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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 
 ةـة اللغويـــالصناع

 يتـىم الشرعـب العلـلطبل
 

¢ 
ورد٦ّؾ٥ّ، وعؾ٧ّ آؾ٥ّ  احلؿّٓ ؾؾ٥ّ رب اؾعادلني، وصؾ٧َّّ اؾؾ٥ّ ودؾ٣َّّ وبارك عؾ٧ّ علّٓه

 وصَول٥ّ أجؿعني، أؿَّا بعّٓ؛
ؿ٤ّ ذفّٕ جُؿادَى اآلخّٕة ؾعام  42ػنــا ـوقدملقؽ٣ّ ػ٨ّ فّٔا اؾق٦ّم: اؾيلت،  

(، ػ٨ّ جاؿّٝ )اِّؿقّٕة ـ٦ّرة بـت علّٓ اؾؾ٥ّ( ػ٨ّ اؾّٕقاض، ػ٨ّ فّٔه احملاضّٕة 9241)
اؾم٨ّ عـ٦ّاـفا )اؾصـاعة اؾؾغ٦ّقة ؾطاؾب اؾعؾ٦ّم اؾشّٕعقة(، وف٨ّ ضؿ٤ّ اؾّٓورة 

 ػة ػ٨ّ حػّٜ وإدؿاع ادلم٦ّن اؾعؾؿقة.ادلؽنَّ
وبادئ بّٓءٍ أُعؾ٤ِّ ؾؽ٣ّ أنَّ فّٔه احملاضّٕة ؿ٦ّض٦ّعفا ؿف٣ّ، وؽان اؾالئ٠ّ أن قؼ٦ّم  

بفا ؿ٤َّ ف٦ّ أؼّٓر ؿـ٨ّ عؾؿًا وأؿؽ٤ّ، وؾؽ٤ّ ؾـؿَّا أُحق٢ّ اِّؿّٕ إؾ٨ّّ ادمعـت اؾؾ٥ّ ج٢َّّ 
عّٖ  وعال، وأـا أبّٕأ إؾق٥ّ دلواـ٥ّ ؿ٤ّ ح٦ّؾ٨ّ وؼ٦ّت٨ّ إؾ٧ّ ح٦ّؾ٥ّ وؼ٦ّت٥ّ، ضارعًا إؾق٥ّ

ادؿ٥ّ أن قُؾفؿـ٨ّ اؾص٦ّاب وقفّٓقـ٨ّ د٦ّاء اؾيلق٢ّ، ؽؿا أدلؾ٥ّ دلواـ٥ّ أن قهع٢ّ 
وَؿَا ت٦َّْػِقؼ٨ِّ }أعؿاؾـا وأؼ٦ّاؾـا خاؾصةً ؾ٦ّجف٥ّ اؾؽّٕمي، إـ٥ّ دلواـ٥ّ ؼّٕقبٌ ؿهقب 

 .[88ف٦ّد:] {إِؾَّا بِاؾؾ٥َِّّ عَؾَق٥ِّْ ت٦ََّؽَّؾْتُ وَإِؾَق٥ِّْ أُـِقبُ
م٥ّ وؽؿال ؾُطػ٥ّ خَؾ٠َّ اإلـيان وخص٥َّّ أقفا اإلخ٦ّة، إن اؾؾ٥ّ ج٢َّّ وعال حلِؽؿ 

بلـ٦ّاع ؿ٤ّ اؾـدملع٣ّ وؿ٤ّ أجؾدملفا ـعؿة اؾؾيان، ػَل٥ِِّ قمواورون وقُؼقؿ٦ّن ذمون حقاتف٣ّ. 
 {عَؾَّؿ٥َُّ اؾْلَقَانَ*خَؾ٠ََّ اؾْنِـْيَانَ *عَؾ٣ََّّ اؾْؼُّْٕآنَ *اؾَّّٕحْؿ٤َُّ }ؼال اؾؾ٥ّ عّٖ وج٢َّّ: 

 .[4-1]الرحمن: 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؼلائ٢ّ ؾقمعارػ٦ّا، وؿ٤ّ ؿُؼمض٧َّ ذؾ١ّ اخمالف وؼّٓ جع٢ّ اؾؾ٥ّ اؾلشّٕ ذع٦ّبًا و 
أؾيـمف٣ّ وأؾ٦ّاـف٣ّ، وأذارت بعّٚ اؾّٓرادات احلّٓقنة إؾ٧ّ أنَّ اؾؾغات اؾم٨ّ قمؽؾ٣َّّ بفا 

 اؾلشّٕ ػ٨ّ أص٦ّؾفا تؼُّٕب ؿ٤ّ ثالثة آالف ؾغة.
وؼّٓ وؼّٝ اتدملػاق اؾعؾؿاء ؼاطلة ؿ٤ّ عّٕب وؿُيمعّٕبني عؾ٧ّ أنَّ أػض٢ّ اؾؾغات  

أؼ٦ّل ِّـَّفا ؾغة اؾؼّٕآن ؽؿا قؼ٦ّل ؽنقٌّٕ ؿ٤ّ اؾـاس  وأذّٕػفا اؾؾغة اؾعّٕبقة، وال
: ؾـِؿا ؾفا ؿ٤ّ أوؾًاوقُصّٓدملرون ؽالؿف٣ّ بفّٔا، وف٦ّ ذّٕفٌ ؾؾعّٕبقة ذؾ١ّ، وؾؽ٤ّْ أؼ٦ّل 

اخلصائّٙ اؾيابؼة، وفّٔا قهب أن قُّٔؽَّٕ أوؾًا، ث٣ّ قُؼَال: ؾـِؿا خصَّفا اؾؾ٥ّ عّٖ وج٢َّّ 
 ؿ٤ّ أـ٥ّ جعؾفا ؾغة ؾؽماب٥ّ اؾعظق٣ّ. ثاـقًا

بقة ؾغةٌ ؾفا خصائّٙ جت٢ُِّّ ع٤ّ اؾ٦ّصّٟ وتػ٦ُّق اؾعّٓ، وقؽػقفا ذّٕػًا اؾؾغة اؾعّٕ
وخؾ٦ّد ذِؽّْٕ أـَّفا ؾغة اؾؼّٕآن اؾّٔي ـّٖل عؾ٧ّ ؼؾب دقّٓ ادلّٕدَؾني )ؿوؿّٓ ب٤ّ علّٓ 

إِـَّا أَـَّْٖؾْـَاهُ ؼُّْٕآـًا عََّٕبِقًّا ؾَعَؾَّؽ٣ُّْ }، وف٦ّ دقّٓ اؾػُصواء وإؿام اؾلُؾغاء، ]اؾؾ٥ّ( 
 .[2]يوسف: {تَعْؼِؾ٦ُّنَ

عَؾ٧َّ  *ـََّٖلَ ب٥ِِّ اؾُّّٕوحُ اؾْلَؿِنيُ  *وَإِـ٥َُّّ ؾَمَـِّْٖق٢ُّ رَبدمل اؾْعَاؾَؿِنيَ }ؼال اؾؾ٥ّ عّٖ وج٢َّّ:  
 .[195-192]الشعراء: {بِؾِيَانٍ عََّٕب٨ِّذمل ؿُلِنيٍ *ؼَؾْل١َِّ ؾِمَؽ٦ُّنَ ؿ٤َِّ اؾْؿُـِّْٔرِق٤َّ 

ؾؾيان ؼال )اب٤ّ ػارس( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ عـّٓ فّٔه اآلقة: )ػؾؿا خَّّٙ ج٢َّّ ثـاؤه ا
اؾعّٕب٨ّ باؾلقان عُؾ٣ِّ أنَّ دائّٕ اؾؾغات ؼاصِّٕةٌ عـ٥ّ، أي: ع٤ّ فّٔا اؾؾيان اؾعّٕب٨ّ 

 وواؼعةٌ دوـ٥ّ(.
ػ٨ّ )اؾّٕداؾة(: )وؾيان اؾعّٕب أودّٝ  -رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ-وؼال )اإلؿام اؾشاػع٨ّ( 

اِّؾيـة ؿّٔفلًا وأؽنّٕفا أؾػاظًا، وال ـعؾ٣ّ قوقّٛ بهؿقّٝ عِؾؿ٥ّ إـيانٌ غقّٕ ـل٨ّ، 
ءٌ عؾ٧ّ عاؿَّمفا حم٧ّ ال قؽ٦ّن ؿ٦ّج٦ّدًا ػقفا ؿ٤َّ قعّٕػ٥ّ(، قؼ٦ّل وؾؽ٤ّ ال قّٔفب ؿـ٥ّ ذ٨ّ

 قعـ٨ّ: ال قّٔفب ؿ٤ّ فّٔه اؾؾغة ذ٨ّء ال قُعّٕف.
وػ٨ّ ؿؼّٓؿة )اؾعني(: أنَّ اِّؾػاظ اؾعّٕبقة تُهاوِز اثـ٨ّ عشّٕ ؿؾق٦ّـًا ؿ٤ّ  

 اؾؽؾؿات وؿ٤ّ اِّؾػاظ، وادليمعؿ٢ّ ؿ٤ّ ذؾ١ّ ؼؾق٢ٌّ.
اؾؾ٥ّ اخمَّّٙ ؾغة اؾعّٕب دون دائّٕ إنَّ )ؼال )أب٦ّ ؿوؿّٓ اب٤ّ ؼُمقلة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ: 

اؾؾغات، وؾقّٗ ػ٨ّ جؿقّٝ اِّمُم أُؿَّةٌ أُوتِقت ؿ٤ّ اؾعارضة واؾلقان واتدملياع اجملال ؿا 
بعّٚ اؾـاس قؼ٦ّل: "خِصقصًا"، -أُوتِقم٥ّ اؾعّٕبُ خِصقص٧َّ ؿ٤ّ اؾؾ٥ّ عّٖ وج٢َّّ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 دلا أرفص٥ّ ػ٨ّ اؾّٕد٦ّل وأراده ؿ٤ّ إؼاؿة اؾّٓؾق٢ّ عؾ٧ّ ـل٦َُّّت٥ّ -اؾص٦ّاب: "خِصقص٧َّ"
باخلمام، ػهعؾ٥ّ دلواـ٥ّ عَؾَؿًا ؽؿا جع٢ّ عَؾ٣َّ ؽ٢ّ ـل٨ّ ؿ٤ّ ادلّٕدَؾني ؿ٤ّ أذل٥ّ اِّؿ٦ّر 

 مبا ػ٨ّ زؿاـ٥ّ ادللع٦ّث ػق٥ّ( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.
وذقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ مبا آتاه اؾؾ٥ّ ؿ٤ّ دِعة عِؾ٣ّ وعظق٣ّ 

وػ٢ّ ب٥ّ ؽماب٥ّ اطدملالع ؾ٥ّ ثـاء وادّٝ عؾ٧ّ اؾؾغة اؾعّٕبقة، وؾ٥ّ ذِؽّٕ خلصائصفا ق
)اؼمّٓاء اؾصّٕاط ادليمؼق٣ّ( قؼ٦ّل ػ٨ّ فّٔا اؾؽماب: )أؽؿ٢ّ اؾؾغات ؾغة اؾعّٕب( وذؽّٕ 

 أذقاء أخّٕى دـلت٨ّ عؾقفا إن ذاء اؾؾ٥ّ.
وذؽّٕ ػ٨ّ ؽماب٥ّ أقضًا )اؾّٕد عؾ٧ّ اؾلؽّٕي( قؼ٦ّل: )أؽؿ٢ّ اِّؾيـة ؾيان اؾعّٕب 

 باتدملػاق أف٢ّ اؾعؾ٣ّ بّٔؾ١ّ( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.
قؿة ؿا بني اؾؾغة اؾعّٕبقة واؾؼّٕآن ػؼّٓ اعمؼّٓ ادليؾؿ٦ّن عؾ٧ّ وؾفّٔه اؾصؾة اؾعظ

ؿّٕدمل اؾعص٦ّر أنَّ ؾغمف٣ّ جّٖء ؿ٤ّ حؼقؼة اؾّٓق٤ّ، وذؾ١ّ ِّـفا أعـ٨ّ اؾؾغة ف٨ّ اؾم٨ّ 
، ػفّٔه اؾؾغة اؾعّٕبقة تُّٕجؿانٌ ]حؿؾت إؾقـا فّٔا اؾّٓق٤ّ اؾّٔي جاء ب٥ّ اؾـل٨ّ اخلامت 

 ّٓع٦ّت٥ّ.، وؾيانٌ ؾ]ؾ٦ّح٨ّ اؾؾ٥ّ، وؾغةٌ ؾؽماب٥ّ، وؿعهّٖةٌ ؾؾـل٨ّ 
ؽاـت ؾغة اؾعّٕب ؼّٓ بؾغت أوجَفا ؼُلق٢ّ ـّٖول اؾؼّٕآن عؾ٧ّ اتػاق بني أف٢ّ اؾعؾ٣ّ، 
وؽلن ذؾ١ّ إرفاص ؾـّٖول اؾؼّٕآن بفّٔه اؾؾغة اؾعظقؿة، ث٣ّ جاء اؾـل٨ّ اخلامت ؿوؿّٓ 

 ػفَّّٔب فّٔه اؾؾغة وأضػ٧ّ عؾقفا ذقكًا عظقؿًا ؿ٤ّ بقاـ٥ّ. ]
ّٓفا اؾؼّٕآن بىؾ٦ّده، وجاء فّٔا اؾّٓق٤ّ وـشَّٕ فّٔه اؾؾغة ػ٨ّ أؼطار اِّرض وخؾَّ

ػاؾؼّٕآن ؽؿا ف٦ّ ؿعؾ٦ّم ال قُيؿ٧َّّ ؼّٕآـًا إؾَّا بفّٔه اؾؾغة، ػنذا تُّٕجِؿت ؿعاـق٥ّ ال 
قُيؿ٧َّّ ؼّٕآـًا وإـَّؿا قُيؿ٧َّّ تّٕجؿةً ؾؾؿعاـ٨ّ، وؽّٔؾ١ّ اؾصالة ال تؽ٦ّن صالةً إؾَّا بفّٔه 

 اؾؾغة.
ؿ٤ّ اؾّٓق٤ّ، عؾؿاء اإلدالم رحؿف٣ّ اؾؾ٥ّ ؽاـ٦ّا قـظّٕون إؾ٧ّ فّٔه اؾؾغة عؾ٧ّ أـَّفا 

وؾفّٔا ؼال ذقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ؼال: )إن اؾؾيان اؾعّٕب٨ّ ذعار 
 اإلدالم وأفؾ٥ّ، وأنَّ حػّٜ ذعارف٣ّ ؿ٤ّ متام حػّٜ اإلدالم(.

وؾفّٔا حّٕص اؾصوابة رض٦ّان اؾؾ٥ّ عؾقف٣ّ إذا دخؾ٦ّا ؽ٢ّ ؼطّٕ ػاحتني أـَّف٣ّ 
حقـؿا دخؾفا ؽاـ٦ّا قـشّٕون فّٔه اؾؾغة، واـظّٕوا ػ٨ّ )اؾعّٕاق( ػ٨ّ )ػارس( 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 اؾصوابة رض٨ّ اؾؾ٥ّ عـف٣ّ ـشّٕوا ؾغمف٣ّ وذفلت ؾغات اِّعاج٣ّ.
، ]اؾؾغة أقفا اإلخ٦ّة، ودقؾة إؾ٧ّ ؿعّٕػة اؾؼّٕآن اؾؽّٕمي وإؾ٧ّ ػف٣ّ دُـة اؾـل٨ّ 

وؿ٤ّ فـا ؼال اؾعؾؿاء: )إنَّ ػف٣ّ فّٔه اؾؾغة واجب؛ ِّـَّفا اؾيلق٢ّ إؾ٧ّ ؿعّٕػة ـص٦ّص 
ؾ٧ّ واجب ػنـ٥ّ قؽ٦ّن واجلًا ؿنؾ٥ّ، أي أـ٥ّ اؾ٦ّحقني، وؾفّٔا تعؾؿ٦ّن أنَّ ؿا ؽان ودقؾة إ

 قلخّٔ حُؽؿ٥ّ(.
وادلشف٦ّر عـّٓ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ أنَّ تعؾ٣ّ اؾؾغة ػّٕض ؽػاقة قهب أن قؼ٦ّم ب٥ّ أحّٓ وإذا 
تّٕؽم٥ّ اِّؿة أثؿت، ت٦ّاتّٕت اؾـص٦ّص ع٤ّ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ ػ٨ّ دؾّٟ اِّؿة وخؾػفا، 

 ؾصؾة.ت٦ّاتّٕت اؾـص٦ّص بضّٕورة تعؾ٣ّ اؾعّٕبقة دلا بقـفا وبني عؾ٦ّم اؾشّٕقعة ؿ٤ّ ا
وؼّٓ روى )اب٤ّ أب٨ّ ذقلة( ػ٨ّ ادلصـّٟ و)اؾلقفؼ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ع٤ّ )عُؿّٕ ب٤ّ  

اخلطاب( رض٨ّ اؾؾ٥ّ عـ٥ّ أـ٥ّ ؽان قؼ٦ّل: )عؾقؽ٣ّ باؾمػؼ٥ُّّ ػ٨ّ اؾّٓق٤ّ، واؾمػف٣ُّّ 
 ؾؾعّٕبقة، وحُي٤ّ اؾعلارة؛ ِّنَّ حُي٤ّ اؾعلارة ؿ٤ّ ؽؿال اؾؾغة وؿ٤ّ جؿال اؾؽالم(.

)عُؿّٕ( رض٨ّ اؾؾ٥ّ عـ٥ّ أـ٥ّ ؽمب إؾ٧ّ ورورى )اب٤ّ أب٨ّ ذقلة( أقضًا وغقّٕه ع٤ّ 
أب٨ّ ؿ٦ّد٧ّ اِّذعّٕي رض٨ّ اؾؾ٥ّ عـ٥ّ: )أؿَّا بعُّٓ؛ ػمػؼَّف٦ّا ػ٨ّ اؾيُّـة، وتػؼَّف٦ّا ػ٨ّ 

 اؾعّٕبقة، وأعّٕب٦ّا اؾؼّٕآن؛ ػنـ٥َّّ عّٕب٨ّ(.
)عُؿّٕ( رض٨ّ اؾؾ٥ّ عـ٥ّ قـظّٕ إؾ٧ّ فّٔا اؾؾيان عؾ٧ّ أـ٥َّّ ؾيان اؾ٦ّحقني، أـ٥َّّ ؾغة 

ب آخّٕ إؾ٧ّ دخ٦ّل اِّعاج٣ّ ػ٨ّ فّٔا اؾّٓق٤ّ اؾ٦ّحقني، وقـظّٕ ـظّٕةً أخّٕى ؿ٤ّ جاـ
واـمشارف٣ّ ػ٨ّ دقار اؾعّٕب، ػؽان قىش٧ّ عؾ٧ّ فّٔه اؾؾغة أن تّٔفب ؿعادلفا وأن 
تـطؿّٗ أص٦ّؾفا، ػؽان قؽمب إؾ٧ّ عُؿَّاؾ٥ّ، وؽان قلؿّٕ اؾـاس بلن قوّٕص٦ّا عؾ٧ّ 

 اؾػصقّّ.
)اؾشاػع٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ  ػ٨ّ )اؾّٕداؾة( ذَؽََّٕ وج٦ّب االحمػاء بؾيان اؾعّٕب، 

ؽنقًّٕا ؿ٤ّ خصائّٙ ؾغة اؾعّٕب، وؽان )اؾشاػع٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ؿعّٓودًا ػ٨ّ  وذَؽَّٕ
ػصواء اؾـاس، حم٧ّ إن ػ٨ّ اؾؽالم اؾعّٕب٨ّ ؿا ؾ٣ّ قُيؿّٝ إؾَّا ؿ٤ّ اؾشاػع٨ّ، وؼّٓ 
جعؾ٥ّ اؾعؾؿاء رحؿف٣ّ اؾؾ٥ّ حُهَّة، ػؿا جاء ع٤ّ اؾشاػع٨ّ ؿ٤ّ ؾياـ٥ّ ػنـ٥ّ قُومَجُّ ب٥ّ، 

 قّّ.وقُّٔؽَّٕ ػ٨ّ ادلعاج٣ّ عؾ٧ّ أـ٥َّّ ؿ٤ّ اؾؽالم اؾػص
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ذؽّٕ )اؾشاػع٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ )اؾّٕداؾة( أـ٥ّ قُػمّٕض عؾ٧ّ ؽ٢ّ ؿيؾ٣ّ أن قمعؾ٣َّّ 
ؿ٤ّ اؾعّٕبقة ؿا قلؾغ٥ّ جُفّٓه، ؼال: )حم٧ّ قشفّٓ أَن ال إؾ٥ّ إال اؾؾ٥ّ وأن ؿوؿًّٓا علّٓه 
ورد٦ّؾ٥ّ، وقمؾ٦ّ ب٥ّ ؽماب اؾؾ٥ّ، وقـط٠ّ باؾّٔدملؽّٕ ػقؿا اػمُّٕض عؾق٥ّ ؿ٤ّ اؾمؽلقّٕ، وؿا أُؿِّٕ 

 ّٓ وغقّٕ ذؾ١ّ( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ.ب٥ّ ؿ٤ّ اؾميلقّّ واؾمشفُّ
و)اؾشاػع٨ّ( قُؾوّٜ أـ٥َّّ قمصدمل٢ّ ؾعؾ٣ّ ف٦ّ عؾ٣ّ )أص٦ّل اؾػؼ٥ّ(، ودقلتقـا إن ذاء 
اؾؾ٥ّ قيمؿُّّٓ أص٦ّؾ٥ّ ؿ٤ّ ثالث رؽائّٖ أحّٓفا )عؾ٣ّ اؾؾغة(، وؼّٓ ذؽّٕ )علّٓ اؾؼافّٕ 

ج إؾ٧ّ أن اجلّٕجاـ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ أنَّ اؾّٔي قمصدمل٢ّ عؾؿًا قُعاـ٨ّ ؿعاـاةً ؽلقّٕة، ػقوما
قيمهؿّٝ ؼ٦ّاه، وأن قيموضّٕ ؿا آتاه اؾؾ٥ّ ؿ٤ّ اؾعؾ٣ّ، وؾفّٔا ؽان ؿ٤ّ أؿمّٝ ؿا قُؼَّٕأ 

 اؾؽمب اؾم٨ّ قُمص٢َّّ ػقفا ؾؾعؾ٦ّم.
عؾؿاء اِّؿة دؾػًا وخؾػًا قّٕون أنَّ اؾعّٕبقة ؿّٕتلطة بهؿقّٝ اؾعؾ٦ّم اؾشّٕعقة؛ 

قص٢ّ ِّـَّفا ادلػماح اِّول ؾألصؾني اؾعظقؿني: اؾؽماب، واؾيـة، وال ميؽ٤ّ أن 
اؾّٓارس إؾ٧ّ أدّٕار اؾ٦ّحقني وإؾ٧ّ ادمـلاط اِّحؽام ؿـفؿا، وال ميؽ٤ّ أن قمؿؽ٤َّّ ؿ٤ّ 

 ػف٣ّ دؼائؼفؿا حم٧ّ قلخّٔ بوّٜذمل واػّٕ ؿ٤ّ عؾ٦ّم اؾؾغة، ػال قؽػق٥ّ اؾؼؾق٢ّ ؽؿا قُؼال.
وـؾوَّٜ أنَّ ؿ٤ّ ادلعاصّٕق٤ّ ؿ٤ّ قؼ٦ّل عؾ٦ّم اؾؾغة عؾ٦ّم آؾة، وتش٣ُّّ ؿ٤ّ ؽالؿ٥ّ 

٤ّ ؽالؿ٥ّ اؾمؼؾق٢ّ ؿ٤ّ ذلـفا، وأنَّ أخّٔ اؾعّٕبقة ؿ٤ّ اؾمؼؾق٢ّ ؾعؾ٦ّم اؾعّٕبقة، تش٣ُّّ ؿ
 اؾـاػؾة.

ـو٤ّ ـؼ٦ّل إن اؾعّٕبقة وعؾ٦ّؿفا ـع٣ّ، ف٨ّ آؾة ؿ٤ّ اآلالت، وؾؽـفا اؾّٕؽقّٖة 
واِّداس ؾالـطالق ػ٨ّ ؽ٢ّ عؾ٣ّ، وتلؿَّؾ٦ّا عؾؿاء اِّؿة وؿهمفّٓقفا ال ميؽ٤ّ أن 

ف أـ٦ّاعفا، ق٦ّجّٓ عاؾ٣ّ ػ٨ّ فّٔه اِّؿة إؾَّا وف٦ّ ؿمضؾّٝ ؿ٤ّ عؾ٦ّم اؾعّٕبقة عؾ٧ّ اخمال
 وؾفّٔا اذمّٕط٦ّا ػ٨ّ اجملمفّٓ أن قؽ٦ّن ؿملودملًّٕا ػ٨ّ عؾ٦ّم اؾعّٕبقة.

)اؾّٖؿىشّٕي( ػ٨ّ ؿطؾّٝ ؽماب٥ّ ادلػص٢ّ ؾ٥ّ ؽالم جقّٓ، وؿُؼّٓدملؿات اؾّٖؿىشّٕي 
ػقفا بالغة وحي٤ّ وػقفا أقضًا طّٕائّٟ، قؼ٦ّل: )ؿا ؿ٤ّ عؾ٣ٍّ ؿ٤ّ اؾعؾ٦ّم اإلدالؿقة 

ػمؼاره إؾ٧ّ اؾعّٕبقة بقدمل٤ٌّ ال قُّٓػَّٝ، ػؼففا وؽالؿفا وعؾؿ٨َّ تػيقّٕفا وأخلارفا إؾَّا وا
 وؿؽش٦ّفٌ ال قمؼـَّّٝ( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؼال ذارح٥ّ ذارح )ادلػص٢ّ( )اب٤ّ قعقّ٘( ؼال: )وذؾ١ّ ِّنَّ ؿعاـ٨ّ فّٔه اؾعؾ٦ّم 
ال تُعّٕف عؾ٧ّ احلؼقؼة إؾَّا مبعّٕػة أؾػاظفا، واؾ٦ُّصؾَة إؾ٧ّ ؿعّٕػة أؾػاظفا ؿعّٕػة 

 عؾ٣ّ اؾعّٕبقة( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.
أبهّٓ اؾعؾ٦ّم )ؾصّٓدملق٠ّ حي٤ّ خان( قؼ٦ّل: )وؿعّٕػة اؾعّٕبقة ضّٕورةٌ عؾ٧ّ وػ٨ّ 

أف٢ّ اؾشّٕقعة، إذ ؿلخّٔ اِّحؽام اؾشّٕعقة ؽؾفا ؿ٤ّ اؾؽماب واؾيـة، وـؼَؾَمُفا ؿ٤ّ 
اؾصوابة واؾمابعني عّٕب، وذّٕح ؿشؽالتفا ؿ٤ّ ؾغاتف٣ّ، ػال بُّٓ ؿ٤ّ ؿعّٕػة اؾعؾ٦ّم 

 ٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.ادلمعؾدملؼة باؾؾيان ؾـؿ٤َّ أراد عؾ٣ّ اؾشّٕقعة( اـمف
وعؼَّٓ )اب٤ّ ػارس( ػ٨ّ ؽماب٥ّ )اؾصاحل٨ّ( بابًا ػ٨ّ حاجة أف٢ّ اؾعؾ٣ّ واؾػُمقَا إؾ٧ّ 
ؿعّٕػة اؾؾيان اؾعّٕب٨ّ، ذؽّٕ ػق٥ّ أن: اؾعؾ٣ّ بؾغة اؾعّٕب واجب عؾ٧ّ ؽ٢ّ ؿمعؾدمل٠ّ ؿ٤ّ 
اؾعؾ٣ّ باؾؼّٕآن واؾيـة واؾػُمَقَا بيلب، قؼ٦ّل: حم٧ّ ال غِـ٧َّ بلحّٓ ؿـف٣ّ عـ٥ّ، أي ع٤ّ 

 ّٕقّٓ عؾ٣ّ اؾعّٕبقة.فّٔا اؾعؾ٣ّ، ق
: ؿ٤َّ قؼّٕأ ػ٨ّ ؽمب اؾيـة قهّٓ أـف٣ّ قـص٦ُّّن عؾ٧ّ أنَّ ؿ٤ّ أدلاب عؾؿاء اؾيـة

اجلف٢ّ وؿ٤ّ أدلاب حّٓوث اؾلَِّٓع ووؼ٦ّع اؾـاس ػ٨ّ اؾضالل اجلف٢ّ باؾعّٕبقة، وفّٔا 
 ؿـص٦ّص ػ٨ّ ؽالؿف٣ّ.

ذؽّٕوا أنَّ اجلف٢ّ باؾعّٕبقة وأداؾقلفا مما ق٦ُّؼِّٝ ػ٨ّ اؾضالل، ؽقّٟ قؽ٦ّن ذؾ١ّ؟ 
نَّ اؾـص٦ّص اؾشّٕعقة تُػف٣َّ عؾ٧ّ غقّٕ وجففا اؾصوقّّ، وتـشل حقـكٍّٔ ػف٦ّمٌ ؼاؾ٦ّا: ِّ

 جّٓقّٓة احلادثة ؿ٤ّ أؼ٦ّامٍ جفؾة، ال قعّٕػ٦ّن أداؾقب اؾعّٕبقة، وال قعّٕػ٦ّن ؿَفْقَّٝ
 اؾػصاحة، ػوقـكّٔ قـشل اؾضالل وتم٦ّؾَّّٓ اؾلّٓع.

 وؼّٓ روى )أب٦ّ عُلقّٓ( ػ٨ّ )ػضائ٢ّ اؾؼّٕآن(، و)اؾلىاري( ػ٨ّ )اؾمارقّْ اؾؽلقّٕ(
ع٤ّ )احلي٤ّ اؾلصّٕي( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ حني دُك٢َِّ ع٤ّ ضالل بعّٚ اؾػَِّٕق ؼال: 
)أفؾؽمف٣ّ اؾعهؿة(، قعـ٨ّ أـَّف٣ّ تص٦َّّروا عؾ٧ّ اؾـص٦ّص وأخّٔوا ؿـفا وَػ٠ّ عؾؿف٣ّ 

 اؾؼاصّٕ، وتّٕؽ٦ّا اِّخّٔ باؾيلب وف٦ّ تعؾ٣ُّّ اؾعّٕبقة، ػ٦ّؼع٦ّا مما وؼع٦ّا ػق٥ّ.
ء( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ أـ٥َّّ قؼ٦ّل: وممَّا قّٔؽّٕه ؿمرخ اؾـو٦ّقني ع٤ّ )أب٨ّ عؿّٕو ب٤ّ اؾعال

)أؽنّٕ ؿ٤َّ تّٖـّٓق باؾعّٕاق جلفؾف٣ّ باؾعّٕبقة، والحظ٦ّا أن اؾعّٕاق ؽان ػقفا ػِّٕق، 
 وفّٔا اؾيلب ؿف٣ّ ؿعّٕػم٥ّ ػ٨ّ تارقّْ تؾ١ّ اؾػَِّٕق(.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؼال بعّٚ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ وقُـيب ذؾ١ّ ؾؾشاػع٨ّ: )ؿا جف٢ّ اؾـاس وال اخمؾػ٦ّا إال 
ه ادلؼ٦ّؾة تُـيب ؾؾشاػع٨ّ، ؾمّٕؽف٣ّ ؾيان اؾعّٕب، وؿقؾف٣ّ إؾ٧ّ ؾيان أردط٦ّ( فّٔ

وؾؽـ٨ّ وجّٓت )اؾَّّٔفل٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ اؾيقّٕ قيمـؽّٕ حّٓوثفا ؿـ٥ّ، وؿعـافا 
 صوقّّ.

)اؾيق٦ّط٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ )ص٦ّل ادلـط٠ّ واؾؽالم( أرود فّٔه ادلؼ٦ّؾة وعّٖافا 
ؾـ)ؾشاػع٨ّ(، وأتلعفا بؼ٦ّؾ٥ّ: )وجّٓت اؾيؾّٟ ؼل٢ّ اؾشاػع٨ّ أذاروا إؾ٧ّ ؿا أذار 

 بمّٓاع اجلف٢ّ بؾيان اؾعّٕب( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ.إؾق٥ّ ؿ٤ّ أنَّ دلب اال
وؾشقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ؽالم بّٓقّٝ ػؾقّٕجّٝ إؾق٥ّ ػ٨ّ اؾؽماب 
ادلشار إؾق٥ّ آـػًا، ػنـ٥َّّ ذؽّٕ بعّٚ ضالل اؾضُؾَّال، ورجع٥ّ ػ٨ّ ؽنقّٕ ؿـ٥ّ إؾ٧ّ جفؾف٣ّ 

 باؾعّٕبقة وأداؾقلفا.    
نَّ اجلف٢ّ باؾؾغة وعّٓم ػفّٔه اِّؼ٦ّال وغقّٕفا ؽنقّٕ ع٤ّ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ تمؽّٓ أ   

 ؿعّٕػة ؼ٦ّاعّٓفا وطُّٕق ادمعؿاؾفا ؽ٢ّ ذؾ١ّ ؿضـة اؾ٦ّؼ٦ّع ػ٨ّ االبمّٓاع.
وإؾقؽ٣ّ فّٔا اخللّٕ اؾّٔي رواه )اؾلقفؼ٨ّ( ػ٨ّ جاؿع٥ّ بيـّٓه ع٤ّ )اِّصؿع٨ّ( 
رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، ؼال: جاء )عؿّٕو ب٤ّ عُلقّٓ( إؾ٧ّ )أب٨ّ عؿّٕو ب٤ّ اؾعالء(، عؿّٕو ب٤ّ عُلقّٓ 

اؾعالء ؿ٤ّ أئؿة أف٢ّ اؾيـة، جاء قُـاظِّٕه ػ٨ّ ؿ٤ّ أئؿة االعمّٖال، وأب٦ّ عؿّٕو ب٤ّ 
 وج٦ّب عّٔاب اؾػاد٠ّ، ادلعمّٖؾة قؼ٦ّؾ٦ّن بنؿضاء اؾ٦ّعقّٓ ؽؿا ف٦ّ ؿعؾ٦ّم.

 ؼال ؾ٥ّ قا أبا عؿّٕو: ءاؾؾ٥ّ قىؾّٟ وعّٓه؟  
 ؼال أب٦ّ عؿّٕو: ؾ٤ّ قىؾّٟ اؾؾ٥ّ وعّٓه.

 ؼال عؿّٕو ػؼّٓ ؼال: أق٤ّ؟ فّٔا قيلل.
 ٧ّ إؿضاء اؾ٦ّعقّٓػّٔؽّٕ آقة وعقّٓ ؾ٣ّ قوػظفا أب٦ّ عؿّٕو، قومجُّ بفا عؾ

 ػؼال ؾ٥ّ أب٦ّ عؿّٕو ب٤ّ اؾعالء: ؿ٤ّ اؾعُهؿة أُتقتَ. أؾ٣ّ تيؿّٝ ؼ٦ّل اؾشاعّٕ:
ــ٥ّ  ــ٥ّ أو أوعّٓتُــــــــــــ  وإـدملــــــــــــــ٨ّ وإنْ وعّٓتُــــــــــــ

  
ــّٓي.   ــّٟ ؿ٦ّعـــــ ــادي وؿُىؾِـــــ ـــؿُـهِّٖ إقعـــــ  ؾـــــ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ػادمّٓلَّ ذاك بكقة ؿ٤ّ اؾؼّٕآن وؾؽـ٥ّ ؾ٣ّ قػؾّّ؛ حقثُ ؽان جفؾ٥ّ باؾعّٕبقة دللًا 
 ػ٨ّ خطك٥ّ ذاك.

ؿقة واتَّيعت دوؾة اإلدالم، وال جّٕمَ حقـكّٔ أنْ اخمؾّٛ ؽنُّٕت اؾػم٦ّحات اإلدال
اؾعّٕب بغقّٕف٣ّ ؿ٤ّ اِّعاج٣ّ، وضعػت اؾـؿَؾَؽات، ػؾ٣ّ قعُّْٓ بقّٓ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ إؾَّا أن 

 قُفَّٕع٦ّا إؾ٧ّ تّٓوق٤ّ ؾغة اؾعّٕب.
والحظ٦ّا اجلفّٓ اؾضى٣ّ ػ٨ّ تّٓوق٤ّ ؾغة أُؿَّة ؽاؿؾة، حقثُ قـّٖل اؾعؾؿاء إؾ٧ّ  

وقالحؼ٦ّن اِّعّٕاب قّٓودملـ٦ّن ؾغمف٣ّ ؿ٤ّ أػ٦ّافف٣ّ. اؾل٦ّادي وقّٕحؾ٦ّن إؾ٧ّ اؾػقاػ٨ّ 
وؿ٤ّ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ ؿ٤َّ بؼ٨ّ ػ٨ّ اؾلادقة بضّٝ عشّٕة دـة قّٓودملن ؽالم اِّعّٕاب، ؽؿا جاء 
ذؾ١ّ ع٤ّ اإلؿام اؾنؼة )أب٨ّ زقّٓ اِّـصاري( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، وؽؿا ؽان قػع٢ّ )اِّصؿع٨ّ( 

 وغقّٕفؿا.
ؼُّٕابة دلٍّٝ  وأؼام )أب٦ّ ؿـص٦ّر اِّزفّٕي( عـّٓ اؾؼَّٕاؿِطَة ػ٨ّ )اِّحي٧ّ( 

وعشّٕق٤ّ دـة أدقًّٕا، وادمغ٢َّّ أدَّْٕه ػ٨ّ تّٓوق٤ّ ؽالؿف٣ّ دوـ٥ّ، واـظّٕ أـتَ ؾ٦ّ 
 جؾيت عـّٓ جؿاعة حتيب ؽؾؿاتف٣ّ، ؿاذا دقؽ٦ّن أؿّٕك؟

بفّٔا اؾعؿ٢ّ اجلؾق٢ّ حُػظِت اؾؾغة، وال ذ١ّ أقفا اإلخ٦ّة، أنَّ حػّٜ اؾؾغة إن ف٦ّ 
ـَو٤ُّْ ـََّّٖؾْـَا اؾّٔدملؽَّْٕ وَإِـَّا ؾ٥َُّ إِـَّا }إؾَّا ؿ٤ّ حػّٜ اؾؾ٥ّ ؾؽماب٥ّ، واؾؾ٥ّ عّٖ وج٢ّ قؼ٦ّل: 

 .[1احلهّٕ: ] {ؾَوَاػِظ٦ُّنَ
صار ؾعؾؿاء اؾؾغة ؿـفج ػ٨ّ تّٓوق٤ّ اؾؾغة وضلطفا وػفّٕدمفا وتّٓوقـفا 
ودَرْدفا، حم٧ّ إنَّ ؿـفج أف٢ّ اؾؾغة ػ٨ّ ضلّٛ ؾغمف٣ّ ؽؿـفج أف٢ّ احلّٓقث، ػعـّٓف٣ّ 

اؾيؿاع  اؾصوقّّ واحلي٤ّ واؾضعقّٟ واؾشاذ واؾغّٕقب وادليؾي٢َّ، وعـّٓف٣ّ
 واؾؼقاس ؽؿا عـّٓ أف٢ّ أص٦ّل اؾػؼ٥ّ.

ؽؿا تّٕى ذؾ١ّ ػ٨ّ )االؼمّٕاح( ؾـؾيق٦ّط٨ّ، وؼلؾ٥ّ ػ٨ّ )ؾـُؿَّٝ اِّدؾة( ؾـألـلاري، 
وإـ١ّ ؾمعهب حني تّٕى جفّٓف٣ّ اؾعظق٣ّ، حقـؿا قؼ٦ّؾ٦ّن: فّٔه اؾؽؾؿة ردقكة وتؾ١ّ 

 جقّٓة، وفّٔه عاؾقة، وفّٔه ذاذَّة.
(، قوؽؿ٦ّن عؾ٧ّ ؽؾؿة بلن قؼ٦ّؾ٦ّن ؿنؾًا )أذغؾ٥ّ( ؾغة ردقكة واؾصوقّّ )ذغؾ٥ّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

اؾعّٕب ؾ٣ّ قّٓخؾ٦ّا عؾقفا )ال(، ؽؿا قؼ٦ّؾ٦ّن ػ٨ّ )ؽ٢ّ( و)بعّٚ(، ؼاؾ٦ّا إنَّ اؾعّٕب ؾ٣ّ 
قّٓخؾ٦ّا عؾقفؿا )ال(، تعهب ؽقّٟ أـَّف٣ّ قوؽؿ٦ّن عؾ٧ّ ؽؾؿمني ؾػظمني بلن اؾعّٕب 

 اؾّٔق٤ّ قلؾغ٦ّن اآلالف ادلمؾَّػة ػ٨ّ اؾل٦ّادي أـَّف٣ّ ؾ٣ّ قؼ٦ّؾ٦ّا )اؾؽ٢ّ( وال )اؾلعّٚ(.
عؾ٧ّ ؿاذا؟ قّٓؾ١ّ عؾ٧ّ جَؾَّٓ وعؾ٧ّ صلّٕ وعؾ٧ّ دعة عؾ٣ّ، وؼ٦ّة فّٔا قّٓؾ١ّ 

حاػظة وصلّٕ، وفّٔا ؽؿا أدؾػت ؽؾ٥ّ ؿ٤ّ حػّٜ اؾؾ٥ّ ؾفّٔه اؾؾغة؛ إذ بفا حػّٜ 
 اؾّٓق٤ّ.

جعؾفا اؾعؾؿاء ؾؾغة دواوق٤ّ حلػّٜ ؾغة اؾعّٕب وتّٓوقـفا  ؿصـػات اؾؾغة:
اؾعّٕبقة وؿعّٕػة اذمؼاؼاتفا وحؼائؼفا وؿهازاتفا وؽـاقاتفا، ادمـلط٦ّا ؿ٤ّ اؾؾغة 

عؾ٣ّ اؾـو٦ّ وادمـلط٦ّا عؾ٣ّ اؾصّٕف وادمـلط٦ّا عؾ٦ّؿًا أخّٕى، ادمـلط٦ّا ؿ٤ّ فّٔه 
اؾؾغة ػؼفًا وصاروا قيؿ٦ُّّـ٥ّ )ػؼ٥ّ اؾؾغة(، وجتّٓون ؿنال ؽماب )ادلّٖفّٓ( ػ٨ّ ؿهؾّٓق٤ّ 

 )ادلّٖفّٓ ػ٨ّ عؾ٦ّم اؾؾغة(، وفّٔا قؼ٦ّؾ٦ّن: إـ٥َّّ ػؼ٥ّ اؾؾغة.
وق٤ّ، ؽاـت اؾعؾ٦ّم ؽاـت عؾ٦ّم اؾؾغة اخملمؾػة ػ٨ّ اؾعصّٕ اِّول عصّٕ اؾمّٓ

اؾؾغ٦ّقة ؿ٤ّ ـو٦ٍّ وصّٕفٍ وؾغةٍ وبالغة، وحّٓة ؿمؽاؿؾة وحؾؼات ؿمصؾة تُمؾَّّٟ ػ٨ّ 
ؽماب واحّٓ، قهؿعفا ؽماب واحّٓ، وفّٔه اؾؽمب تميؾي٢ّ ػقفا ادل٦ّض٦ّعات وقلخّٔ 

ودوـؽ٣ّ ؿنؾًا أول ؽماب صُـدملّٟ ػ٨ّ اؾعّٕبقة وف٦ّ ؽماب  بعضفا بّٕؼاب بعّٚ،
 عؾ٧ّ اخمالف ػ٨ّ تعقني دلب وػات٥ّ. 981أو  981)دقل٦ّق٥ّ( ادلم٦ّػ٧ّ دـة 

ؽماب )دقل٦ّق٥ّ( ذؽّٕ ػق٥ّ أص٦ّل عؾ٣ّ اؾعّٕبقة، وذؽّٕ )اؾشاطل٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ 
ادل٦ّاػؼات ػ٨ّ اجلّٖء اخلاؿّٗ ػ٨ّ صػوة أربّٝ وخؿيني: )أنَّ ؽماب دقل٦ّق٥ّ قمؽؾ٣ّ 
ػ٨ّ اؾـو٦ّ واؾؾغة واؾصّٕف وعؾ٦ّم اؾلالغة، وقؽشّٟ ع٤ّ وج٦ّه تصّٕػات اؾعّٕب ػ٨ّ 

 فّٔا ؽالم اؾشاطل٨ّ.اِّؾػاظ وادلعاـ٨ّ( 
حم٧ّ إـ١ّ جتّٓ ػ٨ّ ؽماب دقل٦ّق٥ّ أحادقث ػ٨ّ اؾمه٦ّقّٓ وؿىارج احلّٕوف 
وعؾ٦ّم اِّص٦ّات، وفّٔا قّٓؾ١ُّّ عؾ٧ّ عظؿة فّٔا اؾؽماب، حم٧ّ إنَّ ذقّْ اإلدالم )اب٤ّ 
تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ؼال: ال ق٦ّجّٓ ػ٨ّ اؾعاؾ٣ّ ؿ٤َّ قيمطقّٝ أن قمؾدملّٟ ؿن٢ّ ؽماب 

 اؾػماوى(. دقل٦ّق٥ّ، وؽؾؿم٥ّ فّٔه ؿ٦ّج٦ّدة ػ٨ّ )ؿهؿ٦ّع
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

فؽّٔا ؽاـت اؾؾغة ػ٨ّ ؿلّٓأ أؿّٕفا ؿهمؿعةً ؿموَّّٓةً، ث٣ّ ػُّٕدملؼت بعّٓ ذؾ١ّ عؾ٦ّم 
اؾؾغة ػ٨ّ ؿصـػات ؿيمؼؾَّة ؽغقّٕفا ؿ٤ّ اؾعؾ٦ّم، ػصار ؽ٢ّ عؾ٣ّ ؿ٤ّ فاتق١ّ اؾعؾ٦ّم 

 عؾؿًا ؼائؿًا بّٕأد٥ّ، ؽؿا قؽ٦ّن فّٔا طلعقًا ػ٨ّ ؽ٢ّ عؾ٣ّ حم٧ّ ػ٨ّ اؾعؾ٦ّم اإلدالؿقة.
إؾ٧ّ اؾعهب بعّٚ طؾلة اؾعؾ٣ّ حقـؿا قؼ٦ّؾ٦ّن: )إن  -أقفا اإلخ٦ّة-وإن ممَّا قّٓع٦ّ 

عاؿة عؾؿاء اؾعّٕبقة ؿعمّٖؾة جفؿقة أذاعّٕة ؿلمّٓعة(، فّٔا اؾؽالم ػ٨ّ احلؼقؼة 
 قُّٔري بؼائؾ٥ّ وقـادي عؾق٥ّ باجلف٢ّ وؼِصَّٕ االطالع.

وفّٔا ادلمؽؾ٣ّ ـػي٥ّ ؾ٦ّ ػمَّشت ػ٨ّ عؾؿ٥ّ ؾ٦ّجّٓت٥ّ ؽوص٦ّ اؾطائّٕ تعّٕػ٦ّن حص٦ّ  
مؽؾ٣ّ ؾ٦ّجّٓت٥ّ قؾو٤ّ وال ميقدملّٖ بني اؾمؿققّٖ واحلال، وال اؾطائّٕ؟ وؾ٦ّ تؽؾ٣َّّ فّٔا ادل

 قعّٕف حّٕف اجلّٕ ؿ٤ّ أداة اؾشّٕط.
وفّٔا اؾؽالم إـَّؿا ؼؾم٥ّ ِّـ٥ّ قمـاؼؾ٥ّ بعّٚ طؾلة اؾعؾ٣ّ ػقلخّٔوـ٥ّ ع٤ّ ؽلقّٕ، فّٔا 
ادلمؽؾ٣ّ ؾ٦ّ ؼؾت ؾ٥ّ: )أعّٕب اؾليؿؾة(، ؿا أحي٤َّ إعّٕابفا، ؿّٝ أنَّ إعّٕاب اؾليؿؾة ؿ٤ّ 

 بّٓفقات اؾعؾ٦ّم.
ب٤ّ عاذ٦ّر( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ ؽماب٥ّ )أؾقّٗ اؾصلّّ بؼّٕقب( أنَّ اؾعؾؿاء وذؽّٕ )ا 

اِّوائ٢ّ ؽاـ٦ّا أول ؿا قلمّٓئ٦ّن تعؾق٣ّ اؾـاذكة اؾصغار إعّٕاب اؾليؿؾة، ػقّٓرب٦ّـف٣ّ 
قؼ٦ّؾ٦ّن ؾف٣ّ )أعّٕب اؾليؿؾة.(، ػادلمؽؾ٣ّ بفّٔا اؾؽالم اؾّٔي ذؽّٕت ؾؽ٣ّ آـػًا ال قعّٕف 

 ف٢ّ.إعّٕاب اؾليؿؾة، وؽالؿ٥ّ حقـكّٔ قـادي عؾق٥ّ باجل
 تّٓرون دلاذا؟دقكة،  -أقفا اإلخ٦ّة-إنَّ عاؼلة فّٔا اؾؽالم اؾّٔي قُؼال 

 .فّٔا أوؾًاِّـَّفا طع٤ٌّ ػ٨ّ عؾؿاء اِّؿة واتفام ؾف٣ّ،  -
 أـ٥َّّ قصّٕف اؾـاذكة ع٤ّ تعؾ٣ّ اؾعّٕبقة، وع٤ّ حُب ؾغة اؾعّٕب.  وثاـقًا: -

 وفّٔا ػ٨ّ احلؼقؼة قّٔؽّٕـا باالدمعؿار اؾػّٕـي٨ّ ؾلالد ادلغّٕب اؾعّٕب٨ّ، ػنن
 االدمعؿار ال أعاده اؾؾ٥ّ عؿّٓ إؾ٧ّ ادل٦ّاد ؿ٦ّاد اؾؾغة اؾعّٕبقة، وجعؾفا إؾ٧ّ أقّٓي ذق٦ّخ

قؽو٦ُّّن وقيعؾ٦ّن، ػؽان فمالء قّٓرد٦ّن ؾؾطالب ػ٦ّرَّث٦ّا اؾطالب  ؿَّْٕض٧َّ زَؿْـ٧َّ
 بُغّْٚ فّٔه اؾؾغة. 

وػ٨ّ ادلؼاب٢ّ قلت٦ّن بشلابٍ ؿ٤ّ ذوي اؾ٦ّداؿة ورمبا بػمقات قّٓردملد٦ّـف٣ّ اؾؾغة 
ل جق٢ٌّ فّٔا ؿا ـشل عؾق٥ّ ػؽقّٟ قوب ؾغة اؾعّٕب وؾغة اؾؼّٕآن وف٨ّ اؾػّٕـيقة، ػـش
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 ؾغة ؼ٦ّؿ٥ّ وأفؾ٥ّ؟
ػاؾّٔق٤ّ قؼ٦ّؾ٦ّن إنَّ عؾؿاء اؾؾغة ؿعمّٖؾة وجفؿقة وؽّٔا وؽّٔا فمالء ػ٨ّ احلؼقؼة 

 قيقك٦ّن إؾ٧ّ أـػيف٣ّ وقيقك٦ّن إؾ٧ّ اؾـاذكة، ػؾقؤّر ؿ٤َّ قمػ٦َّّه بّٔؾ١ّ.
٢ّ االعمّٖال واؾمهف٣ُّّ ؽؿا ـو٤ّ ـؼ٦ّل: ـع٣ّ، ق٦ّجّٓ طائػة ؿ٤ّ عؾؿاء اؾؾغة ؿ٤ّ أف

ق٦ّجّٓ ػ٨ّ أف٢ّ اؾعؾ٦ّم اِّخّٕى، ق٦ّجّٓ ؿ٤َّ ف٦ّ ؿػيّٕ ؿعمّٖؾ٨ّ، وؿ٤َّ ف٦ّ ػؼق٥ّ 
أذعّٕي، وفّٔا ؿ٦ّج٦ّد، وؽّٔؾ١ّ ق٦ّجّٓ ػ٨ّ ذَُّّٕاح احلّٓقث وغقّٕ ذؾ١ّ، وؾ٣ّ قؼّٓح 
ذؾ١ّ ػ٨ّ فات٥ّ اؾعؾ٦ّم ؾ٣ّ قؼّٓح ػقفا، وؾ٣ّ قُّٖفدملّٓ اؾـاس ػ٨ّ عؾ٦ّؿف٣ّ وال ػ٨ّ 

 ؿصـػاتف٣ّ.
دؿاء طائػةٍ ؿ٤ّ اؾؾغ٦ّقني اؾؽلار مم٤ّ قُعُّّٓون ؿ٤ّ عؾؿاء وأـا أد٦ّق ؾؽ٣ّ اآلن أ 

اؾيؾّٟ ومم٤َّّ ـاصّٕوا اؾعؼقّٓة اؾيؾػقة ؿ٤ّ عؾؿاء اؾؾغة، حم٧ّ تعؾؿ٦ّا أنَّ فّٔه اؾؾغة 
اؾم٨ّ تؼّٕأوـفا وتّٓرد٦ّـفا وتطاؾع٦ّن ؿصـػاتفا أـَّفا دُودملـت بلقّٓي عؾؿاء تػىّٕ بف٣ّ 

 فّٔه اِّؿة، ػؿ٤ّ فمالء:
 ٧ّ دـة أربّٝ وخؿيني وؿكة. أب٦ّ عؿّٕو ب٤ّ اؾعالء ادلم٦ّػ -
 وحؿاد ب٤ّ دؾؿة ادلم٦ّػ٧ّ دـة دلّٝ ودمني وؿكة. -
 واخلؾق٢ّ ب٤ّ أحؿّٓ ادلم٦ّػ٧ّ دـة خؿّٗ ودلعني وؿكة.  -

 وق٦ّـّٗ ب٤ّ حلقب ادلم٦ّػ٧ّ دـة دلّٝ وثؿاـني وؿكة.  -
 اب٤ّ ذؿق٢ّ ادلم٦ّػ٧ّ دـة ثالث وؿكمني.اؾـضّٕ و -
 واِّصؿع٨ّ ادلم٦ّػ٧ّ دـة ثالث عشّٕ وؿكمني. -
 دالم ادلم٦ّػ٧ّ دـة أربّٝ وعشّٕق٤ّ وؿكمني. وأب٦ّ علقّٓ اؾؼاد٣ّ ب٤ّ -
 واب٤ّ اِّعّٕاب٨ّ ادلم٦ّػ٧ّ دـة اثـمني وثالثني وؿكمني. -
اؾّٔي قُؾؼَّب خطقب أف٢ّ اؾيـة ؽؿا قؼ٦ّل ذقّْ -واب٤ّ ؼمقلة أب٦ّ ؿوؿّٓ  -

 ادلم٦ّػ٧ّ دـة دت ودلعني وؿكمني.  -اإلدالم اب٤ّ تقؿقة رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ
 وإبّٕافق٣ّ احلّٕب٨ّ ادلم٦ّػ٧ّ دـة خؿّٗ وثؿاـني وؿكمني. -
ادلم٦ّػ٧ّ دـة إحّٓى وتيعني  -صاحب اإلؿام أحؿّٓ وصّٓقؼ٥ّ-وثعؾب  -

 وؿكمني.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

وأب٦ّ ؿـص٦ّر اِّزفّٕي ادلم٦ّػ٧ّ دـة دلعني وثالث ؿكة، صاحب )ؿعه٣ّ  -
 تفّٔقب اؾؾغة(. 

وغقّٕف٣ّ ؽنقٌّٕ ؽنقّٕ، فمالء اؾعؾؿاء ف٣ّ ؿ٤ّ دؾّٟ اِّؿة اِّخقار، وف٣ّ أصواب 
 وحتّٕقّٕ ؼ٦ّاعّٓفا. ؿـفج دؾػ٨ّ ؿمؼ٤ّ ػ٨ّ تّٓوق٤ّ عؾ٦ّم اؾؾغة وػ٨ّ ضلّٛ أص٦ّؾفا

وأـا ادمعّٕضت ؽماب )دقل٦ّق٥ّ( ػؾ٣ّ أجّٓ ػق٥ّ ؿيلؾة تىاؾّٟ ؿا عؾق٥ّ دؾّٟ  
، ؾؽـَّـ٨ّ أؼ٦ّل ؾؽ٣ّ إن [76]يوسف: {وَػ٦َّْقَ ؽ٢ُّدمل ذِي عِؾ٣ٍّْ عَؾِق٣ٌّ}اِّؿة ػ٨ّ ؿعمؼّٓفا، 

فّٔا اؾؽماب اؾعظق٣ّ اؾّٔي قُعُّّٓ ؿّٕجّٝ أف٢ّ اؾـو٦ّ ؼاطلة، حم٧ّ ؼال )ادلازـ٨ّ(: )ؿ٤َّ 
بعّٓ )دقل٦ّق٥ّ( ػؾقيمو٨ّ، فّٔا اؾؽماب ؽماب عظق٣ّ ال ق٦ّجّٓ ػق٥ّ خؾ٢ّ  أراد أن قمؾدملّٟ

ال ػ٨ّ ؿـفه٥ّ اؾعؾؿ٨ّ وال ػ٨ّ عؼقّٓة صاحل٥ّ، ؿا ػق٥ّ؛ ِّـ٥ّ أُؾدملّٟ ػ٨ّ عصّٕ ؿمؼّٓدملم، 
 وحيلؽ٣ّ أـ٥َّّ اِّص٢ّ اِّصق٢ّ ؾؽمب اؾـو٦ّ.

ػ٨ّ ضلّٛ اؾؾغة ؿضطّٕد ؼؾت ؾؽ٣ّ إنَّ فمالء اؾعؾؿاء اِّػّٔاذ ؾف٣ّ ؿـفج دؾػ٨ّ 
وادمـلاط أص٦ّؾفا، ذَؽََّٕ فّٔا ادلـفج صاحب ؽماب )ؿـافج وحتّٕقّٕ ؼ٦ّاعّٓفا 

 اؾؾغ٦ّقني ػ٨ّ تؼّٕقّٕ اؾعؼقّٓة( ػؾقّٕجّٝ إؾق٥ّ ؿ٤َّ ذاء.
: اؾم٨ّ دوَّـت اعمؼاد أف٢ّ اؾيـة، وؽمب أف٢ّ ؽُمُب االعمؼاد عـّٓ أف٢ّ اؾيـة

اؾيـة اؾم٨ّ ف٨ّ رد عؾ٧ّ اخملاؾػني حاػؾة باؾـؼ٢ّ ع٤ّ فمالء اِّئؿة اِّعالم، 
 وقـاظّٕون اخلص٦ّم بؽؾؿاتف٣ّ وتؼّٕقّٕاتف٣ّ اؾؾغ٦ّقة.قومه٦ُّّن بلؼ٦ّاؾف٣ّ 

ؽؿا تّٕون ذؾ١ّ ػ٨ّ ؽماب ذّٕح أص٦ّل اؾيـة ؾإلؿام )اؾالؾؽائ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ،  
وؽؿا تّٕوـ٥ّ ػ٨ّ ؽماب )اجمؿاع اجلق٦ّش اإلدالؿقة( ؾغّٖو ادلعطؾة واجلفؿقة ؾـ)اب٤ّ 

ني ع٤ّ اؾؼق٣ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، وجتّٓون أقضًا إقّٕاد ؽالم فمالء اِّئؿة ػ٨ّ ؽمب ادلـاػوِ
عؼقّٓة اؾيؾّٟ ؽشقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، وؽـ)عنؿان ب٤ّ دعقّٓ 

 اؾّٓارؿ٨ّ( ؼلؾ٥ّ ػ٨ّ آخّٕق٤ّ ػ٨ّ آخّٕق٤ّ.
ػاحلاص٢ّ أن عؾؿاء اؾؾغة ؽغقّٕف٣ّ ق٦ّجّٓ ػقف٣ّ ؿ٤َّ حاد ع٤ّ اؾيلق٢ّ، ؾؽ٤ّ 
عؾؿاءف٣ّ اِّوائ٢ّ اؾؽلار ؽاـ٦ّا عؾ٧ّ ؿـفج اؾيؾّٟ ػ٨ّ اعمؼادف٣ّ ػؾقؤّر ؿ٤َّ قطؾ٠ّ 

 ؾياـ٥ّ ػقف٣ّ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؾؽ٣ّ إنَّ عؾ٦ّم اؾشّٕقعة ؼاطلة ؿوماجة إؾ٧ّ اؾعّٕبقة، ػاؾؾغة وعؾ٦ّم اؾؾيان ؼؾت 
ف٨ّ اؾؼاعّٓة ادلمقـة واِّداس اؾّٔي تؼ٦ّم عؾق٥ّ اؾعؾ٦ّم اؾشّٕعقة بال ادمنـاء ؿ٤ّ: 

 عؼقّٓة، وتػيقّٕ، وحّٓقث، وػؼ٥ّ، وأص٦ّل ػؼ٥ّ، ب٢ّ ؼّٓ ـَّّٙ اؾعؾؿاء عؾ٧ّ ذؾ١ّ.
ـ٦ّق٥ّ باؾعّٕبقة وعؾ٦ّؿفا، وتّٕى وال تّٕى ؽمابًا ػ٨ّ فّٔه اؾعؾ٦ّم إؾَّا وتّٕى ػق٥ّ اؾم 

ػق٥ّ أقضًا اؾـؼ٢ّ ع٤ّ فمالء اؾعؾؿاء أعـ٨ّ عؾؿاء اؾؾغة، ػف٣ّ قـفؾ٦ّن ؿ٤ّ ـعقؿف٣ّ 
وقّٕجع٦ّن إؾ٧ّ أؼ٦ّاؾف٣ّ، وال قُّٔؽَّٕ ؿصطؾّّ إؾَّا وقُمص٢َّّ أوؾًا، حقثُ قُّٔؽَّٕ أصؾ٥ّ ػ٨ّ 

 اؾؾغة ث٣ّ قُـؼ٢َّ ع٤ّ عؾؿائفا.
ؾؽ٣ّ ـص٦ّص اؾعؾؿاء ػقفا  وأـا أدّٕد ؾؽ٣ّ اآلن بعضًا ؿ٤ّ عؾ٦ّم اؾشّٕقعة، وأذؽّٕ 

 حم٧ّ تّٕوا ؽالؿف٣ّ: 
: قُيؿ٧َّّ عؾ٣ّ اؾيـة وقُيؿ٦ُّّـ٥ّ اؾعؼقّٓة، عؾ٣ّ االعمؼاد ؿَّّٕ بـا اؾـؼ٢ّ عؾ٣ّ االعمؼاد

ع٤ّ )احلي٤ّ اؾلصّٕي( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ وع٤ّ )أب٨ّ عؿّٕو اب٤ّ اؾعالء( أنَّ اؾضالل 
 واالبمّٓاع ؽان أصؾ٥ّ أو ؿ٤ّ أص٦ّؾ٥ّ اجلف٢ّ باؾعّٕبقة وعؾ٦ّؿفا، ػف٣ّ قّٕون اجلف٢ّ

 بعؾ٦ّم اؾعّٕبقة دللًا حلّٓوث االبمّٓاع وتّٕؼب طّٕق٠ّ اؾيؾّٟ.
وػ٨ّ ؽماب )احلقّٓة( اؾّٔي ػق٥ّ ذؽّٕ ادلـاظّٕة بني )اؾؽـاـ٨ّ( وبني اؾّٕج٢ّ 
ادلـوّٕف بوضّٕة )ادللؿ٦ّن(، بق٤َّّ )علّٓ اؾعّٖقّٖ اؾؽـاـ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ أن ضالل 

 اؾّٕج٢ّ اؾّٔي ـاظّٕه قع٦ّد إؾ٧ّ جفؾ٥ّ باؾعّٕبقة.
ن ادلـوّٕػني ؿ٤ّ أف٢ّ اؾػّٕق قهفؾ٦ّن دنن اؾعّٕب ث٣ّ ذؽّٕ )علّٓ اؾعّٖقّٖ( فـاك أ

ػ٨ّ ؽالؿفا، ػال عهب بعّٓ ذؾ١ّ أن قضؾ٦ُّّا ػ٨ّ ؿعمؼّٓاتف٣ّ وأن قمـؽَّل٦ّا طّٕق٠ّ 
 اؾيؾّٟ، وأن قك٦ّدملؾ٦ّا اؾؼّٕآن عؾ٧ّ غقّٕ وجف٥ّ.

وذؽّٕ )اب٤ّ اؾيدملقّٓ اؾلطؾق٦ّد٨ّ( ػ٨ّ ؽماب٥ّ )اؾمـلق٥ّ عؾ٧ّ أدلاب االخمالف بني 
اؾػَِّٕق جفؾف٣ّ باؾعّٕبقة وعؾ٦ّؿفا، ذؽّٕ أنَّ ؿ٤ّ ادليؾؿني( ذؽّٕ أنَّ ؿ٤ّ أدلاب ضالل 

أدلاب ضالؾف٣ّ جفؾف٣ّ باؾعّٕبقة وعؾ٦ّؿفا، وفّٔا قّٓؾ١ُّّ عؾ٧ّ أفؿقة عؾ٦ّم اؾعّٕبقة 
 ؾـؿ٤َّ قمعاط٧ّ عؾ٣ّ اؾعؼقّٓة وتلصق٢ّ اؾعؼقّٓة.

دمال: ذؽّٕ )اب٤ّ فشام( ػ٨ّ )ادلغـ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ؼال: )ال قّٓخ٢ّ ػ٨ّ اإلدالم  
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؾؾ٥ّ( ال قّٓخ٢ّ ػ٨ّ اإلدالم، ب٢ّ ال بُّٓ أن قؼ٦ّل: )أذفّٓ ؿ٤َّ ؼال )أذفّٓ أن ال إؾ٥ٌّ إال ا
 أن ال إؾ٥َّ إال اؾؾ٥ّ(.

ػؿ٤َّ قعّٕف اؾيلب قا إخ٦ّان؟ ـع٣ّ، تـؽقّٕ؟ ال ؿ٦ّ باؾمـؽقّٕ، ـع٣ّ، أحيـت؛ ِّن  
ؼ٦ّؾ٥ّ )ال إؾ٥ٌّ إال اؾؾ٥ّ( فّٔا ػق٥ّ ـػ٨ّ اؾ٦َّحّٓة وؾقّٗ ػق٥ّ ـػ٨ّ اجلـّٗ، ػق٥ّ ـػ٨ّ 

٥ّ( ـػ٧ّ اؾ٦ّحّٓة وؾ٣ّ قـِّٟ أن فـاؾ١ّ إؾفني اؾ٦ّحّٓة قعـ٨ّ ؽلـ٥ّ إذا ؼال )ال إؾ٥ٌّ إال اؾؾ
 وال آؾفة.

ػنذا ؼؾتَ: )ال رج٢ٌّ ػ٨ّ اؾّٓار( ػـػقتَ رَجُؾًا واحًّٓا ؾؽـ١ّ ؾ٣ّ تـِّٟ اثـني وال 
 ثالثة، وؾ٣ّ تـِّٟ ـياء، عّٕػم٣ّ؟

ػنذن ال قّٓخ٢ّ ػ٨ّ اإلدالم إؾَّا إذا ؼال: )ال إؾ٥َّ إال اؾؾ٥ّ(، وذؾ١ّ ِّن )ال( تُيؿ٧َّّ 
ال اؾملّٕئة، ػلفّٔا قُعؾ٣ّ خط٦ّرة اِّؿّٕ، وأن طاؾب اؾعؾ٣ّ عؾق٥ّ اؾـاػقة ؾؾهـّٗ وتُيؿ٧َّّ 
 أن قّٓؼ٠ّ ػ٨ّ فّٔا اؾعؾ٣ّ.

طاؾب عؾ٣ّ اؾعؼقّٓة قفؿ٥ُّّ أن قمعؾ٣َّّ اؾؾغة بػـ٦ّـفا اخملمؾػة، وذؾ١ّ ؾقّٕد عؾ٧ّ 
ادللمّٓعة اؾّٔق٤ّ جعؾ٦ّا اجملاز ودقؾةً ودلقؾًا ؾؾػّٕار ؿ٤ّ إثلات احلؼائ٠ّ اؾم٨ّ صَّّٕح 

 اجملاز دلقؾًا إؾ٧ّ ـػ٨ّ احلؼائ٠ّ اؾم٨ّ صَّّٕح بفا اؾؼّٕآن. بفا اؾؼّٕآن، ادللمّٓعة جعؾ٦ّا
وؾفّٔا قؼ٦ّؾ٦ّن عـّٓ ـص٦ّص اؾصػات ؿنؾًا: إـفا ؿهاز، وؿ٤َّ ؽان عؾ٧ّ عؾ٣ٍّ 
باؾعّٕبقة وأداؾلقفا ػنـ٥ّ قعّٕف ؽقّٟ قّٕد عؾ٧ّ اؾؼ٦ّم، وال قوماج اِّؿّٕ إؾ٧ّ إـؽار 

وؾؽـ٥ّ قوماج إؾ٧ّ أن قلط٢ّ أص٦ّؾف٣ّ اجملاز ؿ٤ّ اؾعّٕبقة؛ ِّن إـؽار اجملاز ؿمعّٔدملر، 
اؾم٨ّ ادمّٓؾ٦ّا بفا، ؽؿا ػع٢ّ ذؾ١ّ وؼَّّٕره أحي٤ّ تؼّٕقّٕ اإلؿام )عنؿان ب٤ّ دعقّٓ 
اؾّٓارؿ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ ؽماب٥ّ )اؾّٕد عؾ٧ّ بِشّٕ ادلّٕدملقي٨ّ(، ػنن ادللمّٓع اؾّٔي ـاؼش٥ّ 
ورد عؾق٥ّ احمج باجملاز، ػّٕد عؾق٥ّ )عنؿان ب٤ّ دعقّٓ( وؼال: )ـو٤ّ ـعؾ٣ّ ؿهازات 

 وـعؾ٣ّ أـفا ال تـطل٠ّ عؾ٧ّ ؿا ادّعقتَ ؿ٤ّ فّٔه اؾـص٦ّص اؾعظقؿة(. اؾعّٕب
 {ؿَا ؿَـَع١ََّ أَنْ تَيْهَُّٓ ؾِؿَا خَؾَؼْتُ بِقََّٓيَّ}ػؿنؾًا إذا ؼال ؼائ٢ّ: إن ؼ٦ّؾ٥ّ تعاؾ٧ّ:  

ؿهاز، ـو٤ّ ـؼ٦ّل: إنَّ فّٔا ؾقّٗ مبهاز، وال ميؽ٤ّ أن قُوؿ٢َّ عؾ٧ّ اجملاز  [75ص:]
 ّٝ حؿؾ٥ّ عؾ٧ّ اجملاز:ؿ٤ّ جفة اؾؾغة ـػْيِفا، ػنؿَّا ميـ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 .{بِقََّٓيَّ}اؾمنـقة ػ٨ّ ؼ٦ّؾ٥ّ:  -
 وإضاػة اؾػع٢ّ إؾ٧ّ اؾػاع٢ّ ثاـقًا. -
 وثاؾنًا: تعّٓقة اؾػع٢ّ باؾلاء. -
ػفّٔه ثالثة أؿ٦ّر تُمخَّٔ ؿ٤ّ اؾؾغة إضاػة إؾ٧ّ ؿا قُؼال ؿ٤ّ إجؿاع اؾيؾّٟ عؾ٧ّ  

اؾب عؾ٣ّ أنَّ ـص٦ّص اؾصػات حؼائ٠ّ ال ؿهازات، ػلفّٔا قُعؾ٣َّ أن تعؾ٣ُّّ اؾؾغة ؿف٣ّ ؾط
 اؾعؼقّٓة.

: حاجم٥ّ إؾ٧ّ عؾ٦ّم اؾعّٕبقة بقدملـة، وؿ٤َّ ـظّٕ إؾ٧ّ ؽمب عؾ٦ّم اؾؼّٕآن عؾ٣ّ اؾمػيقّٕ
وؽمب أص٦ّل اؾمػيقّٕ ؽـ)اؾلّٕفان( ؾؾّٖرؽش٨ّ، وؽـ)اإلتؼان( ؾؾيق٦ّط٨ّ، وؽـ)اإلؽيقّٕ( 
ؾؾط٦ّخ٨ّ، ؿ٤َّ رأى ػ٨ّ فّٔه اؾؽمب وجّٓ أنَّ جؿفّٕة ؿلاحنفا ؿ٤ّ ؿلاحث اؾؾغة عؾ٧ّ 

 اخمالف عؾ٦ّؿفا.
ؾّٖرؽش٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ ؽماب٥ّ )اؾلّٕفان(: اعؾ٣ّ أـ٥َّّ ؾقّٗ ؾغقّٕ اؾعاؾ٣ِّ ؼال )ا

بوؼائ٠ّ اؾؾغة وؿػف٦ّؿاتفا تػيقّٕ ذ٨ّءٍ ؿ٤ّ ؽالم اؾؾ٥ّ، وال قؽػ٨ّ ػ٨ّ حؼدمل٥ّ تعؾ٣ّ 
 اؾقيقّٕ ؿـفا( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ.

وؼال )اب٤ّ ؼمقلة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ: )وإمنا قعّٕف ػض٢ّ اؾؼّٕآن ؿ٤َّ ؽنُّٕ ـظّٕه واتَّيّٝ 
ّٕب واػمـاـفا ػ٨ّ اِّداؾقب، وؿا خَّّٙ اؾؾ٥ّ ب٥ّ ؾغمفا دون عؾؿ٥ّ وػف٣ّ ؿّٔافب اؾع

 جؿقّٝ اؾؾغات(، اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، ػفّٔا قّٓل عؾ٧ّ أفؿقة فّٔا اؾعؾ٣ّ.
 {ق٦َّْمَ ـَّْٓع٦ُّا ؽ٢َُّّ أُـَاسٍ بِنِؿَاؿِف٣ِّْ}بعّٚ ادلػيّٕق٤ّ ؼال عـّٓ ؼ٦ّؾ٥ّ تعاؾ٧ّ: 

 ؼال: إنَّ اإلؿام جؿّٝ أم. [71]اإلسراء:
اؾعّٕب، وؿ٤ّ اجلف٢ّ بعؾ٣ّ اؾصّٕف؛ ِّن اِّم ال تُهؿَّٝ  وفّٔا ؿ٤ّ اجلف٢ّ بؾيان

 عؾ٧ّ إؿام، وؾفّٔا ؼال )اؾّٖؿىشّٕي( ؼال: )وفّٔا ؿ٤ّ بَِّٓع اؾمػادقّٕ(.
أراد اؾؼائ٢ّ بّٔؾ١ّ )جؿّٝ إؿام( عؾ٢َّّ ؽالؿ٥ّ اؾلاط٢ّ ػهاء بمعؾق٢ّ ؿلـ٨ّ عؾ٧ّ د٦ّء  

مًّٕا عؾ٣ّ، ؼال: )قُّٓع٦َّن بنؿاؿف٣ّ، ؼال: قُّٓع٦َّن أي قُـيَل٦ّن إؾ٧ّ إؿفاتف٣ّ، وذؾ١ّ د
عؾ٧ّ أوالد اؾّٖـ٧ّ وحػظًا حل٠ّ عقي٧ّ عؾق٥ّ اؾيالم، ػفّٔا تعؾق٢ّ قعـ٨ّ ؿضو١ّ 
وؽالم باط٢ّ وف٦ّ ؿلـ٨ّ عؾ٧ّ اجلف٢ّ بعؾ٣ّ اؾصّٕف، ػملق٤َّّ بّٔؾ١ّ أنَّ فّٔا اؾؼ٦ّل دلل٥ّ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 اجلف٢ّ باؾعّٕبقة.
ؽؿا جاء ػ٨ّ احلّٓقث  ومما قُؼال فـا إن اؾـاس ق٦ّم اؾؼقاؿة قُّٓع٦َّن بكبائف٣ّ،

قُؼال: فّٔه غّٓرة ، ػأنَّ ؽ٢ّ غادرٍ قُعؼَّٓ بغّٓرت٥ّ ؾ٦ّاء»: -حّٓقث )اب٤ّ عُؿّٕ(-اؾصوقّّ 
، وؾفّٔا ب٦َّّب عؾق٥ّ )اؾلىاري( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ بؼ٦ّؾ٥ّ: )باب ؿا قُّٓع٧َّ «ػالن ب٤ّ ػالن

 اؾـاس بكبائف٣ّ(.
: ذؽّٕ ػ٨ّ ؿػماح اؾيعادة أنَّ عؾ٣ّ احلّٓقث قؼ٦ّم عؾ٧ّ ؿعّٕػة عؾ٣ّ احلّٓقث 

 وذؾ١ّ ِّؿّٕق٤ّ:ؿعّٕػة اؾعّٕبقة،  اؾعؾ٦ّم اؾعّٕبقة ؽؾفا، ػطاؾب احلّٓقث قم٦ّجَّب عؾق٥ّ
أـ٥ّ قمددملي اؾؾػّٜ اؾـل٦ّي ؽؿا ف٦ّ عؾ٧ّ وجف٥ّ وال قؾو٤ّ، وؾفّٔا ؼال  اِّول:

)ذُعلة( أو غقّٕه: ؼال: )أخش٧ّ إذا حل٤ّ اؾّٕاوي أن قُعَّّٓ ػ٨ّ عّٓاد اؾؽّٔابني(؛ ِّن 
ال قهّٕي اؾؾو٤ّ عؾ٧ّ ؾياـ٥ّ، وؾ٣ّ قُعفَّٓ عؾق٥ّ خطل ال ػ٨ّ اؾؾػّٜ وال ػ٨ّ  ]اؾـل٨ّ 
 ادلعـ٧ّ.

)اتؼ٦ّا اؾالعـان( ـؼ٦ّل  ]ؼال اؾّٕاوي ؿنؾًا ؼال: )اتؼ٦ّا اؾالعـان( أو ؼال  ػنذا
ات٠ِّ اؾؾ٥ّ ؾ٣ّ قؼ٢ّ اؾـل٨ّ ذؾ١ّ، وإذا ؼال ؿنؾًا: )إذا اؾمؼ٧ّ ادليؾؿني بيقػقفؿا( ؼؾـا: 

قاح٦ّن( ؼؾـا: قا دذؾ١ّ، وإذا ؼال ؿنؾًا )إن ؾؾ٥ّ ؿالئؽة  ]خّٟ رب١ّ ؿا ؼال اؾـل٨ّ 
 فّٔا، ادؽت، عّٕػم٣ّ؟

ؿات اؾم٨ّ ادمؿعم٣ّ فّٔه حلـات وأخطاء وعؾ٧ّ ؾ١ّ قم٦ّجَّب عؾ٧ّ قعـ٨ّ ِّن اؾؽؾ
 طاؾب عؾ٣ّ احلّٓقث أن قؽ٦ّن ذا بصّٕ باؾعّٕبقة.

أنَّ ادلافّٕ ػ٨ّ اؾصـاعة اؾؾغ٦ّقة واؾناـ٨ّ ؿ٤ّ أدلاب تعؾ٣ّ اؾعّٕبقة ػ٨ّ فّٔا اؾعؾ٣ّ: 
ف٦ّ اؾّٔي قمؿؽ٤َّّ ؿ٤ّ ـؼّٓ ؿم٦ّن اِّحادقث عـّٓ االرتقاب ػقفا، فـاؾ١ّ ؿم٦ّن قُّٕتاب 

، وؿ٤َّ ؽان ذا بصّٕ ؾؾعّٕبقة وعؾ٣ّ بطّٕائ٠ّ اؾؾيان ػنـ٥ّ ]٧ّ اؾـل٨ّ ػ٨ّ ـيلمفا إؾ
 قيمطقّٝ أن ميقدملّٖ اؾؾػّٜ اؾّٕديء واؾؽؾ٣ّ ادلضطّٕب واؾعلارت اؾّٕؽقؽة.

وؾفّٔا ؼال )احلاػّٜ اؾعّٕاؼ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ أؾػقم٥ّ: )وح٠ُّّ ؾؾـو٦ّ عؾ٧ّ ؿ٤َّ 
ا طؾب(، وؼّٓ عؼّٓ اخلطقب ػ٨ّ ؽماب٥ّ )اجلاؿّٝ ِّخالق اؾّٕاوي واؾياؿّٝ( بابً

 عـ٦ّاـ٥ّ: )اؾمّٕغقب ػ٨ّ تعؾ٣ّ اؾـو٦ّ واؾعّٕبقة ِّداء احلّٓقث باؾعلارة اؾي٦ّقة(.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

وؼال )اؾـ٦ّوي( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ )تّٓرقب اؾّٕاوي(: )وعؾ٧ّ طاؾب احلّٓقث أن 
قمعؾ٣ّ ؿ٤ّ اؾـو٦ّ واؾؾغة ؿا قيؾ٣َّ ب٥ّ ؿ٤ّ اؾؾو٤ّ واؾمصوقّٟ، وؾفّٔا جتّٓون ػ٨ّ تّٕاج٣ّ 

 ٥ّ ؿ٤ّ ؿغؿّٖ(.بعّٚ احملّٓثني أـ٥ّ ؽان ضعقػًا ػ٨ّ اؾعّٕبقة، وقا ؾ
وؽان ؿ٤ّ أف٢ّ احلّٓقث ؿ٤ّ اِّئؿة ؿ٤َّ قُعـ٧ّ بعؾ٣ّ اؾعّٕبقة وقىملّٕ ؿ٤َّ قّٕوي  

عـ٥ّ، ؽؿا جاء ذؾ١ّ ػ٨ّ تّٕجؿة )علّٓ اؾؾ٥ّ ب٤ّ إدرقّٗ( اإلؿام احلاػّٜ اؾّٔي أخّٕج ؾ٥ّ 
اجلؿاعة، ؼال )ادلّٖي( ػ٨ّ )تفّٔقب اؾؽؿال(، ؼال: )وؽان ال قوّٓدملث رجؾًا إؾَّا بعّٓ أن 

 ا حل٤ّ أؿي١ّ ع٤ّ حتّٓقن٥ّ وصََّٕػ٥ّ(.قىملّٕه ػ٨ّ اؾعّٕبقة، ػنذ
ؼّٕر اِّص٦ّؾق٦ّن أن عؾ٣ّ اؾعّٕبقة أحّٓ ثالث ؿصادر قيمؿّٓ  عؾ٣ّ أص٦ّل اؾػؼ٥ّ:

ؿـفا فّٔا اؾعؾ٣ّ، ذؽّٕ ذؾ١ّ )اآلؿّٓي( ػ٨ّ )اإلحؽام( وغقّٕه، وأجؿّٝ اِّص٦ّؾق٦ّن عؾ٧ّ 
أنَّ ؿ٤ّ ذّٕوط االجمفاد اؾعؾ٣ّ باؾعّٕبقة وحّٔؼفا، حم٧ّ ؼال )أب٦ّ اؾلّٕؽات اِّـلاري( 

اؾيؾّٟ واخلؾّٟ ؿ٤ّ اِّئؿة عؾ٧ّ أن عؾ٣ّ اؾعّٕبقة ذّٕط ػ٨ّ رتلة  ؼال: )أجؿّٝ
االجمفاد، وأنَّ اجملمفّٓ ؾ٦ّ جؿّٝ ؽ٢ّ اؾعؾ٦ّم ؾ٣ّ قلؾّٞ رتلة االجمفاد حم٧ّ قعؾ٣ّ اؾعّٕبقة(، 

 اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.
وأؼ٦ّل ؾؽ٣ّ: إنَّ اِّص٦ّؾقني ؼّٓ عُـ٦ّا أقَّؿا عـاقة بعؾ٦ّم اؾعّٕبقة واؾـو٦ّ، ِّـَّف٣ّ 

ػ٨ّ أذّٕف اؾؽالم وأعاله وأجؾدمل٥ّ، وؾفّٔا ػ٨ّ ؽمب اِّص٦ّل ؿ٤ّ ميارد٦ّـفا تطلقؼًا 
دؼائ٠ّ ؿيائ٢ّ اؾعّٕبقة وؿ٤ّ ػّٕائّٚ ؿلاحنفا ؿا ال قؽاد ق٦ّجّٓ ػ٨ّ ؽمب اؾؾغة 

 واؾـو٦ّ.
ؽؿا صّٕح بّٔؾ١ّ )اؾيُّلؽ٨ّ( ػ٨ّ ؿؼّٓؿة ذّٕح ادلـفاج ؾؽماب )اإلبفاج(، وؽؿا 

ادقنف٣ّ ػ٨ّ ذؽّٕ ذؾ١ّ )اؾّٖرؽش٨ّ( ػ٨ّ )اؾلوّٕ احملقّٛ(، ؿ٤ّ فّٔه ادللاحث ؿنؾًا أح
صقّٞ اؾشّٕط وػ٨ّ حّٕوف ادلعاـ٨ّ، وأحادقنف٣ّ ػ٨ّ اؾمّٕادف وػ٨ّ االذمّٕاك، وػ٨ّ 
ؿلّٓأ اؾؾغات وػ٨ّ أب٦ّاب اؾؽـاقة، وخّٕوج اؾصقّٞ إؾ٧ّ ؿعاـقفا اجملازقة ػقفا ػّٕائّٚ 

 ودؼائ٠ّ.
وؾفّٔا عُـ٨ِّ اؾلاحن٦ّن ؿ٤ّ أف٢ّ اؾؾغة بادمـلاط أحادقث اِّص٦ّؾقني، واـمشّٕت 

 م اؾعّٕبقة عـّٓ اِّص٦ّؾقني.ادللاحث اؾم٨ّ تموَّّٓث ػ٨ّ عؾ٦ّ
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

عؾ٣ّ جؾق٢ّ اؾشلن اؾؼاعّٓة اؾػؼفقة: ف٨ّ حُؽ٣ّ ؽُؾدمل٨ّ  عؾ٣ّ اؾؼ٦ّاعّٓ اؾػؼفقة:
عؾ٧ّ ؿعّٕػة  -أقفا اإلخ٦ّة،-قـطل٠ّ عؾ٧ّ جّٖئقات٥ّ أو عؾ٧ّ أؽنّٕفا، واحلُؽ٣ّ قؼ٦ّم 

 ادلعـ٧ّ واؾعؾة، وؿ٤ّ فـا ؼاؿت اؾعالؼة ؿا بني عؾ٣ّ اؾؾغة وعؾ٣ّ اؾؼ٦ّاعّٓ.
تمىَّّٕج عؾ٧ّ أص٦ّل ـو٦ّقة، وؼّٓ عُـ٨ِّ بّٔؾ١ّ   وفـاؾ١ّ ؿيائ٢ّ وػّٕوع ػؼفقة 

جؿاعة ؿ٤ّ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ، أعـ٨ّ بهؿّٝ فّٔا اؾعؾ٣ّ، وؿ٤ّ أذفّٕف٣ّ ب٢ّ قؽاد قؽ٦ّن 
أذفّٕف٣ّ )جؿال اؾّٓق٤ّ اإلدـ٦ّي( ادلم٦ّػ٧ّ دـة دلّٝ ودلعني ودلعؿكة، ػننَّ ؾ٥ّ 
ؽمابني ػ٨ّ ذؾ١ّ ؿطل٦ّعني، أحّٓفؿا: )اؾؽ٦ّؽب اؾُّّٓري ػقؿا قمىّٕج عؾ٧ّ اِّص٦ّل 

 ؾػّٕوع اؾػؼفقة(، واؾناـ٨ّ: )اؾمؿفقّٓ ػ٨ّ تىّٕقج اؾػّٕوع عؾ٧ّ اِّص٦ّل(.اؾـو٦ّقة ؿ٤ّ ا
اؾػؼ٥ّ: ؿعّٕػة اِّحؽام اؾشّٕعقة اؾعؿؾقة ؿ٤ّ أدؾمفا اؾمػصقؾقة،  عؾ٣ّ اؾػؼ٥ّ:

فّٔا اؾعؾ٣ّ قؼ٦ّم عؾ٧ّ ؿاذا قا إخ٦ّان؟ قؼ٦ّم عؾ٧ّ االدمـلاط، واالدمـلاط أؽلّٕ أدوات٥ّ 
 ت اِّؾػاظ وعالؼات اجلؿ٢ّ، عؾ٦ّم اؾؾغة، ػلاؾؾغة تُػف٣َّ اؾـص٦ّص وقُعَّٕف ؿّٓؾ٦ّال

وؾفّٔا ؼال )اب٤ّ حّٖم( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ؼال: )ػّٕضٌ عؾ٧ّ اؾػؼق٥ّ أن قؽ٦ّن عادلـًا 
، وقؽ٦ّن عادلًا باؾـو٦ّ اؾّٔي ب٥ّ ]بؾيان اؾعّٕب؛ ؾقعؾ٣ّ ع٤ّ اؾؾ٥ّ عّٖ وج٢ّ وع٤ّ اؾـل٨ّ 

ف٦ّ تّٕتقب اؾعّٕب ؾؽالؿف٣ّ، اؾّٔي ب٥ّ ـّٖل اؾؼّٕآن وب٥ّ قُػف٣َّ ؿعاـ٨ّ اؾؽالم اؾم٨ّ قعلّٕ 
الف احلّٕؽات، ػؿ٤َّ جف٢ّ اؾؾغة وجف٢ّ اؾـو٦ّ وؿ٤َّ ؾ٣ّ قعّٕف ذؾ١ّ اؾؾيان عـفا باخم

ؾ٣ّ قو٢ّ ؾ٥ّ اؾػُمقَا ػق٥ّ، ؾ٣ّ قو٢ّ ؾ٥ّ اؾػُمقَا ف٦ّ ال قوي٤ّ ػف٣ّ اؾؽالم اؾعّٕب٨ّ ػؽقّٟ 
 قـمّٖع احلؽ٣ّ؟

وؾفّٔا ؼال )اب٤ّ حّٖم( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ أقضًا ؼال: وؿ٤َّ ؾ٣ّ قعّٕف اؾعّٕبقة ػوّٕامٌ 
 ّٕامٌ عؾ٧ّ ادليؾؿني أن قيلؾ٦ّه.عؾق٥ّ أن قػم٨ّ ػ٨ّ دق٤ّ اؾؾ٥ّ بؽؾؿة، وح

ؾؼّٓ ؽان اؾػؼفاء رحؿف٣ّ اؾؾ٥ّ ؿعظدملؿني ؾؾـو٦ّ واؾعّٕبقة، وجاء ػ٨ّ )تػيقّٕ 
وف٦ّ صاؾّّ اب٤ّ -اؾؼّٕطل٨ّ( ػ٨ّ أوائؾ٥ّ ؼال )أب٦ّ جعػّٕ اؾطلّٕي(: )دؿعتُ اجلَّٕؿ٨ّ 

إدواق اؾػؼق٥ّ اؾؾغ٦ّي ؿ٤ّ أف٢ّ اؾؼّٕن اؾناـ٨ّ آخّٕه وؿ٤ّ أوائ٢ّ اؾؼّٕن اؾناؾث ِّـ٥ّ 
قؼ٦ّل: أـا ؿـّٔ ثالثني دـة أُػم٨ِّ اؾـاس بؽماب  -ّٕق٤ّ وؿكمنيت٦ّػ٨ّ دـة خؿّٗ وعش

 )دقل٦ّق٥ّ(.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؼال )ادللّٕد ؿوؿّٓ ب٤ّ قّٖقّٓ( ؼال: )وذؾ١ّ أنَّ ابا عُؿّٕ اجلَّٕؿ٨ّ ؽان صاحب 
حّٓقث قعـ٨ّ ؿ٤ّ أف٢ّ احلّٓقث ػؾؿا عؾ٣ّ ؽماب دقل٦ّق٥ّ تػؼ٥َّّ ػ٨ّ احلّٓقث؛ إذ ؽان 

ؿـ٥ّ اؾـظّٕ ػ٨ّ اؾينن ادللث٦ّرة  ؽماب دقل٦ّق٥ّ قُمعؾ٣َّّ ؿـ٥ّ اؾـظّٕ ػ٨ّ اؾمػيقّٕ، وقُمعؾ٣َّّ
، ػلفا قص٢ّ اؾطاؾب إؾ٧ّ ؿّٕاد اؾؾ٥ّ عّٖ وج٢ّ ػ٨ّ ؽماب٥ّ وف٨ّ تػمّّ ؾ٥ّ ]ع٤ّ اؾـل٨ّ 

 أحؽام اؾؼّٕآن ػموًا(، اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ ؿـؼ٦ّؾًا ؿ٤ّ ؽماب اؾؼّٕطل٨ّ. 
وذؽّٕت ؾؽ٣ّ آـػًا ؽالم ذقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ تعظق٣ّ ؽماب 

ؿ٤ّ اؾـاس، ؿّٝ أنَّ دقل٦ّق٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ت٦ُّػدمل٨ّ وف٦ّ  )دقل٦ّق٥ّ(، وأـ٥ّ ال قيمطقع٥ّ أحّٓ
 ػ٨ّ اؾنالثني ؿ٤ّ عؿّٕه.

ػاحلاص٢ّ أنَّ ؿعّٕػة اؾػؼق٥ّ ؾعؾ٦ّم اؾعّٕبقة وؾػـ٦ّن اؾؾغة ؿف٣ّ جًّٓا، ؾ٦ّ ؼق٢ّ 
إلـيان دمال: أؾ٣ّ تطؾدمل٠ّ اؿّٕأت١ّ؟ ؿم٧ّ تطؾ٠ُّ قا جؿاعة؟ إن ؼال: ـع٣ّ، أو ؼال: بؾ٧ّ؟ 

٦ّاب إذا ؼال: بؾ٧ّ، أي: بؾ٧ّ ػف٦ّ إثلات أؾ٣ّ تطؾ٠ّ اؿّٕأت١ّ؟ ؿم٧ّ تطؾ٠ّ قا جؿاعة؟ اجل
 ؾؾطالق، ؾؽ٤ّ ؾ٦ّ ؼال: ـع٣ّ، ؾ٣ّ قطؾ٠َّّ، وذؾ١ّ ِّن )ـع٣ّ( إثلات ؾؾـػ٨ّ.

إذا ؽان ادلمؽؾ٣ّ اجملقب إذا ؽان ؿ٤ّ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ ػؿا ف٦ّ  -قا إخ٦ّان-وفّٔا  
ؿعؾ٦ّم، أؿَّا إذا ؽان عاؿقًا قعـ٨ّ ػقـلغ٨ّ أن قُّٕاع٧َّ، واحلاص٢ّ أن ؿعّٕػة فّٔا اؾعؾ٣ّ 

 ؾؾػؼقة ؿ٤ّ اِّفؿقة مبؽان. -عؾ٣ّ اؾعّٕبقة أعـ٨ّ-ؿ٤ّ  
ؾ٦ّ ؼال اإلـيان: أعمؼت عشّٕة ؿ٤ّ اؾعلقّٓ إؾَّا دلعة ف٢ّ ؽالؿ٥ّ صوقّّ؟ ؿا 
تؼ٦ّؾ٦ّن؟ غقّٕ صوقّّ دلاذا؟ إي ـع٣ّ ِّن االدمنـاء أؽنّٕ ؿ٤ّ اؾـصّٟ فّٔا ال قصّّ وال 

 قه٦ّز عـّٓ اجلؿف٦ّر، واحلاص٢ّ أنَّ دؼائ٠ّ ادليائ٢ّ ؽنقّٕة ػ٨ّ فّٔا اؾعؾ٣ّ.
 ة ػ٨ّ طؾب اؾعّٕبقة:طقب، ادلـفهق

ؽقّٟ ـطؾب فّٔا اؾعؾ٣ّ؟ اؾعّٕبقة عـّٓ اؾؼّٓؿاء تشؿ٢ّ عؾ٦ّؿًا ؿىمؾػة ؿ٤ّ ؾغةٍ 
وـو٦ٍّ وبالغةٍ وصّٕف، وؽاـ٦ّا قّٓرد٦ّـفا ؽؿا دؾّٟ وحّٓة ؿمؽاؿؾة، وتؼَّّٓم أنَّ ؽماب 

 دقل٦ّق٥ّ جاؿّٝ ؾعؾ٦ّم ذم٧ّ ؿ٤ّ عؾ٦ّم اؾؾغة، ػؿا أذار إؾ٧ّ ذؾ١ّ اؾشاطل٨ّ.
ام وتشعُّب اؾملؾقّٟ وؽنّٕة اؾؽالم واـمشار وؿّٝ اتدملياع اؾػف٦ّم وتؼادُم اِّق 

ادليائ٢ّ بّٓأت عؾ٦ّم اؾعّٕبقة تيمؼ٢ُّّ ع٤ّ بعضفا وقؼ٦ّم ؽ٢ّ عؾ٣ّ بـػي٥ّ ؿيمؼؾًّا، 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ػادمؼ٢ّ عؾ٣ّ اؾصّٕف عؾ٧ّ قّٓ )ؿعاذ ب٤ّ ؿيؾ٣ّ اؾفّٕاء(، وؽمب )علّٓ اؾؾ٥ّ ب٤ّ ادلعمّٖ( 
 ؽماب )اؾلّٓقّٝ(، ؼق٢ّ إـ٥ّ أول ؽماب ػ٨ّ اؾلالغة.

وؽمب ؿعاـ٨ّ اؾؼّٕآن اؾؾغ٦ّقة، وطاؾب اؾعؾ٣ّ  ث٣ّ ظفّٕت ادلعاج٣ّ ؿعاج٣ّ اؾؾغة
ؿوماج إؾ٧ّ أن قؽ٦ّن عـّٓه إدلام بعؾ٦ّم اؾعّٕبقة باؾؼَّٓر اؾّٔي قيعػ٥ّ ػ٨ّ دقّٕه اؾعؾؿ٨ّ 

 وحتصقؾ٥ّ اؾشّٕع٨ّ.
ػـؼ٦ّل وباؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ اؾم٦ّػق٠ّ: إنَّ عؾ٦ّم اؾعّٕبقة عـّٓ أف٢ّ فّٔا اؾػ٤ّ تشؿ٢ّ اثـ٨ّ  

فّٔه اؾعؾ٦ّم اؾشقّْ  عشّٕ عؾؿًا عؾ٧ّ اخمالف بقـف٣ّ ػ٨ّ حتّٓقّٓفا، ومم٤َّّ جؿّٝ
 )حي٤ّ اؾعطار( ػ٨ّ )ذّٕح اِّزفّٕقة(، قؼ٦ّل:

 ـوـــــ٦ّ وصـــــّٕف عـــــّٕوض بعـــــّٓه ؾغـــــة 

ــّٕب اؾشــــعّٕ إـشــــاء       ــ٣ّ اذــــمؼاق وؼــ  ثــ

   
ــة    ــّٛ ؼاػقـــ ــان اخلـــ ــاـ٨ّ بقـــ ــّٔا ادلعـــ  ؽـــ

 تـــــارقّْ فـــــّٔا ؾعؾـــــ٣ّ اؾعُـــــّٕب إحصـــــاء  

وؾلعّٚ أف٢ّ اؾؾغة ؿـاؼشات ؾموّٓقّٓ فّٔه اؾعؾ٦ّم، اؾّٔي قف٣ُّّ طاؾب اؾعؾ٣ّ ؿ٤ّ    
 ربعة: عؾ٦ّم اؾعّٕبقة أ

 .اؾـو٦ّ -9
 .واؾصّٕف -4
 واؾؾغة )أي ؿػّٕدات اؾؾغة(. -3

 .واؾلالغة -2
فّٔه أربع٦ّ تف٣ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ، ػلؿَّا اؾـو٦ّ ػقلّٓأ طاؾب اؾعؾ٣ّ بادلنت ادللارك 
اآلجّٕوؿقة ػنذا حػظ٥ّ وقيَّّٕ اؾؾ٥ّ ؾ٥ّ ؿ٤َّ قشّٕح٥ّ، وادمـار بشّٕح٨ّ اؾشقىني )اب٤ّ 

يؾ٣ّ ؾياـ٥ّ ؿ٤ّ جاد٣ّ( و)اب٤ّ عنقؿني(، ػنن اؾطاؾب دقوص٢ّ عؾ٧ّ خقّٕ ؽنقّٕ ودق
ؿ٤َّ اعمـ٧ّ بفا أَؿ٤َِّ ؿ٤ّ اؾؾو٤ّ بنذن اؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ،  -قا إخ٦ّان-اؾؾو٤ّ. اآلجّٕوؿقة 

وفّٔا ادلنت ادللارك أؾَّػ٥ّ صاحل٥ّ عـّٓ اؾؽعلة ؽؿا ؼق٢ّ، وؾفّٔا ؾ٣ّ قؼّٕؤه أحّٓ إال 
 اـمػّٝ ب٥ّ.

وػ٨ّ تّٕجؿة اؾشقّْ ؿوؿّٓ ب٤ّ علّٓ اؾّٕحؿ٤ّ ب٤ّ جاد٣ّ جاؿّٝ ػماوى ؿوؿّٓ ب٤ّ  
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

م أـ٥ّ قلؽ٢ّ حؾ٦ّى ؾّٔقّٔة ومتًّٕا ث٣ّ ادمقؼّٜ وتّٔؽَّّٕ أـ٥ّ ؼّٕأ عؾ٧ّ إبّٕافق٣ّ رأى ػ٨ّ ادلـا
اؾشقّْ )اب٤ّ باز( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ اآلجّٕوؿقة وؾ٣ّ قؽؿؾفا، وؽان رأى ػ٨ّ ادلـام أـ٥َّّ اـؼطّٝ 

 ع٤ّ أؽ٢ّ احلؾ٦ّى، ػؼال أوَّؾمفا بؼّٕائم٨ّ ؾفّٔا ادلنت.
واحلاص٢ّ أن اآلجّٕوؿقة ؿنت ؿلارك وأـا أحؽ٨ّ ؾؽ٣ّ ذؾ١ّ ع٤ّ جتّٕبة، ػنذا 

اؾطاؾب اآلجّٕوؿقة ػقـمؼ٢ّ بعّٓ ذؾ١ّ إؾ٧ّ أؾػقة )اب٤ّ ؿاؾ١ّ( ػقوػظفا، أتؼ٤ّ 
 وقلوث عؿ٤َّّ قشّٕحفا ؾ٥ّ وقيمعني بشّٕح ؾفّٔه اِّؾػقة.

واِّؾػقة بلحّٓ ذّٕوحفا ف٨ّ دؼّٟ اؾـو٦ّ، ؿ٤َّ أتؼ٤ّ اِّؾػقة ػنـ٥َّّ ؼّٓ حاز عؾ٣ّ  
 ؽاؿؾة ػنـ٥ّ دقوص٢ّ عؾ٧ّ -أقفا اإلخ٦ّة-اؾـو٦ّ وظػّٕ ب٥ّ، ب٢ّ إنَّ ؿ٤َّ أتؼ٤ّ اِّؾػقة 

 عؾ٣ّ اؾصّٕف، ِّنَّ اِّؾػقة ػ٨ّ آخّٕفا ؿشمؿؾة عؾ٧ّ فّٔا اؾعؾ٣ّ.
ف٦ّ اؾلاحث ػ٨ّ بـقة اؾؽؾؿة، وحاجة طاؾب اؾعؾ٣ّ إؾ٧ّ اؾصّٕف  عؾ٣ّ اؾصّٕف:

أؼ٢ّ ؿ٤ّ حاجم٥ّ إؾ٧ّ عؾ٣ّ اؾـو٦ّ، وؾفّٔا قؼ٢ّ تّٓرقّٗ اؾصّٕف بني اؾـاس، رأقت 
 طالب اؾعؾ٣ّ ػ٨ّ فّٔا اؾ٦ّؼت ؿعـقني بوػّٜ )الؿقة اِّػعال( ؾـ)اب٤ّ ؿاؾ١ّ( رحؿ٥ّ

اؾؾ٥ّ ػ٨ّ ؿكة وأربعة عشّٕ بقمًا، وف٨ّ ػ٨ّ عؾ٣ّ اؾصّٕف وف٨ّ خاصة بمصّٕقّٟ 
اِّػعال، وحػظفا جقّٓ ـاػّٝ إن ذاء اؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ، وأؿَّا اؾشـاؼطة ػنـف٣ّ قهعؾ٦ّن 

 اؾالؿقة ذؼقؼة ِّؾػقة اب٤ّ ؿاؾ١ّ ػقوػظ٦ّـفؿا ؿعًا.
: وف٦ّ اؾعؾ٣ّ عؾ٣ّ اؾؾغةث٣ّ مما قوماج٥ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ أقضًا ؿ٤ّ عؾ٦ّم اؾعّٕبقة: 

ي قُلوث ػق٥ّ ع٤ّ ؿػّٕدات اِّؾػاظ ادل٦ّض٦ّعة ؿ٤ّ حقثُ دالؾمفا عؾ٧ّ ؿعاـقفا، اؾّٔ
وإن ذكت ؼؾت ػ٨ّ تعّٕقّٟ فّٔا اؾعؾ٣ّ ف٦ّ: ؿعّٕػة ؿػّٕدات اؾؾغة وؿعاـقفا، ؽُمُب فّٔا 

 اؾعؾ٣ّ ف٨ّ ادلعاج٣ّ اؾؾغ٦ّقة.
وؼّٓ ؽان اؾـاس ػ٨ّ اؾؼّٓمي قون٦ُّّن أوالدف٣ّ عؾ٧ّ حػّٜ ؽماب )اؾػصقّّ(  

٥ّ طائػة ؿ٤ّ اِّؾػاظ اؾؾغ٦ّقة، وجؿّٝ ػق٥ّ أبـقة ؿ٤ّ ؽالم ؾـ)ثعؾب(، وف٦ّ ؽماب جؿّٝ ػق
اؾعّٕب، وفّٔا اخملمصّٕ جؾق٢ّ ػ٨ّ ؼّٓره صغقّٕ ػ٨ّ حهؿ٥ّ، حم٧ّ ذؽّٕوا أنَّ اؾعؾؿاء 
حيّٓوا ؿمؾدملػ٥ّ عؾق٥ّ، وؿـف٣ّ ؿ٤َّ ـيل٥ّ إؾ٧ّ غقّٕ ثعؾب ِّـَّف٣ّ تؽاثّٕوه عؾق٥ّ، فّٔا 

 اؾؽماب ؾ٥ّ ذّٕوح ؿمعّٓدة وطُلِّٝ ؿـفا طائػة خؿية ذّٕوح تؼّٕقلًا.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ؿ٤ّ جؿؾة ذّٕوح٥ّ )اؾمؾ٦ّقّّ( ؾؾفّٕوي، قؼ٦ّل ػ٨ّ ؿؼّٓؿم٥ّ )أؿَّا بعُّٓ؛ ػنـ٥ّ دلا و 
ؽان جؿف٦ّر اؾـاس اؾّٔق٤ّ قلدب٦ّن أوالدف٣ّ وؿ٤َّ قُعـ٦َّن بلؿّٕف٣ّ، قوػظ٦ّـف٣ّ ؽماب 
)اؾػصقّّ( ؼل٢ّ غقّٕه ؿ٤ّ ؽمب اؾؾغة دلا ػق٥ّ ؿ٤ّ اِّؾػاظ اؾيفؾة ادليمعؿؾة... إؾ٧ّ 

ّٔون أوالدف٣ّ حلػّٜ فّٔا اؾؽماب وف٦ّ آخّٕ ؽالؿ٥ّ( ػقّٓؾ١ّ عؾ٧ّ أنَّ اؾـاس ؽاـ٦ّا قلخ
 صغقّٕ.   

٢ّ( ػ٨ّ ؽماب٥ّ اؾّٔي دؿاه ّٕحَّ)اب٤ّ ادلُ ٥ُّؿَظ٥َّ، ػؼّٓ ـَؿُظْعؾق٥ّ ـَعُؿ٢ّ  ؿ٤ّ جؿؾة ؿا  
، دؾٌّٗ دف٢ٌّ جّٖلٌ وف٦ّ ـظ٣ٌّ ،ؿ٦ّطكة اؾػصقّّ( ػ٨ّ ؼّٕابة أؾّٟ وأربعؿكة بقت)

 {و اؾْػَض٢ِّْ اؾْعَظِق٣ِّقَىْمَُّّٙ بَِّٕحْؿَم٥ِِّ ؿ٤َّْ قَشَاءُ وَاؾؾ٥َُّّ ذُ}ػيلوان اؾ٦ّافب اؾّٔي 
 .[115]البقرة:

وعـّٓـا طاؾب ػ٨ّ فّٔا ادليهّٓ قوػظ٥ّ أو ذّٕع ػ٨ّ حػظ٥ّ وؼّٓ أمتَّ ثؾن٥ّ 
تؼّٕقلًا، وف٦ّ عازم إن ذاء اؾؾ٥ّ عؾ٧ّ إمتاؿ٥ّ، وذؽّٕت٥ّ ؾؽ٣ّ ؾقلقدمل٤ّ أن اؾعؾؿاء ؽاـ٦ّا 

 قوّٕص٦ّن عؾ٧ّ فّٔا اؾعؾ٣ّ عؾ٣ّ اؾؾغة.
م٥ّ أو ػ٨ّ ؿهؾي٥ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ قوّٕص عؾ٧ّ أن قهع٢ّ إؾ٧ّ ج٦ّاره ػ٨ّ ؿؽمل 

)اؾؼاؿ٦ّس احملقّٛ( ؾقّٕاجع٥ّ، وقعّٕض عؾق٥ّ اؾؽؾؿات اؾم٨ّ قؼّٕأفا ػ٨ّ ؽمب أف٢ّ 
اؾعؾ٣ّ أو اؾم٨ّ قيؿعفا ػ٨ّ ؽالم اؾـاس، ػنن طاؾب اؾعؾ٣ّ إذا أدؿ٤ّ اؾّٕج٦ّع إؾ٧ّ 
اؾؼاؿ٦ّس صار عـّٓه ؿَؾَؽَة، وصار عـّٓه ؿىّٖون ؾغ٦ّي، وصار ميقّٖ اؾػصقّّ ؿ٤ّ 

 غقّٕه، وؽماب )اؾؼاؿ٦ّس( حاػ٢ّ ؿاتّٝ.
ػنذا ض٣ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ إؾ٧ّ ؿؽملم٥ّ )ؾيان اؾعّٕب( الب٤ّ ؿـظ٦ّر، وؿعه٣ّ  

)ؿؼاققّٗ اؾؾغة( الب٤ّ ػارس ػقؽ٦ّن ؽلمنا بعث اؾعّٕب بني قّٓق٥ّ قيؿّٝ ؽالؿف٣ّ 
 وقلخّٔ عـف٣ّ، وال قوماج بعّٓ ذؾ١ّ إؾ٧ّ ؽمب اؾؾغة أبًّٓا.

وؽاـت ؾف٣ّ ب٥ّ  -أعـ٨ّ عؾ٣ّ اؾؾغة-وؼّٓ ؽان اؾعؾؿاء اِّوائ٢ّ قُعـ٦َّن بفّٔا اؾعؾ٣ّ 
قة تاؿة، وأد٦ّق ؾؽ٣ّ ؽالؿًا ؾـ)اب٤ّ حّٖم( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ق٦ّص٨ّ ب٥ّ طالب اؾعؾ٣ّ عـا

أؿناؾؽ٣ّ، ؽؿا ػ٨ّ رداؾم٥ّ )ؿّٕاتب اؾعؾ٦ّم( قؼ٦ّل: )واؾّٔي قهّٖئ ؿ٤ّ عؾ٣ّ اؾؾغة ؽمابان 
 أحّٓفؿا:
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

)اؾغّٕقب ادلصـَّّٟ( ِّب٨ّ عُلقّٓ، فّٔا ؿطل٦ّع ػ٨ّ ؿهؾّٓق٤ّ ؾؽ٤ّ عؾ٧ّ طّٕقؼة  - 
 اؾؼّٓؿاء، عؿ٢ّ ب٥ّ ؿصـػ٥ّ أربعني دـة.

ؿىمصّٕ اؾعني( ؾؾّٖبقّٓي، وف٦ّ ؿطل٦ّع ػ٨ّ ؿهؾّٓق٤ّ أو ثالثة عؾ٧ّ اخمالف و) -
 اؾطلعمني(.

ؼال رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ: )ؾقؼّٟ عؾ٧ّ ادليمعؿ٢ّ أي ؿ٤ّ اؾؾغة بفؿا وقؽ٦ّن ؿا عّٓا  
ادليمعؿ٢ّ عـفؿا عّٓة حلاجة إن عـَّت ق٦ّؿًا ؿا ػ٨ّ ؾػّٜ ؿيمغؾ٠ّ ػقؿا قؼّٕأ ؿ٤ّ 

ـيان، ؽماب )خَؾ٠ّ اإلـيان( اؾؽمب، ػنن أوغ٢ّ ػ٨ّ عؾ٦ّم اؾؾغة حم٧ّ قُوؽ٣ِّ خؾ٠ّ اإل
ؾنابت ػ٨ّ ؿهؾّٓ ؿطل٦ّع ،  و)اؾػّٕوق( ؾ٥ّ أقضًا ؾنابت ػ٨ّ ؿهؾّٓ ؿطل٦ّع، و)ادلّٔؽّٕ 
وادلمـث( الب٤ّ اِّـلاري ؿطل٦ّع ػ٨ّ ؿهؾّٓق٤ّ، و)ادلؿّٓود وادلؼص٦ّر( ؿطل٦ّع ػ٨ّ 
ؿهؾّٓ ِّب٨ّ عؾ٨ّ اؾؼاؾ٨ّ، و)ادلفؿ٦ّز( ؾ٥ّ أقضًا، واؾـلات أي: ؽماب )اؾـلات( ِّب٨ّ 

 اود اؾّٓقـ٦ّاري، وؿا أذل٥ّ ذؾ١ّ ػوَي٤ٌَّ( اـمف٧ّ ؽالؿ٥ّ رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.حـقػة أحؿّٓ ب٤ّ د
ؽماب )اؾـلات( فّٔا، فّٔا ؿػؼ٦ّد اطَّؾّٝ عؾق٥ّ صاحب ؿعه٣ّ اِّدباء وذؽّٕوا أـ٥ّ 
ػ٨ّ ثالثني ؿهؾًّٓا، جؿّٝ ػق٥ّ ؿصـػ٥ّ ؽ٢ّ ؿا ػ٨ّ أرض اؾعّٕب ؿ٤ّ اؾـلاتات، وؼّٓ ذؽّٕ 

اِّوائ٢ّ، أعـ٨ّ ػ٨ّ صاحب اؾ٦ّاػ٨ّ بـ)اؾ٦ّػقات( أن ؿمؾػ٥ّ ؽمل٥ّ عؾ٧ّ طّٕقؼة اؾعّٕب 
جّٖاؾة اؾؾغة وػ٨ّ بع٦ّرة أؾػاظف٣ّ، ِّـ٥ّ دون ؿاق٦ّجّٓ ػ٨ّ أراضقف٣ّ، فّٔا اؾؽماب 

 قطاؾب )اب٤ّ حّٖم( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ باؾّٕج٦ّع إؾق٥ّ.
قعـ٨ّ ؽاـت ؼّٓمية ؼل٢ّ أن ق٦ّجّٓ ؿا ذؽّٕت٥ّ ؾؽ٣ّ ؿ٤ّ  -ؽؿا ؼؾت ؾؽ٣ّ-فّٔه اؾؽمب 

اققّٗ اؾؾغة( ؿف٣ّ اؾؽمب اؾم٨ّ غطت ؽـ)اؾؼاؿ٦ّس( و)ؾيان اؾعّٕب(، ؿعه٣ّ )ؿؼ
ؾطاؾب اؾعؾ٣ّ أ، قـظّٕ ػق٥ّ حم٧ّ قعّٕف أص٦ّل اؾؽؾؿات؛ ِّـ٥ّ قّٔؽّٕ اجلّٔر وؿا قمػَّّٕع 
عـ٥ّ، وأحقاـًا قّٔؽّٕ اِّص٢ّ ػقؼ٦ّل ؿنؾًا: اؾلاء واؾماء واؾّٕاء )بمّٕ( أص٢ّ واحّٓ قّٓل 
عؾ٧ّ اؾؼطّٝ، ػمعّٕف أن ادلعاـ٨ّ أو االذمؼاؼات اِّخّٕى تّٕجّٝ إؾ٧ّ أص٢ّ واحّٓ، 

عّٕب أـفا ؿشمؼة، ػمعّٕف إذا عّٕػت اِّص٢ّ عّٕػت ؿا قمػَّّٕع وفّٔا ؿ٤ّ ؿّٖاقا ؾغة اؾ
عـ٥ّ، وفّٔا خالف ؿا ق٦ّجّٓ ػ٨ّ اؾؾغات اِّعهؿقة، ػنـفا ؾغات قعـ٨ّ ؾقيت ؾغات 

( وال ِّ؟ طقب، ؿؽملة writeاذمؼاق، ػاؾؾغة اإلجنؾقّٖقة ؿنؾًا ػقفا ؿادة ؿنؾًا )ؽَمَبَ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 عالؼة؟ ؿا ػ٨ّ. lipraryو  writeف٢ّ ق٦ّجّٓ بني ( lipraryعـّٓف٣ّ باإلجنؾقّٖقة )
واحلاص٢ّ أن ؿعه٣ّ )ادلؼاققّٗ( قّٕجّٝ ب١ّ إؾ٧ّ أص٢ّ اؾؽؾؿات، ػاؾالئ٠ّ بطاؾب 
اؾعؾ٣ّ أن قؽنّٕ ؿ٤ّ اؾّٕج٦ّع إؾق٥ّ، وؼّٓ ذؽّٕ بعّٚ ادلعاصّٕق٤ّ أن ادمّٓراؽات 
)اؾّٖبقّٓي( ػ٨ّ )تاج اؾعّٕوس( عؾ٧ّ اؾؼاؿ٦ّس ؿيمؼاة ؿ٤ّ ؿعه٣ّ )ؿؼاققّٗ اؾؾغة(، 

 .ؽان قّٕجّٝ إؾ٧ّ اِّص٢ّ ث٣ّ قيمّٓرك عؾ٧ّ ؿمؾػ٥ّ
: قؽػ٨ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ أن قؼّٕأ دروس اؾلالغة ؾـ)حػـ٨ّ ـاصّٟ( عؾ٣ّ اؾلالغة

وزؿالئ٥ّ، ػنذا ؼّٕأه عؾ٧ّ أدماذ ػ٨ّ فّٔا اؾعؾ٣ّ ػنـ٥ّ قلخّٔ ب٥ّ إؾ٧ّ درجة عُؾقا ػق٥ّ، 
وال ق٦ّجّٓ ذّٕح ؾّٓروس اؾلالغة قعـ٨ّ أوص٨ّ ب٥ّ؛ ِّن اؾشّٕوح ادل٦ّج٦ّدة اآلن قعـ٨ّ 

 ؿؼمضلة، أو ؾقيت عؾ٧ّ طّٕقؼة أدبقة بالغقة.
ؿا قمعؾ٠َّّ بفّٔه اؾعؾ٦ّم اِّربعة: اؾـو٦ّ، اؾمصّٕقّٟ، أو اؾصّٕف، اؾؾغة، فّٔا 

اؾلالغة، وبعّٓ، ػاؾّٔي أوص٨ّ ب٥ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ أن قُعـ٧ّ بؾغم٥ّ وقّٕتؼ٨ّ بفا، وعؾق٥ّ أن 
قوّٕص عؾ٧ّ أن قيمعؿ٢ّ اؾػصقّّ وقمهـَّب اؾؾو٤ّ ػ٨ّ ؽالؿ٥ّ إذا درَّس أو حاضّٕ أو 

، عؾق٥ّ أن قع٦ّدملد ؾياـ٥ّ اؾػصاحة، ػنن ؼّٕأ ؽمابًا بني قّٓي عاؾ٣ّ أو دلل عادلًا دماؾًا
فّٔا ؽان دأب اؾيؾّٟ، ؽاـ٦ّا قمواذ٦ّن اؾؾو٤ّ، وؽان ؿـف٣ّ ؿ٤ّ إذا حل٤ّ ادمغػّٕ ؽؿا 
جاء ذؾ١ّ ع٤ّ )أق٦ّب اؾيىمقاـ٨ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، وفّٔا قّٓؾ١ّ عؾ٧ّ تعظقؿف٣ّ ؾفّٔه 

 اؾؾغة.
وذؽّٕ ذقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ أن اؾيؾّٟ ؽاـ٦ّا قلخّٔون أوالدف٣ّ 

 م اؾعّٕبقة، وؽاـ٦ّا قون٦ُّّـف٣ّ عؾ٧ّ جتـُّب اخلطل ػ٨ّ اؾؽالم.الؾمّٖا
وذؽّٕ ذقّْ اإلدالم )اب٤ّ تقؿقة( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ ػ٨ّ )اؼمّٓاء اؾصّٕاط ادليمؼق٣ّ( أن 
اعمقاد اؾؾغة اؾعّٕبقة ػ٨ّ اؾؾيان أـ٥ّ قمثدملّٕ ػ٨ّ اؾعؼ٢ّ واؾّٓق٤ّ، أؿَّا تلثقّٕه ػ٨ّ اؾعؼ٢ّ 

تلثقّٕه ػ٨ّ اؾّٓق٤ّ ػلقدمل٤ّ ال  ػنـ٥ّ قياعّٓ عؾ٧ّ تـظق٣ّ اِّػؽار وتّٕتقب اؾؽؾ٣ّ، وأؿَّا
 .]قوماج إؾ٧ّ ذّٕح، ِّن فّٔه اؾؾغة ف٨ّ ؾغة اؾؽماب اؾعّٖقّٖ وؾغة ؿوؿّٓ 

عؾ٧ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ أن قوّٕص عؾ٧ّ اؾيمال ػقؿا أذؽ٢ّ عؾق٥ّ ؿ٤ّ ؿيائ٢ّ اؾؾغة، 
وعؾق٥ّ أن قُعِّٕب اؾؽؾؿات اؾم٨ّ تيمعص٨ّ عؾق٥ّ، ػنذا ادمعصت عؾق٥ّ رجّٝ إؾ٧ّ أف٢ّ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

ا ؿّٕت ب٥ّ ؿلاحث اؾؾغة ػ٨ّ ؽمب اؾمػيقّٕ أو اؾػؼ٥ّ اؾػ٤ّ، وعؾ٧ّ طاؾب اؾعؾ٣ّ أقضًا إذ
أؾَّا قمهـلفا وال قمـؽَّلفا، ب٢ّ عؾق٥ّ أن قؼّٕأ ػقفا ػنن ػفؿفا ؽؾفا ػوَي٤ّ، وإن ػف٣ّ 

 أؽنّٕفا أو ؿـفا ػّٔؾ١ّ خقّٕ، أؿَّا أن قمّٕؽفا ؽؾفا ػال.
ؼال )دقل٦ّق٥ّ( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ: ؽان )اخلؾق٢ّ ب٤ّ أحؿّٓ( ق٦ُّصقـا إذا ؾ٣ّ ـػف٣ّ ادليلؾة 

فا، وقؼ٦ّل: )ال بُّٓ أن ـػفؿفا ػ٨ّ ق٦ّم ؿ٤ّ اِّقام، ِّن اإلـيان ؿّٝ  تؼادم أن ـوػظ
 اِّقام قميّٝ ػفؿ٥ّ وقؽ٦ّن عـّٓه إدراك وزقادة ؿعّٕػة(.

أُوص٨ّ طالب اؾعؾ٣ّ إذا تعؾؿ٦ّا اؾعّٕبقة أن قوميل٦ّا ذؾ١ّ ؽؿا قوميل٦ّن ػ٨ّ 
أـ٥ّ قمعؾ٣ّ تعؾؿف٣ّ ػ٨ّ اؾػؼ٥ّ واؾمػيقّٕ، وعؾقف٣ّ أن قمّٔؽَّّٕوا أن ادلشمغؾة بمعؾ٣ُّّ اؾؾغة 

 ؾغة اؾؽماب اؾعّٖقّٖ وؾغة احلّٓقث اؾشّٕقّٟ.
وؼّٓ ؼال )اب٤ّ حّٖم( رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ: ؽؾؿا ازداد طاؾب اؾعؾ٣ّ وأوغ٢ّ ػ٨ّ تعؾ٣ّ 

 اؾعّٕبقة ػف٦ّ زقادة ػ٨ّ ػضؾ٥ّ وأجّٕه، فؽّٔا ؼال.
أدلل اؾؾ٥ّ أن قـػعـا وإقاؽ٣ّ بفّٔا اؾعؾ٣ّ، وأن قُعقــا عؾ٧ّ ػفؿ٥ّ واؾعؿ٢ّ ب٥ّ، ػنـ٥ّ 

ن وعؾق٥ّ اؾمؽالن، ال ح٦ّل ؾـا د٦ّاه وال ـّٕج٦ّ إال إقاه، وآخّٕ دلواـ٥ّ ـع٣ّ ادليمعا
 دع٦ّاي أن احلؿّٓ ؾؾ٥ّ رب اؾعادلني.   

 
 

. 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 
 األسئلت

 

 
 فـا طائػة ؿ٤ّ اِّدكؾة بعضفا أتقت عؾق٥ّ ػ٨ّ أثـاء احلّٓقث.

 )ادلصلاح  ادلـقّٕ( ؿا ؼقؿم٥ّ ؾطاؾب اؾعؾ٣ّ؟  :السؤال

ادلـقّٕ ؾؾػق٦ّؿ٨ّ ؿعه٣ّ وضع٥ّ ؾغّٕقب اؾشّٕح اؾؽلقّٕ ؾؾّٕاػع٨ّ ادلصلاح  :اجلواب
عؾ٧ّ اؾ٦ّجقّٖ ؿىمصّٕ ػ٨ّ ػؼ٥ّ اؾشاػعقة، واؾ٦ّجقّٖ ؾؾغّٖاؾ٨ّ، وفّٔا ادلصلاح ادلـقّٕ 

 ـاػّٝ وجقّٓ، قعـ٨ّ وُضِّٝ ؾؽماب وؾؽـ٥ّ ـاػّٝ.
وػق٥ّ ػ٦ّائّٓ ؿ٤ّ جفة ضلط٥ّ ؾألػعال ؾألوزان وؽّٔؾ١ّ ادلصادر، وفّٔا مما  

عؾ٣ّ، ؿنؾًا قؼ٦ّل )دَؾََّٟ( عؾ٧ّ وزن )ـََّٖلَ( قعـ٨ّ ػ٨ّ متقَّّٖ ب٥ّ ع٤ّ ؽمب اؾؾغة ػقؿا أ
ادلضارع إقّ٘؟ قّٓؾّٟ، وؿنؾًا قؼ٦ّل دطّّ اؾلقت قؼ٦ّل: اجلؿّٝ عؾ٧ّ دط٦ّح ؿن٢ّ ػؾّٗ 
وػؾ٦ّس. وفّٔا مما متقّٖ ب٥ّ ادلصلاح ادلـقّٕ، وإذا أردت أن تؼمـق٥ّ ػوَي٤ّ إن ذاء 

 اؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ. 
           

٥ّ غاقة وقؽ٦ّن إن بعّٚ طالب اؾعؾ٣ّ قمؽؾ٣ّ ع٤ّ عؾ٣ّ اؾـو٦ّ وقهعؾ :السؤال
ؽاؾػؼ٥ّ ػ٨ّ اإلؿعان ػق٥ّ، وادلعؾ٦ّم أـ٥ّ ودقؾة ؾػف٣ّ اؾؽالم وإلؼاؿة اؾؾيان، وؼّٓ ؼق٢ّ 

 إـ٥ّ ؽادلؾّّ ػ٨ّ اؾطعام، قعـ٨ّ قلخّٔ ؿا قوماج٥ّ ؿـ٥ّ.
وؼؾت ؾؽ٣ّ إن فّٔه اؾعؾ٦ّم ـع٣ّ ودقؾة وأن اؾطاؾب ال قـؽب عؾقفا  :اجلواب

ه، وإذا أتؼ٤ّ ػـًا ػ٨ّ اؾـو٦ّ بوقث قمّٕك ؿا عادافا، وإمنا قمعؾ٣ّ اؾـو٦ّ ؽؿا قمعؾ٣ّ غقّٕ
ؿمـًا ؽاآلجّٕوؿقة ث٣ّ بعّٓه اِّؾػقة أو اؽمػ٧ّ باِّجّٕوؿقة وؼال: قؽػقـ٨ّ، ػؾ٥ّ ذؾ١ّ، 

 وـو٤ّ ال ـّٕقّٓ أن قهعؾ٥ّ قعـ٨ّ دقّٓـ٥ّ وصل٦ّح٥ّ وغّٓوؼ٥ّ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

وأؿَّا ؼ٦ّؾ٥ّ إن اؾـو٦ّ ػ٨ّ اؾؽالم ؽادلؾّّ ػػيّٕه بلـ٥ّ قلخّٔ ؿا قوماج ؿـ٥ّ، ؾقّٗ  
ال بّٓ ؿـ٥ّ، اؾـو٦ّ ػ٨ّ اؾؽالم ؽادلؾّّ ػ٨ّ اؾطعام، أي  ادلّٕاد ذؾ١ّ وإمنا ادلّٕاد أـ٥ّ قعـ٨ّ

 أـ٥ّ ال بُّٓ ؿـ٥ّ وال قصؾّّ اؾؽالم بال ـو٦ّ ؽؿا ال قصؾّّ اؾطعام بال ؿؾّّ. 
           

فّٔا قؼ٦ّل أـا ػ٨ّ اؾصّٟ اؾناـ٨ّ اؾناـ٦ّي وأرقّٓ اؾم٦ّج٥ّ إؾ٧ّ إحّٓى  :السؤال
 اؾؽؾقات، ػؿا تـصو٦ّن ب٥ّ؟

نن ؽان عـّٓك ؿق٦ّل أؼ٦ّل تـظّٕ ػ٨ّ ـػي١ّ وؿا عـّٓك ؿ٤ّ اؾم٦ّج٥ُّّ، ػ :اجلواب
 ؾعؾ٦ّم اؾشّٕقعة ػال أؼّٓم عؾ٧ّ ؽؾقة اؾشّٕقعة غقّٕفا.

           
 ؿا أػض٢ّ اؾطلعات ؾؽماب دقل٦ّق٥ّ؟ :السؤال
أداتّٔتـا قؼ٦ّؾ٦ّن إن أحي٤ّ اؾطلعات ؾؽماب دقل٦ّق٥ّ ف٨ّ اؾطلعة  :اجلواب

اِّوروبقة اؾم٨ّ ف٨ّ ػ٨ّ ؿهؾّٓق٤ّ، ف٨ّ أصّّ ؿ٤ّ ؿا عّٓافا، وفـاؾ١ّ طلعة وف٨ّ اؾم٨ّ 
ف٨ّ بموؼق٠ّ علّٓ اؾيالم فارون، وف٨ّ ؾفا ػفارس، واجمفّٓ قّٕجّٝ إؾقفا اؾؽنقّٕون و

 ػقفا علّٓ اؾيالم فارون رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ.
ؾؽ٤ّ ؽان أداتّٔتـا ق٦ّص٦ّن باؾّٕج٦ّع إؾ٧ّ اؾطلعة اِّوروبقة؛ ِّـفا أصّّ ػ٨ّ  

اؾـص٦ّص، وممؽ٤ّ أن تضقّٟ إؾقفا طلعة علّٓ اؾيالم فارون، وطلعة علّٓ اؾيالم 
اؾطلعة  أعـ٨ّ:رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، ة عضقؿفارون خّٓؿفا اؾشقّْ ؿوؿّٓ علّٓ اخلاؾ٠ّ 

 اِّوربقة خّٓؿفا بػفارس ػ٨ّ ؿهؾّٓ ضى٣ّ.
           

 اؾؼطّٕ؟ؿ٤َّ أتؼ٤ّ اآلجّٕوؿقة ػف٢ّ ت٦ُّصق٥ّ بّٓرادة ؿؾوة اإلعّٕاب أو  :السؤال
أـا أؼ٦ّل ؿ٤ّ أتؼ٤ّ اآلجّٕوؿقة وفضؿفا ػعؾق٥ّ باِّؾػقة إذا أراد  :اجلواب

ؾ٧ّ أؾػقة اب٤ّ ؿاؾ١ّ وال غقّٕه، ػنؿَّا أن قّٔفب إ اؾؼطّٕاؾم٦ّدّٝ، وإؾَّا ػال قوماج إؾ٧ّ 
 إذن قؽػق١ّ. اؾؼطّٕؼ٦ّل: ـال، ؿا أدمطقّٝ اِّؾػقة،  :أو قؽمػ٨ّ باآلجّٕوؿقة، ػنن ؼال
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفيبدة العلويت ــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 ؿا أفؿقة اِّدب ؾؾطاؾب؟ وف٢ّ فـاك ػائّٓة ؾطاؾب اؾعؾ٣ّ اؾشّٕع٨ّ؟ :السؤال 
ؽمب اِّدب ؽان اؾـاس ؿ٤ّ أف٢ّ اؾعؾ٣ّ قيمهؿ٦ّن بفا،  ،عؾ٦ّم، اِّدب :اجلواب

ؽؿا جاء ذؾ١ّ ع٤ّ اب٤ّ قُوؿِض٦ُّن ٤ّ ؽمب اِّدب وقيمهؿ٦ّن قعـ٨ّ بفا، ػقؼّٕأون ؿ
 : أَحْؿِض٦ُّا.ػنـ٥ّ قؼ٦ّل ػ٨ّ ـفاقة ؿهؾي٥ّ ،علاس رض٨ّ اؾؾ٥ّ عـفؿا

طّٕائّٟ اؾعّٕب، وؾألدّٟ  ،حِؽ٣َّ اؾعّٕب ،ؿ٤ّ اؾشعّٕ ،أعط٦ّـا ؿ٤ّ اِّدب :قعـ٨ّ
 أن غاؾب ؽمب اِّدب ػقفا ؿا ال قُّٕض٨ِّ، ػقفا إدػاف.

اجملاؾّٗ( ؾـ)اب٤ّ علّٓ اؾلّٕ( وؿ٤ّ أحي٤ّ ؽمب اِّدب دلا أعؾ٣ّ ؽماب )بفهة  
رحؿ٥ّ اؾؾ٥ّ، وفـاك ؽمب أدبقة وؾؽ٤ّ ال قهعؾفا طاؾب اؾعؾ٣ّ قعـ٨ّ دقّٓـًا ؾ٥ّ ػ٨ّ 

 اؾؼّٕاءة ػملخّٔ عؾق٥ّ أوؼات٥ّ.
وأـا أدع٦ّ ؿ٤َّ ؽان عـّٓه ؼّٓرة أدبقة وعؾؿقة أن قؼمصّٓ ؽمب اِّدب وأن  

ؿة قؾىدملصفا ؿ٤ّ اؾيُّىّٟ اؾّٔي ػقفا وؿ٤ّ اؾيلاب وؿ٤ّ اجمل٦ّن وؿ٤ّ دؾب دؾّٟ اِّ
ؽؽماب )اؾلقان واؾملقني( ؾؾهاحّٜ ؿنؾًا، ػنذا تقيّٕ ؿـؽ٣ّ ؿ٤َّ قؼ٦ّم بمؾىقص٥ّ 

 واخمصاره قؼّٓدملم اؾـاػّٝ ؿـ٥ّ وقمّٕك ؿا عّٓاه ػفّٔا حي٤ّ.
           

ؿا رأق١ّ ػقؿ٤َّ ال حاجة ؾؾؼّٕاءة أو حلػّٜ اِّذعار أو ادلعاج٣ّ، ب٢ّ  :السؤال
 قؽػق١ّ اؾّٕج٦ّع إؾقفا؟

ؾّٕج٦ّع إؾق٥ّ، ػنذا ؽـت تّٕقّٓ أن ـع٣ّ ادلعاج٣ّ ؽان اؾـاس قعـ٨ّ قؽنّٕوا ا :اجلواب
حتػّٜ ذ٦ّافّٓ عؾ٧ّ ؽؾؿات بملصقؾفا أو عؾ٧ّ أداؾقب تّٕقّٓ تؼّٕقّٕفا ػّٔؾ١ّ جقّٓ إن 

 ذاء اؾؾ٥ّ تعاؾ٧ّ.
           

 ؿا اد٣ّ ؽماب اؾلالغة اؾّٔي ذؽّٕت٥ّ آـػًا؟ :السؤال
 دروس اؾلالغة، حلػـ٨ّ ـاصّٟ وزؿالئ٥ّ. :اجلواب
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بـــًّحرفي بدة العلويتــوـتن تفريغ ال   تنبيــه:

 ف٢ّ قوماج طاؾب اؾعؾ٣ّ إؾ٧ّ عؾ٣ّ اؾعّٕوض؟ :السؤال
ـ٨ّ إن ؽان عـّٓه وؼت قميّٝ وؼّٓ ؿفّٕ ػ٨ّ اؾـو٦ّ واؾصّٕف، ػال قع :اجلواب

بلس أن قلخّٔ ؿ٤ّ عؾ٣ّ اؾعّٕوض ؿا قعّٕف ب٥ّ اؾصوقّّ ؿ٤ّ اؾيؼق٣ّ ؿ٤ّ أذعار 
 اؾعّٕب، وف٦ّ عؾ٣ّ دف٢ّ صعب.

فّٔا ؿا تقيَّّٕ ؼ٦ّؾ٥ّ، وأدلل اؾؾ٥ّ أن ق٦ّػدملؼـا وإقاؽ٣ّ إؾ٧ّ ؿا قوب وقّٕض٧ّ، وأن 
رك عؾ٧ّ علّٓه ورد٦ّؾ٥ّ وعؾ٧ّ آؾ٥ّ قغػّٕ ؾـا ؿا أخطلـا ػق٥ّ، وصؾ٧َّّ اؾؾ٥ّ ودؾ٣ّ وبا

  وصَول٥ّ أجؿعني.
 
 

 


