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 هقذهح :

 

فً خطة  / على الٌّاسخطة  / الٌّاسخطة الخطاب في اللغة  كما في المعجم الوسيط من خطة ؛                   

. ) فعل : ]خ ط ب[ :المعجُُ َخَطاتَحً ، وُخْطثَحً َخَطَة الٌَّاَس ، وفٍهن ، وعلٍهن َخَطَة  ،ألقى علٍهن ُخْطثح الٌّاس 

: أَْلقَى  -: َخَصَب في اْلُجْسُيػرِ ،   أَْخُطُة ، اُْخُطْة ، هصذس َخَطاتَحٌ ، ُخْطثَحٌ  ثالثً الصم هرعذ تحشف (. َخَطْثُد ،

  . َعلَى اْلقَْىمِ َخَطَة  -: -: الُجْوُهىسَ َخَطَة  -: . َحِذٌثاً ، َكالَهاً ، أَْي ُخْطثَحً 

خُطَة اللغح العشتٍح الوعاصش  :المعجم أما خُطةَ  . : َوَعَظُهنْ  -اإِلَهاُم فً اْلُوَصلٍَِّي ٌَْىَم اْلُجُوعَِح :َخَطَة  المعجموفً

 .حزق فيَّ الثالغح  -فالٌى صاس خِطٍثًا ، كاى تاسًعا فً الَخَطاتح :خُطة  .ٌَخُطة ، َخطاتَحً ، فهى َخِطٍة

 . ك كتابة  أ ككضيفة الخصاب التػاصل  بيغ السخاِشب كالسخاَشب سػاء كاف التخاشب شفاىة    

ك األماف لحاتو أك تسييجا  لسا كأىجافو ىي تحقيق غخض مغ أغخاض الكالـ ، بجءا  مغ الدالـ  الحي ىػ الصسأنيشة 
ستفدارا   ، أك ردا  أك دعػة ، كتػضيح كتبميغ كغايات اغخض السخاشبة ،  اخبارا  أك بعجه مغ كالـ حدب 

غ عمى االستجابة .  كمشيا تأليف القمػب  ،  كاستسالتيا التخاشب السخجػة بالشدبة لمجاعية  التبميغ السبيغ ،  السعي
 إف أمكغ كإقشاع اآلخخ كىكحا .

تداعج عمى تحقيق أىجافو ل ،ق لغة الخصاب مع غخضو  كغاياتو تزح ضخكرة أف تتدتمسا سبق   
خيج السخاشب  انتقاء السفخدات السشاسبة  كصياغة الجسل  برػرة تبيغ السعشى الحي ي عشي ذلظ فيسا يعشي أىسيةكي

حجاث  األثخ الحي يقرجه  كىكحا تتكامل الجسل  متعاكنة  عمى بياف السػضػع  كبمػغ  إلتػصيمو إلى مخاشبو 
غايتو مسا يعشي  أف  كل السفخدات  ال ترمح في كل السػاضع  كبعس  السخاشبات  قج تؤدي  عكذ السصمػب  

مجتسع  مغ ثقافتو أف يقابل التحجي بالتحجي  بجؿ  كسا  يحجث عشج استخجاـ مفخدات التحجي كاالستفداز  في
أك مػائسة كمرالحة ال نفػرا  كزيادة  ا  مرمحة  السخاشب أف تكػف  الشتيجة  قبػال  كتػافق فأ معالخػؼ كالخزػع  

جح الخصيب  بأنو بميغ  كلحلظ امتإلى إحجاث  لبذ كغسػض   التعبيخ غيخ السبيغكسا قج يؤدي  في العجاكة  
كميج لمحخب أك زاد الفطاضة كالغمطة غحى الذحشاء  كالبغزاء  ب  العبارة ك جحاب  ككع مغ  خصيب غليكحكيع ك 

 اشتعاليا .

 وعيفته خظاب االمام الهجي و الخظابة و 



في  مغ الخصاب ك قج لخرو االماـاإلماـ السيجي  السجخل لحلظ ىػ معخفة الغخض الحي يخيجه
 مقػلة  مأثػرة  عشيا ىي قػلو : 

  ( أنا عبج مأمهر باحياء الكتاب والدشة السقبهرين حتى يدتقيسا )

كمغ صفات السيجي التي كردت في االحاديث السخكية عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع  "  يقفػ أثخي كال     
 يخصئ " .

ب  صفتو السصمػبة كالالزمة الثبات ميجيتو أف يقاس خصابو بسعاييخ الخصا ىحهكضيفتو ك  تمظ كمغ  
 .الجعػة  الجعػة جاء  متبػعا ببياف كسائل األمخ بالتي كردت في الكتاب كالدشة ألف 

 كسا في الكتاب والدشة  : ةأدب الخظاب        

جاءت في بياف ذلظ نرػص  صخيحة  مغ الكتاب  كأحاديث صحيحة  عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو         

َُربََّكُُسَبٌِِلَُربَِّكُبِاْلِحْكَمةُِإِلَٰىُُاْدعُُ:"  كسمع . مغ ذلظ قػؿ هللا تعالى  ُأَْحَسُنُُۚإِنَّ ًَ َواْلَمْوِعَظِةُاْلَحَسنَِةَُُۖوَجاِدْلُهمُبِالَّتًُِِه

َُعنَُسبٌِِلِهَُُۖوُهَوُأَْعلَُمُبِاْلُمْهتَِدٌَنُ   2ُُ"َوقُولُواُِللنَّاِسُُحْسنًاكفي آية أخخى قاؿ تعالى  :"  1"ُُُُهَوُأَْعلَُمُبَِمنَُضلَّ
 كامتجح السػلى عد كجل  نيج رسػلو صمى هللا عميو كسمع كبيغ ما كاف سيحجث  لػ لع يكغ كحلظ  فقاؿ تعالى

ُِِلنَتُلَُهْمَُُۖولَْوُُكنَتُفَظًّاَُغِلٌَظُاْلقَْلِبََُلنفَضُّواُِمْنَُحْوِلَكُُۖ:"  َنَُّللاَّ ما يعشي  أف ضخر مجانبة الميغ  3.."ُُفَبَِماَُرْحَمٍةُّمِ
شحرخ فقط مع الخرـػ كالسخالفيغ  بل يذسل  حتى االتباع كإذا كاف يسكغ  أف يؤدي  إلى  انفزاض  ال ي

السؤيجيغ  فإف ضخره في اآلخخيغ سيكػف أكثخ كأشج كأششع . كقج كرد في الشز  عغ بعس أنػاع التخاشب  

ُِفٌََُسبُّواَُُوََلُتَُسبُّوا:"   نيى حتى عغ سب الحيغ يجعػف مغ دكف هللا قاؿ الحق عد كجل  الَِّذٌَنٌَُْدُعوَنُِمنُُدوِنَُّللاَّ

ْرِجعُُهْمُفٌَُنَبُِّ ُإِلَٰىَُربِِّهمُمَّ ٍةَُعَملَُهْمُثُمَّ ُأُمَّ ِلَكَُزٌَّنَّاُِلُكّلِ
ٌِْرُِعْلٍمَُُۗكذَٰ ََُعْدًواُبِغَ كفي ىحا السعشى كرد  4ُ"ُئُُهمُبَِماَُكانُواٌَُْعَملُونََُّللاَّ

رواُوَلُتنفِّروا" رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عغ  روا،ُوبّشِ رواُوَلُتعّسِ إنُالرفقَُلُ" كقاؿ  متفقُعلٌهُُُ"  ٌّسِ

عنُأمُالمؤمنٌنُعاُئشةُرضًُهللاُعنهاُقالت:ُو رواهـُمسلمُُُُ" "  ٌكونُفًُشًءُإَلُزانهُ،ُوَلٌُنزُعُمنُشًٍءُإَلُشانهُُ

  .متفقُعلٌه«ُإنُهللاُرفٌٌقٌُحٌبُالرفقُفًُاألمرُكله»قالُرسولُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ

مسا يداعج عمى ذلظ  ك مغ صفات الخصيب البميغ أف يأتي  حجيثو مدتخسال  مشاسبَا مػضػعيَا جحابَا كمقشعا       
كأحمل عقجة مغ لداني  غدارة العمع كحزػر  البجيية  كشالقة  المداف كلحلظ دعا مػسى عميو الدالـ ربو قائال "

 يفقيػا قػلي " ككرد عغ اإلماـ السيجي  قػلو إف في لدانو ثقل كلكغ العمع أشمقو  . 

                                                           
1
 (ُ.521)اآلٌةُُ–سورةُالنحلُُ
2
  (ُ.38اآلٌةُ)ُ-سورةُالبقرةُُُ
3
 (ُ.511اآلٌةُ)ُ–سورةُآلُعمرانُُ
4
 (ُ.503اآلٌةُ)ُ–سورةُاَلنعامُُ



قػؿ كتفاعل معو سامعػه اشتيخ االماـ السيجي  بأنو كاف إذا خصب  بكى كأبكى  أي تفاعل مع ما ي 
فخكف  عمى يث ذاع صيتو كصار  السدابحلظ قبل السيجية عشجما كاف شيخَا في خمػتو بالجديخة أبا  ح كقج اشتيخ

 عشج الجديخة أبا ليدسعػا لذيخيا . الشيل االبيس يتػقفػف 

خكاف اإلماـ السيجي         ب ك يشبو كيححر يشرح ك  إذا كتب أك خصب أك آنذ يعظ ك يفدِّ ك يجعػ ك يخغِّ
يقبل  الخأي االخخ أك يخاجع صاحبو لحلظ نججه في خصابو لألميخ كد البريخ قاؿ :" عغ كفي ذات الػقت كاف 

نسا ىػ إلمارتو عشج التخؾ إألميخ صالح فميذ لإلمارة عشجنا ك كصفو لرالح السظ باألميخ " كأما الترجيخ بقػؿ ا
يظ " كأغا فمػ أعمسيا ألزلتيا إذ كاف صمى هللا عميو كسمع يخاشب كبخاء الكفخ بشحػ  " عطيع "  كأما كتابة  " ب

 .5مغ الكتاب  "

كفي قبػؿ اجتياد أميخه كد البريخ  بخرػص  صالح السظ قاؿ اإلماـ السيجي  " ال خيخ في الدفظ أف       
 .  6كجج شخيق الحقغ " 

بيو  أبخ خى فييا  عجـ استحداف زيارة قكرد  عمى صفيو كصجيقو خميفة الرجيق  فيسا يتعمق بخسالتو  التي ي     
لسا في ذلظ مغ خصخ عمى عقائج الشاس  رد عميو قائاَل  :" أف ىحا األمخ لع يكغ خاشخ ببالي كلكغ لسا رأيتو 

 . 7خػاف لييجكا لمػالج الفاتحة " كال مانع مغ كصػؿ الزخيح مغ اإل  مشظ  كججتو صػابا  

 . 8ف الشدبة الجامعة بيششا كبيشكع ىي ندبة التقػى  " إحباب  قاؿ :" أحبابي  ،  إلى األكفي خصاب عاـ     

ف الجيغ  قج انجرس لصػؿ العيج مغ أبيبي ، أييا العع السكـخ  "يحكخ ككتب إلى عسو  دمحم عمي قخافي  " ح     
 رسػؿ هللا كاقباؿ الخمق عمى الجاه كالساؿ . يبيغ فزيمة  التػاضع كحدغ الطغ باهلل كاإليساف  بعطسة  قجرتو .

حكؿ . يصمب ف السدتكثخ بذيء  دكف هللا مخأالشعع الجنيػية  شاغل عغ هللا ك  فأبيغ عجـ الججكى مغ الجنيا  ك 
 9ف يقبل إلى هللا برجؽ .أف يياجخ إليو ك أمشو 

 : ثار الكاممة لإلمام السهجياآل 

سساىا اآلثار الكاممة لإلماـ  البخكفدػر أبػ سميع  مشذػرات كخصب اإلماـ السيجي في ستة  مجمجات  ، عجس     
مغ الفتخة الدابقة لمسيجية  قصعة  14كىحا اجتياد مقجر  كلكغ البخكفدػر  نفدو أشار إلى أف ىشالظ   –السيجي 

ك أف ثسة آثار  لع تخد إلى دار   ىػ حتى نياية العاـ 1298مغ فتخة  إعالف السيجية  في أكؿ شعباف   9ك
سعشى أنشا بحاجة إلى اصجار دمع  لو بكلكشو لع ي و سسع عغ بعزيا كرأى  بعزاَ الػثائق  كال غيخىا بل قاؿ  إن

                                                           
5
 883ُ،ُصـ2ُاآلثارُالكاملةُُ،ُمجلدُُ
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نجاء عاـ عبخ كسائل االعالـ كالخصباء لسشاشجة  كل مغ عشجه  مشيا شيء  ليدمسو إلى جية اختراص  حتى 
و كمدئػليو لمباحثيغ  كالجارسيغ فتعع الفائجة . كقج فعل  مخكدنا ذلظ في حجكد امكانات مشدػبي  يكػف متاحا  

 كعالقاتيع فجاءتيع مجسػعة  اشمق عمييا مجسػعة االماـ السيجي  تحتاج إلى مقارنة مع ما ىػ  مجسػع .

 تتكػف أعساؿ اإلماـ السيجي مغ : 

 أكال  : السخاسالت  كتذسل الخصاب ، الخسالة ، السشذػر  ، التػقيعات .

 ثانيَا: االدبيات الجيشية  .

 ثالثا : الحزخات .

 األدعية كالخاتب . رابعا:

 خامدا  : الخصب .

 سادسا  السخكيات .

 سابعا  :  السجالذ " القخآف كالتفديخ ، األحاديث الشبػية  " 

 :مجمج  السعامالت تتزسغ  ثالث فئات ىي كىشالظ كثائق  في 

 كثائق السيجي إلى حسجاف  ابي عشجة .ُ- أ
 كثائق السيجي إلى دمحم خالج زقل  . ُ- ب
 كثائق متجاكلة بيغ السيجي كأميغ مالو أحسج سميساف .ُ- ت

 
 تفاصيميا كسا يمي : الكاممة مجسػع ما في مجمجات اآلثار  

 هـ 3111في السجمج األول ويحتهي عمى الهثائق وما نحهها  حتى نهاية   371

 ه . 3113في السجمج الثاني  وفيه  وثائق سشة  113

 ه أيزًا . 3113سشة في السجمج الثالث وفيه وثائق   133

 ه . 3111في السجمج الخابع وفيه وثائق  سشة  894

 81أما السجمج الدادس فيذتسل  عمى الخاتب واألدعية  والخظب ويبمغ عجد الخظب  السجسهعة  فيه 
  خظبة  . وله تعميقات عمى بعض  الشرهص  وتفديخ لبعزها  .



 مفخدات خظاب اإلمام السهجي :أبخز 

معيشا  عميو أف يختار  الكمسة  التي تجؿ ت أكعية  السعاني فسغ أراد أف يػصل  معشى كرد أف الكمسا  
أف يؤدي إلى اختالؼ   تمقى سامعا  أك قارئا  أما الخصأ في  اختيار  الكمسة فسغ آثاره عميو كتػصل  إلى الس

 . ك بالتالي فيسا يتختب عميو مغ رد أك ردكد أفعاؿ ك أقػاؿ في السعشى أك خصأ في السعشى 

الحجيث عغ خصاب اإلماـ السيجي  يذسل  الخصاب الذخري السػجو لذخز  كسا يعشي الخصاب     
الستأمل في خصاب اإلماـ  كالخسسي الحي يدسى مشذػرا   كسا يذسل  الخصاب الجساىيخي كالخصبة الجيشية  

بالسفخدة  كمثمو متػقع مشو  أف يختارىا  لمسعشى الحي يخيج بيانو  كاألثخ الحي يقرج السيجي سيجج أنو ييتع 
 احجاثو  في الصخؼ اآلخخ  . 

ىشالظ مفخدات  تكخرت في خصاباتو كمغ دالالت التكخار حزػر مػضػع كسببو لسا يعشي اف الستحجث     
كخ الذيء حبو  كقج قيل مغ أحب ذتكخار يقرجه كيخيج التأكيج  عميو كالتأكج مغ كصػلو كربسا كاف معشى 

 شيئا  أكثخ ذكخه . 

لعمي ال أخصئ  بل ال أضغ أف ك فيسا يمي أكرد بعس السفخدات التي تكخر كركدىا  عغ اإلماـ السيجي   
ىشالظ مغ يخالفشي  الخأي في أف  السفخدة التي كردت في معطع خصاباتو ىي مذتقات كمسة " أحبَّ " فسعطع 

ـ السيجي حتى ألكثخ  مخالفيو تبجأ بكمسة حبيب لمسفخد كأحباب لمجسع كقج يزيف  إليو كمسة خصابات اإلما
ة  " الحسج هلل كالرالة سمصفي لمسفخد  كأصفياء عشج مخاشبة الجسع أمثمة ذلظ استياللو  السخاشبة بعج البد

السفتقخ إلى هللا ، إلى  ياف مرجر  الخصاب  كمغ يػجو إليو " مغ العبجعمى رسػلو صمى هللا عميو كسمع كب
 _____ )فالف( تبجأ السخاشبة بإحجى ىحه الريغ :

حبيبي  ، حبيبي كصفي  ، حبيبو كصفيو  ، أحبابو ك أصفيائو ، الحبيب في هللا كرسػلو صمى هللا عميو 
 كسمع . 

 أحبابو كأعػانو في الجيغ مغ الخمفاء  كالعساؿ كاألنرار  .

ألفت الشطخ إلى أنو لع يقل اتباعو بل قاؿ أعػانو في الجيغ كلع يقل الػالة  كلكغ قاؿ العساؿ كلعل ذلظ   
 أدعى إلى الجج في العسل  كالتػاضع في التعامل  .

معمـػ أف السحبة كمسة شيبة كعالقة خاصة  مغ ثسارىا تبادليا كبحلظ تكػف سببا  في انذخاح الرجكر     
غ أشخافيا  بل ىي سبب لجخػلو الجشة  فقج صح ىع الحبيب السرصفى أنو صمى هللا عميو كقتح السغاليق بي
ن على شيء إذا فعلتووه ال تدخلوى الجنة حتى تؤهنوا ، وال تؤهنوا حتى تحابوا أال أدلككسمع  قاؿ  :" 
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كحلظ مغ العبارات التي أكثخ مغ استعساليا  بل يسكغ اف يقاؿ التدميا    "تحاببتن : أفشوا السالم بينكن 
في كصف نفدو عشج تعخيفيا لمسخاشب عبارة السفتقخ لسػاله ؟ السفتقخ إلى هللا . ىحا بيشسا نججه  يحتـخ 

لراحب السقاـ بسقامو  كلػ كاف حالو عشج الخصاب مخالفة لو مخاشبو كيقجره كيعتخؼ لراحب العمع بعمسو ك 
 بل إنو خاشب  غخدكف  " عديد بخيصانيا كالخجيػية " .

 كحلظ استخجـ كمسة شفقة في عبارة تكخرت في مخاشباتو حتى في حالة محكـػ بإقامة حج شخعي عميو  
 (.رب د عمي مغ األكالد كاألقاذلظ شفقة عمى السدمسيغ كافة كال سيسا مغ يع فقاؿ في خصابو إليو )

 كمغ السفخدات التي أحدب أنو استخجميا  في مػضعيا الحي يؤدى مقرػده مشيا ما يمي :   

 نبهت ، أنحرت ، الطفت  ، العفه عسا سبق  ، يغفخ هللا لكم 

كسائل الجعػة كسا كردت في اآليات  مع صفات ك اسفخدات التي كردت سابقا  نالحظ تػافقيالبتأمل     
بالتي ىي أحدغ  كالميغ مع  ةلالحكسة ، السػعطة الحدشة  كالسجاد ؛ الكخيسة كالشرػص الشبػية الذخيفة 

 الشاس كتجشب الفطاضة كالغمطة .

   خظاب  اإلمام السهجي من حيث السبشي والسعشى    

 كل خصابات اإلماـ السيجي  يدتيميا  بسا يمي :

  الخحسن الخحيم بدم هللا" 

    الحسج هلل الهالي الكخيم  والرالة عمى سيجنا دمحم وآله مع التدميم

ثع بعجىا يقجـ نفدو إلى جاية الخصاب  أك بسعشى " أفيع " ثع يػرد كمسة  "كبعج "  ، التي يفدخكنيا  بسعشى ب
  -مَخاَشبو قائال  :

 مغ العبج السفتقخ إلى هللا دمحم السيجي بغ عبج هللا " كفي بعس  السشذػرات " بغ الديج عبج هللا  . 

يمي ذلظ تعخيف السخاشب كيبتجئو بكمسة حبيبو ، أك صفيو  كقج يديج عميو برفة أك كمسة تديج السخاشب 
 آنفا  .  تقجيخا  )السكخَّـ( كعشج الجسع يجسع كسا كرد

ضػعو  ػاضع كيخفع قجر مخاشبو ثع يتبع ذلظ بكمسة حبيبي  أك أحبابي كيجخل إلى مػ يالحظ أنو يت    
  الحي عشاصخه عامة كخاصة  .
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 -أما العامة فتذتسل عمى ما يمي   :

 هلل بالعبادة . كاإلخالصالجعػة إلى التػحيج  -
 الجعػة إلى اتباع أثخ رسػؿ هللا كسشتو . -
 تعمسو كالعسل بو . التحبيب في القخآف الكخيع ، -
 التحبيب في اآلخخة  كالدىج في الجنيا . -
 تحبيب الجياد في هللا كاستخخاص  كل غاٍؿ دكنو . -

ػضػع الخاص  الحي ىػ سبب الخصاب  ُيعيشو  كيبيغ الحكع فيو أما العشاصخ الخاصة فبحدب الس      
مالت  مدتذيجا   بآي مغ الحكخ الحكيع كسشة رسػؿ هللا  صمى هللا عميو كسمع مثل العبادات ، كالسعا

كاألكضاع   كالطػاىخ االجتساعية باء ؿ الذخرية  ، كتخبية األبشاء كمدئػلية اآلكالعقػبات الذخعية  كاألحػا
 كالترخؼ في الساؿ كالغمػؿ  ... الخ . االقترادية ، كالتجارة كاإلنفاؽ  السالية

مغ الِحكع أك األقػاؿ السأثػرة كاألمثاؿ  كالذعخ  كخالصات  كأقػاؿ ىػ مرجرىا مثل  كقج يػرد  شاىجا   
 قػلو لسَخاَشبِو عشج الحجيث  عغ الدمف الرالح : 

  -في تفزيل العفػ ك الرفح عمى العقاب  : "   كقػلو  كهنها كسا كانها تشالها ما نالها" 

كعمى حدب السألػؼ في صياغة الكالـ خاصة في   10"ال خيخ في الدفك إن وجج طخيق الحقن " 
 زمانو فقج استخجـ الدجع .

  -**  مقتصفات مغ نساذج خصاباتو  : 
صيغ مخاشبات اإلماـ السيجي  مقتصفات مخجعية لسا تسيدت بو فيسا يمي أكرد 

  -لسخاشبيو كقج شسمت  مخاشباتو :
 السذايخ . -
 العمساء . -
 عامة الشاس ، بعس الشداء  ، اقخبائو . -
 أعػانو في الجيغ مغ الخمفاء كاألمخاء كاألنرار  . -
 مخالفيو في السيجية " مغ انكخكىا لو "  -
 سكاف الخخشـػ . -
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 غخدكف. -

 مخاطبته لمسذايخ :

 السذايخ ىشا أنػاع :  

 مذايخو الحيغ تمقى عشيع . -1
 السقامات الجيشية العامة  . كالسذايخ ذك  -2
 السذايخ الحيغ عارضػه . -3
 أقاربيع  . -4

ؿ مغ العمساء أقػؿ  قفيسا يتعمَّ       عذخ شيخا   تمقى اإلماـ السيجي العمع ستةبالرشف األكَّ
 تقخيبا أشيخىع  :

  خػجمي عبج هللاالذيخ دمحم خيخ. 
 . الذيخ دمحم شخيف نػر الجائع 
 . الذيخ القخشي كد الديغ 

دمحم إبخاليع أبػ سميع مخاشبتو لمذيخ دمحم الصيب البريخ عشج بجء السيجية  البخكفدػركقج أكرد     
 11كاصفا  لمذيخ دمحم بػ )خميفة ججنا الذيخ البريخ ( .

  كاحتخاموعمى إجاللو  كعمى الخغع مسا كقع بيشو كبيغ شيخو دمحم شخيف فإنو ضل محافطا   
" مغ العبج السفتقخ إلى هللا دمحم السيجي بغ عبج هللا  إلى حبيبو دمحم شخيف  كلحلظ خاشبو  قائال  :

كإنظ حبيبي مسغ ىػ حقيق بإيثار ما عشج كقاه هللا كأعصاه السقاـ الطخيف " كرد في خصابو لو " 
عيجي بظ أف تفيع العبارة مغ غامس ،  هللا عمى كل شيء  " كقاؿ لو " كفيسا كتبت إليظ سابقا  

 كسا كتب إليو قائال :12اإلشارة لدكي فيسظ كعديد عسمظ "
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ـخ بكل االكخاـ دمحم شخيف  عبج هللافسغ العبج  السعترع باهلل دمحم السيجي بغ )  إلى السحتـخ السكَّ
 نػر الجائع ، رزقو هللا كساؿ السكاـر كبمغو شيػد الجائع .

لشا قج كرد عمى كتابظ صحبة أخيشا  يػسف البالؿ ، كمغ بعس ما فيو  تحكخ   عديدي ، 
خػانشا فخي  كفخح حقار الربح كغيخىع مغ إحسج البذيخ الخشتعجيات االخػاف عميكع كسػسى أ

كأنا وهللا ما صجر مشي ذلظ كال بحشا ليع بػجو الغشيسة . كنيبيع لحقػقكع مطيخيغ أنشا أ كأصحابشا
. كاف حخمتظ ثابتة في قمبي  ، كأف جخى  نعل مغ أمػالظ كلع أبحيا  فيسا يأتي  بحت ليع قباؿأ

حداف إال عفػ عشظ شفقة عميظ ، كىل جداء اإلزؿ اشمب مغ هللا كرسػلو الما جخى  ، كأني لع أ
كفييا  لقج حرل العفػ عشظ كعغ جسيع امالكظ  حداف  ! كقج حزخت فيظ الحزخة مخارا  اإل

 ـ مغ نقػد ك عيػش ك أشياف كمػاشي  كخالفيا  ، كحسجت هللا عمى ذلظ .كميا عمى كجو العسػ 

، كقج كتبشا   شخعيا   لدمت بو نفدي  لدكما  ك أ نا ممدكـ بوكإف جسيع ما نيب مشظ أ 
كخامكع كثبػت حقكع كعجـ  سبكع كالػقػع في كع كمشػه باحتخامكع ك إمشاشيخ  معجدة  في حق

عميكع فيػ مخالف هلل كرسػلو .  السدتجيع . كمغ خالفشا كتعجىعخضكع لمشدبة القجيسة ك االمجاد 
ف الخميفة عبج هللا  مػجػد لجداء السخالفيغ كىػ سيف هللا السدمػؿ لسغ خالفشا كخالف هللا كأ

 كرسػلو ، كعسل عمى شاكمتي  . 

عفػي بعج اقتجاري كعيغ  كلقج عمست لجى نريحتظ كاعتبخ في حمسي بعج عمسي  كفي  
كتججد  بظ لتدداد تػاضعا   لظ ك رحسة   بخا   إالنا السيجي  ، كال فخخ ! كما ذكخت ذلظ الشريحة أ

عشجه . كأف مفاتح الغيب  عشج أبيشا القصب  إال ا  دكف هللا كال عد   ف ال تخى  لظ كساال  كأ كساال  
ني لػ آخحتظ بسا كاف مغ غيخ  نريحة  لظ يذكػني يـػ الكيامة  عشج رسػؿ هللا الصيب  . كإ

 13" (ني راضي كمثمظ تغشيو االشارة كالدالـ .عميو كسمع . فافعل كقل ما شئت  فإصمى هللا  

"  الخصيئة ثبتت كإقامة الحج كجبت  " إلى قػلو " كأنا قاؿ خصابو إلى الجالؿ دمحم شخيف  في ك 
، ما كشت اتخؾ  كاألقاربكالد افة كال سيسا  مغ يعد عمّي مغ األعمى السدمسيغ ك وهللا لذفقتي

هللا الػاحج  بأمخكلمكياـ  مغ يجب عميو حج مغ حجكد  الجيغ لمكفارة لو كالفػز بالخيخ الجائع
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الستعاؿ  ، كقج حج عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو ابشو حتى مات تحت الحج فاختار ابشو كىػ 
 14سانو مغ هللا ".ذلظ لسا يعم

كقج خاشب عمي بغ العالع األميغ الزخيخ بخصاب جاء فيو  :" إلى عمي بغ األميغ      
يذيخ  إلى الكتاب الحي كتبو ألبيو ثع يثشي عميو لحلظ كيجعػ لو بالتػفيق  كيفيجه بأف  –الزخيخ 

كبايعيع عمى البيعة  التي تميق بحاليع  ججه كبشاتو الالئي مشيغ كالجتو قج قبميع "اإلماـ السيجي  "
 15ق . 1300ذي الحجة  10فيسا يؤدي إلى القخب مغ هللا . 

 كخاشب آؿ أبي سغ  بخصاب فيو : 

إلى عػض الكخيع أحسج أبػ سغ كإخػانو كأكالدىع كعذيختيع كقبيمتيع يذيخ إلى خصابو بإتباعو ) 
يخ عمى أحياء الجيغ حتى يقػـ إلييع كيصمب خخكجيع عغ شاعة التخؾ كالعسل بالذخيعة كالتذس

كيصمب مشيع الكف عغ التعجي عمى البصاحيغ كيرفيع بأحبابو في هللا كأعػانو عمى سكة رسػؿ 
 (هللا .

ك كاف مغ حكتو كمخاعاتو لإلعتبارات الخاصة ك الحالة اإلجتساعية أف يخيخ مخاشبو بيغ 
التخؾ كيخيخه بيغ اليجخة اليو أك رالح السظ يحثو عمى الخخكج عمى ل وخاشبفي كسا خيارات 

 االنزساـ إلى األميخ دمحم الصيب البريخ .

 كخاشب الديج دمحم عثساف السيخغشي " الجج" قائال  :

"فسغ العبج السفتقخ إلى هللا دمحم السيجي بغ عبج هللا إلى حبيبو في هللا دمحم عثساف  بغ دمحم الحدغ 
ككرد في خصابو إليو  " كإنظ مغ أعطع مغ يعج كيطغ  ميخغشي  ، كاف لو مػاله الغشى آميغ  . "

هلل في مثل ىحا األمخ كما عيجتظ أنظ تتباشأ عغ قجر كيحا " كقاؿ " كإنظ   كاإلخالصبالرجاقة 
يا حبيبشا  ، مسغ لع يكغ ديشو عمى حخؼ  إف أصابو  خيخ أشسأف بو كإف أصابتو فتشة  أنقمب 

 .16ػ تقصعت إربا إربا " عمى كجيو بل أنت مسغ  يصمب رضا هللا كل
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** ربسا  كانت أقدى الكمسات  في جسيع  مخاشبات اإلماـ السيجي  قج كصفيع ىي التي   
جاءت في مشذػره السػجو إلى العمساء  الحيغ عارضػا  كأيجكا  غخدكف كصجكه عغ اإلسالـ كقج 

جنيا  شيػتو كال كصفيع بعمساء الدػء .فقج  جاء فيو "  كيف يجرؾ  اآلخخة مغ ال تشقزي مغ ال
تشقصع عشيا رغبتو ! بحق أقػؿ لكع  : أفدجتع آخختكع برالح دنياكع فرالح الجنيا احب اليكع 

مغ صالح اآلخخة . فأي الشاس أخدخ مشكع لػ تعمسػف ! كيمكع متى ترفػف الصخيق  لمُسجلجيغ  
ميال  ! ما يغشي  كتكيسػف في محالت الستحيخيغ  كأنكع تجعػف أىل الجنيا ليتخكػىا لكع ، ميال  

  17البيت السطمع اف يػضع الدخاج فػؽ ضيخه كجػفو كحذة معصل .   " 

 : إلى أهالي الخخطهم

 اإلنجميدعمى  اعتسادىعكتب اإلماـ السيجي إلى أىالي الخخشـػ يحكخىع  كيأخح عمييع       
كصخؼ نطخىع إلييع دكف هللا . يعفػا عسا سبق مشيع  كيحثيع عمى التدميع كيعجىع باألماف " ال 

رحع الخاحسيغ كعميكع آمغ هللا خيب عميكع اليػـ يغفخ هللا  كىػ أبسا فات مشكع كال تث اؤاخحكع
ب كرسػلو كآمغ العبج هلل كليذ عميكع حخج فيسا مزى كغايتو أف مغ سم ع سمع كمغ خالف  عصِ 

 18كنجـ  "مغ عسل مشكع سػء بجيالة  ثع تاب  مغ بعجه كأصمح فأنو غفػر رحيع  " .

 : غخدون باشا مخاطبته إلى 

غخدكف كسا ىػ معمػـ ضابط إنجميدي مديحي رشحتو بخيصانية لمخجيػي لمتعامل مع السدألة     
ككانت ميستو في الدػدانية أك حخكة الجركير أك التسخُّد الحي حجث في الدػداف أي الثػرة  

مبتجئيا إخالء الدػداف ربسا إيثارا  لدالمة األجانب السػجػديغ فيو ك لكشو ذلظ عمى خمفية نجاحو 
في إخساد ثػرة الريشييغ ضج اإلنجميد ، لكشو عشجما دخل الدػداف شسع في أكثخ مغ ذلظ ، 

ر أف قائج التسخد ربسا يكػ  ف فقط راغب في شسع في إبقاء جدء مغ الدػداف تحت سيصختو كقجَّ
فقجـ الدمصة كلحلظ فكخ في أف يقصعو جدءا  مغ البالد ) كخدفاف ( ليشفخد ىػ بالباقي مشيا 

لكغ الثائخ لع يكغ كسا تػىسو غخدكف بل يخمي ألكثخ مغ ذلظ ألنو  عخضيا لمثائخ مجعػما  بيجايا
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ك قج دارت بيشيسا مخاشبات الستػقع في مثل تمظ الحاؿ أف تكػف مفخداتيا نارية  صاحب دعػة ،
 تيجيجية لكغ السيجي رد عمى خصاب غخدكف الستمصف بخصابات ىادئة جاء فييا : 

سمست  "سمع تدمع يؤتظ هللا أجخؾ مختيغ  كإف أعخضت كاف عميظ أثسظ كثع مغ معظ كإف اسمست 
شاؾ فيسا جخى  مشظ ، كإف أبيت فال قجره لظ عمى نقس ما أراده محفقج عفػنا عشظ كأكخمشاؾ كسأ

 19هللا كستخى "

إلى عديد بخيصانيا  عبج هللاكخاشبو قائال  " مغ العبج السفتقخ إلى مػاله دمحم السيجي بغ الديج      
كالخجيػي غخدكف باشا  :" دعاه  كأشار إلى حدشاتو ك أعسالو الصيبة ثع يقخر أف حدشاتو  ال 

ل عشج هللا إال بعج اسالمو  كيحكخ انو أرسل لمُسحاصخيغ كأخبخىع أنو راغب في االسالـ كلع تقب
ف ىحا  زاد مغ أممو فيو كيصمب مشو التدميع قبل مجيئو يشو كبيغ االسالـ العمساء  كبيغ أيقف ب

إلى الخخشػـ كيبيغ شخكط التدميع  " اذا سمست تكػف آمغ عمى نفدظ كمالظ كعائمتظ ككل ما 
مكت يجاؾ مغ قميل أك كثيخ ما عجى حق السيخي السخرػص بو ككل مغ يدمع معظ مغ م

 ألفت الشطخ إلى أنو خاشب  غخدكف  20كحلظ آمغ عمى ىحا الذخط الحي مخ آنفا "  السديحييغ
اقتجاء بسخاشبة رسػؿ هللا لعطساء أقػاميع برفة عطيع كسا في برفة" عديد بخيصانيا كالخجيػية 

 21عميو كسمع إلى عديد الكبط كغيخه .خصابو صمى هللا 

كفي مشذػر آخخ خاشبو قائال :" كليكغ معمػـ عشجؾ يا حزخة الباشا غخدكف أف جسيع الحيغ    
كلج الذاللي  إنحار اإلنحاراتبميغا كىا ىي كاصمة اليظ "  إنحاراقتمػا عمى يجي ، قج أنحرتيع أكال 

بأجػبة عجيجة لمعاـ كجػاب مخرػص لو كإلى اكابخ جيذو  ىكذ كإنحارمغ بعج مخاشبتو لي ، 
، كقج أرسمشا لباشا األبيس بجػاب فقتل رسمشا كبعج أف كقع في يجنا أكخمشاه ، كفي مػقع آخخ 

يقػؿ لو " كلحلظ الشفت جسيع األكابخ كأىل الجكلة  بالقػؿ كالفعل  ليعخفػا ما عشج هللا فيخغبػا فيو  
كىكحا جسيع مغ كقع في قبزتشا مغ األكابخ ما فعمشا معو إال الخيخ كيتخكػا الخديذ الفاني  

كاإلكخاـ كمغ صجؽ مشيع معشا فيع اآلف في خيخ كثيخ كزيادة شخؼ كالدالـ " كفي نفذ الخصاب 
كسمست لي كأتبعتشي فدت بذخؼ الجنيا كاآلخخ كفدت  اىتجيتقاؿ لو " كيعج ىحا البياف فإف 
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 ىمكت . كلديادة الذفقة عميكع لدمت التحذية " الديادة بعج بأجخؾ كأجخ جسيع مغ أتبعظ كإال
 22. الخصابنياية 

كفي مشذػر آخخ خاشب غخدكف قائال :" سألتظ بحق هللا كنبيو عيدى عميو الدالـ أف تقف     
عمى أجػبتشا ىحه بالحخؼ " في ىحا الخصاب ذكخ اإلماـ السيجي  أف جػرجي  أسالمبػلية بمغو 

يج أفشجي نعيع لو معخفة بمغة غخدكف  كبالخط العخبي " كما داـ أنو يعخؼ أف رجال يدسى الد
 23عمى يجي  السحكػر  " الخصيغ كالمغتيغ نخغب الػقػؼ عمى ما في ىحا الطخؼ جسيعو حخفيا  

 انتبو اإلماـ السيجيكعشجما آف األكاف ك آؿ الحااؿ إلى اإلنتقاؿ مغ الحرار إلى اإلقتحاـ     
بو كإال فيػ  فميخبخغاال   " مغ رأىفخاشبيع قائال  إلى الجاخميغ  إلى الخخشـػ كالسػجػديغ بيا 

 شخيكو فيسا يقزيو هللا " .

كبعج أف تع لإلماـ السيجي تحخيخ الخخشػـ الحي يعشي تحخيخ الدػداف ك بجأت مالمح دكلتو     
السدمسيغ خارج الدػداف فكتب  شفق يخاشبال تحجه الحجكد الدياسية دعػة أمخ  ك ألف األمخ

 :كجاء في خصابو إلييع إلى أىل الجيات السرخية 

عمسػا أحبابي أف الشرح في ديغ هللا مغ أىع الػاجبات كمغ أعطع القخبات قػؿ نبيشا  عميو ) ا   
إلى الجياد   قػمػا بغيخ  تػاف أزكى الرالة كالتدميسات  إف الجيغ الشريحة كسا في الحجيث  .

 (. ثع  أعمسػا  أييا األحباب أنو قج أجسع السدمسػف  –في سبيل هللا 

ف تقادـ العيج مغ زمغ الخسػؿ يع خصابو إلى أىالي فاس  " يحكخ أكقج لخز البخكفدػر أبػ سم
الحكاـ كمػافقة عمساء الدػء قج أمات الجيغ كعصل أحكامو كندؿ بو ، ثع يحكخ ميجيتو كأنو  كجػر

ىجاؼ دعػتو كيجعػىع لإليساف بو كالعسل  لشرخة دػداف مغ التخؾ السفدجيغ . يبيغ أ يخ التع تصيأ
 نو سسي عساال  بػف في االندالؾ في سمكو . يحكخ أنيع مؤمشػف بو راغإكقج بمغو  الجيغ خرػصا  

قخاره  أك تعييغ ترمػا بو مغ مرخ كيتخؾ ليع حخية إعمييع بشاء عمى ما عخضو رسميع الحيغ ا
ىسية السحاىب  كآراء  السذايخ . يبيغ أ خخ كيؤكج ليع  بالكتاب  كالدشة  فقط  كتخؾ شخز آ

 عاجال  . الجياد  كمكانة اتباعو  كمقاماتيع كيصمب مشيع ردا  
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 التهصيات :

 .  إصجار نجاء  عاـ لسغ بصخفو كثيقة بتدميسيا  إلى الجيات السخترة 
  أف يشكب الباحثػف  عمى الػثائق لجراستيا كإعصاء اىتساـ أكثخ بالجانب الجعػي في

 كالتداما  . السيجية ، عقيجة كفكخا  
  اقتفاء أثخ الشبي كالدمف الرالح في نػع الخصاب ككسائل الجعػة كتػخي الميغ في

فق التخاشب  كالسالشفة كاالحتخاـ  في التعامل  كالحخص عمى ما يداعج عمى التػا
تكامل الجيػد كالتعاكف عمى البخ كالتقػى بجؿ الجشػح إلى استفداز اآلخخ كاستخجاـ 

 عبارات التحجي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتسة                                              

ىحه الجراسة ىجفت لبياف أف االماـ السيجي كاف لو أسمػبو الخاص في التخاشب مع       
مػجيات الشرػص الػاردة في ذلظ في الكتاب كالدشة لسغ يترجى لسيسة اآلخخيغ يتػافق مع 

الجعػة ك قج أكردت فييا بعس السفخدات التي أعتقج أنيا كاف ليا أثخ شيب في مخاشبيو ك 
نساذج متشػعة مغ خصاباتو مذيخا  إلى مشاسبة التعبيخ لمسخاشب ك ك  أتبعت ذلظ بسقتصفات مغ

 ضعو االعتباري ك االجتساعي أك مكانتو عشج االماـ . 

ىحا جيج محجكد كمتػاضع في مػضػع ميع  أشخقو داعيا  إلى الغػص في أعساقو      
كاقعشا االجتساعي الستخالص الجركس  كالعبخ  التي نحتاجيا في مديخة الجعػة في عالج  شخكخ 

 في شخيق تػحيج الجيػد .  كتخميع العالقات بتأليف القمػب سعيا  
 كباهلل التػفيق 
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