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املبحح األّل :معامل عام٘ يف صريٗ العالم٘ ابً عاشْر
ٖ ٛايع ١َ٬ايٌٝؽ ضبُـ ايطاٖل بٔ ضبُـ بٔ ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛكٚ ،يـ يف
ٓاس ١ٝاملله ٢يف تْٛى هٖٓ1296 ١ع بكِل دـ ٙيٮّ ايِـك ايٛمٜل ضبُـ
ايعنٜن ب ٛعتٛك.
ٚقـ ًب يف أسٔإ أهل ٠عًٌُْٚ ،١ٝأ بني أسٔإ ٚايـ ٜأٌَ إٔ ٜه ٕٛعً٢
َجاٍ دـ ٙيف ايعًِ ٚايٓبٛؽ ٚايعبكلٚ ،١ٜيف كعا ١ٜدـ ٙ٭َ٘ ايٛمٜل ايق ٟنإ
حيلْ عً ٢إٔ ٜه ٕٛػًٝؿ ١شلِ يف ايعًِ ٚايوًطإ ٚازبا.ٙ
تًك ٢ايعًِ نأبٓا ٤د ،ً٘ٝسٝح سؿظ ايكلإٓٚ ،ادب٘ إىل سؿظ املت ٕٛايوا٥ـ٠
يف ٚقت٘ٚ ،ملا بًؼ ايلابع ١عٌل ٠ايتشل جباَع اينٜت ١ْٛهًٓٚ ،1310 ١لع ٌٜٗٓ
َٔ َع ٘ٓٝيف تعطٍٕٗ ٚسبٍّ يًُعلؾ ،١ثِ بلم ْٚبؼ يف ًت ٢ايعً ّٛهٛا ٤يف عًّٛ
ايٌلٜع ،١أ ٚايًػ ،١أ ٚاٯؿاب أ ٚغرلٖا َٔ املعاكفٚ ،ايجكاؾات ،بٌ ٚايطب،
ٚإتكإ ايؿلْو ;١ٝؾهإ آ ١ٜيف فيو نً٘.
ي٘ َ٪يؿات نجرل ٠يف ًت ٢ايؿَٓٗٓ ،ٕٛا تؿورل ٙاملوُ ٢بايتشلٜل ٚايتٜٓٛل،
َٚكاُـ ايٌلٜعٚ ،١أُ ٍٛايٓظاّ ا٫دتُاع ٞيف اٱهٚ ،ّ٬نٌـ املػطَٔ ٢
املعاْٚ ٞا٭يؿا ايٛاقع ١يف املٛااٚ ،كؿٌّ عً ٢نتاب اٱهٚ ّ٬أُ ٍٛاسبهِ يعًٞ
عبـايلاممٚ ،أُ ٍٛايتكـّ يف اٱهٚ ،ّ٬أُ ٍٛاٱٌْاٚ ٤اشبطابٚ ،١أيٝى
ايِبض بكلٜبٚ ،غرلٖا نجرلٷ نجرلٷ هٛا ٤نإ َطبٛعاّ أّ طبطٛااّ.
ٚنإ فا عكٌ دباكٚ ،فا تـؾٗل ٚتـؾٗع يف ايعًِ; ؾهأْ٘ إفا نتب يف أ ٟؾٍّٔ أٚ
َٛٓٛع _ ٜػلف َٔ حبلٜٓٚ ،شت َٔ ُؼل; ؾإفا كأٜت عٓٛإ املٛٓٛع ايقٟ
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ٜلٜـ ايهتاب ١ؾ ٘ٝقًتَ :افا هٝكٍٛ؟ ؾإفا قلأت َا ذبت٘ كأٜت ايعذب ايعذاب;
يقا ؾإْو ذبتاز ٚأْت تكلأ ي٘ إٔ تٴشٔل فٖٓو ٫ٚ ،تتٌاغٌ عٓ٘.
ٚنإ فا أهًٛب ضبهِ ايٓورً ،ـٜـ ا٭هلٜ ،قنل بأكباب ايبٝإ ا٭ٚا.ٌ٥
ٚنإ إفا نتب اهتذُع َٛاٖب٘ ايعًُٚ ،١ٝايًػٚ ،١ٜٛا٭ؿبٚ ،١ٝا٫دتُاع،١ٝ
ٚايتاكخيٚ ،١ٝايذلبٚ ١ٜٛغرلٖا شبـَ ١غلٓ٘ ايقٜ ٟلَ ٞإي.٘ٝ
ؾ ٬غلٚٳ _إفاّ_ إٔ دبـ يف نتابات٘ عٔ أَٛٓٛ ٟع :ايكِٚ ،َ١اسباؿث َ١ايتاكخي،َ١ٝ
ٚايٓهت َ١ايب٬غٚ ،َ١ٝاملوأي َ١ايٓشٚ ،َ١ٜٛا٭بٝاتٹ ايٌعلٚ ،َ١ٜاملكاُـٳ ايٌلع،َ١ٝ
ٚاملٓاقٌ َ١اسبلٚ ،َ٠ايذلدٝضٳ ٚاملٛامْ.َ١
نٌ فيو بأؿب عإٍٚ ،أهًٛب كامْٕٚ ،ٳؿَىٕ َوذلٜض; ؾتٌعل إفا قلأت ي٘ إٔ
ٖقا ايبشح نتب٘ صبُٛع َٔ ْ١املتؼِِني يف ؾًٓ ٕٛت.٢
ٜك ٍٛا٭هتاف ضبُـ ايطاٖل املٝوا_ ٟٚسؿظ٘ اهلل_ يف َكـَ ١نتاب َكاُـ
ايٌلٜع٫ ١بٔ عاًٛك َٔٚ= :ثِٻ ؾ ٬غلاب ١إٔ دا٤ت ٖق ٙايورلٚ ٠اكؾ ١ا٭ؾٓإ،
َتٓٛع ١ايعطا ،٤ؿاْ ١ٝايكطٛفٚ ،نأمنا أْت يف سٔل ٠صبُع َٔ ايعًُآ ٤ٴِٻ يف
ُعٝـ ٚاسـ :ايًػٚ ،ٟٛا٭ؿٜبٚ ،املؿولٚ ،احملـخٚ ،ا٭ُٛيٚ ،ٞايؿك،٘ٝ
ٚامللبٚ ،ٞامل٪كؾٚ ،ايؿًٝوٛفٚ ،املٓطك ،ٞبٌ ٚست ٢ايعامل بأَٛك ايطب.
ٜٚهؿ ٞملعلؾَ ١هاْ ١ابٔ عاًٛك يف ايتؿورل اٱساي ١عًَٛ ٢هٛعت٘ تؿورل
ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
أَا يف اسبـٜح ؾٗ ٛساؾظ سذ ١ي٘ إهٓاؿ داَع يِشٝش ٞايبؼاكَٚ ٟوًِ،
ٚي٘ نقيو إهٓاؿ عنٜن ك ٣ٚب٘ أساؿٜح ايبؼاكٜ ٟعلف بوٓـ احملُٸـٚ ،ٜٔقـ
أدام بقيو عـؿاّ َٔ ايعًُا َٔ ٤تْٛى ٚازبنا٥ل ٚاملػلب.
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ٖقا إىل ذبكٝكات٘ ًٚلٚس٘ عًَ ٢لٜٚات اٱَاَني َايو بٔ أْى (نٌـ
املػط َٔ ٢املعاْٚ ٞا٭يؿا ايٛاقع ١يف املٛاا) ٚأب ٞعبـاهلل ايبؼاك( ٟايٓظل
ايؿوٝض عٓـ َٔاٜل ا٭ْظاك يف ازباَع ايِشٝض) اييت اهتـكى ؾٗٝا عً ٢ايهجرلٜٔ
َٔ هابك.٘ٝ
أَا كهٛؾ قـَ٘ يف ايؿك٘ ٚأُٛي٘ ؾٝهؿً ٞاٖـاّ ي٘ نتاب (املكاُـ) ايق ٟبني
أٜـٜٓاًٚ ،لس٘ املوٗب ٚذبكٝكات٘ املت ١ٓٝعً ٢نتاب تٓكٝض ايؿِ ٍٛيف ا٭ٍُٛ
يًكلايف(.)1
ٚابٔ عاًٛك إىل ٖقا ٚفاى يُػ ٟٛضبكِّل باملعٓ ٢ايٛاهع يعً ّٛايًػ ،١ٳهًٖ ٳُتٵ ي٘
باٱَاَ ١يف فيو اجملاَعٴ ايعًُ ١ٝنُذُعٞٵ ؿٌَل ٚايكاٖل ٠ايًٖقٜٵٔ اعتُـا ٙعٔٛاّ
َلاه ّ٬بُٗاَٚ ،ا تناٍ َـاػ٬ت٘ ٚأْظاك ٙعًُ ٢ؿشات صبًتُٗٝا تٓتظل ازبُع
ٚايتشكٝل ٚايٌٓل.
فيو ؾٔ ّ٬عٔ ايعـؿ ايهبرل َٔ نتب ايًػٚ ١ا٭ؿب ٚؿٚا ٜٔٚايٌعل اييت
سككٗا ،ؾُٓٗا َا ٌْلَٗٓٚ ،ا َا ٜ ٫ناٍ طبطٛااّ.
ٚيًؿًوؿٚ ١املٓطل عٓـ ابٔ عاًٛك َهاْٚ ١تكـٜل; ؾكـ نإ ٜـكِّي املٓطل
ٚاسبهُٚ ،١نإ نتاب ايٓذا ٠يًٌٝؽ ايلٝ٥ى أب ٞعً ٞبٔ هٓٝا َٔ مجً ١ايهتب
اييت ؿكٻهٗا جباَع اينٜت ،١ْٛدٓباّ إىل دٓب َع املكـَ٫ ١بٔ ػًـٚ ،ٕٚؿٌ٥٫
ٜ _ 1ك ٍٛاملٝوا= :ٟٚايعٓٛإ ايهاٌَ شلقا ايهتاب املِٗ ٖ :ٛساً ١ٝايتٝٓٛض ٚايتِشٝض ملٌه٬ت
ايتٓكٝض عًً ٢لغ تٓكٝض ايؿِ ٍٛيف ا٭ُٚ ،ٍٛقـ ْٳٌٳلٳتٵ٘ يف أكبع ١أدناَ ٤طبع ُ١ايٓٗٔ ١بتْٛى هٓ١
ٖ1341ع.
ٚهٓك ّٛبإعـاؿ ٙيًٌٓل يف ايكلٜب ايعادٌ بع ٕٛاهلل _ تعاىل _.+
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اٱعذام يعبـايكاٖل ازبلداْٚ ،ٞاملٛاؾكات يًٌاايب..إخل.
 ٖٛٚنجرلاّ َا ٜوتٌٗـ بأقٛاٍ ايؿ٬هؿ ٜٙٛٓٚ ١بآكا ٜٛٚ ،ِٗ٥ـ َٓاٖذِٗ يف
اهتـ٫٫ت٘ ٚذبً٬ٝتٜ٘ٚ ،ـكأ َا سام بأْظاكِٖ َٔ ه ٤ٛؾِٗ ٚه ٤ٛتأ.ٌٜٚ
أَا َا قـ ٜجرل ا٫هتػلاب سكٓاّ ؾًُٗ ٛت٘ بايطب اييت ذبتاز إىل ذبكٝل ،ػاُ١
ٚإٔ ي٘ يف ٖقا نتاباّ طبطٛااّ بعٓٛإ تِشٝض ٚتعًٝل عً ٢نتاب اْ٫تِاك
زبايٛٓٝي يًشه ِٝابٔ مٖل.
أَا ايتاكٜؽ ؾً٘ ؾ ٘ٝنقيو آثاك َا تناٍ طبطٛاَٗٓ ١ا نتاب (تاكٜؽ ايعلب)
ٚنتابات يف ايورل ٚايذلادِ.+

()1

ٚقاٍ املٝواٚ= :ٟٚيهٔ عً ٢ايلغِ َٔ زلات ايػناكٚ ٠ايتٓٛع ٚايٌٍُٛ
ٚا٭ُاي ١اييت ابعت ًؼِٝت٘ ؾاُطبػت بٗا آثاكٚ ٙأعُاي٘ _ ؾإٕ َا ُٴلٔف ي٘
َٔ عٓا ١ٜايباسجني ٚدٗٛؿ ايـاكهني ٜ ٫هاؿ ٜؿ ٞمبعٌاك َا ٜوتشل ،بٌ إٕ
اٛا٥ـ نبرل َٔ ٠املٗتُني حبلن ١ايؿهل اٱهَِٚ َٞ٬ا٥ل ٙيف ايعِل اسبـٜح ٫
ٜهاؿٜ ٕٚعلؾ ٕٛعٓ٘ ً٦ٝاّ فا باٍْ ،اٖٝو عٔ عاَ ١املجكؿني ٚها٥ل مجٗٛك
املوًُني.
ؾُٔ ايعورل ايعجٛك عً ٢ؿكاه ١عًُٓ ١ٝاؾ ١ٝتذلدِ يٌؼِٝت٘ تلمجَٛ ١ثك١
ٚٚاؾٚ ،١ٝتعلف بذلاث٘ ايعًُ ٞتعلٜؿاّ ؿقٝكاّ ،ؾٔ ّ٬عٔ إٔ ذبٝط بقيو ايذلاخ
ذبً ّ٬ٝملهْٛات٘ ٚأبعاؿٚ ،ٙاهتذ٤٬ٶ ملٛاأ ا٭ُايٚ ١ا٫بتهاك ؾٚ ،٘ٝتكـٜلاّ
ٚتكٛمياّ ملهاْت٘ يف هٝام سلن ١ايؿهل ٚايجكاؾ ١اٱهَٝ٬ني يف َٛأ ٌْأت٘ _تْٛى_
عًٚ ٢د٘ اشبِٚ ،ْٛيف ايعامل اٱه َٞ٬بٛد٘ ايعُ.ّٛ
َ _ 1كـََ ١كاُـ ايٌلٜع ١اٱه٫ ١َٝ٬بٔ عاًٛك ،ذبكٝل ٚؿكاه ١ضبُـ ايطاٖل املٝوا.17_16ْ ٟٚ
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بٌ إٕ آثاك ٙايعًُ ١ٝمل ٜتض شلا َٔ اْ٫تٌاك ٚايتـاَ ٍٚا جيعًٗا يف َتٓاٍٚ
 ٬عٔ هٛاِٖ َٔ ا٬ب املعلؾٚ ١املجكؿني.
ايـاكهني ٚايباسجني ،ؾٔ ّ
ؾهجرلٷ مما اُبع َٓٗا قـ تطا ٍٚعً ٘ٝايعٗـ ْٚؿـ َٔ املهتباتٚ ،مل جيـ َٔ أٌٖ
ايعنّ َٔ احملككني ٚايٓاًلٜ َٔ ٜٔتٛيْٖ ٢ؿضٳ ايػباك عٓ٘ٚ ،إػلاد٘ يًٓاي
إػلاداّ دـٜـاّ.
أَا َا يَِٵ ٜٴطبع _ ٖٛٚغنٜل_ ؾٜ ٬ناٍ اٞٻ ايٓوٝإ ٜكبع طبطٛااّ عً ٢كؾٛف
املهتب ١ايعاًٛك ١ٜباملله ٢يف تْٛىٜٚ ،ذلانِ عً ٘ٝغباكٴ ايوٓنيٚ ،تتٗـؿ ٙآؾاتٴٗا
باٱت٬فٚ ،نأمنا تٛااأت ُلٚفٴ اينَإٚ ،إُٖاٍ اٱْوإ أ ٚتـبرلٴ ٙعً٢
تػٝٝب َٳ ٵعًَِٕ َِٗ َٔ َعايٹِ اسبٝا ٠ايؿهلٚ ١ٜايعًُ ١ٝيًُوًُني يف ايكلٕ ايعٌل!ٜٔ
ؾايلدٌ =مل ًٜل سظ٘ +نُا قاٍ حبل امللس ّٛايٌٝؽ ضبُـ ايػناي.ٞ
إٕ ابٔ عاًٛك يٝى ازلاّ عاؿٜٸاّ يف ضبٝط ايجكاؾ ١اٱه ،١َٝ٬بٌ إٕ ازل٘
ٚدٗاؿ ٙقـ اكتبطا اكتباااّ ٚثٝكاّ بٛاسـ َٔ ٠أِٖ َ٪هوات ٖق ٙايجكاؾٚ ١بلَن َٔ
أبلم كَٛمٖا يف ايِٓـ ا٭ َٔ ٍٚايكلٕ ايعٌل ،ٜٔأ ٖٞٚ ٫داَع ١اينٜت.١ْٛ
_ ٖٛٚبـً ٕٚو_ آػل ايعُايك ١ايق ٜٔعلؾِٗ ايتاكٜؽ املـٜـ شلق ٙامل٪هو١
ايعلٜك ،١قبٌ إٔ ٜتِ اٱدٗامٴ عًٗٝاٚ ،اُوٴٗا يف ٌ عٗٛؿ ا٫هتك ٍ٬امل،ّٖٛٛ
ٚايتشـٜح املنٜـ.
يكـ عٳ ٳلَؾتٹ اينٜت ُ١ْٛضبُـاّ ايطاٖل ابٔ عاًٛك اايباّ ْابٗاّ َتُٝناّ يف ذبًِ٘ٝ
ايعًُٚ ،ٞػٳبٳلتٵ٘ٴ أَ ٵكٔٚقتٴٗا َـكِّهاّ َتشُواّ َكتـكاّ ،ٳٚعٹٗـٳ ٙا٬بٴٗا ٚأهاتٝقٴٖا
ؿاع ّ١ٝٱُ٬غ ايتعً ِٝاينٜتٚ ،ْٞٛساَ ّ٬يًٛاٚ ،٘٥عاَ ّ٬يف هبَٛ َٔ ً٘ٝاقع
طبتًؿ ،١نُا علؾت تْٛى ابٔ عاًٛك ًٝؼاّ زباَعٗا ا٭عظِ _اينٜتٚ _١ْٛػدلت٘
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قآٝاّ َٚؿتٝاّ ٜتٛػٻ ٢ذبكٝلٳ ايعـٍ ٚا٫يتناّ باسبل يف أقٔٝت٘ ٚؾتاَُٗ ٜ٘ٚا نإ يف
()1

فيو َٔ َعاكٓ ١يلغبات املتكآني ،أَٓ ٚاقٔ ١٭ٖٛا ٤املوتؿتني.+

ٖقا ٚقـ تٛىل َٓاُب عًُٚ ١ٝإؿاك ١ٜباكم ٠نايتـكٜىٚ ،ايكٔاٚ ،٤اٱؾتا،٤
ٚعٜٔٛات اجملاَع ايعًُٚ ،١ٝغرلٖا.
أٚيٝات ابٔ عاًٛك( :)2اعتٓ ٢ا٭ٚٻي ٕٛبايتِٓٝـ با٭ٚاَ ،ٌ٥جٌ أبٍ٬ٖ ٞ
ايعوهلٚ ،ٟازبلاعٚ ،ٞايوٛٝا.ٞ
ٚيًٌٝؽ ضبُـ ايطاٖل ابٔ عاًٛك أٚٸيٝات توتشلٸ ايٛقٛف عٓـٖاٚ ،اٱًاك٠
إيٗٝاَ ٖٞٚ ،ظٗل َٔ َظاٖل متٝٸن املذلدِ ي٘ × ٚؾُٝا  َٔ ٤ًٞ ًٜٞفيو:
 _1أْ٘ أٚٸٍ َٳٔ ؾوٻل ايكلإٓ ناَ ّ٬يف إؾلٜكٝٸٚ ،١فيو يف نتاب٘ ايعظ( ِٝايتشلٜل
ٚايتٜٓٛل).
ٚإؾلٜكٝٸ ١اهِ  ٌٌُٜايب٬ؿ ايتْٛوَٚ ١ٝا سٛشلاٚ ،ذبـٜـاّ َا بني بلقٚ ١آذ،١
ٚقـ ٜطًكٗا ايبعض عً ٢ايكرلٚإ نْٗٛا ناْت َكلٸ اٱَاك.٠
ٚقـ هبك٘ إىل فيو حي ٢ٝبٔ ه ّٓ٬ايكرلٚاْ( ٞتٖ200ع _ )ّ815ايقُٓ ٟٻـ
نتاب (ايتِاكٜـ)  ٖٛٚتؿورل ايكلإٓ مما اًتبٗت أزلاٚ ٙ٩تِلٻؾت َعاْ ،٘ٝأٟ
يف ايٛدٚ ٙٛايٓظا٥ل ،غرل إٔٻ ايتؿورل ايهاٌَ يًكلإٓ ايهل ِٜنإ عًٜ ٢ـ ايٌٝؽ
ضبُـ ايطاٖل ابٔ عاًٛك; ؾكـ اؿٸػل اهلل ٖقا ايؿٌٔ ي٘; يٝتِّٛد٘ٴ ب٘.
ٚقـ أػدل بقيو ايوٝـ اسببٝب ازبًٛي ،ٞابٔ أػت ايٌٝؽ ضبُـ ايطاٖل ،أسـ
 _ 1امللدع ايوابل ْ.19_17
 _ 2اْظل ًٝؽ ازباَع ا٭عظِ ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك سٝات٘ ٚآثاك ٙؿ .بًكاهِ ايػاي،62_56ْ ٞ
ٚضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك ع ١َ٬ايؿك٘ ٚأُٛي٘ٚ ،ايتؿورل ٚعً َ٘ٛيٮهتاف ػايـ ايطباع ْ.80_78
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ٚدٗا ٤اسبآل ٠ايتْٛو ،١ٝاسباؾظني يذلاثٗا ٚتاكخيٗا.
 ٖٛٚ _2أٚٸٍ َٳٔٵ مجع بني َِٓب ًٝؽ اٱه ّ٬املايهًٝٚ ،ٞؽ ازباَع
ا٭عظِ (اينٜت.)١ْٛ
 ٖٛٚ _3أٚٻٍ َٳٔٵ هٴًُِّٝ ٞؼاّ يًذاَع ا٭عظِ هٖٓ1351( ١ع _ )ّ1932
يٝتٛيٖ ٢اٱُ٬سات ايعًُٚ ١ٝايتعً ،١ُٝٝؾهإ أٚٸٍ ًٝؽ ٱؿاك ٠ايتعً ِٝجباَع
اينٜت ١ْٛعٓٛاّ عٔ ايٓظاك )1(٠اييت ناْت ٖ ٞاملوٝٸل ٠يًتعً ِٝب٘.
ٚ _4أٚٻٍ َٳٔٵ ي ُِّكبٳ بٌٝؽ اٱه ٖٛٚ ،ّ٬يكب تؿؼ ُٞٝتـاٚيت٘ ايل٥اه١
ايٌلع ١ٝاسبٓؿ ١ٝبتْٛى َٓق ايكلٕ ايعاًل اشلذلٚ ،ٟمل ٜهٔ يـ ٣املايه١ٝ
بتْٛى ٖقا ايًكب.
ٚقـ أُاًل عً ٢كٝ٥ى اجملًى ايٌلع ٞا٭عً ٢يًُايه ١ٝبِؿ ١كزل ١ٝعً.٘ٝ
 ٖٛٚ _5أٚٻٍ َٳٔٳٵ تكًٖـ دا٥ن ٠ايـٚي ١ايتكـٜل ١ٜيًـٚي ١ايتْٛوْٚ ١ٝاٍ ٚهاّ
ا٫هتشكام ايجكايف هٓ ٖٛٚ )ّ1968( ١أعًٚ ٢هاّ ثكايف قلكت ايـٚي ١ايتْٛو١ٝ
إهٓاؿ ٙإىل نٌٸ َؿهل اَتام بإْتاد٘ ايٛاؾل ٪َٚيؿات٘ ايعُٝك ١ا٭حباخٚ ،ؿعٛت٘
اٱُ٬س ١ٝفات ا٭ثل ايبعٝـ املـ ٣يف طبتًـ ا٭ٚها ايؿهل.١ٜ
ٚسٌِ عً ٢دا٥ن ٠كٝ٥ى ازبُٗٛك ١ٜيف اٱهَٝ٬ات عاَ.ّ1973_ّ1972 ٞ

 ٖٛٚ _6أٚٻٍ َٳٔٵ أسٝا ايتِٓٝـ يف َكاُـ ايٌلٜع ١يف عِلْا اسباي ٞبعـ ايعنٸ
ابٔ عبـايو( ّ٬ت ٖ660ع) ٚايٌاايب (ٖ790ع).
 ٖٛٚ _7أ ٻٍٚٴ َٳٔ أؿػٌ إُ٬ساتٺ تعًُٝٝٸٚ ّ١تٓظُٝٝٸ ١يف ازباَع اينٜت ْٞٛيف
إااك َٓظ ١َٛتلب ١ٜٛؾهلُ ،١ٜاغٗا يف نتاب٘( :أيٝى ايِبض بكلٜب) ايق ٟأيؿ٘
 _1ايٓظاك ٖٞ :٠اشل ١٦ٝاملٌلؾ ١عً ٢ايتعً.ِٝ
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يف بٛانرل سٝات٘ٚ ،ايق ٟؿٍ عً ٢عكً ١ٝتلب ١ٜٛؾقٚ ،٠نإ ًاٖـاّ عً ٢اٱُ٬غ
ايذلبٚ ٟٛايتعً ُٞٝايٌلع ٞاملٌٓٛؿ.
ؾأٓاف إىل ايـكاهَٛ ١اؿٻ دـٜـ ّ٠نايهُٝٝاٚ ٤ايؿٝنٜاٚ ٤ازبدل ٚغرلٖاٚ ،أنجل
َٔ ؿكٚي ايِلف َٔٚ ،ؿكٚي أؿب ايًػًٚ ،١ٳلٳع بٓؿو٘ يف تـكٜى ؿٜٛإ
اسبُاهٚ ،١يعًٓ٘ أ َٔ ٍٚؿكٸي فيو يف اينٜت.١ْٛ
أػ٬م ابٔ عاًٛك ٚسلا :ً٘٥نإ ايٌٝؽ × تن ٜ٘ٓأػ٬م كٓٚ ،١ٝتٛآع
دِ ،ؾًِ ٜهٔ عً ٢هع ١اا٬ع٘ ٚغناكَ ٠عاكؾ٘ َػلٚكاّ نٌإٔ بعض ا٭ؿعٝا٤
ممٔ مل ٜبًؼ ًأ.ٙٚ
نإ َذلؾعاّ عٔ ُػا٥ل ا٭َٛك ،إٕ ْظلت إي_ ٘ٝنُا ٜكَ ٍٛذلمج _ٙٛمل تكٌ
إ ٫أْ٘ كدٌ َٔ ايٓب ٤٬مجع بني ايٓبٌ يف اسبوب ٚايٓوبٚ ،ايٓبٌ يف ايعًِ
ٚا٭ػ٬م ست ٢قاٍ ؾ ٘ٝايٌٝؽ ضبُـ اشبٔل سوني= :يٝى إعذاب ٞبٓٛا٠٤
أػ٬ق٘ ٚزلاس ١آؿاب٘ بأقٌ َٔ إعذاب ٞبعبكلٜت٘ يف ايعًِ.)1(+
ٚقـ اًتٗل × بايِدلٚ ،ق ٠ٛا٫ستُاٍٚ ،عً ٛاشلُٚ ،١ا٫عتنام بايٓؿى،
ٚايُِٛؿ أَاّ ايهٛاكخٚ ،ايذلؾع عٔ ايـْاٜا ،تلا ٙيف نتابات٘ عؿٝـ ايكًِ ،سًٛ
احملآل ،٠اٝب املعاًلَ ٠ع تَٝ٬ق ٙست ٢إْو  ٫دبـ بني نتابات٘ كؿاّ عً ٢أسـ
ممٔ ٚقـ ٓـَٛ ٙقـ اشبِِ ،بٌ أهبؼ عً ٢نتابات٘ اابع ايعًِ ايق ٟجيب إٔ
ٜٴبٳًِّػَ٘ ٫ ،ظٗل ايلؿٚؿ اييت تٔٝع أٚقات اايب ايعًِٚ ،تكٛؿ إىل ا٭سكاؿ
ٚايتعِب.
بٌ إٕ أًٗل َا عٴلٔف ب٘ ايٌٝؽٴ كسابُ ١ـكَ ٙع َٓتكـ ٟؾتاٚ ،ٜ٘ٚطبايؿ ٘ٝيف
 _ 1تْٛى ٚداَع اينٜتٚ ،81ْ ١ْٛاْظل ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك يًطباع ْ.81
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ايلأ ;ٟؾٜٗ ٫ ٛػًظ شلِ ايكٜٓ ٫ٚ ،ٍٛكـِٖ ايٓكـ اي٬فع ،بٌ ٴًَُِّٜض باسذلاّ
ٚتكـٜل ٚيطـ ؿ ٕٚإٔ ٜتعـ ٣ؿا٥ل ٠ايٓطام ايعًُ ٞايٓن.ٜ٘
َٚا عٳلف يواْٴ٘  ٫ٚقًُ٘ ْابٞٳ ايه ;ّ٬ؾإفا استاز إىل ايلؿ عً ٢أسـ _ ٳعًَت
كؿٚؿٳَ ٙوش َٔ ْ١ا٭ؿب ازبِٚ ،اسذلاّ آكا ٤اٯػلٚ ،ٜٔتلى ا٫هتؼؿاف أٚ
ا٫هتٓكاْ يًُؼايؿني نٝؿُا ناْت ًؼِٝاتَُِٗٗٚ ،ا ناْت آكا.ِٖ٩
ٚيقيو مل ٳٜٵٓنٍٔ ا ١ًٝسٝات٘ إىل اٱهؿاف يف ايك ٍٛنُا ٖ ٛايٌإٔ يف املٓاقٌات
اييت ٗلت يف عِلٚ ،ٙاملعاكى ا٭ؿبٚ ١ٝايعًُ ١ٝاييت ناْت ٦َٜٛق ضبط أْظاك
ايٓاي(.)1
ٜك ٍٛؾُ ٘ٝـٜك٘ يف ايطًب ايٌٝؽ ضبُـ اشبٔل سوني َتشـثاّ عٔ ًَٔ ٤ٞ
أػ٬قً٘= :ب ا٭هتاف عً ٢فنا ٤ؾا٥لٚ ،أملعٚ ١ٝقاؿ ،٠ؾًِ ًٜبح إٔ ٗل ْبٛغ٘
بني أٌٖ ايعًِ.)2(+
ٜٚك ٍٛؾٚ= :٘ٝيٮهتاف ؾِاسَٓ ١طلٚ ،بلاع ١بٝإٜٝٔٚ ،ـ إىل غناك٠ٹ
ايعًِٔ ٚق٠ٛٹ ايٓظلٔ ُؿا٤ٳ ايقٚمٔٚ ،هع َ١ا٫ا٬عٔ يف آؿاب ايًػ.١
ٚأفنل أْ٘ نإٳ َٜٛاّ يف ْاس َٔ ١ٝداَع اينٜتَٚ ١ْٛع٘ أؿٜبإ َٔ ػرل ٠أؿبآ٥ا،
ٚنٓتٴ أقلأ ؿكهاّ يف ْاس ١ٝأػل َٔ ٣ازباَع ،ؾبعح إيٞٻ بٛكق ١بٗا ٖقإ ايبٝتإ:
ة
تأَلَّقَ ت ت تجب كا د

يفلا ت ت ت

ل ت تت

فى ت تتيف ل ت تت٘ ا  ٝوٍغٗقّ ت تتيف كُ يفٟا ت تتيف

ٔق ت تت لحت ت تتج لا ت ت ت ُ وٕ دّىت ت تتيف ل ت ت ت
()

ٔ جمىع لا َٖ ال ٖدحقت ( خلضت )

 _ 1اْظل ًٝؽ ازباَع ا٭عظِ ْٚ ،150ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك يًطباع ْ.81
 _ 2تْٛى ٚداَع اينٜت.126_125ْ ١ْٛ
 _ 3اْظل ًٝؽ ازباَع ا٭عظِ ْٚ ،63ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك ْ.82
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ٚقـ ُٚـ ابٔ عاًٛك ْؿو٘ بكٛي٘ ٫ٚ= :آٳْىٴ بلؾك ٫ٚ ١سـٜحٺ أُْٵوٞ
مبواَل ٠ا٭هاتٝق ٚاٱػٛإ يف ؿقا٥ل ايعًِ ٚكقا٥ل ا٭ؿب ٫ٚ ،سِّٴببٳ إي٤ًٞ ِّٞ
َا سٴبٸبت إيٞٸ اشبً ٠ٛإىل ايهتاب ٚايكلااي َتٓهٓباّ نٌٻ َا جيلٌَ َٔ ٟاغٌ
تهايٝـ اسبٝا ٠اشباُ ٫ٚ ،١أعبا ٤ا٭َاْات ايعاَ ١اييت سٴًُِّتٴٗا ؾاستًُتٴٗا يف
ايكٔاٚ ٤إؿاك ٠ايتعً ِٝسايت بٝين ٚبني أْو ٞيف ؿكٚي تَٔٗٓ ٤ٞا بلٚم ايبشح
ايقنٚ ،ٞايؿِٗ ايِا٥ب بٝين ٚبني أبٓا ٞ٥ايقَ ٜٔا ناْٛا إ ٖ٫قلٻ ٠عني ٚعـٸ ٠ؾؼل،
 َِٗٓٚاي ّٛٝعًُا ٤باكم ،ٕٚأ ٚيف َطايع ١ذباكٜل أَػٵ ًُّٴ ؾٗٝا ظبٝٸاّ إىل املآَٔ ٞ
ايعًُاٚ ٤ا٭ؿبا ٤ايق ٜٔػًٖؿٛا يٓا آثاكِٖ ازبًَٝ ١ًٝاؿ ٜٔؾوٝش ١كنٔٓا ؾٗٝا
ا٭ؾٗاّ ٚا٭قَ ّ٬لاَ ٞبعٝـ ٠هـٻؿْا إيٗٝا ُا٥ب املٗاّ.+

()1

ُٚٚؿ٘ أسـِٖ ؾكاٍ= :كأٜتٴ ؾًٝ ٘ٝؼاّ َٗٝباّ ميجٸٌ اَتـاؿاّ يًوًـ ايِاحل يف
زلت٘ٚ ،ؿػٌ يف عكـ ٙايعاًل ٚمل تٳٓٳٌٵ َٓ٘ ايوٓ٦ًٝ ٕٛاّ..
قاَ ١زلٗل ١ٜػؿٝؿ ١ايًشِٚ ،عكًً ١ٝاب ١ثل ١ٜحبًِٝتٗاٚ ،قًب ساؾظ
أُاب َٔ عً ّٛايكـَاٚ ٤احملـثنيٚ ،يوإ ٫ؾظ ٜكـك عً ٢اشبٛض يف نٌٸ ً٤ٞ
َٔ املعاكفٚ ،فٖٔ َتؿتٸض ٌٜكٓل اسبـٜح كٚاؾـ َع ٚقاك ٜنٜٸٓ٘ٚ ،ؾٌٔ ٜبٝٸٓ٘،
ٚأػ٬م ٚسلا ٌ٥سوٓ ١تٍٗ يٮٓٝافٚ ،تلسٸب بايٛاكؿٚ ،تعط ٞيف عُل ملٔ
ٜلٜـ ا٫غذلاف َٔ حبل نجلت َٝاٖ٘ٚ ،قـ امؿمحت ايعً ّٛؾ.+٘ٝ

()2

ُٚٚؿ٘ ايـنتٛك ضبُـ اسببٝب ابٔ اشبٛد ١ؾكاٍ= :نإ ؾلٜـاّ َع تكـٸّ ايؤٸ يف
سٔٛك ٚاهتشٔاك َا ٜوأٍ عٓ٘ َٔ َوا ;ٌ٥أفنل أْٸين اًبتٴ َٓ٘ فات َٔ ّٜٛ
 _ 1ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك ْ.82
 _ 2صبً ١دٖٛل اٱه ّ٬عـؿ ،1ايوٓٚ ،56ْ ّ1963 ١اْظل ًٝؽ ازباَع ا٭عظِ ْ.63
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ًٗل أٚت (أغوطى _آب ) ( )ّ1963بعـ إٔ دًوتٴ إي ٘ٝيف مٜاكت ٞي٘ بعـ
ايعِل عٔ ٚد٘ إعلاب ػؿ ٞعًٞٸ ،ؾإفا اٱَاّ _ كمح ١اهلل عًٜ _ ٘ٝؿٝض يف بٝإ
فيوٌٜٚ ،لغ ايٛد ٙٛاملؼتًؿ ،١ؾٝوتٌٗـ مبا أٚكؿٙٴ ابٔ ٌٖاّ يف (املػين) ٚيف
(ايتِلٜض)ٚ ،نأْ٘ ٜكلأ يف نتاب.
ٚنقيو نإ ًأْ٘ يف نٌِّ َا ٜٴوأٍ عٓ٘ َٔ قٔاٜا ايعًِ ايًػ ٟٛأ ٚايٌلع،ٞ
نإ ػناْ ١عًِ تتٓكٌ جيـ يـ ٜ٘نٌ اايب بػٝت٘ ،أعاْ٘ عً ٢سِ ٍٛفيو ٚبًٛؽ
امللتب ١ايعاي ١ٝايعذٝب ١ؾ ٘ٝاًتػاي٘ املتٛاٌُ بامللادعٚ ١ايتـكٜى ٚايتشكٝل
ٚايتأيٝـَ ،ع ُش ١فٖٔٚ ،دٛؿ ٠ابعٚ ،ق ٠ٛعاكٓٚ ،١ا٬ق ١يوإ.
ٚايٌٝؽ ُبٛك عً ٢احملٔ ،ؾًِ ٜٳٌٵوُ َٔ أسـ; كغِ اسبُ٬ت اييت أُثرلت
ٓـٸٚ ،ٙمل أعجل يف ْكـ ٙايعًُ ٞعًَ ٢ا ميىټ ايقٚم ،أ ٚخيـَ ايهلاَ ،١عـٸ
 ٬يًُشب.١
ايًوإ ،نلَ ،ِٜٴشٹبٌّ ٭ٌٖ ايعًِ ٚيطًبت٘ٚ ،ملٔ نإ أٖ ّ
ٚنإ يف َٓاقٌات٘ ايعًُ ٫ ١ٝجيلغ أسـاّ ٫ٚ ،حيطٓ َٔ قـك ،ٙؾإفا ٫سظ
تٗاؾتاّ يف ايؿهل ملٖض إىل فيو تًُٝشاّ.
ٚمل أدـ يف ػَِٛات٘ ايؿهلَ ١ٜا ميىٸ ًؼِ ١ٝأسـ قطٓٚ ،كغِ اسبُ٬ت
اييت ٴًٓٻت ٓـ ٙيف ؾت ٣ٛايتذٓٸى ٚغرلٖا مل ٜٓنٍ عٔ املوت ٣ٛاشبًك ٞايقٟ
ٜتِـ ب٘ ايعًُا ،٤بٌ مل ٜٴٌٹ ٵل إىل ػِٚ ،َ٘ٛمل ٌٜوُ َِٓٗ قط.
ٚأَا عاؿات٘ َٚعاَ٬ت٘ ؾهإ ايٌٝؽ نجرل اٱسوإ إىل َواعـ َٔ ٜ٘املوتهتبني
ٚايعًُ َٔٚ ،١عاؿات٘ عـّ تٓاٚ ٍٚدب ١ايعٌا ،٤ؾإفا سٔل َأؿب ١تظاٖل با٭نٌ
()1

صباًَ.+ّ١

ًٝ _ 1ؽ ازباَع ا٭عظِ ْ.74_63
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قاٍ ؿاغل= :اَتام إىل داْب عًُ٘ ٚؿأب٘ َٚعلؾت٘ ايٛاهعٚ ١ذبلك ٙايؿهل،ٟ
()1

بايتٛآعٚ ،ايٓؿى اشبرلٸٚ ،٠ايعكٌ ايلادضٚ ،ايتـبرل ايك.+ِٜٛ

ٜٚك ٍٛؾ ٘ٝايـنتٛك ضبُـ اسببٝب بٔ اشبٛد ٖٛ= :١منطْ ؾلٜـ َٔ ا٭ًٝاؾ مل
ْعلف َجً٘ بني َعاُل ٜ٘أ ٚا٬ب٘ أ َٔ ٚنإ يف ؿكدتِٗ َٔ أٌٖ ايعًِ; إف نإ
اْهباب٘ عً ٢ايـكي َتُٝٸناّٚ ،اًتػاي٘ باملطايع ١غرل َٓكطعَ ،ع عٓا ١ٜؿا١ُ٥
َوتُل ٠بايتـٚ ٜٔٚايهتابٚ ،١تكـَ ِٜا حيتاز إي ٘ٝايٓاي َٔ َعاكف ٚعً،ّٛ
ٚأفٚام ٚآؿاب٬َٚ ،سظات ٚتأَ٬ت; ؾ ٬بـع إفا اآلٳؿتٵ دٗٛؿٴٚ ،ٙاهتُلٸ
عطا ٙ٩يف طبتًـ صبا٫ت ايـكي ٚايجكاؾ :١يف سك ٍٛاملعلؾ ١ايٌلع ١ٝايـٚ ،١ٜٝٓيف
ايـكاهات ايًػٚ ،١ٜٛيف َعازب ١أٓٚاع ايتعً ِٝيف اينٜتٚ ،١ْٛايعٌُ عً٢
إُ٬سٗاَ ،ع فبٸ٘ عٔ اٱه ّ٬أُٛي٘ ٚآؿاب٘ٚ ،تطًع٘ نٌ  ّٜٛإىل َنٜـٺ َٔ
املعلؾ ١بهٌٸ َا ميهٔ إٔ ٜكع ذبت ٜـ َٔ ٙنتب ؾلٜـٚ ،٠طبطٛاات َِٓٚؿات يف
ًتٸ ٢ايعًٚ ّٛايؿٓ.ٕٛ
ٚقـ ٖٚب٘ اهلل َتاْ ١عًِٕٚ ،هع ١ثكاؾٚ ،١عُل ْظلٚ ،قـك ٫ ٠تؿذل عً٢
ايتـٚ ٜٔٚايٌٓلًَٚ ،هات ْكـٜ ١ٜتٔض أثلٖا يف الٜك ١ازبُع بني ا٭ٍُٛ
ٚايتعلٜؿاتَٚ ،ا ًٜشل بٗا َٔ ابتـاعات ٚتِلؾات.
ٖٚهقا ُـكت َكا٫ت٘ ٚذبكٝكات٘ٚ ،حبٛث٘ ٚتآيٝؿ٘ َتـؾكَ ١تٛاي َٔ ١ٝغرل
اْكطاع أٓ ٚعـَ ،ؾٓٴٌٹل َا ْٴٌٹلٳٚ ،بك ٞايهجرل َٓٗا ضبؿ ٛاّ خبناْ ١آٍ عاًٛك
ٜٓتظل َٔ ٜتٛىل ٌْلٚ ٙابع٘ ٚذبكٝك٘.+
 _ 1ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك ْ.84
 _ 2ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك ْ.85_84

()2
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 َٔٚيطا٥ـ فناَ ٘٥ا فنل ٙتًُٝق ٙأب ٛاسبؤ بٔ ًعبإ ا٭ؿٜب ايٌاعل سٝح
سه ٢عٔ ْؿو٘ أْ٘ نإ حئل ؿكٚي ايع ١َ٬اٱَاّ ايٌٝؽ ضبُـ ايطاٖل ابٔ
عاًٛك يف (املٛاأ)  ٖٛٚإف فاى ًٝؽ اينٜتًٝٚ ،١ْٛؽ اٱه ّ٬املايه ٞسٛايٞ
عاّ(ٚ )ّ1933يف فات َلْ ٠اقٍ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك يف َـي ٍٛيؿظ ١يػ،١ٜٛ
ٚايٌٝؽ ابٔ عاًٛك َتُهِّٔ يف َاؿ ٠ايًػَ ،١تجبت يف ْكًَ٘ ،ع زل ٛفٚم ٚقـك٠
عً ٢ايذلدٝض بني ا٭قٛاٍ ،يف أهًٛب عًُٚ ٞسٴؤ علضٚ ،ملا اايت املٓاقٌ١
أكاؿ املذلدِ إٔ ٜؿشِ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك; ؾاػذلع يٛقت٘ ًاٖـاّ ًعلٜاّ عًُ ٢شٸ١
معُ٘ ،ؾأداب٘ ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك بـ َٔٚ ّ١ٜٗايٛمٕ ٚايلٟٚٸ ْؿو٘:
ٖ ُٔٔ وَ لشع ويف ال ٖٕ

()

ؾؿػل ؾاَ ٙبٗٛتاّ َٔ ًـ ٠فنا ٤ايٌٝؽٚ ،هلع ١بـٜٗت٘.
ٚأػرلاّ ٖقَ ٙكاي ْ١دبُع نجرلاّ َٔ َعامل هرل ٠ايٌٝؽ بٔ عاًٛك نتبٗا ايٌٝؽ
ايع ١َ٬ضبُـ ايبٌرل اٱبلاٖ ُٞٝازبنا٥لٖ1385_1306 ٟع يف ايٌٝؽ ضبُـ
ايطاٖل بٔ عاًٛكْٚ ،ٴٌلت يف دلٜـ ٠ايبِا٥ل هٖٓ1948 ١ع ٖٞٚ ،يف آثاك
ايبٌرل  ،552_548/3بعٓٛإ (ايلداٍ أعُاٍ _ ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك
ٚعبـاسبُٝـ بٔ باؿٜى إَاَا ايٓٗٔ ١ايعًُ ١ٝيف ايٌُاٍ اٱؾلٜك.)ٞ
ٚمما دا ٤يف تًو املكاي ١اييت نتبٗا ايبٌرل × قٛي٘:
=ا٭هتاف ا٭ندل ايٌٝؽ ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك عًِ َٔ ا٭ع ّ٬ايقٜ ٜٔعـټِٖ
ايتاكٜؽ اسبآل َٔ فػا٥ل ;ٙؾٗ ٛإَاّ َتبشِّل يف ايعً ّٛاٱهَ ،١َٝ٬وتكٌٌّ يف
ٖ _ 1هقا يف نتاب ا٭هتاف ايطباعٚ ،ايبٝت ٖهقا ٜ ٫وتكٚ ِٝمْ٘ٚ ،يعٌ ايِٛاب:
ٖ ٔ ٙوَ ألشعيف ويف ال ٖٕ

(ّ)
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ا٫هتـ ٍ٫شلاٚ ،اهع ايجلا َٔ ٤نٓٛمٖا ،ؾوٝض ايقٸكع بتشُٸًٗاْ ،اؾق ايبِرل ٠يف
َعكٛشلاٚ ،اؾل ا٫ا٬ع عً ٢املٓكَٗٓ ٍٛا ،أقلأ ٚأؾاؿٚ ،ربلٸدت عً ٘ٝابكات
ممتام ٠يف ايتشكٝل ايعًُٚ ،ٞتؿلٸؿ بايتٛهع ٚايتذـٜـ يؿلٚع َٔ ايعًِ ٓٝٻكٗا
املٓٗازٴ اينٜتٚ ،ْٞٛأبٖ٬ا ايلنٛؿٴ ايقٖينټٚ ،أْنيتٗا ا٫عتباكات ايتكًٝـ ١ٜؿٕٚ
د ٻـٚ ،ّ٠أًاع
َٓنيتٗا مبلاسٌ; ؾأؾاض عًٗٝا ٖقا اٱَاّ َٔ كٚس٘ ٚأهًٛب٘ سٝا ٚ ّ٠ٹ
ؾٗٝا َاٚ ١ٝ٥كْٚكاّ ،ست ٢اهذلدعت بعض قُٝتٗا يف ايٓؿٛيَٓٚ ،نيتٗا يف
ا٫عتباك.+
ٚقاٍٖ= :ق ٙحملات ؿاي_ ١يف ازبًُ _١عًَٓ ٢نيت٘ ايعًُ١ٝٹٚ ،ػُ٬تٴٗا أْ٘ إَاّ
يف ايعًُٝات ٜ ٫ٴٓامع يف إَاَت٘ أسـ.
ٚأَا ايعًُٝات ؾْ ٬عـٸ َٓٗا ايتـكٜى يف داَع اينٜتٚ ،١ْٛإمنا ْعـٸ َٓٗا إُ٬غ
ايتعً ِٝيف داَع اينٜتٚ ،١ْٛقـ ادتُعت يف ا٭هتافٹ ٚهاٚ ،ًُ٘٥تهاًَت أؿٚات٘،
َٔ عكٌ كادض  ٫خيٝى ٚمْٴ٘ٚ ،بِرلْ ٠اؾق ٠إىل َا ٚكا ٤املظاٖل ايػلٻاكٚ ،٠ؾهل
غٛٸاْ عً ٢سكا٥ل ا٭ًٝاٚ ،٤فنا ٤تٌـټ ي٘ اسبُذٴبٚ ،اا٬ع عً ٢تاكخيٓا
ايعًُ ٞيف مجٝع أاٛاكٚ ،ٙاهتعـاؿٺ قَ ٟٛتُهٔ يًتذـٜـ ٚاٱُ٬غ.
ً َٔٚإٔ ٖق ٙاملٛاٖب املتذُع ١يف أَجاٍ ا٭هتاف أْٗا تهُٔ ست ٢تٴظٗلٖا
اسبادٚ ١ائلٚكٚ ،٠اسباد ١إفا أسبٖت نٌؿت عٔ كدٌ ايواعٚ ،١أػلدت
ايكا ِ٥املٓتظلٚ ،قـ ٚٴدـت اسباد ١إىل اٱُ٬غ يف نًٝتٓا ،ؾٛٴدـ ايلدٌ
املـٸػل ،ؾهإ ا٭هتاف ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك.
ٚإٕ تـبرل ا٭سٛاٍ ا٫دتُاع ١ٝ٭قٚ ٣ٛأبك َٔ ٢تـبرل ازبُاعاتٚ ،إٕ تـبرل
ازبُاعات ٭َثٳلٷ َٔ كٚغ ا٫دتُاع ٚإٕ غؿٌ ايٓاي عٔ فيو.
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تكًٓـ ا٭هتاف ٌَٝؼ َ١ازباَعٔ يًُل ٠ا٭ٚىل ،ؾـيٓت املِا٥ل عً ٢إٔ ايتـبرل
ا٫دتُاع ٞمل ٜهُٴٌٚ ،نإ َٔ ايظٛاٖل احملوٛه ١أْٗا ٝ ٚؿ ١دـٜـ ٠مل ٜطُٔ٦
َٛآٗاٚ ،مل ٜـَٸح َٛاٗ٦اٚ ،مل تٍٗٸ شلا ايٓؿٛي املبت ٠٬بايتكًٝـٚ ،امللُ١ٜٔ
باملٓاؾو ،١ػُِٛاّ _ ٖٞٚيف سكٝكتٗا_ ْنع يًوًط َٔ ١مجاعٚ ١سِلٖا يف
ٚاسـ.
ٚاشبلٚز عٔ املأيٛؾات ايعاؿٜ ١ٜلا ٙاجملـٸؿٓٚ ٕٚعاّ يٲُٵلٚ ،اْط٬قاّ َٔ
ا٭هلٜٚ ،لا ٙازباَـ ٕٚؾواؿاّ يف ا٭كض ًٚلاّا َٔ أًلا ايواع.١
ثِ قًُِّـ ا٭هتافٴ ٌَٝؼ َ١ازباَع يًُل ٠ايجاْٚ ،١ٝنإ ا٭َل قـ اهتتبٸٚ ،ايٓؿٛي
ايٓاؾل َٔ ٠ايتذـٜـ قـ ااُأْٻتٚ ،ائلٚك ٠ايـاع ١ٝإىل اٱُ٬غ قـ كٳدٳشت;
َٚعٓ ٢فيو نً٘ إٔ ايتـبرل ا٫دتُاع ٞقـ نٌُ; ؾؼبٸ ازبٛاؿ يف َُٔاكًٚ ،ٙع
ْٛك فيو ا٫هتعـاؿ َٔ ْاكٚ ،ٙنإ َا هلٸ ْؿٛي املًِشني َٔ إُ٬غ ٚإٕ مل
ٜبًؼ َـا ٙبعـ.
مل ٜلٳ داَع اينٜت ١ْٛيف عٗٛؿ ٙا٭ػرل ٠عٗـاّ أمٖل َٔ ٖقا ايعٗـٚ ،مل ٜلٳ يف
ايلداٍ املورل ٜٔي٘ كد ّ٬أقـك عً ٢اٱُ٬غٚ ،أَـٸ باعاّ َٔ ًٝؼ٘ اسباي.ٞ
ٚإفا نإ اٱُ٬غ ٜورل ببط ٤ؾُا ايقْب فْب٘ٚ ،إمنا ايقْب يطبٝع ١اينَإ
ٚاملهإٓٚ ،عـ املكتٔٝاتٚ ،قٛٸ ٠املٛاْع.
ٚسوب٘ أْ٘ سلٻى اشباَـٚ ،معنع ازباَـٚ ،أداٍ ايٝـ املًُِش ١يف اٱؿاكٚ ٠يف
نتب ايـكاهٚ ١يف أًٝا ٤أُػل.
ٚتًو َٖ ٞباؿ ٨اٱُ٬غ اييت ٜٓبين عًٗٝا أهاه٘.
ٚسوب٘ _أٜٔاّ_ أْ٘ ْبٸ٘ ا٭فٖإ إىل إٔ إُ٬ساتٹ ػرل ايـ ٜٔنعٗـ ا٭َإ،
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نُٖ٬ا ًِٜ ٫ض شلقا اينَإ.
ًٚتٸإ َا مَٔٷ نً٘ ممٗـ با٫ستٚ ،ٍ٬مَٔ نٌ َا ؾٜٓ ٘ٝاؿ ٟبا٫هتك.+ٍ٬
ٚقاٍٚ= :إٕ اينٜت ٫ ١ْٛتتبٛٸأ َهاْٗا ايلؾٝع إ ٫بٛاهط ١دٗام ؿاػًَ ٞتُاهو
ا٭دنا َٔ ٤عًُاٗ٥ا٪ٜ ،ٴَٸِٗ إَاّٷ َـكٸب ضبٓٸو ؾك ٘ٝيف املقاٖب اٱؿاك ،١ٜصبتٗـ
يف أُٛشلا.
ٚإٕ فيو اٱَاّٳ املـكٸبٳ ايؿك ٘ٝاجملتٗـ ازباَع يٌل ٚاٱَاَ ١يف ٖقا ايباب _
شل ٛا٭هتاف ا٭ندل ايٌٝؽ ضبُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك.
إٕ ايقٜ ٜٔٴجرل ٕٚيف ٚدٗ٘ ايػباك ،أٜٔ ٚع ٕٛيف ٚدٗت٘ ايعٛاثل _ جمللَ.ٕٛ
ٚإْا _إٕ ًا ٤اهلل_ يٮهتاف ا٭ندل يف الٜك٘ اٱُ٬س ٞملٜ٪ـْٚ ٕٚاُل.+ٕٚ
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يعٌ ايذلمج ١املآ ١ٝتػٓٓٝا عٔ نجل ٠ايتؿِٚ ;ٌٝيقا هٝه ٕٛايتعلٜـ بايهتاب
َٔ ػَ ٍ٬ا :ًٜٞ
أ :ّ٫ٚاهِ ايهتابٜ :ك٪َ ٍٛيؿ٘ ابٔ عاًٛك يف َكـَ ١نتاب٘ :9_8/1
=ٚزلٝت٘ (ذبلٜل املعٓ ٢ايوـٜـٚ ،تٜٓٛل ايعكٌ ازبـٜـ َٔ تؿورل ايهتاب اجملٝـ)
ٚاػتِلت ٖقا ا٫هِ باهِ( :ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايتؿورل).+
ؾٗق ٙتوُ٪َ ١ٝيؿ٘ ي٘.
ثِ اًتٗل ٖقا ايتؿورل باهِ( :ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل) (ٚتؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل)
نُا ٖ ٛعً ٢غ٬ف ايهتاب املطبٛع.
ثاْٝاّ :قِ ١تأيٝؿ٘ يًهتاب ٚبـاٜت٘ ْٗٚاٜت٘ :يكـ نإ تؿورل ايهتاب اجملٝـ أندل
أَٓ ١ٝنإ ٜتُٓاٖا ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك _ نُا ٜك ٍٛيف َكـَت٘ _.
ٚيهٓ٘ نإ ٜذلؿؿ نجرلاّ ،ؾتاكٜ ٠كـّٚ ،تاك ٠حيذِ; إف ناْت ايِٛاكف تعٛق٘،
ٚايتٗٝب َٔ اٱقـاّ عًٖ ٢قا ا٭َل ايعظٜ ِٝكـ ؿ.ْ٘ٚ
ٚبعـ تلؿؿٚ ،اهتؼاكٚ ،٠اهتعاْ ١باهلل _عن ٚدٌ_ عكـ ايعنّ عً ٢ايٌلٚع يف
ايتؿورلٚ ،أقـّ عً_ ٘ٝنُا ٜك :_ٍٛإقـاّ ايٌذاع عًٚ ٢اؿ ٟايوباع.
ٚناْت بـا ١ٜتأيٝؿ٘ يًتؿورل عاّ ٖ1341عٚ ،ؾلؽ َٓ٘ عاّ ٖ1380ع.

ٚبعـ ؾلاغ٘ َٓ٘ ػتُ٘ بهًُ ١عظ٪َ ١ُٝثل ٠قاٍ ؾٗٝاٚ= :إٕ ن ّ٬كب ايٓاي
سكٝل بإٔ ٜٴؼـّ هعٝاّ عً ٢ايلأيَٚ ،ا أؿٸٖ ٣قا اسبلٻ إ ٫قًِٴ ٴَ َؿ ِّو ٕل ٜوع٢
عً ٢ايكلاايٚ ،إٕٻ قًُ ٞاهنتٻ بٌ ٛؾوٝضٚ ،نِ مٴدٹلٳ عٓـ ايهٍَٔ٬
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ٚاٱعٝا ٤مدل املٓٝضٚ ،إف قـ أت ٢عً ٢ايتُاّ ؾكـ س ٻل ي٘ إٔٵ ٜوذلٜض.
ٚنإ متاّ ٖقا ايتؿورل عِل  ّٜٛازبُع ١ايجاْ ٞعٌل َٔ ًٗل كدب عاّ
مثاْني ٚث٬مثاٚ ١٥أيـ ،ؾهاْت َـ ٠تأيٝؿ٘ توعاّ ٚث٬ثني هٓٚ ١هت ١أًٗلٖٞٚ ،
سكب ١مل تٳؼٵٌٴ َٔ أًػاٍ ُاكؾ٪َٚ ،١يؿات أػل ٣أؾٓاْٗا ٚاكؾَٓٚ ،١امع
بكلحي١ٺ ًاكب١ٺ اٛكاّٚ ،اٛكاّ غاكؾَٚ ،١ا ػ ٍ٬فيو َٔ تٌتت باٍٚ ،تطٛك
أسٛاٍ ،مما مل تٳؼٵٌٴ عٔ ايٌها َ٘ٓ ١ٜا٭دٝاٍ ٫ٚ ،نُؿلإ هلل ؾإٕ ْعُ٘ أٚؾ،٢
ـ  ٫ٚتٴهِؿا.
َٚها ٌٜٝؾًٔ٘ ٳع ًَٞٻ  ٫تٴ َط ٖؿ ٴ
ٚأكد_ َ٘ٓ ٛتعاىل_ شلقا ايتؿورل إٔ ٜٴٓذـ ٜٚػٛكٚ ،إٔ ٜٓؿع ب٘ اشباُ١
ٚازبُٗٛكٚ ،جيعًين ب٘ َٔ ايقٜ ٜٔلد ٕٛدباك ّ ٠ئ تبٛك.
ٚنإ متاَ٘ مبٓني ٞببًـ امللهً ٢لقٞٸ َـ ١ٜٓتْٛىَ ٚ ،نٳتبٳ ضبُـ ايطاٖل ابٔ
عاًٛك.)1(+
ٚقـ ابع ٖقا ايتؿورل يف ؿاك هشٓ ٕٛيًٌٓل ٚايتٛمٜع بتْٛى.
ٚقـ دا ٤يف ث٬ثني دن٤اّ ،يف مخو ١عٌل صبًـاّٚ ،عـؿ ُؿشات ايتؿورل نًٗا
أسـ عٌل أيؿاّ َٚاٚ ١٥هبع ٚتوعُ ٕٛؿشُ 11197( ١ؿش )١عـا ُؿشات
ؾٗاكي نٌ دن.٤

 _ 1تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل .637_636/30
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يكـ هًو ابٔ عاًٛك يف تؿورلَٗٓ ٙذاّ َتُٝناّ ،ؾذا ٤ضبتٜٛاّ عًَ ٢ناٜا
عظَ ،١ُٝتُّٔٓا عًَٛاّ نجرلٚ ،٠ؾٛا٥ـ مجٚ ١كمبا ناْت عنٜن.٠
ٚقـ بقٍ يف ٖقا ايتؿورل قِاك ٣دٗـٚ ،ٙاهتذُع قٛا ٙايعكًٚ ١ٝايعًُ;١ٝ
ؾتذًت ؾَٛ ٘ٝاٖب٘ املتعـؿٚ ،٠تبني َٔ ػ٬ي٘ عًٛټ نعب٘ٚٚ ،ؾل ٠اا٬ع٘،
ٚعًُٝت٘ ايؿق ٠ايٓاؿكَٗٓٚ ،٠ذ٘ ايذلبْٚ ،ٟٛظلات٘ اٱُ٬س.١ٝ
ٚيكـ بني × يف َكـَت٘ ايلا٥عَٗٓ ١ذ٘ بإمجاٍٚ ،ميهٔ سِل فيو مبا :ًٜٞ
 _1بـأ تؿورل  ٙمبكـَات عٌل; يته _ ٕٛنُا ٜك _ ٍٛعْٛاّ يًباسح يف ايتؿورل،
ٚتػٓ ٘ٝعٔ َٴعاؿ نجرلٖٚ ،ق ٙاملكـَات تُٔٓت عًُاّ غنٜلاّ عظُٝاّ.
 _2اٖتِ ببٝإ ٚد ٙٛاٱعذامْٚ ،هت ايب٬غ ١ايعلبٚ ،١ٝأهايٝب ا٫هتعُاٍ.
 _3اٖتِ ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯ ٟبعٔٗا ببعض.
 _4مل ٜػاؿك هٛك ٠إٚ ٫بني أغلآٗاَٚ ،ا تٌتٌُ عًٗٝا بإمجاٍ.
 _5اٖتِ بتشً ٌٝا٭يؿا ٚ ،تبٝني َعاْ ٞاملؿلؿات بٔبط ٚذبكٝل مما ػًت عٔ
ٓبط نجرل َٓ٘ قٛاَٝىٴ ايًػ.١
 _6ٴعٹٓٞٳ باهتٓبا ايؿٛا٥ـٚ ،كبطٗا حبٝا ٠املوًُني.
 _7سٳلْٔٳ عً ٢اهتًٗاّ ايعدل َٔ ايكلإٓ; يته ٕٛهبباّ يف ايٓٗٛض با٭َ.١
ؾٗقا صبٌُ َٓٗذ٘ ايق ٟبٝٻٓ٘ٚ ،هاك عً.٘ٝ
أَا َٓٗذ٘ عًٚ ٢د٘ ايتؿِ ٌٝؾٝشتاز إىل َنٜـ بوط ٚبٝإ.
ٚؾُٝا  ًٜٞبٝإ يقيو َٔٚ ،ػ٬ي٘ هٝتبني ػَ ١ُ٬ا اًتٌُ عً ٘ٝايتؿورل َٔ
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ايعًٚ ّٛاملعاكف.
َٗٓ _1ذ٘ يف ايعكٝـ :٠يكـ هاك _يف ازبًُ _١عًَٗٓ ٢ر ايوًـ ايِاحل يف
أبٛاب ايعكٝـ ٠عـا آٜات ايِؿات; ؾٜٗ ٛورل ؾٗٝا عًٚ ٢ؾل َٓٗر ا٭ًاعل،٠
ٚإٕ نإ خيايؿِٗ أسٝاْاّٜٚ ،كذلب َٔ َٓٗر ايوًـ.
ٚإفا تعلٻض يتأ ٌٜٚآ ١ٜدا ٤بأقٛاٍ ايوًـٚ ،كمبا اْتِل شلِٚ ،إفا ػايؿِٗ
يف تأُ ٌٜٚؿ ١أثٓ ٢عًٚ ،ِٗٝاعتقك شلِ ؿ ٕٚتعٓٝـ أ ٚتوؿ.٘ٝ
بٌ أسٝاْاّ ٜه ٕٛي٘ يف ايِؿ ١ايٛاسـ ٠قٜ ٍٛورل ؾ ٘ٝعًَٗٓ ٢ر أٌٖ ايتأ،ٌٜٚ
ٚيف َٓٛع آػل ٜٛاؾل ؾٗٝا ايوًـ _نُا يف َوأي ١ايل _١ٜ٩ؾذلا_ ٙعً ٢هبٌٝ
املجاٍ_ ٚ٪ٜشلا ،يف بعض املٛآعٚ ،يف هٛك ٠املطؿؿني عٓـ قٛي٘ _تعاىل_ :طنَٖ٬
إٔٻْٗٴِٵ ٹعٵٓـٳ كِّٳبِٗٔٵ ٜٳٛٵَٳٹ٦قٺ يَُٳشٵذٴ ٵٛبٴٛٵٕص دبـٜ ٙجبت ايلٚ ،١ٜ٩يعًٖ٘ كأ ٜ٘ايق ٟاْتٗ٢
إي.٘ٝ
ٜٚٴًتُى ي٘ ايعقك ؾُٝا ٚقع ؾ َٔ ٘ٝتأٚ ٌٕٜٚقع ؾ ٘ٝنجرل َٔ املؿول _ ٜٔبأْ٘ ٌْأ
يف ب ١٦ٝعًُ ١ٝأًعل ;١ٜؾٗقا بايٓوب ١يباب ايِؿات.
أَا بك ١ٝأبٛاب ايعكٝـ ٠نإثبات ايٛسـاْ ،١ٝأ ٚاٱميإ بامل٥٬هٚ ١ايهتب
ٚايلهٌ ٚاي ّٛٝاٯػل ٚايكـك _ ؾٜٗ ٛورل ؾٗٝا عً ٢الٜك ١ايوًـ.
ٚنقيو اسباٍ بايٓوب ١يباب اٱميإٚ ،سهِ َلتهب ايهبرلَٚ ،٠وأي١
ايٌؿاعَٚ ،١وا ٌ٥اسبهُٚ ١ايتعًٚ ،ٌٝيف باب ايِشابٚ ١غرل فيو َٔ أبٛاب
ايعكٝـٜ _ ٠ورل ؾٗٝا عًٚ ٢ؾل َٓٗر ايوًـ.
بٌ إْ٘ ٜلؿ عً ٢املؼايؿني يف فيو; ؾذلآٜ ٙاقٍ املعتنيٚ ،١اشبٛاكز يف َوأي١
َلتهب ايهبرلٜٚ ،٠ٴؿِّٓـ كأٚ ،ِٜٗتلاٜ ٙٴؼطِّ ٧ايؿ٬هؿٜٚ ١لؿ عً ِٗٝيف عـؿ َٔ
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املوا ٌ٥نكٛشلِ :بعًِ اهلل بايهًٝات ؿ ٕٚازبنٝ٥اتٚ ،قٛشلِ :يف ُـٚك املعًٍٛ
عٔ ايعً ،١أ ٚإٕ ايٛاسـ ِٜ ٫ـك عٓ٘ إٚ ٫اسـ.
ٚتلاٜ ٙٴؼطِّ ٧ايٌٝعٚ ١ايباآٚ ١ٝغرلِٖ يف نجرل َٔ طبايؿاتِٗ ايعكـ ،١ٜبٌ خيايـ
ا٭ًاعل ٠يف عـؿ َٔ املوا ٌ٥يف باب ايكـك ٚغرل ،ٙؾعً ٢ايلغِ َٔ إٔ ابٔ عاًٛك
قـ ٌْأ يف دٜ ٍّٛوٛؿ ؾ ٘ٝاملقٖب ا٭ًعل ٟإ ٫أْ٘ مل ٜهٔ ٜتشلز َٔ تٛد ٘ٝايٓكـ ملا
آٍ إي ٘ٝاملقٖب ا٭ًعل.)1(ٟ
نُا أْ٘ × ٜٴٓهل ايبـع اسباؿثٚ ،١ا٭بااٚ ٌٝاشبلاؾات نايطرلٚ ،٠أؿا٠٬ُ ٤
ايظٗل بعـ ُ ٠٬ازبُعٚ ،١غرلٖا مما ٚكؿ يف ايتؿورل.
نُا أْ٘ ٜلؿ عً ٢أباا ٌٝايِٛؾٚ ،١ٝإٕ نإ أسٝاْاّ ٜٛكؿ أقٛا ّ٫يبعِٔٗ نابٔ
علب ٞؿ ٕٚتعًٝل عًٗٝا.
ؾٗقا صبٌُ َٓٗذ٘ يف ايعكٝـٚ ،٠هٝتٔض َنٜـ بٝإ شلق ٙايؿكل ٠يف ايؿكلات
ايتاي.١ٝ
 _2ايعٓا ١ٜباسبـٜح ايٌلٜـ :ؾهجرلاّ َا ٜٛكؿ ا٭ساؿٜح ايٓبٜٚ ،١ٜٛوتٌٗـ بٗا،
ٚحيلْ عً ٢بٝإ ُشٝشٗا َٔ ٓعٝؿٗاٜٚ ،وتعني بٗا عً ٢تؿورل آ ،١ٜأ ٚتلدٝض
ق ،ٍٛأ ٚبٝإ هبب ْن.ٍٚ
ح ؿ ٕٚعن ٕٚأ ٚبٝا ٕٕ يـكدُ ١شت٘.
ٚكمبا فنل اسبـ ٜٳ
 _3اٱملاّ بايؿك٘ :ؾهجرلاّ َا ٜتعلض يًُوا ٌ٥ايؿكٗ ١ٝاييت ميل بٗا تؿورل ،ٙؾٝبني

َا ؾٗٝا َٔ ػ٬فٜٓٛٚ ،ض أقٛاٍ أٌٖ املقاٖب ،ثِ ٜلدِّض َا ٜلا ٙكادشاّ.
ٚقـ ٜتعلض يًُوا ٌ٥اييت حيتاز إيٗٝا ايٓاي يف ٚقت٘ ،أ ٚاييت ٚقع ؾٗٝا
 _ 1اْظل َكـَ ١املٝوا ٟٚعًَ ٢كاُـ ايٌلٜع.71ْ ١
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اشب٬ف نُوأي ١أػق ا٭دل عً ٢ايكلباتَٚ ،وأيْ ١كٌ سب ّٛاشلـَ َٔ ٟه،١
إىل غرل فيو َٔ املوا.ٌ٥
 _4ايعٓا ١ٜبعًِ ايكلا٤ات :ؾٜٗٛ ٛكؿ ايكلا٤اتٜٚ ،لدض فيو ايك ٍٛبٓا٤ٶ عً٢
تًو ايكلا ٠٤أ ٚغرلٖاٖٚ ،هقا...
 _5ايعٓا ١ٜمبكاُـ ايٌلٜع :١ؾٗ٪ٜ ٛنـ نجرلاّ عً ٢إثبات إٔ ٖٓاى َكاُـ
يًتٌلٜعٚ ،إٔ َٓٗا َا ٖ ٛػاَْٚ ،ا ٖ ٛعاّٚ ،تلاٜ ٙعٓ ٢باملِاحل ايعًٝا،
ٚايػاٜات ايهدل ٣اييت ٜٓبين عًٗٝا ايتٌلٜع; ؾتؿورل ٤ًَٞ ٙباٱًاك ٠إىل فيو
ايعًِ.
 ٫ٚغل ٚيف فيو ؾٗ ٛإَاّ ي٘ باع اْٚ ،ٌٜٛظلات يف فيو ايعًِ _عًِ
املكاُـ_ بٌ ٖ ٛباعج٘ٚ ،صبـؿ ٙيف ايعِل اسبـٜح ػُِٛاّ يف نتاب٘ ايعظِٝ
(َكاُـ ايٌلٜع ١اٱه )١َٝ٬ايق ٟقاٍ يف َكـَت٘ أْ٘ قِـ ؾ= :٘ٝػِْٛ
ايبشح عٔ َكاُـ اٱه َٔ ّ٬ايتٌلٜع يف قٛاْني املعاَ٬تٚ ،اٯؿاب اييت كأ٣
أْٗا ازبـٜل ٠بإٔ تٴؼّٻ باهِ ايٌلٜعٚ ،١اييت َٖ ٞظٗل َا كاعا ٙاٱهَٔ ّ٬
تعاكٜـ املِاحل ٚاملؿاهـ ٚتلدٝشاتٗا مما َٖ ٛظٗلٷ عظُ َ١ايٌلٜع ١اٱه ١َٝ٬بني
بك ١ٝايٌلا٥عٚ ،ايكٛاْنيٚ ،ايوٝاهات ا٫دتُاع ١ٝسبؿظ ْظاّ ايعاملٚ ،إُ٬غ
اجملتُع.)1(+
ٚشلقا تلا ٙيف تؿورلٜ ٙٴٌرل _أسٝاْاّ_ إىل نتاب٘ املقنٛك عٓـ ايتعلټض ئٌَ ٤ٞ
َكاُـ ايٌلٜع.١
ٚمما ميل بكاك ٨ايتؿورل َٔ تًو املكاُـ _مٜاؿ ٠عًَ ٢ا َٔ _٢تعلض امل٪يـ
 _ 1اْظل َكاُـ ايٌلٜع ١اٱه.175ْ ،١َٝ٬
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يتعً ٌٝا٭سهاّٚ ،اسبـٜح عٔ زلاس ١ايٌلٜع ١اٱهَ٤٬َٚ ،١َٝ٬تٗا يًؿطل،٠
ٚعً ْٛ ٢ا٭سهاّ مبعإ ٚأُٚاف  ٫بأزلاٚ ٤أًهاٍ.
ٚتلاٜ ٙتعلض يًشل َٔ ١ٜسٝح َعٓاٖاَٚ ،ـاٖاَٚ ،لاتبٗا يف ْظل ايٌلٜع،١
ٚتلاٜ ٙٴبـٜٚ ٟٴعٝـ سَ ٍٛكِـ ايٌلٜعْ َٔ ١ظاّ ا٭َٚ ،١إٔ ته ٕٛقَ ١ٜٛلٖٛب١
ازبٓابَ ،طُ ١ٓ٦ايباٍ.
ٚدبـٜ ٙٴب ِّٔٝإٔ َٔ َكاُـ ايٌلٜع ١تعٝنيٳ أْٛاع اسبكٛم ٭ْٛاع َوتشكٗٝا،
ٜٓٛٚض َكاُـ أسهاّ ايعاٚ ،١ً٥آُل ٠ايٓهاغٚ ،ايٓوبٚ ،ايكلابَٚ ،١كاُـ
ايتِلؾات املايٚ ،١ٝأسهاّ ايتدلعاتٚ ،املكِـ َٔ ايعكٛبات.
إىل غرل فيو مما هٝأت ٞإًاك ٠إي ٘ٝيف ايؿكلات ايتاي.١ٝ
 _6ايعٓا ١ٜبايكٛاعـ ا٭ُٛي :١ٝسٝح دا ٤فيو ايتؿورل ساؾ ّ٬بقنلٖاٚ ،بٝإ
سـٚؿٖاَٚ ،ا ٜٓـكز ذبتٗا َٔ أؾلاؿ حبح حبوب َا ٜتٝول ي٘ مما ٜٓاهب املكاّ.
 _7ايعٓا ١ٜباملوا ٌ٥ايٓشٚ ،١ٜٛايِلؾ :١ٝؾايهتاب ساؾٌ بأٚد٘ ا٭عاكٜب،
ٚاػت٬ف ايٓشاٚ ،٠تلدٝض َا ٜلا ٙامل٪يـ ُٛاباّٚ ،ا٫هتـكاى عً ٢بعض
املؿولٚ ،ٜٔايٓشا ٠ؾُٝا ؾاتِٗ.
ٚقٌ َجٌ فيو يف ًإٔ املوا ٌ٥ايِلؾ ،١ٝسٝح ٜٴعٓ ٢ببٓ ١ٝايهًُات اييت
ٜتعلض شلاٚ ،حيلْ عً ٢كؿٖا إىل أُٛشلاٜٚ ،تطلم إىل ا٭ٚمإٚ ،ازبُٛع
َٚا دل ٣صبل ٣فيو َٔ املوا ٌ٥ايِلؾ.١ٝ
 _8ايعٓا ١ٜمبوا ٌ٥ؾك٘ ايًػ :١ؾامل٪يـ × عٴين نجرلاّ مبوا ٌ٥ؾك٘ ايًػ،١
ٚهٓٔ ايعلب يف نَٗ٬ا ،ؾذلاٜ ٙتطلم ملوأيٌْ ١أ ٠ايًػ ١نُا يف تؿورل ٙيكٛي٘
_تعاىل_ :ط ٳ ٚٳعًِٖٳ آؿٳّٳ ا َ٭هٵُٳا٤ٳ ُنًٖٗٳاص.
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ٚتلاٜ ٙتعلض يًػ ١ايعلبٚ ،١ٝؾًٔٗاٚ ،اَتٝامٖا.
ٚتلاٜ ٙبشح يف املٌذلىٚ ،املذلاؿفٚ ،املتٔاؿٚ ،املُعٳلٻبٚ ،ايكٝاي،
َٚبتهلات ايكلإٓ َٚا إىل فيو َٔ َباسح فيو ايعًِ.
 _9ايعٓا ١ٜبايب٬غ ١ايعلبٚ ،١ٝأهايٝب ايبٝإ :ؾٗ ٛؾاكي فيو املٝـإ ايق٫ ٟ
ٜٴٌل ي٘ غباك.
ٚهٝه ٕٛاسبـٜح عٔ فيو َؿلؿاّ يف َبشح آتٺ.
 _10ايعٓا ١ٜبايكِّ ايكلآْٜٚ :ٞتذً ٢فيو َٔ ػ ٍ٬اٖتُاَ٘ بكِّ
ا٭ْبٝاٚ ٤أممِٗٚ ،اهتًٗاّ ايعدل َٓٗا.
 _11ايتعلض يًهتب ايوُا ١ٜٚاحمللؾ :١ؾهجرلاّ َا ٜٓكٌ َٔ ايتٛكاٚ ٠أهؿاكٖا
اشبُوٜٚ ،١بني َا يف فيو َٔ ايتشلٜـٚ ،ايبااٌٚ ،ايِٛاب.
ٜٓٛٚض َٔ ػ ٍ٬فيو ُش ١ايكلإٓٚ ،هَ٬ت٘ َٔ ايتشلٜـ.
 _12ايتٓ ٜ٘ٛبأَٗات ايعباؿات :نايِٚ ،٠٬اينناٚ ،٠ايِٝاّٚ ،اسبر ٚغرلٖا.
ؾذلا ٙعٓـ َلٚك ٙبٗا ٜعلز عً ٢ؾٛا٥ـٖاٚ ،سهُٗاٚ ،آثاكٖا ايـْ١ٜٛٝ
ٚا٭ػل.١ٜٚ
 _13ايتٓ ٜ٘ٛمبهاكّ ا٭ػ٬م ٚأُ ٍٛايؿٔا :ٌ٥نايِدلٚ ،اسبًِٚ ،ايٌهل،
ٚايِؿضٚ ،ايعؿٚ ،ٛايهلّٚ ،سؤ اشبًلٚ ،ايٌذاعٚ ،١عً ٛاشلُٚ ،١أُاي١
ايلأٚ ،ٟعن ٠ايٓؿىٚ ،إبا ٠٤ائ.ِٝ
ؾذلا_ ٙيف نٌ هاعب ٜٙٛٓ _١بتًو املهاكّ ٚايؿٔاٜٚ ،ٌ٥ٴعًً َٔ ٞأْٗاٜٚ ،بني
سـٚؿٖاٚ ،ايؿلٚم بٗٓٝاٜٚ ،ـع ٛإىل ايتشً ٞبٗاٜٚ ،بني آثاكٖا اسبُٝـ ٠عً٢
ا٭ؾلاؿ ٚا٭َ.١
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 _14ايتشقٜل َٔ َوا ٨ٚا٭ػ٬م ٚهؿاهـ ا٭َٛك :ؾذلا ٙنجرلاّ َا ٜٴشقِّك َٔ
ازبٛكٚ ،ايظًِٚ ،ايبؼٌٚ ،ايؿواؿٚ ،ايهقبٚ ،ايٓؿامٚ ،ايتبقٜل َٚا دل٣
صبل ٣فيو.
 _15ايعٓا ١ٜمبعامل اٱُ٬غ ايعاَ :١ؾكـ دا ٤تؿورل ٙساؾ ّ٬مبا ٜٗٓض با٭َ،١
ٜٚٴعًَٓ ٞاكٖآٜٚ ،نشلا َٓنيتٗا اي٥٬ك ١بٗاًُٜٗٛٚ ،ا إىل أعًَ ٢لاتب ايوٝاؿ،٠
ٚأقِ ٢ؿكدات اجملاؿ.٠
 _16اٖ٫تُاّ بأُ ٍٛايذلبٚ ١ٝايتعً :ِٝؾهجرلاّ َا ٜبني ايوبٌ اييت تلتكٞ
بايذلبٚ ،١ٝايتعً ،ِٝنٝـ  ٖٛٚ ،٫امللب ٞاسبه ِٝايق ٟباًل ايتعًٚ ،ِٝهدل
أسٛاي٘ٚ ،ػدل عًً٘ ٚأؿٚاٙ٤؟ نٝـ ٚ ،٫قـ أيٖـ نتاب٘ ايعظ( ِٝأيٝى ايِبض
بكلٜب)  ٖٛٚيف بٛانرل سٝات٘; سٝح نتب٘  ٖٛٚيف ايلابعٚ ١ايعٌل َٔ ٜٔعُل،ٙ
فيو ايهتاب ايق ٟمل ٜٴ٪يٖـ َجً٘ يف باب٘ٚ ،ذبـخ ؾ ٘ٝعٔ ايعًِٚ ،تاكٜؽ
ايعًٚ ،ّٛتطٛكٖاٚ ،أهباب ايلق ٞمبوت ٣ٛايتعًِ ايعلبٚ ٞاٱه.َٞ٬
ٚشلقا دا ٤تؿورلاّ ساؾ ّ٬بايٓظلات ايذلب ;١ٜٛسٝح ٜكـ عٓـ اٯٜات اييت تٌرل
ٚتلًـ إىل َعامل ايذلبٚ ،١ٝأُٛشلا ،نُا يف قٛي٘ _تعاىل_ يف هٛك ٠ايٓوا:٤
ط َن ٳقيٹوَ نُٓتٴ ٵِ َٹٔٵ قَبٵٌٴ ؾَُٳٔٻ ايًٖ ٴ٘ ٳع ًَٵٝهُِٵص.
 _17ا٫عتـاؿ بايوًـ ايِاحلٚ ،ا٫عتنام با٭َٚ ١تاكخيٗا :ؾُع أْٻ٘ أيٖـ
تؿورل ٙيف ٚقت ٓعـ املوًُنيٚ ،توًط ا٫هتعُاكٚ ،هك ٛاشب٬ؾ،١
ٚتػًػٌ ا٭ؾهاك ايػلبٚ ،١ٝسـٚخ اشلنمي ١ايٓؿوٚ ،١ٝتأثل ايهجرل َٔ املجكؿني بهٌ
َا َٔ _ ٢إ ٫إٔ فيو مل ٳٜٓٳٌٵ ٳْٵ َٔ ًَ٘ٝايٌٝؽ ابٔ عاًٛك بٌ نإ ضبباّ يوًؿ٘
ايِاحلَ ،ؿاػلاّ بَِٗ ،عتناّ بأَت٘ ،ضبتؿ ّ٬بتاكخيٗا اجملٝـْ ،اؾٝاّ عٓ٘ َا عًل ب٘
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َٔ مٜـ ٚذبلٜـ.
 _18ايتٓ ٜ٘ٛمبا ًاؿ ٙا٭ٚاٚ ،ٌ٥اسبلْٴ عً ٢اٱؾاؿٚ َ٘ٓ ٠أٜ ٫ٴكتِل عً٘ٝ
ٜٛٚقـ عٓـ :ٙقاٍ × يف َكـَت٘ ايلا٥عٌَ 7/1 ١رلاّ إىل ٖقا املعٓ= :٢ؾإٕ
ا٫قتِاك عً ٢اسبـٜح املعاؿ تعط ٌٝيؿٝض ايكلإٓ ايقَ ٟا ي٘ َٔ ْؿاؿ.
ٚيكـ كأٜت ايٓاي س ٍٛن ّ٬ا٭قـَني أسـٳ كدًني :كدٌٕ َعتهـٺ ؾُٝا ًاؿٙ
ا٭قـَٚ ،ٕٛآػلٳ آػقٺ مبعٛي٘ يف ٖـّ َا َٔت عً ٘ٝايكلٚ ،ٕٚيف نًتا اسبايتني
ٓلٌّ نجرلٖٓٚ ،ايو ساي ١أػلٜٓ ٣ذدل بٗا ازبٓاغٴ ايهورل ٖٞٚ ،إٔ ْعُـ إىل َا
أًاؿ ٙا٭قـَ ٕٛؾَٓٴٗٳ ِّقبٳ٘ٴ ْٚنٜـٚ ،ٙساًا إٔ ْٓكٔ٘ أْ ٚبٝـ ،ٙعاملاّ بإٔ غُض
ؾًِٔٗ نؿلإ يًٓعُٚ ،١دشـ َناٜا هًؿٗا يٝى َٔ محٝـ ػِاٍ ا٭َ،١
ؾاسبُـ هلل ايقُ ٟـم ا٭ٌَٜٚ ،ول إىل ٖقا اشبرل ٚؿٍ.+
 _19ا٫عتنام بايًػ ١ايعلب :١ٝؾذلاٜ ٙتؿاػل بٗاٜٚ ،ٴعًً َٔ ٞأْٗاٜٚ ،ل ٣أْٗا
أعقب ايًػات ٚأعظُٗاٚ ،أٚهعٗا َع أْ٘ عاَ يف ٚقت اشلنمي_ ١نُا َلٻ_ ٚيف
ٚقت ناْت ايعلب ١ٝت ُِٛبازبُٛؿٚ ،ت٬ق ٞنٌٻ دشٛؿ ٚنٓٛؿ.
َٚع فيو مل ٜؿكـ ثكت٘ ٹبًُػٳتٹ٘ٚ ،مل تٌٓ َٓ٘ تًو ايـعاٜات ؾت ّ٬ٝأ ٚقطُرلاّ.
نٝـ  ٖٛٚ ،٫اشببرل بايًػ ،١ايعامل بأهلاكٖا ،ايبِرل بآؿابٗا ًٚتٻ ٢ؾْٓٗٛا
ٚعًَٗٛا.
 _20ايعٓا ١ٜبائٛابطٚ ،ايتعلٜؿاتٚ ،اسبـٚؿ :حبٝح ٜتطلم يٮيؿا اييت متل
ب٘ يف ايتؿورل ،ؾٝعلؾٗا بـقٛٓٚٚ ،١غٚ ،سل ٫ ٍٛتهاؿ دبـ ٙعٓـ غرل.ٙ
 _21ايلبط بني ٖـا ١ٜايكلإٓ ملِاحل املعاَ ايـْٚ ،ٟٛٝاملعاؿ ا٭ػل :ٟٚنُا
يف تؿورل ٙيك ٍٛاهلل _ عن ٚدٌ _ :ط ٳ ٚٳعًَ ٢ايًٖ٘ٹ قَِٵـٴ ايوٻبٹٌٔٝص ايٓشٌ.9 :
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ؾإْ٘ أت ٢به ّ٬بـٜع سٖ ٍٛقا املعٖٓٚ ،٢هقا ؿأب٘ يف نٌ َٓاهب ١متل ب٘.
 _22ايعٓا ١ٜبعًِ ازبػلاؾٝا :ؾكـ تبني يف تؿورلَ ٙـْ ٣بٛغ٘ ًٛٓٚع٘ يف ٖقا
ايعًِ; ؾهجل إٜلاؿ ٙي٘; ٭ْ٘ حيتاز إي ٘ٝيف ذبـٜـ املٛآع ٚا٭َانٔ اييت ٚكؿ فنلٖا
يف ايكلإٓ ايهل ;ِٜؾًٗقا نإ ٜتشل ٣ايِٛابٚ ،حيلْ عً ٢ذبكٝل َٛاقع تًو
املٛآع ٚا٭َانٔ نبابٌَٚ ،ـٚ ،ٜٔمثٛؿٚ ،ا٭سكاف ٚغرلٖا.
ٚقٌ َجٌ فيو يف عٓاٜت٘ خبط ٛايطٚ ،ٍٛؿٚا٥ل ايعلض ،نُا يف تؿورلٙ
يكٛي٘ _ تعاىل _ :طقَا ٳٍ َٳا ٳَ ٖهٳٓٓٹ ٞؾٹ٘ٝٹ كٳبِّ ٞٳػٝٵلٷص اٯ َٔ ١ٜهٛك ٠ايهٗـ.
 _23ايعٓا ١ٜبايتاكٜؽٜٚ :ظٗل فيو َٔ ػ ٍ٬تتبع٘ ا٭سـاخَٚ ،علؾ ١أهباب
ايٓن ;ٍٚؾذلاٜ ٙلدض إٔ ٖق ٙايوٛك ٠أ ٚاٯْ ١ٜنيت أ ;ّ٫ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا تلدض عٓـٙ
َٔ اسبٛاؿخ ايتاكخيٖٚ ١ٝهقا...
ٚتلاٜ ٙؿٝـ َٔ ايتاكٜؽ يف ا٭سٛاٍ اييت ْنيت ؾٗٝا ايٓٛامٍ ،ؾأؾت ٢ؾٗٝا عًُا٤
فيو املٹِٵلٔ بهقا ٚنقاٚ ،أؾت ٢غرلِٖ بهقا ٚنقا.
 _24ا٫هتٌٗاؿ بأقٛاٍ ايؿ٬هؿٚ ،١اسبهُا :٤ؾٜٗٛ ٛكؿ أقٛاشلِٜٚ ،ؿٓـ َا
ػايـ اسبل َٔ آكا ٜٛٚ ،ِٗ٥ـ اسبهُ ١يف ا٫هتـٚ ،ٍ٫ايتشً.ٌٝ
ٚشلقا تلاٜ ٙتعلض ٭قٛاٍ أؾ٬اٚ ،ٕٛأكهطٜٓٚ ،ٛكٌ آكا ٤ايؿ٬هؿ١
املٓتوبني يٲه ّ٬نايهٓـٚ ،ٟايؿاكابٚ ،ٞابٔ هٓٝاٜٚ ،٤بني َا ؾٗٝا َٔ سل،
ٚبااٌ.
 _25ايتعلض ملوا ٌ٥ايطب :ؾايكلإٓ ايهلٚ ِٜكؿ ؾ ٘ٝإًاكات يف أُ ٍٛايطب
ٚسؿظ ايِش.١
ٚابٔ عاًٛك نإ فا عٓا ١ٜبايطبٚ ،فا اا٬ع عً ٢تاكخي٘ٚ ،أُٛي٘،
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ٚعً ;َ٘ٛؾذا ٤تؿورل ٙضبتٜٛاّ عًْ ٢ظلات يف فيو املٝـإ ،نُا يف تؿورل قٛي٘
_تعاىل_ :طٚٳ ُنًُٛا ٚٳاًٵ ٳلبٴٛا ٚٳ ٫ٴتوٵ ٔلؾُٛاص ا٭علافٚ ،31 :غرلٖا َٔ اٯٜات.
 _26ايتعلض يًٓظلٜات يف عًِ ايؿًوٚ ،ايطبٝعٚ ،١عًِ ايٓؿى :نُا يف
تؿورل ٙيٰٜات اييت ؾٗٝا تعلض يبعض املظاٖل ايؿًهٚ ،١ٝايطبٝع ١ٝناسبـٜح عٔ
ايوُاٚ ،٤ا٭كضٚ ،ايوشابٚ ،املطلٚ ،ته ٜٔٛازبٓنيٚ ،ػِا ّ٥ايٓبات
ٚعب ٛفيو ،نُا يف تؿورل قٛي٘ _ تعاىل _ :طإٕٔٻ عٹ ٻـ َ٠اي ټٌٗٴٛكٔ ٹعٵٓـٳ ايًٖ٘ٹ اٵثٓٳا عٳٌٳلٳ
ٳًٗٵلاّص ايتٛبٚ ،36 :١غرلٖا َٔ اٯٜات.
ٚنقيو تعلٻض يبعض ايٓظلٜات يف عًِ ايٓؿىَٚ ،ا دا ٤يف ايكلإٓ َٔ
اٱًاكات إىل فيو ايعًِ.
 _27ايعٓا ١ٜبعامل اسبٛٝإٚ ،ايطرل :ؾهجرلاّ َا ٜتعلض شلا عٓـ ٚكٚؿٖا يف
اٯٜات ،نايهًبٚ ،ايق٥بٚ ،اشبٓنٜلٚ ،ايػلابٚ ،اشلـٖـٚ ،غرلٖا ،ؾذلاٙ
ٜقنل تعلٜؿٗاٚ ،ابا٥عٗاٚ ،ؾِاًٗ٥اَٛٚ ،اآٗاٚ ،أْٛاعٗاٚ ،غلا٥ب عذا٥بٗا.
 _28ايتعلض يًُعاؿَٕٚ ،ا ٜوتؼلز َٔ ا٭كض َٔٚ :أَجً ١فيو َا دا ٤يف
سـٹٜـاّ ()50ص.
تؿورل هٛك ٠اٱهلا َٔ ٤قٛي٘ _ تعاىل _ :طقٌُٵ نُْٛٴٛا سٹذٳا ٳكَ ّ٠أٚٵ ٳ
ؾإْ٘ تهًِ عٔ اسبـٜـ به ّ٬عذٝب بـٜع ،سٝح قوِ أُٓاؾ٘ إىل مثاْ ١ٝعٌل
ُٓؿاّ باعتباك تلنٝب أدناٚ ،٘٥بني ػِا ّ٥نٌ ُٓـ.
 _29إٜلاؿ ايًطا٥ـ ٚايٓٛاؿك ٚاملًُض :ؾهجرلاّ َا ٜٛكؿ فيو يف تٔاعٝـ تؿورلٙ
يبعض اٯٜات; ستٜ ٢عٔـ املعٓ ٢ايقٜ ٟلدش٘ أ ٚمي ٌٝإيٚ ،٘ٝ٭دٌ إٔ خيؿـ
َٔ دؿ ٠ٛاملباسح ازباؿًٜٚ ،٠طـ َٔ عٓـ املُاكه ١يًُٓاقٌات ايك١ٜٛ
ايلُ ;١ٓٝؾًٗقا أٚؿع تؿورلٳ ٙنجرلاّ َٔ ايكِّ ايتاكخيٚ ،١ٝايٓظلات ايٓكـ،١ٜ
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ٚاملًُض ٚايٓٛاؿك ٚا٭ؾان ٘ٝا٭ؿب ١ٝاييت تٴلِّٚغ عٔ ايكاكٚ ،٨تعٔـ َا ٖ ٛبِـؿ.ٙ
 _30اسذلاَ٘ ملٌاخيْ٘ٚ ،كً٘ عِٓٗ :ؾهإ ٌٜٝـ بِٗ ٜٙٛٓٚ ،بعًُِٜٗٓٚ ،كٌ
عِٓٗ َا أؾاؿٚ َِٗٓ ٙي ٛعٔ الٜل املٌاؾٗٚ ،١فيو نُا يف ْكً٘ عٔ ًٝؼ٘ هامل
ب ٛسادبًٝٚ ،ؼ٘ ٚدـ ٙايٛمٜل ايعنٜن بٛعتٛك.
 _31دناي ١ا٭هًٛب :ؾكـ نتب تؿورل ٙبأهًٛب علب ٞبًٝؼ ق ٟٛأػٻاف،
ًـٜـ ا٭هل ،ضبهِ ايٓور.
 _32تٝ ٛـ ايجكاؾٚ ١املعاكف :ؾكـ ٖ ٚـ ثكاؾت٘ َٚعاكؾ٘ أسؤ تٝ ٛـ
شبـَ ١ايػلض ايقٜ ٟلَ ٞإي ;٘ٝؾذا ٤تؿورل ٙساؾ ّ٬بايٌٛاٖـ ايتاكخي،١ٝ
ٚا٭هايٝب ايبٝاْٚ ،١ٝايؿٛا٥ـ ايعًُ.١ٝ
 _33إكداع ا٭ًٝا ٤إىل أُٛشلاٚ ،أهبابٗا ا٭ٚىل :ؾإفا َل ب٘ عاؿَٔ ٠
ايعاؿات ،أ ٚػلاؾ َٔ ١اشبلاؾات ،أ ٚعٌُ ٜعـ كَناّ ٭َل َٔ ا٭َٛك _ كدع إىل
أٌُ فيوَٚ ،بـٚ ،٘٥هبب٘.
 _34ين ّٚايعـٍٚ ،ذبل ٟاٱِْاف :قاٍ × يف َكـَت٘ = :7/1ؾذعًت
سكاّ عًٞٻ إٔ أبـ ٟيف تؿورل ايكلإٓ ْهتاّ مل أكٳ َٔ هبكين إيٗٝاٚ ،إٔ أقـ َٛقـ
اسبهِ بني اٛا٥ـ املؿول ٜٔتاك ّ٠شلا ٚآ ّ١ْٚعًٗٝا.+
ٚقـ ُـم × يف فيو; ؾهإ ًٜنّ ايعـٍٜٚ ،تشل ٣اٱِْاف يف َواٌ٥
اشب٬ف اييت ٜٛكؿٖا.
 _35اسبلْ عً ٢املٛامْٚ ،١ايذلدٝض ٚاملٓاقٌ ١اسبلٖٚ :٠ق ٙايؿكل ٠قلٜبَٔ ١
هابكتٗا; ؾٜٗٛ ٛامٕٜٚ ،لدضٜٓٚ ،اقٍ بٓناٖٚ ١سل ١ٜبعٝـاّ عٔ ايتعِب; ؾُع
أْ٘ َايه ٞاملقٖب إ ٫أْ٘ قـ خيايـ املايهٚ ،١ٝقـ ٜٓتكـ بعض عًُا ِٗ٥ؾُٝا
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ٜٛكؿ.ْ٘ٚ
ٚتلاٜٛ ٙكؿ نَ٬اّ ٭ ١ُ٥ايًػٚ ١أهااني ايب٬غٚ ،١عًُا ٤ايتؿورل ناينطبٌل،ٟ
ٚايوهانٚ ،ٞابٔ عط ،١ٝؾٛٝامٕ بني أقٛاشلِٜٓٚ ،اقٌِٗٚ ،كمبا اهتـكى عًِٗٝ
ٚػايؿِٗ.
 _36زل ٛايعباكٖٚ ،٠ـ ٤ٚايٓدلٚ ،٠ين ّٚا٭ؿب :ؾ ٬تل ٣عٓـ ٙتوؿٗٝاّ
يًؼِ ٫ٚ ،ّٛكَٝاّ بايتِٗ دناؾاّ ٫ٚ ،تعٓٝؿاّ عً ٢املؼايـ.
بٌ دبـ عٓـ ٙايعباك ٠املٗقبٚ ،١ا٭ؿب ايعايٚ ،ٞايلؾل باملؼايـ.
 _37ا٭َاْ ١ايعًُٚ :١ٝتتذًٖ ٢ق ٙاملن ١ٜيف عن ٚايٓكٚ ،ٍٛايـق ١يف فيو،
ٚتلى ايتنٜټـ عً ٢املؼايؿني إىل غرل فيو.
 _38ا ٍٛايٓٻؿىٚ ،ا٫هتكلاٚ ،٤ايـأب يف تتبع املوا :ٌ٥ؾذلاٜٛ ٙكؿ املوأي١
ٜٚط ٌٝؾٗٝاٜٛٚ ،كؿ ا٭قٛاٍ عًٗٝا ،ؾٜ ٬ٳؿِلٴؽ َٓٗا إٚ ٫قـ قتًٗا حبجّا ٚذبلٜلاّ.
 ٫ٚتلاٜ ٙكتٓع بهٌ َا ق ،ٌٝبٌ ٜٳ ٴلؿټ َا ٜ ٫عٔـ ٙايبشح ٚايـي ،ٌٝنُا يف
َوأي ١بلا ٠٤ايكلإٓ َٔ ايٌعل.
 ٫ٚأؿٍ عً ٢اْ ٍٛؿو٘ َٔ ن ْ٘ٛؾول ايكلإٓ يف َـ ٠توعٚ ١ث٬ثني عاَاّ ٚهت١
أًٗل_ ٖٛٚ ،يف فات٘_ عٴُٵلٷ.
ٚمما ٜـٍ عً ٢فيو _أٜٔاّ_ اهتـكان٘ عًْ ٢ؿو٘ ؾكـ ٜكلك ً٦ٝاّ ،أٜ ٚؿٛت٘
ً ،٤ٞأٜ ٚتبني ي٘ ايِٛاب ،أٜ ٚظٗل ي٘ َنٜـ ؾا٥ـ ٠ؾُٝا بعـ; ؾذلا ٙبعـ فيو ٜٓب٘
ايكاك ُٜ٘ٝٛٚ ،٨بإٔ ٜٴًشل ايؿا٥ـ ٠ازبـٜـ ٠بٓظرلاتٗا مما هبل تؿورل.ٙ
 ٫ٚكٜب إٔ اَ ٍٛـ ٠ايتأيٝـ متـ ٙمبا ٜوتذـ ي٘ َٔ املعاكف ٚا٭حباخ.
 َٔٚا٭َجً ١عً ٢فيو َا دا ٤يف تؿورل ٙيكٛي٘ _تعاىل_ :طَؾ ًِٳٝـٵعٴ ْٳاؿٹٜٳ٘ٴص
.451/30
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سٝح تهًِ يف تؿورل ٖق ٙاٯ ١ٜعٔ ؿاك ايٓـٚ ،٠ٚتاكخيٗا ٚإٔ اشبًٝؿ ١ايعباهٞ
املعتٔـ باهلل =ملٖا ماؿ املوذـ اسبلاّ دعٌ َهإ ؿاك ايٓـَ ٠ٚوذـاّ َتِ ّ٬باملوذـ
اسبلاّ ،ؾاهتُل نقيو ،ثِ ٖٴـّٚ ،أُؿػًت َواست٘ يف َواس ١املوذـ اسبلاّ
يف اينٜاؿ ٠اييت ماؿٖا املًو هعٛؿ بٔ عبـايعنٜن ًَو اسبذام ٚظبـ هٓ١
ٖ1379ع.+
ٜٚٴ٬سظ إٔ تاكٜؽ ٖق ٙاينٜاك ٠اييت فنلٖا ابٔ عاًٛك ناْت قُٳبٝٵٌ اْتٗأَ ٘٥
ايتؿورل بوٓٚ ١اسـ.٠
ٖٚقا ٜـٍټ عً ٢ؿأب٘ٚ ،تتبع٘.
نُا إٔ َٔ أدٌِّ َا متٝن ب٘ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل إٔ َ٪يؿ٘ ابتٓ ٢نجرلاّ َٔ
أسهاَ٘ عً ٢ا٫هتكلا ٤يف ايًػٚ ١ايب٬غٚ ،١ايؿك٘ ٚغرل فيو.
ٚتًو ػِٜ ٫ ١ِٝك ّٛبٗا إ ٫ا٭ؾقاف.
 _39تعاٖـ ٙيتؿورل ٙبايتٗقٜبٚ ،ايتٌقٜبٚ ،اينٜاؿٖٚ :٠ق ٙايؿكل ٠قلٜبَٔ ١
ايوابك ;١ؾٝظٗل َٔ ػ ٍ٬ايتتبع أْ٘ بعـ إٔ ؾلؽ َٔ تؿورلُ ٙاك ٜتعاٖـٙ
بايتٌقٜبٚ ،ايتٗقٜب قبٌ إٔ ٜطبع ،بـي ٌٝأْ٘ قـ أًاك يف ػامت ١ايتؿورل أْ٘
اْتٗ َ٘ٓ ٢عاّ ٖ1380عَٚ ،ع فيو ٜٛكؿ ؾٛا٥ـ ْٚك َٔ ّ٫ٛنتب ثِ حي ٌٝإيٗٝا يف
اشلاٍَٚ ،كمبا فنل تاكٜؽ اباع ١تًو ايهتب احملاٍ إيٗٝا  ٖٞٚذبٌُ تاكخياّ
سـٜجاّ بايٓوب ١يتاكٜؽ اْتٗا َٔ ٘٥ايتؿورل ،أ ٟأْٗا ُـكت بعـ اْتٗا َٔ ٘٥تؿورل.ٙ
َجاٍ فيو َا ظبـ ٙيف تؿورل هٛك ٠اٱهلا ،19/15 ٤سٝح ْكٌ نَ٬اّ َٔ
نتاب ،ثِ عنا إي ٘ٝيف اشلاٍَٚ ،قاٍ= :سلٻك ٙعاكف عاكف يف اجملً ١املوُا:٠
(كهاي ١ايعًِ) باملًُه ١ا٭كؿْ ١ٝعـؿ  َٔ 2ايوٓ 12 ١ناْ ٕٛا٭ ٍٚهٓ+ّ1968 ١
ا_ٖع.
ٖٚق ٙايوٓ ١امل٬ٝؿ ١ٜتٛاؾل بايتاكٜؽ اشلذل ٟهٖٓ1388 ١ع تكلٜباّ.
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ٖٚقا ٜعين أْ٘ أٓاف ٖق ٙايؿا٥ـ ٠بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايتؿورل بجُإ هٓٛات.
 _40نجل ٠ايٓك :ٍٛؾايتؿورل ااؾض بايٓك ٍٛعٔ ا٭ٚ ١ُ٥ايعًُا ٤يف ًت ٢ايؿٕٓٛ
هٛا٤ٷ ناْت ًلع ،١ٝأ ٚيػ ،١ٜٛأ ٚب٬غ ،١ٝأ ٚغرلٖا َٔ ؾلٚع ايعًِ ٚايجكاؾ١
ايعاَ.١
 _41نجل ٠ا٫هتٌٗاؿ :هٛا ٤با٭ًعاك ،أ ٚا٭َجاٍ ،أ ٚاسبٛاؿخ ايعاَ ،١ؾذا٤
تؿورل ٙساؾ ّ٬بايٌٛاٖـ َٔ ٖقا ايكب ،ٌٝنُا يف قِ ١ايٛمٜل ا٭ْـيو ٞضبُـ ابٔ
اشبطٝب ايوًُاَْ ٞع ًَو املػلب ،اْظل  َٔ 483_482/1ايتؿورل.
 _42ايتهلاك :ؾهجرلاّ َا ٜٛكؿ ايٌاٖـ ،أ ٚايكِ ،١أ ٚاسباؿث ١يف أنجل َٔ
َٓٛع َٓٚاهب ،١نُا يف اهتٌٗاؿ ٙببٝت عُل ٚبٔ َعـ ٟنلب:
او ت ت تتَ ديفٌ ت ت تت ٛلت ت ت ت

٘ ل ت ت تتىٗع

ٖ ت ت ت ت ت تته قع ٔا ت ت ت ت ت ت ت يف ٘ ِ ت ت ت ت ت تتٕ

ٚنُا يف بٝت ا٭س:ْٛ
ٔإذ ت ت ت تتلٔه ت ت ت تتلٔه ت ت تتَ ودت ت ت تثخىِّط

ختش ت ت ت تت ٜت ت ت تتٕ ا دٓ م ت ت ت تت ٜألقت ت ت تت ُ

ٚنُا يف بٝت بٌاك:
ِّك ت ت ت تت

ت ت ت ت تتيف

قات ت ت ت تتن

ت ت ت ت تتر

إُ ذ ك لٍ ت ت ت ت ت ت ت ت تتيف

لثت ت ت ت ت ت ت ت تتاكر

ٚنُا يف اهتٌٗاؿ ٙبكِ ١هٝـ ايـٚيَ ١ع املتٓيب يف بٝت ٘ٝايًقٜ ٜٔك ٍٛؾُٗٝا:
ٔقحت تتج ٔوت تتيف
مت تت تت

وت تتٕح ش ت ت لٕ ق ت ت

أل غت تتيفه

مىت تتِ ٜل ت تتٛ

أٌت ت

ح تتَ لت ت ا ِٔ ٝتتٕ ٌ تتيفٟي

ٔٔ ّت ت ت ت ٔغ ت ت تتيف ٔخ ت ت ت ت ك يف ت ت تتي

إىل غرل فيو َٔ ا٭َجً ١ايهجرل ٠املهلك.٠
ؾٗقا ٖ ٛصبٌُ َٓٗر ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك يف تؿورلٚ ،ٙػَ ١ُ٬ناٜاَٚ ،ٙا
اًتٌُ عً.٘ٝ
ٚمل أُنجل َٔ إٜلاؿ ا٭َجًٚ ،١ايٌٛاٖـ عًَ ٢ا فٴنل; كغب ١يف اٱجيام.
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 َٔٚػ ٍ٬فيو ٜتٔض يٓا إٔ ابٔ عاًٛك ٜل ٣إٔ ايكلإٓ نتاب ٖـ٣
ٚإُ٬غَٓٚ ،بع عًٚ ّٛآؿاب.
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املبحح الزابع:
مقدم٘ يف عله البالغ٘
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املبحح الزابع :مقدم٘ يف عله البالغ٘
متّٗ  :لاال ٛ

تح ر لث ٖ ٔ لثٍٕٖ

مل حيؿٌ تؿورلٷ َٔ ايتؿاهرل بايب٬غ ١ايعلبٚ ،١ٝأهايٝب ا٫هتعُاٍ نُا سؿٌ
ب٘ تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل.
ٚمل خيّٻ أسـٷ َٔ املؿول_ ٜٔنُا ٜك ٍٛابٔ عاًٛك يف َكـَ ١تؿورل _ٙؾٔ
ؿقا٥ل ايب٬غ ١بهتابٺ نُا ػِٛا ا٭ؾاْني ا٭ػل.٣
 َٔٚأدٌ فيو _نُا ٜك _ٍٛايتنّ أٜ ٫ٴػؿٌ ايتٓب ٘ٝعًَ ٢ا ًٜٛغ ي٘ َٔ ٖقا
ايؿٔ ايعظ ِٝيف آ َٔ ١ٜآ ٟايكلإٓ ايعظ ;ِٝنًُا أُيُِٗٔٳ٘ٴ حبوب َبًؼ ايؿِٗ
ٚايتـبل(.)1
ٚشلقا دا ٤تؿورل ٙساؾ ّ٬بـقا٥ل ايب٬غْٚ ،١هتٗاٚ ،أؾاْٗٓٝا; ؾ ٬تهاؿ متل بآ١ٜٺ
إٚ ٫دبـ ٙقـ بٝٻٔ أْٗا ٌَتًُ ْ١عً ٢ؾٍّٔ أ ٚأنجل َٔ ؾٓ ٕٛايب٬غ.١
 ٫ٚتبايؼ إفا قًت :إٕ ٖقا ايتؿورل ػرلٴ تطبٝلٕ عًُ ٞيكٛاعـ ايب٬غ ١ايعلب١ٝ
عً ٢آٜات ايكلإٓ ايهل.ِٜ
 َٔٚأدٌ فيو نجل إٜلاؿ ٙيًُِطًشات ايب٬غ ;١ٝؾذلا ٙنجرلاّ َا ٜكٖٚ :ٍٛقا
تق ،ٌٜٝأ ٚتتُ ،ِٝأ ٚاعذلاض ،أ ٚسقف ،أ ٚإجيام ،أ ٚاهتؿٗاّ ْٛع٘ نقا
ٚنقاٚ ،تلاٜٛ ٙكؿ ايهجرل َٔ َوا ٌ٥ايتٌبٚ ،٘ٝا٫هتعاك ٠بأْٛاعٗاٚ ،ايبـٜع
ٚأقواََ٘ٚ ،ا دل ٣صبل ٣فيو.
ؾإفا مل ٜهٔ ايكاك ٨عً ٢عًِٕ بايب٬غ _ ١سٌِ عٓـ ٙإًها٫تٷ نجرل،٠
 _1اْظل َكـَ ١تؿورل ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل ٚ ،8/1هتأت ٞناًَ ّ ١بِٓٗا بعـ قً.ٌٝ
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ٚايتبى عً ٘ٝاملكِٛؿ يف َٛاأ عـٚ ،٠ؾات٘ عًِٷ غنٜلٷٚ ،ػرلٷ نجرلٷٚ ،كمبا عـٻ
ايعٓا ١ٜبايب٬غَٚ ،١واًٗ٥ا ٓلباّ َٔ ايذلف ،أ ٚايتًُض.
 َٔٚأدٌ فيو ٖقْ ٙبقَٛ ْ٠دن ٠يف عًِ ايب٬غ ١تٴبٹٝٵٔ عٔ ً٤ٞٺ َٔ ؾٌٔ ٖقا
ايعًِٚ ،تاكخي٘ٚ ،تطٛكٚ ،ٙأًٗل ايهتب ؾ.٘ٝ
ٚبعـ فيو ٜه ٕٛاسبـٜح عٔ عً ّٛايب٬غ ١ايج٬ث_ ١املعاْٚ ،ٞايبٝإ،
ٚايبـٜع_ ٚعٔ بعض َا ٜـػٌ ذبت ٖق ٙا٭قواّ َٔ املٛٓٛعات بٌَٔ ٤ٞ
اٱجيام.
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أال :فضن مي لاال ٛ

قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهلَ × ٟتشـثاّ عٔ ؾٌٔ ٖقا ايعًِ َٚوٝى اسباد١
إي= :٘ٝاعًِ _عًُٖو اهلل اشبرلٚ ،ؿيٖو عًَٚ ،٘ٝقٝٻٔ٘ يوٚ ،دعًو َٔ أًٖ٘_ إٔٻ
أسل ايعً ّٛبايتعًِٚ ،أٖ٫ٚا بايتشؿظ _بعـ املعلؾ ١باهلل دٌ ثٓا _ٙ٩عًِ
ايب٬غَٚ ،١علؾ ١ايؿِاس ،١ايق ٟب٘ ٜعلف إعذام نتاب اهلل _تعاىل_ ايٓاال
باسبل ،اشلاؿ ٟإىل هب ٌٝايلًـ ،املـي ٍٛب٘ عًُ ٢ـم ايلهايُٚ ١ش ١ايٓب،٠ٛ
اييت كؾعت أع ّ٬اسبلٚ ،أقاَت َٓاك ايـٚ ،ٜٔأمايت ًب٘ ايهؿل بدلاٖٗٓٝا،
ٖٚتهت سذب ايٌو بٝكٗٓٝا.
ٚقـ ٳع ٹًُٵٓا إٔ اٱْوإ إفا أغؿٌ عًِ ايب٬غٚ ،١أػٌٻ مبعلؾ ١ايؿِاس ١مل ٜكع
عًُ٘ بإعذام ايكلإٓ َٔ دَٗ ١ا ػِ٘ اهلل ب٘ َٔ سؤ ايتأيٝـٚ ،بلاع ١ايذلنٝب،
َٚا ًشٓ٘ ب٘ َٔ اٱعذام ايبـٜعٚ ،ا٫ػتِاك ايًطٝـ; ُٓٚٻٓ٘ َٔ اسب،٠ٚ٬
ٚدًً٘ َٔ كْٚل ايطَ ،٠ٚ٬ع هٗٛي ١نًُ٘ٹ ٚدنايتٗاٚ ،عقٚبتٗا ٚه٬هتٗا ،إىل
غرل فيو َٔ ضباهٓ٘ اييت عذن اشبًل عٓٗاٚ ،ذبرلت عكٛشلِ ؾٗٝا.

ٚإمنا ٜعلف إعذام َٔ ٙدٗ ١عذن ايعلب عٓ٘ٚ ،قِٛكِٖ عٔ بًٛؽ غاٜت٘،
يف سوٓ٘ ٚبلاعت٘ٚ ،ه٬هت٘ ِْٚاعت٘(ٚ ،)1نُاٍ َعاُْٚ ،٘ٝؿا ٤أيؿا ٘.
ٚقبٝضٷ _يعُل _ٟبايؿك ٘ٝامل٪مت ب٘; ٚايكاك ٨املٗتـٳ ٣بٗـٚ ،ٜ٘املتهًِ املٌاك إي ٘ٝيف
سؤ َٓا لت٘ٚ ،متاّ آيت٘ يف صباؿيتً٘ٚ ،ـً ٠هُٝت٘ يف سٹذٳاد٘(ٚ )2بايعلبٞ
 _1ايِٓاعٖٓ ١ا :ايٛٓٛغ.
_ ًـٜـ ايٌه :١ُٝأبٞٸ ٜٓ ٫كاؿٚ .اسبٹذٳازَِ :ـك ساد٘ :إفا غًب٘ يف اسبذ.١
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ايًِٝب(ٚ ،)1ايكلً ٞايِلٜض( _ )2أٜ ٫علف إعذام نتاب اهلل _تعاىل_ إَٔ ٫
ازبٗ ١اييت ٜعلؾ٘ َٓٗا اينظبٚ )3(ٞايٓبط )4(ٞأ ٚإٔ ٜوتـٍ عً ٘ٝمبا اهتـٍ ب٘ ازباٌٖ
ايػيب.)5(+

إىل إٔ قاٍ ×ٚ= :شلقا ايعًِ بعـ فيو ؾٔاٌَٛٗ ٌ٥كَٓٚ ،٠اقب َعلٚؾ;١
َٓٗا إٔ ُاسب ايعلب ١ٝإفا أػٌ بطًب٘ٚ ،ؾلٻ يف ايتُاه٘ ،ؾؿاتت٘ ؾًٔٝت٘،
ٳٚعٳً َكتٵ ب٘ كف ُ١ًٜؾَٛٵتٹ٘ٹ _ عؿٓ ٢عً ٢مجٝع ضباهٓ٘ٚ ،عُٻ )6(٢ها٥ل ؾٔا ;ً٘٥٭ْ٘
إفا مل ٜؿلم بني ن ّ٬دٝـٚ ،آػل كؿٚ ;٤ٟيؿظٺ سؤٚ ،آػل قبٝض; ًٚعل
ْاؿكٚ ،آػل باكؿ _ بإ دًٗ٘ٗ ٚ ،ل ْكِ٘.
_ ٖٛٚأٜٔاّ_ إفا أكاؿ إٔ ِٜٓع قِٝـ ،٠أ ٧ٌٜٓ ٚكهايٚ_ ١قـ ؾات٘ ٖقا ايعًِ_
َنز ايِؿ ٛبايهـكٚ ،ػًط ايػٴلك بايعٴلك(ٚ )7اهتعٌُ ايٛسٌ ٞايعهل; ؾذعٌ
ْؿو٘ َٗنأ )8(٠يًذاٌٖٚ ،عدل ّ٠يًعاقٌ; نُا ؾعٌ ابٔ دشـك يف قٛي٘:
مح ت ت ت ت تجد ْت ت ت ت تتيف ا َق َمت ت ت ت تتج ٕ َل ت ت ت ت تْد

ِى مَت ت ت ت ت تٛش يمَقّ ت ت ت ت تتيف ش ت ت ت ت تتٗ َيد

( )

 _1ايًِٝب :اشبايّ ايٓوب.
 _2ايِلٜض :اشبايّ ايٓوب.
 _3اينظب : ٞبؿتض ايناٚ ٟنولٖاٚ :اسـ اينْٛز  ِٖٚد َٔ ٌٝايوٛؿإ.
 _4ايٓبطٚ :ٞاسـ ايٓبط بؿتشتني  ِٖٚد َٔ ٌٝايعذِ ناْٛا ٜٓني ٕٛبايبطا٥ض بني ايعلاقني.
 _ 5نتاب ايِٓاعتني ْ.2_1
 _6ٳعُٻ :٢أػؿٚ .٢ايوا٥ل :ايباق.ٞ

 _7ايػل :٠ايٓؿٝى َٔ نٌ ًٚ ،٤ٞايعل :٠ايكقك.
ٖ _8ن٩اّ.
 _9أكقًت :أهلعتٚ ،اشلُلدً :١ايٓاقٚ ،١ايٌٝظِ :ايط ٌٜٛازبو ِٝايؿيتٸ َٔ اٱبٌ ٚاشبٌٝ
ٚايٓاي.
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ٔوت ت ت ت تتيف شت ت ت ت تتا قَج وت ت ت ت تتَ تٍدٕفٗت ت ت ت تتٛ

ّت ت تتيف بوت ت تتَ ٔ ت ت ت ٜجلت ت تتَِّ مَٖت ت تتلٖيد

( )

ٚأٌْـ ٙابٔ ا٭علاب ،ٞؾكاٍ :إٕ نٓت نافباّ ؾاهلل سوٝبو.
ٚنُا تلدِ بعِٔٗ نتاب٘ إىل بعض ايل٩ها :٤ٴَهَل َنوٳ ١تٳ ٳلبٴٛتٳا ٚضببٛه١
ٹبوٳلِّٜتا.
ؾـٍٻ عً ٢هؼاؾ ١عكً٘ٚ ،اهتشهاّ دًٗ٘; ٓٚلٻ ٙايػلٜب ايق ٟأتكٓ٘ ٚمل
ٜٓؿع٘ٚ ،سط٘ ٚمل ٜلؾع٘ ملٖا ؾات٘ ٖقا ايعًِٚ ،ربًـ عٔ ٖقا ايؿٔ.
ٚإفا أكاؿ _أٜٔاّ_ تِٓٝـ نَٓ ّ٬جٛك ،أ ٚتأيٝـ ًعل َٓظٚ ،ّٛربطٖ ٢قا
ايعًِ ها ٤اػتٝاك ٙي٘ٚ ،قبشت آثاك ٙؾ ;٘ٝؾأػق ايلؿ ٤ٟامللفٚ ،ٍٚتلى ازبٝـ
املكب ،ٍٛؾـٍ عً ٢قِٛك ؾُٗ٘ٚ ،تأػل َعلؾت٘ ٚعًُ٘.
ٚقـ ق :ٌٝاػتٝاك ايلدٌ قطع َٔ ١عكً٘; نُا إٔ ًعلٳ ٙقطع َٔ ْ١عًُ٘.)2(+

ً _1دلقت .ايٌدلق :١عـ ٚايـابٚ ١ػٵـٳاّٚ .ايتٓٛؾ :١ٝاملؿامٚ ٠ا٭كض ايٛاهع ١ايبعٝـ ٠ا٭الاف،
ٚايٛٳسٳ :٢ايِٛت اشبؿٚ ،ٞمٜنُٛ :ِٜت ازبٔ.
 _ 2نتاب ايِٓاعتني ْ.3_2
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خيفٌٗيفٌ :اذ َ ٚتيف ٖخ مي لاال ٔ ،ٛاشّ لكثب وهلح ٛفْٗ

ٖقا ايعًِ نإ َٓـكداّ يف مجً ١عًِ ا٭ؿبٚ ،ناْت َواً ً٘٥ٴعٵٳبً َٔ ّ١عب
ايٓشٚ ٛا٭ؿب; ٚناْت َبجٛث ١يف تٔاعٝـ َ٪يؿات ايعًُا ٤نهتاب هٝب،ٜ٘ٛ
ٚنطبكات ايٌعلا٫ ٤بٔ هٚ ،ّ٬ايبٝإ ٚايتبٝني يًذاسظٚ ،ايبـٜع ٫بٔ املعتن،
ْٚكـ ايٌعل يكـاَ ١بٔ دعؿلٚ ،املٛامْ ١بني أب ٞمتاّ ٚايبشذل ٟيَٰـٚ ،ٟايٛهاا١
بني املتٓيب ٚػِ َ٘ٛيًكآ ٞعً ٞبٔ عبـايعنٜن ازبلداْ.ٞ
ثِ أيٖـ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهل ٟت ٖ395ع نتاب٘ ايعظ( ِٝنتاب ايِٓاعتني :ايهتاب١
ٚايٌعل) ؾعلض مبـ ٠تًو ايهتبُٚ ،اك نتاب٘ َٔ أَٗات ايب٬غ.١
ثِ دا ٤ايٌٝؽ عبـايكاٖل ازبلداْ ٞت ٖ471ع ؾؼّٻ عًِ ايب٬غ ١بايتـ ٜٔٚيف
نتاب( :٘ٝنتاب ؿ ٌ٥٫اٱعذام) (ٚنتاب أهلاك ايب٬غ )١ؾأعط ٢أيكاباّ يًُوا،ٌ٥
ٚأػلز ايه ّ٬يف اٱعذام عٔ ايِؿ ١ازبن ١ٝ٥إىل قٛاعـ نًَ ١ٝوٗبَ ١دلٖٓ.١
ٚمل ٜٳِٹلٵ عٹًِ ٴِ ايب٬غ١ٹ ؾٓٻاّ َٗقٻباّ َبٛباّ إَٓ ٫ق ُٓـ ٜٛهـ ايوهان ٞت ٖ626ع
ايكوِ ايجايح َٔ نتاب٘ (َؿتاغ عً ّٛايعلب.)١ٝ
سٝح مجع مبـَ ٠ا نتب٘ ا٭ ١ُ٥قبً٘ يف ٖق ٙايؿْٓٚ ،ٕٛظِ ٯيٗ٦ا املتؿلق ١يف
تٔاعٝـ نتبِٗٚ ،أسا بهجرل َٔ قٛاعـٖا املبعجل ٠يف ا٭َٗاتٚ ،كتبٗا أسؤ

تلتٝبٚ ،بٛٻبٗا ػرل تبٜٛبٚ ،ؾَِٳٌ ؾٕٓٛٳ ايبٝإ( )1ايج٬ث ١بعٔٗا َٔ بعض; ملا
 _ 1ناْت َوا ٌ٥ايب٬غ ١نًٗا توُ ٢بع :عًِ ايبٝإ ،نُا نإ ٜوُٗٝا عبـايكاٖل ازبلداْ ،ٞثِ
أؾِض ايوهان ٞعٔ ايؿلم يف َباسح ايب٬غ ;١ؾِاكت ؾْٓٗٛا ايج٬ث ١املعلٚؾ :١املعاْٚ ،ٞايبٝإ،
ٚايبـٜع; ؾتتابع ايٓاي َٔ بعـ ٙعًٖ ٢ق ٙاُ٫ط٬سات.
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نإ ي٘ َٔ ٚاهع ا٫ا٬ع عً ٢عً ّٛاملٓطل ٚايؿًوؿ.١
ٚقـ اػتِل َ٪يٖؿ٘ يف نتاب آػل زلا( ٙايتبٝإ) ٚشبّٖ (املؿتاغ) بعض
املتأػل ٜٔيف أَٗات ٌَٗٛك ٠نُا ؾعٌ ابٔ َايو يف نتاب٘ (املِباغ) ٚاشبطٝب
د ٍ٬ايـ ٜٔضبُـ بٔ عبـايلمحٔ ايكنٜٚين املتٛؾ ٢هٖٓ739 ١ع يف نتاب٘ٝ
(تًؼ ّٝاملؿتاغ) ً(ٚلغ اٱٜٔاغ).
ٚا٭ػرل َ٪يـ دً ٌٝمجع ؾ٪َ ٘ٝيؿ٘ ػ( ١ُ٬املؿتاغ) (ٚؿ ٌ٥٫اٱعذام)
(ٚأهلاك ايب٬غ( ٚ )١هل ايؿِاس٫ )١بٔ هٓإ اشبؿاد.ٞ
ثِ اؿل امل٪يؿ َٔ ٕٛايكلٕ ايجأَ َٚا بعـٜٛ ٙهع ٕٛايٌلٚغ ٚاسبٛاً ٞعً٢
املؿتاغ ٚتًؼ ِ٘ٝيًكنٜٚينُٚ ،لؾٛا دٌٻ ُٖتِٗ يف تؿورل َا أًهٌ َٔ عباكات
امل٪يؿنيٚ ،ازبُع بني َا تٓاقض َٔ آكاُٗ٥ا.
 َٔٚأدٌِّ تًو ايٌلٚغ ًلٚغ َوعٛؿ هعـ ايـ ٜٔايتؿتاماْ ٞت ٖ791ع،
ًٚلٚغ ايوٝـ ازبلداْ ٞت ٖ816ع ،ثِ تتابعت ايتكلٜلاتٚ ،اسبٛاً ٞتٓٛض
َا اْبِٗ َٔ تًو ايذلانٝب اجملًُٚ ،١ايعباكات ايػأَ.١
ٚمما حيؤ ايتٓب ٘ٝعً ٘ٝإٔ أهايٝب ايتأيٝـ يف تًو ايعِٛك قـ ًَهت عًٗٝا
ايعذُ ُ١أَلٳٖا َٔٚ ،ثِ مل ٜهٔ يًكاك ٨إٔ جيعًٗا قـ ٠ٚيف أهايٝبٗا; ؾٗ ٞأسل ٣إٔ
ته ٕٛأهايٝب اُط٬س ١ٝعًُ ٫ ١ٝيػ ١ٜٛأؿب ،١ٝتٌلغ ن ّ٬ايعلبٚ ،تبني َناٜا.ٙ

ثِ أٌْ٦ت يف ايعِل اسبـٜح املـاكيٴ ايعايٚ ١ٝايجاْ ١ٜٛيف َِل ،ؾَُأِّيؿَت
املؼتِلات اييت تٓاهب تًو ايدلاَر املـكه َٔٚ ،١ٝمجً ١فيو َا أُِّيـٳ يف
ايب٬غ ،١ؾٗٚ_ ٞإٕ اػتًـ تلتٝبٗاٚ ،تبٜٛبٗا_ تٓش ٛيف ازبًَُٓ ١شَ ٢ا نتب٘
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ُاسب ايتًؼًٚ ّٝلاس٘.

()1

 َٔٚأُٖٗا نتاب :بػ ١ٝاٱٜٔاغ يتًؼ ّٝاملؿتاغ يف عً ّٛايب٬غ ١يعبـاملتعاٍ
ايِعٝـ.ٟ
 َٔٚايهتب اييت أُِّيؿت ؾٗٝا _ مٜاؿ ٠عًَ ٢ا فنل آْؿاّ _ املجٌ ايوا٥ل ٫بٔ
ا٭ثرلٖ ،قا يف ايكـ.ِٜ
أَا يف ايعِل اسبـٜح ؾٗٓاى نتب نجرلَٗٓ ٠اَٛ :دن ايب٬غ٫ ١بٔ عاًٛك،
ٚايب٬غ ١ايٛآش ١يعً ٞازباكَِّٚ ،طؿ ٢أَني ٖٛٚ ،نتاب هٌٗ َٝوٛك،
ٚهًوً( ١يف ايب٬غ ١ايعلب )١ٝؿ.عبـايعنٜن عتٝلٚ ،ايب٬غ ١تطٛك ٚتاكٜؽ ؿًٛ .قٞ
ٓٝـَٚ ،عذِ ايب٬غ ١ؿ .بـ ٟٚاباْٚ ،١ايب٬غ ١ايعلب ١ٝؿ .بهلًٝ ٟؽ أَني.

 _ 1اْظل عً ّٛايب٬غ ١٭محـ َِطؿ ٢امللاغ.11_9ْ ٞ
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خيفلديف :مًٕ لاال ٛ

َلٻ قبٌ قً ٌٝإٔ َوا ٌ٥ايب٬غ ١تٴوُ ٢عًِ ايبٝإ ،ثِ اهتكل ا٭َل عًٜ ٢ـ
ايوهان ٞايقَٝ ٟٻن بعٔٗا عٔ بعض متٝٝناّ تاَاّٚ ،دعٌ يهٌ َبشح َٓٗا عًُاّ
ػاُاّ; ؾهإ َٔ ٖق ٙعً ّٛايب٬غ ١ايج٬ث ١ايوابك_ ١املعاْٚ ،ٞايبٝإٚ ،ايبـٜع_.
ثِ أتَ ٢ٳٔٵ بٳعٵـ ;ٙؾهإ عُـتٳِٗ عًٖ ٢قا ايذلتٝب.
ٚإيٝو ؾُٝا ْ ًٜٞبق ٠عٔ تعلٜـ ايب٬غٚ ،١أقواَٗا ايج٬ثٚ ،١بعض َا ٜـػٌ
ذبت ٖق ٙا٭قواّ َٔ َٛٓٛعاتَ ،ع َ٬سظ ١أْين هأقتِل عً ٢ايتعلٜؿات
اُ٫ط٬س ١ٝؾشوب ؿ ٕٚتؿِ ;ٌٝإٜجاكاّ ي٬ػتِاك.
_ تع ٖ

لاال  ٖٞ :ٛاٱتٝإ بايه ّ٬اشباي َٔ ٞايتعكٝـ ،اشبايّ َٔ

تٓاؾل ايهًُات ٓٚعـ ايتأيٝـ ،املطابل ملكتٔ ٢اسباٍ ايقٜ ٟتُهٔ يف ايٓؿٛي
َع ُٛكَ ٠كبٛيَٚ ،١علض سؤ.

()1

ٖٚقا ايتعلٜـ  ٌٌُٜأقواّ ايب٬غ ١ايج٬ث.١
 _2تع ٖ

ايتعبرل.

مي وعيفٌَ٘ ٖٛ :ا ٜبشح عٔ َطابك ١ايه ّ٬ملكتٔ ٢ساٍ

()2

ٚق ٖٛ :ٌٝقٛاعـٴ ٜٴعلف بٗا نٝؿَ ١ٝطابك ١ايهَ ّ٬كتٔ ٢اسباٍ; ستٜ ٢هٕٛ
ٚٳؾِلٳ ايػلض ايق ٟهٝل ي٘.

()3

 _ 1اْظل نتاب ايِٓاعتني ٭ب ٍ٬ٖ ٞايعوهلٚ ،10ْ ٟاٱٜٔاغ يًؼطٝب ايكنٜٚين ْ.19
 _ 2اْظل أيٝى ايِبض بكلٜب ٫بٔ عاًٛك ْ.222
 _ 3عً ّٛايب٬غ ١٭محـ َِطؿ ٢امللاغ.41ْ ٞ
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ٜٚـػٌ ذبت عًِ املعاْ ٞأبٛاب عـٜـ :ٖٞٚ ٠اشبدلٚ ،اٱٌْاٚ ،٤ايقنل،
ٚاسبقفٚ ،ايتكـٚ ،ِٜايتعلٜـٚ ،ايتٓهرلٚ ،ايتكٝٝـٚ ،اشبلٚز عٔ َكتٔ٢
ايظاٖلٚ ،ايكِلٚ ،ايؿٌِٚ ،ايٚ ،ٌُٛاٱجيامٚ ،اٱآابٚ ،املواٚا.٠
ٚيهٌ ٚاسـ َٔ ٖق ٙا٭بٛاب تعلٜؿاتٜٚ ،ـػٌ ذبت٘ عـؿ َٔ املباسح ٫
ٜتوع اجملاٍ يقنلٖاٚ ،ميهٔ ايلدٛع إيٗٝا يف نتب ايب٬غ.١
ٚؾا٥ـٖ ٠قا ايعًِ :ايٛقٛف عً ٢أهلاك ايب٬غَٚ ،١علؾٚ ١د٘ إعذام ايكلإٓ
َٚا اًتٌُ عً َٔ ٘ٝسؤ ايتأيٝـٚ ،بلاع ١ايذلنٝبَٚ ،ا تُٔٓ٘ َٔ عقٚب،١
ٚدنايٚ ،١ه٬ه.١
ٚشلقا تل ٣ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك × ٜٛكؿ ٖق ٙاملِطًشات نجرلاّ; ؾتاكٜ ٠ك:ٍٛ
يف ٖق ٙاٯ ١ٜسقف ،أٜ ٚكٚ :ٍٛايتٓهرل ٖٗٓا يًتعظ ِٝأ ٚايتؿؼٖٚ ،ِٝهقا.
ٚكمبا تطلم يبعض َا ٜـػٌ ذبت ا٭بٛاب ايوابك َٔ ١أبٛاب عًِ املعاْ،ٞ
ؾٝكٖٚ :ٍٛق ٙاٯ ،١ٜأ ٚيف ٖق ٙاٯ ١ٜتق ،ٌٜٝأ ٚاعذلاض ،أ ٚتتُ ،ِٝأ ٚتهلٜل،
أ ٚتهُ.ٌٝ
ٖٚق ٙاملِطًشات _عًٚ ٢د٘ اشبِ _ْٛتلؿ نجرلاّ يف ايتؿورل ٖٞٚ ،ؿاػً١
ُٓٔ باب اٱآاب.
أ_ ؾايتق ٖٛ :ٌٜٝاٱتٝإ جبًَُ ١وتكً ١عكب ازبًُ ١ا٭ٚىل اييت تٌتٌُ عً٢
َعٓاٖا يًتأنٝـ.
ٚذبت ايتق ٌٜٝأٓلب ٚتكوُٝات.
ٚقـ أنجل ابٔ عاًٛك يف تؿورل َٔ ٙإٜلاؿ ايتق ;ٌٜٝملا ي٘ َٔ ا٭ُٖٚ ،١ٝايٌلف.
قاٍ أب ٍ٬ٖ ٛايعوهلٚ= :× ٟيًتق ٌٜٝيف ايهَٛ ّ٬قع دًَٚ ،ٌٝهإ
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ًلٜـ ػطرل; ٭ٕ املعٜٓ ٢نؿاؿ ب٘ اٌْلاساّٚ ،املكِـ اْؿتاساّ.)1(+
ٚقاٍ= :ؾأَا ايتق ٌٜٝؾٗ ٛإعاؿ ٠ا٭يؿا املذلاؿؾ ١عً ٢املعٓ ٢بع ;٘ٓٝستٜ ٢ظٗل
ملٔ مل ٜؿُٜٗ٘ٚ ،تٛنـ عٓـ َٔ ؾُٗ٘.)2(+
_٢
ب_ ٚا٫عذلاض ٖٛ :إٔ ٪ٜت ٢يف أثٓا ٤ايه ّ٬أ ٚبني نَ٬ني َتًِني َعٓ ٶ
جبًُ ١أ ٚأنجل  ٫ضبٌ شلا َٔ اٱعلاب.
 َٔ ٖٛٚؿقا٥ل ايب٬غٚ ١ي٘ ؾٛا٥ـ عـٜـ.٠
ًَٔ٘ ،نُكٍٛ
ز _ ٚايتتُ ٖٛ :ِٝإٔ ٜٴ٪ت ٢يف ن ِٖٜٛ ٫ ّ٬ػ٬ف املكِٛؿ بٹؿَ ٵ
أ ٚساٍ أ ٚعب ٛفيو يكِـ املبايػ.١
س ټـٙٴ تهلٜل ايًؿظ عً ٢املعٓ٢
ؿ_ ٚايتهلٜلٜ :لاؿ ب٘ تهلٜل املعاْٚ ٞا٭يؿا ٹ ٚ ،ٳ
َلؿؿاّ.
ٖع _ ٚايتهَُ ٖٛ :ٌٝا ٜٴوُ ٢با٫سذلاي  ٖٛٚإٔ ٜٴ٪ت ٢به ِٖٜٛ ّ٬ػ٬ف
امللاؿ مبا ٜـؾع٘.
()3
ٖٚهقا...
ٚا٭َجً ١عًَ ٢ا َٔ ٢نجرل ٠يف تؿورل ابٔ عاًٛك.
_ تع ٖ

مي لاٗيفُ ٖٛ :عًِ ٜٴعلف ب٘ إٜلاؿ املعٓ ٢ايٛاسـ بطلم طبتًؿ١

يف ٛٓٚغ ايـ٫ي ١عً.٘ٝ

()4

ٜٚـػٌ ذبت ٖقا ايؿٔ ث٬ث ١أبٛاب ٖ:ٞ
 _ 1نتاب ايِٓاعتني ْ.313
 _ 2نتاب ايِٓاعتني ْ.313
 _ 3اْظل بػ ١ٝاٱٜٔاغ يتًؼ ّٝعً ّٛاملؿتاغ يعبـاملتعاٍ ايِعٝـٚ ،160_3/2ٚ 240_35/1 ٟعًّٛ
ايب٬غ.206_41ْ ١

 _ 4اْظل بػ ١ٝاٱٜٔاغ .3_2/3
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أ_ ايتٌب .٘ٝب_ اسبكٝكٚ ١اجملام .ز_ ايهٓا.١ٜ
أ_ ايتٌب ٖٛ :٘ٝإسبام أَلٕ (املٌُٳبٻ٘) بأَلٕ (املٌٳبٻ٘ ب٘) يف َعٌَٓ ٢ذلى (ٚد٘
ايٌب٘) بأؿا( ٠ايهاف أَ ٚا يف َعٓاٖا) يػلض (ؾا٥ـ.)٠
ٚمما هبل ٜتبٝٻٔ إٔ يًتٌب ٘ٝأكبع ١أكنإ ٖٞٚ ،املٌبٻ٘ٚ ،املٌبٻ٘ بٖ٘ٚ ،قإ الؾا
ايتٌبٚٚ ،٘ٝد٘ ايٌب٘ٚ ،ا٭ؿا.٠
َجاٍ :مٜـ نا٭هـ.
ؾاملٌبٻ٘ مٜـٚ ،املٌبٻ٘ ب٘ ا٭هـٚٚ ،د٘ ايٌب٘ ايٌذاعٚ ،١ا٭ؿا ٠ايهاف.
ٚيًتٌب ٘ٝؾٛا٥ـ عـٜـَٗٓ ٠ا إٜٔاغ املعٓ ٢املكِٛؿ َع اٱجيام ٚا٫ػتِاك.
َٗٓٚا َا ٜٴشـث٘ يف ايٓؿى َٔ تأثرلٚ ،فيو مبا حيـث٘ ؾٗٝا َٔ ا٭ْى بإػلادٗا
َٔ ػؿ ٞإىل دً ٞناْ٫تكاٍ مما حيٌِ بايؿهل ٠إىل َا ٜعًِ بايؿطل ،٠أ ٚبإػلادٗا
مما مل تأيـ إىل َا أيؿت٘ ،أ ٚمما  ٫تعًُ٘ إىل َا ٖ ٞب٘ أعًِ ناْ٫تكاٍ َٔ املعكٍٛ
إىل احملوٛي إىل فيو َٔ ؾٛا٥ـٚ ٙآثاك.ٙ

()1

ٖقا ٜٚـػٌ ذبت باب ايتٌب ٘ٝتكوُٝات ٚتؿلٜعات نجرل ٠نايتؿِ ٌٝيف أكنإ
ايتٌبٚ ،٘ٝأغلآ٘ٚ ،أقواَ٘ٚ ،غلا٥ب٘ٚ ،ضباهٓ٘ٚ ،عٛٝب٘.
ب_ اسبكٝكٚ ١اجملام ٖٛٚ :ايؿٔ ايجاْ َٔ ٞأبٛاب عًِ ايبٝإٚ ،فيو مما ٜلؿ
نجرلاّ يف نتب ايب٬غٚ ،١ا٭ُٚ ،ٍٛايعكا٥ـ ٚغرلٖاٚ ،ؾُٝا ْ ًٜٞبقٜ ٠ورل ٠عٔ
اسبكٝكٚ ١اجملام.
_ تعلٜـ اسبكٝك ٖٞ :١ايهًُ ١املوتعًُ ١ؾُٝا َٖٛٓٛ ٞع ١ي٘ َٔ غرل تأٌٜٚ
يف ايٓٛع.
 _ 1اْظل بػ ١ٝاٱٜٔاغ .11_10/3
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أ :ٖٞ ٚاهتعُاٍ ايًؿظ ؾُٝا ٓٚع ي٘ يف ا٭ٌُ.
َجٌ نًُ( ١أهـ) :تـٍ عً ٢اسبٛٝإ املعلٚفٚ ،نًُ( ١ايٌُى) :تـٍ عً٢
ايهٛنب ايعظ ِٝاملعلٚفٚ ،نًُ( ١ايبشل) :تـٍ عً ٢املا ٤ايعظ ِٝاملًض; ٖٚهقا
مجٝع أيؿا ايًػ.١
_ تعلٜـ اجملام :اجملام يف ايًػ :١اهِ َهإ ناملطاف ٚاملناكٚ ،ا٭يـ ؾ٘ٝ
َٓكًب ١عٔ ٚاٚ ،ٚقَِ ٖٛ :ٌٝـك َ ،ُٞٝأ ٟمبعٓ :٢ايتذٛټم.
ٚيف اُ٫ط٬غ ٖٛ :اهتعُاٍ ايًؿظ يف غرل َا ٓٚع ي٘ يف ا٭ٌُ; يع٬ق ١بني
املعٓٝني اسبكٝكٚ ٞاجملامَ ٟع قلَ ١ٜٓاْع َٔ ١إكاؿ ٠املعٓ ٢اسبكٝك.ٞ
_ ًلغ َؿلؿات تعلٜـ اجملام :قٛي٘= :يف غرل َا ٓٚع ي٘ :+أ ٟاملعٓ٢
ايٓٛع ٞيًٖؿظٜٚ ،وُ ٢اسبكٝك ٞأ ٚا٭ًُ ٞايق ٟفنلت٘ َعادِ ايًػ ،١نٓٛع
نًُ ١ا٭هـ يًشٛٝإ املعلٚف ايهاهلٚ ،نقيو ايكُل.
قٛي٘( :يٹعٹ٬ق :)١ايع٬ق ٖٞ ١ايٌ ٤ٞايقٜ ٟلبط بني املعٓ ٢ا٭ًُ ٞيًؿظ،
ٚاملعٓ ٢اجملام ،ٟنايٌذاع ١يف قٛيو :كأٜت أهـاّ ٜه ټل بوٝؿ٘ !
ؾا٭هـ ٖٓا ٜ ٫كِـ ب٘ اسبٛٝإ; ٚإمنا ٜكِـ ب٘ ايلدٌ ايٌذاع ،إفّا ؾكـ اْتكٌ
َٔ َعٓا ٙاسبكٝك ٞإىل املعٓ ٢اجملامٚ ،ٟايع٬ق ٖٞ ١ايٌذاع.١
قٛي٘( :ايكل )١ٜٓايكل ٖٞ :١ٜٓاييت متٓع ايقٖٔ َٔ إٔ ِٜٓلف إىل املعٓ٢
ايٓٛع ٞا٭ًُ ٞيًؿظَ ،جٌ قٛيو (ٜهل بوٝؿ٘) يف قٛيو( :كأٜت أهـاّ ٜهل
بوٝؿ٘) ٭ٕ ا٭هـ ٜ ٫هل بايوٝـ; ؾَعٴًِ إٔ املكِٛؿ بايًؿظ صبام ٫ ٙسكٝكت٘; ٭ٕ
ا٭هـ  ٫حيٌُ ايوٝـ.
ٚنقيو قٛيو يف ايلدٌ ايهل :ِٜدا ٤ايبشلٚ ،عب ٛفيو َٔ ا٭َجً ١مما

49

هٝأت ٞفنل.ٙ
_ =تطبٝل :+إيٝو ٖقا ايتطبٝل ايقٜ ٟبني يو َا فنل بِٛك ٠أدً :٢قاٍ أٌٖ
املـ ١ٜٓيف اهتكباشلِ يًٓيب"ملا قـّ َٔ تبٛى ٖٚ ٛأُشاب٘:
طمت ت ت ت ت تتع لا ت ت ت ت ت ت د مٍٗت ت ت ت ت تتيف

و ت ت ت ت ت تتَ خٍبٗ ت ت ت ت ت تتيفح ل ت ت ت ت ت تتٕا

ؾاجملام يف ٖقا ايبٝت ٚاقع يف يؿظ (ايبـك) سٝح ٜلٜـ ٕٚب٘ ايٓيب " ٖٚقا
اهتعُاٍ صبام ;ٟفيو ٭ٕ ا٫هتعُاٍ اسبكٝك ٞيًبـك إمنا ٖ ٛايهٛنب ايعظِٝ
ايقٜ ٟه ٕٛيف ايوُا ٤ي.ّ٬ٝ
سوٳٔٷ
ٚايع٬ق ١بني املعٓٝني اسبكٝكٚ ٞاجملام ٖٞ ٟاسبؤ ٚاٱًلام; ؾايبـك ٳ
ٌَلمٚ ،نقيو ايٓيب ".
ٚايكل ١ٜٓاملاْع َٔ ١إكاؿ ٠املعٓ ٢ا٭ًُ ٞاسبكٝك َٔ( :ٖٞ ٞثٓٝات ايٛؿاع)
ؾٗ ٞاييت أثبتت صبام ١ٜايبـكٚ ،ايوبب إٔ ايبـك اسبكٝكٜ ٫ ٞظٗل بني ثٓٝات
ايٛؿاع  ٖٞٚازبباٍ ايِػرلٚ ،٠إمنا ٜظٗل يف ايوُا ٤نُا َٖ ٛعً ;ّٛؾعًِ بقيو
إٔ ايًؿظ أكٜـ ب٘ صبامٴ ٫ ٙسكٝكت٘.
_ أَجً ١٭يؿا ٜتبني ؾٗٝا اسبكٝك َٔ ١اجملام:
 _1ايٌُى شلا ؿ٫يتإ :إسـاُٖا سكٝك ٖٞٚ ١ٝؿ٫ي ١ايهٛنب ايعظِٝ
املعلٚف.
ٚا٭ػل ٣صبام :ٖٞٚ ١ٜايٛد٘ املًٝض.
 _2ايبشل ي٘ ؿ٫يتإ :إسـاُٖا سكٝكت٘ ٖٞٚ ،ؿ٫يت٘ عً ٢املا ٤ايعظ ِٝاملًض.
ٚا٭ػل ٣صبام :ٖٞٚ ١ٜؿ٫يت٘ عً ٢ايلدٌ ازبٛاؿ ايهجرل ايعطا ،٤أ ٚايعامل
ايػنٜل ايعًِ.
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 _3ايٝـ شلا ؿ٫يتإ :إسـاُٖا سكٝكت٘ ٖٞٚ ،ازباكس ١املعلٚؾ ،١نُا تك:ٍٛ
نتبت بٝـ.ٟ
ٚا٭ػل ٣صبام ١ٜمبعٓ ٢ايٓعُ ،١نُا تك :ٍٛيؿ ٕٕ ٬عًٞٻ ٜـٷ ،أْ :ٟعُ.١
_ َوا ٌ٥عاَ ١يف اجملام:
أ_ ٜؿلم بني اسبكٝكٚ ١اجملام بوٝام ايهٚ ،ّ٬قلا ٔ٥ا٭سٛاٍ ٫ٚ ،ميهٔ إٔ
ٜكاٍ :إٕ ن ٬ايـ٫يتني اسبكٝكٚ ١ٝاجملام ١ٜهٛا ;٤حبٝح إفا أاًل ايًؿظ ؿٍ عًُٗٝا
َعاّ.
ب_ إٔ نٌ صبام ي٘ سكٝك ;١٭ْ٘ مل ٜطًل عً ٘ٝيؿظ صبام إ ٫يٓكً٘ عٔ سكٝك١
َٛٓٛع.١
ٚيٝى َٹٔٵ ٓلٚك٠ٹ نٌِّ سكٝك ١إٔ ٜه ٕٛشلا صبام.
ز_ إٔ ا٭ٌُ يف ايه ّ٬اسبكٝكِٜٓ ٫ٚ ،١لف ايه ّ٬عٔ سكٝكت٘ إىل صبامٙ
إ ٫بكل _ ١ٜٓنُا َل يف ا٭َجً ١املآ._ ١ٝ
_ اشب٬ف يف أٌُ ٚقٛع اجملام :اػتًـ ايعًُا ٤يف أٌُ ٚقٛع اجملام ٚثبٛت٘
يف ايًػٚ ١ايكلإٓ ،عً ٢ث٬ث ١أقٛاٍ:
أ_ إٔ اجملام ٚاقع يف ايًػٚ ١ايكلإٖٓٚ :قا َقٖب مجاٖرل ايعًُا،٤
ٚاملؿولٚ ،ٜٔا٭ُٛيٝنيٚ ،ايًػٜٛنيٚ ،ايب٬غٝنيٚ ،غرلِٖ; بٌ سه ٢اٱمجاع
عً ٢فيو حي ٢ٝبٔ محن ٠ايعً ٟٛيف نتاب٘ (ايطلام) غرل إٔ يف تًو ايـع٣ٛ
تٛهعاّ; يٛدٛؿ املؼايـ املعتدل.
ب_ إْهاك اجملام َطًكاّ يف ايًػٚ ١ايكلإٓٚ :قـ فٖب إىل فيو أب ٛإهشام
ا٫هؿلاٜٝينٚ ،تبع٘ عً ٢فيو ًٝؽ اٱه ّ٬ابٔ تٚ ١ُٝٝابٔ ايك.ِٝ
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ز_ إٔ اجملام ٚاقع يف ايًػ ١ؿ ٕٚايكلإٓٚ :قـ فٖب إىل فيو ؿاٚؿ ايظاٖل،ٟ
ٚابٓ٘ ضبُـٚ ،ابٔ ايكاْٸ ايٌاؾعٚ ،ٞابٔ ػٜٛن َٓـاؿ املايهَٓٚ ،ٞقك بٔ هعٝـ
ايبًٛا َٔٚ ،ٞاملعاُل ٜٔايٌٝؽ ايع ١َ٬ضبُـ ا٭َني ايٌٓكٝط.ٞ
_ ػامت ١اسبـٜح عٔ اجملامٚ :بعـ إٔ ٚقؿت عً َٔ ٤ًٞ ٢أَل اجملامَٚ ،ا دا٤
يف اشب٬ف س ٍٛإثبات٘ أْ ٚؿٜ _ ٘ٝتبني يو إٔ أعظِ ا٭هباب اييت ؿعت إىل ْؿ٘ٝ
ٚإْهاك ٙإٔ أٌٖ ايتعط ٌٝاربقَ ٙٚط ١ٝيتشلٜـ بعض ِْ ْٛايٌلع ٫هُٝا يف
باب ايِؿات.
ؾٗقا ٖ ٛايق ٟؿعا بعض ايعًُا ٤إٔ ٌٜـؿ يف ايٓهرل عً ٢ايكاً٥ني باجملام.
ٜٚـػٌ ذبت باب اسبكٝكٚ ١اجملام َباسح عـٜـ ٠تـٚك س ٍٛأقواّ اجملام،
ٚع٬قات٘ٚ ،ا٫هتعاكٚ ،٠أقواَٗاَٚ ،ا دل ٣صبل ٣فيو.
ز_ ايهٓا ٖٞ :١ٜيف اُط٬غ أٌٖ ايب٬غ :١يؿظ أاًل ٚأكٜـ ب٘ ٫مّ َعٓاٙ
َع دٛام إكاؿ ٠فيو املعٓ.٢
َجاٍ فيو قٛشلِ( :ؾ ٕ٬ا ٌٜٛايٓذاؿ) أ ٟا ٌٜٛايكاََ ،١ع دٛام إٔ ٜلاؿ
سكٝك ّ١ا ٍٛايٓذاؿ _أٜٔاّ_ ؾايٓذاؿ محا ٌ٥ايوٝـٚ ،ا ٍٛايٓذاؿ ٜوتًنّ اٍٛ
ايكاَ ،١ؾإفا ق :ٌٝؾ ٕ٬ا ٌٜٛايٓذاؿ ؾامللاؿ أْ٘ ا ٌٜٛايكاَ ;١ؾكـ اهتعٌُ ايًؿظ
يف ٫مّ َعٓا.ٙ
َٚجٌ( :ؾ ّ٪ْ ١ْ٬ائش )٢أَ ٟلؾٗ ١ضبذلََٚ ،١جٌ( :ؾ ٕ٬نجرل ايلَاؿ) أٟ
نلٖٚ ،ِٜهقا...
ٜٚـػٌ ذبت باب ايهٓا ١ٜأقواَٗاٚ ،ايتعلٜضٚ ،ايتًٜٛضٚ ،ايلَنٚ ،اٱحيا،٤
ٚاٱًاك.٠
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 _4تع ٖ

مي لا ٖع ٖٛ :عًِٷ ٜعلف ب٘ ايٛدٚ ،ٙٛاملناٜا اييت تهوب

سوٵٓاّٚ ،قب ّ٫ٛبعـ كعا ١ٜاملطابك ١ملكتٔ ٢اسباٍ(.)1
ايه ّ٬ٴ
ٚتٓكوِ احملوٓات إىل قوُني:
أ_ ضبوٓات َعٓ ٖٞٚ :١ٜٛاييت ٜه ٕٛايتشوني بٗا كادعاّ إىل املعٓ.٢
ب_ ضبوٓات يؿظ ٖٞٚ :١ٝاييت ٜه ٕٛايتشوني بٗا كادعاّ إىل ايًؿظ.
ٚاحملوٓات املعٓ ١ٜٛنجرلٚ ،ْ٠أًٗلٖا:
شوٳٴبٗٴِٵ أَٵٜكَا اّ ٳٖٚٴِٵ
أ_ ايطبام ٖٛٚ :ازبُع بني َعٓٝني َتكابًني; عب :ٛطٚٳتٳ ٵ
كٴقُٛؿٷص.
ب_ املكابً ٖٞٚ :١إٔ ٪ٜت ٢مبعٓٝني َتٛاؾكني ،أ ٚأنجل ،ثِ ٪ٜت ٢مبا ٜكابٌ
فيو عً ٢هب ٌٝايذلتٝب ،عب ٛقٛي٘ _تعاىل_ :طؾََأَٻا َٳٔٵ َأعٵطَٚ ٢ٳاتٻكَ)5( ٢
ش ٵوٓٳَ )6( ٢ؾ ٳوٴٓٝٳوِّ ٴلٙٴ ٹي ًِٴٝوٵلٳٚ )7( ٣ٳَأَٻا َٳٔٵ بٳؼٹٌٳ ٚٳا ٵهتٳ ٵػٓٳٚ )8( ٢ٳ َنقٻبٳ
ُـٻمٳ بٹايِ ٴ
ٳ ٚٳ
ش ٵوٓٳَ )9( ٢ؾ ٳوٴٓٝٳوِّ ٴل ٴ ٙٹيًِ ٴعوٵلٳ٣ص.
بٹايِ ٴ
ز_ َلاعا ٠ايٓظرل ٖٛٚ :إٔ جيُع يف ايه ّ٬بني أَل ،ٜٔأ ٚأَٛكٕ َتٓاهب١ٺ ٫
ى ٚٳاِيكَُٳلٴ بٹشٴوٵبٳإٕص.
بايتٔاؿ ،نكٛي٘ _تعاىل_ :طايٌٻ ٵُ ٴ
ٜٚعلف ٖقا ايٓٛع بايتٓاهبٚ ،ا٥٫ت٬ف.
ؿ_ اٱكُاؿ ٖٛٚ :إٔ جيعٌ قبٌ آػل ايؿكل ،٠أ ٚايبٝت َا ٜؿُٗٗا عٓـ َعلؾ١
دنٳٵٜٓٳاٖٴِٵ بٹُٳا نَؿَلٴٚا ٳٖٚٳٌٵ ْٴذٳامٔٔ ٟإ ٖ٫اِيهَؿُٛكٳص.
ايل ،ٟٚنكٛي٘ _تعاىل_ :ط ٳفيٹوَ ٳ
ٖع _ املٌانً ٖٞٚ :١فنل ايٌ ٤ٞبًؿظ غرل ;ٙيٛقٛع٘ يف ُشبت٘ ذبكٝكاّ ،أٚ
تكـٜلاّ.
 _1اْظل :ايب٬غ ١ايعلب.318 ْ ١ٝ
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دنٳا٤ٴ هٳ٦ِّٝٳ١ٺ هٳ٦ِّٝٳ ْ ١ٹَٵج ًُٗٳاص.
ؾا٭ ٍٚنكٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳ ٳ
ٚايجاْ ٞنكٛي٘ _تعاىل_ :طُٹبٵػٳَ١اهللٹص.
 _ٚايتٛك ٖٞٚ :١ٜإٔ ٜقنل املتهًِ يؿظاّ ي٘ َعٓٝإ :أسـُٖا قلٜبٚ ،ؿ٫ي١
ايًؿظ عً ٘ٝاٖلٚ ،٠اٯػل بعٝـٚ ،ؿ٫ي ١ايًؿظ عً ٘ٝػؿ ٖٛٚ ،١ٝامللاؿٜٛٚ ،كٻ٣
عٓ٘ باملعٓ ٢ايكلٜب ،ؾٝت ِٖٛايواَع ٭ ١ًٖٚ ٍٚأْ٘ ٜلٜـ ٖٞٚ ،ٙيٝى مبلاؿ.
َجٌ :ق ٍٛأب ٞبهل ÷ ٚقـ ه ٌ٦عٔ ايٓيب " سني اشلذل ،٠ؾك ٌٝيَ٘ٔ :
ٖقا؟ ؾكاٍٖ= :اؿٺ ٜٗـٜين ايوب.+ٌٝ
ٖٓٚاى ضبوٓات َعٓ ١ٜٛأػل ،٣نايعهىٚ ،ايلدٛعٚ ،ايًـ ٚايٌٓل،
ٚازبُعٚ ،ايتؿلٜلٚ ،ايتكوٚ ،ِٝايتذلٜـٚ ،سؤ ايتعًٚ ،ٌٝايتؿلٜعٚ ،دباٌٖ
ايعاكفٚ ،غرلٖا(.)1
أَا احملوٓات ايًؿظ ،١ٝؾهجرل_ ْ٠أٜٔاّ_  َٔٚأًٗلٖا َا :ًٜٞ
أ_ ازبٓاي أ ٚايتذٓٝى ٖٛٚ :تٌاب٘ ايهًُتني يف ايًؿظَ ،ع اػت٬ف املعٓ،٢
ٜٓٚكوِ إىل قوُني:
تاَّ ٖٛٚ :ا اتؿل ؾ ٘ٝايًؿظإ يف ٖ ١٦ٝاسبلٚفٚ ،عـؿٖاْٛٚ ،عٗاٚ ،تلتٝبٗا،
ذ ٔلَٴ ٛٳٕ َٳا يَبٹجٴٛا َغٵ ٝٳل هٳاعٳ١ٺص.
نكٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳٳٜٛٵّٳ تٳكُ ٛٴّ ايوٻاعٳ ُٜ ١ٴ ِك ٹوِٴ اِيُٴ ٵ

ٚغرل تاَّ ٖٛٚ :ا اػتًـ ؾ ٘ٝايًؿظ يف ٚاسـٺ َٔ ا٭كبع ١املتكـَ ،١نكٛي٘
_تعاىل_ :طٚٳاِيتٳ ٖؿتٵ ايوٻامٴ بٹايوٻامٔ (ٔ )29إيَ ٢كٳبِّوَ ٜٳ ٵَٛٳٹ٦قٺ ايِ ٳُوٳامٴص.
ب_ كؿ ايعذن عً ٢ايِـك ٖٛٚ :دعٌ أسـ ايًؿظني املهلك ،ٜٔأٚ
املتذاْوني ،أًَ ٚشكني بُٗا اًتكاقاّ ،أً ٚب٘ اًتكام يف أ ٍٚايؿكلٚ ٠اٯػل يف
 _1اْظل :عً ّٛايب٬غ.353 – 318 ْ ١
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ُـكٖا.
سلټ إَٔٵ تٳؼٵٌٳاٙٴص ٚاملتذاْوإ عب:ٛ
ؾاملهلكإ عب :ٛطٚٳتٳؼٵٌٳ ٢ايٓٻايٳ ٚٳايًٖ٘ٴ َأ ٳ
طا ٵهتٳػٵؿٹلٴٚا ٳكٻبهُِٵ إْٔٻ٘ٴ نَإٳ غَؿٖاكاّص.
 َٔٚاحملوٓات ايًؿظ_ ١ٝأٜٔاّ_ ايوذعٚ ،املٛامْٚ ،١ايكًب(.)1
ؾٗقْ ٙبقٜ ْ٠ورل ٠عٔ عًِ ايب٬غ.١

 _1اْظل :عً ّٛايب٬غ.366 – 354 ْ ١
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مقرتح حْل ٍذا التفضري
ٚيف ػامت ١اسبـٜح عٔ َٓٗر ابٔ عاًٛك يف تؿورلٚ ،ٙعُٻا تُٔٓ٘ َٔ ايعًّٛ
ٚاملعاكف _ ذبؤ اٱًاك ٠إىل إٔ ٖقا ايهتاب حيتاز إىل َنٜـ عٓاٚ ١ٜاٖتُاّ;
ؾعو ٢إٔ ٜٓؿل بعض املتؼِِني شبـَ ١فيو ايتؿورل إَا عدل كها ٌ٥عًُ ،١ٝأٚ
دٗٛؿ فات ;١ٝست ٢تتِ ايؿا٥ـ ٠امللد َٔ ٠ٛايهتاب.
ٚقـ  ٫حيتاز فيو إىل نبرل دٗـ بٌ ٜهؿ ٞيف فيو إٔ تٴٌلغ بعض ا٭يؿا ،
أ ٚاملِطًشات اييت تػًل ايعباكٜٓٚ ،٠بِٗ َعٗا املعٓ ٢نهجرل َٔ املِطًشات
ايب٬غ ،١ٝأ ٚايٓش ،١ٜٛأ ٚاٱًاكات ايتاكخي ،١ٝأ ٚعب ٛفيو.
نُا أْ٘ ٖٓاى بعض ا٭ػطا ٤املطبع ١ٝايٛآش ١ػُِٛاّ يف ابع ١ؿاك
هشٖٓٓٚ ،ٕٛاى بعض ا٭ػطا ٤يف ْوب ١بعض ايٌٛاٖـ ٚفيو قً.ٌٝ
نُا إٔ بعض ا٭بٝات ايٌعل ١ٜنُتبت نتاب ّ١غرل ُشٝش ١نإٔ ٜٴهتب ايبٝت عً٢
أْ٘ َـٚٻك  ٖٛٚيٝى نقيو.
ٚقـ زلعت َٔ بعض اًب ١ايعًِ ممٔ ماكٚا أهل ٠ايٌٝؽ ابٔ عاًٛك قلٜباّ،
ْٚظلٚا يف ػناْ ١آٍ عاًٛك _ إٔ يًٌٝؽ × سٛاًٞٳ نجرل ّ٠عً ٢تؿورل ٙبعـَا
ؾلؽ َٓ٘ٚ ،أْٗا َٛدٛؿ ٠عٓـ أهلت٘ يف تْٛى.
 ٫ٚكٜب إٔ تًو اسبٛاً ٞهته ٕٛػَ ١ُ٬ا اْتٗ ٢إي ،٘ٝػاُٚ ١أْ٘ عاَ
بعـ ؾلاغ٘ َٔ ايتؿورل َـ ٠ث٬خ عٌل ٠هٓ ;١ؾعو ٢اهلل إٔ ٜٴكِّٝض يقيو ايتؿورل
َٔ ٜك ّٛعً ٢ػـَتٜ٘ٚ ،دلم ٙيف سً ١قٌٝبَٚ ،١علض سؤ.
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مقدم٘ ابً عاشْر لتفضريِ
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مقدم٘ تفضري التحزٓز ّالتيْٓز

بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ
ٚايِٚ ٠٬ايو ّ٬عً ٢أًلف امللهًني.
اسبُـ هلل عً ٢إٔ بٝٻٔ يًُوتٗـَ ٜٔعامل َلاؿِْٚ ،ٙب زبشاؾٌ املوتؿتشني
أع ّ٬أَـاؿ ٙؾأْنٍ ايكلإٓ قاْْٛاّ عاَاّ َعَِٛاّٚ ،أعذن بعذا٥ب٘ ؾظٗلت َٜٛاّ
ؾَٛٝاّٚ ،دعً٘ َِـقاّ ملا بني ٜـَُٓٝٗٚ ٜ٘اَّٚ ،ا ؾل ؾٜ ٤ًٞ َٔ ٘ٝعظ َو٦ٝاّ
ٜٚٳعٹـٴ ضبوٓاّ; ست ٢علؾ٘ املِٓؿٚ َٔ٪َ َٔ ٕٛداسـًٗٚ ،ـ ي٘ ايلاغب ٚاحملتاك
ٚاسباهـ; ؾهإ اسباٍ بتِـٜك٘ أْطلٳ َٔ ايًوإٚ ،بلٖإ ايعكٌ ؾ ٘ٝأبِل َٔ
ًاٖـ ايعٝإٚ ،أبلم آٜات٘ يف اٯؾام ؾتبني يًَُٓ٪ني أْ٘ اسبل ،نُا أْني٘ عً٢
أؾٌٔ كه ٍٛؾبٌل بإٔ شلِ قـّ ُـم; ؾب٘ أُبض ايله ٍٛا٭َ ٞهٝـٳ اسبهُا٤
امللبنيٚ ،ب٘ ًلغ ُـك ٙإف قاٍ :طإْٔٻوَ ٳعًَ ٢ايِشٳلِّ ايُِٴبٹنئص ؾًِ ٜنٍ نتاب٘
َٴٌٹ ٻعاّ ِّْٝلاّ ،ضبؿ ٛاّ َٔ يـْ٘ إٔ ٜذلى ؾٝهَ ٕٛبـَٚ ّ٫ػرلاّ.
ثِ قٝض يتب ٘ٓٝٝأُشابٳ٘ ا٭ًـا٤ٳ ايلمحا٤ٳٚ ،أبإ أهلاك َٔ ٙبعـِٖ يف ا٭َ١
َٔ ايعًُا ;٤ؾِ ٠٬اهلل ٚه َ٘٬عً ٢كهٛي٘ ٚآي٘ ايطاٖلٚ ،ٜٔعً ٢أُشاب٘
ظب ّٛا٫قتـا ٤يًوا٥لٚ ٜٔاملاػل )1(ٜٔأَا بعـ:

 _ 1قاٍ كه ٍٛاهلل "= :أُشاب ٞنايٓذ ّٛبأ ِٜٗاقتـٜتِ اٖتـٜتِ +ؾبٓٝت عًٖ ٢قا ايتٌب ٘ٝتٌب٘ٝ
املكتـ ٜٔبِٗ بؿلٜكني :ؾلٜل ها٥ل ٕٚيف ايدل ٚيف فيو تٌب ٘ٝعًُِٗ يف اٱٖـا ٖٛٚ ،٤اتباع الٜل ايوٓ;١
بايورل يف الم ايدل.
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ؾكـ نإ أندل أَٓٝيت َٓق أَـ بعٝـ تؿورل ايهتاب اجملٝـ ،ازباَع ملِاحل ايـْٝا
ٚايـَٚ ،ٜٔٴٛٵثٹلٔ ًـٜـ ايعل َٔ ٣اسبل املتنيٚ ،اسبا ٟٚيهًٝات ايعًَٚ ّٛعاقـ
اهتٓبااٗاٚ ،اٯػقٹ قٛي ايب٬غ َٔ ١ضبٌ ْٝااٗا; اُعاّ يف بٝإ ْٴهَتٺ َٔ ايعًِ
ٚنًٝاتٺ َٔ ايتٌلٜعٚ ،تؿاٌُٝٳ َٔ َهاكّ ا٭ػ٬م ،نإ ًٜٛغ أمنٛفز َٔ
مجٝعٗا يف ػ ٍ٬تـبل ،ٙأَ ٚطايع ١نَ ّ٬ؿوِّلٔ.)1(ٙ
ٚيهين نٓت عً ٢نًؿ ٞبقيو أَٳتذٻِٗ ايتكَشټِ عًٖ ٢قا اجملاٍٚ ،أسذِ عٔ
اينزٸ بٹوٝٳ١ٹ قٛه ٞيف ٖقا ايٓٔاٍ; اتكا٤ٳ َا عو ٢إٔ ٜعلِّٳض ي٘ املل٤ٴ ْؿو٘ َٔ َتاعب
تٓ ٤ٛبايك ،٠ٛأ ٚؾًتاتٹ هٗأّ ايؿِٗ ٚإٕ بًؼ هاعـٴ ايقٖٔ نُاٍٳ ايؿُٴتٛٻ ;٠ؾبكٹٝتٴ
أهٛٸف ايٓؿى َلَٚ ٠ل ٠أهَٗٛا مٳدلاّ ،ؾإٕ كأٜتٴ َٓٗا تُُِٝاّ أسٳًِٴتٗا عً ٢ؾلُ١
أػلٚ ،٣أْا آٌَ إٔ ٜٴُٵٳٓض َٔ ايتٝورل َا ٌٜذٸع عً ٢قِـ ٖقا ايػلض ايعورل.

ٚؾُٝا أْا بني إقـاّ ٚإسذاّ ،أربٖ ٌٝقا اسبَكٌ َٳ ٳل ّ٠ايكتاؿ ٚأػل ٣ايجټُاّ( )2إفا أْا
بأًَ ٞقـ ػٴِّ ٌٝإيٞٻ أْ٘ تباعـ أ ٚاْكٔ ;٢إف قُ ِّـك إٔ توٓـ إي ٞػط ١ايكٔا(،)3
=

ٚؾلٜل َاػل ٕٚأ ٟها٥ل ٕٚيف ايؿًو املٛاػل يف ايبشلٚ ،تُٔٔ فيو تٌب ٘ٝعًُِٗ يف اٱٖـاٖٛٚ ٤

اشبٛض يف ايعً ّٛباملؼل يف ايبشل َٔٚ .فيو اٱًاك ٠إىل إٔ ايعًِ نايبشل _نُا ًٖ ٛا٥ع_ ٚإٔ ايوٓ١
نايوب ٌٝاملُٳبًِّؼ يًُكِٛؿ.
 _ 1أًرل بٗقا إىل إٔ املِٗ َٔ ن ّ٬املؿولٜ ٜٔلًـ إىل اينٜاؿ ٠عًَ ٢ا فنلٚ ،ٙٚايق ٟؿ ٕٚفيو َٔ
نٜٓ َِٗ٬ب٘ إىل تكَ ِٜٛا فنلٚ ،ٙٚاملؿول ٖٓا َلاؿ ب٘ ازبٓى.
 _ 2قٛي٘= :ايكتاؿٌٜ :+رل ب٘ إىل ايِعٛب ;١٭ٕ ايكتاؿ ٖ ٛايٌٛى; ٚشلقا ٜكاٍ ملا عٳنٻ ُٚعب ٚعول :ؿْ٘ٚ
ػل ايكتاؿ.
ٚقٛي٘= :ايجټُاّْ ٖٛ :+بت قلٜب هٌٗ ايتٓا ;ٍٚ٭ْ٘ ٜ ٫ط ;ٍٛؾِاك ٜٔلب ب٘ املجٌ ملا قلب ٚهٌٗ
تٓاٚي٘)ّ(.

 _ 3يف  26كَٔإ ٚ 1331ايكٔآٖ ٤ا بايكِل مللاعا ٠ايوذع.
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ؾبكٝت َتًٗؿاّ ٫ٚت سني َٓاْٚ ،أُٓلت ذبكٝل ٖات٘ ا٭ََٓ ١ٝت ٢أمجٌ اهلل
اشبٚ ،ْ٬نٓت أساؿخ بقيو ا٭ُشاب ٚاٱػٛإٚ ،أٓلب املجٌ بأب ٢ايٛيٝـ
ابٔ كًـ يف نتاب ايبٝإ(.)1
ٚمل أمٍ نًُا َٔت َـٜ ٠نؿاؿ ايتُين ٚأكد ٛإظبام ،ٙإىل إٔ أًٚو إٔ متٔٞ
عًَ ٘ٝـ ٠اسبٝام ،٠ؾإفا اهلل قـ َٳ ٻٔ بايٓټكً ١إىل ػط ١ايؿتٝا(ٚ ،)2أُبشت اشلُ١
َِلٚؾ ١إىل َا تِٓلف إي ٘ٝاشلُِ ايعًٝا; ؾتش ٍٛإىل ايلدا ٤فيو ايٝأي،
ٚاُعت إٔ أن ٕٛممٔ أٚت ٞاسبهُ ;١ؾٜٗ ٛكٔ ٞبٗا ٜٚعًُٗا ايٓاي(.)3
ٖٓايو عكـت ايعنّ عً ٢ذبكٝل َا نٓت أُٓلت٘ٚ ،اهتعٓت باهلل _تعاىل_
ٚاهتؼلت٘ٚ ،عًُت إٔ َا  َٔ ٍٜٛٗتٛقع نًٌ أ ٚغًط ٜٓ ٫بػ ٞإٔ حي ٍٛبٝين
ٚبني ْور ٖقا ايُٓط إفا بقيت ايٛهع َٔ ا٫دتٗاؿٚ ،تٛػٝت الم ايِٛاب
ٚايوـاؿ.
أقـَت عًٖ ٢قا املِٗ( )4إقـاّ ايٌذاع ،عًٚ ٢اؿ ٟايوباع(َ )1تٛهطاّ يف

 _ 1سٝح فنل أْ٘ ًلع ؾ ،٘ٝثِ عاق٘ عٓ٘ تكًٝـ ػط ١ايكٔا ٤بكلاب ١ؾعنّ عً ٢ايلدٛع إي ٘ٝإٕ أكٜض
َٔ ايكٔاٚ ،٤أْ٘ علض عنَ٘ عً ٢أَرل املَٓ٪ني عً ٞبٔ ٜٛهـ ابٔ تاًؿني ،ؾأداب٘ يقيو ٚأعؿأَ ٙ
ايكٔا .٤يٝعٛؿ إىل إنُاٍ نتاب٘ =ايبٝإ ٚايتشِٖٚ +ٌٝقا ايهتاب ًٖ ٛلغ دً ٌٝعً ٢نتاب ايعتب١ٝ
ايق ٟمجع ؾ ٘ٝايعتيب زلاع أُشاب َايو َٓ٘ٚ ،زلاع أُشاب ابٔ ايكاهِ َٓ٘.
 _ 2يف  26كدب 1341
 _ 3أكؿت اٱًاك َ٠إىل اسبـٜح ٫= :سوـ إ ٫يف اثٓتني +٭ْ٘ ٜتعني إٔ ٜ ٫ه ٕٛامللاؿ ػِْٛ
ازبُع بني ايكٔا ٤بٗا ٚتعًُٗٝا ،بٌ حيٌِ املكِٛؿ ٚي ٛبإٔ ٜكٔ ٞبٗا َـٜٚ ،٠عًُٗا ايٓاي َـ ٠أػل.٣
ٜ _ 4عين باملِٗ :ا٭َل ايعظ ٖٛٚ ،ِٝتؿورل ايكلإٓ ايهلٚ ،ِٜيعٌ ايهًُ :١ا َمل ٵُٗٳ٘ ٖٛٚ :املؿامٚ ٠املهإ
ايكَ ِؿلٚ ،يعٌ هٝام ايهٜ ّ٬عٔـ ايًؿظ ايجاْ)ّ( .ٞ
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َعذلى أْظاك ايٓا لٚ ،ٜٔما٥ل( )2بني ٓباغ اينا٥ل )3(ٜٔؾذعًت سكاّ عً ٞإٔ
أبـ ٟيف تؿورل ايكلإٓ ْٴهَتاّ مل أَكٳ َٳٔٵ هبكين إيٗٝاٚ ،إٔ أقـ َٛقـ اسبهِ بني
اٛا٥ـ املؿول ٜٔتاك ّ٠شلا ٚآ ّ١ْٚعًٗٝا; ؾإٕ ا٫قتِاك عً ٢اسبـٜح املعاؿ تعطٌٝ
يؿٝض ايكلإٓ ايقَ ٟا ي٘ َٔ ْؿاؿ.
ٚيكـ كأٜت ايٓاي س ٍٛن ّ٬ا٭قـَني أسـٳ كدًني :كدٌٕ َعتهـٺ ؾُٝا ًاؿٙ
ا٭قـَٚ ،ٕٛآػلٳ آػقٺ مبعٛي٘ يف ٖـّ َا َٔت عً ٘ٝايكلٚ ،ٕٚيف نًتا اسبايتني ٓلٌّ
نجرلٖٓٚ ،ايو ساي ١أػلٜٓ ٣ذدل بٗا ازبٓاغ ايهورل ٖٞٚ ،إٔ ْعُـ إىل َا أًاؿٙ
ا٭قـَ ٕٛؾٓٗقب٘ ْٚنٜـٚ ،ٙساًا إٔ ْٓكٔ٘ أْ ٚبٝـ ،ٙعاملاّ بإٔ غُض ؾًِٔٗ
نؿلإ يًٓعُٚ ،١دشـ َناٜا هًؿٗا يٝى َٔ محٝـ ػِاٍ ا٭َ ،١ؾاسبُـ هلل ايقٟ
()4

ُـم ا٭ٌَٜٚ ،ول إىل ٖقا اشبرل ٚؿٍ.

ٚايتؿاهرل _ٚإٕ ناْت نجرل _٠ؾإْو  ٫دبـ ايهجرل َٓٗا إ ٫عاي ١عً ٢ن ّ٬هابل;
حبٝح ٫سظٓ مل٪يؿ٘ إ ٫ازبُع عً ٢تؿاٚت بني اػتِاك ٚتط.ٌٜٛ
ٚإٕ أِٖ ايتؿاهرل تؿورل ايهٌاف ٚ ،احمللك ايٛدٝن ٫بٔ عطَٚ ،١ٝؿاتٝض
ٚ _ 1اؿ ٟايوباع َٓٛع بني َهٚ ١ايبِلٚ ٖٛٚ ،٠اؿ قؿل َٔ ايوهإ تهجل ب٘ ايوباع قاٍ هش ِٝابٔ
ٚث ٌٝايلٜاس:ٞ
و ت ت ت ت ت ت ت تت حد مت ت ت ت ت ت ت ت تت ٔ ٜا ٙل ت ت ت ت ت ت ت ت تتايف ٔال َا ٝ
َاقت ت ت ت ت ت ت تتن ت ت ت ت ت ت ت تتْ

ت ت ت ت ت ت ت تتب اَت ت ت ت ت ت ت ت تتٕٓد ت٠بٗت ت ت ت ت ت ت تتٛ

ت ت ت تتٕ ا ٙل ت ت ت تتايف

ت ت ت ت ت دٖ َمَت ت ت ت تيد ٔ اٖ ت ت ت تتيف

ٔايت ت ت ت ت ت تتٕ إالَّ وت ت ت ت ت ت تتيف ٔ َقت ت ت ت ت ت تتٜ

ت ت ت ت ت ت تتيف ٖيف

ٖ _ 2هقا يف ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :ما٥لاّ.
 _ 3اينا٥لٖٓ ٜٔا اهِ ؾاعٌ َٔ مأك بُٗن ٠بعـ اينا ٖٛٚ ،ٟايقَِ ٟـك ٙاين٥رلُٛ ٖٛٚ ،ت ا٭هـ قاٍ
عٓذل:٠
َّمت ت ت تتج ت ت ت تتأ ب لل  ٟت ت ت ت مَٖ فأ ت ت ت تتا ج

بت ت تت

م ت ت تت٘ طبالَ دت ت تت ب ٍت ت تت َٛوخت ت تت ًم

 _ 4تأٌَ ٖقا ايه ّ٬ايعظ ِٝايقٜ ٟـٍ عًْ ٢ؿى نبرل ١ُٖٚ ،٠عاي)ّ( .١ٝ

71

ايػٝب يؿؼل ايـ ٜٔايلامٚ ،ٟتؿورل ايبٔٝا ٟٚاملًؼّ َٔ ايهٌاف َٔٚ
َؿاتٝض ايػٝب بتشكٝل بـٜعٚ ،تؿورل ايٌٗاب اٯيٛهَٚ ،ٞا نتب٘ ايطٝيب،
ٚايكنٜٚينٚ ،ايكطبٚ ،ايتؿتناْ ٞعً ٢ايهٌافَٚ ،ا نتب٘ اشبؿاد ٞعً ٢تؿورل
ايبٔٝاٚ ،ٟٚتؿورل أب ٞايوعٛؿٚ ،تؿورل ايكلايبٚ ،املٛدٛؿ َٔ تؿورل ايٌٝؽ
ضبُـ بٔ علؾ ١ايتْٛو َٔ ٞتكٝٝـ تًُٝق ٙا٭ب ٖٛٚ ،ٞبه ْ٘ٛتعًٝكاّ عً ٢تؿورل
ابٔ عط ١ٝأًب٘ َٓ٘ بايتؿورل; يقيو ٜ ٫أت ٞعً ٢مجٝع آ ٟايكلإٓ ٚتؿاهرل
ا٭سهاّٚ ،تؿورل اٱَاّ ضبُـ بٔ دلٜل ايطدلٚ ،ٟنتاب ؿك ٠ايتٓن ٌٜاملٓوٛب
يؿؼل ايـ ٜٔايلامٚ ،ٟكمبا ٜٓوب يًلاغب ا٭ُؿٗاْ.ٞ
ٚيكِـ ا٫ػتِاك أعلض عٔ ايعن ٚإيٗٝاٚ ،قـ َٝنت َا ٜؿتض اهلل ي َٔ ٞؾِٗ
يف َعاْ ٞنتابَ٘ٚ ،ا أدًب٘ َٔ املوا ٌ٥ايعًُ ،١ٝمما ٜ ٫قنل ٙاملؿولٚ ،ٕٚإمنا
سويب يف فيو عـّ عجٛك ٟعً ٘ٝؾُٝا بني ٜـ َٔ ٟايتؿاهرل يف تًو اٯ١ٜ
ػاُٚ ،١يوت أؿع ٞاْؿلاؿ ٟب٘ يف ْؿى ا٭َل; ؾهِ َٔ ن ّ٬تٌٓ ٘٦تٳذٹـٴىَ قـ
هبكو إيَ ٘ٝتهًِٚ ،نِ َٔ ؾِٗ توتظٗلٚ ٙقـ تكـَو إيَ ٘ٝتؿِٗٚ ،قـمياّ ق:ٌٝ
ِن يفا لشع  ٞوَ ورتاً

إٕ َعاْ ٞايكلإٓ َٚكاُـ ٙفاتٴ أؾاْنيٳ نجرل٠ٺ بعٝـ٠ٹ املـَ ،٣ذلاَ١ٝٹ ا٭الاف،
َٛمع١ٹ عً ٢آٜات٘; ؾا٭سهاّ َب ١ٓٝيف آٜات ا٭سهاّٚ ،اٯؿاب يف آٜاتٗا،
ٚايكِّ يف َٛاقعٗاٚ ،كمبا اًتًُت اٯ ١ٜايٛاسـ ٠عً ٢ؾٓني َٔ فيو أ ٚأنجل.
ٚقـ عبا نجرل َٔ املؿول ٜٔبعض تًو ا٭ؾٓإٚ ،يهٔ ؾَٻٓاّ َٔ ؾٓ ٕٛايكلإٓ ٫
ربً ٛعٔ ؿقا٥ك٘ ْٚٴهَتٹ٘ٹ آ َٔ ْ١ٜآٜات ايكلإٓ ٖٛٚ ،ؾٔ ؿقا٥ل ايب٬غ ٖٛ ١ايق ٟمل
خيِ٘ أسـ َٔ املؿول ٜٔبهتاب نُا ػِٛا ا٭ؾاْني ا٭ػل.٣
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َٔ أدٌ فيو ايتنَت إٔ  ٫أغؿٌ ايتٓب ٘ٝعًَ ٢ا ًٜٛغ يٖ َٔ ٞقا ايؿٔ
ايعظ ِٝيف آ َٔ ١ٜآ ٟايكلإٓ نًُا أُيُِٗٔٵتٴ٘ٴ حبوب َبًؼ ايؿِٗٚ ،ااق ١ايتـبل.
ٚقـ اٖتُُت يف تؿورلٖ ٟقا ببٝإ ٚد ٙٛاٱعذامْٚ ،هت ايب٬غ ١ايعلب،١ٝ
ٚأهايٝب ا٫هتعُاٍٚ ،اٖتُُت _أٜٔاّ_ ببٝإ تٓاهب اتِاٍ اٯ ٟبعٔٗا
ببعضَٓ ٖٛٚ ،نع دً ٌٝقـ عين ب٘ ؾؼل ايـ ٜٔايلامٚ ،ٟأيـ ؾ ٘ٝبلٖإ ايـٜٔ
ايبكاع ٞنتاب٘ املوُْ( :٢ظِ ايـكك يف تٓاهب اٯٚ ٟايوٛك).
إ ٫أُْٗا مل ٜأتٝا يف نجرل َٔ اٯ ٟمبا ؾَ ٘ٝكٓع; ؾًِ تنٍ أْظاك املتأًَني يؿٌِ
ايك ٍٛتتطًع.
أَا ايبشح عٔ تٓاهب َٛاقع ايوٛك بعٔٗا إثل بعض ؾ ٬أكا ٙسكاّ عً٢
املؿول.
ٚمل أغاؿك هٛك ّ٠إ ٫بٓٝت َا أسٝط ب٘ َٔ أغلآٗا; يٜ ٬٦ه ٕٛايٓا ل يف
تؿورل ايكلإٓ َكِٛكاّ عً ٢بٝإ َؿلؿات٘ َٚعاْ ٞمجً٘ نأْٗا ؾكل َتؿلق ١تِلؾ٘
عٔ كٚع ١اْوذاَ٘ٚ ،ذبذب عٓ٘ كٚا٥ع مجاي٘.
ٚاٖتُُت بتبٝني َعاْ ٞاملؿلؿات يف ايًػ ١ايعلب ١ٝبٔبط ٚذبكٝل مما ػًت عٔ
ٓبط نجرل َٓ٘ قٛاَٝىٴ ايًػٚ ،١عو ٢إٔ جيـ ؾ ٘ٝاملطايع ذبكٝل َلاؿٜٚ ،ٙتٓاٍٚ
َٓ٘ ؾٛا٥ـ ْٚهتاّ عً ٢قـك اهتعـاؿ ;ٙؾإْ ٞبقيت ازبٗـ يف ايهٌـ عٔ ْهت َٔ
َعاْ ٞايكلإٓ ٚإعذام ٙػًت عٓٗا ايتؿاهرل َٔٚ ،أهايٝب ا٫هتعُاٍ ايؿِٝض
َا تِب ٛإي ُِٖ ٘ٝايٓشاكٜل ،حبٝح هاٖ ٣ٚقا ايتؿورل عً ٢اػتِاكَ ٙط٫ٛت
ايكُاارل; ؾؿ ٘ٝأسؤ َا يف ايتؿاهرلٚ ،ؾ ٘ٝأسؤ مما يف ايتؿاهرل.
ٚزلٝت٘( :ذبلٜل املعٓ ٢ايوـٜـٚ ،تٜٓٛل ايعكٌ ازبـٜـ َٔ ،تؿورل ايهتاب
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اجملٝـ).
ٚاػتِلت ٖقا ا٫هِ باهِ( :ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل َٔ ايتؿورل).
ٖٚا أْا( )1أبتـ ٨بتكـَ ِٜكـَاتٺ ته ٕٛعْٛاّ يًباسح يف ايتؿورلٚ ،تػٓ ٘ٝعٔ
َعاؿ نجرل9_5/1 .

 _ 1عٔ قِـ قًتٖٚ= :ا أْاٚ +مل أقٌٖٚ= :ا أْا فا +نُا ايتنَ٘ نجرل َٔ احملقيكني; أَػٵقاّ بظاٖل
نَ ّ٬ػين ايًبٝب ملا بٓٝت٘ عٓـ قٛي٘ _تعاىل_ :طٴث ٻِ أَْٵٴتِٵ ٖٳ ٤٫٪تٳ ِكٴت ًُٛٵٕٳ أَْٵ ُؿوٳ ُهِٵص هٛك ٠ايبكل.٠
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لطائف مً مقدمات
ابً عاشْر العشز عل ٙتفضريِ
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املقدم٘ األّىل :يف التفضري ّالتأّٓل ّكٌْ التفضري علناً

 _1ايتؿورلَِ :ـك ؾَ ٻول بتٌـٜـ ايوني ايقَٔ ٖٛ ٟاعـ ؾول بايتؼؿٝـ َٔ
بابِْ ٞل ٓٚلب ايقَِ ٟـكٴ ٙايؿولٚ ،نُٖ٬ا ؾعٌٷ َتعـٍّ ،ؾايتٔعٝـ يٝى
يًتعـ10/1 .١ٜ
ٚ _2ايؿول :اٱباْٚ ،١ايهٌـ ملـي ٍٛن ّ٬أ ٚيؿظ به ّ٬آػل ٖ ٛأٓٚض
ملعٓ ٢املؿول عٓـ ايواَع ،ثِ ق :ٌٝاملِـكإ ٚايؿعَ ٕ٬تواٜٚإ يف املعٓ،٢
ٚق :ٌٝخيتّ املٔاعـ بإباْ ١املعك٫ٛت10/1 .
ٚ _3ايتؿورل يف اُ٫ط٬غ ْك ٖٛ :ٍٛاهِ يًعًِ ايباسح عٔ بٝإ َعاْٞ
أيؿا ايكلإَٓٚ ،ا ٜوتؿاؿ َٓٗا باػتِاك أ ٚتٛهع11/1 .

َٛٓٛٚ _4ع ايتؿورل :أيؿا ايكلإٓ َٔ سٝح ايبشحٴ عٔ َعاَْٚ ،٘ٝا
ٜوتٓبط َٓ٘.
ٚبٗق ٙاسبٝج ١ٝػايـ عٹًِِٳ ايكلا٤ات; ٭ٕ متاٜن ايعً _ ّٛنُا ٜكٛي _ ٕٛبتُاٜن
املٛٓٛعاتٚ ،سٝجٝات املٛٓٛعات12/1 .
ٚ _5ايتؿورل أ ٍٚايعً ّٛاٱهٛٗ ١َٝ٬كاّ; إف قـ ٗل اشبٛض ؾ ٘ٝيف عِل
ايٓيب"إف نإ بعض أُشاب٘ قـ هأٍ عٔ بعض َعاْ ٞايكلإٓ نُا هأي٘
عُل÷عٔ ايه٬ي ،١ثِ اًتٗل ؾ ٘ٝبعـ َٔ ايِشاب ١عًٚ ٞابٔ عباي ُٖٚا أنجل
ايِشاب ١ق ّ٫ٛيف ايتؿورلٚ ،مٜـ بٔ ثابتٚ ،أب ٞبٔ نعبٚ ،عبـ اهلل ابٔ
َوعٛؿٚ ،عبـ اهلل بٔ عُل ٚبٔ ايعاْ _ كٓ ٞاهلل عِٓٗ _.
ٚنجل اشبٛض ؾ ،٘ٝسني ؿػٌ يف اٱه َٔ ّ٬مل ٜهٔ علب ٞايوذ ;١ٝؾًنّ
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ايتِـ ٟيبٝإ َعاْ ٞايكلإٓ شلًِٚ ،اع عٔ ايتابعني ٚأًٗلِٖ يف فيو صباٖـ
ٚابٔ دبرل.
_ ٖٛٚأٜٔاّ_ أًلف ايعً ّٛاٱهٚ ١َٝ٬كأهٗا عً ٢ايتشكٝل14/1 .
ٚ _6أَا تِٓٝؿ٘ ؾأُٓ َٔ ٍٚـ ؾ ٘ٝعبـ املًو بٔ دلٜر امله ٞاملٛيٛؿ هٓ١
ٖ80ع ٚاملتٛيف هٖٓ149 ١ع ُٓـ نتاب٘ يف تؿورل آٜات نجرلٚ ،٠مجع ؾ ٘ٝآثاكاّ
ٚغرلٖاٚ ،أنجل كٚاٜت٘ عٔ أُشاب ابٔ عباي َجٌ عطاٚ ٤صباٖـُٓٚ ،ؿت
تؿاهرلْٚ ،وبت كٚاٜتٗا إىل ابٔ عباي ،يهٔ أٌٖ ا٭ثل تهًُٛا ؾٗٝاٖٞٚ ،
تؿورل ضبُـ بٔ ايوا٥ب ايهًيب املتٛيف هٖٓ146 ١ع عٔ أبُ ٞاحل عٔ ابٔ
عبايٚ ،قـ كٴَ ٞأبُ ٛاحل بايهقب ست ٢يكب بهًُ= :١ؿكٚغـت +بايؿاكه١ٝ
مبعٓ ٢ايهقاب( ٖٞٚ )1أ ٢ٖٚايلٚاٜات ،ؾإفا أِْ إيٗٝا كٚا ١ٜضبُـ بٔ َلٚإ
ايوـ ٣عٔ ايهًيب ؾٗ ٞهًوً ١ايهقب( ،)2أكاؿٚا بقيو أْٗا ٓـ َا يكبٙٛ
بوًوً ١ايقٖبَ ٖٞٚ ،ايو عٔ ْاؾع عٔ ابٔ عُل.
ٚقـ ق :ٌٝإٕ ايهًيب نإ َٔ أُشاب عبـ اهلل بٔ هبأ ايٛٗٝؿ ٟا٭ٌُ ايقٟ
أهًِ ٚاعٔ يف اشبًؿا ٤ايج٬ثٚ ١غ ٬يف سب عً ٞبٔ أب ٞاايبٚ ،قاٍ :إٕ عًٝاّ
مل ميتٚ ،إْ٘ ٜلدع إىل ايـْٝاٚ ،قـ ق :ٌٝإْ٘ اؿع ٢إشل ١ٝعً_14/1 .ٞظ15
ٚ _7قـ دلت عاؿ ٠املؿول ٜٔباشبٛض يف بٝإ َعٓ ٢ايتأَ ٖٛ ٌٖٚ ،ٌٜٚواٚ
يًتؿورل أ ٚأػّ َٓ٘ أَ ٚبأٜ؟
ٚمجاع ايك ٍٛيف فيو إٔ َٔ ايعًُا َٔ ٤دعًُٗا َتواٜٚنيٚ ،إىل فيو فٖب
 _ 1تؿورل ايكلايب
 _ 2اٱتكإ
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ثعًب ٚابٔ ا٭علابٚ ٞأب ٛعبٝـ ٖٛٚ ،٠اٖل ن ّ٬ايلاغب.
 َٔ َِٗٓٚدعٌ ايتؿورل يًُعٓ ،٢ايظاٖل ٚايتأ ٌٜٚيًُتٌاب٘.
 َٔ َِٗٓٚقاٍ :ايتأُ ٌٜٚلف ايًؿظ عٔ اٖل َعٓا ٙإىل َعٓ ٢آػل ضبتٌُ
شٞٻ َٹٔٵ
يـي ;ٌٝؾٝهٖٓ ٕٛا باملعٓ ٢ا٭ُٛي ،ٞؾإفا ؾول قٛي٘ _تعاىل_ :طٜٴؼٵلٔزٴ ايِ ٳ
ايُِِّٳٝتٹص بإػلاز ايطرل َٔ ايب ١ٔٝؾٗ ٛايتؿورل ،أ ٚبإػلاز املوًِ َٔ ايهاؾل
ؾٗ ٛايتأ.ٌٜٚ
ٖٓٚايو أقٛاٍ أػل  ٫عدل ٠بٗاٖٚ ،ق ٙنًٗا اُط٬سات ٌَ ٫اس ١ؾٗٝا إ ٫إٔ
ايًػٚ ١اٯثاك تٌٗـ يًك ٍٛا٭ ;ٍٚ٭ٕ ايتأَِ ٌٜٚـك أَ ٻٚي٘ إفا أكدع٘ إىل ايػا١ٜ
املكِٛؿٚ ،٠ايػا ١ٜاملكِٛؿ َٔ ٠ايًؿظ َٖ ٛعٓاَٚ ٙا أكاؿ َ٘ٓ ٙاملتهًِ ب٘ َٔ
املعاْ ،ٞؾوا ٣ٚايتؿورل عً ٢أْ٘ ٜ ٫طًل إ ٫عًَ ٢ا ؾ ٘ٝتؿَِ ٌٝعٓ ٢ػؿٞ
َعك ،ٍٛقاٍ ا٭عٌ:٢
م ت تت ٜاٌّ ت تتيف

يفٌ ت تتج تت ت ت َأ ُّٔهد د ِّاّت ت تتيف

ت ت ت ت َأ ُّٔه م بع ت ت ت ِّ٘ ل ت ت تتقيفة فأَ ت ت ت ايف

أ ٟتبٝني تؿورل سبٗا أْ٘ نإ ُػرلاّ يف قًب٘ ،ؾًِ ٜنٍ ٌٜب ستُ ٢اك نبرلاّ
نٗقا ايوكب ،أٚ ٟيـ ايٓاق ١ايق َٔ ٖٛ ٟايوكاب ايلبٝع ١ٝمل ٜنٍ ٌٜب ست٢
ندلُٚ ،اك ي٘ ٚيـ ِٜشب٘.
قاي٘ أب ٛعبٝـٚ ،٠قـ قاٍ اهلل _تعاىل_ :طٖٳٌٵ ٜٳٓ ُظلٴٕٚٳ ٔإ ٖ٫تٳأًَِٜ٘ٔٚٴص :أٜٓ ٟتظلٕٚ
إ ٫بٝاْ٘ ايق ٖٛ ٟامللاؿ َٓ٘.

ٚقاٍ " يف ؿعا٫ ٘٥بٔ عباي= :ايًِٗ ؾكٗ٘ يف ايـٚ ٜٔعًُ٘ ايتأ :+ٌٜٚأٟ
ؾَٗٵِٳ َعاْ ٞايكلإٓ.
ٚيف سـٜح عا_ ١ٌ٥كٓ ٞاهلل عٓٗا_ نإ " ٜك ٍٛيف كنٛع٘= :هبشاْو
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ايًِٗ كبٓا ٚحبُـى ،ايًِٗ اغؿل يٜ +ٞتأ ٍٚايكلإٓ :أٜ ٟعٌُ بكٛي٘ _تعاىل_:
و ٚٳا ٵهتٳػٵؿٹ ٵلٙٴص.
ط َؾوٳبِّضٵ بٹشٳ ٵُـٹ كٳبِّ َ
ؾًقيو مجع يف ؿعا ٘٥ايتوبٝضٚ ،اسبُـٚ ،فنل يؿظ ايلبٚ ،اًب املػؿل،٠
ؾكٛشلا ٜتأُ ٍٚلٜض يف أْ٘ ؾول اٯ ١ٜبايظاٖل َٓٗاٚ ،مل حيًُٗا عًَ ٢ا تٌرل إي٘ٝ
َٔ اْتٗاَ ٤ـ ٠ايلهايٚ ،١قلب اْتكاي٘ " ايق ٟؾُٗ٘ َٓٗا عُل ٚابٔ عباي
_كٓ ٞاهلل عُٓٗا_.17_16/1 .
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املقدم٘ الجاىٔ٘ :يف اصتنداد عله التفضري

 _1اهتُـاؿ ايعًِ ٜلاؿ ب٘ تٛقؿ٘ عًَ ٢عًَٛات هابل ٚدٛؿٖا عًٚ ٢دٛؿ
فيو ايعًِ عٓـ َـ ;ْ٘ٝٚيته ٕٛعْٛاّ شلِ عً ٢إتكإ تـ ٜٔٚفيو ايعًِ.
ٚزل ٞفيو يف اُ٫ط٬غ با٫هتُـاؿ عٔ تٌب ٘ٝاستٝاز ايعًِ يتًو
املعًَٛات بطًب املـؿٚ ،املـؿ :ايعٚ ٕٛايػٛاخ; ؾكلْٛا ايؿعٌ حبليف ايطًب
ُٖٚا ايوني ٚايتاٚ ،٤يٝى نٌ َا ٜقنل يف ايعًِ َعـٚؿاّ َٔ َـؿ ،ٙبٌ َـؿَ ٙا
ٜتٛقـ عً ٘ٝتٳكَ ټ18/1 .َ٘ٛ
ؾاهتُـاؿ عًِ ايتؿورل يًُؿول ايعلبٚ ٞاملٛيـ َٔ اجملُٛع املًت َٔ ِ٦عًِ
ايعلبٚ ،١ٝعًِ اٯثاك َٔٚ ،أػباك ايعلبٚ ،أُ ٍٛايؿك٘ ،قٚ :ٌٝعًِ ايه،ّ٬
ٚعًِ ايكلا٤ات18/1 .
ٚ _2يقيو _ أ ٟٱجياؿ ايقٚم أ ٚتهُ _ ً٘ٝمل ٜهٔ غٓ ٢يًُؿول يف بعض
املٛآع َٔ ا٫هتٌٗاؿ عً ٢امللاؿ يف اٯ ١ٜببٝت َٔ ايٌعل ،أ ٚبٌ َٔ ٤ٞنّ٬
ايعلب; يتهَُ ٌٝا عٓـ َٔ ٙايقٚم عٓـ ػؿا ٤املعٓٚ ،٢ٱقٓاع ايواَع ٚاملتعًِ
ايًق ٜٔمل ٜهٌُ شلُا ايقٚم يف املٌه٬ت21/1 .
ٚ _3تٌٌُ اٯثاك إمجاع ا٭َ ١عً ٢تؿورل َعٓ ;٢إف ٜ ٫ه ٕٛإ ٫عٔ َوتٓـ
نإمجاعِٗ عً ٢إٔ امللاؿ َٔ ا٭ػت يف آ ١ٜايه٬ي ١ا٭ٚىل ٖ ٞا٭ػت يٮّ،
ٚإٔ امللاؿ َٔ ايِ ٠٬يف هٛك ٠ازبُع ٠٬ُ ٖٞ ١ازبُعٚ ،١نقيو املعًَٛات
بائلٚك ٠نًٗا نه ٕٛايَِ ٠٬لاؿاّ َٓٗا اشل ١٦ٝاملؼِ ١ُٛؿ ٕٚايـعاٚ ،٤ايننا٠
املاٍ املؼِ ْٛاملـؾٛع25/1 .
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ٚ _4أَا ايكلا٤ات ؾ ٬حيتاز إيٗٝا إ ٫يف سني ا٫هتـ ٍ٫بايكلا ٠٤عً ٢تؿورل
غرلٖاٚ ،إمنا ٜه ٕٛيف َعٓ ٢ايذلدٝض ٭سـ املعاْ ٞايكا َٔ ١ُ٥اٯ ١ٜأ٫ ٚهتظٗاك
عً ٢املعٓ ;٢ؾقنل ايكلا ٠٤نقنل ايٌاٖـ َٔ ن ّ٬ايعلب; ٭ْٗا إٕ ناْت ٌَٗٛك٠
ؾ ٬دلّ أْٗا ته ٕٛسذ ١يػٚ ،١ٜٛإٕ ناْت ًاف ٠ؾشذتٗا  َٔ ٫سٝح ايلٚا;١ٜ
٭ْٗا  ٫تهُ ٕٛشٝش ١ايلٚاٚ ،١ٜيهٔ َٔ سٝح إٕ قاكٗ٥ا َا قلأ بٗا إ ٫اهتٓاؿاّ
٫هتعُاٍ علبُ ٞشٝض25/1 .
ٚ _5أَا أػباك ايعلب ؾٗ َٔ ٞمجً ١أؿبِٗٚ ،إمنا ػِِتٗا بايقنل; تٓبٗٝاّ ملٔ
ٜت ِٖٛإٔ اً٫تػاٍ بٗا َٔ ايًػ ;ٛؾٜٗ ٞوتعإ بٗا عً ٢ؾِٗ َا أٚدن ٙايكلإٓ يف
هٛقٗا; ٭ٕ ايكلإٓ إمنا ٜقنل ايكِّ ٚا٭ػباك يًُٛعظٚ ١ا٫عتباك ٫ ،٭ٕ
ٜتشاؿخ بٗا ايٓاي يف ا٭زلاك; ؾبُعلؾ ١ا٭ػباك ٜعلف َا أًاكت ي٘ اٯٜات َٔ
ٔتٵ َغنٵَيٗٳا َٹٔٵ بٳ ٵعـٹ
ؿقا٥ل املعاْ ،ٞؾٓش ٛقٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳ ٫ٳتهُْٛٴٛا نَاٖيتٹ ٞٳْكَ ٳ
قُ ٻ٠ٛٺ أَْهَاثاّصٚ ،قٛي٘ :طُقتٹٌٳ َأُٵشٳابٴ ا ُ٭ ٵػـٴٚؿٹص ٜتٛقـ عًَ ٢علؾ ١أػباكِٖ
عٓـ ايعلب25/1 .
ٚ _6أَا أُ ٍٛايؿك٘ ؾًِ ٜهْٛٛا ٜعـَ َٔ ْ٘ٚاؿ ٠ايتؿورلٚ ،يهِٓٗ ٜقنلٕٚ
ٌِ إٔ بعٔ٘
أسهاّ ا٭ٚاَل ٚايٓٛاٖٚ ٞايعُ َٔ ٖٞٚ ،ّٛأُ ٍٛايؿك٘; ؾَتٳشٳ ٻ
ٜهَ ٕٛاؿ ٠يًتؿورلٚ ،فيو َٔ دٗتني :إسـاُٖا :إٔ عًِ ا٭ُ ٍٛقـ أُٚٵؿٹعٳتٵ
ؾَ ٘ٝوا ٌ٥نجرل َٔ ٖٞ ٠الم اهتعُاٍ ن ّ٬ايعلبٚ ،ؾِٗ َٛاكؿ ايًػ ١أٌُٖ
ايتٓب ٘ٝعًٗٝا عًُا ٤ايعلبَ ١ٝجٌ َوا ٌ٥ايؿشَٚ ،٣ٛؿٗ ّٛاملؼايؿٚ ،١قـ عـ
ايػناي ٞعًِ ا٭ُ َٔ ٍٛمجً ١ايعً ّٛاييت تتعًل بايكلإٓ ٚبأسهاَ٘; ؾ ٬دلّ
إٔ ٜهَ ٕٛاؿ ٠يًتؿورل.
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ازبٗ ١ايجاْ :١ٝإٔ عًِ ا٭ُٜٔ ٍٛبط قٛاعـ ا٫هتٓبا ٜٚ ،ؿِض عٓٗا ،ؾٗٛ
آي ١يًُؿول يف اهتٓبا املعاْ ٞايٌلع َٔ ١ٝآٜاتٗا26_25/1 .
 _7تٓب :٘ٝاعًِ أْ٘ ٜ ٫عـ َٔ اهتُـاؿ عًِ ايتؿورل ،اٯثاك املل ١ٜٚعٔ
ايٓيب"يف تؿورل آٜاتَ ٫ٚ ،ا ٜل ٣ٚعٔ ايِشاب ١يف فيو; ٭ٕ فيو َٔ
ايتؿورل َ َٔ ٫ـؿٜ ٫ٚ ،ٙعـ _أٜٔاّ_ َٔ اهتُـاؿ ايتؿورل َا يف بعض آ ٟايكلإٓ
َٔ َعٜٓ ٢ؿول بعٔاّ آػل َٓٗا; ٭ٕ فيو َٔ قب ٌٝمحٌ بعض ايه ّ٬عً٢
بعض ،نتؼِ ّٝايعُٚ ،ّٛتكٝٝـ املطًلٚ ،بٝإ اجملٌُٚ ،تأ ٌٜٚايظاٖل،
ٚؿ٫ي ١ا٫قتٔاٚ ،٤ؾش ٣ٛاشبطابٚ ،سبٔ اشبطابَٚ ،ؿٗ ّٛاملؼايؿ.١
فنل ابٔ ٌٖاّ يف َػين ايًبٝب يف سلف ( )٫عٔ أب ٞعً ٞايؿاكه ٞإٔ ايكلإٓ
نً٘ نايوٛك ٠ايٛاسـٚ ،٠شلقا ٜقنل ايٌ ٤ٞيف هٛكٚ ٠دٛاب٘ يف هٛك ٠أػل ،٣عبٛ
ت ٹبٓٹعٵُٳ١ٹ
ذٓٴٕٛٷص ٚدٛاب٘ :طَٳا أَٵْ ٳ
ٴنٍٳ ٳع ًَٝٵ٘ٹ ايقِّنِلٴ إْٔٻوَ يَُٳ ٵ
طٚٳقَايُٛا ٜٳا أَټٜٗٳا اٖيقٹِّ ْ ٟ
ذٓٴٕٕٛص .اٖع
كٳبِّوَ بٹُٳ ٵ
ٖٚقا ن ٫ ّ٬حيؤ إا٬ق٘; ٭ٕ ايكلإٓ قـ حيٌُ بعض آٜات٘ عً ٢بعض ٚقـ
ٜوتكٌ بعٔٗا عٔ بعض; إف يٝى ٜتعني إٔ ٜه ٕٛاملعٓ ٢املكِٛؿ يف بعض اٯٜات
َكِٛؿاّ يف مجٝع ْظا٥لٖا ،بً٘ َا ٜكاكب غلٓٗا.
ٚاعًِ إٔ اهتُـاؿ عًِ ايتؿورل َٔ ٖق ٙاملٛاؿ ٜٓ ٫ايف نَٛٵْٳ٘ كأيٳ ايعًّٔٛ
اٱه ١َٝ٬نُا تكـّ; ٭ٕ ن ْ٘ٛكأي ايعً ّٛاٱهَ ١َٝ٬عٓا ٙأْ٘ أٌُ يعًّٛ
اٱه ّ٬عًٚ ٢د٘ اٱمجاٍ ،ؾأَا اهتُـاؿ َٔ ٙبعض ايعً ّٛاٱه ١َٝ٬ؾقيو
اهتُـاؿ يكِـ تؿِ ٌٝايتؿورل عًٚ ٢د٘ أمت َٔ اٱمجاٍ ٖٛٚ ،أٌُ ملا اهتُـ
َٓ٘ باػت٬ف ا٫عتباك27/1 .

84
املقدم٘ الجالج٘ :يف صح٘ التفضري بغري املأثْر ّمعي ٙالتفضري بالزأٖ ّحنِْ

 _1ثِ ي ٛنإ ايتؿورل َكِٛكاّ عً ٢بٝإ َعاَْ ٞؿلؿات ايكلإٓ َٔ دٗ١
ايعلب ;١ٝيهإ ايتؿورل ْنكاّ ٚعبٔ ٌْاٖـ نجل ٠أقٛاٍ ايوًـ َٔ ايِشاب ١ؾُٔ
 ًِٜٗٝيف تؿورل آٜات ايكلإَٓٚ ،ا أنجل فيو ا٫هتٓبا بلأٚ ِٜٗعًُِٗ28/1 .
 _2ؾُٔ ٜلنب َنت عُٝاٚ ،٤خيبط ػبط عٌٛا ٤ؾشل عً ٢أهااني ايعًِ
تك ِٜٛاعٛداد٘ٚ ،متٝٝن سً َٔ ٙٛأداد٘ ،ذبقٜلاّ يًُطايعٚ ،تٓن ّ٬ٜيف ايدلز
ٚايطايع37/1 .
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املقدم٘ الزابع٘ :فٔنا حيق أٌ ٓكٌْ غزض املفضز

 _1إٕ ايكلإٓ أْني٘ اهلل _تعاىل_ نتاباّ يِ٬غ أَل ايٓاي ناؾ ;١كمح ١شلِ;
يتبًٝػِٗ َلاؿ اهلل َِٓٗ.
قاٍ اهلل _تعاىل_ :طٚٳٳْ ٻنيِٓٳا ٳع ًَٝٵوَ اِي ٹهتٳابٳ تٹٵبٝٳاْاّ ٹيهٌُِّ ٳًٞٵ٤ٺ ٳٖٚٴـٶٚ ٣ٳ ٳكسٵُٳّ١
ٳٚبٴٌٵلٳ ٣ٹيًِ ٴُ ٵوًٹُٹنيٳص.
ؾهإ املكِـ ا٭عً٬ُ َ٘ٓ ٢غ ا٭سٛاٍ ايؿلؿٚ ،١ٜازبُاعٚ ،١ٝايعُلاْ.١ٝ
ؾايِ٬غ ايؿلؿٜ ٟعتُـ تٗقٜب ايٓؿى ٚتننٝتٗاٚ ،كأي ا٭َل ؾ٬ُ ٘ٝغ
ا٫عتكاؿ; ٭ٕ ا٫عتكاؿ َِـك اٯؿاب ٚايتؿهرل ،ثِ ُ٬غ ايولٜل ٠اشباُ،١
 ٖٞٚايعباؿات ايظاٖل ٠نايِٚ ،٠٬ايباآ ١نايتؼًل بذلى اسبوـ ٚاسبكـ ٚايهدل.
أَا ايِ٬غ ازبُاع ٞؾٝشٌِ أ َٔ ّ٫ٚايِ٬غ ايؿلؿ ;ٟإف ا٭ؾلاؿ أدنا٤
اجملتُعًِٜ ٫ٚ ،ض ايهٌ إ ٫بِ٬غ أدنا ٤ًٞ َٔٚ ،٘٥ما٥ـ عً ٢فيو ٖٛٚ
ٓبط تِلف ايٓاي بعِٔٗ َع بعض عًٚ ٢د٘ ٜعُِِٗ َٔ َنامح١
ايٌٗٛاتَٛٚ ،اثب ١ايك ٣ٛايٓؿواْٖٚ ،١ٝقا ٖ ٛعًِ املعاَ٬تٜٚ ،عدل عٓ٘ عٓـ
اسبهُا ٤بايوٝاه ١املـْ.١ٝ
ظ ْظاّ ايعامل
ٚأَا ايِ٬غ ايعُلاْ ٞؾٗ ٛأٚهع َٔ فيو; إف ٖ ٛسٹؿِ ُ
ط تِلف ازبُاعات ٚا٭قاي ِٝبعِٔٗ َع بعض عًٚ ٢د٘ حيؿظ
اٱهٓٚ ،َٞ٬ٳبٵ ُ
ظ املًِش ١ازباَع ١عٓـ
 ٞاملِاحل ايهً ١ٝاٱهٚ ،١َٝ٬سٹؿِ ُ
َِاحل ازبُٝعٚ ،كٳعٵ ٴ
َعاكٓ ١املًِش ١ايكاُل ٠شلاٜٚ ،وُٖ ٢قا بعًِ ايعُلإ ٚعًِ ا٫دتُاع38/1 .

 _2ؾػلض املؿول بٝإ َا  ٌِٜإي ٘ٝأَ ٚا ٜكِـَ َٔ ٙلاؿ اهلل _تعاىل_ يف نتاب٘

87

بأمت بٝإ حيتًُ٘ املعٜٓ ٫ٚ ،٢أبا ٙايًؿظ َٔ نٌ َا ٜٓٛض امللاؿ َٔ َكاُـ
ايكلإٓ ،أَ ٚا ٜتٛقـ عً ٘ٝؾُٗ٘ أنٌُ ؾِٗ ،أ ٚخيـّ املكِـ تؿِٚ ّ٬ٝتؿلٜعاّ
نُا أًلْا إي ٘ٝيف املكـَ ١ا٭ٚىل َع إقاَ ١اسبذ ١عً ٢فيو إٕ نإ ب٘ ػؿا ،٤أٚ
يتٛقع َهابلَ َٔ ٠عاْـ أ ٚداٌٖ ،ؾ ٬دلّ نإ كا٥ـٴ املُؿَ ِّول يف فيو إٔ ٜعلف
_عً ٢اٱمجاٍ_ َكاُـٳ ايكلإٓ مما دا ٤٭دًٜ٘ٚ ،علف اُط٬س٘ يف إا٬م
ا٭يؿا ٚ ،يًتٓن ٌٜاُط٬غ ٚعاؿات42_41/1 .
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املقدم٘ اخلامض٘ :يف أصباب اليشّل
 _1أٚيع نجرل َٔ املؿول ٜٔبتطًب أهباب ْن ٍٚآ ٟايكلإٓ ٖٞٚ ،سٛاؿخ
ٜل ٣ٚإٔ آٜات َٔ ايكلإٓ ْنيت ٭دًٗا; يبٝإ سهُٗا ،أ ٚسبهاٜتٗا ،أٚ
إْهاكٖا ،أ ٚعب ٛفيوٚ ،أغلبٛا يف فيو ٚأنجلٚا; ست ٢ناؿ بعِٔٗ إٔ ِٖٜٛ
ايٓاي إٔ نٌ آ َٔ ١ٜايكلإٓ ْنيت عً ٢هببٚ ،ست ٢كؾعٛا ايجك ١مبا فنلٚا.
بٝـ أْا ظبـ يف بعض آ ٟايكلإٓ إًاك ٠إىل ا٭هباب اييت ؿعت إىل ْنٚشلا،
ٚظبـ يبعض اٯ ٟأهباباّ ثبتت بايٓكٌ ؿ ٕٚاستُاٍ إٔ ٜه ٕٛفيو كأ ٟايٓاقٌ;
ؾهإ أَل أهباب ْن ٍٚايكلإٓ ؿا٥لاّ بني ايكِـ ٚاٱهلافٚ ،نإ يف غض ايٓظل
عٓ٘ٚ ،إكهاٍ سبً٘ عً ٢غاكب٘ ػطل عظ ِٝيف ؾِٗ ايكلإٓ; ؾقيو ايق ٟؿعاْٞ
إىل ػٛض ٖقا ايػلض يف َكـَات ايتؿورل; يظٗٛك ًـ ٠اسباد ١إىل متش ِ٘ٝيف
أثٓا ٤ايتؿورلٚ ،ي٬هتػٓا ٤عٔ إعاؿ ٠ايه ّ٬عً ٘ٝعٓـ علٚض تًو املوا ٌ٥غرل
َـػل َا أكا ٙيف فيو كأٜاّ جيُع ًتاتٗا.
ٚأْا عافكٷ املتكـَني ايق ٜٔأيؿٛا يف أهباب ايٓن ،ٍٚؾاهتهجلٚا َٓٗا بإٔ نٌ َٔ
ٜتِـ ٣يتأيٝـ نتاب يف َٛٓٛع غرل ٌَبع متتًه٘ ضبب ١ايتٛهع ؾ ;٘ٝؾٜٓ ٬ؿو
ٜوتنٜـ َٔ ًَتكطات٘; يٝقن ٞقبو٘ٚ ،ميـ ْؿو٘; ؾرلٓ ٢مبا جيـ كٓ ٢ايِبِّ
بايٛعـٜٚ ،ك :ٍٛمؿْ َٔ ٞسـٜجو ٜا هعـ غرل ٖٝاب يعافٍَ ٫ٚ ،تطًب َعقك٠
عافكٚ ،نقيو ًإٔ ايٛيع إفا اَتًو ايكًب.
ٚيهين  ٫أعقك أهااني املؿول ٜٔايق ٜٔتًكؿٛا ايلٚاٜات ائعٝؿ ;١ؾأثبتٖٛا يف
نتبِٗٚ ،مل ٜٓبٗٛا عًَ ٢لاتبٗا قٓٚ ٠ٛعؿاّ ،ست ٢أُٖٛٚا نجرلاّ َٔ ايٓاي إٔ
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ايكلإٓ  ٫تٓنٍ آٜات٘ إ ٫٭دٌ سٛاؿخ تـع ٛإيٗٝاٚ ،ب٦ى ٖقا اي ;ِٖٛؾإٕ
ايكلإٓ داٖ ٤اؿٜاّ إىل َا ب٘ ُ٬غ ا٭َ ١يف أُٓاف ايِ٬غ; ؾٜ ٬تٛقـ ْنٚي٘
عً ٢سـٚخ اسبٛاؿخ ايـاع ١ٝإىل تٌلٜع ا٭سهاّ.
ْعِ إٕ ايعًُا ٤تٛدوٛا َٓٗا ،ؾكايٛا إٕ هبب ايٓن ٫ ٍٚخيِٻّ ،إ ٫اا٥ؿ١
ًاف ٠اؿعت ايتؼِ ّٝبٗاٚ ،ي ٛإٔ أهباب ايٓن ٍٚناْت نًٗا َتعًك ١بآٜات
عاَ ١ملا ؿػٌ َٔ فيو ٓل عً ٢عَُٗٛا; إف قـ أكاسٓا أ ١ُ٥ا٭ُ ٍٛسني قايٛا:
=ايعدل ٠بعُ ّٛايًؿظ  ٫خبِ ْٛايوبب.+
ٚيهٔ أهباباّ نجرل ٠كاّ كٚاتٗا تعٝني َلاؿ َٔ ربِ ّٝعاّ ،أ ٚتكٝٝـ َطًل،
أ ٚإزبا ٤إىل ضبٌُ ،ؾتًو ٖ ٞاييت قـ تكـ علٓ ١أَاّ َعاْ ٞايتؿورل قبٌ ايتٓب٘ٝ
عًٓ ٢عؿٗا أ ٚتأًٜٗٚا46/1 .
ٚ _2مث ١ؾا٥ـ ٠أػل ٣عظ ١ُٝ٭هباب ايٓن ٖٞٚ ٍٚإٔ يف ْن ٍٚايكلإٓ عٓـ
سـٚخ سٛاؿخ ؿ٫ي ١عً ٢إعذامْ َٔ ٙاس ١ٝا٫كدباٍ ٖٞٚ ،إسـ ٣الٜكتني
يبًػا ٤ايعلب يف أقٛاشلِ; ؾٓنٚي٘ عً ٢سٛاؿخ ٜكطع ؿع َٔ ٣ٛاؿعٛا أْ٘ أهاارل
ا٭ٚيني50/1 .
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املقدم٘ الضادص٘ :يف القزاءات

 _1ي ٫ٛعٓا ُ١ٜنجرلٕ َٔ املؿول ٜٔبقنلٔ اػت٬فٹ ايكلا٤اتٹ يف أيؿا ايكلإٓ ست٢
يف نٝؿٝات ا٭ؿا _ ٤يهٓت مبعنٍ عٔ ايتهًِ يف فيو; ٭ٕ عًِ ايكلا٤ات عًِ
دًَ ٌٝوتكٌ ،قـ ػّ بايتـٚ ٜٔٚايتأيٝـٚ ،قـ أًبع ؾ ٘ٝأُشاب٘ٚ ،أهٗبٛا
مبا يٝى عًَ ٘ٝنٜـٚ ،يهين كأٜتين مبشٌ آ٫طلاك إىل إٔ أيك ٞعًٝهِ مج ّ٬يف
ٖقا ايػلض تعلؾ ٕٛبٗا َكـاك تعًل اػت٬ف ايكلا٤ات بايتؿورلَٚ ،لاتب
ايكلا٤ات قٓٚ ّ٠ٛعؿاّ؟ ن ٫ ٞتعذبٛا َٔ إعلآ ٞعٔ فنل نجرل َٔ ايكلا٤ات يف
أثٓا ٤ايتؿورل51/1 .
 َٔ _2أدٌ فيو اتؿل عًُا ٤ايكلا٤ات ٚايؿكٗا ٤عً ٢إٔ نٌ قلاٚ ٠٤اؾكت ٚدٗاّ
يف ايعلبٚٚ ،١ٝاؾكت ػط املِشـ _أَِ ٟشـ عجُإ_ ُٚض هٓـ كاٜٗٚا ؾٗٞ
قلاُ ٠٤شٝش ٫ ١جيٛم كؿٖا.

قاٍ أب ٛبهل ابٔ ايعلبَٚ :ٞعٓ ٢فيو عٓـ ٟإٔ تٛاتلٖا تبعٷ يتٛاتل املِشـ
ايقٚ ٟاؾكتَ٘ٚ ،ا ؿ ٕٚفيو ؾًٗ ٛافٜ ،عين ٚإٔ تٛاتل املِشـ ْاً ٧عٔ تٛاتل
ا٭يؿا اييت نتبت ؾ53/1 .٘ٝ
 _3ثِ إٕ ايكلا٤اتٹ ايعٌلٳ ايِشٝش َ١املتٛاتل َ٠قـ تتؿاٚت مبا ٌٜتٌُ عً٘ٝ
بعٔٗا َٔ ػُِٝٛات ايب٬غ ،١أ ٚايؿِاس ،١أ ٚنجل ٠املعاْ ،ٞأ ٚايٌٗل،٠
 ٖٛٚمتاٜن َتكاكبٚ ،قٌ إٔ ٜهوب إسـ ٣ايكلا٤ات يف تًو اٯ ١ٜكدشاْاّ.
عً ٢إٔ نجرلاّ َٔ ايعًُا ٤نإ ٜ ٫لَ ٣اْعاّ َٔ تلدٝض قلا ٠٤عً ٢غرلٖأَٚ ،
ٖ ٤٫٪اٱَاّ ضبُـ بٔ دلٜل ايطدلٚ ،ٟايع ١َ٬اينطبٌلٚ ٟيف أنجل َا كٴدض ب٘

90

ْظل هٓقنل ٙيف َٛآع٘.
ٚقـ ه ٌ٦ابٔ كًـ عُا ٜكع يف نتب املؿولٚ ،ٜٔاملعلبني َٔ اػتٝاك إسـ٣
ايكلا٤تني املتٛاتلتنيٚ ،قٛشلِ ٖق ٙايكلا ٠٤أسؤ :أفاى ُشٝض أّ ٫؟
ؾأداب :أَا َا هأيت عٓ٘ مما ٜكع يف نتب املؿولٚ ،ٜٔاملعلبني َٔ ذبوني
بعض ايكلا٤اتٚ ،اػتٝاكٖا عً ٢بعض; يهْٗٛا أ ٗل َٔ دٗ ١اٱعلابٚ ،أُض
يف ايٓكٌٚ ،أٜول يف ايًؿظ _ ؾٜٓ ٬هل فيو ،نلٚاٚ ١ٜكَ اييت اػتاكٖا ايٌٛٝؾ
املتكـَ ٕٛعٓـْا _أ ٟبا٭ْـيى_ ؾهإ اٱَاّ يف ازباَع ٜ ٫كلأ إ ٫بٗا; ملا ؾٗٝا َٔ
توٗ ٌٝايٓدلاتٚ ،تلى ذبكٝكٗا يف مجٝع املٛآعٚ ،قـ ت ٍٚ٪فيو ؾُٝا ك ٟٚعٔ
َايو َٔ نلاٖ ١ٝايٓدل يف ايكلإٓ يف ايِ62_61/1 .٠٬
 _4تٓب :٘ٝأْا أقتِل يف ٖقا ايتؿورل عً ٢ايتعلض ٫ػت٬ف ايكلا٤ات ايعٌل
املٌٗٛك ٠ػاُ ١يف أًٗل كٚاٜات ايلا ٜٔٚعٔ أُشابٗا; ٭ْٗا َتٛاتلٚ ،٠إٕ
ناْت ايكلا٤ات ايوبع قـ اَتامت عً ٢بك ١ٝايكلا٤ات بايٌٗل ٠بني املوًُني يف
أقطاك اٱه.ّ٬
ٚأبين أ ٍٚايتؿورل عً ٢قلاْ ٠٤اؾع بلٚا ١ٜعٝو ٢بٔ َٓٝا املـْ ٞاملًكب بكاي;ٕٛ
٭ْٗا ايكلا ٠٤املـْ ١ٝإَاَاّ ٚكاٜٚاّٚ ،٭ْٗا اييت ٜكلأ بٗا َعظِ أٌٖ تْٛى ،ثِ أفنل
ػ٬ف بك ١ٝايكلا ٤ايعٌل ٠ػاُ.١
ٚايكلا٤ات اييت ٜكلأ بٗا اي ّٛٝيف ب٬ؿ اٱهٖ َٔ ّ٬ق ٙايكلا٤ات ايعٌلٖٞ ،
قلاْ ٠٤اؾع بلٚا ١ٜقاي ٕٛيف بعض ايكطل ايتْٛوٚ ،ٞبعض ايكطل املِلٚ ،ٟيف
يٝبٝاٚ ،بلٚاٚ ١ٜكَ يف بعض ايكطل ايتْٛوٚ ،ٞبعض ايكطل املِلٚ ،ٟيف
مجٝع ايكطل ازبنا٥لٚ ،ٟمجٝع املػلب ا٭قَِٚ ،٢ا ٜتبع٘ َٔ ايب٬ؿ ٚايوٛؿإ.
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ٚقلا ٠٤عاُِ بلٚا ١ٜسؿّ عٓ٘ يف مجٝع ايٌلم َٔ ايعلامٚ ،ايٌاّ،
ٚغايب ايب٬ؿ املِلٚ ،١ٜاشلٓـٚ ،بانوتإٚ ،تلنٝاٚ ،ا٭ؾػإ.
ٚبًػين إٔ قلا ٠٤أب ٞعُل ٚايبِلٜ ٟكلأ بٗا يف ايوٛؿإ اجملاٚك َِل63/1 .
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املقدم٘ الضابع٘ :قصص القزآٌ

ِّٔ بٹُٳا
سوٳٔٳ اِيكَ ٳ
 _1اَنت اهلل عً ٢كهٛي٘"بكٛي٘ :طْٳشٵٔٴ ٳْ ُكّټ ٳع ًَٝٵوَ َأ ٵ
ت َٹٔٵ قَٵبًٹ ٹ٘ يَُٹٔٵ ايِػٳاٹؾًٹنيٳص.
سٵٓٝٳا ٔإَيٝٵوَ ٳٖقٳا اِيكُلٵآ ٳٕ ٚٳإٕٔٵ نُٓ ٳ
َأ ٵ ٚٳ
سوٳٔٳص إٔ ايكِّ ايكلآْ ١ٝمل تول َوام اٱمحاض
ؾعًُٓا َٔ قٛي٘ :طَأ ٵ

()1

ٚدبـٜـ ايٌٓا َٚ ،ا حيٌِ َٔ اهتػلاب َبًؼ تًو اسبٛاؿخ َٔ ػرل أً ٚل; ٭ٕ
غلض ايكلإٓ أزلٚ ٢أعًٖ َٔ ٢قاٚ ،ي ٛنإ َٔ ٖقا يوا ٣ٚنجرلاّ َٔ قِّ
ا٭ػباك اسبوٓ ١ايِاؿق ١ؾُا نإ دـٜلاّ بايتؿٔ ٌٝعً ٢نٌ دٓى ايكِّ.

ٚايكِ :١اشبدل عٔ ساؿث ١غا٥ب ١عٔ املؼدل بٗا ،ؾًٝى َا يف ايكلإٓ َٔ فنل
ا٭سٛاٍ اسبآل ٠يف مَٔ ْنٚي٘ قِِاّ َجٌ فنل ٚقا٥ع املوًُني َع عـ،ِٖٚ
ٚمجع ايكِ ١قٹِٳّ بهول ايكاف.
ٚأَا ايكَِٳّ بؿتض ايكاف ؾاهِ يًؼدل املكَِِ ٖٛٚ ،ْٛـك زل ٞب٘
املؿعٜ ،ٍٛكاٍ :قّ عً ٢ؾ ٕ٬إفا أػدل ٙخبدل.
ٚأبِل أٌٖ ايعًِ إٔ يٝى ايػلض َٔ هٛقٗا قاُلاّ عً ٢سِ ٍٛايعدل٠
ٚاملٛعظ ١مما تُٔٓت٘ ايكِ َٔ ١عٛاقب اشبرل أ ٚايٌل ٫ٚ ،عً ٢سِ ٍٛايتٜٓ٘ٛ
بأُشاب تًو ايكِّ يف عٓا ١ٜاهلل بِٗ ،أ ٚايتٌ ٜ٘ٛبأُشابٗا ؾُٝا يكَٔ ٙٛ
غٔب اهلل عً ،ِٗٝنُا تكـ عٓـ ٙأؾٗاّ ايكاْعني بظٛاٖل ا٭ًٝاٚ ٤أٚاًٗ٥ا ،بٌ
ايػلض َٔ فيو أزلٚ ٢أدٌ.
 َٔ _ 1أمحض ايك :ّٛأؾآٛا ؾُٝا ْ٪ٜوِٗ.
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إٕ يف تًو ايكِّ يعدلاّ مجٚ ،١ؾٛا٥ـ يٮَٚ ;١يقيو ْل ٣ايكلإٓ ٜأػق َٔ
نٌ قِ ١أًلف َٛآٝعٗاٜٚ ،علض عُا عـا ;ٙيٝه ٕٛتعلٓ٘ يًكِّ َٓنٖاّ
عٔ قِـ ايتٳؿَهٗ٘ بٗا.
َٔ أدٌ فيو نًُِّ٘ مل تأت ايكِّ يف ايكلإٓ َتتايَ ١ٝتعاقب ١يف هٛك ٠أ ٚهٛك
نُا ٜه ٕٛنتاب تاكٜؽ ،بٌ ناْت َؿلقَٛ ١مع ١عًَ ٢كاَات تٓاهبٗا; ٭ٕ
َعظِ ايؿٛا٥ـ اسباًَُٗٓ ١ا شلا ع٬ق ١بقيو ايتٛمٜع ٖٛ ،فنل َٛٚعظ ١٭ٌٖ
ايـ ;ٜٔؾٗ ٛباشبطاب ١أًب٘.
ٚيًكلإٓ أهًٛبٷ ػاْ ٖ ٛا٭هًٛب املعدل عٓ٘ بايتقنرلٚ ،بايقنل يف آٜات
ٜأت ٞتؿورلٖا; ؾهإ أهًٛب٘ قآٝاّ يًٛالٚ ،ٜٔنإ أدٌټ َٔ أهًٛب ايكِاُني
يف هٳٛٵم ايكِّ; جمللؿ َعلؾتٗا; ٭ٕ هٳٛٵقَٗا يف َٓاهباتٗا ٜهوبٗا ُؿتنيُ :ؿ١
ايدلٖإُٚ ،ؿ ١ايتبٝإ.
ٚظبـ َٔ ممٝنات قِّ ايكلإٓٔ ْٳوٵرٳ ْظُٗا عً ٢أهًٛب اٱجيام; يٝهٕٛ
ًبٗٗا بايتقنرل أقً َٔ ٣ٛبٗٗا بايكَِّ ،جاٍ فيو قٛي٘ _تعاىل_ يف هٛك٠
ايكًِ :ط َؾًَُٻا كٳَأ ٵٖٚٳا قَايُٛا إْٔٻا ئَٳايٕٗٛٳ ( )26بٳٌٵ ْٳشٵٔٴ َٳشٵلٴَٚٴٕٛٳ ( )27قَاٍٳ
ٌ َيهُ ٵِ يَٛٵ ٫ٴتوٳبِّشٴٕٛٳص.
َأ ٵ ٚٳه ُطٗٴِٵ َأيَِٵ أَقُ ٵ
ؾكـ سهٝت َكايت٘ ٖق ٙيف َٛقع تقنرل ٙأُشاب٘ بٗا; ٭ٕ فيو َٳشٳ ټن سهاٜتٗا،
ٚمل ذبو أثٓا ٤قٛي٘ :طٔإفٵ أَ ِقوٳُٴٛا َيٝٳِٵ ٔل ٴَٻٓٗٳا َٴِٵبٹشٹنيٳص ٚقٛي٘ :طَؾٳتٓٳاؿٳٚا
َٴِٵبٹشٹنيٳ ( )21إَٔٵ ا ِغـٴٚا ٳعًَ ٢سٳلٵٹثهُِٵ إٕٔٵ نُٓتٴِٵ ُٳا ٔكَٹنيٳص.
َ ٞا ٜكتٔ ٘ٝايه ّ٬ايٛاكؿ نكٛي٘ _تعاىل_ يف هٛكٜٛ ٠هـ:
 َٔٚممٝناتٗا اَ ټ
طٚٳا ٵهتٳٳبكَا ايِبٳابٳص ؾكـ اُ ٟٛفٹنِلٴ سٔٛكٔ هٝـٖاٚ ،القٹ٘ ايبابٳٚ ،إهلاعٹُٗا
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إي ٘ٝيؿتش٘; ؾإهلاع ٜٛهـ ،يٝكطع عًٗٝا َا تٛزل٘ ؾٗٝا َٔ املَهِلٔ بٹ٘ٹ; يذلٟ
هٝـٖا أْ٘ أكاؿ بٗا ه٤ٛاّٚ ،إهلاعٗا ٖ ٞئـ فيو; يته ٕٛايباؿ ١٥باسبها،١ٜ
ؾتكطع عًٜٛ ٢هـ َا تٛزلت٘ ؾً َٔ ٘ٝها ،١ٜؾـٍ عً ٢فيو َا بعـ َٔ ٙقٛي٘:
دنٳا ٴَ ٤ٳٔٵ أَكٳاؿٳ بٹأَ ٵًٖٹوَ هٴ٤ٛاّص اٯٜات.
ت َٳا ٳ
طٚٳَأيِ َؿٝٳا هِّٳ ٝٳـٖٳا َيـٳ ٣ايِبٳابٹ قَاَي ٵ
َٗٓٚا إٔ ايكِّ بٴٻجت بأهًٛب بـٜع; إف هاقٗا يف َظإ ا٫تعا بٗا َع
احملاؾظ ١عً ٢ايػلض ا٭ًُ ٞايق ٟدا ٤ب٘ ايكلإٓ َٔ تٌلٜع ٚتؿلٜع.
65_64/1
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املقدم٘ الجامي٘ :يف اصه القزآٌّ ،آٓاتُّ ،صْرِّ ،تزتٔبَاّ ،أمسائَا

ٖ _1قا غلض ي٘ َنٜـ اتِاٍ بايكلإٓٚ ،ي٘ اتِاٍ َتني بايتؿورل; ٭ٕ َا
ٜتشكل ؾٜٓ ٘ٝتؿع ب٘ يف َٛآع نجرل َٔ ٠ؾٛاتض ايوٛكَٓٚ ،اهب ١بعٔٗا يبعض;
ؾٝػين املؿول عٔ إعاؿت٘.
َعً ّٛيو إٔ َٛٓٛع عًِ ايتؿورل ٖ ٛايكلإٓ; يتبٝإ َعاَْٚ ،٘ٝا ٌٜتٌُ
عً َٔ ٘ٝإكًاؿٺٖٚ ،ـ٣ٶٚ ،آؿابٚ ،إُ٬غ ساٍ ا٭َ ١يف مجاعتٗاٚ ،يف
َعاًَتٗا َع ا٭َِ اييت ربايطٗا :بؿِٗ ؿ٫يت٘ ايًػٚ ١ٜٛايب٬غ ;١ٝؾايكلإٓ ٖٛ
ايه ّ٬ايق ٟأٚسا ٙاهلل _تعاىل_ نَ٬اّ علبٝاّ إىل ضبُـ"بٛاهط ١ددل ٌٜعً ٢إٔ
ٜبًػ٘ ايله ٍٛإىل ا٭َ ١بايًؿظ ايق ٟأٚس ٞب٘ إي ٘ٝيًعٌُ ب٘ٚ ،يكلاَ ٠٤ا ٜتٝول
شلِ إٔ ٜكلأ َ٘ٓ ٙٚيف ًُٛاتِٗٚ ،دعٌ قلا٤ت٘ عباؿ70/1 .٠
 _2ؾايكلإٓ اهِ يًه ّ٬املٛس ٢ب٘ إىل ايٓيب" ٖٛٚمجً ١املهتٛب يف
املِاسـ املٌتٌُ عًَ ٢اٚ ١٥أكبع عٌل ٠هٛك ،٠أٖ٫ٚا ايؿاذبٚ ،١أػلاٖا هٛك٠
ايٓايُ ،اك ٖقا ا٫هِ عٳًَُاّ عًٖ ٢قا ايٛس ٖٛٚ ،ٞعًٚ ٢مٕ ؾُعٵٖٞٚ ،ٕ٬
مْٚ ١كؿت يف أزلا ٤املِاؿك َجٌ غُؿِلإًٚ ،ٴهِلإٚ ،بٴٗتإٚٚ ،كؿت مٜاؿ٠
ايٓ ٕٛيف أزلا ٤أعَ ّ٬جٌ عجُإٚ ،سوإٚ ،عـْإ.
ٚاهِ قلإٓ ُاحل ي٬عتباك ;ٜٔ٭ْ٘ ٌَتل َٔ ايكلا ;٠٤٭ٕ أَ ٍٚا بـ ٨ب٘
ايله َٔ ٍٛايٛس ٞطاقِلٳأِ بٹاهٵِٔ كٳبِّوَص اٯ.١ٜ
ٚقاٍ _تعاىل_ :طٚٳُقلٵآْاّ َؾلٳ ِقٓٳاٙٴ يٹتٳ ِكلٳَأٙٴ ٳعًَ ٢ايٓٻائ ٳعًَ ٢ٴَ ِهحٺ ٳٚٳْنٻِيٓٳاٙٴ تٳٓنّٔ٬ٜص.
71/1
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 _3ؾاهِ ايكلإٓ ٖ ٛا٫هِ ايق ٟدٴعٹٌ عًُاّ عً ٢ايٛس ٞاملٓنٍ عً ٢ضبُـ"
ٚمل ٜوبل إٔ أُاًل عً ٢غرل ٙقبً٘ ٖٛٚ ،أًٗل أزلاٚ ،٘٥أنجلٖا ٚكٚؿاّ يف
آٜات٘ٚ ،أًٗلٖا ؿٚكاْاّ عً ٢أيوٓ ١ايوًـ71/1 .
ٚ _4ي٘ أزلا ٤أػل ٖٞ ٣يف ا٭ٌُ أُٚاف ،أ ٚأدٓاي أْٗاٖا يف اٱتكإ إىل
ْٳِّٝـٺ ٚعٌلٚ ،ٜٔايق ٟاًتٗل إا٬ق٘ عًَٗٓ ٘ٝا هت :١ايتٓنٚ ،ٌٜايهتاب،
ٚايؿلقإٚ ،ايقنلٚ ،ايٛسٚ ،ٞن ّ٬اهلل72/1 .
 _5اٯَ ٖٞ :١ٜكـاك َٔ ايكلإٓ َلنب ٚي ٛتكـٜلاّ أ ٚإسباقاّ; ؾكٛيٚ= :ٞيٛ
تكـٜلاّ :+ٱؿػاٍ قٛي٘ _تعاىل_ :ط ٴَ ٵـٖٳا ٻَتٳإٔص إف ايتكـٜلُٖ :ا َـٖاَتإ،
ٚعب ٛطٚٳايِؿَذٵلٔص إف ايتكـٜل أقوِ بايؿذلٚ ،قٛي= :ٞأ ٚإسباقاّ :+ٱؿػاٍ بعض
ؾٛاتض ايوٛك َٔ اسبلٚف املكطع ;١ؾكـ عـ أنجلٖا يف املِاسـ آٜات َا عـا:
آيلٚ ،آمللٚ ،اىٚ ،فيو أَل تٛقٝؿٚ ،ٞهَٓ ١تبعٜ ٫ٚ ،١ظٗل ؾلم بٗٓٝا ٚبني
غرلٖا.
ٚتوُٖ ُ١ٝق ٙا٭دنا٤ٹ آٜاتٷ َٖ َٔ ٛبتهلات ايكلإٓ ،قاٍ _تعاىل_ :طٖٴٛٳ
سهٹ ٳُتٵ آٜٳاتٴ٘ٴ
شهَُٳاتٷص ٚقاٍ :ط ٹنتٳابٷ ُأ ٵ
اٖيقٹ ٟأَٵْ ٳنٍٳ ٳع ًَٝٵوَ اِي ٹهتٳابٳ ٹَٓٵ٘ٴ آٜٳاتٷ َٴ ٵ
ُِ ًَتٵص.
ثٴِٻ ؾ ِّ
ٚإمنا زلٝت آ ;١ٜ٭ْٗا ؿي ٌٝعً ٢أْٗا َٛس ٢بٗا َٔ عٓـ اهلل إىل ايٓيب"٭ْٗا
تٌتٌُ عًَ ٢ا ٖ َٔ ٛاسبـ ا٭عً ٢يف ب٬غْ ١ظِ ايهٚ ،ّ٬٭ْٗا يٛقٛعٗا َع
غرلٖا َٔ اٯٜات دٴعٹًت ؿي ّ٬ٝعً ٢إٔ ايكلإٓ َٓنٍ َٔ عٓـ اهللٚ ،يٝى َٔ
تأيٝـ ايبٌل; إف قـ ذبـ ٣ايٓيب ب٘ أٌٖ ايؿِاسٚ ،١ايب٬غ َٔ ١أٌٖ ايًوإ
ايعلب ;ٞؾعذنٚا عٔ تأيٝـ َجٌ هٛك َٔ ٠هٛك74/1 .ٙ
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ٚ _6نإ املوًُ ٕٛيف عِل ايٓبَٚ ،٠ٛا بعـٜ ٙكـك ٕٚتاك ٠بعض ا٭ٚقات
مبكـاك َا ٜكلأ ايكاك ٨عـؿاّ َٔ اٯٜات نُا ٚكؿ يف سـٜح هشٛك ايٓيب"أْ٘
نإ بٚ ٘ٓٝبني اًٛع ايؿذل َكـاك َا ٜكلأ ايكاك ٨مخوني آ.١ٜ
قاٍ أب ٛبهل ابٔ ايعلبٚ= :ٞذبـٜـ اٯَ َٔ ١ٜعٔ٬ت ايكلإٓ; ؾُٔ آٜات٘
اٚ ٌٜٛقِرلَ َ٘ٓٚ ،ا ٜٓكطعَ َ٘ٓٚ ،ا ٜٓتٗ ٞإىل متاّ ايه.+ّ٬
ٚقاٍ اينطبٌل= :ٟاٯٜات عًِ تٛقٝؿ.+ٞ
ٚأْا أقٜ ٫ :ٍٛبعـ إٔ ٜه ٕٛتعٝني َكـاك اٯ ١ٜتبعاّ ْ٫تٗاْ ٤نٚشلاٚ ،أَاكت٘
ٚقٛع ايؿاًُ.١
ٚايق ٟاهتؼًِت٘ إٔ ايؿٛاٌُ ٖ ٞايهًُاتٴ اييت تتُاثٌ يف أٚاػل سلٚؾٗا،
أ ٚتتكاكبَ ،ع متاثٌٔ أ ٚتكاكبٹ ُٹٝٳؼٔ ايٓټطِلٔ بٗاٚ ،تٴهلٻك يف ايوٛك ٠تهلكاّ ٪ٜفٕ
بإٔ متاثًٗا ،أ ٚتكاكبٳٗا َكِٛؿٷ َٔ ايٓظِ يف آٜات نجرلَ ٠تُاثً ،١تهجل ٚتكٌ،
ٚأنجلٖا قلٜب َٔ ا٭هذاع يف ايه ّ٬املوذٛع.
ٚايعدل ُ٠ؾٗٝا بتُاثٌ ُٝؼ ايهًُات َٔ سلنات ٚهه ٖٞٚ ،ٕٛأنجل ًبٗاّ
بايتناّ َا ًٜ ٫نّ يف ايكٛايفٚ ،أنجلٖا داكٕ عً ٢أهًٛب ا٭هذاع.
ٚايق ٟاهتؼًِت٘ _أٜٔاّ_ إٔ تًو ايؿٛاٌُٳ نًٖٗا َٓتٗ ٢آٜاتٚ ،ي ٛنإ
ايه ّ٬ايق ٟتكع ؾ ٘ٝمل ٜتِ ؾ ٘ٝايػلض املوٛم إيٚ ،٘ٝأْ٘ إفا اْتٗ ٢ايػلض
املكِٛؿ َٔ ايهٚ ،ّ٬مل تكع عٓـ اْتٗا ٘٥ؾاًُٜ ٫ ١هَٓ ٕٛتٗ ٢ايهْٗ ّ٬ا ١ٜآ١ٜ
إْ ٫اؿكاّ نكٛي٘ _تعاىل_ :طْ ٚٳاِيكُلٵآ ٕٔ فٹ ٟايقِّنِلٔص.
ؾٗقا املكـاك عٴ ٻـ آ ٖٛٚ ١ٜمل ٜٓت٘ بؿاًَُٚ ،١جً٘ ْاؿك; ؾإٕ ؾٛاٌُ تًو اٯٜات
ايٛاقع ١يف أ ٍٚايوٛك ٠أقُٝت عً ٢سلف َؿتٛغ بعـ ٙأيـ َـ بعـٖا سلف،
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َجًٌ :كامَٓ ،اْ ،نقاب ،عذاب.
ٚؾٛاٌُ بٓٝت عً ٢سلف ٌََُٔ ّٛبع بٛا ،ٚأ ٚعً ٢سلف َهوٛك ٌَبع
بٝا ٤هانٓٚ ،١بعـ فيو سلفَ ،جٌ :طَأْٵٴتِٵ ٳعٓٵ٘ٴ َٴ ٵعلٔٓٴٕٛٳص ،طٔإفٵ ٳٜوٵٳتُٹعٴٕٛٳص،
طْٳقٹ ٜٷل َٴٹبنيٷص ،ط َٹ ٵٔ ٹانيٕص.

ؾً ٛاْتٗ ٢ايػلض ايق ٟهٝل ي٘ ايهٚ ّ٬ناْت ؾاًُ ١تأت ٞبعـ اْتٗا ٤ايه_ّ٬
ته ٕٛاٯ ١ٜغرل َٓتٗٚ ١ٝي ٛاايت ،نكٛي٘ _تعاىل_ :طقَاٍٳ َي َكـٵ ًََُٳوَ ٹبوٴ٪ٳأٍ
ذتٹوَص إىل قٛي٘ :ط ٳٚػٳلٻ كٳانٹعاّ ٚٳأَْٳابٳص ؾٗق ٙازبٌُ نًٗا عـت آٚ ١ٜاسـ.٠
ْٳعٵ ٳ
76_75/1
ٚ _7اعًِ إٔ ٖق ٙايؿٛاٌُٳ َٔ مجً ١املكِٛؿ َٔ اٱعذام; ٭ْٗا تلدع إىل
َٴشٳ ِّوٓات ايه َٔ ٖٞٚ ،ّ٬داْب ؾِاس ١ايه ;ّ٬ؾُٔ ايػلض ايب٬غٞ
ايٛقٛف عٓـ ايؿٛاٌُ; يتكع يف ا٭زلاع; ؾتتأثل ْؿٛي ايواَعني مبشاهٔ فيو
ايتُاثٌ ،نُا تتأثل بايكٛايف يف ايٌعلٚ ،با٭هذاع يف ايه ّ٬املوذٛع ،ؾإٕ قٛي٘
_تعاىل_ :طٔإفٵ ا َ٭غٍِ٬ٴ ؾٹَ ٞأ ٵعٓٳاٹقِٗٔٵ ٚٳايوٻ٬هٹٌٴ ٜٴوٵشٳبٴٕٛٳ ( )71ؾٹ ٞايِشٳُٹ ِٔٝثٴِٻ
ؾٹ ٞايٓٻاكٔ ٴٜوٵذٳلٴٕٚٳ ( )72ثٴِٻ قٹٌٝٳ َيٗٴِٵ أَٜٵٔٳ َٳا ُنٵٓتٴِٵ تٴٌٵلٔنُٕٛٳ (َ )73ٹٔٵ ؿٴ ٕٔٚايًٖ٘ٹص
إىل آػل اٯٜات ،ؾكٛي٘ :طؾٹ ٞايِشٳُٹِٔٝص َتٌِ بكٛي٘ :طٴٜوٵشٳبٴٕٛٳص ٚقٛي٘:
 ٚطَٹ ٵٔ ؿٴ ٕٔٚايًٖ٘ٹص َتٌِ بكٛي٘ :طتٴٌٵلٔنُٕٛٳص.
ٜٓٚبػ ٞايٛقـ عٓـ ْٗا ١ٜنٌ آَٗٓ ١ٜا.
ٚقٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳا ٵً ٳٗـٴٚا أَِّْ ٞبٳلٔ٤ٟٷ َٹُٻا تٴٌٵلٔنُٕٛٳص آٚ ،١ٜقٛي٘ :طَٹٔٵ
ؿٴْٚٹ٘ٹص ابتـا ٤اٯ ١ٜبعـٖا يف هٛكٖٛ ٠ؿ.
أ ٫تل ٣إٔ َٔ اٱٓاع ١يـقا٥ل ايٌعل إٔ ٜٴًِكٹٝٳ٘ٴ َٴًِكٹٝٵ٘ٹ عًَ ٢واَع ايٓاي ؿٕٚ
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ٚقـ عٓـ قٛاؾ٘ٝ؟ ؾإٕ فيو إٓاع ْ١زبٗٛؿ ايٌعلاٚ ،٤تػط ْ١ٝعً ٢ضباهٔ ايٌعل،
ٚإسبام يًٌعل بايٓجل.
ٚإٔ إيؿا )1(٤ايوذع ؿٚ ٕٚقٛف عٓـ أهذاع٘ ٖ ٛنقيو  ٫ضباي١؟
 َٔٚايوقاد ١إٔ ِٜٓلف ًَك ٞايه ّ٬عٔ ضباؾظٖ ١ق ٙايـقا٥ل; ؾٝهٕٛ
َٔٝعاّ ٭َل ْؿٝى أدٗـ ؾ ٘ٝقاْ ً٘٥ؿو٘ ٚعٓاٜت٘.
ٚايعً ١بأْ٘ ٜلٜـ إٔ ٜبني يًواَعني َعاْ ٞايه ّ٬ؾٔ ،ٍٛؾإٕ ايبٝإ ٝ ٚؿُ١
ًَك ٞؿٳكٵيٕ ٝ ٚ ٫ؿٌَٓ ١ـ ايٌعلٚ ،ي ٛنإ ٖ ٛايٌاعل ْؿو٘76/1 .
ٚ _8آٜاتٴ ايكلإٓٔ َتؿاٚت ْ١يف َكاؿٜل نًُاتٗا; ؾبعٔٗا أا َٔ ٍٛبعض،
ٚيقيو ؾتكـٜل اينَإ بٗا يف قٛشلَِ :كـاك َا ٜكلأ ايكاك ٨مخوني آَ ١ٜج،ّ٬
تكـٜل تكلٜيبٚ ،تؿاٚت اٯٜات يف ايط ٍٛتابع ملا ٜكتَٔ ٘ٝكاّ ايب٬غَٛ َٔ ١اقع
نًُات ايؿٛاٌُ عً ٢سوب َا قبًٗا َٔ ايه77/1 .ّ٬
ٚ _9أَا تلتٝب اٯ ٟبعٔٗا عكب بعض ؾٗ ٛبتٛقٝـ َٔ ايٓيب"سوب
ذُاّ آٜات; ؾلمبا ْنيت عـ ٠آٜات
ْن ٍٚايٛس َٔٚ ،ٞاملعً ّٛإٔ ايكلإٓ ْنٍ َٴٓٳ ٻ
َتتابع ١أ ٚهٛك ٠ناًَ79/1 .١
ٚ _10اتوام اسبلٚفٚ ،اتوام اٯٜاتٚ ،اتوام ايوٛك ،نً٘ عٔ كهٍٛ
اهلل"79/1 .
 _11إٕ ايػلض ا٭ندل يًكلإٓ ٖ ٛإُ٬غ ا٭َ ١بأهلٖا; ؾإُ٬غٴ ُنؿٖاكٖا
بـعٛتِٗ إىل اٱميإْٚ ،بقٹ ايعباؿ ٠ائايٚ ،١اتباع اٱميإٚ ،اٱه.ّ٬
ٚإُ٬غ املَٓ٪ني بتك ِٜٛأػ٬قِٗٚ ،تجبٝتِٗ عًٖ ٢ـاِٖٚ ،إكًاؿِٖ إىل
ٖ _ 1هقا يف ا٭ٌُٚ ،يعٌ ايِٛاب :إيكا)ّ( .٤
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الم ايٓذاغٚ ،تننْ ١ٝؿٛهِٗٚ ،يقيو ناْت أغلآ٘ َلتبط ١بأسٛاٍ اجملتُع يف
َـ ٠ايـع ،٠ٛؾهاْت آٜات ايكلإٓ َوتك ّ٬بعٔٴٗا عٔ بعض; ٭ٕ نٌ آ َ٘ٓ ١ٜتلدع
إىل غلض اٱُ٬غ ٚا٫هتـ ٍ٫عًٚ ،٘ٝتهُٚ ً٘ٝربً َٔ ِ٘ٝتولب ائ٫٬ت

إي ،٘ٝؾًِ ًٜنّ إٔ ته ٕٛآٜات٘ َتوًوًٚ ،١يهٔ ساٍ ايكلإٓ نشاٍ اشبطٝب
ٜتطلم إىل َعازب ١ا٭سٛاٍ اسبآل ٠عً ٢اػت٬ؾٗآٜٚ ،تكٌ َٔ ساٍ إىل ساٍ
باملٓاهبٚ ،١يقيو تهجل يف ايكلإٓ ازبٌُ املعذلٓ ;١٭هباب اقتٔت ْنٚشلا أٚ
بـ ٕٚفيو; ؾإٕ نٌ مجً ١تٌتٌُ عً ٢سهُٚ ١إكًاؿ ،أ ٚتكَ ِٜٛعٛز،
نكٛي٘ :طٚٳقَاَيتٵ اَا٥ٹؿََ ْ١ٹٔٵ َأٖٵٌٔ اِي ٹهتٳابٹ آ ٹَٓٴٛا بٹاٖيقٹ ٟأُٵْ ٔنٍٳ ٳعًَ ٢اٖيقٹٜٔٳ آ ٳَٓٴٛا ٚٳدٵ٘ٳ
سـٷ ٹَجٵٌٳ َٳا أُٚتٹٝتٴِٵص
ايٻٓٗٳاكٔص إىل قٛي٘ :طقٌُٵ إٕٔٻ اِي ٴٗـٳ ٣ٴٖـٳ ٣ايًٖ٘ٹ إَٔٵ ٜٴ٪ٵتٳَ ٢أ ٳ
ؾكٛي٘ :طقٌُٵ إٕٔٻ اِي ٴٗـٳ ٣ٴٖـٳ ٣ايًٖ٘ٹص مجًَ ١عذلٓ82_81/1 .١
ٚ _12قٛف ايكلإٓ :ايٛٳقِـٴ ٖ ٛقطعٴ ايِٛتٹ عٔ ايهًُ ١سِٜ ١تٓؿى يف
َجًٗا املتٓؿى عاؿٚ ،٠ايٛقـ عٓـ اْتٗا ٤مجً َٔ ١مجٌ ايكلإٓ قـ ٜه ٕٛأُّ٬
ملعٓ ٢ايه ;ّ٬ؾكـ خيتًـ املعٓ ٢باػت٬ف ايٛقـ َجٌ قٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳنَأَِّٜٔٵ
ٌ َٳعٳ ٴ٘ كِّٔبٝټٕٛٳ َنجٹرلٷص.
َٹٔٵ ْٳبٹُ ٍّٞقتٹ ٳ
ؾإفا ٚقـ عٓـ نًُ( ١قتٌ) نإ املعٓ ٢إٔ أْبٝا ٤نجرل ٜٔقتًِٗ قٚ َِٗٛأعـا،ِٖ٩
َٚع ا٭ْبٝا ٤أُشابِٗ; ؾُا تنينيٛا يكتٌ أْبٝا ;ِٗ٥ؾهإ املكِٛؿ تأٜٝى املٌلنني
َٔ  ٖٔٚاملوًُني عً ٢ؾلض قتٌ ايٓيب"يف غنٚت٘ عً ٢عب ٛقٛي٘ _تعاىل_ يف
شُٻـٷ ٔإ ٖ٫ٳكهٴٍٛٷ قَـٵ ٳػ ًَتٵ َٹٔٵ قَٵبًٹ٘ٹ اي ټلهٴٌٴ َأؾَإٜٔٵٔ َٳاتٳ أَ ٵٚ
ػطاب املوًُني :ط ٳَٚٳا َٴ ٳ
ٌ اْٵ َكًَبٵٴتِٵ ٳعًَ ٢أَعٵكَاٹب ُهِٵص اٯ.١ٜ
قُتٹ ٳ

ٚإفا  ٌُٚقٛي٘ :طُقتٹٌٳص عٓـ قٛي٘ :ط َنٹجرلٷص نإ املعٓ ٢إٔ أْبٝا ٤نجرلٜٔ
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قتٌ َعِٗ كداٍ َٔ أٌٖ ايتك ،٣ٛؾُا  َٔ ٖٔٚبك ٞبعـِٖ َٔ املَٓ٪ني ٚفيو
شوٳبٳٔٻ اٖيقٹٜٔٳ ُقٹتًُٛا ؾٹ ٞهٳبٹ ٌٔٝايًٖ٘ٹ َأَٵٛٳاتاّص إىل قٛي٘:
مبعٓ ٢قٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳ ٫تٳ ٵ
شكُٛا ٹبِٗٔٵ َٹٔٵ ٳػًِ ٹؿِٗٔٵ َأ ٖ٫ػٳ ٵٛفٷ عٳ ًَٵِٔٗٝٵ ٚٳٖ ٫ٴِٵ
طٚٳٳ ٜٵوتٳبٵٌٹلٴٕٚٳ بٹاٖيقٹٜٔٳ يَِٵ ٳ ًِٜٳ
شنٳْٴٕٛٳص82/1 .
ٜٳ ٵ
ٚ _13ملا نإ ايكلإٓ َلاؿاّ َٓ٘ ؾِٗ َعاْٚ ،٘ٝإعذام ازباسـ ٜٔب٘ٚ ،نإ قـ
ْنٍ بني أٌٖ ايًوإ _ نإ ؾِٗ َعاَْ ٘ٝؿلٚغاّ َٔ سِٛي٘ عٓـ مجٝعِٗ ،ؾأَا
ايتشـ ٟبعذن بًػا ِٗ٥عٔ َعاكٓت٘ ؾأَل ٜلتبط مبا ؾ َٔ ٘ٝاشبُِٝٛات ايب٬غ١ٝ
اييت ٜ ٫وت ٟٛيف ايكـك ٠عًٗٝا مجٝعِٗ ،بٌ ػاُ ١بًػا َٔ ِٗ٥ػطبا٤
ًٚعلاٚ ،٤نإ َٔ مجً ١الم اٱعذام َا ٜلدع إىل ضبوٓات ايه َٔ ّ٬ؾٔ
ايبـٜع َٔٚ ،فيو ؾٛاٌُ اٯٜات اييت ًٖ ٞب٘ قٛايف ايٌعلٚ ،أهذاع ايٓجل،
َ ٖٞٚلاؿ ٠يف ْظِ ايكلإٓ  ٫ضباي ١نُا قـَٓا ٙعٓـ ايه ّ٬عً ٢آٜات ايكلإٓ،
ؾهإ عـّ ايٛقـ عًٗٝا تؿلٜطاّ يف ايػلض املكِٛؿ َٓٗا83/1 .
 _14هٛك ايكلإٓ :ايوٛك ٠قطع َٔ ١ايكلإٓ َع ١ٓٝمببـأ ْٗٚاٜ ٫ ١ٜتػرلإ،
َوُا ٠باهِ طبِ ،ْٛتٌتٌُ عً ٢ث٬خ آٜات ؾأنجل يف غلض تاّ تلتهن عً٘ٝ
َعاْ ٞآٜات تًو ايوٛكْ ،٠اً ٧عٔ أهباب ايٓن ،ٍٚأ ٚعٔ َكتٔٝات َا
تٌتٌُ عً َٔ ٘ٝاملعاْ ٞاملتٓاهب.١
ٚنْٛٴٗا تٌتٌُ عً ٢ث٬خ آٜاتٺ َأػٛفٷ َٔ اهتكلا ٤هٛك ايكلإٓ َع سـٜح
عُل ؾُٝا كٚا ٙأب ٛؿاٚؿ عٔ اينبرل قاٍ= :دا ٤اسباكخ بٔ ػنمي ٖٛ_ ١املوُ ٢يف
بعض ايلٚاٜات ػنميٚ ١أبا ػنمي _١باٯٜتني َٔ آػل هٛك ٠بلا ٠٤ؾكاٍ :أًٗـ أْٞ
زلعتُٗا َٔ كه ٍٛاهلل ،ؾكاٍ عُلٚ :أْا أًٗـ يكـ زلعتُٗا َٓ٘ ،ثِ قاٍ :يٛ
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ناْت ث٬خ آٜات زبعًتٗا هٛك ٠عً ٢سـ +٠إخل.
ؾـٍ عً ٢إٔ عُل َا قاٍ فيو إ ٫عٔ عًِ بإٔ فيو أقٌ َكـاك هٛك.٠
ٚتوُ ُ١ٝايكطع ١املع َٔ ١ٓٝعـ ٠آٜات ايكلإٓ هٛكَِ َٔ ٠طًشات ايكلإٓ،
ًٚاعت تًو ايتوُ ١ٝعٓـ ايعلب ست ٢املٌلنني َِٓٗ ،ؾايتشـ ٟيًعلب بكٛي٘
_تعاىل_ :طؾَأِتٴٛا بٹعٳٌٵلٔ هٴٛٳكٕ ٹَٵجًٹ٘ٹص ٚقٛي٘ :طؾَأِتٴٛا ٹبوٴ ٛٳك٠ٺ َٹٔٵ ٹَٵجًٹ٘ٹص ٜ ٫هٕٛ
إ ٫ذبـٜاّ باهِ َعً ّٛاملوُٚ ،٢املكـاكٔ عٓـِٖ ٚقتٳ ايتشـ ;ٟؾإٕ آٜاتٹ
ايتشـْ ٟنيت بعـ ايوٛك ا٭ُٚٳٍ.
ٚقـ دا ٤يف ايكلإٓ توُ ١ٝهٛك ٠ايٓٛك باهِ هٛك ٠يف قٛي٘ _تعاىل_ :طهٴٛكٳْ٠
أَْ ٳنِيٓٳاٖٳاص أٖ ٟق ٙهٛكٚ،٠قـ ماؿت٘ ايوٓ ١بٝاْاّٚ ،مل تهٔ أدنا ٤ايتٛكا،٠
ٚاٱظبٚ ،ٌٝاينبٛك َوُا ٠هٛكاّ عٓـ ايعلب يف ازباًٖ ٫ٚ ،١ٝيف اٱه.ّ٬
ٚٚد٘ٴ توُ١ٝٹ ازبن ٤املعني َٔ ايكلإٓ هٛك ٠قَ :ٌٝأػٛف َٔ ٠ايوټٛٵك بِٔ
ايونيٚ ،توهني ايٛا ٖٛٚ ،ٚازبـاك احملٝط باملـ ١ٜٓأ ٚبٹُٳشٳًٖ ١ق ،ّٕٛماؿٖ ٙٚا٤
تأْٝح يف آػلَ ٙلاعا ٠ملعٓ ٢ايكطع َٔ ١ايه ،ّ٬نُا زلٛا ايه ّ٬ايقٜ ٟكٛي٘
ايكا ٌ٥ػطب ،١أ ٚكهاي ،١أَ ٚكاَ.١
ٚقَ :ٌٝأػٛف َٔ ٠ايوټ٪ك بُٗن ٠بعـ ايوني ٖٛٚ ،ايبك ١ٝمما ٌٜلب ايٌاكب
مبٓاهب ١إٔ ايو٪كٳ دن٤ٷ مما ٜٴٌٵلب ،ثِ ػؿؿٛا اشلُن ٠بعـ ائُ ١ؾِاكت ٚاٚاّ.
قاٍ ابٔ عطٚ= :١ٝتلى اشلُن يف هٛك ٖٛ ٠يػ ١قل َٔٚ ،ٍٜداٚكٖا َٔ
ٖقٚ ،ٌٜنٓاْٖٛٚ ،١امٕٚ ،هعـ بٔ بهل.
ٚأَا اشلُن ؾٗ ٛيػ ١متٚ ،ِٝيٝوت إسـ ٣ايًػتني بـايٖ١ٺ عً ٢إٔ أٌُ ايهًُ١
َٔ املُٗٛم أ ٚاملعتٌ; ٭ٕ يًعلب يف ربؿٝـٹ املُٗٛم ُٖٚنٔ املؼؿـ َٔ سلٚف
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ايعً ١الٜكتني ،نُا قايٛاُ :أدٚ ،ٙٛإٔعاٚ ،٤إًٔاغ يف ٚٴدٚٚ ،ٙٛعاًٚٚ ،٤اغ،
ٚنُا قايٛا :ايق٥ب باشلُنٚ ،ايقٜب بايٝا.+٤
قاٍ ايؿلا= :٤كمبا ػلدت بِٗ ؾِاستِٗ إىل إٔ ُٜٗنٚا َا يٝى َُٗٛماّ ،نُا
قايٛا :كثأت املٝتٚ ،يبأت باسبرٚ ،سٮت ايوٜٛل باشلُن.+
ٚمجع هٴٛٵكٳ ٠هٴٛٳ ٷك بتشلٜو ايٛا ٚنػلفْٚ ،كٌ يف ًلغ ايكاَٛي عٔ
ايهلاع أْٗا دبُع عً ٢هٛك بوه ٕٛايٛا.ٚ
ٚتوٜٛل ايكلإٓ َٔ ايوٓ ١يف مَٔ ايٓيب"ؾكـ نإ ايكلإٓ ٦َٜٛق َكوُاّ إىل
َاٚ ١٥أكبع عٌل ٠هٛك ٠بأزلاٗ٥اٚ ،مل خيايـ يف فيو إ ٫عبـ اهلل بٔ َوعٛؿ;
ؾإْ٘ مل ٜجبت املعٛفتني يف هٛك ايكلإٓٚ ،نإ ٜك= :ٍٛإمنا ُٖا تعٛفٷ أَل اهلل
كهٛي٘ بإٔ ٜكٛي٘ ٚيٝى ٖ َٔ ٛايكلإٓ.+
ٚأثبت ايكٓٛت ايقٜ ٟكاٍ يف ُ ٠٬ايِبض ،عً ٢أْ٘ هٛك َٔ ٠ايكلإٓ زلاٖا
هٛك ٠اشبًعٚ ،اشبٓعٚ ،دعٌ هٛك ٠ايؿٚ ،ٌٝهٛك ٠قل ٍٜهٛكٚ ٠اسـ.٠
ٚنٌ فيو اهتٓاؿاّ ملا ؾُٗ٘ َٔ ْن ٍٚايكلإٓٚ ،مل ٜٴشٵؿَظِ عٔ مجٗٛك ايِشاب١
سني مجعٛا ايكلإٓ أِْٗ تلؿؿٚا ٫ٚ ،اػتًؿٛا يف عـؿ هٛكٚ ،ٙأْٗا َاٚ ١٥أكبع
عٌل ٠هٛك ،٠ك ٣ٚأُشاب ايوٓٔ عٔ ابٔ عباي إٔ كه ٍٛاهلل"نإ إفا
ْنيت اٯٜ ١ٜكٓ= :ٍٛعٖٛا يف ايوٛك ٠اييت ٜقنل ؾٗٝا نقا.+
ٚناْت ايوٛك َعً ١َٛاملكاؿٜل َٓق مَٔ ايٓيب"ضبؿ ١ ٛعٓ٘ يف قلا ٠٤ايِٚ ٠٬يف
علض ايكلإٓ ،ؾذلتٝب اٯٜات يف ايوٛك ٖ ٛبتٛقٝـ َٔ ايٓيب"86_85/1 .

ٚ _15اعًِ إٔ ايِشاب ١مل ٜجبتٛا يف املِشـ أزلا ٤ايوٛك ،بٌ انتؿٛا
بإثبات ايبوًُ ١يف َبـأ نٌ هٛك ،٠ع ١َ٬عً ٢ايؿٌِ بني ايوٛكتنيٚ ،إمنا
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ؾعًٛا فيو; نلاٖ ١إٔ ٜهتبٛا يف أثٓا ٤ايكلإٓ َا يٝى بآ ١ٜقلآْ ،١ٝؾاػتاكٚا
ايبوًُ ;١٭ْٗا َٓاهب ١ي٬ؾتتاغ َع نْٗٛا آ َٔ ١ٜايكلإٓٚ ،يف اٱتكإ إٔ هٛك٠
 ٞهٛك ٠أٌٖ ايهتاب.
ايب ١ٓٝزلٝت يف َِشـ أب ٸ
ٖٚقا ٜٴ٪ٵفٹٕٴ بأْ٘ نإ ٜوُ ٞايوٛك يف َِشؿ٘ٚ ،نتبت أزلا ٤ايوٛك يف
املِاسـ باالاؿ يف عِل ايتابعني ٚمل ٜٓهل عً ِٗٝفيو91/1 .
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املقدم٘ التاصع٘ :يف أٌ املعاىٕ اليت تتحنلَا مجل القزآٌ تعترب مزادٗ بَا

 _1إٕ ايعلب أَ ١دبًت عً ٢فنا ٤ايكلا٥ضٚ ،ؾطٓ ١ا٭ؾٗاّ; ؾعً ٢ؿعاَ١
ؾطٓتِٗ ٚفنا ِٗ٥أقُٝت أهايٝب نٚ ،َِٗ٬خباُ ١ن ّ٬بًػا.ِٗ٥
ٚيقيو نإ اٱجيام عُٛؿٳ ب٬غتِٗ; ٫عتُاؿ املتهًُني عً ٢أؾٗاّ ايواَعني،
نُا ٜكاٍ= :حمل ١ؿاي +١٭دٌ فيو نجل يف ن :َِٗ٬اجملامٚ ،ا٫هتعاك،٠
ٚايتُجٚ ،ٌٝايهٓاٚ ،١ٜايتعلٜضٚ ،اً٫ذلاى ٚايتواَض يف ا٫هتعُاٍ ناملبايػ،١
ٚا٫هتطلاؿ َٚوتتبعات ايذلانٝبٚ ،ا٭َجاٍٚ ،ايتًُٝضٚ ،ايتًُٝضٚ ،اهتعُاٍ
ازبًُ ١اشبدل ١ٜيف غرل إؾاؿ ٠ايٓوب ١اشبدلٚ ،١ٜاهتعُاٍ ا٫هتؿٗاّ يف ايتكلٜل أٚ
اٱْهاكٚ ،عب ٛفيو93/1 .
٬َٚ _2ى فيو نً٘ تٛؾرل املعاْٚ ،ٞأؿاَ ٤ا يف ْؿى املتهًِ بأٓٚض عباك٠
ٚأػِلٖا; يٝوٌٗ اعت٬قٗا با٭فٖإ.
ٚإف قـ نإ ايكلإٓ ٚسٝاّ َٔ ايع _ ّ٬هبشاْ٘ _ ٚقـ أكاؿ إٔ جيعً٘ آ ١ٜعً٢
ُـم كهٛي٘ٚ ،ذبـ ٣بًػا ٤ايعلب مبعاكٓ ١أقِل هٛك_ َ٘ٓ ٠نُا هٝأت ٞيف
املكـَ ١ايعاًل _٠ؾكـ ْٴوٹرٳ ْٳظُِٴ٘ ْوذاّ بايػاّ َٓتَٗ ٢ا توُض ب٘ ايًػ ١ايعلبَٔ ١ٝ
ايـقا٥لٚ ،ايًطا٥ـ يؿظاّ َٚعٓ٢ٶ مبا ٜؿ ٞبأقَِ ٢ا ٜلاؿ ب٬غ ١إىل امللهٌ إي.ِٗٝ
ؾذا ٤ايكلإٓ عً ٢أهًٛب أبـع مما ناْٛا ٜعٗـٚ ٕٚأعذب; ؾأعذن بًػا٤
املعاْـ ٜٔعٔ َعاكٓت٘ٚ ،مل ٜٳوٳعٵٗٴِٵ إ ٫اٱفعإ ،هٛا ٤يف فيو َٔ آَٔ َِٓٗ،
َجٌ :يبٝـ بٔ كبٝعٚ ،١نعب بٔ مٖرلٚ ،ايٓابػ ١ازبعـ َٔٚ ،ٟاهتُل عً ٢نؿلٙ
عٓاؿاّ َجٌ :ايٛيٝـ بٔ املػرل ;٠ؾايكلإٓ َٔ داْب إعذامٜ ٙه ٕٛأنجل َعأَْ ٞ
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املعاْ ٞاملعتاؿ ٠اييت ٜٛؿعٗا ايبًػا ٤يف ن ٖٛٚ ،َِٗ٬يه ْ٘ٛنتابٳ تٌلٜعٕ،
ٚتأؿٜبٚ ،تعً ِٝنإ سكٝكاّ بإٔ ٜٛؿع ؾ َٔ ٘ٝاملعاْٚ ،ٞاملكاُـ أنجل َا ذبتًُ٘
ا٭يؿا يف أقٌ َا ميهٔ َٔ املكـاك ،حبوب َا توُض ب٘ ايًػ ُ١ايٛاكؿٴ ٖ ٛبٗا اييت
ٖ ٞأزلض ايًػات بٗق ٙا٫عتباكات; يٝشٌِ متاّ املكِٛؿ َٔ اٱكًاؿ ايق ٟدا٤
٭دً٘ يف مجٝع ْٛاس ٞاشلـ ;٣ؾُعتاؿٴ ايبًػا٤ٹ إٜـاعٴ املتهًِٔ َعٓ٢ٶ ٜـع ٙٛإي٘ٝ
ٌ َا حيتاز
غلضٴ نَ٬ٹ٘ٚ ،تلىُ غرلٚ ،ٙايكلإٓٴ ٜٓبػ ٞإٔ ٜٛؿع َٔ املعاْ ٞنُ ٻ
ايواَع ٕٛإىل عًُ٘ٚ ،نٌ َا ي٘ سظ يف ايب٬غ ١هٛا ٤ناْت َتوا ١ٜٚأّ َتؿاٚت١
يف ايب٬غ ١إفا نإ املعٓ ٢ا٭عًَ ٢كِٛؿاّٚ ،نإ َا ٖ ٛأؿَْ َ٘ٓ ٢لاؿاّ َع٘ ٫
َلاؿاّ ؿ ،ْ٘ٚهٛا ٤ناْت ؿ٫ي ١ايذلنٝب عًٗٝا َتوا ١ٜٚيف ا٫ستُاٍ ٚايظٗٛك ،أّ
ناْت َتؿاٚت ١بعٔٗا أ ٗل َٔ بعضٚ ،ي ٛإٔ تبًؼ سـ ايتأ ٖٛٚ ،ٌٜٚمحٌ
ايًؿظ عً ٢املعٓ ٢احملتٌُ امللدٛغ.
أَا إفا توا ٣ٚاملعٓٝإ ؾا٭َل أ ٗلَ ،جٌ قٛي٘ _تعاىل_ :ط ٳَٚٳا َقٳتًُٙٛٴ ٳٜكٹٓٝاّص
أَ ٟا تٝكٓٛا قتً٘ ٚيهٔ ت ،ُٖٙٛٛأَ ٚا أٜكٔ ايِٓاك ٣ايق ٜٔاػتًؿٛا يف قتٌ
عٝو ٢عًِ فيو ٜكٓٝاّ بٌ ؾُٗ ٙٛػطأ.
َٚجٌ قٛي٘ :طؾَأَْوٳاٙٴ اي ٻٌٵٝطَإٴ فٹنِلٳ كٳبِّ٘ٹص ؾؿ ٞنٌ َٔ نًُ( ١فٹنِلٳ) (ٚكٳبِّ٘ٹ)
َعٓٝإَٚ ،جٌ قٛي٘ :طقَاٍٳ َٳعٳافٳ ايًٖ٘ٹ إْٔٻ٘ٴ كٳبَِّ ٞأسٵوٳٔٳ ٳَجٵٛٳاٟٳص ؾؿ ٞيؿظ (كب)
َعٓٝإٚ ،قـ تهجل املعاْ ٞبإْناٍ يؿظ اٯ ١ٜعًٚ ٢دٗني أ ٚأنجل; تهجرلاّ يًُعاْٞ
َع إجيام ايًؿظٖٚ ،قا َٔ ٚد ٙٛاٱعذامَٚ ،جاي٘ قٛي٘ _تعاىل_ :طإٔ ٖ٫عٳٔٵ
َٳ ٵ ٛٹع ٳـ٠ٺ ٚٳ ٳع ٳـٖٳا إٜٔٻاٙٴص باملجٓا ٠ايتشتٚ ١ٝقلأ اسبؤ ايبِل= :ٟأبا +ٙبايبا ٤املٛسـ;٠
ؾٌٓأ استُاٍ ؾ ٖٛ ُٔٝايٛاعـ94_93/1 .
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ٚ _3إْو يتُل باٯ ١ٜايٛاسـ ٠ؾتتأًَٗاٚ ،تتـبلٖا ،ؾتٓٗاٍ عًٝو َعإٕ نجرلّ٠
ٜوُض بٗا ايذلنٝب عً ٢اػت٬ف ا٫عتباكات يف أهايٝب ا٫هتعُاٍ ايعلب.ٞ
و َٔ نجلتٗا يف سِل ٫ٚ ،دبعٌ اسبٌُ عً ٢بعٔٗا
ٚقـ تتهاثل عًٝو ؾ ٬تٳ ُ
َٓاؾٝاّ يًشٌُ عً ٢ايبعض اٯػل إٕ نإ ايذلنٝب زلشاّ بقيو97/1 .
 َٔٚ _4أؿم فيو ٚأدـك ٙبإٔ ْٓب٘ عً ٘ٝيف ٖق ٙاملكـَ ١اهتعُاٍ ايًؿظ
املٌذلى يف َعٓ ،٘ٝٝأَ ٚعاْ ٘ٝؿؾعٚ ،١اهتعُاٍ ايًؿظ يف َعٓا ٙاسبكٝكَٚ ،ٞعٓاٙ
اجملامَ ٟعاّ ،بٳًِ٘ٳ إكاؿ٠ٹ املعاْ ٞاملهٓٻ ٢عٓٗا َع املعاْ ٞاملِلغ بٗاٚ ،إكاؿ ٠املعاْٞ
املوٵتٳتٵبٳعات بؿتض ايبا َٔ ٤ايذلانٝب املوتتبٹع ١بهول ايبا.٤
ٖٚقا ا٭ػرل قـ ْب٘ عً ٘ٝعًُا ٤ايعلب ١ٝايق ٜٔاًتػًٛا بعًِ املعاْٚ ٞايبٝإ،
ٚبك ٞاملبشجإ ا٭ُٖٚ ٕ٫ٚا :اهتعُاٍ املٌذلى يف َعٓ ٘ٝٝأَ ٚعاْٚ ،٘ٝاهتعُاٍ
ٌ تلؿؿٍّ بني املتِـِّ٫ ٜٔهتؼلاز َعاْ ٞايكلإٓ
ايًؿظ يف سكٝكت٘ ٚصبام _ ٙضبَ ٻ
تؿورلاّ ٚتٌلٜعاّ ،هٳبٳبٴ٘ٴ أْ٘ غرل ٚاكؿ يف ن ّ٬ايعلب قبٌ ايكلإٓ ،أٚ ٚاقع بٓـك;٠
ؾًكـ دبـ بعض ايعًُاٜ ٤ـؾع ضبُ َٔ ّ٬ضباٌَ بعض آٜات بأْ٘ ضبٌُ ٜؿٔ ٞإىل
اهتعُاٍ املٌذلى يف َعٓ ،٘ٝٝأ ٚاهتعُاٍ ايًؿظ يف سكٝكت٘ ٚصبامٜٚ ،ٙعـ ٕٚفيو
ػطباّ عظُٝاّ.
َٔ أدٌ فيو اػتًـ عًُا ٤ايعلبٚ ،١ٝعًُا ٤أُ ٍٛايؿك٘ يف دٛام اهتعُاٍ
املٌذلى يف أنجل َٔ َعَٓ َٔ ٢ـيٛي٘ اػت٬ؾاّ ٜٓب ٧عٔ تلؿؿِٖ يف ُش ١محٌ
أيؿا ايكلإٓ عًٖ ٢قا ا٫هتعُاٍ.
ٚقـ أًاك ن ّ٬بعض ا٭ ١ُ٥إىل إٔ َجاك اػت٬ؾِٗ ٖ ٛعـّ ايعٗـ مبجً٘ عٓـ
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ايعلب قبٌ ْن ٍٚايكلإٓ ،إف قاٍ ايػنايٚ ٞأب ٛاسبوني ايبِلِٜ :)1(ٟض إٔ ٜلاؿ
باملٌذلى عـَ ٠عإ يهٔ بإكاؿ ٠املتهًِٚ ،يٝى بـ٫ي ١ايًػ.١
 ٚين بُٗا أُْٗا ٜلٜـإ تِٝرل تًو اٱكاؿ ٠إىل أْٗا ؿ٫يَ َٔ ١وتتبعات
ايذلانٝب; ٭ْٗا ؿ٫ي ١عكً ٫ ١ٝذبتاز إىل ع٬قٚ ١قل ،١ٜٓنـ٫ي ١اجملام ٚا٫هتعاك.٠
ٚاسبل إٔ املٌذلى ِٜضټ إا٬قُ٘ عً ٢عـَ َٔ ٠عاْ ٘ٝمجٝعاّ أ ٚبعٔاّ إا٬قاّ
يػٜٛاّ ،ؾكاٍ ق َٔ ٖٛ :ّٛقب ٌٝاسبكٝكْٚ ،١وب إىل ايٌاؾعٚ ،ٞأب ٞبهل
ايباقٚ ،ْٞ٬مجٗٛك املعتني.١
ٚقاٍ ق ٖٛ :ّٛاجملامٚ ،دنّ ابٔ اسبادب بأْ٘ َلاؿ ايباق َٔ ْٞ٬قٛي٘ يف نتاب
ايتكلٜب ٚاٱكًاؿ= :إٕ املٌذلى  ٫حيٌُ عً ٢أنجل َٔ َعٓ ٢إ ٫بكل.+١ٜٓ
ؾؿِٗ ابٔ اسبادب إٔ ايكل َٔ ١ٜٓعَ٬ات اجملامٖٚ ،قا ٜ ٫وتك ;ِٝ٭ٕ ايكل١ٜٓ
اييت ٖ َٔ ٞعَ٬ات اجملام ٖ ٞايكل ١ٜٓاملاْع َٔ ١إكاؿ ٠املعٓ ٢اسبكٝك٫ ٖٞٚ ،ٞ
تٴتٳِٳ ٻٛك يف َٛٓٛعٓا; إف َعاْ ٞاملٌذلى نًٗا َٔ قب ٌٝاسبكٝكٚ ،١إْ٫ ٫تكٔت
سكٝك ١املٌذلى; ؾاكتؿع املٛٓٛع َٔ أًُ٘.
ٚإمنا هٗا أُشاب ٖقا ايلأ ٟعٔ ايؿلم بني قل ١ٜٓإا٬م ايًؿظ عًَ ٢عٓاٙ
اجملامٚ ،ٟقل ١ٜٓإا٬م املٌذلى عً ٢عـَ َٔ ٠عاْ ;٘ٝؾإٕ قل ١ٜٓاجملام َاْعَٔ ١
 ٬أ ٚبعٔاّ.
إكاؿ ٠املعٓ ٢اسبكٝكٚ ،ٞقل ١ٜٓاملٌذلى َٴعٳِّ ١ٓٝيًُعاْ ٞامللاؿ ٠نُ ٘
99_98/1

 _ 1ضبُـ بٔ عً ٞايبِل ٟايٌاؾع ٞاملعتني ،ٞاملتٛؾ ٢هٖٓ439 ١ع ،ي٘ نتاب (املعتُـ يف أٍُٛ
ايؿك٘).
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املقدم٘ العاشزٗ :يف إعجاس القزآٌ

 _1مل أك غلٓاّ تٓآًت ي٘ هٗاّ ا٭ؾٗاّ ٫ٚ ،غا ١ٜتوابكت إيٗٝا دٝاؿ
اشلُِ ،ؾلدعت ؿْٗٚا سولٚ ،٣اقتٓعت مبا بًػت٘ َٔ ُبابْ ١نكاّ _ َجٌ اشبٛض
يف ٚد ٙٛإعذام ايكلإٓ; ؾإْ٘ مل ٜنٍ ًػٌ أٌٖ ايب٬غ ١ايٌاغٌ ٚ ،ٳَٛٵكٔؿٳٖا
يًُعًٚ ٍٛايٓاٌَٖٚ ،ٴػٵًَ ٢هباٗ٥ا يًٓـٚ ِٜايٛاغٌ.
ٚيكـ هبل إٔ أُِّيـ عٹًِِٴ ايب٬غٌَ ١تُ ّ٬عً ٢منافز َٔ ٚد ٙٛإعذام،ٙ
ٚايتؿلق ١بني سكٝكت٘ ٚصبام ،ٙإ ٫أْ٘ باسحٷ عٔ نٌ ػِا ّ٥ايه ّ٬ايعلبٞ
ايبًٝؼ; يٝهَ ٕٛعٝاكاّ يًٓكـ أ ٚآي ١يًِٓع ،ثِ يٝظٗل َٔ دلا ٤فيو نٝـ تؿٛم
ايكلإٓ عً ٢نٌ ن ّ٬بًٝؼ مبا تٛؾل ؾ َٔ ٘ٝاشبِا ّ٥اييت  ٫دبتُع يف ن ّ٬آػل
يًبًػا ٤ست ٢عذن ايوابكٚ ٕٛاي٬سك َِٗٓ ٕٛعٔ اٱتٝإ مبجً٘.
قاٍ أبٜ ٛعكٛب ايوهان ٞيف نتاب املؿتاغٚ= :اعًِ أَْٗ ٞـت يو يف ٖقا
ايعًِ قٛاعـ َت ٢بٓٝت عًٗٝا أعذب نٌ ًاٖـ بٓاٖ٩اٚ ،اعذلف يو بهُاٍ
اسبقم يف ايب٬غ ١أبٓاٖ٩ا.+
إىل إٔ قاٍ= :ثِ إفا نٓت ممٔ ًَو ايقٚمٚ ،تِؿشت ن ّ٬كب ايعن_٠
أاًعٵتٴو عًَ ٢ا ٜٛكؿى َٛاكؿ ايعنٚ ،٠نٌؿت عٔ ٚد٘ إعذام ٙايكٓاع +اٖع.
101/1
 _2ؾأَا أْا ؾأكؿت يف ٖق ٙاملكـَ ١إَٔٵ ُأيٹ ٻِ بو _ أٜٗا املتأٌَ _ إملاَ ّ١يٝوت
نؼطل ٠اٝـ ٖٞ ٫ٚ ،نإقاَ ١املُٓٵتٳذٹعٔ يف املَلٵبٳع; ستٜ ٢ظً٘ ايِٝـٚ ،إمنا ٖٞ
حمل ١تلَٗٓ ٣ا نٝـ نإ ايكلإٓ َعذناّٚ ،تتبِل َٓٗا ْٛاس ٞإعذامَٚ ،ٙا أْا
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مبوتكّٕ ؿ ٌ٥٫اٱعذام يف آساؿ اٯٜات ٚايوٛك; ؾقيو ي٘ َِٓؿات٘ٚ ،نٌ
ُػرل ٚنبرل َوتطل ،ثِ تلَٗٓ ٣ا ب٬غ ١ايكلإٓٚ ،يطا٥ـ أؿب٘ اييت ٖ ٞؾتض
يؿٓ ٕٛكا٥ع َٔ ١أؿب يػ ١ايعلب; ست ٢تل ٣نٝـ نإ ٖقا ايكلإٓ ؾتض بِا٥ل،
 ٢مل
ض اكتك ٢ب٘ ا٭ؿب ايعلبَ ٞلتك ٶ
ٚؾتض عكٚ ،ٍٛؾتض ممايوٚ ،ؾتض أؿبٺ غَ ٍّ
ٜبًػ٘ أؿبٴ أَ١ٺ َٔ قبٌ.
ٚنٓت أك ٣ايباسجني ممٔ تكـَين خيًطٖ ٕٛق ٜٔايػلٓني ػًطاّٚ ،كمبا أًُٖٛا
َعظِ ايؿٔ ايجاْٚ ،ٞكمبا أملٛا ب٘ إملاَاّ ٚػًط ٙٛبكوِ اٱعذام ٖٛٚ ،ايق ٟحيل
إٔ ٜه ٕٛايبشح ؾَ َٔ ٘ٝكـَات عًِ ايتؿورلٚ ،يعًو دبـ يف ٖق ٙاملكـَ١
أُْٚ ّ٫ٛهتاّ أغؿًٗا َٔ تكـَٛا ممٔ تهًُٛا يف إعذام ايكلإٓ َجٌ ايباق،ْٞ٬
ٚايلَاْٚ ،ٞعبـ ايكاٖلٚ ،اشبطابٚ ،ٞعٝاضٚ ،ايوهان ،ٞؾهْٛٛا َٓٗا
بامللُاؿٚ ،اؾِ ًُٛا عٓٗا نُا ٜؿً ٞعٔ ايٓاك ايلَاؿ.
ٚإٕ ع٬قٖ ١ق ٙاملكـَ ١بايتؿورل ٖٞ :إٔ َؿول ايكلإٓ ٜ ٫عـ تؿورل ٙملعاْٞ
ايكلإٓ بايػاّ سـ ايهُاٍ يف غلٓ٘ َا مل ٜهٔ ٌَتُ ّ٬عً ٢بٝإ ؿقا٥ل َٔ ٚدٙٛ
ايب٬غ ١يف آ ٜ٘املؿول ٠مبكـاك َا توُ ٛإي ٘ٝاشلُ َٔ ١تطٚ ٌٜٛاػتِاك; ؾاملؿول
حباد ١إىل بٝإ َا يف آ ٟايكلإٓ َٔ الم ا٫هتعُاٍ ايعلبٚ ٞػِا ّ٥ب٬غت٘،
َٚا ؾاقت ب٘ آ ٟايكلإٓ يف فيو سوبُا أًلْا إي ٘ٝيف املكـَ ١ايجاْ ;١ٝيٜ ٬٦هٕٛ
املؿول سني ٜعلض عٔ فيو مبٓني ١املذلدِ  ٫مبٓني ١املؿول102_101/1 .
 _3ؾُٔ أعذب َا ْلا ٙػًَ ٛعظِ ايتؿاهرل عٔ اٖ٫تُاّ باي ٍُٛٛإىل ٖقا
ٌ َجٌ َعاْ ٞايكلإٓ ٭ب ٞإهشام
ايػلض ا٭زل ٢إ ٫ع ٕٛٝايتؿاهرل; ؾَُٹٔٵ َكُ ٍّ
ايندازٚ ،احمللك ايٛدٝن يًٌٝؽ عبـ اسبل بٔ عط ١ٝا٭ْـيوَ َٔٚ ،ٞهجل َجٌ
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ايهٌافٜ ٫ٚ ،عقك يف اشبً ٛعٔ فيو إ ٫ايتؿاهرل اييت عبت ْاس ١ٝػأَُ ١
َعاْ ٞايكلإٓ َجٌ أسهاّ ايكلإٓ ،عً ٢إٔ بعض أٌٖ اشلُِ ايعً َٔ ١ٝأُشاب
ٖق ٙايتؿاهرل مل ٖ ٌُٜٗقا ايعٹًِلٳ ايٓؿٝى نُا ِٜـ بعض ايعًُا ٤نتاب أسهاّ
ايكلإٓ ٱزلاع ٌٝبٔ إهشام بٔ محاؿ املايه ٞايبػـاؿٚ ،ٟنُا ْلا ٙيف َٛآع
َٔ أسهاّ ايكلإٓ ٭ب ٞبهل بٔ ايعلب102/1 .ٞ
ٚ _4اعًِ أْ٘ ً ٫و يف إٔ ػُِٝٛاتٹ ايه ّ٬ايبًٝؼٚ ،ؿقا٥كَ٘ٴ َلاؿ ْ٠هلل
_تعاىل_ يف ن ٕٛايكلإٓ َعذناًَّٚ ،ش ١ ٛيًُتشـٻٜٵٔ ب٘ عًَ ٢كـاك َا ٜبًؼ إي٘ٝ
بٝإ املبنيٚ ،إٕ إًاكاتٺ نجرل ّ٠يف ايكلإٓ تًؿت ا٭فٖإ يقيوٚ ،حئلْ ٞاٯٕ
َٔ فيو أَٛك :أسـٖاَ :ا كٚاَ ٙوًِٚ ،ا٭كبع ١عٔ أبٖ ٞلٜل ٠قاٍ كهٍٛ
اهلل" :قاٍ اهلل _تعاىل_= :قوُت ايِ_ ٠٬أ ٟهٛك ٠ايؿاذب _١بٝين ٚبني عبـٟ
ِْؿني ٚيعبـَ ٟا هأٍ ،ؾإفا قاٍ ايعبـ :اسبُـ هلل كب ايعاملني ،قاٍ اهلل
_تعاىل_ :محـْ ٞعبـٚ ،ٟإفا قاٍ :ايلمحٔ ايلس ،ِٝقاٍ اهلل _تعاىل_ أثٓ ٢عًٞ
عبـٚ ،ٟإف قاٍَ :ايو  ّٜٛايـ ،ٜٔقاٍ :صبـْ ٞعبـٚ ،ٟقاٍ َل :٠ؾٛض إيٞ
عبـ ،ٟؾإفا قاٍ :إٜاى ْعبـ ٚإٜاى ْوتعني ،قاٍٖ :قا بٝين ٚبني عبـٚ ٟيعبـٟ
َا هأٍ ،ؾإفا قاٍ :اٖـْا ايِلا املوتكُ ِٝلا ايق ٜٔأْعُت عً ِٗٝغرل
املػٔٛب عً ٫ٚ ِٗٝائايني ،قاٍٖ :قا يعبـٚ ٟيعبـَ ٟا هأٍ.+
ؾؿٖ ٞقا اسبـٜح تٓب ٘ٝعًَ ٢ا يف ْظِ ؾاذب ١ايهتاب َٔ ػِ ١ُٝٛايتكو;ِٝ
إف قوٻِ ايؿاذب ١ث٬ث َ١أقوإّٚ ،سؤٴ ايتكو َٔ ِٝاحملوٓات ايبـٜعَ ١ٝع َا تُٔٓ٘
فيو ايتكو َٔ ِٝضبؤ ايتؼًّ يف قٛي٘ :ؾإفا قاٍ :طإٜٔٻاىَ ْٳعٵٴبـٴ ٚٳإٜٔٻاىَ
ٳْ ٵوتٳعٹنيٴص ،قاٍٖ :قا بٝين ٚبني عبـ ;ٟإف نإ فيو َنجياّ َٔ ايكوُني ايقٟ
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قبً٘ ٚايق ٟبعـ.ٙ
ٚيف ايكلإٓ َلاعا ٠ايتذٓٝى يف غرل َا آٚ ،١ٜايتذٓٝى َٔ احملوٓاتَ٘ٓٚ ،
قٛي٘ _تعاىل_ :ط ٳٖٚٴِٵ ٳٜٵٓٗٳٛٵ ٳٕ ٳعٓٵ ٴ٘ ٚٳٳٜٓٵَأٚٵ ٳٕ ٳعٓٵ٘ٴص108/1 .
ْ _5ل َٔ ٣أؾاْني ايه ّ٬ا٫يتؿاتْ ٖٛٚ :كٌ ايه َٔ ّ٬أسـ الم ايتهًِ،
أ ٚاشبطاب أ ٚايػٝب ١إىل الٜل آػل َٓٗا.
 ٖٛٚمبذلؿَ ٙعـٚؿ َٔ ايؿِاسٚ ،١زلا ٙابٔ دين ًذاع ١ايعلب ;١ٝ٭ٕ فيو
ايتػٝرل جيـؿ ٌْا ايواَع ،ؾإفا أِْ إي ٘ٝاعتباك يطٝـ ٜٓاهب اْ٫تكاٍ إىل َا
اْتكٌ إيُ ٘ٝاك َٔ أؾاْني ايب٬غ.١
ٚنإ َعـٚؿاّ عٓـ بًػا ٤ايعلب َٔ ايٓؿا٥ىٚ ،قـ دا َ٘ٓ ٤يف ايكلإٓ َا ٫
حيِ ٢نجلَ ٠ع ؿق ١املٓاهب ١يف اْ٫تكاٍ.
 ٞيف باب
ٚنإ يًتٌبٚ ٘ٝا٫هتعاك ٠عٓـ ايك ّٛاملهإ ايكِٞٸٚ ،ايكـك ايعٳًٹ ٸ
ايب٬غٚ ،١ب٘ ؾام اَل٩ٴ ايكٝىْٚ ،ٳٴب ٳٗتٵ زلعت٘ٚ ،قـ دا ٤يف ايكلإٓ َٔ ايتٌب٘ٝ
ٚا٫هتعاكَ ٠ا أعذن ايعلب نكٛي٘ :طٚٳاًٵتٳعٳٌٳ ايلٻأِيٴ ٳًٝٵباّص ٚقٛي٘ :طٚٳاػٵؿٹضٵ
دٓٳاغٳ ايقټٍِّص ٚقٛي٘ :طٚٳآٜٳ ْ١يَ ٴِٗٵ ايًٖٝٵٌٴ ٳْ ٵوًَؽٴ ٹَٓٵ٘ٴ ايٓٻٗٳاكٳص ٚقٛي٘ _تعاىل_:
يَ ٴُٗٳا ٳ
طاٵبًَعٹَ ٞٳا ٳ٤ىٹص ٚقٛي٘ :طُٹٵبػٳ َ ١ايًٖ٘ٹص إىل غرل فيو َٔ ٚد ٙٛايبـٜع109/1 .

ٚ _6مما جيب ايتٓب ٘ٝي٘ إٔ َلاعا ٠املكاّ يف إٔ ٜٓظِ ايه ّ٬عً ٢ػُِٝٛات
ب٬غَ ٖٞ ،١ٝلاعاَ َٔ ٠كَٛات ب٬غ ١ايهٚ ،ّ٬ػاُ ١يف إعذام ايكلإٓ; ؾكـ
تٌتٌُ آ َٔ ١ٜايكلإٓ عً ٢ػُِٝٛات تتواْ ٍ٤ؿى املؿول عٔ ؿٚاعٗٝاَٚ ،ا
ٜكتٔٗٝا; ؾٝتِـ ٣يٹتٳطًَٗب َكتٔٝات شلا كمبا دا ٤بٗا َتهًؿ ،١أَ ٚػِٛب ;١فيو
٭ْ٘ مل ًٜتؿت إ ٫إىل َٛاقع أيؿا اٯ ،١ٜيف ساٍ إٔ َكتٔٝاتٗا يف ايٛاقع َٓٛا١
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باملكاَات اييت ْنيت ؾٗٝا اٯ111/1 .١ٜ
َٚ _7لدع ٖقا ايِٓـ َٔ اٱعذام إىل َا ٜوُ ٢يف علف عًُا ٤ايب٬غ١
بايٓهت ايب٬غ ;١ٝؾإٕ بًػا ِٖ٤نإ تٓاؾُوٴِٗ يف ٚؾل ٠إٜـاع ايهٖ َٔ ّ٬قٙ
ايٓهتٚ ،بقيو تؿآٌ بًػا ،ِٖ٩ؾًُا زلعٛا ايكلإٓ اْجايت عً ٢نٌ َٔ
زلع٘ َٔ بًػا َٔ ِٗ٥ايٓهت اييت تٳؿَ ٖطٔ شلا َا مل جيـ َٔ قـكت٘ قٹبٳ ّ٬مبجً٘.
ٚأسوب إٔ نٌ بًٝؼ َِٓٗ قـ ؾهل يف ا٫هتعاْ ١بنَ َٔ ٘٥٬أٌٖ ايًوإ; ؾَعٴًٹِٳ
أَ ٫ٳبٵًَؼٳ بِٗ إىل ايتظاٖل عً ٢اٱتٝإ مبجٌ ايكلإٓ ؾُٝا عٗـ ٙنٌ ٚاسـ َٔ فٚم
مَٖ ،ً٘ٝقا نً٘ حبوب َا بًػت إي ٘ٝقلحي ١نٌ ٚاسـ ممٔ زلع ايكلإٓ َِٓٗ َٔ
ايتؿطٔ إىل ْهت ايكلإٓ ٚػِا112_111/1 .ِ٘٥
ْ _8ل َٔ ٣أعظِ ا٭هايٝب اييت ػايـ بٗا ايكلإٓ أهايٝب ايعلب أْ٘ دا ٤يف
ْظُ٘ بأهًٛب داَع بني َكِـُٖٚ ٜ٘اَ :كِـ املٛعظَٚ ،١كِـ ايتٌلٜع;
ؾهإ ْظُ٘ ميٓض بظاٖل ٙايواَعني َا حيتاد ٕٛإٔ ٜعًُ ٖٛٚ ،ٙٛيف ٖقا ايٓٛع
ٜٴٌٵبٹ٘ٴ ػٴطَبٳِٗٚ ،نإ يف َطاَ ٟٚعاَْ ٘ٝا ٜوتؼلز َٓ٘ ايعامل اشببرل أسهاَاّ نجرل٠
يف ايتٌلٜع ٚاٯؿاب ٚغرلٖاٚ ،قـ قاٍ يف ايه ّ٬عً ٢بعٔ٘ :ط ٳَٚٳا ٜٳ ٵعًَِٴ تٳ ِأًَٜ٘ٔٚٴ
ٔإ ٖ٫ايًٖ٘ٴ ٚٳايلٻاهٹؼٴٕٛٳ ؾٹ ٞايِ ٹعًِِٔص ٖقا َٔ سٝح َا ملعاْ َٔ ٘ٝايعُٚ ،ّٛاٱميا ٤إىل
ايعًٌٚ ،املكاُـٚ ،غرلٖا116_115/1 .
 َٔٚ _9أهايٝبَ٘ ،ا أزل ٘ٝبايتؿٓٔ ٖٛٚ :بـاع ١تٓك٬ت٘ َٔ ؾٔ إىل ؾٔ بطلا٥ل
ا٫عذلاضٚ ،ايتٓظرلٚ ،ايتقٚ ،ٌٜٝاٱتٝإ باملذلاؿؾات عٓـ ايتهلٜل; دبٓباّ يجكٌ
تهلٜل ايهًِٚ ،نقيو اٱنجاك َٔ أهًٛب ا٫يتؿات املعـٚؿ َٔ أعظِ أهايٝب
ايتؿٓٔ عٓـ بًػا ٤ايعلب ;١ٝؾٗ ٛيف ايكلإٓ نجرل ،ثِ ايلدٛع إىل املكِٛؿ; ؾٝهٕٛ
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ايواَع ٕٛيف ٌْا َتذـؿ بوُاع٘ ٚإقباشلِ عً.٘ٝ
 َٔٚأبـع أَجً ١فيو قٛي٘ :ط ٳَٳج ًُٗٴِٵ نَ ٳُجٳٌٔ اٖيقٹ ٟا ٵهتٳٛٵَقـٳ ْٳاكاّ َؾًَُٻا أَٓٳا٤ٳتٵ َٳا
سٳ ٵٛيَ٘ٴ ٳف ٳٖبٳ ايًٖ٘ٴ ٹبٓٴٔ ٛكٖٹِٵ ٚٳتٳلٳ َنٗٴِٵ ؾٹًُُُ ٞٳاتٺ ٜ ٫ٴبٵِٹلٴٕٚٳ (ُ )17ٴٌِّ ٴبهِِٷ عٴ ٵُٞٷ
َؾٗٴِٵ ٜ ٫ٳلٵدٹعٴٕٛٳ ( )18أَٚٵ نَِِّٳٝبٺ َٹٔٵ ايوٻُٳا٤ٹ ؾٹ٘ٝٹ ًُُُٳاتٷ ٚٳ ٳك ٵعـٷ ٳٚبٳلٵمٷ ٜٳذٵ ٳعًُٕٛٳ
سقٳكٳ ايُِٳ ٵٛتٹ ٚٳايًٖ٘ٴ َٴشٹٝطْ بٹاِيهَاؾٹلٜٔٔٳ ()19
َأُٳابٹ ٳعٗٴِٵ ؾٹ ٞآفٳاٹِْٗٔٵ َٹٔٵ ايِٻٛٳا ٹعلٔ ٳ
ؼ َطـٴ َأبٵِٳا ٳكٖٴِٵ ُنًُٖٳا أَٓٳا٤ٳ َيٗٴِٵ َٳٌٳٛٵا ؾٹ٘ٝٹ ٚٳٔإفٳا َأ ًَِِٳ ٳعًَٵِٔٗٝٵ قَاَٴٛا
ٳٜهَاؿٴ ايِبٳلٵمٴ ٜٳ ٵ
ٳٚيَٛٵ ًٳا٤ٳ ايًٖ ٴ٘ َي ٳق ٳٖبٳ ٹبوٳُٵعٹٗٔ ٵِ ٚٳَأبٵِٳا ٔكٖٹِٵ إٕٔٻ ايًٖ ٳ٘ ٳعًَ ٢نٌُِّ ٳًٞٵ ٺَ ٤قـٹٜلٷص116/1 .
ض دـٜـٺ ُاحل يهٌ ايعكَ ،ٍٛتؿٓٔ
 _10ؾذا ٤ايكلإٓ بأهًٛب يف ا٭ؿب غَ ٍّ
إىل أؾاْني أغلاض اسبٝا ٠نًٗاَ ،عطٺ يهٌ ؾٔ َا ًٜٝل ب٘ َٔ املعاْٚ ،ٞا٭يؿا ،
ٚايًٗذ :١ؾتُٔٔ احملاٚكٚ ،َ٠اشبَطابٚ ،١ازبـٍٚ ،ا٭َجاٍ _أ ٟايهًِ ازبٛاَع_
ٚايكِّٚ ،ايتُٝٛـٚ ،ايلٚا.١ٜ
ٚنإ يؿِاس ١أيؿا ٘ٚ ،تٓاهبٗا يف تلانٝب٘ٚ ،تلتٝب٘ عً ٢ابتهاك أهًٛب
ايؿٛاٌُ ايعذٝب ١املتُاثً ١يف ا٭زلاعٚ ،إٕ مل تهٔ َتُاثً ١اسبلٚف يف
ا٭هذاع _ نإ يقيو هلٜعٳ ايعٴًٛم باسبٛاؾظ ،ػؿٝـٳ اْ٫تكاٍ ٚايورل يف
ايكباَ ،ٌ٥ع نَ ٕٛاؿتٹ٘ ٚيُشٵُٳتٹ٘ ٖ ٞاسبكٝك َ١ؿ ٕٚاملبايػات ايهافبٚ ،١املؿاػلات
املنع ;١َٛؾهإ بقيو ي٘ ُٛي ُ١اسبلٚ ،كٚع ْ١يواَعٚ ،٘ٝفيو تأثرل كٚساْ،ٞ
ٚيٝى بًؿظَ ٫ٚ ،ٞعٓ.ٟٛ
ٚقـ كأٜت احملوٓات يف ايبـٜع دا٤ت يف ايكلإٓ أنجل مما دا٤ت يف ًعل
ُٓٵعاّص.
ش ٹوٓٴٕٛٳ ٴ
شوٳبٴٕٛٳ أَْٻٗٴِٵ ٜٴ ٵ
ايعلبٚ ،ػاُ ١ازبٓاي نكٛي٘ :ط ٳٖٚٴِٵ ٜٳ ٵ
ًٔٗ٘ٴ ٚٳٳ ٜٵٗـٹٜ٘ٹ ٔإيَ ٢ٳعقٳابٹ
ٚايطبام نكٛي٘ :ط ُنٹتبٳ ٳع ًَٝٵ٘ٹ أَْٻ٘ٴ َٳٔٵ تٳ ٳٙ٫ٖ ٛٴ ؾَأَْٻ٘ٴ ٜٴ ٹ
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ايوٻ ٹعرلٔص.
ٚقـ أيٖـٳ ابٔٴ أب ٞاٱُبع نتاباّ يف بـٜع ايكلإٓ.
ُٚاك _جملْ ٘٦ٝجلاّ_ أؿباّ دـٜـاّ ،غٔاَّٚ ،تٓا ّ٫ٚيهٌ ايطبكات.
ٚنإ يب٬غت٘ٚ ،تٓاهك٘ ْاؾق اي ٍُٛٛإىل ايكًٛب; ستُٚ ٢ؿ ٙٛبايوشل،
ٚبايٌعل طأَّٵ ٳٜكُٛيُٕٛٳ ًٳاعٹلٷ ٳْتٳ ٳلٻبّٴ بٹ٘ٹ كٳٵٜبٳ ايِ ٳُٓٴٕٔٛص119/1 .
َ _11بتهلات ايكلإٖٓ :قا ٚيًكلإٓ َبتهلات متٝن بٗا ْظُ٘ عٔ بك ١ٝنّ٬
ايعلب.
ؾُٓٗا أْ٘ دا ٤عً ٢أهًٛب خيايـ ايٌعل  ٫ضبايٚ ،١قـ ْب٘ عً ٘ٝايعًُا٤
املتكـَٚ ،ٕٛأْا أِٓ إىل فيو إٔ أهًٛب٘ خيايـ أهًٛب اشبطاب ١بعض املؼايؿ،١
بٌ دا ٤بطلٜك ١نتاب ٜٴكِـ سؿظ٘ ٚتٚ٬ت٘ٚ ،فيو َٔ ٚد ٙٛإعذام ;ٙإف نإ
ْظُ٘ عً ٢الٜكَ ١بتهل ٠يٝى ؾٗٝا اتباع يطلا٥كٗا ايكـمي ١يف ايه120/1 .ّ٬
َٗٓٚ _12ا إٔ دا ٤عً ٢أهًٛب ايتكوٚ ِٝايتوٜٛل ٖٞٚ :هٓ ١دـٜـ ٠يف
ايه ّ٬ايعلب ٞأؿػٌ بٗا عً ٘ٝالٜك ١ايتبٜٛب ٚايتِٓٝـٚ ،قـ أَٚأ إيٗٝا يف
ايهٌاف إميا٤ٶ120/1 .
َٗٓٚ _13ا ا٭هًٛب ايكِِ ٞيف سها ١ٜأسٛاٍ ايٓعٚ ،ِٝايعقاب يف
اٯػل٠ٹٚ ،يف متج ٌٝا٭سٛاٍٚ ،قـ نإ يقيو تأثرل عظ ِٝعًْ ٢ؿٛي ايعلب; إف
نإ ؾَ ټٔ ايكِّ َؿكٛؿاّ َٔ أؿب ايعلب ١ٝإْ ٫اؿكاّ ،نإ يف بعض ايٌعل نأبٝات
ايٓابػ ١يف اسب ١ٝاييت قتًت ايلدٌٚ ،عاٖـت أػاٚ ٙغـك بٗا.
ؾًُا دا ٤ايكلإٓ با٭ُٚاف بٴٗٔتٳ ب٘ ايعلب نُا يف هٛك ٠ا٭علاف َٔ ُٚـ
ذٓٻ١ٹ َأُٵشٳابٳ
أٌٖ ازبٓٚ ،١أٌٖ ايٓاكٚ ،أٌٖ ا٭علاف طٚٳْٳاؿٳَ ٣أُٵشٳابٴ ايِ ٳ
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ايٓٻاكٔص إخل ٚيف هٛك ٠اسبـٜـ طؾَٔٴلٔبٳ ٳبٵٝٳٓٗٴِٵ ٹبوٴٛكٕص اٯٜات120/1 .
ٖ َٔٚ _14قا ايكب ٌٝسها ١ٜا٭زلا ٤ايٛاقع ١يف ايكِّ; ؾإٕ ايكلإٓ ٜػرلٖا
إىل َا ٜٓاهب سؤ َٛاقعٗا يف ايه َٔ ّ٬ايؿِاسَ ،١جٌ تػٝرل ًا ٍٚإىل
اايٛتٚ ،تػٝرل اهِ تاكغ أب ٞإبلاٖ ِٝإىل آمك121/1 .
 َٔٚ _15أبـع ا٭هايٝب يف ن ّ٬ايعلب اٱجيامَ ٖٛٚ :تٓاؾوِٗٚ ،غا١ٜ
تتباك ٣إيٗٝا ؾِشاٚ ،ِٖ٩قـ دا ٤ايكلإٓ بأبـع٘; إف نإ _َع َا ؾ َٔ ٘ٝاٱجيام
املُبٳٻ ٔٝيف عًِ املعاْ _ٞؾ ٘ٝإجيام عظ ِٝآػل ُ ٖٛٚٳ ًُٛٵسٹٻَ ١ُ ٝعظِٔ آٜات٘ ٭ٕ ت٪ػق
َٓٗا َعإٕ َتعـؿ ْ٠نًٗٗا تًِض شلا ايعباك ٠باستُا٫ت ٜٓ ٫اؾٗٝا ايًؿظ ،ؾبعض
تًو ا٫ستُا٫ت مما ميهٔ ادتُاع٘ٚ ،بعٔٗا ٚإٕ نإ ؾلض ٚاسـ َٓ٘ ميٓع َٔ
ؾلض آػل ؾتشلٜو ا٭فٖإ إيٚ ،٘ٝإػطاك ٙبٗا ٜهؿ ٞيف سِ ٍٛاملكِـ َٔ
ايتقنرل ب٘ يَ٬تجاٍ ،أ ٚاْ٫تٗاٚ ،٤قـ أًلْا إىل ٖقا يف املكـَ ١ايتاهع121/1 .١
 َٔٚ _16بـٜع اٱجيام يف ايكلإٓ ٚأنجلَ ٙا ٜوُ ٢بايتُٔنيٜ ٖٛٚ ،لدع إىل
إجيام اسبقفٚ ،ايتُٔني إٔ ُٜٔٻٔ ايؿعٌٴ أ ٚايُٛـٴ َعٓ ٢ؾعٌٕ أُٚ ٚـٺ آػل
ٌٜٚاك إىل املعٓ ٢املُٔٔ بقنل َا َٖ َٔ ٛتعًكات٘ َٔ سلف أَ ٚعُ ٍٛؾٝشٌِ
بازبًَُ ١عٓٝإ123/1 .
 _17عاؿات ايكلإٓ :حيل عً ٢املؿول إٔ ٜتعلف عاؿات ايكلإٓ َٔ ْظُ٘
ٚنًُ٘ٚ ،قـ تعلض بعض ايوًـ يٌَٗٓ ٤ٞا ،ؾعٔ ابٔ عباي= :نٌ ناي يف
ايكلإٓ ؾامللاؿ بٗا اشبُلٚ +فنل فيو ايطدل ٟعٔ ائشاى _ أٜٔاّ _.
ٚيف ُشٝض ايبؼاك ٟيف تؿورل هٛك ٠ا٭ْؿاٍ قاٍ ابٔ عَ :١ٓٝٝا زل ٢اهلل َطلاّ
يف ايكلإٓ إ ٫عقاباّٚ ،توُ ٘ٝايعلب ايػٝح نُا قاٍ _تعاىل_ :ط ٳٖٚٴٛٳ اٖيقٹ ٟٴٜٓٳنٍِّٴ
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ح َٹٔٵ بٳ ٵع ٹـ َٳا َقٳٓطُٛاص.
ايِ ٳػٵ ٝٳ
ٚعٔ ابٔ عباي :إٔ نٌ َا داٜ( َٔ ٤ا أٜٗا ايٓاي) ؾاملكِٛؿ ب٘ أٌٖ َه١
املٌلن.ٕٛ
ٚقاٍ ازباسظ يف ايبٝإٚ= :يف ايكلإٓ َعإ  ٫تهاؿ تؿذلمَ ،جٌ ايِ٠٬
ٚاينناٚ ،٠ازبٛع ٚاشبٛفٚ ،ازبٓٚ ١ايٓاكٚ ،ايلغبٚ ١ايلٖبٚ ،١املٗادلٜٔ
ٚا٭ِْاكٚ ،ازبٔ ٚاٱْى.+
قًتٚ :ايٓؿع ٚائلٚ ،ايوُاٚ ٤ا٭كض.
ٚفنل ُاسب ايهٌافٚ ،ؾؼل ايـ ٜٔايلام ٟإٔ َٔ عاؿ ٠ايكلإٓ أْ٘ َا دا٤
بٛعٝـ إ ٫أعكب٘ بٛعـَٚ ،ا دا ٤بٓقاك ٠إ ٫أعكبٗا ببٌاكٜٚ ،٠ه ٕٛفيو بأهًٛب
ا٫هتطلاؿٚ ،ا٫عذلاض ملٓاهب ١ايتٔاؿٚ ،كأٜت َٓ٘ قً ّ٬ٝيف ًعل ايعلب نكٍٛ
يبٝـ:
ودتّ ت ت ت تتتيف

ف ت تتيفقغع لايفٌت ت ت ٛوت ت تَ تعت تت ب ٔ مت ت تتْ

يم ت ت ت تتٛ
فمش ت ت ت تت ُّ ٔ ب ت ت ت تتن َّ

ٔا تتبد لى يف بو تتن يفجللٖ تتنم ٔ تت ودْ

ت ت ت ت ت تتيف إذ ظمبع ت ت ت ت ت تج َٔ غ بقٕ وتّ ت ت ت ت ت تتيف

125_124/1
ٚ _18قـ اهتكلٜت جبٗـ ٟعاؿات نجرل ٠يف اُط٬غ ايكلإٓ هأفنلٖا يف
َٛآعٗاَٗٓٚ ،ا إٔ نًُ )٤٫٪ٖ( ١إفا مل ٜلؿ بعـٖا عطـ بٝإ ٜبني املٌاك إيِٗٝ
ؾإْٗا ٜلاؿ بٗا املٌلن َٔ ٕٛأٌٖ َه ١نكٛي٘ _تعاىل_ :طبٳٌٵ ٳَتٻ ٵعتٴ ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ
ٚٳآبٳا ٳٖ٤ٴِٵص ٚقٛي٘ :طؾَإٕٔٵ ٳٜهِؿُلٵ ٹبٗٳا ٖٳ٪ٴ٤٫ٹ َؾكَـٵ ٚٳ ٖن ًِٓٳا ٹبٗٳا قَٛٵَاّ َيٵٝوٴٛا ٹبٗٳا
ٹبهَاؾٹلٜٔٔٳص.
ٚقـ اهتٛعب أب ٛايبكا ٤ايهؿ ٟٛيف نتاب ايهًٝات يف أٚا ٌ٥أبٛاب٘ نًٝات مما
ٚكؿ يف ايكلإٓ َٔ َعاْ ٞايهًُاتٚ ،يف اٱتكإ يًوٛٝا َٔ ٤ًٞ ٞفيو.
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ٚقـ اهتكلٜت أْا َٔ أهايٝب ايكلإٓ أْ٘ إفا سه ٢احملاٚكات ٚاجملاٚبات
سهاٖا بًؿظ =قاٍ +ؿ ٕٚسلٚف عطـ ،إ ٫إفا اْتكٌ َٔ ضباٚك ٠إىل أػل،٣
اْظل قٛي٘ _تعاىل_ :طٚٳٔإفٵ قَاٍٳ ٳكبټوَ ٹيًُِٳ٬ٹ٥هَ١ٹ إِّْٔ ٞدٳاعٹٌٷ ؾٹ ٞا٭َكٵضٔ ٳػًٹٝؿَ ّ١قَايُٛا
أَتٳذٵعٳٌٴ ؾٹٗٝٳا َٳٔٵ ٜٴ ِؿ ٹوـٴ ؾٹٗٝٳاص إىل قٛي٘ :طأَْٵبٹٵٗ٦ٴِٵ بٹَأهٵُٳاٹِٔٗ٥ٵص125/1 .
 _19إٕ ايعًِ ْٛعإ عًِ اُط٬سٚ ،ٞعًِ سكٝك ،ٞؾأَا اُ٫ط٬س ٞؾٗٛ
َا تٛآع ايٓاي يف عِل َٔ ا٭عِاك عً ٢إٔ ُاسب٘ ٜعـ يف ُـ ايعًُا،٤
ٖٚقا قـ ٜتػرل بتػرل ايعِٛكٚ ،خيتًـ باػت٬ف ا٭َِ ٚا٭قطاكٖٚ ،قا ايٓٛع ٫
ربً ٛعٓ٘ أَ.١
ٚأَا ايعًِ اسبكٝك ٞؾَٗ ٛعلؾَ ُ١ا مبعلؾت٘ نُاٍ اٱْوإَٚ ،ا ب٘ ٜبًؼ إىل فك٠ٚ
املعاكفٚ ،إؿكاى اسبكا٥ل ايٓاؾع ١عادٚ ّ٬آدٚ ،ّ٬ن ٬ايعٹًُِني نُاٍ إْواْ،ٞ
ٚٚه ١ًٝيوٝاؿ ٠أُشاب٘ عً ٢أٌٖ مَاِْٗٚ ،بني ايعًُني عُٚ ّٛػَِٔ ْٛ
ٚدٖ٘ٚ ،ق ٙازبٗ ١ػ ٬عٓٗا ن ّ٬ؾِشا ٤ايعلب; ٭ٕ أغلاض ًعلِٖ ناْت ٫
تعـُٚ ٚـ املٌاٖـاتٚ ،املتؼ٬ٝتٚ ،ا٫ؾذلآات املؼتًؿ ٫ٚ ،١ذب ّٛسٍٛ
تكلٜل اسبكا٥لٚ ،ؾٔا ٌ٥ا٭ػ٬م اييت ٖ ٞأغلاض ايكلإٓٚ ،مل ٜكٌ إُ ٫ـقاّ
نُا أًاك إي ٘ٝؾؼل ايـ ٜٔايلام.ٟ
ٚقـ اًتٌُ ايكلإٓ عً ٢ايٓٛعني; ؾأَا ايٓٛع ا٭ ٍٚؾتٓاٚي٘ قلٜب  ٫حيتاز إىل نَـِّ
ؾٹهِلٜ ٫ٚ ،كتْٔ ٞظلاّ; ؾإٕ َبًؼ ايعًِ عٓـِٖ ٦َٜٛق عً ّٛأٌٖ ايهتابَٚ ،علؾ١
ايٌلا٥عٚ ،ا٭سهاّٚ ،قِّ ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭َِٚ ،أػباك ايعاملٚ ،قـ أًاك إىل ٖقا
سُٴٕٛٳ ()155
ايكلإٓ بكٛي٘ :ط ٳٖٚٳقٳا نٹتٳابٷ أَْنٳِيٓٳاٙٴ َٴبٳا ٳكىْ ؾَاتٻبٹعٴٙٛٴ ٚٳاتٻكُٛا يَ ٳعًٖ ُهِٵ ٴت ٵل ٳ
ني
إَٔٵ تٳكُٛيُٛا ٔإٻُْٳا أُْنٍٔٳ اِيهٹتٳابٴ ٳعًَ ٢اَا٥ٹؿَٳتٝٵٔٔ َٹٔٵ قَٵب ٹًٓٳا ٚٳإٕٔٵ ُنٓٻا عٳٔٵ ٹؿكٳاهٳتٹ ِٔٗٵ َيػٳاٹؾًٹ ٳ
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( )156أَٚٵ تٳكُٛيُٛا َيٛٵ َأْٻا أُْنٍٔٳ ٳع ًَٵٓٝٳا اِيهٹتٳابٴ َي ُهٓٻا أَٖٵـٳ ٣ٹَٓٵ ٴِٗٵ ؾَكَـٵ دٳا ٳُ ٤نِٵ بِّٳٓٝٳَ ْ١ٹ ٵٔ
ب ْٴٛسٹٗٝٳا إَٔيٝٵوَ َٳا نُٓتٳ ٳت ٵع ًَُٴٗٳا
سُٳْ١ص ٚقاٍ :طٹتًِوَ َٹٔٵ َأْٵبٳا٤ٹ اِي ٳػٝٵ ٹ
كِّٳب ُهِٵ ٚٳٖٴـٶ ٣ٳ ٚٳك ٵ
و َٹٔٵ قَبٵٌٔ ٖٳقٳاص ٚعبٖ ٛقا َٔ ضباد ١أٌٖ ايهتاب126/1 .
َأٵْتٳ ٚٳَ ٫ق ٵَٛٴ َ
ٚ _20أَا ايٓٛع ايجاْ َٔ ٞإعذام ٙايعًُ ٞؾٜٗٓ ٛكوِ إىل قوُني :قوِ ٜهؿٞ
ٱؿكان٘ ؾُٗ٘ ٚزلع٘ٚ ،قوِ حيتاز إؿكاى ٚد٘ إعذام ٙإىل ايعًِ بكٛاعـ ايعً;ّٛ
ؾٓٝبًر يًٓاي ً٦ٝاّ ؾٌ٦ٝاّ اْب٬ز أٓٛا ٤ايؿذل عً ٢سوب َبايؼ ايؿٗ،ّٛ
ٚتطٛكات ايعً.ّٛ

ٚن ٬ايكوُني ؿي ٌٝعً ٢أْ٘ َٔ عٓـ اهلل; ٭ْ٘ دا ٤ب٘ أَ ٞيف َٓٛع مل ٜعاجل أًُٖ٘
ؿقا٥لٳ ايعًٚ ،ّٔٛازبا ٞ٥ب٘ ثا ٕٚب ِٗٓٝمل ٜؿاكقِٗ127/1 .

