىمٞمؾ ًمف :ويمٞمػ؟ ىم٤مل :إذا سمٚمٖمؽ قمـ أظمٞمؽ ؿمٞمئ ً٤م
شمٙمرهف وم٤مًمتٛمس ًمف قمذر ًا ،ومـ٢من ًمـؿ شمـجد ًمف ُقمـذر ًا ُ
وم٘م ْؾ ًمٕمؾ ًمف قمذر ًا ٓ أقمٚمٛمف.
ً مق يم٤من ًمـل دقمق ٌة ُُمًتَجـ٤مسمـ ٌ٦م ًمـؿ أضمٕمٚمٝم٤م إٓ ومـل اإلُمـ٤مم ٕٟمـف إذا َص َٚم َح ْ
ـّمٌَ ْ٧م
اظم َ
ِ
ـح ًِ ُـ هذا همٞمـ ُرك.
اًمٌالد وأُم َـ اًمٕمٌ٤مد ،وم٘مٌؾ اسمـ اًمـٛمٌ٤مرك رأؾمف وىم٤ملُ :مـ ُي ْ

جعػرُبنُيـحقىُالزمؽيُ:
واًمـحـريص َُمـحـرو ٌم ،واًمـحًقد َُمٖمٛمـق ٌم ،واًمٌخٞمؾ َُمذُمـقم.
 اًمرزق َُم٘مًق ٌم،
ُ
اًمتٓمقيؾ ِ
ُ
واضمٌ ً٤م يم٤من
اإليـجـ٤مز يم٤مومٞم ً٤م يم٤من اإليمث٤مر هذر ًا ،وإذا يم٤من
 إذا يم٤من
ُ
اًمتـ٘مّمػم َقم ْجـز ًا.

الػضلُبنُيـحقـىُ:
 ص٤مطم٥م اًمـجٛمـ٤مقمـ٦م ُيـدرك ْأر َؿمـف (ديتـف) ومـل اًمـخـدؿمـ٦م وا َ
ًمِمجـ٦م .وص٤مطم٥م
اًم ُٗم ْرىمـ٦م َيـذه٥م ّ
واًمـح ْـرُمـ٦م.
طم٘مف ومـل اًمٜمـٗمس
ُ
ىمـق ٌة شمَـدومع قمٜمٝمٛمـ٤م ،واومؽماق اًم٘مقي ِ
ـلم ُمٝم٤مٟمـ ٌ٦م شمُـٛمٙمـ ُمٜمٝمٛمـ٤م.
 اضمتٛمـ٤مع اًمْمٕمٞمٗملم ّ
ً مـؿ يـجتٛمع وٕمٗم٤مء ىمق ٍم إٓ َىم ُقوا ،وًمـؿ يٗمؽمق أىمقي٤مء ىمق ٍم إٓ َو ُٕمٗمقا.
ُ
هم٤مومؾ اجلٛمـ٤مقمـ٦م ٓ شميه همٗمٚمتف ًمٙمثرة ُمـ يـحٗمٔمف ،و ُُمـتَـ َٞمـ٘مظ اًم ُٗمـرىمـ٦م ٓ

يٜمـٗمٕمف شمٞمـ٘مٔمف ًمٙمثرة ُمـ َيـٓمٚمٌف.

يـحقىُبنُخالدُبنُبرمكُ(وزيرُالرصقد)ُ:
شمـ٘مقى شمقاوع ،واًمقوٞمع إذا شمَـ َ٘م ّقى شمٙمؼم.
 اًمنميػ إذا ّ
 إذا َشم َ٘مـر َأ اًمنميػ :شمقاوع ،وم٠مومِمك اًمًالم ،وص٤م َومح اًمٕمقام ،وأٟمّمػ اًمْمٕمٗم٤مء،
وضم٤مًمس اًمٗم٘مراء ،وقمـ٤م َد اًمـٛمرى ،وؿم ّٞمع اًمـجٜم٤مئـز.
وإذا شم٘مـ ّر َأ اًمقوٞمع :أُمر سم٤مًمـٛمٕمروف ،ووقمظ اًمِمـريػ ،وأظمـذ ومـل اًمـ ِحًٌ٦م وأم
أهؾ َُمـحـَـ ّٚمـتِف ،واطمتد قمٚمـك ُمـ َر ّد قمٚمٞمف ،ورأى أن ًمف ومْمٞمٚم ٌ٦م قمٚمـك يمؾ أطمـد.
()1

شم٘مر َأ  :يٕمٜمل ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.
(ّ )1
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ٍ
أؿمٞم٤مء شمـدل قمٚمـك قم٘مقل أرسم٤مسمـٝم٤م  :اًمٙمت٤مب قمغم ُم٘مدار قم٘مؾ يم٤مشمـٌف ،واًمرؾمقل
 صمالصم٦م
ِ
ُم٘مدار قم٘مؾ ُُمرؾمٚمِف ،واًمـٝمديـ٦م قمغم ُم٘مدار قم٘مؾ ُُمٝمديـٝم٤م.
قمغم

ـح٥م إٓ ُأ ِر َي ومـل ٟمـٗمًف ُم٤م يٙمره.
ُ م٤م أطمدٌ رأى ومـل وًمده ُم٤م ُي ُّ
 أطمًـ ُم٤م وضمدت ومـل ـمراز ِ
احل َٙم ِؿ ُمـ اًمٌالهمـ٦م  :اًمٌخؾ واًمـجٝمؾ ُمع
اًمتقاوع ظمػم ُمـ اًمًخ٤مء واًمٕمٚمؿ ُمع اًمٙمؼم .ومـٞم٤م ًمـٝم٤م ُمـ طمًٜمـ ٍ٦م همٓم٧م قمٚمـك
ؾمٞمئـتلم ،ويـ٤م ًمـٝم٤م ُمـ ؾمٞمـ ٍ
ئ٦م هم ّ
ٓم٧م قمٚمـك َطمًٜمـتلم.
 يم٤مٟم٧م ًمٞمحٞمـك سمـ ظم٤مًمد صحٞمٗم٦م يـدومٕمٝم٤م إًمـك ُُمٕمٚمؿ أوٓده وي٠مُمـره سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م
ومٞمٝم٤م ،وُمٜمٝم٤م  :اًمـحٛمد ُمٗمت٤مح اًمـٛمقاه٥م ،اًمذ ُّم ُىمـٗمؾ اًمـٛمٓم٤مًم٥م ،اًمّمٌـر صمـقب
قمزت ًمديـف اًمـٛمٕمّمٞم٦م
اًمتًَ ّٚمـل ،اجلـزع سمٞم٧م
ـح ّـرُ ،مـ ّ
اًمؼم يًتـٕمٌد اًم ُ
اًمـٝمؿُّ ِ ،
ّ
اًمـٛم ِ
ٗمر ُط شمرك
ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمٓم٤مقمـ٦مُ ،مـ اؾمتٕم٤من سم٤مًمدٟمٞم٤م أؾمٚمٛمتف إًمـك اًمٜمقائ٥م ،اًمٕمجز ُ
ُنع إًمٞمـف إسم٤مـمٞمـؾ.
اًمت٠مه٥م ًمٚمٛمٕم٤مد ،اًم٘مٚم٥م اًمٕمٚمٞمؾ شم ُ
 يـدل قمٚمـك يمرم اًمرضمؾ ؾمق ُء أدب همٚمٛمـ٤مٟمـف.
 ٓ شمٜمٔمـروا إًمـك ُمـ ىمـ٤مل وًمٙمـ اٟمٔمـروا إًمـك ُم٤م ىمـ٤مل.
 اًمٜم٤مس يٙمتٌـقن أطمًـ ُم٤م يًٛمٕمـقن ،ويـحٗمٔمـقن أطمًـ ُم٤م يٙمتٌـقن ،ويتحدصمـقن
سم٠مطمًـ ُمـ٤م يـحٗمٔمـقن.

 ىم٤مل يـحٞمك سمـ ظم٤مًمد ٓسمٜمف :اٟمـت ِ
َـؼ ُمـ يمؾ قمٚم ٍؿ ؿمٞمئ ً٤م ،وم٢من ُمـ ضمٝمؾ ؿمٞمئ ً٤م قم٤مداه،
ٍ
ًمٌمء ُمـ اًمٕمٚمـؿ.
وإٟمـل ٕيمره أن شمٙمقن قمـدو ًا

 ؾمئؾ يـحٞمـك سمـ ظمـ٤مًمدُ :مـ٤م اًمًٕمـ٤مدة؟ ىم٤مل :ؾمالُمـ٦م اًمـحـ َٚم٘مـ٦م ،وضمـقدة ِ
اًمـح ْٗمظ،
َ
ُ
وذيم٤مء اًمٕم٘مؾ ،واًمت٠مٟمـل ومـل اًمـٛمٓمٚمقسم٤مت.
 ىم٤مل صمٛمـ٤مُم٦م سمـ أسمـل صمٛمـ٤مُمـ٦م :يمٜم٧م ومـل ُمقيم٥م يـحٞمك سمـ ظم٤مًمد يقُم ً٤م ،إذ قمرض ًمـف
ـج٤مب ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمـٛمقيم٥مً ،مٞمقىمٕمـقا سمـف.
اًمـح ّ
رضمؾ ومً ٌّـف وذ ُّمـف .ومتٌ٤مدر إًمٞمف ُ

وم٘م٤مل ًمـٝمؿ يـحٞمك :يم ّٗمـقا قمٜمـف .صمؿ دقم٤م سمـف وىم٤مل ًمـف :أشمٕمٚمـؿ أٟمـل أىمـدر قمٚمـك
اإلؾمـ٤مءة إًمٞمـؽ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .ىم٤مل ًمـفً :مٙمـ ىمـدرشمـل شمـٛمٜمٕمٜمل ُمٜمـؽ.
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ٍ
ٟمـر ّ
يمـذاسمـ ً٤م
أىمٚمع ،وص٤مطم٥م
 رأيٜم٤م ؿمـ٤مرب ظمـٛمر ٟم ََز َع ،وًمّم ً٤م َ
ومـقاطمـش رضمع ،وًمـؿ َ
صـ٤مر ص٤مدىمـ ً٤م.
َ
ِ
ـر ْ
ـٛمٜمًـل
ط ،وم٠مُمـ٤م ُمـ٤م َسمـ َٚمـغ احلـ٤مضمـ٦م َوم َ
ً مٞمس يِمٙمـر اًمٜم٤مس ُمـ اًمٌِـر إٓ ُمـ٤م أ ْوم َ
قمٜمد أيمثـرهـؿ.






اًمـخٓم٠م ومـل اًمـجٛمٞمؾ أطمًـ ُمـ اًمّمقاب ومـل اًم٘مٌٞمح.
ٓ شم ِ
ُـِمٞمـ َرن قمٚمـك قمدوك وصدي٘مؽ إٓ سمـ٤مًمٜمّـّمٞمحـ٦م وم٤مًمّمديؼ َيـ٘مض سمذًمؽ
صقاب رأيـؽ.
واًمٕمدو َيـٝم٤م ُسمـؽ إذا رأى
طم٘مف،
َ
ّ
اًمقاضم٥م قمٚمـك ُمـ آ َصم َـر َضم َ
ـؿ أ ّيـ٤م َُمـف .
ـٛمٞمؾ اًمذيم ِْر أن َيـتَـ َٖمـٜم َ
ىم٤مل ومـل اًمٜمٙمٌ٦م (اًمـٛمّمٞمٌ٦م)  :دظمٚمٜم٤م ومـل اًمدٟمٞم٤م دظمقًٓ ْ
أظم َر َضمٜم٤م ُمٜمٝم٤م.
()1

 روي قمـ اًمرؿمٞمد أٟمف سمٕم٨م سمٕمد اًم٘مٌض قمغم اًمؼماُمٙم٦م إمم يٞمك سمـ ظم٤مًمد ،وهق ذم
اقمت٘م٤مًمف ،يِم٤موره ذم هدم اإليقان ،ومٌٕم٨م إًمٞمف ٓ شمٗمٕمؾ .وم٘م٤مل اًمرؿمٞمد عمـ طميه :ذم
ٟمٗمًف اعمجقؾمٞم٦م واحلٜمُـق قمٚمٞمٝم٤م ،واًمـٛمٜمع ُمـ إزاًم٦م آصم٤مره٤م ،ومنمع ومـل هدُمف ،وم٢مذا سمـف
شمٚمزُمف قمٚمـك هذا أُمقال قمٔمٞمٛمـ٦مُ ٓ ،شمْمٌط يمثرة وم٠مُمًؽ قمـ ذًمؽ ويمت٥م إًمـك يٞمك
يٕمٚمٛمـف سمذًمؽ وم٠مضم٤مب :أن يٜمٗمؼ ذم هدُمف ُم٤م سمٚمغ ُمـ إُمقال ،ويرص قمٚمـك ومٕمٚمـف،
ومٕمج٥م اًمرؿمٞمد ُمـ شمٜم٤مومـل يمالُمف ومـل أوًمف آظمره ،ومٌٕم٨م إًمٞمف يً٠مًمف قمـ ذًمؽ .وم٘م٤مل:
ٟمٕمؿ :أُم٤م ُم٤م أذت إًمٞمف ومـل إول ،وم٢مٟمـل أردت سمـف سم٘م٤مء اًمذيمر ُٕم٦م اإلؾمالم ،و ُسمٕمد
اًمّمٞم٧م ،وأن يٙمقن ُمـ يرد ومـل إقمّم٤مر ،ويٓمرأ ُمـ إُمؿ ومـل إزُم٤من ،يرى
ُمثؾ هذا اًمٌٜمٞم٤من اًمٕمٔمٞمؿ ،ومٞم٘مقل :إن أُمـ٦م ىمٝمرت أُمـ٦م ،هذا سمٜمٞم٤مهن٤م ،وم٠مزاًم٧م رؾمقُمٝم٤م،
واطمتقت قمغم ُمٚمٙمٝم٤م ُٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ؿمديدة ُمٜمٞمٕم٦م ،وأُم٤م ضمقايب اًمث٤مين :وم٢مٟمف أظمؼمين أٟمف
ذع ذم سمٕمض هدُمف ،صمؿ قمجز قمٜمف ،وم٠مردت ٟمٗمل اًمٕمجز قمـ أُم٦م اإلؾمالم ،وأن ٓ
ي٘مقل ُمـ وصٗم٧م ًمف ممـ يرد ذم إقمّم٤مر ،إن هذه إُم٦م قمجزت قمـ هدم ُم٤م سمٜمتف
وم٤مرس ،ومٚمام سمٚمغ اًمرؿمٞمد ذًمؽ ُمـ يمالُمف ىم٤مل :واهلل ُم٤م ؾمٛمٕمتف ىم٤مل ؿمٞمئ ً٤م ىمط إٓ صدق
ومٞمف ،وأقمرض قمـ هدم اإليقان.
(َ )1ي َتٖمَٜم َؿ :يٖمتٜمؿ ويٜمتٝمز.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ311

اًمـٛمٚمقك إٓ اؾم َتـ َٖم ُِّمقهً ،مٍِمومِ ِ
ِ
ُ مـ٤م أطمدٌ َ
ـف ًَمـ ُٝمؿ قمٛمـ٤م يٌقن
سم٤مًمغ ومـل ٟمّمٞمحـ٦م
ُ َ ْ
ٝمقى إًمـ ٌف َُمٕم ٌُق ٌد.
إًمـك ُمـ٤م ًمٕمٚمٝمؿ يٙمرهقن ومـل اًمقىم٧م ،واًمـ َ

ِ
الػضلُبنُموشىُالـؿ ْر َوزيُالسقــاكـيُُ:

 يم٤من صٞم٤مد ًا يّمٓم٤مد اًمٕمّم٤مومػم ومـل يقم ريح ،ومجٕمٚم٧م اًمري٤مح شمُـدظمؾ ومـل قمٞمٜمٞمف
اًمٖمٌ٤مر ومتذروم٤من ،ومٙمٚمام ص٤مد قمّمٗمقر ًا يمًـر ضمٜم٤مطمف وأًم٘م٤مه ومـل ٟم٤مُمقؾمف .وم٘م٤مل
قمّمٗمقر ًمّم٤مطمٌفُ :م٤م َأرىمـ ُف قمٚمٞمٜم٤م ،أٓ شمرى إًمـك دُمقع قمٞمٜمٞمف؟ وم٘م٤مل ًمف أظمرٓ :
ِ
قمٛمؾ يـديـف.
شمَٜمٔمر إًمـك دُمقع قمٞمٜمٞمف ،وًمٙمـ اٟمٔمر إًمـك

ؽرُبنُالـؿعتؿرُ:
َب
ُ

أضمزاء اطمت٤مج إًمـك ٍ
ٍ
ٍ
ضمٝمؾ ًمِـ ُٞمـ ْ٘م ِد َم قمٚمـك إُمقر :وم٢من
ضمزء ُمـ
 إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ شمًٕم٦م
اًمٕم٤مىمـؾ أسمـد ًا ُمـت ٍ
َ
تخقف.
َقان ُُمـتقىم ٌ
٥م ُُم ّ
ػ ُُمؽمىم ٌ
ُ

هارونُالرصقدُُ:
ٛمٜمع ص٤مطمـٌـف ُمـ اًمدَ ٟمـ٤مءة.
 اًمنمف َي ُ
ُ مـ ؿم٤مور َيم ُثر صقاسمـف.

ِ
ـل اًمؼماُمٙم٦م.
 إ ّيـ٤مك واًمداًم٦م وم٢مٟمـٝم٤م شمُٗمًد ُ
اًمـحـرُمـ٦م ،وُمٜمٝم٤م ُأشم َ

 ىم٤مل ًمألصٛمٕمل :ي٤م قمٌد اًمـٛمٚمؽ ،أٟم٧م أقمٚمؿ ُمٜم٤م وٟمحـ أقم٘مؾ ُمٜمؽ ،ومال شمُٕمٚمٛمٜم٤م ومـل
َُم َال ٍء ،وٓ شمُنع إًمـك شمذيمػمٟم٤م ومـل َظمـال ،واشمريمٜم٤م طمتك ٟمٌتـدئؽ سم٤مًمً١مال ،وم٢مذا
ِ
اجلقاب ىمـدر اؾمتحـ٘م٤مىمـف ومال شمـزد ،وإ ّيـ٤مك واًمٌدار إًمـك شمّمدي٘مٜم٤م وؿمدة
سمٚمٖم٧م ُمـ
َ
٥م سمٛمـ٤م يٙمقن ُمٜم٤م ،وقمٚمٛمٜم٤م ِ
اًم َٕم َج ِ
اًمٕمٚمؿ ُم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف قمٚمـك قمتٌ٤مت اًمـٛمٜم٤مسمر وومـل
اًمـٛمخ٤مـمٌ٤مت ،ودقمٜم٤م ُمـ روايـ٦م طمقار اًمٙمالم ،وهمرائ٥م إؿمٕم٤مر ،وإي٤مك
ومقاصؾ ُ
وإـم٤مًم٦م احلدي٨م إٓ أن ٟمًتدقمل ذًمؽ ُمٜمؽ ،وُمتك رأيتٜم٤م ص٤مدوملم قمـ احلؼ وم٠مرضمٕمٜم٤م
ِ
إو ٍ
ٍ
اًمؽمداد ،واٟمٔمر إًمـك ُم٤م هق أًمٓمػ ومـل
إًمٞمف ُمـ همػم
شم٘مرير سم٤مخلٓم٠م وٓ ْ
ج٤مر سمٓمقل ْ
سم٠موضمز ٍ
اًمت٠مدي٥م ،وأٟمـ ِ
ِ
ًمٗمظ هم٤ميـ٦م اًمت٘مقيؿ .وم٘م٤مل إصٛمٕمل :ي٤م
ْـّمػ ومـل اًمتٕمٚمٞمؿ
أطمقج ُمٜمل إًمـك ٍ
يمثػم ُمـ ِ
اًمؼم.
أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ،أٟم٤م إًمـك طمـٗمظ هذا اًمٙمالم
ُ
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ِ
ـل اًمرؿمٞمد ،واقمٛمؾ قمٚمـك ُم٤م
 ىم٤مل ٓسمٜمف اًمـٛم٠مُمقن ٓ :شمَـتـٙمؾ قمٚمـك أن شم٘مقل :يم٤من أسمِ َ
ـل اًمـٛم٠مُمقن.
يتٙمؾ قمٚمٞمف ُمـ ي٘مقل :يم٤من أسمِ َ

أبوُبؽرُبنُظقاشُُُ:
اًمـٛمـٗمٚمس ومـ٢مٟمـف إذا اؾمتٖمٜمك َر َضمـع.
ُ ٓ يـ ْٕمـتَـدُّ سمٕمٌ٤مدة ُ

شػقانُبنُظقـقــةُ:






ُمـ يً٠مل ٟم ْ
َـذًٓ طمـ٤مضمـ ً٦م ومـ٘مد رومٕمف قمـ َىمـدْ ِره.
َرك ًمـٙمؿ اًمـٛمٚمقك ِ
شم َ
اًمـحٙمٛم َ٦م ومـ٤مشمـريمقا ًمـٝمؿ اًمدٟمٞم٤م.
إن اًمرضمؾ ُِمـٛمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ًمٞمٚم٘مك اًمرضمؾ اًمٕم٤مىمؾ ومٞمٙمقن سمٕم٘مٚمف قم٤مىم ً
ال أيـ٤مُم ً٤م.
ُٜم٧م
ُٜم٧م أضم٤مًمس أسمٜم٤م َء اًمٕمنميـ ،وإٟمّٛمـ٤م يم ُ
ُٜم٧م اسم َـ ِقمنمي َـ ؾمٜمـ ٍ٦م وُم٤م يم ُ
ًم٘مد يم ُ
َ
اًمِمٞمقخ واًمٙمُٝمقل.
أضم٤مًمِ ُس
ِ
٥م اًمدٟمٞم٤م سمِ َٕم ِ
ٛمؾ أظمرة.
أ ْىمـ ٌَ ُح اًمر ْهمـٌـ٦م أن شمَٓم ُٚم َ

الـخطابُبنُالـؿع ّؾـىُُ:
ُ

ِ
اؾمتٖمـ قمـ اًمٜمـ٤مس يـحـتـ٤مضمقا إًمٞمـؽ (ومـل وصٞم٦م ـمقيٚم٦م).

ِ
ُ مٕمرومـ٦م اًمـرضمـؾ ىمـدره شم َ
ْـره.
ُـِمـرف ذيم َ
ِ
ّم٤مدىمـ٦م إطمـٛمؼ.
ظمـٞمـر ُمـ ُُم
ُُ مٕم٤مداة اًمـحـٚمٞمؿ
ٌ

أبوُكواسُ:
 رأس إدب ُ :مٕمرومـ ُ٦م اًمـرضمؾ َىمـدْ َره.

يمثػمه إٓ ِ
ِ
اًمٕم ْٚم َؿ :ومـ٢مٟمـف يمٚمٛمـ٤م يم٤من أيمثر يم٤من
ُ مـ٤م رأي٧م ؿمٞمئ ً٤م إٓ ىمٚمٞمٚم ُف أظمـػ ُمـ
حٛمالً.
أظمـػ َُمـ َ

أبوُالرسايـاُ:

 يمـ سمحٞمٚمتـؽ أوصمؼ ُمٜمؽ سمِمدشمِـؽ  ،وسمحذرك أوصمؼ ُمٜمؽ سمِمج٤مقمتؽ ،ومـ٢من
()1

اًمـٛمتَـٗمٙمر.
اًمـٛمتـٝمقر وهمٜمٞمٛم٦م ُ
اًمـحـرب َورـمـ ُ٦م ُ
( )1أي :ىمقشمؽ.
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العباسُبنُالـحسنُالعؾويُُُ:
ّ 
إن ُم٤م ًَم َؽ ٓ ُيٖمٜمل اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿْ ،
ص سمـف أهؾ اًمـحـؼ.
وم٤مظم ُّم ْ

َش َؾمُبنُقـتـقـبـةُُ:

ِ
اًمـٛمٜمع)
ذ ُمٜمف(.يٕمٜمل َ
 أطمدهؿ َيـ ْح٘مـر اًمٌمء ومـٞم٠مشمـل ُم٤م هق ٌ

اإلمامُالشافعيُُُ:







ٌ
اًمٕمٚمؿ ٌ
ضمٝمـؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.
ضمٝمؾ قمٜمد أهؾ اًمـجٝمؾ ،يمٛمـ٤م أن اًمـجٝمـؾ
ُ
ضم٤مدًم٧م أطمـد ًا إٓ شمـٛمٜمٞم٧م أن ُئمٝمر اًم ّٚمـ ُف اًمـحـ ّؼ قمٚمـك ًمً٤مٟمـف دوٟمـل.
ُم٤م
ُ
ِ
ـخرج ُمٜمـف.
ـٛمـتُـف ُم٤م َيدظمؾ ضمقومِـف ،يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتـف ُم٤م َي
ُ
ُمـ يم٤مٟم٧م ه ّ
ِ
اًم٘مٚمقب ِ
ويقرث اًمْمٖم٤مئــ.
اًمـٛمـرا ُء ومـل اًمٕمٚمؿ ُيـ ْ٘مز
َ
ُـدرك ومٚمٞمس إًمـك اًمًالُمـ٦م ُمـ اًمٜم٤مس ؾمٌٞمؾ :وم٤مٟمٔمـر ُم٤م
ِر َى اًمٜم٤مس هم٤ميـ ٌ٦م ٓ شم َ
ومٞمـف صالح ٟمٗمًؽ وم٤مًمـزُمـف ودع اًمٜم٤مس وُمـ٤م هـؿ ومٞمـف.

 اطمرص قمٚمـك ُم٤م يٜمـٗمٕمؽ ودع يمالم اًمٜم٤مس.
 اًمّمٜمٞمٕمـ٦م إًمـك إٟمـذال ُمٌد ُأ اًمٕمداوة.





اهمتٜمٛمقا اًمٗمرص٦م وم٢مٟمـٝم٤م ُظم َٚم ٌس أو ُهم َّمص .
ىمط ومقق َىمـدْ ره إٓ َهمض ُمٜمل ِ
ُم٤م َر َوم ْٕم ُ٧م أطمد ًا ُّ
ومٕم٧م ُمٜمف.
سم٘مدر ُم٤م َر ُ
ُمـ اؾمتُٖمْم٥م وًمـؿ يٖمْم٥م ومٝمق مح٤مر ،وُمـ همْم٥م ُ ِ
يض وًمـؿ َي ْر َض ومٝمق ضم ٌّ٤مر.
َ
َ
وم٤مؾمؽم َ
أؿمدّ إقمٛمـ٤مل صمالصمـ٦م :اًمـجقد ُمع ِ
اًم٘م ّٚم٦م ،واًمقرع ومـل اًمـخٚمقة ،ويمٚمٛم٦م اًمـحؼ قمٜمد
()1

ُمـ ُي ْرضمك و ُيـخ٤مف.
ِ
ٍ
صمقاب شمرهم٥م
أي
ج٥م وم٤مٟمٔمر رو٤م ُمـ شمٓمٚم٥م ،وومـل ّ
 إذا أٟم٧م ظم ْٗم َ٧م قمٚمـك قمٛمٚمؽ اًم ُٕم َ
قم٘م٤مب َشمره٥م ،وأي قم٤مومٞمـ ٍ٦م شمِمٙمر وأي ٍ
سمالء شمذيمر .وم٢مٟمؽ إذا شمٗم ّٙمرت ومـل
أي
ٍ َ
وُمـ ّ
ٍ
واطمدة ُمـ هذه اًمـخّم٤مل َص ُٖمـر ومـل َقمٞمـٜم ِؽ قمٛمٚمؽ.
ٚمس :آؾمتالب واًمٖمُّمصُ :مـ اًمٖمّم٦مُ :م٤م اقمؽمض ذم احلٚمؼ وأذق  ،وُمٕمٜم٤مه ُظمٚمس قمٜمد اًمدرك وهمّمص قمٜمد
(ُ )1ظم ْ
اًمٗمقت.

ُُُُُُُُُُُُُُُُ311كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

 واًم ّٚم ِ
ـؿ ُُمروءشمـل ُم٤م ذسمتـف ـمـقل طمـٞمـ٤مشمـل.
ـف ًمق
ُ
قمٚمٛمـ٧م أن ُؿمـرب اًمـٛمـ٤مء َيـ ْثـ ُٚم ُ
 اخلرُفـيُمخسةُُ:همٜمك اًمٜمٗمس ،ويمػ إذى ،ويمً٥م احلالل ،واًمت٘مقى ،واًمث٘م٦م سم٤مهلل.
 اًمِمٌع ي ْثـ ِ٘مؾ اًمٌدن وي ْ٘مز اًم٘مٚم٥م ويزيؾ ا ًِمٗمٓمٜم٦م ويـجـٚمِ٥م اًمٜمقم وي ِ
ػ قمـ اًمٕمٌ٤مدة.
ْمٕم ُ
ُ
ْ ُ
ُ
ُ
َُ ُ
ِ صح ُ٦م اًمٜمٔمر ومـل إُمقر ٟمج٤م ٌة ُمـ اًمٖمرور.







اًمٕمـزم ومـل اًمرأي ؾمالُم ٌ٦م ُمـ اًمتٗمريط واًمٜمدم.
اًمرويـ٦م واًمٗمٙمر يـٙمِمٗم٤من قمـ اًمـحـزم ِ
واًمٗمٓمٜم٦م.
ّ
٤مت ومـل اًمٜمـٗمس وىمق ٌة ومـل اًمٌّمػمة.
ُمِم٤مورة اًمـحٙمٛمـ٤مء صمٌ ٌ
شمٕمزم ،وشمد ّسمـر ىمٌؾ أن َشمـ ِ
ِ
ومٙم ْر ىمٌؾ أن ِ
وؿم٤مور ىمٌؾ أن ُشمـ٘مدم.
ٝمجؿ،
اًمٕمٚمؿ ُم٤م َٟم َٗمعًُمٞمس ُم٤م ُطمـ ِٗمظ.
آٟمـ٘مٌ٤مض قمـ اًمٜمـ٤مس َُمٙمًٌ ٌ٦م ًمٚمٕمداوة وآٟمًٌ٤مط إًمٞمٝمؿ َُمـجـ َٚمٌـ ٌ٦م ًم٘مرٟمـ ِ٤مء اًمًقء:
ومٙمـ سمٞمــ اًمـ ُٛمٜمـ٘مٌِض واًمـ ُٛمٜمـ ٌَ ًِط .
()1

أرومع اًمٜم٤مس ىمـدر ًا َُمـ ٓ َيـرى ىمـدره ،وأيمـثرهـؿ ومْمـ ً
ال َُمـ ٓ َيـرى ومْمٚمـف.

ُ
 اًمـحـ٤مؾمد ـمقيؾ اًمـحنات قم ِ
٤مدم اًمدرضم٤مت.

ٜمٍم ،وشمٕم٤مدي اًمٓمٌ٤مئع ،واظمتالف اًمؽميمٞم٥م،
 اًمـحًد إٟمٛمـ٤م يٙمقن ُمـ ًم١م ِم اًم ُٕم ُ
ٕمػ َقم ِ
٘مد اًمٕم٘مؾ.
وو ُ
وومً٤مد ُمزاج اًمٌِٜمـٞمـ٦مَ ،
ُ مـ أطم٥م أن ُيـ ْ٘م٣م ًمف سم٤مًمـحًٜمك ومـٚمـ ُٞمحًـ سم٤مًمٜمـ٤مس اًمٔمـ.
ًـ اًمـ ُخـٚمؼ واًمًخـ٤مء واًمتقاوع واًمٜمًُؽ.
 أريم٤من اًمـٛمروءة أرسمٕم٦م ُ :طم ُ
ً مٞمس سم٠مخٍ ًمؽ ُمـ اطمـتج٧م إًمـك ُمداراشمِـف.

ِ
ها وم٘مد ٟمّمحف وزاٟمـف ،وُمـ وقمٔمف قمالٟمٞم ً٦م وم٘مد ومْمحف وظم٤مٟمـف.
ُ مـ وقمظ أظم٤مه ًّ
ِ
ومٛمـ ِ
ُ 
ـمٌِـع
ؿم٠من ذًمؽ أن يتـ٘مـ ّرسمـقا ُمـٛمـ يتٌ٤مقمدُ
يمثٞمـر ُمـ اًمـٌنم قمٚمـك اًمٚم١ممْ :
ٌ
قمٜمٝمؿ ويتٌ٤مقمدوا ُمـٛمـ يتـ٘مـ ّرب ُمٜمٝمؿ.
ُ مـ ًمـؿ َي ُّم ْـ ٟمٗمًف ًمـؿ يٜمٗمٕمف قمٚمٛمف.

(ُ )1م٘متٌس ُمـ يمالم أيمثؿ سمـ اًمّمٞمٗمل وزاد.

ظقونُالؽمُوالعز
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ًمٕم ّٗم٦م ِ
وىمقاُمٝم٤م اًمٗمٙمرة .واًمث٤مٟمٞم٦م :ا ِ
اًمٗمْم٤مئؾ أرسمع ،إطمداه٤م :اًمـحٙمٛم٦م ِ
وىمقاُمٝم٤م اًمِمٝمقة.
ٌ
ِ
ِ
ِ
ًم٘مقة وىمقاُمٝم٤م اًمٖمْم٥م .واًمراسمٕم٦م :اًمٕمدل وىمقاُم ُف ومـل اقمتدال ىمقى اًمٜمٗمس.
واًمث٤مًمث٦م :ا ّ
واًمرزاٟمـ٦م.
ٙمٛمؾ اًمرضمؾ إٓ سمـ٠مرسم ٍع  :سمـ٤مًمديـ٤مٟمـ٦م وإُم٤مٟمـ٦م واًمّمٞم٤مٟمـ٦م َ
ٓ َي ُ
واًمتٙمؼم ُمـ ؿمٞمؿ اًمـٚمئـ٤مم.
اًمتقاوع ُمـ أظمالق اًمٙمرام
ّ
قرث اًمـٛمحٌـ٦م واًم٘مٜم٤مقم٦م ُشم ِ
اًمتقاوع ُي ِ
قرث اًمراطمـ٦م.
ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ يـحت٤مج إًمـك صمالث ظمّم٤مل  :إطمـداه٤م ؾمٕم٦م ذات اًمٞمد ،واًمث٤مٟمٞم٦م
ـمقل اًمٕمٛمر ،واًمث٤مًمثـ٦م أن يـٙمقن ًمف ذيم٤مء.
ِ
يض سم٤مًم٘مٜمقع زال قمٜمف
ُمـ همٚمٌتف ؿمدة ؿمٝمقة اًمدٟمٞم٤م ًمزُمتف اًمٕمٌقديـ٦م ٕهٚمٝم٤م ،وُمـ َر َ
اًمـخْمقع.
إن ًمٚمٕم٘مؾ َطمد ًا يٜمـتٝمل إًمٞمف ،يمٛمـ٤م أن ًمٚمٌٍم َطمدٌ يٜمـتـٝمل إًمٞمف.
ـمٌٞم٥م ُيٜمٌِ ُئؽ قمـ أُمر سمدٟمؽ.
ٓ شمًٙمٜمـ سمٚمد ًا ٓ يٙمقن ومٞمف قم٤مًمـ ٌؿ ُيـٗمتٞمؽ قمـ ديٜمؽ ،وٓ
ٌ
إذا يم ُثرت اًمـحقائ٩م وم٤مسمـدأ سم٠مهـٛمٝم٤م.
ِ
ُ
اًمـٛمتٖم٤مومِـؾ.
اًمـ َٙم ّٞم ُس
اًمٕم٤مىمؾ هق اًم َٗمٓم ُـ ُ
حر ُمـ راقمك ِودا َد ًمـحٔمـ٦م ،واٟمتٛمك ًمـٛمـ أوم٤مده ًمٗمٔمـ ً٦م.
اًمـ ُّ

ـح ًٌَِف.
 أٟمٗمع إؿمٞم٤مء أن يٕمرف اًمرضمؾ ىمـدر ُمٜمزًمتف و َُمـ ٌْ َٚم َغ قم٘مٚمف :صمؿ يٕمٛمؾ سمِ َ
اًمـٛمج٤مدًملم إًمـك اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل ًمف :يمٞمػ يٙمقن إسمٚمٞمس خمٚمقىم ً٤م
 ذه٥م أطمد ُ
ُمـ اًمٜم٤مر ويٕمذسمـف اًم ّٚمـ ُف سم٤مًمٜم٤مر؟ وميسمـف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٘مٓمٕم٦م ُمـ اخلزف ومتقضمع
وهمْم٥م ،وم٘م٤مل ًمف :هؾ أوضمٕمتؽ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ .وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل :يمٞمػ شمٙمقن خمٚمق ًىم٤م
ُمـ اًمٓملم ويقضمٕمؽ اًمٓملم؟! ومٚمؿ يرد اًمرضمؾ وومٝمؿ ُم٤م ىمّمده اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.
 اًمـحٞمٚم٦م ومٞمٛمـ٤م ٓ طمٞمٚم٦م ومٞمف هق اًمّمؼم.

ُ مـ اًمـحٙمٛم٦م أن ٟمٕمرف ُمتك ٟم٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م ويمٞمػ ٟم٘مقًمـٝم٤م وًمـٛمـ :ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م
ُيٕمٚمؿ ُي٘م٤مل وًمٞمس يمؾ ُم٤م ُي٘م٤مل َطمي أهٚمف وًمٞمس يمؾ ُم٤م َطمي أهٚمف طمـ٤من وىمـتف.
ٟمؿ سمـؽ وُمـ ٟم٘مؾ إًمٞمؽ ٟم٘مؾ قمٜمؽ وُمـ إذا أروٞمتف وم٘م٤مل ُم٤مًمٞمس ومٞمؽ
ٟمؿ ًمؽ ّ
ُ مـ ّ
يمذًمؽ إذا أهمْمٌتف ىم٤مل ومٞمؽ ُم٤مًمٞمس ومٞمؽ.
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 أفمٚمؿ اًمٜم٤مس ًمٜمٗمًف اًمٚمئٞمؿ إذا ارشمٗمع ضمٗم٤م أىم٤مرسمـف وأٟمٙمر ُمٕم٤مرومـف ،واؾمتخػ
سم٤مٕذاف وشمٙمؼم قمٚمـك َذوي اًمٗمْمؾ.
ْ
ِ
جٞم٥م رطمـٛمؽ اًم ّٚمـف ،وم٘م٤مل :طمتك أدري
ُ ؾمئـ َؾ قمـ ُمً٠مًم٦م ومًٙم٧م وم٘مٞمؾ ًمف :أٓ ُشمـ ُ
هؾ اًمٗمْمؾ ومـل ؾمٙمقشمـل أم ومـل ضمقاسمـل.
ُ م٤م أطمدٌ يٓمٞمع اًمـ ّٚمـف َومال ي ِ
ٕمّم ِٞمف ،وٓ أطمدٌ َي ْٕم ِص اًمـ ّٚمـ َف ومال ُيٓمِـٞم ُٕمـف ،ومٛمـ يم٤مٟم٧م
َ
َ
ُ ُ
ٕمّمٞمـتِ ِ
ـم٤م َقمتَـف أ ْهم َٚم ِ
ِ
ـف ومٝمق قمَدْ ٌل.
٥م ُم ْـ َُم َ
َ
ُ

الػضلُبنُالربقعُ(وزيرُالرصقدُوإمني)ُ:
ُ مـ آداب ُص ْحٌ٦م اًمـٛمٚمقك أن ٓ ُيً٠مل اًمـٛمٚمؽ قمـ طمـ٤مًمـف ،وٓ ُي َ
ـِمٛم٧م وٓ
ـًٚمؿ قمٚمٞمف.
ُي َٕمٚمؿ وٓ ُي َ
ّـقيمَك.
ُمً٠مًمـ ُ٦م اًمـٛمٚمقك قمـ أطمـقاًمـٝمؿ شمَـحٞمـ ُ٦م اًمٜم ْ
ْ 
ـمـٌـ َ٦م اًمـٛم ِ
ٚمقك سمٛمـ٤م َيـ ْ٘متَـْمـل ضمقاسمـ ً٤م :وم٢مٟمّـٝمؿ إذا ضم٤موسمقيمؿ اؿمتَد
 إي٤ميمؿ و ُُمـخ٤م َ َ
ُ
قمٚمٞمٝمؿ وإن ًمـؿ ُيـجٞمٌقيمؿ اؿم َتـد قمٚمٞمٙمؿ.
ُ م٤م أفمـ اًمـٜمـ ْٕم َٛم٦م إٓ َُم ًْخـقـمـ ً٤م قمٚمٞمٝم٤م :أُم٤م شمـروٟمـٝم٤م أسمـد ًا قمٜمد همػم أهٚمٝم٤م.
اًمـٛمذٟمِ٥م ،واًمتج٤موز قمـ اًمـٛمزء،
 ىم٤مل ًمٚمٛمٝمدي :ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم قمٚمٞمؽ سم٤مًمٕمٗمق قمـ ُ
ٍ
ظمػم ًمؽ ُمـ أن شمٓمٞمٕمؽ ـم٤مقمـ٦م ظمقف .
ومألن شمُـٓمٞمٕمؽ اًمٕمرب ـم٤مقمـ٦م َُم َ
ـحـٌـ٦م ٌ

أحـؿدُبنُأبـيُخالدُ:

 ىم٤مل ًمٓم٤مهر سمـ اًمـحًلم اًمـٛمٚم٘م٥م سمـذي اًمٞمٛمٞمٜملم ٓ :شمَـ ُٕمدن ٟمٗمًؽ ؿمجـ٤مقم ً٤م
قمدوك.
ـق قمٚمـك ٟمٗمًؽ ًمـؿ شمَـ ْ٘م َق قمٚمـك ّ
طمتك شمـراه٤م ضمقاد ًا ،وم٢مٟمؽ إن ًمـؿ شمَـ ْ٘م َ

شفلُبنُهارونُُ:
اًمـٛمِم٤ميمَـ َٚمـ٦م واًمـٛمٜم٤مؾمٌ٦م واًمـٛمجـ٤مورة واشمٗم٤مق اًمّمٜم٤مئع.
 اًمٕمداوة شمٙمقن ُمـ ُ
 إذا ِقمِم٧م دون أن شمٙمقن أسمـ ً٤م وم٢مٟمؽ ؾمت٘مض دون أن شمٙمقن رضمـالً.

ظقونُالؽمُوالعز
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إصؿعيُ(ظبدُالـؿؾكُبنُأصؿـعُالباهؾـي)ُُ:

 اًمـحًد دا ٌء ُُمـٜم ِّْمػ ،يٕمٛمؾ ومـل اًمـحـ٤مؾمد أيمثر ُمـٛمـ٤م يٕمٛمؾ ومـل اًمـٛمحًقد.

٧م يمراُمتـف ،وُمـ أيمثر ُمـ
ٓطمك اًمرضم٤مل
وُم٤مراهؿ َىمـ ّٚم ْ
ُ
 ؾمٛمٕم٧م أقمراسمٞم ً٤م ي٘مقلُ :مـ َ
ٍ
ف سمـف.
رء ُقم ِر َ
ـرف اًمٗم٤مرد َيم ُثر ؾمٙمقشمـف.
ـرف اًمٕمرسمـل يمَـ ُثر يمالُمف ،وإذا شمَـ َٔم ّ
 إذا شمَـ َٔم ّ

ـر يمثػم وم٘مٚم٧م ًمف  :أراك طمًـ
 ىم٤مل إصٛمٕمل رأي٧م أقمراسمٞم ً٤م أشمك قمٚمٞمف ُقم ْٛم ٌ
اًمـحـ٤مل ومـل ضمًدك .ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،شمريم٧م اًمـحًد ومـٌ ِ
٧م ٟمٗمز.
ـ٘مـ َٞم ْ
َ
 ي٘مقل وىمـد ؾم٠مًمف اًمرؿمٞمد قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمِمؼ :إٟمـف رء ُيـ ْذ ِهؾ اًم٘مٚم٥م قمـ ُمً٤موئ
اًمـٛمحـٌقب ومٞمجد رائح٦م اًمٌّمؾ ُمـ اًمـٛمحـٌقب أقمٔمؿ ُمـ اًمـٛمًؽ واًمٕمٜمؼم.
أطمي اًمٜم٤مس ضمقاسمـ ً٤م ُمـ ًمـؿ َي ْٖم َْم٥م ُمـ رء.

َ ُ

 أول اًمٕمٚمؿ اًمّمٛم٧م ،واًمث٤مٟمـل آؾمتٛمـ٤مع ،واًمث٤مًم٨م احلٗمظ ،واًمراسمع اًمٕمٛمؾ،
واخل٤مُمس اًمٜمنم.

 قمـ أسمٞمف :يم٤من ُي٘م٤مل :اًمّم٤مطم٥م ُرىمٕم ُ٦م ومـل ىمٛمـٞمص اًمرضمـؾ ومٚمٞمٜمـٔمر أطمديمؿ سمؿ
ي ِ
ـع ىمٛمٞمّمف.
ـرىم ُ
َ ْ
ـػ اًمـحًٜم٤مت :يٙمقن اًمرضمؾ ؾمخ ّٞمـ ً٤م
 يم٤من ي٘م٤مل :اًمثٜم٤مء ُيْم٤م َقمػ يمٛمـ٤م شمُْم٤م َقم ُ
ومٞمزيـد اًم ّٚمـ ُف ومـل ؾمخـ٤مئـف ،ويٙمقن ؿمج٤مقم ً٤م ومـٞمـزيـد اًم ّٚمـ ُف ومـل ؿمجـ٤مقمتف.
ِ
ٍ
ٍمه٤م ،وم٢من اًمٓمقيٚم٦م شمٚمد اًم٘مّمػم ،واًم٘مّمػمة
 ٓ يٛمٜمٕمٙمؿ ُمـ شم ُّ
َزو ِج اُمرأة ىمـّمػمة ىم َ ُ
شمٚمد اًمٓمقيؾ ،وإي٤ميمؿ واًمـٛم َذيمر ُة وم٢مٟمـٝم٤م ٓ شمُـٜم ِ
ْج٥م (اًمـٛمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمذيمقر).
ُ
ِ
ِ
ِ
ٚمٛمف ويـجتٛمع رأيـُـف،
 إن ظمػم ٟمّم َٗمل اًمرضمؾ آظم ُـرهـٛمـ٤م :يذه٥م َضم ْٝمـ ُٚمف ويثقب طم ُ
ِ
ِ
ِ
ـٛمٝم٤م.
آظمـرهـٛمـ٤م :يًقء ُظم ُٚم٘مٝم٤م و َيـحـدُّ ًمً٤مٟمُـٝم٤م وشمَٕم ُ٘مؿ رطم ُ
وإن ذ ٟمّم َٗمل اًمـٛمرأة ُ
 اًمّمدق أطمٞم٤مٟم ً٤م ُمـ َُحـر ٌم.

الـؿلمـــونُ:

ِ
ف ومـل اًمنمف.
ه َ
اًمنف ،وم٘م٤ملَ َ ٓ :
 ىمٞمؾ ًمٚمٛم٠مُمقن ٓ :ذف ومـل َ
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ٍ
ٍ
ًمقهـ أطمًف ومـل ٟمـٗمًف.
ًمٜمـ٘مص وضمـده ومـل ٟمـٗمًف ،وٓ شمٓم٤مول إٓ
ُم٤م شمَـٙمـؼم أطمد إٓ
ِ
قمٜمٝمـ.
وذ ُم٤م ومٞمٝمـ ىم ّٚمـ ُ٦م آؾمتٖمٜم٤مء ُ
اًمٜمً٤مء ذ يم ُّٚمٝم ّـُّ ،
ِ
ُـقه٥م.
إٟمٛمـ٤م شمُٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ًمـت ُْٛم َٚمؽ ،وم٢مذا ُُمٚمِـٙم٧م ومٚمت َ
ُحـ٤مز سمـف اًمدٟمٞم٤م،
اًمـٛم ْٚم ُؽ إلٟمٗم٤مذ إُمر ،وإٟمٛمـ٤م ُيـراد إٟمٗم٤م ُذ إُمر ًمِـت َ
إٟمٛمـ٤م ُيـراد ُ
وإٟمّٛمـ٤م شمُـحـ٤مز اًمدٟمٞم٤م ًمتُٕم َ
ىمـدر طمـٔمـؽ ُمٜمٝم٤م؟!
ٓمك اًمـٛمًتحـ٘ملم ،وإٓ ومٛمـ٤م ُ
ْـؼ ّ
ضمقر اًم ُٕمٛمـ٤مل.
ُم٤م اٟمـ َٗمـتَـؼ قمٚمـل َومـت ٌ
ىمط إٓ وضمدت ؾمٌٌـف ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وصٜم٤مقمـ٦م :ومٛمـ ًمـؿ يٙمـ
وزراقم٦م،
وشمـجـ٤مرة،
إُم٤مرة،
ـمٌ٘م٤مت :سملم
أرسمع
اًمٜم٤مس ُ
يمال قمٚمٞمٝمؿ.
ُمٜمٝمؿ يم٤من ًّ ً
ًمٞمس ُمـ شمقيم ِ
ّؾ اًمـٛمرء إو٤مقمتف ًمٚمحـزم ،وٓ ُمـ اًمـحـز ِم إو٤مقمتـف ًمٚمتقيمؾ.

َُ م َث ُؾ اإلظمقان يم٤مًمٜم٤مر :ىمٚمٞمٚمٝم٤م َُمت٤مع ،ويمثػمه٤م َسمـقار.
ِ
اًمًٕم٤م ُة قمٜمده وم٘م٤مل رضمـؾ :ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملمً ،مق ًمـؿ يٙمـ ُمـ قمٞمٌٝمؿ إٓ
ُ ذيمر ُّ
أصدق ُم٤م يٙمقٟمقن أسمـٖمض ُم٤م يٙمقٟمقن إًمـك اًم ّٚم ِ
َ
ـف ًمـٙمٗم٤مهؿ.
أٟمـٝمؿ
ُ ا ْقم ُٛم ْر ٟمٕمٛمتؽ سم٤مًمٕمدل وم٢من اًمـجـقر يـٝمدُمٝم٤م.
ـؼ.
 اًمثٜم٤مء سم٠ميمثر ُمـ آؾمتح٘م٤مق َُم َٚم ٌ
 اًمٜمٗمس ًَمـت ََٛم ُّؾ اًمراطم٦م يمٛمـ٤م شم ُّ
َـٛمؾ اًمتٕم٥م.

حمؿودُالوراقُ:

 اًم٘مقل ُم٤م صد َىمـ ُف اًمٗمٕمؾ ،واًمٗمٕمؾ ُم٤م َويمـدَ ُه اًمٕم٘مؾ.

مـحؿدُبنُظؾـيُبنُموشىُ:
يمٛملم ٓ ي١م َُمـ.
 ؾمق ُء اًمٕم٤مدة
ٌ
 إذا ٟمزل اًم٘مْم٤مء و٤مق اًمٗمْم٤مء.
 أطمًـ ُمـ اًم ُٕم ْج٥م سم٤مًم٘مقل أٓ شم٘مقل.
 يمٗمك سم٤مًمـٛمرء ظمٞم٤مٟمـ ً٦م أن يٙمقن أُمٞمٜم ً٤م ًمٚمخـقٟمـ٦م.
خ ُ
يك َؾم َ
ط ُمـ ِرو٤مه اًمـجـقر.
َ ٓ ي ُ ُّ
َ شمٕمز قمـ اًمٌمء إذا ُمـٜمِـٕمتـف ِسم٘مٚم ِ
ـ٦م ُص ْح ٌَـتِـف إذا ُأقمٓمِـٞمتَـف.
َ
ُ

ظقونُالؽمُوالعز
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الولقدُبنُهشامُ:

ِ
سمٗمً٤مد اًمقاًمـل و َشمـّم ُٚم ُح سمّمالطمـف.
ٗمًد
 إن اًمرقمٞمـ٦م ًم َتـ ُ

َ
إبراهقمُبنُالـؿفديُ(ابنُصؽؾة)ُ:

 إن ُمـٛمـ٤م ُيـحٞمـل اًمٙمرم ُمقاصٚم٦م اًمٙمُرُم٤مء ،وإن ُمـٛمـ٤م ُيـحٞمـل اًمٚم١مم ُُمٕم٤مذة اًمٚمِئ٤مم.
 اًمٌالهم٦م أن يٙمقن َُم َ
ـجـٚمـل قمـ َُم ْٖمزاك.
ٕمٜم٤مك ُي َ

ثؿـامةُبنُأذسُ:

ِ
ـؿ يـجري قمٚمٞمف ُطمٙم ُْؿ ضمـ٤مهـؾ.
 أؿمدُّ إؿمٞم٤مء قم٤مًم ٌ

الـؿعتصمُباهلل:

 إذا ٟم ٍُِم اًمـٝمقى َسمـ ُٓمـؾ اًمـرأي.
َُ مـ ـمٚم٥م اًمـحـؼ سمٛمـ٤م هق ًمف وقمٚمٞمف أدريمـف.

إبراهقمُالـ ّظـامُُ:

ًمـئـٞمؿ ٕن اًمٌمء يّمػم إًمـك َؿمٙمٚمف ،وهق قمٜمد اًمٚمئ٤مم أيمثر ُمٜمف قمٜمد اًمٙمرام.
 اًمذه٥م
ٌ
 اًمـ َخـٚمقق صدوق ،واًمٕمٜمٞمػ وٕمٞمػ ،وإصٞمؾ ٟمٌـٞمؾ ،واًمـحٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ ،واًمنميػ قمٗمٞمػ.

ظبدُال ُّؾـهُبنُضاهرُبنُالـحسنيُُ:

اًمـٛمٜم٤م َمَ ،ر َأى إطمـالم.
ُ مـ َؾم َٕمك َر َقمك ،وُمـ ًَم ِزم َ

أبوُتـؿــامُحبقبُبنُأوسُالطائيُ:
ّ

ِ
ًتـخـدم اًمـرضمؾ ضمٚمـٞمًف.
ً مٞمس ُمـ اًمـٛمروءة أن َي
اب وم٢مٟمـف يـ َ٘مـرب اًمٌٕمٞمد وي ِ
سمٙمذ ٍ
 ٓ شمًتـٕمـ ّ
ـٌ٤مقمـدُ اًم٘مري٥م.
ُ
ُ
 ىم٤مل ًمٚمٌحؽميَ :شمـخـػم إوىم٤مت وأٟم٧م ُ
ىمٚمٞمؾ اًمـٝمٛمق ِمِ ،ص ْٗم ٌر ُمـ اًم ُٖمٛمقم.

ابنُإظرابـيُُُ:

 إطمـٛمؼ ،يـ ُٖمـر َك ومـل أول ُمـج ِ
ـٚم ًِ ِف سمِتَٕم٤م ُىمـٚمِ ِف ،وم٢مذا اٟمت ََٝمك إًمـك آظمر يمالُمف
َ ْ
َ ُّ
ـٛم ُ٘مـف.
شمَـ ٌَـٞمـ َـ ُطم ْ
ـز يمالُمـف ُمـ رقمقٟمَـتِ ِ
ُ
ـف.
ـل
أطمـٛم٘م ً٤مٟٕ ،مـ ُف ٓ ُي َٛمـٞم ُ
ُ ُ
اًمرضمؾ ْ
ُ
ُ ؾمٛم َ
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اإلمامُأحـؿدُبنُحـــبـلُالشقـباكـيُ:
ُ ؾمئؾ اإلُم٤مم أطمـٛمد :إذا أُمـرشمُـف سمٛمٕمروف ومٚمؿ يـٜمـتـف؟ ىم٤ملَ :د ْقمـ ُف ،إٟمؽ إن
زدت قمٚمٞمف ذه٥م إُمر سم٤مًمـٛمٕمروف ِ
ت ُُمٜمـت ٍَِم ًا ًمـٜمـٗمًؽ.
وس َ
ـئ اًمٗم٘مراء ُسم ًُ َ
ط اًمـٛمٚمقك.
 شمٕمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ،ومـ٢مٟمّـف ُي َ
ـقـم ُ
ُ مثؾ اًمذي يًٛمع احلٙمٛم٦م صمؿ ٓ ُيدث إٓ سمنم ُم٤م ؾمٛمع يمٛمثؾ رضمؾ ضم٤مء إًمـك
ؿمئ٧م .ومذه٥م
أضم ِزرٟمـل ؿم٤مة .وم٘م٤مل :اذه٥م َوم ُخذ ُسم٠مذن أيـٝم٤م
َ
ص٤مطم٥م همٜم ٍؿ وم٘م٤ملْ :
وم٠مظمذ سم٠مذن يمٚم٥م اًمٖمٜمؿ.
 إٟمـف ٓ ُيٗمٚمح ُمـ أطم٥م اًمٙمالم.
ٍ
أضمزاء ،شمًٕمـ ٌ٦م ُمٜمٝم٤م ومـل اًم ّتـٖم٤م ُومـؾ وومـل روايـ٦م :يمٚمٝم٤م ومـل اًمتٖم٤مومؾ.
 اًمٕم٤مومٞم٦م قمنمة
 اِٟمق اخلػم وم٢مٟمؽ ٓ شمزال سمخػم ُم٤م ٟمقي٧م اخلػم.

أبوُالـحسنُمـحؿدُبنُمـحؿدُالـؿزَُكـي:
ُُ

ُ مـ دظمؾ قمٚمـك اًمً ِ
٘مٚمٞمؾ اًمـٙمال ِم وشمـٕمجـ ِ
٤مدة ومٕمٚمٞمف سمـتـخـٗمٞمػ اًمًال ِم وشمـ ِ
ٞمؾ اًم٘مٞم٤مم.
ّ

يـحقـىُبنُأكثمُ:

ُ مـ ًمـؿ يـرج إٓ ُم٤م هق ُمًتَقضم٥م يم٤من َىم ِ
ـٛمـٜمـ ً٤م (ضمدير) أن ُي ِ
ـدرك طمـ٤مضمتـف.
ُ ْ َ ٌ
َ ْ ُ
ضمديـر أٓ َي ِ
ـٖمرس إٓ ـمـ ّٞمـٌ ً٤م.
ُ مـ قمرف صمٛمـ٤مر إقمٛمـ٤مل ومٝمق
ٌ
ـً ِـ اًم ّثـٜمـ٤مء.
ُ مـ صح٥م اًمـحٙمٛمـ٤مء فمـٗمـر ُ
سمـح ْ

إبراهقمُبنُالعباسُالصولـيُ(كاتبُالـؿعتصمُوالواثقُوالـؿتوكل)ُ:

ْـِم ِـئ ِ
 اًمـٛمتّمٗمح ًمٚمٙمتـ٤مب أسمـّمـر سمٛمقاو ِع اًمـخـٚمـؾ ومٞمـف ُمـ ُمـٜم ِ
ـف.
ُ
ُ

حمؿدُبنُيزدادُ(وزيرُادلمون)ُُ:
ً مٞمس ومـل اًمـح٥م َُمِمقرة.
 أسمقاب اًمـٛمٚمقك ُمٕم٤مدن احل٤مضم٤مت ،وًمٞمس ٓؾمتٜمج٤مطمٝم٤م ؾمقى اًمّمؼم واًمـٛمالزُم٦م.
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ذوُالـونُالـؿرصيُ:


ي ذٟمـق َسمـ ُف
ُ
أذف اًمـت ُ
قاوع أن ٓ يـٜمـٔمر اإلٟمً٤من إًمـك ٟمـٗمًف دون أن َيًتحـ َ
ومـل ِذ ْهـٜمِـف.

شعقدُبنُمحقدُُ:

 إن ضمٝمـدَ اًمـٛم ِ
ِ
ىمٚمٞمـؾ.
همــػم
ـ٘مــؾ
ُ ْ
ُ
ُ
اًمـٛم ِ
ْـٙمر.
ري٥م ؿمقاهدٌ ٓ شمُـٜم ُ
 قمٚمـك ُ

ظؾـيُبنُاجلفمُ:

 اًمـٝمد ّيـ٦م اًمًحـ ُر إيمؼم.

أبوُحاتمُالسجستاكـيُ:
واًمتٕم٤مود ُمـٗمـ٘مق ٌد ،وٓ يٙمقن ٌ
 ٓ يتؿ ٌ
ومِمؾ واإلشمـحـ٤م ٌد ُمقضمـقد.
قمٛمؾ
ُ

حمؿدُبنُظبدُالؾـهُبنُضاهرُُ:
 إٟمٛمـ٤م اًمٕمٞمش ُمع اًمٓمٞمش.

ضاهرُبنُظبدُالؾـهُبنُضاهرُُ:
ـٙمره طمتك ومـل اًمٙمرم.
ه ٌ
ف ُي َ
 ومـل يمؾ رء َ َ

أبوُظبدُال ُّؾـهُحمؿدُالعتبيُالؼرضبيُ(ال ُُع ُْتبي)ُُ:

ُ مـ َقم ِد َم اًم٘مٜم٤مقم٦م ًمـؿ شم ِ
ـرو َة إٓ َقمٜم٤م ًء.
َـزد ُه اًم َث َ

سمّمٜمْـ َٕمتِـف ،وأظمر ُم٤م يًتٗمٞمده اًمـٛمر ُء
 اًمٕم٘مؾ ٟمققم٤من:
ُ
وم٠مطمدهـٛمـ٤م ُم٤م َشمـٗمر َد اًم ّٚمـ ُف َ
سم٠مدسمـف َ ِ
اًمـٛم َريم٥م،
اًمـٛمًتـٗم٤م ُد إٓ سمّمح٦م اًمٕم٘مؾ ُ
ودم ِرسمـتـف ،وٓ ؾمٌـٞمـؾ إًمـك اًمٕم٘مؾ ُ
ِ
وم٢مٟمـٝمٛمـ٤م إذا اضمتٛمٕم٤م َىمقى ٌ
ٟمقر اًمٌٍم.
يمؾ ُمٜمٝمٛمـ٤م ص٤مطمٌف ،يمٛمـ٤م أن اًمٜم٤مر ومـل اًم ُٔمٚمٛم٦م ُ

الـجاحـظُُ:
أصمـر يـٜمـٓمؼ قمٜمّـ٤م
ُـز ْظم ِر ُ
ٟ محـ ٟم َ
ف سم٤مًمٚمً٤من واًمٜمـ٤مس ي٘مْمقن سم٤مًمٕمٞم٤من ،وومـل أُمرٟمـ٤م ٌ
ويتٙمٚمؿ إذا ؾمٙمتٜم٤م.
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ٍ
ًمـٙمذوب ،وٓ َو َر َع ًمز ِء ُ
اًمـخ ُٚمؼ.
ُُ ٓ مـروءة

َٜمك ُمـ يمت٤مب.
 إٟمّـل ٓ أقمٚمؿ ؿمجر ًة أـمقل قمٛمر ًا وٓ أـمٞم٥م صمٛمر ًا وٓ أىمرب ُُم ْ
ـجـت ً

ُ مـ صٜمّـػ يمت٤مسم ً٤م وم٘مد اؾمتُٝمدف :وم٢من أطمً َـ وم٘مد اؾم َت ْٕم َٓمػ ،وإن أؾم٤م َء وم٘مد اؾمتَـ ْ٘م َذف.

راو٤مت اًمذه٥م.
 اًمـٜمُّـتَـػ ُمـ إدب ُىم
ُ
َ ز ًّمـ ُ٦م اًمٕم٤مًمِـؿ ٓ شمُـ٘م٤مل.
ِ
ُـج٤مًمس اًمـحٛم٘مك :ومـ٢مٟمـف َي ْٕم َٚمؼ سمـؽ ُمـ ُُمـج٤مًمًتٝمؿ يقُم ً٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م َيٕمٚمؼ
 ٓ شم
سمؽ ُمـ ُُمـج٤مًمً٦م اًمٕم٘مالء َدهر ًا ُمـ اًمّمالحّ ،
وإن اًمٗمً٤مد أؿمدُّ اًمتِ َح٤مُم ً٤م سم٤مًمٓمٌ٤مئـع.
ُ مـ ىم٤مسمـؾ اإلؾم٤مءة سمـ٤مإلطمً٤من وم٘مد ظم٤مًمػ اًمرب ومـل شمدسمػمه ،وفمـ أن َر ْطمـٛمتَـ ُف
ِ
رطمـٛم٦م اًم ّٚمـ ِف شمٕم٤مًمـك :واًمٜم٤مس ٓ َيّم ُٚمحقن إٓ قمٚمـك اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب.
ومقق
حػ ًَمـٌ َٓمـ َؾ أول ِ
ً مقٓ شمـٗمًػم اًمٕمٚمٛمـ٤مء و َٟمـ ْ٘مٚمِ ِٝمؿ آصم٤مر إوائؾ ومـل اًمّم ِ
وو٤مع
اًمٕمٚم ِؿ
َ
ّ
َ
ُّ
ِ
آظم ُره.
ِ
 اًمـحًد دا ٌء ُيـ ِ
هم٤مُمض،
سم٤مب
ٌ
ًػم وص٤مطم ٌُـف َو ِجـ ٌر ،وهق ٌ
ٜمٝم ُؽ اًمـجًد ،قمالضمـف َقم ٌ
ومٛمداويـ ِف ومـل َقمٜم٤مء ،وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌل :
وُم٤م َفمٝمر ُمٜمف ومال ُيـ َ
داوى ،وُم٤م َسمٓمـ ُمٜمـف ُ
« َدب إًمٞمٙمؿ داء إُُمؿ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ اًمـحًد واًمٌٖمْم٤مءش ،اًمـحًد قمَ٘مٞمدُ اًمٙمٗمر (أي
اًمٌ٤مـمؾ ِ
ِ
وود اًمـحـؼُ ،مٜمف شمـتـق ًّمد اًمٕمداوة ،وهق ؾمٌ٥م يمؾ ىمٓمٞمٕم٦م،
وطمٚمٞمػ
طمٚمٞمٗمف)
ُ
ٍ ِ
ـحـ ِد ٌ
ث ًمٚمتٗمرق سملم
و ُُمـٗمرق يمؾ ضمـٛمـ٤مقمـ٦م ،وىم٤مـمع يمؾ
رطمؿ ُمـ إىمرسمـ٤مء ،و ُُم ْ
اًم ُ٘مرٟمـ ِ
٤مء ،و ُُم ْٚمـ ِ٘م ُح اًمنم سملم احلٚمٗم٤مء.
ِ
ـح٥م اًمٚمـ َذ ِة إذا َشمـٕمـذرت قمٚمٞمـف إُمقال ُمـ وضمـ ِ
قهٝم٤م ،ضمنشمـف قمٚمـك ايمتًِ٤مسمِـٝم٤م
ُ ُ
ُُ م ُّ
َ
ُمـ همػم وضمـ ِ
قهٝم٤م.
ُ
الف قم٤مدات اًمٜم٤مس ومـل َؿمٝمقاشمِـٝمؿ و ًَمـ ّذاشمِـٝمؿِ ،
 اًمٕمٚم٦م اًمـٛمقضمٌ٦م ٓظمتِ ِ
وقم ّٗمـ ِ٦م َسمٕمْمٝمؿ
ِ
أطمقال اًمٜمٗمس اًمِمٝمقاٟمـ ّٞمـ٦م :ومـ٢مٟمـٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُُمٝمذسمـ ً٦م
و ُومجـقر سمٕمْمٝمؿ ،هق اظمتالف
رؾم َٚم ً٦م ُم٤مًم ِ َٙمـ ً٦م
ٝمٛم َٚمـ ً٦م ُُم َ
ُم١م ّدسمـَـ٦م ،يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م َقمـٗمٞمـٗم ً٤م ،و٤مسمٓم ً٤م ًمٜمـٗمًف ،وإذا يم٤مٟم٧م ُُم َ
ًمّم٤مطمٌٝم٤م ،يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م ِ
وم٤مضمر ًا ِذيـر ًا ،وإذا يم٤مٟم٧م ُُم َتقؾمٓم٦م اًمـحـ٤مل يم٤مٟم٧م ُرشمـ ٌَـ َ٦م
ِ ِ
يمرشمـ ٌَـتِٝم٤م ومـل اًمتـ٠م ُدب.
ص٤مطمٌٝم٤م ومـل اًمٕم ّٗمـ٦م ُ

ظقونُالؽمُوالعز
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 اًمٙمت٤مب ص٤مُم٧م ًمـٛمـ أؾمٙمـتف :واًمـٙمت٤مب سمـٚمٞمغ وٟم٤مـمؼ ًمـٛمـ اؾم َتـٜمْـ َٓمـ َ٘مـف.
ـٝمؿ َُمًتقر ٌة قمـ اًمٜم٤مس ،همػم سم٤مد َيـ٦م،
 ىمـد ئم ّـ يمثػم ُمـ اًمـٛمٚمقك واًمرؤؾم٤مء أن ُقمٞمق َسم ُ
وذًمؽ ًمـٛمقوع هٞمـٌتٝمؿ ،و َيًتِمٕمرون أن طم٤مؿمٞمتٝمؿ َ
ـجنون قمٚمـك
وظمقاصٝمؿ ٓ َي ُ
ِ
ظمقاص
إفمٝم٤مر أهارهؿ إن َو َىمٗمقا قمٚمـك رء ُمٜمٝم٤م ،وهذا ٟمـٝم٤ميـ ُ٦م اًمٖمٚمط ،ومٙمام أن
ّ
ٍ
ظم٤مص ٌ٦م وصمِـ٘م٤م ٌة ُيـخرج إًمٞمٝمؿ
واطمد ُمٜمٝمؿ
اًمـٛمٚمؽ قمٜمده صمِـ٘م٤م ٌة ُأُمٜم٤مء ،يمذًمؽ ًمٙمؾ
ّ
ومٛم ٌ
ًؽم قمٜمف أهار همػمه:
ًؽم اإلٟمً٤من قمٜمف
ح٤مل أن َي ُ
أهاره :وُمـ ٓ َي ُ
أهار ٟمٗمًفُ ،
َ
وؾمٌ٥م فمٜمٝمؿ أن قمٞمقسمـٝمؿ ُمًتقر ٌة هق أٟمـٝمؿ ٓ يًٛمٕمقن أطمد ًا َيـذيمُره٤م.
َ ىمٚمٛمـ٤م يقضمد إٟمً٤من َيـخٚمق ُمـ ضمـٛمٞمع اًمٜمـ٘م٤مئـ ِ
ٚمؼ
ص طمتك ٓ يٙمقن ومـٞمـف ُظم ٌ
َُمـٙمرو ٌه ،ظم٤مص ً٦م ُمـ ًمـؿ َي ُـر ْض ٟمـٗمًف و ُيـ١مدسمـَٝم٤م :ومـ٢من ًمـؿ يتَـٗمـ٘مد قمٞمقسمـف ًمـؿ
قمٞمقب يمـثـٞمـ ٍ
ٍ
رة وإن ًمـؿ َيـٗمٓمِ ْـ ًمـٝم٤م.
َيـخـ ُؾ ُمـ
ِ
اًمـٛمٚمقك أيمثر،
يمثػم ُمـ ُقمٞمقسمِـف .وم٤مًمذي َيـخ َٗمك قمٚمـك
 اإلٟمً٤من سم٤مًمٓمٌع َيـخ َٗمك قمٚمٞمف ٌ
وقم َٔم ِؿ ُمراشمٌٝمؿ ،وأٟمـف ٓ يـ ْ٘م ِدم أطمدٌ قمٚمـك ٟم ِ
سمٛمح٤مؾمٜمٝمؿ ِ
ِ
ُّمحٝمؿ
إلقمج٤مسمـٝمؿ
ُ ُ
َ
وُمالُمتٝمؿ قمٚمـك ُقمٞمقسمـٝمؿ ،وم٤مًمٜمـ٤مس أضمـٛمع ي ِ
اًمتـ٘مر َب إًمـك اًمـٛمٚمقك
ـ٘مّمدون
َ
ُّ
ِ
ِ
ٔمق َة قمٜمدهؿ :وم ُٕم ِ
ٞمقب
اًمـح َ
َـٛم ُّٚمـ٘مٝمؿ ومال ي٘مقًمقن ًمـٝمؿ إٓ ُم٤م ُيـح ٌُّقن ًمـٞمٜم٤مًمقا َ
وشم َ
ِ
اًمـٛمٚمقك أسمـد ًا َظم ِٗمـٞمـ ٌ٦م قمٜمٝمؿ.

ً مٞمس يمثرة إُمقال ُمـٛمـ٤م يـتـٗم٤موؾ سمـف اًمٜمـ٤مس ،إٟمٛمـ٤م يمثرة إُمقال شمـتـٗم٤موؾ سمـٝم٤م
أطمقال اًمٜم٤مس.
اًمٖمٜمَك ُمـ ِ
 ىمـد يٙمقن ِ
ٙمًٌ ً٤م ًمّم٤مطمٌف ُقمٞمقسمـ ً٤م وٟمَـ٘م٤مئـص ،وىمـد يٙمقن اًمٗم٘مـ ُر ُُمـٗمٞمد ًا
ُ
ص٤مطمٌف ومـْم٤مئـؾ وُمـحـ ِ
٤مؾمـ.
ُ
َ

بختقشوعُبنُجـبـريـلُ:
ِ
ُ
أيمـؾ اًمـٙمثػم ُمـٛمـ٤م يٜمـٗمع.
أصٚمح ُمـ
ـي

ُ
أيمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـٛمـ٤م َي ُ ُّ
ِ
ـ٘مالء ُطمـٛمك اًمـ ُّروح.
 ىم٤مل ًمٚمٛم٠مُمقن :إن ُُمـجـ٤م ًَم ًَ َ٦م اًم ُّث
 اًمِمـرب قمٚمـك اًمـجـق ِع َر ِدي ٌء ،وإيمـؾ قمٚمـك اًمِم ٌَ ِع أرد ُأ ُِمـٜمـف.
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يـحقـىُبنُمعاذُالرازيُ:








إن اًمٕم٤مًمِـؿ إذا ًمـؿ يـٙمـ زاهد ًا ومٝمق ُقم٘مقسمـ ٌ٦م ٕهؾ زُم٤مٟمـف.
ٍ
ومراش َؾمٜمَـ٦م:
ُمقت ُوم َجـ٤مءة وإن يم٤من ص٤مطم٥م
ُمـ ًمـؿ يٙمـ ُُمًتٕمد ًا ًمـٛمقشمـف ومٛمقشمـف ُ
ومـٚمٞمٙمـ قمٛم ُٚمؽ قمٛمؾ اًمـٛم٘مٌقض ومـل يمـؾ ؾم٤مقمـ٦م.
ِ
وذار اًم ُ٘م ّـر ِاء أىمرسمـٝمؿ ُمـ إُمراء.
إُمراء أسمٕمدُ هؿ ُمـ اًم ُ٘م ّـراء،
ِذ ُار
ُ
َُمـ ؿمٌع قمقىم٥م سمثالث قم٘مقسم٤متُ :يـٚم٘مك اًمٖمٓم٤مء قمٚمـك ىمٚمٌـف ،واًمٜمّٕم٤مس قمٚمـك قمٞمـٜمـف،
واًمـٙمًؾ قمٚمـك سمـدٟمـف.
ٚمق أو
اٟمٔمر إًمـك اًمرضمـؾ طملم يتٙمٚمؿ ومـ٢من ًمً٤مٟمـف َي ْٖم َؽم ُ
ف ًمؽ ُمـٛمـ٤م ومـل ىمٚمٌفُ :طم ٌ
قمذب أو أضمـ٤مج أوهمػم ذًمؽ ،و ُيـ ٌَـٞمـّـ ًمؽ ـمٕمؿ ىمٚمٌف اهمؽماف ًمً٤مٟمـف.
طم٤مُمض أو
ٌ
ٌ
ِ ِ
ٍ ِ
ؼم ومـل يمؾ أطمـ ٍد
اًمت ُ
أطمـد ًمـٙمٜمّ ُف ومـل إهمٜمـٞم٤مء ْ
قاو ُع َطم ًَ ٌـ ومـل يمَؾ َ
أطم ًَ ْـ ،واًمّم ُ
ِ
أطم ًَ ْـ.
َطم ًَ ٌـ ًمـٙمٜمّـ ُف ومـل اًم ُٗم٘مراء ْ

ظبقدُالؾـهُبنُيـحقـىُبنُخاقانُ(وزيرُالـؿتوكل)ُُ:
اًمـٛم٘م٤مل.
ً مً٤من اًمـح٤مل أٟمٓمؼ ُمـ ًمً٤من َ

أحـؿدُبنُضولونُ:






أٟم٤م أدومع سمٛمـ٤مًمـل قمـ رضمـ٤مًمـل ،وسمـرضمـ٤مًمـل قمـ ٟمٗمز ،وُم٤م ومـل إرض قمٜمدي
ٍ
رضمؾ يـزيـد ُمـ٤مًمـف قمٚمـك ومِٕم٤مًمـف وطمـ٤مًمتـف قمٚمـك يمِٗم٤ميتـف.
ْـٖمض إًمـل ُمـ
أسمـ ُ
ـجـ٤مُمع ِ
ِ
اًمـحً٤من.
ـٝم ِؿ اًمرضمؾ قمٜمل ُمـ اإلًمـتِـذاذ أيمثر ُمـٛمـ٤م يـجـده ُُم
ُ
إٟمـل أضمد ومـل َوم ْ
إٟمـل ضمٕمٚم٧م ص٤مطم٥م َظمـ َ ٍؼم قمٚمـك أًمـٗمـ٤مفملً ،مِـ َٞمـٜمْٔمر يمؾ ُم٤ميـجـري سمٞمـٜمل وسملم ُمـ
ِ
ِ
ِ
ويمٌػمهؿ ومٞمٙمت٥م ظمٓمـ٤مسمـف وضمقاسمـل ،وظمٓم٤مسمـل
صٖمػمهؿ
اًمٜمـ٤مس
ُيـخ٤مـمِـ ٌَٜمل ُِم َـ
إيـ٤مه وضمقا َسمـف ًمـل ،ومـ َٞم ِ
ٚمـل سمـ٤مًمـ َٕم ِِمـل.
ٕمـروف َقم ّ
ُ
اًمٕم٘مؾ َصحٞمحـ ً٤م َىم ّـؾ ُم٤م ُي ْ
ـخٓمئ.
إذا يم٤من

ـ٘مـر َك إًمـك رقمٞمتؽ.
 إن أقمٔمؿ اًمٗم٘مر َوم ُ
ُ مـ أشمك ؿمٞمئ ً٤م ُمـ همػم أن ُيـٜمْـدَ َب إًمٞمـف ومً٤م ٍع (ٟم َّٛمـ٤مم) ُيـتَقىم ُع ُمـ ذه أيمثر ُمـٛمـ٤م
ُيٓمٚم٥م ُمـ َظمػمه.
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 ىم٤مل ٓسمٜمف :إٟم٤م يمُٚمٗمٜم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مم ِ
سم٠مُمر هذه اًمٌـٚمدة ُم٤م يمُـٚمـٗمٜم٤مه ،وم٢من ٟمحـ أقمٓمٞمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م
طمٔمٝم٤م ُمـ اًمٜمقم واًمراطمـ٦م وأهـٛمٚمٜم٤م اًمٗمٙمر ومـل شمدسمػم أطمقاًمـٝم٤م ُ
واًمِمٖمؾ سمٛمـ٤م يٕمقد
ِ
ِ
هسمِـٝمؿ ويًٙمٜمقا ومـل شمـ٘مٚمٌٝمؿ
سمـف صالح أُمقره٤م وصٞم٤مٟمـ٦م أهٚمٝم٤م ًمٞم٠مُمٜمقا ومـل ْ
أصٚمح ُمـ أن أؾمؽميح ويـخـ٤مومـقا.
و٤مقمقا :ومـ٠مرى أن أشمٕم٥م أٟمـ٤م ويٜم٤مُمقا يٙمقن
ُ
ُمقٓي ِرىم٤مقم ً٤م
َ يـحٙمِل ظم٤مدُمـف ٟمًٞمـؿ ومٞم٘مقل :يم٤من أصح٤مب إظمٌـ٤مر يرومٕمقن إًمـك
َ
ٓصٓمِ ِ
ٗم٤مئٝمؿ وىمتٚمٝمؿ ،ويم٤من َيـحٗمظ ُمٕمٜم٤مه٤م صمؿ َيـدومٕمٝم٤م إًمـل
ومـل أىمقا ٍم شمٙمقن ؾمٌٌ ً٤م ْ
و ي٠م ُُمرٟمـل سمتحري٘مٝم٤م ومٚمؿ يثؼ سمٖمٞمـري ومـل ذًمؽ ،ويمٜم٧م طمرسم ً٤م ٕصح٤مب إظمٌ٤مر
(اجلقاؾمٞمس) ُمٌ ِ
ِ
وضمـٝم ِف
ًم٘مٞم٧م اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٕمٜمـتـف ومـل
ـٖمْم ً٤م ًمـٝمؿ ،ويمٜم٧م إذا
ُ
ُْ

ضمٝمر ًا ،ومًٕمك أصح٤مب إظمٌ٤مر ومـل إومً٤مد طم٤مًمـل قمٜمد ؾمٞمدي ،ومٙم٤مٟمقا إذا رومٕمقا
طمرىمتُٝم٤م ،رومٕمقا أظمرى إًمـك ُمقٓي وي٘مقًمقن :يمٞمػ
إًمٞمف واطمد ًة وقمٚمٛمقا أٟمـل ىمـد ّ
سم٘مٞم٧م هذه اًمرىمٕم٦م ًمـؿ شمُـحرق؟ وم٠مقمٚمٛمٜمل ُمقٓي سمذًمؽ ،ومحٚمٗم٧م ًمف قمٚمـك أٟمـل ُم٤م
ٍ
أهمٗمٚم٧م ُّ
إًمـل ،ىم٤مل :صدىم٧م ،هذه طمٞمٚمـ٦م ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمؽ،
ىمـط شمـحريؼ ُرىمٕمـ٦م دومٕمٝم٤م ّ
إٓ أٟمـل أوع قمالُمـ ً٦م وه ل إدظمـ٤مل ؾمٌ٤مسمـ٦م يٛمٞمٜمل طمتك يتحٞمػ ومٞمٝم٤م اؾمؿ أقمرومـف
ُمـ اًمرىمـ٤مع ،واًمتل يٕمٞمدوٟمـٝم٤م إًمـل ؾمٚمٞمٛمـ ُ٦م ُمـ قمالُمتل.

 أوص اسمٜمف اًمٕمٌ٤مس وم٘م٤مل :أوصٞمؽ سمت٘مقى اًمٚمـف قمز وضمؾ وُمٙم٤موم٠مة أظمٞمؽ واإلُمً٤مك
ِ
ِ
شمتـريمَـ ًمـٛمـ َي ْ٘م ِّمدُ َُمدْ ظم ً
ال سمٞمٜمٙمٛمـ٤م
قمـ آؾمتٓم٤مًم٦م قمٚمٞمف سمزي٤مدة ؾمٜمؽ قمٚمـك ؾمٜمف ،ومال ُ
ِ
سمٗمً٤مد ُم٤م سمٞمٜمٙمُٛمـ٤م ،وٓ
يت٠مشمـل ُمٜمف ًمـٙمٛمـ٤م ،وٓ شمًٛمع ُمـٛمـ يٓمٚم٥م صالح ٟمٗمًف
شم ُْْم ِٛم َرن ٕظمٞمؽ همػم ُم٤م شمُٔمٝمره ،ومـ٢من اًم٘مـٚمقب ُُمـجـٜمّدة .اقمٚمؿ أن ِضمقار أظمٞمؽ ًمؽ
أصٚمح ُمـ ِضمقار همػمه ،وٓ شمُْمٛمر ًمف ِظمالومـ ً٤م َومـتُـ ٌْ ًِٓم٤م ُم٤م سمٞمٜمٙمٛمـ٤م ويـجد قمدويمٛمـ٤م
سمـذًمؽ ؾمٌٌ ً٤م إًمـك هاليمِـٙمُٛمـ٤م.

 ىم٤مل ٓسمٜمف ٓ :شمُـ ْٚم ِؼ سمـٝمٛمتؽ قمٚمـك ِص ِ
ٖم٤مر إُمقر سم٠من شمًتًٝمؾ شمٜم٤مول يًػمه٤م،
ومٞمٛمٜمٕمؽ ذًمؽ ُمـ يمِ ِ
ـدر ٌة قمٚمـك
ٌ٤مره٤م ،وٓ شمِمتٖمؾ سمٛمـ٤م ي٘مؾ َىمـدَ ُره ومال يٙمقن ومٞمؽ ُىم َ
ُم٤م َي ْٕم ُٔمؿ َىمـدَ ُره.
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ِ
ِ
ظمػم ُمـ اًمٜمـ٤مس.
همػم اًمنم ُار وُمـ ًمٞمس ومٞمف ٌ
 اًمقىمٞمٕم٦م صٜم٤مقم ٌ٦م رديـئـ٦م ًمٞمس َيّم ُٚم ُح ًمـٝم٤م ُ
ِ
ِ
ٚمٛمؽ قمٜمف.
دار ٟمٗمًف وم٠مسمٓمره طم ُ
 ىم٤مل قمٜمد ووم٤مشمـف :ي٤م رب ارطمؿ ُمـ َضم ِٝم َؾ ُم ْ٘م َ
 إن ومـل اًمّمٚمح شم٠مظمٞمـر أضم٤مل وشمـح٘مٞمؼ أُم٤مل وشمثٛمٞمـر إُمقال.

شؾقؿـانُبنُوهبُُ:

 اِ
ِ
٥م اًمٜمـ٤مرُ :ظمذ َُمٜمـٗمٕمتٝم٤م واطمذر أن شمـحـؽمق.
َّم َح ُ
صح٥م اًمٜم٤مس يمٛمـ٤م شم ْ
ِ
سم٤مًمتـٗمْمٞمؾ أهؾ اًمٗمْمؾ.
أطمـؼ اًمٜمـ٤مس

ُّ

إبراهقمُبنُإبراهقمُالـؿصعبي:
ُ

ِ
ِ
َـح ًُ ُـ سمـٝمؿ اًمتج٤مرة.
 يمٞمٛمـ٤م اًمـٛمٚمقك اًمٕمٛمـ٤مرة ،وٓ شم ْ

ً مذة اًمدٟمٞم٤م ومـل اًمًٕم٦م واًمـدَ قمـ٦م( .اًمًٕم٦م :اًمٖمٜمك .اًمدقم٦م :اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م)

الـؿعتؿدُظؾـىُالؾـهُ:
ف سم٤محلٚمؿ َيم ُث َرت اًمـجراءة قمٚمٞمف.
ُ مـ ُقم ِر َ

أبوُالعباسُحمؿدُبنُيزيـدُالـ ُؿ َُبـردُ:

ِ
َ
إًمٞمؽ وم٤مقمٚمؿ أٟمـف
ـر ًة
 آؾمتِٛمـ٤مع سم٤مًمٕملم :وم٢مذا
َ
رأي٧م َ
قملم ُمـ شم َ
ُـحـد ُصمـ ُف ٟم٤مفم َ
ي ِ
ـحً ُـ آؾمتِٛمـ٤مع.
ُ

صاظدُبنُخالدُ(وزيرُادعتؿدُوادوفق)ُُ:
 اًمـٛمٜمع اجلٛمٞمؾ أطمًـ ُمـ اًمققمـد اًمٓمقيؾ.

إشؿـاظقلُبنُغزوانُُ:

قم٘مؾ ويمؾ ٍ
سمٞم٤من ٓ يٙمقن ومـل ٟمِّم٤م ِ
قمٚمؿ ٓ يٙمقن ومـل َُم ْٖم ِر ِ
ٍ
ب ِقم ٍ
 يمؾ ٍ
ٚمؿ ويمؾ
س
ُظم ُٚم ٍؼ ٓ يـجـري قمٚمـك ُقمر ٍ
ف ومٚمٞمس سمـ ِذي صمٌ٤مت.
َ
ْ
 أؿمدُّ اًمٜم٤مس إًمـك اًمٜم٤مس طمـ٤مضمـ ً٦م أيمثرهؿ شم٘مدير ًا ًمالؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝمؿُ.

أحـؿدُبنُالـؿ َع َّذلُ:
ُ

ِ
آًمـٛم ْ٧م.
ٟم٧م يم٤مٕصٌع اًمزائـدة :إن شم ُِريم ْ
 ىم٤مل ٕظمٞمف قمٌد اًمّمٛمد :أ َ
َ٧م ؿم٤مٟمَ٧م وإن ُىمٓم َٕم ْ٧م َ
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ظبدُالعزيزُبنُمعاويـةُال َع ُّتـابـيُ:
 إذا شمٜم٤مهك اًم َٖم ُّؿ اٟمـ٘مٓمع اًمدُمع.
ف ًمٚمحًد
ف ًمٚمٛمدح واًمذ ّم ،وم٢من أطمًـ وم٘مد اؾمتُـ ْٝم ِد َ
نم َ
ُ مـ صٜمع يمت٤مسمـ ً٤م وم٘مد ْ
اؾمتَ ْ َ
ِ
ف سمٙمؾ ًمً٤من.
واًمٖمٞمـٌـ٦م ،وإن أؾم٤مء ومـ٘مد َشمٕمرض ًمٚمِمتؿ واؾم ُتـ ْ٘م ِذ َ
ِ
إصد ِ
ِ
إقمداء شم ِ
ىمـ٤مء ِ
ـقر ُ
شمقر ُ
ّ 
ث اًمّمدا َىمـ٦م.
داوةَ ،واحلٙمقُم َ٦م سملم
سملم
ًمـحٙمق َُم َ٦م َ
ث اًم َٕم َ
إن ا ُ

ظؿروُبنُالؾقثُُ:

ِ
سم٤مًمرضم٤مل شمًُتٛمـ٤مل.
 اًمٓمػم سم٤مًمٓمػم ُيّم٤مد ،واًمـٛمـ٤مل ُيـٙمً٥م سم٤مًمـٛمـ٤مل ،واًمرضم٤مل

ثابتُبنُ ُق ّـرةُ:

ؿم٤مو ْر َت اًمٕم٤مىمـؾ ص٤مر قم٘مٚمف ًمؽ.
 إذا َ
ِ
َ
يٙمقن ًمف ضمـ٤مريـ ٌ٦م طمًٜم٤مء وـم ٌّ ٌ
طمـ٤مذق:
ـ٤مخ
ً مٞمس ر ٌء أؿمدُّ ضر ًا سم٤مًمِمٞمخ ُمـ أن
ِ
ـٝم َـرم.
ٕٟمـف َي ًْتٙمث ُر ُمـ اًمٓمٕم٤مم ومـٞمًَ َ٘مؿ وُمـ اًمٜمٙم٤مح ومـ َٞم ْ

الؼاشمُبنُظبقدالؾـهُ(وزيرُالـؿعتضدُبالؾـه)ُ:

اًمـح ًَ ُـ ُمـ َُمّم٤مئـ ِد اًم٘مٚمقب.
 اًمـٙمال ُم َ

ظبدُال ُّؾـهُبنُالـؿـعـتـزُ:










إذا ُىمـد َُم٧م اًمـٛمقدة شمِمٌٝم٧م سم٤مًم٘مراسمـ٦م.
أسم َخـ ُؾ اًمٜمـ٤مس سمٛمـ٤مًم ِف أضمقدهؿ ِ
سمٕمـ ِ
روف.
ُ
اًمٖمٜمك سم٤مًمًٚمٓم٤من إٓ ٟمـٗمس ظم٤مئـٗمـ٦م ،وضمًؿ شم َِٕم٥مِ ،
در ُك ِ
ٓ ُيـ ِ
ودي ٌـ ُُمـ َتـثٚمؿ.
ٌ ٌ
ٌ
ِ
ٛمٜمخٗمض أيمثر اًمٌ٘م٤مع ُم٤مء ًا.
أؿمدُّ اًمٕمٚمٛمـ٤مء شمقاوٕم ً٤م أيمثرهؿ قمٚمٛمـ ً٤م :يمٛمـ٤م أن اًمـٛمٙم٤من اًمـ
أىمرب إؿمٞم٤مء إًمـك اًمٜمـ ِ٤مر أه ُقمٝم٤م اطمؽماىم ً٤م.
أؿم٘مك اًمٜمـ٤مس سم٤مًمًٚمٓم٤من ص٤مطم ٌُف :يمٛمـ٤م أن َ
إن يم٤من اًمٌحر يمثػم اًمـٛمـ ِ
٤مء ومٝمق سمٕمٞمد اًمـ َٛم ْٝم َقى.
ُمـ ؿم٤مرك اًمًٚمٓم٤من ومـل ِقمـز اًمدٟمٞم٤م ؿم٤مريمـ ُف ومـل ُذل أظمرة.
ـٛمـٚمِ ُؽ ُأٟمـْـً ً٤م ومـزده إضمـالًٓ.
إذا زادك اًم َ
ت٤مظ قمٚمـك ُمـ ٓ ذٟم٥م ًمفٌ ،
اًمـح٤مؾمد ُُمٖمـ ٌ
ـم٤مًم٥م ًمـٛمـ٤م ٓ َيـجـده.
سمخٞمؾ سمٛمـ٤م ٓ يٛمٚمٙمف،
ٌ
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ِ
٥م اًمًٚمٓم٤من ومٚمٞمّمؼم قمٚمـك ىمًقشمـف ،يمـ ِ
اًمٖمق ِ
اص قمٚمـك ُمٚمقطمـ٦م سمحـ ِره.
ّمؼم ّ
ُمـ َصح َ
ِ
ِ
اًمـٛم َخـٚمـد.
ٚمؿ
اًمرضمؾ وًمـدُ ُه ُ
قم ُ
ِ
ـٚمؽ سم٤مًمد ِ
اًمـ ُٛم ُ
٘مقى.
يـ َيـ ٌْـ٘مك ،واًمديـ سم٤مًمـ ُٛمـٚمؽ َيـ َ
ُمـ أيمثر ُُمذايمرة اًمٕمٚمٛمـ٤مء ًمـؿ َيـٜم َْس ُم٤م َقمٚمِؿ ،واؾمتٗم٤مد ُم٤م ًمـؿ يٕمٚمؿ.
ٓ َشمـٚمتٌَس سم٤مًمًٚمٓم٤من ومـل وىم٧م اوٓمراب إُمقر قمٚمٞمف وم٢من اًمٌحر ٓ يـٙم٤مد يًٚمؿ
رايمٌف ومـل طم٤مل ؾمٙمقٟمـف ،ومٙمٞمػ قمٜمد اظمتـالف ريـ٤مطمـف واوٓمراب أُمقاضمـف؟.
ًمـٙمؾ قم٤مًمـ ٍؿ هـٗمقة.
إذا ِ
ٛم٧م ومـال ُشمـٗمٙمر ومـل يمثرة ُمـ دوٟمـؽ ُمـ اًمـجٝم٤مل ،وًمٙمـ اذيمر ُمـ
قمٚم َ

ومقىمؽ ُمـ اًمٕمٚمٛمـ٤مء.
 اًمٜمـ٤مر ٓ ُيـٜمـ ِ٘م ُّمٝم٤م ُم٤م ُأظمذ ُمٜمٝم٤م وًمـٙمـ ُيـٜمـ٘مّمٝم٤م أن ٓ دمـد َطمـٓمٌ ً٤م ،ويمذًمؽ
ٌ٤مس ُمٜمف ،و َومـ٘مدُ اًمـحـ٤مُمٚملم ًمف ؾمٌ٥م قمدُمـف.
اًمٕمٚمؿ ٓ ُيٗمـٜمٞمـف آىمـتـ ُ
َ ز ًّم٦م اًمٕم٤مًمـؿ ِ
شمٙمن اًمًٗمٞمٜم٦م ومـتَٖمرق و ُشمـ ْٖم ِر ُق َظم ْٚمـ٘م ً٤م يمثػم ًا.





أزهد اًمٜم٤مس ومـل قم٤مًمـ ٍؿ ضمػماٟمـف.
أقمرف اًمٜم٤مس سم٤مًم ّٚمـ ِف أرو٤مهؿ سم٠مىمـداره.
ُمـ أطم٥م اًمٌ٘م٤مء ومٚمـ ُٞمـ ِٕمد ًمٚمٜمقائ٥م ىمٚمٌ ً٤م صٌقر ًا.
ِ
ِ
ظمػم ًمؽ ُمـ ُمقاىمع آُم٤مًمؽ.
ُمقاىمع أىمـدار اًم ّٚمـف ٌ

 شمـٛمـ٤مم اًمّمدق اإلظمٌ٤مر سمٛمـ٤م شمـحـتٛمٚمف اًمٕم٘مقل.
سم٧م أضم ً
ال وم٤مز َد ْد
رؾم ٍؾ إًمٞمؽ
ىم٤مر َ
وقمٛمرك سمـ٘مدر ؾمٗمره ٟمحقك ،ومٙم ّٚمٛمـ٤م َ
ُ
 إضمؾ َيم ًَٝم ٍؿ ُُم َ
َقم َٛمالً.

ِ
 يمٚمٛمـ٤م َيم ُث َر ُظمـ ّز ُ
إهار ازدادت وٞم٤مقمـ ً٤م.
ان
 ىمٚمقب اًمٕم٘مالء طمـّمـقن إهار.
ظ َ
ـمالئع اًم٘مٚمقب ،واًمـ ّٚم ْح ُ
ُ
ف اًمْمٛمػم.
اًمٕمٞمقن

ـمـ ْر ُ
ُ
 ىمـد ُيًـ َتدل سمٔمـ ٍ
٤مهر قمـ سمـ٤مـمـ.
 يمٚمٛمـ٤م َطم ًُٜمَ٧م ٟمٕمٛم٦م اًمـجـ٤مهؾ ازداد ومٞمٝم٤م ُىمٌح ً٤م.

ظقونُالؽمُوالعز
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 ٓ شمـ َرى اًمـج٤مهؾ إٓ ُُمـ ْٗمـ ِرـم ً٤م أو ُُمـ َٗمـرـم ً٤م.





ًمـٛمـ٤م قمرف أهؾ اًمٜم٘مص طمـ٤مًمـٝمؿ قمٜمد ذوي اًمٙمٛمـ٤مل اؾمتٕم٤مٟمقا سم٤مًمـٙمِ ْ ِؼمً ،م ُٞمـ َٕمٔمؿ
صٖمػم ًا ويـرومـع طمـ٘مػم ًا ،وًمٞمس سمٗمـ٤مقمـؾ.
قمالُم٦م اًمـٙمـ ّذاب ُضمق ُده سم٤مًمٞمٛملم ُمـ همػم ُُمً َتحـٚمِػ.
ٓ يـ٘مقم ِقم ُّـز اًمٖمْم٥م سمـ ُذل آقمتذار.
اضمـتـٜم ِـ٥م ُمـّم٤مطمٌ٦م اًمـ ّ
ٙمذاب :وم٢من اوٓمررت إًمٞمف ومـال ُشمـ َّمدىمـف وٓ شمُٕمٚمِٛمف أٟمـؽ

ُشمـٙمذسمـف ،ومـٞمـٜمـتـ٘مؾ قمـ ُوده وٓ يٜمـتـ٘مـؾ قمـ ـمٌٕمف.






ؿمدّ ة اًمٖمْم٥م ُشمـ َٕمـثر اًمـٛمٜمٓمؼ ،وشم٘مٓمع ُم٤مدة اًمـ ُحجـ٦م ،و ُشمـٗمـ ّرق اًمٗمٝمؿ.
ُمـ فمٝمـر همْمٌـف ىمـ ّؾ َيمٞمده.
ِ
ن اًمـحـ٤مل سمٕمد اًمِمدة).
أؿمدُّ اًمـجٝمـ٤مد ُُمـجـ٤مهـدة اًمٖمـ َػم ( ُي ْ ُ
قمدوك وإن يم٤من ُم٘مٝمقر ًا واطمـذره وم٢من طمـد اًمًٞمػ ومٞمف وإن يم٤من َُم ْٖم ُٛمقد ًا.
ٓ شم٠مُمٜمـ ّ
سم٤مًمـٛمٙمـ ِ
٤مر ِه َشمـٔمٝمر ِطم َٞمـؾ اًمٕم٘مقل.

 ٓ راطمـ٦م ًمـحـ٤مؾمـد وٓ طمـٞم٤مء ًمـحـريص.


ًمق شمـٛم ّٞمزت إؿمٞم٤مء يم٤من اًمـٙمذب ُمع اًمـ ُجٌـ ،واًمّمدق ُمع اًمِمجـ٤مقمـ٦م ،واًمراطمـ٦م
رُم٤من ُمع اًمـحـ ِ
ُمع اًمٞم٠مس ،واًمتٕم٥م ُمع اًمٓمٛمع ،واًمـ ِحـ ُ
رص ،واًمـذل ُمع اًمـد ْيـ.
ًمـؿ يـٙمتً٥م ُم٤مًٓ ُمـ ٓ ُيـ ّْمٚمِحـف يمثرة اًمـٛمـ٤مل.
َ
اًمّم٤مدق إًمـك اًمٙمذب.
يمثرة اًمد ْيـ شمـ ْْم َٓمـ ُر
آيمتً٤مب سم ِ
سمْمٕمـ ِ
خـؾ.
ػ طمـٞمٚمتـف قمـ
ِ َ
ُمـ أطمس َ ْ
إُم٤مٟمـ٦م رأس ِ
ُم٤مل اًمـجـ٤مهـؾ (وٕمٞمػ اًمـحٞمـٚمـ٦م).



صٖمػم وإن يم٤من ؿمٞمخـ ً٤م.
اًمـجـ٤مهـؾ
ٌ
ِ
ص ُمـ َىمـدْ ِر اإلٟمً٤من وٓ َيـزيـدُ ومـل طمـٔمـف.
اًمـحـرص ُيـٜمْـ٘م ُ
اًمـٛم ّٞم٧م َيـ ِ٘مـ ُّؾ ُطمـ ًّ٤م ُده و َيـٙم ُثر اًمـٙمذب قمٚمٞمف.
أ ْهم ِـ ُمـ َو ًّمـ ْٞمـ َتـ ُف قمـ اًمنىمـ٦م :ومٚمٞمس يٙمٗمٞمؽ ُمـ ًمـؿ َشمـٙمـ ِٗمف.
قم٘مؾ اًمـٙم٤مشم٥م ومـل ىمٚمٛمف.
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 اًمـحظ ي٠مشمـل ُمـ ٓ ي٠مشمـٞمـف.
اوٓمِرار ًا.
ُ مـ ًمـؿ يّمؼم اظمتٞم٤مر ًا َص َؼم ْ






سمجـ َزع.
اًمٕم٤مىمـؾ ٓ يًتـ٘مٌؾ اًمٜمٕمٛم٦م سمـٌـٓمـر وٓ ُيـقد ُقمـٝم٤م َ
ٍ
ٍ
إٟمـٙم٤مر يًتحـؼ أن ُيًٛمك َقمـتَـٌـ٤م.
هٗمقة شمُـ َٕمـدُّ ذٟمٌ ً٤م ،وٓ يمؾ
ُم٤م يمؾ
ٓ يـ ْٗم ِ
ٍ
صديؼ ىمـد أصٚمحـؽ اًمٞم٘ملم ًمـف.
ـًدْ َك اًمـٔمـ قمٚمـك
ُ
ٍ
ًمـٙم٤مذب رؤيـ٤مٟٕ :مـف ُيـخـؼم قمـ ٟمـٗمًف ومـل اًمٞمـ٘مـٔمـ٦م سمٛمـ٤م ًمـؿ َي َـر
ٓ شمٙم٤مد شمّمح
ومتـ ِ
ُريـف ومـل اًمٜمقم ُم٤م ٓ يٙمقن.

ٗمرىمقا طمتك اظمتٚمٗمقا ،وُم٤م
ٗمرىمقا ،وُم٤م شمـ ّ
ُ م٤م ذل ىمق ٌم طمتك َو ُٕمٗمقا ،وُم٤م وٕمٗمقا طمتك شمـ ّ
اظمتٚمٗمقا طمتك شمـٌـ٤مهمْمقا ،وُم٤م شمٌ٤مهمْمقا طمتك شمـح٤مؾمدوا ،وُم٤م شمـحـ٤مؾمدوا طمتك

اؾمتـ٠مصمر سمٕمـ ُْمٝمؿ قمٚمـك سمٕمض.
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمـؾ أن ُيـ ْٖمٜمِـ َل أوٓده ومـل طمـٞم٤مشمـف ًمٞم١مدسمـٝمؿ ومـل طم٤مل اًمٖمٜمك،
فمـ َٗمروا ِ
٤مؾم٦م اًمٜمـٕمٛم٦م ،وإٓ َ
سم٤مًمٖمٜمك سمٕمده وهؿ ُضمـ ّٝم ٌ٤مل سمـف.
و ُيٕمٚم َٛم ُٝمؿ ؾمـٞمـ َ
ٍ
ُ م٤م شمـٙم٤م ُد اًمٔمٜمقن شمـزدطمؿ قمٚمـك ٍ
ُمًتقر إٓ يمِمٗمـتـف.
أُمر
 أهؾ اًمدٟمٞم٤م يمّمقر ومـل صحٞمٗمـ٦م إذا ُـم ِق َي سمٕمْمٝم٤م ُٟمـ ِِمـ َر سمٕمْمٝم٤م .
 ومً٤مد اًمرقمٞم٦م سمال ُمٚمؽ ،يمٗمً٤مد اجلًؿ سمال روح.

ابنُبسامُ(ظؾـيُبنُحمؿد)ُ:

 ويمؿ ُأُمٜمِـٞم ٍ
ـ٦م ضمـٚمٌ٧م َُمـٜمِـٞمـ٦م.
َ

الـحسنُبنُظؾـيُإضروشُ:

 أصم٘مؾ اًمٜمـ٤مس ُمـ َؿم َٖم َؾ ُمِمٖمقًٓ.

مـصورُبنُإشؿـاظقلُالػؼقهُالتؿقؿيُ:
ٍ
اظمـتـٞمـ٤مره.
قمـ٤مىمـؾ
َ دل قمٚمـك
ُ

الرايضُبال ّؾـهُُ:

أور َصمـ ُف اًم ّٚمـف ُذًٓ سمحؼ.
ُ مـ ـمٚم٥م قمز ًا سمـٌ٤مـمـؾ َ

ظقونُالؽمُوالعز
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أبوُجعػرُالـقسابوريُ:

ً مٞمس احلٙمٞمؿ اًمذي يـ َٚمـ٘مـٜم َُؽ ِ
احلٙمٛم َ٦م شمَـ ْٚم ِ٘مـٞمٜمـ ً٤م ،إٟمٛمـ٤م اًمـحٙمٞمـؿ اًمذي يٕمٛمؾ
ُ
اًمٕمٛمؾ َومـتَـ ْ٘مـت ِ
َـدي سمـف.

أبوُظؾـيُالروذباريُ:

صديؼ ًمف (ويم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمٛمـ٤م ضمـٗمقة) َ « :شمـر ُك ِ
ٍ
اًمٕمت٤مب ُومـرىمـ٦م ،وـمقل اًمٕمت٤مب
 يمت٥م إًمـك
ْ
َو ْطم َِم٦م ،وم٢من يمٜم٧م ذُمـٛمتٜمل قمٚمـك اإلؾم٤مءة َوم ِٚم َؿ شمرى ُمـ ٟمٗمًؽ سم٤مًمـٛمٙم٤مومـ٠مة قمٚمٞمٝم٤م؟ش.

الافظُا ِ
بنُح َّبانُال ُبستيُ:

 اًمٕم٘مؾ ُمـ أومْمؾ ُمقاه٥م اهلل ًمٕمٌ٤مده وهق دواء اًم٘مٚمقب وُمٓمٞم٦م اعمجتٝمديـ وسمذر
طمراصم٦م أظمرة وشم٤مج اعم١مُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م و ُقمدشمف ذم وىمقع اًمٜمقائ٥م.
يتؿ ديـ
 اًمٕم٘مؾ سمف يٙمقن احلظ وي١مٟمس اًمٖمرسم٦م ويٜمٗمل اًمٗم٤مىم٦م وٓ ُم٤مل أومْمؾ ُمٜمف ،وٓ ُّ
أطمد طمتك يتؿ قم٘م ُٚمف.

 إن ُمـحـٌـ٦م اًمـٛمرء اًمـٛمٙم٤مرم ُمـ إظمـالق ويمراهـتـف ؾمـٗم٤مؾمـٗمٝم٤م هق ٟمـٗمس اًمٕم٘مؾ.
ىمدرا.
ُ مـ ُقم ِد َم اًمٕم٘مؾ ًمـؿ يز ْده اًمًٚمٓم٤من ًّ
قمزا وٓ اعم٤مل يرومٕمف ً
 ٓ قم٘مؾ عمـ أهمٗمٚمف قمـ ُأظمراه ُم٤م جيد ُمـ ًمذة ُدٟمٞم٤مه.

كاسُالدولةُأبوُحمؿدُالسنُبنُظبدُال ُّؾـهُالؿداكـيُ:

ِ
 اًمـٛمٚمـقك ُيـ١مد َ
سم٤مًمـحـرُمـ٤من.
ـجران وٓ ُيـٕمـ٤مىمـٌـقن
سم٤مًمـٝم ْ
سمـقن ُ
مسؾمُبنُقـتـقـبـةُ:
ىمٌؾ إد ِ
راط ِ
 ومـل إ ْوم ِ
اًمـح ْر ِ
راك اًم ُٓمـ ْٚم ٌَـ٦م.
ص َُم َذ ًّمـ ٌ٦م َ ْ

أبوُبؽرُمـحؿدُبنُالعباسُالـخوارزميُ:

تقل سم٤مًمـخـ ِ
 اًمـجـٌ٤من َُمـ٘مـ ٌ
قف ،ىمٌؾ أن ُيـ٘مـ َتـؾ سم٤مًمًٞمػ.
ِ
صمقب :ومـ٢من َىمـ ٍُم قمٜمف َقمـ ِر َي ُمٜمف وإن ـمـ٤مل قمٚمٞمف َقمـثُـ َر ومٞمف.
 إن وٓيـ٦م اًمـٛمرء ٌ

أبوُالػتحُالبستيُ:

زح ومـل اًمـٙمالم يم٤مًمـ ِٛم ْٚمح ومـل اًمٓمٕم٤مم.
 اًمـ َٛم ُ
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أبوُح ّقانُالتوحقديُُ:






َقمذب ُطم ًّ٤مدك سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ.
اًمـحٙمٛم٦م ٟمِ ًٌْ ُتٝم٤م ومٞمٝم٤م ،وأصمـ ُره٤م ٟمٗمًٝم٤م ،وطمـجـ ُتٝم٤م ُمٕمٝم٤م ،وإؾمٜم٤م ُده٤م َُمـ ْتـٜمُـٝم٤مٓ ،
ٍ
سمٌمء ،و ُيًتٕم٤من سمـٝم٤م.
شمٗمتـ٘مر إًمـك همػمه٤م ،وٓ شمًتٕملم
ِ
اًمـخٓمـ٤مب ٟمق ِ
وظمٓم٤مب اًمٕم٤مىمـ ِؾ ًمألطمـٛمؼ.
ظمٓم٤مب اًمٕم٤مىمـ ِؾ ًمٚمٕم٤مىمـ ِؾ،
قم٤من:
ُ
ُ
ُ
ِ
ـ٦م اًمـٛمـ٤مل ،وًمٙمـ اًمٗم٘مر ومـل َيم ِ
ًمٞمس اًمٗم٘مر ومـل ِىم ّٚم ِ
ٝمقات وإن َيمـ ُث َر اًمـٛمـ٤مل.
ثرة اًمِم
ُ
ومـل اًمـٛمحـ ِ
ِ
ِ
٘مٞمح
ًمٚم٘مٚم٥م و َشم
رويح
شمٚم٘مٞمح
٤مدصمـ٦م
نيح ًمٚمٝمؿ وشمٜمـ ٌ
ٌ
ًمٚمٕم٘مقل وشمـ ٌ
ٌ
ُ
ِ
دي٨م ذو ِضمـدَ ٍة و َ
ًمألدب ،قمٚمـك أن يٙمقن اًمـحـ ُ
ـمرا َومــ٦م.

الثعالبـيُُ:
ُ مـ يًتحٞمـل ُمـ اًمٜمـ٤مس وٓ يًتحٞمـل ُمـ ٟمـٗمًف ومال َىمـدْ َر ًمٜمـٗمًف قمٜمده.

اإلمامُالـؿـاورديُ:
ْم٤مقمػ اًمـ َٙمـ َٛمد.
 فمٝمقر اًمٗمْم٤مئؾ يـثـٞمـر اًمـحـًد ،وطمـدوث اًمٜمٕمٛمـ٦م ُي
ُ
َ
شم٠مُمر سم٤مٕمجـؾ،
 اًمٗمرق سملم اًمٕم٘مؾ واًمـٛمروءة :أن
اًمٕم٘مؾ ي٠مُمر سم٤مٕٟمٗمع ،واًمـٛمروء ُة ُ

ِم٤مق َرهمٌ ً٦م ومـل احلٛمد ،وًمذًمؽ ّ
اًمـٛم ُّ
وم٢من
وٓ َيٜمـ٘م٤م ُد ًمٚمٛمروءة إٓ ُمـ َؾم ُٝم َٚم ْ
٧م قمٚمٞمف َ
ؾمـٞمـدَ اًم٘مق ِم ْ
٘م٤مهؿ.
أؿم ُ

ابنُظبدُالبـرُُ:

ِ
ٌ
ٌ
ُ
َ
يـ٠مشمٞمؽ َقم ْٗمق ًا.
ورزق
ومرزق شمَـٓم ُٚمـٌُـ ُف،
رزىم٤من:
اًمرزق


أبوُبؽرُالـؿراديُالرضميُُ:
 ٓ شمرومع اًمٚمئٞمؿ ومقق ُمٜمـزًمتـف ،وم٢من ذًمؽ ُمقضم٥م ًمتٛمرده ،واقمٚمؿ أن اًمـٛمٜم٤مزل اًمرومٞمٕمـ٦م
إذا ُأهٚم٧م ًمـٝم٤م اًمٚمئ٤مم َص ُٖمـ َرت قمٜمـد اًمٙمـرام.

 اًمـحزم هـق اًمٜمٔمر ومـل إُمـقر ىمٌـؾ ٟمزوًمـٝم٤م وشمـقىمـك اًمـٛمٝم٤مًمؽ ىمٌـؾ اًمقىمـقع ومٞمٝم٤م
وشمدسمٞمـر إُمقر قمٚمـك أطمًـ ُمـ٤م يٙمقن ُمـ وضمقهٝم٤م.
(ُ )1مـ يمت٤مسمف اًمًٞم٤مؾم٦م.

()1
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أبوُحـامدُحمؿدُالغزالـيُ:

ِ
ٕمٔمٛمٝمؿ.
ً مق قم٤مًم٩م اًمٓمٌٞم٥م ضمـٛمٞمع اًمـٛمرى سمٜمٗمس اًمدواء ًمـٛمـ َ
٤مت ُُمـ ُ
 اًمّمٌل أُم٤مٟمـ ٌ٦م قمٜمد واًمديـف ،وىمٚمٌـف اًمٓمـ٤مهر ضمـقهر ٌة ِ
ؾم٤مذ َضمـ ٌ٦م ظمـ٤مًمٞم ٌ٦م ُمـ يمؾ ٟمـ ٍ
٘مش
ُّ
وصقرة ،وهق ىمـ٤مسمِـ ٌؾ ًمـٙمؾ ُم٤م ُيـٜم٘مش قمٚمٞمف ،وُم٤مئـ ٌؾ إًمـك يمؾ ُم٤م ُي َٛمـ ُ٤مل إًمٞمف.
ٍ
ال َي ِ
صٜم٤مقمـ٦م أه ً
ٗم٤مئس َصٜم َٕمـ ٍ٦م إًمـك همػم
 أقمٚمؿ أن ًمٙمؾ
ٕمرومـقن َىمـدْ َره٤م ،وُمـ ْ
أهدَ ى ٟمـ َ
أرسم٤مسمـٝم٤م ومـ٘مد َفمٚمٛمٝم٤م.
ـف وؿمٝمقاشمِ ِ
ًد وطمـ٤مضمـ٤مشمِ ِ
ـرهمٌ٤مت اًمـجـ ِ
ِ
ـٗمس َُمـحـجـقسمـ٦م ومـل اًمدُّ ٟمٞم٤م سمِ
ـف
 اًمٜم ُ
ـح ِ
وُمّم٤مًم ِ ِ
ـف ،وٓ ُيـزيـ ُؾ هذا اًمـحـجـ٤مب إٓ اًمٕم٘مؾ.
إًمٞمف ٟم٤مفمر ٌة وآذا ُٟمـٝمؿ إًمٞمف ُم ِ
 إن صالح اًمتٚمٛمٞمذ سمّمالح ُمٕمٚم ِٛم ِف :وم٢من أقمٞمٜمٝمؿ ِ
ّمٖمـٞم٦م،
ُ
ُ
ومٛمـ٤م اؾمتحـًٜمـف ومٝمق قمٜمدهؿ اًمـحـًـ ،وُم٤م اؾمتـ٘مٌحـف ومٝمق قمٜمدهؿ اًم٘مٌٞمح.

 اًمٜمٗمس إن ًمـؿ شمـٛمٜمع سمٕمض اًمـٛمٌ٤مطم٤مت ـمٛمٕم٧م ومـل اًمـٛمحٔمقرات.

ظؿرُالـخقام(ُ:ُ)3
أيمـرم ٟمـٗمًـف.
ُ مـ أهـ٤من ُمـ٤م ًَمـ ُف َ

الزمـخشـريُ:

ِ
ِ
ـًـق َة ُأ ْؾمقة.
ـًقة ُمـ اشمـخـذ اًمٜم ْ
 آٟمـ َُ٨م ُم َـ اًمٜم ْ

 إطمـٛمؼ ٓ يـجـد ًمذة اًمـحٙمٛم٦م ،يمٛمـ٤م ٓ يٜمـت ِ
َـٗم ُع سم٤مًمقرد ص٤مطم٥م اًمزيمٛم٦م.
َ
ٍ
ٍ
َ
صدىمـ٦م ُمـ سملم يمَـ ّٗمٞمؽ.
ظمػم ُمـ
صدىمـ٦م ُمـ سملم
ُ رب
ومٙمٞمؽ ٌ
 اًمٜمـ٤مس أضمٜم٤مس ،وأيمثرهؿ أٟمجـ٤مس.





سم٤مًمـرهمـ٤مم.
اًمٜمً٤مء ُمتك قمـروم َـ ىمٚمٌـؽ سم٤مًمٖمرام أًمـّم٘مـ َـ أٟمـٗمؽ ُّ
ٓ ِ
سم٤مدئ اًمرأي ،واٟمتٔمـر اًمٌـ٤مدي سمٕمد ْٕ ٍي.
شمٌ٤مدر َ
إن صح ِ
اًمًـر َصح اًم َٕمـ َٚمـ ،وإن ًمـؿ َيّمح َومـ َٚمـ ْـَ ،و ًَمـ ْـ.
َ
ٜمـ٤مىمـ٥م ًمـؿ شمـٜمـٗمـٕمـف اًمـٛم ِ
ُمـ أظمـٓمـ٠مشمـف اًمـٛم ِ
ٜم٤مؾمـ٥م.
َ
ُ َ

( )1هق  :أسمق اًمٗمتح قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اًمـخٞم٤مُمل اًمٜمٞمً٤مسمقري شمقذم ؾمٜم٦م  517هـ.
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ِ
ِ
جٞم ِ
ُ مـ ُطمً ِـ ؾم ِ
اًمـٛمـرء أن ُي ًَجـل َُم ِ
سمٛمً٤مويـف
ٕم٤مي٥م أظمـٞمـف ،وأن ٓ َيٕمتـد
ـ٦م
ْ َ

ومـل ضمـٛمٚم٦م ُمً٤مقمٞمـف.
ِ
ٍ
ُ
ـع اًمزائـدة.
زيـ٤مدة هل ٟم
ُ رب
ُـ٘مّم٤من ومـ٤مئـدة ،واًم َٙم ُّ
اإلص ٌَ ُ
ـّمٝم٤م ْ
ـػ ُيـٜمـ٘م ُ
ِ
سم٤مًمـٛم ْ٘م َقل ،وٓ َيًتخرج ُم٤م ومـل اًمـجٌؾ إٓ
ـؼ
ـض طمتك شمًُ َٚم َ
 يـد اًمٌخٞمؾ ٓ شمَـ ٌُ ُّ
ب سم٤مًمـٛمٕمقل.
اًمي َ
َ ْ

موفقُالدينُظبدُالؾطقفُالبغداديُ(ابنُالؾباد)ُُ:
 يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن ي٘مرأ اًمتقاريخ ،وأن يٓمٚمع قمغم اًمًػم وشمـج٤مرب إُمؿ ومٞمّمٞمـر
سمذًمؽ يم٠مٟمف ذم قمٛمره اًم٘مّمػم ىمد أدرك إُمؿ اخل٤مًمٞم٦م ،وقم٤مسهؿ وقم٤مذهؿ،
وقمرف ظمػمهؿ وذهؿ.
 اؾمتٙمثر ُمـ طمٗمظ إؿمٕم٤مر إُمث٤مًمٞمـ٦م واًمٜمقادر احلٙمٛمٞم٦م واًمـٛمٕم٤مٟمـل اًمـٛمًتٖمرسم٦م.

ابنُهبقـرةُ:
اًمـح ْٛم ُؼ ٓ َطمـد ًمـف.

ُ

ٍ
 شمـجٜم٥م ارشمـج٤مل اًمٙمال ِم ،وٓ شم ِ
ًتـٌد وٓ قمٚمـك وهمـ ٍد وٓ قمٚمـك
ُـنم قمٚمـك ُُم
ًمـجـقجِ َ ،
اًمـٛمًتِمػمّ :
ٍ
ومـ٢من
ُُمـتٚمقن وٓ قمٚمـك
وظمـػ اًم ّٚمـ َف ومـل ُمقاومـ٘مـ٦م َه َقى ُ
اًمتٛمـ٤مس ُمقاومـ٘مـتِف ًم١مم.
َ

ابنُ َُطـ َُػرُالصؼؾـيُُ:

 سمٚمٖمٜمل أن أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم قمثٛمـ٤من سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ًمٌٕمض ضمٚمً٤مئـف ،وهق
ُمـحّمقر ،هؾ ًمؽ قمٚمؿ سمٛمـ٤م يثٞمـر اًمٗمتـ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ي٤م أُمػم اًمـٛم١مُمٜملم ؾم٠مًم٧م قمـ
هذا ؿمٞمخ ً٤م ُمـ شمٜمقخ يم٤من سم٤مىمٕم٦م (ُمّمٞمٌ٦م) ىمد ٟم٘مٌ٧م (طمٚم٧م) ومـل اًمٌالد ،وقمٚمؿ قمٚمٛمـ ً٤م
ضمـٛمـ ً٤م ،وم٘م٤مل ًمـل :إن اًمٗمتٜم٦م يثػمه٤م أُمران :أطمدمه٤م أصمرة ُشم َْمٖم ُـ اًمـخ٤مص٦م ،واًمث٤مٟمـل
ِ
جري ُء اًمٕم٤مُمـ٦م .وم٘م٤مل قمثٛمـ٤من ريض اهلل قمٜمـف :ومٝمؾ ؾم٠مًمتف قمٛمـ٤م يـخٛمده٤م؟
ٚمؿ يـُ ّ
طم ٌ
ىم٤ملٟ :مٕمؿ ىم٤مل ًمـل إن اًمذي يـخٛمد اًمٗمتـ ومـل اسمتدائٝم٤م ،اؾمت٘م٤مًمـ٦م اًمٕمثـرة ،وشمٕمٛمٞمـؿ
اًمـخ٤مص٦م سم٤مٕصمـرة ،ومـ٢مذا اؾمتحٙمٛم٧م اًمٗمتـ ومـل اسمتدائٝم٤م ،ومٚمٞمس هل٤م إٓ اًمالزم ،يٕمٜمل
اًمّمؼم .وم٘م٤مل قمثامن ريض اهلل قمٜمف :ومٝمق ذاك طمتك يٙمؿ اهلل سمٞمٜمٜم٤م وهق ظمػم احل٤ميمٛملم.
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أشامةُبنُمــؼذُُ:
ُ






َ
اإلطمـجـ٤م ُم وٓ ُيـ َ٘مـد ُُمـ ُف اإلىمـدام .
ٓ يـ١مظمـر
إضمؾ ْ
وإذا ىمـْمـك اًم ّٚمـ ُف ؾمـٌـح٤مٟمـف سمـ٤مًمـ َٗم َـر ِج ومـٛمـ٤م أؾمٝمـؾ أؾمٌـ٤مسمِـف .
اإلٟمً٤من أطمـقج إًمـك اًمٕم٘مـؾ ُمـ يمـؾ ُم٤م ِؾمقاه ،وهق ُمـحٛمق ٌد قمٜمد اًمٕم٤مىمـؾ واًمـجـ٤مهـؾ.
ومـل ُطم ِ
سمـح يمـثـٞمـ ٌر ُمـ ِقم َٛمـ َ٤مر ِة اًمٌـالد .
ًـ اًمًـٞمـ٤مؾم٦م ر ٌ
ظمٚمؼ اًم ّٚمـ ُف قمز وضمـؾ َظمـ ْٚمـ َ٘مـ ُف أـمـقار ًا ُُمـخـتـٚمـٗمل ُ
اًمـخـ ُٚمؼ واًمٓمـٌـ٤مئـع إسمـٞمـض

وإؾمـقد ،واًمـجٛمٞمـؾ واًم٘مـٌـٞمـح ،واًمٓمـقيـؾ واًم٘مّمٞمـر ،واًم٘مـقي واًمْمٕمٞمػ،
ِ
واًمِمجـ٤مع واًمـجـٌـ٤من ،سمـٛمـ٘مـتـْمـك ِطمٙمٛم ِ
ـدرشمـف.
ـتـف وقمٛمق ِم ُىم
َ
 ؾمٌـحـ٤من ُمـ إذا َىمـدر اًمًالُمـ٦م ،أٟمـ٘مـذ اإلٟمً٤من ُمـ ًَمـٝم ِ
ـ٤مة إؾمـد .
َ
َ
ِ
ِ
سمؽمشمـٞم٥م وشمدسمػم ،وٓ سمـٙمـثرة ٍ
ٍ
ٟمـٗمػم
 اًمٜمٍم ومـل اًمـحرب ُمـ اًم ّٚمـف شمٌ٤مرك وشمٕم٤مًمـك ٓ
ٍ
أشمـراك أو إومرٟم٩م أىمقل ًمف ي٤م ُمقٓي
قمٛمل ًمِ٘مت٤مل
وٓ ٟمّمػم ،وىمـد يمٜم٧م إذا َسمـ َٕمـ َثـٜمل ّ
()1

ًم٘مٞم٧م اًمٕمدو ،ومٞم٘مقل ي٤م سمٜمل اًمـحرب شمُـدَ سم ُـر ٟمَـ ْٗمًٝم٤م:
ُُم ْرٟمـل سمٛمـ٤م أشمـدسمـر سمـف إذا
ُ
وصدَ ْق.
َ
ِ
اًمّمٌـر قمٚمـك اًم ُٖمّم٦مُ ،يـ١مدي إًمـك اًم ُٗم ْر َص٦م.

ُ
 اًمذي يـح ِٛم ُؾ اًمً٤مقمل قمٚمـك ِؾمٕم٤ميـتِ ِ
ـفِ :ىمـٚمـ ُ٦م َو َر ٍع أو ِؿمـد ُة َ
ـم َٛم ٍع أو َٔ َُمـ ُ٦م
َ َ
َ ْ
ّ
ـمـ ٌْـ ٍع و َ
َ
٥م ٟمَـ ْٗم ٍع .
ـم َٚم ُ
ًمـز ْه ِد ومـل اًمـحٞمـ٤مة ،إٟمٛمـ٤م ؾمٌـٌـف أن اًمرضمـؾ إذا
 اًمـتَـ ْٖمـريـر واإلىمـدام ُمـ٤م هق سمًٌ٥م ا ُّ
ف سم٤مإلىمـدام ِ
ِ
ُقم ِ
ِ
سمٗمٕمؾ ُم٤م
ـٛمـتُـف
ـر َ
ُ
٤مؾم ِؿ اًمِمج٤مقم٦م وطمي اًم٘مت َ٤مل ،ـم٤م ًَمـ ٌَـتْـ ُف ه ّ
ووؾم َؿ سم ْ
ُي ْ
َـر سمـف ويٕمجـز قمٜمف ِؾمقاه وظم٤موم٧م ٟمٗمًف اًمـٛمقت وريمقب اًمـخٓمر ،ومـتٙم٤مد ٟمٗمًف أن
ـذيم ُ
ـح ِٛم ْٚمٝم٤م قمٚمـك ُمٙمروهٝم٤م ،ومٞمٕمؽميـف
شمٖمٚمٌف وشم َُّمده قمٛمـ٤م يـريـد ومٕمٚمف طمتك َي ْْمٓم َـره٤م و َي ْ
ِ
وؾم َٙم َـ ضمـ ُ
٠مؿمـف.
اًمز ُْمع و َشم َٖمـ ُّٞم ُـر اًمٚمقن ًمذًمؽ ،ومـ٢مذا دظمـؾ ومـل ا
ًمـحرب َسم َٓم َـؾ َر ُ
وقمـ ُف َ
()0

ُ()3

( )1هق اًمًٚمٓم٤من قمز اًمديـ أسمق اًمٕمً٤ميمر .
( )0اًمً٤مقمل :اًمقار.
( )3اًمزُمع  :سمٗمتح اعمٞمؿ  :اًمرقمدة واًمدهش واًم٘مٚمؼ .
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ِ
ِ
ص إضمؾ اًمـٛمٙمتقب.
ًمق َص َٗم ْ٧م
اًم٘مٚمقب ًَم َٕمٚم َٛم ْ٧م أن ريمقب أظمٓم٤مر احلروب ٓ ُيٜمْ٘م ُ
ُ
َـر ًمٚمٜمً٤مء إَٟمـَـ َٗم ُـ٦م واًمٜمّـخقة واإلص٤مسمـ٦م ومـل اًمـرأي .
ُم٤م ُيـٜمـٙم ُ
ـٕم ُّـز طملم يـٜم ُْـزر ،واًمٕمٚمؿ ي ِ
يمؾ رء ي ِ
ـٕم ّـز طملم َي ْٖم ُـزر.
َ
َ
َ
٘مـراط سم٤مًمـحٙمٛم٦م أقمٚمؿ ُمٜمـف سم٤مًمـحـرب ،ومـ٢من اًمرضمؾ ِ
ُ
اًمـٛم٘مدام َيـ ْٕم ِر ُض ًمـف ُمـ
ُؾم
ْـر واًمتـ َ٘مدُّ ِم قمٚمـك اًمٜمُّـ َٔم ِ
واًمـحـٜم ِ
ـمٚم٥م ُطم ًْ ِـ اًمـذيم ِ
َـؼ قمٚمـك إقمداء ُم٤م ُيٜمًـٞمـف
راء،
َ
ِ
ـحـد ُ
ومتـرشمـ٤مع طمتك َشم ْٕم ِر َض
ث ٟمٗمًف سمٛمـ٤م يـحٛمٚمٝم٤م قمٚمٞمف،
َ
اًمٜمـٔمـر ومـل اًمٕمقاىم٥م ،و ُي َ
َ
اًمـرقمْدَ َة ُمـ اًمـز ُْم ِع وشمٖمٞمـر اًمٚمقن ،ومـ٢مذا َ
سمـ٤مؿم َـر اًمـحروب وظمـ٤مض ِهمٛمـ٤مراشمِـٝم٤م
ؾمٙمـ ضمـ٠مؿمـف وذه٥م ظمـقومـف .

ظبدُالرحقمُالبقساكـيُ:

ِ ِ
ِ
ًمق ُهم َػم هذا ًمٙمـ٤من أطمًــ
 إين ُ
رأي٧م أٟمف ٓ يٙمت٥م أطمد يمت٤مسم ً٤م ذم يقُمف إٓ ىم٤مل ذم َهمدهُ :
ًتحًـ وًمق ُىمدم هذا ًمٙم٤من أومْمؾ وًمق شم ُِرك هـذا ًمٙمـ٤من أمجـؾ.
وًمق زيد هذا ًمٙم٤من ُي َ
وهذا أقمٔمؿ اًمٕمؼم وهق دًمٞمؾ قمغم اؾمتٞمالء اًمٜم٘مص قمغم مجٚم٦م اًمٌنم.

ابنُالـجـوزيُ:

ذه٥م ويـٌـ َ٘مك صمقاسمـٝم٤م ،وإن ّ
ًمذ َة اًمـٛمٕم٤مي شمذه٥م ويٌ٘مك ِقم٘م٤مسمـٝم٤م.
 إن ُمِم ّ٘م َ٦م اًمٓمـ٤مقم٦م َشمـ َ
ِ
أقمٛمـ٤مل اًمّم٤مًمـحلم؟
 يمؿ أومًدَ ت اًمٖمٞمـٌـ٦م ُمـ
ُ مـ شم٠مُمؾ قمقاىم٥م اًمـٛمٕم٤مي رآهـ٤م ىمٌٞمحـ٦م.

إصـجُُالصقـدٓكـيُ:
َُ
َُ مر سمـل ٌ
رضمؾ ومرأى ىمٚم٦م اًمٜمـ٤مس قمٜمدي ويمثرشمـٝمؿ قمٜمد همػمي وم٘م٤ملَ :أ شمُـريـد أن
أصدُ ق وأصؼم ؾمٜم٦م ،وم٢من
حً َـ طم٤م ًُمؽ؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ .وم٘م٤ملْ :
شمَـٙمثر ُُمٌـ٤م َيٕم ُتؽ و َيـ ُ
اًمّمدق َيً َت ِ
حٞمـل ًمٜمـٗمًف أن ُيـ ٌْـ َ
ٓمل َء قمٜمؽ أيمثر ُمـ ؾمٜم٦م .ومٗمٕمٚم٧م ،ومٙمثر ِزطم٤مم
اًمٜم٤مس قمٜمد طم٤مٟمقشمـل ،صمؿ َُم ّر سمـل ومرأى يمثرة اًمٜم٤مس قمٜمدي وم٘م٤مل :اطمذر وٓ
شمـتٙمؾ قمٚمـك ُم٤م وهـٛمتٝمؿ ُمـ اًمّمدق ،ومـتـدقمقك ٟمٗمًؽ إًمـك ِو ِ
ٕمػ رسمحؽ
اًمٞمقم ،وم٢مٟمؽ إن قمدت إًمـك اًمٙمذب قم٤مد قمٚمٞمؽ اًمٙمً٤مد ،ومٚمؿ أزل ىم٤مسم ً
ال ًمقصٞمتف.

ظقونُالؽمُوالعز
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ِ
صمؿ ُمر سمـل سمٕمد ؾمٜمَـٞم ٍ
٤مت وم٘م٤مل :ىمٚمٞمـؾ اًمر ِ
يمثػمه
ـرومـ٤مء أرسمح ُمـ
سمح ُمع يمثرة ُ
ُ ّ
اًمـح َ
ِ
طمٚمٗم٧م أٟمـٝم٤م
ُمع ِىمـٚمـ ِ٦م اًمـ ُحـرومـ٤مء ،وىمـد ىم٤مًمقا :اًمزم اًمّمح٦م يٚمزُمؽ اًمٕمٛمؾ ،وًمق
ُ
أطمـٜم ْ
َ٨م :صمؿ ًمـؿ أره سمٕمد ذًمؽ.
يمٚمٛم٦م َٟمٌـ ٍّل
ُ
ًمرضمقت أن ٓ ْ

العؿـادُإصبفاكـيُ:

ًم٘مقُمؽ ي ِ
 أًمِــ ضم٤مٟمٌؽ ِ
ـح ٌّقك ،وشمقاوع ًمـٝمؿ َيـرومٕمقك ،وا ْسم ًِ ْط ًمـٝمؿ يـدك ُيـٓمٞمٕمقك.
ُ
ْ

رصقـدُالدينُظؾـيُبنُخؾقػـةُُ:
ُ م٤م أطمًـ اًمّمؼم ًمقٓ أن اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٛمر.
 اًمٔمٚمؿ ومـل اًمٓمٌ٤مع (ذم اًمٜمٗمقس) ،وإٟمٛمـ٤م ُيؽمك ظمقف ُمـٕم٤مد ،أو ظمقف ؾمٞمػ.
 ٓ شمتؿ ُمّمٚمح ٌ٦م إٓ سمٛمٗم٤مؾمد.
 ظمػم اًمٕمٚمامء ُمـ ٟم٤مؾم٥م قمٚمٛمف قم٘مٚمف.
 رأي٧م اجلٝم٤مل ُيٕمٔمٛمقن أرسم٤مب إُمقال ُمع شمٞم٘مٜمٝمؿ أهنؿ ٓ يٜمٞمٚمقهنؿ ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م إٓ
صمٛمـ ُمت٤مع أو أضمرة صٜم٤مقم٦م ،وُمثؾ ذًمؽ يٜم٤مًمقٟمف ُمـ اًمٗم٘مراء.
 إٟمٛمـ٤م يٓمٚمع اإلٟمً٤من قمغم قمٞمقب ٟمٗمًف ُمـ ظمالل اـمالقمف قمغم قمٞمقب اًمٜم٤مس.
 أيمْثِ ْر ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م ؾمػم احلٙمامء واىمتد ُمٜمٝم٤م سمام يٛمٙمـ آىمتداء سمف ومـل زُم٤مٟمؽ.
ُ م٤م أيمثر ُم٤م يًٛمع اًمٜم٤مس اًمقص٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م واحلٙمٛمٞم٦م ،وًمٙمـ ٓ يًتٕمٛمٚمقن ُمٜمٝم٤م إٓ
ُم٤م يـجتٚمٌقن سمف اًمـٛمـ٤مل.

ظزُالدينُبنُظبدُالس ََلمُُ:
شؾطانُالعؾؿـاءُ
َّ

َـرك إُمـ٤مُمـ٦م ىمقُمـف ٕن ٟمـٗمًـف طمدصمـتـف أٟمـف أ ْوم ُ
ْمؾ ُمٜمٝمؿ.
 ضم٤مء قمـ طمذيٗم٦م أٟمـف شم َ

صفابُالدينُالؼرافـيُُ:

ِ
ِ
ظمػم ُمـ يمثػم اًمٕمٛمؾ ،وًمذًمؽ َهٚمؽ
ُ مـ ٟمَـٗم٤مؾم٦م إدب ويمثرة ضمداو ُه أن ىمٚمٞمٚم ُف ٌ
ـ٘مٚم ِ
إسمٚمٞمس وو٤مع قمٛمٚمف سمِ ِ
ـ٦م أدسمـف.
ُ
َ

يـحقـىُبنُمـحؿودُالواشطيُ:

ِ
ِ
ٌع ُّ
سم٤مب
 إؿمـرار َيـتّـٌِٕمقن
اًمذ ُ
ُمً٤مو َئ اًمٜم٤مس ويؽميمقن ُمـح٤مؾمٜمَٝمؿ ،يمٛمـ٤م َيـت ُ
اًمـٛمقاوع اًمٗم٤مؾمدة.
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ابنُأبـيُالـحـديـدُ:

ِ
ـًتـخـػ سمـؽ ُمـ هق دوٟمـؽ.
 ٓ شمـتـٓمـ٤مول قمٚمـك ُمـ هق ومقىمـؽ ومـ َٞم
ٍ
ٍ
وًم٘مٛم٦م أؾمق ُغ ُمـ ًم٘مٛم٦م.
أصٌح ُمـ وضمف،
ًمقضمف
ً مـؿ شم ًَُؾ اًمًٞمقف إٓ
ُ

ابنُمـظورُُ:

ِ
أور َ
ص٤مطم ٌَٝم٤م.
٧م
ـم ْ
 ٓ ظمػم ومـل قمز ٍم سمٖمػم طمزم  ،وإن اًم ُ٘م ّق َة إذا ًمـؿ يٙمـ ُمٕمٝم٤م َطم َذ ٌر َ

صقخُاإلشَلمُابنُتـقؿـقـةُ:

ذط ومـل ُمٕمرومـ٦م اًمٕمٚمقم ويمٛمـ ِ
ٌ
ِ
ـٙمٛم ُؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ،
٤مل
 اًمٕم٘مؾ
وصالح إقمٛمـ٤مل وسمـف َي ُ
وًمٙمٜمف ًمٞمس ُمًت٘م ً
ال سمـذًمؽ ،وهق همـريـزة اًمٜمـٗمس وىمق ٌة ومٞمٝم٤م سمٛمٜمـزًم٦م ىمقة اًمٌٍم اًمتل ومـل
اًمٕملم ،ومـ٢مذا اشمّمؾ سمـف ٟمـقر اإليٛمـ٤من يم٤من يم ِ
َٜمقر اًمٕملم إذا اشمـّمؾ سمـف ٟمقر اًمِمٛمس واًمٜمٝم٤مر.
 إن سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ شمراه إٓ ُمٜمـت٘مد ًا ،يٜمًك طمًٜم٤مت اًمٓمقائػ وإضمٜم٤مس ويذيمر
اًمؼم ِء واًمًالُم٦م وي٘مع قمٚمـك اجلرح وإذى،
ُمث٤مًمٌٝمؿُ ،مثؾ اًمذسم٤مب يؽمك ُمقوع ُ
وهذا ُمـ رداءة اًمٜمٗمقس وومً٤مد اًمـٛمزاج.
ً مٞمس اًمٕم٤مىمؾ اًمذي يٕمٚمؿ اخلػم ُمـ اًمنم ،وإٟمٛمـ٤م اًمٕم٤مىمؾ ُمـ يٕمٚمؿ ظمػم اخلػميـ ،وذ
اًمنميـ.

ٓ سمـد ُمـ ُمٕمـرومـ٦م اًمـحـؼ و َىمـّم ِد ِه (أي َشم َ٘مّمدَ اًمـحـؼ) وا ًُم٘م ِ
ـدرة قمٚمٞمف :واًمٗمـتـٜمـ٦م شمْم٤مد
ُّ
ْ
ذًمؽ (أي أٟمـف إذا ًمـؿ يتـقومـر مجٞمع ذًمؽ ومـل وىم٧م واطمد َشمـٜمـت ُُ٩م اًمٗمـتـٜمـ٦م).
ٍ
ً
ـٚمـٓمـ٤من إٓ ويمـ٤من ومـل
ـمـ٤مئـٗمـ٦م ظمـرضمـ٧م قمٚمـك ِذي ُؾم
ٟ ٓ مـٙم٤مد ٟمـٕمـرف
ظمـروضمـٝم٤م ُمـ اًمٗمً٤مد ُم٤م هق أقمـٔمؿ ُمـ اًمٗمً٤مد اًمـذي أزا ًَمـتْـ ُف.


إن اًمٕمدل واضم٥م ًمٙمؾ أطمد قمغم يمؾ أطمد ذم يمؾ طم٤مل ،واًمٔمٚمؿ حمرم ُمٓم٘م ً٤م ٓ يٌ٤مح
سمح٤مل.



إن اًمٔم٤مًمـؿ ئمٚمؿ ومٞمٌتٚمـك اًمٜم٤مس سمٗمتٜمـ٦م شمّمٞم٥م ُمـ ًمـؿ ِ
ئمٚمؿ ،ومٞمٕمجز قمـ رده٤م
ُ

طمٞمٜمئذ ،سمخالف ُم٤م ًمق ُُمٜمع اًمٔم٤ممل اسمتدا ًء ،وم٢مٟمف يم٤من يزول ؾمٌ٥م اًمٗمتٜم٦م.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ390

ابنُ َُقـقُمُالـجـوزيـة:
 ؾمئؾ :يمٞمػ اًمًٌـٞمـؾ إًمـك ُمٕمـرومـ٦م اًمٗمرق سمـلم اًمٜمـٕمٛمـ٦م واًمٗمـتـٜمـ٦م؟  ،ومـ٘م٤مل :إذا
َىمـ ّر َسمـ ْتـ ُف إًمـك اًم ّٚمـ ِف ومٝمل ٟمـٕمٛمـ٦م وإذا أسمـْـ َٕمـدَ ْشمـ ُف ومٝمل ومـتـٜمـ٦م .
()1



أصقل اعمٕم٤مي يمٚمٝم٤م يمٌ٤مره٤م وصٖم٤مره٤م صمالصم٦م :شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمٖمػم اهلل  ،وـم٤مقم٦م اًم٘مقة
اًمٖمْمٌٞم٦م  ،واًم٘مقة اًمِمٝمقاٟمٞم٦م .وهل  :اًمنمك  ،واًمٔمٚمؿ  ،واًمٗمقاطمش .




احلٙمٛم٦م هل ومٕمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل قمٚمـك اًمقضمف اًمذي يٜمٌٖمل وومـل اًمقىم٧م اًمذي يٜمٌٖمل.
ِ
ؼم وهق اًمذي ص٤مر إسمٚمٞمس إمم ُم٤م أص٤مره .واحلرص
أصقل اخلٓم٤مي٤م يمٚمٝم٤م صمالصم٦م :اًمٙم ْ ُ
وهق اًمذي أظمرج آدم ُمـ اجلٜم٦م .واحلًد وهق اًمذي ضمر اسمـ آدم قمغم أظمٞمف.

ابنُظؼقلُ:
 ومٕمؾ اًمـخٞمـر ُمع إذار شمـ٘مقيـ ٌ٦م ًمـٝمؿ قمٚمـك إظمٞم٤مر ،وإن ووع اًمـخٞمـر ومـل همٞمـر
ُمـحٚمـف ُفمٚمـ ٌؿ ًمٚمخٞمـر.
ٖمٚمقب.
اًمٖم٤مًم٥م ومـل اًمِمـر َُم

ٌ
ُ
ِ
ـض أظمـ٤مك اًمٜمّمٞمـحـ٦م وإن يم٤مٟم٧م قمٜمده ىمـٌـٞمـحـ٦م.
ُمـح ْ
 ا َ
 اًمـحٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م :اًمتٗمقيض إًمـك اًم ّٚمـ ِف يم٤مًمّمٌل طم٤مل اًمؽمسمٞمـ٦م ُيـٗمق ُض أُمـره إًمـك
واًمديـف و َيـثِـ ُؼ سمـٝمٛمـ٤م ُمًؽميـحـ ً٤م ُمـ َيمـد اًمتخٞمٞمـر.

ابنُحجرُالعسؼَلكـيُ:
ىمٚمٞمـؾ ُمـ اخلػم أن ي٠مشمٞمف وٓ ومـل ىمٚم ٍ
ٍ
ٞمـؾ ُمـ اًمنم أن
 يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء أن ٓ َيزهد ومـل
َيـج َتـٜمٌف :ومـ٢مٟمـف ٓ يٕمٚمؿ احلًٜم٦م اًمتل يرمحف اًم ّٚمـ ُف سمـٝم٤م وٓ اًمًٞمئ٦م اًمتل يًخط قمٚمٞمف سمـٝم٤م.
ِ
ـحٛمـدُ ىمقًٓ وومٕم ً
ُمٙم٤مر ِم إظمـالق.
ال و ُقمؼم قمٜمف سم٠مظمذ
 إدب :اؾمتٕمٛمـ٤مل ُم٤م ُي َ

الـؿؼريزيُ:


أز ّىم ِ
ىمـ٤مل :ؿم٤مهدت سمٕمٞمٜمل ومـل سمٕمض ِ
ـ٦م اًم٘مـ٤مهرة َر ُضمالً َؾمٙمْراٟم ً٤م وىمـد اؾمتٚم٘مك
يمٚم٥م وسمـ٤مل قمٚمـك وضمٝمف ،ومّم٤مر ي٘مقل« :أيمرُمٙمؿ اًم ّٚمـ َف
قمٚمـك فمٝمره ،ومجـ٤مء
ٌ

يمٛمـ٤م أيمرُمتٛمقٟمـل ،سمـٝمذا اًمـٛمـ٤مورد اًمٜمـٗمٞمسش.
( )1سمتٍمف.

ُُُُُُُُُُُُُُُُ393كـَلمُضائػـةُمنُالصحابـةُوالتـابعني

ابنُخؾدونُ:

 ٓ سمـد ومـل اًمـر ْز ِق ُمـ َؾم ْٕم ٍل وقمٛمؾ.
قب ُمق ًَمـ ٌع دائٛمـ ً٤م سمت٘مٚمٞمـد اًمٖمـ٤مًمـ٥م.
 اًمـٛمٖمٚمـ ُ





ٌ٤مع اًمت٘م٤مًمٞمـد ٓ يٕمٜمل أن إُمقات أطمٞم٤م ٌء ،سمـؾ ّ
أُمقات.
أن إطمـٞمـ٤مء
ٌ
اشمـ ُ
إن اظمتالف إضمٞم٤مل ومـل أطمقاًمـٝمؿ إٟمٛمـ٤م هق سم٤مظمتالف ٟمِـ ْحـ َٚمـتِـٝمؿ ومـل اًمـٛمٕم٤مش.
ىمـد ٓ َيـتِ ُّؿ وضمـقد اًمـخػم اًمـٙمثػم إٓ سمقضمقد ؿمـ ٍّر يـًػم.
ظمقف قمٚمـك ُم ْٚمـ ِ
ٍ
ِ
ُ
ومٞم٠مظمذهؿ
ٙمف،
ػمشمـف ُمـ ؿمٕمٌف إًمـك
َيـ ْ٘مـٚم ُ
ُ
٥م احل٤ميمؿ َشم َق ُّضمًف و َهمـ ْ َ
سم٤مًم٘متؾ واإله٤مٟمـ٦م.






اًمـٜمّـقع اإلٟمً٤مٟمـل ٓ َيـتِـ ُّؿ ُوضمـقده إٓ سم٤مًمتٕم٤مون.
إن اًمت٤مريخ ذم فمـ ِ
٤مهـ ِر ِه ٓ يـزيـد قمـ اإلظمٌ٤مر :وًمٙمـ ومـل سمـ٤مـمٜمـف َٟمـٔمـ ٌر وشمـح٘مٞمؼ.
قز ُن اًمـ َٛم ْر ُء سمـ٘مقًمف و ُيـ َ٘مـ ّق ُم سمِـ ِٗمـ ْٕمـٚمـف.
يـ َ
اًمـٗمـتــ اًمتل شمـتـخـٗمل وراء ِىمـٜمـ٤م ِع اًمـ ِ
ديـ شمـجـ٤مر ٌة رائـجـ ٌ٦م ضمـد ًا ومـل قمّمقر
اًمؽماضمـع اًمٗمٙمري.

أطمً ُـ ِديٜم ً٤م وإىمٌ٤مًٓ قمٚمـك اًمٕمٌ٤مدة ُمـ
 أهؾ اًمتـ٘مِمػ واًمتج٤مومـل قمـ اًمـٛمٚمذات ْ
أهؾ اًمتّـرف.
ص٤مر ُمـ ِضمـٌِـٚمـتِـٝم٤م وـمـٌـٞمـٕمـتٝم٤م.
اًمتٚمقن ،ومـ٢مذا أًمِـ َٗمـ ْ
 اًمٜمـ ْٗم ُس يمـثػمة ّ
٧م ؿمٞمئـ ً٤م َ
 اًم َتـٕمـ ّقد قمٚمـك اًمِم ٌَـ ِع وىمـ٧م اًمـرظمـ٤مء هق اًمًٌ٥م اًمـح٘مٞم٘مـل ًمٚمٝمـالك ومـل أيمثـر
اًمـٛمج٤مقمـ٤مت.

ٚم٧م اًمٜمـٗمس
 يتقهؿ إـمٌ٤مء أن اًمـجقع ُُمـ ْٝمٚمـؽ ،وًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ إذا ُطمـ ِٛم ْ
قمٚمٞمف ُد ْومـ َٕمـ ً٦م واطمد ًة و ُىمـٓمِـ َع قمٜمٝم٤م اًمٖمذاء سم٤مًمـ ُٙمـٚمـٞمـ٦م ،أُم٤م إذا َشمـدر َج وص٤مرت
ٍ
ٛمٕمزل قمـ اًمـٝمالك.
سم٤مًمـر ْهم ِؿ ُمـ اًمـٛمٜمـع سمـ
ِري٤مو ً٦م ًمف يم٤من ُّ
 اإلٟمً٤من اسمـ قمقائـده ٓ اسمـ ـمٌـٞمـٕمـتـف ِ
وُم ِ
زاضمـف ،وم٤مًمذي أًمِـ َٗمـ ُف ُمـ إطمقال
َيّمػم ًمف ُظم ُٚمـ٘م ً٤م وُم َٚمـٙم ً٦م شمـٜمْـ ِز ُل ُمٜمـ ِزًم٦م اًمٓمٌـٞمٕمـ٦م واًمـ ِ
جـٌِـ ّٚمـ٦م.
َ
َ
ُ
ِ
وضمـٝمـ٤مًمـ٦م ٓ َشمـ ُْمـر.
٥م قمٚمـ ٌؿ ٓ َيـٜمـٗمـع َ
 اًمٜمـ ًَ ُ

ظقونُالؽمُوالعز
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 إطمٙمـ٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م (اًمتل ُشمـٗمرض قمٚمـك اًمٜم٤مس) ُُمـ ْٗمـ ًِد ٌة ًمٚمٌـ٠مس ٕن اًمقازع
ومٖمػم ُُمـ ْٗم ًِدة ٕن اًمـقازع ومٞمٝم٤م ذاشمِـل.
ومٞمٝم٤م أضمٜمٌل ،وأُم٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُ
اًمقاطمـ ِد أرسمـٕمـ َ٦م آسمـ ٍ
ِ
ٟ مـٝم٤ميـ٦م اًمـ َحـ ًَ٥م ومـل اًم َٕمـ ِ٘مـ ِ
٤مء.
٥م
٥م ُمـ اًمٕمقارض اًمتل َشم ْٕم ِر ُض ًممدُمٞملم(أي ُُمٙمتًٌ٦م) ،ومٝمق يم٤مئ ٌـ إًمـك
 اًمـ َح ًَ ُ
اًمٗمً٤مد ٓ ُمـح٤مًم٦م.









اًمٜمّـً٥م واًمـحً٥م سم٤مًمـ ِ
خـالل (اًمـ ُخـٚمـ٦م :اًمّمٗم٦م اًمـحًٜمـ٦م).
َ ُ
اًمـتـٞمـ ُف اًمذي ُ ِ
ض َب قمٚمـك سمٜمل إهائـٞمؾ َُمـ ْ٘مّمق ُد ُه َومـٜمَ٤م ُء اًمـجـٞمؾ اًمذي ظمـرج ُمـ
ِ
ىمٌْم٦م اًمـ ُّذل واًم٘مٝمـر و َشمـ َخـٚمـ َؼ سمـف طمتك يـٜمِم٠م ومـل ذًمؽ اًمتـٞمـ ِف ضمٞمـ ٌؾ آظمـ َر قمزيـ ٌز
ف اًم َ٘م ْٝمر وٓ ُيً٤م ُم سم٤مًمـ َ
ٛمذًمـ٦م.
ٓ َي ْٕم ِر ُ
أرسمٕمقن ؾمٜم٦م أىمـؾ ُُمـد ٍة يـ٠مشمـل ومٞمٝم٤م َومـٜمـ٤م ُء ضمـٞمـ ٍؾ و َٟمـ ِْمـ٠م ُة آظمـر.
ِ
ِ
حّمؾ ومـل
إُمـ ُ٦م إذا ُهمٚمٌ٧م وص٤مرت ومـل ُُم ْٚمؽ همػمه٤م أهع إًمٞمٝم٤م اًمٗمـٜمـ٤مءً ،مـٛمـ٤م َيـ ُ
٤مد آًمـ ً٦م ِ
اًمٜمـٗمقس ُمـ اًمتٙم٤مؾمؾ إذا ُمـٚمِؽ أُمـره٤م قمٚمٞمٝم٤م وص٤مرت سم٤مٓؾمتٕمـٌـ ِ
ًمًقاه٤م
ُ
ُ
ػ اًمتـٜمـ٤مؾمؾ.
ٍم إُمؾ و َيـ ْْم ُٕمـ ُ
وقم٤مًمـ ً٦م قمٚمٞمٝمؿ ،ومـ َٞمـ ْ٘مـ ُ ُ
وؾم ِ
يـتِمـٌف اًمـٛمٖمٚمقب أسمـد ًا سمـ٤مًمٖم٤مًم٥م ومـل ُمٚمًٌف وُمـر َيمٌف ِ
الطمـف وومـل اشمـخـ٤مذه٤م
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
وأؿمٙم٤مًمـٝم٤م ،سمـؾ ومـل ؾم٤مئـر أطمقاًمـف ٓ ْقمـتـ٘م٤مدهؿ اًمـٙمٛمـ٤مل ومٞمٝمؿ.

ِ
اًمٖم٤مًم٥م ُأ َُم ٌؿ ٟمـ٘مّم٧م ومٞمٝمؿ اإلٟمً٤مٟمٞمـ٦م أو ُمـ َيـ ْرضمـق سم٤مٟمـتـٔمـ ِ٤مُمـف
ُ يـ ْذ ِقم ُـ ًمٚمـرق ومـل
َ
طمّمقل ُر ْشمـ ٌَـ ٍ٦م أو إومـ٤مد َة ُمـ٤م ٍل أو قمـ ٍز ،أو ضمـ٤مه.
ومـل اًمـرق

 اًمـدوًم٦م ومـل ُمريمزهـ٤م َ
أؿمدُّ َشمـٛم ُّٙمـٜم ً٤م ُمـٛمـ٤م يٙمقن ومـل إـمراف واًمٜمـٓمـ٤مق.
ُ م٤م َٟمـ َزل سم٠مُمـ٦م اًمـ ُٗمـ ْر ِ
س اًمتل ُمألت اًمدٟمٞم٤م َيمـثر ًة طمتك أطمَم ؾمٕمد سمـ أسمـل وىم٤مص
َُم ْـ وراء اًمـٛمدائـ ومٙم٤مٟمقا ُم٤مئـ٦م أًمػ وؾمٌٕم٦م وصمالصملم أًمٗم ً٤م ،إٓ أٟمـٝمؿ ًمـؿ يٙمـ
سمـ٘مـ٤مؤهؿ إٓ ىمٚمٞم ً
ال ُصم ّؿ َد َصمـروا يم٠من ًمـؿ يٙمقٟمقا ،وذًمؽ ًمٞمس ًم ِـ ُٔمٚم ٍؿ ٟمـزل سمـٝمؿ أو
ٍ
ِ
٥م قمٚمـك أ ُْمـ ِر ِه وص٤مر آًمـ ً٦م ًمٖمػمه.
قمدوان قمٚمٞمٝمؿ ،إٟمٛمـ٤م هل ـمٌٞمٕم ٌ٦م ومـل اإلٟمً٤من إذا ُهمٚم َ
ِ
ذيػ ومٞمف ضمـٛمٞمع اًمـخػمات اًمدٟمٞمقيـ٦م واًمِمٝمقات اًمٌدٟمٞم٦م
٥م
ٌ
 اًمـ ُٛم ْٚم ُؽ َُمـٜمـّم ٌ
ِ
٥م قمٚمٞمف.
ي٘مع اًمـ ّتـٜم٤م ُومس هم٤مًمٌ ً٤م ،وٓ ُي ًَٚم ُٛمف أطمدٌ إٓ إذا ُهمٚم َ
واًمـٛمالذ اًمٜمـٗمً٤مٟمـٞمـ٦م وومٞمف ُ
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ِ
ِ
٥م اًمتٜم٤مومس واًمتحـ٤مؾمد اًمذي ومـل أهؾ اًم َٕم َّمٌِٞم٦م و ُشمـ ْٗم ِر ُد ِ
اًمق ْضم َٝم َ٦م
اًمّم ٌْـ َٖم٦م اًمديٜمٞم٦م ُشمـ ْذه ُ
وُمٓمٚمقهبؿ ُُم َت ٍ
ً٤مو ،وهق إرو٤مء احلـؼ ٓ َؿم ْٝم َق ُة اًمٜمٗمس.
إًمـك احلؼٕ ،ن ُسم ْٖمٞمتُٝمؿ واطمدة
ُ
ِ
أهقاء اًمٌ٤مـمؾ واًمـٛم ْٞمـ ِؾ إًمـك اًمدٟمٞم٤م طمـّمؾ اًمتـٜم٤م ُومس
إذا شمـدا َقم ْ٧م اًم٘مٚمقب إًمـك
ِ
وم٧م إًمـك اًمـحؼ ورومْم٧م اًمدٟمٞم٤م واًمٌ٤مـمؾ ا ْشمـحـدت
ٍم ْ
و َومِم٤م اًمـخالف ،وإذا ا ْٟمـ َ َ
ِوضمٝمـتُٝم٤م و َىمـ ّؾ اًمـ ِ
خـالف.
ْ َ
ِ
ْمٛمح ُّؾ ًمقىمتٝم٤م ،وم٢من
إذا ُهمـ ِٚم َ٥م قمٚمـك ُمر َيم ِز اًمدوًم٦م ومال يٜمٗمٕمٝم٤م سم٘م٤م ُء إـمراف سمؾ َشم
ِ
ِ
مجٞمع إـمراف.
اًمـٛمريمز يم٤مًم٘مٚم٥م اًمذي َشمـٜمٌْٕم ُ٨م ُمٜمف اًمروح ،وم٢مذا ُهمٚم َ٥م اًم٘مٚم٥م اٟمـٝمزُم٧م ُ
ف ُُمـ ْٗم ًِدٌ ُ
واًمً ْٗم ًَ َٗمـ ِ٦م
ًمٚمخ ُٚم ِؼ سمٛمـ٤م َيـ ْح ُّم ُؾ ومـل اًمٜمـٗمس ُمـ أًمقان اًمنم
اًمؽم ُ
َ
َّ
ِ
٥م ُمـ أهٚمٝم٤م ِظمـ َ
الل اًمـخػم.
وقمقائـده٤م ،ومـ ُتـذه ُ
ورسمِ َٞم ْ٧م أضمٞم٤مًمـ ُٝمؿ ومـل
إذا َطم َّم َؾ اًمؽمف َيمـ ُثـ َر اًمتٜم٤مؾمؾ واًمقًمد وم َٙمـ ُثـ َر ْت اًم ُٕمّم٤مسمـ٦م َ
ضمـق ذًمؽ اًمٜمّٕمٞمؿ واًمـر َومـ ِف ،وم٤مزدادوا سمـٝمؿ قمددا إًمـك قمددهؿ سمًٌ٥م يمثرة اًمٕم ِ
ّم٤مئ٥م.
َ
َ
ِ
ِ
ٚمحتُٝمؿ ومٞمف ُمـ طمٞم٨م
اًمًٚمٓم٤من ًمٞمً٧م ومـل ذاشمـف وإٟمٛمـ٤م َُمـ ّْم َ
َُم ّْمٚمحـ٦م اًمرقمٞم٦م ومـل ُّ
إو٤مومـتِـف إًمٞمٝمؿ :ومح٘مٞم٘م٦م اًمًٚمٓم٤من أٟمـف اًمـٛمـ٤مًمؽ ًمٚمرقمٞم٦م اًم٘م٤مئؿ ومـل أُمقرهؿ قمٚمٞمٝمؿ.
واًمـٛمـ َتـ َٖمـٗمـؾ(.ي٘مّمد اعمٚمقك واخل٤مص٦م).
أيمثر ُم٤م يقضمـد اًمـرومـ ُؼ ومـل اًم ُٖمـ ْٗم ِؾ
ُ
ػ اًمًـرف وؾمقء ِ
قم٤مىمـٌـ ِ٦م اًمتـ َرف.
اطمـذروا َُمـ َتـ٤مًم ِـ َ
َ
َ
ىم٤مهر ًا ِ
يٕمقد طمًـ اًمـٛمٚمؽ إًمـك اًمـر ْوم ِؼ :ومـ٢من اًمـٛم ِٚم َؽ إذا يم٤من ِ
سم٤مـمِم ً٤م ُُمـٜمَـ٘مـٌ ً٤م قمـ قمقرات
َ
ُ ْ ُ ُ
ِ
اًمٜم٤مس َؿم َٛم َٚمـ ُٝمؿ اًمـخقف وا ُّ
ًمذل وٓذوا ُمٜمف سم٤مًمـٙمـذ ِب واًمـٛمٙم ِْر ،ومـ َت َخٚمـ٘مقا سمـٝم٤م،
سمٗمً٤مد اًمٜم ِ
ِ
ومـٗمًدت سمّم٤مئرهؿ وظمذًمقه ومـل ُم ِ
ٞم٤مت.
قاـمـ اًمـحـروب ،ومـٗمًدت اًمـ ِحاميـ ُ٦م
َ
ىمٚمٛمـ٤م شمٙمقن َُم َٚمـ َٙمـ ُ٦م اًمر ْوم ِؼ ومـل ُمـ يٙمقن ي٘مٔم ً٤م ؿمديـد اًمذيم٤مء ُمـ اًمٜمـ٤مس(ي٘مّمد
ِ
ًمٜمٗم٤مذ َٟم َٔم ِر ِه ومٞمٛمـ٤م وراء َُم ِ
دار ِيمـ ِٝمؿ،
اًمًالـملم) وم٢مٟمـف ُي َٙمٚمػ اًمرقمٞم٦م ومقق ـم٤مىمتٝمؿ

وُمٕمرومتف سمٕمقاىم٥م إُمقر ومـل ُمٌدئـٝم٤م.
ِ
اًمذيم٤مء واًمـ َٙم ْٞم ِ
 اًمـح٤ميمؿ وإن يم٤من ُُمـ ْٗم ِر َ
س يٜمٌٖمل أن ٓ يـحٛمؾ ذًمؽ قمٚمـك
ط
اًمتٕمًػ وؾمق َء اًمـٛم َٚمـ َٙم٦مً .م٘مقل قمٛمر ًمزيـ٤مد سمـ أسمـل
اًمرقمٞم٦م ًمـٛمـ٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ
ُّ
ؾمٗمٞم٤من ( :يمره٧م أن أطمـٛمؾ ومْمؾ قم٘مٚمؽ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس).
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اًمـٛم َٙمـٚمـٗملم :وًمٞمس اًمـ ُٛمرا ُد َشمـ ْر ُيمـ ُٝمٛمـ٤م سم٤مًمـٙمُٚمـٞمـ٦م
ُ شمـ َذ ُّم اًمـِمـ ْٝمـ َق ُة واًم َٖم َْم ُ
٥م ُمــ ُ
اًمـٛمرا ُد شم ْ ِ
ٍَميـ َٗمـ ُٝمٛمـ٤م قمٚمـك ُُمـ ْ٘مـ َتـ َ٣م اًمـحـؼ.
ًمـح٤مضم٦م اًميورة إًمٞمٝمٛمـ٤م ،وإٟمٛمـ٤م ُ
 ٓ يـ َذم اًمـٛم ْٚم ُؽ ًمـذاشمـف ،وًمٙمـ ُشمـ َذم اًمـٛمٗمـ٤مؾمـد اًمٜمّـ ِ
ٍ
وفمٚمؿ
٤مؿمـ َئـ٦م قمٜمف ُمـ َىمـ ْٝمـ ٍر
ُّ
ُ ُّ ُ
وهل ُمـ شمقاسمِـٕمـف ،يمٛمـ٤م يـٛمـدَ ح ُم٤م ومٞمـف ُمـ اًمـٕمـدْ ِل واًمٜمَـّم َٗمـ٦م وإىم٤مُمـ٦م ُم ِ
راؾم َؿ
َ
َ
ُ ْ ُ
َ










اًمـٛم ْٚمـؽ.
اًمدّ يـ واًمـذب قمٜمف وهل أيْم ً٤م ُمـ شمقاسمِـع ُ
ِ ِ
اًمـٛم ْٚمـ ِؽ :وهق أُمـ ٌر
آٟمـٗمراد سمـ٤مًمـٛمجد واؾمتـئـثـ٤مر اًمـقاطمـد سمـف َشمـ ْ٘مـ َتـض سمـف ـمٌٞمٕم ُ٦م ُ
ٕمل ؾم٤م َىمـتْـ ُف اًم َٕم َّمٌِـٞمـ٦م سمـٓمٌـٞمـٕمـتـٝم٤م ،ويمذًمؽ يٙمقن ظمِمٞمـ٦م وىمق ِع اًم ُٗمـ ْر َىمـ٦م.
ـمٌٞمـ ٌ
اًمتـثـ٤م ُىمـ ُؾ ومـل احلرب أوًمـك ُمـ اًمـ ُخ ِ
ٗمقف (اًمتنع) طمتك َيتٌـٞمــ طم ُ٤مل شمٚمؽ احلرب.
ْ
سمٕمض ،وم٤مؾم َتـ ِد ًّمقا قمٚمـك ُم١م َشمـٜم ِـ ِ
ِ
ٍ
ػ ( ُُمـ ٌْـتَدإ)
ًمألُمقر أؿمٌـ٤م ٌه وسمٕمْمٝم٤م دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك
ُ
ْ
ِ
اؾم ُٚمـٙمقا ُمـ َُمً٤مًمِؽ اًمتدسمٞمـر
أقمٛمـ٤مًمـٙمؿ سمٛمـ٤م َؾم ٌَـ َ٘م ْ٧م إًمٞمـف شمـجـ ِرسمـتـٙمُؿ ،صمؿ ْ
أووحٝم٤م ُمـحجـ ً٦م وأصدَ َىمـٝم٤م طمجـ ً٦م وأطمـٛمـدَ ه٤م ِ
قم٤مىمـٌـ ً٦م.
ُ
ْ
َ َ َ َ
ْ َ
ِ ِ
ٓ َيـ ُٔمـٜمَـ ّـ أطمدٌ أٟمـف أسمـْـ ٍَم سم٤مُٕ ِ
٥م ِء اًمـتـدْ سمـٞمـ ِر ُِمـ ٟمٔمػمه
ُمقر وأ ْطمـ َٛمـ ُؾ ًمـٕم ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
وص٤مطمـٌِـ ِف ومـل ظمـدْ َُمـتـف.
ومـل ِصٜم٤م َقمـتِـ ِف
ج ِ
٥م ورا َء فمٝمره ورأى أن
أقم َ٘مـ ُؾ اًمرضمٚملم قمٜمد َذ ِوي إًمٌ٤مب ُمـ َر َُمك سم٤مًمـ ُٕم ْ
أقمـ َ٘مـ ُؾ ُمٜمف.
أصح٤م َسمـف ْ
ْ
أؾمٌ٤مب اًمٜمٍم ومـل اًمـحروب َظمـ ِٗمـٞمـ ٌ٦م أيمـثر ُمٜمٝم٤م ِ
فم٤مهـرة.
ُ
هم٤ميـ٦م اًمٕمٛمران هل اًمـحْم٤مر ُة واًمـت ََـرف ،وإذا سمـٚمغ همـ٤م َيـتَـ ُف ( ُُمٜمـتٝم٤مه) اٟمـ٘مٚم٥م إًمـك
اًمٗمً٤مد وأظمذ ومـل ا ِ
ًمـٝم َـر ِم يم٤مٕقمٛمـ٤مر اًمٓمٌـٞمٕم ّٞمـ٦م ًمٚمحٞمقاٟمـ٤مت.
إُمقر اًمـخـٗمٞمـ٦م ومـل اًمـحروب ىمـد شمـٙمقن ُمـ ُظمـدَ ِع اًمٌنم اًمتل ي٘مع سمـٝم٤م
اًمـ َتـ ْخـذيـؾ ،أو شمٙمقن أؾمٌ٤مسمـ ً٤م ؾمٛمـ٤مويـ٦م ٓ ُىمـدْ َر َة ًمٚمٌنم قمٚمـك ايمتً٤مسمـٝم٤مُ ،شمـٚمـ َ٘مك

اًمٕمدو.
٥م قمٚمـك
ّ
ومـل اًم٘مٚمقب ومٞمًتقًمـل اًمـ َر َه ُ
ـؽ ظمػم ًمؽ ُمـ أن ي ِ
ِ ِ
ـح َ
ٌـقك ًمٜمِـٗم ِ٤مىمـؽ.
 أن َ
ُ
يٙمرهـؽ اًمٜمـ ُ
٤مس ًمٍماطمتـؽ وصدْ ىم َ ٌ
ضوري وهق ُمٕمٜمك اًم ُٕمٛمران  ،وٓ سمـد هلؿ ُمـ طم٤ميم ٍؿ َي ْر ِضم َ
ٕمقن إًمٞمف.
 آضمتٛمـ٤مع ًمٚمٌنم
ٌ
 إذا سمـٚمـغ اًمتـ٠مٟمـُّـ ُؼ اًمٖم٤ميـ٦م شمـٌِـ َٕمـتْـ ُف ـم٤م َقمـ ُ٦م اًمِمٝمقات.
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ِ
ٕهؾ ُ
واًمـٛمداراة).
اًمـخْمقع واًمت َٛم ُّٚم ِؼ (اًمتٓمٚمػ
ـح ُّم ُؾ هم٤مًمٌـ ً٤م
٥م َي ْ
اًمًٕم٤مد ُة واًمٙم ًَْ ُ
ُ
ِ
ٟمـ٤مز ًَمـ ٌ٦م قمـ ُظمـ ُٚم ِ
ـؼ اًمـتـجـ٤مرة ِ
اًمـٛمـروءة.
ُظم ُٚم ُ
ـؼ اًمرؤؾم٤مء وسمـٕمٞمد ٌة قمـ ُ
ً٤مر ِه إٓ ِ
ِ
ِ
ِ
ص٤مطم٥م ُم ٍ
سمٛم ْ٘م ِ
ـ٤مل ٓ يٙمقن َي ِ
دار ُم٤مًمـف
اًمـجـ٤مه سمـ٤مًمـٙمُـٚمـ َٞمـ٦م وًمق يم٤من
ومـ٤مىمـد
ِ
ُ
اًمـجـ٤مه ُمٜمٝمؿ يٙمـقٟمـقن
ومـ٠مهـؾ
وقمٚمـك طمً٥م َؾم ْٕم ِٞمـف وهؿ أيمثر اًمـتُّـجـ٤مر:
ْـً ُـر سمٙمثـٞمـر.
أيـ َ
ِ
ِ
ـً٤مر ًا وصمـرو ًة ُمـ
ـق ِة ومـل ضمـٛمٞمع أصٜم٤مف
اجلـ٤مه
ص٤مطم٥م
واًمـحـ ْٔم َ
َ
ُ
اًمـٛمٕم٤مش أيمثر َي َ
ومـ٤مىم ِ
ِ
ـد اًمـجـ٤مه .واًمًٌ٥م ومـل ذًمؽ أٟمـف َُم ْ
ـخـدو ٌم سم٤مٕقمٛمـ٤مل ُيـتـ٘مرب سمـٝم٤م إًمٞمف ومـل
ضمـ٤مه ِ
ِ
ـفَ ،ومـ ُٞمٕمٞمـٜمَـقٟمَـف سم٠م ْقمٛمـ٤مًمـٝمؿ ومـل ضمـٛمٞمع
ؾمٌٞمؾ اًمت ََـز ًّمػ واًمـحـ٤مضمـ َ٦م إًمـك
ضوري أو يمٛمـ٤مًمِـل ،ومـتَـحّمؾ ِىمـٞمـؿ شمٚمؽ إقمٛمـ٤مل يمٚمٝم٤م ومـل يمًٌَِ ِ
ٍ
ـف.
طمـ٤مضمـ٤مشمـف ُمـ
ْ ُ
ْ
َ ُ
ٍّ

ُ
ٔم ْؿ ومٞمٝم٤م ٟمَـ َٗم ُ
اًمًقق إ ْقم َ
ُ
واًم٘مـٚمٞمـؾ واًمٙمثػم ومٞمٝم٤م قمٚمـك
ـ٤مق يمؾ رء،
هل
اًمدوًم٦م َ
ٟمًٌِ ٍ
ـ٦م واطمدة.
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م ص٤مطم ٌَٝم٤م َقم ْ٘م ً
٥م سمذًمؽ
ً٤مب ،و َيٙمتًَ ُ
ال وظمّمقص ً٤م اًمٙمت٤مسمـ ُ٦م واحل ُ
اًمّمٜم٤مئع شمُـٙمًْ ُ
ٍ
ومٓمٜمـ٦م و َيم ْٞم ٍ
س ومـل إُمقر.
ـحّم ُؾ سمـٝم٤م ىمق َة
َُم َٚمـ َٙم َ٦م اًمتَـ َٕمـ ُّ٘م ِؾ ،ومتٙمقن ًمف زي٤مد ُة َقم ْ٘م ٍؾ و َي ُ
ـ٧م ًمف ُم َٚمـٙمَـ ٌ٦م ومـل ِصٜم٤م َقم ٍ
ـ٦م َىم ّـؾ أن ُيـجـٞمدَ سمٕمده٤م َُم َٚمـٙمَـ ً٦م أظمرى.
ُمـ َطم َّم َٚم ْ َ
ِ
سمـ٦م واًمـٛم َٚمـ َٙم ِ
اًمـحٜمْـ َٙم ُ٦م ومـل اًمتجـر ِ
ِ
اًمـٙم٤مُمٚم٦م شمُـٗمٞمـدُ َقم ْ٘م ً
ال .
٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمـحْم٤مر ُة
َ
ُ
اًمِمـدَ ُة قمٚمـك اًمـٛمـتٕمٚمٛملم ُم ِ
ـي ٌة سمِـٝمؿ.
ُ
ُ
ٜمـ٤مئـع َطم َ ِ
ييـ٦م.
واًمّم
ُ
اًمّمٜمـ٤مئـع ّ
اًمٕمٚمقم ُمـ ّ
ِ ِ
ث ِ
حـ٤مو َر ُة ِ
اًمـح ْ
شمـقر ُ
اًمـٛم َجـرد.
اًمـٛم َ
أيمثـر ُمـ اًمـحـ ْٗمظ ُ
ـذ َق ومـل اًمٕمٚمق ِم َ
ُ
ذاه٥م سمآُم٤مًمـٝمؿ ومـل شمـحّمٞمٚمٝم٤م وايمتًِ٤مسمـٝم٤م
اًمٕمدوان قمٚمـك اًمٜمـ٤مس ومـل أُمقاًمـٝمؿ
ٌ
ًمـٛمـ٤م يـروٟمـف طمٞمٜمـئذ ُمـ أن همـ٤ميـتـٝم٤م وُمّمػمه٤م اٟمتـٝم٤مسمـٝم٤م ُمـ أيـديـٝمؿ ،وإذا
ِ
اًمًٕمل ومـل
ذهٌ٧م آُم٤مًمـٝمؿ ومـل ايمتً٤مسمـٝم٤م وشمـحّمٞمٚمٝم٤م اٟمـ٘مٌْم٧م أيـديـٝمؿ قمـ
ذًمؽ ،وقمٚمـك ىمـدر آقمتداء وٟمًٌـتـف ،يـٙمقن اٟمـ٘مٌ٤مض أيـديـٝمؿ قمـ اًمـٛمٙم٤مؾم٥م،
ومتَـٙمًد أؾمقاق اًمٕمٛمران وشمَـٜمْـت ِ
َـ٘مض إطمقال .
ُ
()1

( )1ي٘مّمد :قمدوان اًمًٚمٓم٤من قمغم اًمٜم٤مس ذم أُمقاهلؿ سمٗمرض اًميائ٥م واًمـٛمٙمقس.
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َ
اًمـخٌـ ُر هق يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ شمّمدي٘مـ ُف أو شمٙمذيـ ٌَـف.

ِ
واًمِم ِ
جتٛمٕم٤مت ُّ
اًمـجـٖمـراومٞم٤م ،وًمٞمس اًمت٤مريخ.
اًمـٛم
ٕمقب شمـتحٙمؿ ومٞمٝم٤م ُ
 ـمٌ٤مئع ُ
ّ 
٘مؼ إٓ سمـ٤مًمـحٛمـ٤مؾمـ ِ٦م واًمتـْمحٞمـ ِ٦م سمـ٤مًمٜمٗمس.
إن ؿمٞمئ ً٤م ذا ىمٞمٛمـ ٍ٦م ومـل هذه اًمدٟمٞم٤م ٓ يـتحـ ُ

السقوضيُُ:
 قمالُم٦م ُطم ًْـ ُ
اًمـخـ ُٚمؼ قمنمة أؿمٞم٤مء:
ِ -1ىمـٚمـ ُ٦م ِ
اًمـخالف.

ُ -7طم ًْ ُـ اإلٟمـّم٤مف.

ُ -0
شمرك ـمٚم٥م اًمٕمثرات.

 -8شمـحًلم ُم٤م يٌدو ُمـ اًمًٞمئـ٤مت.

 -3اًمتٛمـ٤مس اًمـٛمٕمذرة.

 -9اطمتٛمـ٤مل إذى.
ًَ -12مـٓمـ٤م َوم ِ
ـ٦م اًمقضمف ًمٚمـٙمٌػم واًمّمٖمػم.

 -4اًمرضمقع سم٤مًمـٛمالُم٦م قمغم اًمٜمـٗمس.

 -5اًمتـٗمرد سمٛمٕمروم٦م قمٞمقب ٟمـٗمًف دون قمٞمقب همػمه.
ـٓمـػ اًمـٙمالم ًمـٛمـ هق دوٟمـف وومـقىمـف.
ًُ -6م
ُ

*****
لوُأضعؿـاُأكػسـاُهذاُماُخرجتُالسؿؽة
ورد قمـ«أمحد سمـ ُمًٙملمش وهق أطمد اًمزاهديـ ُمـ اًمت٤مسمٕملم ىم٤مل :يم٤من ومـل اًمٌـٚمدة رضمؾ
ُيـدقمك أسم٤م ٟمٍم اًمّمٞم٤مد ،يٕمٞمش ُمع زوضمتـف واسمـٜمـف ومـل ومـ ٍ
٘مر ؿمديـد.
ُمِمك ومـل اًمٓمريؼ ذات يقم ُمٝمٛمق ًُم٤م ُمٖمٛمقُم ً٤م ،يً٠مل اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك اًمٗمرج واًمرزق احلـالل
ومـزوضمـتـف واسمٜمـف يـتـْمقران ضمققم ً٤مُ .مـر قمٚمـك ؿمٞمخف أطمـٛمد سمـ ُمًٙملم ي٘مقل ًمف :أٟمـ٤م
٥م ي٤م ؾمٞمدي ! ...
ُُمـ ْتـ َٕم ٌ
وىمرأ اًمت٤مسمٕمل ومـل وضمف شمٚمٛمٞمذه ُم٤م يٕم٤مٟمٞمـف ،وم٘م٤مل ًمف :اشمٌٕمٜمل إًمـك اًمٌحر .
وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إًمٞمف ،وىم٤مل ًمف اًمِمٞمخ (راهمٌ ً٤م ومـل جلـقء ُمريـده إًمـك اًم ّٚمـ ِف شمٕم٤مًمـك) ّ « :
صؾ
ريمٕمتلم قمٚمـك ٟمٞمـ٦م اًمتٞمًػم ،واؾم٠مل اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك اًمرزق احلـالل اًمٓمٞم٥مش.
ومّمٚمـك ،صمؿ ىم٤مل ًمف« :ؾمؿ اًم ّٚمـ َف ،ومٙمؾ رء سم٠مُمر اًم ّٚمـفش.
وم٘م٤مًمف  ...صمؿ رُمك اًمِمٌٙم٦م ،ومخرضم٧م سمًٛمٙم٦م قمٔمٞمٛم٦م.
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ىم٤مل ًمف« :سمٕمٝم٤م واؿمؽم سمثٛمٜمٝم٤م ـمٕم٤مُم ً٤م ٕهٚمؽش.
وم٤مٟمٓمٚمؼ إًمـك اًمًقق ومٌ٤مقمٝم٤م ،واؿمؽمى ومٓمػمشملم إطمدامه٤م سم٤مًمٚمحؿ وإظمرى سم٤محلٚمقى
وىمرر أن يٕمقد إمم اًمِمٞمخ ومٞم٘مدم إطمدامه٤م ًمف اقمؽماوم ً٤م سمّمٜمـٞمٕمف.
رد اًمِمٞمخ اًمٗمٓمػمة ىم٤مئ ً
ال :هل ًمؽ وًمٕمٞم٤مًمؽ ،صمؿ أردف« :لو ُأضعؿـا ُأكػسـا ُهذا ُماُ
خرجتُالسؿؽةش وومـل اًمٓمريؼ إًمـك سمٞمـتف ىمـ٤مسمـؾ اُمرأ ًة شمٌٙمل ُمـ اجلقع وُمٕمٝم٤م ـمٗمٚمٝم٤م،
ومٜمٔمرا إًمـك اًمٗمٓمػمشملم ومـل يـده.
وىم٤مل ومـل ٟمٗمًف :هذه اًمـٛمرأة واسمٜمٝم٤م ُمثؾ زوضمتـل واسمٜمل يتْمقران ضمققم ً٤م ومٛمـ٤مذا أومٕمؾ؟
وٟمٔمر إًمـك قمٞمٜمل اًمـٛمرأة ومٚمؿ يـحتٛمؾ رؤيـ٦م اًمدُمقع ومٞمٝمٛمـ٤م ،وم٘مدُمٝمٛمـ٤م ًمـٝم٤م ىم٤مئـالً:
اًمٗمٓمٞمـرشم٤من ًمٙمٛمـ٤م .فمٝمر اًمٗمرح واًمنور قمٚمـك ُُمـحٞم٤مه٤م وؾمٕمد اسمٜمٝم٤م ؾمٕم٤مد ًة رىمّم٧م ًمـٝم٤م
أؾم٤مريـر وضمٝمـف .وقم٤مد أسمق ٟمٍم يٗمٙمر سمقًمده وزوضمـتـف.
ُم٤م إن ؾم٤مر طمتك ؾمٛمع رضم ً
ال يٜم٤مدي ُمـ يـدل قمٚمـك أسمـل ٟمٍم اًمّمٞم٤مد؟
ومدًمف اًمٜم٤مس قمغم اًمرضمؾ.
وم٘م٤مل ًمف :إن أسمـ٤مك يم٤من ىمد أىمروٜمل ُم٤مًٓ ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م صمؿ ُم٤مت ،ظمذ ي٤م سمٜمل هذه
اًمثالصملم أًمػ درهؿ ومٝمق ُم٤مل أسمٞمؽ.
يؼولُأبوُكرصُالصقاد :وشمـحقًم٧م همٜمٞمـ ً٤م سم٢مذن اهلل و َيم ُثر ُم٤مًمـل ،وُمٚمٙم٧م اًمٌٞمقت ووم٤مو٧م
دم٤مرشمـل وست أشمّمدق سم٤مًٕمػ درهؿ ذم اًمـٛمرة اًمقاطمدة ومـل ؿمٙمر اهلل شمٕم٤مًمـك ..
وُمرت إيـ٤مم ،وأٟم٤م ُأ ْيمـثِـ ُر ُمـ اًمّمدىمـ٤مت طمتك أقمجٌتٜمل ٟمٗمز.
وومـل ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مًمـل رأي٧م ومـل اًمـٛمٜم٤مم أن اًمـٛمٞمزان ىمـد ووع وٟم٤مدى ٍ
ُمٜم٤مد :أسم٤م ٟمٍم اًمّمٞم٤مد:
ُ
وو ِوٕم٧م ؾمٞمئ٤مشمـل ،ومرضمـح٧م اًمًٞمئ٤مت.
ومقوٕم٧م طمًٜم٤مشمـل ُ
هٚمؿ ًمقزن طمًٜم٤مشمؽ وؾمٞمئ٤مشمؽُ ،
وم٘مٚم٧م :أيـ إُمقال اًمتل شمّمدىم٧م سمـٝم٤م؟ ومقوٕم٧م إُمـقال.
ٍ
إقمج٤مب سمّمٜمٞم ٍع يم٠مٟمـف ًُمٗم٤مومـ٦م ُمـ اًم٘مٓمـ ٓ
ٟمـٗمس أو
ومـ٢مذا شمـح٧م يمؾ أًمػ درهؿ ؿمٝمق ُة
ٌ
شمً٤موي ؿمٞمئ ً٤م ،ورضمح٧م اًمًٞمئـ٤مت.
و َسمٙمٞم٧م  ...سمٙمٞم٧م طمتك يم٤مدت ٟمٗمز شمذه٥م وأطمِم٤مئل شمـتـ٘مٓمع .وىمٚم٧مُ :م٤م اًمٜمجـ٤مة؟
وؾمٛمٕم٧م اًمـٛمٜم٤مدي ي٘مقل :هؾ سم٘مل ًمف ُمـ رء ؟
وم٠مؾمٛمع اًمـٛمٚمؽ ي٘مقلٟ :مٕمؿ سم٘مٞم٧م ًمف ُرىمـ٤مىمـت٤من.
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اًمرىمـ٤مىمـت٤من (اًمٗمٓمػمشم٤من) ذم يمٗم٦م احلًٜم٤مت ،ومتٝمٌط يم ّٗم٦م احلًٜم٤مت طمتك شمً٤موت
وشمقوع ُ
ُمع يمٗم٦م اًمًٞمئـ٤مت.
ومٌ٘مٞم٧م ظم٤مئٗم ً٤م  ...وأؾمٛمع اًمـٛمٜم٤مدي ُمرة أظمرى ي٘مقل :هؾ سم٘مك ًمف ُمـ رء؟

وم٠مؾمٛمع اًمـٛمٚمؽ ي٘مقل :سم٘مك ًمف رء .ىمٚم٧م ُ :م٤م هق؟
ىمٞمؾ ًمف :دُمقع اًمـٛمرأة طملم أقمٓمٞمتٝم٤م اًمرىم٤مىمتلم.
ومق ِزٟمَ٧م اًمدُمقع ،وم٢مذا هب٤م يم٤محلجر اًمّم٘مٞمؾ وزٟم ً٤م .ومث ُ٘مٚم٧م يمٗم٦م احلًٜم٤مت ،ومٗمرطم٧م ومرطم ً٤م
ُ
ؿمديد ًا .وأؾمٛمع اًمـٛمٜم٤مدي يمرة أظمرى ي٘مقل :هؾ سم٘مك ًمف ُمـ رء؟
وم٘مٞمؾ ٟ :مٕمؿ اسمتً٤مُم٦م اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم طملم أقم َٓمٞم٧م ُأ ُّمف اًمرىم٤مىمتلم.

وشمرضمح يمٗم٦م احلًٜم٤مت  ...وشمرضمح  ...وشمرضمح.

وأؾمٛمع اًمـٛمٜم٤مدي ي٘مقل ً :م٘مد ٟمج٤م ً ...م٘مد ٟمج٤م.
وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م ُمـ اًمٜمقم ومزقم ً٤م أىمقل ُم٤م ىم٤مًمف ًمـل أطمـٛمد سمـ ُمًٙملم طملم رد إًمـ ّل إطمدى

اًمٗمٓمػمشملم :لوُأضعؿـاُأكػسـاُهذاُماُخرجتُالسؿؽة.

*******
منُحؽمُالعربُفـيُاجلاهؾقةُواإلشَلمُ
إقوالُغرُالـؿـسوبـة
اًمـٛم َٗمـرط)
 إن اًمـ ُٛمٜمْـ ٌَ٧م ٓ أرو ً٤م َىمـ َٓمع وٓ َفمٝمر ًا أسمـْـ َ٘مـك( .اًمـٛمٜمٌ٧مُ :

اًمِمٗمٞمؼ سمًقء ٍ
ّ 
فمـ ُُمق ًَمـ ُع( .شم٘م٤مل ًمـٛمـ يـخ٤مف قمٚمـك همٞمـره ،يمٜمحق ُفمـٜمُـقن
إن
َ
اًمقاًمدات سم٤مٕوٓد ،ومٝمل ُشمدَ ِاوم قمٚمـك ِ
ؾمقء اًمٔمـ شمـَح ُّٗمٔم ً٤م ُمـ اًمنمور اًمـ ُٛمرشم٘مٌ٦م).
ُ
إن ومـل َ ِ
ّ 
ـجـ ٌَ ٌـر قمٚمـك إشمـٞمـ٤مٟمـف)
همٞمـر ُُم ْ
اًمِمـر ظمٞمـ٤مر ًا( .أي ومـ٤مقمـؾ اًمِمـر ُ
 أن َشمـ ِرد اًمـٛمـ٤مء سمٛمـ ٍ
ٍ
سمـديؾ ًمف)
٤مء أ ْيمـ َٞمس(.أي ٓ شمًٙم٥م ُم٤مءك طمتك شمـتٞم٘مـ سمقضمـقد
َ
ـ٧م ٟمـّمػ اًمٕمٗمق.
 اًمتَـ َثـ ٌُّ َ

 ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ  :أي اًمٜم٤مس أطمٚمؿ؟ ىم٤مل :ؾمٗمٝم٤م ٌء ًَمـ ُ٘مقا أيمِـ ّٗمـ٤م َءهؿ.
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ِ
أُمـر َسمـدَ أ ٟمُـ ْ٘مّم٤مٟمـف)
 أهع ومـل
شمؿ ٌ
ٟم٘مص أُمـ ٍر شمـٛمـ٤مُمـف(.أي إذا ّ
 إذا ًمـؿ يٙمـ ُم٤م شمـريـد ومـ٠م ِرد ُم٤م يٙمقن.
 إي٤ميمؿ َ
وظم ْيا َء اًمد َُمـ.
 اًمـٛمٕمـ٤مذيـ ُر َيِمقسمـٝم٤م اًمـٙمـذب.
٘مٞمؿ .
 اًمـ ُٛم ْٚمـ ُؽ قمـ ٌ
()1

٥م ُؿمـ١م ٌم .
 اًمـ ُر ْهم ُ
 اًمـٛمـر ُء شمـ ّق ٌاق إًمـك ُم٤م ًمـؿ َيـٜمَـ ْؾ.
ٍ
شمً٤موواَ :ه َٚمـٙمقا.
سمخػم ُم٤م شمَـٌ٤ميـٜمـقا ،ومـ٢مذا
ً مـ يزال اًمٜمـ٤مس
َ
()0

 اًمٜمٗمس ُُمقًم َٕمـ ٌ٦م سمـح٥م اًمٕم٤مضمـؾ.













اًمٌخٞمؾ أ ْقمـ َذ ُر ُمـ اًمـٔمـ٤مًمـؿ.
اًمًقء.
اًمقطمـدة ظمـٞمـ ٌر ُمـ ىمـريـ ِـ ّ
اًمٕمـ٘مـقق ُصمـ ْٙمـ ُؾ ُمـ ًمـؿ َيـ ْثـ َٙمـؾ.
سم٤مًمً٤مقمـديــ َشمـ ٌْـٓمِـ ُش اًمـ َٙمـ ّٗمـ٤من.
رب ىمـ ٍ
قل أؿمدّ ُمـ صقل.
ُ
اُمرؤ ُم٤م ًمـؿ َيـٜمَـ ْؾ(.قمٜمدُم٤م يًٕمك ٍ
ُٕمر ًمٞمس سمٛم٘مدوره طمّمقًمف ومٞمٝمدر ضمٝمده)
ذ ُم٤م رام ٌ
ُّ
ـمٕمـ اًمٚمً٤من أٟمـٗمـ ُذ ُمـ ِ
ـمٕمـ اًمًٜم٤من.
فمـ ُّـ اًمٕمـ٤مىمؾ يمِـٝم٤مٟمـ٦م.
َومـ ْ٘مـدُ إطمـ ٌّـ ِ٦م ُهمـ ْرسمـ٦م.
إن َشمـ ِٕمـ ْش َشمـ َر ُمـ٤م ًمـؿ َشمـ َر.
ٍ
همٛمرات صمؿ َيـٜمْـ َجـٚمٞمـٜم٤م .
يمؾ ٍ
يمٚم٥م سمـٌـ٤مسمـف ٟمـ ٌّـ٤مح.
()3

( )1أي ٓ :أخ ًمٚمٛمٚمؽ ذم ُُمٚمٙمف ،ومٙم٠من أُمف قم٘مٛم٧م أن شم٠ميت سم٠مخٍ ُي ِ
ِم٤مريمف.
( )0اًمنمه يٕمقد سم٤مًمٌالء.
( )3أي :ؿمدائد ؾمتٜمٙمِمػ .
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 يمؾ اُمـ ٍ
رئ ومـل ؿمـ٠مٟمـف ؾم٤معٍ.
اًمٕملم َصمـ َٛمــ.
ً مٞمس ًم ِـٛمـ٤م ىمـر ْت سمـف
ُ
ً مٞمس ًم ِـ َِمـ ِر ٍه ِهمـٜمَك.
ً مٞمس ُمـ اًمٕمـدل ُؾمـرقمـ ُ٦م اًم َٕمـ ْذل.

ً مـٙمؾ ص٤مر ٍم ٟمـٌـقة.
وهمـرارِ .
ً مٚمًقق در ٌة ِ
(ؾمٕمـ ٌ٦م ووٞمـؼ)
َ
ُٕ مـ ٍر ُّم٤م ُيـ ًَـق ُد َُم ْـ ٓ َيـ ًُقد.

ُ مـ ٟمجـ٤م سمـرأؾمف ومـ٘مـد رسمـح.
اؾم َتـ ُفُ(.مـ سم٤مب اًمٌٓمر)
ُ مـ يمـ٤من ذا ُدهـ ٍـ ـمٚمـك ْ
ُ مـ يـ ْٚمـ َؼ أسمـٓمـ َ٤مل اًمـ ّرضمـ٤مل َيـ ْٙمـ َٚم ِؿ.


وُمـ يٛمدَ ُح اًمٕمـروس إٓ أهـ ُٚمٝم٤م؟
ُمقت ٓ يـ ُجـ ُّر إًمـك ٍ
قم٤مر ،ظمٞمـ ٌر ُمـ قمـ ٍ
ٞمش ذم ِرُمـ٤مق .
ٌ
ُر ّب طمـٞمـٚمـ ٍ٦م أٟمـٗمـع ُمـ ىمٌـٞمٚمـ٦م.
إٟمٛمـ٤م ُمـ٤م ًُمـٜم٤م ًمٚمقارث اًمٌ٤مىمل.
اًمـٛمتقاوع يم٤مًمقهدة يـجتٛمع ومٞمٝم٤م َىمـ ْٓمـ ُره٤م وىمٓمر همػمه٤م ،واًمـٛمتٙمؼم يم٤مًمـ ّرسمـقة ٓ
يـ َ٘م ُّـر قمٚمٞمٝم٤م َىمـ ْٓمـ ُره٤م وٓ ىمـٓمـر همػمه٤م.



ي٠مُمرك سم٤مٕٟمـٗمـع ،واًمـٛمروءة شمـ٠مُمـ ُرك سم٤مٕضمـٛمؾ.
اًمٕم٘مؾ ُ
ػ ُم٤م ضمـٛمٕمقا.
ػ ُم٤م أشمـٚمػ اًمٜم٤مس ،واًمـدهـر ُيـ ْتـٚمِـ ُ
اًم ّٚمـ ُف ُيـ ْخـٚمِـ ُ
طمٚمٞمؿ ُمـ ضمٝمقل.
ػ
ٓ َيـٜمـتـ ِّم ُ
ٌ
ٓ يـٜمـٗمـٕمـؽ ُمـ ضمـ٤مر ؾمـ ٍ
قء َشمـ َق ٍق.
َ
ُ
ٓ َشمـ ْٕمـدَ ُم اًمـحًٜمـ٤م ُء ذا ُّمـ ً٤م.
ٓ َشمـ ْح َٛمـدَ ن َأ َُمـ ً٦م قمـ٤م َم ذائٝم٤م وٓ ُطمـر ًة قمـ٤مم سمِـٜمـ٤مئـٝمـ٤م.






()1

ُ مـ ؾمٕم٤مدة اًمـٛمرء أن َيـ َْم َع ُمٕمـرو َومـف قمٜمد ُمـ َيِمٙمره.






( )1أي ُم٧م يمريٛمـ ً٤م وٓ شمٕمش ومٞمٛمـ٤م يٛمًؽ اًمرُمؼ وم٘مط.
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ٍ
قر سمـؽ.
 ٓ شمـًخـر ُمـ رء ومـ َٞمحـ َ
الك اًمٕمٚمٛمـ ِ
 هـ ُ
٤مء سمـحـًدهؿ.
ُ م٤م َٟمـ َحـ َؾ واًمـدٌ وًمـد ًا أومْمؾ ُمـ ٍ
أدب طمـًـ.
وذ ُؿمـٞمـقظمـٙمؿ ُمـ شمـِم ٌّـف سم٤مًمِمٌ٤مب.

ظمػم ؿمـٌـ٤مسمِـ ُٙمؿ ُمـ َشمـ َِمـ ٌّـف سم٤مًمِمـٞمـقخُّ ،
ُ
 اؾمتـٜمـزًمقا اًمـرزق سم٤مًمّمدىمـ٦م.
ُ ٓ شمـ ْٙمـثِـ ْر هـٛمـؽ :ومٛمـ٤م ُيـ٘مـدر يـَـ ُٙمــ وُم٤م ُشمـرزق ي٠مشمِـؽ.
 رأس اًمٕمـ٘مـؾ ُُمـدارا ُة اًمٜمّـ٤مس.
 اًمـ ُقد ّواًمـٕمـداوة ُيـتـقارصمـ٤من.
قملم ِ
ؾم٤مهـر ٌة ٍ
ًمٕملم ٟمـ٤مئـٛمـ٦م.
 ظمػم اًمـٛمـ٤مل ٌ










ٚمؼ ِ
شم٤مضمـ ٌر صدوق( .أي ُم٤م اومـتـ٘مر)
ُم٤م أُمـ َ
ِ
دار قمـداوشمـف.
اؾمتنم قمدوك َشمـ ْٕمـ ِرف ُمـ٘مـ َ
٤مك ،واطمـ ِ
ٓ ُشمـ َٕمـٞمـر أظمـ َ
ٛمد اًمذي قمـ٤مومـ٤مك.
٤مب قمٚمٞمٝمؿ( .أي َشمـ َّمٜمـ ِع اًمٖمٌ٤مء ًمـٝمؿ)
إذا أردت أن شمـخـدع اًمٜمـ٤مس ومـ َتـ َٖمـ َ
ٓ يـٖمٚمـ ٌَــ قمٚمٞمٙمؿ ؾمق َء اًمٔمـ َومـ َٞمـدَ َقمـ ُٙمؿ وُمـ٤مًمـٙمؿ ُِم ْـ صديؼ.

ُمـ يمتؿ إـمٌ٤م َء ُمـروـف ومـ٘مد ّ
همش ٟمـٗمًف.
ٍ
سمٙمٚمٛم٦م أشمـٌٕمٝم٤م ُمثالً ،وإطمـٛمؼ إذا شمٙم ّٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م أشمٌٕمٝم٤م َطمـ ِٚمٗم ً٤م.
اًمٕم٤مىمؾ إذا شمٙمٚمؿ
ُ
ُمٞمزان إظمـالق.
اًمًٗمـ ُر
ًمـق ُضم ِٕمـ َؾ اًمـٛمـ٤مل ًمٚمٕم٘مـالء ًمـٛمـ٤مت اًمـ ُج ّٝمـ٤مل ،ومٚمٛمـ٤م ص٤مر ومـل أيـدي اًمـ ُجـ ّٝمـ٤مل
اؾمتـٜمـز ًَمـ ُٝم ْؿ اًمٕم٘مـالء قمٜمـف سمـ ُٚم ْٓمـ ِٗمـ ِٝمؿ.
ْ

شمقاو ُع اًمرضمؾ ومـل َُمـ ْر َشمـٌـتـف َذب ًمٚمِمٛمـ٤مشمـ٦م قمٜمد ؾمـ٘مـٓمـتـف.

ُ
 اِرطمـٛمقا قمـزيـز ىمق ٍم ّ
ذل وهمٜمـٞمـ ً٤م اومـتـ٘مـر وقمـ٤مًم ِـٛمـ ً٤م سمٞمــ ضمـٝم٤مل.

حًـ اًمـ َٛمـ َٚمـ ُؼ إٓ ومـل ـمٚم٥م اًمٕمـٚمؿ.
َ ٓ يـ ُ
 ىمٞمؾ ًمـحٙمٞمؿ :أي ٍ
اًمٕم ِ
رء ُمـ أومٕم٤مل ِ
ٌ٤مد ُيـ ِْمٌِف َ
أومٕم٤مل اهلل؟ ىم٤مل :اإلطمً٤من إمم اًمٜم٤مس.
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 اًمـ ُٛم ْٛمـ َتـ َح ْـ يم٤مًمـ ُٛم ْخـ َتـٜمـ ْؼُ ،متك ا ْزداد اوٓمـراسمـ ً٤م ازداد اظمـتـٜمـ٤مىمـ ً٤م.
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ُ شمـ َذ ُّم اًمـ ِٗمـ ْٓمـٜمَـ َ٦م إذا اِىمـتـ َر َٟمـ٧م سمـ ُٚمـ ْ١مم.
 اًم ّتـ١مدة طمـًٜمـ ٌ٦م ومـل يمؾ ٍ
رء إٓ ومـل اًمـٛمٕمـروف ومـ٢مٟمـٝم٤م ُشمـٜمَـٖمـ ُّمف.
َ
ِ
ِ
 أو ُل أ ُْمـ ِر اًمٕمـ٤مىمـ ِؾ آظمـ ُر أُمـ ِر اًمـجـ٤مهـؾ.

ًمٙمـ اًمـٛمقه ُمـ يزيمق قمٚمـك اإلٟمٗم٤مق ُم٤مًمف.
ص قمٚمـك اًمٜمـٗمـ٘م٦م ُم٤م ًُمـف ،و ّ
ً مٞمس اًمـٛمقه ُمـ َي ُٜم٘م ُ
أضمـ ُّؾ ُم٤م يـٜمزل ُمـ اًمًٛمـ٤مء اًمتـقومٞمؼ ،وأضمـ ُّؾ ُم٤م يـّمٕمد إًمـك اًمًٛمـ٤مء اإلظمالص.
َ 
 اصمٜم٤من يـٝمـقن قمٚمٞمٝمٛمـ٤م يمؾ رء :اًمٕم٤مًمـؿ اًمذي يٕمـرف اًمٕمـقاىم٥م ،واًمـج٤مهؾ اًمذي















يـجٝمؾ ُم٤م هـق ومٞمـف.
اًمـٛمـرأة يم٤مًمـ ّثـقب يـٚمٌـ ًُـٝم٤م اًمرضمـؾ إذا ؿمـ٤م َء ٓ إذا ؿمـ٤مءت.
ًمق يم٤من اًمـ ُٕمـ ًْـ ُر ومـل ُيمـق ٍة ًمـجـ٤مء ُيـًـران طمتك ُيـخـ ِرضمـ٤مه .
ـمـقسمك ًمـٛمـ أٟمـٗمؼ ومـْمؾ ُمـ٤مًمـف ،وأُمًؽ ومْمؾ ىمقًمـف.
اًمـ َٛم ِٕمـدَ ُة سمٞم٧م اًمـداء ،واًمـ ِحـ ْٛمـ َٞمـ٦م رأس اًمـدواء ،و َقمـقدوا َسمـدَ ٟمـ ً٤م ُم٤م اِ ْقمـتـ٤مد.
ُا ْهمـدُ قمـ٤مًمـٛمـ ً٤م أو ُمـتـٕمٚمٛمـ ً٤م أو ُمـجـٞمـٌـ ً٤م أو ؾم٤مئـالً ،وٓ شمـٙمــ اًمـخ٤مُمس ومـتٝمٚمؽ.
ّ
حؼ قمٚمـك اًمٖم٤مص٥م ؾمـ ْق َر ٌة ُشمـ ْٚمـ ِحـ ُ٘مـ ُف سمـ٤مًمـٔمـ٤مًم ِـؿ.
إن ًمٓم٤مًم ِـ٥م اًمـ ّ
سمنم ُم٤مل اًمٌخٞمـؾ سمـحـ ٍ
٤مدث أو وارث.
ّ
()1

اًمٜم٤مس سمـزُم٤مٟمـٝمؿ أؿمـٌـف ُمـٜمـٝمؿ سمـآسمـ٤مئـٝمؿ.
ِ
ًمٚمٝمـ ّؿ.
ًمـ٘مـ٤مء إطمـٌـ٦م َُم ًْال ٌة َ
اًمٕمٚمؿ ظمـزائـ و َُمـٗمـ٤مشمِـ ُحـٝم٤م اًمـ ًُّـ١مال.
ُقمـ ّٛمـ٤مًمـٙمؿ يم٠مقمٛمـ٤مًمـٙمـؿ ويمٛمـ٤م شمٙمقٟمـقن ُيـ َقل قمٚمٞمٙمؿ( .قمٛمـ٤مًمٙمؿ أي ُوٓشمٙمؿ).
اًمـ ُٛمًتـِمٞمـر ُُمـٕمـ ٌ
٤من.
ُمـ يمٜمقز اًمـٌِـ ّر يمِـ ْتـٛمـ٤من اًمّمـدىمـ٦م واًمـٛمرض واًمـٛمـّمٞمـٌـ٦م.

ُ مـ وحؽ َوحـٙمـ٦م ومـ٘مـد َُمـ٩م ُمـ اًمٕمـ٘مـؾ َُمـجـ٦م.
ِ
٥م ُمـ أطمً َـ إًمٞمٝم٤م و ُسمـٖمـ ِ
ض ُمـ أؾم٤مء إًمٞمـٝم٤م.
ُ ضمـٌِـ َٚمـ٧م اًم٘مٚمقب قمٚمـك ُطم ّ
 أطمًـ ضمقار ٟمٕمؿ اًم ّٚمـ ِف قمٚمٞمـؽ وم٢مٟمـٝم٤م َىمـؾ إن َٟمـ َٗمـ َرت قمـ ىمـق ٍم يم٤مدت أن شمرضمع إًمٞمٝمؿ.
( )1اًمـٛمٕمٜمك :اًمتٛمًؽ سم٤مُٕمؾ ذم وىم٧م اًمْمٞمؼ.
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ظمػمه وٓ يـ١م َُمـ ُـ ؿمـ ُّره.
اطمـذروا ُمـ ٓ ُيـ ْر َضمك ُ
ٞم٧م سمـّمٞمـر ُشمـف.
ًمٞمس إقمٛمك ُمـ َقمـ ِٛمـ َل سمـّمـ ُره ،وًمـٙمٜمـف ُمـ َقمـ ِٛمـ ْ
اًِمـ َت ِٛمـًـقا اًمـرزق ومـل ظمـٌـ٤ميـ٤م إرض.
آومـ ُ٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜم ًِٞم٤من.

وطم ًْ ُـ اخلٚمؼ.
 إٟمٙمؿ ًمـ َشمـ ًَ ُٕمقا اًمٜم٤مس سم٠مُمقاًمـٙمؿ وًمٙمـ َي ًَ ُٕم ُٝمؿ ُمٜمٙمؿ سمًط اًمقضمـف ُ
ُ م٤م قمـ٤مل ُمـ اىمـتّمـد.

 ٓ ظمػم ًمؽ ومـل ُص ْحـٌـ٦م ُمـ ٓ يـرى ًمـؽ ُمثـؾ اًمذي شمـرى ًمـف.
 اًمٌـريمـ٦م ومـل اًم ٌُـٙمـقر.
 ىم٤مل أقمراسمـل :إذا صمـٌـتـ٧م إصقل ومـل اًم٘مـٚمقب ٟمـٓمـ٘م٧م إًمًـ سمـ٤مًمٗمروع ،وٓ






َيـٔمٝمر اًمـ ُقد اًمًٚمٞمؿ إٓ ُمـ اًمـ٘مـٚم٥م اًمـٛمـًتـ٘مٞمـؿ.
إذا ًمـؿ يـرضمـع اًمـٛمٚمؽ ّإٓ إًمـك ِ
رأي وزيـره وم٤مًمقزيـر هـق اًمـٛمٚمؽ ،واًمـ َٛم ُ
ٚمؽ
ُؾمـقىمـ ٌ٦م ُُم ًَـخـر.
يمثرة أقمقان اًمًقء ُم ِ
ـْمـر ٌة سمـ٤مٕقمٛمـ٤مل.
ُ
ِ
َو ْو ُع اًمِمـدة ومـل ُمقوع اًمٚملم ؾمق ُء سمـّمـ ٍر سمـ٤مًمتـدسمـٞمـر ،وآؾمتـًالم ًمرأي
اًمقزراء هق اًمٕمزل اًمـخـٗمل.
اًمـدا ًّمـ ُ٦م قمٚمـك اًمـٛمٚمـ ِ
قك ُشمـ َٕمـر ُض ًمـٚمً٘مـقط.
ُمـ ؾمٙمرات اًمًٚمٓمـ٤من أن َيرى قمٛمـ اؾمتقضم٥م اًمـ ًُّـخـط ،و َيـ ًْـ َخ َط قمٚمـك ُمـ
اؾمـتـقضم٥م اًمـرو٤م ُمـ همػم ؾمٌـ ٍ
٥م ُمـٕمٚمـقم.

ٟ مٔمر رضمؾ إًمـك طمٙمٞمؿ ي١مدب ؿمٞمخـ ً٤م وم٘م٤ملُ :م٤م شمّمٜمع؟ ىم٤مل :أهمًؾ قمٌد ًا ًمٕمٚمف َيـ ٌْـ َٞمـض.
 ىمـٞمـؾ ًمـحـٙمٞمـؿُ :م٤م َطمـدُّ اًمتٕم ُّٚمـؿ؟ وم٘م٤ملَ :طمـدُّ اًمـحـٞمـ٤مة( .أي :يـج٥م ًمـف أن
يـتٕمٚمؿ ُمـ٤م دام طمـٞمـ ً٤م)

ً مـ يـٌـ َ٘مك سمجـ٤مٟمـٌـؽ إٓ ُمـ أطمـٌـؽ :وًمٞمس ُمـ أطمـٌـٌـتـف.

ِ
ـجـتـر اًمٕمداوة ،يمٛمـ٤م ٓ
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أن شمـحٛمٚمـف صمـ٘مـتـف سمـ٘مقشمـف قمٚمـك أن َي ْ
ًمـّمـ٤مطم ِ ِ
ِ
اًمـًؿ اِشمـٙم٤مًٓ قمٚمـك ِ
أدويـتـف.
يـٜمـٌـٖمل
ـ٥م اًمتـريـ٤مق أن َيـنمب ُّ
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ُمـ ظمـ٤مف َؿمـر َك أومـًد أُمـرك.
إذا ص ِ
٧م اًمًٚمـٓمـ َ
٤من ومـٚمتـٙمـ ُُمـداراشمِـؽ ًمـف ُُمـدارا َة اًمـٛمرأ ِة اًمـ٘مـٌـٞمـحـ ِ٦م
حـ ٌْـ َ
َ
ًمزوضمٝم٤م ،وم٢مٟمـٝم٤م ٓ َشمـدَ ُع اًمتـّمٜمُّـع ًمـف ومـل يمؾ طمـ٤مل.
ـٗم ٍ
ُمـ زوج يمريٛمتـف ُمـ ؾم ِ
ـٞمـف ومـ٘مـد َقمـ ّ٘مـٝم٤م.
ّ
َ
ىم٤مل سمٕمض اًمـٛمٚمقك ومـل ُظمـٓمـٌـ٦م :إٟمٛمـ٤م ٟمٛمٚمـؽ إضمً٤مد ٓ اًمٜمِـٞمّـ٤مت ،وٟمـحٙمؿ

سم٤مًمٕمـدل ٓ سم٤مًمرو٤م ،وٟمـٗمحص قمـ إقمٛمـ٤مل ٓ قمـ اًمنائـر.
ُ م٤م ذل ذو اًمـحؼ وًمق اشمٗمؼ اًمٕم٤مًمـؿ قمٚمٞمف ،وٓ َقمـ ّز ذو سم٤مـمـ ٍؾ وًمق ـمٚمع اًم٘مٛمر سملم قمٞمٜمٞمف.
ُ م٤م ُمـ ُمّمٞمٌـ٦م إٓ وُمٕمٝم٤م أقمـٔمؿ ُمـٜمٝم٤مْ ،
إن َضمـ ِز َع ومـ٤مًمـ ِق ْز ُر وإن َص َؼم وم٤مًمثقاب.

َ و ْٕمـػ اًمٕم٘مؾ أُمـ ٌ
٤من ُمـ اًم َٖمـؿ.

أٟمٔم٤مر و أومـ ِ
ِ
ٙم٤مر
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ أن يـٛمدح اُمرأ ًة طمتك شمـٛمقت (ًمتح٤مر ًمٗم٧م
اًمرضم٤مل إًمٞمٝم٤م).
َ ذم أقمراسمِـل رضمـ ً
ال ومـ٘م٤مل  :أومـًـد آظمرشمـف سمـّمالح دٟمٞم٤مه ،ومـٗم٤مرق ُم٤م أصٚمح
همػم راضم ٍع إًمٞمف وىمـ ِدم قمٚمـك ُم٤م أومًد همػم ُُمـٜمـتـ٘مـ ٍؾ قمـٜمـف.
 وىمٞمؾ ٔظمرُ :م٤مًمـؽ شمـ ِ
روي اًمِمٕمر وٓ شم٘مقًمف؟ ىم٤ملٟٕ :مـل يم٤مًمـ ِٛم ًَـ ْأؿم َح ُذ وٓ أىمٓمع.





ُمـ صٜمػ ومـ٘مد ضمـٕمـؾ قمـ٘مٚمـف قمٚمـك ـمٌؼ ُيـٕمرض قمٚمـك اًمٜمـ٤مس ،وإٟمٛمـ٤م اًمِمٕمر
إن َيمٞمً ً٤م ْ
قمـ٘مـؾ اًمـٛمـرء يـٕمـروف قمٚمـك اًمٌـ ِريـ٦م ْ
وإن ُطمـٛم٘م ً٤م.
أىمـٌـح أقمٛمـ٤مل اًمـ ُٛمـ٘مـتـدريــ آٟمـتـ٘مـ٤مم ،وُم٤م اؾمـ ُتـٜمْـٌِـ َط اًمّمقاب سمٛمثؾ اًمـٛمِم٤مورة،
وٓ ايمـ ُتـ ًِـٌـ٧م اًمـٌـٖمـْمـ٤مء سمٛمثـؾ ا ِ
ًمٙمـ ٌْـر .
َ
اًمِمٕمر َيٛم ُجدوا و ُيٜم ِ
أوص أطمد اخلٚمٗم٤مء ُم١مدب وًمده وم٘م٤مل :قمٚمٛمٝمؿ ّ
ْجدوا.
ْ
ىم٤مل أقمراسمـلٟ :محـ ٓ ٟم ًَُـقد إٓ ُمـ ُيـ َقـمـ ُئـٜمـ٤م َر ْطم َٚمـف و ُيـ ْٗمـ ِر ُؿمٜمـ٤م ِقمـ ْر َوـف
و ُيـ َٛم ّٚمـٙمٜمـ٤م ُم٤مًمـف.

َـًـت َِـٗمـدْ إظمقاٟمـ ً٤م وشمـتـخـذ أقمقاٟمـ ً٤م
 أوص أقمراسمـل اسمٜمـف ومـ٘مـ٤مل  :اسمـذل اًمـٛمقدة اًمّم٤مدىمـ٦م شم ْ
ـ٥م يمراُمتـؽ
ومـ٢من اًمٕمـداوة ُمقضمـقد ٌة َقمـتـٞمـدة واًمّمـداىمـ٦م ُُمـتَـ َٕمـذر ٌة سمـٕمٞمدة ،وضمـٜم ْ
اًمٚمـئـ٤مم ومـ٢مٟمـؽ إن أطمًٜمـ٧م إًمٞمٝمؿ ًمـؿ َيـٙم ُثـروا ،وإن ٟمـزًم٧م سمـٝمؿ ؿمـدة ًمـؿ يّمٌـروا .
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ِ
ِ
َ
دٟمـ٤مءة اًمـٙمذب
اًمّم٤مدق ُيـ ْ٘مـ ٌَـؾ ىمق ًُمف ومـل قمـدوه ،وُمـ
ذف اًمّمـدْ ِق أن
ُ مـ
أن اًمـٙم٤مذب ٓ ُيـ٘مـٌـؾ ىمقًمـف ذم صديـ٘مـف .
ومـ٠مهمْمٌـف ىمٌؾ ذًمؽ صمؿ ِ
 إذا أردت أن شم ِ
ِ
قم٤مُم ْٚمف ،ومـ٢من أٟمّم َٗم َؽ وإٓ وم٤مطمذره.
ُ١ماظم َل إٟمً٤مٟم ً٤م

ُ ؾمئؾ أقمراسمـل قمـ اًمٜمً٤مء ويم٤من ذا قمٚمـ ٍؿ سمـٝمـ وم٘م٤مل :أومْمؾ اًمٜمً٤مء أـمقًمـٝمـ إذا
ىم٤مُم٧م وأقمٔمٛمٝمـ إذا ىمٕمدت ،وأصدىمٝمـ إذا ىم٤مًم٧م ،اًمتل إذا همْمٌ٧م َطم ُٚمٛم٧م ،وإذا
وحٙم٧م شمًٌ َٛم٧م ،وإذا صٜمٕم٧م ؿمٞمئ ً٤م َضمـق َدت ،اًمتل ُشمـٓمٞمع زوضمٝم٤م وشمـٚمزم سمـٞمـتٝم٤م،
اًمٕمزيزة ومـل ىمقُمٝم٤م اًمـذًمٞمٚم٦م ومـل ٟمٗمًٝم٤م ،اًمقدو ُد اًمقًمقد ويمؾ أُمره٤م ُمـحٛمـقد .
ٍ
ٛمخٚمقق ُمٜمٝمؿ،
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ  :يٜمٌٖمل أن َشمـ ُٕمـد اًمـ َخـ َٚمؼ يمٚمٝمؿ َُمٕم ِ٤مرف ،وٓ ُشمـٔمـ ِٝمر هك ًمـ
وٓ َشمـ ُٕمـد ّن ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يّمٚمح ًمِمدة ،سمـؾ قم٤مُمٚمٝمؿ سمـٔمـ٤مهر أُمرهؿ ،وٓ ُشمـخـ٤مًمِـ ْٓمٝمؿ إٓ
قمٜمد اًميورة ،وسمـ٤مًمتقىمل ًمـحـٔمـ ً٦م صمؿ اٟمـ ِٗمـ ْر قمٜمٝمؿ وأ ْىمـٌِـؾ قمٚمـك ؿم٠مٟمـؽ ُمتقيم ً
ال قمغم
ِ
٥م اًمـخػم ؾمقاه وٓ يٍمف اًمًقء إٓ إيـ٤مه .
ظمـ٤مًمـ٘مـؽ ،وم٢مٟمـف ٓ َيـجـٚم ُ
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ ًمقًمـده :يـ٤م ُسمٜمـل قمٚمٞمـؽ سمٓمٚمـ٥م اًمٕمٚمـؿ وضمــٛمع اًمـٛمــ٤مل ،ومـ٢من اًمٜمـ٤مس
ـم٤مئـٗمـتـ٤من ظمـ٤مص٦م وقمـ٤مُمـ٦م ،وم٤مًمـخ٤مص٦م ُ :شم ِ
ٙمرُمؽ ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕم٤مُم٦م ُشمٙمر ُُمؽ ًمٚمٛمـ٤مل.
ُـخ ِؼم قمـ طمزُمف و َقم ِ
 ٓ يٙمقٟمَــ ؾمالطمؽ قمٚمـك قمدوك أن شمُـٙمثر َصمـ ْٚمـ ٌَـ ُف ،ومـ٢مٟمـؽ شم ْ
جزك.
 ىم٤مل َُمٚمِ ٌؽ ًمقًمده ً :مٞمٙمـ أسمٖمض رقمٞمتؽ إًمٞمؽ أؿمدهؿ َيمِمٗم ً٤م ًمـ ِ
ٛمٕم٤مي ِ
٥م اًمٜمـ٤مس وم٢من
سمً ْ ِؽمه٤م ،وأٟم٧م إٟمٛمـ٤م َشمـح ُٙم ُؿ سمٛمـ٤م فمٝمر ًمؽ واًم ّٚمـ ُف َيـح ُٙم ُؿ
ًمٚمٜم٤مس
ُمٕم٤مي٥م أٟم٧م َ
َ
أطم ُّؼ َ
واؾمؽم اًمٕمقرة يًؽم اًم ّٚمـ ُف قمٚمٞمؽ ُم٤م
سمٛمـ٤م هم٤مب قمٜمؽ ،وا ْيم َر ْه ًمٚمٜم٤مس ُم٤م شمٙمر ُه ًمٜمٗمًؽ
ُ
وإن ىم٤مل َ
٤مش ْ
شمـح٥م ِؾمؽمه ،وٓ ُشم ّْم ِغ ًمـحدي٨م ؾم٤م ٍع ّ :
وم٢من اًمً٤مقمل همـ ٌ
ىمقل ٟمّمٞمحٍ .
اًم٘مقي اًمـٛمً َت ِ
 اًمْمٕمٞمػ اًمـٛمحؽمس ُمـ اًمٕمدو اًم٘مقي أىمرب إًمـك اًمًالُم٦م ُمـ ِ
خػ
ُ ْ
سم٤مًمٕمدو اًمْمٕمٞمػ.

 اًمـٛمروءة إوم٤مو ُ٦م اًمـٛمٕمروف ،إُم٤م سمـٚمً٤مٟمؽ وإُم٤م سمٛمـ٤مًمؽ وإُم٤م سمـجـ ِ
٤مهؽ.
ً مً٤من اًمٕمٚمؿ اًمّمدق.
 ىم٤مل رضمؾ ُمـ ىمريش ًمِمٞمخٍ  :قم ّٚمٛمٜمل اًمـحٚمؿ .وم٘م٤مل :هق ُ
اًمذ ُّل أومتّمٌـ ُر قمٚمٞمف؟
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 اًمٕم٤مدات ىم٤مهرات ،ومٛمـ اقمت٤مد ؿمٞمئ ً٤م ذم ِهه َ
وظم َٚمقاشمـف َوم َْم َحـ ُف ذم قمالٟمٞمتف وقمٜمد اعمأل.
 اًمٕم٘مؾ ئمٝمر سم٤مًمـٛمٕم٤مُمٚم٦م ِ
وؿمٞمؿ اًمرضم٤مل ُشمٕمرف سم٤مًمقٓيـ٦م(.أي سمـتقًمـل اًمـٛمٜمّم٥م)
َ
ٌ
ْمٌ٤من قمٚمـك اًم َ٘مدَ ِر واًم َ٘مـدَ ُر ٓ ُيـ ْٕمـتِـ ٌُـف.
 اًمـحـًقد همـ
















إن اًم ّٚمـ َف َظمص ٟمـٗمًف سم٤مًمـٙمٛمـ٤مل وًمـؿ ُيـ ٌَـرئ أطمد ًا ُمـ اًمٜمُّـ٘مّم٤من.
يمؿ ُمـ ٟمِ َٕم ٍؿ ًم ّٚمـ ِف ومـل ِقمـ ْر ٍق ؾم٤ميمــ.
َُمـ َصدَ َق اًم ّٚمـ َف ٟمـجـ٤م.
اًمـدقمـ٤م ُء ُمـ اًم ّٚمـ ِف سمٛمٙم٤من.
قض ُمـ يمـؾ وم٤مئـ٧م.
ومـل اًم ّٚمـ ِف ِقمـ ٌ
ٍ
ٍ
سمٌمء إٓ أقمـ َ
رء إٓ أ ْهمـٜمك قمـٜمـف.
٤من قمٚمٞمف ،وٓ ٟمـ َٝمك قمـ
ُم٤م أُمـ َر اًم ّٚمـ ُف
ُمـ اومـتـ٘مـر إًمـك اًم ّٚمـ ِف اِ ْؾمتـٖمٜمك قمـ اًمٜمـ٤مس.
ٍ
ِ
ِ
ٗمل.
يمؿ ًم ّٚمـف ُمـ ُصٜم ٍع َظمـٗم ّل و ًُمـ ْٓمػ َظم ّ
ػ اًمِمٞمٓمـ٤من.
إن اًم ّٚمـ َف يـ٘مـض ُم٤م يـريـد ،وإن َر ِهم َؿ أٟمـ ُ
إن اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك ُيـ ِ
ٛمٝمؾ وٓ ُيـٝمٛمؾ.

ٓ شمً٠مل ّإٓ اًم ّٚمـ َف ،وم٢مٟمـف إن أقمـٓمـ٤مك أهمـٜمـ٤مك.
ُمـ قم٤مب أظمـ٤مه سمـ ٍ
ذٟم٥م ًمـؿ َيـ ُٛم٧م طمتك يـٗمٕمٚمـف.
إٟمـل ٕسمـْـ ِٖم ُض أهؾ سمـ ٍ
ٞم٧م ُيـٜمـٗمـ٘مقن رزق أيـ٤م ٍم ومـل يـق ٍم واطمـد.
ُمّمٞمٌت٤من ًمـؿ ُيًٛمع سمٛمثٚمٝمٛمـ٤م ُشمّمٞمٌ٤من اًمٕمٌد قمٜمد ُمقشمف :ي١مظمذ ُم٤مًمف يمٚمف و ُيً٠مل قمٜمف يمٚمف.

َ سمٙمروا ومـل ـمٚم٥م اًمرزق وم٢من اًمٜمج٤مح ومـل اًمتٌٙمػم.
 اًمرزق رزىم٤منِ :ر ْز ٌق ٓ ي٠مشمٞمؽ إٓ سم٤مًم َتـ ًَ ٌُّ ِ
٥مٌ ،
ورزق ي٠مشمٞمؽ سمف اًم ّٚمـ ُف ُمـ طمٞم٨م ٓ شمـحتً٥م.
اًمـٛم ْٚم ُؽ َيٌ َ٘مك قمٚمـك اًم ُٙمٗمر ،وٓ َيٌ َ٘مك قمٚمـك اًمٔمـٚمؿ.

ُ

 اًمـٛمـ٤مل ؿمـر ٓسمـد ُمٜمـف ،ومـٛمـ ؿم٤مء ومـٚمـ َٞمـ ْ٘مـٜمَـع وُمـ ؿم٤مء ومـٚمـ َٞمـ ْٓمـ َٛمـع.
 شمـ٘مٓمع أقمٜمـ٤مق اًمرضمـ ِ
٤مل اًمـٛمـٓمـ٤مُمـ ُع.
 إن إُمقر ُمرهقٟمـ ٌ٦م سمـ٠موىم٤مشمـٝم٤م ومٛمـ ًمـؿ يٜمـتـٝمـز ُومـ ْر َص ً٦م ،ومـ٤م َشمـتْـ ُف.
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 ٓ أطمـدَ يم٤مًمـًـٗمـٞمـف ومـل ضمـٛمٕمـف ًمٚمخّم٤مل اًمـٛمذُمقُمـ٦م ،وسمـٕمـ ِده قمـ اًمـ ِ
خـالل
ُ ْ
َ
َ
َ ْ
اًمـٛمـحٛمـقدة ،ومـ٢مٟمـف ٓ يًتحٞمـل ُمـ اًمـٛمحـ ِ
٤مل وٓ َيـرى اًمٕمـ َ٤مر ومـل طمـ٤مل.
ُ
إؾم ِد أيمـثـ ُرهؿ ًمـف رؤيـ٦م.
 أضمـر ُأ اًمٜم٤مس قمٚمـك َ









اًمٜمٛمـ٤مُملم.
اطمذروا أقمداء اًمٕم٘مقل
وًمّمقص اًمـ َ
َ
اًمًٕم٤م ُة ُمـ ّ
ٛمق ّدات ،وهؿ ُ
إذا شمـٖمػم اًمًٚمٓمـ٤من شمـٖمـػم اًمزُم٤من(.سمتقًمـل ؾمٚمٓمـ ٍ
٤من ضمـديـد)
ّ
ّ
ُمـ ظمـدم اًمًٚمٓم٤من َظمـدَ َُمـ ُف اإلظمـقان.
ًمٞمٙمـ اًمًٚمٓمـ ُ
٤من قمٜمدك يم٤مًمٜمـ٤مر ٓ شمـدٟمق ُمٜمٝم٤م إٓ قمٜمد اًمـح٤مضمـ٦م ،ومـ٢مذا اىمـتًٌ٧م ُمٜمٝم٤م
ومٕمٚمـك َطمـ َذر.
أدو ُم اًمتٕم٥م ِظمـدْ ُمـ٦م اًمًٚمٓمـ٤من.
َ
ّأول اًمٖمْم٥م ضمـٜمقن وآظمـره ٟمـدم.
إوـمـ٤من طمٞم٨م ي ِ
ـٕمـد ُل اًمًٚمـٓمـ٤من.
َ
اًمـرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ هق اًمذي ٓ يـزال سمـٞمــ وٚمققمـف ىمٚم٥م ـمٗمـ ٍؾ وإن يمٌـر.

ًٞمؿ وقمٚمـك ىمـق ٍم ُؾمٛمـقم.
 ريـح اًمًٚمـٓمـ٤من قمٚمـك ىمـق ٍم ٟمـ ٌ
ِ
ِ
٤مح يمـؾ ؿمـ ٍّر.
 اًمـحـ ْ٘مـدُ ُمـ ْٗمـتـ ُ
ِ
ص٤مطم ِ
٥م إظمـٞمـ َ٤مر شم٠مُمــ إذار.


وأؿمجع اًمٜم٤مس يـحـتـ٤مج إمم ؾمـالح،
٤مج إًمـك وزيـر،
ُ
 أ ْقم َٚم ُؿ اًمـٛمٚمقك يـحـتـ ُ
وأضمـقد اًمـخـٞمـؾ يـحت٤مج إًمـك ؾمقط ،وأضمـقد اًمـِمـٗم٤مر يـحـتـ٤مج إمم ُِمـ ًَــ.
٤من قمـ اًمٙمذب :يمثـرة اًمـٛمقاقمٞمـدِ ،
 أُمران ٓ يـٜمـٗمـٙمـ ِ
وؿمـدة إقمـذار.
َ
 اًمـٙمـذب يـ ِ
قر ُ
ث اًمـخـجـؾ واًمـخـٞمـٌـ٦م.
 اًمـخٛمر يـحًٌـف اًمٌٕمض ُمّمٌـ٤مح اًمنور وًمٙمٜمـف ُمـٗمتـ٤مح اًمنمور.
ٍ
ورأس ِ
ُم٤مل اًمـدٓل اًمـٙمذب.
رأس ُمـ٤مل
ُ
ً مـٙمـؾ أطمـد ُ
َ قمـز ُمـ َىمـٜمَـع ،و َذل ُمـ ـمـ َٛمـع.
 قمـ٘مقسمـ٦م اًمـحـ ِ
٤مؾمـد ُمـ ٟمـٗمًـف.

 اًمقٓيـ٦م (اًمـٛمٜمّم٥م) ُطمـٚمقة اًمـ ّرو٤م ِع ُُمـ ّرة اًمـ ِٗمـٓمـ٤مم.
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قت ومـل ِقمـ ٍّز ظمٞمـر ُمـ طمـٞمـ ٍ
٤مة ومـل ُذ ّل.
ُ مـ ٌ
 اإلىمـدا ُم أٟمـٗمك ًمٚمٕم٤مر وأ ْد َر ُك ًمٚمـثـ٠مر.

 اًمِمجـ٤مع ُُمـ َقىمك ،واًمـجـٌـ٤من ُُمـ ْٚم٘مك.
 اًمـٛمٙمٞمد ُة أسمـ ُ
ٚمغ ُمـ اًمٜمـجـدة.

















داهٜمَ٦م ٓ يـ٘مـع ومٞمٝم٤م إٓ إطمـٛمؼ.
اًمـ ُٛم َ
ٛمؼ ُأذٟمٞمـف قمـ اًمـحـ ّؼ ويـٗمـتـحـٝم٤م َ
ًمٚمخـ ْٚمـؼ.
ُي ِّم ُّؿ إطمـ ُ
ِ
ِمجـ ُع اًمـجـٌـ٤من سم٤مًمًالح.
ىمـد َيـجـ ٌُ ُـ اًمِمج٤مع سمـال ؾمالح ،و َيـ ُ
دوك اًمًٌٞمؾ ومـل هـزيـٛمـتـف( .أي قمٜمد اٟمًحـ٤مسمـف)
ٓ شمـٛمٜمـع قمـ ّ
اطمـ َتـ ْؾ ًمٚمِمٛمس واًمريـح سم٠من يـٙمقٟمـ٤م ُمٕمـؽ ٓ قمٚمٞمؽ( .ظمـ٤مص ً٦م ومـل اًمـحـرب)
ْ
ُمـحـر ٌض واطمـدٌ ظمـػم ُمـ أًمـ ِ
ػ ُُمـ٘مـ٤مشمـؾ.
ُ
ٌ
ِ
اًمٗمـرار ومـل وىمـتـف َفمـ َٗمـر.
ِ
٥م ْ
٥م( .أي ومـ٠مُمٙمر)
وم٤مظم ُٚمـ ْ
إذا ًمـؿ َشمـٖمـٚم ْ
ِ
ِ
٥م فمٜمؽ اًمـحًـ.
اسمتًؿ ًمٞمس سم٤مًميورة ومـرطمـ ً٤م وإٟمٛمـ٤م صمـ٘مـ ً٦م وشمٗم٤مؤًٓ سمـ٠من اًم ّٚمـ َف ًمـ ُيـخ ّٞم َ
ُمـ يـتـٌـع إؾمـد ًمــ َيـٕمـدَ ْم ًمـحٛمـ ً٤م.
ِ
٥م
ًمٞمٙمـ َشمـِمٛمـٞمـ ُرك ًمألُمر اًمّمٖمٞمـ ِر يمـتـِمٛمٞمـرك ًمألُمر اًمٙمٌٞمـر :وم٢من إؾمد َيـثـ ُ
قمغم إرٟم٥م يمقصمـٌـتـف قمغم اًمٌٕمٞمـر.
يمت٤مب اًمـٛمـ ِ
رء قمٜمقان قمـ٘مٚمـف وًمً٤من َومـ ْْمٚمِـف(.يـ٘مّمد رؾم٤مًمـتـف)
ُ
ظمػم اًمـٙمالم ُم٤م يم٤من ًمـٗمـٔمـف َومـ ْح ً
ال وُمٕمٜمـ٤مه سمِٙمر ًا.
ِ
٘م٤مح اًمٕم٘مقل وهمـذاؤهـ٤م.
إدب ًمـ ُ
ِ
ٕواظمر أقمٛمـ٤مريمؿ.
ت٥م
ايمتٌقا اًمـ ُٙم َ

 اًمـٙمت٥م سمً٤مشمـلم اًمٕمـ٘مالء.
ُ مـ ًمـؿ يـتـ٠م ّد ْب ومـل ِص َٖمـ ِره ًمـؿ َيـتـرأس ذم يمِـ ٌَـ ِره.
ُ مـ ومـ٤مشمـف إدب ًمـؿ يـٜمـٗمـٕمـف اًمـ َح ًَ٥م.
 اًمٕمٚمٛمـ٤م ُء ُهمـ َرسمـ٤م ٌء ًمـٙمـثـرة اًمـ ُجـ ّٝم٤مل.
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ُ مـ فمـ أن ًمٚمٕمٚمؿ هم٤ميـ٦م (ٟمـٝم٤ميـ٦م) ومـ٘مد سمـ َخـًـف طمـ٘مـف.
 ٓ سمـد ًمٚمٗمـ٘مٞمـف ُمـ ؾمٗمـٞمـف( .صٖمػم اًمً ّـ ُُمـٜمـدومِـ ٍع ُُمـ ٍ
ح٥م ًمـف طمتك َيـ ُذب قمٜمـف)
قاب َظمـ ِٗم َل اًمّمقاب.
 إذا ازدطمؿ اًمـجـ ُ






إؾمـد ٓ َ
إؿمـد.
اًمّم َ
إن ّ
قاب ومـل َ
ُمـ أراد ِ
اًمٕمـز ومال َيـٓمـ ُٚمـ ٌْـ ُف ومـ٢مٟمـف ٓ َيـٜمـ٤م ًُمـف طمتك َيـ ِذ ّل.
دو ًمٚمٓمٌـٞمٕمـ٦م.
يمـؾ يمثٞمـ ٍر قمـ ّ
اًمٓم٥م اؾمتـداُمـ٦م اًمّمحـ٦م وُمـ َرُمـ٦م اًمـ ِٕمـٚمـ٦م.
ُم٤م فمٜمـؽ سمـ٘مق ٍم أطمـذىمٝمؿ أيمـذسمـٝمؿ( .ىمٞمٚم٧م ومـل اًمِمٕمراء)

 اًمـٙمٗمـ٤مًمـ٦م ٟمـداُمـ٦م.
ِ
اًمًقء ضمـذو ٌة ُِم ْـ ٟمـ٤مر.
 اًمّم٤مطمـ٥م
 يمـؾ ومـتـ ٍ
٤مة سمـ٠مسمـٞمـٝمـ٤م ُُمـ ْٕمـ َجـٌـ٦م.






ٓ ُشمـ ًَـدُّ اًمـ ّثـٖمـقر سم٤مًمـ ُٛمـ ْحـ َّمٜمـ٤مت(.اًمٜمًـ٤مء)
اًمٜمً٤مء طمـٌـ٤مئـؾ اًمِمٞمٓم٤منَ ( .يٗمـتـتِـ ُـ اًمرضم٤مل سمـٝمـ)
٤مرس ًمـٚمٛمرأة.
اًمـ ُ٘مـ ٌْـ ُح طمـ ٌ
ػ اًمـ ُحـ ًْــ.
٤مض ٟمِـّمـ ُ
اًمـ ٌَـٞمـ ُ
أطمـدُ اًمـقضمـٝمـلم( .ومـل ضمـٛمـ٤مل اًمـٛمرأة)
اًمـ َٕمـ ِجـٞمـز ُة َ

 اًمـزريـٌـ ُ٦م اًمـخـ٤مًمٞمـ ُ٦م ظمٞمـ ٌر ُمـ َُمـٚمئـٝم٤م ذئـ٤مسمـ ً٤م.
سمٛمٕمٜمك واطمـد :اًمتقاوع واًمنمف.
 اؾمٛمـ٤من ُمتْم٤مدان
ً
 إذا ارشمـٗمـع اًمنميـػ شمـقاوع ،وإذا ارشمٗمـع اًمقوٞمـع شمـٙمـ ٌّـر.
ِ
ْ
ُمً٤موئ اإلظمقانَ ،يـدُ ْم ًمـؽ ُو ّد ُهؿ.
َـٖم٤مومـؾ قمـ
 شم
 اًمـٙمٚم٥م ٓ يـّمٞمـد ِ
يم٤مرهـ ً٤م.

 اًمتجـ٤مرة إُمـ٤مرة.
ِ
ُـقومـؼ ومٞمـف.
اًمـٛمتـ٤مع ُمـ أول ـمـ٤مًمـٌِـف شم َ
 سمِ ْ
ـع َ
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 يمٚم٥م ضمـق ٌال ظمػم ُمـ ٍ
ٍ
راسمض.
أؾمد
ّ
ٌ
ُ

اًمـٙمٚم٥م و اًمـخـٜمـزيـر :إذا اهمـتًَال.
أٟمـجـس ُم٤م يٙمقن

ُ
ُ
٧م ومـ٤مطم٧م روائـحٝم٤م اًمـٙمريـٝمـ٦م.
ُ مـ اًمٜم٤مس ُمـ هق يم٤مًم َٕمـ َذ َرة ،إذا ُٟمـٌِ َِم ْ
ُ مـ رومـع ٟمـٗمًـف ومقق َىمـدْ ره ،ومـ٘مـد اؾمتجـٚم٥م َُمـ ْ٘م َ٧م اًمٜم٤مس.

ُ مـ اًمّمٕم٥م إىمٜمـ٤مع اًمذسمـ٤مب ،أن اًمزهقر أضمـٛمؾ ُمـ اًم٘مٛمـ٤مُمـ٦م.
ِ
اًمّم٤مئـد قمٚمـك اًمٓمـ٤مئـر إًم٘مـ٤مؤه اًمـح٥م سمـلم يـديـف.
ً مٞمس ُمـ ؿمٗمـ٘مـ٦م






ُظم ْذ ُمـ اًمٖمراب سمـٙمقره ،ويمِـتْٛمـ٤مٟمِـف ًمٚمً ِ
ٗمـ٤مد.
ُ َُ
ِ
ٓمٛمـ ُر اًمـخّمؿ سمـ ُخـرائٝم٤م)
اًمـ ُحـٌ٤مرى ؾمالطمٝم٤م َؾم ُ
الطمٝم٤م( .أيَ :شمـ ُ
اًمـدٟمـل ُء َيـتـقًمـ ُع سم٤مًمنميـػ( .أي :يـتٕمٚمؼ سمـف)
اًمِمٌ٤مب َُمـٔمِـٜمـ ُ٦م اًمـجٝمـؾ (اًمًٗمـف) وُمـٓمـٞمـ ُ٦م اًمـذٟمقب.
اًمٕم٘مؾ ِ
ِ
وؾم َٛمـ ُ٦م اًمقىم٤مر.
اًمِمٞم٥م ِطمـٚمـٞمـ٦م

 أُم٤مل ُُمـتـٕمـٚمـ٘مـ ٌ٦م سم٤مُٕمقال.
 ىم٤مًم٧م اًمٕمرب :إن قمٚمـك راهم٥م اًمزواج أن يٌتٕمد قمـ ؾمت٦م أٟمقاع ُمـ اًمٜمً٤مء هـ:
َـٛمـ قمٚمـك زوضمٝم٤م ومـتـ٘مقل  :ومٕمٚم٧م ُمـ أضمٚمؽ يمذا  ...ويمذا.
الـؿـــّـاكـة  :هل اًمتل شم ُ
إكـّـاكـــة  :هل اًمتل شمُـٙمثـر ُمـ إٟمٞمــ واًمِمٙمقى ومـل يمؾ ؾم٤مقمـ٦م ووىم٧م سمًٌ٥م
وسمال ؾمٌ٥م.
الـحــّـاكـة  :هل اًمتل شمـحـ إًمـك زوج آظمـر ،أو ٓ شمـرى سمـقوٕمٝم٤م ُمع زوضمٝم٤م و
شمـ٘مـ٤مرن سمـٞمـٜمـف و سمـلم همػمه ُمـ اًمرضمـ٤مل.
الـحـدّ اقـة  :هل اًمتل شمـرُمل إًمـك يمؾ رء سمحـدىمـتٝم٤م أي سمٕمٞمـٜمٝم٤م ومـتـِمتـٝمٞمـف
وشمـِمتـريـف أو شمُـٙمٚمػ زوضمٝم٤م سمـنمائـف.
البــراقـــة  :هل اًمتل شمٔمؾ ـمقال اًمٜمٝم٤مر شم ُ
ُـزيـٜمُـف و شمُـٌـ٤مًمغ ومـل
َـّم٘مؾ وضمٝمٝم٤م ،و شم َ
ّ
ذًمؽ ُمٌ٤مًمٖم ً٦م ؿمديـدة.

ٍ
سمـٗمـ٤مئـدة وسمـٖمٞمـر ومـ٤مئـدة.
الشــدّ اقــة  :هل اًمـٛمتـِمـدىمـ٦م يمـثٞمـرة اًمـٙمـالم

ُُُُُُُُُُُُُُ133منُحؽمُالعربُدمُاجلاهؾقةُواإلشَلم

 اًمـٛمـ٤مل ُيـ ْٙم ًِ٥م أهٚمـف اًمـٛمحٌـ٦م.
ُ مـ ُ٤مل اًمـٛمرء ُمقئـٚمـف و ُىمـق ُشمـ ُف ُىمـقشمـُـ ُف.





ظمـػم ُم٤مًمؽ ُم٤م َٟمـٗمـٕمؽ.
ِ
اًمٖمٜمك يـ ُ
قرث اًم ٌَـ َٓمـ ْر.
ُرب َٟمـ ْٕمـ ٍؾ ؿمـر ُمـ اًمـ َحـٗمـ٤م.
اًمـٛمـ٤مل ٓ َيـٜمـ َٗمـ ْٕمـ َؽ ُم٤م ًمـؿ ُيـٗمـ ِ
٤مر ْىمـ َؽ.

 اًمـدرهؿ قمـ٘مـرب ،ومـ٢من أطمًٜم٧م ُرىمـٞمتـٝم٤م وإٓ ومـال شمـ٠مظمـذهـ٤م.

 اًمـٗمـ٘مـ ُر َُمـ ْج َٛمـ ُع اًمـٕمٞمـقب.
َ
اًمٚمٞم٨م ٓ َيـ ْٕمدَ م ومريـً ً٦م طمٞم ُثٛمـ٤م ذه٥م.
 إن






أؾمٕمد اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من ًمف اًم٘مْم٤م ُء ُُمً٤مقمد ًا ويم٤من ًمتٚمؽ اًمـٛمً٤مقمدة أهالً.
طمًـ اًمّم ِ
قرة أول اًمًٕم٤مدة.
ُ ُ
ُمـ ؾمٕم٤مدة اًمـٛمرء أن يـٓمقل قمٛمره ويـ َرى ومـل قمـدوه ُمـ٤م يـًـ ّره.
أؾمٕمد اًمٜم٤مس ُمـ ضمـٕمؾ اًم ّٚمـ ُف اًمـٜمـٕمٛمـ٦م ِوـمـ٤مء ُه ،واًمٕم٤مومٞم٦م ِهمـٓمـ٤م َء ُه ،واًمٕم٘مؾ َقمٓمـ٤مء ُه.
اًمًٕم٤مدة أرسمع :ؾمالُم ُ٦م اًمـ ِ
خ ْٚمـ َ٘م٦م ،وضمقدة اًمٕم٘مؾ ،وشم٠مشمـل اًمـٛمٓمٚمقسم٤مت ،وحمٌـ٦م اًمٜم٤مس.

٘مل ُمـ يم٤من َُمِمٖمقًٓ سمـال ِد ٍ
ّ
يـ وٓ دٟمٞم٤م.

اًمِم ُّ
 أؿم٘مك اًمِم٘م٤مء اًمـٗمـ٘مـر واإلصمـؿ.

 أؿم٘مك إؿم٘مٞم٤مء اًمـٛمٙمدُ ود اًمـ ُٛمٙم ِْدي(.اًمـٛمٖمٚمقب اًمـ ُٛمـتًقل)
 اًمِم٘مل ُمـ يم٤من سملم ؾم َخـ ِ
ط اًمـخـ٤مًم ِـؼ وؿمٛمـ٤مشمـ٦م اًمـ َٛمخـٚمقق.
َ
 أطمًـ اًمٜم٤مس قمٞمِم ً٤م آ َُمـٜمَٝمؿ.
خقف.
ُ رب أ ُْمـ ٍـ ُيـِمٌِـف اًمـ
َ
ُ ا ْد ُن ُمـ اًمـخـقف شمـ ْ٠مُمــ.

ُ أ ْٟم ُس إُمـ ُيـذه٥م َو ْطمـ َِمـ َ٦م ِ
اًمقطمـدة ،ووطمـِم٦م اًمـخـقف ُشمـذه٥م ُأٟم ْـ َس اًمـجٛمـ٤مقم٦م.
ُ رسمٛمـ٤م أؾمٗمـر اًمًٗمـر قمـ اًمٔمـ َٗمـر ،وشمـٕمـ ّذر ومـل اًمقـمـ ىمْم٤مء اًمـقـمـر.
 اًمًٗمـ ُر ِىمـٓمٕمـ ٌ٦م ُمـ اًمٕمذاب.

ظقونُالؽمُوالعز
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وذ ُمـ اًمـٛمقت ُم٤م ُيتٛمٜمك ًمف اًمـٛمقت.
ظمػم ُمـ اًمـحٞم٤مة ُم٤م ٓ شمـٓمٞم٥م اًمـحٞمـ٤مة إٓ سمـفٌ .
ٌ
ٍ
ُرب ُمقت ظمٞمـ ٍر ُمـ اًمـحـٞمـ٤مة.
اًمٕم٘مؾ اإلص٤مسمـ ُ٦م سمـ٤مًم ُٔم ِ
ُ
ٜمقن ،و َُم ْٕم ِر َومـ ُ٦م ُم٤م ًمـؿ َيـ ُٙم ْـ سمٛمـ٤م يم٤من.
َ
ٍ
رء إذا َيمـ ُث َر َر ُظمص ،إٓ اًمٕم٘مؾ ومـ٢مٟمـف إذا َيم ُثر همال.
يمؾ
إؾمخـٞمـ٤م ُء ُيـ َ٘مـٞمـدون اًمـٛمـ٤مل ،واًمٌخـال ُء يـ٘م ّٞمـدهؿ اًمـٛمـ٤مل.
قاوع.
يمؾ ذي ٟمـٕمٛمـ ٍ٦م ُمـحـًق ٌد قمٚمٞمٝم٤م ،إٓ اًمتـ ُ
اًمـحـ ُّر قمـٌدٌ إذا َـم ِٛمـ ْع ،واًمٕمـٌدُ ُطمـر إذا َىمـٜمَـع.
ِ
إصالطمـف ُمـ اًمـٙمريؿ.
اًمٕمـٗمـق ُيـٗمـ ًِدُ ُمـ اًمٚمئٞمؿ سمـ٘مدر
ُمـ َصدَ َىم ْ٧م ًمـٝمجـتـف فمٝمرت ُطمـجـتُـف.
يمـ قمٚمـك طمـ ٍ
ذر ُمـ اًمـٙمريؿ إذا أهٜمـتـف وُمـ اًمٚمئٞمؿ إذا أيمرُمتـف وُمـ اًمٕمـ٤مىمـؾ إذا
أطمـرضمـتـف وُمـ إطمـٛمؼ إذا ِ
رطمـٛم َتـف.
اًمّمدق سملم اًمـٛمٝم٤مسمـ٦م واًمـٛمـحـٌـ٦م.
ف سم٤مًمـٙمذب ًمـؿ َيـ ُجـ ْز ِصدىمـف.
ضم٤مز يمـذسمـف ،وُمـ ُقم ِر َ
ُمـ ُقمـ ِر َ
ف سم٤مًمّمدق َ
ِ
ٚمؿ ؾم٤مقمـ ٍ٦م َيـر ُّد ؾمٌـٕملم آومـ٦م.
طمـ ُ
أضمـ ُّؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ ٕن اًم ّٚمـ َف شمٕم٤مًمـك َوصػ ٟمـٗمًـف سمـف.
اًمـحـٚمؿ َ

٥م اًمـحـٚمٞمؿ أن اًمٜمـ٤مس ُمـ أٟمـّم٤مره.
َ طمـ ًْ ُ
 أطمـٞمـقا اًمـحـٞمـ٤مء سمـٛمجـ٤مورة َُمـ ُيً َتـحـ َٞمـك ُمٜمـف.






أطمـٞمـ٤م اًمٜمـ٤مس ُمـ يم٤من اًمـذ ّم أؿمدّ قمٚمٞمف ُمـ اًمـٗمـ٘مـر.
اًمـٌِـ ِْمـ ُر َيـٕمـ ِ٘مـد اًمـ٘مٚمقب قمٚمـك اًمـٛمحـٌـ٦م.
ِ
ذر اخلػم ،وطمٞمٚم٦م ُمـ ٓ طمٞمٚم٦م ًمف.
اًمّمؼم ضمـٛمـ٤مع اًمـ ُٛم ّر ،وٟمٔم٤مم احلزم و ُدقم٤مُم٦م اًمٕم٘مؾ ،وسمِـ ُ
ِ
ّمص واٟمـتـٝمـ٤مز اًمـٗمـرص.
اًمّمؼم َشمـ َجـ ُّرع اًم ُٖمـ

ريص إذا ـمـٛمـع.

أصؼم اًمٜم٤مس قمٚمـك إذى اًمـ ُٛمحـتـ٤مج واًمـحـ ُ
َُ
 اًمٜمّـٕمـٛمـ٦م َو ْطمـ ِِمـٞمـّ٦م إن ُؿمٙمِرت َىمـ ّرت ،وإن ُيمـ ِٗم َر ْت َومـ ّرت.
٘م٤مح اًمٕم٘مقل ورائـدُ اًمّمقاب.
 اًمـٛمِمقرة ًمـ ُ
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اؾمـتـِم٤مرة اًمـٛمرء رأي أظمـٞمـف ُمـ قمـزم إُمـقر وُمـ َطمـ ْزم اًمتـدسمـػم.
ُمِمقرة اًمـ ُٛمِمـ ِٗمـؼ اًمـحـ٤مزم َفمـ َٗمـ ٌر :وُمِمقرة اًمـ ُٛمِمـٗمـؼ ِ
همػم اًمـحـ٤مزم ظمـٓمر.
سم٤مًمـ ُٛمـدارا ِة ُشمـًـ٤مس إُمـقر.
اًمًـ٤مسمح ًمٚمٛمـ٤مء اًمـجـ٤مري.
يٜمٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ أن يـداري زُم٤مٟمـف ُُمدارا َة ّ
ِ
ُمـ ًمـؿ يـٚمِـ ًمألُمقر قمٜمد اًمتـ ِ
ٛمٙمروه سمـالئـٝم٤م.
قائـٝم٤مَ ،شمٕمـ ّر َض ًمـ
َ
ُِم ْـ َو ْه ِـ إُمـر إقمـال ُٟمـف ىمٌؾ إطمٙم٤مُمـف.
إٟمـ٤م ُة ٟمـجـ٤م ٌة.



ظمػم ُمـ اًمـتـٝمـ ُّقر ُمع اًمٜمـجـ٤مح.
اًمـ ّتـ٠مٟمـل ُمع اًمـخـٞمـٌـ٦م ٌ
ِ ِ
ِ
٥م أو َشمـ َٙمـدْ .
اشمـئـد ُشمـّمـ ْ
اًمـ ّتـ٠مٟمـل ومـل إُمـقر أول اًمـحـزم.
سم٤مًمـتـ٠مٟمـل ُشمـدرك اًم ُٗمـ َرص.
اًمـرومؼ ُِمـٗمتـ٤مح اًمٜمجـ٤مح.












ُ مـ َطمـ ًُ َـ ظمـٚمـ٘مـف اؾمؽماح وأراح.
 أـمٝمـر اًمٜمـ٤مس أقمـراىمـ ً٤م أطمـًٜمٝمؿ أظمـالىم ً٤م.










أىمـقى اًمٜمـ٤مس قمٚمـك إصالح أظمـالىمـف أىمـقاهؿ رأيـ ً٤م.
ُطمـ ًْـ اًمـ ُخـ ُٚمؼ يـقضم٥م اًمـٛمقدة.
ِ
ٛمروءة اًمـٛمـ٤مل.
ٟمِـ ْٕم َؿ اًمٕمقن قمٚمـك اًمـ
ِ
ُ ِ
يٙمقن اإلٟمً٤من ُمـحٌقسم ً٤م :إُم٤م ًم ِ
ـح ِ
ـًـ ٟمِـ ّٞمـتـف ،أو ًمِـٙمرُمـف .ويٙمقن
ـتـقاوٕمـف ،أو ًم ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ـٛمـ٘مقشمـ ً٤م :إُم٤م ًمِـٙمِ ٌْ ِ
ـر ِه ،أو ًم ُ
ـخـ ٌْـ٨م ٟمـٞمـتـف ،أو ًمـ ٌُخـٚمـف.
َُم ْ
وطمـ ِر ُْمـ َ٧م ًمـ ّذ َة إٟمـٗمـ٤مىمـف.
ذ اًمـٛمـ٤مل ُم٤م ًمـ ِز َُمـؽ إصمـ ُؿ ُمـٙمـًٌـفُ ،
اًمّمؼم قمـ اًمٜمً٤مء أيـن ُمـ اًمّمؼم قمٚمٞمٝمـ.
يمؾ ٍ
رء يـحـتـ٤مج إًمـك اًمٕم٘مؾ ،واًمٕم٘مـؾ يـحتـ٤مج إًمـك اًمتـجـرسمـ٦م.
اًمتقاوع ٟمـٕمٛمـ ٌ٦م ٓ َيـ ْٗمـٓمِـ ُـ ًمـٝم٤م اًمـحـ٤مؾمـد.
أهـٜمـ٠م اًمـٛمٕمـ ِ
روف أقمـجـٚمـف.

ظقونُالؽمُوالعز
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 أهـٜمـ٠م اًمـٛمٕمـروف ُم٤م ٓ ُشمـ ٌْـتَ َ
ـذ ْل ومـٞمـف اًمـقضمـقه.
 ظمػم اًمـٛمٕمـروف ُم٤م ًمـؿ َيـتـ٘مـدُمـ ُف ُُمـٓمـ ٌؾ وًمـؿ يـتـٌـٕمـف َُمــ.
 اًمـتـجـرسمـ٦م اًمٕمٚمؿ إيمٌـر.


أقمـدل اًمِمٝمـقد اًمـتـجـ٤مرب.
ًمًـ٤من اًمـتـجـرسمـ٦م أصـدق.
ِ
ٚمؿ ُمًت٠مٟمـػ.
اًمـتـجـ٤مرب قم ٌ
شمـجـرسمـ٦م اًمـ ُٛم َجـرب شمـْمٞمـٞمـع إيـ٤مم.
ُمـ َقمـ ّٗم٧م أـمـرا ُومـف َطمـ ًُٜم٧م أوص٤م ُومـف.
ِقمـ ّٗمـ ٌ٦م ُمع ِطمـرومـ٦م ظمػم ُمـ ُؾمـرور ُمع ومـجـقر.
اًمٕمـ٤مىمـؾ ُمـ يـرى سم٠مول رأيـف ِ
آظمـ َر إُمـر.
ظمػم اًمـرأي ُمـ٤م َشمـ ْخـ َٗمك ُمٙم٤مئـده و َشمـٔمٝمر قمقائـده.
فمـ اًمرضمـؾ ِىمـٓمٕمـ ٌ٦م ُمـ قمـ٘مٚمـف.



فمـ اًمـٕمـ٤مىمـؾ ظمٞمـ ٌر ُمـ يـ٘ملم اًمـجـ٤مهـؾ.
ٍ
ٓ شمٙم٤مد اًمٔمٜمقن اًمـٛمتـٗمرىمـ٦م شمـجـتـٛمع قمٚمـك ٍ
ُمًتقر إٓ َيمـِمـٗم٧م قمـٜمـف.
أُمر
اًمـٝمـقى ذيـؽ اًمـٕمـٛمك.
اًمـتـدسمـٞمـر ُيـ َثـٛمـ ُر اًمـٞمـًٞمـر ،واًمـتـٌـذيـر ُيـٌـدد اًمـٙمثٞمـر.



















اًمـٙمـريـؿ ًمٚم٘مٚمٞمـؾ ؿم٤ميمـر ،واًمـٚمئٞمؿ ًمـٚمـٙمثٞمـر يمـ٤مومـر.
إن اًمـٛمٙمـ ِ
٤مر َم ومـل اًمـٛمٙم٤مره ،واًمـٛمٖمـ٤مٟمـؿ ومـل اًمـٛمٖمـ٤مرم.
أضمـ ِٛمـؾ ومـل اًمـٓمـٚم٥م ومـًٞمـ٠مشمـٞمـؽ ُم٤م ُىمـد َر ًمـؽ.
ْ
رو َؽ وإٓ أظمـٚمـ٘م٧م َوضمٝمـؽ.
ُصـ ِقمـ َ
يمـذ ْب أؾمـقأ اًمـٔمٜمقن سمـ٠مطمـ ًَٜم ِـٝم٤م.
أيمـرُمقا ؾمٗمٝم٤مءيمؿ ومـ٢مٟمـٝمؿ يـٙمٗمقٟمٙمؿ اًمٕمـ٤مر واًمٜمـ٤مر.

 اًمـجـٝمـؾ ُمـقت إطمـٞمـ٤مء.

 اًمـجـٝمـؾ ومـل اًم٘مـٚمـ٥م يمـ٤مٕ َيمـ َٚمـ ِ٦م ومـل اًمـجـًد.
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َظمـر َب أروـ ً٤م ُضمـ ّٝمـ٤مًمـٝمـ٤م.
اًمـ َٛم َِمـ ّ٘مـ٦م يمٚمـٝمـ٤م ومـل شمـ٠مديـ٥م اًمـ ُجـ ّٝمـ٤مل.
أظمالق اًمـرضمـ٤مل اًمـ ٌُـ ْخـ ُؾ واًمـجـ ٌْــ وهـٛمـ٤م ُمـ ظمٞمـ ِر أظمـ ِ
ِ
الق اًمـٜمًـ٤مء.
ؿمـ ُّر
ٓ ُمـروءة ًمـٌـخـٞمـؾ.
اًمـٙمِـ ٌْـ ُر ىمـ٤مئـدُ اًمـ ٌُـٖمـض.
اًمـٙمِـ ٌْـ ُر َومـ ْْم ُؾ ُطمـ ْٛمـ ٍؼ ٓ يـدري ص٤مطمٌـف أيــ يـْمٕمـف.
ِ
يض قمـ ٟمـٗمًـف َيمـ ُثـ َر اًمً٤مظمـٓمـقن قمـٚمٞمـف.
ُمـ َر َ
اًمـٙمِـ ٌْـ ُر دا ٌء ُيـٕمـ ِدي.
٥م اًمـ ٌُـٖمـْمـ٦م ،يمٛمـ٤م أن اإلومراط ومـل اًمتقاوع ِ
اإلومراط ومـل اًمـ ِٙمـ ٌْـ ِر يـ ِ
٥م ا ًِمذ ًّمـ٦م.
يقضم ُ
قضمـ ُ

 اًمـحـرص قمٚمـك أيمـؾ اًمـِمـجـرة أظمـرج آدم ُمـ اًمـجـٜمـ٦م.
 ؿمـدة اًمـحـرص ُمـ ُؾمـٌـؾ اًمـ َٛمـتـ٤مًم ِـػ.
 اإلٟمً٤من ٓ يـٜمـٗمـؽ ُمـ إُمـؾ ،ومـ٢من ومـ٤مشمـف إُمـؾ َىمـ ِق َي قمـٚمـك اًمـ ُٛمٜمك.

قح ًمـٛمـ أراد اًمـدظمـقل ومـٞمـف.
 إُمـؾ يـ٘مـع سمـًـٌـ٥م وسمـ٤مب اًمـ ُٛمـٜمك ُمـٗمـتـ ٌ
ُمٖمٛمقم ،واًمٌخٞمـؾ ُمذُمقم.
 اًمـحـرص َُمـ ْٗمـ ًَـدَ ٌة ،واًمـٌـخـؾ َُمـ ٌْـ َٖمـ َْمـ ٌ٦م :واًمـحًقد
ٌ
 اًمٕمجـٚمـ ُ٦م ظمـٓمـ ٌ٠م ،واًمـرومـ ُؼ ُيـ ْٛمـ ٌـ ،واًمـٌـذا ُء ؿمـ١مم.
 اًمـرزق ىمد يـًٌـؼ ُضمـ ْٝمـدَ اًمـحـريـص.
 اًمـٓمـ٤مُمـع ومـل ِوصمـ ِ
٤مق اًمـ ُّذل.







أىمـ ُّؾ ُمـ٤م ومـل اًمـٓمٛمـ ِع اًمـ ّذل.
ِ
رص ُذل قمـ٤مضمـؾ واًمـٓمـٛمـع ومـ٘مـ ٌر طمـ٤مض.
اًمـحـ ُ
قمـٜمـد اًمـ ٌُـ ْٖمـ ِ
ض َيـٙمـذسمـؽ اًمّم٤مدق.
ُمـ يمـثر ُمـ ْزطمـف ًمـؿ يـًٚمؿ ُمـ اؾمتـخـٗمـ ٍ
٤مف سمـف أو ِطمـ ْ٘مـ ٍد قمـٚمٞمـف.
َ ُ ُ
٥م َصـدَ ُأ اًمـٕمـ٘مـؾ.
اًمـٖمـ َْمـ ُ
اًمـٖمـْم٥م يـثـٞمـر يمـ ِ٤مُم َـ اًمـحـ٘مـد.
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ٖمل َُمـر َشمـ ُٕمـ ُف وظمـٞمؿ.
 اًمٌـ ُ
 طمـ٤مؾمـد اًمـٜمـٕمـٛمـ٦م ٓ ُيـروـٞمـف إٓ زواًمـٝم٤م.
 اًمـحـًقد يـ٠مظمـذ ٟمّمٞمـٌـف ُمـ ُهمٛمقم اًمٜم٤مس ومـٞمـٜمـْم٤مف إًمـك ذًمؽ َهمـ ّٛمـف سمنور
اًمٜم٤مس ،ومٝمق أسمـد ًا َُمٖمٛمـقم.
 اًمـ ُحـً٤مد َيـحـ ًُدون أيمـثـر ُمـٛمـ٤م ًمـدى اًمـ َٛمحـًقدٕ ،ن سمـٕمْمٝمؿ يـٔمـ قمٜمـد
اًمـٛمحـًقد ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ومـٞمحـًـده قمٚمٞمـف.
 ٓ يـرى قمٜمؽ اًمـحًـقد طمتك شمـٛمـقت.
 اًمـحـ٤مؾمـد يـرى زوال ٟمـٕمـٛمـتـ َؽ ٟمـٕمـٛمـ ً٦م قمـٚمـٞمـف.
 أضمـٛمـع اًمـخـّم٤مل ًمـٚمـ ّذم اًمـٔمـٚمـ ُؿ.
 ؾمـقء اًمـخـٚمؼ ُيـٕمدي ،وذًمؽ ٕٟمـف يـدقمـق همٞمـره إًمـك أن يـ٘مـ٤مسمـٚمـف سمـٛمـثـٚمـف.
ػ قمٜمؽ أذاه.
 أؾمـقأ ُم٤م ومـل اًمـٙمريؿ أن يـٛمٜمـٕمـؽ َٟمـداه ،وأطمـًـ ُم٤م ومـل اًمـٚمئٞمؿ أن َيـ ُٙم ّ
 اًمّمؼم ُُمـر ٓ يـتـجـرقمـف إٓ ُطمـ ّر.
ْ إٔ ُم اًمـٔمـٚمـ ِؿ فمـٚمـؿ اًمـْمٕمـٞمػ.

 أفمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ فمـٚمـؿ ًمـٛمـٜمـٗمـٕمـ ِ٦م همٞمـره.
ػ رأيـف.
ُ مـ َىمـ ِق َي هـقا ُه َوـ ُٕمـ َ
ـقى ٓ شمَـ ّْمـدُ ُق.

ُ
قملم اًمـ َٝم َ
قي طمـ٘مـٞمـر.
 يمؿ ُمـ قمـ٘مـ ٍؾ يمـٌـٞمـ ٍر أؾمـٞمـ ٌر قمـٜمـد َهـ ً
 أيمـثر اًمٜمـ٤مس اومـتـْم٤مطمـ ً٤م أيمـثـرهؿ ومـل هـقاه ِضمـٛمـ٤مطمـ ً٤م.
 اًمِمٛمـ٤مشمـ٦م سمـ٤مًمـٛمٜمـٙمقب ًمـ١م ٌم.
ُ م٤م أىمـٌـح آؾمتٓمـ٤مًمـ َ٦م قمٜمد ِ
اًمٖمٜمك واًمـخـْمـقع قمٜمد اًمـحـ٤مضمـ٦م.






٥م اصمـٜمـ٤من إٓ همٚم٥م إٔ ُُمـ ُٝمٛمـ٤م.
ُم٤م اؾم َتـ ّ
يمؿ ُمـ قمـزيـ ٍز أذ ًّمـف ُظمـ ْر ُىمـف وذًمـٞمـ ٍؾ أقمـ ّزه ُظمـ ُٚمـ٘مـف.
يمؿ ُِم ْـ َقمزيـ ٍز أذًمـ ُف َضمٝم ُٚمف ويمَؿ ُمـ َذًمِٞمـ ٍؾ أ َقمـزه َقم٘م ُٚمف.
ٟمـٗمـ٤مق اًمـٛمـ ِ
رء ُمـ ُذ ًّمـف.
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 اًمنميـر ٓ يـٔمــ سمـ٤مًمٜمـ٤مس ظمٞمـر ًا ٕٟمـف يـراهؿ سمـ ِ
ٕملم ـمـٌـٕمـف.
 أسمـ٘مك إؿمٞم٤مء ومـل أٟمـ ُٗم ِ
س اًمٕمٚمٛمـ٤مء اًمٜمـداُم ُ٦م قمٚمـك اًمذٟمقب ،وأ ُّم٤م ومـل أٟمـٗمس
اًمًٗمٝم٤مء ومـ٤مًمـحـ٘مد.
 أقمن اًمـحٞمـؾ شمّمقيـر اًمٌـ٤مـمـؾ ومـل صقرة اًمـحـؼ قمٜمد اًمٕمـ٤مىمـؾ اًمـٛمٛمٞمز.
اًمًخريـ٦م اًمٓمٛم٠مٟمـٞمـٜمـ٦م إًمـك اًمـٙمذب.
 أصؾ ُّ
 وًمـدُ اًمـرضمؾ ُمـ أـمـٞم٥م يمًٌـف.
 أظمـقك ُمـ َصدَ َىمـؽ ٓ ُمـ َصـد َىمـؽ.
 إن ومـل ًم٘مـ٤مء اإلظمـقان ُهمـٜمْٛمـ ً٤م وإن ىمـ ّؾ.
 ٓ يـزال اًمـٛمرء قم٤مًمـٛمـ ً٤م ُم٤م دام ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومـ٢مذا فمـ اٟمـف ىمـد قمٚمؿ وم٘مد سمـدأ ضمٝمٚمـف.
 ظمػم إؿمٞم٤مء ضمـديـدهـ٤م وظمػم اإلظمـقان ىمـديـٛمٝمؿ.
قاصٚمـٝمٛمـ٤م إٓ ًمـٗمـْمٚمِـٝمٛمـ٤م أو ًم ِـ ِ
ٗمْمؾ أطمدهـٛمـ٤م.
قاص َؾ اصمـٜمـ٤من ومـٓمـ٤مل شمـ ُ
ُ م٤م َشمـ َ
 أهع إؿمـٞمـ٤مء اٟمـ٘مـٓمـ٤مقمـ ً٤م َُمـ َقد ُة إؿمـرار.
 اًمـٛمحـروم ُمـ ُطمـرم صـ٤مًمـح اإلظمـقان.
ً م٘مـ٤مء اإلظمـقان َُمـًـال ٌة ًمـٚمٝمٛمـقم.
ِ
ِ
ُ يمٛمـ ُ
جٛمـر ومـل اًمـرُمـ٤مد.
قن اًمٕمداوة ومـل اًمـٗمـ١ماد َيمـ ُٙمـٛمقن اًمـ ْ
 ص٤مطم٥م اًمـحـ٤مضمـ٦م أ ْسمـٚمـ ٌف ٓ يـرى اًمـر َؿمـدَ إٓ ومـل ىمـْم٤مئـٝم٤م.
 أؿمد ُمـ ومـقت اًمـحـ٤مضمـ٦م ـمـٚمـٌـٝم٤م ُمـ همػم أهٚمٝم٤م.
 ص٤مطم٥م اًمـحـ٤مضمـ٦م ُُمـًتـٕمـجـؾ.
ٟ مِـٕمؿ اًمٌمء اًمـٝمـديـ٦م أُمـ٤مم اًمـحـ٤مضمـ٦م.

ذ ُم٤م ومـل اًمـٛمرء ضمـٌـ ٌـ ظمـ٤مٟمـع ُ
وؿمـح هـ٤مًم ِـع.
ُّ 
ٍ
وُمرض
٘مر ُيـخـ٤مًم ِ ُٓمف يمًؾ ،وظمـّمقُم ٌ٦م ُيـداظمٚمٝم٤م طمًد،
ٌ
ً مٞمس ًمثالصمـ٦م طمـٞمـٚمـ٦م :ومـ ٌ
٤مزضمـف ِهـ َرم.
ُيٛمـ ُ
 صمـالصمـ٦م شمـج٥م ُُمدارشمـٝمؿ :اًمـٛمٚمؽ اًمـ ُٛم ًَ ّٚمط ،واًمـٛمريض ،واًمـٛمرأة.
 صمـالصمـ٦م ُيـٕمـذرون قمغم ؾمـقء اًمـخـٚمؼ :اًمـٛمريـض ،واًمـٛمً٤مومـر ،واًمّم٤مئؿ.
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 صمـالصمـ٦م ٓ راطمـ٦م ُمٜمٝم٤م إٓ سمـ٤مًمـٛمٗمـ٤مر َىمـ ِ٦م قمٜمٝم٤م :اًمـً ُّـ اًمـٛمتـآيمٚمـ٦م اًمـٛمتحـريمـ٦م،
واًمٕمـٌد اًمٗمـ٤مؾمد قمٚمـك ُمقٓه ،واًمـٛمرأ ُة اًمـٜمـ ِ
٤مؿمـ ِز قمٚمـك زوضمـٝمـ٤م.
 قمـ٘مـؾ اًمـٛمـرأة ومـل ضمـٛمـ٤مًمـٝمـ٤م ،وضمـٛمـ٤مل اًمـرضمـؾ ومـل قمـ٘مـٚمـف.
يم٤مًمـٛمٙمْـ َتـراة.
ً مٞمً٧م اًمٜم٤مئـحـ٦م اًمـثـٙمْٚمـك
ُ

 اًمرضمؾ ىمـد يٙمتؿ ُسمٖمض اًمـٛمرأة أرسمٕملم قم٤مُمـ ً٤م وٓ يٛمٙمٜمـف أن يـٙمـتـ َؿ ُطمـٌٝمـ٤م يـقُمـ ً٤م
اًمرضم ِ
أرسمٕمـلم قم٤مُمـ ً٤م وٓ ُيٛمٙمٜمُٝمـ٤م أن
ـؾ
َ
واطمد ًا ،واًمـٛمرأة شمًتٓمٞمع أن َشمـ ْٙمـتُــ ُؿ ُطمـ٥م ُ

َشمـٙمـ ُت َؿ ُسمـٖمـْمـف يـقُمـ ً٤م واطمـد ًا.
ُ
اإلٟمً٤من قمٌدُ اإلطمً٤من.











٤مع ُمـ همٚم٥م.
اًمٜمـ٤مس أشمـٌـ ُ
دهـ ٍر دوًمـ ٌ٦م ورضمـ ُ٤مل.
ًمـٙمؾ ْ
٤مس ُم٤م شمـرو٤مه ًمـٜمـ ِ
اِ ْر َض ًمٚمٜمـ ِ
ٗمًؽ.
ُ
٤مُم٧م سمّم٤مطمٌٝم٤م( .أي :قمجزت)
ٗم٧م ومـقق ـم٤مىمتـٝم٤م أىمـ ْ
اًمـٜمـٗمس َُمـٓمـٞمـ ٌ٦م إن يمُٚمـ ْ
اًمٕملم ُشمـ ْر ُضمـٛمـ٤من اًم٘مٚم٥م.
ِ
ؿم٤مهدُ اًمـ ٌُـ ْٖمـ ِ
ض اًمـ ُ
اًمـٛمـ ٌْـ ِٖم ْض)
ٚمحظ(.أي ٟمٔمرات قملم ُ
رب ـمـر ٍ
ٟمٔمرات اًمٕملم)
ف أ َٟمـ ُّؿ ُمـ ًمً٤من ( .أي:
ُ
ْ
ُ
رأت وًمٙمـ ًمـ ٍ
ًمٞمس ٍ
ٙمػ ُم٤م أظمـذت( .أي :ومـل اًم ُّٚمـ َ٘م َٓم ِ٦م وهمػمه٤م)
ًمٕملم ُم٤م ْ
ومـل سمـٕمـض اًمـ٘مـٚمـ ِ
قب قمـٞمـقن.

 إ ُذ ُن ُىمـ ْٛم ُع اًمٗم١ماد.






ُ
اإلٟمً٤من ًمقٓ اًمـٚمً٤من إٓ صقر ًة ُُمـ َٛمـثـٚمـ٦م أو سمـٝمـٞمـٛمـ ً٦م ُُمـٝمـ َٛمـٚمـ٦م.
ُم٤م
ِ
اًمـ ُ
ٔمٞمؿ اًمـ ُجـر ِم.
ٚمً٤من َؾمٌـ ٌع صٖمٞمـ ُر اًمـجـ ْر ِم قمـ ُ
رح ضمـقارحِ اإلٟمً٤من.
اًمـٚمً٤من أضمـ ُ
اًمـٚمِـ َحك ُطمـٚمِـ ُّل اًمـرضمـ٤مل.
ُم٤م ؾمـد ومـ ْ٘مـرك ُمـثـؾ ِ
ذات يـدك.

قر إؾمـرار.
 صدور إطمـرار ىمـٌـ ُ
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رق اًمـخـ ِ
ِ قمـ ُ
٤مل ٓ يـٜمـ٤مم( .اًمـخـ٤مل :أظمـق إم)











اًمِمـ ُّر يـ٠مشمـل َُمـ ٓ يـ٠مشمـٞمـف.
ُمـ صٜمـع ظمٞمـر ًا أو ؿمـ ّر ًا سمـدأ سمـٜمـٗمـًـف.
ًمـ٘مـ٤مء أهـؾ اًمـخٞمـر ِقمٛمـ٤مر ُة اًمـ٘مـٚمـقب.
ُمـ شمـٕمـدى اًمـحـؼ و٤مق ُمـذهـٌـف.
اًمـحـؼ ظمـ ُػم ُم٤م ىمـٞمـؾ.
ِ
اًمٕمـ ُّز ومـل ٟمقاي اًمـخٞمـؾ :واًمـ ُذ ُّل ومـل أذٟمـ٤مب اًمٌـ٘مر.
أقمٚمؿ سمـٗمـرؾم٤مٟمـٝم٤م.
اًمـخٞمـ ُؾ ُ
إن اًمـجـقا َد ىمـد َيـٕمـ ُثـر.
اًمٕمـ٤مىمـؾ ٓ ُيـٌـٓمـ ُؾ طمـ ّ٘مـ ً٤م وٓ ُيـحـ ُّؼ سمـ٤مـمـالً.
ِ
يض سمـ٤مًمٕمٛمك.
ُمـ ُأر َي اًمـٛمقت َر َ

 ٓ سمـد ومـل اًمدٟمـٞمـ٤م ُمـ اًمـٝمـؿ.
ًمتـًـرك إٟمٛمـ٤م شمـٕمـٓمـٞمؽ ًمتَـ ُٖمـٛمـؽ.
 إن اًمدٟمٞم٤م
ْ
ًمٞمً٧م شمُـٕمـٓمٞمؽ ُ

حذرهـ٤م اًمٕم٤مىمـؾ و َيـ ْٝم ِقي
ُمًٝم٤م ىم٤مشمـ ٌؾ ُؾم ُّٛمٝمـ٤م ،ي َـ ُ
ُ مثؾ اًمدٟمٞمـ٤م يمٛمثؾ اًمـح ّٞمـ٦مً :مـٞمـ ٌـ ُّ
إًمٞمـٝمـ٤م اًمـج٤مهـؾ.










اًمدٟمـٞم٤م ٓ شمُٕمـٓمل أطمد ًا ُم٤م يـًتحـ ُّ٘مـف :إُم٤م ُشمـزيـدُ ه أو ُشمـٜمـ ِ٘م ُّمف(.ومـل اًمٖم٤مًم٥م إقمؿ)
اًمـٛمروء ُة اًمٔم٤مهـرة ومـل اًمثٞمـ٤مب اًمٓمـ٤مهـرة.
اًِمـ ٌَس ُمـ اًمثـٞم٤مب ُم٤م ٓ ُشمـحـ َتـ٘مـ ُر ومـٞمـف وٓ ُشمـِمتـٝمـ ُر سمـف.
ُر ّب ُُمـٌـٞمـ ٍ
ض صمـق َسمـف ُُمـدَ ٟمـ ٍ
س ِقمـ ْر ِوـف.
ًمـ ِ
ٞمً٧م اًمٕمـز ُة ومـل ُطمـ ًْ ِـ اًمٌِـز ِة.
يمـ٤مد اًمـ ُٛمريـ٥م أن يـ٘مقل ظمـذوٟمـل.
ُرب واصمـ ٍؼ َظمـ ِجـؾ.
اًمٕملم شمـًتـحٞمـل ُمـ اًمٕملم.
ُمـ ـمٛمـع ومـل اًمـٙمؾ ومـ٤مشمـف اًمـٙمؾ.
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دار َك ىمـٛمـٞمـ ُّم َؽ ،ومـقؾمـ ْٕمـ ُف يمـٞمػ ؿم ْئ َ٧م.

ُ
اًمدار اًمْمـ ّٞمـ٘مـ٦م اًمٕمٛمك إصٖمـر.

ُ
ُ مـ اًمٌِـر ُم٤م يٙمقن ُقمـ٘مـقىمـ ً٤م.
 اًمـ ُّرىمـ٤م ُد قمـ هقل اًمـ َٛمٕمـ٤مد َُمـ ْ٘مـ َٓمـ َٕمـ ٌ٦م قمـ اًمـزاد.
 اضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسملم يمؾ ُمـحٌـ ٍ
قب شمـر ُّىمـٌـ ً٤م ًمـزواًمـفً ،مـئـال َيـ ْٗم َجـ٠مك ومـ٘مـدُ ه.
شم٠مٟمس سمٛمـ٤م ٓ سمـ٘مـ٤م َء ًمـف.
ْ ٓ 
رض اًمٌدن.
 اًمـحـزن ُمرض اًمـروح ،يمٛمـ٤م أن إًمـؿ ُمـ ُ
 شمَـ َحـٗمـ ْظ ُمـ قمٞمـٜمـٞمـؽ وم٢مٟمـٝمٛمـ٤م أٟمـؿ قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٚمً٤من.
ٌ
ٟمـ٘مّم٤من طمتك يًتـٖمـر َىمـف اًمٗمٜمـ٤مء.
ُ م٤م يم٤من إًمـك اًمزوال ومـ٤مًمـزيـ٤مدة ومٞمـف
وأرض ُمـ ُمٓمر ،وأ ُذ ٌن
قملم ُمـ ٟمٔمـر ،وأٟمـثك ُمـ َذ َيم ْر،

ٌ
أرسمع ٓ يِمٌٕمـ ُمـ أرسمعٌ :
ٌ
ُمـ ظمؼم.





ُمـ قمالُمـ٦م اًمـٛمخـذوًملم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمِمؽ وشمـ ِ
رك اًمٞمـ٘ملم.
ُمـ طمًـ طمـ ُّٔمـف سمـ٤مًمزُم٤من ومـ٘مـد اؾم ُتـٝمـ ِدف ًم ِـٜمَـٌـ ِؾ اًمزُم٤من ِ
وؾمٝم٤مُمـف.
ْ
ْ
َ ُ َ
اًم َٖمـ َٚمٌـ٦م ًمٚمٕمـ٤مدة :وم٤مطمـذر قمـ٤مد ًة ُشمـ ِ
ٚمز ُُمـؽ ؿمـٝمـق ًة ىمـٌـٞمحـ٦م.
إفمٝمـ ُ٤مر اًمٗمـ٤مىمـ٦م ُمـ ُظمـٛمقل اًمـ ِٝم ّٛمـ٦م.

 طمـ٤مصؾ اًمـ ُٛمٜمك إؾمػ.
ُ مـ أفمٝمر ًمـؽ قمـداوشمـف ومـ٘مد ٟمـ ٌّـٝمـؽ قمٚمـك ُمـقاىمع َٟمـ ٌْـٚمـف.
در ُمـ ِص َٖمـ ِر اًمـ َ٘مـدْ ِر.
 اًمـٖمـ ُ

ٍ
ٍ
ىمْم٤مء ٓ ُيـٛمٚمؽ.
سمدًمٞمؾ ومـل اًمتدسمٞمـر ًمـؿ َي٘م ُٕمد سمـف إٓ ؾم٤مسمـ ُؼ
ُ مـ ؾمٕمك
ُ مـجـ٤مور ُة إطمـداث شمُـٜمـ ٌّـف إطمـداث.
ً مـٙمؾ ٟمـ ِ
٤مضم ٍؿ ُأومـقل.
ِ
ـق ِد اًمً٤مقم٤مت ومـ٢من سمٕمض هـذه إوىم٤مت َُمٓمـ ّٞمـ٦م
ٟمً َؽ سمِٙمَـر إيـ٤مم و َقم ْ
 ٓ شمُـٓم ْـؾ ُأ َ
اًمـٛمقت إًمٞمؽ وواومد اًمـٛمٜمٞمـ٦م قمٚمٞمؽ.
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ًمٚم٥م واًمديـ ،وٓ شمقضمد إٓ قمٜمد ذوي إطمً٤مب وأوًمـل
ً مق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م ٓ ُشمـٜمـ٤مل إٓ سم٤م ّ
اًمـٛمروءات ًمـٙم٤من اًمتـ٘مّمٞمـر ومـل ـمـٚمٌٝمـ٤م وشمـرك اًمـحرص قمٚمٞمٝم٤م ُمٝم٤مٟمـ٦م ًمٚمٜمـٗمس
ًمـٌخـؾ واًمٜم ِ
ِ
ـ٘مص ،وُمـ
وهمْم٤مو٦م اًمـ٘مدْ رً ،مـٙمٜمٝم٤م ًمـؿ شمـزل شمقضمـد قمٜمد أهـؾ اًمـٛمٜم ِع وا
اؾمتقطمش ُمـ اصٓمٜمـ٤مع اًمـٛمٙم٤مرم :ومٛمـ٤م يقضمد أيمـثـره٤م إٓ قمٜمد أهـؾ هـذه ا ِ
ًمـخـّم٤مل.
 واهـ ً٤م ٕهـؾ اًمٕمـ٘مـقل يمٞمػ أىمـ٤مُمـقا سمـ َٛمـدْ َرجِ اًمًـٞمقل.





اؾمتـٜمـ٘مـذ أيـّ٤مُمؽ ُمـ اًمٖمٗمٚمـ٦م ىمـٌـؾ اًمرطمٞمـؾ.
ِ
اًمقؾمـ وم٢مٟمـّؽ ُمٓمٚمقب.
ا ْطم ِؿ ضمٗمقٟمؽ َ
ِ
ذه٥م قمٜمؽ اًمٕم٤مومـٞمـ٦م.
٥م ٟمٕمٛم٦م رسمـؽ ىمٌؾ أن شمـ َ
راىم ْ
سم٤مًمـتـٖم٤مومـؾ شمـدوم ٟمِـٕمٛم ُ٦م اإلٟمً٤من.

ِ
ـّم ً٦م ُمـ اًمٗمٜم٤مء ،وومـل
 إن ومـل اًمـحٞم٤مة ضمـز ًءا ُمـ اًمـٛمٛمـ٤مت ،وومـل اًمٌ٘م٤مء طم ّ
اًمِمٌ٤مب دسمـٞمـٌـ ً٤م ُمـ اًمـٝمرم ،وومـل اًمزيـ٤مدة يمُٛمقٟم ً٤م ُمـ اًمٜمـ٘مّم٤من ،وومـل اًمّمحـ٦م
أضمـٜمـ٤مؾم ً٤م ُمـ إؾم٘م٤مم.
اًمـٛمٕمـ٤مذة.
 ضمقاهر إظمـالق شمـٗمْمحٝم٤م ُ
 اًمٌِ ِْمـ ُر ُيـٓمـٗمئ ٟمـ َ٤مر اًمٕمـداوة.
لم اًمـ ُٖمٌـ َيمـدُّ ك ًمٖمٞمـرك.
 أ ْسمـ َ ُ

 ىمٚمٞمؾ اًمرزق ُمـع ؾمالُمـ٦م اًمٜمٗمس أُمتع ُمـ يمثٞمـ ِ
ره ُمـع إوضمـ٤مع.







ًمٞمس ومـل ـمٌـٞمـٕمـ٦م اًمزُمـ٤من سمـٚمـقغ اًمٙمٛمـ٤مل.
٤مص إسمـدان َيـزيـد ُمـ ىمـقة أُمـ٤مل.
اٟمتـ٘مـ ُ
إرض ٟمـٗمًؽ إن سمـذرت ومٞمٝمـ٤م اًمـخـٞمـرات.
ٟمِـ ْٕمـ َؿ
ُ
قملم اًمدهـر شمٓمرف سم٤مًمـٛمٙم٤مره واًمـ َخـ ْٚمـ ُؼ سمـٞمــ أضمـٗمـ٤مٟمـف.
ِ
٠مٟمٞم٥م قمـ أهـؾ اًمٜمـ٘مص.
َُمـ َقمـ َر َ
رومع اًمتـ َ
ف ومـْمؾ اًم ّٚمـف قمٚمٞمـف َ
أقمٔمؿ ُمقىمٕمـ ً٤م ُمـ ُُمٕم٤م َيـٜمـ٦م اًمـجٗمـ٤مء ُمع اًمرؤيـ٦م.
اًمتٛمتّع سمـ ُحـ ًْـ اًمٔمـ ومـل اًمٖمـٞمـٌـ٦م
ُ

ال وأيمٛمٚمٝمؿ ومْم ً
 أرضمـح اًمٜم٤مس قم٘م ً
ال ُمـ صح٥م أي٤مُمـف سم٤مًمـٛمقادقمـ٦م وإظمقاٟمـف
سم٤مًمـٛمً٤مًمـٛم٦م و َىمـٌِـ َؾ ُمـ اًمـزُمـ٤من َقم ْٗمـ َقه( .أي :اًمًالُمـ٦م ُمـ اًمٗمتـ واًمـٛمّم٤مئ٥م)
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ٟمجقت.
قمدوك سملم ضمٜمـٌـٞمـؽ وضمـٜمدُ ه اًمـٝمقى ،وم٢من أـمٕم َتـف هٚمـٙم٧م وإن َقمّم ْٞمـ َتـف

َ
ّ
 اًمًٕمٞمدُ ُمـ ٟمٔمر إًمـك اًمدٟمٞم٤م اقمتٌ٤مر ًا ٓ ا ْهمتِـرار ًا وقمٛمؾ اًمٌِـر سمِـدار ًا ٓ اٟمتٔم٤مر ًا.

















يم٤مًمـٛمـداوي ُضم ْـر َطمـف سمّمؼمه قمٚمـك اًمـدواء وُمـخـ٤مومـ٦م ـمـقل اًمـداء.
يمـ
ُ
ـؾ اًمدٟمٞم٤م يمٛمثؾ اًمٜمـ٤مر ًمإلٟمً٤من ٕن ُمٜم٤مومٕمف يمٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ،وهل ُمع ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ِ
َُم َث ُ
وقم َٔم ِؿ
َىمـدْ ِره٤م ُُمٝمٚمـٙم ٌ٦م ُُمـتٚمـٗمـ٦م ،ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمْمٓمر إًمٞمٝم٤م أن ي٠مظمذ ُمٜمٝم٤م سمـ٘مدر اًمـٛمٜمٗمٕم٦م
اًمتل ٓ سمـد ُمٜمٝم٤م ًمـٛمـ يًتـض ُء سمـٝم٤م أو ُيّمٚمح ـمٕم٤مُمف أو َيّمٓمٚمـل سمـٝم٤م ،ومـ٢مذا
ىمْمـك طم٤مضمتف ُمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م أقمٔمؿ إؿمٞم٤مء ضر ًا قمٚمٞمف ،ومٝمق ضم٤مد يٕمٛمؾ ومـل
أن َوم ْ
إـمٗم٤مئٝم٤م ،وم٘مد َقم ِٚم ْٛم َ٧م ّ
ـ٘مـدَ اًمٜمـ ٤مر قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ضر قمٔمٞمؿ ،وهل ٓ
ٍ
سمثٛمـ وٓ شمُـٌ٤مع ُمع يمثـرة ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمـٛمٜم٤مومع :ومـ٠مٟمـ ِْزل اًمدٟمٞم٤م ُمٜمـزًمتٝم٤م.
شمُِمؽمى
قمـدوك إذا ًمـؿ يٛمٙمٜمؽ َىمـ ْٓمـ ُٕمٝم٤م.
َىمـٌ ْـؾ يـد
ّ
اًمٌِـ ُّر صمالصمـ٦م :اًمـٛمٜمٓمؼ ،واًمٜمٔمـر ،واًمّمٛم٧م ،ومٛمـ يم٤من ُمٜمٓم٘مف ومـل همػم ِذ ْيم ٍر وم٘مد ًمٖم٤م،
وُمـ يم٤من ٟمٔم ُره ومـل همػم اقمتٌ٤مر وم٘مد ؾمٝم٤م ،وُمـ يم٤من صٛمـتـف ومـل همػم ٍ
ومٙمر وم٘مد ًمـٝمك.
ِ
ِ
ىمرع اًمٌـ٤مب دظمؾ.
إذا اُمـتُحـٜم َْ٧م سمـٌـٕمض آؾمتـ ْٖمـالق ومـ٤مقمٚمؿ أ ّن ُمـ أ ْد َُمـ َـ َ
ِ
قار ( َٟمـ ُٗمقرة) ومـ٤مرسمـٓمٝم٤م قمـ اًمٜمـٗم٤مر سمٙمرم اًمـجـقار.
اًمٜم َٕم ُؿ ُٟم ٌ
ُمـ اًمـ ُحـ ْٛم ِؼ شمـ ُ
رك اًمٗمريـْم٦م وـمـٚم٥م اًمـٗمـْمٞمـٚمـ٦م.
زضمـر و َيـٜمـ َٝمل.
اًم٘مٚمقب َشمـخـٓمـر (ُمـ اًمـخـقاـمـر) سم٤مًمـٝمقى واًمٕم٘مؾ َيـ ُ
ٓ شمٓمٚم٥م ُمـج٤مزاة أظمـٞمؽ وًمق طمـثـ٤م اًم ُتـراب سمـٗمـٞمـؽ.
اًمـرأي َهمـ َر ٌر همـ ُػم ُمـْمٛمقن.
أو ُل اًمـٗمـرج.
آظمـر اًمّمٌـر ّ
ُمـ اًمتق ّىمل شمـ ُ
رك اإلومـراط ومـل اًمتـق ّىمل.
ِ
قم٤مود اًم٘مٚم٥م قمٜمد َٟمـ ٌَقات اًم٘مٚمقب (اظمتالهل٤م) ،واؿمحذه سم٤معمذايمرة ،و َحتر إص٤مسم٦م احلٙمٛم٦م.
ٍ
ف وم٤مًمنمف أوًمـك سمـف.
ذ ٌ
يمؾ ذف دوٟمـف ًمـ١م ٌم وم٤مًمٚم١مم أوًمـك سمـف ،ويمؾ ًمـ١م ٍم دوٟمـف َ َ
ٌ
قمـدل واًمتـجـ٤موز ومـْمؾ.
آٟمـتـ٘مـ٤مم

اًمـج َـزع.
ؼم واًمـ َتـِمـٗمل َـم َـر ٌ
ف ُمـ َ
 يمـٔمؿ اًمٖمٞمظ ص ٌ
ً مٞمس اًمرأي سم٤مٓرشمـجـ٤مل ،وٓ اًمـحـزم سم٤مٓىمـتـْم٤مب.
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ِ
ـٓمـٞمـره.
ظمٞمـر ُمـ َوم
ٛمٞمـر اًمـرأي ٌ
 ظمـ ُ
 اًِم َت ِٛمس اًمٕم٤مومـٞمـ٦م ُِمـٛمـ هق دوٟمـؽ ُشمـٕمـ َٓمـٝم٤م ُِمـٛمـ ومق َىمـؽ.
ِ ؿمـدّ ُة آؾمتٙم٤مٟمـ٦م شمـزيـد ومـل اًمـٗمـ٤مىمـ٦م.
ً مٞمٙمـ إيـ٘مـ٤م ُقمـؽ سمٕمد وقمـٞمـدك ،ووقمـٞمـدُ ك سمـٕمد وقمـ ِدك.

 اًمٕم٘مؾ ٓ يٛمٙمٜمف اًمـتـجـ٤مهـؾ قمٜمد ووقح اًمـ ُحـ ّجـ٦م ُم٤م ُي ْٛمٙمِـ اًمٚمًِ٤من ُمـ اًمـجـحـد
قمٜمد فمـٝمـقر اًمـدًمٞمـؾ.









إطمـٛمؼ َيـٙمٞمـدُ اًمرأي ويٕمؽمض قمٚمـك اًمـحزم و َيـ َتـ َ٘مح ُؿ قمٚمـك اًمٖمرور
و َيـ ْجـٌُـ قمـ اًم ُٗم َرص.
واًمٖمٜمك يـ ِ
اًمـحـ٤مضمـ٦م ُشمـ َٗمـتـؼ اًمـحٞمـٚمـ٦م ِ
ٙمً٥م اًم ٌَـالدة.
ُ
َـحـٗم ْ
ـظ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م شمـحـ ّٗمـٔمـؽ ُمـ اًمـٛمـٕمـّمٞمـ٦م وهل أظمقومٝمٛمـ٤م قمٚمٞمؽً ،مِـٛمـ٤م
شم َ
وإؿمـر وآٟمـ ِ
ُـقر ُ
َ
ْخـداع ،ومال يـجـقز ومٞمٝم٤م إٓ ؿمـدّ ة اًمـتـحـ ُّٗمـظ.
ث ُمـ اًمـ ٌَـ َٓمر
شم َ
ظمػم اًمـ َٛمـ ْزحِ ٓ ُيـٜمـ٤مل َ
وؿمـ ُّره ٓ ُيـ٘مـ٤مل.
ُ
ال ِ
وىمـ َ ِ
اًمٕم٤مضمز ُيـًٛمل آؾمتـًالم شمـق ّيم ً
ٍم اًمـ ِٝم ّٛمـ٦م ىمـٜمـ٤مقمـ٦م.
دوه ومـٚمـٞمـ٘مـ َق قمٚمـك ٟمـٗمًف سمـ٤مٕظمـال ِق اًمـر ِوـٞمـ٦م.
َُمـ َو ُٕمـ َ
ػ قمـ قمـ ّ
ٓ شمـجٕمؾ ًمـٛمـ٤م أسمـرُمـ َتـف ُمـ يمٞمـ ٍد َقمـ َ٘مـدَ قمٚمٞمـف ىمـٚمـٌُـ َؽ َُمـ ْخـرضمـ ً٤م ُمـ ًمً٤مٟمـؽ
َومـ َت ْحـت٤مل ومٞمف سمـٜمـ٘مـ ٍ
ض أو اطمؽماس.

َ
َ
إُمـؾ ،وٓطمـظ إضمـؾ.
اًمٕمٛمؾ ،ويمَـذب
 سم٤مدر
 زي٤مد ُة اًمِمٙمر قمٚمـك اًمٜمٕمٛمـ٦م َُمـ َٚمـ ٌؼ أو َيمـ ِذب ،واًمت٘مّمػم قمٜمٝم٤م ِقمـل أو ُيمـ ْٗمـر.
(أي سملم اًمٜمـ٤مس).
دوه.
َُ مـ َصمـ ُ٘مـؾ قمٚمـك صديـ٘مـف ظمـػ قمٚمـك قمـ ّ
اًمِم ْٖمـ ُؾ ًمٚمٜمـ ِ
ُّ
ٗمسً ،مٞمس اًمِمٖمؾ ًمٚمٌدن.

 شمـ٠من ُمع َُم ْـ شمـجـٗمـق ومـ٘مـؾ ُمـ يّمٗمـق.
 اًمتـٚمـ ُّٓمـػ ومـل اًمـحٞمٚمـ ِ٦م ظمـ ٌػم ُمـ اًمقؾمٞمـٚمـ٦م.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ114

ُ مـ ًمـؿ يًٙمـ إًمـك ِ
اًمٖمٜمك ًمـؿ َي ًْتَـٙمِـ ًمٚمٗمـ٤مىمـ٦م.
َ
ِ
 آقمتٌ٤مر يـجـٚمق قمـ اًمٌٍم ُفمـٚمٛمـ٦م آ ْهم ِ
ـؽمار.
ُ
اًمزُم٤من أن ُيـٜمـّمػ ومال َيـحٞمػ ،أو ُيـ١مُمـ ومال ُيـخـٞمـػ ،أو ُي ِؼم َم
 هؾ َو ِٛم َـ ًمؽ
ومال َيـٜمْـ ُ٘مـض ،أو ُيٕم٤مومـل ومال ُي ِ
ّمٗمق ومال َيـ ْٙمـدُ ر ،أو َيـ ِٗم َل ومال َيـٖمدُ ر؟
ٛمرض ،أو َي َ







همٜمك قمـ آظمـتٌـ٤مر.
ومـل آقمتٌ٤مر ً
ِ
ج٥م ُمـ ُسمـ ْخـٚمـف.
همـٞمـظ اًمٌـخـٞمـؾ قمٚمـك اًمـجـقاد أقمـ ُ
أؿمجـع اًمٜمـ٤مس أصمـٌـتـٝمؿ قم٘م ً
داهـ ِ٦م اًمـخـقف.
ال ومـل َسمـ َ
اًمنميـػ يـ٘مـٌـؾ دون طمـ٘مـف و ُيـٕمـٓمـل ومـقق اًمـحـؼ اًمذي قمـٚمـٞمـف.
٥م سمـرأيـف َو ّؾ ،وُمـ ص٤مرع
ُمـ اؾمتٖمٜمك سمٕمـ٘مؾ ٟمـٗمًـف اظمـتـ ّؾ ،وُمـ ُأقمـ ِجـ َ
اًمـحـ ّؼ ّ
ذل ،وُمـ أيمـثر اًمـِٛمزا َح ُُمـ ّؾ ،وُمـ شمـرك اًمـٙمِ ْؼم َضمـ ّؾ.
اِ ْىم ِ
ِ
وؿم٤مو ْر ٟمَـ ْٗمً ْٞمؽ ،و َُمـٞمـؾ رأيـٞمؽ ،واظمؽم أُمثؾ رأيـٞمؽ ،وأـمِـ ْع
ـًؿ أُمر ْيـؽ،
أرؿمد ٟمـٗمً ْٞمؽ.











َُمـ سمـدأ سم٤مٓؾمتِم٤مرة و َصمـٜمّك سم٤مٓؾمتخـ٤مرة ومـح٘مـٞمـؼ أٓ َي َ
ـٗمٞمـؾ ( ُيـخـٓمئ) رأيـف.
َـٝمؿ ،وٓ صداىمـ٦م ُمع
صحـ٦م ُمع ٟم َ
ذر ُمع إسار ،وٓ َفمـ َٗمر ُمع سمـٖمل ،وٓ ّ
ٓ ُقم َ
ِ
ِ
ِ
ـؼم ،وٓ رئـ٤مؾمـ٦م ُمع ِطمـ٘مـد.
َظم ٌَ٥م (ظمداع) ،وٓ راطمـ٦م ُمع طم ْـرص ،وٓ قم ّـز ُمع يم ْ
اًمٖمؿ ٓ يـٜمـٗمع ويمثرشمُـف شمُـزري سم٤مًمٕم٘مؾ ،وٓ أن
ٓ يـجـ٥م ًمٚمٕم٤مىمؾ أن َيـ ْٖمتؿ ٕن ّ
ِ
ص اًمٕم٘مؾ.
يـحـزن ٕن اًمـحـزن ٓ َي ُـر ُّد اًمـٛمـرزئـ٦م (اًمـٛمّمٞمٌ٦م) و َدوا ُُمـف ُيـٜمـ٘م ُ
ٍ
ظمقف وهق يـجـد ُمٜمـف
اًمٕم٤مىمؾ ٓ ُيـخـٞمػ أطمـد ًا أسمـد ًا ُم٤م اؾمتٓم٤مع وٓ ُيـ٘مٞمؿ قمٚمـك
اًمٓمـ٤مر ِ
ِ
َُم ْ
ف
ـذهٌ ً٤م ،وإذا ظمـ٤مف قمٚمـك ٟمـٗمًف اًمـٝمـقان ـم٤مسم٧م ٟمـٗمًف قمٛمـ٤م يٛمٚمؽ ُمـ
واًمتّـ٤مًمـِد ُمع ًمـزوم اًمٕمٗم٤مف إذ هق ُىمـٓم٥م ُؿم َٕم ِ
٥م اًمٕم٘مؾ.
ٟمـٔمـر اًمٕم٤مىمـؾ سمـٕم٘مٚمـف وظمـ٤مـمـره ،وٟمٔمـر اًمـجـ٤مهـؾ سمـٕمٞمٜمـف وٟمـ٤مفمِـره.
ُ
اًمـٛمـروءات يمٚمٝم٤م شمـٌـ ٌع ًمٚمٕم٘مؾ.
اًمٕم٤مىمـؾ ٓ َيـ ًْ َتـحـ٘مـر أطمـد ًا.
ُمـ ضمـ٤موز اًمٖم٤ميـ٦م ومـل يمؾ ٍ
رء ص٤مر إًمـك اًمٜمـ٘مص.
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رأس اًمٕم٘مؾ اًمـٛمٕمـرومـ٦م سمٛمـ٤م يٛمٙمـ يمقٟمـف ىمـٌـؾ أن يٙمقن.
ُمـ َقم ْ٘م ِؾ اًمٕمـ٤مىمـؾ َد ْومـ ُـ قمـ٘مٚمـف ُم٤م اؾمتـٓم٤مع.
ـ٥م.
ـج ُ
آومـ٦م اًمٕم٘مؾ اًم ُٕم ْ
إن اًمرضمؾ ذا اًمـٛمروءة ىمـد ُيٙمرم قمٚمـك همػم ٍ
ـٝم٤مب وإن يم٤من
ُم٤مل يم٤مٕؾمد اًمذي ُي ُ
َ ُ
ِ
ِ
ـل اًمذي ٓ ُُمرو َءة ًمف ُي ُ
اًمـٛمـ٤مل ،يم٤مًمٙمٚم٥م ٓ
ـٝم٤من وإن يم٤من يمثػم
راسمْم ً٤م ،واًم َٖمٜم ُّ
وظم ِ
ـح َٗم ُؾ ًمف وإن ُ
ـمـق َق ُ
ٚمخ َؾ سم٤مًمذه٥م.
ُي ْ
ف سم٤مًمـدهـ٤مء ُطمـ ِذر.
ٓ يـجـ٥م ًمٚمٕم٤مىمـؾ أن ُيـ ِح٥م أن ُيًٛمك سمـف ٕن ُمـ ُقمـ ِر َ
اًمٕمـ٤مىمـؾ يـ٘مٞمس ُم٤م ًمـؿ َيـ َر ومـل اًمدٟمٞم٤م سمٛمـ٤م ىمـد رأى.
ِ
ؼمح.
٘مٞمؿ وٓ َيـ ْ َ
اًمـٛمـ٤مل َيـحـ ُّؾ ويـرشمـحـؾ ،واًمٕمـ٘مؾ ُيـ ُ
اًمتقاوع اًمـٛمذُمـقم :شمقاوع اًمـٛمـرء ًم ِـ ِذي اًمدٟمـٞمـ٤م رهمٌـ ً٦م ومـل دٟمـٞمـ٤مه.
قمٚمٞمؽ سم٢مظمقان اًمّمدق ومـ ِٕم ْش ومـل أيمٜم٤مومٝمؿ وم٢مٟمـٝمؿ زيٜمـ ٌ٦م ومـل اًمرظمـ٤مء و ُقمدّ ٌة ومـل اًمٌالء.
ٓ َشم ْٕم ِرض ًمـٛمـ٤م ٓ َيٕمٜمٞمؽ ،وٓ شمً٠مل قمٛمـ٤م ًمـؿ يٙمـ ومـ٢من ومٞمٛمـ٤م يم٤من ُؿمٖم ً
ال قمٛمـ٤م ًمـؿ يٙمـ.
ٓ شمٓمٚمٌـ طم٤مضمتـؽ إًمـك ُمـ ٓ ُيـحـ٥م ًمؽ ٟمجـ٤مطمـٝم٤م.
ٓ شمـّمحـٌـ اًمٗمـ٤مضمر َومـ َتـ َٕمـ ّٚم َؿ ومـجـقره.
اقمتزل قمدوك ،واطمذر صدي٘مؽ إٓ إُملم وٓ أُملم إٓ ُمـ َظم ِِمـ َل اًم ّٚمـف.
خ ِّمـع قمٜمد اًم٘مقلِ ،
َشمـ َ
وذ ّل قمٜمد اًمٓم٤مقمـ٦م ،واقمتّمؿ قمٜمد اًمـٛمّمٞمٌ٦م ،واؾمتنم ومـل
أُمـرك اًمذيـ يـخـِمـقن اًم ّٚمـف.
ُصحٌ٦م إذار شمـقرث ؾمـقء اًمٔمــ سم٤مٕظمـٞم٤مر.
اًمٕمـ٤مىمـؾ يٕمتٌـر اًمـ ُقد سم٘مٚمٌف وقملم أظمٞمف ويـجٕمـؾ ًمـف سمٞمٜمـٝمٛمـ٤م ُمًٚمـٙم ً٤مٓ يـرده
قمـ ُمٕمرومـ٦م صحـ٦م ذًمؽ ر ٌء َشمـ َ
خـٞمـٚمـف.
ُمـ قمالُم٤مت اًمـ ُح ْٛم ِؼُ :هقمـ٦م اًمـجقاب ،وشمـرك اًمتـثـ ٌُّـ٧م ،واإلومـراط ومـل
اًمْمحـؽ ،ويمثرة آًمتـٗم٤مت ،واًمقىمٞمٕم٦م ومـل إظمٞم٤مر ،وآظمتـالط سم٤مٕؿمـرار.
اًمٕمـ٤مىمؾ يٙمقن قمٚمـك إُم٤مشم ِ
َـ٦م اًمـحـًد سمٛمـ٤م ىمـدر قمٚمٞمف أطمـرص ُمٜمف قمٚمـك شمـرسمـٞمتـف،
وٓ يـجـد إلُم٤مشمـتـف دوا ٌء أٟمـٗمـع ُمـ اًمـ ٌُـٕمـ٤مد(أي قمـ اًمـحـًقد).
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ُمـ َص ِح٥م ىمقُم ً٤م ُقم ِ
ف سمـٝمؿ.
ـر َ
ٛم٧م قمٜمـف َضم َٝمؾ
إطمـٛمـؼ إذا أقمرو٧م قمٜمف اهمـتؿ ،وإن أىمـٌٚم٧م قمٚمٞمف اهمتـ ّر ،وإن َطم ُٚم َ
ٚم٧م قمٚمٞمف َطمـ ُٚم َؿ قمٜمؽ ،وإن أؾم٠مت إًمٞمـف أطمًـ إًمٞمـؽ ،وإن أطمًٜم٧م
قمٚمٞمؽ ،وإن َضم ِٝم َ
إًمٞمـف أؾم٤مء إًمٞمؽ ،وإذا فمـٚمٛمتـف اٟمـتـّمٗم٧م ُمـٜمـف ،ويـٔمٚمٛمؽ إذا أٟمـّمٗمـتـف.
أفمٚمؿ اًمٔمٚمٛمـ٤مت اًمـ ُح ْٛمـ ُؼ ،واًمًٙمقت ًمألطمـٛمؼ ضمـقاب.
ِ
واًمـخـٗمـ٦م ،واًمٕمـجـز ،واًمٗمجـقر ،واًمـجٝمؾ،
ُمـ ِؿم َٞمؿ إطمـٛمؼ :اًمٕمجـٚمـ٦م،
واًمـٛمـ٘م٧م ،واًمقهـ ،واًمـٛمٝم٤مسمـ٦م ،واًمتـٕمـرض ،واًمتحـ٤مؾمد ،واًمٔمٚمؿ ،واًمـخٞمـ٤مٟمـ٦م،
ُ
واًمـخٞمـالء ،واًم ُٕمدوان ،واًمٌٖمـْم٤مء.
واًمٖمـٗمٚمـ٦م ،واًمًٝمق ،واًم َٖم ُّل ،واًم ُٗمحش ،واًمٗمخـر،
اًمـح ْٛم ِؼ ومـل إطمـٛمؼ ًمً٤مٟمـف ،ومـ٢من ىمٚمٌف يٙمقن ومـل ـمرف
ُمـ أقمٔمؿ أُم٤مرات
ُ
ًمً٤مٟمـف ومام َظم َٓمر قمٚمـك ىمٚمٌف ٟمـٓمؼ سمـف ًمً٤مٟمـف.
اًمـحـٚمؿ يِمتٛمؾ قمٚمـك اًمـٛمٕمرومـ٦م واًمّمؼم وإٟمـ٤مة واًمـتـثٌ٧م ،وًمـؿ ُيـ ْ٘م َـرن ر ٌء
إًمـك ٍ
ٍ
قمـٗمق إًمـك ُمـ٘مـدرة.
رء أطمًـ ُمـ
أول احلـٚمؿ اًمـٛمٕمرومـ٦م صمؿ اًمتـثٌ٧م صمؿ اًمٕمزم صمؿ اًمتـّمؼم صمؿ اًمّمؼم صمؿ اًمرو٤م ،صمؿ
اًمّمٛم٧م واإلهمْم٤مء.
اًمًٌ٥م اًمذي ُيـدرك سمـف اًمٕم٤مضمز طمـ٤مضمتـف هق اًمذي يـحـقل سملم اًمـحـ٤مزم وسملم ُُمالىمـ٤مشمـف.
إطمـٛمؼ :إن صحٌتف قمٜمّـ٤مك ،وإن اقمتزًمتف َؿم َت َٛم ْؽ ،وإن أقمٓمـ٤مك َُمــ قمٚمٞمؽ ،وإن
أؾمـر إًمٞمؽ اشمـٝمٛمؽ ،وإن أهرت إًمٞمف ظمـ٤مٟمـؽ ،وإن يم٤من
أقمٓمٞمتـف َيمـ َٗمـ َر ْك ،وإن َ
ومقىمـؽ َطمـ٘مـرك ،وإن يم٤من دوٟمـؽ همٛمـزك.
ؼم ٟمٗمقؾم ً٤م ،واًمٚمئ٤مم أصؼم أضمً٤مد ًا.
اًمـٙمرام أص ُ
اًمـحٚمؿ أضمـٛمؾ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمـ ُٛمـ٘مـتـدر قمٚمـك آٟمـتـ٘م٤مم.
شمـرك اًمـحـٚمؿ ومـل سمـٕمض إوىمـ٤مت ُمـ اًمـحـٚمؿ.
ٓ طمـٚمؿ ًمـٛمـ ٓ ضمـ٤مهـؾ ًمـف ( أي ؾمٗمـٞمـف).
ّمٚمحـف ِ
ّمٚمحـف اًمٕمٜمـػ ،وٓ دًمٞمـؾ أ ُْمـ َٝمـر ُمـ ِرومـؼ.
اًمر ْومؼ ٓ ُيـ ُ
ُم٤م ًمـؿ ُيـ ُ
أقمٔمؿ اًمـخٓمـ٢م ،يمذًمؽ اًمٕمجـٚمـ٦م ىمٌؾ اإلُمٙم٤من ٟمٗمس اًمـخٓمـ٢م.
إٟمـ٤مة سمٕمد اًمٗمرص٦م
ُ
ِ ِ
ـٚمٛمف ضمـٝمٚمـف.
ٓ يـٌـٚمغ اًمـرضمؾ ُمٌٚمغ اًمـرأي طمتك َيـٖمٚم٥م طم ُ
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اًم َٕم ِ
ج ُؾ ي٘مقل ىمٌؾ أن يٕمٚمؿ ،و ُيـجـٞم٥م ىمٌؾ أن يٗمٝمؿ ،و َيـحٛمد ىمٌؾ أن ُيـ َجـرب،
يٕمزم ،واًم َٕم ِ
و َيـ ُذم سمٕمد ُم٤م َيـحٛمد ،ويٕمزم ىمٌؾ أن يٗمٙمر ،ويٛمض ىمٌؾ أن ِ
جؾ
شمّمحٌف اًمٜمداُم٦م وذًمؽ هق إطمـٛمؼ.
ِ
قمٞم٥م ،وم٢من يم٤من اًمٗم٘مػم طمٚمٞم ًام ىمٞمؾ:
دح إٓ وهل ًمٚمٗم٘مػم ٌ
ًمٞمس ُظمٚمـ ٌ٦م هل ًمٚم َٖمٜمـل ُمـ ٌ
سمٚمٞمد ،وإن يم٤من قم٤مىم ً
ال ىمٞمؾَُ :مٙمّ٤مر ،وإن يم٤من سمٚمٞمٖم ً٤م ىمٞمؾُِ :م ْٝمذار ،وإن يم٤من ذيمٞم ً٤م ىمٞمؾ:
طمـديـد ،وإن يم٤من صٛمقشم ً٤م ىمٞمؾَ :قم ِٞمـل ،وإن يم٤من ُُمـتـ٠مٟمٞم ً٤م ىمٞمؾ :ضمٌ٤من ،وإن يم٤من
ِ
قم٤مرُم ً٤م ىمٞمؾ :ضمريء ،وإن يم٤من ضمقاد ًا ىمٞمؾُُ :منف ،وإن يم٤من ُُمـ َ٘مـدر ًا ىمٞمؾ ُُمـ ْٛم ًِؽ.
إن ُمـ أؾمٕمد اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من ومـل ِهمـٜمـ٤مه َقمـٗمـٞمـٗمـ ً٤م وومـل َُمًٙمٜمَـتِـف َىمـٜمـققمـ ً٤م.
أٟمـّك يًقد اًمـٛمرء قمٚمـك اًمـحـ٘مٞم٘مـ٦م إٓ سمٜمـٗمًف؟ وأٟمـّك َيـٜمـ ٌُـؾ ومـل اًمداريـ إٓ سمٙمده؟
ّ
إن ُمـ أطمًـ ظمّم٤مل اًمـٛمرء اًمـجـقد ُمـ همػم اُمتـٜم٤من وٓ ـمـٚم٥م صمـقاب ،واًمـحـٚمؿ
ٍ
وٕمػ وٓ ُمٝمـ٤مٟمـ٦م.
ُمـ همػم

ف سم٤مًمًٛمـ٤مطمـ٦م أن ٓ ُيٕمـرف سمـ٤مًمٌخـؾ .يمٛمـ٤م
ٕمـر َ
 اًمقاضم٥م قمٚمـك اًمٕمـ٤مىمـؾ إذا ًمـؿ ُي َ
سم٤مًمـجـٌـ.
ٓ يـج٥م إذا ًمـؿ ُيٕمـرف سم٤مًمِمج٤مقمـ٦م أن ُيٕمـرف
ُ
ُِ مـ أشمؿ اًمـجقد أن يـتـٕمرى قمـ ِ
اًمـٛمـٜمّـ٦م.
 إذا أردت اًمـٛمحـٌـ٦م ُمـ اًم ّٚمـ ِف ومـٙمـ قم٤مًمـٛمـ ً٤م يمجـ٤مهـؾ.
 ٓ يـج٥م ًمٚمٕم٤مىمـؾ أن يـتـقؾمؾ ومـل ىمْم٤مء طمـ٤مضمتـف سمـ٤مًم َٕمـدُ و ،وٓ سمـ٤مٕطمـٛمؼ ،وٓ
ّ
سمـ٤مًمٙمذاب ،وٓ سمٛمـ ًمف قمٜمد اًمـٛمًئقل َـم ْٛمٕم ً٦م ،ويـج٥م أن ٓ يـجٕمؾ
سمـ٤مًمٗم٤مؾمـؼ ،وٓ
طم٤مضمتلم ومـل طمـ٤مضمـ٦م.

 اًمٕمـ٤مىمـؾ يًتٕمٛمؾ ُمع أهؾ زُم٤مٟمـف ًمـزوم سمٕم٨م اًمـٝمدايـ٤م سمٛمـ٤م َىمـ ِد َر قمٚمٞمـف
ِٓؾمتجـالب ُمـحـ ٌّـتٝمؿ إيـ٤مه ،ويـٗم٤مرق شمـرك ذًمؽ ُمـخ٤مومـ٦م ُسمـٖمْمٝمؿ.
اًمـٝمٛمـ٦م شمُـٌـٚمـغ ص٤مطمـٌـٝم٤م اًمـرشمـٌـ٦م اًمٕمـ٤مًمٞمـ٦مٕ ،ن اًمٜمـ٤مس سمِـٝمٛم ِ
ـٛم ِ
ـٝمؿ.

َ
َ
ُّ
ِ ّ
 اًمٕم٤مىمـؾ َيِمٙمر آهتٛمـ٤مم أيمثر ُمـ ُؿمٙمره ًمٚمٛمٕمـروف.
 ظمػم اًمنميٙملم ُمـ ٓ ُيـداري وٓ ُيٛمـ٤مري.
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ُ مـ فمٗمر سم٠مُمـ ٍر ضمًٞم ٍؿ ومـ٠مو٤مقمـف وم٤مشمـف ،وُمـ أُمٙمٜمـتـف اًمٗمرص٦م ومـ٠مظمـ َر اًمٕمٛمؾ
سمـٝم٤م ٓ شمٙم٤مد شمٕمقد إًمٞمف.







ُمـ اؿمتـٝمك أن يٙمقن ُطمـ ّر ًا ومـٚمٞمجـتـٜم٥م اًمِمٝمقات وًمٞمٕمٚمؿ أن ًمٞمس يمؾ ًمـذيـ ٍذ
سمـٜمـ٤مومـع ،وًمـٙمـ يمؾ ٟمـ٤مومـ ٍع هق اًمـٚمـذيـذ.
يمؾ اًمِمٝمقات ُمـٛمٚمـقًمـ٦م إٓ إرسمـ٤مح وم٢مٟمـٝم٤م ٓ ُشمـ َٛمـ ُّؾ ،وأقمٔمؿ إرسمـ٤مح اًمـجٜمـ٦م
وآؾمتـٖمـٜمـ٤مء سم٤مًم ّٚمـ ِف قمـ اًمٜمـ٤مس.
اًم َٕم ِٞمـ ُّل اًمٜم٤مـمؼ أقمٞم٤م ُمـ ِ
ٚمٞمؿ وٓ ؾم٤ميم٧م.
اًمٕمٞمـل اًمً٤ميم٧م ،وُم٤م ٟمـدم طمـ ٌ
أطمًـ اًمٙمالم ُم٤م يم٤من ىمـٚمٞمٚمف ُيـٖمٜمـٞمؽ قمـ يمثػمه ،وُم٤م فمٝمر ُمٕمٜمـ٤مه ومـل ًمٗمٔمـف.
اًمـخٞمـر يمٚمف ومـل صمـالث  :اًمًٙمقت واًمٙمالم واًمٜمٔمر ،ومـٓمقسمك ًمـٛمـ يم٤من ؾمٙمقشمـف
ومٙمرة ،ويمالُمـف طمٙمٛم٦م ،وٟمٔمره ِقمٌـرة.

ُ مـ ِأُم َـؾ رضمـ ً
ال هـ٤مسمـف ،وُمـ ضمـٝمـؾ ؿمٞمـئـ ً٤م قمـ٤م َسمـف.

 اًمـحٙمٛم٦م شمـدقمق إًمـك اًمـحـؼ واًمـجٝمؾ يـدقمـق إًمـك اًمًـ َٗمف ،يمٛمـ٤م أن اًمـحـجـ٦م شمـدقمق
إًمـك اًمـٛمذه٥م اًمّمحٞمح واًمِمـٌـٝمـ٦م شمـدقمـق إًمـك اًمـٛمذه٥م اًمٌـ٤مـمـؾ.
 اًمٖمػمة أىمـؾ ؿمقاهد اًمـٛمحـٌـ٦م وآقمـتـ٘مـ٤مد.
 اًمـحـ٤مضمـ٦م شمـدقمـق إًمـك يمؾ ُِمـحـٜمَـ٦م.
ُ ٓ يـ َٕمـدُّ اًمرضمؾ قمـ٤مىمـ ً
ال طمتك يـًـتٙمٛمؾ صمـالصمـ ً٤م :إقمـٓمـ٤مء اًمـحـؼ ُمـ ٟمـٗمًف ومـل طمـ٤مل
اًمرو٤م واًمٖمْم٥م ،وأن َيرى ًمٚمٜمـ٤مس ُم٤م يرى ًمٜمـٗمًف ،وأن ٓ ُشمـرى ًمف زًمـ ٌ٦م قمٜمد صحق.
ػ اًمـٙمرم يمٛمـ٤م أن إظمـراج ُم٤م ومـل يـد
 اإلُمً٤مك ومـل طمـؼ اًمـٙمريؿ ضمـٝمـ٤مد ٕٟمـف ىمـد أًم ِ َ
اًمٌخٞمـؾ ضمـٝم٤مد ،وم٢مٟمـٛمـ٤م يـًتـٕملم اًمٙمريؿ قمٚمـك اإلُمً٤مك سمذيمر اًمـح٤مضمـ٦م إًمـك إٟمـذال.
ُ م٤م اؾمتُـٜمٌـ َط اًمّمقاب سمٛمثؾ اًمـ ُٛمِم٤مورة ،وٓ ُطمـّمٜم٧م اًمٜمٕمؿ سمٛمثـؾ اًمـٛمً٤مواة ،وٓ
ًٌ٧م اًمٌٖمـْم٤مء سمٛمثؾ اًمٙمِ ْؼم.
ايمـ ُت ْ
 اًمراطم٦م ٓ شمُـٜمـ٤مل سم٤مًمـراطمـ٦م وُمٕمـ٤مًمـل إُمقر يمذًمؽ.
 إن ُمـ ِص َٖم ِر اًمـٝمـٛمـ٦م طمـًد اًمّمديؼ قمٚمـك ٟمِ ٍ
ٕمٛمـ٦م ضمـ٤مءشمـف.
اًمٙمٚم٥م إن قمـْمف؟
ـض
 وُمـ َيـ ُٕم ُّ
َ
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ٍ
 ٓ شمَـ ْ٘مـت ِ
َــ ُمـ ِ
ؾمـقء َضمـرو ًا.
يمٚم٥م
 اًمـحًد ومـل اًمـجـػمان واًمٕمداوة ومـل إىمـ٤مرب.
َ يمـدَ ُر اًمٕمٞمش ومـل صمالث :اًمـج٤مر اًمًقء ،واًمقًمدُ اًمٕمـ ّ
٤مق ،واًمـٛمرأ ُة اًمًـٞمئـ٦م اًمـخٚمؼ.
 ظمـٛمً٦م أؿمٞم٤مء َشمـ٘مٌح ومـل ظمـٛمً٦م أصٜم٤مف :اًمـحـدّ ة ومـل اًمًٚمٓم٤منِ ،
وىمـٚمـ ُ٦م
اًمـحٞم٤مء ومـل ذوي إطمً٤مب ،واًمٌخؾ ومـل َذوي إُمقال ،واًم ُٗمـ ُتـق ُة ومـل
اًمِمٞمقخ ،واًمـحرص ومـل اًمٕمٚمٛمـ٤مء واًم٘مراء.
 صؼمك قمٚمـك أذى ُمـ شمٕمرومـف ظمػم ًمؽ ُمـ اؾمتـحداث ُمـ ٓ شمـٕمرومـف.
ُ م٤م زال اًمٕمٚمؿ قمزيز ًا طمتك ُطمـٛمؾ إًمـك أسمقاب اًمـٛمٚمقك وأظمذوا قمٚمٞمف أضمـر ًا ،ومٜمـزع
اًم ّٚمـ ُف اًمـحـالوة ُمـ ىمـٚمقسمـٝمؿ وُمٜمٕمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمـف.

ـْم ّٚمـ ٌ٦م ًمٚمٛمٗمٝمقم ،وًمذًمؽ شمـجـد ُمـ سمـٚمغ اإلُم٤مُمـ٦م ُمـ
 ازدطم٤مم اًمٕمٚمقم َُم َ

اًمـٛمت٘مدُملم ومـل قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ٓ يـٙم٤مد يـِمتـٖمؾ سمٖمػمه وٓ ُيـٜمً٥م إًمـك همػمه.
ٌ
رضمـؾ ُأهدي٧م ًمف اًمٜمّـّمٞمحـ٦م وم٤مشمـخذه٤م
 ىم٤مل سمٕمض اًمـحٙمامء اصمـٜمـ٤من فمـ٤مًمـٛمـ٤من:
ٍ
ُمٙم٤من و ّٞم ٍ
ٌ
ـؼ ومـجـٚمس ُُمـتَـرسمـٕم ً٤م.
ورضمـؾ ُو ّؾمـِع ًمـف ومـل
ذٟمٌـ ً٤م،
 اًمٕم٤مًمـؿ اًمّم٤مدق هق اًمذي يـزهد ومـل اًمدٟمٞم٤م و ُيـ ْ٘مٌِـؾ قمٚمـك آظمـرشمـف.
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ ٓسمٜمـفَ :شمـ َٕمـٚم ْؿ ُطم ًْ َـ آؾمتٛمـ٤مع يمٛمـ٤م شمـتـٕمٚمؿ ُطم ًْ َـ اًمٙمالم :وم٢من طمًـ
آؾمتٛمـ٤مع إُمٝم٤مًمؽ ًمٚمٛمتٙمٚمؿ طمتك ُيـٗمض إًمٞمؽ سمحـديـثـف ،واإلىمٌـ٤مل سم٤مًمقضمـف
ٍ
طمدي٨م أٟم٧م شمٕمرومـف.
واًمٜمٔمـر وشمـرك اًمـٛمِم٤مريم٦م ًمـف ومـل

ُمرض َيـزيـدُ هـ٤م ،وأٟمـف َيـ ًُـ ُّر قمـدُ و ُه و ُيز ُء ُُمـحٌف.
 اًمـجـزع ٓ َيـ ُر ُّد اًمـٛمّمٞمٌـ٦م سمؾ هق ٌ
ُ
أُمٚمؽ سم٤مإلٟمً٤من ُمـ إدب.
 اًمٕمـ٤مدة
ـتـٕم٤مهـدُ اًمـٛم٘مـ٤مل.
 إطمـٛمؼ ٓ ُيـٌـ٤مًمـل ُم٤م ىمـ٤مل ،واًمٕمـ٤مىمـؾ َي
َ

٤من ِ
 يـتحن اًمٜمـ٤مس قمٚمـك ُم٤م ومـ٤مت ُمـ اًمدٟمٞمـ٤م ًم٘مـٚمـ٦م ُمٌـ٤مٓشمـٝمؿ سم٤مٕديـ ِ
وقمـ َٔم ِؿ
ُ
ُ
اًمدٟمٞمـ٤م ومـل قمٞمقٟمـٝمؿ.
ُ مـ همٚم٥م قمٚمٞمف اًم ُٕمـج٥م شمـرك اًمـٛمِمقرة ومـٞمٝمٚمؽ.
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 ضم٤مٟم٥م ُمـقدة اًمـحـًقد وإن َز َقم َؿ أٟمـف َودود.
 إذا ِ
ضمٝمـ َؾ قمٚمٞمؽ إطمـٛمؼ ومـ٤م ًْمٌِ ْس ًمـف ًمٌـ٤مس اًمـرومـؼ.
ُ مـ ـمٚم٥م إًمـك ًمـئٞم ٍؿ طمـ٤مضمـ ً٦م ومٝمق يمٛمـ ـمٚم٥م صٞمد اًمًٛمؽ ومـل اًمـٛمٗم٤مزة (اًمّمحراء).
 إذا ص٤مدىم٧م اًمقزيـر ومـال شمـخـػ إُمػم ،وٓ شمـثـؼ سم٤مُٕمػم إذا ظمـ٤مٟمـؽ اًمقزيـر.
ُ مـ ىمؾ ظمػمه قمٚمـك أهٚمـف ومال َشمـ ْر ُج ظمٞمـره.
 قمـٜمـ٤م ٌء ومـل همٞمـر ُمـٜمـٗمـٕمـ ٍ٦م ظمـً٤مر ٌة طمـ٤مضة.
وصحٌـ٦م اًمٗمـ٤موؾ زيــ.
ُ صحـٌـ٦م اًمٗمـ٤مؾمـؼ ؿمٞمـ ٌـُ ،
ُ مـ أطمـٌـؽ ٟمـٝم٤مك ،وُمـ أسمـٖمـْمؽ أهمـراك.
ُ مـ اؾمتـٝمـقشمـف اًمـخٛمر واًمٜمً٤مء أهع إًمٞمـف اًمٌـالء.
















ُمـ ٟمز إظمقاٟمـف ومـل اًمقٓي٦م أؾمٚمٛمقه ومـل اًمٕمـزل واًمِمدة.
أؾمـٚمِؿ ًمً٤مٟمـؽ َيـ ًْٚمؿ ضمٜمـ٤مٟمـؽ.
ْ
ِ
ِ
رت أن ٓ ُشم ًْٛمـع أذٟمـؽ َؿمـ ّر ًا ومـ٤مومـٕمـؾ.
إن ىمـد َ
اًمـٛمرأة اًمـٕمـٗمـٞمٗمـ٦م اًمـٛمقاشمـٞمـ٦م َضمـٜمـ٦م اًمدٟمـٞم٤م.
اًمـٛمًتِم٤مر ُم١مشمـٛم ٌـ وًمٞمس سمـْم٤مُمـ.
اًمـٛمِم٤مورة ُشمـٗمٌم إهار ومال َشمـًتـ ِنم إٓ اًمـٚمٌـٞم٥م اًمٜمّـ ِ
٤مصـح.
َ
َ َ
اًمٜمـّمٞمحـ٦م ُُمـحـ٤مـمـ ٌ٦م سمـ٤مًمـ ُّتـٝمـ َٛمـ٦م ،وًمٞمً٧م اًمٜمّمٞمحـ٦م إٓ ًمـٛمـ ىمٌٚمٝم٤م.

ُمـ اًمـٙمالم ُم٤م هق أؿمدُّ ُمـ اًمـحـجر وأٟمـ َٗمـ ُذ ُمـ اإلسمـر وأ َُمـ ُّر ُمـ اًمّمؼم.
اًمٙمرم يـحًـ ِ
اًمذيمر و ُيـ َِمـرف اًمـ َ٘مـدْ ر.
ُ َ
إن ُمع اًمثروة اًمتحـ٤مؾمد واًمتخـ٤مذل ،وُمع اًم٘مـٚمـ٦م اًمـتـحـ٤مؿمد واًمتـٜم٤مس.
ُمـ دقمـتـف ٟمـٗمًف إًمـك شمرك اًمدٟمٞم٤م ومـٚمٞمٜمـٔمر هؾ يـحـًد أطمد ًا :ومـ٢من َطم ًَدَ يم٤من
شمـريمـف قمجز ًا ٕٟمـف ًمق زهـد ومٞمٝم٤م ُم٤م َطم ًَدَ قمٚمٞمٝم٤م.
اًمنمف سم٤مًمـٝمٛمؿ اًمٕمـ٤مًمٞم٦م ٓ ِ
سم٤مًمرُمؿ اًمٌ٤مًمٞم٦م (أسم٤مء اًمذيـ ُمْمقا).
َُم ْـ َُمـدح اًمرضمؾ سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمف ومـ٘مـد سمـ٤مًمـغ ذم ذُمـف.
ًمٚمًخريـ٦م.
َُم ْـ أطم٥م أن ُيٛمدح سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمـف اؾم ُتـٝمـ ِد َ
ف ُّ
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ُ
إدراك اًمٜمج٤مح.
قمٚمـل أن أؾمٕمك وًمٞمس قمٚمـل
ُطم ًْ ُـ اًمتدسمػم ٟمّمػ اًمٙمً٥م ،وؾمقء اًمتدسمػم داقمٞم٦م اًمٌ١مس ،واإلومالس ؾمقء اًمتدسمػم.
وطم٥م اًمٙمٗم٤ميـ٦م
اًمـٝمقيٜم٤م ُيـٙمً٥م اًمذلُ ،
وطم٥م ُ
ُم٤م ًِمز َم أطمدٌ اًمد َقمـ َ٦م ّآ َذلُ ،
ُمٗمت٤مح اًمٕمجز.
ُم٤م دظمؾ شمـدسمـٞمـ ٌر قمٚمـك ؿمـ ٍل ٍء ىمـٚمٞمـ ٍؾ إٓ َصمـٛمره.
ىمٞمؾ ًمـحٙمٞمؿً :مـؿ َطمـ ِٗمـ َٔم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م ُم٤م ومـل أيـديـٝمؿ؟ وم٘م٤ملً :مئال ُيـ٘مٞمٛمقا أٟمـٗمًٝمؿ
اًمـٛم٘م٤مم اًمذي ٓ يًتـحـ٘مـقٟمـف ،ومـ٘مد قمٚمٛمقا ْ
أن ٓ اشمـٙم٤مل قمٚمـك ُم٤م ومـل يـد اًمٖمػم.
اًمٗم٘مـ ُر َُمـ ْج َٛم ُع اًم ُٕمٞمقب.
اًمٌٓمر ي٘متض اًمٗم٘مـر ،واًمٜمـٔمـر يـ٘مـتـض ِ
اًمٕمـ َؼم.
طمٙمٞمؿ قمـ اًمزهد ،وم٘م٤مل :أن ٓ َشمٓمٚم٥م اًمـٛمٗم٘مقد طمتك شمٗم٘مد اًمـٛمـقضمـقد.
ُؾمئؾ
ٌ
اًمٗم٘مر قمٚمـك صمالصم٦م أىمً٤مم :وم٘مر اًمـخـٚمؼ إًمـك اًم ّٚمـ ِف ،وقمدم اإلُمالك ًم َٕمـ َر ِ
ض
اًمدٟمـٞم٤م ،واًمـحـرص وهق وم٘مر اًمٜم٤مس إًمـك اًمٜم٤مس.

 أيمثر ُمّم٤مرع اًمٕم٘مقل شمـح٧م سمروق اًمـٛمٓمـ٤مُمـع.
ُ مـ صؼم ُمع إطمـٛمؼ ومٝمق ُمـثٚمـف.
 اقمتؼم ُم٤م ومـل ىمٚم٥م ص٤مطمٌؽ سمٕمٞمٜمـف ،وم٤مًمٕملم قمٜمقان اًم٘مٚم٥م.
 ؿم٤مهد اًمـح٥م واًمٌٖمض اًمٚمحظ ،وم٤مؾمتـٜمـٓمؼ اًمٕمٞمقن شمٕمٚمؿ اًمـٛمٙمٜمقن.
 شمـرك اًمـٛمٕم٤مشمـٌـ٦م دًمٞمؾ قمٚمـك ىمـٚمـ٦م ِ
آيمؽماث سم٤مًمّمديـؼ.
ٍ
ذيػ ُُمـ ٌَـٖمض.
ظمػم ُمـ
 ووٞمـ ٌع ُُمـحـٌـ٥م ٌ
أيمثر ُم٤م أٟم٧م ؾم٤مُمـع.
 اًمٙمذب ُ
 ٓ شمـُ َحـدث اًمـٙمذوب سم٤مًمّمدق ومـ َٞمـ ُِّم َؽ ومٞمؽ.

 اًمـٛمـ٤مل قمـّم٥م اًمـحٞم٤مة ،وُم٤مدة اًمِمٝمقات.
دل قمٚمـك َيم ِذ ِ
 اًمٚمٖم٦م اًمـحـ ّالومـ٦م (اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمـ َحٚمِـػ) شمـ ّ
ب أصح٤مسمـٝم٤م.
 أ َقمـ ُّؾ اًم٘مـ ِ
ص اًمٜمـ٤مس ً
قمٞمِم٤م اًمـحـًقد.
ىمٚم٥م طمـ٤مؾمدٌ  ،وأٟمـْ َٖمـ ُ
ٚمقب ٌ
 ىم٤مل طمٙمٞمؿً :مق رأيـتؿ ُمًػم إضمؾ ٕقمروتؿ قمـ همرور إُمؾ.
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ً مٞمس قمٚمـك اًمـٛمذٟم٥م أيمـثر ُمـ اًمتقسمـ٦م ،ومٙمٞمػ يٙمقن قمٚمـك َُمـ ٓ ذٟم٥م ًمف
أيمـثر ُمـ آقمتـذار.
 ىمٞمؾ ًمٌٕمض اًمـحٙمٛمـ٤مءً :مـؿ دمٛمع اًمـٛمـ٤مل وأٟم٧م طمٙمٞمؿ؟ ىم٤ملٕ :صقن سمـف
ِ
رض وأؤدي ُمٜمـف اًم َٗمـ ْرض وأؾمتٖمٜمل سمـف قمـ اًم٘مرض.
اًمٕمـ َ

 ىمٞمؾ ًمـحٙمٞمؿ :هؾ شمٕمرف أضمؾ ُمـ اًمذه٥م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،اًمـ ُٛم ًْ َتـ ْٖمٜمل قمـٜمـف.
 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ُُمٕمـزيـ ً٤م :إن اًمـٛمـ٤ميض ىمٌٚمؽ أٟم٧م اًمـٛم٠مضمقر ومٞمـف ،وإن اًمٌـ٤مىمل سمٕمـدك
هق اًمـٛم٠مضمـقر ومٞمؽ.

 أومـْمؾ اًمٜمـ٤مس ُمـ شمقاوع قمـ ِرومـٕمـ٦م و َشمـ َز ّهدَ قمـ َصمـروة وأٟمـّمػ قمـ ىمـقة.
ؾمٞمئ اًمـخـٚمؼ ،وم٘م٤مًم٧م
 شمـزوج سمٕمض اًمّم٤مًمـحلم اُمرأ ًة ص٤مًمـحـ٦م ،وم٘م٤مل ًمـٝم٤م :إ ّٟمـل ُ
ًمف :أؾمقأ ُظم ُٚمـ٘مـ ً٤م ُمٜمؽ ُمـ ُيـٚمـ ِجـ ُئـؽ إًمـك ؾمقء اًمـ ُخـ ُٚمؼ.
ِ
ًمـٛم ٌ
ٚمؽ ًمقٓ أن سمٕمده ًمـٝمٚمؽ،
ٟ مٔمر سمٕمض اًمـٛمٚمقك إًمـك ُُمٚمـٙمف وم٠مقمجـٌـف ،وم٘م٤مل :إٟمـف ُ
ًمنور ًمقٓ أٟمـف همـرور ،وإٟمـف ًمٞمق ٌم ًمق يم٤من يق َصمـؼ ًمف سمٖمد.
وإٟمـف
ٌ

ْ َٕ ن يٓمٚم٥م اًمرضمؾ اًمدٟمـٞم٤م سمـ٠مىمـٌـحِ ُم٤م شمُـٓمٚم٥م سمـف اًمدٟمٞمـ٤م أطمًـ ُمـ أن يٓمٚمٌٝم٤م
سم٠مطمًـ ُم٤م شمُـٓمٚم٥م سمـف أظمـرة.

ِ
ـل ُ
اًمـذل.
 اًمـحـًد واًمـٙمذب واًمٜمـٗم٤مق أصمـ٤موم ُّ
أشمـٕم٥م ُمـ ا ًمّمؼم.
ـزع

ُ
اًمـج ُ
َ

َ
ـرق ،ومـ٢من
ـر ُضمٌ٤مة إُمقال سمـ٤مًمرومـؼ وشمـرك
اًمـخ َ
 ىم٤مل سمٕمض إُمراء ًمقزيرهُُ :م ْ
ٍ
اًم َٕمـٚم َ٘مـ َ٦م شم ُ
صقت ُم٤م ٓ شمـٜم٤مًمـف اًم ٌَٕمقو٦م سمِ َحـر
أذى وٓ ؾمٛمـ٤م ِع
َٜمـ٤مل ُمـ اًمد ِم سمٖمػم ً
ًمً٤مٟمـٝم٤م و ُقم ُٚمـق صقشمـٝم٤م.






هم٤ميـ٦م اًمٌٓمـؾ اًمراُمل أن يـ٘متـؾ ؾمٝمٛمف رضم ً
ال واطمد ًاً ،مٙم ّـ يمٞمد اًمٕمـ٤مىمـؾ يـ٘متـؾ
سمـرُمـٞمـ ٍ٦م واطمـ ٍ
دة اًمـجـٞمـ َش سم٠مهه.
اًمـحـرص ُيـٜمـ٘مص ىمـدر اًمـٛمـرء وٓ يـزيـد ومـل َطمـ ّٔمـف.
ُقمقد اًمـحـ ِ
ٞم٤مة يمؾ يـق ٍم ُيـ ْٕمـتَـ ٍَم.
ُ
ُمـ أرظمك ِقمـٜمـ َ
٤من أُم َٚمـف َقمـثُر سم٠مضمـٚمـف.
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اًمـٛم٘مـتـ ِّمد أـمـقل أيمالً وأدوم ومْمالً.
راط ُىمـٌـ ِ
٤مس إل ْومـ ِ
إٟمٛمـ٤م ُمـ َٚمـح ِ
اًم٘مـ ْر ُد قمٜمد اًمٜمـ ِ
حـف.
ْ
َ َ
إذا أردت أن َشمـ ًْ َٚمؿ ُمـ اًمـحـ٤مؾمـد َومـ َٕمـؿ قمٚمٞمف أُمـقرك.
ظمػم ُمـ ـمـ َٚمٌِـ ِف.
ُ
إصالح اًمـٛمـ٤مل ٌ

 إُمـ ُؾ ؾمٚمٓمـ٤من اًمِمٞمٓمـ٤من قمٚمـك ىمـٚمقب اًمٖمـ٤مومـٚملم.

 أقمٞمـ٤م ُم٤م يٙمقن اًمٙمريؿ إذا ؾم٠مل طم٤مضم ً٦م ًمٜمٗمًف ،وأقمٞم٤م ُم٤م يٙمقن احلٙمٞمؿ إذا ظم٤مـم٥م ؾمٗمٞمٝم ً٤م.
ؼم قمٚمـك ُم٤م شمٙمره ،صمؿ
ؼم قمٛمـّ٤م شمـٝمقى وص ٌ
 يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن :اًمّمؼم صؼمان :ص ٌ
قمٛمـ٤م شمـٝمقى أومْمٚمٝمٛمـ٤م ،وىم٤مل آظمرون :اًمّمؼم
اظمتٚمٗمقا ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ :اًمّمؼم ّ
قمٚمـك ُم٤م شمٙمره أومْمٚمٝمٛمـ٤م.

 أشمك ٌ
رضمؾ ُُمـٓمٞمـ َع سمـ إيـ٤مس ،وم٘م٤مل :ضمـئـ ُتـؽ ظم٤مـمِـٌـ ً٤م ُمق ّدشمـؽ ،وم٘م٤مل ًمـف ُمـٓمٞمـع:
ٛمٝمـ َر أن ٓ َشمـ ْ٘مـٌـؾ ومِـل ىمـ َ
قل اًمٜمـ٤مس.
وم٤مضمٕمؾ اًمـ ْ
وشمـ٠موًمقا
اًمًٙمقت ٕٟمـف وقمـ٤مء إظمٌ٤مر،
اًمٜمـ٤مس
ـٛمدَ
َ
ّ
ُ
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :إٟمٛمـ٤م َطم َ
اًمًٙمقت ُمـ ذه٥م ،إن اًمـٙمالم ًمق يم٤من
ىمقًمـٝمؿً :مق يم٤من اًمٙمالم ُمـ ومـْم٦م ًمـٙم٤من
ُ
ومـل ـم٤مقمـ٦م اًم ّٚم ِ
ـف ُمـ ومـْم٦م ًمـٙم٤من اًمًٙمقت واإلُمً٤مك قمـ ُمـٕم٤مصٞمـف ُمـ ذه٥م.
اًمـٛمـ َٗمـرـمقن.
 أؿمدُّ اًمٜمـ٤مس قمٜمد اًمـٛمقت ٟمـداُمـ ً٦م اًمٕمٚمٛمـ٤مء ُ
 شمٕم ّٚمؿ ىمقل «ٓ أدريش ،ومـ٢مٟمؽ إن ىمٚم٧م ٓ« :أدريش قم ّٚمٛمقك طمتك شمـدري ،وإن
ىمٚم٧م« :إٟمـل أدريش ؾم٠مًمقك طمتك ٓ شمـدري ،وُم٤م أطمـد ُمـ أصح٤مب رؾمقل
اًم ّٚم ِ
ـف  ىمـ٤ملَ « :ؾم ُٚمقٟمِـلش إٓ قمٚمـل سمـ أسمـل ـم٤مًم٥م.
قمٛمـ٤م يِمتـٝمل .ومـ٘مـ٤مل :أطمًـ ُمٜمف أٓ
ؼم ّ
 ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿُ :م٤م أطمًـ سم٤مإلٟمً٤من أن يّم َ
يِمتـٝمل إٓ ُم٤م يـٜمـٌـٖمل .وىمـد ىمـٞمؾ :إن ُمـ ا ِ
ًمٕمـّمٛمـ٦م أن ٓ شمـجـد.
اًمدهر اًمذي ٓ يـِمٌع.
 ىمٞمؾ ًمـّمحـ٤مسمـ ٍّلُ :م٤م ومٕمؾ أه ُٚمؽ وقمِمػم ُشمـؽ؟ ىم٤مل :ايم َٚمـ ُٝمؿ
ُ
سمح ًَ ٍ
ٍ
ٌ
ورأي ٓ
٥م ٓ ُيـٓمٕمـ قمٚمٞمف،
 ىمٞمؾ ٕقمراسمـل :سمِ َؿ ؾم٤مد
ومـالن ىمق َُمـف؟ ىم٤ملَ :
ُيًتٖمٜمك قمٜمـف.
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اإلطمٜمَـ٦م (أي
 اًمٗم٤موؾ ُيـ َجـٜم٥م َُمـجٚمًف صمـالصمـ ً٤م :اًمـدُ قم٤مسمـ٦م ،وم٢مٟمـٝم٤م ُشمـ ْحـ ِدث
ْ
واًمْم ْٖمـ ،وىمـد ىمٞمؾ :إن اإلطمــ َشمـجـر اًمـٛمحـ)ِ ،
ِ
وذ ْيمـ ُر اًمٜمً٤مء
اًمـحـ٘مد
ُ
َ
ػ ومـل اًمـٛمروءة ،واإلومـ٤موـ٦م ومـل ِذ ِ
يمر اًمـٓمٕم٤مم.
ومـ٢مٟمـف ُؾمخـ ٌ
 اًمٜمـٕمٛم٦م اًمّم٤مومٞم٦م اًمـٝمٜمـٞمئـ٦م هل اًمتل ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م صمـ٤مئـ ٌر يـٖمتـ٤مًمـٝم٤م ٓ ،ذو طمـًـ ٍد
يـحتـ٤مل ًمـٝمـ٤م ،وٓ ؾمٚمٓمـ ٍ
٤من يـتحٙمؿ ومٞمٝم٤م (ي٘مّمد اًمٕمٚمؿ).
 دع ُم٤م يًٌؼ إًمـك اًم٘مـٚمقب إٟمٙم٤مره وإن يم٤من قمٜمدك اقمتذاره ،ومٛمـ٤م يمؾ ُمـ أٟمـٙمر
ٓمٞمؼ أن ِ
شمقؾم َٕمـف ُمٜمـؽ ُقمـذر ًا.
ُٟمـٙمر ًا ُشمـ ُ
ِ
ٚمحـ ُ٘مٝم٤م طمـٛمٞمد اًمٕم٤مىمـٌـ٦م ،وًمذة
 ىم٤مل سمٕمض اًمـٛمٚمقك ًمقًمدهً :مذة
اًمٕمٗمق َيـ َ
اًمـ َتـ َِم ّٗمل يٚمحـ٘مٝمـ٤م أًمـؿ اًمذ ّم واًمٜمّـداُمـ٦م.
 يمـ ُُمِم٤مريم ً٤م ٕهؾ زُم٤مٟمؽ ومـل اًمـٛمج٤مًمس ُمٗم٤مرىم ً٤م ًمـٝمؿ ومٞمٛمـ٤م يٙمقن آؿمتٖم٤مل
سمـف أيمثر ُمٜمٗمٕم ً٦م ًمؽ.






ُمـ ظمال سم٤مًمٕمٚمؿ ًمـؿ شمقطمِمف ظمـٚمقة ،وُمـ أٟمِ َس سم٤مًمـٙمت٥م ًمـؿ شمَـٗمتـ ُف َؾمٚمقة.
إن اًمتقاوع يرومع يمٛمـ٤م أن اًمـٙمِؼم ي َْمع ،وهق سمـٕمدُ (أي اًمـٛمتـقاوع) ومـل ٍ
أُم٤من
َ ْ
َْ َ ْ
وطمـٛمك ُمـ اًمالئٛمـ٦مِ ،
ُمـ اًمـٛمٕمّمٞم٦مِ ،
وطمـ ٍ
رز ُمـ اًمـٛم٘م٧م.
ً
ُمـ ومٕمؾ ُم٤م ؿم٤مء ًَمـ ِ٘م َل ُم٤م ؿم٤مء.
٧م وومـ٤م ُشمـف.
ت طمٞم٤م َشمـف َطمـٚم ْ
ُمـ أ َُمـر ْ
ُمر سمٌ٤مب ٍ
دار وأهٚمٝم٤م يٌٙمقن ُمٞمت ً٤م) :قمجٌ ً٤م ًم٘مق ٍم يٌٙمقن
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ (ويم٤من ّ

ُمً٤مومر ًا ىمـد سمـٚمغ ُمٜمزًمـف.
 أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء ٓ يٜمٌٖمل أن ُيًتـ٘مؾ ىمٚمٞمٚمٝم٤م :اًمـذٟم٥م اًمّمٖمػم ،واًمـد ْيـ اًمٞمًػم ،واًمٕمدو
اًمـح٘مػم ،واًمـحرص اًم٘مٚمٞمؾ.
ً مٞمس اًمـجًؿ يـحٛمؾ اًمٜمـٗمس سمؾ اًمٜمـٗمس شمـحٛمؾ اًمـجًؿ.
ٝمؿ وهق ُيـ ِ
 اًمـ ُ
اًمٕمدو ،واًمـجـزع ٓ يـر ُّد اًمـٛمّمٞمـٌـ٦م وهق
ٗمر ُح
ّ
حزن ٓ يـٙمٗمل ُمـ اًمـ ّ
َيـرز ُأ اًمٕم٘مؾ ،واًمٖمٞمظ ٓ يٜمـٗمع ومـل اًمدٟمٞمـ٤م وهق ُيـ َ١مصمؿ ومـل اًمديـ.
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 اقمٚمؿ أن رأيـؽ ٓ يتًع ًمـٙمؾ ٍ
رء ومـٗمـ ّرهمـف ًمٚمٛمٝمؿ ،وأن ُم٤مًمؽ ٓ ُيـٖمٜمل اًمٜمـ٤مس
يمٚمٝمؿ وم٤مظمـّمص سمـف أهـؾ اًمـحـؼ ،وأن يمراُمتؽ ٓ ُشمـٓمٞمـؼ اًمٕم٤مُم٦م َومـ َتـ َقخ سمـٝم٤م أهؾ
اًمٗمْمؾ ،وأن اًمٚمٞمـؾ واًمٜمٝم٤مر ٓ يًتققمٌ٤من طمـ٤مضمتـؽ ومٌـ٤مدر سمـ٢مضمـدادهـٛمـ٤م قمٚمٞمـؽ.
ـؽ ومـ٘مد سمـ٤م َقم َ
ُ مـ َىمـٌِـؾ ُمٕمرو َوم َ
ـؽ ُُمـروءشمـف.
ُ مـ َقمـ ُذ َب ًمً٤مٟمـف َيمـ ُثـ َر إظمقاٟمـف.

 اًمٕم٘مؾ صديـ ٌؼ ُم٘مٓمقع ،واًمـٝمقى قمـدو َُمـ ْتـٌقع.
ُِ مـ َحـ ُـ اًم٘مـدر شمًٌؼ اًمـحـذر.
 اًمٌـالء رديـػ اًمـرظمـ٤مء.
 ذو اًمٜمَ ْجحِ ٓ يًتٌـ ِٕمـدُ اًمـٛمً٤مومـ٦م.

 اًمٕمجـز قمجزان :اًمت٘مّمػم ومـل ـمٚم٥م ِ
إُمر وىمد أُمٙمـ ،واًمـ ِجـدُّ ومـل ـمٚمٌف سمٕمد أن وم٤مت.
ٓمئ ومـل رء.
ُ مـ ٓ يٕمٚمؿ ؿمٞمئ ً٤م ٓ ُيـخـ ُ
 أطمًـ اًمٙمالم ُم٤م ٓ ُيـحـتـ٤مج ُمٕمف إًمـك اًمـٙمالم.

ُ ٓ يـٜمـتٗمـع سم٤مًمـٛمـ٤مء اًمً٤ميمـ ومـل ىمـرار إرض ُم٤م ًمـؿ َي ًِ ْح ،وٓ سم٤مًمذه٥م ومـل ُمٕمدٟمـف
ُم٤م ًمـؿ ُيًتخرج ،وٓ سم٤مًمٕمٚمؿ ُم٤م دام ُمٙمتقسم ً٤م ُم٤م ًمـؿ َي ِ
ـ٘مض (أي ُم٤م ًمـؿ ُيٕمٛمؾ سمـف).

ُ مـ ًمـؿ يٚمزم اًمـجـ٤مدة َظم ٌَط ،وُمـ شمـٜم٤مول اًمٗمرع ىمٌؾ إطمٙم٤مم إصؾ ؾم٘مط.
 قم٘مقل اًمٌنم شمـحت٤مج إًمـك ٍ
ُم٤مدة ُمـ ظم٤مرج ،أقمٜمل اًمت٠ميـٞمد اإلًمـٝمل واإلرؿم٤مد اًمٜمٌقي.
واًمٓمٌ٤مع شمـحت٤مج إًمـك ىمٛم ٍع شمـدسمـٞمـري ،واًمِمٝمقات شمـحت٤مج إًمـك َرد ٍع ِطم َٙمٛمل.






اًمٙمت٤مب
اًمٙمت٤مسمـ٦م أصمٌ٧م ُمـ طمٗمظ اًمٚمً٤من ومـ٢من اًم٘مٚمؿ أسمـ٘مك أصمـر ًا ،وم٢من ضمٕمٚم٧م
َ
ضمٚمٞمًؽ وم٤مطمـذر ُمٕمف آومـ٦م اًمـٛمٚمـؾ.
َ
أٟمٗم٤مس اًمـ ِ
ٛمرء ُظمٓم٤مه إًمـك أضمٚمـف وأُمٚمـف ِ
ظم٤مد ٌع ًمـف ُمـ قمٛمٚمف.
اًمـققمـد ُمـرض اًمـٛمٕمـروف.
َشمـ ِريمـ ُ٦م اًمـٛم ّٞم٧م ِقمـز ًم ِـقرصمـتـف.

ُ
ٕفمٚمٛم٧م قمٜمده اًمِمٛمس ،وًمق ُص ّقر اًمـجٝمؾ ٕو٤مءت قمٜمده اًم ُٔمٚمٛم٦م.
اًمٕم٘مؾ
ً مق ُصق َر
ْ
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 ٓ يـرد سمـ٠مس اًمٕمدو اًم٘مقي وؾمٓمـق ُة اًمـٛمـَٚمِـ ِ
ؽ سمٛمثـؾ اًمـ ُذ ّل واًمـخـْمقع واًمٚملم.
ّ
ُ َ ُّ
اًمٕمدو ُمـٛمـ٤م يقصمـؼ سمـف.
ً مٞمس صالح
ّ
 اًمٕمدو إذا ص٤مًمـحتـف ومـ٤مطمـذر ُمٜمـف يمٛمـ٤م شمـحؽمز ُمـ اًمـح ّٞمـ٦م إذا طمـٛمٚمتٝم٤م ذم يمُٛمـؽ.
 ـمقسمك ًمـٛمـ إذا يم٤من وٕمٞمٗمـ ً٤م قمـ اًمـخـػم يم٤من وٕمٞمٗمـ ً٤م قمـ اًمِمـر.
ُ مـ اطمتج٧م أن شمًتـٙمتٛمـف ؾمـرك ومال شم ِ
ُـٗمِمـف إًمٞمـف.
ّ
َ
ـٛمـٝم٤م اًمـحـرص.

هور اًمدٟمٞمـ٤م أن شمـ٘مٜمع سمٛمـ٤م ُر َ
زىم٧م و َهم ُّ
ُ
همٜمك ُمع اًمـخـقف ،وًمٙمـ
 قم ْٞمـ ٌش ومـل إُمـ ُمع اًمٗم٘مر أُمثؾ ُمـ اًمٕمٞمش ومـل ً

ُ
ـمـ ّالب اًمـدٟمـٞم٤م يـٓمـٚمٌـقن اًمٖمٜمك يمٞمػ يم٤من.
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ  :ظمً٤مرة يـق ٍم وًمٞمـٚمـ ٍ٦م ًمـٛمـ ُد ِقمـل إًمـك ـمٕم٤م ٍم ومٚمؿ ُيـ ِ
ج٥م ،وظمً٤مرة
َ
ِ
ٍ
ـٛمـ ًمـؿ ي٘مـرأ وًمـؿ
ؾمٜم٦م ًمـٛمـ زرع وًمـؿ يـحـّمد ،وظمً٤مرة اًمٕمٛمر يمٚمف ًم َ
يـٙمت٥م ،وظمً٤مرة أسمـد أسمـديـ ًمِـ َٛمـ ًمـؿ يٕمٛمؾ ٔظمرشمـف.
ِ
ـؼمة.
ُ مـ يم٤مٟم٧م ًمف ومـٙمر ٌة ومـٗمل يمؾ رء ًمـف قم ْ
أن اًمّمدىمـ٦م سمحـ ٍ
طم٘م ً٤م أىمقلّ :
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ ٕصح٤مسمـفّ :
رف واطمـ ٍد ُمـ اًمـحٙمٛمـ٦م
أٟمـٗمـع ُمـ اًمّمدىمـ٦م سمـجـٛمٞمـع ُمـ٤م ومـل اًمـدٟمـٞم٤م.
ًُ٤مق إًمـك ُم٤م أٟم٧م ٍ
 ؾمت ُ
ٓق.
ُ م٤م اضمتٛمع قمنمة إٓ يم٤من ومٞمٝمؿ ُُم٘مـ٤مشمـ ٌؾ ُؿمج٤مع ،وىمـد يـجتٛمع إًمػ ومـال يٙمقن
ومٞمٝمؿ قمـ٤مىمـؾ.
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ أن يٗمرح سمٛمـ٤م ًمـؿ يٜمٓمؼ سمـف ُمـ اًمـخٓم٢م ُمثـؾ ومـرطمـف سمٛمـ٤م ًمـؿ
يًٙم٧م قمٜمف ُمـ اًمّمقاب.
اًمـٛمقت سمٕملم أُمٚمـف وضمـده سمٕمٞمد ًا وُمـ رآه سمٕملم قمـ٘مٚمـف وضمـده ىمـريٌـ ً٤م.
َُ م ْـ رأى
َ
 اًمٕمـ٤مىمـؾ ٓ يـحـزن قمٚمـك ؿمـ ٍ
لء ُمـ اًمدٟمٞمـ٤م شمق ًّمـك قمٜمـف ،وٓ يـدع طمٔمـف ُمـ
ِ
اًمنور سمٛمـ٤م أىمٌَـ َؾ ُمٜمٝم٤م.
ٞم٧م ًمـٝم٤م ًمـؿ َشمـ ٌْـ َؼ ًمـل ،وإن سمـ ِ٘مـ َٞمـ ْ٧م ًمـل ًمـؿ أسمـ َؼ ًمـٝم٤م.
ُ م٤م
أصٜمع سمـدٟمـٞم٤م إن َسمـ ِ٘مـ ُ
ُ
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إذا أردت ُمـ اًمٜم٤مس اًمـٛمحـٌـ٦م ومـ ُٙمـ قم٤مًمـٛمـ ً٤م يمجـ٤مهـؾ.
ًمٞمس اًمـحٙمٞمؿ اًمٙمثػم ِ
اًمٕمـٚمؿ ،وًمٙمـ اًمـحٙمٞمؿ اًمـ ُٛمـٜمـ َتـ ِٗمـع سمـٛمـ٤م َيـ ْٕمـ َٚمؿ.
فمـ٤مهـر قم٘مقل اًمـرضمـ٤مل ومـل اظمـتِـٞمـ٤مراشمِـٝم٤م و ُُمـدَ و ٌن ومـل أـمـراف أىمـالُمٝم٤م.
ٓ َشمـحـ ِرم ٟمـٗمًؽ ًمِـٙمل ُشمـ َٛمـتـع ِ
وارصمـ َؽ سمٙمدك .

٥م واًمـٚمج٤مضمـ٦م.

أقمن اًمٕمٞمقب صالطمـ ً٤م اًم ُٕمـ ْج ُ
ُ

َـر أهمـر ُمـ ـم٤مًم٥م اًمدٟمٞمـ٤م ،وٓ ـم٤مًمٌـ ً٤م أهمِمؿ ُمـ اًمـٛمقت ،وٓ هم٤مومالً
ً مـؿ ٟم َ
أقمج٥م ُمـ اإلٟمً٤من.
ِ
ِ
قمٛمـ دوٟمـؽ .واًمّمدق صدىم٤من:
ٚمٛمؽ ّ
 اًمـحـٚمؿ طمـٚمٛمـ٤من :وم٠مذ ُومٝمٛمـ٤م طمـ ُ
ٜم٤مهـٛمـ٤م وومـ٤مؤك ًمـٛمـ
وم٠مؾم ُ
ييك .واًمقومـ٤مء وومـ٤مءانْ :
ُ
وم٠مقمٔمٛمٝمٛمـ٤م صد ُىمؽ ومٞمٛمـ٤م ُّ
ٓ شمرضمقه وٓ شمـخ٤مومـف.

ِ
اًمٕم٘مقل،وؾمتـ ُرك ًمـٝم٤م ٟمِمـ ٌر قمٜمدهؿ،
اؾمتّمٖم٤مرك ٟمٕمٛمتؽ ُي َٙمـؼم ه٤م قمٜمد ذوي
 إن
َ
وم٤مٟمنمه٤م سمًؽمه٤م و َيم ّؼمه٤م سم٤مؾمتّمٖمـ٤مره٤م.

 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :اًمٕم٤مىمـؾ ظمـ٤مدم إطمـٛمؼ أسمـد ًا .ىمٞمؾ :ويمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل :إن يم٤من ومـق َىمـف
ًمـؿ يـجـد ُمـ ُمـداراشمـف سمـدّ ًا ،وإن يم٤من دوٟمـف ًمـؿ يـجـد ُمـ اطمتٛمـ٤مًمـف سمـدّ ًا.
اًمـحـؼ ي ِ
ِ 
ـذ ّل ًمـٙمؿ اًمٌ٤مـمـؾ.
أقم ّـزوا
ّ َ
 اطمؽمس ُمـ ذيمر اًمٕمٚمؿ قمٜمد َُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف أو قمٜمد َُمـ ٓ يـرهم٥م ومـٞمـفّ ،
وم٢من ذًمؽ
طمـ ِري سمـف أن يـتخـذه ؾم ّٚمٛمـ ً٤م إًمـك قمـداوشمـؽ.
 إيـ٤مدي صمـالصمـ٦م :يـدٌ سمـٞمْم٤مء وهل آسمتـداء سم٤مًمـٛمٕمـروف ،ويـدٌ ظمْمـراء وهل
ـمٚم٥م اًمـٛمٙم٤مومـ٠مة ،ويـدٌ ؾمقداء وهل اًمـ َٛمـ ّـ سم٤مًمـٛمٕمـروف.
 ىم٤مًمقا :اسمـٜمُـؽ ي٠ميمٚمؽ صٖمػم ًا ِ
ويـر ُصمـؽ يمٌٞمـر ًا ،واسمـٜمـتؽ شمـ٠ميمؾ ُمـ وقمـ٤مئـؽ وشمـرث
ومـل أقمـدائـؽ ،واسمــ قمٛمؽ قمـدوك وقمـدو قمـدوك.
 يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن :إن ًمٚمدرهؿ ِىمٛمـ٤مص ً٤م (و ْصمٌـ ً٤م) ِ
ِ
رس ومٚمٞمس َيـْمٌٓمف إٓ
يمـ٘م
ٛمـ٤مص اًم َٗم ْ
َ
ِ
اًمـح٤مز ُم ُمـ اًمرضمـ٤مل.
اًم٘مقي
ُّ
ُ مـ قم٤مش ُُمـتٕمٚمٛمـ ً٤م ُم٤مت قم٤مًمـٛمـ ً٤م.
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ٍ
ُـحٛمـ ْؾ ىمٚمٌؽ ُم٤م ٓ
 أضمـٛمٕم٧م طمٙمٛمـ٤مء اًمٕمرب واًمٕمجؿ قمٚمـك أرسمـ ِع يمٚمٛمـ٤مت ٓ :شم َ
ُيٓمٞمـ ُؼ ،وٓ شمٕمٛمؾ قمٛم ً
ال ٓ َيـٜمـ َٗمـ ُٕمـ َؽ ،وٓ َشمـٖمـتَـر سم٢م ُْمـ َر ٍة (اإلُم٤مرة) ،وٓ َشمـثِـ ْؼ
ٍ
سمٛمـ٤مل وإن َيمـ ُثـ َر .
()1

ُ مـ أىمقال اًمٕمرب اًم٘مديٛم٦م :إذا رأي٧م اًمٗمٞمؾ قمٚمـك ُىمـ ّٚمـ٦م اًمـجٌؾ وم٤مـمٚم٥م قمٔمـ٤م َُمـف
ومـل اًمـحْمٞمض.
 ىمٞمؾ ًمٕم٤مًم ِـ ٍؿ :هؾ يتٛمٜمك اًمـجـ٤مهـؾ أن يٙمقن قم٤مًمـٛمـ ً٤م؟ ىم٤مل ،ٓ :إٓ أن يٙمقن قمـ٤مىمالً.
ىمٞمؾ ًمف :ومٝمؾ يتٛمٜمك اًمٕم٤مًمـؿ أن يٙمقن ضمـ٤مهـالً؟ ىم٤مل ،ٓ :إٓ أن َيـ ْٕمـدَ َم قمـ٘مٚمـف.
اًمؽم ِ
اظمل قمـ ؿمٙمر اًمـ ُٛمـٜمْـ ِٕمؿ شمـَ ِحـ ُّؾ قمٔمـ٤مئؿ اًمٜمـ َ٘مؿ.
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ  :قمٜمد َ
 أُمقاًمـٙمؿ قمـقاري (ضمـٛمع قمـ٤مريـ٦م :رء ُُمًتـٕمـ٤مر) سمٞمـٜمٙمؿ ومـتـٌـ٤مدًمقه٤م.
 ظمـذوا أهـٌـ٦م اًمـرطمـٞمـؾ ومـ٢مٟمٙمؿ َؾم ْٗمـ ٌر (ُمً٤مومـرون).
 ظمـذوا قمـ أهـؾ اًمتجـ٤مرب.
 اًمـجـقر ُمٝمـ٤مٟمـ ٌ٦م ،واًمـجـقد ُمٝمـ٤مسمـ٦م.
 قمالٟمـٞمـ٦م اًمٕمـ٤مىمـؾ ِؾمـرِ ،
وؾمـ ُّر اًمـجـ٤مهـؾ قمـالٟمـٞمـ٦م.
 ٓ شمـٖمـْم٥م ومـ٢من اًمـ٘مـدرة ُمـ ورائـؽ.
ِ
أؿمٖمـٚمقا ٟمـً٤مءيمؿ ومـ٢من اًمـدواهل ومـل اًمـٗمراغ.

 اًمـجـزع قمٜمد اًمٌـالء شمـٛمـ٤مم أومـ٦م.
ِ
ِ
وطم ًْ ِـ إٟمـ٤مة وىمـ ّٚمـ٦م آؾمتٙمْراه.
 إدراك اًمـحـ٤مضمـ٦م يٙمقن سمٚملم اًمـٛم٘م٤مل وًمٓمػ اًمً١مال ُ
وضمـدَ قمـٚمٞمـؽ.
 سمـئـس اًمّمديؼ اًمذي إن أقمـٓمٞمتـف أومـ٘مـرك ،وإن ُمـٜمٕم َتـف َ
٥م أسمـٞمـف.
ـً ُ
ـً ُ
٥م ٟمـٗمًـف ًمـؿ يـٜمـٗمٕمـف َطم َ
َُ مـ ومـ٤مشمَـ ُف َطم َ
 اًمـٛمق ّدة ٓ َشمـٜمـ٘مـٓمـع ُم٤م داُمـ٧م اًمٕمـ ّٗمـ٦م رسمـ٤مـمـٝم٤م.
ٔمـ ً٤م ٟمـٗمٞمً ً٤م سمٕمد اسمـتِ ِ
 ٓ شمَـ ُٕمـدن ُمٕمـروومـ ً٤م ٟمِـٚمتـف وإن يم٤من طمـ ّ
ـذال َىمـدَ ِر َك وإراىمـ٦م
ِ
ِ
ُم٤مء وضمٝمؽ ،ومـ ّ
قم٤مئـده،
ـز اًمّمٞمـ٤مٟمـ٦م أيمثر ُمـ َىمـدَ ِر
٢من اًمذي ومـ٘مدت ُمـ ِقم ّ
ت ُمـ ىمـْم٤مء وـمـرك.
ـز َ
وىمٞمٛم٦م ُم٤م سمـذًم٧م أقمٔمؿ ُمـ اًمذي ُطم ْ
سم٤مُمرأة ٓ .شمُـحـٛم َٚمـ ُمٕمدشمـؽ ومقق ـم٤مىمتٝم٤م .اطمـٗمظ ًمً٤مٟمؽ .ظمذ ُمـ يمؾ ٍ
ٍ
رء ُمـ٤م يمٗم٤مك.
( )1ذم رواي٦م ٓ :شمـثِـ َ٘مـ
َ
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ًمقٓ اًمـتـجـ٤مرب ِ
ًمـٕمٛمـ َٞم٧م اًمـٛمـذاه٥م.
ٓ شمـثِـ َ٘مـ ُ
سمـِمٙمر ُمـ شمُٕمٓمٞمف طمتك شمـٛمٜمٕمف ،وم٤مًمّم٤مسمـر هق اًمِم٤ميمر واًمـج٤مزع هق اًمـٙم٤مومر.
إذا َقمـ ُٔمـٛم ِ
٧م اًم ُ٘مـدرة ىمـ ّٚم٧م اًمِمٝمقة.
َ
ٍ
ٍ
ُطم ًْ ُـ اًمٌِ ْ ِ
ودومع وٖمـٞمٜمـ٦م سمٖمٞمـر َُمـ١موٟمـ٦م.
ـح َٛمـدَ ة
نم
ُ
ايمتً٤مب َُم ْ
ُ

 أوص رضمؾ اسمـٜمـف ومـ٘مـ٤مل:
«إيـ٤مك وُمِم٤مورة اًمٜمً٤مء ّ
وقمزُمٝمـ
ٝمـ إًمـك َأ ْومـ ٍـ (أي وٕمػ رأي وقم٘مؾ)
ّ
وم٢من رأ َيـ ّ
ِ
ٝمـ
قمٚمٞمٝمـ ُمـ
إًمـك َو ْه ٍـ ،وايمٗمـػ
٤مهـ ومـ٢من طمجـ٤مسمـ ّ
أسمّم٤مرهـ سمحجـ٤مسمؽ إيـ ّ
ّ
ّ
قمٚمٞمٝمـ.
ضمٝمـ سم٠مؿمد ُمـ دظمقل ُمـ ٓشمـثـؼ سمـف
ّ
ظمٞمـ ٌر ُمـ آرشمٞم٤مب ،وًمٞمس ظمرو ّ
ِ
ضمـ٤مو َز
إُمر ُم٤م
ومـ٢من اؾمتٓمٕم٧م أٓ يٕمـرومـ همػمك ومـ٤مومٕمؾ .وٓ شمـُٛم ّٚم َٙم ّـ اُمرأة ُمـ
َ
ٟمٗمًٝم ٤م وم٢من ذًمؽ أٟمٕمؿ ًمٌ٤مًمـٝمـ٤م وأدوم حلـ٤مهلـ٤م ،وإٟمٛمـ٤م اًمـٛمـرأة ريـح٤مٟمـ٦م وًمٞمً٧م
سم٘مٝمرُم٤مٟمـ٦م ومـال شمَـ ْٕمدُ سمٙمراُمـتٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م وٓ شمـ ِ
ُجـز ًمـٝم٤م اًمِمٗم٤مقمـ٦م قمٜمدك ًمٖمػمه٤م ،وٓ
وم٢مٟمـٝمـ َي َٛم ّٚمٜم َ
َـؽ .وإ ّيـ٤مك واًمٖمٞمـرة ومـل همٞمـر ُمـقوٕمٝم٤م ومـ٢من
شمُٓمِـؾ اخلـٚمقة ُمٕمٝمـ
ّ
ذًمؽ يـدقمـق اًمّمحٞمحـ٦م ُمـٜمٝمـ إًمـك اًمً َ٘مؿش.
ٍ
ِ
يٗمـرط ُمـ ذٟم٥م) ِقمـتـ٤مسمـ ً٤م وًمٞمٙمـ قمـتـ٤م ُسمـؽ شمـ٠مديـٌـ ً٤م
 ٓ شمُـٕمد ّن ًمـٙمؾ ومـ٤مرـمـ٦م (ُم٤م ّ
ٓ شمـ٠مٟمـٞمـٌـ ً٤م ،ومـ٢من أض إدب ُم٤م يم٤من شمَـ ْٕمٞمـػم ًا وظمػمه ُم٤م يم٤من شمَـ ٌّْمػم ًا.
ِ
سمـ٤مًمـٛمٙمـر يم٤مومـ٠موه سمـ٤مًمٖمـدر.
ُ مـ قمـ٤مُمؾ اإلظمقان
ؿمئ٧م ومـ٢مٟمـؽ ومقىمـف ،واؾمتـٖمـ ِـ قمٛمـ ؿمئ٧م ومـ٢مٟمـؽ ُمثٚمف،
 أ ْومـ ِْم ْؾ قمٚمـك ُمـ
َ





واطمتـ ْ٩م إًمـك َُمـ ؿمئ٧م وم٢مٟمـؽ دوٟمـف.
ًمٞمس يمؾ ُمـ شمٙم ّٚمؿ ومـ٠مطمًـ َىم ِ
ُ٧م ومـ ُٞمـحًـ.
ـ٤مد ٌر قمٚمـك أن َيًٙم َ
َ
ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿً :م ِـ َؿ شمـجٛمع اًمـٛمـ٤مل؟ وم٘م٤ملً :مـٛمّم٤مئ٥م اًمزُم٤من وضمـقر اًمًٚمٓم٤من
و ُُمٜم٤مدُمـ٦م اإلظمقان.
إن اًمٕمقام ُمِمٖمقًمقن قمـ اًمٗمْم٤مئؾ سمـٕمٞمـِم٦م اًمٌٝم٤مئؿ ،ومٝمؿ ٓ يـجدون ـمٕمؿ ِ
اًمٕم ّز،
وٓ هور اًم َ
ٔم َٗمر ،وٓ َر ْوح اًمٞم٠مس ،وٓ سمـرد اًمٞم٘ملم ،وٓ راطمـ٦م إُمـ.
ٍ
واًمّمقاب ومٞمف َظمـ َٓمـؾ ،واإلطمً٤من َُمـ َثـؾ.
زُم٤من اًمـٛمٕمـروف ومٞمـف زًمؾ،
ٟمحــ ومـل
ُ
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ًمٚمقٓة وم٢مٟمـٝمؿ إن ًمـؿ َيـ ْ٘م ٌَـٚمقا أطمـ ٌّقا.
َ ا ْهدوا ُ
 ظمػم اًم٘مرٟم٤مء قمٜمد اًمـٛمًٙمٜمـ٦م اًمـٛمرأة اًمّم٤مًمـحـ٦م ،وقمٜمد اًمـخـقف ُطم ًْ ُـ اًمٕم٘مؾ،
وقمٜمد اًمـٛمـقت ُطمـ ًْ ُـ اًمثـٜمـ٤مء.
ٌ
صمالث ومال َشمـ ُِم ّؽ ومـل صالطمـف :إذا طمـ ِٛمـدَ ه ضمـ ُ٤مره ،ورومٞم ُ٘مـف
 إذا يم٤من ومـل اًمـرضمؾ
ومـل ؾمٗمره ،وُمٕم٤مذوه قمٚمـك ـمٕم٤مُمـف وذاسمـف.
 ٓ شمـجـ٤مهـد ومـل اًمٓمٚم٥م ِضمٝم٤مد اًمـٛمٖم٤مًمِ٥م ،وٓ شمـ ِ
تٙم ْؾ قمٚمـك اًم َ٘مـدَ ر اشمٙم٤مل اًمـٛمًتًٚمؿ.
َ ُ
طمـٛمـ٤مر و ًمق َر َسمك سملم اًمـخٞمـقل.
اًمـحٛمـ٤مر

ٌ
ُ
 إن اسمٜمل اسمٜمل إًمـك أن يـتـزوج :واسمٜمتل اسمٜمتل ـمقل طمٞم٤مشمـٝم٤م.
 ىم٤مل أطمـد ـمٚمٌـ٦م اًمٕمٚمؿ  :يمٜم٧م قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمٛمـ٤مء ويمٜم٧م أيمت٥م قمٜمف سمٕمْم ً٤م وأدع سمـٕمـْم ً٤م
وم٘م٤مل ًمـل :ايمت٥م يمؾ ُم٤م شمًٛمع وم٢من َ
ظمػم ُمـ شمـرك ُمٙم٤مٟمـ ِف أسمٞمْم ً٤م.
أظمس ُم٤م شمًٛمع ٌ
 ومرخ اًمٌط قمـ ّقا ٌم.

شمـ٘مـع.
 إن اًمٓمٞمقر قمٚمـك أؿمٙم٤مًمـٝم٤م
ُ
ُ مـ ؿم٤مسمـف أسمـ٤مه ومٛمـ٤م فمـٚمؿ.
أطمًٜم٧م إًمٞمف(.سمدوام اإلطمً٤من إًمٞمف)
 اِشمـ ِؼ ذ ُمـ
َ
 درهؿ وىم٤ميـ ٍ٦م ظمٞمـ ٌر ُمـ ىمـٜمـٓمـ ِ
٤مر قمالج.










أدل إؿمٞم٤مء قمٚمـك قم٘مؾ اًمٕم٤مىمـؾ ُطم ًْ ُـ اًمتدسمػم.
ُم٤م يمؾ ُمـ ُأ ْقمٓمِ َل ُم٤مًٓ ُأ ْقمٓمِ َل َطمـ ْٛمد ًا ،وٓ يمؾ َقمـ ٍ
ديؿ ذُمٞمؿ.
يمؿ ُمـ ُِمـٞمـتـ ٍ٦م ؾمٌٌٝم٤م ـمٚم٥م اًمـحٞمـ٤مة ،ويمؿ ُمـ طمٞمـ ٍ
٤مة ؾمٌٌٝم٤م اًم َتـٕمـ ُّر ُض ًمٚمٛمقت.
ُ
اًمنم قم٤مضمـٚمـف ًمـذيـذ وآضمـٚمـف وظمـٞمؿ.
ُّ
ًمقٓ أن اًمـٛمـروءة صمـ ٌ
حٛم ُٚمٝم٤م ؿمديـد ٌة َُم١م َٟمـ ُتٝم٤مُ ،م٤م شمـرك اًمٚمئـ٤م ُم ًمٚمٙمرا ِم ؿمٞمئ ً٤م.
٘مٞمؾ َُمـ َ
قمقد ًمً٤مٟمؽ اًمـخٞمـ َر َشم ًْ َٚمؿ ُمـ أهؾ اًمنم.
ّ
ٍ
سمٛمحٛمقد وإن َؾم ِٚمؿ.
ًمٞمس اًمـ ُٛمخ٤مـمِ ُر
ٓ َشمـٜمَ ْؿ سملم اًم٘مٌقر يمل ٓ شمـرى أطمـالُم ً٤م رديـئـ٦م.
ٌل ومـل ىمقُمـف.
ٓ يمراُمـ٦م ًمٜمـ ٍّ
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 يـًقس اًمـٛمـر ُء ىمـقُمـف سم٤مإلطمً٤من إًمٞمٝمؿ.
 اًمٜمـ٤مس قمٌـٞمد اإلطمً٤من.
 ومـل ِؾمٕم٦م إظمـالق يمٜمقز إرزاق.
ُ مـ شمـدظمؾ ومـل ُم٤م ٓ يـٕمٜمـٞمـف ؾمٛمع ُم٤م ٓ ُيـروٞمـف.







اُمرء ًا قمـرف َطمـده ومـقىمػ قمٜمده.
رطمؿ اًم ّٚمـ ُف ُ
يمؾ إٟمـ ٍ
٤مء سمٛمـ٤م ومـٞمـف َيـٜمـ َْمح.
اإلرادة ٟمِّمػ إداء وهل ه اًمٜمج٤مح.
ُم٤م ُىمـرن رء إًمـك ٍ
ٍ
الص إًمـك شمـ٘مقى ،وُمـ طمـٚم ٍؿ إًمـك قمـٚمؿ،
رء أومْمؾ ُمـ إظمـ
ٌ
ٍ
صدق إًمـك قمٛمؾ ،ومٝمل زيٜمـ٦م إظمـالق وُمٜمٌ٧م اًمٗمْم٤مئـؾ.
وُمـ
ضمـٚمٞمس ٓ ُم١مٟمَـ َ٦م ًمـف.
اًمٙمت٤مب
ٌ
ىم٤مل طمٙمٞمؿ  :واًم ّٚمـ ِف إن اًم٘مـٚمؿ ًم ُٞمـٕمٓمـٞمٙمؿ ُمثـؾ ُم٤م ُشمـٕمٓمقٟمـف ،وًمق اؾمتـٓمٕم٧م ْ
أن
أؾمتقدقمـ ُف ُؾمقيـدا َء ىمٚمٌل وأضمٕم َٚمـ ُف َُم ْ
ـٗمٕمٚم٧م.
ـخٓمـقـم ً٤م قمٚمـك ٟمـ٤مفمـري ًَم
ُ

 ٓ شم١مضمؾ قمٛمؾ اًمٞمقم إًمـك اًمٖمد.









إىمـرسمقن أوًمـك سم٤مًمـٛمٕمـروف.
يـدُ ك ُمٜمؽ وإن يم٤مٟم٧م َؿمـ ّالء.
ٓ ُيـ َٖمـر ُد اًمٓمـ٤مئـر إٓ ومـل ِؾمـ ْرسمـف.
ِ
٥م إًمـك وده.
يمؾ ُم٤م زاد قمـ طمـده ُىمٚم َ
َوومـ ْؼ سملم إُمقر سمحـ ُ
ٞم٨م ٓ يٛمقت اًمذئ٥م وٓ َشمـٗمٜمَك اًمٖمٜمؿ.
ٍ
رب ٍ
أيمالت.
أيمٚم٦م ُمٜمـٕم٧م
ُ
ِ
اًمٌِ ْٓمـٜمَـ ُ٦م ُشمذه٥م اًمٗمٓمـٜمـ٦م.
ُمـ أؾمـرع َيمثُر قمـث٤مره.

 اًمـخٓمـ٠م زا ُد اًم َٕمجـقل.

ُ مـ اؾمتٕمجـؾ اًمٌمء ىمٌؾ أواٟمـف قمقىم٥م سمِحـرُم٤مٟمـف.
ُ مـ اؿمؽمى ُم٤م ٓ يـحتـ٤مج إًمٞمف سمـ٤مع ُم٤م يـحتـ٤مج إًمٞمف.

ظقونُالؽمُوالعز






ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ141

ُمـ َؿم٥م قمٚمـك ٍ
رء ؿم٤مب قمٚمٞمـف.
اًم٘مـرد ِٕضم ِؾ ُم٤مًم ِـف ،وم٤مًمـٛمـ٤مل يـ ْٗمـٜمَك ويٌ٘مك ِ
ِ
اًم٘مـر ُد قمٚمـك طمـ٤مًمـف.
َ
ٓ شم٠مظمذ ْ َ ْ َ
ٓ ُيـٗمـٞمـد اًمتجٛمـٞمـؾ ومـل اًمقضمـف اًم َٕمـٙمِر.
ٓ يـٕمـجـز اًم٘مـق ُم إذا شمٕم٤موٟمقا.
در ُك اًمراطمـ٦م إٓ سمـ٤مًمـٛمِمـ٘مـ٦م.
ٓ ُشمـ َ

 اًمذي ٓيـتـٕم٥م ٓ يـرشمـ٤مح.
 اًمتـٗم٤مؤل ُمـ اًم ّٚمـف ،أُم٤م اًمتِم٤مؤم ومٞمقًمد ومـل ِدُم٤مغ اإلٟمً٤من.
 شمـٗم٤مءًمقا سم٤مًمـخـٞمـر شمـجـدوه.
اًمّمٕم٤مب ُومـ َرص ً٤م ُشمـٖمـتـٜمؿ.
 اًمـٛمتٗمـ٤مئـؾ يـجٕمـؾ
َ





اًمـٛمتٗمـ٤مئـؾ يـٜمـٔمر إًمـك اًمٜمّمػ اًمـٛمٛمٚمـقء ُمـ اًمٙم٠مس.
اًمـٙمؼميـ٤مء ُيـ ِ٘مٞمؿ سمـراطمـ ٍ٦م ومـل اًمـرأس اًمٗم٤مرغ.
ُمـ َشمـٌِـع يمؼميـ٤م َءه وؾ ،وُمـ ظمْمع ًمِمٝمقاشمـف َذ ّل.
اًمـٛمتقاوع إن ُأ ْقمٓمِـ َل ؿمٙمر ْ
وإن ُُمـٜم ِـع َصؼم.

٥م يم٤مًمتقاوع ،وٓ ذف يم٤مًمٕمـٚمؿ.
َ ٓ طم ًَ َ
ُ مـ اشمٙمؾ قمٚمـك زاد همػمه ـمـ٤مل ضمققمـف.










اًمـجـ٤مر ىمٌؾ اًمـدار.
ٟمّمػ اًمٕمـٚمؿ أظمٓمـر ُمـ اًمـجٝمؾ.
ُمـ أطم٥م ؿمٞمئ ً٤م أيم َثر ُمـ ِذيمره.
اًمـحريص ُمـحـرو ٌم.
واًمِمـر
ـمٚم٥م اًمـخػم ؿمـديـدٌ وشمـرك اًمِمـر أؿمـدٟٕ ،مـف ًمٞمس يمؾ ظمٞمـ ٍر يـٚمزُمؽ قمٛمٚمف
ُّ
يم ُّٚمف يـٚمـزُمؽ شمـريمف.
ُرب رُمٞمـ ٍ٦م ُمـ همػم را ٍم.
اًمـحؼ يٕمٚمق وٓ ُيٕمٚمـك قمٚمٞمف.
طمؼ وراءه ُُمـٓمـ٤مًم ِ٥م.
ٓ يٛمقت ٌ
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 ص٤مطم٥م اًمـحؼ ؾمٚمٓمـ ٌ
٤من.





حؼ أطمؼ أن ُيـتٌع.
اًمـ ُّ
اًمـح٘مٞم٘م٦م ضم٤مرطمـ٦م.
ذه٥م إطمـ٘مـ٤مد.
قمٜمد اًمِمدائـد َشمـ َ
ًمق داُم٧م ًمٖمػمك ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمؽ.

 إذا وضمـدشمؿ اًمـحٙمٛم٦م ُمٓمروطمـ٦م قمٚمـك اًمًٙمؽ ومخـذوه٤م.
 ٓ يـتٕمٚمؿ اإلٟمً٤من إٓ ُمـ يمِـٞمـ ًِـف.
 دوام اًمـحـ٤مل ُمـ اًمـ ُٛمحـ٤مل.
َ ٓ شمـدَ ِع اًمـحٞمٚم٦م ومـل اًمتِٛمـ٤مس اًمرزق سمٙمؾ ُمٙم٤من ،ومـ٢من اًمٙمريؿ ُُمـحت٤مل
واًمدٟمِـل َء َقمـ ّٞمـ٤مل.
َ ٓ شمـٌِـ ْع ٟمـ٘مـد ًا سمـدَ ْيــ.
ُ مـ شمـرك قمِمػمشمـف َذل.
ُ مـ ضمـ٤مد سمٛمـ٤مًمف َضمـ ّؾ ،وُمـ ضمـ٤مد سمـٕمروـف َذ ّل.
ُ مـ ه٤مٟمـ٧م قمٚمٞمف ٟمـٗمًف ومٝمق قمٚمـك همػمه أهقن.
 أقمٔمؿ اًمـخٓمـ٢م أن شمٕمتـؼم أٟمـؽ ُُمٜمـز ٌه قمـ اًمـخٓمـ٠م.
 إطمـٛمؼ ٓ ُيـٖمٞمـر رأيـف أسمـد ًا.
 اًمـرضمؾ اًم٘مقي يٕمٛمؾ واًمْمٕمٞمػ يـتـٛمٜمّك.
ِ ىمـقا ُم اًمًٕمـ٤مدة ومـل اًمٗمـْمٞمٚمـ٦م.
 اًمًٕمـ٤مدة هل أن شمـح٥م ُم٤م شمـٕمٛمؾ.
ُ مـ قمـالُم٤مت اًمٕم٤مىمـؾ ُطم ًْ ُـ َؾم ْٛمتـف وـمـقل صٛمتـف.
أي اًمّمدْ ِق اًمًٙمقت قمٜمف أُمثؾ؟ ىم٤مل :شمزيمٞم٦م اًمـٛمرء ٟمـٗمًف.
ُ ؾمئؾ طمٙمٞمؿُّ :
 اًمًٙمقت قمـالُم٦م اًمرو٤م.
ُ مـ أقمـ٤مٟمـؽ قمٚمـك اًمِمـر فمٚمٛمؽ.
 ؿمـ ُّر اًمٜمـ ِ
٤مس ًمنمه.
٤مس ُمـ اشمـ٘مـ٤مه اًمٜمـ ُ
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 اًمـرضمـؾ اًمِمجـ٤مع هق اًمذي َيـّمٗمح.
اًمتقاوع.
 اًمٖمٜمك ومـل اًمٜمٗمس ،واًمنمف ومـل
ُ
 ظمٞمـر اًمِم ْٕم ِر ُم٤م يم٤من َُمـ َثـ ً
ال ،وظمٞمـر إُمـثـ٤مل ُم٤م يم٤من ؿمٕمر ًا.
ّ 
إن همـد ًا ًمٜم٤مفمـره ًمـ٘مـريـ٥م.
 آظمر اًمـدواء اًمـ َٙم ّل.
 يمؾ ذي قمـ٤مهـ ٍ٦م ضمـٌـ٤مر.
 اًمـٛمـر ُء سمِـ َخـٚمٞمـٚمِف.






ٚمٞمس اًمـٛمـرء ُمـثـ ُٚمـف.
ضمـ ُ
صداىمـ ٌ٦م زائـٗمـ ٌ٦م ذ ُمـ قمـ ٍ
داوة ؾم٤مومـرة.
ُمـ ًِمز َم اًمٓمٛمع َقمـ ِدم اًمـقرع.
ُفمٚمؿ اًمـ ِ
ٛمرء َيـ ٍْم ُقمـف.
ُمـ اؾمتـٌـدّ سمـرأيـف هٚمـؽ.

 اًمٓمٌـع يٖمٚم٥م اًمتـٓمٌـع.
ِ
اًمٕمتـ٤مب ص٤مسمـقن اًم٘مـٚمقب.


ِ
اًمٕمتـ٤مب قمٚمـك ىمـدر اًمـٛمحـٌـ٦م.

 يمثرة ِ
اًمٕمتـ ِ
٤مب شمقرث اًمٌٖمـْم٤مء.
ي اإلرادة.
 اًمـحـزن ُيْمٕمػ اًم٘مـٚم٥م ويـقهـ اًمٕمـزم و َيـ ُّ
دل ىمـ٤مئؿ ظمػم ُمـ قمٓمـ ٍ
 قمـ ٌ
٤مء دائؿ.
ٌ
 اًمٕمـدل أؾم٤مس اًمـٛمٚمؽ.





يمٛمـ٤م َشمـديـ ُشمـدان.
قمٗمٞمػ قمـ اًمِمٝمقات.
قمـزيـز اًمٜمٗمس
ٌ
ُمـ ًمـؿ يتٕمٚمؿ ومـل ِص َٖمـ ِره ًمـؿ يـتـ٘مدم ومـل يمِ ٌَـره.
إذا رأي٧م يمٚمٌـ ً٤م شمرك ص٤مطمٌف و َشمـٌِـٕمؽ ومـ٤مرضمـٛمـف سم٤مًمـحـجـ٤مرة وم٢مٟمـف شمـ٤مريمؽ يمٛمـ٤م
شمـرك ص٤مطمٌف.
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ُمـ و٤مق ىمٚمـٌـف اشمًع ًمً٤مٟمـف (ومـل طمٗمظ اًمن).
اًم َٗم ُ
ْمؾ َيٕمـرومـف َذ ُوو ُه.
إذا ؾم٤مد اًمٜمٔم٤مم ؾم٤مد اًمًالم.
إن يمٜم٧م يمـذوسم ً٤م ومٙمـ ذيمقر ًا.
ىمٚمقب اًمـحٛم٘مك ومـل أومقاهٝمؿ ،وأومقا ُه اًمـحٙمٛمـ٤مء ومـل ىمٚمقسمـٝمؿ.
َشم َق ُّىم ُع اًمٙم٤مرصمـ٦م أؿمدُّ هقًٓ ُمـ وىمققمٝم٤م.
٥م وًمق ومـل صمـ ِ
قب َطمـ َٛمؾ.
اًمذئـ٥م ذئـ ٌ
ِ
اقم٘م ْؾ ًمً٤مٟمـؽ إٓ ومـل أرسمٕم٦م :طمؼ شمقوحـ ُف ،وسمـ ٌ
٤مـمؾ شمـدطمْمف ،وٟمٕمٛم ٌ٦م
َشمِمٙمره٤م ،وطمٙمٛم ٌ٦م ُشمـٔمٝمره٤م.

ُ مـ ؾمقء طمـظ اًمٕمٌ٤مىمـرة أن اًمٜم٤مس ٓ يِمٕمـرون سمٕمـٔمٛمتٝمؿ إٓ سمٕمد ووم٤مشمـٝمؿ.
سمح ِ
ًـ اًمـٛمٕم٤مذة شمـدوم اًمـٛمحٌـ٦م.
ُ 












ٌ
وىمٚم٥م ُُمـٓمٌِؼ ،ومٝمق ٓ يًتٓمٞمع
ًمً٤من ُُمـٓم َٚمؼ
أؿمد اًمٜم٤مس سمـال ًء وأيمثرهؿ قمٜم٤م ًء ُمـ ًمف
ٌ
أن يًٙم٧م وٓ ُيـ ْح ًِـ أن يتٙمٚمؿ.
ُمـ ؾم٤مواك سمـٜمـٗمًف ُم٤م فمٚمٛمؽ.
ٞمقن ِ
ُمرت قمٚمـك وضمقهٝمؿ ُقم ُ
اًمٕم َؼم وشمّمدّ قم٧م
قمٚمٞمؽ سمرأي اًمِمٞمقخ وم٘مد ّ
ٕؾمٛمـ٤مقمٝمؿ آصم٤مر ِ
اًمٖم َػم.
اقمتؼم أن اًم ّٚمـ َف ؾمٞمـٕم٤مُمٚمؽ يمٛمـ٤م شمٕم٤مُمؾ اًمٜمـ٤مس ،وشمٍمف ُمٕمٝمؿ قمٚمـك هذا إؾم٤مس.
ٍ
ِ
ٕمج ٍ
٥م سمـرأيـف وٓ قمٚمـك
ٓ ُشمنم قمٚمـك ُُمًتٌدٍّ وٓ قمٚمـك وهمد وٓ قمٚمـك ُُم َ
ِ
وظم ِ
تٚمق ٍنَ ،
وؾمقء
ػ اًم ّٚمـ َف ومـل ُمقاوم٘م٦م اًمـ ُٛمًتِمػم ومـ٤مًمتٛمـ٤مس ُمقاومـ٘متـف ًم١م ٌم
ُُم ّ

آؾمتٛمـ٤مع ُمٜمـف ظمـٞمـ٤مٟمـ٦م.
ُمـ قمٓمػ ؾم٤مد ،وُمـ َطمـ ُٚمؿ َقم ُٔمؿ.
ؾمالح اًمً٤مومـ ِؾ اًمٜمٛمٞمٛم٦م.
اًمـٝمديـ ُ٦م قمٚمـك ُم٘مدار ُُمٝمديـٝم٤م.
أطم٥م ؿمـ ٍ
لء إًمـك اإلٟمً٤من ُم٤م ُُمـٜم ِـع.
َ ُّ
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ت ظم٤مسمـٞمـ٦م (اًمـجـرة اًمٙمٌػمة).
ب َسمـ ْحـ َّم ٍ٦م (طمـّم٤مة صٖمػمة) َؾمٜمَـدَ ْ
ُر ّ
ُمـ قمرف اًمدٟمٞم٤م ًمـؿ يٗمـرح سمـزظمـ ِ
٤مرومٝم٤م.
رب ٍ
ُمقت يم٤مًمـحٞمـ٤مة.
ُ
ِ
ِ
أطمـْم ْـر ًمـف ضمـ٤مهـال ً.
إذا أردت أن شمُـ ْٗمحؿ قمـ٤مًمـٛمـ ً٤م ْ
َأ ْٕم اًمٜمـ٤مسُ :مـ إذا ؾم٠مل َظم َْمع وإذا ؾمئؾ ُمٜمَـع وإذا ُم َٚم َؽ َيمـ َِمع ،فمـ ِ
٤مهر ُه
ْ
َ ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ِ
َضم َِم ْع وسمـ٤مـمٜمف َ
ـم َٛمع .
يٜمٌٖمل ًمـٛمـ ظمـدم اًمًٚمٓم٤من أن ٓ يٖمتـر سمـف إذا ريض وٓ يٖمتـر ًمـف إذا ِ
ؾمخـط:
َ
وٓ يًتـ ِ٘مـؾ ُم٤م طمـٛمٚمـف وٓ يـ ْٚم ِ
ػ ومـل ُمً٠مًمـتـف .
ح َ
ُ
َ
ـ٘م ّٚمـ٦م ُمروءشمـف وٓ سمِ ِ
ٓ يٕم٤مب اًمـٛمـرء سمِ ِ
ـ٘م ّٚمـ٦م صمـروشمـف ،و ُيـحٛمـد قمٚمـك ضمـٛمٞمـؾ ومِـٕم٤مًمـف ٓ
ُ
ِ
يمـثـرة ُمـ٤مًمـف.
قمٚمـك

ٍ
ريـ٤مو٦م ُمٜمؽ ًمٜمٗمًؽ قمٚمـك ـم٤مقمتٝمؿ :وم٢من
 ٓ شمٙمـ صحٌتؽ ًمٚمًٚمٓم٤من إٓ سمٕمد
ِ
يمٜم٧م طم٤مومٔم ً٤م إذا َو ًّم َ
طمـذر ًا إذا َىمـرسمقك ،أُمٞمٜم ً٤م إذا ائـتٛمٜمـقك ،ذًمٞمـ ً
ال إذا
قك،
َ
طمـرُمقك ،راوٞم ً٤م إذا أؾمخٓمـقك ،شمٕمٚمٛمٝمؿ يم٠مٟمؽ شمـتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ،وشمـ١مدسمـٝمؿ
ويم٠مٟمؽ شمـت٠مدب ُمٜمٝمؿ ،وشمِمٙمرهؿ وٓ شمٙمٚمٗمٝمؿ اًمِمٙمر :وإٓ اًمٌٕمد ُمٜمٝمؿ يمؾ
اًمٌٕمد واحلـذر ُمٜمٝمؿ يمؾ احلـذر .
ـر َُم ُٝمـ وم٘مد ُطم ِ
صمالث ُمـ ُطم ِ
ـرم اًمدٟمٞمـ٤م وأظمـرة ٌ :
ٌ
قم٘مؾ يـداري سمـف اًمٜم٤مس،

ِ
وورع يـحـجـزه قمـ اًمـٛمحـ٤مرم .
ـٚمؿ يـداري سمـف اًمًٗمـٞمـف،
ٌ
وطم ٌ
 ٓ شم ِ
ُٜم٤مفمر ضمـ٤مه ً
ال وٓ ًمـجـقضمـ ً٤م :ومـ٢مٟمـف يـجٕمؾ اًمـٛمٜم٤مفمـرة ذريٕم٦م إًمـك اًمتٕمٚمؿ سمٖمػم ؿمٙمر .
ٌ
ظمّم٤مل ِؾم ٌ٧م شمُٕمرف ومـل اًمـجـ٤مهـؾ  :اًمٖمْم٥م ومـل همػم رء ،واًمٙمالم ومـل همػم

ٟمٗمع ،واًمٕمٓمٞمـ٦م ومـل همػم ُمقوٕمٝم٤م ،وإومِم٤مء اًمن ،واًمثـ٘م٦م سمٙمؾ واطمد ،وٓ يٕمرف
صدي٘مف ُمـ قمدوه .
اوٛمرت ًمف
سمْم٤مر ُمـ
 ٓ احلـًد يٜمـ٘مؾ إًمٞمؽ ٟمٕمٛم َ٦م ُمـ َطمًدشمَـ ُف وٓ احلـ٘مدُ
َ
ٍّ
يمٜم٧م طمًقد ًا طم٘مقد ًا يٙم٤مد يـٚمتٝم٥م ىمٚمٌؽ ُمـ اًمٖمٞمظ ومال
اًمًقء ،وًمٙمٜمؽ إذا َ
شمٜمـتـٗمع سمٜمـٗمًؽ.
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 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :ـمٚمٌ٧م اًمراطم٦م ًمٜمٗمز ومٚمؿ أضمد ًمـٝم٤م ْأر َوح ُمـ شمـرك ُم٤م ٓ يـٕمٜمٞمٝم٤م،
طمقف
وشمقطمِم٧م ومـل اًمؼم ّيـ٦م ومٚمؿ َأر َوطمِم ً٦م أوـر ُمـ ىمـريــ اًمًـقء ،وؿمٝمدت اًمـ ُز
َ
وهم٤مًمٌ٧م إىمـران ،ومٚمؿ َأر ىمـريـٜمـ ً٤م أهمٚم٥م ًمٚمرضمؾ ُمـ اًمـٛمـرأة اًمًقء ،وٟمٔمـرت إًمـك
ِ
ويٙمن ْه ومـٚمؿ أر ؿمٞمئ ً٤م أذل ًمـف وٓ أيمًـر ُمـ اًمٗمـ٤مىمـ٦م .
يمؾ ُم٤م ُيـ ِذ ّل اًم٘مقي
ُ
ٌ
واُمح ُمـ ىمٚمٌؽ طم٥م
إٟمً٤من صمؿ اقمتـذر ومـ٘م٤مسمـ ْؾ َُم ْٕم ِذ َرشمـف سم٤مًم َ٘مٌقل
 إذا أؾم٤مء إًمٞمـؽ
ُ
آٟمـتـ٘م٤مم ُمٜمـف ،وًمٙمـ اطمـذر ُمـٜمـف أن ُيـٙمرر إؾم٤مءشمـف .
َ ٓ طمـ ْٛمـدَ إٓ سمـٗمٕمـ٤مل وٓ ُمـجـدَ إٓ سمـٛمـ٤مل .
أي ٍ
قمـز يٙمقن سم٤مًمذل ُمتّمالً ،وم٘م٤مل اًمٕمز ومـل ظمدُمـ٦م اًمًٚمٓم٤من.
 ؾمئؾ أطمـد اًمـحٙمٛمـ٤مءُّ :
ُ مـ َوـٞمـع طمـرصمـف ٟمـدم يـقم طمّمـ٤مده.











أراد رضمـؾ أن يٓمـٚمؼ زوضمـتـف ،وم٘مٞمؾ ًمفُ :م٤م يًقؤك ُمٜمٝم٤م ؟ ىم٤مل :اًمٕم٤مىمؾ ٓ يـٝمتـؽ ؾمؽم
زوضمتف .ومٚمٛمـ٤م ـمٚم٘مٝم٤م ىمٞمؾ ًمفً :مِـ َؿ ـم ّٚم٘متٝم٤م ؟ ىم٤ملُ :م٤م زم و ًمٚمٙمالم ومٞمٛمـ ص٤مرت أضمٜمـٌـٞمـ٦م.
ِ
وطمـ ُّر اًمِمـتـ٤مء.
ٓ َي ُٖمـرٟمـ َؽ أرسمٕمـ٦م :إيمرا ُم اًمـٛمٚمقك ،ووحـ ُؽ اًمٕمدو ،وشمـٛم ّٚمـ ُؼ اًمٜمً٤مءَ ،
َىمـدْ يـرى اًمٜم٤مس اًمـجرح اًمذي ومـل رأؾمؽ ًمـٙمٜمٝمؿ ٓ يِمٕمرون سم٤مًٕمـؿ اًمذي شمُٕم٤مٟمٞمف.
ِ
٥م ومـ٤مرق طمٌـٞمـٌـف ،وواًمـدٌ وؾ
اًمٖمؿ واًمـحـزن ومـل اًمدٟمٞم٤م صمـالصمـ٦مُُ :مـح ٌ
أصح٤مب ّ
وًمـده ،وهمٜم ِـل ومـ٘مدَ ُمـ٤مًمـف.
ىمـٓمرة اًمـٛمـ٤مء شمثـ٘م٥م اًمـحـجـر  ٓ ...سم٤مًمٕمٜمػ  ...وًمٙمـ سمـتـقاصؾ اًمً٘مقط.
صمـالصمـ٦م شمُذه٥م اًمٕمٛمك قمـ اًم٘مٚم٥مُ :ص ْح ٌَ ُ٦م اًمٕم٤مًمـؿ ،وىمْم٤مء اًمديـ ،و ُُمِم٤مهدة اًمـحٌـٞم٥م.
يمِـتٛمـ٤من إهار يـدل قمٚمـك ضمـقاهـر اًمـرضمـ٤مل ،ويمٛمـ٤م أٟمـف ٓ ظمػم ومـل آٟمـٞمـ ٍ٦م ٓ
ٍ
إٟمً٤من ٓ َيٙم ُتؿ ه ًا.
شمـٛمًؽ ُم٤م ومٞمٝم٤م ومـال ظمٞمـر ومـل
ضمـ٤مء رضمـ ٌؾ إًمـك أطمـد اًمـحٙمٛمـ٤مء وىم٤مل ًمف :إٟمـل شمـزوضم٧م اُمـرأة وضمدشمـٝم٤م قمرضم٤مء،
ومٝمؾ ًمـل أن ُأر ُده٤م؟ وم٘م٤مل ًمف :إن يمٜم٧م شمـريـد أن شمً٤مسمؼ سمـٝم٤م  ...ومـ ُر ّدهـ٤م.
طمٙمٞمؿ ُ :م٤م اًمـحٙمٛم٦م؟ وم٘م٤مل :أن شمُـٛمٞمـز سمـلم اًمذي شمَٕمـرومـف واًمذي شمَـجـٝمٚمـف.
ُؾمئؾ
ٌ
ُمـ اًمتـٜم٤مىمْم٤مت اًمٕمجـٞمـٌـ٦م أن يٙمقن أول ُم٤م يـٝمتؿ سمـف اإلٟمً٤من أن ُيٕمٚمؿ اًمٓمٗمؾ
اًمٙمالم ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ يـٕمٚمٛمف يمٞمػ يًٙم٧م.
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 ىم٤مل أطمد اًمـحٙمٛمـ٤مء :اإلظمـقان صمـالصمـ٦مٌ :
أخ يم٤مًمٖمذاء شمـحـتـ٤مج إًمٞمف ومـل يمؾ وىم٧م،
وأخ يم٤مًمدواء شمـحـت٤مج إًمٞمف أطمـٞمـ٤مٟمـ ً٤مٌ ،
ٌ
وأخ يم٤مًمداء ٓ شمـحـت٤مج إًمٞمف أسمـد ًا.
ُ مـ وقمظ أظمـ٤مه ه ًا وم٘مد ٟمّمحـف ،وُمـ وقمٔمـف قمالٟمٞم٦م وم٘مد ومـْمحـف.
ازددت قمٚمٛمـ ً٤م يمٚمٛمـ٤م ازدادت ُمً٤مطمـ ُ٦م ُمٕمرومتل سمـجـٝمٚمـل.
 يمٚمٛمـ٤م
ُ
ُ مـ زاد ومـل طمٌـف ًمٜمـٗمًف زاد يمُر ُه اًمٜمـ٤مس ًمف.
 اًمٚمً٤من ًمٞمس قمٔم٤مُم ً٤م ً ،مٙمٜمف يٙمن اًمٕمٔم٤مم.
ظمػم ُمـ ٍ
ٟمٛمر ُمٗمؽم ٍ
ذئ٥م ظم٤مئـ ٍـ وراءك.

ٌ
س أُم٤مُمؽ ٌ

ُ مـ ٟمٔمـر ومـل قمٞمـٌـف اؿمتٖمؾ قمـ قمٞمقب اًمٜمـ٤مس.

يمثػم سم٠مظمٞمف ،وٓ ظمػم ًمؽ ومـل صحٌـ٦م ُمـ ٓ يرى ًمؽ ُمثؾ اًمذي يرى ًمٜمـٗمًف.
 اًمـٛمرء ٌ
ِ
وم٠موضم ـع وم٢من اًمـٛمالُمـ٦م واطمـدة.
 إذا ضسم٧م
ِ
ِ
اإلقمراض قمٜمـف.
سمٛمثؾ
إطمـٛم ُؼ
داوى
ُ م٤م ُيـ َ
َ














أهؾ اًمـ ِ
ِمػم َ
رأي صمؿ ُشمـٓمٞمـ ُٕمٝمؿ.
اًمـحـز ُم هق أن شمـًتـ َ
ـؽ أن يـ َ٘مـع سم ـٍم َك قمٚمـك ِ
ُمـ ؾمقء ُظمـ ُٚم ِ
ؾمقء ُظم ـ ُٚم ِ
ـ٘م َ
ـؼ همػمك.
َ َ َ ُ
ِ
ـرسمٛمـ٤م َ ِ
٤مًمذسمـ ِ
ذ َق سمـ ُّ
٤مب اًمٕمزيز.
ٓ شم ْ
َـح ـ٘مـ َرن اًمذًمٞمـؾَ :وم ُ
ٓ شمـ ُ
ٜمِم٠م يمَراُمـ ٌ٦م ُمـ إ ْذٓل.
ِ
ِ
سم٤مًمقىمـ ِ
٤مر واًمـٝمٞمـٌـ٦م.
اًمّمٛم٧م إذا زا َد قمـ طمـده اٟمْـ َ٘مٓمٕم٧م قمالىمـتف َ
ُمٕمٜمك يمريٛمـ ً٤م ومٚمٞمٚمتٛمس ًمف ًمٗمٔمـ ً٤م يمريٛمـ ً٤م.
وُمـ أرا َد
ً
يمؾ ؿمـ ٍ
لء ِ
يـحـ ُّـ إًمـك ُم٤م ؿم٤م َيم َٚمـ ُف.
اًمـٛمٕمـ٤م َومـك همٞمـ ُر َُم ْ
ـخـدوعٍ.
إن ُ
إن اًمـٝمـزيـؾ إذا َؿمـٌِـ َع ُم٤مت.
إذا َز ّل اًمٕمـ٤مًمِـؿ َز ّل سمِ َ ِ ِ
ـؿ.
ـز ًّمـتـف قم٤م ًَم ْ
سمٕمض اًمِمـر أهق ُن ُمـ سمٕمض.
٧م ومـل اًم٘مٚم٥م و ُشمـثِـ ِٛمـ ُر ومـل اًمٚمً٤من.
اًمـحٙمٛم ُ٦م ؿمجر ٌة َشمـٜمٌـُ ُ
ِ
ـٛمٜمٓمؼ.
إن اًمٌالء ُُمـقيم ٌَؾ سم٤مًم
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ِ ِ
ٝم٤مب :واًمٌالء ُُمقيمؾ سم٤مًمٜمُّـٓمـؼ.
اًمتَٛمس طمٔمؽ سم٤مًمًٙمقت وم٢من اًمّم٤مُم٧م ُُم ٌ
ٍ
ؾمٝمق.
يمؾ صٛم٧م ٓ ومٙمرة ومٞمـف ومٝمق ٌ
ِ
وصقل اًمـجـديـد.
ٓ شمًتٖمٜمل قمـ اًم٘مديؿ ىمٌؾ
إذا ًمـؿ شمـٜمـٗمٕمؽ اًم٘مقة اؾمت ِ
َـٗم ـد ُمـ اًمـحٞمٚمـ٦م.

ٍ
ػ قمٚمٞمٝمؿ ومـل طمٞم٤مء.
 إـمٗم٤مل يتجـرقمقن ُمرارة اًمٞمُـتؿ ومـل
صٛم٧م وم٠مقمٓمِ ْ
 اًمٓمٌـٞم٥م اًمٗم٤موؾ يـج٥م أن يٙمقن ومـٞمٚمـًقومـ ً٤م.

ُ مـ شمـٚمز ُُم ـ ُف اًمٜمّمٞمح٦م يـٚمز ُُمـف اًمٕمٛمؾ.
ًمٕم٘مؾ اًم َٖمريـزيـ٦م هل ظمـٛمً٦م :اًمذيم٤مء واًمـخٞم٤مل واًمـحـ٤مومِـٔم٦م وا ِ
ِ ىمـ َقى ا ِ
ًمـح ُّس واًمذ ْو ُق.
ّ
ُ طمً ُـ اًمتدسمٞمـر أطمً ُـ ُمـ اًمد ِ
ظمؾ اًمٙمثػم.
ٓؾمؽماح اًم٘م٤ميض.
٤مس
ً مق أٟمـْـ َّمـ َ
َ
ػ اًمٜمـ ُ





همػم ِ
شمقاوع اًمـرضمـ ِؾ ومـل ِ
وٕمػ.
ُمقو ِٕم ِف
شمقاوع سم٤مًمٗمٓمـرة :وًمـٙمـ
هٜم٤مك
ٌ
ُ
ٌ
ُمقت أًمـ ٍ
ػ ُمـ اًم َٕم ِٚمـٞمـ ِ٦م أىمـ ُّؾ َضر ًا ُمـ ارشمِٗم٤م ِع واطمـ ٍد ُمـ اًمًـ ْٗمـ َٚمـ٦م.
ُ
وال اًمـٛمٚمؽ هق ِ
أؾمٌ٤مب َز ِ
إظم ِ
ِ
ُمـ أ ْقمـ ِ
ت٤مر ْ
ٌ٤مر قمـ اًمـٛمٚمقك.
ٔمؿ
اؾمتـ ُ
ْ
ِ
ِ
ًمٚمذيم٤مء همـ٤ميـ ً٦م وٓ
اًمق ْه ِؿ ،وًمٞمس
آيـ٦م اًمٕم٘مؾ ُه َقم ُ٦م
اًمٗمٝمؿ وهم٤م َيـتُـ ُف إص٤م َسمـ ُ٦م َ
ًمـجـ ِ
قدة اًم َ٘مريـحـ ِ٦م ٟمـٝم٤ميـ٦م.
َز ُ
سم٤مصٓمِٜم٤م ِع اًمً َٗمؾ.
وال اًمـدُّ َول ْ
ِؾم ُّ ِ
ٍ
ُ
ٚمػ واًمـحًد
اًمٙمذب
اًمًٚمٓم٤من:
واًمـخـ ُ
ُ
٧م ظمّم٤مل ٓ ُشمـ ْٖمـ َتـ َٗمـ ُر ُمـ ُّ
واًمـجـراء ُة واًمـ ٌُ ُ
واًمـجـٌـ ُـ.
خؾ
ُ
ِ
أدظم ُؾ ومـل َطم ْر ٍ
ٚمٞمؿ ًمـ ٍ
ًمً٧م ُ
اًمـٛمٖمٚمقب.
رضمؾ ؾمـٌـفُ :
ب اًمٖم٤مًم ُ
٥م ومٞمف َؿمـر ُمـ َ
ىم٤مل طمـ ٌ
ِ
َ٘مّم ُف
ضمٝمؾ اًمِم٤مب َُم
ٌح وٟم ُ
قر ،ومـ٠مُم٤م اًمٙمٌػم وم٤مًمـجـٝمؾ سمـف أ ْىم ُ
ٚمٛم ُف َُم ْ
ـح٘مـ ٌ
ٕمذور وقم ُ
ٌ
()1






قمٚمٞمف أ ْومـ َْمح.

 ىمٞمؾ ٕطمد اًمًٚمػُ :م٤م اًمذي يٜمـ٘مض اًمٕمزم؟ ىم٤مل :ـمقل أُم٤مل وطم٥م اًمراطم٤مت.
 اًمٕم٤مىمؾ سمخِمقٟمـ٦م اًمٕمٞمش ُمع اًمٕم٘مالء أه ُمٜم ُف سمِـٚمِ ِ
اًمًٗمٝم٤مء.
لم اًمٕمٞمش ُمع ُّ
ُّ
(ً ) 1مٗمالن ىمري٦م ضمٞمدة :أي يًتٜمٌط اًمٕمٚمؿ سمجقدة اًمٓمٌع.
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 يمؾ رء إذا يمثر رظمص إٓ اًمٕم٘مؾ وم٢مٟمـف يمٚمٛمـ٤م يم ُثر يم٤من أهمٚمـك ،وًمق سمٞمع ًمـٛمـ٤م اؿمؽماه
٤مىمؾ ًمـٛمٕمر َومـتِ ِ
إٓ اًمٕمـ ُ
ـف سمِ َٗمْمٚمِف.
ِ
ٍ
ـل أُمر دٟمٞم٤مه وًمـؿ يـٝمتؿ ُٕمـ ِر
 ىمٞمؾ
أٟمٕمؿ اًمٜم٤مس َقمٞمِم ً٤م ؟ ىم٤ملُ :مـ يمُـٗم َ
حلٙمٞمؿُ :مـ ُ
آظمرشمـف.
ِ
ٍ
ِ
ٕطمد قم٘م ً
٥م
ص ُمـ طمٔمف ،وُمـ٤م ضمٕمؾ اًم ّٚمـ ُف
ال واومر ًا إٓ اطمتًُ َ
ُ مـ ِزيـدَ ومـل قم٘مٚمف ٟمُـ٘م َ
قمٚمٞمف ُمـ رزىمـف( .هم٤مًمٌ ً٤م وًمٞمس دائٛمـ ً٤م)
 إذا أردت ًمٌـ٤مس اًمـٛمحٌـ٦م ومٙمـ قم٤مًمِـٛمـ ً٤م يمج٤مهـؾ.
َـ٘مص ٟمٗمًف ،وًمٙمـ ٓ يٕمرف ٟمـ٘مص ٟمٗمًف
ص همػمه ُمـ ٓ يٕمرف ٟم َ
 ىمـد يٕمرف ٟمَـ ْ٘م َ





ُمـ ٓ يٕمرف ٟمـ٘مص همػمه.
ٍ
أض ُمـ اًمتقاٟمِـل؟ وم٘م٤مل :آضمتٝم٤م ُد ومـل همػم ُمقوٕمف.
ىمٞمؾ
حلٙمٞمؿ :هؾ ر ٌء ُّ
أقمٔمؿ اخلٓم٠م اًمٕمجٚم َ٦م ىمٌؾ اإلُمٙم٤من ،واًمت٠مٟمــل سمٕمد اًم ُٗمرص٦م.
ِ
يم٤مًمـٛمً ْـ.
اًمٕم٘مؾ يم٤مًمًٞمػ ،واًمتجـرسمـ ُ٦م
ِ
ُمٙم٤مر َه ،وضم٥م قمٚمـك
ىمٞمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ :أؾم٠مت اًمٔمـ .وم٘م٤مل :إن اًمدٟمٞم٤م ًمـٛمـ٤م اُمتألت
اًمٕمـ٤مىمـؾ أن َيٛمأله٤م طمـذر ًا.

ِ
يم٤مًمـٛمتـ٠مٟمــل ومـل إـمٗم٤مء اًمٜمـ٤مر
قمالج اًمداء سمٕمد أن قمرف اًمدواء
اًمـٛمتـ٠مٟمــل ومـل

ُ
ُ
وىمـد َ
سمحقار صمٞم٤مسمـف.
أظمـذت َ







اٟمتٝمز اًمٗمرصـ٦م ىمٌؾ أن شمٕمق َد ُهمّمـ٦م.
٥م قمـ آؾمتِم٤مرة وآؾمتٌداد قمـ آؾمتخ٤مرة.
إطمـٛم ُؼ ُمـ َىمٓمٕم ُف اًم ُٕم ْج ُ
َ
وذف إدب ُُمًت ٍ
َٖمـ قمـ ذف احلً٥م.
ذف احلً٥م يـحت٤مج إًمـك ذف إدب
ُ
ٍ
إٟمً٤من ًمٚمٗمـ اًمذي َيًتٓمِـٞمـ ٌُـف ،ومـٌِ ِ
ْ
ـ٘مدر ؿمٝمقشمِـف يٙمقن ٟمَـٗم٤م ُذه ومٞمـف.
اظم َؽم يمؾ
ِ
ِ
قمدو ًا ًمؽ.
ٓ شمُٕمٚم َٛمـ اًمدٟمـل َء قمٚمٛمـ ً٤م ومٞمًتـٗمٞمده ُمٜمؽ ويّمػم سمـف ّ
أي ٍ
أض؟ وم٘م٤ملُ :مـ٤م ُيٗم٤مد سمـف إوهم٤مد.
ُؾم َئؾ
طمٙمٞمؿُّ :
ٌ
قمٚمؿ ُّ

 سمـ٤مدروا سمـتـ٠مدي٥م إـمٗم٤مل ىمٌؾ شمَـرايم ُِؿ آؿمٖم٤مل.
َـٛمحق ُمـ ِذهٜمِؽ إُمقر اًمدَ ٟمِـ ّٞمـ٦م.
شمٕمل اًمٕمـٚمقم اًمًٜمِـ َٞمـ٦م ،طمتك شم
َ
 ٓ شمًتٓمٞمع أن َ
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طمقن إسمـدان ومـ٢من اًمٕم٘مؾ اًمـٛمٙمدود ًمٞمس ًمرؤيـتِ ِ
َ رو ُطمقا إذه٤من يمٛمـ٤م شمُـرو َ
ـف
َ
َ
ِ
٘م٤مح وٓ ًمرأيـف ٟمج٤مح.
ًم ٌ
ِ
اًمـٛمـ٤مل َدٟمـ٤م َءة وومـل اًمٕمٚمؿ ٟمٌَـ٤مهـ٦م.
 اًمنم ُه ومـل
ـم٤مئـر وسم٤مًمٚمٞمـؾ ؾم٤ميمـ.
 اٟمٔمروا ومـل اًمٕمـٚمؿ سم٤مًمٚمٞمـؾ وم٤مًم٘مـٚم٥م سم٤مًمٜمٝم٤مر
ٌ
ٍ
رء أطمًٜمف.
ـح َقى ،ومخذوا ُمـ يمؾ
 اًمٕمٚمؿ أيمثر ُمـ أن ُي ْ
َ
شمٙمقن قم٤مًمـٛمـ ً٤م ومـ٤مىمّمد ومٜمّـ ً٤م واطمد ًا ،وإذا أردت أن شمٙمقن أديٌ ً٤م ومخذ
 إذا أردت أن
َ
ـروم ً٤م ُمـ يمؾ ومـ.
ـم َ
 اًمٙمالم إذا ـم٤مل اظمـتَـؾ ،وإذا اظمـتـؾ اقمـتَـؾ.















ِ
وـمقل آؾمتٛمـ٤مع.
ُمـ أـم٤مل طمديـثـف وم٘مد قمر َض أصح٤م َسمـف ًمٚمًآُم٦م
ِ
ِ
اؾمتٞمٕم٤مب اًمٗمٝمؿ.
اًمؽموي ومـل اًمـجـقاب سمٕمد
ُمـ
أُمـ٤مرة احلٙمٞمؿ َ
ِ
ٟمِم٤مط اًم٘مـ٤مئـؾ قمٚمـك ىمـ ِ
در ِ
اًمً٤مُمـع.
ومٝمؿ
ِ
طمـ ُّ
ؾمٛمٕمف ًمـف.
ظ ًمً٤من اًمرضمؾ ًمٖمٞمـره وطمـظ

ُمـ شمـرك ِ
اًمـٛمرا َء ِ
ومٝم َؿ وقمٚمِؿ.
ِ
يمؿ ُمـ ُمـآصمِ ٍ
دروؾمٝم٤م إيـ٤مم.
ـر َسمـٜمَـتْٝم٤م إىمـالم ومٚمؿ شمَٓمٛمع ومـل
ٍ
إٟمـ٤مسمـ٦م ُمـ٤م ظمال اًمٙمذب وم٢من ص٤مطمٌف يزداد
ـرضمك شمريمف إُمـ٤م سمـتقسمـ ٍ٦م أو
يمؾ ذٟم٥م ُي َ
سمـف ُوًمققم ً٤م قمٚمـك اًمٙمِ َؼم.
ـًـ َر قمٚمٞمـف ومِـٓم٤م ُم ٟمٗمًـف قمٜمـف.
ُمـ اؾمتحٚمـك اًمٙمذب َقم ُ
َ
اًمّمدق؟ ىم٤مل :إذا يم٤من ِهمـٞمـ ٌَـ ً٦م.
طمٙمٞمؿ ُ :متك ُيـذم
ُؾمئؾ
ٌ
ُمـ اؾمتـثـ٘مؾ ؾمٛمـ٤مع اًمـحـؼ ومٝمق ًمٚمٕمٛمؾ سمـف أيمثر اؾمتِـ ْثـ٘م٤مًٓ.
ِ
ِ
ٛمٙم٤مرم و َسم ُ
ٍ
ـذل
ٛمٙم٤مره واسمتـٜمـ٤مء اًمـ
حٙمٞمؿ ُ :مـ٤م اًمً١مدد؟ ىم٤مل :طمـٛمؾ اًمـ
ىمٞمؾ ًمـ
ِ
ـرى.
اًمٜمّـدَ ى
ُّ
اًمـٛمقًمـك وشمَٕمجـٞمـ ُؾ اًم٘م َ
ٍُم ُة َ
ويمػ إذى وٟم َ
ُمـ ًمـؿ َي ًُدْ ىمٌؾ إرسمٕملم ًمـؿ َي ًُدْ سمٕمده٤م.
ـط ِ
ُمـ دسمـر طم٤مؿمٞمتـف َو ٌَ َ
ىم٤مص َٞمـ َتـف.
ؿمٞمئآن صالح ِ
ِ
سمّمالح أظمر :اًمرقم ّٞمـ٦م واًمًٚمٓم٤من.
أطمد ِهـٛمـ٤م
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ِ
إطمـٛمؼ وإن يم٤من أُمـٞمـٜمـ ً٤م.
 ٓ طم٤مضمـ٦م ومـل
وص ُٚم َح ْ٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمـ٦م.
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمقاًمـل أن َيـٜمْـ ُ٘م َض ُؾمـٜمـ ً٦م اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م إًُمـ َٗم٦م َ
ُ مـ طمؼ ُمـ ه٤مزًمف اًمًٚمٓم٤من وو٤مطمٙمف صمؿ دظمؾ قمٚمٞمف ،أن يدظمؾ قمٚمٞمف دظمقل ُمـ ًمـؿ
ِ
ِ
اًمـٛمٚمقك ًمٞمً٧م
ٟمس ىمط وأن ٓ يتـرك اإلضمالل ًمف ،وم٢من أظمالق
يـجـر سمٞمٜمٝمٛمـ٤م ُأ ٌ
قمٚمـك ٟمٔم٤مم.


















ِ
اًمـٛمرء سمٜمـٗمًف أطمـدُ طمً ِ
٤مد قم٘مٚمف.
ُقمج٥م
ُ ّ
ٍ
إٟمً٤من ُؾمٚمٓم٤من.
ًمٚمٕمـ٤مدة قمٚمـك يمؾ
َ
٘م٤موٞمؽ ُمـ٤م َقمق ْدشمـَـف.
اًمٚمً٤من ُُمـ
اًمٕمـ٤مدةُ ،ـمٌـٞمـٕمـ ٌ٦م صم٤مٟمِـٞمـ٦م.

ِ
ِ
اًمـٛم ِ
اًمٚمئٞمؿ ُمـ اًمـذم.
اؾمتحٞم٤مء
دح أيمثـ ُر ُمـ
اؾمتحٞم٤مء اًمٙمريؿ ُمـ َ
ُمـ ؾمٛمع يمٚمٛم٦م يم َِر َهٝم٤م ومًٙم٧م قمٜمٝم٤م اٟمـ َ٘مـ َٓمـ َٕم ْ٧م ،وإٓ ؾمٛمع أيمثر ُمٜمٝم٤م.
ِ
ِ
سمٗمْمؾ َقمـ ْٞمـٌـف.
اًمٜم٤مس
ـٕمٞم٥م َ
ُمـ وضمدشمُـٛمق ُه َهمـٞمـ٤مسمـ ً٤م َو َضمدشمُـٛمق ُه َُمٕمٞمـٌـ ً٤مٟٕ ،مـف َي ُ
ٍ
سمـٌـ١مس ىمٌـٚمـف.
ٟمٕمٞمؿ إٓ
َٕمٞمؿ سمِـٜمـٕمٞم ٍؿ َىمـط ،وُم٤م ُأدرك ٌ
ـدرك ٟم ٌ
إٟمـف ًمـؿ ُي َ
ًمٞمس ؾمـرور اًمٜمٗمس سم٤مًمـجـد واًمـٛم ْ٘م ِ
ـد َرة ،إٟمّٛمـ٤م هق سم٤مُٕم٤مٟمِـل وأُم٤مل.
َ
َ
ِ
ِ
اًمتدسمٞمـر اًمـٙمتٛمـ٤من.
ـؿ سمـف
ُ
أيمـثر ُم٤م َيـت ُّ
ـلُ :مـ٤م أؿمٌٝم٧م أسمـ٤مك .وم٘م٤ملً :مق أؿمٌف يمؾ رضمؾ أسمـ٤مه يمُـٜمّـ٤م يمآدم.
ىمٞمؾ ٕقمراسمِ ٍّ
ىمٞمؾ حلٙمٞم ٍؿُ :مـ٤م َُمـٜمـٗمٕم ُ٦م اًمقًمد؟ ىم٤ملُ :يًتَـ ْٕم َذ ُب سمـف ُ
ـٝمق ُن سمـف اًمـٛمقت.
اًمٕمٞمش و ُي َ
حلٙمٞمؿ :أي ؿمـ ٍ
لء أ ْد َو ُم إُمت٤مقم ً٤م؟ وم٘م٤مل :إُم٤مٟمـل.
ىمٞمؾ
ٍ ُّ
إٟمٛمـ٤م ٟمرى أيمثر احلذاق ومـل صٜم٤مقمتٝمؿ يْمٞمؼ رزىمٝمؿ ٓشمٙم٤مهلؿ قمٚمـك ِطم ْذ ِىم ِ
ـٝمؿ ومال
ِ
ِ
احل٤مذ ِق َيـ ٌْ ُ
ـذ َ
َيـ ٌْ ُ
ُـّمحـف
وهمػم
ٝمدهؿ ومٞمٛمـ٤م َيٕمٛمٚمقٟمـف،
ًمقن ُضم ُ
ـٝمدَ ُه و ُيـ ْٗم ِر ُغ ٟم َ
ـذ ُل ُضم ْ
ٝمد ِه واؾمتِ ْٗمـرا ِغ ٟمُّم ِ
ـٌ٤مرك اًم ّٚمـف ومٞمف سمِ ِجـد ِه وضم ِ
ًُؽم َذل صٜمٕمـتـف ،ومـ ُٞم ِ
حـف.
ظمِم َٞمـ َ٦م أن شم َ
ْ
ُ
ُ
َ
ٍ ِ
شمـحٌس اًمـٛمـ٤مل وشمُـ٘م٤مؾمـل اًمِمـدّ ة؟ وم٘م٤مل ظمِمٞمـ٦م اًمٗم٘مر .وم٘مٞمؾ ىمـد
ـؿ
ىمٞمؾ
ُ
ًمٌخٞمؾً :م َ
ٟمـزل سمـؽ اًمٗمـ٘مر سمـتـْمٞمـٞمـ٘مؽ قمٚمـك ٟمـٗمًؽ.
ٓطم َ
ٔمـتْـ ُف اًمٕمٞمقن سم٤مًمقىم٤مر.
وُمـ ُقم ِر َ
ف سم٤محلٙمٛم٦م َ
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ىمـٌـٞمح ًمٚمرضمؾ أن يريم٥م اًمٗمرس ومٞمٙمقن اًمٗمرس هق اًمذي يـدسمـر اًمٗم٤مرس ،وأىمٌح
ُمـ ذًمؽ أن شمٙمقن هذه اًمٜمـٗمس اًمتل ُأًمٌِ ًْٜم٤مه٤م هل اًمتل شمُـدسم ُـرٟم٤م ٓ ٟمحـ ٟمُـدسم ُـره٤م.
سمـٌـ٤مـمؾ ُمـ اًمٕمِمؼ :هزًمف ِضمـد ِ
ٍ
وضمـدُّ ه ٌ
هزل ،أوًمف
طمٙمٞمؿً :مـؿ َأر طم٘م ً٤م أؿمٌ َف
ىم٤مل
ٌ
ِ
وآظمر ُه َقم َ
ٓم٥م.
٥م
ًَمٕم ٌ
ُ
خ٧م واًمـجـد واًمً ِ
ٓ ُؾم١م ُد َد إٓ سم٤مًم ٌَ ْ
ٕمد.
َ
ومرض أداه أو ُمـجـ ٍد أصمـّ َٚمف أو طمـ ٍ
ُمـ أُم٣م يقُمف ومـل همػم ٍ
ٛمد َطم ّّم َٚمف
طمؼ ىمْم٤مه أو
ٍ ّ
َ
أو ٍ
أؾمـ ًَف أو قمٚم ٍؿ اىمـتٌـًف ،ومـ٘مد َقمـؼ يقُمف وفمٚمؿ ٟمٗمًف.
ظمػم ّ
ِ
َ
أسمٞمؽ؟ وم٘م٤مل :إٟمـل ٕ ْىم َ
أظم٤مك ُمـ َ
اًمٗم٤مؾمدَ ُمـ
ٓم ُع
ىمٞمؾ ٕقمراسمـ ٍّلً :مـؿ ىمٓمٕم٧م
ـز َومـ ْ٘مد ًا.
ضمًدي اًمذي هق أىمرب إ ًَمـل ُمـ أسمـل وأ ُّمل وأ َقم ُّ
ِ
ِ
سمٛمٜمزًمـ٦م اًمٜمـ ِ
ُ
سمٙمـثـرة اإلظمقان
قار ،ومـال شم ًَُـر ّن
٤مع
اإلظمقان
٤مر ،ىمٚمٞمٚمٝم٤م َُمتـ ٌ
ويمثٞمـره٤م َسم ٌ
ُ

إذا ًمـؿ يٙمقٟمقا أظمٞم٤مر ًا.
ِ
الح ُمـ اًم ّٚمـف.

إدب ُمـ أسمـ٤مء ،واًمّم ُ
ُ
ِ
ُ
إسمـدان إًمـك ُىمقشمِـٝم٤م
شمـحـت٤مج
اًمـحٙمٛم٦م يمٛمـ٤م
اًم٘مٚمقب شمـحـت٤مج إًمـك ُىمقشمِـٝم٤م ُمـ

ُ
ُ
ُمـ ِ
اًمٖمذاء.

 يمَثر ُة آًمـتِ ِ
ـػ ،و ُُمـجـ٤مًمً ُ٦م اًمـحٛم٘مك شمـ ِ
قر ُ
اًمـٛمٜمَـك
ـٗم٤مت ُؾم ْخ ٌ
ث اًمٜمقك ،و َيمـ ْثـ َر ُة ُ
اًمٕم٘مؾ ،وشم ِ
َ
شم ْ
ُـٗمـًدُ اًمـدي َـ ،وشمَـٜمْـٗمل اًم َ٘مـٜم٤م َقمـ٦م.
ُـخـٚمِ ُؼ






ـٚمٛم٦م.
ٟمقر ،واًم َٖمـٗمٚم ُ٦م ُفم َ
اًمتَـٗمٙم ُُّر ٌ
قو ِع رسم ِ
اًمـٛمـ٤مل قمـ ُم ِ
ُ
ـف َىمـٚم٧م ومقائـدُ ه.
إذا َسمـ ُٕمدَ
َ
َ
٤مًمـخـ ِ
سم٤مًمـٛمٜمَك ،وشمُـٜمـ٤مل سمـ َ
دائـع.
ىمٚمقب ُّ
َـر ُّق ُ
اًمـجٝم٤مل شمُـً َت ْٕمـ ٌَدُ سم٤مٕـمٛمـ٤معِ ،وشمًُت َ
ٕمرو َومـ َؽ سمـ٢مُم٤مشمَـتِـف.
َأ ْطم ِٞمـل َُم ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞم٤مر ُهؿ ،وأن ُيـٜم ِ
َ
اًمٖمٞم٨م
ْـز َل
قمالُم٦م رو٤م اًم ّٚمـف قمـ قمٌ٤مده أن َيـًتَٕمٛم َؾ قمٚمٞمٝمؿ ظم َ
خـٓمِ ِ
ومـل أواٟمِـف ،وقمالُمـ ُ٦م ُؾم ْ
ـف قمٚمٞمٝمؿ أن ُي َق ًّمـل قمٚمٞمٝمؿ ِذ َار ُهؿ ،و ُي ِٜمز َل قمٚمٞمٝمؿ
اًمٖمٞم٨م ومـل همػم أواٟمِـف.

 ؾم َئؾ طمٙمٞمؿ قمـ ِ
اًمٕم ِ
ِمؼ وم٘م٤مل ُ :ؿم ْٖم ُؾ َىم ٍ
ٚم٥م وم٤مر ٍغ.
ٌ
ُ
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ِ
ِ
ِ
َ
 اًمٜم٤مس ُيـح ٌّ َ
ـٜمـ٘م٤مدون
اجل٤مٟم٥م ،و َي
وًملم
َقاو ِع
قن ؾمٚمٓم٤مٟمـٝمؿ قمٚمـك
اًمديـ واًمت ُ
ًمِِمد ِة اًمٌَ ِ
ٓمش.
٧م اًمـحٙمٛمـ٤مء اًمـحٞمٚم٦م ومٞمٝمٛمـ٤م :إذا أىمـٌؾ إُمر أ ْقمـٞمـ٧م اًمـحٞم َٚمـ ُ٦م ومِ ِ
 ؿمٞمئ٤من أ ْقمٞم ِ
ـٞمف أن
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ـ٧م اًمـحٞم َٚمـ ُ٦م ومِ ِ
يـدْ سمـِر ،وإذا أدسمـر ،أ ْقمـٞم ِ
ـٞمف أن ُيـ ْ٘مٌِـؾ.
َ
ُ
َ َ





















سمْم٤مئع اًمٜمقيمَك.
اًمـٛمٜمَك
ُ
ُ
ـًد.
اًم ٌَـ ْٖم ُل ُمـ ُومـرو ِع َ
اًمـح َ
ِ
ًمٞمس ًمـٝم٤م هم٤م َيـ ٌ٦م (أي طمـد) ،واًمٕمـ ُ
٤مىمـؾ َيًتَـزيـدُ ُمٜمٝم٤م إًمـك همػم ٟمـٝم٤ميـ٦م.
اًمتجـ٤مر ُب َ
ـ٘م ُٚمف ُم ِذ ٌل ًمِٜم ِ
اًمزائـر ًمِـٛمـ يـًـتَـ ْث ِ
ِ
َـٗمًف.
ُ َ ْ َ
ُ
ِ
ف ُمـ ٟم ِ
ِ
اًمّم٤مدق.
اًمـٙمذب ًمـؿ ُي َّمد ِق
َـٗمً ِف
ُمـ َقم َر َ
ٍ ِ
اًمٙمت٤مب ُُمـٗمٞمدُ ِقم ِ
ـٛمـ َظمـ َٚمـػ.
ٚمؿ ُمـ َؾم َٚم ْ
ػ ،سمـ٤مق ًم َ
ت أن شم ِ
ُـر َي قمدَ و َك أٟمـؽ َصديـ َ٘مـ ُف ومـ٤موم َٕمؾ.
إن َىمـ ِد ْر َ
اطمـذ ْر ُمـ َوشمِ ْـرشمَـ ُف ْ
َ
ٜم٧م إًمـٞمف.
أطم ًَ َ
وإن ْ
٤مهٚمِ ِ
ـر ُمـ ضمـ ِ
ويـؾ قم٤مًمِـ ِؿ أ ُْم ٍ
ُ
ـف.
إذا ًمـؿ شمُـ٘م ٌَ ِ
اًمـحـجـ٦م ُِم َ
ُقت أو ًَمـك سمـؽ.
ٜمؽ ومـ٤مًمًٙم ُ
ـؾ ُ
ـخـؾ ُمـذُمقم ،ورسمـٛمـ٤م طم ِ
اًم ٌُ ُ
ـٛمدْ .
ُ
ٌ ُ
ِ
أطمـد ًا ه٤م َسمـ ُف ،وُمـ ًمـؿ ُي ِ
ـدر ْك اًمِمـل َء قم٤م َسمـف.
ُمـ أُم َـؾ َ
ىمٞمؾ ًمـحٙمٞم ٍؿ ُ :متك أصمـر ْت ومٞمـ َؽ ِ
اًمـحٙمٛم٦م؟ ىمـ٤ملُُ :مـٜم ُذ َسمـدا ًمِـل قمٞمـ٥م ٟمـٗمز.
َ
ِ
ِ
ب قمٜمد اًميورة يمٛمـ٤م شمًتٕمٛمٚمقن اًمدَ واء.
ىم٤مل طمٙمٞم ٌؿ ًمتالُمٞمذه :اؾم َتٕمٛمٚمقا اًمٙمَذ َ
ـٝم ٌؿ ومـل ىمقًمفْ ،
وصح ْ٧م ُطمـجتُـف.
ـٝم َجـتُـف َ
وإن َصدَ َىم ْ٧م ًَم ْ
َذوب ُُمت َ
اًمـٙم ُ
ًمق يم٤من ي ِ
٤مس اًمـدا ُء ٕ َ
قمـ٤مؿم ُٝم ُؿ اًمـدوا ُء.
ـٛم ُ
ـٞمـ٧م اًمٜمـ َ
ُ
اؾمتَٖمٜمَك قمـ اًمِمج٤مقمـ٦م.
إذا اًمـٛمٚمؽ َقمدَ َل ْ
ِ
ٚمؿ وم٢مٟمـف ُي َ٘مـق ُُم َؽ صٖمػم ًا و ُي ًَق ُد َك يمٌػما.
شمٕمٚمؿ اًمٕم َ
ُمـ ًمـؿ َي ْٕم َٚم ْؿ ًمـؿ َي ًْ َٚمؿ.
ِ
ّم٤مطم ٌَـ َ٦م َذ ِوي اجلٝمؾ.
ُمـ ِؿمد ِة
اجلٝمؾ ُُم َ
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ـؾ ُمـ أ ْىمٌ ِح اًمر ِ
ِ
سم٤مًمٗمْم٤مئ ِ
ُ
ذائـؾ.
اجلٝمؾ
َ ّ
ِ
اًمٕم٘مؾ ُطمً ُـ آظمتٞم٤مر.
َصمـ َٛمـ َر ُة
ِ
قمٛم ِٚمف ،واًمـجـ ُ
٤مهؾ َيٕمتٛمدُ قمٚمـك ُم٤مًمف.
اًمٕمـ٤مىمـؾ َيٕمتَٛمدُ قمٚمـك َ
اًمٕمٚمؿ ُمـ ٓ يٓمِ ُٞمؾ درؾمف ،وي ِ
ـدر ُك ِ
ٓ ُي ِ
ـٙمدُّ ومٞمف ٟمَـٗمًف.
َ
ُ
َْ َ
َ
ِ
يمؾ ٍ
ِ
ٓم ُع ُّ
سمـ٤مًمٕم٘مؾ ُيّم َٚم ُح ُّ
ٚمؿ ُيـ٘م َ
وسمـ٤محل ِ
يمؾ ؿمـ ٍّر.
أُمر
ِ
اًمّم ِ
أطم ًَ ُـ ِ
دق ُم٤م يم٤من ِقمٜمدَ اًم َٖمْم٥م.
اجلـد قمٜمدَ اًمٚمٕم٥م ،وأطمً ُـ ّ
ْ
ـؽ ،وٓ شم ُِِمـ ْر قمٚمـك ُمـ ٓ َيـ ْ٘م ٌَ ُـؾ ُِم َ
ْـّم ْح ُمـ ٓ َيـثِـ ُؼ سمِ َ
ٜمؽ.
ٓ شمَـٜم َ
سمنم ٍ
اؾمت ََخػ َ ِ
أصٚمِف.
يػ َدل قمٚمـك ًُم ْ
ـ١م ِم ْ
ُمـ ْ
ؾمخٞمػ أسمـ٤من قمـ َو ِ
ٍ
ٕمػ َقم ِ
ُمـ َ
٘مٚمف.
ُم٤مل إًمـك

ُمـ َ
ىم٤مل ُه ْجـر ًا (اًمٙمالم اعمٌتذل) أؾم٘مط َىمـدْ َره.
ُمـ ومٕمؾ ٟمُـٙمْر ًا أ ْىمـٌ ِ
ْـره.
َ َ
ـح ذيم َ
ِ
ُمـ ًمـؿ َيـّمٌِ ْـر قمٚمـك يمَـده ،ص ٌَ َـر قمٚمـك اإلومالس.
يمؾ اُم ِر ٍئ يـٝمرب ُِمـ ِود ِه ويـر َهم٥م ومـل ُِم ِ
ثٚمف ،و ُي ِ
ن ُع ومـل َأرو َُمـتِف و َي ُ
ٕمٛمؾ
َ ْ ُ
َ ُ ُ ْ
ْ
ِ
ِ
قمٚمـك ؿم٤ميم َٚمـتـف.
أطمد ًا ومـل َم ِٚم ٍ
س ْ
٧م ُذٟمـُـق ُسمـف ،ومـ٢من ذًمؽ
ت ُقمٞمق ُسمـ ُف و َقم ُٔم َٛم ْ
وإن َيمثُ َر ْ
ـر َ
ٓ شمُـ َٕمٞم ْ
ـزري سمِـؽ.
ُِمـٛمـ٤م ُي ْ
ـٛم٦م.
ـٛم ُ٦م ُمـ ٓ َي َ
ْ
َـٛمٜم َُع اًمر ْطم َ
ـرطم ُؿ شم ْ
رطم َ
ِ
ِ
إظم ِ
إذ ِار سمِ
اٟم٘مٞم٤مد ْ
ـٓمقل اًمـر ْهـ ٌَـ٦م.
ٞم٤مر سمِ ُح ًْ ِـ اًمر ْهمـ ٌَـ٦م،
واٟمـ٘مـٞم٤م ُد ْ
ـجـٝم٤م.
وم٠مو ِه ْجٝم٤م ،وإذا َو َىمـدْ َ
إذا أٟم َ
ت ٟمـ٤مر ًا ومـ٠مضم ْ
ِْم٠مت َطم ْرسمـ ً٤م ْ
ِ
ٝمؾ اًمـٛمرء وؾم ْ ِ ِ
ُِم ْـ َضم ِ
ٗمـًف و َيـتَـٕمق َد ومـل
وؾم ْ٘م ِؿ رأيـف أن يتَـّمق َر ومـل ٟمَـ
خـٗمـف ُ
ُ
سمـ٤مٔراء واؾمتِِم٤مر َة اًمٜمُّّم ِ
ِ
َ
ح٤مء ُمـٛمـ٤م ُيـ ْز ِري سمِـف و َي َْم ُع ُمـ َىمـدْ ِر ِه،
إظمذ
ىمٚمٌـ ِف أن
َ
َ
ِ
اًمـٛم ِِمػم.
َومـ َٞمـًتٌَِدُّ سمـ٤مًمت
َـدسمـٞمـر و ُي ْٕم ِر ُض قمـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الك اًمـٛم ِ
ؾمٌ٥م ه ِ
اًمٗمْم٤مئ ِ
ٜم٤مع َذ ِوي
ـؾ
راح َذ ِوي
ٚمقك
َ ُ َ
واصٓم ُ
ْ
واًمـٛمٛمـ٤مًمؽ اـم ُ
َ
ُ
ِ
ِ
اًمر ِ
ِ
ذائـؾ ،وآؾمتِ ْ
اًمـٛمـ٤مدح.
َـز ِيم َٞمـ٦م
خ ُ
ـرار سمِـت ْ
ـٗم٤مف سمِـ٤مًمٜم٤مص ِح وآ ْهمت ُ
َ

( )1إروُم٦م :إصؾ واًمٓمٌع.

()1
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ِ
ٙمر ،و َيـٗم َٕم ُ
٥م ُ
ـؾ اًمنم صمؿ َيـتَقىم ُع
أضمٝمؾ
َـع اًمٌِـر صمؿ َيـٓم ُٚم ُ
اًمٜم٤مس ُمـ َيٛمٜم ُ
اًمِم َ
اخلػم ،و َي ْٖمـتَـر سمِ ِ
ـؼ.
ـ٘مقل ُُمـت ََٛمٚم ْ
ُّ
ِ
ال سمٛمـ٤م يـٔمـ ُمـ َقم ِ
اًمٕمج٥م ُِمـٛمـ يـٓم ِرح يم٤مومِـٞم ً٤م ِ
ِ
ضمـ٤مهالً
قم٤مىمـ ً
ـع
ـّمـ َٓمٜم ُ
داوشمـف ،و َي ْ
َ
ُ
ْ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ـحـٌـتـف.
قمـ٤مضمـز ًا ًمـٛمـ٤م ُيـ ْٔم ِٝم ُـر ُمـ َُم َ
اًمرضمؾ سمِ ِ٘مٚم ِ
ِ
ُيًتَدَ ُّل قمٚمـك ِ
ـ٦م يمالُمف.
قم٘مؾ
ِ
ِ
اًمٕم٤مىم ِ
ـؾ َيـدُ ُّل قمٚمـك اؾمتِ ْحٙم٤م ِم اًمٕم٘مؾ.
ٜم٤مع
اصٓم ُ
ُقن ص ِدي ً٘م٤م ضم ِ
ُمـ َأ َؿم٤مر َقم َٚمٞمؽ سمِ٤مصٓمِٜمَ٤م ِع ضم ِ
٤مه ٍؾ َأ ْو َقم ِ
٤مضم ٍز ًَمـ ْؿ َيـ ْ
٤مه ًال َأ ْو
َ
خ ُؾ َأ ْن َيٙم َ َ
َ
ْ
َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛمـ٤م َي َْم ُع ُمٜمْؽ.
يك َو َيـ ْحت َُ٤مل وم َ
ػم سمِ َٛمـ٤م َي ُ ُّ
َقمدُ ًّوا َقم٤مىم ًالَٟٕ :مــ ُف ُيِم ُ
ِ
واًمـخـٞم٤مٟمـ٦م ،واًمٕم٘مؾ واًمـٛمروء َة يـٌـٕم ِ
ِ
ِ
ـث٤من
اًمٖمدر
ٛمٜمٕم٤من ُمـ
ُـق َة َي
ُ َ َ ْ َ
إن إصؾ وإُسمـ َ
ِ
اًمقومـ٤مء وإُم٤مٟمـ٦م.
قمٚمـك
ُِمـٛمـ٤م َيـدُ ُّل قمٚمـك اًم ُٕم ِ
اطمتٛمـ٤مل اًمذٟم ِ
ُ
ْ٥م اًمذي يٙمقن سمِـال َقم ْٛم ٍد ،وم٠مُم٤م اًمذٟم٥م
٘مقل
َ٥م َقمٛمد ًا و ُي ِ
ِ
اًمذٟمقب،
شمرظمٞمص ومـل
٥م َطمدّ ًا ،ومـ٤مٓطمتٛمـ ُ٤مل ًمف
ٌ
قضم ُ
اًمذي ُيرشمَـٙم ُ ْ
ٌ
إسمٓم٤مل ًمٚمحدود.
واًمتجـ٤مو َز قمٜم ُف
ُ
ِ
ُرب َضم ٍ
ـع ُمـ طم ْٚمؿ.
ٝمؾ أٟمـْـ َٗم ُ
ٚمؽ شم ِ
١مدي إًمـك صقاسمِـف ،واًمنميم٦م ومـل اًمـٛم ِ
اًمرأي ُشمـ ِ
ِ
ُ١مدي إًمـك اوٓمراسمـف.
اًمنميم٦م ومـل
ُ
ِ
ِ ِ
قز ٌ
ـر ُه
ون سمٕم٘مٚمف
إذا
َ
أرؾمٚم٧م َرؾمقًٓ وم٤مقمٚمؿ أٟمـ َؽ َُم ُ
وُمقؾمق ٌم سمٗمٕمٚمف :وم٢من َُمـآصم َ
ُ
وُم ِ
ٜم٤مىمـٌَ ُف َُمٜمًقسمـ ٌ٦م َ
إًمٞمؽ.
َ
ِ
اًمـٛم ُثـقسمـ٦م.
ُمـ قمٗم٤م قمٛم ْـ
٥م اًمٕم٘مقسمـ َ٦م يمٛمـ قم٤م َىم٥م ُمـ يًتـقضم ُ
اؾمتقضم َ
َ
٥م َ
ُـؽ ومـل اًمٚمٞمؾ ،وم٢مٟمـف أضمـٛمع ًمٚمٗمٙمر وأقمقن قمٚمـك ِ
ُمِم٤مورشم َ
اًمذيمر (احلٗمظ).
ًمِتٙمـ
ْ َ ُ
َ
ِ
ٗمظ اًمد ِ
أرسمٕم ٌ٦م ٓ َيـ ُ
زول ُمٕمٝم٤م ُُمٚمؽِ :طم ُ
َ٘مديؿ احلز ِم،
يـ ،واؾمتٙمْٗم٤م ُء إُملم ،وشم ُ

وإُمْم٤م ُء اًم َٕمز ِم.
ود يٛمدَ ح أو طمً ٍ
ٍ
َ ٓ ي ْ
قد َي ْ٘مدَ ْح.
اًمـٛم ْر ُء ُم ْـ َو ُد َ ْ ْ
ـخ ُٚم َ
َ ُ
ـق َ
ىمقل سمـال َُمٕمٜمَك ،وومِ ٌ
أطمـٛمؼٌ :
ٕمؾ سمِـال َضمدْ َوىُ ،
وظمّمقُم ٌ٦م
 أرسمٕم ٌ٦م ٓ َيـخٚمق ُمٜمٝم٤م ْ
ِ
فمـر ٌة سمِـال ِ
طم٤مصؾ.
سمِـال ـم٤مئـؾ ،و ُُمٜم٤م َ َ
أصدق اًمـٛم ِ
ُ
صقر ُة اًمـحـ٤مل.
٘م٤مل ُم٤م َٟم َٓمـ َؼ سمـف

َ
َ
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ِ
ص ،واؾمتِ ْٛمدا ُد
ص ،وشم ََق ُّىم ُع اًم ُٗم َر ْ
ـر ُع اًم ُٖم َّم ْ
أرسمٕم ُ٦م ُيـًتَدَ ُّل سمـٝم٤م قمٚمـك اًمده٤مء :شم َ
َـج ُّ
داهٜمَـ ُ٦م إقمداء.
أراء ،و ُُم َ
ِ
ُمـ أ ْ
ـرشمَـ ُف قمٌَدَ ك.
ـم َٛم ْٕمتَـ ُف ومٞمٛمـ٤م قمٜمدَ ك َصٞم ْ
ُمـ َصح قم٘مٚمف ويمَـ ُثر اؾمتِٛمـ٤م ُقمف يمَـ ُث َر ِقم ْٚم ُٛمف واٟمْـتِـٗم٤م ُقمـف.
ِ
ِ
رار
اًمذسمـ٤مب َيـدَ ُع
إن
َ
َ
صحٞمح اًمـجًد و َيـ َ٘مـ ُع قمٚمـك ُىمـروطمـف ،يمذًمؽ إؿمـ ُ
ِ
ُرون َُم ِ
ِ
اًمٜم٤مس ويـذيم َ
َيـدَ ُقم َ
َـٝمؿ.
ـحـ٤مؾم َـ
قن َُم
ً٤موئ ُ
ِ
وأدب ُُم ًْت ٌ
َـٕم٤من.
أدب ُُمٕمٞمـ ٌـ،
ٌ
إدب أدسمـ٤من ٌ :
اًمـٛمٕمر َومـ َ٦م سم٤مًم ِ
ِ
ُٕملم قمٚمـك يمؾ أ ُْمـ ٍر.
ٚمـف شم ُ
سمـف قمٚمـك َىم ِ
َٕم٤من ِ
ِ
َٕم٤من ِ
ئـ٤مؾم ِ٦م ُيًت ُ
٥م اًمدٟمٞم٤م ُي ًْت ُ
ْم٤مء
سمـف قمٚمـك
وطم ُّ
أظمـرةُ ،
ُطم ُّ
٥م اًمر َ
َ
اًمـحـ٘مقق.
ُ

ِ
اطمتِ ِ
إضم ِ
ـر.
ـمٚم٥م

ـراز ْ
أظمرة ُيٕمٞمـ ُـ قمٚمـك ْ
ُ
َ
٧م وم٤مؾمت ِ
َخدم ذا َقم ٍ
اؾمت ْ
٧م ْ
٘مؾ.
َخدَ ُْم َ
 إذا َظمدَ ُْم َ
ومـ٤مظمدُ ْم ذا ْ
أص ٍؾ ،وإذا ُم٤م ْ
ٓمٜمِـع ذا و ٍ
ٍ
٧م اٟمت ِ
وم٤مء ،واقمٚمؿ ّ
أن
اص َٓمـٜم َ
 إذا اٟمْـت ََج ْٕم َ
َٕم٧م وم٤مص َ ْ َ
ـع ذا َطمٞم٤مء ،وإذا ْ
َج ْ
ـر ٌض.
اًم َٕمٓم٤م َء َٟمـ ْٗمـ ٌؾ
َ
واًمـجـزا َء َوم ْ
ػم ِطمـٞمٜمِ ِ
 اًمٙمال ُم ومـل َهم ِ
ـف ُي َٕمدُّ ًَمٖمق ًا.
اًمـخ ِ
ِ
اًمـخٞمـر َ
ػم ْ
يم٤من ُمـ ومِ ْٕم ِؾ َ
أظم َال ًُمـٌّـ ً٤م.
ُ مـ َظمال ُمـ طم٥م
ِ
ظمػم ُمـ إىمـدا ٍم شمَـٜمدَ ُم قمٚمٞمف.
 إطمج٤م ٌم شم ًَْ َٚم ُؿ سمـف ٌ
ِ
ِ
سمجقده.
ًمٚمٜم٤مس سم٘مٚمٌف وم٘مد َقمٛم ُٝم ْؿ
اًمـخٞمـر
 إذا أطم٥م أطمدٌ
َ
()1







ُمـ َُمدَ َح ٟمَٗمً ُف َهج٤م قم٘مٚم ُف وٟمَٗمك َومْم َٚم ُف.
أسمـ َٚم ُغ اًمـٙمال ِم أىمـ َر ُسمـ ُف ًمألومٝم٤مم.
ىمٞمؾ حلٙمٞمؿُ :متك شم ِ
َ
أُمًؽ قمـ إطمً٤مٟمـف إًمـل.
ُـٛمً ُؽ قمـ َُمـدحِ ومـالن؟ ىم٤مل :إذا
ـؿ يم ُّٚمٝم٤م يم٤مًمـحـ ُٚمؿِ ،
ِ
أُمقر اًمٕم٤م ًَم ِ
اًمرأي يم٤مًمٞم َ٘مٔم٦م.
وص ّح ُ٦م
ُ
ت ومـل ٍ
٧م وٓ شم ِ
َـز ْد :وم٢من اًمزيـ٤مد َة شمَـزيـدُ َك ومـل اًم َٕمث٤مر.
ىمقل َومـتَـ َثـٌ ْ
ـر َ
إذا َقم َث ْ

( )1اٟمتجٕم٧م ومالٟم ً٤م :ـمٚمٌ٧م ُمٕمروومف.
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ِ
ِ
ِ
ٕم٧م أُمر ًا ِ
اًمر ِ
وم٠مضم ْؾ ومِ َ
أي
ـٛم َ
ٙمرك َ
 إذا ْ
هك ،وٓ شمًتنم ومٞمف إٓ ذو ّ
أضم َ
وطمً ْـ ّ
اًمّمحٞمح ،وٓ شمًت َِٕم ْـ قمٚمٞمف إٓ سمـ٤مٕخِ اًمٜمّمٞمحِ  ،ومٛمـ أو٤مع هه أو٤مع أُمره ،وُمـ
ص
اؾمتِم٤مر ُمـ ٓ َيٜمّمح َ
أوٚم ُف قمـ ـمري٘مف وأهمقاه ،وُمـ اؾمتٕم٤من سمٛمـ٤م ٓ َيـخ ُٚم ُ














َ
وأقم٤من قمٚمـك ٟمَٗمًف اًمٕمدو.
اًمًق َء
إظم٤مؤ ُه َضم َٚم َ
٥م سمـٞمـده ّ
ٛمؽ ؾم ِٗمٞمف سمٛمـ٤م ي ُٖمٛمؽ ،ومـ ِ
سمٕمض أطمالُمؽ ،ومـ ّ
٢من
٠مُمً ْؽ قمـ ضمقاسمِـف و ُقمد ُه ُ
إذا َيم ّٚم َ َ ٌ
َ ّ
اًمدٟمٞم٤م يمحٚمؿ طم٤مًمـؿ شمَٗمٜمَك أيـ٤مُمٝم٤م وشمٌ٘مك آصم٤م ُُمٝم٤م ،و َي ُ
٘مٞمٛمٝم٤م.
ـزول ٟمٕمٞمٛمٝم٤م و َئم َٕم ُـ ُُمـ ُ
ِ
إقمداء ،واًمـٙمِ ٌْ ُـر ُيـ ٌَـٖم ُْم َؽ إًمـك إوًمِٞم٤مء.
ـحـٌـ ٌُ َؽ إًمـك
نم ُي َ
اًمٌِ ْ ُ
إذا ص٤مطمٌ٧م اًمًٚمٓم٤من َوم ُ٘م ْؾ ُم٤م ىم٤مل ِ
ُم٤مل ،وٓ شمُـخـ٤مًمِٗم ُف ومـل ٍ
طمٞم٨م َ
ُ
رأي
وُم ْؾ
ٍ
ٍ
َ٘مّمٞمـر وإن َيم ُث َر َز ًَم ُٚمـف و َوم ًَدَ قمٛمٚمف ،ومـ٢مٟمـؽ ٓ
قمجز وشم
َٜمً ٌْ ُف إًمـك
أوشمدسمػم ،وٓ شم ُ
ِ ِ
ِ
اًمٗمٕمؾ.
ٓم٤مو َقمتِف ومـل
َحت َٔمك ًمديـف وٓ َشمٙم ُْر ُم قمٚمٞمف إٓ سمٛمقا َومـ٘متـف ومـل اًم٘مقل و ُُم َ
ػ َقمر َوٝم٤م ًمٚمٛمٜمِـٞم ِ
ُٓمٞمؼ ُمـ اًمـ ُٙم َٚم ِ
ـ٦م واًمتٚمػ.
ُمـ َطمـٛم َؾ ٟمَٗمً ُف ُم٤م ٓ شم ُ
َ
ّ
ِ
قمٜمؽ َؾمق ُ
َ٤مب َ
ـمؽ.
ا ْهمٛمدْ ؾمٞم َٗم َؽ ُم٤م ٟم َ
ال إًمٞمؽ أو َؿم َٗم٘مـ ً٦م قمٚمٞمؽ ،يـج٥م قمٚمٞمؽ أن ٓ شم ِ
إذا أسمـدَ ى قمدوك ًمؽ َُمٞم ً
ُـحً َـ
ِ
شمـحـٗمظ قمـ ِ
أُمره وحترى ذه،
َٜمًك اًمٕمداو َة ُمٜم ُف ،وًمٙمـ َ
اًمثـ َ٘م َ٦م سمـف وأن ٓ شم َ
ومٚمرسمٛمـ٤م َطمـٛم َٚم ُف قمٚمـك ذًمؽ َقم ْج ٌز ومـل اًمـ ِ
ح٤مل أو زي٤مد ٌة ومـل آطمتٞم٤مل.
يٙمقن سمـٞمــ ِ
اًمـخـداع.
ذ اًمٍما ِع ُم٤م
ُ َ َ
ُّ
ًمؽ ومـل سمٕمض إطمٞم٤من ًمٞمٜم ً٤م وًمٓمٗم ً٤م وُمـحٌـ ً٦م وصدا َىمـ ً٦م ًمـح٤مضمـ٦مٍ
إن اًمٕمدُ و ُئمٝمر َ
َ ّ
أطمدَ َ
ث ذًمؽ قم٤م َد إًمـك
َطمـٛمٚم ْتـ ُف قمٚمـك ذًمؽ ومـ٤مقمٚمؿ أٟمـف إذا ذه٥م إُمـ ُر اًمذي ْ
احل٤مًم٦م إوًمـك :يم٤مًمـٛمـ٤مء ُي ًَخ ُـ سم٤مًمٜمـ٤مر ومـ٢مذا ُرومِ َع قمٜمٝم٤م قم٤م َد ِ
سم٤مرد ًا يمٛمـ٤م يم٤من.
ٍ
رء ؾمٌ٥م وؾمٌ٥م ِ
احل ِ
رُم٤من اًمـٙمًؾ.
ًمـٙمؾ
ُ
ْ
ٗمراق إهؾ ُمع ًمِ ِ
ً٤مر ومـ٢من اًمٗم٘مر أوطمش ُمـ اًم ُٖمرسمـ٦مِ ،
َـجز ْع ًمِ ِ
٘م٤مء اًم َٞم ِ
واًمٖمٜمَك
ٓ شم َ
َْ

َس ُمـ اًمقـمـ.
أوٟم ُ
ِ
حـ٤مؾم ِـ يمٚمٝم٤م اًمـٙمَر ْم.
اًمـٛم
 أصؾ َ
ُ
اًمٌخٞمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ قمٚمـك همػم أهٚمف ىم٣م طمؼ اًمٕمٚمؿ وقمرف ومْمٚمف.
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ِ
ِ
ـؾ أهؾ اًم َٗم ِ
ومْم٤مئ َ
أطم٥م أن َيـٝمٚمؽ
ـحقز
ْمؾ َ
ً مـٛمـ٤م يم٤من اًمـح٤مؾمد ٓ ُيٛمٙمٜم ُف أن َي ُ
ِ
ٕمٛم ً٦م ُيٛمٙمِ ُـ ُُمِم٤مهدَ ُشمـٝم٤م.
ُ
ـرى ومـل إرض ٟم َ
اًمٜم٤مس يم ّٚم ُٝمؿ وٓ َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمـٛمتٙمَؼم َ
اًمـٛمتقاوٕمق َن
ون ازدادوا يم ْؼم ًا إًمـك يم ْ ِؼمهؿ ،وإذا ٟم٤مًمف ُ
 اًمٕمٚمؿ إذا ٟم٤مًمف ُ
شمقاو ِٕم ِٝمؿ.
اوٕم ً٤م إًمـك ُ
ازدادوا شمَق ُ
















ُم٤م َأ ْقم َ
أطمد ًا إٓ ُرد قمٚمٞمف أوٕم٤مومـف.
ٓمـك اًم ٌَـ ْٖم َل َ
دات سمِٕم ِ
دآ ٌت قمٚمـك ِ
إُمقر ِ
ِ
ِ
دٓئـ َؾ ّ
قاىمٌٝم٤م.
أواظم ِره٤م و َُم
ومـل سمدايـ٦م
ٌ
٘م٤مُم٤مت ؿم٤مه ٌ َ
ـتـٗم٤مو ُؾ ومـل اًم ّث ِ
ِ
ُ
تٗم٤مو َ
ّ
سم٤مٕىمقال وإقمٛمـ٤مل.
ٚمقن
ٛمرات ،يمذًمؽ
اًمِمج َـر َي
إن
اًمرضم٤مل َي َ
َ
َ
ِ
طم٤مىمٜمـ ً٤م ،وٓ يمثػم اًم ُ٘م ِ
ُِم٤مور ظم٤مئـٗمـ ً٤م ،وٓ ِ
ٓ شم ِ
اًمٜمً٤مء ،وٓ ُمـ ال دىمٞمؼ قمٜمده (أي
ٕمقد ُمع
َ
أقم٤مر ُه ُمـ ِ
ٍ
قمجز ِه وأ َُمـد ُه ُمـ َضمـ َز ِقمـف.
اًمٗم٘مػم اجل٤مئع) :ومـ٢مٟمـف ُمـ َؿمٙم٤م إًمـك
قم٤مضمز َ
ِ
َٞمن َوم َٕم َٚم ْف ْ
ـر ُمـ أوًمِف) ،ومـ ْ
اًمٕم٤مىمؾ َي ُ
وإن
يـر (أي َيـٌِٞمـ ُـ ًمف إ ُْم َ
اًمـٛم٘م٤مد َ
ـذوق َ
٢من شم َ
َـر َيمـف.
ـر شم َ
شمَـ َٕمً َ
ِ
قض سمـف.
ظمػم اًمٕمٚم ِؿ ُم٤م ُطم َ َ
ـٙمً٥م ِ
ّقاوع ي ِ
اًمٗم ْٓمـٜمَـ٦م.
ُ
اًمت ُ ُ
ٍ
ط ِ
َ
ـر َ
َٝمقشمْـ ُف ،أو ًُمـٝم٤م :اًمٜمً٤مء ،صمؿ
ومٞمٝمـ
اًمرضمؾ ْ
أه َٚمـ َٙمـ ْتـ ُف واؾمت َ
أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء إذا أ ْوم َ
اًمٖمٞمـٌـ٦م ،صمؿ ِ
ِ
اًم٘مٛمـ٤مر ،صمؿ َ
اًمـخ ْٛمـر.
َ
وزيره ،وُم٤م َص َٚم َح ُمـ َوم ًَدَ ُُم ِِمٞمـ ُره.
ضم٤مر ُ
ُم٤م قمَدَ َل ُمـ َ
ٍ
ِ
ُ
اًمـٛم ْ٘مـ َتـ ِّمدَ ة،
أؿمٞم٤مء ُمٕمٝم٤م اًم ٌَـريم٦م:
أرسمٕم ُ٦م
اًمـٛم َزيمك ،واًمزوضمـ ُ٦م اًمّم٤مًمـحـ ُ٦م ُ
اًمـٛمـ٤مل ُ
اًمـٛم ِ
اًمـٛم ِٕم َ
ٞمـِم٦م.
ٕم٤مو ُن ،وآىمتّم٤م ُد ومـل َ
واًمق ًَمدُ ُ
ٍ
ـٝمر دو َٟمـ َؽِ ،
اضمٕمؾ ًمـٙمؾ ٍ
ًـٗمٞمـف َيّمقل.
رض ٓ ُيّم٤من ّإٓ سم
وم٤مًمٕم ُ
يمٚم٥م يمٚمٌ ً٤م َي ِ ُّ

يمـٗمك سمـ٤مًمـٛمرء ذُم ً٤م ًمٜمٗمًف أن ُيـٓمريـٝم٤م قمٚمـك رؤوس اًمـٛمأل.
قم٤مؿمـرت اًم ُٗمْمالء قمَدّ َك اًمٜمّـ٤مس ِ
واطمد ًا ُِمٜمٝمؿ.
إذا
َ
ُ
ـع واًمٕمدل ُمٜمٝمؿ شمَـ َٙم ّٚمػ.
اًمٔمٚمؿ ومـل اًمٜمـ٤مس َـمـ ٌْ ٌ
اًمٔمٚمؿ َيٓمر ُد اًمٜم ِ َٕم ْؿ ،و َيـجٚم٥م اًمٜمِـ َ٘مؿ.
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وطم ًْٜمل ًمٕمجٌ٧م.
 شمـزوج أقمٛمك اُمرأة وم٘م٤مًم٧م ً :مق رأي٧م سمـٞمـ٤ميض ُ
وم٘م٤ملً :مق ِ
يمٜم٧م يمٛمـ٤م شم٘مقًملم ُم٤م شمريمؽ اًمـٛمٌٍمون ًمـل.

ٚم٧م ِهـٛمـتُـف ـم٤مل هـٛمف.
ُ مـ َقم ْ
ِ
ٌ
اًمـٛمرأة وومـْمٞمٚمـ ٌ٦م ومـل اًمرضمؾ.
ضمـٛمـ٤مل ومـل
 اًمـحـٞم٤م ُء
َـع ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٞمًػم ه٤من قمٚمٞمف ُّ
يمؾ قمًػم.
ُ مـ َىمـٜم َ






حـّمدُ اًمِمٙمر.
ُمـ يـزرع اًمـٛمٕمروف يـ ُ
ِ
٥م اًمـحـؼ همٚم٥م اًمـخـٚمـؼ.
ُمـ َريم َ
ُمـ أذٟم٥م وهق يْمحؽ دظمؾ اًمٜمـ٤مر وهق يٌٙمل.
إذا ٟم ًََ َؽ اًمنميػ شمقاوع ،وإذا ٟمًؽ اًمقوٞمع شمٙمؼم.
أفمٚمؿ اًمٜمـ٤مس ًمٜمـٗمًف ُمـ شمقاوع ًمـٛمـ ٓ يـٙم ِْرُمف ِ
٥م ومٞمٛمـ ُيـٌٕمده.
ورهم َ
ُ
ُ َ

 اًمٖمػمة ُمً٠مًم ُ٦م يمراُم٦م وًمٞمً٧م ُمً٠مًمـ٦م طم٥م.
ٚمؼ ٍ
 ٓ شمٕمتٛمد قمٚمـك ُظم ِ
أطمد طمتك شمـجرسمـف قمٜمد اًمٖمْم٥مُ.
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
وؾمقق
وـمٌٞم٥م قم٤مًمـؿ،
وىم٤مض قم٤مدل،
ؾمٚمٓم٤من ىمـ٤مهر،
ُ مـ ًمـؿ يًٙمـ ُمقوٕم ً٤م ومٞمف
ٍ
ٍ
ضمـ٤مر ،وم٘مد وٞمع ٟمـٗمًف وأهـٚمـف وُمـ٤مًمـف ووًمـده.
وٟمـٝمر
ىم٤مئؿ
ٗم٧م َ
ضمقت.
ػ إذا َر
وظم ْ
َ
ُْ ر ُج إذا ِظم َ
رىمٞم٥م ُيـحّمٞمٝم٤م.
أٟمٗم٤مس ُمٕمدودة وقمٚمٞمٝم٤م
ُ قم ُٛم ُر َك
ٌ
ٌ
اًمـٛمقت ومـ٢مٟمّـف ٓ يٜمـً٤مك.
 ٓ شمَـٜمس
َ

واًمـٝمؿ ٟمّمػ ِ
ُ
اًمٕم٤مومٞم٦م ُُم ْٚم ٌ
اًمـٝم َرم.
ظمٗمل،
ؽ

ُّ
ّ
 اًمرؿمقة شمُٕمٛمل قملم اًمـحٙمٞمؿ ،ومٙمٞمػ قملم اًمـجـ٤مهؾ؟
طمريص قمٚمـك ُم٤م ُُمٜمِع قمٜمـف.
 اسمـ آدم
ٌ
 ومـل ؾمٕم٦م إظمالق :يمٜمقز إرزاق( .قمـ يٞمك سمـ ُمٕم٤مذ)
 هاج اجلًد هق اًمٕملم ،ومٛمتك يم٤مٟم٧م قمٞمٜمؽ سمًٞمٓم٦م ومجًدك يمٚمف يٙمقن ٟمػم ًا ،وُمتك
يم٤مٟم٧م ذيرة ومجًدك يٙمقن ُمٔمٚم ًام.
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َُمـ َئمٚمِ ْؿ يـ َُخـر ْب سمٞمت ـ ف.
اًم ُٖمٜمٞم٦م ومـل اًم٘مٜم٤مقمـ٦م ،واًمًالُم٦م ومـل اًم ُٕمزًمـ٦م.
اًمـحـريـَـ٦م ومـل رومض اًمِمٝمقات.
ُ
ِ
َُمـ ظم٤مف اًم ّٚمـ َف ظم٤مومـف ُّ
يـخػ اًم ّٚمـ َف ظم٤مف يمؾ رء.
يمؾ رء ،وُمـ ًمـؿ

أيمثر ُم٤م يـخ٤مومـف اًمٕمٌدُ ٓ يٙمقن.

ُ
ُ
واًمذٟمقب ٓ شمُـٜمًْك.
اًمـٛمـ٤مل َيـ ْٗمٜمك ،واًمٌدن َيـ ٌْٚمـك ،وإقمٛمـ٤مل شمُـحَم،

ُ
 ىم٤مل طمٙمٞمؿُ :مـ مجـع إًمــك ذف أصـٚمف ذف ٟمٗمًـف وم٘مـد اؾمـتدقمك اًمٗمْمـؾ
سم٤محلج٦م ،وُمـ أهمٗمؾ ٟمٗمًف واقمتٛمد قمٚمـك ذف آسمـ٤مئـف وم٘مد َقمـ٘م ُٝم ْؿ واؾمـتحؼ أن

ٓ َي ْ٘مدُ َم سمـٝمؿ قمٚمـك همػمهؿ.
ُ م َث ُؾ ُمْم٤مر اًمً ِ
ٚمٓم٤من ومـل َضمٜمْ ِ
٥م َُمٜم٤مومِ ِٕم ِفَُ ،م َث ُؾ اًمٖمٞم٨م اًمذي هق ؾم٘مٞم٤م اًم ّٚمـف شمٕم٤مًمـك،
ُ
َ َ
وسمـريم٤مت اًمًٛمـ٤مء وطمـٞم٤مة إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م ،وىمـد يـتـ٠مذى سمـف اًمـٛمً٤مومر
ويـتـداقمك ًمف اًمٌـٜمٞم٤من ،وشمٙمقن ومٞمف اًمّمقاقمؼ ،و َشمـدُ ُّر ُؾمٞمق ًُمفَ ،ومـت ُِٝم ُ
ٚمؽ اًمٜمـ٤مس
واًمدواب واًمذظم٤مئـر ،ويٛمقج ًمف اًمٌحـر ،ومـ َتـ ِْمتَـدُّ َسمـ ِٚمـٞمّـ ُتـ ُف قمٚمـك أهٚمف ،وٓ يٛمٜمع
إرض اًمتل أطمـٞم٤م واًمٜمـ ِ
ذًمؽ اخلـٚمؼ إذا ٟمٔمروا إمم آصمـ ِ
ِ
ٌ٤مت
٤مر رطمـٛم٦م اًمـٚمـ ِف ومـل
ِ
واًمرزق اًمذي َسمـ ْ
ًط واًمرطمـٛم٦م اًمتل ٟمنم :أن ُيـ َٕمٔمٛمقا ٟمِٕمٛم َ٦م رسمـ ِٝمؿ
اًمذي أظمرج
ِ
ظمقاص اخلـٚمؼ.
يمر ظمقاص اًمٌاليـ٤م اًمتل دظمٚم٧م قمٚمـك
ّ
و َيِمٙمروه٤م و ُيـٚمٖمقا ذ َ
ً مٞمٙمُـ وضمٝمـؽ سم ِّم ً٤م ويم َِٚمٛمتُـؽ ًمٞم ٜم٦م ،شمَـٙمـ أطم٥م إًمـك اًمٜمـ ِ ِ
ًمذه٥م واًمٗمْم٦م.
٤مس ُمـٛمـ ُيٕمٓمٞمٝمؿ ا َ
ّ
ُ َ
َ
اًمٜمـ٤مس ومً٤مُمـحٝمؿ.
 إذا أردت أن يً٤مُمـحـؽ
ُ

ِ
ُ
شمٙمقن ؿمج٤مقمـ ُ٦م اًمٜمٗمس.
اًمـٛمّم٤مئـ٥م
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :قمٚمـك ُم٘مدار اًمّمٌـر قمٚمـك
 اًمٜمجدة هل اًمـجـرأ ُة قمٚمـك اإلىمـدام.
ِ
ـخ٤مئؿ وٓ ُدومِ َٕمـ٧م
ػ اًمًٚمٓم٤من وٓ ُؾمٚم ْ٧م اًمً
ريض اًمٖمْمٌ٤من ،وٓ اؾمتُٕمٓمِ َ
ُ
 ي٘م٤ملُ :م٤م ُأ َ
اًمـٛم ِ
حذور وٓ اؾمت ُِٛم َٞمؾ اًمـٖمْمٌ٤من سمٛمثؾ اًمـٝمديـ٦م.
اًمـٛم
ُ
ٖم٤مر َم وٓ شم ُُقىم َل َ
َ
ِ
اًمـٛمرء واومِـدُ قم٘مٚمف ورائـدُ َومْمٚمف.
 اظمتٞم٤مر
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ىمقل إوًملم :ومالن ٓ أصؾ ًمف وٓ ومّمؾ .إصؾ :احلً٥م ،واًمٗمّمؾ :اًمٚمً٤من.
اقمٚمٛمقا أن مديمؿ اًمذي سمٜم٤مه آسم٤مؤيمؿ ُمتك ًمـؿ شمٕمٛمروه سم٠مومٕم٤مًمٙمؿَ :ظم ِر َب وذه٥م.
ىم٤مل اًمٕمٚمٛمـ٤مء :اظمتٞم٤مر اًمٙمالم ،أؿمدُّ ُمـ ٟم ِ
َح٧م اًمًٝم٤مم.
ُ
ِ
قالُالعؾامء :ومـل ِطم َٙم ِؿ احلٙمـامء ،وومــل يمـالم إًم ِـٌ ِ
٘مـالء ،وٟمـقادر اًمٕمـرب
ــ٤مء اًم ُٕم
وطم ْٗم ِ
وأُمث٤مًمـٝم٤م ،إًمـك ُم٤م طمقوه ُمـ ِطم َٙم ِؿ اًمٕمجؿ وؾم٤مئر إُمؿ ِ
ظ أُمث٤مًم ِ ِ
ـٝمؿُ ،م٤م َيـٌٕم٨م
َ َ ُْ
ــ٦م إُمثـ٤مل ُم ِ
قمٚمـك اُمتـث٤مل ُـمـر ِىمــ ِٝمؿ واطمتِـذائٝم٤م ،وومــل ُمٕمر َوم ِ
ٕمـ٤مدن ُمــ اًمٕمٚمـقم
َ
ُ
ويـٜمـ٤مسمٞمع ُمـ ِ
احلٙمؿ.
َ
يمـ قمّم٤مُمٞم ً٤م ٓ ِقمٔم٤مُمٞمـ ً٤م ،أي اومتخـر سمٜمٗمًـؽ ٓ سمآسم٤مئــؽ اًمـذيـ ُم٤مشمــقا وسم ِ
ـ٘مـ َٞمــ٧م
َ
قمٔم٤مُمٝمؿ.
ِ
ِ
ػم َُم٤م ومِـل اًمٚم ِئٞم ِؿ َأ ْن َيٙمُػ َقمٜمْؽ َذ ُه.
ػم ُه َ
،و َظم ْ ُ
ذ َُم٤م ومـل ا ًْمٙمَري ِؿ َأ ْن َي ْٛمٜمَ َٕمؽ َظم ْ َ
َ ُّ
ىم٤مل طمٙمٞمؿ ٓسمٜمف :اـمٚم٥م اًمـٛمـ٤مل ،ومـ٢مٟمـف ِقمز ومـل ىمٚمٌؽ و ُذل ومـل ىمٚم٥م همػمك.

رهمٌ٦م أو ٍ
ُ مـ ًمـؿ يٙمـ سمٛمقوع ٍ
َ
اؾمتٝم٤من سمـف ُمـ ٓ َيٕمر ُومـف.
رهٌ٦م








ومـ٘مر ُه ومٚمٞمس ًمف قمٜمدهؿ َىمـدْ ر.
ُمـ أسمـدى إًمـك اًمٜمـ٤مس َ
قمٓمل ُم٤مًٓ ُر ِز َق سمـف ضمـٛمـ٤مًٓ.
ُم٤م يمؾ ُمـ ُأ َ
ِ
ِ
ِ
ـخ٤مًمٓم٦م ِ
إظمـالق وومًـ٤م َده٤م يمثـػم ًا ُمـ٤م
صـالح
أهؾ إدب ،ومـ٢من
ـر ُمـ ُُم
َ
أيمْث ْ
ِ
أظمالق اًمذيـ شم ُ
ُٓمٞمؾ ُصحٌت َُٝمؿ.
يٙمقن قمٚمـك َىمـدْ ِر
ٍ
اًمــٛمت٤م َسمٕم َ٦م
أوص رضمؾ اسمٜمف ٓ :شمـتٙمؼم قمـ ُمت٤مسمٕم٦م أطمد إذا فمٝمـر ًمـؽ احلــؼ ،ومــ٢من ُ
اًمّمقاب أطمًـ ُمـ آسمتـ ِ
ِ
داء سم٤مًمـخٓم٠م.
قمٚمـك
ُ
ٍم ْت ِهـٛم َت ُف قمـ ِهــٛمتِؽ ،وٓ
أوص طمٙمٞمؿ اسمٜمف :اقمٚمؿ أن أض ُمـ قم٤مذشمَـف ُمـ َىم ُ َ
ِ
سمّمٖمػم اًمـخٓم٠مِ ومـل يمٌػم اًمٕمٛمؾ.
شمًت َِٝمـ
يٜمٌٖمل ًمٚمٕمـ٤مىمـؾ أن َيـخـ ِد َم ومـل ؿمٌٞمـٌتـف زُم٤من اًمِمٞمخقظمــ٦م ىمٌــؾ ُمـجٞمـئــف ،يمـام
يـخدم ومـل اًمّمٞمػ زُم٤من اًمِمت٤مء ىمٌـؾ ُهجقُمف.
ٓ شمَٖمتَـر سم٤مًمـٛمـ٤مل ومـ٢مٟمـف يم٤مًمـٛمً٤مومِ ِ ِ
رطمـؾ.
ـر َيـح ُّـؾ و َيـ َ
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ِ
ٗمـت٤مح اًمٗم٘مر.
 أصؾ اًمـٛمٕمٞمِم٦م إصالح اًمـٛمـ٤مل سم٤مًمتـ٘مديـر ،ومـ٢من اًمتـٌذيـر ُم ُ
 اًمٗمتـٜم٦م شم ِ
ُـٜمـِم ُئٝم٤م اًمْمٖم٤مئـ.
ِ
أىمّمدْ ُمـ أصٜم٤مف اًمٕمٚمؿ ُم٤م هق ْ
أؿم َٝمك إًمـك ٟمٗمًؽ وأظمػ قمٚمــك ىمٚمٌـؽ :ومـ٢من

ِ
وؾمٝمقًمتِـف قمٚمٞمؽ.
ٟمٗم٤مذك ومٞمف قمٚمـك طمً٥م ؿمٝمقشمـ َؽ ًمف ُ

 إن اًمـحٙمٛم٦م شمـزيـد اًمِمـريػ ؿمـرومـ ً٤م.

 إذا أردت أُمر ًا ومتـدسمر قم٤مىمٌتـف.
أصٌ٧م أو يمِدْ َت شمُّمٞم٥م ،وإذا اؾمتٕمجٚم٧م أظمٓم٠مت أو يمِدْ َت ُختٓمئ.
 إذا شمَـثٌ٧م
َ
ُ رب ٍ
أُمـ ؾم ٌَـ ٌُـ ُف اًمـخقف.
 رب ِطم ٍ
ٞمٚم٦م أهٚمٙم٧م اًمـ ُٛمحت٤مل.
ُ
ـؾ وإن قمج َزت قمٜمف اًمـٛم ِ
 إن ُطم٥م اًمـخػم ومِ ْٕم ٌ
٘مدرة.
َ
َ
ِ
احل٤مضم٦م شمٕمجٞم َؾ اًمٞمـ٠مس إذا أظمٓم٠مك ىمْم٤مؤه٤م .
 إن ُمـ ىمْم٤مء
()1

 إن أطمؼ ُم٤م صؼمت قمٚمٞمف ُم٤م ًمـؿ شمـجـد ؾمٌٞمـ ً
ال إًمـك دومٕمف.
ـؼم َقم َٚمــك
 إن اًمـٛمّمٞمٌ٦م إذا ٟمزًم٧م إٟمٛمـ٤م هل واطمدة ،ومـ٢من ضمزع ص٤مطمٌٝم٤م (أي ًَمـ ْؿ َي ّْم ِ ْ
َُم٤م َأ َص٤م َسمـ ُف) يم٤مٟم٧م إصمٜمـتـلم.
 إن أؿمد اًمٜمـ٤مس َهم ّٛمـ ً٤م اًمذي ٟمزل همػمه ومـل اًمـٛمٙم٤من اًمذي هق أطمؼ سمـف ُمٜمـف.

ٞم٤مع ظم٤من( .اًمْمٞم٤مع :اعم٤مل اعم٘مٌؾ قمغم اًمتٚمػ)
 إن اًمرضمؾ ًمٞمٙمقن أُمٞمٜم ً٤م ،ومـ٢مذا رأى َ
اًمْم َ
 إن اًمٜمٗمس ُٕم٤مر ٌة سم٤مًمًقء ،وم٢مذا ضم٤مء اًمٕمزم ُمـ اًم ّٚمـف يم٤مٟم٧م هـل اًمتـل شمـدقمقك إًمــك
اخلػم.
 إن سم٘م٤مءك إًمـك ومٜم٤مءُ ،
ومخ ْذ ُمـ سمـ٘م٤مئـؽ اًمذي ٓ َيٌـ٘مك ًمٗمٜم٤مئـؽ اًمذي ٓ َيـٗمٜمك.
اًمـخ ِ
سمخ ُٚم٘مف َ
ٚمؼ قم٤مش ُ
 إن اًمٗم٤مؾمؼ إن يم٤من طمًـ ُ
وظمػ قمٚمـك اًمٜمــ٤مس وأطم ٌُّـقه ،وإن
اًمٕم٤مسمِـد إذا يم٤من ؾمـل َء ُ
اًمـخ ُٚم ِؼ َصمـ ُ٘مـ َؾ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس و َُم ُّٚمقه.
( )1أي إن ىمّمدك أطمدهؿ ذم ىمْم٤مء طم٤مضم٦م ًمف ،صمؿ وضمدت ُمـ ٟمٗمًؽ أٟم ؽ ًمـ شمًتٓمٞمع ىمْم٤مؤه٤م ،وم٠مظمؼمه
سم ذًمؽ ومقر ًا وٓ شم١مُمٚم ف.
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اًمـٛمر َء ًمـ يـٜمـ َ٤مل ُم٤م ُيـح٥م طمتك يـّمؼم قمٚمـك يمثٞمـ ٍر ُمـٛمـ٤م يـٙمره.
 إن َ





اًمـجـزع واإلؿمٗم٤مق ىمٌؾ ُوىمـقع إُمر ،ومـ٢مذا وىمع وىمع سم٤مًمرى واًمتًٚمٞمؿ.
إٟمٛمـ٤م َ
ِ
سمٛمٛمتَـٓمٞمٝم٤م.
ًمقٓيـ٦م أٟمـثك شمَّم ُٖمر
إٟمٛمـ٤م ا َ
َـحً ُـ وشمَـ٘م ٌُ ُح ُ
وشمٙمؼم سمقاًمٞمٝم٤م ،و َُمٓمـٞمـ ٌ٦م شم ُ
ُ
ُم٤م أيمثر ُمـ يٕمرف احلؼ صمؿ ٓ يٓمٞمٕمف.
ِ
ُم٤م أطم٥م أطمـدٌ ِ
ويمـر َه أن
ٞمـقب اًمٜمــ٤مس
٤مؾمـ٦م إٓ َطم ًَدَ و َسم َٖمك و َـم َٖمك وشمَـتَـٌ َع ُقم َ
اًمريـ َ
ُيـذيمر أطمدٌ سمخػم.

ُ م٤م شمقاوع ومـل وٓي ِ
ـتف إٓ ُمـ َيم ٌُ َـر قمٜمٝم٤م ،وٓ شم َٙمـٌـر ومٞمٝم٤م إٓ ُمـ َيمـ ٌُ َـر ْت قمٜمف.
َ َ
ُ ٓ شمـالحِ َر ُضم ً
ال همْمٌ٤مٟمـ ً٤م ،ومـ٢مٟمـؽ ُشمـٖمٚمِـ ُ٘مف سم٤مًمٚمج٤مج وٓ َشمـر ُّده إًمـك اًمّمقاب.
 ٓ شم ِ
ـ٘م٧م سمٛمقدشمـف.
ُِم٤مور ُُمٕمدَ ُم ً٤م وإن َوصمِ َ












ُٝمٛم٦م.
ٓ شمـٚمق َُمـ ُمـ أؾم٤م َء سمـؽ اًمٔمـ إذا َضم َ
ٕمٚم٧م ٟمٗمًؽ َهدَ ومـ ً٤م ًمٚمت َ
ال وشمَٓمٚمٌف ُمدسمـر ًا ،ومـ٢من ذًمؽ ُمـ وٕمػ اًمٕم٘مؾ ِ
ٓ شمـتـرك إُمر ُُم٘مٌِ ً
وىم ّٚم٦م اًمرأي.
ُ
ٚمٓم٤من ومـ٠مضم ِ
إذا ـمٚمٌ٧م طم٤مضم ً٦م إًمـك ذي ؾم ٍ
ـٛمؾ ومـل اًمٓمٚم٥م إًمٞمف.
ْ
ُ
إذا َهدأ َهمْم ٌُؽ ومتٙمٚمؿ.
إذا َقم ِد َم اإلٟمً٤من اًمٕم٘مؾ واًمتقومٞمؼ ًمـؿ َيّم ُٚمح ًمف ر ٌء ُمـ أُمـ ِره.
ـٞم٧م ُؾمٚمٓم٤مٟم ً٤م وم٤مسمٕمد قمٜمؽ إؿمـرار :وم٢من مجٞمع ُقمٞمقسمـٝمؿ َُمٜمًق َسمـ ٌ٦م إًمٞمـؽ.
إذا َوًم ِ َ
إذا أد َسمـر إُمـر يم٤من اًمٕمٓم٥م ومـل احلٞمٚم٦م.
اًمـٛمرء ومـل اًمدٟمٞمـ٤م ومقق ُِم٘مـ ِ
إذا َسمـ َ
داره َشمـٜمـٙم َرت أظمال ُىمـف ًمٚمٜمـ٤مس.
ٚمغ َ
ِ
اًمـحٞمــ٤مء ضمــٛمٞمٚم٦م اًمـٛمحٞمــ٤م ُم ِ
ً٤مقمــد ًة ومــل
إذا َىمـٞم َض اًم ّٚمـ ُف ًمٚمرضمؾ اُمـرأ ًة يمثـػمة
ُ ّ ُ
ِ ِ
اًمـٛم ْحٞم٤م.
اؾمتـ َ
ٓم٤مب َ
ضمـٛمٞمع إؿمٞم٤مء ُُمٕمٞمٜمَـ ً٦م قمٚمـك أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞمـ٤م :ومـ٘مد ْ
واًمره ٌَـ ُ٦م ُـمـ ِٛم َع ومـل ُر ْؿم ِده.
إذا يم٤من ومـل اًمّمٌل اًمـحٞم٤م ُء
ْ
إذا ص٤مدف ُمٕمرو َومـ َؽ ُمـحٚمـف يـٜمـٌٖمل ًمؽ أن َشمٕمـد ذًمؽ ُمـ ٟمِٕمؿ اًم ّٚم ِ
ـف قمٚمٞمؽ.
ُ
َ َ َُ
َ

 إذا شمِم٤ميمٚم٧م إظمالق َيم ُث َـر آشمـٗم٤مق.

ُُُُُُُُُُُُُُ111منُحؽمُالعربُدمُاجلاهؾقةُواإلشَلم

 إذا أردشمؿ أن شمٕمٚمٛمقا ُمـ أيـ أص٤مب اًمرضمؾ اًمـٛمــ٤مل ومـ٤مٟمٔمروا ومـٞمؿ ُيـٜمـٗمــ٘مف :ومـ٢من
اًمـخٌـٞم٨م ُيـٜمـ َٗمـ ُؼ ومـل اًمً َـرف.

ِ
إُمر اطمتـ٤مل ًمفً ،مٙمـ اًمٕمـ٤مىمـؾ اًمـذي يـحـتــ ُ٤مل
ً مٞمس اًمٕمـ٤مىمـؾ اًمذي إذا َوىمع ومـل
ًمألُمر وٓ َيـ٘مع ومٞمـف.










سمقز ٍن.
ْمجـ ُر ْ
ْمجـرً ،مٙمـ َي َ
ًمٞمس ُمـ ذط اًمـحٚمٞمؿ أن ٓ َي َ
ٍ
ـٛمٚمقل ٓ ُيًتـٓم٤مع ومِـرا ُىمـف.
ُرب َُم
ُرب ُُمـزاحٍ ومـل َهم ِ
قر ِه ِضمـد.
ُرب طمـ ٍ
رب َؿمٌ ْ٧م ُمـ ًَمـٗمـٔمـ٦م.
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ٚمؿ.
ُرب
وؾم َٗمـف ُطمـٛم َل سمـف طم ٌ
ٚمؿَ ،
ـل سمـف قم ٌ
ضمٝمؾ ُوىم َ
رب قم٤مضمؾ ًمـ ٍ
ذة ىمـد أ ْقمـ َ٘مـ ٌَ٧م َ
نة.
ُ
ـمقل َطم ْ َ
ِ
ِ
ٕمروم٤من إٓ سمٕمد َذه٤مسمـٝمٛمـ٤م :اًمّمحـ ُ٦م واًمِمٌ٤مب.
ؿمٞمئ٤من ٓ ُي
ِ ِ
ِ
واًمـٛمرو َءة.
َذب
اصمٜمـ٤من ٓ َيـجـ َتـٛمٕم٤من أسمـد ًا ومـل سمنم :اًمٙم ُ
ُ
ِ
ٗمع
ورىمـٌـ ٌ٦م شمُـٛم َٚم ُؽ سم٤مًمّم ْٗمعِ ،ورىمٌـ ٌ٦م ٓ َيـٜمــ ُ
اًمر ُ
ىم٤مب صمالصمـ٦مَ :ر َىمٌـ ٌ٦م شمُـٛم َٚم ُؽ سم٤مًمـٛمٜمَـ ِـَ ،
ومـٞمـٝم٤م إٓ اًمًـٞمـػ.







ِ
ـ٤مر واًمٙم ََٛم َ٠مةُ.
ـٚمع
ُ
صمـالصمـ ٌ٦م شم١ميمؾ وٓ ُشمًٛم ْـ :اًمٓم ُ
واًمـج ّٛم ُ
ٍ
وطمًـ ُـ ِ
اجل ِ
ـلم اجل٤مٟمِ ِ
ُ
ـ٥م،
صمٛمـ٤من :ومـل ُطمًـ ُـ
ُمٗم٤مشمٞمح اًمرزق ومـل
ـقار ،وًم ِ ُ
اًمــخ ُٚم ِؼُ ،
ــ٦م ،وطمً ــ اًمـٛمٕمق َٟمـ ِ
ـدق احلــدي٨م ،وأداء إُم٤م َٟمـ ِ
ـػ إذىِ ،
ــ٦م ،و ُىمـ ُ
وصـ ُ
ــٌقل
و َيمـ ُّ
ُ َ ُ
ُ
ُ
اًمـٛم ْٕم ِذ َرة.
َ
اًمـح ِ
ًـ َؿم ْ٘م َقة.
إن ُمـ ُ
ٕمر ُب سمٕمٌ٤مراشمـؽ قمـ َُم ِ
إٟمـؽ شمَـدُ ُّل سم٘مقًم ِ َؽ قمٚمـك قم٘مٚمؽ ،و ُشمـ ِ
ٕمر َومـتِؽ.

 سمٕمض اًمـحٚمؿ ُذل.
 اًمـحًد صمِـ ْ٘م ٌؾ ٓ يْمٕمف ِ
طم٤مُمٚمف.
َ ُ
 ادوم ِع اًمِمـر سمـ ٍ
ٕمقد أو َقمٛمقد.
ْ

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ111

َ د ِع اًمِمـر َي ْٕمـ ٌُ ْـر.

ِ
ـٞم٤مره.
َ دل قمٚمـك اًمٕم٤مىمـؾ اظمـت ُ


ـٛمقت .
َر ْه ٌُ ٌ
ظمػم ُمـ َر ْطم ُ
قت ٌ
أُمر ٓ يـداوى ىمٌؾ أن يـٕم ُْم َؾ وٓ يـدَ سمـر ىمٌؾ أن يًت ِ
يمؾ ٍ
َـٗمحـؾَ ،قمـل سمـف
َ
ُ
َ ْ
ُ َ
َـداريمُف وشمَـالومِـٞمـ ِف.
وص ُٕم َ
ُُمـداويـف َ
٥م شم ُ
ِ
ُ
اًمٓمٌؾ وزًمـ٦م اًمـج٤مهؾ ُيـخٗمٞمٝم٤م اًمـجٝمؾ.
ي ُب سمـٝم٤م
َز ًّمـ ُ٦م اًمٕم٤مًمـ ِؿ ُي َ
ِ
اًمنمف اًمتَٖم٤م ُومـؾ.
َزي ُـ
ِ
اًمٜم٤مس ُمـ ٓ ُيـٌـ٤مًمـل أن َيـرا ُه اًمٜمـ٤مس ُُمًٞمـئ ً٤م.
َؿم ُّـر
ِ
ظمػم ُمـ سمـ٤مـمِ ِـ اًمـحـ٘مد.
ُ
فم٤مهر اًمٕمت٤مب ٌ
ِ
ِ
اًمـحٛمٞمـ َ٦مٕ :ن
اقمتٛمد ومـل أقمٛمـ٤مًمؽ قمٚمـك أهؾ اًمـٛمروءة وومـل ىمـت٤مًمؽ قمٚمـك أهؾ َ
ِ
ِ
ِ
َـٛمٜمع ُمـ اًمـٝمزيٛم٦م واًم َٗمـر.
واًمٖمـدر
اًمـخٞم٤مٟمـ٦م
َـٛمٜمع ُمـ
واًمـحٛمٞمـ َ٦م شم ُ
َ
اًمـٛمرو َءة شم ُ
ُ



٘مٛمع اًمًٗمـٞمـف إٓ ُُمـر اًمـٙمالم.
ٓ َي ُ
ِ
ـّمٛم ُف قم٤مىمـالً.
ُمـ ؾمٕم٤مدة اًمـٛمرء أن يٙمقن َظم ُ
ُّ
أول اًم َٕمـل آظمتِـالط.
ِ
اًمثٕمٚم٥م ومـل إىمٌـ ِ
ٖمٚم٥م إؾمد ومـل اؾمتدسم٤مر َضمـد ِه.
٤مل َضمـده (طمٔمف) َي ُ








()1

ِ
هزيـٚمٞمــ اًمـٛمرأ ُة واًمٗمرس.
أىمٌح

ُ
ـٛمٞمٚم٦م ٟمـ٤مًمـٝم٤م سمٖمػم قم٘مؾ ،أو ُمٜمـزًمـ ٍ٦م ر ٍ
سمحـ٤مًم٦م ضم ٍ
ٍ
ومٞمٕم٦م طمٚمٝمـ٤م
ـٗمرح
َ
ً مٞمس ًمٚمٛمرء أن َي َ
َ
سمٖمٞمـر ومْمؾ.




يمريؿ شمـحدث سمـ٢مطمً٤مٟمـف
 ؾمئؾ طمٙمٞمؿ :هؾ هٜم٤مك أىمـٌح ُمـ اًمٌخؾ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ،
ٌ
ًمـٛمـ أطمًـ إًمٞمـف.
 آؿمتٖم٤مل سمنائر اًمٜم٤مس ،يٗمتح سم٤مب ؾمقء اًمٔمـ وفمٚمؿ اخلٚمؼ.
 أٟمّمػ ُمٔمٚمقُمؽ ىمٌؾ أن يٜمّمٗمف اًمدهر ُمٜمؽ.
ُرطم َؿٕ ،ن اًمذي خي٤مومف اًمٜم٤مس ي٘متض أن يٙمقن قمزيزً ا واًمذي يِمٗم٘مقن قمٚمٞمف ي٘متض أن يٙمقن
(ٕ )1ن شم َ
٥م ظمػم ُمـ أن شم َ
ُره َ
ذًمٞم ً
ال.

ُُُُُُُُُُُُُُ117منُحؽمُالعربُدمُاجلاهؾقةُواإلشَلم

 اٟمتٔم٤مم اًمّمحٌ٦م ،واًمتزام إًمٗم٦م ي١مصمران ذم أظمالق اعمرء شم٠مصمػم ًا يِم٤مرك اًمٓمٌٞمٕم٦م وشمرضمع
اًمٜمٗمس ًمف ُمٓمٞمٕم٦م ،وم ُٞمّمٚمحٝم٤م ُمّم٤مطمٌ٦م أهؾ اخلػم ،و ُيٗمًده٤م خم٤مًمٓم٦م أهؾ اًمنم.
 ٓ شمٓمٛمع ومـل اؾمتّمالح اًمرذل واحلّمقل قمٚمـك ُمّم٤موم٤مشمف ،وم٢من ـمٌ٤مقمـف أصدق ًمـف
ُمٜمـؽ ،وًمـ يتـرك ـمٌ٤مقمـف ًمؽ.
 اٟمٔمر إًمـك اًمـٛمًتٜمّمح وم٢من أشم٤مك سمٛمـ٤م يٜمٗمٕمؽ ،ويي همػمك ،وم٤مقمٚمؿ أٟمف ذير ،وإن
أشمـ٤مك سمٛمـ٤م يٜمٗمٕمؽ ،وٓ يْمـر همٞمـرك وم٤مصغ إًمٞمـف ،وقمقل قمٚمٞمـف.
ووٓة ضمٜمقده
 إذا ٟمزًم٧م سم٤مًمـٛمٚمؽ ُمٕمْمٚمـ٦مً ،مٞمس قمٜمده ومٞمٝم٤م ي٘ملم ،ؿم٤مور ُمـ أصح٤مسمف ُ
ُمـ يرضمق قمٜمـده َوم َرضمـ ً٤م ُمـ ذًمؽ ،ومٞمِم٤مور ومـل احلروب أهؾ احلروب وؾمٞم٤مؾمتٝم٤م،
ويً٠مل قمـ يمـؾ قمٚمؿ أرسم٤مسمـف ،وٓ يتٙمؾ قمٚمـك رأي أطمـد وٓ يٓمٚمٕمٝمؿ قمٚمـك ُمـ٤م
يـخت٤مره ُمـ رأيـٝمؿ ،وم٢مذا اٟم٘م٣م ُم٤م قمٜمدهؿ أٟمٗمذ ُم٤م رآه سمٛمـ٤م ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ ،أو ُمـ رأي
ٟمٗمًف إن رآه صالطم ً٤م ،ويـج٥م أن يـخت٤مر ًمـٝم٤م أهؾ اًمديـ وأرسم٤مب اًمٕم٘مؾ اًمرصلم،
وومـل ذًمؽ ي٘مقل سمٕمض احلٙمٛمـ٤مءُ :مـ اؾمتِم٤مر أهؾ اًمٕم٘مقل ،أدرك اًمـٛم٠مُمقر.
 قمٚمٞمٙمؿ سمـآراء إطمداث ،وُمِمقرة اًمِمٌـ٤من ،ومـ٢من ًمـٝمؿ أذه٤مٟمـ ً٤م شمٗمؾ اًمٗمقاصؾ،
وشمـحٙمؿ اًمذواسمـؾ.
ً مـٛمـ٤م يم٤من أُم٣م اًمًٞمقف ُم٤م سم َ
قًمغ ومـل إره٤مف طمده و ُأضمٞمدَ ص٘مٚمـف ،يمـ٤من أرضمح
أراء ُم٤م َيمـ ُثـ َر اُمتحـ٤مٟمـف و ُأـمٞمـؾ شمـ٠مُمٚمـف.
 اًمًٕمٞمـد ُمـ شمّمٗمح أومٕم٤مل همٞمـره ومـ٤مىمـتـدى سم٠مطمًٜمٝم٤م.
 إٟمٛمـ٤م يـحت٤مج اًمٚمٌٞم٥م ذو اًمتجرسمـ٦م إًمـك اًمـٛمِم٤مورة ًمٞمتجرد ًمـف رأيـف ُمـ هـقاه.
 ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمؽ قمٜمد اًمـٛمِم٤مورة أن يؽمومع وٓ أن يًٚمؽ ؾمٌٞمؾ اًمـٝمٞمٌ٦م ،ومـ٢من ذًمؽ
ي٘مّمـر ًمً٤من اًمـٛمِمػم واًمٜمـ٤مصح.
 إذا أؿمـ٤مر قمٚمٞمؽ أطمد سمرأي َومـ َزل قمـ اًمّمقاب ومـال ُ
شم٠مظمذن ومـل شم٠مٟمٞمٌـف ،ومـ٢من أراء
رسمٛمـ٤م َظمٗم َٞم٧م وضمقهٝم٤م ،ومٚمٞمس يمـؾ ٍ
رأي ُم٘مٓمققمـ ً٤م قمٚمـك صقاسمـف ،وومـل ذًمؽ ىمٓم ٌع
ًمٜمّمٞمح٦م اًمٜمّم٤مح.
ُ مــ ىمـؾ وومـ٤مؤه َيمـ ُثـ َر أقمـداؤه.
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 يٜمٌٖمل ًمٚمٛمِمػم إذا يمـ٤من اًمٜمج٤مح قم٘م٥م إؿم٤مرشمـف أن ٓ ُيـٙمـثر ُمـ آومتخ٤مر سمرأيـف
وآطمتج٤مج قمٚمـك ومًـ٤مد رأي همٞمـره ،ومـ٢من ذًمؽ ُمـ ؾمـقء إدب.
ً مٞمس ومـل إرض قمٛمؾ أ َيمـدُّ ُمـ ؾمٞم٤مؾمـ٦م اًمٕم٤مُمـ٦مً ،مـذا ىمـ٤مًمقا :ؾمٞمد اًم٘مقم أؿم٘م٤مهؿ.
 إن اًمتقدد ُمـ اًمْمٕمٞمػ يٕمدُّ ُمٚم٘م ً٤م ،واًمتقدد ُمـ اًم٘مقي يٕمدّ شمقاوٕم ً٤م ويمِ ِ
مه٦م
ُ
ُ
ؼم ّ
ُ
 مم٤م يزرع اًمقد ذم ىمٚمقب اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م شمٗم٘مدهؿ سم٤مإلطمً٤من ذم سمٕمض إطمٞم٤من ىمٌؾ
اًمً١مال.
ُ مـ ؿم٠من اًمـٛمٚمقك أٓ يـخص اًمـٛمٚمؽ ٟمٗمًف سمٓمٕم٤مم دون أصح٤مسمـفٕ :ن ذم ذًمؽ
وٕمـ٦م واؾمتـئـثـ٤مر ًا.
 ٓ شمٖمؽمن سمحًـ اًمٙمالم وـمٞمٌـف ،إذا يمـ٤من اًمٖمرض اًمذي ي٘مّمد ُمٜمـف و٤مر ًا ،وم٢من
اًمذيـ يًٛمقن اًمٜم٤مس ،إٟمٛمـ٤م يـخٚمٓمقن اًمًؿ سم٤مًمـحٚمقاء.
 شمـحت٤مج اًمـحٞمٚم٦م إًمـك اًمتٚمٓمػ واًمتٛمرس وآطمؽماس ُمٜمٝم٤م أن شمٜمٕمٙمس ،وآؾمتٕمداد
ًمـٝم٤م إذا ومٓمـ سمـٝم٤م  ،يمٞمػ اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م وآقمتذار ًمـٝم٤م.
ُ مـ ًمـؿ يت٠مُمؾ سمٕملم قم٘مٚمـفً ،مـؿ ي٘مع ؾمٞمػ طمٞمٚمتـف إٓ قمٚمـك ُم٘متٚمف ،ورسمٛمـ٤م اطمت٤مضم٧م
اًمـحٞمٚمـ٦م إًمـك ُم٘مدُم٤مت شم١مٟمس اًمـٛمحت٤مل قمٚمٞمف سمـٝم٤م ،طمتك يٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م .واقمٚمؿ أن
يمثػم ًا ُمـ اًمـحذر ىمد يٙمقن قمقٟمـ ً٤م قمٚمـك ص٤مطمٌفُ ،مِمٕمر ًا سمٛمـ٤م يـخٗمٞمـف ومـل ىمٚمٌـف،
ومٞمج٥م قمٚمـك اًمٕم٤مىمـؾ أن ٓ ي٠مشمـل ُمـ ذًمؽ إٓ ُم٤م يٜمٙمتؿ ًمـف وٓ يٗمٓمـ سمـف.
 إن اًمٗمرار ومـل وىمتـف فمٗمر ،وأن اًم٘مت٤مل ومـل همٞمـر ُمٙم٤مٟمـف قمٜمـ٤مء.
 ٓ شمًـرقمقا إًمـك اًمٗمتٜمـ٦م ،ومـ٢من أهع اًمٜم٤مس إًمـك اًم٘متـ٤مل ،أىمـٚمٝمؿ طمٞمـ٤مء ُمـ اًمٗمرار.
 يمـدر اًمـجٛمـ٤مقمـ٦م ظمٞمـر ُمـ صٗمق اًمٗمـرىمـ٦م.
 ٓ شم٠مظمذ ُم٤م شمرك ًمؽ اًمٕمدو ،وم٘مد يؽمك ًمٚمٛمٙمٞمدة ،يمٛمـ٤م يؽمك ومـل اًمِمٓمرٟم٩م.
ُ مـ ُمـح٤مؾمـ اًمٌالهمـ٦م :اؾمٛمـ٤من ُمـختٚمٗم٤من ُمٕمٜم٤مهـام واطمد :اًمتقاوع واًمنمف.
 ىمٞمؾ ًمرضمؾ ُمـ سمٜمل قمٌسُ :مـ٤م أيمثر صقاسمٙمؿ .ىمـ٤ملٟ :محـ أًمػ وومٞمٜمـ٤م طمـ٤مزم واطمد،
وٟمحـ ٟمِمـ٤موره ٟمٓمٞمٕمـف ،ومّمـرٟمـ٤م أًمـػ طمـ٤مزم.
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جذيؿةُإبرشُُ:

ِ
ًمٚمٛمٚمقك سمـدوات( .أي آرا ٌء ُمـختـٚمٗمـ٦م وهمريـٌـ٦م وهمػم ُُمتقىمـٕمـ٦م)

ُ مـ ُمٚمؽ اؾمتـ٠مصمـر ،وُمـ ؾمـ٤مسمـؼ اًمدهـر قمثـر.
 اًم٘مٌٞمح يم٤مؾمٛمـف.

الـعؿـانُبنُالـؿــذرُُ:
اًمـٛم ُ
ٚمؽ ُطمـٚمق اًمٓمٕمؿُُ ،م ُّـر اًمتٙم٤مًمٞمػ.

ُ

ضؿرةُبنُضؿرةُُ:

ِ
ًمٚمحٚمـٞمـٚم٦م ،اًمذي يـحـق ُم
اًمِم٤مب اًم٘مٚمٞمؾ اًمـحٞمٚمـ٦م ،اًمٚمـزو ُم
 اًمٕمجز اًمٔم٤مهر:
ُّ
َـر ّو٤مه٤م ،وإن روٞم٧م شمَـ َٗمداه٤م.
طمـقًمـٝم٤م ويًٛمع ىمقًمـٝم٤م ،ومـ٢من همْمٌ٧م شم َ

حجرُبنُظؿروُالؽـديُُ:
 ىم٤مل ٓسمٜمف اُمرؤ اًم٘مٞمس :ي٤م سمٜمل أطمًـ اًمِمٕمر أيمذ َسمـف ،وٓ يـحًـ اًمٙمذب سم٤مًمـٛمٚمقك.

ظؿروُبنُهـدُُ:
َ
اًمـٛمٚمقك َي ِْم ُت ُٛم َ
ًٗمٝمقن سم٤مٕيـدي ٓ سم٤مًٕمًـ.

قن سم٤مٕومٕم٤مل ٓ سم٤مٕىمقال ،وي َتـ ّ

ظؾؼؿةُبنُلبقدُُُ:

 ىم٤مل ٓسمٜمف :ي٤م سمـٜمـل :إن ٟمـ٤مزقمتؽ ٟمـٗمًؽ يـقُم ً٤م إًمـك ص ِ
وم٤مصحـ٥م ُمـ
حٌـ٦م اًمـرضمـ٤مل
ْ
ُ
ُ
َـؽ ،وإن شمـخـٗمـ ْٗم َ٧م ًمـف ص٤مٟمَـؽ ،وإذا ٟم ََـزًم٧م سمـؽ ِ
إذا َص ِحـ ٌْـتَـف زاٟم ْ
ٟمـ٤مزًمـ ٌ٦م ُم٤مٟمَـؽ
ٚم٧م سمـف ؿمد َد صقًمؽ .اصح٥م
ـٚم٧م َصد َق ىمقًمؽ ،وإن ُص َ
( َُمـدك سم٤مًمـٛمـ١مٟمـ٦م) ،وإن ُىم َ
ٍ
ًمـٗمـْمؾ َُمـدّ هـ٤م ،وإن رأي ُمـٜمـؽ َطمًٜمـ ً٦م قمَـدّ هـ٤م ،وإن َسمـدَ ْت
ُمـ إذا ُمـددت يـدك
ُمـٜمـؽ ُصمـٚمٛم ً٦م (أي قمٞمـٌ ً٤م) َؾمدّ هـ٤م .اصح٥م ُمـ ٓ شمـ٠مشمـٞمـؽ ُمـٜمـف اًمـ ٌَـقائـؼ ،وٓ
ُ
يـخـذ ًْم َؽ قمـٜمـد اًمـحـ٘مـ٤مئـؼ.
شمـخـتـٚمػ قمٚمٞمؽ ُمـٜمـف اًمٓمـرائـؼ ،وٓ
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الـحارثُبنُأبـيُصؿرُالغساكـيُ(مؾكُظربُالشام)ُ:
قمدو ًمٜمٗمًف.
ُ مـ اهمؽم سمٙمالم قمدوه ومٝمق أقمدى ٍّ
 اًمٗمرص٦م هيٕم٦م اًمٗمقت سمٓمٞمئ٦م اًمٕمقد.

أوسُبنُحارثـةُ:

 ظمػم ِ
ِ
اًمٗمـ٘مر اًمياقمـ٦م.
اًمٖمٜمَك اًم َ٘مٜم٤مقمـ٦م ،وؿمـ ُّر
ُ

الـجارُ(أحدُمؾوكُالـحبشة)ُُ:
 اًمـ ُٛم ُ
ٚمؽ يٌ٘مك قمٚمـك اًمٙمٗمر وٓ يٌ٘مك قمٚمـك اًمٔمٚمؿ.

 ٓ ضمق َد ُمع شمٌذير ،وٓ ُسمخؾ ُمع اىمتّم٤مد.
 اًمـٛمٚمؽ ُمـ همٚم٥م ِضمـده وىمٝمر رأيـف هقاه و َقمـؼم قمـ وٛمػم ومِٕم ُٚمف.

ظبدُمـافُبنُقيصُ:

 دواء ُمـ ٓ ي ِ
ّمٚمحـ ُف اإليمرا ُم اًمـ َٝمقان.
ُ َ ْ ُ

هاصمُبنُظبدُمـافُ:

 اًمـ ِحـ ْٚم ُؿ ذف ،واًمّمؼم َفمـ َٗمـ ْر ،واًمـٛمٕمـروف يمٜمز ،واًمـجـقد ُؾمـ١م ُدد ،واًمـجٝمؾ
ُمٜمًقب إًمـك ومِ ْٕمٚمِف وُم٠مظمـق ٌذ سمٕمٛمٚمف.
َؾم َٗمف ،وإيـ٤مم دول ،واًمدهـر ِهم َػم ،واًمـٛمـر ُء
ٌ

هُبنُحبـقـقُ:
ظبدُال ُّؾـ
ُ

ُ ٓ شم ـٛمـ٤مزحِ اًمنميػ ومٞمحـ ِ٘م ـدَ قمٚمٞمؽ ،وٓ ُشم ـٛمـ٤مزحِ اًمقوٞم َع ومٞمجـ ِؽم ُئ قمٚمٞمؽ.

برشُبنُالارثُ:
 اًمـحٙمٛمـ٦م يم٤مًمٕمـروس :شمـريـد اًمٌـٞم٧م ظم٤مًمٞم ً٤م.

حـنيُبنُخرشمُالسعديُُ:
ظمٞمؿُ.
 اًمٔمٚمؿ َُمـ ْر َشمـ ُٕمف َو ٌ

ظؾـيُبنُظبقدةُ:

ِ
ؿمٕم٤مر اًم ـٛمـرء ضمـٝمٚمـف.
ئس
 سمـ َ
 اًمزي٤مرة ِقمٛمـ٤مر ُة اًمـٛمـقدةِ ،
وىمـ ّٚمـ ُتٝم٤م أُم٤م ٌن ُمـ اًمـٛمالًمـ٦م .
َ
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ظؿروُبنُالـحارثُ:
 شمًخلم اًمٕملم :اًمٜمٔمـر إًمـك ُمـ شم ْٙم َره.

الـحـارثُبنُكعبُ:

 زو ضم ـقا اًمٜمً٤م َء إيم ِ ّٗم ٤مء ،وإٓ وم٤مٟمتٔمـ روا سم ـ ِٝم ـ اًم٘مْم٤مء.

دو هؿ.
 إذا اظمتٚم ـػ اًم٘مـقم َُم ـٙم ـٜم ُـقا َقم ـ ّ
 اًمتٗمْمؾ سم٤مًمـحًٜمـ٦م َي ٘مل اًمًٞمئ٦م ،واًمـ ُٛم ٙم٤موم ـ٠مة سم٤مًمًٞمئ٦م ُد ٌ
ظمقل ومٞمٝم٤م.
 قمٛمؾ اًمًـقء ُيـزيـؾ اًمٜمَـ ْٕمٛمـ٤مء.

الـحـارثُبنُظبادُُ:
٥م( .أي ُئمٝمر اًمـٛمًتقى اًمٗمٙمري ًمٜمـ٤مىمـؾ إطم٤مدي٨م)
 شمـٜم٤م ُىمـ ُؾ إىمـ٤مويـؾ ُيـ َٕمـر ُ
ف اًم ّٚم ُّ

حـصنُبنُحذيػةُالػزاريُُ:

 اِ ْص َح ٌقا ىمقُمٙمؿ سم٠مضمـ ِ
ٛمؾ أظمالىمِ ُٙم ؿ وٓ ُشم ـخـ٤مًم ِٗمقا ومٞمٛمـ٤م اضمـ تٛمٕمقا قمٚمٞمف :ومـ٢من
اًمـ ِ
خ ـالف ُي ـ ْز ري سم٤مًمرئـٞمس اًمـ ُٛم ٓم٤مع ُ.

حـاتمُالطائيُ:





اًمًٚمٓم٤من يم٤مًمٜمـ٤مر ،إن سمـ٤مقمدشم َـٝم٤م َسم ُٓمـ َؾ ٟمٗم ُٕمٝم٤م وإن ىمـ َ٤مر ْسمـ َتٝم٤م َقم ُٔم َؿ ضره٤م.
اًمْمـراء.
اًمًـراء أؿمد ُمـ ومـتـٜمـ٦م ّ
ومتٜم٦م ّ
إذا يم٤من اًمِمـلء يٙمٗمٞمٙمـف اًمتـرك ومـ٤مشمـريمـف.
اًمٕمـ٤مىمـؾ َومـٓمِـ ٌـ ُُمـ َتـٖم٤مومـؾ.

ُ ؾمئؾ طم٤مشمؿ اًمٓم٤مئل :هؾ رأي٧م أيمـرم ُمٜمؽ؟ وم٘م٤مل :يمٜم٧م أشمٜمـزه ذات يـق ٍم ومـل
اًمٌـريـ٦م ُمع سمٕمـض إصدىمـ٤مء ،ومرأي٧م رضمـ ً
ال يـحٛمؾ قمِمٌ ً٤م ي٤مسمً ً٤م ًمالؿمتٕم٤مل،
وم٘مٚمـ٧م ًمـف :اذهـ٥م إًمـك سمٞم٧م طم٤مشمـؿ اًمٓم٤مئل طمٞم٨م يقزقمـقن أن ظمٌز ًا وًمـحٛمـ ً٤م.
ومـ٠مضمـ٤مب :إن اًمـذي يـ٘مـدر أن يـ٠ميمـؾ ظمٌـزه سمٕمـرق ضمٌـٞمٜمـف ٓ يٜمٌٖمل أن يـحٛمؾ
ضمـٛمٞمؾ طم٤مشمـؿ اًمٓمـ٤مئـل.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ171

ظامرُبنُالظربُ:
قر َىمـ ُّط.
ُ مـ٤م َومـ َجـ َر َهمٞمـ ٌ
٤مضمـر ،واًمّمديؼ اًمٖمـ ِ
ًمٕمدو اًمٗمـ ِ
٤مدر ،واًمًٚمٓم٤من اجلـ٤مئـر.
 أطمـؼ اًمٜمـ٤مس أن ُيـحـ َذر ُمٜمـف :ا ُّ
يٖمٚم٥م اًمـٝمقى اًمـرأي.
ٟم٤مئؿ واًمـٝمقى يـ٘مٔم٤من :وًمذًمؽ
ُ
 اًمرأي ٌ

ظؿروُبنُكؾثومُ:

ٍ
رت سمٛمثٚمـ ِف ،إن يم٤من طم٘مـ ً٤م ومح٘مـ ً٤م وإن
سمٌمء إٓ ُقمٞمـّ َ
 إٟمـل واًم ّٚمـ ِف ُم٤م َقمٞمـّ ُ
رت أطمد ًا ْ





يمـ٤من سم٤مـمـ ً
ال ومٌـ٤مـمالً.
ُمـ َؾم٥م ُؾم٥م ،وم ُٙم ّٗمقا قمـ اًمِمتؿ ومـ٢مٟمـف أؾمٚمؿ ًمـٙمؿ.
ِ
ِ
حًـ صمٜم٤مؤيمؿ.
أطمًٜمقا ضمقاريمؿ َيـ ُ
ٍ
اُمٜمٕمقا ُمـ َو ِ
ظمػم ُمـ أًمػ.
ٞمؿ اًمٖمري٥مَ ،ومـ ُرب
رضمؾ ٌ
َر ٌدَ :ظم ْٞمـ ٌر ُمـ ُظم ْٚمػ(.أي ُمٜمع اًمٕمٓم٤مء ظمػم ُمـ إظمالف اًمققمد)

 إن ُمع اإليمث٤مر يٙمقن اإلقمذار.
اًمٕمٓمقف سمٕمد اًم َٙم ر ة.
 أؿمجع اًم٘مق ِم
ُ
 ٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ َر ِويـ َ٦م ًمف قمٜمد اًمٖمْم٥م ،وٓ ُمـ إذا قمقشم٥م ًمـؿ َي ْٕمتَ٥م.

رضمك ظمٞمـره وٓ ُيـخ٤مف ؿمـ ّره ،ومٌٙمـ١مه ظمٞمـ ٌر ُمـ َدره وقم٘مـقىمـف
ُ مـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ ُي َ
ظمٞمـر ُمـ سمِـره.
 أوص سمٜمـٞمف وم٘م٤مل :زوضمـقا سمٜم٤مت اًمٕمؿ سمٜمل اًمٕمؿ ،ومـ٢من شمٕمديتؿ سمـٝمـ إًمـك اًمٖمرسمـ٤مء
ومـال شمـ٠مًمقا هبـ إيمٗم٤مء ،وأسمٕمدوا سمٞمقت اًمٜمً٤مء ُمـ سمٞمقت اًمـرضمـ٤مل ومـ٢مٟمـف أهمض
وأقمػ ًمٚمٌنم ،وُمتك يم٤مٟم٧م اًمـ ُٛمٕم٤ميـٜمـ٦م واًمٚم٘م٤مء ومٗمل ذًمؽ داء ُمـ إدواء،
ًمٚمٌٍم
ُّ
ٖم٤مر ًمٜمـٗمًف ،و َىمـؾ ُمـ اٟمتٝمؽ ُطمـ ْرُم ً٦م ًمٖمػمه إٓ
ٖم٤مر ًمٖمػمه يمٛمـ٤م َيـ ُ
وٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ َيـ ُ
وُمقت قم٤مضمؾ
ا ْٟمـ ُت ِٝم َٙم٧م ُطم ْر َُمـ ُتـف ،وإذا ُطمـدصمـتؿ َومـ ُٕمقا وإذا ُطمـدصمـ ُتؿ ومـ٠موضمـزوا،
ٌ
ٍ
زُم٤من إٓ َده٤مٟمـل سمـٕمـده ٌ
زُم٤من ورسمٛمـ٤م َؿم َج٤مٟمـل
ٞم٧م ُمـ
ظمٞمـ ٌر ُمـ َوٜم ًك آضمـؾ ،وُم٤م سمٙم ُ
أطمدوصمـ ٍ٦م إٓ رأي٧م سمٕمده٤م أ ْقمـجـقسمـ٦م،
ُمـ ًمـؿ يٙمـ أُمـره قمٜمـ٤مٟمـل ،وُم٤م َقمـ ِجـ ٌْ ُ٧م ُمـ ْ
واقمٚمٛمقا أن أؿمجع اًم٘مـقم اًمٕمٓمقف وظمػم اًمـٛمقت حت٧م فمالل اًمًٞمقف.
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 إن أيمرم اًمـٛمٜمـ٤ميـ٤م اًم٘متؾ.

ٞمح اًمٌُ ْٖمـ ِ
 ٓ شمـتـزوضمقا ومـل َطمٞمـ ُٙمؿ ومـ٢مٟمـف يـ١مدي إًمـك ىمٌـ ِ
ض.
 ظمٓم٥م وم٘م٤مل :أُم٤م سمٕمد ومـ٢مٟمـف ٓ يـ ْخٌِـر قمـ ومْمؾ اًمـٛمـ ِ
رء أصـدق ُمـ َشمـ ْريمِـف
ُ
ُ
َ
أصدق ُمـ اقمتٛمـ٤مده إيـ٤مهـؿ
شمـزيمٞمـ َ٦م ٟمـٗمًف ،وٓ ُيـ َٕمـٌـ ُر قمٜمف ومـل شمـزيمٞمـ ِ٦م أصح٤مسمـف
سمرهمٌـتـف وائـتٛمـ٤مٟمـف إيـ٤مهؿ قمٚمـك ُطم ْر َُمـتِـف.

ُبنُشاظـدةُاإليـاديُ:
ُِ
ُِقـس

َُ مـ ٟمّمحؽ أطمً َـ إًمٞمـؽ.

شمـزود ُمٜمٝم٤م اًمـخـً٤مرة.
 اًمدٟمٞم٤م دار شمـجـ٤مرة ،ومـ٤مًمقيـؾ ًمـٛمـ ّ
ِ
اًمـٛمرء
 و َومـدَ ِىم ُّس سمـ ؾم٤مقمدة قمٚمـك ىمٞمٍم ،وم٘م٤مل ًمفُ :م٤م أومْمؾ اًمٕم٘مؾ؟ ىم٤ملُ :مٕمرومـ٦م
ِ
اًمـٛمرء قمٜمد ِقمٚمٛمف ،ىم٤مل :ومٛمـ٤م أومْمؾ
سمٜمٗمًف ،ىم٤مل :ومٛمـ٤م أومْمؾ اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل :وىمقف
اًمـٛمروءة؟ ىم٤مل :اؾمتٌ٘م٤مء اًمرضمؾ ُم٤مء وضمٝمف ،ىم٤مل :ومٛمـ٤م أومْمؾ اًمـٛمـ٤مل؟ وم٘م٤ملُ :م٤م
ُىم ِْمـ َل سمـف اًمـح٘مقق.
 وصٞمـ٦م ِىمـس سمـ ِ
ؾم٤مقمدَ ة ٓسمٜمـف:
ُّ
ِ
ْ
اًمـٛمذىمـ٦م ،وُمـ َقم ّٞم َـرك ؿمٞمئ ً٤م ومـٗمٞمـف
اًمـٛمٕمل شمٙمٗمٞمف اًم ٌَـ٘مٚمـ٦م وشمَـرويـف
اقمٚمؿ ي٤م سمٜمل أن َ
ُمثٚمف ،وُمـ فمٚمٛمؽ َو َضمـدَ ُمـ َي ْٔمٚمِ ُٛمف ،وُمتك قمَدَ ًم٧م قمٚمـك ٟمٗمًؽ وقمٚمـك ُمـ دوٟمؽ
قمدل قمٚمٞمؽ ُمـ ومقىمؽ .وإذا ٟمَـٝمٞم٧م قمـ ٍ
رء وم٤مسمـدأ سمٜمٗمًؽ ،وٓ دمٛمع ُم٤م ٓ شم٠ميمؾ،
ْ َ
َ
وٓ شم٠ميمؾ ُم٤م ٓ حتـت٤مج إًمٞمف وم َٞمـتْقيـؽ ( ُيـٝمٚمـٙمُؽ) .وإذا ا ّدظمـرت ومال يٙمقٟم ّـ يمٜمزك
إٓ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح .و ُيمـ َقمػ اًمٕمٞمٚم٦م (اًمٗم٘مر) ُم ِْم ِؽمك ِ
اًمٖمٜمك شم ًَُدْ ىمقُمؽ ،وٓ
َْ
ْ
ُ
ِ
شمِمـ٤مو َرن َُمِمٖمـقًٓ وإن يمـ٤من طم٤مزُمـ ً٤م ًمٌـٞمـٌ ً٤م ،وٓ ظمـ٤مئـٗم ً٤م وإن يمـ٤من َوم ِٝمٛمـ ً٤م قمٚمٞمٛمـ ً٤م.
َـز ُقمـف إٓ ِ
ظمـ٤مصٛم٧م
سمـِم ٍّؼ ُمٜمؽ .وإذا
َ
وٓ شمْمع ومـل قمٜم٘مؽ ـمقىم ً٤م ٓ ُيٛمٙمٜمؽ ٟم ْ
ِ
شمًتـقد َقمـ دُمـؽ أطمـد ًا وإن َىم ُـر َسم ْ٧م
ومـ٤مقمـدل ،وإذا ىمـٚم٧م ومـ٤مىمـّمد .وٓ
ىمـراسمـتـف ،ومـ٢مٟمـؽ إذا ومٕمٚم٧م ذًمؽ ًمـؿ شمـزل ِ
وضمـ ً
اًمـٛمًتـق َد ُع
ال وإن يم٤من ُ
يمٜم٧م
يمٜم٧م ًمف َقمـٌد ًا ُم٤م
سمـ٘مٞمـ٧م ،ومـ٢من ضمٜمك قمٚمٞمـؽ َ
َ
سم٤مًمـخـٞمـ٤مر ومـل اًمقومـ٤مء واًمٖمـدر َ
أوًمـك سمـذًمؽ وإن َو َومـك يم٤من هق اًمـٛمـٛمـدوح دوٟمـؽ.
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ظقونُالؽمُوالعز

 ٓ شمِم٤مور ُمِمٖمقًٓ ،وٓ ضم٤مئٕم ً٤م ،وٓ َُمذقمقر ًا ،وٓ ُمٝمٛمقُم ً٤م.
٥م أسمٞمـف.
٥م ٟمٗمًـف ًمـؿ يٜمـٗمٕمـف َطم ًَ ُ
ُ مـ ومـ٤مشمَـ ُف َطم ًَ ُ

الـحارثُبنُطالـمُالـ ُُؿريُُ:

ُ مـ ًُمـ ْ١م ِم إظمـالق اًمـ َٛم َٚم ْؼ.
ً مـ يًتقضم٥م أطمـدٌ اًمـ ِ
حـٚمؿ إٓ ُمع ُ
اًم٘مـدْ رة.

ظـسةُبنُصدادُ:

ٍ
ص٤مطم٥م َوم ٍ
سمٛمجـر ِد
إٟمً٤من
اًمّمدْ َومـ٦م اًمتل شمَـجٕمـ ُؾ ُمـ
َ
 اًمنمف ٓ شمٙمٗمل ومٞمف ُّ
ْمؾ ُ
ٍ
ٍ
أٟمـف ُمـ ُص ِ
ٙم٤مٟمـ٦م وُم٤مل.
إٟمً٤من ذي َُم
ٚم٥م

 ضم٤مء رضمؾ ُمـ اًمٌ٤مديـ٦م ًم ُٞمـّم٤مرع قمٜمؽمة اًمٕمٌز ،واشمٗم٘م٤م قمٚمـك أن يٛمًؽ يمؾ ُمٜمٝمٛمـ٤م
سم٢مصٌـع ص٤مطمٌـف اإلسمـٝم٤مم سمـ٠مؾمٜمـ٤مٟمـف و َيـ َٕم ُّض واًمـٛمٖمٚمقب ُمـ ٓ يّمؼم .ومّم٤مح
اًمرضمؾ ،ومـ٘م٤مل قمٜمؽمةً :مق ًمـؿ شمّمح أٟم٧م ًمّمح٧م أٟمـ٤م ،إٟمٛمـ٤م اًمِمجـ٤مقمـ٦م صؼم ؾم٤مقمـ٦م.
ويمٜم٧م ُأ ْطمـ ِ
ج ُؿ إذا رأي٧م اإلطمـجـ٤م َم
رأي٧م اإلىمـدام َقمـزُمـ ً٤م،
يمٜم٧م ُأ ْىمـ ِد ُم إذا

ُ
ُ
ُ
طمـزُم ً٤م :وٓ أدظمـؾ ِ
ُمقوٕم ً٤م إٓ َأرى ًمـل ُمٜمف َُم ْ
ـخـ َرضمـ ً٤م.
َ
 اًمـحـرب أوًمـٝم٤م ؿمٙمقى ،وأوؾمٓمٝم٤م ٟمـجـقى ،وآظمـره٤م سمـٚمـقى.

زهرُبنُجذيؿةُُ:
ٗمقر ُ.
 يمؾ َأز ٍّب َٟمـ ٌ
()1

خالدُبنُجعػرُُ:

ِ قم ُّل اًمـٛمٜمٓمؼ أؿمـد ُمـ ِقمل اًمًٙمقت.

أبـوُبؽرُالـرازيُ:

 يٜمٌٖمل ًمٚمٓمٌٞم٥م أن يقهؿ اًمـٛمريض أسمد ًا سم٤مًمّمح٦م و ُي َرضمٞمـ ِف سمـٝم٤م وإن يم٤من همٞمـر ٍ
واصمؼ
ِ
زاج اًمـجًؿ شمـ٤مسمـ ٌع ٕظمـ ِ
الق اًمٜمـٗمس ،ومٛمـ اًمقاضم٥م قمٚمـك ـمٌٞم٥م اًمـجًؿ
سمذًمؽ ،ومٛم ُ
أن يٙمقن أوًٓ ـمٌٞمٌ ً٤م ًمٚمروح.

إزب :اًمٙمثػم اًمِمٕمر.
()1
ّ
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در ْك ،واًمٕمالج سمٛمـ٤م شمٜمّمـف اًمٙمتـ٥م دون
 إن اًمـحـ٘مٞم٘مـ٦م ومـل اًمٓم٥م هم٤ميـ ٌ٦م ٓ ُشمـ َ
إقمٛمـ٤مل اًمـٛمـ٤مهر اًمـحٙمٞمؿ سمرأيـف ظمٓمـر.
 آؾمتٙمث٤مر ُمـ ىمراءة يمت٥م احلٙمامء ،واإلذاف قمغم أهارهؿ ٟم٤مومع ًمٙمؾ طمٙمٞمؿ
قمٔمٞمؿ اخلٓمر.
ِ
اًمـٛمٜمٝمٛمٙمق َن ومٞمٝم٤م يّمػمون ُمٜمٝم٤م إًمـك
اًمـٛمدُمٜمـق َن ًمـٝم٤م ُ
 اًمـ ُٛمـ ْ١مصمـريـ ًمٚمِمٝمقات ُ
طمـ ٍ
٤مًمـ٦م ٓ َيـتـٚمـ َذذو َٟمـٝم٤م وٓ يـًتـٓمٞمـٕمـقن َشمـريمَٝم٤م.
 إذا يم٤من اًمٓمـٌـٞم٥م قم٤مًمـٛمـ ً٤م واًمـٛمـريض ُمٓمٞمٕم ً٤م ومٛمـ٤م أؾمـرع اًمِمٗم٤مء.
 إن اؾمتٓم٤مع احلٙمٞمؿ أن يٕم٤مًم٩م سم٤مٕهمذي٦م دون إدوي٦م وم٘مد واومؼ اًمًٕم٤مدة.

ابنُظونُ:
 إذا همٚم٥م اًمـٝمـقى قمٚمـك اًم٘مٚم٥م اؾمتـحًـ اًمـرضمـؾ ُمـ٤م يم٤من َيـًتـ٘مٌِ ُحـف.

الصاحبُبنُظبـادُ:

وقم ِ
رف رُم ًِـل ِ
رف ٟمـٗمز ظمٞمـر ُمـ ؿمـ ِ
ّم٤مُمل ظمٞمـ ٌر ُمـ ِقمٔمـ٤مُمل.
 ؿمـ ُ
َ ْ
 ىمـد يٌـٚمغ اًمٙمالم طمٞم٨م شم٘مّمـر اًمًٝم٤مم.

أجـريُ:
ُ

ِ
ًمّمقت سمـ٤مًم٘مـرآن أن يـٕمٚمؿ أن اًم ّٚمـ َف َظمـّم ُف
ًـ ا
 يـٜمـٌـٖمل ًمـٛمـ رزىمـف اًم ّٚمـ ُف ُطمـ َ
سمـخـٞمـر قمـٔمٞمؿ ومـٚمٞمـٕمـرف َىمـدْ َر ُه ،وًمِـ َٞمـ٘مـرأ ًم ّٚمـ ِف ٓ ًمٚمٛمخـٚمـقىمٞمــ .وًمـٞمـحـذر ُمـ
اًمـٛمٞمؾ إًمـك أن ُيًتٛمع ُمٜمـف ًم ِـ َٞمحـ َٔمك سمـف قمٜمد اًمً٤مُمٕملم رهمٌ ً٦م ومـل اًمدٟمٞمـ٤م واًمـ ِ
ٛمٞمؾ
إًمـك ُطم ِ
ًـ اًم ّثـٜم٤مء واًمـجـ٤مه ،واًمّمالة قمٜمد اًمـٛمٚمقك دون اًمّمالة سمـٕمـقام اًمٜمـ٤مس.
َ
ًـ صقشمـف ومِـتـٜمـ ً٦م قمٚمٞمف.
ٗم٧م أن
ومٛمـ ُم٤مًم٧م ٟمـٗمًف إًمـك ُم٤م َٟمـٝمٞم ُتـف قمـٜمف ِظمـ ُ
يٙمقن ُطم ُ
وإٟمٛمـ٤م يـٜمـٗمٕمف ُطمـً َـ صقشمـف إذا َظم ِِمـ َل اًم ّٚمـ َف ومـل اًمن واًمٕمالٟمـٞمـ٦م ،ويم٤من ُُمراده أن
ُيً َتـٛمع ُمٜمـف اًم٘مرآن ًم ُٞمـٜمٌَــ َف أهؾ اًمٖمٗمٚمـ٦م ،ومٞمـرهمٌقا ومٞمٛمـ٤م ر ّهمٌٝمؿ اًم ّٚمـ ُف ويٜمـتـٝمقا قمٛمـ٤م
ٟمـٝم٤مهؿ :ومٛمـ يم٤مٟم٧م هذه ِصٗمـ ُتـف اٟمـتـٗمع سمِ ُحـًـ صقشمـف واٟمـتـٗمع سمـف اًمٜمـ٤مس.
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ابنُشقـاُ:

 اطمذروا اًمٌِـ ْٓمـٜمَـ٦م :ومـ٢من أيمـثر ِ
ِ
ْمقل اًمٓمٕم٤مم.
اًمٕمٚمـؾ إٟمٛمـ٤م شمـتقًمد ُمـ ُوم
ّمػ ِ
ِ
ظمٓمقات اًمِمٗم٤مء.
ٟمّمػ اًمدواء ،واًمّمؼم أول
اًمداء ،واإلـمٛمئـٜم٤من

ُ
اًمقهؿ ٟمِ ُ
ُ
 اًمٚمذة اًمٕم٘مٚمٞم٦م أقمٚمـك ُمـ اًمٚمذة اًمـحًٞمـ٦مٕ :ن اًمٕم٘مؾ أرومع ؿم٠مٟمـ ً٤م ُمـ ِ
اًمـحـس.
 أىمقى اًمٜمـ٤مس قم٘م ً
ـٝم ُّٛمـ ُف ومـل اًمدٟمٞمـ٤م إٓ اًميوريـ٤مت.
ال أزيم٤مهؿ ٟمـٗمً ً٤مُ :مـ ٓ َي ُ
 إن ىمقة اًمٗمٙمر ىم٤مدرة قمٚمـك إطمداث اًمـٛمرض واًمِمٗم٤مء ُمٜمف.
 اًمـٛمًتٕمد ًمٚمٌمء شمٙمٗمٞمف أوٕمػ أؾمٌ٤مسمـف.

ؾكُالطودُ:
كظامُالـ ُُؿ ِ ُ

 أومْمؾ احلٙم٤مم هؿ ُمـ يـحتـٗمٔمقن سمّمحٌ٦م ُمـ َيٕمٚمٛمقن ،وأؾمقأ ُمـ َيٕمٚمٛمقن هؿ
ُمـ يًٕمقن ًمّمحٌ٦م اًمـ َٛمٚمؽ.
 اًمـ َٛمٕمرومـ٦م أومْمؾ ُمـ اًمثروة :وذًمؽ ٕن قمٚمٞمؽ رقم٤ميـ٦م اًمثـروة وًمٙمـ اًمـٛمٕمرومـ٦م
هل اًمتل شمـرقم٤مك.
ً مـ ام فمٗمر أسمق اًمٗمتح ُمٚمؽ ؿم٤مه اسمـ حمٛمد سمـ داود سمـ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمـ ؾمٚمجؼ سمٕمٛمف
اخل٤مرج قمٚمٞمـف ،وأظمـذه ،سمٕم٨م إًمٞمـف سمخريٓمـ٦م ممٚمقءة ُمـ يمت٥م أُمرائـف ُمْمٛمقٟمـٝم٤م
أٟمـٝمؿ طمـٛمٚمقه قمٚمـك اًمـخروج قمـ ـم٤مقمتـف ،وطمًٜمقا ًمـف ذًمؽ ،ومدقم٤م اًمًٚمٓم٤من،
وزيره ٟمٔم٤مم اًمـٛمٚمؽ وم٠مقمٓم٤مه اًمـخريٓم٦م ًمٞمٗمتحٝم٤م ،وي٘مرأ ُم٤م ومٞمٝم٤م ،ومٚمؿ يٗمتحٝم٤م،
ويم٤من هٜم٤مك يم٤مٟمقن ٟم٤مر ،ومرُمك اخلريٓم٦م ومٞمٝم٤م ،وم٤مطمؽمىم٧م اًمٙمت٥م ،ومًٙمٜم٧م ىمٚمقب
اًمٕمً٤ميمر ،وأُمٜمقا ،ووـمٜمقا أٟمٗمًٝمؿ قمغم اًمـخدُمـ٦م سمٕمـد أن يم٤مٟمقا ىمـد ظمـ٤مومـقا ُمـ
اًمـخريٓمـ٦مٕ ،ن أيمثرهؿ يم٤من ىمـد يم٤مشمٌـف ،ويم٤من ذًمؽ ؾمٌ٥م صمٌ٤مت دوًمـ٦م ُمٚمؽ
ؿمـ٤مه ومـل اًمًٚمٓمٜمـ٦م ،ويم٤من هذه ُمٕمدودة ُمـ ضمـٛمٞمؾ آراء ٟمٔمـ٤مم اًمـٛمٚمؽ .
(ُ )1

أبوُالـؿميدُاجلزريُالعـسيُ:
 اجل٤مهؾ قمٌد ٓ يٕمتؼ رىمـف إٓ سم٤مًمـٛمٕمرومـ٦م.
 اًمـحٙمٛمـ٦م ؿمـرف ُمــ ٓ ؿمـرف ًمـف ىمـديـؿ.
(ُ )1مـ يمت٤مب سمدائع اًمًٚمؽ ذم ـمٌ٤مئع اًمـٛمٚمؽ  -اسمـ إزرق.
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 اًمـحٙمٛمـ٦م همذاء اًمٜمٗمس وضمـٛمـ٤مًمـٝم٤م ،واًمـٛمـ٤مل همذاء اًمـجًد وضمـٛمـ٤مًمـف ،ومٛمتك
اضمتٛمٕم٤م ًمٚمٛمـرء زال ٟم٘مّمـف ،وشمـؿ يمٛمـ٤مًمـف ،وٟمٕمؿ سمـ٤مًمـف.

الزخمرشيُ:
ٍ
ًم٘مٌٞمح أدل قمٚمـك ُمروءشمؽ ُمـ إقمج٤مسمؽ سمجٛمٞمؾ.
 اسمتً٤مُمتؽ

*****

ظؿؾنيُلشخصُواحد ُ
ٍُ
إشـادُ
ُِ
فـيُظدمُ
()1

فـيُتشغقلُالعاضؾنيُوظدمُحرماهنمُ
صَلءُ
حؼقؼنيُإُ َ ُ
ُ
وإشـادُالـؿـاصبُوإظؿـالُإلـىُالـؿتديـنيُالـ
وحرمانُذوىُالـؿذاهبُالسقئةُوالـؿعتؼداتُالـخبقثةُوإبعـادهمُ
ٍ
قمٍم ُمـ اًمٕمّمقر،
ًمـؿ ُيًٜم ِدْ أطمدٌ ُمـ اًمـٛمٚمقك إيـ٘م٤مظ واًمقزراء إذيمٞم٤مء ،ومـل
ٍ
ؿمخص واطمد ،أو قمٛم ً
ال واطمد ًا إًمـك ؿمخّملم ىمـ ّط ،ومٙم٤مٟم٧م ؿم١موٟمـٝمؿ هلذا
قمٛمٚملم إًمـك
ِ
ٍ
سمِمخص واطمدُ ٓ :مٜم٤مص ُمـ أن
قمٛمالن
ُُمٜمْـتـٔمِٛم ً٦م ذات سمـٝم٤مء وروٟمؼٟٕ ،مـف إذا ُم٤م ُأٟمٞمط
يتنب اخلٚمؾ إًمـك أطمدمه٤م أو يتقاٟمك ومٞمف قمٚمـك طمً٤مب أظمر ،وم٤مًمـٛمتّمدّ ي إذا أراد
اًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌف ٟمحق أطمدمه٤م وشمٕمٝمده وآهتامم سمـف سمجد ،ومال َُمٜمدوطم٦م ُمـ شمنب
اإلظمتِالل واًمت٘مّمػم إًمـك أظمر ،وسم٤مًمٕمٙمس ،وإذا أُمٕمٜمّ٤م اًمٜمٔمر ضمٞمدً ا ٟمالطمظ أن صمٛم٦م ظمٚمالً
ٍ
شم٘مّمػم
وشم٘مّمػم ًا ومـل قمٛم َٚمـ ْل ُمتّمدي اًمٕمٛمٚملم يمٚمٞمٝمٛمـ٤م ،وأن اًمِمخص ٟمٗمًف ُمٜم٤مط
ٍ
شمِمؽ وشمـ ٍ
وُمالُم٦م دائٛم٦م ،وأن ُمقًمٞمف إي٤ممه٤م ومـل ٍّ
ذُمر دائٛملم.
أُم٤م إذا شمقًمـك ؿمخّم٤من قمٛم ً
ال واطمد ًا :ومـ٢من هذا اًمٕمٛمؾ َيـٔمِـ ُّؾ دون إٟمجـ٤مزً ،متقايمؾ
أطمدمه٤م قمغم أظمر .ىمٞمؾ ومـل إُمث٤مل« :إن وضمقد ؾمٞمدشملم ومـل اًمـٛمٜمزل َُمدقم٤م ٌة ًم٘مذارشمـف،
ووضمقد ُمنموملم قمٚمـك ٍ
قمٛمؾ ُمدقم٤م ٌة ًمدُم٤مرهش ٕن يمال ُمـ اًمِمخّملم ي٘مقل ومـل ٟمٗمًف دائٛمـ ً٤م
(ُ )1م٘متٓمٗم٤مت ُمـ يمت٤مب (ؾمػم اًمـٛمٚمقك) أو (ؾمٞم٤مؾم٧م ٟم٤مُمف) شم٠مًمٞمػ اًمقزير ٟمٔم٤مم اًمـٛمٚمؽ اًمٓمقد اًمقزير اًمـٛمِمٝمقر ًمدى
صمالصم٦م ُمـ ؾمالـملم اًمدوًم٦م اًمًٚمجقىمٞم٦م أ ّسم٤من ُمـجده٤م و قمٔمٛمتٝم٤م ،و ىمد يمت٥م هذا اًمٙمت٤مب ذم أظمري٤مت أي٤مم طمٞم٤مشمف سم٠مُمر
اًمًٚمٓم٤من ُمٚمٙمِم٤مه اًمًٚمجقىمل ًمٞمًؽمؿمد سمف ذم اًمـحٙمؿ.
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سم٠مٟمـف إذا ُم٤م أره٘م٧م ٟمٗمز ومـل اًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌل ومـل هذا اًمٕمٛمؾ ،وطم٤مومٔم٧م قمٚمٞمف سم٠من ٓ أدع
اًمـخٚمؾ ي٠مظمذ إًمٞمف ـمري٘مف ئمـ رئٞمًٜم٤م أن هذا ًمٞمس إٓ ُمـ ِيمٗم٤مي٦م رومٞم٘مل وُمٝم٤مرشمـفٟ ٓ ،متٞمجـ٦م
ِ
اهتٛمـ٤مُمـل ِ
وضم َٚمـ ِدي ،ويمذًمـؽ إُمـر سم٤مًمٜمًٌـ٦م ًممظمـر أيْمـ ً٤م.
وضمـدّ ي وشمٗم٤مٟمـل َ
ٍ
اظمتالل دائؿ ،طمتك إذا ُم٤م ؾم٠مل
وًمٙمـ إذا دىم٘مٜم٤م اًمٜمٔمر ٟمجد أن ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ئمؾ ومـل

ِ
٘مّمػم
رئٞمًٝمٛمـ٤مً« :مـٛمـ٤مذا ًمـؿ ُيٜمجز اًمٕمٛمؾُ ،مـ َىمٍم ومٞمف؟ش ي٘مقل أطمدهـٛمـ٤م « :إٟمـف شمـ ُ
رومٞم٘مكش ،و ُيـ َحٛمٚمف َُم َٖمٌـ٦م ذًمؽ ،وي٘مقل أظمر« :إن رومٞم٘مل ؾمٌ٥م اًمت٘مّمػم يمٚمفش و ُيٚم٘مل
اًم َتٌِ َٕمـ٦م واًمـ ُج ْرم يمٚمف قمٚمٞمفً .مٙمـ إذا ُم٤م قمدٟم٤م إًمـك إصقل واًمٕم٘مؾ يتٌلم ًمٜمـ٤م أن اًمـجرم ًمٞمس

ُضم ْر َم هذا وٓ ذاك ،سمؾ اًمـجرم يمٚمف قمٚمـك ُمـ وٓهـٛمـ٤م قمٛم ً
ال واطمد ًا .ومٛمـ دٓئـؾ همٗمٚم٦م
اًمـٛمٚمؽ وقمجز وزيره شمقًم ِـ َٞمـ٦م أطمد قمٛمـ٤مل اًمديقان قمٛمٚملم أو صمالصمـ٦م أو ظمـٛمً٦م أو ؾمٌٕمـ٦م.
ثٛم٦م ُمـ َي َت ًَٜمؿ ُؾمدّ ة قمنمة ُمٜم٤مص٥م ،دون أن شمٙمقن ومٞمف أ ّيـ٦م
ىمٚم٧م :أُم٤م هذه إي٤مم ومـ ّ
يمٗم٤ميـ٦م .وإذا ُم٤م َضمـدّ ُمٜمّم٥م ضمـديد ومـ٢مٟمـف ٓي٠مًمق ضمٝمدً ا ومـل اشمـخ٤مذه ًمٜمـٗمًف ،وًمق أدى
سمـف إُمر إًمـك دومع اًمـٛمـ٤مل ُم٘م٤مسمـؾ ذًمؽ ،وم ُٞمقٓه دون أن يـحً٥م ُُم َق ًّمقه طمً٤مسم ً٤م ًمـٛمـ٤م

إذا يم٤من هذا اًمِمخص أه ً
ال هلذا اًمٕمٛمؾ أم ٓ ،وٚمٞمٕم ً٤م ومـل اًمٙمت٤مسمـ٦م واًمتٍمف ومـل إُمقر
وإدارشمـٝم٤م أم ٓ ،وأظمػم ًا أيًتٓمٞمع أن يثٌ٧م ضمدارشمـف وي٘مقم سمام ُويمِ َؾ إًمٞمف ُمـ أقمٛمـ٤مل أم
حرم قمدد يمٌػم ُمـ إيمٗمٞم٤مء واًمالئـ٘ملم وذوي اًمـ َجـ َٚمـد واًمـٛمجرسملم
ٓ ،ومـل طملم ُيـ َ
ُمـٛمـ ًمزُمقا سمٞمقشمـٝمؿ قم٤مـمٚملم ،ودون أن يـَخ ُٓمر سمٌ٤مل أطمد أن يً٠مل ٟمٗمًفً« :مـٛمـ٤مذا ُيٕمٝمد

سمٕمدة ُمٜم٤مص٥م وأقمٛمـ٤مل إًمـك اًمـٛمٖمٛمقريـ ممـ ٓ يمٗم٤ميـ٦م وٓ ًمٞمـ٤مىمـ٦م وٓ أصؾ وٓ ومْمؾ
هلؿ و ُيـحرم إُصالء اًمـٛمٕم َتـ َٛمدونٓ ،ؾمٞمٛمـ٤م أصح٤مب اًمـحؼ قمٚمـك اًمدوًم٦م ُمـٛمـ
ىمدّ ُمقا ًمـٝم٤م ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م وأفمٝمروا ومٞمٝم٤م يمٗم٤ميـ٦م وًمٞمـ٤مىمـ٦م ومـ٤مئـ٘متلم طمتك ُمـ قمٛمؾ
واطمد ،ويـٔمٚمقن قم٤مـمٚملم هٙمذا ؟ش.

*****
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فـىُالـساءُوحـرمُالؼرصُوحـدُالـؿرءوشنيُ
يـج٥م قمدم شمـٛمٙملم ُمـ هؿ شمـح٧م ؾمٚمٓم٦م اًمـٛمٚمؽ وومـل ظمدُمتف ُمـ أن يٙمقن
ٍ
إظمالل قمٔمٞمؿ ُيـذه٥م سمجالًم ِف وأسمـّـٝمتـف
ٜمجؿ قمـ هذا ُمـ
ًمـٝمؿ ٟمٗمقذ وىمقةً ،مـٛمـ٤م َي ُ
وهٞمٌتـفُ :
حجٌ٤مت ُمًتقرات ٟمـ٤مىمّم٤مت اًمٕم٘مقل،
ص ُمـ ه١مٓء اًمٜمً٤مء .ومٝمـ ُُمـ ّ
وأظم ُّ
اًمٖم٤ميـ٦م ُمٜمٝمـ اإلٟمج٤مب ًمـحـٗمـظ سم٘م٤مء اًمٜمًؾ .وومـل اًمقىم٧م اًمذي شمـٛمتد ومٞمف أيـدي ٟمً٤مء
اًمـٛمٚمؽ إًمـك اًمًٚمٓم٦م ويتـدظمٚمـ ومـل ؿم١مون احلٙمؿ وم٢من دورهـ ٓيـتٕمدى ُم٤م ِ
يقطمل سمـف
٤مص٦مٕ :ن ًمٞمس ًمـٝمـ اًم٘مدرة ُمثؾ اًمرضمـ٤مل قمٚمـك
إًمٞمٝمـ ذوو اًمـٛمآرب وإـمامع اخلـ ّ
اؾمتٓمالع إطمقال ومـل اخلـ٤مرج سمرأي اًمٕملمُ .مٕمٔمؿ أواُمرهـ َشم ّْمدُ ُر سمِ َق ْطم ٍل ُمـ أىمقال
ُمتّمدري أيمثر ؿمئقٟمـٝمـ ُمـ ُمثؾ احلـ٤مضمـٌ٦م واخلـ٤مدمٓ .سمـد واحلـ٤مل هذهُ ،مـ أن شم٠مشمـل
أطمٙم٤م ُُمٝمـ وأواُمرهـ ُُمٖم٤ميـرة ًمٚمح٘م٤مئـؼ واًمقىم٤مئع ،ومٞمٜمِم٠م اًمٗمً٤مد و ُيْم٤مر اًمـٛمٚمؽ ومـل
وطم ْرُمتف ،و ُيً٤مم اًمٜمـ٤مس إذى واًمـخـًػ ويتنب اًمـخٚمؾ إًمـك
ضمالًمف ووىمـ٤مره ُ
اًمديـ واًمـٛم ْٚمؽ ،وشمّمٌح أُمقال اًمٜمـ٤مس وصمـرواشمـٝمؿ ُقمرو٦م ًمٚمٜمٝم٥م واًمزوال ويٚمحؼ
إذى واًمـٝمقان سمٙمٌ٤مر رضمـ٤مل اًمدوًم٦م .إٟمـف ًمـؿ يٜمـت٩م قمـ شمًٚمط زوج أي ٍ
ُمٚمؽ قمٚمٞمف
ّ
أي قمٍم (قمٚمـك َُمر اًمٕمّمقر) ؾمقى اًمذل واًمٕم٤مر واًمنم واًمٗمتـٜمف واًمٗمً٤مد.
ومـل ّ

*******

ِ
منُح َؽمُِأهلُإكدلس
ضارقُبنُزيادُ:

 ىمٚم٥م إطمـٛمؼ ومـل ومِـٞمف  ،وًمً٤من اًمٕمـ٤مىمـؾ ومـل ىمٚمٌف.

 اًمقاضم٥م أٓ يٌح٨م اإلٟمً٤من قمـ أيمؼم ُُمـ ْت َٕمـ٦م سمؾ قمـ أذف ُُمتـٕم٦م.

ظبدُالرمحـنُإوشطُ:

ِ
ـر قمٜمف.
َـٛم ُّ٩م اًم َتـٞمـ٤م ُه واًم٘مـٚمقب شمَـٜمْـٗم ُ
 إن اًمٕمٞمقن شم ُ
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الـؿـذرُبنُظبدُالرحـؿنُإوشطُ:

ـخ ِ
روٟم٘م٤م ُيـريـ ُ٘مف اًمتَـ ٌَ ّ
ـقا َي ْ
ـٗم ُْم ُف اإلٟمًٌْ٤مط ،وٓ يـّمقٟمـف
ـذل ،و ُقم ُٚم ًّ
 إن ًمٚمًٚمٓم٤من ْ
ِ
وينمومـف إٓ اًمتِـٞمـ ُف واإلٟمْـ٘مٌـ٤مض.
ِ
رأو ُه ِ
راضمح ً٤م قمرومقا ًمف
 إن ه١مٓء اًمٕم٤مُم٦م ًمـٝمؿ ُمٞمزان َي ًْ ِؼمون سمـف اًمرضمؾ ُمٜمّ٤م ،وم٢من ْ
ِ
ِ
شمقاو َٕم ُف ِص َٖمر ًا،
وصػموا
ُ
َىمـدْ َر رضمـ٤مطمـتف ،وإن رأوه ٟم٤مىمّم ً٤م قم٤مُمٚمقه سمٜمَـ ْ٘مّمف َ
وشم َ
َـخـ ُّٗم َْمف ِظمـً ً٦م.

ابنُظبدُربـهُإكدلزُُ:

ِ
ـل اًمـٛمٕم٤مٟمـل ،أسمـ٘مك ُمـ اًمِمٕمر
ر اًمٙمالم وضمـقهـر اًمٚمٗمظ ُ
وطم ـٚم ُّ
 إُمث٤مل َو ْ ُ
ِ
ن ر ٌء ُمًػمه٤م وٓ َقم ّؿ قمٛمقُمٝم٤م.
وأذف ُمـ اًمـخٓمـ٤مسمـ٦مً ،مـؿ َي ْ
 اظمتٞم٤مر اًمٙمالم أصٕم٥م ُمـ شم٠مًمـٞمـٗمـف.

*****
ُتـحـتُ ِجـرايـةُال َّؾـهُ
ُمـٛمـ٤م ذيمر اإلُم٤مم اًمٜمَـٌ٤مهل اًمـٛمـ٤مًمِـ٘مل ومـل يمـتـ٤مسمـف قمـ ىمْم٤مة إٟمـدًمس «اًمـٛمرىمٌ٦م
اًمٕمٚمٞم٤مش :أراد اًمـ َح َٙمؿ اًمـٛمًتٜمٍم سم٤مًم ّٚمـف ري٤مو٦م أسمـل إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ أؾمٚمؿ اإلومري٘مل
ا ًَمق ّراق ومـ٘مٓمع قمٜمف ضمـرايـتـف ،ومـٙمت٥م إًمٞمف قمٜمد ذًمؽ :

وشم٠مٟمـَـ ُس سم٤مًمٌـٚمـقى و َشمـ ْ٘مـقى ُمع اًمٗم٘مـ ِر
زاهــ ً٦م
َشمـزيـدُ قمٚمـك اإلىمـالل ٟمــٗمز ٟمـ َ
ف ٍ
ِأُمٜم ُْ٧م سمٗمْمؾ اًم ّٚمـ ِف ُمــ ٟمُــ َق ِ
ب اًمدهــ ِر
دهـر ومـ٢مٟمٜمل
س َ
ومٛمـ يم٤من يــخِمك َ ْ
وطمـ ْٛم ِٚمٝم٤م إًمٞمـف ،ومـ٠مقمرض قمٜمٝم٤م وشمـٛمٜمع
حٙمؿ اًمٌـٞمـتلم ،أ َُمـ َر سمِـرد اًمـجـرايـ٦م َ
ومٚمٛمـ٤م ىمـرأ اًمـ ُ
ُمـ ىمٌقًمـٝم٤م وىم٤مل« :إٟمـل واًمـحـٛمد ًم ّٚمـ ِف شمـح٧م ضمـرايـ٦م َُمـ إذا َقم َّم ْٞمـ ُتـ ُف ًَمـ ْؿ َيـ٘مٓمع قمٜمل
ِ
٥مش.
ِضمرا َيـ َتـفَ ،ومـ ْٚمـ َٞمـٗمٕمؾ
إُمػم ُم٤م ُيـحـ ّ
ُ
ومٙم٤من اًمـ َحـ َٙمؿ ي٘مقل سمٕمده٤م ً« :م٘مد أيم ًَْ ٌَـٜمـ٤م اسمـ ُـ أؾمٚمؿ َُمـ ْخـزا ًة َقمـ ُٔمـ َؿ ُِمـٜمـ٤م ُمـقىمٕمٝم٤مش.

*****
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تسؾطُظؾـىُح ْؽمُِإكـدلس)ُ:
رُ(الـؿ
الـؿــصورُبنُأبـيُظامـ
َ
ُ

ِ
ـر قمٚمٞمٝمؿ :ومـ٢مٟمٜم٤م ٓ
 ٓ شمـحٙمٛمقا قمٚمٞمٜم٤م ومـل أوًمٞمـ٤مئـٜم٤م ،وًمق أسمٍمشمؿ ُمٜم٤م اًم َت َٖمـ ُّٞم ُ
ٟمتٖمػم قمٚمٞمٝمؿ ُسمـ ْٖمْم ً٤م ًمـٝمؿ واٟمحراوم ً٤م قمٜمٝمؿ سمـؾ شم٠مديٌ ً٤م وإٟمٙم٤مر ًا :ومـ٢مٟم٤م ُمـ ٟمريـد
إسمٕم٤مده ًمـؿ ُٟم ْ
ـػم إٟمٛمـ٤م يٙمقن
ـػم سمـؾ ٟمـٜمـٌُـذه َُمـر ًة واطمدة ،ومـ٢من اًمتَـ َٖم ُّ
ٔم ِٝمر ًمف اًمتَ َٖم ُّ
ًمـٛمـ ُيـراد اؾمتِـ ٌْ٘م٤مؤه.

يوشفُبنُهارونُالرماديُالشاظرُ:

ِ
ِ
ِ
سوم ً٤م).
ُ م٤م ُيٗمٚمح ُمع اًمـٛمٚمقك ُمـ ُيٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمـحؼ (أي ْ

أبـيُحػصُبنُ ُُبـ ُْردُإكـدلز:

ِ
اًمـٛمحـ ِ
ُ
ؾمٝمؿ َيـٜمْـ ُٗمـ ُذ
٤مرب ،وهق
 ىمـد
ٌ
ٚمؿ اًمـٙم٤مشم٥م أ ُْم َ٣م ُمـ ؾمٞمػ ُ
يٙمقن َىمـ ُ
ِ
وؿم ْٗمـر ٌة َشمـٓمٞمح سمـٝم٤م اًمـٛمٗمـ ِ
٤مصؾ.
ُ
َ
اًمـٛمـ٘مـ٤مشمـ َؾَ َ ،
َ

ابـنُحـزمُإكـدلزُ:

ٟم٘مٓم٦م اًمـٛمـ٤مء اًمـٛم ِ
ُ
ًتٛمـرة شمـحٗمر ُقم ْٛمؼ اًمّمخـرة.

ُ

 اًمـحٙمٛم٦م هل اًمٌّمػمة.
ِ
ٍ
ِ
اًمـٝمؿ.
 اًمتقضمف إًمـك اًم ّٚمـف قمـز وضمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ ًممظمـرة ظمػم وؾمٞمٚم٦م ًمٓمـرد َ
 إٟمٛمـ٤م يـحٙمؿ ومـل اًمِمٞمئلم ُمـ قمرومٝمٛمـ٤مُ ٓ ،مـ قمرف أطمدمه٤م وًمـؿ يٕمـرف أظمـر.
 يمؾ ٍ
فمـ ِٗمرت سمـف ومٕم٘مٌ٤مه ُطم ٌ
أُمؾ َ
زن إُم٤م سمـذه٤مسمـف قمٜمؽ وإُم٤م سمـذه٤مسمـؽ قمٜمف :إٓ
اًمٕمٛمؾ ًم ّٚمـ ِف قمز وضمؾ.
ً مذة اًمٕمـ٤مىمؾ سمـ َت ْٛمٞمـٞمـزه ،وًمذة اًمٕم٤مًمـؿ سمٕمٚمٛمف ،وًمذة احلٙمٞمؿ سمحٙمٛمتف ،وًمذة
اًمـٛمجتٝمد ًم ّٚمـ ِف قمز وضمؾ سم٤مضمتٝم٤مده :أقمٔمؿ ُمـ يمؾ ًمذة ومـل احلٞم٤مةُ .سمـ ُ
ره٤من ذًمؽ
أن احلٙمٞمؿ واًمٕم٤مًمـؿ واًمٕمـ٤مىمؾ وُمـ ذيمرٟم٤م واضمـدون ًمً٤مئر اًمٚمذات يمٛمـ٤م جيـده٤م
اًمـٛم ِ
ٜمٝمٛم ُؽ ومٞمٝم٤م إٓ أٟمـٝمؿ شمريمقه٤م.
ُ
 إذا شمٕم٘مٌ٧م إُمقر يمٚمٝم٤م َوم ًَدَ ْت قمٚمٞمؽ.
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شمٓمٚمٌ٧م همرو ً٤م يًتقي اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ومـل اؾمتحً٤مٟمـف وومـل ـمٚمٌف ومٚمؿ أضمـده إٓ

ُ
ومٝم ْؿ ٓ يتحـريمقن أص ً
ٓمئ
واطمـد ًا ،وهق ـمـر ُد اًمـٝمؿُ .
ال إٓ ًمذًمؽ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـخـ ٌ
ِ
ٞم٥م ،وهق إىمؾ ُمـ اًمٜم٤مس.
وضمـ َف ؾمٌٞمٚمف وُمٜمٝمؿ
ُم٘م٤مرب ًمٚمخٓمـ٢م وُمٜمٝمؿ ُُمّم ٌ
ٌ
 إلسمٚمٞمس ومـل ذم اًمريـ ِ
٤مء ُطمـٌـ٤مًمـ ٌ٦م (أي ومخ) ،وذًمؽ أٟمـف ُرب ُمـُٛمتٜم ٍع ُمـ ومٕمؾ ٍ
ظمػم
ّ
ظمقف أن ُئم ّـ سمـف اًمريـ٤مء ،ومـ٢مذا ـمـرىمؽ ُمٜمف هذا وم٤مُمض قمٚمـك ومٕمٚمف ومٝمق ؿمديـد
إًمـؿ قمٚمٞمف.
ُ مـ َىمـد َر أٟمـف َي ًْٚمؿ ُمـ ـمٕمـ اًمٜمـ٤مس وقمٞمـٌِٝمؿ ومٝمق ُمـجـٜمـقن.
 يمؾ همرض همػم ـمرد اهلؿ ومٗمل اًمٜمـ٤مس ُمـ ٓ يًتحًٜمـف :إذ ومـل اًمٜمـ٤مس ُمـ ٓ
إُمـ وٓ احلؼ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي١مصمر
ديـ ًمف ،وومـل اًمٜمـ٤مس ُمـ ٓ يـريـد اخلػم وٓ
َ
اخلٛمقل سمـٝمقاه وإرادشمـف قمٚمـك ُسم ْٕم ِد اًمّمٞم٧م (اًمِمٝمرة) ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يـريـد
اًمـٛمـ٤مل وي١مصمر قمدُمـف قمٚمـك وضمقده ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يـ ِ
ٌٖم ُض اًم ّٚمـذات سمٓمٌٕمف ،وُمٜمٝمؿ
ُ
ُمـ ي١مصمـر اجلٝمؾ قمٚمـك اًمٕمٚمؿ ،وًمٞمس ُمٜمٝمؿ أطمدٌ يًتحًـ اًمـ َٝمؿ.
ٝمتؿ سمـؾ ُي ًَـ ُّر إذ
 اًمٕم٤مُمؾ ًممظمـرة إن اُم ُتحـ سمٛمٙمروه ومـل شمٚمؽ اًمًٌٞمؾ ًمـؿ َيـ ّ
رضمـ٤مؤه ومـل قمـ٤مىمٌ٦م ُم٤م يٜمـ٤مل ومٝمق قمقن ًمف قمٚمـك ُم٤م يٓمٚم٥م ،ومـ٢من قم٤مىمـف قمٛمـ٤م هق
سمًٌٞمٚمف قم٤مئؼ ًمـؿ يـٝمتؿ إذ ًمٞمس ُم١ماظمـذ سمذًمؽ ،وإن ُىمـ ِّمد سم٤مٕذى ُه ،وإن شمٕم٥م
ٍ
ٍ
ُمتّمؾ أسمـد ًا.
هور
ومٞمٛمـ٤م ؾمٚمؽ ومٞمف ُؾمـر ،وإن ٟمٙمٌتف ٟمٙمٌ ٌ٦م ُؾمـر ،ومٝمق ومـل
 ٓ شمٌذل ٟمٗمًؽ إٓ ومٞمٛمـ٤م هق أقمٚمـك ُمٜمٝم٤م.
ِ
 سمـ ِ
٤مذ ُل ٟمٗمًف ومـل َقمـ َر ِ
٤مىمقت سم٤مًمـحـَم.
ض ُدٟمـْـٞم٤م ،يمٌ٤مئع اًمٞمـ
ُ ٓ مرو َء ة ًمـٛمـ ٓ ديـ ًمف.
 ـمرح اًمـ ُٛمٌ٤مٓة سمٙمالم اًمٜم٤مس واؾمتٕمٛمـ٤مل اًمـ ُٛمٌ٤مٓة سمٙمالم اًمـخـ٤مًمؼ قمز وضمؾ هق
سم٤مب اًمٕم٘مؾ يمٚمـف واًمراطمـ٦م يمٚمٝم٤م.
َ
واًمذ ُّم ًمٞمس
ُ مـ ًمـؿ َيـ ٌْـ ُٚم ْٖمف ُمدْ ُح اًمٜمـ٤مس إيـ٤مه ومٙمالُمٝمؿ وؾمٙمقهتؿ ؾمقاء.
يمذًمؽٟٕ ،مـف هم٤مٟمِ ٌؿ ًمألضمر قمٚمـك يمؾ طم٤مل :سمٚمٖمف ذُمٝمؿ أو ًمـؿ يٌٚمٖمف.
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اًمٕمـ٤مىمؾ ٓ يرى ًمٜمٗمًف صمٛمٜم٤مً إٓ اًمـجـٜمـ٦م.
ٍ
سمّمٗم٦م يٗمقىمـف ومٞمٝم٤م َؾم ٌْ ٌع أو سمـٝمٞمٛم ٌ٦م أو مج٤مد ،وإٟمٛمـ٤م يٖمتٌط سمت٘مدُمف
اًمٕمـ٤مىمـؾ ٓ يٖمتـٌط
ومـل اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل أسم٤مٟمـف اًم ّٚمـ ُف سمـٝم٤م قمٜمٝمؿ ،وهل اًمتٛمٞمـٞمز اًمذي ُيِم٤مرك ومٞمف اًمـٛمالئٙم٦م.
ٍ
هور ويمؾ طمزن ،وًمق رشمّ٥م ٟمٗمًف ومـل
إذا ٟمـ٤مم اًمـٛمرء ظمرج قمـ اًمدٟمٞم٤م وٟمز يمؾ
ًمً ِٕمدَ اًمًٕم٤مدة اًمتـ٤مُم٦م.
ي٘مٔمتـف قمٚمـك ذًمؽ أيْم ً٤م َ
أؾم َ٘م ُٓمٝمؿ ،وُمـ يم٤موم٠م ُمـ أؾم٤مء إًمٞمف ُمٜمٝمؿ ومٝمق
ُمـ أؾم٤مء إًمـك أهٚمف وضمػماٟمـف ومٝمق ْ
ُمثٚمٝمؿ ،وُمـ ًمـؿ يٙم٤مومئٝمؿ سم٢مؾم٤مءشمـٝمؿ ومٝمق ؾمٞمدهؿ وظمػمهؿ وأومْمٚمٝمؿ.

ٝمؿ واًمتٕم٥م ٕٟمـٗمًٝمؿ ومـل اًمدٟمٞم٤مُ ،مـ
 رأي٧م أيمثر اًمٜم٤مس يـتـٕمجٚمقن اًمِم٘م٤مء واًمـ ّ
ٟمِ ٍ
ٞم٤مت ظمٌـٞمـثـ ٍ٦م َي ُْم ٌّقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمـٛمٜمّل اًمٖمالء اًمـ ُٛمٝمٚمِؽ ًمٚمٜم٤مس وًمٚمّمٖم٤مر وُمـ
ٓ ذٟم٥م ًمف ،وسمتٛمٜمّك أؿمد اًمٌالء ًمـٛمـ يٙمرهقٟمـف وىمـد قمٚمٛمقا ي٘مٞمٜم ً٤م أن شمٚمؽ اًمٜمٞم٤مت
اًمٗم٤مؾمدة ٓ ُشم َٕم ّجؾ ًمـٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـٛمـ٤م يتٛمٜمقٟمـف.
جٝم٤مل َيـٝم٤مسمقٟمؽ و ُيـج ّٚمقٟمؽ ّ
وأن اًمٕمٚمٛمـ٤مء
ً مق ًمـؿ يٙمـ ُمـ ومْمؾ اًمٕمٚمؿ إٓ أن اًمـ ّ
يـحٌقٟمؽ ويٙمرُمقٟمؽ ًمٙم٤من ذًمؽ ؾمٌٌ ً٤م إًمـك وضمقب ـمٚمٌف.
ً مق ًمـؿ يٙمـ ُمـ ٟم٘مص اًمـجٝمؾ إٓ أن ص٤مطمٌف يـحًد اًمٕمٚمٛمـ٤مء و َي ْٖمٌِط ُٟم َٔمراءه ُمـ
اًمـ ُج ّٝم٤مل ًمٙم٤من ذًمؽ ؾمٌٌ ً٤م إًمـك وضمقب اًمٗمرار قمٜمف.
ِ
اجلٝم٤مل،
ً مق شمـد ّسمـر اًمٕم٤مًمـؿ ومـل ُمرور ؾم٤مقم٤مشمـف ُم٤مذا يمٗم٤مه اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمـ ُذل سمتً ّٚمط ّ
وُمـ اًمـٝمؿ سمٛمٖمٞم٥م اًمـح٘م٤مئـؼ قمٜمف ،وُمـ ِ
اًمٖمٌْٓم٦م سمٛمـ٤م ىمـد سمـ٤من ًمف وضمٝمف ُمـ
َ ّ
إُمقر اخلـٗم ّٞمـ٦م قمـ همػمهً :مـزاد طمـٛمد ًا ًم ّٚمـ ِف قمز وضمؾ وهمٌٓم ً٦م سمٛمـ٤م ًمديـف ُمـ
اًمٕمٚمؿ ،ورهمٌ ً٦م ومـل اًمـٛمزيـد ُمٜمف.
ىم٤مدر قمٚمٞمف يم٤من يمزار ِع اًمذرة ومـل
ُ مـ ؿمٖمؾ ٟمٗمًف سم٠مدٟمك اًمٕمٚمقم وشمرك أقماله٤م وهق ٌ
إرض اًمتل يـجـقد ومٞمٝم٤م اًم ٌُـ ُّر.

ٟ منم اًمٕمٚمؿ قمٜمد ُمـ ًمٞمس ُمـ أهٚمف ُُمـ ْٗم ًِدٌ ًمـٝمؿ يم٢مـمٕم٤مُمؽ اًمٕمًؾ واًمـحـٚمقى ُمـ
ٌ
ـٛمك.
سمـف
اطمؽماق ُ
وطم ّ
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 إيـ٤مك أن شم ًَُـر همػمك سمٛمـ٤م شمًقء سمـف ٟمٗمًؽ.
اًمٌ٤مظمـ ِؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ْإٔ م ُمـ اًمٌـ٤مظمؾ سم٤مًمـٛمـ٤مل ،وم٤مًمٌـ٤مظمـؾ سم٤مًمـٛمـ٤مل أؿم َٗم َؼ ُمـ َوم ِ
ِ
ٜم٤مء

ُ
ُم٤م سمٞمده ،واًمٌ٤مظمـ ؾ سم٤مًمٕمٚمؿ سمخـؾ سمام ٓ يٗمٜمك قمٚمـ ك اًمٜمٗم٘م٦م وٓ يٗم٤مرىمـف ُمع ْ
اًمٌذ ل.

ُ مـ ُم٤مل سمٓمٌٕمف إًمـك قمٚم ٍؿ ُم٤م (وإن يم٤من أدٟمك ُمـ همػمه) ومال يـٜمـٌٖمل أن يـٜمِمٖمؾ سمًقاه،
ومٞمٙمقن يمٖم٤مرس اًمٜم٤مرضمٞمؾ (ضمقز اًمـٝمٜمد) سم٤مٕٟمـدًمس ،ويمـؾ ذًمؽ ٓ ُي ِ
ٜمج٥م.
ِ
ي١مشمٞمٝمٛمـ٤م اًم ّٚمـ ُف إٓ أه َٚم ُٝمٛمـ٤م و ُُمًتح٘مٝمٛمـ٤م.
ُ مـ ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واًمزهد ومـل اًمدٟمٞم٤م أهنام ٓ

 اٟمٔمر ومـل اًمـٛمـ٤مل واًمـحـ٤مل واًمّمحـ٦م إًمـك ُمـ دوٟمـؽ ،واٟمـٔمـر ومـل اًمديـ واًمٕمٚمؿ
واًمٗمْم٤مئـؾ إًمـك ُمـ ومقىمـؽ.

 اًمٕمٚمقم اًمٖمـ٤مُمْم٦م َشمـزيـد اًمٕم٘مؾ اًم٘مقي ضمـقد ًة ،و ُشمّمٗمٞمف ُمـ يمؾ آومـ٦م ،و ُشمـ ِ
ٝمٚم ُؽ ذا
َ
اًمٕم٘مؾ اًمْمٕمٞمػ :يم٤مًمدواء اًم٘مقي ُيّمٚمح إضمً٤مد اًم٘مقيـ٦م و ُيـٝمٚمؽ إضمً٤مد اًمْمٕمٞمٗم٦م.
جرب سمـٝم٤م أراء اًمٗم٤مؾمدة ُ ِ
ًمؽم َي اًمـ ُٛمِمػم سمـٝم٤م ومً٤مده٤م:
 ٓ شمي سمٜمـٗمًؽ ومـل أن شمـ ّ
ِ
اًمرأي اًمٗم٤مؾمد ًمؽ قمٚمـك ُمـخـ٤مًمٗمـتف وأٟم٧م ٟمـ٤مجٍ ُمـ اًمـٛمٙم٤مره
ومتٝمٚمؽ ،وم٢من ُمالُم٦م ذي
ظمػم ًمؽ ُمـ أن ُيـ َ٘مدرك ويٜمدم يمال ُيمٛمـ٤م وأٟم٧م ىمـد طمّمٚم٧م قمٚمـك ُمٙم٤مره.
أض ُمـ اًمدظمـالء ومٞمٝم٤م وهؿ ُمـ همػم أهٚمٝم٤م :وم٢مٟمـٝمؿ
 ٓ آومـ َ٦م قمٚمـك اًمٕمٚمقم وأهٚمٝم٤م ُّ
يـجـٝمٚمقن وئمٜمقن أٟمـٝمؿ يٕمٚمٛمقن ،و ُيـٗمًدون و ُيـ٘مـدرون أٟمـٝمؿ ُيّمٚمحقن.

 هم٤مفمٜمل أهؾ اًمـجٝمؾ ُمرشملم ُمـ قمٛمري :إطمدامه٤م سمٙمالُمٝمؿ ومٞمام ٓ ُيـحًٜمقٟمـف أيـ٤مم
ضمٝمٚمـل ،واًمثـ٤مٟمٞم٦م :سمًٙمقشمـٝمؿ قمـ اًمٙمالم سمحيشمـل أي٤مم ِقم ْٚمٛمل .وهٟمـل أهؾ اًمٕمٚمؿ
ُمرشملم ُمـ قمٛمري :إطمدامه٤م سمتٕمٚمٞمٛمل أيـ٤مم ضمٝمٚمـل ،واًمثـ٤مٟمٞم٦م سمٛمذايمرشمـل أيـ٤مم ِقمٚمٛمل.

ُ مـ ٟم٘مص قمٚمق أطمقال اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمـٛمـ٤مل واًمّمقت أن أيمثر ُم٤م يـ٘مٕم٤من ومٗمل
يًتح٘مٝم٤م.
همػم أهٚمٝمٛمـ٤م وومٞمٛمـ ٓ
ُ
ُ مـ َ
٥م اًمٗمْم٤مئـؾ ًمـؿ ُيً٤مير إٓ أهٚمٝم٤م.
ـم َٚم َ

ِ
ِ
واًمثٕم٤مًم٥م
اًمٙمالب اًم َٙمـٚمِـ ٌَـ ِ٦م
ُ مـ ـمٚم٥م اًمـج٤مه واًمـٛمـ٤مل واًم ّٚمذات ًمـؿ يً٤مير إٓ أُمث٤مل
ِ
قمدو ومـل اًمـٛمٕمتـ٘مد ظمٌٞم٨م اًمٓمٌـٞمـٕمـ٦م.
اًمـ َخـٚمٌـ٦م ،وًمـؿ ُيـراومؼ ومـل شمٚمؽ اًمٓمريؼ إٓ يمؾ ٍّ
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ُ مٜمٗمٕم٦م اًمٕمٚمؿ هق :أٟمـف ُي َٕمٚمؿ ُطم ًْـ اًمٗمْم٤مئؾ ،ومٞم٠مشمٞمٝم٤م وًمق ومـل اًمٜمدرة ،و ُي َٕمٚمؿ ُىمٌح
اًمرذائـؾ ومٞمجـتٜمٌٝم٤م وًمق ومـل اًمٜمدرة.

 ٓ يـ٠مشمـل اًمٗمْم٤مئؾ ُمـٛمـ ًمـؿ يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ إٓ ص٤مومِـ َل اًمٓمٌع ضمد ًا ،وم٤موؾ
ص سمـٝم٤م اًمٜمٌٞمقن.
اًمؽميمٞم٥م ،وهذه ُمٜمـزًم ٌ٦م ُظم ّ
 إذا شمٙم٤مصمرت اًمـٝمٛمقم ؾم٘مٓم٧م يم ّٚمٝم٤م.





رأي٧م ُمـٛمـ ـم٤مًمع اًمٕمٚمقم وقمرف قمٝمقد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ووص٤ميـ٤م
اًمـحٙمٛمـ٤مء ،وهق ٓ يـتـ٘مدُمف أطمدٌ ومـل ُظمٌ ِ
٨م اًمًػمة وومً٤مد اًمٕمالٟمٞم٦م واًمنيرة.
ْ
اًمٖم٤مدر يٗمل ًمٚمٛمجدود (اًمـٛمحٔمقظ) واًمقومِـل ي ِ
ٖمدر سم٤مًمـٛمحدود.
ُّ َ
ُ َ
ِ
ػ سمًالُم٦م اًمـج٤مٟم٥م ،وشمـحٗمظ ُمـ أن شمقصػ سم٤مًمده٤مء وم َٞمـ ْٙم ُثر
قص َ
اطمرص قمٚمـك أن ُشم َ
أض ذًمؽ سمؽ ورسمٛمـ٤م ىمتٚمؽ.
اًمـٛمتح ّٗمٔمقن ُمٜمؽ ،طمتك رسمٛمـ٤م ّ
وـم ْـ ٟمٗمًؽ قمٚمـك ُم٤م شمٙمره َي ـ ِ٘م ّؾ َه ـ ُّٛم ؽ إذا أشم٤مك وًمـؿ شمًتَ ِْم ـ ّر سمتقـمٞمٜمؽ أوًٓ،
ويٕمٔمؿ هورك ويتْم٤مقمػ إذا أشم٤مك ُم٤م شمـح٥م ُمـٛمـ٤م ًمـؿ شمٙمـ ىمدّ رشمـف.

 اًمًٕمٞمد يمؾ اًمًٕمٞمد ومـل دٟمٞمـ٤مه ُمـ ًمـؿ ي ْمٓمره اًمزُم٤من إًمـك اظمتٌ٤مر اإلظمقان.
ُ ٓ شمٗمٙمّر ومٞمٛمـ ي١مذيؽ ومـ٢مٟمـؽ إن يمٜم٧م ُم٘مٌ ً
ال ومٝمق ه٤مًمؽ وؾمٕمدك يٙمٗمٞمؽ ،وإن
يمٜم٧م ُمدسمر ًا ومٙمؾ ٍ
أطمد ي١مذيؽ.
َ

٘مدر قمٚمٞمؽ وٓ َشمـ ِ
 اًمّمؼم قمـ ُمـ ي ِ
٘مدر قمٚمٞمف ُذل وُمٝم٤مٟمـ٦م وًمٞمس ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ،
َ
واًمرأي ًمـٛمـ ظمٌم ُم٤م هق أؿمد ُمـٛمـ٤م ُي ّْم ٌَـ ُر قمٚمٞمف اًمـ ُٛمت٤مريمـ٦م واًمـ ُٛمٌ٤مقمـدة.
ِ
ـٛمتـف.
مه ً٤م ي١مًمـؿ ٟمٗمًف وهمٞمٔم ً٤م ُيٜمْم٩م يمٌده و ُذ ًّٓ ُيٜمَـٙمس ه ّ
ُ مـ ضم٤مًمس اًمٜم٤مس ًمـؿ يٕمدم ّ
صمؿ ٓ
ُ مـ يم٤من ٓ يـدري ُم٘مدار ٟمٗمًف وئمـ أن ًمـٝم٤م طم ّ٘م ً٤م َي ًْ َتٓمٞمؾ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس ّ
ػ ُمٜمف ،وم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف ذل ًمٚمّم٤مسمر وإومً٤مد ًمٚمٛمّمٌقر قمٚمٞمف ٕٟمـف
يٜمدم قمٚمـك ُم٤م َؾم َٚم َ

يـزيـد اؾمتنما ًء.
ِ 
اًمٕم ُّز واًمراطم٦م واًمنور واًمًالُم٦م ومـل اإلٟمٗمراد قمـ اًمٜمـ٤مس ،وًمٙمـ اضمٕمٚمٝمؿ
يم٤مًمٜمـ٤مر َشمـدْ َوم ُ٠م سمـٝم٤م وٓ شمُـخ٤مًم ِ ُٓمٝم٤م.
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إُمـ واًمّمح٦م واًمٖمٜمك ٓ يٕمرف طم ّ٘مٝم٤م إٓ ُمـ يم٤من ظمـ٤مرضم ً٤م قمٜمٝم٤م وًمٞمس يٕمرومـف ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م.
ٓ َشمـ ْح ِ٘مـ َرن ؿمٞمئ ً٤م ُمـ قمٛمؾ همـ ٍد أن ُشمـح٘مـ َ٘مف سم٠من ُشم َٕمجٚمـف اًمٞمقم وإن ىمـ ّؾ :ومـ٢من
ُمـ ىمٚمٞمؾ إقمٛمـ٤مل يـجتٛمع يمثػمه٤م.
اًمقضمع واًمٗم٘مر واًمٜمٙمٌ٦م واًمـخـقف ٓ ُيـ ِحـ ّس أذاه٤م إٓ ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م ،وٓ يٕمٚمٛمف ُمـ
يم٤من ظمـ٤مرضمـ ً٤م قمٜمٝم٤م.
ِ
اًمرأي واًمٕم٤مر واإلصمؿ ٓ يٕمٚمؿ ىمٌحٝم٤م إٓ ُمـ يم٤من ظمـ٤مرضمـ ً٤م قمٜمٝم٤م ،وًمٞمس يراه
ومً٤م ُد
ُمـ يم٤من داظمـ ً
ال ومٞمٝم٤م.

 ضمقد ُة اًمرأي واًمٗمْم٤مئـؾ وقمٛمؾ أظمرة ٓ يٕمرف َومْمٚمٝم٤م إ ٓ ّ ُمـ يم٤من ُمـ







أهٚمٝم٤م ،وٓ يٕمرومـ ف ُمـ ًمـؿ َيـ ُٙمـ ُمٜمٝم٤م.
٤مدر ُمـ َهمدَ ر ًمف اًمٖمـ ِ
أول ُمـ ي ْزهدُ ومـل اًمٖمـ ِ
اًمز ِ
٤مدرُّ ،
ُّ
ور ُمـ
وأول ُمـ َي ْٛم ُ٘م٧م ؿم٤مهد ّ
َ َ
َ
َؿمٝمد ًمف سمـفُّ ،
وأول ُمـ شمـٝمقن اًمزاٟمٞمـ٦م ومـل قمٞمٜمف اًمذي َز َٟمك سمـٝم٤م.
ُم٤م رأيٜم٤م ؿمٞمئ ً٤م ومًد ومٕم٤مد إًمـك ِصحتِف إّٓ سمٕمد َْٕ ٍي (سمٕمد ؿمدّ ة) ،ومٙمٞمػ سمدُم٤م ٍغ
اًمً ْٙم ِر ّ
ـ ًمّم٤مطمٌف شمٕمجٞمؾ إومً٤مده
يمؾ ًمٞمٚم٦م ،و إن َقم ْ٘مالً َزي َ
يتقاًمـك قمٚمٞمف ومً٤مد ُ
يمؾ ًمٞمـ ٍ
ٚم٦م ًَم َٕم ٌ
٘مؾ يٜمٌٖمل أن ُيـتـ َٝمؿ.
ـمق َسمك ًمـٛمـ قمٚمؿ ُمـ ُقمٞمقب ٟمٗمًف أيمثر ُمـٛمـ٤م يٕمٚمؿ اًمٜمـ٤مس ُمٜمٝم٤م.
٥م (أي :ومـل ـمٚم٥م اًمزي٤مدة ) ،و ِىمـٚمـتُـف ُشمـ ْ٘مٜم ِـ ْع.
َيم ْث َر ُة اًمـٛمـ٤مل شم َُرهم ْ
ح ُس اًمٕم٤مىمـؾ سمتدسمػمه وٓ يـجقز أن َي ًْ َٕمدَ إطمـٛمؼ سمتدسمػمه.
ىمـد َيٜمْ َ

ب أقمدائـف ىمـ٤مشمـؾ ٟمٗمًف.
ُُ م َ٘مر ُ

تٗمرهملم طمقاًمٞمٝمؿ :وم٤مًمـحـ٤مزم
 ٓ رء أض قمٚمـك ذوي اًمًٚمٓم٤من ُمـ يمثرة اًمـ ُٛم ّ
َي ِْم َٖم ُٚمٝمؿ سمٛمـ٤م ٓ ئمٚمٛمٝمؿ ومٞمـف ،ومـ٢من ًمـؿ يٗمٕمؾ َؿمٖم ُٚمقه سمٛمـ٤م ئمٚمٛمقٟمـف ومٞمف.

 يمثر ُة وىمقع اًمٕملم قمٚمـك اًمِمخص ُشم ًَٝمؾ أُمره و ُشمـٝمق ُٟمـف.
 ٓ يٖمؽم اًمٕمـ٤مىمـؾ سمّمداىمـ ٍ٦م طم٤مدصمـ ٍ٦م أيـ٤مم دوًمتـف ،ومٙمؾ أطمـ ٍد صدي٘مف يقُمئـذ.
قمدو واطمـ ٍد طمدث ًمف أقمـدا َء ِقمـدة (آظمـرون).
ُ مـ اؾمؽماح ُمـ ٍّ
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ِ
جٝم٤مل
زي ُم٤م ،واإل ْيمٗم ْٝمرار وىمـ ّٚمـ٦م آٟمًٌ٤مط ،ؾمت٤مئـر ضمٕمٚمٝم٤م اًمـ ّ
 اًمتٝمقيؾ سمٚمزوم ٍّ
اًمذيـ ُمٙمّٜمـتـٝمؿ اًمدٟمٞمـ٤م ِهمٓم٤م ًء ًمـجٝمٚمٝمؿ.
أطم ًَ َـ ومـل اًمٜمُدرة.
ُ مـ ىمٌٞمح اًمٔمٚمؿ اإلٟمٙم٤مر قمٚمـك ُمـ أيمثر اإلؾم٤مءة إذا ْ
سم٤مًمـٛمًتخػ وإن أفمٝمر أٟمـف
 صمِـ ْؼ سم٤مًمـٛمتـد ّي ِـ وإن يم٤من قمٚمـك همػم ديٜمؽ ،وٓ َشمـثِؼ
ُ
قمٚمـك ديٜمؽ.
اضم َتـ ِٝمد ومـل أن شمًتٕملم ومـل أُمقرك سمٛمـ ُيـريـد ُمٜمٝم٤م ًمٜمـٗمًف ُمثؾ ُم٤م شمـريـد
ْ 
ِ
شمًتٕم ْـ ومٞمٝم٤م سمٛمـ طم ّٔمـف ُمـ همػمك يمحٔمـف ُمٜمؽ.
ًمٜمٗمًؽ ،وٓ
ُ ٓ شمـ ِ
٥م قمـ يمال ٍم ُٟمـ ِ٘مؾ إًمٞمؽ قمـ ىمـ٤مئـ ٍؾ طمتك شمـقىم َـ أٟمـف ىم٤مًمف :ومـ٢من ُمـ َٟمـ َ٘مـؾ
ج ْ
إًمٞمؽ يمذسمـ ً٤م رضمع ُمـ قمٜمدك سمحؼ.
 أسم َٚمـ َغ ومـل ُمدطمـؽ ُمـ ذُمـ َؽ سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمؽ ٕٟمـف ٟم ٌّـف قمٚمـك ومْمٚمؽ.
دت اعمِم٤مريملم ومـل اًمـجٝم٤مد ومـل ؾمٌٞمؾ اًمٚمـف سمـ٠مرواطمٝمؿ أيمثر ُمـ
 وضمـ ُ
اًمـٛمِم٤مريملم سمـ٠مُمقاًمـٝمؿ.

()1

ً مق قمٚمؿ اًمٜم٤مىمص ٟم٘مّمف ًمـٙم٤من يم٤مُمالً.

٧م ٟمٗمًف سمـ٤مًمتخٚمـل قمـ ضمًده ،و َىم ِق َي ِطم ًّٝم٤م طمتك ُشمِم٤مهد اًمٖمٞمقب،
مه ْ
 اًمٜم٤مئؿ إذ ّ
ىمـد ٟمًٞم٧م ُم٤م يم٤مٟم٧م ومٞمـف ُىمٌٞمؾ ٟمقُمٝم٤م ٟمًٞم٤مٟم ً٤م شمـ٤مُم ً٤م اًمٌتّـ٦م قمٚمـك ُىمـرب قمٝمده٤م سمـف،
ٌ
طمً٤مؾم ٌ٦م ُُمـ َتـٚمـ ِذذ ٌة آًمـٛم٦م،
وطمدصم٧م ًمـٝم٤م
أطمقال ُأ َظمـ ْر ،وهل ومـل يمؾ ذًمؽ ذايمر ٌة ّ
ّ
يٚمتذ ويـحتـٚمؿ ويـخـ٤مف
وًمذ ُة اًمٜمقم ُمـحـًقؾم٦م ومـل طمـ٤مًمِفٕ :ن اًمٜم٤مئؿ
ويـحـزن ومـل طمـ٤مل ٟمقُمف.

واًمت٠مه٥م،
 اؾمتٕمٛمؾ ؾمقء اًمٔم ّـ طمٞم٨م شم٘مدر قمٚمـك شمقومِـ َٞمـتف طم ّ٘مف ومـل اًمتحٗمظ
ّ
واؾمتٕمٛمؾ ُطمًـ اًمٔم ّـ طمٞم٨م ٓ ـم٤مىمـ٦م سمـؽ قمٚمـك اًمت ََحـ ُّٗمظ ومؽمسمح راطم٦م اًمٜمٗمس.
ُ
هـٛمـ٤مل ؾم٤مقمـ ٍ٦م ُيـٗمًـد ري٤موـ٦م ؾمٜمـ٦م.
 إ
( )1طمٞم٨م أن ص٤مطم٥م اًمـٛمـ٤مل ذم هم٤مًم٥م أُمره يٜمجذب سمف إمم ُهب ُرج احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمٞمًتٛمتع سمامًمف ،ذم طملم أن اخل٤مزم ُمـ اعم٤مل
يتخذ ىمراره دون وٖمط آٟمجذاب وهؿ ذم اًمقاىمع أيمثري٦م اًمٜم٤مس.

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ188

ومٛمًتـثـ َ٘م ٌؾ ُمؼمو ٌم سمـف ،ودًمٞمؾ ذًمؽ
 إٟمٛمـ٤م شم٠مٟمس اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس ،وم٠مُم٤م اًمـجـًد ُ
اؾمتِ ْٕم ُ
وأؾم َٗم ُف ًمذه٤مب اًمٜمٗمس
ج٤مل اًمـٛمرء سمـدومـ ضمًد طمٌٞمـٌـف إذا وم٤مرىمـتف ٟمٗمًفَ ،
وإن يم٤مٟم٧م اًمـجـثـ٦م طم٤مض ًة سملم يـديـف.
 ؾمقء اًمٔمـ َي ُٕمدُّ ُه ىمق ٌم قمٞمٌ ً٤م قمٚمـك اإلـمالق ،وًمٞمس يمذًمؽ ،إٓ إذا أ ّدى سمّم٤مطمٌف إًمـك
ُم٤م ٓ ي ِ
ـحـ ّؾ أو ُم٤م َيـ٘م ٌُح ومـل اًمـٛمٕم٤مُمٚمـ٦م ،وإٓ ومٝمق طمـز ٌم ،واًمـحـز ُم ومْمٞمٚمـ٦م.
َ
أطمـ َٛم َؼ ُمـ يمٚمٛمتلم أًم٘م٤مهـٛمـ٤م قمٚمـك أًمً ِٜم٦م ُدقم٤مشمـف:
أص َٞمدَ وٓ أ ْىمـ ٌَ َح وٓ ْ
ً مـؿ َأر إلسمٚمٞمس ْ
إطمداهـٛمـ٤م اقمتذار ُمـ أؾم٤م َء سمـ٠من ومالٟمـ ً٤م أؾم٤مء ىمٌٚمـف ،واًمثـ٤مٟمٞمـ٦م :اؾمتًٝم٤مل اإلٟمً٤من أن
ُيًـل َء اًمٞمقم ٕٟمـف ىمد أؾم٤مء أُمس ،أو أن يزء ومـل وضمـ ٍف ُمـ٤م ٕٟمـف ىمـد أؾم٤مء ومـل همٞمـره.
 ظمٓمـ٠م اًمقاطمـد ومـل شمدسمـٞمـر إُمقر ظمٞمـ ٌر ُمـ صقاب اًمـجٛمـ٤مقمـ٦م اًمتـل ٓ يـجٛمٕمٝم٤م
واطمـدٕ :ن ظمٓمـ٠م اًمقاطمـد ومـل ذًمؽ ُيـًتـدرك وصقاب اًمـجٛمـ٤مقمـ٦م ُيْمـري قمٚمـك
اؾمتـداُمـ٦م اإلهـٛمـ٤مل ،وومـل ذًمـؽ اًمـٝمـالك.
 أسم َٚمـ َغ ومـل ذُمـ َؽ ُمـ ُمدطمـؽ سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمـؽٟٕ ،مـف ٟم ٌّـف قمٚمـك ٟمـ٘مـّمؽ.
ٌ
٧م.
 ٓ يـخٚمق ُمـ
خٚمقق ُمـ قمٞمـ٥م ،وم٤مًمًٕمٞمد ُمـ ىم ّٚمـ٧م قمٞمقسمـف و ُدومِـٜمـ ْ
٠مه٥م ًمـٛمـ٤م َشمـ ُٔم ّـ.
 أيمثر ُم٤م يٙمقن ُم٤م ًمـؿ َشم ُٔم ّـ (ُم٤م ًمـؿ شمـحً٥م أن يٙمقن) ،واًمـحـزم هق اًمت ّ
 اؾمتٌ٘م٤مك ُمـ قم٤مشمٌؽ وزهد ومٞمؽ ُمـ اؾمتٝم٤من سمًٞمئ٤مشمؽ.
ِ
ت٤مب ًمٚمّمديؼ يم٤مًمًٌؽ ًمٚمًٌٞمٙم٦م ،وم٢مُم٤م شمّمٗمق وإُم٤م شمٓمٞمـر.
 اًمٕم ُ
 ٓ شمرهم٥م ومـل ُمـ يزهد ومٞمؽ ومتحّمؾ قمٚمـك اًمـخٞمـٌـ٦م واًمـ ِ
خـزي.
سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٔمٚمؿ.
 ٓ شمزهد ومٞمٛمـ يرهم٥م ومٞمـؽ :وم٢مٟمـف ٌ
 قمٚمٞمؽ أن شمٙمتؿ ِه يمؾ ُمـ وصمؼ سمؽ ،وأٓ ُشمٗمِمـل إًمـك ٍ
أطمد ُمـ إظمقاٟمؽ وٓ
ّ
ُمـ همػمهؿ ُمـ هِك ُم٤م ُيٛمٙمٜمؽ َ
ـمـ ُّٞمف سمقضمف ُم٤م وإن يم٤من أظمص اًمٜم٤مس سمـؽ.
 قمٚمٞمؽ أن شمـ ِٗمـل ًمـجٛمٞمع ُمـ ائـتـٛمٜمؽ وٓ شمـ٠مشمـٛمـ أطمد ًا قمٚمـك ؿمـ ٍ
لء ُمـ أُمرك إٓ
َ
قمـ وـ ٍ
رورة ٓ سمـد ُمٜمٝم٤م.
 طمـدُّ اًمّمداىمـ٦م أن يٙمقن اًمـٛمرء َيًقؤه ُم٤م ؾمـ٤مء أظمر ،و َيًـ ُّره ُمـ٤م َؾمـره.
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 ىمـد يٙمقن اًمـٛمر ُء صدي٘م ً٤م ًمـٛمـ ًمٞمس صدي٘مـف.
٧م إٓ قمٚمـك أن أول ُمـ أطمًٜم٧م إًمٞمف هق أو ُل ُُم ِْمـ ٍّر سمـؽ وؾم٤م ٍع قمٚمٞمؽ:
َ ٓ شمـٌِ ْ
ومـ٢من َذ ِوي اًمؽمايمٞم٥م اًمـخٌـٞمثـ٦م يـٌـ ِٖمـْمقن ِ
(ًمِمدة اًمـحـًد) يمؾ ُمـ أطمًـ
ُ ْ
إًمٞمٝمؿ إذا رأوه ومـل أقمٚمـك ُمـ أطمقاًمـٝمؿ.
ٍ
ٍ
صديؼ ومٞمٛمـ٤م ٟمّمح ومٞمف.
ٟم٤مصح
صديؼ ٟمـ٤مصحـ ً٤م وًمـٙمـ يمؾ
ً مٞمس يمؾ
ٌ
َ ٓ شمـٜمْ َّمح قمٚمـك ذط اًم٘مٌقل ،وٓ شمِمٗمع قمٚمـك ذط اإلضمـ٤مسمـ٦م ،وٓ شمـٝم٥م قمٚمـك
ذط اإلصمـ٤مسمـ٦م ،وًمٙمـ قمٚمـك ؾمٌٞمـؾ اؾمتٕمٛمـ٤مل اًمٗمْمؾ وشمـ٠مديـ٦م ُم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ
اًمٜمّمٞمـحـ٦م واًمِمٗم٤مقمـ٦م وسمـذل اًمـٛمٕمروف.
 ىمـد يـح٥م اإلٟمً٤من ُمـ ُيـٌٖمـْمف ،وأيمثر ذًمؽ ومـل أسم٤مء ُمع إسمٜمـ٤مء ،وومـل
اإلظمقة ُمع أظمقاشمـٝمؿ ،وسملم إزواج ،وومٞمٛمـ ص٤مرت ُمـحٌـتـف ِقمـِم٘م ً٤م.
ـ٘متص ُمـ اًمٔم٤مًمـؿ سم٠ميمثر ُمـ ُ
فمٚمٛمف.
ً مٞمس ُمـ اًمـحـؼ أن ُي ّ
هه .وأن
 طمدُّ اًمٜمّمٞمح٦م هق أن يًقء اًمـٛمرء ُم٤م َض أظمـر ؾم٤مء ذًمؽ أظمـ َر أم ّ
َي ًُـره ُم٤م ٟمٗمٕمف ُه أظمـر أم ؾم٤مءه.

ومرض وديـ٤مٟمـ٦م ،واًمثـ٤مٟمـٞمـ٦م شمـٜمـٌـٞمـ ٌف وشمـذيمػم ،وأُم٤م
ُمرشم٤من :إوًمـك ٌ
 اًمٜمّمٞمحـ٦م ّ
اًمثـ٤مًمـثـ٦م ومـتقسمـ ٌ
ٞمخ وشمـ٘مـريـع.
 إذا ٟمّمح٧م وم٤مٟمّمح ؾمـ ّر ًا ٓ ضمٝمر ًا ،و سمـتٕمريض ٓ سمـتـٍميح ،إٓ ًمـٛمـ ٓ يٗمٝمؿ
ومـالسمـد ُمـ اًمتٍميح ًمف.
َ ٓ شمٜمـ ُ٘مؾ إًمـك صدي٘مؽ ُم٤م ي١مًمـؿ ٟمٗمًف وٓ يٜمـتـٗمع سمٛمٕمرومتـف ،وٓ شمٙمتٛمف ُم٤م
ِ
َي سمجٝمٚمف.
َي ًْت ُّ
 ٓ شمٜمّمح قمٚمـك ذط اًم٘مٌقل ُمٜمؽ ،وم٢من شمٕمدي٧م هذه اًمقضمقه وم٠مٟم٧م فم٤مًمـ ٌؿ ٓ ٟم٤مصح،
ٍ
ـم٤مقم٦م ٓ ُم١مدي طمؼ ديـ٤مٟمـ ٍ٦م و ُأظمقة ،وًمٞمس هذا ُطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وٓ طمٙمؿ
ـم٤مًم٥م
خٓمئ ومـل
اًمّمداىمـ٦م وًمٙمـ طمٙمؿ إُمػم ُمع رقمٞمتـف واًمًٞمد ُمع َقمٌٞمـده .وًمٕمٚمؽ ُُمـ ٌ
وضمـف ٟمُّمحـؽ ومـتٙمقن ُمٓمـ٤مًم ِـٌ ً٤م سمـ٘مٌقل َظم َٓمئؽ وشمـ ْر ِك اًمّمقاب.
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ُ ٓ شمٙم ّٚمػ صدي٘مؽ إٓ ُمثٚمٛمـ٤م شمٌـ ِذ ُل ًمف ُمـ ٟمـٗمًؽ ،ومـ٢من ـمٚمٌ٧م أيمثر وم٠مٟم٧م فم٤مًمـؿ.
 ٓ شمـٙمً٥م إٓ قمٚمـك ؿمـرط اًمٗمـ٘مـد وٓ شمـتـق ًّمـك إٓ قمٚمـك ذط اًم ُٕمـزًمـ٦م ،وإٓ
وم٠مٟم٧م ُُمـ ِْمـر سمٜمٗمًـؽ.
ُ مـ أردت ىمْم٤مء طم٤مضمتف سمٕمد أن ؾم٠مًمؽ إيـّـ٤مه٤م أو أردت اسمتداءه سم٘مْم٤مئٝم٤م ،ومال
شمٕمٛمؾ ًمف إٓ ُم٤م يريـد ُه هق ٓ ُم٤م شمريـد أٟم٧م ،وإٓ وم٠مُمًؽ.
ٍ
ُ مـ ؾمٛمع ىم٤مئـ ً
ؾمقء ومـال يـخـؼمه سمذًمؽ أصالً،
ال ي٘مقل ومـل اُمرأة صدي٘مف ىمقل
وٓ ؾم ّٞمٛمـ٤م إن يم٤من اًم٘مـ٤مئـؾ قمٞم٤مسمـ ً٦م َو ّىمـ٤مقم ً٤م ومـل اًمٜمـ٤مس ؾمٚمٞمط اًمٚمً٤من .وىمقًمف هذا
ٓ ُيـدرى أطمـؼ هق أم سمـ٤مـمؾ.
شم٠مس إن ُذُمـٛم٧م سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمؽ سمؾ اومرح
ن َك أن شمـُٛمدح سمٛمـ٤م ًمٞمس ومٞمؽ ،وٓ َ
َ ٓ ي ُ ُّ

سمذًمؽ ومـ٢مٟمـف يٜمـ ٌّـ ُف ًمٗمْمٚمؽ.
ٍ
رضمؾ ُمًتؽم ًا ومـل ُمٜمزل اًمـٛمرأة دًمٞمـؾ ؾمقء ٓ ُيـحت٤مج إًمـك همػمه،
 دظمقل
ٍ
رضمؾ قمٚمـك ؾمٌٞمؾ اًمتًتُّـر ُمثؾ ذًمؽ أيْم ً٤م ،وـمٚم٥م
ودظمقل اًمـٛمرأة ومـل ُمٜمزل
ٍ
خػ.
دًمٞمؾ أيمثر ُمـ هذيـ ُؾم ٌ

ُ مـ اُ ُمتحـ سم٘مرب ُمـ يٙمره ،يمٛمـ اُ ُمتحـ سمٌٕمد ُمـ يـح٥م وٓ ومرق.
ِ
ِ
ؾم٥م ُمـ شمـحـدّ صمـف
 إذا
َ
ٟمّمح٧م أطمـد ًا ومٗمل اًمـخـالء وسمٙمـالم ًّملم ،وٓ ُشمًٜمد ّ
ٟمٛمـ٤مُمـ ً٤م.
إًمـك همػمك ومتٙمقن ّ
 ٓ شم ِ
ٍ
صديؼ وٓ ُشمـت٤مضمـر ُمٕمف ،ومٛمـ٤م رأيٜم٤م هذيـ اًمٕمٛمٚملم إٓ ؾمٌـٌـ ً٤م
ُّم٤مهـ ْر إًمـك
وإن فم ّـ أهـؾ اًمـ ِ
ًمٚم٘مٓمٞمٕم٦مْ ،
جٝمؾ أن ومٞمٝمٛمـ٤م شمـ٠ميمٞمد ًا ًمٚمّمٚمـ٦م :وهق ًمٞمس يمذًمؽ.
 أؾمٚمؿ اًمـٛمّم٤مهـ ِ
رة َُم َٖم ٌّـ ً٦م ُُمّم٤مهـرة إهٚملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤مٕ ،ن اًم٘مراسمـ٦م
ُ
شمـ٘متْمـل اًمّمٌـر وإن يمرهقه ٕٟمـٝمؿ ُمْمٓمـرون إًمـك ذًمؽ.

 إٟمٛمـ٤م اظمـتـٚمٗم٧م إهمراض ومـل اًمـٛمحـٌـ٦م ُمـ أضمـؾ اظمـتـالف إـمٛمـ٤مع وشمـزايـده٤م
أو وٕمٗمٝم٤م أو اٟمحً٤مُمٝم٤م.
 اىمـٜمع سمٛمـ قمٜمـدك يـ٘مٜمـع سمـؽ ُمـ قمٜمـدك.

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ193
منُح َؽمُِأهلُإكدلس

ضمٜمس واطمـدً ،مٙمٜمٝم٤م شمـخـتٚمػ أٟمقاقمٝم٤م قمٚمـك ىمـدر اظمـتالف
 اًمـٛمحٌ ُ٦م يمٚمٝم٤م
ٌ
إهمراض ومٞمٝم٤م (أي اًمـٛمتقىمع ُمٜمٝم٤م) ومٓمٌ٤مئع اًمٌنم يمٚمٝم٤م واطمد ًة إٓ أن ًمٚمٕمـ٤مدة
وآقمتـ٘م٤مد اًمديـ٤مٟمـل شمـ٠مصمـٞمـر ًا فم٤مهر ًا.
ؾمٌ٥م إًمـك ِ
هؿ طمتك ومـل إُمقال وإطمـقال ،وًمقٓ اًمٓمٛمع ُم٤م ّ
ذل
اًمٓمٛمع

ٌ
ُ
يمؾ ٍّ
أطمـدٌ ٕطمـ ٍد.
 إذا ارشمـٗمٕم٧م اًمٖمٞمـرة وم٠مي٘مـ سمـ٤مرشمٗمـ٤مع اًمـٛمحـٌـ٦م.
 درضم٤مت اًمـٛمحٌ٦م مخً٦م :أوًمـٝم٤م :آؾمتحً٤من :وهق أن يتٛمثؾ اًمٜم٤مفمر صقرة
اًمـٛمٜمٔمقر إًمٞمـف َطمًٜم ً٦م أو يًتحًـ أظمـالىمـف وهذا يدظمؾ ومـل سمـ٤مب اًمتّم٤مدق .صمؿ
اإلقمج٤مب :وهق رهمٌ ُ٦م اًمٜمـ٤مفمر ومـل اًمـٛمٜمٔمقر إًمٞمف وومـل ُىمـرسمـف ،صمؿ إًُمٗمـ٦م :وهل
ػ :وهق َهم َٚمـ ٌَـ٦م ُؿمٖمؾ اًمٌـ٤مل سمـف وهذا اًمٜمقع يًٛمك
اًمق ْطم َِم٦م إًمٞمف ُمتك هم٤مب .صمؿ اًمـ َٙم َٚم ْ
َ
ومـل سمـ٤مب اًمٖمزل سم٤مًمٕمِمؼ ،صمؿ اًمِمٖمػ :وهق اُمتـٜم٤مع اًمٜمقم وظمـالومـف إٓ اًمٞمًػم.
 أصقل اًمٗمْم٤مئؾ يمٚمٝم٤م أرسمٕم٦م ،قمٜمٝم٤م شمـؽميم٥م يمؾ ومْمٞمٚم٦م وهل :اًمٕمدل واًمٗمٝمؿ
واًمٜمجدة واًمـجقد.
 طمـدّ اًمً ْ ِ
ـحت٤مج إًمٞمف ومـل ٍ
ديـ وٓ دٟمٞم٤م وٓ
خػ هق اًمٕمٛمؾ واًم٘مقل سمٛمـ٤م ٓ ُي ْ
ُ
طم ِ
ـٛمٞمد ظم ُٚمؼ ،وًمـٙمٜمف ُمـ َه َذ ِر اًم٘مقل وومْمقل اًمٕمٛمؾ.
َ
 وأصقل اًمرذائـؾ يم ُّٚمٝم٤م أرسمٕم٦م ،قمٜمٝم٤م شمـؽميم٥م يمؾ رذيٚمـ٦م :وهل اًمـجـقر واًمـجٝمؾ
واًمـجٌـ ُّ
واًمِم ّح.
 ٓ رء أىمٌح ُمـ اًمـٙمذب.
 اًمـحرص ُمتق ًّمـدٌ قمـ اًمٓمٛمع ،واًمٓمٛمع ُمتق ًّمـدٌ قمـ اًمـحًدٕ :ن اًمـحرص هق
اؾمتَـ َٙمـ ومـل اًمٜمٗمس ُمـ اًمٓمٛمع.
إفمٝم٤مر ُم٤م ْ

هؿ ُمـ هم٤م َفمـ ُف اًمـحـ ّؼ.
ً م٘مد ـم٤مل ُّ

٧م راطمت ُٝمٛمـ٤م :أطمدهـٛمـ٤م ومـل هم٤ميـ٦م اًمـٛمدح وأظمر ومـل هم٤ميـ٦م اًمذم،
 اصمٜم٤من قم ُٔم َٛم ْ
ومه٤م ُُمٓم ِرح اًمدٟمٞم٤م و ُُمٓم ِرح اًمـحـٞمـ٤مء.
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ٍ
ٍ
رء ْ
رء ْ
اؿم َتـد اًمٖمٜمك قمٜمـف
ت اًمـحـ٤مضمـ٦م إًمٞمف يم٤من أهـ َقن ًمف ،ويمؾ
 يمؾ
اؿم َتـد ْ
يم٤من ذًمؽ أ َقمـز ًمـف.
 إذا ٟمـ٤مم اإلٟمً٤من ٟمز يمؾ ُم٤م ُيـِمٗمؼ قمٚمٞمف ومـل يـ٘مٔمتف ،ويمؾ ُم٤م ُيـِمٗمؼ ُمٜمف ،ويمؾ
ُم٤م َيـِمـره إًمٞمف ٓ ،يـذيمر وًمد ًا وٓ أه ً
ال وٓ ضمـ٤مه ً٤م وٓ ُظمـٛمقًٓ وٓ وٓيـ ً٦م وٓ
همٜمك وٓ ُمّمٞمـٌـ٦م.
ُقمـ ْزًم ً٦م وٓ ومـ٘مـر ًا وٓ ً

تٕمقب وأيْم ً٤م ُُمًؽميح ،أُم٤م شمٕمٌف َومٌِٛمـ٤م يرى ُمـ اٟمـتِم٤مر اًمٌـ٤مـمؾ
 اًمٕمـ٤مىمـؾ ومـل اًمدٟمٞم٤م َُم
ٌ
وهمٚمٌـ٦م دوًمتـف ،وأُم٤م راطمـتـف ومٛمـ يمؾ ُم٤م يـٝمتؿ سمـف ؾم٤مئـر اًمٜمـ٤مس ُمـ ُوم ِ
ْمقل اًمدٟمٞمـ٤م.
يك ومـل
 إيـّ٤مك وُمقاوم٘م٦م اًمـجٚمٞمس اًمزء وُمً٤مقمـدة أهؾ زُم٤مٟمـؽ ومٞمٛمـ٤م َيـ ُ ُّ
ُأظمـراك وومـل دٟمـٞم٤مك ،وإن ىمـؾ.
يك ومـل
 إيـ٤مك وُمـخـ٤مًمـٗمـ٦م اًمـجـٚمـٞمس وُمٕم٤مرو٦م أهؾ زُم٤مٟمـؽ ومٞمٛمـ٤م ٓ َيـ ُ ُّ
دٟمٞم٤مك وٓ ومـل ُأ ْظمـراك ،وإن ىمـ ّؾ.
 أ ْهمـ ِْم ِ
٥م اًمٜمـ٤مس وٟمـ٤مومِـرهؿ ،وٓ ُشمٖمـ ِْم٥م ر ّسمـؽ وٓ ُشمـٜم٤مومِـر اًمـحـؼ.
 اًمٕمٚمؿ ُمقهٌ ٌ٦م ُمـ اًم ّٚمـ ِف شمٕم٤مًمـك وًمٞمس سمـ٤مإليم ِ
ٌْ٤مب قمٚمـك اًمدرس واًمٓمٚم٥م ،ومٝمذا
واؾمتزادة ُمـ ٟمِ ِ
ٍ
ٍ
ٕمٛمف.
وؿمٙمر ًم ّٚمـ ِف
ُمقوع شمقاو ٍ
ع
ٍ
طمل ُمـ ـمٌٕمف إن ىمقي أن َيـخٚمع قمٚمـك همػمه ُمـ إٟمقاع
طمل وهمػم ٍّ
 يمؾ رء ٍّ
هٞمئآشمـف و ُيـٚمًٌِف صٗم٤مشمـف :وم٤مًمٗم٤موؾ َيـ َق ُّد ًمق يم٤من يمؾ اًمٜمـ٤مس ومْمالء ،واًمٜم٤مىمص
ٍ
ُمذه٥م َيـ َق ُّد ًمق يم٤من اًمٜمـ٤مس ُمقاوم٘ملم
َيـ َق ُّد ًمق يم٤من يمؾ اًمٜمـ٤مس ُٟمـ َ٘مّم٤مء ،ويمؾ ذي
ِ
ٜمٍم أطم٤مل همػمه إًمـك ٟمققمٞمتـف.
ًمف ،ومـ٢مذا َىمق َي ُقم ٌ
ُ مـ اُمـ ُت ِ
حـ َـ سم٤مًم ُٕم ْج ِ
٥م ومٚمٞمٗمٙمر ومـل قمٞمقسمـف ،ومـ٢من ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف قمٞمقسمـف ضمـٛمٚمـ ً٦م
ْ
طمتك ئمـ أٟمـف ٓ قمٞم٥م ومٞمـف ومٚمٞمٕمٚمؿ أن ُُمّمٞمـٌـتـف ًمألسمـد وأٟمـف أشمـ ُّؿ اًمٜمـ٤مس ٟم٘مّم ً٤م

وأوٕمٗمٝمؿ َشمـٛمٞمـٞمز ًا.
 ٓ يًٚمؿ ِ
إٟمًـل ُمـ ٟم٘م ٍ
ص.
َ ُ
 إن اًمـحٙمٞمؿ ٓ شمـٜمـٗمٕمف طمٙمٛمتف قمٜمد اًمـخٌـٞم٨م اًمٓمٌع ،سمؾ يـٔمٜمـف ظمٌـٞمثـ ً٤م ُمثـٚمـف.
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 اقمٚمؿ أن ُقمج ٌَؽ سم٤مًمـٛمـ٤مل ُطمـ ْٛم ٌؼٟٕ :مـف أطمجـ ٌ٤مر ٓ شمـٜمـتـٗمع سمـٝم٤م إٓ سمـ٠من ُشمـخـرضمٝم٤م
قمـ ُُمٚمـٙمؽ سمٜمـٗمـ٘متـٝم٤م ومـل وضمٝمٝم٤م ومـ٘مط.
 إن ُأ ِ
٧م سمٜمَـ ًٌَِؽ ،وم٤مٟمٔمر هؾ يـدومع قمٜمؽ ضمققمـ ً٦م أو يًؽم ًمؽ قمقر ًة أو
قمجٌْ َ
يٜمـٗمٕمؽ ومـل ِ
آظمـ َرشمِـؽ؟
سم٤مًمـٛمت٤م ِع دًمٞمـ ٌؾ قمٚمـك اإلؾمتٝم٤مٟمـ٦م سمـرب اًمـ َٛمت٤مع.
 اإلؾمتٝم٤مٟمـ٦م
َ
سمقٓدة اًم ُٗمْم ِ
 إن ُأ ِ
ٌ٧م ِ
الء إيـ٤مك ،ومٛمـ٤م ْ
أظمٚمـك يـدك ُمـ ومْمٚمٝمؿ إن ًمـؿ شمٙمـ
قمجـ َ
َ
أٟم٧م وم٤مو ً
ال ،وُم٤م أىمؾ همٜم٤مءهؿ قمٜمؽ ومـل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة إن ًمـؿ شمٙمـ ُُمـحًٜم ً٤م.
ِ
ِ
ٚمٛم ْٕم َج ِ
٥م سمذًمؽ،
 إن ومْم٤مئـؾ أسم٤مء ٓ ُشمـ َ٘مـرب ُمـ اًم ّٚمـف وٓ ُشمـٙمً٥م َوضمـ َ
٤مهـ ً٦م ًم ُ
وهق يم٤مًمـٛمٕمـج٥م سمٛمـ٤مل ضم٤مره وسمجـ٤مه همػمه وُمٜمف ىمقل اًمٕم٤مُم٦م :يم٤مًمـ َ
خ ِص يـزهق
سمِـ َذ َيم ِر أسمٞمـف.
طمّمؾ ضمـ٤مه ً٤م أو ُم٤مًٓ فمٝمر و َقم َجـ َز
 اًم ُٕمج٥م ىمـد يٙمقن يمٛمٞمٜم ً٤م ومـل اًمـٛمرء وم٢مذا ّ
قم٘مٚمف قمـ َىمٛم ِٕمـف ِ
وؾم ْؽمه.
ْ
ٍ
 اًمٕمدل ِطمّم ٌـ يٚمجـ٠م إًمٞمف ُّ
يمؾ ظم٤مئػ :وذًمؽ أٟمؽ شمـرى اًمٔم٤مًمـؿ إذا رأى ُمـ يـريـد
فمٚمٛمف دقمـ٤م إًمـك اًمٕمدل وأٟمٙمر اًمٔمٚمؿ طمٞمٜمـئـ ٍذ و َذ ُّمـف ،وٓ شمـرى أطمـد ًا َيـ ُذ ّم اًمٕمدل.
ِ 
رض أقمـ ُّز قمٚمـك اًمٙمريؿ ُمـ اًمـٛمـ٤مل :ومٞمٜمٌٖمل أن يّمقن ضمًٛمف سمٛمـ٤مًمف،
اًمٕم ُ
ويّمقن ٟمـٗمًف سمجًٛمف ،ويّمقن قمروف سمٜمـٗمًف ،ويّمقن ديٜمـف سمـٕمروف وٓ
يّمقن سمـديٜمـف ؿمٞمئ ً٤م أصالً.
ـر ْم أؿمدُّ ُمـ اًمـخـٞم٤مٟمـ٦م ومـل اًمدُم٤مء.
 اًمـخـٞم٤مٟمـ٦م ومـل ُ
اًمـح ُ
ِ
إقمراض أظمػ ُمـ اًمـخـٞم٤مٟمـ٦م ومـل إُمقال (أي أؾمٝمؾ وىمققم ً٤م).
 اًمـخـٞم٤مٟمـ٦م ومـل
ٍ
راض أن ُيٖم ٌَــ قم٘مٚمف.
 اًمـ ُٛم َ٘مٚمد
ظمػم ُمـ اًمـخ ٓمـ٢م ومـ ل اًمتْمٞمـٞمـع.
 اًمـخٓمـ ٠م ومـل اًمـحـزم ٌ

خـر ِق واًمْمٕم ِ
ُ
ضمٝمؾ
ػ
 طمـدّ اًمـحـزم ُمٕمرومـ٦م اًمّمديـؼ ُمـ
ْ
ّ
اًمٕمدو ،وهم٤ميـ٦م اًمـ َ َ
اًمٕمدو ُمـ اًمّمديؼ.
ّ
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ِ
ٍ
ه يم٤مٟم٧م اًمـٛمٌ٤مًمٖم٦م ومـل
ُ رب َُمـخقف يم٤من اًمتح ُّٗمظ ُمٜمف ؾمٌ٥م وىمققمفُ .
ورب ٍّ
ِ
ٍ
َ
راض ُ
أسمٚمغ ومـل آؾمؽماسمـ٦م ُمـ إدا َُمـ ِ٦م اًمٜمٔمر.
إقم
ب ْ
ور ّ
ـمـٞمـف قم ّٚمـ٦م اٟمتِم٤مرهُ ،
وأصؾ ذًمؽ يمٚمـف اإلومراط اًمـخ٤مرج قمـ َطمد آقمتدال.
ُ مـ اًمٕمج٤مئ٥م أن اًمٗمْم٤مئـؾ ُُمًتحًٜمـ ٌ٦م و ُُمً َتـ ْثـ َ٘مٚم٦م ،واًمرذائؾ ُُمً َتـ٘م ٌَحـ ٌ٦م و ُُمً َت َخ ّٗمـ٦م.
ٕمًٗمـف.
ُ مـ أراد اإلٟمّم٤مف ومٚمٞمتقهؿ ٟمٗمًف ُمٙم٤من ظمّمٛمـف ،وم٢مٟمـف يٚمقح ًمف وضمـف شمـ ّ
ُ مـ ؾم٤موى سملم قمدوه وصدي٘مف ومـل اًمتـ٘مري٥م واًمـرومٕمـ٦م ،ومـ٢مٟمـف ًمـؿ يـزد قمٚمـك أن َز ّهدَ
وؾمٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ قمداوشمـف ،وًمـؿ يـزد قمٚمـك اؾمتخٗم٤مف قمـدوه وشمـٛمٙمٞمٜمف
اًمٜم٤مس ومـل َُمقدشمـف ّ
ُمـ ُم٘م٤مشمِـٚمف وإومً٤مد صدي٘مف قمٚمـك ٟمٗمًف وإًمـحـ٤مىمـف سمجٛمٚم٦م أقمدائـف ،هم٤ميـ٦م اًمـخػم أن

يًٚمؿ قمدوك ُمـ ُفمٚمٛمؽ وُمـ ِ
شمريم َؽ إيـ٤مه ًمٚمٔمٚمؿ ،وأُم٤م شمـ٘مريٌـف ومٛمـ ِؿم َٞم ِؿ اًمٜمقيمك.
ّ
َ
ِ
ِ
ٍ
وؾم٤مو ومـل ذًمؽ سمٞمـٜمـف وسملم اًمّمديؼ ،وإ ّي٤مك
ًمٔمٚمؿ وٓ شمٔمٚمٛمف،
قمدوك
 ٓ شم ًُْٚم ْؿ ّ
ِ
وإقمالء ىمـدره.
وشم٘مـريٌـف
 هم٤ميـ ُ٦م اًمنم أٓ َي ًٚمؿ صدي٘مؽ ُمـ ُفمٚمٛمؽ ،وأُم٤م إسمٕم٤مده ومٛمـ ومِ ْٕم ِؾ ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف.
ً مٞمس ِ
٘مري٥م اًمٕمدو ،وًمٙمـ ُُمً٤مًمـٛمتٝمؿ ُمع اًمتَحٗمظ ُمٜمٝمؿ.
اًمـحـٚمؿ شمـ
َ
 يمؿ رأيٜمـ٤م ُمـ ومـ٤مضمـ ٍر سمٛمـ ٤م قمٜمده ُمـ اًمـ ٛمت٤مع يم٤من ذًمؽ ؾمٌـٌ٤مً ًمـٝماليمف.
 يمؿ ؿم٤مهدٟم٤م ُمـ أهٚمٙمف يمالُمـف ،وًمـؿ ٟمـر ىمـ ُّ
ط أطمد ًا سمٚمٖمٜم٤م أٟمـف أهٚمـٙمف ؾمٙمقشمـف.
 إن ظمٗم٧م فم٤مًمـٛمـ ً٤م وم٤مؾم ُٙم٧م.
 ىمٚمٛمـ٤م قم٤مد أ ُْمـ ٌر ُوٞمـع.
ُِ م ـحـ ُـ اإلٟمً٤من ومـ ل دهره يمثٞمـرة :وأقمٔمٛمٝم٤م ُمـحـٜمـتـ ف سم٠مهؾ ٟمققمف ُمـ اإلٟمس.
ِ
٥م قمٚمـك اًمٜمـ٤مس َذ ُّم اًمٜمـٗم٤مق :وُمـ اًم َٕم َج ِ
٥م أٟمـف ٓ َيـجقز ُمع ذًمؽ قمٜمدهؿ
 اًمٖم٤مًم ُ
إٓ ُمـ ٟم٤مومـ٘مٝمؿ.

 اًمـٛمّمٞمٌ٦م ومـل اًمّمديؼ اًمٜمّـ٤ميمِ ْ
٨م أقمٔمؿ ُمـ اًمـٛمّمٞمـٌـ٦م سمـف.
 يمؾ ُمـ همٚمٌ٧م قمٚمٞمف ـمٌٞمٕمـ ٌ٦م ُّم٤م ومـ٢مٟمـف وإن سمـٚمغ اًمٖم٤ميـ٦م ُمـ اًمـحـزم واًمـحـذر ومـ٢مٟمـف
ُمٍموع إذا يم ِ
ُقيـدَ ُمـ ِىمـ ٌَـٚمِٝم٤م.
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 يمثرة اًمـر َي ِ
٥م ُشمٕم ّٚمؿ ص٤مطمٌٝم٤م اًمـٙمذب ًمـٙمثرة ضورشمـف إًمـك آقمتذار سم٤مًمـٙمذب،
ومـ َٞمـ ْْمـ َرى قمٚمٞمف ويـًتـًٝمٚمـف.
 أقمدل اًمِمٝمقد قمٚمـك اًمـٛمٓمٌق ِع قمٚمـ ك اًمّمدق وضمٝمفً ،مٔمٝمقر آؾمؽماسمـ٦م قمٚمٞمف إن
وىمع ومـل يمِـ ْذ َسم ـ ٍ٦م أو هؿ سمـٝم٤م.
٘مض سمـٕم ِ
 أقمدل اًمِمٝمقد قمٚمـك اًمـٙمذاب ًمً٤مٟمـف ٓوٓمـراسمـف وٟمـ ِ
ض يمالُمف سمٕمْم٤مً .
 أؿمد اًمٜمـ٤مس اؾمتٕمٔم٤مُم ً٤م ًمٚمٕمٞمقب سمٚمً٤مٟمـف هق أؿمدهؿ اؾمتـًٝم٤مًٓ ًمـٝم٤م سمٗمٕمٚمف:
ويـتٌلم ذًمؽ ومـل ُُمً٤مومٝم٤مت أهؾ اًمٌذاء وُمِم٤مشمـٛمـ٤مت إراذل وهؿ أؿمد
اًمـخـٚمؼ رُمٞم ً٤م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض سم٤مًم٘مٌـ٤مئح وأيمثرهؿ قمٞمـٌـ ً٤م سم٤مًمٗمْم٤مئح وأوهمؾ

اًمٜمـ٤مس ومٞمٝم٤م وأؿمٝمرهؿ سمـٝم٤م.
٥م سم٤مًمًخـ٤مئؿ :ومٙم٠من ٟمٔمر اًمٕملم إًمـك اًمٕملم ُيّمٚمح اًم٘مٚمقب ،ومال
 اًمٚم٘م٤مء َي ْذ َه ُ
سمٕمدوك ،وم٢من ذًمؽ ُيـ َٗمـؽم أُمره قمٜمؽ.
يًقؤك اًمتـ٘م٤مء صديـ٘مؽ
ّ
وضمع ِ
ٍ
قمْمق ُم٤م سمٕمٞمـٜمـف ،وأُم٤م اًمٜمٗمقس اًمٙمريٛم٦م
ُمالز ٌم ومـل
 أؿمد إُمراض يمٚمٝم٤م أًمـٛمـ ً٤م
ٌ
ُّ
وم٤مًمذ ّل قمٜمده٤م أؿمد ُمـ يمؾ ذًمؽ ،وهق أؾمٝمؾ اًمـٛمخقوم٤مت قمٜمد ذوي اًمٜمٗمقس اًمٚمئـٞمٛم٦م.

ٝمؿ واًمـ ٛمرض واًمٗم٘مـر.
 أؿمد إؿمٞم٤مء قمٚمـ ك اًمٜم٤مس :اًمـخـ ُ
قف واًمـ ّ
 يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ أن ٓ يـحٙمؿ سمٛمـ٤م يـٌدو ًمف ُمـ ِ
ؽمطمـ٤م ِم اًمٌ٤ميمل اًمـ ُٛم َتـ َٔمـٚمؿ
اؾم ْ
ْ
و َشم َِمٙمّٞمف ويمثرة شمـ َٚمـ ّقيـف وشمـ٘م ّٚمٌـف وسمٙم٤مئـف.
واًمتـ٘مـص.
 اًمـٛمتٞم٘مظ اًمٓمٌع ٓ يْمع اًمٖمٗمٚم٦م إٓ ومـل ُمقوٕمٝم٤م اًمذي ُيـ َذ ّم ومٞمف اًمٌـح٨م
ّ
ومرض واضم٥م.
ُ ؿمٙمْر اًمـٛمحًـ ٌ

اًمـٛمحًـ قمٚمـك أصمـ٤مم وشمرك ٟمـّمٞمحتـف ومـل ُم٤م ُيـٝمٚمِؽ.
ً مٞمس ُمـ اًمِمٙمر قمقن ُ
ُ مـ و ّدك ُٕمـ ٍر َو ًّمـك ُمع اٟمـ٘مْم٤مئـف.
 سمٕمض اًمـٛمٔمٚمقُملم ىمـد يٙمقن ؾم٤ميمـ اًمـٙمالم ُمٕمدوم اًمتِمٙمل ُُمـٔمٝمر ًا ًم٘مٚم٦م
اًمـٛمٌ٤مٓة ،ومٞمًٌؼ إًمـك ٟمٗمس سمٕمض ُمـ ٓ ُيـحـ ِ٘مؼ اًمٜمٔمـر أٟمـف فم٤مًمـؿ.
َـر ّوم َع قمٛمـ٤م شم ْ
َـخ َْم ُع إًمٞمـف ُمـ أُمقر اًمدٟمٞمـ٤م ومٝمق أقمـ ُّز ُمٜمؽ سمٙمثٞمـر.
ُ مـ شم َ
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ُ مـ قمج٤مئ٥م إظمـالق أن اًمٖمٗمٚم٦م ُمذُمـقُمـ٦م وأن اؾمتٕمٛمـ٤مًمـٝم٤م ُمـحٛمقد :وإٟمٛمـ٤م ذًمؽ
ٕن ُمـ هق ُمٓمٌقع قمغم اًمٖمٗمٚم٦م يًتٕمٛمٚمٝم٤م ومـل همػم ُمقوٕمٝم٤م طمٞم٨م يـج٥م اًمتحٗمظ،
٥م قمـ ومٝمؿ اًمـح٘مٞم٘مـ٦م ومدظمٚم٧م شمـح٧م اًمـجٝمؾ ُ
ومذ ُّم٧م ًمذًمؽ.
وهل ُشمـ َٖمـٞم ُ
وشمًٙملم
وإضاب قمـ اًمٓمٞمش واؾمتٕمٛمـ٤مل ًمٚمحـٚمؿ
ومٝمؿ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م
 اًمتٖم٤مومؾ
ٌ
ٌ
ٌ
ت طمـ٤مًمـ٦م اًمتٖم٤مومؾ و ُذ ُّم٧م اًمٖمٗمٚم٦م.
ًمٚمٛمٙمروه ،ومٚمذًمؽ ُطمـ ِٛمدَ ْ
ٕٟمجـ َح
ً مق قمٚمؿ ذو اًمرأي اًمٗم٤مؾمد ُم٤م اؾمتي سمـف ُمـ ومً٤مد شمدسمـٞمـره ومـل اًمً٤مًمػ
َ
سمـؽمك اؾمتٕمٛمـ٤مًمف ومٞمٛمـ٤م يًتـ٠مٟمـػ.
ُ مـ طمـ٤مل سملم اًمـ ُٛم ْح ًِـ إًمٞمف وسمـلم اًمٌ٤مـمؾ وأىمـ٤م َُمـ ُف قمٚمـك ُُمـر اًمـحـؼ ومـ٘مد
ؿمٙمره طم ّ٘م ً٤م وأدى واضم٥م طمـ ّ٘مـف قمٚمٞمف ُمًـتَـ ٍ
قف.
َ
ّ
ُ ْ
طميت ُمـجٚمس قمٚم ٍؿ  ،ومال يٙمـ طمْمقرك إٓ طمْمقر ُمًتزيـ ٍد قمٚمٛمـ ً٤م وأضمر ًا
 إذا
َ
ُمًتٖمـ سمٛمـ٤م قمٜمدك ـم٤مًم٥م قمثـ ٍ
ٍ
رة ُشمـ َِمٜمّـٕمٝم٤م أو همريٌـ ٍ٦م ُشمـ ِِمٞم ُٕم ٝم٤م.
ٓ طمْمقر
ُ
ِ صٗم٦م ؾم١مال اًمـٛمتٕمٚمؿ هق أن شمً٠مل قمـ ُم٤م ٓ شمـدري ٓ قمـ ُم٤م شمـدري ،ومـ٢من
ػ ِ
وىمـ ّٚمـ ُ٦م قمـ٘مـ ٍؾ.
اًمً١مال قمٛمـ٤م شمـدريـف ُؾمخـ ٌ

ُ مـ ايمتٗمك سمـ ٘مٚمٞمٚمف قمـ يمثػم ُم٤م قمٜمدك وم٘مد ؾم٤مواك ومـ ل اًمٖمٜمك وًمق أٟمـؽ ىم٤مرون.
ِ
ِ
٥م ومـل أيمثر إطمٞم٤من هل اًمّمقر ُة اًمـحًٜمـ٦م (اًمـجٛمـ٤مل
 اًمٕمٚم ُ٦م اًمتل شمقىم ُع اًمـ ُحـ ّ
ٍ
رء طمًـ وشمـٛمٞمؾ إًمـك اًمتّم٤مويـر
اًمٔم٤مهر) ،وم٤مًمٔم٤مهر أن اًمٜمـٗمس شمـق ًَم ُع سمٙمؾ
اًمـ ُٛمتـ٘مٜمَـ٦م ،ومٝمل إذا رأت سمٕمْمٝم٤م َشمـ َثـ ٌّـ َت ْ٧م ومٞمٝم٤م ،ومـ٢من َُمٞمـ َز ْت وراءه٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمـ
(اًمـٛمِم٤ميمٚم٦م اًمٜمٗمًٞمـ٦م واًمـٛمٕمٜمقيـ٦م) اؾمتٛمرت وأصٌح٧م اًمـٛمحـٌ٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م،
أؿمٙم٤مًمـٝم٤م
ُ

وإن ًمـؿ شمـٛمٞمز وراءه٤م ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أؿمٙم٤مًمـٝم٤م ًمـؿ يـتجـ٤موز طمٌٝم٤م اًمّمقرة ،وذًمؽ هق
اًمِمٝمقة ،وإن ًمٚمّمقر ًمتقصٞم ً
ّ
ال قمجٞمـٌ ً٤م سملم أضمزاء اًمٜمـٗمقس اًمٜمـ٤مئٞمـ٦م (اًمـ ُٛمتٌ٤مقمدة).
٤مل ،وشم ِ
سمٖمػم ُؿم ْٖم ٍؾ إٟمٛمـ٤م شمـتـِمقف إًمـك اًمـرضمـ ِ
 إن اًمـٛمرأة إذا َسمـ ِ٘مـ َٞم ْ٧م ِ
َـحـ ُّـ إًمـك اًمٜمٙم٤مح.
ٌس اًمٙمٚم٥م ُمع اًمدواب ٓ :هق يٕمتٚمػ وٓ يؽمك همػمه ُمـ اًمدواب يـٕمتـٚمػ،
 إذا ُطم َ
ِ
اًمقرد ٓ َي ُِم ُّؿ اًمقرد وٓ يؽمك همػمه َي ُِمؿ(.يمح٤مل يمثػم ُمـ اًمٌنم)
ويمٚم٥م طمراؾم٦م
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ٛمٕم٤مٟم٤مة ،وؾم٘م٤مم ُمًتَٚمـذ ِ
ِ
وقم ّٚم ٌ٦م
اًمـح٥م دا ٌء َقم ّٞمـ٤م ٌء وومٞمف اًمدواء ُمٜمف قمٚمـك َىمـدْ ِر اًمـ
َ ٌ ُ ْ
ِ
ًمٚمٛمرء ُم٤م
ُُم ِْمتَٝم٤مة ٓ ،يـقد ؾمٚمٞمٛمٝم٤م اًم ٌُـ ْر َء ،وٓ يتٛمٜمك َقمٚمٞمـ ُٚمٝمـ٤م اإلوم٤مىمـ٦مُ :يـ َزي ُـ
يم٤من ي ُ ِ
٥م قمٜمده ،طمتك ُيـ َ
حٞمؾ ( ُيٖم ّٞمـ َر) اًمٓمٌ٤مئع
٠مٟمػ ُمٜمْ ُف و ُي ًَٝم ُؾ قمٚمٞمف ُم٤م يم٤من َيـّم ُٕم ُ
َ
اًمـٛمريمٌ٦م واًمـ ِ
جـٌِ ّٚمـ َ٦م اًمـٛمخٚمقىمـ٦م.
ُ
ِ
ِ
ِ
ٌ
واشمٗم٤مق ومـل اًمّمٗم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م.
اصمٜملم يتح٤مسم٤من إٓ وسمـٞمٜمٝمٛمـ٤م ُُم ِم٤م َيم ٚمـ ٌ٦م
ٓ شمـجد
ِ
ٍ
ُأشمِـ َل أطمـدُ اًم٘م٤مومـ٦م ٍ
أقمالُم ف ومرآه أٟمـف
أؾمقد ٕسمـقيـ أسمـٞمـْملم ،ومـٜمـٔمر إًمـك
سم٢مسمـ
إسمـٜمٝمٛمـ٤م سمٖمػم ؿمؽ ،ومرهم٥م أن يٓمٚمِ َع قمٚمـك اًمـ ٛمٙم٤من اًمذي اضمتٛمٕم٤م قمٚمٞمف ،ومـ ُ٠م ْد ِظم َؾ
ٍ
رضمؾ
اًمٌٞم٧م اًمذي يم٤من ومٞمف َُمـ ْْم َج ُٕم ٝمٛمـ٤م ومرأى ومٞمٛمـ٤م ي٘م٤مسمـؾ ٟمـٔمـر اًمـٛمرأة صقرة
ٞم٧م ومـل اسمٜمؽ.
أؾم َق ٍد ومـل اًمـحـ٤مئـ ط ،وم٘م٤مل ٕسمٞمـفُ :مـ ىمٌؾ هذه اًمّمقرة ُأشمِـ َ
ْ
ِ
ِ
ِم٤مهدة
اًمـٛمخ٤م َومـ َتـ ِ٦م ويمثٞمـ ِر اًمـ ُٛم
ُمـ اًمٜمـ٤مس ُمـ ٓ شمَّم ُّح ُمـحٌتـف إٓ سمٕمد ـمقل ُ
وشمـٛمـ ِ
٤مد َي إُٟم ِ
س ،وهذا اًمذي يـدوم و َيـ ْثـ ٌُ٧م وٓ َيـحٞمـ ُؽ ومٞمـف َُمـ ُّر اًمٚمٞمـ٤مًمـل :ومٛمـ٤م

دظمـؾ قمًػم ًا ًمـؿ يـخـرج يـًٞمـر ًا.
يمِمٗم٧م ِه ُُمـتَحـ٤مسمـ ِ
وهل قمٜمد اًمٜمً٤مء ُمـٛم٘مق َشمـ ٌ٦م
لم إٓ
٧م اُمـرأ ًة
ْ
ُ م٤م رأيـ ُ
َ
ُمً َتـثْـ َ٘مـٚمـ٦م ُم ِ
رُمٞمـ ٌ٦م قمـ ىمـ ٍ
قس واطمدة .وإٟمـف ًمٞمقضمـد قمٜمد اًمٕمجـ٤مئـز ومـل هذا
َ
ُ ْ
اًمِم٤من ُم٤م ٓ يقضمـد قمٜمد اًمٗمتـٞمـ٤مت.






اًمْمٕمٗم٤مء واًمـحٛم٘مك َقمـدَ م ُمٕمرومـ٦م اًمٗمـرق سملم اًمٜمّـ ِ
َ
٤مص ِح واًمٜم َّٛمـ٤مم ،وهـام صٗمت٤من
أهٚمؽ ُّ
ُ
ُ
ٗم٤موشمـ ِ
٘م٤مرسمـ ِ
ت٤من ومـل اًمٔم٤مهر ُُمتـ ِ
ُُمتـ ِ
ت٤من ومـل اًمٌـ٤مـمـ ،إطمداهـٛمـ٤م دا ٌء وإظمرى دواء.
ِ
٤مض اًمـٛمٚمقك ،ومٛمـ٤م رأي٧م هٞمـٌـ ً٦م
ًم٘مد َوـمِ ُ
ئ٧م سمً٤مط اًمـخـٚمٗم٤مء وؿم٤مهدت َُمـحـ َ
ِ
ِ
٥م ًمـٛمحـٌـقسمـف.
َشمـ ْٕمد ُل هٞمـٌـ٦م ُُمـحـ ٍّ
ِ
رأي٧م َ
٥م أي َ٘م َـ أن ىمٚم٥م
ُم٤م
ُ
ٔمؿ هور ًا سمٛمـ٤م هق ومٞمف ُمـ ُُمـح ٍّ
أؿمدُّ َشمـ ٌَ ُّجح ً٤م وٓ أ ْقم َ
ُمـحـٌـقسمـ ِف قمٜمده وىمـد وصمِـ َؼ سمٛمٞمـ ِٚمف إًمٞمـف ِ
وصحـ ُ٦م ُمقدشمـف ًمـف.
َْ
َ
َ
ٍ
ٍ
ٞمٛمـ٤من سملم يـدي ُمـحـٌـ ٍ
همْمٌ٤من ىمـد همٛمره
قب
ُمـح٥م َه
رأي٧م أذل ُمـ ُمقىمػ
ُم٤م
ُ
ٍّ
اًمً ْ
خ ُط وهمٚم٥م قمٚمٞمف اًمـجـٗم٤مء.
ُّ

ظقونُالؽمُوالعز
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رة واطمـدة وأهع اًمٕمالىمـ٦م ُمـ ًمـٛمحـ ٍ٦م ظمـ٤مـمـ ٍ
ُ مـ أطم٥م ُمـ ٟمٔمـ ٍ
رة ومـذًمؽ َيـدُ ُّل
ّ
قمٚمـك ىمـٚمـ٦م اًمّمؼم ،وهذا ومـل ضمـٛمٞمع إؿمٞم٤مء :أهقمٝم٤م ٟمٛمق ًا أه ُقمٝم٤م َومٜمـ٤مء ًا وأسمٓمـ١مه٤م
ُطمـدوصمـ ً٤م أسمٓمـ١مه٤م َٟمـٗم٤مذ ًا.
 يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمؽ أن يتخذ ُمـ وضمقه اًمٙمت٤مب ووضمقه إـمٌ٤مء واًمٕمٚمامء واًم٘مْم٤مة
ٍ
ويمتامن ًمٚمن ،ومٞمجٕمٚمٝمؿ وزراءه اًمذيـ ييون
وإُمراء ىمقُم ً٤م ذوي آراء ؾمديدة
مٚمًف و ُيالزُمقٟمف ذم اًمتدسمػم جلٛمٞمع ُم٤م ىمٚمده اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أُمقر قمٌ٤مده.
 ي٠مظمذ اًمٜم٤مس اًمًٚمٓم٤من سم٤مًمٕمٛمـ٤مرة ،ويمثرة اًمٖمراس ،و ُي٘مٓمٕمٝمؿ اإلىمٓم٤مقم٤مت ذم إرض
اًمـٛمقات ويـجٕمؾ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُُمٚمؽ ُم٤م َقمٛمر و ُيٕمٞمٜمف قمٚمـك ذًمؽ ،ومٌذًمؽ
شمرظمص إؾمٕم٤مر ويٕمٞمش اًمٜم٤مس واحلٞمقان و َيٕمٔمؿ إضمر و َيٙمثر إهمٜمٞم٤مء و َيٙمثر ُم٤م
شمـج٥م ومٞمـف اًمزيمـ٤مة.

ابنُبـاجـةُ:
 ٓ ؾمٕم٤مدة شم ُ
ُٕم٤مدل راطم٦م اًمْمٛمٞمـر.

الـؿعتؿدُبنُظبادُُ:
ُ

 اًمدٟمٞم٤م أوًمـٝم٤م َرضمـ٤م ٌء ُمـ ؾمـراب ،وآظمره٤م ِردا ٌء ُمـ ُشمـراب.
ِ
اًمر ْؿم َق ُة شمُٕمٛمل قملم اًمـحٙمٞمؿ.


ابنُحـؿدونُُ:

وؿمدّ ُة اًمٓمٞمش واًمٌ ِ
وٞمؼ اًمٜمٗمس ِ
 ٓ شمٙمـ طمـريّم ً٤م ،وم٤مًمـحـرص ُمـ ِ
ٕمد قمـ اًمّمؼم.
ُ
ٌ
ٌ
ضمـٛمـ٤مل سم٤مـمـ.
ضمـٛمـ٤مل فم٤مهر ،وطمًـ اًمٕم٘مؾ
ُ طمً ُـ اًمّمقرة

صَلحُالدينُإيوبـيُُ:
 ٓ يقضمد ُم٤م يًتحؼ اًمٜمدم همػم ُم٤م يْمٞمع ُمـ اًمٕمٛمر رم هذا اًمٜمدم.

ابنُرصدُ:
َ
اًمٚمحٞم٦م ٓ شمَـّمٜمع اًمٗمٞمٚمًقف.

 اإلظمـالص ًمٚمحـ ؼ يقضم٥م قمٚمٞمؽ أن ُشمـداوم َع قمٜمـف.

ِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ199
منُح َؽمُِأهلُإكدلس

ُ
ٌ
ص سم٤مًمٕم٘مؾً :مق شمـٛمٙمـ ُمٜمف أص٤مسمـف سم٤مًمِمٚمؾ وٟمـزقمـف
اًمـخـراومـ٤مت

وطمش ُُمـتـرسم ٌ
ُمـ ىمـقاٟمـٞمٜمـف.

حمؿدُبنُجبرُإكدلزُالبؾـزُالؽـاكـيُ:
ف اإلٟمً٤من ومٌِـ َٗمـ ٍ
ْمؾ وإطمً٤من ،وإن ومـ َ
٤مق (اًمٜمـ٤مس) ومـٌـتـ َٗم ُّْم ٍؾ وإٟمٗم٤مق.
 إن َؿمـ ُر َ

اإلمامُحمؿدُبنُشرينُُ:
 اًمٕمٚمؿ أيمؼم ُمـ أن يـح٤مط سمف ،ومخذوا ُمـ يمؾ ؿمـلء أطمًٜمف.

اإلمامُالؼرضبيُ:


رس ُُفوا﴾ُىمد مجٕم٧م اًمٓم٥م يمٚمف.
واُوُٓ ُُت ْ ُِ
اذ ُُب َُ
واُو ْ َ ُ
﴿و ُُك ُُؾ َُ
أمجع اًمٕمٚمٛمـ٤مء قمغم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم َُ ُ:

موشىُبنُشعقدُالعـزُ:

ً مٞمس يمؾ ُم٤م َشم ًٛم ُع ُمـ أىمقال اًمِمٕمراء يـحًـ سمـؽ أن َشم ـت ٌ ِ َٕم ُف  :طمتك شمـتـدسمـره.
ٍ
ٍ
ؿمخص ُي َٙم ّٚمؿ ،وٓ اًمـجـقد ُمـٛمـ٤م ُيـ َٕم ُّؿ سمـف،
أطمـد ُيـتًٌَؿ ،وٓ يمؾ
ً مٞمس ًمِـٙمُؾ
ِ
ٞم٥م اًمٜمٗمس ُمـٛمـ٤م ُيٕم٤م َُم ُ
ـؾ سمـف يمؾ أطمـد.
وٓ ُطمً ُـ اًمٔمـ وـم ُ
اًمـٛمـ٤مو َ
قن سمٕمد ُضمـٝمدهؿ وشمٕمٌٝمؿ ُمـ إىمقال ،وم٢مٟمـٝم٤م
 اؾمتٛمع إًمـك ُم٤م ظم ّٚمد
ُ
وز ْسمـدة شمـج٤مرسمـٝمؿ :وٓ شمـتٙمؾ قمٚمـك قم٘مٚمؽ ،ومـ٢من اًمٜمٔمـر
ُظمالص٦م قمٛمرهؿُ ،
٘مع قمٚمٞمـؽ رظمٞمّم ً٤م.
ـرسمِ ُحـؽ و َي ُ
ومٞمٛمـ٤م شمٕم٥م ومٞمف اًمٜمـ٤مس ـمقل أقمٛمـ٤مرهؿ ُي ْ
ٍ
ص٤مطم٥م ومـتـٓمٞمٕمف ومـل قمـ ِ
ِ
أطمـد ِؾمقاه.
داوة
 إيـّ٤مك أن َي ُٖمـرك
ٌ
 إيـّ٤مك أن شمُـٕمٓمِل ُمـ ٟمٗمًؽ إٓ سمِ َ٘مدَ ر ،ومال شم ِ
َ
ُػء ،وٓ
ُٕم٤مُمؾ
اًمدون سمٛمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم ْ
ْ
َ
ُػ َء سمٛمٕم٤مُمٚم٦م إقمٚمـك.
اًمـٙم ْ

ٍ
 ٓ شمّمح٥م أو شمـخدم إٓ رب ِطمِمٛم ٍ
روم٤مهٞمـ٦م و ُُمـرو َءة.
ـ٦م وٟمِـ ْٕمٛم٦م ،وُمـ ٟمِمـ٠م ومـل
َ
َ
َـجـٜمٞمـف إٓ اسمـ آدم :ومـ٢مٟمـؽ إذا َهمرؾم َتف َي ْ
ـ٘م َٚمـ ُٕمؽ.
 يمؾ ُم٤م شمَـ ْٖم ِر ْؾم ُف شم ْ
 اسمـ آدم يـتٛمًٙمـ طمتك يتٛمٙمـ.
اًمْمٕم ِ
ػ ،أؾمـدٌ ُمع اًم ُ٘م ّقة.
ذئ٥م ُمع َ ْ
 اسمـ آدم ٌ
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ِ
ت٤مت إًمـً ِـ وص َٗم ِ
َ شمـ َٗمـ ّ٘مدْ ومـل َومـ َٚم ِ
يـحٛم ْٚم َؽ اًمـحـٞم٤م ُء قمٚمـك
ح٤مت إوضمـف ،وٓ
َ
ُ
يك أن ٓ شمُـ ٌَـٞمـٜمَـف.
اًمًٙمقت قمٛمـ٤م َي ُ ُّ
ِ
َـع سمـ٤مًم٘مـٚمٞمـؾ ،و َي ًْتـ ِد ُّل سم٤مًمٞمًػم.
 اًمـ َٗمـٓم ُـ َيـ ْ٘مٜم ُ
ُ متك رومٕمؽ اًمزُم٤من إًمـك ىمق ٍم يـ ُذُمقن ُِمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م شم ِ
ُـحًٜمُـ ُف َطمًد ًا ًمؽ :ومال
َ
َ ّ
يـح ِٛم َٚمـٜمـؽ ذًمؽ قمٚمـك أن َشمـزهد ومـل ِقم ِ
ٚمٛمؽ.
َ ْ

لسانُالدينُبنُالـخطقبُ:

أومراخ ُذ ٍّل إٓ ُمـ ويم ِْر ُـمٛمـ٤م َقمـ٦م ،وٓ سمً َ٘م ْ٧م ومروع َٟمـد ٍم إٓ ُمـ ضمر ِ
ُ م٤م درضم٧م ُ
صمقُم٦م إو٤مقم٦م.
َ
ُْ
ََ

اإلمامُأبوُبؽرُالطرضور(:)3

اًمٗم٘مر اًمّمؼم ،وزيٜمـ٦م ِ
 زيٜم٦م ِ
اًمٖمٜمك ُ
ٙمر.
اًمِم ُ
ُ
فمـ َٚم َؿ أو َهؿ سم٤مًم ُّ
اًمـٛمٚمِ َؽ إذا َ
ـريمَ٦م ،وهٙمذا َشمـتَٕمدَ ى َه ِائـ ُر
ٔمـ ْٚم ِؿ َذ َهٌَ ْ
٧م اًمٌَ َ
 إن َ
رهؿ إًمـك اًمر ِقمٞم ِ
ْٜمقن َو ِ
ِ
ِ
ٛمـ٤مئ ِ
ـ٦مْ ،
ـٛم ُٝم ْؿ و َُمٙم ُ
إن َظمػم ًا َومخػم ،وإن
اًمـٛمٚمقك و َقمزائ ُ
ُ

َؿمـ ّر ًا َومنم.
ٚمقك وإُ ُِمراء وُم ِ
اًمٕمٚمؿ ِقمّمٛم ُ٦م اًمـٛم ِ
 إن ِ
ِ
واًمقزارءٟٕ ،مـف َيٛمٜمَـ ُٕم ُٝمؿ ُمـ
ٕم٘م ُؾ
اًمًالـملم ُ
َ
ُ
َ ْ َ
احل ْٚمـ ِؿ ،ويّمدُّ هؿ قمـ ِ
اًمٔمٚم ِؿ ،ويـردهؿ إًمـك ِ
إذيـ٦م ،و ُي َٕمٓمـ ُٗم ُٝمؿ قمٚمـك اًمـر ِقم ّٞمـ٦م.
َ ُ ُّ ُ
َ ُ ُ ْ






ٓ يتٛمٜمك زوال اًمًٚمٓم٤من إٓ ضمـ ٌ
ـحـذور.
٤مهؾ ُمٖمرور ،أو
ٌ
وم٤مؾمؼ يتٛمٜمك يمؾ َُم ْ
ِ
ٚمؿ اًمًٚمٓم٤من َطم ْقًٓ
أُمر اًمًٚمٓم٤من :دظمؾ اًمٗمً٤مد قمٚمـك اجلٛمٞمع ،وًمق ُضمٕمؾ ُفم ُ
إذا اظمتؾ ُ
وفمٚمٛمٝمؿ وهـرضمٝمؿ ومـل ؾم٤مقمـ ٍ٦م واطمـ ٍ
ِ
دة سم٤مظمـتالل
ومـل يمِٗمـ٦م ،صمؿ ُضم ِٕمؾ ومً٤مد اًمرقمٞم٦م
َ َ ُ ُ ْ
َ
أقمٔمؿ ُمـ ُفمـٚم ِؿ اًمًٚمٓم٤من َطمقًٓ.
ًمٙم٤من َه َر ُج اًمٜمـ٤مس ؾم٤مقم ً٦م
أُمر اًمًٚمٓم٤من ومـل يمِـٗم٦م:
َ
واًمرأي شمَـٌَ ٌع ًمٚمتجـ ُر َسمـ٦م.
اًمـٛمروءات يمٚمٝم٤م شمَـٌَ ٌع ًمٚمٕم٘مؾ
ُ
ُّ
ِ
زوال اًمًٚمٓم٤من أو َوٕمـ ِ
ِ
ػ ؿمقيمَتِـ ِف َؾم ْق ُق ِ
أهؾ اًمِمـر ،و َٟمـ ُ
٤مر ِة
ومـل
ْ
ٗم٤مق أهؾ اًمٕمٞمـ َ
واًمًق َىمـ ِ٦م واًمٚمّمقص.
ُ

(ُ ) 1مـ يمت٤مب هاج اًمـٛمٚمقك.
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اًمًٚمٓم٤من ىمـ ِ
ُ
٤مهـر ًا ًمرقمٞمـتـف يم٤مٟم٧م اًمـٛمٜمـٗمٕم٦م سمـف قم٤م ُّمـ٦م ،ويم٤مٟم٧م اًمدُم٤م ُء
 إذا يم٤من
ِ
ُ
وإؾمقاق قم٤مُمرةً،
دورهـ َُمّمقٟمـ ً٦م،
واًمـحـ ُر ُم ومـل ظمـ
ـح٘مقٟمـ ً٦م،
ُ
ومـل أهٚمٝم٤م َُم ْ
ِ
ِ
ُ
اًمٗم٤مو ُؾ فم٤مهر ًا،
روؾم ً٦م ،واًمـحٞمقان
طم٤مصٚمـ ً٦م،
واًمـٛمراومِـ ُؼ
وإُمقال َُم ْ
ـحـ َ
َ
ِ
واًمـحٞمقان اًمنميـ ُر ُمـ ِ
٤مرة ظم٤مُمالً.
أهؾ اًم ُٗمًقق واًمدّ قمـ َ
ِ
ُ مـ أ ْقم َج ِ
اًمـٛمٚمؽ ُمع اًمٙمِـ ٌْـ ِر واإلقمج٤مب!
٥م
اًمٕمج٤مئ٥م :دوا ُم ُ

ُ مـ ِ
يقصػ سمـف اًمرضمـ٤مل ( ُُمٚمقيم ً٤م يم٤مٟمـقا أو ُؾمق َىمـ٦م) ،آؾمتـٌداد سم٤مًمرأي
أىمٌح ُم٤م
ُ
وشمـ ِ
رك اًمـ ُٛمـِم٤مورة.
ِ ِ
هم٤مب قمٜمـف :يم٤من ُمٕمـف َقم ْ٘مؾ.
ُ مـ يم٤من ومـل ـم٤مىمـتـف أن يًتـدل سمٛمـ٤م ؿم٤مهد ُه قمٚمـك ُم٤م َ
ِ
اًمـٛمٚمقك قمٚمـك هم٤مسمِـ ِر اًمدُّ ِ
هقر ٌ
 اًمذي ُي َ
ضمقر
واوح أو
قمدل
ـخـٚمـدُ سمـف ِذ ْيمـ َر
ٌ
ٌ
٥م ًمف اًمرطمـٛمـ٦م ،وهذا ُي ِ
٤موح ،هذا ِ
٥م ًمف اًمٚمٕمٜمـ٦م.
قضم ُ
يقضم ُ
ومـ ٌ
 ـم٤مقمـ٦م اًمًٚمٓم٤من قمٚمـك أرسمٕمـ٦م أوضمـف :اًمـرهمـٌـ٦م واًمـرهـٌـ٦م واًمـٛمحـٌـ٦م واًمديـ٤مٟمـ٦م.
ِ
ِ
ِ
اًمًٚمٓم٤من و ُُمٜم٤مصح ُتـ ُف ُ
واًمـٛمروءات ،إذ
اًمديـ واًمٜمـ َٕم ِؿ
أهؾ
 أوًمـك اًمٜمـ٤مس سمٓم٤مقمـ ِ٦م





ـحـٗمقفمـ ً٦م إٓ سمـف.
ٓ ي٘مقم اًمديـ إٓ سم٤مًمًٚمٓم٤من وٓ شمٙمقن اًمٜمـ َٕمـ ُؿ
واًمـحـ ُر ُم َُم ْ
ُ
اًمـٛمٕمـ ِرومـ٦م وإص٤م َسمـ ُ٦م
اًمـٛمٙم َتـ ًَ ُ
٥م هق ٟمـتٞمجـ٦م اًمٕم٘مؾ اًم َٖمريـزي ،وهق َصمـ٘م٤م َسمـ ُ٦م َ
اًمٕم٘مؾ ُ
ِ
ص إذا ُأ ْهـ ِٛمؾ.
اًمٗمٙمرة وًمٞمس ًمف طمدٌ يٜمـتـٝمل إًمٞمـفٟٕ ،مـف َيـٜمٛمق إذا اؾمتُٕمٛمؾ و َيـٜمـ ُ٘م ُ
يـ َٔمــ سم٤مًمـٛمـ ِ
رء ُم٤م ُفمــ سمخـٚمٞمٚمـف.
ُّ
ُ
ػ احلٞمٚم٦م أٟمـ َٗم ُع
آشمً٤مع ومـل اًمـحـٞمٚمـ ِ٦م
شمقاص سمـف اًمٕم٘مال ُء ىمديٛمـ ً٤م وطمديـث ً٤م :وم٠مو َٕمـ ُ
َ
َثرة ِ
ُمـ يم ِ
اًمِمدة.
يمؾ َؿمـ ٍّر يٙمتًٌـف اًمٕمـ٤مىمـؾ سم٤مظمـتـٞم٤مره ًمٞمس سمٕم٘مٚمف ضمـٜمـ٤مه :سمؾ سمِـ ِ٘مٚمـ ِ٦م قم٘مٚمـف.

ً مٞمس اًمٕمج٥م ُمـٛمـ ىمـرأ يمت٤مسمـل هذا وص٤مر ُُمٝمذسمـ ً٤م يم٤مُم ً
ال إٟمٛمـ٤م اًمٕمج٥م ُمـٛمـ
ىمـرأ ُه وًمـؿ َيـ ٍِم ُُم ّ
ٝمذسمـ ً٤م يم٤مُمالً.
 اًمٕم٤مىمـؾ ٓ َشمـٜمـ َ٘مـٓمِع صداىمـتـف.
أطمـ َر َز ْت ُىمـقشمَـٝم٤م اـمٛم٠مٟمـَـ ْ٧م.
 اًمٜمـٗمس إذا ْ
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َّمدُ ْىمـ َؽ اًمـٛمِمقرة ،وٓ شمٙمتؿ اًمـٛمًتِم٤مر
 إذا
َ
ؿم٤مورت وم٤مصدُ ِق اًمـخٌـر شم ْ
وم ُتـ١مشمَك ُمـ ِىمـ ٌَ ِؾ ٟمٗمًؽ.
 أصؾ ؾمقء اًمـخـٚمؼُُ :مٓمـ٤مًمـ ٌَـ ُ٦م همٞمـ َ
رك أن يقاومـ٘مـ َؽ دون أن شم ْ
ٓمـ ُٚم٥م ٟمٗمًؽ
سمٛمقاومـ٘مـ٦م همٞمـرك.
ُ
ُ مـ ا ْهمتَـر سم ُ٘مـقشمِـف ومـ٘مد َو َهــ.
رف إظمـالق وأطم٘مٝم٤م سمـ َذوي إًمٌـ٤مبً ،مـٛمـ٤م ومـٞمـف ُمـ
 اقمٚمؿ أن اًمـحٚمؿ أؿمـ ُ
راطمـ٦م ِ
اًمًـر واضمـتالب اًمـحـٛمـد :وأطمؼ اًمٜمـ٤مس سمـف اًمًٚمـٓم٤من.
 رب َيم ِٚم ٍ
هزُم٧م َقمًٙمَر ًا.
ٛم٦م
ْ
ُ
 صمٛمرة اًمِمجـ٤مقمـ ِ٦م إُمـ ُمـ اًمٕمدو .واقمٚمؿ أن ُمـ ُىمـتؾ ومـل اًمـحـرب ُُمـدْ سمِـر ًا
أيمثر ُِمـٛم ْـ ُىمتِـ َؾ ُُمـ٘مٌِالً.
ؾمٌ٥م اًمٜمّمـر.
 اًمّمٌـر
ُ
 اًمٔمـ َٗمـ ُر ُمع اًمّمٌـر.

 اضمٕمؾ ىمـت٤مل قمـدوك آظمـر ِطمـ َٞمـ ِٚمؽ.
 اًمٜمٍم ُمع اًمتـدسمـٞمـر.
 أصؾ اًمـخػمات يمٚمٝمـ٤م ومـل صمٌ٤مت اًم٘مـٚم٥م وُمٜمـف ُشمًتَـ َٛمدُّ ضمـٛمٞمع اًمٗمْم٤مئؾ ،وهق
اًمثٌقت واًم٘مقة قمٚمـك ُم٤م يقضمٌف اًمٕمدل واًمٕمٚمؿ.
 ضمًؿ احلرب :اًمِم َج٤م َقم٦م ،وىمٚمٌٝم٤م :اًمتدسمػم ،وًمً٤مهن٤م :اعمٙمٞمدة ،وضمٜم٤مطمٝم٤م :اًمٓم٤مقم٦م،
وىم٤مئده٤م :اًمرومؼ ،وؾم٤مئ٘مٝم٤م :اًمٜمّمـر.
ـؾ اًمٕمداوة واًمٕمـدو َُم َث ُ
َُ م َث ُ
يم٧م أوًمـُٝم٤م َؾم ُٝم َؾ إـمٗم٤مؤه٤م وإن
ـؾ اًمٜمـ٤مر إن
شمـدار َ
َ
شمَـريمتٝم٤م طمتك يًتحٙمؿ ِوـراُمٝم٤م صٕم٥م ُمراُمٝم٤م وشمْم٤مقمٗم٧م ِ
سمـٚمـٞمـتَٝم٤م.
َ
َ ُ َ ُ
 سم٘مقة اًم٘مٚم٥م َيّمٌـ ُر اًمـجٚمٞمس قمٚمـك أذى اًمـجٚمٞمس وضمـٗم٤مء اًمّم٤مطم٥م ،وسم٘مـقة
اًم٘مـٚم٥م ُشمـ َتـٚم٘مك اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمقراء ِ
واًمٗمٕم َٚم٦م اًمزٓء ُمـٛمـ ضم٤مءت ،وسم٘مقة اًم٘مـٚم٥م َشمـٜمـ ُ
ٗمذ
يمؾ َرويـ ٍ٦م وقمزيٛم٦م أوضمٌٝم٤م اًمٕم٘مؾ واًمٕمدل واًمـحـزم.
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ِ
قمدو ًا وإن يم٤من ذًمٞمـ ً
ال وٓ يٖمٗمـؾ قمٜمـف وإن يم٤من
ُ مـ طمزم اًمـٛمرء أن ٓ َيـح َتـ٘مـ َر ّ
ِ
ٜمٛمـك.
طم٘مٞمـر ًا ،وم٤مًمنم َشمـح٘مـ ُره وىمـد َيـ َ
 إ ّن طمًـ اًمـٛم ِ
اًمـٛم ِ
ٜم٤مىم٥م ،وُم٤م و٤مد ذًمؽ ُمـ ُىمـ ٌْحِ
ٔمٝمر قمٚمٞمؽ،
ث٤مًم٥م يمؾ ذًمؽ َي ُ
َ
ُ ْ َ َ
ِ
ِ
اًمـٛم ِ
ُ
ومٞمٙمقن ُطمًٜم َ
أطمً ُـ يمٛمـ٤م
ٜمـزًمـ٦م:
و َيٕم ُٔم ُؿ ُمٜمؽ
ُـؽ ْ
سم٘مدر ُم٤م أوشمـٞمتَـف ُمـ ُقم ُٚمـق َ
ٌح َ
ـؽ أىمٌح.
يٙمقن ُىم ُ

ٍ
صمٕمٚم٥م ي٘مقد أًمػ أؾمد.
ظمػم ُمـ
 ىم٤مًم٧م طمٙمٛمـ٤مء اًمٕمجؿ :أؾمدٌ ي٘مقد أًمػ صمٕمٚم٥م ٌ
ِ
َ
اًمـٝم٤مرب :ومـ٤مهمتـٜمؿ َهمٗمقة
إدسمـ٤مر
ـر
 إن اًمدٟمٞمـ٤م ُشمـ٘مٌِ ُؾ
َ
إىمٌ٤مل اًمٓمـ٤مًم٥م ،وشمُـدسمِ ُ
اًمزُم٤من واٟمتٝمز ُومرص٦م اإلُمٙم٤من.
 يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٚمؽ أن جي٤مًمس أهؾ اًمٕم٘مؾ وذوي اًمرأي واحلً٥م واًمتج٤مرب واًمٕمؼم،
ومٛمج٤مًمً٦م اًمٕم٘مالء ًم٘م٤مح اًمٕم٘مؾ وُم٤مدشمف.

*****
الشجاظـةُ

ِ
َٕملم سمـ هقد (طم٤ميمؿ ـمٚمٞمٓمٚم٦م) ُمع اسمـ روُمٞمؾ اًمٜمٍماٟمـل قمغم ُمديٜم٦م
اًمـٛمًت ُ
اًمت َ٘مك ُ
ِ
(و َؿم َ٘م٦م) ُمـ ُصمـ ِ
يٙم٤مومئ
يم٤مًمـٛمتـٙم٤مومِـئلم ،يمؾ ُمٜمٝمٛمـ٤م
اًمٕمًٙمران
ٖمقر سمـالد إٟمـدًمس ويم٤من
َ
ُ
ُ
ٍ
ًمـٛمـ٤م َدٟمـ٤م اًمٚم٘م٤مء ىم٤مل سمـ روُمٞمؾ ًمـٛمـ يثـؼ سمٕم٘مٚمف
قمنميـ َ
أًمػ ُُم٘م٤مشمؾ سملم ظم ّٞم٤مل وراضمؾّ :
ـٛمـ٤مر َؾمتِـ ِف ًمٚمحروب ُمـ رضم٤مًمف :اؾمتٕمٚمؿ زم َُم ْـ ذم قمًٙمر اًمـٛمًٚمٛملم ُمـ اًمِمجٕم٤من
و ُُم َ
اًمذيـ ٟمَٕمرومٝمؿ يمٛمـ٤م يٕمرومقٟمـ٤م وُمـ هم٤مب ُمٜمٝمؿ وُمـ طمي .ومذه٥م صمؿ رضمع وم٘م٤مل :ومٞمٝمؿ
ومالن وومالن طمتك قمد ؾمٌٕم َ٦م رضم٤مل .وم٘م٤مل ًمف :اٟمٔمر أن ُمـ ذم قمًٙمري ُمـ اًمرضمـ٤مل
اًمـٛمٕمرووملم سم٤مًمِمجـ٤مقمـ٦م وُمـ هم٤مب ُمٜمٝمؿَ ،وم َٕمـد ُهؿ ومقضمدهؿ صمٛمـ٤مٟمٞم٦م رضمـ ٍ
٤مل ٓ
رب سملم
يـزيـدون .وم٘م٤مم اًمٓم٤مهمٞم٦م ُمنور ًا وهق ي٘مقل ُم٤م أسمـ َٞمـ َْم َؽ ُمـ يقم  :صمؿ ٟمِمٌ٧م احلـ ُ
اًمٗمري٘ملم ومٚمؿ ُي َقل أطمدُ ُهؿ ُدسمـُـ َره طمتك َومٜمِـ َل أيمثـ ُر اًمٕمًٙمريـ وًمـؿ َيـ ِٗمـر واطمـدٌ ُمٜمٝمؿ،
ومٚمٛمـ٤م يم٤من وىم٧م اًمٕمٍم محٚمقا قمٚمٞمٜم٤م محٚم ً٦م واطمد ًة وداظمٚمقٟم٤م ُُمداظمٚم ً٦مَ ،ومـ َٗمـرىمـقا سمـٞمٜمـٜم٤م
ِ
ِ
رب إٓ ؾم٤مقمـ ً٦م
ؾمٌ٥م َو ْهٜمـٜم٤م ،وًمـؿ َشمـ ُ٘م ِؿ احلـ ُ
وسٟم٤م َؿم ْٓمريـ وص٤مروا سمـٞمٜمـٜمـ٤م ومٙم٤من ذًمؽ َ
ْ
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ٍ
(و َؿم َ٘مـ٦م).
قمًٙمر اًمـٛمًٚمٛملم و َُم َٚم َؽ
ٟمٙمن
اًمٕمدو ُمديٜمـ٦م َ
ُّ
ُ
وٟمحـ ذم ظمً٤مرة ُمٕمٝمؿ ،وا َ
ِ
أرسمٕملم أًمػ ُُمـ٘م٤مشمِ ٍؾ وٓ
يـحـت َِقي قمغم
َ
اًمـحـز ِم واًمٌّمػمة ُمـ َضمـ ْٛم ٍع ْ
ومٚم َٞمٕمتٌَِـر ذو َ
سمْمٛمـ٤من ِ
ِ
ِ
اًمٕمٚم٩مِ
قمنم رضمالً ،وًمٞمٕمتؼم
َي ْ
ي ُه ُمـ اًمِمجٕم٤من َ
اًمـٛمٕمدودي َـ إٓ َظمـٛمً َ٦م َ
ـح ُ ُ
ِ
سم٤مًمٔمـ َٗمـ ِر واؾمتٌِـِم٤مره سم٤مًم َٖم ِ
أسمٓم٤مًمف رضمـ ٌؾ واطمـد.
ٜمٞمٛم٦م ًمـٛمـ٤م زا َد ومـل
ْ ْ َ
()1

*****

سمٞمٜمٛمـ٤م اًمـٛمٜمّمقر سمـ أسمـل قم٤مُمر ومـل سمٕمض همزواشمـف إذ وىمػ قمٚمـك َٟم ِْمـ ٍز ُمـ
إرض ُمرشمٗم ٍع ،ومرأى ضمٞمقؿمف سملم يديـف وُمـ ظمٚمٗمف وقمـ يٛمٞمٜمف وقمـ يً٤مره ىمـد
ٛمّمحٗمل ،وم٘م٤مل :يمٞمػ
ُمٚم١موا اًمًٝمؾ واجلٌؾ ،وم٤مًمتٗم٧م إًمـك ُُم٘مدم اًمٕمًٙمر اسمـ اًمـ
ّ

شمرى هذا اًمٕمًٙمر أيـٝم٤م اًمقزير؟ وم٘م٤مل ّ :أرى مجٕم ً٤م يمثػم ًا وضمٞمِم ً٤م واؾمٕم ً٤م .وم٘م٤مل ًمف
اًمـٛمٜمّمقرُ ٓ :ي ِ
ٕمجـ ُزٟم٤م أن يٙمقن ومـل هذا اجلٞمش أًمٗم ً٤م ُمـ أهؾ اًمِمج٤مقم٦م واًمًٌ٤مًم٦م.
ٛمّمحٗمل وم٘م٤مل اًمـٛمٜمّمقر :وُم٤م ؾمٙمقشمؽ؟! أًمٞمس ومـل هذا اجلٞمش
ومًٙم٧م اسمـ اًمـ
ّ

أًمٗم ً٤م ُمـ إسمٓم٤مل اًمِمجٕم٤من؟ ىم٤مل!ٓ :

ومتٕمج٥م اًمـٛمٜمّمقر صمؿ اٟمٕمٓمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل :أومٞمٝمؿ ظمـٛمًٛمـ٤مئـ٦م رضمؾ ُمـ إسمٓم٤مل
اًمـٛمٕمدوديـ؟ ىم٤مل !ٓ :ومحٜمؼ اًمـٛمٜمّمقر صمؿ اٟمٕمٓمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل :أومٞمٝمؿ ُم٤مئـ٦م رضمؾ
ُمـ إسمٓم٤مل؟ ىم٤مل !ٓ :ىم٤مل :أومٞمٝمؿ ظمـٛمًقن ُمـ إسمٓم٤مل؟ ىم٤مل!ٓ :
ومًٌـ ُف اًمـٛمٜمّمقر واؾمتخػ سمـف وأُمر سمـف ومـ ُ٠مظمرج قمٚمـك أىمٌحِ ِصٗم٦م.
َ
ومٚمٛمـ٤م شمقؾمٓمقا سمالد اًمـٛمنميملم اضمتٛمٕم٧م اًمروم و َشمّم٤مف اجلٛمٕم٤من.
ومؼمز ِقمٚم٩م ُمـ اًمروم سملم اًمّمٗملم ٍ
ؿم٤مك ومـل ؾمالطمف َيٙمِـ ُّر و َيـ ِٗمر وهق يٜم٤مدي :هؾ ُمـ
ٌ
ُُم ِ
ٌ
رضمؾ ُمـ اًمـٛمًٚمٛملم ومتج٤موٓ ؾم٤مقم ً٦م ومـ٘متٚمف اًمٕمٚم٩م ،ومٗمرح
ٌ٤مرز؟ ومؼمز ًمف
اًمـٛمنميمقن وص٤مطمقا واوٓمرب ًمـٝم٤م اًمـٛمًٚمٛمقن ،صمؿ ضمٕمؾ اًمٕمٚم٩م يٛمرح سملم
ٌ٤مرز اصمٜمـ ِ
اًمّمٗملم ويٜم٤مدي :هؾ ُمـ ُُم ٍ
٤من ًمقاطمد؟ ومؼمز إًمٞمف رضمؾ ُمـ اًمـٛمًٚمٛملم
ٍ
ُمٌ٤مرز صمالصمـ ٍ٦م
ومتج٤موٓ ؾم٤مقم ً٦م ومـ٘متٚمف اًمٕمٚم٩م ،وضمٕمؾ يٙمِ ُّر ويٛمؾ ويٜم٤مدي هؾ ُمـ
( )1اًمٕمٚم٩م :اًمرضمؾ اًمْمخؿ ُمـ يمٗم٤مر اًمٕمجؿ.
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ومؼمز إًمٞمف رضمؾ ُمـ اًمـٛمًٚمٛملم ومـ٘متٚمف اًمٕمٚم٩م .ومّم٤مح اًمـٛمنميمقن وذل
ًمقاطمد؟ َ
نة.
اًمـٛمًٚمٛمقن ويم٤مدت شمٙمقن َيم ْ َ

ٛمّمحٗمل! ومٌٕم٨م إًمٞمف ومحي.
وم٘مٞمؾ ًمٚمٛمٜمّمقرُ :م٤م ًمـٝم٤م إٓ اسمـ اًمـ
ّ
وم٘م٤مل ًمف اًمـٛمٜمّمقر :أُم٤م شمـرى ُم٤م يّمٜمع هذا اًمٕمٚم٩م ُمٜمذ اًمٞمقم؟ ىم٤مل :سمـٚمٖمٜمل مجٞمع ُم٤م

ضمرى .ىم٤مل :ومٛمـ٤م اًمـحٞمـٚمـ٦م ومٞمف؟ ىم٤مل :وُم٤م اًمذي شمـريـد؟ ىم٤مل :أن شمٙمٗمل اًمـٛمًٚمٛملم
َؿمـره .ىم٤ملٟ :مٕمؿ إن ؿم٤مء اًم ّٚمـف.
ٍ
ٍ
رضم٤مل يٕمرومٝمؿ ومـ٤مؾمت٘مٌٚمف ٌ
ومرس ىمـد
رضمؾ ُمـ أهؾ اًمثٖمقر قمٚمـك
صمؿ ىمّمد إًمـك
نمت أورايمٝم٤م ُهزآً ،وهق يٛمؾ ىمرسمـ٦م ُم٤مء سملم يـديـف قمٚمـك اًمٗمرس ،واًمرضمؾ
َىم َ َ
ومـل ٟمٗمًف وطمٚمٞمتف همػم ُُمتّمٜمع.

ٛمّمحٗمل :أٓ شمرى ُم٤م يّمٜمع هذا اًمٕمٚم٩م ُمٜمذ اًمٞمقم؟
وم٘م٤مل ًمف اسمـ اًمـ
ّ
وم٘م٤مل :ىمـد رأيتـف .ىم٤مل :ومٛمـ٤مذا شمـرى ومٞمف؟ ،ىم٤مل :أشمـريـد رأؾمف أن؟ ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ.
ومحٛمؾ اًم٘مرسمـ٦م إًمـك رطمٚمف وًمٌس ْٕ َُمـ َ٦م طمرسمـف وسمرز إًمٞمف .ومتج٤موٓ ؾم٤مقم٦م ومٚمؿ يـر
اًمٜم٤مس إٓ واعمًٚمؿ ظم٤مرج إًمٞمٝمؿ ُمـ حت٧م اًمٖمٌ٤مر يريمض ومرؾمف وٓ يـدرون ُم٤م
يٛمؾ رأس ِ
هٜم٤مًمؽ ،وم٢مذا اًمرضمؾ ُ
اًمٕمٚم٩م .وم٠مًم٘مك اًمرأس سملم يـدي اعمٜمّمقر .وم٘م٤مل ًمف
اعمّمحٗمل :قمـ ه١مٓء أظمؼمك أٟمـف ًمٞمس ومـل قمًٙمرك أًمػ وٓ مخًامئـ٦م وٓ
اسم ُـ
ّ
ّمحٗمل إًمـك ُمٜمزًمتف وأيمرُمف.
ُم٤مئـ٦م وٓ مخًقن وٓ قمنمون وٓ قمنمة! َومرد اسمـ اعم
ّ

*****

ظؾـيُبنُظبدُالرمحنُبنُهذيلُإكدلز(ُ:)3

 ىمٚم٥م اإلٟمً٤من إذا دظمٚمف اخلقف ؿمٖمٚمف اًمـحذر ،وإذا اشمًع ًمف إُمـ اؾمتٚمٌتف ِ
اًمٖم ّرة.

 ـمرف اًمت٘مّمػم واًمذل هق اجلٌـ وُمٕمٜم٤مه اخلقف ُمـ همٚمٌ٦م اعمٕمؽمض واإلًم٘م٤مء سمٞمد
اًمذل ُمع إُمٙم٤من اًم َٖمٚم٥م ،وذًمؽ أن شمٚمؽ اًمّمقرة إُم٤م أن شمٙمقن ـمروم ً٤م أو واؾمٓم٦م
ٌ
َ٘مّمػم و ُذل.
وضم ْقر وإُم٤م شم
واًمٓمرف ُمذُمقم .وهق أطمد ؿمٞمئلم :إُم٤م
إومراط َ
ٌ

(ُ )1مـ يمت٤مب حتٗم٦م إٟمٗمس وؿمٕم٤مر ؾمٙم٤من إٟمدًمس .واعم١مًمػ ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري.
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 اًمـحرب صمِـٗم٤م ًُمـٝم٤م اًمّمٌـر ،و ُىمٓمٌٝم٤م اًمـٛمٙمر ،وُمداره٤م آضمتٝم٤مد ،وصمِـ َ٘م٤م ُومٝم٤م إٟمـ٤مةُ،
وزُم٤مُمٝم٤م اًمـحذر .وًمٙمؾ ٍ
رء ُمـ هذه صمٛمرة ،ومـثٛمرة اًمّمؼم اًمتـ٠ميـٞمـد ،وصمٛمرة اًمـٛمٙمر
ِ ُ
ِ
إٟم٤مة اًم ُٞمٛمـ ،وصمٛمرة احلذر اًمًالُم٦م ،وًمٙمؾ
اًمٔمٗمر ،وصمٛمر ُة آضمتٝم٤مداًمتقومٞمؼ ،و َصم َٛم َر ُة
ٍ
واًمرأي ومٞمٝم٤م أسمـْ ُ
ٚمغ ُمـ اًم٘مت٤مل .
زُم٤من رضم٤مل ،واحلرب ِؾمج٤مل،
ُم٘م٤م ٍم َُم٘م٤مل ،وًمٙمؾ
ُ
 اًمـح َذر ِزُم٤مم اًمِمج٤مقم٦م ،واًمتَٝمقر قمدو ِ
اًمِمدة.
ُّ
ُّ ُ
ُ
َ ُ
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 اقمٚمؿ أن اًمِمجـ٤مقمـ٦م هل اقمتـ٘م٤مد اًم٘مقة قمٚمـك دومع اًمـٛمٕمؽمض سمحً٥م اإلُمٙم٤من.
رب يم٤مًمٜمـ٤مر شمٙمقن ُؿمٕمٚم٦م صمؿ ِ
شمرضم َع َؾمٕمػم ًا .ومـ٢مذا ىم٤مشمٚم٧م ومال َشمٌـ ُذل ُُمٝمجتؽ
 اًمـحـ ُ
ٕمجـ َز و َشم َٙمؾ ،وٓ َشم َ
ٜمِم٥م ومـل
وىمـتـؽ ُمـ أول وهٚمـ٦م ًمئـال ي٠مشمـل ُُمٕمٔمٛمٝم٤م وم َت َ
ٍ
٧م سمِ ِِمدشمِـؽ طمتك شمٕمرف وضمف اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م.
طمرب وإن وصمِـ ْ٘م َ
ِ
اًمـٝمـقة.
َقرط ومـل ُ
 ىم٤مًمقاً :مٞمس ُمـ اًم ُ٘مـقة اًمت ُّ
 ؿم٤موروا ومـل طمروسمٙمؿ اًمِمجٕم٤من ُمـ أوًمـل اًمٕمـزم واًمـجٌـٜم٤مء ُمـ أوًمـل اًمـحـزم.


واؾمتـٓمالع إظمٌ٤مر،
أطمزم اًمـٛمٙمٞمدة ومـل اًمـحـرب :إذيم٤م ُء اًمٕمٞمـقن ،وإومِم٤مء اًمٖمـٚمٌ٦م
ُ
ٍ ِ
ٍ
َـٜمّمح
ـٛمًت
وإفمٝم٤مر اًمنور وإُم٤مشمَـ ُ٦م اًم َٗم َرق،
ُ
وآطمتـراس ُمـ اًمٌِٓم٤مٟمـ٦م ُمـ همػم إىمّم٤مء ًم ُ
ِ
ًمـٛمًت َِٖم ٍّ
قمٛمـ٤م هؿ ومـل ُمـ اًمـحرب سمٖمٞمـره .
ـش ،وإؿمٖم٤مل اًمٜمـ٤مس ّ
وٓ اؾمتٜمّم٤محٍ ُ
ـز إًمـك ٟمٗمًف ضمٞمِم ً٤م.
٥م قمدوه َضمٝم َ
َـٝمـٞم َ
ُمـ شم َ
ِ
ـحـ ُ٦م اًمٜمٍم.
ؿمدة اًمّمؼم وم٤مشم َ
َـقق ُُمِم٤مورة اًمـجـ٤مهؾ.
شم َ
() 3





ُ
شمـٛمٞمؾ سمـف رهمٌتف أو رهٌتف.
 ٓ شمِم٤مور ُمـ

َ ظم ّـؾ اًمٕمدو طمتك اًمـزطمػ إًمٞمـؽ.
ِ 
اًم٘مٚمقب سمٛمـ٤م ُيـ٘مقيـٝم٤م.
دار
َ
ٛم٧م ُمٜمٝم٤م قمٚمـك ُمٕم٤مود ِة ُِم ِ
ُـجـرئ َ
ثـٚمٝمـ٤م.
ْـؽ َو ْرـم ٌ٦م َؾم ِٚم َ
ُ َ َ
 ٓ شم َ
ُ
أسمـٚمغ ُمـ ُىمـق ِة اًمٌـدن.
ىمـق ُة اًمٜمٗمس ومـل اًمـحرب
ّ 
(ُ ) 3( ) 1مـ يمت٤مب اًمٕم٘مد اًمٗمريد.
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 إٟمـ٤م ُة َُمـحٛمقدة إٓ قمٜمد إُمٙم٤من اًم ُٗمرص٦م.
 اًمتٗمٙمر ومـل اًمٕم٤مىمٌ٦م قمٜمد اًمتـٚم ٌُّ ِ
س سم٤مًمـحـرب أُم٤مرة اًمـجـزع.




اًمـجٝمؾ (يٕمٜمل اًمتٝمقر) ومـل اًمـحـرب أطمـزم ُمـ اًمٕم٘مؾ.
اًمـحـرب ،وشم ِ
ِ
ُـٗمـًدُ ه سمٕمده.
اًمرأي ىمٌؾ اًِمتِح٤م ِم
اًمٗمٙمر ُة شمُّمٚمِ ُح
َ
ِ
ِ
ـً ِ
ـج َٕم َـؾ ذًمؽ ُؾمٚمـٛمـ ً٤م إًمـك
٥م اًمنميػ
واًمـٛمجـد اًمرومٞم ِع أٓ َي ْ
َ
قمٚمـك ذي اًمٜم َ
واإلشمٙم٤مل قمٚمـك ِ
ـ٦م ًمِٜمًٌَِ ِ
إقمٛمـ٤مل اًمـٛمقاومِـ َ٘م ِ
ِ
ِ
آسمـ٤مئـف .
ـف
اًمؽماظمل قمـ
َ
َ
ُ
لم إٟمٛمـ٤م ُم ِ
أيمثر اًمـٛمٛم ِ
ـٝمؿ دون أٟمً٤مسمِ ِ
ـدطمقا سمـ٠مقمٛمـ٤مًمِ ِ
ـٝمؿ.
دوطم َ
ُ
َ ْ
اًمذ ِ
َيًٞمـ ُر َقم ِ
اًمـج ِ
ِ
وصٖمػم َ
ٟم٥م َيـ ْٙمـ ٌُـ ُر ُِمٜمـ ُف.
ـٚمٞمـؾ َيـ ْ٘مدَ ُح ومٞمـف،
ٞم٥م
اًمرضمؾ َ
ُ
ٝم٤مل اًمـٛمِم٤مقُ :قم ُٚمـق ِ ِ
ِ
اًمداقمل إًمـك اؾمتًِ ِ
ف اًمٜمَـٗمس.
وذ ُ
ُّ
َ
ْ ْ
اًمـٝمٛمـ٦م َ َ
ِ
سمنمف اًمٜمٗمس و ُقمٚمق ِ
اًمـٝمٛم ِ٦م إذا اضمتٛمٕم٤م
أؾمٌ٤مب اًمـٛمروءة إٟمٛمـ٤م هل ُُمرشمَـٌِـٓم٦م
وًمـؿ يتَـٗمـرىمـ٤م.
()1






*****

الؽؿةُمنُكَلمُأدباءُو ُبـؾغاءُومشاهقـرُ
العربُفـيُالعرصُالديثُ






َٕ ْن شمـٜمًك ُمقىمٗم ً٤م ُم ِ
ٍ
ُـْمٞمع اًمقىم٧م
أوومـر ًمؽ
زقمج ً٤م طمـدث ًمؽ
سمٙمثػم ُمـ أن شم َ
ُ
ُ
واًمـجـٝمد واًمتـٗمٙمػم سمٖمـرض آٟمـتـ٘م٤مم.
ُ
ِ
ػ ُمـ اًمِمخص اًمذي ٓ ي٘مرأ :سمـؾ ا َ
طمذر ُمـ اًمِمخص اًمذي ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م ي٘مرأ.
ٓ َخت ْ
ٍ
ًمٌذرة واطمـدة :وًمـٙمـ ىمٚم٥م اًمـرضمؾ يم٤مًمٌٓمٞمخ.
ىمـٚم٥م اًمـٛمرأة يم٤مًمـٛمِمٛمش ٓ َي ًَ ُع إٓ
همؿ ٟمـ٘مّمف ومٞمف َده٤مء :ومـ٢من َو َو َٕمت َْؽ ومـل ىمٚمٌٝم٤م
ىمٚم٥م اًمـٛمرأة ومٞمف صٗم٤مء وقم٘مٚمٝم٤م ُر َ
رومٕمتؽ إًمـك اًمًٛمـ٤مء ،وإن ووٕمتؽ ومـل قم٘مٚمٝم٤م أومًدت أُمقرك.

صٜمقف إدب ؿمٕمر ًا وٟمثر ًا ُمـ أضمؾ
اًمـٛمت٠مدب وشمٕمٚمٞمٛمف
َ
 اًمتـ٠مدي٥م هق شمٚم٘ملم ُ
ِ
ِ
ُمقاهٌف.
وص ْ٘م ِؾ
شمـٝمذي٥م ؾمٚمقيمف َ
(ُ )1مـ يمت٤مسمف يمامل اًمٌٖمٞم٦م واًمٜمٞمؾ.

ظقونُالؽمُوالعز
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إًمـل ُمـ
 ىم٤مل أطمـد اًمٕمٚمٛمـ٤مء ًمقًمـده :ي٤م سمٜملَٕ ،ن شمـتٕمٚمؿ سمـ٤مسمـ ً٤م ُمـ إدب
ُّ
أطم٥م ّ
أسمقاب ِ
ِ
اًمٕمٚمؿ.
أن شمـتٕمٚمؿ ؾمٌٕملم سمـ٤مسمـ ً٤م ُمـ
ِ
ب ُىمـدو ٌة ًمٚمتـالُمٞمـذ ،ومـ٢مذا شمـخ ّٚمـك قمـ رؾم٤مًمـتـف أومًد ضمٞم ً
ال وظم٤من
 اًمـٛم١مد ُ
ووٞم َع طمـٞمـ٤مشمـف ُؾمدى.
أُمـتـف َ
سم٘مدرة ومـ٤مئـ َ٘م ٍ
ٍ
ـ٦م قمٚمـك ايمتً٤مب ُم٤م ُيـ ْٚم٘مك إًمٞمف ُمـ
 اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم يقًمد ُُمـزود ًا
ٍ
ُمٗمٓمقر
ظمػم أو ؿمـر ،وإن يم٤من هق ُمٞمـ٤مًٓ إًمـك اًمـخـػم أيمثر ُمٜمف إًمـك اًمنم ٕٟمـف
ٌ
قمٚمـك طم٥م اًمـخػم ،إٓ أٟمـف يـحـتـ٤مج إًمـك اًمتقضمٞمـف واًمتـ٠مدي٥م.
 اًمـٙمت٥م ًمٚمٕم٘مقل يم٤مًمـٛمـ٤مء ًمٚمح٘مقل.
 اًمـخـٌـرة أيمثر اًمـٛمٕمٚمٛملم ُقمـٜمْـٗم ً٤م ،وًمٙمٜمـٜم٤م ٟمـتـٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م.
 اًمٓمٗمؾ وٕمٞمػ اًمـجًؿ ٓ ،يٛمٙمٜمف اؾمتٕمٛمـ٤مل قم٘مٚمف اؾمتٕمٛمـ٤مًٓ صحٞمحـ ً٤م وإن يم٤من
راضمح اًمٕم٘مؾ ،وهق ٓ يًتٓمٞمع شمـ٠مديـ٦م واضمٌ٤مشمـف آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م ،ويـتٕمٓمؾ قمٜمـده ٟمٛمق
اًمٜمقاطمل اًمٜمـٗمًٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمقاطمل ِ
ـٝم َٛمٚم٦م.
اًمـجًٛمٞمـ٦م وآقمتـٜم٤مء سمـٝم٤م ُُم ْ
اًمـٛم َٝمـٞمّـ٠م يًتـٗمٞمـدُ ُمـ اًم ُٗمرص٦م.
 اًمٕم٘مؾ ُ
ِ
 ـمرح إؾمئـٚمـ٦م اًمّمحٞمحـ ِ٦م ُي ـً٤موي ُّ
اًمـٛمِمٙمٚم٦م.
طمؾ ٟمّمػ ُ
 إن إدارة اًمقىم٧م هل ومــ اًمتقازن سملم ِ
أداء اًمقاضمٌ٤مت وشمـٚمٌـٞمـ٦م اًمـرهمٌ٤مت وشمَـحـ ِ
٘مٞمؼ
إهداف.

ـٝمؿ ا ِ
ٍ
ص٤محلـ٦م ٓسمـٜمِ ِ
ُ مـ أؿمد أٟمقاع اًمٔمٚمؿ آضمتٛمـ٤مقمل هق ُ
ًمٗم٤مؾمد.
سمح٨م إهؾ قمـ زوضمـ ٍ٦م
 أضمـٛمؾ اًمٜمً٤مء :هل شمـٚمؽ اًمتل شمٙمقن ومـل طمْمقر زوضمٝم٤م ُأٟمـْـ َثك ،وومـل همٞمـ٤مسمِـف رضمؾ.
ًمـٛمٕمروض،
 اًمـحٞمـ٤م ُة ُمثـؾ اًمًقق اًمٙمٌػم :شمـتـجـقل ومٞمـف وشمـ٠مظمـذ ُم٤م يٓمٞمـ ُ
٥م ًمؽ ُمـ ا َ
٤مب أُم٤مُمؽ وؾمتـدومع َصمـٛم َـ يمؾ رء أظمـذشمـف.
وًمٙمـ َشمـذيمر ومـ٤مًمـحً ُ
اًمـٛمقت ًمـ َيٜمـتـٔمـ َر اؾمت٘م٤م َُمـتَـؽ  ...اؾمتَ ِ٘مؿ واٟمـتـٔمر اًمـٛمقت.

ُ
ِ
ِ
٘مـ٤موُمـ٦م اًمًٞمـئـ٦م.
اًمـٛم
٤مب َ
 آٟمًحـ ُ
اًمـجـٞمـدُ ظمٞمـ ٌر ُمـ ُ
ِ
سمٛم٠مؾم٤مة همػمك ،طمتك شمـرى ٟمـٗمًؽ ُمٙم٤مٟمـف.
ً مـ َشمـِم ُٕمـ َر
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َـجـ َٝم ْؾ أن شمـ َ
ٚمؽ
 ىمـد شمًٕمك ًمٚمتحـرر ُمـ اًم٘مٞمـقد اًمتل ومـروٝم٤م اًم ّٚمـ ُف قمٚمٞمؽ ،قمٜمدُم٤م شم ْ
اًم ُ٘مٞمقد هل اًمتل شمُـحـ٤مومِـ ُظ قمٚمٞمـؽ ُمـ آٟم ِ
ْـٝمٞمـ٤مر.
 أٟمـثك اًمـحٛمـ٤مر ٓ شمًتٓمٞمع أن شمَـٚمِـدَ إٟمً٤مٟمـ ً٤م :سمٞمٜمٛمـ٤م شمًَتـٓمٞمع أٟمـ َثك اإلٟمً٤من أن شمَـٚمِـدَ
ِطمـٛمـ٤مر ًا.
ٌ
ٌ
وقم٘مقل ُُم تقؾمٓم٦م
قم٘مقل راىمٞمـ٦م شمـتٙمٚمؿ ومـل إومٙم٤مر.
 اًمٕم٘مقل صمالصمـ٦م ُمًتقي٤مت:
ٌ
وقم٘مقل صٖمٞمـرة شمـ٤مومٝم٦م شمـتٙمٚمؿ ومـل اًمٜمـ٤مس.
شمـتٙمٚمؿ ومـل إطمداث.
ظمػم ُمـ َٟمّمٞمحـ ٍ٦م ُُمـتٙمررة.
ُ أ َ
ؾمق ٌة طمًٜمـ ٌ٦م ٌ

ٟ محـ ومـل اًمدٟمٞمـ٤م ومـل اُمتح٤من ،وومـل أي حلٔم٦م ىمـد يتؿ ؾمح٥م ورىمتـؽ ،ويٜمتٝمل
اًمقىم٧م اًمذي ظمّمّمف اًم ّٚمـ ُف ًمؽ ،ومْمالً ريمز ومـل ورىمتؽ واشمرك ورىمـ٦م همػمك.
 أطمٞم٤مٟم ً٤م شمٙمقن اًمـح٘مٞم٘مـ ٦م واوح٦م يم٤مًمِمٛمس ،وًمٙمـ ُمـ ؿمـ دة ووقطمٝم٤م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م
اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م َ
ُمٌ٤مؿمـرة.
اًمـجـري ُء هق إيمْثر أُم٤مٟمـ ً٤م.
 ومـل اًمٔمروف اًمّمٕمٌ٦م قمٜمدُم٤م ٓ يقضمد أُمؾ يٙمقن اًمٕمٛمؾ َ
ُٖم٤مُمـر ،وًمـ شمـٜمـتـٍم إذا ًمـؿ شم ِ
ً مـ شمُـٝمـ َزم إذا ًمـؿ شم ِ
ُٖم٤مُمـر.
ْ َ
 ـمري٘مـ ُ٦م اًمٕمٓمـ ِ
ْمؾ ُمـ اًمـٝمدي ِ
٤مء أومـ ُ
ـ٦م ٟمَـٗمًٝم٤م.
ػ ،وًمٙمـ ًمـ شمـجـد شمَـ َٙمـٌُّـر ًا ُُمـزيـٗم ً٤م!
َـقاو ٌع ُُمـ َزي ْ
 هٜم٤مك شم ُ
 إن اًمـحٞمـ٤م َة ٓ ُشم ٕم٤مىمِـٌـؽ سمـؾ أٟم٧م شمٗمٕمؾ ذًمؽ سمـٜم ِ
ّـٗمً َؽ سم٠مومٙم٤مرك اًمًٚمٌـٞمـ٦م.
ُ
اًمـحـر ّيـ٦م هل اًمـٛمًئقًمٞمـ٦مً ،مذا َيـخـِم٤مه٤م ُُمٕمٔمؿ اًمـ رضم٤مل اًمـحـ٘مٞم٘مـٞمـٞمــ.

ُ
زُمـ أٓ أشمـَـّمـ٤مرع ُمع ِظمٜمـزيـ ٍر أسمـد ًاٟٕ ،مـٜمل ؾم٠مشمـ ِ
شمٕمٚمٛم٧م ُمـٜمـذ ٍ
ـً ُخ أوًٓ وهق

ُ
َ
ـًـ َٕمـدُ سمـذًمؽ.
ؾمـ َٞم ْ






َـخـت ِ
ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن سمٓمالً ُم٤م ًمـؿ شم ْ
اًمـجـٌـ.
َـٌـر ُ
ـؼ أٟم٧م سمٜمٗمًؽ ومٛمـ ذا اًمذي َؾمٞمـثِـ ُؼ سمؽ؟
ـؼ سمٜمـٗمًؽ ،ومـ٢من ًمـؿ شمَـثِ َ
يـج٥م أن شمَـثِ َ
إذا َسم ـٚم َغ اًمـٛمر ُء ومـل اًمدٟمٞمـ٤م أقمٚمـك ُمـ ُِم ـ ْ٘م ِ
ت أظمال ُىم ـف.
ـدار ِه :شمَـٜمَـٙم َر ْ
يٛمٙمـ أن أىمـدر اًمـخً٤مرة اًمتل َضمرشمْـٝم٤م َقمٚمـل صمِـ٘متل سم٤مٔظمريـ ،وًمٙمـ ُم٤م رسمحتف
ٓ ُيـ٘مـد ُر سمثَ َٛمـ.
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ُ مـ اًمـ ِ
ذيم٤مء  ،أن شمٙمق َن همٌـٞمـ ً٤م سمٕمض اًمقىم٧م.
ِ
اًمـٛم ِ
ٍ
٘م٤مسمؾ يمثػماً ُم٤م
ـجـ ً٦م قمـ

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس شمٙمقن ؿمج٤مقمتٝمؿ ٟم٤مشم َ
ضمٝمؾ ،وومـل ُ
ٌ
يٙمقن اًمـجٌ ُـ (أو اإلطمج٤مم) ٟم٤مشمِ ٌ٩م قمـ اًم َٗمٝم ِؿ.
 اًمتجـرسمـ ٦م اإلٟمً٤مٟمٞمـ ٦م سمٙمؾ أؿمٙم٤مًمـٝم٤م هل ُمّم٤مدر إُمث٤مل وهل (إُمث٤مل)
ِ
شم ِ
٤مر ِ
َٕمٙم ُس ٟم ََٛم َ
ب إُمؿ.
اًمـٛم جتٛمعً ،مذ ًا يم٤مٟم٧م إُمـث٤مل َصمـ َٛمـ َر َة شمَـجـ ُ
ط وشمٗمٙمػم ُ

 قمٜمدُم٤م شمٙمقن قمٚمـك طمؼ شمًتٓمٞمع اًمتحٙمؿ ومـل أقمـّم٤مسمـؽ ،أُم٤م إذا يمٜم٧م ُمـخٓمئ ً٤م
ٗمرض رأيؽ.
ومٚمـ شمـجد همػم اًمٙمالم اًمـج٤مرح ًمِتَـ َ
 إذا طمٙمٙم٧م اًمـجـروح أ ْد َُمٞمـتَٝم٤م :ومال شمَـٜمٙم٠م ضمروح أظمـريـ.
همػم ُمـٜمـ ِ
ٍ
يمٚمٛمـ٤مت ووص٤ميـ٤م قمٔمٞمٛم ٌ٦م ىمـد شمَـْمٞمعٟٕ ،مـٝم٤م ُشم ـ ُ
٤مؾمٌـ٦م.

ٌ
٘م٤مل ومـل أوىم٤مت ِ ُ

يٖمتٛمقن ًمٚمرزق ،وصم٤مٟمٞمٝم٤م :أٟمـٝمؿ إذا
 يتٛمٞمز إـمٗم٤مل سمًٌع ظمّم٤مل :أوًمـٝم٤م :أٟمـٝمؿ ٓ ّ
ُمروقا ًمـؿ يْمجروا ُمـ ىمْم٤مء اًم ّٚمـ ِف ،وصم٤مًمثٝم٤م :أن اًمـح٘مد ٓ يـجد ؾمٌٞم ً
ال إًمـك
ىمٚمقهبؿ .وراسمٕمٝم٤م :أٟمـٝمؿ يً٤مرقمقن ًمٚمّمٚمح .وظم٤مُمًٝم٤م :أٟمـٝمؿ ي٠ميمٚمقن ُمـجتٛمٕملم،
وؾم٤مدؾمٝم٤م :أٟمـٝمؿ يـخ٤مومـقن ٕدٟمك شمـخقيػ ،وؾم٤مسمٕمٝم٤م :أن قمٞمقٟمـٝمؿ شمدُمع.
ٍ
ظم٤مل ُمـ اًمـٝمٛمقم :وًمٙمـ اًمذي يتذيمر أٟمـٝم٤م ُُمـجر ُد دٟمٞم٤م
ص
 ٓ يقضمد ؿمخ ٌ
ـر ظمـ٤مًمٞمـ ً٤م ُمـ اًمـٝمٛمقم.
ومٞمـٌتـًؿُ :يـ ْٕمـتَـ ٌَ ُ
 اقمٛمؾ قمٚمـك أن شمٙمقن حمـٌقسمـ ً٤م ُمـ اًمٜمـ٤مس قمٜمدُم٤م شمٖم٤مدر ُمٜمـّمٌؽ ،يمٛمـ٤م يم٤مٟمـقا
يـحـٌقٟمـؽ ىمـٌـؾ ُُمٖم٤مدرشمـف.
 ئمؾ اًمرضمؾ ـمٗمالً ،طمتك شمـٛمقت أ ُُّمـف :ومـ٢مذا ُم٤مشم٧م ؿم٤مخ ومجـ٠مة.
ومـقضمـف ٟمٔمرك إًمـك اًمًٗمح ًمؽمى ُمـ قم٤موٟمؽ ومـل اًمّمٕمقد
 إذا َسم
َ
ـٚمٖم٧م اًم٘مٛم٦م َ
٧م اًم ّٚمـف أىمداُمؽ قمٚمٞمٝم٤م.
إًمٞمٝم٤م ،واٟمٔمر إًمـك اًمًٛمـ٤مء ًم ُٞمـ َثـٌ َ
يمـٚمـ٥م ـمـ٤مهـر.
ً مٞمـس سمٞمــ اًمٙمـالب
ٌ
 ٓ يـدرك اًمٜم٤مئـؿ أٟمف يـحٚمؿ إٓ سمٕمـد أن يًتٞم٘مـظ.
 اًمِمخص اًمٕم٤مىمـؾ هم٤مًمٌـ ً٤م ُم٤م يتح٤مؿمـك اًمـجدالً ،مذًمـؽ يتج٤مهؾ اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمـك
يمثٞمـر ُمــ اًمـٛمقاىمػ سمحثـ ً٤م قمـ راطمتـف.
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 ظمٓم٠م اجلامقم٤مت هق :أهنؿ شمّمقروا أن اإلؾمالم ًمـ يٌ٤مذ اإلصالح واًمتٖمٞمػم إٓ إذا
ضمٚمس قمغم يمرد احلٙمؿ.
 اًمِمٞمٓم٤من ٓ يًتٓمٞمع أن يٛمٚمؽ قمٚمـك ُم٤م شمٙمره ُمٝمٛمـ٤م سمٚمٖم٧م وؾم٤مئٚمف ،إٓ إذا ومتح٧م
هقى ومـل ىمٚمٌؽ.
ًمف سم٤مسمؽ وص٤مدف إهمراؤه ً
 إن اًمـٛمجتٛمع واًمٔمروف واًمٕمٍم (اًمزُم٤من) شمّمٜمع ًمٚمجريٛم٦م ؿمٙمٚمٝم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ
شمُٜمٌمء ُمـجرُم ً٤م ُمـ قمدم ،وٓ شمّمٜمع إٟمً٤مٟم ً٤م ص٤مًمـح ً٤م ُمـ ٍ
ٟمٗمس ٓ صالح ومٞمٝم٤م.
صٚمح سملم اإلٟمً٤من وٟمٗمًف ،وسملم اإلٟمً٤من وأظمريـ ،وسملم اإلٟمً٤من ورسمف.
 اًمًٕم٤مدة
ٌ
 اإلطمً٤مس اًمديٜمل ٓ يؼمح اإلٟمً٤من  ...طمتك وهق ومـل ُذروة اٟمحالًمف.
 اًمـٛمتٕمّمٌقن ومـل اًمقاىمع هؿ ُمـ مجٞمع إدي٤من ،وًمٞمًقا واىمٕمٞم ً٤م قمٚمـك ٍ
ديـ ؾمقى ديـ
ٟمٗمقؾمٝمؿ.
 إذا أرادت إىمـدار أن ُشمـٗمًـد إٟمً٤مٟمـ ً٤م ،أقمٓمتـف يمؾ ُمـ٤م يتٛمٜمـك.
 سمٕمض اًمْمٕمٗم٤مء يـحًٌقن أٟمٗمًٝمؿ ُومْمالء ٕٟمـٝمؿ ٓ ُمـخ٤مًم٥م ًمـٝمؿ (أي ٓ ىمدرة هلؿ
قمٚمـك أذيـ٦م اًمٜم٤مس).

أحـؿدُبنُماجدُالـؿَلحُُ:
َ يـٜمـٌـٖمل اًم ٌُـ ْٕمدَ قمـ ُ
ُٜم٧م أ ْقم َٚمـ َؿ ُمـٛمـ طمقًمؽ.
اًمـخـ َٞمـالء إذا يم َ

ابنُالعؿقدُُ:
 اًمـٛمرء أؿمٌف رء سمزُم٤مٟمف ،وصٗم٦م يمؾ زُم٤من ُمٜمتًخ٦م ُمـ ؾمج٤مي٤م ؾمٚمٓم٤مٟمف.

مـحؿدُظؾـيُبـاصـاُ:
 اًمقًمد وًمد :وًمق طمٙمؿ سمٚمد.
أضمٕمؾ ِ
لم َيـدظمٚمقن ومـل َُمـٜمـٔمق َُمـ ِ٦م قم ٍ
َ
 أريـد أن
ٛمؾ ُُمـٜمْـتَـٔمِٛم٦م شمـٕمتٛمدُ
اًمـٛمٍميـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأيمؾ اًمٞمق ِم
وُمٙمً٥م
قمٛمؾ
اًمـٛمٜمـتَـٔمِؿ وًمٞمس قمٚمـك
قمٚمـك اًمـٛمِم٤مريـ ِع
واًمٕمٛمؾ ُ
اًمقاطمـد ،سمذًمؽ يٛمٙمـ اٟمـِم٤م َء دوًمـ ٍ٦م طمـديـثـ٦م.
ًمـٛمً َتـ٘م ٌَـؾ.
 ٓ شمـح٤مول إرو٤مء اًمٜمـ٤مس اًمٞمـقم قمٚمـك طمً٤مب ا ُ
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 إٟمٜمـل ًمـؿ أسمٚمـغ ُمـ٤م سمـٚمـٖمـ٧م إٓ سمًٛمٕمـتـل سملم ؿمٕمـٌـل.

أديـبُإشحـقُ:
 اًمرضمؾ َيـٕمِمؼ سمٕمٞمـٜمـٞمـف واًمـٛمرأة سمـ٠م ُذٟمـٞمـٝم٤م.

أحـؿدُفارسُالشدياقُ:

ِ
أيمثر شمـخـ ُّٞمـ ً
ال ًمـٝم٤م.
ُ مـ يم٤من أيمثر ذايمر ًة ًمألؿمٞم٤مء يم٤من َ
ِ
ن َة اًمـٛمرأة.
َُ مً٤م َء ُة
اًمرضمؾ ىمـد شمٙمقن َُم ّ
ُ مـ شمـٛمـ٤مدى ومـل ِ
اًمٕمٜم٤مد زاغ قمـ ؾمٌـٞمؾ اًمرؿم٤مد.
َ

جـؿـالُالدينُإفغاكـيُ:









اًمـحـ٘م٤مئـؼ ٓ شمـزول سمـ٤مٕوه٤مم.
واًمـٛمِمٞم٥م وم٘مط.
ُمـ َؾم َٗمـ ِف اًمرضمؾ أن يـٕمـتـ٘مد أومـْمٚمٞمـتَـ َف قمٚمـك اًمٖمػم سم٤مًم ُٕم ْٛم ِر
َ
إيمِـ ّٗم٤م ُء ومـل اًمٕمٍم ٓ يٙمقٟمـقن قمٚمـك اًمٖمـ ِ
٤مًم٥م أصدىم٤مء.
ِ
سمـثـروشمِـف.
أض ُمـ إهاومِـ ِف
َ
إهاف اإلٟمً٤من سمـّم ّحـتـف َ ُّ
ٍ
َطم ِ
صديـؼ ظمـذًمؽ ؾم٤مقمـ َ٦م اًمـْمٞمؼ.
َـريمَـ إًمـك
ـذار أن شم ْ
ِ
٘مدُم٤مت ٌ
دًمٞمؾ قمٚمـك ُؾم ْ٘م ِؿ اًمٜمـتـٞمـجـ٦م.
اًمـٛم
شمـٓمقيـ ُؾ ُ

ذئ٤مب .وم٘م٤ملً :مق ًمـؿ جيدويمؿ ٟمٕم٤مضم ً٤م ًمـٛمـ٤م يم٤مٟمقا ذئ٤مسم ً٤م.
 ىمٞمؾ ًمف :إن اًمـٛمًتٕمٛمريـ
ٌ
 أىمرب ُمقارد اًمٕمدل ،اًم٘مٞم٤مس قمٚمـك اًمٜمٗمس.

ظبدُالرحـؿنُالؽواكبـيُ:
 ومٜم٤مء دوًم٦م آؾمتٌداد ٓ ُيّمٞم٥م اًمـٛمًتٌديـ وطمدهؿ سمؾ يِمٛمؾ اًمدُمـ٤مر إرض
ٍ
واًمٜم٤مس واًمدي٤مرٕ :ن دوًم٦م آؾمتٌداد ومـل ُمراطمٚمٝم٤م إظمػمة شم ْ ِ
قمِمقاء
َي ُب ضب
ٍ
يمثقر ه٤مئ٩م أو ومٞمـ ٍؾ ٍ
صم٤مئـر ومـل ُمّمٜم ِع ّ
ومخـ٤مر ،وشمُـحٓمـؿ ٟمٗمًٝم٤م وأهٚمٝم٤م و َسمـ َٚمده٤م ىمٌؾ أن
شمًتًٚمؿ ًمٚمـزوال ،ويم٠مٟمٛمـ٤م يًتحؼ قمٚمـك اًمٜمـ٤مس أن يـدومٕمـقا ومـل اًمٜمٝم٤ميـ٦م صمٛمـ
ِ
ُ
وآؾمتٕمٌ٤مد ،وقمدم
واًمذ ّل
ؾمٙمقشمـٝمؿ اًمٓمقيؾ قمٚمـك اًمٔمٚم ِؿ و َىمـ ٌُقًمـٝمؿ اًم٘مٝمـر
ين ُ َُطـ َُؾ ُُؿـواُ
ن ُا ُّل ُِذ َُ
صق َُب َُّ
شمـ٠م ُُّمـٚمٝمؿ ومـل ُمٕمٜمك أيـ٦م اًمٙمريٛم٦م﴿ :وا َُّتـ ُُؼوا ُُفِ ُْتــَُـ ًُة ُٓ ُ ُُت ِ ُ
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ٌ
طم٤مصؾ ومـل ؾمقري٤م)
اب﴾ُ(.مثؾ ذًمؽ
الع َُؼ ِ ُ
ص ُِديدُُُ ُِ
واُأنُال َُّؾـ َُهُ َ ُ
اص ًُةُ َُوا ُْظ َُؾ ُُؿ َُّ
ُِمـُْـ ُؽ ُْمُخَُ ّ ُ
ِ
ٓمٞمالن ُقمٛمر اإلٟمً٤من ،طمٞم٨م يـجٕمالن ؿمٞمخـقظمـتـف يمِمـٌـ٤مسمـف.
 اًمٕمٚمؿ واًمـٛمـ٤مل ُي
همٚم٥م ومٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٗمس يم٤مٟم٧م ِ
اًمقضمٝم ُ٦م إًمـك اًمـحٙمٛم٦م :وإن
دوم٤مع إذا
َ
 إن آٟمـ َ
همٚمٌ٧م اًمٜمٗمس اًمٕم٘مؾ يم٤مٟم٧م ِ
اًمزيغ.
اًمقضمٝم٦م إًمـك َ

اإلمامُحمؿدُظبدهُ:

ٍ
اإلهل٤مم ِو ْضم ٌ
ْ
ؿمٕمقر ُمٜمٝم٤م ُمـ أيـ أشمك.
دان شمًتٞم٘مٜمف اًمٜمٗمس ،وشمٜمً٤مق إمم ُم٤م شمَٓمٚم٥م قمغم همػم


بطرسُغالـيُُ:
 سم٤مًمـ ُ٘مدرة قمٚمـك اًمـخـٞم٤مل اًمًٞمـ٤مد شمّمؾ إًمـك ُم٤م وراء أي ُطمـدود.

يُصؿقلُ:
صبؾـ َ ُ
ُِ

 اًمـحـ٘مـٞمـ٘مـ٦م يـجـ٥م أن شمُـ٘مـ٤ملً :مٞمس ُمـجـرد أن ُشم ْٕم َٚمؿ.

ولِـيُالدينُ َُيـؽَنُ:

ُ مـ أىمٌح أٟمقاع آؾمتٌداد اؾمتٌداد اًمـجٝمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ ،واؾمتٌداد اًمٜمٗمس قمغم اًمٕم٘مؾ.

مصطػىُلطػيُالـؿــػؾوضيُُ:






ٚمقق ُم ْـ إذا ُمدَ ْطمـتَـف َظم ِ
َ
جؾ ،وإذا َهجـقشمـف َؾمٙم٧م.
اًمـخ ُ َ
اًمـٛمرء سمٗمْمٞمٚمتف ٓ سم َٗم ِّمٞمٚمتف ،وسمٙمٛمـ٤مًمـف ٓ سمـجٛمـ٤مًمـف ،وسمـ٠مدسمـف ٓ سمـثـٞمـ٤مسمـف.
ؿمٛمس يـج٥م أن شمُِمـ ِرق ومـل يمؾ ٟم ْٗم ٍ
س.
اًمـحـر ّيـ٦م
ٌ
رومٞمؼ اًمًقء ُمثـؾ اًمٌٕمقضُ ٓ :شمـ ِ
حـ ُّس سمـف إٓ سمٕمد اًمٚمًع.
ُ
يمؾ ضمـ ٍ
ِ
سمٛم٘مداره٤م.
ريٛم٦م شمـتـرك ومـل ٟمٗمس ص٤مطمٌٝم٤م ٟمّمٞمـ ًٌـ٤م ُمـ إًمـؿ واًمـحنة

 طمًٌـؽ ُمــ اًمًٕمـ٤مدة وٛمٞمـر ٟم٘مـل وٟمٗمـس هـ٤مدئـ٦م وىمـٚمـ٥م ؿمـريـػ.

شعدُزغؾولُ:
ِ
ٗمقؾمٜم٤م ىمقيـ ً٦م
 إن ىمقشمٜم٤م ًمٞمً٧م ُُم ًْت ََٛمـد ٌة ُمـ
ٗمقؾمٜم٤م :ومٚمتٙمـ ُٟمـ َ
اًمـخ٤مرج سمـؾ هل ُٟمـ ُ
ٟمّمؾ إًمـك هم٤ميتـٜم٤م.

ٟ محـ ٟمح٥م اًمـحـريـ٦م ،وًمٙمٜم٤م ٟمح٥م أيمثـر ُمٜمٝم٤م أن شمًُ َتـٕمٛمؾ ومـل ُم ِ
قو ِٕمٝم٤م.
َ
َ
َ

ظقونُالؽمُوالعز
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ىمقاقمـ ِد اًمـحـريـ ِ٦م َٟمـ ِ
 يمؾ شمـ٘مٞمـٞمـ ٍد ًمٚمحـريـ ِ٦م ٓسمـد أن يٙمقن ًمف ُمٌـرر ُمـ ِ
ٗمًٝم٤م ،وإٓ
ُ
ُ ٌ
يم٤من ُفمٚمٛمـ ً٤م.
ٗم٤مظمـ ِر سمـ ِف هق أقمٛمـ٤م ًُمٜم٤م ومـل اًمـحـ ِ
 اًمذي يـ َٚمزُمٜم٤م أن ُٟمـ ِ
ٞم٤مة ٓ اًمِمٝم٤مد ُة اًمتل ومـل أيـديـٜم٤م.
َ ُ
هٜم٤مك ىمـ٤مقمد ٌة َيـ ِ
 ٓ شمُّمدىمقا أن َ
رضم ُع إًمٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض ومـل َشمـ٘مديـ ِر اًم ُٕمـ٘مق َسمـ ِ٦م ،أو أن هٜم٤مك
ٚمٝم ُؿ سمـٝم٤م اًم٘م٤ميض إًمـٝم٤مُم ً٤م.
ُمٞمزاٟم ً٤م شمـقزن سمـف اًمـجـ
ُ
أُمقر اضمتٝم٤مديـ ٌ٦م ُيـ َ
زاءات ،وإٟمٛمـ٤م هل ٌ
ِ
ص٤مدر ُمـ
٤مومع ًمألُم٦مٟٕ ٓ ،مـف
 إٟمٜم٤م إذا اطمـؽمُمٜم٤م أُمر ًا ًمٚمحٙمقُم٦م ٟمحـؽمُم ُف ٕٟمـ ُف ٟمـ ٌ
ٌ
ِ
شمـ َ
اًمـٛم ًَٞمٓمِـ َرة.
ٚمؽ اًم٘مقة ُ
ِ
ِ
ُ
اًمٕمٛمؾ ،وأن َشمـ٘مق َم اًمـٛمحٌـ ُ٦م سملم
واإلظمالص ومـل
اًم٘مقل
اًمّمدق ومـل
ُ يٕمجٌٜمل
ُ
ِ
اًمٜم٤مس َُمـ٘م٤م َم اًم٘مـ٤مٟمقن.
 يمؾ ذيٕمـ ٍ٦م شم١مؾمس قمٚمـك ومًـ ِ
٤مد إظمـ ِ
الق ومٝمل ذيٕمـ ٌ٦م سم٤مـمٚم٦م.
ُ

أحـؿدُتقؿورُ:

ِ
ت٤مب ومـل يـدي وٓ ُأـم٤مًمٕمف.
ٕؾمت َْحٞمـل أن ي٘مع يم ٌ
 إٟمٜمل ْ
ٍ
ٌذ ٍ
ً مٞمس يمؾ ٍ
ب َهم ٍّ
ٟم٤مدر ضمـدير ًا سم٤مًمذيمر ،وٓ يمؾ َُم ُ
٨م ٟمَـٌـٝمتْـ ُف
ول
سمٛمرذول :ومـ ُر ّ
ٟمـدرشمُـف و َصم ٍ
ٛملم ْ
أظمـٛمٚمـتـف َيم ْثر ُشمـف.

جزانُخؾقلُجزانُ:

 اًمًالطمػ أيمثر ِظم ْؼمة سم٤مًمٓمرق ُمـ إراٟم٥م.
ً مٞمً٧م طمـ٘مٞمـ٘م٦م اإلٟمً٤من سمٛمـ٤م ُي ْٔم ِٝمره ًمؽ سمؾ سمٛمـ٤م ٓ يًتٓمٞمع أن ُي ْ
ٔم ِٝمرهً :مذًمؽ إذا
أردت أن شمٕمرومـف ومـال ُشمـ ّْم ِغ إًمـك ُم٤م ي٘مقًمف :سمـؾ إًمـك ُم٤م ٓ ي٘مقًمف.
 ٓ شمٙمـ يـ٤مسمـً ً٤م ومتُـٙمن ،وٓ ًَمـٞمـٜم ً٤م وم ُت ْٕم ٍَم.
ٍ
ُمـٛمـ٤م شمـرشمـدي.
 ٓ شمـجٕمؾ صمٞمـ٤مسمـؽ أهمٚمـك رء ومٞمؽ ،ومتجد ٟمٗمًؽ يقُم ً٤م أرظمص ّ

ظؿرُالـؿـخـتـارُُ:

 اًمؽمدد أيمؼم قم٘مٌـ ٍ٦م ومـل ـمريؼ اًمٜمج٤مح.
ِ
سم٤مًمـٛمٙمر يم٤مومـ٠موه سم٤مًمٖمدر.
ُ مـ يم٤مومـ٠م اًمٜمـ٤مس
 إن اًميسم٤مت اًمتل ٓ َشمـ ْ٘م ِّم ُؿ فمٝمرك ُشمـ َ٘مـقيـؽ.
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 يمـ قمـزيـز ًا وإيـ٤مك أن شمٜمحٜمل ُمٝمٛمـ٤م يم٤من إُمر ضوري ً٤م :ومرسمٛمـ٤م ٓ شمـ٠مشمٞمؽ
اًمٗمرص٦م يمل شمرومع رأؾمؽ ُمر ًة أظمرى.
 يٛمٙمٜمٝمؿ هزيٛمتٜم٤م إذا ٟمجحقا سم٤مظمؽماق ُمٕمٜمقي٤مشمٜم٤م.
ً مئـ يمن اًمـٛمدومع ؾمٞمٗمل ومٚمـ يٙمن اًمٌ٤مـمؾ طم٘مل.

أحـؿدُصوقـيُُ:
 اصمٜم٤من ومـل اًمٜمـ٤مر دٟمٞمـ٤م وآظمرة :اًمـحـ٤مؾمد واًمـحـ٤مىمـد(.ي٘مّمد أٟمـٝمٛمـ٤م ُي َٕمـذسمـ٤من سمذًمؽ)
ِ
اًمـحـرص يمحـظ اًمـٛم٘م٤مشمـؾ ُمـ اًمًالح :إذا زاد قمـ
 طمظ اًمٜمـٗمس ُمـ
طمـ٤مضمـتـف ْ
ـٍم شمـ٘مٝم٘مر واٟمخـذل.
اظمتٌَـَؾ وٟمـ٤مء سمٛمـ٤م َطم َ
ـٛمؾ وإذا َىم ُ َ
 هٚمـٙمـ٧م أُمـ ٌ٦م شمـٛمقت سمـٗمــ ٍ
رد وشمـحٞمـ٤م سمـٗمــرد.

شؾقمُظـحوريُ:
 اًمٜم٤مس ُُمٌٍمون وًمٙمـ قمـ ىمٞمٛم٦م اًمقىم٧م ُقمٛمٞم٤من.

مـحؿدُرصقدُرضاُُ:

 اًمـحـؼ ٓ يٛمٙمـ أن ُيـْم٤مد اًمـحـؼ أسمـد ًا.

مصطػىُصادقُالرافعيُُ:

ِ
ُّ 
٥م واًمٌٖمض.
اًمـح ّ
يمؾ ُم٤م يـخٓمر سمٌ٤مًمؽ ومـ َ٘مـد ْر ُمٕمف ودّ ه :إذا يمٜم٧م شمُٗمٙمر ومـل ُ

َـٓم٘م٧م َ
٧م َُمـ َيً٘مٞمٝم٤م.
إٔم اًمِمجر َة اًمتل ًمق ٟم
َـٛم ْ
ْ
ًمِمت َ
ُ م٤م َ
ُ ٓ يٗمٙمّر اًمرضمؾ ومٞمٛمـ٤م ًمـؿ يدُ ْ
ث قمٚمـك اقمتٌ٤مر أٟمـف طمـ٤مدث إٓ ومـل ؿمٞمئلم:






اًمـٛمّمٞمـٌـ٦م اًمتل يٙمرهٝم٤م ،واًمـٛمرأة اًمتل يـحـ ٌُّٝم٤م.
َـٝمدم ؿمٞمئ ً٤م :وًمٙمٜمٝم٤م شم ِ
اًمدُمقع أوهك ُمـ أن شم ِ
َـٝمد ُم ص٤مطمٌٝم٤م.
ْ
َ
ٜم٧م زائـد ًا ومٞمٝم٤م.
إذا ًمـؿ َشمـ ِز ْد ؿمٞمئ ً٤م قمٚمـك اًمدٟمٞم٤م ُيم َ
دُمقع اعمٔمٚمقُملم هل ذم أقمٞمٜمٝمؿ دُمقعً :مٙمٜمٝم٤م قمٜمد اًم ّٚم ِ
ـف يم٤مًمّمقاقمؼ ييب هب٤م اًمٔم٤مًمـؿ
ٌ
يمؾ ُمِمٙمٚم٦م سملم اًمذئ٥م واخلروف ٓ يٙمقن طمٚمٝم٤م أسمد ًا إٓ ُمـ حلؿ اخلروف ُم٤مًمـؿ ُيرؾمؾ
اهلل راقمٞم ً٤م أو يدث طم٤مدصم٦م شمِمٖمؾ اًمذئ٥م سمٜمٗمًف.
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ضـطاويُجـوهريُ:

ِ
ِ
ـٔمـ٤مت اًمٕمٞمقن.
ـح
ٕمر ُ
ف اًمّمديؼ ُمـ اًمٕمدو سمـً٘مٓم٤مت اًمٚمً٤من ،و ًَم َ
ُ ي َ

أمنيُالريـحـاكـي:

واًمرص٤مٟمـ٦م شمـحّمد اًمثـ٘م٦م وإُم٤مٟمـ٦م.
 ازرع اًمّمدق ّ
ـمريؼ ٌ
ؾمٝمؾ ٓ يًٚمـٙمف إٓ اًمٕمـ٤مضمـزون.
٠مس
ٌ
 اًمٞمـ ُ

إبراهقمُضوقانُُ:
َ
اًمـٛمذًمـ٦م.
ُ مـ اإلطمً٤من أن شم
َّمقن وضمـ َف اًمً٤مئـؾ قمـ ُم٤مء َ

معروفُالرصافـيُُ:

اًمًٗمقر ؾم٤مقم َ٦م
احلج٤مب وُم٤م
 اًمـٛمرأة سمـٝمجـ٦م اًمقضمقد وريـحـ٤مٟمـ٦م اًمـحـٞم٤مة ،وُم٤م
ُ
ُ
ـؼ طمـٌ٤م وي ِ
ِ
َـْمق ُع طمـ ٌّ ً٤م :ؾم٤مومِر ًة
ـِم ُّع طمـٌّ ً٤م ويت َ
شمـدٟمق ُمٜمؽ :وم٢من ضمًٛمٝم٤م ًَم َٞمـٜمْـٓم ُ ُ ًّ ُ
يم٤مٟم٧م أو ُمـحـجـٌـ٦م.

ظؿرُفاخـوريُُ:
ُ مـ ٓ يـحؽمم يمٚمٛمتف ٓ يـحؽمم شمقىمٞمٕمف.

أحـؿدُأمنيُ:

ٍ
وٟمٗمقس شمًتٓمٞمع أن شمـخٚمؼ
رء ؿم٘م٤م ًء:
ٟمٗمقس شمًتٓمٞمع أن شمـخٚمؼ ُمـ يمؾ
 هٜم٤مك
ٌ
ٌ
ٍ
رء ؾمٕم٤مدة.
ُمـ يمؾ
 إن ُمـ أيمؼم أؾمٌ٤مب اإلظمٗم٤مق أن ٟمخٚمؼ ٕٟمٗمًٜم٤م أقمذار ًا وأوه٤مُم ً٤م وقمقائؼ طمتك شمٙمقن
ًمٜم٤م ؾمد ًا يمٌػما ،طمج٤مرشمـف طمٞمٜم ً٤م ؾمق ُء اًمٔمـ وطمٞمٜم ً٤م َخت ُ
ذيؾ اًمٜمٗمس وأطمٞم٤مٟم ً٤م اًمِمؽ ومـل
اًمٕم٤مىمٌ٦م أو اخلقف ُمـ اًم َٕمث٤مر واًمً٘مقط ،إًمـك همػم ذًمؽ ُمـ أؾمٌ٤مب .وُم٤م شمزال هذه
شمؽمايمؿ طمتك شمـحج٥م اًمِمٛمس قمـ أقم ُٞمٜمـٜم٤م ومال ٟمـرى ظمػم ًا وٓ ٟمـرى هم٤ميـ ً٦م ُُمنمومـ٦م.
ِ
 يمثػم ُمـ اًمٌقؾم٤مء ومـل اًمـحـٞم٤مة ؾمٌ٥م سم١مؾمٝمؿ أٟمـٝمؿ يٕمٞمِمقن وٓ ُي ِ
ـؿ
دريمقن ًم َ
ٌ
َيـٕمٞمـِمقن.
 ٓ يـزال اًمـٛمـرء َيٖمْم٥م ومٞمٙمٔمؿ صمؿ يٖمْم٥م ومٞمٙمٔمؿ طمتك يٙمقن طمٚمٞمٛمـ ً٤م.
 اًمتْمحـٞمـ٦م إرادة اًم٘مقي ًم َٞمـ ْ٘م َقى ،وإرادة اًمْمٕمٞمػ ًمٞمَـتَخ ّٚمـك قمـ َوٕمٗمف.
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 ظمػم أيم ٍ
ْٚم٦م ُم٤م أيمٚمٝم٤م اإلٟمً٤من قمٚمـك ضمـقع ،وظمػم ٟمق ٍم ُم٤م ٟم٤مُمف اإلٟمً٤من سمٕمد شمٕم٥م.
ُ

مؽرمُظبقدُُُ:

 اًمـجـريء ومـل اًمـحـؼ يم٤مًمـجـريء ومـل احلـرب :ىمـد شمـراه َُمـجـروطمـ ً٤م
ـجـرطم ً٤م.
وًمٙمٜمؽ ٓ شمـراه ُُم َ
ىمقي ًمـٙم ّـ اًمذي يٜمـتٍم قمٚمـك ٟمٗمًف أىمقى.
 إن اًمذي يٜمـتٍم قمٚمـك همػمه ٌ

مارونُظ ّبودُ:
 اًمٗمرص إذا ذهـٌـ٧م ٓ شمٕمقد.
 إن قمدم إو٤مقم٦م اًمقىم٧م هق اًم َٕم َجـ َٚمـ ُ٦م اًمـٛمٓمٚمقسمـ٦م.
 إن اًمثـرصمـرة شمُـ َٕمـق ُىمـٜم٤م ِضمـدّ ًا وشمُـٌـدد ـم٤مىمـتِـٜمـ٤م.

صالحُبنُشؾقؿـانُ:

 ٓ شمًتّمٖمر قمدو ًا  ...إن اًمٕمزيـز رسمٛمـ٤م َ ِ
ذ َق سم٤مًمذسم٤مب.

مصطػىُالسباظيُ:
 ٓ يٜمٛمق اًمٕم٘مؾ إٓ سمثالث :إداُم٦م اًمتٗمٙمػم ،وُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اعمٗمٙمريـ ،واًمٞم٘مٔم٦م ًمتج٤مرب
احلٞم٤مة.

ظباسُحمؿودُالعؼادُ:








يم٤مًمًٞمػ :ي ِ
ِ
ّمدئـف اإلهـٛمـ٤مل و َي ِْم َحـذه اًميب واًمٜمِـزال.
ُم٤م اإلرادة إٓ
ُ
تٓمٕم٧م أن أرى أسمٕمد ُمـ همػمي ،ومـألٟمٜمل وىمـٗم٧م قمٚمـك أيمت٤مف قمدد
ُٜم٧م ىمـد اِ ْؾم
ُ
إذا يم ُ
يمٌػم ُمـ اًمٕمٛمـ٤مًم٘م٦م.
ًمٞمس اًمـحـ٤مؾمد هق اًمذي َيٓمٛمع أن ُيً٤مويؽ سم٠من َيـ ْر َىمك إًمٞمؽ :سمؾ هق اًمذي يريـد أن
شمً٤مويـف سمـ٠من َشمـٜمْـ ِزل إًمٞمف.
اًمٙمت٥م يم٤مًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ اًمًٞمد اًمقىمقر وُمٜمٝمؿ اًمًٞمد اًمٓمريػ وُمٜمٝمؿ اجلٛمٞمؾ اًمرائع
واًمً٤مذج اًمّم٤مدق وُمٜمٝمؿ اخل٤مئـ واجل٤مهؾ واًمقوٞمع واخلٚمٞمع واًمدٟمٞم٤م شمتًع ًمٙمؾ
ال يم٤مُم ً
ه١مٓء ،وًمـ شمٙمقن اًمـٛمٙمتٌ٦م يم٤مُمٚم٦م إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمث ً
ال ًمٚمدٟمٞم٤م.
ي٘مقل ًمؽ اًمـٛمتِمددون اىمرأ ُم٤م يٜمٗمٕمؽ ،وًمٙمٜمل أىمقل سمؾ اٟمتـٗمع سمٛمـ٤م شم٘مرأ.
اًمتج٤مرب ٓ شمُ٘مرأ ومـل اًمٙمت٥م ،وًمٙمـ اًمٙمت٥م شمً٤مقمد قمٚمـك آٟمتٗم٤مع سم٤مًمتج٤مرب.
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صػققُك ّؼاشُ:

اًمٖم ِ
سمٛمث٤مسمـ٦م ِ
ِ
ذاء ًمٚمجًد.
 اًمـٙمُت٥م ًمٚمٜمٗمس
ِ
ِ
ُ
آومـ٤مق اًمـٛمًت٘مٌؾ.
اًمـح٤مض
وص َق ُر
ؼم اًمـٛمـ٤ميض ُ
 قم َ ُ

د.أحـؿدُحسنُالزياتُُ:

 اًمـٛمجـد يم٤مًمـٛمـ٤ملُ :مٜمـف اًمـحـالل وُمٜمـف اًمـحـرام.

فمادُصفابُ:
 إن اًمـٛمحـ٤مومـٔم٦م قمٚمـك آؾمت٘مالل أهؿ ُمـ اًمـحّمقل قمٚمٞمف.

ضهُحسنيُُ:
 هٜمٞمئـ ً٤م ًمـٛمـ ضمـٛمع سملم هـٛم٦م اًمِمٌ٤مب وطمٙمٛم٦م اًمِمٞمقخ.
 إن طم٥م آؾمتٓمالع إذا ٟمٗمع ومـل سمٕمض اًمقىم٧م ،وم٢مٟمف ىمد يي ومـل سمٕمْمف أظمر.

مالكُبنُكبـيُُ:

 إذا أردت أن شم ِ
ـر اًمدوًمـ٦م :وم٠مصٚمِح ٟمـٗمًؽ.
ُّمٚم َ
ْ
ـح أ ُْم َ
واوح قمٚمـك اًمـ ِ
دور اًمـذي ُشمـريـد
 اًمـز ُّي اًمذي َشمـ ْخـتـ٤مر ُه اًمـٛمرأة ًمٜمـٗمًٝم٤م ،دًمٞمـ ٌؾ
ٌ
شم َـٛمثـٞمـٚم ُف ومـل اًمـٛمجـتٛمع :و ُشمـٛمثٚمـ ُف ومِـٕمالً.
ِ
ُمقىمػ
شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٖمربٟٕ ،مـف وىمػ ُمٜمف
 إن اًمٞمـ٤مسمـ٤من ىمـد يم٤من ذيمٞم ً٤م ومـل
َ
ُمقىمػ اًمـزسمـقن.
اًمتٚمٛمٞمذ ،سمـٞمـٜمٛمـ٤م وىمٗمٜم٤م ٟمحــ
َ

حسنُاهلضقبيُُ:
 أىمٞمٛمقا دوًم٦م اإلؾمالم ومـل ىمٚمقسمٙمؿ شم٘مؿ ًمٙمؿ قمٚمـك أروٙمؿ.

تؼيُالدينُالـبفاكـيُُ:
ٕهداف شمـخـتـٚمػ سم٤مظمـتـالف اًمٜم٤مس :وم٤مًمِمٕمقب اًمٜم٤مُمٞمـ٦م هم٤ميتٝم٤م أن
٤مت وا
ُ
 اًمٖم٤ميـ ُ
شمَٔمِ ّؾ ُُمـحـتـٗمٔمـ ً٦م سم٠موو٤مقمٝم٤م اًمتل هؿ قمٚمٞمٝم٤م ،واًمِمٕم٥م اًمـٛمتٓمـقر هم٤ميـ ُتـف أن
ـحـًـ طمـ٤مًمـف وأن ُيـ ْحـ ِد َ
ث اًمتٖمٞمـػم.
ُي َ
ٍ
ودار ظمـّم٤م ٍم دائ ٍؿ سملم اًمٜم٤مس.
دار ؿم٘م٤مء وشمٕم٤مؾم٦مَ ،
 اًمتٗمٙمػم اًمرأؾمٛمـ٤مًمـل َضم َٕم َؾ احلٞم٤م َة َ
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 اًمتٗمٙمػم اإلٟمً٤مٟمـل قمٛمٚمٞم٦م ُمٕمـ٘مدَ ة ُم ِْم َتـريم٦م سملم اًمـٛمخ واًم٘مٚم٥م ،اقمتامده٤م قمٚمـك ِ
رسمط
َُ
ُ َ
ِ
ٛمٕمٚمقُم٤مت اًمـٛمحٗمقفمـ ِ٦م ومـل اًمذايمرة ،إو٤مومـ ً٦م إًمـك اؾمؽمضمـ٤مع اإلطمً٤مس
اًمـ
اًمـٛمرشمٌط سمتٚمؽ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ُمع َُم َٚمـٙمَ٦م اًمت َخـ ُّٞمــؾ اًمتل شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت
اًمتخٓمٞمط اًمـ ُٛمًت٘مٌٚمـل ،ومـل اًمـٛم٘م٤مسمؾ وم٢من ِدُم٤مغ اًمـحـٞمـقان يٗمتـ٘مد إًمـك يمؾ ذًمؽ
وٓ يٕمتٛمد ِدُم٤مهمـف إٓ قمٚمـك اإلطمً٤مس واًمتٛمٞمـٞمز اًمٖمريـزي وم٘مط.
 اًمٓمري٘م٦م اًمـٛمٜمٓم٘مٞم٦م (اًمـٛمتًٚمًٚم٦م) ومـل قمرض إومٙم٤مر ومٞمٝم٤م ىم٤مسمٚمٞمـ٦م اًمـ ِ
خـدا ِع واًمتْمٚمٞمؾ
ٍ
٘مدُم٤مت واؾمتٜمـت٤مضمـ ٍ
ٍ
ُم٘مّمقدة َيـ َتخٚمٚمٝم٤م سمٕم ُض اًمتدًمٞمس،
٤مت
وم٢مهن٤م ُشمـ ٌْٜمَك قمٚمـك ُُمـ
ت٤مئ٩م ِ
سم٤مًمت٤مًمـل يتؿ اًمتقصؾ إًمـك ٟمـ ٍ
همػم طمـ٘مٞم٘مٞم٦م :يم٠من ُشمـ َ٘مـر َر سمـ٠من اًمٗم٘مراء ىمـ ِذرون ،صمؿ
لم سم٠من اًمـٝمٜمقد وم٘مراء ،وسم٤مًمت٤مًمـل يٙمقن آؾمتٜمت٤مج اًمـ ُٛمتٌ٤مدر إًمـك اًمذهـ هق أن
شمٌُـ ْ
اًمـٝمٜمقد ىمـذرون .وٓ ؿمؽ أن هـذه اًمٓمـري٘م٦م هل اًمتل يـٕمتٛمده٤م اًمـده٤مة ُمـ اًمـد ِ
قم٤مة

ِ
إومٙم٤مر اًمـجـديـدة أو اًمـحـريم٤مت اًمنيـ٦م أو اًمٕم٘م٤مئـد اًمـٝمدّ اُمـ٦م.
إًمـك
ِ
اًمٗمرد أىمقى وأيمثر
در قمٚمـك اًمّمؼم ُمـ اًمـجٛمـ٤مقم٤مت وم٤مًمـرؤيـ ُ٦م ًمدى
 إومـرا ُد أىمـ ُ
ُووقطم ً٤م ،ومـل طملم أن اًمتٗمٙمػم اًمـجٛمٕمل ًمدى اًمـجٛمـ٤مقم٤مت يٙمقن وٕمٞمػ
اًمـٛمًتقى ،وسم٤مًمتـ٤مًمـل ومـ٢من ُمً٠مًمـ َ٦م ُسمـ ْٕم ِد اًمٜمـ ِ
ؼمت
ٔمر َشمـتـٕمذ ُر أيمثر يمٚمٛمـ٤م َيمـ ُ َ

٤مت سمٕمٞمدة سمـؾ
شمقو َع ًمٚمِمٕمقب هم٤ميـ ٌ
اًمـجٛمـ٤مقمـ٦م و َشمـ ِّمٕمـٌَ ْ٧مً ،مذا ٓ َيـ ّْم ُٚمح أن َ
شمًُ٤مس اًمِمٕمقب ُمـ ظمالل همـ ٍ
٤مي٤مت ُمرطمٚمٞم٦م و ُُمـ َتـ ِ
٘م٤مرسمـ٦م.
ُ
 اإلؾمالم ديـ ِقمـزة (وشمٚمؽ طمـ٘مٞم٘مـ٦م) ،وًمٙمـ ذًمؽ ٓ َيـً َتـ ِ
ٚمزم أن يٙمقن يمؾ ُُمًٚم ٍؿ
قمزيـز ًإ ،ن اًمٕمـزة ًمٞمً٧م هل اًمديـ اإلؾمالُمل ،سمـؾ هل ومِ ْٙمر ٌة ُمـ أومٙم٤مره :إذ إن
اإلٟمً٤من طملم يـٕمتـٜمؼ ديٜمـ ً٤م ٓ يًتٚمز ُم َ
ذًمؽ أٟمـف ىمـد َشمـ َ٘مـٞمـد سمـف.
 إومراد ذوي اًمتٗمٙمػم اًمـٛمحدود (اًمًٓمحل) هم٤م َيـ ُتٝمؿ أن ُي ِْمٌِـٕمقا ـم٤مىم٤مهتؿ اًمـحـٞمقيـ٦م:
واًمِمٕمقب ذات اًمتٗمٙمػم اًمـٛمتـٓمقر هم٤ميـ ُتـٝمؿ أن ُيـ َحـًٜمقا ٟمقع اإلؿمٌ٤مع ًمدهيؿ.

 يٜمٌٖمل ًم٘مـ٤مدة اًمِمٕمقب واًمـٛمجتٛمٕم٤مت أن يتـٌٜمقا ُم٤م يٛمٙمـ شمـح٘مٞم٘مـف ومٕم ً
ال قمٚمـك
اًمـٛمدى اًم٘مري٥م طمتك يًٕمقا ًمتح٘مٞم٘مـف واىمٕمٞم ً٤م ،يمٛمـ٤م يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝمؿ شمـجٜم٥م اًمًٕمل
ٍ
هم٤مي٤مت ُُمتـّمقرة قم٘م ً
ال وم٘مط ُمـ همػم أن شمـتقومر ًمديـٝمؿ آًمٞمـ٤مت شمـح٘مٞم٘مٝم٤م.
إًمـك
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 إومراد سمِمٙمؾ قم٤مم (وًمٞمس اجلٛمـ٤مقم٤مت) ىمـ٤مدرون قمٚمـك شمّمقر إذا يم٤من اًمـٛمٛمٙم َـ
قم٘م ً
ال ُمـٛمٙم ٌـ ومِ ْٕمالً ،وهؿ أيمثر صؼم ًا قمٚمـك شمـحٛمؾ اًمـٛمِم٤مق وأىمـدر قمٚمـك َىم ْٓم ِع
اًمـٛمراطمؾ اًمٌٕمٞمدة.

 اًمّمؼم قمٚمـك شمـحـ٘مٞمؼ إهـداف واًمـ ِجـدُّ ومـل ُُمالطمـ٘متٝم٤م شمٙمقن ُمـ اًمٖم٤مي٤مت
ِ
وإهداف اًمًٝمٚم٦م.
اًم٘مريٌ٦م

ف ٟمَٛم ْ٧م ُمـ ظمـالل ىمـ ِ
َ وم ْٝمؿ اًمٜمَص إدسمـل يت٤مج إًمـك ٍ
ذوق يتٙمقن ٟمتٞمج٦م َُم ِ
راءة
ٕم٤مر َ َ
ُ
ذو ُق شمرايمٞمـٌـف أيْم ً٤م.
ومٝمؿ ًمـٛمٕم٤مٟمٞمف سمؾ َشمـ ُّ
اًمٜمّمقص إدسمٞمـ٦م سمٙمثرة :وهق ًمٞمس ومـ٘مط ٌ
 اًمتخٓمٞمط ًمٚمٖم٤مي٤مت وإهداف ًمٚمِمٕمقب واًمـٛمجتٛمٕم٤مت يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ومـل
ٍ
٥م وؾم٤مئـ َؾ
ٟمٓم٤مق ُم٤م يٛمٙمـ إٟمج٤مزه ُمـ ظمالل
ضمٞمؾ واطمـد وجي٥م أن ٓ يتـٓم ّٚم َ
و ُىمـدُ ٍ
رات همػم ُمتـقومرة أو همػم ُمـٛمٙمٜم٦م ًمإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي.

اًمٜمص اًمٗمٙمري ُي ٘مّمد سمـف شمٖمذيـ ٦م اًمٕم٘مؾ سم٤مٕومٙم٤مر سمٛمـ٤م ي٘مػ قمٜمد َطمد اًمـح٘م٤مئؼ

ُّ
ِ
واًمـ ِ
إسمراز اجلقاٟم٥م اجلٛمـ٤مًمٞم٦م ومـل
ٛمٕم٤مرف ،وٓ يـرُمل إًمـك هز اًمـٛمِم٤مقمر أو
اًمٜمص ،وم٤مًمٜمص اًمٗمٙمري ُي َٕمـؼم قمـ ومِ ٍ
ٌ
وشمّمق ٍر طمـ٘مٞم٘مل.
ُمدًمقل
ٙمر وواىم ٍع ًمف
ّ

جورجُصقدحُُ:

ِ
اًمـٛمرأة قمٗم٤مومٝم٤م :وزيٜمـ٦م اًمرضمؾ ؿمخـّمٞمـتـف.
 زيٜمـ٦م

فمادُسوفُُ:
ّ

 اًمقًمد اًمـجـ٤مهؾ يِملم اًمًٚمػ وي ِ
ـٝمدم اًمنمف.
َ
ُ

خؾقلُتؼيُالدينُ:

 أٟم٧م ومـل اًمـحٞم٤مة شم ًَْٛمق سم٘مـدْ ِر ُم٤م شمُٕمٓمل ٓ سم٘مـدر ُم٤م شمـ٠مظمـذ.

مقخائقلُكعقؿةُ:

ِ
ـر سمٜمػماٟمـٝم٤م ومـل أضمقاف اًمـٛمداومع ،سمـؾ ومـل
 اًمـحرب ًمق يٕمٚمٛمقن ٓ ،شمًتَٕم ُ
ىمـٚمقب اًمٜمـ٤مس وأومٙم٤مرهؿ أيْم ً٤م.
ِ
اًمٚمذة دىمـٞمـ٘مـ٦م.
 دىمـٞمـ٘مـ٦م إًمـؿ ؾم٤مقمـ٦م ،وؾم٤مقمـ ُ٦م
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ـهُلـحودُ:
ظبدُال ّؾ
ّ

ػ ُمرده إًمـك قمدم اًمث ِ
ـ٘م٦م سم٤مًمٜمـٗمس.
 اًمؽمدد َو ْٕم ٌ َ َ ُّ

ظؾـيُالورديُُ:

 إومـٙم٤مر يم٤مٕؾمٚمح٦م شمـتـٌد ل سمـتٌدُّ ِل إيـ٤مم ،وم٤مًمذي يـريـد أن َي ٌ َ٘م ك قمٚمـك
آرائـف اًمٕمتٞم٘م٦م هق يمٛمـ يـريـد أن يـحـ٤مرب اًمرؿم٤مش سمًالح قمٜمؽمة سمـ ؿمدّ اد.

السنيُبنُضَللُُ:
ُ مـ يـؽمك ٟمـٗمًف أؾمٞمـر اًمـٛمـ٤ميض يـٗمـ٘مد اًمـٛمًتـ٘مٌـؾ.

ظبدالعزيزُبنُبـازُُ:
 هذا اًمٕمّمـر قمّمـر اًمرومؼ واًمّمٌـر واًمـحٙمٛم٦م ،وًمٞمس قمٍم اًمِمدة .اًمٜم٤مس أيمثرهؿ
ذم ضمٝمؾ ،ومـل همٗمٚم٦م إيثـ٤مر ًمٚمدٟمٞم٤م ،ومال سمـد ُمـ اًمّمؼم ،وٓ سمـد ُمـ اًمرومؼ طمتك شمّمؾ
اًمدقمقة ،وطمتك يٌٚمغ اًمٜم٤مس وطمتك يٕمٚمٛمقا  .وٟمً٠مل اًم ّٚمـف ًمٚمجٛمٞمع اًمـٝمدايـ٦م .
 ريم٥م أطمد ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ُمع اًمِمٞمخ إًمٌ٤مٟمـل رمحف اهلل ومـل ؾمٞم٤مرشمـف و يم٤من اًمِمٞمخ ينع
ومـل اًمًػم ،وم٘م٤مل ًمف اًمٓم٤مًم٥م :ظمٗمػ ي٤م ؿمٞمخ وم٢من اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز يرى أن دم٤موز اًمنقم٦م
إًم٘م٤مء سم٤مًمٜمٗمس إًمـك اًمتٝمٚمٙم٦م .وم٘م٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مٟمـل رمحف اهلل :هذه ومتقى ُمـ ًمـؿ
جيرب ومـ اًم٘مٞم٤مدة .وم٘م٤مل اًمٓم٤مًم٥م :هؾ أظمؼم اًمِمٞمخ اسمـ سمـ٤مز .ىم٤مل إًمٌ٤مٟمـل :أظمٌـره.
ومٚمٛمـ٤م َطمد َ
ث اًمٓم٤مًم٥م اًمِمٞمخ اسمـ سمـ٤مز رمحف اهلل سمٛمـ٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مٟمـل وحؽ
وىم٤مل :ىمؾ ًمف هذه ومتقى ُمـ ًمـؿ يـجرب دومع اًمديـ٤مت.

كاسُالدينُإلباكـيُ:

 اًمٓمريؼ إًمـك اًم ّٚم ِ
ٌ
يم٤مًمً ٚمحٗم٤مة ،وًمٞمً٧م اًمٖم٤ميـ٦م أن
ـمقيؾ  ،وٟمحـ ٟمٛمٌم ومٞمف
ـف
ُّ
ٟم ِ
َّم ؾ إًمـك ٟمـٝم٤ميـ٦م اًمٓمريؼ ،وًمٙمـ اًمٖم٤ميـ٦م أن ٟمٛمقت وٟمحـ قمٚمـك اًمٓمريؼ.
ٌ
أًمػ دًمٞمـؾ ...
دًمٞمـؾ ،وص٤مطم٥م اًمـٝمقى ٓ يٙمٗمٞمف
 ـم٤مًم٥م اًمـحؼ يٙمٗمٞمف
ُ
اًمـجـ٤مهؾ ُي َٕمٚمؿ ،وص٤مطم٥م اًمـٝمقى ًمٞمس ًمٜمـ٤م قمٚمٞمـف ؾمٌٞمؾ.
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الشقخُمـحؿدُبنُصالحُالعثقؿنيُُ:
ً مق رضمٕمٜم٤م إًمـك ه١مٓء اًمذيـ يـريـدون ُمـ طمٙم٤مُمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ُمثؾ اخلٚمٗم٤مء
اًمراؿمديـ ًمقضمدٟم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٌٖمل واحلـ٘مد اًمٌمء اًمـٙمثػم! سمـؾ إن ه١مٓء ًمق
شم٠مُمٚم٧م أطمقاًمـٝمؿ ًمقضمدت هم٤ميـ٦م ُم٤م قمٜمدهؿ أن يٜم٤مًمقا اًمـٛمٜمّم٥م وم٘مط! ٕٟمـؽ ٓ
شمـجد ُمٜمٝمؿ اًمتـ٘مقى احلـ٘مٞمـ٘مٞمـ٦م واإلٟمـ٤مسمـ٦م واًمرضمقع إًمـك اًم ّٚمـ ِف قمز وضمؾ ،سمـؾ هؿ
ُمتً٤مهٚمقن ومـل يمثػم ُمـ هذه إؿمٞم٤مء ويـريـدون أن يّمٚمقا إًمـك اًمـٛمٜم٤مص٥م وم٘مط،
وهذا أُمر ُمِمٝمقر قمٛمـ اؿمتـٝمر سمٛمحٌ٦م اخلروج قمٚمـك إُم٦م ،وأن اًمٖم٤مًم٥م ُمٜمٝمؿ أهنؿ
يـريـدون اًمقصقل إًمـك اًمـٙمراد ،وهذا هق اًمقاىمع.
 اإلٟمً٤من يٜمٔمر إًمـك اًمٕمقاىم٥م ٓ اًمـٛمٌ٤مدئ.
 ي٘مقل أطمد ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿُ :مـ إضمقسمـ٦م اًمٚمٓمٞمٗمـ٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٝم٤م قمـ ؾم١مال ي٘مقل ومٞمف
ص٤مطمٌف أٟمـف ُمتزوج ويـريـد اًمزواج سم٤مًمثـ٤مٟمٞم٦م سمٜمٞم٦م إقمٗم٤مف ومتـ٤مة .وم٘م٤مل ًمف اًمِمٞمخ اسمـ
قمثٞمٛملم :أ ْقم ِ
ًمِم٤مب ومـ ٍ
٘مػم يـتـزوضمٝم٤م وشم٠مظمذ أضمر آصمٜملم.
ط اًمـٛمـ٤مل
ٍّ
 اًمتقومٞمؼ ًمٞمس سمٞمت ً٤م شمًٙمٜمف وٓ ؿمخّم ً٤م شمٕم٤مذه وٓ صمقسمـ ً٤م شمـرشمـديـف ،اًمتقومٞمؼ همٞم٨م إن
أذن اًم ّٚمـ ُف سمـٝمٓمقًمف قمٚمـك طمٞم٤مشمؽ ُم٤م ؿم٘مٞم٧م أسمـد ًا ،وم٤مؾمتٛمٓمره سم٤مًمّمالة واًمدقم٤مء
وطمًـ اًمٔمـ سم٤مًم ّٚم ِ
ـف صمؿ ُطمً ُـ اًمٔمـ سم٤مًمٜم٤مس دائٛمـ ً٤م ،وطمتك شمـتٞم٘مـ أن اًمـٛمً٠مًم٦م هل
ُ ُ
ُمً٠مًم٦م شمقومٞمؼ .اٟمٔمر إًمـك ِ
ـؼ إًمٞمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ.
اًمذيم ِْر ُمـ أؾمٝمؾ اًمٓم٤مقم٤مت ًمٙمـ ٓ ُي َقوم ُ
 يم٤من اسمـ قمثٞمٛملم ظم٤مرضم ً٤م ُمـ اًمٌٞم٧م رمحف اًم ّٚمـف وسمٞمده اًمـٛمٌخرة ُمتقضمٝم ً٤م ًمٚمٛمًجد
وإذا سم٠مطمد اًمِمٌ٤مب اًمٓم٤ميش ي٘مؽمب ُمـ اًمِمٞمخ وي٘مقل :ي٤م ؿمٞمخ ُمـٛمٙمـ أوًمـع
اًمًٞمج٤مرة ،ىم٤مل ًمف اًمِمٞمخ :شمٗمْمؾ ي٤م وًمدي  ...اعمٝمؿ هذا أصٌح ُمـ هذا اعمقىمػ
واطمد ًا ُمـ ـمٚمٌ٦م اًمِمٞمخ واًمـٛمالزُملم ًمف.

ٍ
رء ومٞمٝم٤م ومـ٢مٟمـف ِقم ْؼمة :إن ٟمٔمرت إًمـك
 إن هذه اًمدٟمٞمـ٤م ُيم ُّٚمٝم٤م شمـٛمض ،ويمؾ
اًمِمٛمس خترج ومـل أول اًمٜمٝم٤مر صمؿ شمـ٠مومؾ ومـل آظمر اًمٜمٝم٤مر وشمـزول ،هٙمذا وضمقد
اإلٟمً٤من ومـل اًمدٟمٞمـ٤م يـخرج صمؿ يـزول.
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 إن ٟمٔمرٟم٤م إًمـك اًم٘مٛمر يمذًمؽ يٌدو أول اًمِمٝمر هالًٓ
صٖمػما ،صمؿ ٓ يزال يٜمٛمق ويٙمؼم
ً
ومـ٢مذا شمٙم٤مُمؾ سمـدأ سم٤مًمٜم٘مص طمتك قم٤مد يم٤مًمٕمرضمقن اًم٘مديؿ.

يمذًمؽ إذا ٟمٔمرٟم٤م إًمـك اًمِمٝمقر دمد اإلٟمً٤من يتـٓمٚمع إًمـك اًمِمٝمر اًمـ ُٛم٘مٌؾ َشم َٓمـ ُّٚم َع
اًمٌٕمٞمد ،ومٛمث ً
ال ي٘مقلٟ :محـ أن ومـل اًمِمٝمر اًمث٤مٟمـل قمنم سم٘مل قمٚمـك رُمْم٤من صمٛمـ٤مٟمٞمـ٦م
أؿمٝمر ومٛمـ٤م أسمٕمده٤م ؟
وإذا سمـف يٛمر قمٚمٞمٝم٤م سمنقمـ٦م ويم٠مٟمـٝم٤م ؾم٤مقم٦م ُمـ ٟمـٝم٤مر  ...هٙمذا اًمٕمٛمر أيْم ً٤م (قمٛمر
اإلٟمً٤من) شمـجده يتٓمٚمع إًمـك اًمـٛمقت شمـٓم ُّٚمـ ًٕم٤م سمٕمٞمدً ا و ُي١مُمـؾ ،وإذا سمحٌؾ إُمؾ
ىمـد اٟمٍمم ،وىمـد وم٤مت يمؾ رء .
دمده يٛمؾ همػمه قمغم اًمٜمٕمش ويقاريـف ذم اًمؽماب ويٗمٙمرُ :متك يٙمقن هذا ؿم٠مٟمـل؟
ُمتك أصؾ ًمـٝمذا احل٤مل؟ وإذا سمـف يّمؾ إًمٞمٝم٤م ويم٠مٟمف ًمـؿ يٚمٌ٨م إٓ قمِمٞم ً٦م أو وح٤مه٤م.
أىمقل هذا ُمـ أضمؾ أن أمحؾ ٟمٗمز وأطمـٛمؾ إظمقاٟمـل قمٚمـك اًمـٛمٌ٤مدرة سم٤مهمتٜم٤مم
اًمقىم٧م ،وأٓ ُٟم َْمٞمع ؾم٤مقمـ ً٦م وٓ حلٔمـ ً٦م إٓ وٟمحـ ٟمٕمرف طمً٤مسمٜم٤م ومٞمٝم٤م ،هؾ شم٘مرسمٜم٤م
إًمـك اًم ّٚمـف سمٌمء؟؟ هؾ ٟمحـ ُم٤م زًمٜم٤م ومـل ُمٙم٤مٟمٜم٤م ؟؟ وُم٤مذا يٙمقن ؿم٠مٟمٜم٤م ؟؟
قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتدارك إُمقر ىمٌؾ ومقات إوان ،وُم٤م أىمرب أظمرة ُمـ اًمدٟمٞم٤م؟
يمثػم ا سم٘مقل اًمِم٤مقمر:
ويم٤من أسمق سمٙمر (ريض اًم ّٚم ـف قمٜمف) يتٛمثؾ ً
واًمـٛمقت أدٟمك ُمـ ِؿمـ ِ
راك َٟمـ ْٕمٚمِـف
ويمـٚمـٜم ــ٤م ُُم ّْمـٌِ ــ ٌح وم ــل أهـٚم ــف
ْ
 يم٤من اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم يٚم٘مل درؾم ً٤م ومـل سم٤مب اًمٜمٙم٤مح قمـ قمٞمقب اًمٜمً٤مء ،ومً٠مًمف
أطمدهؿً :مق شمزوضم٧م ووضمدت أن زوضمتل ًمٞمس ًمـٝم٤م أؾمٜم٤من ،هؾ يٌـٞمح ًمـل هذا اًمٕمٞم٥م
ومًخ اًمٜمٙم٤مح؟؟ وم٘م٤مل اًمِمٞمخ :أفمـ هذه اُمرأة ضمٞمدةٟٕ ،مـٝم٤م ٓ يٛمٙمـ أن َشم ُٕمْمؽ.
ُِ مـٛمـ٤م ُيـ ْحٙمَك أن اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم يم٤من ذم مٚمس ُمع اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز ـ رمحٝمام هلل
شمٕم٤مًمـك ـ وم٠مسمـل اًمِمٞمخ (اسمـ سم٤مز) إٓ أن يؽمك إضم٤مسمـ٦م إؾمئٚم٦م ًمٚمِمٞمخ (اسمـ قمثٞمٛملم)،
وًمـٛمـ٤م ضم٤مء اًمً١مال إظمػم اشمـٗمؼ أن يم٤من اًمِمٞمخ (اسمـ قمثٞمٛملم) ُخي٤مًمػ اًمِمٞمخ (اسمـ
سم٤مز) ومـل هذه اًمـٛمً٠مًم٦م ،وم٘م٤مل اًمِمٞمخ (اسمـ قمثٞمٛملم) :وظمػم ُم٤م ٟمختؿ سمـف اًمـٛمجٚمس
ضمقاب اًمِمٞمخ (اسمـ سمـ٤مز) قمـ هذا اًمً١مال إظمػم ،وشمـرك اجلقاب ًمٚمِمٞمخ.
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 اًمٕمٛمر اًمـح٘مٞم٘مل ًمإلٟمً٤من هق قمٛمره سمٕمد ُمقشمـف.
 يمٚمٛمـ٤م َشمـرومـف اًمـجًد :شمـٕم٘مـدت اًمروح.
 اًمـحٞمـ٤مة اًمٓمٞمٌ٦م ًمٞمً٧م – يمام يٗمٝمٛمف سمٕمض اًمٜم٤مس – هل اًمًالُم٦م ُمـ أوم٤مت ُمـ وم٘مر
وُمرض ويمدر ،ٓ .سمؾ احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م أن يٙمقن اإلٟمً٤من ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م ُمٜمنمح اًمّمدر
ُمٓمٛمئٜم ً٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره إن أص٤مسمتف هاء ؿمٙمر ومٙم٤من ظمػم ًا ًمف ،وإن أص٤مسمتف ضاء
صؼم ومٙم٤من ظمػم ًا ًمف ،هذه هل احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م وهل راطم٦م اًم٘مٚم٥م ،أُم٤م يمثرة إُمقال
وصح٦م إسمدان وم٘مد شمٙمقن ؿم٘م٤مء قمغم اإلٟمً٤من وشمٕمٌ ً٤م ،وطمٞمٜمئذ ٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمٜم٤موم٤مة
سملم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وسملم ُم٤م ذيمره اًمً٤مئؾ ُمـ احلديثلم وم٢من اإلٟمً٤من ىمد يٌتكم سم٤مًمٌالي٤م
ٍ
وراض سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمٜمنمح
اًمٕمٔمٞمٛم٦م وًمٙمـ ىمٚمٌف ُمٓمٛمئـ
اًمّمدر ًمذًمؽ ،ومال شمـ١مصمـر قمٚمٞمف هذه اًمٌاليـ٤م ؿمٞمئـ ً٤م.

زايـدُبنُشؾطانُآلُكـفقانُ:
 اًمـجـ٤مهؾ هق اًمذي يٕمتـ٘مد أٟمـف شمٕمٚمؿ وايمتٛمؾ ومـل قمٚمٛمف ،أُم٤م اًمٕمـ٤مىمـؾ ومٝمق
اًمذي ٓ يِمٌع ُمـ اًمٕمٚمؿ.
 أيمؼم ٟمّمٞمحـ ٍ٦م ٕسمٜمـ٤مئل اًم ٌُٕمدُ قمـ اًمتٙمؼم ،وإيٛمـ٤مٟمـل سمـ٠من اًمٙمٌػم واًمٕمٔمٞمؿ ٓ
ُي َّمٖمـ ُره وٓ ُيـ ْْم ِٕم ُٗمف أن يتقاوع ويـحؽمم اًمٜم٤مس أيمثر ُمـٛمـ٤م يـحـؽمُمقٟمـف.

كجقبُحمػوظُ:

 اًمذيمل ُيٕمرف ُمـ إضم٤مسمتف ،واًمـحٙمٞمؿ ُيٕمرف ُمـ أؾمئٚمتف.

الدكتورُمصطػىُحمؿودُ:

ـ٥مٟٕ :مـٝم٤م ً
أصال ُمقـمِ ُـ اًمتجًٞمد.
اًمـح ْ
 اًمـٛمرأة شمَـٛمٞمؾ ًمٚمت َْجًٞمد ومـل ُ
 أضمٝمزة اًمتٚمٞمٗمزيقن واإلذاقم٦م واًمًٞمٜمٛمـ٤م وصٗمح٤مت اًمـٛمجالت واًمـجرائـد شمـتٌ٤مرى
قمٚمـك رء واطمد ظمٓمػم :هق هىمـ٦م اإلٟمً٤من ُمـ ٟمـٗمًف.
 ٓ يقضمـد َو ْه ٌؿ يـٌدو يم٠مٟمـف طم٘مٞم٘م٦م ُمثؾ احل٥م ،وٓ طم٘مٞم٘م ٌ٦م ٟمـتـٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ويم٠مٟمـٝم٤م
اًمقهؿ ُمثؾ اًمـٛمقت.

 اًمِمٝمقة ىمّمػمة اًمٕمٛمر وُمـٛمٚمقًمـ٦م.
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ُ م٤م يـحدث هذه إي٤مم أن اًمٙمؾ يـرومع إيـدي سم٤مًمدقم٤مء ًمرومع اًمٔمٚمؿ وًمٙمـ اًمٙمؾ
فم٤مًمـؿ ُمًتٌدٌ  ،يمؾ ومـل دائـرشمـف ومـال ُيًتج٤مب اًمدقم٤مء :وشمٖمرق اًمدٟمٞمـ٤م ومـل
ٌ
اًمـٛمٔم٤مًمـؿ أيمثر وأيمثر.
 اًمًٕم٤مدة ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ومـل اًمـٛمـ٤مل أو اًم٘مقة أو اًمًٚمٓم٦م سمـؾ هل ومـل «ُم٤مذا
ٟمٗمٕمؾ سم٤مًمـٛمـ٤مل و اًم٘مقة و اًمًٚمٓم٦مش.

ِ
وٓشمـحـ٘مد وٓشمـحـًد وٓشمـٞم٠مس وٓشمـتِم٤مءم،
َـِمٛم ْ٧م وٓشمٙمره
 ضمـر ْب أٓ شم َ
وؾمقف شمٚمٛمس سمـٜمـٗمًؽ اًمٜمـتٞمجـ٦م اًمـٛمذهٚمـ٦م ،ؾمقف شمـرى أٟمـؽ يٛمٙمـ أن شمُـِمٗمك
ُمـ أُمراوؽ سم٤مًمٗمٕمؾ  ...إٟمـٝم٤م شمـجـرسمـ ٌ٦م ؿم٤م ّىمـ٦م ؾمقف شمـحـت٤مج ُمٜمؽ إًمـك
ٍ
ٍ
ٍ
ودائـٌـ٦م ُمع اًمٜمـٗمس رسمٛمـ٤م ًمـٛمدى ؾمٜملم وؾمٜملم.
ُمًتٛمرة
ـجـ٤مهدات
ُُم
ُ مِمٙمٚمتـؽ ً ...مٞمً٧م ؾمٜمقاشمـؽ اًمتل ُمرت وو٤مقم٧م ،وًمٙمـ ومـل اًمًٜمقات اًم٘م٤مدُم٦م
واضمـٝم٧م دٟمٞمـ٤مك سمـٜمـٗمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م.
اًمتل ؾمتْمٞمع طمتٛمـ ً٤م إذا
َ
 ومـل يمؾ حلٔم٦م ُمٜمذ ُمٞمالد اإلٟمً٤من طمتك ُمقشمـف ُ ...مٜمذ يـ٘مٔمتـف ومـل أول ؾم٤مقم٤مت
ٍ
ُٓمتح٤من شمِـٚمق اُمتح٤من.
اًمّمٌ٤مح طمتك دظمقًمف ومـل اًمٗمراش ًمٞمٜم٤مم  ...و هق يـتٕمرض
 اًمـٙمالم يتدومؼ سمنقم٦م قمٜمدُم٤م يـحـس اًم٘مٚم٥م سم٤مٕذى وهق أهع ُمـ اًمِمالل قمٜمد
ُمـخـ٤مرج اًمـٛمٞم٤مه :وم٤مطمـذر ُمـ آٟمـدوم٤مع ؾم٤مقمـ٦م اًمتٕمّم٥م.

 هذا ؿم٠من اًمٕم٤مًمـؿ دائٛمـ ً٤م ُمـ مخً٦م آٓف ؾمٜم٦م :يم٤مٟم٧م اًمراىمّم٦م ِ
شمٙمً٥م أيمثر ُمـ
اًمـٙم٤مشم٥م واًمٓمٌ٤مل يٙمً٥م أيمثر ُمـ اخلٌ٤مز واًمٜمج٤مر واحلداد  ...وًمق أٟمؽ دقمقت
ٍ
ُم١ممتر صحٗملً ،مؽمك
أيٜمِمـتـ٤ميـ اًمٞمقم ًمٜمدوة قمٚمٛمٞم٦م صمؿ دقمقت اُمرأ ًة قم٤مريـ ً٦م إًمـك
اجلٛمٝمقر أيٜمـِمت٤ميـ ِ
وقم ْٚم َٛمـ ُف وًمتجٛمٕمقا طمقل اًمـٛمرأة اًمٕم٤مريـ٦م سمـ٤مًٕمقف  ...هذا
ِ
قمٌـٞمد
ًمٞمس ذٟمٌٜم٤م  ...وإٟمٛمـ٤م ؾمٌـٌف أن أيمثر اًمٜم٤مس ُمـ اًم ٌُ ْٝمؿ وُمـ أهؾ اًمـٝمقى وُمـ
اًمِمٝمقات  ...وهؿ ًمذًمؽ ُيِمجٕمقن اًمت٤مومِـف ُمـ إُمقر ،ويٜمٍمومقن قمـ اجل٤مد .
 إن د ّىم٤مت ؾم٤مقم٦م اًمـحـ٤مئـط شم٘مدم ًمؽ زُمٜمـ ً٤م ُُم َـزيـٗم ً٤م ،اسمح٨م قمـ زُمٜمؽ اًمـح٘مٞم٘مل
ومـل د ّىم ِ
٤مت ىمٚمٌؽ وٟمـٌض إطمً٤مؾمؽ.

ظقونُالؽمُوالعز
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 يمؾ ًمـحٔم٦م شمٓمرح قمٚمـك اإلٟمً٤من ُمقىمٗم ً٤م وشمـتٓمٚم٥م ُمٜمف اظمتٞم٤مر ًا سملم سمـديالت ،وهق
ومـل يمؾ اظمتٞم٤مر يٙمِمػ قمـ ٟمققمٞم٦م ٟمٗمًف وقمـ ُمرشمٌتف وُمٜمـزًمتف دون أن يدري،
ؿمٝمقشمـف شمٜم٤مديـف ًمٞمِمٌِٕمٝم٤م :ىمد شمٙمقن ؿمٝمق ٌة إًمـك ـمٕم٤م ٍم أو ؿمٝمق ٌة إًمـك ا ٍ
ُمرأة أو ؿمٝمق ٌة
ُ
إًمـك ؾمٚمٓم٦م أو ؿمٝمقة إًمـك ضم٤مه ،وإؿمٌ٤مع أيـّ٦م ؿمٝمقة يًتدقمل شمـ٠مضمٞمؾ إظمرى:
ٕمجـ ُؾ إًمٞمف ُمـ ؿمٝمقات ُمـ
وشمٙمِمػ اًمٜمٗمس قمـ ُمٜمزًمتٝم٤م سمٛمـ٤م ُشمـٗمْمٚمف ،و سمٛمـ٤م َشم َ
أدٟمك اًمًٚمؿ ،طمٞم٨م أن اإلٟمً٤من هق اًمـٙم٤مئـ اًمذي ٓ يِمٖمٚمف ؾمقى ؿمٝمقة سمٓمٜمف أو
ُقم ِ
ْمق ِه اًمتٜم٤مؾمٚمـل إًمـك اًمٓم٤مهمٞم٦م اجلٌ٤مر اًمذي ٓ ؿم٤مهمؾ ًمف ؾمقى ؿمٝمقة اًمتًٚمط قمٚمـك
أظمريـ وؾمحـ٘مٝمؿ واؾمتٖمالًمـٝمؿ :يٙمِمػ ًمؽ اظمتٞم٤مرك قمـ ٟمققمؽ وُمٜمزًمتؽ
ورشمٌتؽ ،وي٘مقل ًمؽ ؾمٚمقيمؽُ :مـ أٟم٧م سملم ه١مٓء اًمِمٝمقاٟمٞمـلم ،وأي ٟمق ٍع ُمـ
ُ
اًمٙم٤مئٜم٤مت أٟم٧م؟ وم٢مذا رومْم٧م هذه اًمِمٝمقات مجٞمٕمٝم٤م واؾمتجٌ٧م ًمٜمداء اًمـٛمٜمٓمؼ
ٌ
إٟمً٤من و ًمً٧م سمحٞمقان.
وآقمتدال :وم٠مٟم٧م ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر واًمٕم٘مؾ وأٟم٧م
 أظمٓمر قمدو ًمإلٟمً٤من قم٤مداشمـف ٕٟمـٝم٤م ُمع اًمقىم٧م واًمتٙمرار وآٟمتٔم٤مم شمْمـرب
سمجذوره٤م شمـح٧م اًمـجٚمد صمؿ شمـجري ومـل اإلٟمً٤من ُمـجرى اًمدم ،وشمدظمؾ ومـل
اًمـٛمزاج واًمِمٝمٞمـ٦م واًمـٛمٜم٤مخ اًمٜمٗمز .وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدات ظم٤مـمئ٦م ومـ٢مٟمـٝم٤م شمـت٠مصؾ
اًمـٛمًٙمٜم٤مت
ومـل اًمًٚمقك ويّمٌح ًمـٝم٤م طمٙمؿُ ،مثؾ اًمتدظملم واًمنماب وشمٕم٤مـمل ُ
واًمـٛمٜمٌٝم٤مت واًمـٛمخدارت وشمٕم٤مـمل اًمـح٥م واًمـجٜمس.
ُ
ُمثؾ هذه اًمٕم٤مدات شمّمٌح ُمع اًمزُمـ طمٙمقُمـ٦م ُمًتٌدة هل٤م صقت إره٤مسمـل قمٚمـك ص٤مطمٌٝم٤م.
ً مـ شمٙمـقن ُمتـديٜمـ ً٤م إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ ،وم٤مًمٚمـف ٓ ُيٕمٌـد سم٤مًمـجٝمؾ.

 اًمًٕم٤مدة ٓ شمقضمد ذم اًمٙمت٥م ،وإٟمٛمـ٤م هل ُمٜمح٦م اًمٓمٌ٤مئع اًمٜمـ٘مٞم٦م ِ
واًمٗم َٓم ُـر اًمًٚمٞمٛم٦م
ٍ
أظمالق وًمٞمً٧م صمٛمرة قمٚمؿ.
واًمٌّم٤مئر اًمٜمـ ّٞمـرة ،وهل صمٛمرة


إن اًمٕمٚمؿ احلؼ ًمـؿ يٙمـ أسمد ًا ُُمٜم٤مىمْم ً٤م ًمٚمديـ ،سمؾ إٟمف ٌ
دال قمٚمٞمف ُم١ميمدٌ ًمـٛمٕمٜم٤مه ،وإٟمٛمـ٤م
ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ هق اًمذي يقىمع اًمٕم٘مؾ ومـل اًمِمٌٝم٦م واًمِمؽ.

*****
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العذابُلقسُلهُضبؼـةُ
الدكتورُمصطػىُحمؿودُ
اًمذي يًٙمــ ومـل أقمٛمـ٤مق اًمّمحـراء َيِمٙمـق ُُم ّـر اًمِمٙمـقىٟٕ :مـف ٓ يـجـد اًمـٛمـ٤مء

اًمّم٤مًمح ًمٚمِمـرب ،وؾم٤ميمـ (اًمزُم٤مًمؽ) اًمذي يـجد اًمـٛمـ٤مء و اًمٜمـقر و اًمًخـ٤من واًمتٙمٞمٞمػ
واًمتٚمٞمٗمـقن واًمتٚمٞمٗمـزيـقنً :مق اؾمتٛمٕم٧م إًمٞمـف ًمقضمدشمـف َيِمٙمـق ُُم ّـر اًمِمٙمـقى هق أظمـر
واًمًٙمَـري و اًمْمٖمط.
ُمـ ؾمقء اًمـٝمْمؿ ُّ

واًمـٛمٚمٞمقٟمٞمـر ؾم٤ميمـ سم٤مريس اًمـذي جيد يمؾ ُم٤م يٚمؿ سمـف ،يِمٙمق اًمٙمآسمـ٦م واخلقف ُمـ

إُم٤ميمـ اًمـٛمٖمٚم٘م٦م واًمقؾمقاس وإرق واًم٘مـٚمؼ.
واًمذي أقمٓم٤مه اًم ّٚمـف اًمّمح٦م واًمـٛمـ٤مل واًمزوضمـ٦م اجلٛمٞمٚم٦م َي ُِم ُّؽ ومـل زوضمتف اجلٛمٞمٚم٦م وٓ
يٕمرف ـمٕمؿ اًمراطمـ٦م.
واًمرضمؾ اًمٜم٤مضمح اعمِمٝمقر اًمٜمجؿ اًمذي طم٤مًمٗمف احلظ ومـل يمؾ رء واٟمتٍم ومـل يمؾ
ُمٕمريم٦مً ،مـؿ يًتٓمع أن يٜمـتـٍم قمٚمـك َو ْٕم ِٗمف وظمْمققمف ًمٚمٛمخدر :وم٠مدُمـ اًمٙمقيم٤ميلم
واٟمتٝمك إمم اًمدُم٤مر.
واًمـٛمٚمؽ اًمذي يٛمٚمؽ إىمـدار واًمـٛمّم٤مئر واًمرىم٤مب شمـراه قمٌد ًا ًمِمٝمقشمـف ،ظمـ٤مدُم ً٤م
ٕـمٛمـ٤مقمـف ،ذًمٞم ً
ال ًمٜمـزواشمـف.
وسمٓمؾ اًمـٛمّم٤مرقم٦م أص٤مسمـف شمْمخؿ ومـل اًم٘مٚم٥م ٟمـتٞمجـ٦م شمْمخؿ ومـل اًمٕمْمالت.
ٍ
سمحٔمقظ ُمتـ٘م٤مرسمـ٦م ،سمرهمؿ ُم٤م يٌدو ومـل اًمٔم٤مهر ُمـ ُسم ْٕم ِد اًمٗمقارق.
يمٚمٜم٤م ٟمخرج ُمـ اًمدٟمٞمـ٤م
وسمرهمؿ همٜمك إهمٜمٞم٤مء ،ووم٘مر اًمٗم٘مراء ،ومٛمحّمقًمـٝمؿ اًمٜمٝم٤مئل ُمـ اًمًٕم٤مدة و اًمِم٘م٤مء
اًمدٟمٞمقي ُمتـ٘م٤مرب.
وم٤مًم ّٚمـ ُف ي٠مظمذ سم٘مدر ُم٤م ُيٕمٓمل ،و ُيٕمقض سم َ٘مدْ ِر ُم٤م يـحـرم ،و ُيـ َٞمـن سم٘مدر ُم٤م ُي َٕمن ...
وًمق دظمؾ يمؾ ُمٜمّ٤م ىمٚم٥م أظمر ٕؿمٗمؼ قمٚمٞمف ،وًمرأى قمدل اًمـٛمقازيـ اًمٌـ٤مـمٜمٞم٦م سمرهمؿ
سمـز ُه ٍّق وٓ سمٖمرور.
اظمتالل اًمـٛمقازيـ اًمٔم٤مهريـ٦م  ...و ًمـٛمـ٤م ؿمٕمر سمحًد وٓ سمح٘مد وٓ ُ
ِ
ـل واًممًمئ مرد ديٙمقر ظم٤مرضمل ُمـ ورق اًمٚمٕم٥م،
إٟمٛمـ٤م هذه اًم٘مّمقر واجلقاهر واحلُـٚم ّ
اًمـٛمٚمتـ٤مقمـ٦م.
وومـل داظمؾ اًم٘مٚمقب اًمتل شمـرىمـد ومٞمٝم٤م شمًٙمـ احلنات وأه٤مت ُ
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واًمـحـ٤مؾمدون واحلـ٤مىمـدون واًمـٛمٖمؽمون واًمٗمرطمقن خمدوقمقن سم٤مًمٔمقاهر ،هم٤مومٚمقن
قمـ احل٘م٤مئـؼ.
وًمق أدرك اًمً٤مرق هذا اإلدراك ًمـٛمـ٤م هق ،و ًمق أدريمف اًم٘م٤مشمؾ ًمـٛمـ٤م ىمتؾ ،وًمق قمرومـف
ّ
اًمـٙمذاب ًمـٛمـ٤م يمذب.
وًمق َقمٚمِٛمٜم٤مه طمؼ اًمٕمٚمؿً ،مٓمٚمٌٜم٤م اًمدٟمٞم٤م سمٕمزة إٟمٗمس ،وًمًٕمٞمٜم٤م ومـل اًمٕمٞمش سم٤مًمْمٛمػم،
وًمتـٕمـ٤مذٟمـ٤م سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ،ومال هم٤مًم٥م ومـل اًمدٟمٞمـ٤م وٓ ُمٖمٚمقب ومـل احلـ٘مٞم٘م٦م ،واحلـٔمقظ
يمٛمـ٤م ىمٚمٜمـ٤م ُمتـ٘م٤مرسمـ٦م ومـل سم٤مـمـ إُمر ،وحمـّمقًمٜمـ٤م ُمـ اًمِم٘م٤مء واًمًٕم٤مدة ُُمتـ٘م٤مرب،
ىم٤مؾمؿ
سمرهمؿ اًمٗمقارق اًمٔم٤مهرة سملم اًمٓمٌ٘م٤مت  ...وم٤مًمٕمذاب ًمٞمس ًمف ـمٌ٘م٦م ،وإٟمٛمـ٤م هق
ٌ
ٌ
ُمِمؽمك سملم اًمٙمؾ  ...يتـجـرع ُمٜمف يمؾ واطمد يم٠مؾم ً٤م واومٞمـ٦م ،صمؿ ومـل اًمٜمٝم٤ميـ٦م شمـتً٤موى
اًمـٙم١موس سمرهمؿ اظمتـالف اًمـٛمٜم٤مفمـر وشمٌـ٤م ُيــ اًمدرضم٤مت و اًمـٝمٞمئ٤مت.
وًمٞمس اظمتالف ٟمـٗمقؾمٜمـ٤م هق اظمتالف ؾمٕم٤مدة و ؿم٘مـ٤مء وإٟمٛمـ٤م اظمتـالف ُمقاىمػ،
ٟمٗمس شمٕمٚمق قمٚمـك ؿم٘م٤مئٝم٤م و شمـتجـ٤موزه ،وشمـرى ومـٞمـف اًمـحٙمٛم٦م و اًمٕمؼمة ،وشمٚمؽ
ومٝمٜم٤مك ٌ
ٟمٗمقس ُمًتٜمػمة شمـرى اًمٕمدل واجلٛمـ٤مل ومـل يمؾ رء وحت٥م اخلـ٤مًمؼ ومـل يمؾ أومٕم٤مًمف،
ٍ
وطمًد أيم٤مل ،وشمٚمؽ
وهٜم٤مك ٟمٗمقس شمـٛمْمغ ؿم٘م٤مءه٤م شمـجـؽمه ،وحتقًمف إًمـك طمـ٘مد أؾمقد
هل اًمٜمٗمقس اًمـٛمٔمٚمٛم٦م اًمٙم٤مومـرة سمخـ٤مًم٘مٝم٤م اًمـٛمتٛمردة قمٚمـك أومٕم٤مًمف.
ويمؾ ٟمٗمس متٝمد سمٛمقىمٗمٝم٤م ًمـٛمّمػمه٤م اًمٜمٝم٤مئل ومـل اًمٕم٤مًمـؿ أظمر ،طمٞم٨م يٙمقن اًمِم٘م٤مء
احل٘مٞم٘مل أو اًمًٕم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وم٠مهؾ اًمرو٤م إًمـك اًمٜمٕمٞمؿ وأهؾ احلـ٘مد إًمـك اجلحٞمؿ.
أُم٤م اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمٕمٞمؿ وٓ ضمـحٞمؿ إٓ سمحٙمؿ اًمٔم٤مهر وم٘مط ،سمٞمٜمٛمـ٤م ومـل احلـ٘مٞم٘م٦م
شمـتً٤موى اًمٙمئقس اًمتل يتـجرقمٝم٤م اًمٙمؾ ،واًمٙمؾ ومـل شمٕم٥م.
إٟمٛمـ٤م اًمدٟمٞمـ٤م اُمتح٤من إلسمـراز اًمـٛمقاىمػ ،ومٛمـ٤م اظمـتٚمٗم٧م اًمٜمٗمقس إٓ سمٛمقاىمٗمٝم٤م وُم٤م
شمٗم٤موٚم٧م إٓ سمٛمقاىمـٗمٝم٤م.
وًمٞمس سم٤مًمِم٘م٤مء و اًمٜمٕمٞمؿ اظمتٚمٗم٧م وٓ سمـ٤مًمـحـٔمقظ اًمـٛمتـٗم٤موشمـ٦م شمـٗم٤موٚم٧م وٓ سمٛمـ٤م
وحؽ وسم ٍ
ٍ
ٙم٤مء شمـٜمققم٧م .ومذًمؽ هق اًمـٛمنح اًمٔم٤مهر اخلـ٤مدع
يٌـدو قمٚمـك اًمقضمقه ُمـ
ُ
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وشمٚمؽ هل ًمًٌ٦م اًمديٙمقر ،واًمثٞم٤مب اًمتٜمٙمريـ٦م اًمتل يـرشمـديـٝم٤م إسمٓم٤مل :طمٞم٨م يٌـدو
اًمـٛمـ ْت َخ ُؿ واًمـٛمحروم.
أطمدٟم٤م ُمٚمٙم ً٤م ،وأظمر صٕمٚمقيم ً٤م ،وطمٞم٨م يتـٗم٤موت أُم٤مُمٜم٤م ُ
أُم٤م وراء اًمٙمقاًمٞمس ،أُم٤م قمٚمـك ُمًـرح اًم٘مٚمقب ،أُم٤م ومـل يمقاُمـ إؾمـرار ،وقمٚمـك
فم٤مًمـؿ وٓ ُمٔمٚمقم وٓ ُُمت َْخؿ وٓ حمروم  ...وإٟمام
ُمًـرح احلـؼ واحلـ٘مٞم٘مـ٦م ،ومال يقضمد
ٌ
ٌ
واؾمتح٘م٤مق ٟمـزيـف جيـري قمٚمـك ؾمٜمـ صم٤مسمت٦م ٓ شمـتخٚمػ ،طمٞم٨م َيٛمدُّ اًم ّٚمـ ُف يـد
قمدل ُمٓمٚمؼ

اًمًٚمقى اخلـٗمٞم٦م يٜمق سمـٝم٤م قمٚمـك اًمـٛمحروم ،و ُيٜمػم هب٤م وٛمـ٤مئر اًم ُٕمٛمٞم٤من ،و ُيالـمػ أهؾ
اًمـٛمًٙمٜم٦م ،وي١مٟمس إيتـ٤مم واًمـٛمتقطمديـ ومـل اخلـٚمقات ،و ُيٕمق ُض اًمّم٤مسمريـ طمالو ًة
ومـل ىمٚمقسمـٝمؿ ،صمؿ يٛمٞمؾ سمٞمـد اًم٘م ٌْض واخلـ ْٗمض ومٞم ْٓم ِٛمس قمٚمـك سمّم٤مئر اًمـٛمؽموملم ويـقهـ
ىمٚمقب اًمـٛمت َْخٛملم وي١مرق قمٞمقن اًمٔم٤مًمـٛملم و ُي َـرهؾ أسمـدان اًمـٛمًـروملم ،وشمـٚمؽ هل
اًمـريـ٤مح اخلـٗمٞم٦م اًمـٛمٜمذرة اًمتل شمـٝم٥م ُمـ اجلحٞمؿ واًمٜمًٛمـ٤مت اًمـٛمٌِمـرة اًمتل شمـ٠مشمـل ُمـ
اجلـٜم٦م  ...واًمـٛم٘مدُم٤مت اًمتل شمًٌَِؼ اًمٞمقم اًمـٛمققمقد ،يـقم شمٜمٙمِمػ إؾمت٤مر وشمُـٝمتؽ
احلـج٥م وشمـٗمؽمق اًمـٛمّم٤مئـر إًمـك ؿم٘م٤مء طمؼ وإًمـك ٟمٕمٞمؿ طمؼ ،يقم ٓ شمٜمـٗمع ُمٕمذرة وٓ
ُدمـدي شمـذيمرة.
وأهؾ احلٙمٛم٦م ومـل راطمـ٦م ٕٟمـٝمؿ أدريمقا هذا سمٕم٘مقًمـٝمؿ ،وأهؾ اًم ّٚم ِ
ـف ومـل راطمـ٦م

ٕٟمـٝمؿ أؾمٚمٛمقا إًمـك اًم ّٚم ِ
ـف ومـل صمـ٘م٦م وىمٌٚمقا ُم٤م جيـريـف قمٚمٞمٝمؿ ورأوا ومـل أومٕم٤مًمف قمدًٓ

ُمٓمٚم٘م ً٤م دون أن ُيـتْٕمٌقا قم٘مقًمـٝمؿ ،ومـ٠مراطمـقا قم٘مقًمـٝمؿ أيْم ً٤م ،ومجٛمٕمقا ٕٟمـٗمًٝمؿ سملم
اًمراطمـتلم راطمـ٦م اًم٘مـٚم٥م وراطمـ٦م اًمٕم٘مؾ ،ومـ٠مصمٛمرت اًمراطمـت٤من راطمـ ً٦م صمـ٤مًمثـ٦م هل راطمـ٦م
اًمٌـدن ،سمـٞمٜمٛمـ٤م َؿم ِ٘م َل أصح٤مب اًمٕم٘مقل سمٛمجـ٤مدٓشمـٝمؿ.
أُم٤م أهؾ اًمٖمٗمٚم٦م وهؿ إهمٚمٌـٞم٦م اًمٖم٤مًمٌ٦م ومٛمـ٤م زاًمقا يـ٘متؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ُمـ أضمـؾ
اًم ُّٚم ْ٘م َٛم٦م واًمـٛمرأة واًمدرهؿ وومـدان إرض ،صمؿ ٓ جيـٛمٕمقن ؿمٞمئ ً٤م إٓ ُمزيـد ًا ُمـ اًمـٝمٛمقم
ً
وفمٛم٠م ٓ َي ْـرشمَـقي وضمققم ً٤م ٓ َيِمٌع.
وأطمـٛمـ٤مًٓ ُمـ اخلـٓم٤ميـ٤م
ِ
ِ
واسمـؽ قمٚمـك ظمٓمٞمئـتؽ.
ه١مٓء أٟم٧م ،و ا ْهمٚمِؼ قمٚمٞمؽ سم٤مسمؽ،
وم٤مٟمٔمـر ُمـ أي ـم٤مئـٗم٦م ُمـ

*****
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غازيُالؼصقبيُُ:
 اإلداري اًمٜم٤مضمح هق اًمذي يًتٓمٞمع شمٜمٔمٞمؿ إُمقر قمغم ٟمحق ٓ يٕمقد اًمٕمٛمؾ سمح٤مضم٦م
إمم وضمقده.

أكقسُمـصورُُ:
َ ٓ شم ـ َ
ػ ُمـ اًمـٛمٖم٤مُمرة ومـ٤مًمـ ُٝم قا ُة (همػم اًمـٛمتخّمّملم) ُه ؿ اًمذيـ َسم ٜمقا َؾم ٗمٞمٜم٦م
خ ْ
ٟمقح ،واًمـ ُٛم حـ ِ
ؽم ُوم ق َن هؿ اًمذيـ َسم ٜمقا اًمًٗمٞمٜم٦م شم٤ميـتـ٤مٟمٞمؽ.
٥م ًمٞمس ديٜمـ ً٤م وإٟمٛمـ٤م هق َظم ٚمـ ٌؾ قم٘مٚمـل.

اًمتٕمّم ُ
ُّ

إبراهقمُأصَلنُ:

ِ
اًمـٛم َ١م َه ِؾ ًمٚمٗمً٤مدِ أو اًمْمٕمٞمػ.
 ٓ شمًتـٓمٞمع أن ُشم ـٗمً دَ إٓ اًمِم خص ُ

كـايفُبنُظبدالعزيزُآلُشعودُ:

ِ
ون ُطمـر َيـتَٝم٤م :سمؾ ُيـريـدُ َ
ٛمرأة ٓ ُيـريـدُ َ
 إن اًمذيـ ُيـٜم٤م ُد َ
ون ُطمـر َيـ َ٦م
ون ُ
سمحـر َيـ٦م اًمـ ْ
اًمق ُص ِ
قل إًم ِـ ْٞمـٝم٤م.
ُ

أحـؿدُزويـلُ:
 اًمٖمرب ًمٞمًقا قمٌ٤مىمرة وٓ ٟمحـ أهمٌـٞم٤مء :هؿ وم٘مط يـدقمٛمقن اًمٗم٤مؿمؾ طمتك يٜمجح،
وٟمحــ ٟمحـ٤مرب اًمٜم٤مضمح طمتك يـٗمـِمؾ.
 طم٥م اًمٕم٘مؾ أىمقى وأقمٛمؼ وأسم٘مك ُمـ طم٥م اًم٘مٚم٥م.

مـحؿدُراتبُالــابـؾزُ:
َ
شمٙمقن شمـ٤مضمر ًا ،قمش
 إن اًمٜمٗمس شمـت٠مصمر سمٛمـ٤م طمقًمـٝم٤م :قمش ُمع اًمتج٤مر شمـتٛمٜمك أن
ٜم٧م ِ
اًمٕمالىمـ٦م ُمع اًم ُٗمً ِ
َ
٤مق شمِمتـٝمل
ُمع إشمـ٘مٞم٤مء شمـتٛمٜمك أن
شمٙمقن ُمثٚمٝمؿ ،وإن أد َُم َ
ّ
َ
شمٙمقن ُمثٚمٝمؿ.
أن

 احلٔمقظ شمُـقز ُع ومـل اًمدٟمٞم٤م ِ
اُمتح٤من واسمتالء ،وؾمقف شمُقز ُع ومـل أظمرة
ٍِ
يع
شمقز َ
ٍ
ٙم٤مومـ٠مة وضمزاء .
شمقزيع ُُم
َ
ُ
اًمـٛمريح.
اًمـٛمرة
أومْمؾ ُمـ اًمتٕم٤م ُُم ِؾ ُمع َ
اًمق ْه ِؿ ُ
 إن اًمتٕم٤م ُُم َؾ ُمع احلـ٘مٞم٘م٦م ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ113حؽمُمنُالعرصُالديث

 اًمٌٓمقًم٦م احلـ٘مٞم٘مٞم٦م ومـل هذه احلٞم٤مة ٓ ،أن شمـتٕم٤مُمؾ ُمع ُم٤م شمـرى :سمؾ أن شمـتٕم٤مُمؾ
ِ
ِ
َـرى :وىمـد شمٙمقن ُُمـرة أطمٞم٤مٟمـ ً٤م.
ُمع
احلـ٘م٤مئـؼ اًمـٛمخـتـٗمٞمـ٦م وراء ُم٤م شم َ

فاروقُجويدة:

 اًمـٛمٜمّم٥م ىمد يّمٜمع قمٛمالىم ً٤م سملم إىمزام ،صمؿ يْمٞمع اًمـٛمٜمّم٥م ومـل يق ٍم ُم٤م وشمدوس
قمٚمٞمف إىمدام.

حمؿدُبنُراصدُآلُمؽتومُ:
 ومـل ؾمٌ٤مق اًمت ََٛمـٞمُّـز ًمٞمس هٜم٤مك ظمٓم ً٤م ًمٚمٜمٝم٤ميـ٦م.

أحـؿدُمطرُ:

٤مخ سم٤م ِ
رأي٧م ضمـرذ ًا يـخـ ُٓم٥م قمـ اًمٜمـٔمـ٤مومـ٦م ،ويـ ِ
ٜمـذ ُر إوؾم َ
ًمٕم٘م٤مب ،وطمقًمف ُيّمٗم ُـؼ ا ًُمذسمـ٤مب.

ُ
ُ
ُ ُ ْ

أبوُإشحاقُالـحـويـــيُ:

 ٓ إًمف إٓ اًم ّٚمـف :سمٕمض اًمٜم٤مس ئمـ أن اًمتـٚمٗمظ سمـٝم٤م قمٜمد اًمـٛمقت يٙمقن ؾمٝم ً
ال،
وًمٙمـ ٓ يـتـٚمٗمظ سمـٝم٤م قمٜمد اًمـٛمقت إٓ ُمـ طمـ٘مـ٘مٝم٤م ومـل ٟمـٗمًف و طمـٞم٤مشمـف.
 اًمـحـؼ ىمـد يٕم ِ
ؽميـف ُؾمق ُء َشمـ ٍ
ٔمٝمر ًمٚمً٤مُم ِع أٟمـ ُف ٌ
ىمقل ىمـٌٞمـ ٌح.
َْ
ٕمٌػمَ ،ومـ َٞمـ ُ

صَلحُالراصدُ:

ور ْهمٌ ٌ٦م وٟمِـٞمـ٦م .إُمٜمـٞم٦م :اطمتٛمـ٤مًمٞم٦م قمدم شمـح٘مٞم٘مٝم٤م أيمؼم ُمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م،
ُ هٜم٤مك أُمٜمـٞم ٌ٦م َ
واًمرهمٌ٦م شمتً٤موى ومٞمٝم٤م اطمتٛمـ٤مًمٞم٦م اًمتح٘مٞمؼ وقمدم اًمتح٘مٞمؼ .أُم٤م اًمٜمـٞم٦م ومٝمل اًمٕمزيٛم٦م
ًمٚمتح٘مٞمؼ ،يٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمٔمـ قمٚمـك شمـح٘مٞم٘مٝم٤م.
 قمٜمدُم٤م شمٜمقي اًمّمالة وم٠مٟم٧م  %99.99ؾمتّمٚمـل ،وقمٜمدُم٤م شمـٜمقي اًمذه٤مب
ًمٚمًقسمرُم٤مريم٧م وم٠مٟم٧م شمـ٘مريٌ ً٤م ومـل ـمري٘مؽ ،وقمٜمدُم٤م شم٘مقل أشمـٛمٜمك أن أيمقن همٜمٞم ً٤م
وم٠مٟم٧م شمؼمُم٩م قم٘مٚمؽ أٓ شمٙمقن همٜمـٞمـ ً٤م.

*****
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 أوًُٓ:قاكونُكشاضاتُالعؼلُالَلواظيُُ:
 يٕمٜمل أن أي رء شمٗمٙمر سمـف ؾمقف يتًع وشمـرى ُمٜمف اًمٙمثٞمـر ،ومٌٗمرض أٟمؽ
ٟمٔمرت ًمٚمٌحر ورأي٧م ؾمٛمٙمـ٦م سمٕمدهـ٤م ؾمقف شمـجد ٟمٗمًؽ شمرى قمدة أؾمٛمـ٤مك
وهٙمذا ،وهذا يقصٚمؽ ًمٚم٘مـ٤مٟمقن اًمثـ٤مٟمـل ...
 ثاكق ًاُُ:قاكون التػؽرُالـؿتساوي ُ:
 يٕمٜمل أن إؿمٞم٤مء اًمتل شمٗمٙمر سمـٝم٤م واًمتل ؾمتـرى ُمٜمٝم٤م اًمٙمثٞمـر ؾمتجٕمٚمؽ شمرى
ؿمٌٝمٝم٤م سم٤مًمْمٌط ،ومٚمق يمٜم٧م شمٗمٙمر سم٤مًمًٕم٤مدة ومًتجد أؿمٞم٤مء أظمرى
شمـذيمرك سم٤مًمًٕم٤مدة وهٙمذا ،وهذا اًمـذي يقصٚمؽ ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمثـ٤مًم٨م ...
 ثالثـ ًا:قاكون آكجذابُُ:
 يٕمٜمل أن أي رء شمٗمٙمر سمـف ؾمقف يٜمجذب إًمٞمـؽ وُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع ،أي
أن اًمٕم٘مؾ يٕمٛمؾ يم٤مًمـٛمٖمٜم٤مـمٞمـس ،وم٢من يمٜم٧م ُمث ً
ال شمٗمٙمر سمٌمء إيـج٤مسمـل ومًقف
يٜمجـذب إًمٞمـؽ وُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع ويمذًمؽ إُمر إن يمٜم٧م شمٗمٙمر سمٌمء ؾمٚمٌل،
ويٕمد هذا اًم٘مـ٤مٟمقن ُمـ أظمـٓمر اًم٘مقاٟملم ،وم٤مًمٓم٤مىمـ٦م اًمٌِمـريـ٦م ٓ شمٕمـرف ُمً٤مومـ٤مت
و ٓ شمٕمرف أزُمٜمـ٦م وٓ أُم٤ميمــ ،ومـ٠مٟم٧م ُمث ً
ال ًمق ومٙمرت ومـل ؿمخص ُم٤م وًمق يم٤من
قمٚمـك سمٕمد آٓف إُمٞم٤مل ُمٜمؽ ومـ٢من ـم٤مىمتـؽ ؾمقف شمّمؾ إًمٞمف وشمـرضمع إًمٞمـؽ
وُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع ،يمٛمـ٤م ًمـق يمٜم٧م شمـذيمر ؿمخص ُم٤م ومتٗم٤مضم٠م سمٕمد ىمٚمٞمـؾ سمرؤيتـف و
ُم٘م٤مسمٚمتـف وهذا يمثػم ًا ُم٤م يـحّمؾ ،و هذا يقصٚمٜم٤م ًمٚم٘مـ٤مٟمقن اًمراسمع.
 راب ًعاُ:مـاُيـطويُظؾقهُداخؾكُتَـؾؼـا ُهُفـيُالواقعُالقاتـي ُ:
 يٕمٜمل أن قم٤مًمـٛمؽ اًمداظمٚمـل هق اًمذي ي١مصمـر قمٚمـك اًمٕم٤مًمـؿ اخل٤مرضمل ،وم٢مذا شمؼمُم٩م
اإلٟمً٤من سمٓمري٘مـ٦م إيـج٤مسمٞم٦م يـجد أن قم٤مًمـٛمـف اًمـخ٤مرضمل ي١ميمـد ًمف ُم٤م يٗمٙمـر سمـف
ويمذًمؽ إُمر إن شمٌـرُم٩م سمٓمري٘مـ٦م ؾمٚمٌٞمـ٦م ،وهـذا يقصٚمٜم٤م ًمٚم٘مـ٤مٟمـقن اًمـخ٤مُمس.
(ُ ) 1م٘متًٌ٦م ُمـ يمت٤مسم٤مت اًمديمتقر صالح اًمراؿمد.
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 خامس ًا:قـاكونُآكعؽاس ُ:
 يٕمٜمل أن اًمٕم٤مًمـؿ اًمـخ٤مرضمل قمٜمدُم٤م يـرضمع إًمٞمـؽ ؾمقف يـ١مصمـر قمٚمـك قم٤مًمـٛمؽ
اًمداظمٚمـل ،ومٕمٜمدُم٤م شمُـقضمـف ًمؽ يمٚمٛمـ٦م ـمٞمٌـ٦م ؾمقف شم١مصمـر ومـل ٟمٗمًؽ وشمٙمقن
ردة ومٕمٚمؽ سمٜمٗمس إؾمٚمـقب ومتـرد قمٚمـك هذا اًمِمخص سمٙمٚمٛمـ٦م ـمٞمٌـ٦م أيْم ً٤م،
وهذا يقصٚمٜمـ٤م ًمٚم٘مـ٤مٟمـقن اًمًـ٤مدس.
 شادش ًاُ:قاكون السكقزُ(ُ:ماُتركزُظؾقهُتـحصلُظؾقـه)ُ
 يٕمٜمل أن أي رء شمـريمز قمٚمٞمـف ؾمقف يـ١مصمـر ومـل طمٙمٛمؽ قمٚمـك إؿمٞم٤مء،
وسم٤مًمت٤مًمـل قمٚمـك ؿمٕمقرك وأطم٤مؾمٞمًؽ ،ومـ٠مٟم٧م أن إن ريمزت ُمثالً
قمٚمـك اًمتٕم٤مؾم٦م ومًقف شمِمٕمر سمٛمِم٤مقمر وأطم٤مؾمٞمس ؾمٚمٌٞم٦م وؾمٞمٙمقن طمٙمٛمؽ
قمٚمـك هذا اًمٌمء ؾمٚمٌل ،وسمـ٤مًمـٛم٘م٤مسمـؾ ومـ٠مٟم٧م إن ريمزت قمٚمـك اًمًٕم٤مدة ومًقف
شمِمٕمر سمٛمِم٤مقمر وأطم٤مؾمٞمس إيـج٤مسمٞمـ٦م ،أي أن سمـ٢مُمٙم٤مٟمـؽ أن شمريمز قمٚمـك أي رء
ؾمقاء يم٤من إيـجـ٤مسمٞمـ ً٤م أو ؾمٚمٌٞم ً٤م ،وهذا سمـدوره يقصٚمٜم٤م ًمٚم٘مـ٤مٟمقن اًمً٤مسمع.
 شابع ًاُ:قاكونُالتوقعُُ:
 يٕمٜمل أن أي رء شمتقىمٕمـف وشمْمع ُمٕمـف ؿمٕمـقرك وأطم٤مؾمٞمًؽ ؾمقف يـحـدث
ومـل قم٤مًمـٛمؽ اخل٤مرضمل ،وهق ُمــ أىمقى اًم٘مقاٟمٞمــٕ ،ن أي رء شمـتقىمـٕمـف وشمْمع
ُمٕمـف ؿمٕمـقرك وأطم٤مؾمٞمًؽ ؾمقف شمٕمٛمؾ قمٚمـك إرؾم٤مل ذسمذسمـ٤مت شمـحتـقي قمٚمـك
ـم٤مىمـ٦م واًمتل ؾمتٕمقد إًمٞمـؽ ُمـ ضمديـد وُمـ ٟمٗمس اًمٜمقع ،وم٠مٟم٧م إن شمقىمٕمـ٧م أٟمؽ
ؾمتـٗمِمؾ ومـل آُمتح٤من ؾمتجـد ٟمٗمًؽ همػم ىمـ٤مدر قمٚمـك اًمتٗمٙمٞمـر وأٟمـؽ قم٤مضمـز
قمـ اإلضم٤مسم٦م قمٚمـك إؾمئٚمـ٦م وهٙمذاً ،مـذا قمٚمٞمـؽ آٟمتـٌ٤مه ضمٞمد ًا إًمـك ُم٤م شمـتقىمٕمـف
ٕن هٜمـ٤مك اطمتٛمـ٤مل يمٌٞمـر ضمـد ًا أن يـحّمؾ ومـل طمٞم٤مشمـؽ ،ومٙمثـٞمـر ًا ُم٤م يتقىمـع
اإلٟمً٤من أٟمـف أن إذا ريم٥م ؾمٞم٤مرشمـف ومٚمـ شمٕمٛمؾ وسم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمدُم٤م يـريمٌٝم٤م
ويـح٤مول شمِمٖمٞمٚمٝم٤م ٓ شمٕمٛمؾ ،وهذا يقصٚمٜمـ٤م إًمـك اًم٘مـ٤مٟمقن اًمثـ٤مُمـ.
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 ثامـ ًاُُ:قاكون آظتؼادُُ:
 يٕمٜمل أن أي رء ُمٕمت٘مد ومٞمـف (سمحّمقًمف) وشمٙمرره أيمثر ُمـ ُمرة وشمْمع ُمٕمف
ؿمٕمقرك وأطم٤مؾمٞمًؽ ؾمقف شمتؼمُم٩م ومـل ُمٙم٤من قمٛمٞمؼ ضمد ًا ومـل اًمٕم٘مؾ
اًمالواقمل ،يمٛمـ ًمديـف اقمتـ٘م٤مد سم٠مٟمـف أشمٕمس إٟمً٤من ومـل اًمٕم٤مًمـؿ ،ومتجد أن هذا
آقمت٘م٤مد أصٌح خيرج ُمٜمؽ ودون أن شمِمٕمر وسمِمٙمؾ أوشمقُم٤مشمٞمٙمل ًمٞمحٙمؿ سمٕمد
ذًمؽ ؾمٚمقيمؽ وشمٍمومـ٤مشمـؽ ،وهذا آقمتـ٘م٤مد ٓ يٛمٙمـ أن يتٖمػم إٓ سمتٖمٞمػم
اًمتٗمٙمػم إؾم٤مد اًمذي أوصٚمؽ ًمـٝمذا آقمت٘م٤مد ،وهٜم٤م ـمٌٕم ً٤م ٓ ٟمتحدث قمـ
آقمت٘م٤مدات اًمديٜمـٞم٦م ،ٓ ،وإٟمٛمـ٤م قمـ اقمت٘م٤مدات ُمثؾ أٟمـل ظمـجقل أو أٟمـل همػم
ُمـحٔمقظ أو أٟمـل ومـ٤مؿمؾ أو ،أو ،أو ،و هذه يمٚمٝمـ٤م اقمتـ٘م٤مدات ؾمٚمٌٞمـ٦م ـمٌٕم ً٤م.
 تاشع ًاُُ:قاكونُالتـراكم ُ:
 يٕمٜمل أن أي رء شمٗمٙمر ومٞمف أيمثر ُمـ ُمرة وشمٕمٞمد اًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م سمٜمٗمس إؾمٚمقب
وسمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م ؾمقف يؽمايمؿ ومـل اًمٕم٘مؾ اًمالواقمل ،يمٛمـ ئمـ ٟمٗمًف شمٕمٌ٤من
ٟمٗمًٞم ً٤م ومٞم٠مظمذ سم٤مًمتٗمٙمػم ومـل هذا إُمر صمؿ يرضمع ومـل اًمٞمقم اًمتـ٤مًمـل وي٘مقل ًمٜمٗمًف
أٟم٤م شمٕمٌ٤من ٟمٗمًٞم ً٤م ويمذًمؽ إُمر ومـل اًمٞمقم اًمتـ٤مًمـل ،ومٞمتـرايمؿ هذا اًمٌمء ًمديـف
يقُم ً٤م سمٕمد يقم ،يمذًمؽ يمٛمـ يٗمٙمر سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٌٞم٦م ومٞمـٌدأ يتـرايمؿ هذا اًمتٗمٙمػم
ًمديـف ويمؾ ُمرة يّمٌح أيمثر ؾمٚمٌٞم٦م ُمـ اًمـٛمرة اًمً٤مسم٘م٦م وهٙمذا ،وهذا يقصٚمٜمـ٤م
ًمٚم٘مـ٤مٟمقن اًمذي يٚمٞمف.
 ظاصـر ًاُ:قاكون العـادات ُ:
 إن ُم٤م ٟمٙمرره سمـ٤مؾمتٛمرار يؽمايمؿ يقُم ً٤م سمٕمد يقم يمٛمـ٤م ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م طمتك يتحقل
إًمـك قم٤مدة دائٛم٦م ،طمٞم٨م ُمـ اًمًٝمؾ أن شمٙمتً٥م قم٤مدة ُم٤م وًمٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م
اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ اًمٕم٘مؾ اًمذي شمٕمٚمؿ هذه اًمٕمـ٤مدة سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يتخٚمص
ُمٜمٝم٤م وسمٜمٗمس إؾمٚمقب.
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 الادي ظرشُ:قاكونُالػعلُوُردُالػعلُ(ُ:قـاكـونُالسبـبـقـة)ُ
 أي ؾمٌ٥م ؾمقف يٙمقن ًمف ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م وأٟم٧م قمٜمدُم٤م شمٙمرر ٟمٗمس اًمًٌ٥م
ؾمقف حتّمؾ سم٤مًمتـ٠ميمٞمد قمٚمـك ٟمٗمس اًمٜمـتٞمج٦م ،أي أن اًمٜمـتٞمج٦م ٓ يٛمٙمـ أن
شمـتٖمػم إٓ إذا شمٖمػم اًمًٌ٥م ،وٟمذيمر هٜم٤م ُم٘مقًم٦م «ُمـ اخلٓم٢م أن حت٤مول طمؾ
ت هذه اًمـٛمِمٙمٚم٦مش ،وم٠مٟم٤م ُمث ً
ال ُم٤م دُم٧م
أو َضمدَ ْ
ُمِم٤ميمٚمؽ سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل ْ
أومٙمر سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٌٞم٦م ؾمقف أسم٘مك شمٕمٞمً ً٤م و ًمـ أصٌح ؾمٕمٞمد ًا ُم٤م دُم٧م أومٙمر
سمـٝمذه اًمٓمري٘م٦م ومـ٤مًمٜمـتٞمجـ٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمـتٖمػم إٓ إذا شمٖمػم اًمًٌ٥م.
 الثاينُظرشُ:قاكونُآشتبدالُُ:
ُ مـ أضمؾ أن أهمػم أي ىم٤مٟمقن ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمً٤مسم٘مـ٦م ٓ سمـد ُمـ اؾمتخدام هذا
اًم٘م٤مٟمقن ،طمٞم٨م سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمـ٠مظمذ أي ىم٤مٟمقن ُمـ هذه اًم٘مقاٟملم و شمًتٌدًمـٝم٤م
سمٓمري٘م٦م أظمرى ُمـ اًمتٗمٙمػم اإلجي٤مسمـل ،ومٛمث ً
ال ًمق يمٜم٧م شمـتحدث ُمع صديؼ
ًمؽ قمـ ؿمخص ُم٤م وشمـ٘مقٓ قمٜمف سمـ٠مٟمـف إٟمً٤من ؾمٚمٌل هؾ شمـدري
ُم٤مًمذي ومٕمٚمتف؟! أٟم٧م سمذًمؽ أرؾمٚم٧م ًمف ذسمـذسم٤مت وأرؾمٚم٧م ًمف ـم٤مىمـ٦م دمٕمٚمف
يتٍمف سمٓمري٘م٦م أٟم٧م شمـريـد أن شمـراه٤م ،و سم٤مًمتـ٤مًمـل قمٜمدُم٤م يتـٍمف هذا
اًمِمخص سمٓمري٘مـ٦م ؾمٚمٌٞمـ٦م شم٘مقل :أرأي٧م ه٤م هق يتٍمف سمٓمري٘م٦م ؾمٚمٌٞمـ٦م
وًمٙمٜمؽ أٟم٧م اًمذي ضمٕمٚمتف يتـّمـرف سمـٝمذه اًمٓمري٘مـ٦م.
 قمٚمٞمٜم٤م آٟمتٌ٤مه ضمٞمد ًا إًمـك ىمقاٟملم اًمٕم٘مؾ اًمٌـ٤مـمـ ٕٟمـف سم٢مُمٙم٤مٟمـؽ ضمٕمٚمٝم٤م
شمٕمٛمؾ ودك أو ًمّم٤محلؽ ،ومـ٘مقاٟملم اًمٕم٘مؾ اًمٌـ٤مـمـ ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م شمـج٤موزه٤م أو
شمـج٤مهٚمٝم٤م شمـٛمـ٤مُم ً٤م ُمثٚمٛمـ٤م ٟمتحـدث قمـ ىم٤مٟمقن اًمـجـ٤مذسمٞمـ٦مً ،مـذا قمٚمٞمؽ
سم٤مًمٌدأ وُمـ اًمٞمقم سمـ٤مؾمتخدام هذه اًم٘مقاٟملم ًمّم٤محلؽ سمـدل ُمـ أن شمٕمٛمؾ
ودك ،و يمٚمٛمـ٤م وضمدت شمٗمٙمػم ًا ؾمٚمٌٞم ً٤م ىمؿ سم٢مًمٖمـ٤مئـف وومٙمر سمِمٙمؾ إجي٤مسمـل.



شمذيمر أن :طمٞم٤مشمؽ ُمـ صٜمع أومٙم٤مرك ،وإٟمؽ أٟم٧م اًمذي حتدد اًمٓمري٘م٦م اًمتل
شمـريـد أن شمٕمٞمش سمـٝم٤م.

*****
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شعقدُالؽؿؾـيُ:
 إن احلٙمٛم٦م هل ووع اًمٌمء ومـل ُمقوٕمف :ووع ّ
اًمِمدة ومـل ُمقوٕمٝم٤م وووع
اًمٚملم ومـل ُمقوٕمف.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ي اًمٜم٤مس.
ي ص٤مطم ٌَف ،واًمٕمٚمؿ سمـال ُظم ُٚمؼ َي ُْمـ ُّر ص٤مطم ٌَف ويـَ ُّ
 اًمـ ُخـ ُٚمـ ُؼ سمال قمٚم ٍؿ ٓ َي ُ ُّ

يُظبدالرحـؿنُمؽْروم(ُ:)3
هاكـ
َ

 يـحـت٤مج اإلٟمً٤من إًمـك شمـ٘مقي ِؿ وشمـٓمقيـر ٟمٗمًف ىمٌؾ أن ُيـ َٓمـق َر اًمـٛمحٞمط ُمـ طمـقًمف.

 يـت٤مج اًمٌنم إًمـك اًمتٜمٔمٞمؿ اًمداظمٚمـل أيمثر ُمـ اطمتٞم٤مج اًمـٛمـ٤ميمٞمٜم٤مت واًمٕمجٛمـ٤موات إًمٞمف.
ِ
اٟمحراف اًمٕم٘مؾ.
أؾمٌ٤مب اًمـٛمِم٤ميمؾ ومـل طمٞم٤مشمٜم٤م ؾمٌٌٝم٤م شم٘مّمٞمـ ُر أو
ُُ مٕمٔمؿ
ُ
ً مـٙمقن اًمٕم٘مؾ هق وؾمٞمٚم٦م اًم ّرؤيـ٦مً :مذا يّمٕم٥م أن َيـ َرى اًمـٛمرء طمـ٘مٞم٘مـ٦م ٟمـٗمًف.
 اًمـٛمـ٤مئؾ يـرى إؿمٞم٤مء إظمرى ُم٤مئـٚم٦م.





يتٕمذر قمٚمـك اًمٕملم أن شمـرى ٟمٗمًٝم٤م إٓ سم٤مًمـٛمرآة.
يمثػم ُمـ اًم ِ
راوهمتِٝم٤م أواخلروج قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذا
ٕم٘مقل شمـتـٗمٜمـ ًمالًمتٗم٤مف طمقل اًم٘مقاٟملم و ُُم َ
ٌ
(ساع سملم اًمٕم٘مقل) ،قم٘مقل اًمـٛمٜمٔمٛملم وقم٘مقل اًمـخـ٤مرضملم قمٚمـك اًمٜمٔم٤مم اًمـٛمٗمـروض.
ٌ
يـجـقز ًمـٛمـ يـجٝمؾ طمـ٘مٞم٘مـ٦م دوره ومـل هذه اًمدٟمٞمـ٤م أن َيـدقمل اًمٜمج٤مح ومٞمٝم٤م .
ُ
اًمٕم٘مؾ هق ُِمـرآ ُة اًمٕملم.

 اًمـٛمتٕمّم٥م ضمـ ٌ
ٛمؼ سم٤مًمٓمٌع وإن يم٤من ُُمـتٕمٚمٛمـ ً٤م ،وص٤مطم٥م
٤مهؾ سم٤مًميورة وأطمـ ٌ
اًمـٝمقى ىمّمػم اًمٜمٔمر ،وٞمؼ إومـؼ ،ضمـ ٌ
٤مهؾ سم٤محلـ٘مٞم٘مـ٦م :ويمؾ هذه اًمّمٗم٤مت
شمـخـ٤مًمػ ؾمالُمـ٦م اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر.
 ٓ يًتٓمٞمع ص٤مطم٥م اًمـٝمقى أن يٙمقن ُُمٜمـّمٗم ً٤م ٓرشمٌ٤مط اإلٟمّم٤مف سمـ٤مًم َتجـ ُّرد :ومٌـ٘مدر
ُم٤م يٙمقن اإلٟمً٤من ُُمـتجـرد ًا سمـ٘مدر ُم٤م يتٞمن ًمف اإلٟمّم٤مف.
 إن إطمدى قمالُم٤مت اًمتَجـ ُّرد هق قمدم اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞمـ٤م« :وم٤محلـرص أذل أقمٜم٤مق اًمرضم٤ملش.

ٞمًف
 أطمدُ أؾمٌ٤مب اخلالف سملم اًمٜمـ٤مس َشمٗم٤موت اًمـٛم٘م٤ميـٞمس .وًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤ميـ ُ
اًمتل ُشمـٜمـ٤مؾمـٌف.
(ُ )1مـ يمت٤مسمف (اًمٕم٘مؾ شمٜمٔمٞمٛمف وإدراشمف) سمتٍمف واظمتّم٤مر.
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ُ ٓ مٕمٜمك ًم ِـ ُرىمل اًمقؾم٤مئـؾ طملم شمَـٜمْـحـ ُّط اًمٖم٤ميـ٤مت.
قاز َٟمـف ًمـح َٔمـ َ٦م آٟمـٌِٝم٤مر.
 اًمٕم٘مؾ يٙم٤م ُد يٗمـ٘مد َشم ُ

ِ
٥م اًم ُٕمـ٘مقل.

ؽمى وٓ ُيـٌ٤مع ،ومال َُم َٗمـر ُمـ أىمٚمٛمتف طمتك ُيـٜم٤مؾم َ
اًمٗمٙمر ٓ ُيِم َ
ُ

 يمثػم ًا ُم٤م شمـْمٞمـع اًمٜمّمٞمحـ٦م ُرهمؿ أهـٛمٞمتٝم٤م سمًٌ٥م ضمٝمؾ اًمـٛمًتٛمع سم٠مسمـٕم٤مد اًمـٛمقوقع،
يمراهتـف ًمٚمٜم٤مصح ،أو شمِمٙمٙمف ومـل ٟمـّمٞمحـتـف ،أو ٓ ِ
ِ
ٟمـِمٖم٤مل ِذهٜمـف سمٛمقوق ٍع
أو سمًٌ٥م

يـحًٌـف أهؿ ،أو سمًٌ٥م صمِـ َ٘م ِؾ ًمٖمـ٦م اًمٜمـ٤مصح.
ِ
واًمقاىمع.
 أٟمً٥م اًمٗمٙمر هق ُم٤م َيٜمـ ٌُ ُع ُمـ اًمٌـٞمـئـ٦م
 اًمٗمٙمر اًمً٤مئـد أيـ ً٤م يم٤من ٟمققمف هق اًمذي ي٘مقد طمـريم٦م اًمـٛمجتٛمع ومـل اشمـجـ٤مهـف.

 اًمتـخـٌُّـ ُ
ط واًمٍماقم٤مت شمًتـٜمـٗمذ ـم٤مىمـ٦م اًمـٛمجتٛمع و َشمـ ُِم ُّؾ طمريمتـف ،ومٞمٗمِمؾ
شمٓمق ٍر
اًمـٛمجتٛمع ومـل حتـ٘مٞمؼ أي شم٘مد ٍم أو سمٜم٤مء طمْم٤مرة ،سمـؾ يـتً٤مىمط ومـل ّ
ُُمـتـت٤مسم ٍع ُمـ د ٍء إًمـك أؾمقأ.
ِ
أصح٤مب اًمٗمٙمر ،و َشمـ ْذ ُسمـ ُؾ احلْم٤مرات قمٚمـك أيـدي
احلْم٤مرات قمٚمـك أيـدي
 شمـٜمِم٠م
ُ
ىمّم٤مر اًمٜمـٔمـر ُمـ أهؾ اًم ُّٓم ِ
ٖمٞم٤من وظمدَ ُِم ِٝمؿ ُمـ ُُمـحؽمومـل اًم َتـ ًَ ُّٗمؾ.
اًمْمحـٞمـ٦م.
 طمٞمٜمٛمـ٤م يٛمقج اًمـٛمجـتٛمع سم٤مٕومٙم٤مر اًمـ ُٛمتٕم٤مرو٦م ،يٙمقن اًمـٛمجتٛمع هق ّ
 اًم٘مـ٤مئـد يـ٘مقد ُمـ هؿ قمٚمـك ِ
ؿم٤ميمٚمتِف.
َ ُ
ٍ
ضمٜمس وٓ وـمـ،
 احلْم٤مرة شمـرطمؾ ُمـ ُمقوع إًمـك آظمـر ،ومٝمل ًمٞمً٧م طمٙمر ًا قمٚمـك
ًمٙمـ هل ًمـٛمـ َيـًتح ُّ٘مٝم٤م.
 اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل ٓ ي٘مقم قمٚمـك اًمٕم٘مقل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمـ ُٛمـتٛمٞمزة وطمده٤م ،سمؾ َيـٚمز ُُم ُف ٟمـٔم٤م ٌم
ٌ
تٙم٤مُمؾ ُيـٝمل ُء اًمـ َ
ّمٝمـ ُره٤م ومـل سمقشمـ٘مـ ٍ٦م ضمـٛمـ٤مقمٞمـ ٍ٦م
ومٙمري ُُم
ٛمٜم٤مخ وجيٛمع اًمٕم٘مقل و َي َ
ِ
ًمتخٚمٞمّمٝم٤م ُمـ أيمؼم َىمـدَ ٍر ُُمـٛم ٍ
واًمتٕمّمٌ٤مت واًمٍماقم٤مت
ٙمـ ُمـ ؿمقائ٥م إٟمـ٤مٟمـٞمـ٦م
اًمْمٞمـ٘مـ٦م.
اًمٌـٞمٜمـٞم٦م واًمٜمٔمـرات َ
 يٜمٌٖمل أن يٙمقن هدومٜم٤م :هق اًمًٞمٓمر ُة قمٚمـك أٟمـٗمًٜم٤م وشمـ٘مقيـٛمٝم٤م طمتك شمًتـ٘مٞمؿ
أطمقاًمٜمـ٤م وٟمّمٌح شمـٚمـ٘م٤مئـٞمـ ً٤م ومـقق أيـ٦م ُمٜم٤مومـً٦م.
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ٝمجـ ُر أوـم٤مٟمـٝم٤م واًمـٛمجتٛمع اًمذي ٟمِم٠مت ومٞمف،
 يمثػم ًا ُم٤م َٟمـرى قم٘مقًٓ ُمتٛمٞمزة َشمـ ُ
ِ
ٍ
َ
سمحـث ً٤م قمـ ُُمٜم٤مخٍ
ومرص َ
أؿمـدُّ إهمرا ًء ًمتح٘مٞمؼ
ـمٛمٕم ً٤م ومـل
أومْمؾ ًمٚمٕمٓم٤مء ،أو َ
ٍ
ٟمج٤مطم٤مت ُم٤مديـ٦م ،وومـل يمٚمت٤م احل٤مًمتلم يٙمقن اًمٕمٞم٥م ومـل اًمـٛمٜم٤مخ اًمٗمٙمري اًمذي
ٟمِم٠م ومٞمف هذا اًمٕم٘مؾ :ومٝمق إ ُّم٤م ٌ
ُمٜم٤مخ ـم٤مرد وإ ُّم٤م همػم ضمـ٤مذب ،وومـل اًمٖم٤مًم٥م ٟمـرى
أن ُمٕمٔمؿ اًمٕم٘مقل اًمـٛمتٛمٞمزة ٓ شمـًؽميح ُمع هذا اًمٓمـرد أو ذاك اإلهـٛمـ٤مل.
 اًمٗمٙمر يقضمـف ويْمع ُأؾمً ً٤مِ ُ ،
٥م.
ويد ُد ٟمققمٞم٦م وأظمالىمٞم٤مت اًمتـ٘مدم احلْم٤مري اًمـ ُٛم ْرشمَـ َ٘م ْ
َُ ُ
ٍ
ومج٤مقم٤مت ُُمٜمٔم َٛمـ ٍ٦م و ُُمتٕم٤موٟمـ٦م.
 اإلٟمجـ٤مزات اًمٌـ٤مرزة شمـ٠مشمـل ٟمتٞمجـ٦م ضمٝمقد ومِـ َر ٍق
اًمٗمٙمر هق أؾم٤مس احلْم٤مرة ،ومال طمـْم٤مرة سمـدون ومٙمر .وسمحً٥م ٟمققمـٞم٦م اًمٗمٙمر

ُ
شمٙمقن ٟمققمٞم٦م احلْم٤مرة ،وم٤مًمٗمٙمر اًمـٛمـ٤مدي ُشمـ ٌْٜمَك قمٚمٞمف طمْم٤مر ٌة ُم٤مد ّيـ٦م ،واًمٗمٙمر
اًمً٤مُمل ُشمٌٜمَك قمٚمٞمف َٟمـٝمْم ٌ٦م ؾم٤مُمـٞم٦م.
ُ مـ اخلٓمـ٠م أن ٟمٗمٝمؿ احلْم٤مرة سمٛمٕمزل قمـ اإلٟمً٤من اًمذي شمُّمٜمع سمـف وُمـ أضمـٚمف احلْم٤مرة.
ِ
ٞمعٓ :سمـد ُمـ
 اًمـخـٚمؾ
يٙمٛم ُـ ومـل اًمٗمٙمر :واًمٗمٙمر ٓ َيـّم ُٚم ُح ومٞمـف اًمتـرىمـ َ
ُ
اًمتـٜمـ٘مٞمـ٦م و َٟمـٌـ ِذ اًمـز ِ
يػ واًم ُٖمـث٤مء.
ْ
ُ مـ يًٞمٓمر قمٚمـك ىمـٚم٥م اإلٟمً٤من ُيًػمه إًمـك طمٞم٨م يـريـد ويـ٠مظمـذ ُمـٜمف ُم٤م يـريـد.
وحمـ٤مو ِ
ٓت اًمًٞمٓمرة قمٚمـك اجلًد.
وؿمت٤من سملم ضمـدوى اًمًٞمٓمـرة قمٚمـك اًم٘مٚم٥م (اًمٕم٘مؾ) ُ َ
 احلْم٤مرة ُمّمٓمـٚمح ضمـذاب ،وًمـٙمـ يـقضمـد اًمـٙمثػم ُمـ اخلـٚمط ومـل حتـديـد ُمٕمٜمك
شمٚمؽ اًمـٙمٚمٛم٦م ،أو ومـٝمٛمٝم٤م.





إؾمٌ٤مب ُُم ًَخـرة.
اًمـ ُٛمتٗمٙمر يـدرك أن
َ
ٓ يـقضمـد ومـل اًمدٟمٞم٤م قم٘مالن ُمتٛمـ٤مصمِـ ِ
الن أو ُُمـتَـٓم٤مسمِـ٘م٤من.
ُ
وُمتـٜمقع قمٚمـك َُمـر اًمٕمّمقر.
ديؿ
ٌ
اًمْمالل ىمـ ٌ
آٟمـٌـٝم٤مر سمٛمـ٤م اؾم ُت ِ
ِ
حد َ
اًمٗمٙمر
ث ومـل ُمـج٤مل اًمـٛمٕم٤مرف اًمـٛمـ٤مديـ٦م ضمـٕمؾ أشمٌ٤مع
َ
اإلٟمً٤من يمٛمجٛمققمـ٦م ُمـ إضمٝمـزة اًمـٛمـ٤مديـ٦م يـتـحٙمؿ ومٞمٝم٤م
اًمٕمٚمٛمـ٤مٟمـل يـتـّمقرون
اًمـٛمخ يمٛمـ٤م يـتـحٙمؿ اًمٙمٛمٌٞمقشمـر ومـل اًمـٛمـ٤ميمٞمـٜمـ٤مت.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ119حؽمُمنُالعرصُالديث

ُ مـ اًمٕم٘مؾ أن يٕمـرف اًمٕم٘مؾ طمـدوده ومٞمٚمزُمٝم٤م و ُيـٌـ ِد َع ومـل طمـدوده٤م.
 اًمـرزق ًمٞمس ُم٘مّمقر ًا قمٚمـك اًمـٛمـ٤مل واًمـٛمـ٤مدة ومـ٘مط ،سمـؾ ُمـٜمـف اًمـٛمٕمٜمقي ،يم٤مًمّمح٦م
واًمتقومٞمؼ واًمزوضم٦م واًمذري٦م اًمّم٤محل٦م أوهمػم اًمّم٤محل٦م واًمًٛمٕم٦م احلًٜم٦م وهمػم ذًمؽ.
ٛمزيؼ اًمدول أو اجلٛمـ٤مقم٤مت يٌـدأ سمـتٛمـزيـؼ اًمـ َٝمقيـ٦م.
 شمـ ُ
 أظمٓمـر ُمـرطمـٚم٦م ومٙمريـ٦م يـٛمر سمـٝم٤م اإلٟمً٤من هل ُمرطمـٚمـ٦م سمـدايـ٦م شمٙمقيـ قم٘مٚمف :ومـتٚمؽ
اًمٌدايـ٦م ُشمـٛم ّثؾ إؾم٤مس اًمذي يـتـحـدد سمف ُمٕم٤مًمـؿ سمـٜمـ٤مء اًمِمخـّمٞمـ٦م وأوًمقيـ٤مشمـٝم٤م،
٥م شمـٖمٞمـػمه٤م سمٕمد ذًمؽ إٓ سمـِمـؼ إٟمـٗمس.
و َيـّم ُٕم ُ

ٍ
ُمً٠مًم٦م ُمٕمٞمٜمـ ٍ٦م
 آىمـتـٜم٤مع :هق اًمرو٤م سم٤مًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل َشمـ َقومـ َرت ًمٚمٕم٘مؾ سمخّمقص

دون أن يٙمتِمػ اًمٕم٘مؾ شمـٜمـ٤مىمـْم ً٤م ومٞمٝم٤م ،ىمـد يـدث آىمـتـٜم٤مع ومـل طم٤مًم٦م ٟم٘مص
اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت سمًٌ٥م يمًؾ اًمٕم٘مؾ قمـ اًمًٕمل جلٛمع ُمـزيـ ٍد ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت قمـ
اًمـٛمً٠مًمـ٦م ومٞمٙمـتـٗمل سمٛمـ٤م يـّمٚمف ضمـ٤مهـز ًا.

 يـدث اخلـٓمـ٠م طملم يـٌ٤مًمغ اًمٜم٤مس ومـل ؿمدة اًمـر ِ
سمط سمـلم اًمرزق واًمتحـ٤م ُيـؾ قمٚمٞمف ،إذ ًمق
ّ
ٍ
يم٤مٟم٧م طمـ٘مٞم٘مـ٦م اًمرزق سم٤محلٞمٚم٦م ًمتحقل اإلٟمً٤من ُمـ َُم ْرزوق إًمـك ِ
رازق ،وهذا ُمًتحٞمؾ.
 ٓ يًتٓمٞمع أقمتك اًم ُٓم ِ
ٖم٤مة أن يٛمٜمع ضمـٛمـ٤مقم٦م ُم١مُمٜم٦م ُمـ اًمّمقم ،وُمـ احلٛمـ٤مىمـ٦م
ُُمـٓم٤مًمٌ٦م ضمـٛمـ٤مقمـ٦م ُمـ اًمٌـقذيـ٦م ُمث ً
ال سم٤مًمتـقضمـف ٕداء صالة اًمٕمِم٤مء .هذا وذاك
ُُمـتـ َٕمـذ ٌر سمًٌ٥م ؿمدة ووقح هـق ّيـ ِ٦م يمؾ ضمـٛمـ٤مقمـ٦م.
َ شمـزيـدُ إظمـٓمـ٤م ُء واطمـتٛمـ٤مٓ ُشمـٝم٤م سمِمـدة ومـل اًمـٛمجـ٤مٓت همػم اًمـٛمحـًقؾمـ٦م
واًمـٛمٜم٤مـمؼ اًمٗمٙمريـ٦م ِ
همػم اًمـٛمٓمـروىمـ٦م ،واًمتل ومِمؾ اًمـٛمٗمٙمرون ومـل حتـديـد
ٞمس ًمـٝم٤م وأمهٚمٝم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس :يمٛمٕمٜمك اًمٕمٌ٤مرة ،وىمٞمٛمـ٦م اًمٗمٙمرة ،ووزن
ُم٘م٤ميـ َ
وىمـٞم ِؿ احلـ ِ
ِ ِ
ٞم٤مة ،وُمدى ؾمٛمق اًمـٛمٌ٤مدئ :إًمخ ،ومٙمٚمٝم٤م يـتـٕمذر آشمٗم٤مق قمٚمـك
اًمـٝمدفَ ،
ِ
سمًخـر ّيـ٦م،
ُم٘م٤ميـٞمًٝم٤م .ومٛمـ٤م شمراه ؾم٤مُمٞم ً٤م ىمـد يـراه همػمك طمـ٘مػم ًا سمـًٌ٤مـمـ٦م وأطمٞم٤مٟمـ ً٤م ُ
وُم٤م يـراه همػمك ه٤مُم ً٤م ىمـد يـٌدو ًمؽ شمـ٤مومٝم ً٤م وهٙمذا :ومٝمق يـ ِز ُن سمٕم٘مٚمف وومِ ِ
ٙمره ،وأٟم٧م
شمـ ِزن سمٕم٘مٚمؽ وومِ ِ
ٙمرك ،وؿمت٤من سملم قم٘مٚمؽ وقم٘مٚمف :وم٤مًمـٛمً٠مًمـ٦م ُمٕمٜمقيـ٦م.

ظقونُالؽمُوالعز
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 ٓ شمـخـْمع إومٙم٤مر اًمـٛمقروصمـ٦م يمثػم ًا ًمٚمٕم٘مؾ واًمٕمٚمؿ واًمـٛمٜمٓمـ ِؼ ،سمـؾ شمـتـٝمرب
ُمٜمٝم٤م ومـل ُمتـ٤مه٤مت اًمالوقمل سمِمتك اًمـحـ ِ
ٞمؾ ظمـقومـ ً٤م ُمـ اًمتـٖمٞمـػم.
ٟ مٛمق اًمـٝمقيـ٦م يـدومـع ًمتـٜمٛمٞم٦م آىمـتّم٤مد وسمـٜم٤مء ِ
اًم٘مـ َقى اًمٕمًٙمريـ٦م و ُيـ َح ّٗم ِـز اًمتـْمحٞمـ٦م.
 يٛمـ٤مرس اًمٌ٤مًم ِـ ُٖمقن اًمتـ٘مٚمٞمد هم٤مًمٌـ ً٤م :أو يـ ْخـ َْمٕمقن ًمٕمـ ِ
٤مدات اًمـ ُٛمجـتٛمع.
َ
ُ
ّمح اًمٕم٘مالء.
 اًم٘مـ٤مئـد اًمٕمـ٤مىمـؾ يـ٘مٌؾ ُٟمـ َ
 طمٞمٜمٛمـ٤م ُيـ َٕمٓمـ ُؾ ُ
ًٝمؾ ِىمٞم٤مدهت٤م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م وشمقضمٞمٝمٝم٤م إًمـك طمٞم٨م
قم٘مؾ اجلٛمـ٤مقم٦م َي ُ
ِ
اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م
يـريـد أصحـ٤مب اًمـٛمّمٚمحـ٦م .وطمٞمــ َيـتـٕمـ ّذ ُر شمٕمٓمٞمؾ اًم ُٕم٘مقل أو
يٙمقن اًمٌديـؾ هق اًمتِمقيش ومتـّمٌح اًمٖم٤مًمٌـٞم٦م ومـل َطم َػم ٍة ُمـ أُمره٤م! وطملم يـِمتـد
شمٕم٘مٞمد إُمقر يـٚمجـ٠م اًمـٛمٗمـًدون وأقمقاهنؿ إًمـك اومتٕم٤مل اًمـٛمِم٤ميمؾ واًمٜمّـٗمخِ ومٞمٝم٤م
ِ
ٍ
صمؿ شمـ٘مديؿ طمـ ٍ
ؾم٤مذضم٦م ًمتٚمؽ اًمـٛمِم٤ميمؾ ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ شمـ٘مدي ِؿ يمِ ٍ
ٚمٗمداء
ٌ٤مش ًم
ٚمقل
إلؿمٖم٤مل اًمٕم٘مقل قمـ اًمـٛمِم٤ميمؾ إصٚمٞم٦م.

ٍ
ُمً٠مًم٦م ُمـحـددة ،يمٚمٛمـ٤م ىمؾ اطمتٛمـ٤مل شمـٜم٤مىمض
 يمٚمٛمـ٤م ىمٚم٧م يمٛمٞم٦م اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت طمقل
شمٚمؽ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ويٙمقن آىمـتـٜم٤مع سمـٝم٤م ىمريـٌـ ً٤م :ومـ٤مٓىمـتـٜم٤مع طمـ٤مًمـ ٌ٦م قم٘مٚمٞم ٌ٦م ًمٞمس إٓ.

ٍ
ُ
ًمّمقر
يٙمقن ُُمـحـ٤ميم٤م ًة قمٛمٞم٤م َء
همػم آىمـتداء :وم٤مًمتـ٘مٚمٞمد ومـل اًمٖمـ٤مًم٥م
 اًمتـ٘مٚمٞمدُ ُ
ٍ
ضم٤مهزة ؾم٤مسمـ٘م٦م.
ٕيم٤مذي٥م وإسمـ٤مـمٞمؾ.
ومً َٞمـ َتـ َ٘مـ ٌّ ُـؾ ا
َ
َ طمـ ّٞمـ ُز اًمٕم٘مؾ إن ًمـؿ ُيِم َٖمـؾ سم٤محلـ٘م٤مئـؼ َ

دي اًمتـ٘مٚمٞمد إًمـك إسمدا ٍع ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمـ ُٛم َ٘مـٚمد .واًمتـ٘مٚمٞمد ُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت
 ٓ يٛمٙمـ أن يـ َ١م َ
وو ِ
اًمِم٤مئـٕم٦م سمٞمــ اًمٕمقام سمًٌ٥م شمٙم٤مؾمؾ اًمٕمـ٘مقل ِ
ٕمػ اًمٕمزائؿ.
وىمـٚم٦م اًمققمل َ

ً مٚمٕم٘مؾ دور أيمؼم قمٜمد آىمـتـداء ُمـ٘م٤مرٟمـ ً٦م سم٤مًمتـ٘مٚمٞمـد ،ومـ٘مد يـتـٗمقق اًمـٛمـ٘مـ ِ
تدي
ُ
ُ
قمٚمـك ُىمـدوشمِـف ومـل طمـ٤مل ٟمِم٤مط قمـ٘مٚمف.
ٌ
ُ
إشمـ٘م٤من أيْم٤م.
اإلشمـ٘م٤من ومـل اًمـخـػم ،ىمـد يٙمقن ومـل اًمنم
 يمٛمـ٤م يٙمقن
 اًمٕم٘مؾ اًمذي شمـِمٌـع سم٤مٕيم٤مذي٥م َيـتٕمذر قمٚمٞمف اؾمتـ٘مٌ٤مل احلـ٘م٤مئـؼ.
ِ
رأي قمـ ُطمـريـ٦م ٟم ِ
إسمـداء اًمـ ِ
َـِمـر اجلٝمؾ.
 ٓ سمـد ُمـ شمـٛمٞمـٞمز طمـريـ٦م
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 اًمٌـ٤مـمـؾ ٓ ي٘مقم سمـذاشمـف ،وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقم سمـف ؿمخص سمٛمٗمرده .سمـؾ ٓسمـد ُمـ
ٍ
ِ
ُم١مؾمً٤مت شمـتـٕم٤مون قمٚمـك اًمٌـ٤مـمـؾ وومـل ُمٜم٤مخٍ يً٤مقمد قمٚمـك
شمٕم٤مون ُمـجٛمققمـ ٍ٦م أو
ذًمؽ :ومٞمـتقًمد اًمٗمً٤م ُد ويٜمٛمـق.

ٝمقى أن َي ِْمؾ َرهم ِؿ قمٚمٛمف أو اًمـٛمٕم٤مرف اًمتل َيـحـقزه٤م.
 يٛمٙمـ اإلٟمً٤من
ص٤مطم٥م اًمـ َ
ُ
ٍ
سمٛمٗمٙمر ُمٕملم ىمـد يٜمٛمق طمتك يّمػم هق إُم٤مُم ً٤م ًمؽ ،ويّمٌح ًمف قمٚمٞمؽ
 إقمجـ٤مسمـؽ
اًمـٛمٕمٜمـقيـ٦م أو اًمـر ِ
ِ
وطمٞمـ٦م دون أن شمَـِم ُٕمر.
ٟمقع ُمـ اًمًٞمٓمرة
ٌ
ّ
ِ
وىمـدرشمـف قمٚمـك اًمٜم ِ
ـٗم٤مق ًمدى
ُ يـالطمظ اًمتٜم٤مؾم٥م اًمٓمـردي سمـلم ِؾمـ اإلٟمً٤من
يمثػم ُمـ اًمٜم٤مسُ ،مـٛمـ٤م يـدل قمٚمـك أن اًمٜم َ
ـٗم٤مق يتـٓمقر ُمع اًمقىم٧م طمتك يتٛمٙمـ
٥م ىم٤مسمـٚمٞمـ٦م اًمِمٗم٤مء.
ُمـ اًمٕم٘مؾ ،وسمـذًمؽ شمَـّم ُٕم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
رهمٞم٥م
واًمتـٌـٞمـلم واًمتـ
واًمـٛمٜمـٓمؼ
سمـ٤مًمؼمه٤من
 اًمتٕم٤مُمؾ اًمٕم٘مٚمـل اًمـٛمًتـ٘مٞمؿ يٙمقن
ِ
واًمؽمهٞم٥م.
طمـ٤مل قم٘مقل أومـراده ٕٟمـف ُمـ صٜم ِ
ِ
ْـٕمٝمؿ:
 طمـ٤مل اًمـٛمجـتٛمع اًمٌنمي هق طمّمٞمٚمـ٦م
ُ
ٍ
سمـققمل أو دون وقمل.
ؾمقا ٌء

ٍ
ٍ
َ
ـم٤مئـٗم٦م) قمٚمـك سم٘مٞم٦م اجلٛمـ٤مقم٤مت.
ضمـٛمـ٤مقمـ٦م (أو
ـمٖمٞم٤من
 اًمديٛمقىمراـمٞم ُ٦م اًمـٛمٕم٤مسة :شمـٕمٜمل







سمٕمٛمك همػمه؟
يمٞمػ يِمٕمر إقمٛمك َ
آىمـتدا ُء اًمقاقمل ِصٗم٦م اًمـ ِ٘مـ ّٚم ِ٦م ُمـ اًمٌنم.
اًمًٗمٞمـف أو اًمـرضمـقع إًمٞمف ومـل إُمقر ِ
ِ
اًمِم ِ
ذات ّ
٠من
ٓ ظمـالف قمٚمـك أن اؾمتِم٤مرة
َ
ِ
شمـٚمٞمؼ سمـ٤مًم ُٕم٘مالء.
اًمً
ٗم٤مهـ٦م اًمتل ٓ ُ
شمُـ َٕمدُّ ُمـ ّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
أسمٕم٤مده٤م.
سمٌمء ُمـ
ىمـْمٞمـ٦م ٓ ُيـٚمِ ُّؿ
إٟمً٤من ومـل
أظمـذ رأي
ًمٞمس ُمـ اًمّمقاب
ِ
ّ
سم٤مًمِم٘م٤مء إٟمٛمـ٤م يٙمقن قمـ ـمـريـؼ اًمٕم٘مؾ.
ٕمقر سم٤مًمًٕم٤مدة أو
اًمِم ُ
ِ
اًمٜمٗمس وطم٥م اًمٖمػم ،سمؾ يقضمد
شمٕم٤مرض سملم طم٥م
ومـل ومٝمؿ اًمٕم٘مالء ٓ يـقضمد
ٌ

ٌ
شمٙم٤مُمؾ ٓزم.
ِ
ـح٥م ٟمٗمً ُف ٓ يًتٓمٞمع أن ُيـح٥م همػمه.
 طم٥م
اًمٜمـٗمس هق اًمٌدايـ٦م :ومٛمـ ٓ ُي ُّ
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٥م شمٕم٤م ُُم َ
ٚمؽ
اـمٚمع اًمٜم٤مس قمٚمـك ُم٤م
ً مق
وص ُٕم َ
يـدور سمٕم٘مٚمؽ ًمتٖمػمت ٟمٔمـرهتؿ إًمٞمؽ َ
َ
ُ
ـٝم ْؿ َُمٕمؽ.
ُمٕمٝمؿ وشمٕم٤م ُُمـ ُٚم ُ

 اًمٕم٘مؾ ومـل طمـ٤مًم٦م احل٥م (أو اًمـٙمره) يؽماضمع ظمـٚمػ اًمٕم٤مـمٗمـ٦م :سمًٌ٥م اًم َٕم َٛمك
واًمٜم ًْٞم٤من واًمتـٜم٤مؾمـل.

ٗمٞمض ُمٜمٝم٤م قمٚمـك أظمريـ ،إذ ٓ يقضمد َومـٞمَـ ٌ
ْم٤من ٓ
 احل٥م َيٜمٌُ ُع ُمـ اًمٜمٗمس و َيـ ُ
أوًٓ.
اًمـٛمٜمْـٌَ َع ّ
َي ْٖم ُٛم ُر َ

ُ
يٙمقن سمًٌ٥م اًمـجٝمؾ.
َ قم َٔم َٛم َ٦م اًمـح٥م شمـتقىمػ قمٚمـك ُمدى اًمٗمٝمؿ ،وشمَـدٟمـل اًمـح٥م

ٍ
وقمٚمؿ وومـٞمف ُسمٕمدُ ٟمٔمـر.
 ظمػم اًمـح٥م ُم٤م يم٤من قمٚمـك ُهدً ى

ِ
ـٜمًٞمـف
شمْمٞمـٞمع ًمـٝم٤مٕ :ن ُمـ َيـٜمًك اًم ّٚمـ َف ُي
 طم٥م اًمٜمٗمس ومـل همٞم٤مب اإليٛمـ٤من هق
ٌ

وم٠مي وٞم٤م ٍع َ
طمـ٤مز اإلٟمً٤من اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م!
أؿمدُّ ُمـ ذًمؽ؟ طمتك وًمق َ
اًم ّٚمـ ُف ٟمٗمًفُّ ،
ِ
وقم ِ
ومٝمٛمف وشمَـّمق ِر ِه ًمف ِ
ِ
ُُ مٕم٤م َي َ
ٚمٛم ِف سمـف ،وذًمؽ ُر ْهم َؿ
ًمٚمِمـلء شمَـزيـدُ ُمـ
ـِم َ٦م اإلٟمً٤من
َ ُّ
اًمٌم ِء ًمـؿ شمـتٖمػم يمثػم ًاً ،مٙمـ اًمـٛمِم٤مقمر ٟمحـقه هل اًمتل شمـتٖمػم ِو ْوم َؼ
أن َطم٘مٞم٘م٦م
ْ
ُم٤م ُي ِ
ؽمضمـٛم ُف اًمٕم٘مؾ ويـتـّمقره.
ِ
ٜمِم ُ
 طملم َي َ
اًمًٞمٓمرة قمٚمـك اًمٕمقاـمػ.
ط اًمٕم٘مؾ يٙمقن ًمف ٟمًٌِ ٌ٦م ُمـ
٘م٤مسمـؾ اإل ًْم ِ
ِ
ِ
ػ واًمٕم٤مدة ،وسمٜمُٛمق اًمٕم٘مؾ شمَـٜمٛمق اًم ُ٘مدرة
اًمٕم٤مدي حمـدو ٌد ُُم
ور اًمٕم٘مؾ
َ د ُ
قمٚمـك شمٖمٞمـػم اًمٕم٤مدات.
ًمٕم٘مٚمف َجيٕمٚمف راوٞم ً٤م سمِ ِ
ِ
ال ومِٙمر ُه قمٚمـك ومِ ِ
ـف و ُُمـ َٗمـْم ً
ٙمر همػمه ٓ
ػ اإلٟمً٤من
 إ ًْم ُ
ُ
ؿمٕمقري ً٤م ،وًمـ ي ِ
ـ٘مـر سمِذًمؽ.
ُ
ُ
ي٥م اخلـػم وي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأومٕم٤مل
سمٗمٙمر
ـٌـٖم ُض اًمنمُ ،م٤م ًمـؿ يتـٚمقث
ُ
 اًمٕم٘مؾ سمٗمـٓمـرشمـف ُ ُّ
ِ
َ
ـريض إسمـ٤مًمً٦م.
وحت
ِ
ِ
ُ
سمحـ٘مٞم٘مـتـف ،وهذا ُم٤م َيـخـ َٗمك قمٚمـك
اجلٝمؾ
أؾمٌ٤مب وٞم٤م ِع اًمٕم٘مؾ
ُ مـ أسمـرز
ِ
ِ
ِ
شمقفمٞمػ قم٘مٚمف.
ـحـً ُـ
٥م أٟمـ ُف ُي
َ
أهمٚم٥م اًمٜم٤مس ،واًمٙمؾ َيـحً ُ
 اًم َ٘مدَ ر إيمؼم ُمـ ِ
ذيم٤مء اًمِمخص وُمقهٌـتـف يـٜمٛمق ِظمـالل ُمرطمـٚم٦م اًمٓمـٗمقًمـ٦م.
ُ
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ِ
ِ
ٞمؿ و َدواومع ،ومٝمق أيمثـ ُر قمٛم٘م ً٤م ُمـ
يم٤مت
اًمٕم٘مؾ
ٌ
در ٌ
ـل وىم ٌ
وُمٕمٚمقُم٤مت وُمٕم٤مٟم َ
ُمٗم٤مهٞمؿ و ُُم َ
ٌ
ِ
ٕمٜمـقي ُمـ اًمٜمـٗمس اًمٌنميـ٦م.
اًمـٛم
ُّ
اًمـٛمخ وُمـ اًمدُم٤م ِغ اًمٗمٞمـزيـ٤مئل :إٟمـف اًم٘م ُ
ٓم٤مع َ
ٍ
ِ
اًمقاًمديـ ومـل
دور
ؼم ُز ُ
اًمـٛمحٞمٓم٦م سمـف ،وهٜم٤م َي ُ
قم٘مؾ اًمٓمٗمؾ يت٠مصمر سمِمدة سم٤مًمٌٞمئ٦م ُ
اًمٓمٗمؾ ُمـ ظمالل ُم٤م يتٕمٚمٛمف ويٚمت ِ
ِ
َـ٘م ُٓمـ ُف ُمٜمٝمٛمـ٤م.
اًمـٛمٕم٤مًمِـ ِؿ اًمرئٞمًٞم٦م ًمٕم٘مؾ
َ ُ ُ َ
شمَـٙمقيـ َ
إن ُمٗمٝمق َم اًمٕم٘مؾ قمٜمد اًمٖم٤مًمٌـٞمـ٦م هق ِؿمدّ ُة احلـ ِ
ِرص قمٚمـك اًمـٛمّم٤مًمِح اًمدٟمـٞمقيـ٦م،
ِ
اًمًٚمٓم٤مت ،واًمتَـٗمٜمُّ ُـ ومـل
اًمـٛمحٞمٓمـ٦م ،واخلـقف ُمـ ُّ
اًمـٛمخـ٤مـمـر ُ
واحلـذر ُمـ َ
ُ
أؾم٤مًمٞم٥م اًمٜم ِ
ِ
ـٗم٤مق واًمتح٤م ُي ِ
واًمـٛمٝم٤م َدٟمَـ٦م واًمت َ
ـخـٗمل.
ـؾ
ُ
اؾمتـ٘مٌ٤مل ُمـ ُمـخ َت َٚم ِ
شمرك قم٘مقل إـمٗم٤مل ًمتٙمقن وم٘مط ِ
ٍ
ُمـ اخلٓم٠م ُ
ػ َوؾم٤مئؾ
أوقمٞم َ٦م
ُ
اًمـٛمٕمرومـ٦م وأظمٓمره٤م اًمتٚمٗمزيقن همػم اًمـٛمرا َىم٥م ،سمحج ِ٦م اًمـحري ِ
ـ٦م ّ
اًمِمخّمٞم٦م.
ُ
ُ ّ
ُ
ُ
َ
ِ
أواظم ِ
ـٛمرَ :ومـ َٞمـتـج ّٚمـك ومٞمٛمـ٤م
إن اًمٜمٛمق اًمٕم٘مٚمـل ًمإلٟمً٤من يًتٛمر إًمـك
ـر اًم ُٕم ُ
ٍ
ٍ
سمح ِ
يًٛمك « ِ
صحٞمح٦م شمُـٕمدُّ إو٤مومـ ً٦م ًمٚمٕم٘مؾ ،ويمؾ
ُمٕمٚمقُمـ٦م
ٙمٛم٦م اًمِمٞمقخش :ومٙمؾ
ُ
ٍ
ٍ
ظم٤مـمـئ٦م شمُٕمدُّ َظمّمٛمـ ً٤م ُمٜمف ،وسمٛمرور اًمزُمـ شمـتـٝمٞم٠م اًم ُٗم َرص ٓؾمت٘مٌ٤مل
ُمٕمٚمقُمـ٦م
ص ُمـ اخلـ٤مـمِ ِ
اًمـٛمزيـد ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمّمحٞمحـ٦م واًمتخـ ّٚم ِ
ـئ٦م ،إًمـك أن

شمـٌـدأ اًمـٛمِم٤ميمؾ اًم ُٕم ِ
ـْمقيـ٦م ًمٚمٛمخ وإقمّم٤مب.
ِ
 اًمٕم٘مؾ اًمر ِ
ِ
ًمقاز َم َضوريـ٦م :ؾمالُمـ٦م ُقمْمقيـ ٌ٦م ،وذيم٤م ٌء
ٕرسمٕمـ٦م
ـح َيـت٤مج
اضم ُ
ّ
ـرد.
وقمٚمؿ ،وشم َ
َـج ُّ
ٌ

ُُ مٕم َٔم ُؿ اًمّمٗم٤مت اًمـٛمٕمٜمقيـ٦م ًمإلٟمً٤من هل ومـل إصؾ
صٗم٤مت قم٘مٚمٞمـ٦م :ومـتـجـدُ
ٌ
اًمٕمـ٘مـؾ ا ِ
ْ
واًمٗمقو ِقي
٥م
وإظم َـر َق
وإطمـٛم َؼ
ًت٘مٞمؿ
واًمـٛم
ًمًقي
واًمـٛم ْٖم َٚم َ
َ
ـؼ واًمٓمٞم َ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
َ
واخلٌٞم٨م.
واًمْم َ٤مل
واًمـٛمًٓم َح
واًمـحٙمٞمؿ
واًمـقاقم َل
واًمًٗمٞم َف
َ
واًمٕمٛمٞمؼ ّ
ُ
َ
ّ
ِ
ِ
واًمؼماهلم ًمٞم٘مـتـٜمع سم٤محلـؼ واحلـ٘مٞمـ٘م٦م ،وٓ
تجـرد يٙمٗمٞمف ؾمالُمـ٦م إد ًّم٦م
اًمـٛم َ
 اًمٕم٘مؾ ُ
يـتـٞمن شمقصٞمؾ إدًم٦م واًمؼماهلم ًمٚمٕم٘مؾ إٓ سمٕمد إظمـٛمـ٤مد اًمِمٝمقات وإهقاء
اًمـٝمقى سمـرأؾمف ومـٕمٚمـك اًمٕمـ٤مىمـؾ أن يـ١مضمؾ
واًمٕمقاـمػ اًمـٛمت٠مضمـجـ٦م ،وطملم ُيٓمِ ُّـؾ
َ
ِ
حمـ٤موًم٦م اإلىمٜم٤مع إًمـك ِ
إجيـ٤مد ٍ
طمؾ ًمٚمًٞمٓمـرة قمٚمـك إهقاء.
طملم
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ِ
 اًمِمٝمق ُة شمُـٕمدُّ َ
١مصمـرات ومـل اًمٜمـٗمس اًمٌِمـريـ٦م.
اًمـٛم
أٟمِم َط ُ
ِ
ِ
 اًمٕم٘مؾ ٓ َي َ
طمـ٤مًم٦م آوٓمـرار.
أهمٚم٥م اًمٜمـ٤مس إٓ ومـل
ٜمـِم ُط قمٜمد
ْـحـد ٍ
ؾمٚمًٚم٦م ُمـٜم ِ
ٍ
ُ
رة ٓ شمـتـٜم٤مهل.
اًمً٤مومؾ َيـٚم َ٘مك ُم٤م هق أؾمٗمؾ ُمٜمف وأؿمدُّ ضمـذسمـ ً٤م ومـل

ُ
 ىمـد يتً٤موى اصمـٜمـ٤من ومـل طمـٞم٤مزة ٟمـٗمس اًمـٙمٛمٞم٦م واًمٜمققمٞم٦م ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت وًمٙمـ
ِ
ًتـقى اًمٕم٘مؾ :ومٞمٙمقن أطمـدمه٤م طمـًقد ًا
ـقٟم ً٤م ؿم٤مؾمٕمـ ً٤م ومـل ُُم َ
يٙمقن سمـٞمـٜمٝمٛمـ٤م َسم ْ
وأظمر ُُمـٕم٤م ًومـك ُمـ احلـًد.

ػ اًمٕم٘مؾ ُضمٝمد ًا ُمْم٤مقمٗم ً٤م
 اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اخل٤مـمئـ٦م شمـ٠م َسمك ُطمً َـ اًمؽمشمـٞم٥م وشمُٙمٚم ُ
ًمالطمتٗم٤مظ سمـٝم٤مٕ :ن أؾمٌ٤مب اٟمـٝمٞم٤مره٤م أىمقى ُمـ ُمـ٘مق ِ
ُم٤مت سمـ٘م٤مئٝم٤م .وم٤مًمٕم٘مؾ
ُ
ٍ
اًمـٛمحتقى قمٚمـك ٍ
سمـ٤مرزة ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اخلـ٤مـمئ٦م دمـده ُُمـْم َٓمرسمـ ً٤م ىمـٚم٘مـ ً٤م
ٟمًٌ٦م
ٍ
ٍ
ُمٕمٜمقيـ٦م ظم٤مرضمٞم٦م ،وذًمؽ يـدل قمٚمـك ّ
أن اًمٕم٘مؾ
ًمـٛمً٤مٟمـدة
ويـت٤مج
ظمـ٤مئـٗم ً٤م
ُ
ُمٗمٓمقر قمٚمـك آـمٛمئـٜم٤من ًمٚمحؼ.
ٌ
ِ
ِ
ِ
واًمـٝمقى أوًٓ ،صمؿ
اًمٌنم أٟمـٝمؿ يتـٍمومقن سمـداوم ِع اًمٕم٤مـمٗم٦م
ؾمٌ٥م هم٤مًمٌٞم٦م أظمٓم٤مء

َ
ُ
ِ
ِ
واًمـٛمٜمٓمؼ سمٕمد ذًمؽ.
سم٤مًمٕم٘مؾ

ِ
ويـ٤مومِ ُظ قمٚمـك
 قم٘مؾ اًمٕم٤مُمل َيتِمٙم ُؾ سمًٝمقًم٦م ،أُم٤م قم٘مؾ اًم٘م٤مئـد اًمٓمٌٞمٕمل
ومٞم٘م٤مو ُم ذًمؽ ُ
ـزه ورؤيـتِ ِ
ـف ًمألُمقر.
شمـٛم ُّٞم ِ ُ
ِ
ـٌـر ُز اًم٘م٤مدة .ووٛمـ شمٚمؽ
اًمـٛمتٛمٞمزة (اًمذيمٞم٦م) أىمؾ ُمـ  %1وُمٜمٝمؿ َي ُ
 إن ٟمًٌ٦م اًمٕم٘مقل ُ
ِ
ِ
ُم١مه ٌؾ
اًمـٛمٗمـًدَ ة ويمالمه٤م َ
اًمٜمًٌ٦م شمٙمقن قم٘مقل اًمٕمٚمٛمـ٤مء واًمٕم٘مقل اًمـٛمـ٤ميم َـر ُة ُ
ًمٚمريـ٤مدةٌ ،
٤مس
يمؾ سمٓمريـ٘مـتف وأهداومـف وأؾم٤مًمٞمـٌف .وومـل احلـدي٨م اًمنميػ «إٟمٛمـ٤م اًمٜم ُ
يم٤مإلسمـ ِؾ اًمـٛمـ٤مئـ ِ٦م ٓ ،شمٙم٤م ُد ِ
دمـدُ ومٞمٝم٤م راطمٚم ً٦مش ،يتـْمح أن ٟمًِ ٌَـ َ٦م اًمٕمقام شمـزيـد قمـ
 ،%99ومٕم٘مقًمـُٝمؿ أُم٤مٟمـ ٌ٦م ومـل أقمٜم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ .
ِ
إصدار إطمٙم٤ممْ ،
سمـؾ ٓ َيـتـٗمق ُه هب٤م إٓ ًميورةٟٕ :مـف
 اًمٕم٤مىمؾ ٓ َيـتـ َٕم ّجؾ ومـل
()1

ِ
َ
اًمـحٙمؿ.
٥م
ُمٕمٚمقُم٤مت
يٕمرف أٟمـف ىمـد شمًتجـدُّ
ٌ
شمٕمديـؾ ُ
شمًتقضم ُ

( )1وىمد صمٌ٧م سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل أن اًمٜمًٌ٦م هل  ،%2.8أي  8أؿمخ٤مص ُمـ يمؾ أًمػ.
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 متثٞمؾ ِ
ٍ
ُ
أؾمٝمؾ يمثػم ًا
سمِمٙمؾ ِؿم ٌِف َطمـ َٚمـزوٟمـل ،وم٤مًمؽمدي
يتؿ
اًمرىمل أو اًمؽمدي اًمٕم٘مٚمٞملم ُّ
ُّ
ِ
وأظمذ ِ
اًمٗم ِ
ِ
ُ
اخلٌـٞمثـ٦م يٕمٜمل شمردي اًمٕم٘مؾً .مٙمـ
اًمتِمٙمٞمؾ
ٙمر ُمـ وؾم٤مئؾ
ُمـ آرشم٘م٤مء.
ِ
ووؾم٤مئؾ اًمت َِْم ِ
ِ
َ
وإظمذ ُمـ هذا
ٙمٞمؾ اًمٜمٔمٞمٗم٦م ي١مدي ًمالرشم٘م٤مء،
إظمذ قمـ اًمٕمٚمامء
ٍ
ٍ
ومـ٘مٞمـ٦م شم٘مريٌ ً٤م أو اًمؽمدي.
طمٚم٘م٤مت ُأ
وذاك ،يٕمٜمل اًمٌٚمٌٚم َ٦م واًمتـذسمذب واًمدوران ومـل
ِ
ٍ
ـق ّضمٝم٦م.
سمـدون
إسمـداع
 ٓ طمْم٤مرة سمـدون إسمـداع ،وٓ
ُمقاه٥م ُمّم٘مقًم٦م و ُُم َ
َ
ِ
ِ
 اًمٕم٤مىمؾ هق اًمذي ي ِ
ِ
وقم٘مقل أظمريـ ،وم٘مد شمـجـدُ ُمـ
قم٘مٚمف
ٛمـ٤مر
ُ ْ
ـحً ُـ اؾمت ْث َ
ٕطم٘م ِ
ِ
ـر إهداف ،وذًمؽ يقوح أن ُ
َ
اًمٕم٘مؾ شمَـتحـدد
ىمٞمٛم٦م
ػ قم٘مٚمف وذهٜمف
ُيقفم ُ
ِ
ِ
اًمـٝمدف اًمذي َيِم َٖم ُٚمف.
سم٘مٞمٛم٦م
أيْم ً٤م
()1

ـؼ ًم ُف اًمد ْهـٛمـ٤مء.
 اًمٕم٤مىمؾ ُمـ يِمٝمد ًمف اًم ُٕم٘مالءَُ ٓ :م ْـ ُيّمٗم ُ
ج٤مب اًمً ِ
َ ٓ شمٕمج ِ
ٗمٝم٤مء سم٤مًمً ِٗمٞمف.
ْ َ ْ
٥م ُم ْـ إ ْقم ِ ُّ

ٍ
أهداف شم٤مومٝم٦م.
 اًمًٗمٞمف هق اًمذي يًٕمك دون هدف أو ُظمٓم٦م ًمتح٘مٞمؼ







ِ
اًمٕم٤مىمؾ َيـٜم ُ
اًمٕم٤مضم َٚم٦م،
َ٧م ود َُمّمٚمحتِف
َـٛم ًّ ُؽ سمـٝم٤م طمتك وًمق يم٤مٟم ْ
ْـِمدُ احل٘مٞم٘م٦م و َيـت َ
ـدر ُك أن قم٘مٚمف ًمٞمس إٓ ِ
و ُي ِ
َـٛمقج سمـٝم٤م احلٞم٤مة،
واطمـد ًا ُمـ ُماليـٞمـ ِـ اًمٕم٘مقل اًمتل شم
ُ
ِ
ٍ
ِ
اًمٕم٘مؾ اًمقاطمـد.
أوؾمع ُمـ ُحمـّم َٚم٦م
قم٘مقل
ويـقىمـ ُـ سمـ٠من ُحمـّمٚم َ٦م ِقمـد َة
َ
ُر ِىم ُّل اًمٕم٘مؾ أو ُهٌقـمِ ِف ٓ يتؿ ومجـ٠مةً :سمـؾ يًتٖمرق وىمت ً٤م.
ِ
ُ
اًمـجٛمق َد أو آٟمٖمالق :وىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مؾ شمـتقىمػ أؾم٤مؾم ً٤م
اًمٕم٤مىمؾ ُُمٜمـ َٗمتِ ُح
اًمٕم٘مؾ يـ٠م َسمك ُ
وشمـجـدده وشمَـٗم٤م ُقم ِٚمف اًمقاقمل ُمع ُمـحٞمٓمِ ِ
ِ
ِ
ـفّ ،
وإٓ
وٟمققمٞمـ٦م ٟمِم٤مـمِـف
قمٚمـك درضمـ٦م
ُ
ُ
ُ
ومٛمـ٤م ومـ٤مئـدشمـف!
ٟم٤مؿم ٍ
قم٘مؾ ِ
ت درضم َ٦م اًمٜم ِ
سملم ٍ
ِّم٤مط ومـل قم٘مٚملم ،ومِمت ٌ
ط ومـل اخلػم َ
وآظم َر
ّ٤من َ
ًَ٤مو ْ َ
إذا شم َ
ٍ
ُ
وقم٘مقل سملم
اًمٕم٘مؾ اًمّم٤مًمِح واًم َٕم٘مؾ اًم ّٓم٤مًمِح
ومٞمقضمدُ سملم اًمٜم٤مس
ُُمٚمٓم ٌخ سم٤مًمنم.
َ
ذًمؽ يمثػمة.

( )1هلذا قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن ي٘مٚمؾ ىمدر اعمًتٓم٤مع ُمـ إظمذ اعمٌ٤مذ ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ويمذًمؽ ُمٜمع صٖم٤مر اًمًـ ُمـ ذًمؽ ُمـ
سم٤مب أومم.

ظقونُالؽمُوالعز
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ـ٤مول اًمتـ٠مصمـٞمـ َر قمٚمـك اًمتـ ّٞمـ ِ
اًمٕم٤مىمؾ ٓ َي ُ
ـؽمك ٟمـٗمً ُف ًمِٞمـتَـحـر َك ُمع اًمتّٞم٤مر ،سمـؾ ُي ُ
ُ
٤مر

ِ
ِ
َـحر َر ُمـ ُىم َقى اًمتَـ ّٞمـ ِ
ًمتـٕمديـؾ َُم ِ
ِ
ٞمع َ
٤مر
سم٤مؾمتٛمرار ،وٓ َيًتـٓم ُ
ذًمؽ إٓ إذا شم ّ
ً٤مره ْ
ِ
اًمٗم ِ
ٙمري اًمً٤مئـدة طمق ًَمـف.







قىمــ سم٘مٞمٛمـ ِ٦م ِ
ِ
اًمٕمٚم ِؿ و َيً َٕمك إًمٞمـف ُ
طمٞم٨م يم٤من.
اًمٕمـ٤مىمـ ُؾ يـ ُ َ
ُمٕملم يٕمٜمل إقم٤مىمـتـف قمـ احلـريم٦م ِ
ٍ
اشمـجـ٤مه ٍ
اًمٗم ِ
ٍم ِ
قم٘مؾ اًمٜم ْ
اًمًٚمٞمٛم٦م.
ـش ِء ومـل
ُ
ٙمر ّيـ٦م ّ
َطم ُ
ِ
ٍ
َ
أؾم٤مس
اًمٔمروف ،سمؾ هق يم٤مًمٌٜم٤مء اًمـ ُٛمِمٞمـ ِد قمٚمـك
اًمٕم٘مؾ
إن
ًمٞمس َوًمِـٞمـدَ
اًمًٚمٞمؿ َ
َ
َُمتٞمـ ٍـ ُمـ اًمـح٘م٤مئـؼ.
ّ
َـتـحـدّ ُد سمـٕم٘مٚمف ىمٌـؾ قمْمالشمِـف.
إن ىمٞمٛم َ٦م اإلٟمً٤من و ُىمـدرشمُـف وقمٓمـ٤م َءه شم َ
سمْم ِ
احلـ٘م٤مئـؼ ْأر َؾم ُخ ُمـ ِ
ٕمػ أو
اجلـٌـ٤ملً ،مٙمـ ُمدَ ى إدراك اإلٟمً٤من ًمـٝم٤م يتـ٠مصمـّـر َ
ِ
ُىمـق ِة سمّمػمشمِـف وُمدَ ى ِد ّىم ِ
إطمً٤مؾمـف.
ـ٦م
ّ
َ
ُ
ُ
وإؾمٓمـقرة وُم٤م ؿم٤م َسمـف ذًمؽ ُمـ إيم٤مذي٥م.
واًمـخرا َومـ٦م
اًمق ْه ِؿ
دو َ
اًمً ِق ّي َقم ُّ
َ
اًمٕم٘مؾ ّ

ُ
اًمً٤مُمٞم٦م اًمتل شمَـدور طمقل
ُمٓمٚمقب ًمإلسمـدا ِع وشمقًمٞمد اًمٗمٙمر
اًمـخـٞم٤مل

ٌ
واًمـٛمٕم٤مٟمـل ّ
َ
احلـ٘م٤مئـؼ.

ِ
ـٛمـ٤م ُيرؾمؾ ،ومٞمًتـ٘مٌؾ َومٞمْم ً٤م
 ـمٞمٚم٦م وىم٧م يـ٘مٔمـ٦م اإلٟمً٤من وقم٘مٚمف َيًتـ٘مٌؾ أيمثر ُم ّ
و ُي َ
اًمـٛمتَـ َ٘مٓمع ىمقًٓ أو ومِٕمالً.
ـرؾمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُ
ِ
 إٟمٜم٤م ٟمـٜمخدع يمثػم ًا ومـل إدرايمِٜم٤م ًم ِ
ـح٘م٤مئ ِ
ـؼ إؿمٞم٤مء ،وذًمؽ َيـدقمقٟمـ٤م إًمـك ِؿمد ِة
سمٕم ِ
ور ِ
ُّـ٥م اًم ُٖمـر ِ
َـجـٜم ِ
ٚمٛمٜم٤م.
اًمـحـذر وشم َ
َ
ومٝمٛمٝم٤م.
 يمُٚمٛمـ٤م شمـتـ٤م َسم َٕم٧م إطمـداث ُُمنقمـ ً٦م يمٚمٛمـ٤م شمٕمذ َر قمٚمٞمٜم٤م ُ





اًمـٛمِمٙمٚم٦م يمٌٞمـر ًة طملم شم ُ
اًمـٛمِمٙمٚمـ٦م
ـّمف،
ويـرى َٟمـ َ
َـخ ُّ
ٗمس ُ
َ
ـرى ُ
اإلٟمً٤من َي َ
خص اًمٖمٞمـر.
صٖمػم ًة طملم شمـ ُّ
اًمـٛمتَـٙم ِ
َؼم همريـٌـ ٌ٦م ٕٟمـٝم٤م َسمـ ُٕمدَ ت قمـ طمـ٘مٞم٘مـتٝم٤م.
ٟمٗمس ُ
ِ
ومٝمٛمـ ُف ًمِـحـ٘مٞمـ٘مـ ِ٦م ٟمـٗمًف.
اًمـٛمتـقاو ِع ؾمٌـٌٝم٤م ُ
راطمـ٦م ُ
ُـج٤مهؽ.
ٟمٔمـر ُة أظمري َـ إًمٞمـؽ هل
أؾم٤مس شمٍَموم٤مشمـِٝمؿ شم َ
ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ147حؽمُمنُالعرصُالديث

َ ِ ِ
ِ
ٌ
ُ
إدراك قم٘مٚمـل.
اًمرؤيـ َ٦م
اًمـٛمٕمٚمقُم٤مشمـٞمـ٦م
شمٙمقن
 اًمرؤيـ٦م
ًمٚمٕم٘مؾ ،أي أن ّ
سم٤مًمـخ ْٚمـٗمـ ّٞم٦م َ
وإدراك إؿمٞم ِ
ِ
خـٚمقىم٤مت سمـ٤مًم ُ٘م ِ
ِ
ُ
٤مء
اًمتّم ُّق ِر
اًمـٛم
يتٛمٞمز

ُ
ـدرة قمٚمـك َ
َ
اإلٟمً٤من قمـ سم٘مٞمـ٦م َ
اًمٖم٤مئـٌـ٦م قمٜمـف.
ُ
ِ
شمٙمقن ٟمققمٞم٦م اًمٕم٘مؾ.
اًمٕمٚمؿ
 طمً٥م ٟمققمٞم٦م
ُ م٤م ٟمٕمٚمٛمف ًمٞمس ُمـ اًمـٛم١ميم ِد أٟمـف طمـ٘مٞم٘مـ ُ٦م ِ
اًمٕمٚم ِؿ ،وًمـٙمٜمّف شم ََّم ّق ُرٟمـ٤م ًمف.
ُ
ِ
ُ
ِ
واٟمحً٤مر
ًمّم٤مًمح اخلػم قمٜمدُم٤م يتـالزم ُمع إظمالىمٞمـ٤مت،
يٙمقن
 إن شمـ٘مدُّ َم اًمٕمٚمؿ
ِ
اًمنم ِ
ُ
اًمٕم ِ
ِ
واإلضمرام هم٤مًمٌـ ً٤م.
ور
يٙمقن
ٚمؿ وإظمالق
ًمّم٤مًمح ُّ
ْ










اًمـٛمٜمـ٤مم.
٥م سم٤مًمتَـ َٛمٜمل وٓ ُي َ
اًمٕمٚمؿ ٓ ُيٓم َٚم ُ
ـحّم ُؾ ومـل َ
ِ
أؾمٌ٤مب (أو أسمقاب) اًمر ْز ِق ،إن ًمـؿ ي ُٙم ْـ أوؾم ُٕمٝم٤م قمٚمـك اإلـمالق.
أوؾمع
اًمٕمٚمؿ هق
ُ
ِ
ٍ
ّٕمٚمٞمؿ إًمـك
ًمٞمس يمؾ ُم٤م يتـٕمٚمٛمف اإلٟمً٤من َي َ
ـتـحق ُل إًمـك ؾمٚمقك ،وطملم ٓ يـ١مدي اًمت ُ
ِ
ِ
إداء) شمـتالؿمك ومـ ِ٤مئـدَ ُة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتّٕمٚمٞمٛمٞم٦م.
اًمًٚمقك (أو
شمَٖم ُّٞمـ ٍر ومـل
طمقاؾمٜم٤م ُشمـ ِ
َّم ُّقراشمِٜمـ٤م ًمـٝم٤م ،وقمٚمٛمٜم٤م همػم اًمدىمٞمؼ
در ُك ُمـ احلـ٘مٞم٘م٦م ُص َق َره٤م أو شم َ
ُّ
ِ
ِ
سمحـ٘مٞم٘م٦م اجل٤مذسمٞمـ٦م إروٞم٦م أو ؿمدة اًمري٤مح ٓ ُي ْٕمـٗمٞمـٜم٤م ُمـ شمَ٠مصمـ ِ
ُّـرٟم٤م سم٘مقاه٤م
و َىمقاٟمٞمـٜمِـٝم٤م اًمـحـ٘مٞم٘مٞم٦م.
ُم٤مت ص ِ
سمـرز ُمـ َ٘مـق ِ
ِ
ٜمٕمٝم٤م.
ُ
اًمٕمٚمؿ دائٛمـ ً٤م يـدور طمقل احلـ٘مٞم٘م٦م ،ومٝمل اًمتل شمٖمذيـف وهق أ ُ ُ
ٍ
َ
أـمقل
ًمـٛمدة
ًٝمؾ شمٕم ُّٚم ُٛمٝم٤م وآطمتٗم٤مظ سمـٝم٤م
اًمـٛم ْٕمٜمَك َي ُ
اًمـٛمٕمٚمق َُم ُ٦م اًمقاوح٦م َ
إن َ
ِ
ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٦م َقم ِد ِ
ُ
اًمٌم ِء أو شم َ
يٙمقن
َـذيم ُُّر ِه
َ
َ ْ َ
يٛم٦م اًمـٛمٕمٜمَك أو اًمٖم٤مُم َْم٦م .و َشم َٕمـ ُّٚم ُؿ ّ ْ
ٍ
ٍ
ظمؼمة َؾم ٌَ َؼ ًمٚمٕم٘مؾ أن
سمٛمٕمٚمقُمـ٦م أو
أيـن إن يم٤من ُُمرشمٌَِٓم ً٤م (أو ُُمـتَـ َٕمـٚم٘م ً٤م)
َُ
ايمرةِ
اًمذ ِ
ِ
ِ
ِ
ٕمْمٝم٤م َسم ْٕمْم ً٤م ومـل ّ
اؾمتققمٌٝم٤م أو أًم َٗمٝم٤م،
ُ
وم٤مًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ذات اًمّمٚم٦م َي ُِمـدُّ َسم ُ
ىمٞمٛمتِٝم٤م.
سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ أمهٞمتٝم٤م أو َ
ف إسمـداقم ً٤م أو يمَِمٗم ً٤م ِقمٚمٛمٞم ً٤م ذا ِىم ٍ
ٞمٛم٦م أو شمَٓمٌٞم٘م ً٤م ُُمـٗمٞمد ًا ضمـ٤م َء قمٚمـك َيـدَ ي
إٟمٜم٤م ٓ َٟم ْٕم ِر ُ ْ
اًمٕم ِ
ـِمق ِ
ِ
َ
شمريمٞمز
اًمتـذ ُّو َق اًمٕمٚمٛمل
شمريمٞمز قمٚمـك اًمٙمَؿً ،مٙمـ
ٚمٛمل
يم٤مر ٍه ًَم ُف،
ٌ
ٌ
وم٤مًمـح ْ ُ
َ
ِ
اًمٙمٞمػ أو اًمٜمّقع.
قمٚمـك
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ِمؽمط أن شمٙمقن اًمـٛمٕمٚمقُم ُ٦م ؾم٤مر ًة ًمِ
ُ
َ
ُ
شمٙمقن اًمـٛمٕمٚمقُم ُ٦م همٞمـ ُر
تٙمقن ٟمـ٤مومٕم ً٦م ،وم٘مد
ٓ ُي
ٍ
ؾم٤مرة وًمٙمٜمّٝم٤م ُُمٗمٞمدة.
ِ
ِ
ُـر َضمك
ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م ًمدَ ى اًمٕم٘مؾ اًمٖم٤مومـؾ ويمذا اًمذي ٓ َيـٗمـ َ٘مف ،وٓ وم٤مئـد َة شم ْ
َـِم ِٕمره٤م احلقاس ُم٤م ًمـؿ شم ِ
َـّمؾ ًمٚمٕم٘مؾ.
ُّ
ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمًَت ْ ُ
اًمٕم٘مؾ ومـل شمٕم٤مُمٚمِف ُمع اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اخلـ٤مرضمٞمـ٦م يـج٥م أن يٙمقن ِ
واقمٞم ً٤مّ ،
وم٢من
ُ
َضر اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت ىمـد ي ِ
ٙمتً ُح ٟمَـٗمٕمٝم٤م.
َ
َ َ
اًمتٕم ُّٚمؿ قمٛمٚمٞم ٌ٦م ُم ِ
واًمـٛمتَـ َٕمٚمؿ.
ًمٚمٛمٕمٚم ِؿ
ُ
ـٛمتـٕم ٌ٦م ُ
ـٛمتـٕم٦مُُ :م ْ
ُ ْ
ُ
ِ
إن ىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مؾ شمـتحدد سمٛم٘مدار ُم٤م َيـ ِ
اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت وٟمًٌ٦م اًمّمقاب ومٞمٝم٤م،
تقيـف ُمـ
ٍ
ٍ
يٙمقن ومـ ِ
ُ
٤مرهم ً٤م.
صحٞمحـ٦م ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمٕم٘مؾٟٕ :مـف
ُمٕمٚمقُم٤مت
ومٌدون

اًمتٜمٔمٞمؿ ًمٞمس َهدومـ ً٤م سمـؾ هق وؾمٞمٚم ٌ٦م قم٘مٚمٞم ٌ٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اًمقؾم٤مئـؾ.

ُ
ًمٚمقصقل إًمـك هم٤مي ٍ
ِ
ـ٦م أو هم٤ميـ٤مت.
 اًمقؾمٞمٚم٦م شمًُ٤مقمد ُمع همػمه٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ
َ
ِ
اًمـٛمٜمـٔم ُؿ أىمـؾ شمٙمٚمٗم ً٦م ُمـ
ُ مـ احل٘م٤مئـؼ اًمتل َيـجٝمٚمٝم٤م اًمٙمًُ٤مًمـك أن اًمٕمٛمؾ ُ
ِ
ِ
اًمٌٕمٞمد ُمـ
اًمـٛمتْـ َ٘م ُـ أىمؾ شمٙمٚمٗم ً٦م قمٚمـك اًمـٛمدَ ى
اًمـٛمٜمَـٔمؿ ،واًمٕمٛمؾ ُ
اًمٕمٛمؾ همػم ُ
همػم اًمـٛمتْـ َ٘مـ ،واًمتٜمـٔمٞمؿ ريمـ أؾم٤مد ومـل اإلشم ِ
ِ
ْـ٘م٤من واإلسمـداعِ.
ٌ
اًمٕمٛمؾ ِ ُ
ٌ
ًتٚمزم اًم َٗمر َز ٓؾمتٌِ٤مٟم ِ
ّم٤مئص يمؾ ُقم ُ ٍ
ِ
َـ٦م ٟمققمٞم٦م َ
اًمؽمشمٞم٥م.
وظم

ٜمٍم ىمٌؾ ّ
اًمتٜمـٔمٞمؿ َي ِ ُ ْ
ُ
َـجدَ ؿمٕمٌ ً٤م ُمـٜمَٔمٛمـ ً٤م ُمـتخٚمٗم ً٤م وٓ ؿمٕمٌ ً٤م ِ
ً مـ شم ِ
ومقو ِق ّيـ ً٤م ُُمتـ٘مدُم ً٤م ،وًمـ َدمـدَ مج٤مًٓ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
اًمـٛمٜمَـًؼ،
اجلٛمـ٤مل هق َر ْوقم ُ٦م اًمت
أؾم٤مس
ومقوقيـ ً٤م ،سمؾ إن
َ
ـٜمًٞمـؼ وإن َظمـٗم َٞم ْ٧م يـدُ ُ
ومـح ًْ ُـ اًمتٜمـٔمٞم ِؿ َي ْ
اًمرو َقمـ َ٦م واجلٛمـ٤مل.
ـخ ُ
اًمـٛمٙمقٟمـ٤مت ُ
ٚمؼ ّ
وُمٝمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م سمً٤مـم٦م ُ
ِ
ِ
ِ
٤مو ِ
ِ
 اًمٕم٘مؾ ُ
ـالطمـ ُ
اًمٕم٘مؾ ُمع
ب
ظ ذًمؽ ُمـ ُهقم٦م َدمـ ُ
يٛمٞمؾ ًمٚمتٜمٔمٞمؿ سمـٗمـ ْٓمـ َرشمـف ،و ُي َ
يم٤مت اًمـٛمٜمـ ّٔمٛم ِ
احلر ِ
ـ٦م واًمِم ِ
اًمـٛمقزون.
ٕمر َ
َ
ُ
َ
ِ
أؾم٤مًمٞم٥م إيم ِ
ِ
ًْ٤مب اًمـ َٙمؿ يمٞمٗم ً٤م :ومٝمق وؾمٞمٚم ُ٦م زي٤م َدة ىمٞمٛم٦م إؿمٞم٤مء،
أسمر ِز
 اًمتٜمٔمٞم ُؿ ُمـ َ
اًمٗم٤مىم ِ
ً٤مقمدُ قمٚمـك شم٘مٚمٞمـ ِؾ ِ
واًمتٜمٔمٞمؿ ي ِ
أقمٚمـك
ـد سمـ٠مىمـؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ .وم٤مًمتٜمٔمٞمؿ ُي َٕمدُّ ُمـ ْ
ُ ُ
ص٤مطم ِ
ِ
ِ
ٌف ،أي أن وم٤مئـدشمـف أقمٚمـك يمثػم ًا ُمـ ِ
شمٙمٚم َٗمتِف.
اًمٕمٛمٚمٞم٤مت َُم ْر ُدود ًا قمٚمـك
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اًمْم ِ
ْمٞمػ ُم٤مد ًة وًمٙمـ يـٙم ًِْ٥م اًمـٛمـ٤مد َة ىمٞمٛم٦م ،وي ِ
ِ
ٕمػ
ػ
اًمتٜمٔمٞمؿ ٓ ُيـ
ٙمِم ُ
ُ
ُمقاو َع ّ
َ
ّ
ُ
ُ
ٚمؾ وي ْٓمرطمٝم٤م ًمِـتَٚمـ٘مل ِ
َ
اًمٕمالج.
واًمـخ ِ َ َ ُ
ِ
ٍ
إؿمٞم٤مء إظمرى ،وذًمؽ ي ِ
ِ
ُ
ـخ ُّؾ
طمً٤مب
شمٙمقن قمٚمـك
رء
اًمـٛمٖم٤مٓ ُة ومـل أي
ُ
َ
ُ
ُ ِ
اًمًال َُم٦م ،وهذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م شمٜمـٓمٌِ ُؼ قمٚمـك اًمتٜمٔمٞمؿ أيْم ً٤م.
سم٤مًمتقازن و ُيـٝمد ُد ّ
ُـؾ يٕمٛم ُؾ قمٚمـك ِ
ِ ِ
ًتقى وٟمققمٞم٦م اًمتٜمـٔم ِ
ؿم٤ميمٚمتِف.
ُُم َ
اًمـٛمٜمَٔمؿَ ،ومٙم ٌ َ َ
ٞمؿ شمٙمقن قمٚمـك ؿم٤ميمٚم٦م اًمٕم٘مؾ ُ
حلـٔمـ٦م َشم َٗمٙم ٍُّر وأصمـٜم٤مء ِ
ِ
اٟمِم ِ
ٖم٤مل اإلٟمً٤من سمٛمً٠مًمـ ٍ٦م ُّم٤مَ ،يـحـدُ ُ
ث شمَـٗم٤م ُقم ٌؾ سملم
ومـل
َ
ِ
ِ
اًمق ُْمْم ُ٦م
ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٕم٘مؾ ُمع اًمـٛمٕمٚمقُم٦م اجلـديدة ،وسمِ ُحـدوث ُم٤م ُي ِْمٌِ ُف َ
اخلـ٤مـمِٗم٦م ومـل اًمٕم٘مؾ شمَـتَق ًّمدُ ومٙمر ٌة ضمـديـدة.
ِ
ب (أو شمـختـٗمل)،
ٝمر َ
اًمٗمٙمرة إن ًمـؿ َيـتؿ ُُمتـ٤م َسمٕمتُٝم٤م أو شم ًَْجٞم ُٚمٝم٤م يٛمٙمـ أن َشمـ ُ
وإقم٤مد ُة اصٓمِ ِ
ـحت٤مج إًمـك ُضم ْٝمد.
ٞم٤مده٤م َي
ُ
ِ
ِ
ِ
واإلظمالص ًمـٝم٤م.
احل٘مـٞم٘م٦م
ت٤مج طم٥م
اًمّمدق ٟم ُ
ِ
ِ ِ
َؼم
اًمـٛمتٙمٚمؿ ،وًمٙمٜمف َي ْٕمت ِ ُ
اًمـٛمًتَٛم ُع ٓ يٛمٚمؽ َوؾمٞمٚم ً٦م ًمٚمتٗمتٞمش قمٚمـك ُمدَ ى صدق ُ
ُ
اًمـٛمت ِ
َٙمٚمؿ أول ُسمـره٤من.
أن طمـ٤مل ُ
ٌ
ُ
ذط أؾم٤مد ومـل اإلىمٜم٤معِ.
اًمّمدق
ِ ِ
اًمٕم٤مىمؾ َي ِ
ب َؿم٘مـٞم٘مـف.
ـحؽم ُم صدق َقمدوه و َيـحتـ٘م ُر يمَذ َ
ٙمًٌٜم٤م اطمؽمام اًمٕم ِ
ِ
٘مالء ُمـ ُظم ِ
ِ
ِ
إقم٤مدة ٟم ِ
َٔمرهؿ
ّمقُمٜم٤م ،وىمد يٙمقن َؾمٌٌ ً٤م ومـل
َ ُ
صد ُىمٜم٤م ُي ُ
ِ
أصؾ ُظمّمقُمتِٝمؿ ُمٕمٜم٤م.
ومـل
ِ
اًمٗم َ
ٔمٝم ِر ِه
اًمـٛمتٙمٚم ِؿ سمٛمـ٤م ي٘مقل جي٥م أن َي ٌْ ُـر َز ومـل َُم َ
ٕمؾ أسمـ َٚم ُغ ُمـ اًم٘مقل ،ومـ٤مىمـتـ ُ
ِٜم٤مع ُ
وؾمٚمقيمِف.
ُ
ِ
اًمـٛم ِ
ح٤ميـدَ أىمـ َر َب إًمٞمٜم٤م ُمـ ُىمـ ْرسمِـف ًمـخّمقُمٜم٤م.
اًمّمدق سمٓمٌٞمٕمـتف وضم٤مذسمـٞمـتـف جيـٕمؾ ُ
ٍ
ٍ
ُ
يًتٖمرق َوىمت ً٤م ،واًمقىم٧م ُمـ أصمٛمـ اًمٜمٕمؿ قمٜمد اًمٕم٘مالء
ٟمِم٤مط
ومٕمؾ أو
يمؾ
ثٛم َر ومـل حتـ٘مٞمؼ أىمَم َُمٜمـ َٗمٕم٦م.
وجي٥م أن ُيًتـ َ
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ٗم٤مه٦م واًمٕمٌ ِ
احلٛمـ٤مىمـ٦م واًمً ِ
ِ
ٍ
ُ
يٚمٞمؼ
هدف ُيٕمدُّ ُمـ
اًمٜمِم٤مط سمـال
 احلريم ُ٦م أو
٨م ،وٓ ُ
َ
ّ








ذًمؽ سم٤مًم ُٕم٘مالء.
ِ
ِ
ِ
اًمٜمج٤مح أو
أؾمٌ٤مب
اًمٕم٤مىمـ ُؾ ىمـد ُمٙمٜمَ ُف اًم ّٚمـ ُف ُمـ اًمـٛمِم٤مريم٦م ومـل ُصٜم ِع
اإلٟمً٤من
ِ
أؾمٌ٤مب اًمٗمِمؾ.
ِ
ُ
وطمريم٤مت اجلقارح ،واجلقارح سم٘مٞم٤مدة
اًمـٛمٜمٔم ُؿ ُيٛمٙم ُـ أن ُيٜمٔم َؿ ُظم َٓمك
اًمٕم٘مؾ ُ
اًمٕم٘مؾ يٛمٙمـ أن ُشمـٜمَـٔم َؿ ٟمِم٤مط اًمٌـٞمـئ٦م اًمـٛمحٞمٓم٦م .وم٤مًمتًٚمًؾ اًمٓمٌٞمٕمل ،يـٌـدأ
ِ
أوًٓ.
سمـتـٜمـٔمٞمؿ ُحمتقي٤مت اًمٕم٘مقل ّ
سمـ٤مًمتـ٠مُمـؾ ومـل اًمقاىمع ٟمجدُ أن أقمٔمؿ زقمٛمـ٤مء اًمتـ٤مريخ يم٤مٟمقا سم ُٕم٘مقًمِ ِ
ـٝمؿ ُمـ
ْأز َه ِد اًمٜمـ٤مس ومـل اًمدٟمٞمـ٤م ،ومـ٠مطمٌٝمؿ اًمٜمـ٤مس واٟمـتـٗمٕمقا سمٗمٝمٛمٝمؿ .سمٞمٜمٛمـ٤م أؿمٝمر
ـٝمؿ) ُقمٌ٤مد ًا ًمٚمدٟمٞمـ٤م ُمّم٤مسمٞمــ سمًٕم٤مر طم٥م اًمً ِ
ٓم ِ
(سمجٝم٤مٓشمِ ِ
اًم ُّ
ٚمٓم٦م
ٖم٤مة يم٤مٟمقا
ّ
َ
ُّ
ِ
ِ
اًمٜم٤مس سمٕمدُم٤م قم٤مٟمَقا ُمـ ُذ ِ
وإُمقال ّ
ور ِهؿ.
ومٛم َ٘مـتَٝمؿ
ُ
واًمِمٝمقاتَ ،
ِ
ِ
ِ
اًمٕم٘مؾ َشمـ ُ
اًمـٛمّمٞمـٌ َ٦م ومـل اًمدّ يـ.
اًمـٛم
اًمـٛمّمٞمٌ ُ٦م ومـل
ّم٤مئ٥م ُمـتَٛمٕم ً٦م إٓ ُ
ٗمقق يمؾ َ
ُ
ِ
ُ
شمٙمقن أهم َٚمٌٝم٤م َظمـٗمٞمـ٦م.
ُمّم٤مئ٥م اًمٕم٘مؾ

ِ
 رسمٛمـ٤م يم٤من اًمٕم٘مؾ ُمـ أهمٚمـك اًمٜمٕم ِؿ ومـل اًمق ِ
ُ
اًمتٙمٚمٞمػ،
يٙمقن
ضمقد ،وسمـدوٟمـف ٓ
ُ
َ
سمؾ هق اًمٜمٕمٛم ُ٦م اًمتل ُٟمـ ِ
در ُك سمـٝم٤م ذواشمٜمـ٤م وسمـ٤مىمل اًمٜم ِ
ّٕمؿ :ومٌـدون اًمٕم٘مؾ ،يْمٛمحؾ
ومـل وقمٞمٜم٤م ُمٕمٜمك ِسم٘مـ ّٞمـ٦م اًمٜمِ َٕمؿ.
ِ ِ
ِ
ًتقى قم٘مٚمف.
ٍّموم٤مت اًمتل َشم ٌْدو ُمـ ضمقارحِ اإلٟمً٤من شمَـدُ ّل قمٚمـك طم٤م ًَم٦م وٟمققمٞمـ٦م و ُُم َ
 اًمت ُّ
اًمٕم٘مؾ أو ُىمقشمُـف ٓسمـد أن يٜمٕمٙمس قمٚمـك ِ
ػ ِ
ِ
أداء اإلٟمً٤من سمقوقح،
أداء
َ و ْٕم ُ
َ
ّ
َشمـ٠مُمـ ْؾ ذًمؽ.

ِ
 أداء اًمٕم٘مؾ رهـ سمٛمح َتـقى ِ
ودرضم٦م ٟمِم٤مـمِف َ
وؿم ْح ِـ َقمقاـمِٗمف :ومٌدون
ذايم َرشمِـف
َ
َ ْ ٌ
ُ
ِ
ِ
٥م قم٘مٚمف أو اظمتؾ ومـل اًمٖم٤مًم٥م
ذايمرة َيـتَٕمذ ُر وضمق ُد قم٘مؾ ،و َُم٘مقًمـ ُ٦م أن ُومـالٟم ً٤م َذ َه َ
اًمذ ِ
٘مّمق ُد سمـٝم٤م َوم َِم َؾ ّ
ُ
ايمرة أو اظمتِال ًَمـٝم٤م اًم ُٕمْمقي.
اًمـٛم ُ
يٙمقن َ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ113حؽمُمنُالعرصُالديث









ِ ِ
يت٠مُمؾ اًم ٌَ َنم َي ِ
اًمـٛم ِ
ُمـ ُّ
در ِك ًمـٛمـ٤م َيـدور طمقًمف
ـجدُ سمٞمٜمٝمؿ
َ
ص٤مطم٥م اًمٗمٙمر اًمٜمِمط ُ
َ
اًمٗمٙمر اًمٙم ِ
ِ
ًَقل اًمذي يًتًٚمؿ ًمٚمت ّٞم٤مرات
ص٤مطم٥م
ٜمػ ِىمـ ّٚم٦م ،ويقضمد
وهذا اًمّم ُ
ُ
ِ
٨م سمـف طمتك شم ِ
ُـحد َ
شمَٕم ٌَ ُ
ًمٚمحريم٦م يمَرد ِة ومٕمؾ.
ـر
ث ُُمِمٙمٚم٦م :وم َٞمـْم َٓم ُّ
ِ
اًمـٛم ْٕم ِرومِـل (سم٤مؾمتـثـٜم٤مء قم٘مقل
ُمِمٙمٚم٦م اًمٕم٘مؾ أٟمـف ٟمـ٤مدر ًا ُم٤م َيِم ُٕمـ ُر سم٤مجلـقع َ
ٕمٔمؿ احل٤مٓت ُي ِ
إـمٗم٤مل) ومتجد قم٘مؾ اًمٌ٤مًمغ ومـل ُُم ِ
ٔمٝم ُر آيمتِـٗم٤م َء أو اًمرو٤م
ظم٤مرضمل ي ِ
ِ
ِ
اًمـٛمقهقم.
ػ َز َ
ٙمِم ُ
ـٛم١مصمـ ٍر ِ ٍّ َ
يػ اًمِم ٌَ ِع َ
سمح٤مًمف إٓ إذا شمَٕمر َض ًم ُ
ِ
ُ
شمٙمقن َٟمـٔم٤م َومـ٦م ُم٤م
اًمـٛم ّْمٜم ِع و ُُمدْ َظمالشمُـف
اًمٕم٘مؾ َُم ّْمٜم َُع اًم َ٘مرار ،وسم َ٘مدْ ِر ٟمَٔم٤م َومـ٦م َ
ٍ
ِ
وقم٤مء سمٛمـ٤م ومٞمف َيـٜمْـ َْم ُح.
ـجـف :ومٙمؾ
ُيـٜمْـت ُ
٘مٚمف اًمذي َيٙمُؿ يمؾ يمَٞم٤مٟمِ ِ
ُمًئقل قمـ إدار ِة َقم ِ
ٌ
ـف ،ومـ٤مًمٕم٘مؾ هق سمـدا َيـ ُ٦م
اإلٟمً٤من
ُ
َ
شم ِ
َٓمق ِ
يـر اإلٟمً٤من.
ٍ
ٍ
ِ
ِ
قم٘مٚمٞم٦م (يم٤مًمتٗمٙم ُِّر
سمٕمٛمٚمٞم٤مت
ّمٜمققم٤مت اًمٌنم ّيـ٦م
اًمـٛم
اًمـٛم
ًتحٞمؾ أن شم٘مقم َ
إٟمـف ُمـ ُ
ِ
اإلٟمً٤من طم٘مٞم٘م َ٦م ِ
ٕن هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ٓ ُيـ ِ
واًمتخ ُّٞمؾ) ّ
َ
ُم٤مهٞمتِٝم٤م.
در ُك
واًمت َّم ُّق ِر

 اًمٕم٘مؾ هق ضمقهر اإلٟمً٤من وأضمدى ىمقاه واًمذي يقفمػ اجلقارح ويٜمٔمؿ ٟمِم٤مـمٝم٤م
أصمٜم٤مء اًمٞم٘مٔم٦م ،وهق اًمذي يتخػم ًمـٝم٤م ُمقاقمٞمد اًمراطم٦م ،وقمٜمد اًمٜمقم يًٚمؿ ٟمٗمًف
وضمقارطمف وشمقاسمٕمف خل٤مًم٘مـف احل٤مومظ اًمذي ٓ شم٠مظمذه ِؾمٜمَ ٌ٦م وٓ ٟمقم.
َ
اًمٕم٘مؾ ُطمـر َيـ٦م اًمتٗمٙمػم ،وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمٕم٘مقل شمُز ُء شمقفمٞمػ هذه
 وه٥م اًم ّٚمـ ُف
احلريـ٦م :جلٝمٚمٝم٤م سمـ ّ
٠من احلـريـ َ٦م َُمًئقًم ِـ ّٞمـ٦م.
اًمـٛمًٚم ِؿ سمِـ ِف ّ
أن اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمُِمٙم ُؾ ٟمققمٞمّ َ٦م اًمٕم٘مؾ ًمـؿ َشمٜمِْم٠م ُمـ اًم َٕمدَ م،
ُ مـ ُ
وًمـؿ ُشمـ ْ٘م َذف ومـل اًمـٛمخ دومٕمـ ً٦م ِ
واطمدَ ة.
ُ ُ َ
 اًمٕم٘مؾ ًمٞمس ُمـجـرد ِو ٍ
ِ
قم٤مء ُيٛم ُ
إؾم٤مس
٥مً ،مـٙمٜمّف ومـل
٥م اًم ّٓم َٚم ْ
أل و ُي َٗمـر ُغ َطم ًَ َ
َ
ُ
ِ ِ
ِ
٤مضمل شمَٗمـ٤م ُقمٚمـل.
ٟمٔم٤م ٌم اٟمتـ٘م٤مئ ٌل إٟمتـ ٌ
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ِ
ِ
ص و َيً َتٜمْتِ ُ٩م
ُمع
أُمقر احلٞم٤مة وم٢من اًمٕم٘مؾ َيًتَخٚم ُ
ُُمًت٘م ٌَ ً
ال سمٜم٤م ًء قمٚمـك ُم٤م َشم َٕمٚمؿ ،وذًمؽ قمٌ٤مرة قمـ

ِ
ودم ِ
٤مر ِ
ُ مـ اخلؼمة َ
اإلٟمً٤من
ب
ويتٕم ّٚم ُؿ ذاشمِٞم ً٤م و ُي َٕمد ُل ُؾمٚمق َيم ُف
اًمت ِ
ّٖمذ َيـ ِ٦م اخلٚمٗمٞم٦م.
ِ
ٍ
اًمـٛمٕمٚمقُم٦م ٟمًٌِِـٞمّـ٦م (ُمٕمٜمقيـ٦م) َ
ؿمخص إًمـك آظمر ،وهق
تٚمػ ُمـ
 أهـٛمـ ّٞمـ٦م
وخت ُ
ِ
واًمر َؤى.
ؾمٌ٥م
ٌ
ٌ
ضمقهري ومـل اظمتـالف اًمٕم٘مقل ُّ
اًمـٛمٕمت٤م ُد ،ويمذًمؽ طملم شمـت٠مزم إُمقر
َ ىمـٚمٛمـ٤م ُيًتدْ َقمك اًمٕم٘مؾ ومـل اؾمؽمظمـ٤مئـف ُ
ومجـ٠م ًة ًمـ يًتٓمٞمع اؾمتجٛمـ٤مع ـم٤مىمـ٤مشمـف طمٞمٜمـئذ .ومـ٤مًمتِمٖمٞمؾ اجلٞمد ًمٚمٕم٘مؾ يت٤مج
ٍ
ٛمٕمٚمقُم٤مت يٜمٌٖمل َحتّمٞمٚمٝم٤م ُُمًٌَـ٘م ً٤م واًمتدَ ُّر ِ
ب ـمقي ً
ال قمٚمـك يمٞمٗمٞم٦م شمِمٖمٞمٚمٝم٤م
ًمـ
ومِ ِ
ٙمر ّيـ ً٤م ًمٚمتقصؾ إًمـك اًمٓمريؼ إومْمؾ ويًتـحٞمؾ ذًمؽ طملم يًتٞم٘مظ اًمٕم٘مؾ
صدُم٦م أو ٟمـتٞمجـ٦م طمدَ ٍ
ٍ
ِ
ث أو َُم ْٓم ٍ
قم٤مضم ٍؾ ،سمؾ إن اًمـٛمٗم٤مضمآت
ٚم٥م
ومج٠م ًة إصمـ َر
َ
اًمِم ِ
َ
اًمٕم٘مؾ سمٛمـ٤م ُيِمٌِ ُف ّ
ـٛم١م َىم٧م.
ُّمٞم٥م
شم
ُ
ٚمؾ اًم ُ
ُ مـجـرد ُم ِ ِ
اًمـٛمٕمٚمقُم٦م ٓ ُيـٗمٞمدً ،مٙمـ اًمٗم٤مئـد َة شمَـٜمْـت ُُ٩م سمتقفمٞمٗمٝم٤م.
ٕمرومـ٦م َ
ُ َ ُ َ
ّ
ػ إٓ ومـل حلٔم٤مت

إن اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمؾ زيٜمَـ ِ٦م اًمدٟمٞم٤م و ُُم ْٖم َريـ٤مشمِـٝم٤م ٓ شمَٜمٙم َِِم ُ
ِ
اًمؽمشمٞم٥م وٓ َُم ْ٘م ِدر ٌة قمٚمـك
آطمتِـْم٤مر ،وقمٜمدئـذ ٓ ،شمٙمقن هٜم٤مك ُومرص ٌ٦م إلقم٤م َد ِة
ْ
ِ
َِمٖمٞمؾ اًمٕم٘مؾ.
شم

ِ
ًمإلٟمً٤من ِ
ضم٤مهز ًا
ظم٤مرج قم٘مؾ اإلٟمً٤من ،أي ُي َ٘مـد ُم
 يمثػم ًا ُم٤م يٙمقن اًمؽمشمٞم٥م َُمّمٜمققم ً٤م
َ
ِ
ومٞمًػم اًمٜم٤مس ُمع
اًم٘م٤مدة وإئٛم٦م:
أو َُمقروصمـ ً٤م يم٤مًمديـ واًمٕم٘مٞمدة ،أو سم٤مًمت َٚم٘مل ُمـ
ُ
ِ ِ
ور ْهم َؿ اهتام ِم يمؾ َؿم ْخ ٍ
ص سمٜمٗمًف إٓ أن ِو ْضم َٝم َ٦م اًم٘م٤مومٚم َ٦م هل اًمتل
اًم٘م٤مومٚم٦م أو اًمتٞم٤مرَ ،
اًمققمل ،و ُي ًْتَـ ْثـٜمَك ُمـ ذًمؽ ُمـ ُي ِ
ُ
٤مو ُل اًمتحـ ُّر َر ِسمٗمٙم ِْر ِه وقم٘مٚمف.
شمٙمقن هم٤مًمٌِ ً٦م قمٚمـك ْ
ٜمْم َ٩م.

ت٤مج ًمٗمؽمة طمْم٤مٟمـ ٍ٦م ورقم٤مي٦م طمتّك َي ُ
اًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ َيـحـ ُ
ُ
 اًمريمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٕم٘مؾ هل اًمذايمرة يًجؾ ومٞمٝم٤م اإلدرايم٤مت ـمقل احلٞم٤مة وهل
ٓ شمُـٛمحك وًمٙمـ شمـتقارى سمًٌ٥م اًمٖمٗمٚم٦م واإلهـٛمـ٤مل.
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ِم٤مط ِ
ِ
واهل َٛم َؿ قمٛمقُم٤مً
ط اًمٜم َ
اًمـٛمتَـٙم٤مصمِـ َر ِة شمُـ َثـٌ ُ
اًمـٛم ْح ِز َٟمـ٦م واًمـٝمٛمق ُم ُ
 اًمٕمقاـمػ ُ
ِ
ِ
ظ ذًمؽ ومـل ُسم ْٓم ِئ اخلُـ َ
الطم ُ
وذود
واحلريم٤مت
ٓمك
واًمتٗمٙمػم ظمّمقص ً٤م ،و ُي َ
ِ
ِ
اًمـٛمقت وأصمٜم٤م َء اجلَـٜم٤مئز .ويتٕمذر اًمتٗمٙمػم اجلٞمد ومـل اًمٔمروف
أضمقاء
اًمذ ْه ِـ ومـل
وري ِ
ِ
ِ
اخلقف واًم َ٘م ِ
٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م.
يمح٤مٓت
همػم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م
شمق ُّوم ِر اًمي ِ ّ
ٚمؼ و َقمد ِم َ
 اطمتالل اًمٕم٘مقل هق أضمدى وؾمٞمٚم٦م ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمـك إومراد واًمـٛمجتٛمٕم٤مت واًمِمٕمقب.
 ؾمٛمق اًمٗمٙمر يٛمٙمـ أن خيٚمؼ ومـل اًمٜمٗمس آي٤مت اجلٛمـ٤مل احلز واًمـٛمٕمٜمقي.
 سم٘مدر ُم٤م يـحتقي اًمٕم٘مؾ ُمـ طم٘م٤مئؼ يضء وطملم يٗمتـ٘مده٤م اًمٕم٘مؾ ئمٚمؿ ومٞمٙمقن
اًمـٛمقت أومْمؾ ُمـ احلٞم٤مة.

إهيابُبنُحسنُكصر(ُ:)1

ِ
ِ
ِ
َ ومـ ِ
٤ميم٤مهت٤م ،إو٤مومـ ً٦م
صٗم٤مت
ُمٕمرومـ٦م
اًمـٛمرآة :هق ىمـدرة اًم٘مـ٤مئـد قمٚمـك
وحم ُ
اشمٌـ٤مقمف ُ
ُّ
ٍ
إًمـك ُىمـدرشمِـف قمٚمـك متٞمـٞمز ُمالُمح اًمتـ٤مسمع اًمٙم٤مُمٜم٦م ظمٚمػ ِ
سمـذيم٤مء ُمع
اًم٘مٜم٤مع ،واًمتٕم٤مُمؾ
ُمـ هق ظمٚمػ اًم٘مٜم٤مع.
ُمقاىمػ ُُمتٖمػمة شمتٓمٚم٥م ىمٞم٤مد ًة
قب ُمث٤مًمـّل ومـل اًم٘مٞم٤مدة ،وًمٙمـ هٜم٤مًمؽ
ٌ
ً مٞمس هٜم٤مك أؾمٚم ٌ
ُُمٕمٞمـٜم٦م.

 اًمٙمؾ ِ
ىم٤مد ٌر قمٚمـك اًمٙمالم واًمٙمؾ َي ِٕمدُ ويٛمدح ،ومتٚمؽ هل اًم٘مـ٤مقمدة اًمٕمـ٤مُم٦م ،وومـل
ٍ
اًمـٛم٘م٤مسمؾِ :ىمٚمـ ٌ٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس ُي ِ
صٛم٧م ومٞمتحدث اًمٜمـ٤مس قمـ إٟمـج٤مزاهتؿ.
ٜمجزون ومـل
ٌ
وىم٤مشمؾ ًمٚمٓمٛمقح.
 اخلقف ُمـ اًمٗمِمؾ هق اًم٘م٤مئـد إول ًمٚمٗمِمؾ
 يٜمٌٖمل ًمٚم٘مـ٤مئـد أن يًٕمك إلظمراج أومْمؾ ُم٤م ًمدى أشمٌ٤مقمف ُمـ ظمالل زرع اًمِمج٤مقم٦م
ومٞمٝمؿ ٓيمتِم٤مف اًمـٛمجٝمقل.

ٍ
ُٕمٓمل
 اًمٖم٤مًمٌٞم٦م ُمـ اًمٜمـ٤مس ٓ شمـثؼ سم٠مطمد قمٚمـك صٕمٞمد إقمامل :ومـ٢مذا اؾمتٓمٕم٧م أن شم َ
ومًتُٝمل ُء سمٞمئـ ً٦م شمً٤مقمد قمٚمـك اإلٟمت٤مج واًمتٓمقر.
اًمث٘م٦م ُمع إظمذ سم٤محلٞمٓم٦م َ
(ُ ) 1مـ يمت٤مسمف اًمٗمراؾم٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م  .سمتٍمف.
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 اًمرضمؾ اًمقطمٞمد اًمذي يًٕمك ًمِّمٜمع أي ٍ
رء ،هق ٟمٗمًف اًمذي ًمٞمس ًمديـف ُم٤م خيًـره.
ُ
 إذا شمقؾمٛم٧م اخلػم ومـل أشمٌ٤مقمؽ ومًتجد اخلػم ،واًمٕمٙمس صحٞمح.
 سم٤مًمـٛمٌ٤مًمٖم٦م ومـل اًمتٖمٞمـٞمـر ًمـ شمٙمقن اًم٘مـ٤مئـد ًا إومْمؾ.
ُ مٜمح اًمث٘م٦م ومـل م٤مل إقمامل ٓ يٕمٜمل أن شمّمٌح ُُمٖمٗم ً
ال ي٘مقل ًمـٛمـ طمقًمف اهىمقٟمـل.
اًمـٛمراىم٥م اًمٗمٓمـ اًمذي يرى ُم٤م شم١مول إًمٞمف إُمقر.
ًمٙمـ اُمٜمح اًمث٘م٦م وظمذ ووٕمٞمـ٦م ُ
 شم٠ميمد دائٛمـ ً٤م أن هٜم٤مك ـمري٘م٦م أومْمؾ إلدارة اًمٕمٛمؾً :مذا جي٥م أن شمٙمقن ًمديؽ اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م
اًمـٛمتجددة ًم ِـ َتـٌَـٜمـل هذه اًمٗمٙمرة طمتك ٓ شمٙمقن ًُم٘مٛم ً٦م ؾم٤مئٖم ً٦م ًمٚمذئ٤مب ُمـ طمقًمؽ.
ُ
ُ م٤م إن ي٠مظمذ اًمتٖمٞمـٞمـر مراه طمتك دمد مجٞمع إشمٌ٤مع يتحًـرون قمٚمـك إـمالل.
وم٤مطمذر أن ُخترضمٝمؿ إًمـك اًمٜمقر سمٗمٕمٚمؽ ،وًمٙمـ اُمٜمحٝمؿ اًمٗمرص٦م ًمٞمٙمتِمٗمقا ذًمؽ اًمٜمقر
سم٠مٟمٗمًٝمؿ.
ِ
اىمض قمٚمٞمف أو ُوٛمف إًمـك صٗمؽ
 ىمـد شمقاضمف قمدو ًا دون ُمًتقاك وًمٙمٜمـف ي١مر ُىمؽ:
دون شمردد واطمذر أن شمٕمٓمٞمف أيمؼم ُمـ طمجٛمف ،وم٤مًمؽميمٞمز قمٚمٞمف يـزيـد ُمـ ىمقشمـف:
ومٕمٚمٞمؽ دم٤مهٚمف واًمٕمٛمؾ ِظمٗمٞم ً٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمف سمذيم٤مء.
 طم٤مومظ قمٚمـك ىمقة ؿمخّمٞمتؽ واومرض اطمؽماُمؽ وهٞمـٌتـؽ دون أن شمٌ٤مًمغ ومـل ذًمؽ.
ُ م٤م أن شمٖمْم٥م طمتك شمٗم٘مد شمريمٞمزك ،وإذا يم٤من ظمّمٛمؽ ذيمٞم ً٤م ومًٞمٕمٛمؾ قمٚمـك اؾمتٖمالل
ًمٞمت٘مقى قمٚمٞمـؽ.
همْمٌؽ ّ

ٍ
ُمً٤مو ًمف شمٙمً٥م اطمؽماُمف.
 اظمٗمض ضمٜم٤مطمؽ ًمٚمْمٕمٞمػ ،وشمٍمف ُمع اًم٘مقي أٟمـؽ

إبراهقمُظؾـيُالشقخ:
ٟٕ مؽ شمًتٓمٞمع أن شمـحّمؾ قمٚمـك اًمـٛمزيد ُمـ اًمـٛمـ٤مل وًمٞمس قمٚمـك اًمـٛمزيد ُمـ
اًمقىم٧م ،قمٚمٞمؽ أن شمٍمف وىمتؽ سمحٙمٛم٦م أيمؼم ُمـ طمٙمٛمتؽ ومـل سف اًمـٛمـ٤مل.

*****
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منُظواقبُالظؾمُدمُالدكقا
حمؿدُظبدال ُّؾـهُالـؿـصور ُ
ِ
ه ْد ُت ومٞمف ِىمّمّم ً٤م
ىمٌؾ قمدة أؿمٝمر يمتٌ٧م ُم٘م٤مًٓ ؾمٛمٞمتف «رؾم٤مًم٦م سمال قمٜمقانش َ َ
ٍ
ٕؿمخ٤مص فمٚمٛمقا همػمهؿ:
ـم٤مًم٥م ُمتـ ٍ
( )1أطمدهؿ يم٤من ـم٤مًمٌـ ً٤م ُُم ْٝم ِٛم ً
ٗمقق واشمـٝمٛمف
ال ومقوع طمِمٞمِم ً٤م ذم ؿمٜمـٓم٦م
ٍ ُ
سمتٕم٤مـمل اًمـٛمخدرات :ومحـٓمؿ طمٞم٤مشمـف.
( )0اُمرأ ٌة هدُم٧م أهة ه٤مٟمئـ٦م سمٕمد أن يم٤مدت ًمٚمزوضم٦م واهتٛمتٝم٤م سم٤مخلٞم٤مٟمـ٦م سمٛمً٤مقمدة ىمري٥م هل٤م.
ٌ
وصم٤مًم٨م اىمؽمض ُمٌٚمٖم ً٤م ُمـ زُمٞمؾ ًمف صمؿ أٟمٙمره.
()3
٥م أرو ً٤م ًمٞمً٧م ًمف سمِمٝم٤مدة زور.
()4
وراسمع َؾم َٚم َ
ٌ
ويم٤من قم٤مىمٌ٦م هذا اًمٔمٚمؿ يمام أوردت صحٞمٗم٦م اًمري٤مض اًمتل ٟمنمت اًمتح٘مٞمؼ وٟم٘مٚمتف قمٜمٝم٤م :
أن اًمٓم٤مًم٥م اًمٔم٤مًمـؿ أصٞم٥م سمح٤مدصملم أطمدمه٤م ىمٓمع يـده وأظمر ضمٕمٚمف طمٌٞمس
اًمٙمرد اًمـٛمتحرك .أُم٤م اًمـٛمرأة وم٠مصٞمـٌ٧م سم٤مًمنـم٤من وُم٤مت ىمريـٌٝم٤م طمـرىمـ ً٤م.
ٍ
ِ
أوٓد ذم طم٤مدث.
ن اًمذي أٟمٙمر اًمد ْي َـ أوٕم٤مف ُمٌٚمٖمف وشمـقذم ًمف صمالصمـ٦م
يمذًمؽ َظم َ
وإظمػم شمٚمٗم٧م أروف وأصٞم٥م سمحقادث أظمرى.
ًمـؿ أقمج٥م إن يم٤من ًمٚم٘مّمص أصمـ ٌر يمٌػم ،وًمٙمـ قمجـٌل يم٤من ُمـ يمثرة إطمً٤مس
اًمٜمـ٤مس سم٤مًمٔمٚمؿ اًمقاىمع قمٚمٞمٝمؿ.
ُمررت سم٤مًمٌٜمؽ إلٟمـٝم٤مء سمٕمض إوراق وضمٚمً٧م ُمع ُمقفمػ أىم٤مسمٚمف ًمٚمٛمرة إوًمـك
وسمٕمد أن شم٠ميمد ُمـ ؿمخّمٞمتل وم٤مضمئٜمل سم٠من أظمرج صقرة اًمـ ِ
ِ
ٛمذيمقر ُمـ ضمٞمـٌـف
ٛم٘م٤مل اًمـ
اًمٕمٚمقي ،ويم٤من ىمد َُمـر قمٚمـك اًمـٛم٘م٤مل ىمراسمـ٦م صمالصمـ٦م أؿمٝمرَ ،شمـٜمَـٝمدَ صمؿ ىم٤مل ًمـل إٟمـف
يـتـٗمظ سمـف ًمٞم٘مرأه دوُم ً٤م ،وًمـؿ أقمرف ؾمـر ذًمؽ.
يمتٌ٧م اًمـٛم٘م٤مل ًمِمٕمقري سم٠من اًمٙمثػميـ ي٘مٕمقن ذم اًمٔمٚمؿ ويتً٤مهٚمقن ومٞمف ،وُمثؾ هذه
ُ
اًم٘مّمص ىمد شمقىمٔمٝمؿ ،وًمـؿ يٙمـ اًمٗمْمؾ زم وم٤مًمتح٘مٞمؼ اًمـٛمذيمقر يم٤من صمٛمٞمٜم ً٤م ويًتحؼ أن
ُيٕم٤م َد ٟمنمهً ،مٙمٜمل ًمـؿ أشمقىمع أن يٜمـتنم ذم ُمٜمـتدي٤مت اإلٟمؽمٟم٧م وأن يقزع سمٙمٛمٞم٤مت يمٌػمة
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ذم ُمًجد اًمِمٞمخ اًمـٛمٜمَجد وُمٙمتٌ٦م اهلجرة يمام ذيمر زم أطمد اًمزُمالء طمتك إن إطمدى دور
اًمٜمنم اشمّمٚم٧م يب ًمتحقيٚمف إمم ٟمنمة وم٤مىمؽمطم٧م قمٚمٞمٝمؿ آشمّم٤مل سم٤مجلريـدة اًمتل ٟمنمشمـف.
سمٞمد أن ُمقىمٗم ً٤م همريٌ ً٤م طمدث ٟمتٞمج٦م اًمـٛم٘م٤مل :وهق ُم٤م أقمتؼمه اًمٕمزاء اًمقطمٞمد زم
وًمزُمالئل اًمٙمت٤مب اًمذيـ يٛمْمقن وىمتٝمؿ ذم اٟمـت٘م٤مء إومٙم٤مر ومجع اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت وصٞم٤مهم٦م
اًمـٛم٘م٤مل ُمـ أضمؾ إصالح وشمٓمقير متٛمٕمٜم٤م ووـمٜمٜم٤م ومال ٟمجـد إٓ اإلمه٤مل ُمـ هم٤مًمٌٞم٦م
اًمقزارات واهلٞمئ٤مت وطمتك مٚمس اًمِمقرى وًمق اشمّمٚم٧م هبؿ اجلـريـدة ًمٜمنم ظمؼم أو ًم٘م٤مء
ًمتٝم٤مومتقا قمٚمٞمٝم٤م ،أُم٤م اًمرد قمغم ُمٕم٤مٟمـ٤مة اًمـٛمقاـمٜملم وأومٙم٤مرهؿ وُم٘مؽمطم٤مهتؿ ومٝمذا آظمـر ُم٤م
يٗمٙمرون سمـف فمٜم ً٤م ُمٜمٝمؿ أن اًمٙم٤مشم٥م ؾمٞمٛمؾ ويٗمـ٘مد إُمؾ! وًمٙمٜمل ُأ َذيمـ ُر ُهؿ أن اًمًٙمقت
قمالُم٦م اًمرو٤م وقمدم اًمرد يٕمٜمل اإلداٟمـ٦م وأن اًمـٛمجتٛمع ًمـ يـرطمؿ اًمذيـ شمقًمقا
اًمـٛمٜم٤مص٥م وىمٍموا ذم قمٛمٚمٝمؿ.
يمٜم٧م ذم اضمتامع ذم اًمٕمٛمؾ ُمع زُمالء ٓ أقمرومٝمؿ ،سمٕمد أن قمـدٟمـ٤م ُمـ ومؽمة اًمٖمداء ؾمٚمؿ
قمكم أطمدهؿ وؾم٠مًمٜمل هؾ أٟم٧م اًمذي يمتٌ٧م اًمـٛم٘م٤مل اعمذيمقر؟ وم٠مضمٌـتـف سمٜمٕمؿ ،وم٘م٤مل:
دقمٜمل أىمص قمٚمٞمؽ ُم٤مذا َقم ِٛم َؾ اًمـٛم٘م٤مل؟ ًم٘مد وىمع زم طمـ٤مدث ؾمٞم٤مرة ُمع ؿمخص آظمـر
وٟمت٩م قمـ احلـ٤مدث وومٞم٤مت ًمً٧م ُمًئقًٓ قمٜمٝم٤م وظمـالل اًمتح٘مٞمؼ ومقضمئ٧م سمـذاك
اًمِمخص وىمد أطمي ُمٕمف ؿمٝمقد زور ًمٞمٚمًٌقين اًمتٝمٛم٦م! رومْم٧م اًمت٘مرير وم٠مطمٞمٚم٧م اًم٘مْمٞم٦م
إمم اًمـٛمحٙمٛم٦م ومحٙمٛم٧م قمكم سمٗمْمؾ ؿمٝمقد اًمزور سمدومع أرسمٕمٛمـ٤مئـ٦م أًمػ ري٤مل ًمٖمريٛمل
ومرومْم٧م احلٙمؿ وىمٚم٧م ًمف إٟمٜمل ُمًتٕمد ًمـٛمً٤مقمدشمؽ ُم٤مديـ ً٤م ًمٙمٜمل ًمـ أىمٌؾ شمـٝمٛم ً٦م ًمـؿ
أرشمٙمٌٝم٤م وًمـ أؾمتٓمٞمع أن أدومع اًمـٛمٌٚمغ اًمذي طمـددشمـف اًمـٛمحٙمٛم٦م ًمٙمٜمف رومض.
واؾمتٛمرت اًم٘مْمٞم٦م ذم ُمـداوٓهت٤م طمتك وصٚم٧م إمم هٞمئ٦م اًمتٛمٞمـٞمز اًمتل ص٤مدىم٧م قمغم
احلٙمؿ وًمـؿ يٕمد ًمدي ؾمقى اهلل ،وأسمٚمغ اًم٘مرار ًمٚمجٝم٤مت إُمٜمٞم٦م ًمتـٜمـٗمٞمذه أو َؾم ْجٜم ِل!
ىمٌٚمٝم٤م سمٞمقم وىمد سمٚمغ ُمٜمل اًمـ َٝم ُّؿ ُم٤م سمٚمغ ،ذهٌ٧م إمم ُمٙمتٌ٦م مـ٤مورة ًمٌٞمتل ًمنماء ُمًتٚمزُم٤مت
ٕسمٜم٤مئل ومقضمدت صقرة اًمـٛم٘م٤مل وىمرأشمـف ويم٤من اًمقىم٧م ًمٞم ً
ال وم٠مهقم٧م ُمتقضمٝم ً٤م إمم سمٞم٧م
همريٛمل وـمرىم٧م اًمٌ٤مب وطملم ومتح زم ٟمـ٤موًمتـف اًمـٛم٘م٤مل وىمٚم٧م ًمف :اىمرأ.
وم٘م٤ملً :مـ أىمـرأ ؿمٞمئ ً٤مُ ،م٤م هذا؟ وُم٤مذا شمـريـد ذم هذه اًمً٤مقم٦م؟ ومـرُمٞم٧م صقرة اًمـٛم٘م٤مل
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وشمريمـتف وذهٌ٧م .وُم٤م هل إٓ ؾم٤مقم٦م أو ؾم٤مقمتلم وإذا سمـٌ٤مب سمـٞمـتل يٓمرق وإذا سمٖمريٛمل وىمد
شمٖمػم وضمٝمف وٟمؼمة صقشمـف وهق ي٘مقل زم :أٟمـ٤م ذم ُمِمٙمٚم٦م :أريـد أن أشمـٜم٤مزل قمـ اًمدقمقى وًمٙمـ
أظمِمك أن شمـِمؽ اجلـٝم٤مت إُمٜمٞم٦م وشمٙمـتِمػ طمـ٘مٞم٘م٦م شمـزويـري ،ومٓمٛم٠مٟمـتـف ووقمـدشمـف سم٠من
ٟمـٌـٚمٖمٝمؿ أٟمـٜم٤م ؾمقيـٜم٤م إُمر .وذم اًمٖمد ذهٌـٜمـ٤م إمم اًمنمـمـ٦م ومـتـٗم٤مضمـ٠م اًمْم٤مسمط وشمٕمج٥م ىمـ٤مئ ً
ال
ًمفُ :مٜمذ أرسمع ؾمٜمقات واًم٘مْمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م وطملم صدر ًمؽ احلٙمؿ شمٜم٤مزًم٧م هبذه اًمًٝمقًم٦م! واٟمتٝم٧م
اًم٘مْمٞم٦م وزال اًمٔمٚمؿ سمٗمْمؾ اًم ّٚمـف.
* ُشمرى يمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ ي٘مع ُمـ اًمقاًمديـ قمغم أسمٜم٤مئـٝمام وقمغم اًمقاًمديـ ُمـ أسمٜم٤مئٝمام؟
يمؿ هؿ اًمذيـ ئمٚمٛمقن أىم٤مرهبؿ وئمٚمٛمقن ضمػماهنؿ سمؾ وزُمالءهؿ وأصدىم٤مءهؿ؟
ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ ،سم٠ميمؾ طم٘مقىمٝمؿ أو اًمت٘مّمػم ذم واضمٌ٤مهتؿ.
ف هلؿ رواشمٌٝمؿ وطم٘مقىمٝمؿ؟
ٍم ْ
يمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ ي٘مع قمغم اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ اًمقاومديـ اًمذيـ ٓ ُشم ْ َ

وإمم اًمًٕمقديـلم اًمذيـ ي٤مرهبؿ اًمٌٕمض ذم اًمتقفمٞمػ ويـٌخـٚمقن قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمرواشم٥م
ويـرُمقهنؿ ُمـ أسمًط طم٘مقىمٝمؿ ُمع ّ
أن أوًمئؽ اًمٌٕمض ُينومقن و ُيـ ٌَـذرون ذم احلـالل واحلـرام؟
يمؿ َئمٚمؿ اًمـٛمقاـمـ وـمٜمف طملم ُيتٚمػ اًمـٛمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م وٓ يـؽمم إٟمٔمٛم٦م :طملم
يْمع ُمّمٚمحتف ىمٌؾ يمؾ رء ُمؼمر ًا ذًمؽ سم٠مُمقر هق يٕمٚمؿ ُسمـٓمالهن٤م؟
يمؿ ُمـ اًمـٛمقفمٗملم َفمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمتـ٘مّمػم ذم وفم٤مئـٗمٝمؿ ويمؿ ُمـ اًمـٛمدرؾملم

فمٚمٛمقا ـمالهبؿ؟ ويمؿ ويمؿ  ...هؾ سم٘مٞم٧م أؾمٓمر ٕيمٛمؾ؟
***
الـؿؼالُالـؿـشورُبصحقػةُالرياضُُ
حتدث (شمريمل) ىم٤مئالً« :اؾمتدٟم٧م ُمـ رضمؾ ُمٌٚمغ ُم٤مئـتل أًمػ ري٤مل ُمـ أضمؾ إشمـٛمـ٤مم
أطمد اًمـٛمِم٤مريع وسمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمـٛمدة اًمـٛمحددة إلقم٤مدة اًمـٛمٌٚمغ طمي اًمرضمـؾ ًمٚمٛمٓم٤مًمٌـ٦م
سمح٘مف وًمٙمٜمل ىمٛم٧م سمٓمـرده وأٟمٙمرت أٟمـف أقمٓم٤مين أي ُمٌٚمغ ظم٤مص٦م أٟمـف ًمـؿ يـ٠مظمـذ ُمٜمل
أي إصمـٌ٤متش.
شمقىمػ (شمريمل) صمؿ واصؾ ىم٤مئالًً« :مـؿ أيمـ أقمٚمؿ ُم٤م يٜمـتـٔمرين سمًٌ٥م فمٚمٛمل ،ومٌٕمد
ِ
ِ
ن ُت صٗم٘مـ٦م سمـ٘مٞمٛم٦م ٟمـّمػ ُمٚمٞمقن ريـ٤مل وُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم
ُُمـض صمـالصمـ٦م أؿمٝمر َظم ْ
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واخلـً٤مرة ُشمـالزُمٜمل ،وىمد ٟمّمحتـٜمل زوضمتل سم٢مرضم٤مع اًمـٛمٌٚمغ ًمّم٤مطمٌـف ٕن ُم٤م يـدث
ًمٜم٤م قم٘م٤مب ُمـ اهلل ،وًمٙمٜمل ُمع إؾمػ ًمـؿ أؾمتٛمع إًمٞمٝم٤م ،وشمـٛمـ٤مدي٧م ذم اًمـٛمٙم٤مسمـرة طمتك
ظمنت أ َقمـز ُم٤م أُمٚمؽ :وهؿ أسمـٜمـ٤مئل اًمثـالصمـ٦م ذم طمـ٤مدث ؾمٞم٤مرة أصمـٜمـ٤مء قمقدشمـٝمؿ ُمـ
اًمدُمـ٤مم .وأُم٤مم ذًمؽ احلـدث اًمرهٞم٥م ىمـررت سمدون شمـردد إقمـ٤مدة احلـؼ ًمّم٤مطمٌـف
وـمٚمٌـ٧م ُمٜمـف أن ُيً٤محمٜمل طمتك ٓ يرُمٜمل اهلل ُمـ زوضمتل واسمٜمل ذي اًمًٜمقات اًمًٌع
سم٘مل ًمـلش.
ومٝمٛمـ٤م يمؾ ُم٤م َ
أُم٤م (ٟمقرة) وهل أؾمت٤مذة ضم٤مُمٕمٞم٦م وُمٓمٚم٘مـ٦م ُمرشملم وم٘م٤مًم٧م :طمدصم٧م ىمّمتل ُمع اًمٔمٚمؿ ىمٌؾ
ؾمٌع ؾمٜمقات ،ومٌٕمد ـمالىمل اًمث٤مين ىمـررت اًمزواج سم٠مطمد أىمـ٤مريب اًمذي يم٤من َيٜمْ َٕم ُؿ سمحـٞمـ٤مة
ه٤مدئـ٦م ُمع زوضمتف وأوٓده اخلٛمً٦م :طمٞم٨م اشمٗم٘م٧م ُمع اسمــ ظم٤مًمتل اًمذي يم٤من ي٥م زوضمـ٦م
هذا اًمرضمـؾ قمغم اهت٤مُمٝم٤م سمخٞم٤مٟمـ٦م زوضمٝم٤م .وسمـدأٟمـ٤م ذم إـمالق اًمِم٤مئٕم٤مت سملم إىم٤مرب،
وُمع ُمرور اًمقىم٧م ٟمجـحـٜم٤م طمٞم٨م شمـدهقرت طمٞم٤مة اًمزوضملم واٟمتٝم٧م سم٤مًمٓمالق.
وشمقىمٗم٧م (ٟمـقرة) واًمدُمقع ومـل قمٞمٜمٞمٝم٤م ،صمـؿ أيمٛمٚم٧م ىمـ٤مئـٚمـ٦م :سمٕمـد ُمْمـل ؾمـٜمـ٦م
شمـزوضم٧م اًمـٛمرأة سمرضمـ ٍؾ آظمـر ذي ُمٜمّم٥م ،أُم٤م اًمرضمؾ ومتـزوج اُمرأ ًة همػمي ،وسم٤مًمت٤مزم
ًمـؿ أطمّمؾ ُمع اسمـ ظم٤مًمتل قمغم هدومٜم٤م اًمـٛمٜمِمقد ،وًمٙمٜم٤م طمّمٚمٜم٤م قمغم ٟمتٞمجـ٦م فمٚمٛمٜم٤م طمٞم٨م
أصٌ٧م سمنـم٤من اًمدم .أُم٤م اسمـ ظم٤مًمتل وم٘مد ُم٤مت طمرىم ً٤م ُمع اًمِم٤مهد اًمث٤مين سمًٌ٥م اًمتٛمـ٤مس
يمٝمرسم٤مئل ذم اًمِم٘م٦م اًمتل يم٤من ي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م ،وذًمؽ سمٕمد صمالث ؾمٜمقات ُمـ اًم٘مْمٞم٦م.
ىمّم٦م أظمرى يروهي٤م (ؾمٕمد) ومٞم٘مقل :يمٜم٧م أُمٚمؽ ُمزرقم ً٦م ظم٤مص ً٦م يب ،ويم٤من سمج٤مٟمٌٝم٤م
ٍ
أرض زراقمٞم٦م طم٤موًم٧م يمثػم ًا ُمع ص٤مطمٌٝم٤م أن يتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م وًمٙمٜمف رومض .ويقاصؾ:
ىمٓمٕم٦م
ىمررت ذم اًمٜمٝم٤مي٦م احلّمقل قمغم إرض وًمق سم٤مًم٘مقة :ظم٤مص٦م أٟمف ٓ يٛمٚمؽ أوراىم ً٤م ُشمثٌ٧م
ُمٚمٙمٞمتف ًمألرض اًمتل ورصمٝم٤م قمـ واًمده ،طمٞم٨م أن أهمٚم٥م إه٤مًمـل ومـل اًم٘مرى ٓ هيتٛمقن
يمثػم ًا سم٤مٕوراق اًمرؾمٛمٞم٦م ،أطميت ؿم٤مهديـ ودومٕم٧م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ؾمتلم أًمػ ري٤مل
ُم٘م٤مسمؾ اًمِمٝم٤مدة أُم٤مم اًمـٛمحٙمٛم٦م أٟمٜمل اًمـٛمـ٤مًمؽ اًمِمـرقمل ًمألرض ،وسم٤مًمٗمٕمؾ سمٕمد قمدة
ضمٚمًـ٤مت اؾمـتـٓمـٕمـ٧م احلّمقل قمغم شمٚمؽ إرض ،وطم٤موًم٧م يمثػم ًا زراقمتٝم٤م وًمٙمـ
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سمدون وم٤مئدة ُمع أن اخلؼماء أووحقا ًمـل أهن٤م أرض ص٤محل٦م ًمٚمزراقم٦م ،أُم٤م ُمزرقمتل اخل٤مص٦م
وم٘مد سمدأت أوم٤مت ُمـ احلنمات إروٞم٦م شمـتًٚمط قمٚمٞمٝم٤م ومـل وىم٧م احلّم٤مد ًمدرضم٦م أٟمٜمل
ظمنت اًمٙمثػم ُمـ اًمـٛمـ٤مل.
وسمٕمد أن شمٕمرو٧م ًمٕمدد ُمـ احلـقادث اًمتل يم٤مدت شمقدي سمحـٞم٤ميت ىمٛم٧م سم٢مقم٤مدة
إرض ًمّم٤مطمٌٝم٤م ومـ٢مذا سم٤مٕرض اًمتل ًمـؿ شمٜمـت٩م ىمد أصٌح٧م أومْمؾ إٟمـت٤مضم ً٤م ُمـ
ُمزرقمتل أُم٤م احلنمات وم٘مد اظمـتـٗم٧م وًمـؿ يٕمد ًمـٝم٤م أي أصمـر.
ويند (طمـٛمد) دمرسمـتـف اًمـٛمريـرة ىم٤مئالً :قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ـم٤مًمٌ ً٤م ذم اًمـٛمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقيـ٦م
طمدصم٧م ُمِم٤مضمرة سمٞمٜمل وسملم أطمد اًمٓمالب اعمتٗمقىملم وم٘مررت سمٕمد شمٚمؽ اعمِم٤مضمرة أن ُأ َدُمـ َر
ُمًت٘مٌٚمف ،ويت٤مسمع ٓ :يٛمٙمـ أن يً٘مط ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ ذايمريت ،طمٞم٨م طمْمـرت ذم اًمّمٌ٤مح
اًمٌ٤ميمر وُمٕمل مٛمققم٦م ُمـ ؾمج٤مئـر احلِمٞمش اًمتل يمٜم٤م ٟمـتٕم٤مـم٤مه٤م وووٕمتٝم٤م ذم طم٘مٞمـٌ٦م
ذًمؽ اًمٓم٤مًم٥م صمؿ ـمٚمٌ٧م ُمـ أطمد أصدىم٤مئل إسمالغ اًمنمـم٦م سم٠من ذم اًمـٛمدرؾم٦م ُمروج
خمدرات.
وسم٤مًمٗمٕمؾ شمـٛم٧م اخلٓم٦م سمٜمج٤مح ،ويمٜم٤م ٟمحـ اًمِمٝمقدٟ ،محـ اًمذيـ ٟمًتخدم اعمخدرات.
وُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم وأٟم٤م أقم٤مين ٟمتٞمج٦م اًمٔمٚمؿ اًمذي صٜمٕمتف سمـٞمدي ،وم٘مٌؾ ؾمٜمتلم شمٕمرو٧م
اًمٞمٛمٜمك .وىمد ذهٌ٧م ًمٚمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜمـزًمف أـمٚم٥م ُمٜمف
حلـ٤مدث ؾمٞم٤مرة وم٘مدت سمًٌـٌف يـدي ُ
اًمًٛمـ٤مح وًمٙمٜمف رومضٟٕ ،مٜمل شمًٌـٌ٧م ذم شمِمقيف ؾمٛمٕمـتـف سملم أىمـ٤مرسمـف طمتك ص٤مر
قمكم يمؾ ًمٞمٚم٦م ٕٟمـف ظمن يمؾ رء
ؿمخـّم ً٤م ُمٜمٌقذ ًا ُمـ اجلٛمٞمع ،وأظمؼمين سمـ٠مٟمـف يـدقمق ّ
سمًٌ٥م شمٚمؽ اًمٗمْمٞمحـ٦م .وٕن دقمقة اًمـٛمٔمٚمقم ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م وسملم اهلل طمجـ٤مب وم٘مد

اؾمتجـ٤مب اهلل دقمقشمـف ،ومٝم٤م أٟم٤م سم٤مإلو٤مومـ٦م إمم يـدي اًمـٛمٗمـ٘مقدة أصٌح٧م ُُمـ ْ٘م َٕمد ًا قمغم
يمرد ُمتحرك ٟمـتٞمجـ٦م طمـ٤مدث آظمـر! وُمع إين أقمٞمش طمٞم٤مة شمٕمٞمً٦م وم٢مين أظم٤مف ُمـ
ٍ
اًمـٛمقت ٕين أظمٌم قم٘مقسمـ٦م رب اًمٕمٌ٤مد.
***
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يمؾ هذه اًم٘مّمص وردت وٛمـ حتـ٘مٞمؼ أضمـرشمـف صحٞمٗم٦م (اًمريـ٤مض) ىمٌؾ صمالث
ؾمٜمقات ًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م زاًم٧م شمـٜمٌض سم٤محلٞم٤مة ٓ .أفمـ أطمد ًا يـجـٝمؾ قم٘مقسمـ٦م اًمٔمٚمؿ ووقمٞمد اهلل
َّك ُولوُبعدُحنيش ،وًمٙمـ
طملم ىم٤مل قمـ دقمقة اًمـٛمٔمٚمقم« :وظزتـيُوجَللـيُٕك ُْص َـرك ِ ُ
اًمٙمثػميـ يٜمًقهن٤م أو يتـٜم٤مؾمقهن٤م ويـتً٤مهٚمقن ذم فمٚمؿ همػمهؿ ؾمقاء يم٤من اًمٔمٚمؿ ُمـ رئٞمس
أب ٓسمـٜمف أو أسمٜم٤مء ًمقاًمدهيؿ أو فمٚمؿ زُمٞمؾ
ًمـٛمقفمـٗمـٞمـف أو ىم٤مض ًمـٛمـ اؿمتٙمك ًمديـف أو ٌ
ٔظمر ،أو اًمٔمٚمؿ اًمذي شمـ٘مقم سمـف اًمٌٜمقك طملم شمًتدرج اًمًٌٓم٤مء سم٘مروض ًم ُتـ َٗمـر َج
اًمْم٤مئـ٘م٦م اًمتل يٛمرون هب٤م وم٢مذا هب٤م شمرُمٞمٝمؿ ذم اًمًجقن أو شمـٜمـتٝمل هبؿ إمم ومـ ٍ
٘مر أؿمد وإمم
أوًمئؽ اًمذيـ فمٚمٛمقا أوـم٤مهنؿ واؾم َت َح ُّٚمقا هىمـ٦م اًمٕم٘مقد وخمـ٤مًمٗم٦م إٟمٔمٛم٦م وشمًؽموا قمغم
اًمـٛمتخٚمٗملم ًمٞمحـرُمقا أسمٜم٤مء سمٚمدهؿ ُمـ طم٘مقىمٝمؿ ذم ٟمّمٞمٌٝمؿ ُمـ اخلػم اًمذي ومٞمف .إهن٤م
رؾم٤مًم٦م سمـال قمٜمقان ُ ...شمرؾمؾ إمم يمؾ ُمـ فمٚمؿ قمٚمٝم٤م شمقىمٔمـف ،وم٢من ًمـؿ يٕمد إمم احلؼ:
ومٚمٞمٜمـتـٔمر ٟمّمٞمـٌف ُمـ اًمٕم٘مقسمـ٦م يمٛمـ٤م طمّمؾ ًمـٝم١مٓء وهمػمهؿ يمثػم شمـٕمرومـقهنؿ!! أؾم٠مل
اهلل شمٕم٤ممم أن يـ٘مٞمٜمل ويـ٘مٞمٙمؿ ذ اًمٔمٚمؿ وأهٚمف.

*****
السـعـــــــادة ُ
الشقخُظؾـيُالطـطاويُرمحهُاهلل
ِ
ض ٍ
س ،ومػمى اًمدٟمٞم٤م ؾمقداء ُمٔمٚمٛم٦م،
ُيّم٤مب أطمديمؿ سمّمداع أو َُم َٖم ْ
ص أو سمقضم ِع ْ

ومٚمٛمـ٤مذا ًمـؿ يره٤م ًمـٛمـ٤م يم٤من صحٞمحـ ً٤م سمٞمْم٤مء ُمنمىمـ٦م؟

و ُيـ ْح َٛمك قمـ اًمٓمٕم٤مم و ُيٛمٜمع ُمٜمف ،ومٞمـِمتـٝمل ًم٘مٛم٦م اخلٌز و ُُمْم َٖم٦م اًمٚمحؿ ويًد ُمـ
يـ٠ميمٚمٝم٤م :ومٚمٛمـ٤مذا ًمـؿ يٕمرف ًمـٝم٤م ًمذشمـٝم٤م ىمٌؾ اًمـٛمرض؟
ًمـٛمـ٤مذا ٓ شمٕمرومقن اًمٜمٕمؿ إٓ قمٜمد وم٘مده٤م؟
ًمـٛمـ٤مذا يٌٙمل اًمِمٞمخ قمغم ؿمٌ٤مسمـف ،وٓ يْمحؽ اًمِم٤مب ًمّمٌـ٤مه؟ ًمـٛمـ٤مذا ٓ ٟمـرى
اًمًٕم٤مدة إٓ إذا اسمـتـٕمدت قمٜم٤م ،وٓ ُٟمـ ٌْ ٍِمه٤م إٓ هم٤مرىمـ٦م ذم فمالم اًمـٛمـ٤ميض ،أو
ُُمـتِمحـ ً٦م سمْمٌ٤مب اًمـ ُٛمًت٘مٌؾ؟
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يمؾ يٌٙمل ُم٤موٞمف ،و َيـ ِح ُّـ إًمٞمف ،ومٚمٛمـ٤مذا ٓ ٟمٗمٙمر ذم اًمـحـ٤مض ىمٌؾ أن يّمػم ُم٤مو ًٞم٤م؟
إٟم٤م ٟمحً٥م اًمٖمٜمك سم٤مًمـٛمـ٤مل وطمـده ،وُم٤م اًمـٛمـ٤مل وطمـده؟
أٓ شمٕمرومقن ىمّم٦م اًمـٛمٚمؽ اًمـٛمريض اًمذي يم٤من ُي ْ١مشمك سم٠مـم٤مي٥م اًمٓمٕم٤مم ومال يًتٓمٞمع أن
ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئـ ً٤م.
ًمـٛمـ٤م َٟم َٔمر ُِمـ ؿمٌ٤ميمف إمم اًمًٌت٤مين وهق ي٠ميمؾ اًمـخٌـز إؾمٛمـر سم٤مًمـزيتقن إؾمقد ،يدومع
اًمٚم٘مٛمـ٦م ذم ومٛمـف ويتٜم٤مول اًمث٤مٟمٞمـ٦م سمٞمـده وي٠مظمذ اًمث٤مًمثـ٦م سمٕمٞمٜمـف.
ومتٛمٜمك أن يـجد ُمثؾ هذه اًمِمٝمٞمـ٦م ويٙمقن سمًت٤مٟمٞمــ ً٤م.
ومٚمٛمـ٤مذا ٓ ُشمـ٘مـدرون صمٛمـ اًمّمحـ٦م؟ َأ َُم٤م ًمٚمّمحـ٦م صمٛمـ؟ ُمـ يرى ُمٜمٙمؿ أن يتٜم٤مزل
قمـ سمٍمه وي٠مظمذ ُم٤مئـ٦م أًمػ دوٓر؟
شمٕمرومقن ىمّمـ٦م اًمرضمؾ اًمذي وؾ ذم اًمّمحراء ويم٤مد يـٝمٚمؽ ضمققم ً٤م وقمٓمِم ً٤مً ،مـٛمـ٤م
رأى همديـر ُمـ٤مء وإمم ضمٜمٌف يمٞمس ُمـ اًمـجٚمـد.
ومنمب ُمـ اًمٖمـديـر وومتح اًمٙمٞمس ي٠مُمؾ أن يـجد ومٞمف شمـٛمر ًا أو ظمٌـز ًا ي٤مسمً ً٤م ،ومٚمٛمـ٤م
رأى ُم٤م ومٞمـف ارشمـد يـ٠مؾم ً٤م وؾم٘مط إقمٞمـ٤م ًءً ،م٘مـد رآه ُمـٛمٚمقء ًا سم٤مًمذه٥م.
وذاك اًمذي ًم٘مل ُمثؾ ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ،ومزقمٛمقا أٟمف ؾم٠مل رسمـف أن يقل يمـؾ ُم٤م ُمًتـف يـده
ذهٌ ً٤م ،وُمس اًمـحجـر ومّمـ٤مر ذهٌـ ً٤م.
ومٙم٤مد يـج ُّـ ُِمـ ومرطمتـف ٓؾمتجـ٤مسمـ٦م دقمقشمـف ،وُمِمك إمم سمٞمتـف ُم٤م شمًٕمـف اًمدٟمٞمـ٤م،
وقمٛمد إمم ـمٕم٤مُمـف ًمٞم٠ميمؾ ومٛمس اًمٓمٕم٤مم ،ومّم٤مر ذهٌ ً٤م وسم٘مل ضم٤مئٕم ً٤م.
وأىمٌٚم٧م سمٜمتـف شمقاؾمٞمـف ومٕم٤مٟم٘مٝم٤م ومّم٤مرت ذهٌـ ً٤م ،وم٘مٕمد يٌٙمل يً٠مل رسمـف أن يٕمٞمـد إًمٞمـف
وؾمٗمرشمـف ،وأن يٌٕمد قمٜمف اًمذه٥م.
سمٜمتـف ُ
ومـٞم٤م أيـٝم٤م اًم٘مراء :إٟمـٙمؿ ؾمٕمـداء وًمٙمـ ٓ شمـدرون.
ؾمٕمداء إن قمرومتؿ ىمـدر اًمٜمٕمؿ اًمتل شمًتٛمتٕمقن سمـٝم٤م.
ؾمٕمداء إن قمرومتؿ ٟمٗمقؾمٙمؿ واٟمتـٗمٕمتؿ سم٤مًمـٛمخـزون ُمـ ىمقاه٤م.
ؾمٕمداء إن ـمٚمٌتؿ اًمًٕم٤مدة ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ٓ ُمـٛمـ٤م طمقًمـٙمؿ.

ظقونُالؽمُوالعز
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ؾمٕمداء إن يم٤مٟم٧م أومٙم٤مريمؿ دائٛمـ ً٤م ُمع اهلل ،ومِمٙمرشمؿ يمؾ ٟمٕمٛمـ٦م وصؼمشمؿ قمغم يمؾ

َسمـٚمِـٞمـ٦م ،ومٙمٜمتؿ راسمحلم ذم اًمـح٤مًملمٟ ،م٤مضمحلم ذم اًمـحٞم٤مشملم.

*****
س َنُاهللُإلقؽمُ
ـحـ ُِ
أحسـواُكؿـاُتـحبـونُأنُ ُي ُْ
()1
ُظؾـيُالطـطاويُرمحهُاهلل

يؼولٟ ُ:مٔمرت اًمٌ٤مرطم٦م وم٢مذا اًمٖمروم٦م داومئ٦م واًمٜم٤مر ُمقىمدة ،وأٟم٤م قمغم أريٙم٦م ُمري٦م أومٙمر ذم
ُمقوقع أيمت٥م ومٞمف ،واًمـٛمّمٌ٤مح إمم ضم٤مٟمٌل واًمـٝم٤مشمػ ىمري٥م ُمٜمل وإوٓد يٙمتٌقن،
وأُمٝمؿ شمٕم٤مًم٩م صقوم ً٤م شمـحٞمٙمـف ،وىمد أيمٚمٜمـ٤م وذسمٜمـ٤م ،واًمراديق يـٝمٛمس سمّمقت ظم٤موم٧م،
ويمؾ رء ه٤مدئ ،وًمٞمس ُم٤م أؿمٙمق ُمٜمـف أو أـمٚم٥م زي٤مدة قمٚمٞمـف.
وم٘مٚم٧م« :احلٛمد هللش ،أظمرضمتٝم٤م ُمـ ىمرارة ىمٚمٌل ،صمؿ ومٙمرت ومرأي٧م أن «احلٛمدش ًمٞمس
يمٚمٛمـ٦م شمـ٘م٤مل سم٤مًمٚمً٤من وًمق ردده٤م اًمٚمً٤من أًمػ ُمرة ،وًمٙمـ احلٛمد قمغم اًمٜمٕمؿ أن شمٗمٞمض ُمٜمٝم٤م
قمغم اًمـٛمحت٤مج إًمٞمٝم٤م ،طمـٛمد اًمٖمٜمل أن يٕمٓمل اًمٗم٘مراء ،وطمـٛمد اًم٘مـقي أن يً٤مقمـد اًمْمٕمٗم٤مء،
وطمـٛمد اًمّمحٞمح أن يٕم٤مون اًمـٛمرى ،وطمـٛمد اًمـحـ٤ميمؿ أن يٕمـدل ذم اًمـٛمحٙمقُملم ،ومٝمؾ
أيمقن طم٤مُمـد ًا هلل قمغم هذه اًمٜمٕمؿ إذا يمٜم٧م أٟم٤م وأوٓدي ذم ؿمٌع ودفء وضم٤مري وأوٓده ذم
اًمـجقع واًمٌـرد؟ ،وإذا يم٤من ضمـ٤مري ًمـؿ يً٠مًمٜمل أومال يـج٥م قمكم أٟم٤م أن أؾم٠مل قمٜمـف؟
ومٞمؿ شمٗمٙمر؟ ،وم٘مٚم٧م ًمـٝم٤م.
وؾم٠مًمتٜمل زوضمتلَ :
ىم٤مًم٧م :صحٞمح ،وًمٙمـ ٓ يٙمٗمل اًمٕمٌ٤مد إٓ ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ ،وًمق أردت أن شمٙمٗمل
ضمٞمـراٟمؽ ُمـ اًمٗم٘مـراء ٕوم٘مرت ٟمٗمًؽ ىمـٌؾ أن شمٖمٜمٞمٝمؿ.
ىمٚم٧مً :مق يمٜم٧م همٜمٞم ً٤م ًمـٛمـ٤م اؾمتـٓمٕم٧م أن أهمٜمٞمٝمؿ ،ومٙمٞمػ وأٟم٤م رضمؾ ُمًتقر يرزىمٜمل
اهلل رزق اًمٓمٞمـر ،شمٖمدو ظمـٛمـ٤مص ً٤م وشمروح سمٓم٤مٟمـ ً٤م؟
ٓ ٓ ،أريد أن أهمٜمل اًمٗم٘مراء ،سمؾ أريد أن أىمقل إن اًمـٛمً٤مئؾ ٟمًٌٞمـ٦م ،وأٟم٤م سم٤مًمٜمًٌـ٦م
إًمـك أرسم٤مب أٓف اًمـٛم١مًمٗمـ٦م وم٘مٞمـر ،وًمٙمٜمل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٕم٤مُمؾ اًمذي يٕمٞمؾ قمنمة وُم٤م
(ٟ )1منم ؾمٜم٦م  1956ذم مٚم٦م اإلذاقم٦م ،ووٕمٜم٤م قمٜمقاٟم ً٤م ًمٚمٛم٘م٤مل.
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ًمـف إٓ أضمرشمـف همٜمل ُمـ إهمٜمٞمـ٤مء ،وهذا اًمٕم٤مُمؾ همٜمل سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إرُمٚم٦م اًمـٛمٗمردة اًمتل
ٓ ُمقرد ًمـٝم٤م وٓ ُم٤مل ذم يده٤م ،ورب أٓف وم٘مٞمـر سم٤مًمٜمًٌـ٦م ًمّم٤مطم٥م اًمـٛماليلم :ومٚمٞمس
وهمٜمك ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م صٖمٞمـر وٓ يمٌٞمـر ،وُمـ
ذم اًمدٟمٞم٤م وم٘مػم وٓ همٜمل ومـ٘مر ًا ُمٓمٚم٘م ً٤م
ً
ؿمؽ وم٢مين أؾم٠مًمـف أصٕم٥م ؾم١مال يٛمٙمـ أن يقضمف إمم إٟمً٤من ،أؾم٠مًمـف قمـ اًمٕمّمٗمقر :هؾ
هق صٖمٞمـر أم يمٌٞمـر؟ ،ومـ٢من ىم٤مل :صٖمػم ،ىمٚم٧م :أىمّمد ٟمًٌتف إمم اًمٜمٛمٚمـ٦م ،وإن ىم٤مل يمٌٞمـر،
ىمٚم٧م :أىمّمد ٟمًٌتـف إمم اًمٗمٞمؾ.
وم٤مًمٕمّمٗمقر يمٌٞمـر ضمدً ا ُمع اًمٜمٛمٚمـ٦م ،وصٖمٞمـر ضمد ًا ُمع اًمٗمٞمؾ ،وأٟم٤م همٜمل ضمد ًا ُمع
إرُمٚم٦م اًمـٛمٗمردة اًمٗم٘مٞمـرة اًمتل وم٘مدت اًمـٛمـ٤مل واًمٕم٤مئؾ ،وإن يمٜم٧م وم٘مٞمـر ًا ضمد ًا ُمع ومالن
وومالن ُمـ ُمٚمقك اًمـٛمـ٤مل.
شم٘مقًمقن :إن اًمٓمٜمٓم٤موي يتٗمٚمًػ اًمٞمقم ُ ٓ ...م٤م أشمٗمٚمًػ ،وًمٙمـ أطم٥م أن أىمقل
ًمٙمؿ إن يمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ وواطمدة يًتٓمٞمع أن يـجد ُمـ هق أومـ٘مر ُمٜمف ومٞمٕمٓمٞمـف ،إذا ًمـؿ
يٙمـ قمٜمدك ي٤م ؾمٞمديت إٓ مخًـ٦م أرهمٗم٦م وصحـ «مدّ رةش (وهق ـمٕم٤مم ُمـ اًمٌـرهمؾ أي
اًم٘مٛمح اًمـٛمجروش ُمع اًمٕمدس) ،شمًتٓمٞمٕملم أن شمٕمٓمل رهمٞم ًٗم٤م ًمـٛمـ ًمٞمس ًمف رء ،واًمذي
سم٘مل قمٜمده سمٕمد قمِم٤مئـف صمالصمـ٦م صحقن ُمـ اًمٗم٤مصقًمٞم٤م واًمرز ورء ُمـ اًمٗم٤ميمٝم٦م واحلٚمق
يًتٓمٞمع أن يٕمٓمل ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞم ً
ال ًمّم٤مطمٌـ٦م إرهمٗم٦م واًمـٛمجدّ رة.
واًمذي ًمٞمس قمٜمده إٓ أرسمٕم٦م صمٞم٤مب ُمرىمٕم٦م يٕمٓمل صمقسم ً٤م ًمـٛمـ ًمٞمس ًمف رء ،واًمذي
قمٜمده سمذًمـ٦م ًمـؿ ُخترق وًمـؿ ُشمـ َرىمع وًمٙمٜمف ُمؾ ُمٜمٝم٤م وقمٜمده صمالث ضمدد ُمـ دوٟمـٝم٤م،
يًتٓمٞمع أن يٕمٓمٞمٝم٤م ًمّم٤مطم٥م اًمثٞم٤مب اًمـٛمرىمٕمـ٦م ،ورب صمقب هق ذم ٟمٔمرك قمتٞمؼ وىمديؿ
سم٤مل ًمق أقمٓمٞمتـف ًمٖمػمك ًمرآه صمقب اًمٕمٞمد ،وٓشمـخذه ًمٌ٤مس اًمزيٜم٦م ،وهق يٗمرح سمف ُمثؾ
ومرطمؽ أٟم٧مً .مق أن ص٤مطم٥م اًمـٛماليلم ُمؾ ؾمٞم٤مرشمف اًمِمٗمروًمٞمف ـمراز ؾمٜم٦م  1953ـ سمٕمدُم٤م
اؿمؽمى يم٤مديالك ـمراز  1956ـ وم٠مقمٓم٤مك شمٚمؽ اًمًٞم٤مرة.
وُمٝمٛمـ٤م يم٤من اًمـٛمرء وم٘مٞمـر ًا وم٢مٟمـف يًتٓمٞمع أن يٕمٓمل ؿمٞمئـ ً٤م ًمـٛمـ هق أومـ٘مر ُمٜمـف ،إن
أصٖمـر ُمقفمػ ٓ يتج٤موز راشمٌـف ُمئـ٦م ومخًلم ىمرش ٓ ،يِمٕمر سم٤مًمـح٤مضم٦م وٓ يٛمًف
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اًمٗم٘مـر إذا شمّمدق سم٘مرش واطمد قمغم ُمـ ًمٞمس ًمف رء ،وص٤مطم٥م اًمراشم٥م اًمذي يّمؾ إمم
أرسمٕم٦م ضمٜمٞمٝم٤مت ٓ ييه أن يدومع ُمٜمٝم٤م مخس ىمروش وي٘مقل« :هذه هللش ،واًمذي يرسمح
قمنمة آٓف ُمـ اًمتج٤مرة ذم اًمِمٝمر يًتٓمٞمع أن يتّمدق سمٛمئتلم ُمٜمٝم٤م ذم يمؾ ؿمٝمر.
وٓ شمٔمٜمقا أن ُم٤م شمٕمٓمقٟمـف يذه٥م سم٤مًمـٛمج٤من ٓ ،واهلل ،إٟمٙمؿ شم٘مٌْمقن اًمثٛمـ أوٕم٤مومـ ً٤م:
شم٘مٌْمقٟمـف ذم اًمدٟمٞمـ٤م ىمٌؾ أظمـرة ،وًم٘مد ضمرسم٧م ذًمؽ سمٜمٗمز ،أٟم٤م أقمٛمؾ وأيمً٥م وأٟمٗمؼ
قمغم أهكم ُمٜمذ أيمثـر ُمـ صمالصمٞمــ ؾمٜم٦م ،وًمٞمس زم ُمـ أسمقاب اًمـخػم واًمٕمٌ٤مدة إٓ أٟمـل أسمذل
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إن يم٤من ذم يدي ُم٤مل ،وًمـؿ أدظمر ذم قمٛمري ؿمٞمئ ً٤م ،ويم٤مٟم٧م زوضمتل شم٘مقل زم
دائٛمـ ً٤م« :ي٤م رضمؾ ،و ّومر واشمـخذ ًمٌٜم٤مشمؽ دار ًا قمغم إىمؾش ،وم٠مىمقل :ظمٚمٞمٝم٤م قمغم اهلل ،أشمدرون
ُم٤مذا يم٤من؟
ًم٘مد طمً٥م اهلل ًمـل ُم٤م أٟمٗم٘متف ذم ؾمٌٞمٚمف وادظمره زم ذم سمٜمؽ اًمـحًٜم٤مت اًمذي يٕمٓمل
َت َُش ْب َع َُشـَابِ َل ُِدمُ
ُح َّب ٍة َُأ ْك َبت ْ
أرسم٤مطم ً٤م ؾمٜمقي٦م ىمدره٤م ؾمٌٕمقن أًمٗم ً٤م ذم اًمـٛمئـ٦مٟ ،مٕمؿ﴿ :ك ََؿ َث ِل َ
ُحـ ُبـ ٍُة﴾ ،وهٜم٤مك زي٤مدات شمٌٚمغ وٕمػ اًمرسمح﴿ :واهللُي َض ِ
ٍ
اظ ُ
ف ُُلِـ َؿنُ
كُل ُ ُ
ُش ُْــ ُُبـ َُؾـة ُما َُئـ ُة َُ َّ
َ ُ
اء﴾ ،وم٠مرؾمؾ اهلل صدي٘م ً٤م زم ؾمٞمد ًا يمريٛمـ ً٤م ُمـ أقمٞم٤من دُمِمؼ وم٠مىمروٜمل صمٛمـ اًمدار،
َي َش ُُ
وأرؾمؾ أصدىم٤مء آظمريـ ُمـ اًمـٛمتٗمْمٚملم ومٌٜمقا اًمدار طمتك يمٛمٚم٧م وأٟم٤م (واهلل) ٓ أقمرف

ُمـ أُمره٤م إٓ ُم٤م يٕمرومف اًمـٛمـ٤مرة قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٓمريؼ ،صمؿ أقم٤من اهلل سمرزق طمالل ًمـؿ أيمـ
ُمـحتًٌ ً٤م ومقومٞم٧م ديقٟمـٝم٤م ضمـٛمٞمٕم ً٤م ،وُمـ ؿم٤مء ذيمرت ًمف اًمتٗم٤مصٞمؾ وؾمٛمٞم٧م ًمف إؾمٛمـ٤مء.
وُم٤م وىمٕم٧م واهلل ذم وٞمؼ ىمط إٓ ومرضمـف اهلل قمٜمل ،وٓ اطمتج٧م ًمٌمء إٓ ضم٤مءٟمـل،
ويمٚمٛمـ٤م زاد قمٜمدي رء وأطمٌٌ٧م أن أطمٗمٔمف ووٕمتف ذم هذا اًمٌٜمؽ.
ومٝمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م قم٤مىمؾ يٕم٤مُمؾ سمٜمؽ اًمـٛمخٚمقق اًمذي يٕمٓمل  %5رسمح ً٤م طمراُم ً٤م ورسمٛمـ٤م
أومٚمس أو اطمؽمق ،ويؽمك سمٜمؽ اًمـخ٤مًمؼ اًمذي يٕمٓمل ذم يمؾ ُمئـ٦م رسمح ىمدره ؾمٌٕمقن أًمٗم ً٤م؟،
وهق ُم١مُمـ قمٚمٞمف قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ومال يٗمٚمس وٓ يـحؽمق وٓ ي٠ميمؾ أُمقال اًمٜم٤مس.
ومال شمـحًٌقا أن اًمذي شمٕمٓمقٟمـف يذه٥م هـدر ًا ،إن اهلل يـخٚمٗمف ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ أظمرة،
وأٟم٤م ٓ أطم٥م أن أؾمقق ًمٙمؿ إُمثٚمـ٦م وم٢من يمؾ واطمـد ُمٜمٙمؿ يـحٗمظ ُمـٛمـ٤م رأى أو ؾمٛمع
يمثػم ًا ُمٜمٝم٤م ،إٟمٛمـ٤م أؾمقق ًمٙمؿ ُمث ً
ال واطمد ًا :ىمّم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اًمـٛمًقشمـل رمحف اهلل ،وىمد
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يم٤من ؿمٞمخ أسمـل ،ويم٤من (قمغم وم٘مره) ٓ يـرد ؾم٤مئـ ً
ال ىمط ،وًمٓم٤مًمـٛمـ٤م ًمٌس اجلٌ٦م أو «اًمٗمروةش
ومٚم٘مل سمردان يرشمـجػ ومٜمزقمٝم٤م ومدومٕمٝم٤م إًمٞمـف وقم٤مد إًمـك اًمٌٞم٧م سم٤مإلزار ،وـم٤مًمـٛمـ٤م أظمذ
اًمًٗمرة ُمـ أُمـ٤مم قمٞم٤مًمف وم٠مقمٓم٤مه٤م ًمٚمً٤مئؾ ،ويم٤من يقُمـ ً٤م ذم رُمْم٤من وىمد ووٕم٧م اًمـٛمـ٤مئدة
اٟمتٔم٤مر ًا ًمٚمٛمدومع ،ومج٤مء ؾم٤مئؾ ي٘مًؿ أٟمـف وقمٞمـ٤مًمـف سمال ـمٕمـ٤مم ،وم٤مسمتٖمك اًمِمٞمخ همٗمٚمـ٦م ُمـ
اُمرأشمـف وومتح ًمـف وم٠مقمٓمـ٤مه اًمٓمٕم٤مم يمٚمـف.
ًمـٛمـ٤م رأت ذًمؽ اُمرأشمـف وًمقًم٧م قمٚمٞمـف وص٤مطم٧م وأىمًٛم٧م أٟمـٝم٤م ٓ شم٘مٕمد قمٜمده،
وهق ؾم٤ميم٧م.
ومٚمؿ شمـٛمـر ٟمّمػ ؾم٤مقمـ٦م طمتك ىمرع اًمٌ٤مب وضم٤مء ُمـ يـحٛمؾ إـمٌ٤مق ومٞمٝم٤م أًمقان
اًمٓمٕم٤مم واًمـحٚمقى واًمٗم٤ميمٝم٦م ،ومً٠مًمقاُ :م٤م اًمـخؼم؟ ،وإذا اًمـخؼم أن ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م ؿمٛمقيـ
يم٤من ىمد دقم٤م سمٕمض اًمٙمٌ٤مر وم٤مقمتذروا ،ومٖمْم٥م وطمٚمػ أٓ ي٠ميمؾ أطمد ُمـ اًمٓمٕم٤مم وأُمر
سمحٛمٚمف يمٚمف إمم دار اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمؿ اًمـٛمًقيت ،ىم٤مل :أرأي٧م ي٤م اُمرأة ؟
وىمّم٦م اًمـٛمرأة اًمتل يم٤من وًمده٤م ُمً٤مومر ًا ،ويم٤مٟم٧م ىمد ىمٕمدت يقُمـ ً٤م شم٠ميمؾ وًمٞمس أُم٤مُمٝم٤م
إٓ ًم٘مٛمـ٦م إدام وىمٓمٕم٦م ظمٌز ،ومج٤مء ؾم٤مئؾ ومٛمٜمٕم٧م قمـ ومٛمٝم٤م وأقمٓمتـف وسم٤مشم٧م
ضم٤مئٕمـ٦م ،ومٚمٛمـ٤م ضمـ٤مء اًمقًمد ُمـ ؾمٗمره ضمٕمؾ يـحدصمٝم٤م سمٛمـ٤م رأى.
ىم٤مل :وُمـ أقمج٥م ُم٤م ُمر يب أٟمف ًمـح٘مٜمل أؾمد ذم اًمٓمريؼ ،ويمٜم٧م وطمدي ومٝمرسم٧م ُمٜمف،
ومقصم٥م قمكم وُم٤م ؿمٕمرت إٓ وىمد ست ذم ومٛمف ،وإذا سمرضمؾ قمٚمٞمف صمٞم٤مب سمٞمض ئمٝمر أُم٤مُمل
ومٞمخٚمّمٜمل ُمٜمف وي٘مقلً« :م٘مٛم٦م سمٚم٘مٛم٦مش ،وًمـؿ أومٝمؿ ُمراده.
ومً٠مًمتـف قمـ وىم٧م هذا اًمـح٤مدث وإذا هق ذم اًمٞمقم اًمذي شمّمدىم٧م ومٞمف قمغم اًمٗم٘مٞمـر.
ٟمزقم٧م اًمٚم٘مٛمـ٦م ُمـ ومٛمٝم٤م سمـٝم٤م ومٜمـزع اهلل وًمده٤م ُمـ ومؿ إؾمد.
واًمّمدىم٦م شمدومع اًمٌالء ويِمٗمل اهلل سمـٝم٤م اًمـٛمريض ويٛمٜمع اهلل هب٤م أذى ،وهذه أؿمٞم٤مء
ُمـجرسم٦م وىمد وردت هب٤م أصم٤مر ،واًمذي ي١مُمـ سم٠من ًمـٝمذا اًمٙمقن إًمـٝم ً٤م هق يتٍمف ومٞمف
وسمٞمده اًمٕمٓم٤مء واًمـٛمٜمع وهق اًمذي َيِمٗمل وهق ُي ًَٚمؿ يٕمٚمؿ أن هذا صحٞمح ،واًمـٛمٚمحد ُم٤م
ًمٜم٤م ُمٕمـف يمالم.
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واًمٜمً٤مء أىمـرب إمم اإليٛمـ٤من وإمم اًمٕمٓمػ ،وإن يم٤مٟم٧م اًمـٛمرأة ـ سمٓمٌٕمٝم٤م ـ أؿمد ُسمخـالً
سم٤مًمـٛمـ٤مل ُمـ اًمرضمؾ ،وأٟم٤م أظم٤مـم٥م اًمًٞمدات وأرضمق أٓ يذه٥م هذا اًمٙمالم سظمـ٦م ذم
واد ُم٘مٗمر وأن يٙمقن ًمـف أصمـر ،وأٟم٧م شمٜمٔمر يمؾ واطمدة ُمـ اًمً٤مُمٕم٤مت اًمٗم٤موالت ُم٤م اًمذي
شمًتٓمٞمع أن شمًتٖمٜمل قمٜمف ُمـ صمٞم٤مسمـٝم٤م اًم٘مديٛم٦م أو صمٞم٤مب أوٓده٤م ،وُمـٛمـ٤م شمرُمٞمـف وٓ
شمـحت٤مج إًمٞمـف ُمـ ومرش سمٞمتٝم٤م ،وُمـٛمـ٤م يٗمٞمض قمٜمٝم٤م ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ،ومتٗمتش قمـ
أهة وم٘مػمة يٙمقن هذا ًمـٝم٤م ومرطمـ٦م اًمِمٝمر.
وٓ شمٕمٓمل قمٓم٤مء اًمٙمؼم واًمؽمومع ،وم٢من آسمتً٤مُم٦م ذم وضمف اًمٗم٘مٞمـر ُمع اًم٘مرش شمٕمٓمٞمف ًمف،
ظمػم ُمـ ضمٜمٞمف شمدومٕمف ًمف وأٟم٧م ؿم٤مُمخ إٟمػ ُمتٙمؼم ُمؽمومع ،وًم٘مد رأي٧م سمٜمتل اًمّمٖمػمة
سمٜم٤من ـ ُمـ ؾمٜملم ـ شمـحٛمؾ صحٜملم ًمتٕمٓمٞمٝمٛمـ٤م احل٤مرس ذم رُمْم٤من ىمٚم٧م :شمٕم٤مزم ي٤م سمٜم٧م،
ه٤ميت صٞمٜمٞم٦م وُمٚمٕم٘م٦م وؿمقيم٦م ويم٠مس ُم٤مء ٟمٔمٞمػ وىمدُمٞمٝم٤م إًمٞمف هٙمذا ،إٟمؽ ًمـؿ شمـخني
ؿمٞمئ ً٤م ،اًمٓمٕم٤مم هق اًمٓمٕم٤مم ،وًمٙمـ إذا ىمدُم٧م ًمف اًمّمحـ واًمرهمٞمػ يمنت ٟمٗمًف وأؿمٕمرشمف
أٟمف يم٤مًمً٤مئؾ (اًمِمح٤مذ) ،أُم٤م إذا ىمدُمتف ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م ُمع اًمٙم٠مس واعمٚمٕم٘م٦م واًمِمقيم٦م واعمٛمٚمح٦م
ويس يم٠مٟمف وٞمػ قمزيـز.
يٜمجؼم ظم٤مـمره
ّ
وُمـ أسمقاب اًمّمدىم٦م ُم٤م ٓ يٜمتٌف ًمف أيمثر اًمٜم٤مس ُمع أٟمف هلمُ ،مـ ذًمؽ اًمتً٤مهؾ ُمع
اًمٌٞم٤مع اًمذي يدور قمغم إسمقاب يٌٞمع اخلي أو اًمٗم٤ميمٝم٦م أو اًمٌّمؾ ،ومت٠ميت اعمرأة شمٜم٤مىمِمف
وشمً٤موُمف قمغم اًم٘مرش وشمٔمٝمر قمٚمٞمف «ؿمٓم٤مرهت٤مش يمٚمٝم٤مُ ،مع أهن٤م ىمد شمٙمقن ُمـ قم٤مئٚم٦م شمـٛمٚمؽ
ُمئـ٦م أًمػ وهذا اعمًٙملم ٓ شمً٤موي سمْم٤مقمتف اًمتل يدور اًمٜمٝم٤مر ًمٞمٌٞمٕمٝم٤م ٓ ،شمً٤موي يمٚمٝم٤م
قمنمة ىمروش وٓ يرسمح ُمٜمٝم٤م إٓ ىمرؿملم.
ومٞم٤م أهي٤م اًمٜمً٤مء أؾم٠مًمٙمـ سم٤مهلل ،شمً٤مهٚمـ ُمع ه١مٓء اًمٌٞم٤مقملم وأقمٓمقهؿ ُم٤م يٓمٚمٌقن ،وإذا
ظمنت اًمقاطمدة ُمٜمٙمـ ًمػمة ومٚمتحًٌٝم٤م صدىم٦م :إهن٤م أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م اًمتل ُشمٕمٓمك
ًمٚمِمح٤مذ.
ومنُأبوابُالصدقـة أن شمٗمٙمر ُمٕمٚمٛم٦م اًمـٛمدرؾم٦م طمٞمٜمٛمـ٤م شمٙمٚمػ اًمٌٜم٤مت ذاء ُمالسمس
اًمري٤مو٦م ُمثالً ،أو شمٍم قمغم ذاء اًمدوم٤مشمر اًمٖم٤مًمٞم٦م واًمٙمٛمـ٤مًمٞم٤مت اًمتل ٓ ضورة هل٤م ُمـ
أدوات اعمدرؾم٦م ،أن شمٗمٙمر أن ُمـ اًمتٚمٛمٞمذات ُمـ ٓ يـحّمؾ أسمقه٤م أيمثر ُمـ صمٛمـ اًمـخٌز
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وأضمرة اًمٌٞم٧م ،وأن ذاء ُمالسمس اًمري٤مو٦م أو اًمدوم٤مشمر اًمٕمريْم٦م أو (إـمٚمس) أو قمٚمٌ٦م
إًمقان ٟمراه ٟمحـ هٞمٜم ً٤م وًمٙمٜمـف قمٜمده يمٌػم ،واعمً٤مئؾ (يمٛمـ٤م ىمٚم٧م) ٟمًٌٞم٦م ،وًمق يمٚمٗم٧م
اًمـٛمٕمٚمٛمـ٦م دومع أًمػ ضمٜمٞمف ًمٜم٤مدت سم٤مًمقيـؾ واًمثٌقرُ ،مع أن اًمت٤مضمر اًمـٙمٌػم ي٘مقل :وُم٤م أًمػ
ضمٜمٞمـف؟ ؾمٝمٚم٦م  ...ؾمٝمٚم٦م قمٚمٞمف وصٕمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م ،يمذًمؽ اخلٛمس ىمروش أو اًمٕمنم ؾمٝمٚم٦م قمغم
اًمـٛمٕمٚمٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م صٕمٌ٦م قمغم يمثػم ُمـ أسم٤مء.
والـخَلصةُيا شادة :إن ُمـ أطم٥م أن يًخر اهلل ًمف ُمـ هق أىمقى ُمٜمف وأهمٜمك ومٚمٞمٕمـ
ُمـ هق أوٕمػ ُمٜمـف وأوم٘مـر ،وًمٞمْمع يمؾ ُمٜم٤م ٟمٗمًف ذم ُمقوع أظمر ،وًمٞمح٥م ٕظمٞمـف ُم٤م
يـح٥م ًمٜمٗمًـف ،إن اًمٜمٕمؿ إٟمٛمـ٤م شمـُحٗمظ وشمدوم وشمزداد سم٤مًمِمٙمر ،وإن اًمِمٙمر ٓ يٙمقن
سم٤مًمٚمً٤من وطمده ،وًمق أُمًؽ اإلٟمً٤من ؾمٌح٦م وىم٤مل أًمػ ُمرة "احلٛمد هلل" وهق يْمـ
سمٛمـ٤مًمف إن يم٤من همٜمٞم ً٤م ،ويٌخؾ سمج٤مهـف إن يم٤من وضمٞمٝم ً٤م ،وئمٚمؿ سمًٚمٓم٤مٟمـف إن يم٤من ذا ؾمٚمٓم٤من،
ٓ يٙمقن طمـ٤مُمدً ا هلل ،وإٟمٛمـ٤م يٙمقن ُمرائٞم ً٤م أو يمذاسم ً٤م.
وم٤مطمـٛمدوا اهلل قمغم ٟمٕمٛمف طمـٛمد ًا ومٕمٚمٞم ً٤م ،وأطمًٜمقا يمٛمـ٤م شمـحٌقن أن يـحًـ اهلل
إًمٞمٙمؿ ،واقمٚمٛمقا أن ُم٤م أدقمقيمؿ إًمٞمف اًمٞمقم هق ُمـ أؾمٌ٤مب اًمٜمٍم قمغم اًمٕمدو وُمـ ضمـٛمٚم٦م
آؾمتٕمداد ًمف :ومٝمق ضمٝم٤مد سم٤مًمـٛمـ٤مل ،واًمـجٝم٤مد سم٤مًمـٛمـ٤مل أظمق اًمـجٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس.

*****
حـلُالـخـَلفـاتُُ...خـطوةُبسقطةُ
الشقخُظؾـيُالطـطاويُرمحهُاهلل
وىمع ُمرة سمٞمٜمل وسملم صديؼ ًمـل ُم٤م ىمد ي٘مع ُمثٚمف سملم إصدىم٤مء ،وم٠مقمرض قمٜمل
وأقمرو٧م قمٜمف وٟم٠مى سمج٤مٟمٌف وٟم٠مي٧م سمجٜمٌل ،وُمِمك سمٞمٜمٜم٤م أوٓد اًمـحالل سم٤مًمّمٚمح ،ومٜم٘مٚمقا
ُمٜمل إًمٞمف وُمٜمف إزم ،ومحقًمقا اًمّمدي٘ملم سمؼميم٦م ؾمٕمٞمٝمٛمـ٤م إمم قمدويـ ،واٟم٘مٓمع ُم٤م يم٤من سمٞمٜمل
وسمٞمٜمف ويم٤من سمٞمٜمٜم٤م ُمقدة صمالصملم ؾمٜم٦م.
وـم٤مًم٧م اًم٘مٓمٞمٕم٦م وصم٘مٚم٧م قمكم ،ومٗمٙمرت يقُم ً٤م ومـل ؾم٤مقمـ٦م رطمـٛمـ٤مٟمٞمـ٦م ،وأزُمٕم٧م أُمـر ًا
زوضمـف يمذ َسم ْ٧م سمٍمه٤م ،وًمـٛمـ٤م دظم َٚم ْ٧م شمٜمٌئـف
 ...ذهٌ٧م إًمٞمف ومٓمرىم٧م سم٤مسمـف ،ومٚمٛمـ٤م رأشمٜمل ُ
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يمذ َب ؾمٛم َٕمـف ،وظمرج إزم ُمِمدوه ً٤م! ومٛمـ٤م ًمٌثـتـف طمتك طمٞمٞمتـف سم٠مـمٞم٥م شمـحٞم٦م يمٜم٧م ُأطمٞمٞمف
أي٤مم اًمقداد سمـٝم٤م واوٓمر ومحٞم٤مٟمـل سمٛمثٚمٝم٤م ،ودقم٤مين ومدظمٚم٧م ،وًمـؿ أدقمف ذم طمػمشمـف ،وم٘مٚم٧م
ًمف و٤مطمٙمـ ً٤مً :م٘مد ضمئ٧م أص٤محلؽ! وذيمرٟم٤م ُم٤م يم٤من وُم٤م ص٤مر ،وىم٤مل وىمٚم٧م ،وقم٤مشمٌٜمل
اًمٖمٌ٤مر قمـ ُمقدشمٜم٤م ،ومٕم٤مدت يمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م ،وقمدٟم٤م إًمٞمٝم٤م يمٛمـ٤م يمٜم٤م.
وقم٤مشمٌتف ،وٟمٗمْمٜم٤م سم٤مًمٕمت٤مب
َ

صٜمٕم٧م ًمذه٥م اًمـخالف،
وأٟم٤م أقمت٘مد أن صمالصم٦م أرسم٤مع اًمـٛمختٚمٗملم ًمق صٜمع أطمدمه٤م ُم٤م
ُ

ورضمع آئتالف ،وإن زي٤مرة يمريٛم٦م ىمد متحق قمداوة سملم أظمقيـ يم٤مٟم٧م شم١مدي هبٛمـ٤م إمم
اًمـٛمح٤ميمؿ واًمًجقن  ...إٟمـٝم٤م واهلل ظمٓمقة واطمدة شمّمٚمقن سمـٝم٤م إًمـك ُأٟمـْ ِ
س احل٥م ،وُمتٕم٦م
اًمقد ،وشمًؽمضمٕمقن سمـٝم٤م اًمزوضم٦م اًمـٛمٝم٤مضمرة ،واًمّمديؼ اًمـٛمخ٤مًمػ  ...ومال شمؽمددوا.

*****
العػوُوالصػحُ
قت وًمــؿ أطم ِ٘مـدْ قمـغم ِ
ًمـٛمـ٤م َقم ُٗمـ ُ
أطمـد ُ
ْ

ِ
اًمٕمـداوات
أرطم٧م ٟمٗمًــل ُمــ َهـؿ
ُ

أدرك قمٚمٛمـ٤مء اًمٜمٗمس ذم دراؾم٤مشمـٝمؿ أهـٛمٞمـ٦م اًمٕمٗمق واًمرو٤م واًمتً٤مُمح ذم قمالج اًمٙمثػم ُمـ
ُ

ُ

إُمراض اًمـٛمًتٕمّمٞم٦م ،طمٞم٨م أن اًمـٛمتً٤محملم ٓ يٕم٤مٟمقن ُمـ وٖمط اًمدم ،وهؿ أيمثر اًمٜم٤مس
إسمداقم ً٤م ،وذم دراؾم٤مشمـٝمؿ ايمتِمٗمقا أن اًمتً٤مُمح يٓمٞمؾ ذم اًمٕمٛمر ،وي٘مقي أضمٝمزة اًمـٛمٜم٤مقم٦م ًمدى
اإلٟمً٤من ،ويٛمٞم٧م اخلالي٤م اًمٕمّمٌٞم٦م ذم اًمدُم٤مغ.
ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمٛمـ٤مء« :إٟمؽ ٕن شمـٜمًك ُمقىمٗم ً٤م ُمزقمج ً٤م طمدث ًمؽ :أوومر سمٙمثػم ُمـ
أن شمْمٞمع اًمقىم٧م وشمٍمف ـم٤مىمـ٦م يمٌػمة ُمـ دُم٤مهمؽ ًمٚمتٗمٙمػم سم٤مٟٓمت٘م٤ممش.
شمن
وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمٕمٗمق يقومـر قمغم اإلٟمً٤من اًمـٙمثػم ُمـ اًمـٛمت٤مقم٥م ،ومـ٢مذا أردت أن ّ
قمدوك ومٙمر سم٤مٟٓمت٘م٤مم ُمٜمـفٟٕ :مؽ ؾمتٙمقن اًمـخ٤مه اًمقطمٞمد ،أٓ شمـح٥م ـ أيـٝم٤م اًم٘م٤مرئ
ٓ ُِ
ون َُأ ُْن ُ َيغ ِْػ َر ُاهلل ُلَؽ ُْمُ
اًمٙمريؿ ـ أن يٖمـٗمر اهلل ًمؽ؟ شمـذيمـر﴿ َو ْل َق ْع ُػوا َُو ْل َق ْص َػ ُحوا َُأ َ ُ
ُتب َ
قم﴾.
ور َُر ِح ٌُ
َواهللُ َغ ُػ ٌ
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ٟمزًم٧م هذه أيـ٦م اًمً٤مسم٘م٦م طمٞمٜمٛمـ٤م ُمٜمع اًمّمديؼ أسمق سمٙمر  اًمّمدىم٦م قمـ ُمًٓمح سمـ أصمـ٤مث
ٓ ُِ
ُم﴾ آي٦م  ،00اًمٜمقر.
ون َُأ ْنُ َيغ ِْػ َرُاهللُ َلؽ ُْ
سمٕمد أن ٟم٤مل ُمـ قم٤مئِم٦م ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽ ٟمزًم٧م ﴿ َأ َ ُ
ُتب َ
وم٘م٤مل أسمق سمٙمر  :سمغم ٟمح٥م ي٤م رسمٜم٤م صمؿ واصؾ إٟمٗم٤مىمـف قمغم ُمًٓمح رهمؿ ُم٤م ىم٤مل ورهمؿ ُم٤م
ومٕمؾ ،ومٕمٚمٛمٜم٤م اًمّمديؼ ذم هذا اعمقىمػ أن اًمتً٤مُمح ٟمققم٤من:
إول ُمع اًمٜمٗمس :سم٤مًمت٠مًمـؿ ًمٚمٗمٕمؾ ومحٚمٝم٤م قمغم اًمٕمالج ،وٟمًٞم٤من اعم٤ميض اعم١مًمـؿ اًمٌٖمٞمض.
اًمث٤مين ُمع اًمٜم٤مس :سم٠من يتّمدق قمٚمٞمٝمؿ سم٠مظمٓم٤مئٝمؿ ،ويٚمؾ ٟمٗمًف ُمـ آذاهؿ ًمف وًمق يم٤من
ىم٤مؾمٞمـ ً٤م.وم٢من أيمٚمـقا ًمـحٛمل وومرت ًمـحقُمٝمؿ ،وإن هدُمقا ُمـجدي سمٜمٞم٧م هلؿ ُمـجد ًا.

*****
الوزيرُيدخلُالـار
لألشتاذُثروتُاخلرباوي

()1

هذه ىمّم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ُم٤مزال سمٓمٚمٝم٤م قمغم ىمٞمد اًمـحٞم٤مة ،وىمد اؾمت٠مذٟمتـف ذم يمت٤مسمتٝم٤م وم٠مذن زم
سمذًمؽ سمنمط قمدم ذيمر اؾمٛمف ،وٓ أظمٗمٞمؽ ه ًا أٟمٜمل قمٜمدُم٤م اؾمتٛمٕم٧م هلذه اًم٘مّم٦م يمٜم٧م سملم
ُمٙمذب وُمّمدق ،إٓ أن اًمدُمقع اًمتل اٟمـٝمٛمرت ُمـ قملم سمٓمٚمٝم٤م وهق يرويـٝم٤م ،وسمدين اًمذي
اىمِمٕمر ُمـ هقل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ضمٕمال صدق اًمرضمؾ قمٜمدي ٓ ُمراء ومٞمف.
وسمٓمٚمٜمـ٤م وزير ؾم٤مسمـؼ ذم وزارة ؾمٞم٤مديـ٦م ،يم٤مٟم٧م ؾمٓمقشمـف وىمًقشمـف ُميب إُمث٤مل،
وىمـد ظمرج ُمـ اًمقزارة قم٘م٥م أزُمـ٦م ؾمٞم٤مؾمٞمـ٦م ـمـ٤مطمٜمـ٦م ُمرت سم٤مًمٌـالد ،وًمـؿ يٙمـ ُمـ
اًمـٛم٘مدّ ر ًمـل أن أًمت٘مل سمـٝمذا اًمقزير اًمً٤مسمؼ ًمقٓ أن صدي٘م ً٤م زم اؿمؽمى ُمٜمـف ىمٓمٕم٦م أرض،
وسمحٙمؿ اًمّمداىمـ٦م ـمٚم٥م ُمٜمل صدي٘مل أن أشمـح٘مؼ ُمـ اًمـٛمٚمٙمٞم٦م وأطمرر قم٘مد اًمٌٞمع ،وقمٜمدُم٤م
أٟمجزت اًمـٛمٝمٛم٦م اًمـٛمقيمٚم٦م إ ّمم ،طم٤مٟم٧م ًمـحٔم٦م اًمتقىمٞمع قمغم اًمٕم٘مد آسمتدائل ومٓمٚمٌ٧م ُمـ
صدي٘مل اصٓمح٤مب اًمقزير اًمً٤مسمؼ إمم ُمٙمتٌل طمتك ي٘مقم سم٤مًمتقىمٞمع سم٤مقمتٌ٤مره سم٤مئع إرض ،إٓ
أن صدي٘مل زم ؿمٗمتٞمـف وزوى طم٤مضمٌٞمـف وىم٤مل سمال ُمٌ٤مٓة ُمّمٓمٜمٕمـ٦م .اًمرضمؾ سمٚمغ ُمـ اًمٙمؼم
قمتٞم ً٤م .وىمد ٓ شمً٤مقمده صحتـف قمغم اًمـحْمقر إمم ُمٙمتٌؽ ،ظم٤مص٦م وأن ُمٙمتٌؽ ذم ُمٍم
(ُ ) 1م٘م٤مل ُمـ ضمريدة اعمٍميقن  3اسمريؾ 0228
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اجلديدة وهق ي٘مٞمؿ ذم اًمْمٗم٦م إظمرى ُمـ اًمـٛمديٜم٦م ،ومٝمؾ يْمػمك أن ٟمٜمت٘مؾ ٟمحـ إًمٞمـف ؟ وصمؼ
أٟمـف ًمـ يْمٞمع ُمـ وىمتؽ اًمٙمثٞمـر ،ومـٗمل دىم٤مئؼ ؾمٜمٙمقن ذم اًمٗمٜمدق إصمٞمـر ًمٚمرضمـؾ وهق
ومٜمـدق ٟمّمػ ُمِمٝمقر ذم أـمـراف اًمـجٞمزة ذم ُمٜمٓم٘مـ٦م ه٤مدئـ٦م ،وىمد اقمتـ٤مد اًمقزيـر اًمً٤مسمؼ
ارشمِم٤مف ومٜمج٤من ىمٝمقشمـف صٌ٤مح يمؾ يقم ذم اًمريمـ اًمنمىمل سمـٝمذا اًمٗمٜمدق ،وطمًٌؽ ي٤م أظمل
أٟمؽ ؾمتٚمت٘مل سمقزيـر يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م شمـ٘مقم وٓ شمـ٘مٕمد ُمـ أضمٚمـف ،سمؾ إن يمؾ وزراء ُمٍم ذم
وىمتـف يم٤مٟمـقا يتٛمٜمقن رو٤مه وقمغم ُمْمض واوم٘م٧م إذ ًمـؿ يٙمـ ُمـ اًمـٛم٠مًمقف ذم قمٛمكم أن
أًمتـ٘مل سم٤مًمٕمٛمالء ظم٤مرج اًمـٛمٙمت٥م ،وذم اًمٞمقم اًمت٤مزم يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مرة شمٜمٝم٥م إرض ٟمـٝمٌـ ً٤م ذم
ـمري٘مٝم٤م إمم اًمـجٞمزة ،ويم٤مٟم٧م ىمٓمرات اًمـٛمٓمر شمٜمً٤مب قمغم زضم٤مج اًمًٞم٤مرة إُم٤مُمل سمرشم٤مسمـ٦م
ُمـٛمٚمـ٦م ،ذم اًمقىم٧م اًمذي فمؾ صدي٘مل ومٞمف يتحدث سمال شمقىمػ وسمرشم٤مسم٦م ُمـٛمٚم٦م أيْم ً٤م إٓ أٟمٜمل
شمِم٤مهمٚم٧م قمٜمف سمٛمراضمٕمـ٦م إوراق واًمٕم٘مقد.
وُمـ سمٕمٞمد رأي٧م اًمرضمؾ  ...ي٤م اهلل  ...أهذا هق ُمـ ارشمٕمدت ومرائص ُمّمـر ُمـ سمٓمِمف
وضمؼموشمـف؟ أهذا هق ُمـ أًم٘مك اًمٕمنمات ذم اًمًجقن وسمٖمك وشمـجٌـر؟ ه٤م هق يـجٚمس وطمٞمد ًا
ذم ريمـ ُمٜمـ ٍ
زو وىمد ظمط اًمزُمـ سمريِمتف ظمٓمقـمـ ً٤م ُمت٘م٤مـمٕمـ٦م قمغم وضمٝمـف ،وومٕمؾ إوم٤مقمٞمـؾ ذم
شم٘م٤مـمٞمٕمـف ومتٝمدل طم٤مضمٌ٤مه وشمدًم٧م ؿمٗمت٤مه وسمدا ـم٤مقمٜم ً٤م ذم اًمًـ ويم٠مٟمف ضم٤مء ُمـ زُمـ أهؾ اًمٙمٝمػ.
وقمغم اًمٓم٤موًم٦م وسمٕمد هـٛمٝمٛمـ٤مت وؾمالُمـ٤مت ىمدُم٧م إوراق إمم اًمرضمؾ وأقمٓمٞمتف
ىمٚمٛمل يمل يقىمع قمغم اًمٕم٘مد ،إٓ أٟمـف أظمرج ىمٚمٛمـ ً٤م ُمـ ُمٕمٓمػ يم٤من يْمٕمـف قمغم يمرد
ىمري٥م ُمٜمف صمؿ ظمٚمـع ىمٗمـ٤مزه ،وارشمـدى ٟمٔمـ٤مرة اًم٘مراءة وؾم٠مًمٜمل سم٤مسمتً٤مُم٦م سم٤مهتـ٦م  ...أوىمع
وملم ي٤م أؾمتـ٤مذ؟ ومـ٠مذت ًمـف إمم ظم٤مٟمـ٦م ذم اًمّمٗمحـ٦م إظمٞمـرة ،وأُمًٙمتٝم٤م ًمف يمل
أؾم٤مقمـده ،وذم اًمٚمحٔمـ٦م اًمتل ىمـ٤مم ومٞمٝم٤م اًمرضمـؾ سم٤مًمتقىمٞمـع قمغم اًمٕم٘مد ضمٗمٚم٧م يدي رهمٛمـ ً٤م
قمٜمل ،ومقىمٕم٧م اًمقرىمـ٦م ُمٜمل ،إذ وىمٕم٧م قمٞمٜم٤مي قمغم فمٝمر يـد اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك ومرأي٧م سم٘مٕمـ٦م
ُمًتديـرة ُمٚمتٝمٌـ٦م ذم ضمٚمـده يؽماوح ًمقٟمـٝم٤م سملم آمحرار وآصٗمرار ويم٠مٟمـٝم٤م ُؾمٚمخ٧م
قمغم ُمٝمؾ ،واًمٖمري٥م أٟمٜمل ؿمٛمٛم٧م رائحـ٦م ؿمـقاء شمٜمٌٕم٨م ُمـ هذه اًمٌ٘مٕمـ٦م ويم٠مٟمـٝم٤م ُم٤م
زاًم٧م شمِمقى قمغم اًمٜمـ٤مر  ...ويٌدو أن اًمقزيـر اًمً٤مسمؼ شمٜمٌف حل٤مًم٦م آرشمٌ٤مك اًمتل أص٤مسمتٜمل،
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وشمقىمٕم٧م أن هي٥م صم٤مئـر ًا ُمتؼمُمـ ً٤م ،إٓ أٟمف وقمغم قمٙمس ُم٤م شمقىمٕم٧م ٟمٔمر إمم ٟمٔمرة طم٤مٟمٞمـ٦م
ه٤مدئـ ٦م ويم٠مٟمف أيب ،وإذا سمٛمالُمح ـمٞمٌ٦م شمرشمًؿ قمغم وضمٝمف سمال اومتٕم٤ملُ ،مالُمح ٓ قمالىمـ٦م
ًمـٝم٤م سم٤مًمقزيـر اًمـٛمتٖمٓمرس اًمٌ٤مـمش اًمـٛمًتٌد ،ويم٠من ُمالحمف اًمٓمٞمٌ٦م هذه شمدل قمغم رضمؾ
ُمـ أهؾ اهلل ،وسمٞمد ُمرشمٕمِم٦م شمٗمقح ُمٜمٝم٤م رائح٦م اًمِمقاء ىمدم زم اًمقزير اًمٕم٘مد ىم٤مئالً :اشمٗمْمؾ
ي٤م أؾمت٤مذ ،صمؿ اًمتٗم٧م ًمّمدي٘مل ىمـ٤مئ ً
ال ُ :مٌ٤مرك قمغم إرض  ...اشمٗمْمٚمقا أيمٛمٚمقا اًمِم٤مي.
وُمع اًمرؿمٗم٦م إظمػمة وسمٕمد قمٌ٤مرات اًمتٝمٜمئـ٦م ضمـٛمٕم٧م يمؾ ُم٤م أُمٚمؽ ُمـ ىمـقة وىمٚم٧م ًمف:
ؾمالُمـ٦م يدك ي٤م ُمٕم٤مزم اًمٌ٤مؿم٤م ،ؿمٗم٤مك اهلل وقم٤موم٤مك  ...ظمػم إن ؿم٤مء اهلل  ...يٌدو أن ؿمٞمئـ ً٤م ُمـ٤م
أص٤مب يـدك ىمٌؾ طمْمقرٟم٤م ومِمٙمٚمٝم٤م ُمٚمتٝم٥م ضمد ًا  ...ومل يرد اًمرضمؾ إٓ سمتٛمتٛم٦م همٞمـر ُمٗمٝمقُمـ٦م،
إٓ أٟمـف ٟمٔمـر ذم اًمٗمـراغ اًمذي أُم٤مُمـف ٟمٔمـرة أؾمك وطمـزن ويم٠مٟمـف أشمٕمس رضمـؾ ذم اًمٕم٤مًمـؿ.
وُمرت أي٤مم وؿمٝمقر قمغم هذه اًمقاىمٕم٦م وفمٚم٧م ٟمٔمرة اًمرضمؾ اًمتٕمٞمً٦م ويده اًمـٛمحؽمىمـ٦م اًمتل
شمٗمقح ُمٜمٝم٤م رائح٦م اًمِمقاء ٓ شمٖم٤مدر ظمٞم٤مزم  ...إٓ أٟمف ٕن يمؾ رء ُيٜمًّك ُمع ُمرور إي٤مم اٟمزوت
هذه اًمقاىمٕم٦م ذم ريمـ ظمٚمٗمل ُمـ ذايمريت وهقم٤من ُم٤م شمٜم٤مؾمٞم٧م اًمرضمؾ وشمٜم٤مؾمٞم٧م يده اًمـٛمِمقيـ٦م.
وُمر قم٤مُم٤من إٓ سمْمٕم٦م أؿمٝمر وضم٤مء ُمقؾمؿ اٟمتخ٤مسم٤مت ٟم٘م٤مسم٦م اًمـٛمح٤مُملم ،وشمزاطمـٛم٧م قمغم
إطمداث ذًمؽ أن أطمد أصدىم٤مئل رؿمح ٟمٗمًف ًمـٛمٜمّم٥م اًمٜمـ٘مٞم٥م ويم٤مٟم٧م ضيٌ٦م اًمّمداىمـ٦م
قمغم اًمقىمقف سمج٤مٟمٌـف قمـ ـمريؼ ضمٚم٥م إٟمّم٤مر وحتٞمـٞمد اخلّمقم ،وطمدث
واًمقوم٤مء شمقضم٥م ّ

أن واقمدين أطمد إصدىم٤مء ًمـٛم٘م٤مسمٚم٦م سمٕمض إٟمّم٤مر ذم ٟمٗمس اًمٗمٜمدق اًمذي اًمت٘مٞم٧م ومٞمف

سم٤مًمقزير اًمً٤مسمؼ وىمٌؾ اًمـٛمققمد اًمـٛميوب يمٜم٧م أضمٚمس ذم ٟمٗمس اًمريمـ اًمنمىمل ارشمِمػ
ومٜمج٤من اًم٘مٝمقة اًمـٛمْمٌقط ،وأُمًح طمٌ٤مت اًمٕمرق اًمتل ؾم٤مًم٧م قمغم ضمٌٞمـٜمل ُمـ ومرط طمرارة
اًمـجق ،وإذا سمرضمؾ ـم٤مقمـ ذم اًمًـ يتقيم٠م قمغم قمّم٤مه ،ويتقضمف قمغم ُمٝمؾ إمم ـم٤موًم٦م ذم أىمَم
اًمـٛمٙم٤منُ ،مٜمٗمرد ًاُ ،مٜمزويـ ً٤مٟ ،مٕمؿ يم٤من هق اًمقزير اًمً٤مسمؼ ص٤مطم٥م اًمٞمد اًمـحٛمراء اًمـٛمِمقيـ٦م.
وسمٕمد أن ضمٚمس واؾمتقى قمغم ُم٘مٕمده طم٤مٟم٧م ُمٜمـف اًمتٗم٤مشمـ٦م إمم اًمٓم٤موًمـ٦م اًمتل أضمٚمس
قمٚمٞمٝم٤م صمؿ إذا سمٌّمـره يٕمقد ويًتـ٘مـر قمٜمدي ًمٚمحٔم٤مت ،ويم٤من أن شمٌ٤مدًمٜمـ٤م آسمتً٤مُم٤مت
واإليٛمـ٤مءات ،وًمٖمٞمـر ؾمٌ٥م واوح ىمٛم٧م ُمـ ُم٘مٕمدي وشم٘مدُم٧م ًمٚمقزير اًمً٤مسمؼ حمٞمـٞم ً٤م ُمذيمر ًا
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إيـ٤مه سمٜمـٗمًـل ،وسمٜمٗمس اًمـٛمالُمح اًمٓمٞمٌـ٦م اًمتل رأيتٝم٤م قمٚمٞمـف ُمـ ىمٌؾ دقم٤مين ًمٚمجٚمقس ،وسمٕمد
اًمتحٞم٤مت واًمً١مال قمـ اًمّمح٦م واًمٙمالم قمـ اًمـجق اًمـح٤مر واًمزطم٤مم وىمٕم٧م قمٞمٜم٤مي رهمٛمـ ً٤م
قمٜمك قمغم يده ومقضمدشمف وي٤مًمٕمجٌل (يرشمدي ىمٗم٤مزه إؾمقد رهمؿ طمرارة اًمـجق) وم٘مٚم٧م سمٖمٞمـر
دسمٚمقُمـ٤مؾمٞمـ٦م وسمٕمٌ٤مرات ومجـ٦م ُمتٓمٗمٚمـ٦م ٓ أقمرف يمٞمػ ظمرضم٧م ُمٜمل ،يمٞمػ طم٤مل يدك ي٤م
ُمٕم٤مزم اًمٌ٤مؿم٤م ،أؿمٗمٞم٧م إن ؿم٤مء اهلل ،طمرق هق أًمٞمس يمذًمؽ؟ .وسمٙمٚمٛمـ٤مت سمٓمٞمئـ٦م ُمتٚمٕمثٛمـ٦م
وضمٚمـ٦م ىم٤ملٟ :مٕمؿ طمرق وًمٙمـ ًمٞمس يم٠مي طمرق ،إيف رسمٜم٤م يًؽم.
وًمدهِمتل اؾمؽمؾمؾ اًمقزير اًمً٤مسمؼ ذم طمديثـف ويم٠مٟمـف يـحدث ٟمٗمًف  ...ـمٌٕم ً٤م أٟم٧م
قم٤مرف ُم٤مذا يم٤من ُمقىمٕمل ومـل اًمدوًم٦م ،يمٜم٧م أُمـر اًمٜم٤مهل ويم٤من اًمـجٛمٞمع يـخٓم٥م ودي
شمّمقرت أٟمٜمل ُأ ِقمـ ُّز َُم ْـ أؿم٤مء و ُأ ِذ ُّل َُمـ أؿم٤مء ،وشمّمقرت أن اًمـٛمٜمّم٥م ؾمٞمدوم زم أسمد
أسمديـً ،مـؿ أومٙمر ذم يقم ُمـ إي٤مم أن هٜم٤مك ظم٤مًم٘م ً٤م وأن هٜم٤مك طمً٤مسمـ ً٤م ،ومحًٌ٧م وقمذسم٧م
وظمرسم٧م سمٞمقت سمٖمػم طمؼ سمؾ وأطمٞم٤مٟم ً٤م دون ؾمٌ٥م ،وضم٤مء يقم وًمٞمتـف ُم٤م ضمـ٤مء يمٜم٧م قم٤مئـد ًا إمم
سمٞمتل شمـحٞمٓمٜمل ؾمٞم٤مرات احلراؾم٦م ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ،وًمًقء ـم٤مًمٕمل وىمع سمٍمي قمغم يمِمؽ
ؾمج٤مئـر ىمـ٤مسمـع ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٓمريؼ وم٤مؾمت٘مٌح٧م ُمٜمٔمره ،وذم اًمٞمقم اًمت٤مزم أصدرت ىمرار ًا
سم٢مزاًمـ٦م اًمٙمِمؽ وذم همْمقن دىم٤مئـؼ ُمٕمدودة سمٕمد صدور اًم٘مرار ىم٤مُم٧م ىمقات وضمح٤مومـؾ
سم٢مزاًمـ٦م اًمٙمِمؽ طمتك ٓ ي٘مع قمٚمٞمف سمٍمي وأٟم٤م قم٤مئـد إمم سمٞمتل ٓ ،شمً٠مًمٜمل قمـ ص٤مطم٥م
اًمٙمِمؽ وٓ قمـ طم٘مقق اإلٟمً٤من ومقىمتٝم٤م ًمـؿ يِمٖمؾ هذا إُمـر شمٗمٙمػمي وًمق ًمٚمحٔم٦م ،وىمٓمع
اًمقزير يمالُمـف ىم٤مئالً :شمِمـرب ؿم٤مي ٓزم واهلل ،وىمٌؾ أن أرد قم٤مد إمم طمديثـف دون أن يٜمتٔمر
إضم٤مسمتل ،وأصمٜم٤مء قمقديت ٟمٔمرت إمم ُمٙم٤من اًمٙمِمؽ ومقضمدت رضمـ ً
ال ُمتٝم٤مًمٙم ً٤م يـجٚمس قمغم
إرض وُمٕمف اُمرأة ُمتِمح٦م سم٤مًمًقاد وأـمٗم٤مل طمٗم٤مة أىمرب إمم اًمٕمراة ،وقمٜمدُمـ٤م اىمتـرب
اًمـٛمقيم٥م ُمـ اًمـٛمٙم٤من شمـٛمٝمؾ اًمريم٥م ًمٖمٞمـر ؾمٌ٥م ويم٠مٟمٜمـ٤م ُمـجٛمققم٦م ُمـ اًمـحج٤مج يٓمقومقن
طمقل سم٘مٕمـ٦م ىمدؾمٞمـ٦م ،ومـ٢مذا سم٤مًمرضمـؾ اًمـج٤مًمس يـٝم٥م واىمـٗم ً٤م ىمـ٤مئـ ً
ال سم٠مقمغم صقشمـف :ي٤م ومـالن
اشمـؼ اهلل ،اشمـؼ اهلل.
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وو٤ميـ٘متـٜمل اًمٕمٌ٤مرات أؿمد اًمـٛمْم٤مي٘م٦م ومً٠مًم٧م أطمد اًمٚمقاءات اًمذيـ يم٤مٟمقا يـراومـ٘مقٟمٜمل:
ُمـ هذا؟ وم٘م٤مل ًمـل :إٟمـف ص٤مطم٥م اًمٙمِمؽ ،وًمـؿ أٟمتٔمر ًمٚمٞمقم اًمت٤مًمـل سمـؾ وأٟم٤م ومـل ؾمٞم٤مرشمـل
أصدرت ىمـرار ًا سم٤مقمت٘م٤مل ص٤مطم٥م اًمٙمِمؽ صمؿ اشمّمٚم٧م شمٚمٞمٗمقٟمٞم ً٤م سمٌٕمض أقمقاين وأُمرهتؿ سمت٠مدي٥م
اًمرضمؾ  ...وُمرة أظمرى ىمٓمع اًمقزير يمالُمف ىم٤مئالً :اهلل ،أًمـؿ شمٓمٚم٥م ؿم٤مي ٓزم واهلل ،صمؿ
وسمٜمـٗمس آؾمؽمؾم٤مل ودون اٟمتٔم٤مر اإلضمـ٤مسمـ٦م اؾمتٛمر ىم٤مئالً :أرىمتٜمل قمٌ٤مرة اًمرضمؾ :اشمؼ اهلل يم٤مٟم٧م
ص٤مدىم٦م وىمقيـ٦م وُمـجٚمجٚمـ٦مً ،مـؿ أشمٕمقد أن ي٘مقًمـٝم٤م أطمـد ًمـل ُمـ ىمٌؾ ،هؾ شمّمدق أٟمٜمل قمٜمدُم٤م
ذهٌ٧م إمم سمٞمتل شمـحدصم٧م ُمع ىمري٥م ًمـل ذم يمٚمٞمـ٦م دار اًمٕمٚمقم طمتك يِمـرح ًمـل ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م
«اشمؼ اهللش ٓ أقمرف ًمـٛمـ٤مذا شمقىمٗم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمد أذٟمـل وشمـج٤موزت ؾمٛمٕمل إًمـك داظمؾ
أطمِم٤مئـل وم٢مذا سم٠مًمـؿ ؿمديد يٛمزق ُمٕمدشمـل ،وُمع سمٕمض اًمـٛمًٙمٜم٤مت واًمـٛمٝمدئ٤مت طم٤موًم٧م أن
أٟمـ٤مم وًمـؿ أؾمتٓمع وذم اًمٞمقم اًمت٤مًمـل رأي٧م ذم ذات اًمـٛمٙم٤من اُمـرأة ص٤مطم٥م اًمٙمِمؽ وهل
ُمتـِمحـ٦م سمًقاده٤م وُمٕمٝم٤م أـمٗم٤مًمـٝم٤م اًمٕمراة ،وإذا سمّمقشمـٝم٤م هل إظمرى يٕمٚمقا ُمـجـٚمجالً :ي٤م
ومالن اشمـؼ اهلل ،وذم سمٞمتل ٓطمٔم٧م زوضمتل َأ َر ِىمل ومٝمدأت ُمـ روقمل وىمـ٤مًم٧م ًمـل ٓ :شمـخش

ؿمٞمئـ ً٤م أٟم٧م ُمـ أهؾ اًمـجٜمـ٦م ظمدُم٤مشمـؽ قمغم اًمٌٚمـد يمثٞمـرة طمـد ي٘مـدر يٜمـٙمر.
هؾ شمّمدق ي٤م أؾمت٤مذ  ...هق سم٤مًمـٛمٜم٤مؾمٌـ٦م أًمـؿ شمٓمٚم٥م ؿمٞمئـ ً٤م؟؟ اهلل أًمـؿ شمٓمٚم٥م ؿم٤مي
ٓزم واهلل ،وقمروم٧م أٟمف ًمـ يٜمتٔمر إضم٤مسمتل وسم٤مًمٗمٕمؾ اؾمتٛمر ذم اؾمؽمؾم٤مًمـف اًمٖمري٥م ،هؾ
شمّمدق أٟمٜمل ٟمٛم٧م يقُمٝم٤م ٟمقُمـ ً٤م قمٛمٞم٘مـ ً٤م ،وي٤مًمٞمتٜمل ُم٤م ٟمٛم٧م ،وهٜم٤م سمـدأت دُمقع اًمرضمؾ
شمٜمً٤مب وسمدأ صقشمـف يتٝمدجٟ ،مٛم٧م ورأي٧م ذم ٟمقُمل أن اًم٘مٞم٤مُمـ٦م ىمد ىم٤مُم٧م ورأيتٜمل قم٤مريـ ً٤م
ُمـ ُمالسمًـل ،وإذا سمٛمالئـٙم٦م همالظ ؿمداد ٓ أؾمتٓمٞمع أن أصٗمٝمؿ ًمؽ يـجذسمقٟمٜمل سمٕمٜمػ
إمم اًمٜمـ٤مر وأٟم٤م أىمـ٤موم وأطم٤مول أن أسمح٨م قمـ طمـراد ورضمـ٤مًمـل وًمٙمـ ًمألؾمػ ًمـؿ
أضمـد أطمـد ًا ُمٕمل يٜمـ٤مسٟمـل أو يدومع قمٜمل اًمٕمذاب ،هؾ شمّمـدق أٟمـف أصمٜمـ٤مء ضمـذب
اًمـٛمالئٙمـ٦م زم رأي٧م زوضمتل ومـ٘مٚم٧م ًمـٝم٤م :أٟمـ٘مذيٜمل .وم٘م٤مًم٧م ٟ :مٗمًـل ٟمٗمًـل ،ومتٕمجٌ٧م
وىمٚم٧م ًمـٝم٤م :أًمـؿ شمـخؼميـٜمل أٟمٜمل ُمـ أهؾ اًمـجٜمـ٦م؟! ومٚمؿ شمـرد ،طمـ٤موًم٧م أن أٟم٤مىمـش
اًمـٛمالئٙمـ٦م وم٘مٚم٧م ًمـٝمؿً :م٘مد ىمدُم٧م ًمـٛمٍم اًمٙمثٞمـر ؾمتجدون أقمٛمـ٤مزم اًمٌ٤مهرة ذم ُمٞمزان
طمًٜم٤مشمـل ومٚمؿ يـرد قمكم أطمـد ُمٜمٝمؿ ،وأصمٜم٤مء ضمـذيب وضمـ ّري ٟمٔمرت إمم اًمـجٜمـ٦م ومقضمدت
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ىمـٍم ًا قم٤مًمٞمـ ً٤م ؿم٤مخم ً٤م ًمٞمس ًمف ُمثٞمؾ ئمٝمر ُمـ ظمالل أؾمقار اجلٜم٦م ،هؾ شمّمدق أٟمـٝم٤م أؾمقار
شمِمػ ُم٤م ظمٚمٗمٝم٤م .وم٘مٚم٧م ًمٚمٛمالئـٙمـ٦م :هذا ىمٍمي ظمـذوٟمـل إًمٞمف .وم٘م٤مل أطمد اًمـٛمالئٙم٦م:
إٟمف ىمّمـر ص٤مطم٥م اًمٙمِمؽ .وم٘مٚم٧م :وًمـٛمـ٤مذا اؾمتح٘مـف؟ .وم٘م٤مل اًمـٛمالكٟٕ :مف ًمـؿ
يروخ ًمٚمٔمٚمؿ ،وىم٤مل يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد ؾمٚمٓم٤من ضمـ٤مئـر ومٝمق ؿمٝمٞمد ،وم٘مٚم٧م :وأيـ ُمٙم٤مين؟
ىم٤مًمقا :ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ،وىمتٝم٤م طم٤موًم٧م اًمتٛمٚمص ُمٜمٝمؿ ويمٜم٤م ىمد اىمؽمسمٜم٤م ُمـ
أسمقاب اجلحٞمؿ ،وقمٜمدُم٤م مهٛم٧م سمـدومـع أطمـد اًمـٛمالئـٙمـ٦م سمٞمدي هذه إذا سمٚمٗمحـ٦م سمًٞمٓمـ٦م
ُمـ طمـر ضمٝمٜمـؿ شمّمٞمٌٜمل ذم فمٝمر يـدي ،آه ًمق شمٕمـرف ي٤م أؾمتـ٤مذ ُمدى إًمـؿ اًمذي
أص٤مسمٜمل ٓ يـقضمد ُمثٚمـف ُمثٞمـؾ قمغم وضمف إرضُ ،مـجـرد ًمٗمحـ٦م سمًٞمٓمـ٦م ٓ ُمـ اًمٜمـ٤مر
وًمٙمـ ُمـ طمـر اًمٜمـ٤مر ،وم٘مٛم٧م ُمـ ٟمقُمل ص٤مرظمـ ً٤م ومزقمـ ً٤م وٟمٔمرت إمم فمٝمر يدي وم٢مذا سمـف
ويم٠مٟمـف اطمؽمق ورائحـ٦م اًمِمقاء شمـتّم٤مقمد ُمٜمـف ،وآه وآه وأًمػ آه أهقم٧م سم٤مٓشمّم٤مل
شمٚمٞمٗمقٟمٞمـ ً٤م سم٠مطمـد رضم٤مزم وم٢مذا سمف يـخؼمين أن ص٤مطم٥م اًمٙمِمؽ ُم٤مت ُمـ اًمتٕمذي٥مُ ،م٤مت ٓ
وأًمػ ٓ ،سظم٧م ىم٤مئـ ً
ال :أقمٞمـدوه ًمٚمحـٞمـ٤مة ،أقمٞمدوه ًمٚمحـٞمـ٤مة أقمٞمدوا ًمـف اًمٙمِمؽ،
وًمٙمـ ٓ طمٞمـ٤مة ًمـٛمـ شمٜمـ٤مدي .ؾمٌ٘مـتـٜمل يـدي إمم اًمٜمـ٤مر.
يمٜم٧م ىمد اٟمـدُمـج٧م ُمع طمٙم٤ميـ٦م اًمقزيـر طمتك أٟمٜمل ًمـؿ أًمـحظ سمٙم٤مءه وٟمِمٞمجـف،
ويم٤من سمـدين يمٚمف ُم٘مِمٕمـر ًا ويم٠مٟمٜمل ىمٜمٗمذ شمـ٤مئـف ذم صحـراء ،وٟمٔمرت طمقزم وم٢مذا سمٌٕمض
اًمـج٤مًمًلم اًمـٛمتٓمٗمٚمٞمــ يٜمٔمرون إًمٞمٜم٤م سم٤مهتٛمـ٤مم سم٤مًمغ ،وشمدطمرضم٧م يمٚمٛمـ٤مت ُمٜمل ٓ
قمالىمـ٦م ًمـٝم٤م سمٌٕمض :ي٤م سم٤مؿمـ٤م رسمٜم٤م همٗمقر رطمٞمؿ أـمٚمـ٥م ُمٜمـف اًمـٛمٖمـٗمـرة ،قمغم ومٙمـرة أٟمـ٤م
ُمـٛمٙمــ أـمٚم٥م ؿمـ٤مي ،هق اًمرضمـؾ ُم٤مت ومٕم ً
ال ،هل اًمٜم٤مر ضمـ٤مُمدة ىمقى ،رسمٜم٤م يًتـر،
رسمٜمـ٤م يًؽم ،وسمٕمد هٜمٞمٝمـ٦م قم٤مد اًمـٝمدوء ًمٚمرضمـؾ وايمتًك وضمٝمـف سمٛمالُمح ـمٞمٌـ٦م وفمٝمـرت
ذم قمٞمٜمـٞمـف ٟمٔمـرة رضمـ٤مء واؾمتٕمٓمـ٤مف صمؿ ىمـ٤مل :رسمٜم٤م همٗمقر أًمٞمس يمذًمؽ؟ صمؿ أردف
اشمٗمْمؾ اؿمـرب ؿم٤مي.

*****
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ياُمصـعُالبقبسـيُ
شم٘مدم ؿم٤مب ًمـخـٓمٌ٦م ومـتـ٤مة ومٚمٛمـ٤م وضمد إب ومٞمف اًمّمٗم٤مت اًمـٛمٜم٤مؾمٌ٦م ـمٚم٥م ُمٜمف ُمٝمـر
ري٤مل واطمد ؾمٕمقدي.
أقمٚمؿ أٟمؽ ؾمتً٠مل وشم٘مقل :أيـ ٟمجد ُمثؾ هذا إب ؟؟؟
ىم٤مل إب ٟ :محـ ٟمِمؽمي رضم ً
ال وٓ يـٝمٛمٜم٤م اًمـٛمـ٤مل.
ومرح اًمِم٤مب وشمؿ اًمزواج ...
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمريم٦م ي٘مقم هب٤م اًمزوج دوُم ً٤م قمغم ؾمـٌٞمؾ اًمــٛمزاح يمٚمٛمــ٤م اؿمـؽمى قمٚمٌـ٦م
سمٞمٌز ي٘مقل حلرُمتف  :أٟم٧م وهذه اًمٕمٚمٌ٦م ٟمٗمس اًمِمــلء يمٚمٙمـؿ سمريـ٤مل واًمزوضمـ٦م ُم٘مٝمـقرة
وشمٙمتؿ همٞمٔمٝم٤م.
ـمٚمٕمقا ُمرة يتٛمِمقن واؿمؽمى سمٞمٌز ىم٤مل ًمـٝم٤م و٤مطمٙم ً٤م :شمـخٞمٚمــل ،أٟمتـل ظمًــرشمٞمٜمل
ٟمٗمس ُم٤م ظمنشمٜمـل قمٚمٌ٦م اًمٌٞمٌز.
ـمٗمح اًمٙمٞمؾ ...
ـمٚمٌـ٧م اًمزوضمـ٦م أن شمـزور أهٚمٝمــ٤م ،واؿمـتٙم٧م هٜمـ٤مك ٕهٚمٝمــ٤م ُمــ زوضمٝمـ٤م ،ىم٤مًمـ٧م:
أرظمّمتؿ ُمٝمري وم٠مرظمص ىمـدري.
همْم٥م إب وىم٤مل ًمٚمزوج اًمذي أشمك ٕظمذ زوضمتـف :ظمٚمٞمٝم٤م اًمٞمقم .وشمٕم٤مل أٟم٧م ويمؾ
أهٚمؽ سمٙمرة قمٜمدٟم٤م قمزيٛمـ٦م.
اًمٞمقم اًمث٤مٟمـل أشمك هق ُمع أومراد قم٤مئٚمتف ،ومقوع هلؿ إب قمٚمٌ٦م سمٞمٌز.
اؾمتٖمرب اًمْمٞمقف ًمٙمـ اًمزوج سمدأ يِمٕمر أن اًمـٛمقوقع ؾمٞمٙمقن سمًٌ٥م شمٕمٚمٞم٘م٤مشمـف.
صمؿ أشمك إب سمٕمٚمٌ٦م صم٤مٟمٞمـ٦م وصم٤مًمثـ٦م وووٕمٝم٤م أُم٤مم أهؾ اًمِم٤مب ىم٤مئ ً
ال ًمـٝمؿ :
أظمذشمقا سمٜمتٜم٤م سمٕمٚمٌ٦م سمٞمٌز وأن ٟمٕمٓمٞمٙمؿ صمالصمـ٦م ُقمـ َٚم٥م ورضمٕمقهـ٤م.
يم٤مد اًمزوج ُيٖمٛمك قمٚمٞمف ُمـ اإلطمراج ،أُم٤م أهٚمف ومٚمؿ يٗمٝمٛمقا ؿمٞمئ ً٤م.
ذح هلؿ إب اًمـٛمقىمػ ،ومٖمْم٥م اجلٛمٞمع قمغم اًمزوج ،أهذا ضمزاء ُمـ أيمرُمؽ؟؟
طمٚمػ إب أٓ شمـخرج اًمٌٜم٧م ُمـ سمٞمتف إٓ سمـ 322أًمػ ري٤مل ،وأيـده اجلٛمٞمع ...
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ورضمـع زوضمتـف.
ُأ ْطمرج اًمزوج وقمٚمؿ أٟمف يًتحؼ ُم٤م طمّمؾ ًمف وضمـٛمع اًمـٛمٌٚمغ ّ
سمٕمد ذًمؽ ًمـٛمـ٤م يم٤من يريـد أن يٛمـ٤مزطمٝم٤م يم٤من ي٘مقل هلـ٤م :ي٤م ُمّمٜمع اًمٌٞمٌز.

*****
عضُمـؿـاُظؾؿتـيُالقاة
بـ ٌ ُ
 إن ُمـح٤مدصمـ٦م سمًٞمٓم٦م أو طمقار ًا ىمّمػم ًا ُمع إٟمً٤من طمٙمٞمؿ يً٤موي ؿمٝمر دراؾم٦م.
 ومـل اًمـٛمدرؾمـ٦م أو اًمـج٤مُمٕم٦م ٟمـتٕمٚمؿ اًمدروس صمؿ ٟمقاضمـف آُمتح٤مٟم٤مت :أُم٤م ومـل
اًمـحـٞم٤مة ومـ٢مٟمٜمـ٤م ُٟمـقاضمـف آُمتح٤مٟم٤مت وسمٕمده٤م ٟمتٕمٚمؿ اًمدروس.
 إٟمـف ظمٞمـ ٌر ًمإلٟمً٤من أن يٙمقن يم٤مًمًٚمحـٗم٤مة ومـل اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ُمـ أن يٙمقن همزآ ً
ومـل اًمٓمريؼ اًمـخٓم٠م.
 يقضمد يمثٞمـر ُمـ اًمـٛمتٕمٚمٛملم ،وًمٙمـ ىمٚمـ٦م ُمٜمٝمؿ ُُمـ َثـ٘مـٗمقن.
ٍ
ؿمخص شمٕمرومـف.
 إن ُمٗمت٤مح اًمٗمِمؾ هق ُمـحـ٤موًم٦م إرو٤مء يمؾ
 إن اًمٜمج٤مح ًمٞمس هق اًمـٛمٝمؿ ،إٟمٛمـ٤م اًمرهمٌ٦م ومـل اًمٜمج٤مح هق اًمـٛمٝمؿ.
 ٓ يـج٥م أن شمـ٘مٞمس ٟمٗمًؽ سمٛمـ٤م أٟمجزت طمتك أن :وًمٙمـ سمٛمـ٤م يـج٥م أن
شمـحـ٘مـ٘مف ُُمـ٘م٤مرٟمـ ً٦م سمـ ُ٘مـدُ راشمـؽ.

 يـقضمد هٜم٤مك دائٛمـ ً٤م ـمري٘م٦م أومْمؾ ًمٚم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ُم٤م ،ويـج٥م أن ٟمحـ٤مول دائٛمـ ً٤م
أن ٟمجـده٤م.
 إن اًمٜمـ٤مس يـٜمًقن اًمنقم٦م اًمتل أٟمجزت سمـٝم٤م قمٛمٚمؽ ،وًمٙمٜمٝمؿ يـتـذيمرون
ٟمققمٞم٦م ُم٤م أٟمجـزت.
 اًمٕمٛمؾ اًمـجٞمد أومْمؾ سمٙمثٞمـر ُمـ اًمٙمالم اًمـجٞمد.
 يـج٥م قمغم اإلٟمً٤من يمل يٜمجح أن يتجٜم٥م إؿمخ٤مص اًمًٚمٌٞملم واًمـٛمتـذُمريـ
واًمـٛمٛمٚملم واًمـٛمتِم٤مئٛملم واحلـ٤مؾمديـ ٕ ...ن ُم٤م ؾمٞم٘مقًمقٟمـف قمٜم٤م إذا دمـٜمٌـٜم٤مهؿ يٕمتـؼم
أىمؾ ضر ًا ُمـٛمـ٤م يٛمٙمـ أن يًٌـٌـقه ًمٜمـ٤م ًمق ًمـؿ ٟمتـجـٜمٌٝمؿ  ...اًمـٛمٚمـؾ واًمتـذُمـر
واًمتِمـ٤مؤم أُمراض ُمٕمديـ٦م يم٤مًمـٙمقًمٞمـرا  ...شمـجـٜمٌٝمؿ دائٛمـ ً٤م.
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 إن اإلٟمً٤من ٓ يًتٓمٞمع أن يتـٓمقر إذا ًمـؿ يـجـرب ؿمٞمئ ً٤م همػم ُُم ْٕمت٤مد قمٚمٞمف.
 اًمٗم٤مؿمٚملم ي٘مقًمقن أن اًمٜمج٤مح هق ُمـجـرد قمٛمٚمٞمـ٦م طمـظ.
 ٓ يٛمٙمـ شمـح٘مٞمؼ اًمٓمٛمـقطم٤مت دون ُمٕم٤مٟمـ٤مة.
 اًمتٜم٤مومس ُمع اًمذات هق أومْمؾ شمٜم٤مومس ومـل اًمٕم٤مًمـؿ ،ويمٚمٛمـ٤م شمٜمـ٤مومس اإلٟمً٤من ُمع
ٟمـٗمًف يمٚمٛمـ٤م شمٓمقر ،سمحٞم٨م ٓ يٙمقن اًمٞمقم يمٛمـ٤م يم٤من سمـ٤مُٕمس وٓ يٙمقن همداً
يمٛمـ٤م هق اًمٞمقم.
 إن اًمـٛمٕمرومـ٦م ًمـؿ شمٕمد ىمقة ومـل قمٍم اًمنقم٦م واإلٟمؽمٟم٧م واًمٙمٛمٌٞمقشمر :إٟمٛمـ٤م شمٓمٌٞمؼ
اًمـٛمٕمرومـ٦م هق اًم٘مـقة.

 إن اًمٗمِمؾ ٓ يٕمتؼم أؾمقأ ٍ
رء ومـل هذا اًمٕم٤مًمـؿ :إٟمٛمـ٤م اًمٗمِمؾ هق أن ٓ ُٟم َجـرب.
 إن اًمذيـ ًمديـٝمؿ اًمـجـرأة قمٚمـك ُمقاضمٝم٦م اًمٗمِمؾ هؿ اًمذيـ َيـ٘مٝمرون اًمّمٕم٤مب
ويـٜمجـحقن.
 ٓ يٜمـتٝمل اًمـٛمرء قمٜمـدُم٤م يـخن إٟمٛمـ٤م قمٜمـدُم٤م يٜمًح٥م.
 هٜم٤مك ـمري٘مت٤من ًمٞمٙمقن ًمديؽ أقمٚمـك ُمٌٜمك  ...إُم٤م أن شمـدُمر يمؾ اًمـٛمٌ٤مٟمـل ُمـ
طمقًمؽ ،أو أن شمٌٜمل أقمٚمـك ُمـ همػمك  ...اظمؽم دائٛمـ ً٤م أن شمٌٜمل أقمٚمـك ُمـ همػمك.
 إن اًمذي يٙمً٥م ومـل اًمٜمـٝم٤ميـ٦م هق ُمـ ًمديـف اًم٘مـدرة قمٚمـك اًمتحٛمؾ واًمّمؼم .
 ٓ يتؿ حتـ٘مٞمؼ أي رء قمٔمٞمؿ ومـل هذه اًمـحـٞم٤مة ُمـ دون طمـٛمـ٤مؾمـ٦م.
 إن يمؾ آيمتِم٤موم٤مت و آظمؽماقم٤مت اًمتل ٟمِمٝمده٤م ومـل اًمـح٤موـر ،شمؿ اًمـحٙمؿ
قمٚمٞمٝم٤م ىمٌـؾ ايمتِم٤مومـٝم٤م أو اظمؽماقمٝم٤م سم٠مٟمـٝم٤م ُمًتحٞمٚمـ٦م.
ػ ؿمٞمئـ ً٤م :وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٜمل اًمٙمثػم.
 إن آسمـتً٤مُم٦م ٓ ُشمـٙمٚمـ ُ
 إذا أُمْمٞم٧م وىمت ً٤م ُمـٛمتٕم ً٤م وأٟم٧م شمٚمٕم٥م أي ري٤مو٦م ،وم٠مٟم٧م اًمٗم٤مئـز طمتك ًمق ظمنت
اًمٜمـتٞمجـ٦م.

 إن يمؾ ُم٤م ٟمـراه قمٔمٞمٛمـ ً٤م ومـل اًمـحـٞم٤مة سمـدأ سمٗمٙمرة ،وُمـ سمـدايـ ٍ٦م صٖمػمة.
 إن هديـ٦م سمًٞمٓمـ٦م همػم ُُمـتـقىمٕم٦م ًمـٝم٤م شمـ٠مصمػم أيمؼم سمٙمثػم ُمـ هديـ٦م صمٛمٞمـٜم٦م ُُمـتقىمٕم٦م.
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 إن اًمٗم٤مؿمٚملم يٜمـ٘مًٛمقن إًمـك ىمًٛملم :ىمًؿ يٗمٙمر دون شمـٜمـٗمٞمذ ،وىمًؿ ُيـٜمـٗمـذ
دون شمٗمٙمػم.
 وم٘مط ُمـ ٓ يٕمٛمؾ ٓ ُيـخٓمئ.
 هٜم٤مك ىمرارات ُمٝمٛم٦م يـج٥م أن يتـخذه٤م اإلٟمً٤من ُمٝمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م صٕمٌ٦م وُمٝمٛمـ٤م
أهمْمٌ٧م أٟمـ٤مؾمـ ً٤م ُمـ طمقًمـف.
ُ مـ أضمـٛمؾ إطم٤مؾمٞمس هق اًمِمٕمقر ُمـ داظمٚمؽ سم٠مٟمـؽ ىمٛم٧م سم٤مًمـخٓمقة
اًمّمحٞمحـ٦م طمتك وًمق قم٤مداك اًمٕم٤مًمـؿ أضمـٛمع.
 اًمًٕم٤مدة ٓ شمـتحـ٘مؼ ومـل همٞم٤مب اًمـٛمِم٤ميمؾ ومـل طمٞم٤مشمٜمـ٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م شمـتح٘مؼ
سم٤مًمتٖمٚم٥م قمٚمـك هذه اًمـٛمِم٤ميمؾ .
ُ مـ أيمثـر إؾمٚمحـ٦م اًمٗمٕم٤مًمـ٦م اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م اإلٟمً٤من هل اًمقىم٧م واًمّمؼم.
 إُمس هق ؿمٞمؽ شمؿ ؾمحٌـف ،واًمٖمد هق ؿمٞمؽ ُم١مضمـؾ ،أُم٤م اًمـح٤مض ومٝمق
اًمًٞمقًم٦م اًمقطمٞمدة اًمـٛمتقومرةً :مذا ومـ٢مٟمـف قمٚمٞمٜمـ٤م أن َٟمـ ْ ِ
ٍم َومـف سمحٙمٛمـ٦م.

*****

شؾــــطـانُإبـاريقُ!!!ُ
ُيـحٙمك أن رضم ً
ال يم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتـف وُمًئقًمٞمتـف هل اإلذاف قمغم إسم٤مريؼ حلٛمـ٤مم
قمٛمقُمل ،واًمت٠ميمد ُمـ أهن٤م ُمٚمٞمئ٦م سم٤معم٤مء سمحٞم٨م ي٠ميت اًمِمخص وي٠مظمذ أطمد إسم٤مريؼ وي٘مض
طم٤مضمتف صمؿ يرضمع اإلسمريؼ إمم ص٤مطمٌٜم٤م ،اًمذي ي٘مقم سم٢مقم٤مدة ُمٚمئٝم٤م ًمٚمِمخص اًمت٤مزم وهٙمذا.
ٛمرات ضم٤مء ؿمخص ويم٤من ُُمًتٕمج ً
ال ومخٓمػ أطمد هذه إسم٤مريؼ سمّمقرة
ذم إطمدى اًمـ ّ

هيٕم٦م واٟمٓمٚمؼ ٟمحق دورة اًمـٛمٞم٤مه ،ومٍمخ سمف ُمًئقل إسم٤مريؼ سم٘مقة وأُمره سم٤مًمٕمقدة إًمٞمف

ومرضمع اًمرضمؾ قمغم َُم َْمض ،وأُمره ُمًئقل إسم٤مريؼ سم٠من يؽمك اإلسمريؼ اًمذي ذم يده
وي٠مظمذ آظمر سمج٤مٟمٌـف ،وم٠مظمذه اًمِمخص صمؿ ُم٣م ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتـف ،وطملم قم٤مد ًمٙمل يًٚمؿ
اإلسمريؼ ؾم٠مل ُمًئقل إسم٤مريؼً :مـٛمـ٤مذا أُمرشمٜمل سم٤مًمٕمقدة وأظمذ إسمريؼ آظمر ُمع أٟمف ٓ ومرق
سملم إسم٤مريؼ ،وم٘م٤مل ُمًئقل إسم٤مريؼ سمتٕمج٥م :إذن ُم٤م قمٛمكم هٜم٤م؟!

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ179حؽمُمنُالعرصُالديث

إن ُمًئقل إسم٤مريؼ هذا يريد أن يِمٕمر سم٠ممهٞمتف وسم٠مٟمف يًتٓمٞمع أن يتحٙمؿ وأن ي٠مُمر وأن
يٜمٝمل ُمع أن ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمف ٓ شمًتٚمزم يمؾ هذا وٓ حتت٤مج إمم اًمتٕم٘مٞمد ،وًمٙمٜمف يريد أن يّمٌح
ؾمٚمٓم٤من إسم٤مريؼ!
إن ؾمٚمٓم٤من إسم٤مريؼ ُمقضمقد سمٞمـٜمـٜم٤م وشمـجده أطمٞم٤مٟم ً٤م ذم اًمقزارات أو ذم اًمـٛم١مؾمً٤مت
أو ذم اًمـج٤مُمٕم٤مت أو اًمـٛمدارس أو ذم اًمـٛمٓم٤مرات ،سمؾ ًمٕمٚمؽ شمـجده ذم يمؾ ُمٙم٤من
شمـحتؽ ومٞمف ُمع اًمٜم٤مس!
أًمـؿ يدث ُمٕمؽ وأٟم٧م شم٘مقم سم٢مٟمـٝم٤مء ُمٕم٤مُمٚم٦م شمـخّمؽ أن شمتٕمٓمؾ ُمٕم٤مُمٚمتؽ ٓ ًمًٌ٥م،
إٓ ٕٟمؽ واضمٝم٧م ؾمٚمٓم٤من إسم٤مريؼ اًمذي ي٘مقل ًمؽ :اشمرك ُمٕم٤مُمٚمتؽ قمٜمدي وشمٕم٤مل سمٕمد
ؾم٤مقمتلم ،صمؿ يْمٕمٝم٤م قمغم اًمرف وأٟم٧م شمٜمٔمـرُ ،مع أهن٤م ٓ شمـحت٤مج إٓ ًمـٛمراضمٕم٦م هيٕم٦م ُمٜمف
صمؿ يـحٞمٚمؽ إمم اًمِمخص أظمـر ،وًمٙمـ يمٞمػ يِمٕمر سم٠ممهٞمتف إٓ إذا شمٙمدؾم٧م قمٜمده
اعمٕم٤مُمالت ودمٛمع طمقًمف اًمـٛمراضمٕمقن  ...إٟمف ؾمٚمٓم٤من إسم٤مريؼ ُيٌٕم٨م ُمـ ضمديد!.
إٟمـٝم٤م قم٘مدة اًمِمٕمقر سم٤مٕهـٛمٞم٦م وُمريم٥م اًمٜم٘مص سم٤مًم٘مقة واًمتحٙمؿ سمخٚمؼ اهلل!  ...إن صم٘م٤موم٦م
ؾمٚمٓم٤من إسم٤مريؼ شمٜمًح٥م أيْم ً٤م قمغم اًمـٛمدراء واًمقيمالء واًمقزراء  ...شمـجده٤م ذم ُمٌ٤مدئٝمؿ
طمٞم٨م إٟمـٝمؿ ي١مُمٜمقن سم٤مًمتجٝمؿ واًمِمدة وشمٕم٘مٞمد إُمقر وُمريمزيتٝم٤م ًمٙمل يقهـٛمقك سم٠مٟمـٝمؿ
ُمٝمٛمقن ،وُم٤م قمٚمٛمقا أن أهـٛمٞمتٝمؿ شمٜمٌع ُمـ يمراؾمٞمٝمؿ أيمثر ُمـ ذواشمـٝمؿ!!
وًم٘مد ضم٤مء ذم اًمـحدي٨م اًمنميػ اًمذي رواه اإلُم٤مم أطمـٛمد « :الؾفمُمنُرفقُبلمتيُ
َ
ُ
ُظذُأمتيُفش َّقُظؾقهش وهق طمدي٨م صحٞمح.
فارفقُبهُومنُص َّق
وًمٙمٜمؽ شمًتٖمرب ُمـ ُمٞمؾ اًمٜم٤مس إمم اًمِمدة وإمم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم قمٌ٤مد اهلل ذم يمؾ صٖمػمة
ويمٌػمة ،وٓ ٟمٗمٙمر سم٤مًمرومؼ أو اًمٚملم أو ظمٗمض اًمـجٜم٤مح ،سمؾ ٟمٕمتؼمه٤م ُمـ ؿمٞمؿ اًمْمٕمٗم٤مء!.
إٟمـٝم٤م دقمقة ًمتًٌٞمط إُمقر ٓ شمٕم٘مٞمده٤م وًمتًٝمٞمؾ اإلضمراءات ٓ شمِمديده٤م وًمٚمرومؼ سم٤مًمٜم٤مس
ٓ أن ٟمِمؼ قمٚمٞمٝمؿ ،وًمٙمؿ ٟمحـ سمح٤مضم٦م ًمٚمتخٚمص ُمـ قم٘مٚمٞم٦م ؾمٚمٓم٤من إسم٤مريؼ.
وهقهن٤م وهتقن.
(وُم٤م أيمثرهؿ ذم هذا اًمزُم٤من)َ .

*****
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الـظرةُإولـىُلكُوالثاكقةُظؾقك
هذه دراؾم٦م ضمديدة شم١ميمد صدق ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم ً٤م،
طمٞم٨م شمٌلم ًمٚمٕمٚمٛمـ٤مء أن اًمٜمٔمر إمم اًمٜمً٤مء ي١مصمـر قمغم اًمذايمرة اًم٘مّمػمة ًمدى اًمرضم٤مل.
شم١ميمد دراؾم٦م هقًمٜمدي٦م ضمديدة أضمراه٤م أطمد اًمٌ٤مطمثلم قمغم ـمالب وـم٤مًمٌ٤مت ذم اجل٤مُمٕم٦م
أن مرد ُطم ِ
ْمقر اًمٜمً٤مء اًمٗم٤مشمٜم٤مت واحلدي٨م ُمٕمٝمـ ُيًٌ٥م اًمتِمقيش ًمٚمرضم٤مل و ُي ْْمٕمػ
وخيَٗم ْض أداءهؿ اًمٕم٘مكم سمِمٙمؾ يمٌػم.
اًمذايمرة ًمدهيؿ ُ
وي٘مقل اًمٕمٚمامء :يمٚمٛمـ٤م يم٤مٟم٧م زيٜمـ٦م اًمـٛمرأة وومتٜمتٝم٤م أيمؼم يمٚمٛمـ٤م يم٤من اًمت٠مصمر أيمؼم ،ويٗمًـر
اًمٕمٚمٛمـ٤مء هـذه اًمٔم٤مهرة سم٠من ظماليـ٤م اًمدُم٤مغ اًمتل شم٘مقم سمٛمٕم٤مجلـ٦م اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت واشمـخـ٤مذ
اًم٘مرار شمت٠مصمـر سمحْمقر اًمـٛمرأة واًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م واًمـحدي٨م ُمٕمٝم٤م .وريمزت هذه اًمدراؾم٦م
قمٚمـك ُمقوقع اًمـج٤مذسمٞم٦م واًمٗمتٜمـ٦م واًمتٌـ ّرج.
وم٤مًمٜمٔمر إمم اًمـٛمرأة اًمـٛمتؼمضم٦م ُيـٗم٘مد اًمرضمؾ صقاسمـف :وسم٤مًمت٤مًمـل ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اشمـخ٤مذ ىمرار
ص٤مئ٥م ،قمغم إىمؾ ظمالل وسمٕمد اًمٜمٔمر سمٗمؽمة ىمّمػمة طمتك يزول اًمت٠مصمٞمـر.

ِ ِِ
نيُ
ورسمٛمـ٤م ي٤م أطمٌتل ٟمدرك ًمـٛمـ٤مذا أُمرٟم٤م اهلل سم َٖمض اًمٌٍم ،ي٘مقل شمٕم٤مممُ ﴿ :ق ّل ُل ْؾ ُؿ ْممـ َ
يغُضوا ُِمن َُأبص ِ ِ
وج ُف ْم ُ َذلِ َ
ون ﴾
ُخبِ ٌر ُبِ َام ُ َي ْصـَ ُع َُ
ك َُأ ْزكَى َُُهل ْم ُإِ َّن ُاهللََّ َ
حي َػظُوا ُ ُف ُر َ
ْ ْ َ
اره ْم َُو َ ْ
َ
ني﴾
[اًمٜمقر .]32 :واٟمٔمروا ُمٕمل إًمـك اخلٓم٤مب اًمرطمٞمؿ اًمذي ضم٤مء سمّمٞمٖمـ٦م ﴿ ُُق ْلُلِ ْؾ ُؿ ْم ِمـ ِ َُ
ًمٞمذيمرٟم٤م سمقضمقد رؾمقل اهلل (ط) سمٞمٜمٜمـ٤م ،ويم٠مٟمـف ي٠مُمرٟمـ٤م ومـل يمؾ ًمـحٔم٦م أن َٟم ُٖمض اًمٌٍم.
يذيمرٟم٤م اًمٌٞم٤من اإلهلل سم٤مًمٜمٌل ذم هذا اًمـٛمقىمػ قمًك أن ٟمتذيمر ؾمػمشمف اًمٕمٓمرة وأظمالىمف
وأٟمف ًمـؿ يٜمٔمر إًمـك اُمرأة ىمط ٟمٔمر ؿمٝمقة.

واٟمٔمروا ُمٕمل إمم هذه اًمٕمٌ٤مرة اًمرائٕم٦مَ ﴿ُ :ذلِ َ
ك َُأ ْزكَى َُُهل ُْم﴾ ،وم٤مًمٜمٔمر إمم اًمـٛمرأة يٗمًد
اًمتٗمٙمػم واًمٕم٘مؾ ويٕمٙمر ظمالي٤م اًمدُم٤مغ ويِمقش اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م ومٞمف ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م
يٜمتٝمل اإلٟمً٤من قمـ اًمٜمٔمر إمم هذه اعمحرُم٤مت وم٢من دُم٤مهمف يٕمٛمؾ سمٓمري٘م٦م أيمثر يمٗم٤مءة

ويًتٓمٞمع اخت٤مذ اًم٘مرار اًمّمحٞمحُسمًٝمقًم٦مُ.
واٟمٔمروا ُمٕمل يمٞمػ ظمتؿ اهلل هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٘مقًمف:
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ون﴾ ًمٞمذيمرٟم٤م سمٛمراىمٌ٦م اهلل ًمٜم٤م ذم يمؾ حلٔم٦م ،ومٝمق اًم٘م٤مئؾ:
َُخبِ ٌرُبِ َُؿـاُ َي ْص َـ ُع َُ
﴿إِ َّنُاهللَّ َ
ُإَ ْظ ُ ِ
ني َُو َم ُ
ُخائِ َـ َة ْ
ور﴾ [هم٤مومر.]19 :
اُُت ِْػيُالصدُ ُُ
﴿ َي ْع َؾ ُم َ
وهذه أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمٕمالج ،طمٞم٨م ي٘مقل قمٚمٛمـ٤مء اًمٜمٗمس إن إطمً٤مس اإلٟمً٤من
سم٤مًمـٛمراىمٌ٦م اخل٤مرضمٞم٦م يٛمٙمـ أن يٛمٜمٕمف ُمـ ارشمٙم٤مب اعمٛمٜمققم٤مت.
ِ ِ
واُمن َُأبص ِ ِ
واٟمٔمروا أيْم ً٤م يمٞمػ سمدأ إُمر سمٖمض اًمٜمٔمر ﴿يغُض ِ
اًمٗمرج
ْ ْ َ
اره ُْم﴾ صمؿ طم ْٗمظ ْ
َ
وج ُف ُْم﴾ ٕن اهلل يـريـد أن يٌٕمد قمٜم٤م أي ؿمٌٝم٦م أو ومٕمؾ ي١مدي إمم اًمٗم٤مطمِم٦م،
حي َػ ُظواُ ُف ُر َ
﴿ َو َ ْ
وم٤مًمٜمٔمر هق اخلٓمقة إومم ٓرشمٙم٤مب اعمحرُم٤مت ،واإلٟمً٤من قمٜمدُم٤م يٖمض سمٍمه وم٢مٟمف يس
سمحالوة رائٕم٦م ،وهذا ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمٌل إقمٔمؿ ط طمٞم٨م أظمؼم سم٠من اًمٜمٔمرة ؾمٝمؿ ُمـ
ؾمٝم٤مم إسمٚمٞمس ُمـ شمريمف خم٤موم٦م اًمرمحـ أسمدًمف اهلل ٟمقر ًا جيد طمالوشمف ذم ىمٚمٌف  ...ؾمٌح٤من اهلل!
وُمٕم َٔمؿ اًمٜم ِ ِ
ِ ِ
أه٤م ُِمـ َـ اًمٜم َٔم ِ
ــر ِر
يم ُُّؾ
ــر ُ
احلـقادث َُم ٌْـدَ َ
َ
٤مر ُم ْـ ُُم ًْت َّْمـ َٖم ِر اًمِم َ
َ ُْ ُ
ـ٥م ص ِ
س َوَٓ َوشم ِ
ـق ٍ
َومت َْؽ اًمً َٝم٤م ِم سمِــ َ
َــر
يم َْؿ َٟم ْٔم َـر ٍة َوم َتٙم ْ
ـ٤مطمٌِ َٝم٤م ُ
ال َىم ْ
َـ٧م ِذم َىم ْٚم ِ َ
ُ

ُ

وأظمػم ًا أود أن أذيم َريمُؿ سم٠من قمدد ًا ُمـ قمٚمٛمـ٤مء اعمًٚمٛملم ىم٤مُمقا سمدراؾم٦م قمـ شم٠مصمػم اًمٜمٔمـرة
اًمـٛمحـرُم٦م و ُُمداوُمـ٦م اًمٜمٔمر إمم اًمٜمً٤مء ،وشمٌلم هلؿ أن اًمٜمٔمر إمم اًمٜمً٤مء يقرث اًمٙمثػم ُمـ
إُمراض قمغم رأؾمٝم٤م شمّمٚم٥م اًمنمايـلم ٟمتٞمجـ٦م اهلٞمج٤من اًمذي حتـدصمـف هذه اًمٜمٔمـرات،
ِ
ؼم  ...وهمػم
ويمذًمؽ وٖمط اًمدم وسمٕمض آوٓمراسم٤مت اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل ٓ شمٔمٝمر إٓ أصمٜم٤مء اًمٙم َ ْ
ذًمؽ ُمـ إُمراض ،وىمد أراد اهلل شمٕم٤ممم أن يٓمٝمرٟم٤م ويزيمٞمٜم٤م،
ِ
ِ
ون َّ
واُم ْق ًَلُ
ينُ َي َّتبِ ُع َ
ُوبُ َظ َؾ ْقؽ ُْم َُو ُي ِريدُ ُا َّلذ َ
وًمذًمؽ ىم٤ملَ ﴿ :واهللُُ ُي ِريدُ َُأ ْنُ َيت َ
ُالش َف َوات َُأ ْنُمتَ ق ُؾ َ
قام﴾ [اًمٜمً٤مء.]07 :
َظظِ ً ُ

*****
ُٓتستفنُبػطــةُمنُتستصغرهُ

ضمٚمس إب صٌ٤مح يقم اجلٛمٕم٦م ي٘مرأ اجلـريـدة وهق ُيـحـد ُ
ث ٟمٗمًف وي٘مقل ًمـ أؾمٛمح
قمكم يقم قمٓمٚمتل هذا ،طمتك ضم٤مء صٖمػمه وهق ي٘مقل ًمف :أيب ُمتك
ٕطمـد اًمٞمقم أن يٕمٙمر ّ
ؾمٜمخـرج اًمٞمقم ًمٚمٜمـزهـ٦م ؟
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ٟمٔمر إًمٞمف أسمقه وشمـذيمّر أٟمـف وقمده ذم إؾمٌقع اًمـٛمـ٤ميض أن يـ٠مظمـذه ذم ٟمـزهـ٦م.
وًمٙمٜمف اًمٞمقم يم٤من ُمّمٛمٛمـ ً٤م أن يًتٛمتع سم٤مًمٕمٓمٚم٦م هذه ،ومٜمٔمر ذم ضمـريـدشمـف اًمتل يم٤من
ي٘مرؤه٤م ومرأى قمغم إطمدى صٗمح٤مهت٤م صقرة خلريٓمـ٦م اًمٕم٤مًمـؿ ،ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن ىمٓمع
اخلـريٓمـ٦م إمم ىمٓمع صٖمػمة وٟمـثره٤م أُم٤مم وًمده ىم٤مئالً :قمٚمٞمؽ أوًٓ أن شم٘مقم سمتجٛمٞمع
وإصالح هذه اخلـريٓم٦م و سمٕمده٤م ٟمخـرج ...
صمؿ قم٤مد ًمٞمًتٛمتع سم٘مراءة ضمـريـدشمـف وهق ي٘مقل ذم ٟمـٗمًف :إن أيمؼم أؾمت٤مذ ضمٖمراومٞم٤م ًمـ
يًتٓمٞمع شمـجٛمٞمع هذه اخلـريٓم٦م إًمـك اًمـٛمً٤مء ...
وًمٙمـ اًمٓمٗمؾ قم٤مد سمٕمد قمنم دىمـ٤مئؼ ىم٤مئـالً :هذه هل اخلـريٓم٦م هؾ أضمٝمز ٟمٗمز أن؟
ومذهؾ اًمقاًمد ُمـٛمـ٤م رأى وىم٤مل ًمٓمٗمٚمف :يمٞمػ ٟمجـح٧م ومـل شمـجٛمٞمٕمٝم٤م سمـٝمذه اًمنقمـ٦م؟!
ومرد قمٚمٞمف اًمّمٖمػم :أٟم٧م ي٤م أسمـل قمٜمدُم٤م أقمٓمٞمتـٜمل صقرة اخلـريٓمـ٦م ٟمٔمرت ذم اخلٚمػ ومرأي٧م
صقرة إٟمً٤من وم٘مٚم٧م ومـل ٟمٗمز :إن أٟم٤م أصٚمح٧م هذا اإلٟمً٤من ّ
ومـ٢من ظمـريٓمـ٦م اًمٕم٤مًمـؿ
سمٓمٌـٞمٕمتٝم٤م ؾمتـٜمـّمٚمح.

*******
متػــرقـاتُ

الؼاربُالعجقبُ:
ي٘م٤مل أٟمف حتـدى أطمد اًمـٛمٚمحديـ قم٤ممل ُمًٚمؿ ذم أطمد اًمٌالد ،وطمددوا ًمذًمؽ ُمققمد ًا.
وومـل اًمـٛمققمد اًمـٛمحدد شمرىم٥م اجلٛمٞمع وصقل اًمٕم٤مًمـؿً ،مٙمٜمف شم٠مظمر .وم٘م٤مل اًمـٛمٚمحد
ًمٚمح٤مضيـً :م٘مد هرب قم٤مًمـٛمٙمؿ وظم٤مف ٕٟمـف قمٚمؿ أٟمـل ؾم٠مٟمتٍم قمٚمٞمف و ُأصمٌ٧م ًمٙمؿ أن
اًمٙمقن ًمٞمس ًمف ظم٤مًمؼ! وأصمٜم٤مء يمالُمف طمي اًمٕم٤مًمـؿ اًمـٛمًٚمؿ واقمتـذر قمـ شمـ٠مظمره ،صمؿ
ىم٤مل :وأٟم٤م ومـل اًمٓمريؼ إمم هٜم٤م ًمـؿ أضمد ىم٤مرسم ً٤م أقمؼم سمـف اًمٜمٝمر واٟمتٔمرت قمٚمـك اًمِم٤مـمئ،
وومج٠مة فمٝمرت ومـل اًمٜمٝمر أًمقاح ُمـ اخلِم٥م ودمٛمٕم٧م ُمع سمٕمْمٝم٤م سمنقم٦م وٟمٔم٤مم طمتك
أصٌح٧م ىم٤مرسم ً٤م ،صمؿ اىمؽمب اًم٘م٤مرب ُمٜمل ومريمٌتف وضمئ٧م إًمٞمٙمؿ.
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وم٘م٤مل اًمـٛمٚمحد :إن هذا اًمرضمؾ مٜمقن ،ومٙمٞمػ يـتجٛمع اخلِم٥م ويّمٌح ىم٤مرسم ً٤م دون أن
يّمٜمٕمف أطمد ويمٞمػ يتحرك سمـدون وضمقد ُمـ يريمف؟! ومـتًٌؿ اًمٕم٤مًمـؿ ،وىم٤مل :ومٛمـ٤مذا
شم٘مقل قمـ ٟمٗمًؽ وأٟم٧م شم٘مقل :إن هذا اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٌػم سمـال ظم٤مًمؼ؟
*****

العافقةُُ:
ؾمئؾ طمٙمٞمؿُ :م٤مذا شمِمتٝمل؟ ىم٤مل :قم٤مومٞم٦م يقم.
وم٘مٞمؾ ًمف :أًمً٧م ومـل اًمٕم٤مومٞم٦م ؾم٤مئر إي٤مم؟
يٛمر يق ٌم سمال ذٟم٥م.
ىم٤مل :اًمٕم٤مومٞم٦م أن ّ

شبع ٌُةُُٓ ُُيشاورونُُ:

*****

ضم٤مهؾ ،قمدو ،طمًقدٍ ،
ضمٌ٤منٌ ،
ٌ
ٌ
سمخٞمؾ ،ذو هقى.
ُمراء،
ٌ
ٌ
وم٢من اجل٤مهؾ ُي ُّ
ْمؾ ،واًمٕمدو يـريـد اًمـٝمالك ،واحلًقد يتٛمٜمك زوال اًمٜمٕمٛم٦م
واًمـٛمرائل واىمػ قمٚمـك رى اًمٜم٤مس ،واجلٌ٤من ُمـ دأسمـف اًمـٝمرب ،واًمٌخٞمؾ طمريص
قمٚمـك مجع اًمـٛمـ٤مل ومال رأي ًمف ذم همػمه وذو اهلقى أؾمػم هقاه ٓ ي٘مدر قمغم
ُمـخ٤مًمٗمتف.

منُروائعُالـؿعاكـيُُ:

*****

ـػ ُمـ وٛمـ اًمٌنم ،وًمـٙمـ اظمجؾ إذا
ـّمٜم ٌ
 ٓ ختـجؾ ُمــ أظمٓمـ٤مئـؽ ،وم٠مٟم٧م ُُم َ
يمررشمـٝم٤م ،وادقمٞم٧م أٟمّـٝم٤م ُمـ ومِـ ْٕم ِؾ اًم َ٘مـدَ ر.
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :اًمرضم٤مل أرسمٕم٦م  :ضمقا ٌد و ٌ
ُمنف و ُم٘متّمد.
سمخٞمؾ و
ٌ
وم٤مجلقادُ :مـ أقمٓمك ٟمّمٞم٥م دٟمٞم٤مه ًمٜمّمٞمٌف ُمـ آظمرشمـف.
واًمٌخٞمؾ :هق اًمذي ٓ يٕمٓمل واطمد ًا ُمٜمٝمٛمـ٤م ٟمّمٞمـٌف.
واًمـٛمنف :هق اًمذي يـجٛمٕمٝمٛمـ٤م ًمدٟمٞم٤مه.
واًمـٛم٘متّمد :هق اًمذي يٕمٓمل يمؾ واطمدة ُمٜمٝمٛمـ٤م ٟمّمٞمٌف.
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 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :أرسمٕم٦م َطمً ٌـ وًمٙمـ أرسمٕم٦م أطمًـ:
احلٞم٤مء ُمـ اًمرضم٤ملَ ،طمً ٌـ ،وًمٙمٜمف ُمـ اًمٜمً٤مء ،أطمًـ.
واًمٕمدل ُمـ يمؾ إٟمً٤منَ ،طمً ٌـ ،وًمٙمٜمف ُمـ اًم٘مْم٤م ِة وإُمراء ،أطمًـ.
واًمتقسم٦م ُمـ اًمِمٞمخَ ،طمً ٌـ ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمِم٤مب ،أطمًـ.
واجلقد ُمـ إهمٜمٞم٤مءَ ،طمً ٌـ ،وًمٙمٜمف ُمـ اًمٗم٘مراء  ...أطمًـ.
يمريام ،ومدقمف يٗمٙمر ،وم٢مٟمـف ٓ يٗمٙمر إٓ ومـل ظمػم.
 ىم٤مل طمٙمٞمؿ :إذا ؾم٠مًم٧م ً
وإذا ؾم٠مًم٧م ًمئٞمٛمـ ً٤م ،ومٕمج ْٚم فً ،مئال يِمػم قمٚمٞمف ـمٌٕمف ،أن ٓ يٗمٕمؾ.

 ؿمتؿ رضمؾ أطمد اًمّم٤محللم ،وم٤مًمتٗم٧م ًمف وىم٤مل :هل صحٞمـٗمتؽ ومـ٤مُمأله٤م سمٛمـ٤م ؿمـئ٧م.
*****

ؿسُيرفعنُخَُـؿسُ:
خَُـ ٌ ُ
اًمتقاوع يرومع اًمٕمٚمٛمـ٤مء ،اًمـٛمـ٤مل يرومع اًمٚمئ٤مم ،اًمّمٛم٧م يرومع اًمزًمؾ ،احلٞم٤مء يرومع
اخلُـ ُٚمؼ ،اًمـٝمزل يـرومع اًمـ َٙم َٚم َٗم ٦م.

ؿسُيعرفنُبخؿسُُ:
خَُـ ٌ ُ
اًمِمجرة ُشمٕمرف ُمـ صمٛمـ٤مره٤م ،اًمـٛمرأة قمٜمد اومـت٘م٤مر زوضمٝم٤م ،واًمّمديؼ قمٜمد اًمِمدة،
واًمـٛم١مُمـ قمٜمد آسمـتالء ،واًمـٙمريؿ قمٜمد احل٤مضم٦م.

طؿسنُخَُـؿسُ:
ؿسُ َُي ُِ
خَُـ ٌ ُ

هقى اًمٜمٗمس،
اًمزور َيٓمٛمس احلؼ ،واًمـٛمـ٤مل يٓمٛمس اًمٕمٞمقب ،واًمت٘مقى شمٓمٛمس َ
واًمـٛمـ يٓمٛمس اًمّمدىمـ٦م ،واحل٤مضم٦م شمٓمٛمس اًمـٛمـ ِ
ٌ٤مدئ.
ُّ

ؿسُيـمديـنُإلُخَُـؿسُ:
خَُـ ٌ ُ
اًمٜمٔمر إًمـك اًمزٟمـ٤م ،واًمٓمٛمع إًمـك اًمٜمدم ،واًم٘مٜم٤مقم٦م إًمـك اًمرو٤م ،ويمثرة اًمًٗمر إًمـك
اًمـٛمٕمرومـ٦م ،واجلدل إًمـك اخلّم٤مم.
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ؿسُيؽ ُُبـ ُْر َُنُبخؿسُُ:
خَُـ ٌ ُ
اًمٜمـ٤مر سم٤مًمـٝمِمٞمؿ ،واًمِمؽ سمًقء اًمٔمـ ،واجلٗم٤مء سمٕمدم اإلطمً٤من ،واخلّم٤مم سمٕمدم
اًمّمٗمح ،واًم٘مٓمـٞمٕم٦م سمٕمدم اًمً١مال.

ؿسُ َُيـطبنُبخؿسُُ:
خَُـ ٌ ُ

ِ
سمح ًْ ِـ اخلـٚمؼ ،واًمٜمقم
اًمّمحٌ٦م ،واجلٛمـ٤مل ُ
سمح ًْ ِـ ُّ
اًمّمح٦م َسمر َهمد اًمٕمٞمش ،واًمًٗمر ُ
سمـراطم٦م اًمٌـ٤مل ،واًمٚمٞمؾ سمـذيمر اًمـ ّٚمـف.

ؿسُيـلتـقـنُبخؿسُُ:
خَُـ ٌ ُ

آؾمتٖمٗم٤مر يـ٠مشمـل سم٤مًمرزق ،و َهم ُّض اًمٌٍم ي٠مشمـل ِ
سم٤مًمٗمراؾم٦م ،واحلٞم٤مء ي٠مشمـل سم٤مخلػم،
وًملم اًمٙمالم يـ٠مشمـل سم٤مًمـٛمٓمٚمقب ،واًمٖمْم٥م يـ٠مشمـل سم٤مًمٜمدم.

ؿسُيرصفنُخَُـؿسُ:
خَُـ ٌ ُ

ًملم اًمٙمالم يٍمف اًمٖمْم٥م ،وآؾمتٕم٤مذة سم٤مًم ّٚمـ ِف شمٍمف اًمِمٞمٓم٤من ،واًمت٠مٟمـل يٍمف

اًمٜمداُم٦م ،وإُمً٤مك اًمٚمً٤من يٍمف اخلٓم٠م ،واًمدقم٤مء يٍمف ذ اًم٘مدر.

نُشعادةُُ:
ؿسُ ُبِـ ُُؼر ُبِـ ُِف َُّ
خَُـ ٌ ُ
آسم ُـ اًمٌـ ّ٤مر ،واًمزوضم٦م اًمّم٤محلـ٦م ،واًمّمديؼ اًمقومـ ّل ،واًمٌـ ّ٤مر اًمـٛم١مُمـ ،واًمٕم٤مًمـؿ اًمٗم٘مٞمف.
*****
 قمٜمدُم٤م شمـ٘مقل ٟمّمػ اًمـٛمجتٛمع وم٤مؿمؾ ؾمٞمـًخط قمٚمٞمؽ اجلٛمٞمع ،سمٞمٜمٛمـ٤م ًمق ىمٚم٧م
ٟمـّمػ اًمـٛمجتٛمع ٟمـ٤مضمح ؾمٞمحـتـٗمقن سمـؽُ( .مع أن اًمٕمٌ٤مرشمـٞمــ سمٛمٕمٜمك واطمد)
ضوري ًمٚمٛمجتٛمع ،إول :اظمتـرع اًمٓم٤مئـرة،
 اًمـٛمتـٗم٤مئـؾ واًمـٛمتـِم٤مئؿ يمالهـٛمـ٤م
ٌ
واًمث٤مٟمـل :اظمتـرع اًمٌ٤مراؿمقت.

ذٟم٥م ضمـ ٍ
٤مر
 إذا ًمـؿ شمٙمـ ًمؽ صدىمـ ٌ٦م ضم٤مريـ ٌ٦م سمٕمد اًمـٛمقت ،وم٤مطمرص أن ٓيٙمقن ًمؽ ٌ
سمٕمد ُمقشمـؽ( .شم٠مُمٚمقه٤م ضمٞمد ًا)
 ٓ شمـٜمـّمدم سمـٖمدر إىمـرسمـ٤مء :ومـ٘مـٌـٚمؽ «يقؾمػش قمٚمٞمف اًمًالم َهمـدَ َر سمـف إظمقشمـف
وهق ٟمـٌِـ ّل.
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 صمـ٘م٤مومـ٦م (اًمٕمٞم٥م) أؿمد قمٚمٞمٜم٤م ُمـ (احلرام)ٟ ،محـ مـتٛمع خيـ٤مف ُمـ اخلـٚمؼ أيمثر ُمـ
اخلـ٤مًمؼ( .واىمع)
 ومـل اًمـ ُٛمًتِمٗمك :قمٚمـك اًمٞمٛملم ٌ
رضمؾ يًتخرج ؿمٝم٤مدة ُمٞمالد اسمٜمف ،وقمٚمـك اًمٞمً٤مر
آظمر يًتخرج  ...ؿمٝم٤مدة وومـ٤مة أسمٞمفُ( .مِمٝمد خيتٍم احلٞم٤مة).
 قمٜمدُم٤م شمتّمدق ،وم٠مٟم٧م ٓ شمٜمٗمؼ ٟم٘مقدك ،سمؾ شمرؾمٚمٝم٤م إًمـك ٟمٗمًؽ ومـل ٍ
زُمـ آظمـر.
 قمٌ٤مرة ُوضمدت ُمٙمتقسم٦م قمٚمـك ضمـدار ُم٘مؼمة:
لقسُباشتطاظتكُأنُتلخذُمالكُمعكُ،لؽنُباشتطاظتكُأنُتـجعؾـهُيسبؼك.
*****
ص! ا ُْمرأ ٌة ومـل (إصمٞمقسمٞم٤م) ُشم َٕمذ ْب!
تعريف ُحؼوق ُالـؿرأة ُ :ا ُْمرأ ٌة ومـل (ُمٍم) َشم ْر ُىم ْ
ْ
٥م! وصم٤مًمث٦م ومـل (اًمّمقُم٤مل) َشم ِئ ُّـ ُضمققم ً٤م! وراسمِٕم ٌ٦م ومـل
وأظمرى ومـل (ؾمقري٤م) ُشم ْٖم َت َّم ْ
(أرايم٤من) شمـُٝم٤م ُن! وظم٤مُمً ً٦م ومـل ؾم ِ
جقن (اًمٕمراق) ُشم َذ ّل! و ومـل ومٚمًٓملم و همػمه٤م ...
ُ
وًمـؿ ي ْ٘م َٚم ْؼ اًم َٖمرب ّإٓ قمٚمـك إُم ٍ
رأة ٓ َشم٘مق ُد اًمًٞم٤مرة ومـل (اًمـٛمٛمٚمٙم٦م اًمًٕمقدي٦م) أو َهم ْ ِػمه٤م!
ْ ُ
َ
ْ
*****

حؽؿـةُالدهــر

ُيـحٙمك أن ؿمٞمخ ً٤م يم٤من يٕمٞمش ومقق شمؾ ُمـ اًمتالل ويٛمٚمؽ ضمقاد ًا وطمٞمد ًا ُمـحٌـٌـ ً٤م
إًمٞمف ،ومٗمر ضمقاده ومج٤مء إًمٞمف ضمػماٟمـف يقاؾمقٟمـفً ،مـٝمذا احلـظ اًمٕم٤مصمـر وم٠مضم٤مهبؿ سمال طمزن ...
ـ وُم٤م أدرايمؿ أٟمـف ٌ
طمظ قم٤مصمـر؟
وسمٕمد أيـ٤مم ىمٚمٞمٚم٦م قم٤مد إًمٞمف اجلقاد ُمّمٓمحٌ ً٤م ُمٕمف قمدد ًا ُمـ اخلٞمقل اًمؼم ّيـ٦م ومج٤مء إًمٞمف
ضمػماٟمف يـٝمٜمـئقٟمـف قمٚمـك هذا احلظ اًمًٕمٞمد وم٠مضم٤مسمـٝمؿ سمال شمـٝمٚمؾ.
ـ وُم٤م أدرايمؿ أٟمـف ٌ
طمظ ؾمٕمٞمد؟
وًمـؿ شمـٛمض أي٤مم طمتك يم٤من اسمٜمف اًمِم٤مب يدرب أطمد هذه اخلٞمقل اًمؼميـ٦م ومً٘مط ُمـ
ومقىمف و ُيمنت ؾم٤مىمـف ،ومج٤مءوا ًمٚمِمٞمخ يقاؾمقٟمـف ومـل هذا احلظ اًمًٞمئ ،وم٠مضم٤مهبؿ سمال هٚمع،
ـ وُم٤م أدرايمؿ أٟمـف ٌ
طمظ ؾمٞمئ؟
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وضمٜمد ؿمٌ٤مب اًم٘مريـ٦م وأقمٗمل اسمـ اًمِمٞمخ ُمـ
وسمٕمد أؾم٤مسمٞمع ىمٚمٞمٚم٦م أقمٚمٜم٧م احلرب ُ
ؿمٌ٤مب ُيمثر.
اًم٘مت٤مل ًمـٙمن ؾم٤مىمـف ومٛمـ٤مت ومـل احلرب
ٌ
وهٙمذا فمؾ احلـظ اًمٕم٤مصمـر ُيٛمٝمد ًم ِـحظ ؾمٕمٞمد ،واحلظ اًمًٕمٞمد ُيٛمٝمد ًم ِـحظ ؾمٞمئ
إًمـك ُم٤م ٓ ٟمـٝم٤ميـ٦م ومـل اًم٘مّم٦م وًمٞمً٧م ومـل اًم٘مّم٦م وم٘مط سمؾ وومـل احلٞم٤مة إًمـك طمد سمٕمٞمد.
ًمذا وم٢من أهؾ احلٙمٛم٦م ٓ يٖم٤مًمقن ومـل احلزن قمٚمـك رء وم٤مشمـٝمؿ ٕهنؿ ٓ يٕمرومقن قمٚمـك
ظمػم ظمٗمل أراد اًم ّٚمـ ُف سمـف أن ُيـجـٜمٌٝمؿ ضر ًا
وضمف اًمٞم٘ملم إن يم٤من ومقاشمـف ذ ًا ظم٤مًمّم ً٤م أم ٌ
أيمؼم ،وٓ ُيٖم٤مًمقن أيْم ً٤م ومـل آسمتٝم٤مج ًمٜمٗمس اًمًٌ٥م ويِمٙمرون اًم ّٚمـ َف دائٛمـ ً٤م قمٚمـك يمؾ ُم٤م
أقمٓم٤مهؿ ويٗمرطمقن سم٤مقمتدال ويزٟمقن قمٚمـك ُم٤موم٤مشمـٝمؿ سمّمؼم ودمٛمؾ ٓ ،يٗمرح اإلٟمً٤من
ًمـٛمجرد أن طمـٔمف ؾمٕمٞمد وم٘مد شمٙمقن اًمًٕم٤مدة ـمري٘م ً٤م ًمٚمِم٘م٤مء  ...واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس.
إن اًمًٕمٞمد هق اًمِمخص اًم٘م٤مدر قمٚمـك شمٓمٌٞمؼ ُمٗمٝمقم اًمرى سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر  ...ويت٘مٌؾ
إىمدار سمٛمروٟمـ٦م وإيٛمـ٤من ه١مٓء هؿ اًمًٕمداء طم٘م ً٤مُ.
*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

صاحبةُالـح ْس ِنُواجلؿـال
ُ
دُ.فاروقُادـاصر
ذم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ وصٚم٧م إًمـك (ضمزائر اًمٌحريـ) اًمداومئ٦م واجلٛمٞمٚم٦م ،أؾمـرة
يـٝمقدي٦م ُمٝم٤مضمرة ُمـ سمٖمداد إًمـك (ُمـٛمٚمٙم٦م اًمٌحريـ) هذه ـ اًمٌٚمدة ـ اًمتل يم٤من يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م
سمٚمد اًمـٛمٚمٞمقن ٟمخٚم٦م ،وومٞمٝم٤م قمنمات اًمٕمٞمقن اعم٤مئٞم٦م اًمٕمذسم٦م ذم ـمقل اًمٌالد وقمروٝم٤م ،سمؾ
وطمتك ذم وؾمط اًمٌحر اعم٤مًمح اعمحٞمط سم٤مًمٌحريـ ،طمٞم٨م مجع اهلل اًمٜم٘مٞمْملم ،اعم٤مء اعم٤مًمح واعم٤مء
اًمٕمذب ذم ُمٙم٤من واطمد دون أن خيتٚمٓم٤م ﴿ َو ُه َو َّ
ات َُو َهذاُ
يُم َرجُالبحر ْي ِن َُه َذاُ َظ ْذ ٌبُ ُف َر ٌ
ُالذ َ
ِ
ُحمجورًُا﴾ [اًمٗمرىم٤من.]53 :
حج َر ًا ُ
ُوج َع َلُب ْقـَفامُ َب ْرزَخ ًا ُِو ْ
اج َ
م ْؾ ٌح ُُأ َج ٌ
يم٤مٟم٧م هذه اًمٗمت٤مة ذم هم٤مي٦م احلًـ واجلٛمـ٤مل وقمغم ُمًتقى قم٤مل ُمـ اًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمؿ ،وم٘مد
يم٤مٟم٧م شمتحدث سم٠ميمثر ُمـ ًمٖم٦م ،يمام يم٤مٟم٧م ُمٓمٚمٕم٦م قمغم اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م وقمغم صم٘م٤موم٦م
اًمٖمرب ،وهل٤م اهتامُم ً٤مت واـمالقم٤مت سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م وظم٤مص٦م سم٤معمً٠مًم٦م اًمٞمٝمقدي٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م.
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ؾمٙمٜم٧م هذه إهة (اًمٞمٝمقدي٦م اًمٌٖمدادي٦م) ذم قم٤مصٛم٦م اًمٌحريـ (اعمٜم٤مُم٦م) وذم ُمٜمٓم٘م٦م
(احلقرة) قمغم وضمف اًمتحديد.
قمٛمؾ (إب) ذم اًمتج٤مرة ،وذم دم٤مرة اًمذه٥م قمغم وضمف اخلّمقص ،يمٕم٤مدة اًمٞمٝمقد ذم
يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من .أُم٤م (إم واًمٌٜم٧م) وم٘مد قمٛمٚمت٤م ذم سمٞمع إىمٛمِم٦م اعمًتقردة ُمـ ؿمٌف اًم٘م٤مرة
اهلٜمدي٦م وُمـ إٟمجٚمؽما وإيران.
وًمٙمـ طمدث ُم٤م مل يتقىمٕمف (إب وإم) ومٌٕمد ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اهلجرة إمم اًمٌحريـ
أؾمٚمٛم٧م هذه اًمٗمت٤مة ،واؾمٛمٝم٤م (ُمًٕمقدة ؿم٤مؤول) وشمريم٧م ديـ آسم٤مئٝم٤م وأضمداده٤م.
ًم٘مد أهه٤م ؾمحر (اًم٘مرآن اًمٙمريؿ) وآي٤مشمف اًمٌٞمٜم٤مت وروطمف اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وقمٔمٛم٦م شمنميٕم٤مشمف،
وؾمٛمق أظمالىمف وصٗم٤مء قم٘مٞمدشمف.
وىمد ؿمٖمٗم٧م طمٌ ً٤م سمًػمة اًمرؾمقل اًمٙمريؿ  وؾمػمة أصح٤مسمف اًمٙمرام ـ يمام يم٤مٟم٧م شم٘مقل
دائ ًام ـ قمٜمدُم٤م يً٠مهل٤م أطمد قمـ ؾمٌ٥م إؾمالُمٝم٤م.
ًم٘مد ؿمٙمؾ إؾمالم ُمًٕمقدة صدُم٦م قمٜمٞمٗم٦م قمغم إب وإم ،ومٚمؿ يٙمقٟم٤م يتقىمٕم٤م أن اسمٜمتٝمام
ؾمقف شمؽمك ديـ آسم٤مئٝم٤م وأضمداده٤م اًمٞمٝمقد ،وهل اًمتل شمنمسم٧م (اًمٞمٝمقدي٦م) ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م
أفمٗم٤مره٤م.
يقُمٝم٤م  ...يم٤من قمٛمر (ُمًٕمقدة ؿم٤مؤول) ؾمٌٕم٦م قمنمة قم٤مُم ً٤م طملم أؿمٝمرت إؾمالُمٝم٤م.
وىمد طم٤مول واًمده٤م صمٜمٞمٝم٤م قمـ ديٜمٝم٤م اجلديد وإرضم٤مقمٝم٤م إمم (اًمٞمٝمقدي٦م) وًمٙمٜمٝم٤م رومْم٧م
وأست قمغم (اإلؾمالم) ،ومل يٜمٗمع ُمٕمٝم٤م احلقار واًمٜم٘م٤مش واعمج٤مدًم٦م .وم٤مؾمتخدُم٤م أؾم٤مًمٞم٥م
اًمؽمهٞم٥م واًمتٕمذي٥مُ ،مـ ضب سم٤مًمٕمص واًمٙمل سم٤مًمٜمػمان واحلرُم٤من ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب،
وشمؿ طمًٌٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م أؾم٤مسمٞمع ـمقيٚم٦م ،وهل ص٤مُمدة وص٤مسمرة.
صمؿ ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م أظمرى ُمـ اًمْمٖمقط قمٚمٞمٝم٤م ،طمٞم٨م شمؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤محل٤ميمؿ اًمٕمًٙمري
اًمؼميٓم٤مين ذم (اًمٌحريـ) (شمِم٤مًمرز سمٚمجريػ) إلىمٜم٤مقمٝم٤م سم٤مٓرشمداد قمـ اإلؾمالم.
وطمدصمٝم٤م (سمٚمجريػ) يمثػم ًا قمـ ضورة رضمققمٝم٤م إمم اًمٞمٝمقدي٦م ،ويم٤من مم٤م ىم٤مل هل٤م :يمٞمػ
شمؽميملم ديٜمؽ وديـ آسم٤مئؽ وشمدظمٚملم ديـ ه١مٓء اًمٌدو اعمتخٚمٗملم اهلٛم٩م ؟
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هؾ ُمً ِ
ؽ اجلٜمقن ي٤م ُمًٕمقدة ؟ أم أهن٤م طم٤مًم٦م ُم١مىمت٦م وؾمقف شمرضمٕملم إمم صقاسمؽ؟
َ ّ

أضم٤مسمتفً :م٘مد آُمٜم٧م سم٤مإلؾمالم واىمتٜمٕم٧م سم٤مًم٘مرآن وؿمٝمدت أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمد ًا

قمٌده ورؾمقًمف ،وًمـ أرضمع قمـ ديٜمل اجلديد وًمق شمؿ شم٘مٓمٞمٕمل إمم أؿمالء وأضمزاء.
طمٞمٜمٝم٤م ىم٤مل اًمـٛمًتِم٤مر (وهذه هل شمًٛمٞمتف اًمرؾمٛمٞم٦م) ٓ :وم٤مئـدة ُمٜمٝم٤م ،وم٘مد ؾمحره٤م
اًمـٛمًٚمٛمقن ذم اًمٌحريـ.
واًمٖمري٥م أن ُمًٕمقدة ًمـؿ َيدْ ُقمٝم٤م أطمد إمم اإلؾمالم ،وًمٙمٜمٝم٤م ىمرأت اًم٘مرآن ًمقطمده٤م
وشم٠مصمرت سمـف هم٤مي٦م اًمت٠مصمر ،ومٙم٤من أن أقمٚمٜم٧م إؾمالُمٝم٤م .يم٤من ذًمؽ أقمجقسمـ٦م ُمـ أقم٤مضمٞم٥م هذا
اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز.
اٟمتنم ظمؼم إؾمالم (ُمًٕمقدة ؿم٤مؤول) ذم اًمٌحريـ يمٚمٝم٤م ،وطم٤مول سمٕمض اًمٜم٤مس زي٤مرهت٤م
ذم سمٞمتٝم٤م وًمٙمـ واًمده٤م ُمٜمع زواره٤م ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمً٤مء .ووصؾ اخلؼم حل٤ميمؿ اًمٌحريـ
آٟمذاك (اًمِمٞمخ محد سمـ قمٞمًك آل ظمٚمٞمٗم٦م) اًمذي اؾمتدقمك واًمده٤م عم٘م٤مسمٚمتف ذم ىمٍم احلٙمؿ.
وهٜم٤مك ـمٚم٥م ُمٜمف احل٤ميمؿ أن يتٜم٤مزل اًمقاًمد قمـ اسمٜمتف (ُمًٕمقدة) ًمٞمْمٛمٝم٤م احل٤ميمؿ إمم سمٜم٤مشمف
وطمريٛمف ُمٕمززة ُمٙمرُم٦م ،وىمد واومؼ واًمد ُمًٕمقدة ومـل ٟمـٝم٤مي٦م اًمـٛمٓم٤مف.
وهٙمذا اٟمت٘مٚم٧م (ُمًٕمقدة) ُمـ سمٞم٧م واًمده٤م (ؿم٤مؤول) إمم ىمٍم طم٤ميمؿ اًمٌحريـ ُمـ
أهة آل ظمٚمٞمٗم٦م اًمذي قم٤مؿم٧م ومٞمف قمدة ؾمٜمقات ،ىمٌؾ أن يت٘مدم هل٤م رضمؾ ُمـ (قمرب اهلقًم٦م)
ومتزوضمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ ضمديد إمم ُمٜمٓم٘م٦م احلقرة اًمتل ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م سمٕمد إؾمالُمٝم٤م.
وًم٘مد رأي٧م احل٤مضم٦م (ُمًٕمقدة) وأٟم٤م ـمٗمؾ صٖمػم ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ ؾمٌٕمٞمٜم٤مت
اًم٘مرن اًمـٛمـ٤ميض ،ويمٜم٧م أٟم٤م وأصح٤ميب ُمـ إـمٗم٤مل ٟمذه٥م إمم سمٞمتٝم٤م ًمٚمحّمقل قمغم
احلٚمقى واًمِمٞمٙمقٓشم٦م وسمٕمض اًمٜم٘مقد اًمتل شمٕمٓمٞمٜم٤م إي٤مه٤م احل٤مضم٦م (ُمًٕمقدة) ويم٤مٟم٧م طمريّم٦م
وهل شمٕمٓمٞمٜم٤م هذه احلٚمقى أن شمً٠مًمٜم٤م قمـ اًمّمالة ذم اعمًجد وقمـ طمٗمٔمٜم٤م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ،
وم٢مذا رأت ُمٜم٤م شم٘مّمػم ًا ومـل أُمـر اًمّمالة اُمتٜمٕم٧م قمـ إقمٓم٤مئٜمـ٤م هذه اًمـحٚمقى وشمٚمؽ اًمٜم٘مقد،
مم٤م يْمٓمرٟم٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم اًمٙمذب قمٚمٞمٝم٤م ،ومت٘مقل :ؾمقف أضمٕمؾ زوضمل (حمٛمد)
يراىم٥م طمْمقريمؿ إمم اعمًجد ًمٚمّمالة.
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ًم٘مد يم٤مٟم٧م دائٛمـ ً٤م شمـحثٜم٤م قمٚمـك شمـ٠مديـ٦م اًمّمالة مج٤مقم٦م ُمع اًمـٛمًٚمٛملم ومـل اًمـٛمًجد.
وُم٤م هل إٓ ؾمٜمقات طمتك شمقذم زوضمٝم٤م اًمّم٤مًمح (حمٛمد قمكم أُملم) وشمرك هل٤م صمروة
يمٌػمة ،ظمّمّم٧م ضمزء ًا ُمٜمٝم٤م ًمتحٗمٞمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واجلزء أظمر ًمأليت٤مم.
ذيمرت زم ضمديت ُٕمل (ًمٓمٞمٗم٦م) ظمؼم ًا قمجٞمٌ ً٤م قمـ ُمًٕمقدة يقم إقمالن ىمٞم٤مم دوًم٦م
إهائٞمؾ ُ 15م٤ميق  ،1948طمٞم٨م زارهت٤م ُمًٕمقدة وهل شمٌٙمل وشمقًمقل ،وم٘م٤مًم٧م ضمديت:
ًمـامذا شمٌٙملم ي٤م ُمًٕمقدة؟ يم٤من ُيٗمؽمض سمؽ أن شمٗمرطمل ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م ًمٚمٞمٝمقد ذم أرض ومٚمًٓملم.
وم٘م٤مًم٧م ُمًٕمقدة :ي٤م أظمتل ًمٓمٞمٗم٦م أٟم٧م ٓ شمٕمٚمٛملم ُم٤مذا ؾمٞمٗمٕمٚمف اًمٞمٝمقد سمٙمؿ وسم٠مهؾ ومٚمًٓملم؟
ىم٤مًم٧م ضمديت :وُم٤مذا ؾمٞمٗمٕمٚمقن ؟
ىم٤مًم٧م ُمًٕمقدة( :إهن٤م ُمذسمح٦م).
ىم٤مًم٧م (ضمديت) :قمـ أي ُمذسمح٦م شمتحدصملم ؟
ىم٤مًم٧م ُمًٕمقدة( :ه١مٓء اًمٞمٝمقد أٟم٤م أقمرومٝمؿ ضمٞمد ًا إهنؿ يٜمقون أن يذسمحقيمؿ ذم ومٚمًٓملم
وؾمقف شمريـ ي٤م أظمتل ًمٓمٞمٗم٦م صدق طمديثل ًمؽ .وصدىم٧م ُمًٕمقدة ومٌٕمد أؾم٤مسمٞمع ىمٚمٞمٚم٦م ىم٤مم
اًمٞمٝمقد سمٛمذسمح٦م دير ي٤مؾملم اًمرهٞمٌ٦م واؾمتٛمرت اعمذاسمح إمم يقُمٜم٤م هذا.
وًمٙمـ ُمًٕمقدة أردوم٧م ىم٤مئٚم٦م( :سمٕمد ؾمٌٕملم قم٤مُم ً٤م ؾمقف شمٙمقن اعمذسمح٦م اًمٙمؼمى ًمٚمٞمٝمقد
قمغم أيدي ضمٜمد اإلؾمالم  ...شمرى هؾ ؾم٠مقمٞمش طمتك أرى هذه اعمذسمح٦م اًمـٙمؼمى ًمٚمٞمٝمقد
قمغم أرض ومٚمًٓملم  ...أرضمق ذًمؽ ؟)
واُمتد اًمٕمٛمر سمٛمًٕمقدة إمم أواؾمط اًمتًٕمٞمٜم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمـٛمـ٤ميض ،ويم٤مٟم٧م شمٙمثر
ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م وىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م شمِمٕمر سم٘مرب اٟم٘مْم٤مء
أضمٚمٝم٤م .وأٟم٤م أؿمٝمد ًمٚمح٤مضم٦م ُمًٕمقدة أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمٚمتزُم٦م سمحج٤مهب٤م اًمنمقمل ُمـ أول يقم
أؾمٚمٛم٧م ومٞمف وإمم آظمر يقم ُمـ طمٞم٤مهت٤م ،وم٘مد يم٤من ًمٌ٤مؾمٝم٤م اًمنمقمل قمٌ٤مدة ومل شمٙمـ قم٤مدة ،ومل
أره٤م ىمط ُمٜمذ ـمٗمقًمتل سمدون ًمٌ٤مؾمٝم٤م اًمنمقمل اًمذي يًٌغ يمؾ سمدهن٤م ُمـ ُمٗمرق رأؾمٝم٤م وإمم
أمخص ىمدُمٞمٝم٤م.
ىمْم٧م ُمًٕمقدة أي٤مُمٝم٤م إظمػمة ذم دار اعمًٜملم واًمٕمجزة وواوم٤مه٤م إضمؾ ذم شمٚمؽ اًمدار،
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وىمٌؾ ووم٤مهت٤م أوص٧م سمثالث وص٤مي٤م:
ذف ًمٙمؿ وٕسمٜم٤مئٙمؿ.
إوًمـك :أذيمريمؿ سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم شمٓمٌٞمؼ هذا اًم٘مرآن ومٝمق
ٌ
اًمث٤مٟمٞمـ٦م :اهلل  ...اهلل ذم أسمٜم٤مئٙمؿ ر ّسمقهؿ قمٚمـك اًمديـ.
اًمث٤مًمثـ٦م :أٟم٤م ُمًٚمٛم٦م وًمً٧م هيقدي٦م وم٠مرضمق أن شمدومٜمقٟمـل ومـل ُم٘مؼمة اعمًٚمٛملم.
صفدتُالشفادتنيُ.وفارقتُالقاةُ،ظؾقفاُرمحةُاهللُ.
* * * * *ُ

إضـــاءاتُ
ُ م٤م َ
ٌ
ت طمٞم٤مشمـف ًمألمجؾ.
ؼمك
همػم ْ
أمجؾ أن ُخي َ
إٟمً٤من سم٠مٟمؽ أطمدُ إؾمٌ٤مب اًمتل ّ َ

 أقمٚمـك درضم٤مت اًمِمج٤مقم٦مأن دمرؤ قمٚمـك اًمٔمٝمقر قمٚمـك طم٘مٞم٘متؽ.
 ىمؾ احلٛمدًم ّٚمـ ِف ُُمـٛمتٜم ّـ ً٤م ًمٚمٜمٕمٛم٦م َ ٓ ...شمـ ُ٘مٚمٝم٤م ُُمثـ َ٘م ً
ال سم٤مًمتـٜمٝمٞمد .
« ؾم٠مظمؼم اًم ّٚمـ َف سمٙمؾ رءش مجٚم٦م ىم٤مًمـٝم٤م ـمٗمؾ ؾمقري ىمٌؾ أن يٗم٤مرق احلٞم٤مة.

أؿمخ٤مص ٟمْمٕمٝمؿ سملم ىمقؾملم ٕٟمـٝمؿ خمتٚمٗمقن قمـ يمؾ َُم ْـ طمقًمٜمـ٤م.
 هٜم٤مك
ٌ
يمٜم٧م ُُم٘مٍم ًا ومٞمٛمـ٤م ُم٣م وم٠مطمًـ ًمـل ومٞمٛمـ٤م شمٌ٘مك.
 ي٤مرب  ...إن ُ

 اهمًؾ ىمٚم ٌَـؽ ىمٌؾ ضمًدك وًمً٤مٟمؽ ىمٌؾ يـديـؽ ،وأطمًـ اًمٔمـ سم٤مًمٜمـ٤مس.
ٍ
أيمثر ُمٜمؽ  ...سمؾ
ً مٞمس اًمًخ٤م ُء أن شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤م أٟم٤م ومـل طم٤مضم٦م إًمٞمف َ
اًمًخ٤مء أن شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤م أٟم٧م ومـل طم٤مضم٦م إًمٞمف أيمثر ُمٜمّل.
 قمٜمدُم٤م يتٖمػم ادم٤مه اًمًٌ٤مق إًمـك آدم٤مه اًمـٛمٕم٤ميمس ( 182درضم٦م) ومج٠مة
يّمٌح آظمر اًمـٛمتً٤مسم٘ملم ومـل اًمـٛم٘مدُم٦م :ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٜمٕمٙمس
ىم٤مدهتؿ!
اًمـٛمٗم٤مهٞمؿ واًم٘مٞمؿ يّمٌح ُطمث٤مًمـ ُ٦م اًم٘مقم َ

خواضـرُ...

* * * * *ُ

 ىمـد شمـجٌـر اًمٜمـ٤مس قمٚمـ ك أن يٛمِمقا ظمٚمٗمؽً ،مٙمـ اًم٘مٞم٤مدة اًمـح٘مٞمـ٘مٞم٦م هل أن
يـجؼموك سم٠من شمًػم أُم٤مُمٝمؿ.

ظقونُالؽمُوالعز







ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ191

ًمٞمً٧م اًمـٛمِمٙمٚمـ٦م ومـل ومـ٘مد إشمٌ٤مع ،وإٟمٛمـ٤م ومـل ومـ٘مد اًم٘مٞمـ٤مدة ،ومـ٤مًم٘مـ٤مئـد
يٛمٙمٜمـف أن ُيـرسمـل أشمٌـ٤مقم ً٤م ،واًمـجٛمـ٤مهٞمـر ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمـقضمـد ىم٤مئـد ًا.
يٌـدأ اًمٌٕمض طمٞم٤مشمـٝمؿ ومـل قمٛمؾ دؤوب رائـد ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح إُمـ٦م ،ومـ٢مذا
شمـحـ٘م٘م٧م سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م أظمْمٕمقه٤م ٓؾمتٛمرار ري٤مدشمـٝمؿ هؿ.
هٜم٤مك ُمـ هـٛمٝمؿ اًمٌ٘مـ٤مء ومـل إوـقاء قمـ ـمريـؼ اإلصمـ٤مرة وًمق قمٚمـك طمً٤مب
اًمـٛمٜمٝم٩م ،سمرهـ٤من ذًمؽ أن ُمقاىمٗمٝمؿ ٓ شمٜمـتـٔمؿ قمٚمـك ظمـط ُمًتـ٘مٞمؿ.
إذا اظمتـ٤مر قمْمـق ُمـجٚمس اإلدارة أٓ ُيـٕمـ٤مرض رئٞمًـف أسمـد ًا ومٚمٞمٙمـت٥م ًمـف
ويم٤مًمـ٦م ُمٓمٚم٘مـ٦م :أطمٗمظ ًمقىمتـف وأوومـر ًمـٛمٞمزاٟمٞمـ٦م ُم١مؾمًتـف.
قمٜمدُمـ٤م يرى اًم٘مـ٤مئـد سمـ٢مقمج٤مب إشمٌـ٤مع سمـف ،ؾمٞم٘متؾ ومٞمٝمؿ اًمتٗمٙمػم واإلسمـداع
واًمٓمٛمقح.
اطمؽماُمـؽ ًمأليمٌـر ُمٙم٤مٟمـ٦م ٓ شمـتـٕم٤مرض ُمع اؾمتـ٘مـالل اًمتـٗمـٙمـٞمـر ورؤيـ٦م إؿمٞمـ٤مء
ٍ
زاويـ٦م أظمـرى.
ُمـ

*ُ*ُ*ُ*ُ*ُ

هلُشتؼطع البل؟
ُيـحٙمك أن رضم ً
ال ُمـ هـقاة شمًٚمؼ اًمـجٌ٤مل ىمـرر شمـح٘مٞمؼ طمٚمٛمـف ومـل شمًٚمؼ أقمٚمـك
ضمٌـ٤مل اًمٕم٤مًمـؿ وأظمٓمـره٤م .وسمٕمد ؾمٜملم ـمقيٚمـ٦م ُمـ اًمتحْمٞمـر وـمٛم ًٕمـ٤م ومـل أيمٌـر ىمـدر
ُمـ اًمِمٝمـرة واًمتٛمٞمـز ىمـرر اًم٘مٞم٤مم سمـٝمذه اًمـٛمٖم٤مُمـرة وطمده.
وسمـدأت اًمرطمٚمـ٦م يمٛمـ٤م ظمٓمط ًمـٝم٤م وُمٕمف يمؾ ُم٤م يـٚمزُمـف ًمتحـ٘مٞمؼ طمٚمٛمـفُ .مرت اًمً٤مقم٤مت
هيٕمـ٦م و دون أن يِمٕمـر ،وم٤مضمـ٠مه اًمٚمٞمـؾ سمٔمالُمـف ويم٤من ىمـد وصؾ شم٘مريٌـ ً٤م إًمـك ٟمّمػ
اًمٓمريؼ طمٞم٨م ٓ ُمـج٤مل ًمٚمتـراضمع ،رسمٛمـ٤م يٙمقن اًمرضمـقع أيمثـر صٕمـقسمـ٦م وظمٓمقرة ُمـ
إيمٛمـ٤مل اًمرطمٚمـ٦م وسم٤مًمٗمٕمـؾ ًمـؿ يٕمـد أُم٤مم اًمرضمـؾ ؾمقى ُمقاصٚمـ٦م ـمـريـ٘مـف اًمـذي ُم٤م قمـ٤مد
يـراه وؾمـط هـذا اًمٔمـالم اًمـح٤مًمؽ و سمـرده اًم٘مـ٤مرس وٓ يٕمٚمـؿ ُم٤م يـخٌـ١مه ًمـف هـذا
اًمٓمـريـؼ اًمـٛمٔمٚمـؿ ُمــ ُمٗمـ٤مضمـآت.
وسمٕمد ؾم٤مقمـ٤مت أظمرى أيمـثـر ضمٝمـد ًا وىمٌؾ وصقًمـف إمم اًم٘مٛمـ٦م إذ سم٤مًمرضمـؾ يـٗم٘مـد

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ191متـػـرقـاتُ

اشمـزاٟمـف ويً٘مـط ُمـ أقمٚمـك ىمٛمـ٦م اًمـجٌؾ سمٕمـد أن يم٤من قمٚمـك ُسمٕمـد ًمـحٔم٤مت ُمـ
شمـح٘مٞمؼ طمٚمؿ اًمٕمٛمر أو رسمٛمـ٤م أىمـؾ ُمـ حلٔم٤مت!
ويم٤مٟم٧م أهؿ أطمداث طمٞم٤مشمـف شمـٛمـر سمًـرقمـ٦م أُمـ٤مم قمٞمٜمٞمـف وهق يـرشمـٓمؿ سمٙمؾ صخـرة
ُمـ صخـقر اًمـجٌؾ.
وومـل أصمـٜم٤مء ؾم٘مقـمـف شمـٛمًؽ اًمرضمؾ سم٤مًمـحٌؾ اًمذي يم٤من ىمـد رسمٓمـف ومـل وؾمٓمـف ُمٜمـذ
سمـدايـ٦م اًمرطمٚمـ٦م وًمـحًـ اًمـحظ يم٤من ظمٓمـ٤مف اًمـحٌؾ ُمٕمٚمـؼ سم٘مقة ُمـ اًمٓمـرف أظمـر
سم٢مطمـدى صخـقر اًمـجٌؾ ،ومقضمـد اًمـرضمؾ ٟمٗمًف يت٠مرضمح ومـل اًمـٝمقاء ٓ رء شمـح٧م
ىمـدُمٞمـف ؾمـقى ومْمـ٤مء ٓ طمـدود ًمـف ويـديـف اًمـٛمٛمٚمـقءة َسم٤مًمـدم ُمـٛمًٙمـ٦م سم٤مًمـحٌؾ
سمٙمـؾ ُم٤م شمٌ٘مك ًمف ُمـ قمـزم وإصـرار .وؾمط هـذا اًمٚمٞمؾ وىمًقشمـف اًمتـ٘مط اًمرضمـؾ
أٟمٗم٤مؾمـف يمٛمـ قم٤مدت ًمف اًمروح يٛمًؽ سم٤محلٌـؾ سم٤مطمثــً٤م قمـ أي ٍ
أُمـؾ ومـل اًمٜمجـ٤مة.
وومـل ي٠مس ٓ أُمؾ ومٞمف ،سخ اًمرضمـؾ« :إًمـٝملِ ،
أقمـٜمل!ش
وم٤مظمتـرق هذا اًمـٝمدوء صقت يـجٞمٌـفُ« :مـ٤مذا شمـريدٟمـل أن أومٕمؾ؟؟ش
وم٘م٤مل« :أٟم٘مذٟمـل ي٤م ربش
٤مدر قمٚمـك إٟم٘مـ٤مذك ؟؟ش
وم٠مضم٤مسمف اًمّمقت« :أشمــ١مُمــ طم٘مــ ً٤م أٟمـل ىمـ ٌ

وم٘م٤مل« :بؽلُتلكقدُ،أؤمنُياُإلـفيُومنُغركُيؼـدرُأنُيــؼـذكـي!!! ش
ٌ
ؿسكُبـه !ش
وم٠مضم٤مسمـف اًمّمقت« :إذًُاُ،اقطعُالـحبلُالذيُأكتُمـ
و سمٕمد حلٔمـ٦م ُمـ اًمتـردد ًمـؿ شمٓمؾ شمٕمٚمؼ اًمرضمؾ سمحٌٚمـف أيمـثـر وم٠ميمـثـر وومـل اًمٞمـقم اًمت٤مًمـل،
قمثـر ومريـؼ اإلٟم٘م٤مذ قمٚمـك ضمثـ٦م رضمـؾ قمٚمـك ارشمٗمـ٤مع ُمتـر واطمـد ُمـ ؾمٓمح إرض،
ُمـٛمًؽ سمٞمده طمٌؾ وىمـد ضمـٛمده اًمٌـرد شمـٛمـ٤مُم ً٤مُ ،متـر واطمـد وم٘مط ُمـ ؾمٓمح إرض!!
و ُم٤مذا قمٜمؽ ؟ هؾ ىمٓمٕم٧م احلٌؾ ؟
هؾ ُم٤مزًم٧م شمٔمـ أن طمٌ٤مًمؽ ؾمقف شمٜم٘مذك؟
إن يمٜم٧م وؾمط آُٓمؽ و ُمِم٤ميمٚمؽ شمتٙمؾ قمٚمـك طمٙمٛمتؽ و ذيم٤مءك ،وم٤مقمٚمؿ أن اًمٙمثٞمـر
يٜم٘مّمؽ يمل شمــٕمٚمؿ ُمٕمٜمك «اإليؿـانش.

*****
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ِ
ُ
ُأتعؾمُمـهُق ّؾةُإدب؟
هلُأظ ّؾؿهُإدبُ:أ ْم
الدكتورُمقرسةُضاهر
ومـل يمؾ صٌ٤مح ي٘مػ قمٜمد ُيمِمٙمف اًمّمٖمػم ًمٞمٚم٘مل قمٚمٞمف شمـحٞم٦م اًمّمٌ٤مح وي٠مظمـذ
صحٞمٗمتـف اًمـٛمٗمْمٚمـ٦م ويـدومع صمٛمٜمٝم٤م ويٜمٓمٚمـؼ وًمٙمٜمـف ٓ يـحٔمك إـمـالىمـ ً٤م سمـرد ُمـ اًمٌ٤مئع
قمٚمـك شمٚمؽ اًمتحٞمـ٦م ،وومـل يمؾ صٌ٤مح أيْم ً٤م ي٘مـػ سمجـقاره ؿمخـص آظمـر يـ٠مظمذ
صحٞمٗمتف اًمـٛمٗمْمٚم٦م ويدومـع صمٛمٜمـٝم٤م وًمٙمـ ص٤مطمٌٜم٤م ٓ يًٛمع صقشمـ ً٤م ًمذًمؽ اًمرضمؾ،
وشمٙمررت اًمٚم٘م٤مءات أُم٤مم اًمٙمِمؽ سملم اًمِمخّملم يمؾ ي٠مظمذ صحٞمٗمتـف ويٛمض ذم ـمري٘مـف،
وفمـ ص٤مطمٌٜم٤م أن اًمِمخص أظمـر أسمٙمؿ ٓ يتٙمٚمـؿ ،إًمـك أن ضمـ٤مء اًمٞمـقم اًمذي وضمد
ذًمؽ إسمٙمؿ يرسم٧م قمٚمـك يمتٗمـف وإذا سمـف يتٙمٚمؿ ُمتً٤مئـ ً
الً :مـٛمـ٤مذا ُشمٚم٘مل اًمتحٞمـ٦م قمٚمـك
ص٤مطم٥م اًمٙمِمؽ ومٚم٘مـد شم٤مسمٕمتؽ ـمقال إؾم٤مسمٞمع اًمـٛمـ٤موٞمـ٦م ويمٜم٧م ذم ُمٕمٔمؿ إي٤مم أًمت٘مل
سمـؽ وأٟم٧م شمِمتـري صحٞمٗمتـؽ اًمٞمقُمٞمـ٦م ،وم٘م٤مل اًمرضمـؾ وُمـ٤م اًمٖمْم٤موـ٦م ومـل أن أًم٘مل
قمٚمٞمف اًمتحٞمـ٦م؟ وم٘م٤مل :وهؾ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف رد ًا ـمقال شمٚمؽ اًمٗمتـرة؟ وم٘م٤مل ص٤مطمٌٜم٤م ،ٓ :ىم٤مل:
إذا ًمـؿ ُشمٚم٘مل اًمتحٞم٦م قمٚمـك رضمؾ ٓ َيـ ُرده٤م؟ ومً٠مًمف ص٤مطمٌٜم٤م وُم٤م اًمًٌ٥م ومـل أٟمـف ٓ يرد

رضمؾ ُ
اًمتحٞمـ٦م سمرأيؽ؟ وم٘م٤مل :أقمت٘مد أٟمـف وسمال ؿمؽ ٌ
ىمٚمٞمؾ إدب ،وهق ٓ يًتحؼ أؾم٤مؾم ً٤م

أن شمُٚم٘مك قمٚمٞمف اًمتحٞمـ٦م ،وم٘م٤مل ص٤مطمٌٜمـ٤م :إذ ًا هـق سمرأيؽ ىمٚمٞمؾ إدب؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل
ص٤مطمٌٜم٤م :هؾ شمريدٟمـل أن أشمٕمٚمؿ ُمٜمف ىمٚمـ٦م إدب أم أقمٚمٛمـف إدب؟ ومًٙم٧م اًمرضمؾ
ًمـٝمقل اًمّمدُمـ٦م ورد سمٕمد ـمـقل شم٠مُمـؾ :وًمٙمٜمـف ىمٚمٞمـؾ إدب وقمٚمٞمـف أن يـرد اًمتحٞمـ٦م،
وم٠مقمـ٤مد ص٤مطمٌٜم٤م ؾم١ماًمـف :هؾ شمريدٟمـل أن أشمٕمٚمؿ ُمٜمـف ىمٚمـ٦م إدب أم أقمٚمٛمـف إدب ،صمؿ
قم٘م٥م ىم٤مئـ ً
ال  :ي٤م ؾمٞمدي أي ً٤م يم٤من اًمداومـع اًمذي يٙمٛمـ وراء قمدم رده ًمتحٞمتٜم٤م وم٢من ُم٤م يـج٥م
أن ٟم١مُمـ سمف أن ظمٞمقـمٜمـ٤م يـج٥م أن شمٌ٘مك سم٠ميديٜم٤م ٓ أن ٟمًٚمٛمٝم٤م ًمٖمٞمـرٟم٤م ،وًمق صـرت ُمثٚمـف
ٓ أًم٘مل اًمتحٞمـ٦م قمٚمـك ُمــ أًم٘مـ٤مه ًمتٛمٙمــ هق ُمـٜمل وقمٚمٛمٜمل ؾمٚمقيمـف اًمذي شمًٛمٞمـف
ىمـٚمـ٦مأدب وؾمٞمٙمقن ص٤مطم٥م اًمًٚمقك اخل٤مـمئ هق إىمقى وهق اًمـٛمًٞمٓمر وؾمتٜمتِمـر سملم
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اًمٜم٤مس أُمث٤مل هذه إٟمامط ُمـ اًمًٚمقك اخل٤مـمئ ،وًمٙمـ طملم أطم٤مومظ قمٚمـك ُمٌدئل ومـل
ال أم آضم ً
إًم٘م٤مء اًمتحٞم٦م قمٚمـك ُمـ أًم٘م٤مه أيمقن ىمـد طم٤مومٔم٧م قمٚمـك ُم٤م أؤُمـ سمف ،وقم٤مضم ً
ال
ؾمٞمتٕمٚمؿ ؾمٚمقك طمًـ اخلٚمؼ ،صمؿ أردف ىم٤مئ ً
ال :أًمً٧م ُمٕمل سم٠من اًمًٚمقك اخل٤مـمئ يِمٌف
أطمٞم٤مٟم ً٤م اًمًؿ أو اًمٜم٤مر وم٢من أًم٘مٞمٜم٤م قمٚمـك اًمًؿ ُؾم ًام زاد أذاه وإن زدٟم٤م اًمٜمـ٤مر ٟم٤مر ًا أو طمٓمٌ ً٤م

زدٟم٤مه٤م اؿمتٕم٤مًٓ ،صدىمٜمل ي٤م أظمل ،إن اًم٘مقة شمٙمٛمـ ومـل احلٗم٤مظ قمٚمـك اؾمت٘مالل يمؾ ُمٜم٤م،
ًمًٛمٝمؿ أو خلٓمئٝمؿ أو ًم٘مٚم٦م
وٟمحـ طملم ٟمّمٌح ُمت٠مصمريـ سمًٚمقك أُمث٤مًمف ٟمٙمقن ىمـد ؾمٛمحٜم٤م ُ
أدهبؿ يمام ؾمٛمٞمتٝم٤م أن شم١مصمر ومٞمٜم٤م وؾمٞمٕمٚمٛمقٟمٜم٤م ُم٤م ٟمٙمرهف ومٞمٝمؿ وؾمٞمّمٌح ؾمٚمقيمٝمؿ ٟمٛمٓم ً٤م ممٞمز ًا

ًمًٚمقيمٜم٤م وؾمٞمٙمقٟمقن هؿ اعمٜمتٍميـ ومـل طمٚمٌ٦م اًمٍماع اًمٞمقُمل سملم اًمّمقاب واخلٓم٢م،
وعمٕمرومـ٦م اًمّمقاب شم٠مُمؾ ُمٕمل ضمقاب اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمغم ُمٚمؽ اجلٌ٤مل طملم
ؾم٠مًمف« :ي٤م حمٛمد أشمريـد أن أـمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمِمٌلم؟ش ،وم٘م٤مل ُ،ٓ« :إكـُيُأضؿعُأنُخيرجُال ُّؾـ ُهُ
من ُأصَلهبم ُمن ُيعبد ُال ُّؾـ َُهُ ،الؾفم اهد ُقومي ُفنهنم ُٓ ُيعؾؿونشً .مـؿ شمٜمجح يمؾ ؾمٌؾ
اإلؾم٤مءة ُمـ ىمقُمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أن شمٖمػم ؾمٚمقيمف ُمـ اًمّمقاب إًمـك اخلٓم٢م ُمع أٟمف
سمنم يت٠مًمـؿ يمام يت٠مًمـؿ اًمٌِمـر ويزن ويتْم٤ميؼ إذا أهلم يمام يتْم٤ميؼ اًمٌنم وًمٙمـ ُم٤م يٛمٞمزه
قمـ سم٘مٞم٦م اًمٌِمـر هذه اعمً٤مطم٦م اًمقاؾمٕم٦م ُمـ اًمتً٤مُمح اًمتل متٚمٙمٝم٤م ٟمٗمًف ،وهذا
اإلسار اهل٤مئؾ قمٚمـك آطمتٗم٤مظ سم٤مًمّمقاب ُمٝمام يم٤من ؾمٚمقك اًمٜم٤مس اعم٘م٤مسمٚملم ؾمٞمئ ً٤م أو
ؿمٜمٞمٕم ً٤م أو محٗم ً٤م أو ضم٤مهالً ،ويٌ٘مك اًمً١مال ىم٤مئ ًام طملم ٟم٘م٤مسمؾ أٟم٤مؾم ً٤م ىمٚمٞمٚمـل إدب هؾ ٟمتٕمٚمؿ
ُمٜمٝمؿ ىمٚم٦م أدهبؿ أم ٟمٕمٚمٛمٝمؿ إدب؟

*****

الؼرآنُيتحدىُالرسضان
دُ.فاروقُالـؿـاصر
ه٤مضمرت أهشمف إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م قم٤مم ( )1952وؾمٙمٜم٧م ذم أطمد أطمٞم٤مء ُمديٜم٦م ًمٜمدن اًمٗم٘مػمة
اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمـٛمٝم٤مضمرون اًمـٛمًٚمٛمقن ُمـ اًمـٝمٜمد واًمٌ٤ميمًت٤من.
يم٤مٟم٧م إهة ىم٤مدُم٦م ُمـ (يمِمٛمػم) اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م ،وم٘مد شمٕمرض اعمًٚمٛمقن إمم طمرب إسم٤مدة سمٕمد
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اٟمٗمّم٤مل اًمٌ٤ميمًت٤من قمـ ؿمٌف اًم٘م٤مرة اًمـٝمٜمديـ٦م ،وأصٌح٧م يمِمٛمػم ُمٜمٓم٘م٦م ساع وٟمزاع سملم
اًمدوًمتلم وُم٤م شمزال إمم هذا اًمٞمقم شمٕمٞمش أضمقاء احلرب واًمـٛمٕم٤مرك اًمـٛمت٘مٓمٕم٦م.
ُوًمد هلذه إهة اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م ُمقًمقد ذيمر أؾمٛمـ٤مه أسمقه سمـ (حمٛمد وم٤مروق) يمٕم٤مدة ُمًٚمٛمل اهلٜمد
وسم٤ميمًت٤من ذم اظمتٞم٤مر آؾمؿ اًمـٛمريم٥م .وأدظمٚمف واًمده ذم ُمدرؾم٦م إٟمٙمٚمٞمزيـ٦م ،وذم اًمقىم٧م ذاشمف
طمرص قمغم شمٕمٚمٞمٛمف اإلؾمالم ومحٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمـذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره ًمٞمٜمِم٠م ٟمِم٠مة إؾمالُمٞم٦م
ُمتٞمٜم٦م طمتك ٓ يْمٞمع ذم اًمـٛمجتٛمع اًمؼميٓم٤مٟمـل اًمـٛمقسمقء سم٤مًمـٛمٕم٤مي وأصمـ٤مم وآٟمحـراومـ٤مت
اًمًٚمقيمٞمـ٦م وإظمالىمٞمـ٦م واًمٗمٙمريـ٦م.
وذم ؾمـ اًمٕم٤مذة أشمؿ طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٌدأ واًمده ذم شمٕمٚمٞمٛمف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمتك أشم٘مٜمٝم٤م.
قمٛمؾ واًمده ذم قمدة وفم٤مئػ وقمدة أقمامل ُمٜمٝم٤م ذم ؾمٙمؽ احلديد اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،وذم ُمّم٤مٟمع
اًمّمٚم٥م واحلديد ذم ُمديٜم٦م (ؿمٞمٗمٞمٚمد) وذم ُمّم٤مٟمع اًمًٞم٤مرات .صمؿ اؾمت٘مر سمف احل٤مل شم٤مضمر ًا
ًمٚمٛمقاد اًمتٛمقيٜمٞمـ٦م.
يم٤من واًمده ؿمديد اًمتديـ ورقم ً٤م شم٘مٞم ً٤م ،يمثػم ىمراءة اًم٘مرآن  ...يمثػم اًمّمالة واًمٕمٌ٤مدة ،وهبذه
اعمقاصٗم٤مت اإليامٟمٞم٦م شم٠مصمر آسمـ (حمٛمد وم٤مروق) ،ومٚمؿ يٙمـ ُهيٛمؾ أو ُيْم ّٞمع صال ًة أو
صٞم٤مُم ً٤م ،أو قمٌ٤مدة ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمـٛمٗمروو٦م.
قمٜمدُم٤م سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمرضم٤مل درس إدارة إقمٛمـ٤مل ذم إطمدى اجل٤مُمٕم٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،وسمٕمد
اًمتخرج قمٛمؾ ذم إدارة ُم١مؾمً٦م طمٙمقُمٞم٦م ذم ُمديٜم٦م ًمٜمدن.
وذم ؾمـ اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنميـ شمزوج ومت٤مة ُمًٚمٛم٦م ُمـ أىم٤مرسمف وأٟمج٥م قمدد ًا ُمـ إوٓد
واًمٌٜم٤مت ،أيمؼمهؿ اسمٜمف (حمٛمد وم٤مروق).
٥م واًمرمحـ٦م وطم٥م اهلل
وؾم٤مرت احلٞم٤مة سمف وسم٠مهشمف رهمدة هٜمٞمئ٦م ؾمٕمٞمدة ،ي ّٗمٝمؿ اًمـ ُح ّ
ورؾمقًمف وآًمتزام سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ىمدر اعمًتٓم٤مع ذم هذا اعمجتٛمع اًمؼميٓم٤مين اًمـٛمـ٤مدي.
رومض (حمٛمد وم٤مروق) آٟمْمامم إمم أي طمزب ؾمٞم٤مد سمريٓم٤مين (اعمح٤مومٔملم) أو (اًمٕمامل)
أو (إطمرار) ،وومْمؾ آٟمْمامم إمم مجٕمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م شمدقمق إمم اإلؾمالم ،وختدم اعمًٚمٛملم
ذم اعمجتٛمع اًمٖمريب .وىمد هدى اهلل قمغم يديف قمدد ًا ُمـ اإلٟمجٚمٞمز رضم٤مًٓ وٟمً٤م ًء وذًمؽ
سم٤محلٙمٛم٦م واًمـٛمققمٔم٦م احلًٜم٦م.
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صمؿ طمدث ًمف أُمر ومٔمٞمع وهق ذم اخلٛمًٞمٜم٤مت ُمـ قمٛمره اعمٌ٤مرك ،وم٘مد صح٤م ذم أطمد
إي٤مم وهق يِمٕمر سم٠ممل ذم صدره ،أمل ومٔمٞمع ٓ يٛمٙمـ حتٛمٚمف ،ومٓمٚم٥م أهٚمف إطمْم٤مر ؾمٞم٤مرة
إؾمٕم٤مف ٟم٘مٚمتف إمم اعمًتِمٗمك ،وسمٕمد اًمٗمحقص٤مت اًمٕمديدة واًمٙمثػمة ىم٤مل ًمف إـمٌ٤مء:
أهي٤م اًمًٞمد اعمحؽمم إٟمؽ ُمّم٤مب سم٤مًمنـم٤من وهق ذم ُمراطمٚمف إظمػمة ،ويٌدو أٟمؽ ًمـ
شمٕمٞمش ذم هذه اًمدٟمٞم٤م يمثػم ًا ،وم٠مي٤مُمؽ ومٞمٝم٤م ُمٕمدودةً ،مـ شمزيد قمـ ؾمت٦م أؿمٝمر أو ؾمٌٕم٦م.
ًمـؿ ُي ِر ْع (حمٛمد وم٤مروق) هبذا اًمٜمٌ٠م اجلٚمؾ ،سمؾ محد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف ،ىم٤مئالً:
ـ اًمـحٛمد هلل أن ُمّمٞمٌتل ومـل سمدٟمـل وًمٞمً٧م ومـل ديٜمل وُمٕمتـ٘مدي.
صمؿ اًمتٗم٧م إًمـك أـمٌ٤مئـف ىم٤مئ ً
ال ًمـٝمؿ:
ـ ؾمقف أقمٞمش طمٞم٤م ًة ُمديدة ،وؾمقف ُأ ْؿمٗمك ُمـ ُمريض سم٢مذن اهلل ،وًمـ أشمٕم٤مـمك أي دواء
يمٞمٛمـ٤موي أو همػم يمٞماموي ،ؾمقف أشمٕم٤مـمك (وم٘مط) دوا ًء رسم٤مٟم ّٞم ً٤م إهلٞم ً٤م.
شمٕمج٥م إـمٌ٤مء ُمـ ىمقًمف هذا وهؿ ئمٜمقن أن ُم٤م ىم٤مًمف ُم٤م هق إٓ هذي٤من وهٚمقؾم٦م ُمـ هقل
اًمّمدُم٦م ،ومٛمـ٤م هق اًمدواء اًمرسم٤مٟمـل اًمذي ؾمٞمتٕم٤مـم٤مه وؾمقف يِمٗمٞمف ُمـ ُمرض اًمنـم٤من،
هذا اعمرض اًمذي ٓ يٜمجق ُمٜمـف أطمد.
سم٘مل ومـل اًمـٛمًتِمٗمك أي٤مُم ً٤م ىمٚمٞمٚم٦م ،وم٘مد دظمٚمٝم٤م يقم اًمًٌ٧م وظمرج ُمٜمـف يقم إرسمٕم٤مء،
ذه٥م إمم سمٞمتف ودظمؾ ذم رطمٚم٦م قمالج رسم٤مٟمٞم٦م سمٕمٞمدة اًمـٛمدى  ...سمٕمٞمدة إصمر.
ومٛمـ٤م هق هذا اًمٕمالج اًمرسم٤مٟمـل اإلهلل؟ إٟمف أُمران أو ؿمٞمئ٤من (اًم٘مرآن  ...واًمٕمًؾ) .
()1

سمدأ ي٘مرأ قمغم ٟمٗمًف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويرىمل سمـف صمؿ يٛمًح سمٙمٚمت٤م يديف قمٚمـك صدره وهق
يدقمق اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤مًمـك أن يـِمٗمٞمـف ُمـ هذا اًمـٛمرض اًمذي يًٛمك سمـ (اخلٌٞم٨م) ،ي٘مرأ
اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ويٛمًح قمغم صدره ويدقمق اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مًمـك ،صمؿ يِمـرب
ضمرقم٤مت ُمـ اًمٕمًؾ اخل٤مًمص .ويم٤من سمٕمد يمؾ ىمراءة يدقمق اهلل وي٘مقل:
اءك ُْمُ
اسُ َقدْ َ
ـ «اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ىمٚم٧م وىمقًمؽ احلؼ قمـ هذا اًم٘مرآن اًمٙمريؿَ ﴿ :ياُأيُـ َفاُالـَُّـ ُ
ُج َ
ِ
ِ ِ
اء ُُلِـؿـاُدمُالصدُ ِ
ُلؾؿم ِمـني﴾ [يقٟمس.]57 :
ىُو َرمح ٌة ْ
ُوهدً َ
ور ُ
َم ْوظ َظ ٌةُم َّ
نُربؽ ُْم َُوص َػ ٌ
( ) 1وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمِمٗم٤مءيـ
اًمٕمًؾ واًم٘مرآن  .ىم٤مل احل٤ميمؿ  :هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ،وواوم٘مف اًمذهٌل .
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اًمٚمٝمؿ إن يم٤من ذم صدري هـم٤من ،اًمٚمٝمؿ أرين يمراُم ً٦م ذم ٟمٗمز واؿمٗمٜمل ُمـ ُمريضش.
ِ ِ ِ ِ
ِ
وقمٜمدُم٤م ينمب اًمٕمًؾ ي٘مقلِ ْ َ ﴿ :
اء ُلؾـ ِ
اب ُ ْ
ُخمتَؾِ ٌ
َّاسُ
اُذ ٌ
ف َُأ ْل َواكُه ُفقه ُص َػ ٌ
خي ُر ُج ُم ْن ُ ُب ُطوهن َ َ
َ
ُدمُذلك ُٔي ًة ُلِ َؼ ْو ٍم ُ َيتَػؽّرون﴾ [اًمٜمحؾ ،]69 :وهٙمذا اؾمتٛمر يٕم٤مًم٩م ٟمٗمًف (سم٤مًم٘مرآن
إن
ّ
وسم٤مًمٕمًؾ) سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر.
وًمق ؾمٛمٕمتـف وهق يتٚمق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومٙم٠من اًمٌالسمؾ شمّمدح سملم ؿمٗمتٞمف ،ويم٠مٟمف سمٙمؾ آي٦م
يتٚمقه٤م ًمقطم٦م زاهٞم٦م إًمقان واًمٔمالل ،واؾمٕم٦م إسمٕم٤مد واخلٞم٤مل.
واٟم٘م٣م ؿمٝمر ،صمؿ ؿمٝمران ،صمؿ صمالصم٦م وهق قمغم هذه احل٤مل ٓ يٗمت٠م قمـ ذيمر اهلل وىمراءة
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذب اًمٕمًؾ ،وطم٤مًمتف اًمّمحٞم٦م ذم حتًـ ُمًتٛمر وُمٓمرد ،صمؿ دظمؾ
اًمِمٝمر اًمراسمع ومِمٕمر سمتحًـ يمٌػم واًمٕم٤مومٞم٦م شمدب ومـل أوص٤مًمف وزال ذًمؽ إمل اًمذي
ي٘مض ُمْمجٕمف.
ّ
ومذه٥م إًمـك اعمًتِمٗمك ودمٛمع قمٚمٞمف إـمٌ٤مء ،وسمٕمد اًمٙمِمػ واًمـٛمٕم٤ميٜمـ٦م وىمٗمقا ُمذهقًملم
وُمٜمدهِملم ًم٘مد اظمتٗمك ُمرض اًمنـم٤من وأوراُمف ُمـ صدر (حمٛمد وم٤مروق) شمـٛمـ٤مُم ً٤م ويم٠مٟمف
مل ُيّم٥م سم٤مًمنـم٤من أص ً
ال .وسمٕمد اًمتحري واًمٌٞم٤من واًمً١مال ،قمرومقا أن ؿمٗم٤مءه يم٤من سمٗمْمؾ
(اًم٘مرآن واًمٕمًؾ) أو ُم٤م ؾمامه إـمٌ٤مء اإلٟمجٚمٞمز سمٗمْمؾ (اًمٓم٤مىم٦م اًمروطمٞم٦م) ،وىمد أؾمٚمؿ سمٕمد
ذًمؽ قمدد ُمٜمٝمؿ وهؿ يرون اًمٙمراُم٦م اإلهلٞم٦م هلذا اًمرضمؾ اًمٌ٤ميمًت٤مين (حمٛمد وم٤مروق) ...
وظمرج ُمـ ُمًتِمٗم٤مه و٤مطمٙم ً٤م ُمًتٌنم ًا ،يٚمٝم٩م سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم وؿمٙمره واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سمام هق
أهٚمف ،إذ أىمر قمٞمٜمف ،ومح٘مؼ ًمف رضم٤مءه ،واؾمتج٤مب ًمف دقمقشمـف ،وؿمٗم٤مه ُمـ قمٚمتف ،وهدى
ظمٚم٘م ً٤م قمغم يديـف.
اءُوالؼراءةُأوُصـربُ
ُُ
مَلحظةُهامةُ :الـحؽؿةُفـيُالقؼقـنُباإلجابـةُولقسُبؿجردُالدظـ
العسل.

*****
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وفـيُالسؿـاءُرزقؽمُ
يـحٙمك أن أطمد اعمت٘م٤مقمديـ اًمًٕمقديلم أراد أن يِمـؽمي ؿمـ٤مطمٜم٦م ًمٜم٘مـؾ وشمقريـد اًمـٛمــ٤مء
ًمٞمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمتٖمٓمٞمف ُمّم٤مريػ احلٞمـ٤مة اًمٞمقُمٞمـ٦م ُمتجٜمٌـ ً٤م اًمِمـٌٝم٤مت ُمــ اًمـرزق ،ومجٛمـع
صمٛمـ٤مٟملم أًمػ ري٤مل ؾمٕمقدي.
ٍ
سم٠مرض ومْم٤مء ومٞمٝم٤م مٛمققم٦م ُمـ إؿمـخ٤مص متٛمٕمـلم
وذم يق ٍم ،أصمٜم٤مء دمقاًمف سملم اعمدنُ ،مر
ىمرب ؿم٤مطمٜم٦م ُمًتٕمٛمٚم٦م ًمٜم٘مؾ وشمقريد اعم٤مء ،ومٔمـ أهنـؿ متٛمٕمـلم سمٖمـرض سمٞمٕمٝمـ٤م سم٤معمزايـدة
سمٞمٜمٝمؿ ،ومٚمام اىمؽمب ُمٜمٝمؿ ؾمٛمٕمٝمؿ يزايدون ،هـذا ي٘مـقل مخًـلم وآظمـر يـرد قمٚمٞمـف اصمٜمـلم
ومخًلم وصم٤مًم٨م زاد قمٚمٞمٝمؿ مخً٦م ومخًلم ،ومرآه٤م ومرص٦م ضمٞمدة وىمرر اًمـدظمقل ذم اعمـزاد،
وم٘م٤مل ؾمت٦م ومخًقن ،ومزاد همػمه ،وفمؾ احل٤مل يزيد ويزيدون طمتك وصؾ اعمـزاد إمم مخًـ٦م
وؾمٌٕمقن ،ومّم٤مح ُُمٜمٝمٞم ً٤م إُمر صمامٟمقن ...

هٜم٤م ؾمٙم٧م اجلٛمٞمع ،واًمتٗمتقا إًمٞمف ،يٜمٔمرون ًمف ويٜمٔمرون ًمٌٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م ،ومتحرك أطمـدهؿ

ٟمحقه وأظمذه سمٕمٞمد ًا قمـ اًمٜم٤مس ىمٚمٞم ً
ال صمؿ ىم٤مل :اؾمٛمع يـ٤م رضمـؾ ،ؾمـٜمٕمٓمٞمؽ ُمٚمٞمـقن ريـ٤مل
وارطمؾ ُمـ هٜم٤م طم٤مًٓ .اٟمدهش اًمٕمجقز وؾم٠ملُ :مٚمٞمقن ؟! عم٤مذا ؟! ومـرد قمٚمٞمـف :وم٘مـط ظمـذ
هذا اًمِمٞمؽ وشمقيمؾ قمغم اهللُ ،م٤م اؾمـٛمؽ؟ ومـ٠مظمؼمه اؾمـٛمف ،ومٙمتٌـف قمـغم اًمِمـٞمؽ ووىمٕمـف
وأقمٓم٤مه إي٤مه .واٟمٍمف اًمٕمجقز ُمتٕمجٌ ً٤م وٓ يٕمرف ُم٤م إُمر.
طم٘مٞم٘م٦م إُمر :أن ذًمؽ اعمزاد يم٤من قمغم خمٓمط أرض عمنمو ٍع قم٘م٤مري ،وىمدر ًا يم٤مٟمقا ي٘مٗمـقن
سمجقار ؿم٤مطمٜم٦م اعم٤مء ،ويزايدون اصمٜمـلم ومخًـلم ُمٚمٞمقٟمـ ً٤م ،صمالصمـ٦م ومخًـلم ُمٚمٞمقٟمـ ً٤م  ...إًمـخ
ومحلم دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمجقز طمً٥م اعمزايدون أن اًمرضمؾ يريد أن ي٠مظمـذ ُمـٜمٝمؿ اًمّمـٗم٘م٦م،
ومٍمومقه سمٛمٚمٞمقن ري٤مل ،وم٠مصٌح ذم ىمٛم٦م اًمًٕم٤مدة.
« و ِذم ٱًمًٛم ِ
آء ِرز ُىمٙمُؿ َو َُم٤م شمُققمَدُ َ
ون ( )00ش ؾمقرة اًمذاري٤مت.
َ
َ
*****

ظقونُالؽمُوالعز
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ُٓتغضبُ
فؿـاُتؼبلُطفورهُمنُجسدُزوجتكُمنُحـؼـاُأنُكـراه
يـٝمؿ سم٤مجلٚمقس سم٤مًمدرضمـ٦م إومم ذم اًم٘مٓم٤مر اًمـٛمتـجـف ُمـ اًم٘م٤مهرة إمم
يم٤من صدي٘مل ّ
ُمديٜم٦م أؾمقان طمٞمٜمٛمـ٤م وضمد أن ووٕمٞم٦م اًمٙمرد اًمذي ؾمٞمجٚمس قمٚمٞمف هق واًمـٙمرد اًمذي
صمؿ أشمك رضمؾ ذم اًمٕم٘مد اًمً٤مدس ُمـ
سمجقاره ُمتقاضمٝم٦م ُمع يمرؾمٞملم آظمـريـ ومجٚمسّ ،
اًمٕمٛمر يـرشمـدي اًمـٛمالسمس اًمريٗمٞم٦م ًمٞمجٚمس سم٤مًمٙمرد اًمـٛمج٤مور ًمف ،صمؿ ضمـ٤مء زوج ؿم٤مب
و زوضمـتف و يم٤من يٌدو قمٚمٞمٝمٛمـ٤م أهنٛمـ٤م طمديثل اًمزواج ًمٞمجٚمً٤م سم٤مًمٙمرؾمٞمـلم اًمـٛمقاضمٝملم،
سمحٛمـ٤مٓت شمٙمِمػ
وًمألؾمػ يم٤مٟم٧م اًمزوضمـ٦م شمـرشمـدي سمٜمـٓمٚمقن سمـرُمقدة ىمّمػم وسمٚمقزة ّ

قمـ ذراقمٞمٝم٤م وصدره٤م طمتك ٟمّمػ صمديـٞمٝم٤م شم٘مريٌ ً٤م ،ومٚمؿ ُيٚم٘مل صدي٘مل هلٛمـ٤م سم٤مًٓ واٟمِمٖمؾ
سمـ٘مراءة اجلريـدة اًمتل ُمٕمف ،صمؿ ومقضمئ سم٤مًمرضمؾ اًمريٗمل اًمٙمٌػم اًمًـ واًمذي شمٌدو قمٚمٞمف
قمالُم٤مت اًمقىم٤مر وآطمؽمام يـرشمٙمز سمٙمقع ذراقمف قمغم قمٔمٛم٦م ومخـذه واوٕم ً٤م ذىمٜمف قمغم
ىمٌْم٦م يـده ذم ُمقاضمٝم٦م اًمزوضمـ٦م اًمتل دمٚمس سمـ٤مًمٙمرد اًمـٛمقاضمـف ًمف وٟمٔمرة قمٞمٜم٤مه ُمثٌت٦م
ٟمحق صدره٤م شمٙم٤مد ختؽمىمـف ًم٘مرب اًمـٛمً٤مومـ٦م وسمّمقرة ومجـّ٦م شمْم٤ميؼ اًمزوضمـ٦م و شمـثػم
همْم٥م زوضمٝم٤م اًمذي همْم٥م سم٤مًمٗمٕمؾ ،وىم٤مل ًمٚمرضمؾ :اطمؽمم ٟمٗمًؽ أٟم٧م راضمؾ يمٌػم
وشمٚمػ اًمٙمرد ،ومام يم٤من ُمـ اًمرضمؾ اًمريٗمل
قمٞم٥م اًمٚمـل سمتٕمٛمٚمف ده ،و ي٤مري٧م شمـ٘مٕمد قمدل
ّ
أن ىم٤مل ًمٚمزوج اًمٖم٤مو٥م :أٟم٤م ُمش ه٘مقًمؽ اطمؽمم ٟمٗمًؽ أٟم٧م وقمٞم٥م قمٚمٞمؽ ختكم ُمراشمؽ
طمـر ي٤مرب ختٚمٞمٝم٤م شمـٛمٌم ُمٚمطُ ،م٤مدُم٧م أٟم٧م ىم٤مسمؾً ،مٙمـ ه٘مقًمؽ
شمٚمٌس قمري٤من ،أٟم٧م ّ
أٟم٧م ُمٚمًٌٝم٤م يمده قمِم٤من ٟمِمقومٝم٤م وٟمتٗمرج قمٚمٞمٝم٤م ،أديٜم٤م سمٜمـتٗمرج قمٚمٞمٝم٤م ،زقمالن ًمٞمف سم٘مف،
سمص ي٤مسمٜمل اًمكم شم٘مٌؾ أٟمـف يٙمقن ُمٙمِمقف ُمـ ضمًؿ ُمراشمؽ ُمـ طم٘مٜم٤م يمٚمٜم٤م ٟمِمقومـف واًمكم
ُمًتقر ُمـ طم٘مؽ أٟم٧م ًمقطمدك شمِمقومـف .وإن يمٜم٧م زقمالن إين ُم٘مرب راد ؿمقيف اقمٛمؾ
إيـف ٟمٔمري وٕمٞمػ ويمٜم٧م قم٤ميز أؿمقف يمقيس ،وهٜم٤م ًمـؿ يٜمٓمؼ اًمزوج وأجلٛم٧م
يمٚمٛمـ٤مت اًمرضمؾ ومٛمف وامحر وضمف زوضمتف ،ظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م شمٕم٤مًم٧م أصقات اًمريم٤مب إقمج٤مسم ً٤م
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سم٤مًمدرس اًمذي أقمٓم٤مه اًمرضمؾ اًمريٗمل ًمٚمزوج اًمِم٤مب ،وًمـؿ يٛمٚمؽ اًمزوج إٓ أن ي٘مقم ُمـ
ُمٙم٤مٟمـف وي٠مظمذ زوضمتف ويٖم٤مدرا قمرسمـ٦م اًم٘مٓم٤مر.
*****

السبقةُاجلـسقة

شمٕمتؼم شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء شمرسمٞم٦م طمًٜم٦م وؾمٚمٞمٛم٦م هم٤ميـ٦م يمؾ أسمقيـ ُمًٚمٛملم يٓمٛمح٤من إمم أن
يًٚمؽ أوٓدمه٤م وسمٜم٤مهتٛمـ٤م اًمٓمريؼ اًمّم٤مئ٥م واًمتقضمٞمف اًم٘مقيؿ طمتك يٚم٘مـ ه١مٓء إسمٜم٤مء
سمدورهؿ ٕوٓدهؿ هذه اًمؽمسمٞم٦م اًمٗم٤موٚم٦م واًمًٚمٞمٛم٦م ،ومـتٜمِم٠م أضمٞم٤مل سم٤مرة وواقمٞم٦م سمٛمـ٤م هل٤م
وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،شمٕمرف اخلٓم٠م ومـتٌتٕمد قمٜمف ،وشمدرك اًمّمقاب واحلًـ ومتًٕمك إًمٞمف .
وأيْم٤م وهؿ ؿمٌ٤مب
وًمٕمؾ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ُمـ أهؿ ُم٤م جي٥م شمٚم٘مٞمٜمف ًمألسمٜم٤مء وهؿ صٖم٤مر ً
ُمراه٘مقن ،همػم أن اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م هل٤م ذوـمٝم٤م وآداهب٤م ووقاسمٓمٝم٤م ،وآًمٞم٤مهت٤م اًمتل شمـتٓمٚم٥م
ُمـ اًمقاًمديـ اًمٙمثػم ُمـ احلٙمٛم٦م واًمؽموي واًمت١مدة سم٤مقمتٌ٤مر اجلٜمس ُمقوق ًقم٤م ذا شمِمٕمٌ٤مت
وشمٗمرقم٤مت ىمد ٓ ُحتٛمد قم٘مٌ٤مه٤م إن مل يًـ إب أو إم إسمالغ أسمجدي٤مشمـف وآداسمـف ٕسمٜم٤مئٝمام.

أمثؾة ووقائعُ:
يمثػما أسم٤مء وإُمٝم٤مت ُم٤م ي٘مقم سمـف اًمٓمٗمؾ
وُمـ سمٕمض شمٍموم٤مت إسمٜم٤مء اًمتل ُشمْم٤ميؼ ً

ويمثػما ُم٤م
اًمّمٖمػم ُمـ ُمداقمٌ٦م قمْمقه اًمتٜم٤مؾمكم دون ىمّمد ُمٜمف وٓ ؾم٤مسمؼ ختٓمٞمط أو شمرصد،
ً

شمـٜمـزقم٩م إم ُمـ هذا اًمتٍمف ومتٜمٝمر اًمٓمٗمؾ اًمؼميء وىمد شمٕمٜمـٗمف وشم٠مُمره سم٠من ٓ يٕمٞمد

ٍم قمغم أن يٚمٛمس قمْمقه اًمّمٖمػم
اًمٙم َّرة وإٓ ًمـ يٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًف ،همػم أن اًمٓمٗمؾ اًمٕمٜمٞمد ُي ّ

يمردة ومٕمؾ قمغم شمٚمؽ اًمٜمقاهل اًمـٛمزمـرة وًمق سمٕمٞمدً ا قمـ أقملم أسمقيـف وإظمقشمـف ظمق ًوم٤م ُمـ

اًمٕم٘م٤مب ،وىمد شمٙمؼم ومٞمف هذه اًمٕم٤مدة أو ىمد يًتـ٘مذر اًمٕمٛمؾ اجلٜمز يمٚم ًٞم٤م سمًٌ٥م شمٕمٌػمات
آؾمتٝمج٤من اًمتل يًٛمٕمٝم٤م ُمـ واًمديـف طملم يٚمٛمس قمْمقه ُمدة ـمقيٚم٦م .هٜم٤م ،شمؼمز أمهٞم٦م
اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م واًمتل هل قم٤مدة ضمزء رئٞمز وه٤مم ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اجلٜمًٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م اًمتل قمغم
صٖم٤مرا طمتك ٓ يذهٌقن إمم ُمّم٤مدر أظمرى همػم
اًمقاًمديـ أن يؼمزاه٤م ويقوح٤مه٤م ٕسمٜم٤مئٝمؿ
ً
اًمقاًمديـ ًمٞمتٕمٚمٛمقا ُمٜمٝم٤م اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م قمغم ـمري٘متٝمؿ.
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وُمـ إُمثٚم٦م إظمرى اًمتل شم١ميمد ضورة حتكم اًمقاًمديـ سم٘مًط ه٤مم ُمـ احلٜمٙم٦م ذم
إيّم٤مل وشمٌٚمٞمغ شمرسمٞم٦م ضمٜمًٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُم٤م يدث ًمٚمٗمت٤مة اًمّمٖمػمة طملم شمٓمرأ قمغم ضمًٛمٝم٤م
ُمتٖمػمات ومٞمًٞمقًمقضمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕم٤مدة اًمِمٝمري٦م ،طمٞم٨م شمرشمٌؽ اًمٗمت٤مة هلذا احلدث
"اجلٚمؾ" وشمـتخقف ُمٜمف ،سمؾ هٜم٤مك ُمـ اًمٗمتٞم٤مت ُمـ يٌٙملم وٓ يًتٓمٕمـ إسمالغ إُمر
ُٕمٝم٤مهتـ ظمق ًوم٤م ُمـ قم٘مقسمـ٦م أو شمٕمٚمٞمؼ ًمٞمس ذم حمـٚمف ،ذم طملم يم٤من إضمدى أن شمُٗمٝمؿ إم
ظم٤مص٦م اسمٜمـتٝم٤م هذا احلدث اًمٓمٌٞمٕمل سم٠مٟمـف ُؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ احلٞم٤مة وـمٌٞمٕم٦م ٟمً٤مئٞم٦م حمـْم٦م

ووٕمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم اإلٟم٤مث ،وأن إُمر ٓ يـدقمق ًمٚمتخقف ،وهمػمه٤م ُمـ اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت

اًمتل يـٜمٌٖمل قمغم إم أن شمقصٚمٝم٤م ٓسمٜمـتٝم٤م ىمٌٞمؾ اًمٌٚمقغ سمٌْمٕم٦م أؿمٝمر طمتك ٓ يّمٞمٌٝم٤م
ظمقف أو شمـ٘مزز ُمـ ـمٌٞمٕم٦م إٟمً٤مٟمٞم٦م ٓ دظمؾ ًمٚمٗمت٤مة ومٞمٝم٤م.
وُمـ أُمثٚم٦م اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م اًمتل ُمٜمٌٕمٝم٤م صم٘م٤مومـ٦م ضمٜمًٞم٦م إؾمالُمٞم٦م وؾمٚمٞمٛم٦م :هق أدب
اًمٕمقرات وُمقاىمٞمتٝم٤م ،وم٠مي شم٘مّمػم ُمـ اًمقاًمديـ ذم هذا اجل٤مٟم٥م طمٞم٨م أطمٞم٤مٟمً٤م يٛمٙمـ أن
يـرى اًمقًمد أو شمِم٤مهد اًمٗمت٤مة واًمدهيام ذم ووع اًمـٛمٕم٤مذة ،ىمد شمـتقًمد قمٜمف أؿمٞم٤مء شم١مصمر قمغم
ً
ُمًت٘مٌال ،وُمع ذًمؽ يٛمٙمـ شمـدارك إُمر سمتٕمٚمٞمؿ اًمٌٜم٧م أو اًمٗمتك
ؿمخّمٞم٦م اًمٌٜم٧م أو اًمقًمد
ُمٕمٜمك آؾمتئذان وأدسمـف وقمقاىمٌف إذا ًمـؿ يتؿ اًمت٘مٞمد سمـف  ...وسمٛمـ٤م أن هذا احل٤مدث يٛمٙمـ
أن ي٘مع ذم أي ومؽمة ُمـ ومؽمات اًمٕمٛمر ،وم٤مًمقاضم٥م يتؿ قمغم اًمقاًمديـ أن يًٜم٤م شمـٛمرير
وشمٌٚمٞمغ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ًمٚمٓمٗمؾ وومؼ ُمراطمؾ وظمٓمقات شمرسمقيـ٦م وُمٜمٝمجٞم٦م.

الصدقُدمُالسبقة اجلـسقةُ:
وشمـتـٓمٚم٥م اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م اًمّمدق ُمع إسمٜم٤مء ظم٤مص٦م وهؿ صٖم٤مر اًمًـ ،وأن شمٙمقن
أضمقسمـ٦م أسمـ٤مء قمغم أؾمئٚم٦م أـمٗم٤مهلؿ ص٤مدىمـ٦م ٓ شمـتـْمٛمـ يمذسمـ ً٤م أو همػمه ،وإذا يم٤مٟم٧م
إؾمئٚم٦م حمـرضمـ٦م ضمد ًا ،يٛمٙمـ ًمٚمقاًمديـ أن ُيـٙمَـٞمٗم٤م ضمقاهبٛمـ٤م وومؼ اًمً١مال سمٓمري٘م٦م ذيمٞم٦م
يم٠من يٞمال اجلقاب قمغم أُمثٚم٦م شم٘مريـٌـٞم٦م ُمثؾ طمٞمقان أو همػمه ،أُم٤م اًمٜمٝمر واًميب واًم٘مٛمع
ومٚمٞمس ـمري٘م٦م شمرسمٞم٦م ص٤مئٌ٦م ،سمؾ ؾمٞمجٕمؾ شمٚمؽ إؾمئٚم٦م دائٛم٦م احلْمقر ذم ذهـ اًمٓمٗمؾ
يٌح٨م قمـ إضم٤مسمتٝم٤م طمتك ًمق ُمرت اًمًٜمقن اًمٙمثػمة ...
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ً
ُمثال ،ذم ُم٤م يـتٕمٚمؼ سمٛمداقمٌ٦م اًمٓمٗمؾ ًمٕمْمقه اًمتٜم٤مؾمكم ،يـرى اًمديمتقر يمامل اًمرو٤موي
ٟم٤مئ٥م رئٞمس اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مًمـٛمٞم٦م ًمٚمٕمالج اًمٜمٗمز أن اًمتٕم٤مُمؾ اًمّمحٞمح يٙمٛمـ ذم «شمرك
اًمٓمٗمؾ قمغم طمريتف ،يٛمـ٤مرس قمٛمٚمف سمِمٙمؾ قم٤مديٕ :ن اًمٓمٗمؾ ٓ يٜمٔمر إمم هذه إقمْم٤مء
ٟمٔمرة ظم٤مص٦م ،وإذا اؾمتٓم٤مع أسمـ٤مء أن يٍمومقا ٟمٔمره إمم اًمتًٚمٞم٦م سمقؾم٤مئؾ أظمرى دون
شمٕمٜمٞمػ سم٤مًمٓمٌع ،ودون أن يِمٕمروه سم٠من ًمتٚمؽ اًمـٛمٜم٤مـمؼ ظمّمقصٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٙم٤من أومْمؾش.
ويٕمتؼم اًمرو٤موي أٟمـف «ٓ يٛمٙمـ ًمألضمقسمـ٦م أن شمًٌؼ اًمتً٤مؤٓت ،ومٕمغم اًمٓمٗمؾ أن
يً٠مل  ،ويٕمٚمٛمف واًمداه يمٞمػ يٓمرح إؾمئٚم٦م ،صمؿ جيـٞمـٌ٤مه قمغم أؾمئـٚمتف ،وهٜم٤م جي٥م قمغم أسم٤مء
أن يٙمقٟمقا قمغم اؾمتٕمداد ٕي ؾم١مال ُمٝمام يم٤من ُحم ِ
ـر ًضم٤م ،ويمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ ُيٗمّمٚمقا ذم
اإلضم٤مسم٤مت ،وأن يراقمقا ُمٌدأ اًمتدرج ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ،وأن ٓ يتٝمرسمقا ُمـ اًمرد قمغم أؾمئٚم٦م
أسمٜم٤مئٝمؿٕ ،ن هذا اهلروب يدومع اًمٓمٗمؾ إمم آقمتامد قمغم ُمّم٤مدر أظمرى شمُٜم٤مىمض اًمقاىمعش.

متىُتبدأُالسبقةُاجلـسقةُ:
ويرى اًمرو٤موي أٟمـف ٓ شمـقضمد «ؾمـ حمـددة ًمٌدء قمٛمٚمٞم٦م شمـٚم٘ملم اًمٓمٗمؾ ُمٌ٤مدئ
اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦مٕ :ن ُمرطمٚم٦م اهتٛمـ٤مم إـمٗم٤مل سمـ٤مًمـٛمً٤مئـؾ اجلٜمًٞم٦م ختتٚمػ طمً٥م
ُمًتقى ُمالطمٔم٤مهتؿ ًمـٛمجري٤مت إُمقر ،ويمذا طمً٥م ومٝمٛمٝمؿ وإدرايمٝمؿ ًمٓمٌٞمٕم٦م
إؿمٞم٤مءً ،مٙمـ هٜم٤مك أؾمئٚم٦م شمـث٤مر طمً٥م اًمٗمئ٤مت اًمٕمٛمريـ٦م ،وم٤مًمٗمؽمة اًمٕمٛمريـ٦م ُمـ اًمًٜم٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمث٤مًمث٦م شمـتٛمحقر أؾمئٚم٦م اًمٓمٗمؾ طمقل اًمٗم٤مرق سملم اجلٜمًلم ،وُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م إمم
اًمً٤مدؾم٦م شمـؽميمز إؾمئٚم٦م طمقل ُمً٠مًم٦م احلٛمؾ واًمقٓدة ،أُم٤م ظمالل ومؽمة اًمـٛمراه٘م٦م
ومـتٜمـّم٥م إؾمئٚم٦م طمقل إُمقر اجلٜمًٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م يم٤مًمزواج واًمتٜم٤مؾمؾ ُمثالً .
وي١ميمد اًمٌ٤مطم٨م اًمؽمسمقي واًمٜمٗمز حمٛمد اًمّمدوىمل قمغم أن اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ًمألـمٗم٤مل
ٟمٔمرا خلـٓمقرهت٤م وأمهٞمتٝم٤م اًمٜمٗمًٞمـ٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم طمٞم٤مة وشم٤مريخ شمقازن ؿمخّمٞم٦م اًمٗمرد
ـ ً
اإلٟمً٤مين وذم شمـحديـد ٟمٛمـ٤مذج وأٟمٛمـ٤مط مت ُّثالشمـف وقمالىم٤مشمف اجلٜمًٞم٦م ُمع ذاشمـف وُمع اجلٜمس
أظمر ،وشم٠مصمػماهت٤م اًمًٚمٌٞم٦م أو اإلجي٤مسمٞم٦م قمغم طمٞم٤مشمـف آضمتٛمـ٤مقمٞم٦م ـ (اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م) جي٥م
أن شمٌدأ ُمٜمذ اًمٓمٗمقًم٦م إومم إمم اًمٓمٗمقًم٦م اعمت٠مظمرة وسمٕمده٤م ٕٟمـفُ ،مـ ضمٝم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م
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هل ؾمػمورة شمرسمقيـ٦م وٟمٛمـ٤مئٞم٦م ُمًتٛمرة ومًٞمقًمقضمٞم ً٤م (ضمًٛم ًٞم٤م) وٟمٗمً ًٞم٤م و َُم ْٕم ِروم ًٞم٤م واضمتامقم ًٞم٤م
ِ
وىم َٞمٛم ًٞم٤م :وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وطمً٥م إدسمٞم٤مت (اًمتحٚمٞمؾ ـ ٟمٗمًٞم٦م) ،وم٢من اًمٕمٛمٚمٞم٤مت
واًمًػمورات اجلٜمًٞم٦م اًمـٛمًئقًم٦م قمغم سمٜم٤مء ٟمامذضمٜم٤م وُمقاوٞمٕمٜم٤م اجلٜمًٞم٦م شمٌدأ ُمٜمذ اعمراطمؾ
إومم ُمـ اًمٓمٗمقًم٦م  ...وقمٚمٞمف ،وم٢من شمدظمؾ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م يمحٛمقٓت ُمٕمرومٞم٦م وقمالئـ٘مٞم٦م
ً
وصقٓ إمم اعمراه٘م٦م ،ورسمام سمٕمده٤م يمذًمؽ.
وىمٞمٛمٞم٦م أظمالىمٞم٦م يـٌتدئ ُمٜمذ اًمٓمٗمقًم٦م اعمٌٙمرة
وشمرى سمدوره٤م إؾمت٤مذة صٚمٞمح٦م اًمٓم٤مًم٥م ،اؾمتِم٤مريـ٦م و ُُم ِ
ٕم٤مجلـ٦م ٟمٗمًٞم٦م ،أٟمـف ٓ يٜمٌٖمل
أن ٟمجٕمؾ ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م " شم٤مسمق (اًمٌمء اًمـٛمحرم اًمـٛمحٔمقر) " ،ومٝمٜم٤مك أؾمئٚم٦م ىمـد
يٓمرطمٝم٤م ـمٗمؾ ذو  3ؾمٜمقات ،وهٜم٤مك أؾمئٚم٦م يٓمرطمٝم٤م أـمٗم٤مل يـ٤مومٕمقن ،وأيْم ً٤م هٜم٤مك أؾمئٚم٦م
ًمًـ اًمرؿمدُ ،مْمٞمٗم٦م أٟمـف ُمـ اجلٞمد أن ٟمٌدأ سمتٙمقيـ وشمـرسمـٞم٦م أـمٗم٤مًمٜم٤م شمـرسمٞمـ٦م ضمٜمًٞم٦م ُمـ
ؾمـ ُمٌٙمرة  3ؾمٜمقات ،واًمـٛمٝمؿ ذم ذًمؽ هق طملم يٓمرح أوٓدٟم٤م إؾمئٚم٦مٟ ،مح٤مول ىمدر
اإلُمٙم٤من أن ٟمٖمذي طم٥م اؾمتٓمالقمٝمؿ ،ومٝمؿ طمتٛمـ ً٤م ؾمٞمجدون اجلقاب ،وًمٙمـ ُمع إؾمػ
ىمد يٙمقن ضمقا ًسم٤م ظم٤مـم ًئ٤م ذم اإلقمالم واًمـٛمدرؾم٦م واًمِم٤مرع .

ذوطُالسبقة اجلـسقةُ:
وطمدد اًمٌ٤مطم٨م اًمـٛمٖمريب حمٛمد اًمّمدوىمل اًمنموط اًمقاضم٥م شمقومره٤م ُمـ ـمرف
اًمقاًمديـ ُمـ أضمؾ اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م وُمٜمٝم٤م:
ـ اًمتخٚمص ُمـ اًمتٛمثالت اًمًٚمٌٞم٦م طمقل اجلٜمس واًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ُمثؾ شم٤مسمقه٤مت
وُمـٛمٜمققم٤مت ،واًمققمل سم٠ممهٞم٦م وظمٓمقرة اجلٜمس واًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ذم اًمٌٜم٤مء اًمًٚمٞمؿ ًمِمخّمٞم٦م
(ذيمقرا وإٟمـ٤م ًصمـ٤م) وشمقضمٞمٝمٝمؿ ووىم٤ميتٝمؿ ُمـ أؿمٙم٤مل آٟمحراف وإظمٓم٤مر اعمرشمٌٓم٦م
أسمٜم٤مئٝمام
ً
سم٤محلٞم٤مة واًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م ،واإليامن سم٘مٞمؿ احلقار واًمتـتٌع واعمّم٤مطمٌ٦م ذم قمالىمـتٝمؿ ُمع أسمٜم٤مئٝمؿ.
ـ اًمت٠مهٞمؾ اًمـٛمٕمرذم اًمٕمٚمٛمل :أي اًمـٛمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مجلٜمس وصم٘م٤مومـ٦م وآًمٞم٤مت اًمؽمسمٞم٦م
اجلٜمًٞم٦م ،واًمـٛمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مخلّمقصٞم٤مت واحل٤مضمٞم٤مت اًمٜمـٗمًٞم٦م واًمٜمٛمـ٤مئـٞم٦م ًمٚمٓمٗمؾ
ذيمر ًا أو أٟمثك.
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وشمٕمتؼم ُمـ ضمٝمتٝم٤م ،آظمّم٤مئٞم٦م صٚمٞمح٦م اًمٓم٤مًم٥م ،أٟمـف ٓ جي٥م أن ٟم٘مٛمع إـمٗم٤مل ،سمؾ
جي٥م أن ٟمرد قمغم شمً٤مؤٓهتؿ ،وم٤مًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػم يتً٤مءل قمـ أُمقر يًٝمؾ اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م إمم
طمد ُم٤مُ ،مْمٞمٗم٦م أن اإلؿمٙم٤مل ي٘مع ُمع اًمراؿمديـ ،وم٤مًمٜمزقم٦م واإلقمج٤مب ًمٚمٓمرف أظمر
يٙمقن قم٤مد ًي٤م ،و يمثػم ُمـ اًمـٛمراه٘ملم ي٘مٕمقن ذم أظمٓم٤مء ٟمٔمر ًا جلٝمٚمٝمؿ هبذا اًمـٛمقوقع
ويمثػم ُمـ اًمزجيـ٤مت ىمد شم١مول إمم اًمٓمالق سمًٌ٥م هذا اجلٝمؾ أيْم ً٤م.

آلقاتُالسبقة اجلـسقةُ:
ويٕمتؼم اًمّمدوىمل أن يمٞمٗمٞم٦م ذح اًمقاًمديـ ًمٚمٛمقاوٞمع اجلٜمًٞم٦م ٕسمٜم٤مئٝمؿ ُمنموـم٦م
سمٓمٌٞمٕم٦م اعمرطمٚم٦م اًمٜمامئٞم٦م واًمٕمٛمريـ٦م ًمألسمٜم٤مء وضمٜمًٝمؿ وـمٌٞمٕم٦م اًمث٘م٤مومـ٦م واًمٕمالىم٤مت اًمً٤مئـدة
داظمؾ إهةُ ،م١ميمدً ا أٟمف قمٛمق ًُم٤م جي٥م أن يٙمقن هذا اًمنمح واًمتدظمؾ ُمراقم ًٞم٤م عم٤م يكم :
ـ اؾمتٕمٛمـ٤مل ًمٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمًٞمٓم٦م وُمٗمٝمقُم٦م طمً٥م اًمـٛمرطمٚم٦م اًمٕمٛمريـ٦م ًمألسمٜم٤مء.
ـ اؾمتٕمٛمـ٤مل ًمٖم٦م اإليـ٤مء إن يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٍميـ٦م اعمٌ٤مذة شمِمٙمؾ سمٕمض احلرج ،أو اقمتامد
ُمقاىمػ وؾمٚمقيمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م هدومٝم٤م اًمتقضمٞمف اًمؽمسمقي همػم اًمـٛمٌ٤مذ ًمٚمحٞم٤مة اجلٜمًٞم٦م ٕسمٜم٤مئٝمؿ.
ـ شمقفمٞمػ إُمثٚم٦م واًم٘مّمص واحلٙم٤مي٤مت ذات احلٛمقًم٦م اًمؽمسمقيـ٦م اجلٜمًٞم٦م اًمـٛمٌ٤مذة
أو همػم اًمـٛمٌ٤مذة  ...أُم٤م ذم وؾمط قم٤مئكم حمـ٤مومظ ،ومٞمٛمٙمـ (وومؼ اًمٌ٤مطم٨م اًمـٛمٖمرسمـل)
ذح إُمقر اجلٜمًٞم٦م اخل٤مص٦م ًمٚمٓمٗمٚم٦م ُمـ ـمرف إم ،وًمٚمٓمٗمؾ ُمـ ـمرف إب ،أو
آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٠مومراد اًمٕم٤مئـٚم٦م أو إصدىم٤مء أو اًمـٛمدرؾملم أو إظمّم٤مئٞملم.
ـ شمـزويـد إسمٜم٤مء سمٛمّم٤مدر اًمـٛمٕمروم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمًٚمٞمٛم٦م اًمتل شمـٝمؿ احلٞم٤مة وإُمقر
اجلٜمًٞم٦م ،أو شمقضمٞمـٝمٝمؿ إًمٞمٝم٤م.
ـ شمِمجٞمع إسمٜم٤مء قمغم اًمٌقح سم٠مؾمئٚمتٝمؿ وُمِم٤ميمٚمٝمؿ اًمتل شمـٝمؿ طمٞم٤مشمـٝمؿ اجلٜمًٞم٦م
واًمٕمالىم٦م ُمع اجلٜمس أظمر ،وضمٕمٚمٝمؿ يٗمٝمٛمقن أن إُمقر اجلٜمًٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وقم٤مديـ٦م ،وأن
ُمٕمرومتٝم٤م أُمر ضوري ُمـ أضمؾ طمٞم٤مة ضمٜمًٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ٟمٗمً ًٞم٤م ،وذقمٞم٦م ىمٞمٛم ًٞم٤م وأظمالىم ًٞم٤م ،وأن
اجلٜمس يـتج٤موز ُمٕمٜمك اًمـٛمٛمـ٤مرؾم٦م اًمً٤مئـد ذم مـتٛمٕم٤مشمٜم٤م ،طمٞم٨م إن اجلٜمس هق أظمالق
وىمٞمؿ ،واًمتزام اضمتامقمل دم٤مه اجلٜمس أظمر ،وُمٕمرومـ٦م اجلٜمس ذم أسمٕم٤مده اًمـٛمختٚمٗم٦م ُمٗمٞمد
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ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء ؿمخّمٞم٦م ؾمقيـ٦م وُمتقازٟمـ٦م ،وشم٠مؾمٞمس طمٞم٤مة زوضمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م وٟمـ٤مضمحـ٦م.
وشمْمٞمػ صٚمٞمح٦م اًمٓم٤مًم٥م ً
قم٤مُمال آظمر ُمً٤مقمدً ا قمغم اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م وهق همض اًمٌٍم سمٙمؾ
حمـ٤موره ،واحلج٤مب وقمٗم٦م اًمـٛمرأة سم٤محلج٤مب وأسمٕم٤مد احلج٤مب ذم شمقاصؾ اًمٗمت٤مة ُمع اًمِم٤مب،
وم٤مًمِم٤مب يٜمـٔمر ًمٚمِم٤مسمـ٦م ُمـ ظمالل احلج٤مب ٟمٔمرة اًمـٛمرأة اإلٟمً٤مٟمـ٦م وًمٞمً٧م ٟمٔمرة اًمـٛمرأة إٟمثك.
وشمقوح آؾمتِم٤مري٦م اعمٖمرسمٞم٦م أن أظمٓمر ُمرطمٚم٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م هل ُمرطمٚم٦م
اعمراه٘م٦م ،وم٤معمراهؼ ُمـ اًميوري أن يتٕمرف قمغم اًمٌٜمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٛمرأة واًمٌٜمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م
أيْم٤م ،وأن اًمٜمزقم٦م اجلٜمًٞم٦م
ًمٚمرضمؾ ،وُم٤م حتت٤مضمف اعمرأة ذم هذا اعمقوقع وُم٤م يت٤مضمف اًمرضمؾ ً
واإلطمً٤مس سم٤مٔظمر ذم هذه اًمـٛمرطمٚم٦م شمٙمقن ذم أوضمٝم٤م ،ومٚمٝمذا وضم٥م أن يتٕمرف ه١مٓء
اعمراه٘مقن قمغم ُمثؾ هذه إُمقر ًمٙمل يديروا هذه اًمٜمزقم٦م اجلٜمًٞم٦م إدارة صحٞم٦م وذقمٞم٦م.

مصادرُالسبقة اجلـسقةُُ:
ويـٜمٌٖمل أن شمٙمقن إهة اًمـٛمًٚمٛم٦م اًمـٛمح٤مومٔم٦م أول ُمّمدر رئٞمز ذم إيّم٤مل
اًمؽمسمٞم٦م اجلٜمًٞم٦م ًمألسمٜم٤مء وشمٚم٘مٞمٜمٝم٤م هلؿ ،هلذا وم٤مًمـٛمً١موًمٞم٦م يمٌػمة ُمٚم٘م٤مة قمغم إب وإم
يمٌ٤مرا وُمتٕمٚمٛملم ،وم٤مًمٓمٗمؾ إن ًمـؿ جيـد ضمقاسم ً٤م قمـ أؾمئٚمتف
واإلظمقان ظم٤مص٦م إن يم٤مٟمقا ً
اجلٜمًٞم٦م ،أو اًمٗمت٤مة واًمـٛمراه٘م٦م إذا ُم٤م ًمـؿ شمٕمثر قمغم أضمقسمـ٦م ُم٘مٜمٕم٦م ًمتً٤مؤٓهت٤م اًمـٛمرشمٌٓم٦م
سم٤مجلًد ُمـ ىمٌٞمؾ دم اًمٕم٤مدة وشم٠مصمػماهت٤م وأيْم ً٤م إـم٤مر اًمٕمالىمـ٦م اجلٜمًٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وأقمراض
احلٛمؾ وخمـ٤مـمر اًمٕمالىم٤مت اًمـٛمختٚمٓم٦م وهمػم ذًمؽ ،وم٢مهن٤م ؾمتٚمج٠م إمم صدي٘م٤مهت٤م ورسمٛمـ٤م شم٘مع
وحٞم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ظم٤مـمئ٦م قمٛمد ًا أو قمـ همػم ىمّمد ُمـ ـمرف رومٞم٘م٤مهت٤م ،ومـتـٜمِم٠م ًمدهي٤م شمرسمٞم٦م
همػم ؾمٚمٞمٛم٦م ىمد شمُٗمض هب٤م إمم حمـ٤موًم٦م اًمتجري٥م اًمٗمٕمكم ًمٙمؾ ُم٤م هق "ضمٜمز" ُمـ أضمؾ
اًمـٛمٕمروم٦م ،وذم أهقن احل٤مٓت ىمد شمـٚمج٠م إمم اًمٙمت٥م أو اًمٗمْم٤مئٞم٤مت دون ُمٕمرومـ٦م درضم٦م
ووصمـقىمٞمتٝم٤م :ومتٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م اًمـٛمٕمٚمقُم٤مت اًمـٛمٓمٚمقسمـ٦م وشمـتِمٙمؾ شمرسمٞم٦م ضمٜمًٞم٦م
صدىمٞمتٝم٤م ُ
ظم٤مـمئ٦م شمـٛمـ٤مُم ً٤م ًمدهي٤م شم١مصمر ؾمٚم ًٌ٤م قمغم طمٞم٤مهت٤م ،وإُمر ٟمٗمًف سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٗمتك اًمذيمر.
*****
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الـؿرأةُوُحـؼقؼةُالعوج

()3

«ضم٤مءين ُُم ْٙم َٗم ِٝمر اًمقضمف  ،و٤مئؼ اًمّمدر  ،يٜم ُٗمخ ويم٠من ٟم٤مر ًا ذم صدره ُيريده٤م أن خترج.

ىمٚم٧م ًمف  :ظمػم ًا إن ؿم٤مء اهلل؟ ىم٤ملً :مٞمتٜمل ًمـؿ أشمزوج ،يمٜم٧م ه٤مٟمـلء اًمٌ٤مل ُُمـرشم٤مح اًمـخ٤مـمر.

ىمـٚم٧م :وُم٤م ُيـتـٕمٌؽ ذم اًمزواج؟ ىم٤مل :وهؾ همػمه٤م!
ىمـٚم٧م :شمٕمٜمل زوضمتؽ ؟ ىم٤مل :أضمؾ .
ىمـٚم٧م :وُم٤م شمِمتٙمل ومٞمٝم٤م ؟ ىمٚم٧م :ىمـؾ ُم٤مذا ٓ أؿمتٙمل ومٞمٝم٤م!
ىمـٚم٧م :شمٕمٜمل أن ُم٤م ٓ يروٞمؽ ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـٛمـ٤م يروٞمؽ؟
هز سمرأؾمف هزات ُمتت٤مًمٞم٦مُ ،م١ميـد ًاُ ،مقاوم٘م ً٤م.
ىمٚم٧م ًمفً :مٕمٚمؽ شمِمتٙمل قمدم اٟم٘مٞم٤مده٤م ًمؽ ؟
ٟمٔمر ومـل قمٞمٜمل وىم٤مل :ومٕم ً
ال .
ىمـٚم٧م :ويمثرة دُمققمٝم٤م طملم شمٜم٤مىمِمٝم٤م وشمـح َتـدُّ ذم ضمداًمـٝم٤م ؟
فمٝمرت اًمدهِم٦م قمٚمٞمف وهق ي٘مقلٟ :مٕمؿ ٟمٕمؿ.
شم٤مسمٕم٧م :ويمثرة قمٜم٤مده٤م؟
زادت دهِمتف :يم٠مٟمؽ شمٕمٞمش ُمٕمٜم٤م!
ىمٚم٧م :وشمراضمع اهتٛمـ٤مُمٝم٤م سمؽ سمٕمد ُمض أؿمٝمر اًمزواج إوًمـك؟
ىمـ٤مل :يم٠مٟمٛمـ٤م طمدصمؽ قمٜمٝم٤م همػمي!
واصٚم٧م يمالُمل :وزاد شمراضمع اهتامُمٝم٤م سمؽ سمٕمد أن رزىمتام سم٤مٕـمٗم٤مل؟
ىمـ٤مل :أٟم٧م شمٕمرف يمؾ رء إذ ًا.
ىمٚم٧م :هقن قمٚمٞمؽ ي٤م أظمل واؾمٛمع ُمٜمل.
هدأت ُمِم٤مقمر اًمٖمْم٥م واحلٜمؼ اًمتل سمدت قمٚمٞمف وطمٚم٧م قمٚمٞمف ُمٙم٤مهن٤م رهمٌ٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م
واوح٦م ذم آؾمتٛمـ٤مع وىم٤مل :شمٗمْمؾ.
(ُ )1مـ يمت٤مب طمقار ُمع صدي٘مل اًمزوج ًمٚمٙم٤مشم٥م حمٛمد رؿمٞمد اًمٕمقيد.
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ىمٚم٧م :طملم شمِمؽمي أي ضمٝم٤مز يمٝمرسم٤مئل ،يمٞمػ شمًتٕمٛمٚمف؟
ىمـ٤مل :طمً٥م اًمتٕمٚمٞمامت اًمتل ينمطمٝم٤م ص٤مٟمٕمق هذا اجلٝم٤مز.
ىمٚم٧م :طمًٜم ً٤م .وأيـ دمد هذه اًمتٕمٚمٞمامت ؟
ىمـ٤مل :ومـل يمُتٞم٥م اًمتٕمٚمٞمامت اًمـٛمرومؼ سم٤مجلٝم٤مز.
ىمٚم٧م :هذا مجٞمؾً .مق اومؽموٜم٤م أن ؿمخّم ً٤م اؿمؽمى ضمٝم٤مز ًا يمٝمرسم٤مئٞم ً٤م ،وورد ذم يمتٞم٥م
اًمتٕمٚمٞمامت اعمرومؼ سمـف أٟمـف يٕمٛمؾ قمٚمـك اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اعمحددة سمامئـ٦م وقمنميـ
ومقًمت ً٤م وم٘مط ،وُمع هذا ىم٤مم ُمِمؽمي اجلٝم٤مز سمتقصٞمٚمف سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ذات اعم٤مئتل
وأرسمٕملم ومقًمت ً٤م.
ىم٤مـمٕمٜمل :يـحؽمق اجلٝم٤مز قمغم اًمٗمقر.
ىمٚم٧مً :مٜمٗمؽمض أن ؿمخّم ً٤م يريد أن يِمؽمك ذم ؾمٌ٤مق ؾمٞم٤مرات سمًٞم٤مرة يِمػم اًمٕمداد ومٞمٝم٤م
إًمـك أن أىمّمـك هقمـ٦م ًمـٝم٤م هق  182يمٞمٚمق ُمؽم ًا .واًمًٞم٤مرات اًمـٛمِم٤مريم٦م
إظمـرى قمداده٤م شمِمػم إمم أن اًمنقم٦م اًم٘مّمقى ومٞمٝم٤م صمالصمٛمـ٤مئـ٦م يمٞمٚمق ُمؽما ً.
ىم٤مل سمنقم٦مً :مـ يٗمقز ذم اًمًٌ٤مق.
ىمٚم٧مً :مٜمٗمؽمض أٟمٜم٤م ؾم٠مًمٜم٤مه ،وم٠مضم٤مسمٜم٤م أٟمـف ؾمٞمْمٖمط دواؾم٦م اًمقىمقد إمم آظمره٤م.
ىم٤ملً :مـ يٜمٗمٕمف هذا ،وًمٞمْمٖمظ سمام يِم٤مء ُمـ ىمقة .وم٢من اًمًٞم٤مرة ًمـ شمـزيد هقمتٝم٤م قمـ 182
يمٞمٚمقا ُمؽم ًا.
ىمٚم٧مً :مـٛمـ٤مذا؟
ىم٤مل :هٙمذا صٜمٕمٝم٤م ص٤مٟمٕمقه٤م.
ىمٚم٧م :وهٙمذا ظمٚمؼ اهلل اًمـٛمرأة.
ىم٤ملُ :م٤مذا شمٕمٜمـل؟
ىمٚم٧م :إن اًمٓمٌٞمٕمـ٦م اًمٜمٗمًٞمـ٦م اًمتل اؿمتٙمٞمتٝم٤م ومـل اًمـٛمرأة ،هل اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمـف
وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م .وًمق ىمرأت ـمٌٞمٕم٦م اًمـٛمرأة ذم يمتٞم٥م اًمتٕمٚمٞمامت اًمـٛمرومؼ ُمٕمٝم٤مً ،مـٛمـ٤م
ـمٚمٌ٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٓمٚمٌف ُمـ رضمؾ.
ىم٤مل :أي يمتٞم٥م ُمٕمٚمقُم٤مت شم٘مّمد ؟
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ىمٚم٧م :أًمـؿ شم٘مرأ طمدي٨م رؾمقل اهلل ط « :اؾمتقصقا سم٤مًمٜمً٤مء ظمػم ًا وم٢من اًمـٛمرأة ظمٚم٘م٧م
ٍ
ِ
ُ٘مٞمٛمف يمنشمـف ،
ُمـ و َٚم ٍع أقمقج ،وإن أقمقج رء ذم اًمْمٚمع أقماله :وم٢مذا ذهٌ٧م شم ُ
وإذا شمريمتف ًمـؿ يزل أقمقج  ،وم٤مؾمتقصقا سم٤مًمٜمً٤مء ظمػم ًاش.

ىم٤مل :سمٚمـك ىمرأشمـف.
ىمٚم٧م :اؾمٛمح زم إذ ًا أن أىمقل ،إن ُم٤م شمٓمٚمٌف ُمـ زوضمتؽ ،يِمٌف ُم٤م يٓمٚمٌف ص٤مطم٥م اًمًٞم٤مرة
اًمتل طمددت هقمتٝم٤م ب  182يمؿ  /سم٤مًمً٤مقم٦م.
ىم٤مل :شمٕمٜمل أن زوضمتل ًمـ شمًتجٞم٥م ًمـل ،يمٛمـ٤م ًمـ شمًتجٞم٥م اًمًٞم٤مرة ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمذي
يْمٖمط دواؾم٦م اًمٌٜمزيـ ومٞمٝم٤م ًمتتج٤موز هقم٦م  182اًمـٛمحددة ًمـٝم٤م؟
ىمٚم٧م :شم٘مريٌ ً٤م.
ىمـ٤ملُ :م٤مذا شمٕمٜمل سمت٘مريٌ ً٤م؟

ىمٚم٧م :شم٠مُمؾ طمديثف ط إذ خيؼمٟم٤م سم٠من اًمـٛمرأة ُظمٚمِ َ٘م ْ٧م ُمـ وٚمع أقمقج وأن هذا اًم َٕم َق َج ُمـ
ِ
ٞمٛمف أظمٗمؼ واٟمٙمن اًمْمٚمع.
ـمٌٞمٕم٦م اًمـٛمرأة وم٢مذا أراد اًمرضمؾ أن ُي٘م َ
ىمـ٤مل :يمٛمـ٤م يؽمق اجلٝم٤مز اًمٙمٝمرسم٤مئل اًمـٛمحددة ـم٤مىم٦م شمِمٖمٞمٚمف  102ومقًمت ً٤م ،إذا وصٚمٜم٤م سمـف
ـم٤مىم٦م يمٝمرسم٤مئل ذات  042ومقًمتـ ً٤م .
ىمٚم٧م :أصٌ٧م .
ىمـ٤مل :وًمٙمـ أٓ شمرى أن هذا يٕمٜمل ٟم٘مّم ً٤م ذم ىمدرات اًمـٛمرأة؟
ىمٚم٧مٟ :م٘مص ذم ضم٤مٟم٥م ،ووومرة ومـل ضم٤مٟم٥م ،ي٘م٤مسمٚمٝمام ذم اًمرضمؾٟ ،م٘مص ووومرة أيْم ً٤م:
وًمٙمـ سمّمقرة ُمت٘م٤مسمٚم٦م ومٜم٘مص اعمرأة شم٘م٤مسمٚم٦م وومرة ذم اًمرضمؾ ،ووومرهت٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ٟم٘مص
ذم اًمرضمؾ.
ٟم٘مص ذم ُم٤مذا ووومـر ٌة ومـل ُم٤مذا ؟
ىمـ٤مل :اذح زمٌ ،
ىمٚم٧م :اًمرضمؾ ًمف وومرة ذم اًم٘مقة واًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مالٟمـل ،واًمـٛمرأة ًمـٝم٤م وومرة ذم اًمٕم٤مـمٗم٦م
واحلٜم٤من واإلظمالص.

ىمـ٤مل :طمًٌؽ .ومٛمـ٤م ومٝمٛم٧م اًمٕمقج ومـل اًمْمٚمع اًمذي ُظم ِٚم٘م٧م قمٚمٞمف اًمـٛمرأة ،يمام ومٝمٛمتف أن.
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الـؽـؾـبُُ:
طمٞمقان ُمًت٠مٟمس وىمدم ظمـدُم٤مت يمثػمة ًمٚمٌنم قمٚمـك ُمر اًمٕمّمقر.
يـرس ص٤مطمٌف و قم٤مئـٚمتـف و يـرس ُمـٛمتـٚمٙم٤مشمـف.
ي٘مقد اًمـٛمـ٤مؿمٞم٦م ويرؾمٝم٤م وٓ يٕمتدي قمٚمٞمٝم٤م طمتك ًمق ُم٤مت ضمققم ً٤م.
خمٚمص و ُمتـٗم٤مٟمـل و ُُمٓمٞمع ٕسمٕمد احلـدود.

ؿمج٤مع و ُمًتٕمد ًمٚمٛمقت دوم٤مقم ً٤م قمـ ص٤مطمٌف.
يًٚمـل إـمٗم٤مل و ص٤مطمٌف.
يـ٘مقم سم٤مًمٕمروض اًمٗمٜمـٞمـ٦م (اًمًػمك) واًمٕمروض اًمؽمومٞمٝمـٞمـ٦م آؾمتٕمراوـٞمـ٦م.
يـدظمؾ اًمـٛمً٤مسمـ٘م٤مت اًمتـٜم٤مومًـٞمـ٦م واجلٛمـ٤مًمٞم٦م.
يً٤مقمد إقمٛمك قمٚمـك ُمٕمرومـ٦م اًمٓمريؼ و يً٤مقمده سم٤مًمـٛمًػم.
اؾمتخدم ومـل اًمّمٞمد ؾمقاء ًمٚمتًٚمٞم٦م أو ًمًد احل٤مضمـ٦م.
اؾمتخدُمتف اجلٞمقش ومـل اًم٘مت٤مل واؾمتخدُمف اًمٌٕمض ًمٚمتٜم٘مؾ.
شمًتـخدُمف إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ اًمـٛمخدرات واًمـٛمتـٗمجرات.
شمؿ شمدريـٌـف ًمٚمٛمً٤مقمدة ومـل وٌط اًمٜمٔم٤مم و حم٤مرسمـ٦م اجلريٛم٦م.

الـــذئبُُ:
ًمـؿ ُيًت٠مٟمس أسمـد ًا :وإن طمّمؾ وشمـٛم٧م شمرسمـٞمـتـف «ٟم٤مدر ًاش ومال ُي١مُمـ همدره ُمٝمٛمـ٤م
ـم٤مل اًمزُمـ.
أٟم٤مٟمـل ،اٟمٕمزاًمـل ،اٟمتٝم٤مزي.

ٍ
ُمقاضمٝم٦م إٓ إذا وٛمـ اًمٗمقز ومٞمٝم٤م.
ضمٌ٤من ٓ ،يـدظمؾ ومـل
ي٘متؾ اإلٟمً٤من ،ظمّمقص ً٤م إذا يم٤من أقمزًٓ أو وٕمٞمٗم ً٤م أو ُُمٜمٕمزًٓ ًمقطمده.
ي٘متؾ ىمٓمٞمع اًمـٛمـ٤مؿمٞم٦م سم٤مًمـٙم٤مُمؾ ًمٞمـ٠ميمؾ واطمدة وم٘مط.

( )1هذه ُم٘م٤مًم٦م أرؾمٚم٧م إزم وهل شمقطمل سم٠من اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شم١مُمـ سمتٛمجٞمد اًمٔم٤مًمـؿ أيمثر ُمـ متجٞمد اًمقذم ومٕمٚم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم
هن٤ميتٝم٤م وأوردهت٤م هٜم٤م ًمالقمتٌ٤مر.
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سمٕمد يمؾ هذاُ ،مـ شمـتـقىمع أٟمـف طمـٔمل سم٤مًمـٛمديـح واًمتٌجـٞمـؾ ومـل صمـ٘م٤مومتـٜم٤م ؟
إٟمـف اًمذئ٥م ؟! ٟمٕمؿ ،اًمذئ٥م.
ومًٛمٞمٜم٤م أوٓدٟم٤م وقم٤مئالشمٜم٤م سم٤مؾمٛمف ،وًمديٜم٤م أومْمؾ اًم٘مقات إُمٜمٞم٦م اًمـٛمتٛمٞمـزة ؾمٛمٞم٧م
ّ

سم٘مقات اًمذئ٥م.
َو ْص ُٗمٜم٤م ًمإلٟمً٤من سم٤مًمذئ٥مُ ،يٕمتؼم ىمٛم٦م اًمـٛمديح.

سمٞمٜمٛمـ٤م وصٗمف سم٤مًمٙمٚم٥م ُيٕمتؼم ىمٛم٦م اإله٤مٟمـ٦م ،وٓ يـٖمًٚمٝم٤م إٓ اًمدم.
وشمٖمزل سمـف اًمِمٕمراء ،ومٜمًجـقا ًمف أروع اًم٘مّم٤مئـد ومـل وصػ سمٓمقٓشمـف وقمزشمـف
وؿمٝم٤مُمتف .وشمٖمٜمـّك سمف اًمـٛمٓمرسمـقن ،وؾم ّٓمر ًمف إدسمـ٤مء اًمروايـ٤مت.
سمٕمد يمؾ هذا ،هؾ يٛمٙمـ أن ٟمـثـؼ سمٛمجتٛم ٍع يٗمٙمر سمـٝمذه اًمٓمري٘م٦م ؟!

تعؾققُ:
اًمٗمرق سملم اًمٙمٚم٥م واًمذئ٥م يٙمٛمـ ومـل أن اًمذئ٥م ُُم ْٕمتـد سمـذاشمـف ،وذًمؽ ُمقـمـ
اًمت٘مديـر ومٞمـف ،ومـل طملم أن اًمٙمٚم٥م ُُمٕمتـد سمًٞمده ،أي أٟمـف ذًمٞمؾ سمـذاشمـف.
ئمٝمر ومـل هذه اًمـٛم٘م٤مًم٦م إطمدى ـمـرق اًمتالقم٥م سم٤مٕومٙم٤مر وظمٚمط اًمـٛمٗم٤مهٞمؿ
وشمـٛمٞمـٞمع اًمـٛمقاىمػ ،وهل ـمري٘م٦م اًمتًٚمًؾ اًمـٛمٜمٓم٘مل ومـل إصمٌـ٤مت آؾمتٜمـتـ٤مضم٤مت
اًمـ ُٛمتالقم٥م سمـٝم٤م وسمـ٤مًمت٤مًمـل اًمؽموي٩م ًمـٝم٤م ،وهل ـمري٘م٦م ًُمتقصٞمؾ ٟمتٞمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م إًمـك
ومٙمر اًم٘م٤مرئ اًمٕم٤مدي (اًمٓمري٘م٦م اًمًقومًٓم٤مئٞم٦م) وذًمؽ ُمـ ظمالل شمـٛمٞمـٞمع ومٙمر اًم٘م٤مرئ
طمقل اًمّمقاب واخلٓم٢م ُمـ سمـ٤مب أن اخلٓم٠م ومـل ٟمٔمر أطمدٟمـ٤م قـد يٙمقن صقاسمـ ً٤م ومـل
طمـ٘مٞم٘متـف إذا ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمف ُمـ زاويـ ٍ٦م خمتٚمٗم٦م ،وًمٙمـ قمٜمدُم٤م ِ
ٟمقر ُد يمٚمٛم٦م (قـد) ومـ٢مٟمٜمـ٤م
ٟمـ٘مر سم٠من اًمـٛمً٠مًم٦م ٓ شمـتٕمدى اًمتِمٙمٞمؽ ومـل إُمر وُمـ هٜم٤م يًتٓمٞمع اًمـٛمتٙمٚمؿ
ؾمح٥م ومٙمر اًمـٛمًتٛمع إًمـك اًمٜمـتٞمج٦م اًمتل ُيـخٓمط ًمـٝم٤مً ،مذا يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مرئ أن ٓ
ُي ًَٚمؿ سم٤مًمٜمـتٞمج٦م اًمـٛم٘مٓمققم٦م اًمتل أوصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م ومـل سمٕمض اؾمتٜمت٤مضم٤مشمـف
إوًمٞم٦م ،وٓ ؿمؽ أن هذه اًمٓمري٘م٦م هل اًمتل يٕمتٛمده٤م اًمدُ ه٤م ُة ُمـ اًمدُ قم٤مة إًمـك إومٙم٤مر
ٍ
سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد (ُُ.اعم١مًمػ)ُ
اجلديدة أو احلريم٤مت اًمني٦م أو اًمٕم٘م٤مئـد اهلداُم٦م ،هذا
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ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ431

أدبُالؾذةُوأدبُالـ ُُؿجونُ
أمحدُحسنُالز ُّياتُ(جمؾةُالرشالةُ19ُ:مايوُشـةُُ)3910

أريدُ سم٠مدب اًمٚمذة ُم٤م يًٛمٞمف اًمٗمرٟمًٞمقن اًمٞمـقم )La délectation littéraire( :وهـق
إدب اًمذي يٚمذ وٓ يٗمٞمد ،ويًقغ وٓ يٖمذي ،وي ِ
ِمٖمؾ وٓ ُيٜمٌف ،يم٤مًمذي شم٘مـرأه ذم أيمثـر
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
اًمّمحػ وذم سمٕمض اًمٙمت٥م ُمـ همرائ٥م إظمٌ٤مر ،وـمرائػ اًمٜمقادر ،وشمقاومِ ِف اعمٕم٤مرف ،ممـ٤م
جيذسمؽ قمروف ويٚمذك شمّمقيره و ُيٚمٝمٞمؽ ُمقوققمف ،وم٢مذا ومرهم٧م ُمـ ىمراءشمف وصحقت ُمـ
َظمدَ ِره ٓ ،دمد ًمف أصمر ًا ذم ٟمٗمًؽ وٓ طم٤مص ً
ال ذم ِذهٜمؽ.
ـمٖمك هذا إدب قمغم أوروسم٤م ُمـ سمٕمد احلرب ،ومٝمزم اًمٙمت٤مب اًمٜم٤مومع وٟمٗمك اًمٌح٨م اعمٗمٞمـد،
ومث٤مرت صم٤مئرة أىمٓم٤مب اًمٙمتـ٤مب ،وأٟمحـق سم٤مًمٜمُــٙمر قمـغم ُُمٕم٤مجلٞمـف و ُُمروضمٞمـف ،وطمـ٤موًمقا أن
يٗمتحقا أقملم اًمٜم٤مس قمغم أظمٓم٤مره سمام ٟمنموا وأذاقمقا :وًمٙمـ اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م أومدح ممـ٤م فمٜمـقا:
ِ
وومقاضمٕمٝم٤م مل شمٕمد ىم٤مدرة قمـغم ُمٕم٤مٟمـ٤مة ِ
اجلـد
وم٢من إقمّم٤مب اًمتل أوهٜمتٝم٤م احلرب سمٗمٔم٤مئٕمٝم٤م
واطمتامل اًمت٘مص ،ومرضمٕمقا يتح٤مورون ويتِم٤مورون ويٓمٚم٥م سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض أن َيدُ ّؾمـقا
اًمٗم٤مئدة ذم اًمٚمذة ،ويدومٕمقا اعمرارة سمـ٤محلالوة ،هتقيٜمـ ً٤م قمـغم إقمّمـ٤مب اعمٜمٝمٙمـ٦م ،وشمًـٙمٞمٜم ً٤م
ًمٚمٜمٗمقس اًم٘مٚم٘م٦م.
ٍ
طمـرب ،وٓ
ذًمؽ هٜم٤مك :أُم٤م هٜم٤م (ي٘مّمد ُمٍم) وم٤مُٕمر خمتٚمػ ٓ .أقمّم٤مسمٜم٤م ُمقهقٟمـ ٌ٦م ُمــ
ِ
ٟمٗمقؾمٜم٤م ىمٚم٘م ٌ٦م ُمـ ٍ
ٝمٛمٚم٦م،
وٞمؼ :إٟمام هل اًمث٘م٤موم٦م اخل٤موي٦م ،وإُمٞمـ ُ٦م اًمٗم٤مؿمـ َٞم٦م ،واًمؽمسمٞمـ٦م اًمــ ُٛم َ
واًمّمؼم اًمٗم٤مرغ ،واًمٓمٌع اًمً١موم ،واهلقى اًمـ ُٛمتٜم٘مؾ ،واًمقىم٧م اًمـ ُٛمْمٞمع ،واحلٞم٤مة اهل٤مزًم٦م!
ظمػم ُم٤م ذم اعمدرؾم٦م إًمٕم٤مب ،وظمػم ُم٤م ذم اعمجٚمس اًمٜمٙم٧م ،وظمػم ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب إوم٤ميمٞمـف،
وظمػم ُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمّمقر ،وظمػم ُم٤م ذم اًمٜمُزه٦م اًمتٝمري٩م!
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وم٢مذا يم٤من اًمٜم٤مس ذم أوروسم٤م ىمد اٟمٍمومقا سمٕمد احلرب إمم أدب اًمٚمذة ،وم٢من ذًمـؽ وإن ـمـ٤مل:
ٌ
وطم٤مل ؾمتحقلٕ ،ن صم٘م٤موم٦م اًمٜمٗمس ذم اًمٖمرب أصٞمٚم٦م ،وطمـ٥م اعمٕمرومـ٦م ذم
َقم َر ٌض ؾمٞمزول،
أهٚمف ـمٌٞمٕم٦م.
أُم٤م اًم٘مراء ذم ُمٍم وم٢مهنؿ إٟمام يٕمٙمِٗمقن قمغم هـذا اًمٜمـقع ُمــ إدب اًم ٌُٝمـرجٟٕ ،مـف روـ٤م
اًمًٓمحٞم٦م اًمٖم٤مًمٌ٦م ،وهقى اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمٕمري٘م٦م .وقمالج هذه احل٤مل ٓ يٙمقن سم٤مًمتٜمٌٞمف واًمتقضمٞمف،
ِ
وإقمداد اعمٕمٚمؿ ،وشمٕمٛمٞمؼ اًمـدرس ،وشمٕمقيـد
وإٟمام يٙمقن سمتٖمٞمػم اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وإصالحِ اًمتٕمٚمٞمؿ،
اًم٘مراءة ،وشمٜمِمـئ٦م اًمٜمٗمـقس قمـغم اؾمـتجالء اًمٖمـ٤مُمض واؾمتٙمِمـ٤مف اعمجٝمـقل واؾمـتدٟم٤مء
قمالج يراودٟم٤م اًمٞم٠مس ُمـ ُىمرب طمّمقًمف ،ومـال سمٕمْمـف
اًم َ٘م ِّمـ ّل واؾمتِمقاف اًمٙم٤مُمؾ :وهق
ٌ
ذم اًمٞمد ،وٓ يمٚمف ذم إُمؾ.
إن أدب اًمٚمذة قمٜمدٟم٤م هق إصؾ ،وُم٤م ضم٤مء قمغم أصٚمف ٓ ُيً٠مل قمـ قمٚمتف ،وٓ ُيتٕمج٥م ُمـ
وضمقده .وإن أدب اًمـ َٛمٜمٗمٕم٦م قمٜمدهؿ هق إصؾ ،وُم٤م ظمـرج قمــ أصـٚمف شمٜمـ٤مست يمـؾ
اًم ُ٘مقى قمغم يمػ َوالًمف ،ويمٌح ذوده.
*****
أُم٤م أدب اًمـ ُٛمجقن :ومٞمختٚمػ قمـ أدب اًمٚمذة ذم اًمدواقمل اًمتل شمدقمق إًمٞمف ،وذم اًمـدواهل
اًمتل شمٜمجؿ قمٜمف .ومٛمـ دواقمل أدب اًمٚمذة قم٤مُمٞم٦م اًمذهـ ،أو ؾمٓمحٞم٦م اًمٗمٙمر ،أو ؾمآُم٦م ِ
اجلد:

واٟمحراف قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمآًمف إمم آقمتدال.
أقمراض ـم٤مرئ ٌ٦م ُمّمػمه٤م إمم اًمزوال،
وهل
ٌ
ٌ
ِ
ٌ٤مب وٓ يٖمقصقن قمٚمــك
وُمـ دواهٞمف أٟمف َيٚمٗمظ أهٚمف قمغم ؾم٤مطمؾ احلٞم٤مة ،ومال خيقوقن اًم ُٕم َ
ُمٙم٤من ُيرُمؼ وٓ ٌ
ٌ
ؿم٠من ُيذيمر.
اجلقهر ،ويدومٕمٝمؿ إمم ه٤مُمش اًمقضمقد ،ومال يٙمقن هلؿ ذم َُمتٜمف
ٍ
ٍ
قم٤مـمٗمـ٦م
اًمتٕمٌـػم قمــ
رهمٌـ٦م َُمٙمٔمقُمـ٦م ،أو
اًمتٜمٗمـٞمس قمــ
دواقمل أدب اًمـ ُٛمجقن:
وًمٙمـ
ُ
َ
ُ
ٍ
ظمقاص ذم ـمٌع اإلٟمً٤منَ ،شمٚمزم ًمزوم اًمٌٙم٤مء
اًمتزاُم٤مت ُُم٘مٞمدة ،وهل
واًمتحرر ُمـ
ضم٤مئِم٦م،
ٌ
ُ
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ِ
واًمْمحؽ ًمف ،وشمـدوم دوام ِ
واهلـزل ومٞمـف .وأىمـؾ دواهٞمـف أن شمـزول احلـدود سمـلم
اجلـدّ
ٍ
اًمـٛمٕمروف واًمـٛمٜمٙمر ،ومال يٙمقن ٌ
طمالل وطمرام ،وٓ سمـلم ٟمٔمـ٤م ٍم وومـقى ،وٓ
وم٤مرق سملم
ٍ
إٟمً٤من وطمٞمقان.
سملم
أدب اًمـٛمجقن إذ ًا ظم٤مص ٌ٦م َشم َٚمزمَ ٓ ،قمر ٌض يٜمٗمؽ .وذًمؽ أن طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ُمــ ًمقازُمٝمـ٤م
ّمق ُن واًم َت ُّ
ٌـذل ،وإدب
ًٌط ،واًم َت ُّ
احلٞم٤م ُء واًمقىم٤مطم٦م ،واًمٕمٗم ُ٦م واًمٗمجقر ،وآطمتِم٤م ُم واًم َت ُّ
صقر ٌة هلذه اًمـ ُٛمتٜم٤مىمْم٤مت مجٞمٕم ً٤م .وم٤مًمٗمٜم٤من :اًمِم٤مقمر أو اًمٙم٤مشمـ٥م أو اعمّمـقر ٓسمـد أن ُيٕمـؼم
سمٓمري٘متف اخل٤مص٦م قمـ يمؾ ُم٤م َجيقل ذم ٟمٗمًف أو ي٘مع حت٧م ِطم ًّـف ،ويمٚمـام يمـ٤من هـذا اًمتٕمٌـػم
ص٤مدىم ً٤م يم٤من أدظمؾ ذم سم٤مب اًمٗمـ ،وأوهمؾ ذم ـمريـؼ اًمٙمـاملُ .مــ أضمـؾ ذًمـؽ يمـ٤من أدب
اًمـٛمجقن صم٤مسم٧م اًمقضمقد ذم أدب اًمٕم٤مًمـؿ يمٚمف.
وهق ذم إدب اًمٕمريب قمريؼ إصؾ ،فمٝمر ُمٜمذ ىمـ٤مل اًمٕمـرب اًمِمـٕمر ورووا ُمٜمـف ُٓم ّٞمـ٦م
اُمرئ اًم٘مٞمس ،وداًم ِـٞم٦م اًمٜم٤مسمٖم٦مِ ،
ورائـ ّٞمـ٦م سمِم٤مر ،وهمزوات اسمـ أيب رسمٞمٕم٦م ،وومـقاطمش أسمــل
ّ
ٟمقاس ،و ُُمٜمَدي َ٤مت اسمـ إي٤مس ،وخم٤مزي اسمـ ؾمٙمرة ،وأمح٤مض اسمـ طمج٤مج .وفمؾ إدسم٤مء ذم
يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من يٜمٔمٛمقن اًمـٛمجقن ويٜمثروٟمف.
وٓ شمزال ذوايمر اًمـ ُٛمٕم٤مسيـ شمٕمل ُم٤م شمٚم٘مٗمتف إومقاه ُمـ مقن طمـ٤مومظ واًمرصـ٤مذم وإُمـ٤مم
اًمٕمٌد واهلراوي مم٤م ًمـؿ ُشمًجٚمف صحٞمٗم٦م أو ُيدوٟمف يمت٤مب.

قمٚمـك أن ه١مٓء مجٞمٕم ً٤م يم٤مٟمقا يٜمِمئقٟمف ٕٟمٗمًٝمؿ ٓ ًمٚمٜم٤مس ،ويتــٜم٤مىمٚمقٟمف ومــل ِ
اًمًــر ٓ ذم
ُ
اًمٕمالٟمٞم٦م ،ويتٗمٙمٝمقن سمف ذم اعمج٤مًمس اخل٤مص٦م ٓ ذم اًمـ َٛمج٤مُمع اًمٕم٤مُم٦م .وًمق يمـ٤من هلـؿ ُم٤مًمٜمـ٤م
ٍ
ٍ
ٍ
ومجٝمقر ي٘مرأً ،متحرضمقا ُمـ أيمثر ُم٤م ىمـ٤مًمقه :ومـ٢من
وصح٤موم٦م ُشمذيع،
ـمٌ٤مقم٦م َشمٜمنم،
اًمٞمقم ُمـ
اًمٜم٤مس ُمٜمذ سم٨م اهلل ذم أسمقهيؿ آدم وطمقاء ومْمٞمٚم٦م احلٞم٤مء ومخّمٗم٤م قمغم ضمًـدهيام اًمٕمـ٤مريلم
()1

( )1ظمّمػ اًمٕمري٤مت اًمقرق قمغم سمدٟمف أًمّم٘مف وأـمٌ٘مف قمٚمٞمف ورىم٦م ورىم٦م ًمٞمًتؽم سمف.
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ُمـ ورق اجلٜم٦م ،ؿمٕمروا أن ًمٚمجًؿ قمقرات ٓ جيقز أن شمٔمٝمر .وعم٤م هذهبؿ اًمديـ وصم٘مٗمٝمـؿ
قمقرات ٓ يٚمٞمؼ أن ُشمٜمنم .ومٝمؿ سمحٙمؿ
اًمٕمٚمؿ وص٘مٚمٝمؿ اًمتحي ،ؿمٕمروا يمذًمؽ أن ًمٚمٗمٙمر
ٌ
ِ
وُمٌـ٤مذهلؿ ُمـ٤م ؿمـ٤مءوا:
احلري٦م وآؾمت٘مالل وآٟمٓمـالق ي٘مقًمـقن ويٗمٕمٚمـقن ذم َظم َٚمـقاهتؿ
وًمٙمٜمٝمؿ سمحٙمؿ اًمديـ واًم٘م٤مٟمقن واًمٕمرف َيًؽمون َؾمقءاهتؿ و َٟمزواهتؿ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا :ومـال
ِ
ي٘مقًمقن يمؾ ٍ
ًمِمـٕمقر
طمؼ ،وٓ ُيّمقرون يمؾ طم٤مًم٦م ،وٓ ُئمٝمـرون يمـؾ ُُمْمـٛمرُ ،مراقمـ٤م ًة
اجلامقم٦م ،وحم٤مومٔم ً٦م قمغم يمراُم٦م اإلٟمً٤من ...
ِ
إدب
أدب اعمجقن جيقز إذ ًا أن ُي٘م٤مل ،وًمٙمـ ٓ جيقز أسمد ًا أن ُيٕمٚمـ .واًمرىمٞم٥م قمـغم هـذا
وـٛمػم ُيٞمٞمـف اًمـديـ اًم٘مـقيؿ واخلُٚمـؼ
ًمٚمٛمٜمِمئ
وٛمػم اًمـ ُٛمٜمِمئ ويمراُم ُ٦م اًم٘م٤مرئ .ومام دام ُ
ٌ
ـقاديـ اًمــذيـ ُيزيٜمــقن اًم ُٗمحـ َ
ـش،
اًمٙمــريؿ ،وم٢مٟمــف يتٙمــرم قمـــ اهلٌــقط إمم طمْمــٞمض اًم٘مـ ّ
واًمـٛمٓم٤مرديـ اًمذيـ يروضمقن احلِمٞمش .وُم٤مدام ًمٚم٘م٤مرئ يمراُمـ ٌ٦م ي٘مقهيـ٤م ِ
احلـ ُّس اًمٚمٓمٞمـػ
ُ ّ
ُ
ُ َ
واًمٓمٌع اًمنميػ ،وم٢مٟمف َيتزه قمـ ؾمام ِع اًمـ ُٝم ِ
ورؤي٦م اًمـ ُٛمٜمٙمر.
ُ
جر ُ
واًمٜم٤مس ذم اًمنمق واًمٖمرب ،وذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،يمـ٤مٟمقا يمـذًمؽ ىمٌـؾ أن شم٘مـقم ىمٞم٤مُمـ٦م
احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل أهٚمٙم٧م ومٞمام أهٚمٙم٧م شمراث اإلٟمًـ٤مٟمٞم٦م واعمدٟمٞمـ٦م ُمــ يمـريؿ اًمِمـامئؾ
وطمـر اخلالل.
ُ

هتؽ سمِم٤مر ذم سمٕمض ؿمٕمره ؾمؽم ِ
احلِمـٛم٦م ،ومـٜم٘مؿ اًمٜمـ٤مس ُمٜمـف ذًمـؽ ومتٜمـقا ُمقشمـف صـقٟم ً٤م

ًمٚمٕمذارى و َهمػم ًة قمغم اًمـ ُٛمخدرات ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مرُ« :مـ٤م ر ٌء أدقمـك ٕهـؾ هـذه
اعمديٜم٦م إمم اًمٗمًؼ ُمـ أؿمٕم٤مر هذا إقمٛمك اًمـٛمٚمحدش واٟمتٝمك اًمـٛمجقن سمٌِمـ٤مر إمم أن أُمـر
سمف اخلٚمٞمٗم٦م اعمٝمدي ُ ِ
ومي َب سم٤مًمًقط طمتك هٚمؽ.
واؾمتٝمؽم أسمق ٟمقاس ذم اًمٖمزل واؾمؽمؾمؾ ذم اًمٗمجقر طمتك طمًٌف اخلٚمٞمٗم٦م إُملم ،ومل يٙمـد
خيرج ُمـ فمالم احلٌس ،طمتك دظمؾ فمالم اًمرُمس.
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وأًمػ أوومٞمد اًمِم٤مقمر اًمروُم٤مين يمت٤مسمف (ومـ احلرب  )l'art d'aimerومـرأى ومٞمـف اًم٘مٞمّمــر
أهمًٓمس إومً٤مد ًا ًمٚمٜم٤مس ومٜمٗمك اعم١مًمػ ذم (هُم٤مؾمٞم٤م) وىم٤مل ًمٓمٞمٌ٤مرسمقس طملم ؾم٠مًمف اًمٕمٗمـق
قمٜمف ٓ« :أٟمٙمر أن أوومٞمد ؿم٤مقمر ُمٞمزشمف أهل٦م سم٤مًمذيم٤مء اًمٌ٤مرع واًم٘مري٦م اًمٜم٤مومذة ،وًمٙمٜمف أومًـد
سمٙمت٤مسمف ؿمٌ٤مب روُم٤م ومحؼ قمٚمٞمف أن يٛمقت ذم ؾمجـ هُم٤مؾمٞم٤مش.
ويمت٥م ومٚمقسمٞمػم اًم َ٘مّمص اًمٗمرٟمز ىمّمـتف (ُمـدام ٟمقىمـ٤مري) ،ومقضمـد اًمٜمـ٤مس ذم أؾمـٚمقهب٤م
ومحٙمِ َؿ قمٚمٞمـف سمـ٤مًمٙمػ قمــ ُُمٕم٤مجلـ٦م
ظمروضم ً٤م قمـ ُمذه٥م احلٞم٤مء ،ومرومٕمقا أُمره إمم اًم٘مْم٤مءُ ،
هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مّمص.
وٟمٔمؿ سمقدًمػم اًمِم٤مقمر اًمٗمرٟمز ديقاٟمـف (أزهـ٤مر اًمِمــر) ومثـ٤مر قمـغم ضمرأشمـف أهـؾ ِ
احلٗمـ٤مظ
ٍ
سمٖمراُم٦م ىمـدره٤م صمالصمٛمـ٤مئـ٦م ومرٟمؽ وإقمدام ؾم٧م
ومحٙمؿ قمٚمٞمف
واًمٜمخقة ،وؾم٤مىمقه إمم اًم٘مْم٤مء ُ
ىمّم٤مئد ُمـ ُُمٓمقٓشمف.
ومٚمام زًمزل اهلل أريم٤من إرض سم٤محلرسملم اًمٕم٤مًمـٛمٞمتلم :اٟم٘مٚمٌ٧م إوو٤مع ،وشمٖمػمت اًمٓمٌـ٤مع،
واظمتٚمٗم٧م اعم٘م٤ميٞمس ،وسمرد اًمدم احل٤مر ،وسمٚمدَ ِ
احل ُّس اعمرهػ ،وهمٚمظ اجلٚمد اًمرىمٞمـؼ ،ومِمـ٤مع
اإلهمْم٤م ُء ،وؾم٤مغ اًمٌذاء ،وىمٚم٧م اعمٌ٤مٓة ،وؾمٙمٜم٧م احلَٛم ّٞمـ٦م ،طمتك صـ٤مر اًمٗمجـقر ديٜمـ ً٤م ًمـف
أٟمٌٞم٤مؤه وُمٌنموه :ومٛمـ إٟمٌٞم٤مء ومرويد وضمٞمد وؾم٤مرشمر ،وُمـ اًمـٛمٌنميـ ًمقرٟمس وومٙمتـقر
ُمرضمري٧م .أُم٤م إشمٌ٤مع ومٝمؿ ُُمًق ُخ احلرب و ُُمِمقهقه٤م .واًم٘مقم هٜمـ٤مك وُم٘مٚمـدوهؿ هٜمـ٤م،
ُمـخٚمِ
َ
ّمقن مجٞمٕم ً٤م ًمٚمديـ اجلديد ،إٓ ُمـ رطمؿ رسمؽ.
ُ
وُمـ ه١مٓء اًمذيـ أدريمتٝمؿ رمح٦م اهلل ومرٟمًقا ُمقري٤مك :وم٘مد َطم َز َسمـف إُمر َ
وؿمجٜمف احلـ٤مل،
ٍ
صٗمقة ُمـ رضم٤مل اًمٕمٚمؿ وإدب ذم أوروسم٤م ،يرضمق أن جيـد ذم
طمتك أًم٘مك صمالصم٦م أؾمئٚم٦م قمغم
إضمقسم٦م قمٜمٝم٤م ـمِـ ٌّ ً٤م هلذا اًمداء .ويمِمٗم ً٤م هلذا اًمٌالء.
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ىم٤مل« :هؾ ٟمجد ذم اٟمٍماف إدب إمم اًمتٕمٌػم قمـ ؿمٝمقات اجلًد اًمٕم٤مرُمـ٦م ظمٓمـر ًا قمـغم
اًمٗمرد وقمغم اجلامقم٦م وقمغم إدب ٟمٗمًف ؟ ُمـ هؿ إدسمـ٤مء اًمـذيـ شم٘مـع قمٚمـٞمٝمؿ اًم َتٌِٕمـ٦م ذم
اٟمحٓم٤مط إدب احلدي٨م ؟ وأي اًمـٛم ِ
ذاه٥م ىمد ؾم٤مقمد قمغم هذا آٟمحٓم٤مط ؟ش.
َ
وم٢مذا ومروٜم٤م أن هذه إؾمئٚم٦م ُأًم٘مٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م يمام ُأًم٘مٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ،ومٌٛمـ٤مذا ٟمجٞم٥م قمٜمٝم٤م؟
يً٠مل ومرٟمًقا ُمقري٤مك صمالصم٦م أؾمئٚم٦م قمـ أدب اًمـٛمجقن ،أوهل٤م قمـ ٟمت٤مئجف ،وصم٤مٟمٞمٝم٤م وصم٤مًمثٝمـ٤م
قمـ أؾمٌ٤مسمف ،وم٠مُم٤م ؾم١ماًمف قمـ ٟمت٤مئجف ومٛمـ٤م أفمـ ضمقاسمٜم٤م قمٜمـف خيتٚمـػ قمــ ضمـقاب زُمالئٜمـ٤م
إورسمٞملم ذم رءٕ :ن ظمٓمر إدب اًمـامضمـ قمغم اًمٗمرد واجلامقم٦م وقمغم إدب ٟمٗمًـف ٓ
ُيامري أطمدٌ ومٞمفُ ٓ ،مٜم٤م وٓ ُمٜمٝمؿ .وهؾ يامري أطمدٌ ذم أن اًمٌٝمٞمؿ اًمذي ُيً٤ميمـ اإلٟمً٤من ذم
ٍ
ٍ
واطمد :إٟمام ُيرووف و َيٙمٌحف إدب اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕم٘مؾ واًمديـ واًمٕمٚمؿ ،شم٤مر ًة سم٤مًمٗمٓم٤مم
ضمًد
واًمٚمج٤مم ،وشم٤مر ًة سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م واًمـ ُٛماليٜم٦م ،وم٢مذا ومًدت ـمٌٞمٕمـ٦م هـذا إدب ،وم٤مٟم٘مٚمـ٥م اًم٘مٞمـد
ؾمقـم ً٤م يٚمٝم٥م ،واًمِمٙمٞمٛم٦م ُِمٝمامز ًا َي ُّ٨م ،أومٚم٧م اًمٌٝمٞمؿ ُمـ ِرسم٘متـف ومـ٤مومؽمس اإلٟمًـ٤من اًمـذي
يٕمٞمش ُمٕمف ،وطمٙمؿ اعمجتٛمع اًمذي يْمٓمرب ومٞمف ،وإدب اًمذي أـمٚمؼ هذا اًمٌٝمٞمؿ سمتٛمٚمٞمؼ
ُ٘مـ٤موم،
همرائزه وحتريض ؿمٝمقاشمف ؾمٞمٜمتٝمل أُمره ٓ حم٤مًم٦م إمم أن يّمػم آوم٦م ُشمت٘مك وضمرصمقُمـ٦م شم َ
َ
شمتٕمٓمؾ أسمد اًمدهر.
ٕن ذم اسمـ آدم َحمٙمٛم ٌ٦م داظمٚمٞم٦م ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمْمٛمػم ،إذا شمٕمٓمٚم٧م طمٞمٜم ً٤م ومٚمـ
وأُم٤م ؾم١مآ ُه قمـ أؾمٌ٤مسمف :وم٤مُٕمر سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذم ضمقاسمٞمٝمام ِضمـد خمتٚمـػً .مـٞمس ذم ُأدسم٤مئٜمـ٤م
ُمـذه٥م
أدي٥م ُشمٚم٘مك قمٚمٞمف اًمتٌٕم٦م ذم اٟمحٓم٤مط إدب احلـدي٨م يمًـ٤مرشمر ،وًمـٞمس ذم أدسمٜمـ٤م
ٌ
ٌ
يً٤مقمد قمغم هذا آٟمحٓم٤مط يم٤مًمقضمقدي٦م :إٟمام هل اًمٕمدوى اٟمت٘مٚم٧م إمم ُمّمــر ُمــ ُمٙمـ٤من
وطمـ َٛم َٚم ُ٦م اعمرض .وٓ أىمّمد سم٤مًمٕمدوى قمدوى طمدوث اعمجقن،
اًمقسم٤مء ومّم٤مر ومٞمٝم٤م اعمرى َ
أصٞمؾ ذم يمؾ ٍ
ٌ
قمريؼ ذم يمؾ أدب :إٟمام أىمّمد سم٤مًمٕمدوى قمدوى
وم٢من اعمجقن يمام ىمٚم٧م
ٟمٗمسٌ ،
ّمقر.
ٟمنمه ذم اًمّمحػ واًم ُٙمت٥م واًمتٛمثٞمؾ سمٜمققمٞمف اًمـ ُٛم َح٘مؼ واًمـ ُٛم ّ
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ًمٞمس قمغم اًمـٛمرء ُمـ طمرجٍ أن ُي ِ
امضم َـ َصحٌف إ ْدٟملم ذم مٚمًف اخل٤مص .وًمٞمس قمٚمٞمـف ُمــ
طمرجٍ أن ي َتٕمرى ذم همروم٦م ٟمقُمف أو ذم مح٤مم سمٞمتف :إٟمام احلرج يمٚمف أن يامضمـ ذم ٍ
ُمأل أو يتٕمرى
ُ
ذم اًمِم٤مرع .واًمذيـ يًٛمٕمقٟمف ُم ِ
ٗمحِم ً٤م وٓ ُيٕم٤مروقن ،أو يروٟمف قم٤مري ً٤م وٓ ُيٕمؽموـقنٓ ،
ُ
َي٘مٚمقن ُمقٟم ً٤م وٓ ُضمٜمقٟم٤م قمٜمف.
ٍ
وٛمػم ذم اًمٙم٤مشم٥م واًمٜم٤مذ ،ويمراُم٦م ذم اًم٘مـ٤مرئ واًمٜمـ٤مفمر.
وم٤معمً٠مًم٦م ذم أدب اعمجقن ُمً٠مًم٦م
ذم وضمقدمه٤م قمدُمف ،وذم ُقمدْ ُِمٝمام وضمقده.
ٟمتحر َج أن ٟمرى اًمـٛمرأة ذم ٟم٤مومذة أو ٟمامؿمٞمٝم٤م ذم ـمريؼ ،وم٠مصـٌحٜم٤م
يمٜم٤م ىمٌؾ أن ٟمٕمرف أورسم٤م ّ
ٟم٘مٌؾ أن ٟمقاضمٝمٝم٤م ذم ديم٤من وأن ٟمج٤مًمًٝم٤م ذم طم٤من :ويمٜم٤م ىمٌؾ أن ٟم٘مٚمد أورسم٤م ٟمذوب ظمجـ ً
ال
إذا ؾم٘مط ىمٜم٤مع اًمـٛمرأة قمـ اؾمتحٞم٤مء ،أو اٟمحًـرت ذراقمٝم٤م قمـ همٗمٚم٦م ،وم٠مصـٌحٜم٤م ٟمتحـرق
ؿمقىم ً٤م إذا يمِمٗم٧م فمٝمره٤م ذم ُمرىمص ،أو ظمٚمٕم٧م صمقهب٤م قمغم ؿم٤مـمئ!
وُمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م أن ٟمرى روـ٤م اًمٖمٌٓمـ٦م واًمٚمـذة إذا رأيٜمـ٤م إُمٝمـ٤مت واًمزوضمـ٤مت
واًمٌٜم٤مت قم٤مري٤مت قمغم (اًمٌالج) ،صمؿ ٟمٖمْم٥م همْم٥م اًمت٘مل واًمـقرع إذ رأيٜمـ٤م اًمراىمّمـ٤مت
واعمٛمثالت واعمقُمً٤مت قم٤مري٤مت قمغم اًمقرق! عم٤مذا ٟم٘مٌؾ ُم٤م ُيٗمٕمؾ ذم اًمِمقاـمئ واحلٗمالت،
وٓ ٟم٘مٌؾ ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمّمحػ واًمـٛمجالت؟.
إن اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمقوقع اًمٗمـ .وإن احلٞم٤مة ُم٤مدة إدب .واًمٗمٜم٤من احلؼ يّمقر سمحؼ ،وإديـ٥م
اًمّم٤مدق يٕمؼم سمّمدق .وم٢مذا ؿمئتؿ أن َيتٓمٝمر أدسمٙمؿ ُمـ اعمجقن واًم ٌَذاء ،ومٓمٝمروا متٛمٕمٙمؿ
ُمـ اًمٗمجقر واًمري٤مء .إن إدب صقرة ،مج٤مهل٤م ُمـ مج٤مل إصؾ ،و ُىمٌحٝم٤م ُمـ ُىم ِ
ٌحف!

*******
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اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع (وزير اًمرؿمٞمد وإُملم) 167 ...................................
أطمـٛمد سمـ أسمـل ظم٤مًمد 167 ...................................................
ؾمٝمؾ سمـ ه٤مرون 167 ........................................................
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ضمذيٛم٦م إسمرش 069 .........................................................
اًمٜمٕمٛمـ٤من سمـ اًمـٛمٜمـذر 069 ...................................................
وٛمرة سمـ وٛمرة 069 .......................................................
طمجر سمـ قمٛمرو اًمٙمٜمدي 069 ................................................
قمٛمرو سمـ هٜمد 069 ..........................................................
قمٚم٘مٛم٦م سمـ ًمٌٞمد 069 ..........................................................
اًمـح٤مرث سمـ أسمـل ؿمٛمر اًمٖمً٤مٟمـل (ُمٚمؽ قمرب اًمِم٤مم) 072 ......................
أوس سمـ طم٤مرصمـ٦م 072 ........................................................
اًمٜمج٤مر (أطمد ُمٚمقك اًمـحٌِم٦م) 072 ............................................
قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىمص 072 .....................................................
ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف 072 ....................................................
قمٌد اًم ّٚمـف سمـ ُطمٌـٞمـؼ 072 ....................................................
سمنم سمـ احل٤مرث 072 ........................................................
طمٜملم سمـ ظمنمم اًمًٕمدي 072 ...............................................
قمٚمـل سمـ قمٌٞمدة 072 .........................................................
قمٛمرو سمـ اًمـح٤مرث 071 .....................................................
اًمـحـ٤مرث سمـ يمٕم٥م 071 ....................................................
اًمـحـ٤مرث سمـ قمٌ٤مد 071 .....................................................
طمـّمـ سمـ طمذيٗم٦م اًمٗمزاري 071 .............................................
طمـ٤مشمؿ اًمٓم٤مئل 071 ..........................................................

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ413الـػـفـرسُ

قم٤مُمر سمـ اًمٔمرب 070 ........................................................
قمٛمرو سمـ يمٚمثقم 070 ........................................................
ِىمـس سمـ ِ
ؾم٤مقمـدة اإليـ٤مدي 073 ..............................................
ُّ
اًمـٛمري 074 .............................................
اًمـح٤مرث سمـ فم٤مًمـؿ ُ
قمٜمؽمة سمـ ؿمداد 074 .........................................................
زهػم سمـ ضمذيٛم٦م 074 ........................................................
ظم٤مًمد سمـ ضمٕمٗمر 074 .........................................................
أسمـق سمٙمر اًمـرازي 074 ........................................................
اسمـ قمقن 075 ................................................................
اًمّم٤مطم٥م سمـ قمٌـ٤مد 075 ......................................................
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ضمـٛمـ٤مل اًمديـ إومٖم٤مٟمـل 310 ...............................................
قمٌد اًمرطمـٛمـ اًمٙمقايمٌـل 310 ...............................................
اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده 313 .......................................................
سمٓمرس هم٤مًمـل 313 ..........................................................
ِؿمٌٚمـل َؿمٛمٞمؾ 313 ..........................................................
ِ
ـل اًمديـ َيـٙمَـ 313 ......................................................
وًم ُّ
ُمّمٓمٗمك ًمٓمٗمل اًمـٛمٜمـٗمٚمقـمل 313 ...........................................

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ411الـػـفـرسُ

ؾمٕمد زهمٚمقل 313 ............................................................
أطمـٛمد شمٞمٛمقر 314 ...........................................................
ضمؼمان ظمٚمٞمؾ ضمؼمان 314 ....................................................
قمٛمر اًمـٛمـخـتـ٤مر 314 .......................................................
أطمـٛمد ؿمقىمـل 315 .........................................................
ؾمٚمٞمؿ قمٜمحقري 315 ........................................................
ُمـحٛمد رؿمٞمد رو٤م 315 .....................................................
ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل 315 ................................................
أُملم اًمريـحـ٤مٟمـل 316 .......................................................
ـمٜمٓم٤موي ضمـقهري 316 .....................................................
إسمراهٞمؿ ـمقىم٤من 316 .........................................................
ُمٕمروف اًمرص٤مومـل 316 .....................................................
قمٛمر وم٤مظمـقري 316 .........................................................
أطمـٛمد أُملم 316 ............................................................
ُمٙمرم قمٌٞمد 317 .............................................................
ُم٤مرون قم ٌّقد 317 ............................................................
ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمٛمـ٤من 317 .....................................................
ُمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل 317 .......................................................
قمٌ٤مس حمٛمقد اًمٕم٘م٤مد 317 ....................................................
ؿمٗمٞمؼ ٟم ّ٘م٤مش 318 ............................................................
د.أطمـٛمد طمًـ اًمزي٤مت 318 .................................................
وم١ماد ؿمٝم٤مب 318 ............................................................
ـمف طمًلم 318 ..............................................................
ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌـل 318 ..........................................................
طمًـ اهلْمٞمٌل 318 .........................................................
شم٘مل اًمديـ اًمٜمٌٝم٤مٟمـل 318 ....................................................

ظقونُالؽمُوالعز

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ414

ضمقرج صٞمدح 302 ..........................................................
سوف 302 ...........................................................
وم١ماد ّ
ظمٚمٞمؾ شم٘مل اًمديـ 302 .......................................................
ُمٞمخ٤مئٞمؾ ٟمٕمٞمٛم٦م 302 .........................................................
ًمـحقد 301 ........................................................
قمٌد اًم ّٚمـف ّ
قمٚمـل اًمقردي 301 ..........................................................
احلًلم سمـ ـمالل 301 .......................................................
قمٌداًمٕمزيز سمـ سمـ٤مز 301 ......................................................
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