بك ٥ا﵀ الؿمح ٨الؿظي٥

ن
احل٧ؽ ﵀ ،كأم٭ؽ أف ال هلإ إال ا﵀ كظؽق ال رشي ٟهل ،كأم٭ؽ أف حم٧ؽا ٔجؽق كرقٮهل ،وًل
ا﵀ ٔ٤ي ٫كىلع آهل كوعج ٫كق ،٥٤أ٦ة ثٕؽ/

ٞٚؽ ا٬ذ ٥ا٧٤ٕ٣ةء يف اٞ٣ؽي ٥كاحلؽير ثة٣رتدمح ٧٤ٕ٣ةء اإلقالـ ،ملة يف ذل ٨٦ ٟمعؾ اهل،٥٧

كزجةت ا٤ٞ٣ت ،كاتلؼ ٜ٤ث٧ة ظجة ٥٬ا﵀ ث ٨٦ ٫األػالؽ ال١ؿي٧ح ،كالىٛةت اجلبي٤ح ،كاهل٥٧
إ٣ةحلح الؿٚيٕح.
َ
ا
َ ً َ ً ُّ َ َ ْ َ
الر ًسل َما نًثَب ً
ك م ِْن أنْبَاءِ ُّ
ت
كٝؽ ٝةؿ دٕةىل جلبي ٫حم٧ؽ ﴿ /وّلُك نقص علي
ِ
ِ
ًَ َ
بِهِ فؤاد َك﴾ [٬ٮد ،]121 /ك١٬ؾا اٞ٣ٮؿ يف ا٧٤ٕ٣ةء كرزح األ٩بيةء كالؿق٤ٔ ٢ي٭ ٥الىالة كالكالـ.

ٝةؿ اإل٦ةـ اث ٨اٞ٣ي« /٥إف اإلظةَح ثرتاص ٥أٔيةف األ٦ح ٤ُ٦ٮبح ،كذلكم املٕةرؼ

حمجٮبحٚ ،يف ٦ؽارقح أػجةر ٥٬مٛةء ل٤ٕ٤ي ،٢كيف ُ٦ةٕ٣ح أية٦٭ ٥إركاء ل٤٘٤يٚ ،٢أم ػى٤ح ػري
ل ٥يكجٞٮا إحل٭ة؟ كأم ػُح رمؽ ل ٥يكذٮلٮا ٔ٤ي٭ة؟» إٔالـ املٮٕٝني (.)15/1
ك٧٤ٔ ٨٦ةء اإلقالـ املضؽدي ٨ملٕةمل ٫يف ٬ؾا إ٣رص اذليَّ ٨
ٕٔٛ٩ ٥٭ ٥كعْ ٥ػري٥٬
كا٩ترش ٔ٧٤٭ ٥يف منةرؽ األرض ك٘٦ةرب٭ة حمؽث احل ٨٧كاجلـيؿة إ٣ال٦ح اإل٦ةـ ٞ٦ج ٢ث٨
٬ةدم الٮاديع .

ٞٚؽ ميؽ ا﵀ ث٭ؾا النيغ ٕ٦ةل ٥اتلٮظيؽ كالك٪ح ثٕؽ أف ػجخ أ٩ٮار٬ة ،كك٬خ أراك٩٭ة،

ٚأكًط ا﵀ ث ٫الكبي ،٢كأ٩ةر ث ٫اُ٣ؿي ،ٜكأثؿز ث ٫قبي ٢اهلؽايح مل ٨أراد أف يك١٤٭ة ،ث٧ة ا٩ترش
كذاع كدٕؽل ابلالد احل٪٧يح إىل أوٞةع مىت  ٨٦أوٞةع األرض.
ك٬ؾق ٩جؾة خمذرصة ٛ٩ ٨٦حف قريد  ٫اقذ٤٤ذ٭ة  ٨٦دؿدمح يل مٮقٕح ظٮهل ٓ٦ ،يشء

 ٨٦اإلًةٚح.

ْ
٬ٮ أثٮ ٔجؽ الؿمحٞ٦ ٨ج ٢ث٬ ٨ةدم ثٞ٦ ٨ج ٢اهل٧ؽاين الٮاديع  ٨٦كادٔح د٦ةج  ٨٦آؿ

رامؽ.
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كدل النيغ اعـ ( 1352ـه) دٞؿيجنة يف ٝؿيح د٦ةج اتلةثٕح ملعةْٚح وٕؽة  ،كننأ ن
يتي٧ة

ٕٚةش يف ظٌ ٨كادلدٚ ٫رتة  ٨٦الـ ،٨٦ز٦ ٥ةدخ ٔ ٫٪رمح٭ة ا﵀ ٝج ٢أف يى ٢إىل ق ٨ابل٤ٮغ،
كاك٩خ حتس ٫ىلع ا ٢٧ٕ٣يف األرض ،ك٬ٮ يٞٮؿ هلة ٕ٦ؿًة ٔ ٨ذل« /ٟقأذ٬ت أدرس»ٚ ،ذٞٮؿ هل/
«ا﵀ ي٭ؽي٧٠ ،»ٟة يف ٩جؾة خمذرصة (ص ،)18 /الث٪ح النيغ أـ ٔجؽ ا﵀.

ل٤نيغ  زالث زكصةت.

وأما ذريته  ٫٤ٚاثجذةف الك٧٬ة  ٨٦زكصذ ٫األكىل أـ ٔجؽ الؿمح.٨
كٝؽ اكف ظؿيىة ىلع دٕ٤ي٧٭٧ةٝ ،ة٣خ اثجذ ٫أـ ٔجؽ ا﵀ /اكف النيغ يكض ٢جلة الكٮرة ٨٦

اٞ٣ؿآف ثىٮد ٫ظىت حنْٛ٭ة ،كذات مؿة ٔ٪ؽ٦ة اكف يبين يف ثحذ٪ة نيس أف يكض ٢جلة؛ ٚؾ٬جخ أ٩ة
كأػيت احل ٫ثةملكض٢؛ ٚأػؾ٩ة إىل حتخ مضؿة ٚكض ٢جلة الكٮرة ،ز ٥رصٕ٪ة إىل املزنؿ كاعد إىل

ٔ.٫٤٧

اكف النيغ ٝ جٕ٦ ٢ؿٚذ ٫ثةلك٪ح مٮّٛة يف (٬يبح األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجليه ٔ٨
امل١٪ؿ) اتلةثٕح دلك٣ح آؿ محيؽ ادلي ،٨كاكف هل ٬يجح مؽيؽة حبير إذا رآق الؿاٝىٮف  ٓ٦ا٣جكةء

ٚؿكا  ٫٪٦كدؿكٮا ذل٧٠ ،ٟة يف رقة٣ح رظالت دٔٮيح ل٤نيغ الٮاديع .

ْ
 ٢ٌٚ ٨٦ا﵀ ىلع النيغ أف ظجت إحل ٫ا ٨٦ ٥٤ٕ٣و٘ؿق؛ ٧٠ة ٝةؿ ٔٛ٩ ٨ك٪٠« /٫خ حمجنة
ن
و٘ريا» .رشيٍ الكرية اذلاديح .
٤ُ٣ت ا٪٦ ٥٤ٕ٣ؾ ٪٠خ
كأكؿ ٦ة ثؽأ ث ٫النيغ  ادلراقح يف امل١ذت اذلم يؽ َّرس ٚي ٫األكالد الى٘ةر ،كدٕ٥٤

اٞ٣ؿاءة كال١ذةثح كظ٩ ِٛى ٙاٞ٣ؿآف ال١ؿي ،٥ز ٥اتلع ٜجبة ٓ٦اهلةدم م١ر ٚي٦ ٫ؽة إال أ٫٩
ل ٥جيؽ  ٨٦يٕي ٫٪كينضٕ ٫ىلع َ٤ت ا.٥٤ٕ٣

َّ
كإذا أراد ا﵀ أمؿا ٬يأ هل األقجةبٞٚ ،ؽ ٝؽر ا﵀ ل٤نيغ  ثٕؽ ذل ٟالؿظ٤ح إىل أرض
2

احلؿ٦نيٚ ،ؿارا  ٨٦احلؿب ادلااؿة آ٩ؾاؾ يف احل ٨٧ثني اجل٧٭ٮريح كامل١٤يحٚ ،اكف يٕ٪٬ ٢٧ةؾ
كحيرض ثٕي دلةلف الٮأْني.

ٝةؿ النيغ٪١ٚ« /خ أق ٓ٧الٮأْني كيٕضجين كْٔ٭ٚ ،٥ةقت٪ىعخ ثٕي الٮأْني ٦ة

يه ال١ذت املٛيؽة ظىت أمرتي٭ة؟ ٚأرمؽين إىل وعيط ابلؼةرم ك ث٤ٮغ املؿاـ ك ريةض

الىةحلني ك ٚذط املضيؽ رشح ٠ذةب اتلٮظيؽ  ،كأُٔةين نكيؼةت ٞ٦ ٨٦ؿرات اتلٮظيؽ،
ٛ١ٕٚخ ىلع د ٟ٤ال١ذت كاك٩خ دٕ ٜ٤ثةذل ،٨٬ألف ا ٢٧ٕ٣يف ثالد٩ة ىلع ػالؼ ٦ة ٚي٭ة

ػىٮوة ٚذط املضيؽ » .ا٣رتدمح ثةػذىةر.

زٚ ٥ذط (ٕ٦٭ؽ احلؿـ امليك) ،ثؿاةقح النيغ ٔجؽ ا﵀ ث ٨محيؽ  كدٞؽـ النيغ
لالػذجةر  ٓ٦دل٧ٮٔح ٤َ ٨٦جح ا٪ٚ ،٥٤ٕ٣ضط كت َّٝ ٥جٮهل َةبلة يف املٕ٭ؽ اعـ ١٧ٚ ،٬1386ر ٚي٫

قجٓ ق٪ٮات.

ز ٥ثٕؽ٬ة ا٩ذ ٢ٞإىل ادلراقح يف اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ٚؽرس يف لكيح ادلٔٮة كأوٮؿ

ادلي ، ٨كظؿوة  ٨٦النيغ ىلع كٝذ ٫ا٩تكت يف ٛ٩ف الٮٝخ إىل لكيح الرشيٕح  ،م١ر يف
ذل ٟأربٓ قجني.

كملة ا٩ذىه  ٨٦ادلراقح يف ٬ةدني اللكيتنيٚ ،ذط ٝك ٥ادلراقةت ا٤ٕ٣ية يف (اجلةٕ٦ح

اإلقال٦يح) ٚةتلع ٜث٭ة النيغ  كاك٩خ رقةتل ٫يف املةصكتري حتٞي٠ ٜذةَب /اإللـا٦ةت
ك اتلتجٓ لرلارُٝين  ،ك٩ةؿ ثؾل ٟم٭ةدة املةصكتري ثؽرصح اعحلح ،ظىت ٝةؿ املرشؼ/
«لٮ اك٩خ اجلةٕ٦ح د٪٧ط اُ٣ة٣ت م٭ةدة ادل٠ذٮراة  ٨٦أكؿ مؿة القذعٞ٭ة النيغ».

ٞ٣ؽ دذ٧٤ؾ النيغ ىلع ٔؽة منةيغ كٔ٧٤ةء ىلع رأق٭/٥

ن
دركقة يف
 -1ق٧ةظح اإل٦ةـ إ٣ال٦ح ٔجؽإ٣ـيـ ث ٨ثةز  ،اكف النيغ حيرض هل
وعيط مك ٥٤يف احلؿـ املؽين .

 -2حمؽث إ٣رص إ٣ال٦ح اإل٦ةـ حم٧ؽ ٩ةرص ادلي ٨األبلةين  ،اكف النيغ حيرض

ص٤كةد ٫اخلةوح ثُ٤جح ا ٥٤ٕ٣يف اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ظني اكف اإل٦ةـ األبلةين يـكر اجلةٕ٦ح؛

ألف النيغ  ل ٥يؽػ ٢اجلةٕ٦ح إال ثٕؽ رظي ٢األبلةين ٔ٪٭ة.

 -3النيغ إ٣ال٦ح محةد األ٩ىةرم  ،كٝؽ ٝةؿ يف ميؼ٪ة٦« /ة رأيخ ٦س ٫٤يف
3

ا٣جنةط كَ٤ت ا.»٥٤ٕ٣
كٝةؿ  خمةَجة النيغ « :أرصٮ أف دكٮف يف ٬ؾا الـ٦ةف اكلنٮاكين يف ز٦ة.»٫٩

املض٧ٮع يف دؿدمح األ٩ىةرم (.)617/2

 -4النيغ إ٣ال٦ح ٔجؽ ا﵀ ث ٨محيؽ ( ت )٬1412درس ٔ٪ؽق النيغ يف احلؿـ

امليك .

 -5النيغ املعؽث حم٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا﵀ الىٮ٦ةيل ٝ ،ةؿ النيغ« /ظرضت ٔ٪ؽق حنٮ
ْ
ن
٠سريا يف ٔ ٥٤احلؽير».
قجٕح أم٭ؿ أك أكرث ،ك ٫٪٦اقذٛؽت
 -6الكيؽ حم٧ؽ احل١ي ٥املرصم ،ك٬ٮ املرشؼ ىلع رقة٣ح النيغ املةصكتري.
 -7النيغ إ٣ال٦ح ٔجؽ املعك ٨إ٣جةد ظ ٫ْٛا﵀ ،ذ٠ؿ النيغ أ ٫٩دذ٧٤ؾ ٔ٤ي ٫ثةألقب٤ح،

ٝةؿ النيغ« /ىلع أف أكرث اقذٛةديت  ٨٦ال١ذت ٤ٚيج ٖ٤النة٬ؽ ا٘٣ةات».


أ٦ة َالب النيغ ٧٤ٞٚ ة يكةكي ٫اعل ٥يف ٬ؾا إ٣رص ث ٢كٔىٮر قةثٞح؛ ٚ٭ٮ دلؽد

الؿظ٤ح ظٞة يف ٬ؾا إ٣رص؛ ُٚالث ٫ث٘٤ٮا ٔرشات اآلالؼ  ٨٦خمذ ٙ٤اجلجكيةت  ٨٦مىت
َّ
َّ
ثٞةع إ٣ةل ٢ٝ ،٥أف خت٤ٮ ٪٦٭ ٥دك٣ح ،كٝؽ ٝؽر ٗري كاظؽ مم ٨الزـ النيغ أٝ ٫٩ؽ دذ٧٤ؾ ىلع
يؽي ٫ػالؿ دؽريك ٫يف د٦ةج ظىت دٮٚةق ا﵀ ٦ة يـيؽ ىلع ٦ةاح أَ ٙ٣ة٣ت ٔ.٥٤

كٝؽ ٩جٖ ٔؽد ٠جري ٬ ٨٦ؤالء اُ٣الب ،كوةر ٪٦٭ ٥ا٧٤ٕ٣ةء كاخلُجةء املىٕٞٮف كاملؤٛ٣ٮف

كاملعٞٞٮف كادلاعة املى٤عٮف ،كا٩ترشكا اك٘٣ير يف ربٮع األرض ،ك٩٭ٌٮا ثؽٔٮة َيجح يف
أحنةء إ٣ةل ،٥كا ٢ٌٛ٣يف ذل ٟ﵀ ،خيذه ثؿمحذ ٨٦ ٫ينةء ،ك٬ٮ ذك ا ٢ٌٛ٣إْ٣ي.٥

ن
حت ٢٧النيغ يف قبي٤َ ٢ت ا ٥٤ٕ٣أ٩ٮااع  ٨٦املنةؽ كاملذةٔت٪ٕٚ ،ؽ َ٤ج ٫ل ٥٤ٕ٤يف
صة ٓ٦اهلةدم اكف يج ٢٤اخلزب احلةبف اذلم م َّؿ ٔ٤ي ٫أيةـ كٝؽ ػةط ٔ٤ي ٫ا١٪ٕ٣جٮت ثةملةء

حلأك ٫٤ثٕؽ ذل ،ٟحلذ ٥هل االقذ٧ؿار يف َ٤ت ا.٥٤ٕ٣

كملة رظ ٨٦ ٢الؿيةض إىل م١ح ٤ُ٣ت ا ٥٤ٕ٣ل ٥يك٪ٔ ٨ؽق  ٨٦املةؿ إال ٦ة يكٛي٫
لؿكٮب الكيةرة كيشء  ٨٦اتل٧ؿٚ ،اكف حيؿس يف ٔ٧ةرة يف م١ح إىل ٪٦ذى ٙال٤ي ،٢كيُ٤ت
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ا ٥٤ٕ٣يف ثٞيح األكٝةت ،ثىرب ٔضيت ،حبير اكف يجىس ثٕي املٕ٤ٮ٦ةت بكجت ٦ة حيى ٢هل
 ٨٦اإلر٬ةؽ٧٠ ،ة ذ٠ؿ ذلٛ٩ ٨ٔ ٟك. ٫

٧٠ة ٝةـ النيغ ثبيٓ ثٕي أزةث ٦زنهل  ٨٦أص ٢رشاء ثٕي ال١ذت ،ك ٨٦ذل ٟثيٕ ٫ذات

مؿة أزةث ابليخ اذلم جي٤ف ٔ٤ي ٨٦ ٫أص ٢رشاء ٠ذةب /ا ٢٤ٕ٣الث ٨أَب ظةد.٥

كأ٦ة وربق ىلع اتلٕ٤يٞٚ .٥ؽ اكف ذا ورب ٔضيت يف ذل ،ٟكٝؽ رآق النيغ أمحؽ الٮوةَب -
ظ ٫ْٛا﵀ -ذات مؿة ٦ذٕجة؛ ٞٚةؿ هل /ية ميغ /لٮ جتٕ ٢كاظؽا يؽ ِّرس ماك ٟ٩كتكرتيطٞٚ ،ةؿ هل
النيغ « :مل ٨أدؿؾ ٬ؾق الٮصٮق ا٣يت صةءدين  ٨٦أُٝةر األرض؟! كا﵀ لٮ ٦خ ىلع

ال١ؿيس ٦ة دؿكخ اتلؽريف!».

اكف النيغ ٠ سري اذلـ جلٛك ٫كاملعةقجح هلة ٚ ،ن
١سريا ٦ة يٞٮؿ« /كا﵀ إ٪٩ة لك٪ة
راًني ٔ ٨أٛ٩ك٪ة»
كأػؿل يٞٮؿ« /أ٦ة إػاليص ٌٕٚي.»ٙ

كأػؿل يٞٮؿ« /اذلم يذ٭٪٧ة أ٪٩ة ٞ٦رصكف ٦تكة٤٬ٮف أم٭ؽ ﵀ أ٬ ٫٩ٮ الىةدؽ»ٓ٧ٝ .

املٕة٩ؽ (.)326

ن
١ٚسريا ٦ة يؿدد ىلع مكة٪ٕ٦ة« /إف
كيؿد ا ٢ٌٛ٣يف نرش ٬ؾق ادلٔٮة املجةركح إىل ا﵀،

ا٩تنةر ٬ؾق ادلٔٮة ٣حف حبٮجلة كال ثٞٮد٪ة كال بنضةٔذ٪ة كال ثٛىةظذ٪ة كال ثكرثة ٔ٪٧٤ة

كل ٫٪١أمؿ أرادق ا﵀ ٚاكف».

كيٞٮؿ لٕ٤ال٦ح الٮوةَب « /اجل٧ٮع ٚذ٪ح ية أثة إثؿا٬ي.»٥
كيٞٮؿ « /خنىش ىلع أٛ٩ك٪ة  ٨٦الؿيةء كلك٪ة قةملني  ،٫٪٦كخنىش ىلع أٛ٩ك٪ة  ٨٦ا٘٣ؿكر
كلك٪ة قةملني .»٫٪٦

كٔ٪ؽ أكؿ ّ٭ٮر محجح يف حليذٝ ٫جي ىلع حليذ ٫كٝةؿ٦« /ةذا ٝؽ٦خ لإلقالـ ية ٞ٦ج٢؟».
ن
كيأمؿ أظؽ األَٛةؿ الى٘ةر إذا ٝؿأ مُؿ ابليخ النٕؿم٣( /حف املؽرس خم٤ىة) أف ينري

ٔ٪ؽ ٝؿاءد ٫أ٦ةـ اجلةس ثأوجٕ ٫إىل النيغ!

5


اكف النيغ  آيح  ٨٦آيةت ا﵀ يف ال١ؿـ كاجلٮد كالكؼةء ثك ٢أ٩ٮأ ،٫ثٕ ،٫٧٤أك
ث٧ةهل ،أك ثٛ٪ك ،٫أك جبة ،٫٬ال يؽػؿ محبنة  ٨٦ذل ٟيف قبي ٢ا﵀ٚ ،ي٧ة حنكج ٫كا﵀ ظكحج.٫
٧ٚـرٔذ ٫ال١جرية ا٣يت كرز٭ة  ٨٦أثي ٫كٛٝ٭ة مكةكُ٣ ٨الب اٚ ،٥٤ٕ٣ججيخ ٚي٭ة ٦بةت
ابليٮت ألوعةب األرس.

كاكف هل قيةرة يف ثؽايح ادلٔٮة ٞٚرصت ث ٫اجلٞٛحٚ ،جةٔ٭ة ،كصٕ ٢املةؿ ٔ٪ؽ ثٕي أوعةب

ابلالد يرصؼ ٔ٤ي٭ ،٫٪٦ ٥كصٕ ٢ا﵀ يف ذل ٟاملةؿ ثؿكح ْٔي٧ح.

كٝةؿ ذات مؿة يف ادلرس إ٣ةـ ك٬ٮ ي٪ةمؽ اُ٣الب« /إذا ٝؽـ ًي ٙكل ٥يٮصؽ ٨٦

يكذٞج ٫٤مم ٨ػىٮا ذللًٕٚ ،ٟل  ٨٦كصؽق أف يٞٮـ ثإ٠ؿا ٫٦كًيةٚذ ،٫ز ٥يأيت إيل كقأُٔي٦ ٫ة
ثؾهل ذلل ٟالٌي.»ٙ

كاكف إذا صةءق َة٣ت ظةصح كاكف أمؿق ٦حكٮرا أُٔةق أكرث  ٨٦ظةصذ.٫
ٍّ
كاكف يُٰٕ اُ٣ة٣ت املةؿ ٗ ٨٦ري ٔؽ أل ٫٩ال حيك ٨أف يٕؽ ا٤ٛ٣ٮس كبةألػه إذا

اػذٛ٤خ ٔ٤ي ٫اٛ٣بةت ،كظىت ال حيؿج اُ٣ة٣ت .كاألػجةر ٔ ٫٪يف ٬ؾا ٠سرية.


اكف النيغ  آيح  ٨٦آيةت ا﵀ يف الـ٬ؽ ،أ٦سةهل  ٨٦الـ٬ةد يف ٬ؾا إ٣رص ٤ٝي،٢
ٔؿؼ ز٬ؽق إ٣ؽك كالىؽي ،ٜظىت ٝةؿ أظؽ ػىٮ٦« /٫٪ٔ ٫٦ة ٪٦ة أظؽ إال كٝؽ ٦ةؿ ثةدل٩ية
ك٦ة٣خ ث ٫إال ٬ؾا الؿص.»٢

ٚجيخ النيغ ثيخ ٦ذٮآً ٦جين  ٨٦اُ٣ني ٣حف ثؾاؾ االتكةع يف ٗؿ ،٫ٚكملة كو ٙثحذ٫

لٕ٤ال٦ح األبلةين ٝ ةؿ٬« /ؾق ظيةة املعؽزني».

كٝؽ ظةكؿ أظؽ اتلضةر  ٓ٦النيغ أف يبين ل٤نيغ ن
ثحذة  ٨٦اُ٣ٮب كاألق٪٧خ ٣حك ٥٤النيغ

 ٨٦ا٘٣جةر ك٩ـكؿ املُؿ  ٨٦الك ٙٞإىل داػ ٢ا٘٣ؿؼٚ ،ٮا ٜٚالنيغ ىلع أػؾ املةؿ برشط أ٬ ٫٩ٮ

اذلم يذٮىل ث٪ةء ابليخ٧٤ٚ ،ة أػؾ النيغ املةؿ ،كقٓ ث ٫املكضؽ كبىن هل ظضؿة و٘رية  ٨٦اُ٣ني
ٚٮؽ ثحذٚ ،٫ضةء اتلةصؿ ثٕؽ ٦ؽة ٞٚةؿ ل٤نيغ /أي ٨ابليخ اذلم ٤ٝخ قتججي٫؟ ٞٚةؿ هل النيغ/
ذاؾ ثحيت كأمةر إىل املكضؽ!

كٝةؿ مؿة ٔ ٨ظٞٮؽ اُ٣جٓ« /أػىش لٮ أػؾد٭ة أف يكيٕ٣ ٢ةَب إىل ادل٩ية».
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ك١٬ؾا ز٬ؽق يف ٚ .٫٧ُٕ٦ةلنيغ  اكف يأك ٨٦ ٢صجف ٦ة يأك ٫٪٦ ٢اُ٣البٗ ،ري
أ ٫٩يف الكجني األػرية  ٨٦ظيةد ٫ألـ ٫٦األَجةء ثةالٔذ٪ةء ث٧ة يأكٚ ،٫٤ةقذأذف النيغ ٨٦
اُ٣الب أف يأػؾ لك يٮـ محبنة  ٨٦ال٤عٝ ،٥ةؿ« /كإف ل ٥تك٧عٮا يل ٚكأورب إف مةء ا﵀».
كبكٯ هلؾا املٮٔ ٙٝؽد  ٨٦اُ٣البٚ ،اكف ثٕؽ ذل ٟيٌي ٙإىل َٕة ٫٦محبة  ٨٦ادلصةج.

ك ٨٦ز٬ؽق ٔؽـ اتلٛةد ٫إىل امل٪ةوت كال١ؿايسٞٚ ،ؽ ٔؿًخ ٔ٤ي ٫ثٕي الٮّةاٙ
ْ
ال١جرية ٚؿٌٚ٭ة ،كداس ادل٩ية ثٞؽ٦ي ،٫ثٝ ٢ةؿ « /كا﵀ لٮ دعيخ إىل أكرب ٠ؿيس ٚإ ٫٩ال

يكةكم ٔ٪ؽم ثٕؿة ،ث ٢إين أصؽ أف دٔٮد٪ة أر ٨٦ ٓٚامل ٟ٤كالؿاةقح ،جنؽ ٬ؾا حب٧ؽ ا﵀ يف

٤ٝٮب٪ة»ٚ .ذٮل يف كظؽة املك٧٤ني  ٓ٦الٛ١ةر (.)94

ٔ٧٤ةء أ ٢٬الك٪ح حب٧ؽ ا﵀ ٔ ٨٦٭ؽ الىعةثح  ،إىل يٮ٪٦ة ٬ؾا  ٥ْ ٬أكرع اجلةس
ًّ
كأثٕؽ ٨ٔ ٥٬اتلُ٤غ ثٛنت ادل٦ةء كاألمٮاؿ ،كاألػجةر ٔ٪٭ ٥يف ٬ؾا ٠سرية صؽا ال يتكٓ هلة ٬ؾا
املٞةـ ،ك ٨٦مٮا ٙٝميؼ٪ة الٮاديع  يف ثةب الٮرع يف ادل٦ةء ٝٮهل « /كٝؽ ٤ٝخ
ٗري مؿة /لٮ ظؽزخ يف احلٚ ٨٧ذ٪ح كاقذُٕخ أف أ٬ؿب ثؽيين إىل ثرلة أػؿل ٤ٕٛ٣خ٨٤ٚ ،

أكص ٫ث٪ؽٝييت -إف مةء ا﵀ -إىل مك ٥٤يىٌل ثإذف ا﵀ دٕةىل» املىةرٔح (ص.)45/

كاكف اجلةس يذٮاٚؽكف ٔ٤ي ٫أٔؽادا ٠جرية ثٕؽ ا٩ذ٭ةء املعةرضة تلٞجي ٫٤كالكالـ ٔ٤ي ،٫ممة

جيٕ ٢احلؿاس يؽٕٚٮ٩٭ ٫٪ٔ ٥ظٛةّة ٔ٤ي ٫كىلع وعذٚ ،٫ؼةَت النيغ ظؿاقٝ ٫ةاال« /ال

دٮصٕٮا أظؽا ٚٮا﵀ ألف أمٮت أ٬ٮف  ٨٦أف دٮصٕٮا كاظؽا بكبيب».

ك ٨٦كرٔ ٫يف األمٮاؿ أ ٫٩اك٩خ دأدي٦ ٫جة٠ ٖ٣جرية  ٨٦األمٮاؿ ػةوح ثٚ ،٫يأىب النيغ
َّ
 أف يأػؾ٬ة ،ث ٢جيٕ٤٭ة يف املةؿ إ٣ةـ لُ٤الب ،كيٞٮؿ« /إ٧٩ة ٩ؿزؽ ث٭.»٥

اكف النيغ  رٗ٦ ٥ة ٠كةق ا﵀ ث ٨٦ ٫امل٭ةثح كالك٧خ ذا دٮآً كا٩بكةط ص.٥

ٝةؿ النيغ ٔجؽ ا﵀ ثٔ ٨س٧ةف اذل٦ةرم –ظ ٫ْٛا﵀٦« /-ة رأيخ رصال  ٨٦أ ٢٬ا٥٤ٕ٣

أْٔ ٥دٮإًة  ٫٪٦أثؽا؛ ٚإ ٫٩اكف ٦ذٮإًة صؽا صؽا ،ظىت لٮ ٝةـ َ ٢ٛيٕرتض الك ٫٦يٛذط
وؽرق هل كي٪ةٝن٧٠ ٫ة ي٪ةٝل َة٣ت ا ٥٤ٕ٣أك إ٣ةل.٥
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كاكف ي٧ؿ يف اُ٣ؿي ٜكرب٧ة يٕرتً ٫الىجيةف ٚيىةٚع٭ ٥كي٪ةٝن٭ ٥كيذلكٕ٦ ٥٭٧٠ ٥ة يذلك٥
 ٓ٦ال١جةر ٚاكف ٦ذٮإًة يف اغيح اتلٮآً.

كاكف داا٧ة إذا ٩ـؿ ث ٫الٌي ٙيأدي ٫ظةيف اٞ٣ؽ٦ني ،كرب٧ة مح٦ ٢ة أراد أف يٞؽ ٫٦لٌ٤يٙ
ِّ
ىلع رأق ،٫يأيت ثٛ٪ك ٫كيٞؽـ لٌي ٫ٛإُ٣ةـ».

٤ٝخ /ك ٨٦دٮإً ٫اذلم ٔؿؼ ثٝ ٫جٮهل ل٤ع ٜكرصٮٔ٧ٔ ٫ة أػُأ ٚي ،٫ىلع يؽ ال١جري

كالى٘ري ،دكف أٛ٩ح يف ذل.ٟ

ك ٨٦مٮا ٙٝالنيغ  يف ٬ؾا ابلةب أف النيغ ٝ ةؿ ذات مؿة يف ادلرس إ٣ةـ

خمةَجة َالث /٫اذ٠ؿكا يل أػُةيئ.
كمؿة ٩ج٭ ٫أظؽ األث٪ةء الى٘ةر ىلع ػُأ ظؽث ٫٪٦؛ ٚؽاعق النيغ ىلع رؤكس اُ٣الب

حلذلك ٥ث٭ؾا اتلججي ٫أ٦ةـ اجل٧يٓ.

ِّ
كيٞٮؿ « /أ٩ة أٚؿح اغيح اٛ٣ؿح إذا بني يل ػُيئ ،قٮاء أكةف  ٨٦حمت أـ ٔ ٨٦ؽك

أـ  ٨٦وؽيٚ ،ٜأ٩ة أدٮ ٓٝاتلججي٭ةت ثىؽر رظت ،ث ٢كا﵀ أٚؿح ث٭ة كلٮ ٔ٪ؽم ٦ةؿ جلةزيخ،
 ٨٧ٚذا اذلم ال خيُئ؟! ٚأ٩ة أكد أف يحرس ا﵀ ث ٨٧يجج ٫ىلع ػُيئٚ ،أ٩ة أدٮ ٓٝالؿدكد

كاال٩ذٞةدات كأدٞج٤٭ة ثىؽر رظت كال أثةيل كاحل٧ؽ ﵀» .اغرة األرشَح ()295 -294/1
ثذرصؼ.

اكف النيغ  مؽيؽ احلت ُ٣الث ٫كالنٞٛح ٔ٤ي٭ ٥كالؿمحح ث٭ٚ ،٥٭ٮ يٕذرب ٥٬ث٧زن٣ح
ن
ن
أث٪ةء ألين
أث٪ةء؟ -ز ٥جييت النيغ /-أ٩ة أكرثك٥
أث٪ةاٚ ،٫يف ذات مؿة يكأؿ ٨٦« /أكرثك٥
أٔذربك ٥أث٪ةيئ!».

كأػؿل يٞٮؿ٣« /حف يل أث٪ةء -أم  ٨٦اذل٠ٮر -ك٣ك ٨ا﵀ ٔٮًين ثك.»٥
كأػؿل يٞٮؿ« /أ٩ة رًيخ ثك ٥ية َ٤جح ا ،٥٤ٕ٣ال أريؽ ٞ٦ةث٤ح وعيف كال مكؤكؿ كال

منةيغ ٝجةا.»٢

كٞ٣ؽ مة٬ؽق ٗري كاظؽ ك٬ٮ يجيك ٔ٪ؽ ٝؿاءد ٫لؿقةاَ ٢الث ٫ا٣يت ين١ٮف ٚي٭ة ثٕي

ظةصةد٭ ،٥كٝؽ ماك إحل ٫أظؽ ٥٬مؿض زكصذ ٫النؽيؽ ٥٤ٚ ،جيؽ النيغ محبة يُٕي ،٫ز ٥أػؿج
ْ
إحل ٫قٮاراف  ٨٦ذ٬ت كٝةؿ٬« /ؾا اذلم د ٫١٤٧األ ٢٬ثٕ ٫كاع٣ش امؿأد.»ٟ
8

كذات مؿة امذؽ ا٤ُ٣ت خبؿكج اإلػٮة ال٤يبيني  ٨٦دار احلؽير ثؽ٦ةج ٚ ،ؼؿصٮا
دميٕة ،إ٣ـاب كإ٣ٮاا ،٢ال يؽركف أي ٨يذض٭ٮف  ٓ٦ظةتل٭ ٥النعيعح ،كاكف ٪٬ةؾ أخ َجيت

ثةت  ٓ٦النيغ  حل٤ح  ٨٦أص ٢رضب ثٕي اإلثؿٝ ،ةؿ ٬ؾا األخ /اقتي ِٞالنيغ يف
ال٤يٚ ٢ـاع يجيك ٚؼٛخ أف املؿض ٝؽ امذؽ ٔ٤ي٤ٞٚ ،٫خ٦ /ةل ٟية ميغ؟ ٞٚةؿ« /اإلػٮة

ال٤يبيٮف خيؿصٮ٩٭ ٥أي ٨يؾ٬جٮف؟!».

كذ٠ؿ النيغ ذات مؿة أ ٫٩يكرث يف ادلركس  ٨٦إٞ٣ةء األقب٤ح ىلع اإلػٮة ا٘٣ؿبةء تك٤يح

هل ٥بلٕؽ ٨ٔ ٥٬أكَة٩٭.٥

كٝة٣خ إظؽل زكصةد« /٫٪ٔ ٫يأيت إ٣يؽ ك٬ٮ ٝةدر ىلع رشاء زٮب ٚال ي ٢ٕٛمؿااعة لنٕٮر
َالث٫؛ أل ٫٩يٕ ٥٤أف أكرث ٥٬ال ي١٤٧ٮف ٝي٧ح مالبف ألَٛةهل.»٥

أُٔٯ ا﵀ ميؼ٪ة الٮاديع  ظْة كاٚؿا يف ٬ؾا ابلةب كيف ثٕر ركح االصذ٭ةد كٝٮة
إ٣ـي٧ح يف ٤ٝٮب َالثٚ ،٫يٞٮؿ بلٌٕ٭ٝ /٥ؽ رصت مكذٛيؽا ية ٚالف!

كيٞٮـ ثٕي اُ٣الب ثؿ ٓٚأيؽي٭ ٥يف ادلرس كخية ٙ٣النيغ  يف ثٕي املكةا٢
االصذ٭ةديح ٚ ،يعةكؿ النيغ إ٪ٝةٔٚ ٫إف ل ٥يٞذ ٓ٪اُ٣ة٣ت كاكف هل ق ٙ٤يٞٮؿ هل النيغ/
«ل ٟاصذ٭ةدؾ»ٚ .حنٕؿ اُ٣ة٣ت ثؿكظة٩يح كٔؽـ اظذٞةر ملة أُٔةق ا﵀  ٨٦اخلري.

كيٞؽـ ثٕي اُ٣الب حبسة إىل النيغ  يك يؿاصٕ ٫هل ،كرب٧ة اكف ابلعر ركياكٚ ،ال
يٮاص٭ ٫النيغ ثةتلعُي ٥ث ٢ينضٕ ٫كيذٕةكف  ٫ٕ٦يف إوالح ٦ة ٚي ٨٦ ٫اخل ،٢٤كيٞٮؿ

بلٌٕ٭ /٥ابلعر اذلم ثٕؽق قي١ٮف أظك ٫٪٦ ٨إف مةء ا﵀.
كيٞٮؿ ٔ ٨ثٕي املؽرقني /اظرضكا ٔ٪ؽق ٚؽرقٚ ٫يٚ ٫ٮااؽ تنؽ هلة الؿظةؿ.
كيٞٮؿ أ٦ةـ اُ٣الب /لٮال أين من٘ٮؿ حلرضت درس ٚالف ثٚ ٨الف!

كيٞٮؿ /دركس ٚالف ٚي٭ة ٚٮااؽ ْٔي٧ح كأ٩ة أقذ ٓ٧هلة  ٨٦ابليخ َٔ ٨ؿي ٜالك٧ةٔح!

كحيرض ثٕي دركس َالث ٫اذلي ٨ي٪ٮبٮف ٔ ٫٪صةلكة  ٨٦دم٤ح اُ٣الب.

ك ٨٦تنضيٓ النيغ ٦ة ذ٠ؿق النيغ ٔجؽ إ٣ـيـ الكؽظةف –ك ٫ٞٚا﵀ -أ ٫٩اكف حيرض دركس

النيغ  يف احلؿـ املؽين ،كاكف ٔ٧ؿق آ٩ؾاؾ از٪ة ٔرش اع٦ةٝ ،ةؿ ٞٚةؿ يل النيغ ٞ٦ج٢٬ /٢
دٕؿؼ اخلُةثح؟ ٤ٞٚخ هل /الٞٚ ،ةؿ يل ٢٬ /حت ِٛقٮرة اٛ٣ةحتح؟ ٤ٞٚخ هلٞٚ .٥ٕ٩ /ةؿ يل٢٬ /
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حت ِٛػُجح احلةصح؟ ٤ٞٚخ هل /الٞٚ .ةؿ يل /اظ ِٛػُجح احلةصح ،ز ٥ٝ ٥كاٝؿأ ػُجح احلةصح
كقٮرة اٛ٣ةحتح ز ٢ٝ ٥ثٕؽ ذل /ٟكالكالـ ٔ٤يك ٥كرمحح ا﵀ كبؿاكد.٫

ٝةؿ النيغ الكؽظةف٤ٕٛٚ /خ ذلٞٚ ،ٟةـ اجلةس حيذٛٮف َب ثٕؽ إ٩٭ةء اللك٧حٚ ،٭ؾا يٞجِّ٤ين،

ك٬ؾا يُٕيين ٧٤ٝة ،ك٬ؾا يُٕيين قةٔح! ٝةؿ النيغ الكؽظةف ٨٧ٚ /ذل ٟاحلٮـ دٕ٧٤خ اخلُةثح
بكجت تنضيٓ النيغ ٞ٦ج ٢الٮاديع يل.

اكف النيغ  آيح  ٨٦آيةت ا﵀ يف احلؿيح كٔـة اجلٛف كإٛ٣ح كٔؽـ دٕؿيي ٛ٩ك٫

أك دٔٮد ٫ليشء  ٨٦اذلؿ كامل٭ة٩ح كلٮ أُٰٔ يف قبي ٢ذل ٟادل٩ية لك٭ة.

ك ٨٦أػجةرق يف ذل ٟأف دمةٔح  ٨٦أوعةب دمٕيح إظيةء ا٣رتاث صةؤكا إحل ٫ككٔؽكق

ثةملكةٔؽة برشط أف يكٮف َٔ ٨ؿي ٜاحل١ٮ٦حٞٚ ،ةؿ هل ٥النيغ /إف ٪٠ذ ٥قتكةٔؽكف
ادلٔٮة ث٘ري ٝيؽ كال رشط ،كإال قي٘٪ح٪ة ا﵀ ٔ ٨مكةٔؽدك.٥
ككٔؽق أظؽ اتلضةر ثةملكةٔؽة برشط أف يك١خ ٔ ٨ثٕي األميةءٚ ،أىب النيغ كٝةؿ٨٣« /

يٌيٕ٪ة ا﵀».

كاقذؽاعق راحف اجل٧٭ٮريح يف كٝذ ٫ل٧٤يجء إحلٞٚ ٫ةؿ هل النيغ /برشط ٦ة ٪٬ةؾ كٝٮؼ يف

األثٮاب؟ ٞٚةؿ هل الؿاحف٦ /ة ٪٬ةؾ كٝٮؼ يف األثٮاب.

كظةكؿ  ٫ٕ٦مؿار أف يُٕي ٫محبة  ٨٦املةؿ ٚؿٚي النيغ ،كٝةؿ هل /صبذ٩ ٟةوعة ال َةبلة.

كيٞٮؿ« /إيةؾ إيةؾ أف دؿػه حليذ٪ٔ ٟؽ أثٮاب الكالَني ااؾ٩ٮا ل٤نيغ ٚالف ك٬ٮ ٔ٪ؽ
ابلةب يؿيؽ أف يؽػ ٢إىل املكؤكؿ اٛ٣الين!!! إيةؾ أف د٭ني حليذ ٟكأف د٭ني ا٪ٔ ٥٤ٕ٣ؽ أثٮاب
الكالَني٤ٔ ،ي ٟأف دٕذ٧ؽ ىلع ا﵀ قجعة ٫٩كدٕةىل» .املىةرٔح (.)71

كٝةؿ ٢ٞ٩« /الىؼؿ أك الرضب ثةٕ٣يص أ٬ٮف ٔ٪ؽم  ٨٦أف أٝٮؿ /ثٌف ٠ؾا ثٌف ٠ؾا».

ٝةؿ ميؼ٪ة اٛ٣ةًٔ ٢جؽ ا﵀ ثٔ ٨س٧ةف اذل٦ةرم –ظ ٫ْٛا﵀٦« /-ة رأيخ رصال يف ظيةيت
 ٨٦أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣أمضٓ  ،٫٪٦كأٝٮل  ٫٪٦ل٤ىؽع ثةحلٚ ،ٜ٭ٮ إف ك ٙٝأ٦ةـ ال١جري أك أ٦ةـ الى٘ري
دك ٥٤ثةحل.»ٜ
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٤ٝخ /ك ٨٦مٮا ٫ٛٝيف ذل ٟأف الؿاحف يف كٝذ ٫أراد أف يُٰٕ النيغ  محبنة لُ٤الب
برشط أف يٮ ٓٝالنيغ ىلع أف ال يذلك ٥ىلع الرضاات؛ ٞٚةؿ هل النيغ« /ال أريؽ  ٟ٪٦محبنة

كقأدك ٥٤يف الرضاات!».

كٝةؿ ٝ« :ؽ ذ٠ؿ٩ة يف ٗري ٦ة رشيٍ كيف ٗري ٦ة ٠ذةب أ ٫٩إذا ٔؿؼ ػُؤ٩ة ٪ٚع٨

مكذٕؽكف أف ٩ؿصٓ ،أ٦ة ٗري ٬ؾا ٤ٚك٪ة مكذٕؽي ٨أف ٩ؿصٓ ظىت ك لٮ اكف وةظت ٦ةدة يٞٮؿ/

ال دؾ٠ؿكا ٬ؾق اللك٧ح كأ٩ة مكذٕؽ أف أد٣ ٓٚك ٥م٤يٮفٞ٩ .ٮؿ هل /م٤يٮ ٟ٩ال يكةكم ٔ٪ؽ٩ة

ثٕؿة .ال د /٢ٞال دؾ٠ؿكا ٬ؾق اللك٧ح ،ال د /٢ٞال دؾ٠ؿكا ٠ؾا ككؾاٚ .ةحل ٜلك٪ة مكذٕؽي ٨أف
٩ت٪ةزؿ ٔ ٫٪كال أف ٩ؿصٓ ٔ ،٫٪أ٦ة إذا ٪٠ة خمُبني ٚةحل٧ؽ ﵀ ٩رتاصٓ ،كإال ٚؽٔٮد٪ة أىلغ ٔ٪ؽ٩ة
 ٨٦أٛ٩ك٪ة ك ٨٦اذل٬ت كاٌٛ٣ح» .اغرة األرشَح (.)224/1

كٝةؿ « /لٮ ي٧ك ٨أف ينرتكا ق١ٮد٪ة ثةملاليني ٤ٕٛ٣ٮا؛ ٣ك٬ ٨ي٭ةت أف نك١خ

ىلع ثةَ .»٢الؿد الٮصي ٫ىلع أقب٤ح ثيخ اٞٛ٣ي. ٫

كٝةؿ « :دٔٮد٪ة كٔٞيؽد٪ة أظت إحل٪ة  ٨٦أٛ٩ك٪ة كأمٮاجلة كأث٪ةا٪ة ٤ٚك٪ة مكذٕؽي٨

أف ٩بيٕ٭ة ثةذل٬ت كالٮرؽٞ٩ ،ٮؿ ٬ؾا ظىت ال يُٚ ٓ٧ي٪ة َة ٓ٦كيْ ٨أ ٫٩يكذُيٓ أف يكذ٧ي٪٤ة

ثةدلر ٥٬كادلي٪ةر ،ىلع أف ذكم الكيةقح يٕ٧٤ٮف ٬ؾا ٔ٪ة ٨٦ ،أص٬ ٢ؾا  ٥٬آيكٮف  ٨٦أف
يُٕ٧ٮ٩ة ث٪٧ةوت أك ٦ةؿ» .ا٣رتدمح (.)182
كٝةؿ « :لك٪ة مكذٕؽي ٨أف ٩بيٓ ديج٪ة كال ٩بيٓ دٔٮد٪ة كلٮ أُٔي٪ة احل ٨٧لك،٫

ٚةدلٔٮة ٔ٪ؽ٩ة أٔـ  ٨٦أٛ٩ك٪ة ك ٨٦أ٤٬ي٪ة كأمٮاجلة ،كمكذٕؽكف أف ٩أك ٢كلٮ ا٣رتاب ،كال
خنٮف ديج٪ة كبرل٩ة كال ٩ذ٤ٮف» .ابلةٔر ىلع رشح احلٮادث (.)57

كاكف يٞٮؿ مؿارا« /إذا ّ٭ؿ يل احل ٜيف مكأ٣ح ٤ٝخ ث ٫كلٮ ل ٥يج٦ ٜيع يف د٦ةج أظؽ».

 ٨٦أثؿز الىٛةت احل٧يؽة ا٣يت حتًل ث٭ة النيغ  ،أ ٫٩اكف ال يجذ ٥ٞجلٛك ٫ث ٢اكف

٠سري إٛ٣ٮ كالىٛط كاحل ٥٤يف ٬ؾا ابلةب.

كاكف النيغ  يٞٮؿ٣ « /حف دلي٪ة كٝخ ل٧٤ؽإٚح ٔ ٨أٛ٩ك٪ة ٣ك ٨ٔ ٨الك٪ح لٮ

دٕةًٌ٪ة ثةلرضكس»ٌٚ .ةاط ك٩ىةاط (ص.)154

كيٞٮؿ« /أ٩ة أظٞؿ  ٨٦أف أداٛ٩ ٨ٔ ٓٚيس ،أ٦ة ق٪ح رقٮؿ ا﵀
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٤ٚٮ دٕةًٌ٪ة

ثةلرضكس ،لٮ ل ٥يج٪ٕ٦ ٜة إال أق٪ة٪٩ة» اٛ٣ٮا ٫٠اجل٪يح (ص .)168
كيف ذات مؿة إٔٝؽق مؽة مؿً ٨ٔ ٫والة ا٣رتاكيط يف رمٌةف٧٤ٚ ،ة ػُت ٔيؽ اُٛ٣ؿ

ٝةؿ « /ث٧ة أين ٦ة اقذُٕخ أف أٝٮـ رمٌةف ٚإين أم٭ؽك ٥أف  ٨٦دكٌٔ ٥٤ل يف دل٤ف أك
٠ذةب أك صؿيؽة أك ٗري٬ة ٚأ٩ة مكة٦ط هل ٚال يأدحين كيٕذؾر َّ
إيل».
كٝةؿ ثٕي َالث« /٫صب٪ةق مؿة ٪٤ٞٚة هل ية ميغ ٚالف  ٨٦-اُ٣الب-يذلكٚ ٥ي ٟكيؤذم
إػٮاٞٚ ،٫٩ةؿ /أ٦ة أ٩ة ٚال يرض٣ ،ك ٨ال يؤذم إػٮا.»٫٩

إف ادلٔٮة إىل ا﵀ دٕةىل كجتؽيؽ ٦ة ا٧ُ٩ف ٕ٦ ٨٦ةل٬ ٥ؾا ادلي٬ ٨ٮ أ ٥٬يشء يف احليةة
تك٧ٮ إحل٧٬ ٫ح النيغ إ٣ةحلحٚ ،ي٧ة حنكج ٫كا﵀ ظكحج.٫

يٞٮؿ النيغ « /إ٪٩ة يف أمف احلةصح إىل أف ٕ٩ذرب أٛ٩ك٪ة دلؽدي ٨كأف ٩جؽأ ادلٔٮة

 ٨٦صؽيؽ».
كيٞٮؿ« /حن ٨ظؿيىٮف ىلع ٩٭ٌح ٔ٧٤يح يف ثرل٩ة كىلع أف ٩ىؽر ٔ٧٤ةء كداعة إىل

ا﵀».

كٝةؿ « /اذلم ي٭٪٧ة ٬ٮ والح ٔٞيؽة املك٧٤ني» اغرة األرشَح (.)387/2

كٝةؿ ٩« :ؿيؽ أف ُ٩٭ؿ دميٓ ابلالد اإلقال٦يح  ٨٦ابل٪ٮؾ الؿبٮيح ك ٨٦االػذالط
ك ٨٦اتلربج كالكٛٮر» .إصةثح الكةا.)289( ٢

كٝةؿ  « :يججيغ أف دؽػ ٢ادلٔٮة إىل ادلكااؿ احل١ٮ٦يح كإىل لك ماكف» .إصةثح

الكةا( ٢ص.)262
كاكف يأمؿ املجذؽٔح ىلع دميٓ أو٪ةٚ٭ ٥ثةلؿظي ٨٦ ٢احل٨٧؛ ألف احل ٨٧ثرل ق٪ح ال دلةؿ

ملجذؽع ل٤جٞةء ٚي٭ة ٫٤٤ٚ .در النيغ ٦ة أٝٮل صأم ٫كأىلع ٧٬ذ!٫


ز٪ةء أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣ىلع النيغ ٠ سري صؽا ،كٝؽ رأيخ االٝذىةر ٬ة٪٬ة ىلع يشء ٨٦
ذل.ٟ
ٚيف ٠ذةب اإل٦ةـ األمليع (ص ٨ٔ )216 /أظؽ احل٪٧حني أ٤َ ٫٩ت  ٨٦ق٧ةظح النيغ اث٨
12

ثةز  مٛةٔح لرلراقح يف اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح ٞٚةؿ هل ق٧ةظح النيغ٪ٔ« /ؽك ٥النيغ
ٞ٦ج٬ ،٢ؾا رص ٢أٔ٦ ٥٤ين حمؽث اذ٬ت إحل.»٫

كملة ذ٠ؿ هل ٦ة كو٤خ إحل ٫دٔٮة أ ٢٬الك٪ح يف احل ٨٦ ٨٧اخلريٝ ،ةؿ« /د ٨٦ ٟ٤ز٧ؿات

الىؽؽ كاإلػالص» ٫٪ٔ ٫٤ٞ٩ ،إ٣ال٦ح الٮوةَب .

كٝةؿ اإل٦ةـ األبلةين« /ال يُٕٚ ٨ي ٫إال أظؽ رص٤ني ،إ٦ة صة ٢٬أك وةظت ٬ٮل،
َّ
ٚأ٦ة اجلة ٢٬يٕ ،٥٤كأ٦ة وةظت اهلٮل ٚجكأؿ ا﵀ أف ي٭ؽي ٫أك أف يٞىّ ٥٭ؿق».
ن
ن
ْٔي٧ة ،رب٧ة ال يٕؿؼ هل
كٝةؿ« /أ٦ة ثة٣جكجح ل٤نيغ ٞ٦جٞٚ ٢ؽ ك ٫ٞٚا﵀ دٮٚيٞة
ه
٦سي- ٢ثة٣جكجح بلٕي ادلاعة اْ٣ة٬ؿي ٨احلٮـ ىلع كص ٫األرض .»-ق٤ك٤ح اهلؽل كاجلٮر
(.)851

كقأؿ النيغ ٔجؽ ا﵀ ثٔ ٨س٧ةف ظ ٫ْٛا﵀ إ٣ال٦ح إ٣سي٧ني  ٨ٔ ميؼ٪ة 
ن
ٚأصةث ٫ثٞٮهل« /النيغ ٞ٦ج ٢إ٦ةـ! إ٦ةـ! إ٦ةـ!»٠ ،ؿر٬ة زالزة.
ن
كقأهل ثٌٕ٭ ٨ٔ ٥ميؼ٪ة ٞٚ ةؿ« /كا﵀ إين ألٔذٞؽ أف النيغ ٞ٦جال إ٦ةـ ٨٦
األا٧ح» .كقأهل ٔ ٫٪مؿة أػؿلٞٚ ،ةؿ٬« /ٮ يكأؿ ٔين».

كظني كو ٢ميؼ٪ة يف مؿً ٫األػري إىل احلؿـ امليك كٝخ أذاف إ٣نةء ٝةـ اإل٦ةـ اث٨
ن
ن
ٔسي٧ني ٠ ٨٦ؿيس دؽريك ٫ملٕةٞ٩ذ ٫كالكالـ ٔ٤ي ٫إصالال هل كدٞؽيؿا.
ككو ٫ٛمؤرخ احل ٨٧إ٣ال٦ح حم٧ؽ ثٌٔ ٨ل األكٮع  يف َؿة ٠ذةب أ٬ؽاق ل٤نيغ

ثذةريغ ( )٬1415/4/9كو /٫ٛثةألخ إ٣ال٦ح احلة ِٚاملعؽث٬ ،جح ا﵀ ل٤ي ،٨٧املى٤ط ال١جري».

كٝةؿ إ٣ال٦ح اٛ٣ٮزاف-ظ ٫ْٛا﵀٧٠ -ة يف رشيٍ كال د٪ةزٔٮا « /النيغ ٞ٦ج ٢

درس يف ٬ؾق ابلالد يف اجلةٕ٦ح اإلقال٦يح  ،دٕ ٥٤اتلٮظيؽ ،كذ٬ت إىل احل ٨٧كداع إىل ا﵀،
َّ
كداع إىل اتلٮظيؽٚ ،ؽٔٮدَ ٫يجح ،ظكت ٦ة ق٪ٕ٧ة كظكت ٦ة دؿدت ٔ٤ي٭ة  ٨٦آزةر ٓٛ٩ ،ا﵀ ث٫

 .»ككو ٫ٛيف مٮًٓ آػؿ ثةٕ٣ةل ٥اجل٤ي.٢

كٝةؿ إ٣ال٦ح ربيٓ املؽػٌل ظ ٫ْٛا﵀ يف ٠ذةث ٫دؾ٠ري اجلةث٭ني (ص/)391-391
« إ٣ال٦ح املعؽث املضة٬ؽ دلؽد ادلٔٮة الكٛ٤يح ثةحل ،٨٧اجلج ٢ا٣زني ٫إٛ٣ي ٙالـا٬ؽ النيغ
ِّ
ٞ٦ج ٢ث٬ ٨ةدم الٮاديع اذلم يؾ٠ؿ٩ة بكرية الك ٙ٤الىة٣ط ال قي٧ة اإل٦ةـ أمحؽ .»
كٝةؿ إ٣ال٦ح اجلضيم  يف لك٧ح أٞ٣ة٬ة يف أز٪ةء زيةرد ٫دلار احلؽير ثؽ٦ةج ثٕؽ كٚةة
َّ
النيغ  ٨ْ ٦« :ػ٦ ٙ٤س٬ ٢ؾا ال يٕذرب ٦ةت؛ ٚإٝ ٫٩ؽ أقف ،كإٝ ٫٩ؽ أو٤ط ،كإٝ ٫٩ؽ
ن
داع ،كإٝ ٫٩ؽ ثؾؿ ص٭ؽا ٘٩جُ٤ٔ ٫ي ،٫كحنكت أ٪ٔ ٫٩ؽ ا﵀ ٌٚ ٨٦الء األدٞيةء ،ك٤ٔ ٨٦يح
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ن
األكحلةء ،حنكج٠ ٫ؾل ٟكا﵀ ظكحج٪ة دميٕة ،كل٪١ة ٩ؿل ٬ؾا ثأٔيج٪ة ك٧٤٩ك ٫حبٮاق٪ة ،كٕ٩ؿؼ
ن
ن َّ
كاحل٧ؽ ﵀ أ ٢٧ٔ ٫٩ػريا ٠سريا ٢ٝ ،أف يى ٢إحل ٫أظؽ .ك٦ة ٬ؾق املؿا٠ـ ا٣يت ا٩بسٞخ يف احل٨٧
ن
دميٕة إال ظك٪ح  ٨٦ظك٪ةد ،٫كلك أوعةب املؿا٠ـ  ٨٦دال٦يؾق ،كلك٭ ٥اٝذؽكا ث.»٫
كٝةؿ ٚي ٫ميؼ ٫الكيؽ حم٧ؽ احل١ي«  ٥ل ٫٪١ال يْ٪ؿ إىل الن٭ةدة ،كإ٧٩ة يْ٪ؿ إىل

ا ٥٤ٕ٣حبؽ ذادٚ ،٫٭ٮ رص ٢نكيش كظؽق ،رص ٢ال د ٫١٤٧يف ٬ؾا إ٣رص» .اغرة األرشَح
(.)336/2

اكف النيغ آيح يف احلؿص ىلع الٮٝخ كنرش ا ٥٤ٕ٣اجلةٓٚ؛ ٚ٭ٮ يف اغ٣ت أكٝةد ٫إ٦ة
يكأؿ كيٛيؽ ٗريق ،أك يكأؿ ٝ ٨ْ ٦جٗ ٢ريق ٚيضيت ،أك يٞؿأ أك يؽ ِّرس.
ٚ )1ةملكةٚح ا٣يت يُٕٞ٭ة  ٨٦مؤػؿة احلٞ٤ح إىل ٠ؿيس اتلؽريف ،يكأؿ ػالؿ مؿكرق
إ٣ؽيؽ  ٨٦اُ٣الب ظىت يى ٢إىل ال١ؿيس.
٪ٔ )2ؽ رصٮٔ ٫إىل ابليخ يكأؿ يف َؿي ٫ٞيف ثٕي األظيةف إ٣ؽيؽ  ٨٦اُ٣الب ظىت
ن
٠سريا ثٕؽ والة اٛ٣ضؿ  ٨٦جبٮارق  ٨٦اُ٣الب ٔ ٨ظؽير
خيؿج  ٨٦املكضؽ ،كيكأؿ
درس إ٣رص أك ثني ٘٦ؿب كٔنةء.
ن
 )3ظىت يكذ٘ ٢الٮٝخ يف ابليخ يُؿح األقب٤ح يف ادلرس إ٣ةـ ىلع ا٣جكٮة ٝةاال/
«الكؤاؿ ٔ٪ؽ ربةت احلضةب» ،كظني كوٮهل إىل ابليخ يذٮىل أ ٫٤٬إٚةدد ٫ث٧ة أصةب ث٫
ا٣جكٮة ٔ٬ ٨ؾا الكؤاؿ.

 )4يف ػالؿ الكجةظح يف ابلعؿ ك ٥٬يكجعٮف كيذ٘ةمكٮف يف املةء يٌ٤ف النيغ 
ٔ٤ي٭ ٥األقب٤ح كاٛ٣ٮااؽ ك٬ٮ ىلع د ٟ٤احلةؿ!

 )5يف كٝخ اال٩ذْةر يف وة٣ح املُةر جي ٓ٧النيغ احلةرضي ٨كيٕ٧٤٭ ٥كيذؾا٠ؿ ٕ٦٭ ٥يف
مكةا٧٤ٔ ٢يح ظىت يأيت مٮٔؽ إٝالع اُ٣ةاؿة.

 )6ال ي ُٓٞ٪النيغ ٔ ٨اتلؽريف ظىت يف أيةـ إ٣يؽٝ ،ةاالٔ« /يؽ٩ة دركق٪ة٧ٚ ،ىت
اقذٛؽ٩ة ٚؾلٔ ٟيؽ٩ة».
 )7ذ٠ؿ النيغ الٮادل حم٧ؽ املع٧ؽم ظ ٫ْٛا﵀ أف النيغ  ملة اكف ٘٦رتبة يف أرض
احلؿ٦ني اكف حيؿص ىلع الؿكٮب يف الكيةرة ا٣يت ظٮً٭ة ٠جري ٣حكذ٘ ٢ذل ٟتلٕ٤ي٥
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الؿا٠جني كدٔٮد٭ ٥إىل ا﵀ دٕةىل.

ْ
ْ
اكف النيغ ٠ سري ا٣برش كاالثتكة٦ح ٜ٤َ ،الٮص٦ ،٫جرشح الىؽر٣ ،ني اجلة٩ت،
ظؿيىة ىلع إدػةؿ الرسكر ىلع َالث ٫كحمجي ،٫يذٮدد كيذعجت إحل٭ ،٥كحيةكؿ إدػةؿ الرسكر
ٔ٤ي٭ ٥كإحتةٚ٭ ٥ثةٛ٣ةاؽة ثُؿيٞح كبأػؿل.
كَ ٨٦ؿاا/ ٫ٛ

ٝ -1ٮهل مل ٨جييت ىلع الكؤاؿ /﵀ أ٩خ ،أ٩خ اذلم أصجخ .ز ٥يك١خ النيغ ٤ٝيال ظىت
يذٮ ٥٬املضيت أ ٫٩أوةبٚ ،ري ٓٚالنيغ ٬ؾا اتلٮ ٥٬ثٞٮهل /ك٦ة أوجخ!

 -2يكأؿ النيغ ٔ ٨ظؽير ًٕيٚ ،ٙيضيج ٫ثٕي اُ٣الب إًٔ ٫٩يٚ ،ٙيٞٮؿ النيغ/
ركاق مك !٥٤كيرص اُ٣ة٣ت ىلع أف احلؽير ًٕي ٙل ٥يؿكق مك ،ٍٝ ٥٤ظىت إذا ٔضـ

اُ٣ة٣ت ٔٚ ٨٭ ٥مؿاد النيغ اثتك ٥النيغ كٝةؿ /ركاق مك ٨٦ ٥٤املك٧٤ني!
 -3كدةرق يٞؿر النيغ أف ث٪ةء املكةصؽ ىلع اٞ٣جٮر ق٪حٚ ،حكذ٘ؿب ثٕي اُ٣الب ٬ ٨٦ؾا
الالكـ كيٞٮؿ /ية ميغ «لعن اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد».
ٚيرص النيغ ىلع أ٩٭ة ىلع أ٩٭ة ق٪ح! ظىت إذا ٔضـ اُ٣ة٣ت ٔٚ ٨٭ ٥مؿاد النيغ اثتك٥

النيغ كٝةؿ /ق٪ح  ٨٦قنن احل٭ٮد كاجلىةرل!

 -4إذا رأل ٩ةٔكة يف ادلرس ٠سريا ٦ة يٞي ٫٧كيكأهل ٔ ٨ظةؿ ظؽير« /إذا جاءكم

انلعاس فأكرموه» ،كرب٧ة قأهل  ٢٬أديخ ثأذاكر اجلٮـ؟ أك  ٢٬أديخ ثأذاكر اٞ٣يةـ ٨٦

اجلٮـ؟
 -5إذا ق٭ة أظؽ يف ادلرس كقةٚؿ ذ ٫٪٬ػةرج ادلرس ٠سريا ٦ة يكأهل النيغ ٢٬ /أديخ
ثأذاكر الكٛؿ؟ كرب٧ة ٝةؿ هل /أقذٮدع ا﵀ دي ٟ٪كأ٦ة٩ذ ٟكػٮادي ٥أٔ٧ةل!ٟ

 -6تكةث ٜالنيغ  ٓ٦أظؽ اُ٣الب يف الٮادم ٚكج ٫ٞاُ٣ة٣ت٧٤ٚ ،ة اكف يف أظؽ ادلركس
قأهل النيغ ٔ ٨مكأ٣ح  ٥٤ٚجيت ٔ٪٭ة اُ٣ة٣تٞٚ ،ةؿ النيغ٬ /ؾق ثذ!ٟ٤
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ٝةؿ النيغ « /ال ي٤ٛط َة٣ت ا ٥٤ٕ٣ظىت جيٕ ٢ادل٩ية لٮٝخ ٚؿاٗ.»٫

كٝةؿ « :اوربكا ية َ٤جح اٚ ٥٤ٕ٣إ٩ك ٨٣ ٥حتى٤ٮا ا ٥٤ٕ٣إال ثةلىرب» ٓ٧ٝ .املٕة٩ؽ
(.)355-354
كٝةؿ« /يججيغ ُ٣ة٣ت ا ٥٤ٕ٣أف ي٭يئ ٛ٩ك ٫حل ٢منةلك إ٣ةل.»٥

كٝةؿ « /إذا أردد ٥أف يجةرؾ ا﵀ يف ٔ٧٤ك٤ٔ ٥يك ٥أف دٮزٔٮا أكٝةدك ٥كٝذة ٤ُ٣ت
ا ،٥٤ٕ٣ككٝذة لرلٔٮة إىل ا﵀ ،ككٝذة ل٤ذأحل .»ٙإصةثح الكةا.)313( ٢
كٝةؿ « /أ٩ىط إػٮاين ثةجل ٓ٧ثني أمؿي /٨االٔزتاؿ كادلٔٮة ،دٕزتؿ الرش كأ ،٫٤٬ز ٥جتؽ
كجتذ٭ؽ يف ادلٔٮة إىل ٠ذةب ا﵀ كإىل ق٪ح رقٮؿ ا﵀

» اغرة األرشَح (.)85/1

كٝةؿ « :حن ٨يف احل ٨٧دٕؿٚٮف أ٩٭ ٥يذٞةد٤ٮف ألد ٫ٛاألقجةب ،حن ٨الكين ٔ٪ؽ٩ة
ٕؿض أٛ٩ك٪ة لٛ٤نت ،كأال ِّ ٩
يكةكم ادل٩ية ،ال ثؽ أف ٩ت٪ةوط كأال ِّ ٩
ٕؿض أٛ٩ك٪ة ل٤ىؽاـ ال ٓ٦
ٝجيٌل كال  ٓ٦دك٣ح كال ٚ ٓ٦الف﴿ /ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾  ٫ٞٚ ٨٦اإل٦ةـ الٮاديع (.)56/1

كٝةؿ ٣« :حف يشء يف ٬ؾا الـ ٨٦أ ٓٛ٩لإلقالـ كاملك٧٤ني  ٨٦اتلٕ٤ي٥؛ أل٩٭٪ٔ ٥ؽ

أف أٔؿًٮا ٔ ٨اتلٕ٤ي ٥أوجعٮا أدجةع لك ٩ةٔ .»ٜاغرة األرشَح (.)436-435/2
ختؿج ّ ٨٦
كٝةؿ « /اتلٕ ٥٤يف املكةصؽ ٚي ٫ػري كبؿكح ،كّ ٢٬
ختؿج  ٨٦وعةثح رقٮؿ
ّ
إال  ٨٦املكةصؽ» .حتٛح املضيت (.)127
ا﵀
ْ
اكف ٔ ٫٤٧دي٧ح» .اغرة
كٝةؿ « :ا ٢٧ٕ٣املكذ٧ؿ هل أزؿق ،الؿقٮؿ

األرشَح (.)328/1

كٝةؿ  يف ٔ ٥٤اٛ٣ؿااي ،كٔ ٥٤اإلمالء ٥٤ٔ« /م٭ؿ دل٬ؿ».
كٝةؿ « /أ٩ىعك ٥ث٧ضةلكح ا٧٤ٕ٣ةء؛ ٚؿب ص٤كح ٔ٪ؽ اعل ٥ػري ٝ ٨٦ؿاءة م٭ؿ».
ًّ
كٝةؿ « /اال٬ذ٧ةـ بنأف إٞ٣يؽة أمؿ ٦٭ ٥صؽاٚ ،ةملك ٥٤ثؽكف ٔٞيؽة ال يكذُيٓ أف
ن
ًّ
ثؽأ ثةٕٞ٣يؽة،
إقال٦ية ٨٧ٚ ،أص٬ ٢ؾا ٪ٚبي٪ة
يثجخ أ٦ةـ أٔؽاا ٫كال أف يذرصؼ درصٚة

ه
كظيةد ٫لك٭ة دٔٮة إىل إٞ٣يؽة ،كاألظاكـ كاألٔ٧ةؿ ٦ذؼ٤٤ح ذلل ٓ٧ٝ .»ٟاملٕة٩ؽ (.)16
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كٝةؿ« /اذلم أ٩ىط ث ٫ادلاعة ىلع ا﵀ أف حيؿوٮا لك احلؿص يف دٔٮد٭ ٥أف يؿبُٮا
اجلةس ثكذةب ا﵀ كبك٪ح رقٮؿ ا﵀

ٝ ،ج ٢أف دأمؿق ث٭ؽـ اٞ٣رب كٝج ٢أف دأمؿق ثرتؾ

اتلٕةم ٓ٦ ٢ابل٪ٮؾ الؿبٮيح /اظؿص لك احلؿص أف دؿبُ ٫ثة﵀ ٔـ كص ٢ز ٥ثكذةب ا﵀ كبك٪ح

رقٮؿ ا﵀ وًل ا﵀ ٔ٤ي ٫كىلع آهل كق ،٥٤ك٬ؽـ اٞ٣رب املؿد ٓٛثٕؽ ذل ٟق٭ ٢قحرتكٛ٩ ٨٦ ٫ك!٫
ابل٪ٮؾ الؿبٮيح قحرتك٭ة ٛ٩ ٨٦ك !٫اتلربج كالكٛٮر آالت ال٤٭ٮ كاُ٣ؿب لك ٬ؾا قزيكؿ»
إصةثح الكةا.)321( ٢

كٝةؿ  « /ية أ ٢٬الك٪ح ٔ٤يك ٥ثةلؿٜٚ؛ ٞٚؽ صؿب٪ة ادلٔٮة ٧ٚة كصؽ٩ة٬ة جنعخ إال

ثةلؿ .»ٜٚرشيٍ ٩ىيعح اُ٣ة٣ت ثةلىرب ىلع املذةٔت
كٝةؿ « /ظك ٨اخل ٜ٤كاملٕةم٤ح اُ٣يجح ،رب٧ة دكٮف أث ٖ٤كأث ٨٦ ٖ٤أ ٙ٣مٮْٔح»

رشيٍ أقب٤ح  ٨٦جلؽف

كٝةؿ « :إيةك ٥إيةك ٥أف دٛ٪ؿكا إ٣ة٦ح ٔ ٨دٔٮة أ ٢٬الك٪ح« ،برشوا وال تنفروا

ويرسوا وال تعرسوا» ،كاألمؿ اذلم ال دُي ٫ٞال دذؽػٚ ٢ي ،٫أ٩خ ٝؽ٦خ ىلع ثرلة تكأؿ إػٮاٟ٩
يف ٦ةذا أدك٥٤؟ ظىت لٮ رأيذ٭ ٥محةقحني مؽيؽيٝ ٨ةلٮا /دك ٥٤يف مٮًٮع ٠ؾا ككؾا ،ل ٟأف

دذلكٚ ٥ي٧ة دؿل أف ي ٓٛ٪كي٘يِ األٔؽاء ،األٔؽاء ي٘ذةّٮف إذا ػؿصخ املعةرضة ق٤ي٧ح ثؽكف
٦٭ةدؿة ،كا﵀ املكذٕةف» ٫ٞٚ ٨٦ .اإل٦ةـ الٮاديع (.)51-51/1
كٝةؿ « /أ٦ة أ٩خ كأ٩خ داع إىل ا﵀ ال يكيف أف حت ِٛمٮًٮاع أك مٮًٮٔني أك

زالزح ز ٥دجذ ٢ٞث٭ة يف املكةصؽ! الثؽ -ثةرؾ ا﵀ ٚي -ٟأف دكٮف م٧٤ة ثٕٞيؽة أ ٢٬الك٪ح
كاجل٧ةٔح؛ ٚؿب٧ة دٮاص ٫رصال ػةرصية يكٛؿ املك٧٤ني! أك دٮاص ٫رصال ص٭٧ية ٕ٦زتحلة».
املىةرٔح (.)91

َّ
كٝةؿ « /أ٩ىط اٞ٣ةا٧ني ىلع ادلٔٮة أال يترسٔٮا كأال يكذٛـ ٥٬اُ٣ةئنٮف،

ٚةُ٣ةئنٮف قجت لرضب ادلٔٮات» .اغرة األرشَح (.)316-315/1
َّ ه
ٕؿًح ل٤ؼؿاب كادل٦ةر» اغرة األرشَح
كٝةؿ « /أم ثالد دػ٤ذ٭ة احلـبيح ٚيه ٦
(.)46/1

كٝةؿ « /حنةرب احلـبيح أل٩٭ة مكةػح؛ ٚك ٨٦ ٥مؼه يكٮف مؤٛ٣ة كػُيجة

كدأية إىل ا﵀ كبٕؽ أف خيذُ ٫ٛاحلـبيٮف ي٧ٮت ،كيجًف إ٦ة رص ٢أ٩ةميؽ! كإ٦ة رص ٢د٧سي٤يةت!

إىل ٗري ذل ٨٦ ٟاألمٮر املكةػح» اغرة األرشَح (.)73/1

كٝةؿ« /إذا أردد ٥إٚعةـ اخلىٮـ ٤ٕٚيك ٥ث٧الز٦ح إ٣ؽا٣ح».
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كٝةؿ« /أػٮؼ ٦ة خنةؼ ىلع دٔٮد٪ة ٬ٮ  ٨٦ذ٩ٮب٪ة».
كٝةؿ « :أْٔٚ ٥ذ٪ح اثذٌل ث٭ة املك٧٤ٮف ٬ٮ اخلؿكج ىلع كالة األمٮر ،إ ٫٩أْٔ٥

ٔ٤ي٭ ٨٦ ٥أٔؽاا٭ .»٥املؼؿج  ٨٦اٛ٣ذ٪ح (ص.)248 /

كٝةؿ « /حن٦ ٨أمٮركف ثةملعةْٚح ىلع األ ،٨٦كال دذ ٥جلة دٔٮة كال دٕ٤ي ٥إال إذا

اقذٞؿ األ .»٨٦ابلةٔر ىلع رشح احلٮادث .

كٝةؿ « :ال دٞٮـ الك٪ح كال دٞٮـ هلة ٝةا٧ح إال إذا ظى ٢د٧زي ،كد َّ
٧زي أ ٢٬الك٪ح ٨٦

أ ٢٬ابلؽٔح» .اغرة األرشَح (.)188/2
َّ
َّ
كٝةؿ « /اتل٤ٞيؽ وؽ األم ٥املذٞؽ٦ح ٔ ٨ادجةع رق٤٭ ،٥كوؽ ٠سريا  ٨٦أ٦ح حم٧ؽ
ٔ ٨ال١ذةب كالك٪ح»  .إصةثح الكةا.)327( ٢

كٝةؿ « /يكةد أف حيرتؽ ديم ظني أرل امل١٪ؿات كال أقذُيٓ إ٩كةر٬ة».
كٝةؿ « :أ٩ىط  ٨٦أراد أف يك ٥ ٤أف يٞؿأ ٔ ٨اإلقالـ يف ال١ذت ،أ٦ة أف يْ٪ؿ إىل

ظة٣ح املك٧٤ني ٚيه ظة٣ح قحبح» اغرة األرشَح (.)214-231/2

كٝةؿ « /ال يججيغ ُ٣ة٣ت ٔ ٥٤أف خت٤ٮ م١ذبذ٠ ٨٦ ٫ذت النيغ ٩ةرص ادلي٨

األبلةين» .املٞرتح (.)188

َّ
كٝةؿ « /ك٦ة ر ٓٚا﵀ مأف أ ٢٬ا ٥٤ٕ٣إال أل٩٭ ٥يٛٞٮف أ٦ةـ ابلةَ ٢كيٞٮلٮف

ل٧٤ىيت /أ٩خ مىيت ،كلىةظت ابلةَ /٢أ٩خ ٦جُ »٢حتٛح املضيت (ص.)273

كٝةؿ« /اذلي ٨يُٕ٪ٮف يف ا٧٤ٕ٣ةء قزتكؿ دٔٮد٭ ٥كيجًف ا٧٤ٕ٣ةء» .رشيٍ/

ظٞيٞح دٔٮة النيغ ٞ٦ج. ٢

كٝةؿ  « /اتلْ٪ي ٥اذلم ال خية ٙ٣ال١ذةب كالك٪ح أمؿ ٤ُ٦ٮب ،كالثؽ  ٨٦اتلْ٪ي،٥

ل٪١٭ ٥اختؾكق كقي٤ح ل٤عـبيح ،كأ٦ة اتلْ٪ي ٥يف ظؽكد ال١ذةب كالك٪ح ٚأمؿ الثؽ ٓ٧ٝ .»٫٪٦

املٕة٩ؽ (.)413

كٝةؿ « /مكأ٣ح الرسيح يف ٬ؾا الـ ٨٦أٚكؽت ادلٔٮة ،كصٕ٤خ اجلةس يكحبٮف
ا ٨ْ٣ثةدلاعة إىل ا﵀» املىةرٔح (.)81-79
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يف حل٤ح الكجخ ( )٬1421/3/15أً٣ف النيغ  درق ٫ثني ٘٦ؿب كٔنةء اكملٕذةد٧٤ٚ ،ة

اكف الىجةح ٚٮئج اُ٣الب أف النيغ ٝؽ أقٕٝ ٙج ٢اٛ٣ضؿ إىل مكتنىف اثلٮرة ثػ
وٕ٪ةء

ن

ن

ك ٢ٌٚ ٨٦ا﵀ ىلع النيغ أف َّ ٬يأ هل أظؽ ٠جةر املكؤك٣ني ص٪ةظة ػةوة يف أظؽ أدكار

املكتنىف.

ثٌف النيغ  يف املكتنىف حنٮ م٭ؿ يٛؽ إحل ٫الـااؿكف  ٨٦مىت ثٞةع احل ٨٧ثةآلالؼ،

ث ٢ك ٨٦ػةرج احل ،٨٧ثح٧٪ة زارق ٔؽد ٠ ٨٦جةر املكؤك٣ني يف ادلك٣حٚ ،ي٧ة زارق أيٌة األٔؽاد
ال١جرية كاجل٧ٮع اٛ٘٣رية  ٨٦مىت ثٞةع احل ٨٦ ٨٧أ ٢٬الك٪ح كٗ ٨٦ري ٥٬أيٌة.

ظىت ٝةؿ ثٕي الٌجةطٝ /ؽ دػ ٢املكتنىف ٠ؾا ككؾا  ٨٦رصةؿ ادلك٣ح كل ٥حيى ٢هل٨٦ ٥

الـيةرة ٧٠ة ظى ٢هلؾا النيغ!
كل١رثة الـااؿي ٨ل٤نيغ ٚ ذط املضةؿ لـيةرة النيغ يف ٗري أكٝةت الـيةرة املعؽكدة

يف املكتنىفٚ ،ةلـااؿكف يذٮاٚؽكف ٔ٤ي ٨٦ ٫ثٕؽ والة اٛ٣ضؿ إىل كٝخ ٩ٮـ النيغ ،ال يٕ٪٧٭٥
ن
 ٨٦ذل ٟإال ٠ٮف النيغ ٩ةا٧ة أك  ٓ٦األَجةء.
ز ٥ا٩ذ ٢ٞالنيغ  ثٕؽ ذل ٟإىل الكٕٮديح كت َّ ٥الك٧ةح هل بنٛةٔح  ٨٦إ٣ال٦ح اث٨
ٔسي٧ني .

ن
ٚةجت ٫النيغ إىل م١ح حمؿ٦ة ثٕ٧ؿة ،م١ر ٚي٭ة ٦ؽة كاتلًف ثس٤ح  ٨٦ػيةر ا٧٤ٕ٣ةء

اكٕ٣سي٧ني  كٗريق ،كظش يف ذل ٟإ٣ةـ.
زٝ ٥ؿر األَجةء ٝج ٢كٚةة النيغ قٛؿق إىل أملة٩ية ٚ ،ؾ٬ت إىل ٪٬ةؾ (ٚ ،)٬1422/4/7ةثذٌل

ثإق٭ةؿ مؽيؽ ،كٝؿر األَجةء أف وعذ ٫ال دذع ٢٧ا٤٧ٕ٣يح٧٠ ،ة ٝؿركا رسٔح رصٮع النيغ
ػنيح أف ي٧ٮت ٪٬ةؾ.

ٕٚؿؼ النيغ اخلرب ١ٚذت كويذ ٫ثذةريغ ( 21ربيٓ اثلةين ٕ٣ةـ ٝ )٬1422ج ٢كٚةد ٫ثٕرشة

أيةـ ،كيف قةٔح ظؿصح أكؿـ ا﵀ النيغ ثةملٮاٞٚح  ٨٦األَجةء ىلع رصٮٔ ٫إىل الكٕٮديح ثٕؽ أف

رٌٚخ الرشكح قٛؿق ظىت يٕؿض ىلع َجيت ػةص.

كظني كوٮهل إىل املكتنىف اتلؼىيص جبؽة وًل امل٘ؿب كإ٣نةء ،ز٩ ٥ةـ ظىت اٛ٣ضؿ ،ز٥
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ن
ٝةـ ألداء والة اٛ٣ضؿ كيف الؿكٕح اثلة٩يح ٞٚؽ كٔي ٫قةٔذني ز ٥أٚةؽ يكريا ،زٞٚ ٥ؽ كٔي٧ٚ ٫ة
أٚةؽ ثٕؽ٬ة ،م١ر ىلع ٬ؾق احلة٣ح حنٮ أربٕح أيةـ.

كيف حل٤ح األظؽ ( 2دمةدل األكىل  ٨٦اعـ  1422ـه) ثني ٘٦ؿب كٔنةء  ٫٪ٞ٣النيغ ٔجؽ

إ٣ـيـ اجل٭ين الن٭ةدةٚ ،ذعؿؾ لكة ٫٩ز ٥اثتك ٥اثتكة٦ح ٔؿيٌح مألت كص٭ ٫أد٬نخ

احلةرضي ٨كرٕٚٮا أوٮاد٭ ٥ثةتل٭٤ي ٢كاتل١جري ،كّ ٨ثٌٕ٭ ٥أف النيغ  قحذلك ٥ثٕؽ٬ة،
زٚ ٥ةًخ ركظ ٫ثٕؽ٬ة ٦جةرشة .

كذ٠ؿ النيغ أمحؽ اجلجةيح الٮوةَب ظ ٫ْٛا﵀ أظؽ اٞ٣ةا٧ني ث٘ك ٢النيغ  أف ٬ؾق

االثتكة٦ح ل ٥دٛةرؽ كص ٫النيغ  ظىت ثٕؽ ا٩ذ٭ةا٭ٗ ٨٦ ٥ك ٫٤الؿظ٤ح األػرية إل٦ةـ
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اكف ممة أكىص ث ٫النيغ  أف يؽ ٨ٚجبٮار إ٣ةملني اجل٤ي٤ني اث ٨ثةز كاثٔ ٨سي٧ني
 ،كملة ٔؿًخ ٬ؾق الٮويح ىلع النيغ وة٣ط ث ٨محيؽ ظ ٫ْٛا﵀ كا٤ٔ ٜٚي٭ة كدٞج٤٭ة.

كٝؽ وٌل ٔ٤ي ٫يف احلؿـ امليك ،كيف اتل١جرية اثلةثلح ق ٓ٧ابلاكء يٕ ٥أرصةء احلؿـ ثةبلة٠ني

كادلأني ل٤نيغ  ،كم٭ؽ ص٪ةزدٔ ٫ؽد ٠جري صؽا ال حيىي٭ ٥إال ا﵀ ٨٦ ،م١ح كاملؽي٪ح
كصؽة كٗري٬ة  ٨٦ابلرلاف ،حبير ل ٥دى ٢اجل٪ةزة  ٨٦احلؿـ إىل قيةرة اإلقٕةؼ إال ثٕؽ ٩ىٙ

قةٔح  ٨٦مؽة الـظةـ ،ظىت اقذ٘ؿب رصةؿ الرشَح ٬ ٨٦ؾا اجل ٓ٧امل٭يت ،كقأؿ ابلٕي٢٬ /

٦ةت احلٮـ ٔ٤ي٪ة ميغ أـ ٦ةذا؟

كظرض ادل ٨ٚأيٌة ٠ذ٤ح برشيح ٬ةا٤ح ٧٠ة ظرضق ٔؽد  ٨٦ا٧٤ٕ٣ةء٪٦ ،٭ ٥النيغ ربيٓ ث٨
٬ةدم املؽػٌل ،كالنيغ ظكني احل١يم ،كالنيغ كيص ا﵀ ثٔ ٨جةس ،كٗري ٨٦ ٥٬ا٧٤ٕ٣ةء.
َّ
َّ
كبة﵀ اتلٮٚي ،ٜكوًل ا﵀ كق ٥٤ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع آهل كوعج ٫أدمٕني.
دمٕ /٫أثٮ ٔ٧ؿك ٩ٮر ادلي ٨ثٌٔ ٨ل الكؽيع مٮاؿ (.)٬1439
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