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الحؿد هلل رب العالؿقـ إلف إولقـ وأخريـ ،والصالة والسالال طؾالك خقالر
رسالالق  ،وخقالالر قخؾالالقد ،قحؿالالد الالـ ط الالداهلل –صالالؾك اهلل طؾقالالف وطؾالالك للالالف وس ال ّؾؿ
كثقرا.
تسؾقؿا ً
ً
أقا عد:
فنن طداوة أهؾ الؽتاب لديـ اإلسال وك قف الذي ُأ ِ
رس َؾ ف قديؿة ،وقد
سطرها اهلل تعالك يف كتا ف العزيز فؼا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ] [ال ؼرة.]210 :
وشلهنؿ وديدهنؿ ودأهبؿ السعل يف تضؾقؾ الؿسؾؿقـ ،والحرص طؾك
كػرهؿ وإخراجفؿ قـ ديـفؿ حسدً ا قـ طـد أكػسفؿ قـ عد قا ت قـ لفؿ الحؼ،
كؿا قا تعالك[ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ] [ل طؿران.]200 :
وقا تعالك[ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻ] [ال ؼرة.]205 :
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والـصارى قد أقا الـ ل

طؾقفؿ الحجة طـدقا قد إلقالف وفالد كجالران،

وصار قـف و قـفؿ حقار ،عدقا تال طؾقفؿ أو سقرة ل طؿران ،وكت ف التل كت فالا
إلك قؾقك الـصارى كفرقؾ والؿؼققس وغقالرهؿ ،فلقالا طؾالقفؿ الحجالة ،إٓ أهنالؿ
لالالؿ يمقـالالقا ،الالؾ تؽالالدوا وأراد

ق الالاهؾتفؿ فخالالافقا واقتـعالالقا وصؾ الالقا قـالالف

أن يؿفؾفؿ حتك يشتقروا.
يؼقل ابـ تقؿقة( :وأقا الـصارى :فنن أهؾ كجران التل القؿـ كاكقا كصارى،
فؼد طؾقف وفدهؿ ستقن راك ًا ،وكاضرهؿ يف قسجده ،وأكز اهلل فقفؿ صدر سقرة
ل طؿران.
ولؿا ضفرت حجتف طؾقفؿ ،وت قـ لفؿ أكف رسق اهلل إلقفؿ ،أقره اهلل إن لؿ
يجق قه أن يدطقهؿ إلك الؿ اهؾة ،كؿا ذكر ذلؽ يف سقرة ل طؿران [ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ] [ل طؿران:

.]62
فؾؿا دطاهؿ إلك الؿ اهؾة صال قا أن يؿفؾفؿ حتك يشتقروا ،فاشتقروا ،فؼا
ٍ
عض :تعؾؿقن أكف ك ل ،وأكف قا اهؾ قق ٌ ك قا إٓ كز هبؿ العذاب،
عضفؿ ل
فاستعػقا قـ الؿ اهؾة ،فصالحقه وأقروا لف الجزية طـ ٍ
يد وهؿ صاغرون ،لؿا
خافقا قـ دطائف طؾقفؿ :لعؾؿفؿ أكف ك ل ،فدخؾقا تحت حؽؿف ،كؿا يدخؾ أهؾ
الذقة الذيـ يف الد الؿسؾؿقـ تحت حؽؿ اهلل ورسقلف ،وأدوا إلقف الجزية طـ ٍ
يد
وهؿ صاغرون ،وهؿ أو قـ أدى الجزية قـ الـصارى ،واستعؿؾ طؾقفؿ وطؾك
قشفقرا ،يذكر فقف
قـ أسؾؿ قـفؿ طؿرو ـ حز إكصاري ،وكتب لف كتا ًا
ً

شرائع الديـ ،فؽاكقا يف ذقة الؿسؾؿقـ تحت حؽؿ اهلل ورسقلف ،وكائب رسقلف:
طؿرو ـ حز إكصاري.
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وقصتفؿ قشفقر ٌة قتقاتر ٌة ،كؼؾفا أهؾ السقر وأهؾ الحديث وأهؾ الػؼف،
قعروف يف الصحاح والســ ،كؿا سـذكره إن شاء اهلل تعالك)(.)2
وأصؾ حديثفؿ
ٌ
وقد كتب اهلل طؾقفؿ الضال  ،كؿا كتب طؾك القفقد الغضب ،كؿا يف ققلف
تعالك[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] [الػاتحة.]7 :
والـصالالارى أهالالؾ تحريالالػ وتلويالالؾ فاس الالد ،وقالالد ُألػالالت يف قالالان الالاللفؿ
وتحريػفؿ وتلويؾفؿ وتـاقضاهتؿ كتب كثقرة ،لؽـ قـ أطظؿفا قالدرا كتالاب شالق
اإلسال ا ـ تقؿقة  -رحؿف اهلل تعالك  -الؿقسق ال «اجلوُا اصحوحّمل وو وين ِوو
ا ضّمل » وكان لتللقػف س ب قـ يؼق ا ـ تقؿقة

:

[وكالالان قالالـ أسالال اب كصالالر الالالديـ وضفالالقره أن كتا ًالالا ورد قالالـ قالالدص ،فقالالف

الديؿا
آحتجالالاج لالالديـ الـصالالارى ؿالالا يحالالتج الالف طؾؿالالاء ديالالـفؿ ،وفضالالالء قؾالالتفؿ قال ً
وحدي ًثا ،قـ الحجج السؿعقة والعؼؾقة ،فاقتضالك ذلالؽ أن كالذكر قالـ الجالقاب قالا
يحصالالؾ الالف فصالالؾ الخطالالاب ،و قالالان الخطالالل قالالـ الصالالقاب :لقـتػالالع الالذلؽ أولالالق
إل اب ،ويظفر قا عث اهلل ف رسؾف قـ الؿقزان والؽتاب.
فصال ،وأت ع كؾ فص ٍؾ ؿا يـاس ف
فصال ً
وأكا أذكر قا ذكروه للػاضفؿ لطقاهنا ً
وأصال ،وطؼدً ا وحال ،وقا ذكروه يف هالذا الؽتالاب هالق طؿالدهتؿ
ً
قـ الجقاب فر ًطا
التل يعتؿد طؾقفا طؾؿاؤهؿ يف قثؾ هالذا الزقالان ،وق الؾ هالذا الزقالان ،وإن كالان قالد
يزيد عضفؿ طؾك عض حسب إحقا  ،فنن هذه الرسالالة وجالدكاهؿ يعتؿالدون
طؾقفا ق الؾ ذلالؽ ،ويتـاقؾفالا طؾؿالاؤهؿ قالـفؿ والـسال هبالا ققجالقد ٌة قديؿال ٌة ،وهالل
قضاف ٌة إلك قلص الراهب أسالؼػ صالقدا إكطالاكل ،كت فالا إلالك عالض أصالدقائف،
ولف قصـػات يف كصر الـصراكقة.
( )2اكظر :ص .12
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وذكالالر أكالالف لؿالالا سالالافر إلالالك الالالد الالالرو والؼسالالطـطقـقة ،و الالالد الؿالفطالالة(،)2
و عالض أطؿالا اإلفالركج وروققالة ،واجتؿالالع اللجالء أهالؾ تؾالؽ الـاحقالة ،وفالالاوض
أفا ؾفؿ وطؾؿاءهؿ ،وقد طظؿ هذه الرسالة وسؿاها «الؽتاب الؿـطقؼالل الدولالة
خاين الؿدهـ طـ آطتؼاد الصحقح والرأي الؿستؼقؿ»](.)1
ويؼقل الشقخ سػر الحقالل( :إن س ب تللقػ شالق اإلسالال لؽتا الف :هالق أن
أحالالد طالالارقتفؿ وطؾؿالالاء ديالالـفؿ اجتالالاز عالالض أكحالالاء العالالالؿ اإلسالالالقل يف تركقالالا
وغقرها ،وطاد إلقفؿ وأخذ يخطب ويؼق :
«إن الؿسؾؿقـ طؾك ديـ اصؾ قح ّالرف ،وإين قالد قا ؾالت طؾؿالاءهؿ وكالاضرهتؿ

فلفحؿتفؿ وأ طؾت ديـفؿ ،وحطؿت ش فاهتؿ» إلك لخر قا افرتى وكالذب الف هالذا
الؿػرتي ،فؾؿا ؾغ ذلالؽ شالق اإلسالال ا الـ تقؿقالة

أخذتالف الغقالرة اإليؿاكقالة،

فجرد سقػ الحؼ طؾك هذا ال اصؾ ،وسقػ الحجة اإليؿاكقة طؾك تؾؽ الشال فات
الؿػرتاة الداحضة ،فػـدها واحدة واحدة ،وأ طؾ كالقفالؿ ،وجاءكالا هبالذا الؽتالاب
الػذ الذي لؿ يؽتب ق ؾف قثؾف وٓ عده)(.)3ا هال.
وقالالد اصؾعالالت طؾالالك هالالذا السالالػر العظالالقؿ قالالـ خالالال تحؼقالالؼ الشالالق سالالػر الالـ
ط د الرحؿـ الحالقالل لالف فرأيالت فقالف قالا يح ّقالر العؼالق ويدهشالفا ،قالـ الؿسالائؾ
والػقائد وإدلة الـؼؾقة والعؼؾقة ،ولذا كثر فقف التؽرار وآسالتطراد ،التالل تخالرج
الؼارئ طـ الؿق قع الذي هق فقف ،قع فقائد ذلؽ التؽرار وآستطراد ،وقد قالا
الؿ ْؾ َػ ُج ْقط» قا يف تؼقيؿ ال ؾدان :ػتح الؿقؿ ،وسؽقن الال  ،وفتح
( )2ور ؿا تسؿك الد « َ
الػاء ،و ؿ الجقؿ ،وسؽقن القاو ،وصاء قفؿؾة يف أخر «هؿ جـس قـ الرو لفؿ
لسان يـػردون ف ،و الدهؿ قـ أطؿا قسطـطقـقة طؾك ساحؾ حر الرو ».
( )1اكظر ص.20
( )3اكظر قؼدقة الجقاب الصحقح لؿـ د ديـ الؿسقح .ص.10
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الشالق سالالػر الحالالقالل الالذكر قالالا تضالؿـف الؽتالالاب ،و قالالان جفالالقد شالالق اإلسالالال يف
دحضف لش فات الـصارى ،الػاسدة وغقرهؿ(.)2
قؾت :وكان لشق اإلسال حقار وقخاص ات قالع عالض رجالا الـصالارى يف
ُ
طصره وإلزاقفؿ ؽالقفؿ ،فقؼق يف ص.]233
[وقد خاص ُت هبذا عض الـصارى ،فؼا لالل :الالروح سالقطة ،أي ٓ يؾحؼفالا
ألؿ.
ٌ
فؼؾت لف :فؿا تؼق يف أرواح الؽػار عد الؿقت :أقـعؿةٌ ،أو قعذ ةٌ؟.
فؼا  :هل يف العذاب.
فؼؾالالت :فعؾالالؿ أن الالالروح الؿػارقالالة تالالـعؿ وتعالالذب ،فالالنذا ش ال فتؿ الالهالالقت يف
الـاسقت الروح يف ال دن ،لز أن تتللؿ إذا تالللؿ الـاسالقت ،كؿالا تتالللؿ الالروح إذا
تللؿ ال دن ،فاطرتف هق وغقره ؾزو ذلؽ .اكتفك.
كؿا وجدت لف ردو ًدا طؾك عض قـ كتب تالاري الـصالارى وقؼالآهتؿ ،قثالؾ
سعقد ال طريؼ وغقره.
حت الؽتاب قـ أولف إلك لخره ،ط ّـ لل تجريده قؿا لقس لالف تعؾالؼ
ولؿا تصػ ُ
الـصالالارى وديالالـفؿ ،فعؼالالدت العالالز طؾالالك تجريالالده قالالـ التؽالالرار وآسالالتطراد،
والؿسائؾ التل لقس لفا طالقة ؿق قع الـصارى ،واقتصرت طؾك قا هق قتعؾالؼ
الـصارى وأحقالفؿ ،واطتؿدت يف ذلؽ طؾك الـسخة الؿحؼؼة ،قالـ ق الؾ الشالق
خقرا  -خاصة فقؿا يحقؾف إلك كتب إكاجقالؾ ،وتخالريج
سػر الحقالل -جزاه اهلل ً
إحاديث ،وترجؿت لعدد قـ إطال والؿقاقع.

( )2اكظر قؼدقة الجقاب الصحقح لؿـ د ديـ الؿسقح .ص.65-12
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كؿا ذكر شق اإلسال رسالة لؾحسـ الـ أيالقب أحالد ك الار طؾؿالاء الـصالارى
كاقؾة يف الرد طؾك الـصارى ،و قالان طالالن قؼالالتفؿ ،وأ ـالك طؾقفالا وزكاهالا ،وقالد
طثرت طؾقفا قط قطة قحؼؼة كاقؾة عـقان «لؿاذا أسؾؿت» يف ستة و ال قـ وقائالة
صػحة قالا تحؼقؼفالا إسالتاذ /قحؿالقد الـقجقالري ،كرسالالة قاجسالتقر يف قؼاركالة
إديان ،كشر قؽت الة الـافالذة ؿصالر ،طالا  ، 1006وقالد اسالتػدت قـفالا يف تالراجؿ
عالالض إطالالال  ،واإلحالالالة إلالالك عالالض كتالالب إكاجقالالؾ ،وذكالالر عالالض العـالالاويـ
والش ف والرد طؾقفا ،وهل قذكقرة يف ص.110-233
كؿا ذكر تاري سعقد ـ ال طريؽ يف تالاري الـصالارى والالرد طؾالك قؼالآهتؿ،
ورد طؾقف ا ـ تقؿقة يف ققاصـ قتعددة .اكظر ص 110وقا عدها.
والحؿد هلل رب العالؿقـ كؿا يـ غل لجال وجفف وطظقؿ سؾطاكف.

نتبٌ َحزرٍ
اصينتُر /أمحي و عبياهلل اصعمارٓ اصشيزانْ أ ُ عاصم
غػر اهلل لف ولقالديف ولسائر الؿسؾؿقـ إحقاء قـفؿ وإققات.
لققـ يا رب العالؿقـ.
وكان الػراغ قـف يف أو شفر رقضان الؿ ارك لعا 2237هال.
*****
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يؼقل شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  -رحؿف اهلل تعالك-

ٓ إل الالف إٓ اهلل قحؿ الالد رس الالق اهلل[ ،ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] {الفاحتة.}4-2:
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحالده ٓ شالريؽ لالف ،الحالل الؼقالق  ،إحالد الصالؿد،
الذي لؿ يؾد ولؿ يقلد ،ولؿ يؽـ لف كػ ًالقا أحالد ،إو  ،أخالر ،الظالاهر ،ال الاصـ،
الؿؾؽ ،الؼدوس ،السال  ،الؿمقـ ،الؿفقؿـ ،العزيز ،الج ار ،الؿتؽالد ،الخالالؼ،
ال ارئ ،الؿصقر ،لف إسؿاء الحسـك ،يس ح لف قالا يف السالؿقات وإرض ،وهالق
العزيز الحؽقؿ.
وأشفد أن قحؿدً ا ط ده ورسقلف ،أرسؾف الفدى وديـ الحؼ :لقظفره طؾك
وكذيرا،
شقرا
الديـ كؾف ،وكػك اهلل شفقدً ا ،أرسؾف الحؼ قـ يدي الساطة
ً
ً
قـقرا ،أرسؾف إلك جؿقع الثؼؾقـ :الجـ واإلكس،
وداط ًقا إلك اهلل نذكف
ً
وسراجا ً
طرهبؿ وطجؿفؿ ،أققفؿ وكتا قفؿ ،وأكز طؾقف [ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] [الزقر.]13:
كتاب أكزلف إلقف لقخرج الـاس قـ الظؾؿات إلك الـقر نذن رهبؿ ،ويفديفؿ
[ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ]
[إ راهقؿ.]1:
وهق الصراط ا لؿستؼقؿ ،صراط الذيـ أكعؿ اهلل طؾقؿ قـ الـ ققـ،
والصديؼقـ ،والشفداء ،والصالحقـ ،وهق ديـ اهلل الذي عث ف الرسؾ ق ؾف،
كؿا قا تعالك [ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] [الشقرى.]23:
فديـ إك قاء والؿرسالؾقـ ديال ٌـ واحالدٌ  ،وإن كالان لؽال ٍؾ قالـ التالقراة واإلكجقالؾ
يف الحديث الؿتػؼ طؾالك صالحتف ،طالـ
وقـفاج ،ولفذا قا
والؼرلن شرط ٌة
ٌ
ااد ِديـُـَاا و ِ
اشار ْإَ ْكيِق ِ
ِ
احادٌ ِ َوإِ َّن ََ ْو َلاك
طالـ الـ الل
أ ل هريالرة
َ
َ
« :إِكَّاا ََ َع َ
الـ ِ
َّاس بِا ْب ِـ ََ ْر َي َؿ ََٕكَاِ إِ َّك ُف َل ْق َس َب ْقـِل َو َب ْقـَ ُف َكيِل» (.)2
فديـ الؿرسؾقـ يخالػ ديـ الؿشركقـ الؿ تدطقـ الذيـ فرققا ديـفؿ وكالاكقا
شق ًعا ،كؿا ذكر ذلؽ يف سقرة الزقر لية (.)31-30
خصائص ققالزه هبالا طؾالك جؿقالع
وقد خص اهلل ت ارك وتعالك قحؿدً ا
ٍ
شرطة ،وأكؿؾ قـفاجٍ  ،كؿا
وقـفاجا ،أفضؾ
إك قاء والؿرسؾقـ ،وجعؾ لف شرط ًة
ً
جعؾ أقتف خقر أق ٍة أخرجت لؾـاس ،ففؿ يقفقن س عقـ أق ٍالة ،هالؿ خقرهالا وأكرقفالا
طؾالك اهلل قالالـ جؿقالالع إجـالالاس ،هالالداهؿ اهلل ؽتا الف ورسالالقلف لؿالالا اختؾػالالقا فقالالف قالالـ
الارا ،ففالؿ وس ٌ
الط يف تقحقالد اهلل ،وأسالؿائف
الحؼ ق ؾفؿ ،وجعؾفؿ وس ًطا طالدو ًٓ خق ً
وصػاتف ،ويف اإليؿان رسؾف ،وكت ف ،وشرائع ديـالف :قالـ إقالر والـفالل ،والحالال

والحرا  ،فلقرهؿ الؿعروف ،وهناهؿ طـ الؿـؽالر ،وأحالؾ لفالؿ الطق الات ،وحالر
طؾقفؿ الخ ائث ،لؿ يحر طؾقفؿ شق ًئا قـ الطق ات ،كؿالا حالر طؾالك القفالقد ،ولالؿ
يحؾ لفؿ شق ًئا قـ الخ ائث ،كؿا استحؾتفا الـصارى.
ولؿ يضقؼ طؾقفؿ اب الطفارة والـجاسة ،كؿا قؼ طؾك القفالقد ،ولالؿ يرفالع
طـفؿ صفارة الحدث والخ الث ،كؿالا رفعتالف الـصالارى ،فالال يقج القن الطفالارة قالـ
الجـا ة ،وٓ الق قء لؾصالة ،وٓ اجتـاب الـجاسة يف الصالة ،الؾ يعالد كثقالر قالـ
ُط ادهؿ ق اشرة الـجاسالات قالـ أكالقاع الؼالرب والطاطالات ،حتالك يؼالا يف فضالائؾ
( )2أخرجف ال خاري رقؿ [ ،]3221وقسؾؿ رقؿ [.]1365
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الراهب :لف أر عقـ سـة قا قس الؿاء.
ولفذا تركقا الختان قع أكف شرع إ راهقؿ الخؾقؾ :وأت اطف.
والقفقد إذا حا ت طـدهؿ الؿرأة ٓ يماكؾقهنا ،وٓ يشالار قهنا ،وٓ يؼعالدون
قعالفا يف ٍ
قت واح ٍالد ،والـصالالارى ٓ يحرقالالالقن وطء الالالالحائض ،وكالان القفالقد ٓ
يرون إزالة الـجاسة ،ؾ إذا أصاب القب أحالدهؿ قر الف الالؿؼراض ،والـصالارى
كجس يحر أكؾف ،أو تحر الصالة قعف.
لقس طـدهؿ شل ٌء ٌ
وكذلؽ الؿسالؾؿقن وس ٌ
الط يف الشالريعة ،فؾالؿ يجحالدوا شالرطف الـاسال ٕجالؾ
شالالرطف الؿـسالالقخ كؿالالا فعؾالالت القفالالقد ،وٓ غقالالروا شالالق ًئا قالالـ شالالرطف الؿحؽالالؿ ،وٓ
ا تالالدطقا ش الالر ًطا لالالؿ ي الاللذن الالف اهلل كؿالالا فعؾ الالت الـصالالارى ،وٓ غؾ الالقا يف إك ق الالاء
والصالحقـ كغؾق الـصارى ،وٓ خسقهؿ حؼققفؿ كػعؾ القفقد.
وٓ جعؾقا الخالؼ س حاكف قتص ًػا خصائص الؿخؾقد ،وكؼائصالف ،وقعاي الف:
قالالـ الػؼالالر ،وال خالالؾ ،والعجالالز كػعالالؾ القفالالقد ،وٓ الؿخؾالالقد قتص ال ًػا خصالالائص
الخالؼ س حاكف التل لقس كؿثؾف فقفا شالل ٌء كػعالؾ الـصالارى ،ولالؿ يسالتؽدوا طالـ

ط ادتف كػعؾ القفقد ،وٓ أشركقا ع ادتف أحدً ا كػعؾ الـصارى.

وأهؾ السـة والجؿاطة يف اإلسال كلهؾ اإلسال يف أهؾ الؿؾالؾ ،ففالؿ وس ٌ
الط
يف اب صػات اهلل

قـ أهؾ الجحد والتعطقالؾ ،و القـ أهالؾ التشال قف والتؿثقالؾ،

يصػقن اهلل ؿا وصػ ف كػسف ،و ؿا وصػف ف رسؾف ،قـ غقر تعطقال ٍؾ وٓ تؿثقال ٍؾ،
وتـزيفا لف طـ أن يؽالقن لالف فقفالا أكالدا ًدا وأقث ً
الآ ،إ ا ًتالا الال
إ ا ًتا لصػات الؽؿا ،
ً
وتـزيفا ال تعطقؾ.
تؿثقؾ،
ً
 فجؿع اهلل ٕقتف خاتؿ الؿرسؾقـ ،وإقا الؿتؼقـ ،وسقد ولد لد أجؿعالقـ،قا فرقف يف غقرهؿ قالـ الػضالائؾ ،وزادهالؿ قالـ فضالؾف أكالقاع الػقا الؾ ،الؾ لتالاهؿ
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كػؾقـ قـ رحؿتف ،كؿا ذكر ذلؽ يف سقرة [الحديد .]19-18
أكالف قالا « :إِك ََّؿاا
ويف الصحقحقـ طـ ا ـ طؿر وأ ل ققسك طالـ الـ الل
الش ْاؿ ِ
ََ َج ُؾؽ ُْؿ فِل ََ َج ِؾ ََ ْـ َخ َال َِ َـ ْإُ ََاؿِِ ََاا َبا ْق َـ َا َاال ِل ا ْل َع ْ ارِ إِ َلاك ََغْارِ ِ
م َّ
سِ
وإِكَّؿا َ َث ُؾؽُؿ وَ َث ُؾ ا ْلقف ِ
قد َوالـَّ َ َارى ك ََر ُج ٍؾ ْاس َت ْع َؿ َؾ ُط َّؿ ًآ َف َؼ َ
اـ َي ْع َؿ ُاؾ لِال
َُ
االْ ََ :
َ َ َ ْ ََ
ت ا ْلقفقد إِ َلك كِ ِ
اط؟ َفع ِؿ َؾ ِ
اط ِققر ٍ
ار ط َؾك ِققر ٍ
ِ ِ
ػ الـ ََّف ِ
اـ
ارِ ُث َّؿ َق َال ََ ْ
ْ
َُ ُ
َ
إِ َلك ك ْ ػ الـ ََّف ِ َ
َ
َ
اط؟ َفع ِؿ َؾ ِ
اط ِققر ٍ
ار إِ َلك ا َال ِل ا ْلع رِ ط َؾك ِققر ٍ
يعؿ ُؾ لِل َِـ كِ ِ
ػ الـ ََّف ِ
ت الـَّ َ َارى
َ
َ ْ َ
َ
ْ ْ
َ
َ
ََْ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
َِـ كِ ِ
ػ الـ ََّف ِ
اـ َا َاال ِل
ار إِ َلك َا َالل ا ْل َع ْ رِ َط َؾك ق َقراط ق َقراطِ ُث َّؿ َق َال ََ ْـ َي ْع َؿ ُؾ َ ْ
ْ ْ
س ط َؾك ِققرا َصق ِـ ِققارا َصق ِـ؟ ََ َٓ َف َال ْكتُؿ ا َّل ِاذيـ يعؿ ُؾ َ ِ
ا ْل َع ْ رِ إِ َلك ََ ْغرِ ِ
م َّ
اـ
اقن َ ْ
الش ْؿ ِ َ
َ ََْ
ُ
َ ْ
َ ْ
َضااي ِ
ِ
ااؿ ِ
ااال ِل ا ْل َع ْ اارِ إِ َلااك ََغْاارِ ِ
م َّ
ت ا ْل َق ُفااق ُد
َا َ
اار َت ْق ِـِ َفغ َ
اار ََ َّ
ُااؿ ْإَ ْج ُ
س ََ َٓ َلؽ ُ
الش ْ
َوالـَّ َ َارىِ َف َؼا ُلقا ك َْح ُـ ََ ْك َث ُر َط َؿ ًالِ َو ََ َق ُّؾ َط َطاا ًدِ َف َؼ َ
اال اهللُ َت َعاا َلكَ :ف َف ْاؾ َض َؾ ْؿا ُتؽ ُْؿ
َِـ ح ِّؼؽُؿ َشقئًاِ َقا ُلقاَ َِٓ :ق َال اهلل َتعا َلكِ َفنِ َّكف َف ْض ِؾل َُططِ ِ
ْت» (.)2
قف ََ ْـ ِشئ ُ
ْ
ُ َ
ُ
ْ َ ْ ْ
ََا بعد:
خاتؿ الـ قالقـ ،وأكؿالؾ لالف وٕقتالف

فنن اهلل ت ارك وتعالك جعؾ قحؿدً ا
الديـ ،و عثف طؾك حقـ ٍ
فرتة قـ الرسؾ ،وضفقر الؽػر ،واكطؿالاس السال ؾ ،فلحقالا
ف قا ُد ِر َس قـ قعالؿ اإليؿان ،وقؿع ف أهؾ الشرك :قـ ط اد إو الان ،والـقالران،
والصؾ ان ،وأذ ف كػار أهؾ الؽتاب :أهؾ الشؽ وآرتقاب ،وأقا ف قـالار ديـالف
الذي ارتضاه ،وشاد ف ذكر قالـ اجت الاه قالـ ط الاده ،واصالطػاه ،وأضفالر الف قالا كالان
قخػقا طـد أهؾ الؽتاب ،وأ ان الف قالا طالدلقا فقالف طالـ قالـفج الصالقاب ،وحؼالؼ الف
صالالدد التالالقراة ،والز الالقر ،واإلكجقالالؾ ،وأقالالاط الالف طـفالالا قالالا لالالقس حؼفالالا قالالـ اصالالؾ
( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( )557طـ ا ـ طؿر ،وأخرجف ال خاري رقؿ ( )558طـ أ ل
ققسك ،و قـ لػظل الحديثقـ اختالف يسقر ،ولؿ يخرج قسؾؿ الحديثقـ ،اكظر
ال خاري الحديث رقؿ (.)7533 ،7267 ،5012 ،3259 ،1169 ،1168
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التحريػ والت ديؾ.
وكان قـ سـة اهلل ت ارك وتعالك ُققا َت َرة الرسالؾ ،وتعؿالقؿ الخؾالؼ هبالؿ ،حقالث
ي عث يف كؾ ٍ
ً
رسقٓ :لقعؿ هداه وحجتف ،وكالان ديـالف الالذي ارتضالاه اهلل لـػسالف
أقة
هق ديـ اإلسال  ،الذي عث اهلل ف إولقـ وأخريـ قالـ الرسالؾ ،وٓ يؼ الؾ قالـ
ٍ
أحد ديـًا غقره ٓ ،قـ إولقـ ،وٓ قـ أخريـ ،وهق ديـ إك قاء وأت اطفؿ ،كؿالا
أخد اهلل تعالك ذلؽ طـ كقح ،وقـ عده إلك الحقاريقـ.
ففذا ديـ إولقـ وأخالريـ قالـ إك قالاء وأت الاطفؿ هالق ديالـ اإلسالال  ،وهالق
الان وقؽ ٍ
ط ادة اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وط ادتالف تعالالك يف كالؾ زق ٍ
الان طاطالة رسالؾف،
فال يؽقن طا دً ا لف قـ ط ده خالف قا جاءت ف رسؾف ،فال يؽقن قمقـًا ف إٓ قالـ
ط ده طاطة رسؾف ،وٓ يؽقن قمقـًا الف ،وٓ طا الدً ا لالف إٓ قالـ لقالـ جؿقالع رسالؾف،
وأصاع قـ أرسؾ إلقف ،فقطاع كؾ رسق ٍ إلالك أن يالل الالذي عالده ،فتؽالقن الطاطالة
لؾرسق الثاين.
كافرا ،فؾؿالا كالان قحؿالدٌ
وقـ فرد قـ رسؾف ،فآقـ عض ،وكػر عض كان ً
خاتؿ الـ ققـ ،ولالؿ يؽالـ عالده رسالق ٌ  ،وٓ قالـ يجالدد الالديـ لالؿ يالز اهلل
س حاكف وتعالك يؼقؿ لتجديد الديـ قـ إسال اب قالا يؽالقن قؼتضال ًقا لظفالقره كؿالا
وطد ف يف الؽتالاب ،فقظفالر الف قحاسالـ اإليؿالان ،وقحاقالده ،ويعالرف الف قسالاوئ
الؽػر وقػاسده.
وقالالـ أطظالالؿ أسال اب ضفالالقر اإليؿالالان والالالديـ ،و قالالان حؼقؼالالة أك الالاء الؿرسالالؾقـ
ضفقر الؿعار قـ لفؿ قـ أهؾ اإلفؽ الؿ قـ.
ُ
وذلؽ أن الحؼ إذا ُجحد و ُطقرض الش فات ،أقا اهلل تعالالك لالف قالا يحالؼ الف
الحؼ ،وي طؾ ف ال اصؾ قـ أيات ال قـات ؿالا يظفالره قالـ أدلالة الحالؼ ،و راهقـالف
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القا حة ،وفساد قا طار ف قـ الحجج الداحضة.
فالؼرلن لؿا كذب ف الؿشركقن ،واجتفالدوا طؾالك إ طالالف ؽالؾ صري ٍالؼ قالع أكالف
القرة واح ٍ
سقر ،الؿ اإلتقالان س ٍ
تحداهؿ اإلتقان ؿثؾف ،ؿ اإلتقان عشر ٍ
الدة ،كالان
ذلالؽ قؿالالا د ّ ذوي إل الالاب طؾالالك طجالالزهؿ طالـ الؿعار الالة ،قالالع شالالدة آجتفالالاد،
وقالالقة إسال اب ،ولالالق ات عالالقه قالالـ غقالالر قعار ال ٍالة وإصال ٍ
الرار طؾالالك الت طقالالؾ لالالؿ يظفالالر
طجزهؿ طـ قعار تف ،التل هبا يتؿ الدلقؾ.
وكذلؽ السالحرة لؿالا طار القا ققسالك

وأ طالؾ اهلل قالا جالاءوا الف كالان

ذلؽ ،قؿا قـ اهلل ت ارك وتعالك ف صدد قا جاء ف ققسك.
وهذا قـ الػرود قـ ليات إك قاء و راهقـفؿ التل تسؿك الؿعجزات ،و القـ
قا قد يشت ف هبا قـ خقارد السحرة ،وقا لؾشقطان قـ التصرفات ،فالنن القـ هالذيـ
فرو ًقا قتعدد ًة.
وكذلؽ سائر أطداء إك قاء قـ الؿجالرققـ شالقاصقـ اإلكالس والجالـ  -الالذيـ
الرورا  -إذا أضفالروا قالـ حججفالؿ قالا
يقحل عضفؿ إلالك عالض زخالرف الؼالق غ ً

يحتجقن ف طؾك ديـفؿ الؿخالػ لديـ الرسق  ،ويؿقهالقن يف ذلالؽ ؿالا يؾػؼقكالف
قـ قـؼق ٍ وقعؼق ٍ  ،كان ذلؽ قـ أس اب ضفقر اإليؿان الذي وطد ظفقره طؾالك
الديـ كؾف ال قان والحجة والدهان ،ؿ السقػ والقد والسـان.
قا اهلل تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [الحديد.]15:
وذلؽ ؿا يؼقؿف اهلل ت ارك وتعالك قـ أيات والدٓئؾ التالل يظفالر هبالا الحالؼ
قـ ال اصؾ ،والخالل قـ العاصؾ ،والفدى قالـ الضالال  ،والصالدد قالـ الؿحالا ،
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والغل قـ الرشالاد ،والصالالح قالـ الػسالاد ،والخطالل قالـ السالداد ،وهالذا كالؿحـالة
لؾرجا التل تؿقز قـ الخ قث والطقب.
قالالالالالالا تعالالالالالالالك[ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ] [ل طؿران.]279:
فالديـ الحؼ كؾؿا كظر فقف الـاضر ،وكالاضر طـالف الؿـالاضر ضفالرت لالف الداهالقـ،
وققي ف القؼقـ ،وازداد ف إيؿان الؿمقـقـ ،وأشرد كقره يف صدور العالؿقـ.
والديـ ال اصؾ إذا جاد طـف الؿجاد  ،ورا أن يؼالقؿ طالقده الؿائالؾ ،أقالا اهلل
ت ارك وتعالك قالـ يؼالذف الالحؼ طؾالك ال اصالؾ فقدقغالف فالنذا هالق زاهالؼ ،وت القـ أن
صاح ف إحؿؼ كاذب قائؼ ،وضفر فقف قـ الؼ ح والػسالاد ،والحؾالق وآتحالاد،
والتـاقض واإللحاد ،والؽػر والضال  ،والجفالؾ والؿحالا  ،قالا يظفالر الف لعؿالق
الرجا أن أهؾف قـ أ ؾ الضال  ،حتك يظفر فقالف قالـ الػسالاد قالا لالؿ يؽالـ يعرفالف
أكثر الع اد ،ويتـ ف ذلؽ قـ سـة الرقاد قـ كان ٓ يؿقز الغالل قالـ الرشالاد ،ويحقالا
العؾؿ واإليؿان قـ كان ققت الؼؾب ٓ يعرف قعروف الذيـ أكعؿ اهلل طؾالقفؿ قالـ
الـ قالالقـ والصالالديؼقـ والشالالفداء والصالالالحقـ ،وٓ يـؽالالر قـؽالالر الؿغضالالقب طؾالالقفؿ
والضالقـ.
فنن قا ذ اهلل ف القفقد والـصالارى يف كتا الف  -قثالؾ تؽالذيب الحالؼ الؿخالالػ
لؾفقى ،وآستؽ ار طـ ق قلف ،وحسد أهؾف ،وال غالل طؾالقفؿ ،وات الاع سال قؾ الغالل
وال خالالؾ والج ال ـ وقسالالقة الؼؾالالقب ،ووصالالػ اهلل س ال حاكف وتعالالالك ؿثالالؾ طق القب
الؿخؾقققـ وكؼائصفؿ ،وجحد قا وصػ ف كػسف قـ صالػات الؽؿالا الؿختصالة
ف ،التل ٓ يؿا ؾف فقفا قخؾقد ،و ؿثالؾ الغؾالق يف إك قالاء والصالالحقـ ،واإلشالراك
يف الع ادة لرب العالؿقـ والؼق الحؾق وآتحاد الذي يجعؾ الع الد الؿخؾالقد
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هالالق رب الع الالاد ،والخالالروج يف أطؿالالا الالالديـ طالالـ شالالرائع إك قالالاء والؿرسالالؾقـ،
والعؿؾ ؿجرد هقى الؼؾب َو َذ ْوقِ ِف َو َو ْج ِد ِه يف الديـ ،قـ غقالر ات الاع العؾالؿ الالذي
أكزلف اهلل يف كتا ف الؿ قـ ،واتخاذ أكا ر العؾؿاء والع اد أر ا ًا يت عقن فقؿا ي تدطقكالف
قـ الديـ الؿخالػ لألك قاء ،كؿا ذكر اهلل ذلؽ يف سقرة [التق ة.]32:

وقخالػالالة صالالريح الؿعؼالالق  ،وصالالحقح الؿـؼالالق ؿالالا يظالالـ أكالالف قالالـ التـالالزٓت
اإللفقة ،والػتقحات الؼدسقة ،قع كقكف قـ وساوس الؾعقـ ،حتك يؽقن صالاح فا
قؿـ قا اهلل[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ] [الؿؾؽ.]20:
إلك غقر ذلؽ قالـ أكالقاع ال الدع والضالالٓت التالل ذ اهلل هبالا أهالؾ الؽتالا قـ -
فنهنا قؿا حذر اهلل قـف هذه إقة إخقار ،وجعؾ قا ّ
حؾ هبا طد ًة ٕولل إ صار.
وقد أخد الـ ل

أكف ٓ د قـ وققطفا يف عض هذه إقة ،وإن كان قالد

أكف ٓ يزا يف أقتف أقال ٌة قائؿال ٌة طؾالك الحالؼ ٓ ،يضالرهؿ قالـ خالالػفؿ،
أخد
ٍ
الاللة ،وٓ يغؾ فالا
وٓ قـ خذلفؿ حتك تؼق السالاطة ،وأن أقتالف ٓ تجتؿالع طؾالك
قـ سقاها قـ إقؿ ،ؾ ٓ تزا قـصقر ًة قت ع ًة لـ قفا الؿفدي الؿـصقر.
لؽالالـ ٓ الالد أن يؽالالقن فقفالالا ق الالـ يتت الالع سالالــ القفالالقد والـصالالارى ،وال الالرو
أكالف قالَ « :ل َت َّتيِ ُع َّـ
والؿجقس ،كؿا يف الصحقحقـ طـ أ ل هريرة طـ الـ ل
ِ
ِ
ِ
ب َلدَ َخ ْؾت ُُؿق ُه»،
َسـ ََـ ََ ْـ ك َ
َان َق ْي َؾؽ ُْؿ َح ْذ َو ا ْل ُؼ َّذل بِا ْل ُؼ َّذل َحتَّك َل ْق َد َخ ُؾقا فل ُج ْحرِ َض ٍّ
َقا ُلقاَ :يا َر ُسق َ اهللِ ،ا ْل َق ُفق َد َوالـ َص َارىَ ،قا َ َ « :ف َؿ ْـ؟» (.)2
أكالف قاالَ « :لت َْل ُخ ُاذ
أيضا طـ أ الل سالعقد طالـ الـ الل
ويف «الصحقحقـ» ً
َُ ََّتِل ََ ْل َخ َذ ْإُ ََ ِؿ َق ْي َؾ َفا ِش ْي ًرا بِ ِش ْيرٍِ َو ِذ َرا ًطاا بِ ِاذ َرا ٍ »َ ،قالا ُلقاَ :يالا َر ُسالق َ اهللَِ ،ف ِ
الار َس
( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( )3256طـ أ ل هريرة ،وقسؾؿ رقؿ ( )1669طـ أ ل سعقد.
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َّاس إِ َّٓ َُو َلئِ َ
ؽ» (.)2
َوالرو َ َ ،قا َ َ « :ف َؿ ِـ الـ ُ
ويف الؿظفالالريـ لالسالالال قـالالافؼقن ،والؿـالالافؼقن يف الالالدرك إسالالػؾ قالالـ الـالالار
تحت القفقد والـصارى ،فؾفذا كان قا ذ ّ اهلل ف القفالقد والـصالارى ،قالد يقجالد يف
الؿـافؼقـ الؿـتس قـ لالسال الذيـ يظفرون اإليؿان جؿقع قا جالاء الف الرسالق ،
طؿـ يظفر اإللحاد قـفؿ.
وي طـقن خالف ذلؽ كالؿالحدة ال اصـقةً ،
فضال ّ
ويقجد عض ذلؽ يف أهؾ ال دع قؿالـ هالق قؼالر عؿالق رسالالة الـ الل
وضاهرا :لؽـ اشت ف طؾقف عض قا اشت ف طؾك هالمٓء ،فالات ع الؿتشالا ف وتالرك
اصـًا
ً

الؿحؽؿ ،كالخقارج وغقرهؿ قـ أهؾ إهقاء.

ولؾـصالالارى يف صالالػات اهلل سال حاكف وتعالالالك ،واتحالالاده الؿخؾققالالات الالال ٌ ،
شالالاركفؿ فقالالف كثقالالر قالالـ هالالمٓء ،الالؾ قالالـ الؿالحالالدة قالالـ هالالق أطظالالؿ ال ً
الالٓ قالالـ
الـصارى.
وكالالان قالالـ أسالال اب كصالالر الالالديـ وضفالالقره أن كتا ًالالا ورد قالالـ قالالدص ،فقالالف
ِ
الديؿا
آحتجالالاج لالالديـ الـصالالارى ؿالالا يحالالتج الالف طؾؿالالاء ديالالـفؿ ،وفضالالالء ق ّؾالتفؿ قال ً

وحدي ًثا ،قـ الحجج السؿعقة والعؼؾقة ،فاقتضالك ذلالؽ أن كالذكر قالـ الجالقاب قالا
يحصالالؾ الالف فصالالؾ الخطالالاب ،و قالالان الخطالالل قالالـ الصالالقاب :لقـتػالالع الالذلؽ أولالالق
إل اب ،ويظفر قا عث اهلل ف رسؾف قـ الؿقزان والؽتاب.
فصال ،وأت ع كؾ فص ٍؾ ؿا يـاس ف
فصال ً
وأكا أذكر قا ذكروه للػاضفؿ لطقاهنا ً
وأصال ،وطؼدً ا وحال.
ً
قـ الجقاب فر ًطا
وقا ذكروه يف هذا الؽتاب هالق طؿالدهتؿ التالل يعتؿالد طؾقفالا طؾؿالاؤهؿ يف قثالؾ
هذا الزقان ،وق الؾ هالذا الزقالان ،وإن كالان قالد يزيالد عضالفؿ طؾالك عالض حسالب
( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( ،)7329وقسؾؿ رقؿ ()1669
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إحقا .
فنن هذه الرسالة وجالدكاهؿ يعتؿالدون طؾقفالا ق الؾ ذلالؽ ،ويتـاقؾفالا طؾؿالاؤهؿ
قـفؿ والـس هبا ققجقد ٌة قديؿ ٌة ،وهل قضاف ٌة إلك قلص الراهب أسالؼػ صالقدا
إكطاكل ،كت فا إلك عض أصدقائف ،ولف قصـػات يف كصر الـصراكقة.
وذكر أكف لؿا سافر إلك الالد الالرو والؼسالطـطقـقة ،و الالد الؿالفطالة ،و عالض
أطؿا اإلفركج وروققة ،واجتؿع اللجالء أهالؾ تؾالؽ الـاحقالة ،وفالاوض أفا الؾفؿ
وطؾؿالاءهؿ ،وقالالد طظالالؿ هالالذه الرسالالالة وسالؿاها «الؽتالالاب الؿـطقؼالالل الدولالالة خالالاين
الؿدهـ طـ آطتؼاد الصحقح والرأي الؿستؼقؿ».
وَضؿقن ذلؽ ستة ف قل:
لالالؿ ي عالالث إلالالقفؿ ،الالؾ إلالالك أهالالؾ

الػ ااؾ إول :دطالالقاهؿ أن قحؿالالدً ا

الجاهؾقة قـ العرب ،ودطقاهؿ أن يف الؼرلن قا يد طؾك ذلؽ ،والعؼؾ يد طؾك
ذلؽ.
الػ ؾ الثاكِل :دطقاهؿ أن قحؿدً ا

أ ـك يف الؼالرلن طؾالك ديالـفؿ الالذي

هؿ طؾقف ،وقدحف ؿا أوجب لفؿ أن يث تقا طؾقف.
الػ ؾ الثالاث :دطالقاهؿ أن ك القات إك قالاء الؿتؼالدققـ ،كالالتقراة ،والز القر،
واإلكجقؾ ،وغقر ذلالؽ قالـ الـ القات ،تشالفد لالديـفؿ الالذي هالؿ طؾقالف قالـ إقالاكقؿ
وصقاب ،فقجب التؿسؽ ف ،وٓ يجالقز
والتثؾقث وآتحاد ،وغقر ذلؽ لكف حؼ
ٌ
شرع يرفعف ،وٓ ٌ
طؼؾ يدفعف.
العدو طـف إذ لؿ يعار ف ٌ
الت
والػ ؾ الرابع :فقف تؼرير ذلؽ الؿعؼق  ،وأن قا هؿ طؾقف قـ التثؾقالث ا ٌ
ققافؼ لألصق .
الـظر الؿعؼق  ،والشرع الؿـؼق ،
ٌ
والػ ااؾ الخاااَس :دطالالقاهؿ أهنالالؿ ققحالالدون ،وآطتالالذار طؿالالا يؼقلقكالالف قالالـ
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ألػالالاظ يظفالالر قـفالالا تعالالدد ألفالالة كللػالالاظ إقالالاكقؿ ،فالالنن ذلالالؽ قالالـ جالالـس قالالا طـالالد
الؿسؾؿقـ قـ الـصقص التل يظفر قـفا التش قف والتجسقؿ.
والػ اااؾ الساااادس :أن الؿس الالقح

ج الالاء ع الالد ققس الالك

غايالالة

الؽؿا  ،فال حاجة عد الـفاية إلك شر ٍع يزيد طؾك الغاية ،ؾ يؽالقن قالا عالد ذلالؽ
شر ًطا غقر قؼ ق ٍ .
وكحـ وهلل الحؿالد والؿـالة ك القـ أن ك ّالؾ قالا احتجالقا الف قالـ حج ٍالة س ٍ
الؿعقة قالـ
الؼرلن ،أو قالـ الؽتالب الؿتؼدقالة طؾالك الؼالرلن ،أو طؼؾق ٍالة فالال حجالة لفالؿ يف ش ٍ
اللء
قـفا ،ؾ الؽتب كؾفا قع الؼرلن والعؼؾ حج ٌة طؾقفؿ ٓ ،لفؿ.
ؾ طاقة قا يحتجقن ف قـ كصقص إك قاء ،وقـ الؿعؼالق ففالق كػسالف حجال ٌة
طؾالالقفؿ ،ويظفالالر قـالالف فسالالاد قالالقلفؿ قالالع قالالا يػسالالده قالالـ سالالائر الـصالالقص الـ قيالالة،
والؿالالقازيـ التالالل هالالل قؼالالايقس طؼؾقالالة ،وإكؿالالا طاقالالة قالالا طـالد الؼالالق ألػال ٌ
الاظ قتشالالاهب ٌة
تؿسؽقا هبا ضـقها تد طؾقف ،وطالدلقا طالـ إلػالاظ الؿحؽؿالة الصالريحة الؿ قـالة،
قع قا يؼرتن ذلؽ قـ إهقاء ،وهذه حالا أهالؾ ال اصالؾ ،كؿالا قالا تعالالك فالقفؿ:
[ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ] [الـجؿ.]13:
*****
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[ ِو اصهحارٗ ِو مبتيع]
الدع ،ا تالدطقه عالد الؿسالقح
 وذلؽ أن ديـ الـصارى ال اصؾ إكؿا هق دي ٌـ ق ت ٌ ،وغ ّقروا ف ديـ الؿسقحّ ،
فضؾ قـفؿ قـ طد طـ شريعة الؿسقح إلك قالا
ا تدطقه.
 -ؿ لؿا عالث اهلل قحؿالدً ا

كػالروا الف ،فصالار كػالرهؿ و الاللفؿ قالـ

هذيـ القجفقـ :ت ديؾ ديالـ الرسالق إو  ،وتؽالذيب الرسالق الثالاين ،كؿالا كالان
كػر القفالقد ت الديؾفؿ أحؽالا التالقراة ق الؾ ق عالث الؿسالقح ،الؿ تؽالذي فؿ الؿسالقح
.
 وك قـ إن شاء اهلل أن قا طؾقف الـصارى قـ التثؾقالث وآتحالاد لالؿ يالد طؾقالفشل ٌء قـ كتب اهلل ٓ ،اإلكجقؾ وٓ غقره ،ؾ دلت طؾك كؼقض ذلؽ ،وٓ د ّ طؾالك
ذلؽ ٌ
طؼؾ ،ؾ العؼؾ الصالريح قالع كصالقص إك قالاء تالد طؾالك كؼالقض ذلالؽ ،الؾ

وكذلؽ طاقة شرائع ديـفؿ قحد ٌة ق تدط ٌة لؿ يشرطفا الؿسقح
ٍ
هالق كػالرهؿ الؿعؾالق لؽالؾ قس ٍ
الؾؿ ،قثالؾ كػالر
لؿحؿد
 ؿ التؽذيب.

القفقد الؿسقح

وأ ؾغ ،وهؿ ي الغقن يف تؽػقر القفقد لطظؿ قؿا يسالتحؼف

كذاب ،الؾ يؼقلالقن:
حر
ٌ
القفقد قـ التؽػقر :إذ كان القفقد يزطؿقن أن الؿسقح سا ٌ

إكف ولد غقة.

كؿا أخد اهلل طـفؿ ؼقلف[ :ﭪﭫﭬﭭﭮ] [الـساء.]256:
والـصارى يدّ طقن أكف اهلل خؾؼ إولقـ وأخريـ ،وأكف ديان يق الديـ.
كؾ ٍ
فؽاكت إقتان فقف طؾك غاية التـاقض والتعادي والتؼا ؾ ،ولفذا ّ
أقة تذ
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إخرى لكثر قؿا تستحؼف ،كؿا قا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ] [ال ؼرة.]223:
ذكر قحؿد ـ إسحاد طـ قحؿد ـ أ ل قحؿد ققلك زيد ـ ا ت طـ
أكف قا َ « :لؿا َق ِد َ َو ْفدُ ك َْج َر َ
ان قِ َـ
طؽرقة أو سعقد ـ ج قر طـ ا ـ ط اس
َأ َتتْفؿ َأح ار يفقدَ ،ف َتـَازطقا ِطـْدَ رسق ِ اهللِ
الـصارى ط َؾك رسق ِ اهللِ
َ ُ
ُ ْ َْ ُ َُ َ
َ ُ
َ َ َ َ ُ
اإلك ِ
َ ،ف َؼا َ رافِ ُع ْ ُـ ُحر ْي ِؿ َؾةَ :قا َأ ْك ُتؿ َط َؾك َشل ٍءَ ،و َك َػر ِ ِعقسك َو ْ ِ
ْجق ِؾ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
قد :قا َأ ْك ُتؿ َط َؾك َشلءٍ،
ان قِـ الـصارى ل ِ ْؾقف ِ
ِ
َج ِؿق ًعاَ ،ف َؼا َ َر ُج ٌؾ ق ْـ َأ ْه ِؾ ك َْج َر َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ِ
اهلل َذل ِ َؽ فِل َق ْقل ِ ِف َؿا[ :ﭑ ﭒ
َو َج َحدَ ُك ُق َة ُق َ
قسكَ ،و َك َػ َر ِالت ْق َراةَ ،ف َلك َْز َ ُ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
] [ال ؼرة.]223:

قال :كؾ يتؾق يف كتا ف تصديؼ قا كػر :أي تؽػر القفقد عقسك ،وطـدهؿ
التقراة فقفا قا أخذ اهلل طؾقفؿ طؾك لسان ققسك التصديؼ عقسك

 ،ويف

اإلكجقؾ نجا ة طقسك تصديؼ ققسك ،و ؿا جاء ف قـ التقراة قـ طـد اهلل ،وكؾ
يؽػر ؿا يف يدي صاح ف».
فالقفقد كذ قا ديـ الـصارى وقالقا :لقسقا طؾك شلء.
والـصارى كذ قا جؿقع قا تؿقز ف القفقد طـفؿ حتالك يف شالرائع التالقراة التالل
لؿ يـسخفا الؿسقح ،ؾ أقالرهؿ العؿالؾ هبالا ،وكالذ قا ؽثق ٍالر قالـ الالذيـ تؿقالزوا الف
طـفؿ ،حتك كذ قا ؿا جاء ف طقسك

قـ الحؼ.

لؽـ الـصارى وإن الغقا يف تؽػقر القفقد وقعاداهتؿ طؾك الحد القاجب طؿا
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كػارا.
ا تدطقه قـ الغؾق والضال  ،فال ريب أن القفقد لؿا كذ قا الؿسقح صاروا ً
ٍ
و ؿخالػة الؿسؾؿقـ أطظؿ قـ كػالر
قحؿد
وكػر الـصارى تؽذيب
القال،
القفقد ؿجرد تؽذيب الؿسقح ،فنن الؿسقح لؿ يـس قـ شرع التالقراة إٓ قؾ ً
وسائر شرطف إحالة طؾك التقراة ،ولؽـ طاقة ديـ الـصارى أحد قه عد الؿسالقح،
فؾالالؿ يؽالالـ يف قجالالرد تؽالالذيب القفالالقد لالالف قالالـ قخالػالالة شالالرع اهلل الالالذي جالالاء ؽتال ٍ
الاب
قستؼؾ قـ طـد اهلل لؿ يحؾ شق ًئا قـ شرطف طؾك شرع غقره.
وهمٓء الـصارى ذكر كاتب كتاهبؿ يف كتا ف« :أكف لؿا سللف ٌ
سائؾ :أن يػحص
فحصا َقـًا طؿا يعتؼالده الـصالارى الؿسالقحققن الؿختؾػالة ألسالـتفؿ ،الؿتػرقالة يف
لف
ً
أر الالع زوايالالا العالالالؿ ،قالالـ الؿشالالرد إلالالك الؿغالالرب ،وقالالـ الجـالالقب إلالالك الشالالؿا ،
والؼاصـقن جزائر ال حر ،والؿؼقؿقن الد الؿتصؾ إلك قغقب الشؿس.
وأن إسؼػ دققان الؿؾؽل( )2الروقل اجتؿع ؿـ اجتؿالع الف قالـ أجالئفالؿ
ورؤسالائفؿ ،وفالالاوض قالالـ فالاوض قالالـ أفا الالؾفؿ وطؾؿالائفؿ فقؿالالا طؾؿالف قالالـ رأي
الؼق الذيـ رلهؿ جزائر ال حر ق ؾ دخقلف إلك قدص ،وخاص فؿ يف ديـفؿ ،وقالا
يعتؼدوكف ،ويحتجقن ف طـ أكػسفؿ.
قال الؽاتب طؾك لسان إسؼػ« :إهنؿ يؼقلقن إكا سالؿعـا أن قالد ضفالر إكس ٌ
الان
قـ العرب ،اسؿف قحؿالدٌ  ،يؼالق  :إكالف رسالق اهلل .وأتالك ؽت ٍ
الاب ،فالذكر أكالف قـ ّالز ُ
طؾقف قـ اهلل ،فؾؿ كز إلك أن حصؾ الؽتاب طـدكا.
قال :فؼؾت لفؿ :إذا كـتؿ قد سؿعتؿ هبذا الؽتاب وهالذا اإلكسالان ،واجتفالدتؿ
( )2دققان :يد السقاد أكف اقداصقر ،كان طريركفؿ إكد ،أقا قذه ف الؿؾؽل ودورهؿ
فؼد كاقشف الشق  ،وذكر يف ص 166أكف ُقتؾ قع أخقف قزقان ،والؼاتؾ لفؿا هق ققصر
فاروس ،وكان شديدً ا طؾك الـصارى[ .وتؽرر هذا ص 182فقالحظ].
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طؾك تحصقؾ هذا الؽتاب الذي أتك ف طـدكؿ ،فألي حالا ٍ لالؿ تت عالقه ،وٓ سالقؿا
ويف الؽتاب يؼق :
[ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ]
[ل طؿران.]85:
أجا قا قائؾقـٕ :حقا ٍ شتك.
قا  :فؼؾت :وقا هل؟.
قالقا :قـفا أن الؽتاب طر ل ،ولقس ؾساكـا حسالب قالا جالاء فقالف يؼالق [ :ﮩ
ﮪﮫﮬ ] [يقسػ.]1 :
وقال[ :ﮣ ﮤ ﮥ ] [الشعراء.]295:
إلالك غقالالر ذلالالؽ قالـ أيالالات الؿتعالالددة ،والتالل تالالد طؾالالك أن هالذا الؼالالرلن كالالز
ؾسان العرب ،ففق لفؿ ولقس لـا.
قالقا :فؾؿ ا رأيـا هذا طؾؿـا أكف لؿ يلت إلقـا ،ؾ إلك جاهؾقة العرب الذيـ
كذير قـ ق ؾف ،وإكف ٓ يؾزقـا ات اطفٕ :كـا كحـ قد
قا  :إكف لؿ يلهتؿ رسق ٌ وٓ ٌ
أتاكا ٌ
رسؾ قـ ق ؾف ،خاص قكا للسـتـا ،وأكذروكا ديــا الذي كحـ قتؿسؽقن ف
يققـا هذا ،وسؾؿقا إلقـا التقراة واإلكجقؾ ؾغاتـا ،طؾك قا يشفد لفؿ أن هذا
الؽتاب الذي أتك ف هذا الرجؾ ،حقث يؼق يف سقرة إ راهقؿ[ :ﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ] [إ راهقؿ.]2 :
وقا يف سقرة الـحؾ[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ] [الـحؾ.]36:
وقا يف سقرة الرو [ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ]
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[الرو .]27 :
فؼد صح يف هذا الؽتاب أكف لؿ يلت إٓ يف الجاهؾقة قـ العرب.
وأقا ققلف[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ] [ل طؿران.]85:
فقريد حسب قؼتضك العد قققف الالذيـ أتالاهؿ ؾغالتفؿ ٓ ،غقالرهؿ قؿالـ لالؿ
يلهتؿ ؿا جاء فقف ،وكعؾؿ أن اهلل طد ٌ  ،ولقس قـ طدلف أن يطالب يالق الؼقاقالة أقال ًة
ٍ
إكسان لؿ يلت إلقفؿ ،وٓ وقػقا لف طؾالك كت ٍ
الاب ؾسالاهنؿ ،وٓ قالـ جفالة دا ٍع
ات اع
قـ ق ؾف.
هالالذه ألػالالاضفؿ لطقاهنالالا يف الػصالالؾ إو  ،وهالالذا الػصالالؾ لالالؿ يتعر الالقا فقالالف ٓ
لتصديؼف وٓ لتؽذي ف ،ؾ زطؿقا أن يف كػس هذا الؽتاب أكالف لالؿ يؼالؾ :إكالف قرس ٌالؾ
أيضا يؿـع أن يرسؾ إلقفؿ.
إلقفؿ ،ؾ إلك جاهؾقة العرب ،وإن العؼؾ ً
فـحـ ك دأ الجقاب طـ هذا ،وك قـ أكف

ٌ
قرسؾ إلالقفؿ ،وإلالك
أخد أكف

جؿقع اإلكس والجـ ،وأكف لؿ يؼؾ قط :إكف لؿ يرسؾ إلقفؿ.
وٓ يف كتا ف قا يد طؾك ذلؽ ،وأن قا احتجقا ف قالـ أيالات التالل غؾطالقا يف
قعرفة قعـاها  -فرتكقا الـصقص الؽثقرة الصريحة يف كتا ف ،التل ت قـ أكالف قرس ٌالؾ
إلقفؿ  -قـ جـس قا فعؾالقه يف التالقراة واإلكجقالؾ والز القر وكالال إك قالاء ،حقالث
تركقا الـصقص الؽثقرة الصريحة ،وتؿسؽقا ؼؾق ٍؾ قـ الؿتشا ف الذي لؿ يػفؿالقا
قعـاه.
وقعؾالالق ٌ أن الؽالالال يف صالالدد قالالدطل الرسالالالة وكذ الالف قتؼالالد ٌ طؾالالك الؽالالال يف

طؿق رسالتف وخصقصفا ،وإن كان قالد يعؾالؿ أحالدهؿا ق الؾ أخالر ،لؽالـ هالمٓء
الؼق ادطقا خصقص رسالتف ،وذكالروا أن الؼالرلن يالد طؾالك ذلالؽ ،فـجقالب طؿالا
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فصال.
فصال ً
ذكروه طؾك حسب ترتق فؿ ً
فـؼقل وباهلل التقفقؼ :الؽال فقؿـ خاصب الخؾؼ لكف رسق اهلل إلقفؿ الالال كؿالا
وغقالالره قؿالالـ قالالا  :إكالالف رسالالق اهلل :كالالن راهقؿ وققسالالك،
فعالالؾ قحؿالالدٌ
وكحقهؿا قـ الرسؾ الصالادققـ صالؾقات اهلل وسالالقف طؾالقفؿ أجؿعالقـَ ،ول ِ كال ٍؾ
قالـ الصالالحقـ ،وكؿسالقؾؿة الؽالالذاب ( ،)2وإسالقد العـسالل( ،)1وكحقهؿالا قالالـ
الؿتـ ئقـ الؽذا قـ الالال يـيـل طؾك َاؾقـ:
َحدهؿا :أن كعرف قا يؼقلالف يف خالده وأقالره ،فـعالرف قالا يخالد الف وياللقر الف،
وهؾ قا  :إكف رسق اهلل إلك جؿقع الـاس.
ٍ
ٍ
قعقـة ٓ ،إلك غقرها.
صائػة
أو قا  :إكف لؿ يرسؾ إٓ إلك
ٌ
كاذب.
صادد ،أو
والثاكِل :أن يعرف هؾ هق
ٌ
وهبذيـ إصؾقـ يتؿ اإليؿان الؿػصؾ ،وهق قعرفة صدد الرسالق  ،وقعرفالة
قا جاء ف.
وأقالالا اإليؿالالان الؿجؿالالؾ فقحصالالؾ الالإو  ،وهالالق قعرفالالة صالالدقف فقؿالا جالالاء الالف،
كنيؿاكـا الرسؾ الؿتؼدقة.
وقد كعؾؿ صدقف أو كذ ف ق ؾ أن يعؾؿ قا يذكره ،وقالد يعؾالؿ قالا يالذكره ق الؾ أن
( )2اشتفر قـ الـاس دطقى الـ قة ووصػ الؽذاب حتك ققؾ « أكذب قـ قسقؾؿة»ُ ،ولد
ولؿ يسؾؿ ،وكان أكد
وكشل يف وادي القؿاقة قرب ؾدة العققـة ،وفد طؾك الـ ل
وصؾب قـف الؿشاركة يف الـ قة ،ورفض الـ ل صؾ ف.
سـا قـ الـ ل
أسا يف الد قذحج ،وطـس طـ قـ طقن قذحج
( )1ادطك الـ قة طؾك الد القؿـ ،وكان ر ً
وصرد الػرس قـ القؿـ،
فقؼا يف كس تف العـسل الؿذحجل ،قاتؾ طاقؾ الـ ل
واشتغؾ السحر والشعقذة ،وأقر الـ ل ؼتؾف ،وتقلك قتؾف رجؾ فا ؾ ُيدطك فقروز.

26
يعؾؿ صدقف أو كذ ف.
وهمٓء دأوا يف كتاهبؿ هذا ؿا ذكره الرسق قؿا زطؿقا أكف حجال ًة لفالؿ طؾالك
طد وجقب ات اطف ،وطؾك قدح ديـفؿ الذي هؿ القق طؾقف عد الـس والت الديؾ،
حججا قستؼؾ ًة طؾك صحة ديـفؿ ،ؿ ذكروا قا يؼدح فقف ويف ديـف.
ؿ ذكروا
ً
فؾفذا قدقـا الجقاب طؿا احتجقا ف قـ الؼرلن ،كؿا قدققه يف كتاهبؿ.
إذا ُطرف هذا ،ففمٓء الؼق يف هذا الؿؼا ادطقا أن قحؿدً ا
إلقفؿ ،ؾ إلك أهؾ الجاهؾقة قـ العرب ،ففذه الدطقى طؾك وجفقـ:

لؿ ُي ْر َسؾ

إَا َن يؼقلقا :إكف ـػسف لؿ يدع أكف أرسؾ إلقفؿ ،ولؽـ أقتف ادطقا لف ذلؽ.
وإَا َن يؼقلقا :إكف ادطك أكف ُأرسؾ إلقفؿ ،وهق كاذب يف هذه الدطقى.
وكالقفؿ يف صدر هذا الؽتاب يؼتضل القجف إو  ،ويف لخره قد يؼا  :إهنؿ
أشاروا إلك القجف الثاين.
لؽـفؿ يف الحؼقؼة لؿ يـؽروا رسالتف إلك العرب ،وإكؿا أكؽروا رسالالتف إلالقفؿ،
وأقا رسالتف إلك العرب فؾؿ يصرحقا تصديؼف فقفالا وٓ تؽذي الف ،وإن كالان ضالاهر
لػظفؿ يؼتضل اإلقرار رسالتف إلك العرب ،ؾ صدققا ؿا وافالؼ قالقلفؿ ،وكالذ قا
ؿا خالػ ققلفؿ.
وكحالالـ ك الالقـ أكالالف ٓ يصالالح احتجالاجفؿ شال ٍ
اللء قؿالالا جالالاء الالف الـ الالل

 ،الالؿ

كتؽؾؿ طؾك الالقجفقـ جؿقعالا ،وك القـ أكالف ٓ يصالح احتجالاجفؿ ش ٍ
اللء قالـ الؼالرلن
ً
ٍ
قجف قـ القجقه ،وك القـ أن الؼالرلن ٓ حجالة فقالف لفالؿ ،وٓ فقالف
طؾك صحة ديـفؿ
تـاقض ،وكذلؽ كتالب إك قالاء الؿتؼالدققـ التالل يحتجالقن هبالا هالل حجال ٌة طؾالقفؿ،
ٌ
ٍ
.
لقس يف
شلء قـفا حج ٌة لفؿ ولق لؿ ي عث قحؿدٌ
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ققاف ٌالؼ لسالائر كالال إك قالاء يف

فؽقػ والؽتاب الذي جالاء الف قحؿالدٌ
إ طا ديـفؿ ،وققلفؿ يف التثؾقث وآتحاد ،وغقر ذلؽ ،قع العؼؾ الصريح.

ففالالؿ احتجالالقا يف كتالالاهبؿ هالالذا الالالؼرلن ،و ؿالالا جالالاءت الالف إك قالالاء ق الالؾ قحؿال ٍالد
 ،قع العؼؾ.
وكحـ ك قـ أكف ٓ حجة لفؿ فقؿا جاء الف قحؿالدٌ
إك قاء ق ؾف ،وٓ يف العؼؾ ،ؾ قا جاء الف قحؿالدٌ

 ،وٓ فقؿالا جالاءت الف
 ،وقالا جالاءت الف إك قالاء

ق ؾف ،قع صريح العؼؾ ،كؾفا راهق ٌـ قطعق ٌة طؾك فساد ديـفؿ.
ولؽالالـ كالالذكر ق الالؾ ذلالالؽ أن احتجالالاجفؿ ؿالالا جالالاء طالالـ الـ الالل

ٓ يصالالح

ٍ
قحؿد
قجف قـ القجقه ،وأكف ٓ يجقز أن يحتج ؿجرد الؿـؼق طـ
كؾؿة واح ٍ
ٍ
الدة قؿالا جالاء الف ،وكالذلؽ سالائر إك قالاء ،خالالف آحتجالاج
يؽذ ف يف
قالـ

ؽال غقر إك قاء ،فنن ذلؽ يؿؽـ ققافؼة عضف دون عض.
وأقا قا أخدت ف إك قاء ،أو قـ قا  :إكف ك ل ،فال يؿؽالـ آحتجالاج عضالف
دون عض ،سقا ٌء ُقدّ ر صدقفؿ أو كذهبؿ.
فقؼال لفؿ  -طؾك كالؾ تؼ ٍ
الدير ،سالقاء أقالروا ـ قتالف إلالك العالرب أو غقالرهؿ ،أو
كذ قه يف ققلف :إكالف رسالق اهلل ،أو سالؽتقا طالـ هالذا وهالذا ،أو صالدققه يف الال عض
دون ال عض  :-إن احتجاجؽؿ طؾك صحة قا تخالػقن فقف الؿسؾؿقـ قؿا جاء الف
ٍ
قجف قـ القجقه ،فاحتجاجؽؿ طؾك أكف لؿ يرسؾ إلقؽؿ،
ٓ يصح
قحؿدٌ
ٍ
ٍ
تؼدير.
شلء قـ الؼرلن حج ٌة داحض ٌة طؾك كؾ
أو طؾك صحة ديـؽؿ
قع أكا سـ قـ إن شاء اهلل تعالك أن الؽتب اإللفقة كؾفا ،قع الؿعؼالق ٓ حجالة
ٍ
شلء قـفا ،ؾ كؾفا حج ٌة طؾقؽؿ.
لؽؿ يف
ٍ
ٍ
ؽؾؿة
وإكؿا الؿؼ قد هـا أن احتجاجفؿ
واحدة قؿالا جالاء الف قحؿالدٌ
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ٍ
ً
رسقٓ صالاد ًقا يف كالؾ قالا يخالد الف طالـ اهلل
قجف قـ القجقه :فنكف إن كان
ٓ يصح
ٍ
واحد أكف جاء ؿا يخالػ ديـ الـصارى ،فقؾالز إذا كالان رس ً
القٓ
 ،فؼد طؾؿ كؾ
اصال.
صاد ًقا أن يؽقن ديـ الـصارى ً
ٍ
ٍ
واحادل َؿاا جااد باف :إهنالا اصؾالةٌ ،لالز أن ٓ يؽالقن طـالدهؿ
كؾؿة
وإن قالقا يف
ٍ
ً
وحقـئذ ..فسقا ٌء قالقا :هق قؾ ٌ
الالؿ
رسقٓ صاد ًقا ق ؾ ًغا طـ اهلل،
الؽ طالاد ٌ  ،أو هالق ط ٌ
طظقؿالالا قالالـ
قديسالالا
قالالـ العؾؿالالاء ،أو هالالق رجال ٌالؾ صال ٌ
ً
الالح قالالـ الصالالالحقـ ،أو جعؾالالقه ً
أطظؿ الؼديسقـ ،فؿفؿا طظؿقه ف ،وقالدحقه الف :لؿالا رأوه قالـ قحاسالـف ال الاهرة،
كؾؿة واح ٍ
ٍ
الدة قؿالا جالاء الف ،أو
وفضائؾف الظاهرة ،وشريعتف الطاهرة ،قتك كذ قه يف
شؽقا فقفا ،كاكقا قؽذ قـ لف يف ققلف :إكف رسق اهلل ،وأكف ؾغ هذا الؼرلن طـ اهلل.
وَـ كان َؽاذ ًبا يف ققلاف :إكالف رسالق اهلل ،لالؿ يؽالـ قالـ إك قالاء والؿرسالؾقـ،

وقـ لؿ يؽـ قـفؿ لؿ يؽـ ققلف حج ًة ال تة ،لؽـ لف أسقة أقثالف.

فنن طرف صحة قا يؼقلف دلق ٍؾ قـػصال ٍؾ ُق الؾ الؼالق ٕ :كالف طالرف صالدقف قالـ
غقر جفتفٕ ٓ ،كف قالف ،وإن لؿ يعرف صحة الؼق لؿ يؼ ؾ.
ٌ
صادد يف كؾ قا ي ؾغالف
فت قـ أكف إن لؿ يؼر الؿؼر لؿـ ذكر :أكف رسق اهلل ،لكف
طـ اهلل ،قعصق ٌ طـ استؼرار الؽذب خط ًل أو طؿدً ا ،لؿ يصح احتجاجفؿ ؼقلف.
وهالالذا إصالالؾ ي طالالؾ قالالق طؼالالالء أهالالؾ الؽتالالاب ،وهالالق لؼالالق جفالالالفؿ أطظالالؿ
إ ً
 :لؿالا
كثقرا قـ طؼالء أهؾ الؽتاب وأكثرهؿ يعظؿالقن قحؿالدً ا
طآ ،فنن ً
دطالا إلقالف قالالـ تقحقالد اهلل تعالالالك ،ولؿالا هنالالك طـالف قالالـ ط الادة إو الالان ،ولؿالا صالالدد

التقراة واإلكجقؾ والؿرسؾقـ ق ؾالف ،ولؿالا ضفالر قالـ طظؿالة الؼالرلن الالذي جالاء الف،
وقحاسـ الشالريعة التالل جالاء هبالا ،وفضالائؾ أقتالف التالل لقـالت الف ،ولؿالا ضفالر طـالف
وطـفؿ قـ أيات والداهقـ والؿعجزات والؽراقالات ،لؽالـ يؼقلالقن قالع ذلالؽ:
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إكف عث لغقركا ،وإكف ٌ
قؾؽ طاد ٌ لف سقاس ٌة طادل ٌة ،وإكف قع ذلؽ حصؾ طؾق ًقالا قالـ
كاققس الا عؾؿالالف ،ور ّت الالف ،كؿالالا و الالع
طؾالالق أهالالؾ الؽتالالاب وغقالالرهؿ ،وو الالع لفالالؿ
ً
أكا رهؿ لفؿ الؼقاكقـ والـقاققس التل ليديفؿ.

وقفؿا قالقه قـ هذا فنهنؿ ٓ يصقرون ف قمقـقـ الف ،وٓ يسالقغ لفالؿ ؿجالرد
ٍ
شلء قؿا قالفٕ :كف قد طرف الـؼؾ الؿتقاتر الذي يعؾؿالف جؿقالع
ذلؽ آحتجاج
إقؿ قـ جؿقع الطقائػ أكف قا  :إكف رسق اهلل إلك جؿقالع الـالاس ،وأن اهلل أكالز
طؾقف الؼرلن.
ٍ
ٍ
واحدة فؼد ّ
كذب رسق اهلل ،وقـ
كؾؿة
فنن كان صاد ًقا يف ذلؽ فؿـ كذ ف يف
كافر ،وإن لؿ يؽالـ صالاد ًقا يف ذلالؽ لالؿ يؽالـ رس ً
القٓ هلل ،الؾ
كذب رسق اهلل ففق ٌ

كان كاذ ًا ،وقـ كان كاذ ًالا طؾالك اهلل يؼالق  :اهلل أرسالؾـل الذلؽ ،ولالؿ يرسالؾف الف ٓ
ٍ
شلء قـ أققالف.
يجقز أن يحتج
وأقا قـ كان قـ جفالء أهؾ الؽتاب  -الذيـ يؼقلقن :إكالف كالان قؾ ًؽالا قسالؾ ًطا
ٍ
ً
إرسآ كقكقا :لقـتؼؿ الف قالـفؿ ،كؿالا أرسالؾ
غضب ،أرسؾف اهلل
طؾقفؿ ،وأكف رسق
ختـصر وسـحاريب( )2طؾك ـل إسرائقؾ ،وكؿا أرسؾ جالـؽس خالان( )1وغقالره
قـ الؿؾقك الؽافريـ والظالؿقـ قؿا يـتؼؿ ف قؿـ طصاه  -ففالمٓء أطظالؿ تؽالذي ًا
وكػرا ف قـ أولئؽ ،فنن همٓء الؿؾقك لالؿ يؼالؾ أحالدٌ قالـفؿ إن اهلل أكالز طؾقالف
لف،
ً
( )2هق جد ختـصر قؾؽ ا ؾ ،كان قجقسقا ،ولد طا  705د  .وتقيف طا  682د
ويؼا  :إن اهلل سؾطف طؾك ـل إسرائقؾ يف الؿرة إولك.
رجال َسػاكًا لؾدقاء ،تقسعت
ً
( )1هق جـؽقز خان قؾؽ التتارُ ٓ ،يعرف لف كسب ،كان
قؿؾؽة الؿغق يف طفده ،وأحدث ققاكقـ كافرة وضالؿة لدولتف .ولد طا 2255
تؼري ًا ،وتقيف طا  . 2117طـ طؿر قارب الس عقـ طاقا ،ودفـ يف قؽان قجفق  .اكظر
ال داية والـفاية .200/23
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كتا ًالا ،وٓ أن هالالذا الؽالالال الالالذي أ ؾغالالف إلالالقؽؿ هالالق كالالال اهلل ،وٓ أن اهلل أقالالركؿ أن

تصدققين فقؿا أخدتؽؿ ف ،وتطقعقين فقؿالا أقالرتؽؿ الف ،وقالـ لالؿ يصالدقـل اصـًالا
وضاهرا ،فنن اهلل يعذ ف يف الدكقا وأخرة ،ؾ هالمٓء أرسالؾفؿ إرس ً
الآ كقكقالا قالدّ ره
ً
وقضاه ،كؿا يرسؾ الريح العذاب ،وكؿا يرسؾ الشقاصقـ.

فنذا ُطؾالؿ هالذا فـؼالق  -عالد ذلالؽ لؿالـ قالا  :إكالف رسالق ٌ أرسالؾ إلالك العالرب
الجاهؾقة دون أهؾ الؽتاب  :-إكف قـ الؿعؾالق الضالرورة لؽالؾ قالـ طؾالؿ أحقالالف
القاترا قؿالا يـؼالؾ طالـ ققسالك وطقسالك وغقرهؿالا،
الـؼؾ الؿتقاتر الذي هق أطظالؿ ت ً

و الؼرلن الؿتقاتر طـف ،وسـتف الؿتقاترة طـف ،وسـة خؾػائف الراشديـ قـ عده :أكف
ذكر أكف ُأرسؾ إلك أهؾ الؽتاب :القفالقد والـصالارى ،كؿالا ذكالر أكالف ُأرسالؾ
إلك إقققـ ،ؾ ذكر أكف أرسؾ إلك جؿقع ـالل لد  ،طالرهبؿ وطجؿفالؿ ،قالـ الالرو
والػرس والرتك والفـد والد ر والح شة ،وسائر إقؿ ،ؾ أكف أرسؾ إلك الثؼؾالقـ
الجـ واإلكس جؿق ًعا.
وهذا كؾف قـ إققر الظاهرة الؿتقاترة طـف التل اتػؼ طؾك كؼؾفا طـف أصالحا ف
قع كثرهتؿ ،وتػرد ديالارهؿ وأحالقالفؿ ،وقالد صالح ف طشالرات ألالقف ٓ ،يحصالل
طالددهؿ طؾالالك الحؼقؼالالة إٓ اهلل تعالالالك ،وكؼالالؾ ذلالؽ طالالـفؿ التالالا عقن وهالالؿ أ الالعاف
الصحا ة طالددا ،الؿ ذلالؽ قـؼالق ٌ قر ًكالا عالد ق ٍ
الرن إلالك زقــالا ،قالع كثالرة الؿسالؾؿقـ
ً
واكتشارهؿ يف قشارد إرض وقغارهبا ،كؿا أخد ذلؽ ق الؾ أن يؽالقن ،فؼالا يف
ار َق َفا َو ََغ ِ
ت ََ َش ِ
َار َب َفاِ َو َس َق ْي ُؾغُ َُ ْؾ ُ
ؽ
ت لِل ْإَ ْر ُضِ َف َر ََ ْي ُ
الحديث الصحقح« :ز ُِو َي ْ
ِ
ي لِل َِـ َْفا»(.)2
َُ ََّتل ََا ز ُِو َ
والؿؼصالالقد أن قحؿالالدً ا

هالالق كػسالالف دطالالا أهالالؾ الؽتالالاب قالالـ القفالالقد

( )2أخرجف أحؿد رقؿ [  ،]178/5وقسؾؿ رقؿ ( )1889طـ ق ان

.
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والـصارى إلك اإليؿان ف و ؿا جاء ف ،كؿا دطا قـ ٓ كتاب لف قـ العرب وسالائر
إقؿ.
وهق الذي أخد طـ اهلل ت ارك وتعالك ؽػر قـ لؿ يمقـ ف قالـ أهالؾ الؽتالاب
القرا ،وهالالق الالالذي أقالالر جفالالادهؿ،
وغقالالرهؿ ،و الاللهنؿ يصالالؾقن جفالالـؿ وسالالاءت قصال ً

ودطاهؿ ـػسف وكقا ف.
ٍ
وحقـئذ ..فؼقلفؿ يف الؽتاب« :لؿ يلت إلقـالا ،الؾ إلالك الجاهؾقالة قالـ العالرب»
سقا ٌء أرادوا أن اهلل عثف إلك العرب ولؿ ي عثف إلقـا ،أو أرادوا أكالف ادطالك أكالف ُأرسالؾ
إلك العرب ٓ إلقـا ،فنكف قد طؾؿ جؿقع الطقائػ أن قحؿدً ا دطا القفقد والـصارى

إلك اإليؿان ف ،وذكر أن اهلل أرسؾف إلقفؿ ،وأقره جفاد قـ لؿ يمقـ ف قـفؿ ،فنذا
ضاهرا طؾقالف ،سالقا ٌء
ققؾ قع هذا :إكف قا  :لؿ ُأ عث إٓ إلك العرب ،كان كاذ ًا كذ ًا
ً

صدّ قف اإلكسان أو كذ ف ،فنن الؿؼصقد هـا أكف كػسف دطالا جؿقالع أهالؾ إرض إلالك
اإليؿان ف ،فدطا أهؾ الؽتاب كؿا دطا إق ّققـ.
ََا القفقد :فنهنؿ كاكقا جقراكالف يف الحجالاز الؿديـالة وقالا حقلفالا وخقالد ،فالنن
ٍ
سقػ وٓ قتا ٍ  ،ؾ لؿا ضفر لفالؿ قالـ
الؿفاجريـ وإكصار كؾفؿ لقـقا ف قـ غقر
راهقـ ك قتف ،ودٓئؾ صدقف لقـقا ف ،وقد حصؾ قـ إذى يف اهلل لؿالـ لقالـ الاهلل

الروف يف السالالقرة ،وقالالد لقالالـ الالف يف حقاتالالف كثقالالر قالالـ القفالالقد والـصالالارى،
قالالا هالالق قعال ٌ
وكثقر قـفؿ كاكقا غقر قؽة والؿديـة.
عضفؿ ؿؽة ،و عضفؿ الؿديـة،
ٌ
فؾؿا قد الؿديـة طاهد قـ لؿ يمقـ ف قالـ القفالقد ،الؿ كؼضالقا العفالد فاللجؾك
عضفؿ ،وقتؾ عضفؿ :لؿحار تفؿ هلل ورسقلف ،وقد قالاتؾفؿ قالر ًة عالد ق ٍ
الرة ،قاتالؾ
ـل الـضقر ،وأكز اهلل تعالك فالقفؿ سالقرة الحشالر ،وقاتالؾ قريظالة طالا إحالزاب،
وذكرهؿ اهلل يف سقرة إحزاب ،وقاتؾ ق ؾفؿ ـل ققـؼاع ،و عالد هالمٓء غالزا خقالد
ٍ
عؿائة ،فػتح
هق وأهؾ قعة الر قان الذيـ ايعقه تحت الشجرة ،وكاكقا أل ًػا وأر
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اهلل طؾقفؿ خقد ،وأقر القفالقد فقفالا فالحالقـ ،وأكالز اهلل تعالالك سالقرة الػالتح يالذكر
فقفا ذلؽ.
فؽقالػ يؼالالا  :إكالف لالالؿ يالذكر أكالالف ُأرسالالؾ إٓ إلالك قشالالركل العالرب ،وهالالذه حالالا
القفقد قعف؟.
وََا الـ ارى :فنن أهؾ كجران التل القؿـ كاكقا كصارى ،فؼد طؾقف وفدهؿ
ستقن راك ًا ،وكاضرهؿ يف قسجده ،وأكز اهلل فقفؿ صدر سقرة ل طؿران.
ولؿا ضفرت حجتف طؾقفؿ ،وت القـ لفالؿ أكالف رسالق اهلل إلالقفؿ ،أقالره اهلل إن لالؿ
يجق قه أن يدطقهؿ إلك الؿ اهؾة ،كؿا ذكر ذلؽ يف سقرة [ل طؿران.]62:
فؾؿا دطاهؿ إلك الؿ اهؾة صال قا أن يؿفؾفؿ حتك َي ْشالت َِق ُرواَ ،ف ْ
اشالت ََق ُروا ،فؼالا
ٍ
عض :تعؾؿالقن أكالف ك الل ،وأكالف قالا اهالؾ قالق ٌ ك قالا إٓ كالز هبالؿ العالذاب،
عضفؿ ل
فاستعػقا قـ الؿ اهؾة ،فصالحقه وأقروا لف الجزية طالـ ي ٍالد وهالؿ صالاغرون ،لؿالا
خافقا قـ دطائف طؾقفؿ :لعؾؿفؿ أكف ك ل ،فدخؾقا تحت حؽؿالف ،كؿالا يالدخؾ أهالؾ
الذقة الذيـ يف الد الؿسؾؿقـ تحت حؽؿ اهلل ورسقلف ،وأ ّدوا إلقف الجزية طـ ي ٍالد
وهؿ صاغرون ،وهؿ أو قـ أ ّدى الجزية قـ الـصارى ،واستعؿؾ طؾالقفؿ وطؾالك
الفقرا ،يالذكر فقالف
قـ أسؾؿ قالـفؿ طؿالرو الـ حالز إكصالاري ،وكتالب لالف كتا ًالا قش ً

شرائع الديـ ،فؽاكقا يف ذقة الؿسؾؿقـ تحت حؽؿ اهلل ورسالقلف ،وكائالب رسالقلف:
طؿرو ا ـ حز إكصاري.
وقصتفؿ قشالفقر ٌة قتالقاتر ٌة ،كؼؾفالا أهالؾ السالقر وأهالؾ الحالديث وأهالؾ الػؼالف،
قعروف يف الصحاح والســ ،كؿا سـذكره إن شاء اهلل تعالك.
وأصؾ حديثفؿ
ٌ
والؿؼصقد هـا ذكر قدو وفد كجران الـصارى :السقد والعاقب وقـ قعفؿا.
قال َبق الػرج بـ الجقزي :ؿ دخؾت سـة طشر قـ الفجرة ،فؿالـ الحالقادث
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فقفالالا أن رسالالق اهلل

عالالث خالالالد الالـ القلقالالد إلالالك ـالالل الحالالارث الالـ كعالالب،

فروى ا ـ إسحاد قا  :عث رسق اهلل

خالدً ا يف ر قع أخر ،أو جؿادى

إو يف سـة طشر إلك ـل الحالارث الـ كعالب ـجالران ،وأقالره أن يالدطقهؿ إلالك
اإلسال ق ؾ أن يؼاتؾفؿ ،وذكر الؼصة.
ثؿ قال :وفقفا قد وفد إزد ،وفقفا قد وفالد غسالان ،وفقفالا قالد وفالد ز قالد،
وفقفا قد وفد ط د الؼقس.
قال ابـ إسحاق :قد طؾك رسق اهلل

الجارود ـ طؿرو يف وفالد ط الد

الؼقس ،وكان كصراكقا فلسؾؿقا ،وفقفا قالد وفالد كـالدة فلسالؾؿقا ،وفقفالا قالد وفالد
ـل حـقػة ،وفقفا قد وفد جقؾة.
قال :وفقفا قد العاقالب والسالقد قالـ كجالران ،فؽتالب لفالؿ رسالق اهلل
كتاب صؾح.
وذكر قحؿد ـ سعد يف «الط ؼات» قدوقفؿ يف القفقد فؼا  :ذكر عث الـ الل
خالد ـ القلقد يف شفر ر قع إو سـة طشر إلك ـل الحارث ـ كعالب،
ذكره نسـاده ،أك لكا قحؿد الـ طؿالر حالد ـل إ الراهقؿ الـ ققسالك الؿخزوقالل طالـ
ط د اهلل ـ طؽرقة ـ ط د الرحؿـ ـ الحارث طـ أ قف.
ؿ ذكر قدو كصارى كجران قالـ صريالؼ طؾالل الـ قحؿالد ،فؼالا أكالا طؾالل الـ
قحؿد وهق الؿدائـل طـ أ ل قعشر طـ يزيد ـ روقالان وقحؿالد الـ كعالب قالا :
وأكا طؾالل الـ قجاهالد طالـ قحؿالد الـ إسالحاد طالـ الزهالري وطؽرقالة الـ خالالد،
وطاصؿ ـ طؿر ـ قتادة أكا يزيد ـ طايض ـ جعد الة طالـ ط الد اهلل الـ أ الل ؽالر
ا ـ حز وطـ غقرهؿ قـ أهؾ العؾؿ يزيد عضفؿ طؾك عالض قالالقا :ووفالد فالالن
وفالن يف رجا قـ خثعؿ إلك رسق اهلل

عدقا هد جريالر الـ ط الد اهلل ذا
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الخؾصة ،وقتؾ قـ قتؾ قـ خالثعؿ ،فؼالالقا :لقـالا الاهلل ورسالقلف ،فاكتالب لـالا كتا ًالا،

وذكروا الؼصة ،وقدو وفقد قتعددة (.)2

قالقا« :وقد وفد كجران ،وكتب رسق اهلل

إلك أهؾ كجالران ،فخالرج

إلقف أر عة طشر قـ أشراففؿ كصارى ،وفقفؿ ال الة كػ ٍالر يتقلالقن أقالقرهؿ :العاقالب
واسؿف ط د الؿسقح ٌ
رجؾ قـ كـدة ،وهالق أققالرهؿ ،وصالاحب قشالقرهتؿ ،والالذي
يصالالدرون طالالـ رأيالالف ،وأ الالق الحالالارث أسالالؼػفؿ وإقالالاقفؿ وصالالاحب قِدْ َراسالالفؿ(،)1
والسقد وهق صاحب رحؾتفؿ ،فالدخؾقا الؿسالجد وطؾالقفؿ قالاب الحالدة ،وأرديالة
قؽػقفالالة الالالحرير ،فؼالالاققا يصالالؾقن يف الؿسالالجد كحالالق الؿشالالرد فؼالالا رسالالق اهلل
« :دطقهؿ» ،ؿ أتقا الـ ل

 ،فلطرض طـفؿ فؾؿ يؽؾؿفؿ ،فؼا لفالؿ

طثؿان :ذلؽ قـ أجالؾ زيؽالؿ هالذا .فاكصالرفقا يالققفؿ ذلالؽ ،الؿ غالدوا طؾقالف الزي
الره ان فسؾؿقا طؾقالف ،فالرد طؾالقفؿ ،ودطالاهؿ إلالك اإلسالال  ،فالل قا ،وكثالر الؽالال
والحجاج قالـفؿ ،وتالال طؾالقفؿ الؼالرلن ،وقالا رسالق اهلل

« :إن َكؽارتؿ َاا

َققل ففؾؿ َباهؾؽؿ» ،فاكصرفقا طؾك ذلؽ ،فغدا ط د الؿسقح ورجالالن قالـ ذوي
فؼالقا :قد دا لـا أن ٓ ك اهؾالؽ ،فالاحؽؿ طؾقـالا ؿالا
رأيفؿ طؾك رسق اهلل
ألػ يف رجالب ،وأل ٍ
أح ت ،كعطؽ وكصالحؽ ،فصالحفؿ طؾك ألػل حؾةٍ :
الػ يف
ٍ
رقحالا،
صػر ،أو ققؿة كؾ حؾة قـ إواقل ،وطؾالك طاريالة ال القـ در ًطالا ،و ال القـ ً

فرسا ،إن كان القؿـ كقدٌ  ،ولـجران وحاشالقتفؿ جالقار اهلل
عقرا ،و ال قـ ً
و ال قـ ً
طؾالالك أكػسالالفؿ ،وقؾالالتفؿ ،وأر الالفؿ ،وأقالالقالفؿ،
وذقالالة قحؿال ٍالد رسالالق اهلل
الب قالالـ
وغالالائ فؿ ،وشالالاهدهؿ ،و الالقعفؿ ٓ ،يغقالالر أسال ٌ
الؼػ قالالـ سالالؼقػاه ،وٓ راهال ٌ
واقػ قـ وقػاكقتف.
ره اكقتف ،وٓ
ٌ
( )2اكظر ص ؼات ا ـ سعد .328/2
(ِ )1
الؿدْ َراس :هق الؿؽان الذي يدرس فقف.
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وأشفد طؾك ذلؽ شفق ًدا ،قـفؿ أ ق سالػقان الـ حالرب ،وإقالرع الـ حالا س،
والؿغقرة ـ شع ة ،فرجعقا إلك الدهؿ.
القرا حتالك رجعالا إلالك الـ الل
فؾؿ يؾ ث السقد والعاقالب إٓ يس ً

فلسالؾؿا،

وأكزلفؿا دار أ ل أيقب إكصاري.

وأقا أهؾ كجران طؾك قا كتب لفؿ ف الـ ل

حتالك ق ضالف اهلل صالؾقات

اهلل طؾقف ورحؿتف ور قاكف ،ؿ ولل أ ق ؽالر الصالديؼ ،فؽتالب القصالاة هبالؿ طـالد
وفاتف ،ؿ أصا قا ر ًا ،فلخرجفؿ طؿر ـ الخطاب قـ أر فؿ ،وكتالب لفالؿ :هالذا

قالا كتالب طؿالالر أققالر الؿالمقـقـ لـجالالران :أكالف قالالـ سالار قالـفؿ أكالالف لقال ٌـ لقالالان اهللٓ ،
وأ الالق
يضالرهؿ أحالدٌ قالـ الؿسالالؾؿقـ ،ووىف لفالؿ ؿالا كتالالب لفالؿ رسالق اهلل
ؽر ،أقا عد :فؿـ وقعقا ف قـ أقراء الشا وأقراء العراد فؾققسعفؿ قالـ جريالب
إرض ،فؿا اطتؿؾالقا قالـ ذلالؽ ففالق لفالؿ صالدق ٌة ،وطؼ ال ٌة لفالؿ قؽالان أر الفؿٓ ،
س ال قؾ طؾالالقفؿ فقالالف ٕحال ٍالد وٓ قغالالر ٍ  ،أقالالا عالالد :فؿالالـ حضالالرهؿ قالالـ رج ال ٍؾ قسال ٍ
الؾؿ،
فؾقـصالرهؿ طؾالك قالـ ضؾؿفالالؿ ،فالنهنؿ أقالقا ٌ لفالؿ الذقالالة ،وجالزيتفؿ طالـفؿ قرتوكال ٌة

شفرا عالد أن يؼالدققا ،وٓ يؽؾػالقا إٓ قالـ القعتفؿ التالل اطتؿؾالقا
أر ع ًة وطشريـ ً
ٍ
قعـقف طؾقفؿ.
غقر قظؾقققـ ،وٓ

كاس قـفؿ العالراد،
شفد طثؿان ـ طػان ،وقعقؼقب ـ أ ل فاصؿة( ِ)2فققع ٌ
فـزلقا الـجراكقة التل ـاحقة الؽقفة» (.)1
وقا ذكره ا ـ سعد طـ طؾل ـ قحؿد الؿدائـل طالـ أشالقاخف يف حالديث وفالد
قديؿا ،وشفد الؿشاهد،
( )2هق قعقؼب ـ أ ل فاصؿة الدوسل ،حؾقػ ـل أققة ،أسؾؿ
ً
وكان طؾك قت الؿا لعؿر .اكظر اإلصا ة .253/6
( )1أخرجف ا ـ سعد يف الط ؼات .357/2
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كجران ففق يقافؼ قالا ذكالره ا الـ إسالحاد ،فالنن ققلالف« :أر عالة طشالر قالـ أشالراففؿ»
يقافؼ قق ا ـ إسحاد طـ قحؿد ـ جعػالر قالا « :قالد طؾالك رسالق اهلل

وفد كجران ستقن راك ًا ،فقفؿ أر عة طشر قـ أشراففؿ ،يف إر عة طشر ال الة كػ ٍالر
إلقفؿ يمو أقرهؿ :العاقب أققر الؼق وذو رأيفالؿ ،وصالاحب قشالقرهتؿ ،والالذي
ِ
الؿ
ٓ يصدرون إٓ طـ رأيف واسؿف ط د الؿسقح ،والسقد َ ؿا ُل ُف ْؿ ،وصالاحب َر ْحؾ ِف ْ
ِ
اس ُؿ ُف ْإَ ْي َف ُؿ ،وأ ق حار ة ـ طؾؼؿة أخق ـل ؽر الـ وائالؾ ،أسالؼػفؿ
َوك َْج َعت ِف ْؿَ ،و ْ
وحدهؿ وإقاقفؿ وصاحب قدراسفؿ ،وكان أ ق حار ة قالد شالرف فالقفؿ ،ودرس
كت فؿ حتك حسالـ طؾؿالف يف ديالـفؿ ،فؽاكالت قؾالقك الالرو قالـ أهالؾ الـصالراكقة قالد
شرفقه وققلقه وأخدققه ،و ـقا لف الؽـالائس ،و سالطقا لالف الؽراقالات :لؿالا ؾغفالؿ
قـ كجالران،

طـف قـ طؾؿف واجتفاده يف ديـفؿ ،فؾؿا وجفقا إلك رسق اهلل
ققجف الا ،وإلالالك جـ الالف ٌ
أخ لالالف يؼالالا لالالف :كالالرز الالـ
جؾالالس أ الالق حار الالة طؾالالك غؾالالة لالالف
ً
طؾؼؿة( ،)2فعثرت غؾة أ ل حار الة ،فؼالا كالرز :تعالس إ عالد  -يريالد رسالق اهلل
 فؼا لف أ ق حار ة :ؾ أكت تعست .فؼا  :ل ِ َؿ يا أخالل؟! قالا  :واهلل إكالفلؾـ ل الذي كـا كـتظره .فؼا لف كرز :فؿا قـعؽ قـالف ،وأكالت تعؾالؿ هالذا؟ قالا  :قالا
صـع ـا همٓء الؼق  ،شرفقكا وققلقكا وأكرققكا ،وقد أ قا إٓ خالفف ،فؾالق فعؾالت
كزطقا قـا كؾ قا ترى .فل الؿر طؾقفالا قـالف أخالقه كالرز الـ طؾؼؿالة حتالك أسالؾؿ عالد
ذلؽ ،وهق كان ُيحدث طـف هذا الحديث فقؿا ؾغـل» (.)1
قال ابـ هشام :و ؾغـل أن رؤساء كجران كاكقا يتقار قن كتا ًا طـالدهؿ ،فؽؾؿالا

خاتؿالا قالع
رئقس قـفؿ فلفضت الرياسالة إلالك غقالره خالتؿ طؾالك تؾالؽ الؽتالب
قات ٌ
ً
( )2ويؼا  :كقز ـ طؾؼؿة ال ؽري الـجراين ،قد ق ؾ وفد كجران وأسؾؿ .اكظر اإلصا ة
.237/5
( )1أخرجف ا ـ جرير يف التػسقر  ، 261/3واكظر سقرة ا ـ هشا .573/1
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الخقاتؿ التل ق ؾف ولؿ يؽسرها ،فخرج الرئقس الالذي كالان طؾالك طفالد رسالق اهلل
يؿشل ،فعثر ،فؼا ا ـف :تعس إ عد  -يريد رسق اهلل

 -فؼا لالف

أ قه ٓ :تػعؾ ،فنكف ك ل ،واسؿف يف الق ائع يعـل الؽتب ،فؾؿا قات لؿ تؽـ ٓ ـف
هؿ ٌة إٓ أن شالد فؽسالر الخالقاتؿ ،فقجالد فقفالا ذكالر الـ الل

 ،فلسالؾؿ فحسالـ

إسالقف وحج ،وهق يؼق :
إلقالالالالالالالؽ تغالالالالالالالدو قؾ ًؼالالالالالالالا و الالالالالالالقـفا

قعرت ً الالالالالالالالالا يف طـفالالالالالالالالالا جـقـفالالالالالالالالالا

قخال ًػا لديـ الـصارى ديـفا
قاال اباـ إساحاق :وحالد ـل قحؿالد الـ جعػالر الـ الز قالر قاال« :قالدققا طؾالالك
رسق اهلل

الؿديـة ،فدخؾقا طؾقف قسجده حقـ صؾك العصر طؾالقفؿ قالاب

الحدات ،ج ب وأردية يف جؿا رجا ـل الحارث ـ كعب ،قا  :يؼق عالض
قـ رلهؿ قـ أصالحاب الـ الل

يققئالذ :قالا رأيـالا عالدهؿ وفالدً ا قالثؾفؿ ،وقالد

حاكت صالهتؿ ،فؼاققا يف قسجد رسق اهلل

فؼا « :دطقهؿ» .فصؾقا إلالك

الؿشرد.
قااال ابااـ إسااحاق« :وكالالان تسالالؿقة إر عالالة طشالالر الالالذيـ يالالمو إلالالقفؿ أقالالرهؿ:
العاقب وهق ط د الؿسقح ،والسقد وهق إيفؿ ،وأ ق حار ة الـ طؾؼؿالة أخالق ؽالر
ا الالـ وائالالؾ ،وأوس ،والحالالارث ،وزيالالد ،وقالالقس ،ويزيالالد ،وك قالالف ،وخقيؾالالد ،وطؿالالر،
وخالد ،وط د اهلل ،ويحـس ،يف سالتقـ راك ًالا ،فؽؾالؿ رسالق اهلل

قالـفؿ :أ الق

حار ة ـ طؾؼؿة ،والعاقب ط د الؿسقح ،وإيفؿ السقد ،وهؿ قـ الـصراكقة طؾك
ديالالـ الؿؾالالؽ قالالع اخال ٍ
التالف قالالـ أقالالرهؿ يؼقلالالقن :هالالق اهلل ،ويؼقلالالقن :هالالق ولالالد اهلل،
ويؼقلقن :هق الث ال ة ،وكذلؽ قق الـصراكقة.
ففؿ يحتجقن يف ققلفؿ« :هق اهلل» لكف كالان يحقالل الؿالقتك ،ويالدئ إسالؼا ،
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صائرا ،وذلؽ
ويخد الغققب ،ويخؾؼ قـ الطقـ كفقئة الطقر ،ؿ يـػ فقف فقؽقن ً
كؾف لقر اهلل ،ولقجعؾف لي ًة لؾـاس.
أب يعؾالؿ ،وقالد
ويحتجقن يف ققلفؿ« :إكف ولد اهلل» فنهنؿ يؼقلقن :لؿ يؽـ لالف ٌ
تؽؾؿ يف الؿفد ،وهذا شالل ٌء لالؿ يصالـعف أحالدٌ قالـ ولالد لد  ،ويحتجالقن يف قالقلفؿ:
« الث ال ة» ؼق اهلل :فعؾـا وأقركا وخؾؼـا وقضقـا ،فقؼقلقن :لق كالان واحالدً ا قالا
قا إٓ :فعؾالت وقضالقت وأقالرت وخؾؼالت ،ولؽـالف هالق طقسالك وقالريؿ ،فػالل كالؾ
ذلؽ قـ ققلفؿ قد كز الؼرلن.
فؾؿا كؾؿف الحدان قا لفؿا رسق اهلل

َ« :ساؾؿا» .قالآ :قالد أسالؾؿـا،

قا « :إكؽؿا لاؿ تساؾؿاِ فلساؾؿا» .قالآ :ؾالك قالد أسالؾؿـا ق ؾالؽ .قالا « :كاذبتؿاِ
يؿـعؽؿا َـ اإلسالم دطقاكؿا هلل ولدً اِ وطيادتؽؿا لؾ ؾقبِ وَكؾؽؿاا لؾخـزيار»
قآ :فؿـ أ قه يا قحؿد؟ فصؿت رسق اهلل

طـفؿا ،فؾالؿ يج فؿالا ،فاللكز

صدرا قالـ سالقرة ل طؿالران إلالك
اهلل يف ذلؽ قـ ققلفؿ واختالففؿ يف أقرهؿ كؾف
ً
ض ٍع و ؿاكقـ لية» (.)2

وقؿا يـ غل أن يعؾؿ أن أهؾ كجران كان قـفؿ كصارى أهؾ ذقة ،وكان قـفؿ
قسؾؿقن وهؿ إكثرون ،والـ ل

عث أ ا ط قدة لفمٓء وهمٓء،

واستعؿؾ ط ؿرو ـ حز طؾك همٓء وهمٓء ،كؿا أخرجا يف الصحقحقـ طـ
« :إِ َّن لِؽ ُِّؾ َُ ََّ ٍة ََ َِقـًاِ َوإِ َّن ََ َِقـَـَا ََ َّيت َُفا
أكس ـ قالؽ قا  :قا رسق اهلل
اح».
ْإُ ََّ ُة ََ ُبق ُط َي ْقدَ َل ا ْب ُـ ا ْل َج َّر ِ
َس َأيضاَ :أن َأه َؾ ا ْلقؿ ِـ َق ِدققا ط َؾك رسق ِ اهللِ
َ ،ف َؼا ُلقا :ا ْ َع ْث
َو َط ْـ َأك ٍ ْ ً
ْ
ُ َ َ ُ
ََ
ق َعـَا ر ُج ًال َأقِقـًاُ ،ي َعؾؿـَا السـ َة َو ْ ِ
اإل ْس َال َ َ ،ف َل َخ َذ ِ َق ِد َأ ِل ُط َ ْقدَ َة ْ ِـ ا ْل َجراحِ َ ،ف َؼا َ :
ُ
َ َ
( )2أخرجف ا ـ جرير يف التػسقر  ، 261/3واكظر سقرة ا ـ هشا .576-572/1
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ِ
قـ َه ِذ ِه ْإُ ََّ ِة» (.)2
« َه َذا َََ ُ
ِ
ِ
حقحق ِـ» َطـ ح َذي َػ َة ِـ ا ْلقؿ ِ
ان إِ َلك رسق ِ
انَ ،قا َ َ :جا َء َأ ْه ُؾ ك َْج َر َ
َوفل «الص َ ْ
َ ُ
ْ ُ ْ ْ ََ
اهللِ
َ ،ف َؼا ُلقاَ :يا َر ُسق َ اهللِ ا ْ َع ْث إِ َل ْقـَا َر ُج ًال َأقِقـًاَ ،ف َؼا َ ْ ََٕ « :ب َع َث َّـ إِ َل ْقؽ ُْؿ
قـ َح َّؼ ََ َِ ٍ
َر ُج ًال ََ َِقـًا َح َّؼ ََ َِ ٍ
اسَ ،قا َ َ :ف َ َع َث َأ َا ُط َ ْقدَ َة
است َْش َر َ
ف َل َفا الـ ُ
قـ» ق َا ََ :ف ْ
ْ َـ ا ْل َجراحِ .

اري َطـ ح َذي َػ َة َقا َ  :جاء السقدُ وا ْلعاقِب ص ِ
ان إِ َلك رسق ِ
َول ِ ْؾ ُ َخ ِ
اح َا ك َْج َر َ
َ َ ُ َ
ْ ُ ْ
َ ُ
َ َ
اهللِ
ان َأ ْن ي َال ِطـَاهَ ،قا َ َ :ف َؼا َ َأحدُ ُهؿا لِص ِ
ي ِريدَ ِ
اح ِ ِفَ َٓ :ت ْػ َع ْؾَ ،ف َقاهللِ َل ِئ ْـ
َ َ َ
ُ
ُ
ُ
ك َ
َان َك ِقا َف َال َطـا َٓ ُك ْػؾِ ُح ك َْح ُـ َو َٓ َط ِؼ ُـَا قِ ْـ َ ْع ِدكَاَ ،ق َآ :إِكا ُك ْعطِ َ
قؽ َقا َس َل ْل َتـَا
َوا ْ َع ْث َق َعـَا َر ُج ًال َأقِقـًاَ ،ف َؼا َ ْ ََٕ « :ب َع َث َّـ ََ َعؽ ُْؿ َر ُج ًال ََ َِقـًا َح َّؼ ََ َِ ٍ
ف
است َْش َر َ
قـ»َ ،ف ْ
َلفا َأصحاب رسق ِ اهللِ
َ ،ف َؼا َ ُ :ق ْؿ َيا َأ َا ُط َ ْقدَ َة ْ َـ ا ْل َجراحِ َ ،ف َؾؿا َقا َ َقا َ
َ ْ َ ُ َ ُ
رسق ُ اهللِ
ِ
قـ َه ِذ ِه ْإُ ََّ ِة».
َ « :ه َذا َََ ُ
َ ُ
وكالالذلؽ اسالالتعؿؾ الـ الالل

طؾالالقفؿ طؿالالرو الالـ حالالز  ،وكتالالب لالالف الؽتالالاب

الؿشفقر الالذي فقالف الػالرائض والسالــ ،وقالد رواه الـسالائل طقلالف ،وروى الـالاس
عضف قػر ًقا.
كثقر قـ القفقد والـصارى ،رؤساؤهؿ وغقر
وكان ق ؾ قصة كجران قد لقـ ف ٌ
رؤسائفؿ ،لؿا ت قـ لفؿ أكف رسق ُ اهلل إلقفؿ ،كؿا لقـ ف الـجاشل قؾالؽ الح شالة،
وكان كصراكقا هق وقققف.
وكان إيؿاكف ف يف أو أقر الـ ل

لؿا كان أصالحا ف قستضالعػقـ ؿؽالة،

وكان الؽػار يظؾؿقهنؿ ويمذوهنؿ ويعاق قهنؿ طؾك اإليؿان الاهلل ورسالقلف ،ففالاجر
قـفؿ صائػ ٌة قثؾ طثؿان ـ طػان ،وط الد الالرحؿـ الـ طالقف ،والز قالر الـ العالقا ،
( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( ،)3532وقسؾؿ رقؿ (.)1229
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وط د اهلل ـ قسعقد ،وجعػر ـ أ ل صالالب ،وغقالرهؿ قالـ الرجالا والـسالاء إلقالف،
وكان قؾ ًؽا ً
طادٓ.
رسال هبدايا لقردهؿ إلقفؿ ،فاقتـع قـ طدلف أن
ً
فلرسؾ الؽػار خؾػفؿ
يسؾؿفؿ إلقفؿ حتك يسؿع كالقفؿ ،فؾؿا سؿع كالقفؿ ،وقا أخدوه ف قـ أقر
ولواهؿ ،ولؿا سؿع الؼرلن قا « :إِن َه َذا َوال ِذي
لقـ الـ ل
الـ ل
جاء ِ ِف ققسك َلق ْخرج قِـ قِ ْش َؽ ٍاة و ِ
احدَ ٍة».
َ
َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ
 ،قالالالقا :كشالالفد أكالالف ط الالد اهلل
ولؿالالا سالالللفؿ طالالـ قالالقلفؿ يف الؿسالالقح
ورسالقلف ،وكؾؿتالف ألؼاها إلك قريؿ العذراء ال تق التل لؿ يؿسفا ٌ
رجؾ.
فؼا الـجاشل لجعػر ـ أ ل صالب« :واهلل قا زاد طقسالك ا الـ قالريؿ طؾالك قالا
قؾت هذا العقد» فـخرت أصحا ف فؼا « :وإن كخرتؿ ،وإن كخرتؿ».
و عث ا ـف وصائػ ٌة قـ أصحا ف إلك الـ الل
وقد جعػر طؾك الـ ل

قالع جعػالر الـ أ الل صالالب،

طا خقد.

وقالالد ذكالالر قصالالتفؿ جؿاطالال ٌة قالالـ العؾؿالالاء والحػالالاظ ،كلحؿالالد الالـ حـ الالؾ يف
«الؿسـد» ،وا ـ سعد يف «الط ؼات» ،وأ ل كعالقؿ يف «الحؾقالة» ،وغقالرهؿ ،وذكرهالا
أهؾ التػسقر والحديث والػؼف ،وهل قتقاتر ٌة طـد العؾؿاء.
القحل طر ت خديجة اقرأتف

وكان أو قا أكز اهلل تعالك طؾقف
ٍ
طالؿ ك ٍقر قـ طؾؿاء الـصارى يؼا لف :ورقة ـ كقفؾ ،وكان قـ
أقره طؾك

العرب الؿتـصرة ،فؼا « :هذا هق الـاققس الذي كان يل ققسك ـ طؿران ،يا
لقتـل أكقن فقفا جذ ًطا حقـ يخرجؽ قققؽ» يعـل لقتـل أكقن شا ا ،فنكف كان
ً
َ ََ « :و َُخْ رِ ِج َّل ُه ْؿ؟!» َقا َ َ :ك َع ْؿ،
شقخا ك ًقرا قد كػ صره ،فؼا لف الـ ل
ت َأحدٌ ِ ِؿ ْث ِؾ قا َأ َتق َت ِ ِف إِٓ ُط ِ
َلؿ ي ْل ِ
قد َيَ ،وإِ ْن ُيدْ ِركْـِل َي ْق ُق َؽ َأك ُْص ْر َك ك َْص ًرا
َ ْ
َ
ْ َ
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ُق َمز ًرا .رواه أصحاب الصحقح (.)2
وقد إلقف ؿؽة صائػ ٌة قـ أهؾ الؽتاب قـ الـصارى ،فآقـقا ف ،فآذاهؿ
الؿشركقن ،فصدوا واحتؿؾقا أذاهؿ ،فلكز اهلل فقفؿ [ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ] [الؼصص.]55-51:
وروى ال قفؼالل  -سالـده -طالـ ا الالـ إسالحاد قالا  « :الالؿ قالد طؾالك رسالالق اهلل
الب قالـ ذلالؽ قالـ الـصالارى حالقـ ضفالر
طشرون ً
رجال وهق ؿؽالة ،أو قري ٌ
خده يف الح شة ،فقجدوه يف الؿجؾس ،فؽؾؿالقه وسالللقه ،ورجالا ٌ قالـ قالريش يف
أكديتفؿ حق الؽع الة ،فؾؿالا فرغالقا قالـ قسالاءلتفؿ رسالق اهلل طؿالا أردوا ،دطالاهؿ
رسق اهلل إلك اهلل ،وتال طؾقفؿ الؼرلن ،فؾؿا سؿعقا فا ت أطقـفؿ قـ الدقع ،الؿ
استجا قا لف ولقـقا ف وصدققه ،وطرفالقا قـالف قالا كالان يقصالػ لفالؿ يف كتالاهبؿ قالـ
أقره ،فؾؿا قاققا قـ طـده اطرت فؿ أ ق جفؾ يف كػ ٍالر قالـ قالريش ،فؼالالقا :خقال ؽؿ

ٍ
ركب ،عالثؽؿ قالـ وراءكالؿ قالـ أهالؾ ديالـؽؿ ترتالادون لفالؿ فتاللتقهنؿ خالد
اهلل قـ
الرجؾ ،فؾؿ تطؿئـ قجالسؽؿ طـده حتك فارقتؿ ديـؽؿ وصدقتؿقه ؿا قا لؽالؿ،
قا كعؾؿ رك ًا أحؿؼ قـؽؿ ،أو كؿا قا لفالؿ ،فؼالالقا :سالال طؾالقؽؿ ٓ ،كجالاهؾؽؿ،
خقرا (.)1
لـا أطؿالـا ولؽؿ أطؿالؽؿ ٓ ،كللقا ٕكػسـا إٓ ً
ويؼا – واهلل أطؾؿ -أن فقفؿ كزلت ليات سقرة الؼصص السا ؼة.
( )2أخرجف ال خاري يف كتاب القحل رقؿ ( ،)3وقسؾؿ رقؿ ( )260طـ طائشة.
( )1أخرجف ال قفؼل يف الدٓئؾ .306/1
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ويف الؼالالرلن قالالـ دطالالقة أهالالؾ الؽتالالاب قالالـ القفالالقد والـصالالارى ،وقالالـ دطالالقة
الؿشركقـ وط اد إو ان ،وجؿقع اإلكس والجـ قالا ٓ يحصالك إٓ ؽؾػ ٍالة ،وهالذا
كؾف قعؾق ٌ آ طرار قـ ديـ اإلسال .
فؽقالالػ يؼالالا  :إكالالف لالالؿ يالالذكر أكالالف عالالث إٓ إلالالك العالالرب خاصالالة ،وهالالذه دطقتالالف
ورسالالؾف وجفالالاده لؾقفالالقد والـصالالارى والؿجالالقس عالالد الؿشالالركقـ ،وهالالذه سالالقرتف
فقفؿ؟.
وأيضا فالؽتاب الؿتقاتر طـف وهق الؼرلن يذكر فقف دطالاءه ٕهالؾ الؽتالاب إلالك
ً
ٍ
كثقرة جدا ،ؾ يذكر اهلل ت ارك وتعالك فقف كػالر قالـ كػالر قالـ
اإليؿان ف يف ققا ع
القفقد والـصارى ،ويلقر فقف ؼتالفؿ.
اكظر ليالات سالقرة الـسالاء ( )273-272وليالات سالقرة الؿائالدة (-71( )27
 )77وليات سقرة التق ة (.)31 -19
ففذه الدٓئؾ وأ عاففا قؿا ت قـ أكالف كػسالف

أخالد أكالف رسالق اهلل إلالك

الـصالالارى وغقالالرهؿ قالالـ أهالالؾ الؽتالالاب ،وأكالالف دطالالاهؿ وجاهالالدهؿ وأقالالر الالدطقهتؿ
وجفادهؿ ،ولقس هذا قؿا فعؾتف أقتف عده دط ًة ا تالدطقها ،كؿالا فعؾالت الـصالارى
عد الؿسقح.
*****
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[شزاٙع اصهحارٗ َعكاٙييم ِضعًا أنا زيم]
فالـصارى تضع لفؿ طؼائدهؿ وشرائعفؿ أكا رهؿ عالد الؿسالقح ،كؿالا و الع
لفالالؿ الالالثالث قائالالة و ؿاكقالالة طشالالر  -الالالذيـ كالالاكقا يف زقالالـ قسالالطـطقـ الؿؾالالؽ(- )2
إقاكة التل اتػؼقا طؾقفا ،ولعـقا قالـ خالػفالا قالـ إريقسالقة( )1وغقالرهؿ ،وفقفالا
أققر لؿ يـز اهلل هبا كتا ًا ،ؾ تخالػ قا أكزلف اهلل قـ الؽتب ،قع قخالػتفا لؾعؼؾ
ٌ
الصريح.
قالقا فقفا:
ٍ
«كمقـ ٍ
واحدٍ ،
لب ا ط الؽؾ ،خالؼ السالؿقات وإرض ،كالؾ قالا يالرى
آلف
وقا ٓ يرى ،و الرب واح ٍالد :يسالقع الؿسالقح ،ا الـ اهلل القحقالد ،الؿقلالقد قالـ إب

كقر ،إلف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،ققلالق ٌد غقالر قخؾ ٍ
القد ،قس ٍ
الاو
كقر قـ ٍ ٌ
ق ؾ كؾ الدهقرٌ ،
ٍ
شلء ،الذي قـ أجؾـا كحالـ ال شالر ،وقالـ أجالؾ
لألب يف الجقهر الذي ف كان كؾ
خالصـا كز قـ السؿاء ،وتجسد قـ روح الؼدس ،وقالـ قالريؿ العالذراء َو َتال َلك َس،

وصؾب طؾك طفد ي الصس ال ـطل( ،)3وتللؿ ،وقد ،وقا يف القق الثالث كؿالا يف
( )2هق قسطـطقـ ـ قسطـطقـ الؿؾؽ ،اين الؼسطـطقـقة ،كان عد الؿسقح ثال ؿائة سـة،
وق ؾ ال عثة الؿحؿدية ثال ؿائة سـة ،تحاكؿت إلقف الـصارى طـدقا اختؾػقا ،فصار
الؿؾؽ طؾقفؿ .اكظر ال داية والـفاية .80-75-57/1
( )1هل قذهب قسقحل تـسب إلك أريقس أحد كفـة اإلسؽـدرية .اكظر ققسقطة
ويؽق قديا.
حاكؿا لؿؼاصعة أيقديا أو القفقدية ،يف طفد صق اريقس ققصر اإلقداصقر الروقاين،
( )3كان
ً
وتزطؿ كتب إكاجقؾ إر عة الؿعتؿدة أكف تقلك قحاكؿة الؿسقح ،وأصدر الحؽؿ
صؾ ف ،وكان سػاكًا لؾدقاء ،وكثرت الثقرات القفقدية يف طفده .اكظر ققسقطة

=
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وأيضالالا فسالالقل ؿجالالده
الؽتالالب ،وصالالعد إلالالك السالالؿاء ،وجؾالالس طالالـ يؿالالقـ إبً ،
لقديـ إحقاء وإقالقات ،الالذي ٓ فـالاء لؿؾؽالف ،و الروح الؼالدس الالرب الؿحقالل
الؿـ ثالالؼ قالالـ إب قالالع إب ،وآ الالـ قسالالجق ٌد لالالف ،و ؿجالالد الـالالاصؼ يف إك قالالاء،
القلقة ،واطالالرتف ؿعؿقديال ٍالة واحال ٍ
الدة جاقعال ٍالة قؼدسال ٍالة رسال ٍ
و ؽـقسال ٍالة واحال ٍ
الدة لؿغػالالرة
الخطايا ،وكرتجك ققاقة الؿقتك ،وحقاة الدهر أ  ،لققـ» (.)2
وو عقا لفؿ قـ الؼقاكقـ والـاققس قا لؿ يقجالد يف كتالب إك قالاء ،وٓ تالد
طؾقف ،ؾ يقجد عضف يف كتب إك قاء ،وزاد أكا رهؿ أشالقاء قالـ طـالدهؿ ٓ تقجالد
كثقرا قؿا شرطف إك قاء ،فؿا طـد الـصالارى قالـ الؼالقاكقـ
يف كتب إك قاء ،وغقروا ً
والـقاققس التل هل شرائع ديـفؿ ،و عضف طـ الحقاريقـ ،وكثقالر قـالف قالـ ا تالداع

أكا رهؿ قالع قخالػتالف لشالرع إك قالاء ،فالديـفؿ قالـ جالـس ديالـ القفالقد ،قالد ل سالقا
الحؼ ال اصؾ.
وكان الؿسقح عث ديـ اهلل الذي عث ف إك قاء ق ؾف ،وهق ط ادة اهلل وحالده
ٓ شريؽ لف ،والـفل طالـ ط الادة كالؾ قالا سالقاه ،وأحالؾ لفالؿ عالض قالا حالر اهلل يف
التقراة ،فـس عض شرع التقراة.
فالذي تػعؾف الـصارى أصؾ ط ادة إو ان ،وهؽذا قا طالؿفؿ الؽ قر الالذي
يسؿقكف فؿ الذهب( – )1وهق قـ أكد طؾؿائفؿ – لؿا ذكالر تقلالد الالذكقب الؽ الار
طـ الصغار ،قا  :وهؽالذا هجؿالت ط الادة إصالـا فقؿالا سالؾػ لؿالا أكالر الـالاس

=

ويؽق قديا.
( )2اكظر ال داية والـفاية ٓ ـ كثقر .80/1
(( )1قؿ الذهب) اسؿف يقحـا ،يدطك يف الققكاكقة ال (فؿ الذهب) لػصاحتف ،وهق إيطالل
إصؾ ،يعتد قـ الؼديسقـ الؽ ار لدى جؿقع الطقائػ الؿسقحقة ،وقـ قالفـة
قشفقرا طـدهؿ .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
طالؿا
ً
الؽـقسة الؽا قلقؽقة ،وكان ً
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عضالالا فالالقد الؿؼالالدار الالالذي يـ غالالل ،إحقالالاء قالالـفؿ
أشخاصالالا يعظالالؿ عضالالفؿ ً
ً
وإققات.
وكالالالذلؽ تعظالالالقؿفؿ لؾصالالالؾقب ،واسالالالتحاللفؿ لحالالالؿ الخـزيالالالر ،وتع الالالدهؿ
الره اكقة ،واقتـاطفؿ قـ الختان ،وتركفؿ صفارة الحدث والخ ث ،فال يقج القن
ٍ
شلء قـ الخ ائث يف صالالهتؿٓ ،
غسؾ جـا ٍة ،وٓ و ق ًءا ،وٓ يقج قن اجتـاب
طذر ًة ،وٓ ً
قٓ ،وٓ غقر ذلؽ قـ الخ ائث ،إلك غقر ذلؽ...
كؾفالالالا شالالالرائع أحالالالد قها ،وا تالالالدطقها عالالالد الؿسالالالقح ،ودان هبالالالا أئؿالالالتفؿ
وجؿفقرهؿ ،ولعـقا قـ خالػفؿ فقفا ،حتك صار الؿتؿسالؽ فالقفؿ الديـ الؿسالقح
الؿحض قغؾق ًا قؼؿق ًطا ق ؾ أن ي عث اهلل قحؿدً ا

 ،وأكثر قا هؿ طؾقالف قالـ

قـصقصا طـ الؿسقح.
الشرائع والديـ ٓ يقجد
ً

وأقالالا الـصالالارى فؾقسالالت الصالالؾقات التالالل يصالالؾقهنا قـؼقلال ًة طالالـ الؿسالالقح ،وٓ
ً
قـؼقٓ طـ الؿسقح ،ؾ جعؾ أولفؿ الصق أر عالقـ يق ًقالا،
الصق الذي يصقققكف
الالؿ زادوا فقالالف طشالالرة أيالالا  ،وكؼؾالالقه إلالالك الر قالالع ،ولالالقس هالالذا قـؼال ً
القٓ طـالالدهؿ طالالـ

الؿسقح.
وكذلؽ حجفؿ لؾؼؿاقة( ،)2و قالت لحالؿ ،وكـقسالة صالقدكايا( ،)1لالقس شالل ٌء
ً
قـؼقٓ طـ الؿسقح.
قـ ذلؽ
ؾ وكذلؽ طاقة أطقادهؿ :قثؾ طقالد الؼؾـالدس( ،)3وطقالد الؿالقالد( ،)2وطقالد
( )2هل كـقسة قت الؿؼدس.
( )1هل ؾدة تا عة لدقشؼ.
( )3هق طقد الختان.
( )2أي :القق الذي ولد فقف الؿسقح

 .اكظر خطط الؿؼريزي (.)292/2
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الغطاس وهق ال ُؼداس( ،)2وطقالد الخؿالقس( ،)1وطقالد الصالؾقب الالذي جعؾالقه يف
وقت ضفقر الصؾقب لؿا أضفرتف هقالكة( )3الحراكقة الػـدقاكقالة أ قسالطـطقـ عالد
الؿسقح ؿائتقـ قالـ السالـقـ ،وطقالد الخؿالقس ،والجؿعالة ،والسال ت التالل يف لخالر
صققفؿ ،وغقر ذلالؽ قالـ أطقالادهؿ التالل رت قهالا طؾالك أحالقا الؿسالقح ،وإطقالاد
التل ا تدطقها لؽدائفؿ ،فنن ذلؽ كؾف قـ دطفؿ التالل ا تالدطقها الال كتالاب كالز
قـ اهلل تعالك.
ؾ هؿ ي ـقن الؽـائس طؾالك اسالؿ عالض قالـ يعظؿقكالف ،كؿالا يف «السالــ» طالـ
اجدً اِ وااقروا فِ ِ
ِ
ِ
ات فِ ِ
قاف
الـ لََ « :ك َُّف ْؿ إِ َذا ََ َ
الر ُج ُؾ ال َّ ال ُح َبـ َْاقا َط َؾاك َق ْيارِه ََ ْس ِ َ َ َّ ُ
قف ُؿ َّ
ؽ ال َّت َ ِ
او َيرِ َُو َلئِ َ
تِ ْؾ َ
ؽ ِش َر ُار ا ْلخَ ْؾ ِؼ ِطـْدَ اهلل ِ َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َاَ ِة» (.)2
والـصارى كلش اهفؿ قـ الؿشركقـ يخشقن غقر اهلل ،ويدطقن غقر اهلل.
والؿؼصقد هـا أن الالذي يالديـ الف الؿسالؾؿقن قالـ أن قحؿالدً ا

رسالق ٌ

إلك الثؼؾالقـ :اإلكالس والجالـ ،أهالؾ الؽتالاب وغقالرهؿ ،وأن قالـ لالؿ يالمقـ الف ففالق
كافر ،قستحؼ لعذاب اهلل ،قسالتحؼ لؾجفالاد ،وهالق قؿالا أجؿالع أهالؾ اإليؿالان الاهلل
ٌ
ورسقلف طؾقالفٕ :ن الرسالق

هالق الالذي جالاء الذلؽ ،وذكالره اهلل يف كتا الف،

( )2كس ة إلك الغطس يف الؿاء ،أقاكًا قـ الؿرض ،وهل لقؾة قعظؿة طـد الـصارى .اكظر:
الؿؼريزي (.)292/2
( )1هق قا يعرف طـد الؿصريقـ ال (خؿقس العدس) وتؽثر فقف الفدايا .اكظر الؿؼريزي
(.)295/2
) (3هل هقالكة الحراكقة أ قسطـطقـ ،تزوجت قـ قسطس يف قديـة الرها واكج ت
قسطـطقـ ،وتـصرت طؾك يد أسؼػ الرها ،وتعؾؿت قراءة الؽتب .اكظر ص،183
.227 ،226 ،236
.
( )2رواه ال خاري يف دء القحل رقؿ ( )217طـ طائشة
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أيضا يف الحؽؿالة الؿـزلالة طؾقالف قالـ غقالر الؽتالاب ،فنكالف تعالالك أكالز
و ّقـف الرسق ً
طؾقف الؽتاب والحؽؿة ،ولؿ ي تدع الؿسؾؿقن شق ًئا قالـ ذلالؽ قالـ تؾؼالاء أكػسالفؿ،
كؿالا ا تالالدطت الـصالارى كثقال ًالرا قالـ ديالالـفؿ ،الؾ أكثالالر ديالـفؿ ،و الالدلقا ديالـ الؿسالالقح
قثالؾ ُكػالر القفالقد لؿالا

وغقروه ،ولفذا كان ُكػر الـصارى لؿا ُعالث قحؿالدٌ
ُعالالث الؿسالالقح :فالالنن القفالالقد كالالاكقا قالالد الالدلقا شالالرع التالالقراة ق الالؾ قجالاللء الؿسالالقح،

الارا ت الديؾ قعالالاين
فؽػالروا الذلؽ ،ولؿالا عالالث الؿسالقح إلالقفؿ كالذ قه ،فصالالاروا كػ ً
الؽتاب إو وأحؽاقف ،و تؽذيب الؽتاب الثاين.
،

وكالذلؽ الـصالارى كالاكقا الدلقا ديالـ الؿسالقح ق الؾ أن ي عالث قحؿالالدٌ
فا تالالدطقا قالالـ التثؾقالالث ،وآتحالالاد ،وتغققالالر شالالرائع اإلكجقالالؾ أشالالقاء لالالؿ ي عالالث هبالالا
الؿسالالقح ،الالؾ تخالالالػ قالالا ُعالالث الالف ،وافرتقالالقا يف ذلالالؽ فر ًقالالا قتعالالددةً ،وكػالالر فقفالالا
عضا.
عضفؿ ً

فؾؿا عث قحؿد

كػارا ت الديؾ قعالاين الؽتالاب إو
كذ قه ،فصاروا ً

وأحؽاقف ،وتؽذيب الؽتاب الثاين ،كؿا يؼق طؾؿالاء الؿسالؾؿقـ :إن ديالـفؿ ق الد ٌ
ٌ
قتؿسالؽقـ
قـسقخ ،وإن كان قؾقؾ قـ الـصارى كاكقا طـالد ق عالث قحؿ ٍالد
ديـ الؿسقح ،كؿا كان الذيـ لؿ ي دلقا ديـ الؿسقح كؾالف طؾالك الحالؼ ،ففالذا كؿالا
أن قـ كان قت ًعا شرع التقراة طـد ق عث الؿسقح كان قتؿس ًؽا الالحؼ كسالائر قالـ
كافرا ،وكذلؽ لؿالا عالث
ات ع ققسك ،فؾؿا عث الؿسقح صار كؾ قـ لؿ يمقـ ف ً

قحؿدٌ

كافرا.
صار كؾ قـ لؿ يمقـ ف ً

قالـ طؿالق رسالالتف،

والؿؼ قد يف هذا الؿؼام قان قا ُعالث الف قحؿالدٌ
وأكف كػسف الذي أخد أن اهلل تعالك أرسؾف إلك أهالؾ الؽتالاب وغقالرهؿ ،وأكالف كػسالف
دطا أهؾ الؽتاب ،وجاهدهؿ ،وأقر جفادهؿ.
فؿـ قا عد هالذا قالـ أهالؾ الؽتالاب القفالقد والـصالارى :إكالف لالؿ ي عالث إلقـالا.
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ؿعـك أكف لؿ يؼؾ :إكالف ق ع ٌ
القث إلقـالا ،كالان قؽالا ًرا جاحالدً ا لؾضالرورة قػرت ًيالا طؾالك
الرسق فري ًة ضاهر ًة تعرففا الخاصة والعاقة ،وكان جحده لفذا كؿا لق جحالد أكالف
جاء الؼرلن ،أو شرع الصؾقات الخؿس ،وصق رقضان ،وحج ال قت الحرا .
وقالالا تالالقاتر طـالالف أطظالالؿ قالالـ َج ْح ال ِد أت الالاع الح القاريقـ
وج ْح الدُ قحؿال ٍالد
َ
وج ْح ال ِد قجالاللء ققسالالك
الؿسالالقح ،وإرسالالالف لفالالؿ إلالالك إقالالؿ ،وقجقئالالف اإلكجقالالؾَ ،
قدتالالف قري الالة،
وج ْح ال ِد أكالالف كالالان َي ْس ال ِ ُت ،فالالنن الـؼالالؾ طالالـ قحؿال ٍالد
الالالتقراةَ ،
والـاقؾقن طـف أ عاف أ العاف قالـ كؼالؾ ديالـ الؿسالقح طـالف ،وأ العاف أ العاف
قالا زالالقا
 ،فالنن أقالة قحؿ ٍالد
أ عاف قـ اتصؾ ف كؼؾ ديـ ققسك

الاهر
كثقالالريـ قـتشالالريـ يف قشالالارد إرض وقغارهبالالا ،وقالالا زا فالالقفؿ قالالـ هالالق ضال ٌ
قـصقر طؾك إطداء ،خالالف ـالل إسالرائقؾ ،فالنهنؿ زا قؾؽفالؿ يف أ ـالاء
الديـ،
ٌ
إقر لؿا خرب قالت الؿؼالدس الخالراب إو عالد داود ،وكؼالص طالدد قالـ كؼالؾ
ديـفؿ حتك قد ققؾ :إكف لؿ ي ؼ قـ يحػظ التقراة إٓ واحدٌ .
والؿسقح لؿ يـؼؾ ديـف طـف إٓ طد ٌد ٌ
قؾقؾ ،لؽـ الـصارى يزطؿقن أهنالؿ رسالؾ
اهلل قعصؿقن ،قثؾ إ راهقؿ وققسك ،وسقل الؽال طؾالك هالذا إن شالاء اهلل تعالالك
إذا وصؾـا إلقف :إذ الؿؼصقد هـا قان قـ زطالؿ أن قحؿالدً ا

كالان يؼالق  :إكالف

لؿ ي عث إٓ إلك قشركل العرب ،فنكف يف غاية الجفؾ والضال  ،أو غاية الؿؽالا رة
والؿعاكالالدة ،فالالنن هالالذا أطظالالؿ جفال ًالال وطـالالا ًدا قؿالالـ يـؽالالر أكالالف كالالان يالاللقر الطفالالارة،
جفال وطـا ًدا قؿـ يـؽر قالا
والغسؾ قـ الجـا ة ،ويحر الخؿر والخـزير ،وأطظؿ ً
تقاتر قـ أقر الؿسقح وققسك ،وقد ضفر هبذا طالن ققلفؿ« :طؾؿـالا أكالف لالؿ ياللت
إلقـا ،ؾ إلك جاهؾقة العرب».
فنذا ُط رف هذا فاحتجاج همٓء أيات التل ضـقا دٓلتفا طؾك أن ك قتف
ٍ
أحد طؾك
خاصة العرب تد طؾك أهنؿ لقسقا قؿـ يجقز لفؿ آستدٓ ؽال
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قؼصقده وقراده ،وأهنؿ قؿـ ققؾ فقف[ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ]
[الـساء.]78:
أهال أن يحتجقا التقراة واإلكجقؾ والز قر طؾك قراد إك قاء ،وسالائر
فؾقسقا ً
الؽال الؿـؼق طـ إك قاء طؾك قراد إك قالاء ،الؾ وٓ يحتجالقن ؽالال إص الاء،
والػالسػة ،والـحاة ،وطؾؿ أهالؾ الحسالاب والفقئالة طؾالك قؼاصالدهؿ :فالنن الـالاس
كؾفالالؿ قتػؼالالقن طؾالالك أن لغالالة العالالرب قالالـ أفصالالح لغالالات أدققالالقـ وأو الالحفا،
وقتػؼقن طؾك أن الؼرلن يف أطؾك درجات ال قان ،وال الغة ،والػصاحة.
التالل يالذكر
ويف الؼرلن قـ الالدٓٓت الؽثقالرة طؾالك قؼصالقد الرسالق
ٍ
ؽؾػة ،الؿ قالع
فقفا أن اهلل تعالك أرسؾف إلك أهؾ الؽتاب وغقرهؿ قا ٓ يحصك إٓ
يف دطائف ٕهالؾ الؽتالاب ،وأقالره لفالؿ
ذلؽ قـ الـؼق الؿتقاترة طـ سقرتف
اإليؿان ف ،وجفاده لفؿ إذا كػروا ف قا ٓ يخػك طؾك قـ لالف أدكالك خ ٍ
الدة سالقرتف
 ،وهذا أقر قد اقتأل العالؿ ف ،وسؿعف الؼاصل والداين.
فنذا كان الـاس الؿمقـ ف وغقر الؿمقـ ف يعؾؿقن أكف كان يؼق  :إكالف رسالق
اهلل إلك أهؾ الؽتاب وغقرهؿ ،وأن ضفقر قؼصقده الذلؽ قؿالا يعؾؿالف آ الطرار
الخاصة والعاقة ،ؿ شرطقا يظـقن أكف كان يؼالق  :إين لالؿ أ عالث إٓ إلالك العالرب،
واستؿر طؾك ذلؽ حتك قات ،د طؾك فسالاد كظالرهتؿ وطؼؾفالؿ ،أو طؾالك طـالادهؿ
وقؽا رهتؿ.
وكان القاجب إذ لؿ يؽـ لف قعرفة قعاين هذه أيات التالل اسالتدلقا هبالا طؾالك
خصقص رسالتف أن يعتؼدوا أحد أقريـ :إقا أن لفا قعاين تقافؼ قا كان يؼقلالف ،أو
كان يصؾل عد

أهنا قـ الؿـسقخ ،فؼد طؾؿت الخاصة والعاقة أن قحؿدً ا
ٍ
هجرتف إلك قت الؿؼدس كحق ٍ
وكصػ ،الؿ ُأقالر الصالالة إلالك الؽع الة ال قالت
سـة

51
الحرا  ،والـصارى يقافؼقن طؾك أن شرائع إك قالاء فقفالا كاسال ٌ وقـس ٌ
القخ ،قالع أن
ً
قـسقخا.
قا ذكروه قـ أيات لقس
ولؽـ الؿؼصقد أن الؿعؾق قالـ حالا الرسالق

طؾؿالا الروريا يؼقـقالا
ً

قتقاترا ٓ يجقز دفعف ،فنن العؾؿ لكف كان يؼق  :إكف رسق اهلل
ً

الخؾؼ قعؾق ٌ لؽؾ قـ طرف أخ اره

إلك جؿقالع

 ،سالقا ٌء صالدقف أو كذ الف ،والعؾالؿ لكالف

كان يؼق  :إكف رسق اهلل إلك جؿقع الـاس قؿؽ ٌـ ق الؾ أن يعؾالؿ أكالف ك الل ،أو لالقس
ـ ل ،كؿا أن العؾؿ ـ قتف وصدقف قؿؽ ٌـ ق ؾ أن يعؾؿ طؿق رسالتف ،فؾقس العؾالؿ
كثقر قؿـ يؽذ ف يعؾؿ أكف كان يؼالق  :إكالف
لحدهؿا قققق ًفا طؾك أخر ،ولفذا كان ٌ

رسق اهلل إلك جؿقع الخؾؼ ،وصائػ ٌة قؿـ تؼر ـ قتالف وصالدقف ٓ تؼالر لكالف رسالق
إلك جؿقع الخؾؼ.

والؿؼصقد هـا الؽال قع همٓء لن العؾؿ عؿق دطقتف لجؿقع الخؾؼ ال أهؾ
القاتر قعؾالق ٌ آ الطرار ،كالالعؾؿ الـػس ق عثالف ،ودطائالف
الؽتاب وغقرهؿ الال هالق قت ٌ
الخؾؼ إلك اإليؿان ف وصاطتف ،وكالالعؾؿ هبجرتالف قالـ قؽالة إلالك الؿديـالة ،وقجقئالف
هبذا الؼالرلن ،والصالؾقات الخؿالس ،وصالق شالفر رقضالان ،وحالج ال قالت العتقالؼ،
وإيجاب الصدد والعد  ،وتحالريؿ الظؾالؿ والػالقاحش ،وغقالر ذلالؽ قؿالا جالاء الف
قحؿدٌ

.

وإن ققااؾ :الالؾ يف الؼالالرلن قالالا يؼتضالالل أن رسالالالتف خاص ال ٌة ،وفقالالف قالالا يؼتضالالل أن
رسالتف طاق ٌة ،وهذا تـاقض!!.
ققؾ :هذا ٌ
اصؾ ،ويعؾؿ طالكف ق ؾ العؾؿ ـ قتف ،فنكف قالـ الؿعؾالق لؽالؾ أح ٍالد
طؼال ،وسقاسةً ،وخالدةً ،وكالان قؼصالقده
لقـ ف ،أو كذ ف أكف كان قـ أطظؿ الـاس ً
دطقة الخؾؼ إلالك صاطتالف وات اطالف ،وكالان يؼالرأ الؼالرلن طؾالك جؿقالع الـالاس ،وياللقر
ت ؾقغف إلك جؿقع إقؿ ،وكان قـ صؾب قـف أن يمقـف حتك يؼالرأ طؾقالف الؼالرلن قالـ
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الؽػار وجب طؾقف أن يجق ف ،ولق كان قشر ًكا ،فؽقػ إذا كان كتا قا.
ٌ
عقث إلك أهؾ الؽتاب ،وسائر الخؾؼ ،وأكالف رسالق ٌ إلالك
وكان قد أضفر أكف ق
الثؼؾقـ :الجـ واإلكس ،فقؿتـع قع هذا أن يظفر قا يد طؾك أكف لالؿ ُي عالث إلالقفؿ،
فنن هذا ٓ يػعؾف قـ لف أدكالك طؼ ٌالؾ :لؿـاقضالتف لؿالراده ،فؽقالػ يػعؾالف قالـ اتػؼالت
طؼالء إقؿ طؾك أكف أطؼؾ الخؾؼ ،وأحسـفؿ سقاسةً ،وشريع ًة.
ؿ عد هذا فؾق قدر أن يف الؼرلن قا يد طؾالك أكالف لالؿ ُي عالث إٓ إلالك العالرب،

القال طؾالك أكالف أرسالؾ إلالك
وفقف قا يد طؾك أكف ُعث إلك سائر الخؾالؼ ،كالان هالذا دل ً
طؿ دطقتف عد أن كاكالت خاصال ًة ،فالال
غقرهؿ عد أن لؿ يرسؾ إٓ إلقفؿ ،وأن اهلل ّ
قـاقضة قـ هذا وهذا.
فؽقػ ولقس يف الؼرلن لي ٌة واحد ٌة تد طؾك اختصاص رسالتف العرب؟.
وإكؿا فقف إ ات رسالتف إلقفؿ ،كؿا أن فقالف إ الات رسالالتف إلالك قالريش ،ولالقس
قـاقضا لفذا ،وفقف إ ات رسالتف إلك أهؾ الؽتاب.
هذا
ً
كؿا فقف إ ات رسالتف إلك ـل إسرائقؾ.
ولالالقس هالالذا التخصالالص لؾقفالالقد قـاف ًقالالا لالالذلؽ التعؿالالقؿ ،ويف رسالالالتف خطالالاب
لؾقفالالقد تالالار ًة ،ولؾـصالالارى تالالار ًة ،ولالالقس خطا الالف إلحالالدى الطالالائػتقـ ،ودطقتالالف لفالالا
قـاقضا لخطا ف لألخرى ،ودطقتف لفا.
ً
خطاب لؾذيـ لقـقا قـ أقتف يف دطقتف لفؿ إلالك شالرائع ديـالف ،ولالقس
ويف كتا ف
ٌ
يف ذلؽ قـاقض ٌة لن يخاصب أهؾ الؽتاب ويدطقهؿ.
أقر ؼتا أهؾ الؽتاب :الـصارى حتك يعطقا الجزيالة طالـ يالد وهالؿ
ويف كتا ف ٌ
صاغرون ،كؿا يف لية [ التق ة.]19:
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ؿ لؿ يؽـ هذا قاك ًعا أن يلقر ؼتا غقرهؿ قـ القفقد والؿجقس حتك يعطالقا
الجزية طـ ٍ
الت يف الؿجالقس سالـتف ،واتػالاد
يد وهؿ صاغرون ،ؾ هذا الحؽؿ ا ٌ
أقتف ،وإن ققؾ :إهنؿ لقسقا قـ أهؾ الؽتاب.
ففذا كؾف قؿا يعؾؿ آ طرار قـ ديـف ق ؾ العؾؿ ـ قتف ،فؽقػ وكحـ كالتؽؾؿ
طؾك تؼدير ك قتف ،والـ ل ٓ يتـاقض ققلف؟!.
وإذا كان العؾؿ عؿق دطقتف ورسالتف قعؾق ًقا آ الطرار ق الؾ العؾالؿ ـ قتالف،
و عد العؾؿ ـ قتف ،فالعؾؿ الضروري القؼقـل ٓ يعار ف شل ٌء.
ولؽالالـ هالالذا شالاللن الالالذيـ يف قؾالالقهبؿ زيال ٌ
الغ قالالـ أهالالؾ ال الالدع الـصالالارى وغقالالرهؿ،
يت عقن الؿتشا ف ،ويدطقن الؿحؽؿ.
وهذا الذي سؾؽقه يف الؼرلن هق كظقر قا سؾؽقه يف الؽتالب الؿتؼدقالة ،وكالال
إك قاء قـ التقراة واإلكجقالؾ والز القر وغقرهالا ،فالنن فقفالا قالـ الـصالقص الؽثقالرة
الات
الصريحة تقحقد اهلل ،وط قديالة الؿسالقح قالا ٓ ُيحصالك إٓ ؽؾػ ٍالة ،وفقفالا كؾؿ ٌ
قؾقؾالال ٌة فقفالالا اشالالت ا ٌه ،فتؿسالالؽقا الؼؾقالالؾ الؿتشالالا ف الخػالالل الؿشالالؽؾ قالالـ الؽتالالب
الؿتؼدقالالة ،وتركالالقا الؽثقالالر الؿحؽالالؿ الؿ الالقـ القا الالح ،ففالالؿ سالالؾؽقا يف الؼالالرلن قالالا
سؾؽقه يف الؽتب الؿتؼدقالة :لؽالـ تؾالؽ الؽتالب يؼالرون ـ القة أصالحاهبا ،وقحؿالدٌ
هؿ فقف قضطر قن قتـاقضالقن ،فاللي قالق ٍ قالالقه فقالف ضفالر فسالاده وكالذهبؿ
فقف ،إذا لؿ يمقـقا جؿقع قا أكز إلقف.
قتـاقض ،وكحـ كحالتج ؿالا يقافالؼ ققلـالا ،إذ قؼصالقدكا قالان
وإن قالقا :كالقف
ٌ
تـاقضف.
ققؾ لفؿ طـ هذا َجقبة:
قتعارض أ العاف قالا يف الؼالرلن،
َحدها :أكف يف الؽتب الؿتؼدقة قؿا يظـ أكف
ٌ
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وأقرب إلك التـاقض ،فنذا كاكت تؾؽ الؽتالب قتػؼال ٌة ٓ تـالاقض فقفالا ،وإكؿالا يظالـ
تـاقضفا قـ يجفؾ قعاكقفا ،وقراد الرسؾ ،فقؽقن كؿا ققؾ:
وك الالالؿ ق الالالـ طائ الال ٍ
الب ق الال ً
الحقحا
القٓ ص الال ً

الؼقؿ()2
الؿ السالالالالال ِ
ولفتالالالالالالف قالالالالالالـ الػفالالالالال ِ

فؽقػ الؼرلن الذي هق أفضؾ الؽتب.
الثاكِل :أهنؿ قتؿسؽقن الؿتشا ف يف تؾؽ الؽتب ،وقخالالػقن الؿحؽالؿ قـفالا،
كؿا فعؾقه الؼرلن ،وأ ؾغ.
قتـاقضا لؿ يؽـ رسق اهلل ،فالنن قالا جالاء الف قالـ
الثالث :أكف إذا كان قا جاء ف
ً
قتـاقضا ،وإكؿا يتـالاقض قالا جالاء قالـ طـالد غقالر اهلل ،فؽالؾ
طـد اهلل ٓ يؽقن قختؾ ًػا
ً
كتال ٍ
الاقض ،وقالالا كالالان قالالـ طـالالد اهلل ٓ
الاب لالالقس قالالـ طـالالد اهلل ٓ الالد أن يؽالالقن فقالالف تـال ٌ
ٍ
ٍ
شلء قـف ،فنكالف لالقس
قتـاقضا لؿ يجز لفؿ آحتجاج
وحقـئذ ..فنن كان
يتـاقض،
ً
قتـاقضا ت أن قا فقالف قالـ طؿالق رسالالتف ،وأكالف رسالق
قـ طـد اهلل ،وإن لؿ يؽـ
ً
إلقفؿ ،فؾقس فقف شل ٌء يـاقضف ،فنن قا جاء قـ طـد اهلل ٓ يتـاقض.
الرابع :أكا ك قـ أن قا فقف قـ طؿق رسالتف ٓ يـالايف قالا فقالف قالـ أكالف أرسالؾ إلالك
العرب ،كؿا أن قا فقف قـ إكذار طشقرتف إقر قـ ،وأقر قريش ٓ يـالايف قالا فقالف قالـ
ب يؼتضالل
دطقة سائر العرب ،فنن تخصقص عض العا الذكر  -إذا كان لالف سال ٌ
التخصقص  -لالؿ يالد طؾالك أن قالا سالقى الؿالذكقر قخالػالف ،وهالذا الالذي يسالؿك
قػفق الؿخالػة ،ودلقؾ الخطاب.
ب يقجالب
والـاس كؾفؿ قتػؼقن طؾك أن التخصقص الذكر قتك كالان لالف سال ٌ
الذكر غقر آختصاص الحؽؿ لؿ يؽـ ٓسؿ الؾؼب قػفق ٌ  ،ؾ وٓ لؾصػة ،فنكف
هنالاهؿ طالـ ذلالؽٕ :كالف هالق الالذي كالاكقا يػعؾقكالف ،وقالد حالر يف قق الع لخالر قتالؾ
( )2اكظر ديقان الؿتـ ل .126/2
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قـاقضالا لتخصالقص
الـػس غقر الحؼ ،سقاء كالان ولالدً ا أو غقالره ،ولالؿ يؽالـ ذلالؽ
ً
القلد الذكر.
الخاَس :أكف يف ذلؽ أسق ٌة الؿسالقح ،فالنن الؿسالقح خالص ً
أوٓ الالدطقة ،الؿ
طؿ ،كؿا ققؾ يف اإلكجقؾ« :قا عثت وأرسؾت إٓ ل ـل إسرائقؾ» (.)2
ّ
أيضا يف اإلكجقؾ« :قا عثت إٓ لفذا الشعب الخ قث».
وقا ً
الؿ فؼالا لتالقذتالف حالقـ أرسالؾفؿ -كؿالا يف اإلكجقالؾ« :-كؿالا عثـالل أ الل
ؿط ّ
أ عث ؽؿ ،فؿـ ق ؾؽؿ فؼد ق ؾـل».
وقا « :أرسؾـل أ ل ،وأكا أرسؾؽؿ».
وقالا « :كؿالا أفعالؾ أكالالا ؽالؿ كالذلؽ افعؾالقا أكالالتؿ ع الاد اهلل ،فسالقروا يف الال الد،
وطؿدوا الـاس اسؿ إب وآ ـ والالروح الؼالدس ،وٓ يؽالقن ٕحالدكؿ ق الان،
طصا ،وٓ حرا ًة».
وٓ يحؿؾ قعف فضةً ،وٓ ذه ًا ،وٓ ً
وكحق ذلؽ قؿا هق يف إكاجقالؾ التالل القـ أيالديفؿ قالـ تخصالقص الالدطقة الؿ
ٌ
صادد يف ذلؽ كؾف ،فؽقالػ يسالقغ لفالؿ إكؽالار قالا يف اإلكجقالؾ طالـ
تعؿقؿفا ،وهق
الؿسقح كظقره.
ؿ يؼا يف قان الحا  :إن اهلل تعالك عث قحؿدً ا

كؿالا عالث الؿسالقح

وغقالالره ،وإن كاكالالت رسالالالتف أكؿالالؾ وأشالالؿؾ ،كؿالالا كالالذكر يف قق الالعف ،فالاللقره ت ؾقالالغ
رسالتف حسب اإلقؽالان إلالك صائػ ٍالة عالد صائػ ٍالة ،وأقالر ت ؾقالغ إقالرب قـالف قؽا ًكالا
وكس ًا ،ؿ ت ؾقالغ صائػ ٍالة عالد صائػ ٍالة حتالك ت ؾالغ الـالذارة إلالك جؿقالع أهالؾ إرض،
وك القـ هـالالا أن الـالذارة لقسالالت قختصال ًة ؿالالـ شالافففؿ الخطالالاب :الؾ يـالالذرهؿ الالف،
( )2اكظر إكجقؾ قتك .12 :25

55
ويـذر قـ ؾغفؿ الؼرلن.
والؿؼصقد هـا أهنؿ سقاء صدققا قحؿدً ا ،أو كالذ قه فنكالف يؾالز طالالن ديالـفؿ
طؾالالك التؼالالديريـ ،فنكالالف ْ
إن كالالان ك قالالا صالالاد ًقا فؼالالد ؾالالغ طالالـ اهلل يف هالالذا الؽتالالاب كػالالر
الـصارى يف غقر قق ع ،ودطاهؿ إلك اإليؿان ف ،وأقر جفالادهؿ ،فؿالـ طؾالؿ أكالف
ٍ
ٍ
قعقـة  -يجب تصديؼف يف كالؾ قالا أخالد الف ،وقالد أخالد ؽػالر
صائػة
ك ل  -ولق إلك
الـصارى و اللفؿ.
ٍ
شلء قـ الؽتب والؿعؼق  ،ؾ يعؾالؿ
وإذا ت هذا لؿ يغـ طـفؿ آحتجاج
قـ حقث الجؿؾة أن كؾ قا يحتجقن ف طؾك صحة ديـفؿ ففق ٌ
اصؾ ،وإن لؿ ي القـ
فساد حججفؿ طؾك التػصالقؾٕ :ن إك قالاء ٓ يؼقلالقن إٓ حؼالا ،كؿالا أن الؿسالقح
لؿا حؽؿ ؽػر قـ كذ ف قـ القفقد كان كؾ قا يحتج ف القفقد طؾالك خالالف ذلالؽ
اصال ،فؽؾ قا طارض قق الـ ل الؿعصق ففق اصؾ.
ً
أصال ،وٓ ُأرسالؾ
وإن كذ قا قحؿدً ا تؽذي ًا طاقا قطؾ ًؼا ،وقالقا :لقس هق ك ل ً
إلك ٍ
أحد ٓ :إلك العرب ،وٓ إلك غقرهؿ ،ؾ كان كذا ًا اقتـع قع هالذا أن يصالدققا
ـ قة غقره.
فنن الطريؼ الذي يعؾؿ الف ك القة ققسالك وطقسالك يعؾالؿ الف ك القة قحؿالد طريالؼ
إولالالك ،ف الالنذا ق الالالقا :طؾؿالالت ك الالقة ققس الالك والؿس الالقح الالالؿعجزات ،وطرفالالت
الؿعجزات الـؼؾ الؿتقاتر إلقـا.
ققؾ لفالؿ :قعجالزات قحؿ ٍالد أطظالؿ ،وتقاترهالا أ ؾالغ ،والؽتالاب الالذي جالاء الف
قحؿد أكؿؾ ،وأقتف أفضؾ ،وشرائع ديـف أحسـ ،وققسالك جالاء العالد  ،وطقسالك
جاء تؽؿقؾفا الػضؾ ،وهق

قد جؿع يف شريعتف قـ العد والػضؾ.

الاذب قػالرتٍ كالان  -طؾالك هالذا التؼالدير
فنن ساغ لؼائؾ أن يؼق  :هالق قالع هالذا ك ٌ
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ال اصؾ  -غقره أولك أن يؼا فقف ذلؽ ،فق طؾ تؽذي فؿ قحؿدً ا

جؿقالع قالا

قعفؿ قـ الـ قات ،إذ حؽؿ أحد الشقئقـ حؽؿ قثؾف ،فؽقػ ؿا هق أولك قـف.
فؾق قال قائؾ :إن هارون ،ويقشع ،وداوود ،وسالؾقؿان كالاكقا أك قالاء ،وققسالك
لؿ يؽـ ك قا.
أو أن داوود ،وسؾقؿان ،ويقشع كاكقا أك قاء ،والؿسقح لؿ يؽـ ك قا.
أو قالالا قالالا تؼقلالالف السالالاقرة( :)2إن يقشالالع كالالان ك قالالا ،وقالالـ عالالده كالالداوود،
وسؾقؿان ،والؿسقح لؿ يؽقكقا أك قاء.
أو قا قالا يؼقلالف القفالقد :إن داوود ،وسالؾقؿان ،وأشالعقا ،وح ؼالقد ،وقؾقخالا،
وطاققص ،وداكقا ( )1كاكقا أك قالاء ،والؿسالقح ا الـ قالريؿ لالؿ يؽالـ ك قالا ،كالان هالذا
ً
قتـاقضا قعؾق ال طالن ،فالنن الالذيـ كػالك هالمٓء طالـفؿ الـ القة أحالؼ الالـ قة،
ققٓ
ً
وأكؿؾ ك ق ًة قؿـ أ تقها لالف ،ودٓئالؾ ك القة إكؿالؾ أفضالؾ ،فؽقالػ يجالقز إ الات
الـ قة لؾـ ل الؿػضق دون الػا ؾ.
وصار هذا كؿا لق قا قائؾ :إن زفر ،وا الـ الؼاسالؿ ،والؿالزين ،وإ الر كالاكقا
فؼفاء ،وأ ا حـقػة ،وقال ًؽا ،والشافعل ،وأحؿد لؿ يؽقكقا فؼفاء.
أو قالالا  :إن إخػالالش ،وا الالـ إك الالاري ،والؿالالدد كالالاكقا كحالالاة ،والخؾقالالؾ،
وسق قيف ،والػراء لؿ يؽقكقا كحاة.

( )2هل إحدى فرد القفقد التل دلت وحرفت ،والقفقد يعرفقن ذلؽ طـفؿ.
ديال
أيضا أن الساقرة حرفقا ققا ع قـ التقراة و دلقها ت ً
قا ا ـ الؼقؿ( :والقفقد تؼر ً
ضاهرا وزادوا وكؼصقا ،والساقرة تدطل ذلؽ طؾقفؿ) .هداية الحقارى ص.292
ً
( )1اكظر الؿقسقطة الؽتا قة ،والعفد الؼديؿ ،فؽؾ لف سػر فقفا.
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أو قا  :إن صاحب «الؿؾؽل» ( ،)2و «الؿسقحل» ( ،)1وكحقهؿالا قالـ كتالب
الطب كاكقا أص اء ،و ؼراط ،وجالقـقس ،وكحقهؿا لؿ يؽقكقا أص اء.
أو ق الالا  :إن كقش الالقار ،والخرق الالل ،وكحقهؿ الالا ك الالاكقا يعرف الالقن طؾ الالؿ الفقئ الالة،
طؾؿ الفقئة.
و طؾقؿقس وكحقه لؿ يؽـ لفؿ ٌ
وقـ قالا  :إن داوود ،وسالؾقؿان ،وقؾقخالا ،وطالاققص ،وداكقالا كالاكقا أك قالاء،
وقحؿد ـ ط د اهلل لؿ يؽـ ك قا.
فتـاقضف أضفر ،وفساد ققلف أ قـ قـ هذا جؿقعف.
ؾ وكذلؽ قـ قا  :إن ققسك وطقسك رسقٓن ،والتالقراة واإلكجقالؾ كتا الان
قـزٓن قـ طـد اهلل ،وقحؿد لقس رسق  ،والؼرلن لؿ يـز قـ اهلل.
ف طالن ققلف يف غاية الظفقر ،وال قان لؿـ تد ر قا جاء ف قحؿد

 ،وقا

جالالاء الالف قالالـ ق ؾالالف ،وتالالد ر كتا الالف ،والؽتالالب التالالل ق ؾالالف ،وليالالات ك قتالالف ،وليالالات ك الالقة
همٓء ،وشرائع ديـف ،وشرائع ديـ همٓء.
وهالذه الجؿؾالالة قػصالؾة قشالالروحة يف غقالر هالالذا الؿق الع ،لؽالالـ الؿؼصالقد هـالالا
التـ قف طؾك قجاقع جقاهبؿ.
وهالالمٓء الؼالالق لالالؿ يالاللتقا الالدلق ٍؾ واحال ٍالد يالالد طؾالالك صالالدد قالالـ احتجالالقا الالف قالالـ
إك قاء ،فؾق كاضرهؿ قـ يؽذب هبمٓء إك قالاء كؾفالؿ قالـ الؿشالركقـ والؿالحالدة
أيضا طؾك الؿسؾؿقـ ،الذيـ يؼالرون
لؿ يؽـ فقؿا ذكروه حجة لفؿ ،وٓ حجة لفؿ ً
ـ الالقة هالالمٓء ،فالالنن جؿفالالقر الؿسالالؾؿقـ إكؿالالا طرفالالقا صالالدد هالالمٓء إك قالالاء نخ الالار
قحؿد أهنؿ أك قاء ،فقؿتـع أن يصدققا الػرع قع الؼدح يف إصؾ الالذي الف طؾؿالقا
( )2هق أ ق ؽر الرازي.
( )1هق ا ـ سقـا.
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صدقفؿ.
وأيضالالا فالالالطريؼ الالالذي الالف طؾؿالالت ك الالقة هالالمٓء ؿالالا الالت قالالـ قعجالالزاهتؿ
ً
وأخ الالارهؿ ،فؽالالذلؽ تعؾالالؿ ك الالقة قحؿالالد ؿالالا الالت قالالـ قعجزاتالالف وأخ الالاره طريالالؼ
إولك ،فقؿتـع أن يصدد أحدٌ قـ الؿسؾؿقـ ـ قة واح ٍالد قالـ هالمٓء قالع تؽذي الف
ٍ
لؿحؿد يف كؾؿة قؿا جاء ف.
وقؿا يـ غل أن يعؾالؿ أن كثق ًالرا قالـ الـصالارى إكؿالا يعتؿالدون يف الـ القات طؾالك

شارة إك قاء ؿـ يل عدهؿ ،فقؼقلقن الؿسقح شرت ف إك قالاء ق ؾالف ،خالالف
قحؿد

فنكف لؿ ي شر ف ك ل.

وجقام همٓد َـ وجفقـ:
ٍ
ؿحؿد
َحدهؿا :أن يؼا  :ؾ ال شارة

يف الؽتب الؿتؼدقة أطظالؿ قالـ

ال شارة الؿسقح ،وكؿا أن القفالقد يتاللولقن ال شالارة الؿسالقح طؾالك أكالف لالقس هالق
طقسك ا ـ قريؿ ،ؾ هق لخالر يـتظروكالف ،وهالؿ يف الحؼقؼالة إكؿالا يـتظالرون الؿسالقح
الدجا  ،فنكف الالذي يت عالف القفالقد ،ويخالرج قعالف سال عقن ألالػ ُق َطال ْق َؾ ٍ
س قالـ يفالقد
أص فان( ،)2ويؼتؾفؿ الؿسؾؿقن قعف حتك يؼق الشجر والحجالر :يالا قسالؾؿ هالذا
(.)1

يفقدي ورائل تعا فاقتؾف .كؿا ت ذلؽ يف الصحقح طـ الـ ل
ِ
قسك ا ْب ُـ ََ ْر َي َؿ َِ َـ
أيضا يف الصحقح طـ الـ ل
و ت ً
أكف قا َ « :يـ ِْز ُل ط َ
اد َشر ِقل ِدَ ْش َؼِ َفقؽ ِْسر ال ِؾقبِ وي ْؼت ُُؾ ا ْل ِ
اد ط َؾك ا ْلؿـَار ِل ا ْليق َض ِ
ِ
خـ ِْز َيرِ
الس َؿ َ
ْ َّ َ
َ َ َْ
َّ
َ ُ َّ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َو َي َض ُع ا ْل ِ
الض َال َل ِة ْإَ ْط َق َر
قح َّ
قسك ا ْب ُـ ََ ْر َي َؿ ََس َ
ج ْز َي َةِ َو َي ْؼت ُُؾ ََس ُ
قح ا ْل ُفدَ ى ط َ
( )2اكظر :قسؾؿ رقؿ ( )1922قـ حديث أكس.
( )1اكظر :صحقح ال خاري رقؿ ( ،)1916وصحقح قسؾؿ رقؿ ( ،)1911وقسـد أحؿد
[ ]398/1قـ حديث أ ل هريرة.
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الدَّ َّج َال َط َؾك بِ ْض ِع َط ْش َر َل ُخ ْط َق ًل َِ ْـ َب ِ
ام ُلدٍّ » (.)2
إلفا ،فقؼتؾ قـ ادطك فقف أكف اهلل الال وهالق الري ٌء
لقت قـ لؾـاس أن ال شر ٓ يؽقن ً
قؿا ادطل فقف الالال لؿـ ادطك يف كػسف أكف اهلل وهق دجا كذاب.
يف الؽتالالب الؿتؼدقالالة ،وقالالد يتلولفالالا عالالض
ففؽالالذا ال شالالارات ؿحؿال ٍالد
أهؾ الؽتاب طؾك غقر تلويؾفا ،كؿا قد سط يف قق ٍع لخالر ،فالنن سالط الؽالال يف
ٍ
يف الؽتب التل ليدي أهؾ الؽتاب لف قق ٌع لخر.
قحؿد
ذكر
الجقام الثاكِل :أن يؼا  :لقس قـ شرط الـ ل أن ي شر ف قالـ تؼدقالف ،كؿالا أن
ً
رسقٓ إلك فرطقن ،ولالؿ يتؼالد لػرطالقن الف شالارةٌ ،وكالذلؽ الخؾقالؾ
ققسك كان
أرسؾ إلك كؿرود ،ولؿ يتؼد ف شارة ك الل إلقالف ،وكالذلؽ كالقح ،وهالقد ،وصالالح،
وشعقب ،ولقط ،لؿ يتؼد همٓء شار ٌة إلك قققفؿ هبؿ قع كقهنؿ أك قاء صادققـ.
فنن دٓئؾ ك قة الـ الل ٓ تـحصالر يف إخ الار قالـ تؼدقالف ،الؾ دٓئالؾ الـ القة قـفالا
الؿعجزات ،وقـفا غقر الؿعجزات ،كؿا قد سط يف قق ع لخر.
وهمٓء الـصارى إكؿا قستـد ديـفؿ الالالال يف التثؾقالث ،وآتحالاد ،وغقالر ذلالؽ الالالال
هق السؿع ،وهق دطالقاهؿ أن الؽتالب اإللفقالة جالاءت الذلؽ ،لالقس قسالتـدهؿ فقالف
ٍ
يؿتـع أن تث ت ك قة غقالره اقتـالع
ؿحؿد
العؼؾ ،فنذا ت قـ أهنؿ قع تؽذي فؿ
استدٓلفؿ السؿعقات.
وأقا العؼؾقات فنن تش ثقا عضالفا ففالؿ قعرتفالقن اللن حجالتفؿ فقفالا العقػة،
( )2هذا الؾػظ ط ارة طـ حديثقـ:
إول :أخرجف أحؿد  ،120/1وال خاري رقؿ ( ،)1111وقسؾؿ رقؿ ( )255قـ
حديث أ ل هريرة.
والثاين :أخرجف أحؿد  ،282/2وقسؾؿ رقؿ ( )1937قـ حديث الـقاس ـ سؿعان.
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وأهنا طؾك كؼقض قذه فؿ أد قـفا طؾك قذه فؿ.
وسـ قـ إن شاء اهلل تعالك أن ٓ حجالة لفالؿ يف سالؿ ٍع وٓ طؼال ٍؾ ،الؾ ذلالؽ كؾالف
حجة طؾقفؿ.
وأقا تؿثقؾفؿ الؽتاب الق قؼة التل كتب القفالاء يف ضفرهالا فتؿثق ٌالؾ اص ٌالؾ غقالر
قطا ؼٕ :ن اإلقرار القفالاء إقالرار سالؼقط الالديـ ،وٓ قـاقضالة القـ القت الالديـ
ً
لخرا القفاء ،ؾ أقؽـ قع هذا دطقاه.
أوٓ وسؼقصف ً
يؼر لكف رسالق اهلل يف عالض قالا أك الل
وأقا قـ يذكر أكف رسق اهلل فال يؿؽـ أن ّ
ف طـ اهلل دون عض ،وٓ يؿؽـ ات اع عض كتا ف الذي ذكر أكف قـز قـ طـالد اهلل
دون عض ،فنكف إن كان صاد ًقا يف ققلف« :إكف رسق اهلل» كان قعصق ًقا يف قالا يخالد
الالف طالالـ اهلل ٓ ،يجالالقز أن يؽالالذب يف شال ٍ
اللء قـالالف ٓ ،طؿالالدً ا وٓ خطال ًل ،ووجالالب ات الالاع
ٍ
شلء قؿا ذكر أكف جاء ف قـ اهلل.
الؽتاب الذي جاء ف قـ طـد اهلل ،ولؿ يؿؽـ رد
وإن كالالان كاذ الالا يف كؾؿال ٍالة واحال ٍ
الدة قؿالالا أخالالد الالف طالالـ اهلل ففالالق قالالـ الؽالالاذ قـ
ً
ٍ
شلء قالـ ديالـفؿ ،وٓ ديالـ غقالرهؿ ؿجالرد إخ الاره
الؿػرتيـ ،فال يجقز أن يحتج
طـ اهلل ،ؾ وٓ ؿجرد خده وققلف ،وإن لؿ يذكر أكف خد طـ اهلل.
كؿا ٓ يجقز قثؾ ذلؽ يف سائر قـ طرف أكف كاذب يف ققلالف« :إين رسالق اهلل»
كؿسالالالقؾؿة الحـػالالالل ،وإسالالالقد العـسالالالل ،وصؾقحالالالة إسالالالدي( ،)2والحالالالارث
( )2هق صؾقحة ـ خقيؾد ـ كقفؾ إسدي أحد قادة حروب الردة عد وفاة الـ ل
وادطك الـ قة يف قققف ـل أسد وغقرهؿ ،لؽـ هزقف اهلل تعالك وأت اطف طؾك يد خالد ـ
يف قعركة زاخة ،ؿ دخؾ اإلسال طؾك إ ر ذلؽ ،وحسـ إسالقف ،وشارك
القلقد
يف الػتقحات اإلسالققة ،واس ُتشفد يف قعركة هناوكد سـة 12هال .اكظر ققسقطة
ويؽق قديا.
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الدقشؼل( ،)2و ا ا الروقل( ،)1وأقثالفؿ قـ الؽذا قـ.
الالؿ يؼالالا لفالالؿ اك ًقالالا يف الجالالقاب طالالـ التؿثقالالؾ الق قؼالالةّ :
إن اإلقالالرار آسالالتقػاء
فؾالقس يف إخ الاره

يـاقض استقػاء الحؼ ،وأقا الؼرلن الذي جالاء الف قحؿالدٌ
لكف أرسؾ إلك قريش ،الؿ إلالك العالرب قالا يـالاقض إخ الاره لكالف أرسالؾ إلالك جؿقالع
الـاس :أهؾ الؽتاب وغقرهؿ ،كؿا أكف لقس يف إخ اره أكف أرسؾ إلك ـل إسالرائقؾ،
وقخاص ة اهلل لفؿ ؼقلف[ :ﭰﭱ] قالا يؿـعالف أن يؽالقن قرس ًالال إلالك القفالقد
قـ غقر ـل إسرائقؾ ،وإلك الـصارى والؿشركقـ ،وهق لؿ يؼؾ قط :إين لؿ أرسالؾ
إٓ إلك العرب ،وٓ قا قا يد طؾك هذا ،ؾ الت طـالف الـؼالؾ الؿتالقاتر أكالف قالا :
إكف قرسؾ إلك جؿقع الجـ واإلكس ،إلك أهؾ الؽتاب وغقرهؿ ،ولق ُقدر أكف قالا :
إكف لؿ يرسؾ إٓ إلك العرب.
ؿ قا  :إين أرسؾت إلك أهؾ الؽتاب.
لؽان قد أرسؾ إلك أهؾ الؽتاب عد إرسالف إلك العرب.
ؿ إكف عد هذا حر اهلل أشالقاء ،فؾالؿ يؽالـ القـ كػالل تحريؿفالا يف الالزقـ إو
وإ ات تحريؿفا يف الزقـ الثالاين قـافالا ٌة ،ولؽالـ يظفالر الالديـ إذا أوجالب شالق ًئا الؿ
كس إيجا الف ،كؿالا كسال إيجالاب الصالدقة القـ يالدي الـجالقى( ،)3فػالل قثالؾ هالذا
يتؿسالالؽ الالالـص الـاس ال دون الؿـسالالقخ ،كؿالالا يتؿسالالؽ الالاإلقرار القفالالاء الـاس ال
( )2هق الحارث ـ سعقد الدقشؼل الؿتـ ئ ،قتؾف ط د الؿؾؽ ـ قروان .اكظر ال داية
والـفاية  .19-17 /9وققسقطة ويؽق قديا.
( )1لؿ أقػ لف طؾك ترجؿة.
( )3اكظر :ســ الرتقذي  ،)3300( 379/5والـسائل يف الؽدى  )8537( 251/5وقسـد
أ ل يعؾك ( )200( )311/2طـ طؾل .وتػسقر الطدي  ،12/18وتػسقر الؼرص ل
 ،301/27وتػسقر ا ـ كثقر .317/2
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لالقرار الديـ.
وقد ذكركا أكف ٓ يجالقز أن يحتجالقا ش ٍ
اللء قالـ الؼالرلن ،وقالا كؼالؾ طالـ قحؿ ٍالد
إٓ قالالع التصالالديؼ رسالالالتف ،وأكالالف قالالع التؽالالذيب رسالالالتف ٓ يؿؽالالـ اإلقالالرار
ٍ
شلء قـ كال إك قاء.
ـ قة غقره ،وٓ آحتجاج
فتؽالالذي فؿ [ الالف] يسالالتؾز تؽالالذي فؿ غقالالره ،فالالنذا تالالت ك الالقة غقالالره تالالت ك قتالالف،
وذلؽ يستؾز طالن ديـفؿ ،فؽان صحة دلقؾفؿ يستؾز طالن الؿالدلق  ،وفسالاد
الؿالالدلق يسالالتؾز فسالالاد الالالدلقؾ :فالالنن الالالدلقؾ قؾالالزو ٌ لؾؿالالدلق طؾقالالف ،وإذا تحؼالالؼ
الؿؾزو تحؼؼ الالز  ،وإذا اكتػك الالالز اكتػالك الؿؾالزو  ،فالنذا الت الالدلقؾ الت

الؿدلق طؾقف ،وإذا فسد الؿدلق طؾقف لز فساد الدلقؾ :فنن ال اصؾ ٓ يؼق طؾقف
ٌ
صحقح.
دلقؾ
ٌ
رسق اهلل لز طالن ديـفؿ ،وإذا طؾ ديـفؿ لؿ يجالز

فنن كان قحؿدٌ
أن يؼق دلقؾ صحقح طؾك صالحتف ،وإن لالؿ يؽالـ رسالق اهلل لالؿ يجالز آسالتدٓ
ؼقلف ،فث ت أن استدٓلفؿ ؼقلف ٌ
اصؾ طؾك التؼديريـ.
ٍ
أحد قـ إك قاء أو الرسؾ طؾالك
وكحـ كذكر هـا أكف ٓ يجقز استدٓلفؿ ؼق
صحة ديـفؿ.
وأيضا فنن الذيـ احتجقا ؼقلفؿ قثالؾ ققسالك ،وداود ،والؿسالقح ،وغقالرهؿ،
ً
إقا أن يؽقكقا طرفقا أهنؿ أك قاء دلقؾ طؾك ك قهتؿ ،كآستدٓ آياهتؿ و الراهقـفؿ
التل تسؿك الؿعجزات ،وإقا أن يؽقكقا قد اطتؼدوا ذلؽ ال ٍ
طؾؿ وٓ دلقؾٍ ،وإقا
أن يؽقكقا احتجقا ذلؽ طؾك الؿسؾؿقـٕ :هنؿ يسؾؿقن ك قة همٓء.
ٍ
تؼدير ٓ يصح استدٓلفؿ ؼقلفؿ:
وطؾك كؾ
ٍ
صريؼ تت هبالا ك القة واح ٍالد قالـ هالمٓء إك قالاء فنكاف
ََا طؾك إول :فألكف أي
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ٍ
بؿثؾفااِ وَطظاؿ َـفاا ،وحقـئالذ ...فالنن لالؿ يؼالروا ـ القة
َحؿاد
تثيت كيقل
 قالالع أن كالالؾ دلقالال ٍؾ يالالد طؾالالك ك الالقة ققسالالك ،وداود ،وطقسالالك،قحؿال ٍالد
 لالالز أن يؽقكالالقا قالالد كؼضالالقا دلالالقؾفؿ،وغقالالرهؿ يالالد طؾالالك ك الالقة قحؿال ٍالد
قائؿا قع اكتػاء قدلقلف ،وإذا اكتؼض الدلقؾ طؾت دٓلتالف ،فنكالف إكؿالا يالد
فجعؾقه ً

إذا كان قستؾز ًقا لؾؿدلق  ،فنذا كان تار ًة يقجالد قالع الؿالدلق  ،وتالار ًة ٓ يقجالد لالؿ
دلقال.
يؽـ قستؾز ًقا لف ،فال يؽقن ً
القال طؾالك ك القة ك الل ،وقالا  :الؿعجالزة هالل الػعالؾ
فنن قـ جعؾ الؿعجزات دل ً
الخارد لؾعادة ،الؿؼرون التحدي ،السالؿ قـ الؿعار ة.
القال طؾالك ك القة ققسالك،
وكحق ذلؽ قؿا يذكر يف هذا الؿؼا  ،وجعؾالقا ذلالؽ دل ً
وطقسك ،وغقرهؿا قـ إك قاء.
 ،وإن لالؿ يؽالـ
دلقال ففالق دلق ٌالؾ طؾالك ك القة قحؿ ٍالد
ققؾ لف :إن كان هذا ً
دلقال طؾك ك قة ققسك ،وطقسالك :فنكالف قالد الت طالـ قحؿ ٍالد
دلقال لؿ يؽـ ً
ً
القاتر أطظالؿ قالـ كؼالؾ
قـ الؿعجزات قا لؿ يث ت قثؾف طـ غقره ،وكؼالؾ قعجزاتالف قت ٌ
قعجالالزات طقسالالك وغقالالره ،فقؿتـالالع التصالالديؼ آياتالالف قالالع التؽالالذيب آيالالات قحؿال ٍالد
.
ٍ
لؿ تتقاتر طـدكا.
قحؿد
وإن قالقا :قعجزات
ققؾ :لقس قـ شرط التالقاتر أن يتالقاتر طـالد صائػ ٍالة قعقـ ٍالة ،الؾ هالذا كؿالا يؼالق
الؿشالركقن والؿجالقس وغقالالرهؿ :لالؿ يتالقاتر طـالالدكا قعجالزات ققسالك والؿسالالقح،
وإكؿا تتالقاتر أخ الار كالؾ إكس ٍ
الان طـالد قالـ رأى الؿشالاهديـ لالف ،أو رأى قالـ رلهالؿ،
وهؾؿ جرا..
وقعؾق ٌ أن أصالحاب قحؿ ٍالد

الالذيـ رأوه ،وكؼؾالقا قعجزاتالف أ العاف
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أصحاب الؿسقح ،والتا عقن الذيـ كؼؾقا ذلالؽ طالـ الصالحا ة كالذلؽ ،فقؾالز قالـ
ٍ
 ،وقـ التؽالذيب
قحؿد
التصديؼ ؿعجزات الؿسقح التصديؼ ؿعجزات
ٍ
قحؿد
ؿعجزات

التؽذيب ؿعجزات الؿسقح.

وإن قالقا :طرفت ك قة الؿسقح شارات إك قاء ق ؾف.
ققؾ :ويف الؽتالب الؿتؼدقالة قالـ ال شالارات ؿحؿ ٍالد

قثالؾ قالا فقفالا قالـ

ال شارات الؿسقح وأكثر ،كؿا سقل عضفا إن شاء اهلل تعالك.
ٍ
ؿا يؿـع دٓلتفا.
ؿحؿد
وإن تلولقا تؾؽ ال شارات
ققؾ لفؿ :والقفقد يتلولقن شارات الؿسقح ؿا يؿـع دٓلتفا طؾك الؿسقح.
ٍ
ٍ
قعروفة.
وجقه
فنذا قالقا :تؾؽ التلويالت اصؾ ٌة قـ
أيضا ؿثالؾ تؾالؽ القجالقه وأقالقى ،فؿالا قالـ جالـس قالـ
ُق َـ لفؿ أن هذه اصؾ ٌة ً
أقالقى
إدلة يد طؾك ك قة ققسك والؿسقح إٓ ودٓلتف طؾك ك قة قحؿ ٍالد

وأكثر ،فقؾز قـ القت ك القة ققسالك والؿسالقح القت ك القة قحؿ ٍالد
الطعـ يف ك قة قحؿد الطعـ يف ك قة ققسك والؿسقح.
*****

 ،وقالـ
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[اصز علٖ عُايم أى اصكزآى أُنشن اصلضاى اصعز ْ َحيٍ]
وََا كقن الؼرآن َكزل بالؾسان العربل وحدهِ فعـف َجقبة:
َحدها :أن يؼا  :والتقراة إكؿا أكزلت الؾسان العدي وحده ،وققسك لؿ
يؽـ يتؽؾؿ إٓ العدية ،وكذلؽ الؿسقح لؿ يؽـ يتؽؾؿ التقراة واإلكجقؾ
ٍ
ٍ
واحد :ؾسان
ؾسان
وغقرهؿا إٓ العدية ،وكذلؽ سائر الؽتب ٓ يـزلفا اهلل إٓ
الذي أكزلت طؾقف ،ولسان قققف الذيـ يخاص فؿ ً
أوٓ ،ؿ عد ذلؽ ت ّؾغ الؽتب،
وكال إك قاء لسائر إقؿ ،إقا لن يرتجؿ لؿـ ٓ يعرف لسان ذلؽ الؽتاب،
وإقا لن يتعؾؿ الـاس لسان ذلؽ الؽتاب فقعرفقن قعاكقف ،وإقا لن ي قـ لؾؿرسؾ
إلقف قعاين قا أرسؾ ف الرسق إلقف ؾساكف ،وإن لؿ يعرف سائر قا أرسؾ ف.
وقد أخد اهلل يف الؼرلن قا قالتف الرسؾ لؼققفؿ ،وقا قالقا لفؿ ،وأكثرهؿ لؿ
يؽقكقا طر ًا ،وأكزلف اهلل الؾسان العر ل.
ٍ
وحقـئذ ..فنن شرط التؽؾقػ تؿؽـ الع اد قـ ففؿ قا أرسؾ ف الرسق
إلقفؿ ،وذلؽ يحصؾ لن يرسؾ ؾسان يعرف ف قراده ،ؿ جؿقع الـاس
قتؿؽـقن قـ قعرفة قراده لن يعرفقا ذلؽ الؾسان ،أو يعرفقا قعـك الؽتاب
قؼدور لؾع اد.
رتجؿة قـ يرتجؿ قعـاه ،وهذا
ٌ
وقـ لؿ يؿؽـف ففؿ كال الرسق إٓ تعؾؿ الؾغة التل أرسؾ هبا وجب طؾقف
واجب ،بخالف َا ٓ يتؿ القجقم إٓ بف
ذلؽ ،فنن قا ٓ يتؿ القاجب إٓ ف ففق
ٌ
ٍ
كػسا إٓ وسعفا ٓ ،يف إصؾ ،وٓ يف التؿا ،
فنكف لقس
بقاجب ،وٓ يؽؾػ اهلل ً

قؼدورا لؾؿؽؾػ  -ففق
فال كحتاج أن كؼق  :قا ٓ يتؿ القاجب إٓ ف  -وكان
ً

قؼدورا طؾقف،
قؼدورا طؾقف ٓ يؽؾػ ف الع اد ،ؾ وقد يؽقن
واجب :فنن قا لقس
ٌ
ً
ً
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وٓ يؽؾػقن ف.
فؾؿا كاكت آستطاطة شر ًصا يف وجقب الحج لؿ يجب تحصقؾ آستطاطة،
خالف قطع الؿسافات فنكف لقس شر ًصا يف القجقب ،فؾفذا يجب الحج طؾك
اإلكسان قـ الؿسافة ال عقدة والؼري ة إذا كان قستطق ًعا.
وجؿفالالقر الـالالاس ٓ يعرفالالقن قعالالاين الؽتالالب اإللفقالالة :التالالقراة ،واإلكجقالالؾ،
والؼالرلن إٓ ؿالـ ي قـفالا ويػسالرها لفالؿ ،وإن كالاكقا يعرفالقن الؾغالة ،ففالمٓء يجالالب
طؾقفؿ صؾب طؾؿ قا يعرفالقن الف قالا أقالرهؿ اهلل الف ،وهنالاهؿ طـالف ،وهالذا هالق صؾالب
العؾؿ الؿػروض طؾك الخؾؼ.
القجف الثاكِل :أن الؿسقح كان لساكف طديا ،وكالذلؽ ألسالـة الحالقاريقـ الالذيـ
ات عالالقه ً
أوٓ ،الالؿ إكالالف أرسالالؾفؿ إلالالك إقالالؿ يخالالاص قهنؿ ،ويرتجؿالالقن لفالالؿ قالالا قالالالف
الؿسقح.
فنن قالقا :إن رسؾ الؿسقح حقلت ألسـتفؿ إلك ألسـة قـ أرسؾ إلقفؿ.
الالذيـ أرسالؾفؿ
ققؾ :هذا قـؼق ٌ يف رسؾ الؿسقح ،ويف رسالؾ قحؿ ٍالد

إلك إقؿ ،وٓ ريالب أن ُر ُسال َؾ ُر ُسال ِؾ اهلل ،كرسالؾ قحؿ ٍالد

 ،والؿسالقح إلالك

إقؿ ٓ د أن يعرفقا لسان قـ أرسؾفؿ الرسق إلالقفؿ ،أو أن يؽالقن طـالد أولئالؽ
قالالـ يػفالالؿ لسالالاهنؿ ولسالالان الرسالالق لقالالرتجؿ لفالالؿ ،فالالنذا لالالؿ يؽالالـ طـالالد قالالـ أرسالالؾ
الؿسقح إلقفؿ قـ يعرف العر قة ،فال د أن يؽقن رسقلف يـطؼ ؾساهنؿ ،وكالذلؽ
رسؾ الـ ل

الالذيـ أرسالؾفؿ إلالك إقالؿ ،فالنن الـ الل

لؿالا رجالع قالـ

الحدي قالالة أرسالالؾ رسالالؾف إلالالك أهالالؾ إرض ،ف عالالث إلالالك قؾالالقك العالالرب الالالقؿـ،
والحجالالاز ،والشالالا  ،والعالالراد ،وأرسالالؾ إلالالك قؾالالقك الـصالالارى الشالالا  ،وقصالالر:
ق طفؿ ،وروقفؿ ،وطرهبؿ ،وغقرهؿ ،وأرسؾ إلك الػرس الؿجقس قؾقك العراد
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وخراسان.
كثقر قـ زقـ الـ ل
القجف الثالث :أن الـصارى فقفؿ ٌ
طرب ٌ

 ،وكؾ قالـ

يػفؿ الؾسان العر ل فنكالف يؿؽالـ ففؿالف لؾؼالرلن ،وإن كالان أصالؾ لسالاكف فارسالقا ،أو
روققا ،أو تركقا ،أو هـديا ،أو ق طقا ،وهمٓء الذيـ أرسؾقا هذا الؽتاب قـ طؾؿالاء
الـصارى قد قالرأوا الؿصالحػ ،وففؿالقا قـالف قالا ففؿالقا ،وهالؿ يػفؿقكالف العر قالة،
واحتجقا آيالات قالـ الؼالرلن ،فؽقالػ يسالقغ لفالؿ قالع هالذا أن يؼقلالقا :كقالػ تؼالق
الحجة طؾقـا ؽتاب لؿ كػفؿف.
القجف الرابع :أن حؽالؿ أهالؾ الؽتالاب يف ذلالؽ حؽالؿ الؿشالركقـ ،وقعؾالق ٌ أن
الؿ :تال ٌ
الرك ،وهـالالدٌ  ،وغقالالره ،فؽؿالالا أن جؿق الع
الؿشالالركقـ فالالقفؿ طال ٌ
الرب ،وفالالقفؿ طجال ٌ
الؿشالالركقـ كؿشالالركل العالالرب ،كالالذلؽ جؿقالالع أهالالؾ الؽتالالاب كلهالالؾ الؽتالالاب قالالـ
العرب ،ويف القفالقد والـصالارى قؿالـ يعالرف لسالان العالرب قالـ ٓ يحصالقف إٓ اهلل
.
القجف الخاَس :أكف لقس ففؿ كؾ ٍ
لية قـ الؼرلن فر ً ا طؾك كؾ قسؾؿ ،وإكؿالا
يجب طؾك الؿسؾؿ أن يعؾؿ قا أقره اهلل ف ،وقا هنالاه طـالف اللي ط ٍ
الارة كاكالت ،وهالذا
قؿؽ ٌـ لجؿقع إقؿ ،ولفذا دخؾ يف اإلسال جؿقع أصـاف العجؿ :قـ الػالرس،
والرتك ،والفـد ،والصؼال ة ،والد ر.
وأقا ققلف تعالك[ :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ] [يقسػ.]1:
وققلف[ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ]
[فصؾت.]22 :
وققلف[ :ﮅﮆﮇﮈ ] [الزخرف.]3 :
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ففالالذا يتضالالؿـ إكعالالا اهلل طؾالالك ط الالادهٕ :ن الؾسالالان العر الالل أكؿالالؾ إلسالالـة،
وأحسـفا قاكًا لؾؿعاين ،فـُزو الؽتاب ف أطظؿ ٍ
كعؿة طؾك الخؾؼ قـ كزولف غقره،
وهق إكؿا خقصب ف ً
أوٓ العرب لقػفؿقه ،ؿ قـ يعؾؿ لغتفؿ يػفؿالف كؿالا ففؿالقه،
ؿ قـ لؿ يعؾؿ لغتفؿ ترجؿالف لالف قالـ طالرف لغالتفؿ ،وكالان إقاقالة الحجالة الف طؾالك
أوٓ ،واإلكعا ف طؾقفؿ ً
العرب ً
أوٓ لؿعرفتفؿ ؿعاكقف ق ؾ أن يعرفف غقرهؿ.
فنن قالقا :إن الؽتب التل طـدكا قالـ التالقراة واإلكجقالؾ وغقرهؿالا ترجؿفالا لـالا
الحقاريقن ،وهالؿ طـالدكا رس ٌالؾ قعصالقققن ،وترجؿقهالا لجؿقالع إقالؿ ،خالالف
الؼرلن :فنكف إكؿا يرتجؿف قـ لقس ؿعصق .
فعـ هذا َجقب ٌة:
كذب َ ّق ٌـ :فنن قـ العرب قـ الـصارى قـ ٓ يحصالل طالدده
َحدها :أن هذا ٌ
،
إٓ اهلل تعالك ،وكان فقفؿ كصالارى كثقالرون ،تـصالروا ق الؾ ق عالث قحؿ ٍالد
وكان فقفؿ قق ٌ طؾك ديـ الؿسقح الذي لالؿ ي الد  ،وهالؿ قمقـالقن قالـ أهالؾ الجـالة
كسائر قـ كان طؾك ديـ الؿسقحّ ،
فنن كالؾ قالـ كالان طؾالك ديالـ الؿسالقح الالذي لالؿ
ٍ
قسؾؿ قـ أهؾ الجـة ،وقالع هالذا فؾالقس
فنكف قمق ٌـ
قحؿد
ي د ق ؾ ق عث
ٌ
الرب قالالـ طفالالد الحالالقاريقـ ،الالؾ التالالقراة
طؾالالك وجالالف إرض تالالقرا ٌة وٓ إكجقال ٌالؾ قعال ٌ
العدية تـؼؾ قـ الؾسان العدي أو غقره إلك العر قالة ،وكالذلؽ اإلكجقالؾ يـؼالؾ قالـ
الؾسان الروقل ،أو السالرياين ،أو الققكالاين ،أو غقرهالا إلالك الؾغالة العر قالة ،فؾالق كالان
طـد كؾ ٍ
القات ؾسالاهنؿ لؽالان كصالارى العالرب
أقة قالـ إقالؿ تالقراةٌ ،وإكجق ٌالؾ ،وك ٌ
أحؼ هبذا قـ كصارى الح شة ،والصؼال ة ،والفـد :فنهنؿ جقران ال قالت الؿؼالدس،
وهؿ ـق إسؿاطقؾ.
وإكاجقالالؾ طـالالدهؿ أر عالةٌ ،وهالالؿ يالالدّ طقن أن كالالؾ واحال ٍالد كت فالالا ؾسالالان ،كت الالت
الؾسان العدي ،والروقل ،والققكاين ،قع أن يف عض إكاجقؾ قا لقس يف عض،
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قثؾ ققلفؿ« :طؿدوا الـالاس اسالؿ إب ،وآ الـ ،وروح الؼالدس» الالذي جعؾالقه
أصؾ ديـفؿ ،وهذا إكؿا هق ققلف يف إكجقؾ قتك.
القال ؾسالاكف لالؿ يؽالـ هـالاك إكجق ٌالؾ
وإذا كان كالؾ واح ٍالد قالـ إر عالة كتالب إكج ً
واحدٌ أصؾل ترجع إلقف إكاجقؾ كؾفا ،ؿ هؿ قع هذا يدّ طقن أهنا ترجؿت الا ـقـ
القر سالالــ ف إن شالالاء اهلل طؾالالك
وسال عقـ لسالالاكًا ،وهالالذا فقالالف قالالـ الؽالالذب والتـالالاقض أقال ٌ
عضفا.

لؽالـ غايالالة قالا يالالدطقن أكالالف تالرجؿ الالا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا ،وقعؾالالق ٌ أن إلسالالـة

الؿقجقدة يف ـل لد يف جؿقع الؿعؿقرة ،يف زقاكـالا ،وق الؾ زقاكـالا أكثالر قالـ هالذا،
كؿا يعرفف قالـ طالرف أحالقا العالالؿ ،الؾ الؾسالان القاحالد ،كالالعر ل ،والػارسالل،
أكقاع قختؾػةٌ ٓ ،يػفالؿ عضالفؿ لسالان عالض ،إٓ أن يتعؾؿالف
جـس تحتف
ٌ
والرتكل ٌ
قـفؿ ،والعرب أقرب إقؿ إلك ـل إسالحاد :ـالل إسالرائقؾ والعالقص :فالنهنؿ ـالق
إسؿاطقؾ وجقراهنؿ ،فنن أهؾ الحجالاز جقالران الشالا  ،وقؽالة لالؿ تالز تحالج إلقفالا
ٌ
العرب ،ولؿ يؽـ ّ
إكجقؾ طر قان قـ طفالد الؿسالقح ،الؾ
قط طـد العرب تقرا ٌة وٓ
قعرب وٓ غقر قع ٍ
ٌ
الرب ،ولفالذا قالا تعالالك:
إكجقؾٓ ،
وٓ كان ؿؽة ٓ تقرا ٌة وٓ
ٌ
[ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ] [الؼصص.]26 :
فؽقػ ُيدّ طك أن التقراة واإلكجقؾ ترجؿفالا الحقاريالقن لؽالؾ قالق ٍ قالـ جؿقالع
ً
وشؿآ ،ؾسالان يػفؿقكالف الف؟ وهالؾ يؼالق هالذا إٓ
ـل لد  ،شر ًقا وغر ًا ،وجـق ًا

قـ هق قـ أكذب الـاس وأجفؾفؿ؟!.
لغة إلك ٍ
القجف الثاكِل :أن يؼا  :ترجؿة الؽال قـ ٍ
لغة ٓ تحتاج إلك قعصق ،
أقر تعؾؿف إقؿ ،فؽؾ قـ طرف الؾساكقـ أقؽـف الرتجؿة ،ويحصؾ العؾالؿ
ؾ هذا ٌ
ذلؽ إذا كان الؿرتجؿقن كثقريـ قتػرققـ ٓ ،يتقاصمون طؾالك الؽالذب ،و ؼالرائـ

71
تؼرتن خد أحدهؿ و غقر ذلؽ ،وهذا ققجق ٌد قعؾق ٌ .
ؾ إذا ترجؿف ا ـان كؾ قـفؿا ٓ يعرف قا يؼقلف أخر ،ولؿ يتقاصالموا حصالؾ
ذلؽ الؿؼصقد يف الغالب ،وهؿ يذكرون أن التقراة ترجؿفا ا ـان وس عقن حالدًا
قـ القفقد ( ،)2ولؿ يؽقكالقا قعصالقققـ ،وأن الؿؾالؽ فالرقفؿ لالئال يتقاصالموا طؾالك
الؽالالذب ،واتػؼالالقا طؾالالك ترجؿال ٍالة واحال ٍ
الدة ،وهالالذا كالالان عالالد الخالالراب إو  ،ففؽالالذا
يؿؽـ ترجؿة غقر التقراة.
وهذه التقراة يف زقاكـالا ،واإلكجقالؾ ،والز القر يالرتجؿ الؾغالة العر قالة ،ويعالرف
الؿؼصالالقد الالف الالال ريالالب ،فؽقالالػ الالالؼرلن الالالذي يػفالالؿ أهؾالالف قعـالالاه ،ويػسالالروكف،
ويرتجؿقكف أكؿؾ وأحسـ قؿا يرتجؿ أهؾ التقراة واإلكجقؾ التقراة واإلكجقؾ.
القجااف الثالااث :أن دطالالقى العصالالؿة يف كالال ٍؾ واحال ٍالد قالالـ الحالالقاريقـ ،وأهنالالؿ
ٌ
دطالقى قؿـقطالةٌ ،وهالل اصؾالةٌ ،وإكؿالا هالؿ
رسؾ اهلل ؿـزلة إ راهقؿ وققسك
ٍ
.
قحؿد
رسؾ الؿسقح ؿـزلة رسؾ ققسك ،ورسؾ إ راهقؿ ،ورسؾ
وأكثر الـصارى الالال أو كثقر قـفؿ ،أو كؾفؿ الالالال يؼقلالقن :هالؿ رسالؾ اهلل ،ولقسالقا
لك قاء ،وكالؾ قالـ لالقس ـ الل فؾالقس رسالق اهلل ،ولالقس ؿعصالق  ،وإن كاكالت لالف
خقارد طادات ،كلولقاء اهلل قـ الؿسؾؿقـ وغقرهؿ :فنكف وإن كاكت لفؿ كراقالات
قـ الخقارد فؾقسقا قعصقققـ قـ الخطل.
والخقارد التل تجري طؾك يدي غقر إك قاء ٓ تد طؾك أن أصحاهبا أولقالاء
فضال طـ كقهنؿ قعصقققـ ،فنن ولالل اهلل قالـ يؿالقت طؾالك
اهلل طـد أكثر العؾؿاءً ،
اإليؿان ،وقجرد الخارد ٓ يد طؾك أكف يؿقت طؾك اإليؿالان ،الؾ قالد يتغقالر طالـ
ذلؽ الحا  ،وإذا قطعـا لن الرجؾ ولالل اهلل  -كؿالـ أخالد الـ الل
( )2اكظر الؿقسقطة العر قة (ص.)959

لكالف قالـ
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أهالالؾ الجـالالة  -فالالال يجالالب اإليؿالالان ؽالالؾ قالالا يؼقلالالف إن لالالؿ يقافالالؼ قالالا قالتالالف إك قالالاء،
خالف إك قاء :فنهنؿ قعصقققن ٓ ،يجقز أن يسالتؼر فقؿالا ي ؾغقكالف خطال ًل ،ولفالذا
ٍ
يسب واحالدً ا قالـفؿ
كافر ،وقـ ّ
أوجب اهلل اإليؿان هبؿ ،وقـ كػر قاحد قـفؿ ففق ٌ
وجب قتؾف يف شرع اإلسال .
وََا ققلفؿ ٓ« :يؾزقـا ات اطفٕ :كـا كحـ قد أتاكا ٌ
رسؾ قـ ق ؾف خاص قكا
للسـتـا ،وأكذروكا ديــا الذي كحـ قتؿسؽقن ف يققـا هذا ،وسؾؿقا إلقـا التقراة
واإلكجقؾ ؾغتـا ،طؾك قا يشفد لفؿا الؽتاب الذي أتك ف هذا الرجؾ ،حقث
يؼق يف سقرة إ راهقؿ[ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ] [إ راهقؿ.]2 :
وقا يف سقرة الـحؾ[ :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ][الـحؾ.»]36 :
فالجقام طـف َـ وجقه:
ٍ
الان ،فالنن ـالل
َحدها :أن إ ات رسق قـ ق ؾف إلالقؽؿ ٓ يؿـالع إتقالان رسالق
إسرائقؾ قد عث اهلل إلقفؿ ققسك ،وكاكقا طؾك شريعة التقراة ،ؿ عث اهلل ت الارك
الافرا،
وتعالك إلقفؿ الؿسقح ،ووجب طؾقفؿ اإليؿان ف ،وقالـ لالؿ يالمقـ الف كالان ك ً

وإن قا  :إين قتؿسؽ الؽتاب الذي أكز إلل.

ً
رسقٓ عد الؿسقح وجب اإليؿان ف ،وقـ لؿ يمقـ الف
فؽذلؽ إذا أرسؾ اهلل
كافرا.
كافرا ،كؿا أن قـ لؿ يمقـ الؿسقح قـ ـل إسرائقؾ كان ً
كان ً
اختصاصا ؿقسك والتقراة ،قـ الالرو وغقالرهؿ الؿسالقح
و ـق إسرائقؾ أكثر
ً
واإلكجقؾ ،فنهنؿ كاكقا طداكققـ ،والتقراة طداكقة.
القجااف الثاااكٍل :دطالالقاهؿ أهنالالؿ قتؿسالالؽقن يف هالالذا الققالالت الالالديـ الالالذي كؼؾالالف
ضاهر ،ؾ هؿ طاقة قا هؿ طؾقف قالـ الالديـ :طؼائالده
كذب
الحقاريقن طـ الؿسقح ٌ
ٌ
وشالالرائعف ،كإقاكالالة ،والصالالالة إلالالك الؿشالالرد ،واتخالالاذ الصالالقر ،والتؿا قالالؾ يف
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الؽـائس ،واتخاذها وسائط ،وآستشػاع لصحاهبا ،وجعالؾ إطقالاد لسالؿائفؿ،
و ـاء الؽـائس طؾالك أسالؿائفؿ ،واسالتحال الخـزيالر ،وتالرك الختالان ،والره اكقالة،
وجع الالؾ الص الالقا يف الر ق الالع ،وجعؾ الالف خؿس الالقـ يق ًق الالا ،والص الالؾقات والؼ الالرا قـ،

والـاققس ،لؿ يـؼؾف الحقاريقن طالـ الؿسالقح ،وٓ هالق ققجالق ٌد ٓ يف التالقراة ،وٓ
يف اإلكجقؾ ،وإكؿا هؿ قتؿسؽقن ؼؾق ٍؾ قؿا جاءت ف إك قاء.
وأقا كػرياهتؿ و دطفؿ فؽثقر ٌة جدا ،لؿ يـؼالؾ أحالدٌ طالـ الؿسالقح والحالقاريقـ
أهنالالؿ أقالالروهؿ أن يؼقلالالقا قالالا يؼقلقكالالف يف صالالالهتؿ السالالحرية« :تعالالالقا ـالالا كسالالجد
لؾؿسقح إلفـا».
ويف الصالة الثاكقة والثالثة« :يا والدة اإللالف قالريؿ العالذراء! افتحالل لـالا أ القاب
الرحؿة».
القجف الثالث :قالقلفؿ« :إهنالؿ سالؾؿقا إلالقفؿ التالقراة واإلكجقالؾ ؾغالاهتؿ» إكؿالا

الحقحا يف عالالض الـصالالارى ٓ ،يف جؿالالقعفؿ :فالالنن العالالرب قالالـ
يسالالتؼقؿ إن كالالان صال ً
القال ؾسالاهنؿ ،وهالذا
الـصارى  -وغقر العرب  -لؿ يسؾؿ أحدٌ إلقفؿ تقرا ًة وٓ إكج ً
ٌ
قعرب قـ زقالـ الحالقاريقـ ،وإكؿالا
إكجقؾ
قعروف ،وٓ تقجد قط تقراةٌ ،وٓ
أقر
ٌ
ٌ
ٌ
طر ت يف إزقان الؿتلخرة ،فنذا كاكت الـصارى قـ العرب تؼالق طؾالقفؿ الحجالة

ق ؾ قحؿد

ؽتاب كز غقر لساهنؿ ،ؿ ُطر َب لفالؿ ،فؽقالػ ٓ تؼالق طؾالك

الرو وغقرهؿ الحجة ؽتاب كز غقر لساهنؿ ،ؿ ترجؿ ؾساهنؿ.
القجااف الرابااع :أن يؼالالا  :إقالالة إذا غقالالرت ديالالـ رسالالقلفا الالالذي أرسالالؾ إلقفالالا
و دلتف ،أرسؾ اهلل إلقفا قـ يدطقها إلك الديـ الذي يح ف اهلل وير اه ،كؿا أن ـل
إسرائقؾ لؿا غقروا ديـ ققسك و دلقه عث اهلل إلالقفؿ  -وإلالك غقالرهؿ  -الؿسالقح
الديـ الذي يح ف وير الاه ،وكالذلؽ الـصالارى لؿالا الدلقا ديالـ الؿسالقح و َغق ُالروه
عث اهلل إلقفؿ  -وإلك غقرهؿ  -قحؿدً ا الديـ الذي يح ف وير اه.
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أكالالف قالالا « :إِ َّن اهللَ َك َظا َار إِ َلااك ََ ْها ِ
اؾ
وقالالد الالت يف الصالالحقح طالالـ الـ الالل
ض َف َؿ َؼت َُف ْؿ َط َر َب ُف ْؿ َو َط َج َؿ ُف ْؿ إِ َّٓ َب َؼ َايا َِ ْـ ََ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
ْإَ ْر ِ
َام» (.)2

ٍ
قحؿد
وأولئؽ ال ؼايا الذيـ كاكقا قتؿسؽقـ ديـ الؿسقح ق ؾ ق عث
ٍ
فؿـ لؿ يمقـ
قحؿد
كاكقا طؾك ديـ اهلل  ،وأقا قـ حقـ عث
ف ففق قـ أهؾ الـار ،كؿا قا يف الحديث الصحقحَ « :وا َّل ِذي َك ْػ ِسل بِ َق ِد ِه َٓ َي ْس َؿ ُع
بِل ََحدٌ َِـ ه ِذ ِه ْإَُ ِة يف ِ
ت بِ ِف
قت َو َٓ ُي ْم َِ ُـ بِا َّل ِذي َُ ْر ِس ْؾ ُ
قدي َو َٓ َك ْ َراكِل ُث َّؿ َي ُؿ ُ
َّ َ ُ
ْ َ
َ
ام الـ ِ
َان َِ ْـ ََ ْا َح ِ
َّار» (.)1
إِ َّٓ ك َ
القجف الخاَس :أن يؼا  :دطقاهؿ أن الرسؾ سؾؿقا إلقفؿ التقراة واإلكجقؾ،
ٍ
وسائر الـ قات ا ـقـ وس عقـ لساكًا ،وأهنا اقق ٌة إلك القق طؾك ٍ
واحد دطالقى
لػظ
اب ،وذلؽ أن هالذا يؼتضالل أكالف أن يف
يعؾؿ أن قائؾفا يتؽؾؿ ال طؾؿ ،ؾ قػرتٍ كذ ٌ
إرض هذه الؽتب الا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا ،كؾفالا قـؼقلال ٌة طالـ الحالقاريقـ ،وكؾفالا
ٍ
قختؾػة ال تة.
قتػؼ ٌة غقر
ففذا َربع دطاوي :أهنا ققجقد ٌة ا ـقـ وس عقـ لساكًا ،وأهنا قتػؼةٌ ،وأهنا كؾفالا
قـؼقل ٌة طـ الحقاريقـ ،الرا عة :أهنؿ قعصقققن.
فقؼال :قـ الذي قـؽؿ لق قدر أن هذه الؽتب التل الا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا هالل
طـ الحقاريقـ ،وهل ققجقد ٌة القق  ،فؿـ الذي يؿؽـف أن يشالفد ؿقافؼالة عضالفا
عضا ،وذلؽ ٓ يؿؽـ إٓ لؿـ يعؾؿ آ ـقـ وس عقـ لساكًا ،ويؽالقن قالا طـالده قالـ
ً
الؽتالالب يعؾالالؿ أهنالالا قالاللخقذ ٌة طالالـ الحالالقاريقـ ،ويعؾالالؿ أن كالالؾ كسالالخة يف العالالالؿ هبالالذا
( )2هذه قطعة قـ حديث صقيؾ أخرجف اإلقا أحؿد  ،261/2وقسؾؿ رقؿ ( )1865طـ
طقاض ـ حؿار الؿجاشعل.
( )1أخرجف اإلقا أحؿد  ،327/1وقسؾؿ رقؿ ( )251طـ أ ل هريرة.
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الؾسالالان تقافالالؼ الـسالالخة التالالل طـالالده ،وإٓ فؾالالق جؿالالع ا ـالالقـ وسال عقـ كسالالخة الالا ـقـ
وس عقـ لساكًا لؿ يعؾؿ أن كؾ كسخة قالـ هالذه هالل الؿاللخقذة طالـ الحالقاريقـْ ،
إن
قدر أكف أخذ طـفؿ ا ـان وس عقن لساكًا ،وٓ يعؾالؿ أن كالؾ كس ٍ
الخة يف العالالؿ تقافالؼ
تؾؽ الـسخة :فنكف قـ الؿعؾق أكف يف زقاكـا الالال وق ؾ زقاكـا الالال لالؿ تالز هالذه الؽتالب
ٍ
ٍ
لسان ،كؿا يرتجؿ قالـ العداكقالة إلالك العر قالة ،وقالـ السالرياكقة،
لسان إلك
تـؼؾ قـ
والروققة ،والققكاكقة إلك العر قة وغقرها.
وحقـئااذ ..فالالنذا وجالالدت كسالالخة العر قالالة لالالؿ يعؾالالؿ أهنالالا قؿالالا طر الالت عالالد
الحقاريقـ ،أو هل قالـ الؿاللخقذ طالـ الحالقاريقـ ،إذا قالدر أكالف أخالذ طالـفؿ كسالخة
العر قة ،وٓ يؿؽـ ٕحد أن يجؿع جؿقع الـس الؿعر ة ،ويؼا ؾ قـفالا ،باؾ وقاد
بعضا يف الترجؿة َخالػ ًة شديد ًل تؿـع الثؼاة
وجدكا الـسخ الؿعربة يخالػ بعضفا ً
بيعضفا.
وقد رأيت أكا الز قر طدة كس ٍ قعر ٍة قـفا قـ آختالف قا ٓ يؽاد يـضال ط،
وقا يشفد لهنا ق دل ٌة قغقر ٌة ٓ يق ؼ هبالا ،ورَيت َـ التقرال الؿعربة َاـ الـساخ َاا
يؽذم بؽثقر َـ ترجؿتفا صائػة َـ َهؾ الؽتامِ فؽقػ يؿؽـف أن يجؿالع جؿقالع
الـس التل آ ـقـ وس عقـ لساكًا ،ويؼا ؾ قـ كس كالؾ لسالان حتالك يؽالقن فقفالا
الـسخة الؼديؿة الؿلخقذة طـ الحقاريقـ ،ؿ يؼا ؾ قـ كس جؿقع إلسالـة ،وٓ
يؿؽـ ذلؽ إٓ لؿـ يؽقن طار ًفا آ ـقـ وس عقـ لساكًا قعرف ًة تاقةً ،ولقس يف ـل
لد قـ يؼدر طؾك ذلؽ ،ولق قدر وجقد ذلؽ فؾؿ يعرف أن الؼادر طؾك ذلؽ فعؾ
ذلؽ ،وأخدكا اتػاقفا ،ولق وجد ذلؽ لؽالان هالذا خالد واح ٍالد ،أو أن يالرتجؿ كالؾ
ٍ
ٍ
الثال،
واحد كالعر ل ق ً
لسان
لسان قـ يعؾؿ صحة ترجؿتف حتك تـتفل الرتجؿة إلك
ويعؾالالؿ حقـئالالذ اتػاقفالالا ،وإٓ فالالنذا تالالرجؿ هالالذا الؽتالالاب ؾسالالان أو لسالالاكقـ أو أكثالالر،
وتالرجؿ أخالالر كالالذلؽ لالؿ يعؾالالؿ اتػاقفالالا إن لالؿ يعؾالالؿ أن الؿعـالالك هبالذا الؾسالالان هالالق
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الؿعـك هبالذا الؾسالان ،هالذا ٓ يؽالقن إٓ قؿالـ يعالرف الؾسالاكقـ ،أو قالـ يالرتجؿ لالف
الؾساكان الؾسان الذي يعرفالف ،وقعؾالق ٌ أن أحالدً ا لالؿ يالرتجؿ لالف آ ـالان وسال عقن
ٍ
ٍ
ٍ
ألسـة يعرففا ،وٓ ُيعرف أحدٌ ا ـقـ وس عقـ لساكًا.
واحد ،أو
ؾسان
لساكًا
وحقـئذ ..فالجز اتػالاد جؿقالع الؽتالب الؿؽتق الة الا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا ،أو
الجز لن كس كؾ لسان قتػؼة جز ٌ ؿا ٓ يعؾؿ صالحتف ،لالق لالؿ يؽالـ يف إرض
القالالق آ ـالالان وسال عقن لسالالاكًا قـؼقلالالة طالالـ الحالالقاريقـ لالالؿ تخالالتؾط الالالؿرتجؿ عالالد
ذلؽ ،فؽقػ وأكثر قا ليدي الـاس هق قؿا ترجؿ عد ذلؽ العر ل وغقره.
هذا إذا الت أن الحالقاريقـ سالؾؿقها الا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا ،وأهنالا اققال ٌة إلالك
القات
القق  ،وهالذا أقالر ٓ يؿؽالـ أحالدً ا قعرفتالف ،فؾالقس القالق تالقراةٌ ،وإكجق ٌالؾ ،وك ٌ
يشفد لفا أحدٌ أهنا قرتجؿالة الؾسالان العر الل قالـ طفالد الحالقاريقـ ،الؾ وٓ اللكثر
إلسـة ،وإٓ ..فنذا قدر أن الحقاريقـ سؾؿقها ا ـقـ وس عقـ لساكًا قالع حصالق
الرتجؿة عد ذلؽ ،وكثرة الؿرتجؿات أقؽـ وققع التغققر يف عض الؿرتجؿالات،
وحقـئذ ..فالعؾؿ لن تؾؽ الـسال الؼديؿالة ٓ تغققالر فقفالا ٓ يؿـالع وقالقع التغققالر يف
عض قا ترجؿ عدها ،أو يف عض قا كس قـفا ،وٓ س قؾ إلك العؾؿ اتػاقفالا قالع
كقهنالالا الالا ـقـ وس ال عقـ لسالالاكًا ،خالالالف الؼالالرلن الالالذي هالالق ؾسالالان العالالرب ،وخالالط
العرب :فنن العؾؿ اتػاد قا يقجد قـ كسخة قؿؽالـ ،وهالق قحػ ٌ
القظ يف الصالدور،
وٓ يحتاج إلك حػظ يف الؽتب ،ففق قـؼق ٌ التقاتر لػ ًظا وخطا.
القجاف السااادس :قالالقلفؿ« :وسالؾؿقا إلقـالالا التالالقراة واإلكجقالؾ ؾسالالاكـا طؾالالك قالالا
يشفد لفؿا الؽتاب الذي أتك ف هذا الرجؾ».
فقؼال لفؿ :لقس يف الؼرلن قا يشفد لؽؿ لن التقراة واإلكجقالؾ سالؾؿت إلالقؽؿ
ؾساكؽؿ ،فاستشفادكؿ الؼرلن طؾك هذه الدطقى قـ جـس استشفادكؿ الف طؾالك
حؼ ،وقـ جـس استشالفادكؿ الالـ قات طؾالك قالا أحالد تؿقه وغقالرتؿ الف
أن ديـؽؿ ّ
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ديـ الؿسقح قـ التثؾقث ،وآتحاد ،وغقر ذلؽ.
القجف السابع :أن يؼا  :طؿدهتؿ يف هذه الحجة أهنؿ يؼقلقن :الحقاريقن هالؿ
طـالالدكا رسالالؾ اهلل ،كالالن راهقؿ وققسالالك ،والؿسالالقح طـالالدكا هالالق اهلل ،وهالالق أرسالالؾ إلقـالالا
همٓء ،فقجب أن يؽقكالقا أرسالؾقا إلقـالا ؾسالاكـا ،وأن يؽقكالقا سالؾؿقا إلقـالا التالقراة
واإلكجقؾ ؾساكـا.
ب أكّؽؿ تالدّ طقن هالذا ،وتعتؼدوكالف ،وكحالـ سالـ قـ  -إن شالاء اهلل
فقؼال لفؿَ :ه ْ
تعالك  -أن هذه دطاوى اصؾةٌ ،لؽـ أكتؿ يف هذا الؿؼالا تالذكرون أن هالذا الؽتالاب
الاهر
الذي هق الؼرلن الذي جاء ف قحؿدٌ
يشفد لؽؿ ذلؽ ،وهذا ٌ
كذب ض ٌ
ٍ
 ،وطؾك كتا ف ،وأكالتؿ صالدرتؿ كتالا ؽؿ اللن كتا الف يشالفد لؽالؿ،
قحؿد
طؾك
تؼروا هبا.
وكحـ ُك َق ُـ كذ ؽؿ وافرتاءكؿ طؾقف ،سقا ٌء أقررتؿ ـ قتف ،أو لؿ ّ
فنكف قـ الؿعؾق يؼقـًالا طـالف أكالف لالؿ يشالفد لؾؿسالقح لكالف اهلل ،الؾ ك ّػالر قالـ قالا
ذلؽ ،وٓ يشفد لؾحالقاريقـ اللهنؿ رسالؾ أرسالؾفؿ اهلل ،الؾ إكؿالا شالفد لؾحالقاريقـ
لهنؿ قالقا :إكا قمقـقن قسؾؿقن.
وأهنؿ قالقا :كحـ أكصار اهلل .كؿا شفد لؿـ لقالـ الف اللهنؿ قمقـالقن قسالؾؿقن
يـصرون اهلل ورسقلف ،ؾ وأهنؿ أفضؾ قـ الحقاريقـ :لؽقن أقتف خقر إقؿ.
وسقل الؽال طؾك هذا ق سق ًصا ،و ُك َق ُـ أن الرسؾ الؿذكقريـ يف سقرة يس
رسال لؾؿسقح ،ؾ كان هذا اإلرسا ق ؾ
ً
لقس هؿ الحقاريقـ ،وٓ كاكقا
الؿسقح ،وأهؾ الؼرية كذ قا أولئؽ الرسؾ فلهؾؽفؿ اهلل ،كؿا قا تعالك [ :ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧ ] [يس.]19-18 :
والرسؾ الؿذكقرون يف سقرة يس هؿ ال ةٌ ،وكان يف الؼرية رج ٌالؾ لقالـ هبالؿ،
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وهذه وإن كاكت أكطاكقة( ،)2فؽان هذا اإلرسالا ق الؾ الؿسالقح ،والؿسالقح ذهالب
إلك أكطاكقة ا ـان قـ أصحا ف عد رفعف إلك السؿاء ،ولؿ يعززوا ثال ٍ
الث ،وٓ كالان
ح قب الـجار( )1ققجق ًدا إذ ذاك ،ولقـ أهؾ أكطاكقالة الؿسالقح ،وهالل أو قديـالة
لقـت ف ،كؿا قد سط يف غقر هذا الؿق ع.
والؿؼصقد هـا أن قحؿدً ا لؿ يشالفد لؾؿسالقح اإللفقالة ،وٓ لؾحالقاريقـ اللهنؿ
رسالالالؾ اهلل ،وٓ أهنالالالؿ سالالالؾؿقا إلالالالقفؿ التالالالقراة واإلكجقالالالؾ ؾسالالالاهنؿ ،وٓ الالاللهنؿ
قعصالالقققن ،وقالالا ذكالالروه قالالـ ققلالالف تعالالالك[ :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ] [إ راهقؿ ]2 :إكؿا يتـاو رسؾ اهلل َٓ ،رس َؾ رس ِؾ اهللِ ْالؾ رس ُالؾ رسال ِؾ اهللِ
َ ُ ُ ُ ُ
ُ ُ ُ ُ
يجقز أن ي ؾغقا رسالآت الرسالؾ ؾسالان الرسالؾ ،إذا كالان هـالاك قالـ يالرتجؿ لفالؿ
ذلؽ الؾسالان ،وإن لالؿ يؽالـ هـالاك قالـ يالرتجؿ ذلالؽ الؾسالان كاكالت رسالؾ الرسالؾ
تخالالاص فؿ ؾسالالاهنؿ :لؽالالـ ٓ يؾالالز قالالـ هالالذا أن يؽقكالالقا قالالد كت الالقا الؽتالالب اإللفقالالة
ؾساهنؿ ،ؾ يؽػل أن يؼرأوها ؾسان إك قاء ،ؿ يرتجؿقهالا ؾسالان أولئالؽ ،ولالؿ
يؼؾ :وقا أرسؾـا قـ رسق ٍ إٓ إلك قققف.
أرسؾ ؾسان قققف ،وهؿ قالريش ،وأرسالؾ إلالك قققالف وغقالر

ؾ قحؿدٌ
قققف ،كؿا يذكرون ذلؽ طـ الؿسقح.

وقعؾق ٌ أن ـل إسرائقؾ كاكقا أكثر إقالؿ أك قالا ًءُ ،عالث إلالقفؿ ققسالك ،و ُعالث
إلالالقفؿ عالالده أك قالالاء كثقالالرون ،حتالالك ققالالؾ :إهنالالؿ ألالالػ ك الالل ،وكؾفالالؿ يالاللقرون شالالريعة
( )2أكطاكقة :قـ أطقان ال الد وأقفاهتا ،ققصقفة الـزاهة والحسـ وصقب الفقاء ،وطذو ة
الؿاء ،وكثرة الػقاكف ،وسعة الخقر .اكظر قعجؿ ال ؾدان .166/2
( )1رجؾ صالح كان يسؽـ يف الد الشا  ،وققؾ إكف هق الؿذكقر يف سقرة يس .اكظر
ققسقطة ويؽق قديا.
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ٍ
شريعة أخرى ،غق َر فقفالا
التقراة ،وٓ يغقرون قـفا شق ًئا ،ؿ جاء الؿسقح عد ذلؽ
عض شرع التقراة لقر اهلل

فنذا كان إرسا ققسك وإك قاء عده إلقفؿ لالؿ يؿـالع إرسالا الؿسالقح إلالقفؿ،
ٍ
إلك أهؾ الؽتاب قـ القفقد والـصارى ،ولفؿ
قحؿد
فؽقػ يؿتـع إرسا
قـ حقـ الؿسقح لؿ يلهتؿ رسق ٌ قـ اهلل،
وهذه الػرتة التل كاكت قـ الؿسقح وقحؿد الالال صالؾقات اهلل طؾقفؿالا وسالالقف
ٍ
واحد قـ العؾؿاء الالال كسؾؿان الػارسالل( )2وغقالره الالالال كاكالت
الالال وهل فقؿا ذكره غقر
ستؿائة سـة.
وقالالد ققالالؾ :سالالتؿائة سالالـة شؿسالالقة ،وهالالل سالالتؿائة وطشالالرون ،أو ؿاكقالالة طشالالر
هاللقة( ،)1وذلؽ أن كؾ قائة سـة شؿسقة تؽقن قائة و الث سـقـ هاللقة.
وََا ققلفؿ« :كعؾؿ أن اهلل طد ٌ  ،ولقس قالـ طدلالف أن يطالالب أقال ًة يالق الؼقاقالة
ات اع إكسان لؿ يلت إلقفؿ ،وٓ وقػقا لف طؾالك كت ٍ
الاب ؾسالاهنؿ ،وٓ قالـ جفالة دا ٍع
قـ ق ؾف».
ٍ
وجقه:
فقؼال :الجقام َـ
َحدها :أن هذا الؽالال ٓ يجالقز أن يؼقلالف قالـ كتالب هالذا الؽتالاب ،وٓ أحالدٌ
( )2هق سؾؿان الػارسل ،أ ق ط د اهلل ،ويؼا لف :سؾؿان ا ـ اإلسال  ،وسؾؿان الخقر .أصؾف
سقُ عث ،فخرج يف
قـ راقفرقز ،وققؾ :قـ أص فان .وكان قد سؿع لن الـ ل
قع الؿديـة ،فاشتغؾ الرد ،حتك كان أو قشاهده الخـدد ،وشفد ؼقة
صؾ ف ،ف ُلسر ،و ِ َ
الؿشاهد ،وفتقح العراد ،وولل الؿدائـُ ،رويت قصتف قـ طدة صرد ،وققؾ :إكف طؿر
 150سـة ،وققؾ :أكثر .اكظر اإلصا ة .228/3
( )1اكظر تاري الطدي .295/2
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يػفؿ العر قة :فنن همٓء يػفؿقن هذا الؽتاب العر قة ،وقد قرءوه ،وكاضروا ؿالا
فقالالف ،وإذا كالالاكقا قالالع ذلالالؽ يػفؿالالقن غقالالر العر قالالة كالالان ذلالالؽ أ ؾالالغ يف ققالالا الحجالالة
طؾقفؿ ،فنهنؿ يؿؽـفؿ ففؿ قا قا العر قة ،وتػفقؿ ذلؽ لؼققفؿ الؾسان أخر.
الثاااكِل :كؿالالا أهنالالؿ يػفؿالالقن قالالا يف كتالال فؿ الروققالالة ،والسالالرياكقة ،والؼ طقالالة،
وغقرهالالا ،ويرتجؿقهنالالا لؾعالالرب قالالـ الـصالالارى العر قالالة ،فالالنذا قاقالالت الحجالالة طؾالالك
طرب الـصارى الؾسان الروقل ،فألن تؼالق طؾالك الالرو الؾسالان العر الل أولالك،
اكتشارا يف العالؿ قـ الؾسالان الروقالل ،والـااصؼقن باف بعاد
فنن الؾسان العر ل أكثر
ً
تػفؿا.
ضفقر اإلسالم َكثر َـ الـاصؼقـ بغقرهِ وهق أكؿؾ قاكًا ،وأتؿ ً
ٍ
وحقـئذ ..فقؽقن وصق الؿعاين ف إلك غقر أهؾ لسالاكف أيسالر :لؽؿالا قعـالاه،

ولؽثرة العارفقـ ف ،وهمٓد طؾؿاد الـ ارى يؼارؤون كتاب الطابِ والحساامِ
طجؿااَ :اـ روَالِ
والػؾسػةِ وغقر ذلؽ بالؾسان العربلِ َع َن َ ـػقفا كااكقا
ً
ويقكاينِ وغقر ذلؽِ فؿا الؿاكع أن يؼرأ الؼرلن العر ل ،وتػسالقره ،وحالديث الـ الل
الؾسان العدي ،قع أكف أخذ طـ الرسق العر ل ،ففالق أولالك اللن يعالرف
ف قراد الؿتؽؾؿ ف.
القجف الثالث :أن يؼا  :الـاس لفؿ يف طد اهلل ال ة أققا :
قؼدورا ،ففق طد ٌ .
ققؾ :كؾ قا يؽقن
ً
وققؾ :العد قـف كظقر العد قـ ط اده.
وهؿا ققٓن عقػان.
وققؾ :قـ طدلف أن يجزي الؿحسـ حسـاتف ٓ ،يـؼصف شق ًئا قـفا ،وٓ يعاق الف
ال ٍ
ذكب.
جائزا اتػاد صقائػ أهؾ الؿؾالؾ:
وقعؾق ٌ أكف إذا أقر الع د ؿا يؼدر طؾقف كان ً
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قؽروها لالكسان :فنن الجـة
قـ الؿسؾؿقـ ،والقفقد ،والـصارى ،وإن كان الػعؾ
ً
وحػ ْت الـار الشالفقات ،وقالد ُكؾػالت ـالق إسالرائقؾ ،والـصالارى
ُحػ ْت الؿؽارهُ ،
قـ إطؿا قا هق قؽرو ٌه لفؿ ،وشاد طؾقفؿ ،فؽقػ يؿتـالع أن ياللقرهؿ ويـفالاهؿ
ؾغة ي قـ عض الؿسؾؿقـ قعـاها لفؿ ،والعرب الذي كز الؼرلن ؾسالاهنؿ َص ُؼالقا
إرض ،وقـفؿ كصارى ٓ يحصقن ،فؽؾ قـ طرف العر قة قـ الـصارى أقؽـالف
ففؿ قا يؼا الالعر ل ،وقالـ كالان قالـفؿ روققالا كالان لالف أسالق ٌة قالـ أسالؾؿ قالـ سالائر
صقائػ إطاجؿ ،كالػرس ،والرتك ،والفـد ،والد ر ،والح شالة ،وغقالرهؿ ،وهالق
قتؿؽـ قـ قعرفة قا أقره اهلل ،والعؿؾ ف ،كؿا يؿؽـ همٓء كؾفؿ ،ؾ الرو أقالدر
طؾك ذلؽ قـ غقرهؿ ،فألي ٍ
وجف يؿتـع أن يلقرهؿ اهلل ذلؽ.
خارجالا طالـ
ضؾؿالا
ً
القجف الرابع :أكف قـ العجالب أن تعالد الـصالارى قثالؾ هالذا ً

العد  ،وهؿ قد كس قا إلك اهلل قـ الظؾؿ العظقؿ طؾك هذا إصؾ قا لؿ يـسال ف إلقالف

وشتؿقه قس ًة قا سال ف إياهالا أحالدٌ قالـ إقالؿ ،ففالؿ قالـ
أحدٌ قـ إقؿ ،كؿا س قه،
ُ
أ عد إقؿ طـ تقحقده ،وتؿجقده ،وحؿده ،والثـاء طؾقف.

وذلؽ أهنؿ يزطؿقن أن لد لؿا أكؾ قـ الشجرة غضالب الالرب طؾقالف وطاق الف،
وأن تؾؽ العؼق ة ؼقت يف ذريتف إلك أن جاء الؿسقح ،وصؾب ،وأكف كاكالت الذريالة
يف ح س إ ؾقس ،فؿـ قات قـفؿ ذه ت روحف إلك جفالـؿ يف حال س إ ؾالقس ،حتالك
قالقا ذلؽ يف إك قاء :كقح ،وإ راهقؿ ،وققسك ،وداود ،وسؾقؿان ،وغقرهؿ.
الافرا ،ولالالؿ يماخالالذه اهلل الالذكب أ قالالف ،فؽقالالػ
وقعؾالالق ٌ أن إ الالراهقؿ كالالان أ الالقه كال ً

يماخذه ذكب لد  ،وهق أ القه إ عالد؟ هالذا لالق قالدر أن لد لالؿ يتالب ،فؽقالػ وقالد
أخد اهلل طـف التق ة؟.
ؿ يزطؿقن أن الصؾب الذي هق قـ أطظالؿ الالذكقب والخطايالا الف خؾالص اهلل
لد وذريتف قـ طذاب الجحقؿ ،و ف طاقب إ ؾقس ،قع أن إ ؾقس قا زا طاصال ًقا هلل
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قسالالتح ًؼا لؾعؼالالاب قالالـ حالالقـ اقتـالالع قالالـ السالالجقد ٔد  ،ووسالالقس ٔد إلالالك حالالقـ
الادر طؾالالك طؼق تالالف ،و ـالالق لد ٓ طؼق الالة طؾالالقفؿ يف ذكالالب
ق عالالث الؿسالالقح ،والالالرب قال ٌ

أ قفؿ.

فؿـ كان ققلفؿ قثؾ هالذه الخرافالات التالل هالل قضالاحؽ العؼالالء ،والتالل ٓ
تصالالؾح أن تضالالاف إلالالك أجفالالؾ الؿؾالالقك وأضؾؿفالالؿ ،فؽقالالػ يالالدطقن قالالع هالالذا أهنالالؿ
يصػقن اهلل العد  ،ويجعؾقن قـ طدلف أكف ٓ ياللقر اإلكسالان التعؾؿ قالا يؼالدر طؾالك
تعؾؿف ،وفقالف صالالح قعاشالف وقعالاده ،ويجعؾالقن قثالؾ هالذا ققج ًالا لتؽالذيب كتا الف
ورسؾف ،واإلصرار طؾك ت الديؾ الؽتالاب إو  ،وتؽالذيب الؽتالاب أخالر ،وطؾالك
أكف يتضؿـ قخالػة ققسك وطقسك ،وسائر إك قاء والرسؾ.
والـ اارى يؼقلااقن :إن الؿسالالقح الالالال الالالذي هالالق طـالدهؿ الالهالالقت والـاسالالقت
جؿق ًعا الالال إكؿا ق ّؽـ الؽػار قـ صؾ ف لقحتا ذلؽ طؾك طؼق ة إ ؾقس.
قالقا :فلخػك كػسف طـ إ ؾقس لئال يعؾؿ ،وقؽـ أطالداءه قالـ أخالذه ،و الر ف،
وال صالالاد يف وجفالالف ،وو الالع الشالالقك طؾالالك رأسالالف ،وصالالؾ ف ،وأضفالالر الجالالزع قالالـ
الؿقت ،وصار يؼق  :يا إلفل! ل ِ َؿ سؾطت أطدائل طؾل.
لقختػل ذلؽ طـ إ ؾقس ،فال يعرف إ ؾقس أكف اهلل ،أو ا ـ اهلل ،ويريالد إ ؾالقس
أن يلخذ روحف إلك الجحقؿ ،كؿا أخذ أرواح كقح ،وإ راهقؿ ،وققسالك ،وغقالرهؿ
قـ إك قاء والؿالمقـقـ ،فقحالتج طؾقالف الالرب حقـئ ٍالذ ،ويؼالق  :ؿالاذا اسالتحؾؾت يالا
إ ؾقس أن تلخذ روحل؟ فقؼق لف إ ؾقس :خطقئتؽ.
فقؼقل كاسقتل ٓ :خطقئة لف كـقاسقت إك قاء :فنكف كان لفؿ خطايا اسالتحؼقا
هبا أن تمخذ أرواحفؿ إلك جفـؿ ،وأكا ٓ خطقئة لل.
وقالقا :فؾؿا أقا اهلل الحجة طؾالك إ ؾالقس جالاز لؾالرب حقـئ ٍالذ أن يلخالذ إ ؾالقس
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ويعاق ف ،ويخؾص ذرية لد قـ إذهاهبؿ إلك الجحقؿ.
فؿال ْـ هالذا
وهذا الؽال فقف قـ ال اصؾ ،وكس ة الظؾؿ إلك اهلل قا يطق وصالػفَ ،

قدحا قا قدحف فقف أحدٌ  ،وذلؽ َاـ
قق ُلف فؼد قدح يف طؾؿ الرب ،وحؽؿتف ،وطدلف ً
وجقه:
َحدها :أن يؼا  :إ ؾقس إن كان أخذ الذرية ذكب أ قفؿ فال فرد قـ كاسقت
الؿسقح وغقره ،وإن كان خطاياهؿ فؾؿ يلخالذهؿ الذكب أ القفؿ ،وهالؿ قالالقا :إكؿالا
أخذهؿ ذكب لد .
الثاكِل :أن يؼا  :قـ ُخؾؼ عالد الؿسالقح قالـ الذريالة كؿالـ ُخؾالؼ ق ؾالف ،فؽقالػ
جاز أن يؿؽـ إ ؾقس قـ الذرية الؿتؼدققـ دون الؿتاللخريـ ،وكؾفالؿ الـسال ة إلالك
أيضا يخطئقن أطظؿ قـ خطايالا إك قالاء الؿتؼالدققـ ،فؽقالػ جالاز
لد سقاء ،وهؿ ً
تؿؽالالقـ إ ؾالالقس قالالـ طؼق الالة إك قالالاء الؿتؼالالدققـ ،ولالالؿ ُي َؿ ّؽالالـ قالالـ طؼق الالة الؽػالالار
والج ا رة الذيـ كاكقا عد الؿسقح؟!.

القجااف الثالااث :أن يؼالالا  :أخالالذ إ ؾالالقس لذريالالة لد  ،وإدخالالالفؿ جفالالـؿ ،إقالالا أن
طدٓ ،فنن كان ً
ضؾؿا قـ إ ؾقس ،وإقا أن يؽقن ً
طدٓ فال لالق طؾالك إ ؾالقس،
يؽقن ً
وٓ يجقز أن يحتا طؾقف لقؿتـع قـ العد الذي يسالتحؼف ،الؾ يجالب تؿؽقـالف قالـ

الؿتلخريـ والؿتؼدققـ.
الرب قـف ق ؾ الؿسقح؟!.
ضؾؿا َفؾِ َؿ ٓ يؿـعف ّ
وإن كان ً
فنن ققؾ :لؿ يؼدر .فؼد كس قه إلك العجز.
وإن ققؾ :قدر طؾك دفع ضؾؿ إ ؾقس ،ولؿ يػعؾف.
الان ،إن جالاز ذلالؽ جالاز يف كالؾ زق ٍ
زقان دون زق ٍ
ٍ
الان ،وإن
فال فرد قـ دفعف يف
ٍ
زقان.
اقتـع اقتـع يف كؾ
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قعذورا ق ؾ الؿسقح فال حاجالة إلالك طؼق تالف،
القجف الرابع :أن إ ؾقس إن كان
ً

الذورا اسالتحؼ العؼق الة ،وٓ حاجالة إلالك أن يحتالا
وٓ قال طؾقف ،وإن لؿ يؽـ قع ً
ٍ
حقؾة تؼا هبا الحجة طؾقف.
طؾقف

القجف الخاَس :أكف تؼدير أكف لؿ يؼؿ طؾقف الحجة ق ؾ الصؾبَ ،ف َؾ ْؿ ُي َؼ ْؿ طؾقف

حج ٌة الصؾب ،فنكف يؿؽـف أن يؼق  :أكا قا طؾؿالت أن هالذا الـاسالقت هالق كاسالقت
رب قد أذكت لل أن لخذ جؿقع ذرية لد  ،فلوديفؿ إلالك الجحالقؿ،
الرب ،وأكت يا ّ
ّ
ففذا واحدٌ قـفؿ ،وقا طؾؿت أكؽ ،أو ا ـؽ اتحد الف ،ولالق طؾؿالت ذلالؽ لعظؿتالف،
قعذور يف ذلؽ ،فال يجقز أن تظؾؿـل.
فلكا
ٌ
القجف الساادس :أن كؼالق  :إن إ ؾالقس يؼالق حقـئ ٍالذ :يالا رب! ففالذا الـاسالقت
القاحالالد أخطالاللت يف أخالالذ روحالالف ،لؽالالـ سالالائر ـالالل لد الالالذيـ عالالده لالالل أن أحال س
أرواحفالالؿ يف جفالالـؿ ،كؿالالا ح سالالت أرواح الالالذيـ كالالاكقا ق الالؾ الؿسالالقح ،إقالالا الالذكب
أ قفؿ ،وإقا خطاياهؿ أكػسفؿ.
وحق ٍ
ـئذ ..فنن كان قا يؼقلف الـصارى حؼا فال حجة هلل طؾك إ ؾقس.
الب أن لد أذكالالب ،و ـالالقه أذك الالقا تالالزيقـ الشالالقطان،
القجااف السااابع :أن يؼالالا َ :هال ْ
فعؼق ة ـل لد طؾك ذكقهبؿ هل إلك اهلل ،أو إلك إ ؾقس؟!.
ففؾ يؼقل طاقؾ :إن إ ؾقس لف أن يغقي ـل لد تزيقـف لفؿ ،ؿ لف أن يعالاق فؿ
جؿق ًعا غقر إذن قـ اهلل يف ذلؽ؟!.
وهؾ هذا الؼق إٓ قـ قالق الؿجالقس الثـقيالة الالذيـ يؼقلالقن :إن كالؾ قالا يف
العالؿ قـ الشر قـ الذكقب والعؼاب وغقر ذلؽ هق قـ فعؾ إ ؾقس ،لؿ يػعالؾ اهلل
شق ًئا قـ ذلؽ ،وٓ طاقب اهلل أحدً ا طؾك ذكب؟!.
وٓ ريب أن هذا الؼق سالرى إلالك الـصالارى قالـ الؿجالقس ،لفالذا ٓ يـؼؾالقن
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هذا الؼق يف كتاب قـَز  ،وٓ طـ ٍ
أحد قـ الحقاريقـ ،ولفذا كان الؿاكقية ديالـفؿ
ُ
قرك ًا قـ ديالـ الـصالارى والؿجالقس ،وكالان رأسالفؿ قالاين( )2كصالراكقا قجقسالقا،
قعروف (.)1
كسب
ٌ
فالـسب قـ الـصارى والؿجقس ،ؾ وسائر الؿشركقـ ٌ
القجف الثاَـ :أن يؼا  :إ ؾقس طاقب ـالل لد  ،وأدخؾفالؿ جفالـؿ النذن اهلل ،أو
غقر إذكف؟.
إن قالقا :نذكف .فال ذكب لف ،وٓ يستحؼ أن يحتا طؾقف :لقعاقب ويؿتـع.
وإن كان غقر إذكف ،ففؾ جاز يف طد اهلل أن يؿؽـف قـ ذلؽ ،أ لؿ َي ُج ْالز ،فالنن
زقان جاز يف جؿقع إزقـة ،وإن لؿ يجز يف زق ٍ
ٍ
الان لالؿ يجالز يف جؿقالع
جاز ذلؽ يف
إزقـة ،فال فرد قـ قا ق ؾ الؿسقح ،وقا عده.
الادرا طؾالك قـالع إ ؾالقس وطؼق تالف الدون
القجف التاسع :أن يؼا  :هالؾ كالان اهلل ق ً
هذه الحقؾة ،وكان ذلؽ ً
طدٓ قـف لق فعؾف ،أ ٓ؟!.
قؼدورا لف ،وهق طالد ٌ قـالف ،لالؿ يحالتج أن يحتالا طؾالك إ ؾالقس،
فنن كان ذلؽ
ً

وٓ يصؾب كػسف ،أو ا ـف ،ؿ إن كان هذا العد واج ًا طؾقالف ،وجالب قـالع إ ؾالقس،
ٍ
ٍ
وزقان.
زقان
وإن لؿ يؽـ واج ًا جاز تؿؽقـف يف كؾ زقان ،فال فرد قـ
( )2قاين قمسس الدياكة الؿاكقية ،التل كاكت خؾق ًطا قـ ال قذية والؿسقحقة والزرادتشقة،
ولد سـة  126يف العراد ،وكان فارسقا ،كشل يف أسرة قسقحقة وكاكت لف رؤى ديـقة،
وقـ ذلؽ أكف ٓ يقجد إلف واحد ،إكؿا هق صراع قستؿر قـ ا ـقـ قـ ألفة ،أحدهؿا
هق الشر ،وأخر هق الخقر ،ورحؾ إلك الفـد وقصر ،وطاد إلك الد فارس طا 121
وضؾ يدطق إلك دياكتف قرا ة ال قـ طا ًقا ،حتك ار طؾقف كفـة الزرادشتقة التل كاكت
الديـ الرسؿل لالقداصقرية الػارسقة ،و ُأطد طا  176طؾك يد الؿؾؽ الػارسل
هبرا  .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
( )1اكظر العؼائد الق ـقة يف الدياكة الـصراكقة ،تللقػ قحؿد صاهر تـقر.
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الرب طالـ قـالع إ ؾالقس،
قادرا طؾك قـع إ ؾقس ،ففق تعجقز لؾ ّ
وإن ققؾ :لؿ يؽـ ً

وهالالذا قالالـ أطظالالؿ الؽػالالر اتػالالاد أهالالؾ الؿؾالالؾ ،قالالـ جالالـس قالالق الثـقيالالة( ،)2الالالذيـ
يؼقلقن :لؿ يؽـ يؼدر الـقر أن يؿـع الظؾؿة قـ الشر.
وقالالـ جالالـس قالالق ديؿؼالالراصقس( ،)1والحالالاكقـ ،الالالذيـ يؼقلالالقن :لالالؿ يؿؽالالـ
واجب القجقد أن يؿـع الالـػس قالـ قال سالة الفقالقلك( ،)3الؾ تعؾؼالت الالـػس هبالا
غقر اختقاره.

القجف العاشر :أن قا فعؾف ف الؽػار القفقد الذيـ صؾ قه صاط ًة هلل ،أو قعصقة،
فنن كان صاط ًة هلل استحؼ القفقد الذيـ صؾ قه أن يثقال فؿ ،ويؽالرقفؿ طؾالك صاطتالف،
كؿا يثقب سائر الؿطقعقـ لف.
والـصالالارى قتػؼالالقن طؾالالك أن أولئالالؽ قالالـ أطظالالؿ الـالالاس إ ًؿالالا ،وهالالؿ قالالـ شالالر
( )2هل طؼقدة ت قـ أن هـاك إلفقـ أحدهؿا :الـقر والخقر .وأخر :الظؾؿة والشر ،وهل
اكدقاج و ـل قائؿ طؾك تعدد ألفة .وأن قاين ـ فاتؽ التل تـسب إلقف الؿاكقية قـ فرد
الثـقية الذيـ يؼقلقن لصؾقـ لؾقجقد قختؾػقـ تؿا آختالف ،وهؿ َربع فرق:
إولك :الؿاكقية أت اع قاين.
والثاكقة :الريصاكقة الذيـ يؼقلقن :الـقر حل ،والظؾؿة ققتة.
الثالثة :الؿرتقكقة.
الرابعة :الؿزدكقة .أت اع قزدك اإل احل الذي ادطك الـ قة ،وقتؾف أكقشروان عد قـاضرة
تؿت قـفؿا .اكظر ققسقطة ويؽق قديا .والؿقسقطة العر قة.
( )1هق فقؾسقف يقكاين ،ولد سـة  260د .يف أ ديرا شؿالل الققكان ،وكتب يف طؾؿ
إخالد والػقزياء والريا قات وإدب والؾغة ،صاحب كظرية الذرة .اكظر الؿقسقطة
العر قة العالؿقة .581/20
( )3أو الفققٓ .كؾؿة يقكاكقة تعـل إصؾ أو الؿادة ،وهل واحدة يف جؿقع إشقاء يف
الجؿادات ،والـ اتات ،والحققان .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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الخؾالالؼ ،وهالالؿ يسالالتح ّؾقن قالالـ ذ ّقفالالؿ ولعـالالتفؿ قالالا ٓ يسالالتحؾقكف قالالـ غقالالرهؿ ،الالؾ

ي الالالغقن يف صؾالالب القفالالقد وطؼالالق تفؿ يف لخالالر صالالققفؿ إيالالا التالالل تشالال ف أيالالا
الصؾقب.

الادرا طؾالالك قالالـعفؿ قالالـ هالالذه
وإن كالالان أولئالالؽ القفالالقد طصالالاة هلل ،ففالالؾ كالالان قال ً

الؿعصقة ،أ ٓ؟!

الادرا طؾالك قـالع إ ؾالقس قالـ ضؾالؿ الذريالة يف الالزقـ
قادرا لؿ يؽـ ق ً
فنن لؿ يؽـ ً

قادرا طؾالك
قادرا طؾك قـعفؿ قـ الؿعاصل ،ولؿ يؿـعفؿ كان ً
الؿستؼ ؾ ،وإن كان ً
قـع إ ؾقس دون هذه الحقؾة.

وإذا كان حسـًا قـف تؿؽقـفؿ قـ هذه الؿعصقة كالان حسالـًا قـالف تؿؽالقـ إ ؾالقس
قـ ضؾؿ الذرية يف الؿا ل والؿستؼ ؾ ،فال حاجة إلك الحقؾة طؾقف.
*****
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[اصُجٍُ اصياصٕ علٖ فضا ِو اصهحارٗ نجرئ جيًّا]
واطؾؿ أن القجقه الدالة طؾك فساد ديـ الـصالارى كثقالر ٌة جالدا ،وكؾؿالا تصالقر
العاقؾ قذه فؿ ،وتصقر لقازقف ت قـ لف فساده ،لؽـ الؿؼصقد هـا قالان تـاقضالفؿ
يف أهنؿ يؼقؿقن طالذر أكػسالفؿ يف تالرك اإليؿالان ؽتا الف ،ورسالقلف ،وديـالف الالالال لؽقكالف
س حاكف ً
طدٓ ٓ يلقر الـاس ؿا يعجالزون طـالف ،وهالق سال حاكف لالؿ ياللقرهؿ إٓ ؿالا
يؼدرون طؾقف الالال وقد كس قا إلقف قـ الظؾؿ قا لؿ يـس ف إلقف أحدٌ قـ ـل لد .
وأقا تػسقرهؿ لؼقلف تعالك[ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻ] [ل طؿران ]85 :لن قراده قققف ،كؿا قالقا.
«وأقا ققلف تعالك[ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ] [ل طؿران ]85 :يريد الالال حسب قؼتضك العد الالال قققف الذيـ أتاهؿ
ؾغتفؿ ٓ ،غقرهؿ قؿـ لؿ يلهتؿ ؿا جاء فقف».
ٍ
ٍ
التؽؾؿ كالان الالالال ؿالا يعؾالؿ الـالاس أكالف
التؽؾؿ الالالال أي ق
فقؼال لفؿ :قالـ فسالر قالراد ق
كاذب قػرتٍ طؾقف ،وإن كان الؿتؽؾؿ قـ لحالاد العاقالة ،ولالق كالان
خالف قراده ففق
ٌ
الؿتؽؾؿ قـ الؿتـ ئقـ الؽذا قـ ،فنن قـ طرف كذ ف إذا تؽؾؿ ؽال وطرف قالراده
ف لؿ يجز أن يؽذب طؾقف ،فقؼا  :أراد كذا وكذا.
فنن الؽذب حرا ق قح طؾك كؾ ٍ
أحد ،سقا ٌء كان صاد ًقا أو كاذ ًا ،فؽقػ ِ َؿال ْـ
ٌ ٌ
طؾؿا روريا أكف لؿ ُي ِر ْد ذلؽ.
يػسر قراد اهلل ورسقلف ؿا يعؾؿ كؾ قـ خد حالف ً
ؾؿالالا الالروريا أكالالف أراد العؿالالق  :فالالنن ققلالالف تعالالالك[ :ﭯﭰﭱ
الالؾ يعؾالالؿ ط ً
ﭲﭳ ] [ل طؿران ]85 :صقغ ٌة طاقةٌ ،وصقغة « َق ْـ» الشرصقة قالـ أ ؾالغ صالقغ
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العؿق .
الؿ إن سالقاد الؽالال يالالد طؾالك أكالف أراد أهالؾ الؽتالالاب وغقالرهؿ :فالنن هالالذا يف
سقرة ل طؿران يف أ ـاء قخاص تف ٕهؾ الؽتاب ،وقـاضرتف لؾـصارى :فنهنا كزلالت
لؿا قد طؾك الـ ل

وفد كجران الـصارى ،وروي أهنؿ كالاكقا سالتقـ راك ًالا،

وفقفؿ السقد ،وإيفؿ ،والعاقب ،وقصتفؿ قشفقر ٌة قعروف ٌة ،كؿا تؼد ذكرها.
وقد قا ق ؾ هذا الؽال ذ ّ ديالـ الـصالارى الالذي ا تالدطقه ،و َغق ُالروا الف ديالـ
الؿسقح ،ول سقا الحؼ الذي عث ف الؿسقح ال اصؾ الذي ا تالدطقه ،حتالك صالار
ديـفؿ قرك ًا قـ حؼ و اصؾٍ ،واختؾط أحدهؿا الأخر ،فالال يؽالاد يقجالد قعالف قالـ
يعرف قا كسخف الؿسقح قالـ شالريعة التالقراة قؿالا أقالره ،والؿسالقح ق ّالرر أكثالر شالرع
التقراة ،وغقر الؿعـك ،وطاقة الـصارى ٓ ُيؿقزون قا قالرره قؿالا َغقالره ،فالال يعالرف
ديـ الؿسقح.

اكتفك الجزد إول.
*****
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ققلفؿ :ؿ وجدكا يف هذا الؽتاب قـ تعظقؿ السقد الؿسقح وأقف حقث يؼق
يف سقرة إك قاء [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ] [إك قاء.]92:
وقا يف سقرة ل طؿران[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ] [ل طؿران ،]21:قع الشفادات لؾسقد
الؿسقح الؿعجزات ،وأكف ح ؾت ف أقف قـ غقر ق ا عة رجؾ ل شارة قالئؽة اهلل
ٕقف ،وأكف تؽؾؿ يف الؿفد ،وأحقا الؿقت ،وأ رأ إكؿف ،وكؼك إ رص ،وأكف
صائرا نذن اهلل ،أي نذن الالهقت
خؾؼ قـ الطقـ كفقئة الطقر فـػ فقف فؽان ً
أيضا يف الؽتاب أن اهلل رفعف
الذي هق كؾؿة اهلل الؿتحدة يف الـاسقت ،ووجدكا ً
إلقف.
وقا يف سقرة الـساء[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [الـساء.]258:
ويف سقرة ل طؿران[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] [ل طؿران.]55:
وقا يف سقرة ال ؼرة[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ]
[ال ؼرة.]87:
وقا يف سقرة الحديد[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ]
[الحديد.]17:

91
وقا يف سقرة ل طؿران[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁
﯂         ] [ل طؿران:

.]222-223
ؿ وجدكاه يعظؿ إكجقؾـا.
الجاااقام :أقالالا تعظالالقؿ الؿسالالقح وأقالالف ففالالق حالالؼ وكالالذلؽ قالالدح قالالـ كالالان
طؾك ديـف الذي لؿ ي د ق ؾ أن ي عث أو ؼل طؾك ذلؽ إلك أن عث قحؿد فالآقـ
ف فنن همٓء قمقـقن قسؾؿقن قفتدون ،وكذلؽ قـ كان طؾك ديـ ققسالك الالذي
لؿ ي د إلك أن عث الؿسقح فآقـ ف ففمٓء قمقـقن قسؾؿقن قفتدون.
وأقا القفقد والـصالارى ففالؿ طؾالك صالريف كؼالقض ،هالمٓء يـحرفالقن إلالك جفالة
وهمٓء إلك الجفة التل تؼا ؾفا كؿا ذكركا تؼا ؾفؿ يف الـسال  ،وكالذلؽ تؼالا ؾفؿ يف
التحريؿ والتحؾقؾ والطفارة والـجاسة ،فنن القفقد حرقت طؾقفؿ الطق ات ،وهالؿ
ي الغقن يف اجتـاب الـجاسات حتالك أن الحالائض ٓ يماكؾقهنالا وٓ يسالاكـقهنا وٓ
يجاقعقهنالالا ،وكالالاكقا ٓ يالالرون إزالالالة الـجاسالالة قالالـ الثالالقب الالؾ يؼالالرض قق الالعفا،
ويستخرجقن الد قـ العرود ،إلك غقر ذلؽ قـ أصالار وإغالال التالل كاكالت
طؾقفؿ.
كجسالا إٓ
وأقا الـصارى فػل قؼا ؾتفؿ تجد طاقتفؿ ٓ يرون شالق ًئا حرا ًقالا وٓ ً

قالالا كرهالالف اإلكسالالان ط عالالف ،ويصالالؾقن قالالع الجـا الالة والحالالدث وحؿالالؾ الـجاسالالات،
ويلكؾقن الخ ائث كالد والؿقتة ولحؿ الخـزير ،إٓ قـ كره قـفؿ شق ًئا فرتكف.
فنن القفقد ش فقا الخالؼ الؿخؾقد فقؿا يختص الؿخؾقد وهق صػات
الـؼص الذي يجب تـزيف الرب طـفا والـصارى ش فقا الؿخؾقد الخالؼ فقؿا
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يختص الخالؼ وهق صػات الؽؿا التل ٓ يستحؼفا إٓ اهلل ت ارك تعالك فؼا
قـ قا قـ القفقد[ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] [آل عمران.]818:
وقالقا[ :ﯥ ﯦ ﯧ ] [المائدة ،]46:وهق خقالؾ ،وقالالقا :إكالف خؾالؼ العالالؿ
فتعالالب فاسالالرتاح ،وحؽالل طالالـ عضالالفؿ أكالالف قالالا  :ؽالالك طؾالالك الطقفالالان حتالالك رقالالد
وطادتف الؿالئؽة ،وأكف كاح طؾك عض قـ أهؾؽالف قالـ ط الاده كؿالا يـالقح الؿصالاب
وأيضالا ففالؿ
طؾك ققتف ،وأقثا ذلؽ قؿا يتعالك اهلل طـف ويتؼدس س حاكف وتعالكً ،
يسالالتؽدون طالالـ ط الالادة اهلل وصاطالالة رسالالؾف ويعصالالقن أقالالره ويتعالالدون حالالدوده وٓ
يجقزون لف أن يـس قا شرطف ؾ يحجرون طؾقف.
والـصارى يصػقن الؿخؾقد ؿا يتصػ ف الخالؼ ،فقجعؾقكف رب
العالؿقـ خالؼ كؾ شلء وقؾقؽف الذي هق ؽؾ شلء طؾقؿ وطؾك كؾ شلء قدير،
واتخذوا أح ارهؿ وره اهنؿ أر ا ً ا قـ دون اهلل والؿسقح ا ـ قريؿ وقا أقروا إٓ
إلفا واحدً ا ٓ إلف إٓ هق س حاكف طؿا يشركقن ،واتخذوا الؿالئؽة
لقع دوا ً

والـ ققـ أر ا ًا وصقروا تؿا قؾ الؿخؾققات واتخذوهؿ شػعاء يشػعقن لفؿ طـد
اهلل كؿا فعؾ ط اد إو ان ،كؿا قا اهلل تعالك[ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] [يونس.]81:

أيضالا :هالق ا الـ
وكذلؽ هؿ يف الؿسقح فالـصارى يؼقلقن :هق اهلل ،ويؼقلالقن ً
اهلل ،وهق إلف تا  ،وإكسان تا .
والقفقد يؼقلقن :هق ولد زكا ،وهق ا ـ يقسػ الـجار ،ويؼقلقن طـ قريؿ:
إهنا غل عقسك ،كؿا قا تعالك[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ] [النساء.]814:
ويؼقلقن :هق ساحر كذاب.
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وََااا الؿسااؾؿقن فقؼقلااقن :هالالق ط الالد اهلل ورسالالقلف ،وكؾؿتالالف ألؼاهالالا إلالالك قالالريؿ
العذراء ال تق وروح قـف ،وهق وجقف يف الدكقا وأخرة ،وقـ الؿؼر قـ ويصالػقكف
ؿالالا وصالالػف اهلل الالف يف كتا الالف ٓ ،يغؾالالقن فقالالف غؾالالق الـصالالارى ،وٓ يؼصالالرون يف حؼالالف
تؼصقر القفقد ،وكذلؽ ققلفؿ يف سائر إك قاء والؿرسؾقـ ،ويف أولقاء اهلل.
فالقفقد قتؾقا الـ ققـ والذيـ يلقرون الؼسط قالـ الـالاس ،والـصالارى اتخالذوا
أح ارهؿ وره اهنؿ أر ا ًا قـ دون اهلل ،والؿسقح ا ـ قالريؿ ،وقالا أقالروا إٓ لع الدوا

إلفا واحدً ا ٓ ،إلف إٓ هق س حاكف طؿالا يشالركقن ،وقالع هالذا فؼالد شالارك الـصالارى
ً
القفالالقد يف كؼالالص حالالؼ كثقالالر قالالـ إك قالالاء ،فقؼقلالالقن :إن سالالؾقؿان لالالؿ يؽالالـ ك قالالا،
ويؼقلقن :إن الحقاريقـ قثالؾ ققسالك وإ الراهقؿ ،ويؼقلالقن :إن قالـ طؿالؾ قصالايا
اهلل قـ غقر إك قاء صار قثؾ إك قاء ،وكان لف أن يشرع شريعة.
و عالالض القفالالقد غؾالالقا يف العز ّيالالر حتالالك قالالالقا :إكالالف ا الالـ اهلل ،ولفالالذا قالالا ك قـالالا يف
ِ
ِ
ِ
نَ اَ ْنر ام ا،ف اإنِن اَّمنا اأنانا
يسى ا ْب ا
الحديث الصحقح « :اَل ُت ْط ُروني ك ااما اأ ْط ارت الن اَّص اارى ع ا
اع ْبدُ اهَّلل ِ اإ ُقو ُلوا اع ْبدُ اهَّلل ِ او ار ُسو ُل ُه»(.)2
واهلل تعالك ذكر يف الؼرلن يف سقرة «كفقعص» قصة ا ـل الخالة :يحقك
وطقسك ،ويحقك يسؿقكف الـصارى «يقحـا الؿعؿداين» طـدهؿ.
ففق س حاكف قد ذكر قصة قريؿ والؿسقح يف هاتقـ السقرتقـ إحداهؿا :قؽقة
كزلت يف أو إقر قع السقر الؿؿفدة ٕصق الديـ وهل سقرة (كفقعص)
والثاكقة :قدكقة كزلت عد أن أقر الفجرة والجفاد ،ولفذا تضؿـت قـاضرة أهؾ
الؽتاب وق اهؾتفؿ ،كؿا كزلت يف راءة قجاهدهتؿ ،فلخد يف السقرة الؿؽقة أهنا
شرا سقيا فؼالت[ :ﮋ ﮌ
لؿا اكػردت لؾع ادة أرسؾ اهلل إلقفا روحف فتؿثؾ لفا ً
( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( ،)3225وأحؿد ( )13 /2طـ طؿر

.
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] [مريم.]81:
قا أ ق وائؾ(َ :)2طؾِ َؿ ْت أن الؿتؼل ذو ُك ْف َق ٍة(.)1
أي :تؼقاه تـفاه طـ الػاحشة ،وأهنا خافت قـف أن يؽقن قصده الػاحشة
فؼالت[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ].
أي :تتؼل اهلل وقا يؼق عض الجفا قـ أكف كان فقفؿ رجؾ فاجر اسؿف تؼل
ففق قـ كقع الفذيان وهق قـ الؽذب الظاهر الذي ٓ يؼقلف إٓ جاهؾ ؿ قا :
غالَا زكقا( )3ويف الؼراءة إخرى [ﮘ ﮙ
[إكؿا َكا رسقل ربؽ لقفب لؽ ً
ﮚ ﮛ ] [مريم.]89:
شرا سقيا أكف رسق رهبا ،فد الؽال طؾالك
فلخد هذا الروح الذي تؿثؾ لفا ً
أن هذا الروح طقـ قائؿة ـػسالفا لقسالت صالػة لغقرهالا ،وأكالف رسالق قالـ اهلل لالقس
 ،فالالنن اهلل
صالػة قالـ صالػات اهلل ،ولفالذا قالالا جؿالاهقر العؾؿالاء أكالف جديالؾ
سالالؿاه الالالروح إقالالقـ ،وسالالؿاه روح الؼالالدس ،وسالالؿاه جديالالؾ ،وهؽالالذا طـالالد أهالالؾ
الؽتاب أكف تجسد قـ قالريؿ وقالـ روح الؼالدس ،لؽالـ الاللفؿ حقالث يظـالقن أن
روح الؼدس حقاة اهلل ،وأكف إلف يخؾؼ ويرزد ويع الد ،ولالقس يف شاللء قالـ الؽتالب
اإللفقة وٓ يف كال إك قاء أن اهلل سؿك صػتف الؼائؿة ف روح الؼالدس ،وٓ سالؿك
( )2هق شؼقؼ ـ سؾؿة إسدي الؽقيف ،تقيف سـة 81هال.
( )1ورد قعؾ ًؼا طـد ال خاري .وقا ا ـ حجر يف الػتح  ،551 /6ققلف« :هنقة» ضؿ الـقن،
وسؽقن الفاء ،أي ذو طؼؾ واكتفاء طـ فعؾ الؼ قح .اهال .واكظر تػسقر ا ـ جرير /26
.27
( )3هذه قراءة ورش ،وأ ل طؿرو « لقفب لؽ» القاء .وقرأ ال اققن الفؿزة «ٕهب لؽ».
اكظر التقسقر يف الؼراءات الس ع ٕ ل طؿرو الداين ص .210والقايف يف شرح الشاص قة
ص.327
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كالقف وٓ شق ًئا قالـ صالػاتف ا ـًالا ،وهالذا أحالد قالا يث الت الف الال الـصالارى وأهنالؿ
حرفقا كال إك قاء وتلولقه طؾك غقر قا أرادت إك قاء ،فالنن أصالؾ تثؾقالثفؿ ق ـالل
قالا لفالؿ :طؿالدوا الـالاس اسالؿ
طؾك قا يف أحد إكاجقؾ قـ أن الؿسالقح
إب وآ ـ وروح الؼدس(.)2
فقؼال لفؿ :هذا إذا كان قد قالف الؿسقح ولالقس يف لغالة الؿسالقح وٓ لغالة أحالد
قـ إك قاء أهنؿ يسؿقن صػة اهلل الؼائؿة الف وٓ كؾؿتالف وٓ حقاتالف ٓ ا ـالا وٓ روح
قدس وٓ يسؿقن كؾؿتف ا ـا وٓ يسؿقكف كػسف ا ـالا وٓ روح قالدس ،ولؽالـ يقجالد
فقؿا يـؼؾقكالف طالـفؿ أهنالؿ يصالػقن الؿصالطػك الؿؽالر ا ـًالا ،وهالذا ققجالقد يف حالؼ
الؿسقح وغقره ،كؿا يذكرون أكف قا تعالالك إلسالرائقؾ أكالت ا ـالل ؽالري ،أي ـالل
إسرائقؾ.
وروح الؼدس يراد الف الالروح التالل تـالز طؾالك إك قالاء كؿالا كزلالت طؾالك داود
وغقره ،فنن يف كت فؿ أن روح الؼدس كاكت يف داود وغقره وأن الؿسقح قا لفالؿ:
قخصقصالا
«أ ل وأ قؽؿ وإلفل وإلفؽؿ»( ،)1فسؿاه أ ًا لؾجؿقع ،لؿ يؽـ الؿسقح
ً
طـدهؿ اسؿ آ ـ ،وٓ يقجد طـدهؿ لػظ آ ـ إٓ اسؿا لؾؿصالطػك الؿؽالر ٓ
اسؿا لشلء قـ صػات اهلل وٓ يف كتب إك قاء أن صػة اهلل تقلدت قـف.
ً
وإذا كان كذلؽ كان يف هذا قا ي قـ أكف لالقس الؿالراد الآ ـ كؾؿالة اهلل الؼديؿالة
إزلقالالة ،التالالل يؼقلالالقن أهنالالا تقلالالدت قالالـ اهلل طـالالدهؿ قالالع كقهنالالا أزلقالالة ،وٓ الالروح
الؼدس حقاة اهلل ،ؾ الؿراد آ ـ كاسقت الؿسقح ،و روح الؼدس قا أكالز طؾقالف
قـ القحل ،والؿؾؽ الذي كز ف فقؽقن قد أقرهؿ اإليؿالان الاهلل و رسالقلف و ؿالا
أكزلالالف طؾالالك رس القلف والؿؾالالؽ الالالذي كالالز الالف وهبالالذا أقالالرت إك قالالاء كؾفالالؿ ،ولالالقس
لؾؿسقح خاصة استحؼ هبا أن يؽقن فقف شلء قـ الالهقت لؽـ ضفر فقالف كالقر اهلل
( )2اكظر إكجقؾ قتك .29 :18
( )1يف قتك ص « .22يغػر لؽؿ».
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أيضالا فقؿالا
وكال اهلل وروح اهلل ،كؿا ضفر يف غقره قـ إك قاء والرسالؾ فالنن غقالره ً
يـؼؾقكف طـ إك قاء يسؿك ا ـا وروح الؼدس حؾت فقف وهالذا ق سالقط يف غقالر هالذا
الؿق ع.
عضالا ،وأكالف
والؿؼصقد هـا التـ قف طؾك أن كالال إك قالاء
يصالدد عضالف ً
لقس قع الـصالارى ٓ حجالة سالؿعقة وٓ طؼؾقالة تقافالؼ قالا ا تالدطقه ،ولؽالـ فسالروا
كال إك قاء ؿا ٓ يد طؾقف ،وطـدهؿ يف اإلكجقؾ أكف قا « :إن الساطة ٓ يعؾؿفالا
الؿالئؽة وٓ آ ـ وإكؿا يعؾؿفا إب وحده»(.)2
ف قـ أن آ ـ ٓ يعؾؿ الساطة فعؾؿ أن آ ـ لقس هق الؼديؿ إزلل وإكؿا هق
الؿحدث الزقاين.
والـصارى قـ أطظؿ الـاس ا الطرا ًا يف هالذا إصالؾ ،فتالارة يجعؾالقن كالقالف
الذي تؽؾؿ ف كالالتقراة واإلكجقالؾ قخؾق ًقالا قـػص ًالال طـالف ،ويـػالقن طـالف الصالػات،
وتارة يجعؾقن كؾؿتف قديؿة أزلقة قتقلدة طـف لؿ تز وٓ تزا .
ؿ يؼقلقن :هذه الؽؾؿة هل ا ـف ويجعؾقن هذه الؽؾؿة طؾؿف أو حؽؿتف.
ويؼقلالالقن :إن هالالذه الؽؾؿالالة هالالل إلالالف خالالالؼ وهالالق الالالذي خؾالالؼ السالالؿقات
وإرض ،وأن هذه الؽؾؿة هل الؿسقح ،والؿسقح إلف خالؼ العالؿ.
ويؼقلالالقن قالالع هالالذا أن هالالذه الؽؾؿالالة لقسالالت هالالل إب الالالذي خؾالالؼ السالالؿقات
وإرض فقجعؾقن كؾؿتف صػة قديؿة أزلقة ويجعؾقهنالا ا ـًالا لالف ويجعؾالقن الصالػة
إلفا خال ًؼا ويجعؾقن الؿسقح هق اإللف الخالؼ ويؼقلقن قالع هالذا هالق إلالف حالؼ قالـ
ً
إلف حؼ قـ جقهر أ قف.
ولفؿ يف كال اهلل وصػاتف قـ التـاقض وآ الطراب وقخالػالة كالال إك قالاء
( )2اكظر قتك لخر ص .23قـ الرتجؿة الس عقـقة عـقان «والسفر الدائؿ».
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وتػسقره غقر قا أرادوه ،وقخالػة صريح الؿعؼق وصالحقح الؿـؼالق قالا سالـذكر
إن شالالاء اهلل قـالالف قالالا يقسالالره اهلل س ال حاكف وتعالالالك ،إذ قالالان فسالالاد أقالالقا الـصالالارى
آستؼصاء ٓ يتسع لف هذا الؽتاب.
ولؿا قص تعالك قصة الؿسالقح قالا [ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸] [مريم ،]46:أي يشؽقن ويتؿارون كتؿاري القفقد والـصارى.
ؿ قا تعالك[ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ] [قريؿ .]37
فاختؾػ القفقد والـصالارى فقالف ،الؿ اختؾػالت الـصالارى فقالف وصالاروا أحزا ًالا

كثق الالرة ج الالدا ،كالـس الالطقرية( ،)2والقعؼق ق الالة( ،)1والؿؾؽق الالة( ،)3وال ارو ق الالة(،)2
والؿريؿاكقة( ،)5والسؿقاصقة( ،)6وأقثالا هالذه الطقائالػ كؿالا سالـذكر إن شالاء اهلل
( )2إحدى فرد الـصارى الؼائؾة لن الؿسقح شخصان وص قعتان لفؿا قشقئة واحدة.
وسقرا
ويؼقلقن :إن قريؿ والدة الؿسقح ،وزوجة اإللف ،ويدطقهنا لن تؽقن لفؿ سـدً ا
ً
وذخرا وركـًا .اكظر هداية الحقارى ص155و.302
ً
( )1يؼق ا ـ الؼقؿ« هؿ أت اع يعؼقب الدادطل ،ولؼب ذلؽ ٕن ل اسف كان قـ خرد رادع
الدواب يرقع عضفا عض ويؾ سفا» .وهؿ يملفقن قريؿ وا ـفا ،ويدطقهنا لن تؽقن
وذخرا وركـًا .اكظر :هداية الحقارى ص155و.302
وسقرا
لفؿ سـدً ا
ً
ً
( )3قا ا ـ الؼقؿ« :وهؿ الرو كس ة إلك ديـ الؿؾؽ ٓ إلك رجب يدطك قؾؽايـا هق
صاحب قؼالتفؿ كؿا يؼقلف عض قـ ٓ طؾؿ لف ذلؽ» .وهل إحدى فرد الـصارى.
اكظر هداية الحقارى ص302و.332
( )2ذكر ا ـ ال طريؼ يف تاريخف أن قـ فرد الـصارى «الد راكقة» ويسؿقن «الؿريؿققـ»
وذكر ا ـ حز أهنا فرقة اكؼر ت.86 /2 .
إلفان قـ دون اهلل تعالك .اكظر هداية
( )5إحدى فرد الـصارى الؼائؾة لن طقسك وأقف
الحقارى .ص.325
( )6ذكر صاحب الؼاققس الؿحقط قادة «سؿط» قا ( :و ـق السؿط الؽسر ،قق قـ

=
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كثقرا قـ صقائػفؿ واختالففؿ يف قجاقعفؿ كؿا حؽالك ذلالؽ طالـفؿ أحالد أكالا رهؿ
سعقد ـ ال طريالؼ( ،)2وغقالره فنكالف لالقس يف إقالؿ أكثالر اختال ًفالا يف رب العالالؿقـ
قـفؿ.
اهلل الـصارى الضال يف قثؾ ققلف تعالك[ :ﭑ ﭒ
وقد وصػ ُ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] [المائدة.]77:
وقالالا تعالالالك[ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ] [الكهفففففففف ]1-6؛

ٕن الغالب طؾقفؿ الجفؾ الديـ وأهنؿ يتؽؾؿالقن ؽالال ٓ يعؼؾالقن قعـالاه ،لالقس
ً
قـؼقٓ طـ إك قاء حتك يسؾؿ لؼائؾف ؾ هؿ ا تدطقه ،وإذا سللتفؿ طـ قعـالاه قالالقا
هالالذا ٓ يعالالرف الالالعؼق فق تالالدطقن كال ًقالالا يعرفالالقن الاللهنؿ ٓ يعؼؾقكالالف وهالالق كالالال

قتـاقض يـؼض أولف لخره ،ولفذا ٓ تجدهؿ يتػؼقن طؾك قق واحد يف قع القدهؿ
حتك قا عض الـاس لق اجتؿع طشرة كصارى افرتققا طؾك أحد طشر ً
ققٓ.

=

الـصارى ،وأ ق السؿط قـ كـاهؿ) .وذكر ا ـ تقؿقة أطاله إهنا إحدى فرد الـصارى.
( )2هق أحد الؿمرخقـ الؿـتصريـ لديـ الـصراكقة ،وقـ أئؿتفؿ الـاقؾقـ لؿذاه فؿ ،يؼق
ا ـ تقؿقة( :فنكف صـػ كتا ف الذي سؿاه «كظؿ الجقهر» وذكر فقف أخ ار الـصارى
وقجاقعفؿ واختالففؿ وس ب إحدا فؿ قا أحد قه قع اكتصاره لؼق الؿؾؽقة والرد
طؾك قـ خالػفؿ ،وذكر فقف ق دأ الخؾؼ وتقاري إك قاء والؿؾقك وإقؿ وأخ ار قؾقك
الرو وأصحاب الؽراسل روققة وقسطـطقـقة وغقرهؿا ،ووصػ ديـ الـصراكقة وفرد
أهؾفا ،وهق قؾؽل رد طؾك سائر صقائػ الـصارى لؿا ذكر ققلد الؿسقح صؾقات اهلل
طؾقف .اكظر الجقاب الصحقح .وهداية الحقارى.
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تحصقال
ً
وقا الر عل( :)2الـصارى أشد الـاس اختال ًفا يف قذاه فؿ ،وأقؾفؿ
لفا ٓ يؿؽـ أن يعرف لفؿ قذهب ،ولق سللت قسا قالـ أقِسالائفؿ طالـ قالذه فؿ يف
الؿسقح وسللت أ اه وأقف ٓختؾػقا طؾقؽ الثال ة ،ولؼا كؾ واحد قالـفؿ قالقٓ ٓ
يش ف قق أخر ،وقا عض الـظار وقا قـ قق يؼقلالف صائػالة قالـ العؼالالء إٓ إذا
ً
الاصال إٓ قالق الـصالارى ،فنكالؽ كؾؿالا
ً
قعؼقٓ وإن كان
تلقؾتف تصقرت قـف قعـك
تلقؾتف لؿ تتصقر لف حؼقؼة تعؼؾ لؽالـ غالايتفؿ أن يحػظالقا إقاكالة أو غقرهالا ،وإذا
صقل قا تػسقر ذلؽ فسره كؾ قـفؿ تػسالقر يؽػالر الف أخالر ،كؿالا يؽػالر القعؼق قالة
عضا ٓخالتالففؿ يف أصالؾ التقحقالد والرسالالة إذ
والؿؾؽاكقة والـسطقرية عضفؿ ً
تـاقضالا كؿالا القـ يف
كان ققلفؿ يف التقحقد والرسالة قـ أفسالد إقالقا وأطظؿفالا
ً
قق ع لخر.
وََااا قااقلفؿ :فؽالالان صقال ًالرا الالنذن اهلل ،أي الالنذن الالهالالقت الالالذي هالالق كؾؿالالة اهلل
الؿتحالالدة يف الـاسالالقت ،ففالالذا إذا قالالالقه طؾالالك أكالالف قالالذه فؿ قالالـ غقالالر أن يؼقلالالقا أن
وكؼال.
طؼال ً
قحؿدً ا أراده تؽؾؿـا قعفؿ يف ذلؽ و قـا فساد ذلؽ ً
وأقا ققلفؿ أن قحؿدا كان يؼق أن الؿراد إذن الالهقت الالذي هالق كؾؿالة اهلل
الؿتحدة يف الـاسقت ففذا قـ ال فتان الظاهر طؾك قحؿد وهق قالـ جالـس قالقلفؿ
أن ققلف[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [الفاتحف .]7::أراد ف
الـصارى.
وقالالـ جالالـس قالالقلفؿ أن ققلالالف[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ] [آل عمففران]11:

أراد ف العرب.
( )2هق طؾل ـ قحؿد الر عل الؿالؽل الؿتقىف (222هال) اكظر قعجؿ الؿمرخقـ الدقشؼققـ
ص .12الؿـجد.
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وقالالـ جالالـس قالالقلفؿ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ] [الحديالالد  .]15أراد هبالالؿ
الحقاريقـ.
وقـ جـس قالقلفؿ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] [البقفرة،8:

 .]2أراد ف اإلكجقؾ.
ففذه الؿقا ع التل فسروا هبا الؼرلن وزطؿقا أن قحؿدً ا الذي قـ لؾـالاس قالا
أكز إلالقفؿ كالان يريالد ؿالا يتؾالقه قالـ الؼالرلن هالذه الؿعالاين التالل ذكروهالا هالل قالـ
الؽذب الظاهر الذي يد طؾك غاية جفؾ قائؾفا أو غاية قعاكدتف ،ولؽـ قثالؾ هالذا
التلويؾ غقر قسالتـؽر قالـ الـصالارى ،فالنهنؿ قالد فسالروا ققا الع كثقالرة قالـ التالقراة
واإلكجقؾ والز قر والـ قات ـحق هالذه التػاسالقر التالل حرفالقا فقفالا الؽالال الالذي
الاهرا ف الدلقا الذلؽ كتالب اهلل وديالـ اهلل،
جاءت ف إك قاء طالـ ققا العف تحري ًػالا ض ً
و الالاهقا الالذلؽ القفالالقد الالالذيـ حرفالالقا و الالدلقا وإن اختؾػالالت جفالالة التحريالالػ

والت ديؾ ،فتحالريػفؿ لؾؼالرلن قالـ جالـس تحالريػفؿ لؾتالقراة واإلكجقالؾ ،وهالؿ قالـ
الذيـ يدطقن الؿحؽؿ ويت عقن قا كشل ف قـف ا تغاء الػتـة وا تغالاء تلويؾالف ،لؽالـ يف
هذه الؿقا ع حرفقا الؿحؽؿ الذي قعـاه ضاهر ٓ يحتؿؾ إٓ قعـك واحد فؽاكقا
قـ الجفؾ والؿعاكدة أ عد طـ الصقاب قؿـ حرف قعـك الؿتشا ف ،وذلؽ أكف قد
طؾؿ آ طرار قـ ديـ قحؿد أكف كان يؼق أن الؿسقح ط الد اهلل قخؾالقد كسالائر
الؿرسؾقـ ،وأكف يؽػر الـصارى الذيـ يؼقلقن هق اهلل أو ا ـ اهلل.
قا تعالك[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂    ] [المائدة.]87:
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وقا تعالك[ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ] [المائدة.]72:
فنذا كان قد طؾؿ آ طرار قـ ديـ قحؿالد و الـؼالؾ الؿتالقاتر طـالف و نجؿالاع
أقتف إجؿا ًطا يستـدون فقف إلك الـؼؾ طـف و ؽتا ف الؿـز طؾقف وسـتف الؿعروفة طـالف
أكف كان يؼق أن الؿسقح ط د اهلل ورسقلف لقس هق إٓ رسق وأكف يؽػر الـصالارى
الذيـ يؼقلقن هق اهلل وهق ا ـ اهلل والذيـ يؼقلقن الالث ال الة وأقثالا ذلالؽ ،كالان
عد هذا تػسقرهؿ لؼق اهلل الذي ؾغف ك قف قحؿد فقؽقن صق ًالرا النذن اهلل ،أي النذن
الاهرا طؾالك قحؿالد ،وهالذا
الالهقت الذي هق كؾؿة اهلل الؿتحدة الـاسقت كالذ ًا ض ً
قؿا يعرف كذهبؿ فقف طؾك قحؿد جؿقع أهالؾ إرض العالالؿ حالا قحؿالد سالقاء

أقروا ـ قتف أو أكؽروها.
الاهرا قعؾق ًقالا
فالؿؼصقد يف هذا الؿؼالا أن هالمٓء كالذ قا طؾالك قحؿالد كالذ ًا ض ً

لؾخؾؼ الؿمقـقـ ف والؿؽذ قـ لف لقس هق كذ ًا خػقا ،وإن قدر أن قا قالقه يؽالقن
ً
قعؼقٓ فؽقػ إذا كان قؿتـ ًعا يف صرائح العؼق ؾ هق قالق غقالر قعؼالق أي غقالر
قعؼق

قتف يف الخارج وإن كان يعؼؾ قا يختؾػقن ويعؾؿ ف فسالاد طؼالقلفؿ لؿالـ

قا سائر إققا الؿتـاقضة الػاسدة التل يؿتـع قهتا يف الخارج ،وذلؽ كؿالا قالد
سط يف قق ع لخالر فالنن قالقلفؿ النذن الالهالقت الالذي هالق كؾؿالة اهلل الؿتحالدة يف
الـاسقت اصؾ قـ وجقه:
َـفا :أن تؾؽ الؽؾؿة إقا أن تؽالقن هالل اهلل أو صالػة لذاتالف أو ٓ هالل ذاتالف وٓ
صػة لف أو الذات والصػة جؿق ًعا ،فنن لؿ تؽـ هل ذات اهلل وٓ صػتف وٓ الالذات
والصػة كاكت ائـة طـف قخؾققة لف ولؿ يؽـ ٓهق ًتالا الؾ وٓ خالؼالف ،وحقـئالذ فؾالؿ
يتحد الؿسقح ٓهقت ؾ إن لؿ يتحد ف إكف كان اتحد ف إٓ قخؾقد ،وإن كاكالت
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الؽؾؿة هل الذات أو الذات والصػة ففل رب العالؿقـ وهل أب طـالدهؿ وهالؿ
قتػؼقن طؾك أن الؿسقح لقس هق أب ولؿ يتحد الف أب الؾ آ الـ ،وإن كاكالت
الؽؾؿة صػة هلل

فصػة اهلل لقست هل اإللف الخالؼ والؿسقح طـالدهؿ هالق اإللالف

الخالؼ.
وأيضا فصػة اهلل قائؿة ذاتف ٓ تػارد ذاتف وتحؾ غقالره وتتحالد الف وكؾؿالة اهلل
ً
طـدهؿ اتحدت الؿسقح.
وإن قالقا :ققلـا هذا كؿا تؼق صائػالة قالـ الؿسالؾؿقـ إن الؼالرلن أو التالقراة أو
اإلكجقالالؾ حالالؾ يف الؼالالراء أو اتحالالد هبالالؿ وأن الؼالالديؿ حالالؾ يف الؿخؾالالقد أو اتحالالد الالف
وكحق ذلؽ.
ققؾ :لق كان قق همٓء صقا ًا لؿ يؽـ لفؿ فقف حجة فنكف طؾك هذا التؼدير ٓ

فرد قـ الؿسقح و قـ سائر قـ يؼالرأ التالقراة واإلكجقالؾ والز القر والؼالرلن ،وأكالتؿ
وأيضالا ففالمٓء
تدطقن أن الؿسقح هق اهلل أو ا ـ اهلل
قخصقصا ذلؽ دون غقالرهً ،
ً
وجؿقع إقؿ قتػؼقن طؾك أن قراء الؼرلن وسائر الؽتب اإللفقة لقس واحد قالـفؿ
هق اهلل وٓ هق ا ـ اهلل وٓ أكف خالؼ لؾعالؿ ،فنذا جعؾالتؿ قالقلؽؿ قثالؾ قالق هالمٓء
وأيضالا فؾالؿ كعؾالؿ
لزقؽؿ أن ٓ يؽقن الؿسقح هق اهلل وٓ ا الـ اهلل وٓ ر الا لؾعالالؿً ،
أحدً ا قـ همٓء قا أن الالهقت اتحد الـاسقت وٓ أن الؼديؿ اتحد الؿحالدث
وٓ أن كال اهلل صار هق والؿخؾالقد شالق ًئا واحالدً ا فآتحالاد اصالؾ اتػالاد هالمٓء
وغقرهؿ ولؽـ صائػة قـفؿ أصؾؼالت لػالظ الحؾالق وصائػالة أكؽالرت لػالظ الحؾالق
وقالالالقا إكؿالالا كؼالالق ضفالالر الؼالالديؿ يف الؿحالالدث ٓ حالالؾ فقالالف لؽالالـ قالالالقا قالالا يسالالتؾز
الحؾق .
والـصارى تدطل اختصاص الؿسقح آتحاد قع أن الؿتحد الـاسقت صار
هق والـاسقت شق ًئا واحدً ا وقع آتحاد فقؿتـع أن يؽالقن ٕحالدهؿا فعالؾ أو صالػة
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خالارج طالالـ أخالالر والـصالارى يالالدطقن آتحالالاد الالؿ يتـاقضالقن ،فؿالالـفؿ قالالـ يؼالالق
جقهر واحد ،وقـفؿ قـ يؼق جقهران ،وقـفؿ قـ يؼالق قشالقئة واحالدة ،وقالـفؿ
قـ يؼق قشقئتان ،كؿا سقل الؽال إن شاء اهلل تعالك طؾك ذلؽ.
وأق الالالا ققل الالالف تعالالالالالك[ :ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] [آل عمران.]11:
ففذا حؼ كؿا أخالد اهلل الف فؿالـ ات الع الؿسالقح

جعؾالف اهلل فالقد الالذيـ

كػروا إلك يق الؼقاقة وكان الذيـ ات عقه طؾك ديـف الذي لالؿ ي الد قالد جعؾفالؿ اهلل
فقد القفقد.
وأيضالالا فالـصالالارى فالالقد القفالالقد الالالذيـ كػالالروا الالف إلالالك يالالق الؼقاقالالة ،وأقالالا
ً
الؿسؾؿقن ففؿ قمقـقن ف لقسقا كافريـ ف ؾ لؿا د الـصالارى ديـالف و عالث اهلل
قحؿدً ا ديـ اهلل الذي عث ف الؿسقح وغقره قـ إك قاء جعالؾ اهلل قحؿالدً ا وأقتالف
فقد الـصارى إلك يق الؼقاقة كؿا يف «الصحقحقـ» طـ أ ل هريرة طالـ الـ الل أكالف
اد ِديـُـَا و ِ
اشر ْإَ ْكيِق ِ
ِ
احادٌ ِ َوإِ َّن ََ ْو َلاك الـ ِ
َّااس بِاا ْب ِـ ََ ْار َي َؿ ََٕكَااِ إِكَّا ُف َلا ْق َس
َ
َ
قال« :إِكَّا ََ َع َ
َب ْقـِل َو َب ْقـَ ُف َكيِل» (.)2
وقا تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ] [الشورى.]84:
والقفقد كذ قا الؿسقح وقحؿدً ا كؿا قا اهلل فقفؿ[ :ﭭ ﭮ ﭯ
( )2رواه ال خاري طـ أ ل هريرة رقؿ ( )3159 /3158ؾػظَ« :كا َولك الـاس بابـ َريؿِ
وإكيقاد َوٓد طالتِ لقس بقـل وبقـف كيل» .ورواه قسؾؿ رقؿ ( )1365( )223طـ
أ ل هريرة .قثؾف.
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ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ] [البقرة.]90:
فالغضب إو تؽذي فؿ الؿسقح ،والثاين تؽذي فؿ لؿحؿد ،والـصارى لؿ
يؽذ قا الؿسقح فؽاكقا قـصقريـ طؾك القفقد ،والؿسؾؿقن قـصقرون طؾك
القفقد والـصارى ،فنهنؿ لقـقا جؿقع كتب اهلل ورسؾف ولؿ يؽذ قا شلء قـ كت ف
وٓ كذ قا أحدً ا قـ رسؾف ،ؾ ات عقا قا قا اهلل لفؿ حقث قال[ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ [ال ؼرة

.]153
وأقا ققلف تعالك[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ]
[ال ؼرة .]87 :ففق حؼ كؿا أخد اهلل ف وقد ذكر تعالك تليقد طقسك ا ـ قريؿ روح
الؼدس يف طدة ققا ع فؼا تعالك يف سقرة ال ؼرة[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ]
[البقرة.]17:
وقا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ] [البقرة.]214:
وقا تعالك[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ] [المائدة.]880:

فروح الؼدس الذي كز

الؼرلن قـ اهلل هق الروح إققـ ،وهق جديؾ،

و ت يف الصحقح طـ أ ل هريرة أكف سؿع الـ ل
ب َطـِّلِ ال َّؾ ُف َّؿ ََ ِّيدْ ُه بِ ُروحِ ا ْل ُؼدُ ِ
س» (.)2
« ََ ِج ْ

يؼق لحسان ـ ا ت:

قالتَ :س ِؿ ْع ُت الـ ِل
ويف «صحقح قسؾؿ» وغقره طـ طائشة
ت ط ِـ اهلل ِ
ٍ
ِ
ِ
وح ا ْل ُؼدُ ِ
س َٓ َيز َُال ُي َم ِّيدُ َك ََا كَا َف ْح َ َ
َي ُؼق ُ ل َحسان ْ ِـ َ ا ِت« :إِ َّن ُر َ
َو َر ُسقلِ ِف»(.)1
ويف «الصحقحقـ» طـ الداء ـ طازب قا « :س ِؿعت رسق َ اهللِ
َ ْ ُ َ ُ
ان ِـ َ ا ِ ٍ
ِ
ِ
تْ « :اه ُج ُف ْؿ ََ ْو َه ِ
اج ِف ْؿ َو ِج ْيرِ ُ
يؾ ََ َع َ
ؽ»(.)3
َي ُؼق ُ ل َحس ْ
ففذا حسان ـ ا ت واحدٌ قـ الؿمقـقـ ،لؿا كالافح طالـ اهلل ورسالقلف ،وهجالا
الؿشركقـ الذيـ يؽالذ قن الرسالق أيالده اهلل الروح الؼالدس ،وهالق جديالؾ ،وأهالؾ
إرض يعؾؿقن أن قحؿدً ا لؿ يؽـ يجعؾ الالهالقت قتحالدً ا ـاسالقت حسالان الـ
ا الالت ،فعؾالالؿ أن إخ الالاره الاللن اهلل أيالالده الالروح الؼالالدس ٓ يؼتضالالل اتحالالاد الالهالالقت
الـاسالقت ،فعؾالؿ أن التليقالد الروح الؼالالدس لالقس قالـ خصالائص الؿسالقح ،وأهالالؾ
الؽتاب ُي ِؼالر َ
ون الذلؽ ،وأن غقالره قالـ إك قالاء كالان قميالدً ا الروح الؼالدس ،كالداود
وغقره ،ؾ يؼقلقن :إن الحقاريقـ كاكت فقفؿ روح الؼدس.

وقد ت اتػاد الؿسالؾؿقـ ،والقفالقد ،والـصالارى أن روح الؼالدس يؽالقن يف
( )2أخرجف أحؿد  ،169/1وال خاري ( ،)253وقسؾؿ (.)1285
( )1أخرجف أحؿد  ،71/6وقسؾؿ (.)1290
( )3أخرجف أحؿد  ،199/2وال خاري ( ،)3123وقسؾؿ رقؿ (.)1286
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غقر الؿسقح ،ؾ يف غقر إك قاء ،كؿالا سالقل إن شالاء اهلل ،وإكؿالا الؿؼصالقد يف هالذا
ٍ
الؿؼا َ َق ُ
قحؿد.
ان ك َِذ ِ ِفؿ طؾك
وهذا التليقد روح الؼدس لؿـ يـصر الرسؾ طا يف كؾ قـ كصرهؿ طؾك قالـ
خالػفؿ قـ الؿشركقـ ،وأهؾ الؽتاب كؿا تؼد .
ولالالقس يف الؼالالرلن ،وٓ يف اإلكجقالالؾ وٓ غقالالر ذلالالؽ قالالـ كتالالب إك قالالاء أن روح
الؼدس الذي أيد الف الؿسالقح هالق صالػة اهلل الؼائؿالة الف ،وهالل حقاتالف ،وٓ أن روح
الؼدس رب يخؾؼ ويرزد ،فؾقس روح الؼدس هل اهلل ،وٓ صػة قـ صػات اهلل،
ؾ لقس يف ش ٍ
اللء قالـ كالال إك قالاء أن صالػة اهلل الؼائؿالة الف تسالؿك ا ـًالا ،وٓ روح
الؼدس.
طؿ الدوا الـالالاس اسالالؿ أب ،وآ الالـ،
فالالنذا تال ّ
اللو الـصالالارى قالالق الؿسالالقحّ « :
وروح الؼدس» طؾك أن آ ـ صػتف التالل هالل العؾالؿ ،وروح الؼالدس صالػتف التالل
هل الحقاة ،كان هذا كذ ًا َقـًا طؾالك الؿسالقح ،فالال يقجالد قالط يف كالقالف ،وٓ كالال
غقره قـ إك قاء تسؿقة اهلل ،وٓ شق ًئا قـ صػاتف ا ـًا ،وٓ حقاتف روح الؼدس.
وأيضالالا ففالالؿ يالالذكرون يف إقاكالالة أن الؿسالالقح تجسالالد قالالـ قالالريؿ ،وقالالـ روح
ً
الؼدس.
وهذا يقافؼ قا أخد اهلل ف قـ أكف أرسؾ روحالف الالذي هالق جديالؾ ،وهالق روح
الؼدس ،فـػ يف قريؿ ،فحؿؾت الؿسالقح ،فؽالان الؿسالقح قتجسالدً ا قخؾق ًقالا قالـ
أقف وقـ ذلؽ الروح ،وهذا الروح لقس صػ ًة هلل ٓ ،حقاتف ،وٓ غقرها.
الؿ َؾالؽ،
كثقرا يف كال إك قاء ،ويراد ِفالا :إقالا َ
ؾ روح الؼدس قد جاء ذكرها ً

وإقا قا يجعؾف اهلل يف قؾقب أك قائف وأولقائف قـ الفدى ،والتليقد ،وكحق ذلؽ،

قالقا « :ؿ وجدكاه يعظؿ إكجقؾـا ،ويؼد صقاقعـا ،ويشرف قساجدكا،
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كثقرا ،وذلؽ قثؾ ققلف تعالك[ :ﭩ ﭪ ﭫ
ويشفد لن اسؿ اهلل يذكر فقفا ً
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ] [الحج.»]20 :
والجقام :أن فقفا ذكر الصقاقع وال ِ َقع ،وأقا ققلف[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ] فنكؿا ذكره طؼب ذكره الؿساجد ،والؿساجد لؾؿسؾؿقـ ،ولقس
الؿراد ِفا كـائس الـصارى :فنكفا هل ال ِ َقع.
الالؿ ققلالالف تعالالالك[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ] إقالالا أن يؽالالقن قختصالالا
الؿساجد ،فال يؽقن يف ذلؽ إخ ار لن اسؿ اهلل يالذكر كثق ًالرا يف ال قالع والصالقاقع،

وإقا أن يؽقن ذكر اسؿ اهلل يف الجؿقع ،فال ريب أن الصقاقع وال قع ق ؾ أن ي عالث
اهلل قحؿدً ا كان فقفا قـ يت الع ديالـ الؿسالقح الالذي لالؿ ُي َالد ْ  ،ويالذكر فقفالا اسالؿ اهلل

كثقرا ،وقد ققؾ :إكفا عد الـس والت ديؾ يذكر فقفا اسالؿ اهلل كثق ًالرا ،وإن اهلل يحالب
ً

أن يذكر اسؿف.

قال الضحاك :إن اهلل يحب أن يذكر اسؿف ،وإن كان يشرك ف.
خقر قـ الؿعطؾ الجاحد الذي ٓ يذكر اسؿ اهلل حا .
يعـل أن الؿشرك ف ٌ
خقر قـ الؿشالركقـ ،وقالد ذكركالا أكالف لؿالا اقتتالؾ فالارس والالرو
وأهؾ الؽتاب ٌ

واكتصرت الػرس ساء ذلؽ أصحاب رسق اهلل

 ،وكرهقا اكتصار الػرس

طؾك الـصارىٕ ،ن الـصارى أقرب إلالك ديالـ اهلل قالـ الؿجالقس ،والرسالؾ عثالقا
تحصقؾ الؿصالح وتؽؿقؾفا ،وتعطقؾ الؿػاسد وتؼؾقؾفا ،وتؼالديؿ خقالر الخقالريـ
طؾك أدكاهؿا حسب اإلقؽان ،ودفع شر الشريـ خقرهؿا.
ففد صقاقع الـصارى و ِ َق ِعفؿ فسا ٌد إذا هدقفا الؿجقس والؿشركقن ،وأقالا

017
إذا هدقفا الؿسالؾؿقن ،وجعؾالقا أقاكـفالا قسالاجد يالذكر فقفالا اسالؿ اهلل كثق ًالرا ،ففالذا

وصالح.
خقر
ٌ
ٌ

قالقا« :وهالذا وغقالره أوجالب لـالا التؿسالؽ الديــا ،وأن ٓ ُكفؿالؾ قالا قعـالا ،وٓ
كرفض قذه ـا ،وٓ كت ع غقر السقد الؿسالقح :كؾؿالة اهلل وروحالف ،وحقاريقالف الالذيـ
أرسؾفؿ إلقـا».
والجقام :أهنؿ احتجقا حجتقـ اصؾتقـ:
إحداهؿا :أن قحؿدً ا

لؿ يرسؾ إلقفؿ ،ؾ إلك العرب.

وقد ت قـ أن آحتجاج ِفا قـ أطظؿ الؽذب ،وآفرتاء طؾالك قحؿالد
 :فنكف لؿ يؼؾ قط :إين لؿ أرسؾ إلك أهؾ الؽتاب ،وٓ قالا قالط :إين لالؿ أرسالؾ إٓ
إلك العرب ،ؾ كصقصف الؿتقاترة طـف ،وأفعالف ت القـ أكالف قرس ٌالؾ إلالك َجؿقالع أهالؾ
إرض :أققفؿ وكتا قفؿ.
والحجااة الثاكقااة :قالالقلفؿ :إن قحؿالالدً ا

أ ـالالك طؾالالك ديالالـ الـصالالارى عالالد

الت ديؾ ،والـس .
أيضا أطظؿ كذ ًا طؾقف قـ التل ق ؾفا ،كقػ يثـالل طؾالقفؿ ،وهالق يؽػالرهؿ
وهل ً
يف غقر قق ٍع قـ كتا ف ،ويلقر جفادهؿ وقتالفؿ ،ويذ ّ الؿتخؾػقـ طـ جفالادهؿ

غاية الذ ّ  ،ويصػ قـ لؿ ير صاطتف يف قتالفؿ الـػالاد والؽػالر ،ويالذكر أكالف يالدخؾ
جفـؿ ،وهذا كؾف يخد ف طـ اهلل ،ويالذكره ت ؾق ًغالا لرسالالة ر الف ،وإكؿالا يضالاف إلقالف
ٕكف ؾغف وأداهٕ ٓ ،كف أكشله وا تدأه.
وأقا ـاء اهلل ورسقلف طؾك الؿسقح وأقالف ،وطؾالك قالـ ات عالف ،وكالان طؾالك ديـالف
الذي لؿ ي د  ،ففالذا حالؼ ،وهالق ٓ يـالايف وجالقب ات الاع قحؿالد

طؾالك قالـ

عث إلقف ،فؾق قدر أن شالريعة الؿسالقح لالؿ ت الد  ،وأن قحؿالدً ا

أ ـالك طؾالك
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كؾ قـ ات عفا ،وقا قع ذلؽ :إن اهلل أرسؾـل إلقؽؿ.
قتـاقضا ،وإذا كػر قـ لؿ يمقـ ف لؿ يـاقض ذلالؽ ـالاؤه طؾالقفؿ
لؿ يؽـ ذلؽ
ً
ق ؾ أن يؽذ قه.
فؽقػ وهق إكؿا قدح قـ ات ع ديـًا لؿ ي د ؟ وأقا الذيـ دلقا ديـ الؿسقح
فؾؿ يؿدحفؿ ،ؾ ذ ّقفؿ ،كؿا قال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] [الؿائدة.]22:
وقالالد قالالدقـا أن الـصالالارى كػالالروا كؿالالا كػالالرت القفالالقد كػالالروا ت الالديؾفؿ قالالا يف
الؽتاب إو  ،وكػروا تؽذي فؿ الؽتاب الثاين.
وأقالالا قالالـ لالالؿ ي الالد الؽتالالاب ،أو أدرك قحؿالالدً ا

فالالآقـ الالف ،ففالالمٓء

قمقـالالقن ،وقؿالالا ي الالقـ ذلالالؽ أن تعظالالقؿ الؿسالالقح لؾتالالقراة ،وات اطالالف لفالالا ،وطؿؾالالف
لالكجقالؾ ،وقالع هالذا فؾالؿ يؽالـ ذلالؽ
شرائعفا أطظالؿ قالـ تعظالقؿ قحؿالد
ُقسؼ ًطا طـ القفقد وجقب ات اطفؿ لؾؿسقح ،فؽقػ يؽقن تعظالقؿ قحؿ ٍالد
لالكجقؾ ُقسؼ ًطا طـ الـصارى وجقب ات اطف؟.
وََا ققلفؿ« :وحقاريقف الذيـ أرسؾفؿ إلقـا أكذروكا ؾغتـا ،وسؾؿقا لـا ديــا،
الذيـ قد ُطظ ُؿقا يف هذا الؽتاب ؼقلف يف سقرة الحديد[ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ] [الحديد:

.]21
وق الالالا يف س الالالقرة ال ؼ الالالرة[ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ] [البقرة.]284 :
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فلطـل ؼقلف :أك قاءه الؿ شريـ ورسالؾف ،يـحالق الذلؽ الحالقار ّيقـ الالذيـ داروا
يف س عة أقالقؿ العالؿ ،و ّشروا الؽتاب القاحد الالذي هالق اإلكجقالؾ الطالاهرٕ :كالف
لق طـل إ راهقؿ ،وداود ،وققسالك ،وقحؿالد ،لؽالان قالا  :قعفالؿ الؽتالبٕ :ن كالؾ
ٍ
واحد قـفؿ جاء ؽت ٍ
الاب دون غقالره ،ولالؿ يؼالؾ :إٓ الؽتالاب القاحالدٕ :كالف قالا أتالك
ٍ
ٍ
واحد غقر الحقار ّيقـ الذيـ أتقا اإلكجقؾ الطاهر.
ؽتاب
جؿاط ٌة ق شريـ
أيضا يف الؽتاب[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
وجاء ً
ﮦ] [يس ]20:يعـل الحقار ّيقـ ،لؿ يؼؾ :رسق  .إكؿا قا :

الؿرسؾقـ».

ٍ
وجقه:
والجقام َـ
َحاادها :أكالالف لالالقس فقؿالالا ذكالالر وٓ يف غقالالره قالالا يقجالالب تؽالالذيب الرسالالق الالالذي
أرسؾ إلقؽؿ وإلك غقركؿ وتؿسؽؽؿ ديـ ق د قـسقخ ،كؿا أكف لقس فقؿا يعظؿ
ف ققسك والتقراة ،وقالـ ات الع ققسالك قالا يقجالب لؾقفالقد تؽالذيب الرسالق الالذي
أرسؾ إلقفؿ ،وتؿسؽفؿ ديـ ق د قـسقخ
الثاكِل :إن ققلفؿ« :وٓ كت ع غقر الؿسقح وحقاريقف» قق اصؾ ،فالنهنؿ لقسالقا
قت عقـ ٓ لؾؿسقح ،وٓ لحقاريقف لقجفقـ:
أحالالدهؿا :إن ديالالـفؿ ق الالد  ،لالالقس كؾالالف طالالـ الؿسالالقح والحالالقاريقـ ،الالؾ أكثالالر
شرائعفؿ أو كثقر قـفا لقست طـ الؿسقح والحقاريقـ.
الثاين :أن الؿسقح َش َر لحؿد ،كؿا قا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ]
[الصػ.]6 :
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فالنذا لالؿ يت عالقا أحؿالد كالاكقا قؽالذ قـ لؾؿسالقح ،وطـالدهؿ قالـ ال شالارات طالالـ
الؿسقح وغقره قـ إك قاء لحؿد قالا هالق ق س ٌ
القط يف قق ال ٍع لخالر ،كؿالا سالقل إن
شاء اهلل.
ٍ
وإكؿا الؿؼصقد هـا قـع احتجاجفؿ
شلء قؿا جاء ف قحؿالدٌ
أكف حج ٌة طؾقفؿ ٓ ،لفؿ ،إذ زطؿقا أن يف عضف حج ًة لفؿ.

 ،و قالان

الثالث :أن ققلفؿ طـ الحقاريقـ« :إهنؿ الرسؾ الذيـ ُطظ ُؿقا يف هذا
ٌ
الؽتاب» قق ٌ
اصال قـ جـس تػسقرهؿ[ :ﭬ
تػسقرا ً
اصؾ ،فسروا ف الؼرلن
ً
ﭭ ﭮ] [الػاتحة ]7 :الـصارى.
صقرا نذن الالهقت ،الذي هق
وتػسقرهؿ[ :ﮆ] أي :يـػ فقف فقؽقن ً
كؾؿة اهلل الؿتحدة يف الـاسقت.
وتػسقرهؿ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ] [ال ؼرة ]1-2 :اإلكجقؾ.

وتػسقرهؿ[ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] [ال ؼرة ]2-3 :هؿ الـصارى.
وتػسقرهؿ :ققلف[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ هؿ
الـصارى[ﭚ ﭛ ﭜ] [العـؽ قت ]26 :هؿ القفقد.
وأقثا ذلالؽ قالـ تػسالقرهؿ الؼالرلن قثالؾ قالا يػسالرون الف التالقراة ،واإلكجقالؾ،
والز قر ،قـ التػاسالقر التالل هالل قالـ تحريالػ الؽؾالؿ طالـ ققا العف ،واإللحالاد يف
ليات اهلل ،والؽذب طؾك أك قائف ِؿالا يظفالر أكالف كالذب طؾالك إك قالاء لؽالؾ قالـ تالد ّر
ذلؽ.

000
وبطالن ذلؽ يظفر َـ وجقه:
َحدها :أن اهلل قال[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [الحديد.]15:
ٍ
الؿ جؿقالالع قالالـ
وققلالالف تعالالالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ] اسالالؿ جؿ ال ٍع قضالالاف ،يعال ّ

أرسؾف اهلل تعالك.
أحؼ الرسؾ ِفذا الحؽؿ الذيـ سؿاهؿ يف الؼرلن ،كؿا قا تعالك:
الثاكِل :أن ّ
[ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] [الـساء.]265-263:
رسال كثقريـ إلك جؿقالع إقالؿ ،فؽقالػ يجالقز أن
فؼد أرسؾ اهلل ق ؾ الؿسقح ً

يالالدطل أن الؿالالراد ؼقلالالف تعالالالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ] هالالؿ الحقاريالالقن
فؼالالط الالالذيـ أرسالالؾفؿ الؿسالالقح ،قالالع أن الحالالقاريقـ رسالالؾ الؿسالالقح ِ َؿـ ِْز َلال ِالة رسالالؾ
ٍ
قحؿد.
ققسك ،وإ راهقؿ ،ورسؾ
فالالالحقاريقن يف ت ؾالالقغفؿ طالالـ الؿسالالقح كسالالائر أصالالحاب إك قالالاء يف ت ؾالالقغفؿ
طـفؿ.
فؼ الالالد ت الالالقـ أن الرس الالالؾ ال الالالذيـ ذك الالالرهؿ اهلل يف ققل الالالف[ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ] يتـالاو الرسالؾ الالالذيـ أرسالؾفؿ اهلل تعالالك كؾفالالؿ ،وقالـ أحؼفالؿ الالذلؽ
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الرسؾ الذيـ أخد يف الؼرلن أكالف أرسالؾفؿ إلالك ط الاده ،فظفالر طالالن قالقلفؿ :إهنالؿ
الحقاريقن.
القجف الثالث :أكف قا [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [الحديد.]15:
أيضا :لقت قـ قـ يجاهد يف س قؾ اهلل الحديد.
فذكر أكف أكز الحديد ً
ٍ
أحد الحديد.
والـصارى يزطؿقن أن الحقاريقـ والـصارى لؿ يمقروا ؼتا
القجف الرابع :أكف قا عد ذلؽ[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒ ] [الحديد.]17-16:
فلخد أكف َقػك طؾك ل ارهؿ رسؾف ،و َقػك عقسالك ا الـ قالريؿ ،ولتالاه اإلكجقالؾ،
وهمٓء رسؾ ق ؾ الؿسقح ،ولخرهؿ الؿسقح ،ولؿ يذكر أكف أرسؾ أحدً ا قـ أت الاع
الؿسقح ،ؾ أخد أكف جعؾ يف قؾقب الذيـ ات عقه رأف ًة ورحؿ ًة.
فؽقالالػ يجالالقز أن يؼالالا  :إن قالالراده الرسالالؾ الالالذيـ أرسالالؾفؿ ال قـالالات ،وأكالالز
قعفؿ الؽتاب ،والؿقزان هؿ الحقاريالقن ،دون الرسالؾ الالذيـ ذكالرهؿ ،وأرسالؾفؿ
ق ؾ الؿسقح.
القجف الخاَس :أكف لقس يف الؼرلن لي ٌة تـطؼ لن الحقاريقـ رسؾ اهلل ،ؾ وٓ
صرح يف الؼرلن لكف أرسؾفؿ.
ّ
والحقاريالالقن لقسالالقا قالالـ الـ قالالقـ ،وإن كالالان الؿسالالقح أرسالالؾفؿ ،وٓ يؾالالز قالالـ
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إرسالف لفؿ أن يؽقكالقا أك قالاء ،كؿالـ أرسالؾفؿ ققسالك وقحؿالدٌ
ولفذا ُت َسؿ ِ
رسال ،وٓ ُي َسؿقكَفؿ أك قاء.
قفؿ طاقة الـصارى ً

وغقرهؿالا،

ؿ قالقا طـ الؼرلن« :إكف يشفد لفؿ أكفؿ أكصار اهلل ،حقث يؼق كؿا قا
طقسك ا ـ قريؿ[ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ] [الصػ.]22:
فقؼال :هذا َحؼ ،والحقاريقن قمقـقن قسؾؿقن ،وهؿ أكصار اهلل :لؽـ لقس
يف هذا أكفؿ رسؾ اهلل ،وٓ يف هذا أن كؾ قا أكتؿ طؾقف قـ الديـ قلخق ٌذ طـفؿ ،وٓ
يف هذا أن القاحد قـ الحقاريقـ قعصق ٌ قـ الغؾط ،ؾ أقر اهلل الؿمقـقـ قـ أقة
ٍ
أن يؽقكقا أكصار اهلل ،كؿا صؾب الؿسقح ذلؽ ؼقلف[ :ﰈ
قحؿد
ﰉﰊﰋ]
كثقرا قالـ أهالؾ الؽتالاب،
وطؾك هذا ..فنذا ققؾ :إن الحقاريقـ ،أو عضفؿ ،أو ً

أو أكثرهؿ كاكقا يعتؼدون أن الؿسقح كػسف صؾب ،كالاكقا قخطئالقـ يف ذلالؽ ،ولالؿ
يؽـ هذا الخطل قؿا يؼدح يف إيؿاهنؿ الؿسقح إذا لقـالقا ؿالا جالاء الف ،وٓ يقجالب

لفالالؿ الـالالار ،فالالنن إكاجقالالؾ التالالل ليالالدي أه الؾ الؽتالالاب فقفالالا ذكالالر صالالؾب الؿسالالقح،
وطـدهؿ أكفا قلخقذة طـ إر عة :قرقس( ،)2ولققا( ،)1ويقحـالا( ،)2و َقتالك(،)1
(« )2إكجقؾ» ألػف «قرقس الفاروين» تؾؿقذ شؿعقن عد الث وطشريـ سـة قـ رفع
الؿسقح ،وكت ف الققكاكقة يف الد أكطاكقة قـ الد الرو  ،ويؼقلقن أن شؿعقن الؿذكقر
هق ألػف ؿ قحك اسؿف قـ أولف وكسب إلك تؾؿقذه قرقس.
(وخرج قرقس إلك رقة يدطق الـاس إلك ديـ الؿسقح).
(وأقا قرقس اإلسؽـدرية و رقة س ع سـقـ يدطق الـاس إلك اإليؿان الؿسقح ،ؿ ُقتؾ
اإلسؽـدرية وأحرد جسده الـار)[ .هداية الحقارى].
(« )1إكجقؾ» ألػف «لققا» الط قب إكطاكل تؾؿقذ شؿعقن عد تللقػ قرقس[ .الؿصدر

=
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ولالالؿ يؽالالـ يف إر عالالة قالالـ شالالفد صالالؾب الؿسالالقح ،وٓ قالالـ الحالالقاريقـ ،الالؾ وٓ يف
أت اطف قـ شفد صؾ ف ،وإكؿا الذيـ شفدوا الصؾب صائػ ٌة قـ القفقد ،فؿالـ الـالاس
قـ يؼالق  :إكفالؿ طؾؿالقا أن الؿصالؾقب غقالره ،وتعؿالدوا الؽالذب يف أكفالؿ صالؾ قه،
وش ف صؾ ف طؾك قـ أخدوهؿ.
ٍ
صائػة قـ أهؾ الؽال  :الؿعتزلة وغقرهؿ ،وهق قق ا ـ حالز (،)3
وهذا قق
وغقره.
وَـفؿ َـ يؼقل :ؾ اشت ف طؾك الذيـ صؾ قه .وهذا قق أكثر الـاس.
وإولقن يؼقلقن أن ققلف[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ]
[الـساء ]257:أي ُش َف لؾـاس الذيـ أخدهؿ أولئؽ صؾ ف.
الجؿفقر يؼقلقن :ؾ ُش ف لؾذيـ يؼقلقن :صؾ قه ،كؿالا قالد ذكالرت الؼصالة يف
غقر هذا الؿق ع.
والؿؼصقد هـا أن الـاس يف هذا الؿؼا طؾك صرفقـ ووسط:
ََا الطرف القاحاد :ففالؿ الغالالة قالـ الـصالارى الالذيـ يالدّ طقن أن الحالقاريقـ
كالالاكقا قعصالالقققـ فقؿالالا يؼقلقكالالف ،ويرووكالالف ،ويروكالالف ،وكالالذلؽ يؼقلالالقن تصالالقيب

=

كػسف].
(« )2إكجقؾ» ألػف «يقحـا» تؾؿقذ الؿسقح عدقا رفع الؿسقح ضع وستقـ سـة ،كت ف
الققكاكقة.
(« )1إكجقؾ» ألػف «قتك» تؾؿقذ الؿسقح عد تسع سـقـ قـ رفع الؿسقح وكتب العداكقة يف
ؾد يفقد الشا [.الؿصدر كػسف].
( )3هق أ ق قحؿد طؾل ـ أحؿد ـ سعقد ـ حز إكدلسل الظاهري ،ولد ؼرص ة يف سـة
( )382وتقيف سـة ( .) 256اكظر سقر أطال الـ الء  ،282/28وكػح الطقب .77/1
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طؾؿاء الـصارى فقؿا يؼقلقكف قـ تلويؾ اإلكجقؾ.
والطاارف أخاار :يؼالالق  :الالؾ كالالؾ قالالـ غؾالالط وأخطالالل يف شال ٍ
اللء قالالـ ذلالالؽ ،فنكالالف
كافر.
ٌ
قستحؼ لؾقطقد ،ؾ ٌ
والثالث القسط :أكفالؿ ٓ يعصالؿقن ،وٓ يم ؿالقن ،الؾ قالد يؽقكالقن قخطئالقـ
قغػقرا لفالؿ ،إذا كالاكقا قجتفالديـ يف قعرفالة الحالؼ وات اطالف حسالب وسالعفؿ
خط ًل
ً
وصاقتفؿ.

وطؾك هذا تد إدلة الصحقحة ،وكتالب اهلل تالد طؾالك ذ الضالا والجاحالد
وقؼتف ،قع أكف ٓ يعاقب إٓ عد إكذاره.
أكف قا « :إِ َّن
وقد ت يف الصحقح طـ طقاض ـ ِح َؿار طـ الـ ِل
ض َف َؿ َؼت َُف ْؿ َط َر َب ُف ْؿ َو َط َج َؿ ُف ْؿ إِ َّٓ َب َؼ َايا َِ ْـ ََ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
اهللَ َك َظ َر إِ َلك ََ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
َام».
فلخد أكف قؼتفؿ إٓ همٓء ال ؼايا ،والؿؼت هق ال غض ،ؾ أشد ال غض،
ً
رسقٓ ،فؼا :
وقع هذا فؼد أخد يف الؼرلن أكف لؿ يؽـ لقعذ َفؿ َحتك ي عث إلقفؿ
[ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] [اإلسراء.]25 :
*****
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[أصبا ضالن اصهحارٗ َأمجاهلم مو اصػالٔ]
وقؿا يـ غل أن ُيعؾؿ أن س ب ال الـصارى ،وأقثالفؿ قـ الغالقة الالال كغالقالة

الع اد والشقعة وغقرهؿ الالال ثالثة َشقاد:

َحاادها :ألػال ٌ
الاظ قتشالالا ِ َف ٌة ُق ْج َؿ َؾ ال ٌة ُق ْشالالؽِ َؾ ٌة قـؼقل ال ٌة طالالـ إك قالالاء ،وطالالدلقا طالالـ
وه ْؿ ُكؾؿا سؿعقا لػ ًظا لفؿ فقف ش ف ٌة
إلػاظ الصريحة الؿحؽؿة ،و َت َؿس ُؽقا ِفاُ ،

دلقال طؾك ذلؽ.
وح َؿ ُؾقه طؾك قذه فؿ ،وإن لؿ يؽـ ً
تؿسؽقا فَ ،

إلػاظ الصريحة الؿخالػة لذلؽ :إقا أن يػق قها ،وإقالا أن يتلولقهالا ،كؿالا
يصـع أهؾ الضال  ،يت عقن الؿتشا ف قـ إدلة العؼؾقة والسالؿعقة ،ويعالدلقن طالـ
الؿحؽؿ الصريح قـ الؼسؿقـ.
قها ٍ
ٌ
ليات ،وهل قـ أحقا الشقاصقـ ،وهذا قِؿالا َ الؾ الف
والثاكِل:
خقارد َضـ َ
كثقر قـ الضال الؿشركقـ وغقرهؿ ،قثؾ دخق الشقاصقـ يف إصـا وتؽؾقؿفالا
ٌ
لؾـالالاس ،وقثالالؾ إخ الالار الشالالقاصقـ لؾؽفالالان ال ٍ
اللققر غائ ال ٍالة ،وٓ ُالالد لفالالؿ قالالع ذلالالؽ قالالـ
ٍ
ٍ
تصرفات تؼع قـ الشقاصقـ.
كذب ،وقثؾ
الذب ،وإٓ فؾالالقس قالالع
الار قـؼقلال ٌة إلالالقفؿ ضـقهالالا صالالد ًقا ،وهالالل كال ٌ
والثالااث :أخ ال ٌ
الريح ،وٓ
الـصالالارى ،وٓ غقالالرهؿ قالالـ أهالالؾ الضالالال طؾالالك الالاصؾفؿ ٓ قعؼالالق ٌ صال ٌ
قـؼق ٌ صحقح ،وٓ لي ٌة قـ ليات إك قاء ،ؾ إن تؽؾؿالقا ؿعؼالق ٍ تؽؾؿالقا للػ ٍ
الاظ
ٌ
قتشالالا ِ ٍ
فة قجؿؾال ٍالة ،فالالنذا استػسالالروا طالالـ قعالالاين تؾالالؽ الؽؾؿالالات ،و ُفالالر َد َ ال ْق َـ َحؼ َفالالا
و اصؾفا ت قـ قا فقفا قـ التؾ قس وآشت اه.
صحقحا ،لؽـ ٓ يد طؾك اصؾفؿ ،وإقالا
وإن تؽؾؿقا ِؿـؼق ٍ  :فنقا أن يؽقن
ً
أن يؽقن غقر صحقحٍ ا ٍ
ٍ
قؽذوب.
ت ،ؾ
َ
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الحقحا ،قالد ضفالر
وكذلؽ قا يذكروكف قالـ خالقارد العالادات :إقالا أن يؽالقن ص ً
طؾالك يالد َك ِالالل ،كؿعجالزات الؿسالقح ،وقالالـ ق ؾالف كنلقالاس ،والقسالالع ،وغقرهؿالا قالالـ
إك قاء وكؿعجزات ققسك ،ففذه َحؼ.
وإقا أن تؽقن قد ضفرت طؾالك يالد عالض الصالالحقـ كالالحقاريقـ ،وذلالؽ ٓ
يستؾز أن يؽقكقا قعصقققـ كإك قاء ،فالنن إك قالاء قعصالقققن فقؿالا ي ؾغقكالفٓ ،
يتصقر أن يؼقلقا طؾك اهلل إٓ الحالؼ ،وٓ يسالتؼر يف كالقفالؿ اص ٌالؾ ٓ ،طؿالدً ا ،وٓ
ّ
خط ًل.
وأقا الصالحقن فؼد يغؾط أحدهؿ ،و ُيخطئ قع ضفالقر الخالقارد طؾالك يديالف،
رجال صال ِ ًحا ،وٓ يقجالب أن يؽالقن قعصالق ًقا إذا كالان
وذلؽ ٓ ُيخرجف طـ كقكف ً
هق لؿ يد ِع العصؿة ،ولؿ ِ
يلت أيات الدالة طؾك ذلؽ.
ٌ
ب ،و ُدفِال َـ يف الؼالد رله
والـ ارى طـدهؿ
َـؼاقل يف إكاجقاؾ :أن الالذي ُصالؾِ َ
عض الحقاريقـ وغقرهؿ عد أن دفـ قا قـ قده ،رأوه قرتقـ ،أو ال ً ا ،وأراهالؿ
ٌ
شقطان(.)2
قق ع الؿساققر ،وقا  ٓ :تظـقا أين
ٌ
شقطان ا ّدطك أكف الؿسقح ،والت س طؾالك أولئالؽ،
صحقحا فذاك
وهذا إذا كان
ً
وقثؾ هذا قد جرى لخؾ ٍالؼ طظ ٍ
القؿ يف زقاكـالا ،وق الؾ زقاكـالا ،كـالاس كالاكقا الال«تالدقر»
صائرا يف الفقاء ،وضفر لفؿ قرات اللكقاع قالـ الؾ الاس ،وقالا
شخصا
فرأوا
ً
طظقؿا ً
ً
لفؿ :أكا الؿسقح ا ـ قريؿ.

ٍ
لققر يؿتـع أن يلقر ِفا الؿسقح
وأقرهؿ
ٌ
شقطان أراد أن يضؾفؿ.
و ّقـقا لفؿ أن ذلؽ هق

 ،وحضروا إلك طـد الـالاس،

وكذلؽ قا رله قسطـطقـ قـ الصؾقب الذي رله قالـ كجالق  ،والصالؾقب الالذي
( )2اكظر «إكجقؾ لققا» ص.8
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رله قرة أخرى هالق قِؿالا قثؾالف الشالقاصقـ ،وأراهالؿ ذلالؽ :لقضالؾفؿ الف ،كؿالا فعؾالت
الشقاصقـ قا هق أطظؿ قـ ذلؽ ع اد إو ان.
ٍ
اللققر ،كؿالا يالذكر طالـ
وكذلؽ قـ ذكر أن الؿسقح جاءه يف القؼظة ،وخاص الف
قلس ،فنكالف إذا كالان صالاد ًقا كالان ذلالؽ الالذي رله يف القؼظالة ،وقالا  :إكالف الؿسالقح.
ٍ
واحد.
شقطاكًا قـ الشقاصقـ ،كؿا جرى قثؾ ذلؽ لغقر
والشقطان إكؿا يضؾ الـاس ،ويغقيفؿ ِؿا يظـ أكفالؿ يطقعقكالف فقالف ،فقخاصالب
الـصالارى ِؿالالا يقافالؼ ديالالـفؿ ،ويخاصالب قالالـ يخاصالب قالالـ ُ الال الؿسالالؾؿقـ ِؿالالا
يقافؼ اطتؼاده ،ويـؼؾف إلك قا يستجقب لفؿ فقالف ِحسالب اطتؼالادهؿ ،ولفالذا يتؿثالؾ
ل ِ َؿ ْـ يستغقث قـ الـصارى ِجرجس يف صقرة جرجس ،أو صالقرة قالـ يسالتغقث
ف الـصالارى قالـ أكالا ر ديالـفؿ ،إقالا عالض ال طاركالة ،وإقالا عالض الؿطاركالة ،وإقالا

عض الره ان.
والؿسؾؿقن وأهؾ الؽتاب قتػؼقن طؾك إ ات قسقحقـ :قسقح هدى قـ
ولد داود ،وقسقح ال  ،يؼق أهؾ الؽتاب :إكف قـ ولد يقسػ ،وقتػؼقن طؾك
أن قسقح الفدى سقف يل كؿا يل قسقح الضاللة :لؽـ الؿسؾؿقن والـصارى
يؼقلقن :قسقح الفدى هق طقسك ا ـ قريؿ ،وإن اهلل أرسؾف ،ؿ يل قر ًة اكقةً،
لؽـ الؿسؾؿقن يؼقلقن :إكف َيـ ِْز ق ؾ يق الؼقاقة ،فقؼتؾ قسقح الضاللة ،ويؽسر
الصؾقب ،ويؼتؾ ا ْل ِ
خـ ِْزير ،وٓ ي ؼك ديـ إٓ ديـ اإلسال  ،ويمقـ ف أهؾ
الؽتاب :القفقد والـصارى ،كؿا قا تعالك[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ] [الـساء.]259 :
والؼق الصحقح الذي طؾقف الجؿفقر ق ؾ ققت الؿسقح ،وقا تعالك:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] [الزخرف.]62 :
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وََااا الـ ااارى :فالالتظـ أكالالف اهلل ،وأكالالف يالالل يالالق الؼقاقالالة لحسالالاب الخالئالالؼ
وجزائفؿ.
هذا قؿا ؾقا فقف.
والقفقد تعرتف ِؿجلء قسقح هالدى يالل  :لؽالـ يزطؿالقن أن طقسالك
لؿ يؽـ قسقح هدى :لظـّفؿ أكف جالاء الديـ الـصالارى الؿ الدّ  ،وقالـ جالاء الف ففالق
كاذب ،وهؿ يـتظرون الؿسقحقـ.
ٌ
*****
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فحل
قالقا« :فث ت ِفذا قا قعـا كعؿ ،وكػك طـ إكجقؾـا وكت ـا التِالل يف أيالديـا الالت َف َؿ،

والت ديؾ لفا ،والتغققر لؿا فقفا تصديؼف إياها».

الاصال
ً
فقؼال :كالقؽؿ الذي تحتجقن ف يف هذا الؿق ع وغقره إقالا أن يؽالقن
قحضا ،وإقا أن يؽقن قِؿا ل ستؿ فقف الحؼ ال اصؾ.
ً
فنن ققلؽؿ تصديؼف إياهاْ ،
إن أردتؿ أكالف صالدّ د التالقراة ،واإلكجقالؾ ،والز القر

الذكقر يف الؼالرلن يف غقالر
التِل أكزلفا اهلل طؾك أك قائف ،ففذا ٓ ريالب فقالف ،فالنن هالذا ق
ٌ
قق ع ،وقد أوجب طؾك ط اده أن يمقـقا ؽؾ كتاب أكزلف ،وكؾ َك ِل قـ إك قالاء،
قع إخ اره أكف أكز هذه الؽتب ق ؾ الؼرلن ،وأكز الؼرلن قصد ًقا لؿا قـ يديف قالـ
الؽتاب ،و ُق َف ْق ِؿـًا طؾقف.
وقد أوجب طؾك ط اده أن يمقـقا جؿقع كت ف ورسؾف ،وحؽؿ ؽػر قـ لقـ
عض ،وكػر عض ،فؼا تعالك[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ]
[ال ؼرة.]237-236 :
وقا تعالك[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ] [ال ؼرة.]185 :
وقا تعالك[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
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ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ] [الـساء.]251-250 :
َف َذ الؿػرد قـفؿ لن يمقـ عض دون عض ،و َق َـ أكف فضؾ عضفؿ طؾك
عض فؼا تعالك [ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ] [ال ؼرة.]153 :
ف قـ أكف فضؾ عضفؿ طؾك عض ،وقا تعالك[ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ] [اإلسراء.]55 :
وقد اتػؼ الؿسؾؿقن طؾك قا هق قعؾالق ٌ آ الطرار قالـ ديالـ اإلسالال  ،وهالق
أكف يجب اإليؿان جؿقع إك قاء والؿرسالؾقـ ،و جؿقالع قالا أكزلالف اهلل قالـ الؽتالب،
ٍ
واحد ُتعؾؿ ك قتف قثؾ إ راهقؿ ،ولقط ،وققسك ،وداود ،وسالؾقؿان،
فؿـ كػر ِـَ ِل
كافر طـد َجؿقع الؿسؾؿقـ ،حؽؿف حؽؿ الؽػار ،وإن كالان
ويقكس ،وطقسك ،ففق ٌ
قرتدا استتقب ،فنن تاب وإٓ ُقتؾ.
أيضالالا اتػالالاد الؿسالالؾؿقـ ،وقالالا طؾالالؿ
وقالالـ سالالب َك ِقالالا واحالالدً ا قالالـ إك قالالاء ُقتِال َالؾ ً
الؿسؾؿقن أن َك ِقا قـ إك قاء أخد ف فعؾقفؿ التصديؼ ف ،كؿا يصدققن ِؿا أخالد
وهؿ يعؾؿقن أن أخ ار إك قاء ٓ تتـاقض ،وٓ تختؾػ ،وقا لالؿ

ف قحؿدٌ
يعؾؿقا أن الـ ِل أخد ف ففق كؿا لؿ يعؾؿالقا أن قحؿالدً ا أخالد الف صالؾك اهلل طؾالقفؿ
أجؿعقـ ،ولؽـ ٓ يؽذ قن إٓ ؿا طؾؿقا أكف كذب ،كؿالا ٓ يجالقز أن يصالدققا إٓ
ْ
الذب ،وٓ ص ٌ
الدد ،لالؿ يصالدققا الف ،ولالؿ
ِؿا طؾؿقا أكف صدد ،وقا لؿ يعؾؿقا أكف ك ٌ
فؼا :
 ،و ِفذا أقرهؿ الؿسقح
يؽذ قا ف ،كؿا أقرهؿ ك قفؿ قحؿدٌ
وأقر َت َالق َـ َغقال ُف فالاجتـ قه ،وأق ٌالر اشالت ف
أقر َت َق َـ ُرشده فات عقهٌ ،
«إققر ال ةٌٌ :

022
طؾقؽؿ َفؽِ ُؾق ُه إلك طالؿف» (.)2

وإن أرادوا تصديؼف كت فؿ أكف صدد قا هؿ طؾقف قـ العؼائد ،والشرائع التِل
ا تدطقها غقر إذن قـ اهلل ،وخالػقا ِفا قا تؼدقف قـ شرائع الؿسؾؿقـ ،أو خالػقا
ِفا الشرع الذي عث ف قثؾ الؼق

التثؾقث ،وإقاكقؿ ،والؼق

الحؾق

وآتحاد قـ الالهقت والـاسقت ،وققلفؿ :إن الؿسقح هق اهلل ،وا ـ اهلل.
وقا هؿ طؾقف قـ إكؽار قا يجب اإليؿان ف :قـ اإليؿان اهلل ،والقق أخر،
وقـ تحؾقؾ قا حرقف اهلل ورسؾف ،كالخـْزير وغقره.
و َق َـ أكفؿ ٓ يديـقن ديـ الحؼ الذي أكز ف كتا ف وأرسؾ ف رسقلف ،ؾ
ديـ ق تدع ا تدطف لفؿ أكا رهؿ ،كؿا قا تعالك[ :﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ] [التق ة.]32 :
وقد َق َـ الـ ِل

ذلؽ لعدي ـ حاتؿ( ،)1وكان كصراكقا ،لؿا جاءه

لقمقـ ف ،وقد لقـ ف طدي ،وكان قـ خقار الصحا ة ،فسؿعف يؼرأ هذه أية:
[﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀﯁﯂
  ] [التق ة .]32:قا طدي :قؾت :يا رسق اهلل! قا ط دوهؿ.
َت ِت ْؾ َ
ؽ
قه ْؿِ َفؽَاك ْ
قا «« :إك َُّف ْؿ ََ َح ُّؾقا َل ُف ُؿ ا ْل َح َرا َمِ َو َح َّر َُقا َط َؾ ْق ِف ُؿ ا ْل َح َال َلِ َف َل َصا ُط ُ
قرفقطا .واكظر الرتغقب
( )2أخرجف الطداين يف الؽ قر  )20772( 328/20طـ ا ـ ط اس
ً
والرتهقب  ،79/2وقجؿع الزوائد .257/2
( )1هق طدي ـ حاتؿ ـ ط د اهلل ـ سعد الطائل ،أ ق صريػ ،أسؾؿ سـة تسع ،وققؾ :سـة
طشر ،وكان كصراكقا ق ؾ ذلؽ ،قات عد الستقـ ،وقد أسـ ،ققؾ :ؾغ طشريـ قائة سـة.
اكظر اإلصا ة  ،388/2وآستقعاب .268/3
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ِ
اه ْؿ» (.)2
ط َيا َدت ُُف ْؿ إِ َّي ُ

قحؿدً ا صدّ د قا طـالدهؿ قِؿالا لالؿ
فنن أرادوا تصديؼفؿ يف هذه إققر ،أو أن ّ
ٍ
ِ
ضاهرا قعؾق ًقا آ طرار قالـ
قحؿد كذ ًا
يلت ف إك قاء طـ اهلل ،فؼد كذ قا طؾك
ً
ديـف ،وإكؿا صدّ د قا جاءت ف إك قاء ق ؾف.

وأقا قا أحد قه ،وا تدطقه ،فؾؿ يصدققه ،كؿا أكف لالؿ يشالرع لفالؿ أن يسالتؿروا
طؾك قا هؿ طؾقف قـ الشرع إو  ،ولق لؿ يؽـ ق ً
دٓ ،ؾ دطاهؿ وجؿقالع اإلكالس
والجـ إلك اإليؿان ف ،و ِؿا جاء الف ،وات الاع قالا عالث الف قالـ الؽتالاب والحؽؿالة،
وحؽؿ ؽػر كؾ قـ لؿ يت ع كتا ف الؿـْز طؾقف ،وأوجالب قالع خؾالقدهؿ يف طالذاب
أخرة جفادهؿ يف الدكقا حتك يؽالقن الالديـ كؾالف هلل ،وحتالك تؽالقن كؾؿالة اهلل هالل
العؾقا.
وقد دطا أهؾ الؽتاب قالـ القفالقد والـصالارى طؿق ًقالا ،الؿ ُكالال قالـ الطالائػتقـ
خصقصا يف غقر قق ع ،قع دطائف الـاس كؾفؿ :أهالؾ الؽتالاب وغقالرهؿ ،فـفالاهؿ
ً
طـ الغؾق يف ديـفؿ ،وطـ ات اع أهقاء الذيـ ا تدطقا ِدَ ًطا َغق ُروا ِفا شرع الؿسقح،
كثقرا قـ هالمٓء إت الاع وغقالرهؿ ،و الؾقا
فضؾقا قـ ق ؾ همٓء إت اع ،وأ ؾقا ً

وأجؿؾف.
طـ سقاء الس قؾ ،وهق وسط الس قؾ قـ الضال  ،وققده عد أن أصؾؼف ْ
*****

( )2أخرجف الرتقذي  ،)3095( 178/5وال خاري يف التاري الؽ قر  ،206/7والطدي
يف التػسقر  ،222/20وا ـ أ ل حاتؿ  ،)20057( 2782/6والطداين يف الؽ قر
 ،)128( 91/27وال قفؼل يف الســ الؽدى  ،226/20ويف الؿدخؾ إلك الســ
ص.162 ،120
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فحل
َف َت َق َـ أن ققلفؿَ « :ف َث َت ِفذا قا قعـا كعالؿ ،وكػالك طالـ إكجقؾـالا ،وكت ـالا التِالل يف
أيديـا التفؿ ،والت ديؾ لفا ،والتغققر لؿا فقفا تصديؼف إياها».
إن أرادوا ف أكف َ َت قا جاءت إك قاء ق ؾف طـ اهلل ،ففذا حؼ.
وإن أرادوا ف أكف َ َت قا هؿ طؾقف عد ق عثف قـ الشالرع الالذي خالالػ شالرطف،
أو قا ا تدطقه قِؿا لؿ ِ
ق ؾف ،ففذا ٌ
اصؾ.
يلت ف إك قاء
وإن أرادوا ذلؽ أكف صدد ألػاظ الؽتب التِل ليديـا :أي التالقراة واإلكجقالؾ،
ففذا قؿا يسؾؿف لفؿ عض الؿسالؾؿقـ ،ويـالازطفؿ فقالف أكثالر الؿسالؾؿقـ ،وإن كالان
أكثر ذلؽ قؿا يسؾؿف أكثر الؿسؾؿقـ.
فلقا تحريالػ قعالاين الؽتالب التػسالقر ،والتلويالؾ ،وت الديؾ أحؽاقفالا ،فجؿقالع
الؿسالالؾؿقـ ،والقفالالقد ،والـصالالارى يشالالفدون طؾالالقفؿ تحريػفالالا وت الالديؾفا ،كؿالالا
يشفدون هؿ والؿسؾؿقن طؾك القفقد تحريالػ كثق ٍالر قالـ قعالاين التالقراة ،وت الديؾ
أحؽاقفا ،وإن كاكقا هؿ والقفقد يؼقلقن :إن التقراة لؿ تحرف ألػاضفا.
ٍ
وحقـئذ ..فال يـػعفؿ ؼالاء حالروف الؽتالب طـالدهؿ قالع تحريالػ قعاكقفالا ،إٓ
كؿا يـػع القفقد ؼاء حروف التالقراة والـ القات طـالدهؿ قالع تحريالػ قعاكقفالا ،الؾ
ِ
يؼرون ِفا هل طـد القفقد ،وهؿ قع القفقد يـػقن طـفا الالتفؿ،
جؿقع الـ قات التل ّ
والت الالديؾ ٕلػاضفالالا ،قالالع أن القفالالقد طـالالدهؿ قالالـ أطظالالؿ الخؾالالؼ كػال ًالرا واسالالتحؼا ًقا
لعذاب اهلل يف الدكقا وأخرة ،وهؿ طـد الـصارى الذيـ يؽ ّػالرون الؿسالؾؿقـ أكثالر

خقر قالـ القفالقد،
قـ همٓء ،وشر قـفؿ :فنن الـصارى قتػؼقن طؾك أن الؿسؾؿقـ ٌ
وكذلؽ القفقد قتػؼقن طؾك أن الؿسالؾؿقـ خق ٌالر قالـ الـصالارى ،الؾ َجؿقالع إقالؿ

025
خقر قـ سالائر إقالؿ والطقائالػ إٓ
الؿخالػقـ لؾؿسؾؿقـ يشفدون أن الؿسؾؿقـ ٌ
أكػسالالفؿ ،وشالالفاد ُتفؿ ٕكػسالالفؿ ٓ تؼ الالؾ ،فصالالار هالالذا اتػالالاد أهالالؾ إرض طؾالالك
تػضقؾ ديـ اإلسال .
فعؾؿ أن ؼاء حروف الؽتاب قع اإلطالراض طالـ ات الاع قعاكقفالا ،وتحريػفالا ٓ
يقجب إيؿان أصحا ِفا ،وٓ يؿـع كػرهؿ.
وإذا ت قـ لؾخاصة والعاقة قِؿـ لقـ ِؿحؿ ٍالد
قصد ًقا لؿا قـ يديف قـ الؽتب وإك قاء ،قصد ًقا لؾتالقراة واإلكجقالؾ ،شالاهدً ا اللن
 ،وقالـ ات عالف
 ،وقالـ كالان ُق َت ِ ًعالا طؾالك الحالؼ ،وأن الؿسالقح
ققسك
 ،وقالـ كػالر الف أكالف كالان

طؾك الحؼ ،وأكف يؽػر َجؿقع القفقد والـصارى ،وغقرهؿ قؿـ ؾغتالف رسالالتف ولالؿ
كثقرا قـ قعاين التقراة ،واإلكجقؾ ق ؾ ك قتالف،
يمقـ ف ،وشفد طؾقفؿ لكفؿ حرفقا ً
أيضا اللن كث ًقالرا قالـ قعالاين التالقراة
وأن أهؾ الؽتاب كؾفؿ قع الؿسؾؿقـ يشفدون ً
كثقر قـ أهؾ الؽتاب ،لؿ يجز ٕحد قـ أهالؾ الؽتالاب أن يحالتج
واإلكجقؾ حرففا ٌ
لكالف اصال ٌالؾ
ؼالق قحؿ ٍالد
طؾالك صالحة ديالـفؿ الالذي شالفد قحؿالدٌ

قدٌ
ٌ
قـسقخ ،وأهؾف قـ أهؾ الـار ،كؿا تؼد سطف.
وإذا قالقا :كحـ كذكر ذلؽ لـ قـ تـاقضف حقث صالدقفا ،وهالل تـالاقض عالض
الدحا
قا أخد ف ،أو لـ قـ أن قا أخدت ف إك قاء ق ؾف يـاقض خده ،فقؽقن ذلؽ ق ً
فقؿا جاء ف.
َجام الؿسؾؿقن طـ هذا بعدل صرق:
َحدها  :أن يؼقلقا :أقا قـاقضة عض خده ل عض ،كؿا يزطؿف همٓء قـ أن
كتا ف َيؿدح أهؾ الؽتاب قرة ،ويذ ّقفؿ أخرى ،وأكف يصدد الؽتب ا ْل ُؿـْزلة تارةً،
ويذ ّقفا أخرى ،ففذا قد ضفر طالكف :فنكف إكؿا قدح قـ ات ع ققسك والؿسقح

026
طؾك الديـ الذي لؿ ي دّ  ،ولؿ يـس .
وأقا قـ ات َ َع الديـ ا ْل ُؿ َد الؿـسقخ فؼد كػره.
فلقا دطقاهؿ قـاقضة خده لخد غقره :فقؼال :هق قصد ٌد لألك قاء فؿا أخالدوا
الرتجؿالالة ،أو فسالالر غقالالر قالالرادهؿ ،فؾالالؿ
الالف ،وأقالالا قالالا ُالالد قالالـ ألػالالاضفؿ ،أو ُغق ال َر
َ

يصدقف.

ٍ
َت ْث ُ ُت ِؿثؾ قا تث ت ف ك قات إك قاء
قحؿد
َيضا :إن ك قة
ويؼال ً
ق ؾف ،و لطظؿ قـ ذلؽ ،كؿا قد سط يف قق ع لخر ،و ُق َـ أن التؽذيب ـ قة
ٍ
قع التصديؼ ـ قة غقره يف غاية التـاقض والػساد ،وأكف قا قـ
قحؿد
صريؼ يعؾؿ ِفا ك قة غقره إٓ وك قتف تعؾؿ ِؿثؾ تؾؽ الطريؼ ،و لطظؿ قـفا ،فؾق
لؿ تؽـ ك قتف ،وصريؼ قتِفا إٓ قثؾ ك قة غقره ،وصريؼ قتِفا لقجب التصديؼ

ـ قتف ،كؿا وجب التصديؼ ـ قة غقره ،ولؽان تؽذي ف كتؽذيب إ راهقؿ،
ٍ
ٍ
قتعددة.
وجقه
وققسك ،وغقرهؿا قـ الرسؾ ،فؽقػ إذا كان ذلؽ أطظؿ قـ
وحقـئذ ..فإك قاء كؾفؿ صادققن قصدققن قعصقققن فقؿا يخدون ف طـ
د ٌ
اصؾ ٓ ،طؿدً ا وٓ خط ًل ،فال يجقز
اهلل ٓ يجقز أن يث ت يف خدهؿ طـ اهلل خ ٌ
أن يخد أحدهؿ خالف قا أخد ف غقره ،ؾ وٓ يػرتققن يف الديـ الجاقع ،كؿا
قا تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [الشقرى.]23 :
وقا تعالك[ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ] [الؿمقـقن.]53-52 :
وإكؿالالا يؼالالع الـس ال يف عالالض الشالالرائع ،كؿالالا يؼالالع الـس ال يف شالالريعة الرسالالق
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ٍ
وحقـئذ ..فقعؾؿ أن كالؾ قالا يـؼالؾ طالـ إك قالاء الؿتؼالدققـ قؿالا يـالاقض قالا
القاحد،
ٍ
ففق ٌ
الاصال ،لالؿ يؼؾالف
ً
اصؾ ،سقاء كان الؾػالظ كػسالف
قحؿد
طؾؿ قـ أخ ار
لغة إلك ٍ
ذلؽ الـ ِل ،أو قد قا لػ ًظا ،وغؾط الؿرتجؿقن لف قـ ٍ
لغة ،أو كالان الؾػالظ
وترجؿتف صحقحقـ :لؽـ وقع الغؾط يف قعرفة قراد ذلؽ الـ ِل ذلؽ الؽال .
فنن ّ
كؾ قا يحتج ف قالـ إلػالاظ الؿـؼقلالة طالـ إك قالاء :أك قالاء َـِالل إسالرائقؾ،
وغقالالرهؿ قِؿ ال ْـ أرسالالؾ غقالالر الؾغالالة العر قالالةُ ٓ ،الالد يف آحتجالالاج للػاضالالف قالالـ هالالذه
الؿؼدقات :أن يعؾؿ الؾػظ الذي قالف ،ويعؾؿ ترجؿتف ،ويعؾؿ قراده ذلؽ الؾػظ.

والؿسالالؾؿقن وأهالالؾ الؽتالالاب قتػؼالالقن طؾالالك وقالالقع الغؾالالط يف تػسالالقر عالالض
إلػاظ ،و قان قالراد إك قالاء ِفالا ،ويف ترجؿالة عضالفا ،فنكالؽ تجالد الالتقراة طالدة
كس قرتجؿة ،و قـفا فالرود يختؾالػ ِفالا الؿعـَالك الؿػفالق  ،وكالذلؽ يف اإلكجقالؾ
 ،وشالفد
صريؼ طا لؽؾ قـ لقـ ِؿحؿ ٍد
وغقره ،ففذا الطريؼ يف الجقاب
ٌ

وضاهرا ،يخاصب ف كؾ يفقدي وكصراين طؾالك وجالف إرض،
أكف رسق اهلل اصـًا
ً
وإن لؿ يؽـ طار ًفا ِؿا طـد أهؾ الؽتاب ،فنكف ٓ يؼدر أحد قالـ أهالؾ إرض يؼالقؿ
 ،فالنن هالذا
صحقحا طؾك ك قة ققسك ،وطقسك ،و طالن ك قة قحؿ ٍالد
دلقال
ً
ً
الحقحا طؾالك ك القة أحالدهؿا إٓ وإقاقالة
قؿتـع لذاتف ،ؾ وٓ يؿؽـف أن يؼقؿ د ً
لقال ص ً
ٍ
أولك.
قحؿد
قثؾ ذلؽ الدلقؾ ،أو أطظؿ قـف طؾك ك قة
وحقـئذ ..فال يؿؽـ أحدً ا قـ أهالؾ الؽتالاب أن يحالتج ش ٍ
ٍ
اللء قالـ الؿـؼالقٓت
ُ
ٍ
أقر ـ قتف أو أكؽرها ،الؾ
قحؿد
طـ إك قاء الؿخالػة لؿا ت طـ
 ،سقا ٌء ّ
ٍ
ُالقـ لالف طالالن احتجاجالف الف ،وأكالف
شلء قؿالا كؼالؾ طالـ قحؿ ٍالد
إن احتج
حجة طؾقف ٓ ،لف.
ٍ
شلء قـ الؿـؼق طـ غقره قـ إك قاءُ ،صقلب تؼالدير ك القة ذلالؽ
وإن احتج
الـ ِل قع تؽالذيب قحؿ ٍالد

 ،وإٓ ف تؼالدير أن يـؼالؾ طالـ ا ـالقـ ادطقالا الـ القة،
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وأتقا أيالات التِالل تث الت ِفالا الـ القات خالدان قـاقضالان ٓ ،يجالقز تصالديؼ هالذا،
وتؽذيب ذاك ،إن لالؿ يت القـ قالا يالد طؾالك صالدد هالذا ،وكالذب هالذا ،وكالذلؽ إذا
طقرض أحدهؿا جـس قا يعارض أخر.
وهذا ٓ َي ِر َد طؾك الؿسؾؿقـ إذا ردوا قالا يحالتج الف أهالؾ الؽتالاب قِؿالا يـؼؾقكالف
ٍ
 :فنن الؿسالؾؿقـ ٓ يطعـالقن يف ك القة أحالد
قحؿد
طـ إك قاء ُقخال ًػا لخد
قـ إك قاء الؿعروفقـ ،وإكؿالا يطعـالقن يف أكفالؿ أخالدوا ِؿالا يخالالػ خالد قحؿ ٍالد
 ،فنن ذلؽ ٓ يث ت ،أي :لؿ يث ت الؾػظ ،والرتجؿة ،وتػسقر الؾػظ.
وهذه الؿؼدقات يؿتـع أن تؼق طؾالك ش ٍ
ٓ،
اللء يخالالػ خالد قحؿ ٍالد
تػصقال.
ً
جؿؾ ًة وٓ
 فلهؾ الؽتام يطاليقن فقؿا يعارضقن بف بثالث َؼدَات:َحدها :تؼدير أن أولئؽ صادققن ،وقحؿدٌ
والثاكِل :قت قا أتقا ف لػ ًظا.

كاذب.
ٌ

وتػسقرا.
والثالث :قعرفة الؿراد الؾػظ ترجؿ ًة
ً
وإن قا الؽتا ل لؾؿسؾؿ :أكت تقافؼـل طؾك ك قة همٓء الؿتؼدققـ؟
َجابف الؿسؾؿ بقجقه:
َـفا :أن يؼق  :إين لؿ أوافؼؽ طؾالك ك القة واح ٍالد قالـفؿ قالع التؽالذيب ِؿحؿالد
 ،ؾ ديـ الؿسؾؿقـ كؾفؿ أكف قـ لقالـ ال عض إك قالاء ،وكػالر ال عض ففالق
كافر ،فؽقػ ِؿـ كػر ِؿـ هق طـد الؿسالؾؿقـ أفضالؾ إك قالاء وخالاتؿفؿ ،الؾ قالد
ٌ
يؼق لالف أكثالر الؿسالؾؿقـ :كحالـ لالؿ كعؾالؿ ك القة أولئالؽ إٓ نخ الار قحؿ ٍالد
أكفؿ أك قاء ،فؾق قدحـا يف إصؾ الذي قد طؾؿـا ف ك ق َتفؿ لالز الؼالدح يف ك القتِفؿ،
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الحقحا أو
والػرع إذا قدح يف أصؾف د طؾالك فسالاده يف كػسالف ،سالقا ٌء ُقالدر أصالؾف ص ً
فاسدً ا ،فنكف ْ
الحقحا ،وهالق يـاقضالف
إن كان أصؾف فاسدً ا فسد هق ،وإن كان أصالؾف ص ً
طؾ هق :ففق إذا كاقض أصؾفٌ ،
اصؾ طؾك كؾ تؼدير.

وكالالذلؽ إذا قالالا لالالف الؽتالالا ل :قالالد اتػؼـالالا طؾالالك تصالالديؼ ققسالالك ،والتالالقراة،
والؿسقح ،واإلكجقؾ.
قا لف الؿسؾؿ :إكؿا وافؼتؽ طؾك تصديؼ ققسك ،وطقسك الذيـ شرا
ٍ
طـ اهلل حقث قا اهلل تعالك:
ؿحؿد
 ،كؿا أخدكا ف قحؿدٌ
[ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]
[إطراف 257-256 :أية
وقا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] [الصػ ،]6 :إلك أقثا ذلؽ.
فلقالا اإليؿالان ِؿقسالالك الالذي ذكالالر أن شالريعتف قم الد ٌة ٓ يـسال قـفالا شالالل ٌء ،أو

ِؿسقح ادطل أكف اهلل ،أو أن اهلل اتحد ف ،أو حؾ فقف ،وكحالق ذلالؽ قؿالا يدطقالف أهالؾ
الؽتالالاب يف الرسالالقلقـ والؽتالالا قـ ،ويخالالالػفؿ فقالالف الؿسالالؾؿقن ،ففالالذا قالالـ قالالقارد
ٍ
ٕحد قـ أهؾ الؽتالاب أن يحالتج طؾالك أح ٍالد
اإلجؿاع ،فؾقس
الـزاع ٓ ،قـ ققاقع ْ
قـ الؿسؾؿقـ ِؿقافؼتف لف طؾك ذلؽ.
وقـ تؿا ذلؽ أن يؼق الؿسؾؿ :كعؿ ،أكالا أق ّالر ـ القة ققسالك ،والؿسالقح ،وأن
طؼال اإلقرار ـ قة واح ٍالد قالـ هالمٓء دون
التقراة ،واإلكجقؾ كال اهلل :لؽـ َيؿتـع ً
ٍ
 :فنن الداهقـ ،وأيات ،وإدلة الدالالة طؾالك صالدد ققسالك
قحؿد
ك قة
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ٍ
قحؿد
والؿسقح تد طؾك ك قة

طريؼ إولك ،فؾق اكتؼضت تؾالؽ إدلالة

لالالز فسالالادها ،وأن ٓ أصالالدد لحال ٍالد قالالـ إك قالاء ،وإن كاكالالت حؼالالا لالالز تصالالديؼفؿ

كؾفؿ ،فؾز إقا أن كصدقفؿ كؾفالؿ ،وإقالا أن كؽالذ َفؿ كؾفالؿ ،ولفالذا كالان قالـ لقالـ
كافرا.
عض ،وكذب عض ً

وَـ إجقبة لؾؿسؾؿقـ َن يؼقلقا :كحـ كصدد إك قاء الؿتؼدققـ يف كؾ قالا
أخدوا ف ،لؽـ قـ كؼؾ طـفؿ أكفؿ أخدوا ِؿا يـالاقض خالد قحؿ ٍالد فال ُالد لالف قالـ
الاقض
قؼدقتقـ :قت ذلؽ الؾػظ طـ إك قالاء ،والعؾالؿ ؿعـالاه الالذي يعؾالؿ أكالف قـ ٌ
لؾؿعـك الذي طؾؿ أن قحؿالدً ا طـالاه ،الؿ العؾالؿ الالؾػظ يحتالاج قالع الخطالاب غقالر

ألسـ إك قاء العر قة ،سقاء كاكت طر قةً ،أو روققةً ،أو سرياكقةً ،أو ق طقالة ،إلالك أن
يعرف أن هذا الؾػظ الذي ترجؿ ف لػظف قطا ؼ لؾػظف ،ويؿتـع قت الؿؼالدقتقـ:
ٕن يف قهتؿا تـاقض إدلة العؾؿقة ،وإدلة العؾؿقة ٓ تتـاقض.
الطريؼ الثااكِل :أن يؼالق الؿسالؾؿقن :قالا تذكروكالف قالـ الؿـؼالق طالـ إك قالاء
القر لالؿ تعؾالؿ صالحتفا ،فالال يجالقز اطتؼالاد قتِفالا،
قـاقض ًة لؿا أخالد الف قحؿالدٌ  ،أق ٌ
والجز ِفالا ،ولالق لالؿ ُيعؾالؿ أن قحؿالدً ا أخالد خالففالا ،فؽقالػ إذا طؾالؿ أكالف أخالد
خالففا ،وذلؽ أن العؾؿ ث قتِفا ق ـِل طؾك قؼدقات:
ٍ
قحؿد.
قؿتـع قع تؽذيب
َحدها :العؾؿ ـ قتِفؿ ،وهذا
ٌ
والثاكقة :أكفؿ قالقا هذه إلػاظ ،وهذا يحتاج إلك إ الات تالقاتر هالذه إلػالاظ
طـ إك قاء ،ولؿ يث ت أكفا تقاترت طـفؿ.
ٍ
قحؿد ،ولؿ يعؾؿ ذلؽ.
والثالثة :أن قعـاها هق الؿعـَك الؿـاقض لخد
ٍ
ّ
واحدة قـ هذه الؿؼالدقات تؿـالع العؾالؿ ث القت هالذه الؿعالاين الؿـاقضالة
وكؾ

ٍ
قحؿد ،فؽقالػ إذا اجتؿعالت ،وهالل تؿـالع العؾالؿ صالحتفا ،ولالق لالؿ تـالاقض
لخد
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ٍ
قحؿد ،فؽقػ إذا كاقضتف.
خد
الطريؼ الثالث :صريؼ قـ ي قـ أن ألػاظ هذه الؽتب لؿ تتقاتر ،ويث تقن ذلالؽ
اكؼطاع تقاتر التقراة لؿالا خ ّالرب قالت الؿؼالدس ،واكؼطالاع تالقاتر اإلكجقالؾ يف أو

إقر.

الطريؼ الرابع :صريؼ قـ ي قـ أن عض ألػاظ الؽتالب حرفالت ،ويؼالقؿ إدلالة
الشرطقة ،والعؼؾقة طؾك ت ديؾ عض ألػاضفا.
الطريااؼ الخاااَس :أن ي الالقـ أن إلػالالاظ التِالالل ليالالديفؿ ٓ تـالالاقض قالالا أخالالد الالف
ٍ
قحؿد ،ويتؽؾؿ طؾك تػسقر تؾؽ إلػاظ لطقاكِفا.
قحؿدٌ  ،ؾ تد طؾك صدد
وهذه الطريؼ يسؾؽفا قـ ٓ يـازع يف قت إلػاظ قـ الؿسؾؿقـ.
وأقا الجؿفقر الذيـ يؼقلقن ت الديؾ هالذه إلػالاظ ،فقسالؾؽقن هالذه الطريالؼ،
يضا قان طد تقاتر إلػاظ ،ؾ قان الت ديؾ يف ألػاضفا.
ويسؾؽقن أ ً
وقـ حجة الجؿفالقر الالالال الالذيـ يؿـعالقن أن تؽالقن جؿقالع ألػالاظ هالذه الؽتالب
الؿتؼدقة الؿقجالقدة طـالد أهالؾ الؽتالاب ُقـَزلالة قالـ طـالد اهلل ،لالؿ يؼالع فقفالا ت الديؾ،

ويؼقلقن :إكف وقع الت ديؾ يف عالض ألػاضفالا ،ويؼقلالقن :إكالف لالؿ يعؾالؿ أن ألػاضفالا
ُقـَزلة قـ طـد اهلل ،فال يجقز أن يحالتج ِؿالا فقفالا قالـ إلػالاظ يف قعار الة قالا طؾالؿ
قتف الالال أكفؿ قالقا :التقراة واإلكجقؾ الؿقجقدة القق قد أهالؾ الؽتالاب لالؿ تتالقاتر

طـ ققسك وطقسك.
أقا التقراة فنن كؼؾفا اكؼطالع لؿالا خالرب قالت الؿؼالدس ً
أوٓ ،وأجؾالك قـالف ـالق
الخص واحالدٌ يؼالا لالف:
إسرائقؾ ،الؿ ذكالروا أن الالذي أقالهالا طؾالقفؿ عالد ذلالؽ ش ٌ
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طزرا( ،)2وزطؿقا أكف َك ِل.
وَـ الـاس َـ يؼقل :إكف لؿ يؽـ َك ِقا ،وإكفالا قق ؾالت ـسالخة وجالدت طتقؼالة،
وقد ققالؾ :إكالف أحضالرت كسالخة كاكالت الالؿغرب( ،)1وهالذا كؾالف ٓ يقجالب تالقاتر
َجؿقع ألػاضفا ،وٓ يؿـع وققع الغؾط يف عضفا ،كؿا يجري قثؾ ذلالؽ يف الؽتالب
التِل يؾل كسخفا ،وقؼا ؾتفا ،وحػظفا الؼؾقؾ :آ ـان ،والثال ة.
وأقا اإلكجقؾ الذي ليديفؿ ففؿ قعرتفقن لكف لؿ يؽت ف الؿسالقح

 ،وٓ

قحـالا ،وكاكالا قالد صالح ا
أقاله طؾك قـ كت ف ،وإكؿا أقؾقه عد رفع الؿسقح َقتك ،و ُي َ
كثقر ي ؾغقن طدد التقاتر ،وقرقس ،ولققا( )3وهؿا لالؿ
الؿسقح ،ولؿ يحػظف َخ ْؾ ٌؼ ٌ

يريا الؿسقح

 ،وقد ذكر همٓء أكفؿ ذكروا عض قا قالف الؿسالقح ،و عالض

أخ اره ،وأكفؿ لؿ يستقط قا ذكر أققالف وأفعالف.
و َك ْؼال ُالؾ ا ـالالقـ ،و ال الالة ،وأر عالالة يجالالقز طؾقالالف الغؾالالط ٓ ،سالالقؿا وقالالد غؾطالالقا يف
الؿسقح كػسف حتك اشت ف طؾقفؿ الؿصؾقب.
ولؽالالـ الـصالالارى يزطؿالالقن أن الحالالقاريقـ رسال ٌالؾ اهلل قثالالؾ طقسالالك ا الالـ قالالريؿ،
وققسالالك ،وأكفالالؿ قعصالالقققن ،وأكفالالؿ سالالؾؿقا إلالالقفؿ التالالقراة واإلكجقالالؾ ،وأن لفالالؿ
قعجزات ،وقالقا لفؿ :هذه التقراة ،وهذا اإلكجقؾ.
ويؼرون قع هذا لكفؿ لقسقا لك قاء ،فنذا لؿ يؽقكقا أك قاء فؿـ لقس ِـَ ِل لالقس
ّ
ِؿعصق قـ الخطل ،ولق كان قـ أطظؿ أولقاء اهلل ،ولالق كالان لالف خالقارد ط ٍ
الادات،
( )2ذكره ا ـ الؼقؿ يف هداية الحقارى ص.177
( )1اكظر الػصؾ ٓ ـ حز  ،198/2وإغا ة الؾفػان  ،359/1وفتح ال اري . 533/23
( )3قؼدقة إكجقؾ «لققا» تد طؾك أكف لؿ يشاهد الؿسقح ،وطؾك أن كال يؽتب قا ؾغف.
اكظر :الرتجؿة الس عقـقة ص .87عـقان :تؼديؿ.
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فل ق ؽر ،وطؿر ،وطثؿان ،وطؾل ،وغقرهؿ قـ أفا ؾ الصالحا ة طـالد الؿسالؾؿقـ
أفضؾ قـ الحقاريقـ ،وٓ قعصق طـدهؿ إٓ قـ كالان َك ِقالا ،ودطالقى أكفالؿ رسالؾ
تـاقض.
اهلل قع كقكِفؿ لقسقا لك قاء ٌ
وكق ُكفؿ رسؾ اهلل هق ق ـِل طؾك كقن الؿسقح هالق اهلل ،فالنكفؿ رسالؾ الؿسالقح،
وهالالذا إصالالؾ اصال ٌالؾ ،ولؽالالـ يف صريالالؼ الؿـالالاضرة ،والؿجادلالالة الالالتِل هالالل أحسالالـ
كؿـعفؿ يف هذا الؿؼا  ،وكطال فؿ الالدلقؾ طؾالك أكفالؿ رسالؾ اهلل ،ولالقس لفالؿ طؾالك
ذلؽ ٌ
دلقؾ :فنكف ٓ يث ت أكفؿ رسؾ اهلل إن لالؿ يث الت أن الؿسالقح هالق اهلل ،وإ الا ُتفؿ
أن الؿسقح هق اهلل :إقا أن يؽالقن العؼالؾ أو السالؿع ،والعؼالؾ ٓ يث الت ذلالؽ ،الؾ
يحقؾالف ،وهالالؿ ٓ يالالدطقن القت ذلالالؽ العؼالالؾ ،الؾ غايالالة قالالا يالدطقن إ الالات إقؽاكالالف
أيضالا اص ٌالؾ ،وإكؿالا يالدطقن القت وجالقده
العؼؾ ٓ ،إ ات وجقده ،قع أن ذلؽ ً
السالالؿع ،وهالالق قالالا يـؼؾقكالالف طالالـ إك قالالاء قالالـ ألػالالاظ يالالدطقن ق َتفالالا طالالـ إك قالالاء،
ودٓلتفا طؾك أن الؿسقح هق اهلل كسالائر قالـ يحالتج الحجالة السالؿعقة ،فالنن غايتالف
قان صحة اإلسـاد دون قان دٓلة الؿتـ ،وكال الؿؼدقتقـ اصؾ ٌة.
ولؽـ يؼال لفؿ يف هذا الؿؼام :أكتؿ ٓ يؿؽـؽؿ إ ات كقن الؿسقح هق اهلل إٓ

ِفذه الؽتب ،وٓ يؿؽـؽؿ تصالحقح هالذه الؽتالب إٓ ن الات أن الحالقاريقـ رسالؾ
اهلل قعصقققن ،وٓ يؿؽـؽؿ إ ات أكفؿ رسؾ اهلل إٓ ن الات أن الؿسالقح هالق اهلل،
دورا قؿتـ ًعا( :)2فنكف ٓ تعؾالؿ إلفقالة الؿسالقح إٓ ث القت هالذه الؽتالب،
فصار ذلؽ ً

وٓ تث ت هذه الؽتب إٓ ث قت أكفؿ رسؾ اهلل ،وٓ يث ت ذلؽ إٓ ث قت أكالف اهلل،

( )2الدور :هق تققػ الشلء طؾك قا يققػ طؾقف ،ويسؿك الدور الؿصرح ،كؿا يتققػ «أ»
طؾك «ب» ،و العؽس ،أو ؿراتب ،ويسؿك الدور الؿضؿر ،كؿا يتققػ «أ» طؾك «ب»،
و «ب» طؾك «ج» ،و «ج» طؾك «أ» .اكظر التعريػات لؾجرجاين ص ،205وقحقط
الؿحقط ص.198
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فصار قت اإللفقة قتقق ًػالا طؾالك القت إلفقتالف ،و القت كالقكِفؿ رسالؾ اهلل قتقق ًػالا
ِ
دورا قؿتـ ًعا.
طؾك كقكفؿ رسؾ اهلل ،فصار ذلؽ ً
*****

035

[َثّكٕ األمانٕ يْ عكّئ اصهحارٗ اصيت ال ِحمل هلم قز اى إال ًا]
قد يدطقن طصالؿة الحالقاريقـ ،وطصالؿة أهالؾ الؿجالاقع( )2عالد الحالقاريقـ،
كلهالالؾ الؿجؿالالع إو الالالذي كالالان حضالالرة قسالالطـطقـ ،الالالذي حضالالره ال ؿائالالة
و ؿاكقة طشر ،وو عقا لفؿ إقاكة التِل هل طؼقدة الـصارى ،التِالل ٓ يصالح لفالؿ

قر ٌ
ان إٓ ِفالا ،فقزطؿالقن أن الحالقاريقـ ،أو هالمٓء جالرت طؾالك أيالديفؿ خالقارد،
وقد يذكرون أن قـفؿ قـ جرى إحقاء الؿقتك طؾك يديف.
الحقحا الالالال قالالع أن صالالاح ف لالالؿ يالالذكر أكالالف َك ِالالل الالالال ٓ يالالد طؾالالك
وهالالذا إذا كالالان صال ً
طصؿتف :فنن أولقاء اهلل قـ الصحا ة ،والتا عقـ عدهؿ نحسان ،وسائر أولقالاء اهلل
قـ هذه إقة وغقرهالا لفالؿ قالـ خالقارد العالادات قالا يطالق وصالػف ،ولالقس فالقفؿ
قعصق ٌ يجب ق ق كؾ قا يؼق  ،الؾ يجالقز الغؾالط طؾالك كالؾ واح ٍالد قالـفؿ ،وكالؾ
ٍ
 ،ولفالذا أوجالب اهلل اإليؿالان ِؿالا أوتقالف
أحد يمخذ قـ ققلف ويرتك إٓ إك قاء
إك قاء ،ولؿ يجب اإليؿان ؽؾ قا يؼقلف كؾ ولل هلل.
 والؿؼصقد هـا أكف لقس قع الـصارى ٌقتقاتر طالـ الؿسالقح للػالاظ هالذه
كؼؾ
ٌ
إكاجقؾ ،وٓ ٌ
قتقاتر وٓ لحا ٌد لكثر قا هؿ طؾقف قالـ الشالرائع ،وٓ طـالدهؿ
كؼؾ ٓ
ٌ

وٓ طـد القفقد ٌ
قتقاتر للػاظ التقراة ،وك القات إك قالاء ،كؿالا طـالد الؿسالؾؿقـ
كؼؾ
ٌ
ٌ
قاتر الؼرلن ،و الشالرائع الظالاهرة الؿعروفالة لؾعاقالة والخاصالة ،وهالذا قثالؾ
كؼؾ قت ٌ
إقاكة التِل هل أصؾ ديـفؿ ،وصالالهتؿ إلالك الؿشالرد ،وإحالال الخـْزيالر ،وتالرك
( )2ذكر ا ـ الؼقؿ يف هداية الحقارى تسعة قـ الؿجاقع لؾـصارى ،ويف الؿجؿع الثاين
ص .327الؿعروف ؿجؿع «كقؼقة» ذكروا فقف طؼقدة إقاكة ،حقث اجتؿع فقف ألػان
و ؿاكقة وأر عقن أسؼ ًػا.
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الختان ،وتعظقؿ الصؾقب ،واتخاد الصقر يف الؽـائس ،وغقالر ذلالؽ قالـ شالرائعفؿ
لقست قـؼقل ًة طـ الؿسقح ،وٓ لفا ذكر يف إكاجقؾ التِل يـؼؾقكَفا طـف.
وهؿ قتػؼقن طؾك أن إقاكة التِل جعؾقها أصالؾ ديالـفؿ ،وأسالاس اطتؼالادهؿ،
لقسالالت ألػاضفالالا ققجالالقدة يف إكاجقالالؾ ،وٓ هالالل قالالل قرة طالالـ الحالالقاريقـ ،وهالالؿ
قتػؼ الالقن طؾ الالك أن ال الالذيـ و الالعقها أه الالؾ الؿجؿ الالع إو  ،ال الالذيـ ك الالاكقا طـ الالد
قسطـطقـ ،الذي حضره ال ؿائة و ؿاكقة طشر ،وخالالػقا ط الد اهلل الـ أريالقس()2

الذي جعؾ الؿسقح ط دً ا هلل ،كؿا يؼق الؿسؾؿقن ،وو عقا هذه إقاكة.
ٍ
وهذا الؿجؿع كان عد الؿسقح ِ ٍ
صقيؾة تزيد طؾك ال ؿائالة سالـة ،و سالط
ؿدة
هذا لف قق ع لخر.
َ َت قالا قعفالؿ،

وإكؿا الؿؼصقد هـا الجقاب طـ ققلفؿ« :إن قحؿدً ا
وأكف كػك طـ إكجقؾفؿ وكت فؿ التِل ليديفؿ التفؿ ،والت ديؾ لفا ،والتغققر لؿا فقفالا
تصديؼف إياها».

لؿ يصدّ د شالق ًئا قالـ ديالـفؿ الؿ الدّ والؿـسالقخ،
وقد ت قـ أن قحؿدً ا
ولؽـ صدّ د إك قاء ق ؾالف ،وقالا جالاؤوا الف ،وأ ـَالك طؾالك قالـ اتال عفؿ ٓ ،طؾالك قالـ
خالػفؿ ،أو ّ
كذب ك قا قـ إك قاء ،وأن كػر الـصارى قـ جـس كػالر القفالقد ،فالنن
القفالالقد الالدلقا قعالالاين الؽتالالاب إو  ،وكالالذ قا الؽتالالاب الثالالاين :وهالالق اإلكجقالالؾ،
وكذلؽ الـصارى دلقا قعاين الؽتاب إو  :التقراة واإلكجقؾّ ،
وكذ قا الؽتاب
( )2هق طريرك اإلسؽـدرية .قا ا ـ ال طريؼ :ويف ذلؽ الققت أطؾـت قؼالة أريقس طؾك
قسطـطقـقة وأكطاكقة واإلسؽـدرية ،ويف اين سـة قـ قؾؽ قسطـطقـ هذا صار طؾك
أكطاكقة رتك أريقسل ؿ عده لخر قثؾف ،قا  :وأقا أهؾ قصر واإلسؽـدرية وكان
أكثرهؿ أريقسققـ وقاكققـ فغؾ قا طؾك كـائس قصر فلخذوها ،وو قا طؾك رتك
اإلسؽـدرية لقؼتؾقه ففرب قـفؿ واستخػك .اكظر هداية الحقارى .ص.313
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الثاين :وهق الؼرلن ،وأكفؿ ادطقا أن قحؿدً ا
التِل طـدهؿ.

صدّ د جؿقالع ألػالاظ الؽتالب

والـصارى لفؿ سال ع قجالاقع قشالفقرة طـالدهؿ ،وهالؿ يف كالؾ قجؿال ٍع يؾعـالقن
صائػ ًة قـفؿ ك قرةً ،ويؽػالروكَفؿ ،ويؼقلالقن طالـفؿ :إكفالؿ كالذ قا ال عض قالا يف تؾالؽ
الؽتب ولؿ يقج قا صاطة عض أقرها ،وتؾؽ الطائػالة تشالفد طؾالك إخالرى ل َكفالا
كالالذ ت ال عض قالالا فقفالالا ،الالؿ فالالرقفؿ الثال الالة الؿشالالفقرة :الـسالالطقرية ،والؿؾؽقالالة،
والقعؼق قة ،كؾ صائػة تؽػر إخرى ،وتؾعـفا ،وتشفد طؾقفالا أكفالا ّ
قؽذ الة ٌ ال عض
قا يف الـ قات ،غقر ققج ٍة لطاطة عالض قالا فقفالا ،الؾ اخالتالففؿ يف كػالس التقحقالد
والرسالة ،فزطؿ كؾ ٍ
فريؼ قـفؿ أن الؿسقح جاء ِؿا هؿ طؾقف.
والؿسالالقح

وجؿقالالع الرسالالؾ ريئالالقن قالالـ الالالذيـ فرقالالقا ديالالـفؿ وكالالاكقا
َ

شالالق ًعا ،و ريئالالقن قِؿالالـ يؼالالق طؾالالك اهلل غقالالر الحالالؼ ،أو يؼالالق طؾالالك اهلل قالالا ٓ يعؾالالؿ،
و ريئقن قـ كؾ قق ٍ اصال ٍؾ يؼالا طؾالك اهلل  ،وإن كالان قائؾالف قخط ًئالا لالؿ يتعؿالد
الؽذب.
ويف قؼآت الـصارى قـ هذه إكقاع قا يطق وصػف ،وقد ُسط يف غقر هذا

الؿق ع.

وإذا طرف الالت أن َجؿق الالع الطقائ الالػ :ق الالـ الؿس الالؾؿقـ ،والقف الالقد ،والـص الالارى
الػ وت ال ٌ
الديؾ يف قعاكقفالالا ،وتػاسالالقرها،
يشالالفدون أكالالف قالالد وقالالع يف هالالذه الؽتالالب تحريال ٌ
وشرائعفا ،ففذا الؼدر ٍ
كاف ،وهؿ قـ حقـ ُ َ
صار كؾ قالـ لالؿ
عث قحؿدٌ
ٍ
 ،فنكالف كالان فالقفؿ
قحؿد
كافرا ،خالف حا الـصارى ق ؾ ق عث
يمقـ ف ً
قـ هق قت ع لديـ الؿسقح.

والؿسؾؿقن يث تقن الالدٓئؾ الؽثقالرة أكفالؿ الدلقا قعالاين التالقراة ،واإلكجقالؾ،
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والز قر ،وغقرهؿ قـ ك القات إك قالاء ،وا تالدطقا شالر ًطا لالؿ ي ِ
اللت الف الؿسالقح ،وٓ
غقره ،وٓ يؼقلالف طاق ٌالؾ ،قثالؾ زطؿفالؿ أن َجؿقالع ـِالل لد  :قالـ إك قالاء ،والرسالؾ،
وغقالالرهؿ كالالاكقا يف الجحالالقؿ ،يف ح ال س الشالالقطانٕ :جالالؾ أن أ الالاهؿ لد أكالالؾ قالالـ
الشجرة ،وأكفؿ إكؿا تخؾصقا قـ ذلؽ لؿا ُصؾب الؿسقح.
فنن هذا الؽال لق كؼؾف ٌ
كاقؾ طـ عض إك قاء لؼطعـالا ؽذ الف طؾالقفؿ ،فؽقالػ
قـؼقٓ طـدهؿ طـ ٍ
ً
أحد قـ إك قالاء ،وإكؿالا يـؼؾقكالف طؿالـ لالقس
وهذا الؽال لقس
كثقرا قـ ديـفؿ قلخق ٌذ طـ رؤوسفؿ الذيـ لقسقا لك قاء.
ققلف حج ٌة ٓزقةٌ :فنن ً
فنذا قطعـا ؽذب قـ يـؼؾف طـ إك قاء ،فؽقػ إذا لؿ يـؼؾالف طالـفؿ ،وذلالؽ أن
يخدون الـاس ِؿالا تؼصالر طؼالقلفؿ طالـ قعرفتالفِ ٓ ،ؿالا يعرفالقن أكالف
إك قاء
ٌ
قؿتـع ،فقخدوكَفؿ ِؿحقرات العؼق  ٓ ،قحآت العؼق .
اصؾ
ٌ

ولد  وإن كان أكؾ قـ الشجرة ،فؼد تاب اهلل طؾقف ،واجت اه وهداه ،قا
تعالك[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] [صف،212 :

.]211
وقا تعالك[ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ] [ال ؼرة:

.]37
ولقس طـد أهؾ الؽتاب يف كت فؿ قا يـػل تق تف ،وإكؿا قالد يؼالق قالائؾفؿ« :إكالا
ٍ
طؾؿالا عدقالف،
ٓ كعؾؿ أكف تالاب ،أو لالقس طـالدكا تق تالف» ،وطالد العؾالؿ شاللء لالقس ً
ٍ
كتاب قـ كتب اهلل ٓ يـػالل أن يؽالقن يف كتالاب لخالر ،فػالل
وطد وجقد الشلء يف
التقراة قا لقس يف اإلكجقؾ ،وفقفؿالا قالا لالقس يف الز القر ،ويف اإلكجقالؾ والز القر قالا
لقس يف التقراة ،ويف سائر الـ قات قالا ٓ يقجالد يف هالذه الؽتالب ،والؼالرلن لالق كالان
دون التقراة ،واإلكجقؾ ،والز قر ،والـ قات ،أو كان قثؾفا ٕقؽـ أن يؽقن فقف قالا

039
لقس فقفا ،فؽقػ إذا كان أفضالؾ وأشالرف ،وفقالف قالـ العؾالؿ أطظالؿ قؿالا يف التالقراة
اهلل تعالك فض َؾ ُف طؾقفؿا يف غقالر قق الع ،وسالقا ٌء تالاب لد  ،أو
واإلكجقؾ ،وقد َقـ ُ
لالالؿ يتالالب ،فؽقالالػ يجالالقز أن يؽالالقن رسالالؾ اهلل الالالذيـ هالالؿ أفضالالؾ قـالالف قح قسالالقـ يف

الافرا ،ولالؿ
ح س الشقطان ،يف جفـؿ ذك الف ،وإ الراهقؿ خؾقالؾ الالرحؿـ كالان أ القه ك ً

يماخالالذه اهلل ذك الالف ،فؽقالالػ يجعؾالالف يف جفالالـؿ يف حال س الشالالقطان سال ب ذكالالب أ قالالف
إقصك لد  ،قع أكف كان َك ِقا.
وكقح

قالد قؽالث يف قققالف ألالػ سالـة إٓ َخؿسالقـ طا ًقالا يالدطقهؿ إلالك

ط الالادة اهلل وحالالده ،وأغالالرد اهلل أهالالؾ إرض دطقتالالف ،وجعالالؾ ذريتالالف هالالؿ ال الالاققـ،
فؽقػ يؽقن يف جفـؿ يف ح س الشقطانٕ ،جؾ ذكب لد .
تؽؾقؿالا ،وأضفالر طؾالك يديالف قالـ الداهالقـ،
وققسك ـ طؿران الذي كؾؿالف اهلل
ً

كػسا لؿ يمقر ؼتؾفا ،فغػالر اهلل
وأيات قا لؿ يظفر قثؾف طؾك يدي الؿسقح ،وقتؾ ً
لالف ذلالؽ ،ولالالف قالـ الؿـْزلالة طـالالد اهلل والؽراقالة قالا ٓ يؼالالدر قالدره ،فؽقالػ يؽالالقن يف

جفـؿ يف ح س الشقطان.
الالؿ أي قـاس ال ٍة َ ال ْق َـ الصالالؾب الالالذي هالالق قالالـ أطظالالؿ الالالذكقب الال الال سالالقا ٌء صالالؾ قا
الؿسقح ،أو الؿش ف ف الالال و قـ تخؾقص همٓء قـ الشقطان :فنن الشالقطان إن فعالؾ
قادر طؾك قـعالف قالـ ضؾؿفالؿ ،الؾ وطؾالك
ذلؽ الذرية كان ضال ِ ًؿا قعتد ًيا ،واهلل
ٌ
طؼق تف إذا لؿ يـتف طـ ضؾؿفؿ ،فؾؿاذا ّ
أخر قـعف قـ ضؾؿفؿ إلك زقـ الؿسقح؟!.
وهالالق س ال حاكف ولالالل الؿالالمقـقـ ،وكاصالالرهؿ ،وقميالالدهؿ ،وهالالؿ رسالالؾف الالالذيـ
كصرهؿ طؾك قـ طاداهؿ ،ؾ أهؾؽ أطداءهؿ الذيـ هؿ جـد الشالقطان ،فؽقالػ ٓ
يؿـع الشقطان عد ققتِفؿ أن يظؾؿفالؿ ،ويجعالؾ أرواحفالؿ يف جفالـؿ ،هالذا ْ
إن ُقالد َر
الادرا طؾالك ذلالؽ ،وكقالػ يجالقز أن يجعالؾ الشالقطان عالد قالقت
أن الشقطان كالان ق ً

أك قائف ،وأولقائف ،وسؼقط التؽؾقػ طـفؿ ،واستحؼاقفؿ كراقتف ،وإحساكف ،وجـتالف
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حؽؿ وطده ،وقؼتضك حؽؿتف ،فجعؾف قسؾ ًطا طؾك ح سفؿ يف جفـؿ.
وإن قالقا :الرب

قا كان يؼدر طؾك تخؾقصفؿ قـ الشقطان قالع طؾؿالف لكالف

الالؿ قعتالالد طؾالالقفؿ عالالد الؿالالقت ،إٓ الاللن يحتالالا طؾقالالف نخػالالاء كػسالالف :لقالالتؿؽـ
ضال ٌ

الشقطان قـالف ،كؿالا يزطؿالقن ،ففالذا قالع قالا فقالف قالـ الؽػالر العظالقؿ ،وجعالؾ الالرب
طاجزا الالالال كؿالا جعؾالقه ً
أوٓ ضال ِ ًؿالا الالالال فقالف قالـ التـالاقض قالا يؼتضالل طظالقؿ
س حاكف
ً
الاهال :فالنكفؿ يؼقلالقن :إكالف احتالا طؾالك الشالقطان:
جفؾفؿ الذي جعؾقا ف الرب ج ً
لقلخذه عد ٍ  ،كؿا احتا الشقطان طؾالك لد الحقالة ،فالاختػك قـالف :لالئال يعؾالؿ أكالف
كاسقت اإللف ،وكاسقت اإللف لؿ يعؿؾ خطقئ ًة قط خالف غقره.
فؾؿا أراد الشقطان أخذ روحف :لقح سف يف جفـؿ كسالائر قالـ قضالك ،وهالق لالؿ
يعؿؾ خطقئ ًة استحؼ الشقطان أن يلخذه الرب ،ويخؾص الذرية قـ ح سالف ،وهالذا
ٌ
تجفقؾ قـفؿ لؾرب الالال س حاكف وتعالك طؿا يؼقلقن الالال قالع تعجقالزه ،وتظؾقؿالف :فنكالف
إن كالالان هالالق سالالؾط الشالالقطان طؾالالك ـِالالل لد كؿالالا يؼقلالالقن ،فالالال فالالرد الالقـ كاسالالقت

الؿسقح وغقره ،إذ الجؿقع ـِل لد .

وأيضا فنذا ُقد َر أن الـاسقت يدفع الشقطان طالـ كػسالف حالؼ :فالنكفؿ يؼقلالقن:
ً

إكف دخؾ الجحقؿ ،وأخرج قـف ذرية لد .

فقؼال :إن كان تسؾط الشقطان طؾك ح سفؿ يف الجحقؿ حؼٕ :جالؾ ذكالق ِفؿ
قع ذكب أ قفؿ ،لؿ يجز إخراجفؿ ٕجؾ سالقة كاسقت الؿسقح قـ الالذكب ،وإن
كاكقا قظؾقققـ قع الشالقطان وجالب تخؾقصالفؿ ق الؾ صالؾب الـاسالقت ،ولالؿ يجالز
تلخقر ذلؽ ،فؾقس يف قجرد سالقة الؿسقح قـ الذكقب قا يقجب سالقة غقره.
طاجزا طـ دفعف ،ففالق قالع تسالؾطف
وإن قالقا :إكف كان دون تسؾطف طؾك صؾ ف
ً
طؾك صؾ ف أطجز وأطجز.

040
فحقـئالالذ ..فؼالالقلفؿ« :إكالالا كعجالالب قالالـ هالالمٓء الؼالالق طؾالالك طؾؿفالالؿ ،وذكالالائفؿ،
وقعرفتفؿ ،كقػ يحتجقن طؾقـا ِؿثؾ هذا الؼق ؟.
أيضا إذا قؾـا واحتججـا طؾقفؿ ِؿثؾ هذا الؼالق  :إن الؽتالاب الالذي
وذلؽ أكا ً
ليديفؿ يققـا هذا قد غ ّقالروه ،و الدّ لقه ،وكت القا فقالف قالا أرادوا واشالتفقا ،هالؾ كالاكقا
يجقزون كالقـا؟.
ّ

فؼؾت لفؿ :هذا قا ٓ يجالقز ،وٓ يؿؽالـ ٕح ٍالد أن يؼقلالف ،وٓ ُيؿؽالـ تغققالره،
ٍ
ٍ
واحد قـف.
حرف
وٓ ت ديؾ

فؼالقا :س حان اهلل العظالقؿ! إذا كالان الؽتالاب الالذي لفالؿ ،الالذي هالق الؾسالان
ٍ
ٍ
واحد قـف ،فؽقػ يؿؽـ تغققر كت ـا التِالل
حرف
القاحد ٓ يؿؽـ ت ديؾف ،وٓ تغققر
هل قؽتق ة ا ـقـ وس عقـ لساكًا ،ويف كؾ لسان قـفا كذا وكذا ألػ كسخة ،وجالاز
ٍ
قحؿد أكثر قـ ستؿائة سـة ،وصارت يف أيدي الـالاس يؼرؤوهنالا
طؾقفا إلك قجلء
اختالف ألسـتفؿ طؾك تشاسع ؾداهنؿ.
فؿالالـ الالالذي تؽؾالالؿ الالا ـقـ وسال عقـ لسالالاكًا ،وقالالـ هالالق الالالذي حؽالالؿ طؾالالك الالالدكقا
َجؿقعفالالا :قؾقكفالالا ،وقساوسالالتفا ،وغال فالالا ،حتالالك حؽالالؿ طؾالالك َجؿقعفالالا يف أقطالالار
وجؿعفا يف أر ع زوايا العالؿ حتك يغ ّقرها ،وإن كان ُغقالر عضالفا ،وتالرك
إرضَ ،
عضالالفا ففالالذا ٓ يؿؽالالـ أن يؽالالقنٕ :ن كؾفالالا قالالق ٌ واحالالدٌ  ،ولػال ٌ
الظ واحالالدٌ يف َجؿقالالع
إلسـ ،ففذا قا ٓ يجقز لؼائ ٍؾ أن يؼقلف أ دً ا».
والجقام َن يؼال:
َوٓ :هذا الؽال قـفؿ يد طؾك غاية جفؾفؿ ِؿا يؼقلف الؿسؾؿقن يف كتال فؿ،
ً
وت قـ أهنؿ لػالرط جفؾفالؿ يظـّالقن أن الؿسالؾؿقـ يؼقلالقن قؼالالة ٓ يخػالك فسالادها
ٍ
وقعرفة ،والؿسؾؿقن ٓ يش ّ
الؽ أحالدٌ قالـ إقالؿ أهنالؿ أطظالؿ
طؾك قـ لف أدكك طؼ ٍؾ

042
إقالالؿ طؼال ً
القٓ وأففا ًقالالا ،وأ َتالالؿفؿ قعرفال ًة و قا ًكالالا ،وأحسالالـ قصالالدً ا ،ودياكالةً ،وتحر ًيالالا
الاققس
لؾصدد والعد  ،وأهنؿ لؿ يحصؾ يف الـقع اإلكساين أق ٌة أكؿؾ قـفؿ ،وٓ ك
ٌ
أكؿؾ قـ الـاققس الذي جاء ف ك قفؿ قحؿد

وحذاد الػالسػة قعرتفالقن

كاققس أكؿؾ قـ هذا الـاققس.
لفؿ ذلؽ ،وأكف لؿ يؼرع العالؿ
ٌ
وقالالد َجؿالالع اهلل لؾؿسالالؾؿقـ جؿقالالع صالالرد الؿعالالارف اإلكسالالاكقة ،وأكقاطفالالا :فالالنن
الـاس كقطان :أهؾ كتاب ،وغقر أهؾ كتاب ،كالػالسػة والفـقد.
*****

043

[ ّاى اصطزم اصعلمّٕ]
الحس والعؼؾ ،وقا يحصؾ هبؿا ،و قحل اهلل إلك أك قائف ،الالذي
والعؾؿ يـا
ّ
الحس والعؼؾ :ولفذا ققؾ :الطالرد العؾؿقالة:
خارج طؿا يشرتك فقف الـاس قـ
هق
ّ
ٌ
الحس والؼقاس والـ قة».
الحس والعؼؾ والقحل»ّ « ،
«ال صر والـظر والخد»ّ « ،
فلهالالؾ الؽتالالاب اقتالالازوا طالالـ غقالالرهؿ ِؿالالا جالالاءهؿ قالالـ الـ الالقة ،قالالع قشالالاركتفؿ
لغقرهؿ فقؿا يشرتك فقف الـاس قـ العؾق الحسقة والعؼؾقة.
والؿسؾؿقن حصؾ لفؿ قـ العؾالق الـ قيالة ،والعؼؾقالة قالا كالان لألقالؿ قال ؾفؿ،
واقتازوا طـفؿ ِؿا ٓ تعرفالف إقالؿ ،وقالا اتصالؾ إلالقفؿ قالـ طؼؾقالات إقالؿ هالذ قه
لػ ًظا وقعـًك حتك صار أحسـ قؿا كان طـالدهؿ ،وكػالقا طـالف قالـ ال اصالؾ ،و الؿقا
إلقف قـ الحؼ قا اقتازوا ف طؾك قـ سقاهؿ.
الاهر لؿالـ
وكذلؽ العؾق الـ قية أططاهؿ اهلل قا لؿ يعطالف أقال ًة قال ؾفؿ ،وهالذا ض ٌ
تد ّر الؼرلن قالع تالد ّ ر التالقراة واإلكجقالؾ ،فنكالف يجالد قالـ فضالؾ طؾالؿ الؼالرلن قالا ٓ
يخػك إٓ طؾك العؿقان ،فؽقػ ُي َظـ قالع هالذا الؿسالؾؿقـ أن يخػالك طؾالقفؿ فسالاد
هذا الؽال الذي ضـّف ِفؿ همٓء الجفا ؟.
ٍ
وجقه:
ويؼال ثاك ًقا :الجقام َـ
َحدها :أن الؿسؾؿقـ لؿ يدطقا أن هذه الؽتب حرفت عالد اكتشالارها ،وكثالرة
الـس ال هبالالا ،ولؽالالـ جؿالالقعفؿ قتػؼالالقن طؾالالك وقالالقع الت الالديؾ والتغققالالر يف كثقال ٍالر قالالـ
ٍ
وكثقر قـ أحؽاقفا.
قعاكقفا،

044
وهذا قؿا تسؾؿف الـصالارى جؿالقعفؿ يف التالقراة ،والـ القات الؿتؼدقالة :فالنكفؿ
ُي َسؾ ُؿ َ
قن أن القفقد دّ لقا كثق ًرا قـ قعاكقفا ،وأحؽاقفالا ،وقؿالا تسالؾؿف الـصالارى يف
فِ َرقِفؿ :أن كؾ فرقة تخالػ إخرى فقؿا تػسر ف الؽتب الؿتؼدقة.
وقؿا تس ّؾؿف القفقد أهنؿ قتػؼقن طؾالك أن الـصالارى ُت َػسالر التالقراة ،والـ القات
الؿتؼدقة طؾك اإلكجقؾ ِؿا يخالػ قعاكقفا ،وأهنا دلت أحؽا التقراة.
فصالالار ت الالديؾ كثقال ٍالر قالالـ قعالالاين الؽتالالب الؿتؼدقالالة قتػ ًؼالالا طؾقالالف الالقـ الؿسالالؾؿقـ،
والقفقد ،والـصارى.
الزاع القـ الؿسالؾؿقـ ،والصالقاب الالذي طؾقالف
وأقا تغققر عالض ألػاضفالا فػقالف ك ٌ
الجؿفقر أكف ُد َ عض ألػاضفا ،كؿا ذكر ذلؽ يف ققا عف.
القجااف الثاااين :أن ققاسالالفؿ كت ال فؿ طؾالالك الؼالالرلن ،وأكالالف كؿالالا ٓ تسالالؿع دطالالقى
ققاس ٌ
اصؾ يف قعـاه ولػظف.
الت ديؾ فقف ،فؽذلؽ يف كت فؿٌ ،
الاهرا قعرو ًفالا
ََا َعـاه :فؽؾ قا أجؿع الؿسالؾؿقن طؾقالف قالـ ديالـفؿ إجؿا ًطالا ض ً

قتقاترا ،ؾ قعؾق ًقا آ طرار قـ ديـف :فالنن
كؼال
ً
طـدهؿ ففق قـؼق ٌ طـ الرسق
ً
الصؾقات الخؿس ،والزكاة ،وصقا شفر رقضان ،وحج ال قت العتقؼ ،ووجقب

العد  ،والصدد ،وتحالريؿ الشالرك ،والػالقاحش ،والظؾالؿ ،الؾ وتحالريؿ الخؿالر،
القاترا ،كـؼالؾ ألػالاظ
والؿقسر ،والر ا ،وغقر ذلؽ قـؼق طـ الـ ِل
كؼ ًالال قت ً
الؼرلن الدالة طؾك ذلؽ.
وقـ هذا ال اب طؿق رسالتف ،وأكف ق عقث إلك َجؿقع الـاس :أهالؾ الؽتالاب،
وغقالالر أهالالؾ الؽتالالاب ،الالؾ إلالالك الثؼؾالالقـ :اإلكالالس والجالالـ ،وأكالالف كالالان يؽ ّػالالر القفالالقد
والـصارى الذيـ لؿ يت عقا قا أكز اهلل طؾقف ،كؿا كان يؽ ّػر غقرهؿ قؿـ لالؿ يالمقـ

045
ذلؽ ،وأكف جاهدهؿ وأقر جفادهؿ.
فالؿسالالؾؿقن طـالالدهؿ ال الال قـؼال ً
القاترا ال الال ال ال ُة أقالالقر :لػالالظ
القٓ طالالـ ك الالقفؿ كؼال ًالال قتال ً
الؼرلن ،وقعاكقف التِل أجؿع الؿسالؾؿقن طؾقفالا ،والسالـة الؿتالقاترة ،وهالل الحؽؿالة
التل أكزلفالا اهلل طؾقالف غقالر الؼالرلن ،وأهالؾ الؽتالاب يؼالدر اإلكسالان أن يؽتالب كس ً
الخا
كثقرا قـ التقراة واإلكجقؾ ،ويغقر عضفا ،ويعر فا طؾك ٍ
كثقر قالـ طؾؿالائفؿ ،وٓ
ً
يعرفقن قا ُغق َر قـفا إن لؿ يعر قه طؾك الـس التِل طـالدهؿ ،ولفالذا لؿالا ُغق َالر قالـ
راج ذلؽ طؾك صقائػ قـفؿ ،ولؿ يعؾؿقا الت ْغقِقر.
كس التقراة َ
وأيضا فالؿسؾؿقن لفؿ إساكقد الؿتصؾة ـؼؾ العدو الثؼات لدققؼ الالديـ،
ً
كؿا كؼؾ العاقة جؾقؾف ،ولقس هذا ٕهؾ الؽتاب.
وأيضا فؿا ذكروه قـ أن كت فؿ قؽتق ٌة الا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا هالق أقالرب إلالك
ً
التغققر قـ الؽتاب القاحد الؾغة القاحالدة :فالنن هالذا قؿالا يحػظالف الخؾالؼ الؽثقالر،
فال يؼدر أحدٌ أن يغقره ،وأقا الؽتب الؿؽتق ة ا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا :فالنذا قالدر أن
عض الـس الؿقجقدة عض إلسـة ُغق َر عض قا فقفا لؿ يعؾؿ ذلؽ سائر أهالؾ
إلسالالـ ال اققالالة ،الالؾ ولالالؿ يعؾالالؿ الالذلؽ سالالائر أهالالؾ الـسال إخالالرى ،فالالالتغققر فقفالالا
قؿؽ ٌـ ،كؿا يؿؽـ يف كظائر ذلؽ.
وقا ادطقه قـ تعذر جؿع جؿقع الـس هالق حجالة طؾالقفؿ :فالنن ذلالؽ إذا كالان
قتعذرا لؿ يؿؽـ الجز اتػاد جؿقع الـس لقاحد ،حتك يشفد لكفا كؾفالا قتػؼال ًة
ً
لػ ًظا وقعـًك ،ؾ إقؽان التغققر فقفا أيسر قـ إقؽان الشفادة اتػاقفا.

القجف الثالث :أن الؼرلن قد ت الـؼؾ الؿتقاتر الال الؿعؾق الضرورة
لؾؿقافؼ والؿخالػ الالال أن قحؿدً ا كان يؼق  :إكف كال اهلل ٓ ،كالقف ،وأكف ق ؾغ لف

046
طـ اهلل ،وكان يػرد َ ْق َـ الؼرلن ،و قـ قا يتؽؾؿ ف قـ السـة ،وإن كان ذلؽ قؿا
وطؿال :فنن اهلل أكز طؾقف الؽتاب والحؽؿة ،وطؾؿ أقتف
ً
يجب ات اطف فقف تصدي ًؼا
الؽتاب والحؽؿة ،كؿا قا تعالك[ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ]
[ل طؿران.]262 :
*****

047

[األناجّل اصيت أِيٓ اصهحارٗ أر عٕ]
وأقالالا إكاجقالالؾ الالالذي ليالالدي الـصالالارى ففالالل أر عالالة أكاجقالالؾ :إكجقالالؾ قتالالك،
ويقحـا ،ولققا ،وقرقس ،وهؿ قتػؼقن طؾالك أن لققالا ،وقالرقس لالؿ يريالا الؿسالقح،
وإكؿا رله قتك ،ويقحـا ،وأن هذه الؿؼآت إر عة الال التِل يسؿقهنا اإلكجقؾ ،وقد

ِ
الع الؿسالالقح ،فؾالالؿ
يسال ّالؿقن كالالؾ واحال ٍالد قـفالا إكجال ً
القال الالال إكؿالالا كت فالالا هالالمٓء عالالد أن ُرفال َ
يذكروا فقفا أهنا كال اهلل ،وٓ أن الؿسقح ؾغفا طـ اهلل ،ؾ كؼؾالقا فقفالا أشالقاء قالـ

كالالال الؿسالالقح ،وأشالالقاء قالالـ أفعالالالف ،وقعجزاتالالف ،وذكالالروا أهنالالؿ لالالؿ يـؼؾالالقا كالالؾ قالالا
سؿعقه قـف ورأوه ،فؽاكت قـ جـس قا يرويف أهؾ الحديث ،والسالقر ،والؿغالازي
قـ أققالف ،وأفعالف التِل لقست قرل ًكا.
طـ الـ ِل
ففذه إكاجقؾ التِل ليالدي الـصالارى قالـ هالذا الجالـس ،فقفالا شالل ٌء كثق ٌالر قالـ
أققا الؿسقح ،وأفعالالف ،وقعجزاتالف ،وفقفالا قالا هالق غؾ ٌ
الط طؾقالف الال شالؽ ،والالذي
كت فالالا يف إو إذا لالالؿ يؽالالـ قؿالالـ ُي التفؿ تعؿالالد الؽالالذب ،فالالنن القاحالالد ،وآ ـالالقـ،
والثال الالة ،وإر عالالة ٓ َيؿتـالالع وقالالقع الغؾالالط والـسالالقان قالالـفؿ ٓ ،سالالقؿا قالالا سالالؿعف
اإلكسان ورله ،ؿ حدث ف عالد سالـقـ كثق ٍ
الرة ،فالنن الغؾالط يف قثالؾ هالذا كثق ٌالر ،ولالؿ
يؽـ هـاك أق ٌة قعصقق ٌة يؽقن تؾؼقفالا لفالا الالؼ ق  ،والتصالديؼ ققج ًالا لؾعؾالؿ هبالا:
لئال تجتؿع إقة الؿعصققة طؾك الخطل ،والحقار ّيقن كؾفؿ ا ـا طشر رج ًال.
وقصة الصؾب قؿا وقع فقفا آشت اه ،وقد قا الدلقؾ طؾك أن الؿصالؾقب لالؿ
يؽـ هق الؿسقح

ؾ ش فف ،وهالؿ ضـّالقا أكالف الؿسالقح ،والحقار ّيالقن لالؿ يالر

أحدٌ قـفؿ الؿسقح قصؾق ًا ،ؾ أخدهؿ صؾ ف عض قـ شالفد ذلالؽ قالـ القفالقد،
فال عض الـالالاس يؼقلالالقن :إن أولئالالؽ تعؿالالدوا الؽالالذب ،وأكثالالر الـالالاس يؼالالق  :اشالالت ف

048
طؾقفؿ.
يتفؿالقن تعؿالالد الؽالالذب طؾقالالف،
والحقاريالالقن قصالالدققن فقؿالالا يـؼؾقكالالف طـالالفّ ٓ ،
لؽـ إذا غؾط عضفؿ يف عض قا يـؼؾف لؿ يؿـالع ذلالؽ أن يؽالقن غقالره قعؾق ًقالآ ،
سقؿا إذا كان الذي غؾط فقف قؿا ت قـ غؾطف فقف يف ققا ع ُأ َخر.
وقد اختؾػ الـصارى يف طاقة قا وقع فقف الغؾط حتك يف الصؾب ،فؿالـفؿ قالـ
يؼق  :الؿصؾقب لؿ يؽـ الؿسقح ،ؾ الش ف ،كؿا يؼقلالف الؿسالؾؿقن ،وقالـفؿ قالـ
يؼال ّالر ع قديتالالف هلل ،ويـؽالالر الحؾالالق  ،وآتحالالاد ،كإريقسالالقة ،وقالالـفؿ قالالـ يـؽالالر
آتحاد ،وإن أقر الحؾق  ،كالـسطقرية.
وََا الشرائع التِل هؿ طؾقفا :فعؾؿاؤهؿ يعؾؿقن أن أكثرها لقس طالـ الؿسالقح
 ،فالؿسقح لؿ يشرع لفؿ الصالة إلك الؿشرد ،وٓ صالقا الخؿسالقـ ،وٓ
جعؾف يف زقـ الر قع ،وٓ طقد الؿقالد ،والغطاس ،وطقد الصؾقب ،وغقر ذلؽ قـ
أطقادهؿ ،ؾ أكثر ذلؽ قؿا ا تدطقه عد الحقار ّيقـ ،قثؾ طقد الصالؾقب ،فنكالف قؿالا

ا تدطتف هقالكة الحراكقة أ قسطـطقـ.

ويف زقالالـ قسالالطـطقـ غقالالروا كثقال ًالرا قالالـ ديالالـ الؿسالالقح ،والعؼائالالد ،والشالالرائع،
فا تدطقا إقاكة التِل هل طؼقدة إيؿاهنؿ ،وهل طؼقد ٌة لؿ يـطؼ هبا شالل ٌء قالـ كتالب
إك قالالاء التالالل هالالل طـالالدهؿ ،وٓ هالالل قـؼقلال ٌة طالالـ أحالالد إك قالالاء ،وٓ طالالـ أحال ٍالد قالالـ
الحقار ّيقـ الذيـ صح قا الؿسالقح ،الؾ ا تالدطفا لفالؿ صائػال ٌة قالـ أكالا رهؿ ،قالالقا:
الاظ قتش ٍ
كاكقا الث قائة و ؿاكقة طشر ،واستـدوا يف ذلالؽ إلالك ألػ ٍ
الاهبة يف الؽتالب،
ٌ
ألػاظ قحؽؿ ٌة تـاقض قا ذكروه ،كؿا قد سط يف قق ٍع لخر.
ويف الؽتب
وكذلؽ طاقة شرائعفؿ التل و عقها يف كتالاب الؼالاكقن ،عضالفا قـؼالق ٌ طالـ
وكثقر قـفا قؿالا ا تالدطقه ،لقسالت قـؼقلال ًة
إك قاء ،و عضفا قـؼق ٌ طـ الحقار ّيقـ،
ٌ
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طالالـ أحال ٍالد قالالـ إك قالالاء ،وٓ طالالـ الحالالقار ّيقـ ،وهالالؿ يجال ّالقزون ٕكالالا ر أهالالؾ العؾالالؿ
والديـ أن يغ ّقروا قا رأوه قالـ الشالرائع ،ويضالعقا شالر ًطا جديالدً ا ،فؾفالذا كالان أكثالر
كتاب ،وٓ شرطف َك ِل.
شرطفؿ ق تد ًطا ،لؿ َيـْ ِز ْ ف ٌ

وََا ققلفؿ« :كقػ ُيؿؽـ تغققر كت ـا التِل هل قؽتق ة الا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا،
ٍ
ٍ
قحؿد أكثالر
لسان قـفا كذا وكذا ألػ قصحػ ،وقضك طؾقفا إلك قجلء
ويف كؾ

قـ ستؿائة سـة».
فقؼال :أقالا عالد اكتشالارها هالذا آكتشالار فؾالؿ يؼالؾ الؿسالؾؿقن ،الؾ وٓ صائػال ٌة
قعروفالال ٌة قالالـفؿ أن ألػالالاظ َجؿقالالع كالالؾ كسالالخة يف العالالالؿ ُغقال َالرت ،لؽالالـ ُجؿفالالقر

الؿسالالؾؿقـ الالال الالالذيـ يؼقلالالقن :إن يف ألػاضفالالا قالالا ُغقال َالر ال الال إكؿالالا يالالدّ طقن تغققالالر عالالض

ألػاضفا ق ؾ الؿ عث ،أو تغققر عض الـس عد الؿ عث ٓ ،تغققالر َجؿقالع الـسال ،

ف عض الـاس يؼق  :إن ذلؽ التغققر وقع يف أو إقالر ،ويؼالق عضالفؿ :إن قـفالا
وٓ يؼقلقن :إكالف ُغقالر كالؾ كس ٍ
قا ُغقر عد ق عث قح ٍ
الخة يف العالالؿ ،الؾ
ؿد
َ
َ
يؼقلقنُ :غق َر عض الـس دون ال عض ،وضفر طـد ٍ
كثقر قـ الـاس الـس الؿ دّ لة
دون التل لؿ ت دّ  ،والـس التل لؿ ت دّ هل ققجقد ٌة طـد عض الـاس.

وقعؾق ٌ أن هذا ٓ يؿؽـ كػقف :فنكالف ٓ يؿؽالـ أحالدً ا أن يعؾالؿ أن كالؾ كسالخة يف
ٍ
طؾؿالا
العالؿ ؽؾ لسان قطالا ٌؼ لػظفالا سالائر الـسال سالائر إلسالـة إٓ قالـ أحالاط ً
سؾؿقا أن أحدً ا ٓ يؿؽـف ذلؽ.
ذلؽ ،وهؿ قد ّ
وأقا قـ ذكر أن التغققر وقع يف أو إقر ففؿ يؼقلقن :إكؿا أخالذت إكاجقالؾ
طـ أر عة ،ا ـان قـفؿ لؿ يريا الؿسقح ،ؾ إكؿالا رله ا ـالان قالـ كؼؾالة اإلكجقالؾ :قتالك
ويقحـا ،وقعؾق ٌ إقؽان التغققر يف ذلؽ.
وََا ققلفؿ« :إهنا قؽتق ٌة ا ـقـ وس عقـ لساكًا».
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فؿعؾق ٌ اتػاد الـصارى أن الؿسقح لؿ يؽـ يتؽؾؿ إٓ العدية ،كسالائر أك قالاء
ـِل إسرائقؾ ،وأكف كان قختقكًا ،ختـ عد السالا ع ،كؿالا ُيخالتـ ـالق إسالرائقؾ ،وأكالف
كان يصؾل إلك ق ؾتفؿ ،لؿ يؽـ يصؾل إلك الشرد ،وٓ أقر الصالة إلك الشرد.
وَااـ قااال :إن لسالالاكف كالالان سالالرياكقا ال الال كؿالالا يظـالالف عالالض الـالالاس ال الال ففالالق غال ٌ
الالط،
فالؽال الؿـؼق طـف يف إكاجقؾ إكؿا تؽؾؿ ف ِط ْ ِريا ،ؿ ترجؿ قـ تؾؽ الؾغة إلالك
كثقرا ،كؿالا وجالدكا يف زقاكـالا قالـ يالرتجؿ التالقراة
غقرها،
َ
والرتجؿة يؼع فقفا الغؾط ً
الرتجؿالالة قالالـ الغؾالالط قالالا يشالالفد الالف الحال ّالذاد
قالالـ العديالالة إلالالك العر قالالة ،ويظفالالر يف
َ
الصادققن قؿـ يعرف الؾغتقـ.
والـصارى يؼقلقن :إكؿا كت ت لر ع لغالات :العديالة ،والروققالة ،والققكاكقالة،
والسرياكقة.
الحقحا ،فنكؿالا
وََا ققلفؿ« :إهنا كت الت الا ـقـ وسال عقـ لغال ًة» ففالذا إن كالان ص ً
كت الالت عالالد أن كت الالت تؾالالؽ إر عالالة ،فالالنذا كالالان الغؾالالط وقالالع يف ققا الالع قالالـ تؾالالؽ
إر عة لؿ يرفعف عد ذلؽ كتا تفا ا ـقـ وس عقـ لغةً ،فنن الؿسالؾؿقـ ٓ يؼقلالقن:
إهنا كت ت ا ـقـ وس عقـ لغة ُغق َر لػظفا يف َجؿقع إلسالـ آ ـالقـ والسال عقـ لغالة
يف كؾ كسخة قـ ذلؽ.

وََااا التااقرال :فؿالالـ الؿعؾالالق طـالالد الؿسالالؾؿقـ ،والقفالالقد ،والـصالالارى أن قالالت
وسال ُقا ،ولالالؿ يؽالالـ هـالالاك قالالـ
الؿؼالدس ُخالر َب الخالالراب إو  ،وخالال أهؾالالف قـالفُ ،
التقراة كس ٌ كثقر ٌة ضاهرةٌ ،ؾ إكؿا أخذت طـ كػ ٍالر قؾقالؾٍ ،كؿالا يؼقلالقن :إن ُط َز ّيال ًرا
أقالها ،وأهنؿ وجدوا كسخ ًة أخرى ،فؼا ؾقها هبا ،والؿؼا ؾة تحصالؾ الا ـقـ ،وقالد
يغؾط أحدهؿا ،وهؿ يذكرون أن قالـ الؿؾالقك قالـ أقالر ا ـالقـ وسال عقـ حالدًا قالـفؿ
ـؼؾفا ،واطتد عض تؾؽ الـس

عض.
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وهذا إذا كان صد ًقا ٓ يؿـع أن يؽقن الغؾط وقع يف عض ألػاضفا ق ؾ ذلالؽ،
أقر َجؿقع ألػاضفا َك ِل قعصالق ٌ  :فؿالا
إٓ أن يث ت أهنا قلخقذ ٌة طـ َك ِل قعصق ٍ ،أو ّ

قالف الؿعصق ففق حؼ ،وقا ت الـؼؾ الؿتقاتر ففق حؼ.

وهمٓد الؼائؾقن :إكف وقع التغققر يف عض ألػاضفا يف ذلالؽ الزقالان ،يؼقلالقن:
لؿ تمخذ طـ َك ِل قعصق ٍ ،وٓ ُك ِؼ َؾ ْت التقاتر.
وقـ كازع قـ الؿسؾؿقـ ،وأهؾ الؽتالاب يؼقلالقن :أخالذت طالـ العزيالر ،وهالق

َك ِل قعصق ٌ  ،وهذا قؿا يحتاج الؿث ت فقف ،والـايف إلك تحؼقؼف.
وإذا قالت الـ ارى :فالؿسقح

أقرها.

لؿ يؿؽـ أن يؾزقفؿ ؿا أوج ف اهلل طؾالقفؿ قالـ اإليؿالان
ققؾ :الؿسقح
ف وصاطتف ،فؽقػ كان يؿؽـف أن يغ ّقر كس التقراة التِل طـالدهؿ قالع كثرهتالا ،وهالؿ
قد صؾ قا قتؾف وصؾ ف :لعجزه و عػف ،وصؾ قا شال قفف كؿالا يؼقلالف الؿسالؾؿقن ،أو
صؾ قه كػسف كؿا يؼق الـصارى ،فؽقػ كان يؿؽـف أن يصؾح قا ُغق َر قـفا.
وأقا قـ عد الؿسقح فؾقس قعصالق ًقا ،والؿسالقح َغق َالر عالض أحؽاقفالا ،وأقالر
أكثرها ،وإحؽا إكؿا يدطل الؿسؾؿقن فقفا الـس  ،وت ديؾفا آطتؼالاد ِخالالف
ققج فا والعؿؾ ذلؽ ٓ ،يحتاجقن إلك دطقى ت ديؾ ألػاضفا ،كؿا دلقا شالريعة
قؽتقب يف التقراةِ ،خالف الخديالات :فالنن هالذه يؼالق أكثالر
الرجؿ غقرها ،وهق
ٌ
الؿسؾؿقـ :إن التغققر وقع يف عض ألػاضفا.
وأقالا الـ الالقات الؿـؼقلالة طالالـ إر عالالة وطشالريـ ك قالالا :ففالالذه ٓ تعؾالؿ قـفالالا ك الالق ٌة
واحد ٌة تالقاترت َجؿقالع ألػاضفالا ،الؾ أحسالـ أحقالفالا أن تؽالقن ِؿـْزلالة اإلكْجقالؾ،
وهق ِؿـْزلة قا يـؼؾ قـ أقالقا إك قالاء وسالقرهؿ ،كسالقرة ا الـ إ سالحاد ،أو عالض
كتب الؿساكد والســ التِل يـؼؾ فقفالا قالا يـؼؾالف الـالاقؾقن قالـ أقالقا الـ ِالل
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وأفعالف ،وأكثره صدد ،و عضف ٌ
غؾط.
وََااا َااـ قااال :إكالالف ُغقال َالر عالالض ألػاضفالالا عالالد ق عالالث قحؿال ٍالد
يؼقلقن :إكف كان يف التقراة ،واإلكجقؾ ،وغقرهؿا ألػاظ صريحة لققر:
وأكالالف طؿالالد عالالض أهالالؾ الؽتالالاب ،فغقالالروا عالالض
َـفااا :اسالالؿ قحؿال ٍالد
إلػاظ يف الـس التِل كاكت طـدهؿ.
ففالالمٓء

ٓ يؼقلقن :إن همٓء غقروا كؾ كسخة كاكت طؾك وجالف إرض ،لؽالـ غقالروا
عض ألػاظ الـس  ،وكتب الـاس قـ تؾؽ الـس الؿغ ّقرة كس ً
الخا كثقالر ًة اكتشالرت،
فصار أكثر قا يقجد طـد ٍ
كثقر قـ أهؾ الؽتاب هق قـ تؾؽ الـس الؿغ ّقرة.
ويف العالؿ كس ٌ أخرى لؿ تغقر ،فذكر كثق ٌالر قالـ الـالاس أكالف رلهالا وقرأهالا ،ويف

تؾؽ الـس قا لقس يف الـس إخرى.

وقؿا يدّ طؾك ذلؽ أكؽ يف هالذا الزقالان إذا أخالذت كسال التالقراة الؿقجالقدة
طـد القفقد ،والـصارى ،والسالاقرة ،وجالدت قـفؿالا اختال ًفالا يف ققا الع قتعالددة،
وكذلؽ كسال اإلكْجقالؾ ،وكالذلؽ كسال الز القر قختؾػال ٌة اختال ًفالا قت ايـًالا ِحقالث ٓ
يعؼؾ العاقؾ أن جؿقع كس التقراة الؿقجقدة قتػؼال ٌة طؾالك لػ ٍ
الظ واح ٍالد ،وٓ يعؾالؿ
َ
أن جؿقع كس اإلكْجقؾ قتػؼ ٌة طؾك ٍ
لػظ واح ٍالد ،وٓ يعؾالؿ أن َجؿقالع كسال الز القر
َ
ٍ
قتػؼ ٌة طؾك ٍ
فضال طـ سائر الـ قات.
واحدً ،
لػظ
وقعؾق ٌ أكف ٓ ُيؿؽـ أهؾ الؽتاب إقاقة حج ٍالة طؾالك أن َجؿقالع الـسال ِجؿقالع
ٍ
الؾغات يف زوايا إرض قتػؼ ٌة طؾك ٍ
واحد يف َجؿقع قا هق ققجق ٌد قـ َجؿقالع
لػظ
احتجقا هبا طؾك تعذر تغققرها كؾفا تد طؾالك تعالذر العؾالؿ
الـ قات ،والحجة التِل
ّ
تساويفا كؾفا.
فنذا قالقا :فؿـ هق الذي تؽؾؿ ا ـقـ وسال عقـ لسالاكًا؟ وقالـ هالق الالذي حؽالؿ
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طؾك الدكقا كؾفا قؾقكفا وقساوستفا وطؾؿائفا حتك حؽؿ طؾك َجؿقالع قالـ لقطالار
وجؿعفا قـ أر ع زوايا إرض حتك يغقرها؟.
إرضَ ،
ققؾ لفؿ :وقـ الذي يعؾؿ ا ـالقـ وسال عقـ لغالة؟! وقالـ هالق الالذي حؽالؿ طؾالك
الالالدكقا :قؾقكفالالا ،وقساوسالالتفا ،وطؾؿائفالالا حتالالك حؽالالؿ طؾالالك َجؿقالالع قالالـ لقطالالار
وجؿعفا قـ أر ع زوايا إرض ،وأحضر كؾ كسالخة ققجالقدة يف َجؿقالع
إرضَ ،
ٍ
ٍ
ققجقدة يف إرض ِجؿقع الـس  ،فقجد َجؿقع ألػاظ
كسخة
إرض ،وقا ؾ كؾ
َجؿقع الـس التِل ا ـقـ وس عقـ لساكًا قالـ َجؿقالع أقطالار إرض لػ ًظالا قتػ ًؼالا لالؿ
يختؾػ ألػاضفا :فنن دطقى العؾؿ هبذا قؿتـالع أطظالؿ قالـ اقتـالاع دطالقى تغققرهالا:
فنكف إن أقؽـ أحدً ا أن يجؿع َجؿقع الـس كاكت قدرتف طؾك تغققر عالض ألػاضفالا
كؾفا أيسر طؾقف قـ قؼا ؾة كؾ قا يف كسخة ِجؿقع قا يف سائر الـس .
فنكا إذا أحضركا ؽتاب قـ الؽتب طشر كس  ،كان تغققر عض ألػاظ العشالرة
ٍ
واحد قـ العشرة التسعة ال اققة :إذ الؿؼا ؾة يحتاج فقفالا
أيسر طؾقـا قـ قؼا ؾة كؾ
ٍ
كسخة ،وقساواهتا لألخالرى ،وأقالا التغققالر فقؽػالل فقالف
إلك قعرفة َجؿقع ألػاظ كؾ

أن يغقر قـ كؾ كسخة قا يغقره قـ إخرى ،فنن كالان تغققالر َجؿقالع الـسال قؿتـ ًعالا
يف العادة فالعؾؿ اتػاقفا أشد اقتـا ًطا ،وإن كان العؾؿ اتػاقفا قؿؽـًا فنقؽان تغققالر
عض ألػاضفا أيسر وأيسر.
وََااا قااقلفؿ« :إن ققالالؾ :إكالالف غقالالر عضالالفا ،وتالالرك عضالالفا ،ففالالذا ٓ ُيؿؽالالـ أن
ٌ
ولػظ واحدٌ يف َجؿقع إلسـ.
يؽقنٕ :هنا كؾفا قق ٌ واحدٌ ،
*****
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[اطالع ا و تّمّٕ علٖ نتب أيل اصهتا َغرييم]
فظاهر ٓ ،يـازع فقف ٌ
واقع ،فن ّكا قد رأيـا
فقؼال :أقا إقؽان قق هذا
طاقؾ ،وهق ٌ
ٌ
التالالقراة التِالالل طـالالد السالالاقرة ُتخالالالػ تالالقراة القفالالقد والـصالالارى حتالالك يف العشالالر
الؽؾؿات ،فذكر الساقرة فقفا قـ أقر استؼ ا الطالقر قالا ٓ يقجالد يف كسال القفالقد
الروف ،وكس ال
التالف قعال ٌ
والـصالالارى ،وكالالذلؽ الالقـ كس ال القفالالقد والـصالالارى اخال ٌ
اإلكْجقؾ قختؾػةٌ ،وكس الز قر قختؾػ ٌة اختال ًفا أكثر قـ ذلؽ.
و ؽؾ حا ٍ فالال يؼالدر طاق ٌالؾ أن يؼالق َ :يؿتـالع تغققالر عالض الـسال  ،ولؽالـ إذا
قالالالقا« :لالالؿ ُي َغقالالر شالالل ٌء قـفالالإ :ن َجؿقعفالالا قالالق ٌ واحالالدٌ  ،ولػال ٌ
الظ واحالالدٌ يف َجؿقالالع

إلسـ» كاكت هذه الدطقى اصؾ ٌة قـ وجفقـ:

َحاادهؿا :أن دطالالقى العؾالالؿ تسالالاوي َجؿقالالع الـس ال أ ؾالالغ قالالـ دطالالقى إقؽالالان
تغققرها ،فنن كان التغققر قؿتـ ًعا طؾك َجؿقعفالا كالان طؾالؿ القاحالد ِؿالا يف َجؿقعفالا،
وأهنا قتؿا ؾة إلػاظ قع اختالف إلسـ أولك آقتـاع.
الثاااكِل :أن هالالذا دطالالقى خالالالف القاقالالع ،فالالنن آخالالتالف يف كسالال التالالقراة،
واإلكْجقؾ ،والز قر ققجق ٌد قد رأيـاه كَحـ لطقــا ،ورله غقركالا ،فرأيالت طالدة كسال
عضالالا اختال ًفالالا كثقال ًالرا ،ورأيـالالا عالالض ألػالالاظ التالالقراة التِالالل
الالالز قر يخالالالػ عضالالفا ً
يـؼؾفالالا هالالذه الطائػالالة ،وهالالل قؽتق الالة طـالالدهؿ يالالدّ طقن أهنالالا هالالل التالالقراة الصالالحقحة
الؿـؼقلة طـدهؿ الالتقاتر تخالالػ عالض ألػالاظ تالقراة الطائػالة إخالرى ،وكالذلؽ
اإلكْجقؾ.
وبالجؿؾاة قاقلفؿ« :هالذا ٓ ُيؿؽالالـ أن يؽالقنٕ :هنالا كؾفالالا قالق ٌ واحالدٌ  ،ولػال ٌ
الظ
واحدٌ يف َجؿقع إلسـ» تضؿـ شقئقـ :تضؿـ دطقى كاذ ةً ،وحجال ًة اصؾالةً :فالنن

055
ققلفؿ« :هالذا ٓ ُيؿؽالـ» قؽالا ر ٌة ضالاهرةٌ ،فالنن إقؽالان تغققالر عالض الـسال قؿالا ٓ
يـازع ٌ
طاقؾ يف إقؽاكف ،لؽـ قد يؼق الؼائؾ :إذا ُغق َر عض الـسال  ،و ُأضفالر ذلالؽ،

شاع ذلؽ ،فرأى سائر أهؾ الـس تؾؽ الـسالخة قغالاير ًة لـسالخفؿ ،فاللكؽروه ،فالنن

الفؿؿ والدواطل قتالقفر ٌة طؾالك إكؽالار ذلالؽ ،كؿالا يقجالد القالق قثالؾ ذلالؽ لالق أراد
قشفقرا طـد الـاس ف كس ٌ قتعددةٌ ،فنذا غقالره ،فقصالؾت تؾالؽ
رجؾ أن ُي َغقر كتا ًا
ً
الـسخة إلك قـ يعرف قا يف تؾؽ الـس أكؽروا ذلؽ.

فقؼال :هذا ُيؿؽـ إذا كاكت تؾؽ الـسالخة الؿغ ّقالرة وصالؾت إلالك صائػ ٍالة َيؿتـالع

طؾقفؿ ققاصلهتؿ طؾك الؽذب :فنكف كؿا َيؿتـع يف إخ ار الؿتالقاترة التقاصالم طؾالك
الؽذب فقؿتـع التقاصم طؾك كتؿان قا يتعذر كتؿاكف يف العادة.

وقعؾق ٌ أكف ٓ َيؿتـع طؾك الجؿاطة الؼؾقؾة التقاصم طؾالك تغققالر عالض الـسال ،

والـس إكؿا هل ققجقد ٌة طـد طؾؿاء أهؾ الؽتاب ،ولقس طاقتفؿ يحػالظ ألػاضفالا
كؿا يحػظ طقا الؿسؾؿقـ ألػاظ الؼرلن ،فنذا قصد صائػ ٌة قالـفؿ تغققالر كسالخة ،أو
كس طـدهؿ أقؽـ ذلؽ ،الؿ إذا تقاصاللت صائػال ٌة أخالرى طؾالك أن ٓ يالذكروا ذلالؽ
أقؽـ ذلؽ ،ولؽـ إذا كاكت الطقائالػ قؿالـ ٓ ُيؿؽالـ تقاصمهالا طؾالك الؽالذب أو
الؽتؿان اقتـع ذلؽ فقفؿ.

وََا حجتفؿ الداحضة :فؼقلفؿ« :إن َجؿقع كتب الـ قات التِل يف العالالؿ قالـ
التالالقراة ،واإلكْجقالالؾ ،والز الالقر ،والـ الالقات ققجالالقد ٌة الالا ـقـ وس ال عقـ لسالالاكًا ؾػال ٍ
الظ
ٍ
ٍ
واحد».
واحد ،وقق

ففؾ يؼاقل طاقاؾ َاـ العؼاالد :أكالف طؾالؿ ذلالؽ ،وأكالف طؾالؿ أن كالؾ كسالخة قالـ
الـ قات إر عة وطشريـ لحالد إلسالـة آ ـالقـ وسال عقـ ققافؼال ٌة لؽالؾ كسالخة يف
سائر إلسـة ،ولق ادطك ُقد ٍع أن كؾ كسخة قـ التقراة يف العالؿ الؾسالان العر الل،
أو كؾ كسخة قـ اإلكجقؾ يف العالؿ الؾسان العر الل ،أو كالؾ كسالخة يف العالالؿ قالـ
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الز قر الؾسان العر ل ققافؼ ٌة لجؿقع الـسال العر قالة الؿقجالقدة يف زوايالا العالالؿ،
لؽان قد ادطك قا ٓ يعؾؿف ،وٓ ُيؿؽـف طؾؿف ،فؿالـ أيالـ لالف ذلالؽ؟ وهالؾ رأى كالؾ

كسالالخة طر قالالة هبالالذه الؽتالالب ،أو أخالالده قالالـ يعؾالالؿ صالالدقف أن َجؿقالالع الـسال العر قالالة
الؿقجقدة يف العالؿ ققافؼ ٌة لفذه الـسخة؟.
وكذلؽ إذا ادطك ذلؽ يف الؾسان الققكاين ،والسالرياين ،والروقالل ،والعالداين،
ٍ
كتاب قالـ هالذه ا ـالان وسال عقن لسالاكًا ،فالدطقى
والفـدي ،فنن كان يف العالؿ ؽؾ
اتػاد كس كؾ لسالان قالـ جالـس دطالقى اتػالاد الـسال العر قالة ،فؽقالػ إذا ادطالك
اتػاد الـس ِجؿقع إلسـة.
وهالالب أكالالف ُيؿؽالالـ أن يؼالالا ذلالالؽ يف كس ال لسالالان كؼؾفالالا أهؾالالف ،والـالالاصؼقن الالف،

فؽقػ ُيؿؽـ دطقاه يف لسان كثر الـاصؼقن ف ،واكتشر أهؾف.

ِخالف الؽتب الؿتؼدقة :فنكف قؾ أن كَجد قـ أهؾ الؽتاب أحدً ا يحػالظ كتا ًالا

قـ هذه الؽتب ،فؼؾ أن يقجد قـ القفقد قـ يحػالظ التالقراة ،وأقالا الـصالارى فالال
فضال طالـ أن
يقجد فقفؿ قـ يحػظ التقراة ،واإلكْجقؾ ،والز قر ،والـ قات كؾفاً ،
يحػظفالالا الالا ـقـ وس ال عقـ لسالالاكًا ،وإن وجالالد ذلالالؽ ففالالق قؾقال ٌالؾَ ٓ ،يؿتـالالع طؾالالقفؿ ٓ
الؽذب ،وٓ الغؾط.

فت قـ أن قا ذكروه قـ اكتشار كت فؿ إلسـة الؿختؾػة هالق قالـ أقالقى إقالقر
ؾغة واح ٍ
قـؼقٓ ٍ
ً
الدة،
يف طد العؾؿ تؿا ؾ قا فقفا قـ إلػاظ ،وأن الؼرلن إذا كان
كثقر قـ الؿسؾؿقـ ،فؽان ذلؽ قؿا ُي َالق ُـ أن الؼالرلن ٓ
وذلؽ الؾسان يحػظف ٌ
خؾؼ ٌ
ُيؿؽالالـ أحالالدً ا أن ُي َغقال َالر شالالق ًئا قالالـ ألػاضالالف ،وإن أقؽالالـ تغققالالر عالالض ألػالالاظ التالالقراة،
واإلكْجقؾ طـد ٍ
كثقر قـ أهؾ الؽتاب.
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والؿسؾؿقن ٓ يدطقن أكف ُغق َر َجؿقالع ألػالاظ َجؿقالع الـسال عالد ق عالث الـ ِالل

كؿا ضـّف هبؿ همٓء الجفا  ،ؾ إكؿا ا ّدطقا قالا يسالقغف العؼالؾ ،الؾ ويظفالر
دلقؾ صدقف ،ولؽـ همٓء الجفا ا ّدطقا العؾؿ لن َجؿقع الـسال ِجؿقالع إلسالـة
ِجؿقالع الؽتالالب ؾػال ٍ
الظ واح ٍالد ،فالالا ّدطقا قالالا ٓ ُيؿؽالـ أحالالدً ا طؾؿالالف ،وا ّدطالقا قالالا يعؾالالؿ
طالكف.
*****
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فحل
وقد ضفر الجقام طـ ققلفؿ« :فؿـ هق الذي تؽؾؿ ا ـقـ وس عـ لسالاكا؟ أو
قـ هق الذي حؽالؿ طؾالك الالدكقا َجؿقعفالا :قؾقكفالا ،وقساوسالتفا ،وطؾؿائفالا حتالك
حؽؿ طؾك الدكقا َجؿقعفا قـ أر ع زوايا العالؿ حتك َغق َرهالا؟ وإن كالان قؿالا أقؽـالف
َجؿعفا كؾفا ،أو عضفا ،ففذا قا ٓ ُيؿؽـ :إذ َجؿقعالف قالق ٌ واحالدٌ  ،وكالص واحالدٌ ،

واطتؼا ٌد واحدٌ » اهال.

ٍ
وجقه:
وقد ضفر الجقام طـ ذلؽ َـ

َحدها :أكا لؿ كَد ِع تغققرها عد صالارت هبالذه إلسالـ ،واكتشالرت هبالا الـسال ،
ؾ ٓ كالدّ طل التغققالر عالد اكتشالار الـسال  ،فقؿالا لالقس قالـ كتالب إك قالاء قثالؾ كتالب
الـحق ،والطب ،والحساب ،وإحاديث ،والســ الؿـؼقلة طـ إك قاء ،قؿالا كؼالؾ
يف إصؾ كؼؾ لحاد ،ؿ صارت الـس ف كثقالر ٌة قـتشالرةٌ ،فالنن أحالدً ا ٓ يالدّ طل أكالف
عد اكتشار الـس ؽتاب يف قشالارد إرض وقغارهبالا حؽالؿ إكس ٌ
الان طؾالك َجؿقالع
وجؿع الـس التِل هبا و َغق َرها.
الؿعؿقرةَ ،
وٓ ا ّدطك أحدٌ قثالؾ ذلالؽ يف التالقراة واإلكْجقالؾ ،وإكؿالا اد ِط َالل ذلالؽ فقفالا لؿالا
كاكت الـس قؾقؾةً :إقا كسخةً ،وإقا ا ـتقـ ،وإقا أر ع ،وكَحق ذلؽ ،أو اد ِط َل تغققالر
عض ألػاظ الـس  :فنن عض الـس ُيؿؽـ تغققرها ،وكسال التالقراة ،واإلكْجقالؾ،
اختالف ٌ
قؾقؾ ،والغالب طؾقفالا
اختالف ،لؽـف
والز قر ققجقد ٌة القق  ،ويف عضفا
ٌ
ٌ

آتػاد.
وذلؽ يظفر بالقجف الثاكِل :إن ققلفؿ« :إن َجؿقعفا قق ٌ واحدٌ  ،وكص واحدٌ ،
واطتؼا ٌد واحدٌ ».
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لالقس كؿالا قالالالقه ،الؾ كسال التالالقراة قختؾػال ٌة يف ققا الع ،و الالقـ تالقراة القفالالقد،
التالف أكثالالر قالالـ ذلالالؽ،
التالف ،و الالقـ كس ال الز الالقر اخال ٌ
والـصالالارى ،والسالالاقرة اخال ٌ
وكذلؽ قـ إكاجقؾ ،فؽقػ ـس الـ قات.
الريح ـ القة قحؿ ٍالد
وقد رأيت أكا قـ كسال الز القر قالا فقالف تص ٌ
ورأيت كسخة أخرى الز قر فؾؿ أر ذلؽ فقفا ،وحقـئالذ ...فالال َيؿتـالع أن يؽالقن يف
قا لقس يف أخرى.
عض الـس قـ صػات الـ ِل
اسالؿف،

أقر ٓ ريب فقف ،و ف يحصؾ الؿؼصقد
القجف الثالث :أن الت ديؾ يف التػسقر ٌ
ٍ
قؽتقب فقؿا كان ققجق ًدا
قحؿد
يف هذا الؿؼا  ،فنكا كعؾؿ قط ًعا أن ذكر
ٌ
يف زقـف قـ التقراة ،واإلكْجقؾ ،كؿا قا تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ] [إطراف.]257 :
وٓ ريالالب أن كسالال التالالقراة واإلكجقالالؾ طؾالالك طفالالده كاكالالت كثقالالر ًة قـتشالالر ًة يف
قشارد إرض وقغارهبا ،فال ُد قـ أحد إقالريـ :إقالا أن يؽالقن ُغق َالر الؾػالظ قالـ
عض الـس  ،واكتشرت الـس الؿغقرة.

وإقا أن يؽقن ذكره يف َجؿقع الـسال  ،كؿالا اسالتخرجف كثق ٌالر قالـ العؾؿالاء قؿالـ

كان قـ أح ار القفقد والـصارى ،وقؿـ لؿ يؽـ قـ أح ارهؿ ،اسالتخرجقا ذكالره،
ٍ
ٍ
قتعددة قـ التقراة ،واإلكْجقؾ ،وك قات إك قاء ،كؿالا
كثقرة
وال شارة ف يف ققا ع
ٌ
سقط يف قق ٍع لخر.
هق ق

وَـ قال :إن ذكره ققجق ٌد فقفالا أكثالر قالـ هالذا ،وأصالرح يف عالض الـسال ٓ ،
يؿؽالالـ هالالمٓء دفعالالف الاللن يؼقلالالقا :قالالد اصؾعـالالا طؾالالك كالالؾ كسال ٍ
الخة يف العالالالؿ الالالتقراة،
ُ
واإلكْجقؾ يف قشارد إرض وقغارهبا ،فقجالدكاها طؾالك لػ ٍ
الظ واح ٍالد :فالنن هالذا ٓ
يؼقلف إٓ كذاب ،فنكف ٓ يؿؽـ شرا أن يطؾع طؾالك كالؾ كس ٍ
الخة يف قشالارد إرض
ٌ
ُ
ً
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وقغارهبا ،كؿا ٓ يؿؽـف أن ي َغقر كؾ كس ٍ
الخة يف قشالارد إرض وقغارهبالا ،فؾالق لالؿ
ُ
ُ َ

يعؾؿ اختالف الـس لؿ ُيؿؽـف الجز اتػاقفا يف الؾػالظ ،فؽقالػ وقالد ذكالر الـالاس
الؿطؾعقن طؾقفا قالـ اخالتالف لػظفالا قالا َت َالق َـ الف كالذب قالـ ادطالك اتػالاد لػظفالا،
ٍ
ٍ
قختؾػة؟.
ؾغات
وكقػ ُيؿؽـ اتػاد لػظفا وهل
ؿ قالقا« :فلقا الذيـ ضؾؿقا فؿالا يش ّ
الؽ أحالدٌ يف أهنالؿ القفالقد ،الالذيـ سالجدوا
الرارا كثقالرةً ،لقسالت واحالدةً ،وقتؾالقا أك قالاءه ورسالؾف،
لرأس العجؾ ،وكػروا الاهلل ق ً

وط دوا إصـا  ،وذ َحقا لؾشقاصقـ ،لقس حققاكالات غقالر كاصؼالة فؼالط ،الؾ ـالقفؿ
يف كتالاب
الائال طؾالك لسالان داود الـ ِالل
و ـاهتؿ حسب قا شفد اهلل طؾالقفؿ ق ً

الز قر يف قزققر قائة وخؿسالة يؼالق « :ذ َحالقا ـالقفؿ و ـالاهتؿ لؾشالقاصقـ ،وأراقالقا
د ًقالالا زكقالالا ،د ـالالقفؿ و ـالالاتِفؿ الالالذيـ ذ َحالالقا لؾؿـحقتالالات ؽـعالالان ،وقالالد تـجسالالت

إرض الدقاء ،وتـجسالت أطؿالالفؿ ،وزكالقا ضالغائـفؿ ،وسالخط الالرب طؾالقفؿ،
ورذ ققرا فؿ» (.)2

يؼالق اهلل يف ـالل إسالرائقؾ« :لالؿ
أيضا طؾالك لسالان أشالعقا الـ ِالل
وقا
ً
يسؿعقا وصاياي ،لؿ يحػظقا كؾ قالا أوصالقتفؿ الف ،الؾ َغقالروا ،وكؼضالقا الؿقثالاد
الذي كـت جعؾتف لفؿ إلك إ الد ،فؾالذلؽ أجؾسالتفؿ طؾالقفؿ الحالزن ،وأهؾؽالتفؿ،
واكؼطع قؿـ ي ؼك قـفؿ الػرح والسرور».
هؽذا قا اهلل طؾك سالؽان قالت الؿؼالدس قالـ ـالل إسالرائقؾ« :سالل ددهؿ القـ
إقالالؿ ،ويف تؾالالؽ إيالالا يرفعالالقن إقالالؿ أصالالقاهتؿ ،ويسالال حقن اهلل ،و َيؿجدوكالالف
ٍ
لصقات طالقة ،ويجتؿعقن قـ أقطار إرض ،وقـ جزائالر ال حالر ،وقالـ ال ؾالدان
ال عقالالدة ،ويؼدسالالقن اسالالؿ اهلل ،ويرجعالالقن إلالالك اهلل إلالالف إسالالرائقؾ ،ويؽقكالالقن شالالع ف،
( )2اكظر الؿزاققر .39-36 :206
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وأقا ـق إسرائقؾ فقؽقكقن ق دديـ يف إرض».
وقالالا أشالالعقا الـ ِالالل

يؼالالق اهلل« :يالالا ـ ِالالل إسالالرائقؾ كَجسالالتؿ ج ؾ الالل

الؿؼدس ،فنين سلفـقؽؿ الحرب ،وتالالؿقتقن ،وذلالؽ ٕين دطالقتؽؿ فؾالؿ تجق القا،
وكؾؿتؽؿ فؾؿ تسؿعقا ،وطؿؾتؿ الشلء قـ يدي» (.)2
أيضالا« :إن اهلل قالد غالض ـالل إسالرائقؾ ،وأخالرجفؿ قالـ قالقهتؿ،
وقا أشالعقا ً
وقـ قتف ،وٓ يغػر لفؿٕ :هنؿ لعـالة ،وجعؾالقا لعـالة الـالاس ،فؾالذلؽ أهؾؽفالؿ اهلل،
و ددهؿ قـ إقؿ ،وٓ يعقد يرحؿفؿ ،وٓ يـظر إلقفؿ رحؿالة إلالك أ الد أ الديـ،
وٓ يؼر الالقا هلل قر ا ًكالالا ،وٓ ذ قح ال ًة يف ذلالالؽ القالالق  ،وذلالالؽ الزقالالان ،وٓ يػالالرح ـالالق
إسرائقؾٕ :هنؿ قد ّؾقا طـ اهلل ».
وقالالا أرققالالا الـ ِالالل

قضالالا،
«كؿالالا أن الح شالالل ٓ يسالالتطقع أن يؽالالقن أ ً

فؽذلؽ ـق إسرائقؾ ٓ يرتكقن طادهتؿ الخ قثة ،ولذلؽ إين ٓ أرحالؿ ،وٓ أشالػؼ،
وٓ ّ
أرد طؾك إقة الخ قثة ،وٓ أر ل لفا».
« :قالا اهلل :إكؿالا رفعالت يالدي طالـ ـِالل إسالرائقؾ،

وقا حزققؾ الـ ِ ّالل
و ددهتؿ قـ إقؿٕ :هنالؿ لالؿ يعؿؾالقا قصالاياي ،ولالؿ يطقعالقا أقالري ،وخالالػقين
فقفا فقؿا قؾت لفؿ ،ولؿ يسؿعقا لل».

كثقر ،يؼروهنا
وقثؾ هذا الؼق يف التقراة ،وكتب إك قاء ،وز قر داود شل ٌء ٌ
القفقد يف كـائسفؿ ،ويؼرؤوهنا ،وٓ يـؽرون قـفا حر ًفا واحدً ا ،وقثؾ قا هق
طـدهؿ ،وكذلؽ طـدكا يف َجؿقع إلسـ» ا هال.
وا ْلجااقام َن يؼااال :أقالالا كالالقن القفالالقد ضالالالؿقـ كالالافريـ قعتالالديـ قسالالتحؼقـ
قـؼالالق ٌ
لعالالذاب اهلل وطؼا الالف ،ففالالذا قعؾالالق ٌ آ الالطرار قالالـ ديالالـ قحؿال ٍالد
( )2اكظر :سػر أشعقا (.)21-22 :65
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ِ
أيضالا ضالالؿقن
الؿ آ الطرار والـؼالؾ الؿتالقاتر طـالف أن الـصالارى ً
التقاتر ،كؿا ُطؾ َ
قعتدون كافرون قستحؼقن لعذاب اهلل وطؼا ف ،ويف القفقد قالـ الؽػالر قالا لالقس يف
الـصارى ،ويف الـصارى قا لقس يف القفقد ،فنن القفالقد الدّ لقا شالريعة التالقراة ق الؾ
أن يلتقفؿ الؿسقح ا ـ قالريؿ ،فؾؿالا أتالاهؿ كػالروا الف ،وكالذ قه ،فؾؿالا عالث قحؿالدٌ
الب طؾالالك غضال ٍ
كالالذ قه ،ف الالاءوا غضال ٍ
الب ،فغضالالب طؾالالقفؿ ً
أوٓ تؽالالذيب
ٍ
قحؿد
الؿسقح ،و اك ًقا تؽذيب
فت قـ أن القفقد لعـفؿ اهلل ،وأهنؿ ط دوا الطاغقت ،وأكف جعؾ قـفؿ الؼردة
كثقر ،لؽـ قق الؼائؾ :إهنؿ الؿرادون ؼقلف
والخـازير ،وقثؾ هذا يف الؼرلن ٌ
تعالك[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] يف ققلف[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ٌ
اصال
ً
غؾط َق ٌـ ،ولفذا كان
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] [العـؽ قت26 :
اتػاد الؿسؾؿقـ :فنن ققلف تعالك[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ] هنل طـ قجادلة أهؾ الؽتاب :قـ القفقد والـصارى إٓ التِل هل
أحسـ ،وققلف[ :ﭚ ﭛ ﭜ] قـ الطائػتقـ َجؿق ًعا.
ولفالالذا كالالان القاجالالب طؾالالك الؿسالالؾؿقـ إذا جالالادلفؿ القفالالقدي والـصالالراين أن
يجادلقه التل هل أحسـ ،إٓ قـ ضؾؿ قـ الطائػتقـ ،فنكالف يعاقالب الؾسالان تالارةً،
و القد أخرى ،كؿالا أقالر اهلل ورسالقلف جفالاد الظالالؿقـ قالـ هالمٓء ،فجاهالد الـ ِالل
القفقد الذيـ كاكقا الؿديـة الـ قية وحقلفا ،وقري ًا قـفا ،كؿالا جاهالد ـِالل
ققـؼاع ،والـضقر ،وقريظة ،وأهؾ خقد ،وأهؾ وادي الؼرى ،وغقرهؿ.
وكؿا جاهد الـصارى طا ت قك ،غزاهؿ الشالا  :طالرهبؿ وروقفالؿ ،وأغالزاهؿ
ق ؾ ذلالؽ كقا الف :زيالد الـ حار الة ،وجعػالر الـ أ الل صالالب ،وط الد اهلل الـ رواحالة،
وأقرهؿ غزوهؿ ،فغزاهؿ عده خؾػاؤه الراشدون.

063
والـ ِل لؿا قد وفد كَجران الـصارى جالادلفؿ يف قسالجده الالتل هالل أحسالـ،
ؿ أقره اهلل س حاكف أن يدطقهؿ إلك الؿ اهؾة ،فاقتـعقا طـ ق اهؾتالف ،وأقالروا اللداء
الجزية طـ ٍ
قػصال ،فجاد عضفؿ الالتل هالل
ً
يد وهؿ صاغرون ،كؿا تؼد ذلؽ
أحسـ ،والظالؿ قـفؿ طاق ف وجاهده ،كؿا طاقب الظالؿ قـ القفقد.
وتػاسقر الـصارى لؾؽتب اإللفقة فقفا قـ التحريػ لؽتاب اهلل ،واإللحاد يف
أسؿاء اهلل ولياتف قا يطق وصػف ،وٓ يـؼضل التعجب قـف ،لؽـ إقداقفؿ طؾك
تػسقر الؼرلن اإللحاد ،والتحريػ أطجب وأطجب ،كؼقلفؿ :إن قحؿدً ا ذكر أكف
لؿ يرسؾ إلقفؿ ،وأكف أ ـَك طؾك الديـ الذي هؿ طؾقف عد الـس والت ديؾ عد
ق عثف

وأن ققلف[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [الػاتحة] أراد ف الـصارى.

وققلف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ] [الحديد ]15 :أراد ف الحقاريقـ.
وققلالالف[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] [ال ؼالالرة ]123:أراد الالف
اإلكجقؾ.
فنن يف هذا قـ الؽذب الظاهر ،وآفرتاء طؾالك قحؿ ٍالد

لكالف أراد هالذه

إققر قا هق قـ جـس افرتائفؿ طؾك إك قاء ،فنهنؿ أخدوا أن الؿسقح هالق خالالؼ
السؿاوات وإرض ،وأن التقراة والز قر وغقرهؿالا قالـ الؽتالب أخالدت الذلؽ،
ؿ يلتقن إلك قا يعؾالؿ كالؾ طاقال ٍؾ أن قحؿالدً ا لالؿ يالرده ،فقؼقلالقن :إكالف ٓ يش ّ
الؽ فقالف
وقالا جالاء الف قالـ
ضاهر َق ٌـ ،وكؾ قـ طالرف حالا قحؿ ٍالد
أحدٌ  ،وأكف قق
ٌ
طؾؿالالا يؼقـقالالا الروريا أن قحؿالالدً ا لالالؿ يؽالـ يجعالالؾ الـصالالارى
الؼالرلن والالالديـ يعؾالؿ ً
قمقـقـ دون القفقد ،ؾ كان يؽ ّػر الطائػتقـ ،ويلقر ِجفالادهؿ ،ويؽ ّػالر قالـ لالؿ يالر
جفادهؿ واج ًا طؾقف.
القاترا،
وهذا قؿا اتػؼ طؾقف الؿسؾؿقن ،وهق قـؼق ٌ طـدهؿ طالـ ك ال ّقفؿ كؼ ًالال قت ً

064
ؾ هذا يعؾؿف َق ْـ حالف الؿقافؼ والؿخالػ ،إٓ َق ْـ هالق قػ ٌ
الرط يف الجفالؾ ِحالالف،

ضاهرا.
أو َق ْـ هق قعاكدٌ طـا ًدا
ً

وأقا قا كؼؾقه طـ إك قاء قؿا يد ّ طؾك كػر القفقد ،ففذا ٓ كـازطفؿ فقالف ،وٓ
حاجالالة ـالالا إلالالك آسالالتدٓ ِؿالالا كؼؾالالقه ،وإن كالالان فقؿالالا يث الالت طالالـ إك قالالاء قالالا ي الالقـ
كػرهؿ لؿا دّ لقا ديـ ققسك

كؿا كػر الـصارى لؿالا الدّ لقا ديالـ الؿسالقح،

ققافؼ لؿا أخد ف خاتؿ الرسؾ
ففذا حؼ
ٌ

فنكا قد طؾؿـا كػالرهؿ قالـ جفالة

ٓ كشؽ يف صدقفا.
وََا ققلفؿ« :وأقا كَحـ الـصارى فؾؿ كعؿؾ شق ًئا قؿا طؿؾتف القفقد».
فقؼال لفؿ :الؽػر ،والػسقد ،والعصقان ،لالؿ يـحصالر يف ذكالقب القفالقد ،فالنن
لؿ تعؿؾقا قثؾ أطؿالفؿ ،فؾؽؿ قـ إقالقا  ،وإطؿالا قالا عضالف أطظالؿ قالـ كػالر
أيضالا أجفالؾ ،وأ ّالؾ
القفقد ،وإن كـتؿ أكتؿ ألقـ قـ القفقد ،وأقرب قالقدة ،فاللكتؿ ً
قـ القفقد.
وقـ تد ر حالا القفالقد والـصالارى قالع الؿسالؾؿقـ ،وجالد القفالقد والـصالارى
قتؼالالا ؾقـ ،هالالمٓء يف صالالرف الالال  ،وهالالمٓء يف صال ٍ
الرف يؼا ؾالالف ،والؿسالالؾؿقن هالالؿ
القسط ،وذلؽ يف التقحقد ،وإك قاء ،والشرائع ،والحال والحالرا  ،وإخالالد،
وغقر ذلؽ.
فالقفقد ُي َش ُف َ
قن الخالؼ الؿخؾقد يف صالػات الالـؼص الؿختصالة الالؿخؾقد

الرب س حاكف طـفا ،كؼق قـ قا قالـفؿ :إكالف فؼقالر ،وإكالف َخقالؾ،
التل يجب تـزيف ّ
وإكف تعب لؿا خؾؼ السؿاوات وإرض.

والـصارى ُي َش ُف َ
قن الؿخؾقد الخالؼ يف صػات الؽؿا الؿختصالة الخالالؼ

التل لقس لف فقفا قثؾ ،كؼقلفؿ :إن الؿسقح هق اهلل ،وا ـ اهلل.

065
وكؾ قـ الؼقلقـ يستؾز أخر.
أيضا يصػقن الالهقت صالػات الالـؼص التالل يجالب تـزيالف الالرب
والـصارى ً
طـفا ،ويس ّقن اهلل س ا قا س ّف إياه أحدٌ قـ ال شر ،كؿالا كالان قعالاذ الـ ج الؾ يؼالق :
ترحؿقهؿ :فنهنؿ قد س ّقا اهلل س ّ ًة قا س ّف إياها أحدٌ قـ ال شر»(.)2
«ٓ َ
والقفقد تزطؿ أن اهلل يؿتـع قـف أن يـس قا شرطف ،كؿا يؿتـالع قالا ٓ يالدخؾ يف
الؼدرة ،أو يـايف العؾؿ والحؽؿة.
والـصالالارى يجالالق ُز َ
ون ٕكالالا رهؿ أن يـسالالخقا شالالرع اهلل الالالذي عالالث الالف رسالالؾف،
يحرقالقا شالق ًئا،
حر  ،كؿا ح ّؾؾقا الخـْزير ،وغقره قـ الخ ائالث ،الؾ لالؿ ّ
فقح ّؾؾقا قا ّ

وحرقالقا فقفالا قالـ
يحرققن يف ره اكقتفؿ التالل ا تالدطقهاّ ،
ويحرققن قا ح ّؾؾ ،كؿا ّ
ّ
الطق ات قا أح ّؾف اهلل ،ويسؼطقن قا أوجب ،كؿا أسؼطقا الختان وغقره ،وأسالؼطقا
أكقاع الطفارة قـ الغسؾ ،وإزالة الـجاسة ،وغقر ذلؽ ،ويقج قن قالا أسالؼط ،كؿالا
أوج قا قـ الؼقاكقـ قا لؿ يقج ف اهلل وأك قاؤه.

وكزهالالقه طالالـ
الرب ِؿالالا يسالالتحؼف قالـ صالالػات الؽؿالا ّ ،
والؿسالؾؿقن وصالالػقا ال ّ
الـؼص ،وأن يؽقن لف قثؾ ،فقصػقه ِؿا وصػ ف كػسف ،و ِؿالا وصالػتف الف رسالؾف،
ٍ
ٍ
تؽققػ ،وٓ َتالؿثقؾٍ ،قع طؾؿفالؿ أكالف لالقس
تحريػ ،وٓ تعطقؾٍ ،وقـ غقر
قـ غقر
كؿثؾف شل ٌء ٓ ،يف ذاتف ،وٓ يف صػاتف ،وٓ يف أفعالف.
وقالالالقا [ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ] [إطالالراف ]52:فؽؿالالا ٓ يخؾالالؼ غقالالره ٓ يالاللقر
غقره ،ؾ الديـ كؾف لف ،هق الؿع قد الؿطاع الالذي ٓ يسالتحؼ الع الادة إٓ هالق ،وٓ
ٍ
ٕحد إٓ صاطتف ،وهق يـس قالا يـسالخف قالـ شالرطف ،ولالقس لغقالره أن يـسال
صاطة
( )2أخرجف سعقد ـ قـصقر يف ســف  ،)1883( 366/1والطداين يف قسـد الشاقققـ
 )2022( 217/1ؾػظ قؼارب.
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شرطف.
والقفقد الغقا يف اجتـاب الـجاسات ،وتحريؿ الطق ات.
والـصارى استحؾقا الخ ائث ،وقال سة الـجاسات.
والؿسؾؿقن أح ّالؾ اهلل لفالؿ الطق الات خال ًفالا لؾقفالقد ،وحالر طؾالقفؿ الخ ائالث
خال ًفا لؾـصارى.
والقفقد ي الغقن يف صفارة أ داهنؿ ،قع خ ث قؾقهبؿ.
يطفرون قؾقهبؿ ،قع كَجاسة أ داهنؿ.
والـصارى يدّ طقن أهنؿ ّ
يطفرون أ داهنؿ وقؾقهبؿ َجؿق ًعا.
والؿسؾؿقن ّ

وقعرفة ،وٓ ٍ
ٍ
وأخالد ال ٍ
ٌ
ذكاء.
طؾؿ،
ادات،
والـصارى لفؿ ط ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
حسـة.
أخالد
ادات ،وٓ
وطؾؿ ،وقعرفةٌ ،ال ط
والقفقد لفؿ ذكا ٌء،
ٌ
والؿسؾؿقن َجؿعقا قـ العؾؿ الـافع ،والعؿؾ الصالح ،قـ الزكا والذكاء،
فنن اهلل أرسؾ رسقلف الفدى وديـ الحؼ ،فالفدى يتضؿـ العؾؿ الـافع ،وديـ
الحؼ يتضؿـ العؿؾ الصالح :لقظفره طؾك الديـ كؾف ،والظفقر يؽقن العؾؿ
قـصقرا قميدً ا،
والؾسان :لق قـ أكف حؼ وهدى ،ويؽقن القد والسالح :لقؽقن
ً
واهلل أضفره هذا الظفقر ،ففؿ أهؾ الصراط الؿستؼقؿ ،صراط [ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ]
[الـساء[ ،]69:ﭯ ﭰ ﭱ] الذيـ يعرفقن الحؼ ،وٓ يعؿؾقن ف،
كالقفقد[ ،ﭲ ﭳ] الذيـ يعؿؾقن ويع دون ويزهدون ال طؾؿ كالـصارى.
والقفقد قتؾقا الـ ققـ ،والذيـ يلقرون الؼسط قـ الـاس.
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والـصالارى اتالالخذوا أح الارهؿ ،وره الالاهنؿ أر ا ًالالا قالـ دون اهلل ،والؿسالالقح ا الالـ

قريؿ.

والؿسؾؿقن اطتدلقا ،فآقـقا اهلل ،وقالئؽتف ،وكت ف ،ورسؾف ،ولالؿ يػرقالقا القـ
ٍ
ٍ
كتاب أكزلف اهلل ،فؾؿ يؽذ قا إك قالاء،
أحد قـ رسؾف ،ولقـقا ِجؿقع الـ ققـ ،و ؽؾ
وٓ سالال ّقهؿ ،وٓ َغ َؾالالقا فالالقفؿ ،وٓ ط الالدوهؿ ،وكالالذلؽ أهالالؾ العؾالالؿ والالالديـ ٓ
ي خسقهنؿ ح ّؼفؿ ،وٓ َغ َؾقا فقفؿ.
القفقد يغض قن ٕكػسفؿ ،ويـتؼؿقن.
والـصارى ٓ يغض قن لرهبؿ ،وٓ يـتؼؿقن.
والؿسؾؿقن الؿعتدلقن الؿت عقن لـ ّقفؿ يغض قن لرهبؿ ،ويعػقن طـ
أهنا قالتَ « :قا َ َر َب َر ُسق ُ
حظقضفؿ ،كؿا يف «الصحقحقـ» طـ طائشة
اهللِ
ِِ ِ
ادقا َلف ،و َٓ اقر َأ ًة و َٓ َشق ًئا َقط ،إِٓ َأ ْن يج ِ
اهدَ فِل َس ِق ِؾ اهللِ،
ُ َ
ْ
ِ َقده َخ ً ُ َ ْ َ َ
َو َٓ كِ َقؾ قِـْ ُف َشل ٌء َقط َفا ْك َت َؼ َؿ لِـَ ْػ ِس ِف ،إِٓ َأ ْن ُتـْت ََف َؽ َق َح ِ
ار ُ اهللِ َف َقـْت َِؼ ُؿ هللِ» (.)2
ْ
ثؿ قالقا« :وكذلؽ جاء يف هذا الؽتاب يؼق  [ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽﮾﮿﯀﯁﯂
 ] [الؿائدة.]81:
فذكر الؼسقسقـ والرهيان لئال يؼال :إن هالذا ققالؾ طالـ غقركالا ،ود ّ هبالذا طؾالك
أفعالـا وحسـ كقاتـا ،وكػك طـا اسالؿ الشالرك ؼقلالف :القفالقد والالذيـ أشالركقا أشالد
الـاس طداوة لؾذيـ لقـقا ،والذيـ قالقا :إكا كصارى أقرهبؿ ققد ًة».
( )2اكظر أحؿد  ،32/6وقسؾؿ  2822/2رقؿ ( ،)1318وال خاري رقؿ (.)6853
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وا ْلجقام َن يؼالَ :تالؿا الؽال [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ] [الؿائدة.]85-83 :
ففق س حاكف لؿ يعد الثقاب يف أخرة إٓ لفمٓء الذيـ لقـقا ِؿحؿد
الذيـ قا فقفؿ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] [الؿائدة.]83 :
و الشاهدون هؿ الذيـ شفدوا لف الرسالة ،فشفدوا أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن
قحؿدً ا رسق اهلل ،وهؿ الشفداء الذيـ قا فقفؿ[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ] [ال ؼرة.]223 :
ولفذا قا ا ـ ط اس وغقره يف ققلف[ :ﭤ ﭥ ﭦ] قال« :قع
ٍ
وأقتف».
قحؿد
وكؾ قـ شفد لؾرسؾ التصديؼ ففق قـ الشاهديـ ،كؿا قا الحقاريقن:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] [ل طؿران:

.]53
وقا تعالك[ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ] [الحج-77 :
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.]78
وأقا ققلف يف أو أية[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿
﯀ ] [الؿائدة.]81:
ففق كؿا أخد س حاكف وتعالك :فنن طداوة الؿشركقـ والقفقد لؾؿالمقـقـ أشالد
الروف قالـ أخالالد
قالـ طالداوة الـصالارى ،والـصالارى أقالرب قالقد ًة لفالؿ ،وهالذا قع
ٌ
القفقد :فنن القفقد فقفؿ قـ الال غض ،والحسالد ،والعالداوة قالا لالقس يف الـصالارى،
ويف الـصارى قـ الرحؿة ،والؿقدة قا لقس يف القفالقد ،والعالداوة أصالؾفا الال غض،
فالقفقد كاكقا ي غضقن أك قاءهؿ ،فؽقػ غضفؿ لؾؿمقـقـ،
الض ٕطالداء اهلل
وأقا الـصارى فؾقس يف الديـ الذي يديـقن ف طالداوةٌ ،وٓ غ ٌ
الذيـ حار قا اهلل ورسقلف ،وسعقا يف إرض فسا ًدا ،فؽقػ عالداوهتؿ ،و غضالفؿ
لؾؿمقـقـ الؿعتدلقـ أهؾ قؾة إ راهقؿ ،الؿمقـقـ ِجؿقع الؽتب والرسؾ.
الدح لؾـصالالارى اإليؿالالان الالاهلل ،وٓ َو ْط الدٌ لفالالؿ الـجالالاة قالالـ
ولالالقس يف هالالذا قال ٌ
العذاب ،واستحؼاد الثقاب ،وإكؿا فقف أهنؿ أقرب ققد ًة.
وققلف تعالك[ :﯂      
] [الؿائدة 81 :أي س ب همٓء ،وس ب ترك آستؽ ار يصقر
خقرا قـ الؿشركقـ ،وأقرب ققد ًة قـ القفقد
فقفؿ قـ الؿقدة قا يصقرهؿ ذلؽ ً
والؿشركقـ ،ؿ قا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ] [الؿائدة.]83 :
ففمٓء الذيـ قدحفؿ اإليؿان ،ووطدهؿ ثقاب أخرة ،والضالؿقر وإن طالاد
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ٍ
واحد قـفؿ،
إلك الؿتؼدققـ فالؿراد جـس الؿتؼدققـ ٓ ،كؾ
قالقا« :وقا يف سقرة ال ؼرة[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] [ال ؼرة.]61 :
فساوى هبذا الؼق قـ سائر الـاس :القفقد ،والؿسؾؿقـ ،وغقرهؿ».
وا ْلجقام َن يؼال:
َوٓ ٓ :حجالالة لؽالالؿ يف هالالذه أيالالة طؾالالك قطؾالالق ؽؿ ،فنكالالف يسالالقي قالالـؽؿ و الالقـ
ً
الار قالـ حالقـ
القفقد والصا ئقـ ،وأكالتؿ قالع الؿسالؾؿقـ قتػؼالقن طؾالك أن القفالقد كػ ٌ
عالالث الؿسالالقح إلالالقفؿ فؽالالذ قه ،وكالالذلؽ الصالالا ئقن قالالـ حالالقـ عالالث إلالالقفؿ رسالالق

فؽذ قه ،ففؿ كػار.
الدح لالديـؽؿ الالذي أكالتؿ طؾقالف عالد ق عالث ُقحؿ ٍالد
فنن كالان يف أيالة ق ٌ
أيضا ،وهذا ٌ
اصؾ طـدكؿ ،وطـد الؿسؾؿقـ.
فػقفا قدح ديـ القفقد ً
الدح لالديـ
وإن لؿ يؽـ فقفا قدح القفالقد عالد الـسال والت الديؾ ،فؾالقس فقفالا ق ٌ
الـصارى عد الـس والت ديؾ.
وأيضالا فالنن الـصالارى
وكذلؽ يؼال لؾقفقدي إن احتج بفا طؾاك ااحة ديـافً :
الاصال لالز طالالن
ً
يؽػرون القفقد ،فنن كان ديـفؿ حؼا لز كػر القفالقد ،وإن كالان
ديـفؿ ،فالال الدّ قالـ طالالن أحالد الالديـقـ ،فقؿتـالع أن تؽالقن أيالة قالدحتفؿا ،وقالد
سقت قـفؿا.
فعؾؿ أهنا لؿ تالؿدح واحدً ا قـفؿا عد الـس والت ديؾ ،وإكؿالا قعـَالك أيالة :أن
وهالؿ الالذيـ
والذيـ هادوا الذيـ ات عقا ققسك
الؿمقـقـ ِؿحؿد
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كاكقا طؾك شرطف ق ؾ الـس والت ديؾ ،والـصالارى الالذيـ ات عالقا الؿسالقح
وهؿ الذيـ كاكقا طؾك شريعتف ق الؾ الـسال والت الديؾ ،والصالا ئقـ وهالؿ الصالا ئقن
الحـػالالاء ،كالالالذيـ كالالاكقا قالالـ العالالرب ،وغقالالرهؿ طؾالالك ديالالـ إ الالراهقؿ ،وإسالالؿاطقؾ،
وإسحاد ق ؾ الت ديؾ والـس .
فنن العرب الال قـ ولد إسؿاطقؾ ،وغقالره الالال الالذيـ كالاكقا جقالران ال قالت العتقالؼ
الذي ـالاه إ الراهقؿ وإسالؿاطقؾ ،كالاكقا حـػالاء طؾالك قؾالة إ الراهقؿ إلالك أن َغق َالر ديـالف

عض وٓة خزاطة ،وهق طؿرو ـ لحل ،وهق أو قـ غ ّقر ديـ إ الراهقؿ الشالرك،
ال َي ُج ُّار
وتحريؿ قا لؿ يحرقف اهلل ،ولفذا قا الـ ِل
َ « :ر ََ ْي ُ
ت َط ْؿ َرو ْب َ
اـ ُل َح ٍّ
ِ
ِ
ي ََ َْ َعا َد ُه  -فِل الـ ِ
بِ َو َغ َّق َار
الس َقائ َ
َّار َو ُه َق ََ َّو ُل ََ ْـ َب َّح َر ا ْل َيح َقرلَِ َو َس َّق َ
َق َ َي ُف ْ ََ -
ب َّ
ِ
ِ
قؿ» (.)2
د َ
يـ إِ ْب َراه َ
وكذلؽ ـق إسحاد الذيـ كاكقا ق ؾ ق عث ققسك قتؿسؽقـ ديـ إ راهقؿ،
كاكقا قـ السعداء الؿحؿقديـ ،ففمٓء الذيـ كاكقا طؾك ديـ ققسك ،والؿسقح،
وإ راهقؿ ،وكَحقهؿ هؿ الذيـ قدحفؿ اهلل تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] [ال ؼرة.]61 :
فلهؾ الؽتاب عد الـس والت ديؾ لقسقا قؿـ لقـ اهلل ،وٓ القق أخر،
وطؿؾ صالحا ،كؿا قا تعالك[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [التق ة.]19 :
( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( ،)3512وقسؾؿ رقؿ ( )1856طـ أ ل هريرة

.
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وقد تؼد أكف كػر أهؾ الؽتاب الذيـ دّ لقا ديـ ققسك ،والؿسقح ،وكذ قا
ٍ
الؿسقح ،أو ِ
وكصقص
ليات صريحةٌ،
ؿحؿد
يف غقر قق ع ،وتؾؽ ٌ
ٌ
ٍ
ولؽـ همٓء
قحؿد
قتقاتر قعؾق ٌ آ طرار قـ ديـ
كثقرةٌ ،وهذا
ٌ
الـصارى سؾؽقا يف الؼرلن قا سؾؽقه يف التقراة واإلكْجقؾَ ،يدَ ُط َ
قن الـصقص
الؿحؽؿة الصريحة ال قـة القا حة التل ٓ تحتؿؾ إٓ قعـًك واحدً ا ،ويتؿسؽقن

الؿتشا ف الؿحتؿؾ ،وإن كان فقف قا يد طؾك خالف قرادهؿ ،كؿا قا تعالك
فقفؿ ،ويف أقثالفؿ[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂
ﯵ] [ل طؿران.]7 :
أهؿؾـا قا قعـا ،وكػركا ِؿا أكز إلقـا أن
قالقا « :ؿ قدح قرا قــا ،وتقطدكا إن ْ
يعذ ـا طذا ًا ألقؿا ،لؿ يعذ ف أحدً ا قـ العالؿقـ ؼقلف ذلؽ يف سقرة الؿائدة:
[ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ] [الؿائدة.]225-221 :
فالؿائدة هل الؼر ان الؿؼدس الذي يتؼرب ف يف كؾ ُقدّ اس».
ضاهر طؾك الؼرلن يف هذا الؿق ع ،كؿا كالذ تؿ
كذب
وا ْلجقام َن يؼال :هذا ٌ
ٌ

طؾقف يف غقر هذا الؿق ع ،فنكف لقس يف أيات ذكر قرا قـؽؿ ال تة ،وإكؿالا فقالف ذكالر
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الؿائدة التل أكزلفا اهلل تعالك يف طفد الؿسقح

.

وققلفؿ« :الؿائدة هل الؼر ان الذي يتؼرب ف يف كؾ قداس».
َوٓ :قق ٌ ٓ دلقؾ طؾقف.
هق ً
وثاك ًقا :هق قق ٌ قعؾق الػساد آ طرار قـ ديـ الؿسؾؿقـ الذيـ كؼؾقا هالذا
لػظالالف وقعـالالاه ،فالنهنؿ قتػؼالالقن طؾالالك أن الؿائالالدة قائالالد ٌة
الؼالرلن طالالـ قحؿال ٍالد
أكزلفالالا اهلل قالالـ السالالؿاء طؾالالك طفالالد الؿسالالقح

وقصالالتفا قشالالفقر ٌة يف طاقالالة

الؽتب ،تعرففا العاقة والخاصة ،ولؿ يؼؾ أحدٌ  :إهنالا قالرا قـ الـصالارى ،ولالقس يف
لػظ أية قا يد طؾك ذلؽ ،ؾ يد طؾك خالف ذلؽ ،فنن أية ت قـ أن الؿائالدة
ُقـ َّز َل ٌة قـ السؿاء ،وقرا قـفؿ هل طـدهؿ يف إرض ،لؿ َتـ ِْز قـ السؿاء.
قالقا« :ولؿا تؼد ف الؼق ٕ :كف غقر ٍ
ٓئؼ طـد ذوي إل اب أن هنؿؾ روح
الؼدس ،وكؾؿة اهلل الذي شفد لفؿا يف هذا الؽتاب العظائؿ ،فؼا طـ كؾؿة اهلل:
[ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ]
[الـساء.»]259 :
وا ْلجقام :إن اهلل تعالك لؿ ي عث قحؿدً ا

نهؿا قالا يجالب قالـ ح ّالؼ
ْ

الؾ أقالره اإليؿالان الؿسالقح ،و ِؿالا جالاء الف ،كؿالا أقالره اإليؿالان
الؿسقح
ِؿقسك ،و ِؿا جاء ف ،وكؿا أقر الؿسقح اإليؿان ِؿقسالك ،و ِؿالا جالاء الف ،ولؽـالف
نهؿا قا ا تدع قـ الالديـ الالذي لالؿ يشالرطف اهلل طؾالك لسالان الؿسالقح
أقر ْ
فقفؿالؾ الؿ الد والؿـسالقخ،
وقا كسخف اهلل قـ شرطف طؾالك لسالان قحؿ ٍالد
كؿا أقر اهلل الؿسقح أن يفؿؾ قا ا تدطتف القفقد قالـ الالديـ الالذي لالؿ يشالرطف ،وقالا
كسخف قـ شرع ققسك.
فؽؿا أقر الؿسقح أن يفؿؾ الؿ د والؿـسقخ قـ التقراة التل جاء هبا ققسك
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إهؿالا لؿالا يجالب قالـ ح ّالؼ التالقراة ،وققسالك
ولؿ يؽالـ يف ذلالؽ ْ
أهؿالؾ الؿ الد والؿـسالقخ قالـ ديالـ أهالؾ اإلكجقالؾ ،لالؿ يؽالـ يف ذلالؽ
فؽذلؽ إذا ْ
إهؿالالا ٌ لؿالالا يجالالب قالالـ حال ّالؼ اإلكجقالالؾ والؿسالالقح ،الالؾ قالالا جالالاء الالف قحؿالالدٌ
ْ
كػرد القـ أح ٍالد قالـفؿ ،و َكحالـ لالف
يتضؿـ اإليؿان ِجؿقع الؽتب والرسؾ ،وأن ٓ ّ

قسؾؿقن،

ٍ
ٍ
عض ،فليؿا هق الالئالؼ طـالد أولالل
عض وكػروا
والـصارى كالقفقد ،لقـقا
ٍ
ٍ
عض ،وأيؿالا
عض وكؽػالر ال
إل اب أن كمقـ ِجؿقع كتب اهلل ورسؾف ،أو كمقـ ال
هق الالئؼ طـالد أولالل إل الاب أن كع الد اهلل وحالده ٓ كشالرك الف شالق ًئا ،وكع الده ِؿالا
شرطف طؾك لسان رسقلف ،أو ك تدع قـ الشالرك ،والع الادات الؿ تدطالة قالا لالؿ ُيـْ ِالز
ً
رسقٓ ،وكضاهل الؿشركقـ ط اد إو ان.
ف اهلل كتا ًا ،وٓ عث ف

فالؿسؾؿقن لؿ يفؿؾقا روح الؼدس ،وكؾؿة اهلل ،وقد قا تعالك طـ كؾؿة
اهلل[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ] [الـساء.]259 :
َجؿقعفؿ
ؾ هؿ الذيـ ات عقا ديـف ،وديـ الرسؾ ق ؾف :فنن ديـ إك قاء
اشر ْإَ ْكيِق ِ
ِ
اد
واحدٌ  ،كؿا ت يف «الصحقحقـ» طـ الـ ِل
َ
أكف قال« :إِكَّا ََ َع َ
ِديـُـَا و ِ
احدٌ ».
َ
فالالديـ الؿرسالالؾقـ كؾفالالؿ دي ال ٌـ واحالالدٌ  ،ويتـالالقع شالالرطفؿ ،وقـالالاهجفؿ ،كتـالالقع
شريعة الرسالق القاحالد ،فالنن ديالـ الؿسالقح هالق ديالـ ققسالك ،وهالق ديالـ الخؾقالؾ
ٍ
عدهؿا ،قع أن الؿسالقح كالان طؾالك شالريعة التالقراة،
قحؿد
ق ؾفؿا ،وديـ
ُ
ؿ كس اهلل طؾك لساكف قا كس قـفالا ،وهالق ق الؾ الـسال و عالده ديـالف ديالـ ققسالك،
ولالالؿ يفؿالالؾ ديالالـ ققسالالك ،كالالذلؽ الؿسالالؾؿقن هالالؿ طؾالالك ديالالـ الؿسالالقح ،وققسالالك،
وإ الالراهقؿ ،وسالالائر الرسالالؾ ،وهالالؿ الالالذيـ ات عالالقا الؿسالالقح ،ولفالالذا جعؾفالالؿ اهلل فالالقد

075
الـصارى إلك يق الؼقاقة.
ريئقن قـ ديـ
والـصارى الذيـ دّ لقا ديـ الؿسقح ،وكذ قا قحؿدً ا
الؿسالالقح ،والؿسالالقح الالري ٌء قالالـفؿ ،كالالداءة ققسالالك قؿالالـ الالدّ وغ ّقالالر ديـالالف ،وكال ّالذب
الؿسقح.
وات ا ًطا لف الالحؼ قؿالـ الدّ ديـالف،
تعظقؿا لؾؿسقح
والؿسؾؿقن أشد
ً
وخالػف قـ الـصارى :فنن الؿسؾؿقـ يصدققكف يف كؾ قا أخالد الف طالـ كػسالف ،وٓ
يحرفقن قا قالف طـ ققا العف ،وٓ يػسالرون كالقالف غقالر قالراده ،وكالال غقالره قالـ
ّ
إك قاء ،كؿا فعؾت الـصارى.

طؿدوا الـاس اسؿ إب ،وآ الـ ،ورو ح
فنكفؿ كؼؾقا طـ الؿسقح َكف قالّ « :

الؼدس» (.)2

وهالالذا إذا قالالالف الؿسالالقح فنكالالف ُي َػسالالر ؾغتالالف ،وطادتالالف يف خطا الالف ،وطالالادة سالالائر
إك قاء ،ولقس يف كال الؿسقح ،وٓ يف كال سائر إك قاء ،وٓ كالال غقالرهؿ :أن
كؾؿة اهلل الؼائؿة ذاتف الال س حاكف وتعالك الال تسؿك ا ـًا ،وٓ روح قالدس ،وٓ تسالؿك
صػتف الؼد ْيؿالة ا ـًالا ،وٓ روح قالدس ،وٓ يقجالد ق ّ
الط يف كالال إك قالاء اسالؿ آ الـ
ٍ
قخؾقد.
واق ًعا إٓ طؾك
القب هلل ،كؿالالا يـؼؾقكالالف أكالالف قالالا
والؿالالراد يف تؾالالؽ الؾغالالة أكالالف قصالالط ًػك قح ال ٌ
إلسرائقؾ« :أكت ا ـل ؽري» (.)1
ولداود« :أكت ا ـل وح ق ل» (.)3
( )2إكجقؾ قتك .29 :18
( )1سػر الخروج .2 :2
( )3الؿزاققر .7 :1

076
وأن الؿسقح قا لؾحقاريقـ« :أ ل وأ قؽؿ» (.)2
فجعؾف أ ًالا لؾجؿقالع ،وهالؿ كؾفالؿ قخؾققالقن ،فقؽالقن اسالؿ آ الـ واق ًعالا طؾالك
القت قخؾ ٌ
القد ،فعؿالد هالمٓء الضالال فجعؾالقا اسالؿ آ الـ
الؿسقح الالذي هالق كاس ٌ
واق ًعا طؾك الالهقت قد ْيؿ أزلل ققلق ٌد غقر قخؾقد.
وزطؿقا أن آ ـ يراد ف آ ـ الق ع ،وهق الؿخؾقد ،وهق آ الـ الالط ع،
وهق الؼد ْيؿ إزلل الؿقلقد غقر الؿخؾقد ،وهذا التػريؼ هؿ أحالد قه وا تالدطقه،
وٓ يقجد ّ
قط يف كال الؿسقح ،وٓ غقره أكف َسؿك الؼد ْيؿ إزلالل ا ـًالا ،وٓ جعالؾ
ٍ
قخؾقد ،وٓ َسؿك شق ًئا قـ صػات اهلل قط ا ـًا.
لف ا ـًا قد ْي ًؿا ققلق ًدا غقر
وكذلؽ لػظ «روح الؼدس» ققجق ٌد يف غقر قق ٍع قـ كالال إك قالاء

ٓ

يراد هبالذا قالط حقالاة اهلل ،وٓ صالػ ًة قائؿال ًة الف ،وإكؿالا يالراد الف قالا أيالد اهلل الف إك قالاء
وإولقاء ،ويجعؾف يف قؾقهبؿ قالـ هالداه ،وكالقره ،ووحقالف ،وتليقالده ،وقالـ قالا يـْالز
التص الف
الذلؽ قالـ الؿالئؽالة ،وهالذا الالذي تسالؿقف إك قالاء «روح الؼالدس» لالؿ يخ ّ
الؿسالقح اتػالاد الؿسالؾؿقـ وأهالؾ الؽتالاب ،الالؾ قالد أكزلالف طؾالك غقالره قالـ إك قالالاء
والصالحقـ ،كؿالا هالق ققجالق ٌد يف كتال فؿ :إن روح الؼالدس كاكالت يف داود وغقالره،
أيضا طـدهؿ يف الحقاريقـ.
وكاكت ً
وح ا ْل ُؼدُ ِ
س
وهؽذا خاتؿ الرسؾ
كان يؼق لحسان ـ ا ت« :إِ َّن ُر َ
ت تُدَ افِ ُع َط ْـ َكيِ ِّق ِف» ِ َو َي ُؼق ُ « :ال َّؾ ُف َّؿ ََ ِّيدْ ُه بِ ُروحِ ا ْل ُؼدُ ِ
ََ َع َ
س».
ؽ ََا ُد َْ َ
هبا ،ؾ قا يػسر الف اسالؿ آ الـ،
فروح الؼدس ٓ اختصاص لؾؿسقح
واسؿ روح الؼدس ،وغقر ذلؽ قؿالا وصالػ الف الؿسالقح ،ففالق قش ٌ
الرتك قـالف و القـ
غقره قـ الرسؾ ،وإذا فسروا الحؾق ظفقر كالقر اهلل ،وطؾؿالف ،وهالداه يف إك قالاء،
( )2إكجقؾ يقحـا.27 :10 :

077
ٌ
قشرتك قـ الؿسقح وغقره ،فلقا كػالس ذات اهلل فؾالؿ تح ّالؾ يف أح ٍالد
ففذا حؼ ،وهق
قـ ال شر.
والؿسؾؿقن قع شالفادهتؿ لؾؿسالقح لكالف ط الد اهلل ورسالقلف يؼقلالقن :إكالف قميالدٌ
وصفره قـفؿ ،ولؿ يسؾطفؿ طؾقف.
قـصقر ،طصؿف اهلل قـ أطدائفّ ،
ٌ
اسؿ الالهالقت والـاسالقت ،وأكالف

والـصارى يدّ طقن أن اسؿ الؿسقح
ٌ
وطؼال ،ؿ يصالػقكف الصالػات الؿتـاقضالة،
ً
وإكسان تا  ،وهذا َيؿتـع شر ًطا
إل ٌف تا ،

يصالالػقكف الاللن صائػ ال ًة قالالـ أشالالرار القفالالقد و الالعقا الشالالقك طؾالالك رأسالالف ،و صالالؼقا يف

لخس الـاس ،ويؼقلقن قع هالذا:
وجفف ،وأهاكقه ،وصؾ قه ،وفعؾقا ف قا ٓ ُيػعؾ
ّ
رب السؿاوات وإرض وقا قـفؿا.
إكف ّ
قالقا « :ؿ شالفد لؼرا قــالا ،وذ ائحـالا أهنالا قؼدسال ٌة قؼ قلال ٌة لالدى اهلل ،قالـ كتالب
الؿـَزلة قـ اهلل طؾك أفقاه إك قاء الؿرسؾقـ.
القفقد التل يف أيديفؿ يققـا هذا ُ
قا أشعقا« :قا اهلل :إين أطرف ـل إسرائقؾ ،وقؾقهبؿ الؼاسالقة الخ قثالة ،فالنذا
أكالالا ضفالالرت إلالالك إقالالؿ ،فـظالالروا إلالالك كراقتالالل أقالالقؿ قـفالالا أك قالالاء ،وأ عالالث قالالـفؿ
قخؾصقـ ،يخ ّؾصقن إقؿ قـ ال ؾدان الؼاصقة الذيـ لؿ يسالؿعقا سالؿاطل ،ولالؿ
يعرفقا قالرا قـ اهلل طؾالك الالدواب ،والؿراكالب إلالك ج الؾ قدسالل :قالت الؿؼالدس،
فقؼر قن لل الؼرا قـ السؿقد كؿا كان ـق إسرائقؾ قـ ق ؾ ،وكذلؽ الاقل إقالؿ،
ويحجالقن يف كالؾ سالـة ،ويف
وتؼرب الؼرا قـ قـ يدي ،ففؿ وزرطفالؿ إلالك إ الد،
ّ
ويؼر القن هلل رهبالؿ فقالف
كؾ شفر ،وقـ سـة إلك سـة إلك قالت الؿؼالدس :قالت اهللّ ،
قالالرا قـ زكق ال ًة كؼق الةً ،يـظالالرون إلالالك إقالالة الخ قثالالة الؿالالاردة :ـالالل إسالالرائقؾ ٓ ،ي ؾالالك
حزهنا ،وٓ يـؼطع الؤها إلك إ د» (.)2
( )2اكظر :سػر أشقعاء الـ ل اإلصحاح السادس والستقن.

078
وقالالا داكقالالا الـ ِالالل

« :وسالالقل طؾالالك شالالع ؽ ،وقريالالة قدسالالؽ سال عقن

سا ق ًطا ،وتـؼضل الذكقب ،وتػـَك الخطايا ،وغػران اإل الؿ ،ويالمتك الالحؼ الالذي
لالالؿ يـالالز قالالـ ق الالؾ ،وتالالتؿ ك الالقات إك قالالاء ،وكتالالب الرسالالؾ ،وت قالالد قريالالة الؼالالدس،
وتخرب قع قجلء الؿسقح ،ويػـَك الؿقثاد العتقؼ قالـ الـالاس ،وقالـ عالد أسال قع
وكصػ ت طؾ ذ ائح القفقد ،وقرا قـفؿ ،وتصقر طؾك كػ الـجاسالة ،والػسالاد إلالك
اكؼضاء الدهر» (.)2
وقالا ققخالالا الـ ِالالل

« :قالالا اهلل يف لخالر الزقالالان :إذا أتالالك الؿسالالقح يالالدطق

إقؿ الؿ ددة ،ويضالعفؿ شالع ًا واحالدً ا ،وي طالؾ قتالا ـالل إسالرائقؾ ،وسالالحفؿ،
وقرا قـفؿ إلك إ د» (.)1
وقا طاققص الـ ِل ٓ« :تالذ حقا العجالق عالد ،فالنن ال ّالر ّب سالقل صالفققن،

ويحالالدث وصالالق ًة جديالالد ًة صالالاهر ًة قالالـ الخ الالز الـؼالالل ،والخؿالالر الزكالالل ،ويصالالقر ـالالق
إسرائقؾ قطروديـ» (.)3
وا ْلجقام َـ وجقه:
يحتجقن ف قـ الـؼؾ طـ إك قاء صؾقات اهلل طؾقفؿ يحتالاجقن
َحدها :أن قا
ّ
فقف إلك أر ع قؼدقات:
 -2إلك أن ُتعؾؿ ك قة الؿـؼق طـف.
 -1وإلك أن ُيعؾؿ لػظف الذي تؽؾؿ ف.
ترجؿال ًة صالحقح ًة طـالده :فالنن أولئالؽ إك قالاء لالؿ
 -3وإلك أن ُيعؾؿ قا ذكالروه َ
( )2اكظر :سػر داكقا الـ ل اإلصحاح التاسع.
( )1اكظر :سػر ققخا اإلصحاح الرا ع.
( )3اكظر :سػر طاققص اإلصحاح السادس.

079
يتؽؾؿقا العر قة ،ؾ وٓ الروققة ،والسرياكقة ،والققكاكقة ،وإكؿا تؽؾؿالقا العديالة
كالؿسقح

.

والرابع :أن ُيعؾؿ أن قا ذكروه قـ كال إك قاء ٌ
دلقؾ طؾك قا ادطالقه قالـ ق الق

قرا قـفؿ يف هذا الزقان.

و َكحالالـ يف هالالذا الؿؼالالا كؼتصالالر طؾالالك قـالالازطتفؿ يف هالالذه الؿؼدقالالة ،فؾالالقس فقؿالالا
ذكروه ٌ
دلقؾ طؾك قدح قرا قـفؿ ،وذ ائحفؿ عد الت ديؾ والـس  ،ولؽـ غايتفالا أن
يد طؾك قدحفا ق ؾ الـس والت ديؾ ،وهذا قؿا ٓ يـازع فقف الؿسؾؿقن.
القجااف الثاااين :أن هالالذه الـعالالقت الؿالالذكقرة طالالـ أشالالعقا ،وغقالالره قالالـ إك قالالاء ٓ
تقافؼ قا طؾقف الـصارى :فنن الـصارى ٓ يؼر قن الؼرا قـ السؿقد ،كؿالا كالان ـالق
يحجقن يف كؾ شفر ،وقـ سـة إلك سـة إلك قت الؿؼدس:
إسرائقؾ قـ ق ؾ ،وٓ ّ
يحج القن إلالالك قؿاقالالة
قالالت اهلل ،ويؼر الالقن هلل رهبالالؿ فقالالف قالالرا قـ كؼق ال ًة زكق الةً ،وإكؿالالا ّ
الخارجة طـ قت اهلل الذي كاكت إك قاء تؼصده ،وتصؾل فقالف :فالنن إك قالاء إكؿالا
كاكقا يصؾقن يف قت الؿؼدس ،ويزورون قت الؿؼدس كػسف ،وأقا قؿاقة :فؾقس
لفا ذكر يف كتب إك قاء

ؾ إكؿا ضفرت قؿاقة يف زقـ قسطـطقـ الؿؾالؽ لؿالا

أضفرهتالالا أقالالف هقالكالالة الحراكقالالة لؿالالا جالالاءت قالالت الؿؼالالدس ،واختالالارت قالالـ القفالالقد
ال ة ،وسالللتفؿ أن يالد ّلقها طؾالك قق الع الصالؾقب ،فالاقتـعقا ،فعالاق تفؿ الالح س
والجالالقع ،فالالد ّلقها طؾالالك قق الالعف يف قز ؾالالة ،فاسالالتخرجقه ،وجعؾتالالف يف غال ٍ
الالف قالالـ
وحؿؾتف ،و ـت كـقسة الؼؿاقة يف قق عف ،كؿا ذكالر ذلالؽ ا الـ ال طريالؼ يف
ذهبَ ،
تاريخف وغقره ،كؿا سقل .
وذلؽ عالد الؿسالقح اللكثر قالـ الالث قائالة سالـة ،وقالـ ذلالؽ الققالت أضفالروا
الصؾقب ،وجعؾقا طقد الصالؾقب ،ولالؿ يشالرع ذلالؽ ٓ الؿسالقح ،وٓ الحقاريالقن،
وهذا قذكقر يف كت فؿ قتػؼ طؾقف قـ طؾؿائفؿ ،كؿا قالد ذكالر يف قق الع لخالر ،وٓ

081
هالالؿ يالاللتقن ؼالالرا قـ هلل طؾالالك الالالدواب ،والؿراكالالب إلالالك ج الالؾ قالالدس :قالالت اهلل
الؿؼدس.
القجف الثالاث :أن قالا ذكالروه طالـ داكقالا ٓ يتضالؿـ قالدح ديالـفؿ عالد الـسال
يتضؿـ أن اهلل ي عث الؿسالقح
والت ديؾ ،وإكؿا
ّ

الالحؼ الالذي لالؿ يالز قالـ

ق الالؾ ،وهالالق الالالديـ الالالذي عالالث الالف الرسالالؾ ق ؾالالف ،وهالالق ط الالادة اهلل وحالالده ،وأن قالالت
الؿؼدس يخرب قع قجلء الؿسالقح ،ويػـَالك الؿقثالاد العتقالؼ ،يعـالل قالا كسال قالـ
شرع التقراة ،وأكف ي طؾ ذ ائح القفقد وقرا قـفؿ.
وهذا كؾف إكؿا يد ّ طؾك كس شرع التقراة ،و طالن دولة القفقد ،ويالد ّ طؾالك
أن الؿسقح جاء الحؼ ،وقـ ات ع الؿسقح كان طؾك الحؼ ،وهذا قؿا ٓ يـازع فقالف
الؿسؾؿقن :فنهنؿ قتػؼقن طؾك أن قـ كان قتؿسال ًؽا ِؿالا أقالر الف الؿسالقح فنكالف قالـ
ط اد اهلل الصالحقـ ،ولؽـ قـ جاء شرع لؿ يلت ف الؿسقح ،أو أراد ات اع شالرطف
عالالد الـس ال ففالالق ؿـزلالالة القفالالقد الالالذيـ كس ال اهلل قالالا كسالالخف قالالـ شالالرطفؿ ،وأزا
دولتفؿ.
وكذلؽ فعؾ الـصارى لؿا عث اهلل قحؿدً ا أزا دولتفؿ طالـ وسالط إرض
وخقارهالالا وحقالالث عثالالت إك قالالاء ،كالاللرض الشالالا  ،وقصالالر ،والجزيالالرة ،والعالالراد،
وأرققـقة ،وأذر قجان ،وأجالهؿ إلك صر َفل إرض قـ جفة الشالؿا والجـالقب،
وصار الذيـ يف وسط إرض قـفؿ أحسـ أحقالفؿ الال إذا لالؿ يسالؾؿقا الالال أن يالمدوا
الجزية طـ ٍ
يد ،وهؿ صاغرون.
وكذلؽ قا ذكروه طـ ققخا وطاققس إكؿا يد طؾك قجاللء الؿسالقح
و طالن قا كسخف اهلل ،وأ طؾف قـ شرع القفقد وقؾؽفؿ ،وٓ يد طؾك صالحة ديالـ
وٓ طؾالك صالحتف عالد أن كسال شالرع

الـصارى الذي لؿ يشرطف الؿسالقح
كسال ً
الخا هالالق أ ؾالالغ قالالـ كس ال عالالض شالالرع ققسالالك شالالرع الؿسالالقح
قحؿال ٍالد
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.
ِ
الؿل الشالالرع الؿمقالالت غايالالة قجفقلال ٍالة كسال ً
الخا :فالالنن إو لالالؿ ي شالالر
هالالذا إذا ُسال َ

الثاين ،وأقا إذا كان إو ّشر الثالاين ،وكاكالت شالريعة إو قمقتالة إلالك قجاللء
يسؿ ذلؽ ً
كسخا ،فالؿسقح وقحؿالدٌ صالؾك اهلل طؾقفؿالا وسالؾؿ لالؿ يـسالخا
الثاين لؿ ّ
شق ًئا ،ؾ كان شرع ققسك إلك قجلء الؿسقح ،وشرع الؿسقح إلك قجلء قحؿ ٍالد
صؾك اهلل طؾقفؿا وسؾؿ.
وََا َا حؽل طـ َشعقا طـ اهلل َكف قال« :فنذا ضفرت إلك إقؿ »...ففالذا قالد
طؾالك الحؾالق الالذي ا تالدطقه،

يحتج ف الـصارى ،و لقثالف قـ كال إك قالاء
وهق ٌ
قذكقر يف كتب أهالؾ الؽتالاب يف غقالر قق الع ،وٓ
اصؾ :فنن قثؾ هذا الؾػظ
ٌ
ٍ
شلء قـفا حؾق ذات اهلل يف أحد قالـ ال شالر ،كؿالا ذكالر يف التالقراة أن اهلل
يراد
اسالالتعؾـ إل الالراهقؿ وغقالالره« :وأن اهلل يالالل قالالـ صالالقر سالالقـاء ،ويشالالرف قالالـ سالالاطقر،
ويستعؾـ قـ ج ا فاران».
وقعؾق ٌ طـد َجؿقع أهؾ الؿؾؾ أن اهلل س حاكف وتعالك لؿ ّ
يحؾ يف ققسك ،وٓ
ٍ
غقره لؿا ك ّؾؿف ،وٓ ّ
شلء قـ ج ا فاران ،قع إخ اره أكف استعؾـ قـفا.
يحؾ يف
قااالقا« :فؿالالاذا يؽالالقن أطظالالؿ قالالـ هالالذا رها ًكالالا ،وأقالالقى شالالفادةً ،إذ هالالذه كتالالب
يؼرون ذلؽ ،ويؼرأوكف يف كـائسالفؿ ،ولالؿ يـؽالروا
أطدائـا الؿخالػقـ لديــا ،وهؿ ّ
قـف كؾؿ ًة واحدةً ،وٓ حر ًفا واحدً ا».
والجقام :أن إقر إذا كان طؾك قا قالقه قـ قت هذه الؽؾؿات طـ عض
قدح لديـفؿ عد الت ديؾ ،فؽقػ عد الـس والت ديؾ ،وإكؿا
إك قاء ،فؾقس فقفا ٌ
فقفا إخ ٌار زوا قؾؽ ـل إسرائقؾ ،و ـس قا كس قـ شرطفؿ ؿجلء الؿسقح
وهذا ٌ
دلقؾ طؾك ك قة الؿسقح وصدقف ،وهذا قؿا اتػؼ طؾقف الؿسؾؿقن.
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والؿسقح

طـدهؿ ،كؿا أخد اهلل طـف ؼقلف تعالك لؿريؿ[ :ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ]
[ل طؿران.]26 -25 :
وََا ققلفؿ :إن هذا وغقره ققجق ٌد يف كتب أطدائـا القفقد.
فقؼال َلفؿ ٓ :ريب أن القفقد يخالالػقكؽؿ يف تػسالقر الؽتالب ،فاللكتؿ تػسالروهنا
ٍ
ٍ
الاصال ،وحقـئالذ...
ً
شلء لخر ،وقالد يؽالقن كالال التػسالقريـ
شلء ،وهؿ يػسروهنا
فقؼا لؽؿ :كؿا أن كتب إك قاء شاهدة لؾؿسقح ولديـف ،وإن خالالػتؽؿ القفالقد يف
تػسالالقرها ،فؽالالذلؽ هالالل شالالاهد ٌة لؿحؿال ٍالد وأقتالالف ،وإن خالالالػ أهالالؾ الؽتالالاب يف

ٍ
قحؿد وأقتف يف غقر قق ع.
تػسقرها ،كؿا قد َق َـ اهلل يف كتب إك قاء صػة

وأيضا يف قق هذا اإلكسان قؿا أتك يف كتا ف حقث ات الع الؼالق أكالف لالؿ
قالقاً « :
يرسؾ إلقـا قالع تشالؽؽف فقؿالا أتالك الف يف هالذا الؽتالاب يف سالقرة سال ل حقالث يؼالق :
وأيضالالالالا يف سالالالالقرة
[ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ] [سالالالال لً ]12:
إحؼاف يؼق [ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] [إحؼاف.» ]9:
ضاهر طؾقف :فنن
كذب
وا ْلجقام :أن كؼؾفؿ طـف أكف قا « :إكف لؿ يرسؾ إلقفؿ» ٌ
ٌ

كتا ف قؿؾق ٌء دطقهتؿ ،وأقره لفؿ اإليؿان ف وات اطف ،ؾ و عؿق رسالتف إلك
َجؿقع الـاس ،ؾ وإلك الج ّـ واإلكس ،ولقس فقف قط أكف لؿ يرسؾ إلك أهؾ
الؽتاب ،ؾ فقف التصريح دطقة أهؾ الؽتاب يف غقر قق ع ،كؼقلف تعالك[ :ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ] [ل طؿران.]62:
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وقد كتب الـ ِل

هبذه أية إلك ققصر قؾؽ الـصارى الذي اسؿف

هرقؾ الشا  ،وقد تؼد ذكر ذلؽ.
أيضا أن ققلف تعالك[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ]
وتؼد
ً
[يس ]6:يؼتضل أكف لؿ يـذر إقققـ ،ولقس فقف أكف ٓ يـذر غقرهؿ.
كؿا أن ققلف[ :ﭿ ﮀ ﮁ] [الشعراء ]122:يؼتضل إكذار
قققف ،وٓ يـايف أن يـذر غقرهؿ قـ العرب.
كؿا أن ققلف يف قريش[ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ] [قريشَ ٓ ]2 ،3:يؿـع أن يؽقن غقر قريش قلققريـ
رب
ع ادة رب هذا ال قت ،ؾ أقر اهلل َجؿقع الثؼؾقـ :الجـ واإلكس أن يع دوا ّ
هذا ال قت.
فاانن ققااؾ :فؼالالد سالالؽت طالـ قالالا سالالقى إق ّقالقـ يف هالالذا ،فقشالالعر الالالـػل الالدلقؾ
الخطاب الذي يسؿك قػفق الؿخالػة.
ققااؾ :ذاك إكؿالالا يالالد ّ إذا لالالؿ يؽالالـ يف التخصالالقص فائالالدة سالالقى آختصالالاص
تصريح لن حؽؿ الؿسؽقت كحؽالؿ الؿـطالقد ،وهـالا لؿالا
الحؽؿ ،ولؿ يؽـ هـا
ٌ
عث اهلل قحؿدً ا أقره أن يـذر طشقرتف إقر قـ ً
أوٓ ،ؿ يـذر العالرب إققالقـ ،الؿ
أهؾ الؽتاب والؿجقس وغقرهؿ ،وقد تؼد سط هذا.
وََا ققلفؿ« :قع تشؽؽف فقؿا أتك ف» فؿـ الؽذب ال قـ :فنكف تعالك قال:
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ] [س ل.]16-11 :
فنكف لؿا دطاهؿ إلك التقحقد ،و َق َـ أن قا يدطقكف قـ دون اهلل ٓ َيؿؾالؽ قثؼالا
ٍ
ٌ
ضفقر ،وٓ يـػع شالػقع
ذرة يف السؿاوات ،وٓ يف إرض ،وٓ هق
شريؽ ،وٓ هق ٌ

إٓ نذكف ،كػك ذلؽ َجؿقع وجقه الشرك :فنن قا يشرك ف :إقا أن يؽقن لالف قؾالؽ،
أو شريؽ يف الؿؾؽ ،أو يؽقن قعقـًا ،فنذا اكتػت الثال الة لالؿ ي َالؼ إٓ الشالػاطة التالل
هل دطا ٌء لؽ وقسللة ،وتؾؽ ٓ تـػع طـده إٓ لؿـ أذن لف.
ؿ ذكر عد هذا أكف ٓ ٌ
رازد يرزد قـ السؿاء وإرض إٓ اهلل ،د ّ هبذا وهذا
طؾك التقحقد ،كؿا يف ققلف :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭑﭒ
ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘ [الـحؾ.]55-53 :
فؾؿالالا ذكالالر قالالا د ّ طؾالالك وجالالقب تقحقالالده ،و قالالان أن أهالالؾ التقحقالالد هالالؿ طؾالالك
الفالالدى ،وأن أهالالؾ الشالالرك طؾالالك الضالالال قااال[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ] [س ل.]12 :
يؼااقل :إن أحالالد الػالالريؼقـ ال الال أهالالؾ التقحقالالد الالالذيـ ٓ يع الالدون إٓ اهلل ،وأهالالؾ
الشرك الال لعؾك هدى ،أو يف ال ق قـ.
وهذا قـ اإلكصاف يف الخطاب ،الالذي كالؾ قالـ سالؿعف قالـ َولِالل و َطالدُ و قالا
لؿـ خقصب ف :قد أكصػؽ صاح ؽ.
كؿا يؼق العاد الذي ضفر طدلف لؾظالؿ الالذي ضفالر ضؾؿالف الظالالؿ :إقالا أكالا،
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وإقا أكت.
ٓ لؾشؽ يف إقالر الظالاهر ،ولؽالـ ل قالان أن أحالدكا ضالالؿ ضالاهر الظؾالؿ ،وهالق
أكت ٓ ،أكا.
فنكف إذا ققؾ :أهؾ التقحقد الذيـ يع دون اهلل طؾالك هالدً ى ،أو يف الال ٍ ق ٍ
القـ،
وأهؾ الشرك الذيـ يع دون قا ٓ يضر وٓ يـػالع طؾالك هالدً ى ،أو يف الال ٍ ق ٍ
القـ،
ت قـ أن أهؾ التقحقد طؾك الفدى ،وأهؾ الشرك طؾك الضالال  ،وهالذا قؿالا يعؾؿالف
َجؿقع الؿؾؾ :قـ الؿسؾؿقـ ،والقفقد ،والـصارى ،يعؾؿقن أن أهؾ التقحقد طؾك
الفدى ،وأهؾ الشرك طؾك الضال .
ٍ
ؽؾػة ،ؾ قطالب الؼالرلن ،وسالائر
ويف الؼرلن يف قان قثؾ هذا قا ٓ يحصك إٓ
الؽتب ،وقدارها طؾك ط ادة اهلل وحده ،فؽقػ يؼا  :إن الرسق كالان يشالؽ :هالؾ
الؿفتدي هؿ أهؾ التقحقد ،أ أهؾ الشرك؟! وهؾ يؼالق هالذا إٓ قالـ هالق يف غايالة
الجفؾ والعـاد.
خصقصا.
خطاب لؾؿشركقـ ،لقست خطا ًا لؾـصارى
ؿ أية
ً
ٌ
ثااؿ قااالقا« :قالالع إقالالر لالالف يف فاتحالالة الؽتالالاب أن يسالالل الفدايالالة إلالالك الصالالراط
الؿستؼقؿ ،صراط الذيـ أكعؿ اهلل طؾالقفؿ ،غقالر الؿغضالقب طؾالقفؿ ،وٓ الضالالقـ،
فنكف طـ ِ َل ؼقلف :الؿـعؿ طؾقفؿ ،والؿغضقب طؾقفؿ ،والضالقـ الثالث أقؿ الذيـ
كاكقا يف طصره ،وهؿ الـصارى ،والقفقد ،وط اد إصـا  ،ولؿ يؽـ يف زقاكالف غقالر
همٓء الثالث أقؿ ،فالؿـعؿ طؾقفؿ كَحـ الـصارى ،والؿغضقب طؾقفؿ فال يشؽ
أهنالؿ القفالقد الالذيـ غضالالب اهلل طؾالقفؿ يف كتالب التالالقراة وإك قالاء ،وهالذا الؽتالالاب،
الاهر طـالد
أقر وا ٌح َق ٌـ ض ٌ
والضالقـ ففؿ ط اد إصـا الذيـ ؾقا طـ اهلل ،ففذا ٌ
كؾ أحالد ،وٓ سالقؿا طـالد ذوي العؼالق والؿعرفالة ،والصالراط :هالق الؿالذهب ،أي

086
الطريؼ ،وهذه الؾػظة روققةٕ :ن الطريؼ الروققة اسطراصا».
والجقام :أقا ققلفؿ« :الؿـعؿ طؾقفؿ َكحالـ الـصالارى» فؿالـ العجائالب التالل
تد طؾالك فالرط جفالؾ صالاح فا ،وأطجالب قالـ ذلالؽ قالقلفؿ« :إن هالذا شالل ٌء الق ٌـ
وا ح طـد كؾ ٍ
أحد ٓ ،سقؿا طـد ذوي العؼؾ والؿعرفة».
ٌ
طؾؿا الروريا ٓ ُتالالؿؽـ الؿـازطالة
فقا س حان اهلل! ألؿ يعرف العا والخاص ً
وديالالـ أقتالالف الالالذي تؾؼالالقه طـالالف قالالـ تؽػقالالر الـصالالارى،
فقالالف قالالـ ديالالـ قحؿال ٍالد
وسال ْ ِل حالر ْيؿفؿ ،وأخالذ أقالقالفؿ قالا
وتجفقؾفؿ وتضؾقؾفؿ واستحال جفادهؿَ ،
ٍ
صالة يؼقلقن :الؾفالؿ
وأقتف يف كؾ
يـاقض كؾ الؿـاقضة أن يؽقن قحؿدً ا
وأقتف إلك أهنالؿ يف كالؾ صالالة

اهدكا صراط الـصارى ،وهؾ يـسب قحؿدٌ
يطؾ الالقن قالالـ اهلل أن يفالالديفؿ صالالراط الـصالالارى إٓ قالالـ هالالق قالالـ أكالالذب الؽالالذا قـ،
ً
الٓ.
وجفال ،و
ً
وأطظؿ الخؾؼ افرتا ًء ،ووقاح ًة،
ولق كاكقا يسللقن اهلل هداية صريؼ الـصالارى لالدخؾقا يف ديالـ الـصالارى ،ولالؿ
يؽػالالروهؿ ،ويؼالالاتؾقهؿ ،ويضالالعقا طؾالالقفؿ الجزيالالة التالالل يمدوهنالالا طالالـ يال ٍالد وهالالؿ
صاغرون ،ولؿ يشفدوا طؾالقفؿ اللهنؿ قالـ أهالؾ الـالار ،وأقتالف أخالذوا ذلالؽ َجؿقعالف
طـالالف ،قـؼال ً
القٓ طـالالف الـؼالالؾ الؿتالالقاتر نجؿالالاطفؿ ،لالالؿ ي تالالدطقا ذلالالؽ كؿالالا ا تالالدطت
الـصارى قـ العؼائد والشرائع قا لؿ يلذن ف اهلل ،فال ُيالالَ ُ الؿسالؾؿقن يف ات الاطفؿ

لرسق اهلل الذي جاء ال قـات والفدى.

ً
رسقٓ صاد ًقا فؼد ك ّػر الـصارى ،وأقر ِجفادهؿ،
إن كان
وقحؿدٌ
وتدأ قـفؿ ،وقـ ديـفؿ ،وإن كان كاذ ًا لؿ ُي ْؼ َ ْؾ َش ْل ٌء قؿا كؼؾف طـ اهلل  ،وقد
تؼد غقر قرة ققلف تعالك[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ]
[الؿائدة.]73 :
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[ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ] [الؿائدة.]71:
[ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼
﮽﮾﮿﯀﯁﯂ 
 ] [التق ة.]32-30 :
فؿـ يؼق طـ الـصارى قثؾ هذه إققا هؾ يلقر أقتف يف كؾ صالة أن
يؼقلقا :اهدكا صريؼفؿ.
ٍ
شلء يف أية قؿا يد طؾك أن ققلف[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ]
ثؿ يؼال :أي
[الػاتحة ]7:هؿ الـصارى ،وإكؿا الؿـعؿ طؾقفؿ هؿ الذيـ ذكرهؿ اهلل يف ققلف
تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] [الـساء.]69 :
ففمٓء هؿ الذيـ أقر اهلل ط اده أن يسللقا هداية صراصفؿ.
وأقا الـصارى الذيـ كاكقا طؾك ديالـ الؿسالقح ق الؾ الـسال والت الديؾ ففالؿ قالـ
الؿـعؿ طؾقفؿ ،كؿا أن القفقد الذيـ كاكقا طؾك ديالـ ققسالك ق الؾ الـسال والت الديؾ
كاكقا قـ الؿـعؿ طؾقفؿ.
وأقا الـصارى عد الـس والت ديؾ ففؿ قـ الضالقـ ٓ ،قـ الؿـعؿ طؾقفؿ
طـد اهلل ورسقلف ،كؿا قا تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ] [الؿائدة.]77 :
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وقا تعالك[ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ]
[قريؿ.]38 :
و ُط الاد إصالالـا قالالـ الضالالالقـ الؿغضالالقب طؾالالقفؿ ،وقالالد قالالا الـ ِالل
قن» رواه اإلقالا أحؿالد والرتقالذي طالـ
قم َط َؾ ْق ِف ْؿِ َوالـَّ َ َارى َضاا ُّل َ
«ا ْل َق ُفق ُد ََغ ُْض ٌ
ٌ
صحقح (.)2
حديث
ِ وقا الرتقذي :هذا
طدي ـ حاتؿ طـ الـ ِل
ٌ

:

وس ب ذلؽ أن القفقد يعرفقن الحؼ وٓ يعؿؾقن ف ،والـصارى يع الدون الال
طؾؿ ،وقد وصػ اهلل القفقد لطؿا  ،والـصارى لطؿا  ،فقصػ القفالقد الالؽد،
وال خالؾ ،والجال ـ ،والؼسالقة ،وكتؿالالان العؾالؿ ،وسالؾقك سال قؾ الغالل ،وهالق سال قؾ
الشفقات والعدوان.
وََا ققلفؿ« :إن الصراط هق الؿذهب ،أي الطريؼ ،وهالذه لػظال ٌة روققال ٌةٕ :ن
الطريؼ الروققة اسطراصا».
فقؼال لفؿ :الصراط يف لغة العرب هق الطريالؼ ،يؼالا  :هالق الطريالؼ القا الح،
ويؼالالا  :هالالق الطريالالؼ الؿحالالدود ِجالالاك قـ الالالذي ٓ يخالالرج طـالالف ،وقـالالف الصالالراط
الؿـصقب طؾك جفـؿ وهق الجسر الذي يعد طؾقف الؿمقـقن إلك الجـة ،وإذا طد
طؾقف الؽػار سؼطقا يف جفـؿ ،ويؼا  :فقف قعـَك آستقاء وآطتدا الذي يقجالب
سرطة الع قر طؾقف ،وفقف الث لغالات ،هالل الالث قالراءات :الصالراط ،والسالراط،
والزراط ،وهل لغة طر قة طر اء ،لقست قـ الؿعرب ،وٓ قلخقذة قـ لغة الالرو ،
كؿا زطؿقا.
ويؼالالا  :أصالالؾف قالالـ قالالقلفؿ« :سالالرصت الشالاللء أسالالرصف سالالر ًصا ،إذا ا تؾعتالالف،
( )2اكظر قسـد أحؿد  ،378/2والرتقذي  ،)1953( 101/5وا ـ ح ان 283/26
(.)7106
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ٍ
حدود».
جرى َق
واسرتصتف :ا تؾعتف :فنن الؿ تؾع يجري سرطة يف َق ً
فالصراط هق الطريؼ الؿحدود الؿعتد الذي يصؾ سالؽف إلك قطؾ ف
سرطة ،وقد ذكر اهلل لػظ الصراط يف كتا ف يف غقر قق ع ،ولؿ يسؿ اهلل س قؾ
وخص صريؼف اسؿ الصراط ،كؼقلف تعالك:
الشقطان سرا ًصا ،ؾ َسؿاها ُس ُ ًال،
ّ
[ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ]
[إكعا .]253 :
ويف «الســ» طـ ط د اهلل ـ قسعقد قا َ « :خط َلـَالا رسالق ُ اهللِ
َخطالا،
َ ُ
ِ
َو َخط ُخ ُطق ًصا َط ْـ َي ِؿقـ ِ ِف َو َط ْـ ِش َؿال ِ ِف ُ ،ؿ َقا َ َ « :ه َذا َسايِ ُ
قؾ اهللَ ،و َه ِاذ ِه ُسا ُي ٌؾَ ،ط َؾاك
ك ُِّؾ َسيِ ٍ
ان َيادْ ُطق إِ َل ْق ِافَ ،اـ َجاباف قذفاف يف الـاار» الؿ قالرأ[ :ﭺ ﭻ
قؾ َِـ َْفا َشا ْق َط ٌ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] [إكع الالالالالالالالا :

.)2( ]253
وسؿك تؾؽ ُسال ُ ًال ،ولالؿ يس ّالؿفا صالرا ًصا ،كؿالا
فسؿك س حاكف صريؼف صرا ًصاَ ،
قال ،كؿا يسؿقف صرا ًصا.
قال ،وصريؼف يسؿقف س ً
َسؿاها س ً
[اكتفك الجزد الثاين]
*****

( )2أخرجف أحؿد  ،235/2والـسائل يف الؽدى  ،)22272( 323/6وا ـ ح ان 280/2
( ،)6والحاكؿ  )3122( 328/1وقا  :صحقح اإلسـاد.
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فحل
قال الحاكل طـفؿ« :فؼؾت :إهنالؿ يـؽالرون طؾقـالا يف ققلـالا :أب ،وا الـ ،وروح
قدس.
وَيضا يف ققلـا :إهنؿ ال ة أقاكقؿ.
ً
وخالؼ.
وَيضا يف ققلـا :إن الؿسقح رب ،وإلف،
ٌ
ً
وَيضا يطؾ قن قـا إيضاح تجسقد تجسؿ كؾؿة اهلل الخالؼ نكسان قخؾقد.
ً
َجابقا قائؾقـ :لق طؾؿقا ققلـا هذا إكؿا كريد ف الؼق الذي يعـالل أن اهلل شالل ٌء
كاصؼ لؿا أكؽروا طؾقـا ذلؽٕ :كـا قعشر الـصارى لؿا رأيـالا حالدوث إشالقاء
حل ٌ
طؾؿـا أن شق ًئا غقرها أحد فا ،إذ ٓ ُيؿؽـ حدو فا قـ ذواهتا :لؿا فقفا قالـ التضالاد

والتؼؾب.

فؼؾـااا :إكالالف شالاللء ٓ كإشالالقاء الؿخؾققالالة :إذ هالالق الخالالالؼ لؽالالؾ شال ٍ
اللء ،وذلالالؽ
ٌ
ٍ
ٍ
وشلء غقالر
شلء َحل،
لــػل طـف العد  ،ورأيـا إشقاء الؿخؾققة تـؼسؿ قسؿقـ:
لجؿؾفؿا ،فؼؾـا :هق شل ٌء َحل :لــػل الؿقت طـف.
َحل ،فقصػـاه ْ
وحالالل غقالالر كال ٍ
ٍ
الاصؼ ،فقصالالػـاه
ورَيـااا َ
الح ّ
اال يـؼسااؿ قسااؿقـَ :حال ّالل كالالاصؼّ َ ،

حل كاصؼ :لــػل الجفؾ طـف.
لفضؾفؿا ،فؼؾـا :هق شل ٌء ٌ

الالؼ واحالدٌ ،
والثال ة أسؿا ٌء ،وهل إل ٌف واحالدٌ  ،قسالؿك واحالدٌ  ،ورب واحالدٌ  ،خ ٌ

الاصؼ ،أي الالذات ،والـطالؼ ،والحقالاة ،فالالذات طـالدكا إب الالذي هالق
شل ٌء َحالل ك ٌ
ا تالالداء آ ـالالقـ ،والـطالالؼ آ الالـ الالالذي هالالق ققلالالق ٌد قـالالف :لالالقٓدة الـطالالؼ قالالـ العؼالالؾ،

والحقاة روح الؼدس ،وهذه أسؿا ٌء لؿ كسؿف كَحـ هبا».
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والجقام َـ وجقه:
َحدها :ققلفؿ« :أقا ققلـا :أب ،وا ـ ،وروح قدس.
الاصؼ ،لؿالا
فؾق طؾؿقا ققلـا هالذا إكؿالا كالر يالد الف تصالحقح الؼالق اللن اهلل َحالل ك ٌ
أكؽروا ذلؽ طؾقـا».
فقؼال :لقس إقر كؿا ادطقه :فنن الـصارى يؼقلقن :إن هذا الؼق تؾؼقه طالـ
اإلكْجقالالؾ ،وإن يف اإلكْجقالالؾ طالالـ الؿسالالقح صالالؾقات اهلل طؾقالالف وسالالالقف أكالالف قالالا :
طؿدوا الـاس اسؿ إب ،وآ ـ ،وروح الؼدس» (.)2
« ّ
فؽان أصؾ ققلفؿ هق قا يذكروكف قـ أكالف قتؾؼالك قالـ الشالرع الؿـَ ّالز  ٓ ،أهنالؿ
أ تالالقا الحقالالاة والـطالالؼ ِؿعؼالالقلفؿ ،الالؿ ط ّ الروا طـفالالا هبالالذه الع الالارات كؿالالا ادطالالقه يف
قـاضرهتؿ.
ولق كان إقر كذلؽ لؿا احتاجقا إلالك هالذه الع الارة ،وٓ إلالك جعالؾ إقالاكقؿ
الدير
القؿ ق ٌ
ال ةً ،ؾ قعؾق طـدهؿ ،وطـد سالائر أهالؾ الؿؾالؾ أن اهلل ققجالق ٌد حالل طؾ ٌ
قالالتؽؾؿ ٓ ،تخالالتص صالالػاتف ثال ال ٍالة ،وٓ يعالالد طالالـ ال ال ٍالة قـفالالا ع ال ٍ
الارة ٓ تالالد طؾالالك
ٌ

ذلؽ ،وهق لػظ إب ،وآ ـ ،وروح الؼدس :فنن هذه إلػاظ ٓ تالد طؾالك قالا
فسروها ف يف لغة ٍ
أحد قـ إقؿ ،وٓ يقجد يف كال إك قاء أكف طد هبالذه إلػالاظ
طؿالالا ذكالالروه قالالـ الؿعالالاين ،الالؾ إ الالات قالالا ادطالالقه قالالـ التثؾقالالث ،والتع قالالر طـالالف هبالالذه
شرع ،وٓ ٌ
طؼؾ.
إلػاظ هق قؿا ا تدطقه ،لؿ يد طؾقف ٓ ٌ
وهالالؿ يالالدّ طقن أن التثؾقالالث ،والحؾالالق  ،وآتحالالاد ،إكؿالالا صالالاروا إلقالالف قالـ جفالالة

الشرع ،وهق كصقص إك قاء ،والؽتب الؿـ َّزلالة ٓ ،قالـ جفالة العؼالؾ ،وزطؿالقا أن
الؽتب اإللفقة كطؼت ذلؽ ،الؿ تؽؾػالقا لؿالا ضـّالقه قالدلق الؽتالاب صري ًؼالا طؼؾقال ًة
( )2إكجقؾ قتك (.)29 :18
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الائزا يف العؼالالؾ ،ولفالالذا َكجالالد الـصالالارى ٓ يؾجالاللون يف
القرا ضـّ القه جال ً
فسالالروه هبالالا تػسال ً
التثؾقث ،وآتحاد إٓ إلك الشرع والؽتب ،وهالؿ يجالدون كػالرة طؼالقلفؿ وقؾالقهبؿ

طالـ التثؾقالالث ،وآتحالالاد ،والحؾالالق  :فالالنن فطالرة اهلل التالالل فطالالر الـالالاس طؾقفالالا ،وقالالا
كاققسالا طؼؾقالا
جعؾف اهلل يف قؾقب الـاس قالـ الؿعالارف العؼؾقالة التالل قالد يسالؿقهنا
ً

ص قعقا يدفع ذلؽ ،ويـػقف ،ويـػر طـالف :ولؽالـ يزطؿالقن أن الؽتالب اإللفقالة جالاءت
أقر يػقد العؼالؾ ،وأن هالذا الؽالال قالـ صالقر وراء صالقر العؼالؾ،
ذلؽ ،وأن ذلؽ ٌ
فقـؼؾقكف لظـّفؿ أن الؽتب اإللفقة أخدت الفٕ ٓ ،ن العؼالق د ّلالت طؾقالف ،قالع أكالف
لالقس يف الؽتالب اإللفقالة قالا يالد ّ طؾالك ذلالؽ ،الؾ فقفالا قالا يالد ّ طؾالك كؼقضالف ،كؿالا
سـذكره إن شاء اهلل تعالك ،وٓ ُيؿ ّقالزون القـ قالا يحقؾالف العؼالؾ وي طؾالف ،ويعؾالؿ أكالف
قؿتـع ،و قـ قا يعجز طـف العؼؾ ،فال يعرفف ،وٓ يحؽؿ فقف ـػل ،وٓ إ ات ،وأن
ٌ
الرسؾ أخدت الـقع الثالاين ،وٓ يجالقز أن تخالد الالـقع إو  ،فؾالؿ يػرقالقا القـ
قحالالآت العؼالالق  ،وقحالالارات العؼالالق  ،وقالالد الالاهقا يف ذلالالؽ قالالـ قالال ؾفؿ قالالـ
الؿشركقـ الذيـ جعؾقا هلل ولدً ا شري ًؽا.
الؿؼرون لن هذه الع ارة يف
 وَؿا ييقـ ذلؽ القجف الثاين :وهق أن الـصارىّ
اإلكْجقؾ الؿلخقذ طـ الؿسقح قختؾػقن يف تػسقر هذا الؽال  ،فؽثقر قـفؿ يؼالق :
إب هق القجقد ،وآ ـ هق الؽؾؿة ،وروح الؼدس هق الحقاة.
وَـفؿ َـ يؼقل :ؾ إب هالق القجالقد ،وآ الـ هالق الؽؾؿالة ،وروح الؼالدس
هق الؼدرة.
الادر ،فقجعالالؾ إب هالالق
القؿ قال ٌ
وبعضاافؿ يؼااقل :إن إقالالاكقؿ الثال الالة جالالقا ٌد حؽال ٌ

الجالالقاد ،وآ الالـ هالالق الحؽالالقؿ ،وروح الؼالالدس هالالق الؼ الادر ،ويزطؿالالقن أن َج الالؿقع
الصػات تدخؾ تحت هذه الثال ة ،ويؼقلقن :إكا استدلؾـا طؾالك وجالقده نخراجالف
إشقاء قـ العد إلك القجقد ،وذلؽ قـ جقده.
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وقد رأيت يف كتب الـصارى هذا ،وهذا ،وهذا.
الالؿ ،أو ققجالق ٌد
وَـفؿ َـ يعير طـ الؽؾؿة بالعؾؿِ فقؼقلقن :ققجالق ٌد حالل ط ٌ
كاصؼ.
قادر ،كؿا يؼق عضفؿٌ :
طالؿ ٌ
ٌ
حؽقؿ.
وَـفؿ َـ يؼقل :ققجق ٌد حل
ٌ
حؽقؿ.
قائؿ ـػسف حل
ٌ
وَـفؿ َـ يؼقلٌ :
وهؿ قتػؼقن طؾك أن الؿتحد الؿسقح والحالا ّ فقالف هالق أقـالق الؽؾؿالة ،وهالق
الذي يسؿقكف آ ـ دون إب.
وقالـ أكؽالر الحؾالق وآتحالاد قالـفؿ كإريقسالقة يؼالق  :إن الؿسالقح
ٌ
قرسؾ كسائر الرسؾ صؾقات اهلل طؾقفؿ وسالقف ،فقافؼفؿ طؾالك لػالظ إب،
ط دٌ
وآ ـ ،وروح الؼدس ،وٓ يػسر ذلؽ ِؿا يؼقلف قـازطقه قالـ الحؾالق وآتحالاد
أيضا طؾك هذا الؾػظ ،ويـازطقهنؿ يف آتحالاد الالذي
كؿا أن الـسطقرية يقافؼقهنؿ ً
يؼقلف القعؼق قة والؿؾؽقة.
ِ
الؿ أهنالالؿ صالالدّ ققا ً
أوٓ
فالالنذا كالالاكقا قتػؼالالقـ طؾالالك الؾػالالظ ،قتـالالازطقـ يف قعـالالاهُ ،طؾال َ

الالالؾػظٕ :جالالؾ اطتؼالالادهؿ قجالاللء الشالالرع الالف ،الالؿ تـالالازطقا عالالد ذلالالؽ يف تػسالالقر

الؽتالالاب ،كؿالالا يختؾػالالقن هالالؿ ،وسالالائر أهالالؾ الؿؾالالؾ يف تػسالالقر عالالض الؽالالال الالالذي
ِ
الؿ الذلؽ أن أصالؾ قالقلفؿ« :إب ،وآ الـ،
يعتؼدون أكف قـؼق ٌ طـ إك قالاء ،و ُطؾ َ

الاصؼ الالذي
وروح الؼدس» لؿ يؽـ ٕجؾ تصالحقح الؼالق اللن اهلل ققجالق ٌد حالل ك ٌ
طؾؿقه ً
أوٓ العؼؾ.
يقضح هذا القجف الثالث :وهق ققلفؿ« :إكؿا لؿا رأيـا حدوث إشقاء طؾؿـالا
أن شق ًئا غقرها أحد فا».
إن كان الؿتؽؾؿ هبذا صائػ ٌة قعقـ ٌة قـ الـصارى فقؼا لفالمٓء :الؼالق الإب،
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وآ ـ ،وروح الؼدس ،ققجق ٌد طـد الـصارى ق الؾ وجالقدكؿ ،وق الؾ كظالركؿ هالذا
واستدٓلؽؿ ،فال يجقز أن يؽقن كظركؿ هق الؿقجب لؼق الـصارى هذا.
وإن كالان الؿالراد الف أن َجؿقالع الـصالارى قالـ حالقـ قالالقا هالذا الؽالال كظالالروا،
كذب َق ٌـ :فنن هذا الؽال يؼق الـصالارى :إهنالؿ
واستدلقا حتك قالقا ذلؽ ،ففذا ٌ
قالالا « :طؿالالدوا الـالالاس اسالالؿ إب،
تؾؼالالقه قالالـ اإلكْجقالالؾ ،وأن الؿسالالقح
وآ ـ ،وروح الؼدس».
الؿ ياللقروهؿ هبالالذا الـظالر الؿقجالالب لفالذا الؼالالق  ،وٓ
والؿسالقح والحقاريالقن لال ْ
ِ
الؿ أن جعؾفالؿ هالذا
جعؾ الؿسقح هذا الؼق قققق ًفا طـدهؿ طؾك هذا ال حالثَ ،ف ُعؾ َ

ٌ
الؼق كاش ًئا طـ هذا ال حث قق ٌ
اصؾ يعؾؿقن هؿ طالكف.

لؿ يؼؾف ،فال يجقز أن يؼالا  ،ولالق
القجف الرابع :إن هذا الؼق إن كان الؿسقح ْ

الحقحا :فالنن هالذه الع الارة إكؿالا يػفالؿ قـفالا طـالد اإلصالالد
ـل ف اإلكسان قعـًك ص ً
َط َ
كثقر قـ طقا الـصارى يعتؼدون أن الؿسقح ا ـ اهلل
الؿعاين ال اصؾة ،ولفذا يقجد ٌ
ال ـقة الؿعروفة يف الؿخؾققات ،ويؼقلقن :إن قر َيؿ زوجة اهلل.
 بؾ كؼقل يف القجف الخاَس :إن صحت هذه الع ارة طـ الؿسقح الؿعصالقطؾقف الصالة والسال  ،فنكف أراد الذلؽ قالا يـاسالب سالائر كالقالف ،ويف الؿقجالقد يف
كت ال فؿ تسالالؿقة الالالرب أ ًالالا ،وتسالالؿقة ط الالاده أ ـالالا ًء ،كؿالالا يالالذكرون أكالالف قالالا يف التالالقراة
لقعؼقب «إسرائقؾ»« :أكت ا ـل ؽري» (.)2

وقا لداود يف الز قر« :أكت ا ـل وح ق ِل» (.)1
ويف اإلكْجقؾ يف غقر قق ع يؼق الؿسقح« :أ ِل وأ قؽؿ» كؼقلالف« :إين أذهالب
( )2سػر الخروج.11 :2 :
( )1الؿزاققر.7 :1 :
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إلك أ ِل وأ قؽؿ ،وإلفل وإلفؽؿ» (.)2
الحقحا ،فالالؿراد الذلؽ
فقسؿقف أ ًا لفؿ ،كؿا يسؿقفؿ أ ـا ًء لف ،فنن كان هالذا ص ً

الرحقؿ ،فالنن اهلل أرحالؿ ع الاده قالـ القالالدة قلالدها ،وآ الـ هالق
أكف الرب الؿر ل
ُ

الؿر ك الؿرحالق  ،فالنن تر قالة اهلل لع الده أكؿالؾ قالـ تر قالة القالالدة لقلالدها ،فقؽالقن
الؿراد إب :الرب ،والؿراد آ ـ طـده :الؿسقح الذي ر اه.
وأقالالا روح الؼالالدس :ففالالل لػظ ال ٌة ققجالالقد ٌة يف غقالالر قق الالع قالالـ الؽتالالب التِالالل
طـدهؿ ،ولالقس الؿالراد هبالا حقالاة اهلل اتػالاقفؿ ،الؾ روح الؼالدس طـالدهؿ تحالؾ يف
إ راهقؿ ،وققسك ،وداود ،وغقرهؿ قـ إك قاء الصالحقـ.
وتؿام هاذا بالقجاف الساادس :وهالق أن الـصالارى لؿالا كالان طـالدهؿ يف الؽتالب

تسؿقة الؿسقح

ا ـًا ،وتسؿقة غقره قـ إك قاء ا ـًا ،كؼقلالف لقعؼالقب« :أكالت

ا ـالالل ؽالالري» وتسالالؿقة الحالالقاريقـ أ ـالالا ًء ،قالالالقا :هالالق ا ـالالف الالط ع ،وغقالالره هالالق ا ـالالف
الق ع.

فجعؾقا لػظ آ ـ قشرتكًا قـ قعـققـ ،وأ تقا هلل ص ًعالا ،جعؾالقا الؿسالقح ا ـالف
اطت ار ذلؽ الط ع ،وهذا يؼالرر قالق قالـ يػفالؿ قالـفؿ أكالف ا ـالف ال ـالقة الؿعروفالة يف
الؿخؾقققـ ،وأن قر َيؿ زوجة اهلل.

وكذلؽ جعؾقا روح الؼدس قشرتكة القـ حقالاة اهلل ،و القـ روح الؼالدس التِالل

َتـْز طؾك إك قاء والصالحقـ ،وقعؾالق ٌ أن آشالرتاك طؾالك خالالف إصالؾ ،وأن
الؾػظ إذا استعؿؾ يف طدة ققا الع كالان جعؾالف حؼقؼال ًة قتقاص ًئالا يف الؼالدر الؿشالرتك
أولك قـ جعؾف قشرتكًا اشرتاكًا لػظقا ِحقالث يؽالقن حؼقؼال ًة يف خصالقص هالذا ،أو
ِ
أحدهؿا :فنن الؿجاز ،وآشالرتاك طؾالك خالالف إصالؾ ،هالذا إن
قجازا يف
يؽقن
ً
( )2إكجقؾ يقحـا 27 :10 :كحقه.
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قالالدر أن لػالالظ آ الالـ ،وروح الؼالالدس ،اسالالتعؿؾ يف كطالالؼ اهلل وحقاتالالف ،كؿالالا يالالزطؿ
الـصارى ،فؽقػ إذا لؿ يقجد يف كال إك قاء أهنؿ قالقا لػالظ آ الـ ،ولػالظ روح
الؼدس ،وأرادوا ف شق ًئا قـ صػات اهلل ٓ ،كالقف ،وٓ حقاتف ،وٓ طؾؿف ،وٓ غقالر
ٍ
ٍ
قخؾقد ،ولالؿ
شلء
ذلؽ ،ؾ لؿ يقجد استعؿا لػظ آ ـ يف كال إك قاء إٓ يف
يقجد استعؿا روح الؼدس كؿا هق قـ صػات اهلل الؼائؿالة الف ،و َكحالـ إذا فسالركا
إب ،وروح الؼدس ـقة الرت قة ،وروح الؼدس ِؿا َيـْ ِالز طؾالك إك قالاء ،كـالا قالد

الازا
جعؾـا الؾػظ قػر ًدا قتقاص ًئا ،وهؿ يحتاجقن أن يجعؾقا الؾػالظ قشالرتكًا ،أو قج ً
يف أحد الؿعـققـ ،فؽان تػسقرهؿ قخال ًػا لظاهر الؾغة التالل خقص القا هبالا ،ولظالاهر
الؽتب التل ليديفؿ ،وتػسقركا ققاف ًؼا لظاهر لغتفؿ ،وضاهر الؽتب التل ليديفؿ.
ٍ
وحقـئذ ...فؼد ت قـ أكف لقس قعفؿ التثؾقث ٓ حج ٌة َسالؿعق ٌة ،وٓ طؼؾقالةٌ ،الؾ
هق ٌ
وطؼال.
ً
اصؾ شر ًطا
ويميااد هااذا القجااف السااابع :وهالالق أهنالالؿ يف أقالالاكتفؿ أ تالالقا قالالـ الؿعالالاين ،ولػالالظ
إقاكقؿ ،وغقر ذلؽ قالا ٓ تالد ّ طؾقالف الؽتالب التالل ليالديفؿ ال تالة ،الؾ ففؿالقا قـفالا
ٍ
قحرفقـ لؽتالب اهلل
قعـًك ً
اصال ،و ّؿقا إلقف قعاين اصؾة قـ طـد أكػسفؿ ،فؽاكقا ّ
ٌ
سقط يف قق ٍع لخر.
يف ذلؽ ،قػرتيـ طؾك اهلل الؽذب ،وهذا ق
لؿ يـطؼ ف
القجف الثاَـ :أن ققلفؿ إقاكقؿ الال قع طالكف يف العؼؾ والشر ع الال ْ
ٍ
شلء قـ كتب إك قالاء التالل ليالديفؿ ،وٓ
ولؿ يقجد هذا الؾػظ يف
طـدهؿ ٌ
كتابْ ،
يف كال الحقاريقـ ،ؾ هل لػظة ا تدطقها ،ويؼا  :إهنا روققة ،وقد ققالؾ :إقـالق
يف لغتفؿ قعـاه إصؾ.
ولفذا يضطر قن يف تػسقر إقاكقؿ ،تار ًة يؼقلقن :أشالخاص ،وتالار ًة خالقاص،
اس ًالؿا لؾالذات والصالػة ق ًعالا،
وتار ًة صػات ،وتار ًة جقاهر ،وتار ًة يجعؾقن إقـالق ْ
وهذا تػسقر ُحذاقِفؿ.
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الالؼ» قالق ٌ الالال قالع طالكالف يف
« :إكالف خ ٌ

القجف التاسع :ققلفؿ يف الؿسقح
لؿ يـطؼ ف شل ٌء قـ الـ قات التل طـدهؿ ،ولؽـ يستدلقن
الشرع والعؼؾ ،قق ٌ الال ْ
طؾك ذلؽ ِؿا ٓ يد طؾقف ،كؿا سـ قـف إن شاء اهلل تعالك.
أيضالا الالال هالق قالق ٌ قالع طالكالف يف
القجف العاشر :ققلفؿ يف تجسالد الالهالقت الالال ً
العؼالالؾ والشالالرع ،قالالق ٌ ٓ يالالد طؾقالالف شالالل ٌء قالالـ كالالال الؿعصالالق قالالـ الـ قالالقـ
والؿرسؾقـ.

التؽؾؿ،
الادر قال ٌ
الالؿ قال ٌ
القجااف الحااادي طشاار :إكالالا كؼالالق  ٓ :ريالالب أن اهلل حالالل طال ٌ
ولؾؿسؾؿقـ طؾك ذلؽ قـ الدٓئؾ العؼؾقة التل د ّ الرسق طؾقفا ،وأرشالد إلقفالا،
ٌ
ً
سقط يف قق العف ،وأكالتؿ
قدلقٓ طؾقفا الشرع ،قا هق ق
فصارت قعروف ًة العؼؾ،
دلقال طؼؾقا.
لؿ تذكروا طؾك ذلؽ ً
قع دطقاكؿ أكؽؿ تث تقن ذلؽ العؼؾ ْ
القجف الثاين طشر :قالقلؽؿ« :فؼؾـالا :إكالف شالل ٌء ٓ كإشالقاء الؿخؾققالة ،إذ هالق
ٍ
شلء :لــػل طـف العد ».
الخالؼ لؽؾ
فقؼال لفؿ ٓ :ريب أن اهلل كؿا وصػ كػسف ؼقلف تعالك[ :ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ] [الشقرى.]22:
قثال
وققلف[ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] [قريؿ .]65:أي ً
يستحؼ أن يسؿك لسؿائف.
وققلف تعالك :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ] [اإلخالص.]2-2 :
الدهؿا َق َسالد أخالالر
وقالد د طؾالك ذلالالؽ العؼالؾ :فالالنن الؿثؾالقـ الؾالالذيـ َي ُسالد أحال ُ
ِ
ٕحدهؿا قا يجالب لمخالر ،و َيؿتـالع طؾقالف قالا َيؿتـالع طؾقالف ،ويجالقز طؾقالف قالا
يجب
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يجقز طؾقف ،فؾق كان لؾخالؼ قِ ْث ٌؾ لؾز أن يشرتكا فقؿا يجب ،ويجقز ،و َيؿتـع.
والخالالالؼ يجالالب لالالف القجالالقد والؼالالد  ،و َيؿتـالالع طؾقالالف العالالد  ،فقؾالالز أن يؽالالقن
الؿ ُي ْعالالدَ ْ قال ّ
قحالالدَ ً ا قخؾق ًقالالا
الط ،وكقكالالف ْ
الؿخؾالالقد واجالالب القجالالقد ،قالالديؿا أزلقالالا لال ْ
قحالدَ ً ا،
الديؿا ْ
يستؾز أن يؽقن كالان قعالدو ًقا ،فقؾالز أن يؽالقن ققجالق ًدا قعالدو ًقا ق ً
وأيضالا فالالؿخؾقد َيؿتـالع طؾقالف
وهق َجؿع قـ الـؼقضقـ َيؿتـالع يف دايالة العؼالق ً ،
الؼد  ،ويجب لف سا ؼة العد  ،فؾق وجالب لؾخالالؼ الؼالديؿ قالا يجالب لالف ،لقجالب

كقن القاجالب لؾؼالد واجالب الحالدوث عالد العالد  ،وهالذا َجؿالع القـ الـؼقضالقـ،
فالعؼؾ الصريح يجز لن اهلل لالقس كؿثؾالف شالل ٌء ،والؽالال طؾالك هالذا ق س ٌ
القط يف

الؿ تالالذكروا طؾالالك ذلالالؽ حج الةً ،الالؾ قؾالالتؿ« :إكالالف شالالل ٌء ٓ
قق الالع لخالالر ،لؽالالـ أكالالتؿ لال ْ
ٍ
شلء» فؾؿ تذكروا حجال ًة طؾالك أكالف خالالؼ
كإشقاء الؿخؾققة ،إذ هق الخالؼ لؽؾ
ٍ
ٍ
الؿ
كؾ شلء ،إذ كان طؿدتؽؿ طؾك قا شفد ْتؿ حدو ف ،ولالقس ذلالؽ كالؾ شاللء ،ول ْ
ٍ
شلء الال طؾالك أكالف لالقس كؿثؾالف شالل ٌء ،الؾ قؾالتؿ:
تذكروا حج ًة الال قع كقكف خالؼ كؾ
«ٕكـا قعشر الـصارى لؿا رأيـا حدوث إشقاء طؾؿـا أن شق ًئا غقرهالا أحالد فا لؿالا
فقفا قـ التضاد والتؼؾب ،فؼؾـا :إكف شالل ٌء ٓ كإشالقاء الؿخؾققالة ،إذ هالق الخالالؼ
ٍ
شلء ،وذلؽ لــػل العد طـف».
لؽؾ
الؿ
لؿ يد إٓ طؾك أكف خالالؼ ،فؽقالػ إذا ل ْ
ودلقؾؽؿ لق د ّ طؾك العؾؿ الصاكع ْ
يد ؟.
وٓ ريالالب أن الخالالالؼ س ال حاكف يجالالب أن يؽالالقن ققجالالق ًدا ٓ ،قعالالدو ًقا ،وهالالذا
قعؾق ٌ الضالرورة ٓ ،يحتالاج إلالك دلقال ٍؾ طـالد ُجؿفالقر العؼالالء والـظالار ،وإن كالان
عضفؿ أ ت وجقده الدلقؾ الـظري ،لؽـ لقس يف دلقؾؽؿ قا يد طؾك أكالف لالقس
ٍ
الالؼ لؽالؾ
كإشقاء الؿخؾققة ،وققلؽؿ« :إذ هق الخالؼ لؽؾ
شلء» يتضؿـ أكف خ ٌ

قالالا سالالقاه ،لالالقس فقالالف قالالان كػال ٍ
الل لؾؿؿا ؾالالة طـالالف ،ولؽالالـ َقـْال ُت ْؿ هبالالذا الؽالالال جفؾؽالالؿ
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الؿـَزلة،
الدٓئؾ العؼؾقة ،كجفؾؽؿ الؽتب ُ
وََا ققلؽؿ« :ورأيـا إشالقاء الؿخؾققالة تـؼسالؿ قسالؿقـ :شالل ٌء حالل ،وشالل ٌء
غقر حل ،فقصػـاه ّ
لجؾ الؼسؿقـ ،فؼؾـا :إكف حل :لــػل الؿقت طـف».
فقؼال ٓ :ريب أن اهلل حالل ،كؿالا كطؼالت الذلؽ كت الف الؿـَزلالة ،التالل هالل لياتالف
الؼقلقة ،ود ّلت طؾك ذلؽ لياتف ،كؿخؾققاتف التل هل لياتف الػعؾقة.
قا تعالك[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ] [فصؾت ]53 :أي الؼرلن حؼ.
 والدٓئؾ طؾك حقاتف كثقرلٌ:الار
در قخت ٌ
طالؿ ،والعؾالؿ ٓ يؼالق إٓ ِ َحالل ،و الت أكالف قالا ٌ
َـفا :أكف قد ت أكف ٌ
يػعؾ ِؿشقئتف ،والؼادر الؿختار ٓ يؽقن إٓ حقا.
وَـفا :أكف خالؼ إحقاء وغقرهؿ ،والخالؼ أكؿؾ قـ الؿخؾقد ،فؽؾ كؿا
ت لؾؿخؾقد ففق قـ الخالؼ ،فقؿتـع أن يؽقن الؿخؾقد أكؿؾ قـ خالؼف،
وكؿالف أكؿؾ قـف.
وَـفا :أن الحل أكؿؾ قـ غقر الحل ،كؿا قا تعالك[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ] [فاصر.]11 :
الؿ ْحالدَ ث الؿخؾالقد أكؿالؾ
فؾق كان الخالؼ غقر َحل لالز أن يؽالقن الؿؿؽالـ ُ

قـ القاجب الؼديؿ الخالؼ ،فقؽقن أكؼص الؿقجقديـ أكؿالؾ قالـ أكؿؾفالا ،وهالذا
لؿ ُي َقـُق ُه قاكًا تاقا.
القجف يتـاو قا ذكروه قـ الدلقؾ ،وإن كاكقا ْ
التدر ٌك :فالالنن اهلل
لؽالالـ قالالقلفؿ« :قؾـالالا :أكالالف حال ّالل لــػالالل الؿالالقت طـالالف» كالالال ٌ قسال َ

ققصقف صػات الؽؿا الث قتقة ،كالحقاة ،والعؾالؿ ،والؼالدرة ،فقؾالز قالـ قهتالا
ٌ
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سؾب صػات الـؼص.
الالؼ واحالدٌ  ،قس ًالؿك
قالقا« :والثال ة أسؿا ٌء ،ففل إل ٌف واحدٌ  ،ورب واحالدٌ  ،وخ ٌ
واحدٌ  ،لؿ يز  ،وٓ يزا شق ًئا حقا كاص ًؼالا ،أي الالذات ،والـطالؼ ،والحقالاة ،فالالذات
طـدكا :إب الذي هق ا تداء آ ـقـ ،والـطؼ :آ ـ الذي هق ققلق ٌد قـالف ،كالقٓدة
الـطؼ قـ العؼؾ ،والحقاة :هل الروح الؼدس».
والجقام طـ هذا َـ وجقه:
[ االقتحار علٖ ثالثٕ أمسا٘ َى غرييا]:
أسؿاء اهلل ت ارك وتعالك قتعدد ٌة كثقرةٌ:
إول :أن ْ
أسالالؿاء اهلل كثقالالرةٌ ،كالالالعزيز ،والؼالالدير ،وغقرهالالا ،فآقتصالالار طؾالالك
وإذا كاكالالت ْ
ٍ
أسؿاء دون غقرها ٌ
شلء زطؿ الزاطؿ يف اختصاص هذه إسؿاء
اصؾ ،وأي
ال ة ْ

ف دون غقرها ففق ٌ
اصؾ،

القجف الثاين :ققلفؿ« :إب الذي هق ا تداء آ ـقـ ،وآ ـ الـطؼ الالذي هالق
ققلق ٌد قـالف ،كالقٓدة الـطالؼ قالـ العؼالؾ» كالال ٌ اص ٌالؾ :فالنن صالػات الؽؿالا ٓزقال ٌة
لذات الرب

أ ً
قادرا ،لؿ يصر حقا عالد
وٓ
طالؿا ً
ولخرا ،ولؿ يز وٓ يزا حقا ً
ً

طالؿا.
لؿ يؽـ ً
طالؿا عد أن ْ
لؿ يؽـ حقا ،وٓ ً
أن ْ

فنذا قالقا« :إن إب الال الذي هق الذات الال هالق ا تالداء الحقالاة والـطالؼ» اقتضالك
فاطال لؾحقاة والـطؼ :فالنن قالا
ذلؽ أن يؽقن إب ق ؾ الحقاة والـطؼ ،وأن يؽقن ً
حؼ اهلل ٌ
اصؾ.
كان ا تدا ًء لغقره يؽقن قتؼد ًقا طؾقف ،أو ً
فاطال لف ،وهذا يف ّ
وكذلؽ ققلفؿ« :إن الـطؼ ققلق ٌد قـف ،كقٓدة الـطؼ قـ العؼؾ» فنن الؿقلقد
الؿ يؽالـ ،كؿالا يحالدث الـطالؼ شالق ًئا فشالق ًئا،
قـ غقره قتقلالدٌ قـالف ،فقحالدث عالد أن ل ْ

الؿ يؽالـ ٓز ًقالا لؾالـػس الـاصؼالة ،الؾ
سقا ٌء أريد الـطؼ العؾؿ أو ال قالان،
ُ
فؽالهؿالا ل ْ
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حدث فقفا واتصػت ف عد أن لؿ يؽـ ،وإن كاكالت قا ؾال ًة لالف ،كاصؼال ًة الالؼقة ،فالنذا
قثؾقا تقلد الـطؼ قالـ الالرب كتقلالده طالـ العؼالؾ ،لالز أن يؽالقن الالرب كالان كاص ًؼالا
طالؿالا ،وهالذا
طالؿا عد أن لالؿ يؽالـ ً
الؼقة ،ؿ صار كاص ًؼا الػعؾ ،فقؾز أكف صار ً
قالالـ أطظالالؿ الؽػالالر ،وأشالالده اسالالتحالةً :فنكالالف ٓ شالاللء غقالالره يجعؾالالف قتصال ًػا صالالػات
الؽؿا عد أن لؿ يؽـ قتص ًػا هبا ،إذ كؾ قا سالقاه ففالق قخؾ ٌ
القد لالف ،وكؿالالف قـالف،
كاقال.
فقؿتـع أن يؽقن هق جاطؾ الرب س حاكف وتعالك ً
الع يف صالالريح العؼالالؾ :إذ كالالان الشالاللء ٓ يجعالالؾ غقالالره قتص ال ًػا
دور قؿتـال ٌ
وذلالالؽ ٌ
الؿ يتصالػ هبالا حتالك جعؾالف غق ُالره
صػات الؽؿا حتك يؽقن هق قتص ًػا هبا ،فالنذا ل ْ

فاطال لمخالر ،وطؾال ًة لالف،
قتص ًػا هبا ،لز الدور الؿؿتـع ،قثؾ كقن كؾ قـ الشقئقـ ً
أو ل عض صػاتف الؿشروصة يف الػعؾ.
فت قـ طالن كالقن كطؼالف قتقلالدً ا قـالف ،كتقلالد الـطالؼ قالـ العؼالؾ ،كؿالا طالؾ أن
يؽقن لصػاتف الالزقة لف قا هق ق د ٌأ لفا ،قتؼد ٌ طؾقفا ،أو ٌ
فاطؾ لفا.
القجف الثالث :أن ققلفؿ يف آ ـ« :إكف ققلق ٌد قالـ اهلل» إن أرادوا الف أكالف صالػ ًة
أيضا ا ـًالا اك ًقالا ،وإن
ٓزق ًة لف ،فؽذلؽ الحقاة صػ ٌة ٓزق ٌة هلل ،فقؽقن روح الؼدس ً
طالؿالا ،وهالذا قالع
طالؿالا عالد أن لالؿ يؽالـ ً
أرادوا حصؾ قـف عد أن لؿ يؽـ ،صالار ً
وكػرا ،فقؾز قثؾف يف الحقاة ،وهق أكف صار حقا عد أن لؿ يؽـ حقا.
اصال
كقكف ً
ً
القجف الرابع :أن تسؿقة حقالاة اهلل «روح الؼالدس» أق ٌالر لالؿ يـطالؼ الف شالل ٌء قالـ

الؿـَزلة ،فنصالد «روح الؼدس» طؾك حقاة اهلل قـ ت ديؾفؿ ،وتحريػفؿ.
كتب اهلل ُ

القجااف الخاااَس :أهنالالؿ يالالدطقن أن الؿتحالالد الؿسالالقح هالالق الؽؾؿ الة الالالذي هالالق
العؾؿ ،وهالذا إن أرادوا الف كػالس الالذات العالؿالة الـاصؼالة كالان الؿسالقح هالق إب،
وكان الؿسقح كػسف هق إب ،وهق آ ـ ،وهق روح الؼدس ،وهذا طـدهؿ وطـد
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َجؿقع الـاس ٌ
وكػر.
اصؾ
ٌ
وإن قالقا« :الؿتحد ف هق العؾالؿ» فالالعؾؿ صالػ ٌة ٓ تػالارد العالالؿ ،وٓ تػالارد
الصالالػة إخالالرى التالالل هالالل حقالالاة ،فقؿتـالالع أن يتحالالد الالف العؾالالؿ دون الالالذات ،ودون
الحقاة.
أيض الالا ص الالػةٌ ،والص الالػة ٓ تخؾ الالؼ ،وٓ ت الالرزد،
القجاااف الساااادس :أن العؾ الالؿ ً
وأيضالا ففالق طـالدهؿ
والؿسقح كػسف لقس هق صػ ًة قائؿال ًة غقرهالا اتػالاد العؼالالءً ،
خالؼ السؿاوات وإرض ،فاقتـع أن يؽقن الؿتحد ف صالػةً ،فالنن اإللالف الؿع القد
هق اإللف الحل العالؿ الؼادر ،ولقس هق كػس الحقاة ،وٓ كػس العؾؿ والؽال .
فؾق قا قائؾ :يا حقاة اهلل ،أو يا طؾؿ اهلل ،أو يا كال اهلل ،اغػالر لالل ،وارحؿـالل
يجقز أحدٌ قـ أهالؾ الؿؾالؾ أن
واهدين ،كان هذا ً
اصال يف صريح العؼؾ ،ولفذا لؿ َ
وارحؿـالل ،وإكؿالا
يؼا لؾتقراة ،أو اإلكْجقؾ ،وغقر ذلؽ قالـ كالال اهلل :اغػالر لِالل،
َ
يؼا لاللف الؿتؽؾؿ هبذا الؽال  :اغػر لل ،وارحؿـل.
والؿسقح

وارحؿـالا،
طـدكؿ هق اإللف الخالؼ الذي يؼا لف :اغػر لـا،
َ

إلفالا قع الق ًدا ،فؽقالػ إذا لالؿ
فؾق كان هق كػس طؾؿ اهلل وكالقالف لالؿ يجالز أن يؽالقن ً
ٌ
قخؾقد ؽالقف حقث قا لف :كـ فقؽقن.
يؽـ هق كػس طؾؿ اهلل وكالقف ،ؾ هق
فت الالقـ قالالـ ذلالالؽ أن كؾؿالالات اهلل كثقالالر ٌة ٓ هنايالالة لفالالا ،ويف الؽتالالب اإللفقالالة،
كالتقراة :أكف خؾؼ إشقاء ؽالقف ،وكان يف أو التقراة أكف قا  :لقؽـ كذا ،لالقؽـ
كؾؿات كثقرةٌ ،ؾ غايتف أن يؽقن كؾؿ ًة واحالدةً،
كذا ،وقعؾق ٌ أن الؿسقح لقس هق
ٌ
ٍ
ٌ
ؽؾؿة قـ كؾؿات اهلل .
قخؾقد
إذ هق
القجااف السااابع :أن أقالالاكتؽؿ التالالل و الالعفا أكالالا ركؿ َحضالالرة قسالالطـطقـ وهالل

طؼقدة إيؿاكؽؿ التالل جعؾتؿقهالا أصالؾ ديالـؽؿ الالال تـالاقض قالا تدطقكالف قالـ أن اإللالف
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واحالدٌ  ،وت الالقـ أكؽالالؿ تؼقلالالقن لؿالالـ يـالاضركؿ خالالالف قالالا تعتؼدوكالالف ،وهالالذان أقالالران
قعروفان يف ديالـؽؿ :تـاقضالؽؿ ،وإضفالاركؿ يف الؿـالاضرة ِخالالف قالا تؼقلقكالف قالـ
أصؾ ديـؽؿ.
فالالنن إقاكالالة التالالل اتػالالؼ طؾقفالالا َجؿالالاهقر الـصالالارى يؼقلالالقن فقفالالا« :أوقالالـ نلال ٍالف
ٍ
واحدٍ ،
أب ا ط الؽؾ ،خالؼ السالؿاوات وإرض ،كالؾ قالا يالرى ،وقالا ٓ يالرى،
ٍ
واحد :يسقع الؿسقح ا ـ اهلل القحقد ،الؿقلقد قـ إب ق ؾ كالؾ الالدهقر،
و رب

كقر قـ كقر ،إلف ح ّالؼ قالـ إلالف ح ّالؼ ،قالـ جالقهر أ قالف ،ققلالقد غقالر قخؾالقد ،قس ٍ
الاو
لألب يف الجقهر الذي ف كان كؾ شلء ،الذي قـ أجؾـا َكحالـ ال شالر ،وقالـ أجالؾ
خالصـا كز قـ السؿاء ،وتجسد قـ روح الؼدس ،وقـ قريؿ العالذراءَ ،و َتال َلك َس،
وصؾب ،وتللؿ ،وقد ،وقا يف القق الثالث طؾك قالا يف الؽتالب الؿؼدسالة ،وصالعد
وأيضالالا سالالقل ِؿجالالده :لقالالديـ إحقالالاء
إلالالك السالالؿاء ،وجؾالالس طالالـ َيؿالالقـ إبً ،
وإققات ،الذي ٓ فـاء لؿؾؽف ،و روح الؼدس الر ّب الؿحقل ،الؿـ ثؼ قـ إب

الذي هق قع إب وآ ـ ،الؿسجقد لف ،وقؿجد كاصؼ يف إك قاء ،كـقس ًة واحالد ًة
جاقع ًة رسالقلقةً ،واطالرتف ِؿعؿقدي ٍالة واح ٍ
الدة لِؿغػالرة الخطايالا ،وا ٍ
الـ جالاء لؼقاقالة
ِ
ِ
ِ
العتقد كق ُك ُف أققـًا».
الدهر
وحقاة
الؿقتك،
فػل هذه إقاكة الال التل جعؾتؿقها أصؾ ديـؽؿ الالال ذكالر اإليؿالان ثال الة أشالقاء:
ٍ
« ٍ
واحد ،خالؼ السؿاوات وإرض ،خالؼ قا يرى وقا ٓ يرى» ففالذا هالق رب
نلف
رب سالالقاه ،وه الالق إل الالف إ الالراهقؿ ،وإس الالحاد،
العالالالؿقـ ال الالذي ٓ إل الالف غق الالره ،وٓ ّ
ويعؼقب ،وسائر إك قاء والؿرسؾقـ ،وهق الذي دطت َجؿقع الرسؾ إلالك ط ادتالف
وحده ٓ شريؽ لف ،وهنقا أن ُيع د غقره ،ؿ قؾتؿ« :و الرب واح ٍالد :يسالقع الؿسالقح
كقر قـ ٍ
كقر ،إلال ٌف حالؼ قالـ إل ٍالف
ا ـ اهلل القحقد ،الؿقلقد قـ إب ق ؾ كؾ الدهقرٌ ،
ٍ
قخؾقد ،قساو إب يف الجقهر».
حؼ ،قـ جقهر أ قف ،ققلق ٌد غقر
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فصرحتؿ اإليؿان الال قع خالؼ السالؿاوات وإرض الالال الرب واح ٍالد قخؾ ٍ
القد،
قساو إب ،ا ـ اهلل القحقد ،وقؾتؿ« :هق إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ ،قـ جقهر أ قف».
ٌ
تصريح اإليؿان نلفقـ :أحدهؿا قـ أخر ،وطؾؿ اهلل الؼائؿ ف ،أو
وهذا
ٌ
كالقف ،أو حؽؿتف الؼائؿة ف ،الذي َس ّؿقتؿقه ا ـًا ،ولؿ يسؿ أحدٌ قـ الرسؾ صػة
اهلل ا ـًا ،لقس هق إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ ،ؾ إل ٌف واحدٌ  ،وهذا صػة اإللف ،وصػة اإللف
ٌ
وسؿعف ،و صره ،وسائر صػاتف لقس آلفة ،وٕن اإللف
لقست نلف ،كؿا أن قدرتفَ ،

ذات قتصػ ٌة الصػات ،قائؿ ٌة ـػسفا ،والصػة
واحدٌ  ،وصػاتف قتعددةٌ ،واإللف ٌ

جقهرا ،وقؾتؿ« :هق الؼائؿ ـػسف»
قائؿ ٌة الؿقصقف ،وٕكؽؿ َس ّؿقتؿ اإللف
ً
قائؿا ـػسف.
والصػة لقست
جقهرا ً
ً
وهؿ يف هذه إقاكة قد جعؾقا اهلل والدً ا ،وهق إب ،وققلدً ا ،وهق آ ـ،
وجعؾقه قساو ًيا لف يف الجقهر ،وقد ّكزه اهلل كػسف طـ إكقاع الثال ة ،فؼالقا:
ٍ
ٍ
قساو لف يف الجقهر،
صرحقا لكف
«ققلق ٌد غقر قخؾقد ،قساو إب يف الجقهر» ف ّ
والؿساوي لقس هق الؿساوى.

جقهرا اك ًقا،
جقهر ،فقجب أن يؽقن آ ـ
وٓ يساوي إب يف الجقهر إٓ
ً
ٌ
تصريح ن ات ال ة جقاهر،
جقهرا ال ًثا ،كؿا سقلتِل ،وهذا
وروح الؼدس
ٌ
ً
جقهرا واحدً ا ،وإل ًفا واحدً ا ،وهذا
و ال ة للفة ،ويؼقلقن قع ذلؽ :إكؿا كث ت
ً

َجؿع قـ الـؼقضقـ ،ففق حؼقؼة ققلفؿ ،يجؿعقن قـ جعؾ ألفة واحدً ا،
ٍ
ٍ
ٍ
جقاهر ،وقد كزه
واحد ،و قـ إ اتف ال ة
جقهر
وإ ات ال ة للفة ،و قـ إ ات
اهلل كػسف طـ ذلؽ ؼقلف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ] [اإلخالص.]2-2 :
َفـَز َه كػسف أن يؾد ،كؿا يؼقلقن :هق إب ،وأن يقلد ،كؿا يؼقلقن :هق آ الـ،
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كػقا أحدٌ  ،كؿا يؼقلقن :إن لف قـ يساويف يف الجقهر.
وأن يؽقن لف ً
وإذا قؾتؿ :كَحـ كؼق َ :أ َح ِدي الذات ُ ،الَ ِل الصػات.
ققؾ لؽاؿ :قالد صالرحتؿ ن الات إل ٍالف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،و لكالف قس ٍ
الاو لالألب يف
تصريح ن ات جقهر اين ٓ ،صػة ،فجؿعالتؿ القـ الؼالقلقـ :القـ
الجقهر ،وهذا
ٌ
إ الالات ال الالة جالالقاهر ،و الالقـ دطالالقى إ الالات جال ٍ
القهر واحال ٍالد ،وٓ يـجالالقؽؿ قالالـ هالالذا
اطتذار قـ اطتذر قـؽؿ ،كقح َقالك الـ طالدي( )2و َكحالقه ،حقالث قالالقا :هالذا ِؿـ ِْزلالة
ققلؽ :زيد الط قب الحاسب الؽاتب ،ؿ تؼالق  :زيالد الط قالب ،وزيالد الحاسالب،
ٍ
حؽؿ خالف حؽؿف قع الصػة إخرى الال وقالد
صػة لف
وزيد الؽاتب ،ففق قع كؾ
ٌ
يػسرون إقـق هبذا ،فقؼقلقن :إقـق هالق الالذات قالع الصالػة ،فالالذات قالع كالؾ
ٍ
صػة أقـق ٌ  ،فصارت إقاكقؿ ال ٌة الال ٕن هذا الؿثالا ٓ يطالا ؼ قالقلؽؿ :فالنن زيالدً ا
القهر واحالدٌ لالف الالث صالػات :الطالب والحسالاب والؽتا الة ،ولالقس هـالا
هـا هق ج ٌ
جقاهر ،ولؽـ لؽؾ ٍ
ٍ
حؽؿ لقس لألخرى.
صػة
ال ة
ٌ
وٓ يؼقل ٌ
طاقؾ :إن الصػة قساوي ٌة لؾؿقصقف يف الجقهر ،وٓ أن الذات قالع
هذه الصػة تساوي الالذات قالع الصالػة إخالرى يف الجالقهرٕ :ن الالذات واحالدةٌ،
والؿساوي لقس هق الؿساوى ،وٕن الذات قع الصالػة هالل إب ،فالنن كالان هالذا
هق الذي اتحد الؿسقح ،فالؿت َحد ف هق إب ،وٕكؽؿ قؾتؿ طـ هذا الذي قؾتؿ:
«إكف إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ ،قـ جقهر أ قف ،الالذي هالق قسالاو إب يف الجالقهر ،وأكالف
ٌ
كز وتجسد قـ روح الؼدس ،وقـ قريؿ العذراء ،وتلكس ،وصؾب ،وتللؿ».
كثقرا
( )2هق يحقك ـ طدي ـ حؿقد ـ زكريا ،أ ق زكريا ،كان كصراكقا قـ القعؼق قة ،كؼؾ ً
قـ كتب الػالسػة إلك العر قة .اكظر الػفرست ٓ ـ الـديؿ ص .369وققسقطة
ويؽق قديا.
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ب و َتال َللؿ،
فاقتضك ذلؽ أن يؽقن اإللف الحؼ الؿساوي لألب يف الجقهر ُصؾِ َ
قتللؿا ،وهالذا ُت ِؼالر الف صقائالػ قالـؽؿ ،وصقائالػ تـؽالره،
فقؽقن الالهقت قصؾق ًا
ً
لؽـ قؼتضك أقاكتؽؿ هق إو .

وأيضا فنذا كان تجسد قالـ روح الؼالدس وقالريؿ ،فالنن كالان روح الؼالدس هالق
ً
حقاة اهلل كؿا زطؿتؿ ،فقؽقن الؿسالقح كؾؿالة اهلل وحقاتالف ،فقؽالقن ٓهقتالف أقـالقققـ
قـ إقاكقؿ الثال ة ،وطـدهؿ إكؿا هق أقـالق الؽؾؿالة فؼالط ،وإن كالان روح الؼالدس
لقس هق حقاة اهلل طؾ تػسقركؿ لروح الؼدس لكف حقاة اهلل ،وققؾ لؽالؿ ٓ :يجالب
أن يؽقن روح الؼدس صػ ًة هلل ،وٓ أقـق ًقا.
الؿ ذكالالرتؿ يف طؼقالدة أقالالاكتؽؿ :أكؽالؿ تمقـالالقن الروح الؼالالدس الالرب الؿحقالالل،
فالالل تؿ ر الالا ال ًثالالا ،قؾالالتؿ :الؿـ ثالالؼ قالالـ إب ،وآك ثالالاد :آكػجالالار ،كآكالالدفاد
وآكصال اب ،و َكحالق ذلالؽ ،يؼالالا  :ثالؼ السالقؾ قق الع كالالذا ي ثؼالف ث ًؼالا ،أي :خرقالالف
وشؼف ،فاك ثؼ :أي اكػجر ،فاقتضك ذلؽ أن يؽقن هالذا الالرب الؿحقالل اكػجالر قالـ
إب ،واكدفؼ قـف.
كاصؼ يف إك قاء» فجعؾتؿقه قالع
ثؿ قؾتؿ« :هق قع إب ،قسجق ٌد لف ،وقؿجدٌ ٌ
إلفا ال ًثا يسجد لف ،وقعؾق ٌ أن حقاة اهلل التالل هالل صالػتف
إب قسجق ًدا لف ،فل تؿ ً

لقست قـ ثؼ ًة قـف ،ؾ هل قائؿ ٌة ف ٓ ،تخالرج طـالف أل تالة ،وهالل صالػ ٌة ٓزقال ٌة لالفٓ ،

تتعؾالالؼ غقالالره ،فالالنن العؾالالؿ يتعؾالالؼ الؿعؾققالالات ،والؼالالدرة الؿؼالالدورات ،والتؽؾالالقؿ
الؿخاص قـِ ،خالالف الالتؽؾؿ :فنكالف صالػ ٌة ٓزقالةٌ ،يؼالا  :طؾالؿ اهلل كالذا ،وقالدر اهلل
طؾك كؾ شلء ،وكؾؿ اهلل ققسك ،وأقا الحقاة :فالؾػظ الدا ّ طؾقفا ٓز ٌ  ٓ ،يتعؾالؼ

غقر الحل ،يؼا  :حقا يحقا حقاةً ،وٓ يؼا  :حقا كذا ،وٓ ؽذا ،وإكؿا يؼالا  :أحقالا
كالالذا ،واإلحقالالاء فعال ٌالؾ غقالالر كقكالالف حقالالا ،كؿالا أن التعؾالالقؿ غقالالر العؾالالؿ ،وإقالالدار غقالالر

الؼدرة ،والتؽؾالقؿ غقالر الؿالتؽؾؿ ،الؿ جعؾالتؿ روح الؼالدس هالذا كاص ًؼالا يف إك قالاء،
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وحقاة اهلل صػ ٌة قائؿ ٌة فّ ٓ ،
تحؾ يف غقره ،وروح الؼالدس الالذي تؽالقن يف إك قالاء
والصالحقـ لقس هق حقاة اهلل الؼائؿة ف ،ولق كالان روح الؼالدس الالذي يف إك قالاء
إلفالا قع الالق ًدا ،قالد اتحالد كاسالالقتف
هالق أحالد إقالاكقؿ الثال الالة ،لؽالان كالؾ قالالـ إك قالاء ً
الالالالهقت ،كالؿسالالقح طـالالدكؿ ،فالالنن الؿسالالقح لؿالالا اتحالالد الالف أحالالد إقالالاكقؿ صالالار
كاسق ًتا وٓهق ًتا ،فنذا كالان روح الؼالدس الالذي هالق أحالد إقالاكقؿ الثال الة كاص ًؼالا يف
وكاسقت كالؿسقح ،وأكالتؿ ٓ تؼ ّالرون الالحؾق
ٓهقت
إك قاء ،كان كؾ قـفؿ فقف
ٌ
ٌ
وآتحاد إٓ لؾؿسقح وحده ،قع إ اتؽؿ لغقره قا ت لف.
وهؿ تار ًل يش ّيفقن إقـقَقـ :العؾؿ والحقاة الال التل يسالؿقهنا :الؽؾؿالة ،وروح
الؼدس الال الضقاء والحرارة التالل لؾشالؿس قالع الشالؿس ،ويشال ّفقن ذلالؽ الحقالاة
والـطالالؼ الالالذي لؾالالـػس قالالع الالالـػس ،وهالالذا تش ال ق ٌف فاسالالدٌ  :فالالنهنؿ إن أرادوا الضالالقاء
الؿ تحالالؾ
والحالالرارة قالالا يؼالالق الالذات الشالالؿس ،فالالذلؽ صالالػ ٌة لؾشالالؿس قائؿ ال ٌة هبالالا ،لال ْ
غقرها ،ولؿ تتحد غقرها كؿالا أن صالػة الالـػس كالذلؽ ،هالذا إن ققالؾ :إن الشالؿس

قؿـقع ،والؿؼصقد هـا قان فساد كالقفؿ ،وققاسفؿ.
تؼق ف حرارةٌ ،وإٓ ففذا
ٌ
الائؿ غقرهالالا ،كالشالالعاع الؼالالائؿ الالالفقاء
وإن أرادوا قالالا هالالق الالائ ٌـ طالالـ الشالالؿس قال ٌ
ٍ
وجقه:
دلقال طؾك فساد ققلفؿ قـ
وإرض ،والحرارة الؼائؿة ذلؽ ،كان هذا ً
أطراض قـػصؾ ٌة ائـ ٌة طـ الشؿس ،قائؿ ٌة غقرها ٓ ،هبا ،وكظقالر
َـفا :أن هذه
ٌ
هذا قا يؼالق ؼؾالقب إك قالاء :قالـ العؾالؿ ،والحؽؿالة ،والالقحل الالذي أكالذروا الف،
وطؾك هذا التؼدير فؾقس يف الـاسقت شق ًئا قـ الالهالقت ،وإكؿالا فقالف ل الار حؽؿتالف
وقدرتف.
الراض قائؿال ٌة غقالر
وَـفا :أن الحالرارة والضالقء الؼالائؿ الالفقاء ،والجالدران أط ٌ
الشؿس ،والؽؾؿة وروح الؼدس طـدهؿ هؿا جقهران.
وَـفا :أن هذا لقس هق الشالؿس ،وٓ صالػة قالـ صالػات الشالؿس ،وإكؿالا هالق
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أ ٌالر حاصال ٌالؾ يف غقالر الشالالؿس سال ب الشالالؿس ،وقثالؾ هالالذا ٓ ُيـْ َؽالر ققاقالالف إك قالالاء
الاص ،فؿالا ح ّالؾ الؿسالقح
والصالحقـ ،ولؽـ لقس لؾؿسقح
الذلؽ اختص ٌ
لؿ يح ّالؾ الف ،فالال اختصالاص لالف ٍ
حؾ غقره قـ الؿرسؾقـ ،وقا ل ْؿ ّ
ّ
اللقر
يحؾ غقره ْ
إلفالالا دون غقالالره قالالـ الرسالالؾ ،وٓ هـالالا اتحالالاد الالقـ الالهالالقت
يقجالالب أن يؽالالقن ً
لؿ تتّحد الشؿس ،وٓ صػاهتا الؼائؿة هبالا الالفقاء وإرض التالل
والـاسقت ،كؿا ْ
حصؾ هبا الشعاع والحرارة.

كسؿف كَحـ قعشر الـصارى ِفا قـ ذات أكػسـا ،الؾ
لؿ ّ
إسؿاء ْ
قالقا« :وهذه ْ
اهلل َسؿك ٓهقتف ِفا ،وذلؽ أكف قالا طؾالك لسالان ققسالك الـ ِالل يف التالقراة قخاص ًالا
قائال« :ألقس هذا إب الذي صـعؽ ،و راك ،واقتـاك».
َـل إسرائقؾ ً
قائال« :وكان روح اهلل ترف طؾك الؿاء».
أيضا ً
وطؾك لساكف ً
وققلف طؾك لسان داود الـ ِل« :روحؽ الؼدس ٓ تـْزع قـل».
وأيضالالا طؾالالك لسالالاكف « :ؽؾؿالالة اهلل تشالالددت السالالؿاوات وإرض ،و الالروح فالالاه
ً
َجؿقع ققاهتـ».
وققلف طؾك لسان أشعقا« :يق س الؼتاد ،ويجػ العشب ،وكؾؿة اهلل اققال ٌة إلالك
إ د».
وطؾك لسان أيقب الصديؼ« :روح اهلل خؾؼـل ،وهق يعؾؿـل».
وقالالا السالالقد الؿسالقح يف اإلكجقالالؾ الؿؼالالدس لؾتالققالالذ إصفالالار« :اذه الالقا إلالالك
وطؿالالدوهؿ اسالالؿ إب ،وآ الالـ ،وروح الؼالالدس ،إلال ٍالف واحال ٍالد،
َجؿقالالع العالالالؿّ ،
وطؾؿقهؿ أن يحػظقا َجؿقع قا أوصقتؽؿ ف».
والجقام َـ وجقه:
َحدها :أن تؼق  :إن كال إك قالاء صالؾقات اهلل وسالالقف طؾالقفؿ ٓ يؽالقن إٓ
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حؼا وصد ًقا ،وٓ يؽقن فقالف شالل ٌء يعؾالؿ طالكالف صالريح العؼالؾ ،وإن كالان فقالف قالا
يعجز العؼؾ طـ قعرفتف دون إخ ار إك قاء ،وٓ يؽقن كال الـ ِل الذي يخالد الف
قـاقضا لؽالقف يف قق ع لخالر ،وٓ لؽالال سالائر إك قالاء ،الؾ كالؾ قالا أخالدت الف
ً
إك قاء ففق حالؼ وص ٌ
عضالا ،وقالد أوجالب اهلل طؾقـالا أن كالمقـ
الدد ،يصالدد عضالف ً
ؽؾ قا أخدوا ف ،وحؽالؿ ؽػالر قالـ لقالـ ال عض ذلالؽ ،وكػالر عضالف ،فؿالا طؾالؿ
صريح العؼؾ ٓ يـاقض قا طؾالؿ الـؼالؾ الصالحقح طالـ إك قالاء ،وقالا طؾالؿ الـؼالؾ
الصحقح طـ عضالفؿ ٓ يـالاقض قالا طؾالؿ الـؼالؾ الصالحقح طالـ غقالره ،ولؽالـ قالد
يختؾػ عالض الشالرع والؿـالاهج يف إقالر والـفالل ،فلقالا قالا يخالدون الف طالـ اهلل،
وقالئؽتف ،وكت ف ،ورسؾف ،والقق أخر ،وغقر ذلؽ ،فال يجقز أن يـالاقض عضالف
عضا.
ً
وإذا كان كذلؽ ..فؿا يـؼؾقكف طـ إك قاء إكؿالا تالتؿ الحجالة الف إذ طؾالؿ إسالـاده
ترجؿتالف قالـ العديالة إلالك
الحقحا ،وكعؾالؿ أن َ
وقتـف ،فقعؾؿ أكف قـؼق طـفؿ كؼ ًالال ص ً
ترجؿال ًة صالحقحةً ،ويعؾالؿ عالد
الؾسان أخر الال كالروققة ،والعر قالة ،والسالرياكقة الالال َ
ذلؽ أهنؿ أرادوا ف ذلؽ الؿعـَك.
ولقس قع الـصالارى حجال ٌة طالـ إك قالاء تث الت فقفالا هالذه الؿؼالدقات الالثالث،
و َكحالالـ يف هالالذا الؿؼالالا يؽػقـالالا الؿـالالع ،والؿطال الالة لفالالؿ تصالالحقح هالالذه الؿؼالالدقات:
فالالنهنؿ ادطالالقا أن التثؾقالالث أخالالذوه طالالـ إك قالالاء ،فالالـحـ كطالالال فؿ تصالالحقح هالالذه
الؿؼدقات.
والجقام الثاين :أكا ك قـ تػسقر قا ذكروه قـ الؽؾؿات ،أقالا قالق طؾالك لسالان
ققسك
واقتـاك».

قائال« :ألالقس إب الالذي صالـعؽ ،و الر اك،
قخاص ًا َـل إسرائقؾ ً

ففذا فقف أكف َسؿاه أ ًا لغقر الؿسقح

 ،وهذا كظقر ققلف إلسرائقؾ« :أكالت
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ا ـل ؽري ،وداود ا ـل ح ق ِل».
وقااقل الؿسااقح« :أ الالل وأ الالقؽؿ» وهالالؿ يس ال ّؾؿقن أن الؿالالراد هبالالذا يف حال ّالؼ غقالالر
يخصقن ف الؿسقح.
الؿسقح ِؿعـَك الرب ٓ ،قعـَك التقلد الذي
ّ
الثالث :أن هذا حج ٌة طؾقفؿ ،فالنذا كالان يف الؽتالب الؿتؼدقالة تسالؿقتف أ ًالا لغقالر

الؿسقح ،ولقس الؿراد ذلؽ إٓ قعـَك الر ّب ،طؾالؿ أن هالذا الؾػالظ يف لغالة الؽتالب
حؼ الؿسقح طؾالك هالذا الؿعـَالكٕ :ن إصالؾ طالد
يراد ف الرب ،فقجب َحؿؾف يف ّ
آشرتاك يف الؽال .

خصقا ف الؿسقح إكؿا يث ت إذا طؾالؿ أكالف
الرابع :أن استعؿالف يف الؿعـَك الذي ّ
أريد الؿعـَك الذي ادطقه يف الؿسقح ،فؾق ُأ ت ذلؽ الؿعـَك ِؿجالرد إصالالد لػالظ
إب لز الدور :فنكف ٓ يعؾؿ أكف أريد ف ذلؽ الؿعـَك قـ حقث يث ت أكف كان يراد
ف يف حؼ اهلل هذا الؿعـَك ،وٓ يث ت ذلؽ حتك يعؾؿ أكالف أريالد الف ذلالؽ الؿعـَالك يف
الؿ يعؾالؿ واحالدٌ قـفؿالا،
حؼ الؿسقح ،فنذا تققالػ العؾالؿ ؽالؾ قـفؿالا طؾالك أخالر ل ْ
فت قـ أكف ٓ طؾؿ طـدهؿ لكالف أريالد يف حالؼ الؿسالقح ؾػالظ إب ،قالا خصالقه الف يف

الـزاع.
قحؾ َ
القجف الخاَس :أكف ٓ يقجالد يف كتالب إك قالاء ،وكالقفالؿ إصالالد اسالؿ إب
والؿراد ف :أب الالهقت ،وٓ إصالد اسؿ آ ـ والؿراد ف :شل ٌء قـ الالهقت،

ٓ كؾؿتف ،وٓ حقاتف ،ؾ ٓ يقجد لػظ آ ـ إٓ والؿراد ف :الؿخؾقد ،فال يؽالقن
ٍ
قخؾقد.
لػظ آ ـ إٓ ٓ ٍـ

وحقـئال ٍالذ ...فقؾالالز قالالـ ذلالالؽ أن يؽالالقن قسالالؿك آ الالـ يف حالالؼ الؿسالالقح هالالق
الـاسالالقت ،وهالالذا ي طالالؾ قالالقلفؿ :إن آ الالـ وروح الؼالالدس أهنؿالالا صالالػتان هلل ،وأن
الؿسقح اسؿ لالهقت والـاسقت ،فت قـ أن كصقص كتالب إك قالاء ُت طالؾ قالذهب
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الـصارى ،وتـاقض أقاكتفؿ ،ففؿ قـ أقريـْ َ :قـ اإليؿان ؽالال إك قالاء و طالالن
ديـفؿ ،و قـ تصحقح ديـفؿ وتؽذيب إك قاء ،وهذا هق الؿطؾقب.
قائال« :وكان روح اهلل ترف طؾك الؿاء».
أيضا ً
قالقا :وطؾك لساكف ً
فقؼال :هذا يف السػر إو «سػر الخؾقؼة» يف أولف ،لؿا ذكر أكف يف ال دء خؾالؼ
السؿاوات وإرض ،وأكف كاكت إرض قغؿالقر ًة الؿالاء ،وكاكالت روح اهلل تالرف
طؾك الؿاء ،أخد أكف كان الؿاء فالقد الالرتاب ،والفالقاء فالقد الؿالاء ،وروح اهلل هالل
الريح التل كاكت فقد الؿاء.
هذا تػسقر َجؿقع إقؿ :قـ الؿسؾؿقـ ،والقفالقد ،وطؼالالء الـصالارى ،ولػالظ
الؽؾؿة العدية « ُر ّوح» ضؿ الراء ،وتشديد الالقاو ،وهالل الالروح ،والالريح تسالؿك
وجؿعفا أرواح ،ولؿ يرد ذلؽ أن حقاة اهلل كاكت ترف طؾك الؿاء.
روحاَ ،
ً

فنن هالذا ٓ يؼقلالف طاق ٌالؾ :فالنن حقالاة اهلل صالػ ٌة قائؿال ٌة الف ٓ ،تػارقالف ،وٓ تؼالق
فضال طـ أن ترف طؾالك الؿالاء ،والالذي يالرف
غقره ،فقؿتـع أن تؼق ِؿاء أو غقرهً ،
الار طالـ الالريح التالل كاكالت تتحالرك فالقد
الائؿ ـػسالف ،وهالذا إخ ٌ
الؿ ق ٌ
طؾك الؿاء جس ٌ
الؿاء.
ِ
اـ ُروحِ اهلل ِ َتا ْالتِل
وقثالالؾ هالالذا قالالق الـ ِالالل
يحَ :فنِك ََّفااا َا ْ
 َٓ « :ت َُس ا ُّيقا الا ِّار َ
ِ ِ
ِ
الر ْح َؿ ِة َوت َْلتِل بِا ْل َع َذ ِ
اـ َت َع َّاق ُذوا بِااهلل َ ْ
قهاِ َو َلؽ ْ
ام َف َاال ت َُسا ُّي َ
بِ َّ
اـ َش ِّار َهاِ َو َسا ُؾقا اهللَ
َخ ْق َر َها» (.)2
الر ْح َؿ ِـ َِ ْـ ِق َي ِؾ ا ْل َق َؿ ِـ» (.)1
وققلف« :إِكِّل ََٕ ِجدُ َك َػ َس َّ
( )2أخرجف أحؿد  ،167/1وأ ق داود ( ،)5097والـسائل يف الؽدى ( ،)20767وا ـ
.
قاجف  ،2118/1وال خاري يف التاري الؽ قر 267/1طـ أ ل هريرة
( )1أخرجف ال زار  ،)3701( 250/9والطداين يف الؽ قر  ،)6358( 51/7وال خاري يف
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قالقا« :وققلف طؾك لسان داود :روحؽ الؼدس ٓ ُتـ َْزع قـل».
فقؼال :هذا دلق ٌالؾ طؾالك أن روح الؼالدس كاكالت يف داود ،فعؾالؿ الذلؽ أن روح
الؼدس التل كاكت يف الؿسقح قالـ هالذا الجالـس ،فعؾالؿ الذلؽ أن روح الؼالدس ٓ
تختص الؿسالقح ،وهالؿ يسالؾؿقن ذلالؽ ،فالنن قالا يف الؽتالب التالل ليالديفؿ يف غقالر
قق الالع :أن روح الؼالالدس حؾالالت يف غقالالر الؿسالالقح :يف داود ،ويف الحالالقاريقـ ،ويف
غقرهؿ.
وحقـ ٍ
ئذ ...فنن كان روح الؼدس هق حقاة اهلل ،وقالـ حؾالت فقالف يؽالقن ٓهق ًتالا
القت كالؿسالقح،
القت وكاس ٌ
إلفا ،ولز أن يؽقن كؾ هالمٓء فالقفؿ ٓه ٌ
لز أن يؽقن ً
إجؿاع الؿسؾؿقـ ،والـصارى ،والقفقد.
وهذا خالف ْ
أيضا أن يؽقن الؿسقح فقف ٓهقتان :الؽؾؿة ،وروح الؼالدس،
ويؾز قـ ذلؽ ً
فقؽالالقن الؿسالالقح قالالع الـاسالالقت أقـالالقققـ :أقـالالق الؽؾؿالالة ،وأقـالالق روح الؼالالدس،
وأيضا فنن هذه لقست صػ ًة هلل قائؿ ًة ف ،فنن صالػة اهلل الؼائؿالة الف ،الؾ وصالػة كالؾ
ً
ٍ
اسالؿف روح الؼالدس ،وٓ
ققصقف ٓ تػارقف ،وتؼق غقالره ،ولالقس يف هالذا أن اهلل ْ
اسالالؿفا روح الؼالالدس ،وٓ أن روح الؼالالدس الالالذي تجسالد الؿسالالقح قـالالف،
أن حقاتالالف ْ
وقـ قريؿ هق حقاة اهلل س حاكف وتعالك.

إسالؿاء قالـ ذات أكػسالـا،
الؿ كسالؿف هبالذه ْ
وأكتؿ قؾتؿ« :إكا قعاشالر الـصالارى ل ْ

ولؽـ اهلل َسؿك ٓهقتف هبا» ولقس فقؿا ذكرتؿقه طالـ إك قالاء أن اهلل َسالؿك كػسالف،
وٓ شق ًئا قالـ صالػاتف الروح الؼالدس ،وٓ َسالؿك كػسالف ،وٓ شالق ًئا قالـ صالػاتف ا ـًالا،
ف طؾ تسؿقتؽؿ لصػتف التل هالل الحقالاة الروح الؼالدس ،ولصالػتف التالل هالل العؾالؿ
آ ـ.

=
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قختص الؽؾؿة والالروح ،فالنذا كاكالت روح
وأيضا فلكتؿ تزطؿقن أن الؿسقح
ً
ٌ
 ،والحالقاريقـ ،وغقالرهؿ طالؾ قالا خصصالتؿ الف الؿسالقح،
الؼدس يف داود
وقالالد طؾالالؿ آتػالالاد أن داود ط الالد هلل

 ،وإن كاكالالت روح الؼالالدس فقالالف ،وكالالذلؽ

الؿسالقح ط الالد هلل ،وإن كاكالالت روح الؼالالدس فقالالف ،فؿالالا ذكرتؿالالقه طالالـ إك قالالاء حجال ٌة
طؾقؽؿ ٕهؾ اإلسال  ٓ ،حج ٌة لؽؿ.
وأيضا طؾك لسان داود الـ ِل
قالقاً « :

 :ؽؾؿة اهلل تشالددت السالؿاوات

وإرض ،و روح فاه َجؿقع ققاهتـ».
َيضاا حجا ٌة
فقؼال :أقا ققلف « :ؽؾؿة اهلل تشددت السالؿاوات وإرض» ففاق ً
طؾقؽؿ لقجقه:
َحاادها :أن اهلل خؾالالؼ إشالالقاء ؽؾؿتالالف التالالل هالالل «كالالـ» كؿالالا قالالا يف التالالقراة:
«لقؽـ كذا ،لقؽـ كذا ،لقؽـ كذا» وكذلؽ يف الز قرٕ« :كف قا فؽاكقا ،وهق أق ٌالر،
فخؾؼقا» فجعؾ كقهنؿ طـ ققلف.

وقثؾ ققلف يف الز قر« :الؽؾ ِحؽؿة صـعت».
ويف الؼرلن[ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ] [يس.]81 :
ولقس الؿسقح هق هذه الؽؾؿات.
الثاين :أن كؾؿة اهلل اسؿ جـس :فنن كؾؿات اهلل ٓ هناية لفا ،قا تعالك[ :ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ] [الؽفػ:

.]209
والتقراة تد طؾك تعدد الؽؾؿات ،وإذا كان كذلؽ فالؿسقح لقس هق
قجؿقع الؽؾؿات ،ؾ ُخؾِ َؼ ؽؾؿة قـفا.
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الثالااث :أن الؿسالالقح طـالالدكؿ هالالق الخالالالؼ ،وأكالالتؿ قالالع قالالقلؽؿ« :إكالالف آ الالـ
والؽؾؿة» تؼقلقن إكف اإللف الخالؼ ،وتؼقلقن« :إكف إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ» وتؼقلالقن:
ٌ
«إل ال ٌف واحالالدٌ » فتجؿعالالقن الالقـ الـؼقضالالقـ ،وإذا كالالان هالالق الخالالالؼ ففالالق الالالذي يش الدد

السؿاوات وإرض ٓ ،يؼا  :ف تشددت السؿاوات وإرض ،وإكؿا يؼا  « :الف»

فقؿا كان صػ ًة لؾؿقصقف ،فقؼا  :خؾؼ اهلل إشقاء ؽـ ،وخؾؼ إشقاء ؼدرتف.
وققلف « :ؽؾؿتف تشددت السؿاوات وإرض» يؼتضل أن الؽؾؿة صػةٌُ ،ف ِعؾ
هبإ :هنا هل الخالؼة ،والؿسقح طـدكؿ هق الخالؼ ،لقس هق صػة خؾؼ.
والرابع :أن كؾؿة اهلل يراد هبا جـس كؾؿاتف ،كؿا قا تعالك[ :ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] [التق ة:

.]20
وكؼق الـ ِل

اهلل ِ»(.)2

ُقن ك َِؾ َؿ ُة اهلل ِ ِه َل ا ْل ُع ْؾ َقا َف ُف َق فِل َسيِ ِ
قؾ
ْ ََ « :ـ َقات ََؾ لِ َتؽ َ

ٍ
وحقـئذ ...فالؿراد :أن اهلل أقا السالؿاوات وإرض ؽؾؿتالف ،كؼقلالف« :كالـ»،
تعرض لؾؿسقح
ولقس يف هذا
ٌ

.

وََا كؼؾؽؿ َكف قال« :و روح فاه َجؿقع ققاهتـ» ففالذه الؽؾؿالة الالال سالقا ٌء كاكالت

اصال الال ٓ حجة لؽؿ فقفإ :كف إن أريد هبالذه الؽؾؿالة« :حقالاة اهلل» فن الات
حؼا ،أو ً
لؿ ِ
يسؿ حقاة اهلل روح الؼدس كؿا زطؿالتؿ ،وإن أراد شالق ًئا غقالر
حقاة اهلل حؼ ،وهق ْ
لؿ تـػعؽؿ ،فلكتؿ ادطقتؿ أن حقاة اهلل روح الؼدس ،حتالك قؾالتؿ :قالراده يف
حقاة اهلل ْ

اإلكْجقؾ ؼقلف« :طؿدوا الـاس اسؿ إب ،وآ الـ ،والالروح الؼالدس» هالق حقالاة

الؿ تالذكروا كؼ ًالال طالـ إك قالاء أهنالؿ َسالؿقا
اهلل ،وادطقتؿ أن إك قاء َسؿقه الذلؽ ،ول ْ
( )2أخرجف أحؿد  ،202/2وال خاري ( ،)1820وقسؾؿ ( )2902طـ أ ل ققسك

.
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حقاتف روح الؼدس ،ؾ ذكرتؿ طـفؿ قا يقافؼ قا يف الؼرلن :أن روح الؼالدس لالقس
الؿ يتعالقـ أن
الؿراد هبا حقاة اهلل ،ولق ُقالدر أن هالذا الؾػالظ اسالتعؿؾ يف هالذا ،وهالذا ل ْ
الؿ يسالالتعؿؾ يف كالالال
الؿسالالقح أراد ؼقلالالف« :روح الؼالالدس» حقالالاة اهلل ،فؽقالالػ إذا لال ْ

أجؿعقـ يف حقاة اهلل قط.
إك قاء صؾقات اهلل وسالقف طؾقفؿ ْ

 قالقا« :وققلف طؾك لسان أيقب الصديؼ :روح اهلل خؾؼـل ،وهق يعؾؿـل».سؿت حقاة اهلل روح
فقؼال :إن هذا ٓ حجة فقفٕ ،كؽؿ أدطقتؿ أن إك قاء ّ

الؼدس ،وهذا لؿ يؼؾ :روح الؼدس ،ؾ قال« :روح اهلل» وروح اهلل يراد هبا:
روح ،اصطػاه اهلل فلح فا ،كؿا قا يف الؼرلن[ :ﮂ ﮃ
الؿؾؽ الذي هق ٌ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ] [قريؿ.]29-27 :
شرا سقيا ،وت قـ أكف رسقلف،
فؼد أخد أكف أرسؾ إلقفا روحف ،فتؿثؾ لفا ً
فعؾؿ أن الؿراد الروحٌ :
قؾؽ ،هق روح اصطػاها ،فل اففا إلقف ،كؿا يضاف إلقف
إطقان التل خصفا ِخصائص يح فا ،كؼقلف[ :ﮆ ﮇ ﮈ] [الشؿس:
 ،]23وققلف[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ] [الحج:

 ،]16وققلف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ] [اإلكسان.]6 :
قالقا :وققلف طؾك لسان أشعقا الـ ِل« :يق س الؼتاد ،ويجػ العشالب ،وكؾؿتالف
اققة إلك إ د».
فقؼال :إقا أن يريد ؽؾؿة اهلل طؾؿالف ،أو كؾؿال ًة قعقـالةً ،أو تؽالقن كؾؿالة اهلل اسالؿ
جـس ،وطؾك التؼديرات الثال ة ٓ حجة لؽؿ يف ذلؽ :فنكف إن كان كؾؿالة اهلل اسالؿ
جالالالـس لؽالالالؾ قالالالا تؽؾالالالؿ اهلل الالالف ،كؿالالالا قالالالا  [ :ﯦ ﯧ ﯨ
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ] [التق ة.]20 :
الت ٓ ،ي طالالؾ ،كؿالالا قالالا تعالالالك:
فالالالؿراد الالذلؽ أن قالالا قالالالف اهلل ففالالق حالالؼ ا ال ٌ
[ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ] [إطراف.]237 :
يعـالالل تؿاقفالالا :كػالالاذ قالالا وطالالدهؿ الالف قالالـ الـصالالر طؾالالك فرطالالقن ،وإهالكالالف،
وإخراجفؿ إلك الشا .
وقـ هذا ال اب قق الؿسقح« :السؿاء وإرض يزوٓن ،وكالقالل ٓ يالزو »
فنن أراد طؾؿ اهلل فعؾؿ اهلل ٍ
اد ،سقا ٌء أراد ف طؾؿف الؼالائؿ ذاتالف ،أو قعؾققالف الالذي
أخد ؼائف ،فال حجة لؽؿ فقف ،وكذلؽ إن أراد كؾؿ ًة قعقـةً :فالنن الؿسالقح طـالدكؿ
لقس كؾؿ ًة قعقـ ًة قـ كالقف ،ؾ هق طـدكؿ هق الؽؾؿة ،وهق اهلل الخالؼ ،ولالقس يف
هذا الؾػظ قا يد طؾك أكف أراد الؽؾؿة الؿسقح ،والؿسقح طـدكؿ أزلِل أ الديٓ ،
يقصػ ال ؼاء دون الؼد  ،ولق قدر أكف أراد الؽؾؿة الؿسالقح ،فالـحـ ٓ كـؽالر أكالف
يسؿك الؽؾؿةٕ :كف قا لف« :كـ» فؽان ،كؿا سقل قان ذلؽ ،ويريد الذلؽ :إقالا
ؼاؤه إلالك أن يـْالز إلالك إرض ،وإقالا أن يريالد ؼالاء ذكالره ،والثـالاء طؾقالف ،ولسالان
صدد لف إلك لخر الزقان.
وقؿا يق ح هذا ،وأكف لقس الؿراد الف قالا يدطقكالف أكالف قالا « :وكؾؿالة اهلل اققالة
إلك إ د» فقصالػفا ال ؼالاء دون الؼالد  ،وطـالدهؿ أن الؽؾؿالة الؿقلالقدة قالـ إب
قديؿ ٌة أزلقةٌ ،لؿ تز  ،وٓ تزا  ،وقثؾ هذا ٓ يحتاج أن يقصالػ الالدوا وال ؼالاء،
والرحؿة ،والثقاب ،فنكف يقصػ ال ؼاء والدوا ،
ِخالف قا وطد ف قـ الـعقؿ،
ْ
ويف الزبقر« :اطرتفقا لؾرب :فنكف صال ِ ٌح ،وإكف إلك إ د رحؿتف».

قالقا« :وقا السقد الؿسقح يف اإلكْجقالؾ الؿؼالدس لتالققالذه إصفالار :اذه القا
إلك َجؿقالع إقالؿ ،وطؿالدوهؿ اسالؿ آب وآ الـ وروح الؼالدس اإللالف القاحالد،
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وطؾؿقهؿ أن يحػظقا َجؿقع قا أوصقؽؿ ف».
فقؼال لفؿ :هذا طؿدتؽؿ طؾك قا تدطقكف قـ إقاكقؿ الثال ة ،ولقس فقف شالل ٌء
الاهرا :فالنن لػالظ آ الـ لالؿ يسالتعؿؾ قالط يف الؽتالب
يد طؾك ذلؽ ٓ ،كصا ،وٓ ض ً
ٍ
صػة قـ صػات اهلل ،ولؿ يسؿ أحدٌ قـ إك قاء طؾالؿ اهلل ا ـالف ،وٓ
اإللفقة يف قعـَك
َسؿقا كالقف ا ـف ،ولؽـ طـدكؿ أهنؿ َسؿقا ط الده ،أو ط الاده ا ـالف أو ـقالف ،وإذا كالان
كذلؽ فدطقاكؿ أن الؿسقح أراد الالعؾؿ ا الـ اهلل وكالقالف دطالقى يف غايالة الؽالذب
طؾك الؿسقح ،وهق َح ٌ
ؿؾ لؾػظف طؾك قا لؿ يستعؿؾف هق وٓ غقالره فقالف ٓ ،حؼقؼالةً،
ٍ
ٍ
وتحريػ لؽال إك قاء أطظؿ قـ هذا.
كذب
قجازا ،فلي
وٓ
ً
ولق كالان لػالظ آ الـ يسالتعؿؾ يف صالػة اهلل لسالؿقت حقاتالف ا ـًالا ،وقدرتالف ا ـًالا،
فتخصقص العؾؿ ؾػظ آ ـ دون الحقاة خط ٌل ٍ
ان ،لق كان لػظ آ ـ يسالتعؿؾ يف
صػة اهلل ،فؽقػ إذا لؿ يؽـ كذلؽ.
وكذلؽ روح الؼدس لؿ يستعؿؾقها يف حقاة اهلل ،وٓ أرادوا هبذا الؾػالظ حقالاة
اهلل التالالل هالالل صالالػتف ،وإكؿالالا أرادوا الالذلؽ قالالا ُيـَزلالالف طؾالالك الصالالديؼقـ وإك قالالاء،
ويميدهؿ ف ،كؿا يف قق داود« :روحؽ الؼدس ٓ ُتـ َْزع قـالل» ،وطـالدهؿ أن روح
الؼدس حؾت يف الحقاريقـ ،وقد قدقـا أن روح الؼدس يراد ف الؿؾالؽ ،ويالراد الف
قا يجعؾف يف الؼؾقب قـ الفدى والؼقة ،وقـف ققلالف يف عالض الـ القات« :ويف تؾالؽ
إيالالا أسالالؽب قالالـ روحالالل طؾالالك كالالؾ قالالديس» ويف ز الالقر داود« :روحالالؽ الصالالالِح
يفديـل يف أرض قستؼقؿة».
يقضح هذا َكفؿ قالقا يف ََاكتفؿ« :الالذي قالـ أجؾـالا َكحالـ ال شالر ،وقالـ أجالؾ
خالصـا كز قـ السؿاء ،وتجسد قـ روح الؼدس ،وقـ قريؿ العالذراء» وذكالروا
أن ذلؽ يف الؽتالب الؿؼدسالة ،والالذي يف الؽتالب الؿؼدسالة ٓ يؽالقن إٓ حؼالا ،وٓ
ريب أن فقفا قثؾ قا يف الؼرلن ،ويف الؼالرلن أن اهلل أرسالؾ روحالف إلالك قالريؿ ،فالـػ
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فقفا ،فحؿؾت الؿسقح

.

وهذا الروح هق الرسق  ،كؿا قالا [ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ] [قريؿ.]29 :
وكػ فقفا قـ هذا الروح ،فؽان الؿسقح قخؾق ًقالا قالـ هالذا الالروح ،وقالـ أقالف
قريؿ ،كؿا قالقا يف إقاكة :أكف تجسد قـ قريؿ وقـ روح الؼالدس ،لؽالـ اطتؼالدوا
أن روح الؼدس التل ُخؾِ َؼ الؿسقح قـفا وقالـ قالريؿ هالل حقالاة اهلل ،وهالذا لالقس يف
الاقض
أيضالا قـ ٌ
الؽتب قا يد طؾقف ،ؾ الؽتب كؾفا صريحة يف كؼالقض هالذا ،وهالق ً
لؼقلفؿ :إن الؿتحد الؿسقح هق أقـق الؽؾؿة ،وهالق العؾالؿ :فالنن كالان قالد تجسالد
قـ قريؿ وأقـق الؽؾؿة ،لؿ يؽالـ قتجسالدً ا قالـ روح الؼالدس ،وإن كالان قالـ روح
الؼدس لؿ يؽـ قـ الؽؾؿة ،وإن كان قـفؿا َجؿق ًعالا كالان الؿسالقح أقـالقققـ :أقـالق
الؽؾؿة ،وأقـق الروح.
والـ ارى بػرقفؿ الثالثاة كؾفاؿ يؼقلاقن :إكؿالا الؿتحالد الف أقـالق الؽؾؿالةٓ ،
أقـالق الحقالالاة ،فت الالقـ تـاقضالفؿ يف أقالالاكتفؿ ،وت الالقـ خطالالمهؿ فقؿالا فسالالروا الالف كالالال
إك قاء ،وت قـ أن قا ت طـ إك قاء ففالق حالؼ ققاف ٌالؼ لؿالا أخالد الف قحؿالدٌ خالاتؿ
الـ ققـ ٓ ،يـالاقض شالق ًئا قالـ كالال إك قالاء ،كؿالا أكالف ٓ يـالاقض شالق ًئا قالـ كالقفالؿ
صريح الؿعؼق  ،وت قـ أهنؿ َحؿؾقا كال إك قالاء يف لػالظ آ الـ ،وروح الؼالدس،
وغقره طؾك قالا لالؿ يقجالد اسالتعؿا هالذا الؾػالظ فقالف ،وتركالقا َحؿؾالف طؾالك الؿعـَالك
الؿقجقد يف كالقفؿ ،وهذا قـ أ ؾغ قا يؽقن قـ تحريػ كالقفالؿ طالـ ققا العف،
وت ديؾ قعاين كال اهلل ،فؽقػ يجقز أن يحؿؾ لػظ روح الؼالدس طؾالك قعـًالك لالؿ
يستعؿؾف فقف إك قاء ،وٓ أرادوه ف ،ويالرتك َحؿؾالف طؾالك الؿعـَالك الؿعالروف الالذي
دائؿا.
يستعؿؾقكف فقف ً
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يحرف كال إك قاء ،ويػالرتي الؽالذب طؾالقفؿ ،الؾ
وهؾ هذا إٓ قـ فعؾ قـ ّ

ضالالاهر هالالذا الؽالالال أن يعؿالالدوهؿ اسالالؿ إب الالالذي يريالالدون الالف يف لغالالتفؿ الالالرب،
وآ ـ الذي يريدون ف يف لغتفؿ الؿر ِل ،وهق هـا الؿسالقح ،وروح الؼالدس وهالق
روح الؼدس الذي أ ّيد اهلل ف الؿسقح :قالـ الؿؾالؽ ،والالقحل ،وغقالر ذلالؽ ،وهبالذا
فسر هذا الؽال قـ فسره قـ أكا ر طؾؿائفؿ.
ففذا قا ذكروه يف كتاهبؿ ،يحتجقن هبا طؾك قا يعتؼدوكف قالـ إقالاكقؿ الثال الة،
أسؿاء لؿ كسؿف كَحـ الـصالارى
قائؾقـ« :إن تسؿقة اهلل أكف أب وا ـ وروح الؼدس ْ
هبا قـ ذات أكػسـا ،ؾ اهلل َسؿك ٓهقتف هبا».

ضاهرا الالال طؾالك
وقد ت قـ أكف لقس فقؿا ذكروه طـ إك قاء قا يد الال ٓ كصا ،وٓ
ً

أن أحدً ا قـ إك قاء َسؿك اهلل ،وٓ شق ًئا قـ صػاتف ا ـًا ،وٓ روح قدس.

وت الالقـ أن تسالالؿقتفؿ لعؾالالؿ اهلل وكالقالالف ا ـًالالا ،وتسالالؿقتفؿ لحقاتالالف روح الؼالالدس
أسؿاء ا تدطقها قا أكز اهلل هبا قـ سؾطان ،وأكالف لالقس قعفالؿ طؾالك قالا ادطالقه قالـ
ْ

إقالالاكقؿ حجالال ٌة أصال ًالالَ ٓ ،سالالؿعقة ،وٓ طؼؾقالالة ،وأكالالف لالالقس لؼالالقلفؿ التثؾقالالث،
وحصرهؿ لصػات اهلل يف ال ة قستـدٌ شرطل ،كؿا ت قـ أكف لقس لف قستـدٌ طؼؾل،
ٍ
حج ٌة لفؿ طؾك إقالاكقؿ
قحؿد
ؿ أخذوا يزطؿقن أن فقؿا أكز طؾك

التالالل ادطقهالالا ،وهالالؿ ا تالالدطقا الؼالالق إقالالاكقؿ ،والتثؾقالالث ق الالؾ أ ن ي عالالث قحؿالالدٌ
قعروف طـدهؿ قـ حقـ ا تدطقا إقاكة التل لفالؿ ،التالل و العفا
 ،وذلؽ
ٌ
الثال ؿائة و ؿاكقة طشر قـفؿ ِحضرة قسطـطقـ الؿؾؽ.
لؿ يؽـ لفؿ قستـدٌ طؼؾل ،وٓ َسؿعل طالـ إك قالاء ق الؾ قحؿ ٍالد
فنذا ْ

فؽقػ يؽقن لفؿ قستـدٌ فقؿا جاء ف قحؿدٌ

ٓ سالالقؿا قالالع العؾالالؿ الظالالاهر الؿتالالقاتر أن قحؿالالدً ا

،

عد ا تداطفؿ إقاكة.
كػالالرهؿ يف الؽتالالاب
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الذي أكز طؾقف ،و ؾؾفؿ ،وجاهدهؿ ـػسف ،وأقر ِجفادهؿ،
أيضالالا :ولؼالالد سالال ؼت كؾؿتـالالا لع ادكالالا
وقااالقا« :وقالالد قالالا يف هالالذا الؽتالالاب ً
ال الحقـ.»
فقؼال لفؿ :حرفتؿ لػظ أية وقعـاها :فنن لػظفا[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ] [الصافات.]273-272:
فالؽؾؿة التل س ؼت لع اده الؿرسؾقـ ققلف [ :﮴ ﮵ ﮶].
أخد أكف سال ؼ قـالف كؾؿالة لع الاده الؿرسالؾقـ لقـصالرهؿ ،فسال ؼ قـالف كؾؿتالف ِؿالا
سقؽقن قالـ كصالر الؿرسالؾقـ ،وقالؾء جفالـؿ قالـ ِ ِ
أجؿعالقـ ،و َكحالق
الجـالة والـالاس ْ
ذلؽ.
فحالالرف هالالمٓء الضالالال لػالالظ أيالالة فؼالالالقا« :لع ادكالالا الصالالالحقـ» ،وجعؾالالقا:
ٍ
قجف قـ القجقه.
«الؽؾؿة» هل الؿسقح ،ولقس يف الؾػظ قا يد طؾك ذلؽ
وٓ يف كقن الؿسقح س ؼ لع ادكا الؿرسؾقـ قعـًك صحقحٍ ،
أيضا[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
قالقا« :وقا
ً
ﭰ ﭱ ﭲ ] [الؿائدة.]220 :
فقؼال :هذا قؿا ٓ ريب فقف ،وٓ حجة لؽؿ فقف ،ؾ هق حج ٌة طؾالقؽؿ :فالنن اهلل
أ ّيد الؿسقح

روح الؼدس ،كؿا ذكالر ذلالؽ يف هالذه أيالة ،وقالا تعالالك يف

ال ؼرة[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ] [ال ؼرة.]87 :
وهذا لقس قختصا الؿسقح ،ؾ قد أ ّيد غقره ذلؽ ،وقالد ذكالروا هالؿ أكالف قالا
لداود« :روحؽ الؼدس ٓ ُتـ َْزع قـل».
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وطـالالد الـصالالارى أن الحالالقاريقـ حؾالالت فالالقفؿ روح الؼالالدس ،وكالالذلؽ طـالالدهؿ
روح الؼدس حؾت يف َجؿقع إك قاء.
ففذه الروح التِل أوحاها ،والتل َتـ ِْز هبا الؿالئؽة طؾالك قالـ يشالاء قالـ ط الاده
روحالا ،وهؿالا قتالزقالان،
غقر الروح إققـ التل َتـ ِْز الؽتاب،
ُ
وكالهؿالا ُيسالؿك ً
فالروح التِل َيـ ِْز هبا الؿؾؽ قالع الالروح إقالقـ التِالل َيـْ ِالز هبالا روح الؼالدس ُيالراد
هبا هالذا وهالذا ،و ؽالال الؼالقلقـ فسالر الؿػسالرون ققلالف يف الؿسالقح[ :﮴ ﮵
﮶ ] [ال ؼرة.]153 :
ولااؿ يؼااؾ َحاادٌ  :إن الؿالالراد الالذلؽ حقالالاة اهلل ،وٓ الؾػالالظ يالالد طؾالالك ذلالالؽ ،وٓ
استعؿؾ فقف.
حؼ غقره لقس الؿالراد هبالا حقالاة اهلل،
وهؿ إ ّقا أن ُي َسؾؿقا أن «روح الؼدس» يف ّ

أيضا لؿ يتعالقـ أن يالراد
فنذا ت أن لفا قعـًك غقر الحقاة ،فؾق استعؿؾ يف حقاة اهلل ً
هبا ذلؽ يف حؼ الؿسقح ،فؽقػ ولؿ يستعؿؾ يف حقاة اهلل يف حؼ الؿسقح؟!.
وإقا أن يدّ طقا أن الؿراد هبا حقالاة اهلل يف حالؼ إك قالاء والحالقاريقـ ،فالنن قالالقا
ذل الالالؽ ل الالالزقفؿ أن يؽ الالالقن الاله الالالقت ح الالالآ يف َجؿق الالالع إك ق الالالاء والح الالالقاريقـ،
وحقـئذ...فال فرد قـ همٓء ،و قـ الؿسقح.
أيضالالا أن يؽالالقن يف الؿسالالقح ٓهقتالالانٓ :هالالقت الؽؾؿالالة ،وٓهالالقت
ويؾالالزقفؿ ً
الروح ،فقؽقن قد اتحد ف أقـققان.
الالؿ يف ققلالالف تعالالالك[ :﮴ ﮵ ﮶] َيؿتـالالع أن يالالراد هبالالا حقالالاة اهلل ،فالالنن

حقاة اهلل صػ ٌة قائؿ ٌة ذاتف ٓ ،تؼق غقره ،وٓ تختص ال عض الؿقجالقدات غقالره،
وأقا طـدهؿ فالؿسقح هق اهلل الخالؼ ،فؽقػ يميد غقره؟!.
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وأيضا فالؿتّحد الؿسقح هق الؽؾؿة دون الحقاة ،فال يصح تليقالده هبالا ،فت القـ
ً
حرفالالقا غقالالره قالالـ الؽتالالب الؿتؼدقالالة ،وأن
يحرفالالقا الؼالالرلن كؿالالا ّ
أهنالالؿ يريالالدون أن ّ
ٍ
ٍ
واحد
جـس
كالقفؿ يف تػسقر الؿتشا ف قـ الؽتب اإللفقة قـ
أيضا[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] [الـساء.»]262 :
قالقا« :وقا ً
ٍ
حجة لؽؿ يف هذا ،وإكؿا هق حجال ٌة طؾالقؽؿ ،فنكالف قالد الت أن
فقؼال لفؿ :وأي
لالالقس هالالق
تؽؾقؿ الا ،وكالالال اهلل الالالذي َسالالؿعف قـالالف ققسالالك
اهلل ك ّؾ الؿ ققسالالك
ً
الؿسقح ،فعؾؿ أن الؿسقح لقس هالق كالال اهلل ،وطـالدهؿ هالق كؾؿالة اهلل ،وهالق طؾالؿ

ثقر كالتقراة ،واإلكْجقؾ ،والؼرلن ،وغقر ذلالؽ
اهلل ،وهق اهلل ،وقعؾق ٌ أن كال اهلل ك ٌ
الالؼ ،ولالق كالالان
قالـ كالقالالف ،ولالقس الؿسالالقح شالق ًئا قالالـ ذلالؽ ،والؿسالالقح طـالدهؿ خال ٌ
الؿسالالقح كػالالس كالالال اهلل لالالؿ يؽالالـ خال ًؼالالا ،وٓ قع الالق ًدا :فالالنن كالالال اهلل لالالؿ يخؾالالؼ
السؿاوات وإرض ،وٓ كال اهلل هق اإللالف الؿع القد ،الؾ كالقالف كسالائر صالػاتف،
قثؾ حقاتف ،وقدرتف ،وٓ يؼق أحد :يا طؾؿ اهلل! اغػر لل ،وٓ :يالا كالال اهلل! اغػالر
لل.
وإكؿا ُيع د و ُيدطك اإللف الؿقصقف العؾؿ ،والؼدرة ،والؽالال الالذي كؾالؿ الف

ققسك تؽؾقؿا.

َالال ٌ إِٓ
قالقا« :وسائر الؿسؾؿقـ يؼقلالقن :إن الؽتالاب كالال اهلل ،وٓ يؽالقن ك َ
لحل كاصؼ ،وهذه صػات جقهرية تجري قجرى إسؿاء ،وكالؾ ص ٍ
الػة قـفالا غقالر
ْ
خالؼ واحدٌ  ،ورب واحدٌ ٓ يتجزأ».
إخرى ،فاإللف واحدٌ ٌ ،
فقؼال لفاؿ :أقالا قالق الؿسالؾؿقـ :إن الؽتالاب الالال أي الؼالرلن الالال كالال اهلل ،ففالذا
حؼ ،والؽال ٓ يؽقن إٓ لؿتؽؾؿ.
التؽؾؿ ،وإكالالف تؽؾالالؿ الالالتقراة ،واإلكْجقالالؾ،
والؿسالالؾؿقن يؼقلالالقن :إن اهلل حالالل قال ٌ
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ٍ
كثقرة.
والؼرلن ،وغقر ذلؽ قـ كالقف ،والؼرلن قد أخد ؽال اهلل يف ققا ع
وهؾ ُيسؿك كاص ًؼا ،وكالقف كط ًؼا؟.
الزاع ،فال عض الؿسالؾؿقـ يجقالزه ،و عضالفؿ َيؿـالع قـالف :لؽقكالف لالؿ َيال ِر ْد الف
فقف ك ٌ
الشالالرع ،ولالالقس يف التالالقراة ،واإلكْجقالالؾ ،والز الالقر تسالالؿقة اهلل كاص ًؼالالاِ ،خالالالف لػالالظ
الؼق والؽال  ،وقد تـازع الؿسالؾؿقن عالد ضفالقر ال الدع فالقفؿ الالال كؿالا تـالازع أهالؾ
ٌ
ٌ
قـػصؾ طـف؟.
قخؾقد
قائؿ ف ،أو
الؽتاب الال يف كال اهلل هؾ هق ٌ
قائؿ ِف ،وكالذلؽ
والذي طؾقف سؾػ إقة ،وأئؿتفاُ ،
وجؿفقرها :أن كال اهلل ٌ
سائر قا يقصػ ف :قـ الحقاة ،والؼدرة ،وغقر ذلؽ.
وأحدث قق ٌ قـفؿ عد اكؼراض الصحا ة ،وأكا ر التا عقـ ،عد أكثر قالـ قائالة
ٌ
قخؾقد ،خؾؼف يف غقره ،وشاركفؿ يف هذه ال دطالة
أكف
سـة قـ ققت الـ ِل
كثقر قـ القفقد والـصارى ،وضفرت هذه الؿؼالة عالد الؿائالة الثاكقالة ،واكتصالر لفالا
قق ٌ قـ القٓة وغقرهؿ ،ؿ أصػلها اهلل ِؿالـ أقاقالف اهلل قالـ أئؿالة اإلسالال والسالـة،

الذيـ قـقا فسادها ،و قـقا قا اتػؼ طؾقف السؾػ :قالـ أن كالال اهلل ُقـَالز ٌ قـالف ،غقالر
ٍ
ٍ
لؿ ي تدئ قـ
شلء قـ الؿخؾققات ،وقع هذا فؾؿ يؼالؾ أحالدٌ
قخؾقد ،ؾ قـف دأْ ،
إلفا ،وٓ ر ا.
قـ الؿسؾؿقـ :إن كال اهلل يؽقن ً
إلفالا ،وٓ ر الا ،وٓ أكالالف
الؿ يؼالؾ أحالدٌ قالـفؿ :إن حقاتالف تؽالقن ً
وكالذلؽ حقاتالف :ل ْ
ٍ
قساو لؾرب تعالك يف الجقهر.
أسؿاء».
وََا ققلفؿ« :هذه صػات جقهرية تجري قجرى ْ
ٍ
جقهر ،ففذا كال ٌ ضالاهر الػسالاد،
صػة
فنن أرادوا ؼقلفؿ« :جقهرية» أن كؾ
ٌ
قائؿا ـػسف ،وقالـ ضال ّـ أن حالرارة الـالار
فنن الصػة الؼائؿة غقرها ٓ تؽقن
جقهرا ً
ً
الاب يف طؼؾالالف ،وإقالالا قسػسال ٌ
الط
الائؿ ـػسالف كالـالالار ،ففالالق إقالالا قص ٌ
القهر قال ٌ
الؼائؿالة هبالالا جال ٌ
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قعاكدٌ  ،وإو يستحؼ طالج الؿجاكقـ ،والثاين يستحؼ العؼق ة التالل تردطالف طالـ
العـاد.
جقهرا.
أيضا
ؿ إن جاز أن تؽقن الصػة
جقهرا كاكت الؼدرة ً
ً
ً
الػات ذاتق الةٌ ،وغقرهالالا صالالػات فعؾق الة،
وإن أرادوا ؼالالقلفؿ« :جقهريالالة» أهنالالا صال ٌ
كالخالؼ والرازد ،فؿعؾق أن صػاتف الذاتقة قـفا الؼدرة وغقرها ،فؾالؿ تـحصالر يف
هذه.
قتعؾؼ ِؿشالقئتف وقدرتالف ،وهالق
قائؿا ذاتف ،فؼقؾ :هق
ٌ
ً
وأيضا فالؽال وإن كان ً
قق السؾػ وإكثريـ ،وققؾ :لقس كذلؽ.
قـػصال طـف.
ً
والؿتؽؾؿ ققؾ :هق قـ فعؾ الؽال  ،ولق كان
لؿ يؽـ ِؿشقئتف وقدرتف.
وققؾ :هق قـ قا ف الؽال  ،وإن ْ
وققؾ :الؿتؽؾؿ قـ قا ف الؽال ِؿشقئتف وقدرتف.
ٍ
تؼدير.
وهذا قق السؾػ وإكثريـ ،ف طؾ ققلفؿ طؾك كؾ
وإن أرادوا الجقهرية أهنا ذاتق ٌة قؼققةٌ ،و اقل الصػات طر القة الالال طؾالك رأي
أهؾ الؿـطؼ :الققكالان ،الالذيـ يػرقالقن يف الصالػات الالزقالة لؾؿقصالقف القـ هالذا
ٍ
وجقه:
وهذا الال كان هذا فاسدً ا َـ
ٍ
صػة قـفا غقر إخرى».
وََا ققلفؿ« :كؾ
ففذا إن أرادوا ف أن صػات الرب س حاكف وتعالالك قالد ت ايـالف ،وتـػصالؾ طـالف،
وهق حؼقؼة ققلفؿ ،ويؼقلقن قع ذلؽ أهنا قتصالؾ ٌة الف ،ففالق َجؿالع القـ الـؼقضالقـ،
وتؿثقؾفؿ شعاع الشؿس ٌ
تؿثقؾ اص ٌالؾ ،وهالق حجال ٌة طؾالقفؿ ٓ ،لفالؿ :فالنن الشالعاع
الائؿ الالذات
الؼالالائؿ الالالفقاء ،وإرض ،والج الالا  ،والشالالجر ،والحقطالالان لالالقس هالالق قال ٌ
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قائؿا الفقاء وإرض.
الشؿس ،والؼائؿ ذات الشؿس لقس هق ً
فنن قالقا :ؾ قا يؼق ف قـ العؾؿ يػقض قـف طؾك قؾقب إك قالاء طؾالق  ،كؿالا
يػقض الشعاع قـ الشؿس.
ٌ
قشرتك قـف و قـ غقالره قالـ
قدر
ققؾ لفؿ ٓ :اختصاص لؾؿسقح هبذا ،ؾ هذا ٌ
إك قالالاء ،ولالالقس يف هالالذا حؾالالق ذات الالالرب ،وٓ صالالػتف الؼائؿالالة الالف شال ٍ
اللء قالالـ

إلفا قع ق ًدا.
قخؾققاتف ،وٓ أن الع د ِؿا حؾ فقف قـ العؾؿ ،واإليؿان يصقر ً
ٍ
الزاع لػظالل:
وإن أرادوا أهنا قائؿ ٌة ف ،وتسؿك كؾ واحدة غقر إخالرى ،ففـالا ك ٌ
غقرا؟.
غقرا ،أو ٓ تسؿك ً
هؾ تسؿك ً
فنن قـ الـاس قالـ يؼالق  :كالؾ صالػة لؾالرب ففالل غقالر إخالرى ،ويؼالق :
أحدهؿا قالع طالد أخالر ،أو قالا جالاز العؾالؿ لح ِ
ِ
الدهؿا قالع
الغقران :قا جاز وجقد
الجفؾ أخر.
وَـفؿ َـ يؼقل :لقسالت هالل إخالرى ،وٓ هالل هاللٕ :ن الغقالريـ :قالا جالاز
الدهؿا أخالالر زقال ٍ
الدهؿا قالالع طالالد أخالالر ،أو قالالا جالالاز قػارقالالة أحال ِ
وجالالقد أحال ِ
الان ،أو
ٍ
ٍ
وجقد.
قؽان ،أو
والذي طؾقف سؾػ إقة وأئؿتفا إذا ققالؾ لفالؿ :طؾالؿ اهلل ،وكالال اهلل ،هالؾ هالق
غقر اهلل ،أ ٓ؟ ل ْؿ ُيطؾؼقا الـػل ،وٓ اإل ات :فنكف إذا قا  :غقره ،أوهؿ أكف ق الاي ٌـ
لف ،وإذا قا  :لالقس غقالره ،أوهالؿ أكالف هالق ،الؾ يستػصالؾ السالائؾ :فالنن أراد ؼقلالف:
ٌ
قـػصؾ طـف ،فصػات الؿقصقف ٓ تؽقن ق ايـال ًة لالف ،قـػصالؾ ًة
غقره ،أكف ق اي ٌـ لف،

طـف ،وإن كان قخؾق ًقا ،فؽقػ صػات الخالؼ.

وإن أراد الغقر أهنا لقست هل هق ،فؾقست الصػة هل الؿقصقف ،ففل غقره
هبذا آطت ار ،واسؿ الرب تعالالك إذا أصؾالؼ يتـالاو الالذات الؿؼدسالة ِؿالا يسالتحؼف
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قـ صػات الؽؿا  ،فقؿتـع وجقد الذات َط ِري ًة طالـ صالػات الؽؿالا  ،فاسالؿ «اهلل»
يتـاو الذات الؿقصقفة صػات الؽؿا  ،وهذه الصػات لقست زائد ًة طؾالك هالذا
الؿسؿك ،ؾ هالل داخؾال ٌة يف الؿسالؿك ،ولؽـفالا زائالد ٌة طؾالك الالذات الؿجالردة التِالل
ذات قجردةٌ ،قا همٓء :ؾ الصالػات
تث تفا كػاة الصػات ،فلولئؽ لؿا زطؿقا أكف ٌ
زائد ٌة طؾك قا أ تؿقه قـ الذات.
ذات قجرد ٌة تؽقن الصػات زائالد ًة طؾقفالا ،الؾ
وأقا يف كػس إقر فؾقس هـاك ٌ
الرب تعالك هق الذات الؿؼدسة الؿقصقفة صالػات الؽؿالا  ،وصالػاتف داخؾال ٌة يف
أسؿائف س حاكف وتعالك.
قسؿك ْ
خالؼ واحدٌ  ،رب واحدٌ ».
وققلفؿ« :فاإللف واحدٌ ٌ ،
هق حالؼ يف كػسالف :لؽالـ قالد كؼضالقه ؼالقلفؿ يف طؼقالدة إيؿالاهنؿ« :كالمقـ الرب
واحد :يسقع الؿسقح ،ا ـ اهلل القحقد ،إلف حؼ قـ ٍ
ٍ
إلف حؼ ،قـ جقهر أ قفُ ،ق َس ٍ
او
ٌ

إب يف الجقهر».

إلفا ال ًثالا ،وقالالقا« :إكالف قسالجق ٌد لالف»
فل تقا هـا إلفقـ ،ؿ أ تقا روح الؼدس ً
ٍ
الاهر،
إلفالا واحالدً ا ،وهالق تـ ٌ
فصاروا يث تقن ال ة للفة ،ويؼقلقن :إكؿا كث ت ً
الاقض ض ٌ
وجؿع قـ الـؼقضقـ :قـ اإل ات والـػل.
َ
ولفذا قاال صائػا ٌة َاـ العؼاالد :إن طاقالة قؼالآت الـالاس ُيؿؽالـ تصالقرها إٓ

الؿ يتصالالقروا قالالا قالالالقا ،الالؾ تؽؾؿالالقا
قؼالالالة الـصالالارى ،وذلالالؽ أن الالالذيـ و الالعقها لال ْ
وجؿعقا يف كالقفؿ قـ الـؼقضقـ ،ولفذا قا عضالفؿ :لالق اجتؿالع طشالرة
ِجفؾٍَ ،
كصالالارى لتػرقالالقا طالالـ أحالالد طشالالر قال ً
القٓ ،وقالالا لخالالر :لالالق سالالللت عالالض الـصالالارى،
القٓ لخالر ،وا ـالف ق ً
القٓ ،واقرأتالف ق ً
واقرأتف ،وا ـف طـ تقحقدهؿ ،لؼا الرجالؾ ق ً
القٓ
ال ًثا.
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الاقض لؿالالا ذكالالروه يف أقالالاكتفؿ ،ولؿالالا
وقااقلفؿ ٓ« :يتالال عض ،وٓ يتجالالزأ» قـال ٌ
ُيؿثؾقكف ف :فنكف ُيؿثؾقكف شعاع الشؿس ،والشعاع يت عض ،ويتجالزأ ،فالنن قالا يؼالق
عض وجز ٌء قـف ،و ُيؿؽالـ زوا عضالف قالع ؼالاء ع ٍ
الض ،فنكالف إذا
قـف هبذا الؿق ع ٌ
و ع طؾك قطرح الشعاع شل ٌء فصالؾ قالا القـ جاك قالف ،وصالار الشالعاع الالذي كالان
فاصال قـ الشالعاطقـ السالافؾقـ ،ي القـ ذلالؽ أن الشالعاع
ً
قـفؿا طؾك ذلؽ الػققاين

عض ،وقالا قالا الالؿت عض ففالق
قائؿ الإرض والفالقاء ،وكالؾ قـفؿالا قتجالز ٌئ قتال ٌ
ٌ
عض ،فنن الحا ّ يت ع الؿحؾ ،وذلؽ يستؾز الت عض َوالت ْج ِزي َء فقؿا قا ف.
قت ٌ
َيضا« :إكالف اتحالد الؿسالقح ،وأكالف صالعد إلالك السالؿاء ،وجؾالس طالـ
ويؼقلقن ً
لؿ يػارقالف ،الؾ لؿالا صالعد
َيؿقـ إب» وطـدهؿ أن الالهقت قـذ اتحد الـاسقت ْ
إلك السؿاء وجؾس طـ َيؿقـ إب ،كان الصاطد طـالدهؿ هالق الؿسالقح الالذي هالق
وٓهقت ،إل ٌف تالا  ،وإكس ٌ
الان تالا  ،ففالؿ ٓ يؼقلالقن :إن الجالالس طالـ َيؿالقـ
كاسقت
ٌ
ٌ
إب هالالق الـاسالالقت فؼالالط ،الالؾ الالهالالقت الؿتحالالد الـاسالالقت جؾالالس طالالـ َيؿالالقـ
ٍ
ٍ
وتجزئة أ ؾغ قـ هذا.
عقض
الالهقت ،فلي ت

ولقس هذا قـ كالال إك قالاء حتالك يؼالا  :إن لالف قعـًالك ٓ كػفؿالف ،الؾ هالق قالـ
كال أكا رهؿ ،الذي و عقه وجعؾالقه طؼقالدة إيؿالاهنؿ ،فالنن كالاكقا تؽؾؿالقا ِؿالا ٓ
يعؼؾقكف ففؿ جفالا ٌ  ٓ ،يجالقز أن يت عالقا ،وإن كالاكقا يعؼؾالقن قالا قالالقه ،فالال يعؼالؾ
أحدٌ قـ كقن الالهقت الؿتحد الـاسقت جؾس طـ َيؿقـ الالهقت الؿجرد طالـ
ٌ
قـػصؾ ق اي ٌـ لالهقت الؿتحد ،ولقس هق
آتحاد ،إٓ أن هذا الالهقت الؿجرد
ؿاس الالهالقت
ً
قتصال ف ،ؾ غايتف أن يؽقن قؿاسا لف ،ؾ يجب أن يؽقن الذي ُي ّ
الؿجرد هق الـاسقت قع الالهقت الؿتحد ف ،ففذا حؼقؼة الت عقض والتجزئة قع

اكػصا أحد ال عضقـ طـ أخر.
وَيضاا فقؼااال لفااؿ :الؿتحالالد الؿسالقح أهالالق ذات رب العالالالؿقـ ،أ صالالػ ٌة قالالـ
ً
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صػاتف؟.
فنن كان هق الذات ،ففق إب كػسف ،ويؽقن الؿسقح هالق إب كػسالف ،وهالذا
قؿا اتػؼ الـصارى طؾك طالكف :فنهنؿ يؼقلقن :هق اهلل ،وهالق ا الـ اهلل ،كؿالا حؽالك
اهلل طالالـفؿ ،وٓ يؼقلالالقن :هالالق إب وآ الالـ ،وإب طـالالدهؿ هالالق اهلل ،وهالالذا قالالـ
تـاقضفؿ.
وإن قالقا :الؿتحد الؿسقح صػة الالرب ،فصالػة الالرب ٓ تػارقالف ،وٓ ُيؿؽالـ
ٍ
شلء دون الذات.
اتحادها وٓ حؾقلفا يف
وأيضا فالصػة كػسفا لقست هل اإللف الخالؼ رب العالؿقـ ،الؾ هالل صالػتف،
ً
وٓ يؼالالق طاقال ٌالؾ :إن كالالال اهلل ،أو طؾالالؿ اهلل ،أو حقالالاة اهلل هالالل رب العالالالؿقـ الالالذي
الؿ يؽالـ هالق
خؾؼ السؿاوات وإرض ،فؾق ُقد َر أن الؿسقح هالق صالػة اهلل كػسالفا ل ْ

ولؿ يؽـ هق رب العالؿقـ ،وٓ خالؼ السؿاوات وإرض.
اهللْ ،

والـ ارى يؼقلقن :إن الؿسقح رب العالؿقـ ،خالالؼ كالؾ ش ٍ
اللء ،وهالق خالالؼ

لد وقالالريؿ ،وإن كالالان ا الالـ لد وقالالريؿ ،فنكالالف خالالالؼ ذلالالؽ الهقتالالف ،وهالالق ا الالـ لد
وقريؿ ـاسقتف.
الؿ تؽالالـ الصالالػة هالالل الخالالالؼ ،فؽقالالػ
فؾالالق ُقالالد َر أن الؿسالالقح هالالق صالالػة الالالرب لال ْ
ٌ
وسؿل كؾؿالة اهلل:
والؿسقح لقس هق صػة اهلل كػسفا؟! ؾ هق
قخؾقد ؽؾؿة اهللُ ،

ٕن اهلل كقكف ال «كـ».

الؿ يخؾؼالف كؿالا خؾالؼ
وسؿاه روحفٕ :كف خؾؼف قـ كػ روح الؼالدس يف أقالف ،ل ْ
َ
غقره قـ ٍ
أب لدقل.
وإن قالقا :الؿتحد ف عض ذلؽ دون عض ،فؼد قالقا الالت عقض والتجزئالة،
ففالالؿ الالقـ أقالالريـ :إقالالا طالالالن قالالذه فؿ ،وإقالالا اطالالرتاففؿ الالالت عقض والتجزئالالة قالالع
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طالكف.
وَيضا فؼقلفؿ« :إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ ،قالـ جالقهر أ قالف ،ققلالقد غقالر قخؾالقد،
ً
ٌ

قساو لألب يف الجقهر ،ا ـ اهلل القحقد ،الؿقلقد ق ؾ كؾ الدهقر».

يؼال لفؿ :هذا آ ـ الؿقلقد الؿساوي لألب يف الجقهر ،الذي هالق إلال ٌف حالؼ
قـ ٍ
إلف حؼ ،هؾ هق صػ ٌة قائؿ ٌة غقرها ،أو طق ٌـ قائؿ ٌة ـػسفا؟.
إلفالا ،وٓ هالل خالؼالةٌ ،وٓ يؼالا لفالا :ققلالقدة
فنن كان إو  ،فالصػة لقست ً
ولؿ ُي َسؿ قالط أحالدٌ قالـ إك قالاء ،وٓ أت الاع
قـ اهلل ،وٓ أهنا قساوي ٌة هلل يف الجقهرْ ،
إك قاء صػات اهلل ٓ ا ـًا لف ،وٓ ولدً ا ،وٓ قا  :إن صػة اهلل تقلدت قـف ،وٓ قالا
ٌ
طاقؾ :إن الصػة الؼديؿة تقلدت قـ الذات الؼديؿة.

وهؿ يؼقلقن :إن الؿسقح إل ٌف خؾؼ السؿاوات وإرضٓ :تحاد كاسالقتف هبالذا

آ ـ الؿقلقد ق ؾ كؾ الدهقر ،الؿساوي إب يف الجقهر.
ٍ
وهذا كؾف كعت ٍ
قائؿة ـػسفا كالجقاهر الؼائؿة ـػسفا ٓ ،كعالت صالػات
طقـ
قائؿة غقرها ،وإذا كان كذلؽ كان الت عقض والتجزئة ٓزقال ٌة لؼالقلفؿ :فالنن الؼالق
القٓدة الط قعقة قستؾز ٌ ٕن يؽقن خرج قـف جز ٌء ،وأقا هالذا الؿعـَالك الالذي يث تالف

قـ يث تف قالـ طؾؿالاء الـصالارى ،ويسالؿقكف وٓدة و ـالقة ،فقسالؿقن الصالػة الؼديؿالة

إزلقالالة الؼائؿالالة الؿقصالالقف ا ـًالالا ،ويسالالؿقهنا تالالار ًة الـطالالؼ ،وتالالار ًة الؽؾؿالالة ،وتالالار ًة
العؾؿ ،وتار ًة الحؽؿة ،ويؼقلقن :هذا ققلقد قـ اهلل ،وا ـ اهلل.
ففذا لؿ يؼؾف أحالدٌ قالـ إك قالاء وأت الاطفؿ ،وٓ قالـ سالائر العؼالالء غقالر هالمٓء
الؿ تدطة قـ الـصارى ،وٓ يػفؿ أحد قـ العؼالالء قالـ اسالؿ الالقٓدة وال ـالقة هالذا
الؿعـَك ،وإك قاء لؿ يطؾؼقا لػظ آ ـ إٓ طؾالك قخؾ ٍ
القد ،وهالؿ يؼقلالقن :هالق أب
لؾؿسقح الط ع ،ولغقالره الق الع ،فالال يعؼالؾ ُجؿفالقر العؼالالء وغقالرهؿ قالـ هالذا
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الؿعـَك إٓ ال ـقة الؿعؼقلة اكػصا جزء قـ القالد.
وهذا يـؽره قـ يـؽره قـ طؾؿائفؿ ،لؽـفؿ لؿ يت عقا إك قالاء ،ولالؿ يؼقلالقا قالا
تعؼؾالالف العؼالالالء ،فضالالؾقا فقؿالالا كؼقلالالف طالالـ إك قالالاء ،وأ الالؾقا أت الالاطفؿ فقؿالالا قالالالقه،
وطقاقفؿ ،وإن كاكقا ٓ يؼقلقن :إن وٓدة اهلل قثؾ وٓدة الحقالقان اكػصالا ش ٍ
اللء
يقجد ،فقؼقلقن :وٓدة ٓهقتقة اكػصا جزء قـ الالهقت ح ّالؾ يف الـاسالقتٓ ،
يعؼؾ قـ القٓدة غقر هذا.
وَيضااا فؼااقلفؿ« :وكالالمقـ الالروح الؼالالدس ،الالالرب الؿحالالل الؿـ ثالالؼ قالالـ إب،
ً
كاصؼ يف إك قاء».
الذي هق قع إب قسجق ٌد لف ،وقؿجدٌ ٌ
فؼقلفؿ« :الؿـ ثؼ قـ إب الذي هق قع إب قسالجق ٌد لالف ،وقؿجالدٌ » يؿتـالع
أن يؼا هذا يف حقاة الرب الؼائؿة ف :فنهنا لقست قـ ثؼال ًة قـالف كسالائر الصالػات ،إذ
لق كان الؼائؿ ـػسالف قـ ث ًؼالا لؽالان طؾؿالف ،وقدرتالف ،وسالائر صالػاتف قـ ثؼال ًة قـالف ،الؾ
آك ثالالاد يف الؽالالال أضفالالر قـالالف يف الحقالالاة :فالالنن الؽالالال يخالالرج قالالـ الؿالالتؽؾؿ ،وأقالا
الحقاة فال تخرج قـ الحل ،فؾق كان يف الصػات قا هالق قـ ث ٌالؼ لؽالان الصالػة التالل
يسؿقهنا آ ـ الال ويؼقلقن :هل العؾالؿ والؽالال  ،أو الـطالؼ والحؽؿالة الالال أولالك اللن
تؽقن قـ ثؼة قـ الحقاة التِل هل أ عد طـ ذلؽ قـ الؽال .
َيضا« :إكف قع إب قسجق ٌد لف ،وقؿجالدٌ » والصالػة الؼائؿالة الالرب
وقد قالقا ً
كاصؼ يف إك قاء» وصػة الالرب الؼائؿالة الف ٓ
لقست قعف قسجق ٌد لفا ،وقالقا« :هق ٌ
تـطالالؼ يف إك قالالاء ،الالؾ هالالذا كؾالالف صالالػة روح الؼالالدس الالالذي يجعؾالالف اهلل يف قؾالالقب
إك قالالاء ،أو صالالػة قؾالالؽ قالالـ الؿالئؽالالة كجديالالؾ ،فالالنذا كالالان هالالذا قـ ث ًؼالالا قالالـ إب،
ٍ
وآك ثاد :الخروج ،فلي ت عق ٍ
وتجزئة أ ؾغ قـ هذا.
ض
باصال َـ وجقه:
وإذا شيفقه باكيثاق الشعا َـ الشؿس كان هذا ً
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قائؿالا ـػسالف،
القهرا ً
قائؿ الالفقاء وإرض ،ولالقس ج ً
َـفا :أن الشعاع َط َر ٌض ٌ
جقهر.
وهذا طـدهؿ حل قسجق ٌد لف ،وهق
ٌ
وَـفااا :أن ذلالالؽ الشالالعاع الؼالالائؿ الالالفقاء وإرض لالالقس صالالػ ًة لؾشالالؿس ،وٓ
ائؿا هبا ،وحقاة الرب صػ ٌة قائؿ ٌة ف.
ق ً
وَـفا :أن آك ثاد خصقا ف روح الؼدس ،ولؿ يؼقلقا يف الؽؾؿة :إهنا قـ ثؼالةٌ،
وآك ثاد لق كان حؼا لؽان الؽؾؿة أش ف قـف الحقاة ،وكؾؿا تد ر العاقؾ كالقفالؿ
يف إقاكالة وغقرهالا وجالد فقالف قالـ التـالاقض والػسالاد قالا ٓ يخػالك إٓ طؾالك أجفالالؾ
الع اد ،ووجد فقف قـ قـاقضتف التقراة ،واإلكْجقؾ ،وسائر كتب اهلل قا ٓ يخػك.
قـ تد ر هذا وهذا وجد فقف قـ قـاقضة صريح الؿعؼق قا ٓ يخػك إٓ طؾالك
ٍ
قخالػ لصريح الؿعؼق  ،وصالحقح
قتـاقض يف كػسف،
قعاكد ،أو جفق ٍ  ،فؼقلفؿ
ٌ
ٌ
أجؿعقـ.
الؿـؼق طـ جؿقع إك قاء والؿرسؾقـ صؾقات اهلل طؾقفؿ وسالقف ْ
ٍ
ٍ
قخؾقد ،ووٓدهتؿا ق ًعا الال أي
نكسان
قالقا« :وأقا تجسؿ كؾؿة اهلل الخالؼة
الؽؾؿة قع الـاسقت الال فنكف لؿ يخاصب ال اري أحدً ا قـ إك قاء إٓ وح ًقا أو قـ
ٍ
حجاب حسب قا جاء يف هذا الؽتاب ؼقلف[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
وراء
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ] [الشقرى.]52 :
وإذا كاكت الؾطائػ ٓ تظفر إٓ يف الؽثائػ روح الؼدس وغقرها ،فؽؾؿة
اهلل التِل هبا خؾؼت الؾطائػ والؽثائػ تظفر يف غقر كثقػ ُكال ،ولذلؽ ضفر يف
طقسك ا ـ قريؿ ،إذ اإلكسان ّ
أجؾ قا خؾؼف اهلل ،ولفذا خاصب الخؾؼ ،وشاهدوا
قـف قا شاهدوا».
والجقام َـ ٍ
صرق:
َحاادها :أكالالف يؼالالا  :هالالذا الالالذي ذكالالروه ،وادطالالقا أكالالف تجسالالؿ كؾؿالالة اهلل الخالؼالالة
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ٍ
ٍ
قخؾقد ،ووٓدهتؿا ق ًعا ،أي الؽؾؿة قالع الـاسالقت ،وهالق الالذي يعالد طـالف
نكسان
الع
أقر
قؿتـع يف صريح العؼؾ ،وقالا طؾالؿ أكالف قؿتـ ٌ
ٌ
اتحاد الالهقت الـاسقت ،هق ٌ
يف صريح العؼؾ لؿ يجز أن يخد الف رسالق ٌ  ،فالنن الرسالؾ إكؿالا تخالد ِؿالا ٓ يعؾالؿ
الع فالرسالؾ ُقـَزهالقن طالـ
العؼؾ أكف
قؿتـع ،فلقالا قالا يعؾالؿ صالريح العؼالؾ أكالف قؿتـ ٌ
ٌ

اإلخ ار طـف.

الطريؼ الثاين :أن إخ ار اإللفقة صريحة اللن الؿسالقح ط الد اهلل لالقس ِخالالؼ
ٌ
وإكسان تا .
العالؿ ،والـصارى يؼقلقن :هق إل ٌف تا ،
الطريؼ الثالث :الؽال فقؿا ذكروه.
ٍ
وجقه:
فلَا الطريؼ إول فؿـ
َحدها :أن يؼا  :الؿتحد الؿسقح إقا أن يؽقن هق الذات الؿتصػة الالؽال ،
أو الؽال فؼط ،وإن شئت قؾت :الؿتحد ف إقالا الؽالال قالع الالذات ،وإقالا الؽالال
دون الذات.
فنن كان الؿتحد ف الؽالال قالع الالذات كالان الؿسالقح هالق إب ،وهالق آ الـ،
وهق روح الؼدس ،وكان الؿسقح هق إقاكقؿ الثال ة.
وهذا ٌ
اصؾ اتػاد الـصالارى ،وسالائر أهالؾ الؿؾالؾ ،و اتػالاد الؽتالب اإللفقالة،
و ٌ
اصؾ صريح العؼؾ ،كؿا سـذكره إن شاء اهلل.
وإن كان الؿتحد ف هالق الؽؾؿالة فؼالط ،فالؽؾؿالة صالػة ،والصالػة ٓ تؼالق غقالر
الالؼ ،ف طالؾ قالق ُلفؿ
إلفا خال ًؼا ،والؿسقح طـدهؿ إلال ٌف خ ٌ
ققصقففا ،والصػة لقست ً
طؾك التؼديريـ.

وإن قالقا :الؿتحد ف الؿقصقف الصػة ،فالؿقصالقف هالق إب ،والؿسالقح
طـدهؿ لقس هق إب.
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وإن قاااالقا :الصالالػة فؼالالط ،فالصالالػة ٓ تػالالارد الؿقصالالقف ،وٓ تؼالالق غقالالر
الؿقصقف ،والصػة ٓ تخؾالؼ ،وٓ تالرزد ،ولقسالت اإللالف ،والصالػة ٓ تؼعالد طالـ
َيؿقـ الؿقصقف ،والؿسقح طـدهؿ صعد إلك السؿاء ،وجؾس طـ َيؿقـ أ قف.
وأقا كقكالف هالق إب فؼالط ،وهالق الالذات الؿجالردة طالـ الصالػات ،ففالذا أشالدّ
استحالةً ،ولقس فقفؿ قـ يؼق هبذا.
القجف الثاين :أن الالذات الؿتحالدة ـاسالقت الؿسالقح قالع كاسالقت الؿسالقح إن
كاكتالالا عالالد آتحالالاد ذاتالالقـ ،وهؿالالا جالالقهران كؿالالا كاكالالا ق الالؾ آتحالالاد ،فؾالالقس ذلالالؽ
اتحاد.
جقهرا واحدً ا الال كؿا يؼق قـ يؼق قـفؿ :إهنؿا صالارا كالـالار
وإن ققؾ :صارا
ً

قع الحديدة ،أو الؾ ـ قع الؿاء الال ففذا يستؾز استحالة كؾ قـفؿا ،واكؼالب صالػة
كؾ قـفؿا ،ؾ حؼقؼتف كؿا استحا الؿاء والؾ ـ إذا اختؾطا ،والـالار قالع الحديالدة،
ٍ
وحقـئذ فقؾز أن يؽقن الالهقت استحا  ،وت دلت صػتف وحؼقؼتالف ،وآسالتحالة
اللء ووجالالقد لخالالر ،فقؾالالز طالالد شال ٍ
ٓ تؽالالقن إٓ عالالد شال ٍ
اللء قالالـ الؼالالديؿ القاجالالب
القجقد ـػسف ،وقا وجب قدقف استحا طدقف ،وقا وجالب وجالقده اقتـالع طدقالف،
قديؿا إٓ لقجق ف ـػسف ،أو لؽقكف ٓز ًقالا لؾقاجالب ـػسالف ،إذ
فنن الؼديؿ ٓ يؽقن ً

قديؿا ؼدقف ،والقاجب ـػسف
لق لؿ يؽـ ٓز ًقا لف الال ؾ كان غقر ٓز لف الال لؿ يؽـ ً
َيؿتـالالع طدقالالف ،وٓزقالالف ٓ يعالالد إٓ عدقالالف ،فنكالالف يؾالالز قالالـ اكتػالالاء الالالالز اكتػالالاء

الؿؾزو .

طالالدة أقالالقا  ،وقالالق

القجااف الثالااث :أن يؼالالا  :الـالالاس لفالالؿ يف كالالال اهلل
الـصارى ٌ
اصؾ طؾك جؿقع إققا التالل قالفالا الـالاس يف كالال اهلل ،فث الت طالكالف
طؾك كؾ تؼدير.
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قائؿالالا الالف ،وإقالالا أن يؽالالقن
وذلالالؽ أن كالالال اهلل سال حاكف إقالالا أن يؽالالقن صالالػ ًة لالالف ً
قخؾق ًقا لف ائـًا طـف ،وإقا أن يؽقن ٓ هذا وٓ هذا ،الؾ هالق قالا يقجالد يف الـػالقس،
وهالالذا الثالالالث هالالق أ عالالد إقالالقا طالالـ أقالالقا إك قالالاء ،وهالالق قالالق قالالـ يؼالالق قالالـ
الػالسػة والصالا ئة :إن الالرب ٓ تؼالق الف الصالػات ،ولالقس هالق خال ًؼالا اختقالاره،
قادرا طؾك تغققالر إفالالك ،الؾ
طالؿا الجزئقات ،وٓ ً
ويؼقلقن قع ذلؽ :إكف لقس ً
كالقف طـدهؿ قا يػقض طؾك الـػقس ،ور ؿا َسؿقه كال ًقا ؾسان الحا .
وهمٓء يـػقن الؽال طـ اهلل ،ويؼقلقن :لقس ِ
ٍ
ؿتؽؾؿ ،وقد يؼقلالقن :قالتؽؾؿ
قجازا ،لؽـ لؿالا كطؼالت الف إك قالاء طؾالقفؿ الصالالة والسالال أصؾؼالف قالـ دخالؾ يف
ً
الؿؾؾ قـفؿ ،ؿ فسره ِؿثؾ هذا ،وهذا أحد ققلل الجفؿقة.
قتؽؾؿ حؼقؼالةً ،لؽالـ كالقالف قخؾ ٌ
القد ،خؾؼالف يف غقالره ،وهالق
والؼقل الثاين :أكف
ٌ

قق الؿعتزلة وغقرهؿ ،والؼق أخر لؾجفؿقة.

قائؿ ف حتك يتحد الؿسقح ،أو ّ
يحؾ الف،
وطؾك هذيـ الؼقلقـ فؾقس هلل كال ٌ ٌ
الرض قالالـ إطالالراض ،لالالقس نلال ٍالف خال ٍ
الالؼ ،وكثقالالر قالالـ أهالالؾ الؽتالالاب:
والؿخؾالالقد طال ٌ
القفقد والـصارى قـ يؼق هبذا وهذا.
قائؿالا ذاتالف ،قالالقا :وهالق
والؼقل الثالث :إكالف ق
التؽؾؿ ِؿشالقئتف وقدرتالف كال ًقالا ً
ٌ
ٌ
قديؿا.
قديؿآ :قتـاع كقن الؿؼدور الؿراد ً
حادث ،و َيؿتـع أن يؽقن ً
يخ ُؾ طالـ الحالقادث ففالق ح ٌ
وهذه الطقائػ ـقا أققالفؿ طؾك أن قا لؿ ْ
الادث:
ٓقتـالالاع وجالالقد قالالا ٓ هنايالالة لالالف طـالالدهؿ ،وإذا اقتـالالع ذلالالؽ َت َعالالق َـ أن يؽالالقن لـالالقع
الحقادث ا تدا ٌء ،كؿا لؾحادث الؿعـَك ا تالدا ٌء ،ولالؿ يسال ؼ الحالقادث كالان قعالف أو
عده ،فقؽقن حاد ً ا ،فؾفذا قـع همٓء أن تؽقن كؾؿالات اهلل ٓ هنايالة لفالا يف إز ،
وإن كان قـ همٓء قـ يؼق دوا وجقدها يف إ د.
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وأقا الؼق لن كؾؿات اهلل ٓ هناية لفا قع أهنا قائؿ ٌة ذاتف ،ففق الؼق الؿالل قر
طـ أئؿة السؾػ ،وهالق قالق أكثالر أهالؾ الحالديث ،وكثقالر قالـ أهالؾ الؽالال  ،وقالـ
الػالسػة ،وهذه إققا قد سط الؽال طؾقفا يف غقر قق ع.
والؿؼصالالقد هـالالا أن قالالق الـصالالارى اصال ٌالؾ طؾالالك كالالؾ قالالق ٍ قالالـ هالالذه إقالالقا
إر عة ،كؿا تؼد قان طالكف طؾك ذيـؽ الؼقلقـ ،فنكف طؾك قق الجؿفقر الذيـ
الات ٓ هنايالة لفالا ولالؿ تالز  ،وإقالا كؾؿ ٍ
الرة :إقالا كؾؿ ٍ
كؾؿات كثق ٍ
ٍ
الات لفالا
يجعؾقن هلل
كؾؿات كثقر ٌة فالؿسقح لالقس هالق الؽؾؿالات التالل ٓ هنايالة لفالا،
ا تدا ٌء ،وإذا كان لف
ٌ
الات كثقالرةٌ ،الؾ إكؿالا ُخؾِ َالؼ ؽؾؿ ٍالة قالـ كؾؿالات اهلل ،كؿالا يف الؽتالب
ولقس هق كؾؿ ٌ
اإللفقة الال الؼرلن والتقراة الال أكف يخؾؼ إشقاء ؽؾؿاتف.
واهلل تعالك أ ّيد رسؾف قالـ ال شالر حتالك أصالاققا التؾؼالل طالـ الؿالئؽالة ،وكاكالت

الؿالئؽة تلتقفؿ أحقاكًا يف غقر الصقرة ال شرية ،وأحقاكًا يف الصقرة ال شرية ،فؽالان
ضفقر إققر اإللفقة الؾطائػ ،ووصقلفا إلقفؿ أولك قـف الؽثائػ ،ولق جاز أن
ي ّتحالالد الال ّالر ّب سال حاكف ِحالالل قالالـ إحقالالاء ،ويحال ّالؾ فقالالف ،لؽالالان حؾقلالالف يف قؾالالؽ قالالـ
ٍ
قاحد قـ ال شر.
الؿالئؽة ،واتحاده ف أولك قـ حؾقلف واتحاده
[ اصاليُت وو علٖ سعمًم وو احتي زَح ا ضّمل َ ينٌ]:
القجف الحادي طشر :أن الـاسقت الؿسقحل طـدهؿ الذي اتحد ف هالق ال الدن
والالروح ق ًعالالا ،فالالنن الؿسالالقح كالان لالالف ال ٌ
وروح كؿالالا لالف لسالالائر ال شالالر ،واتحالالد الالف
الدن
ٌ
الؿ يؼالالع طؾالالك الالدن وروح لدققالالقـ ،وطؾالالك
طـالالدهؿ الالهالالقت ،ففالالق طـالالدهؿ اسال ٌ
الالهالالقت ،وحقـئال ٍالذ فالالالالهقت طؾالالك رأيفالالؿ إكؿالالا اتحالالد يف لطقال ٍ
الػ :وهالالق الالالروح،
الػ :وهالالق ال الالدن ،لالالؿ يظفالالر يف كثقال ٍ
وكثقال ٍ
الػ فؼالالط ،ولالالقٓ الؾطقالالػ الالالذي كالالان قالالع
ْ

شرف.
لؿ يؽـ لؾؽثقػ فضقؾةٌ ،وٓ
ٌ
الؽثقػ الال وهق الروح الال ْ

القجف الثاين طشر :أهنالؿ يشال فقن اتحالاد الالهالقت الـاسالقت اتحالاد الالروح
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ال دن ،كؿا ش ّفقا هـا ضفقره فقف ظفقر الروح يف ال الدن ،وحقـئالذ فؿالـ الؿعؾالق
أن قا يصقب ال دن قـ أٓ تتللؿ ف الروح ،وقا تتللؿ ف الالروح يتالللؿ الف ال الدن،
فقؾالالزقفؿ أن يؽالالقن الـاسالالقت لؿالالا صالالؾب ،وتالالللؿ ،وتقجالالع القجالالع الشالالديد كالالان
أيضا قتللؿا قتقج ًعا.
الالهقت ً
وقد خاص ُت هبذا عض الـصالارى ،فؼالا لالل :الالروح سالقطة .أي ٓ يؾحؼفالا
ألؿ.
ٌ
فؼؾت لف :فؿا تؼق يف أرواح الؽػار عد الؿقت :أقـعؿةٌ ،أو قعذ ةٌ؟.
فؼال :هل يف العذاب.
فؼؾاات :فعؾالالؿ أن الالالروح الؿػارقالالة تالالـعؿ وتعالالذب ،فالالنذا ش ال فتؿ الالهالالقت يف
الـاسقت الروح يف ال دن ،لز أن تتللؿ إذا تالللؿ الـاسالقت ،كؿالا تتالللؿ الالروح إذا
تللؿ ال دن ،فاطرتف هق وغقره ؾزو ذلؽ.
القجاااف الثالاااث طشااار :أن ق الالقلفؿ« :وإذا كاك الالت الؾط الالائػ ٓ تظف الالر إٓ يف
تركقب فاسالدٌ ٓ دٓلالة فقالف ،وإكؿالا
الؽثائػ ،فؽؾؿة اهلل ٓ تظفر إٓ يف كثقػ كال»
ٌ
يد ّ إذا قـقا أن كؾ لطقػ يظفر يف كثقالػ ،وٓ يظفالر يف غقالره حتالك يؼالا  :فؾفالذا
ضفر اهلل يف كثقػ ،ولؿ يظفر يف لطقػ ،وإٓ فالنذا ققالؾ :إكالف ٓ يح ّالؾ ٓ يف لطق ٍ
الػ،
ْ
وٓ كثقال ٍ
الػ ،أو ققالالؾ :إكالالف يحال ّالؾ فقفؿالالا ،طالالؾ قالالقلفؿ قجالالقب حؾقلالالف يف الؿسالالقح
قـتجالالا ،وٓ دلالالقا طؾالالك
الؿ يملػالالقا الحجالالة تللق ًػالالا ً
الؽثقالالػ دون الؾطقالالػ ،وهالالؿ لال ْ
قؼدقاهتا دلقؾٍ ،فال أتقا صقرة الدلقؾ ،وٓ قادتف ،الؾ قغالالقط ٓ تالروج إٓ طؾالك
جاه ٍؾ يؼؾدهؿ.
وٓ يؾالز قالالـ حؾالق الالالروح يف ال الالدن أن يح ّالؾ كالالؾ شالاللء يف ال الدن ،الالؾ هالالذه
دطقى قجردةٌ ،فلرواح ـل لد تظفر يف أ الداهنؿ ،وٓ تظفالر يف أ الدان ال فالائؿ ،الؾ
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وٓ يف الجـ ،والؿالئؽة تتصقر يف صقرة أدقققـ ،وكذلؽ الجالـ ،واإلكسالان ٓ
يظفالالر يف غقالالر صالالقرة اإلكسالالان ،فالاللي دلق ال ٍؾ قالالـ كالقفالالؿ طؾالالك أن الالالرب يحال ّالؾ يف
اإلكسان الؽثقػ ،وٓ ّ
يحؾ يف الؾطقػ.
والؼق شرطقا يحتجقن طؾك تجسقؿ كؾؿة اهلل الخالؼالة فؼالالقا :وأقالا تجسالقؿ
كؾؿة اهلل الخالؼة نكسان قخ ٍ
ؾقد ووٓدهتؿا ق ًعالا ،أي الؽؾؿالة قالع الـاسالقت ،فالنن
اهلل لؿ يؽؾؿ أحدً ا قـ إك قاء إٓ وح ًقا ،أو قالـ وراء حجالاب ،ولالقس فقؿالا ذكالروه
قالالط دٓل الةً ٓ ،قطعق الةً ،وٓ ضـق ال ًة طؾالالك تجسالالقؿ كؾؿالالة اهلل الخالؼالالة ،ووٓدهتالالا قالالع
الـاسقت.
القجف الرابع طشار :أهنالؿ قالالقا« :وأقالا تجسالقؿ كؾؿالة اهلل الخالؼالة» الؿ قالالقا:
«فؽؾؿة اهلل التل هبا خؾؼت الؾطائػ».
فتار ًة يجعؾقهنا خالؼةً ،وتار ًة يجعؾقهنا قخؾق ًقا هبا ،وقعؾالق ٌ أن الخالالؼ لالقس

هق الؿخؾقد ف ،والؿخؾقد ف لقس هق الخالؼ ،فالنن كاكالت الؽؾؿالة خالؼال ًة ففالل
خؾؼت إشقاء ،ولؿ تخؾؼ إشقاء هبا ،وإن كاكت إشقاء ُخؾِؼت هبالا فؾالؿ تخ ُؾالؼ
إشقاء ،ؾ ُخؾؼت إشقاء هبا ،ولق قالقا :إن إشقاء خؾالؼ هبالا ِؿعـَالك :أن اهلل إذا
أقرا فنكؿا يؼق لف« :كـ» فقؽقن ،لؽان هذا حؼا ،لؽـفؿ يجعؾقهنا خالؼ ًة قالع
أراد ً
ققلفؿ ِؿا يـاقض ذلؽ.
شرا إٓ وح ًقا ،أو
لؿ يخاصب ً
القجف الخاَس طشر :أن يؼا لفؿ :إذا كان اهلل ْ
ٍ
ً
رسقٓ فققحل نذكف قا يشاء ،فتؽؾقؿف لؾ شر القحل،
حجاب ،أو يرسؾ
قـ وراء
ٍ
قؾؽ ،كؿا أرسؾ الؿالئؽالة ،إقالا أن
وقـ وراء حجاب ،كؿا ك ّؾؿ ققسك ،و نرسا
يؽقن كاف ًقا يف حصق قراد الرب قـ الرسالة إلك ط اده ،أو لقس كاف ًقالا ،الؾ ٓ الد
قـ حؾقلف كػسف يف ٍ
شر ،فنن كان ذلؽ كاف ًقا أقؽالـ أن يؽالقن الؿسالقح قثالؾ غقالره،
فققحل اهلل إلقف ،أو يرسؾ إلقف قؾ ًؽا ،فققحل نذن اهلل قا يشالاء ،أو يؽؾؿالف قالـ وراء
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ٍ
ٍ
ٍ
قخؾقد.
وحقـئذ فال حاجة ف إلك اتحاده شر
حجاب كؿا كؾؿ ققسك،
وإن كالالان الالالتؽؾؿ لالالقس كاف ًقالالا وجالالب أن يتحالالد سالالائر إك قالالاء ،كؿالالا اتحالالد
الؿسقح ،فق ّتحد ـقح ،وإ راهقؿ ،وققسك ،وداود ،وغقرهؿ .ي قـ هذا:
القجااف السااادس طشاار :وهالالق أكالالف قالالـ الؿعؾالالق أن إك قالالاء الالالذيـ كالالاكقا ق الالؾ
الؿسقح أفضؾ قـ طقا الـصارى الذيـ كاكقا عالد الؿسالقح ،وأفضالؾ قالـ القفالقد
الذيـ كذ قا الؿسقح ،فالنذا كالان الالرب قالد يػضالؾ اتحالاده يف الؿسالقح حتالك كؾالؿ
ط الالاده ـػسالالف ،فقتحالالد الؿسالالقح قحتج ًالالا دكالالف الؽثقالالػ ،وكؾالالؿ ـػسالالف القفالالقد
الؿؽذ قـ لؾؿسقح ،وطقا الـصارى ،وسالائر قالـ ك ّؾؿالف الؿسالقح ،فؽالان أن يؽ ّؾالؿ
قـ هؿ أفضؾ قـ همٓء قالـ إك قالاء والصالالحقـ ـػسالف أولالك وأحالرى ،قثالؾ أن
يتحد ن راهقؿ الخؾقؾ ،فقؽؾؿ إسحاد ويعؼقب ولق ًصا قحتج ًا الدن الخؾقالؾ ،أو
يتحد قعؼقب فقؽؾؿ أوٓده ،أو غقرهؿ قحتج ًا الدن يعؼالقب ،أو يتحالد ِؿقسالك
وغقرهؿا قحتج ًالا الدن ققسالك ،فالنذا
ا ـ طؿران فقؽؾؿ هارون ،ويقشع ـ كقن،
ُ
لؿ يػعؾ ذلؽ إقالا ٓقتـالاع ذلالؽ ،وإقالا ٕن طزتالف وحؽؿتالف أطؾالك
كان هق س حاكف ْ
ِ
الؿ أكالف ٓ يػعالؾ ذلالؽ يف الؿسالقح طريالؼ
قـ ذلؽ قع طد الحاجالة إلالك ذلالؽُ ،طؾ َ
إَ ْو َلك وإَ ْح َرى.
القجف السابع طشر :أكف إذا أقؽـف أن يتحد ٍ
شر فاتحاده ِؿؾالؽ قالـ الؿالئؽالة
ٍ
وحقـئذ فؼد كان اتحاده ِجديؾ الذي أرسؾف إلك إك قاء أولك قالـ
أولك وأحرى،
اتحاده ٍ
شر يخاصب القفقد ،وطقا الـصارى.
 قالقا« :ولالذلؽ ضفالر يف طقسالك ا الـ قالريؿ :إذ اإلكسالان أج ّالؾ قالا خؾؼالف اهلل،ولفذا خاصب الخؾؼ ،وشاهدوا قـف قا شاهدوا».
فقؼال :إن ادطقتؿ ضفقره يف طقسالك كؿالا ضفالر يف إ الراهقؿ ،وققسالك ،وقحؿ ٍالد
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صؾقات اهلل طؾقفؿ وسالقف ،وكؿا يظفر يف ققتف التل أذن اهلل أن ترفع ويذكر فقفالا
أسؿائف وط ادتالف ،و َكحالق ذلالؽ قالـ غقالر
اسؿف ،وذلؽ ظفقر كقره وقعرفتف ،وذكر ْ
ْ
حؾق ذاتف يف ال شر ،وٓ اتحالاده الف ،ففالذا أق ٌالر قش ٌ
الرتك القـ الؿسالقح وغقالره ،فالال

اختصاص لؾؿسقح هبذا.

أيضالالا قالالد يسالالؿك حؾال ً
القٓ ،وطـالالدهؿ أن اهلل يحال ّالؾ يف الصالالالحقـ ،وهالالذا
وهالالذا ً
الذكقر طـالالدهؿ يف عالالض الؽتالالب اإللفقالالة ،كؿالالا يف كتال فؿ يف الؿزقالالقر الرا الالع قالالـ
قال ٌ
الز الالقر ،يؼالالق داود :يف قـاجاتالالف لر الالف« :ولقػالالرح الؿتقكؾالالقن طؾقالالؽ إلالالك إ الالد،

ّ
وتحؾ فقفؿ ،ويػتخرون» (.)2
وي تفجقن،
فالاللخد أكالالف يحال ّالؾ يف الصالالالحقـ الؿالالذكقريـ ،فعؾالالؿ أن هالالذا ٓ اختصالالاص
لؾؿسقح ف ،ولقس الؿراد هبذا الالال اتػالاقفؿ واتػالاد الؿسالؾؿقـ الالال أن ذات اهلل كػسالف
تتحد ال شر ،ويصقر الالهقت والـاسقت كالـار والحديد ،والؿاء والؾ ـ ،وكَحق
ذلؽ قؿا ُيؿثؾقن ف آتحاد ،ؾ هذا يراد ف حؾق اإليؿان ف ،وقعرفتف ،وقح تف،
وذكره ،وط ادتف ،وكقره ،وهداه.
وقد يعد طـ ذلؽ ِحؾق الؿثا العؾؿل ،كؿا قا تعالك[ :ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ] [الزخرف.]82:
وقا تعالك[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ] [إكعا .]3:
[ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ] [الرو .]17 :
ففق س حاكف لف الؿثؾ إطؾك يف قؾقب أهؾ السؿاوات ،وأهؾ إرض.
ِ
قا ير ِو ِ
اهللََ « :كَا ََ َع َط ْي ِدي ََا َذك ََركِلِ
يف الـ ِل
َ َْ
َط ْـ َر ف َقا َ َ :ي ُؼق ُ ُ
( )2اكظر :العفد الؼديؿ ص.816

241
َت بِل َش َػتَا ُه» (.)2
َوت ََح َّرك ْ
فلخد أن شػتقف تتحرك ف ،أي اسؿف.
ت َف َؾ ْؿ َت ُعدْ كِلِ َف َق ُؼ ُ
قل
وكذلؽ ققلف يف الحديث الصحقحَ « :ط ْي ِدي ََ ِر ْض ُ
ِ
قـ؟ ِ َف َق ُؼ ُ
ا ْل َع ْيدُ َ :ر ِّم َك ْق َ
ت ََ َّن َط ْي ِدي ُف َالكًا
قلََ ََ :ا َط ِؾ ْؿ َ
ػ ََ ُطق ُد َك َو ََك َ
ْت َر ُّم ا ْل َعا َلؿ َ
ََ ِر َض َف َؾ ْق ُطدْ َت ُف َل َق َجدْ تَـِل ِطـْدَ ُه».
ولؿ يؼؾ :لقجدتـل إياه ،وهق طـده ،أي :يف قؾ ف،
فؼا « :لقجدتـل طـده» ْ

والذي يف قؾ ف الؿثا العؾؿل.

ت َف َؾ ْؿ ُت ْط ِع ْؿـِلِ َف َق ُؼ ُ
قلَ :و َك ْق َ
ػ
وقا تعالكَ « :و َق َال َت َعا َلكَ :ط ْي ِدي ُج ْع ُ
ِ
قـ؟ َف َق ُؼ ُ
َُ ْص ِع ُؿ َ
ت ََ َّن َط ْي ِدي ُف َالكًا َجا َ ِ َف َؾ ْق
قلََ ََ :ا َط ِؾ ْؿ َ
ؽ َو ََك َ
ْت َر ُّم ا ْل َعا َلؿ َ
ََ ْص َع ْؿ َت ُف َل َق َجدْ َت َذلِ َ
ؽ ِطـ ِْدي».
ولؿ يؼؾ :لقجدتـل قد أكؾتف.
وكذلؽ ققلف يف الحديث الصحقح الذي رواه ال خاري طـ أ ِل هريرة طـ
قل اهللُ َت َعا َلكََ :ـ « َطا َدى لِل َولِقا َف َؼدْ آ َذ ْك ُت ُف بِا ْل َح ْر ِ
قالَ « :ي ُؼ ُ
مِ َو ََا
الـ ِل
َت َؼرم إِ َلل طي ِدي بِ ِؿ ْث ِؾ ََد ِ
ت َط َؾ ْق ِف َو َٓ َيز َُال َط ْي ِدي َي َت َؼ َّر ُم إِ َل َّل بِالـ ََّقافِ ِؾ
اد ََا ا ْفت ََر ْض ُ
َ
َّ َ َّ َ ْ
ْت َس ْؿ َع ُف ا َّل ِذي َي ْس َؿ ُع بِ ِف َو َب َ َر ُه ا َّل ِذي ُي ْي ِ ُر بِ ِفِ َو َيدَ ُه
َحتَّك َُ ِح َّي ُفِ َفنِ َذا ََ ْح َي ْي ُت ُف ُكـ ُ
ا َّلتِل َي ْيطِ ُش بِ َفاِ َو ِر ْج َؾ ُف ا َّلتِل َي ْؿ ِشل بِ َفا».
َوفِل ِر َوا َي ٍةَ « :فيِل َي ْس َؿ ُعِ َوبِل ُي ْي ِ ُرِ َو ِبل َي ْيطِ ُشِ َوبِل َي ْؿ ِشلِ َو َلئِ ْـ َس َل َلـِل
َُٕططِقـَّفِ و َلئِ ِـ اس َتعا َذكِل َُٕ ِط َقذ َّكفِ وَا تَردد ُت طـ َشل ٍد ََكَا َف ِ
اط ُؾ ُف ت ََر ُّد ِدي َط ْـ
ْ َ
ْ َ ُ َ
ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ ْ
ض َك ْػ ِ
َق ْي ِ
س َط ْي ِدي ا ْل ُؿ ْم َِ ِـِ َيؽ َْر ُه ا ْل َؿ ْق َت َو ََك َْر ُه َُ َسا َد َت ُف».

( )2أخرجف أحؿد  ،520/1وال خاري يف خؾؼ أفعا الع اد ص ،96وا ـ قاجف 2126/1
.
( )3791طـ أ ل هريرة
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وهذا الحديث قد يحتج ف الؼائؾقن الحؾق العا  ،أو آتحاد العا  ،أو
يحتج ف قـ يؼق الخاص قـ ذلؽ ،كلش اه الـصارى.
وحدة القجقد ،وقد
ّ
اـ َطااا َدى لِاال َولِقااا َف َؼاادْ آ َذ ْك ُتا ُف
والحالالديث حجال ٌة طؾالالك الػالالريؼقـ :فنكالالف قالالا ََ « :ا ْ
بِا ْل َح ْر ِ
وطدوا يعادي ولقف ،وق ّقز القـ كػسالف ،و القـ ولقالف،
م» فل ت ال ة :ولقا لف،
ً
وطدو ولقف ،فؼا ْ ََ « :ـ َطا َدى لِل َولِقا َف َؼدْ آ َذ ْك ُت ُف بِا ْل َح ْر ِ
م».
الب ،ويال غض قالا
ولؽـ د ّ ذلؽ طؾك أن ولقف الذي وآه ،فصار
يحب قالا يح ّ
ّ
الرب قمذكًا الحرب لؿالـ
ي غض ،ويقالل قـ يقالل ،ويعادي قـ يعادي ،فقؽقن ّ
طاداه لكف ٍ
قعاد هلل.
ثؿ قال تعالك« :وقا تؼرب إلل ط دي ِؿثؾ أداء قا افرت ت طؾقف» فػ ّالرد القـ
والر ّب الؿتؼرب إلقف.
الع د الؿتؼربّ ،
ثؿ قال« :وٓ يزا ط دي يتؼرب إلل الـقافؾ حتك أح ف» ف قـ أكالف يح الف عالد
تؼر ف الـقافؾ والػرائض.
ثؿ قال« :فنذا أح تف كـت َسؿعف الذي يسؿع ف ،و صره الذي ي صر ف ،ويالده

التل ي طش هبا ،ورجؾف التل َيؿشل هبا».

وطـد أهؾ الحؾالق وآتحالاد العالا أو القحالدة هالق صالدره ،و طـالف ،وضفالره،
ورأسف ،وشعره ،وهق كؾ شلء ،أو يف كؾ شلء ،ق ؾ التؼرب و عده.
وطـالالد الخالالاص ،وأهالالؾ الحؾالالق صالالار هالالق ،وهالالق كالـالالار والحديالالد ،والؿالالاء
والؾ ـ ٓ ،يختص ذلؽ للة اإلدراك والػعؾ.
ؿ قا تعالك« :ف ل يسؿع ،و ل ي صر ،و ل ي طش ،و ل َيؿشل» وطؾك قالق

همٓء :الرب هق الذي يسالؿع ،وي صالر ،ويال طش ،و َيؿشالل ،والرسالق إكؿالا قالا :

«ف ل».
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الائال
ثؿ قال« :ولئـ سللـل ٕططقـف ،ولئـ استعاذين ٕطقذكف» فجعالؾ الع الد س ً
ً
ً
قسموٓ قستعا ًذا ف .وهذا يـاقض آتحاد.
قستعقذا ،والر ّب
وققلااف« :ف الالل يسالالؿع» قثالالؾ ققلالالف« :قالالا تحركالالت الالل شالالػتاه» يريالالد الالف الؿثالالا
العؾؿل.
وقاقل اهلل :فقؽالالقن اهلل يف قؾ الف أي قعرفتالالف ،وقح تالالف ،وهالداه ،وققآتالالف ،وهالالق
الؿثؾ العؾؿل ،ف ذاك الذي يف قؾ ف يسؿع ،وي صر ،وي طش ،و َيؿشل.
والؿخؾقد إذا أحب الؿخؾالقد ،أو طظؿالف ،أو أصاطالف ،يعالد طـالف ِؿثالؾ هالذا،
فقؼق أكت يف قؾ ل ،ويف فمادي ،وقا زلت قـ طقـَل،
ولالالذلؽ غؾالالط عالالض الػالسالالػة حتالالك ضـّالقا أن ذات الؿعؾالالق الؿعؼالالق ي ّتحالالد
العالؿ العاقؾ ،فجعؾقا الؿعؼق  ،والعؼؾ ،والعاقؾ شق ًئا واحدً ا ،ولؿ ُيؿقالزوا القـ
حؾق قثا الؿعؾق  ،و قـ حؾق ذاتف ،وهذا يؽقن لضعػ العؼؾ ،وققة سالؾطان
الؿح ة والؿعرفة ،فقغقب اإلكسالان ِؿع القده طالـ ط ادتالف ،و ِؿح ق الف طالـ قح تالف،
الؿ يؽالـ طالـ شالفقد
و ِؿشفقده طـ شالفادتف ،و ِؿعروفالف طالـ قعرفتالف ،فقػـَالك قالـ ل ْ
لؿ يز يف شفقده ،وقـ هذا الؿؼالا إذا غؾالط
الع د ٓ ،أكف كػسف يعد ويػـَك فقؿـ ْ
قد يؼق قثؾ قا يحؽك طـ أ ل يزيد ال سطاقل(« :)2س حاين» أو «قا يف الج الة إٓ

اهلل».
يحب لخر ،فللؼك الؿح قب
شخصا كان
ويف هذا ُتذكر حؽاي ٌة :وهق أن
ّ
ً
كػسف يف قاء ،فللؼك الؿحب كػسف خؾػف ،فؼا  :أكا وقعتَ ،فؾِ َؿ وقعت أكت؟
( )2صقػقر ـ طقسك ال سطاقلُ ،ولد طا 288هال يف ؾدة سطا يف الد خرسان ،وتقيف سـة
132هال كان يؼق قحدة القجقد ،ويعرف أت اطف الطقػقرية ،أو ال سطاققة ،وقـ أققالف
الساقطة« :س حاين قا أطظؿ شلين» ،وققلف ٓ « :إلف إٓ أكا فاط دوين» .ققسقطة ويؽق قديا.
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فؼا  :غ ت ؽ طـل ،فظــت أكؽ أكل.
ففذا الع د الؿحب لؿا استقلك طؾك قؾ ف سؾطان الؿح ة صار قؾ ف قستغر ًقا
يف قح ق ف ٓ ،يشفد قؾ ف غقر قا يف قؾ ف ،وغاب طـ شفقد كػسف وأفعالف ،فظ ّـ أكف
هق كػس الؿح قب.
وهذا أهقن قـ أن يظـ أن ذات الؿح قب كػسف ،ففذا الظـ ٓتحاد الذات،
ٌ
غالط ،وقع فقف كث ٌقر قـ الـاس ،فالذيـ قالقا :إن الؿسقح ،أو
أو لحؾقلفا ضـ
غقره قـ ال شر هق اهلل ،أو أن اهلل حا فقف ،قد يؽقن غؾطفؿ قـ هذا الجـس ،لؿا
َسؿعقا كال ًقا يؼتضل أن اهلل يف ذات الشخص ،وجعؾقا فعؾ هذا فعؾ هذا ،ضـقا
ذاك اتحاد الذات وحؾقلفا ،وإكؿا الؿراد أن قعرفة اهلل فقف ،واتحاد الؿلققر ف،
والؿـفل طـف ،والؿقالل والؿعادي ،كؼقلف تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ] [الػتح.]20 :
وققلف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] [الـساء.]80 :
ولالالقس ذلالالؽ ٕن الرسالالق هالالق اهلل ،وٓ ٕن كػسالالف حالالا ّ يف الرسالالق  ،الالؾ ٕن
الرسالالق يالاللقر ِؿالالا أقالالر اهلل الالف ،ويـفالالك طؿالالا يـفالالك اهلل طـالالف ،ويحالالب قالالا يح الالف اهلل،
ويال غض قالا ي غضالف اهلل ،ويالقالل أولقالاء اهلل ،ويعالادي أطالداء اهلل ،فؿالـ ايعالف طؾالك
السؿع والطاطة فنكؿا ايع اهلل طؾك السؿع والطاطة ،وقـ أصاطف فنكؿا أصاع اهلل.
وكذلؽ الؿسقح ،وسائر الرسالؾ إكؿالا ياللقرون ِؿالا ياللقر اهلل الف ،ويـفالقن طؿالا
يـفك اهلل طـف ،ويقالالقن أولقالاء اهلل ،ويعالادون أطالداء اهلل ،فؿالـ أصالاطفؿ فؼالد أصالاع
اهلل ،وقـ صدقفؿ ،فؼ ؾ قـفؿ قا أخدوا الف فؼالد ق الؾ طالـ اهلل ،وقالـ وآهالؿ فؼالد
والك اهلل ،وقـ طاداهؿ وحارهبؿ فؼد طادى اهلل ،وحارب اهلل.
وقـ تصقر هذه إققر ت قـ لف أن لػظ الحؾق قد يعد ف طـ قعـًك صحقحٍ ،
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ٍ
فاسد ،وكذلؽ حؾق كالقف يف الؼؾقب ،ولذلؽ كره أحؿد
وقد يعد ف طـ قعـًك
ا الالـ حـ الالؾ الؽالالال يف لػالالظ حؾالالق الؼالالرلن يف الؼؾالالقب ،كؿالالا قالالد ذكالالر يف َغ ْقال ِالر َهال َالذا
ا ْل َؿ ْق ِ ِع.
وقؿا يق ح هالذا أن الشاللء لالف وجالق ٌد يف كػسالف هالق ،ولالف وجالق ٌد يف الؿعؾالق
وإذهان ،ووجق ٌد يف الؾػظ والؾسالان ،ووجالق ٌد يف الخالط وال قالان ،ووجالق ٌد طقـالل
الثال الالال فؾفالا تحؼ ٌالؼ يف
ورسالؿل ،وذلالؽ كالشالؿس الالال ق ً
شخصل ،وطؾؿل ،ولػظلْ ،
كػسالالفا ،وهالالل الشالالؿس التالالل يف السالالؿاء ،الالؿ يتصالالقر الؼؾالالب الشالالؿس ،الالؿ يـطالالؼ
الؾسالالان ؾػالالظ الشالالؿس ،ويؽتالالب الالالؼؾؿ :الشالالؿس ،والؿؼصالالقد الؽتا الالة قطا ؼالالة
الؾػظ ،و الؾػظ قطا ؼة العؾؿ ،و العؾؿ قطا ؼة الؿعؾق .
وقـ هذا ال اب قا يذكر طـ الؿسقح
رلين فؼد رأى أ ِل» (.)2

أكالف قالا « :أكالا وأ ِالل واحالدٌ  ،قالـ

اؿ َت ُعادْ كِلَِ ...ط ْي ِادي
وققلف تعالك فقؿا حؽاه طـ رسقلفَ « :ط ْي ِدي ََرِ ْض ُ
ات َف َؾ ْ
ت َف َؾ ْؿ ُت ْط ِع ْؿـِل.»...
ُج ْع ُ
ويش فف ققلف[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ] [الػتح.]20 :
الؽآت كثقالرةٌ :فالنن
فقـ غل أن يعرف هذا الـقع قـ الؽال  ،فنكالف تـح ّالؾ الف إش
ٌ
هذا ققجق ٌد يف كال اهلل ورسؾف ،وكال الؿخؾقققـ يف طاقة الطقائالػ ،قالع ضفالقر
الؿعـَك ،وقعرفة الؿتؽؾؿ والؿخاصب أكف لالقس الؿالراد أن ذات أح ِ
الدهؿا اتحالدت
ذات أخر.
ؾ أ ؾغ قـ ذلؽ يطؾؼ لػظ الحؾق وآتحالاد ويالراد الف قعـًالك صالحقحٍ  ،كؿالا
( )2اكظر العفد الجديد ص .267وص.275
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يؼا  :فالن وفالن قـفؿا اتحاد ،إذا كاكا قتػؼقـ فقؿالا يح ّالان وي غضالان ،ويقالقالان
القدهؿا صالار يؼالا ُ :هؿالا قتحالدان ،و قـفؿالا
ويعاديان ،فؾؿا اتحالد
قرادهؿالا وقؼص ُ
ُ
اتحالالا ٌد ،وٓ يعـ الالل الالذلؽ أن ذات ه الالذا اتح الالدت الالذات أخ الالر ،كاتح الالاد الـ الالار
والحديالالد ،والؿالالاء والؾ ال ـ ،أو الالالـػس وال الالدن ،وكالالذلؽ لػالالظ الحؾالالق والسالالؽـَك
وأيضالا فؾػالالظ الحؾالق يالالراد الف حؾالالق ذات الشاللء تالالارةً،
والتخؾالؾ ،وغقالر ذلالالؽً ،
وحؾق قعرفتف ،وقح تف ،وقثالف العؾؿل تارةً ،كؿا تؼد ذكره.
وطـدهؿ يف الـ قات أن اهلل ّ
حؾ يف غقر الؿسقح قـ الصالحقـ ،ولالقس الؿالراد
الر ّب ح ّؾت فقف ،ؾ يؼا ٌ :
فالن ساك ٌـ يف قؾ الل ،وحالا يف قؾ الل ،وهالق
ف أن ذات ّ

يف سري ،وسالقيداء قؾ الل ،و َكحالق ذلالؽ ،وإكؿالا ح ّالؾ فقالف قثالالف العؾؿالل ،وإذا كالان

لؿ يؽالـ هـالاك ذكالر اهلل،
كذلؽ فؿعؾق ٌ أن الؿؽان إذا خال قؿـ يعرف اهلل ويع ده ْ
وٓ ح ّؾالالت فقالالف ط ادتالالف ،وقعرفتالالف ،فالالنذا صالالار يف الؿؽالالان قالالـ يعالالرف اهلل ،ويع الالده،
ويذكره ،ضفر فقف ذكره ،واإليؿان الف ،وح ّالؾ فقالف اإليؿالان الاهلل ،وط ادتالف ،وذكالره،
وهق قت اهلل

 ،فقؼا  :إن اهلل فقالف ،وهالق حالا فقالف ،كؿالا يؼالا  :إن اهلل يف قؾالقب

العارفقـ ،وحا فقفؿ ،والؿراد ف حؾالق قعرفتالف ،واإليؿالان الف ،وقح تالف ،و َكحالق
ذلؽ ،وقد تؼد شقاهد ذلؽ.
الر ّب يف قؾقب ط اده الؿالمقـقـ أي كالقره ،وقعرفتالف ،و ُط َالر طالـ هالذا
فنذا كان ّ
لكف حا فقفؿ ،وهؿ حا ّلقن يف الؿسجد ،ققؾ :إن اهلل يف الؿسجد ،وحا فقف هبالذا
الؿعـَالالك ،كؿالالا يؼالالا  :اهلل يف قؾالالب فال ٍ
الالن ،وفال ٌ
الالن قالالا طـالالده إٓ اهلل ،كؿالالا قالالا الـ ِالالل
ات ََ َّن َط ْيا ِادي ُف َال ًكااا ََ ارِ َض َف َؾا ْاق ُطدْ َت ا ُف
يف الحالالديث الصالالحقحََ ََ « :ااا َط ِؾ ْؿا َ
َل َق َجدْ تَـِل ِطـْدَ ُه».
الاحا قالالا يالالراه الـالالائؿ قالالـ عالالض إشالالخاص يف قـاقالالف،
وقؿالالا يزيالالد ذلالالؽ إيضال ً
ٍ
ٍ
كثقرة ،وهق يؼق  :رأيت فال ًكالا يف قـالاقل،
لققر
فقخاص ف ،ويلقره ،ويـفاه ،ويخده

246
فؼا لل كذا ،وقؾت لف كذا ،وفعؾ كذا ،وفعؾت كذا...
ولداب،
الؿ،
ٌ
ويذكر أكقا ًطا قـ إققا وإفعا  ،وقد يؽقن فقفالا طؾالق ٌ  ،وحؽ ٌ

يـتػع هبا غاية الؿـػعة ،وقد يؽقن ذلؽ الشخص الالذي رأى يف الؿـالا حقالا ،وهالق
الاطرا لكالف قالا أو فعالؾ ،وقالد
ٓ يشعر لن ذاك رله يف قـاقف فض ًالال طالـ أن يؽالقن ش ً

يؼص الرائل طؾقف رؤياه ،ويؼق لف الرائل :يا سقدي! رأيتؽ يف الؿـالا  ،فؼؾالت لالل

كذا ،وأقرتـل ؽذا ،وهنقتـل طـ كذا ،والؿرئل ٓ يعرف ذلؽ ،وٓ يشالعر الفٕ :ن
الؿرئل الذي ّ
حؾ يف قؾب الرائل هق الؿثالا العؾؿالل الؿطالا ؼ لؾعقـالل ،كؿالا يالرى
الرائل يف الؿرلة ،أو الؿاء الشخص الؿقجقد يف الخالارج ففالق الؿؼصالقد ،و عالض
الؿرئققـ يف الؿـا قد يدري لكف رؤي يف الؿـا  ،ويؽاشػ ذلؽ الرائالل ،كؿالا قالد
ٍ
لققر أخرىٕ ٓ ،كف كػسف ّ
حؾ فقف.
يؽاشػف
وإذا أردتالالؿ ؼالالقلؽؿ« :ضفالالر يف طقسالالك» حؾالالق ذاتالالف ،واتحالالاده الؿسالالقح ،أو
ٍ
قتلخر.
غقره ،ففذه دطقى قجردة قـ غقر دلق ٍؾ قتؼد ٍ ،وٓ
وكقن اإلكسان ّ
أجؾ قا خؾؼف اهلل الال لق كان قـاس ًا لحؾقلف فقف الال أق ٌالر ٓ يخالتص
أفضالالؾ قـالالف ،قثالالؾ

الالف الؿسالالقح ،الالؾ قالالد قالالا الالالدلقؾ طؾالالك أن غقالالر طقسالالك
ٍ
وقحؿد صؾك اهلل طؾقفؿا وسالؾؿ ،وهالذان اتخالذهؿا اهلل خؾقؾالقـ ،ولالقس
إ راهقؿ،
فقد الخؾة قرت ةٌ ،فؾق كان يح ّالؾ يف أج ّالؾ قالا خؾؼالف اهلل قالـ اإلكسالان :لؽقكالف أج ّالؾ
قخؾققاتالالف لحال ّالؾ يف أجال ّالؾ هالالذا الـالالقع ،وهالالق الخؾقالالؾ ،وقحؿالالد صالالؾك اهلل طؾقفؿالالا
وسؾؿ.
الؿ ي ّتحالالد
ولالالقس قعفالالؿ قالالط حج ال ٌة طؾالالك أن الجسالالد الؿالاللخقذ قالالـ قالالريؿ إذا لال ْ

الالهقت طؾك أصؾفؿ أكف أفضؾ قـ الخؾقؾ وققسك.

الؿ يعؿالؾ خطقئالةً ،وقالـ
لؿ يعؿالؾ خطقئال ًة» فقح َقالك الـ زكريالا ل ْ
وإذا قالقا« :إكف ْ
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طؿؾ خطقئ ًة وتاب قـفا فؼد يصقر التق ة أفضؾ قؿالا كالان ق الؾ الخطقئالة ،وأفضالؾ
لؿ يعؿؾ تؾؽ الخطقئة ،والخؾقؾ وققسالك أفضالؾ قالـ يح َقالك الالذي يسالؿقكف
قؿـ ْ
«يقحـا الؿعؿداين»(.)2

وََا ققلفؿ« :ولفذا خاصالب الخؾالؼ» فالالذي خاصالب الخؾالؼ هالق طقسالك ا الـ
الؿ يسالالؿعقا غقالالر صالالقتف ،والجـّالل إذا حال ّالؾ يف
قالالريؿ ،وإكؿالالا َسالالؿع الـالالاس صالالقتف ،لال ْ
اإلكسان ،وتؽؾؿ طؾالك لسالاكف يظفالر لؾسالاقعقـ أن هالذا الصالقت لالقس هالق صالقت

أدقل ،ويتؽؾؿ ؽال يعؾؿ الحا رون أكف لقس كال أدقل.
لؿ يؽـ يسؿع قـف إٓ قا يسالؿع قالـ قثؾالف قالـ الرسالؾ ،ولالق
والؿسقح
ْ
كان الؿتؽؾؿ طؾك لسان الـاسقت هق جـقا ،أو قؾ ًؽا لظفر ذلؽ ،وطالرف أكالف لالقس
هق ال شر ،فؽقػ إذا كان الؿتؽؾؿ هق رب العالؿقـ ،فنن هالذا لالق كالان حؼالا لظفالر
الؿؾؽ والجـّل طؾك لسان ال شر ؽثقٍر ٍ
كثقر.
ضفقرا أطظؿ قـ ضفقر كال َ
ً
وأقا قا شاهدوه قـ قعجزات الؿسقح طؾقالف الصالالة والسالال  ،فؼالد شالاهدوا
قـ غقره قا هق قثؾفا ،وأطظؿ قـفا ،وقد أحقا غقره الؿقت ،وأخده الالغققب أكثالر
قـف ،وقعجزات ققسالك أطظالؿ قالـ قعجزاتالف ،أو أكثالر ،وضفالقر الؿعجالزات طؾالك
يديف يد ّ طؾك ك قتف ورسالتف ،كؿا د ّلت الؿعجزات طؾك ك قة غقره ورسالالتفؿٓ ،
تد ّ طؾك اإللفقة.
القال
الؿ يؽالـ قالا يظفالر طؾالك يديالف قالـ الخالقارد دل ً
والدجا لؿا ادطك اإللفقة ل ْ

طؾقفإ :ن دطالقى اإللفقالة قؿتـعالةٌ ،فالال يؽالقن يف ضفالقر العجائالب قالا يالد طؾالك
إقر الؿؿتـع.
قالقا« :وقد قا اهلل طؾك أفقاه إك قالاء والؿرسالؾقـ الالذيـ َتـَ ْالقا طؾالك وٓدتالف
( )2والؿراد ف يحقك ـ زكريا .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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قـ العذراء الطاهرة قريؿ ،وطؾك َجؿقع أفعالالف التالل فعؾفالا يف إرض ،وصالعقده
إلك السؿاء ،وهذه الـ قات َجؿقعفا طـد القفقد ،قؼريـ وقعرتفقـ هبالا ،ويؼرؤوهنالا
ولؿ يـؽروا قـفا كؾؿ ًة واحد ًة».
يف كـائسفؿْ ،
فقؼال :هذا كؾف قؿا ٓ يـازع الؿسؾؿقن فقالف ،فنكالف ٓ ريالب أكالف ولالد قالـ قالريؿ
لؿ َيؿسالفا ش ٌالر ق ّ
الط ،وأن اهلل أضفالر طؾالك يديالف أيالات ،وأكالف
العذراء ال تق  ،التل ْ
صعد إلك السؿاء كؿا أخد اهلل ذلؽ يف كتا ف كؿا تؼد ذكالره ،فالنذا كالان هالذا قؿالا

الؿ يـؽالروا ذلالؽ ،وإن كالان القفالقد
أخدت ف إك قاء يف الـ قات التل طـد القفالقد ل ْ
ٍ
يتلولقن ذلؽ طؾك غقر الؿسقح ،كؿا يف الـ قات قـ ال شارة ِ
ففالق
ؿحؿد
ّ
حؼ ،وإن كان الؽافرون ف قـ أهؾ الؽتاب يتلولقن ذلؽ طؾك غقره.
قااالقا« :وس ال قؾـا أن كالالذكر قالالـ عالالض قالالق إك قالالاء الالالذيـ َتـَ ال ْقا طؾالالك السالالقد
الؿسقح ،وكزولف إلك إرض.
قا طزرا الؽاهـ الال حقالث سال اهؿ « ُختـصالر الػريالدي» إلالك أرض ا الؾ إلالك
أر عؿائة وا ـقـ و ؿاكقـ سـة الال« :يل الؿسقح ،ويخ ّؾص الشعقب وإقؿ».
ويف كؿا هذه الؿدة أتك السقد الؿسقح.
وقا أرققا الـ ِالل طالـ وٓدتالف يف ذلالؽ الزقالان« :يؼالق لالداود ا ال ٌـ ،هالق القء
الـقرَ ،يؿؾؽ الؿؾؽ ،ويعؾؿ ،ويػفؿ ،ويؼقؿ الحالؼ والعالد يف إرض ،ويخ ّؾالص

قـ لقالـ الف قالـ القفالقد وقالـ ـالل إسالرائقؾ وغقالرهؿ ،وي ؼالك قالت الؿؼالدس غقالر
قؼاتؾ ،ويسؿك اإللف».
وأقا ققلف« :ا الـ لالداود» ٕن قالريؿ كاكالت قالـ كسالؾ داود ،وٕجالؾ ذلالؽ قالا

الـ ِل« :يؼق لداود ا ـ».

فقؼااال :أقالالا قالالق طالالزرا الؽالالاهـ :فؾالالقس فقالالف إٓ إخ الالاره لكالالف يالالل الؿسالالقح،
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ويخ ّؾص الشعقب وإقؿ ،وهذا قؿا ٓ يـازع فقالف الؿسالؾؿقن ،فالنهنؿ يؼ ّالرون ِؿالا
 ،وتخؾقص اهلل ف كؾ قـ لقـ ف قالـ
أخد اهلل ف يف كتا ف قـ إتقان الؿسقح
الشعقب وإقؿ إلك أن عث قحؿدٌ
فؽالالؾ قالالـ كالالان قمقـًالالا الؿسالالقح قت عالالا لؿالالا ُأكالالز طؾقالالف قالالـ غقالالر تحريال ٍ
الػ ،وٓ
ً
ت ديؾٍ ،فنن اهلل خ ّؾصالف الؿسالقح قالـ شالر الالدكقا وأخالرة ،كؿالا خؾالص اهلل تعالالك
ِؿقسك قـ ات عف قـ ـل إسرائقؾ.
حرف و دّ فؾؿ يت ع الؿسالقح ،وقالـ ك ّالذب قحؿالدً ا
وقـ ّ
ّ
.
كذب الؿسقح عد أن كان قؼرا ِؿقسك

ففالق كؿالـ

يتلولقن ذلؽ طؾك أن هالذا
ولؽـ هذا الـص وأقثالف حج ٌة طؾك القفقد ،الذيـ ّ
القح ُيـتظالالر ،وإكؿالالا يـتظالالرون الؿسالالقح
لالالقس هالالق الؿسالالقح ا الالـ قالالريؿ ،وإكؿالالا هالالق قسال ٌ

الدجا  :قسقح الضاللة ،فنن القفقد يت عقكف ،ويؼتؾفؿ الؿسؾؿقن قعف حتك يؼالق
الشجر والحجر« :يا َسؾؿ! هذا يفقدي ورائلِ تعال فاقتؾف».
وهؽذا يؼا يف الـ قة الثاكقة التل ذكروها طـ أرققا الـ ِل

.

قالقا« :وقا أرققا الـ ِل طـ وٓدتف يف ذلؽ الزقان:
«يؼق لداود ا ٌـ ،هق قء الـقرَ ،يؿؾؽ الؿؾؽ ،ويعؾؿ ،ويػفؿ ،ويؼقؿ الحؼ
والعد يف إرض ،ويخ ّؾص قـ لقـ ف قـ القفقد وقالـ ـالل إسالرائقؾ وغقالرهؿ،
وي ؼك قت الؿؼدس غقر قؼاتؾ ،ويسؿك اإللف».
وََا ققلف« :ا ـ لداود» ٕن قالريؿ كاكالت قالـ كسالؾ داود ،وٕجالؾ ذلالؽ قالا :
«يؼق لداود ا ـ».
والجقام َن يؼال :قد قا فقف« :ويخ ّؾص قـ لقالـ الف قالـ القفالقد ،وقالـ ـالل
إسرائقؾ» وهق كؿا فسركا ف التخؾقص الذي كؼؾف طـ طزرا الؽاهـ.
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واسؿف اإللف» ففذا يد ّ طؾك أكف لقس هق اهلل رب العالالؿقـ ،وإقالا
وََا ققلفْ « :

إلفا لػرطالقن طـالدهؿ يف التالقراة ،إذ لالق
اسؿ ُسؿ َل ف ،كؿا ُسؿ َل ققسك ً
لػظ اإللف ٌ
كان هق اهلل رب العالؿقـ لؽان ّ
أجؾ قـ أن يؼا « :ويسؿك اإللالف» ،فالنن اهلل ت الارك
وتعالك ٓ يعرف ِؿثالؾ هالذا ،وٓ يؼالا فقالف :إن اهلل يسالؿك اإللالف ،ولؼالا  :يالل اهلل
ـػسالف ،فقظفالر ،وقالا َ « :يؿؾالؽ الؿؾالالؽ» ورب العالالؿقـ قالا زا  ،وٓ يالزا قال ًؽالالا

لؾؿؾؽ س حاكف.

وَيضا فنكف قال« :يؼق لداود ا ٌـ ،هق قء الـقر» وقعؾق ٌ أن آ ـ الذي قـ
ً

كسؾ داود الذي اسؿ أقف قالريؿ هالق الـاسالقت فؼالط ،فالنن الالهالقت لالقس هالق قالـ
كسؾ ال شر ،وقد ت قـ أن هذا الـاسقت الذي هق ا الـ داود يسالؿك اإللالف ،فعؾالؿ أن
هذا اسؿ لؾـاسقت الؿخؾقد ٓ ،لاللف الخالؼ.
وَيضا فنكف قال« :وهق قء الـالقر» لالؿ يجعؾالف الـالقر كػسالف ،الؾ جعؾالف القء
ً

الـقر ،واهلل تعالك قـالقر كالؾ كالقر ،فؽقالػ يؽالقن هالق القء الـالقر ،واهلل تعالالك قالد
ولؿ يؽـ ذلؽ خال ًؼا ،فؽقػ إذا ُسؿ َل قء الـقر.
َسؿك قحؿدً ا
ً
قـقراْ ،
سراجا ً
ٌ
قخؾقد ،وأ اف الػعالؾ
وأيضا فنكف لؿ يجعؾ الؼائؿ إٓ ا ـ داود ،وا ـ داود
ً
إلالالك هالالذا الؿخؾالالقد ،ولالالق كالالان هالالذا هالالق اهلل رب العالالالؿقـ قالالد اتحالالد الـاسالالقت
الؿ يؽتػالقا ِؿثالؾ
ال شري ،ل َق َـ أرققا وغقره قـ إك قاء ذلؽ قاكًا قاص ًعالا لؾعالذر ،ول ْ
هذه إلػاظ التل هل إقا صالريحةٌ ،أو ضالاهر ٌة يف كؼالقض ذلالؽ ،أو قجؿؾال ٌة ٓ تالد ّ
أقر قعتالا ٌد قؿؽال ٌـ،
طؾك ذلؽ ،فنكف قـ الؿعؾق أن إخ ارهؿ نتقان َك ِل قـ إك قاء ٌ
وقع هذا يذكرون فقف قـ ال شارات والدٓئؾ القا حة قا يزيؾ الش فة.

وأقا اإلخ ار ِؿجلء الرب كػسف ،وحؾقلف ،أو اتحالاده ـاسالقت شالري ،ففالق
الع غقالالر قؿؽال ٍ
الـ ،كؿالالا يؼقلالالف أكثالالر العؼالالالء قالالـ ـالالل لد  ،ويؼقلالالقن :يعؾالالؿ
إقالالا قؿتـال ٌ
قؿتـع.
صريح العؼؾ أن هذا
ٌ
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وإقالالا قؿؽ ال ٌـ ،كؿالالا يؼقلالالف عالالض الـالالاس ،وحقـئال ٍالذ فنقؽاكالالف خػالالل طؾالالك أكثالالر
ٍ
قعتاد.
أقر غقر
العؼالء ،وهق ٌ
وإتقان الرب ـػسف أطظؿ قـ إتقان كؾ رسق ٍ  ،و َك ِالل ٓ ،سالقؿا إذا كالان إتقاكالف
اتحاده ٍ
شر لؿ يظفر طؾك يديف قـ أيات قا يختص اإللفقة ،ؾ لؿ يظفالر طؾالك

يديف إٓ قا ضفر طؾك يد غقره قـ إك قاء قا هق قثؾف ،أو أطظؿ قـف ،واهلل تعالك لؿالا
ولؿ يؽـ ققسالك يالراه ،وٓ يتحالد ٓ ِؿقسالك ،وٓ غقالره ،وقالع
كان يؽ ّؾؿ ققسكْ ،
الؿ يظفالر قثؾالف ،وٓ
هذا فؼد أضفر قـ أيات طؾك ذلالؽ ،وطؾالك ك القة ققسالك قالا ل ْ

قريب قـف طؾك يد الؿسقح.
ٌ

ٍ
الارا
فؾق كان هق ذاتف قتحدً ا ـاسقت شري لؽان إك قاء يخالدون الذلؽ إخ ً
صريحا َقـًا ٓ ،يحتؿؾ التلويالت ،ولؽان الرب يظفر طؾالك ذلالؽ قالـ أيالات قالا
ً
لالالؿ يظفالالر طؾالالك يالالد رسالالق ٍ  ،وٓ َك ِالالل ،فؽقالالػ وإك قالالاء لالالؿ يـطؼالالقا يف ذلالالؽ ؾػال ٍ
الظ
ْ
ْ
قخؾقد ،ولؿ ِ
ٌ
تلت لي ٌة طؾالك
صريحٍ  ،ؾ الـصقص الصريحة تد طؾك أن الؿسقح
خالف ذلؽ ،ؾ إكؿا تد أيات طؾك ك قة الؿسقح.
قاالقا :وقالا أشالعقا الـ ِالالل« :قالؾ لصالفققن :هـالا تػالالرح وتتفؾالؾ ،فالنن اهلل يالالل ،
ويخ ّؾالالص الشالالعقب ،ويخ ّؾالالص قالالـ لقالالـ الالف ،و شالالع ف ،ويخ ّؾالالص قديـالالة قالالت
الؿؼدس ،ويظفر اهلل ذراطف الطاهر فقفالا لجؿقالع إقالؿ الؿ الدديـ ،ويجعؾفالؿ أقال ًة
واحدةً ،وي صرون َجؿقع أهؾ إرض قـ خالص اهللٕ :كالف َيؿشالل قعفالؿ ،و القـ

يديفؿ ،ويجؿعفؿ إلف إسرائقؾ» (.)2

قحتاج الال ً
أوٓ الال أن يعؾالؿ قالـ هالذه الـ القة أن هالذا الؽالال ُك ِؼالؾ الال
فقؼال :هذا
ٌ
ٍ
تحريػ لؾػظف ،وٓ ٍ
ٍ
فحقـئذ هالق
ولؿ يث ت ذلؽ ،وإذا ت ذلؽ
غؾط يف
َ
الرتجؿةْ ،
( )2اكظر العفد الؼديؿ ص.2056
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كظقالالر قالالا يف التالالقراة قالالـ ققلالالف« :جالالاء اهلل قالالـ صالالقر سالالقـا ،وأشالالرف قالالـ سالالاطقر،
واستعؾـ قـ ج ا فاران» (.)2
وقعؾالالق ٌ أكالالف لالالقس يف هالالذا قالالا يالالد ّ طؾالالك أن اهلل حالالا يف ققسالالك الالـ طؿالالران،
وقتحدٌ ف ،وٓ أكف حا يف ج ؾ فالاران ،وٓ أكالف قتحالدٌ ش ٍ
اللء قالـ صالقر سالقـا ،وٓ
سالالاطقر ،وكالالذلؽ هالالذا الؾػالالظ ٓ يالالد ّ طؾالالك أكالالف حالالا يف الؿسالالقح ،وقتحالالدٌ الالف :إذ
كالهؿا سقا ٌء.
ُ
وإذا ققؾ :الؿراد ذلؽ قر الف ودكالقه ،كتؽؾالقؿ ققسالك ،وضفالقر كالقره ،وهالداه،
وكتا ف ،وديـف ،وكَحق ذلؽ قـ إققر التِل وقعت.
ققؾ :وهؽذا يف الؿسقح.
وققلف« :ويظفر اهلل ذراطف الطاهر لجؿقع إقؿ الؿ دديـ» قالد قالا يف التالقراة
.
ولؿ يد ّ ذلؽ طؾك اتحاده ِؿقسك
قثؾ هذا يف غقر قق عْ ،
وََااا ققلااف طااـ إَااؿ الؿياادديـ« :فالالقجعؾفؿ أقال ًة واحالالد ًة» ففالالؿ الالالذيـ ات عالالقا
الؿسقح ،فنهنؿ كاكقا قتػرققـ ق دديـ ،فجعؾفؿ أق ًة واحد ًة.
وََا ققلف« :وي صرون َجؿقالع أهالؾ إرض خالالص اهللٕ :كالف َيؿشالل قعفالؿ،

الؿ
و قـ يديفؿ ،ويجؿعفؿ إلف إسالرائقؾ» فؿثالؾ هالذا يف التالقراة يف غقالر قق الع ،ول ْ
يد ّ ذلالؽ طؾالك اتحالاده ِؿقسالك ،وٓ حؾقلالف فقالف ،كؼقلالف يف السالػر الخالاقس قالـ
التقراة« :يؼق ققسالك ل ـالل إسالرائقؾ ٓ :هتالا قهؿ ،وٓ تخالافقهؿٕ :ن اهلل ر ؽالؿ
السائر قـ أيديؽؿ هق يحارب طـؽؿ» (.)1
( )2اكظر العفد الؼديؿ ص.132
( )1اكظر العفد الؼديؿ ص.178
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ويف َقضع« :قا ققسك :إن الشعب هق شع ؽ.
فؼال :أكا أقضل أقاقؽ فار َتحؾ.
ِ
تؿض أكت أقاقـا ،وإٓ فال تصعدكا قـ هاهـا ،وكقالػ أطؾالؿ أكالا،
لؿ
فؼال :إن ْ

وهذا الشعب أكل وجدت أقاقؽ كعؿة كذا إٓ سقرك قعـا» (.)2

ويف السػر الراباع َاـ الػ اؾ الثالاث طشار« :إن أصالعدت هالمٓء قالـ قالـفؿ
ؼالالدرتؽ ،فقؼقلالالقن ٕهالالؾ هالالذه إرض الالالذيـ َسالالؿعقا أكالالؽ اهلل فقؿالالا الالقـ هالالمٓء
الؼق  ،يروكف طقـًا ٍ
عقـ ،وغؿاقؽ يؼالقؿ طؾالقفؿ ،و عؿالقد غؿالا ٍ يسالقر القـ أيالديفؿ
َفارا ،و عؿقد ٍ
لقال» (.)1
كار ً
ك ً

َيضااا« :يؼالالق اهلل لؿقسالالك :إين ل ٍ
ت إلقالالؽ يف غؾالالظ الغؿالالا  :لؽالالل
ويف التااقرال ً
يسؿع الؼق قخاص تِل لؽ» (.)3
اجؿع س عقـ رج ًالال قالـ شالققخ ـالل إسالرائقؾ ،وخالذهؿ إلالك خ الاء
ثؿ ققلفْ « :
العزب ،يؼػقن قعؽ حتك أخاص فؿ» (.)2
قالقا :وقا زكريا الـ ِل« :افرحل يا قالت صالفققنٕ :ين لتقالؽ ،وأح ّالؾ فقالؽ،
وأترايالالا ،قالالا اهلل :ويالالمقـ الاهلل يف ذلالالؽ القالالق إقالالؿ الؽثقالالرة ،ويؽقكالالقن لالالف شالالع ًا
ّ
ويحؾ هق وهؿ فقؽ ،وتعرفقـ أين أكا اهلل الؼقي الساكـ فقالؽ ،ويلخالذ اهلل
واحدً ا،
يف ذلؽ القق الؿؾؽ قـ يفقذا ،و َيؿؾؽ طؾقفؿ إلك إ د».
فقؼال :قثؾ هذا قد ذكر طـدهؿ طـ إ راهقؿ ،وغقره قـ إك قالاء :أن اهلل تج ّؾالك
( )2اكظر العفد الؼديؿ ص.223
( )1اكظر العفد الؼديؿ ص.132
( )3اكظر العفد الؼديؿ ص.229
( )2اكظر العفد الؼديؿ ص.119
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ولؿ يالد ّ ذلالؽ طؾالك حؾقلالف فقالف،
لف واستعؾـ لف ،وترايا لف ،وكَحق هذه الع اراتْ ،
واتحاده ِف.
لؿ يؼؾ :إين ّ
أحؾ يف الؿسقح ،وأتحالد الف ،وإكؿالا قالا طالـ
وكذلؽ إتقاكف ،وهق ْ
ّ
الؿ
قت صفققن« :لتقؽ،
وأحؾ فقؽ» كؿا قا قثالؾ ذلالؽ طـالدهؿ يف غقالر هالذا ،ول ْ

يد ّ طؾك حؾقلف يف شر ،وكذلؽ ققلف« :وتعرفقـ أين أكا اهلل الؼقي الساكـ فقالؽ»

لؿ يسالؽـ قالت الؿؼالدس وهالق
لؿ يرد هبذا الؾػظ حؾقلف يف الؿسقح ،فنن الؿسقح ْ
ْ
ِ
ب ،أو شال فف ،واهلل
وصالؾِ َ
القر حتالك ُأخ َالذ ُ
ققي ،ؾ كالان يالدخؾفا وهالق قغؾ ٌ
القب قؼف ٌ
س حاكف إذا حصؾت قعرفتف ،واإليؿان ف يف الؼؾقب اصؿلكت ،وسؽـت.
وكان قت الؿؼدس لؿا ضفر فقف ديـ الؿسقح

عالد رفعالف ،حصالؾ فقالف

لؿ يؽـ ق ؾ ذلؽ.
قـ اإليؿان اهلل ،وقعرفتف قا ْ
ِ
وجؿاع هذا أن الـ قات الؿتؼدقة ،والؽتب اإللفقة :كالتقراة ،واإلكْجقؾ،
ٍ
شلء يؼتضل اختصاصف
تخص الؿسقح
والز قر ،وسائر ك قات إك قاء ،لؿ
ّ
تخصف إٓ ِؿا
لؿ
ّ
اتحاد الالهقت ف ،وحؾقلف فقف ،كؿا يؼقلف الـصارى ،ؾ ْ
ٍ
يف قق اهلل تعالك[ :ﭞ ﭟ ﭠ
قحؿد
خصف اهلل ف طؾك لسان
ّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] [الـساء.]272 :
فؽتب إك قاء الؿتؼدقة ،وسائر الـ قات ققافؼ ٌة لؿا أخالد الف قحؿالدٌ
عضا ،وسائر قا تستد ِف الـصارى طؾك إلفقتالف قالـ كالال إك قالاء
يصدد عضفا ً
،

قد يقجد قثؾ تؾؽ الؽؾؿات يف حالؼ غقالر الؿسالقح ،فتخصالقص الؿسالقح اإللفقالة
الالال ودون غقالالره الالال اصال ٌالؾ ،وذلالالؽ قثالالؾ اسالالؿ آ الالـ ،والؿسالالقح ،وقثالالؾ حؾالالق روح
إلفا ،وقثؾ ضفقر الرب ،أو حؾقلف فقالف ،أو سالؽقكف فقالف،
الؼدس فقف ،وقثؾ تسؿقتف ً
أو يف قؽاكف.
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الؿ
ففالالذه الؽؾؿالالات ،وقالالا أش ال ففا ققجالالقد ٌة يف حالالؼ غقالالر الؿسالالقح طـالالدهؿ ،ولال ْ
يؽقكقا ذلؽ للف ًة.
ولؽـ الؼالائؾقن الالحؾق  ،وآتحالاد يف ح ّالؼ َجؿقالع إك قالاء والصالالحقـ قالد
يحتجالالقن هبالالذه الؽؾؿالالات ،وهالالذا الؿالالذهب اصال ٌالؾ اتػالالاد الؿسالالؾؿقـ ،والقفالالقد،
والـصارى ،وهق ٌ
وكؼال ،وإن كان صقائالػ قالـ أهالؾ اإللحالاد،
طؼال ً
اصؾ يف كػسف ً
وال دع الؿـتس قـ إلالك الؿسالؾؿقـ ،والقفالقد ،والـصالارى تؼالق الف ،ففالمٓء اشالت ف
طؾالالقفؿ قالالا يحال ّالؾ يف قؾالالقب العالالارفقـ الالف :قالالـ أهالالؾ اإليؿالالان الالف ،وقعرفتالالف ،وكالالقره،
وهداه ،والروح قـف ،وقالا يعالد طـالف الؿثالؾ إطؾالك ،والؿثالا العؾؿالل ،وضـّالقا أن
ذلؽ ذات الرب ،كؿـ يظ ّـ أن كػس الؾػظ آسالؿ هالق الؿعـَالك الالذي يف الؼؾالب،
أو كػالالس الخالالط هالالق كػالالس الؾػالالظ ،وقالالـ يظ ال ّـ أن ذات الؿح الالقب ح ّؾالالت يف ذات
الالؿ الع ِ
الؿحب ،واتحدت ف ،أو كػالس الؿعالروف الؿعؾالق ح ّالؾ يف ذات الع ِ
الارف
الالف ،واتحالالد الالف ،قالالع العؾالالؿ القؼقـالالل أن كػالالس الؿح الالقب الؿعؾالالق الالاي ٌـ طالالـ ذات
الؿحب ،روحف و دكف ،لؿ ّ
الؿحب.
يحؾ واحدٌ قـفا يف ذات
ّ
فالالالؿمقـقن يعرفالالقن اهلل ،ويح قكالالف ،ويع دوكالالف ،ويذكروكالالف ،ويؼالالا  :هالالق يف
قؾالقهبؿ ،والؿالراد قعرفتالف ،وقح تالالف ،وط ادتالف ،وهالق الؿثالالؾ العؾؿالل ،لالقس الؿالالراد
كػس ذاتف ،كؿا يؼق اإلكسان لغقره :أكت يف قؾ ل ،وقا زلت يف قؾ ل ،و قـ طقـَل.
ثؿ ققلف« :اجؿع س عقـ رج ًالال قالـ شالققخ ـالل إسالرائقؾ ،وخالذهؿ إلالك خ الاء
العرب ،يؼػقن قعؽ حتك أخاص فؿ».
ويف السػر الرابع لؿا تؽؾؿ َريؿ وهارون يف َقسك« :حقـئذ تج ّؾالك اهلل عؿالقد
كالهؿالا،
الغؿا
قائؿا طؾالك الاب الخ الاء ،وكالادى يالا هالارون! ويالا قالريؿ! فخرجالا ُ
ً
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فؼا  :اسؿعا كالقل ،إين أكا اهلل فقؿا قـؽؿ» (.)2
ويف الػ ؾ الثالث طشر« :إن أصعدت هالمٓء قالـ قالـفؿ ؼالدرتؽ ،فقؼقلالقن
ٕهؾ هذه إرض الذيـ سؿعقا أكؽ اهلل فقؿا قـ همٓء الؼق  ،يروكف طقـًالا ع ٍ
القـ،
ٍ
لقال».
عؿقد كار ً
هنارا ،و
وغؿاقؽ يؼقؿ طؾقفؿ ،و عؿقد غؿا ٍ يسقر قـ أيديفؿ ً
ويف السػر الخاَس ققل َقسك ليـال إسارائقؾ ٓ« :هتالا قهؿ ،وٓ تخالافقهؿ:
ٕن اهلل ر ؽؿ السائر قـ أيديؽؿ ،وهق يحارب طـؽؿ».
ويف َقض ٍع آخر« :قا ققسك :إن الشعب هق شع ؽ.
فؼا  :يا ققسك! أكا أقضل أقاقؽ فارتحؾ.
ِ
تؿض أكالت قعـالا ،وإٓ فالال تصالعدكا قالـ هفـالا ،وكقالػ أطؾالؿ أكالا
لؿ
فؼا  :إن ْ

وهذا الشعب أين وجدت أقاقؽ كعؿة كذا عؾؿؽ إٓ سقرك قعـا»

ويف الؿزَقر الرابع َـ الزبقر طـدهؿ يؼقل« :ولقػالرح الؿتؽؾالقن طؾقالؽ إلالك
ّ
ويحؾ فقفؿ ،ويػتخرون» (.)1
إ د ،وي تفجقن،
فاللخد أكالالف يحال ّالؾ يف َجؿقالالع الصالديؼقـ ،أي :قعرفتالالف ،وقح تالالف :فالالنهنؿ قتػؼالالقن
لؿ ّ
تحؾ يف الصديؼقـ.
طؾك أن ذات اهلل ْ
عضا كعؾالؿ أن اهلل يؾ الث
وكذلؽ يف رسائؾ يقحـا اإلكجقؾل« :إذا أخػا عضـا ً
فقـا»( )3أي قح تف .وكظائره كثقر ٌة.
قالقا« :وقا طاققص الـ ِالل« :ستشالرد الشالؿس طؾالك إرض ،ويفتالدي هبالا
( )2اكظر العفد الؼديؿ ص.320
( )1اكظر العفد الؼديؿ ص.876
( )3اكظر العفد الؼديؿ ص.389

257
ّ
ويضؾ طـفا ـق إسرائقؾ».
الضالقن،
قالقا :فالشؿس هق السقد الؿسقح ،والضالقن الذيـ اهتدوا ف هالؿ الـصالارى
الؿختؾػة ألسـتفؿ ،الذيـ كاكقا قـ ق ؾف طا ديـ إصـا  ،و ا ّلقـ طـ قعرفة اهلل،
فؾؿالالا أتالالقهؿ التالققالالذ ،وأكالالذروهؿ ِؿالالا أوصالالاهؿ السالالقد الؿسالالقح ،فرتكالالقا ط الالادة
إصـا  ،واهتدوا ات اطفؿ السقد الؿسقح».
فقؼااال :هالالذا قؿالالا ٓ يـالالازع فقالالف الؿسالالؾؿقن ،وإكؿالالا يـالالازع يف قثالالؾ هالالذا وأقثالالالف
ٍ
قحؿد.
 ،كؿا يـازع كػار أهؾ الؽتاب يف
القفقد الؿؽذ قن لؾؿسقح
وأقا الؿسؾؿقن فقمقـقن ِجؿقع كتب اهلل ورسؾف ،وأن الؿسقح طؾقالف الصالالة
والسالالال أشالالرد كالالقره طؾالالك إرض ،كؿالالا أشالالرد ق ؾالالف كالالقر ققسالالك طؾقالالف الصالالالة
ٍ
قحؿد.
والسال  ،وأشرد عده كقر
وقد قالا اهلل تعالالك لؿحؿ ٍالد[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ] [إحزاب.]26-25 :
اجالالا ،والسالالراج الؿـقالالر
الراجا وه ً
وسالالؿك الشالالؿس سال ً
فسالالؿاه اهلل سال ً
الراجا قـقال ًالراَ ،

أكؿؾ قـ السراج القهاج :فنن القهاج لف حرار ٌة تمذي ،والؿـقر يفتدى ـالقره قالـ
غقر أذى قهجف.
وققلف« :ستشرد الشؿس طؾك إرض ،ويفتدي هبالا الضالالقن ،ويض ّالؾ طـفالا
ـق إسرائقؾ» يـاسب ققلف يف التقراة« :جاء اهلل قـ صقر سقـا ،وأشرد قـ سالاطقر،
واستعؾـ قـ ج ا فاران».
فنن إشراقف قـ ساطقر هق ضفقر كقره الؿسقح ،كؿا أن قجقئف قالـ صالقر سالقـا
ٍ
هق ضفقر كقره ِؿقسك ،واستعالكف قـ ج ا فاران هق ضفقر كقره ِ
ؿحؿد.
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وهبالالذه إقالالاكـ الثال الالة أقسالالؿ اهلل يف الؼالالرلن ؼقلالالف[ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ] [التقـ.]3-2 :
ف ؾد التقـ والزيتقن هل إرض الؿؼدسة التل عث قـفا الؿسالقح ،وكالان هبالا
أك قالالاء ـالالل إسالالرائقؾ ،وأسالالري ِؿحؿال ٍالد إلقفالالا ،وضفالالرت هبالالا ك قتالالف ،وصالالقر سالالقـقـ
الؿؽان الذي ك ّؾؿ اهلل فقف ققسك ا ـ طؿران ،وهذا ال ؾد إققـ هق ؾالد قؽالة التالل
عث اهلل قـف قحؿدً ا ،وأكز طؾقف الؼرلن.
*****
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[اجلُا عما نكلٍُ عو صفز ا لُك]
قالقا :وقا يف السػر الثالث قـ أسالػار الؿؾالقك« :وأن يالا رب إلالف إسالرائقؾ
لتحؼالالؼ كالقالالؽ لالالداودٕ :كالالف حالالؼ أن يؽالالقن ،إكالالف سقسالالؽـ اهلل قالالع الـالالاس طؾالالك
إرض ،اسؿعقا أيتفا الشعقب كؾؽؿ ،ولتـصت إرض وكالؾ قالـ فقفالا ،فقؽالقن
الرب طؾقفا شاهدً ا قـ قتالف الؼالدوس ،ويخالرج قالـ قق العف ،ويـالز  ،ويطالل طؾالك
قشاريؼ إرض يف شلن خطقئة ـل يعؼقب هذا كؾف».
فقؼال :هالذا السالػر يحتالاج إلالك أن يث الت أن الالذي تؽؾالؿ الف َك ِالل ،وأن ألػاضالف
ِ
ترجؿ ًة قطا ؼةً ،ؿ عد ذلؽ يؼالا فقالف قالا يؼالا يف
طت،
وترجؿت إلك العر قة َ

أقثالف قـ إلػاظ الؿقجقدة طـدهؿ ،ولالقس فقفالا قالا يالد ّ طؾالك اتحالاده الؿسالقح
فنن ققلف« :إن اهلل سقسالؽـ قالع الـالاس يف إرض» ٓ يالد ّ طؾالك الؿسالقح

الؿ
لؿ يسؽـ قع الـاس يف إرض ،ؾ لؿا أضفالر الالدطقة ل ْ
إذ كان الؿسقح ْ
الؿ
الؿ يؽالـ سالاكـًا يف قق ال ٍع قعالق ٍـ ،وق الؾ ذلالؽ ل ْ
ي ؼ يف إرض إٓ قد ًة قؾقؾالةً ،ول ْ

يظفر طـف شل ٌء قـ دطقى الـ قة ،فض ًالال طالـ اإللفقالة ،الؿ إكالف عالد ذلالؽ رفالع إلالك
السؿاء ،فؾؿ يسؽـ قع الـاس يف إرض.

وَيضا فنذا قالقا :سؽقكف هق ضفقره يف الؿسقح
ً

.

ققؾ لفؿ :أقا الظفالقر الؿؿؽالـ الؿعؼالق  ،كظفالقر قعرفتالف ،وقح تالف ،وكالقره،
وذكره ،وط ادتف ،ففذا ٓ فرد فقف قـ الؿسقح وغقره.
ٍ
وحقـئذ فؾقس يف هذا الؾػظ قا يد ّ طؾك أن هذا السالؽقن كالان الؿسالقح دون
غقره وإن كان الؿسقح فؾقس هذا قـ خصائصالف

 ،ولالقس يف ضفالقره فقالف،

أو حؾق قعرفتف ،وقح تف ،وقثالف العؾؿل قا يقجب اتحاد ذاتف ف.
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وََا ققلف« :فقؽقن الرب طؾقفا شاهدً ا».
َوٓ :شفقد اهلل طؾك ط اده ٓ يستؾز حؾقلف ،أو اتحاده عض
فقؼالً :
قخؾققاتف ،ؾ هق شفقدٌ طؾك الع اد لطؿالفؿ ،كؿا قال[ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ] [يقكس.]26 :
ولػظ الـص« :ولتـصت إرض ،وكؾ قـ فقفا ،فقؽقن الرب طؾقفالا شالاهدً ا»
وهذا كؿا يف التقراة أن ققسك لؿالا خاصالب ـالل إسالرائقؾ أشالفد طؾالقفؿ ،وكالذلؽ
ْات؟» َف َق ُؼق ُل َ
القنَ :ك َعالؿ،
قحؿدٌ كان يؼق ٕقتف لؿالا ؾالغ الـالاس ؼالق َ َٓ ََ « :ه ْاؾ َب َّؾغ ُ
َف َق ُؼق ُ « :ال َّؾ ُف َّؿ ْاش َفدْ» (.)2
ٍ
أيضا :لقس فقالف
وحقـئذ فؾقس يف هذا
تعرض لؽقن الؿسقح هق اهلل ،وقد يؼا ً
ٌ
الرب يالراد الف السالقد الؿطالاع ،وقالد غالاير
أن الؿراد ؾػظ الرب هـا هق اهلل ،ولػظ ال ّ
قـ الؾػظقـ ،فؼا هـاك« :إكف سقسؽـ اهلل قع الـاس» فؼا « :فقؽقن الرب طؾقفالا
ٍ
وحقـئذ فقؽقن الرب الشفقد هق الؿسالقح
شاهدً ا» وإك قاء يشفدون طؾك أقؿفؿ،
الذي هالق الـاسالقت ،وهالق الالذي جالاء قالـ قالت الؿؼالدس ،وخالرج قالـ قق العف،
وكالز  ،ووصالئ طؾالالك إرض قالـ أجالؾ خطقئالالة ـالل يعؼالقب :فالالنهنؿ لؿالا أخطالاللوا،
و دّ لقا أرسؾ اهلل إلقفؿ الؿسالقح

يالدطقهؿ إلالك ط الادة اهلل وحالده وصاطتالف،

فؿـ لقـ ف كان سعقدً ا قستحؼا لؾثقاب ،وقـ كػر ف كان شؼقا قستحؼا لؾعذاب.
قالقا :وقا ققخا الـ ِل« :وأكت يا قت لحؿ قرية يفقدا قت أفراتا ،يخرج لل
رئقس الذي يرطك شع ل إسرائقؾ ،وهق قـ ق ؾ أن تؽقن الدكقا ،لؽـف ٓ يظفالر إٓ
يف إيا التل تؾده فقفا القالدة ،وسؾطاكف قـ أقاصل إرض إلك أقاصقفا».

( )2أخرجف ال خاري رقؿ ( ،)2722وقسؾؿ رقؿ ( )2679طـ أ ل ؽرة.
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والجقام :أن طا ّقة قالا يذكروكالف طالـ إك قالاء طؾالقفؿ الصالالة والسالال حجال ٌة
يف أقالالر التثؾقالالث ،فنكالالف حج ال ٌة
طؾالالقفؿ ٓ ،لفالالؿ ،كؿالالا ذكالالروه طالالـ الؿسالالقح
طؾقفؿ ٓ ،لفؿ ،وهؽذا تلقؾـا طاقة قا يحالتج الف أهالؾ ال الدع ،والضالاللة قالـ كالال
إك قاء ،فنكف إذا ُتد ر ح ّالؼ التالد ر ُوجالد حجال ًة طؾالقفؿ ٓ ،لفالؿ ،فالنن كالال إك قالاء

طؾقفؿ الصالة والسال هدً ى و ٌ
قان ،وهؿ قعصقققن ٓ يتؽؾؿقن اص ٍؾ.

فؿـ احتج ؽالقفؿ طؾك اصؾ فال الد أن يؽالقن يف كالقفالؿ قالا ي القـ الف أهنالؿ
أرادوا الحؼ ٓ ،ال اصؾ ،وهذا قثؾ ققلف يف هذه الـ قة:
صريح يف أن هالذا الالذي يخالرج هالق رئالقس اهلل،
«قـؽ يخرج لِل رئقس» ففذا
ٌ
لقس هق اهلل ،ؾ هق رئقس لالف ،كسالائر الرؤسالاء الالذيـ هلل ،وهالؿ الرسالؾ وإك قالاء
الؿطاطقن ،قثؾ داود ققسك وغقرهؿا ،ولفذا قا « :الذي يرطل شع ل إسالرائقؾ»
ولق كان هق لؽان هق راطل شعب كػسف.
وََا ققلف« :وهق قالـ ق الؾ أن تؽالقن الالدكقا» ففالذا قثالؾ قالق الـ ِالل يف حالديث
الاروحِ
ققسرة الػجر( )2وقد ققؾ لف :يا رسق اهلل قتَك كـت ك قالا ،قاالَ « :وآ َد ُم َبا ْق َـ ُّ
ِ
الروحِ َوا ْل َج َس ِد» (.)1
َوا ْل َج َسد» ويف لػظ :قتَك ُكت ت ك قا؟ قا َ « :وآ َد ُم َب ْق َـ ُّ
ويف قسـد اإلقا أحؿد طـ العر اض ـ سارية طـ الـ ِل أكالف قالا « :إِكِّال ِطـْادَ
ِ
قـِ َوإِ َّن آ َد َم َل ُؿـ َْج ِد ٌل فِل صِقـَتِ ِفِ َو َس ُل َك ِّي ُئؽ ُْؿ بِ َل َّو ِل ََ َْارِيِ ََكَاا
ُقم َخات َُؿ الـَّيِ ِّق َ
اهلل َل َؿ ْؽت ٌ
ِ
ِ
ِ
قـ َو َلادَ تْـِل ََكَّا ُف َخ َار َج َِـ َْفاا
قسكِ َو ُرؤْ َيا َُ َِّلِ َر ََ ْت ح َ
قؿِ َو ُب ْش َرى ط َ
َد ْط َق ُل ََبِل إِ ْب َراه َ
( )2ققسرة الػجر :صحا ل ،ذكره ال خاري وال غقي وا ـ السؽـ وغقرهؿ يف الصحا ة،
ولقس لف إٓ هذا الحديث ،وققؾ :إكف ط داهلل ـ أ ل الجدطاء .اكظر آستقعاب ،50/2
و اإلصا ة .289/6
( )1أخرجف أحؿد  ،59/5والرتقذي يف العؾؾ الؽ قر ص  ،)683( 368والحاكؿ 665/1
( )2109وقا  :هذا حديث صحقح اإلسـاد.
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قر َّ
الشا ِم» (.)2
ُقر ََ َضا َد َل ُف ُق ُ ُ
ك ٌ
قؽتقب
فؼد أخد أكف كان ك قا ،وكتب ك قا ،ولد قـ الروح والجسد ،وأكف
ٌ
طـد اهلل :خاتؿ الـ ققـ ،ولد قـجد يف صقـتف.
وقراده أن اهلل كتب ك قتف ،وأضفرها ،وذكر اسؿف ،ولفذا جعؾ ذلؽ يف ذلؽ
الققت عد خؾؼ جسد لد  ،وق ؾ كػ الروح فقف ،كؿا يؽتب رزد الؿقلقد،
وأجؾف ،وطؿؾف ،وشؼل هق أو سعقد ،عد خؾؼ جسده ،وق ؾ كػ الروح فقف.
وكذلؽ قق الؼائؾ يف الؿسقح

وهق قـ ق ؾ أن تؽقن الدكقا ،فنكف

قذكقر قـ ق ؾ أن تؽقن الدكقا ،فنكف قد ت يف الصحقح طـ ط د اهلل ـ
قؽتقب
ٌ
ٌ
ادير ا ْلخَ َال ِئ ِؼ َقي َؾ ََ ْن يخْ ُؾ َؼ السؿاو ِ
ِ
ات
َّ َ َ
ْ
طؿرو طـ الـ ِل أكف قا َ « :قدَّ َر اهللُ ََ َؼ َ
َ
َان طر ُشف ط َؾك ا ْلؿ ِ
و ْإَر َض بِخَ ؿ ِسقـ ََ ْل َ ٍ
اد» (.)1
ػ َسـَةِ َوك َ َ ْ ُ َ
ْ َ
َ
َ ْ
َان اهللُ َو َل ْؿ
ويف صحقح ال خاري طـ طؿران ـ حصقـ طـ الـ ِل أكف قا « :ك َ
ِ
َب فِل ِّ
الذ ْكرِ ك َُّؾ َش ْل ٍدِ ُث َّؿ َخ َؾ َؼ
َيؽ ُْـ َش ْل ٌد َق ْي َؾ ُفِ َوك َ
َان َط ْر ُش ُف َط َؾك ا ْل َؿادِ َو َكت َ
السؿاو ِ
ات َو ْإَ ْر َض» (.)3
َّ َ َ
الؿ
قديؿا أزلقالا ،قالع اهلل ل ْ
ولؿ يؼؾ :إكف كان ً
وهق قد قال« :ق ؾ أن تؽقن الدكقا» ْ
يز  ،كؿا يؼق الـصالارى :إكالف صالػة اهلل إزلقالة ،الؾ وقالت ذلالؽ ؼقلالف« :ق الؾ أن
تؽقن الدكقا» ،وٓ يحسـ أن يؼا يف رب العالؿقـ« :كالان ق الؾ أن تؽالقن الالدكقا»:
قديؿ أزلل ،وٓ ا تداء لقجالقده ،فالال يق ّقالت هبالذا الؿ الدأ ٓ ،سالقؿا إن
فنكف س حاكف ٌ
( )2أخرجف أحؿد  ،217/2وا ـ ح ان .)6202( 323/22
( )1أخرجف أحؿد  ،269/1وقسؾؿ ( ،)1653والرتقذي ( )1256وقا  :حسـ صحقح
غريب.
( )3ال خاري (.)3292
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أريد ؽقن الدكقا طؿارهتا الآد وذريتالف ،فالنن الالدكقا قالد ٓ تالدخؾ فقفالا السالؿاوات
وإرض ،ؾ يجعؾ قـ أخرة ،وأرواح الؿمقـقـ يف الجـة يف السؿاوات ،ويالراد
الدكقا الحقاة الدكقا ،أو الدار الدكقا.
ولفذا قال« :لؽـف ٓ يظفر إٓ يف إيا التل تؾده فقفا القالدة» كؿا يظفر غقالره
أن إك قاء عد أن تؾده أقف ،والقالدة إكؿالا ولالدت الـاسالقت ،وأقالا الالهالقت ففالق
طـالالدهؿ ققل الق ٌد قالالـ اهلل الؼالالديؿ إزلِال ّالل ،وإذا قالالالقا« :ففالالل ولالالدت الالهالالقت قالالع
ٍ
ٍ
كثقرة.
وجقه
الـاسقت» كان هذا قعؾق الػساد قـ
خص طقسك الؿسقح
لؿ ّ
وإذا ققؾَ :

الذكر؟.

ققؾ :كؿا ُخص قحؿدٌ الذكرٕ :ن أقر الؿسقح كان أضفر ،وأطظؿ قؿـ ق ؾالف
قـ إك قاء عد ققسك ،وكالذلؽ أقالر قحؿ ٍالد كالان أضفالر ،وأطظالؿ قالـ أقالر َجؿقالع
إك قاء ق ؾف ،وإذا طظؿ الشلء كان ضفقره يف الؽتاب أطظؿ.
وضالالـ عالالض الـصالالارى أن الؿالالراد الالذلؽ وجالالقد ذات الؿسالالقح ،يضالالاهل ضالالـ
ٍ
صائػة قـ غالالة الؿـتسال قـ إلالك اإلسالال وغقالرهؿ الالذيـ يؼقلالقن :إن ذات الـ ِالل
رب العالالؿقـ ،ووجالد
كاكت ققجقد ًة ق ؾ خؾؼ لد  ،ويؼقلقن :إكف ُخؾالؼ قالـ كالقر ّ
ٍ
قحؿد قـ جـس قالق
ق ؾ خؾؼ لد  ،وأن إشقاء خؾؼت قـف ،حتك قد يؼقلقن يف
الـصالالارى يف الؿسالالقح ،حتالالك قالالد يجعؾالالقن قالالدد العال ِ
الالؿ قـالالف ،و َيال ْالر ُوون يف ذلالالؽ

أحاديث ،وكؾفا كذب ،قع أن هالمٓء ٓ يؼقلالقن :إن الؿتؼالد هالق الالهالقت ،الؾ
ٍ
شلء ٓ حؼقؼة لف ،كؿالا تشالقر الـصالارى
يدّ طقن تؼد حؼقؼتف وذاتف ،ويشقرون إلك
ٍ
ٓهقت اتحد ف ٓ حؼقؼة لف.
إلك تؼد

بشارِ فؼاد
وقـ همٓء الغالة قـ يروي طـ الـ ِل أكف قا َ« :ـ قال :إين كؾال ٌ
كػرِ وَـ قال :لست بيشرٍِ فؼد كػر».
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ويحتجقن ؼقلف تعالك[ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] [إحزاب:
ّ

.]20
فقجعؾقن فقف شق ًئا قـ الالهقت قضاها ًة لؾـصارى.
كذب اتػاد أهؾ العؾؿ الحديث ،وقد ت طـف يف الحديث
وهذا الحديث
ٌ
ِ
ِ
ِ
قسك ا ْب َـ
الذي يف «الصحقحقـ» أكف قا ُ َٓ « :ت ْط ُروكل ك ََؿا ََ ْص َرت الـَّ َ َارى ط َ
ََ ْر َي َؿِ َفنِك ََّؿا ََكَا َط ْيدُ اهلل ِ َف ُؼق ُلقا َط ْيدُ اهلل ِ َو َر ُسق ُل ُف».
وهذا قـ جـس الغالة الذيـ يؼقلقن :إن الرب يح ّالؾ يف الصالالحقـ ،ويالتؽؾؿ
طؾك ألسـتفؿ ،وأن الـاصؼ يف أحدهؿ هق اهلل ٓ ،كػسف.
وقق همٓء قـ جـس قق الـصارى يف الؿسقح ،وهق قـ جـس قق الالذيـ
يجعؾقن روح اإلكسالان قديؿال ًة أزلقالةً ،ويؼقلالقن :هالل صالػة اهلل ،فقجعؾالقن كصالػ
القت
اإلكسان ٓهق ًتا ،وكصػف كاسالق ًتا ،لؽالـ الالهالقت طـالدهؿ هالق روحالفٓ ٓ ،ه ٌ
واحالالدٌ كؿالالا يؼقلالالف الـصالالارى ،وطؾالالك قالالق هالالمٓء قالالع قالالق الـصالالارى يؽالالقن يف
القت،
الؿسقح ،وأقثالف قؿالـ ادطالل فقالف اتحالاد الالهالقت الف ٓهقتالان :روحالف ٓه ٌ
ٓهقت ٍ
ان.
والؽؾؿة
ٌ
ولق قدر أن كػسف هل التل كاكت ق ؾ أن تؽالقن الالدكقا ،ففالذا ٓ يالد ّ طؾالك أكالف
اهلل ،أو صػة اهلل ،ؾ إذا قالا قالـ يالدطل أن روحالف كاكالت ققجالقد ًة حقـئ ٍالذ ،الؿالراد
روحف كان هذا أقرب قـ قق الـصارى.
ويف الجؿؾة قا يخد طـ الؿسقح أكف كان ق ؾ أن تؽالقن الالدكقا ِؿـزلالة قالا طـالد
أهؾ الؽتاب طـ سؾقؿان أكف قا « :كـت ق ؾ أن تؽقن الدكقا».
لؿ يؽـ الالهقت قتحالدً ا الف ،فعؾالؿ أن
ؿ قد ت اتػاد الخالئؼ أن سؾقؿان ْ
قثؾ هذا الؽال ٓ يقجب اتحاد الالهقت ف ،الؾ الؿسالؾؿقن يعالدلقن يف الؼالق ،
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عضالا،
ويػسرون كال اهلل يف كت ف عضف عض ،ويجعؾقن كالقالف يصالدد عضالف ً
عضا.
ٓ يـاقض عضف ً
وأقا أهؾ الضال قـ الـصارى وغقرهؿ :فقػضؾقن الؿػضالق طؾالك قالـ هالق
أفضؾ قـف ،وي خسالقن الػا الؾ حؼالف ،ويغؾالقن يف الؿػضالق  ،وي خسالقن إك قالاء
حؼققفؿ ،قثؾ تـؼصفؿ لسؾقؿان :فنن كثق ًالرا قالـ القفالقد والـصالارى يطعـالقن فقالف،

ساحرا ،وأكف سحر الجـ سحره.
َـفؿ َـ يؼقل :كان
ً

حؽقؿالا ٓ ،ك قالا ،ولفالذا
وَـفؿ َـ يؼقل :سؼط طالـ درجالة الـ القة ،فقجعؾقكالف
ً
ذكر اهلل يف الؼالرلن تدئالة سالؾقؿان طالـ ذلالؽ ،وذلالؽ أن سالؾقؿان سالل اهلل ُقؾ ًؽالا ٓ
ٍ
ٕحد قـ عده ،فسخر لسؾقؿان الالريح تجالري اللقره رخالاء حقالث أصالاب،
يـ غل
والشالالقاصقـ كالالؾ ـالالاء وغالالقاص ،ولخالالريـ قؼالالركقـ يف إصالالػاد ،فسالالخر لالالف الالالريح
شفر ،فؾؿا قات سؾقؿان طؿدت الشقاصقـ إلالك أكالقا ٍع قالـ
شفر ،ورواحفا ٌ
غدوها ٌ
الشرك ،فؽت قها ،وو العقها تحالت كرسالقف ،وقالالقا :كالان سالؾقؿان يسالخر الجالـ

هبذا.
لؿ ْـ صالدد الذلؽ ،وصالاروا صالائػتقـ :صائػال ًة طؾؿالت أن هالذا
فصار هذا فتـ ًة َ
قـ الشرك والسحر ،وأكف ٓ يجقز ،فطعـت يف سؾقؿان ،كؿالا فعالؾ ذلالؽ كثقالر قالـ
أهؾ الؽتاب :القفقد والـصارى.
وصائػة قالت :سؾقؿان َك ِل ،وإذا كالان قالد سالخر الجالـ هبالذا د ّ طؾالك أن هالذا
الائز ،فصالالاروا يؼقلالالقن ،ويؽت الالقن قالالـ إقالالقا التالالل فقفالالا الشالالرك ،والتعالالزيؿ،
جال ٌ
واإلقسا الشرك ،والشقاصقـ  -قا تح ف الشقاصقـ وتختاره ،ويساطدوهنؿ ٕجالؾ
الارا ال ٍ
اللققر غائ الالة ،يخؾطالقن فقفالالا كالالذ ًا
ذلالؽ طؾالالك عالالض قطالالب اإلكالالس ،إقالالا إخ ً
كثقرا ،وإقا تصالرف يف عالض الـالاس ،كؿالا يؼتالؾ الرجالؾ ،أو َيؿالرض السالحر ،أو
ً
تسرد الشقاصقـ لف عض إققا  ،و َكحالق ذلالؽ قؿالا فقالف إطاكالة الشالقاصقـ لالكالس
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طؾك ٍ
أققر تريدها اإلكسٕ :جؾ قطاوطة اإلكالس ،وقالقافؼتفؿ لؾشالقاصقـ طؾالك قالا
تريده الشقاصقـ قـ الؽػر والػسقد والعصقان.
وكثقر قـفؿ يضقػ ذلؽ إلك سؾقؿان ،وإلك لصػ ـ رخقا( ،)2ويصالقرون
ٌ

خاتؿ سؾقؿان ،وقد يلخذون الرجؾ الذي صار قـ إخقاهنؿ إلك ققا الع ،ف ُق ُرو َكالف

لؿال ْـ كعرفالف قالـ
ً
شخصا ،ويؼقلقن :هذا سؾقؿان ـ داود ،كؿا قد جرى قثؾ ذلؽ َ
الؿشاي الذيـ كاكت تؼرتن هبؿ الشقاصقـ ،وكان لفؿ خقارد شقطاكقة قالـ جالـس

خقارد السحرة والؽفان.
َفـَالالز َه اهلل تعالالالك سالالؾقؿان قالالـ كالالذب هالالمٓء وهالالمٓء ،الالالذيـ جعؾالالقه يسالالخر
الشقاصقـ ـقع قـ الشرك والسحر ،همٓء جرحقه ،وهمٓء زطؿقا أهنؿ يت عقكالف،
كثقر يحؽك طـ عض إك قاء ،أو عض أهؾ العؾالؿ والالديـ :قالـ أق ٍ
القر
وقثؾ هذا ٌ

لقست قـ شرع اهلل ،فقصدد هبالا عالض الـالاس ،وتصالقر فتـال ًة لطالائػتقـ قصالدقتقـ
هبا :صائػ ٍالة تؼالدح يف ذلالؽ الـ ِالل ،أو الرجالؾ الصالالِح ِؿالا هالق قـالف الري ٌء ،وصائػ ٍالة
تؼق  :إهنا تت عف فقؿ يؼق .
وهذا ققجق ٌد يف ك ٍ
ثقر قؿا يحؽقف أهؾ الؽتاب طـ إك قالاء ،فالنن القفالقد تالذكر

طـفؿ قا يؼدح يف ك قهتؿ ،والـصارى تجعؾ ذلؽ قدو ًة لفؿ فقؿا ي تدطقكف.
ٌ
سقط يف قق ٍع لخر.
وهذا ق
فالؿؼصقد هـا أن الؽال الذي وصػ ف الؿسقح :إقا وصػف ف إك قاء ق ؾالف،
الؿ يؽالـ أحالدهؿ الذلؽ ٓهق ًتالا
أو أخد ف طـ كػسف ققجق ٌد قثؾف يف ح ّالؼ غقالره ،ول ْ
وكاسالالق ًتا ،وٓ اتحالالد الالهالالقت الـاسالالقت ،وٓ اسالالتحؼ أحالالدهؿ الالذلؽ أن ُيع الالد،

و ُيصؾك لف ،و ُيسجد ،و ُيدطك كؿا ُيدطك اهلل ،و ُيضاف إلقف قا ُيضالاف إلالك اهلل :قالـ
( )2اكظر الـسائل يف الســ الؽدى  )20992( 188/6طـ ا ـ ط اس.
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الخؾالالؼ ،وال عالالث ،والثالالقاب ،والعؼالالاب ،ولالالقس لؾؿسالالقح صالالؾقات اهلل طؾقالالف لي ال ًة
خارق ًة إٓ ولغقره قثؾفا ،وأطظؿ قـفالا ،وٓ ققالؾ فقالف كؾؿال ًة إٓ ققالؾ يف غقالره قثؾفالا،
وأطظؿ قـفا إٓ قا خصف فقف الؼرلن.
قالقا :وقا ح ؼقد الـ ِل« :إن اهلل يف إرض يالرتاءى ،ويخالتؾط قالع الالر أس،
و َيؿشل قعفؿ».
وقا أرققا الـ ِل« :اهلل عد هذا يف إرض يظفر ،ويـؼؾب قالع ال شالر ،فقؼالق :
أكا اهلل رب إر اب».
والجقام :أن هذا يحتاج إلك تث قت ك القة هالذيـ ،وإلالك القت الـؼالؾ طـفؿالا،
الرتجؿة الصحقحة الؿطا ؼة ،و عالد هالذا يؽالقن حؽالؿ هالذا الؽالال حؽالؿ
و قت
َ
الؿ يالد ّ ذلالؽ اتػالاد الؿسالؾؿقـ،
كظائره ،فػل التقراة قا هالق قالـ هالذا الجالـس ،ول ْ

والقفالالقد ،والـصالالارى طؾالالك أن اهلل حال ّالؾ يف ققسالالك ،وٓ يف غقالالره قالالـ أك قالالاء ـالالل
إسرائقؾ ،ؾ ققلف« :يرتاءى» هق ِؿـزلة «يتجؾك» ،و «يظفالر» وقالد ذكالر يف التالقراة
قـ غقر أن تؽالقن ذاتالف ح ّؾالت

أكف تج ّؾك وتراءى إل راهقؿ ،وغقره قـ إك قاء
ٍ
لحد قـفؿ ،وقا يف الؼؾقب قـ الؿثا العؾؿل ،و ِؿعرفتف ،وقح تف ،وذكالره يطؾالؼ
طؾقف قا يطؾؼ طؾك الؿعروف ـػسف :لعؾؿ الـاس أن الؿراد ف الؿثا العؾؿل.
وقا يف الؼؾقب قـ قعرفة الؿعروف ،وقح تف ،لقس الؿراد ف كػس الؿعروف
الؿح قب ،فنذا قا الؼائؾ :أكت واهلل يف قؾ ل ،أو يف سقيداء قؾ ل.
أو قا لف :واهلل قا زلت يف قؾ ل ،وقا زلت يف طقـل.

طالؿالالا
الؿ ُي ِالر ْد ذاتالف ،فالالنذا رأوا قالـ يالذكر ً
و َكحالق ذلالؽ طؾالؿ َجؿقالالع الـالاس أكالف لال ْ
قشفقرا ،أو ً
قشفقرا ،فقذكر طؾؿف وطؿؾف ،ويحقالا ذلالؽ القـ الـالاس ،قالالقا:
شقخا
ً
ً

قد صار ٌ
فالن الال يعـل الؿعروف الؿذكقر الال طـدكا ،و قـ أضفركا .لعؾالؿ الؿخالاص قـ
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الؿراد.
ويؼق أحدهؿ لؿـ قات والده :أكا والدك.
قائؿ قؼاقف ،ويؼقلقن لؾقلد الؼائؿ قؼا أ قف :قـ خؾػ قثؾؽ قا قات.
أي ٌ
وإذا رأوا طؽرقة ققلك ا ـ ط اس الذي قعف طؾؿف يؼقلقن :جاء ا ـ ط اس.
وقائؿ قؼاقف.
كائب طـف،
وا ـ ط اس قـ الـاسٕ :ن ققٓه ٌ
ٌ
قائؿالا قؼاقالف ،يؼقلالقن :جالاء الؿؾالؽ الػالالينٕ :ن هالذا
وإذا عث الؿؾؽ كائ ًالا ً

قظفر ٕقره ،وهنقف ،وأحقالف.
قائؿ قؼاقف،
ٌ
الـائب ٌ

أيضا« :إن غال ًقا ولد لـا ،وا ـًا اططقـالاه الالذي رياسالتف طؾالك
قالقا :وقا أشعقا ً
إلفالا ققيالا
القرا طجق ًالا ً
طاتؼقف ،و قـ قـؽ قف ،ويدطك اسؿف قؾ ًؽا ،طظالقؿ الؿشالقة ،قس ً

قسؾ ًطا ،رئقس السالقة يف كؾ الدهقر ،وسؾطاكف ٌ
كاقؾ لقس لف فـا ٌء».

فقؼال :لقس يف هذه ال شارة دٓل ٌة قـ ٌة أن الؿراد ف الؿسقح
لؿ يد ّ طؾك قطؾقهبؿ ،ؾ قد يؼا  :الؿالراد هبالا قحؿالدٌ
الؿراد ف الؿسقح ْ

 ،ولق كالان
،

فنكف الذي رياستف طؾك طاتؼقف ،و قـ قـؽ قف قـ جفتقـ :قـ جفة خاتؿ الـ قة طؾالك
عالالض كتػقالالف ،وهالالق طالقالالة قالالـ أطالالال الـ الالقة الالالذي أخالالدت الالف إك قالالاء ،وطالقالالة
ختؿفؿ ،وقـ جفة أكف عث السقػ الذي يتؼؾد ف طؾك طاتؼف ،ويرفعف إذا الرب
ف طؾك طاتؼف ،ويد ّ طؾك ذلؽ ققلف« :قسؾط رئقس ققي السالقة».
وهذه صالػة قحؿ ٍالد

الؿميالد الؿـصالقر الؿسالؾط رئالقس السالالقة ،فالنن

ديـف اإلسال  ،وقـ ات عالف سالؾؿ قالـ خالزي الالدكقا وطالذاب أخالرة ،وقالـ اسالتقالء
طدوه طؾقف.
والؿسقح

لؿ يسؾط طؾك أطدائالف كؿالا سالؾط قحؿالدٌ  ،الؾ كالان أطالداؤه
ْ
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حقث يؼدرون طؾك صؾ ف ،وطـد الـصارى قد صؾ قه ،وطـد الؿسالؾؿقـ ألؼالك اهلل
فصؾب ذاك الؿش ف ،ف فذه الطريؼ دفع اهلل الصؾب طـف ٓ ،ؼفالر
ش فف طؾك غقرهُ ،
أطدائف ،وإهالكفؿ ،وذلفؿ لف ،كؿا كصر اهلل قحؿدً ا طؾك أطدائف.
وقال« :يف كؾ الدهقر سؾطاكف ٌ
كاقؾ ،لقس لف فـاء» وهالذا صالػة خالاتؿ الرسالؾ
الذي ٓ يل عده َك ِل يـس شرطف ،وسؾطاكف الحجة والقد ،كاق ٌالؾ ٓ يحتالاج فقالف
إلك آستعاكة شر ٍع لخر ،وشرطف ا ٌت ٍ
اد إلك لخر الدهر
أيضا« :يخرج طصاه قـ قت َيسل ،يـ ت كقر قـفا ،ويحالؾ
قالقا :وقا أشعقا ً

فقالالف روح الؼالالدس ،روح اهلل ،روح الحؽؿالالة والػفالالؿ ،روح الحقالالؾ والؼالالقة ،روح
العؾالالؿ وخالالقف اهلل ،ويف تؾالالؽ إيالالا يؽالالقن أصالالؾ َيسالالل ليالالة لألقالالؿ ،و الالف يمقـالالقن،

وطؾقف يتقكؾقن ويؽقن لفؿ التاج والؽراقة إلك دهر الداهريـ».

والجااقام :إن هالالذا الؽالالال عالالد الؿطال الالة صالالحة كؼؾالالف طالالـ الـ ِالالل ،وصالالحة
الرتجؿة لف الؾسان العر ل هق حج ٌة طؾك الـصارى ٓ ،لفؿ :فنكف ٓ يالد ّ طؾالك أن
َ
الؿسقح هق خالؼ السؿاوات وإرض ،ؾ يد ّ طؾك قثؾ قا د ّ طؾقف الؼرلن :قالـ

أ ّيد روح الؼدس ،فنكف قا « :ويحؾ فقف روح الؼالدس ،وروح
أن الؿسقح
اهلل ،وروح الحؽؿة والػفؿ ،وروح الحقؾ والؼقة ،روح العؾؿ وخقف اهلل».
ولؿ يؼؾ :تحؾ فقف حقاة اهلل ،فض ًالال طالـ أن يؼالق  :ح ّالؾ فقالف اهلل ،أو اتحالد الف،
ْ

ولؽـ جعؾ روح الؼالدس هالل روح ،وهالل روح الحؽؿالة والػفالؿ والعؾالؿ ،وهالل
روح الحقؾ والؼالقة ،كؿالا أن طـالدهؿ يف التالقراة« :أن الالذيـ كالاكقا يعؿؾالقن يف ق الة
الزقان ح ّؾت فالقفؿ روح الحؽؿالة ،روح الػفالؿ ،روح العؾالؿ» ففالل قالا يحصالؾ الف
الفدى والـصر.
أيضا« :قـ أطجب إطاجقب أن رب الؿالئؽة سققلد قالـ
قالقا :وقا أشعقا ً
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ال شر
فقؼال :قثؾ هذا الؽال ٓ د أن يؽقن ق ؾف كالال ٌ  ،و عالده كالال ٌ  ،وهالق قـؼالق ٌ
ٍ
ٍ
الؿ َي ِالر ْد أن رب العالالؿقـ يقلالد قالـ ال شالر،
قـ لغة إلك لغة ،وكَحـ كعؾؿ قط ًعا أكالف ل ْ
لؿ يؼؾ :رب الؿالئؽة فؼط.
ولق أراد ذلؽ ْ
فنن اهلل رب كؾ ش ٍ
اللء :لؽالـ قالد يريالد أكالف يقلالد قالـ ال شالر قالـ سالقؽقن سالقد
ّ
الؿالئؽة ،تخدقف ،وتؽرقف ،كؿا سجدت الؿالئؽة ٕ ل ال شر لد .
والـصارى يسؾؿقن أن الالهقت قا هق قتقلد قالـ ال شالر ،وإكؿالا الؿتقلالد قالـ
ال شر هق الـاسقت ،ولقس هق رب العالؿقـ آتػاد ،فعؾالؿ أكالف ٓ حجالة لفالؿ يف
ضاهر الؾػظ إن قدر سالقتف قـ التغققر.
وكظقالالر هالالذا قالالا طـالالدهؿ يف إكجقالالؾ قتالالك« :إن ا الالـ اإلكسالالان يرسالالؾ قالئؽتالالف،
ويجؿعقن كؾ الؿؾقك ُر ًا طؾك إقؿ ،فقؾؼقهنؿ يف أتقن الـار».
لؿ ُي ِالر ْد الذلؽ أن الؿسالقح هالق رب إر الاب،
قال بعض طؾؿاد َهؾ الؽتامْ :
وٓ أكف خالؼ الؿالئؽة ،ؾ رب الؿالئؽة أوصك الؿالئؽة ِحػظ الؿسقح شالفادة

الـ ِل الؼائؾ« :إن اهلل يقصل قالئؽتف ؽ :لقحػظقك».

ثؿ شفادل لققا« :إن اهلل أرسؾ لف قؾ ًؽا قـ السؿاء :لقؼقيف».
قااال :وإذا شالالفد اإلكجقالالؾ اتػالالاد إك قالالاء والرسالالؾ الاللن اهلل يقصالالل قالئؽتالالف
الؿسقح ،فقحػظقكف طؾؿ أن الؿالئؽة تطقع لؾؿسالقح الإقر ،وهالق والؿالئؽالة يف
خدقة رب العالؿقـ.
وقاال الؿسااقح لتالَقااذه« :قالالـ قال ؾؽؿ فؼالالد ق ؾـالالل ،وقالالـ ق ؾـالالل فؼالالد ق الالؾ قالالـ
أرسؾـل»
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وقال الؿسقح« :قـ أكؽرين قدا الـاس أكؽرتف قدا قالئؽة اهلل».
وقال لؾذي ضرم طيد رئقس الؽفـة« :أغؿد سقػؽ ،وٓ تظـ أن ٓ أسالتطقع
أن أدطق اهلل إب ،فقؼد لل أكثر قـ ا ـل طشر جق ًقا قـ الؿالئؽة».
قالقا :وقثؾ هذا الؼق يف كتب اهلل الؿـزلة طؾك أفالقاه إك قالاء والرسالؾ شاللء
كثقر طـد الـصارى َجؿقعفؿ ،الؿختؾػة ألسـتفؿ ،الؿػرققـ يف س عة أقالقؿ العالؿ،
الؿتؿسالالؽقـ الالديـ الـصالالراكقة ،قالالق ٌ واحالالدٌ  ،وكالالص واحالالدٌ  ،طؾالالك قالالا تسالالؾؿقه قالالـ
الحقاريقـ حالقـ أكالذروهؿ ،وردوهالؿ طالـ ط الادة إصالـا إلالك قعرفالة اهلل تعالالك،
سؾؿقها إلقفؿ كؾ أقة ؾساهنا ،وهل طؾك هقئتفا إلك يققـا هذا».
والجقام طؾك هذا َـ وجقه:
َحدها :أن الؼق يف سائر قا يذكروكف قـ الـصقص كؿا تؼد  ،وقد تؽؾؿ
طؾك هذا قـ تؽؾؿ طؾقف قـ طؾؿاء الـصارى الذيـ هداهؿ اهلل ،و قـقا قا وقع يف
ذلؽ قـ تحريػفؿ لؿعاين الؽتب التل طـدهؿ ،وذكروا قؿا طـدهؿ قـ الـصقص
الصريحة لن الؿسقح ط د اهلل ،لقس هق اهلل ،قؿا يت قـ ف طالن ققلفؿ ،وأهنؿ
قؿـ تركقا الؿحؽؿ قـ أيات وات عقا الؿتشا ف ،ولفذا أكز اهلل فقفؿ[ :ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       ] [ل

طؿران.]7 :
لؿالا ُسالئِؾ طالـ طؾالؿ السالاطة فؼالا  ٓ« :يعؾؿفالا

وهذا كؼالق الؿسالقح
ٌ
إكسان ،وٓ الؿالئؽة الذيـ يف السؿاء ،وٓ آ ـ إٓ إب فؼط».

فـػك طـ كػسف طؾؿ الساطة ،وهذا يد ّ طؾك شقئقـ :طؾك أن اسالؿ آ الـ إكؿالا
يؼالالع طؾالالك الـاسالالقت دون الالهالالقت ،فالالنن الالهالالقت ٓ يجالالقز أن ُيـْ َػالالك طـالالف طؾالالؿ
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الؿ يؽالالـ يعؾالالؿ قالالا يعؾؿالالف اهلل ،وهالالذا ي طالالؾ قالالقلفؿ
السالالاطة ،ويالالد ّ طؾالالك أن آ الالـ لال ْ
آتحاد ،فنكف لق كان آتحاد حؼا الال كؿالا يزطؿالقن الالال لؽالان آ الـ يعؾالؿ قالا يعؾؿالف

اهلل ،ويؼدر طؾك قا يؼدر طؾقالف ،فنكالف هالق اهلل طـالدهؿ ،والـاسالقت ٓ يتؿقالز طـالدهؿ
قادرا يحقل و ُيؿقت.
طالؿا ً
طـ الالهقت فقؿا يقصػ ف الؿسقح قـ كقكف ً
وقال الؿسقح لتالَقذه« :لقـقا اهلل ،ولقـقا ِل».
أيضا« :قـ يمقـ ل فؾقس يمقـ ل فؼط ،ؾ و الذي أرسؾـل».
وقا ً
وهالؿ يالذكرون أن الؿسالقح

الائال« :إلفالل! إلفالل! اكظالر
استصالرخ اهلل ق ً

لؿاذا تركتـل ،وت اطدت طـ خالصل؟».
القجف الثاين :أن ققلفؿ« :إن هذه الؽتب التل ليديفؿ قـ التقراة ،واإل ْكجقؾ،
وسائر الـ قات تسؾؿقها قـ الحقاريقـ كؾ أقة ؾساهنا ،وهالل طؾالك هقئتفالا» قالق ٌ
دلقال ،ؾ ادطقا ذلؽ دطقى قجرد.
لؿ يؼقؿقا طؾك صحتف ً
ْ
يحتج ف يف الؿسائؾ العؾؿقة ٓ ،سقؿا
لؿ
ّ
لؿ يث ت التقاتر ْ
وقثؾ هذا الـؼؾ إن ْ
إذا ققؾ يف:
القجف الثالث :إن هالذا كالذب ضالاهر ،فالنن كثق ًالرا قالـ إلسالـة لالقس طـالد أهؾالف

الديؿ ،وقالالـ ذلالالؽ لسالالان العالالرب :فالالنن العالالرب الـصالالارى كثق الرون ق الالؾ
إكجقالالؾ قال ٌ
اإلسال  ،وٓ تعرف تقراة ،وٓ إكجقؾ ،وٓ ك قات طر قة إٓ قالا ُطالر َب قالـ الـسال

العدية ،والروققة ،والسالرياكقة ،و َكحال ُـ كطالال فؿ هبالذه ا الؽتالب التالل هالل العر قالة
التل يف زقـ الحقاريقـ ،أيـ هل؟ وقـ رلها؟.
ولالق قالالدر أهنالالا كاكالت العر قالالة ،ففالالذه الـسال القالق العر قالالة الؿقجالالقدة ليالالدي
الؿ تعالرف
الـاس هل قؿا ُطر َب قؿالا ليالديفؿ ،وحقـئالذ ...فالال تعالرف صالحتفا إن ل ْ

الرتجؿة ،ويث الت كؼالؾ تؾالؽ طالـ الؿسالقح
صحة
َ

 ،وهؽالذا الؼالق يف سالائر
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إلسـ.
القجف الرابع :أن التقراة ،والـ قات التل كؼؾالت قالـ كسال القفالقد ،وإكاجقالؾ
هل أر ع ٌة كت ت عد الؿسقح

الؿ يريالا الؿسالقح وهؿالا:
 ،ا ـالان قؿالـ كت فالا ل ْ

لققا وقرقس ،وا ـان رأياه وهؿا :يقحـا وقتك.

القاترا
والـس إكؿا كثرت طـ إر عة ،وقا يـؼؾف إر عة ٓ يجالب أن يؽالقن قت ً

قعؾق ًقالالا ،وإذا كثالالرت إلسالالـ هبالالا فؿالالـ عالالد إر عالالة ٓ ،أن الالالذيـ َسالالؿعقها قالالـ
الؿ يؼؾالف أحالدٌ  ،وٓ يؼقلالف
تؽؾؿقا ا ـقـ وس عقـ لساكًا ،فنن هالذا ل ْ

الؿسقح
ٌ
الؿ يؽقكالقا ا ـالقـ وسال عقـ ،فالنذا ققالؾ :إكالف
طاقؾ :إذ الحقاريقن كاكقا ا ـالل طشالر ،ل ْ

كؼؾفالا ا ـالالان وسال عقن ففالالؿ كؼؾقهالالا طؿالالـ كؼؾفالا إلالالقفؿ قالالـ الحالالقاريقـ ،وهالالؿ إكؿالالا

يسـدون كؼؾفا إلك أر عة.
القجااف الخاااَس :أن الحالالقاريقـ لقسالالقا قعصالالقققـ ،الالؾ يجالالقز طؾالالك أحالالدهؿ
الغؾط يف عض قا يـؼؾف ،وقا يـؼؾ قـ خقارقفؿ لؾعادات فؿـ الـالاس قالـ يؽذ الف،
وقـفؿ قـ يصدقف ،وٓ دٓلة فقف طؾالك طصالؿتفؿ إٓ أن يث الت أهنالؿ ادطالقا الـ القة،
ولؿ يؽـ إقالر كالذلؽ ،وإٓ فالصالالحقن
وأقاققا الؿعجزات الدالة طؾك ك قهتؿْ ،

لؿ تد كراقاهتؿ طؾك أهنؿ قعصقققن كإك قاء ،ؾ يجالقز
إذا كاكت لفؿ
ٌ
كراقات ْ
طؾقفؿ الغؾط قع قت كراقاهتؿ ،والحقاريقن طـدهؿ لقسقا لك قاء ،وإن َسؿقهؿ

رسال ،ففؿ رسؾ الؿسقح ٓ ،رسؾ اهلل ت ارك وتعالك.
ً

القجااف السااادس :أن يف هالالذه الؽتالالب التالالل ليالالديفؿ قالالا يـالالاقض قالالقلفؿ الالال قالالـ
إققا الصريحة الؽثقرة الال قالا هالق أكثالر ،وأصالرح قؿالا احتجالقا الف طؾالك قالقلفؿ،
والقاجالالب حقـئال ٍالذ التؿسالالؽ الصالالريح الؿحؽالالؿ ،ورد الؿتشالالا ف إلقالالف ،وٓ يجالالقز
التؿسؽ الؿتشا ف ،ورد الؿحؽؿ إلقف.
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القجف الساابع :أكالف تؼالدير أن يؽالقن يف إرض هالذه الؽتالب الا ـقـ وسال عقـ
لساكًا ،سقا ٌء كاكت كؾفا قـؼقل ًة طـ الحقاريقـ كؼ ًالال صالحقح أو كالان كؼالؾ أكثرهالا،
لغة إلك ٍ
أو أكثر قـفا قرتجؿ ًة قـ ٍ
لغة.
َ
ٍ
الؿ يؽالـ هبالا إٓ لس ٌ
الان واحالدٌ قالع كثالرة
فؿعؾق ٌ أكف ؽؾ لسان طدة كس ٍ  ،ولالق ل ْ
لؿ ُيؿؽـ أحدً ا أن يؼطع اللن َجؿقالع الـسال
الـس هبا يف قشارد إرض وقغارهبا ْ
ٍ
ٍ
طؾك ٍ
واحد ،كؿا ادطاه همٓء يف آ ـقـ وسال عقـ لسالاكًا ،حقالث
واحد ،وكص
لػظ
قالقا« :وقثؾ هذا الؼق يف كتب اهلل الؿـَزلة طؾك أفقاه إك قاء والرسالؾ كثق ٌالر طـالد
الـص الالارى َجؿ الالقعفؿ الؿختؾػ الالة ألس الالـتفؿ ،الؿتػ الالرققـ يف س الال عة أق الالالقؿ الع الالالؿ،
الؿتؿسالالؽقـ الالديـ الـصالالراكقة قالالق ٌ واحالالدٌ  ،وكالالص واحالالدٌ طؾالالك قالالا تسالالؾؿقه قالالـ

الحقاريقـ ،وردوهؿ طـ ط ادة إصـا  ،فسؾؿقها إلالقفؿ كالؾ أقالة ؾسالاهنا ،وهالل
طؾك هقئتفا إلك يققـا هذا».
فنن هالذا الؽالال يتضالؿـ طالدة دطالاوى ،لالقس فقفالا قالا ُيؿؽالـ قائؾالف أن يؽالقن
طالؿا ف ،فعؾؿ أن همٓء تؽؾؿقا هبذا الؽال ال ٍ
طؾؿ ،ؾ الجفالؾ والضالال كؿالا
ً
هق طادهتؿ.

فنكااف يؼااال لفااؿ :قالالـ الالالذي َجؿالالع كالالؾ كسالالخة يف العالالالؿ قالالـ َجؿقالالع التالالقراة،
واإلكْجقؾ ،والز القر ،وسالائر الـ القات إر عالة والعشالريـ ؾس ٍ
الان واح ٍالد كالالعر ِل
ٍ
كسخة ،وٓ تـؼص طـفا.
قثال؟ وهؾ ققز َجؿقع الـس فؾؿ يجد كسخ ًة تزيد طؾك
ً
الاقع ،وغقالالر عالالض
قؿؽـًالالا أقؽالالـ أن يؼالالا َ :جؿعفالالا جال ٌ
وقعؾالالق ٌ إن كالالان هالالذا ْ
الؿ ُيؿؽالـ َأ َحالدً ا
لؿ ُيؿؽـ ذلالؽ ل ْ
ألػاضفا ،فال ُيؿؽـفؿ دطقى ؼائفا ال تغققر ،وإن ْ
ٍ
كسخة قالـ كسال هالذه الؽتالب لؽالؾ كسالخة تقجالد يف
أن يؼق  :أكا أطؾؿ ققافؼة كؾ
فضال طـ ا ـالقـ وسال عقـ لسالاكًا ،فض ًالال طالـ أن
س عة أقالقؿ العالؿ ذلؽ الؾسانً ،
يؼا  :أكا أطؾؿ أن هالذه إلسالـ كؾفالا ،تؽؾؿالت هبالا الحقاريالقن ،وهالل اققالة طؾالك
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لػظفؿ إلك القق .
الؿ يػعؾالف أحالدٌ  ،وٓ يؼالدر طؾقالف أحالدٌ  ،الؾ لالق اجتؿالع َجؿقالع
وقعؾق ٌ أن هالذا ل ْ
الؿ يؼالدروا طؾقالف ،فالنن قالـ
قؾقك الـصارى طؾك ذلؽ ،وطؾؿاء الدهؿ طؾك ذلؽ ل ْ
الـس قا هق طـد الؿسؾؿقـ ،وقـفا قا هق يف ٍ
وأيضالا فؼالد
الد ٓ حؽؿ لفؿ طؾقفاً ،
لؿ يظفرها أصحاهبا ،فؽؾ قـ شفد قـ الـصالارى،
يؽقن يف الدهؿ قـ الـس قا ْ
وغقرهؿ لن كؾ كسخة يف العالؿ هبذه الؽتب تقافؼ َجؿقع الـس ففق شاهد ٍ
زور،
كاذب فقف.
شفد ِؿا ٓ يعؾؿ ،ؾ شفد ِؿا يعؾؿ أكف
ٌ
 القجف الثاَـ :أن هذا لق ُقد َر إقؽاكالف فنكؿالا يؽالقن قـؼ ًالؿ يعؾالؿ أكالف
القٓ ،لالق ل ْ

الذب ،فنكالالف يقجالالد يف هالالذا الزقالالان كس ال التالالقراة،
الذب ،فؽقالالػ قالالع العؾالالؿ لكالالف كال ٌ
كال ٌ
واإلكْجقالالؾ ،والز الالقر والـ الالقات قختؾػ ال ٌة قتـاقض الةٌ ،والـس ال التالالل طـالالد الـصالالارى
أيضا تخالػ كسال القفالقد ،والسالاقرة يف ققا الع ،وحقـئالذ ...فالنذا
قختؾػةٌ ،وهل ً
قالت الـصارى :كسخـا هل الصحقحة.
لؿ يؽـ هذا أولك قـ قق القفقد :كسخـا هل الصحقحة.
ْ
ؾ قعؾق ٌ أن اطتـاء القفقد التقراة أطظؿ قـ اطتـاء الـصارى.
لؿ يعؾؿ أن كسخفؿ تقافؼ الـسال التالل طـالد
ؿ عد هذا قا ذكروه ٓ يؽػل إن ْ
القفقد حتك الساقرة ،وهذا غقر قعؾق ٍ .
الؿ يؾتػالالت إلقالالفٕ :هنالالؿ
وإن قااالقا :إذا خالالالػ كؼالالؾ القفالالقد لـؼالالؾ الحالالقاريقـ لال ْ

قعصقققن.

كان هذا ق ـقا طؾك دطقى طصؿتفؿ ،وقد طرف فساده.
وإذا قالت الـ ارى :كَحـ كـؼؾفا طـ الحقاريقـ الؿعصقققـ.
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قالت القفقد :كَحـ كـؼؾفا طالـ ققسالك الؿعصالق اتػالاد أهالؾ الؿؾالؾ ،أو طالـ
العالالارف الؿعصالالق اتػالالاد القفالالقد والـصالالارى ،وكثقال ٍالر قالالـ الؿسالالؾؿقـ ،فالالالتقراة
اتػاد الخؾؼ قاللخقذ ٌة طالـ ققسالك الـ طؿالران ،وهالق قعصالق ٌ  ،وإكؿالا يطعالـ قالـ

الؿ
يطعـ يف كؼؾ عضفا ٓكؼطاع التقاتر يف أ ـاء الؿدة لؿا خرب قت الؿؼدس ،ول ْ
ي َؼ فقف ساك ٌـ أكثر قـ س عقـ سـة ،فقؼالق عالض الـالاس :إن عالض ألػاضفالا ُغق َالر
الؿ تغ ّقالر ألػالاظ َجؿقالع الـسال  ،وإكؿالا ُغق َالر ألػالاظ عالض
حقـئذ ،ويؼالق عضالفؿ :ل ْ
الـس  ،واكتشرت الـس الؿغ ّقرة طـد ٍ
كثقر قـ الـاس حتك ٓ يعرفقا غقرها.
لؿ يز فقفؿ َك ِل عد َك ِل حتالك جالاء الؿسالقح ،و عالد الؿسالقح
ؿ ـق إسرائقؾ ْ
كثقراُ ٓ ،يؿؽـ تقاصمهؿ يف قشارد إرض وقغارهبا طؾالك تغققالر
فؾؿ يزالقا خؾ ًؼا ً
كس التقراةِ ،خالف اإلكْجقؾ ،فنكف إكؿا كؼؾف أر عةٌ ،وقـ كتب التالقراة ،والز القر،
والـ قات قـ أت اع الؿسقح ،فنكؿا كت قها قـ الـس التل كاكت ليدي القفقد.
وإذا قالقا :كاكقا قعصقققـ.
قؿـقع طـد الؿسؾؿقـ والقفالقد ،وطؾالك تؼالدير تسالؾقؿف فالالقفقد يـؼؾقهنالا
ففذا
ٌ
أيضا طـ الؿعصق ق ؾ همٓء ،فال ُيؿؽـ قع هذا أن يدطل قد ٍع أن الـ قات التالل
ً

طـد الـصارى تقاترت طـ الؿعصق أطظؿ قـ تقاتر قا طـالد القفالقد ،الؾ ٓ يشالؽ

الح قالـ كؼالؾ حالروف اإلكْجقالؾ ،وهالذا
العؼالء العادلقن أن كؼؾ حروف التقراة أص ّ
القه قتعال ٍ
أقالالر يعالالرف قالالـ وجال ٍ
الددة :فالالنن التالالقراة أخالالذت طالالـ الؿعصالالق اتػالالاد أهالالؾ
ٌ
الؿؾؾ ،وكاكت قـؼقل ًة ق ؾ الؿسقح قـ إك قاء ،و قـ ـل إسرائقؾ أطظؿ قالـ كؼالؾ
اإلكْجقؾ ،و عد الؿسقح كؼؾفا القفقد والـصارى.
وإذا كالالان كالالذلؽ ،فالالنذا وجالالد قالالا طـالالد القفالالقد ،والسالالاقرة قالالـ كس ال الـ الالقات
القال طؾالك أن هالذه الؽتالب
يخالػ قا طـد الـصارى يف عالض إلػالاظ كالان هالذا دل ً
ٍ
ٍ
القاترا،
لقست ألػاضفا قـؼقل ًة طـ كص واحد ،وأكالف لالقس كالؾ لػالظ قالـ ألػاضفالا قت ً
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واهلل أطؾؿ.
القجف التاساع :أن جؿقالع قالا طـالدهؿ قالـ الـصالقص الصالحقحة ٓ يالد ّ طؾالك
قذه فؿ أل تة كصا ،ؾ غاية قا يدطقن فقفا الظفقر ،وهؿ قـازطقن يف ذلالؽ ،حتالك
يحتجقن ف خالف ققلفؿ.
يؼا  :ؾ الظاهر فقؿا
ّ
وقعؾالالق ٌ أن أصالالق اإليؿالالان التالالل يالالمقـ أهالالؾ اإليؿالالان هبالالا ،ويؽ ّػالالرون قالالـ
خالػفالالا ٓ ،الالد أن تؽالالقن قعؾقق ال ًة طـالالدهؿ طالالـ إك قالالاء ،والعؾالالؿ ٓ يحصالالؾ ؾػال ٍ
الظ
قحتؿؾٍ ،فعؾؿ أكف ٓ طؾؿ طـدهؿ طـ إك قاء ،وهق ّ
قحؾ الـزاع.
طؿالدوا الـالاس
القجف العاشر :أن أصالرح قالا طـالدهؿ قالـ التثؾقالث هالق ققلالفّ « :

اسؿ آب ،وآ ـ ،وروح الؼدس».

وطؾك هذا الؼق ـقا ققلفؿ التثؾقث ،وأ تقا هلل ال ة أقاكقؿ ،ولػالظ إقالاكقؿ
الؿ يـطالالؼ الالف أحالالدٌ قالالـ إك قالالاء ،وٓ أحالالدٌ قالالـ الحالالقاريقـ اتػالالاقفؿ ،الالؾ هالالق قؿالالا
لال ْ
ا تدطقه ،ققؾ :إكف ٌ
لػظ روقل ،قعـاه :إصؾ.
ؿ أقـق آ ـ تار ًة يؼقلقن :هق طؾؿ اهلل.
وتار ًة يؼقلقن :هق حؽؿة اهلل.
وتار ًة يؼقلقن :هق كؾؿة اهلل.
وتار ًة يؼقلقن :هق كطؼ اهلل ،وروح الؼدس.
وتار ًة يؼقلقن :هق حقاة اهلل.
وتار ًة يؼقلقن :هق قدرة اهلل.
والؽتب الؿـؼقلة طـ إك قاء طـدهؿ لقس فقفا تسؿقة ش ٍ
اللء قالـ صالػات اهلل،
ٓ اسؿ ا ـ ،وٓ اسؿ روح الؼدس ،فال يقجالد أن أحالدً ا قالـ إك قالاء َسالؿك طؾالؿ
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اهلل ،وحؽؿتف ،وكالقف ا ـًا ،وٓ َسؿك حقالاة اهلل ،أو قدرتالف روح الؼالدس ،الؾ روح
الؼدس يف كال إك قاء يراد هبا قعـًك لقس هق حقاة اهلل ،كؿا يراد هبالا قؾالؽ اهلل ،أو
قا ُيـَزلف يف قؾقب إك قاء والصالحقـ قـ هداه ،وكقره ،وتليقده ،وكَحق ذلؽ.
وإذا كان كذلؽ ُطؾؿ أن قا فسالروا الف قالق الؿسالقح
صريح طؾقف.
كذب
ٌ
اسؿ إب ،وآ ـ ،وروح الؼدس» ٌ

طؿالدوا الـالاس
ّ «:

الريح
الذب ص ٌ
وكذلؽ قا فسروا ف كالال إك قالاء قالـ إ الات إقالاكقؿ الثال الة ك ٌ
طؾقفؿ ،كؼقلفؿ« :إلف إ راهقؿ ،وإلف إسحاد ،وإلف يعؼقب» أرادوا الف إ الات ال الة
للفة ،فنن هذا قؿا يعؾؿ الضرورة اللفؿ فقف ،وافالرتاءهؿ طؾالك إك قالاء ،ويعؾالؿ
إلفا لخالر غقالر إلالف إسالحاد ،حتالك لالق
أن إلف الثال ة هق إل ٌف واحدٌ  ،لقس إلف إ راهقؿ ً
ققالؾ إقالالاكقؿ ،فالال يؼالالق طاق ٌالؾ :إن أحالالد إقالاكقؿ إلالالف هالذا ،وإقـالالق أخالر إلالالف
أخر.
لؿ يؼؾالف أحالدٌ قالـ العؼالالء ٓ ،الـصالارى وٓ غقالرهؿ ٓ ،يؼقلالقن :إن
فنن هذا ْ

قثال ،وآ ـ إلالف إسالحاد ،وروح الؼالدس إلالف يعؼالقب ،الؾ هالؿ
إب إلف إ راهقؿ ً

قتػؼقن قع ققلفؿ التثؾقث :أن الجؿقع إل ٌف واحدٌ لجؿقع الؿرسؾقـ ،لقس إلف هذا
أقـق ًقا ،وإلف أخر أقـق ًقا لخر.
الذب ٓ ،يصالح ٓ ،طؾالك تثؾقالثفؿ الالذي
فعؾؿ أن قا يػسرون ف كال إك قالاء ك ٌ
ا تدطقه ،وٓ قق أهؾ التقحقد الؿت عقـ لرسؾ اهلل تعالك.
قال الحاكل طـفؿ« :فؼؾالت لفالؿ :إذا كاكالت هالذه الـ القات طـالد القفالقد ،وهالؿ
قؼرون قعرتفقن هبا أهنالا حالؼ ،وأهنالا طتقالدة أن تؽؿالؾ طـالد قجاللء الؿسالقح ،فاللي
ٍ
يحتجقن هبا طـ اإليؿان ف.
حجة لفؿ
ّ
َجابقا قائؾقـ :إن اهلل اختار ـل إسرائقؾ ،واصطػاهؿ طؾك الـاس لالف شالع ًا يف
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ذلؽ الزقان ،وحقث كاكقا يف أرض قصر يف ط قدية فرطقن ،أرسالؾ إلالقفؿ ققسالك
الـ ِال ّالل ،دلفالالؿ طؾالالك قعرفالالة اهلل ،ووطالالدهؿ أن اهلل يخؾصالالفؿ قالالـ ط قديالالة فرطالالقن،
ويخرجفؿ قـ قصر ،ويريفؿ أرض الؿقعاد التل هل أرض قت الؿؼدس ،فطؾب
ققسالالك قالالـ اهلل ،وطؿالالؾ العجائالالب قالالدا طقالالقهنؿ ،و الالرب أهالالؾ قصالالر العشالالر
ر ات ،وهؿ يرون ذلؽ َجؿقعف ،ويعؾؿالقن أن اهلل يصالـعف ٕجؾفالؿ ،وأخالرجفؿ
قـ قصر قد ققية ،وشؼ لفؿ ال حر ،وأدخؾفؿ فقف ،وصالار لفالؿ الؿالاء حائ ًطالا طالـ
ِ
وجؿقالالع جـالالقده يف ال حالالر ،و ـالالق
َيؿقالالـفؿ ،وحائ ًطالالا طالالـ شالالؿالفؿ ،ودخالالؾ فرطالالقن َ
إسرائقؾ يـظرون ذلؽ ،فؾؿا رز ققسك و ـق إسرائقؾ قـ ال حر ،وخؾػفؿ فرطالقن
ِجـقده فقف ،أقر اهلل لؿقسك أن يرد طصاه إلك الؿاء ،فعاد الؿاء كؿالا كالان ،وغالرد
وجؿقع جـقده يف ال حر ،و ـق إسرائقؾ يشفدون ذلؽ.
فرطقنَ ،
فؾؿا غاب طـفؿ ققسك إلك الج ؾ لقـاجل ر ف ،وأخذ لفؿ التقراة قـ يالد اهلل،
تركقا ط ادة اهلل ،وكسقا َجؿقع أفعالف ،وكػالروا الف ،وط الدوا رأس العجالؾ قالـ عالد
الرارا كثقالرةً ،لالقس قالر ًة واحالدةً ،وذ َحالقا لفالا الالذ ائح،
ذلؽ ،ؿ ط الدوا إصالـا ق ً

وجؿقالالع
لقسالالت حققاكالالات ،الالؾ ـالالقفؿ قالالع ال ـالالات حس ال ؿا ذكالالر فقؿالالا ق الالؾ ذلالالؽَ ،
أفعالالالفؿ قؽتق ال ٌة يف أخ الالار ـالالل إسالالرائقؾ ،فؾؿالالا رأى اهلل قسالالاوة قؾالالقهبؿ ،وغؾالالظ
رقالالاهبؿ ،وكػالالرهؿ الالف ،ورأى أفعالالالفؿ الـجسالالة الخ قثالالة غضالالب طؾالالقفؿ ،وجعؾفالالؿ
قالالرذولقـ ،وص الالع طؾالالك قؾالالقهبؿ فالالال يمقـالالقن ،وجعؾفالالؿ قفالالاكقـ يف َجؿقالالع إقالالؿ،
ولقس لفؿ ٌ
قؾؽ ،وٓ ال ٌد ،وٓ َك ِل ،وٓ كاه ٌـ إلالك إ الد ،حسال ؿا تـ ئالت طؾالقفؿ
إك قاء طؾك قا ذكركاه ق ؾ ،وتشفد ف كت فؿ التل يف أيديفؿ إلك يققـا هذا.
وكذا قا اهلل ٕشعقا« :اذهب إلك هذا الشعب ،فؼالؾ لفالؿ :تسالؿعقن َسالؿا ًطا،

كظرا وٓ ت صرونٕ :ن قؾب هذا الشالعب قالد غؾالظ ،وقالد
وٓ تػفؿقن ،ويـظرون ً

وسالؿعقا
سؿعقا لففالاقفؿ َس ْالؿ ًعا ؼ ً
القال ،وقالد غؿضالقا أطقالـفؿ لالئال ي صالروا هبالاَ ،
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فلرحؿفؿ».
آذاهنؿ ،وٓ يػفؿقن ؼؾقهبؿ ،ويرجعقن إلل َ
وقااال َشااعقا« :قالالا اهلل :هؽالالذا قؼتالالت كػسالالل س ال قتؽؿ ،ورؤوس شالالفقركؿ
صارت طـدي قرذولة».
وقال« :ويف ذلؽ القق يؼق اهلل :سل طؾ الس قت وإطقالاد كؾفالا ،وأططالقؽؿ
سـ ًة جديالد ًة قختالارةً ٓ ،كالسالـة التالل أططقتفالا لؿقسالك ط الدي يالق حقريالب يالق
الجؿع الؽثقر ،ؾ سـ ًة جديد ًة قختارةً ،أقر هبا ،وأخرجفا قـ صفققن».
فصفققن هل أورشؾقؿ ،والسـة الجديدة الؿختارة هالل السالـة التالل تسالؾؿـاها
كَحـ قعشر الـصالارى قالـ يالدي الرسالؾ الحالقاريقـ إصفالار ،الالذيـ خرجالقا قالـ
أورشؾقؿ ،وداروا يف س عة أقالقؿ العالؿ ،وأكذروا هبذه السالـة الجديالدة ،فاللي قالان
يؽالالقن أو الالح وأصالالح قالالـ هالالذا ال قالالان ،إذ قالالد أوردكالالاه قالالـ قالالق اهلل ،وٓ سالالقؿا
وأطداؤكا القفقد الؿخالػقن لديــا شفدوا لـا صحة ذلؽ َجؿقعف.
وأقا حجة القفقد يف هذه الـ قات يؼقلقن ويعتؼدون أهنا حؼ ،وأهنالا قالق اهلل،
لؽـ يؼقلقن :إهنا طتقدة ،ففذه الـ قات قثؾؿا هل طـالد القفالقد ،كالذلؽ هالل طـالدكا
قعشر الـصارى يف ا ـقـ وس عقـ لساكًا ،فقراهؿ َجؿقالع إقالؿ ق ً
القٓ واحالدً ا ،وأهنالا
قق اهلل.
وقالت القفقد :كَحـ قصدققن هبا أن تؽؿؾ ،وتتؿ طـد قجلء الؿسالقح ،لؽالـ
الؿسقح لؿ ي ِ
ج ْئ َ ْعدُ  ،وأن الذي جاء لقس هق الؿسقح.
ْ َ
هالالذا قالالقلفؿ ،وكػالالاهؿ أهنالالؿ يؽػالالرون ،ويػجالالرون قالالع الؽػالالر ،ويؼقلالالقن :إن
الؿسقح كان آ قض ًالال ،وأقالا الؿسالقح الحالؼ فعتقالدٌ  ،أكالف يالل  ،ويؽؿالؾ ك القات
إك قاء إذا جاء ،وإذا جاء ات عـاه ،وكـا أكصاره.
وهذا رأيفؿ ،واطتؼادهؿ يف السقد الؿسقح ،فؿاذا يؽقن أطظؿ قـ هالذا الؽػالر
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الذي هؿ طؾقف.
وٕجؾ ذلالؽ يف هالذا الؽتالاب َسالؿاهؿ :الؿغضالقب طؾالقفؿٕ :جالؾ خالففالؿ

لؼق اهلل الذي أرسؾ كطؼف طؾك أفقاه إك قاء ،ولؿا كـا كَحـ الـصالارى قتؿسالؽقـ
ِؿا أقرتـا ف الرسؾ إصفار َسؿاكا يف هذا الؽتاب :الؿـعؿ طؾقفؿ.
وََا ققلـا يف اهلل :ال الة أقالاكقؿ ،إلال ٌف واحالدٌ  ،ففالق أن اهلل كطالؼ الف ،وأو الحف يف

التقراة ،ويف كتب إك قاء ،وقـ ذلالؽ قالا جالاء يف السالػر إو قالـ التالقراة يؼالق :
«حقث شالاء اهلل أن يخؾالؼ لد قالا  :لـخؾالؼ خؾ ًؼالا طؾالك شال فـا وقثالـالا» ،فؿالـ هالق
ش فف.
وقثالف سقى كؾؿتف ،وروح قدسف ،وحالقـ خالالػ لد  ،وطصالك ر الف« :هالا لد
ٍ
كقاحد قـا».
قد صار

وهذا وا ٌح أن اهلل قا هذا الؼق ٓ ـف :أي كؾؿتف ،وروح قدسف ،وقالا هالذا
ٍ
قػتضحا.
كقاحد قـا صار طرياكًا
الؼق يستفزئ آد  ،أي صؾب أن يصقر
ً
وقا اهلل طـدقا أخسػ سدو وطاققرة ،قا يف التقراة« :وأقطر الالرب طـالد
كارا وكديتًا».
الرب قـ السؿاء طؾك سدو وطاققرة ً
أو ح هبذا ر ق قة أب وآ ـ ذكر الث».
والجقام َن يؼال :أقا كػر القفقد كؾفؿ لؿا ُأرسؾ الؿسقح

إلقفؿ،

فؾؿ يمقـقا ف ،وكػر قـ كػر قـفؿ ق ؾ ذلؽ إقا ؼتؾ الـ ققـ ،وإقا تؽذي فؿ إقا
الشرك ،وإقا غقر ذلؽ قؿا كػروا فقف ِؿا أكز اهلل.
ففذا حؼ.
ٍ
قحؿد ،وأقا اهلل
وهذا هق كظقر كػر الـصارى كؾفؿ الذيـ ؾغتفؿ دطقة
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طؾقفؿ الحجة ف ،فؾؿ يمقـقا ف ،وكػر قـ كػر قـفؿ ق ؾ ذلؽ ِؿا أكز اهلل ،إقا
لؿ ُيـ ِْزلف اهلل ُقـَز ًٓ قـف،
تؽذيب عض قا أكزلف ،وإقا ت ديؾف غقره ،وإقا ِجعؾ قا ْ
كػر ِؿا أكز اهلل .
وإقا غقر ذلؽ قؿا فقف ٌ
وكذلؽ قا ذكر قـ أن اهلل أقا سـ ًة جديدةً ،وطفدً ا جديدً ا ،وهق قا عث ف
الؿسقح

قـ الشريعة التل عث هبا ،وفقفا تحؾقؾ عض قا حر اهلل يف

التقراة ،كؿا قا يف الؼرلن طـ الؿسقح[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
أيضا حؼ.
ﯗ ] [ل طؿران .]50 :ففذا ً
وََا ققلؽؿ« :السالـة الجديالدة الؿختالارة هالل السالـة التالل تسالؾؿـاها قالـ يالدي
الرسؾ إصفار طؾك قا تسؾؿقها هؿ قـ الؿسقح

».

لؿ يـػعؽؿ الؿؼا طؾقفا إذا كذ تؿ
لؿ ُت َغق ُروها ْ
فقؼال :لق كـتؿ طؾك تؾؽ السـة ْ
الرسق الـ ِل إقل الذي عث إلقؽؿ ،وإلك سائر الخؾؼ ٍ
سـة أخرى أكؿؾ قـ
ولؿ يت عقا
لؿ يـػع القفقد ،ولق تؿسؽقا سـة التقراةْ ،
الســ التل كاكت ق ؾف ،كؿا ْ
ٍ
ٍ
كافر ،كؿا قا
سـة الؿسقح الذي أرسؾ إلقفؿ ،ؾ قـ كذب رسق واحد ففق ٌ
تعالك[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ]
[الـساء.]250:
فنكف وإن كاكت السـة التل جاء هبا الؿسقح

حؼا ،وكالؾ قالـ كالان قت ًعالا

خقف طؾالقفؿ ،وٓ هالؿ
قسؾؿ قـ أولقاء اهلل قـ أهؾ الجـة ،الذيـ ٓ
لف ففق قمق ٌـ
ٌ
ٌ

يحزكقن.

الافرا ،لؽالالـ غقرتؿقهالالا،
فؿالالـ ات الالع الؿسالالقح كالالان قمقـًالالا ،وقالالـ كػالالر الالف كالالان كال ً
ٍ
الارا ت الديؾ شالريعة الؿسالقح ،وتؽالذيب
و دلتؿقها ق ؾ ق عث قحؿالد ،فصالر ُتؿ كػ ً
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شالالريعة قحؿال ٍالد ،كؿالالا كػالالرت القفالالقد ت الالديؾ شالالريعة التالالقراة ،وتؽالالذيب شالالريعة
ٍ
أجؿعقـ.
اإلكْجقؾ ،ؿ كػروا تؽذيب شريعة قحؿد ،وطؾك سائر رسؾ اهلل ْ
الؿ َي ُسالـ لؽالؿ التثؾقالث ،والؼالق إقالاكقؿ ،وٓ الؼالق لكالف رب
فنن الؿسالقح ل ْ

العالالالؿقـ ،وٓ َسالالـ لؽالالؿ اسالالتحال الخـْزيالالر ،وغقالالره قالالـ الؿحرقالالات ،وٓ تالالرك
الختان ،وٓ الصالة إلك الؿشرد ،وٓ اتالخاذ أح الارهؿ وره الاهنؿ أر ا ًالا قالـ دون

اهلل ،وٓ الشالالرك ،وات الالخاذ التؿا قالالؾ ،والصالالؾقب ،ودطالالاء الؿالالقتك ،والغالالائ قـ قالالـ
إك قاء ،والصالحقـ ،وغقرهؿ ،وسمالفؿ الحقائج ،وٓ الره اكقة ،وغقر ذلؽ قـ

ولؿ يسـفا لؽؿ الؿسقح ،وٓ قا أكتؿ طؾقالف هالل السالـة
الؿـؽرات التل أحد تؿقهاْ ،

القر قحدَ ال ٌة
التل تسؾؿتؿقها قـ رسؾ الؿسقح ،ؾ طاقة قا أكتؿ طؾقف قـ السالــ أق ٌ
ق تدَ ط ٌة عد الحقاريقـ ،كصققؽؿ خؿسقـ يق ًقا زقـ الر قع ،واتخاذكؿ طقدً ا يالق
لؿ يسـف الؿسقح ،وٓ أحدٌ قالـ الحالقاريقـ،
الخؿقس والجؿعة والس ت ،فنن هذا ْ
وكذلؽ طقد الؿقالد ،والغطاس ،وغقر ذلؽ قـ أطقادكؿ ،الؾ طقالد الصالؾقب إكؿالا

ا تدطتالالف هقالكالالة الحراكقالالة الػـدقاكقالالة أ قسالالطـطقـ ،فالاللكتؿ تؼقلالالقن :إهنالالا هالالل التالل
أضفرت الصؾقب ،وصـعت لققت ضفقره طقدً ا ،وذلؽ عد الؿسالقح والحالقاريقـ
ٍ
ِ ٍ
صقيؾة زقالـ الؿؾالؽ قسالطـطقـ ،عالد الؿسالقح اللكثر قالـ ال ؿائالة سالـة ،ويف
ؿدة
ذلؽ الزقان أحد تؿ إقاكة الؿـاقضة لـصقص إك قاء يف غقر قق الع ،وأضفالر ُتؿ
الؿ يلكؾالالف ،وا تالالدطتؿ يف ذلالالؽ الزقالالان تعظالالقؿ
اسالالتحال الخـْزيالالر ،وطؼق الالة قالالـ لال ْ

الصؾقب ،وغقر ذلؽ قـ دطؽؿ ،وكذلؽ كتب الؼقاكقـ التالل طـالدكؿ جعؾتؿقهالا
سـ ًة وشالريعةً ،فقفالا شالل ٌء طالـ إك قالاء والحالقاريقـ ،وكثق ٌالر قؿالا فقفالا ا تدطالف قالـ

عدهؿ ٓ ،يـؼؾقكف ٓ طـ الؿسقح ،وٓ طـ الحقاريقـ ،فؽقػ تدطقن أكؽالؿ طؾالك

السـة ،والشريعة التالل كالان طؾقفالا الؿسالقح
كذب َق ٌـ.
والتقاتر أكف ٌ

 ،وهالذا قؿالا يعؾالؿ آ الطرار
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قااالقا« :وأقالالا ققلـالالا يف اهلل :ال الالة أقالالاكقؿ ،إلالال ٌف واحالالدٌ  ،ففالالق أن اهلل كطالالؼ الالف،

وأو حف يف التالقراة ،ويف كتالب إك قالاء ،وقالـ ذلالؽ قالا جالاء يف السالػر إو قالـ
التقراة يؼق  :حقث شالاء اهلل أن يخؾالؼ لد  ،قالا اهلل« :لـخؾالؼ خؾ ًؼالا طؾالك شال فـا،
وقثالـا».
فؿـ هق ش فف ،وقثالف سقى كؾؿتالف وروحالف ،وحالقـ خالالػ لد وطصالك ر الف
ٍ
كقاحد قـا».
قا اهلل تعالك« :ها لد قد صار
وهق قق ٌ وا ٌح أن اهلل قا هذا الؼق ٓ ـف وروح قدسف».
والجااقام :أن اسالالتدٓلفؿ هبالالذا طؾالالك قالالقلفؿ يف الؿسالالقح هالالق يف غايالالة الػسالالاد
والضال  ،فنن لػظ التقراة« :كصـع لد كصقرتـا ،وش فـا».
ِ
شرا طؾك صقرتـا ،وش فـا».
و عضفؿ يرتجؿف« :كَخؾؼ ً
والؿعـَ الالك واح الالدٌ  ،وه الالذا كؿ الالا ق الالا الـ ِالالل
رواية« :ط َؾك ا ِ
ٍ
الر ْح َؿ ِـ» (.)2
قرتِ ِف» ،ويف
َ
قرل َّ
ُ َ
ُا َ

« :إ َّن اهللَ َخ َؾا َ
ااؼ آ َد َم َط َؾاااك

فؼقلفؿ« :قـ هق ش فف وقثالالف سالقى كؾؿتالف وروحالف» َاـ َبطاؾ الياصاؾ َاـ
وجقه:
َحدها :أن اهلل لقس كؿثؾف شل ٌء ،ولقس لػظ الـص« :طؾك قثالـا».
الثاين :أكف ٓ اختصاص لؾؿسقح ِؿا ذكالر طؾالك تؼالدير حالؼ و اصالؾٍ ،فنكالف اللي
ٍ
يخص ذلؽ الؿسقح.
لؿ
ّ
شرا طؾك صقرتـا ش فـا» ْ
تػسقر فسر ققلف« :سـخؾؼ ً
الثالث :أهنؿ إن أرادوا الؽؾؿة التل هل ش فف وقثالف صالػتف ،التالل هالل العؾالؿ
الثال لؾؿقصالالقف ،إذ
الثال ،فالصالالػة ٓ تؽالالقن قال ً
الؼالالائؿ الالف ،والحقالالاة الؼائؿالالة الالف قال ً
( )2أخرجف ال خاري ( ،)6117وقسؾؿ ( )1822طـ أ ل هريرة

.
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الؿقصقف هق الذات الؼائؿة ـػسفا ،والصػة قائؿ ٌة هبالا ،والؼالائؿ غقالره ٓ يؽالقن
قثؾ الؼائؿ ـػسف.
وإن أرادوا ف شق ًئا غقر صػاتف ،قثؾ دن الؿسقح ،وروحف ،ذلؽ قخؾ ٌ
القد لالف،
والؿخؾقد ٓ يؽقن قثؾ الخالؼ ،وكالذلؽ روح الؼالدس سالقا ٌء أريالد الف قؾ ٌ
الؽ ،أو

قثال هلل
هدي وتليقدٌ  ،لقس ً
ٌ

.

الرابع :أكالف قالا « :لـخؾالؼ خؾ ًؼالا» أو قالا « :كَخؾالؼ لد » أو «كَخؾالؼ ش ًالرا طؾالك
صقرتـا وش فـا» وطؾك قا قالقه كَخؾؼ خؾ ًؼا طؾك ش فـا وقثالـا.
و ؽؾ حا  ،ففالذا و «كؾؿالة اهلل» و «روحالف» طـالدهؿ غقالر قخؾ ٍ
القد ،فالاقتـع أن
يؽقن الؿراد ذلؽ كؾؿتف وروحف.
وإن قااالقا :أراد الالذلؽ الـاسالالقت الؿسالالقحل ،فالالال فالالرد الالقـ ذلالالؽ الـاسالالقت
وسالالائر الـقاسالالقت ،قالالع أن الؿالالراد الالذلؽ الالالـص لد أ الالق ال شالالر اتػالالاد إقالالؿ،
والـاسقت كػسف لقس هق كؾؿة اهلل وروحف.
الخاَس :أكف لق قدر أكف أريد ذلؽ أن كال اهلل يش ف ذاتف قـ عالض القجالقه،
لؿ يؽـ يف ذلؽ قا يد ّ طؾك إقاكقؿ الثال ة.
قديؿا ؼدقفْ ،
قثؾ كقكف ً
وكذلؽ الؾػالظ الؿعالروف وهالق ققلالف« :سالـخؾؼ ش ًالرا طؾالك صالقرتـا شال فـا»
ففذا ٓ يد ّ طؾك التثؾقث قجف قـ القجقه ،وش ف الشلء الشلء يؽقن لؿشالاهبتف
لالف قالـ عالض القجالالقه ،وذلالؽ ٓ يؼتضالل التؿا الؾ الالالذي يقجالب أن يشالرتكا فقؿالالا
يجب ،ويجقز ،ويؿتـع.
قدير ،فتشاهبا يف قسؿك الحالل
طؾقؿ ٌ
قدير ،وهذا حل ٌ
طؾقؿ ٌ
وإذا ققؾ :هذا حل ٌ

لؿ يقجب ذلالؽ أن يؽالقن هالذا الؿسالؿك قؿالا ًال لفالذا الؿسالؿك
والعؾقؿ والؼديرْ ،

فقؿا يجب ،ويجقز ،و َيؿتـعِ بؾ هـا ثالثة َشقاد:
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التص الالف
َحاادها :الؼالالدر الؿشالالرتك الالالذي تشالالاهبا فقالالف ،وهالالق قعـًالالك كؾالالل ٓ ،يخال ّ
أحدهؿا ،وٓ يقجد كؾقا طاقا قشرتكًا إٓ يف طؾؿ العالؿ.
الرب ِؿا يؼق ف قـ الحقاة ،والعؾالؿ،
يختص ف هذا ،كؿا
والثاين :قا
يختص ّ
ّ
ّ
والؼدرة.
التص الالف الع الالد قالالـ الحقالالاة ،والعؾالالؿ،
التص الالف ذاك ،كؿالالا يخال ّ
والثالااث :قالالا يخال ّ
الرب ٓ يشركف فقف الع الد ،وٓ يجالقز طؾقالف شالل ٌء قالـ
والؼدرة ،فؿا اختص ف ّ
الرب،
الـؼائص التل تجقز طؾك صػات الع د ،وقا
يختص ف الع د ٓ يشركف فقالف ال ّ
ّ
الرب .
وٓ يستحؼ شق ًئا قـ صػات الؽؿا التل
يختص هبا ّ
ّ
وأقا الؼدر الؿشرتك كالؿعـَك الؽؾل الثا ت يف ذهـ اإلكسان ،ففذا ٓ يسالتؾز
خصائص الخالؼ ،وٓ خصائص الؿخؾقد ،فآشرتاك فقف ٓ قحذور فقف.
الؿ يؼالؾ :طؾالك قثالـالا،
شرا طؾك صقرتـا يشال فـا» ل ْ
ولػظ التقرال فقف« :سـخؾؼ ً
وهالالق كؼالالق الـ ِالالل يف الحالالديث الصالالحقحَ َٓ « :ي ُؼااق َل َّـ ََ َحاادُ كُؿَ :ق ا َّي َح اهللُ َو ْج َفا َ
اؽ
َو َو ْج َف ََ ْـ ََ ْش َي َف َو ْج َف َ
قرتِ ِف» (.)2
ؽِ َفنِ َّن اهللَ َت َعا َلك َخ َؾ َؼ آ َد َم َط َؾك ُا َ
فؾؿ يالذكر إك قالاء صالؾقات اهلل وسالالقف طؾالقفؿ كؿقسالك ،وقحؿالدٌ إٓ لػظالة
ش ف ،دون لػظ :قثؾ.
 والقجف السادس :أن ققلف« :سالـخؾؼ خؾ ًؼالا طؾالك شال فـا» ٓ يتـالاو صالػتف،قثؾ كالقف ،وحقاتف الؼائؿة ف ،فنن ذلؽ لالقس ِؿخؾ ٍ
القد ،وحقـئ ٍالذ ففالذا ٓ يتـالاو
الالهقت الذي يزطؿقن أكف تدرع الـاسقت ،فنن الالهقت لقس ِؿخؾ ٍ
القد ،وأقالا
الـاسقت ففق كسائر كقاسقت الـالاس ٓ ،اختصالاص لالف اللن يؽالقن شال ًقفا هلل دون
( )2أخرجف أحؿد  ،122/1وال خاري يف إدب الؿػرد ( ،)273وا ـ ح ان 28/23
( )5720طـ أ ل هريرة.
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سائر الـقاسقت.
فؼقلف« :فؿـ هق الش ف الؿخؾقد سقى كؾؿتف وروحف» ٌ
اصؾ طؾك كؾ تؼدير.
ٍ
كقاحد قـا» ،وققلفؿ« :إن هذا قق ٌ وا ٌح أن اهلل
وََا ققلف« :ها لد قد صار
قا هذا الؼق ٓ ـف روح قدسف».
ٍ
كقاحد قـا ٓ ـف ،كان هذا قالـ أ طالؾ الؽالال :
فنن أرادوا أن يجعؾ الذي صار
لؿ ُيخؾالؼ لفالا أق ٌالر
فنن هذا آ ـ إن كان الؿراد ف الؽؾؿة التل هل صػ ٌة هلل ،فتؾؽ ْ
ٍ
كقاحد قـفؿ ،وتؾؽ ٓ تسؿك لد  ،وٓ َسؿاها اهلل ا ـًا.
يصقر
ٌ
تدعَ ،يؿتـالع أن يؽالقن كالؼالديؿ
وإن أريد ف كاسقت الؿسقح ،فذاك
قخؾقد ق ٌ

إزلل.

وأيضا فنن اهلل قا طـ لد  ،ولد لقس هالق الؿسالقح ،وٓ يجالقز أن يؼالا لد ،
ً
ويراد ف الؿسقح ،كؿا ٓ يجقز أن يؼا  :طصك لد  ،ويراد ف الؿسقح.
ٍ
كقاحد قـا» هذه إشالار ٌة إلالك أق ٍالر قالد كالان يف
وأيضا فنكف قا « :ها لد قد صار
ً
الزقـ الؿا ل ،لقس هق إشار ٌة إلك قا سقؽقن عد ذلؽ للقف قالـ السالـقـ ،وإن
أرادوا أن اهلل قا ٓ ـف الذي هق كؾؿتف وروحف ،وهالذا هالق قالرادهؿ ،كؼالقلفؿ :إكالف
قالا هالذا الؼالالق يسالتفزئ الالآد  ،أي أكالف صؾالب أن يصالالقر كقاح ٍالد قـالالا ،صالار هؽالالذا
قػتضحا ،ويؽقن ش فتؿ ققلف« :قـا» ٕكف طالد صالقغة الجؿالع ،وكالذلؽ إن
طرياكًا
ً
الاحتجقا طؾالالك التثؾقالالث
أرادوا هالالذا ؼقلالالف« :كَخؾالالؼ شال ًالرا طؾالالك صالالقرتـا وشال فـا» فال
ّ
صقغة الجؿع.

احتج ف كصارى كَجران طؾك الـ ِالل ،فالاحتجقا ؼقلالف تعالالك[ :ﮗ
وهذا قؿا
ّ
ﮘ] قالقا :وهذا يالد طؾالك أهنالؿ ال الةٌ ،وكالان هالذا قالـ الؿتشالا ف الالذي ات عالقه
ا تغاء الػتـة ،وا تغاء تلويؾف ،وتركقا الؿحؽؿ الؿ قـ الالذي ٓ يحتؿالؾ إٓ واحالدً ا،
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فنن اهلل يف َجؿقع كتب اإللفقة قد َق َـ أكف إل ٌف واحدٌ  ،وأكف ٓ شريؽ لف ،وٓ قثؾ لف.
وققلف[ :ﮗ ﮘ] ٌ
لػظ يؼع يف جؿقع الؾغات طؾك قـ كان لف شركاء
لؿ يؽقكقا
وأقثا ٌ  ،وطؾك القاحد الؿطاع العظقؿ ،الذي لف أطقان يطقعقكف ،وإن ْ
ٌ
شريؽ أو
شركاء ،وٓ كظراء ،واهلل تعالك خؾؼ كؾ قا سقاه ،فقؿتـع أن يؽقن لف

ق ٌثؾ ،والؿالئؽة وسائر العالؿقـ جـقده تعالك ،قا تعالك[ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ] [الؿد ر.]32 :
وقا تعالك[ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] [الػتح.]7:
فنذا كان القاحد قـ الؿؾقك يؼق  :إكا ،وكَحـ.
ٍ
شلء
رب كؾ
رب العالؿقـّ ،
وٓ يريدون أهنؿ ال ة قؾقك ،فؿالؽ الؿؾؽّ ،
وقؾقؽف ،هق أحؼ لن يؼق  :إكا ،وكَحـ.
شريؽ ،وٓ ٌ
ٌ
قثقؾ ،ؾ لف جـقد السؿاوات وإرض.
قع أكف لقس لف
لؿ يطؾب أن يصقر قثؾ اهلل ،وٓ قثؾ صػاتف،
ً
وأيضا فؿـ الؿعؾق أن لد ْ

كعؾؿف ،وحقاتف.

وأيضا فؾقس يف ضاهر الؾػظ أن اهلل خاصب صػاتف تؾؽ.
ً
وأيضا فالصػة الؼائؿة الؿقصقف ٓ تخاصِب ،وٓ تخا َصب ،وإكؿا يخا َصب
ً
ولؿ يؽـ قد خؾؼ لد كاسقت الؿسقح ،وٓ غقره قـ ال شر حتك
الؿقصقفْ ،

يخاص ف ،فعؾؿ أن دطقاهؿ أن اهلل خاصب صػتف التل َسؿقها ا ـًا ،وروح قدس،
كال ٌ ٌ
اصؾ ،ؾ قد يخاصِب قالئؽتف.
ولد

أراد قا أصؿعف الشقطان قـ الخؾد ،والؿؾؽ ،كؿا قا تعالك:

[ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ]
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[صف.]210:
قالقا« :وقالا اهلل طـالدقا أخسالػ سالدو وطالاققرة ،قالا يف التالقراة« :وأقطالر
الارا وكدي ًتالا» أو الح هبالذا
الرب قـ طـد الرب قـ السؿاء طؾك سالدو وطالاققرة ك ً

ر ق قة إب وآ ـ».

والجقام :أن احتجاجفؿ هبذا قـ أ طؾ ال اصؾ :لقجقه:
الؿ ُي َسالؿ ققسالك يف
َحدها :أن تسؿقة اهلل طؾؿف وحقاتف ا ـًا ور ا تسؿق ٌة اصؾةٌ ،ل ْ

التقراة شالق ًئا قالـ صالػات اهلل اسالؿ آ الـ ،وٓ اسالؿ إب ،فالدطقى الؿالدطل أن
ققسك
ٌ
اصؾ.

أراد
ّ
الرب شق ًئا قـ صالػات اهلل ،أو أن لالف صالػ ًة تسالؿك ا ـالف كالال ٌ

الثاين :أكف لق قدر أن صػة اهلل تسؿك ذلؽ ،فؿعؾق ٌ أن الذي أقطالر هالق الالذي
ِ
أحدهؿا ،وأخر هق الؿؿطر ،كؿا ٓ يجالقز
لؿ يؽـ الؿطر طـد
كان الؿطر طـدهْ ،
ٍ
الدهؿا الؿطالالر قالالـ
الدهؿا قالالـ شالاللء طـالالد أخالالر ،وٓ أكالالز أحال ُ
أن يؼالالا  :خؾالالؼ أحال ُ
سحاب أخر.
الثالاااث :أن الصالالالػة ٓ تػعالالالؾ شالالالق ًئا ،وٓ طـالالالدها شالالالل ٌء ،الالالؾ هالالالل قائؿالالال ٌة
الؿقصقف ،والذات الؿتصػة الصػة هل التل تػعؾ ،وطـدها يؽقن قا يؽقن.
الرابع :أن هذا ِؿـْزلة ققلف« :أقطر الرب قـ طـده» لؽـ جعؾ آسالؿ الظالاهر
إضفارإ :ن إقر لف وحده يف هذا وهذا.
قق ع الؿضؿر
ً
الائال« :قالا
قالقا :كذكر ال ًثا ،وقا داود يف الز قر يف الؿزققر الؿئة والتسالعة ق ً
الرب لر ِل :اجؾس طـ َيؿقـل حتك أ ع أطداءك تحت ققصل قدققؽ».
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ٍ
وجقه:
والجقام َـ
الؿ يسالؿ داود
َحدها :أكف ٓ يجقز أن يراد ال «ر ِل» شق ًئا قـ صػات اهلل :فنكالف ل ْ
وٓ أحدٌ قـ إك قالاء شالق ًئا قالـ صالػات اهلل ر الا وٓ ا ـًالا ،وٓ قالا أحالدٌ لش ٍ
اللء قالـ
ارحؿـل .وٓ قا لعؾؿ اهلل ،أو كالقف ،أو قدرتف :يا رب.
صػات اهلل :يا رب َ
الؿ
يسؿقن صػات اهلل ر ا ،ولق كان الؿسقح صػ ًة قالـ صالػاتف ل ْ
لؿ يؽقكقا ّ
وإذا ْ
يجز أن يؽقن هق الؿراد ؾػالظ «الالرب» ،فؽقالػ وكاسالقتف أ عالد طالـ الالهالقت أن
يراد ذلؽ؟.
لؿ يريدوا ذلؽ ٓ الالهقت ،وٓ الـاسقت.
فعؾؿ أهنؿ ْ
الثاين :أكف قا « :قا الرب لر ِل» فل اف إلقف الثاين دون إو  ،وأكف هق ر الف
الذي خؾؼف ،وطاقة قا طـد الـصارى قـ الغؾق أن يؼقلقا« :إلال ٌف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ»
لؿ يؼقلالقه،
ويجعؾقكف خال ًؼا ،أقا أن يجعؾقه ّ
أحؼ قـ إب ؽقكف رب داود ،ففذا ْ

وهق ضاهر ال طالن.

الثالث :أكف لقس يف هذا ذكر إقاكقؿ الثال ة ،غايتف الال لالق كالان كؿالا تالللقه الالال أن
يؽقن فقف ذكر آ ـ ،وأقا إقاكقؿ الثال ة فؾالؿ يـطالؼ هبالا شالل ٌء قالـ كتالب اهلل التالل
ليالالديفؿ ،فضال ًالال طالالـ الؼالالرلن ٓ ،ؾػظفالالا ،وٓ قعـاهالالا ،الالؾ ا تالالدطقا لػالالظ إقـالالق ،

وط ّروا ف طؿا جعؾقه قدلق كتب اهلل ،وهل ٓ تد طؾالك ذلالؽ ،فؽالاكقا يف ذلالؽ
قرتجؿالالقـ لؽالالال اهلل وهالالؿ لالالؿ يػفؿالالقا قعـالالاه ،وٓ ط الروا طـالالف ع ال ٍ
ِ
الارة تالالد ّ طؾالالك
ّ
ْ
الؿراد.

الرابع :أكف قا « :لر ِل» وهذا يراد ف السقد ،كؿا قا يقسػ [ :ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ] [يقسػ ،]13 :وقا لغال الؿؾؽ[ :ﯙ ﯚ ﯛ]
[يقسػ ،]21 :وقا تعالك[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ] [يقسػ.]21 :
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ولفذا ذكر إو قطؾ ًؼا ،والثاين قؼقدً ا ،فقؽقن الؿعـَك :وقا اهلل لسقدي.
تعظقؿا لف:
وسؿاه سقدً ا تقا ًعا قـ داود ،و
ً
قا رب العالؿقـ لسقديَ ،
ٓطتؼاده أكف أفضؾ قـف.
قالقا :كذكر را ًعا :وقا يف الؿزققر الثالاين« :الالذي قالا لِالل :أكالت ا ـالل ،وأكالا
القق ولدتؽ».
ٍ
وجقه:
والجقام َـ
َحدها :أن هذا لقس فقف تسؿقة صالػات اهلل :طؾؿالف وحقاتالف ا ـًالا ،وٓ فقالف ذكالر
ٍ
لشلء قؿا تدّ طقكف.
إقاكقؿ الثال ة ،فؾقس فقف حج ٌة
والثاين :أن هذا حج ٌة طؾالقفؿ :فنكالف هالق َسالؿك داود ا ـالف ،فعؾالؿ أن اسالؿ آ الـ

قختصا الؿسقح
لقس
ً

 ،ؾ َسؿك غقره قـ ط اده ا ـًا ،فعؾؿ أن اسالؿ آ الـ

لؿـ ر اه قـ ط قده.
اسؿ َ
اس ًؿا لصػاتف ،ؾ هق ٌ
لقس ْ
ٍ
وحقـئذ...فال تؽقن تسؿقة الؿسقح ا ـًا لؽقن الرب ،أو صػتف اتحدت ف ،ؾ
كؿا َسؿك داود ا ـًا ،وكؿا َسؿك إسرائقؾ ا ـًا ،فؼا « :أكت ا ـل ؽري».
وهذا يف كت فؿ كؿا ذكر ،فنن كان قا يف كت فؿ قق اهلل فال حجة فقفٕ :كالف أراد
لؿ يؽـ قق اهلل ورسؾف فال حجة فقفٕ :ن قق غقر الؿعصالق لالقس
الؿر ِل ،وإن ْ
ِ ٍ
حجة
الثالث :أن ققلف« :وأكا القق ولدتؽ» يد طؾك حدوث هذا الػعؾ ،وطـالدهؿ
الديؿ أزلِالالل ،كؿالالا قالالالقا يف أقالالاكتفؿ:
تقلالالد الؽؾؿالالة التالالل يسالالؿقهنا آ الالـ قالالـ إب قال ٌ
«و الالرب واحال ٍالد :يسالالقع الؿسالالقح ا الالـ اهلل القحقالالد ،الؿقلالالقد قالالـ إب ق الالؾ كالالؾ
كقر ،إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ ،قالـ جالقهر أ قالف ،ققلالق ٌد غقالر قخؾ ٍ
القد،
كقر قـ ٍ ٌ
الدهقرٌ ،
ٍ
شلء».
قساو إب يف الجقهر ،الذي ف كان كؾ
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ففذا آ ـ طـدهؿ ققلق ٌد قـ إب ق ؾ كؾ الدهقر ،وذاك ولد يف يق خاص الف
عد خؾؼ داود ،فؾؿ يؽـ يف هذا الؿحدث ٌ
دلقؾ طؾك وجقد ذلؽ الؼديؿ.
القجف الرابع :أكف إذا كان إب يف لغتفؿ هالق الالرب الالذي ير الل ط الده ،أطظالؿ
قؿا ير ل إب ا ـف ،كان قعـَك لػظ القٓدة قؿا يـاسب قعـَك هذه إ القة ،فقؽالقن
قختارا.
الؿعـَك :القق جعؾتؽ قرحق ًقا قصط ًػك
ً
الؿقر لغقالالر الؿسالالقح يالالراد الالف
والـصالالارى قالالد يجعؾالالقن الخطالالاب الالالذي هالالق ال ٌ
الؿسالالقح ،فؼالالد يؼقلالالقن :الؿالالراد هبالالذا الؿسالالقح ،وهالالذا اصال ٌالؾ ٓ يالالد الؾػالالظ طؾقالالف،
و تؼدير صحتف ففق يد ّ طؾك أن الؿسقح هق الـاسقت الؿخؾالقد ،وهالق الؿسالؿك
آ ـ :لؼقلف« :وأكا القق ولدتؽ».
والالهقت طـدهؿ ققلق ٌد قـ ق الؾ الالدهقر ،وحقـئ ٍالذ فالنن كالان الؿالراد الف يالق
وٓدتف ،فالؿعـَك :خؾؼتؽ.
وإن كان يق اصطػاه ،فالؿراد :القق اصالطػقتؽ وأح تالؽ ،كلكالف قالا  :القالق
جعؾتؽ ولدً ا وا ـًا ،طؾك لغتفؿ.
اهلل ققسالالك قالالـ
قااالقا« :كالالذكر
ً
خاقسالالا :ويف السالالػر الثالالاين قالالـ التالالقراة« :وكؾالؿ ُ

الؿ يؼالؾ :أكالالا إلالالف
العؾقؼالة قال ً
الائال :أكالا إلالالف إ الراهقؿ ،وإلالالف إسالحاد ،وإلالالف يعؼالقب» ،ولال ْ

الائال« :أكالا إلالف،...
إ راهقؿ ،وإسحاد ،ويعؼقب ،ؾ كرر اسؿ اإللالف الالث دفالقع ق ً

وإلف :»...لتحؼؼ قسللة الثالث أقاكقؿ يف ٓهقتف».
والجقام :أن آحتجاج هبذا طؾك إقاكقؿ الثال ة قـ أفسد إشالقاء ،وذلالؽ
ٍ
وجقه:
يظفر قـ
َحدها :أكف لق أريد ؾػظ اإللالف أقـالق القجالقد ،و ؾػالظ اإللالف قالر ًة اكقال ًة أقـالق
الؽؾؿة ،و الثالث أقـق الحقاة ،لؽان إقـق القاحد إلف إ راهقؿ ،وإقـالق الثالاين
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إلف إسحاد ،وإقـق الثالث إلف يعؼقب ،فقؽقن كؾ قـ إقاكقؿ الثال الة إلالف أحالد
إك قاء الثال ة ،وإقـقققـ لقسا نلفقـ لف.
وأيضا فقؾالز قالـ ذلالؽ أن يؽالقن
كػر طـدهؿ ،وطـد َجؿقع أهؾ الؿؾؾً ،
وهذا ٌ

ألفة ال ة ،وهؿ يؼقلقن :إل ٌف واحدٌ  ،ؿ هؿ إذا قالقا :كؾ قـ إقاكقؿ إل ٌف واحالدٌ ،
فقجعؾقن الجؿقع إلف كؾ َك ِل ،فنذا احتجقا هبذا الـص طؾالك قالقلفؿ لالز أن يؽالقن

إلف كؾ َك ِل لقس هق إلف الـ ِل أخر ،قع كقن ألفة ال ٌة.

القجاااف الثااااين :أكالالالف يؼ الالا  :إن اهلل رب الع الالالؿقـ ،ورب السالالالؿاوات ،ورب
إرض ،ورب العرش ،ورب كالؾ ش ٍ
اللء ،أفقؾالز أن يؽالقن رب السالؿاوات لالقس

ٍ
شلء.
هق رب إرض رب كؾ

ٍ
قحؿد ،قع ققلـا :إلف إ راهقؿ ،وإسحاد،
وكذلؽ يؼا  :إلف ققسك ،وإلف
ويعؼقب ،أفتؽقن ألفة َخؿسةٌ ،وقد قا يعؼقب ل ـقف[ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ] [ال ؼرة .]233 :أفرتاه
أحدهؿا إلفف ،وأخر إلف الثال ة.
أ ت إلفقـ:
ُ
القجف الثالث :أن العطػ يؽقن تارة لتغاير الذوات ،وتارة لتغاير الصػات،
كؼقلف تعالك[ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ] [إطؾك .]5-2 :والذي خؾؼ هق الذي قدر
وأخرج.
فؼقلااف يف التااقرال« :إلالالف إ الالراهقؿ ،وإلالالف إسالالحاد ،وإلالالف يعؼالالقب» هالالق قالالـ هالالذا
ال اب ،وٓ يختص هذا ثال ٍة ،ؾ يؼا يف آ ـقـ ،وإر عة ،والخؿسالةِ ،حسالب
قا يؼصد الؿتؽؾؿ ذكره قـ الصالػات ،ويف هالذا قالـ الػائالدة قالا لالقس يف ققلالف :إلالف
الؿ يػالدْ إٓ أكالف قع القد الثال الةٓ ،
إ راهقؿ ،وإسحاد ،ويعؼقب ،فنكف لق ققؾ ذلالؽ ل ْ
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الؿ تؽالـ هالل
يد ّ طؾك أهنؿ ط دوه قستؼؾقـ ،كالؾ قالـفؿ ط الده ط الادة اخ ّ
التص هبالا ،ل ْ
كػس ط ادة إو .

وَيضا فنكاف إذا ققاؾ :إلالف إ الراهقؿ ،وإسالحاد ،ويعؼالقب ،د ّ طؾالك ط الادة كالؾ
ً
قـفؿ الؾزو وإذا قا « :وإلف » ...د ّ طؾك أكف قع قد كؾ قـ الثال ة ،فلطاده اسؿ
اإللف الذي يالد ّ طؾالك الع الادة دٓلال ًة الالؾػظ الؿتضالؿـ لفالا ،ويف ذلالؽ قالـ ضفالقر
الؿعـَك لؾساقع ،وتػرطف صقرة لف قـ غقر ٍ
فؽر ،قا لقس يف دٓلة الؿؾزو .
قالقا« :وكذلؽ شفد أشعقا تحؼؼ الثالقث قحداكقة جقهره ،وذلالؽ ؼقلالف:
«رب الؼقات» ،و ؼقلف« :رب السؿاوات وإرض» وقثالؾ هالذا الؼالق يف التالقراة
اللويال،
يؼرون هالذه الـ القات ،وٓ يعرفالقن لفالا ت ً
كثقر ،حتك القفقد ّ
والؿزاققر شل ٌء ٌ
وهؿ قعرتفقن ذلؽ ،وٓ يـؽالرون قـالف كؾؿال ًة واحالدةً ،وإكؿالا قؾالقهبؿ قغؾققالة طالـ
ففؿف :لؼساوهتا طؾك قا ذكركا ق ؾ ذلؽ ،وأهنؿ إذا اجتؿعقا يف كـقستفؿ كؾ سال ت
يؼػ ا ْل َحر ُ
ان أقاقفؿ ،ويؼق كال ًقا طداكقا هذا تػسقره ،وٓ يجحدوكف :كؼدسالؽ،
تؼديسا قثؾ ًثا ،كالؿؽتقب طؾك لسان ك قؽ.
وكعظؿؽ ،وكثؾث لؽ
ً

فق اارخ الجؿقااع َجاااوبقـ :قالالدوس ،قالالدوس ،قالالدوس ،رب الؼالالقات ،ورب
السؿاوات وإرض.
فؿا أو ح إقرارهؿ الثالقث ،وأشد كػرهؿ ِؿعـاه ،فـحـ ٕجؾ هالذا ال قالان
القهرا
القا ح الذي قالف اهلل يف التقراة ،ويف كتب إك قاء ،فجعؾقه ال ة أقالاكقؿ ،ج ً
إلفا واحدً ا ،ر ا واحالدً ا ،خال ًؼالا واحالدً ا ،وهالق الالذي كؼقلالف:
واحدً ا ،ص قع ًة واحدةًً ،
أب ،وا ٌـ ،وروح قدس».
ٌ
والجااقام :أقالالا قالالا يف كتالالب إك قالالاء قالالـ تثـقالالة اسالالؿ الالالرب طـالالد إ الالافتف إلالالك
قخؾال ٍ
القد لخالالر ،ففالالق قالالـ َكؿالالط تثـقالالة اسالالؿ اإللالالف ،وهالالذا ٓ يؼتضالالل تعالالدد إر الالاب
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وألفة ،ولفذا ٓ يؼتضل جعؾفؿ ا ـقـ ،وأر عة ،إذا ذكر الؾػظ قرتقـ ،وأر عة.
أيضالالا ٓ
فؽ الذلؽ إذا ذكالالر الالالث قالالرات ٓ يؼتضالالل أن إر الالاب ال الالة ،وهالالؿ ً
يؼقلقن ثال ة أر اب ،و ال ة للفة ،فؾق كان هالذا يالد ّ طؾالك ال الة أر الاب ،و ال الة
إلفالا واحالدً ا،
للفة ،لالد ّ طؾالك كؼالقض قالقلفؿ ،الؾ هالؿ يزطؿالقن أهنالؿ إكؿالا يث تالقن ً
ولؽـفؿ يـاقضقن ،فقصرحقن ثال ة للفة ،ويؼقلقن :هؿ إل ٌف واحدٌ .
ٍ
قجف قـ القجقه.
والؽتب ٓ تد ّ طؾك ققلفؿ الؿتـاقض
وأقالالا قالالا ذكالالروه قالالـ اطالالرتاف القفالالقد للػالالاظ هالالذه الـ الالقات ،ودطالالقاه أهنالالؿ ٓ
ضاهر
تلويال ،فنن أرادوا التلويؾ تػسقرها ،وقا يد ّ طؾقف لػظفا ،ففذا
ً
يعرفقن لفا
ٌ
ٓ يخػك طؾك الص قان قالـ القفالقد ،وغقالرهؿ ،ولؽالـ الـصالارى ادطالقا قالا ٓ يالد ّ

طؾقف الؾػظ.
وإن أرادوا التلويؾ قعـًك يخالػ ضالاهر الؾػالظ ،ففالذا إكؿالا يحتالاج إلقالف الالال إن
اصال ٓ ،يجقز إرادتف ،ولقس قا ذكروا هـالا
كان يحتاج إلقف الال إذا كان ضاهره قعـًك ً
قـ هذا ال اب ،ؾ الؽتب اإللفقة يؽثر فقفالا قثالؾ هالذا الؽالال طـالد أهالؾ الؽتالاب،
وطـد الؿسؾؿقـ ،وٓ يػفؿ قـفا ال ة أر اب ،أو ال ة للفة ،إٓ قـ ات ع هقاه غقالر
ً
ققٓ قختؾ ًػا ،يمفؽ طـف قـ أفؽ ،وقثؾ هذا ققجالقد يف سالائر
هدى قـ اهلل ،وقا
الؽال  ،يؼا  :هذا أققر ال ؾد الػالالين ،وأققالر ال ؾالد الػالالين ،وأققالر ال ؾالد الػالالين،
أققر واحدٌ .
وهق ٌ
ويؼال :هالذا رسالق ٌ إلالك إققالقـ ،ورسالق ٌ إلالك أهالؾ الؽتالاب ،ورسالق ٌ إلالك
الجـ واإلكس ،وهق رسق ٌ واحدٌ .
تؼديسا قثؾ ًثا ،كالؿؽتقب طؾك
وََا ققلفؿ« :كؼدسؽ ،وكعظؿؽ ،وكثؾث لؽ
ً

لسان ك قؽ أشعقا».
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وقاااقلفؿ« :قالالالدوس ،قالالالدوس ،قالالالدوس ،رب الؼالالالقات ،ورب السالالالؿاوات
وإرض».
الريح يف أن الؿثؾالث هالق كػالس التؼالديس ٓ ،كػالس اإللالف
فقؼال :هذا الؽال ص ٌ
الؿؼدس.
وكذلؽ ققلفؿ« :قدوس ،قدوس ،قدوس» قدسقه الالث قالرات ،فنكالف قالا :
تؼديسا قثؾ ًثا» فـصب التثؾقث طؾالك الؿصالدر الالذي يـصالب
«كؼدسؽ ،وكثؾث لؽ
ً

تؼديسالا قثؾ ًثالا» فـصالب التؼالديس طؾالك الؿصالدر
ػعؾ التؼديس ،فؼا « :كؼدسالؽ
ً
قحا قثؾ ًثا ،أي سال حتؽ الالث قالرات ،وقالا  :كثؾالث لالؽ،
كؿا تؼق  :س حتؽ تس ً
لؿ يؼؾ :أكت ال ة ،ؾ جعؾقا أكػسفؿ هالؿ الالذيـ يؼدسالقن
أي كثؾث
تؼديسا لؽْ ،
ً

الريح يف أهنالؿ يسال حقكف الالث قالرات،
التؼديس الؿثؾث ،وهؿ يثؾثقن لف ،وهالذا ص ٌ
وٓ يس حقن ال ة للفة ،وٓ ال ة أقاكقؿ.
والتس قح هق تؼديس الرب ،وأدكالاه أن يؼدسالف الالث قالرات ،فؿعـالاه قدسالقه
ٍ
الث قرات ٓ ،تؼتصروا طؾك ٍ
واحدة.
قرة

ولفذا يؼقلقن قجاو قـ :قدوس ،قدوس ،قدوس ،فقؼدسالقكف الالث قالرات،
فعؾؿ أن الؿراد تثؾقث التؼديس حقث قا د ّ طؾقف لػظف ،وقا يػعؾقكف قؿتثؾقـ لفذا
إقر ،وقا يػعؾ يف كظقر ذلؽ قـ تثؾقث تؼديسف ،وأن يؼدس الالث قالرات ٓ ،أن
لؿ يـطالؼ َك ِالل قالـ إك قالاء الف ٓ ،لػ ًظالا،
أقر ْ
يؽقن الؿؼدس الث أقاكقؿ ،فنن هذا ٌ

وأسالؿاؤه
وٓ قعـًك ،ؾ َجؿقالع إك قالاء أ تالقا ً
إسالؿاء الحسالـَك ْ
إلفالا واحالدً ا ،لالف ْ
أسالؿاء ،وٓ الثالث
قتعدد ٌة تد ّ طؾك صالػاتف الؿتعالددة ،وٓ يخالتص ذلالؽ ثال الة ْ
ذات واحالدةٌ ،لفالا
ذات وصالػةٌ ،الؾ لالقس إٓ ٌ
صػات ،ولقست الصػات أقـق ًقا هق ٌ
صػات قتعددةٌ ،فالتعدد يف الصػات ٓ ،يف الذات التالل يسالؿقهنا الجالقهر ،وٓ يف
ٌ
الذات والصػة التل يسؿقهنا إقـق .
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قالقا« :فؿا أطظؿ إقرارهؿ يف الثالقث ،وأشد كػرهؿ ِؿعـاه».
كػارا ،فؾالؿ يؽالـ
فقؼال :هذا قـ آفرتاء الظاهر طؾك القفقد ،وإن كان القفقد ً

كػالرهؿ ٕجالؾ إكؽالالار الثالالقث ،الؾ لالالق أقالروا الالف لؽالان زيالاد ًة يف كػالالرهؿ ،يزيالد الالف
الؿ يؽالالـ كػالالرهؿ الالنقرارهؿ الاللن الؿسالالقح
طالالذاهبؿ ،كؿالالا أن الـصالالارى لؿالالا كػالالروا لال ْ

الؿ شر ف الذي قد ضفر لقس هق الؿسقح الدجا الذي تـتظره القفقد ،وإذا خالرج
كاكقا شقعتف ،ويؼتؾفؿ الؿسؾؿقن قعف شر قِت ٍ
ْؾة ،حتك إن الشجر والحجر يؼق  :يالا
قسؾؿ! هذا يفقدي ورائل تعا فاقتؾف.
ؾ لق كػروا الؿسقح كؿا كػرت القفقد لؽان ذلؽ زياد ًة يف كػرهؿ.
وطـد القفقد ،وطـدكؿ يف التقراة قـ التقحقد الؿحض الالذي ي طالؾ تثؾقالثؽؿ،
قا ٓ يخػك إٓ طؿـ أطرض طـ ذكر اهلل الذي أكزلف ،وهداه الذي هدى ف ط اده.
قااالقا« :فؿالالـ أجالالؾ هالالذا ال قالالان القا الالح الالالذي قالالالف اهلل يف التالالقراة ،ويف كتالالب
إلفا واحالدً ا ،خال ًؼالا واحالدً ا ،وهالق الالذي
إك قاء كَجعؾ ال ة أقاكقؿ
جقهرا واحدً اً ،
ً

كؼقلف :أب ،وا ٌـ ،وروح قدس».
ٍ
وجقه:
والجقام َـ

َحدها :أن يف التقراة ،والؽتب اإللفقالة قالـ إ الات وحداكقالة اهلل ،وكػالل تعالدد
الريح يف إ طالا قالق الـصالارى و َكحالقهؿ،
ألفة ،وكػل إلفقالة قالا سالقاه ،قالا هالق ص ٌ
ولقس فقفا ذكر إقاكقؿ ٓ ،لػ ًظا ،وٓ قعـًك ،حقث يجعؾقن إقـق اس ًؿا لؾالذات

قع الصػة ،والذات واحدةٌ ،والتعدد يف الصػات ٓ ،يف الذات.

وٓ ُيؿؽالالـ أن ت ّتحالالد صالالػ ٌة دون إخالالرى ،وٓ دون الالالذات ،فقؿتـالالع اتحالالاد
أقـالالق  ،أو حؾقلالالف شال ٍ
اللء قالالـ الؿخؾققالالات دون إقـالالق أخالالر ،وٓ إ الالات ال الالة

أقاكقؿ ،وٓ إ ات الث صػات دون قا سالقاها يف ش ٍ
اللء قالـ الؽتالب اإللفقالة ،وٓ
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كال الحقاريقـ ،وٓ إ ات ٍ
إلف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،وٓ تسالؿقة صالػات اهلل الالال قثالؾ
إلفا ،وٓ ر ا ،وٓ إ ات اتحاد الرب خالؼ السؿاوات
كالقف وحقاتف الال ٓ ا ـًا ،وٓ ً
وإرض شال ٍ
ذات وصال ٍ
ٍ
الػة دون ذات قالالع الصالالػات
اللء قالالـ أدققالالقـ ،وٓ حؾالالق
إخرى ،ؾ وٓ حؾق كػس الصػة الؼائؿة ف يف غقره ٓ ،طؾؿف ،وٓ كالقالف ،وٓ
حقاتف ،وٓ غقر ذلؽ.
ؾ َجؿقع قا أ تقه قـ التثؾقث ،والحؾالق  ،وآتحالاد ،لالقس يف كتالب إك قالاء
التل ليديفؿ قا يد ّ طؾقف ،ؾ فقفا أققا ٌ كثقر ٌة صريح ٌة ـؼالقض ذلالؽ ،قالع الؼالرلن
والعؼؾ ،ففؿ قخالػقن لؾؿعؼق  ،وكتب اهلل الؿـَزلة.
إلفا واحدً ا.
الثاين :أهنؿ يؼقلقن :إكؿا كث ت ً
الريح ن الات
ؿ يؼقلقن يف أقاكتفؿ ،وأدلتفؿ ،وغقر ذلؽ قـ كالقفؿ قا هق ص ٌ
ال ة ٍ
للفة ،فقـؼضقن كالقفؿ عضفؿ عض ،ويؼقلقن قـ إققا الؿتـا قضة قالا
يعؾؿ طالكف كؾ طاق ٍؾ تصقره.
وهذا ٓ يـض ط لفؿ قق ٌ ق ّطر ٌد ،كؿا يؼق قـ يؼق قـ طؼالء الـاس :إن
ٌ
طاقؾ ،ولقس أققالفؿ قـصقص ًة طـ إك قاء،
الـصارى لقس لفؿ قق ٌ يعؼؾف
ؿع وٓ ٌ
طؼؾ ،كؿا قا اهلل تعالك طـ أصحاب الـار[ :ﯫ ﯬ
فؾقس قعفؿ ٓ َس ٌ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ] [الؿؾؽ.]20 :
أيضا ي طـقن خالف قا يظفالرون ،ويػفالؿ ُجؿفالقر الـالاس قالـ قؼالآهتؿ
وهؿ ً
خالف قا يزطؿ عضفؿ أكف قرادهؿ ،فنكالف قالد تؼالد لك ًػالا قالـ اسالتدٓلفؿ الالتقراة،
الائال :أكالا إلالف إ الراهقؿ ،وإلالف إسالحاد ،وإلالف
وققلف« :وكؾؿ اهلل ققسك قـ العؾقؼالة ق ً
يعؼقب» قالقا« :ولؿ يؼؾ :أكا إلف إ راهقؿ ،وإسحاد ،ويعؼقب ،الؾ كالرر اسالؿ إلالف
الائال« :أكالالا إلالالف...وإلالالف...وإلالالف »...لتحؼالالؼ قسالالللة الالالثالث أقالالاكقؿ يف
الالالث دفالالقع قال ً
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ٓهقتف».
فقؼال لفؿ :وإن كان هذا التؽريالر ٓ يؼتضالل إٓ إ الات إل ٍالف واح ٍالد ،فالال حجالة
لؽالؿ فقالف ،كؿالا لالق قالا  :أكالا إلالف إ الراهقؿ ،وإسالحاد ،ويعؼالقب ،وإن كالان يؼتضالالل
ٍ
ٍ
إلفا واحالدً ا ،وإن
إ ات ال ة للفة فؼد أ تؿ ال ة للفة ،وأكتؿ تؼقلقن ٓ :كث ت إٓ ً
ققصقف لكف قع قد إ راهقؿ ،وقع قد إسحاد ،وقع القد
ٌ
كان الؿعـَك :إكف إل ٌف واحدٌ
اس ًالؿا
يعؼقب ،فال حجة لؽؿ فقف طؾك التثؾقث وإقاكقؿِ ،حقث تجعؾقن إقـالق ْ

لؾذات قع صػة ،والذات واحدةٌ ،فالتعدد يف الصػات ٓ يف الذات ،وٓ ُيؿؽـ أن
تتحد صػ ٌة دون أخرى ،وٓ دون الذات ،فقؿتـع اتحاد أقـق ٍ ،وحؾقلف ش ٍ
اللء قالـ
الؿخؾققات دون إقـق أخر.
أب ،وا ال ٌـ ،وروح الؼالالدس» قالالد
القجاف الثالااث :قالقلفؿ« :وهالالق الالذي كؼقلالالفٌ :
الؿ يؼقلالالقه ا تالالدا ًء ،وٓ طؾؿالالقا العؼالالؾ
تؼالالد أن هالالذا الؼالالق هالالؿ قعرتفالالقن الاللهنؿ لال ْ
التثؾقث الذي قالقه يف أقاكتفؿ ،ؿ طدوا طـف هبذه الع ارة ،ؾ هذه الع الارة قـؼقلال ٌة

طـالالدهؿ يف عالالض إكاجقالالؾ :أن الؿسالالقح طؾقالالف الصالالالة والسالالال أقالالر أن يعؿالالدوا
الـاس هبا.
وحقـئال ٍالذ فالقاجالالب إذا كالالان الؿسالالقح قالفالالا أن يـظالالر قالالا أراد هبالالا ،ويـظالالر سالالائر
ألػاضف وقعاكقفا ،فقػسر كالقف ؾغتف التل تؽؾؿ هبا تػس ًقرا يـاسب سائر كالقف.
ٍ
شلء ٓ يد ّ طؾقالف كالقفالؿ ،الؾ
وهمٓء َحؿؾقا كال الؿسقح ،وإك قاء طؾك
يالالد طؾالالك كؼقضالالف ،فسال ّالؿقا كالالال اهلل ،أو طؾؿالالف ،أو حؽؿتالالف ،أو كطؼالالف ا ـًالالا ،وهالالذه
لؿ يسؿ أحدٌ قـ إك قالاء شالق ًئا قالـ صالػات اهلل اسالؿ آ الـ ،وٓ
تسؿق ٌة ا تدطقهاْ ،
اسؿ الرب ،وٓ اسؿ اإللالف ،الؿ لؿالا أحالد قا هالذه التسالؿقة قالالقا :قالراد الؿسالقح

آ ـ هق الؽؾؿة.
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وهذا افرتا ٌء طؾك الؿسقح

لػظف.

وح ْؿ ٌالؾ لؽالقالف طؾالك قعـًالك ٓ يالد طؾقالف
َ ،

ولػظ آ ـ طـدهؿ يف كت فؿ يالراد الف قالـ ر الاه اهلل ت الارك وتعالالك ،فالال يطؾالؼ
القد قح ٍ
طـدهؿ يف كال إك قاء لػالظ آ الـ قالط إٓ طؾالك قخؾ ٍ
الدث ،وٓ يطؾالؼ إٓ
طؾالالك الـاسالالقت دون الالهالالقتَ ،ف ُق َسالالؿك طـالالدهؿ إسالالرائقؾ ا ـًالالا ،وداود ا ـًالالا هلل،
والحقاريقن كذلؽ ،ؾ طـدهؿ يف إكجقؾ يقحـا يف ذكر الؿسقح إلك خاصتف ،أي:

لؿ يؼ ؾقه ،والذيـ ق ؾقه أططاهؿ لقؽقكالقا أ ـالاء اهلل ،الالذي لالقس قالـ د ٍ،
وخاصتف ْ
وٓ قـ قش ف لح ٍؿ ،وٓ قـ قش ف رجؾٍ ،ؾ قـ اهلل ولد.
الار الاللهنؿ يؽقكالالقن َجؿق ًعالالا أ ـالالاء اهلل ،وهالالؿ قعرتفالالقن لكالالف لالالقس فالالقفؿ
ففالالذا إخ ال ٌ
قحض ،فعؾؿ أن الؽتالب كاصؼالة اللن
ٓهقت يتحد ـاسقت ،ؾ كؾ قـفؿ
ٌ
كاسقت ٌ
لػظ ا ـ اهلل يتـاو الـاسقت فؼط ،ولقس قعفؿ لػظ ا ـ اهلل والؿراد الف صالػ ٌة قالـ
صػات اهلل.
الذب َالق ٌـ طؾقالف ،والؿسالقح
فؼقلفؿ :إن الؿسقح أراد ؾػظ :آ ـ الالهقت ،ك ٌ
لؿ يعد هبالا أحالدٌ قالـ إك قالاء طالـ حقالاة
ٓ يسؿك ا ـًا هبذا آطت ار ،وروح الؼدس ْ
الؿؾؽ ،ويراد هبا الفدى،
اهلل التل هل صػتف ،ؾ روح الؼدس يف كتب اهلل يراد هبا َ

والقحل ،والتليقد ،فقؼا  :روح اهلل ،كؿا يؼالا  :كالقر اهلل ،وهالدى اهلل ،ووحالل اهلل،
الؿ ُيال ِالر ْد الالف أحالالدٌ قالالـ إك قالالاء ؼقلالالف :روح اهلل ،وروح
وقؾالالؽ اهلل ،ورسالالق اهلل ،لال ْ

الؼدس قا يريده اإلكسان ؼقلف :روحل.
ٍ
الار يخالرج قالـ الؼؾالب ،ويسالري
فاإلكسان
ٌ
قركب قـ روحٍ و دن ،ويف دكف ُخ ٌ
جقف يخرج قـف هقا ٌء ،ويالدخؾ فقالف ،فالنذا ققالؾ :روح اإلكسالان ،فؼالد
يف دكف ،ولف
ٌ
يراد هبا الروح التل هبا ال خار الؾطقػ الذي يف ال الدن ،وقالد يالراد هبالا الالريح الالذي

يخرج قـ جقف ال دن ،ويدخؾ فقف.
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روحالا
نجؿاع الؿسؾؿقـ ،والقفقد ،والـصالارى لالقس هالق ً
واهلل ت ارك وتعالك ْ
و دكًا كاإلكسان ،وهق س حاكف أحدٌ صؿدٌ  ٓ ،جقف لف ،وٓ يدخؾ فقالف شالل ٌء ،وٓ
خار ،وٓ هقا ٌء قرتد ٌد وقالد يعالد عالض الـالاس ؾػالظ :الالروح
يخرج قـف شل ٌءٌ ُ ٓ ،
طـ الحقاة ،واهلل تعالك حل ،لف حقاةٌ :لؽـ لؿ تالرد إك قالاء ؼالقلفؿ :روح الؼالدس
حقالالاة اهلل ،الالؾ أرادوا الالف قالالا يجعؾالالف اهلل يف قؾالالقب إك قالالاء ،ويميالالدهؿ الالف ،فت الالقـ أن
الؿ
العارف كؾؿا تد ر قا قالتف إك قاء ،وقا قالف أهؾ ال دع قـ الـصارى ،وغقالرهؿ ل ْ
يجالالد لفالالؿ يف كالالال إك قالالاء إٓ قالالا يالالد طؾالالك كؼالالقض الالاللفؿ ٓ ،قالالا يالالد طؾالالك
اللفؿ
قالقا« :وقد طؾؿـا أكف ٓ يؾزقـا إذا قؾـا هالذا ط الادة ال الة للفالة ،الؾ إلال ٌف واحالدٌ ،
كؿا ٓ يؾزقـا إذا قؾـا :اإلكسان ،وكطؼالف ،وروحالف ال الة أكاسالل ،الؾ إكس ٌ
الان واحالدٌ ،
وٓ إذا قؾـالا :لفقالالب الـالار ،و الالقء الـالار ،وحالالرارة الـالار ال الالة كقالران ،وٓ إذا قؾـالالا:
قرص الشؿس ،و قء الشؿس ،وشالعاع الشالؿس ال الة ُشالؿقس ،وإذا كالان هالذا
الؿ
رأيـا يف اهلل تؼدست أسالؿاؤه ،وجؾالت لٓؤه ،فالال لالق طؾقـالا ،وٓ ذكالب لـالا :إذ ل ْ
هنؿؾ قا تسالؾؿـاه ،وٓ كالرفض قالا تؼؾالدكاه ،وكت الع قالا سالقاه ،وٓ سالقؿا أن لـالا هالذه
الشفادات ال قـات ،والدٓئؾ القا حات قـ الؽتاب الذي أتك ف هذا الرجؾ».
ٍ
وجقه:
والجقام َـ
َحاادها :أكؽالالؿ صالالرحتؿ تعالالدد ألفالالة وإر الالاب يف طؼقالالدة إيؿالالاكؽؿ ،ويف
استدٓلؽؿ وغقر ذلؽ قـ كالقؽؿ ،فؾقس ذلؽ شق ًئا ألزقؽؿ الـالاس الف ،الؾ أكالتؿ
تصرحقن الذلؽ ،كؿالا تؼالد قالـ قالقلؽؿ« :كالمقـ نل ٍالف واح ٍالدٍ :
أب الا ط الؽالؾ،
خالالالؼ قالالا يالالرى ،وقالالا ٓ يالالرى ،و الالرب واحال ٍالد :يسالالقع الؿسالالقح ،ا الالـ اهلل القحقالالد،
كقر قـ ٍ
كقر ،إل ٌف حؼ قـ إل ٍالف حالؼ ،قالـ جالقهر
الؿقلقد قـ إب ق ؾ كؾ الدهقرٌ ،
أ قف يقلد غقالر قخؾ ٍ
القد ،قسالاو إب يف الجالقهر ،و الروح الؼالدس الالرب الؿحقالل
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الؿـ ثؼ قـ إب ،الذي قع إب ،قسجق ٌد لف ،وقؿجدٌ ».

ففذا تصريح الثال ة أر اب ،وأن آ ـ إلف حؼ قـ ٍ
إلف حؼ ،وقع تصالريحؽؿ
ٌ
ثال ة أر اب ،وتصريحؽؿ لن هالذا إلال ٌف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،تؼقلالقن :إن ذلالؽ إلال ٌف
ٍ
ٍ
واحد.
نلف
تصريح تعدد ألفة قع الؼق
واحدٌ  ،وهذا
ٌ
القهر لخالرٕ ،قؽالـ أن يحؿالؾ كالقؽالؿ طؾالك
لؿ تذكروا قا يؼتضالل أكالف ج ٌ
ولق ْ

كػرا ،فتؽقكقن قالد جعؾالتؿ الؿسالقح هالق
ططػ الصػة ،لؽـ يؽقن كالقؽؿ أطظؿ ً
كػس اإللف القاحد إب ،خالؼ قا يرى ،وقا ٓ يرى ،وهذا أطظؿ قـ كػركؿ ،قالع

أن هذا حؼقؼة ققلؽؿ :فنكؽؿ تؼقلقن :الؿسقح هق اهلل ،وتؼقلقن :هق ا ـ اهلل ،كؿالا
ذكر اهلل الؼقلقـ طـؽؿ يف كالقف ،وكػركؿ الذلؽ ،ولالقس هالذا قالق صائػالة ،وهالذا
قق صائػة ،كؿا يؼقلف عض الـاس ،ؾ الؼقٓن َجؿق ًعالا يؼقلفؿالا فالرد الـصالارى،
كالـسطقرية ،والقعؼق قة ،والؿؾؽقة ،وكَحقهؿ.
لؿ يؽـ هالق ا الـ اهلل ،سالقا ٌء طالد
وهذا ً
أيضا قـ تـاقضؽؿ ،فنكف إن كان هق اهلل ْ

آ ـ طـ الصػة أو غقرها ،فالنن إب هالق الالذات ،والالذات لقسالت هالل الصالػة،
وإن طـَك آ ـ الذات قالع صالػة الؽالال الالال كؿالا تػسالرون إقـالق الذلؽ الالال ففالذه

الذات قتصػة قع ذلؽ الحقاة والؽال  ،سقا ٌء طـقا ف العؾؿ ،أو ال قان قالع العؾالؿ،
الائؿ الإب ،والصالػة لقسالت طالقـ الؿقصالقف ،الؾ وٓ يعالد طـفالا
هق قع الحقاة ق ٌ
لهنا ا ـ الؿقصقف ،وٓ طد ذلؽ أحد قـ إك قاء.

الؿ يريالدوا ؼالقلفؿ :و الرب واح ٍالد :يسالقع الؿسالقح ،ططالػ
والؿؼ قد أهنالؿ ل ْ

الصػة ،وأن هذا هق إب ،كؿالا قالا  :إلالف إ الراهقؿ ،وإلالف إسالحاد ،وإلالف يعؼالقب،

ففذا إل ٌف واحدٌ  ،والعطػ لتغاير الصػة ،فؾق كان الؿالراد الآ ـ كػالس إب لؽالان
هذا خالف قذه فؿ ،ويؽقكقن قد جعؾقه إلفا قـ كػسف ،فؼالقا :إِ َلف ِ
ان ،ؾ ال الةٌ،
َ
ً
وهق واحدٌ .
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ٍ
واحد :يسقع الؿسالقح،
ففذا لق أرادوه لؽان أطظؿ يف الؽػر ،ؾ قالقا :و رب
كقر قـ ٍ
كقر ،إلال ٌف حالؼ قالـ إل ٍالف
ا ـ اهلل القحقد ،الؿقلقد قـ إب ق ؾ كؾ الدهقرٌ ،
ٍ
قخؾقد.
حؼ ،قـ جقهر أ قف ،ققلقد غقر
فصرحقا لكف رب ،وأكالف إلالف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،وصالرحقا نل ٍالف ٍ
الان قالع اإللالف
ٌ
إو  ،وقالقا قع ذلؽ :إكف ققلالق ٌد قالـ إب ق الؾ كالؾ الالدهقر ،وأكالف ققلالق ٌد غقالر
ٍ
ٌ
قخؾقد.
قخؾقد ،فاقتـع أن يريدوا ذلؽ الـاسقت ،فنن الـاسقت
وهؿ يؼقلقن :إن الؽؾؿالة هالل الؿتقلالدة قالـ إب ،والؽؾؿالة صالػة الؿالتؽؾؿ،
وقائؿ ٌة ف ،والؽال لقس رب ،وٓ ٍ
نلف ،ؾ هالق كالال الالرب اإللالف ،كؿالا أن سالائر
كال اهلل ،كالتقراة ،واإلكْجقؾ ،والؼرلن ،لقس هالق الالرب واإللالف ،الؿ قؾالتؿ :قسالاو
إب يف الجقهر.
جقهرا ،وأكالف قس ٍ
الاو إب يف
فاقتضك هذا أن يؽقن الؿقلقد الذي هق الؽؾؿة
ً

الجقهر ،والؿساوي لقس هق الؿساوى.
القهر ٍ
وهذا يؼتضل إ الات ج ٍ
الان قسالاو الجالقهر إو  ،وهالق صالريح ن الات
القهر واحالدٌ  ،وٓ يؼالا  :الجالقهر قالع
إلفقـ ،ويؼقلقن قع ذلالؽ :إكالف إلال ٌف واحالدٌ  ،ج ٌ
العؾؿ الذي يعدون طـف إقـق قساو الجقهر الذي هق الذات ،فنن الجقهر هالق

قتصػ الف ،حتالك
قجر ٌد طـ العؾؿ ،وأخر
الذات ،ولقس هـا جقهران:
ٌ
ُ
أحدهؿا ّ

أحدهؿا قساو لمخر ،ؾ الرب تعالك هق الذات الؿتصالػة الالعؾؿ ،فالنن
يؼا  :إن
ُ
كان إب هق الذات الؿجالردة فالآ ـ أكؿالؾ قالـ إب ،وهالق الالذات قالع العؾالؿ،
وإب عض آ ـ.
وكالذلؽ يؾالالزقفؿ أن يؽالالقن آ الالـ هالق عالالض روح الؼالالدس ،فالالنهنؿ يف أقالالاكتفؿ
جعؾالالقا روح الؼالالدس هالالق الالالرب الؿحقالالل ،والالالرب الؿحقالالل هالالق الالالذات الؿتصالالػة
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الحقالالاة ،والالالذات الؿجالالردة ع الض ذلالالؽ ،فالالنن كالالان إب هالالق الالالذات الؿجالالردة،
فآ ـ عض روح الؼدس.
ؿ قؾتؿ يف أقـق روح الؼدس الذي جعؾتؿقه الرب الؿحقل« :إكالف قـ ثالؼ قالـ
كاصؼ يف إك قاء».
إب ،قسجق ٌد لف ،قؿجدٌ ٌ ،
فنن كان الؿـ ثالؼ ر الا حقالا ففالذا إ الات إلالف الالث ،وقالد جعؾالتؿ الالذات الحقالة
قـ ثؼ ًة قـ الذات الؿجردة ،ويف كؾ قـفؿا قـ الؽػر ،والتـاقض قا ٓ يخػك.
ؿ جعؾتؿ هذا الثالث قسجق ًدا لالف ،والؿسالجقد لالف هالق اإللالف الؿع القد ،وهالذا
إللف ٍ
تصريح السجقد ٍ
الث ،قع قا فقف قـ التـاقض ،ؿ جعؾتؿقه كاص ًؼا إك قالاء،
ٌ
تصريح ِحؾق هذا إقـق الثالث ِجؿقع إك قاء ،فقؾزقؽؿ أن تجعؾقا كالؾ
وهذا
ٌ
ٍ
ٍ
ٌ
وإكسان تا  ،كؿالا قؾالتؿ يف الؿسالقح
وكاسقت ،وأكف إل ٌف تا ،
ٓهقت
َك ِل قرك ا قـ:
كالهؿا أقـق ٌ .
إذ ٓ فرد قـ حؾق الؽؾؿة وحؾق روح الؼدسُ ،
وأيضالالا فقؿتـالالع حؾالالق إحالالدى الصالالػتقـ دون إخالالرى ،وحؾالالق الصالالػة دون
ً
الالالذات ،فقؾالالز أن يؽالالقن اإللالالف الحالالل الـالالاصؼ لقاكقؿالالف الثال الالة حالالآ يف كالالؾ َك ِالالل،
ويؽقن كؾ َك ِل هق رب العالؿقـ ،ويؼا قالع ذلالؽ :هالق ا ـالف ،ويف هالذا قالـ الؽػالر
الؽ قر ،والتـاقض العظقؿ قا ٓ يخػك.
وهذا ٓز ٌ لؾـصارى لزو ًقا ٓ قحقد طـالف ،فالنن قالا الت لؾشاللء الت لـظقالره،

وٓ يجقز التػريؼ قـ الؿتؿا ؾقـ.

ولقس لفؿ َن يؼقلقا :الحؾق  ،أو آتحاد يف الؿسقح ت الالـص ،وٓ كالص
ٍ
لقجقه:
يف غقره:
ٍ
شلء قـ ذلؽ ،كؿا قد ت قـ.
لؿ تد ّ طؾك
َحدها :أن الـصقص ْ
الثاين :أن يف غقر الؿسقح قـ الـصقص قا شا ف الـصقص القاردة فقف ،كؾػالظ
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آ ـ ،ولػظ حؾق روح الؼدس فقف ،وكَحق ذلؽ.
الثالااث :أن الالالدلقؾ ٓ يالالـعؽس ،فالالال يؾالالز قالالـ طالالد الالالدلقؾ الؿعالالقـ طالالد
الؿدلق  ،ولقس كؾ قا طؾؿف اهلل ،وأكر ف أك قاءه ،أطؾؿ ف الخؾالؼ الـص صالريحٍ ،
ؾ قـ ُجؿؾة الدٓٓت دٓلة آلتزا .

وإذا ت الحؾق وآتحاد يف أحالد الـ قالقـ ِؿعـًالك قش ٍ
الرتك قـالف ،و القـ الـ ِالل
أخر وجب التسقية قـ الؿتؿا ؾقـ ،كؿا إذا ت أن الـ ِالل يجالب تصالديؼفٕ :كالف
َك ِل ،ويؽػر قـ كذ فٕ :كف َك ِل ،فقؾز قـ ذلؽ أكف يجب تصديؼ كؾ َك ِل ،وتؽػقر
قـ كذ ف.
الب أكالالف ٓ دلقالالؾ طؾالالك الالقت ذلالالؽ يف الغقالالر ،فقؾالالز تجالالقيز ذلالالؽ يف
الرابااع :هال ْ
الغقر :إذ ٓ دلقالؾ طؾالك اكتػائالف ،كؿالا يؼقلالقن :إن ذلالؽ كالان ا ًتالا يف الؿسالقح ق الؾ
إضفاره أيات ،طؾك قالقلفؿ ،وحقـئ ٍالذ فقؾالزقفؿ أن يج ّالقزوا يف كالؾ َك ِالل أن يؽالقن
لؿ ُيعؾؿ ذلؽ.
اهلل قد جعؾف ً
إلفا تاقا ،وإكساكًا تاقا ،كالؿسقح ،وإن ْ
جائز طـالدهؿ :إذ ٓ فالرد يف قالدرة اهلل القـ
لؿ يؼع ذلؽ :لؽـف ٌ
الخاَس :أكف لق ْ

اتحالالاده الؿسالالقح ،واتحالالاده سالالائر أدققالالقـ ،فقؾالالزقفؿ تجالالقيز أن يجعالالؾ اهلل كالالؾ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وكاسقت.
ٓهقت
إكسان قرك ا قـ:
إلفا تاقا ،وإكساكًا تاقا ،ويؽقن كؾ
إكسان ً
وقد تؼرب إلك هذا الالز ال اصالؾ قالـ قالا اللن أرواح ـالل لد قالـ ذات اهلل،
الديؿ َأ َزلِالل ،فقجعؾالقن كصالػ كالؾ لدقالل ٓهق ًتالا ،وكصالػف كاسالق ًتا،
وأهنا
ٌ
ٓهقت ق ٌ
وهالالمٓء يؾالالزقفؿ قالالـ الؿحالالآت أكثالالر قؿالالا يؾالالز الـصالالارى قالالـ عالالض القجالالقه،

والؿحآت التل تؾز الـصارى أكثر قـ عض القجقه.
القجف الثاين :ققلفؿ« :وٓ يؾزقـا إذا قؾـا هذه ط ادة ال ة للفة ،ؾ إلال ٌف واحالدٌ ،

كؿا ٓ يؾزقـا إذا قؾـا :اإلكسان ،وروحف ،وكطؼف ال الة أكاسالل ،وٓ إذا قؾـالا :الـالار،
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وحرها ،و قؤها الث كقران ،وٓ إذا قؾـا :الشؿس ،و القؤها ،وشالعاها الالث
شؿقس».
ٍ
تؿثقؾ ٌ
ٌ
لقجقه:
باصؾ؛
فقؼال :هذا
الارا قالـ ك ٍ
القهرا قالـ
الار ،وٓ ج ً
َحدها :أن حر الـار ،و قؤها الؼائؿ هبا لالقس ك ً
ٍ
جقهر ،وٓ هق قساوي الـار والشالؿس يف الجالقهر ،وكالذلؽ كطالؼ اإلكسالان لالقس
هالالق إكسالالاكًا قالالـ إكسال ٍ
الان ،وٓ هالالق قسالالاو اإلكسالالان يف الجالالقهر ،وكالالذلؽ الشالالؿس
قائؿالا ـػسالف،
و قؤها الؼائؿ هبا ،وشعاطفا الؼالائؿ هبالا لالقس
القهرا ً
شؿسالا ،وٓ ج ً
ً
وأكتؿ قؾتؿ :إلف حؼ قـ ٍ
إلف حالؼ ،فؼؾالتؿ يف إقاكالة« :كالمقـ نل ٍالف واح ٍالد ٍ
أب الا ط
ٌ
ٍ
واحد :يسقع الؿسقح ،ا ـ اهلل القحقد ،الؿقلالقد قالـ إب ق الؾ كالؾ
الؽؾ ،و رب
القر ،إل ال ٌف حالالؼ قالالـ إلال ٍالف حالالؼ ،قالالـ جالالقهر أ قالالفُ ،ق َسال ٍ
القر قالالـ كال ٍ
الاو إب يف
الالالدهقر ،كال ٌ

الجقهر».

وقؾتؿ يف روح الؼدس« :إكف رب قؿجدٌ قسجق ٌد لف» فل تؿ ال ة أر اب.
والثاين :أن الضقء يف الشؿس والـار يراد ف كػس الضقء الؼائؿ هبالا ،ويالراد الف
قائؿالا هبالا ،ولػالظ الـالقر
الشعاع الؼائؿ إرض والجدران ،وهذا ق اي ٌـ لفا ،لالقس ً
وطرض ،وقد يراد ؾػالظ الـالقر
وكالهؿا صػ ٌة قائؿ ٌة غقرها
يعد ف طـ هذا وهذا،
ٌ
ُ
قائؿالا ـػسالف ،وإذا كالان
القهرا ً
كػس الـار ،وكػس الشؿس والؼؿر ،فقؽالقن الـالقر ج ً
قائؿالا
كذلؽ ففؿ جعؾقا إب ر ا
قائؿا ـػسالف ،وآ الـ ً
القهرا ً
أيضالا ر الا ج ً
جقهرا ً
ً
قائؿا ـػسف.
ـػسف ،وروح الؼدس ر ا
جقهرا ً
ً

الارا
ؿسالا وك ً
وقعؾق أن القء الـالار ،والشالؿس ،وحرارهتالا لالقس كالؾ قـفؿالا َش ً

قائؿالالا ـػسالالف ،فؾالالق أ تالالقا حقالالاة اهلل ،وطؾؿالالف ،أو كالقالالف
القهرا ً
قائؿالالا ـػسالالفا ،وٓ جال ً
ً
القهرا
قائؿالا ـػسالف ،وهالذا ر الا ج ً
القهرا ً
ولؿ يجعؾقا هالذا ر الا ج ً
صػتقـ قائؿتقـ فْ ،
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الؿ يؼتصالالروا طؾالالك
قائؿالالا ـػسالالف ،لؽالالان قالالقلفؿ حؼالالا ،وتؿثالالقؾفؿ قطا ًؼالالا ،ولؽالالـفؿ لال ْ
ً
القهرا وخال ًؼالالا ،الالؾ
قجالالرد جعؾفؿالالا صالالػتقـ هلل حتالالك جعؾالالقا كالالال قـفؿالالا ر الالا وجال ً
ِ
إلفالا واحالدً ا وخال ًؼالا ،فؾالق
صرحقا لن الؿسقح الذي يزطؿالقن اتحالاد أحالدهؿا الف ً
إلفالا
إلفالا خال ًؼالا ،فالنن كالال اهلل وطؾؿالف لالقس ً
لؿ يؽالـ ً
كان كػس كؾؿة اهلل ،وطؾؿف ْ
ٌ
قخؾقد ؽؾؿة اهلل ،لقس هق كػس كؾؿة اهلل؟.
خال ًؼا ،فؽقػ والؿسقح
القجف الثالث :أن ققلفؿ« :الشؿس ،وشعاطفا ،و قؤها» إن أرادوا الضالقء
قا يؼق هبا ،و الشعاع قا يـػصؾ طـفا ،فؾقس هذا قثا الـالار ،وحرهالا ،ولف فالا :إذ
لؿ تؼؿ هبا إٓ صػ ٌة واحدةٌ ٓ ،صػتقـ ،فالال
ُ
كالهؿا يؼق هبا ،وطؾك هذا فالشؿس ْ
يؽقن التؿثقؾ هبا قطا ًؼا.
كالهؿا قا يؼق هبا ،أو كالهؿا قا يـػصالؾ طـفالا،
وإن أرادوا الضقء والشعاع ُ
فؽالهؿالالا صالالػ ٌة واحالالدةٌ ،لالالقس ُهؿالالا صالالػتان كالحقالالاة والعؾالالؿ ،فعؾالالؿ أن تؿثالالقؾفؿ
ُ
الشؿس خط ٌل.
و عضفؿ يؼق  :الشؿس ،وحرها ،و قؤها ،كؿا يؼقلقن قثؾ ذلؽ يف الـالار،
الؿ يؼالؿ
وهذا التؿثقؾ أصح لق ت أن يف جر الشؿس حرارة تؼق هبا ،فالنن هالذا ل ْ
طؾقالالف دلقال ٌالؾ ،وكثقالالر قالالـ العؼالالالء يـؽالالره ،ويالالزطؿ أن جالالر الشالالؿس ،والؼؿالالر،
ٍ
ٍ
والؽقاكب ٓ ،تقصػ ِ
رودة ،وهق قق أرسطق وأت اطف.
حرارة ،وٓ
وأقا تؿثقؾفؿ روح اإلكسان ،وكطؼف ،فنن أرادوا الروح حقاتف ،فؾقس هذا هق
قػفالالق الالالروح ،وإن أرادوا الالالروح التالالل تػالالارد دكالالف الالالؿقت ،وتسالالؿك الالالـػس
قائؿ ـػسف ،لقس طر ً الا قالـ أطرا الف ،وحقـئالذ ...فقؾالز أن
الـاصؼة ،ففذه
جقهر ٌ
ٌ
قائؿا ـػسف قالع ج ٍ
القهر لخالر ،كظقالر الدن اإلكسالان ،ويؽالقن
تؽقن روح اهلل
جقهرا ً
ً
الالالرب سال حاكف وتعالالالك قرك الالا قالالـ ال ٍ
الدن وروحٍ كاإلكسالالان ،ولالالقس هالالذا قالالق أهالالؾ
ً
الؿؾؾ ٓ ،الؿسؾؿقـ ،وٓ القفالقد ،وٓ الـصالارى ،الؾ هالق كػ ٌالر طـالدهؿ ،فت القـ أن
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تؿثقؾفؿ الثال ة ٌ
اصؾ.
والقجف الرابع :أن التؿثقؾ إقا أن يؼع صػات الشؿس ،والـار ،واإلكسالان ،أو
الـػس الؼائؿة هبالذه الجالقاهر ،أو ِؿالا هالق ق الاي ٌـ لالذلؽ كالضالقء الالذي يؼالع طؾالك
إرض ،والحقطالالان ،والفالالقاء ،وغقالالر ذلالالؽ قالالـ إجسالالا إذا قا ؾالالت الشالالؿس ،أو
العاع
الـالار ،أو اإلكسالالان ،أو الالـػس الؼائؿالالة هبالالذه الجالقاهر ،فالالنن أريالالد هالذا ففالالذا شال ٌ
قـؼؾب ،ولقس صػ ًة قائؿ ًة الشؿس والـار.
قـعؽس ،و ق ٌء
ٌ
ٌ
وإذا أريد ِؿا ّ
وروحاُ ،يسالؿك كالقر اهلل،
كقرا
ً
حؾ يف الؿسقح هذا ،وهذا ُيسؿك ً

فالالنذا أريالالد قالالا حالالؾ يف الؿسالالقح قالالـ الالالروح والؽؾؿالالة هبالالذا الؿعـَالالك فالالال اختصالالاص
لؾؿسقح ذلؽ ،فنن هذا ّ
يحؾ يف َجؿقع إك قاء والؿالمقـقـ ،وإن كالاكقا قتػا الؾقـ
فقف ِحسب درجاهتؿ ،ولقس هذا الحا ّ فقفؿ كػس صػة اهلل الؼائؿالة الف ،وإن كالان
ذلؽ حاص ًالال طـفالا ،وقسال ًا طـفالا ،لؽالـ لالقس هالق كػالس صالػة اهلل ،وإن كالان قالـ
الـاس قـ يؼق  :ؾ صػة اهلل التل اتصػ هبا ح ّؾالت يف الع الد ،ففالذا الؼالق خطال ٌل،
فنن صػة الؿقصقف الؼائؿة ف َيؿتـع ققاقفا عقـفا غقره ،ولؽـ اإلكسان إذا تعؾالؿ

طؾؿ غقره ،و ؾغ كال غقره يؼا  :هذا طؾؿ فالن وكالقفٕ :ن هذا الثاين ؾغف طـالف،
والؿؼصقد هق طؾؿ إو وكالقف ،قع العؾؿ لن كػالس قالا قالا الذات إو لالقس
هالالق طالالقـ قالالا قالالا الالذات الثالالاين ،وإن كالالان قالالد يؽالالقن قثؾالالف ،وقالالد يؽالالقن إو هالالق
الؿؼصقد الثاين ،قثؾ قـ ؾغ كال غقره ،فؽال الؿ ؾغ هق الؿؼصقد الت ؾقغ.
وصػات الؿ ؾالغ كحركتالف وصالقتف التالل هبالا يحصالؾ الت ؾقالغ ،لالقس هالق كػالس
الؿؼصقد ،وإذا ققؾ :هذا كال الؿ ؾغ طـف ،فاإلشارة إلك حؼقؼة الؽال الؿؼصالقد

الت ؾقغ ٓ ،إلك قا يختص ف الؿ ؾغ قـ أفعالف وصػاتف ،ولفذا ش ف الـاس قـ قالا
ِحؾق صػة الرب يف ط ده الـصارى الؼائؾقـ الحؾق  ،وهق ش ق ٌف هبؿ قـ عض
القجقه ،لؽـ الـصارى ٓ يؼقلقن ِحؾق صػة قجر ٍ
دة ،ؾ ِحؾق إقـق الالذي
ّ

319
ٌ
ورازد ،وهالالق خالالالؼ لد
الالؼ
ات قتصالالػ ٌة الصالالػة ،ويؼقلالالقن :إن الؿسالالقح خال ٌ
هالالق ذ ٌ
وقريؿ ،وهق ولد لد وقريؿ ،وهق خالؼ لفؿ الهقتف ،ا ـ لفؿا ـاسقتف.
أيض الالا الالالالهقت
ويؼقلاااقن :ه الالق ا الالـ اهلل ،وه الالق اهلل الهقت الالف ،ويؼقل الالقن ً
والـاسقتٕ :جؾ آتحاد ،واهلل كػرهؿ ؼالقلفؿ :إن اهلل هالق الؿسالقح ا الـ قالريؿ،
وكَحق ذلؽ.
وإن أرادوا تؿثالالقؾفؿ صالالػات الشالالؿس ،والـالالار ،والالالـػس ،التؿثقالالؾ الالـػس قالالا
يؼق الشؿس ،والـار ،والـػس قـ الضقء ،والحقاة ،والـطؼ ،وجعؾقا قالا يث تقكالف
ق الالـ إب ،وآ الالـ ،وروح الؼ الالدس ص الالػات اهلل ،كؿ الالا أن ه الالذه ص الالػات لف الالذه
الؿخؾققات.
لؿ يعد أحدٌ قـ إك قاء طالـ صالػات اهلل اسالؿ إب ،وآ الـ،
ققؾ لفؿ ً
َوْٓ :

وروح الؼدس ،فؾقس لؽالؿ الالال إذا وجالدتؿ يف كالال الؿسالقح

 ،أو غقالره قالـ

إك قاء ذكر اإليؿان إب ،وآ ـ ،وروح الؼالدس الالال أن تؼقلالقا :قالرادهؿ الذلؽ
الؿ يريالدوا هالذا الؿعـَالك
صػة اهلل التل هل الؽؾؿة والعؾؿ ،وٓ حقالاة اهلل :إذ كالاكقا ل ْ
،

هبالالذا الؾػالالظ ،وإكؿالالا أرادوا اسالالؿ آ الالـ ،وروح الؼالالدس قالالا هالالق الالائ ٌـ طالالـ اهلل
وال الالائـ طالالـ اهلل لالالقس صالالػ ًة هلل ،فضال ًالال طالالـ أن يؽالالقن هالالق الخالالالؼ ،فضال ًالال طالالـ أن
ً
ً
الالٓ حقالالث
الالٓ عالد الال ٍ ،
يؽالقن ال شالر الؿتحالد الف خال ًؼالا ،فؼالالد الؾؾتؿ

ً
الالٓ اك ًقالا
جعؾتؿ قراد الؿسقح وغقره الآ ـ ،وروح الؼالدس صالػة الالرب ،الؿ
ً
الٓ ال ًثا حقث جعؾالتؿ الصالػة تتحالد شالر
حقث جعؾتؿ الصػة خال ًؼا ور ا ،ؿ
هالالق طقسالالك ،ويسالالؿك الؿسالالقح ،ويؽالالقن هالالق الخالالالؼ رب العالالالؿقـ ،فضالالؾؾتؿ يف
ً
أيضالا الالٓت أخالر ،حقالث أ التؿ
الحؾق
الٓ قثؾ ًثا عد اللؽؿ يف التثؾقالث ً
القاهرا أر ا ًالالا ،الالؿ قؾالالتؿ :إل ال ٌف واحالالدٌ ،
الالالث صالالػات دون غقره الا ،وجعؾتؿقهالالا جال ً
ً
ً
الٓ قثؾ ًثا يف آتحاد.
الٓ قثؾ ًثا يف التثؾقث ،و
فضؾؾتؿ

301
وققااؾ لؽااؿ ثاكقااا :إذا جعؾالالتؿ ذلالالؽ صال ٍ
الػات هلل ،كؿالالا أن الضالالقء ،والـطالالؼ،
ً
والحرارة ،صػات لؿالا تؼالق هبالا ،اقتـالع أن تح ّالؾ غقرهالا ،واقتـالع قالع الحؾالق أن
تؽقن فاطؾ ًة فعؾ الـار ،والشؿس ،والالـػس ،وأكالتؿ جعؾالتؿ الؽؾؿالة والحقالاة حالال ًة
غقر اهلل ،وجعؾتؿ قا ّ
إلفا خال ًؼا ،الؾ هالق اإللالف الخالالؼ ،وقعؾالق ٌ أن أحالدً ا
يحؾ ف ً
الارا ،وٓ قالا يحصالؾ فقالف شالعاع
قـ العؼالء ٓ يجعالؾ قالا يحصالؾ فقالف القء الـالار ك ً
ؿسا ،وٓ قا يحصؾ فقف كطؼ زيد وطؾؿف هق كػس زيالد ،فؽالان جعؾؽالؿ
الشؿس َش ً
الؿسقح هق الخالؼ لؾعالؿ قخال ًػا لتؿثقؾؽؿ.

الاصال
ً
وت قـ ذلؽ أن قا ذكرتؿقه ٓ يطا ؼف شل ٌء قالـ إقثؾالة :إذ كالان كال ًقالا
قتـاقضا يؿتـع تحؼؼف ،فال تؿثقؾ ش ٍ
اللء قالـ الؿقجالقدات الثا تالة الؿعؾققالة إٓ إذا
ً َ
القال غقالر قطالا ؼ ولفالذا يشال فقن الحؾالق وآتحالاد تالار ًة ِحؾالق الؿالاء يف
كان تؿث ً
الظالالرف ،وتالالار ًة ِحؾالالق الـالالار يف الحديالالد ،وتالالار ًة الالالـػس وال الالدن ،وتالالار ًة يؼقلالالقن
القهر واحالالدٌ اختؾطالالا كالالاختالط الؿالالاء والؾ ال ـ ،وكالالؾ هالالذه إقثالالا التالالل
لهنؿالالا جال ٌ
الاج إلالك
ر قها هلل أقثا ٌ اصؾالةٌ ،فالنن الؿالاء يف الظالرف ،وغقالره قالـ إوطقالة قحت ٌ
وطائف ،لق اكخرد وطالاؤه لت الدد ،وهالق قحالقط الف ،وٓ يتصالػ الظالرف ش ٍ
اللء قالـ
صػات الؿاء ،والالرب تعالالك يؿتـالع أن يحتالاج إلالك ش ٍ
اللء قالـ قخؾققاتالف ٓ ،إلالك
َ

العرش ،وٓ إلك غقره ،أو يحقط ف شل ٌء قالـ الؿقجالقدات :إذ هالق الظالاهر فؾالقس
ت ْإَ َّو ُل َف َؾا ْق َس َق ْي َؾ َ
اؽ
فققف شل ٌء ،كؿا ت يف «الصحقح» طـ الـ ِل أكالف قالا ََ « :كْا َ
ْت ال َّظ ِ
اه ُر َف َؾا ْق َس َف ْق َق َ
ْات
ال ٌدِ َو ََك َ
ْت ْأ ِخ ُر َف َؾ ْق َس َب ْعدَ َك َش ْل ٌدِ َو ََك َ
َش ْل ٌدِ َو ََك َ
اؽ َش ْ
ا ْل َياصِ ُـ َف َؾ ْق َس ُدوك َ
َؽ َش ْل ٌد» (.)2

الؿ يؽالـ قالا وصالػ
فؼقر إلقف ،ولفذا ل ْ
ففق غـل طـ كؾ قا سقاه ،وكؾ قا سقاه ٌ

الؿ تؽالـ ذاتالف كالذوات الؿخؾالقققـ،
اهلل ف كػسف قؿا ًال لصػات الؿخؾقققـ ،كؿالا ل ْ
( )2أخرجف قسؾؿ  )1723( 1082/2طـ أ ل هريرة

.
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ٍ
قستق طؾك طرشف ،كؿا أخدكا طـ كػسف قع غـاه طـ العرش.
ففق
والؿخؾقد الؿسالتقي طؾالك السالرير ،أو الػؾالؽ ،أو الدا الة لالق ذهالب قالا تحتالف
لسؼط :لحاجتف إلقف ،واهلل غـل طـ كالؾ قالا سالقاه ،وهالق الحاقالؾ ؼدرتالف لؾعالرش،
ولحؿؾة العرش.
وفرد الـصارى الثال ة يؼقلقن آتحاد ،فال يـػعفؿ التؿثقؾ ِحؾق الؿالاء يف
الظالالرف ،ولالالق قالالدر أهنالالؿ قالالالقا الالالحؾق الؿجالالرد ،قالالع أن الالالرب ٓ يحتالالاج إلالالك
الـاسقت ٓ ،يحقيف ،وٓ َيؿسف ،ؾ كؿا خاصب ققسك قـ الشجرة ،ففذا يقجالب
أن الـاسقت ٓ يتصػ شلء قـ اإللفقالة كالشالجرة ،الؿ إكالف قعؾالق ٌ الضالرورة أن
أيضالا اص ٌالؾ،
الصقت الذي كان يسؿع هق صالقت الـاسالقت ،فالتؿثقالؾ الشالجرة ً
كؿا سط يف قق عف.
الارا
وأقالالا الحديالالد ،والخشالالب،
ُ
وغقرهؿالالا إذا ألؼالالل يف الـالالار ،فنكالالف يسالالتحقؾ كال ً

ٓتصالف الـار ٓ ،أن الـار الذي استحا إلقفالا كاكالت ققجالقدةً ،فحؾالت الف ،ففالذا

استحالة ال حؾق  ،والـار التل صارت يف الحديد حاد ال ٌة طالـ تؾالؽ الـالار ،لقسالت
إياها ،ؿ تؾؽ الحديدة إذا صرقت وقع التطريؼ طؾك الـالار ،وكالذلؽ إذا ألؼقالت يف
تؿثقال قطا ًؼا لؽالان الضالرب ،والصالؾب ،واإلهاكالة وقالع طؾالك
ً
الؿاء ،فؾق كان هذا
الالهقت ،وكان الالهقت هق الالذي يغتسالؾ الؿالاء ،وهالق الالذي يلكالؾ ويشالرب،
وهذا قـ أطظؿ الؽػر.
و ُيحؽك طـ عض صائػة قـفؿ كالقعؼق قة أكف يؼق هبذا الؽػر ،وإن كان كثق ٌالر
قـفؿ كالؿؾؽقالة والـسالطقرية يـؽالره ،ففالق ٓز ٌ لفالؿ ،وكالذلؽ إذا شال فقه الالـػس
وال الالدن ،فالالنن الالالـػس َت َتالال َلل ُؿ َتالال َلل َؿ ا ْل َالالدَ ِن ،وتسالالتحقؾ صالالػاهتا ؽقهنالالا يف ال الالدن،
وتؽتسالالب طالالـ ال الالدن أخال ًقالالا وصال ٍ
القال قطا ًؼالالا لالالز تالالللؿ
الػات ،فؾالالق كالالان هالالذا تؿثال ً
الالهقت آٓ ال دن ،وأن يؽقن قتللؿا ِجقع ال دن ،وططشف ،و الر ف ،وصالؾ ف،
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قستحقال لؿا اكتس ف قالـ صالػات الـاسالقت ،الالذي هالق طـالدهؿ ِؿـ ِْزلالة
ً
وأن يؽقن
ال دن لؾـػس.
ولؿ كرفض قا تؼؾدكاه».
لؿ هنؿؾ قا تسؾؿـاهْ ،
وََا ققلفؿ« :إذ ْ
فؼقلفؿ يف ذلالؽ ِؿـ ِْزلالة قالق القفالقد لؾؿسالقح :إكالا ٓ هنؿالؾ قالا تسالؾؿـاه ،وٓ
كرفض قا تؼؾدكاه قـ ققسك

.

وجقام الطائػتقـ َـ وجفقـ:
َحدهؿا :أكؽؿ دلتؿ وحرفتؿ الؽتاب الذي ُأكز إلقؽؿ ،والشرع الذي شالرع
ُ
لؽؿ ،وت ديؾ الؿعاين وإحؽا  ٓ ،ريب فقف طـالد َجؿقالع طؼالالء إكالا  ،وقالا كالان
لؿ يؽـ هق الشرع الذي شرطف ققسك
طؾقف القفقد عد الت ديؾ ْ

لؿ يؽـ هق الشرع الذي شرطف الؿسقح
طؾقف الـصارى عد الت ديؾ ْ

 ،وقالا كالان
.

والثاين :أكؽؿ كذ تؿ الؽتالاب أخالر ،والرسالق أخالر الالذي أرسالؾ إلالقؽؿ،
الافرا قسالتحؼا
وقـ كذب قا أكز إلقف قـ ر الف ،والرسالق الالذي أرسالؾ إلقالف كالان ك ً
لعذاب الدكقا وأخرة ،وإن كان ق ؾ ذلؽ قت ًعا لشرع رسق ٍ
ٍ
وكتاب غقالر ق الد ،
فؽقػ إذا كان قد دّ قا دّ قـ أحؽاقف ،وقعاكقف؟.
*****
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فحل
وََااا قااقلفؿ« :ولـالالا هالالذه الشالالفادات ،والالالدٓئؾ قالالـ الؽتالالاب الالالذي يف أيالالدي
همٓء الؼق ».
ٍ
قجف قـ القجقه:
فقؼال ٓ :يصح استشفادهؿ هبذا الؽتاب ،واستدٓلفؿ
ٌ
لؿ
فنن الذي قد جاء ف قد تقاتر طـف أكف أخد أكف
كػار إذا ْ
قرسؾ إلقفؿ ،وأهنؿ ٌ

ّ
كافر ،والؼرلن
لؿ
يستحؾ جفادهؿ ففق ٌ
يمقـقا ف ،قستحؼقن لؾجفاد ،وقـ ْ
ً
كػار،
قؿؾق ٌء ؽػرهؿ ،فنن كان هذا
رسقٓ قـ اهلل ،وقد أخد ؽػرهؿ ت أهنؿ ٌ
ٍ
شلء ،وقـ كذب
فنن الرسق ٓ يؼق طؾك اهلل إٓ حؼا ٓ ،يؽذب طؾك اهلل يف

ٍ
ٍ
واحدة الال ففق قـ الؽذا قـ الؿػرتيـ طؾك اهلل الؽذب،
كؾؿة
طؾك اهلل الال ولق يف

قستحؼ لعؼق ة الؽذا قـ ،كؿا قا تعالك[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ] [الحاقة.]27-22:
الؿ يؽالـ كتالاب اهلل،
فؿتَك كاكت كؾؿ ٌة قـ كؾؿات هذا الؽتاب كالذ ًا طؾالك اهلل ل ْ

ولؿ يؽـ جاء ف رسق اهلل ،فالنن الؽالاذب قالد يصالدد يف أكثالر قالا يؼقلالف ،لؽالـ إذا
ْ

كذب يف عض قا يؼقلالف كالان كاذ ًالا ،واهلل تعالالك ٓ يرسالؾ قالـ يؽالذب طؾقالف ،فالنن
الؿخؾقد ٓ ير ك أن يرسؾ قـ يعؾؿ أكف يؽذب طؾقالف ،ولالق فعالؾ ذلالؽ د ّ طؾالك
جفؾف ،أو طجزه ،فؽقػ يرسؾ رب العالؿقـ قـ يعؾؿ أكف يؽذب طؾقف؟!.
ٍ
ٍ
ٍ
الؿ يصالح استشالالفادهؿ،
وحقـئالذ فؿتالك ك ّالذ قا ؽؾؿالالة واحالدة قؿالا يف الؽتالالاب ل ْ
ٍ
شلء قؿا يف الؽتاب ،وإن صدققا الؽتاب كؾالف لالزقفؿ اإليؿالان ِؿالا
واستدٓلفؿ
جاء ف ،وات اع شريعتف ،وآطرتاف ؽػر الذيـ كالذ قه ،وكػالر الالذيـ يؼقلالقن :إن
اهلل هق الؿسقح ا ـ قريؿ ،وإن اهلل الث ال ٍة.
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وهذا ِخالف قـ لقـ الرسق  ،ولالؿ يث الت طـالده عالض قالا كؼالؾ طـالف ،أو لالؿ
يعرف قعـاه ،فنن هذا ٓ يؼدح يف أصؾ إيؿاكف الرسق .
فالؿسؾؿقن إذا كذ قا عض قا كؼالؾ طالـ ققسالك والؿسالقح ،ففالق لطعالـفؿ يف
الـاقؾ ٓ ،يف الـ ِل الؿـؼق طـف ،وأقا الـصارى فقعؾؿقن أن قحؿدً ا جاء الالؼرلن،
فطعـفؿ يف عضف صعـ يف الرسق كػسف ،وكػر ف ،ولقس هذا ِؿـ ِْزلالة قالا قثؾالقا الف
قالالـ الق قؼالالة التالالل ُكتالالب وفاؤهالالا يف ضفرهالالا ،فالالنن الالالذي لالالف الالالديـ أقال ّالر آسالالتقػاء
الؿسؼط لف ،فؾؿ ي َؼ هـاك حالؼ لالف يدطقالفِ ،خالالف قالا يخالد الف الالذي يؼالق  :إكالف
رسق اهلل ،فنكف يؼق  :إن اهلل أكز طؾالل هالذا الؽتالاب كؾالف ،وأرسالؾـل ؽالذا وكالذا
ٍ
الؿ يؽالـ اهلل أرسالؾف ،فالنن
إلك كذا وكذا ،فنن كذب يف شاللء قؿالا أخالد الف طالـ اهلل ل ْ
ٍ
ٍ
كؼص.
زيادة وٓ
الذي أرسؾف هق الذي جعؾف ي ؾغ طـف قا يؼقلف ،ال
وإرسال اهلل لؾرسقل يتضاؿـ شاقئقـ :إكشالاء اهلل لؾرسالالة ،واهلل حؽالقؿ ،وهالق
أطؾ الالؿ حقالالث يجع الالؾ رس الالآتف ٓ ،يجعؾف الالا إٓ ف الالقؿـ ه الالق ق الالـ أكؿ الالؾ الخؾ الالؼ،
وأصدقفؿ.
ويتضؿـ إخ الار اهلل طـالف لكالف ص ٌ
الادد طؾقالف فقؿالا ي ؾغالف طـالف قؿالا يؼالق  :إن اهلل
أرسؾف ف ،فؽؿا صدقف أيات الؿعجزات يف ققلف :إكف أرسالؾـل ،فؼالد صالدقف ِؿالا
يؼق  :إكف أرسؾـل ف :إذ التصديؼ ؽقكف أرسؾف قـ غقر قعرف ٍالة صالدقف فقؿالا يخالد
ف ٓ فائدة فقف ،وٓ يحصؾ ف قؼصالقد اإلرسالا  ،واهلل تعالالك طؾالقؿ ِؿالا يشالفد الف
لؿال ْـ أرسالؾفِ ،خالالف الؿخؾالقد الالذي ي عالث قالـ يظـالف يصالدد فقؿالا ي ؾغالف طـالالف،
َ

فقظفالر أكالالف كالذب طؾقالالف ،واهلل يعؾالؿ طقاقالالب إقالقر ،والرسالالالة صالادر ٌة قالالـ طؾؿالالف
لؿ ي ؾالغ طـالف قالا
وحؽؿتف وهق طؾقؿ حؽقؿ ،وقـ يؽذب طؾك اهلل الال ولق يف كؾؿة الال ْ
يؼقلف طؾك هذا القجف ،فال يؽقن رسقلف.

ولفذا اتػؼ أهؾ الؿؾؾ طؾالك أن الرسالؾ قعصالقققن فقؿالا ي ؾغقكالف طالـ اهللٓ ،
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يؽذ قن طؾقف طؿدً ا ،وٓ خط ًل ،فنن هذا قؼصقد الرسالة.
اصال ،فنن ا ْل ُؿد ِط َل لالسالؼاط لالؿ يالدع كال ًقالا
تؿثقال ً
ً
فؽان تؿثقؾ هذا الق قؼة
قتـاقضا ،ؾ قا  :أقررت هبذا الديـ ،ؿ وفقتؽ إياه ،وأكت تؼالر قفائالف ،وإقالرارك
ً
تحتج نقراري الديـ دون إقالرارك القفالاء ،الؾ
قؽتقب يف ضفرها ،فؾقس لؽ أن
ّ
ٌ
إق الالا أن تعت الالد ق الالا يف الق قؼ الالة ق الالـ إق الالراري وإق الالرارك ،وإق الالا أن ت ط الالؾ إق الالريـ
الؿتعار قـ.
وهالالذا كالالال ٌ طالالد ٌ  ،كالشالالريؽقـ الؿتػاو الالقـ ،قثالالؾ شالالريؽل العـالالان إذا قالالا
ِ
لؿ يحصؾ ر ٌح فال لِل وٓ لؽ.
لصاح ف :إن حصؾ ر ٌح ففق لل ولؽ ،وإن ْ
وكذلؽ ال ائع ،والؿماجر الذي يؼق  :إن كان قــالا قعاو الة ،فعؾقالؽ تسالؾقؿ
قا ذلتف ،وطؾل تسؾقؿ قالا ذلتالف ٓ ،يسالتحؼ هالذا إٓ هبالذا ،ففالذا كؾالف كالال طالاد ٍ
ُ
وإكصاف.
ٌ
ِخالف الشخص الذي يؼا فقالف :إكالف رسالق اهلل ،والؽتالاب الالذي يؼالا  :إكالف
كال اهلل ،وأن اهلل أكزلف ،فنن هذا إن كالان رس ً
القٓ صالاد ًقا ،فجؿقالع قالا ؾغالف قالـ اهلل
الذب طؾالك اهلل،
لؿ يؽـ اهلل أرسالؾف ،فجؿقالع قالا ؾغالف طالـ اهلل ك ٌ
حؼ ،وإن كان كاذ ًا ْ
فال يجقز ِؿجرد خده أن يـسالب إلالك اهلل شالل ٌء ،وٓ يحالتج ِؿالا يخالد الف طالـ اهلل
ٍ
شلء.
طؾك
عضا.
وإن قالقا :خده يـاقض عضف ً
كان الجقام َـ وجفقـ:
أيضالالا إن كالالان حؼالالا فنكالالف يؼالالدح يف رسالالالتف ،فالالنن الرسالالق ٓ
َحاادُ هؿا :أن هالالذا ً
عضا ،وقـ كان كذلؽ لؿ يصح لؽالؿ أن تحتجالقا ش ٍ
اللء قؿالا
يـاقض عض خده ً
ّ
ْ
لؿ ُي َر ّد طؾقف.
جاء ف ،وإن كان ً
اصال ْ
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فعؾؿ أن استدٓلفؿ ِؿا يف هذا الؽتاب طؾك صحة ديـفؿ الذي خالػقا ف هذا
ؿع قـ الـؼقضقـ ،واستدٓ ٌ ِؿا يف الؽتالاب طؾالك
الؽتاب يف غاية الػساد ،وهق َج ٌ
ٍ
شلء قؿا يف الؽتاب.
قا يقجب طالن آستدٓ
وإذا كاكالالت الـتقجالالة تسالالتؾز فسالالاد عالالض قؼالالدقات الالالدلقؾ طالالؾ آسالالتدٓ
ذلؽ الدلقؾ الذي ٓ يصح إٓ صالحة قؼدقاتالف ،فالنذا كاكالت قؼدقتالف ٓ تصالح إٓ
قع فساد كتقجتف ،وكتقجتف قستؾزق ٌة لػساد قؼدقتف ،كان الجؿع قـ صحة الؿؼدقالة
والـتقجة َجؿ ًعا قـ الـؼقضقـ.

وكالالذلؽ قالالـ اسالالتد شال ٍ
اللء قالالـ الؽتالالاب طؾالالك قالالا يـالالاقض قالالا يف الؽتالالاب
ٍ
تـاقضالا ،فنكالف إن صالح
آيات فقف طؾك صحة ديالـفؿ الالال كالان
الال كاستدٓ الـصارى
ً
قتـاقضالا ،والؽتالاب الؿتـالاقض ٓ يؽالقن
ذلؽ الدلقؾ لن قدح ديـفؿ قع ذقف كالان
ً
كتاب اهلل.
َحدهؿا :إقالا فسالاد ديالـفؿ ،وإقالا فسالاد قدحالف ،فالؽتالاب الالذي فقالف
وإن فسد
ُ
فسا ٌد ٓ يؽقن كتاب اهلل ،فقؾز أن ٓ يؽقن كتالاب اهلل طؾالك التؼالديريـ ،فالال يصالح
آستدٓ ف قـ جفة كقكف خد اهلل ،وأقا آستدٓ ف قـ جفة كقن الؿتؽؾؿ الف
حؽقؿا ،وهذا ٓ يػقد العؾؿ :إذ لقس قعصق ًقا إٓ إك قاء ،والـصالارى
طالؿا
ً
ً
رجال ً

يجال ّالقزون أن يؽالالقن قعصالالق ًقا غقالالر إك قالالاء ،ف تؼالالدير أن يؽالالقن كالالذلؽ ففالالق حج ال ٌة

طؾقفؿ.

وإن قالقا :هق ٌ
طالؿ ،لقس رسق قـ اهلل.
رجؾ ٌ
ققؾ لفؿ :ففذا ققلف لقس ِ ٍ
حجة :لجقاز أن يخطئ ،ولؽـ يعتضد ؼقلف.
كذاب ٓ
لؿ يرسؾف هبذا الؽتاب كؾف ،ففذا
ٌ
وأقا إذا ادطك أن اهلل أرسؾف وهق ْ
ٍ
شلء قـ كالقف ،وٓ يؽقن قثؾ هذا ً
حؽقؿا،
فضال طـ أن يؽقن
ً
طدٓ،
يحتج
ً
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ؾ هق قـ الذيـ افرتوا طؾك اهلل كذ ًا[ ،ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ] [إكعا .]93 :
والجقام الثاين :أكا قد ّقـالا أن قالا ذكالروه ٓ يـالاقض شالق ًئا قؿالا أخالد الف ،وأكالف
ٍ
قجف قـ القجقه.
يحتجقن ف
تـاقض
لقس يف هذا الؽتاب ٌ
ّ
وََا ققلفؿ« :وأطظؿ حجتـالا قالا وجالدكاه فقالف قالـ الشالفادة لـالا اللن اهلل جعؾـالا
فقد الذي كػروا إلك يق الؼقاقة».
فقؼال :ؾ قا ذكروه حج ًة طؾالقفؿ ٓ ،لفالؿ :فالنن اهلل أخالد الؿسالقح أكالف جاطالؾ
الذيـ ات عقه فقد الذيـ كػروا إلك يق الؼقاقة ،وخد اهلل حؼ ،ووطالد اهلل ص ٌ
الدد،
واهلل ٓ يخؾالالػ الؿقعالالاد ،فؾؿالالا ات الالع الؿسالالقح قالالـ لقالالـ الالف جعؾفالالؿ اهلل فالالقد الالالذيـ
كػالالروا الالف قالالـ القفالالقد وغقالالرهؿ ُ ،الالؿ لؿالالا عالالث اهلل قحؿالالدً ا الالالديـ الالالذي عالالث الالف
الؿسقح ،وسائر إك قاء ق ؾالف ،وكالان قحؿالدٌ قصالد ًقا لؿالا جالاء الف الؿسالقح ،وكالان
ٍ ِ
أحؿالالد ،صالالارت أقالالة قحؿال ٍالد أت الالع
اسالالؿفْ :
الؿسالالقح ق شال ًالرا رسالالق يالاللتل قالالـ عالالده ْ
قـ الـصارى الذيـ غقروا شريعتف ،وكذ قه فقؿا ّشر الف ،فجعالؾ
لؾؿسقح
ٍ
أيضالا فالقد القفالقد إلالك
اهلل أقة
قحؿد فقد الـصارى إلك يق الؼقاقة ،كؿا جعؾفؿ ً
يق الؼقاقة.
والـصارى عد الـس والت الديؾ لقسالقا قت عالقـ الؿسالقح ،لؽالـفؿ أت الع لالف قالـ
القفقد ،الذيـ الغقا يف تؽذي ف ،وسال ّف ،فالنهنؿ كالذ قه ً
أوٓ ،وكالذ قا قحؿالدً ا اك ًقالا،
فصاروا أ عد طـ قتا عة الؿسقح قـ الـصارى ،فؽاكقا قجعقلقـ فقد القفقد.
 ،وقـ سالقاهؿ كالافر الف،

والؿمقـقن أقة قحؿدٌ هؿ الؿت عقن لؾؿسقح
ٍ
قحؿد فقد القفقد والـصارى إلالك يالق الؼقاقالة ،ولفالذا لؿالا جالاء الؿسالؾؿقن
فلقة
يؼاتؾقن الـصارى غؾ قهؿ ،وأخذوا قالـفؿ خقالار إرض :إرض الؿؼدسالة ،وقالا
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ولؿ يز الؿسؾؿقن قـتصريـ طؾالك
حقلفا قـ قصر والجزيرة ،وأرض الؿغربْ ،
الؿ تـتصالالر الـصالالارى قالالط طؾالالك َجؿقالالع
الـصالالارى ،وٓ يزالالالقن إلالالك يالالق الؼقاقالالة لال ْ
الؿسؾؿقـ ،وإكؿا تـتصر طؾالك صائػ ٍالة قالـ الؿسالؾؿقـ سال ب ذكالقهبؿ ،الؿ يميالد اهلل
الؿمقـقـ طؾقفؿ.
ولالالق كالالان الـصالالارى هالالؿ الؿت عالالقـ لؾؿسالالقح

الارا الالف
 ،والؿسالالؾؿقن كػال ً

لقجب أن يـتصروا طؾك َجؿقع الؿسالؾؿقـٕ :ن َجؿقالع الؿسالؾؿقـ يـؽالرون إلفقالة
الؿسالقح ،ويؽػالالرون الـصالالارى ،فعؾالالؿ أن الؿت عالالقـ لؾؿسالالقح هالالؿ الؿسالالؾؿقن دون
الـصارى.
قالقا« :وأقالا تجسالؿ كؾؿالة اهلل الخالؼالة التالل هبالا خؾالؼ كالؾ ش ٍ
اللء ،وتجسالدها
ٍ
قخؾقد ،وهق الذي ُأخذ قـ قريؿ العذراء الؿصطػاة ،التالل فضالؾت طؾالك
نكسان
ٍ
ٍ
التحالة،
اختالط ،أو تغ ّق ٍر ،أو اس
كساء العالؿقـ ،واتحدت الؽؾؿة ف اتحا ًدا ريا قـ

وخاصالالب الـالالاس كؿالالا خاصالالب اهلل ققسالالك الـ ِال ّالل قالالـ العقسالالجة ،فػعالالؾ الؿعجالالز
الهقتف ،وأضفر العجز ـاسقتف ،والػعالن ُهؿا قـ الؿسقح القاحد».

القرا
والجقام :إن يف هالذا الؽالال قالـ أكالقاع الؽالذب ،والؽػالر ،والتـالاقض أق ً
ٍ
قجقه:
كثقر ًة ،وذلؽ يظفر
ٍ
الاقض:
إول :أن ققلفؿ« :كؾؿة اهلل الخالؼة التل هبا خؾؼ كؾ
شلء» كالال ٌ قتـ ٌ

فالنن الخالالالؼ هالالق اإللالالف الخالالؼ ،وهالالق خؾالالؼ إشالالقاء ؽالقالف ،وهالالق ققلالالف« :كالالـ»،

لؿ يخؾؼ ف إشقاء ،الؾ هالق خؾؼفالا ،والؽالال الالذي الف خؾؼالت إشالقاء
فالخالؼ ْ
لقس هق الخالؼ لفا ،ؾ خؾؼ الخالؼ إشقاء ،والػالرد القـ الخالالؼ والؿخؾالقد،
و قـ قا ف َخ ْؾ ُؼ ا ْل َخال ِ ِؼ َق ْع ُؼق ٌ .
وهمٓء جعؾقا الخالؼ هق الذي ف خؾؼت الؿخؾققات ،فجعؾقا الؽؾؿالة هالل
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الخالؼ ،وجعؾقا الؿخؾققات خؾؼت هبا.
قجرد الصالػة ،فالنن الصالػة لقسالت خالؼالةً،
وإيضاح هذا :أن الؽؾؿة إن كاكت ّ

وإن كاكت الصػة قع الؿقصقف ففذا هق الخالؼ ،لقس هذا هق الؿخؾقد ف.
ٍ
ٍ
قخؾقد» ،وققلفؿ« :تجسؿ كؾؿة اهلل».
نكسان
والثاين :ققلفؿ« :تجسدها

فالالنن قالالقلفؿ« :تجسالالؿت ،وتجسالالدت» يؼتضالالل أن الؽؾؿالالة صالالارت جسالالدً ا
وجسؿا ،وهذا يؼتضل
وجسؿا اإلكسان الؿخؾقد ،وذلؽ يؼتضل اكؼالهبا جسدً ا
ً
ً
ٍ
واستحالة».
استحالتفا وتغ ّقرها ،وهؿ قالقا« :اتحا ًدا ريا قـ تغ ّق ٍر،

الثالااث :قالالقلفؿ« :اتحالالدت الؽؾؿالالة الالف اتحالالادا ريالالا قالالـ اخال ٍ
التالط ،أو تغ ّقال ٍالر ،أو
ً
أيضالا ،فالنن آتحالاد ُي َصالق ُر آ ـالقـ واحالدً ا ،فقؼالا  :ق الؾ
الاقض ً
استحالة» كالال ٌ قتـ ٌ
جقهرا لخر.
هرا ،والـاسقت
ً
آتحاد كان الالهقت جق ً
وإن شئت قؾت :كان هذا شق ًئا ،وهذا شق ًئا ،أو هذا طقـًالا قائؿال ًة ـػسالفا ،وهالذا
طقـًا قائؿال ًة ـػسالفا ،ف عالد آتحالاد إقالا أن يؽقكالا ا ـالقـ كؿالا كاكالا ،أو صالار آ ـالان
واحدً ا ،فنن كاكا ا ـقـ كؿا كاكا فال اتحالاد ،الؾ ُهؿالا قتعالددان كؿالا كاكالا قتعالدديـ،
أحدهؿا فأخر قالد ُط ِالد َ ،
وإن كاكا قد صارا شق ًئا واحدً ا ،فنن كان هذا القاحد هق
ُ
وهالالذا َطالالدَ ٕحال ِ
الدهؿا ٓ ،اتحالالاده ،وإن كالالان هالالذا الالالذي صالالار واحالالدً ا لالالقس هالالق
ٌ
الدهؿا فالالال الالد قالـ َت ْغقِ ِ
قرهؿالالا ،واسالالتحالتفؿا ،وإٓ فؾالالق كاكالا عالالد آتحالالاد ا ـالالقـ
أح ُ
ُ
ِ
لؿ يؽـ هـاك اتحا ٌد.
اقققـ صػاتفؿا ْ
ٍ
ٍ
استحالة ،كان هالذا كال ًقالا
اختالط ،أو تغ ّق ٍر ،أو
فنذا ققؾ :اتحد اتحا ًدا ريا قـ
عضالا ،فالنن هالذا إكؿالا يؽالقن قالع التعالدد والؿ ايـالة ٓ ،قالع
قتـاقضا ،يـؼض عضالف ً
ً

آتحاد.
يق ح ذلؽ :أكف إذا اتحد الؿاء والؾ ـ ،أو الؿاء والخؿالر ،و َكحالق ذلالؽ ،كالان
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القع
قحضا ،وٓ ل ـًالا
الحاصؾ قـ اتحاد ِهؿا شق ًئا ال ًثا ،لقس قا ًء
ً
ً
قحضالا ،الؾ هالق ك ٌ
ٌ
الث ،وكؾ قـ الؿاء والؾ ـ قد استحا  ،وتغ ّقر ،واختؾط ،وأقا اتحا ٌد دون ذلالؽ
َف َغ ْق ُر قعؼق ٍ .
ولفذا طظؿ ا طراب الـصارى يف هذا الؿق ع ،وكثر اختالففؿ ،وصار كالؾ
قـفؿ ير ّد طؾك أخر قا يؼقلف ،ويؼالق هالق ق ً
القٓ يؽالقن قالردو ًدا ،فؽاكالت أقالقالفؿ
كؾفا اصؾ ًة قردودةً :إذ كاكقا قد اشرتكقا يف أص ٍؾ فاس ٍالد ،يسالتؾز أحالد أق ٍ
القر كؾفالا
ٍ
الاصال ،وٓ الد لالف قـفالا ،فقلخالذ هالذا
ً
شلء ُأ ِخ َذ قـ تؾؽ الؾالقاز كالان
اصؾةٌ ،فلي
عض الؾقاز َ ،ف َق ُر ّده أخر ،ويلخذ أخر ٓز ًقا لخرَ ،ف َق ُر ّده أخر.
وهذا شلن َجؿقع الؿؼآت ال اصؾة إذا اشرتك فقفا صائػ ٌة لزقفا لالقاز اصؾالةٌ،
وفساد الالز يد طؾك فساد الؿؾزو  ،فنكف إذا تحؼؼ الؿؾزو تحؼؼ الالالز  ،وإذا
اكتػك الالز اكتػك الؿؾزو .
كثقر قـ الـصارى يؼالق  :إهنؿالا عالد
وهذا يتيقـ بالقجف الرابع :وهق أن يؼا ٌ :

جقهر واحدٌ  ،وص قع ٌة واحدةٌ ،وقشقئ ٌة واحالد ٌة .وهالذا الؼالق يضالاف إلالك
آتحاد
ٌ

القعؼق قة.

ويؼقلااقن :إن الالهالالقت والـاسالالقت اختؾطالالا واقتزجالالا ،كؿالالا يخالالتؾط الؿالالاء
والؾ ـ ،والؿاء والخؿالر ،وهالذا الؼالق هالق حؼقؼالة آتحالاد ٓ ،يعؼالؾ آتحالاد إٓ
ضاهر لعؼق الـاس.
هؽذا ،لؽ ّـ فساده
ٌ
الاهرا ،كالان فسالاد الالالز يالد
فنذا كان هذا ٓز ًقا لؼق الـصالارى ،وفسالاده ض ً
طؾك فساد الؿؾزو  ،فنن حؼقؼة هذا الؼق أن الذي كان يلكالؾ ،ويشالرب ،وي الق ،
ويتغقط ،والذي ُ الرب ،و ُصالؼ يف وجفالف ،وو الع الشالقك طؾالك رأسالف هالق رب
العالؿقـ.
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وكػس تصقر هذا الؼق قؿا يقجب العؾؿ طالكف ،و َتـ ِْزيف اهلل طـ ذلالؽ ،وأن
قائؾف قـ أطظؿ الؿػرتيـ طؾك اهلل،
 القجاف الخاااَس :قالالقلفؿ« :وخاصالالب الـالالاس ،كؿالالا خاصالالب اهلل ققسالالك قالالـالعقسجة» يقجب أن يؽقن الذيـ كؾؿفؿ الؿسقح قؿـ لقـ الف ،وكػالر الف ِؿـْزلالة
تؽؾقؿا.
ققسك ـ طؿران الذي كؾؿف اهلل
ً
وقعؾق ٌ أن تؽؾقؿ اهلل لؿقسك طؾقف الصالة والسال قؿا فضالؾف الف طؾالك غقالره
قـ الـ ققـ ،فنن كان لحاد الـاس ِؿـْزلة ققسك الـ طؿالران لالز أن يؽالقن كالؾ قالـ

لحاد الـاس يف ذلؽ ِؿـْزلة ققسك ـ طؿران ،وهذا قؿا ُيعؾالؿ فسالاده آ الطرار

قـ ديـ الرسؾ.

القجف الساادس :أكالف قالـ الؿعؾالق أن خطالاب اهلل ٕك قائالف ورسالؾف أفضالؾ قالـ
الؿ يؽؾالالؿ طاقالالة الـ قالالقـ
خطا الالف لؿالالـ لالالقس ِـَ ِالالل ،وٓ رسالالق ٍ  ،والؿسالالقح
لال ْ
كاسا قـفؿ قـ لقـ ف ،وقـفؿ قـ كػر ف.
لؿ يؽؾؿ إٓ ً
والؿرسؾقـ ،ؾ ْ
الؿ يؽؾالالؿ أحالالدً ا قالالـ رسالالؾ اهلل ،ولؽالالـ الـصالالارى يزطؿالالقن أن
والتحؼقالالؼ أكالالف لال ْ
الحقاريقـ رسؾ اهلل ،وهذا ٌ
اصؾ ،ولق سؾؿ فؾؿ يؽؾؿ إٓ ا ـَل طشالر رس ً
القٓ ،وقالد
ْ
عالالث اهلل ق ؾالالف رسال ًالال كثقالالريـ ،وقالالد ُروي يف حالالديث أ الالل ذر أن طالالدهتؿ ال ؿائالالة
و ال ة طشر (.)2

القجف السابع :أن الـاسقت :كاسقت الؿسقح هق قـ جـس سالائر الـقاسالقت،
واإلكسالالان ٓ يسالالتطقع أن يالالرى اهلل يف الالالدكقا ،كؿالالا أخالالد الالذلؽ ققسالالك ،وطقسالالك،
الؿ يسالالتطع أن يالالراه كالالان أن ٓ يسالالتطقع
وقحؿالالدٌ صالالؾك اهلل طؾالالقفؿ وسالالؾؿ ،فالالنذا لال ْ
فضال طـ آتحاد ف أولك وأحرى.
آتصا ف ،وقؿاستفً ،

( )2س ؼ تخريجف.
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قالالـ الشالالجرة ،كالالان الؽالالال
القجااف الثاااَـ :أن اهلل لؿالالا كؾالالؿ ققسالالك
الؿ ُتطِ ْالؼ ـالق إسالرائقؾ َسالؿاع
الؿسؿقع قخال ًػا لؿا يسؿع قـ كال الـاس ،ولفالذا ل ْ
ذلؽ الصقت ،ؾ قالقا لؿقسك :صالػ لـالا ذلالؽ ،وهالذا طـالدهؿ يف التالقراة ،كؿالا

أحؿد الـ حـ الؾ فقؿالا رواه قالـ حالديث الزهالري
روى الخال يف كتاب السـة طـ ْ
أسؿع هق كالقالؽ،
قا  :لؿا َسؿع ققسك كال اهلل قا  :يا رب! هذا الؽال الذي ْ
قا  :كعؿ يا ققسك ،هق كالقل ،وإكؿا كؾؿتؽ ؼالقة طشالرة لٓف لسالان ،ولالل قالقة

إلسـ كؾفا ،وأكا أققى قـ ذلؽ ،وإكؿا كؾؿتؽ طؾالك قالدر قالا يطقالؼ الدكؽ ،ولالق
لؿت ،فؾؿا رجع ققسك إلك قققف قالقا لالف :صالػ لـالا كالال
كؾؿتؽ لكثر قـ هذا ُ

ر ؽ ،فؼا  :س حان اهلل! وهؾ أستطقع أن أصػف لؽؿ ،قالقا :فش فف لـا ،قالا  :هالؾ
َسؿعتؿ أصقات الصقاطؼ التِل تؼ ؾ يف أحؾك حالوة َسؿعتؿقها ،فؽلكف قثؾف(.)2
ٍ
الؿ
وأقا الؿسقح
فؽان كؾ أحد يسؿع صق َتف ،كصقت سالائر الـالاس ،ل ْ
يتؿقز طـفؿ ِؿا يقجب أن يؽقكقا َسؿعقا كال اهلل كؿا سؿعف ققسك ـ طؿران.
القجف التاسع :أن ِ
الجـل إذا حؾ يف اإلكسل ،كؿا يحؾ يف الؿصروع ،ويالتؽؾؿ
طؾك لساكف ،فنكف يتغقر الؽال  ،ويعرف الحا رون أكف لقس هق كال اإلكسالل ،قالع
أكف يتؽؾؿ ؾسان اإلكسل ،وحركة أطضائف ،فقعؾؿ أن الصقت حصالؾ ِحركالة الدن
اإلكسالالل قالالع العؾالالؿ لكالالف قالالد تغقالالر تغقال ًالرا خالالالػ الالف الؿعفالالقد قالالـ كالالال اإلكسالالل،
( )2أخرجف ط د اهلل ـ اإلقا أحؿد يف السـة ( ،)522-539( )183-181/2وطـف أ ق
ؽر الـجاد يف الرد طؾك قـ يؼق الؼرلن قخؾقد (ص ،)20-8( )35-32وا ـ جرير
يف التػسقر ( ،)30-19/6والطداين يف إوسط ( ،)987( )196/2قـ حديث
الزهري طـ أ ل ؽر ـ ط د الرحؿـ طـ جزء ـ جا ر طـ كعب إح ار.
قا ا ـ كثقر يف التػسقر  :589/2هذا ققققف طؾك كعب إح ار ،وهق يحؽل طـ
الؽتب الؿتؼدقة الؿشتؿؾة طؾك أخ ار ـل إسرائقؾ ،وفقفا الغث والسؿقـ.
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الجـل يغقب طـف طؼؾف ،وٓ يشعر ِؿالا تؽؾالؿ ِ
واإلكسان الذي َحؾ فقف ِ
الجـالل طؾالك
لساكف.
فرب العالؿقـ س حاكف وتعالك لالق ح ّالؾ يف ش ٍالر ،واتحالد الف ،وتؽؾالؿ ؽالقالف،
وكان الؽال الؿسؿقع كال اهلل الؿسؿقع قـف ،لؽان يظفر قالـ الػالرد القـ ذلالؽ،
و قـ الؿعفقد قـ كال اإلكسل قا هق يف غاية الظفقر ،وكالان يتغقالر حالا اإلكسالل
غاية التغقر ،فنن الرب لؿا تجؾك لؾج ؾ جعؾف َدكا ،وخالر ققسالك صالع ًؼا ،فالنذا
كان ال دن اإلكسل ٓ يث ت لتجؾقف لؾج ؾ ،فؽقػ يث ت لحؾقلف فقف ،وتؽؾؿف طؾالك
لساكف قـ غقر تغق ٍر يف ال دن.
وقد كان القحل ،والؿالئؽة إذا كزلت طؾك إك قاء يف اصـفؿ يظفالر التغقالر يف
أ داهنؿ ،فؽان الـ ِل إذا كز طؾقف القحل ؼؾ حتك يدك ف ال عقر (.)2
وققسك

لؿا َسالؿع كالال اهلل قؼالت أدققالقـ :لؿالا وقالر يف َسالؿعف قالـ

كال اهلل ،وكان الـقر يظفر طؾك وجفف حتك كان يتدقع.

الؿ
والؿسقح طـد الـصارى قد اتحد ف الالهقت قـ حقـ طؾؼالت الف قالريؿ ،ول ْ
يز قتحدً ا ف وهالق َح ْؿ ٌالؾ يف طـفالا ،يعظالؿ اتحالاده الف كؾؿالا كالد ،الؿ كالذلؽ كالان
قتحدً ا ف وهق َص ِل إلك أن رفع إلك السؿاء ،وقعد طـ َيؿقـ أ قالف ،وهالق قتحالدٌ الف
الؿ يتغ ّقالر الدن الؿسالقح تغ ّق ًالرا
طـدهؿ ،والالهالقت والـاسالقت َجؿق ًعالا ،وقالع هالذا ل ْ
يـاسب ذلؽ ،وٓ ضفر قـ إكقار قا يـاسب ذلؽ ،ؾ طـدهؿ أن الؿسقح ق الؾ أن
يعؿده يقحـا ،ويرى ش ف الحؿاقة ً
الؿ يظفالر أيالات ،الؾ كالان كآحالاد
كازٓ طؾقالف ،ل ْ
( )2أخرجف أحؿد ( ،)228/6والحاكؿ يف الؿستدرك ( ،)3865( )529/1وقا  :صحقح
َان إِ َذا ُأ ِ
ك َ
وح َل إِ َلقْ ِف َو ُه َق َط َؾك كَا َقتِ ِفَ ،و َ َع ْت
اإلسـاد ،طـ طائشةَ « :أن الـ ِل
ِج َراك ََفاَ ،ف َؾ ْؿ َت ْستَطِ ْع َأ ْن َتت ََحر ْك َحتك ُي َسرى َط ْـ ُف».
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الـاس ،وأو قا ضفر قـ أيات قؾب الؿاء َخ ْؿ ًرا.
وققسك
قـ آتحاد ف.

ِؿجرد قا َسؿع الؽال ضفر طؾقف الـقر ،وأيالـ َسالؿع الؽالال

وققسك لؿا َسؿع الؽال  ،وكؾؿف اهلل قـ الشجرة كزلالت الؿالئؽالة ،وضفالر لالف

قـ ليات اهلل وطظؿتف قا يـاسب تؽؾقؿ اهلل

.

ولؿ يظفر قـ ليات الر ق قالة
دائؿا طـد الـصارى ُقتحدٌ دن الؿسقحْ ،
والرب ً
والعظؿة إٓ قا يظفر أكثر قـف ل عض إك قاء.
القجاااف العاشااار :أن الؿخاصِ الالب لؾـ الالاس إن ك الالان ه الالق قجؿ الالقع الاله الالقت
الريح يف أكالف قخؾ ٌ
القب ،يالدطق و يسالل  ،والؿجؿالالقع
القد قر ٌ
والـاسالقت فؽالقالف ص ٌ
لقس ؿخؾقد يسل اهلل ،ويع ده.
وإن كان هق الالهقت وحده الال كؿا يؼتضقف كالقفالؿ هالذا الالال ففالق أ عالد وأ عالد،
الؿ يؽؾالؿ اهلل
وإن كان هق الـاسقت وحده فؾؿ يؽالـ الالهالقت قخاص ًالا لؾـالاس ،ول ْ
الـاس قـ الـاسقت كؿا كؾؿ اهلل ققسك قـ الشجرة.

وأيضا فؾؿ يؽـ ٌ
فرد قـ حؼقؼة كال الـاسقت وكال الالهقت.
ً
ٌ
كثقر ،وهالؿ يؼ ّالرون الف :لؽالـ يؼقلالقن:
وكال الؿسقح الصريح يف أكف
قخؾقد ٌ
ذلؽ كال الـاسقت ،فقؼالا لفالؿ :حقـئ ٍالذ فالؿخاصِالب لؾـالاس هالق الـاسالقت دون
الالهالالقت ،وأكالالتؿ قؾالالتؿ :إن اهلل خاصالالب الخؾالالؼ قالالـ الالدن الؿس القح ،كؿالالا خاصالالب
ققسك قـ الشجرة.
والخطاب الذي َسؿعف ققسك قـ الشجرة هق كؾف كال الالهالقت ،والؽالال

الريح
الذي كان ُيسؿع قـ الؿسقح لقس فقف شل ٌء
يختص الالهقت ،الؾ طاقتالف ص ٌ
ّ
يف أكف كال الـاسقت.
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القجف الحادي طشر :أن اهلل لؿا ك ّؾؿ ققسك قـ الشجرة كان الؽال كالال اهلل
ٍ
قجف قـ القجقه ،فنن كان هذا الؿثؾ قطا ًؼالا
أصال
لؿ يؽـ لؾشجرة كال ٌ ً
وحدهْ ،
كان الذي يؽؾؿ الـاس قـ كاسقت الؿسالقح هالق الالهالقت وحالده ،وقعؾالق ٌ أن يف

اإلكْجقالالؾ ،وغقالالره قالالـ الـصالالقص الصالالريحة قالالا يالالد طؾالالك أن الـاسالالقت كالالان هالالق
الؿتؽؾؿ ،قؿا ُي َق ُـ الػرد القا ح قـ هذا وهذا.
الؿ يالتؽؾؿ إٓ ؽالال
القجف الثاين طشار :أن الالذي كالادى ققسالك قالـ الشالجرة ل ْ
الر ق قة فؼا [ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ] [الؼصص.]30 :
وسائر قا تؽؾؿ الف كؾالف يؼتضالل أكالف كالال رب العالالؿقـ ،وأقالا الؿالتؽؾؿ طؾالك

لسان الؿسقح فؾؿ يؼؾ كؾؿالة قالـ هالذا أص ًالال ،الؾ كالان يف كالقالف قالـ اإلقالرار لكالف
قحتاج ،وأكف ا ـ ال شر ،وغقر ذلؽ قؿا يـاقض قـ كؾ وجف
رسق ٌ  ،وأكف قخؾق ٌد
ٌ
كال الؿـادي لؿقسك قـ الشجرة ،فؿـ سقى قـ هذا وهذا كالان قالد سالقى القـ
رب العالؿقـ ،و القـ إكسالان قالـ أدققالقـ ،وهالق أ الؾ قالـ الالذيـ قالا اهلل فالقفؿ:
[ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ] [الشعراء.]98-97 :
فنن أولئؽ جعؾقهؿ أكدا ًدا هلل يف عض إققر قع اطرتاففؿ اللهنؿ قخؾققالقن،
رب العالالؿقـ ،الالذي ك ّؾالؿ
وهمٓء الضال جعؾقا هذا اإلكسان الالذي يالتؽؾؿ هالق ّ
ققسك قـ الشجرة ،وقالقا :إن هذا الذي كؾؿ الع اد هالق ذاك الالذي كالادى ققسالك
قـ الشجرة.
القجف الثالث طشر :أن يؼا  :قعؾق ٌ أن اهلل ّ
أجؾ ،وأطظؿ ،وأكد قـ رسؾف
ِؿا ٓ يؼدر الؿخؾقد قدره ،فؾق كان هق الذي ك ّؾؿ الخؾؼ طؾك لسان الؿسقح،
ٍ
واسطة ،لؽان الحقاريقن إقا
وكان الحقاريقن رسؾف الذيـ َسؿعقا كالقف قـف ال
قثؾ ققسك ،وإقا أطظؿ.
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فضال طـ
ً
ليات قثؾ ليات ققسك،
لؿ تؽـ لف ٌ
وقعؾق ٌ أن الؿسقح كػسف ْ
إحقاء الؿقتك ،وهذه أية قد
الحقاريقـ ،فنن أطظؿ ليات الؿسقح
شاركف فقفا غقره قـ إك قاء ،كنلقاس وغقره.
اهلل طؾك يديف الؿقتك،
وأهؾ الؽتاب طـدهؿ يف كت فؿ أن غقر الؿسقح أحقا ُ
وققسك ـ طؿران قـ ُجؿؾة لياتف العصا التِل اكؼؾ ت فصارت ع اكًا ق قـًا حتك
ؾعت الح ا والعصل التِل لؾسحرة ،وكان غقر ٍ
قرة يؾؼقفا فتصقر ع اكًا ،ؿ
طصا.
ُيؿسؽفا فتعقد ً
لؿ تؽـ لغقره ،وهل أطظؿ قـ إحقاء الؿقتك ،فنن
وقعؾق ٌ أن هذه لية ْ
اإلكسان كاكت فقف الحقاة ،فنذا طاش فؼد طاد إلك قثؾ حالف إو  ،واهلل تعالك
ٍ
واحد قـ الؿقتك يف الدكقا.
يحقل الؿقتك نقاقتفؿ قـ ق قرهؿ ،وقد أحقا غقر
وأقا اكؼالب خش ٍة تصقر حققاكًا ،ؿ تعقد خش ًة قر ًة عد ٍ
قرة ،وت تؾع الح ا
والعصل ،ففذا أطجب قـ حقاة الؿقت.
وأيضا فاهلل قد أخد أكف أحقا قـ الؿقتك طؾك يد ققسك وغقره قـ أك قاء ـل
ً
إسرائقؾ أطظؿ قؿـ أحقاهؿ طؾك يد الؿسقح ،قا تعالك[ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ] [ال ؼرة.]56-55 :
وأيضا فؿقسك طؾقف الصالة والسال كالان يخالرج يالده قضالاء قالـ غقالر س ٍ
القء،
ً
الرض
وهذا أطظؿ قـ إ راء أ ر الدص الذي فعؾف الؿسقح
 ،فالنن الالدص ق ٌ
قعتا ٌد ،وإكؿا العجب اإل راء قـف ،وأقا قاض القالد قالـ غقالر الرص الؿ طقدهالا إلالك
كظقر.
حالفا إو فػقف أقران طجق ان ٓ يعرف لفؿا ٌ
اهلل لف ال حر حتك طد فقف ـق إسرائقؾ ،وغرد فقف فرطالقن
ً
وأيضا فؿقسك فؾؼ ُ
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اهر ،فقف قـ طظؿة هذه أية ،وقـ إهالك اهلل لعدو ققسك قالا
أقر ٌ
وجـقده ،وهذا ٌ
لؿ يؽـ قثؾف لؾؿسقح.
ْ
وأيضالالا فؿقسالالك كالالان اهلل يطعؿفالالؿ طؾالالك يالالده الؿال ّـ والسالالؾقى ،قالالع كثالالرة ـالالل
ً
إسرائقؾ ،ويػجر لفؿ ضر ف لؾحجر كؾ يق ا ـَل طشر طقـًا يؽػقفؿ.
وهالالذا أطظالالؿ قالالـ إكالالزا الؿسالالقح

لؾؿائالالدة ،وقالالـ قؾالالب الؿالالاء َخؿال ًالرا،

وكَحق ذلؽ قؿا يحؽك طـف صؾقات اهلل وسالقف طؾقفؿ أجؿعقـ.

الؿ
وكان لؿقسك يف طدوه قـ الؼؿؾ ،والضػادع ،والالد  ،وسالائر أيالات قالا ل ْ
رسال قد كؾؿفالؿ اهلل قثالؾ قالا كؾالؿ ققسالك
يؽـ قثؾف لؾؿسقح ،فؾق كان الحقاريقن ً
لؿ يؽـ لف ليالات قثالؾ ليالات
قـ الشجرة كاكقا قثؾ ققسك ،فؽقػ والؿسقح كػسف ْ

ققسك؟!.

ولق كالان الؿسالقح هالق الالهالقت الالذي كؾالؿ ققسالك ،لؽالان يظفالر قالـ قدرتالف
لؿ يحؾ يف دن ققسك ،وٓ كالان الالهالقت
أطظؿ قؿا أضفره طؾك يد ققسك ،فنكف ْ
يؽؾؿ الخؾؼ قـ ققسك كؿا يزطؿف همٓء يف الؿسقح ،وقع هذه فأيات التِل أيالد
هبا ط ده ققسك تؾؽ أيات العظقؿة ،فؽقػ تؽقن لياتف إذا كالان هالق كػسالف الالذي
قد حؾ يف دن الؿسقح ،وهق الذي يخاصب الـاس طؾك لسان الؿسقح.
القجف الراباع طشار :أن يؼالا  :إن قالقلفؿ« :إن اهلل خاصالب الـالاس يف الؿسالقح
كؿا خاصب ققسك الـ ل قـ العقسجة» قـ أ طالؾ ال اصالؾ :فالنن اهلل اتػالاد إقالؿ
الؿ ي ّتحالد هبالا ،كؿالا يزطؿالقن هالؿ أكالف ح ّالؾ الؿسالقح،
كؾفا لؿ يح ّالؾ يف الشالجرة ،ول ْ
واتحد ف ،فنكف طـدهؿ ّ
الاهرا،
حؾ اصـ الؿسقح ،ؾ و ظاهره ،واتحد ف اصـًا وض ً
لؿ يؽـ يف اصـ الشجرة ،وٓ ح ّالؾ فقفالا ،وٓ اتحالد هبالا ،وقالق اهلل:
ّ
والرب تعالك ْ
إكف كؾؿف قـفا ،وكاداه قـفا ،كؼقلف أكف[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ] [الؼصالص:
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.]30
وذلالالالالؽ قثالالالالؾ ققلالالالالف[ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ]
[الـازطات ،]26-25 :و[ﭵ ﭶ ﭷ ] [الؼصص ،]30 :وكَحق ذلؽ.
ٍ
الرب تعالالك ح ّالؾ يف الاصـ الالقادي الؿؼالدس ،أو
ولقس يف شلء قـ ذلؽ أن ال ّ
ال ؼعة الؿ اركة ،أو الجاكب إيؿـ ،وٓ أكف اتحد ش ٍ
اللء قالـ ذلالؽ ،وٓ صالار هالق
شخصا واحدً ا ،كؿالا يؼالق عالض الـصالارى:
جقهرا واحدً ا ،وٓ
وشل ٌء قـ ذلؽ
ً
ً

شخصالالا
القهرا واحالالدً ا ،و عضالالفؿ يؼالالق  :صالالارا
ً
إن الالهالالقت والـاسالالقت صالالارا جال ً
واحدً ا.

ٍ
ؾ وٓ قا أحدٌ  :إكف ّ
شلء قـ ذلؽ كحؾق الؿاء يف الؾ ـ ،أو الـالار يف
حؾ يف
الحديد ،كؿا يؼق عضفؿ :إن الالهالقت ح ّالؾ يف الـاسالقت كالذلؽ ،ولالق قالدر أن
عض الـاس قد قا شق ًئا قالـ الؿؼالآت التِالل ٓ تالد ّ طؾقفالا الؽتالب اإللفقالة ،وٓ

تعؾؿ العؼؾ ،لؿ يؽـ ققلف حجةً :إذ ٓ يحتج إٓ ـؼال ٍؾ ا ٍ
الت طالـ إك قالاء ،أو ِؿالا
ّ
ْ
يعؾؿ العؼؾ.
القجف الخااَس طشار :أن الالذي كؾالؿ ققسالك ،وكالاداه هالق اهلل رب العالالؿقـ،
وتؽؾقؿف لف قـ الشجرة قـ جـس قا أخد ـُ ُزولف إلك السالؿاء الالدكقا ،وكزولالف يالق
ٌ
سقط يف غقر هذا الؿق ع.
الؼقاقة لحساب الخؾؼ ،والؽال طؾك ذلؽ ق
ٍ
ٍ
وسالؿ ًعا ،قالع
كثقرة ً
وجقه
وأقا حؾقلف يف ال شر ،أو اتحاده ف ،فقؿتـع قـ
طؼال َ
لؿ يخد ف َك ِل.
أكف ْ
وقا تؼقلف الـصارى يف غاية التـاقض :فنهنؿ يزطؿقن أن الؿسقح هالق الؽؾؿالة،
وهالالق الخالالالؼٕ :ن الؽؾؿالالة والالالذات ش الالل ٌء واحالالدٌ  ،فالالال يػرقالالقن الالقـ الصالالػة
والؿقصقف ،ؿ يؼقلقن :الؿتحد الؿسقح هق الؽؾؿة دون الذات التِالل يسالؿقهنا
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ولؿ يتجزأ.
لؿ يت عضْ ،
إب ،ويؼقلقن قع ذلؽ :إكف ْ
وقعؾالالق ٌ صالالريح العؼالالؾ أن الؽؾؿالالة التِالالل هالالل الصالالػة ٓ ُيؿؽالالـ قػارقتفالالا
ّ
وتحؾ دون الؿقصقف ٓ ،سقؿا والؿتحد الحا ّ طـالدهؿ
لؾؿقصقف ،فال تتحد،
هالالق الخالالالؼ ،فقجالالب أن يؽالالقن هالالق إب ،وهالالؿ ٓ يؼقلالالقن :الؿتحالالد الحالالا ّ هالالق
إب ،ؾ هق آ ـ.
وإذا قالقا :إن آ ـ هق الؿتحد الحا دون إب ،فالؿتّحد لقس هق الذي قا
اتحد ،وآ ـ اتحد ،وإب قا اتحد.
ويؼقلقن :إن الؿتحد اتالخذ طقسك حجا ًا احتجالب الف ،وقسالؽـًا يسالؽـ فقالف،

الؿ
الؿ يحتجالب الف ،ول ْ
خاصب الـالاس فقالف ،ويؼقلالقن يف ذلالؽ :إكالف اتحالد الف إب ل ْ
الؿ
ولؿ ي ّتحالد الف ،فؾالز قط ًعالا أن يؽالقن قـالف شالل ٌء اتحالد ،وقـالف شالل ٌء ل ْ
يسؽـ فقفْ ،

لؿ يت عض» ،وي طالؾ
لؿ يتّحد ،وآ ـ اتحد ،وهذا يـاقض ققلفؿْ « :
يتّحد ،فإب ْ
تؿثقؾفؿ الؿخاصِب قـ الشجرة ،فنن ذاك هق اهلل رب العالالؿقـ ،لالقس هالق آ الـ

دون إب ،قع قا ذكر قالـ الػالرود الؽثقالرة الؿ قـالة التِالل ت القـ طالالن تؿثقالؾ هالذا

هبذا.
إذا تؽ ّؾؿ تؽ ّؾالؿ ؽالال الر ق قالة ،فؾالق كالان

الر ّب
القجف السادس طشر :أن ّ
الؿ يخضالع لؿقسالك ولتقراتالف،
يف الؿسقح الالهالقت الالذي أرسالؾ ققسالك وغقالره ل ْ

ويالالذكر أكالالف إكؿالالا جالالاء لقؽؿؾفالالا ٓ ،لقـؼضالالفا ،وٓ كالالان يؼالالق شالالرائعفا :فالالنن رب
ّ
لؿ يػعؾ قثؾ ذلؽ،
العالؿقـ أطظؿ
وأجؾ قـ ذلؽ ،ؾ لق كان قؾ ًؽا قـ الؿالئؽة ْ
فؽقػ رب العالؿقـ؟!.

واذا قالت الـصارى :فعؾ ذلؽ خق ًفا قالـ ـالل إسالرائقؾ ،أو خق ًفالا أن يؽالذ قه
كان طذرهؿ أق ح قـ ذك فؿ ،فرب العالؿقـ قؿـ يخاف س حاكف وتعالك؟!.
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وققسك لؿا كان فرطقن يؽذ ف كان يظفر قـ أيات يذ ّ هبا فرطالقن وقققالف،
ولؿ تؽـ ـق إسرائقؾ أطتَك قـ فرطقن وقققف ،فؾالق كالان هالق
قع طتقه وطتق قققفْ ،
رب العالؿقـ كان قا يميد ف كػسف قـ أيات أطظؿ قؿا يميد ف ط ده ققسك.
وقـ طجائب الـصارى أهنؿ يدطقن فقف اإللفقة قالع ادطالائفؿ فقالف غايالة العجالز
حتك صؾب.
لؿ ُيصؾب ،وهذه سـة اهلل س حاكف
وََا الؿسؾؿقن فقؼقلقن :هق رسق ٌ قميدٌ ْ ،

كقحالالا ،وإ الالراهقؿ،
يف رسالالؾف :فنكالالف يميالالدهؿ ،ويـصالالرهؿ طؾالالك طالالدوهؿ ،كؿالالا كصالالر ً
وقحؿدً ا صؾقات اهلل طؾقفؿ وسالقف.
ً
رسقٓ قغؾق ًا ،فؽقػ يؽقن ر ا قغؾق ًا قصؾق ًا.
فنذا كان ٓ يجقز أن يؽقن
القجااف السااابع طشاار :قالالقلفؿ« :فعالالؾ الؿعجالالزات الهقتالالف ،وأضفالالر العجالالز
ـاسقتف».
فقؼاال لفاؿ :إن اهلل فعالؾ قالـ الؿعجالزات قالا هالق أطظالؿ قالـ الؿعجالزات التِالل
ٍ
ٍ
 ،ولؿ يؽـ قت ِ
الرورة
شلء قـ ال شر ،فاللي
حدً ا
ضفرت طؾك يد الؿسقح
ُ
ْ
لف إلك أن يتحد ال شر إذا فعؾ قعجزات دون ذلؽ.
القجف الثاَـ طشر :أن الؿسقح ضفرت طؾك يديالف قعجالزات كؿالا ضفالر لسالائر
الؿرسالالؾقـ ،وقعجالالزات عضالالفؿ أطظالالؿ قالالـ قعجزاتالالف ،وقالالع هالالذا فؾالالؿ تؽالالـ
دلقال طؾك اتحاد الالهقت الـ ِل الالذي ضفالرت طؾالك يديالف ،فعؾالؿ أن
الؿعجزات ً
آستدٓ ظفقر الؿعجزات طؾك يديف يف غاية الػساد.
ِ
لؿ يتؿقز فعؾف طالـ
القجف التاسع طشر :أن الالهقت إن كان ُقتحدً ا الـاسقت ْ
ٍ
فعؾ الـاسقت :فنهنؿا إذا صارا شق ًئا واحدً ا كان كؾ قا فعؾف :قـ ٍ
وقعجز هالق
طجز
ذلؽ القاحد ،كإقثالا التِالل يضالر قهنا هلل سال حاكف وتعالالك ،فالنهنؿ ُيؿ ّثؾالقن ذلالؽ
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الـار قع الحديد ،والؿاء قع الؾ ـ والخؿر.
وقعؾق ٌ أن الحديالدة إذا أدخؾالت الـالار حتالك صالارت قضالاء كالـالار ال قضالاء،
فػعؾفا ٌ
الدهؿا الحديالد ،وأخالر الـالار،
فعؾ واحدٌ  ،لقس لفا فعالالن قتؿقالزان :أح ُ
ؾ فقفا ققة الحديد ،وققة الـار ،الؾ فقفالا قالق ٌة الثال ٌة لقسالت قالقة الحديالد ،وٓ قالقة
قحضا.
كارا
الـار :إذ لقست حديدً ا
ً
ً
قحضا ،وٓ ً
وكذلؽ الؿاء إذا اختؾط الؾ ـ والخؿر ،فالؿتحالد قـفؿالا شالل ٌء واحالدٌ  ،فعؾالف

ٌ
قحضا ٓ ،يؼالق طاقالؾ :إن لالف فعؾالقـ
قحضا ،وٓ ل ـًا
فعؾ واحدٌ  ،قـف قا لقس قا ًء
ً
ً

قحضا.
وفعال ؽقكف قا ًء
ً
قحضا،
فعال ؽقكف ل ـًا
أحدهؿا طـ أخرً ،
يتؿقز
ً
ً
ُ

فؼالالقلفؿ آتحالالاد يقجالالب اسالالتحالة الالهالالقت الـاسالالقت ،وأن يصالالقر فعالالؾ
الؿ ي ّتحالالد الالف ففؿالالا ا ـالالان شخصالالان،
الؿتحالالد شالالق ًئا واحالالدً ا ،وإن كالالان الالهالالقت لال ْ
الرب
وجقهران ،وص قعتان ،وقشقئتان ،ولقس هذا ديـ الـصارى ،قالع أن حؾالق ال ّ
قؿتـع ،كؿا قد سط يف قق ٍع لخر.
يف ال شر
ٌ

وكذلؽ إذا ق ّثؾقه الـػس قع ال دن :فنن الـػس تتغقر صػاهتا ِؿػارقالة ال الدن،
وكذلؽ ال دن تتغقر صػاتف ِؿػارقة الروح لف ،واإلكسان الذي كػخالت فقالف الالروح
الث ،لقس فقف ٌ
كقع ٌ
الض حتالك
قحض،
وروح قح ٌ
دن ٌ
ٌ
فصارت دكًا فقف الروح هق ٌ
يؼا  :إكف يػعؾ كذا دكف ،وكذا ـػسف ،ؾ أفعالف تشرتك فقفا الروح ،ففالق إذا أكالؾ
لكال شار ًا ،وإٓ فال دن الؿقت
وشرب فالروح تتؾذذ إكؾ والشرب ،وهبا صار ً

وسؿع ،ورأى ،وتعؾالؿ ،فالالـػس فعؾالت
ٓ يلكؾ ،وٓ يشرب ،وإذا كظر ،واستد َ ،
ذلؽ ال دن ،وال دن يظفر فقف ذلؽ ،والروح وحدها ٓ تػعالؾ ذلالؽ ،وطـالدهؿ أن

فعؾ الالهقت عد آتحالاد كػعؾالف ق ؾالف ،وكالذلؽ فعالؾ الـاسالقت ،وهالذا يـالاقض
آتحاد ،والؼق هبذا قع آتحاد يف غاية التـاقض والػسالاد ،وٓ يعؼالؾ كظقالر هالذا
ٍ
شلء قـ الؿقجقدات ،وكػس الؿتؽؾؿ هبذا قـ الـصارى ٓ يتصالقر قالا يؼالق ،
يف
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ٍ
شلء قعؼق ٍ .
وٓ ُيؿؽـف أن ُيؿثؾف
قالقا« :وقد جاء يف هذا الؽتاب الذي جاء ف هذا اإلكسان يؼق [ :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ]
[الـساء.]272 :
ٌ
إكسان قثؾـا ،أي :الـاسقت الذي أخذ قـ
وهذا يقافؼ ققلـا :إذ قد شفد أكف
قريؿ ،وكؾؿة اهلل وروحف الؿتحدة فقف ،وحاشا أن تؽقن كؾؿة اهلل وروحف الخالؼة
قثؾـا كَحـ الؿخؾقققـ.
وأيضا قا يف سقرة الـساء[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] [الـساء:
ً

ِ
لؿ يدخؾ طؾقفا
 ،]257فلشار هبذا الؼق إلك الالهقت الذي هق كؾؿة اهلل التل ْ

ألؿ ،وٓ طرض.
ٌ

أيضا يف سقرة الـساء[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [الـساء:
وقا
ً

 ،]258 ،257فلشار هبذا إلك الالهقت الذي هق كؾؿة اهلل الخالؼة ،وطؾك هذا
ولؿ يصؾب ،وٓ تللؿ
الؼقاس كؼق  :إن الؿسقح صؾب ،وتللؿ ـاسقتفْ ،
الهقتف».
والجقام َـ وجقه:
ٍ
قحؿد أكف أ ت يف الؿسقح الالهقت
َحدها :أن يؼا  :دطقاهؿ طؾك
والـاسقت الال كؿا يزطؿف همٓء الـصارى فقف الال هق قـ الؽذب القا ح الؿعؾق
ٍ
الذي يعؾؿ قـ ديـف آ طرار ،كؿا يعؾؿ قـ ديـف تصديؼ
قحؿد
طؾك
الؿسقح

ٍ
قحؿد
وإ ات رسالتف ،فؾق ادطك القفقد طؾك

أكف كان

يؽذب الؿسقح ويجحد رسالتف ،كان كدطقى الـصارى طؾقف أكف كان يؼق  :إكف
رب العالؿقـ ،وأن الالهقت اتحد الـاسقت ،وقحؿدٌ

قد أخد فقؿا
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ؾغف طـ اهلل

ؽػر قـ قا ذلؽ ،و ؿا يـاقض ذلؽ يف غقر قق ع ،كؼقلف

تعالك[ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀
﯁ ﯂    ] [الؿائدة.]27 :
[وغقر ذلؽ قـ أيات الحاكؿة ؽػر قـ قا إن اهلل هق الؿسقح ا ـ قريؿ].
 القجف الثاين :أن يؼا  :إن اهلل لؿ يذكر أن الؿسقح قات وٓ قتؾ ،إكؿا قال:[ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ] [ل طؿران.]55 :
وقا الؿسقح [ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ]
[الؿائدة.]227 :
فذ ّم اهلل القفقد بلشقاد:
طظقؿا حقث زطؿقا أهنا غل.
َـفا :ققلفؿ طؾك قريؿ هبتاكًا
ً
وَـفا :ققلفؿ :إكا قتؾـا الؿسقح طقسك ا ـ قريؿ رسق اهلل.
قا تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] [الـساء.]257 :
وأ الاف هالالذا الؼالق إلالالقفؿ ،وذ ّقفالالؿ طؾقالف ،ولالالؿ يالذكر الـصالالارىٕ :ن الالالذيـ

تقلقا صؾب الؿصؾقب الؿش ف ف هؿ القفقد ،ولؿ يؽـ أحدٌ قـ الـصارى شالاهدً ا
هذا قعفؿ ،ؾ كان الحقاريالقن خالائػقـ غالائ قـ ،فؾالؿ يشالفد أحالدٌ قالـفؿ الصالؾب،
وإكؿا شفده القفقد وهؿ الذيـ أخدوا الـاس أهنؿ صؾ قا الؿسالقح ،والالذيـ كؼؾالقا
أن الؿسالقح ُصالؾب قالـ الـصالالارى وغقالالرهؿ إ ّكؿالا كؼؾالالقه طالالـ أولئالؽ القفالالقد ،وهالالؿ
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كثقرا يؿتـع تقاصمهؿ طؾك الؽذب.
ُش َر ٌط قـ أطقان الظؾؿة ،لؿ يؽقكقا خؾ ًؼا ً
قا تعالك[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ] [الـساء.]257 :
فـػك طـف الؼتؾ ،ؿ قال[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ]
[الـساء.]259 :
وهذا طـد أكثر العؾؿاء قعـاه :ق ؾ ققت الؿسقح.
القجف الثالث :ققلفؿ« :إكف طـل ؿقتف طـ ققت الـاسقت» كان يـ غل لفؿ
أن يؼقلقا طؾك أصؾفؿ طـل تقفقتف طـ تقيف الـاسقت ،وسقاء ققؾ ققتف أو
تقفقتف ،فؾقس هق شق ًئا غقر الـاسقت ،فؾقس هـاك شل ٌء غقره لؿ يتقف ،واهلل
تعالك قال[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] [ل طؿران ،]55:فالؿتقىف هق الؿرفقع
إلك اهلل.
لـص الؼرلن لق كان هـاك
وققلفؿ« :إن الؿرفقع هق الالهقت»
ٌ
قخالػ ّ
ققت ،فؽقػ إذا لؿ يؽـ ،فنهنؿ جعؾقا الؿرفقع غقر الؿتقىف ،والؼرلن أخد أن
ٌ
الؿرفقع هق الؿتقىف.
وكذلؽ ققلف يف أية إخرى[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ]
[الـساء ]258:هق تؽذيب لؾقفقد يف ققلفؿ[ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ] [الـساء.]257:
والقفقد لؿ يدّ طقا قتؾ ٓهقت ،وٓ أ تقا هلل ٓهق ًتا يف الؿسقح ،واهلل تعالك
لؿ يذكر دطقى قتؾف طـ الـصارى حتك يؼا  :إن قؼصقدهؿ قتؾ الـاسقت دون
الالهقت ،ؾ إن القفقد الذيـ ٓ يث تقن إٓ الـاسقت ،وقد زطؿقا أهنؿ قتؾقه،
فؼا تعالك[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [الـساء.]258 ،257:
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فل ت رفع الذي قالقا :إهنؿ قتؾقه.
وإكؿا هق الـاسقت ،فعؾؿ أكف هق الذي ُكػل طـف الؼتؾ ،وهق الذي ُرفع،
والـصارى قعرتفقن رفع الـاسقت ،لؽـ يزطؿقن أكف صؾب ،وأقا يف الؼد ،إقا
يق ًقا ،وإقا ال ة أيا  ،ؿ صعد إلك السؿاء ،وقعد طـ يؿقـ الرب الـاسقت قع

الالهقت.

القجف الرابع :أكف قا تعالك[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ] [ل طؿران.]55 :
فؾق كان الؿرفقع هق الالهقت لؽان رب العالؿقـ قا لـػسف ،أو لؽؾؿتف:
إين أرفعؽ إلل.
وكذلؽ ققلف[ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [الـساء ]258:فالؿسقح طـدهؿ هق اهلل.
وقـ الؿعؾق أكف يؿتـع رفع كػسف إلك كػسف.
وإذا قالقا« :هق الؽؾؿة» ففؿ يؼقلقن قع ذلؽ :إكف اإللف الخالؼ ٓ ،يجعؾقكف
ؿـزلة التقراة والؼرلن ،وكحقهؿا قؿا هق قـ كال اهلل الذي قا فقف[ :ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ] [فاصر ،]20 :ؾ طـدهؿ هق اهلل الخالؼ الرازد رب
قؿتـع.
العالؿقـ ،ورفع رب العالؿقـ إلك رب العالؿقـ
ٌ
القجف الخاَس :ققلف[ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ] [الؿائدة.]227 :
ٌ
دلقؾ طؾك أكف عد تقفقتف لؿ يؽـ الرققب طؾقفؿ إٓ اهلل دون الؿسقح ،فنن
ققلف[ :ﯤ ﯥ يد ّ طؾك الحصر ،كؼقلف[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ] [إكػا :
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 ،]31وكحق ذلؽ.
فعؾؿ أن الؿسقح عد تقفقتف لقس رقق ًا طؾك أت اطف ،ؾ اهلل هق الرققب
الؿطؾع طؾقفؿ ،الؿحصل أطؿالفؿ ،الؿجازي طؾقفا ،والؿسقح لقس رققب فال
يطؾع طؾك أطؿالفؿ ،وٓ يحصقفا ،وٓ يجازيفؿ هبا.
أيضا يف هذا الؽتاب خال ًؼا حقث قا [ :ﮀ ﮁ ﮂ
قالقا« :وقد سؿاه اهلل ً
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ] [الؿائدة ]220:فلشار
الخالؼ إلك كؾؿة اهلل الؿتحدة الـاسقت الؿلخقذ قـ قريؿٕ :كف كذا قا طؾك
لسان داود الـ ل « :ؽؾؿة اهلل خؾؼت السؿاوات وإرض لقس خالؼ إٓ اهلل
وكؾؿتف وروحف».
وهذا قؿا يقافؼ رأيـا واطتؼادكا يف السقد الؿسقح لذكرهٕ :كف حقث قا  :قـ
الطقـ كفقئة الطقر فتـػ فقف فقؽقن [ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [ل طؿران ]29:أي :نذن ٓهقت الؽؾؿة
الؿتحدة يف الـاسقت».
يحتجقن ف قـ هذه أيات وغقرها ففق حج ٌة
والجقام :أن جؿقع قا
ّ
ٍ
شلء قـ كتب اهلل
احتجقا
طؾقفؿ ٓ ،لفؿ ،وهؽذا شلن جؿقع أهؾ الضال إذا
ّ
احتجقا ف قا يد ّ طؾك فساد ققلفؿ ،وذلؽ لعظؿة
وكال أك قائف ،كان يف كػس قا
ّ
كتب اهلل الؿـزلة ،وقا أكطؼ ف أك قاءه ،فنكف جعؾ ذلؽ هدً ى و قاكًا لؾخؾؼ ،وشػا ًء
لؿا يف الصدور ،فال دّ أن يؽقن يف كال إك قاء صؾقات اهلل طؾقفؿ وسالقف
أجؿعقـ قـ الفدى وال قان قا يػرد اهلل ف قـ الحؼ وال اصؾ ،والصدد
والؽذب ،لؽـ الـاس يمتقن قـ قِ َ ِؾ أكػسفؿ ٓ ،قـ ق ؾ أك قاء اهلل تعالك :إ ّقا قـ
حؼ التد ر حتك يػؼفقه ويػفؿقه.
كقهنؿ لؿ يتد روا الؼق الذي قالتف إك قاء ّ
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وإ ّقا قـ جفة أخذهؿ عض الحؼ دون عض ،قثؾ أن يمقـقا عض قا أكزلف
اهلل دون عض ،فقض ّؾقن قـ جفة قا لؿ يمقـقا ف ،كؿا قا تعالك طـ الـصارى:
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] [الؿائدة.]22 :
وإقا قـ جفة كس تفؿ إلك إك قاء قا لؿ يؼقلقه قـ أققا كذ ت طؾالقفؿ ،وقالـ
جفة ترجؿة أققالفؿ غقر قا تستحؼف قـ الرتجؿة ،وتػسقرها غقر قا تسالتحؼف قالـ
التػسالالقر الالالذي د ّ طؾقالالف كالالال إك قالالاء صالالؾقات اهلل وسالالالقف طؾالالقفؿ أجؿالالع ،فنكالالف
يجب أن يػسر كال الؿتؽؾؿ عضف عض ،ويمخذ كالقف هاهـا وهاهـا ،وتعالرف
قا طادتف يعقـف ويريده ذلؽ الؾػظ إذا تؽؾالؿ الف ،وتعالرف الؿعالاين التالل طالرف أكالف
أرادها يف قق ع لخر ،فنذا طرف طرفف وطادتالف يف قعاكقالف وألػاضالف ،كالان هالذا قؿالا
يستعان ف طؾك قعرفة قراده.
وأقا إذا استعؿؾ لػظف يف قعـك لؿ ِ
تجر طادتف استعؿالف فقف ،وتالرك اسالتعؿالف
يف الؿعـك الذي جرت طادتف استعؿالف فقف ،وحؿالؾ كالقالف طؾالك خالالف الؿعـالك
قتـاقضا ،وترك حؿؾف طؾالك قالا
الذي قد طرف أكف يريده ذلؽ الؾػظ جعؾ كالقف
ً
الديال لؿؼاصالده،
يـاسب سائر كالقف ،كان ذلؽ تحري ًػالا لؽالقالف طالـ قق العف ،وت ً
وكذ ًا طؾقف.
ففذا أصؾ قـ ّؾ يف تلويؾ كال إك قاء طؾك غقر قرادهؿ ،فالنذا ُطالرف هالذا
ٍ
وجقه:
فـؼق  :الجقام طؿا ذكروه هـا َـ
َحدها :أن اهلل لؿ يذكر طـ الؿسقح خؾ ًؼا قطؾ ًؼا ،وٓ خؾ ًؼا طاقا ،كؿا ذكر
ٍ
[ :ﭻ ﭼ ﭽ
قحؿد
طـ كػسف ت ارك وتعالك ،فلو قا أكز اهلل طؾك ك قف
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
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ﮑ ﮒ ] [العؾؼ.]5-2 :
ووصػ كػسف لكف رب العالؿقـ ،و لكف قالؽ يق الديـ ،وأكف لالف الؿؾالؽ ولالف
ٍ
شلء قدير ،و ؽالؾ
الحؿد ،وأكف الحل الؼقق ٓ تلخذه سـة وٓ كق  ،وأكف طؾك كؾ

ٍ
شلء طؾقؿ ،وكحق ذلؽ قـ خصالائص الر ق قالة ،ولالؿ يصالػ شالق ًئا قالـ قخؾققاتالف
قرسال الالال ش ٍ
اللء قالـ الخصالائص التالل يخالتص هبالا ،التالل
ً
الال ٓ قؾ ًؽا قؼر ًا ،وٓ ك قا
وصػ هبا كػسف س حاكف وتعالك.

وأقا الؿسقح :فؼا فقف[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ] [الؿائدة.]220 :
وقا الؿسقح طـ كػسف[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ]
[ل طؿران.]29 :
ٍ
ٍ
قعقـ خاص نذن اهلل ،فؽقػ يؽقن هذا الخالؼ هق
شلء
فؾؿ يذكر إٓ خؾؼ
ذاك؟!.
القجف الثاين :أكف خؾالؼ قالـ الطالقـ كفقئالة الطقالر ،والؿالراد الف تصالقيره صالقرة
الطقر ،وهذا الخؾالؼ يؼالدر طؾقالف طا ّقالة الـالاس ،فن ّكالف يؿؽالـ أحالدهؿ أن يصالقر قالـ

الطالالقـ كفقئالالة الطقالالر ،وغقالالر الطقالالر قالالـ الحققاكالالات ،ولؽالالـ هالالذا التصالالقير قحالالر ٌ ،
خالف تصقير الؿسقح ،فنن اهلل أذن لف فقف.

صقرا نذن اهلل
والؿعجزة أكف يـػ فقف الروح فقصقر ً
ٌ
قشرتك.
خؾؼف قـ الطقـ ،فنن هذا

 ،لقس الؿعجزة قجالرد
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وقالالد لعالالـ الـ الالل الؿصالالقريـ( ،)2وقااال« :إِ َّن ََ َشاادَّ ال َّـا ِ
ااس َطا َاذا ًبا َيا ْاق َم ا ْل ِؼ َق َاَا ِاة

ون» (.)1
ا ْل ُؿ َ ِّق ُر َ

القجف الثالث :أن اهلل أخد الؿسقح أكف إكؿا فعؾ التصقير والـػ نذكف تعالك،
وأخد الؿسقح

أكف فعؾف نذن اهلل ،وأخد اهلل أن هذا قـ كعؿف التل أكعؿ

هبا طؾك الؿسقح

 ،كؿا قا تعالك[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ] [الزخرف.]59 :
صريح يف أكف لقس هق اهلل ،وإكؿا هق ط د اهلل ،فعؾ ذلؽ نذن الػعالؾ
وهذا كؾف
ٌ
وصريح لن أذن غقر الؿلذون لف ،والؿعؾؿ لقس هالق
قثؾ ذلؽ غقره قـ إك قاء،
ٌ
الؿعؾؿ والؿـ َعؿ طؾقف ،وطؾك والدتف ،لقس هق إياه ،كؿا لقس هق والدتف.
القجف الرابع :أهنؿ قالقا« :أشار الخالؼ إلك كؾؿة اهلل الؿتحالدة يف الـاسالقت»
ؿ قالقا يف ققلف[ :ﮓ ﮔ ]« :أي :نذن الؽؾؿة الؿتحدة يف الـاسقت».
هذا ي قـ تـاقضفؿ وافرتاءهؿ طؾك الؼرلنٕ :ن اهلل أخد يف الؼرلن أن الؿسقح
خؾؼ قـ الطقـ كفقئة الطقر نذن اهلل ،فػرد قـ الؿسقح و قـ اهلل ،و َق َـ أن اهلل هق

أذن لؾؿسالالقح ،وهالالمٓء زطؿالالقا أن قالالراده الالذلؽ أن الالهالالقت الؿتحالد ـاسالالقت

تػسقر لؾؼرلن ؿا
الؿسقح هق الخالؼ وهق أذن ،فجعؾقا الخالؼ هق أذن ،وهق
ٌ

يخالػ صريح الؼرلن.

القجااف الخاااَس :أن الالهالالقت إذا كالالان هالالق الخالالالؼ لالالؿ يحالالتج إلالالك أن يالاللذن
لـػسف ،فنهنؿ يؼقلقن« :هق إل ٌف واحدٌ  ،وهق الخالؼ» فؽقػ يحتاج أن يلذن لـػسف،
( )2أخرجف ال خاري ( )1086طـ أ ل جحقػة.
( )1أخرجف ال خاري ( )5950طـ ا ـ قسعقد.
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ويـعؿ طؾك كػسف.
القجف السادس :أن الخالؼ إقالا أن يؽالقن هالق الالذات الؿقصالقفة الالؽال  ،أو
الؽال الذي هق صػ ٌة لؾذات.
فنن كان هق الؽال  :فالؽال صػ ٌة ٓ تؽقن ذا ًتا قائؿ ًة ـػسفا خالؼالةً ،ولالق لالؿ
الع ،لالق كالان آتحالاد
تتّحد الـاسقت ،واتحادها الـاسالقت دون الؿقصالقف قؿتـ ٌ
تـع.
قؿؽـًا ،فؽقػ وهق قؿ ٌ

فؼد ت قـ اقتـالاع كالقن الؽؾؿالة تؽالقن خالؼال ًة قالـ وج ٍ
القه وإن كالان الخالالؼ هالق
ٍ
شلء رب العالؿقـ ،وطـالدهؿ
الذات الؿتصػة الؽال  ،فذاك هق اهلل الخالؼ لؽؾ

هق إب ،والؿسقح طـدهؿ لالقس هالق إب ،فالال يؽالقن هالق الخالالؼ لؽالؾ ش ٍ
اللء،
والؼرلن ي قـ أن اهلل هق الذي أذن لؾؿسقح حتك خؾؼ قـ الطقـ كفقئة الطقر.
فت قـ أن الذي خؾالؼ قالـ الطالقـ كفقئالة الطقالر لالقس هالق اهلل ،صالػة قالـ صالػاتف
قديؿ أزلل هلل ،ولؽـ ط دُ ُه َف َع َؾ نذكِ ِف.
فؾقس الؿسقح هق اهلل ،وٓ ا ٌـ ٌ
القجف السابع :ققلفؿ :فلشالار الخالالؼ إلالك كؾؿالة اهلل الؿتحالدة يف الـاسالقت،
الؿالاللخقذ قالالـ قالالريؿٕ :كالالف ك الذا قالالا طؾالالك لسالالان داود الـ الالل « :ؽؾؿالالة اهلل خؾؼالالت
السؿاوات وإرض».
يؼال لفؿ :هذا الـص طـ داود حج ٌة طؾقؽؿ ،كؿالا أن التالقراة والؼالرلن وسالائر
قالالا الالت طالالـ إك قالالاء حج ال ٌة طؾالالقؽؿ ،فالالنن داود

قالالا  « :ؽؾؿالالة اهلل خؾؼالالت

السؿاوات وإرض» ولؿ يؼؾ :إن كؾؿة اهلل هل الخالؼة ،كؿا قؾتؿ أكالتؿ أكالف أشالار
الخالؼ إلك كؾؿة اهلل.
والػالالرد الالقـ الخالالالؼ لؾسالالؿاوات وإرض ،و الالقـ الؽؾؿالالة التالالل هبالالا خؾؼالالت
قعروف ،كالػرد قـ الؼادر والؼالدرة ،فالنن الؼالادر
ضاهر
أقر
ٌ
ٌ
السؿاوات وإرض ٌ
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هق الخالؼ ،وقد خؾؼ إشقاء ؼدرتف ،ولقست الؼدرة هل الخالؼة.
وكذلؽ الػرد قـ الؿريد واإلرادة ،فنن اهلل خؾالؼ إشالقاء ؿشالقئتف ،ولقسالت
قشقئتف هل الخالؼة.
ٍ
لشلء قـ صػاتف ،فالـاس كؾفؿ
وكذلؽ الدطاء والع ادة هق لاللف الخالؼٓ ،
يؼقلقن :يا اهلل! يا ر ـا! يا خالؼـا! ارحؿـا واغػر لـا.
وٓ يؼق أحدٌ  :يا كال اهلل! اغػر لـا وارحؿـا.
وٓ :يا قدرة اهلل! ويا قشقئة اهلل! ويا طؾؿ اهلل! اغػر لـا وارحؿـا.
واهلل تعالك يخؾؼ ؼدرتف ،وقشقئتف ،وكالقف ،ولقست صػاتف هل الخالؼة.
القجااااف الثاااااَـ :أن قالالالق داود

 « :ؽؾؿالالالة اهلل خؾؼالالالت السالالالؿاوات

وإرض» يقافؼ قا جاء يف الؼرلن والتالقراة وغقالر ذلالؽ قالـ كتالب إك قالاء :أن اهلل
ِ
لؾشلء« :كـ» فقؽقن.
يؼق
وهذا يف الؼرلن يف غقر قق عٍ ،ويف التقراة« :قا اهلل :لقؽـ كذا ،لقؽـ كذا».
القجف التاسع :ققلفؿٕ« :كف لقس خالؼ إٓ اهلل وكؾؿتف وروحف».
إن أرادوا ؽؾؿتف :كالقف ،و روحف :حقاتف.
ففذه قـ صػات اهلل كعؾؿف وقدرتف ،فؾؿ يعالد أحالدٌ قالـ إك قالاء طالـ حقالاة اهلل
ٍ
أحد قـ إك قاء ؾػظ «الالروح» أكالف يالراد الف :حقالاة
لهنا روح اهلل ،فؿـ حؿؾ كال
اهلل .فؼد كذب.
فالخالؼ هق اهلل وحده ،وصػاتف داخؾة يف قسؿك اسالؿف ٓ ،يحتالاج أن تجعالؾ
قعطقف ًة طؾك اسؿف القاو التشالريؽ التالل تالمذن أن هلل شالري ًؽا يف خؾؼالف ،فالنن اهلل ٓ
شريؽ لف.
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ولفذا لؿا قا اهلل تعالك[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] [الزقالر ]61:دخالؾ كالؾ قالا
سقاه يف قخؾققاتف ،ولؿ تدخؾ صالػاتف :كعؾؿالف ،وقدرتالف ،وقشالقئتف ،وكالقالفٕ :ن
هذه داخؾ ٌة يف قسؿك اسؿف ،لقست أشقاء ق ايـة لالف ،الؾ أسالؿاؤه الحسالـك قتـاولالة
لذاتف الؿؼدسة الؿتصػة هبذه الصػات ٓ ،يجقز أن يراد لسؿائف ذا ًتالا قجالرد ًة طالـ
الردة طالـ ص ٍ
ذات قج ٍ
صػات الؽؿا  ،فنن تؾؽ ٓ حؼقؼالة لفالا ،ويؿتـالع وجالقد ٍ
الػة،
فضال طـ وجالقد ذاتالف تعالالك قجالرد ًة طالـ صالػات كؿالالف التالل هالل ٓزقال ٌة لذاتالف،
ً
فقؿتـع تحؼؼ ذاتف دوهنا ،ولفذا ٓ يؼا  :اهلل وطؾؿف خؾؼ ،واهلل وقدرتف خؾؼ.
وإن أردوا ؽؾؿت الالف وروح الالف الؿس الالقح ،أو ش الالق ًئا اتح الالد ـاس الالقت الؿس الالقح،
كؾف قخؾقد كسائر الرسؾ ،واهلل وحده هالق الخالالؼ ،وإن شالئت
فالؿسقح
قؾت :إن أريد الروح والؽؾؿة قا هق صػ ٌة اهلل ،فتؾؽ داخؾ ٌة يف قسؿك اسؿف ،وإن
ٍ
ٌ
قخؾقد لف ،كالـاسقت.
صػة ،فذلؽ
أريد قا لقس
القجااف العاشاار :أن داود

ٓ يجالالقز أن يريالالد ؽؾؿالالة اهلل الؿسالالقحٕ ،ن

الؿسالالقح طـالالد جؿقالالع الـالالاس هالالق اسالالؿ لؾـاسالالقت ،وهالالق طـالالدهؿ اسالالؿ لالهالالقت
والـاسقت لؿا اتحدا ،وآتحاد ٌ
ٌ
حادث طـدهؿ ،فؼ ؾ آتحاد لؿ يؽالـ هـالاك
فعؾ
قسقحا ،فعؾالؿ أن داود لالؿ يالرد ؽؾؿالة اهلل الؿسالقح ،ولؽالـ
كاسقت ،وٓ قا يسؿك
ٌ
ً
غايتفؿ أن يؼقلقا :أراد الؽؾؿة التل اتحدت فقؿا عد الؿسقح.
لؽـ الذي خؾؼ نذن اهلل هق الؿسقح ،كؿا كطؼ ف الؼرلن ؼقلف[ :ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ]
[ل طؿران.]25:
فالؽؾؿة التل ذكرها ،وأهنا هل التل خؾؼت السؿاوات وإرض ،لقسالت هالل
الؿسقح الذي خؾؼ قـ الطقـ كفقئة الطقر النذن اهلل ،فاحتجالاجفؿ هبالذا طؾالك هالذا
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اج ٌ
اصؾ ،الؾ تؾالؽ الؽؾؿالة التالل هبالا خؾؼالت السالؿاوات وإرض لالؿ يؽالـ
احتج ٌ
كاسقت حقـ خؾؼت اتػاد إقؿ ،والؿسقح ٓ دّ أن يدخؾ فقالف الـاسالقت،
قعفا
ٌ
فعؾؿ أكف لؿ يرد الؽؾؿة الؿسقح.
أيض الالا يف قق الالع لخ الالر[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ق الالالقا« :وق الالا ً
ﮮ ﮯ ﮰ ] [ل طؿالالالران .]59:فالالاللطـك ؼقلالالالف[ :ﮧ ﮨ] إشالالالار ًة إلالالالك
ال شرية الؿلخقذة قـ قريؿ الطاهرةٕ :كف لؿ يذكر ها هـا اسؿ الؿسالقح ،إكؿالا ذكالر
ٍ
العة ،فؽالذلؽ جسالد السالقد
طقسك فؼط ،كؿا أن لد خؾؼ قـ غقر جؿاعٍ ،وٓ ق ا
الؿسالالقح خؾالالؼ قالالـ غقالالر جؿالالاعٍ ،وٓ ق ا ال ٍ
العة ،وكؿالالا أن جسالالد لد ذاد الؿالالقت
فؽذلؽ جسد الؿسقح ذاد الؿقت.
الائال :إن اهلل ألؼالك كؾؿتالف إلالك قالريؿ ،وذلالؽ حسالب
أيضالا ق ً
وقد يدهـ ؼقلالف ً
ققلـا قعشالر الـصالارى :إن كؾؿالة اهلل إزلقالة الخالؼالة ح ّؾالت يف قالريؿ ،وتجسالدت
نكسال ٍ
الان كاقالالؾٍ ،وطؾالالك هالالذا الؿثالالا كؼالالق  :يف السالالقد الؿسالالقح ص قعتالالان :ص قعالال ٌة
ٓهقتقةٌ :التالل هالل ص قعالة كؾؿالة اهلل وروحالف ،وص قعال ٌة كاسالقتقةٌ :التالل أخالذت قالـ
قريؿ العذراء ،واتحدت ف ،ولؿا تؼد ف الؼق قـ اهلل تعالالك طؾالك لسالان ققسالك
الـ ل إذ يؼق « :ألقس هذا إب الذي خؾؼؽ و راك واقتـاك».
ققؾ :وطؾك لسان داود الـ ل« :روحؽ الؼدس ٓ تـزع قـل».
وأيضا طؾك لسالان داود الـ الل « :ؽؾؿالة اهلل تشالددت السالؿاوات ،و الروح فالاه
ً
جؿقع ققاهـ».
ولقس يد ّ هذا الؼق طؾك ال الة خالالؼقـ ،الؾ خ ٍ
الالؼ واح ٍالد :إب ،وكطؼالف:
أي كؾؿتف ،وروحف :أي حقاتف».
ٍ
وجقه:
والجقام َـ
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َحدها :أن ققلف تعالك[ : :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ] [ل طؿران.]59:
كال ٌ حؼ ،فنكف س حاكف خؾؼ هذا الـقع ال شري طؾك إقسا الؿؿؽـة :لق قـ
ذكر وٓ أكثك ،وخؾؼ زوجتف حقاء قـ ٍ
طؿق قدرتف ،فخؾؼ لد قـ غقر ٍ
ذكر ال
أكثك ،كؿا قا تعالك[ :ﭚ ﭛ ﭜ] [الـساء ،]2 :وخؾؼ الؿسقح قـ أكثك ال
ذكر ،وخؾؼ سائر الخؾؼ قـ ٍ
ذكر وأكثك.
وكان خؾؼ لد وحقاء أطجب قـ خؾؼ الؿسقح ،فنن حقاء خؾؼت قـ ؾع
لد  ،وهذا أطجب قـ خؾؼ الؿسقح يف طـ قريؿ ،وخؾؼ لد أطجب قـ هذا
وهذا ،وهق أصؾ خؾؼ حقاء ،فؾفذا ش فف اهلل خؾؼ لد الذي هق أطجب قـ
خؾؼ الؿسقح.
قادرا أن يخؾؼف قـ تراب ،والرتاب لقس قـ جـس دن
فنذا كان س حاكف ً
ٍ
اقرأة هل قـ جـس دن اإلكسان ،وهق س حاكف
اإلكسان ،أفال يؼدر أن يخؾؼف قـ
خؾؼ لد قـ تراب ،ؿ قا لف« :كـ» فقؽقن ،لؿا كػ فقف قـ روحف ،فؽذلؽ
الؿسقح كػ فقف قـ روحف ،وقا لف« :كـ» فقؽقن ،ولؿ يؽـ لد ؿا كػ قـ
كاسقت ،واهلل
كاسقت ،فؽذلؽ الؿسقح كؾف
روحف ٓهق ًتا وكاسق ًتا ،ؾ كؾف
ٌ
ٌ
ت ارك وتعالك ذكر هذه أية يف ؿـ أيات التل أكزلفا يف شلن الـصارى لؿا
قد طؾك الـ ل

كصارى كجران ،وكاضروه يف الؿسقح ،وأكز اهلل فقف قا

أكز  ،ف قـ فقف قق الحؼ الذي اختؾػت فقف القفقد والـصارى ،فؽذب اهلل
الطائػتقـ :همٓء يف غؾقهؿ فقف ،وهمٓء يف ذقفؿ لف.
وقا طؼب هذه أية[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
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ﯷ ﯸﯹﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ] [ل طؿران.]62-62 :
وقد اقتثؾ الـ ل قق اهلل ،فدطاهؿ إلك الؿ اهؾة ،فعرفقا أهنالؿ إن الاهؾقه أكالز
اهلل طؾقفؿ لعـتف ،فلقروا الجزية وهؿ صاغرون.
ؿ كتب الـ ل
ﭭ

إلك هرقؾ قؾؽ الرو ؼقلف تعالك[ :ﭪﭫﭬ

] إلك لخرها.

وهذا كؾف ي قـ ف أن الؿسقح ط دٌ  ،لقس ٍ
ٌ
قخؾقد كؿا خؾؼ لد .
نلف ،وأكف
وقد أقر أن ي اهؾ قـ قا  :إكف إلف .فقالدطق كالؾ قالـ الؿت الاهؾقـ أ ـالاءه وكسالاءه
وقري ف الؿختص ف ،ؿ ي تفؾ همٓء وهالمٓء ،ويالدطقن اهلل أن يجعالؾ لعـتالف طؾالك
الؽاذ قـ ،فنن كان الـصارى كاذ قـ يف ققلفؿ« :هق اهلل» حؼت الؾعـة طؾقفؿ ،وإن
كان قـ قال« :لقس هق اهلل ،ؾ ط د اهلل» كاذ ًا حؼت الؾعـة طؾقف.
إكصاف قـ صاحب ٍ
يؼقـ ،يعؾؿ أكف طؾك الحؼ.
وهذا
ٌ
والـصارى ل ؿا لؿ يعؾؿقا أهنؿ طؾك الحؼ كؽؾقا طـ الؿ اهؾة ،وقد قا طؼب
ذلؽ[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ]
[ل طؿران.]61 :
تؽذي ًا لؾـصارى الذيـ يؼقلقن« :هق إلف حؼ قـ إلف حؼ» ،فؽقػ يؼا  :إكف
وكاسقت ،وأن هذا هق الـاسقت فؼط دون
ٓهقت
أراد أن الؿسقح فقف
ٌ
ٌ
الالهقت.
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وهبذا ضفر الجقاب طـ ققلفؿ« :قا يف قق ع لخر[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ] [ل طؿران ]59 :فلطـك ؼقلف طقسك إشارة إلك ال شرية
الؿلخقذة قـ قريؿ الطاهرةٕ :كف لؿ يذكر ها هـا اسؿ الؿسقح ،إكؿا ذكر طقسك
فؼط».
فنكف يؼال :طقسك هق الؿسقح دلقؾ أكف قا [ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ] [الؿائدة.]75 :
ً
رسقٓ ،لقس هق نلف ،وأكف ا ـ قالريؿ ،والالذي هالق
فلخد أكف لقس الؿسقح إٓ
ا ـ قـ قريؿ هق الـاسقت.
القجف الثاين :أن قا ذكروه قـ ققتف قد َقـا أن اهلل لؿ يذكر ذلالؽ ،وأن الؿسالقح
لؿ يؿت عد ،وقا ذكروه قـ أكالف صالؾب كاسالقتف دون ٓهقتالف اص ٌالؾ قالـ وجفالقـ:
فنن كاسقتف لالؿ يصالؾب ،ولالقس فقالف ٓهالقت ،وهالؿ ذكالروا ذلالؽ دطالقى قجالردة،
فقؽتػك يف قؼا ؾتفا الؿـع.
لؽـ كؼقل يف القجف الثالث :إهنؿ يف اتحاد الالهقت الـاسقت يشال فقكف تالار ًة
اتحاد الؿاء الؾ ـ ،وهذا تش قف القعؼق قة.
وتالالار ًة اتحالالاد الـالالار الحديالالد ،أو الالالـػس الجسالالؿ ،وهالالذا تش ال قف الؿؾؽاكقالالة،
وغقرهؿ.
وقعؾالالق ٌ أكالالف ٓ يصالالؾ إلالالك الؿالالاء شالالل ٌء إٓ وصالالؾ إلالالك الؾ ال ـ ،فنكالالف ٓ يتؿقالالز

أحدهؿا طـ أخر ،وكذلؽ الـالار التالل يف الحديالد قتالك صالرد الحديالد ،أو صالؼ
طؾقالف لحالالؼ ذلالالؽ الـالالار التالل فقالالف ،وال الالدن إذا الالرب وطالذب لحالالؼ ألالالؿ الضالالرب
والعذاب الـػس ،فؽلن حؼقؼالة تؿثالقؾفؿ يؼتضالل أن الالهالقت أصالا ف قالا أصالاب
الـاسقت قـ إهاكة القفقد ،وتعذي فؿ لف ،وإيالقفؿ لف ،والصؾب الذي ادطقه.

347
وهذا ٓز طؾك الؼق آتحاد ،فنن آتحالاد لالق كالان قالا يصالقب أحالدهؿا ٓ
يشركف أخر فقف ،لؿ يؽـ هـا اتحا ٌد ،ؾ تعد ٌد.
الرابااع :أن هالالمٓء الضالالال لالالؿ يؽػفالالؿ أن جعؾالالقا إل الف السالالؿاوات وإرض
ق ّتحالالدً ا شال ٍالر يف جالالقف اقال ٍ
الرأة ،وجعؾالالقه لالالف قسالالؽـًا ،الالؿ جعؾالالقا أخا الالث خؾالالؼ اهلل
أقسؽقه ،و صؼقا يف وجفف ،وو العقا الشالقك طؾالك رأسالف ،وصالؾ قه القـ لصالقـ،
الؿ تركتـالالل» وهالالؿ يؼقلالالقن:
وهالالق يف ذلالالؽ يسالالتغقث الالاهلل ،ويؼالالق « :إلفالالل إلفالالل! لال َ

«الذي كان يسالؿع الـالاس كالقالف هالق الالهالقت ،كؿالا سالؿع ققسالك كالال اهلل قالـ
شخص واحدٌ ».
الشجرة» ،ويؼقلقن« :هؿا
ٌ
ويؼق عضفؿ« :لفؿا قشقئ ٌة واحدةٌ ،وص قع ٌة واحد ٌة».
والؽالالال إكؿالالا يؽالالقن ؿشالالقئة الؿالالتؽؾؿ ،فقؾالالز أن يؽالالقن الؿالالتؽؾؿ الالالداطل
ِ
ِ
الؿستغقث الؿتضرع ،وهالق الؿسالت َغاث
الؿستغقث الؿصؾقب هق الالهقت ،وهق
ف.
الخص واحالدٌ » فؿالع الؼالق
ً
وأيضا ففؿ يؼقلالقن« :إن الالهالقت والـاسالقت ش ٌ
لهنؿا شخص واحدٌ  :إقا أن يؽالقن قس ِ
التغق ًثا ،وإقالا أن يؽالقن قسالت َغا ً ا الف ،وإقالا أن
ٌ
قدطقا.
يؽقن داط ًقا ،وإقا أن يؽقن
ً
فنذا قالقا :إن الداطل هق غقر الؿدطق ،لز أن يؽقكا ا ـقـ ٓ ،واحدً ا.
وإذا قالقا :هؿا واحد ،فالداطل هق الؿدطق طؾك دفعفؿ طـ كاسقتف.
قادرا.
وإقا أن يؼقلقا :لؿ يؽـ ً
قادرا ،لز أن يؽقن أولئؽ القفقد أقدر قـ رب العالالؿقـ،
فنن قالقا :لؿ يؽـ ً
قلسقرا ،قع قق ٍ قـ شرار القفقد.
قؼفقرا
وأن يؽقن رب العالؿقـ
ً
ً
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وهذا قـ أطظؿ الؽػر ،والتـؼص رب العالؿقـ ،وهذا أطظالؿ قالـ قالقلفؿ :إن
هلل ولدً ا ،وأكف ٌ
فؼقر.
خقؾ ،وأكف ٌ
وكحق ذلؽ قؿا يسب ف الؽػار رب العالؿقـ.
قادرا ،فنن كان ذلؽ قـ طدوان الؽػار طؾك كاسقتف وهق كاره
وإن قالقا :كان ً

لذلؽ ،فسـة اهلل يف قثؾ ذلؽ كصر رسؾف الؿستغقثقـ الف ،فؽقالػ لالؿ يغالث كاسالقتف

الؿستصرخ ف ،وهذا خالف قـ قتؾ قـ الـ ققـ وهق صالا ٌر ،فالنن أولئالؽ صالدوا
حتك ُقتِؾقا شفداء ،والـاسقت طـدهؿ استغاث وقا « :إلفل إلفل! لؿاذا تركتـل»
قؽرا ،كؿا يزطؿالقن أكالف قؽالر الشالقطان ،وأخػالك كػسالف
وإن كان هق قد فعؾ ذلؽ ً
حتك يلخذه قجف حؼ ،فـاسقتف أطؾؿ ذلؽ قـ جؿقع الخؾؼ ،فؽالان القاجالب أن

ٓ يجزع وٓ يفرب لؿا يف ذلؽ قـ الحؽؿة ،وهؿ يالذكرون قالـ جالزع الـاسالقت،
وهر ف ،ودطائف ،قا يؼتضل أن كؾ قا جرى طؾقف كان غقر اختقاره.
ويؼاقل بعضاافؿ« :قشالقئتفؿا واحالالدة» فؽقالالػ شالاء ذلالالؽ وهالرب قؿالالا يؽرهالالف
الـاسقت ،ؾ لق يشاء الالهقت قالا يؽرهالف كاكالا قت الايـقـ ،وقالد اتػؼالا طؾالك الؿؽالر
العدو ،ولؿ يجزع الـاسالقت ،كؿالا جالرى لققسالػ قالع أخقالف لؿالا وافؼالف طؾالك أكالف
ٌ
سارد ،لؿ يجالزع أخالقه لؿالا ضفالر الصالقاع يف
يحؿؾ الصقاع يف رحؾف ،ويظفر أكف
رحؾف كؿا جزع إخقتف حقالث لالؿ يعؾؿالقا ،وكثق ٌالر قالـ الشالطار العقالاريـ يؿسالؽقن
ويصؾ قن ،وهؿ ا تقن صا رون ،فؿا ا هذا يجزع الجزع العظقؿ الذي يصالػقن
ف الؿسقح ،وهق يؼتضل غاية الـؼص العظقؿ قع دطقاهؿ فقف اإللفقة.
تـاقض قـفؿٕ :كف طـدهؿ أقـالق
القجف السادس :ققلفؿ« :إكف كؾؿتف وروحف» ٌ
الؽؾؿة فؼط ٓ ،أقـق الحقاة.
الائال :إن
أيضا يف قق ال ٍع لخالر ق ً
القجف السابع :ققلفؿ« :وقد رهـ ؼقلف رأيـا ً
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اهلل ألؼك كؾؿتف إلك قريؿ.
وذلؽ حسب ققلـا قعشالر الـصالارى :إن كؾؿالة اهلل الخالؼالة إزلقالة ح ّؾالت يف
ٍ
نكسان كاق ٍؾ».
قريؿ ،واتحدت
فقؼال لفؿ :أقا قق اهلل يف الؼرلن ففق حؼ ،ولؽـ

ؾؾتؿ يف تلويؾقف كؿا

ؾؾتؿ يف تلويؾ غقره قـ كال إك قاء ،وقا ؾغقه طـ اهلل ،وذلؽ أن اهلل تعالك
قال[ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] [ل طؿران.]27-25 :
ٌ
َخؾققِ ولقس هق َا يؼقلف الـ ارى:
فػل هذا الؽالم وجق ٌه تيقـ َكف
َـفا :أكف قا [ :ﯵ ﯶ] ،وققلف[ :ﯵ ﯶ] كؽر ٌة يف اإل ات،
تؼتضل أكف كؾؿة قـ كؾؿات اهلل ،لقس هق كالقف كؾف ،كؿا يؼق الـصارى.
ٌ
قخؾقد ،حقث قا :
وقـفا :أكف ي قـ قراده ؼقلف[ :ﯵ ﯶ] ،وأكف
[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ] ،كؿا قا يف أية
إخرى[ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ] [ل طؿران.]59 :
وقا تعالك يف سقرة كفقعص[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂ ]
[قريؿ.]35 ،32 :

ففذه الث ليات يف الؼرلن ت قـ أكف قا لف« :كـ» فقؽقن ،وهذا تػسقر كقكف
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كؾؿة قـف.
وقال[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ] [ل طؿران ]25:أخد أكف ا ـ قريؿ،
ٍ
قخؾقد،
وأخد أكف وجق ٌف يف الدكقا وأخرة ،وقـ الؿؼر قـ ،وهذه كؾفا صػة
واهلل تعالك وكالقف الذي هق صػتف ٓ يؼا فقف شل ٌء قـ ذلؽ.
وقالت قريؿ[ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ] [ل طؿران ]27 :ف قـ أن الؿسقح الذي هق
الؽؾؿة هق ولد قريؿ ٓ ،ولد اهلل س حاكف وتعالك.
فؼد هنك الـصارى طـ الغؾق يف ديـفؿ ،وأن يؼقلقا طؾك اهلل غقر الحؼ ،و قـ
أن الؿسقح طقسك ا ـ قريؿ رسق اهلل وكؾؿتف ألؼاها إلك قريؿ وروح قـف،
وأقرهؿ أن يمقـقا اهلل ورسؾف ،ف قـ أكف رسقلف ،وهناهؿ أن يؼقلقا ال ة وقا :
[ﭴ ﭵ ﭶ ] [الـساء.]272:
وهذا تؽذيب لؼقلفؿ يف الؿسقح :إكف إلف حؼ قـ إلف حؼ قـ جقهر أ قف.
ؿ قال[ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ] [الـساء ]272:فـزه كػسف وطظؿفا
أن يؽقن لف ولد ،كؿا تؼقلف الـصارى.
ؿ قال[ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] فلخد أن ذلؽ ٌ
قؾؽ لف لقس فقف
شل ٌء قـ ذاتف.
ثؿ قال[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ] [الـساء ]271:أي :لـ يستـؽػقا أن يؽقكقا ط قدً ا هلل ت ارك وتعالك ،فؿع
هذا ال قان القا ح الجؾل هؾ يظ ّـ ّ
ضان أن قراده ؼقلف[ :ﭥ] أكف إلف
خالؼ ،أو أكف صػ ٌة هلل قائؿ ٌة ف ،وأن ققلف[ :ﭩ ﭪ] الؿراد ف :أكف حقاتف ،أو
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روحف قـػصؾ ٌة طـ ذاتف.
أيضا :أقا ققلف[ :ﭥ] فؼد َق َـ قراده أكف خؾؼف ال «كـ» ؿ
ؿ كؼق
ً
يؼا لؾـصارى :فؾق ُقد َر أن الؿسقح كػس الؽال  ،فالؽال لقس خالؼ ،فنن
الؼرلن كال اهلل ،ولقس خالؼ ،والتقراة كال اهلل ولقست خالؼة ،وكؾؿات اهلل

خالؼ ،فؾق كان الؿسقح كػس الؽال لؿ يجز أن يؽقن
كثقرةٌ ،ولقس قـفا شل ٌء
ٌ
خال ًؼا ،فؽقػ ولقس هق الؽال  ،وإكؿا خؾؼ الؽؾؿة ،وخص اسؿ الؽؾؿة ،فنكف
لؿ يخؾؼ طؾك القجف الؿعتاد الذي خؾؼ طؾقف غقره ،ؾ خرج طـ العادة ،فخؾؼ
الؽؾؿة قـ غقر السـة الؿعروفة يف ال شر.
قـػصال قـ ذات اهلل ،وققلف طـ
ً
وققلف[ :ﭩ ﭪ] ٓ يقجب أن يؽقن
خص الؿسقح ذلؽٕ :كف كػ يف أقف قـ الروح،
الؿسقح[ :ﭩ ﭪ] ّ
فح ؾت ف قـ ذلؽ الـػ  ،وذلؽ غقر روحف التل يشاركف فقفا سائر ال شر ،فاقتاز
روحا قـف.
لن ح ؾت ف قـ كػ الروح ،فؾفذا ُسؿ َل ً

ولفذا قا صائػ ٌة قـ الؿػسريـ :روح قـف :أي رسق ٌ قـف ،سؿاه اسؿ الروح

روحإ :كف كقن الؽؾؿةٓ ،
الرسق الذي كػ فقفا ،فؽؿا يسؿك كؾؿةً ،يسؿك ً
روحإ :كف ح ؾت ف أقف ـػ الروح الذي
كؿا يخؾؼ أدقققن غقره ،ويسؿك ً
كػ فقفا ،لؿ تح ؾ ف قـ ٍ
ذكر كغقره قـ أدقققـ.
روحا ،خالف
وطؾك هذا فقؼال :لؿا خؾؼ قـ كػ الروح وقـ قريؿُ ،سؿ َل ً
سائر أدقققـ :فنكف يخؾؼ قـ ٍ
ذكر وأكثك ،ؿ يـػ فقف الروح عد قضل أر عة
أشفر.
والـ ارى يؼقلقن يف ََاكتفؿ« :تجسد قـ قريؿ وقـ روح الؼدس».
ولق اقتصروا طؾك هذا ،وفسروا روح الؼالدس الؿؾالؽ الالذي كػال فقفالا وهالق
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روح اهلل ،لؽان هذا ققاف ًؼا لؿالا أخالد اهلل الف ،لؽالـفؿ جعؾالقا «روح الؼالدس» حقالاة
اهلل ،وجعؾقه ر ا ،وتـاقضقا يف ذلؽ ،فنكف طؾك هذا كان يـ غل فقالف أقـققالان :أقـالق
الؽؾؿة ،وأقـق الروح ،وهؿ يؼقلقن :لقس فقف إٓ أقـق الؽؾؿة.
روحإ :كف ح ّالؾ الف قالـ
وكؿا يسؿك الؿسقح كؾؿةًٕ :كف خؾؼ الؽؾؿة يسؿك ً
الروح.
والؿؼ قد هـا أكف لقس لؾـصارى حجةٌ ٓ ،يف ضاهر الـصقص ،وٓ يف
اصـفا ،كؿا قا تعالك[ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ] [الـساء.]272 :
جقهر ،وهل رب ٓ يخؾؼ هبا الخالؼ ،الؾ هالل الخالؼالة
والؽؾؿة طـدهؿ هل
ٌ
ٍ
شلء ،كؿا قالقا يف كتاهبؿ« :إن كؾؿة اهلل الخالؼة إزلقة ح ّؾت يف قريؿ».
لؽؾ
والر ّب س حاكف هق الخالالؼ،
واهلل تعالك قد أخد أكف س حاكف ألؼاها إلك قريؿّ ،

والؽؾؿة التل ألؼاها لقست خالؼ ُة :إذ الخالؼ ٓ يؾؼقف شل ٌء ،ؾ هق يؾؼل غقره.
وكؾؿات اهلل كقطان :كقكقة ،وديـقة.
فالؽقكقة :كؼقلف لؾشلء« :كـ» فقؽقن.
والديـقة :أقره وشرطف الذي جاءت ف الرسؾ.

وكذلؽ أقره ،وإرادتف ،وإذكف ،وإرسالف ،و عثف يـؼسؿ إلك هذيـ الؼسؿقـ.
*****
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[ سعمًم أى اصضّي ا ضّمل فٌّ طبّعتاى اليُتَّٕ ،ناصُتّٕ]
وََا قاقلفؿ« :وطؾالك هالذا الؿثالا كؼالق  :يف السالقد الؿسالقح ص قعتالان :ص قعال ٌة
ٓهقتق ٌة التل هل ص قعة كؾؿة اهلل وروحف ،وص قع ٌة كاسقتق ٌة التل أخالذت قالـ قالريؿ
العذراء ،واتحدت ف».
الاقض ،ولالقس
فقؼال لفؿ :كال الـصارى يف هذا ال اب
قضطرب قختؾ ٌ
الػ قتـ ٌ
ٌ
الاب ،الؾ هالؿ
لفؿ يف ذلؽ قق ٌ اتػؼقا طؾقف ،وٓ قق ٌ قعؼق ٌ  ،وٓ قق ٌ د ّ طؾقالف كت ٌ
فقالالالف فِالال َالر ٌد وصقائالالالػ ،كالالالؾ فرقالال ٍالة تؽػالالالر إخالالالرى ،كالقعؼق قالالالة ،والؿؾؽاكقالالالة،
والـسطقرية.
وكؼالالؾ إقالالقا طالالـفؿ يف ذلالالؽ قضالالطر ٌة كثقالالرة آخالالتالف ،ولفالالذا يؼالالا  :لالالق
اجتؿع طشرة كصارىَ ،لتػرققا طؾك أحالد طشالر ق ً
القٓ ،وذلالؽ أن قالا هالؿ طؾقالف قالـ
قذكقر يف أقالاكتفؿ الالال لالؿ يـطالؼ الف شالل ٌء
اطتؼادهؿ قـ التثؾقث وآتحاد الال كؿا هق
ٌ
قـ كتب إك قالاء ،وٓ يقجالد ٓ يف كالال الؿسالقح ،وٓ الحالقار ّيقـ ،وٓ أح ٍالد قالـ
إك قاء ،ولؽـ طـالدهؿ يف الؽتالب ألػا ًضالا قتشالاهبةً ،وألػا ًضالا قحؽؿال ًة يتـالازطقن يف
ففؿفا ،الؿ الؼالائؾقن قالـفؿ إقاكالة الالال وهالؿ طا ّقالة الـصالارى القالق قالـ الؿؾؽاكقالة،
الاقض يؿتـالع
والـسطقرية ،والقعؼق قة الال قختؾػالقن يف تػسالقرها ،وكػالس قالقلفؿ قتـ ٌ
تصقره طؾك القجف الصحقح.
فؾفذا صار كؾ قـفؿ يؼق قا يظـ أكف أقرب قـ غقره :فؿـفؿ قـ يراطالل لػالظ
صرح الؽػر الذي يظفر فسالاده لؽالؾ أح ٍالد كالقعؼق قالة ،وقالـفؿ قالـ
أقاكتفؿ ،وإن ّ
وكثقر قـفؿ الال وهؿ الؿؾؽاكقة الال قـ همٓء وهالمٓء،
يسرت عض ذلؽ كالـسطقرية،
ٌ
ولؿا ا تدطقا قا ا تدطقا قـ التثؾقث والحؾق كان فقفؿ قـ يخالػفؿ يف ذلؽ.
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[قُن ا و حشم يف اصهحارٗ]
وقال َباق َحؿاد باـ حازم :الـصالارى فِ َالر ٌد ،قالـفؿ أصالحاب أريالقس ،وكالان
قسقسا اإلسؽـدرية ،وقـ ققلف التقحقد الؿجرد ،وأن طقسك ط الدٌ قخؾ ٌ
القد ،وأكالف
ً
كؾؿة اهلل التل هبا خؾؼ السؿاوات وإرض.

وأو قالـ تـصالر قالـ قؾالقك
وكان يف زقـ قسطـطقـ إو اين الؼسطـطقـقةّ ،
الرو  ،وكان طؾك قذهب أريقس( )2هذا.
قال :وقـفؿ أصحاب القلس الشؿشالاصل( ،)1وكالان طرياركًالا لكطاكقالة ق الؾ
ضفالالقر الـصالالراكقة ،وكالالان ققلالالف التقحقالالد الؿجالالرد الصالالحقح ،وأن طقسالالك ط الالد اهلل
ورسقلف ،كلحد إك قاء ،خؾؼف اهلل يف طـ أقف قالريؿ قالـ غقالر َذكَال ٍر ،وأكالف إكس ٌ
الان ٓ
إلفقة فقف ال تة ،وكان يؼق  ٓ :أدري قا الؽؾؿة ،وٓ الروح الؼدس.
قال :وكان قالـفؿ أصالحاب قؼالدكققس( ،)3كالان طرياركًالا الؼسالطـطقـقة عالد
ضفقر الـصراكقة أيا قسطـطقـ ـ قسطـطقـ اين الؼسطـطقـقة ،وكان هذا الؿؾالؽ
أريقسالقا كل قالالف ،وكالالان قالالـ قالالق قؼالدوكققس هالالذا :التقحقالالد الؿجالالرد ،وأن طقسالالك
القد ،إكسال ٌ
ط الالدٌ قخؾال ٌ
الان ك الالل رسالالق ٌ كسالالائر إك قالالاء ،وأن طقسالالك هالالق روح
الؼدس ،وكؾؿة اهلل ،وأن روح الؼدس والؽؾؿة قخؾققان ،خؾؼ اهلل كؾ ذلؽ.
قال :وكان قـفؿ الد راكقة( ،)2وهؿ يؼقلقن :إن طقسالك وأقالف إلفالان قالـ دون
( )2اكظر ترجؿتف فقؿا س ؼ ص.82
( )1يؽػل تعريػ ا ـ حز ف أطاله.
طرف ف ا ـ حز فقؽػل.
(ّ )3
( )2إحدى فرد الـصراكقة التل تذهب إلك الؼق

للقهقة الؿسقح وأقف ق ًعا ،ويؼا أهنا

=
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اهلل تعالك.
قاال :وهالالذه الػالالرد قالالد الالادت ،وطؿالالدهتؿ القالالق الالالث فالالرد ،وأطظؿفالالا فالالرد
الؿؾؽاكقالالة ،وهالالل قالالذهب جؿقالالع قؾالالقك الـصالالارى حقالالث كالالاكقا ،حاش الا الح شالالة
والـق ة ،وقذهب طا ّقة أهالؾ كالؾ قؿؾؽالة الـصالارى حاشالا الـق الة والح شالة ،وهالق
قذهب جؿقع كصارى إفريؼقة ،وصؼؾقة ،وإكدلس ،وجؿفقر الشا .

وققلفؿ :إن اهلل الال تعالك طـ ققلفؿ الال ال ة أشقاء :أب ،وا ـ ،وروح الؼالدس،
ٌ
وإكسان تا  ،لقس أحالدهؿا غقالر أخالر ،وأن
كؾفا لؿ تز  ،وأن طقسك إل ٌف تا كؾف،

اإلكسان قـف هق الذي صالؾب وقتالؾ ،وأن اإللالف قـالف لالؿ يـؾالف شالل ٌء قالـ ذلالؽ ،وأن

قريؿ ولدت اإللف واإلكسان ،وأهنؿا ق ًعا شل ٌء واحدٌ  ،ا ـ اهلل.
تعالك اهلل طـ كػرهؿ.

ٍ
بساقادِ إٓ َكفاؿ قاالقا :إن قالريؿ لالؿ تؾالد
وقالت الـسطقرية َثؾ ذلاؽ ساقا ًد
اإللف ،وإكؿا ولدت اإلكسان ،وأن اهلل لؿ يؾد اإلكسان ،وإكؿا ولد اإللف.
تعالك اهلل طـ كػرهؿ.
وهالالذه الػرقالالة غال ال ًة طؾالالك الؿقصالالؾ ،والعالالراد ،وفالالارس ،وخراسالالان ،وهالالؿ
قـسق قن إلك كسطقر( ،)2وكان طرياركًا الؼسطـطقـقة.
وقالت القعؼقبقاة :إن الؿسالقح هالق اهلل كػسالف ،وأن اهلل الالال تعالالك اهلل طالـ طظالقؿ

=

اكؼر ت ،وقد قرر قذه فؿ ا ـ ال طريؼ يف تاريخف .ويسؿقن «الريؿقتققـ».
فصقحا
( )2ولد هذا الؼديس سـة  382يف قديـة قرطش سقريا ،وتر ك يف إكطاكقة ،كان
ً
وقعج ًا ـػسف ،وقع ذلؽ كان قح ق ًا لدى الـاس لؿحاولتف إزالة قا يف الؽـقسة قـ
الفطرقة والدروس الققكاكقة .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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وصؾب و ُقتؾ ،وأن العالالؿ ؼالل ال الة أيالا الال قالد ّ ٍر ،والػؾالؽ الال
كػرهؿ الال قات ُ
الديؿا،
قد ّ ٍر ،ؿ قا ورجالع كؿالا كالان ،واهلل تعالالك طالاد قحالد ً ا ،والؿحالدث طالاد ق ً
ً
قحؿقٓ ف.
واهلل تعالك كان يف طـ قريؿ

وهالالؿ يف أطؿالالا قصالالر ،وجؿقالالع الـق الالة ،وجؿقالالع الح شالالة ،وقؾالالقك إقتالالقـ
الؿذكقرتقـ (.)2
قؾت :وقـ أخد الـاس ؿؼآهتؿ قـ كان قـ طؾؿائفؿ ،وأسالؾؿ طؾالك ص ٍ
القرة
عد الخدة ؽت فؿ وقؼآهتؿ ،كالحسـ ـ أيقب( )1الذي كتب رسالة إلك أخقالف
طؾالالل الالـ أيالالقب ،يالالذكر فقفالالا س ال ب إسالالالقف ،ويالالذكر إدلالالة طؾالالك طالالالن ديالالـ
الـصارى ،وصحة ديـ اإلسال .
قا يف رسالتف إلك أخقف لؿا كتب إلقف يسالللف طالـ سال ب إسالالقف ،عالد أن ذكالر
خط تف :ؿ أطؾؿؽ الال أرشالدك اهلل الالال أن ا تالداء أقالري يف الش ّ
الؽ الالذي دخؾـالل فقؿالا
كـت طؾقف ،وآست شاع الؼق ف قـ أكثر قـ طشريـ سـة ،لؿالا كـالت أقالػ طؾقالف
ؿا ُأدخؾ فقف قـ الؼالق الثال الة إقالاكقؿ(،)3
يف الؿؼالة قـ فساد التقحقد هلل
( )2اكظر :الػصؾ ٓ ـ حز (.)222-209/2
قـ اهلل طؾقف اإلسال فلسؾؿ،
( )1أحد طؾؿاء الـصارى ،وقـ الخ قريـ ػرقفؿ وقؼآهتؿّ ،
وكتب رسالة إلك أخقف طؾل ـ أيقب ،يذكر فقفا س ب إسالقف ،ويذكر إدلة طؾك
طالن ديـ الـصارى ،وصحة ديـ اإلسال .
وقا طـف ا ـ الـديؿ« :قـ الؿتؽؾؿقـ ولف قـ الؽتب كتاب إلك أخقف طؾل ـ أيقب يف
الرد طؾك الـصارى ،وت ققـ فساد قؼالتفؿ وتث قت الـ قة» .الػفرست ص.126
وقد ذكر ا ـ تقؿقة كتا ف ؿـ كتا ف هذا ،وأ ـك طؾقف وزكاه ،فؼا « :وهق قؿـ كان قـ
أجالء وطؾؿاء الـصارى ،وأخد الـاس لققالفؿ ،فـؼؾف لؼقلفؿ أصح قـ كؼؾ غقره» .ا هال.
( )3يمقـ الـصارى لن ذات اهلل ال ة أقاكقؿ :أقـق إب ،وأقـق آ ـ ،وأقـق روح
الؼدس .وهذه طـدهؿ تعتد شلء واحد.

=
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وغقرها قؿا تضالؿـتف شالريعة الـصالارى ،وو الع آحتجاجالات التالل ٓ تزكالق وٓ
تث ت يف تؼرير ذلؽ.
وكـت إذا ت حرتف وأجؾت الػؽر فقف ان لل طقاره ،وكػرت كػسل قالـ ق قلالف،
طؾل ف ،وجدت أصالقلف ا تالةً ،وفروطالف
وإذا فؽرت يف ديـ اإلسال الذي َق ّـ اهلل ّ
قستؼقؿةً ،وشرائعف جؿقؾ ًة.
وأصؾ ذلؽ قا ٓ يختؾػ فقف أحالدٌ قؿالـ طالرف اهلل

قالـؽؿ ،وقالـ غقالركؿ،

وهالالق اإليؿالالان الالاهلل الحالالل ،الؼقالالق  ،السالالؿقع ،ال صالالقر ،القاحالالد ،الػالالرد ،الؿؾالالؽ،
الؼالالدوس ،الجالالقاد ،العالالد  ،إلالالف إ الالراهقؿ ،وإسالالؿاطقؾ ،وإسالالحاد ،ويعؼالالقب،
وإسال اط ،وإلالالف ققسالالك ،وطقسالالك ،وسالالائر الـ قالالقـ ،والخؾالالؼ أجؿعالالقـ ،الالالذي ٓ
ا تداء لف وٓ اكتفالاء ،وٓ الد وٓ كالد ،ولالؿ يتخالذ صالاح ًة وٓ ولالدً ا ،الالذي خؾالؼ
ٍ
شلء ،وٓ طؾك قثا  ،ؾ كقالػ شالاء ،و اللن قالا لفالا« :كالقين»
إشقاء كؾفا ٓ قـ
فؽاكت طؾك قا قدّ ر وأراد ،وهق العؾقؿ الؼدير ،الرؤوف الالرحقؿ ،الالذي ٓ يشال فف
القب ،وٓ تخػالك
شل ٌء ،وهق الغالب فال يغؾب ،والجقاد فال ي خؾ ٓ ،يػقتالف قطؾ ٌ
طؾقف خافقةٌ ،يعؾؿ خائـة إطالقـ ،وقالا تخػالل الصالدور ،وقالا يؾالج يف إرض ،وقالا
ٍ
قذكقر أو ققهق ٍ هق قـف،
يخرج قـفا ،وقا يـز قـ السؿاء ،وقا يعرج فقفا ،وكؾ
وكؾ ذلؽ ف ،وكؾ لف قاكتقن.
ؿ كمقـ لن قحؿدً ا ط ده ورسقلف ،أرسؾف الفدى وديـ الحؼ :لقظفره طؾالك
الديـ كؾف ،ولق كره الؿشالركقن ،وكالمقـ ؿقسالك وطقسالك وسالائر إك قالاء طؾالقفؿ
الصالة والسال  ٓ ،كػرد قـ ٍ
أحد قـفؿ ،وكالمقـ الالتقراة ،واإلكجقالؾ ،والز القر،
ّ

=

وقد رد اهلل طؾقفؿ ؼقلف[ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ] [الؿائدة.]73:
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والؼالالرلن ،وسالالائر الؽتالالب التالالل أكزلفالالا اهلل تعالالالك طؾالالك أك قائالالف ،وأن السالالاطة لتقال ًة ٓ
ريب فقفا ،وأن اهلل ي عث قـ يف الؼ قر ،وأن إ الرار لػالل كعالقؿ ،وإن الػجالار لػالل
جحقؿ ،يصؾقهنا يق الديـ ،ذلؽ ؿا كس ت أيديفؿ ،وأن اهلل لقس ظال ٍ لؾع قد.
قال )2(:وكان يحؿؾـل إلػ ديـالل ،وصالق الؿالدّ ة والعفالد طؾقالف ،وآجتؿالاع
أ الالاء ،وإقفالالات ،واإلخالالقة ،وإخالالقات ،وإقالالارب ،واإلخالالقان ،والجقالالران،
وأهؾ الؿق ّدات ،طؾك التسقيػ العز  ،والتؾ ث طؾالك إ الرا إقالر ،ويعالرض قالع
ذلؽ الػؽر يف إقعان الـظر ،وآزدياد يف ال صقرة ،فؾؿ أدع كتا ًالا قالـ كتالب أك قالاء:

التقراة ،واإلكجقؾ ،والز قر ،وكتب إك قاء ،والؼرلن إٓ كظالرت فقالف ،وتصالػحتف،
وٓ شق ًئا قـ قؼآت الـصراكقة إٓ تلقؾتف ،فؾؿا لؿ أجد لؾحالؼ قالدف ًعا ،وٓ لؾش ّ
الؽ
ـػسل ،هار ًالا

قفاجرا إلك اهلل
وجفا ،خرجت
فقف قق ًعا ،وٓ لألكاة والتؾ ث ً
ً
ديـل طـ ٍ
كعؿة ،وأهؾ قسالتؼر ،وقحالؾ ،وطالز ،وقتصالرف يف طؿالؾ ،فاللضفرت قالا

القـ ا ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أضفرتف طـ ٍ
صادقة ،ويؼ ٍ
الت ،فالحؿالد هلل الالذي هالداكا
وسريرة
صحقحة،
كقة
الحؼ ،وإياه تعالالك
لفذا ،وقا كـا لـفتدي لقٓ أن هداكا اهلل ،لؼد جاءت رسؾ ر ـا
ّ
كسل أن ٓ يزيغ قؾق ـا عد إذ هداكا ،وأن يفب لـا قـف رحؿةً ،إكف هق القهاب.
قااال :ولؿالالا كظالالرت يف قؼالالآت الـصالالارى وجالالدت صالالـ ًػا قالالـفؿ يعرفالالقن الال
«إريقسالالقة»( )1يجالالردون تقحقالالد اهلل ،ويعرتفالالقن ع قديالالة الؿسالالقح
يؼقلقن فقف شق ًئا قؿا يؼقلالف الـصالارى قالـ ر ق ق ٍالة ،وٓ ـ ٍ
القة خاصالة ،وٓ غقرهؿالا،
 ،وٓ

( )2إس اب التل أخرت الحسـ ـ أيقب طـ اإلسال .
( )1هؿ أت اع أريقس قسقس اإلسؽـدرية ،الذي كان يف زقـ قسطـطقـ إو  ،وهق الؼائؾ
ط د قخؾقد ،وأكف كؾؿة اهلل
التقحقد الؿجرد ،وأن الؼديؿ هق اهلل ،وأن طقسك
التل خؾؼ هبا السؿاوات وإرض .اكظر الؿؾؾ والـحؾ لؾشفرستاين ()112 /2
والػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ ٓ ـ حز (.)27 /2
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وهؿ قتؿسؽقن نكجقؾ الؿسقح ،قؼ ّالرون ؿالا جالاء الف تالققالذه ،والحالاقؾقن طـالف،
فؽاكت هذه الط ؼة قري ًة قـ الحؼ ،قخالػ ًة ل عضف يف جحالقد ك القة قحؿ ٍالد ،ودفالع
قا جاء ف قـ الؽتاب والسـة.
قال :ؿ وجدت قـفؿ صالـ ًػا يعرفالقن الال «القعؼق قالة( »)2يؼقلالقن :إن الؿسالقح
ص قعالال ًة واحالالد ًة قالالـ ص قعقتالالقـ ،إحالالداهؿا ص قعالالة الـاسالالقت ،وإخالالرى ص قعالالة
الالهالالقت ،وأن هالالاتقـ الط قعتالالقـ ترك تالالا ،كؿالالا ترك الالت الالالـػس قالالع ال الالدن فصالالارتا
وشخصالالا واحالالدً ا ،وأن هالالذه الط قعالالة القاحالالدة،
القهرا واحالالدً ا،
ً
إكسالالاكًا واحالالدً ا ،وجال ً
ٌ
شخص واحالدٌ ،
وإكسان كؾف ،وهق
والشخص والقاحد هق الؿسقح ،وهق إل ٌف كؾف،
ٌ
وص قع ٌة واحد ٌة قـ ص قعتقـ.

وقالقا :إن قريؿ ولدت اهلل الال تعالك اهلل طؿالا يؼقلالقن الالال وإن اهلل قالات ،وتالللؿ،
وصؾب قتجسدً ا ،ودفـ ،وقا قـ قـ إققات ،وصعد إلك السؿاء.
فجاءوا قالـ الؼالق ؿالا لالق طالرض طؾالك السالؿاء ٓكػطالرت ،أو طؾالك إرض
ٓكشالالؼت ،أو طؾالالك الج الالا ٓهنالالدت ،فؾالالؿ يؽالالـ لؿحاجالالة هالالمٓء وجفال ٌة ،إذ كالالان
كػرهؿ ؿا صرحقا ف أو ح قـ أن يؼع فقف الشالؽ ،وكالان غقالرهؿ قالـ الـصالارى
كالؿالؽاكقة ،والـسطقرية يشفدون ذلؽ طؾقفؿ.
قال :الؿ كظالرت يف قالق «الؿؾؽاكقالة( »)1وهالؿ الالرو  ،وهالؿ أكثالر الـصالارى،
( )2هؿ الؼائؾقن لن الؿسقح ص قعة واحدة قـ ص قعتقـ ،اتحاد ال اختالط وٓ اقتزاج وٓ
استحالة ،وأو قـ أطؾـ قذه فؿ طريرك اإلسؽـدرية يف قـتصػ الؼرن الخاقس
قمسسا لف:
الؿقالدي ،ويـس قن إلك يعؼقب الدادطل ٕكف قـ أكشط الدطاة إلقف ،ولقس
ً
ٕن قذه فؿ أقد قـف .اكظر تاري إقة الؼ طقة ( )92-93 /1وقحا رات يف
الـصراكقة ٕ ل زهرة ص.226 ، 219
إلف تا كؾف ،وإكسان تا كؾف ،لقس أحدهؿا غقر
( )1هؿ الديـ يعتؼدون أن طقسك

=
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فقجدهتؿ قالقا :إن آ ـ إزلل الذي الال هق اهلل الؽؾؿة الال تجسد قـ قريؿ تجسالدً ا
كػسالالا كاقؾالال ًة العؼالالؾ،
كال ً
الاقال كسالالائر أجسالالاد الـالالاس ،وركالالب يف ذلالالؽ الجسالالد ً
والؿعرفة ،والعؾؿ ،كسائر أكػس الـاس ،وأكف صار إكساكًا الـػس والجسد الؾالذيـ
وإلفالا جالقهر الالهالقت كؿثالؾ أ قالف لالؿ يالز  ،وهالق إكس ٌ
الان
هؿا قـ جقهر الـاسً ،

شخص واحدٌ لؿ يزد طدده ،و ت لف
جقهر الـاسقت ،قثؾ إ راهقؿ وداود ،وهق
ٌ
جقهر الالهقت ،كؿا لؿ يالز يصالح لالف جالقهر الـاسالقت الالذي ل سالف قالـ قالريؿ،
وهق شخص واحدٌ لؿ يزد طالدده وص قعتالان ،ولؽالؾ واح ٍ
الدة قالـ الط قعتالقـ قشالقئ ٌة
ٌ
كاقؾالةٌ ،فؾالالف الهقتالالف قشالالقئ ٌة قثالالؾ إب والالالروح ،ولالالف ـاسالالقتف قشالالقئ ٌة قثالالؾ قشالالقئة
إ راهقؿ وداود.
إلفالالا ،وأن الؿسالالقح ال الال وهالالق اسالالؿ يجؿالالع الالهالالقت
وقااالقا :إن قالالريؿ ولالالدت ً
والـاسقت الال قات.
وقالقا :إن اهلل لؿ يؿت ،والذي ولدت قريؿ قد قات جقهر كاسقتف ،ففق إلال ٌف
تا جقهر ٓهقتف ،وإكس ٌ
الان تالا جالقهر كاسالقتف ،ولالف قشالقئة الالهالقت ،وقشالقئة
الخص واحالالدٌ  ٓ ،كؼالالق شخصالالان ،لالالئال يؾزقـالالا الؼالالق لر عالالة
الـاسالالقت ،وهالالق شال ٌ
أقاكقؿ.
قال :ففمٓء أتقا قـ ذلؽ ؿثؾ قا أتت ف القعؼق قة يف وٓدة قريؿ ،تعالالك اهلل
الؿ ٓ تشالؽ جؿاطالة الـصالارى
طؿا يؼق الظالؿقن ،وقالقا :إن الؿسقح الال وهالق اس ٌ

=

أخر ،وأن الؽؾؿة اتحدت جسد الؿسقح ،ويعـقن الؽؾؿة :أقـق العؾؿ ،ويعـقن
روح الؼدس :أقـق الحقاة ،ويؼقلقن :لن اإلكسان قـف هق الذي صؾب وقتؾ ،وأن
اإللف قـف لؿ يـؾف شلء قـ ذلؽ ،وأن قريؿ ولدت اإللف واإلكسان ،وأهنؿا شلء واحد
ا ـ اهلل .اكظر اطتؼاد الؿسؾؿقـ والؿشركقـ لؾػخر الرازي ص .82والػصؾ يف الؿؾؾ
والـحؾ (28 /2و.)112
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واقع طؾك الالهقت والـاسقت الال قالات ،وأن اهلل لالؿ يؿالت ،فؽقالػ يؽالقن قق ًتالا
أكف ٌ
ٍ
لؿ يؿت ،وقائؿا قاطدً ا يف حا ٍ
واحدة؟ وهالؾ القـ الؿؼالالتقـ ف ٌ
الرد إٓ قالا اختؾػالقا
ً
فقف قـ الط ائع؟.

قاااال :الالؿ كظالالرت يف قالالق «الـسالالطقرية( »)2فقجالالدهتؿ قالالالقا :إن الؿسالالقح
شخصان وص قعتان ،لفؿا قشقئ ٌة واحدةٌ ،وأن ص قعة الالهالقت التالل لؾؿسالقح غقالر
ص قعة كاسالقتف ،وأن ص قعالة الالهالقت لؿالا تقحالدت الـاسالقت شخصالفا الؽؾؿالة
وإرادة واح ٍ
ٍ
التل صارت الط قعتان جف ٍالة واح ٍ
الدة ،والالهالقت ٓ يؼ الؾ زيالادةً،
الدة،
ٍ
شلء ،والـاسقت يؼ ؾ الزيادة والـؼصان ،فؽان الؿسالقح
وٓ كؼصان ،وٓ يؿتزج
إلفالالا وإكسالالاكًا ،ففالالق إلال ٌف جالالقهر الالهالالقت الالالذي ٓ يزيالالد وٓ يالالـؼص ،وهالالق
تؾالالؽ ً
ٌ
إكسان جقهر الـاسقت الؼا ؾ لؾزيادة والـؼصان.
وقالقا :إن قريؿ ولدت الؿسقح ـاسالقتف ،وإن الالهالقت لالؿ يػارقالف قالط قـالذ
تقحدت ـاسقتف.
وقال :فقجدكا القعؼق قة قد صرحقا لن قريؿ ولدت اهلل الالال تعالالك طؿالا يصالػف
الؿ طؾقن ،ويؼقلف العادلقن الال وأكف تللؿ ،وصؾب ،وقات ،وقا عد ال ة أيالا قالـ
قـ الؿقتك.
وهذا الؽػر الذي تشفد ف طؾقفؿ سائر قؾؾ الـصارى وغقرهؿ.
ووجدكا الؿؾؽاكقة قد حادوا طـ هالذا التصالريح إلالك قالا هالق دوكالف يف الظالاهر،
( )2كس ة إلك كسطقر الراهب وهق أسؼػ الؼسطـطقـقة ،كان يرى أن الؿسقح يؼا لف :إلف،
وا ـ اإللف ،لقس طؾك الحؼقؼة ،ولؽـ ققه ة .وأن قريؿ لقست قلدة اإللف طؾك
الحؼقؼة ،وأن الالهقت لؿ يقلد ،ولؿ يصؾب ،ولؿ يؼؿ قع الـاسقت .اكظر قحا رات
يف الـصراكقة ٕ .ل زهرة ص ،225-222وهداية الحقارى ٓ ـ الؼقؿ ص.156
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فؼالقا :إن الؿسقح شخص واحدٌ وص قعتان ،فؾؽؾ واح ٍ
الدة قالـ الط قعتالقـ قشالقئةٌ،
ٌ
فؾف الهقتف قشقئ ٌة قثؾ إب والروح ،ولف ـاسقتف قشقئ ٌة كؿشقئة إ راهقؿ وداود.
وأوهؿقا القاقػ طؾك ققلفؿ أهنؿ ؿا اخرتطالقه قالـ هالذا آختقالار قالد فرقالقا
قـ الالهقت والـاسقت ،ؿ طالادوا إلالك قالق القعؼق قالة فؼالالقا :إن قالريؿ ولالدت
الؿ يجؿالالع الالهالالقت والـاسالالقت طـالالد جؿالالاطتفؿ ٓ
ً
إلفالالا ،وأن الؿسالالقح الالال وهالالق اسال ٌ
يشؽقن يف ذلؽ الالال قالات الجسالد ،وأن اهلل لالؿ يؿالت ،والالذي قالد ولدتالف قالريؿ قالد

قات جقهر كاسقتف.
فؽقالالػ يؽالالقن ققالالت لالالؿ يؿالالت؟ وهالالؾ الالقـ الؿؼالالالتقـ إٓ قالالا اختؾػالالقا فقالالف قالالـ
الط ائع فرد؟.
وإذا كاكقا قالد اطرتفالقا اللن قالريؿ ولالدت اهلل ،وأن الالذي ولدتالف قالريؿ الالال وهالق
الؿسقح آسؿ الجاقع لؾجقهريـ لالهقت والـاسقت الال قالد قالات ،ففالؾ وقعالت
القٓدة والؿقت وسائر إفعالا التالل تحؽالل الـصالارى أهنالا ُفعؾالت الؿسالقح إٓ
الرأة ش ٍ
القد قالـ اق ٍ
طؾقفؿا؟ فؽقػ يصح لذي طؼ ٍؾ ط الادة ققل ٍ
الرية قالد قالات ،وكالتالف
العؾؾ وأفات؟!.
*****
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[تعلّل شّخ اإلصالم علٖ مكاصتًم يذٍ]
قؾاات :وقؿالالا يق الالح تـاقضالالفؿ أهنالالؿ يؼقلالالقن :إن الؿسالالقح الالال وهالالق الالهالالقت
شخص واحدٌ  ،وأقـق ٌ واحدٌ  ،قالع قالقلفؿ :إهنؿالا جالقهران ط قعتالقـ
والـاسقت الال
ٌ

الخص واحالدٌ  ،الؿ
وقشقئتقـ ،فقث تقن لؾجقهريـ أقـق ًقالا واحالدً ا ،ويؼقلالقن :هالق ش ٌ
القهر واحالدٌ  ،وهالق ال الة
يؼقلقن :إن رب العالؿقـ إل ٌف واحالدٌ  ،وأقـالق ٌ واحالدٌ  ،وج ٌ

أقالالاكقؿ ،فقث تالالقن لؾجالالقهر القاحالالد ال الالة أقالالاكقؿ ،ولؾجالالقهريـ الؿتحالالديـ أقـق ًقالالا
واحالالدً ا ،قالالع أن قشالالقئة إقالالاكقؿ الثال الالة طـالالدهؿ واحالالدةٌ ،والـاسالالقت والالهالالقت

يث تالالقن لفؿالالا قشالالقئتقـ وص قعتالالقـ ،وقالالع هالالذا هؿالالا طـالالدهؿ شال ٌ
الخص واحالالدٌ  ،أقـالالق ٌ
واحدٌ  ،وهذا يؼتضل غاية التـاقض ،سالقا ٌء فسالروا إقـالق الصالػة ،أو الشالخص،
ٍ
شلء قالقه.
أو الذات قع الصػة ،أو أي
وهق ي قـ أن الذيـ تؽؾؿقا هبذا الؽال قا تصقروا قا قالقه ،ؾ كالاكقا ُ ّالال ًٓ
ُج ّف ًآ ،خالف قا يؼقلف إك قاء فنكف حؼ ،فؾفذا ٓ يقجد طالـ الؿسالقح ،وٓ غقالره
قـ إك قاء قالا يقافالؼ قالقلفؿ يف التثؾقالث ،وإقالاكقؿ ،وآتحالاد ،وكحالق ذلالؽ قؿالا
ً
أققآ قخالػ ًة لؾشرع والعؼؾ.
ا تدطقه غقر سؿ ٍع وطؼؾٍ ،ؾ ألؼقا
[ مكاصٕ اصهضطُرِٕ تعُ إىل اصّعكُ ّٕ َا لهانّٕ]:
ثؿ قال الحسـ باـ َياقم :الؿ وجالدكا الـصالارى الؿعالروفقـ الـسالطقرية قالد
خالالالػقا القعؼق قالالة والؿؾؽاكقالالة يف قالالقلفؿ شخصالالقـ لفؿالالا قشالالقئ ٌة واحالالدةٌ ،وأن
الط قعتقـ اتحدتا فصالارتا جف ٍالة واح ٍ
الدة ،الؿ طالادوا إلالك شال قف قالقلفؿ يف أن قالريؿ
ولدت الؿسقح ،فنذا كاكت ولدت الؿسقح فؼد لزقفؿ ووجب طؾقالف اإلقالرار لهنالا
ولدت هذا الالهقت والـاسقت الؿتحديـ.
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وقد رجع الؿعـك إلك قق القعؼق قة ،إٓ أهنؿ اختاروا لذلؽ ألػا ًضالا زوققهالا،
وقدروا هبا التؿقيف طؾك السالاقع ،ولالؿ يصالرحقا الالؼق كتصالريح القعؼق قالةٕ :ن
الؿتحد الشلء هالق الؿؿالازج لالف ،والؿجتؿالع قعالف حتالك صالار قازجالف وهالق شالق ًئا
واحدً ا ،ؿ أكدوا الؼق نقرارهؿ أن الـاسالقت قـالذ اتحالد الالالهقت لالؿ يػارقالف،
فؿا لؿ يػارد الشلء هؾ هق إٓ يجالري قجالراه يف سالائر قتػرقاتالف قالـ الر وكػالعٍ،
ٍ
ٍ
وحاجة وغـك.
وخقر وشر،
قال :وأقا ققلفؿ :إن قريؿ ولدت الؿسقح ـاسقتف.
ففذه أغؾقصةٌ ،وإٓ فؽقػ يقلد ولد قتّحدٌ ش ٍ
اللء لخالر قجالاق ٍع لالف دون ذلالؽ
الشلء؟ وكقػ يؽقن ذاك وهؿ يؼقلقن :إكف لؿ يػارقف قط؟ وهالؾ يصالح هالذا طـالد
أهؾ الـظر؟.
أولقس الحؽؿ طـد كالؾ ك ٍ
الاضر ،وقالـ كالؾ ذي طؼال ٍؾ يقجالب أن تؽالقن الالقٓدة
واقع ٌة طؾك الالهالقت والـاسالقت ق ًعالا ،ؿعـالك آتحالاد ،و ؿعـالك آسالؿ الجالاقع
لالهقت والـاسقت وهق الؿسقح ،وكذلؽ الحؿؾ هبؿا جؿق ًعا ،وأن يؽقن ال طـ
قد حقاهؿا.
*****
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[اجتماع اصهحارٗ علٖ اصباطل َ فاعًم عهٌ]
قااال :فالالنن لجالالقا يف ال اصالالؾ ،ودافعالالقا طالالـ ق الالقح هالالذه الؿؼالالالة ،وقالالالقا إلالالك
تحسقـفا التؿقيفات الؿشؽؽة لؿـ قصرت قعرفتالف ،فالـحـ كؼالقؿ طؾالقفؿ شالاهدً ا
قالالـ أكػسالالفؿ ٓ يؿؽالالـفؿ دفعالالف ،وذلالالؽ أن شالالريعة إيؿالالاهنؿ( )2التالالل ألػفالالا لفالالؿ
رؤسالالاؤهؿ قالالـ ال طاركالالة ،والؿطاركالالة ،وإسالالاقػة ،وإح الالار ،يف ديالالـفؿ وذوي
العؾؿ قـفؿ حضرة الؿؾؽ طـد اجتؿاطفؿ قالـ لفالاد إرض ؿديـالة قسالطـطقـقة،
رجال ،يصػقن أهنؿ كطؼقا هبالا الروح الؼالدس ،وهالل
وكاكقا ال ؿائة و ؿاكقة طشر ً
التل لؿ تختؾػ جؿاطتفؿ طـد اخالتالففؿ يف الؿؼالآت فقفالا ،وٓ يالتؿ لفالؿ قر ٌ
الان
إٓ هبا طؾك هذا الـسؼ الذي ك قـف« :كالمقـ الاهلل إب قالالؽ كالؾ ش ٍ
اللء ،صالاكع قالا
يرى وقا ٓ يرى ،و الرب القاحد يسقع الؿسقح ،ا الـ اهلل القاحالد ،ؽالر الخالئالؼ
كؾفا ،ولقس ؿصـقعٍ ،إلال ٌف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،قالـ جالقهر أ قالف الالذي قالده أتؼـالت
ٍ
شلء ،الذي قـ أجؾـا قعشر ال شر ،وقالـ أجالؾ خالصالـا كالز
العقالؿ ،وخؾؼ كؾ
قـ السؿاء ،وتجسد قـ روح الؼدس ،وصار إكسالاكًا ،وح الؾ الف ،وولالد قالـ قالريؿ
وصؾب أيا ققطقس ـ قالصقس ،ودفـ ،وقا يف القالق الثالالث،
ال تق  ،وتللؿُ ،
القب ،وصالالعد إلالالك السالالؿاء ،وجؾالالس طالالـ يؿالالقـ أ قالالف ،وهالالق قسالالتعدٌ
كؿالالا هالالق قؽتال ٌ
لؾؿجالاللء تالالار ًة أخالالرى لؾؼضالالاء الالقـ إقالالقات وإحقالالاء ،وكالالمقـ الالروح الؼالالدس
القاحالالد ،روح الحالالؼ الالالذي يخالالرج قالالـ أ قالالف روح ،وقجقئالالف ،و ؿعؿقديال ٍالة واحال ٍ
الدة
ٌ
لغػالالران الخطايالالا ،و جؿاطال ٍالة واحال ٍ
الدة قديسالالقة سالالؾقخقة جا ؾقؼقالالة ،و ؼقاقالالة أ الالداكـا،
و الحقاة الدائؿة إلك أ د أ ديـ».
( )2يؼصد ف قاكقن إيؿاهنؿ الـقؼل.
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قال :ففالذه الشالريعة يجتؿالع طؾالك اإليؿالان هبالا ،و الذ الؿفالج فقفالا ،وإخالراج
إكػس دوهنا جؿاهقرهؿ قـ الؿؾؽاكقة ،والقعؼق قة ،والـسطقرية.
وقالالد اطرتفالالقا فقفالالا جؿق ًعالالا الاللن الالالرب الؿسالالقح الالالذي هالالذه صالالػتف طؾالالك قالالا
اقتصصـاه قـفا اإللالف الحالؼ قالـ اإللالف الحالؼ كالز قالـ السالؿاء ،وتجسالد قالـ روح
الؼدس ،وصار إكساكًا ،وح ؾ الف ،وولالد قالـ قالريؿ ال تالق  ،وتالللؿ ،وصالؾب طؾؼال ٌة
يتعؾؼ هبا العـت الؿدافع طـ الحجة ،فتد روا هذا الؼق يا قعشالر الـصالارى ،فنكالف
ٓ يؿؽـ أحدٌ قـؽؿ أن يخرج طـف ،وٓ أن يدفع قا صالر ح الف ،فالنكؽؿ إن قؾالتؿ :إن
الؿؼتق الؿصؾقب هق اهلل ،فؿريؿ طؾك ققلؽؿ ولدت اهلل ،سال حاكف وتعالالك طؿالا
يؼقلقن.
وإن قؾتؿ :إكف إكسان :فؿريؿ ولدت إكساكًا.
ويف ذلؽ أجؿع طالن شريعة إيؿاكؽؿ ،فاختاروا أي الؼقلقـ شالئتؿ ،فالنن فقالف
كؼض الديـ.
*****
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[نكي قانُى اإلمياى اصهّكْ]
قال :وقد يجب طؾك ذوي العؼق أن تزجرهؿ طؼقلفؿ طالـ ط الادة إل ٍالف ولدتالف
قريؿ ،وهل اقرأ ٌة لدققةٌ ،ؿ قؽث طؾالك إرض ال القـ سالـة تجالري طؾقالف أحؽالا
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الؿ ،وتعؾ ٍ
وأقـ ،وتعؾ ٍ
ٍ
القؿٓ ،
وخقف،
وسؼؿ،
وصحة،
غذاء ،وتر ٍقة،
أدقققـ :قـ
يتفقل لؽؿ أن تدّ طقا أكف كان قـف يف تؾؽ الؿدة قـ أس اب الالهقتقالة شالل ٌء ،وٓ لالف
قالالـ أحالالقا أدققالالقـ كؾفالالا قالالـ حالالاجتفؿ ،و الالروراهتؿ ،وهؿالالققفؿ ،وقحالالـفؿ،

وتصرفاهتؿ قخرج.
الالؿ أحالالدث عالالد هالالذه الؿالالدة الطقيؾالالة قالالا أحد الالف قالالـ إضفالالار أقالالر اهلل تعالالالك،
والـ قات ،وأيالات ال الاهرة ،الؿعجالزة ؼالقة اهلل تعالالك ،وقالد كالان طـالد غقالره قالـ
إك قاء قثؾفا ،وقا هق أطؾك قـفا ،فؽاكت قدتف يف ذلؽ أقالؾ قالـ الالث سالـقـ ،الؿ
س ،و ال ٍ
اكؼضالالك أقالالره ؿالالا يصالالػقن أكالالف اكؼضالالك الالف ،ويـس ال قكف إلقالالف قالالـ ح ال ٍ
الرب،
ٍ
ٍ
وصؾب ،وقت ٍؾ.
وقذف،
إلفا كالا ط الاده قـالف ،قثالؾ قالا تالذكرون أكالف
ففؾ تؼ ؾ العؼق قا يؼقلقن قـ أن ً
كقؾ قـف؟!.
فنن تلولتؿ أن ذلؽ ّ
حؾ الجسؿ ،ولقس الؼقاس يحتؿالؾ ذلالؽ لؿالا شالرحـاه
قالالـ قعـالالك اتحالالاد الالهالالقت الالف ،أفؾالالقس قالالد وقالالع جسالالؿ تقحالالدت الالهقتقالالة الالف،
وح ّؾت الروح فقف ،وقد أكج الف اهلل طؾالك قالا تزطؿالقن وتصالػقن لخالالص الخؾالؼ،
وفالقض إلقالالف الؼضالاء الالقـ الع الاد يف القالالق الالذي يجتؿالالع فقالف إولالالقن وأخالالرون
لؾحساب.
وقد وجدكاكؿ تم رون أخ ًارا يف قق ٍ طر القا لتقا قالت فقفالا شالفداء لؽالؿ اللن
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إيدي التالل سالطت إلقفالا جػالت ،أو هالؾ كالا أحالدً ا قالـ الجالزع والفؾالع ،والغالؿ
والؼؾؼ ،والتضرع إلك اهلل يف إزالة قا ّ
حؾ ف ،قثؾ قا يحؽك يف اإلكجقؾ أكف كالف.
ووجدكا الؽتب تـ ئ لكف كقؾ قـ جقرجقس أحد قـ كان طؾالك ديالـ الؿسالقح
قـ العذاب الشديد الؼتؾ والحرد ،والـشر الؿـاشقر قا لؿ يسؿع ؿثؾالف يف أح ٍالد
طذاب شديدٌ .
أيضا
كثقرا قـ تالقذتف ً
ٌ
قـ الخؾؼ ،وكا خؾ ًؼا ً
وققااؾ :لؿالالا كالالان الؿؾالالقك الؿحالالار قن لفالالؿ يسالالقققهنؿ إيالالاه قالالـ الرجالالقع طالالـ
أدياهنؿ إلك الؽػر الذي كان أولئؽ الؿؾقك طؾقف ،فصدوا طؾالك ذلالؽ ،واحتسال قا
أكػسالفؿ ،فؾالالؿ يفر القا قالالـ الؿالالقت ،وقالد كالالان يؿؽالـفؿ الفالالرب قالالـ ؾ ٍالد إلالالك ؾال ٍالد،
وآستتار ،وإخػاء أشخاصفؿ ،وقا أضفروا يف حا ٍ قـ تؾؽ إحالقا جز ًطالا وٓ

هؾ ًعا ،وهؿ عض أدقققـ التا عقـ لفٕ :كف خػػ طـفؿ قا كاكقا يـالالقن الف تليقالد
اهلل إياهؿ.
قال :ؿ كؼالق ق ً
القٓ لخالر :قالد كسالتد طؾالك صالحة هالذه الشالريعة قالـ سالؼؿفا
ٍ
ٍ
شلء قـفا شؽ ،وٓ صع ٌـ ،وٓ زيالادةٌ ،وٓ كؼص ٌ
الان ،وهالل
أوجف ٓ ،يؼع يف
لر عة
أصؾ أقر الؿسقح طـدكؿ.
فلولفا :ال شرى التل أتك هبا جديؾ

.

والثاكقة :قق يحقك ـ زكريا الذي شفد لف الؿسالقح لكالف لالؿ تؼالؿ الـسالاء طالـ
قثؾف(.)2
والثالثة :الـداء الؿسؿقع قـ السؿاء.
والرابعة :قق الؿسقح طـ كػسف حقـ سللف يحقك طـ شلكف.
( )2إكجقؾ «قتك».
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والذي قا جديؾ الال طؾك قا ت يف إكجقؾؽؿ لؿريؿ حقـ شالرها الالال« :السالال
كعؿالا ،ر ـالا قعالؽ أيتفالا الؿ اركالة يف الـسالاء ،فؾؿالا رأتالف قالريؿ
طؾقؽ أيتفا الؿؿتؾئة ً
ٍ
ـعؿة قـ ر ؽ ،ففا أكالت تح ؾالقـ،
ذطرت قـف ،فؼا  ٓ :تره ل يا قريؿ ،فؼد فزت
وتؾديـ ا ـًا ،وتسؿقف يسقع ،ويؽقن ك ًقرا ،و ُيسؿك ا ـ اهلل العؾالل( ،)2ويعطقالف اهلل
الرب كرسل أ قف داود ،ويؽقن قؾ ًؽا طؾك ل يعؼقب إلك إ د.
فؼالت قريؿ :أكك يؽقن لل ذلؽ ولؿ يؿسسـل ٌ
رجؾ.
قا لفا الؿؾؽ :إن روح الؼدس يلتقالؽ الالال أو قالا  :يحالؾ فقالؽ الالال وقالقة العؾالل
قديسا ،ويسؿك ا ـ اهلل العؾل».
تح ؾؽ ،قـ أجؾ ذلؽ يؽقن الذي يقلد قـؽ ً
قا  :فؾؿ كر الؿؾؽ قا لفا :إن الذي تؾديـ هق خالؼؽ وهق الرب.
كؿا سؿقتؿقه ،ؾ أزا الش ّ
الؽ يف ذلالؽ اللن قاال :إن اهلل الالرب يعطقالف كرسالل
أ قف داود ،ويصطػقف ،ويؽرقف ،وأن داود الـ ل أ قه ،وأكف يسؿك ا ـ اهلل.
َيضا :إكف يؽقن قؾ ًؽا طؾك إرض ،وإكؿا جعؾ لالف الؿؾالؽ طؾالك ـالل
وَا قال ً
إسرائقؾ فؼط ،وقالد طؾؿالتؿ أن قالـ يسالؿك الا ـ اهلل كثق ٌالر ٓ يحصالقن ،فؿالـ ذلالؽ

إقراركؿ لكؽؿ جؿق ًعا أ ـاء اهلل الؿح ة.

وقااقل الؿسااقح« :أ الالل وأ الالقؽؿ ،وإلفالالل وإلفؽالالؿ»( )1يف غقالالر قق الال ٍع قالالـ
خصقصالا ،فالسال قؾ يف الؿسالقح إذا لالؿ
اإلكجقؾ ،ؿ تسؿقة اهلل يعؼقب وغقره ـقالف
ً
تؾحؼالالقه يف هالالذا آسالالؿ الالالجؿفقر أن يجالالري يف هالالذه التسالالؿقة قجالالرى الجؿاطالالة
الذيـ اختصقا هبا قـ إك قاء وإ رار ،وكس ة الؿؾؽ إياه إلالك أ قالف داود تحؼالؼ أن
أ اه داود ،وأن التسؿقة إولك طؾك جفة آصطػاء والؿح الة ،وأن حؾالق الالروح
( )2إكجقؾ «لققا».
( )1إكجقؾ « يقحـا».
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طؾقالالف طؾالالك الجفالالة التالالل قالفالالا « َقتالالك» التؾؿقالالذ لؾشالالعب طالالـ الؿسالالقح يف اإلكجقالالؾ:

«لستؿ أكتؿ قتؽؾؿقـ ،ؾ روح اهلل تلتقؽؿ تتؽؾؿ فقؽؿ»(.)2
فلخد أن الروح تحؾ يف الؼق أجؿعقـ ،وتتؽؾؿ فقفؿ.

وقال الؿؾؽ يف بشارتف لؿريؿ بالؿسقح« :إكف يؽقن قؾ ًؽا طؾك ل يعؼقب(.)1
فخص ل يعؼقب تؿؾؽف طؾقفؿ دون غقرهؿ قـ الـاس ،ولؿ يؼؾ :إكف يؽالقن
ّ
إلفا لؾخالئؼ.
ً
وقعـالالك قالالق جديالالؾ

لؿالالريؿ« :ر ـالالا قعالالؽ» قثالالؾ قعـالالك قالالق اهلل

لؿقسك وغقره قـ إك قاء« :إين قعؽؿ» ( )3فؼد قالا لققشالع الـ كالقن« :إين أكالقن
كـت قع ققسك ط دي)(.)2
قعؽ ،كؿا ُ
فؼق الـصارى كؾفؿ يف قجاري لغتفؿ ،وقعاين ألػالاضفؿ« :إن اهلل
ٍ
ٍ
وراهب وفا ٍؾ يف ديـف» طؾك هذه الس قؾ (.)5
خطقب
الؼدس قع كؾ

وروح

قال :وأقا الـداء الذي سؿعف يحقك ـ زكريا قـ السؿاء يف الؿسالقح ،وشالفادة
يحقك لف ،فنن « َقتك» قالا يف إكجقؾالف« :إن الؿسالقح

لؿالا خالرج قالـ إردن

تػتحت لف السؿاء ،فـظر يحقك إلالك روح الؼالدس قالد كزلالت طؾالك الؿسالقح كفقئالة
ٍ
حؿاقة ،وسؿع كدا ًء قـ السؿاء :إن هذا ا ـل الح قب الذي اصطػقتف (.)6

( )2إكجقؾ «قتك».
( )1إكجقؾ « لققا».
( )3اكظر «سػر التؽقيـ».
( )2إكجقؾ « يشقع ».
( )5إكجقؾ «لققا» اإلصحاح الثاين .وروققة.
( )6اكظر إكجقؾ «قتك» اإلصحاح الثالث.
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وقالالد طؾؿـالالا وطؾؿالالتؿ أن الؿصالالطػك قػعالالق ٌ  ،والؿػعالالق قخؾال ٌ
القد ،ولالالقس
يسالالتـؽػ الؿسالالقح

قالالـ آطالالرتاف الالذلؽ طالالـ آطالالرتاف الالذلؽ يف كالالؾ

كالقف ،وقا زا يؼق « :إلفل وإلفؽؿ ،وأ ل وأ قؽؿ»(.)2
القب ق ع ٌ
اللققر ،يالمدي قالا سالؿع،
وكؾ قا يصحح ف أكف ط الدٌ قرس ٌالؾ قر ٌ
القث ق ٌ

ويػعالالؾ قالالا حالالد لالالف ،وكحالالـ كشالالرح هالالذا يف قق الالعف قالالـ هالالذا الؽتالالاب ،إن شالالاء اهلل
تعالك.
ثؿ قال :وقد وجدكا الؿسقح

احتاج إلك تؽؿقؾ أقره ؿعؿقدية يحقالك

لف ،فصالار إلقالف لالذلؽ ،وسالللف إيالاه ،فؾالقس قرت الة الؿؼصالقد الدون قرت الة الؼاصالد
الراغب.
وقال «لققا» التؾؿقذ يف إكجقؾف« :إن يحقك الؿعؿداين أرسؾ إلالك الؿسالقح عالد
أن طؿده ،وسللف :أكت ذلؽ الذي تجلء ،أو كتققع غقرك؟ فؽان جالقاب الؿسالقح
لرسؾف :أن ارجعقا ،فاللخدوه ؿالا تالرون قالـ طؿق ِ
الان ي صالرون ،وزقـالك يـفضالقن،
وصؿ يسؿعقن ،فطق ك لؿـ لؿ يغرتّ ل ،أو يز ّ يف أقري» (.)1
 ،الؿ قالا شالفد الف

قال :فقجدكا يحقك الال قالع قحؾالف ،وجاللالة قالدره طـالد اهلل
لؾؿسقح لف قـ أكف قا قاقت الـساء طـ قثؾف الال قد ش ّ
الؽ فقالف ،فاحتالاج إلالك أن يسالللف
ٍ
شلء قؿا تصالػقن قالـ الر ق قالة ،وٓ
طـ شلكف ،ؿ لؿ يؽـ قـ جقاب الؿسقح لف

ٍ
شلء.
قا  :إين خالؼؽ ،وخالؼ كؾ

كؿا يف شريعة إيؿاكؽؿ ،ؾ حذر الغؾط يف أقره وآغرتار ،وٓ كالان قالـ ققلالف
أكثر قؿا ذكر أكف أضفر ـ قتف قـ هذه أيات التل س ؼ إلك قثؾفا أكثر إك قاء.
( )2إكجقؾ « يقحـا».
( )1إكجقؾ «لققا» اإلصحاح السا ع.
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قرضالالف( )2وأطؾ الك ذكالالره ال الال قالالع
قااال :وٓ رأيـالالا يحقالالك زاد يف و الالعف إيالالاه لؿالالا ّ

تشؽؽف يف أقره ،وحاجتف إلك قسللتف طـ حالالف الالال طؾالك أن قالا « :هالق أقالقى قـالل،
وأين ٓ أستحؼ أن ّ
أحؾ قعؼد خػف» (.)1
ولؿ يؼؾ :إكف خالؼل.
وقد يؼق الرجؾ الخقر فقؿـ هق دوكف ،قثؾ الذي قالا يحقالك فقالف تقا ال ًعا هلل
وخشق ًطا ،كؿا قا الؿسقح يف يحقك« :إكف قا قاقت الـساء طـ قثؾف»(.)3
قال :فرتكتؿ قا أتت ف الرسؾ والـ قات يف الؿسقح ،وهق أصؾؽؿ الالذي وقالع
طؾقف ـاؤكؿ ،وجعؾتؿ ٕكػسؽؿ شريع ًة غقرها ،و َق َث ُؾ الالذيـ طؼالدوا هالذه الشالريعة

لؽؿ َق َث ُؾ قـ لقـ ـ قة رجال ٍؾ يـتػالل قالـ الـ القةٕ :ن الؿسالقح
القب ق عال ٌ
القث» ،ويؼالالق جديالالؾ :إكالالف قؽ الر ٌ قصالالطػك ،وأن أ الالاه داود ،وأن اهلل
قر ال ٌ
يؼالق « :إكالف

جعؾف قؾ ًؽا طؾك ل يعؼقب.
ويـادي ٍ
قـاد قـ السؿاء ؿثؾ ذلؽ ،ويشفد يحقك ـ زكريا طؾك قثؾف.
خالؼ أزلل ،إٓ أكف يسرت كػسف.
وتؼقلقن :ؾ هق ٌ
قؿـ سؿقـا :أكف قعطك ،وأن اهلل قعطقف.
ويؼق الؿسقح وغقره ّ
وتؼقلقن :ؾ رازد الـعؿ ،وواه فا.
ويؼق  :إن اهلل أرسؾف.
وتؼقلقن :ؾ هق الذي كز لخالصـا.

( )2يؼا  :قرضف تؼري ًظا :قدحف وهق حل حؼ أو اصؾ .اكظر قحقط الؿحقط (ص.)718
( )1إكجقؾ« لققا».
( )3إكجقؾ «قتك».
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وتعتؼدون س ب كزولف قـ السؿاء أكف أراد أن يخؾصالؽؿ ،ويحتؿالؾ الخطقئالة،
ويالالر ط الشالالقطان ،فؼالالد وجالالدكا الخالالالص لالالؿ يؼالالع ،والخطقئالالة قائؿالال ٌة لالالؿ تالالز ،
والشقطان أطتك قالا كالان يالر ط ،الؾ سالؾطف اهلل طؾقالف طؾالك قالا تؼقلالقن ،فحصالره يف
الج ؾ أر عقـ يق ًقا يؿتحـف (.)2
وقا لالف يف عالض أحقالالف قعالف :إن كـالت ا الـ اهلل فؼالؾ لفالذه الصالخقر تصالقر
خ ًزا.
قؽتقب أن حقاة اإلكسالان ٓ تؽالقن الالخ ز ،الؾ
فؼا لف الؿسقح قجق ًا لف :إكف
ٌ
ٍ
كؾؿة تخرج قـ اهلل (.)1
ؽؾ
ؿ ساقف الشقطان إلك قديـة قت الؿؼدس ،وأقاقالف طؾالك قركالة الفقؽالؾ ،وقالا
قؽتقب :إن الؿالئؽة تقكؾ الؽ،
لف :إن كـت ا ـ اهلل فار ـػسؽ قـ هاهـا ،فنكف
ٌ
لئال تعثر رجؾؽ الحجر.
أيضا ٓ :تجرب الرب إلفؽ (.)3
قا يسقع:
وقؽتقب ً
ٌ
ؿ ساقف إلك ج ٍؾ طا ٍ  ،وأراه جؿقع قؿؾؽات الدكقا وزخارففالا ،وقالا لالف :إن
خررت طؾك وجفؽ ساجدً ا لل ،جعؾت هذا الذي ترى كؾف لؽ.
قؽتقب :اسجد لؾالرب إلفالؽ ،وٓ
قا لف الؿسقح :اغرب أيفا الشقطان ،فنكف
ٌ
تع د شق ًئا سقاه.
الالؿ عالالث اهلل
الس قؾ لؾؿسقح.
()2إكجقؾ« قرقس».
( )1إكجقؾ «قتك».
( )3إكجقؾ «قتك».

قؾ ًؽالالا اقتؾالالع العالالدو قالالـ قؽاكالالف ،ورقالالك الالف يف ال حالالر ،وأصؾالالؼ
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وقا  :أفال يعؾالؿ قالـ كالان يف طؼؾالف أدكالك قس ٍ
الؽة أن هالذا الػعالؾ ٓ يؽالقن قالـ
ٍ
إلفا ٕزالف طـ كػسف ق ؾ أن يلتقف الؿؾؽ قـ طـد ر ف.
شقطان إلك إلف ،ولق كان ً
ولؿا قا  :أقركا أن ٓ كجرب اهلل ،وأن كسجد لؾرب وٓ كع د شق ًئا سقاه.
وكقػ لؿ ير ط الشقطان طـ كػسف ق ؾ أن ير ط طـ أقتف؟.
القر إذا تل ّقؾفالالا الؿتلقالالؾ ق حالالت جالالدا ،وكثالالر اختالففالالا ،واشالالتد
قالالا  :ففالالذه أقال ٌ

تـاقضفا وا طراهبا.

قال :وقؿا يعجب قـف أكؽؿ تعتؼدون أن آ ـ إزلل اتحالد الؿسالقح فصالارا
ٍ
ٍ
واحدة ،ولؿ يػارقف ّ
قط قـذ اتحد ف ،وقؽالث طؾالك ذلالؽ يف طالـ أقالف تسالعة
جفة
أشفر ،ؿ أقا ققلق ًدا ،وتغذى الؾ ـ ،وقر ق ًا ص قا قغذى إغذيالة إلالك أن ؾالغ
ال قـ سـة ٓ ،يظفر قـف شل ٌء قـ للة الر ق قة ،وٓ أقالر يقجالب هالذا الؿحالؾ ،وٓ
كان قـف و قـ كظرائف قـ أدقققـ ٌ
كقر ،وٓ ضفرت لف سالؽقـةٌ،
فرد ،وٓ سطع قـف ٌ
وٓ حػتف الؿالئؽة التفؾقؾ ،وٓ ألؿ ف الشعث عد ذلؽ فقد قا كان قالـ إك قالاء

ق ؾف.
القرا،
فؼد كؾالؿ اهلل ققسالك قالـ العقسالجة( )2كقالػ شالاء ،فلشالرد قالا حقلفالا ك ً

وكؾؿف قـ صقر سقـاء فا طر ت يف الج ؾ الـقران ،والت س وجفف الـالقر السالاصع
حتك كان يتدقع إذا جؾس قع ـل إسرائقؾ عالد ذلالؽٕ :هنالؿ كالاكقا ٓ يسالتطقعقن
الـظر إلقف ،ؿ سل ققسك ر ف

لؿا قرب قـف ،فؼا  :رب أرين أكظر إلقؽ.

قا  :لـ تراين ولؽـ اكظر إلك الج ؾ ،فنن استؼر قؽاكف فسقف تراين.
فؾؿا تج ّؾك ر ف لؾج ؾ جعؾف دكا ،وخر ققسك صع ًؼا ،فؾؿالا أفالاد قالـ صالعؼتف
( )2ورد يف لسان العرب أكف شجر شقكل ولف ؿر أحؿر قدور ،كلكف خرز العؼقؼ.
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ٍ
لجؿاطة قـ إك قاء ،فرأوا حالق قجالده
استغػر ر ف ،فتاب طؾقف ،وتجؾك قجد اهلل
ر قات الؿالئؽة.
ٍ
الد سـقـ تزلزلت إرض قـؽ،
وقال داود« :يا رب! إكؽ حقث طدت
واكػطرت قـ هق تؽ».
أيضا كالؿخاصب لؾ حر والج ا والؿتعجب قـفا« :قا لؽ أيفا ال حر
وقا
ً
لؿ و ّلقت راج ًعا ،وقا لؽ أيتفا الج ا تـػريـ
هار ًا ،وأكت يا هنر إردن َ
كإ ا قؾ ،وقا لؽـ أيتفا الشقاق والفض ات َتـ ُْزو ك َْزو الشق ِ
اء».
َ َ
ّ
ؿ قا كالؿجقب طـفؿ« :قـ قدا الرب تزلزلت ال ؼاع».
الؿ
قااال :فالالنن كالالان الؿسالالقح هالالق إزلالالل الخالالالؼ ،أو كالالان قتحالالدً ا الالف ،فؽقالالػ لال ْ
ولؿ تتصرف طـ قشقئتف إهنالار ،وال حالار؟ أو كقالػ لالؿ
ترجػ قـ يديف الج ا ْ ،
الاهرات أجال ّالؾ قالالـ ليالالات إك قالالاء ق ؾالالف ،قثالالؾ الؿشالالل طؾالالك قتالالقن
الات ال
ٌ
تظفالر قـالالف ليال ٌ
الفقاء ،وآ طجاع طؾالك أكتالاف الريالاح ،وآسالتغـاء طالـ الؿآكالؾ والؿشالارب،
وإحراد قـ قرب قـف قـ الشقاصقـ والجال ّـ ،كؿالا أحالرد إيؾقالا قالـ قالرب قـالف قالـ
الاب الؿؾالالؽ ،ويؿـالالع أدققالالقـ قالالـ كػسالالف ،وقالالا فعؾالالقا الالال طؾالالك زطؿؽالالؿ الالال
جـالالد ُأ َحال َ
جسؿف :لقعؾؿ الـاس أكف خالؼفؿ ،أو أكف هقؽؾ الخالؼ؟.
*****
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[نكي عكّئ اصبهُٔ]
قال :ووجدكاكؿ تؼقلقن :إن آ ـ إكؿا يسؿك ا ـ اهلل وكالقفٕ :كف تقلالد قالـ
إب ،وضفر قـف.
أيضالا تخالرج
فؾؿ كؼػ طؾك قعـك ذلؽٕ :ن شريعة إيؿاكؽؿ تؼق  :إن الروح ً
قـ إب.
أيضا ا ٌـٕ :هنا تخرج طـ اهلل تعالك ،وإٓ
فنن كان إقر كؿا تؼقلقن فالروح ً
فؿا الػرد قـفؿا.
أيضالا قالقلؽؿ :إن آ الـ تجسالد قالـ روح الؼالدس ،وأن روح
قال :ولالؿ كػفالؿ ً
الؼدس ساقف إلك الد لقؿتحـف الشقطان.
فؿا كاكت حاجة آ ـ إلك أن تؽالقن الالروح الالال وهالل يف قالقلؽؿ قثؾالف الالال تالد ره
وتغقره قـ حا ٍ إلك حا ٍ  ،أو قا طؾؿتؿ أن الغقر السا ؼ الؿد ر فاط ٌالؾ ،والؿسال قد
الؿد ر قػعق ٌ ف ،فآ ـ إذن دون الروح ،ولقس قثؾالفٕ :ن إزلالل ٓ يـػالؽ قالـ
إزلل ،وهق قثؾف.
قال :وإن كان الؿسقح قـ روح الؼدس ،كؿا قا جديؾ الؿؾالؽ ٕقالف قالريؿ،

ِ
ولؿ تسؿقه روحف ،فنكؿا قا لفا الؿؾالؽ« :إن الالذي
َفؾ َؿ سؿقتؿقه كؾؿة اهلل وا ـفْ ،

تؾديـ قـ روح الؼدس» والروح غقر آ الـ ،ولالق كالان الؿعـالك واحالدً ا لؿالا قالالت
الشريعة :إكف تجسد قـ روح الؼدس ،وإن روح الؼدس ساقف إلالك الالد ،وإن روح

الؼدس كز طؾقف.
ولؿ ُتث ّؾثقن ف يف إيؿاكؽؿ ،فتؼقلقن :كمقـ إب ،وآ ـ ،والروح الؼدس.
َ
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[نكي عكّئ اصهضطُرِٕ]
طؾؿا وحؽؿ ًة هؿا آ الـ،
قال :ووجدكاكؿ تؼقلقن الال أيتفا الـسطقرية الال :إن هلل ً

ذات كذات اهلل ،وذلؽ أن طؾالؿ اهلل لالف
وحقا ًة هل الروح ،قديؿقـ ،ولعؾؿف وحقاتف ٌ
طؾؿ وحقالاةٌ ،وأن اهلل إب لؿالا رأى اسالتقالء
طؾؿ وحقاةٌ ،ولحقاتف التل هل روحف ٌ
ٌ
العدو طؾالك خؾؼالف ،وكؽالق إك قالاء طالـ قـاوأتالف أرسالؾ إلقالف ا ـالف الػالرد ،وح ق الف،

وجعؾف فدا ًء ووفاء لؾـاس أجؿعالقـ ،وأن ا ـالف كالز قالـ السالؿاء وتجسالد قالـ روح

الؼدس ،وصار إكساكًا ،ؿ ولد وكشل وطاش ال قـ سـة ،يتؼؾب القـ ـالل إسالرائقؾ
ٍ
كقاحد قـفؿ ،يصؾل يف كـائسفؿ ،ويست ّـ ســفؿ ٓ ،يالدّ طل ديـًالا غقالر ديالـفؿ ،وٓ
يـتحؾ رسالةً ،وٓ ك قةً ،وٓ ـقةً ،حتالك إذا اكؼضالت تؾالؽ السالـقن أضفالر الالدطقة،
وجاء أيات ال اهرة ،والداهقـ الؿشفقرة ،فلكؽرتف القفقد ،وقتؾتف ،وصؾ تف ،ؿ
صعد إلك السؿاء.
[ خماصفٕ اصهضطُرِٕ صصزِعٕ اإلمياى]:
وصدقتؿ شريعة اإليؿان ،وك ّػرتؿ قـ خالػفالا ،الؿ لالؿ تؾ ثالقا أن خؾعتؿقهالا،
القهر
الديؿ ،وج ٌ
القهر ق ٌ
واكسؾختؿ قـفا ،وقؾالتؿ :إن الؿسالقح جالقهران وأقـققالان ،ج ٌ
ٍ
ٌ
قديؿ يؼالق ؿعـقالقـ ،ففالق
جقهر أقـق ٌ طؾك حقالف ،وإن اهلل
حديث ،ولؽؾ
جقهر ٌ
ٌ
ٍ
قعان ،و ال ٌة لفا قعـًك واحدٌ  ،كالشؿس التل هل شالل ٌء واحالدٌ ،
واحدٌ يؼق ثال ة
ٍ
والحر ،والـقر ،فالؿسالقح هالق اهلل ،وهالق ق ع ٌ
القث ،غقالر
قعان :الؼرص،
ولفا ال ة
ّ
أكف لقس ع ٍد.
فؽالالان قعـالالك قالالقلؽؿ هالالذا أن الؿسالالقح ققلالالق ٌد ،لؽـالالف لالالقس قػعال ً
القٓ الالف ،وهالالق
ٌ
ٌ
قرسؾ ،لؽـؽؿ تسالتحققن أن تسالؿقه رس ً
القٓ ،إذ كـالتؿ ٓ تػرقالقن القـ اهلل
عقث
ق
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ٍ
شلء قـ إشقاء.
و قـف يف
[ تهفري اصهضطُرِٕ صلّعكُ ّٕ َا لهانّٕ]:
وأق ؾتؿ طؾك الؿؾؽاكقة والقعؼق قة التؽػقر والؾعـ :لؼقلفؿ :إن اهلل والؿسالقح
شل ٌء واحدٌ  ،ؿ لؿ تؾ ثقا أن قدقتؿ الؿسقح طؾك اهلل ت ارك وتعالالك ،و الدأتؿ الف يف
التؿجقد ،ورفعتؿ إلقف هتالقؾؽؿ ،ورغائ ؽؿ يف أوقات الؼرا قـ خاصة ،وهالل أج ّالؾ
صؾقاتؽؿ ،وأفضؾ قحافؾؽؿ طـدكؿ ،فنكالف يؼالق اإلقالا قالـؽؿ طؾالك الؿالذ ح قالـ
قذا حؽؿ ،وأهؾف قرطق قن ،فتتققعقن كالزو روح الؼالدس الزطؿؽؿ قالـ السالؿاء
دطائف.
فقػالتح دطالاءه ويؼالق  :لقالتؿ طؾقـالا وطؾالقؽؿ كعؿالة يسالقع الؿسالقح ،وقح الالة اهلل
إب ،وقشاركة روح الؼدس إلك دهر الداهريـ.
ؿ يختؿ صالتف ؿثؾ ذلؽ.
الريح الش الالرك ،وتص الالغقر لعظؿ الالة اهلل وطزت الالف ،أن جعؾ الالتؿ ال الالـعؿ
فف الالذا تص ال ٌ
والؿقاهب لؿـ هق دوكف ،وهق قعطك وقخق قـ طـد اهلل طؾك ققلؽؿ ،وجعؾالتؿ
هلل عد الؿسقح قح ةً ،ولروحف قشارك ًة.
قال :ووجدكاكؿ قد ط تؿ طؾك القعؼق قة قالقلفؿ :إن قالريؿ ولالدت اهلل ،ط ّالز اهلل
وجؾ طـ ذلؽ ،ويف شريعة اإليؿان التل قـاهالا الؿجتؿالع طؾقفالا :أن الؿسالقح إلال ٌف
حؼ ،وأكف ولد قـ قريؿ.
فؿالالا قعـالالك الؿـالالافرة ،وقالالا الػالالرد ،وقالالا تـؽالالرون قالالـ قالالقلفؿ :إن الؿؼتالالق
طز اهلل وجؾ طـ ذلؽ.
الؿصؾقب هق اهللّ ،
وشريعة إيؿاكؽؿ تؼق  :كمقـ الالرب الؿسالقح الالذي قالـ خالده وحالالف الالذي
ولد قـ قريؿ ،وتللؿ ،وصؾب طؾك طفد الؿؾؽ قالصس الـ طل ،ودفالـ ،وقالا يف
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القق الثالث.
إقرارا ؿثؾ ققلفؿ ،فتد روا هذا الؼق يا أولل إل اب.
ألقس هذا ً
فنكؽؿ إن قؾتؿ :إن الؿؼتق الؿصؾقب هق اهلل.
فنن قريؿ طـدكؿ ولدت اهلل.
ٌ
إكسان.
وإن قؾتؿ :إكف
فنن قريؿ ولدت إكساكًا ،و طؾت الشريعة ،فلي الؼقلقـ اخرتتؿقه فػقالف كؼالض
ديـؽؿ.
ؿ ط تؿ طؾك الؿؾؽاكقة ققلفؿ :إكف لقس لؾؿسقح إٓ أقـق ًقا واحدً إ :كالف صالار
قع إزلل الخالؼ شق ًئا واحدً ا ٓ ،فرد قـفؿا ،وقؾتؿ لن لف أقـقققـ ،لؽؾ ج ٍ
القهر
أقـق ٌ طؾك حقالف.
لؿ تؾ ثقا أن رجعتؿ إلك قثؾ ققلفؿ ،فؼؾتؿ :إن الؿسالقح وإن كالان قخؾق ًقالا
ؿ ْ
ٌ
هقؽؾ ٓ ـ اهلل إزلل ،وكحـ ٓ كػرد قـفؿا.
قـ قريؿ ق عق ً ا ،فنكف
فالالنذا كالالان إقالالر طـالالدكؿ طؾالالك هالالذا فؿالالا تـؼؿالالقن طؾالالك الؿؾؽقالالة ،وقالالا قعـالالك
آفرتاد ،وقد رجعتؿ يف آتحاد إلك قثؾ ققلفؿ :إن هذا إقر تحار فقف إففا .
فنن كاكت الشريعة ؿعـك إقاكة طـدكؿ حؼا ،فالؼق قا قا يعؼقب ،وذلالؽ
أك الا إذا ا تالالدأكا قالالـ الشالالريعة يف ذكالالر الؿسالالقح ،الالؿ كسالالؼـا الؿعالالاين كس ال ًؼا واحالالدً ا،
واكحدركا فقفا إلك لخرها ،وجدكا الؼق الذيـ ألؼقها لؽؿ قالد صالححقا أن يسالقع
الؿسقح هق ا ـ اهلل ،وهالق ؽالر الخالئالؼ كؾفالا ،وهالق الالذي ولالد قالـ قالريؿ ،لالقس
ؿصـقعٍ ،وهق إل ٌف حؼ قـ إل ٍالف حالؼ ،قالـ جالقهر أ قالف ،وهالق الالذي أتؼالـ العالقالؿ،
ٍ
شلء طؾك يده ،وهق الذي كالز لخالصالؽؿ ،فتجسالد ،وحؿؾتالف قالريؿ،
وخؾؼ كؾ
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وولدتف ،وقتؾ ،وصؾب.
فؿالالـ أكؽالالر قالالق القعؼق قالالة لزقالالف أن يـؽالالر هالالذه الشالالريعة التالالل تشالالفد صالالحة
ققلفؿ ،ويؾعـ قـ ألػفا.
قال :وإكؿا أخذت تؾؽ الطائػة الال يعـالل الالذيـ و العقا إقاكالة الالال ؽؾؿ ٍ
الات الالال
وذكالالروا أهنالالؿ وجالالدوها يف اإلكجقالالؾ ال الال قشالالؽالت ،تلولالالت فقفالالا قالالا وقالالع هبقاهالالا،
وتركت قا يف اإلكجقؾ قـ الؽالال ال القـ القا الح الالذي يشالفد ع قديالة الؿسالقح،
وشفادتف ذلؽ طؾك كػسف ،وشفادة تالققذه ف طؾقالف ،فلخالذت الؿشالؽؾ القسالقر،
وجعؾت لف قا أح ت قالـ التلويالؾ ،وألغالت القا الح الؽثقالر الالذي ٓ يحتالاج إلالك
تلويؾ.
قال :فلقا احتجاجؽؿ الشؿس ،وأهنا شلء واحدٌ لف ال ة قع ٍ
الان ،وتشال قفؽؿ
ٌ
قا يؼقلقكف يف الثال ة إقاكقؿ هبا ،فالنن ذلالؽ تؿقيال ٌف ٓ يصالحٕ :ن كالقر الشالؿس ٓ

حرهالا ٓ يحالدّ حالدّ الشالؿس ،إذ كالان حالدّ الشالؿس
يحدّ حدّ الشالؿس ،وكالذلؽ ّ
دائؿالا ،وٓ يتفقالل أن
جسؿا
قستديرا قضق ًئا قسخـًا دائ ًالرا يف وسالط إفالالك دورا ًكالا ً
ً
ً

التدير
الؿ قس ٌ
حرها جس ٌ
يحد كقرها وحرها ؿثؾ هذه الصػة ،وٓ يؼا  :إن كقرها أو ّ
ٍ
شؿس حالؼ،
شؿسا حؼا قـ
قضل ٌء قسخ ٌـ دائؿ الدوران ،ولق كان كقرها وحرها
ً
قـ جقهر الشؿس ،كؿا قالت الشريعة يف الؿسقح :إكف إل ٌف حالؼ قالـ إل ٍالف حالؼ ،قالـ
قخالػ لذلؽ ،فال يش فف ،وٓ يؼالع
قثال تاقا ،وإقر
جقهر أ قف ،لؽان قا قؾتؿ لف ً
ٌ
الؼقاس طؾقف ،والحجة قـؽؿ فقف اصؾ ٌة.
*****
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[يل حلب ا ضّمل طل ا ُت َاثآثام]
قال :ووجدكاكؿ تذكرون :أن الؿسقح كز قـ السؿاء ،فل طؾ ـزولف الؿقت
وأ ا .
فنن العجب لقطق قـ هذا الؼالق  ،وأطجالب قـالف َقال ْـ َق ِ َؾال ُف ،ولالؿ يتػؽالر فقالف،

وقـ لؿ يستؼ ح أن يعتؼد دياك ًة هلل الال ت ارك وتعالك الال طؾك قثؾ هذا الؼق الؿحالا ،
ال ائـ طؿا تشفد ف العؼالق  ،وتـ الئ الف الؿشالاهدة ،ويالدطق الـالاس إلقفالا ،فؿالا هالق
ٍ
عقد قـ طؼد قا هق أقحؾ وأ طؾ قـفالإ :كالف إن كاكالت الخطقئالة طؾالت ؿجقئالف،
فالالالذيـ قتؾالالقه إ ًذا لقسالالقا خالالاصئقـ ،وٓ قالالل قققـٕ :ن ٓ خالالاصئ عالالد قجقئالالف وٓ
خطقئ ًة.
أيضا الذيـ قتؾقا حقاريف ،وأحرققا أسػاره غقر خاصئقـ.
وكذلؽ ً
وكالالذلؽ قالالـ كالالراه قالالـ جؿالالاطتؽؿ قـالالذ ذلالالؽ الالالدهر إلالالك هالالذا الققالالت يؼتالالؾ،
ويسرد ،ويزين ،ويؾقط ،ويسؽر ،ويؽذب ،ويركب كالؾ قالا هنالل طـالف قالـ الؽ الائر
وغقرها غقر خاصئقـ ،وٓ قل قققـ.
فؿـ جحد ذلؽ فؾقرجع إلك التس قحة التل تؼرأ عؼب كؾ قر الان ،وهالق« :أن
يا ر ـا الذي غؾب قجعف الؿقت الطاغل».
ويف إخالالرى التالالل تؼالالا يف يالالق الجؿعالالة الثاكقالالة قالالـ «الػصالالح»« :إن فخركالالا
الصؾقب الذي طؾ ف سؾطان الؿقت ،وصركا إلك إقـ والـجاة س ف».
ويف عض التسا قح « :صؾقات ر ـا يسالقع الؿسالقح طالؾ الؿالقت ،واكطػاللت
فتـ الشقطان ،ودرست ل ارها».
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ٍ
ٍ
أي ٍ
أقر كالان الـالاس طؾقالف
وأي فتـة لؾشقطان اكطػلت؟ أو ّ
فلي خطقئة طؾت؟ ّ
ّ
ق ؾ قجقئف قـ الؿحار  ،وأ ا تغقر طـ حالف؟!.
قال :فنذا كان التؿقيف يؼع فقؿا يؾحؼالف ك ّالؾ أح ٍالد الؿعرفالة وال قالان ،ففالق فقؿالا
تلولفا أولئؽ الؿتلولقن أوقع.
أشؽؾ قـ إققر ،وفعؾ التلويالت التل ّ
الؿحا الظاهر الذي ٓ خػاء الف طالـ الصال قان ،فاللكتؿ
وإذا كـتؿ قد ق ؾتؿ هذا ُ
الؿحا أق ؾ ،وهذا إكجقؾؽؿ يؽذب هذا الؼق حقث يؼالق
لؿا هق أطظؿ قـف قـ ُ

الؿسقح فقف« :قا أكثر قـ يؼق لل يق الؼقاقة :يا سالقدكا! ألالقس اسالؿؽ أخرجـالا
الشقطان؟ فلقق  :اغر قا طـل أيفا الػجرة الغاوون ،فؿا طرفتؽؿ قط».
ففذا خالف قق طؾؿائؽؿ قا قالقا ،وو عفؿ لؽؿ قا و عقا.

وقثؾف ققلف« :إين جاقع الـاس يق الؼقاقة طـ ققؿـتل وققسر  ،وقائ ٌالؾ ٕهالؾ
الؿقسالالرة :إين جعالالت فؾالالؿ تطعؿالالقين ،وططشالالت فؾالالؿ تسالالؼقين ،وكـالالت غري ًالالا فؾالالؿ
الؿ َعالد ِة
قسا فؾؿ تزوروين،
ً
وقريضا فؾؿ تعقدوين ،فاذه قا إلك الـار ُ
تلووين ،وقح ً
لؽؿ قـ َق ْ ِؾ تلسقس الدكقا.
الؿ َعالدّ لؽالؿ
وأقق ٕهؾ الؿقؿـة :فعؾتؿ ل هذه إشقاء ،فاذه قا إلك الـعالقؿ ُ
قـ َق ْ ِؾ تلسقس الدكقا».
ففؾ أدخؾ أولئؽ الـالار إٓ خطايالاهؿ التالل رك قهالا؟ وهالؾ صالار هالمٓء إلالك
الـعقؿ إٓ لطؿالفؿ الجؿقؾة التل قدققها تقفقؼ اهلل إياهؿ ،فؿـ قا  :إن الخطقئة
قد طؾت فؼد هبت ،وقد خالػ قق الؿسقح ،وكان هق قـ الؽاذ قـ.
*****
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[ طالى أصُيّٕ ا ضّمل مو اإلجنّل]
وقال :ويا أيفا الؼق الالذيـ هالؿ أولالق إل الاب والؿعرفالة حقالث تـسال قكف إلالك
الر ق قة ،وتـحؾقكف الالهقتقة ،وتجعؾقكف خالالؼ الخؾالؼ أجؿعالقـ ،وإلففالؿ ،ؿالاذا
ساغ ذلؽ لؽؿ ،وقا الحجة فقف طـدكؿ ،هؾ قالت كتب الـ قات فقف ذلؽ؟ أو هالؾ
قالف طـ كػسف ،أو قالف أحد طـ تالقذتف ،والـالاقؾقـ طـالف ،الالذيـ هالؿ طؿالاد ديالـؽؿ
َب اإلكجقؾ و ّقـف؟.
وأساسف ،و َقـ أخذتؿ الشرائع والســ طـف ،و َقـ َكت َ
وقد أفصح يف كؾ اإلكجقؾ قـ كالقف وقخاص تف ووصاياه ؿا ٓ يحصك كثالر ًة
ٌ
وقرسؾ قـ طـد ر ف ور ؽؿ ،وق الدي قالا أقالر الف
قب قعؽؿ،
لكف ط دٌ قثؾؽؿ ،وقر ٌ
فقؽؿ ،وحؽك قثؾ ذلؽ قـ أقره حقاريقه ،وتالقذتف ،ووصػقه لؿـ سل طـف.
ويف كالقفؿ لكف ٌ
رجؾ جاء قـ طـد اهلل

 ،وك ل لف ققة وفضؾ.

فتلولتؿ يف ذلؽ أكف أخرج كالقف طؾك قعـك الـاسقت ،ولق كالان كؿالا تؼقلالقن
ٕفصح طـ كػسف لكف إل ٌف ،كؿا أفصح لكف ط دٌ  ،ولؽـف قا ذكره وٓ ادطاه ،وٓ دطالا
إلقف ،وٓ ادطتالف لالف كتالب إك قالاء ق ؾالف ،وٓ كتالب تالقذتالف ،وٓ حؽالل طالـفؿ ،وٓ
أوج ف كال جديؾ الذي أداه إلك قريؿ ،وٓ قق يحقك ـ زكريا.
قال فنن قؾتؿ :إكؽؿ اسالتدلؾتؿ طؾالك ر ق قتالف لكالف أحقالا الؿالقتك ،وأ الرأ إكؿالف
وإ الرص ،وقشالك طؾالك الؿالالاء ،وصالعد إلالك السالؿاء ،وصالالقر الؿالاء خؿ ًالرا ،وك ّثالالر

الؼؾقؾ.

فقجالالب أن أن يـظالالر إلالالك كال ّالؾ قالالـ فعالالؾ قالالـ هالالذه إقالالقر فعال ًالال ،فـجعؾالالف ر الالا
وإلفا ،وإٓ فؿا الػرد؟.
ً
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فؿـ ذلؽ أن كتالاب «سالػر الؿؾالقك» يخالد أن إلقالاس أحقالا ا الـ إرقؾالة ،وأن
القسع أحقا ا ـ اإلسرائقؾقة ،وأن حزققالا أحقالا ش ًالرا كثق ًالرا ،ولالؿ يؽالـ أحالدٌ قؿالـ
إلفا.
ذكركا نحقائف الؿقتك ً

وأقا إ راء إكؿف ففذه التقراة تخد أن يقسػ أ رأ طالقـ أ قالف يعؼالقب عالد أن
ذه ت ،وهذا ققسك صرح العصا فصارت حق ًة لفا طقـان ت صر هبؿا ،و الرب هبالا
الرقؾ فصار قؿ ًالال ،لؽالؾ واح ٍ
الدة قـفالا طقـالان ت صالر هبؿالا ،ولالؿ يؽالـ واحالدٌ قالـفؿ
إلفا.
ذلؽ ً
وأقا إ راء إ الرص فالنن كتالاب «سالػر الؿؾالقك» يخالد اللن رج ًالال قالـ طظؿالاء
الرو رص ،فرحؾ قـ ؾده قاصدً ا القسع :لقدئف قـ رصالف ،فاللخد الؽتالاب اللن
الرجؾ وقػ اب القسع أيا ًقا ٓ يمذن لف ،فؼقؾ لؾقسع :إن ا ؽ رج ًالال يؼالا لالف:
كعؿان ،وهق أج ّالؾ طظؿالاء الالرو الف الرص ،وقالد قصالدك لتدئالف قالـ قر الف ،فالنن
أذكت لف دخالؾ إلقالؽ ،فؾالؿ ياللذن لالف ،وقالا لرجال ٍؾ قالـ أصالحا ف :اخالرج إلالك هالذا
الرجؾ ،فؼؾ لف يـغؿس يف إردن س ع قرات.
فل ؾغ الرسق لـعؿان قالا أقالره الف القسالع ،فػعالؾ ذلالؽ ،فالذهب طـالف الالدص،
قافال إلك ؾده ،فلت عف خاد ٌ لقسع ،فلوهؿالف أن القسالع وجالف الف إلقالف يطؾالب
ورجع ً
فسر الرجؾ الذلؽ ،ودفالع إلالك الخالاد ق ً
قـف ً
القهرا ،ورجالع ،فاللخػك
الآ وج ً
قآّ ،
ذلالؽ وسالرته ،الؿ دخالؾ إلالك القسالع ،فؾؿالا قثالؾ القـ يديالف قالا لالف :ت عالت كعؿالالان،

وأوهؿتف طـالل كالذا وكالذا ،وأخالذت قـالف كالذا ،وأخػقتالف يف قق الع كالذا ،إذ فعؾالت
الذي فعؾت ف فؾقصر رصف طؾقؽ وطؾك كسؾؽ.
فدص ذلؽ الخاد طؾك الؿؽان.
الحقحا ،وهالق أطظالؿ قؿالا فعالالؾ
رصالالا ،وأ الرص ص ً
قاال :ففالذا القسالع قالد أ الرأ أ ً
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الؿسقح

إلفا.
 ،فؾؿ يؽـ يف فعؾف ذلؽ ً

قال :وأقا ققلؽؿ :إكف قشك طؾك الؿاء.
فنن كتاب «سالػر الؿؾالقك» يخالد اللن إلقالاس :صالار إلالك إردن وقعالف القسالع
اس َت ْق َ َس لف الؿاء حتالك قشالك طؾقالف هالق
تؾؿقذه ،فلخذ طؿاقتف فضرب هبا إردنَ ،ف ْ
فرس قـ ٍ
ٍ
كقر ،والقسع يراه ،ودفع طؿاقتالف إلالك
والقسع ،ؿ صعد إلك السؿاء طؾك
اس َت ْق َ َس لف حتك قشالك طؾقالف
القسع ،فؾؿا رجع القسع إلك إردن رب هبا الؿاء َف ْ

راج ًعا.

إلفالا ،وٓ كالان إلقالاس صالعقده إلالك
ولؿ يؽـ واحدٌ قـفؿا ؿشقف طؾالك الؿالاء ً
إلفا.
السؿاء ً
خؿرا.
قال :وأقا ققلؽؿ أكف صقر الؿاء ً

ٍ
الاقرأة إسالرائقؾقة ،فل الافتف،
ففذا كتاب «سػر الؿؾقك» يخد اللن القسالع كالز
وأحسـت إلقف ،فؾؿا أراد آكصراف قا لفا :هؾ لؽ قـ حاج ٍالة؟ فؼالالت الؿالرأة:
يا ك ل اهلل! إن طؾك زوجل ديـًا قد فدحف ،فنن رأيالت أن تالدطق اهلل لـالا ؼضالاء ديــالا
فافعؾ.
فؼا لفا القسالع :اجؿعالل كالؾ قالا طـالدك قالـ أكقالة ،واسالتعقري قالـ جقراكالؽ
جؿقع قا قدرت طؾقف قـ لكقتفؿ ،فػعؾت ،ؿ أقرها فؿألت أكقة كؾفا قا ًء ،فؼالا :

اتركقف لقؾتؽ هذه ،وقضك قـ طـدها ،فلص حت الؿرأة وقد صار ذلؽ الؿالاء كؾالف
زيتًا ،ف اطقه ،فؼضقا ديـفؿ.
إلفا.
خؿرا ،ولؿ يؽـ القسع ذلؽ ً
وتحقيؾ الؿاء زيتًا أ دع قـ تحقيؾف ً
وََا قاقلؽؿ :الؿسالقح
يسقرة.

كثالر الؼؾقالؾ حتالك أكالؾ خؾ ٌالؼ كثق ٌالر قالـ أرغػ ٍالة
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ٍ
ٍ
أرقؾة ،وكان الؼحط قالد
اقرأة
فنن كتاب «سػر الؿؾقك» يخد لن إلقاس كز
ٍ
طؿ الـاس ،وأجد ت ال الد ،وقات الخؾالؼ الرا وه ً
القؼ،
الزٓ ،وكالان الـالاس يف
ّ
فؼا لألرقؾة :هؾ طـدك صعا ؟ فؼالت :واهلل قا طـالدي إٓ كالػ قالـ دقق ٍالؼ يف قؾالةٍ
ٌ
أردت أن أخ زه لطػ ٍؾ لل ،وقد أيؼـّا الفالك لؿا الـاس فقف قـ الؼحط.
فؼا لفا :أحضريف ،فال طؾقؽ.
فلتتف ف ،ف ارك طؾقف ،فؿؽث طـدها الث سـقـ وستة أشفر تلكؾ هل وأهؾفا
وجقراهنا قـف حتك ّفرج اهلل طـ الـاس.
ٕن إلقاس ك ّثر الؼؾقالؾ

فؼد فعؾ إلقاس يف ذلؽ أكثر قؿا فعؾ الؿسقح
ٍ
ٍ
إلفا.
وأداقف ،والؿسقح ك ّثر الؼؾقؾ يف وقت واحد ،ولؿ يؽـ إلقاس ػعؾف هذا ً

ـع يف هذه إفعالا  ،وإن الصالـع
قال :فنن قؾتؿ :إن همٓء إك قاء لقس لفؿ ُص ٌ
فقفا والؼدرة هلل

 :إذ كان هق الذي أجراها طؾك أيديفؿ.

ـع فقؿالا ضفالر طؾالك
فؼد صدقتؿ ،وكؼق لؽؿ ً
أيضا :كذلؽ الؿسقح لقس لف ُص ٌ
يديف قـ هذه إطاجقب :إذ كان اهلل هق الذي أضفرها طؾالك يديالف ،فؿالا الػالرد القـ
الؿسقح وسائر إك قاء ،وقا الحجة يف ذلؽ.
قااال :وإن قؾالالتؿ :إن إك قالالاء كاكالالت إذا أرادت أن يظفالالر اهلل طؾالالك أيالالديفؿ ليالالة
تضرطت إلك اهلل ،ودطتف ،وأقرت لف الر ق قة ،وشفدت طؾك أكػسفا الع قدية.
ققااؾ لؽااؿ :وكالالذلؽ س ال قؾ الؿسالالقح س ال قؾ سالالائر إك قالالاء ،قالالد كالالان يالالدطق،
ويؼر لف الع قدية ،فؿـ ذلؽ أن اإلكجقؾ يخد لن
ويتضرع ،ويعرتف ر ق قة اهللّ ،
الؿسقح أراد أن يحقل رج ًالال يؼالا لالف العالازر ،فؼالا « :يالا أ الل! أدطالقك كؿالا كـالت
أدطالقك قالالـ ق الالؾ فتجق ـالالل ،وتسالالتجقب لالالل ،وأكالا أدطالالقك قالالـ أجالالؾ هالالمٓء الؼقالالا
لقعؾؿقا».
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لؿ تركتـل».
وقال الال زطؿؽؿ الال وهق طؾك الخش ة« :إلفل إلفل! َ
وقال« :يا أ ل! اغػر لؾقفقد قا يعؿؾقن ،فنهنؿ ٓ يدرون قا يصـعقن».
وقال يف إكجقؾ «قتّك»« :يا أ ل! أحؿدك».
وقال« :يا أ ل! إن كان ُد أن يتعداين هذا الؽلس ،ولؽالـ لالقس كؿالا أريالد أكالا،

فؾتؽـ قشقئتؽ».

أيضا« :أكا أذهب إلك إلفل الذي هق أطظؿ قـل».
وقال ً
وقال ٓ« :أستطقع أن أصـع شق ًئا ،وٓ أتػؽر فقف إٓ اسؿ إلفل».
وقال الال يعـل كػسف الال ٓ« :يـ غل لؾع د أن يؽقن أطظؿ قـ سالقده ،وٓ لؾرسالق
أن يؽقن أطظؿ قؿـ أرسؾف».
وقال« :إن اهلل لؿ يؾد ولؿ يقلالد ،ولالؿ يلكالؾ ولالؿ يشالرب ،ولالؿ يالـؿ ،ولالؿ يالره
أحدٌ قـ خؾؼف ،وٓ يراه أحدٌ إٓ قات».
والؿسقح قد أكؾ وشرب ،وولد ،ورله الـاس ،فؿا قاتقا قـ رؤيتالف ،وٓ قالات
أحدٌ قـفؿ ،وقد ل ث فقفؿ ال ً ا و ال قـ سـ ًة.
قؾت :وطاقة قا ذكره هالذا طالـ الؽتالب تعالرتف الف الـصالارى ،ولؽالـ عضالفؿ
يـازطف يف يسقر قـ إلػاظ ،فـازطف هـا يف ققلف ٓ« :يـ غالل لؾع الد أن يؽالقن أطظالؿ
قـ سقده».
وقال :هذا إكؿا قالف الؿسقح لؾحقار ّيقـ.
وذكر أكف ٓ يعرف طـف لػظ« :لؿ يقلد ،ولؿ يلكؾ ،ولؿ يشرب».
قال :وقا يف إكجقؾ «يقحـّا»« :إكؽؿ قتك رفعتؿ ا الـ ال شالر ،فحقـئ ٍالذ تعؾؿالقن
ٍ
أين أكا هق ،وشل ٌء قـ ق ؾ كػسل ٓ أفعؾ ،ولؽـ ّ
شلء كالذي طؾؿـل أ ل».
كؾ
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قعؾؿا».
وقال يف َقض ٍع آخر« :قـ طـد اهلل أرسؾت
ً
وقال ٕاحابف« :اخرجقا ـا قـ هذه الؿديـة ،فنن الـ ل ٓ ّ
يجؾ يف قديـتف».
وَخير اإلكجقؾ« :أن اقرأة رأت الؿسقح فؼالت :إكؽ لالذلؽ الـ الل الالذي كـالا
كـتظر قجقئف.
فؼال لفا الؿسقح :صدقت ،صق ك لؽ».
وقال لتالَذتف« :كؿا عثـل أ ل ،كذلؽ أ عث ؽؿ».
ٌ
عقث.
قب ،و ق
قال :فاطرتف لكف ك ل ،وأكف قللق ٌه ،وقر ٌ
وقا لتالقذتف« :إن َق ْـ َق ِ َؾ ُؽ ْؿ ولواكؿ فؼد َق ِ َؾـ ِل ،وقـ َق ِ َؾـ ِل فنكؿالا َي ْؼ َال ُؾ َقال ْـ
أرسؾـل ،و َق ْـ َق ِ َؾ ك قا اسؿ ك ل ،فنكؿا يػقز لجر قـ ق ؾ الـ ّل».
ٌ
قرسؾ ،وأن س قؾف قع اهلل س قؾفؿ قعف.
ف قـ ها هـا يف غقر قق ٍع أكف ك ل

وقال «َتك» التؾؿقذ يف إكجقؾف الالال يستشالفد طؾالك الؿسالقح ـ القة أشالعقا طالـ اهلل
الع
الال« :هذا ط دي الذي اصطػقتف ،وح ق ل الذي ارتاحت إلقف كػسالل ،أكالا وا ٌ
الحؼ».
روحل طؾقف ،ويدطق إقؿ إلك ّ
ٍ
حجة أو ح قـ هذا الؼق الذي جعؾتؿالقه حجالة لؽالؿ ،فؼالد
فؾـ يحتاج إلك
أو ح اهلل أقره ،وسؿاه ط دً ا ،وأطؾؿ أكف يضع طؾقالف روحالف ،ويميالده هبالا ،كؿالا أ ّيالد
سائر إك قاء الروح ،فلضفروا أيات الؿذكقرة طـفؿ ،وهذا الؼق يقافؼ قا شر
ف جديؾ الؿؾؽ قريؿ حقـ ضفر لفا ،وقا الؼق الذي سؼـاه يف صدر كتا ـا.
وقال «يقحـاا» التؾؿقالذ يف اإلكجقالؾ طالـ الؿسالقح
تسؿعقن هق كال قـ أرسؾـل».
وقال يف َقض ٍع آخر« :إن أ ل ّ
أجؾ ،وأطظؿ قـل».

« :إن كالقالل الالذي
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أيضا« :كؿا أقرين أ ل كذلؽ أفعؾ أكا ،أكا الؽر  ،وأ ل هق الػالح».
وقا ً
وقال «يقحـّا»« :كؿا لألب حقا ٌة يف جقهره ،فؽذلؽ أططك آ ـ أن تؽقن لف
حقا ٌة يف ققـققف».
قال :فالؿعطِل خالف الؿع َطك ٓ قحالة ،والػاطؾ خالف الؿػعق .
قال :وقا الؿسقح يف إكجقؾ «يقحـا»« :إين لق كـت أكالا الشالاهد لـػسالل طؾالك
صحة دطقاي لؽاكت شفاد اصؾةٌ ،لؽالـ غقالري يشالفد لالل ،فلكالا أشالفد لـػسالل،
ويشفد لل أ ل الذي أرسؾـل».
وقال الؿسقح ليـل إسرائقؾ« :تريدون قتؾل وأكا ٌ
قؾت لؽؿ الحالؼ الالذي
رجؾ ُ
سؿعت اهلل يؼقلف».
قال :وقا يف الرجؾ الذي أقاقف قـ الؿقتك« :يا أ ل أشؽرك طؾك استجا تؽ
دطائل ،وأطرتف لؽ ذلؽ ،وأطؾؿ أكؽ كالؾ وقالت تجقالب دطالق  ،لؽالـ أسالللؽ
قـ أجؾ هذه الجؿاطة :لقمقـقا لكؽ أكت أرسؾتـل».
فلي تضرعٍ ،وإقرار الرسالالة ،والؿسالللة ،والطؾالب لالجا الة قالـ اهلل
قالّ :
أشدّ قـ هذا ،أو أكثر.
الت
قال :وقا يف عالض قخاص تالف لؾقفالقد ،وقالد كسال قه إلالك الجـالقن« :أكالا لس ُ
ٍ
أحب قدح كػسل ،ؾ قدح أ لٕ :ين أطرفالف ،ولالق
ؿجـقن ،ولؽـ أكر أ ل ،وٓ ّ
قؾت :إين ٓ أطرفف ،لؽـت كذا ًا قثؾؽؿ ،ؾ أطرفف ،وأتؿسؽ لقره».
قال :وقا داود يف قزقالقره الؿائالة وطشالرة« :قالا الالرب :اجؾالس طالـ يؿقـالل
حتالالك أ الالع أطالالداءك ققص ًئالالا لرجؾقالالؽ ،طصالالا العظؿالالة ت عالالث الالالرب قالالـ صالالفققن،
وي سط طؾك أطدائؽ شع ؽ يا قسقح ،يق الرطب يف هباء الؼدس قـ القالق الالذي
ولالدتؽ يالالا صال ل ،طفالالد الالالرب الالال وٓ يؽالالذب الالال أكالالؽ أكالالت الؽالاهـ الؿميالالد ،يشال ف
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َق َؾ ْؽؾِ ْقز َد ْاد».
قال :ففالذه قخاص الة يـسال قهنا إلالك الالهالقت ،وقالد أ الان داود يف قخاص تالف أن
لر ف الذي ذكره ر ا هق أطظؿ قـف وأطؾك ،أططاه قا حؽقـاه ،وقـحالف ذلالؽ ،وشالفد
طؾقف :إن طصا العظؿالة ت عالث ر الف هالذا قالـ صالفققن ،وسالؿاه صال قا قحؼ ًؼالا لؼقلالف
إو « :القق ولالدتؽ» وكسال ًؼا طؾالك أو كالقالف وهالق ر الف ،ووصالػ أكالف الؽالاهـ
الؿميد الذي يش ف َق َؾ ْؽؾِ ْقز َد ْاد.
قؾت :قالقا :وهذا الؽاهـ هق الذي ذكر يف التقراة أن الخؾقؾ أططاه الؼر الان،
وإذا كان الؿسقح قش ًفا ف الال قع تسؿقتف كاهـًا الال كان ذلالؽ قالـ أطظالؿ إدلالة طؾالك
ٌ
قخؾقد.
أكف
قال :فلقا ققلف« :قـ ال دء ولدتؽ» ففق يش ف قق داود [الـ ل طـ] كػسف:
«قـ ال دء ذكرتؽ ،وهديت كؾ أطؿالؽ».
وبعضفؿ يؼقل :لػظ الـص« :إن الرب ي عث طصاه قـ صفققن».
قال :وقا شؿعقن الصػا رئقس الحالقار ّيقـ يف الػصالؾ الثالاين قالـ قصصالفؿ:
«يا رجا ـل إسرائقؾ! اسؿعقا قؼالتل ،إن يسقع الـاصري ٌ
رجؾ ضفق ٌالر لؽالؿ قالـ
طـد اهلل الؼقة ،وإيدي ،والعجائب التل أجراها طؾالك يديالف ،وأكؽالؿ أسالؾؿتؿقه،

وقتؾتؿقه ،فلقا اهلل يسقع هذا قـ قـ إققات».
ٍ
شفادة أ قـ وأو ح قـ هالذا الؼالق  ،وهالق أو الؼ التالققالذ طـالدكؿ،
فلي
قالّ :
يخد كؿا ترون أن الؿسقح ٌ
رجؾ ،وأكف قـ طـد اهلل ،وأن أيات التالل ضفالرت قـالف
لقر اهلل أجراها طؾك يديف ،وأن الذي عثف قـ قـ الؿقتك هق اهلل

.

قال :وقا يف هذا الؿق الع« :اطؾؿالقا أن اهلل جعالؾ يسالقع الالذي قتؾتؿالقه ر الا
قحا».
وقس ً
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قال :ففذا الؼق يزيؾ تلويؾ قـ لعؾالف يتاللو يف الػصالؾ إو أكالف أراد ؼقلالف
ٌ
قخؾقد قػعق ٌ .
وقسقحا» والؿجعق
الـاسقتٕ :كف يؼق « :إن اهلل جعؾف ر ا
ً
قااال َبااق ك اار :وإكؿالالا سالالؿك «كاصالالري»ٕ :ن أقالالف كاكالالت قالالـ قريال ٍالة يؼالالا لفالالا:
«كاصرة»( )2يف إردن ،وهبا سؿقت الـصراكقة.
سؿك اهلل جؾ ـاؤه يقسػ ر ا.
قال :وقد ّ
قا داود يف قزققر قئالة وخؿسالة« :ولؾع قديالة قالع يقسالػ ،وشالدوا الالؽ ق
الرب :جر الف ،عالث
رجؾقف و الحديالد ،دخؾالت كػسالف حتالك صالدقت كؾؿتالف قالق ال ّ
الؿؾؽ ،فخاله ،وصقره قسؾ ًطا طؾك شع ف ،ور ا طؾك ـقف ،وقسؾ ًطا طؾك فتقاكف».
وقال «لققا» يف آخر إكجقؾف :إن الؿسقح طالرض لالف ولؾققالا تؾؿقالذه جدي ُالؾ()1

يف الطريؼ ،وهؿا قحزوكان ،فؼا لفؿا الال وهؿا ٓ يعرفاكف الال :قا الؽؿا قحالزوكقـ؟
غريب قت الؿؼدس ،إذ كـت ٓ تعؾؿ قا حدث فقفالا يف
فؼآ :كلكؽ أكت وحدك
ٌ
هذه إيا قـ أقر يسقع الـاصري ،فنكف ٌ
رجؾ ك ل ،قالقي يف ققلالف وفعؾالف طـالد اهلل،
وطـد إقة ،أخذوه ،وقتؾقه» ( )3طؾك ققلفؿ فقف.
قال :ففذا ققلف وأققا تالققذه قد تركتؿقها ،وطؼدتؿ طؾك د ٍع ا تدطفا لؽالؿ
أولقكؿ ،تمدي إلك الضاللة والشرك اهلل جؾ ـاؤه.
وقال داود يف الؿزققر الثاين يف ز قره قخاص ًا هلل ،وقثـ ًقالا طؾالك الؿسالقح« :قالـ
ققال ،فقفا ققلد الؿسقح ،وققؾ :ولد يف قت لحؿ ،ؿ اكتؼؾت
( )2قرية قـفا و قـ صدية ً 23
ف أقف إلك هذه الؼرية ،وققؾ :قـفا اشتؼ اسؿ الـصارى .اكظر قعجؿ ال ؾدان .152/5
( )1كذا يف إصؾ! وضاهره أن جديؾ طرض لؾؿسقح وتؾؿقذه لققا ،والذي يف إكجقؾ لققا
أن الؿسقح طرض ٓ ـقـ قـ حقاريقف وهؿا يف صريؼفؿا إلك طؿقاص.
( )3اكظر :إكجقؾ لققا (.)10-25 :12
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القال،
الرجالالؾ الالالذي ذكرتالالف ،واإلكسالالان الالالذي أقرتالالف ،وجعؾتالالف دون الؿالئؽالالة قؾال ً
وأل ستف الؿجد والؽراقات».
وقال يف الؿزَقر الثاين« :قا لل الرب :أكت ا ـل ،وأكا القالق ولالدتؽ ،سالؾـل
فلططقؽ».
ٍ
حديث غقر ٍ
فؼقلف« :ولدتؽ» ٌ
حادث ففالق قخؾ ٌ
ٌ
القد،
قديؿ ،وكؾ
دلقؾ طؾك أكف
ّ
الشؽ يف أكف قالا كالان
ؿ أكّد ذلؽ ؼقلف« :القق » فحد القق حدا لقٓدتف ،أزا ف
الاج إلالالك الؿسالالللة ،غقالالر
ق الالؾ القالالق  ،ود ؼقلالالف« :سالالؾـل فلططقالالؽ» طؾالالك أكالالف قحتال ٌ
ٍ
قستغـ طـ العطقة.
قااال :ففالالذا قالالا حضالالركا قالالـ أيالالات يف تصالالحقح خؾالالؼ الؿسالالقح وط قديتالالف،
و طالن قالا يدّ طقكالف قالـ ر ق قتالف ،وقثؾالف كثق ٌالر يف اإلكجقالؾ ٓ يحصالك ،فالنذا كاكالت
الشفادات قـف طؾك كػسف ،وقـ إك قالاء طؾقالف ،وقالـ تالققالذه ؿثالؾ قالا قالد قـالاه يف

هذا الؽتاب ،وإكؿا اقتصركا طؾك آحتجاج طؾقؽؿ قـ كتال ؽؿ ،فؿالا الحجالة فقؿالا
تدّ طقكف لف ،وقـ أي ٍ
جفة أخذتؿ ذلؽ ،واخرتتؿ الؽال الشـقع الالذي يخالرج طالـ

الؿعؼق  ،وتـؽره الـػقس ،وتـػر قـف الؼؾالقب ،الالذي ٓ يصالح حج ٍالة وٓ قق ٍ
الاس
وٓ تلوي ٍؾ طؾالك الؼالق الجؿقالؾ الالذي تشالفد الف العؼالق  ،وتسالؽـ إلقالف الـػالقس،
ويشاكؾ طظؿة اهلل وجاللف.
قااال :وإذا تالاللقؾتؿ كالالؾ قالالا قـالالاه تلقالالؾ إكصال ٍ
الاف قالالـ أكػسالالؽؿ ،وإشال ٍ
الػاد طؾقفالالا،
يتلو فقف لؾـاسقت شق ًئا دون الالهقت.
طؾؿتؿ أكف قق ٌ ٓ يحتؿؾ أن ّ
*****
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[اصز َ علٖ شبًاتًم]
[ اصصبًٕ األَىل]:
قال :فنن قؾتؿ :إكف يث ت لؾؿسقح ال ـالقة ؼقلالف« :أ الل» ،و «يالا أ الل» ،و« عثـالل
أ ل».
قؾـا :فنن كان اإلكجقؾ أكز طؾك هذه إلػاظ لؿ ت دّ  ،ولؿ تغ ّقالر ،فالنن الؾغالة
قد أجازت أن يسؿك القلل ا ـًا ،وقد سؿاكؿ اهلل جؿق ًعا ـقالف ،وأكالتؿ لسالتؿ يف قثالؾ
حالف.
وقـ ذلؽ أن اهلل

قا إلسرائقؾ يف التقراة« :أكت ا ـل ؽري».

وقا لداود يف الز قر« :أكت ا ـل وح ق ل».
وقالالا الؿسالالقح يف اإلكجقالالؾ لؾحالالقاريقـ« :أريالالد أن أذهالالب إلالالك أ الالل وأ الالقؽؿ،
وإلفل وإلفؽؿ».
وأقر ّ
إلفالا هالق اهلل ،وقالـ كالان لالف إلال ٌف فؾالقس
لن لف ً
فسؿك الحقار ّيقـ أ ـاء اهللّ ،
ٍ
نلف ،كؿا تؼقلقن.
[ اصصبًٕ اصجانّٕ]:
فنن زطؿتؿ أن الؿسقح إكّؿا استحؼ اإللفقالة ّ
اللن اهلل سالؿاه ا ـًالا ،فـؾتالز ذلالؽ،
وكشفد اإللفقة لؽؾ قـ سؿاه ا ـًا ،وإٓ فؿا الػرد.
قال :فنن قؾتؿ :إن إسرائقؾ وداود وكظالراءهؿ إكؿالا ُس ّالؿقا أ ـالاء اهلل طؾالك جفالة

الرحؿة قـ اهلل لفؿ ،والؿسقح ا ـ اهلل طؾك الحؼقؼة .تعالك اهلل طـ ذلؽ.

ٍ
الارض أن يعار الالؽؿ ،فقؼالالق لؽالالؿ :قالالا تـؽالالرون أن يؽالالقن
قؾـااا :يجالالقز لؿعال

394
إسرائقؾ وداود ا ـل اهلل طؾك الحؼقؼة ،والؿسقح ا ـ رحؿة ،وقا الػرد؟.
[ اصصبًٕ اصجاصجٕ]:
فنن قؾتؿ :إن الػرد قـ الؿسقح وسائر إك قاء قـ ق الؾ أن الؿسالقح جالاء إلالك
ٍ
الدع ا لالالف يف ذلالالؽ
قؼعالالد ،فؼالالا « :قالالؿ قالالؿ ،فؼالالد غػالالرت لالالؽ» فؼالالا الرجالالؾ ولالالؿ يال ُ
الققت.
الدع اهلل يف ذلالؽ
لـا لؽؿ :هذا «إلقاس» أقر السالؿاء أن تؿطالر فاللقطرت ،ولالؿ ي ُ
الققت ،وكذلؽ «القسع» أقر كعؿان الروقل أن يالـغؿس يف إردن قالـ غقالر دط ٍ
الاء
وٓ تضر ٍع.
طؾك أكا قد وجدكاه يف اإلكجقؾ قد تضرع وسل قسائؾ ،قد تؼد ذكرها.
وقا يف عض اإلكجقؾ« :يا أ ل أشؽرك طؾك استجا تؽ دطائل ،وأطؾؿ أكالؽ
يف كؾ وقت تجقب دطق  ،لؽـ أسالللؽ قالـ أجالؾ هالذه الجؿاطالة :لقمقـالقا لكالؽ
أكت أرسؾتـل».
[ اصصبًٕ اصزا عٕ]:
فنن قؾتؿ :إن الغػران قـ اهلل

 ،وأن الؿسقح قا ل عض ـل إسالرائقؾ« :قالؿ

فؼد غػرت لؽ» واهلل هق الذي يغػر الذكقب.
قؾـااا :فؼالالد قالالا اهلل يف السالالػر الخالالاقس قالالـ التالالقراة لؿقسالالك« :أخالالرج أكالالت
وشع ؽ الذي أخرجت قـ قصر ،وأكا أجعؾ قعؽؿ قؾ ًؽا يغػر ذكق ؽؿ».
فنن زطؿتؿ أن الؿسقح إلال ٌفٕ :كالف غػالر ذكالقب الؿؼعالد ،فالؿؾالؽ إ ًذا إلال ٌفٕ :كالف

يغػر ذكقب ـل إسرائقؾ ،وإٓ فؿا الػرد؟.
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[ اصصبًٕ اخلامضٕ]:
فنن قؾاتؿ :إن الػالرد القـ الؿسالقح وسالائر إك قالاء قالـ ق الؾ أن اهلل سالؿاه ر الا،
فؼا « :ا ـ ال شر رب الس ت».
قؾـا :ففذه التقراة تخد لن لق ًصا :لؿا رأى الؿؾؽقـ قد أق ال قـ الدية لفالالك
قققف ،قا لفؿا« :يا ر ل ققال إلك قـز ط دكؿا».
الاج يف هالذا الؽتالاب الذكر قالـ ُس ّالؿل يف الؽتالب ر الا :قالـ
وقد تؼالد لـالا احتج ٌ
إلفالإ :كالف ُس ّالؿل ر الا ،ففالمٓء إ ًذا للفالةٌٕ :هنالؿ
يقسػ وغقالره ،فالنن كالان الؿسالقح ً

ُس ّؿقا ؿثؾ ذلؽ.

[ اصصبًٕ اصضا صٕ]:
فنن قؾتؿ :إن إك قاء قد تـ لت نلفقالة الؿسالقح ،فؼالا أشالعقا« :العالذراء تح الؾ
وتؾد ا ـًا ،ويدطك اسؿف طؿاكقيؾ».
وتػسقره :قعـا إلفـا.
قؾـا :إن هذا اسؿ يعاره السقد الشالريػ قالـ الـالاس ،وإن كالان اهلل
ؿعـك اإللفقة جؾ ـالاؤه ،فؼالد قالا اهلل يف التالقراة لؿقسالك

الؿـػالرد

« :قالد جعؾتالؽ

إلفا ،وجعؾتف لؽ ك قا».
لفارون ً
إلفا لػرطقن».
وقا يف قق ٍع لخر« :قد جعؾتؽ يا ققسك ً
وقالالا داود يف الز الالقر لؿالالـ كاكالالت طـالالده حؽؿ الةٌ« :كؾؽالالؿ للفالالة ،وقالالـ العؾقالالة
تدّ طقن».
[ اصصبًٕ اصضا عٕ]:
فنن قؾتؿ :إن اهلل

إلفا لفارون طؾك قعـك الرياسة طؾقف.
جعؾ ققسك ً
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قؾـا :وكذلؽ قا أشعقا يف الؿسقح« :إكالف إلال ٌف ٕقتالف» طؾالك هالذا الؿعـالك ،وإٓ

فؿا الػرد؟.

فنن قؾتؿ :إن الؿسقح قد قا يف اإلكجقؾ« :قـ رلين فؼد رأى أ الل ،وأكالا وأ الل
واحدٌ ».
قؾـا :إن ققلف« :أكا وأ ل واحدٌ » إكؿالا يريالد الف أن ق القلؽؿ ٕقالري هالق ق القلؽؿ
ٕقر اهلل ،كؿا يؼق رسق الرجؾ« :أكا وقـ أرسؾـل واحد».
ويؼق القكقؾ« :أكا وقـ وكؾـل واحدٌ »ٕ :كف يؼق فقؿا يمديف قؼاقالف ،ويالمدي
طـف قا أرسؾف ف ،ويتؽؾؿ حجتف ،ويطالب لف حؼققف.
وكذلؽ ققلف« :قـ رلين فؼد رأى أ ل» يريالد الذلؽ أن قالـ رأى هالذه إفعالا
التل أضفرها ،فؼد رأى أفعا أ ل.
[ اصصبًٕ اصجامهٕ]:
فنن قؾتؿ :إن الؿسقح قد قا يف اإلكجقؾ« :أكا ق ؾ إ راهقؿ».
فؽقػ يؽقن ق ؾ إ راهقؿ ،وإكؿا هق قالـ ولالده ،ولؽالـ لؿالا قالا ق الؾ إ الراهقؿ
طؾؿـا قا أراد :أكف ق ؾ إ راهقؿ قـ جفة اإللفقة.
قؾـا :هذا سؾقؿان الـ داود يؼالق يف حؽؿتالف« :أكالا ق الؾ الالدكقا ،وكـالت قالع اهلل
حقث دأ إرض».
فؿا الػرد قـف و قـ قـ قالا « :إن سالؾقؿان ا الـ اهلل» ،وأكالف إكؿالا قالا  :أكالا ق الؾ
الدكقا اإللفقة.
أيضالالا يف الز الالقر« :ذكرتالالؽ يالالا رب قالالـ ال الالدء ،وهالالديت ؽالالؾ
وقالالد قالالا داود ً
أطؿالؽ».
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[ اصصبًٕ اصتاصعٕ]:
فنن قؾتؿ :إن كال سؾقؿان ـ داود قتلو ٌ ٕ :هنؿالا قالـ ولالد إسالرائقؾ ،ولالقس
يجقز أن يؽقكا ق ؾ الدكقا.
قؾـا :وكذلؽ قق الؿسقح« :أكا ق ؾ الدكقا» قتلو ٌ ٕ :كف قـ ولد إ راهقؿ ،وٓ
يجالالقز أن يؽالالقن ق الالؾ إ الالراهقؿ ،فالالنن تالاللولتؿ تلولـالالا ،وإن تعؾؼالالتؿ ظالالاهر الخالالد يف
الؿسقح تعؾؼـا ظاهر الخد يف سؾقؿان وداود ،وإٓ فؿا الػرد؟.
وقد قدقـا هذا آحتجاج طؾك تلويؾؽؿ ،لتعؾؿقا طالالن قالا ذه التؿ إلقالف طؾالك
ٌ
تلويؾ غقر واق ٍع ح ّؼف ،وإكؿا ح ّؼف أن يؽقن هذا آسؿ الال يعـالل طؿاكقيالؾ الالال لؿالا
أكف
وقع طؾك الؿسقح ،كان قعـاه أكف أخد طـ كػسف لن إلفـا قعـا ،يعـل :أن اهلل قعالف،
وكاصرا.
وقع شع ف قعقـًا
ً
وقؿا يصحح ذلؽ أكؽؿ تتسؿقن ف ،ولق كان الؿعـك قا ذه تؿ إلقالف لؿالا جالاز
ٍ
القص
ٕحد أن يتسؿك الف ،كؿالا لالؿ يجالز أن يتسالؿك الؿسالقح
ٕكالف قخص ٌ
ؿعـاه.
[ اصصبًٕ اصعاشزٔ]:
فنن قؾتؿ :إن تالققذ الؿسقح كاكقا يعؾؿقن أيات اسؿ الؿسقح.
قؾـا لؽؿ :فؼد قا اهلل جؾ ـاؤه لقحقك ـ زكريا« :قد أيدتؽ الروح الؼالدس،
و ؼقة إلقاس ،وهل ققة تػعؾ أيات».
فل اف الؼقة إلك إلقاس.
[ اصصبًٕ احلا ِٕ عصز]:
فنن زطؿتؿ أن الؿسقح إل ٌفٕ :كف فعؾت أيات اسؿف ،فؿا الػرد قـؽؿ و القـ
قـ قا « :إن إلقاس إل ٌف» فنكف ُفعؾت ؼقتف أيات.
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[ اصصبًٕ اصجانّٕ عصز]:

ٍ
ؿقت،
فنن قؾتؿ :إن الخش ة التل صؾب طؾقفا الؿسقح طؾك زطؿؽؿ ألصؼت
فعاش .فنن هذا ٌ
دلقؾ طؾك أكف إل ٌف.
واحتج يف ذلالؽ اللن
قؾـا لؽؿ :فؿا الػرد قـؽؿ و قـ قـ قا « :إن القسع إل ٌف»
ّ

رجال قات ،فحؿؾف أهؾف إلالك الؿؼالدة ،فؾؿالا كالاكقا
كتاب «سػر الؿؾقك» يخد لن ً
طدوا لفؿ يريد أكػسفؿ ،فطرحقا الؿقت طـ رقاهبؿ ،و الادروا إلالك
قـ الؼ قر رأوا ً
الؿديـة ،وكان الؿق ع الالذي ألؼالقا طؾقالف الؿقالت قالد القسالع ،فؾؿالا أصالاب ذلالؽ
الؿقت تراب قد القسع طاش ،وأق ؾ يؿشل إلك الؿديـة.

فنن زطؿتؿ أن الؿسقح إل ٌفٕ :ن الخش ة التل ذكروا أكف صؾب طؾقفالا ألصالؼت
ؿقت فعاش ،فالقسع إلفٕ :ن تراب قده لصؼ ؿ ٍ
ٍ
قت فعاش.
ٌ
[ اصصبًٕ اصجاصجٕ عصز]:
فنن قؾتؿ :إن الؿسقح كان قـ غقر فح ٍؾ.
قؾـا لؽؿ :قد كان ذلؽ ،ولقس أطجق ة القٓدة تقجب اإللفقالة ،وٓ الر ق قالة:
ٕن الؼدرة يف ذلؽ لؾخالؼ ت ارك وتعالك ٓ ،لؾؿخؾقد ،وطؾك أكف يقجدكؿٕ :ن
حقاء خؾؼت قـ فح ٍؾ ال أكثك ،وخؾؼ أكثك قـ ذكر ال أكثك أطجب قـ ذك ٍالر قالـ

أكثك غقر ذكالر ،وأطجالب قالـ ذلالؽ أن لد خؾؼالف اهلل قالـ ت ٍ
الراب ،وخؾالؼ ش ٍالر قالـ
تراب أطجب وأ دع قـ خؾؼ ٍ
ٍ
ذكر قـ أكثك ال فحؾٍ ،فؿا الػرد؟.
قال :وهذه إسال اب التالل ذكركاهالا كؾفالا هالل إسال اب التالل تتعؾؼالقن هبالا يف
كحؾتؽؿ الؿسقح الر ق قة ،وإ افتؽؿ إلقالف اإللفقالة ،وقالد وصالػـاها طؾالك حؼائؼفالا
طـدكؿ ،وق ؾـا فقفا ققلؽؿ ،وإن كـّا ٓ ّ
كشؽ يف أن أهؾ الؽتالاب قالد حرفالقا عالض
قالالا فقفالالا قالالـ الؽالالال طالالـ ققا الالعف ،وأوجالالدكاكؿ طالالالن قالالا تـتحؾقكالالف ،وفسالالاد قالالا
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تتلولقكف قـ الؽتب التل يف أيديؽؿ :التقراة ،والز القر ،وإك قالاء ،واإلكجقالؾ ،فؿالا
الذي يث ت الحجة عد ذلؽ لؽؿ.
قاال :وقالد قالا السالقد الؿسالقح يف اإلكجقالالؾ لتالققالذه لؿالا سالللقه طالـ السالالاطة
والؼقاقة« :إن ذلالؽ القالق  ،وتؾالؽ السالاطة ٓ يعرفالف أحالدٌ  ،وٓ الؿالئؽالة الالذيـ يف
أيضا ،ولؽـ إب وحده يعرفف».
السؿاء ،وٓ آ ـ ً
إقرار قـالف لكالف قـؼالقص العؾالؿ ،وأن اهلل ت الارك وتعالالك أط ّالز وأطؾالؿ
قال :ففذا ٌ
قـف ،وأكف خالفف وأطال قـف ،وقد َق ّـ ؼقلف« :أحد» طؿققالف الذلؽ الخؾالؼ جؿق ًعالا،
ؿ قا « :وٓ الؿالئؽة» وطـدهؿ قـ طؾؿ اهلل قا لقس طـد أهالؾ إرض ،الؿ قالا :
«وٓ آ ـ» ولف قـ الؼقة قا لقس لغقره.
وشفد ققلف هذا شفاد ًة وا الح ًة طؾقالف لكالف ٓ يعؾالؿ كالؾ قالا يعؾؿالف اهلل ،الؾ قالا
ط ّؾؿف اهلل إياه ،وأصؾعف طؾك قعرفتف ،وجعؾف لف ،وأكف لؼصقر قعرفتالف ؽالؾ إشالقاء
لقس حقث يصػقكف قـ الر ق قة ،وأكف هق اهلل ،وقـ جقهر أ قف ،تعالك اهلل الخالالؼ
ٍ
إلفا الال كؿا يؼقلقن الال لعؾالؿ قالا يعؾؿالف اهلل قالـ سالائر
لؽؾ شلء طؾقا ك ًقرا ،ولق كان ً
إشقاء ،وسرائر إققر وطالكقتفا :إ ْذ كان هذا الؿعـك لقس قالـ الؽالال الالذي إذا
سئؾتؿ طـف تعؾؼتؿ لكف ققؾ لؾـاسقت دون الالهقت.
الص يف السالؿاء،
صرح لكف ٓ يعؾؿف أحدٌ  ،الؿ خ ّ
قؾت ( :)2قؼصقده ذلؽ أكف ّ
ؿ قا « :وٓ آ ـ يعرفف ،وأن إب وحده يعرفف» فـػك قعرفة آ الـ ،وأ الت أن
إب وحده يعرفف ،وقراده آ ـ الؿسالقح ،فعالرف أن الؿسالقح ٓ يعرفالف ،وأ الت
الرب يعرفف دون آ ـ ،ود ّ ذلؽ طؾك أن لػظ آ الـ طـالد الؿسالقح إكؿالا يالراد
أن ّ
هبا الـاسالقت وحالده :إذ كالان ٓ يجالقز كػالل العؾالؿ طالـ الالهالقت ،فالنن الالهالقت
( )2الؽال قـ هـا إلك هناية الػصؾ لشق اإلسال ا ـ تقؿقة.

411
ٍ
طؿدوا الـاس اسالؿ إب ،وآ الـ»
يعؾؿ كؾ شلء ،وقد د ّ ذلؽ طؾك أن ققلفّ « :
الؿراد ف الـاسقت وحده ،كؿا أريد ؾػظ «آ الـ» يف سالائر كالقالف ،وكالال غقالره،
لؿ يرد ّ
قط أحدٌ قـفؿ ؾػظ «آ ـ» الالهقت ،ؾ إصالد «آ ـ» طؾالك الالهالقت
قؿا ا تدطتف الـصارى ،وحؿؾقا طؾقفا كال الؿسقح ،فا تدطقا لصالػات اهلل أسالؿاء
قالا أكالز اهلل هبالالا قالـ سالالؾطان ،وحؿؾالقا طؾقفالا كالالال الؿسالقح ،وإ ّكؿالالا يحؿالؾ كالالال
وغقرهؿ طؾك قعـك لغتفؿ التل جرت طالادهتؿ الالتؽؾقؿ هبالا ٓ ،طؾالك

إك قاء
ٍ
لغة يحد فا قـ عدهؿ ،ويحؿؾ كالقفؿ طؾقفا.

قؾت :فنن هذا الذي فعؾتف الـصارى وأش اهفؿ يػتح اب اإللحاد يف كتب
اهلل الؿـزلة ،وقد قا تعالك[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ] [فصؾت:

.]20
وذلؽ أن كؾ قـ اطتؼد قعاين رأيف يؿؽـف أن يعد طـفالا للػ ٍ
الاظ تـاسال فا ـالقع
ٍ
قعان أخر ،ويجعؾ تؾؽ
لفا
قـاس ٍة ،وتؾؽ إلػاظ ققجقد ٌة يف كال إك قاء
إلػاظ دا ّل ًة طؾك قعاكقف التل رلها ،ؿ يجعؾ إلػالاظ التالل تؽؾؿالت هبالا إك قالاء،
وجاءت هبا الؽتب اإللفقة أرادوا هبا قعاكقف هق.
وهؽذا فعؾ سائر أهؾ اإللحاد يف سائر الؽتب اإللفقة ،كؿا فعؾتالف الـصالارى،
قثؾ قا طؿدت الؿالحدة الؿت عقن لػالسػة الققكان الال الؼائؾقن اللن هالذه إفالالك
قديؿ ٌة أزلقةٌ ،لؿ تز  ،وٓ تزا  ،وأن اهلل لؿ يتؽؾؿ التقراة ،وٓ غقرها قالـ الؽتالب
الادر
طالؿ الجزئقات ٓ ،ؿقسك ـ طؿران ،وٓ غقالره ،وٓ هالق ق ٌ
اإللفقة ،وٓ هق ٌ
أن يػعؾ ِ َؿ ِشق َئ ٍة ،وٓ يؼقؿ الـاس قـ ق القرهؿ الالال فؼالالقا« :خؾالؼ» ،و «أحالدث» ،و
«فعؾ» و «صـع» وكحق ذلؽ ،يؼا طؾك اإلحداث الذا  ،واإلحداث الزقاين.
فإول :هق إيجاب العؾة لؿعؾقلفا الؿؼارن لفا يف الزقان.
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والثاين :إيجاد الشلء عد أن لؿ يؽـ.
ثؿ قالقا :وكحـ كؼق  :إن اهلل خؾؼ السؿاوات وإرض وقا قـفؿا ،وأحالدث
ذلالالؽ وأ دطالالف وصالالـعف ،كؿالالا أخالالدت الالذلؽ إك قالالاء
اإلحداث الذا  ،وهق أن ذلؽ قعؾق ٌ لف ،لؿ يز قعف.

 ،لؽالالـ قالالرادهؿ الالذلؽ

فقؼال لفؿ :لؿ يستعؿؾ أحالدٌ قالـ إك قالاء طؾالقفؿ الصالالة والسالال الالال الؾ وٓ
أحدٌ قـ سائر إقؿ الال لػظ «الخؾؼ» و «اإلحداث» إٓ فقؿا كالان عالد طدقالف ،وهالق
قالا كالالان قسال ق ًقا عدقالالف ووجالالقد غقالره ،وقعـالالك هالالذا الؾػالالظ قعؾالالق ٌ آ الالطرار يف
جؿقع لغات إقؿ.

وأيضا فالؾػظ الؿستعؿؾ يف لغة العاقة والخاصة ٓ يجقز أن يؽالقن قعـالاه قالا
ً
ٓ يعرفف إٓ عض الـاس ،وهذا الؿعـك الذي يدّ طقكف الال لق كان حؼا الال لالؿ يتصالقره
إٓ عض الـاس ،فال يجقز أن يؽقن الؾػظ العالا الالذي تداولالف العاقالة والخاصالة
قق ق ًطا لف :إ ْذ كان هذا ي طؾ قؼصالقد الؾغالات ،وي طالؾ تعريالػ إك قالاء لؾـالاس،
اصؾ يف صريح الؿعؼق  ،كؿا هق ٌ
فؽقػ وهق ٌ
اصؾ يف صحقح الؿـؼق  ،فنكالف لالؿ
يعرف أن أحدً ا ّ
قط طد طـ الؼديؿ إزلل الالذي لالؿ يالز ققجالق ًدا ،وٓ يالزا لكالف
قحدث ،أو قخؾقد ،أو قصـقع ،أو قػعق .
الريح طؾالك إك قالاء
كذب ص ٌ
ففذا الذي ذكرتؿقه ٌ

 :لتقهؿالقا الـالاس أكؽالؿ

ققافؼالالقن لفالالؿ ،والؽتالالب اإللفقالالة ال الال كالالالتقراة والؼالالرلن ال الال قصالالرح ٌة الاللن اهلل خؾالالؼ
السؿاوات وإرض وقا قـفؿا يف ستة أيا ٍ ،والؼديؿ إزلالل ٓ يؽالقن قخؾق ًقالا يف
ستة أيالا ٍ ،وكالذلؽ الؽتالب اإللفقالة الالال كالالتقراة والؼالرلن الالال قالد أخالدت تؽؾالقؿ اهلل
لؿقسالالك ،و ـدائالالف إيالالاه قالالـ الطالالقر قالالـ الشالالجرة ،ويف التالالقراة أهنالالا شالالجرة العؾقالالؼ،
وأخدت لن ققسك
فؾؼ ال حر.

كان يؾؼل طصاه فتصقر حقال ًة تسالعك ،ويخالد اللن اهلل
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الت كالج الالؾ،
القرا ،فنكالالف ا ال ٌ
فؼالاات الؿالحاادل :إن الشالاللء الثا الالت يسالالؿك صال ً
والؼؾقب تسؿك أوديالة ،وإضفالار العؾالق تػجقالر يـالا قع العؾالؿ ،والحجالة الؿ تؾِعالة
كال أهؾ ال اصؾ هالل طصالا قعـقيالة ،فؿالراد الؽتالب الالطقر العؼالؾ الػعالا الالذي
فاض قـف العؾؿ طؾك قؾب ققسك

 ،والقادي قؾب ققسك ،والؽالال الالذي

سالالؿعف ققسالالك سالالؿعف قالالـ سالالؿاء طؼؾالالف ،وتؾالالؽ إصالالقات كاكالالت يف كػسالالف ٓ ،يف
أشخاصالالا كقراكقالة ،تؿثؾالالت يف كػسالالف ٓ ،يف
الخالارج ،والؿالئؽالالة التالالل رلهالا كاكالالت
ً
الخارج ،وال حر الذي فؾؼالف هالق حالر العؾالؿ ،والعصالا كاكالت حجتالف ،غؾالب طؾالك
السحرة حجتف العؾؿقة ،فا تؾعت حجتف ش ففؿ التل جعؾقها ح ًآ يتقسؾقن هبالا
إلك كقؾ أغرا فؿ ،وطصقا يؼفرون هبا قـ يجادلقكف.
أفؾقس قـ قالا قثالؾ هالذا الؽالال يعؾالؿ آ الطرار أكالف يؽالذب طؾالك الؽتالب
اإللفقة التل أخدت ؼصة ققسك كالتقراة والؼالرلن ،وأكالف لالقس قالراد الرسالؾ ؿالا
أخدوا ف قـ قصة ققسك هالذا ،الؾ صالرحقا اللن ققسالك سالؿع كالداء اهلل لالف ،وأكالف
كؾؿف قـ الطقر الال صقر سقـا الذي هق الج الؾ الالال وقؾالب طصالاه التالل كالان يف ّالش هبالا
طظقؿا ،وفؾؼ لف ال حر ،وأغالرد فقالف ل فرطالقن ،فغرقالقا ،وقالاتقا
طؾك غـؿف ع اكًا
ً
فقف ،وهؾؽقا ،وأقثا هذا قـ تحريػات الؿالحدة كثقر.
*****
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[حتزِف اصهحارٗ صهتب اهلل]
ففؽذا الـصارى حرفقا كتب اهلل ،وسؿقا صػة اهلل الؼديؿالة إزلقالة التالل هالل
وسؿقا صػتف الؼديؿة إزلقة التل هالل
وسؿقها ً
أيضا كؾؿةًّ ،
طؾؿف أو حؽؿتف ا ـًاّ ،
حقاتف روح الؼدس ،وتسؿقة هالذه الصالػات هبالذه إسالؿاء ٓ تقجالد يف ش ٍ
اللء قالـ
كالالال إك قالالاء ،وٓ غقالالرهؿ ،وٓ يعالالرف أن أحالالدً ا قال ّ
الط ٓ قالالـ إك قالالاء ،وٓ غقالالرهؿ
سؿك طؾؿ أح ٍالد قالـ العالالؿقـ الؼالائؿ الف ا ـالف،
سؿك طؾؿ اهلل الؼائؿ ف ا ـف ،ؾ وٓ ّ
ّ
ولؽـ لػظ «آ ـ» يع ّر ف طؿـ ولد القٓدة الؿعروفالة ،ويع ّالر الف طؿالـ كالان هالق
س ًا يف وجقده ،كؿا يؼا « :ا ـ السال قؾ» لؿالـ ولدتالف الطريالؼ ،فنكالف لؿالا جالاء قالـ
جفة الطريؼ جعؾ كلكف ولده.
ويؼا ل عض الطقر« :ا ـ الؿاء» ٕكف يجلء قـ جفة الؿاء.
ويؼالالا « :كقكالالقا قالالـ أ ـالالاء أخالالرة ،وٓ تؽقكالالقا قالالـ أ ـالالاء الالالدكقا» فالالنن آ الالـ
يـتسالالب إلالالك أ قالالف ويح الالف ،ويضالالاف إلقالالف ،أي :كقكالالقا قؿالالـ يـتسالالب إلالالك أخالالرة
ويح فا ،ويضاف إلقفا.
وهذا الؾػظ ققجق ٌد يف الؽتالب التالل ليالدي أهالؾ الؽتالاب يف ح ّالؼ الصالالحقـ
الالالذيـ يحال فؿ اهلل ويالالر قفؿ ،كؿالالا ذكالالروا أن الؿسالالقح قااال« :أ الالل وأ الالقؽؿ ،وإلفالالل
وإلفؽؿ».
ويف التقراة أن اهلل قا لقعؼقب« :أكت ا ـل ؽري».
صحقح ،وهق الؿح ة لف،
صحقحا لف الال قعـًك
وكحق ذلؽ قؿا يراد ف الال إذا كان
ٌ
ً
وآصطػاء لف ،والرحؿة لف ،وكان الؿعـك قػفق ًقا طـد إك قالاء ،وقالـ يخاص قكالف،
كثقر قـ أت اطفؿ يريدون ف الؿعـك ال اصؾ.
وهق قـ إلػاظ الؿتشاهبة ،فصار ٌ
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فنذا كان قراد الؿسقح

آ ـ هق الـاسقت ،وهالق لالؿ يسالؿ الالهالقت

ا ـًا ،وقد ذكالر أن آ الـ ٓ يعؾالؿ السالاطة ،فت القـ الذلؽ أن الؿسالقح هالق الـاسالقت
الحؼ.
وحده ،وأكف ٓ يعؾؿ الساطة ،وهذا هق ّ
وإن قالقا :قراده آ ـ الالهقت ،أو الالهقت والـاسقت.
لز قـ ذلؽ أن الالهقت ،أو الالهقت والـاسقت ٓ يعؾؿ الساطة.
وهذا ٌ
قـاقض لؼقلفؿ.
أيضا
اصؾ
ٌ
وكذب ،وهق ً
ٌ
فد ّ هذا الـص قـ الؿسقح الال قع سائر كصقصف ،وكصقص إك قاء الال طؾالك أن
الريح يف أكالف
قسؿك آ ـ هق الـاسقت وحده ،وأكف ٓ يعؾؿ قا يعؾؿف اهلل ،وذلؽ ص ٌ
القد ،لالالقس خال ٍ
قخؾال ٌ
الالؼ ،وٓ يجالالقز أن يؽالالقن هالالذا خطا ًالالا لؾـاسالالقت الؿتحالالد
الالهقت دون الالهالقت ،كؿالا يتلولالف طؾقالف عالض الـصالارىٕ :ن كالؾ قالا طؾؿالف

الالهالالقت الؿتحالالد الؿسالالقح طؾؿالالف الـاسالالقت ،وٕن الـاسالالقت لالالقس هالالق آ الالـ
طـدهؿ دون الالهقت الؿتحد ف ،ؾ اسؿ آ الـ طـالدهؿ هالق الالهالقت ،وٕجالؾ
آتحاد دخؾ فقف الـاسقت ،وٕكف لؿ يث ت إٓ طؾؿ إب وحالده ،لالؿ يس ِ
التثـ طؾالؿ
الاقض لؼالقلفؿ قالـ
آ ـ إزلل طـدهؿ ،ؾ كػك طؾؿ قا سالقى إب الف ،وهالذا قـ ٌ
كؾ ٍ
وجف.
قال الحساـ باـ َياقم :وقثالؾ هالذا أكالف لؿالا خاص الف الرجالؾ طؾالك قالا كتالب يف
اإلكجقؾ ،فؼا لف :أيفا الخقر.
فؼال« :لقس الخقر إٓ اهلل وحده».
قؾت :و عضفؿ يرتجؿف« :أيفا الصالح ،فؼا  :لقس الصالح إٓ اهلل وحده».
قال :وقثؾف ققلف يف اإلكجقؾ« :إين لؿ لت ٕطؿؾ ؿشالقئتل ،لؽالـ ؿشالقئة قالـ
أرسؾـل».
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قال :ولق كاكت لف قشقئ ٌة ٓهقتق ٌة الال كؿالا يؼقلالقن الالال لؿالا قالا هالذا الؼالق  ،فؼالد
أ طؾ ف قا تدّ طقكف يف ذلؽ.
قال :ؿ أكتؿ قع ذلؽ تالدّ طقن أن الؿسالقح كؾؿالة اهلل ،وقالـ قالقة اهلل ،غقالر ائـ ٍالة
ٍ
قـػصؾة طـف ،وتشفدون طؾقف يف اإلكجقؾ ؼقلف« :إكف يصعد إلالك السالؿاء،
قـف ،وٓ
ويجؾس طـ يؿقـ أ قف ،ويديـ الـاس يق الؼقاقة ،ويجالازيفؿ لطؿالالفؿ ،ويتالق ّلك
الحؽؿ قـفؿ» وأن اهلل

قـحف ذلؽ ،إذ كان ٓ يراه أحدٌ قالـ خؾؼالف يف الالدكقا وٓ

يف أخرة.
فنن كان هذا الجالس لؾحؽققة قـ العالؿقـ يق الالديـ ،والؼاطالد طالـ يؿالقـ
الائؿ ذاتالالف ٓ ،يشالالؽ فقالالف ،هالالق الجسالالد الالالذي كالالان يف إرض
أ قالف ،وهالالق شال ٌ
الخص قال ٌ
الؿتقحالالد الالف الر ق قالالة ،فؼالالد فصالالؾتؿ الالقـ اهلل ت الالارك وتعالالالك و قـالالف ،و عضالالتؿقه
اجتؿاطفؿا يف السؿاء شخصقـ قت ايـقـ ،أحدهؿا طـ يؿقـ صالاح ف ،وهالذا كػ ٌالر
ٌ
وشرك اهلل .
وإن كان جسدً ا خال ًقا قـ اإللفقة وهل الؽؾؿة ،وقد طادت إلك اهلل كؿالا الدت
قـف ،فؼد زا طـف حؽؿ الر ق قة التل تـتحؾقكف إياها.
أصؾ قا و عتؿقه قـ ط ادة الثال ة إقاكقؿ التل ترجع الزطؿؽؿ إلالك جالقهر
ٍ
أي كت ٍ
الاب
واحد وهق الالهقت ،قا هق؟ وقـ أيـ أخذتؿقه؟ وقـ أقركؿ الف؟ ويف ّ
أي قالق ٍ لؾؿسالقح تدطقكالف فقالف؟ وهالؾ ـقالتؿ أقالركؿ يف
وأي ك الل تـ الل الف؟ أو ّ
كز ؟ ّ
ذلؽ إٓ طؾك قق «قتّك» التؾؿقالذ طؾالك الؿسالقح

أكالف قالا لتالققالذه حقالث

أراد أن يػارقفؿ« :اذه قا ،فعؿدوا الـاس اسؿ إب ،وآ ـ ،وروح الؼدس»؟.
صحقحا الال أن يؽقن ذهب فقف لن
قال :وهذا كال ٌ يحتؿؾ قعـاه الال إن كان
ً
يجؿع هذه إلػاظ إلك أن تجتؿع لفؿ ركات اهلل ،و ركة ك قف الؿسقح ،وروح
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الؼدس التل يميد هبا إك قاء والرسؾ ،وقد كراكؿ إذا أردتؿ الدطاء عضؽؿ
ل عض قؾتؿ« :صالة فالن الؼديس تؽقن قعؽ» وقعـك الصالة الدطاء ،و «اسؿ
فالن الـ ل يعقـؽ طؾك أققرك».
وكؿا قا اهلل ت ارك وتعالك[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ] [الـساء ]59 :يؼرن صاطتف ك قف ،وأولل إقر قـ الؿسؾؿقـ ،أفـؼق
لذلؽ إهنؿ جؿق ًعا للفة.
قال :وقد يجقز أن يؽقن لف قعـًك ّ
يدد طـ القققف طؾقف غقر التلويؾ ،إن لالؿ
ِ
الؿ
يؽـ قعـاه قا قؾـاه ،أو يؽقن الؿسقح
ذهب فقف إلك قالا هالق أطؾالؿ الفَ ،فؾ َ
حؽؿتؿ لكالف ذهالب إلالك أن هالذه إسالؿاء لؿالا أ الاففا إلالك اهلل صالارت للفالة،
وجعؾتؿ لفا أقاكقؿ ،لؽؾ ٍ
الخص واحالدٌ ؟ وكقالػ
اسؿ أقـالق ٌ يخصالف عقـالف ،وهالق ش ٌ
استجزتؿ قا أشركتؿقه قع اهلل

التلويؾ الذي ٓ يصح؟.

إذا قؾتؿ ثال ة أقاكقؿ ،كؾ أقـق ٍ ذاتف ،فال دّ قـ أن تعرتفقا الرور ًة اللن كالؾ
حؽقؿ قـػر ٌد ذاتف ،كؿا يؼقلقن يف الؿسالقح :إكالف
طالؿ
سؿقع
أقـق ٍ قـفا حل
ٌ
ٌ
صقر ٌ
ٌ
جالس طـ يؿقـ أ قف.
ٌ
القؿ
فـراكؿ أخذتؿ إقـالقققـ الؾالذيـ أحالد تؿقها قالع اهلل قالـ جفالة أن اهلل حؽ ٌ
حالالل ،فحؽؿتالالف الؽؾؿالالة وهالالل الؿسالالقح ،وروحالالف روح الؼالالدس ،وهالالذه صالالػ ٌة قالالـ
قدير.
سؿقع
طؾقؿ
كثقرٕ :كف يؼا :
ٌ
صقر حل ٌ
ٌ
حؽقؿ ٌ
ٌ
صػات اهلل قثؾفا ٌ
وكذلؽ ر ّـا ت ارك وتعالك ،وإن كاكت صالػاتـا( )2إيالاه ٓ تؾحالؼ صالػاتف ،وٓ

ت ؾغ كـف قجده ،إٓ التؿثقؾ لعظؿتف وطزتف وجاللف وطؾقه ،فـحؾتؿ صػاتف الال التالل
( )2أي وصػـا إياه.
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هالالل قعـالالاه ،ولقسالالت سالالقاه الالال غقالالره ،وجعؾتؿالالقه أقالالاكقؿ ،لؽالالؾ واحال ٍالد قالالـ الحقالالاة،
والحؽؿة ،وسائر الصػات ،قثؾ الذي لالف ،وقالا قـفالا أقـالق ٌ لالف صالػ ٌة إٓ ويحتؿالؾ
طؾك ققاس ققلؽؿ أن تؽقن صػتف قثؾف ،فنذا كاكت هذه إقاكقؿ للفالة ،وكالؾ ص ٍ
الػة

إلف ،وهل قـ جقهره ،فقجب أن تؽقن كؾ ٍ
صػة لؽالؾ واح ٍالد قالـ الثال الة إقالاكقؿ
ٌ
إلفا قثؾف :إذ كان قـ جالقهره ،فقتسالع إقالر يف ذلالؽ حتالك ٓ يؽالقن لالف غايالةٌ ،وٓ
ً
هناي ٌة.
ٍ
جقهر ٍ
قديؿ.
قال :وإذا قؾتؿ ثال ة أقاكقؿ هل يف السؿاء قـ
الخاص يققالل إلقفالا ،ويؼالع
أفؾقس يؾزقؽؿ اإلقرار ثال ة للفةٕ :ن إقالاكقؿ أش
ٌ
الحدّ طؾقفا ،وإٓ فؿا الحجة وأكتؿ تذكرون يف عض احتجاجؽؿ أهنا ال ٌة ترجالع
ٍ
ٍ
ٍ
قـػصؾة ،وتشال ّفقهنا يف اجتؿاطفالا وضفالقر قالا يظفالر
عضة ،وٓ
واحد ،غقر قت
إلك
قـفا الشؿس ،وقد كالراكؿ طؼالدتؿ شالريعة إيؿالاكؽؿ طؾالك أن الؿسالقح إلال ٌف وإكس ٌ
الان
قتحديـ ،وأكف يصعد إلك السؿاء ،ويجؾس طالـ يؿالقـ أ قالف ،والجالالس طالـ يؿالقـ
ٌ
الاس،
قـػصؾ طـف
صاح ف ،ألقس هق
ً
قػروزا طـف؟ فؽقػ يصح طؾك هذا الؼالق قق ٌ
أو يصح ف طؼد ٍ
ٌ
قـػصؾ.
قجتؿع ،وقرةً:
ديـ ،تؼقلقن قرة:
ٌ
وقا ش فتؿقه ف قـ الشالؿس فؼالد تؼالد شالرحـا لال طالن الحجالة فقالف ،وأكالف ٓ
يؽقن ققاسف الؼقاس الذي تعؾؼتؿ ف.
طؾك أكا وجدكاكؿ تؼقلقن يف قعـك التثؾقث :إن الذي دطاكؿ إلقف قا ذكالرتؿ أن
«قتّك» التؾؿقذ حؽاه يف اإلكجقؾ طـ الؿسقح

إذ قا لتالققالذه« :سالقروا يف

وطؿدوا الـاس اسؿ إب ،وآ ـ ،والروح الؼدس».
ال الدّ ،
وأكؽؿ فؽالرتؿ يف هالذا الؼالق عؼالقلؽؿ ،فعؾؿالتؿ أن الؿالراد الذلؽ أكالف لؿالا أن
ت حدوث العالؿ طؾؿتؿ أن لف قحد ً ا ،فتقهؿتؿقه شق ًئا ققجق ًدا ،ؿ تقهؿتؿالقه
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حقالالا ،الالؿ كاص ًؼالالإ :ن الشالاللء يـؼسالالؿ لحالالل وٓ حالالل ،والحالالل يـؼسالالؿ لـال ٍ
الاصؼ ،وٓ
ّ
ٍ
كاصؼ.
الاصؼ ،فالالل تؿ لالالف حقالالا ًة وكط ًؼالالا غقالالره يف
وأكؽالالؿ طؾؿالالتؿ الالذلؽ أكالالف شالالل ٌء حالالل كال ٌ

الشخص ،وهؿا هق يف الجقهرية.

وكطؼ ،فلخدوكا طـف ،أتؼقلقن :إكف
الحل لف حقا ٌة
فـؼقل لؽؿ يف ذلؽ :إذا كان
ٌ
ّ
طاجز ٌ
ذلقؾ؟.
طزيز ،أ
ٌ
قادر ٌ
ٌ
طزيز.
قادر ٌ
فنن قؾتؿ ،ٓ :ؾ هق ٌ
قؾـا :فل تقا لف قدر ًة وطزةً ،كؿا أ تؿ لف حقا ًة وحؽؿ ًة.
طزيز ـػسف.
قادر ـػسفٌ ،
فنن قؾتؿ ٓ :يؾزقـا ذ ٕ :كف ٌ
وكاصؼ ـػسف ،وٓ دّ لؽؿ قع ذلؽ
قؾـا لؽؿ :وكذلؽ فؼقلقا :إكف حل ـػسف،
ٌ
قـ إ طا التثؾقث ،أو إ ات التخؿقس ،وإٓ فؿا الػرد؟ وهقفات قـ ٍ
فرد.
أيضا إكّا كؾؿا تل ّقؾـالا قعؽالؿ يف كسال ة الؿسالقح
وقال الحسـ بـ َيقمً :

إلك اإللفقة ،وط الادتؽؿ لالف قالع اهلل طؾالك الجفالة التالل تالذه قن إلقفالا ،وصؾ ـالا لؽالؿ
الحجة يف ذلالؽ قالـ كتال ؽؿ ،ازددكالا صالقر ًة يف اسالتحالة ذلالؽ ،وو العؽؿ لالف قالـ
الؼق قا ٓ يث ت لؽؿ ف حجةٌ ،وٓ يشفد ف لؽؿ شل ٌء قـ كتال ؽؿ ،ووجالدكا أ القـ
قا جاء يف الؿسقح وصحة أقره فقؿا أتك ف قالا قالا «ق ّتالك» التؾؿقالذ« :إكالف لؿالا جالاء

يسقع إلالك أرض ققسالارية( ،)2سالل تالققالذه فؼالا  :قالاذا يؼالق الـالاس يف أين ا الـ
ال شر؟ فؼالقا :قـفؿ قـ يؼق  :إكؽ يقحـا الؿعؿداين.
( )2ققسارية :ؾد طؾك ساحؾ الشا  ،تعد قـ أطؿا فؾسطقـ قـفا و قـ صدية ال ة أيا .
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ولخرون يؼقلقن :إكؽ أرققا ،أو أحد إك قاء.
فؼا لفؿ يسقع :فلكتؿ قاذا تؼقلقن؟ فلجا ف سؿعان الصػا الال وهالق رئقسالفؿ الالال
فؼا  :أكت الؿسقح ا ـ اهلل الحؼ.
فلجا ف الؿسقح وقا  :صق ك لؽ يا سالؿعان الـ يقكالان ،إكالف لالؿ يطؾعالؽ طؾالك
لحؿ وٓ د ٌ  ،ولؽـ أ ل الذي السؿاء».
هذا ٌ
وحؽالالك «لققالالا» يف إكجقؾالالف هالالذا الخالالد فؼالالا « :إن سالالؿعان أجا الالف فؼالالا  :أكالالت
قسقح اهلل» .ولؿ يؼؾ ا ـ اهلل.
ففذا كال تؾؿقذه الرئقس فقف ،وأر اه قا قالا  ،وققلالف« :إكالف لالؿ يـطالؼ الذلؽ
إٓ قا أوحاه اهلل يف قؾ ف».
ولؿ كدفعؽؿ ّ
قط طـ أكف قسقح اهلل ،وٓ طـ أكف الال كؿا تؼقلقن يف لغتؽؿ :إكالف الالال
ا ـ اهلل الرحؿة والصػقة ،قع هذا آختالف القاقع يف ذلالؽ يف اإلكجقؾالقـ ،وقالد
قا قثؾ ذلؽ فقؽؿ جؿق ًعا« :إن اهلل إلفل وإلفؽؿ ،وأ ل وأ قؽؿ».
فـعؿؾ طؾك احتجاجؽؿ لكف لالقس قالثؾؽؿ يف قعـالك الـ القة ،وكجعؾالف قثالؾ قالـ
سؿك يف الؽتب ا ـًا طؾك جفة آصطػاء والؿح الة ،قثالؾ إسالرائقؾ وغقالره ،الؾ قالد
ّ

خص إسرائقؾ لن قا
ّ

« :أكت ا ـل ؽرى».

الذهب يف الؾغالالة الؼديؿالالة التالالل جالالاءت هبالالا الؽتالالب ،ولقسالالت
وهالالذا كالالال ٌ لالالف قال ٌ
ؿقج ٍة اإللفقة :إذ كان قد شاركف يف هذا آسؿ غقرهَ ،فؾِ َؿ ٓ جعؾتؿقه كؿا جعالؾ

كػسف؟.

وقؿا يمكد الؿعـالك يف ذلالؽ ،ويزيالؾ تلويالؾ قالـ يتلولالف لالف قالا لالؿ يدّ طالف ،ولالؿ
يالالرض الالف ققلالالف يف طؾالالؿ السالالاطة« :إن ذلالالؽ شالالل ٌء ٓ يعؾؿالالف أحالالدٌ قالالـ الخؾالالؼ ،وٓ
الؿالئؽة الؿؼر قن ،وٓ آ ـ الال يعـل كػسف الال إٓ إب وحده».
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أي إطؿالا خق ٌالر لالل،
ؿ قا لؾرجؾ الذي أتاه فؼا لف :أيفا العالؿ الصالحّ ،

صالحا.
لؿ تؼق لل:
ً
الذي تؽقن لل حقا ٌة إلك يق الديـ؟ فؼا لفَ :
لقس الصالح إٓ اهلل وحده».

فاطرتف هلل لكف واحدٌ ٓ شريؽ لف ،وكػك طـ كػسف فؾؿ يجعؾفا ،وٓ أحدٌ قـ
أهال لذلؽ.
الخؾؼ ً
وققلف لؾؿرأة التل جاءتالف فؼالالت :أكالت ذلالؽ الـ الل الالذي كـالا كـتظالر قجقئالف؟
فؼا لفا الؿسقح« :صدقت ،صق ك لؽ».
ؿ قا لؾشقطان حقـ اختده ،فساقف أن يؾؼالل كػسالف قالـ رأس الفقؽالؾ فؼالا :
«أقركا أن ٓ كجرب الرب».
الالؿ سالالاقف أن يسالالجد لالالف فؼالالا « :أقركالالا أن ٓ كسالالجد إٓ هلل وحالالده ،وٓ كع الالد
سقاه».
ؿ صالتف يف غقر ٍ
وقت هلل ،ولخرها الؾقؾة التل أخذتف القفقد فقفا.
إلفا الال كؿا زطؿتؿ الال َفؾِ َؿ ْـ كان يصؾل ويسجد.
فنذا كان ً
ؿ قق الجؿقع الالذيـ كالاكقا قعالف حالقـ دخالؾ أورشالؾقؿ الالال وهالل قديـالة قالت
الؿؼدس الال طؾك إتان لؿـ كان يسللف طـ أقره ،لؿا راجت الؿديـة الف« :هالذا هالق
يسقع الـاصري الـ ل الذي قـ الـاصرة».
ؿ ققلف يف عض اإلكجقؾ« :أخرجقا ـا قـ هذه الؿديـة ،فالنن الـ الل ٓ ي ج ّالؾ
يف قديـتف».
ويف قق ٍع لخر أكف قا  ٓ« :يفان ك ل إٓ يف قديـتف ،ويف قتف وأقار ف».
وققلف يف عض خط ف« :إن هذا الجقؾ السقء يريالد ليالةً ،وأكالف ٓ يعطالك إٓ ليالة
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يقكس ،كؿا كان يقكس ٕهؾ كقـقى ،كذلؽ يؽالقن ا الـ ال شالر لفالذا الجقالؾ رجالا
كقـقى ،يؼققالقن يف الالديـ قالع هالذا الجقالؾ ،فقخصالؿقهنؿٕ :هنالؿ تالا قا طؾالك قالق
يقكس الـ ل ،وإن هاهـا أفضؾ قـ يقكس».
الالؿ قالالق داود يف ك قتالالف طؾقالالف« :قالالـ هالالذا الرجالالؾ الالالذي ذكرتالالف ،وجعؾتالالف دون
قؾقال».
الؿالئؽة ً
ؿ قق تالققذه فقف الال قا شرحـاه يف صدر كتا ـا هذا قالا تؼالد الالال ووصالػفؿ أكالف
ٌ
رجؾ أتك قـ طـد اهلل إيدي والؼقة.
وقؿا يش ف ذلؽ أكف لؿا قد تالقذتف فرك قا السػقـ ،وقا لفؿ« :اقضالقا فالنين
ألحؼ ؽؿ» فلتاهؿ يؿشالل طؾالك ال حالر ،فؾؿالا رأوه يف تؾالؽ الحالا قالالقا :قالا هالذا
ويح! وقـ الغرد صاحقا ،فؼا لفؿ يسالقع« :اصؿئـالقا ،وٓ تخالافقا ،أكالا
الحا ؟! ٌ
هق» فلجا ف شؿعقن الصػا وقا لالف« :يالا رب! إن كـالت أكالت هالق َفال ْل َذ ْن لالل لتقالؽ
طؾك الؿاء» فؼا لف« :تعا َ » فـز سؿعان إلالك الؿالاء لقؿشالل طؾقالف ،فؾالؿ يسالتطع،
وجعؾ يغرد ،فصاح وقا  :يا رب! أغثـل.
لؿ تشؽؽت يا قؾقؾ إقاكة».
ف سط يده يسقع فلخذه ،وقا لفَ « :
قال :ف ان ذلؽ طجز الؿسقح طـ إتؿا قا سللف شالؿعقن الصالػا ،وقثؾالف أقالر
الرجؾ الذي قا لقسقع خد ا ـتف ،وقالا يـالفالا قالـ الشالقطان ،وأكالف قالد قالدقفا إلالك
تالققذه ،فؾؿ يستطقعقا أن يخرجقه ،وقد كالان جعالؾ لفالؿ ذلالؽ وغقالره ،فلخرجالف
هق قـفا.
وقال يف اإلكجقؾ الال وهق يذكر إقثا التل رهبا لرؤساء الؽفـة الال« :إهنؿ لؿا
سالؿعقها قـالف طؾؿالقا أهنالا يف شاللهنؿ ،ففؿالالقا أن يلخالذوه ،الؿ فرقالقا قالـ الجؿالالقع:
ٕهنؿ كاكقا يـزلقكف قثؾ الـ ل».
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وقال يف اإلكجقؾ« :لؿا جاءتف أ ا ـل زكدا الال وكاكت قـ تالقذتف الالال قالع ا ـقفالا،
فؼا لفا :قا تريديـ؟ قالت :أريد أن تجؾس ا ـاي ،أحدهؿا طـ يؿقـالؽ ،وأخالر
طـ شؿالؽ يف قؾؽقتؽ.
فؼال :لقس إلك ذلؽ س ٌقؾٕ :كف لقس لل أن أططقالف ،ولؽالـ قالـ وطالد لالف قالـ
أ ل».
قااال الحسااـ بااـ َيااقم :فؿالالا يؽالالقن يالالا هالالمٓء أفصالالح ،وأ الالقـ ،وأو الالح قالالـ
اجتؿاع هذه الشقاهد لؽؿ يف كت ؽؿ ،قا ر قتؿ ؼقلف يف كػسف ،وٓ ؼق تالقذتالف
فقف ،وٓ ؼق قـ تـ ل طؾقف قـ إك قاء ،وٓ قق جؿقطف الذيـ تقلقه لؿـ سالللفؿ
قالالـ قخالالالػقفؿ طـالالف ،وتالالركتؿ ذلالالؽ كؾالالف ،وأخالالذتؿ الالآراء قالالق ٍ تالاللولقا لؽالالؿ ،طؾالالك
أيضا يف الالرأي ،فؼالا كالؾ قالق ٍ يف الؿسالقح قالا اختالاروا،
طؾؿؽؿ لهنؿ قد اختؾػقا ً
وات ع كال قـفؿ صائػ ٌة قالقا ؼقلفؿ ،ؿ سؾؽ قـ عدهؿ سال قؾ أ الاء يف آقتالداء
هبؿ.
ٍ
حجة ،وكحالـ كسالتقهب اهلل العصالؿة
ف ّقـقا لـا حجتؽؿ يف ذلؽ ،وهقفات قـ
والتقفقؼ قـف.
قال :وقؿا يش ف قالا تؼالد ققلالف لتالققالذه يف إكجقالؾ «لققالا»« :فلقالا أكالتؿ الالذيـ
صدتؿ قعالل يف الئالل وتجالار ل ،فالنين أطالدكؿ الالال كؿالا وطالدين أ الل الالال الؿؾؽالقت،
لتلكؾقا وتشر قا قعل طؾك قائد يف قؾؽق ».
ـاؤه وطده أن يجعؾف يف قؾؽقت السالؿاء ،يلكالؾ ويشالرب قالع
ف ّقـ أن اهلل
تالققذه طؾك قائدتف ،وهذا قا ٓ ّ
الالػ لؼالقلؽؿ فقؿالا يصالقر
شؽ لؽؿ فقف ،وهق قخ ٌ
إلقف ،ويف إكؾ والشرب والـعقؿ هـاك.
الادرا أن
ؿ ققلف لشؿعقن الال حقـ أتتف الجؿقع فلخذوه الال« :أ تظالـ أين لسالت ق ً
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أصؾب إلك أ ل ،فقؼقؿ لل ا ـل طشر جـدً ا قـ قالئؽتالف ،أو أكثالر ،ولؽالـ كقالػ تالتؿ
الؽتب أكف هؽذا يـ غل أن يؽقن».
الادر أن أدفعفالالؿ طالالـ كػسالالل ،وٓ أين لقالالر الؿالئؽالالة أن يؿـعالالقا
ولالالؿ يؼالالؾ :إين قال ٌ

طـل ،كؿا يؼق قـ لف الؼدرة وإقر.

« :إكف ققلق ٌد قـ أ قف أزلل» ويجالب

قال :وكجدكؿ تؼقلقن يف الؿسقح
طؾك الؿدّ ِطل الؼق أن يث ت الحجة فقف ،ويعؾؿ أكالف قطالالب نيضالاحفا ٓ ،سالقؿا
يف قثؾ هذا الخطب الجؾقؾ الذي ٓ يؼع التالطب الف ،وٓ تجالرتئ الـػالقس طؾالك
تلويال ٓ حؼقؼالة لالف ،فنكالف
ً
تلو يف ذلؽ
ركقب الش فات فقف ،والقيؾ الطقيؾ لؿـ ّ
يفؾؽ كػسف ،وقـ كان قالـ الـالاس قعالف قؿالـ يت الع ققلالف ،إن كالان هالذا آ الـ أزلقالا
طؾك قا يف شريعة إيؿاكؽؿ ،فؾقس هالذا ؿقل ٍ
القد ،وإن كالان ققلالق ًدا ،فؾالقس اللزلل:
ٕن اسؿ إزلقة إكؿا يؼع طؾك قـ ٓ أو لف وٓ لخر ،وقعـك الؿقلقد أكالف ح ٌ
الادث
قػعق ٌ  ،وكؾ قػعق ٍ فؾف أو  ،فؽقػ قا أردتؿ الؼق فقف كان طالن الشريعة.
ٍ
سؿقتؿ إب أ ًا ،وآ ـ ا ـًا؟.
قال :وكسللؽؿ ً
لؿ ّ
أيضا طـ واحدةَ :
أيضالا يسالتحؼ هالذا آسالؿ
إكف إن كان وجب لألب اسؿ إ قة لؼالد  ،فالآ ـ ً
الالؿ طزيال ٌالز،
الؿالا طزي ًالزا ،ففالالق ً
أيضالا ط ٌ
الديؿا قثؾالالف ،وإن كالان إب ط ً
عقـالف :إذ كالان ق ً

تشفد شريعة اإليؿان لف ذلؽ يف ققلفالا :إكالف خؾالؼ الخالئالؼ كؾفالا ،وأتؼـالت طؾالك
يده ،وأكف كز لخالصؽؿ.
طزيزا.
طالؿا ً
وقـ قدر طؾك ذلؽ لؿ يؽـ إٓ ً
ففالالذه الؿعالالاين التالالل ذكركاهالالا ت طالالؾ اسالالؿ إ الالقة وال ـالالقة ،ويف إ طالفالالا طالالالن

الشريعة التل تؼق « :ولد قـ أ قف» وإٓ فنن كان إب وآ الـ قتؽالافئقـ يف الؼالد
وسؾطان لألب طؾقالف أقالره وهنالاه ،فصالار إب اط ًثالا وآ الـ
ٍٍ
لي فض ٍؾ
والؼدرة ،ف ّ
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ق عق ً ا ،وإب قت ق ًطا قطا ًطا وآ ـ تا ًعا قطق ًعا.
وقؿا يشفد صحة ققلـالا ،و طالالن قالا تلولالف أولالقكؿ يف ط قديالة الؿسالقح :أن
«قتّك» التؾؿقذ حقـ ـك كتا ف اإلكجقؾ أو قا ا تدأ ف أن قا « :كتاب ققلالد يسالقع
الؿسقح ا ـ داود ـ إ راهقؿ».
فـس ف إلك قـ كان قـف طؾك الصحة ،ولؿ يؼؾ :إكف ا ـ اهلل ،وٓ إكف إل ٌف قـ إل ٍالف،

كؿا يؼقلقن.

فنن قؾتؿ :إن تسؿقة يسقع لؾـاسقت الذي قد جعؾتؿقه حج ًة قـؽؿ و قـ كالؾ
قـ التؿس الحجة قـؽؿ طـد آكؼطاع ،فقؿا يعرتف ف لؾؿسقح قـ الع قدية ،فؼالد
الؿ لؾـاسالقت الؿسالقح الالذي هالق
كسؼ «قتّك» طؾك اسؿ يسقع الذي هق طـالدكؿ اس ٌ
ٍ
حجة يف إ طا هذا التلويؾ أو ح قـ هذا.
جاقع الـاسقت والالهقت ،فلي
الؿؾالؽ لؿالريؿ طـالد قخاص تالف إياهالا:
وقؿا يصحح ققلـا ويمكده قق ُ جديالؾ َ

«إكف ا ـ داود» طؾك قا ت قـ ذلؽ يف اإلكجقؾ.

قااال :ووجالالدكاكؿ قالالد ذكالالرتؿ يف شالالريعة اإليؿالالان :أن يسالالقع الؿسالالقح ؽالالر
الخالئؼ.
فالالنن كـالالتؿ ذه الالتؿ يف ذلالالؽ إلالالك أكالالف طؾالالك كحالالق قالالا يسالالؿك أو ولالالد الرجالالؾ
قحؼؼ لؼقلـا يف ط قديتف.
فجائز ،وهق
وك قرهؿ،
ٌ
ٌ
وإن كـتؿ أردتؿ ذكر ال ؽر أكالف أو ُ ق ٍ
الديؿ ،فؾسالـا كعالرف لؾ ؽالر قعـالك يف لغ ٍالة
قـ الؾغات إٓ لألكد قـ اإلخقة ،وإو قـ القلد.
و ؽر الخالئؼ ٓ يؽقن إٓ قـ الخالئؼ ،كؿا أن ؽر الرجؾ والؿرأة ٓ يؽقن
إٓ قالـ جـسالالفؿا و الالاكقرة الثؿالالار ٓ تؽالقن إٓ ؿالالرةً ،وٕن قالالـ الؿحالالا أن يؼالالق
ٌ
قائؾ :ؽر ولد لد قؾؽ قـ الؿالئؽة.
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وكالالذلؽ قالالـ الؿحالالا أن يؽالالقن ؽالالر الؿصالالـقطات لالالقس ؿصالالـقعٍ ،و ؽالالر
ٍ
ؿخؾقد.
الؿخؾققات لقس
وقد قا اهلل تعالك يف التقراة« :يا ا ـل ؽري» أي إسرائقؾ.
وقا يف قق ٍع لخر« :إكف كظر ـق اهلل إلك ـات الـاس ،فشغػقا هب ّـ».
ففؾ يقجب ٔ إسرائقؾ إلفق ًة هبذا الؼق .
قال :وقؾتؿ إن الؿسقح ولد قـ أ قف ق ؾ العقالؿ ،ولقس ؿصـق ٍع.
فؾقس يخؾق إب قـ أن يؽقن أولد شق ًئا ققجقدا ،أو غقر ققج ٍ
القد ،فالنن كالان
ً
ٍ
ٌ
حادث لؿ
ققجقد وإكؿا هق
لؿ يز ققجق ًدا ،فنن إب لؿ يؾد شق ًئا ،وإن كان غقر

ٌ
قخؾقد ،كؿا قؾـا.
يؽـ ففق

قال :وقؿا ي ّقـ ققلـا يف خؾؼ الؿسقح أن هذا آسؿ إكؿا وقالع لالفٕ ،كالف قسالح
لؾـ قة والخقر ،وقاسحف اهلل ت ارك وتعالك.
وقالالد قالالا داود يف ز الالقره قال ً
القٓ يشالالفد طؾالالك ذلالالؽ عقـالالف« :قالالـ أجالالؾ هالالذا الالالد
قسحؽ اهلل إلفؽ أكثر قؿا قسح ف كظراءك».
فل الالان داود هبالالذه أيالالة قعـالالك الؿسالالح نكجقؾالالف ،وأن قاسالالحف اهلل إلفالالف ،وأكالالف
ٍ
زيادة طؾك كظرائف.
قصط ًػك قؽر ٌ
أيضالالا يف قزقالالقر إحالالدى و ال الالقـ يخاصالالب اهلل« :قالالـ أجالالؾ داود
وقالالا داود ً
ط دك ٓ ،يغؾب وجف قسقحؽ طفد الرب لداود الحؼ ،وٓ يرجع طـف».
يعـل :ؿسقحف كػسفٕ :ن اهلل قسالحف لؾـ القة والؿؾالؽ ،وقالد قالا قثالؾ هالذا يف
غقر قق ٍع قـ ز قره ،فسؿك كػسف قسقح اهلل.
قال :وإذا كظر يف اإلكجقؾ ،وكتالب القلس ،وغقالره قؿالـ يحالتج الف الـصالارى،
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وجالالد كحال ًالقا قالالـ طشالالريـ ألالالػ ليال ٍالة قؿالالا فقالالف اسالالؿ الؿسالالقح ،وكؾفالالا تـطالالؼ ع قديالالة
الات يس ٍ
عقث قر قب ،وأن اهلل اختصف الؽراقالات ،قالا خالال لي ٍ
ٌ
القرة
الؿسقح ،وأكف ق
ّ
ٌ
ٍ
تلولفا كؾ فر ٍيؼ قـ أولئؽ الذيـ و عقا الشريعة اختقالارهؿ طؾالك
قشؽالت ،قد ّ
هقاهؿ ،فلخذوا ذلؽ التلويؾ الػاسد ،وتركقا الؿعظؿ الذي يـطؼ ع قديتف.
فؾق كاكقا قصدوا الحؼ لردوا تؾؽ الؿشؽالت الشاذة القسقرة التل يقجد لفالا
قـ التلويؾ خالف قا يتلولقكف طؾك القا حات الؽثقرة التل قد اكت غقر تلويؾٍ:
ٕكف إكؿا يجب أن يؼاس الجزء طؾالك الؽالؾ ،ويسالتد طؾالك قالا غالاب ؿالا حضالر،
وطؾك قا أشؽؾ ؿا ضفر ،فؿـ تؾؽ أيات الؿشؽالت قالا ذكركالاه يف كتا ـالا هالذا،
و قـا قعـاه ،والحجة فقف ،وأكف لقس كؿا تلولقه.
وَـفا :قا يحؽقن طـ الؿسقح أكف قا « :أكا ل ل».
و قد فسر الؿسقح

ذلؽ وكشػف.

قا يقحـا يف إكجقؾف« :إن الؿسالقح تضالرع إلالك اهلل يف تالققالذه ،وقالا  :يالا أيفالا
أيضا شالق ًئا واحالدً ا،
الرب الؼدوس! احػظفؿ اسؿؽ الذي أططقتـل :لقؽقكقا هؿ ً
أيضا».
كؿا أكا شل ٌء واحدٌ  ،وكؿا أكؽ أرسؾتـل إلك العالؿ ،وكذلؽ أرسؾفؿ أكا ً
َيضا« :إين قد قـحتفؿ قـ الؿجالد الالذي أططقتـالل وقـحتـالل:
ثؿ قال بعد هذا ً
أيضا شق ًئا واحدً ا ،كؿا أكا شل ٌء واحدٌ  ،فلكا هبؿ ،وأكت ل».
لقؽقكقا ً
قال هق :قعـك ذلؽ أكالف قالا  :أكالت قعالل ،وأكالت لالل ،كؿالا أكالا قالع تالققالذي،
ولفؿ.
قؾت :أو أراد أكؽ ل هديت الخؾؼ ،وطؾؿتفؿ ،وأكا أهديفؿ وأطؾؿفؿ.
وال اء لؾس قة ،فنن اهلل رسؾف هدى ط اده وطؾؿفؿ ،والرسالؾ طؾؿالقا الغالائ قـ
طـفؿ الحا ريـ الذيـ ؾغقا طـفؿ.
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وققلف« :لقؽقكقا شق ًئا واحدً ا» أراد ف اتػاد صدقفؿ ،وأقرهؿ ،وقرادهؿ.
قػسر ،وقد قا « :لقؽقكقا هؿ شالق ًئا واحالدً ا ،كؿالا أكالا شالل ٌء واحالد» فؼالد
وهذا
ٌ

صؾب لفؿ قثؾ قا حصؾ لف ولر ف.

وهذا ي ّقـ أن ققلف« :كؿا أكالا شالل ٌء واحالدٌ » أي :أكالا ققافؼالؽ يف أقالرك وهنقالؽ

وقح تؽ ور اك.

لؿ يرد أن تتحالد ذوات عضالفؿ ال عض ،فنكالف
لؿ يرد ذلؽ اتحاد ذاتف ف ،كؿا ْ

صؾب لفؿ قثؾ قا حصؾ لف قـ الؿقافؼة ٕقر اهلل وهنقف وقح تف ور اه.

قال :أو يؽقن ذهب فقف إلك قعـًك ٍ
دققؼ ٓ يعالرف ،إٓ أكالف قالد طالؾ طؾالك كالؾ

حا ٍ هبذا الؼق تلويؾؽؿ قؿازجتالف

يف الالهالقت ؼقلالف يف تالققالذه« :إكالف هبالؿ،

كؿا أن أ اه ف».
قتلو يف هذا الؿعـك الال أكف ذهب يف وصػف أكف ل قف ،وأن أ اه ف الال
تلو
ّ
ٕكف إن ّ
إلك قشاركتف يف الالهقت فؼد قا يف تالقذتف قثؾ هالذا الؼالق  ،فقجالب أن يؽقكالقا
طؾك هذا الؼقاس شركاء يف الؿحؾ ،وهذا قا ٓ يؽقن ،وٓ يجرتئ طؾك الؼالق الف
أحدٌ .
*****
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[اختالف اصهحارٗ يف ا ضّمل أشي االختالف
مما ِين علٖ أنًم خمتلفُى يف أصل ِهًم]
قال :وقـ أطجب العجب أن تؽالقن أقال ٌة كتاهبالا ،ودطقهتالا ،وقع قدهالا واحالدً ا
يتؿسؽقن لقر الؿسقح

 ،وتالقذتف ،وإكجقؾف ،وسـتف ،وشرائعف ،وهالؿ قالع

ذلؽ قختؾػقن فقف أشدّ آختالف:
فؿـفؿ َـ يؼقل :إكف ط دٌ .
وَـفؿ َـ يؼقل :إكف إل ٌف.
وَـفؿ َـ يؼقل :إكف ولدٌ .
وَـفؿ َـ يؼقل :إكف أقـق ٌ وص قع ٌة.
وَـفؿ َـ يؼقل :إكف أقـققان وص قعتان.
الحؼ يف يده.
وكؾ قـفؿ يؽػر صاح ف ،ويؼق  :إن ّ
كؾفالالؿ ٓ يالالل قالالـ الؽتالالاب حجال ٍالة وا ال ٍ
الحة يث الالت هبالالا دطالالقاه ،وٓ قالالـ ققاسالالف
لـػسف ،وتلولف ؿا يصح لف طـالد الؿـالاضرة ،وإكؿالا يرجالع يف ديـالف واطتؼالاده إلالك قالا
تلولالف لالالف الؿتالاللولقن ؿالالا يخالالالػ إكجالالقؾفؿ وكتال فؿ الالالفقى والعـالالاد قالالـ عضالالفؿ
ل عض ،ففؿ يشركقن اهلل طؾك التلويؾ ،وٓ شريؽ لف ،ويدّ طقن لف ولدً ا قـ جفالة
قا أحد قا ٕكػسفؿ س حاكف أكك يؽقن لف ولد.
قال الحسـ بـ َيقم :وقد ّقـا الحجج يف طالن كالؾ قالق لؽالؿ قؿالا طؼالدتؿ
ف شريعة إيؿاكؽؿ.
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ووجدكا قق ًقا قـؽؿ إذا كقضروا يف ذلؽ قالقا :قد وجدكا أكثر إديان يختؾالػ
أهؾفالالا فقفالالا ،ويتػرقالالقن طؾالالك قؼال ٍ
الآت شالالتك هالالؿ طؾقفالالا ،وكالالؾ قالالـفؿ يالالدّ طل أن
الصقاب يف يده.
أيضا قـ سقء آختقار ،وذهاب الؼؾقب طالـ رشالدها ،واكصالراففا طالـ
وهذا ً
س قؾ حؼفا.
فؾالالؿ يختؾالالػ أهالالؾ ديال ٍ
الـ قالالـ إديالالان يف طؼالالد قع الالقدهؿ ،وٓ شالالؽقا فقالالف ،وٓ
تػرققا الؼق فقؿا اختاروه إٓ أهؾ قؾؾ الـصراكقة فؼط.
وسالالائر قالالـ سالالقاهؿ إكؿالالا اختؾػالالقا يف فالالرو ٍع قالالـ فالالروع الالالديـ وشالالرائعف ،قثالالؾ
اخالالتالف القفالالقد يف أطقالالادهؿ ،وسال ٍ
الــ لفالالؿ ،وقثالالؾ اخالالتالف الؿسالالؾؿقـ يف الؼالالدر،
فؿـفؿ قـ قا ف وقالـفؿ قالـ دفعالف ،ويف تػضالقؾ قالق ٍ قالـ أصالحاب قحؿالد طؾالك
كظرائفؿ ،عد اتػالاد جؿالاطتفؿ طؾالك إلففالؿ ،وقع القدهؿ ،وخالالؼفؿ ،وأن اهلل إلالف
الخؾؼ كؾفؿ ،واحدٌ ٓ شريؽ لف ،وٓ ولدٌ .
ؿ اتػاقفؿ عد ذلؽ طؾك ك القفؿ قحؿ ٍالد ٓ يشالؽقن فقالف ،وطؾالك الؼالرلن ،وأكالف
ٍ
قحؿد الؿرسؾ ٓ ،يختؾػقن فقف.
كتاب اهلل الؿـز طؾك
خؾال ٓ يؼع قعف كػر ،وٓ
فنذا صح اتػاقفؿ طؾك هذه إصق كان قا سقاها ً
ي طؾ ف دي ٌـ.
إلفالا وٓ
وال الء العظقؿ آختالف يف الؿع القد ،فؾالق أن قق ًقالا لالؿ يعرفالقا لفالؿ ً

ديـًا ،الؿ ُطالرض طؾالقفؿ ديالـ الـصالراكقة لقجالب أن يتققػالقا طـالف :إذ كالان أهؾالف لالؿ
يتػؼالالقا طؾالالك شال ٍ
اللء فقالالف ،ود ّ اخالالتالففؿ يف قؼالالآهتؿ وق ايـتفالالا قالالا يف كتال فؿ طؾالالك
اصؾف.
فلقالالا ققلـالالا يف الالاب التقحقالالد ،واطرتافـالالا قحداكقالالة اهلل تعالالالك ،وكػقـالالا طـالالف
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الشالالركاء ،وإكالالداد ،وإقثالالا  ،وإوٓد ،ففالالق قالالق ٌ ٓ يشالالؽقن يف صالالحتف ،وٓ
ّ
يشؽ فقف أحدٌ قـ أهؾ الؽتب ،وسائر الؿؾؾ ،وٓ غقرهؿ قـ أهؾ الؼالق الالدهر،
يؼر الف ،ويرجالع إلقالف ،إٓ أن قالـفؿ قالـ
وسائر ط دة إصـا وإو ان ،وكؾ قـفؿ ّ
يتا عـا طؾك تحديد التقحقد ،وقـفؿ قـ يدخؾ العؾؾ فقالف اللن يؼالق  :ال ال ٌة ترجالع
ٍ
ً
الديؿ،
وصـؿا كع ده
واحد،
إلك
إجالٓ هلل :لقؼر ـا إلك ر ـا ور الف ،وقالد ر لألقالقر ق ٌ
ً
ٓ د أن كعرتف ف خالؼفا و اريفا.

وذاهب إلك قالذه ـا طؾالك آطالرتاف الاهلل طؾالك الجفالة
وكؾ قـفؿ قؼر ؼقلـا،
ٌ
التل يذهب إلقفا ،وأكف واحدٌ ٓ شريؽ لف.
أحد قـ إقؿ فقف ،وٓ يف ش ٍ
شؽ قـؽؿ ،وٓ قـ ٍ
فؼد صح طؼدكا ال ّ
اللء قـالف،
ؾ تؼقدكؿ الضرورة إلك اإلقرار ف ،وآجتؿاع قعـا طؾقف.
والحؿد هلل رب العالؿقـ طؾك تقفقؼف ،وإياه كسل أن يتؿ طؾقـا فضالؾف ،ويالديؿ
لـالالا تسالالديده ؼدرتالالف ،وأن يحققـالالا ويؿقتـالالا طؾالالك اإلسالالال  ،غقالالر قشالالركقـ ،وٓ
ٍ
ٍ
القر ،وهالق
قدير ،وكؾ
قستصعب طؾقف يس ٌ
جاحديـ ،وٓ ق دلقـ ،إكف طؾك كؾ شلء ٌ
رحقؿ ( .)2اهال.
رؤوف
ؿـ خافف واتؼاه ،وصؾب قا طـده ،ولؿ يؾحد يف ديـف
ٌ
ٌ

قؾت :هذا لخر قا كت تف قـ كال الحسـ ـ أيقب ،وهق قؿـ كان قـ أجالالء
أصح قـ كؼؾ غقره.
طؾؿاء الـصارى ،وأخد الـاس لققالفؿ ،فـؼؾف لؼقلفؿ ّ
وقد ذكر يف كتا ف قـ الر ّد طؾك قا يحتجقن ف قـ الحجج العؼؾقة والسالؿعقة،
حؼؼت رسالة قاجستقر عـقان «لؿاذا أسؾؿت» وقا
( )2هذه الرسالة لحسـ ـ أيقب
تحؼقؼفا إستاذ قحؿقد الـقجقري ،وكشرهتا قؽت ة الـافذة ؿصر طا  .1006وقد
استػدت قـفا يف تراجؿ عض إطال  ،واإلحالة الك عض كتب إكاجقؾ .وذكر عض
العـاويـ والش ف.
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وقا ي طؾ ققلفؿ قـ الحجج السؿعقة والعؼؾقة ،قا ي قـ ذلؽ.
وكحـ كذكر قع ذلؽ كالال قالـ كؼالؾ قالذاه فؿ قالـ أئؿالتفؿ الؿـتصالريـ لالديـ
الـصراكقة ،وكذكر قا ذكروه قـ حججفؿ ،قثؾ ا الـ ال طريالؼ ،الرتك اإلسالؽـدرية،
فنكالالف صالالـّػ كتا الالف الالالذي سالالؿاه «كظالالؿ الجالالقهر» وذكالالر فقالالف أخ الالار الـصالالارى،
وقجاقعفؿ ،واختالففؿ ،وس ب إحدا فؿ قا أحد قه ،قع اكتصاره لؼق الؿؾؽقالة،
والرد طؾك قـ خالػفؿ.
*****
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[قُن ا و اصبطزِل يف تارخيٌ «نظم اجلُيز» عو اصهحارٗ
َمكاالتًم َاصز علًّم]
قااال سااعقد بااـ اليطريااؼ طريالالرك اإلسالالؽـدرية يف تاريخالالف الؿعالالروف طـالالد
الـصارى الذي سالؿاه «كظالؿ الجالقهر» وذكالر فقالف ق الدأ الخؾالؼ ،وتالقاري إك قالاء
والؿؾقك وإقؿ ،وأخ ار قؾقك الرو  ،وأصحاب الؽراسالل روققالة وقسالطـطقـقة
وغقرهؿالالا ،ووصالالػ ديالالـ الـصالالراكقة ،وفالالرد أهؾفالالا ،وهالالق قؾؽالالل ،ر ّد طؾالالك سالالائر
صقائػ الـصارى لؿا ذكر ققلد الؿسقح صؾقات اهلل طؾقف ،وأكف ولد يف طفد قؾالؽ
الرو ققصر الؿسؿك «أغسطس» لثـتقـ وأر عقـ سـ ًة قـ قؾؽف.
قال :وقؾؽ ستا وخؿسقـ سـ ًة.
قال :وقؾؽ عده ا ـف «صق اريقس»( )2ققصر روققة ،ولؾؿسقح خؿس طشرة
سـ ًة.
صديؼ يؼالا لالف « :الصالس»( )1قالـ قريالة طؾالك ش ّ
الط ال حالر
وكان لؼقصر هذا
ٌ
الذي تحت قسطـطقـقة ،ويسؿك ذلؽ ال حر «ال ـطس» ،ولذلؽ يسالؿك « الصالس
الـ طل» ،فقٓه طؾك أرض يفقذا.
( )2هق صق اريقس ققصر أغسطس ،ولد طا 21د -ويعتد الرجؾ الثاين قـ أ اصرة روقا
قات طا  . 37اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
( )1هق الصس الـ طل ولد يف 20ق ؾ الؿقالد ،ورد يف إكاجقؾ إر عة الؿعتؿدة قـ ق ؾ
حؽؿا صؾ ف ،وكان وال ًقا طؾك وٓية أيقديا أو
الؽـقسة أكف حاكؿ الؿسقح ،وأصدر
ً
القفقدية ،وقؽث يف وٓيتف طشر سـقـ ،قؾقئة الثقرات القفقدية ،وكثرة الدقاء .اكظر
ققسقطة ويؽق قديا الؿقسقطة الحرة.
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قال :ويف خؿس طشرة سـة قـ قؾؽ «صق اريقس» ققصر هذا ،ضفر يحقك الـ
زكريالالا الؿعؿالالداين ،فعؿالالد القفالالقد يف إردن لغػالالران الخطايالالا ،فجالالاء الؿسالالقح إلالالك
فعؿده يحقك يف إردن ،ولسقدكا الؿسقح ال قن سـ ًة.
يحقك ـ زكرياّ ،
وذكر قصة قتؾ يحقك ،وقصة الصؾب الؿعروفة طـد الـصارى.
إلك َن قال :وكتب « الصس» إلك «صق اريقس» الؿؾؽ خد سقدكا الؿسالقح،
وقا تػعالؾ تالققالذه قالـ العجائالب الؽثقالرة :قالـ إ الراء الؿر الك ،وإحقالاء الؿالقتك،
فلراد أن يمقـ سقدكا الؿسقح ،ويظفر ديالـ الـصالراكقة ،فؾالؿ يتا عالف أصالحا ف طؾالك
ذلؽ ،وقؾؽ ا ـتقـ وطشريـ سـ ًة وستة أشفر.
وذكر أن يف طصره ـقت قديـة «صدية» قشتؼ ًة قـ اسؿف.
قال :وقؾؽ عده ققصر لخر أر ع سـقـ و ال ة أشالفر ،قتالؾ « الصالس» وولالك
شخصالالا كالالان شالالديدً ا طؾالالك تالققالالذ الؿسالالقح ،وقتالالؾ رئالالقس الشالالفداء والشؿاقسالالة،
ً
فرجؿ الحجارة حتك قات.
وذكر أكف لؼل التالققذ قـ القفقد وقـ الرو شالدّ ًة شالديدةً ،و ُقتالؾ قالـفؿ خؾ ٌالؼ
جقع وو ا ٌء.
ققصر لخر ،ويف زقـف وقع
كثقرةٌ ،وأكف قات هذا ،وولل عده
ٌ
ٌ
ويف زقـف كتب «قتك» ،و ّقـ إكجقؾالف العداكقالة يف قالت الؿؼالدس ،وفسالره قالـ
العداكقة إلك الروققة «يقحـا» صاحب اإلكجقؾ.
قااال :ويف تسالالع سالالـقـ قالالـ قؾؽالالف كالالان «قالالرقس» صالالاحب اإلكجقالالؾ ؿديـالالة
اإلسؽـدرية يدطق الـاس إلك اإليؿان الؿسقح ،وأكف أو شالخص جعالؾ طريركًالا
قسا ،وأقرهؿ إذا قات ال طريرك أن
قس ً
طؾك اإلسؽـدرية ،وأكف ص ّقر قعف ا ـل طشر ّ
قسالا أيالديفؿ طؾالك
قس ً
قسالا ،ويضالع آ ـالا طشالر ّ
قس ً
يختاروا واحدً ا قـ آ ـل طشالر ّ
قسالالا،
قس ً
رأسالالف ،وي اركقكالالف ،ويصالالؾحقكف طرير ًكالالا ،الالؿ يختالالارون رجال ًالال فا ال ًالال ّ
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ويصقروكف قعفؿ د الؼسقس الذي أصؾحقه رتكًا ،لقؽقن ا ـل طشر أ دً ا.
فؾؿ يز رسؿفؿ اإلسؽـدرية طؾك هالذا إلالك زقالـ الثال ؿائالة و ؿاكقالة طشالر،
فلقرهؿ طريرك اإلسؽـدرية الذي كان قالـ جؿؾالة الثال ؿائالة و ؿاكقالة طشالر أن ٓ
يػعؾ هذا فقؿا عد ،وقـع أن يصؾح إقساء ال رتك ،ؾ يختالاروا قالـ أي ؾ ٍالد كالان
رجال فا ًال ،وإذا قالات ال الرتك اجتؿالع إسالاقػة ،فلصالؾحقا ال الرتك قالـ أي ؾالد
ً
كان قـ أولئؽ إقسة ،أو قـ غقرهؿ.
فالالاكؼطع الرسالالؿ إو قالالـ إصالالالح إقسالالاء ال الالرتك ،وجعالالؾ التقسالالقر لفالالؿ يف
إصالالالح ال الالرتك ا الالا ،الالؿ سالالؿك الالرتك اإلسالالؽـدرية ا الالا ،وقعـالالاه الجالالد ،وقالالـ
«حـاكقا»( )2الذي أصؾحف قرقس ال شقر إلك حادي طشر طركًالا اإلسالؽـدرية لالؿ
يؽـ يف طؿؾ قصر أسؼػ ،ولؿ يؽـ ال طاركالة ق ؾالف أصالؾحقا أسالؼ ًػا ،وأن العاقالة
لؿا سؿعت إساقػة يسؿقن ال طريرك أ ًالا ،قالالقا :إذا كـالا كحالـ كسالؿل إسالؼػ

أ ًا ،وإسالؼػ يسالؿك ال طريالؽ أ ًالا ،فقجالب طؾقـالا أن كسالؿل ال طريالرك ا الا ،أي:

الجد :إذ كالان أ ًالا ٕ القـ ،فسالؿل طريالرك اإلسالؽـدرية قالـ وقالت هرقالؾ ا الا ،أي

الجد.

قال :وخرج «قرقس» إلك رقة( )1يدطق الـاس إلك اإليؿان السقد الؿسالقح،
وقات «قؾقديقس»( )3ققصر ،وقؾؽ عده ا ـف «كارون» الث طشرة سـة.
الشر وال الء والعذاب.
قال :وهق ّأو قـ أهاج طؾك الـصارى ّ
( )2اسؿ طدي قعـاه يفقه تحــ .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
( )1هل قرية قـ قرى كا ؾس وتعـل كؾؿة رقة التؾقن ،وذكر ياققت الحؿقي حقالل
200قؽان يف الجزيرة العر قة هبذا آسؿ .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
( )3إقداصقر روقاين ولد طا 20ق ؾ الؿقالد ،وتقيف طا  52احتؾ ريطاكقا وزارها سـة
 22كان ف إطاقة .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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قال :ويف طصره كتالب « طالرس» رئالقس الحالقاريقـ اإلكجقالؾ :إكجقالؾ قالرقس
طـ قرقس ؿديـة روققة ،وكس ف إلك قرقس.
ٍ
شريػ قـ
قال :ويف طصر هذا الؿؾؽ كتب «لققا» إكجقؾف الروققة إلك رج ٍؾ
أيضالا «إ ركسالس» الالذي فقالف أخ الار
طظؿاء الرو  ،يؼا لف« :فقفقال» ،فؽتب لالف ً
التالققذ.
وقد كان «لققا» ال شالقر صالاحب القلس الرسالق يؼالق يف عالض رسالائؾف :إن
لققا الط قب يؼق « :طؾقؽؿ السال ».
قـؽسالالا ،الالؿ قتؾالالفٕ :ن
وقااال :وأخالالذ «كالالارون» ققصالالر لالالال « طالالرس» فصالالؾ ف
ً
قـؽسالا :لالئال أكالقن قثالؾ سالقدي
« طرس» قا لف :إن أردت أن تصؾ ـل فاصالؾ ـل
ً
قائؿا ،و رب طـؼ « قلس» الرسق السقػ.
الؿسقح ،فنكف صؾب ً
وأقا « طرس» عد صعقد الؿسقح ا ـقـ وطشريـ سـة.
قال :وكان «قرقس» صاحب اإلكجقؾ اإلسؽـدرية و رقة ،يدطق الـالاس إلالك
ٍ
سـة قالـ قؾالؽ «كالارون» ققصالر قتالؾ «قالرقس»
اإليؿان ،فلقا س ع سـقـ ،ويف أو
اإلسؽـدرية ،وأحرد جسده الـار.
وذكالالر عالالده طالالدة ققاصالالرة ،وذكالالر أن «صالالقطس» خالالرب ال قالالت الؿؼالالدس عالالد
طظقؿ ،وقتؾ كؾ قالـ
جقع
الؿسقح س عقـ سـةً ،عد أن حاصرها ،وأصاب أهؾفا
ٌ
ٌ
كان فقفا قـ ٍ
ذكر وأكثك ،حتك كاكقا يشؼقن طالقن الح الالك ،ويضالر قن لصػالالفؿ
الصخقر ،وخرب الؿديـة والفقؽؾ ،وأ ر هبا الـار ،وأحصل الؼتؾك طؾك يديف،
فؽاكقا ال ة لٓف ألػ.
وذكر طدة ققاصرة عد ذلؽ ،وأكف ولل واحدٌ قـفؿ خؿالس طشالرة سالـة ،يؼالا
لالالف« :ذوقالالا صقالالاكقس» وكالالان شالالديدً ا جالالدا طؾالالك القفالالقد ،وأكالالف ؾغالالف أن الـصالالارى
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يؼقلقن :إن الؿسقح قؾؽفؿ ،وأن قؾؽف إلك الدهر.
فغضب غض ًا شديدً ا ،وأقر ؼتؾ الـصالارى ،وأن ٓ يؽالقن يف قؾؽالف كصالراين،
وكالالان «يقحـالالا» صالالاحب اإلكجقالالؾ هـالالاك ،فسالالؿع هبالالذا فخالالاف ،وهالالرب إلالالك
أفسس( ،)2ؿ إكف أقر نكراقفؿ ،وترك آطرتاض طؾقفؿ.
ققصر لخر سـةً ،و عض أخرى ،ؿ قؾؽ لخر عالده تسالع طشالرة
ؿ تقلك عده
ٌ

سـ ًة يسؿك «صراياكقس(.»)1

القيال ،وقتالالؾ
طظقؿالالا ،وحز ًكالالا صال ً
قااال :وهالالذا الؿؾالالؽ أ الالار طؾالالك الـصالالارى الالال ًء
ً

شفداء كثقرة ،وقتؾ طريرك إكطاكقة روققة ،وقتؾ أسؼػ قت الؿؼالدس ،وصالؾ ف
ولف قائ ًة وطشرون سـةً ،وأقر أن يستع د الـصارى :إذ لقس لفؿ دي ٌـ ،وٓ شريع ٌة.
فؾشدة قا استع د الـصارى ،وغؾظ قا كالفؿ قـ الؼتؾ رحؿتفؿ الرو  ،وشالفد
وزراء الؿؾؽ طـالده أن الـصالارى لفالؿ شالريع ٌة وديال ٌـ ،وأكالف ٓ يح ّالؾ أن يسالتع دوا،
فؽػ طـفؿ إذية.
قال :ويف طصره كتب «يقحـا» إكجقؾف الروققالة يف جزي ٍ
الرة يؼالا لفالا« :تقؿالرا »
القف يؼالا
قـ أرض الرو قـ أرض أ قـة ،يف طصر رج ٍؾ قـ طظؿاء الالرو  ،فقؾس ٌ
لف« :ققققدس».
قال :ويف ذلؽ العصر رجع القفقد إلك قت الؿؼالدس ،فؾؿالا كثالروا واقالتألت
قـفؿ الؿديـة طزققا طؾك أن يؿؾؽقا قـفؿ قؾ ًؽا ،ف ؾغ الخد «صق الاريقس» ققصالر،
فقجف ٍ
ؼائد قـ قالقاده ج ٍ
القش طظ ٍ
القؿ إلالك قالت الؿؼالدس ،فؼتالؾ قالـ القفالقد قالا ٓ
( )2أفسس :ويؼا  :أفسقس ،ؾد ثغقر صرسقس .وققؾ :هل صرسقس ،يؼا  :إكف ؾد
أصحاب الؽفػ .اكظر قعجؿ ال ؾدان (.)132/2
( )1إقداصقر روقاين .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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يحصك كثر ًة.
ٌ
قؼاتؾ ا ؾ ،فخرج إلقف ـػسف ،فققعالت
قال :وخرج طؾك ققصر هذا خارجل
القؿ ،وقتالؾ ققصالر يف الحالرب،
قـفؿ
ٌ
حرب شالديدةٌ ،وقتالؾ قالـ الػالريؼقـ خؾ ٌالؼ طظ ٌ

وقؾؽ عده «أكدرياكقس» ققصر طشريـ سـةً ،فخالرج إلالك ذلالؽ الخالارجل ا الؾ
ففز  ،وصار إلك قصالر فؾؼالل قـالف أهالؾ قصالر شالد ًة شالديدةً ،وأخالذ الـالاس ع الادة
كثقرا ،وأصاب «إيؾقا» ا ـالف طؾال ًة يف دكالف ،فؽالان
إصـا  ،وقتؾ قـ الـصارى خؾ ًؼا ً

يـػذ إلك ال ؾدان يطؾب شػا ًء لعؾتف ،فقصػقا لف قت الؿؼالدس ،فؾؿالا وافاهالا رلهالا

وتحصالالـ
خرا ًالالا ،لالالقس فقفالالا أحالالدٌ إٓ كـقس ال ًة لؾـصالالارى ،فالاللقر أن ت ـالالك الؿديـالالة،
ّ
ٍ
حصـ ققي.

ٍ
فؾؿا سؿع القفقد أق ؾقا قـ كؾ ٍ
قديـة ،فؿا كان إٓ زق ٌ
الان قؾق ٌالؾ حتالك
ؾد وكؾ
اقتألت قـفؿ الؿديـة ،فؾؿا كثروا ق ّؾؽقا طؾقفؿ قؾ ًؽا ،فاتصالؾ الخالد الال «إيؾقالا الـ
ققصر إِك ِْدريا ُكقس» فقجف إلقفؿ ٍ
ؼائد قـ ققاده قالع خؾ ٍالؼ كثق ٍالر ،فحاصالر الؿديـالة،
َْ َ
فؿالالات كالالؾ قالالـ فقفالالا قالالـ الجالالقع والعطالالش ،الالؿ فتحفالالا ،فؼتالالؾ قالالـ القفالالقد قالالا ٓ

يحصك ،وهد الحصـ ،وخرب الؿديـة ،حتك ص ّقرها صحراء.
قاال :وهالذا لخالالر خالراب قالالت الؿؼالدس ،وهالرب قالالـ القفالقد قالالـ هالرب إلالالك
قصر ،وإلك الشا  ،وإلك الج ا  ،وإلك الغقر ،وأقر الؿؾالؽ أن ٓ يسالؽـ الؿديـالة
يفالالقدي ،وأن يؼتالالؾ القفالالقد ،ويستلصالالؾقا ،وأن يسالالؽـ الؿديـالالة الققكالالاكققن ،وي ـالالقا
ألقاحا ،ويؽت قا طؾقالف اسالؿ «إيؾقالا» الؿؾالؽ،
رجا ،ويجعؾ فققف
ً
طؾك اب الفقؽؾ ً
وذلؽ قـ ؿان سـقـ قـ قؾؽف.
قال :والدج القق طؾك اب قديـة الؼدس ،وسؿل قحراب داود.
قال :فسؿك قت الؿؼدس إلك هذا الققت «إيؾقا».
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فؿالالـ الخالالراب إو الالالذي أخر الالف «صالالقطس» إلالالك هالالذا الخالالراب ال ٌ
الالث
وخؿسقن سـ ًة.
واقتألت قت الؿؼدس قـ الققكاكققـ ،فـظروا إلك الـصارى ياللتقن إلالك تؾالؽ
الؿز ؾالالة التالالل فقفالالا الؼالالد وإقراكقالالقن ،فقصالال ّؾقن ،فؿـعالالقهؿ قالالـ ذلالالؽ ،و ـالالك
القؽال طؾالالك اسالالؿ الزهالالرة ،فؾالالؿ يؼالالدر أحالالدٌ قالالـ
الققكالالاكققن طؾالالك تؾالالؽ الؿز ؾالالة هال ً
الـصارى عد ذلؽ أن يؼرب ذلؽ الؿق ع.
قال :ؿ قات «إيؾقا» الؿؾؽ ،وقؾالؽ عالده «أكطقكقالقس» ققصالر روققالة ا ـالقـ
وطشريـ سـ ًة.
قااال :ويف إحالالدى طشالالرة سالالـ ًة قالالـ قؾؽالالف صالالقر «يفالالقدا» أسالالؼ ًػا طؾالالك قالالت
الؿؼدس ،فلقا سـتقـ ،وقات.
قااال :فؿالالـ «يعؼالالقب» أسالالؼػ الؿؼالالدس إو إلالالك «يفالالقدا» أسالالؼػ قالالت
الؿؼدس هذا ،كاكت إساقػة الذيـ صقروا طؾك قت الؿؼدس قختقكقـ.
وذكر أكف ولل عد هذا ققصر لخر اسؿف «قرقس» تسع طشالرة سالـةً ،وأكالف أ الار
طظقؿا ،وحزكًا شديدً ا ،واستشفد يف زقاكف شفداء كثقرون.
طؾك الـصار ال ًء
ً
طظقؿ ،لؿ تؿطالر السالؿاء سالـقـ ،وكالاد
جقع شديدٌ  ،وو ا ٌء
قال :وكان يف أياقف
ٌ
ٌ

الؿؾؽ وجؿقع أهؾ قؿؾؽتف أن يفؾؽالقا قالـ الجالقع ،فسالللقا الـصالارى أن ي تفؾالقا
طظقؿا ،وارتػع الق اء والؼحط.
قطرا
ً
إلك إلففؿ ،فدطقا ،فلقطر اهلل طؾقفؿ ً
قال :وكان لياقف لرض الققكاكققـ «قغـقس» الحؽقؿ.
قااال :ويف خؿالالس سالالـقـ قالالـ قؾؽالالف صالالقر «لقلقالالا قس» طرير ًكالالا ،وهالالق أو
طريرك أصؾح إساقػة يف طؿؾ قصر ،أقا ال ً ا وأر عقـ سـةً ،وقات.
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قال :ويف ذلؽ العصر كتب طريرك اإلسؽـدرية إلك أسالؼػ قالت الؿؼالدس،
و ط الرك إكطاكقالالة ،و طالالرك روققالالة ،يف كتالالاب فصالالح الـصالالارى وصالالققفؿ ،وكقالالػ
يستخرج قـ فصح القفقد ،فق عقا يف ذلؽ كت ًا كثقر ًة طؾك قا هق طؾقف القق .
قاال :وذلالالؽ أن الـصالالارى كالالاكقا عالالد صالالعقد سالالقدكا الؿسالالقح إلالالك السالالؿاء إذا
ط ّقدوا طقالد الغطالاس( )2قالـ الغالد يصالقققن أر عالقـ يق ًقالا ،ويػطالرون ،كؿالا فعالؾ
سقدكا يسقع الؿسقح

ٕن سالقدكا الؿسالقح لؿالا اطتؿالد الإردن خالرج إلالك

الدية ،فلقا هبا صائؿا أر عقـ يق ًقا.
وكان الـصارى إذا أفصح القفقد ط ّقدوا هؿ الػصح ،فق الع هالمٓء ال طاركالة
حسا ًا لؾػصح :لقصق الـصارى أر عقـ يق ًقا ،ويؽقن فطرهؿ يالق الػصالح :لقالتؿ

فرحفؿ ذلؽ.

قؾاات :فؼالالد أخالالد طالالـ الؿسالالقح أكالالف لؿالالا صالالا أر عالالقـ يق ًقالالا طؼالالب الؿعؿقديالالة

الال وكان يع ّقد قالع القفالقد يف طقالدهؿ ٓ ،يع ّقالد طؼالب صالققف الالال شالاركف الـصالارى يف

ذلؽ قدةً ،فصاروا يصقققن أر عقـ طؼالب الغطالاس الالذي هالق كظقالر الؿعؿقديالة،
ويع ّقدون قع القفقد العقد.
ؿ إهنؿ عد هذا ا تدطقا تغققر الصق  ،فؾؿ يصقققا طؼب الغطاس ،الؾ كؼؾالقا
الصق إلك ٍ
وقت يؽقن طقدهؿ قع طقالد القفالقد ،فقؽالقن طقالدهؿ قالع طقالد القفالقد،
وهق فصح الؿسقح ،ويؽقن ذلؽ وقت ققاقتف قـ قده.
قال :وقات «قرقص» الؿؾؽ ،وقؾؽ عالده «قؿالقدوس» ققصالر روققالة ا ـتالل

( )2أحد أطقاد الـصارى ،ويسؿك طقد الظفقر اإللفل ،وطقد العؿاد ،وطقد الدكح .اكظر
ققسقطة ويؽق قديا.
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طشرة سـةً ،ويف أياقف كان يف أرض الققكاكققـ يف قديـة أفرغالاقس «جالالقـقس»()2

الحؽالقؿ ،صالالاحب صالالـاطة الطالالب ،وذكالالر «جالالقـقس» يف ففرسالالت كت الالف أكالالف ر ّالالك

«قؿقدوس» الؿؾؽ.

وذكر «جالقـقس» يف الؿؼالة إولك قـ الؽتاب الؿعروف ال «كتالاب أخالالد
الالالـػس» أكالالف كالالان يف طصالالر «قؿالالقدوس» الؿؾالالؽ رجال ٌالؾ يؼالالا لالالف « :الالقلس» صؾ الالف
«قؿالالقدوس» الؿؾالالؽ لقؼتؾالالف ،ففالالرب قـالالف ،وكالالان لالالف غالقالالان ،فؼ ضالالفؿا الؿؾالالؽ،
فضالالرهبؿا الؿؾالالؽ ،وصؾالالب قـفؿالالا أن يال ّ
الدٓه طؾالالك ققٓهؿالالا ،فؾالالؿ يػعالالال :لؽالالر
أكػسفؿا وكخقهتؿا ،وشدة قحاقاهتؿا طؾك ققٓهؿا ،فؼتؾفؿا.
أن قـ اإلسالؽـدر إلالك القلس خؿسالؿائة سالـة ،وسالت طشالرة سالـة ،وذلالؽ يف
السـة التاسعة قـ قؾؽ «قؿقدوس» ققصر ،ففذا قا ذكر «جالقـقس».
أيضا يف أيا «ديؿؼراصقس» الحؽقؿ.
قال :وكان ً
قؾت :هذه الؿدة أكثر قؿا ذكره سعقدٌ هذا ،فنكف لؿ يذكر قـ الؿسقح إلالك هـالا
قائتالالا سالالـة ،الالؾ ذكالالر إلالالك الخالالراب قائالالة و ال الالة وطشالالريـ سالالـةً ،وقالالد تؼالالد ذكالالره
لال «ديؿؼراصقس» ق ؾ هذا.
قال :ويف طشالر سالـقـ قالـ قؾؽالف ضفالرت الػالرس فغؾ الت طؾالك ا الؾ ،وأقالدوا
ٍ
فارس ،وتؿؾؽ «أزدشقر ـ ساسان ا ؾ» قـ أهؾ أصطخر ،وهق أو ُ
قؾؽ ُقؾ َؽ
طؾك فارس يف الؿرة الثاكقة.

قال :وقات «قؿالقدوس» ققصالر قؾالؽ الالرو  ،وقؾالؽ عالده ققص ٌالر لخالر ال الة
( )2جالقـقس :قعـاه :الساكـ ،كان طؾك ديـ الـصراكقة ،وكان إقا إص اء ،ورئقس
الط قعققـ يف وقتف ،قات يف قديـة سؾطاكقة ،وطاش ( )88سـة .اكظر :الػفرست
(ص ،)201وأ جد العؾق (.)222/3
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أشفر ،ؿ لخر وقؾؽ عده روققة «سالقيرس» ققصالر سال ع طشالرة سالـةً ،وذلالؽ يف
أر ع سـقـ قـ قؾؽ «أزدشقر»(.)2
طظقؿالا ،وطالذا ًا ك ق ًالرا،
وكان هذا الؿؾؽ شديدً ا ،قد أ ار طؾك الـصالارى الال ًء
ً
وقتالالؾ كالالؾ طال ٍ
الالؿ قالالـفؿ ،وقتالالؾ خؾ ًؼالالا كثقال ًالرا ،واستشالالفد يف أياقالالف خؾال ٌالؼ كثقال ٌالر قالالـ

الـصارى يف كؾ قق عٍ ،ؿ قتؾ كؾ قـ كان ؿصر واإلسالؽـدرية قالـ الـصالارى،
هقؽال ،وسؿاه «هقؽؾ ألفة».
ً
وهد الؽـائس ،و ـك اإلسؽـدرية

ست سـقـ ،وقؾؽ عالده ققص ٌالر
وقؾؽ عده
ققصر وهق «أكطقكققس» إصؾع ّ
ٌ
لخر الث طشرة سالـةً ،كاكالت الـصالارى يف أياقالف يف ه ٍ
الدوء وس ٍ
الالقة ،وكاكالت أقالف
تحب الـصارى ،ويف أياقف ُسؿل طرك اإلسؽـدرية « ا ا» أي الجد ،وقؾالؽ عالده
ّ
طظقؿالا،
القيال ،وحز ًكالا
ققصر لخر الث سالـقـ ،وهالذا أ الار طؾالك الـصالارى الال ًء ص ً
ً
ٌ
كثقرا ،وأخالذ الـالاس ع الادة إصالـا  ،وقتالؾ قالـ إسالاقػة خؾ ًؼالا
وقتؾ قـفؿ خؾ ًؼا ً

كثقرا ،وقتؾ رتك أكطاكقة ،فؾؿا سالؿع أسالؼػ قالت الؿؼالدس ؼتؾالف هالرب ،وتالرك
ً
الؽرسل.
قال :وقات ققصر هالذا يف السالـة الثاكقالة قالـ قؾالؽ «هبالرا الـ هرقالز» ،وقؾالؽ
ققصر لخر ال ة أشفر ،ؿ عده لخر أر ع سالـقـ ،واسالؿف «غرديالاكقس» ،ويف
عده
ٌ
الث سـقـ قـ قؾؽف قات «هبرا ـ هرقز» وقؾالؽ عالده «هبالرا الـ هبالرا » طؾالك

الػرس تسع طشرة سـ ًة.
ويف أياقف ضفر ٌ
رجؾ فارسل يؼا لف« :قاين» ،فاللضفر ديالـ الؿاكقالة ،وزطالؿ أكالف
ك ل ،فلخذه «هبرا ـ هبرا » قؾالؽ الػالرس ،فشالؼف كصالػقـ ،وأخالذ قالـ أصالحا ف،
( )2أحد قؾقك الػرس ذو لس شديد ،ولف قؿؾؽة واسعة ،ولف قصة غري ة يف زواجف ـت
قؾؽ حر إردن .اكظر الؿقسقطة الشاقؾة.
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وقؿـ يؼق ؼقلف قائتل رجالؾ ،فغالرس رؤوسالفؿ يف الطالقـ قـؽسالقـ حتالك قالاتقا
قـؽسقـ.
وقؾالالؽ عالالد ققصالالر هالالذا «فقؾال س» ققصال ًالرا روققالالة سال ع سالالـقـ ،ولقالالـ السالالقد

الؿسقح ،وو ب طؾقف قائدٌ قـ ققاده ،فؼتؾف.

ؿ قؾؽ عده ققصر لخالر اسالؿف «داقـالقس» الالال وهالق«دققالاكقس» الالال وذلالؽ قالـ
القيال ،وطالذا ًا
طشر سـقـ قـ قؾؽ «هبرا ـ هبرا » ،فؾؼالل الـصالارى قـالف حز ًكالا ص ً
شديدً ا ،وقتؾ قالـفؿ قالـ ٓ يحصالك ،واستشالفد يف أياقالف قالـ الشالفداء خؾ ٌالؼ كثق ٌالر،
طظقؿالا،
القؽال
وقتؾ طرد روققة ،ؿ خرج إلك قديـة «أفسس» ،ف ـك يف وسطفا ه ً
ً

وص ّقر فقف إصـا  ،وأقالر أن يسالجد لألصالـا  ،ويالذ ح لفالا ،وقالـ لالؿ يػعالؾ ذلالؽ
طظقؿالالا ،وصالالؾ فؿ طؾالالك الحصالالـ،
قتالالؾ ،فؼتالالؾ قالالـ الـصالالارى الال «أفسالالس» خؾ ًؼالالا
ً
واتالالخذ قالالـ أوٓد طظؿالالاء «أفسالالس» سال عة غؾؿالالان قالالـ خقاصالالف ،وطؾالالك كسالالقتف،
وقدقفؿ طؾك جؿقع قـ طـده ،وذكر أسؿاءهؿ أسؿاء أصحاب أهؾ الؽفػ.
قال :وهمٓء الس عة الغؾؿان لؿ يسجدوا لألصـا  ،فلطؾؿقا الؿؾؽ خدهؿ،
فلقر ح سفؿ ،ؿ خرج إلك عض الؿقا ع ،وأصؾؼ س قؾفؿ إلالك حالقـ رجقطالف،
فؾؿا خرج قـ الؿديـة أخذ الغؾؿان كؾ قا لفؿ فتصدققا ف ،ؿ خرجقا إلالك ج ال ٍؾ
ٍ
الػ ك ق ٌالر ،فالاختػقا يف الؽفالػ،
طظقؿ يؼا لالف« :جالاوس» شالرقل أفسالس ،فقالف كف ٌ
فؽان واحدٌ قـفؿ يف كؾ يق يتـؽر ،ويالدخؾ الؿديـالة ،فقسالؿع قالا يؼالق الـالاس يف
شلهنؿ ،ويشرتي لفؿ صعا ًقا ،ويرجع ،فقعؾؿفؿ.
فؼد «دققاكقس» الؿؾؽ ،فسل طالـفؿ ،فؼقالؾ لالف :إهنالؿ يف ج الؾ «جالاوس» يف
الؽفػ قختػقـ ،فلقر الؿؾالؽ أن ي ـالك الاب الؽفالػ طؾالقفؿ لقؿقتالقا ،وصالب اهلل
الاس،
طؾالالقفؿ الـعالالاس فـالالاققا كالالإققات ،وأخالالذ قائالالدٌ قالالـ قالالقاده صالالػقح ًة قالالـ كحال ْ
وكتالالب فقفالالا خالالدهؿ ،وقصالالتفؿ قالالع «دققالالاكقس» الؿؾالالؽ ،وصالالقر الصالالػقحة يف
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ٍ
كحاس ،ودفـف داخؾ الؽفػ ،و ـك الؽفػ.
صـدود
وقات الؿؾالؽ «دققالاكقس» ققصالر ،وقؾالؽ عالده ققصالران روققالة سالـتقـ ،الؿ
ققصر لخر اسالؿف «غـققكالقس» خؿالس طشالرة سالـةً ،وقؾالؽ عالده ققص ٌالر لخالر سالـ ًة
واحدةً ،وقات ،وذلؽ قـ الث سـقـ قـ قؾؽ «هرقز».
ويف أو سال ٍ
الـة قالالـ قؾالالؽ هالالذا صالالقر « الالقلس» طر ًكالالا طؾالالك أكطاكقالالة ،ويسالالؿك

« قلس الشؿشاصل».
قااال :وهالالق الالالذي ا تالالدع ديالالـ «ال قلقاكقالالة» ،فسالالؿل التالالا عقن لديـالالف والؼالالائؾقن
ؿؼالتف « قلقاكققـ».
قال :وكاكت قؼالتف أن سقدكا الؿسقح خؾؼ قـ الالهالقت إكسالاكًا ،كقاحالد قـّالا
يف جالقهره ،فالنن ا تالداء آ الـ قالـ قالريؿ ،وأكالف اصالطػل لقؽالقن قخؾ ًصالا لؾجالقهر
اإلكسل ،صالح تف الـعؿالة اإللفقالة ،فح ّؾالت فقالف الؿح الة والؿشالقئة ،ولالذلؽ سالؿل
«ا ـ اهلل».
القهر واحالالدٌ  ،وأقـالالق ٌ واحالالدٌ  ،وٓ كالالمقـ الؽؾؿالالة ،وٓ الالروح
وقااال :إن اهلل جال ٌ

الؼدس.

قال :و عد ققتف اجتؿع ال ة طشر أسؼ ًػا يف قديـالة أكطاكقالة ،وكظالروا يف قؼالالة
« قلس» ،فلوج قا طؾك هذا «الشؿشاصل» الؾعـ فؾعـقه ،ولعـقا قـ يؼق قؼالتالف،
واكصرفقا.
ست سـقـ ،اسؿف «أوراغقس» ققصر.
قال :و عده قؾؽ
ققصر لخر ّ
ٌ
قااال :وكالالان الـصالالارى اإلسالالؽـدرية يف أياقالالف يص ال ّؾقن يف الؿطالالاققر وال قالالقت
فز ًطالالا قالالـ الالالرو  ،ولالالؿ يؽالالـ يظفالالر الالرتك اإلسالالؽـدرية لالالئال يؼتؾالالقهؿ ،فؾؿالالا صالالار
«كارون» طركًا ضفر ،ولؿ يز يداري الرو حتك ـك اإلسالؽـدرية كـقسالة «حـّالا»
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و «قار قريؿ».
وقؾؽ عده ققصران ،الؿ ققصال ٌر اسالؿف «فالاروس» ،وذلالؽ يف تسالع سالـقـ قالـ

قؾؽ «سا قر ـ هرقز» ،وكالان شالديدً ا طؾالك الـصالارى ،قتالؾ إخالقيـ« :قزقالان»
و «دققان» الشفقديـ ،وقؾؽ عده «دققطقاكقس».
قال :فؿـ خراب «صقطس» ل قالت الؿؼالدس إلالك قؾالؽ «دققطقالاكقس» قائتالان
وست سـقـ ،وقـ ققلد سقدكا الؿسقح إلك «دققطقاكقس» قائتان وست وسال عقن
ّ
سالالـةً ،وقالالـ «اإلسالالؽـدر» إلالالك «دققطقالالاكقس» خؿسالالؿائة وخؿالالس وتسالالعقن سالالـةً،
وقـ س ل ا ؾ إلك «دققطقالاكقس» ألالػ و ال ؿائالة وخؿالس و ال القن سالـةً ،وقالـ
«داود» إلك «دققطقاكقس» ألػ وتسعؿائة وإحدى وأر عقن سـ ًة.
قال :وقؾؽ «دققطقاكقس» يف إحدى طشرة سـ ًة قـ قؾؽ «سا قر ـ هرقز»
قؾؽ الػرس ،وقؾؽ قعف ا ـان تؿ ّؾؽا طؾك الرو إحدى وطشريـ سـة ،وهمٓء
ألقؿا ،وشد ًة شديدةً،
ً
طظقؿا ،وحزكًا
أ اروا طؾك الـصارى ال ًء
صقيال ،وطذا ًا ً
ً
ّ
تجؾ طـ القصػ :قـ الؼتؾ ،والعذاب ،واست احة إققا  ،واستشفدوا ألق ًفا
قـ الشفداء ،وطذ قا «قاري جرجس»( )2أصـاف العذاب ،وقتؾقه ػؾسطقـ،
وقتؾقا «قاري ققـا»( ،)1و «قاري ؼطر»( )2( ،)3وغقرهؿا.
( )2قـ الؼديسقـ الؽ ار ،وقـ الرققز الذيـ يعتد هبؿ ،ولد طا  ،175وتقيف طا ،303
اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
( )1ولد هذا الؼديس يف قصر طا  185قـ أ قيـ قسقحققـ ،واستشفد وحرققه،
ويزطؿقن أن الـار لؿ تم ر فقف .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
( )3قـ أ طا الؽـقسة الؼ طقة ولد يف ؾدة شق التا عة لؿركز قحافظة أسققط .اكظر ققسقطة
ويؽق قديا.
( )2زاد يف عض الـس « :وأيتؿالاخقس وقركقرس».
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قال :ويف طشر سـقـ قالـ قؾؽفؿالا صالقر « طالرس» طركًالا طؾالك اإلسالؽـدرية،
فلقا طشر سـقـ وقتؾ.
ويف طشالالالريـ سالالالـة قالالالـ قؾؽفؿالالالا الالالرب طـالالالؼ « طالالالرس» هالالالذا ال طالالالرك
اإلسؽـدرية.
قاااال :وك الالان ل الالال « ط الالرس» تؾؿق الالذان ،اس الالؿ أح الالدهؿا« :أش الالال» ،وأخ الالر:

وس».
ْصـْدَ ُر ُ
« ْإَك َ

وكالالان اإلسالالؽـدرية رجال ٌالؾ يؼالالا لالالف« :أوريالالقس» يؼالالق  :إن إب وحالالده اهلل
ٌ
قصـقع ،وقد كان إب إذ لؿ يؽـ آ ـ.
قخؾقد
الػرد ،وآ ـ
ٌ
قال :وأقا «دققطقاكقس» الؿؾؽ ،فؽان يطؾالب الـصالارى فقؼالتؾفؿ ،ف قـؿالا هالق
فصب اهلل طؾقالف كؼؿتالف ،فققالع
يسقر يف صؾ فؿ إذ ؾغ إلك قق ٍع يؼا لف« :قؾطقة»،
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
طظقؿة حتك ذاب جسؿف ،وكان الدود يتساقط قـ دكالف
وأقراض
طظقؿة،
يف طؾ ٍؾ
إلك إرض ،وسؼط لساكف قـ حـؽف ،وقات.
وقؾؽ عده ققصران :أحدهؿا الؿشرد والشا وأرض الرو  ،وأخر روققالة
وكحقهالالا ،وكالالان أحالالدهؿا اسالالؿف «طالكقالالقس» ،وأخالالر «قؼصالالطققس» ،فؽاكالالا
كالسال اع الضالالارية طؾالالك الـصالالارى ،وأ الالارا طؾالالقفؿ الال الء والجالالالء ،وقالالا ٓ يصالالػف
واصػ ،وفعال هبؿ قا لؿ يػعؾف أحدٌ قـ الؿؾقك ق ؾفؿ.
ٌ
وقؾؽ قعفؿا طؾك زكطقة وقا وآها «قسطس» أ الق قسالطـطقـ ،وكالان رج ًالال
غضالالا لألصالالـا  ،قح الالا لؾـصالالارى ،فخالالرج «قسالالطس» إلالالك كاحقالالة الجزي الرة
د ّيـًالالا ق ً

و «الرها» ،فـز يف قرية قـ قرى الرهالا يؼالا لفالا« :كػرجالاث» ،فـظالر فقفالا اقالرأ ًة
حسـ ًة جؿقؾ ًة يؼا لفا« :هقالكة» ،وكاكالت قالد تـصالرت طؾالك يالدي أسالؼػ الرهالا،
وتعؾؿت قراءة الؽتب.
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وولدت «هقالكة» «قسطـطقـ» ،فرت ك الرها ،وتعؾؿ ِح َؽالؿ الققكالاكققـ ،وكالان
غال ًقا حسـ القجف ،قؾقؾ الشر ،ودي ًعا قح ا لؾحؽؿة.
غضالا لؾـصالارى جالدا،
وأقا «طالكققس» فؽان ً
رجال وحشقا ،شديد ال لس ،ق ً
كثقر الؼتؾ لفؿ ،قح ا لؾـساء ،ولؿ يرتك لؾـصارى ـتًا ؽ ًالرا إٓ أخالذها وأفسالدها،

وقتؾفا ،وكذلؽ أصالحا ف ،وهؽالذا كالاكقا يػعؾالقن الـصالارى ،وكالان الـصالارى يف
ٍ
شديدة جدا قعفؿ.
شدّ ٍة

ٍ
الشر ،كثقر العؾؿ والخقر ،وأخده
و ؾغف خد قسطـطقـ ،وأكف غال ٌ هاد ،قؾقؾ ّ
طظقؿالاَ ،ف َفالؿ ؼتؾالف،
الحؽؿاء الذيـ لف ،والؿـجؿقن أن قسطـطقـ سالقؿؾؽ قؾ ًؽالا
ً

وطؾؿ قسطـطقـ ذلؽ ،ففرب قـ الرها ،وذهب إلك قديـة زكطقالة ،ووصالؾ إلالك
أ قف «قسطس» ،فسؾؿ إلقف الؿؾؽ ،و عد قؾق ٍؾ قات «قسطس».

طؾال طظقؿال ًة حتالك تؼطالع لحؿالف ،وهت ّالرأ،
وصب اهلل طؾك «طالكققس» الؿؾؽ ً
ّ

قطروحالا ٓ ،يؼالدر أحالدٌ أن يؼالرتب قـالف ،فعجالب الـالاس قؿالا كالالف ،ورحؿالف
و ؼل
ً
أطالالداؤه قؿالالا حال ّالؾ الالف ،فرجالالع إلالالك كػسالالف ،وقالالا  :لعالالؾ هالالذا الالالذي الالل قؿالالا أقت الؾ
الـصارى.
فؽتب إلك جؿقع طؿالف :أن يطؾؼقا الـصارى قالـ الح القس ،وأن يؽرقالقهؿ،
وٓ يمذوهؿ ،ويسللقهنؿ أن يدطقا لف يف صالهتؿ ،فص ّؾك الـصالارى طؾالك الؿؾالؽ،
ودطقا لف ،فقهالب اهلل لالف العافقالة ،ورجالع إلالك أفضالؾ قؿالا كالان طؾقالف قالـ الصالحة
والؼقة.
صح وققي رجع إلك أشر قؿا كان طؾقف قالـ الالردى ،وكتالب إلالك جؿقالع
فؾؿا ّ
طؿالف :أن يؼتؾقا الـصارى ،وٓ يعقش يف قؿؾؽتف كصراين ،وٓ يسؽـقا قديـةً ،وٓ
قري ًة لف.
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فؿالالـ كثالالرة الؼتؾالالك كالالاكقا يحؿؾالالقن طؾالالك العجالالؾ ،ويرقالالقن هبالالؿ يف ال حالالار
والصحارى ،وقتؾ «قالار جالرجس» وأخالاه ؿديـالة «ق اذوققالة» ،وهؿالا قالـ أهؾفالا،
وقتؾ « ر ارة».
وذكر حر ًا جرت قـف و قـ «سالا قر» لؿالا تـؽالر «سالا قر» ،وجالاء إلقالف قتـؽ ًالرا

وطرفف.

شر ًيرا طؾك أهؾ روققة ،واستع د كالؾ قالـ كالان
قال :وأقا «قؼسطققس» فؽان ّ

روققالالة ،وخاصالالة الـصالالارى ،فؽالالان يـفالالب أقالالقالفؿ ،ويؼتالالؾ رجالالالفؿ ،وكسالالاءهؿ،
وص قاهنؿ.
الب لؾخقالر،
فؾؿا سؿع أهؾ روققة ؿؾؽ «قسطـطقـ» ،وأكف ق ٌ
غض لؾشالر ،قح ٌ
وأن أهؾ قؿؾؽتالف قعالف يف ه ٍ
الدوء وس ٍ
الالقة ،كتالب رؤسالاء روققالة إلالك «قسالطـطقـ»
طدو اهلل.
يسللقكف ،ويطؾ قن إلقف أن يخؾصفؿ قـ ط قدية «قؼسطققس» ّ
فؾؿالالا قالالرأ كتال فؿ اغالالتؿ غؿالا شالالديدً ا ،و ؼالالل قتح ّقال ًالرا ،وٓ يالالدري كقالالػ يصالالـع،

الؾقب قالالـ كقاكالالب
ف قـؿالالا هالالق قتػؽال ٌالر إذ ضفالالر لالالف قالالـ كص الػ الـفالالار يف السالالؿاء صال ٌ

تضلء ،قؽتق ًا حقلف :هبذا تغؾب.

فؼا ٕصحا ف :رأيتؿ قا رأيت؟ قالقا :كعؿ.
فآقـ قـ ذلالؽ الققالت الـصالراكقة ،وذلالؽ لسالت سالـقـ قالـ عالد قالقت أ قالف،
فتجفز «قسطـطقـ» واستعد لؿحار الة «قؼسالطققس» قؾالؽ روققالة ،وطؿالؾ صالؾق ًا
ٍ
ذهب ،وص ّقره طؾك رأس ال ـد ،وخرج يريد «قؼسطققس».
ك ًقرا قـ
فؾؿا سؿع «قؼسطققس» أن «قسطـطقـ» قد وافالاه لؿحار تالف ،اسالتعد لحر الف،
جسرا طؾك الـفالر الالذي قالدا روققالة ،وخالرج قالع جؿقالع أصالحا ف يحالارب
وطؼد
ً

«قسطـطقـ».
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فلططل «قسطـطقـ» الـصالرة طؾقالف ،فؼتالؾ قالـ أصالحاب «قؼسالطققس» قؼتؾال ًة
طظقؿةً ،وهالرب «قؼسالطققس» ،وغالرد هالق وأصالحا ف حتالك اقالتأل ال حالر الالال وهالق
الـفر الذي طـد روققة الال غرقك وقتؾك.
وخرج أهالؾ روققالة إلالك «قسالطـطقـ» اإلكؾقالؾ :الالذهب ،وكالؾ أكالقاع الؾفالق
طظقؿالا ،فؾؿالا دخالؾ الؿديـالة أقالر أن
فرحالا
والؾعب ،فؾؼقا «قسالطـطقـ» ،وفرحالقا ً
ً

تدفـ أجساد الـصارى الشفداء الؿصالقب ،وكؾ قـ كان قالـ الـصالارى هالرب أو
كػاه «قؼسطققس» يرجع إلك ؾده وقق عف ،وقـ ُأخذ لف شل ٌء ُردَ إلقف.
وأقا أهؾ روققة س عة أيا يعقدون لؾؿؾؽ ولؾصؾقب ويػرحقن.

فؾؿا سؿع الخد «طالكققس» جؿع قا قدر طؾقف ،وتجفز لؼتالا «قسالطـطقـ»،
فؾؿا طايـف اهنزققا قالـ القـ يديالف ،وأخالذهؿ السالقػ ،وقتالؾ قالـفؿ قؼتؾال ًة طظقؿالةً،
وقـفؿ قـ ُأسر ،وقـفؿ قـ استلقـ.
وأفؾالالت «طالكقالالقس» طريا ًكالالا ،فؾالالؿ يالالز يتؼالالقى قق ال ًعا قق ال ًعا حتالالك واىف
قديـتالالف ،فجؿالالع الؽفـالالة والسالالحرة والعالالرافقـ الالالذيـ كالالان يح ال فؿ ،ويؼ الالؾ قالالـفؿ،
فضرب أطـاقفؿ :لئال يؼعقا يف يد «قسطـطقـ».
الارا يف جقفالف حتالك كاكالت أحشالاؤه تتؼطالع قالـ
ّ
وصب اهلل طؾالك «طالكقالقس» ك ً

الحر الذي كان يجده يف جقفف ،وسؼط طؾالك إرض ،وهتالرأ لحؿالف طؾالك طظؿالف،
ّ

وقات.

ٍ
هدوء وس ٍ
الالقة ،وذلالؽ يف إحالدى وأر عالقـ سالـ ًة
وقؾؽ «قسطـطقـ» الدكقا يف
قـ قؾؽ «سا قر ـ هرقز» قؾؽ الػرس.
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ٍ
قديـة يؼا لفا« :كقؼقققالديا»( ،)2وذلالؽ يف ا ـتالل
قال :وتـصر «قسطـطقـ» يف
طشرة سـ ًة قـ قؾؽف ،وأقر ـاء الؽـائس يف كالؾ ؾ ٍالد ،وأن يخالرج قالـ قالت الؿالا
الخراج قؿا يعؿؾ ف أ ـقة الؽـائس.
قااال :ويف خؿالالس سالالـقـ قالالـ قؾؽالالف صالالقر «إكصالالـدروس» طرير ًكالالا طؾالالك
اإلسؽـدرية ،وهق تؾؿقذ طركفا « طرس» الذي ُقتالؾ ،وهالق رفقالؼ «أشالال» ،فلقالا
ست طشرة سـةً ،ويف خؿس طشرة سـ ًة قـ رياستف كان الؿجؿالع ؿديـالة «كقؼقالة»،
ّ
الذي ُرت َ ْت فقف إقاكة إر ذكسقة.
فؿـالالع «إكصالالـدروس» الالرتك اإلسالالؽـدرية «أريالالقس» قالالـ دخالالق الؽـقسالالة،
ٌ
قؾعقنٕ :ن « طرس» ال رتك ق ؾ أن يستشفد قا لـالا:
ولعـف ،وقا  :إن «أريقس»
إن اهلل لعـ أريقس ،فال تؼ ؾقه ،وٓ تدخؾقه الؽـقسة.
أسؼػ يرى رأي «أريقس» ،فؾعـالف
وكان طؾك قديـة «أسققط» قـ طؿؾ قصر
ٌ
أيضا.
ً
ٌ
طظقؿ ،كاكالت «كالو طالرة» الؿؾؽالة ـتالف طؾالك اسالؿ
هقؽؾ
وكان اإلسؽـدرية
ٌ
الـؿ قالالـ كحال ٍ
الاس طظال ٍ
القؿ يسالالؿك «ققؽائقالالؾ» ،وكالالان أهالالؾ
«زحالالؾ» ،وكالالان فقالالف صال ٌ

اإلسؽـدرية وقصر يف ا ـل طشر يق ًقا يف شفر هتقر الال وهق تشريـ الثاين الال يعقالدون

طظقؿا ،ويذ حقن الذ ائح الؽثقرة ،فؾؿا صار هالذا طركًالا طؾالك
لذلؽ الصـؿ طقدً ا
ً

اإلسؽـدرية ،وضفرت الـصراكقة ،أراد أن يؽسالر الصالـؿ ،وي طالؾ الالذ ائح ،فالاقتـع
الـؿ ٓ قـػعالالة فقالالف ،وٓ
طؾقالالف أهالالؾ اإلسالالؽـدرية ،فاحتالالا لفالالؿ الاللن قالالا  :إن هالالذا صال ٌ
قضرة ،فؾق صقرتؿ العقد لؿقؽائقؾ الؿالك ،وجعؾالتؿ هالذه الالذ ائح لالف ،كالان أكػالع

خقرا لؽؿ قـ هذا الصـؿ ،فلجا قه إلالك ذلالؽ ،فؽسالر الصالـؿ،
لؽؿ طـد اهلل ،وكان ً
( )2قديـة يف تركقا تلسست طا  ،721/22ق ؾ الؿقالد .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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وأصؾح قـف صؾق ًا ،وسؿك الفقؽؾ «كـقسة ققؽائقؾ» الال وهل الؽـقسالة التالل تسالؿك
«ققسالالارية» احرتقالالت الـالالار وقالالت ققاف الاة الجقالالقش قالالـ الؿغار الالة الؼراقطالالة قالالع
الؿسؿك «أ ق ط قد اهلل» ،وكان قعف أققالر قالـ أصالحا ف يسالؿك «ح اسالة» وذلالؽ يف
ٍ
يققئذ قالقٓه الؿعالروف الال «تؽالقـ
خالفة «الؿعتضد اهلل» ،وكان طاقؾف طؾك قصر
الحاجب» ٌ
رجؾ تركل ،فـػر إلك الؿغار الة ،وجالاءه قالد ٌد قالـ الشالرد ،قالع الخالاد
الؿؾؼب «ققكس إستاذ» ،ففرب قـف أ ق ط قالد اهلل وح اسالة وجـقدهؿالا الالال وصالقر
العقد لؿقؽائقؾ الؿؾؽ والذ ائح.
وإلك القق الؼ ط ؿصالر واإلسالؽـدرية يعقالدون يف هالذا القالق طقالد «ققؽائقالؾ
الؿالك» ،ويذ حقن فقف الذ ائح الؽثقالرة ،وكالذلؽ الؿؾؽقالة يعقالدون يف هالذا القالق
رسؿا إلك القق .
طقد «ققؽائقؾ الؿالك» ،وصار ً
قال :فؾؿا قـع رتك اإلسؽـدرية «أريقس» قـ دخق الؽـقسة ،ولعـالف ،خالرج
«أريقس» قستعد ًيا طؾقف ،وقعف أسؼػان ،فاستغا قا إلك «قسطـطقـ» الؿؾؽ.
ضؾؿا.
طؾل ،وأخرجـل قـ الؽـقسة ً
وقا أريقس :إكف تعدى ّ
وسل الؿؾؽ أن يشخص «إكصـدروس» طرك اإلسؽـدرية :لقـاضره قالدا
الؿؾؽ ،فقجف «قسطـطقـ» رسق إلك اإلسالؽـدرية ،فلشالخص ال طالرك ،وجؿالع
قـف و قـ أريقس لقـاضره ،فؼا قسطـطقـ ٕريقس :اشرح قؼالتؽ.
قا أريالقس :أقالق  :إن إب كالان إذ لالؿ يؽالـ آ الـ ،الؿ اهلل أحالدث آ الـ،
ٌ
ٌ
قخؾقد ،ؿ فقض إقر إلالك ذلالؽ آ الـ الؿسالؿك
قحدث
فؽان كؾؿ ًة لف ،إٓ أكف
«كؾؿة» ،فؽان هق خالؼ السالؿاوات وإرض وقالا قـفؿالا ،كؿالا قالا يف إكجقؾالف إذ
يؼق « :وهالب لالل سالؾطاكًا طؾالك السالؿاء وإرض» ،فؽالان هالق الخالالؼ لفؿالا ؿالا
أططك قـ ذلؽ.
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ؿ إن الؽؾؿة تجسالدت قالـ قالريؿ العالذراء ،وقالـ روح الؼالدس ،فصالار ذلالؽ
قسقحا واحدً ا.
ً
فالؿسقح أن قعـقان :كؾؿ ٌة وجسدٌ  ،إٓ أهنؿا جؿق ًعا قخؾققان.
قا  :فلجا ف طـد ذلؽ طالرك اإلسالؽـدرية ،وقالا  :تخدكالا أن ،أيؿالا أوجالب
طؾقـا طـدك :ط ادة قـ خؾؼـا ،أو ط ادة قـ لؿ يخؾؼـا؟.
قا أريقس :ؾ ط ادة قـ خؾؼـا.
قا لف ال طرك :فنن كان خالؼـا آ ـ الال كؿا وصالػت الالال وكالان آ الـ قخؾق ًقالا،
ٍ
خالؼ ،ؾ تصالقر ط الادة
فع ادة آ ـ الؿخؾقد أوجب قـ ط ادة إب الذي لقس
إب الخالالالؼ لال الالـ كػال ًالرا ،وط الالادة آ الالـ الؿخؾالالقد إيؿا ًكالالا ،وذلالالؽ قالالـ أقالال ح

إقاويؾ.

فاستحسالالـ الؿؾالالؽ وكالالؾ قالالـ حضالالر قؼالالالة ال طالالرك ،وشالالـع طـالالدهؿ قؼالالالة
أيضا قسائؾ كثقر ًة.
أريقس ،ودار قـفؿا ً
فلقر «قسطـطقـ» ال طرك «إكصـدروس» أن يؾعـ «أريقس» ،وكؾ قـ قالا
ؿؼالتف ،فؼا لف :ؾ يقجف الؿؾؽ فقشخص ال طاركالة وإسالاقػة حتالك يؽالقن لـالا
قجؿع ،وكضع فقف قضقةً ،وكؾعـ «أريقس» ،وكشرح الديـ ،وكق حف لؾـاس.
ٌ
*****
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[عي دلمع نّكّٕ مو اصبطارقٕ َاألصاقفٕ
َاختالفًم يف اثآرا٘ َاأل ِاى]
ف عث «قسطـطقـ» الؿؾؽ إلك جؿقالع ال ؾالدان ،فجؿالع ال طاركالة وإسالاقػة،
فاجتؿع يف قديـة «كقؼقة» عد سـ ًة وشفريـ ألػان و ؿاكقة وأر عقن أسالؼ ًػا ،وكالاكقا
قختؾػل أراء قختؾػل إديان.
فؿـفؿ َـ يؼقل :الؿسقح وقريؿ إلفان قـ دون اهلل.
وهؿ «الؿريؿاكقة» ،ويسؿقن «الؿريؿققـ».
وَاـفؿ َاـ كااان يؼاقل :إن الؿسالقح قالالـ إب ؿـزلالة شالعؾة كال ٍ
الار تعؾؼالت قالالـ
شعؾة ٍ
كار ،فؾؿ تـؼص إولك إليؼاد الثاكقة قـفا.
وهل قؼالة «س اريـقن» وأشقاطف.
القر يف طالـ
وَـفؿ َـ كان يؼاقل :لالؿ تح الؾ قالريؿ لتسالعة أشالفر ،وإكؿالا ق ّالر ك ٌ
يؿر الؿاء يف الؿقزابٕ :ن كؾؿالة اهلل دخؾالت قالـ أذهنالا ،وخرجالت قالـ
قريؿ ،كؿا ّ
حقث يخرج القلد قـ ساطتفا.

وهل قؼالة «أل ان» وأشقاطف.
وَـفؿ َـ كان يؼاقل :إن الؿسالقح إكس ٌ
الان ُخؾِ َالؼ قالـ الالهالقت كقاحالد قـالا يف
قخؾصالالا لؾجالالقهر
اص ال ُط ِػل لقؽالالقن
ً
جالالقهره ،وأن ا تالالداء آ الالـ قالالـ قالالريؿ ،وأكالالف ْ

اإلكسل ،صح تف الـعؿة اإللفقة ،فح ّؾت فقف الؿح ة والؿشقئة ،فؾذلؽ سالؿل «ا الـ

القهر واحالدٌ  ،وأقـالق ٌ واحالدٌ  ،يسالؿقكف ثال الة أسالؿاء ،وٓ
اهلل» ،ويؼقلقن :إن اهلل ج ٌ
يمقـقن الؽؾؿة ،وٓ روح الؼدس.

443
وه الالالل قؼال الالالة « الالالقلص الشؿش الالالاصل» ط الالالرك أكطاكق الالالة وأش الالالقاطف ،وه الالالؿ
«ال قلقاكققن».
صالح ،وطد ٌ قـفؿا.
وَـفؿ َـ كان يؼقل ثال ة للفة ،لؿ يز
صالح و ٌ
ٌ
وهل قؼالة «قرقققن» وأشقاطف.
وزطؿقا أن «قرقققن» رئقس الحقار ّيقـ ،وأكؽروا « طرس السؾقح».
وَـفؿ َـ كان يؼقل :ر ـا هق الؿسقح.
وهل قؼالة « قلس» الرسق  ،وقؼالة الثال ؿائة و ؿاكقة طشر أسؼ ًػا.
قال :فؾؿا سؿع «قسطـطقـ» الؿؾؽ قؼآهتؿ طجب قالـ ذلالؽ ،وأخؾالك لفالؿ
دارا ،وتؼد لفؿ الاإلكرا والضالقافة ،وأقالرهؿ أن يتـالاضروا فقؿالا قالـفؿ لقـظالر قالـ
ً
قعف الحؼ فقت عف.
فالالاتػؼ قالالـفؿ ال ؿائالالة و ؿاكقالالة طشالالر أسالالؼ ًػا طؾالالك ديال ٍ
ٍ
ورأي واحال ٍالد،
الـ واحال ٍالد،
فـالاضروا ؼقالالة إسالاقػة الؿختؾػالالقـ ،فاللفؾجقا طؾالالقفؿ حججفالؿ ،وأضفالالروا الالالديـ
الؿستؼقؿ ،وكان أي ًضا اقل إساقػة قختؾػل إديان وأراء.
طظقؿا ،وجؾالس
قجؾسا خاصا
وصـع الؿؾؽ لؾثال ؿائة والثؿاكقة طشر أسؼ ًػا
ً
ً

يف وسطف ،وأخذ خاتؿف ،وسقػف ،وقضق ف ،فدفعفا إلقفؿ ،وقا لفؿ :قالد سالؾطتؽؿ
القق طؾك الؿؿؾؽة ،لتصـعقا قا دا لؽ ،لتصـعقا قالا يـ غالل لؽالؿ أن تصالـعقا قؿالا
فقف ققا الديـ ،وصالح الؿمقـقـ.
ف اركقا طؾك الؿؾؽ ،وقؾدوه سالقػف ،وقالالقا لالف :أضفالر ديالـ الـصالراكقة ،و ُذب
طـف.
وو عقا لف أر عقـ كتا ًا ،فقفا الســ والشرائع ،وفقفا قالا يصالؾح أن يعؿالؾ الف
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إساقػة ،وقا يصؾح لؾؿؾؽ أن يعؿؾ ؿا فقفا.
وكان رئقس الؿجؿع ،والؿؼد فقالف «إكصالـدروس» طريالرك اإلسالؽـدرية،
و طرك إكطاكقة ،وأسؼػ قت الؿؼدس ،ووجف طرك روققة قـ طـالده رجؾالقـ،
فاتػؼقا طؾك كػل «أريقس» وأصحا ف ،ولعـقهؿ وكالؾ قالـ قالا قؼالتالف ،وو العقا
تؾؽ إقاكة ،و تقا أن آ ـ ققلالق ٌد قالـ إب ق الؾ كالؾ الخالئالؼ ،وأن آ الـ قالـ
ٍ
قخؾقد.
ص قعة إب غقر
واتػؼقا طؾك أن يؽقن فصح الـصارى يف يق إحد الالذي يؽالقن عالد فصالح
القفقد ،وأن ٓ يؽقن فصح القفالقد قالع فصالح الـصالارى يف يالق ٍ واح ٍالد ،و تالقا قالا
و عف قـ تؼد ذكره قـ حساب الصق والػصح ،وأن يؽقن فطر الـصالارى يالق
فصحفؿ يق إحد الذي يؽقن عد فصح القفقدٕ :ن الـصالارى الالال كؿالا قؾـالا قالـ
ق ؾ الال كاكقا إذا طقدوا طقد الحؿقؿ الال وهق طقد الغطاس الال صالاققا قالـ الغالدّ أر عالقـ
يق ًقا ،ويػطرون ،فنذا كان طقد القفقد طقدوا قعفؿ الػصالح ،فصالقروا يالق الػصالح
لؾػطر.

وقـعقا أن يؽقن لألسؼػ زوجةً ،وذلالؽ أن إسالاقػة قـالذ وقالت الحالقار ّيقـ

إلالالك قجؿالالع الثال ؿائالالة و ؿاكقالالة طشالالر كالالان لفالالؿ كسالالا ٌءٕ :كالالف كالالان إذا اختقالالر واحالالدٌ
أسؼ ًػا ،وكاكت لف زوج ًة ت قت قعف ولؿ تتـح طـف ،قا خال ال طاركالة ،فنكالف لالؿ يؽالـ
أيضا يصقرون أحدً ا طركًا لف زوج ٌة.
لفؿ كسا ٌء ،وٓ كاكقا ً
قاال :واكصالالرفقا قؽالالرققـ قحظالالقضقـ ،وذلالالؽ يف سال ع طشالالرة سالالـ ًة قالالـ قؾالالؽ
«قسطـطقـ».
قال :وس ّـ «قسطـطقـ» الؿؾؽ الث ٍ
ســ:
َحدها :كسر إصـا  ،وقتؾ كؾ قـ يع دها.
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والثاكقة :أن ٓ يث ت يف الديقان إٓ أوٓد الـصارى ،ويؽقكقن أقراء وققا ًدا.
والثالثة :أن يؼقؿ الـاس جؿعة الػصح والجؿعة التالل عالدها ٓ يعؿؾالقن فقفالا
حرب.
طؿال ،وٓ يؽقن فقفا
ً
ٌ
قال :وتؼد «قسطـطقـ» إلك أسؼػ قت الؿؼدس أن يطؾب قق الع الؿؼالدة
والصؾقب ،وي ـل الؽـائس ،وي دأ ـاء الؼقاقة الؿؼدسة.
فؼالت «هقالكة» أ قسطـطقـ لؾؿؾؽ :إين كذرت أن أصقر إلك قت الؿؼدس،
فلصؾب الؿقا ع الؿؼدسة ،فل ـقفا.
ً
أققآ كثقر ًة جزيؾةً ،وسارت إلك قت الؿؼدس قع أسالؼػ
فدفع الؿؾؽ إلقفا
هؿال ٌة إٓ صؾالب الصالؾقب،
قت الؿؼدس ،فؾؿالا وصالؾت لالؿ يؽالـ لفالا ح ٌ
الرص وٓ ّ

فجؿعت القفقد والسؽان يف قت الؿؼدس ،واختارت قـفؿ طشرةً ،وقالـ العشالرة
ال الةً ،كالالان واحالالدٌ قالالـفؿ يؼالالا لالالف« :يفالالقذا» ،فسالالللتفؿ أن يالالد ّلقها طؾالالك قق الالع
طؾؿ قـف ،وٓ خد ٌة الؿق ع.
الصؾقب ،فاقتـعقا ،وقالقا :لقس طـدكا ٌ
جب لقس فقف قا ٌء ،فلقالاققا سال عة أيالا لالؿ يطعؿالقا،
فلقرت هبؿ ،فطرحتفؿ يف ّ

ولؿ يسؼقا ،فؼا أحدهؿ الذي اسؿف «يفالقذا» لصالاح قف :إن أ الاه طرفالف الؿق الع
الذي تطؾب هذه الؿرأة ،وإن جدّ ه طرف أ اه.
الجب :أخرجقكا حتك كعؾؿ الؿؾؽة حا هذا الرجؾ.
فصاح آ ـان قـ
ّ
فلخرجقهؿ ،فلخدوا الؿؾؽة ؿا قا لفؿا «يفقذا » ،فلقرت ضر ف السقاط،

اللقر أكالالف يعالالرف الؿق الالع ،فخالالرج حتالالك جالالاء إلالالك الؿق الالع الالالذي فقالالف الؿؼالالدة
فال ّ
وإقراكققن ،وكاكالت قز ؾال ًة طظقؿال ًة هـالاك ،فصالؾك ،وقالا  :الؾفالؿ إن كالان يف هالذا
الؿق الع الؿؼالالدة ،فلسالللؽ أن تزلالالز الؿؽالالان ،وتخالرج قـالالف دخا ًكالا ح ّتالالك كالالمقـ،
ٌ
دخان ،كؿا سل  ،فآقـ.
فزلز الؿق ع ،وخرج قـف
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فلقرت «هقالكة» ؽـس الؿق ع قـ الرتاب ،فظفالرت الؿؼالدة وإقراكقالقن،
ووجد ال ة صؾ ان ،قالت «هقالكة» :كقػ لـالا أن كعؾالؿ صالؾقب السالقد الؿسالقح،
وكان الؼرب قـفؿ ٌ
طؾقؾ شديد العؾة ،قد يئس قـف ،فق ع الصالؾقب إو طؾقالف،
والثاين ،والثالث ،فؼا الؿريض ،ولقس ف شل ٌء يؽره.

فعؾؿت «هقالكة» أكف الصؾقب الالذي لسالقدكا الؿسالقح ،فجعؾتالف يف غ ٍ
الالف قالـ

ذهب ،وحؿؾتف قعفا ،وجؿؾتف ؿا تؼدر طؾقالف ،وأضفالرت كالؾ قالا كالان قالدفقكًا قالـ
ل ار سالقدكا الؿسالقح ،وحؿؾتالف إلالك ا ـفالا «قسالطـطقـ» ،و ـالت «كـقسالة الؼقاقالة» يف
قق ع الصؾقب وإقراكققن ،و «كـقسة قسطـطقـ» ،واكصرفت ،وأقالرت أسالؼػ
قت الؿؼالدس أن ي ـالل الاقل الؽـالائس ،وذلالؽ يف ا ـالقـ وطشالريـ سالـ ًة قالـ قؾالؽ
«قسطـطقـ».
قااال :فؿالالـ قالالقالد سالالقدكا الؿسالالقح إلالالك أن وجالالد الصالالؾقب ال ؿائالالة و ؿاكقالالة
وطشرون سـ ًة.
وذكر أكف عد هذا اجتؿعقا ؿجؿع طظقؿ قت الؿؼدس.
وكان قعفؿ ٌ
دسف طرك الؼسطـطقـقة ،وجؿاطالة قعالف ،لقسالللقا طالرك
رجؾ قد ّ

الالػ ٕريالقس،
اإلسؽـدرية ،وكان هذا الرجؾ لؿا رجع إلك الؿؾؽ أضفر أكالف قخ ٌ
وكان يرى رأيالف ،ويؼالق ؿؼالتالف ،فؼالا هالذا الرجالؾ واسالؿف «قالاكققس» فؼالا  :إن
أريقس لؿ يؼؾ :إن الؿسقح خؾؼ إشقاء.
ولؽالالـ قالالا  :الالف خؾؼالالت إشالالقاءٕ :ن كؾؿالالة اهلل التالالل هبالالا خؾالالؼ السالالؿاوات
وإرض ،وإكؿا خؾؼ اهلل إشالقاء ؽؾؿتالف ،ولالؿ تخؾالؼ إشالقا َء كؾؿ ُتالف ،كؿالا قالا

سقدكا الؿسقح يف اإلكجقؾ الؿؼدس« :كؾ قالده كالان ،وقالـ دوكالف لالؿ يؽالـ شالل ٌء»

فؼا  :ف كاكت الحقاة ،والحقاة كقر ال شر.
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وقا « :يف هذا العالؿ ،والعالؿ ف تؽقن» فاللخد أن إشالقاء الف تؽقكالت ،ولالؿ
يخد أهنا كقكت لف.
قال :ففذه كاكت قؼالة «أريقس» ،ولؽـ الثال ؿائة و ؿاكقة طشر أسؼ ًػا تعالدوا
ضؾؿا وطدواكًا.
طؾقف ،وضؾؿقه ،وحرققه ً
فر ّد طؾقف طرك اإلسؽـدرية ،وقا  :أقا «أريقس» فؾؿ يؽذب طؾقالف الثال ؿائالة
و ؿاكقالالة طشالالر أسالالؼ ًػا ،وٓ ضؾؿالالقهٕ :كالالف إكؿالالا قالالا  :إن آ الالـ خالالالؼ إشالالقاء دون
إب.
وإذا كاكت إشقاء إكؿالا خؾؼالت الآ ـ دون أن يؽالقن إب لفالا خال ًؼالا ،فؼالد
الذيب لؾؿسالالقح ققلالالف« :إب
يجالالب أن يؽالالقن قالالا خؾالالؼ قـفالالا شالالق ًئا ،ويف ذلالالؽ تؽال ٌ
يخؾؼ ،وأكا أخؾؼ».
وقال« :إن أكا لؿ أطؿؾ طؿؾ أ ل فال تصدققين».
وقال« :كؿا أن إب يحقل قالـ يشالاء ويؿقتالف ،كالذلؽ آ الـ يحقالل قالـ يشالاء
ويؿقتف».
الذيب لؿالـ زطالؿ أكالف لالقس خ ٍ
الالؼ،
فد ّ طؾك أكالف يحقالل ويخؾالؼ ،ويف هالذا تؽ ٌ
وإكؿا خؾؼت ف ،دون أن يؽقن خال ًؼا لف.
الؽ أن الؿسالقح حالل فعالا ٌ
وأقا ققلؽ« :إن إشقاء كقكت ف» فنكؿا كـّالا ٓ كش ّ
وكان قد د ّ ؼقلف« :إكؿا أفعؾ الخؾؼ والحقاة» كان ققلالؽ « :الف كقكالت إشالقاء»
قؽقكالة ،ولالق لالؿ يؽالـ ذلالؽ
كقهنالا ،فؽاكالت الف ّ
الع يف الؿعـالك إلالك أكالف ّ
إكؿا هق راج ٌ
كذلؽ لتـاقض الؼقٓن.
أيضالا فؼالا  :أقالا قالق قالـ قالا قالـ أصالحاب «أريالقس»« :إن
قال :ور ّد طؾقالف ً
فقؽقكالف آ الـ ،واإلرادة لالألب ،والتؽالقيـ لال الـ» فالنن ذلالؽ
إب يريد الشاللءّ ،
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أيضا إذ كان آ ـ طـده قخؾق ًقالا ،فؼالد صالار حالظ الؿخؾالقد يف الخؾالؼ أوىف
يػسد ً
قـ حظ الخالؼ فقف ،وذلؽ أن هذا أراد وفعالؾ ،وذاك أراد ولالؿ يػعالؾ ،ففالذا أوفالر
حظا يف فعؾف قالـ ذاك ،وٓ الدّ لفالذا أن يؽالقن يف فعؾالف لؿالا يريالد ذلالؽ ؿـزلالة كالؾ
فاطالال ٍؾ قالالـ الخؾالالؼ لؿالالا يريالالد الخالالالؼ قـالالف ،ويؽالالقن حؽؿالالف كحؽؿالالف يف الجالالد
وآختقار ،فنن كان قجف ً
الائز أن
الارا فج ٌ
القٓ فالال شاللء لالف يف الػعالؾ ،وإن كالان قخت ً

وجائز أن يعاقب.
وجائز أن يثاب،
وجائز أن يعصك،
يطاع،
ٌ
ٌ
ٌ
وهذا أشـع يف الؼق

أيضالالا وقالالا  :إن كالالان الخالالالؼ إكؿالالا خؾالالؼ خؾؼالالف ؿخؾال ٍ
القد،
قااال :ور ّد طؾقالالف ً
فالؿخؾقد غقر الخالؼ الال ش ّ
الؽ ،فؼالد زطؿالتؿ أن الخالالؼ يػعالؾ غقالره ،والػاطالؾ
التؿ لالف الػعالؾ إٓ الف ،والؿحتالاج إلالك
غقره
ٌ
تؿؿ لقػعؾ ف :إذ كالان ٓ ي ّ
قحتاج إلك ُق ّ
قـؼقص ،والخالؼ يتعالك طـ هذا كؾف.
غقره
ٌ
قال :فؾؿا دحض طرك اإلسؽـدرية حجالج أولئالؽ الؿخالالػقـ ،وضفالر لؿالـ
حضر طالن ققلفؿ ،تح ّقروا ،وخجؾقا ،فق قا طؾك طالرك اإلسالؽـدرية فضالر قه
حتالالك كالالاد أن يؼتالالؾ ،فخؾصالالف قالالـ أيالالديفؿ ا الالـ أخالالت قسالالطـطقـ ،وهالالرب طالالرك
اإلسؽـدرية الؿحتج طؾك أصحاب «أريقس» ،وصار إلك قت الؿؼدس قالـ غقالر
حضقر ٍ
أحد قـ إساقػة ،،ؿ أصؾح دهـ الؿقرون ،وقدس الؽـالائس ،وقسالحفا
الالدهـ الؿقالالرون ،وسالالار إل الالك الؿؾالالؽ ،فلطؾؿ الالف الالالخد ،فص الالرفف الؿؾالالؽ إل الالك
اإلسؽـدرية.
قاااال :و ع الالد قت الالؾ « ط الالرس» خؿ الالس س الالـقـ ُص الالقر «أش الالقال» طر ًك الالا طؾ الالك
اإلسؽـدرية ،فلقا ستة أشفر ،وقات ،وكان «أريالقس» قالد اسالتعان طؾالك «أشالال»
لصدقائف ،فلورى أكف قد رجع طـ تؾؽ الؿؼالة ،فؼ ؾف «أشال» ،وأدخؾالف الؽـقسالة،
قسقسا.
وجعؾف
ً
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قال :وأقر الؿؾؽ أن ٓ يسؽـ يفقدي قت الؿؼدس ،وٓ يجقز هبا ،وقالـ لالؿ
كثقر ،وضفر ديـ الـصراكقة.
يتـصر يؼتؾ ،فتـصر قـ القفقد ٌ
ّ
خؾؼ ٌ
فؼقالالؾ لؼسالالطـطقـ الؿؾالالؽ :إن القفالالقد يتـصالالرون قالالـ فالالزع الؼتالالؾ ،وهالالؿ طؾالالك
ديـفؿ.
قا الؿؾؽ :كقػ لـا أن كعؾؿ ذلؽ قـفؿ؟
قا « قلس» ال الرتك :إن الخـزيالر يف التالقراة حالرا ٌ  ،والقفالقد ٓ ياللكؾقن لحالؿ

الخـزير ،فلقر أن تذ ح الخـازير ،وتط

لحققفا ،وتطعؿفؿ قـفا ،فؿـ لالؿ يلكالؾ

قؼقؿ طؾك ديـ القفقدية.
قـف طؾؿـا أكف ٌ
فؼا الؿؾالؽ :إذا كالان الخـزيالر يف التالقراة حرا ًقالا ،فؽقالػ يجالقز لـالا أن كلكالؾ

لحؿ الخـزير ،وكطعؿف لؾـاس؟!.

فؼا لف « قلس» ال رتك :إن سقدكا الؿسقح قد أ طؾ كالؾ قالا يف التالقراة ،وجالاء
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة ،وهالق اإلكجقالؾ ،ويف إكجقؾالف الؿؼالدس« :إن كالؾ قالا
تقراة
ـاققس لخر ،و
يدخؾ ال طـ لقس حالرا ٍ ،وٓ يالـجس ،وإكؿالا ُيالـجس اإلكسالان الالذي يخالرج قالـ

فقف».

وقالالا « الالقلس الرسالالق » يف رسالالالتف إلالالك أهالالؾ قديـالالة «فقريـقالالقس» إولالالك:
«الطعا لؾ طـ للتف لفا ،وال طـ لؾطعا  ،ولف يؾعـ».
وقؽتقب يف «اإل ركسس» الالال يعـالل أخ الار الحالقاريقـ الالال :أن « طالرس» رئالقس
ٌ
الحقاريقـ كان يف قديـة «يافا»( )2يف قـز رجال ٍؾ د ّالا ٍغ يؼالا لالف« :سالقؿقن» ،وأكالف
( )2قديـة فؾسطقـقة قديؿة تؼع طؾك الساحؾ الشرقل لؾ حر إ قض الؿتقسط ،وت عد طـ
الؼدس ال ( )55كقؾققرت ،سؽاهنا خؾقط قـ القفقد والعرب والؿسقحققـ ،أسسفا
الؽـعاكققن ق ؾ الؿقالد ،فتحفا طؿرو ـ العاص أيا دخق طؿر ـ الخطاب

=
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ات ،فـظالر
ست ساطات قـ الـفار ،فققع طؾقف سال ٌ
صعد إلك الؿـز لقصؾل وقت ّ
إزار قالد كالز قالـ السالؿاء حتالك ؾالغ إرض ،وفقالف:
إلك السؿاء قد تػتحالت ،وإذا ٌ

«كالالؾ ذي أر الالع قالالقائؿ طؾالالك إرض قالالـ السال اع ،والالالذئاب ،وغقالالر ذلالالؽ قالالـ صقالالر
السؿاء» وسؿع صق ًتا يؼق لف :يا طرس ،قؿ فاذ ح وكؾ.

ً
القت
كجسا قط ،وٓ
وسخا قالط ،فجالاء ص ٌ
فؼا طرس :يا رب ،قا أكؾت شق ًئا ً
ان :كؾ قا صفره اهلل فؾقس ـجس الال ويف كس ٍ
ٍ
الخة أخالرى :قالا صفالره اهلل فالال تـجسالف
أكت الال ؿ جاء الصقت هبذا الث قرات ،ؿ إن اإلزار ارتػع إلك السؿاء ،فعجالب
طرس وتح ّقر فقؿا قـف و قـ كػسف.
ف فالالذا الؿـظالالر ،و ؿالالا قالالا سالالقدكا الؿسالالقح يف إكجقؾالالف الؿؼالالدس أقالالر طالالرس
و قلس أن كلكؾ كؾ ذي أر ع ققائؿ قـ الخـزير وغقره قـ جؿقع الحقالقان ح ً
الالٓ
لـا.
الغارا،
الغارا صال ً
فالاللقر الؿؾالالؽ أن تالالذ ح الخـالالازير ،وتط ال لحققفالالا ،وتؼطالالع صال ً

وتصقر طؾك أ قاب الؽـائس يف كؾ قؿؾؽتف يق أحد الػصح ،وكؾ قالـ خالرج قالـ

الؽـقسة يؾؼؿ لؼؿ ًة قـ لحؿ الخـزير ،فؿـ لؿ يلكالؾ قـالف يؼتالؾ ،فؼتالؾ ٕجالؾ ذلالؽ
كثقر.
ٌ
خؾؼ ٌ
قا سعقد :وكان لؼسطـطقـ ال ة أوٓد ،أكدهؿ «قسطـطقـ ـ قسطـطقـ»،
وذلؽ حقـ قؾؽ «أزدشقر ـ سا قر ـ هرقز» طؾك الػرس ،وقؾالؽ عالده سالا قر
ا ـ سا قر لخؿس سـقـ قـ قؾؽ «قسطـطقـ».
قال :ويف ذلؽ العصر اجتؿع أصحاب «أريقس» ،وكؾ قـ قالا ؿؼالتالف إلالك
الؿؾؽ «قسطـطقـ» ،فحؿؾقا لالف ديالـفؿ وقؼالالتفؿ ،وقالالقا :إن الثال ؿائالة و ؿاكقالة

=
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طشر أسؼ ًػا الذيـ كاكقا اجتؿعقا ـقؼقة قد أخطلوا ،وحادوا طالـ الحالؼ يف قالقلفؿ:
«إن آ الالـ قتػال ٌالؼ قالالع إب يف الجالالقهر» فتالاللقر أن ٓ يؼالالا هالالذا ،فنكالالف خطال ٌل ،فالاللراد
الؿؾؽ أن يػعؾ ذلؽ.
قال :ويف ذلؽ العصر ضفر طؾك «إقراكققن» الال وهق الجؾجؾة الال كصػ الـفالار
صؾقب قـ ٍ
كقر قـ إرض إلك السؿاء ،يػقد قؤه القء الشالؿس ،فؽالان ي ؾالغ
ٌ

ٍ
وصغقر.
إلك «صقر زيتا»( ،)2فرأى ذلؽ كؾ قـ كان يف قت الؿؼدس قـ ك ٍقر

فؽتب أسؼػ قت الؿؼدس إلك «قسطـطقـ ـ قسطـطقـ» الخد ،وقا  :يف
أيا أ قؽ السعقد ضفر صالؾقب كقاكالب قالـ السالؿاء يف كصالػ الـفالار ،ويف أياقالؽ
الؾقب قالـ ك ٍ
القر يػالقد كالقره كالقر الشالؿس يف
ضفر أيفا الؿؾؽ طؾك «إقراكقالقن» ص ٌ
كصػ الـفار ،وكتب إلقف أن ٓ يؼ ؾ قق أصحاب «أريقس» فالنهنؿ حائالدون طالـ
الحالالؼ كػالالار ،قالالد لعالالـفؿ الثال ؿائالالة و ؿاكقالالة طشالالر أسالالؼ ًػا ،ولعـالالقا كالالؾ قالالـ يؼالالق
ؿؼالتفؿ.
فؼ ؾ ققلف.
قال :ويف ذلالؽ الققالت غؾ الت قؼالالة «أريالقس» طؾالك قسالطـطقـقة ،وأكطاكقالة،
و ا ؾ ،واإلسؽـدرية ،فسالؿك التالا عقن ٕريالقس والؼالائؾقن ؿؼالتالف «أريقسالققـ»
قشت ًؼا قـ اسؿف.
قال :ويف اين سـة قـ قؾؽ «قسطـطقـ» ُص ّقر طؾالك أكطاكقالة ط ٌ
الرك أريقسالل،
وصقر طؾك قسطـطقـقة رتك قـاين.
ؿ عده لخر أريقسل ،ؿ عده لخر قـاينُ ،
قال :فػل طشر سالـقـ قالـ قؾؽالف ُصالقر طؾالك قسالطـطقـقة ط ٌ
الرك ،وكالان يؼالق :
( )2هق ج ؾ ك قر شرقل قت الؿؼدس ،يشرف طؾك الؿسجد إقصك ،والطقر ؿعـك
الج ؾ .اكظر ققسقطة ويؽق قديا.
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روح الؼدس قخؾقق ٌة.
وأقا طشر سـقـ وقات.
وكؼؾ عد ذلؽ طرك أكطاكقة ،فصقر طؾك قسطـطقـقة ،وكان قـاكقا.
قال :وأقا أهؾ قصر واإلسؽـدرية فؽان أكثرهؿ أريقسالققـ وقـالاكققـ ،فغؾ القا
طؾالالك كـالالائس قصالالر ،فلخالالذوها ،وو الالقا طؾالالك الالرتك اإلسالالؽـدرية لقؼتؾالالقه ،ففالالرب
قـفؿ ،واستخػك ،وصقروا طؾك إسؽـدرية رتكًا قـاكقا.
ويف ذلؽ الزقان قد قـ الؼسطـطقـقة إلك اإلسؽـدرية قائالدٌ  ،وكالان أريقسالقا،
فـػك الؿؾؽل ،وأقا طركًا أريقسقا ،فؾؿا خرج الؼائد قتؾ الؿؾؽققن ذلؽ ال الرتك
إريقسل ،وأحرققه الـار.
الع وطشالرون سالـةً،
وقات الؿؾؽ «قسطـطقـ ـ قسطـطقـ» ولف يف الؿؾؽ أر ٌ
وقؾؽ عده «يقلقاكقس» الؿؾؽ الؽافر طؾك الرو سـقـ ،وأراد أن ير ّد الـاس إلك
كثقرا.
ط ادة إصـا  ،وقتؾ قـ الشفداء خؾ ًؼا ً
ويف أو سال ٍ
الـة قالالـ قؾؽالالف و الالب إريقسالالققن قالالت الؿؼالالدس طؾالالك أسالالؼػفا
الؿؾؽالالل الالالذي كتالالب ظفالالقر الصالالؾقب لقؼتؾالالقه ،ففالالرب قالالـفؿ ،فصالالقروا أسالالؼ ًػا

أريقسقا.
قااال :ويف الالاين سال ٍ
الـة قالالـ قؾؽالالف صال ّقر طؾالالك أكطاكقالالة طر ًكالالا طؾالالك إقاكالالة ،أقالالا
خؿسا وطشريـ سـة ،ويف إحدى وطشالريـ سالـ ًة قالـ رياسالتف كالان الؿجؿالع الثالاين
ً
ؼسطـطقـقة.

قااال :وكالالان يف طصالالره أهالالؾ قديـالالة «كقريالالار» كؾفالالؿ صالالا ئقن ،فق الالع أسالالؼػ
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«كقريالالار» ققؿال ًالرا( )2يف قالالقالد الؿسالالقح ،ويؼالالق يف ا تدائالالف الؿقؿالالر« :السالالقد ولالالد

قختقكًا ،فخذوا الؿسقح قـ السؿاء ،واستؼ ؾقه طؾك إرض».

فؾؿا قرأه طؾقفؿ استفزأوا ف ،وأق ؾقا يضحؽقن قـف ،فؾؿالا كالان طقالد الحؿالقؿ
ققؿرا يف طقد الحؿقؿ هتؽ فقالف ديالـ الصالا ئقـ ،وفضالحفؿ فقالف ،وق ّؽالـ فقالف
و ع ً
ديـ الـصراكقة.

قال :وكان يف طصر «يقلقاكقس» الؿؾؽ الؽافر أو راهب سؽـ ريالة قصالر،
و ـك «الديارات» ،وجؿع الره ان.
وكان لخر الشالا وهالق أو قالـ سالؽـ ريالة إردن ،وجؿالع الره الان ،و ـالك
«الديارات».
قال :وخرج هذا الؿؾؽ الؽافر لؼتا «سا قر» قؾؽ الػالرس ،فؾسالقء قذه الف،
ورداءة ديـف ،وقا أراد أن يلخذ ع ادة إصـا ضػر ف قؾالؽ الػالرس ،فؼتؾالف ،وقتالؾ
قـ أصحا ف قؼتؾ ًة طظقؿ ًة.
جالسالا يف قحرا الف ،وحالذاؤه لالقح فقالف صالقرة
وذكر أسؼػ ققسارية ،أكف كالان
ً

«قاري قركقرس» الشاهد فـظر إلك الؾالقح ،فؾالؿ يالر فقالف صالقرة الشالاهد ،فعجالب

قـ ذلؽ ،إذ غا ت ،فؾؿ يؽـ إٓ سالاط ًة حتالك طالادت صالقرة الشالاهد إلالك الؾالقح،
ويف صرف الحر ة الؿصقرة التالل يف يالد الشالاهد شال ق ٌف الالد  ،فتعجالب قالـ ذلالؽ،
و ؼالالل قتحقال ًالرا حتالالك ؾغالالف أن الؿؾالالؽ الؽالالافر ُقتالالؾ يف الحالالرب ،فعؾالالؿ أن «قالالاري

قركقس» الشاهد قتؾف :لشدة غضف الذي كان لؾـصارى ،وقا كالان طالز طؾقالف قالـ
ط ادة إصـا .
وذكر عد هذا جؿاط ٌة قـ ال تاركة وإساقػة كان عضفؿ أريقسقا ،و عضالفؿ
( )2ؿعـك ققطظة ،أو خطا ًا.
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قـاكقا ،و عضفؿ قؾؽقا.
ٍ
عضا ،ويـػالل
وذكر فتـًا قـفؿ ،وتعصب كؾ
صائػة ل رتكفا حتك يؼتؾ عضفؿ ً
عضا.
عضفؿ ً
وذكر أكالف اختؾػالت لراء الـصالارى ،وكثالرت قؼالآهتؿ ،وغؾ الت طؾالقفؿ قؼالالة
«أريالالقس» ،وأهنالالؿ قؾؽالالقا طؾالالقفؿ قؾ ًؽالالا اسالالؿف «تالالذوس» وأن الالالقزراء والؼالالقاد
اجتؿعقا إلقف ذاكريـ أن قؼآت الـاس اختؾػت وفسالدت ،وغؾ الت طؾالقفؿ قؼالالة
الذب طالـ الـصالراكقة ،ويق الح
«أريقس» و «قؼديـقس» ،فقـظر الؿؾؽ يف هالذا ،وي ّ
إقاكة الؿستؼقؿة.
كتالالب إلالالك طالالرك إسالالؽـدرية ،وأكطاكقالالة ،وروققالالة ،وأسالالؼػ قالالت الؿؼالالدس،
فحضروا قع أسالاقػتفؿ ؼسالطـطقـقة ،إٓ طالرك روققالة فنكالف كتالب وأكػالذ إقاكالة
الؿستؼقؿة.
فاجتؿع ؼسطـطقـقة قائة وخؿسالقن أسالؼ ًػا ،وكالان الؿؼالد ال طاركالة الثال الة،
الحقحا ققاف ًؼالا ،وكالان يالزطؿ أن
فدفع الؿؾؽ إلالقفؿ كتالاب طالرك روققالة ،فؽالان ص ً

ٌ
قصـقع.
قخؾقد
روح الؼدس إل ٌف ،ولؽـ
ٌ

فؼا طالرك اإلسالؽـدرية :لالقس روح الؼالدس طـالدي قعـالك غقالر حقاتالف ،فالنذا
ٌ
قخؾقد ،فؼد قؾـا :إن حقاتف قخؾقق ٌة.
قؾـا :إن روح الؼدس
حل ،وإذا زطؿـا أكف غقر حل،
وإذا قؾـا :إن حقاتف قخؾققةٌ ،فؼد زطؿـا أكف غقر ّ

فؼد كػركا ،وقـ كػر وجب طؾقف الؾعـ.

فاتػؼقا طؾالك لعالـ «قؼالدوكققس» ،فؾعـالقه وأشالقاطف ،ولعـالقا ال طاركالة الالذيـ
كاكقا عده يؼقلقن ؼقلف ،ولعـقا أسؼػ لقكقف وأشقاطفٕ :كف كالان يؼالق  :إن إب
وآ ـ وج ٌف واحدٌ .
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ولعـقا « قلقـاريقس» وأشقاطفٕ :كف كان يؼق  :إن جسد سقدكا الؿسقح غقالر
فعؾ.
ٍ
قخؾققة ،إل ٌف حالؼ وأن ص قعالة إب وآ الـ
و تقا أن روح الؼدس خالؼ ٌة غقر

جقهر واحدٌ وص قع ٌة واحد ٌة.
ٌ

وزاد يف إقاكة التل و عفا الثال ؿائة والثؿاكقة طشالر أسالؼ ًػا الالذيـ اجتؿعالقا
يف قديـة «كقؼقة»« :و روح الؼدس الؿحقل الؿؿقت الؿـ ثؼ قـ إب».
و تقا :أن إب وحده ،وآ ـ ،وروح الؼدس ال الة أقالاكقؿ ،و ال الة وجالقه،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
القهر
و ال ة خقاص يف وحداكقة واحدة ،وكقان واحد ،و ال ة أقاكقؿ ،إل ٌف واحدٌ  ،ج ٌ
واحدٌ  ،ص قع ٌة واحد ٌة.
ٍ
ٍ
ٍ
طؼؾقة.
كاصؼة
ـػس
و تقا :أن جسد سقدكا الؿسقح
قال :فؿـ الؿجؿع إو إلك هذا الؿجؿع الثاين ٍ
ؿان وخؿسقن سـ ًة.
قال :وأصؾؼ طرك اإلسؽـدرية لؾ طاركة ،وإسالاقػة ،والره الان أكالؾ الؾحالؿ
قـ أجالؾ الؿـاكقالة :لقعالرف الؿـالاين قالـفؿٕ :ن الؿـاكقالة ٓ يالرون أكالؾ الؾحالؿ ،وٓ
شق ًئا قـ الحققان ال تة.
وكان أكثر أساقػة قصر قـاكقة ،فلكؾ طاركة قصر( )2وأسؼػفؿ الؾحؿ ،وأقالا
طاركة روققة وقسالطـطقـقة وأسالاقػتفا وره اهنالا فؾالؿ ياللكؾقا الؾحالؿ ،وأكؾالقا الد
الؾحؿ السؿؽ ،وأقاققه قؼا الؾحؿ :إذ كان حققاكًا.
قااال سااعقد بااـ اليطريااؼ :لالالؿ يطؾالالؼ أكالالؾ الؾحالالؿ طؾالالك أهنالالؿ يعتا الالقن قـالالف
( )2لعؾ هـا خ ًطا ،إذ كقػ يلكؾ أهؾ قصر الؾحؿ وهؿ قـاكقة ،ويرتكف أهؾ روققة
والؼسطـطقـقة ،وهؿ لقسقا قـاكقة.
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السؿؽ :إذ لقس ذ ٍ
قحة ،ويؿـعقن أكالؾ الؾحالؿ :إذ كالان قالد أخطالل الالذيـ أقالاققا
السالالؿؽ قؼالالا الؾحالالؿ ،وسالالقدكا الؿسالالقح فؼالالد أكالالؾ الؾحالالؿ ،فقجالالب الالرور ًة أكالالؾ
ّ
الشؽ قـ قالذهب
الؾحؿ اقتدا ًء السقد الؿسقح ،ولق يق ًقا واحدً ا يف السـة :لقزيؾقا
الؿـاكقة.
قااال :ويف «إ ركسالالس» قؽتق ًالالا :قالالا كظالالره « طالالرس السالالؾقح» قافالالا قالالـ تـالالز

الالػ
الس ـقة ،وفقفا كؾ ذي أر ع ققائؿ ،ولفذا الحؽؿ كؾ قـ لؿ يلكؾ الؾحالؿ قخ ٌ
ٍ
وقضاه لؿذهب الصا ئة الالرو  ،وهالؿ ٓ يغتسالؾقن إلالك القالق :
لشريعة الـصراكقة،
ٕن الؿـاكقة ٓ يرون الغسؾ الؿاء ،فؾؿا صا هبؿ الزقان أقاققه طؾك هذه السـة.
وقا قق  :إكؿا تركقا الغسؾ الؿاء لشالدة الرد الدهالؿ ،و الرد الؿالاء طـالدهؿ،
وأكالالف ٓ يتفقالالل لفالالؿ الجؿؾالالة أن يؼر الالقا الؿالالاء يف الشالالتاء لثؾجالالف و الالرده ،فصالالار سالالـ ًة
جاري ًة شتا ًء وصق ًػا.
والؿـاكقالة صالالـػان :السالالؿاطقن ،والصالالديؼقن :فالسالالؿاطقن :يصالالقققن يف كالالؾ

ٍ
شفر أيا ًقا قعؾقق ًة.

والصديؼقن :يصقققن الدهر كؾف ،وٓ يلكؾقن إٓ قا ك ت قـ إرض.
فؾؿالالا تـصالالروا خالالافقا أن يرتكالالقا أكالالؾ الؾحالالؿ ،فالالقعؾؿ هبالالؿ ،فجعؾالالقا ٕكػسالالفؿ
صقا ًقا ،فصاققا الؿقالد والحقار ّيقـ ،فؾؿا صا هبؿ الزقان ،وتر قا يف هذا الصالق

أكؾقا الؾحؿ ،فت عتفؿ يف ذلؽ الـساصرة ،والقعاق ة ،والؿاروكقة( ،)2وصارت سالـّ ًة

( )2هل صائػة قـ صقائػ الـصارى الؽا قلقؽ الشرقققـ الذيـ يؼقلقن أن لؾؿسقح ص قعتقـ
وقشقئة واحدة ،ويـتس قن إلك الؼديس قارون ،الذي طاش يف الج ا والقديان ،وتقيف
طا  ، 220ويعرفقن اسؿ الؿقاركة .وقركزهؿ أن يف ل ـان .قـ أطداد الـدوة العالؿقة
لؾش اب اإلسالقل.
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وخاص ًة الؿؼقؿقن الد اإلسال .
استحسـتفا الؿؾؽقة فت عقهؿ،
ّ
وأقا الرو فؿا تركقا أكؾ الؾحالؿ يف أيالا صالق الؿالقالد ،وصالق الحالقار ّيقـ،

أحب أن يصالق الؿالقالد
وتؾؽ إيا التل يظ ّـ أهنا قـ جؿؾة الصق الؽ قر ،فؿـ ّ
ٍ
قاجب ،ولالقس ٕح ٍالد قطالع الؾحالؿ
لحؿا ،فؾقس
والحقاريقـ والسقدة ،وٓ يلكؾ ً

الالػ
صق السـة إٓ يف صق إر عقـ الؿؼدسالة فؼالط ،وقالـ فعالؾ ضالد ذلالؽ قخ ٌ
راجع إلك أصحاب أراء الؿختؾػة.
ٌ
قال :ويف ؿان سـقـ قـ قؾؽ « ذوس» ضفرت الػتقة الذيـ كالاكقا هر القا قالـ
«ذاقققس» الؿؾؽ ،واختػقا يف الؽفػ.
وذلؽ أن الرطاة طؾك صق الزقان كاكقا إذا جازوا ذلؽ الؿق الع الالذي هالق
قػتقحا كال اب.
الؽفػ ،قؾعقا الطقب الؿ ـل طؾك اب الؽفػ حتك طاد
ً
تقهؿالقا أهنالؿ كالاكقا كقا ًقالا لقؾال ًة واحالدةً ،فؼالالقا لصالاح فؿ
فؾؿا اكت فالت الػتقالة ّ
الالالذي كالالان يالالذهب ي تالالاع لفالالؿ الطعالالا  :اقال ِ
الض ،واشالرتِ لـالالا صعا ًقالالا ،واسالالتعؾؿ خالالد

«ذاقـقس».

فؾؿا خرج إلك اب الؽفػ كظر إلك ال ـقان والفد  ،ؿ قضك حتك ؾالغ الاب
القب ،فاللكؽر
الؾقب ك ق ٌالر قـص ٌ
الؿديـة الال وهل «أفسس» الال فرأى اب الؿديـة طؾقف ص ٌ
كائؿ.
ذلؽ يف كػسف ،وقا  :أحسب أين ٌ

ً
وشؿآ ،هالؾ يالرى قالـ يعرفالف ،فؾالؿ ي َالر ،ف ؼالل
فلق ؾ يؿسح طقـقف ويـظر يؿقـًا

قتحقرا ،وقا  :لعؾل أخطلت الطريؼ ،ولعؾ هذه قديـ ٌة أخرى.
ً

ؿ دخؾ الؿديـة ،فدفع دراهؿ قؿا كان قعف طؾقفا صقرة «ذاققالقس» الؿؾالؽ،
كـزا.
فلكؽر طؾقف ،وقالقا :لعؾف أصاب ً
الالؿ قالالالقا :قالالـ أيالالـ لالالؽ هالالذه الالالدراهؿ ،وإٓ قتؾـالالاك؟ فؾالالؿ يؽؾؿفالالؿ ،وصالالاح
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الـاس ،فاجتؿع إلقالف خؾ ٌالؼ كثق ٌالر ،وكؾؿالقه فؾالؿ يؽؾؿفالؿ ،فصالاروا الف إلالك طريالؼ
الؿديـة ،وكؾؿف فؾؿ يتؽؾؿ ،ففدده فؾؿ يالتؽؾؿ ،فجالاء إلالك أسالؼػ الؿديـالة فؽؾؿالف

وخقفف ،وقا  :إكؽ إن لالؿ تؽؾؿـالل ،وتؼالؾ لالل قالـ أيالـ لالؽ هالذه الالدراهؿ ،وإٓ
قتؾتؽ.
وإكؿا كان يؿتـع قـ الؽال خق ًفا قالـ «ذاققالقس» الؿؾالؽ ،فؼالالقا لالف :إكالف قالد
قات ،وقؾؽ عده جؿاطة قؾقك.
فضر قه حتك للؿف الضرب ،فخدهؿ حالف طؾك جؾقتفا.
فؼالقا لف :إن «دققاكقس» قد قات ،وقؾؽ عالده قؾ ٌ
القك كثقالرةٌ ،والؿؾالؽ القالق
« ذوس» الؽ قر ،وقد ضفر ديـ الـصراكقة.
ؿ سار قعفؿ إلك الؽفػ ،فـظروا إلك أصحا ف ،والصالـدود الـحالاس الالذي
القب فقفالا قصالتفؿ وخالدهؿ ،فؽثالر تعجال فؿ ،وكت القا
يف الصحقػة الرصاص ،قؽت ٌ
إلالالك الؿؾالالؽ يعؾؿقكالالف خالالدهؿ ،فركالالب وسالالار إلالالك قديـالالة أفسالالس ،فـظالالر إلالالقفؿ
وكؾؿفؿ.
و عد ال ة أيا دخؾ إلقفؿ فقجدهؿ أققا ًتالا ،فاللقر أن يرتكالقا يف الؽفالػ ،وٓ
يخرجقا ،ولؽـ يدفـقا فقف ،وت ـك طؾالقفؿ كـقسالة ،وتسالؿك لسالؿائفؿ ،ويعقالد لفالا
طقدٌ يف كؾ ٍ
سـة يف ذلؽ القق  ،واكصرف إلك قسطـطقـقة.
قال :فؿـ وقت هرب الػتقالة قالـ «ذاققالقس» إلالك الؽفالػ إلالك الققالت الالذي
ضفروا فقف وقاتقا ،قائ ٌة وس ٌع ،أو تسع ٌة وأر عقن سـ ًة.
قؾت :هذا قؿا أخطل فقف ،فالنن اهلل تعالالك أخالد أهنالؿ ل ثالقا يف كفػفالؿ ال ؿائالة
سـقـ ،وازدادوا تس ًعا.
لؽـ عض الؿػسريـ زطؿقا أن هالذا قالق عالض أهالؾ الؽتالاب لؼقلالف[ :ﯠ
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ﯡ ﯢ ﯣ ] [الؽفالالػ ]16:ولالالقس كالالذلؽ ،فالالنن اهلل لالالؿ يالالذكر هالالذا طالالـ أهالالؾ
الؽتاب ،ؾ ذكره كال ًقا قـف تعالك.
قال سعقد :ويف زقـالف كاكالت قصالة الرتك قسالطـطقـقة «يقحـالا» الؿؾؼالب الال «فالؿ
الذهب» ،وتقلك عده ا ـف « الذوس» الصالغقر ا ـالقـ وأر عالقـ سالـ ًة إلحالدى طشالرة
سـ ًة قـ قؾؽ «يزدجرد ـ هبرا ».
ويف زقـف جعؾ «كسطقرس» الذي تـسالب إلقالف قؼالالة الـسالطقرية طركًالا طؾالك
قسطـطقـقة.
إلفالالا طؾالالك
قااال :وكالالان «كسالالطقرس» يؼالالق  :إن قالالريؿ العالالذراء لقسالالت قالالالدة ً
الحؼقؼة ،ولذلؽ كان ا ـان:
َحدهؿا :الذي هق إل ٌف ققلق ٌد قـ إب.
ٌ
إكسان ققلق ٌد قـ قريؿ.
وأخر :الذي هق

قسقح الؿح ة قتقحالدٌ قالع ا الـ إل ٍالف ،ويؼالا
وأن هذا اإلكسان الذي يؼق  :إكف
ٌ
لف« :إلف» و «ا ـ إلف» لالقس الحؼقؼالة ،ولؽالـ ققه الةً ،واتػالاد آسالؿقـ والؽراقالة
ش ًقفا لحد إك قاء.
ف ؾالالغ ققلالالف طالالرك اإلسالالؽـدرية ،فالاللكؽر ذلالالؽ ،وكتالالب إلقالالف يؼ ال ح طؾقالالف فعؾالالف
وقؼالتف ،ويعرفف فسالاد قالا هالق طؾقالف ،ويسالللف الرجالقع إلالك الحالؼ ،فجالرت قـفؿالا
رسائؾ كثقرةٌ ،ولؿ يرجع «كسطقرس» طـ قؼالتف.
فؽتب إلك طرك أكطاكقة يسللف أن يؽتب إلك «كسطقرس» ،ويعرفف ق ح فعؾالف
ورأيف ،وفساد قؼالتف ،ويسللف الرجقع إلك الحؼ ،فؽتب إلالك «كسالطقرس» إن هالق
لؿ يرجع اجتؿعقا ،ولعـقه.
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وجرت قـفؿا رسائؾ كثقرةٌ ،فؾؿ يرجع.
فؽت قا إلالك طالرك روققالة ،وأكطاكقالة ،و طالرك قالت الؿؼالدس أن يجتؿعالقا يف
قديـة «أفسس» لقـظروا يف قؼالة «كسطقرس».
فاجتؿع الؿديـالة قائتالا أسالؼػ ،قؼالدقفؿ طالرك اإلسالؽـدرية ،وتاللخر طالرك
أكطاكقالالة فؾالالؿ يـتظالالروه ،و عثالالقا إلالالك «كسالالطقرس» فؾالالؿ يحضالالر قعفالالؿ ،فـظالالروا يف
قؼالتف ،وأوج قا طؾقف الؾعـ ،فؾعـقه ،وكػقه ،و تقا أن قريؿ العالذراء والالدة اإللالف،
حؼ ،وإكسان قعروف ط قعتقـ قتقحد ٌة يف إقـق .
وأن الؿسقح إلف ٌ
وهالالذا هالالق خالالالف الؿح الالةٕ :ن «كسالالطقرس» كالالان يؼ الق  :إن التحقالالد ال الال أي
آتحاد الال اتػالاد الالقجفقـ ،وأقالا التحقالد الالال أي آتحالاد الالال الؿسالتؼقؿ فنكؿالا هالق أن
يؽقن أقـق ًقا واحدً ا قـ ص قعتقـ.
فؾؿا لعـقا «كسطقرس» قد «يقحـا» طرك أكطاكقة ،فؾؿالا وجالدهؿ قالد لعـالقه
اصال.
ق ؾ حضقره غضب ،وقا  :ضؾؿتؿ «كسطقرس» ،ولعـتؿقه ً
وتعصب قع «كسطقرس» فجؿالع إسالاقػة الالذيـ قالدققا قعالف ،فؼطالع طالرك
إسؽـدرية ،وقطع أسؼػ أفسس.
القؿ،
فؾؿالالا رأى أصالالحاب طالالرك إسالالؽـدرية ق ال ح فعالالالف ،وقالالع قالالـفؿ شالالر طظال ٌ

وخرجقا قـ أفسالس ،وصالار أصالحاب طالرك إسالؽـدرية ،والؿشالرقققن حالز قـ،
فؾؿ يز « ذوس» الؿؾؽ حتك أصؾح قـفؿ.

وكتب الؿشرقققن صحقػ ًة ،و تقا فقفا إقاكالة الصالحقحة ،وقالالقا فقفالا« :إن
إلفالالا :ر ـالالا يسالالقع الؿسالالقح ،الالالذي هالالق قالالع أ قالالف يف
قالالريؿ العالالذراء الؼديسالالة ولالالدت ً
ٍ
ووجف واح ٍالد ،وأقـالق ٍ واح ٍالد،
الط قعة ،وقع الـاس يف الـاسقت» وأقروا ط قعتقـ
ولعـقا «كسطقرس» ،ووجفقا الصحقػة إلك طالرك إسالؽـدرية ،فؼ الؾ الصالحقػة،
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وأجاهبؿ طـفا ؿقافؼتفؿ طؾك ذلؽ.
ووجفالا
وقا قق ٌ  :لؿا ق الؾ صالحقػة الؿشالرقققـ الدا لالف ولالؿ يؼ الؾ «ص قعتالقـ
ً

واحدً ا».

قال سعقد بـ اليطريؼ :وهؿ يف ذلؽ كاذ قنٕ :ن كت ف تـطؼ ذلؽ.
ؿ أرسؾ كسخة صالحقػة الؿشالرقققـ إلالك جؿاطالة قالـ إسالاقػة ،يعؾؿفالؿ أن
الؿشرقققـ رجعقا إلك اإليؿان ،وأهنؿ غقر ققافؼقـ لـسطقرس.
قال :فؿـ الؿجؿع الثالاين إلالك الؿائالة والخؿسالقـ أسالؼ ًػا الؿجتؿعالقـ ؿديـالة
«قسطـطقـ» ،ولعـقا «قؼدوكققس» إلك هذا الؿجؿع الؿالائتقـ أسالؼ ًػا الؿجتؿعالقـ
لفسس طؾك «كسطقرس» إحدى وخؿسقن سـ ًة.
قال :ولؿا كػالل «كسالطقرس» صالار إلالك قصالر ،فلقالا ض ٍ
القعة يف صالعقد قصالر
يؼا لفا «أخؿقؿ»( ،)2وقات ودفـ هبا.
ٍ
زقـ صقيال ٍؾ قطالران كصالق قـ يف
وكاكت قؼالتف قد اكدرست ،فلحقاها قـ عده
طصالالر « قسالالقطقاكقس» قؾالالؽ الالالرو  ،و «ق الالاد الالـ فقالالروز» قؾالالؽ الػالالرس ،ف ثفالالا
وخاص ال ًة أرض فالالارس الالالعراد،
الؿشالالرد ،فؾالالذلؽ كثالالر الـسالالطقرية الؿشالالرد،
ّ
والؿقصؾ ،وكصق قـ ،والػرات ،والجزيرة.
*****

قديؿ طؾك شاصئ الـقؾ الصعقد .اكظر :قعجؿ ال ؾدان (.)213/2
( )2إخؿقؿ :ؾدٌ
ٌ
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[ر ا و اصبطزِل علٖ فزقٕ اصهضطُرِٕ]
قال سعقد بـ اليطريؼ :رأيت أن أرد طؾك الـسطقرية يف هذا الؿق الع ،و ُأ َالق َـ
طالن ققلفؿ وفسادهٕ :ن الـسطقرية يف طصركا هذا خالػقا قق كسطقر الؼديؿ،
وزطؿقا أن كسطقر كان يؼق « :إن الؿسالقح جالقهران وأقـققالان ،إلال ٌف تالا لقـققالف
وجالالقهره ،وإكسال ٌ
الان تالالا لقـققالالف وجالالقهره ،وإن قالالريؿ ولالالدت الؿسالالقح قالالـ جفالالة
إلفا ،ولالؿ يؾالد إكسالاكًا ،وقالريؿ
كاسقتف ٓ ،قـ جفة ٓهقتف» ٕن إب طـدهؿ ولد ً
إلفا.
ولدت إكساكًا ،ولؿ تؾد ً
القح
فقؼال لفؿ :إن كان إقر طؾك قا تؼقلقن فالؿسالقح قسالقحان وا ـالان ،فؿس ٌ
ٌ
إكسان وا ُـ إكسالانٕ :كالف ٓ الد لؿالريؿ قالـ أن تؽالقن ولالدت
وقسقح
إل ٌف وا ُـ إلف،
ٌ
الؿسقح ،أو لؿ تؾده.

فنن كاكت ولدتف فال د أن يؽقن وٓ ًدا روحاكقا ،أو جسؿاكقا.
فالالنن كالالان جسالالؿاكقا ففالالق غقالالر الالالذي ولالالده إب ،وذلالالؽ يقجالالب أن يؽالالقن
قسقحان.
قسقح واحدٌ .
وإن كان روحاكقا فالؿسقح ا ٌـ واحدٌ  ،أقـق ٌ واحدٌ ،
ٌ
والدلقؾ طؾك ذلؽ صػقحة الحديالد التالل تتحالد هبالا الـالار ،فنهنالا س ٌ
القػ واحالدٌ
تحرف ،وتؿـع ،وتؼطع ،وتضلء.
وٓ يجقز أن يؽقن قـ الجفة الحديدية هل الؿحرقة الؿضقئة قالـ غقالر جفالة
كار قـ الحديد غقر قحرد.
الـار :إذ كان قا لؿ يؽـ فقف ٌ
وٓ الجفة الـارية هل الؼاصعة الؿاكعة :إذ كان شلن الـار اإل اءة واإلحالراد،
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ٓ الؼطع.
وصح قا تعتؼده الؿؾؽقة :قـ أن الؿسقح أقـق ٌ واحدٌ .
فؼد ت هبذا
ّ
و ان زيػ قق الـسطقرية :إن الؿسقح أقـققان.
قال سعقد بـ اليطرياؼ :إن أئؿالة الضالاللة الالال أطـالل كسالطقريقس ،وأرصقالقس،
وديسؼقرس ،وسقرس ،ويعؼقب الدادطالل ،وأشالقاطفؿ الالال الالذيـ أرادوا أن يؼالقؿ
الزيالػ والؿحالا  ،ولالؿ يرجعالقا إلالك خشالالقة اهلل ،وزاغالقا طالـ سال قؾ الحالؼ لسالالقء
رأيفؿ ،فؼد تقرصقا يف حر الضاللة ،وهؿ جؿق ًعا فقؿا ارتطؿقا فقالف قالـ الاللتفؿ
جفال قـفؿ اتحاد ٓهقت سقدكا الؿسقح ـاسقتف ،ويتالقرط كالؾ واح ٍالد
يضؿرون ً

قالالـفؿ يف وجال ٍالف قالالـ وجالالقه الخؾطالالة ،ويتؿسالالؽ الالف ،فؼالالد رأيالالت أن أو الالح وجالالف
الخؾطة ،وأ قـ ذلؽ :لتؼػ طؾك فساد ققلفؿ.
إن قـ طظقؿ تد قر اهلل ،وكؿا طدلف ،وجؾقؾ رحؿتف أن عث كؾؿتالف الخالؼالة
ٍ
شلء ،وهل التل قـ جقهره لقست قخؾققة ،ولؽـ ققلالقد ًة قـالف
التل هبا خؾؼ كؾ
ق ؾ كؾ الدهقر ،ولؿ يؽـ اهلل ال كؾؿتالف وٓ روحالف قالط ،وٓ كاكالت الؽؾؿالة ريال ًة
قـالالف قالالط ،وٓ قالالـ روحالالف الخالؼالالة ،وٓ قالالـ جالالقهره ،فف طالالت كؾؿالالة اهلل الخالؼالالة
ؼقاقفا الؼائؿ الدائؿ الثا ت الذي لؿ يز وٓ يزا  ،فالتحؿت قالـ قالريؿ العالذراء
وهل جاري ٌة صالاهر ٌة قختالار ٌة قالـ كسالؾ داود ،اصالطػاها اهلل لفالذا التالد قر قالـ كسالاء
أهال لحؾق كؾؿالة
العالؿقـ ،وصفرها روح الؼدس روحف الجقهرية حتك جعؾفا ً
اهلل الجقهريالالة هبالالا ،فاحتج الالت الؽؾؿالالة الخالؼالالة نكسال ٍ
الان قخؾال ٍ
القد خؾؼتالالف لـػسالالفا
ٍ
ؿسرة إب ،وقمازرة روح الؼدس خؾ ًؼا جديدً ا قـ غقر ٍ
لدققة جرت طؾقفالا
كطػة

ٍ
ٍ
شرية ،وٓ اكػؽاك طذرة تؾؽ الجارية الؿؼدسة ،ففالق
قجاقعة
الخطقئة ،وقـ غقر
إكسال ٌ
الان تالالا ّ جسالالده ،وكػسالالف الدققيالالة ،وروحالالف الؽؾؿاكقالالة التالالل قالالـ صالالقرة اهلل يف
اإلكسالان وشال فف ،فؽاكالت قسالالؽـًا هلل يف حؾقلالف ،واحتجا الف لؾطػفالالا طالـ جؿقالع قالالا
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لطػ قـ الخالئؼ كؾفؿ.
واطؾؿ أكف ٓ ُيرى شل ٌء قـ لطقػ الخؾؼ إٓ يف غؾقظ الخؾؼ ،وٓ ُيرى قا هالق

لطقػ قـ الؾطقػ إٓ قع قا هالق أغؾالظ قـالف فقؿالا يظفالر ٕهالؾ إ ؼالا قالـ غؾالقظ
ٌ
الخؾؼ.
وإكا وجدكا روح اإلكسان العاقؾة الؽؾؿاكقة ألطػ قـ لطقػ الخؾالؼ ،فؾالذلؽ
كاكت أولك خؾالؼ اهلل حجالاب اهلل ،فؽاكالت لفالا حجا ًالا ،ولؿالـ هالق ألطالػ قـفالا،

وكاكت الـػس الدققية لفا حجا ًا ،والجسد الغؾقظ حجا ًا.

فعؾك هذا خالطت كؾؿة اهلل الخالؼة لـػس اإلكسالان الؽاقؾالة جسالدها ودقفالا
وروحف العاقؾة الؽؾؿاكقة ،وصارت كؾؿة اهلل ؼقاقفا ققا ًقا لتثؾقث الـاسقت التالل

كؿؾ جقهرها تؼقيؿ ققا كؾؿة اهلل إياهإ :هنا لؿ تخؾؼ ،ولؿ تؽ شق ًئا إٓ ؼالقا
ٍ
شلء س ؼ ق الؾ ذلالؽ يف طالـ قالريؿ ،وٓ
قـ كؾؿة اهلل الذي خؾؼفا ،وكقهنا ٓ قـ

ٍ
شلء كان لفا قـ ٍ
كطػة ،وٓ قـ غقر ذلؽ غقر ققا الؽؾؿالة الخالؼالة الالذي هالق
قـ
الؿ إلقالالف،
أحالالد التثؾقالالث اإللفالالل ،فالالذلؽ الؼالالقا قعالالدو ٌد قعال ٌ
الروف قالالع الـالالاس لؿالالا ال ّ
وخؾؼف لف التحؿ الف قالـ جالقهر اإلكسالان ،ففالق تقحقالد ذلالؽ الؼالقا القاحالد قالقا

لؽؾؿالالة اهلل الخالؼالالة ،واحالالدٌ يف التثؾقالالث جالالقهر ٓهقتالالف ،واحالالدٌ يف الـالالاس جالالقهر
كاسقتف ،ولقس ا ـقـ ،ولؽـ واحدٌ قع إب والروح وهق إياه ،واحالدٌ قالع الـالاس
جؿق ًعالالا ،جالالقهريـ قختؾػالالقـ قالالـ جالالقهر الالهالالقت الخالالالؼ ،وجالالقهر الـاسالالقت
الؿخؾقد تقحقد الؼقا القاحد ،ققا الؽؾؿة التل هل آ ـ الؿقلقد قـ اهلل ق الؾ
ْإَ ْد َه ِ
ار كؾفا ،وهق إياه الؿقلقد قـ قريؿ العذراء يف لخالر الزقالان قالـ غقالر قػارقالة
قـ إب ،وٓ قـ روح الؼدس.
قؾت :ففذا كال سالعقد الـ ال طريالؼ الالذي قالرر الف ديالـ الـصالارى ،وفقالف قالـ
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وجقها)2(:
ال اصؾ قا يطق وصػف ،لؽـ كذكر قـ ذلؽ
ً

قال سعقد بـ اليطريؼ« :وذلؽ قثؾ قا أن الشعاع الؿقلالقد قالـ طالقـ الشالؿس
كقرا ،ويف قالت قالـ ال قالقت يؽالقن فقالف
الذي يؿأل قؤه قا قـ السؿاء وإر ض ً
قا ٌء ـقره قـ غقر قؼاركة لعقـ الشؿس التل تقلد قـفا حؼإ :كالف لالؿ يـؼطالع قالـ

العقـ وٓ قـ الضالقء ،فؽالذلؽ سالؽـ اهلل يف الـاسالقت قالـ غقالر أن يػارقالف إب،
ففق قع الـاسقت وهق قع إب وروح الؼدس حؼا».

صحقح ،فنكؿا يش ف قـ عض القجقه قالق قالـ
فقؼال :هذا التؿثقؾ لق قدر أكف
ٌ
ٍ
قؽان ،كشعاع الشؿس الذي يظفر يف الفقاء وإرض.
يؼق  :إكف ذاتف يف كؾ
وأقا الـصارى فنهنؿ يخصالقكف ـاسالقت الؿسالقح دون سالائر الـقاسالقت ،ولالق
اصال ،فؽقػ الـصارى؟!.
قثؾ هبذا قـ يؼق « :إكف ذاتف يف كؾ قؽان» لؽان ً
فنن الضقء إكؿا يؽقن يف الفالقاء وسالطقح إرض ٓ ،يؽالقن تحالت السالؼقف
والغقران و اصـ إرض.
ٍ
وجقه)1(:
ؿ هذا التؿثقؾ ٌ
اصؾ قـ
قال سعقد بـ اليطريؼ :وقثؾؿا أن كؾؿة اإلكسان الؿقلقدة قـ طؼؾالف تؽتالب يف
قرصاس ،ففل يف الؼرصاس كؾفا حؼا قـ غقر أن تػارد العؼالؾ الالذي قـالف ولالدت،
وٓ يػارقفا العؼؾ الذي ولالدهإ :ن العؼالؾ الؽؾؿالة يعالرفٕ :هنالا فقالف ،والؽؾؿالة
كؾفا يف العؼؾ الذي ولدها ،وكؾفا يف كػسالفا وكؾفالا يف الؼرصالاس الالذي التحؿالت
ف ،فؽذلؽ كؾؿة اهلل كؾفا يف إب الذي ولدت قـف ،وكؾفا يف كػسالفا ويف الالروح،
وكؾفا يف الـاسقت التل حؾت فقفا والتحؿت هبا.
( )2الؼائؾ هق شق اإلسال ا ـ تقؿقة
( )1رد طؾقف شق اإلسال ا ـ تقؿقة

وجفا.
 ،وقد رد طؾقف قـ ا ـل طشر ً
قـ خؿسة وجقه.
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طؾقؽؿ ،وطؾك فساد قالقلؽؿ ٓ ،حجالة لؽالؿ ،وذلالؽ
فقؼال :هذا التؿثقؾ حج ٌة
ٌ
ٍ
قجقه)2(:
يظفر
قال سعقد بـ اليطريؼ« :ولالقس حؾالق كؾؿالة اهلل الخالؼالة والتحاقفالا جالقهر
ٍ
واحد قـ الجقهريـ طـ كثافالة ،فالال
الـاسقت طـ اكتؼا ٍ وٓ تغ ّقر وٓ احتقا ٍ قـ
إلفالالا خال ًؼالالا ،وٓ الـاسالالل احتالالا طالالـ أن يؽالالقن كاسالالقا
اإللفالالل احتالالا أن يؽالالقن ً
قخؾق ًقا.
وآحتقا والتغقر إكؿا يؾالز الخؾطالة إذا كاكالت قالـ خؾؼالقـ ؼقؾالقـ غؾقظالقـ،
قثالؾ الؿالاء والخؿالر ،أو الؿالاء والعسالؾ ،أو السالؿـ والعسالؾ ،والالذهب والالقرد،
والـحاس والرصاص ،وقا أش ف ذلالؽٕ :ن كؾالف ؼق ٌالؾ غؾ ٌ
القظ ،وكالؾ ؼالؾ تخالطالف
ؼؾة الال ٓ قحالة الال يؾزقف التغ ّقر حتك يصقر إلك قا كاكالت طؾقالف إ ؼالا  ،فالال الخؿالر
خؿرا ،وٓ الؿالاء قالا ًء عالد اختالصفؿالا ،ولؽـفؿالا احتالآ جؿق ًعالا طالـ جقهرهؿالا،
ً
الالص قالـ الػسالاد
فصار إلك أق ٍالر قتغق ٍالر لالقس هالق أحالدهؿا عقـالف ،وٓ أحالدهؿا خ ٌ
وآحتقا طـ حالف.
ٍ
ٍ
ٍ
غؾقظ لالؿ يخالالط تؾالؽ الخؾطالة
وخؾؼ
لطقػ
فلقا إذا كاكت الخؾطة قـ خؾؼ
تغ ّقال ٌالر وٓ احتقالالا ٌ  ،قثالالؾ خؾطالالة الالالـػس والجسالالد إكسالالاكًا واحالالدً ا ،أحالالدهؿا يؾالالتحؿ
أخر قـ غقر أن تؽقن الـػس تغقرت واحتالت الال أي استحالت الال طالـ جقهرهالا

كػسا تعرففا ػعالفا ،وٓ الجسد تغ ّقر وٓ احتا طـ حالف وأفعالف.
أن تؽقن ً
وقثؾ قا كان تخالط الـار والحديد فقؾتحؿان جؿق ًعا ،فقؽقكان جؿر ًة واحدةً،
قـ غقر أن تؽقن الـار قالد تغقالرت إلالك أن تؽالقن حديالد ًة ؼقؾال ًة تشالج وتؼطالع ،وٓ
الارا تحالرد ،فؽالذلؽ تػعالؾ كالؾ خؾط ٍالة
الحديدة تغ ّقرت واحتالالت إلالك أن تؽالقن ك ً
( )2رد طؾقفؿ شق اإلسال قـ تسعة وجقه.
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ٍ
الػ ،وأخالر ؼؾالل غؾ ٌ
القظ ،قثالؾ
قملػة قـ شقئقـ قختؾػقـ ،أحالدهؿا روحالاين لطق ٌ
الـػس والجسد ،والـار والحديد ،وقثؾ الشؿس الؿخالطالة لؾؿالاء والطالقـ ،وكالؾ
ٍ
وحؿلة ففل ٓ تتغ ّقر وٓ تحتا طـ كقرها وكؼائفا و قئفا ،قالع قخالطتفالا
رصق ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
سقاد وس ٍ
وكجس.
وكتـ
كؾ
ٍ
َوجف:
قال :والخؾطة تؽقن طؾك ثالثة
ٍ
اختالط قـ الط قعتقـ الثؼقؾتقـ واحتقالفؿالا وفسالادهؿا ،قثالؾ
َحدها :خؾط ٌة
خؾطة الخؿر والؿاء ،والخؾ والعسؾ ،والذهب والقرد ،والرصاص والـحالاس،
فنن يف ذلؽ كؾف وقا أش فف ا ً
حتقآ وفسا ًدإ :ن قزاج الخؿالر والؿالاء لالقس خؿ ٍالر
وٓ ٍ
قاءٓ :حتقا كؾ واح ٍالد قـفؿالا طالـ ص عالف واختالصفؿالا ػسالادهؿا وتغقرهؿالا
طـ حالفؿا.
وكذلؽ خؾطة الخالؾ والعسالؾ قالد صالارت ٓ خالال وٓ طس ًالالٓ :حتقالا كالؾ
ٍ
ٍ
صحةٓ ،
واحد قـفؿا ،وخؾطة الذهب والقرد طؾك قثؾ ذلؽ ،صارت طؾك غقر

قـ الالذهب وٓ قالـ الالقرد ،وخؾطالة الالقرد والـحالاس طؾالك غقالر ص ٍ
الحة ٓ ،قالـ
القرد وٓ قـ الـحاس.
ففذا وج ٌف قـ القجقه الثال ة.
والقجف الثاين :خؾطة اف ٍ
الرتاد قالـ الط قعتالقـ الثؼقؾتالقـ ،وقالد تعالرف قالـ تؾالؽ
ٍ
واحدة قـ الط قعتقـ ا ت ٌة يف إخرى ؼقاقفالا ووجففالا ،قثالؾ الزيالت
الخؾطة كؾ
ٍ
القب واح ٍالد قـسالقجٍ ؽت ٍ
واحد ،وقثؾ الؽتان والؼز يف ٍ
الان قضالؾ ٍع
والؿاء يف قـدي ٍؾ
ؼز ،وقثؾ صـؿ كحاس رأسف قـ ذهب ،وقالا أشال ف ذلالؽ قؿالا ٓ يـ غالل أن يسالؿك
خؾط ٌة قع افرتاد الط قعتقـ والؼقاققـ ،قثؾ قا ٓ يـ غل أن يؽقن قـ الؿاء والؼؾالة
الار ققاقفالا قؾالة ،ولالقس قـفالا و القـ الؿالاء
التل هق فقفا خؾطةٌٕ :ن ص قعة الؼؾالة فخ ٌ
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خؾطة ،ؾ أشد الػرقة.
وكالالذلؽ الؿالالاء والزيالالت لالالقٓ أن وطالالاء الؼـالالديؾ الالالذي هؿالالا فقالالف الالؿفؿا قالالا
والؼز لالقس قـفؿالا خؾطالةٌ ،وإن كاكالا يف ٍ
القب واح ٍالد ،وٓ
اجتؿعا ،وكذلؽ الؽتان
ّ
صـؿ واحدٌ .
قـ الذهب والـحاس ولؿ يس ؽا خؾطةٌ ،وإن جؿعفا ٌ
ٍ
الؿاكقات غؾقظ ٍالة ،فالنن الالتحؿ
ففاتان الخؾطتالان ٓ تؽقكالا أ الدً ا إٓ يف أ ؼالا ٍ جس
عضفؿا عض الالال قثؾؿالا يالذاب الالذهب والـحالاس ويػرغالان جؿق ًعالا الالال وقعالت يف
ٍ
ذهب صحقحٍ وٓ ـح ٍ
الاس
وجف خؾطة آحتقا والػسادٕ :ن تؾؽ الـؼرة لقست
صحقحٍ .
الاس وذه ٍ
عضا قثؾ صقد يؽقن قـ كح ٍ
الب وقعالت
فنن لؿ تؾحؿ وألز عضفا ً
قـ وجف خؾطة آفرتاد التل ٓ يحؼ لفا أن تسؿك خؾط ًة.
ويف هالالذيـ الالالقجفقـ وقالالع كسالالطقرس وأشالالقاطف ،فؾزقالالقا خؾطالالة آحتقالالا
والػساد ،فزطؿقا أن الط قعة اإللفقة والط قعة الـاسقة اختؾطا يف الؿسالقح القاحالد،
قختؾطة قـ ص قعتقـ قختؾػتالقـ :إلفق ٍالة وكاس ٍ
ٍ
ٍ
واحد ط ٍ
ٍ
ففق ذو ققا ٍ
القة،
واحدة
قعة
فلقروا أهنؿا قد احتآ ،وآحتقا فسا ٌد.
وألزقالالقا طؾالالك هالالذا الؼالالق الؽالالافر ص قعالالة اهلل الؿصالالائب والؿالالقت ،وصالالقروا
صحقحا وٓ إكساكًا ،قثؾ الذهب والـحاس.
إلفا
ً
الؿسقح ٓ ً
فـسالالطقرس وأشالالقاطف لزقالالقا خؾطالالة الػرقالالة وآكؼطالالاع ،فزطؿالالقا أن الؿسالالقح
القاحالالد ذو ص قعتالالقـ قختؾػتالالقـ :اإللفقالالة وكاسالالقة ،وذو قالالقاققـ قعالالروفقـ :إلفالالل
وكاسل ،فصقروا الػرقة خؾط ًة كالطقد الؿؾالقن كصالػقـ ،أحالدهؿا ذهالب وأخالر
كحاس ،والثقب الؿ طـ ضاهره خز و اصـف قطـ ،لقس قـفؿا خؾط ٌة يف ص قع ٍالة وٓ
ققا ٍ .
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ولقس لفؿ طؾك هالذا أن يمقـالقا ؿسالقحٍ واح ٍالدٕ :ن الطالقد الؿؾالقن صققالان،
والثقب الؿ طـ ق ان.
فالؿسالالقح قثالالؾ ذلالالؽ قسالالقحان ،واحالالدٌ إلفالالل ط قعتالالف وققاقالالف ،قثالالؾ قضالالقب
الذهب يف الطقد الؿؾقن ،وقثؾ ضفالاره الخ ّالز يف الثالقب الؿال طـ ،وأخالر كاسالل
قثؾ قضقب الـحاس يف الطقد ،و طاكة الؼطـ يف الثقب.
يػصؾ أهالؾ الخالالف والشالؼاد القـ الصالـػقـ
والعجب كؾ العجب كقػ لؿ ّ
كؾقفؿالالا ،ولالالؿ يػفؿالالقا أن هالالاتقـ الخؾؼتالالقـ أهنؿالالا خؾؼتالالان ذواتالالا أ ؼالالا جسال ٍ
الؿاكقة
ٍ
غؾقظة ،لقس فقفؿا شل ٌء قـ الخؾؼ الروحاين الؾطقػ الخػقػ ،ولالذلؽ ٓ تؼالدر

إ ؼا الغؾقظة طؾك الخروج قـ هذيـ الالقجفقـ قالـ وجالقه الخؾطالةٕ :هنؿالا إن
ٍ
اختؾطا خؾط ًة قؾتحؿ ًة قؿتزج ًة صارت إلك احتقا ٍ
وفساد ،وإن قاقت طؾك حالفالا
ٓ تؾتحؿ وٓ يؿتزج عضفا ال عض ،ففالل طؾالك وجالف خؾطالة آفالرتاد ،وقـؼطعالة
عضفا قـ عض ،وإن جؿعفا صـؿ واحالدٌ  ،أو القب واحالدٌ  ،فؾالقس يقجالد لش ٍ
اللء
ٌ
ٌ
ٍ
الجسؿاكقة وجالف خؾط ٍالة سالقى هالذيـ الالقجفقـ أ الدً ا ،إقالا فسالاد ،وإقالا
قـ إ ؼا
اكؼطاع ،إٓ أن تؽقن الخؾطالة يف ا ـالقـ ،أحالدهؿا ؼقالؾ جسالؿاين ،وأخالر لطقالػ
روحاين ،فنن ذلؽ هق:
ٍ
التالط وٓ احتقالا ٍ وٓ
القجف الثالث َـ الخؾطة :وهل خؾطة الحؾق  ،الال اخ
فسال ٍ
الاد وٓ فرقال ٍالة وٓ اكؼطالالاعٍ ،لؽـفالالا كػالالاذ الط قعالالة الروحاكقالالة يف الط قعالالة الثؼقؾالالة
السػؾقة حتك تـتشر يف جؿقعفا ،وتحؾ ؽؾفا فال ي ؼك قق ٌع قالـ الط قعالة الثؼقؾالة
السالالػؾقة ِخ ْؾال ًالقا قالالـ الط قعالالة الروحاكقالالة ،وٓ احتقالالا قالالـ الثؼقؾالالة الجسالالؿاكقة طالالـ
ص قعتفالالا الغؾقظالالة الثؼقؾالالة ،وٓ تغققال ٍالر وٓ فسال ٍ
الاد إلحالالداهؿا ،قثالالؾ خؾطالالة الالالـػس
الرة واح ٍ
والجسد ،وقثؾ خؾطة الـالار والحديالد يف قالقا جؿ ٍ
الدة ففالل جؿالر ٌة واحالد ٌة
ٍ
ٍ
الؼقا قـ ص قعة ٍ
قخالطة لط قعة الحديالدة ،الال فرق ٍالة قالـ اكؼطالا ٍع وٓ
قؾتحؿة
كار
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ٍ
تخؾقط احتقا ٍ
وفساد.
وقد اكتشالرت الـالار يف جؿقالع الحديالدة ول سالتفا ،وأكالالت الـالار الحديالدة قالـ
ققاقفا وققهتا حتك أكارت الحديدة وأحرقت ،ولؿ تـؾ الـار قـ العػ الحديالدة
شق ًئا قـ السقاد ،وٓ الدودة.
فعؾالالك هالالذا القجالالف قالالـ الخؾطالالة د الالرت كؾؿالالة اهلل الخالؼالالة خؾطتفالالا لؾط قعالالة
قسقح واحدٌ  ،ا ـ اهلل القحقد ،الؿقلقد قـ إب ق ؾ ْإَ ْد َه ِ
الار كؾفالا،
ال شرية ،ففق
ٌ
كقر ،إلف حؼ قـ ٍ
ٍ
ؿخؾقد قالـ سالقس أ قالف وجالقهره
إلف حؼ ،ققلق ٌد لقس
كقر قـ ٍ ٌ
ٌ
وص قعتف ،وهق إياه قـ قالريؿ العالذراء الؿقلالقد قـفالا يف لخالر الزقالان ؼالقا ٍ واح ٍالد،
ققا ا ـ اهلل القحقد الجاقع لؾط قعتقـ كؾتقفؿا :اإللفقة التل لؿ تز يف ال الدء ق الؾ
القح
كؾ دء ،والـاسقة التل كقكت يف لخر الزقان الؿؼالق الالؼقا إزلالل ،ففالق قس ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
واحدٌ ؼقا ٍ
وكاسقة خؾؼفا لف ،والالتحؿ هبالا
إلفقة لؿ تز ،
واحد أزلل ذو ص قعتقـ:
قـ قريؿ العذراء ،فؼقاقف ذلؽ ققا الط قعة اإللفقة والط قعة الـاسالقة جاق ًعالا لفؿالا
ٍ
ٍ
فساد وٓ فرقة اكؼطاع ،لؿ يز ققا الط قعة اإللفقالة ،الؿ هالق قالقا
اختالط وٓ
ال
الط قعة الـاسقة قد خؾؼفا وكقهنا وقققفا ؼقاقالف الالذي لالؿ يالز يؼالقؿ إٓ الف ،ولالؿ
يعرف إٓ لف».
وهذا الذي قد ذكره هذا ال رتك سعقد ـ ال طريؼ الؿعظؿ طـد الـصارى،
قعظؿا
الؿحب لفؿ ،الؿتعصب لفؿ يف أخ ارهؿ التل قـ هبا أحقالفؿ يف ديـفؿ
ً

وكثقر قـ
لديـفؿ ،قع قا يف عض إخ ار قـ زيادة فقفا تحسقـ لؿا فعؾقه،
ٌ
الـاس يـؽر ذلؽ ويؽذ ف ،قثؾ قا ذكره قـ ضفقر الصؾقب ،وقـ قـاضرة أريقس

كثقرا قـ الـاس يخالػف فقؿا ذكر ،ويذكر أن أقر ضفقر الصؾقب
وغقر ذلؽ ،فنن ً
ٍ
ٍ
تدلقس وتؾ ٍ
ٍ
وقؽر ،ويذكر أن أريقس لؿ يؼؾ قط :إن الؿسقح
وحقؾة
قس
كان
خالؼ.
ٌ
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ولؽـ الؿؼصقد أكف إذا صدد هذا فقؿا ذكره ،فنكف َق َـ أن طاقة الديـ الذي
طؾقف الـصارى لقس قلخق ًذا طـ الؿسقح ،ؾ هق قؿا ا تدطف صائػ ٌة قـفؿ،
وخالػفؿ يف ذلؽ لخرون ،وأكف كان قـفؿ قـ العداوة وآختالف يف إيؿاهنؿ
وشرائعفؿ قا يصدد ققلف تعالك[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ] [الؿائدة.]22 :
يؼرون ؿا ذكره هذا ال رتك أن أو قؾؽ أضفر ديالـ الـصالارى هالق
والـصارى ّ
قسطـطقـ ،وذلؽ عد الؿسقح لكثر قالـ ال ؿائالة سالـة ،وهالق كصالػ الػالرتة التالل
قـ الؿسقح وقحؿد صؾك اهلل طؾقفؿا وسؾؿ ،فنهنا كاكت ستؿائة سالـة ،أو سالتؿائة
وطشريـ.
قؼريـ لن قا هؿ طؾقف قـ اإليؿان صـعف صائػ ٌة قالـفؿ ،قالع
وإذا كان الـصارى ّ
ً
قـؼقٓ طـ الؿسقح ،وكذلؽ قا هؿ طؾقف قـ تحؾقالؾ
قخالػة لخريـ لفؿ فقف ،لقس
قا حرقف اهلل ورسقلف ،وكذلؽ قتا قـ خالػ ديـف ،وقتؾ قـ حالر الخـزيالر ،قالع
أن شريعة اإلكجقؾ تخالػ هذا ،وكذلؽ الختان ،وكذلؽ تعظقؿ الصؾقب.
وقالالد ذكالالروا قسالالتـدهؿ يف ذلالالؽ أن قسالالطـطقـ رأى صالالقرة صالالؾقب كقاكالالب،
وقعؾق ٌ أن هذا ٓ يصؾح أن يـ ـل طؾقف شريعةٌ ،فنن قثالؾ هالذا يحصالؾ لؾؿشالركقـ
ط اد إصـا والؽقاكب قا هق أطظؿ قـف ،و ؿثالؾ هالذا الد ديالـ الرسالؾ وأشالرك
الـاس رهبؿ وط دوا إو ان ،فنن الشقطان يخقؾ هذا وأطظؿ قـف.
وكذلؽ اإلزار الذي رله قـ رله ،والصقت الذي سؿعف ،هؾ يجقز لعاقال ٍؾ أن
يغ ّقر شرع اهلل الالذي عثالت الف رسالؾف ؿثالؾ هالذا الصالقت والخقالا الالذي يحصالؾ
لؾؿشركقـ ط اد الؽقاكب وإصـا قا هالق أطظالؿ قـالف ،قالع أن هالذا الالذي ذكالروه
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طـ طرس رئقس الحقاريقـ لقس فقف تحؾقؾ كؾ قا حر  ،ؾ قالا « :قالا صفالره اهلل
فالالال تـجسالالف ،وقالالا كجسالالف اهلل يف التالالقراة فؼالالد كجسالالف ولالالؿ يطفالالره إٓ أن يـسالالخف
الؿسقح».
والحقاري لؿ ُي ِ ْح لفالؿ الخـزيالر وسالائر الؿحرقالات ،إن كالان ققلالف قعصالق ًقا

كؿا يظـقن.

والؿسقح لؿ يحؾ كؾ قا حرقف اهلل يف التقراة ،وإكؿا ّ
أحؾ عض قا حر
ُ
طؾقفؿ ،ولفذا كان هذا قـ إوصاف الؿم رة يف قتا الـصارى ،كؿا قا تعالك:
[ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ] [التق ة.]19:
وقد ذكر قـ لعـ عض صقائػ الـصارى ل عض يف قجاقعفؿ الس عة وغقر
قجاقعفؿ قا يطق وصػف ،ويصدد ققلف تعالك[ :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] [الؿائدة.]22:
ٍ
ٍ
صائػة
وحقـئذ فؼقل همٓد« :قـ خالػـا لعـاه» كال ٌ ٓ فائدة فقف ،فنن كؾ
قـفؿ ٓطـ ٌة قؾعقكةٌ ،فؾقس يف لعـتفؿ لؿـ خالػفؿ إحؼاد حؼ ،وٓ إ طا اصؾٍ،
وإكؿا يحؼ الحؼ الداهقـ وأيات التل جاءت هبا الرسؾ ،كؿا قا تعالك:
[ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ] [ال ؼرة.]123:
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وقد تؼد قا ذكره سعقد ـ ال طريؼ قـ أخ ارهؿ أكف كان يل ال رتك العظقؿ
كـقسة ق ٍ
ٍ
ـقة لصـؿ قـ إصـا يع ده الؿشركقن ،فقحتا حتك يجعؾفؿ
قـفؿ إلك
يع دون قؽان الصـؿ قخؾق ًقا أطظؿ قـف ،كؿؾؽ قـ الؿالئؽة ،أو ك ل قـ إك قاء،
صـؿ اسؿف «ققؽائقؾ» فجعؾفا
كؿا كان اإلسؽـدرية لؾؿشركقـ كـقسة فقفا
ٌ
الـصارى كـقسة اسؿ ققؽائقؾ الؿؾؽ ،وصاروا يع دون الؿؾؽ عد أن كاكقا
يع دون الصـؿ ،ويذ حقن لف.
ٍ
ؿخؾقد إلك الشرك ؿخؾقد أطؾك قـف ،أولئؽ
وهذا كؼؾ لفؿ قـ الشرك
كاكقا ي ـقن الفقاكؾ ،ويجعؾقن فقفا إصـا

لسؿاء الؽقاكب كالشؿس

والزهرة ،وغقر ذلؽ ،فـؼؾفؿ الؿ تدطقن قـ الـصارى إلك ط ادة عض الؿالئؽة،
أو عض إك قاء ،ولفذا قا تعالك[ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ] [ل طؿران.]80 ،79:
وقا تعالك[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ] [اإلسراء.]57 ،56:
قال الحاكل طـفؿ« :فؼؾت لفؿ :إهنؿ يؼقلقن لـا :إذا كان اطتؼادكؿ يف ال الاري
تعالك أكف واحدٌ  ،فؿا حؿؾؽؿ طؾك أن تؼقلالقا :أب وا الـ وروح قالدس ،فتقهؿالقن
السالالاقعقـ أكؽالالؿ تعتؼالالدون يف اهلل ال الالة أشالالخاص قرك الالة ،أو ال الالة للفالالة ،أو ال الالة
أجالالزاء ،وأن لالالف ا ـًالالا ،ويظالالـ قالالـ ٓ يعالالرف اطتؼالالادكؿ أكؽالالؿ تريالالدون الالذلؽ ا الالـ
الؿ ا عة والتـاسؾ ،فتطرققن طؾك أكػسؽؿ هتؿ ًة أكتؿ قـفا ريئقن.
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أيضالالا لؿالالا كالالان اطتؼالالادهؿ يف ال الالاري جؾالالت طظؿتالالف أكالالف غقالالر ذي
قااالقا :وهالالؿ ً
ٍ
قحصقر يف قؽان ،فؿالا حؿؾفالؿ طؾالك أن
جسؿ ،وغقر ذي جقارح وأطضاء ،وغقر
يؼقلقا :إن لف طقـقـ ي صر هبؿا ،ويالديـ ي سالطفؿا ،وسالاد ووجفالف يقلقالف إلالك كالؾ
قؽان ،وجـب ،وأكف يل يف ُض َؾ ٍؾ قـ الغؿا .
فققهؿقن السالاقعقـ أن اهلل ذو جس ٍ
الؿ وذو أطضالاء وجالقارح ،وأكالف يـتؼالؾ قالـ
قؽان إلك قؽ ٍ
ٍ
ان يف ُض َؾ ٍؾ قـ الغؿا  ،فقظـ قـ ٓ يعرف اطتؼادهؿ أهنالؿ يجسالؿقن
ال الالاري ،حتالالك إن قق ًقالالا قالالـفؿ اطتؼالالدوا ذلالالؽ وات الالخذوه قالالذه ًا ،وقالالـ لالالؿ يتحؼالالؼ
اطتؼادهؿ يتفؿفؿ ؿا هؿ ريئقن قـف.

قال :فؼؾت لفؿ إهنؿ يؼقلقن :إن العؾة يف ققلفؿ هذا :إن اهلل لالف طقـالان ويالدان
ووجف وساد وجـب ،وأكف يل يف ضؾالؾ قالـ الغؿالا ففالق أن الؼالرلن كطالؼ الف ،وأن
ذلؽ غقر ضاهر الؾػظ ،وكؾ قـ يحؿؾ ذلؽ طؾك ضاهر الؾػالظ ،ويعتؼالد أن اهلل لالف
طقـالالان ويالالدان ووجالالف وجـالالب وجالالقارح وأطضالالاء ،وأن ذاتالالف تـتؼالالؾ ففالالؿ يؾعـقكالالف
ويؽػروكف ،فنذا كػروا قـ يعتؼد هذا فؾقس لؿخالػقفؿ أن يؾزققهؿ هذا عد أن ٓ
يعتؼدوه.
أيضا الـصالارى ،العؾالة يف ققلـالا :إن اهلل ال الة أقالاكقؿ :أب
قالقا :وكذلؽ كحـ ً
وا ـ وروح قدس أن اإلكجقؾ كطؼ ف ،والؿراد إقاكقؿ غقر إشخاص الؿرك الة
وإجزاء وإ عاض ،وغقر ذلؽ قؿالا يؼتضالل الشالرك والتؽثقالر ،و الإب وآ الـ
غقر أ قة و ـقة كؽاح أو تـاسؾ أو جؿاع أو ق ا عة.
وكؾ قـ يعتؼد أن الثال ة أقاكقؿ ال الة للفالة قختؾػالة ،أو ال الة للفالة قتػؼالة ،أو
ال الالة أجسالالا قملػالالة ،أو ال الالة أجالالزاء قتػرقالالة ،أو ال الالة أشالالخاص قرك الالة ،أو
أطالالراض ،أو قالالقى ،أو غقالالر ذلالالؽ قؿالالا يؼتضالالل آشالالرتاك والتؽثقالالر والت عالالقض
والتش ال قف أو ـالالقة كؽالالاح أو تـاسالالؾ أو ق ا الالعة أو جؿالالاع أو وٓدة زوجالالة ،أو قالالـ
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عض إجسا  ،أو قالـ عالض الؿالئؽالة ،أو قالـ عالض الؿخؾالقققـ فالـحـ كؾعـالف
وكؽػره وكجرقف.
وإذا لعـالالا أو كػركالالا قالالـ يعتؼالالد ذلالالؽ فؾالالقس لؿخالػقـالالا أن يؾزققكالالا عالالد أن ٓ
كعتؼده ،وإن ألزققكالا الشالرك والتشال قف ٕجالؾ ققلـالا :أب وا الـ وروح قالدسٕ :ن
أيضالالا كحالالـ التجسالالقؿ والتش ال قف
ضالالاهر ذلالالؽ يؼتضالالل التؽثقالالر والتش ال قف ،ألزقـالالاهؿ ً
لؼقلفؿ :إن اهلل لف طقـان ويدان ووجف وسالاد وجـالب ،وأن ذاتالف تـتؼالؾ قالـ قؽ ٍ
الان
ٍ
قؽان ،وأكف استقى طؾك العرش قالـ عالد أن لالؿ يؽالـ طؾقالف ،وغقالر ذلالؽ قؿالا
إلك
يؼتضل ضاهره التجسقؿ والتش قف» (.)2
قال الحاكل طـفؿ« :فؼؾت :فنهنؿ يـؽرون طؾقـا ققلـا :إن اهلل تعالك جقهر.
ٍ
وأدب وقعرف ٍالة ،وقالـ هالذا
قالقا :إكـا كسؿع طالـ هالمٓء الؼالق أهنالؿ ذو فضال ٍؾ
صقرتف وقد قرأ شق ًئا قـ كتب الػالسػة والؿـطؼ فؿا حؼفالؿ يـؽالرون هالذا طؾقـالا،
الرضٕ :ن أي أقال ٍر
القهر وإقالالا طال ٌ
وذلالؽ أكالالف لالالقس يف القجالقد شالالل ٌء إٓ وهالالق إقالالا ج ٌ
ٍ
قػتؼر يف وجقده إلك غقره وهالق الجالقهر ،وإقالا
قائؿا ـػسف غقر
كظركاه وجدكاه إقا ً

قػتؼر يف وجقده إلك غقالره ٓ قالقا لالف ـػسالف وهالق العالرض ،وٓ يؿؽالـ أن يؽالقن
ٌ
لفذيـ الؼسؿقـ قسؿ الث ،فلشرف هذيـ الؼسالؿقـ الؼالائؿ ذاتالف الغقالر قػتؼالر يف

وجقده إلك غقره وهق الجقهر.
ولؿا كان ال اري تؼدست أسؿاؤه أشرف الؿقجقدات الال إذ هق سال ب سالائرها
القهر ٓ
الال أوجالب أن يؽالقن أشالرف إقالقر وأطالهالا الجالقهر ،ولفالذا قؾـالا :إكالف ج ٌ

كالجقاهر الؿخؾققة ،كؿالا كؼالق  :إكالف شالل ٌء ٓ كإشالقاء الؿخؾققالة ،وإٓ لالز أن
يؽقن ققاقف غقره وقػتؼر يف وجقده إلك غقره ،وهذا قـ الؼ القح أن يؼالا طؾالك اهلل

وجفا.
( )2رد طؾقفؿ شق اإلسال قـ خؿسة طشر ً
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تعالك.
ِ
ِ
القهرإ :ن الجالقهر قالا
فؼؾت لفؿ :إهنؿ يؼقلقن :إكا إكؿا كؿتـالع قالـ َت َسالؿقف ج ً

ق ؾ طر ً ا وقا شغؾ الحقز ،ولفذا قا يطؾؼ طؾقف الؼق لكف تعالك جقهر.

حقزا هق الجالقهر الؽثقالػ ،فلقالا الجالقهر
قالقا :إن الذي يؼ ؾ طر ً ا ويشغؾ ً
الؾطقػ فؿا يؼ ؾ طر ً الا وٓ يشالغؾ حق ًالزا ،قثالؾ جالقهر الالـػس ،وجالقهر العؼالؾ،
وجقهر الضقء ،وقا يجري هذا الؿجرى قـ الجقاهر الؾطقػة الؿخؾققة.
حقزا ،فقؽقن
فنذا كاكت الجقاهر الؾطقػة الؿخؾققة ٓ تؼ ؾ طر ً ا وٓ تشغؾ ً
خالالالؼ الجالالقاهر الؾطالالائػ والؽثالالائػ ،وقر ّكالب الؾطالالائػ الؽثالالائػ يؼ الالؾ طر ً الا
حقزا ،كال!».
ويشغؾ ً
والجقام َـ وجقه)2(:

ثااؿ قااالقا« :إكالالا كعجالالب قالالـ هالالمٓء الؼالالق الالالذيـ قالالع أدهبالالؿ ،وقالالا يلخالالذون الالف
أكػسفؿ قـ الػضؾ ،كقػ لؿ يعؾؿقا أن الشرائع شريعتان :شريعة طد ٍ  ،وشالريعة
فضالالؾٕ :كالالف لؿالالا كالالان ال الالاري طال ً
الدٓ وجالالقا ًدا وجالالب أن يظفالالر طدلالالف طؾالالك خؾؼالالف،
فلرسؾ ققسك إلالك ـالل إسالرائقؾ ،فق الع شالريعة العالد وأقالرهؿ ػعؾفالا إلالك أن
استؼرت يف كػقسفؿ ،ولؿا كان الؽؿا الالذي هالق الػضالؾ ٓ يؿؽالـ أن يضالعف إٓ
أكؿؾ الؽؿا وجب أن يؽالقن هالق تؼدسالت أسالؿاؤه وجؾالت لٓؤه الالذي يضالعف:
ٕكالالف لالالقس شالالل ٌء أكؿالالؾ قـالالف ،وٕكالالف جالالقا ٌد وجالالب أن يجالالقد لجالالؾ الؿقجالالقدات،
ولقس يف الؿقجقدات أكؿالؾ قالـ كؾؿتالف ،لالذلؽ وجالب أن يجالقد ؽؾؿتالف ،فؾفالذا
ٍ
ٍ
قحسقسة يظفالر قـفالا قدرتالف
ذات
وجب أن يجقد ؽؾؿتف ،فؾفذا وجب أن يتحد

وجقده ،ولؿا لؿ يؽـ يف الؿخؾققات أجؾ قـ اإلكسان اتحد الط قعة ال شرية قـ
( )2رد طؾقفؿ شق اإلسال قـ س عة وجقه.
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السقدة الطاهرة قـ قريؿ ال تق الؿصطػاة طؾك كساء العالؿقـ ،و عد هذا الؽؿا
قا ت ؼك شل ٌء يق عٕ :ن جؿقع قا يتؼدقف وقا يل قؼتضقف ،وقا يل عد الؽؿالا
غقر قحتاج إلقفٕ :ن لقس شل ٌء يل عد الؽؿا فقؽقن فا ًال ،ؾ دون ،أو أخالذ
قـالالف ،ففالالق فا الالؾ ٓ يحتالالاج إلقالالف ،ويف هالالذا الؼالالق كػالالع ،والسالالال طؾالالك قالالـ ات الالع
الفدى ،وهذا قؿا طرفتف قـ أن الؼق الذيـ رأيتفؿ وخاص تفؿ يف قحؿالد

،

الحقحا فؾؾالف الحؿالد ،وإن كالان
وقا يحتجقن ف طـ أكػسفؿ ،فنن يؽـ قا ذكروه ص ً
سػقرا ،والحؿد هلل رب العالؿقـ».
خالف ذلؽ فؿقٓكا يؽتب ذلؽ فؼد جعؾقين ً
والجقام طؾك هذا َـ وجقه)2(:

*****

وجفا رحؿف اهلل تعالك.
( )2رد طؾقفؿ قـ ا ـل طشر ً
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