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، كصػى    لىػ  دػندمل محمػد كلىػ  عػللمنفالحمػد  ر  ال: 
 ،،آله كأصحلبه أجمعنف كبعد

ًهػػػدى إلػػػ أ أٍف أىٍدريسى مػػػل طػػػل  كطللبػػػل  الدرادػػػل   َُِٗهػػػػ  َُْْففػػػا لػػػلـ  ـ لي
العىنػػل بجلمعػػز ا زهػػر  حىنػػؿى لػػنًةمل العلمػػز الػػدم كر محمػػد أبػػا مكدػػ  لةطبػػز أبػػا 

فػػا الةطبػػز لطػػلاؼي معػػلفو لػػـ ني ىنًٌػػٍدهل ، فبىػػدىٍ  لػػا لمػػد  كلنػػه الةلفػػز  بمػػر الصػػدنؽ
مل،  ؿُّ ممهللنةي ٍف قىنأدى مل هك أىجى ًلٍن ي لىنهل المدنلفى كالضنلعى قىنأػكا  ٍد يهل بللم لبػًز ، فىمل ةى

نأػػل، كمػػل هػػا ممػػل قىنأػػدى اللػػندي أىكىابىػػدى فػػا هػػذو ا كراؽ ، كازداد ن نمػػا وي إال مػػللرأرىل مػػف الرُّرى
ري أدبأف البنلفى العللا  ى  ػلطى بهػل ىغىلزى ػهي ، كأف هػذا البنػلف مىمػل مىةى راريو كنىٍصػعي ي أٍف نيحى ضى
ٍبدى ىػػه ُى زي ػػٍ ى الػػدارسي أىٍةػػرى ػػل نىػػريدُّ أىٍنػػًدم طيػػلً  الًعٍىػػـً مى ػػؿأ كلى نًر ، كأف   جى ل  ىًفػػنضي بػػللةى

كا، ًمف فىٍضًىه بىري كا كصى ـٍ أىٍةىىصي ػًمفى  إذا هي ؿأ ك ى ىػدأسى ضى  ى هػؿ العىػـ أف ال نىٍم ىًىػ، كأمه جى
ًدنر. لًدانل كهك حى  الًفٍمري ةى

ٍجىىػ  فنمػل امطػك  لىنػه الةطبػز   ٍجىىػ  كمىظىػرا ه ةى ػل ه لى مىضى مػف كهذو الدرادػز كى
ػرى كدىمىػل ًقطلفيػه، كلػـ  ىٍمػًزٍؿ لطلاؼ كأدرار ، لـ  ىمىٍؿ مف أمكاًرهل كأدراًرهل إال مػل  ىنىدأ

ً هل ك ىػػ ػػرىًؼ ًةػػٍدمى ًؽ أدػػراًرهل إال ممػػل نىٍمػػًزؿي الممػػل قػػلـ لىػػ  لى ػػًر ذىكُّ ػػلًرم ًمػػفى ال ىمى دأ
لًرم ف  مف فػا ا الدأ ػه؛ كا  ػه، فًمػف ميػكًر البىػدٍ رض أمفلدي هي ، كبػًه مػلف هىٍدنيػر اق بلدي
ه نملدي  ، فل ىٍمري ممل قلؿ أبك ليبلدة:كا 

ريبِ َكالَبدِر َأفْ َرَط يف الُعُلوِّ َوَضوؤُه     ِللُعصَبِة الساريَن َجدُّ قَ 
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Summary of the research: Praise be to God, Lord of the worlds, 

and may God’s prayers be upon our Master Muhammad and 

upon all his family and companions. 

In the year 1440 AH 2019 CE, I was entrusted with studying 

with students of postgraduate studies at Al-Azhar University the 

analysis of our scholar Sheikh Dr. Muhammad Abi Musa of the 

sermon of Abu Bakr Al-Siddiq upon assuming the caliphate. 

when he feared it forgetfulness and loss constrained writing in 

these papers, and are thus under Sheikh Owabdh only Kalthery 

of the chandelier, I am convinced and increased that the higher 

the statement Ttagazr his secrets and is difficult to be 

surrounded by them, and that whenever the statement Mkhaddh 

the student took out Zbdth, and that Allah Almighty is given the 

hands of students Knowledge is full of goodness from its 

bounty, if they are saved and patient, and that it is glorified and 

sanctified, it has ensured for the people of knowledge that the 

mind will not turn into a vain thing. 

 This study and flashes of haste and embarrassed looks, in the 

sermon contained in the gentle and secrets, did not attain from 

its lights and secrets except what was easy, and it did not come 

down from what was based on the honor of my servants and 

served it And if its breath is on the earth, then from the light of 

the full moon is its citation, and by it its guidance and its 

affection, so the matter is as Abu Ubada said: 
Like a full moon, it shines too high for the sarin band very close 
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كالصػػػلة كالدػػػلـ لىػػػ  دػػػندمل محمػػػد المبػػػا العربػػػا ، الحمػػػد  ر  العػػػللمنف 

  لبعنف لهـ بإحدلف إل  نـك الدنف.كلى  آله كأصحلبه كال، الصلدؽ ا منف
 كبعد    

كادػ كل  فنػه لىػ  ، العيػل اى اًقػرى   فػا البنػلف مى  ىػ ى العػللا الػذم ارٍ  ف الملـً مً  فإفأ  
 ه ا بػػػرارً صػػحلب ً  مػػلـى ، ل فػػا البنػػػلف البلػػرم بعػػد مػػلـ الردػػػكؿ نىػػىٍ العي  زً بىػػ ٍ الرُّ 

كهػػػذو ، نؽ مل أبػػػا بمػػػر الصػػػدًٌ دػػػندً  كفػػػا ال مػػػز ممػػػه مػػػلـي ، ا ةنػػػلر كًلٍ رى ًػػػهً 
ل ه  لىٍجىى  ك  مىضى ٍجىى  را ه ظى مى كى الةلفزى  لمدمل  ىكلأا  يهي بى طٍ فنمل امطك  لىنه ةي ةى
ػرى كدىمىػل ًقطلفيػه، كلػـ ، مف لطلاؼ كأدػرار لػـ  ىمىػٍؿ مػف أمكاًرهػل كأدػراًرهل إال مػل  ىنىدأ

ػػػرىًؼ ممػػػل قػػػلـ لىػػػ   ٍمػػػًزؿٍ  ى  ػػػ نىٍمػػػًزؿي هل إال ممػػػل أدػػػرارً  ؽً كُّ ذى هل ك ىػػػ ً مى دٍ ًةػػػلى ًمػػػفى م لرً الدأ
ػه؛ ملرً الدأ  رً مى ال ى  ف  مف فا ا رض أمفلدي ػهر اقدٍ البىػ كرً ف ميػفًمػ، كا  مػلف  بػهً ك ،  بلدي
ههى  نملدي  :ممل قلؿ أبك ليبلدة فل ىٍمري ، ٍدنيهي كا 

 لِلُعصَبِة الساريَن َجدُّ َقريبِ  ...َكالَبدِر َأفْ َرَط يف الُعُلوِّ َوَضوؤُه 

ػػػ ؿى ىأػػػحى  هػػػذو  –حفظػػػه    عػػػلل   –الػػػدم كر محمػػػد أبػػػك مكدػػػ   مل العلمػػػزي نةي لى
كؿ الػػدنف فػػا جلمعػػز بمغػػلزم فػػا العػػلـ الجػػلمعا الةطبػػز مػػل طػػل  قدػػـ أصػػ

كطىبىػلى هػػذا ال حىنػػؿ الرااػػؽ ضػمف م لبػػه " قػػراءة فػػا ا د  ، ـ ُٕٕٗ/  ُٕٔٗ
 َّْفا رملما صفحل  مػف صػفحز  ،ـ ُٖٕٗنـ " فا دار الفمر العربا ال د

كقرأ ػػه كأمػػل فػػا غضػػلرة اللػػبل  فػػا مرحىػػز الدرادػػل  العىنػػل ، ُُّإلػػ  صػػفحز 
نمنل  مف ال رف الملضا كرأن  أف اللند أرب  لى  الغلنػز كلػـ فا أكااؿ ال دع

ػ قىنىزه  رـ مض  دمكا ه ، م لال ل لاؿو  عٍ دى نى  مػل الملبػه الػدم كر أحمػد فنهػل زمنىي  ؿى جأ دى
اف ردللز ال ةصص الملجد نر فػا " الةصػلاص البلغنػز فػا كى طٍ أحمد لى  لى 

ا، مًػعي اجً رى ه كني راجعيػكأي   ي  يػمٍ ا لىػ  مػل نى مً عي ىً طٍ "، كملف ني ملـ أبا بمر الصدنؽ 
ػػجى  حلدػػفى ذك مه لىةطبػػز كرأن ػػه م ػذكقل م عم ػػل لػه  حىنىىػ لػػه ممػل قػػرأ ي  ف ػرأ ي  ، زمأ

 ةػا لطػكاف لمػد " مم بػز  لى بىػطٍ مل أف نى لػنةي   ى ًغػكبعػد دػمنف ال أذمػر لػددهل رى 
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 أف نىًلنلى فا الملس مػلـي   ُّ حً كقلؿ لا "  ما أي ، كهبز " م ف ملـ أبا بمر 
أنػلـ مػلف ، هي قىػكُّ ذى إلنمػل  ى   ى بأ كحى ، الصحلبز ملـى  إلنمل اللندي   ى بأ " ؛ فحى أبا بمر 

 ُُِْكفػا لػلـ ، إلػ  اللػعر –فا أغىبػه  – ىذىكُّؽي البنلف لمد الملس مصركفل 
اللند ًدٍفرىوي المفنس" لرح أحلدنث مف صحنح البةلرم درادز  لى بى ـ طى  ََُِهػ 

ػػٍمً  المػػلـ ا كأ  أمػػه أضػػلؼ إلػػ  هػػذا  رى مىػػممػػه ذى  َْٓكفػػا صػػفحز ، ؿ "فػػا دى
 هكممػ، الم ل  ململف ملرو فا م لبه " قراءة فا ا د  ال دنـ " مف  حىنػؿ المرػر

ػػػٍفًر فػػػا ه ن ػػػل فػػػا  حىنػػػؿ الةطبػػػز إال أمػػػا كجد يػػػ مػػػف للػػػرنف صػػػفحز هػػػذا الدًٌ
بعػػدمل مػػلف ن ػػل فػػا الم ػػل  ا كؿ فػػا رمػػلما  ْٕٔإلػػ  صػػفحز  ِٕٕصػػفحز 

فأضلؼ إلنه مف ، أم أف اللند أضلؼ إلنه ارم ا للرة صفحز، صفحل  ف ط
كهػػذا ، أكال ممػػذ مػػل ن ػػر  مػػف ربػػل قػػرف مػػف الزمػػلف هي بىػػ ى ال حىنػػؿ أمرػػر مملمػػلف مى 

المراجعػػز كمعػػلكدة المظػػر كالبحػػث كال فمنػػر،  سه جىنػػؿه مػػ عىـ ممػػه طػػكؿى رٍ كحػػدىو دى 
ػػ مؤلػػؼح ػػ  نضػػنؼ ال ٍجًمػػه أك  ؿى ٍرػػه مً ممػػ غى رى كفىػػ هي عى مى إلػػ  العمػػؿ الػػذم مػػلف صى حى

ذا قىػػ ي إف اللػػند حػػنف حىػػؿ الةطبػػز فػػا رمػػلما صػػفحل  فػػا م لبػػه " ، أمرػػر كا 
 فى نأ بىػػقػػراءة فػػا ا د  ال ػػدنـ " قػػد أربػػ  لىػػ  الغلنػػز كلػػـ نػػدع ل لاػػؿ م ػػلال، ف ػػد  ى 

، فػا البحػث كالػدرس لمػد غلنػز ؼي  ً بعدمل أضلؼ إلنه مل أضلؼ أف اللند ال نى 
 كأدػراره  كآفػلؽه  مػل فػرغ مػف درادػ ه امف حػ  لػه فنػه آفػلؽه كأمػه مىمػل ألػلد المظػر فن

ـ كليًهدى إل أ  َُِٗهػ  َُْْح   جلء للـ  هي  ى رى كٍ رـ دار با الزملف دى ، كأدرار
العىنػل " الفرقػز ا كلػ   لطػل  كطللبػل  الدرادػل  حىنؿ لػنةمل لىةطبػز   درنسي 

كمػلف حػللا ممػل قػػلؿ ، الكقهٍىػ ي إف اللػند لػـ نيٍبػًؽ لغنػرو لػن، قدػـ ا د  كالم ػد "
  اللللر الدم كر أمنف دللـ :

 فُ دَ وال صَ  ر  دُ  هُ دَ عْ يل ب َ  قَ بْ مل ي َ  ... فُ رِ صَ نْ ي وأَ اقِ رَ وْ أَ  لُ حِْ أَ  تُ دْ قد كِ    
فٍ ، هلدٍ نًٌ  ى لـ ني  معلفو  فا الةطبز لطلاؼي   ٍ دى كلمف مل  درنس لرح اللند بى   دى نأ قى  كا 

فػا هػذو  هل بللم لبػزً  ي دٍ نأػقى  كالضػنلعى  ىنهػل المدػنلفى ل  ي نٍ لً فىمل ةى ، ممهل ؿُّ جى مل هك أى 
نأػل ، وي دى ابى كى أى  اللندي  دى نأ كمل ها ممل قى ، ا كراؽ  أف البنػلفى   ي ٍمػ ى نٍ كأى إال مػللرأرىل مػف الرُّرى
ػػػني  أفٍ   ي عي ٍصػػػكنى أدػػػراريو  ري لزى غىػػػ ى العػػػللا  ى  ػػػةى كأف هػػػذا البنػػػلف مىمػػػل مى ، بهػػػل لطى حى  هي ضى
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بٍ  ُى رى ٍةػػالػػدارسي أى  ػػ، دى ىػػهزي ػػ ؿأ كأف   جى ػػٍ ىل  ىًفػػنضي  ـً ٍىػػالعً  ل ً م طيػػدً ٍنػػنىػػريدُّ أى ل كلى مى
نًر ًمف فىٍضًىه كا ـٍ إذا هي  بللةى بىري كا كصى ػًمفى  هػؿ العىػـ سى دأ  ى ك ى  ؿأ كأمه جى ، أىٍةىىصي  ضى

   .نردً ل كهك حى ان لدً ةى  ري مٍ الفً   ى ىً  ى مٍ ال نى أف 

اج مػػػل مفػػػره مػػػف مبػػػلر الصػػػحلبز مػػػف ، بػػػللرفنؽ ا لىػػػ  لمػػػل لىًحػػػؽى الردػػػكؿي  
، المهػػػلجرنف كا مصػػػلر فػػػا دػػػ نفز بمػػػا دػػػللدة الة نػػػلر ةىنفػػػزو لردػػػكؿ   

نىٍ  هػذو البنعػز ، كبػلنعكو فػا الدػ نفز، فلة لركا دػندمل أبػل بمػر الصػدنؽ  ػمًٌ كدي
د فىمػػػل مػػػلف الغػػػد بلنعػػػه المدػػػىمكف فػػػا المدػػػج، ببنعػػػز الدػػػ نفز كبللبنعػػػز ا كلػػػ 

نىٍ  هذو البنعز ببنعػز العلمػز كبللبنعػز الرلمنػز مًٌ كبعػد  مػلـ البنعػز  قػلـ ، المبكم كدي
ػػعىدى  دػػندمل أبػػك بمػػر  ، فصى ٍ عىػػدً  ًمػػفٍ  ًمٍرقىػػلةن  كمىػػزىؿى  اٍلًمٍمبىػػرى ػػدى ،  المأبًػػاًٌ  مى مى   ى  فىحى

ىىٍنهً  كىأىٍرمى   َ"ُ"قىلؿى هذو الةطبز  ريـأ ، لى

 :مل فا  حىنؿ الةطبز لنةي لىنهل ال مد : كها ال ا الروا  لاألولى
ًلن ي  قىدٍ  المألسي  أىنُّهىل بىٍعدي  أىمأل" ـٍ  كى مي لىٍد ي  أىٍمرى ـٍ  كى ٍنًرمي لىًمفٍ  ًبةى ػفأ  اٍل يٍرآفي  مىزىؿى  كى دى  المأبًػاُّ  كى
-  -  ػػػػمىفى مىػػػػل الدُّ ػػػػكا. فىعىًىٍممىػػػػل فىعىىأمى ػػػػٍنسً  أىٍمػػػػنىسى  أىفأ  اٍلىىمي ػػػػؽى  كىأىفأ ، ال أٍ ػػػػكىل اٍلمى  أىٍحمى

ٍمػؽى  ، اٍلحي ػػكرى ـٍ  كىأىفأ  اٍلفيجي ػػًعنؼي  ًلٍمػػًدمى  أىٍقػػكىامي ـٍ  كىأىفأ ، ًبحى ًٌػػهً  لىػػهي  آًةػػذى  حى أػػ  الضأ  أىٍضػػعىفىمي
ؽأ  ًمٍمهي  آًةذى  حى أ  اٍل ىًكمُّ  ًلٍمًدمى  ل المألسي  أىنُّهىل. اٍلحى لىٍد ي  مي أًبله  أىمىل ًإمأمى  فىػًإفٍ . ٍب ىًدعو ًبمي  كى
ٍم ي  فٍ  فىأىًلنميكًما أىٍحدى ميكًما ٍغ ي زً  كىاً     ."ِ""فى ىكًٌ

 لىنهل : كال مد ي فا  حىنؿ الةطبز : الروا  لالث ن  
ػػػل"   ، أىنُّهىػػػل بىٍعػػػدي  أىمأ لًٌنػػػ ي  قىػػػدٍ  فىػػػًإمًٌا المأػػػلسي ـٍ  كي ىىػػػٍنمي لىٍدػػػ ي  لى ، كى ـٍ ٍنػػػًرمي ػػػٍم ي  فىػػػًإفٍ  ًبةى  أىٍحدى

فٍ كى  فىأىًلنميكًما، ٍأ ي  اً  ميكًما، أىدى ٍدؽي  فى ىكًٌ لمىزه، الصأ ػًعنؼي  ًةنىلمىػزه، كىاٍلمىػًذ ي  أىمى ـٍ  كىالضأ  ًفػنمي
                                                           

  َ ِٗٔ/ ٓكالبدانز كالمهلنز البف مرنر  ِْٓ/ ِ( نمظرلنكف ا ةبلر البف ق نبز ُ)
كالركانز فػا لنػكف ا ةبػلر البػف  –كالىفظ ممهل  – ُّٔ/ ّ( الطب ل  المبرل ط العىمنز ِ)

م ػػلع  َُّْٕبػػرقـ  َٕٔ/ ٓكممػػز العمػػلؿ  ٖٓك ػػلرند الةىفػػلء ص  ِْٓ/ ِق نبػػز  كا 
  َ ّٖٕ/ ُا دملع 
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ىىٍنهً  أيًرنحى  حى أ  ًلٍمًدم قىًكم   لءى  إفٍ  حى أهي  لى ـٍ  كىاٍل ىًكمُّ  اَّللأي، لى ًعنؼه  ًفنمي  حى أػ  ًلٍمػًدم ضى
ػػذى  ػػؽأ  آةي ػػلءى  إفٍ  ًمٍمػػهي  اٍلحى ػػًبنؿً  ًفػػا اٍلًجهىػػلدى  قىػػٍكـه  نىػػدىعي  الى  اَّللأي، لى بىهيـٍ  إالأ  اَّللأً  دى ػػرى  اَّللأي  ضى
، زي   ىًلنلي  كىالى  ًبللذُّؿًٌ ًء، اَّللأي  لىمأهيـٍ  إالأ  قىطُّ  قىٍكـو  ًفا اٍلفىلًحلى ل أىًطنعيكًما ًبلٍلبىلى  أىطىٍعػ ي  مى
ػػػػكلىهي، اَّللأى  ػػػػٍن ي  فىػػػػًإذىا كىرىدي ػػػػكلىهي  اَّللأى  لىصى ػػػػزى  فىػػػػلى  كىرىدي ـٍ  ًلػػػػا طىللى ىىػػػػٍنمي ػػػػكا.  لى  إلىػػػػ  قيكمي

ـٍ  ً مي لى ميميـٍ  صى "" اَّللأي  نىٍرحى
ُ" .  

 ا ف   الركان لف فا الجمؿ اآل نز :
ػػػل"  ، أىنُّهىػػػل بىٍعػػػدي  أىمأ لًٌنػػػ ي  قىػػػدٍ  فىػػػًإمًٌا المأػػػلسي ـٍ  كي ىىػػػٍنمي لىٍدػػػ ي  لى ، كى ـٍ ٍنػػػًرمي ػػػٍم ي  فىػػػًإفٍ  ًبةى  أىٍحدى

فٍ كى  فىػػأىًلنميكًما، ػػٍأ ي  اً  ػػكًما أىدى مي ػػًعنؼي ، فى ىكًٌ ـٍ  كىالضأ ىىٍنػػهً  أيًرنػػحى  حى أػػ  ًلٍمػػًدم قىػػًكم   ًفػػنمي  لى
لءى  إفٍ  حى أهي  ـٍ  كىاٍل ىًكمُّ  اَّللأي، لى ًعنؼه  ًفنمي ذى  حى أ  ًلٍمًدم ضى ؽأ  آةي ػلءى  إفٍ  ًمٍمهي  اٍلحى ، اَّللأي  لى

ػػػػل أىًطنعيػػػػكًما ػػػػكلىهي، اَّللأى  أىطىٍعػػػػ ي  مى ػػػػٍن ي  فىػػػػًإذىا كىرىدي ػػػػكلىهي  اَّللأى  لىصى ػػػػزى  فىػػػػلى  كىرىدي  ًلػػػػا طىللى
ـٍ  ىىٍنمي  ".لى

ففا ، ل فركقل ندنرة فا الم  مإال أف بنمه، كمل ا فلؽ الركان نف فا هذو الجمؿ
لًٌن ي  لًٌن ي  بعضهل " كي ـٍ " أمرمـ " فا مكضل " كي ىىػٍنمي ػًعنؼي ، لى  كفػا بعضػهل " كىالضأ

ـٍ  ـٍ  كىاٍل ىػػًكمُّ  ََال ىػػًكم  لمػػدم  ًفػػنمي ػػًعنؼه  ًفػػنمي ػػًعنؼي  الضى  ًلٍمػػًدم" فػػا مكضػػل " كىالضأ
ـٍ  ـٍ  كىاٍل ىًكمُّ  َََ ًلٍمًدم قىًكم   ًفنمي ػًعنؼه  ًفنمي ًلٍمػًدم " الفػرؽ بنمهمػل فػا ال عرنػؼ  ضى

ح ػػ  آةػػذ الحػػؽ لػػه "  ََ" ح ػػ  آةػػذ الحػػؽ ممػػه  الم ػػ  كفػػا بعػػض، كال ممنػػر
ىىٍنػهً  أيًرنػػحى  فػا مكضػل " حى أػ  ػلءى  إفٍ  حى أػهي  لى ػذى  حى أػػ  َََاَّللأي  لى ػؽأ  آةي  إفٍ  ًمٍمػػهي  اٍلحى

لءى       .كفا بعضهل حذؼ الملناز فا مكضل ذمرهل، " اَّللأي  لى

 الجمؿ اآل نز :الرلمنز ركانز اللى   زاد  الركانز ا كل 
                                                           

، كالملمػػؿ فػػا ال ػػلرند  َُِ/ّ( ، ك ػػلرند الطبػػرم ُٔٔ/ ِ( دػػنرة ابػػف هلػػلـ   الدػػ ل )ُ)
،  ََِِٕبػرقـ  ّّٔ/ُُ، كجلمل معمر بف رالد بل  ال طللػز فػا معصػنز ُِٗ/ِ

 ، كقػلؿ فنهمػل ّْٗ/ ْ،كالدنرة المبكنز البف مرنر  ِٗٔ/ ٓكالبدانز كالمهلنز البف مرنر 
 " كهذا إدملد صحنح " 
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 أفٌ  المػػلس هػػلأن الىمػػكا، لمىػػمٍ ىً مػل فعى مى ىأ كلى ،    ردػػكؿ كدػػفٌ ، ال ػػرآف مػػزؿ كلممػه" 
 "بمب دع كلد  م ٌبل أمل إممل الفجكر، الحمؽ أحمؽ كأفٌ ، ال ٌ   المنس أمنس

ل:عمىلالروا  لاألولىلالجمللاآلح  وزادالالروا  لالث ن  ل
ٍدؽي " لمىزه، الصأ ًبنؿً  ًفا اٍلًجهىلدى  قىٍكـه  نىدىعي  الى ، ًةنىلمىزه  كىاٍلمىًذ ي  أىمى بىهيـٍ  إالأ  اَّللأً  دى ػرى  اَّللأي  ضى

زي   ىًلنلي  كىالى ، ًبللذُّؿًٌ  ءً  اَّللأي  لىمأهيـٍ  إالأ  قىطُّ  قىٍكـو  ًفا اٍلفىلًحلى ـٍ  إلىػ  قيكميػكا. بًػلٍلبىلى ً مي ػلى  صى
ميميـٍ   ."اَّللأي  نىٍرحى

كلػـ نبػؽ إال مىمػل  ، أمرػر الةطبػز بلدػ نفلءنممف ال كؿ الركان نف  للجمل بنفكب
نػه فػا ال حىنػؿ إف لػلء ل كقف  لىمممهل أذمر ، م  بعض الندنرة امفرد  بهل 

    علل .
ل:منلاألسرارلالبالغ  لفيلالخطب 

 :قكله 
لِ  ا للَقد للِإنِ يلالنَّ س للَأ َُّي ل"لَ   ا للَعَم  ك م للو  ل"لَوَلس  لِبَخ  ِرك م 

ن ػلظ  همنػز مػل نيٍى ىػ   "  مبنػهبهذا المداء "نل أنهل الملس فا اف  لحه ةطب ه  كا 
كفنػه  مػرنـ ، مر جىؿ كهك أمر الةلفز بعد كفلة ردػكؿ   ؛  مه فا ألىنهـ

ؾ بػػأف جعىهػػـ المػػلسى ميػػؿأ كذلػػ، كهػػـ مػػف صػػحلبز الردػػكؿ ، لىحلضػػرنف أملمػػه
ـى نيًجىُّػهي الملسً  ف  ىأى و كاد مللزه لىمةلطى  حنف نرل المػ مى ؛ كفا هذا  ىىىطُّؼه كيٍحدي

ًىنًّػل كنىٍعًرؼي قىٍدرىوي كدلب ى ىهي فا اإلدلـ فنيمٍ  ٍمًزالن لى كمعىػـك أف أبػل بمػر أراد  ًََزليهي مى
لأ  ، بةطلبه المدىمنف فا زملمه  مهـ هـ الذنف لػه لىػنهـ كالنػز ػنيكى كهػـ الػذنف دى

فػنهـ أهػؿ الم ػل   ؛  ف المػلس فػا زملمػه كلنس مؿ الملس فا زملمػه، أمرىهـ
كفػنهـ غنػر كفنهـ أهؿ اللرؾ كفنهـ المجكس مف الفػرس ، مف النهكد كالمصلرل

" لنس المراد به مؿ المػلس بػؿ بعضػهـ كهػـ كمف رـ فإطلؽ لمـك "الملس، ذلؾ
كلىنػػه ففنػػه مجػػلز مردػػؿ للق ػػه المىنػػز حنػػث أطىػػؽ ، المدػػىمكف فػػا زملمػػه 
كفػا هػذا ،  مرنمل لىمدىمنف  مهـ هػـ ا حرنػلء بلدػـ المػلس، المؿ كأراد البعض

 هـ ؛ فنمكف مف "الملس".ةؿ فا زمر مدح لهـ كا غراء لمف لنس ممهـ لند
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" أنضػل إلػلرة إلػ  أف مػل الحلضػرنف مػف الصػحلبز بعمػكـ لفػظ "المػلسكفا مداء 
كأف لىمػػه لػػف نمػػكف م صػػكرا لىػػ  ، دػػنى   لىػػنهـ ممػػل دنم لػػر فنعىمػػه المػػلس

كنػدةؿ مػل دةػؿ لىنػه ، بؿ دندنر مدنر الضح  فػا الػبلد، أهؿ هذا المجىس
  .الىنؿ كالمهلر

لًٌنػ ي  قىػدٍ  ًإٌمًػا" كقكله  " جمىػز مؤمػدة بػػ "إفأ لى  كي ـٍ ، " ك"قػد" كهػك حػرؼ  ح نػؽىىػٍنمي
فإمػػػػه قػػػػد  ػػػػـ ، كهػػػػذا ال كمنػػػػد مملدػػػػ  لىم ػػػػلـ ل طػػػػل المملزلػػػػز فػػػػا أمػػػػر الةلفػػػػز

كلػـ نعػد أمػر الةلفػز ممػل ، كصلر لىمدػىمنف ةىنفػز بعػد ردػكؿ   ، كاد   
ال نجػدم فنػه إال كهػذا مػلـ قػلطل حلدػـ فػا م ػلـ ، نح مؿ الجداؿ كال المملزلػز

كهػػػذا نهنػػػ ء الػػػمفس إلػػػ  أف أمػػػر الةلفػػػز دػػػنمكف قلامػػػل لىػػػ  ، ال طػػػل كالحدػػػـ
بعػد ذلػؾ  ال طل كالحدـ كال كة ؛ كمأف هذو الجمىػز  كطاػز ك هناػز لملدػنذمرو 

ًعنؼي فا قكله "  ـٍ  الضأ ىىٍنهً  أيًرنحى  حى أ  ًلٍمًدم قىًكم   ًفنمي ػلءى  إفٍ  حى أػهي  لى  ًكمُّ كىاٍل ىػ، اَّللأي  لى
ـٍ  ػًعنؼه  ًفنمي ػذى  حى أػ  ًلٍمػًدم ضى ػؽأ  آةي ػلءى  إفٍ  ًمٍمػهي  اٍلحى  ًفػا اٍلًجهىػلدى  قىػٍكـه  نىػدىعي  الى ، اَّللأي  لى
ًبنؿً  بىهيـٍ  إالأ  اَّللأً  دى رى  ".ًبللذُّؿًٌ  اَّللأي  ضى

لًٌن ي  " لىمفعػكؿ نردػـ الدػبنؿ ا رلػد إلػ  الكالنػز العلمػز فػا هػذو  كبملء الفعؿ " كي
لًٌا مفدػػه بمفدػػهكأف اإل، ا مػػز كال نصػػؿ إلػػ  ، مػػلـ أك الةىنفػػز أك الػػرانس ال نيػػكى

ىًٌ نل ، دكاء أملف صللحل مد ح ل له، هذا الممص  بذا ه نطلمنًّل مي ىدى أـ ملف مىٍب نل لى
ػػه بمىٍفًدػػػه كال ، ال نىٍدػػ ىًح ُّهي كال نمػػكف أهػػػل لػػه لًٌ  مىٍفدى فهػػك فػػػا مػػل الحػػللنف ال نيػػػكى

نكلنػػه إنلهػػل المػػلس الػػذنف دػػنمكف كالنػػل لىػػنهـ كةىنفػػز  إممػػل، نأةػػذ الدػػىطز بذا ػػه
ململ كراندل كزلنمل ، فلإلدلـ ال نىٍعػًرؼي دنلدػزى ال ىٍفػًز لىػ  الدػىطز كال نيً رُّهػل، كا 

ػػعى  إلنهػػل ػػف طىىىبىهػػل كدى ففػػا مدػػمد اإلمػػلـ أحمػػد مػػف حػػدنث ، بػػؿ إمػػه النعطنهػػل لمى
ٍبػػدً  ػػميرىةى أمػػه قىػػلؿى  اٍبػػفً  الػػرأٍحمىفً  لى ػػكؿي  ًلػػا لؿى قىػػ: دى ٍبػػدى  نىػػل: "  ً  رىدي  الى  الػػرأٍحمىًف، لى
مىلرىةى،  ىٍدأىؿً  ٍدأىلىزو  لىفٍ  أيٍلًطن ىهىل ًإفٍ  فىًإمأؾى  اإٍلً ًمٍى ى  مى فٍ  ًإلىٍنهىل، كي ػفٍ  أيٍلًطن ىهىػل كىاً  ٍنػرً  لى  غى
ٍدػػأىلىزو، ىىٍنهىػػػل "" أيًلٍمػػػ ى  مى لى

لًٌنػػػ ي "ُ نفػػػز " لىمفعػػػكؿ دؿ لىػػػ  أف الةى ، بمػػػلء الفعػػؿ " كي

                                                           

ميرىة ، ط الردللز  (ُ)  َ َُِٖٔبرقـ  ِِّ/ ّْمدمد أحمد حدنث لبد الرحمف بف دى
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ململ بلة نلر ا مز كاللع  ال بلة نلرو هك فىنس له ، كاإلملـ إممل نمكف ةىنفز كا 
 مف هذا ا مر ل ء.

لهػػذو  كهػػك اإللػػلرة إلػػ  مراهنػػز أبػػا بمػػر ، كفػػا البمػػلء لىمفعػػكؿ معمػػ  آةػػر
قىًبىىػهي كال  حمػؿ كلػكال أمػه فيػًرضى لىنػه فرضػل مػل ، الكالنز كفرارو مف هذا الممصػ 

بهػػذا ف ػػلؿ ممػػل جػػلء فػػا بعػػض  ؛ كقػػد صػػرح دػػندمل أبػػك بمػػر  بعل ػػه الجدػػلـ
لى ىدٍ  ًدٍد ي ، مىلًرهنل هىذىا ًلمى ىلًما ميٍم ي  ركانل  هذو الةطبز " كى لىكى  ."ُ"نىٍمًفنًما" مىفٍ  لىكٍ  كى

لًٌنػػػ ي  قىػػػدٍ  ًإٌمًػػػا المأػػػلسي  أىنُّهىػػػل نىػػػلكال عبنػػػر بحػػػرؼ الجػػػر "لىػػػ " فػػػا قكلػػػه "  ـٍ  كي ىىػػػٍنمي  لى
لىٍد ي  نٍ  كى ـٍ " مى ًبةى ؛ إال أف االدػ علء همػل لػنس ادػ علء ًمٍبػرو فا االدػ علء ص  ًرمي

ًىنأزه ، كال ليٍج و كال زىٍهكو بللكالنز  :ممهل، بؿ للد علء همل معلفو لى
نراهل اإلمػلـ ، : اإلحلطز بأحكاؿ الرلنز ؛ فها  ح  دمعه كبصروالمعنىلاألول
 نةف  لىنه ل ء مف همكـ نطؿ لىنهل مف مملف للؿ مر فل فل هالمداكؿ مأم

ػػبى م ظػػر مػػف ني نكال ، أم ػػه ػػه إنلهػػل وي ري صًٌ فهػػذا أمػػر ن ػػـك ، بهػػل كنأ نػػه بةبرهػػل كنيٍعًىمي
الػػػذنف نزنفػػػكف  أةبػػػلركال ن مػػػؿ لىػػػ  ، نػػػراو رأل لػػػنفمأمػػػه لىنػػػه الػػػكالا ح ػػػ  

: إف مػؿ لػ ء كن كلػكف لػه، كا الصكرة فا لنف الػكال  كالمدػاكؿمي دًٌ حى الح لاؽ لني 
ف اللػػع  نعػػنش أفضػػؿ أنلمػػه كأركع أزملمػػه، اـر لىػػ  مػػل نيػػ   ه ذً هػػذا مىػػ ؿُّ كميػػ، كا 
ا مبػػر فػػا ذلػػؾ لىػػ  الػػكالا الػػذل  ري زٍ كالػػكً ، لىح ػػلاؽ ك زننػػؼه  ك زكنػػره  ك ػػدلنسه 

ممحه    علل  هذا المملف العىا لنرل بمفده كندػأؿ بمفدػه كن حػرل بمفدػه كال 
لجػػػر "لىػػػ  " ن ػػػكؿ حػػػرؼ ا ََالدػػػكء كبطلمػػػز الدػػػكء  حللػػػنزً   ضػػػىىه أملذنػػػ ي 
فنػػػه لىػػػ  أحػػػكاؿ رلن ػػػؾ كلػػػعبؾ  ؿُّ ًطػػػفػػػا ممػػػلف لػػػلؿ  ي   ى عٍ ًضػػػلىػػػكالا إمػػػؾ كي 

 إلد ؛ فعلره  ََكمؤدد ؾ كمدرد ؾ كمىن ؾ كجلمع ؾ كبن ؾ كمصمعؾ كح ىؾ 
لىنؾ أف  كضل فا هذا المملف العللا رـ  مػكف غػلفل ال  ػرل مػل نػدكر حكلػؾ 

ل ظنػػ ً نى  فٍ ن ػػكؿ حػػرؼ الجػػر لػػؾ ميػػ، لؾأحػػكاؿ مػػف ادػػ كالؾ   كادػػ رل ري ًصػػبٍ كال  ي 
كال ، كال كالنػػل غػػلفل، غػػلفل راندػػلال  مػػف ، لفأػػغى لمػػؿ مػػل نػػدكر حكلػػؾ كال مػػف مي 
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، لمػل نػدكر حكلػؾ الغفىػزى  رً ذى ٍحػاً ، كال مداكال غلفل، كالكزنرا غلفل، لمندا غلفل
فإف ممػ   ََهـ لىنهـ كاد رللؾ   أمكرى   ى مٍ مً كاحذر الغفىز لف أحكاؿ مف اا ي 

بػػؾ أف   ػػرؾ ل كل  فػػ، بػػؿ  جىػػس قلبعػػل لىػػ  مردػػا دػػىطلمؾ ذلػػؾال  دػػ طنل 
  .له نفى ن ً طً ا مر  هىه ال لدرنف لىنه المي  هذا
فهػك ، ف الرلنزً مً  هي  ى حٍ  ى  فٍ مف الكالا بمى  رحمزو  كُّ ىي همل لي  كأ ىي : أف العي المعنىلالث ني 

كمللدػ ؼ ، بػللةنر ـٍ هي دُّ ًمػك ي  ـٍ هيػىُّ ظً كمللدػملء  ي ، هً ٍنػملحى لهػـ جى  ضي فً ةٍ لهـ مللطلار نى 
ػػ ػ كُّ ىيػػهػػك لي ، رأ كال يػػ رأ نحفظهػـ كن ػػنهـ الحى ػػبٍ كنى  الحلمنػػزً  وً دً نىػػبً  ـٍ هي مي ًدػػمٍ ف ني مى لىػػنهـ  طي دي

ػػبٍ ه كنى  ىػػكمحبأ  هي لمىػػمى كحى  هي فىػػطٍ لى  مػػز فػػا مكهػػذو المعػػلما مل، كالممػػلء لىػػنهـ الةنػػرى  طي دي
ًرنصه " " فا قكؿ   جؿ كللبػ "لى  ال عبنر ىىٍنميـ حى ٍؤًمًمنفى  لى ؤيكؼه  ًبلٍلمي "  رأًحنـه  رى
 كُّ ىيػػال لي ، لىػػنهـ صو رٍ لهػػـ كًحػػ نػػرو ةى  كُّ ىيػػالرالػػا لىػػ  رلن ػػه لي  كُّ ىيػػلي ، (ُِٖ)ال كبػػز
فضػػل لػػف إنػػذااهـ ، فػػا ح ػػكقهـ ك فػػرنطو  بللرلنػػزً  كليٍجػػ و كزىٍهػػكو كادػػ ةفلؼو  ًمٍبػػرو 

ا صػؿ أف الػكال  هػك ال ػلاـ  مل أف، كال ممنؿ بهـ ك دةنرهـ لةدم ه كمصىح ه
  .لى  ةدم هـ كرللنز لاكمهـ

: فػػا حػػرؼ االدػػ علء داللػػز لىػػ  لىػػك الػػكالا كقك ػػه لنمػػكف المعنااىلالث لاا   
؛ فػللكالا الظللـ كأةػذ الحػؽ لىضػعنؼ المظىػكـقلدرا لى  ام زاع الحؽ مف ال كم 
ف ادلػ  قدر ػه لىنػه ك مممػه ممػه الضػعنؼ ال نمػكف قػلدرا لىػ  ذلػؾ لعػػدؿ ؛ فلكا 

 .نح لُ إل  قكة  ح  ه ك طب ه
" الدػػػ علء فػػػا "لىػػػنمـكلمػػػل مػػػلف ال عبنػػػر فػػػا هػػػذو الجمىػػػز بللكالنػػػز كبحػػػرؼ ا  

مػف  اح رس دندمل أبك بمر ، مكهمل ةنرنز الكالا كفضىه لى  ا مز كالرلنز
لىٍدػ ي  ـٍ " هذا الػكهـ ب ىػؾ الجمىػز الحللنػز فػا صػدر ةطب ػه ف ػلؿ "كى ٍنػًرمي كفػا ، ًبةى

ـه لىػػمفس ك كاضػػل مػػف ةىنفػػز ردػػكؿ   هػػذو الج ك عىػػنـه لمػػف نىػػا ، مىػػز هضػػ
كال صػػػػرنحي بهػػػػذا ، أمػػػػر ا مػػػػز مػػػػف بعػػػػدو أف ن كاضػػػػعكا ؛ فللرفعػػػػز فػػػػا ال كاضػػػػل

نيػٍؤًذفي بػأف الحػلمـ قػد  نػرو ةى  نري ًلػالمعم  مف الةىنفز فا أكؿ ةطبػز لمػد كالن ػه بى 
ػػػكى كضػػػل قدمنػػػه لىػػػ  الطرنػػػؽ الصػػػحنح المي  مػػػز كدػػػعلد هل ؿ إلػػػ  صػػػلح ا صًٌ

 أف  ػػرلبػػنف هػػذا الػػمهي ال ػػكنـ كبػػنف  مبنػػره  كفػػرؽه ، كمهضػػ هل كمجػػدهل كرفع هػػل
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ػػػػ كو ٍهػػػػالحػػػػلمـ فػػػػا أكؿ لحظػػػػز مػػػػف كالن ػػػػه فػػػػا زى  لء، بػػػػؿ كغطردػػػػز نى ك ىعػػػػلؿو كةي
ػػ كهػذا مػذنري ، كادػ علء "  أف نمػػكفى  بػأف الحػلمـ قػد كضػػل مفدػه لىػ  طرنػؽً  ـو ؤٍ لي

 .حلىً صٍ ل مي " ال أف نمكف حلممل للدال صللحلكفرٍ فً 
ٍصؼه لصلحبه فػا المعمػ   أفػلد الحػلؿ ، : جػلء زنػد ضػلحملىػ فػإذا ق، كالحلؿ كى

كهػذا ا صػؿ فػا بمػلء الحػلؿ نعمػا أف ا صػلؼ ، للضحؾ كق  مجناػهبا صلفه 
هذا الكصػؼ مصػلًح ه ، أم ه نرى الكالا حلؿ كالن ه بهذا المعم  كهك أمه لنس ةى 

، ن ػه ال نػرل مفدػه ةنػرا مػف رلن ػهفهػك م كاضػل لمػد كال، لىكالا فا هػذا الحػلؿ
ذا اد لػػػعر الػػػكالا كالحػػػلمـ هػػػذا ، بػػػؿ هػػػك مػػػمهـ، كال نرفػػػل مفدػػػه فػػػكؽ لػػػعبه كا 
ل  ةنرو  المعم  فل مز فا ةنرو  لىٍد ي  ََ كا  ـٍ " قند فا  الجمىز الحللنز " كى ٍنًرمي ًبةى

لًٌنػ ي  قىػدٍ  الجمىز ا ـ "ًإٌمًػا ـٍ " كي ىىػٍنمي ـز لػف هػذا أف كنىػ، كال نػد لػرط فػا الم نأػد، لى
 كلنػػز الحػػلمـ ال  مفػػؾ لػػف ن نمػػه الرلبػػ  بأمػػه لػػنس ةنػػرا مػػف أم ػػه كلػػنس أفضػػؿ 

 .مف رلن ه
بػػؿ هػػا ، "كلػػـ –كال  –كأداة المفػػ  فػػا هػػذو الجمىػػز الحللنػػز لندػػ  حرفػػل مػػػ " مػػل 

فأفػلد هػذا الفعػؿ مػل المفػا الداللػز لىػ   ح ػؽ ، الفعؿ الملضا الملدػد " لػنس "
ػػرى ى  ممػػل نفنػػد، مفػػا الةنرنػػز ُى "  ح ػػؽ كقػػكع الضػػر  كالةػػرُك –" ضى ػػرى رػػـ ، كةى

ػػدى مفػػ  الةنرنػػز بزنػػلدة البػػلء فػػا ةبػػر "لػػنس " فػػا قكلػػه " بةنػػرمـ " : كا صػػؿ، أيمًٌ
ٍنرىميـ    البلء أفلد   أمند مفا الةنرنز.فىمل زند، كلد ي ةى

مػل أف ، مف  الةنرنػز لمػد الكالنػز لػف مفدػه مفنػل مؤمػدا كنلحظ أف أبل بمر 
فػػا مملقػػ  أبػػا  ممهػػل قػػكؿ الردػػكؿ ، بأحلدنػػث صػػرنحز نرنػػز رلب ػػز لػػه الة
لىكٍ بمر " ، مي أًةذنا ميٍم ي  كى ًىنلن ٍذ ي  ةى ًىنلن " بىٍمرو  أىبىل الى أةى  قيبىٍنػؿى  رىأىٍنػ ي " ، كقكلػه "ُ"ةى
ػػػػأىمًٌا اٍلفىٍجػػػػرً  ػػػػكىاًزنفى  اٍلمى ىلًلنػػػػدى  أيٍلًطنػػػػ ي  مى ػػػػل، كىاٍلمى فىػػػػلً نحي  ًذوً اٍلمى ىلًلنػػػػدي فىهىػػػػ فىأىمأ ػػػػل، اٍلمى  كىأىمأ

ػػكىاًزنفي فىهىػػًذوً  ًضػػٍع ي  ًبهىػػل،  ىًزميػػكفى  الأ ًػػا اٍلمى ًضػػعى ٍ  ًمفأػػزو، ًفػػا فىكي  ًمفأػػزو، ًفػػا أيمأ ًػػا كىكي

                                                           

دمف ابف ملجه م ػل  اإلنمػلف كفضػلاؿ الصػحلبز ، فضػؿ أبػا بمػر الصػدنؽ رضػا    (ُ)
 َ  ّٗلمه حدنث رقـ 
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، ًبًهـٍ  فىكيًزٍم ي  ٍح ي ، ًبًهػـٍ  فىكيًزفى  بىٍمرو  ًبأىًبا ًجاءى  ريـأ  فىرىجى ـأ  فىػكىزىفى ػرى  ًجػاءى  ريػ  فىػكيًزفى  ًبعيمى
؛ فعى  مل صرح  به ا حلدنث "ُ""ريًفعى ٍ  ريـأ ، ًبًهـٍ  فىكيًزفى  ًبعيٍرمىلفى  ًجاءى  ريـأ ، فىكىزىفى 

نمػػػػكف مفنيػػػػه الةنرنػػػػز لػػػػف مفدػػػػه لمزنػػػػد ، لىػػػػ  ا مػػػػز مػػػػف فضػػػػؿ أبػػػػا بمػػػػر 
 -كأف مفػ  الحػلمـ لػف مفدػه أف نمػكف ةنػرا مػف أم ػه ، ال كاضل كهضػـ الػمفس

؛ لىػػ  ا صػػؿ جػػلرو  –هـ لدػػ رملء مػػف مصػػ  ا حلدنػػث لىػػ  ةنػػرن هـ كفضػػىب
ػه " ال أ  ـى مٍ  ف الحي  ٍ ػكىل " ممػل قػلؿ ربمػل جػؿ كلػل بةنرنػز إمدػلف لىػ  غنػرو أدلدي

ـٍ  ًإفأ " " ) الحجػرا  اَّللأً  ًلمػدى  أىٍمػرىمىمي ـٍ ؛ كلػذا مػػلف هػل ال ىػ ىُّ حى كال  ػكل مى ، ( ُّأىٍ  ىػلمي
 ـ ال نعىمه إال   جؿ كلل.ا فنهالملس مطمكرن  نري ةى 

 :قكله 
َسن ا للَفِإن ل" ن للَفَأِع ن وِني،لَأة  م وِنيلَأَسأ ا للَواِ   "َفَقوِ 

، هل لف الجمى لف  لملف ال دمنف الىػذنف ال رللػث لهمػل ممػل نمػكف لىنػه الحػلمـ
ػػكهػػذا مػػف ال  دػػنـ الحى ، كال رللػػث لهمػػل، كهمػػل اإلحدػػلف كاإلدػػلءة ا المدػػ كفً  فً دى

الرالػػا كالرلنػػز ممضػػبط  كهػػذا نعمػػا أف أمػػر، الػػذم النػػدع مجػػلال لىزنػػلدة لىنػػه
كلنس أملـ الرلنػز ، فىنس أملـ الحلمـ إال اإلحدلف أك اإلدلءة، غلنز االمضبلط

، أك ن كمػػػكو إذا أدػػػلء، إال أف نعنمػػػكو إذا أحدػػػف –إذا أرادكا الصػػػلح كال  ػػػدـ  –
ػػػنى كهػػػذا االمضػػػبلط ني  الدػػػبنؿ إلػػػ    نػػػنـ الحػػػلمـ ككزف دنلدػػػ ه بهػػػذا المنػػػزاف  ري دًٌ
فىػػنس   نػػنـ ، مػػل اإلحدػػلف فػػا مفػػز كاإلدػػلءة فػػا المفػػز الرلمنػػزالػػدقنؽ الػػذم نج

الحػػػػلمـ أمػػػػرا لدػػػػنرا محلطػػػػل بللضػػػػبل  م ىفعػػػػل بدػػػػح  مػػػػف الغنػػػػـك أك الظمػػػػكف 
ممل الم نلس كاضػح، كلنس فنه مجلؿ لىفىدفز أك اللطح البعند، كا كهلـ : إمػل كا 
مػػل إدػػلءة، إحدػػلف مػػف  ك طبنػػؽ هػػذا لىػػ  الػػكالا كلىػػ  مػػؿ، كال رللػػث لهمػػل، كا 

،  طبن ػه دػهؿ جػدا، كلا أمػرا مػف أمػكر المػلس صػغنرا مػلف هػذا ا مػر أـ مبنػرا
مهمػػل  لػػعب  بػػللكالا الدػػبؿ ك ػػداةى  ةنػػكط لمىػػه كملػػلطه كحرم ػػه كدنلدػػ ه 

                                                           

 َ  ْٗٔٓمدمد أحمد مدمد لبد   بف لمر رضا   لمهمل حدنث رقـ  (ُ)
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ػزه بىنضػلءي ، فل مر كاضح، كاق صلدو كقضلاه كجهكدو فا الداةؿ كالةلُر جأ ، مىحى
 .ال نىًزنغي لمهل إال هللؾ

، مجن ء هذا المعم  فا أدىك  اللرط كأدىك  الم لبىز كمف الكضكح كالحدـ 
فجػكا  اللػرط كجػزاؤو ، بػنف فعػؿ اللػرط كجكابػه ـه مىػحٍ مي  طه ٍبػففا أدىك  اللرط رى 

، لى   ح ؽ فعؿ اللرط كمر بط به ار بلط المب دأ كالةبر كالفعؿ كالفللؿ  ه  أ رى مي 
لمل كدىكمل مر بط فإللمز الحلمـ كمصر ه ك أنندو كالكقكؼ بجلمبه قكال كفعل ك 

َسااان ا للَفاااِإن لكم ر ػػػ  لىػػػ  إحدػػػلمه "  ؼه قًٌػػػكى  ى كمي  فػػػل مر فػػػا غلنػػػز  "َفاااَأِع ن وِنيلَأة 
و كفدلدو ؛  ف إللمػز رً كٍ فل إللمز كال  أنند مل ظىـ الحلمـ كجى ، الكضكح كالحدـ
للمػػز المفدػػد ملػػلرمز لػػه فػػا اإلفدػػلد، لػػه فػػا الظىػػـ الظػػللـ ملػػلرمزه  ممػػل أف ، كا 

كفػػػؽ المصػػػىح العػػػلدؿ المحدػػػػف ملػػػلرمز لػػػه فػػػا ال كفنػػػؽ كاإلصػػػػلح إللمػػػز الم
رضػػز قػػكال ا جلهل ػػه بللمعل  كمػػذا   ػػكنـ الحػػلمـ ك صػػكن ََكالعػػدؿ كاإلحدػػلف 

ن لكم كقػػؼ كم ر ػػ  لىػػ  إدػػلء ه " كفعػػل كدػػىكمل مػػر بطه  ااوِنيلَأَسااأ ا للَواِ  م  ، "َفَقوِ 
فه صػػرنحه كبنػػل، لمػػؿ لػػ ء فػػا مكضػػعه له ٍضػػكهمػػذا مػػرل أدػػىك  اللػػرط فنػػه كى 

 ؿ اللع   جلو الحلمـ فا الحلل نف: اإلحدلف كاإلدلءة.مللؼه لرد فع
، كفػػا أدػػىك  الم لبىػػز مػػرل المعمػػ  نكضػػح ضػػدو كنظهػػرو إظهػػلرا كنملػػفه ملػػفل

لػػراقل كضػػنلء كفرحػػل  اإلدػػلءةي  وي نػػدي زً حدػػلف  ى إلفل كضػػكحل ؛  ف لسحدػػلف مػػكرا كا 
ٍ مىزه لنس فنهػ، كدركرا ػ ـ  كلهػل هىػ، كرميػ نصي ًصػل بى كلسدلءة ظلـ كدكاد كلى  فه زٍ كحي
فبلإلحدلف  عػنش ا مػـ فػا حرنػز كلػدؿ ك  ػدـ كحضػلرة كمهضػز فػا مػؿ ، ـ  كغى 

 ؼو ىُّػةى ك ى  كادػ عبلدو  ؿٌو كذي  ـو ٍىػكظي  رو ٍهػكقى   و ٍبػكبلإلدلءة  عػنش ا مػـ فػا مى ، المجلال 
كاللػػعك  ال ػػا ال  دػػ طنل أف  منػػز الكاقػػل الػػذم  عػػنش  ََفػػا مػػؿ المجػػلال  

كال  دػػػ طنل أف ، ل  دػػػ طنل أف  منػػػز الحرنػػػز كالعػػدؿ مػػػف ال هػػػر كالظىػػػـفػػػ، فنػػه
 منػػز   ػػدـ أحكالهػػل ك حدػػف أكضػػللهل مػػف لنلػػهل فػػا ظػػلؿ ال ةىػػؼ كال ػػردم 

ػػػىأىىزه ميغىنأبىػػػزه بفعػػػؿ ر كاال  مػػػلس كاالم مػػػلس فػػػا مػػػؿ المجػػػلال  ل هػػػذو لػػػعك  ميضى
ػػػػىأىىزه بػػػػأبكاؽ المػػػػذ  كال زكنػػػػر ك زننػػػػؼ الح ػػػػ، فللػػػػؿ لاؽ لىػػػػ  ألدػػػػمز أبػػػػكاؽ ميضى

مػػل  عػػنش فنػػه   ي ًىػػ ٍ كنى ، كالبلطػػؿ ح ػػل، بػػلطل الحػػؽأ   ي ًىػػ ٍ اإللػػلـ المػػذك  الػػذم نى 
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دٌو ك راجػػػػل ك ةىػػػػؼ فػػػػا مػػػػؿ المجػػػػلال  فن ىبػػػػه بىدػػػػلمه المػػػػذك  ، الػػػػبلد مػػػػف  ىػػػػرى
ػػرً عٍ كنى  صػػلح كازدهػػلر ؛ فن ىػػ  بػػؤس اللػػعك   هي ضي أمػػلـ المػػلس لىػػ  أمػػه   ػػدـ كا 

كن ىػػػ  الهػػػزااـ ، كمآدػػػنهل كأحزامهػػػل أفراحػػػل كاح فػػػلال  ،كلػػػ لءهل دػػػعلدة، رغػػػدا
 كبل العظنـ مد دفل البلنل ! ََام صلرا  

م اوِنيل"لجعػؿ " كممل نىف  فا أدىك  الم لبىز أف دندمل أبػل بمػر   م ػلبل َفَقوِ 
مػػػل أف ا مػػػر بلإلللمػػػز ضػػػدو المهػػػا لمهػػػل لىػػػ  ، " كمملفاػػػل لػػػه َفاااَأِع ن وِنيلػػػػ " 

ف أدػأ  فػل  عنمػكمان ؿ دندمل أبك بمر  كلـ،  طرنؽ طبلؽ الدى  ف ، : كا 
ػ ـي زى ىٍ مها ا مز لف إللمز الحلمـ المد ء الظللـ ال نى  صػلحي لمػه   كنمي ه ًىػىى ةى  ه كا 

، بؿ مهنهـ لف إللم ه نعما مجرد قعكدهـ لف إللم ه ك أنندو، لف إدلء ه وي دُّ كرى 
صػػلح ةىىػػهلػػ وي دُّ كهػػذا ال ػػدر مػػل صػػح ه كدػػدادو ال نىػػـز لمػػه رى  ، ف اإلدػػلءة كا 

نمػكف إال ب  ػكنـ  اإلصػلح الك ، نضل ةطز إلصلح ا مز كدندمل أبك بمر 
 الحلمـ إف أدلء.

بحنػث نعػكد مدػ  نمل ، إصلح الًعكُى الذم نمكف فا العيكدكال  كنـ فا ا صؿ  
ُى فنه إلػ  إصػلح  كهذا المعم  ا صىا لىمىمز م ىػه دػندمل أبػك بمػر ، ال ًلكى
كجػػرل ، الحػػلمـ بػػردو لػػف اإلدػػلءة إلػػ  اإلحدػػلف؛ فندػػ  نـ ادػػ  لمز العيػػكدإدػػلءة 

هذا لى  طرنؽ االد علرة ال صػرنحنز ال بعنػز ال ػا لػبه  إصػلح الحػلمـ لمػد 
ػػًذؼى الملػػبه الػػذم هػػك إصػػلح الحػػلمـ لمػػد ، إدػػلء ه ب  ػػكنـ العيػػكد ا لػػُك رػػـ حي

كالػػػ يؽأ مػػف ال  ػػػكنـ ، ُكبػػه كهػػػك   ػػكنـ العػػػكد ا لػػ لػػه الملػػػبهي  نرى عً إدػػلء ه كادػػػ ي 
م وِنيصلح الحلمـ المدن ء فعؿ ا مر "بمعم  إ ، ا إدػلء اك حي ىً ٍصػبمعمػ  أى  "َقوِ 

ال ػػػا أةرجػػػ  المعمػػػ  الع ىػػػا كهػػػك ، لىػػػ  دػػػبنؿ االدػػػ علرة ال صػػػرنحنز ال بعنػػػز
إصػػػػلح الحػػػػلمـ المدػػػػن ء فػػػػا صػػػػكرة المحدػػػػكس كهػػػػك   ػػػػكنـ العيػػػػكد ا لػػػػُك 

نصػىح ك مػلمكا ن كمػكف بهػل العػكد ا لػُك فندػ  نـ  كها آلز لمد العر ، بللرًٌ لؼ
ػػه صػػلر مللدػػهـ المدػػ  نـ،  ف نمػػكف دػػهمل هػػذو ، كهمػػذا الحػػلمـ إذا أقػػنـ ًلكىجي

الصكرة المأةكذة مف الطبنعز ال ا ملف نألفهل العر  كنزاكلكمهل اد علرهل دػندمل 
 ه.نكبً كلي  هً ىً ىى ةى  دًٌ لمزند العملنز بإصلح الحلمـ كدى   بك بمرأ
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َسان ا للَفاِإن لأمػر الرالػا فػا " ممل جمل أبك بمر ك   ن لل00لَأة  جمػل ، "َأَساأ ا للَواِ 
مػػػل نمػػػكف مػػػف أمػػػر الرلنػػػز  جلهػػػه إذا هػػػا أراد  ال  ػػػدـ كالمهضػػػز فػػػا أمػػػرنف 

م وِنيل00َفَأِع ن وِنيلالرللث لهمل ف لؿ "  ةط بذلؾ مداكلنز اللع   جػلو ف"، َفَقوِ 
كال  ػػكنـ إف ، إلللمػػز إف مػػلف محدػػملكهػػا ال  ةػػُر لػػف أحػػد أمػػرنف: ا، الحػػلمـ

دػػلءة، مػػلف مدػػنال ف جمػػل ، كقػػد نج مػػل ا مػػراف لمػػدمل نةىػػط الرالػػا إحدػػلمل كا 
كبهػذا ال    صػر ، الرلنز له بنف اإلللمز فنمل أحدف فنه كال  كنـ فنمػل أدػلء فنػه

 نفي عً نراق  كني بؿ ، مل أف المراقبز مهمز جدا، مداكلنز اللع  لى  المراقبز ف ط
ـ ىػػكني  ذا ملمػػ  المراقبػػز مجػػرد رصػػد ك ػػدقنؽ ك فمنػػر ك ػػدبر فػػا هػػذا اللػػأف ، كًٌ كا 

لأف قنلدة ا مز ؛ فإف اإلللمز كال  كنـ لمػلف إنجلبنػلف همػل الملػلرمز ، المبنر
ك مكف اإلللمز بللمىمػز ، العمىنز ل مز فا  كجنه حرمز البلد ك صحنح مدلرهل
صػػلح كمهضػػز مػػف دػػداد كالمصػػنحز كملػػر الػػكلا بملنحمىػػه إحدػػلف الحػػلمـ  كا 

كال  ػػكنـ ، ك مػكف اإلللمػز بللعمػؿ أنضػػل لىػ   ح نػؽ اإلصػلح كالمهضػز، كرقػا
 بللعمؿ أنضل.نمكف ك بللمىمز نمكف 
ن ػكؿ ل مػز فػا أكؿ ةلف ػه : إممػـ لػرملء معػا فػا قنػػلدة  دػندمل أبػك بمػر  

صػػلح لػػأمهل صػػلح ، ا مػػز ك كجنػػه أمرهػػل كا  فػػإذا ف حػػ ي ل مػػز بػػل  إحدػػلف كا 
بػؿ ، كبمـ نػ ـ، كبأندنمـ نمكف، م ـ المعنمكف كأم ـ دكالد البملءأكةنر كمهضز ف

ػػ الػػذم  الحػػلمـى   ً لى ذى ال نمػػكف لػػ ء مػػف ذلػػؾ إال بمػػـ، كهػػذا نعمػػا أف ا مػػز إذا ةى
 رى زٍ ؛ فػإف الػكً زكمىػعي ك رم ػه بػل مى ، ن كجه  كجهل صحنحل محك اإلصػلح كالمهضػز

ف ال بعػػز لىنهػػل، لىنهػػل لىػػ  أنػػػدنهل  ذي ٍةػػهل كا ى نمبغػػا إصػػلحي  اػػػذو حنم كا مػػزي ، كا 
كمػذا  ََح    رل المكر مكرا كالعدؿ لدال كالصكا  صػكابل كاإلحدػلف إحدػلمل 

؛  مػػه أٍةػػذه لىػػ  حػػلمـ هػػك مػػف بػػل  اإلحدػػلف كاإلصػػلح  ػػكنـ ا مػػز إدػػلءة ال
قللػػزه ، لةطاػػه ك صػػكن ه ، ندنػػه كهػػذا الجلمػػ  الن ػػؿ ، لمدػػلرو ك صػػحنحه ، هً  ًػػرى رٍ عى لً  كا 
 .منز لف إللمز الحلمـ حنف نمكف محدملأه
ف أدػأ ي ، اكمً  ي بٍ فػأى  حدػم ي : فػإف أأبك بمػر دندمل كلـ ن ؿ   ؛  ف اكمً لي زً فػللٍ  كا 

أمػػل اإلللمػػز كال  ػػكنـ ، أمػػراف ن عى ػػلف بللحػػلمـ، الب ػػلء فػػا الدػػىطز كالعػػزؿ ممهػػل
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 كهػذا نعمػا أف دػندمل ، فأمراف نعكداف بللمفل كاإلصلح المبللر لىػ  ا مػز
صػلحهل لي ٍفػا لىنه مى مً بى مٍ نكجه هىمأهي كلملن ه فا ملمه إل  مل نى  ال إلػ  ، ا مػز كا 
بؿ قضػنز ، فىند  المدألز مدألز دىطز، ب لء الحلمـ فا الدىطز أك لزله ممهل

أمل ب لء الحػلمـ ، كهذا هك ا هـ، أف  مكف ك  ـك ك مهض رند ، أمز  رند الحنلة
إممػػل ، كنمبغػػا أف ال نلػػغؿ ا مػػز أبػػل بمػػر  أك لزلػػه ؛ فػػذلؾ ال نلػػغؿ دػػندمل

ف مػلف ، نلغىهل أف   ـك ك مهض ك ر  ا فا ل   مجلال  الحنلة ذلػؾ ب نػلدة كا 
 فلف أك فلف أك فلف.

ل"َفاااِإن ل" فػػػا قكلػػػه جمى ػػػنف ادػػػ ةداـ أداة اللػػػرط " إفٍ كممػػػل نىفػػػ  فػػػا صػػػنلغز ال 
َسن ا ل ن للَفَأِع ن وِني،لَأة  م اونِللَأَسأ ا للَواِ  ل ا ملػمكمن هل أمػرن إٍف"  نمػكف مػدةكلي ك"،ل"يَفَقوِ 

مػػػػل دالل ػػػه لىػػػػ   كاضػػػل دػػػػندمل أبػػػا بمػػػػر هػػػذا ك ، فنػػػه غنػػػػر ميحى أػػػؽ كال مي ىػػػػنى أف
: مبغػا أف   كقػل مػف الحػلمـ ا مػرنفلى  أف اللػعك  ن فإمه ندؿ، الصدنؽ 

ف مػػلف الحػػػ، لىػػ  درجػػػز كاحػػػدة، اإلحدػػلف كاإلدػػػلءة لمـ ملػػهكدا لػػػه بللمفػػػلءة كا 
حي لمػػدهل مً ؛ كاإلحدػػلف ح ػػ  ، إدػػلء ه لً قُّػػكى  ى  زً فأػػه لىػػ  مً إحدػػلمً  لً قُّػػكى  ى  زي فأػػفػػل  ىػػٍرجي

 رصػد قكلػه كفعىػه ، ك مػكف لنكمهػل مع ػكدة لىنػه،  دقؽ ا مز فا مراقبز الحلمـ
ٍمػػرىًو  ػًط كالمى ٍملى أف الػػذم قػلؿ هػذا هػػك دػندمل أبػػك بمػر الصػػدنؽ  حػظكال ََفػا المى

 ،لىػػػػػ  لدػػػػػلف دػػػػػند الةىػػػػػؽ الصػػػػػلدؽ  جمػػػػػزالمبلػػػػػر بلل، الملػػػػػهكر بللصػػػػػدؽ
نملميػ، زو فأػفػا مً  زً مأػا ي  إنملفي  لى ضً دندمل أبك بمر الذم لك كي ، المصدكؽ  ه فػا كا 

مػل هػذا ال فػرد الػذم ك  ََ ممػل أةبػر الردػكؿ  أبا بمػر  زي فأ مً   ٍ حى جى رى لى  زو فأ مً 
: لمػلن ػكؿ  ل أبػل بمػر مجػد دػندم، ال  جد له مرنل فا ا مز بعد ردػكؿ   

ػػ إف ا مػز نمبغػػا أف   ػػلبعما م لبعػػزى  ػػنى  فٍ مى دػػلء ه  ؾُّ لي  ََفػػا إحدػػلف الةىنفػػز كا 
ذا مػػػلف دػػػندمل أبػػػك بمػػػر الصػػػدنؽ ك  مر ا مػػػز أف   نمػػػه بهػػػذا أن ػػػكؿ هػػػذا كنػػػ ا 

فمنؼ بمف دكمػه مػف الحمػلـ كالػكالة كك كمنػؼ نمػكف الحػلؿ فػا زمػلف ، الم نلس
   كك  ممىكء بللمفلؽ، ممىكء بللمذ ، ممىكء بللف ف

" ال ػػا  مػػكف لىلػػرط مػػز أبػػك مكدػػ  لىػػ  أف " ادػػ عملؿ "إفكمبػػه لػػنةمل العل 
ػػػػديوي رضػػػػكاف   لىنػػػػه لزنػػػػزه  ، مػػػػلدر المػػػػلدر نفنػػػػد معمػػػػ  أف اإلحدػػػػلف الػػػػذم نىٍملي
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، كمحػػػػلذنرو ةفنػػػػز، كمزالػػػػؽ الطرنػػػػؽ مرنػػػػرة، كةصكصػػػػل فػػػػا م ػػػػلـ مرػػػػؿ م لمػػػػه
 ".ُبللهكنمل" " نملؿكدرجل  اإلحدلف العللنز المملكدة مطى  لزنز ال

"لو""كبمنػػ  الجمى ػػلف لىػػ  حػػذؼ مفعػػكل    َساان ا  لهػػذا الفعػػؿ  مػػزنل ل"َأَسااأ ا لَأة 
؛  ف المهػػـ لػػنس هػػك المفعػػكؿ أل لػػنس هػػك بنػػلف اللػػ ء الػػلـز ممزلػػز الم عػػدم

، ممػه إحدػلف فىنعنمػكو م   ملف هبؿ المهـ أم، الذم أحدمه كالل ء الذم أدلءو
 ؿي ٍ ػػكال نملػػغؿ لى  ن فػػرغ الفعػػؿ لىفللػػؿكبهػػذا ، وممػػه إدػػلءة فىن كمػػك  كم ػػ  ملمػػ 

المةلطػػػ  بلػػػ ء دػػػكل اإلحدػػػلف كاإلدػػػلءة، بصػػػرؼ المظػػػر لػػػف ال فمنػػػر فػػػا 
مػل هػك ك كفػا اللػ ء الػذم أدػلء فنػه مػل هػك ك الحػلمـ الل ء الذم أحدف فنه 

ػ، كهمذا نمكف  رمنز العبلرة لى  المهـ ؿ المةلطػ  بػأف إحدػلف غٍ لػنس المهػـ لى
ػ، إلػد َََالدنلدز أك ال عىنـ أك االق صػلد الحلمـ ملف فا  ؿ ل ىػه بػأف غٍ كال لى

كنح مػؿ  ََالحلمـ أدلء فا أم كاحد مف هذو اللػاكف المهمػز فػا حنػلة ا مػز 
ففػػػا مػػػؿ لػػػ ء ، الداللػػػز لىػػػ  العمػػػكـأف نمػػػكف الغػػػرض مػػػف حػػػذؼ المفعػػػكلنف 
كفا مؿ ل ء أدلء كج  لىنهـ أف ، أحدف الحلمـ كج  لىا ا مز أف نعنمكو

 كلمؿ ممهمل كجله يه.، المعمننفأنًّل مف نفند نح مؿ أف حذؼ المفعكؿ ،  كمكون
ااوِنيل-"لَفااَأِع ن وِنيل( فػػا قكلػػه كذمػر المفعػػكؿ كهػػك ضػػمنر المػػ مىـ )النػلء م  "لَفَقوِ 

مح ػلُ ، ةىنفػز ردػكؿ   ، : ال صػرنح بػأف رأس ا مػزندؿ لى  معلف: ممهل
ممػػل ن ػػل العػػكف ، كال  ػػكنـ كاقػػل لىنػػهالعػػكف مػػل مػػف كأف ، إلػػ  العػػكف كال  ػػكنـ

 ن ل لىنه مل ن ل لىنهـ.، ممهـ فهك كاحده ، كال  كنـ لى  غنرو مف أفراد ا مز
ػ : ال صرنح بأفأ كممهل كهػذا  لػرنؼ ، هي ميػكًٌ  ى كني  الةىنفػزى  نفي ًعػني  فإمػه ـي كًٌ  ىػكني  نفي ًعػف ني مى
ـي لمػػف  الدكلػػز كألىػػ  دػػىطز  بػػأف لػػه نػػدا لىػػ  ةىنفػػز المدػػىمنف كرأس، نيًعػػنفي كني ىػػكًٌ
ػ، كالػدنكف قضػلء، فنهػل ػ، لػه بػللعكف كال  ػكنـ نفه دً فػرأس الدكلػز مى لػػرأس  نفه دً كهػك مى

الدكلػػػز بمػػػل فػػػ ح مػػػف اإلحدػػػلف كلػػػؽ مػػػف الدػػػبؿ كلػػػللي مػػػف أمػػػر الدكلػػػز فػػػا 

                                                           

 َ  ْٕٔ(  لرح أحلدنث مف صحنح البةلرم د محمد أبك مكد  ص ُ)
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هل ال ػػػكم كصػػػملل هل دنلدػػػ هل ال كنػػػز ك عىنمهػػػل ال ػػػكم كاق صػػػلدهل ال ػػػكم كجنلػػػ
 إلد. ََال كنز 

ػػًذؼى الجػػلر   ااوِنيل-َفااَأِع ن وِنيل"كالمجػػركر الم عىػػؽ بػػللفعىنف كحي م  كال  ػػدنر  "َفَقوِ 
كهػذا المحػذكؼ معىػـك ، فألنمكما لى  مل أحدم  فنه كقكمكما فنمل أدأ  فنه

ُي  ىػحٍ ال ني  ح ػػ  ال طػكؿ العبػػلرة بمػػل نفهمػه الع ػػؿ ممهػػل ، إلػػ  ذمػػرو كال صػرنح بػػه ل
ـى ضركرة ؛  ، لـ نيٍذمىٍر فا المص أمر مهـ جداك ىٍرؾي مدلحز لىع ؿ لنفمر فنمل فىٍه

كلػك ، ك ربنز لىذاا ز البنلمنز لى  المد فا دبنؿ الكصػكؿ إلػ  المعػلما كا دػرار
 صرنحل مملكفل لملف ململ مغدكال. ملف البنلف مىه

ـى دػػػندمل أبػػػك بمػػػر  لَفاااِإن لاح مػػػلؿ اإلحدػػػلف لىػػػ  اح مػػػلؿ اإلدػػػلءة ف ػػػلؿ"  كقىػػػدأ
َسن ا ل م وِنيل"للَأَسأ ا للن لَوا ِللَفَأِع ن وِني،لَأة   ك فػلؤال كمدػلرلزن فػا اإلحدػلف  رغبزن َفَقوِ 

ا مػػؿ كال فػػلؤؿ فػػا  حً كٍ لػػري  ره ٍلػػكفػػا   دنمػػه مى ، إلػػ  المفػػكس  ه بأػػحى  مػػه مي ؛ ذمرو بػػ
ا مز ل د بلر بللةنر ال لدـ كبػللفجر الصػلدؽ كبمػكر العػدؿ الػذم نحمػا ا مػز 

بلرقز أمؿ  عنمهل لى  المػدح  كمل أحُك المفكس إل ، كنصكمهل كنمفعهل كنرفعهل
 َفا مدنرة الحنلة ك جدد مللطهل كرغب هل 

ػػ كهػػك ا حػػلدي ، ب ػػا لػػ ء فػػا بمػػلء الجمى ػػنف ال  ةطاػػه العػػنف همػػل كبملؤي ، ملهً كً ذٍ حى
ػػمٍ لىػػ  هنمػػؿ همددػػا كاحػػد ال نى  بحنػػث نممػػف كضػػل مػػؿ حػػرؼ ، ممػػه لػػ ء ـي رً ةى

هل فػػػا الجمىػػػز لي دً ٍعػػػك ى  كمػػػؿ مىمػػػز فػػػا الجمىػػػز الرلمنػػػز بػػػإزاء أة هػػػل ال ػػػا  دػػػلكنهل
 ك أمأٍؿ :، ا كل 

َسن ا للَفِإن ل ل/لَفَأِع ن وِنيل/لَأة 
ن ل م وِنيلل/لَأَسأ ا للَواِ  ل/لَفَقوِ 
 " ِإن ل" ها "  ِإن لال"لفَل
َسن ا ل" " بإزاء لَأَسأ ا ل" ك  " َأة 
م وِنيك"   " َفَأِع ن وِني" بإزاء "  َفَقوِ 

نعػػػرض االح مػػػللنف لرضػػػل  كهػػػذا اال حػػػلد نؤمػػػد مػػػل دػػػبؽ مػػػف أف أبػػػل بمػػػر 
حي مً  ممهمػػل  ؿٌو اإلدػػلءة مػػف حنػػث  كقُّػػلي ميػػ زى فأػػمً  اإلحدػػلفً  زي فأػػم ملفاػػل بحنػػث ال  ىػػٍرجي
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كفػػػا هػػػذا اال حػػػلد أنضػػػل داللػػػز لىػػػ  مزنػػػد  ََمػػػف الحػػػلمـ لىػػػ  درجػػػز كاحػػػدة 
فػا المفػكس بهػذو   ى بي رٍ كنى  نلى لً له أف نى  ندي رً بهذا المعم  الذم ني  بمر  أبالملنز 
ػػرى غز ال ػػا  ي الصػػنل ػػ ي مٍ فػػا الػػذامرة ك ى  هي ةي دًٌ ًرو بمػػل لىػػ  حفظػػه ك ػػذمُّ  نفي ًعػػفنهػػل ك ي  هي لي

بأة هػل الملػبهز  زه مى ًدػمٍ مي  مىمػزو  ؿُّ بػنف ا لفػلظ كالمعػلما ؛ فميػ فنهل مف أيٍلفىزو كأيٍمػسو 
ف ملمػػ  ضػػدا لهػػل فػػا المعمػػ  فأحدػػم  كأدػػأ  أة ػػلف فػػا ، لهػػل فػػا المبمػػ  كا 

كنػل بيٍعػدى مػل بنمهمػل ، إحداهمل بػل ةرل ؾي دً مٍ  ي   و رٍ   ل دى الصنلغز رضنع ل ًلبلفو رفن
، كاإلدلءة مػلر الػدمنل كاآلةػرة، مف حنث المعلم  ؛ فلإلحدلف جمز الدمنل كاآلةرة

 لؿ فا " فألنمكما " ك" ف كمكما".كمذا ن 
ممهػػل  جمػػل ، أملمهػػل دػػ ز ةنػػلرا  رلرػػزإف ا مػػز لمػػد  كلنػػز الةىنفػػز أك الحػػلمـ 

، كرلرػػز مرىهػػل  جمػػل مكاقفهػػل لمػػد إدػػلءة الحػػلمـ، إحدػػلف الحػػلمـمكاقفهػػل لمػػد 
 :فةنلرا هل لمد إحدلف الحلمـ ها

 إحدلمه.لى   أف  عنمه -ُ
 ه كحندا فل ها معه كال ها لىنه.أف  ةذله ك  ةى  لمه ك  رم -ِ
 أف   ؼ ضدو ك مكف إٍلبنل لىنه. -ّ

كهػػػك أف ، كؿ ال غنػػػركالصػػللح المػػػلفل ل مػػز مػػػف هػػػذو الةنػػلرا  هػػػك الةنػػلر ا 
؛  مػه نةذلػه أمػل ال ةىػا لمػه فهػك مكقػؼ دػىبا،  عػنف ا مػز الحػلمـ إف أحدػف

؛ كلػذا أمه محدف فهػذا هػك الهػدـ كاإلفدػلدكأمل الكقكؼ ضدو مل ، كن رمه كحندا
  مه الةنلر الصللح الملفل ل مز.الةنلر ا كؿ  اة لر دندمل أبك بمر 

 : رلرزا  ا مز لمد إدلءة الحلمـ كةنلر 
 أف  عنمه لى  إدلء ه. -ُ
 مه كحندا فل ها معه كال ها لىنه.أف   ر  -ِ
مىه.أف   ؼى  -ّ  ضدو ك ي ىكًٌ

كهػػك أف ، كالصػػللح المػػلفل ل مػػز مػػف هػػذو الةنػػلرا  هػػك الةنػػلر الرللػػث ال غنػػر
ػه مى أمػل إللم ػه لىػ  إدػلء ه ف ىػؾ الحلل ػز ال ػا ،   ػؼى ضػد الحػلمـ إف أدػلء ك ي ىكًٌ
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ػا ي  ؽي ىً حٍ  ى  ف ىػؾ ، كأمػل أف   رمػه ك دػم  فػل هػا معػه كال هػا لىنػه، ك يًبٍنػديهل ـى مى
 لضحز  جر ا مز إل  مد م ل كةنـ.دىبنز كاضحز ف

اة ػػػلر الصػػػللح المػػػلفل ل مػػػز فػػػا  كبمػػػلء لىػػػ  هػػػذا مجػػػد أف دػػػندمل أبػػػل بمػػػر 
؛ فرضػا لدػز رلػندة  ر  ػا بهػل ا مػـ ك عىػكك ىؾ دن، جلمب  اإلحدلف كاإلدلءة

لػػف دػػندمل أبػػا بمػػر كأرضػػلو كأمرمػػه ممػػل أمػػـر ا مػػز بهػػذا ال كجنػػه الدػػدند   
 .كةط لهل الدبنؿ ا قـك إذا ملم   رند الحنلة المرنمز، ك ىؾ الدنلدز الرلندة

، لىػػ  للػػر ركانػػل  هػػل نف الجمى ػػنف مػػف ةطبػػز أبػػا بمػػر الصػػدنؽ لكقفػػ  
 :ها
َسن ا للَفِإن لل-1 ن للوِني،َفَأِع ن للَأة  م وِنيلَأَسأ ا للَواِ  ل".1"لَفَقوِ 
َسن ا للَأَن لَفِإن لل-2 ن ل،لَفَأِع ن وِنيلَأة   ".ِ"َفَسدِ د وِنيلَأَسأ ا للَأَن لَواِ 
ن للفأع نوني،لأةسنالأن لفإنل-3  ".ّ"فقومونيللا لغ لزِللوا 
نلفأع نوني،لأةسنالفإذال-4 ا للأن لوا   ".4"فقومونيلزِغ 
؛لَفِإن لل-5 َسن ا  ن للن وِني،َفَأِع لَأة  م وِنيلَواِ  لَفَقوِ  ا  ل."5"لزِغ 
ا للَفِإنِلل-6 َحَقم  ن للَفَأِع ن وِني،لاس  ا للَواِ  م وِنيلزِغ  ل".6"لَفَقوِ 
ا للَفِإنِلل-7 َحَقم  ن للَف حََّبع وِني،لاس  ا للَواِ  م وِنيلزِغ  ل".ل7"لَفَقوِ 

                                                           

اللػػػػملاؿ  ّْٗ/ ْالدػػػػنرة المبكنػػػػز البػػػػف مرنػػػػر  ٕٓٔ/ ِ(  الدػػػػنرة المبكنػػػػز البػػػػف هلػػػػلـ ُ)
مكف ا د  لىمكنرم مهلنز ا ر  فا ف ُِِ/ ِلى رمذم جمل الكدلاؿ فا لرح اللملاؿ 

الملمؿ فا ال لرند لعز  َُِ/ ّ لرند الطبرم   ْٖم ل  الردة لىكاقدم ص  ِْ/ ُٗ
  َ ِٗٔ/ ٓ، البدانز كالمهلنز البف مرنر  ُِٗ/ ِالدنف بف ا رنر 

 َ  ٔٓ(  الزهد  با داكد ص ِ)
  َ ُُٔ/ ُ(  مكطأ مللؾ   ا لظما ّ)
 َ  ٗٓ(   لرند الةىفلء ص ْ)
 َ  ِٓٓ/ ِ ةبلر )(  لنكف آ)
  َ  ََُِٕبرقـ  ّّٔ/ ُُ(  جلمل معمر بف رالد بل  ال طللز فا معصنز ٔ)
 َ   ٕٖٗٓ، مف ادمه مم صر ، برقـ  ِٕٔ/ ٖ(  المعجـ ا كدط ٕ)
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م وِني،لَضع ا ا للَفِإن لل-8 ن للَفَقوِ  َسن ا للَواِ  ل".1"َفَأِع ن وِنيللَأة 
َمد والَأَصب ا للَفِإن لل-9 ن ل،لاّللََّللَف ة  َطأ ا للَواِ  م وِنيلَأخ  لل".2"لَفَقوِ 

نلفااااأع نوني،لةاااا  للعمااااىلرأ حمااااونيلفااااإنل-10 لب طاااااللعمااااىلرأ حمااااونيلوا 
لل".3"فسد دوني

ك بػػنف مػػف هػػذو الركانػػل  أمهػػل لػػـ  ػػدع لمصػػرا مػػف العملصػػر ال ػػا  مكمػػ  ممهػػل 
 :اآل ا لى  المحكالجمى لف إال كفنهل ركانز أك أمرر 

فػػػػػا الجمى ػػػػػنف  ""إن لا ف ػػػػػ  الركانػػػػػل  مىهػػػػػل لىػػػػػ  ال عبنػػػػػر بػػػػػأداة اللػػػػػرط : أوال
ل:ها الركانز الرابعز، إال ركانز كاحدة، اللرطن نف

نلفأع نوني،لأةسنال"لفإذال-4 ا للأن لوا  ل"لفقومونيلزِغ 
اإلمػػلـ الدػػنكطا فػػا م لبػػه  ػػلرند  -فنمػػل كقفػػ  لىنػػه  -كهػػا ركانػػز امفػػرد بهػػل 

كلبػػر  بػػػ " إٍف " ،   هػذو الركانػػز بػػػ " إذا " فػا جلمػػ  إحدػلمه لبػػر ، الةىفػلء
ٍنػػػغ ؛ أمػػػر مح ػػػؽ كم ػػػن ف مه " نفنػػػد أف إحدػػػلكال عبنػػػر بػػػػ "إذا، فػػػا جلمػػػ  الزأ
ػػػ كمملم ػػػه مػػػف ردػػػكؿ    كمملقػػػ  الصػػػدنؽ  ه مػػػف و كمكميػػػه كجهػػػلدي ك لرنةي

 هً غً نٍ زى  لً قُّ كى ه لى   ى إحدلمً  لى قُّ كى  يٍعًىا  ى  مىهل أمكره ، إلد ََالعلرة المبلرنف بللجمز 
دػػػلء ً  نأػػػده بهػػػذا مىػػػه، هً ىًٌػػػإلػػػ  هػػػذا مي  ؛ كلػػػذا فػػػلل عبنر بػػػػ " إذا " مػػػلزعه هكا  كلمػػػف ، كميؤى

الركانػػػػل  إال هػػػػذو الركانػػػػز مملا ف ػػػػ  لىنػػػػه  -ٍف " فػػػػا الجمى ػػػػنف ال عبنػػػػر بػػػػػ " إ
أف أبػل كهضػمه لمفدػه  لىػ   كاضػل أبػ  بمػر  نفنػد بجلمػ  دالل ػه -المفردة 

م كازمػػز م ملفاػػز  نرنػػد مػػف ا مػز أف  مظػػر إلػػ  الحػلمـ لمػػد  كلنػػه مظػرةن  ر بمػ
كدكف أف ، كبػػػمفس الدرجػػػز،   كقػػػل ممػػػه اإلحدػػػلف ب ػػػدر مػػػل   كقػػػل ممػػػه اإلدػػػلءة

ح ػػ  كلػػك مػػلف الحػػلمـ أبػػل بمػػر الصػػدنؽ صػػلح  ، هػػل ى ةٍ أي  نفً  ىػػفأ إحػػدل المً  حى جً رٍ  ىػػ
 ػػكؿ لصػػلحبه ال  حػػزف إف   كرػػلما ارمػػنف إذ همػػل فػػا الغػػلر إذ ن ردػػكؿ   

                                                           

   َ  ََِِٕبرقـ  ّّٔ/ ُُ(  جلمل معمر بف رالد بل  ال طللز فا معصنز ُ)
محمػػد بػػف أبػػا بمػػر لػػف أبنػػه أبػػا بمػػر ، مػػل ركل َُٖ/ ُ(  مدػػمد البػػزار البحػػر الزةػػلر ِ)

 َ  ََُبرقـ 
  َ َُٖ/ ُ،كجمهرة ةط  العر  فا لصكر العربنز الزاهرة ُْٗ/ ْالع د الفرند  (ّ)



  عند توليه اخلالفة من األرسار البالغية يف خطبة أيب بكر الصديق 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْ﴾  
  

 إل  آةػر مملقبػه  ََنملفاه    علل  بهل نىده  الردكؿ  مدكمف له ل، معمل
أف  ح لط ا مز ك ع دؿ فا مظر هل إل  داللز لى  ككراء هذا ، ال ا  م  أدفلرا

ف مػكف لنكمهػل مع ػكدة ، اإلدػلءة ممػل  كقل ممػه اإلحدػلف كقػل ممػه أف  الحلمـ ك 
ػمٍ عىه كلمىػه كمى لى  قكله كف ب ػدر مػل  مػكف ، لهػذو ا مػز ـي دًٌ  ىػكمػل ني  هً ًهػرى مٍ كمى  هً طً لى

، مع ػػكدة لىػػ  مملم ػػه كدػػلب  ه كمملقبػػه ك لرنةػػه كجهػػلدو كحدػػف بلاػػه لنكمهػػل
كآمػلؿ لرنضػز ك ر فػل مدػ كنل  طمكحهػل  زو نأػدً رٍ كى  ح   ال عنش ا مز فا أحلـو 

 يٍصػػػػػدىـ كنصػػػػػنبهل اإلحبػػػػػلط  رػػػػػـ، كآمللهػػػػػل كأحلمهػػػػػل ك كقعل هػػػػػل فػػػػػا مدػػػػػ  بىهل
ػػ الػػذم قػػد  ػػراو مػػف الحػػلمـ بعػػد كالن ػػه كجىكدػػه لىػػ   رٌ كاالم اػػل  مػػف الكاقػػل المي
دأة ، غنػرو ؼٍ لى أٍ كلػـ مىػ، فا زملممػل كهذا كاقله مير  للملو، الحمـ المردا كال لاه دي

، الحػػلمـ قبػػؿ الكالنػػز لػػ ء كبعػػد الكالنػػز لػػ ء آةػػر ادػػ  ر فػػا مفكدػػمل أفح ػػ  
  .لعظنـ مد دفل البلنلكبل ا

ا ف ػػػ  الركانػػػل  مىهػػػل لىػػػ  ذمػػػر فعػػػؿ اللػػػرط بعػػػد أداة اللػػػرط مبللػػػرة : ث ن ااا ل
 كالرابعز ( : –كالرللرز  –إال الركانل  الرلث ) الرلمنز ، كبدكف فلصؿ

َسن ا للَأَن لَفِإن لل-2 ن للَفَأِع ن وِنيلَأة  ل.َفَسدِ د وِنيلَأَسأ ا للَأَن لَواِ 
نلأع نوني،فلأةسنالأن لفإنل-3  .فقومونيلزغالوا 
نلفأع نوني،لأةسنالفإذال-4  .فقومونيلزغالأن لوا 

" ك  ػدـ ٍف " كفعػؿ اللػرط بضػمنر المػ مىـ "أمػلففا الركانل  الرلث فيًصؿى بنف "إ
كهػذا ، "زغػ  -أدػأ   –أحدػم  " االفعىالةبر الضمنر كهك المدمد إلنه لى  

قصػػػػرا قلامػػػػل لىػػػػ  لىنػػػػه كحػػػػدو ال  ػػػػدنـ نفنػػػػد قصػػػػر اإلحدػػػػلف كاإلدػػػػلءة كالزنػػػػغ 
 طي ًىػةٍ نى ك   ءي دً كني  في دً حٍ ني ؛ فمل مف أحد إال كهك الدللء كالمبللغز ال لى  ال ح نؽا

دػػلءةن إحدػػلمن  إحدػػلف نرنػػد أف نضػػةـ  كلمػػف أبػػل بمػػر ؛ إال المبػػا المعصػػكـ ل كا 
دػػػػلء ه كادػػػػ  لم ه كزنغػػػػه  ا مػػػػز  صػػػػلحمػػػػف نمبمػػػػ  لىػػػػ  ذلػػػػؾ لمػػػػل الحػػػػلمـ كا 

ا مػػػػز كامحرافهػػػػل كضػػػػللهل أك فدػػػػلد ، كرقنهػػػػل كحضػػػػلر هل كادػػػػ  لم هل كدػػػػدادهل
، بػللغ فجعػؿ إحدػلف الحػلمـ مأمػه اإلحدػلف الػذم ال إحدػلف دػكاو؛ كلػذا ك ةىفهل

دػػلء ه مأمهػػل اإلدػػلءة ال ػػا ال إدػػلءة غنرهػػل  ف إحدػػلمه نمبمػػا لىنػػه إحدػػلف ، كا 
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دلء ه نمبما لىنهل إدلءة، أحكاؿ ا مز لػبلد ا  ك ةرنػل ه ػدمنر أحكاؿ ا مػز ك  كا 
 ضرارا بللعبلد.اإلك 

جلمػ  فػا ال عبنػر فػا فعػؿ اللػرط  لىػ د  مف الركانػل  العلػر : ا ف   ث لث 
َسن ا لبللفعؿ "  اإلحدلف  كها :، " َأة 

َسن ا للَفِإن لل-1 ن ل،لَفَأِع ن وِنيلَأة  م وِني.لَأَسأ ا للَواِ  لَفَقوِ 
َسن ا للَأَن لَفِإن لل-2 ن ل،لَفَأِع ن وِنيلَأة   َفَسدِ د وِني.لَسأ ا لأَللَأَن لَواِ 
نلفأع نوني،لأةسنالأن لفإنل-3 ا للوا  لفقوموني.لزِغ 
نلفأع نوني،لأةسنالفإذال-4 ا للأن لوا  لفقوموني.لزِغ 
؛لَفِإن لل-5 َسن ا  ن للَفَأِع ن وِني،لَأة  م وِني.لَواِ  لَفَقوِ  ا  لزِغ 
م وِني،لَضع ا ا للَفِإن لل-8 ن للَفَقوِ  َسن ا للَواِ  لَفَأِع ن وِني.لَأة 

؛ لمػػػػػل فنػػػػػه مػػػػػف لمػػػػػكـ؛ "أحدػػػػػم " هػػػػػك الفعػػػػػؿ الغللػػػػػ  لىػػػػػ  الركانػػػػػل  فللفعػػػػػؿ
ال عبنر لف هػذا رـ اة ىؼ ، فلإلحدلف مىمز للمز ندةؿ فنهل مرنر مف المعلما

ا لفكضػػل فػػا مملمػػه "، الفعػػؿ فػػا أربػػل ركانػػل  ااَحَقم  " فػػا الػػركان نف الدلددػػز اس 
 كالدلبعز:

ا للَفِإنِلل-6 َحَقم  ن للَفَأِع ن وِني،لاس  ا للَواِ  م وِنيلزِغ  ل.َفَقوِ 
ا للَفِإنِلل-7 َحَقم  ن للَف حََّبع وِني،لاس  ا للَواِ  م وِني.لزِغ  لَفَقوِ 

 : دعز" فا الركانز ال لَأَصب ا لككضل فا مملمه الفعؿ "
َمد والَأَصب ا للَفِإن لل-9 ن ل،لاّللََّللَف ة  َطأ ا للَواِ  م وِني.لَأخ  لَفَقوِ 

 رة:" فا الركانز العللرأ حمونيككضل فا مملمه الفعؿ "
نلفأع نوني،لة  للعمىلرأ حمونيلفإنل-10 لفسد دوني.لب طللعمىلرأ حمونيلوا 

، "نر لىفعػؿ "أحدػم رأن مكما "  فد –أصب   –اد  م  كأفعلؿ اللرط الرلرز "
كرؤنػ هـ ، كاإلصػلبز إحدػلف، فلالدػ  لمز إحدػلف، فمؿ كاحػد ممهػل مػف اإلحدػلف

 حي بى ٍدػو المعػلما ال ػا  ى فمىمػز اإلحدػلف مللدػملء  ظػؿ هػذ، له لى  الحؽ إحدلف
ف ، كمػؿ فعػؿ ممهػل نملػؼ جلمبػل مػف اإلحدػلف كصػكرة مػف صػكرو، هػلكًٌ فا جى  كا 

؛ كلػػذا دااػػرة  مهػػل  لػػمؿ مػػؿ لمػػؿ صػػللحملمػػ  االدػػ  لمز أكدػػل هػػذو الرلرػػز 
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لث اامَّللاّللَّ للَربَُّناا لَقاا ل والالَّااِذ نَلل"لِإنَّلام فػػ  بهػػل ربمػػل بعػػد اإلنمػػلف فػػا قكلػػه جػػؿ كلػػل 
ااَحقَل ل لل م وااس  َزن ااوالَواَلللَحَخاا ف والَأالَّللال َماَلِئَكاا  للَعَماا  ِيم للَحَحَناازَّ والَحة  لالَِّحاايلِب ل َجنَّاا ِللَوَأب ِشاار 
اَحَق م والث امَّللاّللَّ للَربَُّنا لَقا ل والالَّاِذ نَللِإنَّل"، (َّفصػى ) "وَعد ونَلح للك نح م ل لَخاو   للَفااَلللاس 

َزن اااوَن"لى اام للَواَلللَعَماا  ِيم ل ؛ فػػػر  كلمػػف اإلحدػػػلف ألىػػ  درجػػز، ( ُّ ػػلؼ)ا ح َ ة 
، فنمل ادػ  لـ فنػه إلػ  درجػز اإلحدػلف ؽى رٍ مد  نـ لى  مل أمرو    علل  به لـ نى 
 –ادػػػ  م  لىػػػ  أف هػػػذو ا فعػػػلؿ الرلرػػػز "، كهػػػ  ألىػػػ  مػػػف اإلدػػػلـ كاإلنمػػػلف

أدػػرة ، فمىهػػل مػػف أدػػرة كاحػػدة، " م آةنػػز م لامػػزرأن مػػكما لىػػ  حػػؽ –أصػػب  
لإلصػلبز فػا ف، لةنر كالرقا كالمهضز كالدعلدة كالحنلة الحػرة المرنمػزالصلح كا

حدػػلفال ػػكؿ كالفعػػؿ كالعمػػؿ كالدػػىكؾ ادػػ  لمز  كا بػػلع الحػػؽ كالعػػدؿ ك حرنػػه ، كا 
حدلفكالحرص لى   طبن ه فا ا مز إصلبز ك  كهمذا   لق  ، دداد كاد  لمز كا 

جػ  مػف رحػـ هذو ا فعلؿ كنفدر بعضػهل بعضػل كنلػد بعضػهل بعضػل  مهػل ةر 
 ة لدال كرحمز كرقنل ك  دمل كمهضز.رحـ اإلحدلف الذل نم  الحنل، كاحد
: ا ف   رملف مف الركانل  العلر فا ال عبنر فا جكا  اللرط فا الجمىػز رابع 

َفاا حََّبع وِني"لرد  ركان ػػلف ف ػػط فػػا ال عبنػػر بػػػ "كامفػػ، " َفااَأِع ن وِنيا كلػػ  بللفعػػؿ "
َمد وا"  :"اّللََّللَف ة 
ا للَفِإنِلل-7 َحَقم  ن ل،لَف حََّبع وِنيلاس  ا للَواِ  م وِنيلزِغ  لل.َفَقوِ 
َمد والَأَصب ا للَفِإن لل-9 ن ل،لاّللََّللَف ة  َطأ ا للَواِ  م وِنيلَأخ  لل.َفَقوِ 

"  عبنػػر بللفعػػؿ العػػلـ الػػذم نلػػمؿ اال بػػلع كحمػػد   جػػؿ َفااَأِع ن وِني" ػكال عبنػػر بػػ
ر دػػكاد أهػػؿ الحػػؽ نػػلػػه ؛  ف  مرإللمػػز ففػػا ا بػػلع الحػػلمـ فػػا إحدػػلمه ، كلػػل

كاإلحدلف بل بللهـ كا للف الكالء لهـ ك أنندهـ ن جه بػللبلد محػك اال حػلد كلػدـ 
 زى قىػرٍ كلػنس مػل اال حػلد إال ال  ػدـ كاإلصػلح كالرقػا كالحضػلرة ؛  ف الفي ، ال فرؽ
ةػ لؼ ف ػلؿ جػؿ رقػز كاالالفي  ذً بٍ مل بلال حلد كمى مل ربُّ مرى كقد أى ،  ه  ُّ لى ك ى  فه هى ككى  ؼه عٍ ضى 

ب اد وِن"للَربُّك م للَوَأَن لَواِةَدة للأ مَّ  للأ مَّح ك م للَىِذهِلل"لِإنَّلكلػل  نَّل"، (ِٗا مبنػلء)َف ع  لَىاِذهِللَواِ 
كقلؿ جػؿ كلػل فػا المهػا ، (ِٓالمؤممكف) َف حَّق وِن"لَربُّك م للَوَأَن لَواِةَدة للأ مَّ  للأ مَّح ك م ل

ااااوَلو للاّلل َللَوَأِط ع ااااوا ل"لػػػػ   لػػػػف ال مػػػػلزع كاالةػػػػ لؼ كالفرقػػػػز كال  َحَناااا َزع وا للَوَرس  لَواَل
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َى َللَفَحا َشاام وا ل ك اام للَوحَااذ   لىػػ  أف الم صػػكد ب ػػكؿ أبػػا بمػػر ، (ْٔا مفػػلؿ) "لِر ة 
َمااد وا ؛ بػػؿ حمػػد    عػػلل  جػػرد  حرنػػؾ الىدػػلف بللحمػػد  ف ػػط" لػػنس ماّللََّلل"َف ة 

ملـ ك دنر قلطرة ال  دـ بللبلد بللفعؿ كالعمؿ أنضل ؛ ح     حرؾ ا مز إل  ا 
 "َفا حََّبع وِني" محك ا فضؿ فا مػؿ منػلدنف الحنػلة ؛ ممػل أف اال بػلع فػا قكلػه 

ف عػػه كةىفػػه ف ػػط كنعىمػػكا  أننػػدهـ لػػهلػػنس المػػراد ممػػه أف ندػػنركا م ؛  ف هػػذا كا 
مػػػػػلف مظهػػػػػرو حدػػػػػمل كصػػػػػكر ه مرغكبػػػػػز محبكبػػػػػز إال أف اال بػػػػػلع نعمػػػػػا الدػػػػػمل 

كأف نمكمػكا ، كأف ن دمكا مػف ا لمػلؿ مػل هػك ًرٍدؼي ذلػؾ ك للنػهكالطللز كالمحبز 
معه دكالد الدهر كبملة المهضز كمملبل الةنر ال ا  ر  ا بهل البلد كندعد بهػل 

ذا ملمػػػ  هػػػذو المعػػػلما الرادفػػػز أك المعػػػلما الرػػػكاما هػػػ  المػػػرادة لىػػػ  ، العبػػػلد كا 
َمااد وافَلَفاا حََّبع وِني"ل"دػػبنؿ المملنػػز مػػف كراء ال عبنػػر بػػػ " فػػإف الركانػػز ا ـ ، "اّللََّلل ة 

بهذا المعم  الممما لمه فا فعؿ   ٍ حى رأ ال ا ا ف   لىنهل رملف مف الركانل  صى 
كلى صػػرنح همػػل حلك ػػه كمذاق ػػه العللنػػز ال ػػا  صػػلرح ا مػػز ، "َفااَأِع ن وِنيا مػػر" 

ك مللفهل ك طى  ممهل العكف طىبل صرنحل ح    مػكف مدػؤلنز ا مػز فػا إللمػز 
ًة ا كل  لمد اضحز مف أكؿ ا مر كمف المأٍأمأى لحلمـ المحدف المصىح العلدؿ ك ا

 كالمدػػاؤلنز أنػػل ملمػػ  صػػغنرة أبػػؿ لمػػد  ػػكلا ،  ػػكل  الةلفػػز كالحمػػـ كاإلمػػلرة
ػػػ ؽأ مبنػػػرة فػػػا مػػػؿ لػػػأف مػػػف لػػػاكف ا مػػػز دى  كهػػػذا هػػػك الدػػػبنؿ لمػػػف أراد ، ؿأ أك جى

      .الحنلة
فعؿ اللرط فا الجمىز الرلمنػز بللفعػؿ  لفعبنر : اة ىف  الركانل  فا ال خ مس 

ل - َأَسأ ا ل) ا  ل -زِغ  لل–َضع ا ا  َطأ ا  " َأَساأ ا لكالفعػؿ "، (ب طللعمىلرأ حمونيل-َأخ 
لػداد ، نعمهل كنلمىهل فضعؼ الحلمـ فا حممه كفا قرارا ه كفا إلداد جنله كا 
كف مهلبػل  ف الحلمـ نمبغا أف نمكف قكنل فا ذلؾ مىه ح   نمػ ؛لعبه  إدلءة 

ندػ طنل ، مهلبل فا لنكف أصحل  الدطكة كالمفكذ فػا لػعبه، فا لنكف ألدااه
؛  ف الحػػلمـ الصػػللح كةطػػأ الحػػلمـ إدػػلءة، أف نأةػػذ حػػؽ الضػػعنؼ مػػف ال ػػكل

ر بُّ دى لىػػػ  لمػػػؿ إال بعػػػد ملػػػكرة كدرادػػػز ك فمنػػػر ك ىػػػ ـى دً ٍ ػػػالمصػػػىح نمبغػػػا أف ال ني 
ككقػػكع الحػػلمـ فػػا ، مفدػػدة لمهػػللعكاقبػػه كمػػدل  ح ن ػػه لمصػػىحز ا مػػز كدراػػه ال
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للل ه فا ا مز؛ البلطؿ إدلءة ؛  ف الحلمـ نمبغا لىنه  حرم الحؽ كا بلله كا 
مػػػف ا فعػػػلؿ  هً ًمػػػحً م رى كً " مهػػػنمف لىػػػ  أةكا ػػػه كذى َأَساااأ ا لكبهػػػذا مػػػرل أف الفعػػػؿ "
مىهػػػل مػػػف للاىػػػز اإلدػػػلءة ، كال ػػػا هػػػا مىهػػػل مػػػف كاد كاحػػػد، المركنػػػز فػػػا مملمػػػه

" أحدػم ي "الطرن ػز هػا مفدػهل الطرن ػز فػا اة نػلر فعػؿ اللػرط  كهػذو، كال  صنر
أةكا ػػه كذكم فهػػك فعػػؿ لػػلـ نضػػـ جملحنػػه لىػػ  ، فػػا الجمىػػز اللػػرطنز ا كلػػ 

كبهػػذا ن حػػد ، "رأن مػػكما لىػػ  حػػؽ –أصػػب   –ادػػ  م  كهػػا ا فعػػلؿ "، رحمػػه
حػػذك المػػلـ فػػا أمرػػر الركانػػل  بلة نػػلر الفعػػؿ العػػلـ الػػذم نضػػـ جملحنػػه لىػػ  

كهذا  ملد  ك آخ ك راحـ فا ، للاى ه فا الجمى نف اللرطن نف رحمه كأفرادذكم 
فػإذا ، أةكا ػه كنملدنهػل حػ ف اإلحدلف ن  ؛وي رى زٍ بملء الملـ ن كم كللاجه كنلد أى 

دػػىؾ الحػػلمـ دػػبنؿ اإلحدػػلف ف ػػد ادػػ دل  هػػذو العلاىػػز المرنمػػز كاللػػجرة الطنبػػز 
كالحػػػؽ ؛ كهػػػذا إغػػػراء بضػػػركرة  للاىػػػز االدػػػ  لمز كاإلصػػػلبز، كملػػػرهل فػػػا ا مػػػز

الحػذر كال ػػدقنؽ مػف الحػػلمـ فنمػل نػػأ ا  ف فعىػػه ن بعػه أفعػػلؿ كاة نػلرو ن بعػػه مػػل 
فػػإذا أدػػلء ، كبػػللعمس مجػػد أف اإلدػػلءة  جػػر أةكا هػػل ك ملدنهػػل، ن بعػػه فػػا ا مػػز

، الحػػػلمـ ف ػػػد ادػػػ دل  هػػػذو العلاىػػػز المرنهػػػز كاللػػػجرة الةبنرػػػز كأغػػػرل بهػػػل ا مػػػز
الضػػعؼ كالةطػػأ كالبلطػػؿ ؛ كهػػذا إغػػراء بضػػركرة الحػػذر كال ػػدقنؽ للاىػػز الزنػػغ ك 

 كاة نلرو ن بعه ملن بعه فا ا مز.مف الحلمـ فنمل نأ ا  ف فعىه ن بعه أفعلؿ 
ل - َأَسااااأ ا لكال عبنػػػػر بهػػػػذو العلاىػػػػز المرنهػػػػز  "  ااااا  ل -زِغ  لل–َضااااع ا ا  َطااااأ ا  ل-َأخ 

ز  مكف ممه اإلدػلءة مص مصل قلطعل لى  أف رأس الدكلنل"ب طللعمىلرأ حموني
ف مػػلف ألىػػ  المػػلس ر بػػز ، كالزنػػغ كالضػػعؼ كالةطػػأ كالكقػػكع فػػا البلطػػؿ ح ػػ  كا 

مػػلف إنملمػػه ك ، مػػف العلػػرة المبلػػرنف بللجمػػزك ، فػػا هػػذو ا مػػز بعػػد ردػػكؿ   
ممػػل العصػػمز ، ؛  مػػه بلػػر غنػػر معصػػـك مػػف الةطػػأإنمػػلف ا مػػز مىهػػل ؿي دً ٍعػػنى  كا 

الةطبز  ركانز لهذوفا  ح به دندمل أبك بمر ؛ كهذا المعم  المهـ صر ل مبنلء
ػل، المأػلسي  نىلأىنُّهىػل" أبػك بمػر دػندمل قػلؿ ، لمد ابف جرنر الطبػرم ـٍ  أىمىػل ًإمأمى ، ًمػٍرىيمي

ٌمًػػا ػػ يمىىًٌفيكمىًما لىعىىأميػػـٍ  أىٍدًرم ال كىاً  ػػل دى ػػكؿي  مىػػلفى  مى  اٍصػػطىفى  اَّللأى  ًإفأ  نيًطنػػؽي،    رىدي
مأدنا ىى  ميحى ػمىهي  اٍلعىللىًمنفى  لى ػل اآلفىػلً ، ًمػفى  كىلىصى مأمى لىٍدػ ي  مي أبًػله  أىمىػل كىاً  ٍب ىػًدعه، كى  فىػًإفً  ًبمي
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فٍ  فى ىلًبعيكًما، اٍد ى ىٍم ي  ميكًما، ٍغ ي زً  كىاً  لىٍنسى  قيًبضى     ردكؿ فا  ك  فى ىكًٌ ده  كى  ًمػفٍ  أىحى
ٍكطو  ضربه بمظىمز نىٍطىيبيهي  ا يمأزً  هىًذوً  ػل دى فأ  أىال هىػل،ديكمى  فىمى ػٍنطىلمنل ًلػا كىاً   نىٍع ىًرنمًػا، لى
ـٍ  ًفػػا أيٍؤرًػػري  ال، فىػػلٍج ىًمبيكًما أى ىػػلًما فىػػًإذىا ـٍ  أىٍلػػعىلًرمي ػػلًرمي  اَّللأى   أمػػؿ قكلػػه "ًإفأ  ،"ُ"" كىأىٍبلى

ػػػػدنا اٍصػػػػطىفى  مأ ىىػػػػ  ميحى ػػػػمىهي  اٍلعىػػػػللىًمنفى  لى  نرنػػػػد أف الردػػػػكؿ ، "اآلفىػػػػل ً  ًمػػػػفى  كىلىصى
كرحػـ ؛ كلػذا  مػكف ممػه اإلدػلءة كالزنػغ كالةطػأ، ىنس بمعصكـمعصكـ أمل هك ف

ه بهػػذا مػػلف مهمػػل    عػلل  دػػندمل أبػػل بمػػر كرضػػا لمػػه كأرضػلو ؛ فػػإف  صػػرنح
فمػلف ،  مػه أكؿ مػف كلػا أمػر المدػىمنف بعػد ردػكؿ   ؛ جدا كضركرنل جدا
كبػػػأبا هػػػك  أمػػػل الردػػػكؿ ، مكمػػػه بلػػػرا نصػػػن  كنةطػػػ ءبالبػػػد مػػػف ال صػػػرنح 

ػػرأحى فمػػلف معصػػكمل  كأمػػا ل - َأَسااأ ا للبهػػذو ا فعػػلؿ " ؛ كلهػػذا أنضػػل صى ااا   -زِغ 
ل لل–َضع ا ا  َطأ ا   ."ب طللعمىلرأ حمونيل-َأخ 
ن ل": ا ف ػ  الركانػل  فػا ال عبنػر فػػا جػكا  اللػرط فػا الجمىػز الرلمنػػز س دسا  لَواِ 
اااااوِنيلَأَساااااأ ا ل م  اااااوِنيلىػػػػػ  ال عبنػػػػػر بللفعػػػػػؿ "" َفَقوِ  م  بللفعػػػػػؿ  كجػػػػػلء ال عبنػػػػػر، "َقوِ 

 :" فا الركان نف الرلمنز كالعللرةَسدِ د وِني"
َسن ا للَأَن لَفِإن لل-2 ن ل،لَفَأِع ن وِنيلَأة  ل.َفَسدِ د وِنيلَأَسأ ا للَأَن لَواِ 

نلفأع نوني،لة  للعمىلرأ حمونيلفإنل-10 لفسد دوني.لب طللعمىلرأ حمونيلوا 
صكرة محدكدػز كدبؽ أف ال  كنـ فنه اد علرة  بعنز أةرج  المعم  الع ىا فا 

ـ بللرًٌ  ػػػحٍ فنى  لؼً  ىػػػصػػكرة العػػػكد ا لػػػُك الػػػذم ني ىػػػكأ لحػػػلمـ اك  ػػػكنـ ، االم فػػػلع بػػػه في دي
حدػلفنمكف  كال ، ببنلف إدػلء ه كبنػلف طرن ػز  لفنهػل رػـ  حكنىهػل إلػ  إصػلح كا 

بد مف هذا ال  كنـ كمف هذو المراجعز كمف هذا ال صكن   ةطلء الحمػلـ ح ػ  
لل  كأف    عػػػ،  نغ ػػػركا بػػػأمهـ لىػػػ  رأس الحمػػػـنمفمػػػؼ ذلػػػؾ مػػػف غىػػػكااهـ فػػػل

ن ل" فػػا ركانػػز "َفَساادِ د وِنيمىمهػػـ أمػػكر العبػػلد كالػػبلد. كأمػػل الفعػػؿ " لَأَسااأ ا للَأَناا لَواِ 
نكركانز "لَفَسدِ د وِني فها لند  ببعندة لف ،ل"فسد دونيلب طللعمىلرأ حمونيل"وا 
م وِنيل"لركانز ؛  ف ال  كنـ إصلح لىعكد كاحد د مف كادندد ؛ بؿ ال  كنـ كال"َفَقوِ 

                                                           

  َ ِِْ/ ّ(   لرند الطبرم ُ)
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نصػػػنر  لؼً  ىػػػبللرًٌ  ـي كأ  ىػػػكالعػػػكد بعػػػدمل ني ، كال دػػػدند  دػػػدند الدػػػهـ، ا لػػػُك بللر ػػػلؼ
ػػدأدي فػػا محػػكر ا لػػداء ؛  ف  دددػػد ال  ػػكنـ قبػػؿ ال دػػدندفػػل رنػػ  أف ، دػػهمل نيدى

 مكف إال بعد إصلح العكد ك هذنبه.الدهـ ال ن
 :قكؿ دندمل أبا بمر 

لِخَ  َن  ل"لَوال َكِذ  ل،لَأَم َن  لل  لد لالص ِل"ل
ػػًز الجمى ػنف الدػػلب  نفجمى ػػلف ممدػهل ػلف  جى  ؛ كم ملدػب لف معهمػػل  ملدػػبلم لف بحي
ٍم ي  فىًإفٍ ف الصدؽ إحدلف فهك  طبنؽ ل كله "؛  ظلهرا كالمػذ  ، "فىػأىًلنميكًما أىٍحدى

فٍ إدػػػلءة فهػػػك  طبنػػػؽ ل كلػػػه " ػػػٍأ ي  كىاً  ػػػكًما أىدى مي ب  الجمى ػػػلف مػػػل كممػػػل  ملدػػػ، "فى ىكًٌ
فإمهمػػػل ، الى ػػػنف قبىهمػػػل مػػػف حنػػػث  ػػػدالا المعػػػلما كمػػػداء بعضػػػهل لىػػػ  بعػػػض

ػػٍذًك المػػلـ كبملاػػه لم ػػل لىػػ  فللجمى ػػلف الدػػلب  لف ق،  ملدػػب ل معهمػػل فػػا طرن ػػز حى
؛ كمػذا كقكبؿ "فألنمكما" بػ "ف كمكما"، "أدىك  الم لبىز ف كبؿ "أحدم " بػ"أدأ 

ػػػٍدؽ  الم لبىػػػز بػػػنف "جمى ػػػلف لىػػػ  أدػػػىك قلمػػػ  هل ػػػلف ال ػػػًذ " كبػػػنف  الصًٌ " ك"اٍلمى
لمىز ه أىٍزرى بعض.كبهذا ن علمؽ الملـ ك ؛ ًةنىلمىز"" ك ""أىمى دُّ بعضي  ن آة  كنىلي
ػػٍدؽي "قكلػػه ك   لمىػػزه  الصًٌ كلػػك ، " لػػك كضػػل فػػا مػػؿ لػػ ء  صػػىحهًةنىلمىػػزه  كىاٍلمىػػًذ ي ، أىمى

الحنػػلة   صػػىح كلػػك صػػلر لػػعلرا لىحنػػلة مىهػػل، لصػػلر لػػعلرا  م أمػػز  صػػىحه
كالصػػػػدؽ فػػػػا ال عىػػػػنـ مصػػػػىح ، فللصػػػػدؽ فػػػػا الدنلدػػػػز مصػػػػىح لىدنلدػػػػز، مىهػػػػل
كالصدؽ فا الصمللز مصىح ، كالصدؽ فا االق صلد مصىح للق صلد، لى عىنـ

كالمػػػذ  فػػػا ، كالمػػػذ  فػػػا الدنلدػػػز ةنلمػػػز فػػػا الدنلدػػػز، كهمػػػذا ََلىصػػػمللز 
كالمػػذ  ، فػػا االق صػػلدكالمػػذ  فػػا االق صػػلد ةنلمػػز ، ال عىػػنـ ةنلمػػز فػػا ال عىػػنـ

كا مػـ المظنفػز الراقنػز الم حضػرة ، كهمػذا ََفا الصمللز ةنلمز فػا الصػمللز 
مىػػػلرىوي  ، هػػػا ا مػػػـ ال ػػػا  ى ػػػـز الصػػػدؽ ك  ػػػكـ لىػػػ  الصػػػدؽ ك رفػػػل قػػػدرو ك يٍعًىػػػا مى
كا مػػػـ الم ةىفػػػز هػػػا ا مػػػـ ال ػػػا  عػػػنش لىػػػ  المػػػذ  ك  ػػػمفس المػػػذ  ك ح ػػػـر 

مىػػػلرىهيـالمػػذابنف ك رفػػػل قػػػدرهـ ك يٍعًىػػػ رى ًصػػػٍدؽى ذلػػػؾ كصػػػح ىه كاٍمظيػػٍر حكلىػػػؾى  ىػػػ، ا مى
دىادىو.  كدى
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كةنلمػػػػز ا ملمػػػػز ، كا ملمػػػػز أف  ػػػػرد اللػػػػ ء إلػػػػ  صػػػػلحبه ممػػػػل ادػػػػ أممؾ لىنػػػػه 
لػف الصػدؽ بأمػه  كأةبر دػندمل أبػك بمػر ،  ضننعهل كا  لفهل أك ردهل ملقصز

ؽ فا العىـ فللصد، أملمز  ف الصدؽ  أدنز الل ء ممل هك دكف زنلدة أك م ص
، كالمجىػػػػس أملمػػػػػز، أف   ػػػػكؿ مػػػػل  عىػػػػػـ دكف زنػػػػلدة أك م ػػػػػص؛ إذ المىمػػػػز أملمػػػػػز

كالصدؽ فا مؿ ل ء لزكـ جلد ه كا لطلء مؿ ل ء ح ػه كمدػ ح ه دكف زنػلدة 
ػػ، أك م ػػص كمػػف قػػلؿ جلمبػػل ممهػػل كمػػ ـ ، الح ن ػػز كالكاقػػل فهػػك مػػلذ  رى نأػػغى ف فمى

كالةنلمػػػز ، كهمػػػذا ََلح ن ػػػز مػػػف ا ملمػػػز ب ػػػدر مػػػل مػػػ ـ مػػػف ا صى  ىػػػجلمبػػػل ف ػػػد مى 
ةبػػلر بمػػل هػػك مةػػللؼ لىحػػؽ كالح ن ػػز   ضػػننل ا ملمػػز، كالمػػذ   ضػػننل لىحػػؽ كا 

كةػػلف ، كةػػلف مفدػػه، ةػػلف بهػػل المػػ مىـ حػػؽ المىمػػز لىنػػهةنلمػػز   ىػػؾك ، كالكاقػػل
كهػذا ا دػىك  أةػُر الصػدؽ  ََف لؿ " كالمذ  ةنلمػز "  ؛ كلهذا أةبر أم ه

صكرة أملمز مػف ، الع كؿ فا صكرة محدكدز اىزالجلكالمذ  كهمل مف المعلما 
 ملمػز فهػكا ظ ف حفً فمى ، ظهل أك ضنعهلفحفً ، لمد إمدلف  ٍ عى ضً كي ، ملؿ أك م لع

ملمػػز فهػػك ةػػلاف لمفدػػه ا كمػػف ضػػنل  ،صػػلدؽ مػػل مفدػػه كمػػل دنمػػه كمػػل أم ػػه
  .كلدنمه ك م ه

ةبػػلر دػػندمل أبػػا بمػػر   فػػا أكؿ ةطبػػز لػػه نردػػـ دػػبنىه كممهجػػه فػػابهػػذا  كا 
كن ةػػذ هػػذا ، كنب عػػد لػػف المػػذ ، كهػػك المػػمهي الػػذم نىػػـز الصػػدؽ، قنػػلدة ا مػػز
 كهذا ملبل مف لنـ دندمل أبا بمر ، كم نلدل لمؿ ل ء، مؿ ل ءفا لعلرا 
علرا كممهػلُ حمػػـ فهػك الػذم لػـز الصػدؽ فػػا حنل ػه قبػؿ أف نجعىػه لػ، كدػجلنلو

صلح ل مز؛  نؽ هك الذم ل به الردكؿ كا  ػدًٌ  صى رٍ ًحػكال لػؾ فػا أف ، "بػ "الصًٌ
لػػللز ذلػؾ فػا ا مػز كجعىػػه  الحػلمـ لىػ  لػزكـ الصػػدؽ كاالب عػلد لػف المػذ  كا 

قلم ػه حممػه ، ممهي حنلة هك دبنؿ المجلة كالرقا كال  دـ ممل أف مػذ  الحػلمـ كا 
كمػػػل دةػػػؿ المػػػذ  فػػػا لػػػ ء إال ، كدػػػىطلمه لىػػػ  المػػػذ  إغػػػراء ل مػػػز بللمػػػذ 

؛ كام لػػلر المػػذ  كأهىػػه،   كقىػػز الصػػدؽ كأهىػػها مػػـ كراءو المػػذ ؼي ىُّػػةى ك ى ، أفدػػدو
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فو  بىمًػا ًفػا مىػلفى  لى ىػدٍ : ني ىػػلؿي  حى أػ "ا ملمػز   يٍرفىػلى كمػف ألػراط الدػللز أف  ػػؿه  فيػلى  رىجي
 .، ممل أةبر المعصـك "ُ"أىًمنفه "

، كاإللػلـ الصػػلدؽ أداة لى  ػػدـ، كالمػذ   ضػػىنؿ ل مػػز، الصػدؽ ممللػػفز ل مػػز 
كال دبنؿ لىرقا كال  دـ إال بللحلمـ الصػلدؽ ، هدـ ل مز ؿي كى عٍ كاإلللـ الملذ  مً 

كالمعىـ الصلدؽ كالكزنر الصلدؽ كالمداكؿ الصػلدؽ كالفػلح الصػلدؽ كالصػلمل 
، كمجىػػس الحمػػـ الصػػلدؽ، كمجىػػس العىػػـ الصػػلدؽ، الصػػلدؽ كال ػػلجر الصػػلدؽ
لدؽ ػكمجىس الصػىح الصػ، كمجىس ال ضلء الصلدؽ، كمجىس اللكرل الصلدؽ

  .إل  آةرو َََ
 كهذا هك الدبنؿ لمف أراد أف نحنل.

 :قكؿ أبا بمر الصدنؽ 
ِع   ل اذَللَةحَّاىلِعن اِد لَقاِو  للِف ك م لل"الضَّ لَةحَّاىلِعن اِد لَضاِع   للَوال َقاِو ُّل،لَةقَّاو للَلاو للآخ 

ذَل ل."ال َة َّللِمن و للآخ 
ػػ ػػدنؽي  ؼى رأ لى ، لعمػػكـ" بػػػ"أؿ" لىداللػػز لىػػ  ا"ال ػػكم " كمػػل مػػف "الضػػعنؼ الصًٌ

كمػؿ قػكم فػا ، فمؿ ضعنؼ فا ا مز قكم لمدو ح   نأةػذ لػه ح ػه مػف ال ػكم
ككراء هذا داللز لىػ  لػدـ ، ا مز ضعنؼ لمدو ح   نأةذ ممه الحؽ لىضعنؼ

كأف أفػراد ا مػز أمػلـ ، مف الضعفلء أك ا قكنلء لى  حدل  أحػدالمحلبلة  حد 
كلػػػنس همػػػلؾ ، م قػػػكمفىػػػنس همػػػلؾ محلبػػػلة  ، الحػػػلمـ دكادػػػنز مأدػػػملف الملػػػط

ال عرنػػؼ بػػل لؼ كالػػلـ همػػل نهمػػس بهػػذو الداللػػز الدػػةنز ، محلبػػلة  م ضػػعنؼ
ػل ً كلمػؿ مدػاكؿ ال ا   ػكؿ لػرأس الدكلػز  فػا مفدػؾ  أك لغػرضو  زو ىأػعً لً قكنػل  ال  ىحى

؛ فمػػػؿ قػػػكم بغػػػ  لىػػػ  ف  ػػػرؾ أف  أةػػػذ ممػػػه الحػػػؽ لىضػػػعنؼ؛ ممػػػه  أك لةػػػكؼو 
البل أ الػذم  ـى مٍ كهذا الحي  هي  ى ىٍ صأ الذم أى  ضعنؼ نمبغا أف  طبؽ لىنه هذا ا صؿ

مػػػؿ كمػػػذلؾ ، ك  ػػػكـ بػػػنف المػػػلس بلل دػػػط، ح ػػػ  نع ػػػدؿ منػػػزاف العػػػدؿ؛ أبرم ىػػػه 
                                                           

/ ٕا ملمػػل  كمػػل نجػػ  مػػف أدااهػػل إلػػ  أهىهػػل  ّٓلػػع  اإلنمػػلف لىبنه ػػا فػػا الم دمػػز  (ُ)
 َ َْٖٗحدنث رقـ  ُِّ
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فل أةػػذ حػػؽ ضػػعنؼ ل راب ػػه أك ، ضػػعنؼ نمبغػػا أف  أةػػذ لػػه ح ػػه مػػف ال ػػكم
ك  ػػرؾ حػػؽ ضػػعنؼ آةػػر  مػػه ، إلػػد ََ مػػؾ  عرفػػه أك  مػػه مػػف قرابػػز فػػلف 

 ََالم ػػربنف إلنػػؾ  عرفػػه أك  مػػه لػػنس مػػف قرابػػز أحػػد مػػف  لػػنس قرنبػػل لػػؾ أك ال
 إلد ؛ فهذا ظىـ؛ كالظىـ ظىمل  نـك ال نلمز.

( لىداللػز لىػ  ممػلؿ الصػفز فػا كال كم –الضعنؼ كنح مؿ أف  مكف "أؿ" فا )
صػػػلر    أم الضػػػعنؼ الػػػذم ا صػػػؼ بمػػػؿ صػػػفل  الضػػػعؼ ح ػػػ، المكصػػػكؼ

 ػكة ح ػ  صػػلر  فل  الكال ػكم الػذم ا صػؼ بمػؿ صػ، صػفز الضػعؼ  لمػز فنػه
نرفػل  كهػك أف دػندمل أبػل بمػر ، ؛ ككراء هػذا معمػ  دػةاصفز ال كة  لمػز فنػه

االدػػ ملمز  فػػاكبىػػغ   ػػهالضػػعنؼ إلػػ  ال ػػكة بعػػدمل مػػلف قػػد بىػػغ فػػا الضػػعؼ غلن
ػ فاكبىغ ، كاالد دلـ غلن ه االدػ عبلد  فػاكبىػغ ، كغنػل  المصػنر الغلنػز رً كى الةى

ح ػػػػػ  ادػػػػػ ةفه ال ػػػػػكم كبىػػػػػغ بػػػػػه االدػػػػػ ةفلؼ ، كاالدػػػػػ  كاء لىنػػػػػه غلنػػػػػز المبىػػػػػغ
نرفػػل هػػذا الضػػعنؼ مػػف  ىػػؾ ا كحػػلؿ  دػػندمل أبػػك بمػػر ، كاالدػػ هلمز المم هػػ 

مػػكف نا ممهػػل ك ةنػػرن  ال ػػ  نمػػكف المػك ي كالمدػ م عل  العفمػػز المظىمػػز ك ىػؾ الحنػػلة 
نرفػل الضػعنؼ فنصػبح لمػدو قكنػل ؛ لػـ نم ػؼ ، بلطف ا رض ةنرا مف ظلهرهػل

 لػػػػػىه مػػػػػف أكحػػػػػلؿ الضػػػػػعؼ كظىمػػػػػل  االدػػػػػ عبلد كمعػػػػػلطف بػػػػػأف نم دػػػػػندمل 
، بػػأف نمحػػك لمػػه ظىمػػل  الضػػعؼ كاالدػػ عبلد، االدػػ ةفلؼ بػػه كاالدػػ  كاء لىنػػه

ككضػػػػل ، رػػػػـ جعػػػػؿ ال ػػػكم الظػػػػللـ ضػػػػعنفل، بػػػؿ جعىػػػػه مدػػػػلكنل لى ػػػػكم فػػػا ال ػػػػكة
كأمػػزؿ ال ػػكم مػػف لىنػػلء طغنلمػػه كجبػػرك  ظىمػػه ، الضػػعنؼ فػػا مكضػػل ال ػػكم

، أف  بىغ المىمز حؽ كصفهأمبر مف كهذا ل ء  ََ ه مكضل الضعنؼعى ضى ككى 
فمنؼ ب طبن ػه ك مزنىػه لىػ  كاقػل الحنػلة كلىػ  الػدمنل ال ػا نأمػؿ بعضػهل بعضػل 

ََ   
ه ليػزً مٍ كهذا ال كم الظللـ الذم  ح ؽ بصفل  ال كة ح   بىػغ فنهػل  مػلـ الصػفز، ني  

ه كنػأطرو كنأةػذ لىػ  ندنػ، دندمل أبك بمر مف جبرك  قك ه كظىمه كل كو كبغنػه
بؿ نمزع لمه صفز ال كة ، بللضعنؼ فحد  البطشل نممعه مف الظىـ ك ف، أطرا
ح   نذكؽ مػل أذاقػه الضػعنؼ كنلػعر بمػل لػعر بػه ، كنجردو ممهل  جرندا، مزلل
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نملد ، كهذا  أدن  لىظللـ  ك هذن  ك ربنز، الضعنؼ كن لدا مل قلدلو الضعنؼ
فىز مبىغ رد الحؽ إل  الضعن كال ن در لى  مرامز  ََظىـك ؼ المنبىغ فا المأصى

؛ حػػلمـ الم  ػػدر الصػػلدؽ الكارػػؽ بربػػهفػػا المج مػػل كلصػػلبل  الظىػػـ إال ال ال يػػكىل
ال اب ىع ػػػه هػػػذو العصػػػلبل  كأمى ػػػه أمػػػل مػػػل الضػػػعنؼ الػػػذم أراد أف نمصػػػفه  كا 

 .ك در أبا بمر  ََكجعى ه ةبرا مف ا ةبلر 
ػػًعنؼي " كنلحػػظ فػػا قػػكؿ أبػػا بمػػر   ـٍ ًفػػ كىالضأ ـٍ  كىاٍل ىػػًكمُّ  -ًلٍمػػًدم  قىػػًكم   نمي  ًفػػنمي

ػػًعنؼه  ػػرأؼى الضػػعنؼى كال ػػكمأ  ضى فػػا أكؿ الجمى ػػنف بػػػ "أؿ"  ًلٍمػػًدم " أمػػه بعػػدمل لى
 ممنػر همػل كلعػؿ حمػؿ ال، "ًلٍمػًدم َضاِع   ل -ًلٍمػًدم  َقاِو  لللد فمىمأرىهمل فا قكله "

 ػػػػكم الظػػػػللـ ؛  مػػػػه نعطػػػػا داللػػػػز دػػػػةنز  جعػػػػؿ اللىػػػػ  معمػػػػ  ال مكنػػػػل أقػػػػر 
الم غطرس لى  حؽ الضعنؼ بعدمل نمزله الحلمـ العلدؿ كالمداكؿ العػلدؿ مػف 
لىنلء قك ه كظىمه كغطرد ه ال نصنر مأم ضعنؼ بػؿ نمػكف ضػعنفل مػف مػكع 

؛ فهك الضػعنؼ الػذم أزاؿ لمػه ا لف جمنل الضعفلءزن نأ مي نمكف ضعنفل مي ، ةلص
غنلمه لى  المد ضػعفنف مػف مف لىنلء غطرد ه كظىمه كط هي طأ الحلمـ قك ه كحى 

ٍعىىمنل داال لىنػه، لبلد   ل له كمى من فنػه مػف كفػا هػذا مػل ، فنمكف هذا ال ممنر ًمٍندى
؛  فظنعػػل لىجػػـر الػػذم ار مػػ  كهػػك ظىمػػه لىضػػعنؼ ال لػػهنر بػػه كال لػػمنل لىنػػه

ػًعنؼي ك ممنػر "قػكم" فػا قكلػه " َََالذم ال نجػد لػه مصػنرا كادػ ةفلفه بػه   كىالضأ
ـٍ  هػك ، "  فند ال مكنل ك جعؿ هػذا ال ػكم مكلػل ةلصػل مػف ا قكنػلءًلٍمًدم م  قىكً  ًفنمي

ػػػػعىػػػػفى ال ػػػػكمُّ الػػػػذم رى  الحػػػػلمـ إلػػػػ  مصػػػػلؼ ا قكنػػػػلء بعػػػػدمل مػػػػلف ضػػػػعنفل  ؿي دٍ ه لى
هك ال ػكم الػذم ذاؽ طعػـ الظىػـ كالػذؿ كاالدػ عبلد لىػ  نػد ا قكنػلء ، مد ضعفل
ػػًرل  بػػه بعػػدمل صػػلر قكنػػل بدػػنؼ الحػػلمـ ا، الظىمػػز لعػػلدؿ كقػػكة الحػػؽ كمىمػػز فحى

ػػًرم  بػػه أف نمػػكف قكنػػل ممصػػفل لػػلدال مصػػنرا لمػػؿ مظىػػكـ ، الحػػؽ كمػػكر العػػدؿ حى
 ممنػػر ال مكنػػل همػػل نجعػػؿ همػػلؾ  َََمدػػعفل لمػػؿ مىهػػكؼ مغنرػػل لمػػؿ مدػػ غنث 

فصػػلر معمػػل فػػا الحنػػلة ، مكلػػل ةلصػػل مػػف الضػػعفلء كمكلػػل ةلصػػل مػػف ا قكنػػلء
كأقكنلء بعدؿ ، : أقكنلء بذكا هـ كقدر هـف مف ا قكنلء كمكللف مف الضعفلءمكلل

كضػعفلء أمػزلهـ إلػ  الضػعؼ لػػدؿ ، كضػعفلء بػذكا هـ كلجػزهـ، الحػلمـ العػلدؿ
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كاللػػلهد ، كهػػذا المعمػ  الدػػةا كراء داللػػز ال ممنػر لىػػ  ال مكنػػل، الحػلمـ العػػلدؿ
ـي فنػػػه قػػػكؿ ربمػػػل جػػػؿ ك  ػػػدس " منػػػر (  مٕ" )الب ػػػرة ِغَشااا َوة للَأب َصااا رِِىم للَوَعَماااىالعىىىػػػ

غللكة نفند أف لىػ  أبصػلر هػؤالء المفػلر مكلػل ةلصػل مػف الغلػلكة أم الغطػلء 
 ."ُ"كهك غطلء ال علما لف آنل    جؿ كلل ممل قلؿ لىملؤمل 

ػػػًعنؼي كحػػػرؼ الجػػػر "فػػػا   ـٍ  " فػػػا قكلػػػه "كىالضأ ـٍ  كىاٍل ىػػػًكمُّ  -ًلٍمػػػًدم  قىػػػًكم   ًفػػػنمي  ًفػػػنمي
ػػًعنؼه  نعمػػا أف ا مػػز صػػلر  مللكلػػلء ، زهػػك حػػرؼ الكلػػلء كالظرفنػػ، "ًلٍمػػًدم ضى

اةػػػ ىط فنػػػه ال ػػػكم كالضػػػعنؼ ك مننػػػز هػػػذا مػػػف ذاؾ نح ػػػلُ إلػػػ  بحػػػث ك م نػػػ  
 .كمزند مف ال حرم كال  بل  حكاؿ ا مز

الػذم  مػرر فػػا  ""لِعن ااِد كمػف مكاضػل ال ػأمؽ فػػا هػل نف الجمى ػنف ذلػػؾ الظػرؼ
ًعنؼي  ـٍ  الجمى نف  "الضأ ذى  حى أ  ِعن ِد  قىًكم   ًفنمي ًعنؼه  كىاٍل ىًكمُّ ، حى أهي  لىهي  آةي  ِعن ِد  ضى

ذى  حى أ  ؽأ " ًمٍمهي  آةي كهذا الظرؼ نطػكم كراءو أدلدػل مهمػل جػدا مػف ا دػس ، اٍلحى
ال ا نمبغا  ح  هل فنمف نىا أمػر ا مػز كفػنمف نمػكف حلممػل أك مػدنرا أكمدػاكال 

 ػػؽ بػػه كهػػك أف  مػػكف لىحػػلمـ رؤنػػز كاج هػػلد نح، فػػا أم مكقػػل مػػف مكاقػػل ا مػػز
كنمػػكف لػػه ًفٍمػػره نرقػػ  بل مػػز كنرفػػل قػػدرهل كنح ػػؽ فنهػػل ، كالمهضػػزل مػػز ال  ػػدـ 
أمػػػد فػػػا ةطبن ػػػه أمػػػه م بػػػل ال  هػػػذا مػػػل أف دػػػندمل أبػػػل بمػػػر ، العػػػدؿ كالحػػػؽ

ػػػلف ػػػلؿ "، مب ػػػدع لىٍدػػػ ي  مي أبًػػػله  أىمىػػػل ًإمأمى ٍب ىػػػًدعه " كى ال ، فػػػل  عػػػلرض بػػػنف ا مػػػرنف، ًبمي
ـ ذا فمر كرؤنز كأف نمكف م بعل لمل جػلء بػه اللػرع  علرض بنف أف نمكف الحلم

كذلؾ أف فمر الحػلمـ مػلبل مػف هػذا اللػرع الحمنػؼ نةػُر مػف ملػمل ه ، الحمنؼ
كلمػػف فػػا منفنػػز  ح ن ػػه ، فللعػػدؿ مػػف م لصػػد ال لػػرنل، كندػػنر فػػا ضػػكء مػػكرو

كلىحػػلمـ أف نةػػ ط لمفدػػه إلػػ   ح نػػؽ ، ك طبن ػػه  ة ىػػؼ الدػػبؿ ك  عػػدد الكدػػلاؿ
اللرع ؛  مه نح ؽ كمؿ دبنؿ نكصؿ إل  العدؿ كنح  ه فهك مف ، لالعدؿ دبن
 مف م لصدو. م صدا

                                                           

  َ ّٗ/ ُكاإلنضلح لىةطن  ال زكنما  ُٓٔ/ُالمللؼ لىزمةلرم (  نمظر ُ)
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، كراجعػػكا فمػػرو، هػذا الظػػرؼ ن ػكؿ  فػػراد ا مػز دق ػػكا لمػػد اة نػلر الحػػلمـ مرنػرا 
فلة ػلركا صػلح  ، كامظركا إل  مل نحمىه مػف فمػر كرؤل ل ح نػؽ العػدؿ كال  ػدـ

بػل ، بػؿ هػك إمأعىػزه ، ، ال مف ال لمد لػه ""عنداة لركا مف ن كؿ ، الفمرة كالرؤنز
     .فمر كال رؤنز كال برملمي

كال ، كب جرب ػػه كبرؤن ػػه كبفمػػرو  ا مػػر ةػػلص بػػه نعمػػا أف  ""عنااد  هلػػك ق
، رنػػػ  فػػػا أف لػػػرض هػػػذا المعمػػػ  لىػػػ  دػػػبنؿ اإلةبػػػلر دكف ا مػػػر أك المهػػػا

ممطػؽ نه ؼ بمؿ حلمـ ذم ل ؿ دىنـ أف نمظر فا هػذا الةبػر كنعرضػه لىػ  
كاجػده فنػه ك ، الع ؿ كال جربز ؛ فإمه كاجد فنه الةنر كالحؽ كالعػدؿ كالرقػا كال  ػدـ

ٍرىىػػ  لػػذلؾ؛ فنة ػػلرو لػػف طكالنػػز كحػػ  كاق مػػلع لػػؼ مػػرة أ؛ كهػػذا ةنػػره الصػػكرة المي
: اجعىػػكا مدػػىؾ ا مػػر أك المهػػا فن ػػكؿ مػػرل مػػف أف ندػػىؾ دػػنديمل أبػػك بمػػر 

كنػػل ح ػػ  كاجعىػػكا الضػػعنؼ فػػنمـ ق، هال ػػكم فػػنمـ ضػػعنفل ح ػػ   أةػػذكا الحػػؽ ممػػ
  أةذكا الحؽ له.

ذى " فا الجمى نف " حى أ   ذى  كأدمد الفعؿ " آةي ذى  حى أ  - الحؽأ لىهي  آةي ؽأ ًمٍمهي  آةي اٍلحى
مجلزنػػل مػػف إدػػملد الفعػػؿ  إدػػملدا " إلػػ  الضػػمنر العلاػػد إلػػ  دػػندمل أبػػا بمػػر 

كاآلمر لى كم ، مف ال كمهك اآلمر بأف نؤةذ لىضعنؼ ح ه  ؛  مه إل  دببه
بػػػأف نػػػرد لىضػػػعنؼ ح ػػػه ؛ لػػػف طرنػػػؽ ال ضػػػلء العػػػلدؿ الػػػذم نػػػرد الحػػػؽ إلػػػ  

كالدافل إل  حمؿ اإلدملد لى  المجلز الع ىا صعكبز ك عػذر أف ن ػـك ، صلحبه
دػػػندمل أبػػػك بمػػػر بػػػرد الحػػػؽ إلػػػ  أصػػػحلبه فػػػا ا مػػػز مىهػػػل لىػػػ  ا دػػػلع رقع هػػػل 

مأمػػه هػػك  بللح ن ػػز كجعػػؿ دػػندمل  كركلػػز المجػػلز أمػػه آمدػػمل، ك رامػػا أطرافهػػل
، فػػا مػػؿ لػػبر مػػف أرض اإلدػػلـالػػذم ن ػػكـ بػػرد الح ػػكؽ إلػػ  أصػػحلبهل بمفدػػه 

ػػزأاءى ملضػػنز فػػا  ح نػػؽ العػػدؿ  ككراء هػػذا مػػل كراءو مػػف رغبػػز صػػلدقز كلزنمػػز حى
 .دعى دٍ ك ى  الحنلةي به  ؽى رً لٍ ل ي 
ؽُّ   كأيٍطًىػؽى ، لظىـكاد عمؿ همل بمعم  العدؿ الذم هك ضد ا، " ضد البلطؿك"الحى

، " همػػل لىػ  مػػل دػىبه ال ػػكم مػف حػػؽ الضػعنؼ معمكنػػل مػلف أـ ملدنػػللفػظ "الحػؽٌ 
ػػ ػػٌبه كاالدػػػ هزاء بػػػه هً كأرًضػػػ هً ًضػػػرٍ ه كلً ملًلػػػ كاغ صػػػل ً  هً بً رٍ مضى لفػػػظ ، إلػػػد ََ كدى
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هل " لفػػظ كادػػل نلػػمؿ هػػذا كغنػػرو مػػف ح ػػكؽ اإلمدػػلف ال ػػا نجػػ  صػػنلم ي الحػػؽ"
 إلد. ََلحرنز كالمرامز مح ه فا ا، االل داء لىنهل كلدـي 
ػػذى  حى أػػ " كقكلػػه   ػػذى  الحػػؽأ لىػػهي" هػػك هػػك قكلػػه "حى أػػ  آةي ػػؽأ ًمٍمػػهي  آةي كلػػنس ، "اٍلحى

كالػػلـ  عمػػا ، "الػػلـ فػػا "لىػػهي " كًمػػٍف فػػا "ًمٍمػػهي ، حػػرؼ الجػػر بنمهمػػل فػػرؽ إال فػػا
زالػز الظىػػـ لمػهالمفػل " ك"ًمٍمػػهي ، ؛  ف أةػذ الحػػؽ لىضػعفنؼ مىٍفػػله لػه برجػكع ح ػػه كا 

" أكقػػل ا ةػػذ كقكلػػه "ًمٍمػػهي ، لىضػػرر الكاقػػل بػػلل كم حػػنف نؤةػػذ ممػػه حػػؽ الضػػعنؼ
نؼ الػذم اغ صػبه ال ػكم مل أمػه فػا الح ن ػز أىٍةػذه لمػلؿ الضػع، لى  ذا  ال كم
ن لع ا ةذ لى  ذا  ال كم بللضػمنر ، إلد َََال ا اغ صبهل  كأةذ  رضه كا 
أم مػأف ، همً ٍدػكجً  مٌ كً ال ىػ ـً حٍ ف لى " نصكر هذا ا ةذ مأمه اق طلع مالمجركر "ًمٍمهي 

 هي  أػػػحٌ  لىضػػعنؼً  نػػػدي عً ا مػػف جدػػػـ ال ػػكم الظػػػللـ حػػنف ني الحػػلمـ العػػػلدؿ ن طػػل جػػػزءن 
ككراء هػػػذا مػػػل كراءو مػػػف داللػػػز لىػػػ  صػػػعكبز هػػػذا ا ةػػػذ كصػػػعكبز ، ك المدػػػى

، كأف هػذا ال نيػٍدرىؾي بللهكنمػل، اد رداد الحؽ  صحلبه مف أندم الظىمز الجبػلرنف
 ه ك عنف لى  إح لقه. ك  ألىـ.؛ كالحؽ داامل ال بد له مف قكة  حمنةبؿ بلل ك 

 ك حدنػػػػده ، " داللػػػز لىػػػ  المزاهػػػػز الملمىػػػز لىحػػػلمـلىػػػهي  -كفػػػا حرفػػػا الجػػػر "ًمٍمػػػػهي  
كأمهػػل كظنفػػز مػػف نأةػػذ الحػػؽ مػػف ال ػػكم ، لمدػػاكلن ه ككظنف ػػه فػػا هػػذو الح ػػكؽ

نف نأةػػذ مػػف ال ػػكم فهػػك حػػ، " كالػػلـهمػػذا بحرفػػ  الجػػر "مػػف، كندػػىمه لىضػػعنؼ
بػػه بػػؿ نعطنػػه لىضػػعنؼ كندػػىمه إنػػػلو؛  لمػػدو كال نم فػػل نػػهً  ً بٍ حػػؽ الضػػعنؼ ال ني 

فللحػػلمـ المزنػػه المظنػػؼ ، " ال ػػكم لىضػػعنؼ مبللػػرةفمأمػػه ام  ػػؿ لػػف طرن ػػه "ًمػػفى 
ه نم فػػل بهػػل هػػك كأبمػػلؤو كأحفػػلدو كبطلم ػػه  ًػػزامى الضػػعفلء فػػا ةً  أمػػكاؿى  عي دى النػػد ال نىػػ
محركمػػػكف مػػػف أمػػػكالهـ الممهكبػػػز كح ػػػكقهـ المدػػػىكبز ؛ كال كالضػػػعفلء ، كم ربػػػكو

مى  لهػػػـ إال إلػػ    كى حرفػػػل الجػػػر همػػل ألطنػػػل هػػػذو الداللػػز الدػػػةنز ال ػػػا ، ميٍلػػ ى
ػػ راهػػل فػػا قكلػػؾ:  ى  ك ىػػؾ هػػا الممػػلجزة ال ػػا ، دنىػػا بً دن نىػػ لفو ف فيػػًمػػ لفه فيػػ المػػلؿى  ـى ىأ دى

ػأمأػ،   لمهػل    عػلل  كردػكله ضى رٍ نى  أمػكاؿ الضػعفلء الػذنف ال ملصػر  سي بٍ ل حى
أبمػػػلء الحمػػػلـ بهػػػل مػػػف الحمػػػلـ ككالة الحمػػػلـ ك  لهػػػـ إال   جػػػؿ جللػػػه كاالم فػػػلعي 
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مػػل  ىي فػػا لصػػكر الظُّ  آةػري  ؾ لػػ ءه افػػذ، كأبمػلء أبمػػلء الحمػػلـ كحدػملكا  الحمػػلـ
 مجلة ممهل إال بل.ال ا ال 

كبعض الم   ال ا رك  هل لف الجمى لف فا الدنرة المبكنز البف هللـ   ٍ نى كً كري  
 :الةطبز بىفظ

ًعنؼي " ـٍ  كىالضأ ـٍ  كىاٍل ىػًكمُّ ، اّللَّ للَشا  َللإن للَةقَّاو للَعَم  اوِللأ ِر ا َللَةحَّاى ًلٍمػًدم قىػًكم   ًفنمي  ًفػنمي
ػػًعنؼه  ػػذى  حى أػػ  ًلٍمػػًدم ضى ػػؽأ  آةي لىنػػه  أيًرنػػحى ح ػػ  "كمعمػػ  ، "اّللَّ للَشاا  َللإن ل ًمٍمػػهي  اٍلحى
 :اللللر ؛ قلؿإلنهوي أىريدأ ح   : حى أهي"

 فقاِضينا ِإىل َحَكمِ ، دوَن الُقضاةِ     ، َأال تُِرحيي علينا احلقَّ طائعة  
ػػػؽأ  أىراحى  ح ػػػ رضػػػا   لمهػػػل " للالػػػزالدػػػندة  كممػػػه حػػػدنث ، "ُ""أىهىػػػه لىػػػ  الحى

 :هذو المىمز إنحلء بمعلف جندةكفا 
 دًٌ لمد رى  صلح  الحؽالضعنؼ : الداللز لى  إدةلؿ الفرح كالدركر لى  ممهل 
  ي ٍنػبً الػذم  ى إلػ  ميراحهػل  ه مدػلءن رالػا اإلبػؿ لمػد إراحػز إبًىػ حي رى ٍفػممػل نى ، ه إلنػه ًٌ حى 
قلؿ جؿ ، لل كللد  ًبطلمن ملصن غىدى  ةً ،  ٍ بى رً كلى   ٍ ىى مى هل كأى هلرى مى   ٍ حى رى مل دى عدى بى فنه 
ونَللِة نَللَجَم ل للِف َي لَوَلك م ل" كلل ونَللَوِة نَللح ِر ة  َرة   .(ٔؿ)المح "َحس 
ف  ى عنؼ ح أػػ: الداللػػز لىػػ  أف الحػػلمـ نجمػػل لىضػػكممهػػل  ػػذى  ؽى رأ فىػػه كا  ػػ أ ى لى رى ك ىلى

؛ ح ػ  ضػلع ح ُّػه ك ىفىػرأؽى بىػنفى مف حػؽ هػذا الضػعنؼ لػنال مٌو كً قى  ؿُّ كأةذ مي ، مىذىرى 
ؿ ممػػل نجمػػل الرلػػلة اإلبػػ، فللحػػلمـ العػػلدؿ نجمػػل لىنػػه ح ػػه كنػردو إلنػػه، ا قكنػلء

ف  فرق  بهل الم  ميراحهل. رالا ل بن  فاكا 
كنى ػ    ي عىػ ٍ الداللز لى  أف الحلمـ فػا دػبنؿ رد الحػؽ إلػ  الضػعنؼ نى : كممهل 

ه دكف أف ح أػػػ " ؛ فنأةػػػذ الضػػػعنؼي   أػػػحى الغلنػػػز " حػػػرؼي  نػػػهً كً طٍ مػػػف الملػػػ ز مػػػل نى 
ػػػػػه فػػػػػا طىبػػػػػه كالحصػػػػػكؿ لىنػػػػػه مػػػػػل ذيؿًٌ الطىػػػػػ  كمملطىػػػػػز ال ػػػػػكم     طػػػػػل أمفلدي

ه لػػػف الضػػػعنؼ ىًٌػػػذلػػػؾ مي  ءى  ٍ فللحػػػلمـ نحمػػػؿ ًلػػػ، وً رً بُّػػػمى المغ صػػػ  كغطردػػػ ه ك ى 

                                                           

  َ(  نمظر لدلف العر  البف ممظكر ملدة : ركح ُ)
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 نحى رً نيػلً   ي عىػ ٍ نى  ؛ فللحػلمـ العػلدؿي لىنه ح أه كهك فػ  راحػز  ؛ فنيًرنحي هىأ ذلؾ مي  نهً فً مٍ كنى 
   .كنمفنه الل لء فا طى  ح ه كالحصكؿ لىنه الضعنؼى 

ذا ملمػػ  هػػذو أطنلفػػ " فػػػا ا ال ػػػا نجػػكد بهػػل ال عبنػػر بمىمػػز "أيًرٍنػػحمػػف المعػػلم لكا 
اذففا ال عبنر بمىمػز "، "اّللَّ للَش  َللإن للَةقَّو للَعَم  وِللأ ِر  َللَةحَّىركانز " " فػا ركانػز آخ 

ذَللَةحَّى" ؛ لحؽ لىضعنؼ مف قػكة كلػدةداللز لى  مل نح لجه أةذ ا "الَة َّللولآخ 
ػؤٍ ح ػ  ني  هي بيػهً رٍ ك ي  مأ كً ال ىػ عي دى رٍ فإف هذو ال كة هػا ال ػا  ىػ ػ ذى ةى ػممػه ام زا  ؽُّ الحى ل لىػ  لن

رغػػلـ لػػه  ةػػذ مػػلظره إلػػ  قػػكؿ   جػػؿ كهػػذا المعمػػ  فػػا ال عبنػػر بل، ميػػٍروو ممػػه كا 
 :كلل

ل.(153النس  "ل)ِبظ م ِمِيم للالصَّ ِعَق  لل"َفَأَخَذح ي م ل
َا  للَفَأَخَذح ي م ل" وا للالرَّج  َبة  ل(.78َج ِثِم َن"ل)األعرا لَدارِِىم للِفيلَفَأص 
ل.(73ِرِق َن"ل)الةجرم ش للالصَّ  َة  للَفَأَخَذح ي م ل"
ل.(41غ ثَ  "ل)المؤمنونلَفَجَعم َن ى م للِب ل َة  ِللالصَّ  َة  للَفَأَخَذح ي م ل"
ح ي م ل" ل.(5ِعَق ِ "ل)غ فرلَك نَللَفَك   َللَفَأَخذ 
َن ى م ل" ذَللَفَأَخذ  "لَعِز ز للَأخ   (.ِْ)ال مر مُّق َحِدر 

 نل  الدلب ز فنه قكة كلدة لل نز.ا ةذ فا اآل
منر العلاػػد لىػػ  الضػػعنؼ لحػػؽ فػػا هػػذو الركانػػز بلإلضػػلفز إلػػ  الضػػك عرنػػؼ ا 

ًعنؼي فا قكله " ـٍ  كىالضأ جػلء ، "اّللَّ للَشا  َللإن للَةقَّو للَعَم  وِللأ ِر  َللَةحَّى ًلٍمًدم قىًكم   ًفنمي
" فػا ركانػػز الضػمنر فػا م لبػؿ  عرنػؼ الحػؽ بػػ "أؿال عرنػؼ همػل بلإلضػلفز إلػ  

ػًعنؼي  ـٍ  "الضأ ػػذى  حى أػ  ًلٍمػػًدم قىػًكم   ًفػػنمي كفػا مػػٌؿ  عرنػؼ ممهمػػل لىٍمػػحه ، "لػػه الةا َّلآةي
كهػذا ، معػركؼ فلل عرنؼ بػ" أؿ" ندؿ لى  أف حؽ الضػعنؼ معهػكده ، إل  معم 

 ف حؽ الضعنؼ لػك لػـ نمػف معىكمػل معركفػل ، وي دأ لىنه كرى  ؼى رُّ عى ىحلمـ ال أ ل ري دًٌ نى ني 
" نػدؿ لىػ  أف ضػلفز فػا ركانػز "ح ٌػهكال عرنػؼ بلإل ََ وي دُّ لىػ  الحػلمـ رى  رى ذأ عىػ ى لى 

فٍ  إلنه كرلب ه  لىضعنؼ كممدك ه  الحؽ مضلؼه  ػ مُّ كً لىنػه ال ىػ ؿى كأ غىػ ى  لػه كا  ه فلم زلى
ػػػ وي مػػػلرى مى  ري ٌنًػػغى كربمػػػل ني ، مػػف صػػػلحبه كادػػ حكذ لىنػػػه  حي زً ٍحػػػزى ال ني  هي ىُّػػػ؛ فهػػذا مي هكمعللمى

   .زىى مي مٍ ًقٍندى أي  ه الضعنؼً لف صلحبً  الحؽًٌ  مدبزى 
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ًعنؼي ك زند   ـٍ  ركانز " كىالضأ ، اّللَّ للَشا  َللإن للَةقَّاو للَعَم  اوِللأ ِر  َللَةحَّى ًلٍمًدم قىًكم   ًفنمي
ـٍ  كىاٍل ىًكمُّ  ًعنؼه  ًفنمي ػذى  حى أػ  ًلٍمًدم ضى ػؽأ  آةي  ال  ننػد بللملػناز" اّللَّ للَشا  َللإن ل ًمٍمػهي  اٍلحى

: كممهػػػػل، ه( جػػػػؿ جللػػػػهػػػػل: ال بػػػػرؾ بلالدػػػػـ الجىنػػػػؿ ) مم، كفنػػػػه معػػػػلف جىنىػػػػز
مف أف الةىنفز م   دػع  لىضػعنؼ لػرد ح ػه إلنػه مػف  ـي هأ كى  ى االح راس بدفل مل ني 

الحػػؽ إلػػ   دًٌ فػا رى  ؽي فأػػكى إلنػػه ؛  ف الةىنفػز قػػد نفعػػؿ ذلػؾ رػػـ ال ني  وي ادُّ ال ػكم فإمػػه رى 
ػالضعنؼ ف العبػد ًمػ  و عٍ ؛  ف إرادة   جػؿ جللػه كملػنا ه كحمم ػه فػكؽ مػؿ دى

ف مػػػلف ةىنفػػػزى  مػػػلمى ا كا   ؛ فىػػػنس لىػػػ  الةىنفػػػز كالمدػػػاكؿ إال ا ةػػػذي هـلمدػػػىمنف كا 
ػػفػػا  ح نػػؽ العػػدؿ مػػل كى  دُّ كالًجػػ بل دػػبل ً  الم ػػلاي  أمػػل إدراؾي ، إلػػ  ذلػػؾ دػػبنل دى جى

ػػػػف حً كمػػػػـ  ًمػػػػ، فبنػػػػد   جػػػػؿ جللػػػػه ربمػػػػل ألطػػػػلؾ ػ "فػػػػ، هل الًفطىػػػػفمي رً دٍ ال  يػػػػ ـو مى
ػػممػػل قػػلؿ ابػػفي لطػػلء ، "كربمػػل ممعػػؾ لنعطنػػؾ، لنممعػػؾ مىٍمدىًرمُّ فػػا ًحمىًمػػًه   الدأ
 العللنز.

ػػػًعنؼي  كبػػػدأ   ـٍ  بللضػػػعنؼ ف ػػػلؿ "الضأ ػػػذى  حى أػػػ  ًلٍمػػػًدم قىػػػًكم   ًفػػػنمي ، حى أػػػهي " لىػػػهي  آةي
ػػهي لىػػ  ال ىػػًكمًٌ لسلػػلـ بأمػػه مكضػػل لملنػػز الحػػلمـ ؛ كأف لح كقػػه ا كلكنػػز ، كقىدأمى

ػ، ل أمػز ظللمػزكأف ا مز ال ا نأ ا الضػعنؼ فنهػل فػا ذنػؿ اه ململ هػ  نؼي عً فللضأ
بللضػػعنؼ  اب ػػداء أبػػا بمػػر  .مل المصػػطف  مػػل دػػندي مى ىأ ممػػل لى ،  ً ٍمػػالرأ  أمنػػري 
 هل ي ال  ى  ةو كأ قي  كأمهل دنلدزي ، مف البدانز لف دنلد ه  ءي بً مٍ  ي  لرةه دى كجى  ةه كأ فنه قي  اب داءه 

دامػػ  هػػذو  مػػل، المج مػػل مػػكازنفى   ٍ بىػػىى ح ػػ  كلػػك قى ، كال  ةػلؼ إال   جػػؿ جللػػه
نمبغػا أف  كمؿ مداكؿو  كمؿ حلمـو  مؿ كاؿو ، المكازنف ال   كـ لى  الحؽ كالعدؿ

هػك الجلمػ  المظىػـ الػذم ، ؛  مه هك الجلم  الممدكر فا ا مػزنبدأ بللضعنؼ
ػأي  إفأ ، وأةبػلرى  ـى ىىػعٍ ه أك نى صػك ى  لى مى ٍدػال نح  المداكؿ الظللـ أف نػراو أك نى  ن  ػدـ  زن مأ

ػإلػد أي  َََفا ال عىػنـ كاالق صػلد كالصػحز ضعفلؤهل ا كلكنز  ػحي رٍ مى  زه مأ ف ، زه كمى كا 
ا يهل كأصحل  المفكذ كالدطكة فنهل ا كلكنز فػا رى أمز ن  دـ أقكنلؤهل كأغمنلؤهل كدى 
ػػبٍ أمػػػزه  ى ، إلػػد َََال عىػػنـ كاالق صػػلد كالصػػػحز   ري ًفػػػحٍ هػػػل بًظٍىًفهػػل ك ى فً  ٍ لػػف حى  ثي حى

 هل.دً هل بنى رى بٍ قى 
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ذا ملمػػ  الغلنػػز مػػ ف هػػل نف الجمى ػػنف هػػا أف نأةػػذ الضػػعنؼ ح ػػه مػػف ال ػػكم كا 
إمه دنأةذ لىضعنؼ  فملف نمفا فا   رنرهل أف ن كؿ دندمل أبك بمر ، الظللـ

ػًعنؼي  كلمػف دػندمل ، ح ه مف ال كم ـٍ  قػلؿ "الضأ ػذى  حى أػ  ًلٍمػًدم قىػًكم   ًفػنمي  لىػهي  آةي
ػًعنؼه  كىاٍل ىًكمُّ ، حى أهي  ػذى  حى أػ  ًلٍمػًدم ضى ػؽأ " فأى  ٍمػهي مً  آةي مل بهػذا العمػس الػذم رى عى ٍلػاٍلحى
المػكازنف المعمكدػز ال ػا   ػـك لىنهػل   ي ٍىػهك قى  ضى رى لىنه الجمى لف بأف الغى   ٍ نى مً بي 

بػػربط ال ػػكة كالضػػعؼ ، كقىػػ  منػػزاف ال ػػكة كالضػػعؼ فنهػػل، المج معػػل  الظللمػػز
 ػػمهض كهػػك العمػكد الػػذم   ػـك لىنػػه الحنػلة ك ، ؛  ف الحػؽ هػػك ا دػلس ؽًٌ بػللحى 

ذا ، فػػإذا مػػلف الحػػؽ مػػل الضػػعنؼ صػػلر بػػه قكنػػل، فػػلل كة هػػا الحػػؽ، بػػه ا مػػـ كا 
كاإلمػػلـ العػػلدؿ ، المنػػزاف ؿي دً  ىػعٍ كبهػػذا نى ، مػلف الحػػؽ لىػػ  ال ػػكم صػلر بػػه ضػػعنفل
كنعطػػا الرانػػز  هػػؿ الحػػؽ فػػا مػػؿ ، هػػك مػػف نحمػػؿ رانػػز الحػػؽ فػػا مػػؿ منػػداف

 ىنػػػػه حنػػػػلة ا مػػػػز كنجعػػػػؿ الحػػػػؽ هػػػػك الم صػػػػد ا دػػػػم  الػػػػذم   ػػػػـك ل، مؤددػػػػز
صػػػنلغز الجمى ػػػنف  ػػػدؿ لىػػػ  أمػػػه لػػػنس الم صػػػد ممهمػػػل ف ػػػط هػػػك إلطػػػلء َََ

دأ الرلبػػ  الػػذم قلمػػ  لىنػػه بػػؿ إصػػلح ا مػػز مىهػػل بهػػذا المبػػ، الضػػعنؼ ح ػػه
ه أمػػػػه مػػػػلبل مػػػػف ادػػػػـ   بي ٍدػػػػكحى ، كالصػػػػدؽ، كالعػػػػدؿ، ري ٍهػػػػ؛  مػػػػه هػػػػك الطُّ الحنػػػػلة

  .  الردؿ كأمزؿ الم   ؿى دى رٍ ه أى ؛ الذم به قلم  الدملكا  كا رض كب"ؽٌ الحى "
 : أبا بمر الصدنؽ دندمل قكؿ 

م للَ َدع للاَلل"ل ل"لِب لذُّل ِللاّللَّ للَضَرَبي م للإالَّللاّللَِّللَسِب لِللِفيلال ِجَي دَللَقو 
ال رهن  مف  رؾ الجهلد فا دبنؿ   بذمر الػذؿ الػذم  آرر دندمل أبك بمر  

لىػ  ال رغنػ  فػا الجهػلد فػا دػبنؿ ،  رم ػه نضر     علل  به ا مز إذا هػا
كذلػؾ   علل  لىمجلهػدنف مػف أجػر مبنػر فػا اآلةػرة ؛  دأ لى   بذمر ركابه كمل أى 

صػػػكرة الػػػذؿ الػػػذم نضػػػر    جػػػؿ جللػػػه بػػػه ، لى رهنػػػ  مػػػف الصػػػكرة المظىمػػػز
إل  ال كة كلزكـ الجهلد فا دبنؿ   ؛  مه ال ةنلر  كفا هذا دلكةه ، ا مز مىهل

مػل الػذؿ، : إمل الجهلد فػا دػبنؿ  ملـ ا مز إال أحد أمرنفأ ، كال رللػث لهمػل، كا 
كالدػبنؿ إلػ  العػز هػك الجهػلد ، كالدبنؿ إل  الذؿ هك  رؾ الجهػلد فػا دػبنؿ  

فًحػػػٍرصي ا مػػػز لىػػػ  إلػػػلء ركح الجهػػػلد فػػػا دػػػبنؿ   بػػػللجمل ، فػػػا دػػػبنؿ  
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ُ الدػلح ك زكنػد الجػنش بمػؿ مػل نرفػل كاالد عداد كبملء المصلمل الحربنز إلم ػل
؛  ف ا مز ال ا هػذا حلليهػل أمػزه قكنػز هك الدبنؿ إل  العزمفلء ه كقك ه ك فكقه 
دةلؿ الػرأ ، ميهلبزه نرهبهل ألداؤهل ؛ الةػكؼ فػا مفػكس ا لػداء بػل  المصػرك  عً كٍ كا 

" " ميًصػػػٍر ي  قػػػلؿ  ػػػٍهرو ًدػػػنرىةى لى لجهػػػلد فػػػا ؛ أمػػػل ا مػػػز ال ػػػا   ػػػرؾ ا"ُ"بللرٍُّلػػػً  مى
زه  دػ ذليهل ك  رؾ إلػداد ال ػكة كالجػنش كالدػلح فهػا أمػزه ذلنىػزه ضػعنف، دبنؿ  

 ا مـ ك  دال  لىنهل.
لىػػ  الجهػػلد فػػػا  كلىحػػرص لىػػ  قػػكة ا مػػز كلز هػػل رمػػػز دػػندمل أبػػك بمػػر  

هػل مػف أرمػلف كلػـ نػذمر الصػلة كالصػنلـ كالزمػلة كالحػي مػل أم، دبنؿ    عػلل 
فػػا أكؿ ةطبػػز نرنػػد   ف ةىنفػػز المدػػىمنف بعػػد ردػػكؿ    ؛اإلدػػلـ الةمدػػز

ػأف نحلفظ لى  قكة اإلدلـ كملرو فا العػللمنف بعػد لي للمز له   الردػكؿ  كؽً حي
كف لػػف ملػػر اإلدػػلـ كرفػػل لكااػػه بعػػد ح ػػ  ال ن ػػكام  المدػػىم، بػػللرفنؽ ا لىػػ 

 عزة كالمرامز لهذو ا مز المجندة.ك ح نؽ ال ردكؿ   
" فػػا قكلػػه "ك ممنػػر   ػػًبنؿً  ًفػػا اٍلًجهىػػلدى  قىػػٍكـه  نىػػدىعي  الى "قػػـك " لىداللػػز لىػػ  لمػػكـ  دى اَّللًأ

كفنػػه ، هػػذا الحمػػـ لمػػؿ قػػكـ نػػدلكف الجهػػلد فػػا دػػبنؿ   فػػا مػػؿ زمػػلف كممػػلف
، أنضل داللز لىػ  أف هػؤالء قػـك ممػرا  مجهكلػكف ل ػرمهـ الجهػلد فػا دػبنؿ  

 لز كلرؼ.لهرة ك  كململمكا معلرؼ ذ كوي مي زً كلك لى 
"  عػػػرنض بهػػػـ  اللػػػ  لؽ المىمػػػز مػػػف ال نػػػلـ فػػػلل ـك هػػػـ ؛ كفػػػا ال عبنػػػر بػػػػ " قػػػـك

مػل  ػرمهـ الجهػلد فػا دػبنؿ    "ـ بػ "قػكـهي في صٍ كى ؛ ك كفال لامكف المرابطكف الجلدُّ 
؛ كمنػػؼ لل نػػلـ كالجػػد كال ػػآزر كال عػػلكفبالكصػػؼ  عػػلل  نعمػػا أمهػػـ ال ندػػ ح كف 

دػبنؿ    عػلل ، كهػػذا  ةػلذؿ ك هلكف،كنػل بيٍعػػدى كقػد  رمػكا الجهػػلد فػا  هندػ ح كم
 كال هلكف !! مل بنف ال نلـ كال ةلذؿً 

" كالملضا ممه "جلهد، دهٍ " كها  دؿ لى  بذؿ الجي د ق ُك"الجهلد" مف ملدة " 
ػػػفى " لىػػػ  كزف ػػػفى "؛  ف كمصػػػدرو جهػػػلد كمجلهػػػدة، "ؿى للى و لىػػػ  نػػػأ ا مصػػػدري  "ؿى للى

                                                           

 .ِِْٕحدنث رقـ  ِْٕ/ْ بف العبلس (  مدمد أحمد مدمد لبد  ُ)
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" جهػلد  نهً رى دى ٍصػ" كمى ا لػؼ الزااػدة فػا الفعػؿ "جلهػد كلػزكـ، "زو ىى للى فى كمي  لؿو عى فً "كزف 
 د المل ز كبذؿ المجهكد فا ال  لؿ.كمجلهدة " ن ملد  مل مل فنه مف مزن –
"فا دبنؿ  " فنه  لمنل لى  مف  رمػه؛  مػه  ك  نند الجهلد بللجلر كالمجركر 

ل " فػا دػبنؿ ؛  ف مػف  ػرؾ لػنالىػنهـ ه فنػه  لػمنله ميػرٍ " ف ى مل داـ "فػا دػبنؿ  
ػػػػكى   " أم ني  كـ. كفػػػػا العبػػػػلرة مضػػػػلؼ ري ٍحػػػػإلػػػػ  رضػػػػل   كمحب ػػػػه فهػػػػك مى  ؿي صًٌ
؛ كفػػا الحػػذؼ داللػػز لىػػ  أف   ػػدنر: الجهػػلد فػػا دػػبنؿ دنػػف  ؛ إذ المحػػذكؼ

كفػػا ، إللػػلء مىمػػز   هػػك جهػػلد فػػا دػػبنؿ   الجهػػلد فػػا دػػبنؿ دنػػف   
 جؿ جلله.رنـ أف نمكف لمىيؾى  ك م هذا  لرنؼه 

ػػٍر ي الػػذؿ فػػا قكلػػه   بىهيـٍ  إالأ " كضى ػػرى حلط ػػه  " نعمػػا ربػػك  الػػذُّؿًٌ ًبللػػذُّؿًٌ  اَّللأي  ضى كا 
الفعػؿ ؛ كلى  هذا ففا العبلرة اد علرة  بعنػز فػا ا دبنؿ  كا الجهلد فمي رى بمف  ى 

" بمعم  " رىبى ى  رى ى ػٍرً  الىأػبً ، أم : رىبى ى الذؿ لىنهـ، ""ضى ًف كهػك مدػ علره مػف ضى
؛ كفنػه مػل ذلػؾ معمػ  اإلهلمػز، كفا الضر  قكةه لند  فا الربك ، حكؿ البن 

نذاء لىمضرك أصؿ  ف   .اد عمللهل هك الضر  بللند كمل فنه مف إهلمز كا 
بىهيـٍ  إالأ كقكله "  رى اِرَبا لس مػف قػكؿ    عػلل  لػف النهػكد "" اق بػلًبللػذُّؿًٌ  اَّللأي  ضى لَوض 

ااَكَن  لَوال للالذِ لَّاا  للَعَماا  ِيم ل ااِرَبا ل"، (ُٔالب ػػرة" )َمس  لِإالَّللث ِقا ااوا للَماا لَأ  اانَللالذِ لَّاا  للَعَماا  ِيم للض 
ػٍر ي الذلػز فػا ، (ُُِلمػراف آؿ" )النَّ سِللمِ نَللَوَةب ل للاّلل ِللمِ ن للِبَةب ل ل كلػـ نيػٍذمىٍر ضى

كبيمًػػػاى الفعػػػؿي ، فػػػا هػػػذنف المكضػػػعنف كهمػػػل فػػػا حػػػؽ النهػػػكد ال غنػػػرال ػػػرآف إال 
ًر ى   –كحػدو  –؛ فهػك لىعىـ بللفللؿ كهك   جؿ جللهاآلن نف لىمفعكؿ " فا "ضي

فللذلػز محنطػز ، كافيػ ً جؿ كلل ال ػلدر لىػ  أف نضػر  الذلػز لىػ  النهػكد أنممػل ري 
معهػـ كنلزمهػـ فػا مػؿ  كهذا الذؿ نم  ؿ، كمل ممهـ مف أحد إال كهك ذلنؿ، بهـ

ؿ كبمػػػػلء الفعػػػػ، لػػػػه؛ هػػػػذا الضػػػػر  ال ن ػػػػدر لىنػػػػه إال   جػػػػؿ جلزمػػػػلف كممػػػػلف
دملدو إل  "  رى " لىفللؿ كا   إالأ " " جؿ كلل فا قػكؿ أبػا بمػر الصػدنؽ "ضى

بىهيـٍ  ػػرى ػػًبللػػذُّؿًٌ  اَّللأي  ضى  ـى ٍىػػل لً " فنػػه  صػػرنحه بلالدػػـ الجىنػػؿ الػػذم جعى ػػه اآلنػػز معىكمن
، ؛ كهذا هك ا فؽ ا دػم ذا الضر  النمكف إال ممه جؿ كلل؛  ف ه ركرةو ضى 

م ػػلف الجػػلر ف المرنلاآلن ػػ  ً رى مىػػكذى  ََة ال ػػا   ػػكؿ لىلػػ ء مػػف فنمػػكف أفػػؽ ال ػػدر 



  عند توليه اخلالفة من األرسار البالغية يف خطبة أيب بكر الصديق 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْْ﴾  
  

أف الذلػز  عىػك النهػكد ممػل  أم؛ العىك كاالد علء" لىداللز لى  كالمجركر "لىنهـ
كفنػػػه  ََ  فىػػػةٍ فهػػػا ظػػػلهرة ال  ى ، ك ظىهػػػـ ممػػػل نظىهػػػـ الدػػػ ؼ، الدػػػ ؼ هـنعىػػػك 
حلطز الةنمز داللز لى  أف الذلز محنطز بهـ إحلطز البن  بمف  أنضل ندممه كا 

حلط ػػػه –لىػػػك الػػػذؿ كهػػػذا المعمنػػػلف )، المضػػػركبز بمػػػف بػػػداةىهل ( جػػػلءا مػػػف كا 
" الذم ذيًمرى فا اآلن نف كلـ نيٍذمىٍر فا ملـ دندمل أبا لى ال عبنر بحرؼ الجر "

 ملـ   جؿ كلل لى  ملـ ةى ه.كهذا مف فضؿ ، بمر 
ػػًبنؿً  ًفػػا اٍلًجهىػػلدى  قىػػٍكـه  نىػػدىعي  الى " كقكلػػه  بىهيـٍ  إالأ  اَّللأً  دى ػػرى " مبمػػا لىػػ   اَّللأي  ضى ًبللػػذُّؿًٌ

أدػػػىك  ال صػػػر الػػػذم طرن ػػػه المفػػػا كاالدػػػ رملء لزنػػػلدة االه مػػػلـ كالعملنػػػز بهػػػذا 
مػل العػز ةنػره  ؛ كالمػك ي مػز فػا هلكنػز الػذؿالمعم  كهك ال حػذنر مػف دػ كط ا 

الػػذنف نػػدلكف حػػلؿ ال ػػـك  ؛ كلػػذا قصػػر دػػندمل أبػػك بمػػر مػػف الحنػػلة مػػل الػػذؿ
 ََالجهػػػلد فػػػا دػػػبنؿ   لىػػػ  حػػػلؿ كاحػػػد كهػػػك أف نضػػػربهـ    عػػػلل  بللػػػذؿ 

ذا رى ، كضػػػربزي الػػػذؿ مكجعػػػزه فلجعػػػز ػػػ اى ًضػػػكا  أف نعػػػنش ذلػػػنل فهػػػؿ  سً فٍ الػػػمأ  طي لقً دى
ذا رى  ػػر  مػػف ال ػػكـ أف نعػػنش ذلػػنل فهػػؿ  اى ًضػػنرضػػ  حػػرُّ أف نعػػنش ذلػػنل ك كا  حي
ػعػمننرضػ  قػكـه أحػرار أف نضػربهـ الػذؿ ج ك كمىمػز " قػـك " فنهػل   و الزً  زى بى رٍ ل ضى

ػػل، ـ كال كامػػز كالجػػػد كالعػػػـزمعمػػ  ال نػػػل قػػػكـو هػػػذو صػػفل يهـ بللػػػذؿ بحنػػػث ال  كًرضى
ل، أًبا  ، هدً فٍ بمى  للمده    فنهـ رجؿه  ى بٍ كال نى  ـ لزنزه ه  مم ى بٍ نى  فنه  مرنـه ل هذا الرًٌضى

  .غلنز ال هر كالذؿ
لػلء ران ػه فػا  ةً رى ٍصػأف نمكف فا مي  إف اإلبلء الحؽ كالعز الحؽ نمبغا  الحػؽ كا 

 أمػل اإلبػلء كاللػمكخ كالػبلدي ، كال ن ح ؽ ذلؾ إال بللجهػلد فػا دػبنؿ  ، العللمنف
فهػذا هػك اإلبػلء ، ن  طل مػؿ نػـك مػف أرضػهل كمرام هػل، كالعدك محنط بهل، نىزلً ذى 

م زً ٍةػػػإبػػػلء ال ضػػىنؿ كلػػمكخ ال ضػػػىنؿ فػػا الكاقػػل المي ، المػػلذ  كاللػػمكخ المػػلذ 
  !! بللعزة كالمصر كاللمكخ كالمجد كوي لقي فأ أى الذم ن غم  



  عند توليه اخلالفة من األرسار البالغية يف خطبة أيب بكر الصديق 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ْٓ﴾  
  

نؽً  كركل دندمل أبك بىٍمرو   دًٌ كؿي  الصًٌ ػلقكلىػه "  اَّللأً  لف رىدي  ًإالأ  اٍلًجهىػلدى  قىػٍكـه   ىػرىؾى  مى
ـي  مظػػر فػػا ةطب ػػه إلػػ   ؛ كلىػػ  هػػذا فدػػندمل أبػػك بمػػر (ُ)" ًبلٍلعىػػذىا ً  اَّللأي  لىمأهيػػ

 كاق بس ممه.، رنؼ الذم ركاو هك لف ردكؿ   هذا الحدنث الل
لبمر  قكؿ دندمل أبا
م للِفيلال َا ِةَش  للَحِش ع لل"لَواَلل لِب ل َباَلِ ل"لاّللَّ للَعمَّي م للإالَّللَقطُّللَقو 

 طلرػز مف ا ةػلد فا دبنؿ    علل   حصنمل ل مػإذا ملف الجه 
هل مػف الػداةؿ كهػك ا ةػلؽ بمػل نحصػم ف د أ بعه دندمل أبك بمر ، الةلرجنز

  ىًلػنلي  كىالى " ف لؿ دندمل أبك بمػر ، ال ا  حما المج مل مف لنكع الفلحلز فنه
زي  ءً  اَّللأي  لىمأهيـٍ  إالأ  قىطُّ  قىٍكـو  ًفا اٍلفىلًحلى : ال كة كمدار حنلة ا مـ لى  أمرنف، "ًبلٍلبىلى
حمنهػػػػل مػػػػف كا ةػػػػلؽ جػػػػنش ن، فػػػػلل كة جػػػػنش نحمنهػػػػل مػػػػف الةػػػػلُر، كا ةػػػػلؽ
نؽ لىصػػدًٌ  كهػػذا دػػر الجمػػل بػػنف هػػذنف المعمنػػنف فػػا أكؿ ةطبػػز جلمعػػزو ، الػػداةؿ
  كؽ الردكؿ حي ا ل مز بعد لي كرن  ي دٍ فنهل دي  لي ضى نى . بللرفنؽ ا لى 
ػػػػزي" ممصػػػػ  لىػػػػ  لػػػػنكع الفلحلػػػػز   ىًلػػػػنلي  كىالى كالمفػػػػا فػػػػا قكلػػػػه "  بمعمػػػػ  اٍلفىلًحلى

لهػػؤالء  كهػػدـو  كةػػرا و  كفدػػلدو  لػػؤـو  ري كهػػذا مػػذن، ظهكرهػػل كام لػػلرهل كركاجهػػل فػػنهـ
ـه دٍ الجهػلد فػا دػبنؿ    عػلل  هىػ ؾى رٍ ممل أف  ىػ، ال كـ بأندنهـ كمف داةؿ أمفدهـ

كالجمػل بػنف ا مػرنف نعمػا ال حػذنر مػف هػدـ ا مػز بأنػدنهل ، لهـ بأندم ألػدااهـ
ِرب اااونَل: "قػػػلؿ  عػػػلل ، أك بأنػػػدم ألػػػدااهل ِمِن نَلل  اااِد َوأَللِبَأ  اااِد ِيم للب   اااوَحي مل  خ  اااؤ  " ال م 

كأف ، االمحطػػلط ا ةلقػػا فػػا المج مػػل نىٍعمًػػاكلػػنكع الفلحلػػز  ََ( ِالحلػػر)
؛ ككراء هػػػذا ل فػػػا الةطلنػػػل كالمعلصػػػا كاالمحػػػراؼنمػػػكف المج مػػػل مىػػػه مغمكدػػػ

 كلنس بعد هذا ال دمنر إال الهلؾ.،  دمنر ال نـ كا ةلؽ
ؿ جمنل المعلصا كمؿ مل " نممف حمىيه لى  لمكـ معملو فنلمكلفظ "الفلحلز 

،  مػه مػف أمبػر الفػكاحش؛ مف حمىيه لى  معم  ةلص كهػك الزمػلكنم، هك قبنح
 ظىهىػػػػرى ً  ًإذا" كقػػػد ذمػػػػر العىمػػػػلء هػػػػذنف االح مػػػػللنف فػػػا  أكنػػػػؿ قػػػػكؿ الردػػػػكؿ 

                                                           

  َ  ّّٖٗبرقـ  ُْٖ/ ْ(  أةرجه الطبراما فا المعجـ ا كدط ُ)
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زي  ذا، الرأٍجفىزي  ملمى ً  الفلًحلى ـي  جلرى  كىاً  مأل ذا، المىطىري  قىؿأ  الحي مأ  ًبأٍهؿً  غيًدرى  كىاً   ظهػر زً الذًٌ
ػػز ًإالأ  فػػنهـ ظىهػػر  كىالى " ر قػػلؿ الردػػكؿ كفػػا حػػدنث آةػػ، "ُ""عػدكال ػػل اٍلفىلًحلى  فىلى

 ".ِ "اٍلمىٍك " فنهـ
زي   ىًلنلي  كىالى كحرؼ الجر "فا" لىظرفنز كالكللء فا قكله "   إالأ  قىػطُّ  قىػٍكـو  ًفا اٍلفىلًحلى

ءً  اَّللأي  لىمأهيػػـٍ  ء ال ػػـك صػػلركا ظرفػػل ككلػػػلء كهػػذا نػػدؿ نػػدؿ لىػػ  أف هػػؤال، "بًػػلٍلبىلى
هـ كطمػػل ؛ كلػػذا مػػلف ال عبنػػر بػػػ  دػػ  ر فنػػه الفلحلػػز ال ػػا  غىغىػػ  فػػنهـ كا ةػػذ 

 .: كال  لنل الفلحلز لمد قكـ"فا" أبىغ مف أف ن لؿ
كال ال عرنػػػؼ؛ كلػػػذا  رى مٍ كقػػػكـ  لػػػنل فػػػنهـ الفلحلػػػز قػػػكـ ممػػػرا  ال ندػػػ ح كف الػػػذًٌ  

كأف هػذا الحمػـ ، ل داللز لى  العمكـكفا ال ممنر أنض، " ممرةجلء  مىمز " قكـ
 ل فنهـ الفلحلز فا مؿ زملف كمملف."  لنصلدؽ لى  مؿ "قكـ

ملمضػػ   الدػػ غراؽ زمػػلفو  ظػػرؼي الىغػػز قػػلؿ لمهػػل ابػػف هلػػلـ إمهػػل " ك"قىػػطُّ " فػػا 
 كهػػك، قػػطٌ  الأفعىػػه: ن كلػػكف كالعلمػػز، قػػطٌ  فعى ػػه مػػل ن ػػلؿ، بػػللمفا ك ةػػ ص َََ
 فنمػػػل هفعى يػػػ مػػػل: طُّ قىػػػ هملفعى يػػػ فمعمػػػ ، ه يػػػعٍ طى قى  أم، هقىطىٍط يػػػ كالػػػ  لقه مػػػف، لىٍحػػػفه 
 ل ضممهل  ٍ نى مً كبي ، كاالد  بلؿ لف الحلؿ مم طل الملضا  ف ؛لمرم مف ام طل
ػػ معمػػ  لػػ  ذٍ مي ػػذٍ  المعمػػ  إذ ؛كا  ًىٍ ػػ ي  أف مي ػػذٍ  أك ةي ًىٍ ػػ ي  مي كمػػل ذمػػرو ، "ّ""اآلف إلػػ  ةي

مػػػف م ػػػ  الىغػػػز ل فػػػا مرنػػػر ابػػػف هلػػػلـ فػػػا هػػػذا الػػػمص هػػػك ةلصػػػز كافنػػػز لمػػػ
" بمفا مػل مضػ  مػف الزمػلف دكف مػل ندػ  بؿ  طُّ قى كالمعلجـ؛ إال أف اة صلص "

ػػعى ني  ػػزي   ىًلػػنلي  كىالى " لىنػػه قػػكؿ دػػندمل أبػػا بمػػر  ري مًٌ  لىمأهيػػـٍ  إالأ  قىػػطُّ  قىػػٍكـو  ًفػػا اٍلفىلًحلى
ًء" اَّللأي   لنل" "مف الزملف لكقكع الفعؿ المضلرع ؛  ف المفا همل لمل ند  بؿ ًبلٍلبىلى

                                                           

/ ُمطبػكع مػل فػنض ال ػدنر لىممػلكم  َُْٔبػرقـ ( أةرجه الطبراما فا الجلمل الصغنر ُ)
فػػػا  ُٗٓكفػػػا هػػػلمش ال ح نػػػؽ : " قػػػلؿ ا لبػػػلما )ضػػػعنؼ( امظػػػر حػػػدنث رقػػػـ  َُْ

  َضعنؼ الجلمل "
قػػلؿ ا لبػػلما )حدػػف(  ُٓٓٓحػػدنث رقػػـ  ِْٓ/ ّ( الجػػلمل الصػػغنر مػػل فػػنض ال ػػدنر ِ)

  َفا صحنح الجلمل  َِّْامظر حدنث رقـ: 
  َب صرؼ  ِِّللـ ص (  مغما الىبن  البف هّ)
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لىػػ  أف هػػذا ؛ ىػػ  ادػػ غراؽ المفػػا لىػػزمف المدػػ  بؿكهػػذا نػػدؿ ل، " الملفنػػزبعػػد "ال
ملضػنز فػا الزمػلف  لػرنعزه ك  رلب ه  المعم  الذم  حمىه الجمىز بنف مبلمنهل أصؿه 

فللفلحلػز مػل لػلل  ، كلمػل دػنمكف، هك ملافكلمل ، ممه ملفمد غًرقىزه لمل ، مىه
ملػنكع الىػكاط فػا قػـك لػكط الػذنف ، لػبلءفا قكـ فا الزمف الملضا إال لمهـ ا
ر َن لَج  لَفَممَّ : "قلؿ جؿ كلػل، أهىمهـ   بفىٍعىىً ًهـ فجعؿ للًلنىهل دلًفىىهل لَجَعم َنا لَأم 

َن لَس ِفَمَي لَع ِلَ َي  َطر  انلِةَج َرة للَعَم  َي لَوَأم  للِساجِ  ل للمِ  اود  َم  لل.مَّنض  لَربِ ا َللِعنادَللمَُّساوَّ
ك ىػػؾ دػػػمز   الجلرنػػز فػػػا ، (ّٖ، ِٖهػػكد " )ِبَبِع اااد للالظَّااا ِلِم نَللنَلِماالِىااايَللَوَماا 
نَّ َلملف مىه ملضنه كحلضرو كمدػ  بىه "الز  الالَّاِذ نَللِفايلاّللَِّللس  ال للِمانلَخَماو  لَوَلانلَقب 
نَّ ِللَحِجدَل نَّ َل" (ِٔا حزا " )َحب ِد ال للاّللَِّللِلس  لَحِجادَللنَولَللَقب ل للِمنلَخَما للَقد للالَِّحيلاّللَِّللس 

اانَّ ِل اانَّاِللَحِجاادَللَفَماان"  :كقػػلؿ جػػؿ كلػػل، (ِّالفػػ ح" )َحب ااِد ال للاّللَِّللِلس  لَحب ااِد ال للاّللَِّللِلس 
انَّاِللَحِجدَللَوَلن اِو ال للاّللَِّللِلس  " قىػطُّ ؛ كلىنػه فػإف حػؽ ظػرؼ الزمػلف "( ّْ" )فػلطرَحة 

ػػػزي   ىًلػػػنلي  " كىالى  فػػػا مىمػػػز دػػػندمل أبػػػا بمػػػر   اَّللأي  لىمأهيػػػـٍ  إالأ  قىػػػطُّ  ـو قىػػػكٍ  ًفػػػا اٍلفىلًحلى
ًء" أف نمػػكف الدػػ غراؽ الػػزمف مىػػه ملضػػنه كحلضػػرو كمدػػ  بىه ف قى ، بًػػلٍلبىلى ػػكا   رى صى

لىػػ  ادػػ غراؽ مػػل مضػػ  مػػف الزمػػلف ف ػػط؛ فػػل كل  أف  ""قىػػطُّ  لىملؤمػػل ادػػ عملؿ
المدػػ  بؿ " الدػػ غراؽ الػػزمف طُّ قىػػكقػػد  مػػكف "، ن ػػلؿ إف هػػذا هػػك الغللػػ  المطػػرد

:  ػلؿفػا االح مػلؿ أف ني  دي رً كممل نىػ، ىمز أبا بمر للهده لىٍدؿه لى  ذلؾكم، أنضل
كال عبنػػػر بللمضػػػلرع فػػػا ، " لػػػلل" فػػػا معمػػػ  الملضػػػا " نلي ًلػػػ ى إف المضػػػلرع " 

أم اد حضػػلر صػػكرة الفلحلػػز ال ػػا ، مكضػػل الملضػػا نفنػػد اد حضػػلر الصػػكرة
كفػػا هػػذا  ،نفلػػلل  فػػا الػػزمف الملضػػا كمأمهػػل ملرىػػز ملػػلهىدة نراهػػل رأل العىػػ

ٍقػػدىة العىػػدىـً ل حػػداث الملضػػنز كبى   جدػػنده  صػػكنره ك  لند حضػػرهل ؛ ٍعػػثه لهػػل مػػف رى
كهػذا ، الملس كنركهل كنللهدكهل مأمهل  ػدكر اآلف ك  ػل  حػ  دػمعهـ كأبصػلرهـ

مػد أمعملهل الذم ندػ غرؽ  لؿى هذو الجمىز كجى  ؽى دٍ صً  كلمفأ ، معم  جند بل رن 
لػلدؿ ، صلدؽ ال نمذ ، كهك رلب  ال ن ةىؼ ،الزمف كن طل الدهكر دهرا دهرا

كفنمػل هػك مػلاف ، فنمػل مػلف كام طػل، دمز ملضنز ال   بػدؿ كال   حػكؿ، ال نجكر
؛  مهػل حمػـ   كالمد  بؿ البعند، كفنمل دنمكف فا المد  بؿ ال رن ، لـ نم ض
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ػػػٍدؽي ، كقضػػػلؤو الػػػذم ال نيػػػرىدُّ ، العػػػدؿ نجعػػػؿ حمػػػؿ المضػػػلرع همػػػل لىػػػ  هػػػذا الصًٌ
ك ح نؽ أمهػل ال  مػكف " طُّ قى قللدة " حنحد  بؿ أكل  مف  أكنىه بللملضا ل صالم

 زملف ال د غراؽ مل مض  مف الزملف".إال " ظرؼ 
ف لـ نمػف مػف الحػدنث فػا بلغػز الةطبػز  ننديوكممل نحدف    ػرأ ، همل كا  لمػف جى

ع معهػل أف مػف مجنػ ء المضػلر ، إلنه البحث لف " قط " كاد عمللهل فا العربنػز
 :إلنه مف اللعر  ى دً ؿ الزبنر بف العكاـ فنمل مي قك 

 وال نذل فتلقاه حزينا  ...وال منهم جبان قط يهزم  
 مجمكف لنى  :كمف مجناهل لمطىؽ الزمف قكؿ 

 اأَلقاويلُ  فيها َكثُ َرت َوِإن َعنها ... ُمصطَبَ ر   َقطُّ  يل ما الَبدرُ  ِىيَ  لَيلى
 قكؿ البح رم : كمف مجناهل غنر مدبكقز بمفا

 َوالباسِ  الَندى َعنِ  َجَللتَ ، تُثىن ... ُأكروَمة   َعن َقطُّ  َخلق   َجلَّ  َلو 
زي   ىًلنلي  كىالى " كنىحظ فا قكؿ دندمل أبا بمر   اَّللأي  لىمأهيـٍ  إالأ  قىطُّ  قىٍكـو  ًفا اٍلفىلًحلى

ًء "أف بػػنف لمػػكـ الػػبلء كلػػنكع الفلحلػز  ملدػػبل ، فػػللعمـك كاللػػنكع أةػػكاف، بًػلٍلبىلى
كالػػبلء ، إال مػػل دػػ ر   كلفػػل، اللػػ ءى ظىُّػػه لي بىػػ ٍ هػػل الػػبلء ممػػل نى عي بى  ٍ لفلحلػػز نى كا

ذا ملم  البىػكل للمػز مػلف الػبلء ، كاللر كالفلحلز أةكاف رضنعل ًلبىلف، اللر كا 
دػػملد الف، للمػػل " إلػػ  االدػػـ الجىنػػؿ " كا  ـأ ػػ " إلػػ   د" مإدػػملعػػؿ "لى ػػرى ى الفعػػؿ "ضى

ػػػًبنؿً  ًفػػػا اٍلًجهىػػػلدى  قىػػػٍكـه  نىػػػدىعي  الى الجمىػػػز الدػػػلب ز "االدػػػـ الجىنػػػؿ " " فػػػا   إالأ  اَّللأً  دى
بىهيـٍ  ػػػرى ذا مػػػلف الجىنػػػؿ هػػػك الػػػذم، "ًبللػػػذُّؿًٌ  اَّللأي  ضى نضػػػر  مػػػف  ػػػرؾ الجهػػػلد فػػػا  كا 

ػػ ُـّ عيػػكهػػك الػػذم نى ، دػػبنؿ   بللػػذؿ ؛ فمػػل لهػػـ مػػف بػػللبلء فػػنهـ الفلحلػػزي  ف  لػػنلي مى
    .دكف   مف ملصر

الجهػػػػلد فػػػػا دػػػػبنؿ   فػػػػإف ، اللػػػػنكع كالعمػػػػكـ أةػػػػكاف رضػػػػنعل ًلبػػػػلف كممػػػػل مػػػػلف
؛ فللجهػلد أةكاف رضنعل ًلبػلف؛  ف الجهػلد كالضػر  مػف كاد كاحػد كضر  الذؿ

ـ فػػػػػػا هػػػػػػل نف الجمى ػػػػػػنف كهػػػػػػذا  ملدػػػػػػ  ك ػػػػػػراح، قػػػػػػلاـ لىػػػػػػ  الضػػػػػػر  كالطعػػػػػػف
 الم جلكر نف.
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ًكمى ك ، كالبلء ادـ للـ نطىؽ لى  مؿ لر  ا حلدنػث فا مكضعه فػا بعػض ري
كهػا  ةصػنص لهػذا العػلـ ( الع ػل  –العػذا   -المػك  الرجفز )ألفلظ اللرنفز 
 : ففا الحدنث اللرنؼ قكؿ الردكؿ ، كبنلف له

َا  للك َناِللالا ِةَش  للَظَيَراِلل"لِإذا ل".1"ل"لالرَّج 
الف يملَفَش لال َا ِةَش لِإالَّللف يملَظيرال"لَواَلل ل".2"ل"ال َمو 
ل".3"ل«ِبَعَذا  للللا للَعمَّي م للأ مَِّحيلِفيلَمَع ِصيال للَظَيَراِللِإَذا»
ذ والَفَمم للالظَّ ِلمَللرََأَوالِإَذالالنَّ َسللِإنَّل»  وه للَفَمام للال م ن َكارَل:لَقا لَللَأو للَ َد  اوِللَعَماىلَ أ خ  ل  َغ ِ ار 

ل."4"ل"ِبِعَق ِبوِللاّللَّ للَعمَّي م ل
م للِمن للَم » ال للِفا ِيم للَ ك اون للَقو  ونَللِب ل َمَع ِصايِللَ ع َمال للَرج  والَأن للَ ق اِدر  لَواَلللَعَم  اوِلل  َغ ِ ار 

ونَل ل".5ل""َ م وح والَأن للَقب لَللِبِعَق   للللا للَعمَّي م للِإالَّلل  َغ ِ ر 
 :كال نةف  ا حلد حذك الجمى نف فا قكله  
ًبنؿً  ًفا اٍلًجهىلدى  قىٍكـه  نىدىعي  الى " بىهيـٍ  إالأ  اَّللأً  دى رى  "ؿًٌ ًبللذُّ  اَّللأي  ضى
زي   ىًلنلي  كىالى " ءً  اَّللأي  لىمأهيـٍ  إالأ  قىطُّ  قىٍكـو  ًفا اٍلفىلًحلى  "ًبلٍلبىلى

  ملدػبل ك ملدػمل المػلـى  نػدى زً كهذا ال كافؽ فا طرن ز بملء الجمى نف مػف لػأمه أف نى 
ػػممػػل نيًعػػنفي لىػػ  حفظػػه ؛  ف ، ك رابطػػل لبملاهػػل  نره ًدػػنى  ؿه هٍ حفػػظ الجمىػػز الرلمنػػز دى

كهػػذا مػػف  ندػػنر الىطنػػؼ الةبنػػر لىبنػػلف المبػػكم بمػػل ، مىػػز ا كلػػ لىػػ  ممػػط الج
 كنرفعه فكؽ ملمهـ مململ لىنل. نجعىه أفصح كأبىغ مف ملـ العر 

 

                                                           

/ ُمطبػكع مػل فػنض ال ػدنر لىممػلكم  َُْٔ( أةرجه الطبراما فا الجلمل الصغنر بػرقـ ُ)
َُْ َ  

قػػلؿ ا لبػػلما )حدػػف(  ُٓٓٓحػػدنث رقػػـ  ِْٓ/ ّ( الجػػلمل الصػػغنر مػػل فػػنض ال ػػدنر ِ)
  َفا صحنح الجلمل  َِّْامظر حدنث رقـ 

  ْٕٕ حدنث رقـ ِّٓ/ ِّ(  المعجـ المبنر لىطبراما ّ)
  َ ّٗٓ/ ُ(  صحنح ابف حبلف ْ)
 َ ِّّٖحدنث رقـ  ِّّ/ ِ( المعجـ المبنر لىطبراما ٓ)
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اوَلو للاّللََّللَأَطع ا للَم لَأِط ع وِني":قكؿ أبا بمر  اوَلو للاّللََّللَعَصا  ا للَفاِإَذا،لَوَرس  لَوَرس 
ل."َعَم  ك م للِليلَفاَلَط َع َل

" كهػػػك أمػػػر صػػػرنح مبللػػػر ح ػػػ  ال المعمػػػ  بأدػػػىك  ا مػػػر "أطنعػػػكماهػػػذا  بػػػدأ
ػػػ،  ة ىػػػؼ فنػػػه ال ػػػأكنل  كالع ػػػكؿ لىػػػ  اةػػػ لؼ  هي عى مً فهػػػك كاضػػػح لمػػػؿ مػػػف دى

ككراء هػذا داللػز لىػ  كضػكح الحػلمـ كلػفلفن ه كأمػه ، ـ كالكلاهٍ درجل هـ فا الفى 
بػػؿ أمػػرو ، فلةػػداع كال مػػذ  كال  ضػػىنؿ، نعلمػػؿ ا مػػز بهػػذا الكضػػكح كاللػػفلفنز

 س لنس دكمهل غنـك كال نحجبهل ل ء.معهـ ملللم
ػػػلعػػػكما" لىػػػ  قكلػػػه "أطنك  ػػدنـ ا مػػػر "  ػػػكلىهي  اَّللأى  أىطىٍعػػػ ي  مى كلػػػـ نمػػػف مظػػػـ ، "كىرىدي

فنػػه ؛ الجمىػػز لىػػ  أدػػىك  اللػػرط مػػأف ن ػػكؿ: إذا أطعػػ    كردػػكله فػػأطنعكما
رػـ ، ا ا مػرمدلرلز لحفػظ المظػلـ كا مػف كم ػدرا  ا مػز كاللػعك  بطللػز كلػ

 كردكله.بطللز    هً  ً  ُّ حى  مظر ا مز فا حلؿ كلا ا مر ك ى 
ن ػػػلع الفعػػػؿ "أطنعػػػكما  " لىػػػ  ضػػػمنر المػػػ مىـ مػػػل أف الطللػػػز  مػػػكف  كامػػػرو كا 

كلند  الطللز لذا ػه ؛  ف الطللػز ال   ػل لىػ  الػذا  بػؿ ، كمكاهنه ك كجنهل ه
لَفااا حَِّبع وِنيجػػػؿ كلػػػل "كمهػػػا ؛ بػػدلنؿ قػػػكؿ   أمػػػر  لىػػ  مػػػل نصػػػدر لمهػػػل مػػػف

ِر لَوَأِط ع وا رَللح ِط ع والَواَلل( "َٗطه" )َأم  ِرِف نَللَأم  ككراء هػذا ، (ُُٓ" )اللػعراءال م س 
كمف لص  أمػر اإلمػلـ ، داللز لى  أف مف أطلع مىمز اإلملـ ف د أطلع اإلملـ

 المىمز كا مر ممزلز طللز الذا .  مزنل لطللز، ف د لص  اإلملـ
مزنػػد  " لىػػ  ضػػمنر المػػ مىـ كهػػك دػػندمل أبػػك بمػػر الفعػػؿ "أطنعػػكافػػا إن ػػلع  

ف ػػد أطػػلع أبػػل بمػػر  ؛ فمػػف أطػػلع مػػمهـ أمػػر أبػػا بمػػر حػػث لهػػـ لىػػ  طلل ػػه
أمػػر  كمػف أطػلع، ذا ػه ف ػد أطػلع الردػػكؿ  كمػف أطػلع أمػػر الردػكؿ ، ذا ػه

 لرى نىػ،   جؿ جلله ف ػد أطػلع   جػؿ جللػه مأمػه كاقػؼ بػنف ندنػه جػؿ جللػه
   ، نعىـ أف   ك .نراو 
ػػًذؼى الجػػػلر كا  فىػػػـ ن ػػػؿ ، " إلفػػػلدة العمػػػكـلمجػػػركر الم عىػػػؽ بللفعػػػؿ "أطنعػػكماكحي
؛ لنلػػػمؿ ا مػػػر بطلل ػػػه فػػػا مػػػؿ لػػػ ء دكف لػػػرط إال : اطنعػػػكما فػػػا مػػػذا

؛ فعىػ  ا مػز طللػز كلػا ردػكلهلرطل كاحدا كهػك أف نمػكف الةىنفػز مطنعػل  ك 
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امػ  هػػذو ال ػرارا  ال  ةػػللؼ مػل أمػػر بػه   كردػػكله ا مػر فػا مػػؿ قرارا ػه مػػل د
، ك ىػؾ هػا ال للػدة المىنػز ال ػا بػنف الحػلمـ كالمحمػكـ، كال   صلدـ مل لرع  

فطللػػز ا مػػز لىحػػلمـ  ََكال  ػػزاؿ ا مػػز بةنػػر مػػل ال زمػػ  بهػػل كلػػـ  ةػػُر لمهػػل 
كلصػنلف ، إذا لص    كردػكله كةػللؼ مػل لػرع   ةػرُك لىػ  هػذا ا صػؿ

؛   جػػؿ كلػػل ةػػرُك لىػػ  هػػذا ا صػػؿا مػػز لىحػػلمـ الػػذم  كافػػؽ قرارا ػػه لػػرع 
 بهذا ا صؿ ال زامل دقن ل أمنمل.كال صلح ل مز إال بلالل زاـ 

، ( كهػػا  ػػدؿ لىػػ  المطلكلػػز كالىػػنف كاالم نػػلدكالفعػػؿ "أطنعػػكما" ملد ػػه )ط ك ع
؛ كمػػف  نػػلرألطػػلؾ مػػل  رنػػد لػػف طكالنػػز كاةفمػػف أطللػػؾ ف ػػد الف لػػؾ كام ػػلد ك 

 فا المكاف ز كال دىنـ كاالم نلد. أجؿ هذو المعلما مرر اد عملؿ هذا الفعؿ
ػػل أىًطنعيػػكًماكقكلػػه "  ػػكلىهي  اَّللأى  أىطىٍعػػ ي  مى " نػػدؿ داللػػز غنػػر صػػرنحز لػػف طرنػػؽ كىرىدي

 كردػػػكله ف ػػد أطػػػلع   المملنػػز لىػػ  أف مػػػف اطػػلع كلػػا ا مػػػر الػػذم نطنػػل  
أف كلػا ا مػر مػل ن نمػل  ك عىػـ، ا مػز هػذا المعمػ  د لعر  ؛ كنمبغا أفكردكله

؛  ف طللػػز   كردػػكله مػػف كراء مػػز بػػل كردػػكلههػػك إال حى ػػز كصػػؿ  ػػربط ا 
طللػػز كلػػا ا مػػر العػػلدؿ الػػذم نطبػػؽ لػػرع    عػػلل  كنػػأ مر بمػػل أمػػر   جػػؿ 

كمػل هػك ، كقػدنمل قػلؿ مجمػكف لنىػ ، كلل كنم هػا لمػل مهػ  لمػه   جػؿ كلػل
 :هلبًٌ جمكف إال فا حي بم

 ذا اجِلداَر َوذا اجِلدارا أُقَ بِّلُ  ...اِر لَيلى  َأُمرُّ َعلى الِدياِر ِدي
 َوَلِكن ُحبُّ َمن َسَكَن الِديارا... َن قَليب َوما ُحبُّ الِدياِر َشَغفْ 

ح  ا مز لىكالا الػذم نأةػذ بنػدهل إلػ    كردػكله نطػكم كراءو حػ  ا مػز  
هل ضػػػػػ    كردػػػػػكله كراءو بغضػػػػػا مػػػػػز لىػػػػػكالا الػػػػػذم نغ كلصػػػػػنلف، لهكردػػػػػك 

؛ كبهػػذا نمملػػؼ الغطػػلء، كمػػرل المعػػلما الرػػكاما كمراهن هػػل لعصػػنلف   كردػػكله
 كاقفػػز ملرىػػز كراء المعػػلما ا كلػػ  ل لفػػلظ ل  ػػكؿ ل مػػز إف غلن هػػل العظمػػ  هػػا

لحػػلمـ ؛ فػػإذا قلدهػػل الحػػلمـ إلػػ  معػػنـ هػػذو الطللػػز ؛ فطللػػز اطللػػز   كردػػكله
إل   ح نؽ الغلنز كمف أكصىمل ، كاجبز ؛  ف مف أكصىمل إل  المحبك  محبك 

 فهك ممهل بدبنؿ.
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" مػػػف مػػػلدة كاحػػػدة إال أف ا كؿ بصػػػنغز ا مػػػر أطعػػػ  –أطنعػػػكما كالفعػػػلف " 
" مملدػبز لدػىطز الحػلمـ ماك أطنعػ مػر فػا "كصػنغز ا، كالرلما بصنغز الملضا

فػػا مكضػػعهل لمػػل فنهػػل مػػف داللػػز لىػػ  كصػػنغز الملضػػا مملدػػبز ، ككلػػا ا مػػر
كؿ  ػػ فنػػد أف الحػػلمـ ن "أطعػػ  –أطنعػػكما كا حػػلد مػػلدة الفعىػػنف "،  ح ػػؽ الكقػػكع

فأمػػل ، كردػػكلهف ػػد ام رىػػ  قػػبىمـ كأطعػػ    ؛ مـ بطػػلل اآمػػري  : إذا ممػػ ي ل مػػز
؛ فممػػ  لمػػـ فنػػه إملمػػل ل أكؿ المػػؤ مرنف بػػه كالمطب ػػنف لػػهآمػػرمـ بلػػ ء ممػػ  أمػػ

كلـ آمػرمـ بػأمر إال كأمػل آةػذ ، نلطً مي  غنري كلـ آمرمـ بللطللز كأمل ، كقدكة كمرل
ػػػلمز  كلدػػػ ي ، مفدػػػا بػػػه قػػػبىمـ ؛ فىندػػػ  لىػػػرانس كال لىحػػػلمـ ادػػػ رملءا  كال حىصى

ػػ بػػؿ أمػػل قػػبىمـ فػػا ، مـ بمػػل ال أا مػػر بػػه كأمهػػلمـ لمػػل ال أم هػػا لمػػهري دم ػػل كرا آمي
هك الدبنؿ إل  ام رلؿ ا مز  هذاك ،  مفنذ مل آمرمـ به كاالم هلء لمل أمهلمـ لمه

أمل إذا رأ  ، ك لرنعل لىحلمـ كمحب هل له كام نلدهل لمل نصدر لمه مف قرارا  
مز لى  للؼ مل نصدر لمه مف قرارا  ك لرنعل  فإف ذلؾ نحمؿ ا الحلمـ نة
؛ كقػد أدبمػل ربمػل بهػذا ا د  الرفنػل فأمرمػل أف مفعػؿ مػل  ىػؾ ال ػرارا ال مرد لىػ  
كجعؿ مةللفز الفعؿ لى كؿ ممل نجى  م     دبحلمه ، ىملس قدكةم كؿ لممكف ل
ل0َحا َعم اوَنللاَلللَما لَحق ول اونَللِلامَللَآَمن اوالالَِّذ نَللَأ َُّي ل  َل: "قلؿ  علل ، كغضبه كل لبه

(، كمػػػف لػػػكاهد ّ، ِالصػػػؼ ) "َحا َعم اااونَللاَلللَمااا لَحق ول اااوالَأنلاّللَِّللِعنااادَللَمق حااا  للَكب ااارَل
 :اللللر قكؿي  زى نأ كً حٍ المأ  مل ال للدةى مي ىًٌ عى ممل  ي  مل هذا ا صؿى مي ىًٌ عى  ي العربنز ال ا 
 يمُ ظِ عَ  تَ لْ عَ إذا ف َ  عليكَ  عار   وُ لَ ث ْ  مِ ِتَ أْ وتَ  ىء  عن شَ  وَ نْ ال ت َ 

ػػلك"مػػل" فػػا قكلػػه " ػػكلىهي  اَّللأى  أىطىٍعػػ ي  مى : مػػدة طػػلل ا  أم، " مصػػدرنز ظرفنػػزكىرىدي
ة ال ػا  ى ػـز فنهػل ا مػز ب مفنػذ أمػر الحػلمـ هػا  حػدد أف المػد كالظرفنز، كردكله

فىػػنس لىحػػلمـ الصػػللح الػػذم ، المػػدة ال ػػا نى ػػـز فنهػػل الحػػلمـ بطللػػز   كردػػكله
بػؿ هػا المػدة ال ػا ، نطنل   كردكله مدة زممنز   در بل نلـ كاللػهكر كالدػمنف

الػػذم  فهػػذا الم نػػلس هػػك، نكمػػل ملمػػ  أك لػػهرا أك دهػػرا، نطنػػل فنهػػل   كردػػكله
قلل ػػػػه الم نػػػػلس هػػػػك طللػػػػز الحػػػػلمـ  ، نحػػػػدد ب ػػػػلء الحػػػػلمـ أك رحنىػػػػه كلزلػػػػه كا 

هػػذو الطللػػز مػػف إقلمػػز لػػرع   جػػؿ كلػػل بمػػل نح ػػؽ ل مػػز   ىٍعًمنػػهً بمػػل كردػػكله 
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فلل  دـ فا الدنلدز مف طللز ، ال  دـ كالرقا كالمهضز فا ل   مجلال  الحنلة
كال  ػدـ فػا الصػحز مػف ، ز   كردػكلهكال  دـ فا ال عىػنـ مػف طللػ،   كردكله

كال  ػػػدـ فػػػا ، كال  ػػػدـ فػػػا االق صػػػلد مػػػف طللػػػز   كردػػػكله، طللػػػز   كردػػػكله
إلػػػداد الجػػػنش ال ػػػكم ال ػػػلدر لىػػػ  حملنػػػز ا رض كالعػػػرض هػػػك مػػػف طللػػػز   

، كهمذا مؿ لأف فػا الحنػلة فنػه مهػكض بل مػز مػف طللػز   كردػكله، كردكله
 م منداف هك مف معصنز   كردكله.إل  ال ةىؼ فا أكمؿ أمر نجر البلد 

ل " فا قكله " أىًطنعيكًماكال صرنح بلالدـ الجىنؿ "   كلىهي " فنػه  اَّللأى  أىطىٍع ي  مى كىرىدي
كلطػػؼ "كردػػكله" لىػػ  االدػػـ الجىنػػؿ ،  ربنػػز لىمهلبػػز ممػػل ن ػػكؿ لىملؤمػػل المػػراـ

ل ممل لـ مل امفرد به مف ال لرنفن لردكؿ ا كجك  طللزلى   اؿ  " بللكاك دى " 
لرػػلما لى لػػرنل بعػػد ؛  ف الدػػمز المبكنػز هػػا المصػػدر انػمص لىنػػه ال ػػرآف المػػرنـ

ا مػػر بطللػػز   كردػػكله إحػػدل  ؛ كلػػذا  مػػرر فػػا الم ػػل  العزنػػزال ػػرآف المػػرنـ
ولَللاّلل َللَأِط ع وا للق ل ل" :قكله  عػلل ممل فا ، للرة مرة ا للفِإنلَوالرَّس  لالَللاّلل َللِإنَّلَفالَحَولَّاو 

فػػػا كاق ػػرف بهمػػل ا مػػر بطللػػػز كلػػا ا مػػر ، (ِّلمػػػراف آؿ" )ال َكاا ِفِر نَلل  ِةاا ُّل
لَوَأِط ع ااوا للاّلل َللَأِط ع ااوا للآَمن ااوا للالَّااِذ نَللَأ َُّياا لَ اا مكضػػل كاحػػد كهػػك قكلػػه جػػؿ كلػػل: "

ولَل ِليلالرَّس  رِللَوأ و  فػا هػذو ا ا مر كلـ   يٍدبىٍؽ طللز كل، (ٗٓ" )المدلءِمنك م للاأَلم 
ؿ دػػندمل أبػػك "  ف طلل ػػه رىٍهػػفه بطللػػز   كردػػكله ممػػل قػػلاآلنػػز بللفعػػؿ "أىًطنعيػػكاٍ 

ل أىًطنعيكًما" بمر  كلىهي. اَّللأى  أىطىٍع ي  مى  كىرىدي
 :قكله   

وَلو للاّللََّللَعَص  ا لل"لَفِإَذا ل"لِليلَط َع َللَفاَلللَوَرس  لَعَم  ك م 
ف كلػػػه ،  ز مػػػف بػػػل   أمنػػػد اللػػػ ء بػػػذمر ضػػػدوهػػػذو الجمىػػػز  أمنػػػد لىجمىػػػز الدػػػلب

ل أىًطنعيكًما" كلىهي  اَّللأى  أىطىٍع ي  مى ـي ممه ضممل أمه إذا لص    كردكله فل كىرىدي " نيٍفهى
بػػؿ ، كلمػػف أبػػل بمػػر رضػػا   لمػػه لػػـ نم ػػؼ بداللػػز الفحػػكل، طللػػز لػػه لىػػنهـ

 ذلؾ مصل صرنحل لنؤمد هذا المعم . مص لى 
المعم  حنف كضع  الضد بجكار  ل ا قبىهل م لبىز أظهر كبنف هذو الجمىز كا 

 :ضدو
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ل:فوضعا
كلىهي  اَّللأى  أىطىٍع ي " ٍن ي " كبجكارهل "كىرىدي كلىهي  اَّللأى  لىصى    ."كىرىدي

ل:ووضعا
". ًلا طىللىزى  فىلى "أىًطنعيكًما" كبجكارو " ـٍ ىىٍنمي  لى

ػػ ػػحى   ه رٍ كهػػذا ضى  اَّللأى    "أىطىٍعػػ ي جػػدا مػػف الم لبىػػز مػػرل فنػػه آةػػر الجمىػػز ا كلػػ فه دى
ػػكلىهي" ن لبىػػه أكؿ الجمىػػز الرلمنػػز " ػػٍن ي كىرىدي ػػكلىهي كى  اَّللأى  لىصى كأكؿ الجمىػػز ا كلػػ  ، "رىدي

ػػػزى  فىػػػلى " آةػػػر الجمىػػػز الرلمنػػػز" ن لبىػػػه "أىًطنعيػػػكًما ـٍ  ًلػػػا طىللى ىىػػػٍنمي لؽ فبنمهمػػػل طبػػػ، "لى
ػػزى  فىػػلى الدػػى  بػػنف ا مػػر بللطللػػز فػػا "أىًطنعيػػكًما" كمفػػا الطللػػز فػػا "  ًلػػا طىللى

ـٍ  ىىػٍنمي كذمػػر الةطنػػ  ال زكنمػػا أف ، ال " الملفنػػز لىجػمسكهػػك مفػػا لىطللػز بػػػ "، "لى
أك بنف ، أحدهمل مرب  كاآلةر ممفا ٍعىىا مىٍصدىرو كاحدو طبلؽ الدى  نمكف بنف فً 

 ػا معمػل مػف طبػلؽ الدػى  بػنف أمػر "أىًطنعيػكًما" كمفػا ، كالصكرة ال"ُ"أمر كمها
ػػػزى  فىػػػلى " "، كلػػػنس بػػػنف أمػػػر كمهػػػا ممػػػل فػػػا الصػػػكرة ال ػػػا ذمرهػػػل  ًلػػػا طىللى ـٍ ىىػػػٍنمي لى

ػػػزى  فىػػػػلى ال ضػػػلد مح أػػػػؽ بػػػنف "أىًطنعيػػػكًما" ك"كال رنػػػ  فػػػػا أف ، الةطنػػػ   ًلػػػػا طىللى
"، كهػػذا نكدػػل أفػػػؽ الم لبىػػز بػػنف ا مػػر كالمهػػػا ل لػػمؿ مػػل المهػػا المفػػػا  ـٍ ىىػػٍنمي لى

 الصكرة طبلؽ الدى  بنف أمر كمفا. فندةؿ فا هذو، أنضل
أف لصػنلف   كردػكله  ري ًهػظٍ ني كبمػلء الجمى ػنف لىػ  هػذو الطرن ػز مػف الم لبىػز  
ٍدػػفً رة الرلمنػػز بعػػد طللػػز   كردػػكلهالصػػك  كهػػ ػػفى  جلكيريهمػػل لحي دي ام  ػػلؿ  ؛ كلػػذا حى

؛ كجنػػ ء بنمهمػػل بللفػػلء العلطفػػز ال ػػا  صػػؼ هػػذو الع ػػؿ مػػف الضػػد إلػػ  الضػػد
كجػلء ، بللػذهف لمػد ذمػر ضػدوالدرلز فا  كارد ا ضداد كدرلز ةطػكر الضػد 

طىللىزى  ـٍ " م ضل ل مر الذم اف  حػ  بػه الجمىػز  ًلا آةر الجمىز الرلمنز "فىلى ىىٍنمي لى
 اَّللأى  مل أىطىٍع ي كهمل " -لالف الىذاف ال رللث لهمل كن ل االح م، ا كل  "أىًطنعيكًما"

ػػػكلىهي" " ػػػٍن ي كىرىدي ػػػكلىهي  اَّللأى  إذا لىصى كهػػػذا ، ًف بػػػنف أكؿ الػػػداارة كآةرهػػػلميٍم ىمىفىػػػنٍ  –" كىرىدي
  .إحملـ ك دقنؽ فا بملء الملـ نكج  له الفٍضؿى كالمىًزنأزى 

                                                           

  َ ٕٓٓ(  نمظر اإلنضلح ُ)
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ف الػػذم ال لػػؾ فنػػه ال ؽ الم ػػن أ " ال ػػا  دػػ عمؿ فػػا ا مػػر المح أػػكال عبنػػر بػػػ "إذا
بػؿ  فنػد ضػركرة ،  فند  أمند كقكع لصػنلف   كردػكله مػف ةىنفػز ردػكؿ   

ح ػ  ال  بمػا ، ا مز لمد الحمـ لى  كلا ا مػر بػذلؾ ؿً بى قً  ال ح ؽ كال ربُّ  مف
ا مػػز أمرهػػل فػػا طللػػز كلػػا ا مػػر أك لصػػنلمه لىػػ  ظمػػكف كأكهػػلـ كلػػمكؾ ال 
أدلس لهل مػف الصػحز، بػؿ نمبغػا أف  بمػا حممهػل فػا هػذا ا مػر لىػ  الن ػنف 

ػػػػالرلبػػػ  كا دلػػػػز الدامغػػػز كالحي   حػػػػلمـ؛ ح ػػػ  ال  مهػػػػلر الر ػػػز فػػػػا الي الملهضػػػػزجى
ل نمرػػر فنػػه ؛ فػػإف أمػػر الدنلدػػز كحػػ  الدػػىطز ممػػبلللػػلاعل  كالظمػػكف كا كهػػلـ

أمػػر  " همػػل نعمػػا ضػػركرة ال ربُّػػ  فػػا ىفنػػؽ الػػ هـ ل برنػػلء. الجػػـز كال طػػل بػػػ "إذا
 كلا ا مر قبؿ ا هلمه.

كهػػا فػػا حػػؽ الحػػلمـ ككلػػا ا مػػر ، كمعصػػنز   كردػػكله  لػػمؿ مػػؿ معصػػنز 
صػػػللح ا مػػػز فػػػا دنلدػػػ هل ك عىنمهػػػل كصػػػح هل إلػػػ  مػػػل ن عىػػػؽ بم  مصػػػرؼ أكالن 

قلمػػػػ قلمػػػػز العػػػػدؿ كملػػػػر الفضػػػػلاؿ كا  ز كاق صػػػػلدهل كجنلػػػػهل كمدػػػػ  بؿ أجنللهػػػػل كا 
مػػز فػػا ظػػلؿ الػػذؿ كالدكمنػػز ؛  ف لػػنش ا إلػػد ََاللػػعلار ك طبنػػؽ اللػػرنعز 

كالضػػعؼ كال ةىػػؼ مػػف معصػػنز الحػػلمـ  كردػػكله، كلنلػػهل فػػا ظػػلؿ العػػز 
كلهػػذا مػػلف بمػػلء المػػدارس كالجلمعػػل   ََ كردػػكله كال ػػكة مػػف طللػػز الحػػلمـ 

كمػلف بمػلء المصػلمل ال ػا ، ال ا  عىـ ا مز ك محك لمهل الجهػؿ مبمػلء المدػلجد
كهػػػذو مفػػػلهنـ نجػػػ  أف  ََ جىػػػ  ال ػػػكة ل مػػػز فػػػا اق صػػػلدهل مبمػػػلء المدػػػلجد 

ر فػػا مفػػكس اللػػعك  لػػ عىـ أمهػػل حػػنف  حنػػل حنػػلة حػػرة مرنمػػز لزنػػزة فإمهػػل   دػػ 
كأمهػل ، ك ح  دىطز حلمـ نطنػل   كردػكله، ؿ طللز   كردكلهلفا ظ حنل 

حنػػل  حػػ  قهػػر مػػف حػػنف  حنػػل حنػػلة ال هػػر كالػػذؿ كاالدػػ عبلد كالضػػعؼ فإمهػػل  
 نعصا   كردكله.

ػػزى  فىػلى " كقكلػه   " جػػكا  "إذا" اللػرطنز فػا قكلػػه " ًلػا طىللى ـٍ ىىػٍنمي ػػٍن ي  فىػًإذىالى  لىصى
ػػكلىهي  اَّللأى  كهػػذا نعمػػا أف لػػدـ طللػػز كلػػا ا مػػر م ر ػػ  لىػػ  لصػػنلمه  ، "كىرىدي

 ر ػػ  لىػػ  إفدػػلد الحنػػلة الدنمنػػز كالدنلدػػنز كالعىمنػػز كالر لفنػػز منعمػػا ، كردػػكله
، مػز طللػز  كردػكلهفلل  دـ الذم  عنش فنػه ا  ََكاالق صلدنز كاالج مللنز 
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ػػػرُّ كالحػػػلمـ هػػػك مػػػ، مػػػز معصػػػنز  كردػػػكلهكال ةىػػػؼ الػػػذم  عػػػنش فنػػػه ا  ف نىجي
 ال لطرة إل  هذا أك ذاؾ.

الطللػػػز بػػػػ " ال " الملفنػػػز لىجػػػمس نفنػػػد مفػػػا جػػػمس طللػػػز كلػػػا ا مػػػر إذا  اي ٍفػػػكمى 
كأكرر لمكـ المفا همل مل أف الظلهر مفا طلل هـ له فنمل ، لص    كردكله

مبللغػػز فػػا مفػػا كفػػا هػػذا ، لصػػ  فنػػه   كردػػكله ال فػػا لمػػـك أكامػػرو كقرارا ػػه
 ا مر. طلل هـ لكلا

فا هل نف الجمى نف داللػز لىػ  ضػركرة أف ند لػعر الحػلمـ أمػه حػنف ن علمػؿ   
مل لعبه فإمه ن علمؿ مبللرة مل   جؿ جلله ؛ فىنة ر لمفده الدػبنؿ محدػمل 

كمػػذلؾ نمبغػػا أف  د لػػعر ا مػػز أمهػػل ، مطنعػػل مػػلف أـ للصػػنل، مػػلف أـ مدػػنال
كهػػػػذو الممللػػػػفز ، جػػػػؿ جللػػػػه حػػػػنف   علمػػػػؿ مػػػػل الحػػػػلمـ فإمهػػػػل   علمػػػػؿ مػػػػل  
فػػا  الػػذم لرفػػه الردػػكؿ  كالمصػػلرحز هػػا الدػػبنؿ إلػػ   ح نػػؽ ر بػػز اإلحدػػلف

 ."ُ"" "فىًإمأؾى ًإٍف الى  ىرىاوي فىًإمأهي نىرىاؾى ، أىٍف  ىٍعبيدى اَّللأى مىأىمأؾى  ىرىاوي قكله "
 :قكله   

لاّللَّ ل"لك م لَ ر َةم للَصاَلِحك م للإَلىل"لق وم وا
ةطب ػػػػػه بهػػػػػذو الجمىػػػػػز ال ػػػػػا أمػػػػػر فنهػػػػػل المدػػػػػىمنف  دمل أبػػػػػك بمػػػػػر ةػػػػػ ـ دػػػػػن 

طىػ  الرحمػز لهػـ مػف    كجعػؿ جػكا  ا مػر، الحلضرنف بلل نلـ إل  صػل هـ
 جؿ كلل.

قلمػػز الصػػلة طللػػز  جػػؿ كلػػل  ؛  مهػػل لمػػلد الػػدنف كرممػػه الػػرمنف الػػذم ال كا 
ػػػل كًماأىًطنعيػػػهػػػذو الجمىػػػز بعػػػد قكلػػػه "  ٍ رى ًمػػػكذي ، ندػػػ ط لػػػف الممىػػػؼ  اَّللأى  أىطىٍعػػػ ي  مى

ػػػػكلىهي  حدػػػػف ال جػػػػلكر ؛ كهػػػػذا مػػػػف لطلل ػػػػه  كردػػػػكله للمىننػػػػ لإربل نػػػػل مػػػػكف " كىرىدي
 كال ملد  بنف الملـ.

نػػه مزنػػد العملنػػز كالملػػلط كال نػػلـ إلػػ  الصػػلة ف، " فعػػؿ أمػػر مػػف ال نػػلـك"قكمػػكا 
بلل نػػلـ  هػػلف مػػف قػػلـ لىلػػ ء أةػػذو ب ػػكة كلػػـز ؛ كلػػذا جػػلء ال عبنػػر مع؛   دااهػػل

                                                           

  َ ّٔ( دمف ابف ملجه أبكا  الدمز بل  فا اإلنملف حدنث رقـ ُ)
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ااح م للِإَذالآَمن ااوا للالَّااِذ نَللَأ َُّياا لَ اا فػػا قػػكؿ   جػػؿ جللػػه: " ااالةِللِإَلااىلق م  ِساام وا للالصَّ لف غ 
اااوَىك م ل ج  وا للال َمرَاِفااا ِللِإَلاااىلَوَأ  اااِدَ ك م للو  َساااة  وِساااك م للَوام  ؤ  َمك ااام للِبر  َبااا نِللِإَلاااىلَوَأر ج  " ال َكع 

ػػػ، (ٔالملاػػدة) ـي  الػػػذمري  لى مأ كلى ػػػالممػػػلف نف مى  لىػػػ  الحمػػػن ؛  ف فػػػا ال نػػػلـ إلنهػػػل ـٍ هي ىى دى
َذا: "كالمدؿ ضد المللط؛ ف لؿ  علل ، ال نلـ ند ىـز المللط اَلةِللِإَلىلَق م وا للَواِ  لالصَّ

؛ كاله ملـ ال ػرآف المػرنـ بللملػلط كال ػكة فػا الصػلة (ُِْ" )المدلءك َس َلىلَق م وا ل
مأ  الصلة مفدهل قنلمل ممل فا قكله جؿ كلل ال للَأ َُّي لَ  " :دى الَللق امِلل0ال م زَّمِ  لالمَّ  

 بللىنؿ. ؿًٌ ( أم صى  ِ، ُ " )المزمؿَقِم ال للِإالَّل
ٍدػفي ادػ  بلؿ لهػل بمػل نيٍدػ ىٍ بىؿي بػه الضػنؼ المػرنـ مػػف الصػلة كال نػلـ إلػ    فنػه حي

، نػػؿي الصػػػلة ممزلػػز الضػػنؼ المػػػرنـزً مٍ ك ى ، ال نػػلـ لػػه لحدػػف ادػػػ  بلله كالعملنػػز بػػه
ػػػعى هػػػل بمػػػل ني كمعلمى  حنػػػث ، جػػػلرو لىػػػ  دػػػبنؿ االدػػػ علرة المممنػػػز بػػػه الضػػػنؼي  ؿي لمى

ػػبًٌهىً  الصػػلةي بللضػػنؼ المػػرنـ ػػًذؼى الملػػبه بػػه كهػػك الضػػنؼ، لي ًمػػزى لػػه ، رػػـ حي كري
ًمػػؿى هػػذا المػػلـ لىػػ    ػػدنر ، بلل نػػلـ الػػذم نمػػكف لمػػد ادػػ  بلله  مرنمػػل لػػه ذ حي كا 

ال نفنػػد هػػذا المعمػػ  الػػذم  فإمػػه، : قكمػػكا إلػػ  أداء الصػػلةأم، حػػذؼ المضػػلؼ
فىلرىةى لمه  َأحدم  االد علرة الدًٌ

ـٍ  إضلفزفا ك   ً مي لى لهـ لىػ  مزنػد  ث  " حى الصلة إل  ضمنر المةلطبنف فا "صى
ز أنضػل كفػا هػذو اإلضػلف، ؛  مهػل مضػلفز إلػنمـ كممدػكبز إلػنمـالعملنز بللصلة

لمػػ  فػػا لمىػػه ؛ فهػػا لػػرؼ لمػػف م مػػرنـ لمػػـ؛  مهػػل الػػرمف ا لظػػـ فػػا الػػدنف
 :ممػل فػا قػكؿ   جػؿ كلػل، كهذو اإلضلفز جلء  فا الم ل  العزنػز، كمنزامه

ِمن اونَللَأف َما َللد لؽى "، (ِٗ" )ا معػلـ  َة ِفظ ونَللَصاَلِحِيم للَعَمىلَوى م ل" لى ام للالَّاِذ نَلل0ال م ؤ 
لاِحِيم لَصااااَموَللَعَمااااىلى اااام للَوالَّااااِذ نَل، "(ِ، ُالمؤممػػػػكف " )َخ ِشااااع ونَللَصاااااَلِحِيم للِفااااي

، (ِّالمعػػلُر" )َداِئم ااونَللَصاااَلِحِيم للَعَمااىلى اام للالَّااِذ نَل(، "ٗ)المؤممػػكف  "  َةاا ِفظ ونَل
لَصاااَلِحِيم للَعاانلى اام لللَّااِذ نَلا( "ّْ" )المعػػلُر  َةاا ِفظ ونَللَصاااَلِحِيم للَعَمااىلى اام للَوالَّااِذ نَل"

 (.ٓ" )المللكفَس ى ونَل
مٍ كقكله "   ـٍ نىٍرحى ، الفعؿ المضلرع مجزـك فا جكا  ا مرك ، اَّللأي " جكا  ا مر مي

، كهػػذا نػػدؿ لىػػ  أف قنػػلمهـ إلػػ  الصػػلة ن ر ػػ  لىنػػه رحمػػز   جػػؿ كلػػل لهػػـ
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، كف حػ  لػه أبػكا  الرحمػز، فمف قلـ إل  الصلة دةػؿ فػا رحمػز   جػؿ كلػل
ـأ  مػػػلف ن ػػػكؿ" لمػػػد دةػػكؿ المدػػػجد، كهػػذا مػػػف دللاػػػه  ، ذيميػػػكًبا ًلػػػا اٍغًفػػػٍر  الىأهيػػ

ً ؾى  أىٍبكىا ى  ًلا كىاٍف ىحٍ   المدجد دةؿ فا رحمز   جؿ كلل.؛ فمف دةؿ "ُ""رىٍحمى
دملد الفعؿ "نرحـ   داللز لى  لظمز هػذو الرحمػز  " فنهادـ الجللز " " إل  كا 

َمِحي: "كدع هل  مهل مف   جؿ كلل  (.ُٔٓا لراؼ" )َشي   للك لَّللَوِسَعا للَوَرة 
لعػللـ مػل مػزؿ بػه مػف ه أف نرفػل لػف الػله جػؿ جلكأدػأ، ك   علل  ألىـ، هذا  

ػل" الػذم ملكٍ ري كٍ مي كبلء طللكف " ـى ميىأػهي رىجًّ ُأ العػلل أمرػر مػف فنػه إلػ  اآلف  مػل ك ، رى
، ح ػ  الحػرمنف اللػرنفنف، المدػلجد بدػببه  ٍ  ى ىً غٍ أي ك ، ألفل فا أمحلء العللـ دبعنف

ىى  الصىكا ي  مدأله جؿ ، ـٍ هي ك ى ني بي  الملسي  ـى زً لى ك ، كالمدارسي كالجلمعل  لي مى كالجي  كليطًٌ
ك فرنطمػػل كغفى مػل كجهىمػػل كبيٍعػًدمل لمػه فػا لػلو أف ال نؤاةػذمل بػػذمكبمل ك  صػنرمل 

كآةػػػري دلكامػػػػل أىًف  َكأف نرزقمػػػػل الدػػػلمز كالعلفنػػػػز كحدػػػف الةل مػػػػز ، فػػػا جمبػػػه
      علل  لىػ  مبنمػل ا مػـر دػندمل محمػد كلىػ كصىأ ، الحمد  ر  العللمنف

 َ دىنمل مرنرا مرنرا مرنرا آله كأصحلبه كأزكاجه أمهل  المؤممنف كدىأـى 
ل

لللداودليسالم لجمع لعمللللللللللللل
 لمند مىنز الىغز العربنز بإن لم البلركد            

رً ددكؽ                             حى  هػ ُُْْلعبلف  ُٗالةمنس  دى
 ـ ََِِأبرنؿ  ُِ                          

ل
ل
ل
ل

                                                           

/ ُ(  دػػػمف ابػػػف ملجػػػه أبػػػكا  المدػػػلجد كالجمللػػػل  ، بػػػل  الػػػدللء لمػػػد دةػػػكؿ المدػػػجد ُ)
 َ ُٕٕحدنث رقـ  ِّٓ



  عند توليه اخلالفة من األرسار البالغية يف خطبة أيب بكر الصديق 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٓٗ﴾  
  

 الػدنف كالم ػلع ل  ػا كالحفدة كا مكاؿ ا حكاؿ مف لىمبا بمل ا دملع إم لع -ُ
بنػػرك  ط  العىمنػػز الم ػػ  الممندػػا ط دار الحمنػػد لبػػد   محمػػد الم رنػػزم
 ـ. ُٗٗٗ - هػ َُِْ أكل 

  .اإلنضلح لىةطن  ال زكنما ط مم بز اآلدا  بلل لهرة  -ِ
 العربا. ال راث إحنلء دار لنرم ط لىا   مرنر كالمهلنز البف البدانز -ّ
 مػزار مم بػز الدمرداش ملر حمدم   الدنكطا الدنف لجلؿ الةىفلء  لرند -ْ

 ـ.ََِْ-هػُِْٓ: البلز ط أكل  مصطف 
  هػ . ُّٕٖ بنرك  ط رلمنز، ال راث دار ط الطبرم  لرند -ٓ
 المجىػػػس ا لظمػػػا ط الػػػرحمف   حبنػػػ  جػػػلمل معمػػػر بػػػف رالػػػد ا زدم -ٔ

 .هػ  َُّْ ببلمد لف ط رلمنز، العىما
 الهػػػركم المػػػل محمػػػد دػػػىطلف بػػػف اللػػػملاؿ لعىػػػا لػػػرح فػػػا الكدػػػلاؿ جمػػػل -ٕ

 .مصر – اللرفنز ط المطبعز ال لرم
صػػفك  ط  زمػػا الزاهػػرة  حمػػد العربنػػز لصػػكر فػػا العػػر  ةطػػ  جمهػػرة -ٖ

  .بنرك  العىمنز المم بز
 دار كآةػػػر ط ابػػراهنـ بػػف نلدػػػر  مػػنـ أبػػك   ٍدػػػ لماجً الدًٌ  داكد  بػػا الزهػػد -ٗ

 ـ. ُّٗٗ - هػ ُُْْ حىكاف ط أكل ، الململة
العللمنػػز ط  الردػػللز دار كآةػػرنف ط ا رمػػؤكط   لػػعن  ملجػػه ابػػف دػػمف -َُ

 ـ. ََِٗ - هػ َُّْ أكل ،
بػػػػراهنـ الدػػػػ ل مصػػػػطف  هلػػػػلـ   البػػػػف المبكنػػػػز الدػػػػنرة -ُُ  كلبػػػػد ا بنػػػػلرم كا 

 ـ. ُٓٓٗ - هػُّٕٓ ط رلمنز الحىبا البلبا صطف م لىبا ط الحفنظ
 الكاحػد ط لبػد مصػطف  مرنػر   البػف كالمهلنػز البدانز مف المبكنز الدنرة -ُِ

 .ـُٕٔٗ -هػُّٓٗلبملف ، بنرك  كال كزنل كالملر لىطبللز المعرفز دار
مد أبػك مكدػ  ط مم بػز كهبػز ط لرح أحلدنث مف صحنح البةلرم د مح -ُّ

 أكل .



  عند توليه اخلالفة من األرسار البالغية يف خطبة أيب بكر الصديق 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َٔ﴾  
  

 الػػدار مػػل بلل عػػلكف بللرنػػلض لىملػػر الرلػػد لىبنه ػػا مم بػػز نمػػلفاإل لػػع  -ُْ
 ـ. ََِّ - هػ ُِّْ بللهمد ط أكل ، ببكمبلم الدىفنز

بنرك  ط رلمنز  الردللز مؤددز ا رمؤكط ط لعن  حبلف   ابف صحنح -ُٓ
ُُْْ – ُّٗٗ. 

 دار لطػل ط ال ػلدر لبػد   محمػد دػعد العىمنػز البػف ط المبرل الطب ل  -ُٔ
 .بنرك   العىمنز الم  

بنػػػرك  ط  العىمنػػػز الم ػػ  دار ط ا مدلدػػػا ربػػػه لبػػد البػػػف  الفرنػػػد الع ػػد -ُٕ
  .هػ  َُْْ أكل ،

 . هػ ُُْٖ دار الم   العىمنز بنرك  طبف ق نبز ال لنكف ا ةبلر -ُٖ
 المبػػرل ال جلرنػػز ط المم بػػز الصػػغنر لىممػػلكم الجػػلمل لػػرح ال ػػدنر فػػنض -ُٗ

 .ُّٔٓ أكل 
 ػدمرم ط  الدػلـ لبػد   لمػر ا رنػر ابػف الػدنف ال لرند لعػز فا الملمؿ -َِ

 .ـ ُٕٗٗ/  هػُُْٕ ط أكل ، بنرك  العربا، الم ل  دار
بنػرك   اإلدػلما، الغػر  دار الجبػكرم ط نحنػ  لىكاقػدم   الردة م ل  -ُِ

 ـ. َُٗٗ - هػ َُُْ ط أكل ،
 ف  الحىبا ط أةنرة.\لىزمةلرم ط مصالمللؼ  -ِِ
 حنػػلما بمػػرم   الهمػػدم كا فعػػلؿ لىم  ػػا ا قػػكاؿ دػػمف فػػا العمػػلؿ ممػػز -ِّ

 ـ.ُُٖٗ/هػَُُْ الردللز ط ةلمدز، مؤددز الد ل ط كصفكة
 .لدلف العر  البف ممظكر ط دار المعلرؼ  -ِْ
 فنكآةػر  مرلػد، للدؿ - ا رمؤكط لعن    حمبؿ بف أحمد اإلملـ مدمد -ِٓ
 . ـ ََُِ - هػ ُُِْ أكل ،ط  الردللز مؤددز ط
 العىػكـ مم بػز   ط زنػف الػرحمف "   محفػكظالزةػلر "البحػر البػزار مدمد -ِٔ

 الممكرة ط أكل . المدنمز، كالحمـ
 كآةػػر ط، محمػػد بػػف   لػػكض بػػف طػػلرؽ ا كدػػط لىطبرامػػا   المعجػػـ -ِٕ

 .ال لهرة  الحرمنف دار



  عند توليه اخلالفة من األرسار البالغية يف خطبة أيب بكر الصديق 
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُٔ﴾  
  

 ابػف الدػىفا ط مم بػز المجنػد لبػد بػف   حمػدم لىطبراما المبنر المعجـ -ِٖ
 ل لهرة ط رلمنز.ا  نمنز

  ط  حمػػد لىػػا كمحمػػد المبػػلرؾ مػػلزف د    مغمػػا الىبنػػ  البػػف هلػػلـ -ِٗ
 .ُٖٓٗ دملؽ ط دلددز،، الفمر دار
 ل لمػلؿ مهنػلف آؿ دػىطلف بػف زانػد مؤددػز ا لظما ط   مللؾ مكطأ -َّ

 .ـ ََِْ - هػ ُِْٓ بلإلملرا  ط أكل ، الةنرنز
 بلل ػػػلهرة ط أكلػػػ ، الم ػػػ  دار ط ا د  لىمػػػكنرم فمػػػكف فػػػا ا ر  مهلنػػػز -ُّ

 هػ. ُِّْ
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