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   شعري وشعوري 

 

 

 )شعري وشعوري وعواطفي ولطائفي(

 

 لحفِظ التآخي بیننا وبنو ُأّم*** بني آدم إّنا جمیعًا بنو أب 

 وما بینكم غیُر التضارب بالوھم*** رأیتكم شّتى الحزازات بینكم 

 ُتشّد على حزموال حزٌم منكم *** فال ُحجٌب فیكم ُتمّد على حجى 

 لم تزل عّلة الضّم   عواطف جنس*** وقد عطفتني باللطائف نحوكم 

 علیكم سالمي دائبًا ولكم سلمي*** فأھدیُتكم بالوّد ُنصحي قائًال 

 حیاتھما إن بات تحت الثرى جسمي*** وأّلفُت بین اسمي ورسمي راجیًا 

 حیاًة وحسبي من حیاتي ذكر اسمي*** عساني إذا ُأبلى أنال بذكركم 

 وال نافعي اسمي الغداة وال رسمي*** أروم بقاء اسمي ورسمي بینكم 

 تصّور من روح التحّنن والرحم*** خذوا ظاھرًا من صورتي فضمیرھا 

 تفّیئكم ضّل السالمة والسلم*** َیوّد لو أّن األرض ُتصبح جّنًة 

 طین العداوات بالرجمَتذوُد شیا*** وأنتم كأمالك السماء محّبًة 

 فقد ُجزُتم بري العظام إلى الھشم*** بني آدم رحماكم في قبیلكم 

 سماویٌة من رشح ذّیالك الیّم*** حنانًا على ھذي النفوس فإّنھا 

 وما للھدى مّنا سوى الھّد والھدم*** وما أكثر الداعي بنا لھدایة 

 ھ یرميونسعى وكلٌّ نحو غایت*** نصّدع في أھوائنا جمع شملنا 

 ویا شعث ھذا الشعب ھل لك من لّم*** فیا صدع ھذا الجمع ھل من تالئم 

 قضینا عصورًا بالتضارب واللدم*** ھلّم نعش بالسلم عصرًا فإّننا 

 فأضیع شيء دعوة الصّم والبكم*** تخارس إذا اآلذان ُصّمت عن الدعا 

 ى سقمطلبَت الشفا فازددت سقمًا عل*** یقولون لإلصالح نسعى ورّبما 

 فال خیر في نثر المقاالت والنظم*** إذا كانت األفعال نثرًا نظامھا 

 صیدًا یروم وال یرمي  كمقتنص*** وكلُّ فتى یبغي الُعلى غیر أّننا 

 فأنت أخي فیما أخاُلك وابن ُأّمي*** أبّثك یا ابن األرض في اللیل لوعتي 
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 م على علمكأّنك من شأن األنا*** سُعدت ھنًى لّما بُعدت مسافًة 

 )1(نسیمك عیشي أو بتربتھ جذمي*** تباعدَت عن ھذي الشرور فلیت من 

 ولكن كأّن النحس كان بھا نجمي*** وإّني وما في السعد والنحس فكرتي 

 أرى ھممي تخبو فیوقدھا ھّمي*** یرّحب صدري بالھموم ألّنني 

 حرارة أنفاسي الزعیم على زعمي*** وما عزمتي نارًا بزعمي وإّنما 

 وأّي حیاة تمزج الشھد بالسّم*** سأمُت حیاتي مذ شھدت حقیقتي 

 أال رّب جھل كان أنفع من علم*** ولم أدر علمي نافعي أم جھالتي 

 وفي درس علم النفس أكثرھا ُأّمي*** أرى ُأممًا تدعو العلوم لھا أبًا 

 ویرقى بھ من وھدة النقص للتّم*** علم یجلب السعد للفتى  وما كّل

 دعوُتكم فیھا إلى الشرف الجّم*** إلیكم بني األدیان مّني دعوًة 

 فیا حّبذا شرع التساھل والسلم*** إلى السلم فیكم والتساھل بینكم 

 جماعتكم شّتى من الطعن والشتم*** لقّطعتم رحم اإلخاء وأصبحت 

 وكم تشتكي تلك الحقوق من الھضم*** شریفة    وما بینكم كم من حقوق

 وذاك الكالم المّر ینبي عن الكلم*** جرحتم شریفات العواطف بینكم 

 قد تجّسم في نظمي) شعوري(ولكن *** ولست بشاعر ) شعري(فدونكم 

 وأفرغتھا عن قالب الحّب والحلم*** نظمت لكم أفالذ قلبي بدعوتي 

 نفوس على رغم الحقیقة أو رغمي*** یرًا وتنحو لشّرھا ُأرید بكم خ

 ولكّنما الغایات كانت إلى الوھم*** وكلٌّ سعى نحو الحقیقة جاھدًا 

 فیا لك من حیف ویا لك من ظلم*** یقولون إّن الدین فّرق بیننا 

 وال استنزلت لي الشاردات من الُعصم*** وما اّدعي في دعوتي فضل عصمة 

 )2(علیكم سالمي دائبًا ولكم سلمي*** نصحي قائًال ولكن بھا أھدیت 

 

                                                           
 .   )223:  2لسان العرب . ( ، وقد ُیفتح أصل الشيء:  الِجذم)  1(
 .  178ـ  177:  8في شعراء الغري ) رحمھ اهللا(ُنقلت ھذه األبیات عن المصّنف )  2(
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 الفصل الرابع

   تمھید ُأمور في النبّوة ووجوب البعثة 

 

 لھ دعوة الحّق

 بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

 .  )3()ْشِرِكیَنُقْل َھِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِھ َعَلى َبِصیَرة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِھ َوَما َأَنْا ِمَن اْلُم(  

 )4()مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّھ* یِن ُكلِِّھ َوَكَفى ِباللَِّھ َشِھیدًا ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّ(  
 .  )وحٌي ُمعجز(

 ، وسالم على عباده الذین اصطفى  الحمد هللا رّب العالمین وكفى

 محّمد وآلھ وصحبھ 

 : وبعد  

، وھو یتكّفل بنشر مباحث  ةمن أجزاء الدعوة اإلسالمی) الجزء الثاني(فھذا ھو   
 .  في النبّوة) الفصل الرابع(

 

 ]تمھید ُأمور في النبّوة ووجوب البعثة  [

،  ، ووجھ الحاجة إلیھا ، وعموم البعثة  ولكّننا إّنما نخوض أّوًال في أبحاث النبّوة الكّلیة  
اإلسالمیة ، مقدمًة ومجازًا للدعوة   وحكم اإلحساسات الصحیحة والوجدانات السلیمة بھا

، بعد أن نوفي المقام حّقھ من بسط القول في بواعث الرحمة التاّمة   والنبّوة الخاّصة
، حّتى  ، ونمّھد األساس الوطید البتناء النبّوة الكّلیة والشخصیة وعواطف العنایة العاّمة

التي  ؟ وما الجھة ؟ وما وظیفتھ  یستبین ویتمّثل لكّل ذي بصر وبصیرة أّنھ ما المراد بالنبي
؟ وما  ؟ وما الخاّصة التي تعّینھ ویمتاز بھا عن غیره  ؟ وما الغایة التي تترّتب علیھ  تقتضیھ

، وتنفّك من  ؟ وكیف تنخرق بھا النوامیس الطبیعیة ؟ وما حقیقة المعجزة ھي العصمة
 ؟ إلى ، واألشیاء عن عاداتھا  ، وُتحّول األكوان عن مجاریھا  جّرائھا األسباب عن مسّبباتھا

                                                           
 .  108:  12سورة یوسف )  3(
 .  29ـ  28:  48سورة الفتح )  4(
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غیر ذلك من المباحث العالیة والمقاصد الغامضة والنظرات الفلسفیة من طریق العقل وسبیل 
 .  ، وھي إمام الدلیل والبرھان الوجدان واإلحساسات الضروریة لكّل أحد

، كّلي النبّوة وإثبات الصانع وتوحیده غایات ما لغیر العقل إلیھا من سبیل أو دلیل  نعم  
 .  أبدًا

على صّحة الشرائع أو لزومھا بمجّرد أقوالھا أو حكمھا بذلك بحیث یكون  واالستدالل  
ـ قوٌل ال ینبغي التعریج علیھ وال  )5(الدلیل على الشرع ھو السمع ـ كما ینسب إلى البعض

 .   تھ وفسادهالنظر إلیھ وال الخوض في صّح

   في بدء نشأة اإلنسان وعجزه وجھلھ وحاجتھ :  األمر األّول

إذن فلنحتكك غرائز العقول ونقتفي ونقف على مھابط أضوائھا ومساقط أنوائھا   
 .   عن االلتزام بھا خالصًا وال مناصًا )6(ومبرمات أحكامھا التي ال یجد ذو مسكة

 :  ولإلیضاح نمّھد في المقّدمة ُأمورًا نتوّصل بھا إلى الغایة ونقف بعدھا على الحقیقة  

 

 ]في بدء نشأة اإلنسان وعجزه وجھلھ وحاجتھ :   األمر األّول [

ُوجد في نشأة  أّن كل إنسان ـ مھما كان ـ یعلم من نفسھ ضرورًة أّنھ قد : األّول ]األمر  [  
، ولكّنھا   ھذا الكون المحسوس عریقًا ولصیقًا بثالث صفات ھّن ُأّمھات الشقاء وینابیع الخّسة

، وھي كائنة مع كونھ وقبل   أسبق شيء إلیھ وألصق الصفات بھ وأقدمھا عھدًا بوجوده
 .  اّتصافھ بكّل حال وصفة

 .  ، عاجزًا عن كّل شيء ن كّل شيء، فقیرًا م كّل إنسان یعلم أّنھ ُوجد جاھًال بكّل شيء  

 .   ، ومن أّي شيء كان  ، فضًال عن أّنھ أین كان جاھًال حّتى بجھلھ  

، فال یمتاز عنده لون من  فقیرًا حّتى من االنتفاع بسمعھ وبصره وإحساسھ وشعوره  
 .  لون وال إنسان من إنسان

 .  عاجزًا حّتى عن قوت ساعتھ وساتر بشرتھ  

 ! ؟ خّسة أكبر من ھذهوأّي شقاء و  

، یطوي  ، ال یتمّلص أحٌد منھا أبدًا بید أّنھا ضریبة على البشر عاّمة وخاّصة الزمة  
 .   الولید على ذلك عّدة من صفحات أّیامھ ولیالیھ

                                                           
 .   759:  2، والحظ عّدة اُألصول  ومابعدھا 296ُنھب لبعضھم في إرشاد الطالبین )  5(
 .  )430أساس البالغة . ( صاحب عقل:  ذو َمَسَكة)  6(
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غورھا وال ، ُقذف باإلنسان من حالق ال یعلمھ إلى ھّوة ال یدرك قعرھا وال یسبر  نعم  
، سوى أّنھ ال   ، فھو كخابط عشواء في لیلة ظلماء واألنوار محیطة بھ  یدري إلى أین غایتھا

 .   یھتدي إلى سبل االنتفاع بھا والتمّتع فیھا

فھو باِدئ بدء مجّرد البشرة عادم القّوة أعزل من كّل سالح حّتى سالح العقل   
، رجاله   ، وكّل ما عنده العوز والحاجة  لتأّلم، وأقدم إحساسھ ا  ، أّول صوتھ البكاء واإلدراك
 .  ، وكّل الكوائن تؤّثر فیھ  ، والبرد یردیھ  ، الحّر یشویھ ، ویداه ال تطاوعھ  ال تحملھ

ثم ُیدفع إلى تّیار ھذا الكون اللّجي لیخوض أمواجھ ویشّق عبابھ سائٌر یرید أن یطوي   
 .  ة الراحلمراحل ویقطع مجاھل على غیر ُأھبة السفر وال تعبی

، وأوفر متاعھ اآلمال  ، وأعظم بلّیتھ ضعف العقل ، وأكبر مصیبتھ الجھل نعم  
 .   والشھوات

، وكّلما نما وشّب  أخذ یتدّرج ذلك السائح الضعیف السابح في غمرات ھذا الكون  
واشتّد وترعرع أخذت وطأة تلك الخالل الثالث التي ھي ُأّمھات شقائھ وینابیع بالئھ تخّف 

 .  نھ من ناحیة وتشتّد علیھ من مناحيع

، فولجت إلى نفسھ منھا  انفتحت لھ قبل كّل شيء أبواٌب خمس من الحواّس الخمس  
 .  إحساسات جّمة وإدراكات مھّمة ونعم كبیرة ولّذات كثیرة

،  ، فأدخلت الھّم إلى قلبھ ولكن ھل خّففت من شقائھ أم زادت في بلّیتھ وعنائھ  
، وأفقدتھ أنفس ما كان عنده  ، واألغالیط إلى عقلھ ، واألوھام إلى خیالھ  ادهواألحزان إلى فؤ

 .   من الراحة والبساطة والسذاجة والسالمة والھناءة والدعة

،  ، والتعب والراحة ، والزیادة والنقصان ولم یزل ھكذا یتراوح بین الربح والخسران  
 .   والغنى والحاجة

السالسل قیود وإن كانت من (، و  ّلما ترّفھ اشتّد خناقھ، وك فكّلما اّتسع ضاق نطاقھ  
 .   )ذھب

ولست أنزع في مقامي ھذا إلى فلسفة أطوار اإلنسان وأدواره جنینًا وطفًال ویافعًا   
 ، وما یعتریھ من التقّلبات واألحوال وناشئًا وغالمًا وشاّبًا وكھًال وشیخًا

 .  اختالف نشآتھ وأدوار حیاتھ ، واختالفھ في المنازع والمطامح حسب والملكات

، ولكّني أجد ما أتوّخاه من القصد  ، فإّنھا وإن كانت مباحث شریفة وفلسفة عالیة كّال  
 .   یتسّنى بیانھ دون اقتحام ھذه العقبة أو توّلج تلك اللّجة

إّن الغرض الذي ُأحاول وضعھ أساسًا أّولیًا لما بعده ما ھو إّال أمر بمكان من البساطة   
 .  .  والوضوح والجالء والظھور
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أّن اإلنسان مھما اّتسعت معارفھ وارتفعت مداركھ واستبحرت علومھ :  أال وھو  
، ما ھو بالنظرة الثانیة إّال مغمور   وتعاظمت مقدرتھ وتفاخمت قّوتھ وانبسطت ثروتھ وسعتھ

 .  ة والشقاءبالجھل مرتطم بالعجز مرتھن بالبالء معقود بناصیتھ الحاجة والعناء والمشّق

،   فإّننا بالنظرة اُألولى وإن كّنا نحسب أّن تلك الخالل أمّس وألصق بالولدان واألطفال  
ولكّننا إذا أنعمنا الفكر وأمعّنا النظر ومّحصنا الجوھریات والحقائق وجدناھا في الرجال أشّد 

 .  وأقوى وأمّر وأدھى

إّن معلوماتھ أكثر :   تقدر أن تقول علیھأال ـ برّبك الكریم ـ أّي إنسان من عاّمة البشر   
 !  ؟  ، وغناه بذاتھ أوفر من حاجتھ  ، وقدرتھ أكبر من عجزه  من مجھوالتھ

، وال تبادر بالحكم قبل الغور فیھا والوصول إلى أعماق  ، ثّم احكم تدّبر ھذه الجملة  
 .   ، فنكون بواد وأنت بآخر  تخومھا

وأكبر الحكماء الراسخین من ذوي الموسوعات خذ إلیك أشھر العلماء االختصاصّیین   
، تجدھم كّلما اّتسعوا في العلم والمعرفة  واإلحاطات بعاّمة العلوم من الغابرین والعصرّیین

تطامنوا إلى االعتراف بأّن ما یجھلون أكثر مّما یعلمون وما خفي علیھم أعظم مّما ظھر 
 .   لھم

:  إّن الحكمة: ( ، وال تغتّر بقولھم تركھا زاویةأّما معرفة حقائق األشیاء فدعھا ناحیة وا  
بحسب الطاقة : ( ، بعد استدراكھم ذلك بقولھم )معرفة حقائق األشیاء على ما ھي علیھ

 .  )7()البشریة

بمسافات عجزت قواھم وُقدرھا عن  )8(والطاقة البشریة دون العروج إلى ذلك الشأو  
 .  ، َبْلَھ تصویرھا تقدیرھا

شيء  إّن معرفة حقائق األشیاء بل حقیقة أّي:   خذھا عني ناصعًة بیضاء كفلق الصبح  
، وھو من الغیب الذي ما  من األشیاء كنز مرصود ما انحّلت طالسمھ وال ُرقیت عزائمھ

 .   )9()ِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َال َیْعَلُمَھا ِإالَّ ُھَو(:   ، إّال لمن  ُملكت مفاتحھ وال ُفتحت مغالقھ

، وباختالف  وإّنما المتیّسر ھو معرفة األشیاء بآثارھا ولوازمھا ال بحقائقھا وجواھرھا  
، والحقیقة الواحدة ذات  ، فإّن تمایز اآلثار آیة تمایز المؤّثرات  اآلثار نحكم باختالف حقائقھا

 .   ، فتلّطف وتدّبر  ، وإّال لزم الخلف  أثر واحد

                                                           
،  207:  2، أبجد العلوم  36:  1، كّشاف اصطالحات الفنون  66، التعریفات للجرجاني  143:   3رسائل إخوان الصفا :  قارن)  7(

 .  32:  2ر العلماء دستو
 .  )2388:  6صحاح اللغة . ( الغایة واألمد:  الشأو)  8(
 .  59:  6سورة األنعام )  9(
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، إذا كان اإلنسان على كتالت اللیالي وربوات األّیام ال یزال مستشرفًا مشرأبًا  نعم  
، فال یزداد إّال حیرة ودھشة وتقاعسًا  یعاني ویجھد في البحث عن معرفة حقیقة نفسھ

، والطریق  ، فالباب موصود ُعْد:   ، وكّلما سعى إلیھا أحّس بھاجس یھتف بھ ودحورًا
 !  ؟  فما ظّنك بھ لو طلب معرفة غیره من الحقائق!  د، والطالب مردو مسدود

كمال اإلدراك البشري إّنما ھو بمعرفة أّن ھناك ال : ( وإذا كان فلسفّي الغرب یقول  
 .  )10()نھایة من الحقائق التي ال ینتھي إلیھا إدراك

 .  )11()ما علمنا سوى أّننا ما علمنا: (  وفیلسوف الشرق یقول في آخر نفس من حیاتھ  

 :  خاتمة أّیامھ واآلخر یقول في  

 وغایة سعي العالمین ضالل*** نھایة إقدام العقول عقال 

 !  ؟ ، بل والخاّصة واألخّص وعاّمة السواد )12(فما بالك بغمار الناس  

 .  ي عنھا أو ینكرھا علّيوعبثًا ُأحاول تسجیل ھذه الجلّیة التي ال أحسب أّن أحدًا یدافعن  

إّن اإلنسان جاھل قبل كّل شيء وبعد كّل (:  إذن فلنطبع على أذھاننا بالحروف الكبیرة  
 .  )شيء

 .  اإلنسان جاھل بتمام حقیقة اللفظ  
                                                           

 .  375و  361:  2الحظ ما نقل عن ریشھ ودیفید ھیوم في موقف العقل والعلم )  10(
 :  لنّصانوھاك ا

 .  375 : 2الحظ موقف العقل والعلم .  )إّن تعّلم حدود قدرتنا ذّرة الحكمة البشریة: (  أّما ما نقل عن دیفید ھیوم فھو قولھ
، وال  لماذا ال نعترف بأّن العلم الذي نفتخر بھ عبارة عن الظواھر: ( فھو قولھ) 361:  2(وأّما المنقول عن ریشھ في المصدر السابق 

 .  ، ولیست القوانین التي تدیر الماّدة الجامدة أو ذات الحیاة حّتى قابلة للتقّرب من عقولنا نحن حقائق األشیاءندرك 
لكن ھذا .  بسقوطھ بواسطة الجاذبیة التي تتناسب مع الكتلة والمسافة) نیوتن(؟ لقول  ، لماذا إّن الحجر المرمي إلى الفضاء یعود ساقطًا

؟ إّن سقوط الحجر  ، وھل یفھم أحد ھذا االھتزاز الجاذب المسقط للحجر ن حادثة من دون تعریف عّلتھاالقانون ما ھو إّال بیا

، وھو شيء عادي عمومي  ، لكّنھا في الحقیقة لم یكن لعقل أحد من البشر أن یفھمھا حادثة عادیة لحّد أّنھا ال تثیر شیئًا من دھشتنا

 .  جمیع الحادثات الطبیعیة بال استثناء، ك ، إّال أّنھ غیر مفھوم أیضًا معترف بھ
، حّتى إّن أبسط شيء منھا یتضّمن سّرًا غامضًا  ونحن نعیش في حادثات تتعاقب حولنا من دون أن نفھم واحدة منھا فھمًا مطابقًا للواقع

وث جسم ثالث مختلف عن حد:  ، أعني ؟ ومن مّنا فھم جّیدًا لفظ الترّكب ھذا ، فلماذا ترّكب األدروجین مع األوكسجین جّدًا

ما ھي العّلة التي تمسك األجزاء الفردة بعضھا مع بعض لقطعة :  ؟ وإذا سئل عالم من علماء الطبیعة الجسمین بزوال خواّصھما

بھذا بأّنھ ال یعرف شیئًا :  ؟ یضطّر إلى القول  ، وإذا سئل ما القّوة الماسكة  بأّنھا القّوة المّسماة بالماسكة:  ؟ یجیب من الحدید

بسبب القّوة المجھولة :  ؟ یكون جوابھ لماذا یمتزج بعض األجسام مع بعض إذا وضعناھما جنبًا لجنب:  وإذا سئل كیمیائي.  الشأن

 .  )، وإّنما نحّس بعض آثارھا ، ونحن ال نعرف ما ھي بالعالقة الكیمیاویة:  التي یعبر عنھا
نفسھ ھذا القول ألفالطون أو سولون الحكیم في محاضرتھ التي ألقاھا في مجلس بحثھ في النجف ) رحمھ اهللا(نسب المصّنف )  11(

 .  187الحظ أساطین المرجعیة العلیا .  ھـ بحضور اُألستاذ أحمد أمین المصري 1349األشرف عام 
 .  )416:  4العین للفراھیدي . ( مجتمعھم:   غمار الناس)  12(
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،  ، عاجز في قّوتھ لنرسم على ألواح جبھاتنا أّن اإلنسان ـ مھما كان ـ جاھل في علمھ  
الحقائق الراھنة فضًال عن أّنھا لو امتزجت أبدًا بشعورنا  ، فإّن ھذه فقیر في غناه

، وأصلحت  )13(، وكسرت من سورتنا  واستحضرتھا بصفة دائمة مداركنا لخّففت من شّدتنا
، كالكبریاء والخیالء  معّرة أكثر الصفات الذمیمة عن أدیم نفوسنا )14(، ورحضت ذات بیننا

، فإّنھا فضًال عن ذلك سوف تنفعنا  ، نعم والُعجب والغرور والطیش وھّلم كذا وعلى مثل ذا
 .  إن شاء اهللا، فاّتخذھا أّول حجر في أساس ما سیأتي من المباني   فیما نحن بسبیلھ

   في شرف اإلنسان ومقامھ في الكون :  األمر الثاني

 

 

 

 

 ]، وجھل العقل البشري بالمستقبل  التربیة

، وقذفنا بھ  ، ونعتنا منھ تلك الحقیقة أّن اإلنسان الذي قلنا عنھ تلك الكلمة : األمر الثاني  
، وال  تباعدنا في ذلك عن اإلصابة، وال نظن أّننا   في ھّوة الخّسة والخمول والجھل والخمود

، ولكن ھل یحسن بنا السكوت على تلك   ، وال طاش سھمنا عن الھدف أخطأنا شاكلة الغرض
كي ; الحقیقة وعدم تعدیل ھاتیك الخّطة بتعریف اإلنسان شیئًا من شأنھ ومقدارًا من حّظھ 

،  ھذه األكوان ، ومقامھ من  ، ونریھ موقع مركزه من ھذه العوالم نؤّدي لھ بعض حّقھ
، فنكون قد ذكرنا خیره وشّره وبعض ما لھ  ، وكفاءتھ في كّفة ھذه الحیاة  ونصیبھ من الوجود

، فیجدنا واقفین أمامھ موقف العدل سائرین معھ على محّجة النصف غیر باخسین  وما علیھ
، عسى  ، نعم ، فعساه إذا عرف ما ھو وأین ھو وما لھ مّما ھنالك  قدره )15(حّقھ وال غامطین

اإلنسان حین یعرف شأنھ في الوجود وعظیم مقامھ في الكون أن تدّب فیھ روح النشاط 
، فال  كریم ومركزه الوسیط، فیحافظ على مقامھ ال صدره دم الغیرة )16(ویتحّرك في تامور

 .  یندحر عنھ رجیمًا ویندفع إلى ُھّوة الشقاء ذمیمًا

                                                           
 .  )35:  13تھذیب اللغة . ( تناول الشراب للرأس:  السورة في األصل)  13(
 .  )516:  1جمھرة اللغة . ( الغسل:  الرحض)  14(
 .  )1147:  3صحاح اللغة . ( االحتقار واإلزراء:  الغمط)  15(
 .  )601:  2المصدر المتقّدم . ( غالف القلب:  التامورة)  16(
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اإلنسان مھما جھل حقیقتھ وأعیا علیھ معرفة نفسھ وفتح كنزه وحّل رمزه واستكناه   
، فإّنھ ال یجدر بھ  ، ومھما ضاع عنھ سّر وجوده وضاق ذرعًا بعرفان سریرتھ  جوھرة ذاتھ

ّنھ صفوة األكوان وخالصة العوالم وبذرة الكماالت وثمرة الوجود وال ینبغي لھ أن یجھل أ
ومجتمع الحقائق وینبوع الفضائل والغایة التي ما بعدھا من الخلیقة غایة وال لسواھا من 

 .   اإلیجاد قصد وال عنایة

، فإّنك ـ أّیھا اإلنسان ـ لو سبرت األكوان   وال تحسبّنھا ألفاظًا فارغة وكلمات خالیة  
ت ما في نسخة العالم الكبیر على نسخة عالمك الصغیر لرأیَتك نموذجًا لھ وخالصة وقابل
 .  منھ

،  ، وماًء ونارًا وھواًء وترابًا  ، وماّدیًا ومجّردًا تجدك جمادًا ونباتًا وحیوانًا وملكًا  
ا من كّل ، وھلّم على ھذ ، وتریاقًا وسّمًا ، وثعبانًا وعقربًا  ، وسبعًا وشاًة  ورحمانًا وشیطانًا
 !  ، وساكن ومتحّرك ، وحّي وموات  محسوس ومعقول

أفلسَت ـ أّیھا اإلنسان ـ أنت الذي سخرَت جمیع ما في محیطك من كائنات الماّدة   
فما فتأَت أن ذّللَت !   ؟ ونابتات الطبیعة التي كنَت كأحدھا وأنت وإّیاھا في ذلك شَرٌع سواء

،  ، وجعلتھا تحت حكمك ، وذّللتھا ألمرك تھا، وملكَت أعّن ، وطأطأَت ھضابھا  صعابھا
 .   واستخدمتھا في منافعك وشؤونك

، واستخدمَت منھا كّل شيء على مرور الدھور وأزلیات  سّخرتھا لك في كّل شيء  
، وال امتنعت علیك منھا   ، وال سّخرتك منھا عزیمة  ، وما استخدمك منھا شيء الحقب
 .  شاردة

 .  ، وال ماء وال ھواء ، وال أرض وال سماء بحر فلم یستعص علیك برٌّ وال  

، وخضَت مع الحیتان في  ، وسابقَت الطیور في أجوائھا فشاركَت الوحوش في فلواتھا  
 .  غمراتھا

 .   )رّد الفعل(، على ناموس  نعم.  ، ولیس معك شيء فأنت مع كّل شيء  

،   ، إذ ثأرت منك فرضھا یعةبینا أنت المتصّرف في الخلیقة والمتنّفذ في موالید الطب  
، وحكمت   ، ولعبت بك فوق أالعیبك بھا ، وتصّرفت فیك كتصّرفك فیھا واسترّدت قرضھا

، وال  ، وما عتمت أن ألقتك في مھّب حوادثھا وتصاریف صروفھا علیك وال كحكمك علیھا
 ، تتدافعك من صّحة إلى  كالریشة في مھّب العواصف والذّرة في زعزعة الریح القاصف

، ومن شبیبة إلى  ، ومن یسر إلى عسر ، ومن فرح إلى حزن ، ومن نتاج إلى ُعقم سقم
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، حكم القاھر  ، ومن حیاة إلى ممات  ، ومن جمع إلى شتات ، ومن قّوة إلى ضعف مشیب
، ال تعلم حّتى  ، ال بل خبط عشواء ووطأة عجماء الجائر والحاكم الظالم والقاسي المستبّد

 !  ى تنفع، وال تسمع حّت  ترحم

، تتطامن إلى أرض الھوان  وتسكن فورتك )17(ھنالك ـ أّیھا اإلنسان ـ تھدأ نعرتك  
 !  منكسرًا ذلیًال

،   وبینا أنت متقّلب في غمراتھا مستسلم ألمواج تّیارھا ال تملك لنفسك دفعًا وال نفعًا  
؟ وإلى أین  ؟ وأین كنُت من أین أتیُت:  وناجیت ضمیرك وسألت ذاتك راجعت وجدانك

 ؟   ؟ وماذا ُیراد مّني ؟ وماذا ُیراد بي سأكون

، وعندھا ترجع إلى تلك الحقیقة التي  ولكن ال تجد سوى الحیرة أو السكوت منھا جوابًا  
،  عاجز في قّوتھ ، اإلنسان جاھل في علمھ(:  ، فتقول حّقًا أنبأناك أن ال محیص لك عنھا

 . )فقیر في غناه

تحت  )18(، باخعًا  ، ملقیًا لسالحھ  ، فھل تجد اإلنسان وانیًا عن كفاحھ ولكن على كّل ذلك  
، مصطبرًا   ، خاضعًا إلى االستسالم لھا والھدّو والسكون طوع مشیئتھا  أعباء الطبیعة

 ؟  ، تصّرفھ كیف شاءت وتجري علیھ حكمھا كما أرادت  تھالسیطر
، إّن بین جنبیھ وفي رأسھ جوھرین مجّردین عن فواعل الطبیعة مؤّثرین   ، ثّم كّال كّال  

ال توجد  )19(، فبقیت ِضمارًا ، وُحرمت ھي منھما ، فاز بھما اإلنسان  فیھا غیر متأّثرین بھا
 .  وجمادًا ال تحّس

 .   ، وإالُھھا في الغد ، وملیكھا الیوم  اإلنسان ابنھا باألمس  

أفیجدیھ ذلك درءًا لخطوبھا ودرعًا لصروفھا وجّنًة لھ من وخزات حوادثھا ونخسات   
قلب فوالذّي كّلما من لك ـ أّیھا اإلنسان ـ ب!  ؟  كروبھا ومبیدات زعازعھا وكاسحات قوارعھا

 !   ؟ رضختھ رواضخ الطبیعة بصخورھا ازداد صالبة واشتّد تماسكًا

،  من لك بالثبات الذي تقف بھ أمام تلك الزعازع راسخ القدم ثابت الجنان ھادئ البال  
 !   ؟ ، وترتجف الخضارم وال ترتجف  تزول الرواسي وال تزول

، ویعود سمومھا لك نسیمًا  صیرھامن لك أن تقف ریثما تسكن زوابعھا وتركد أعا  
 !  ؟ وجاحمھا نعیمًا

                                                           
 .  )200:  14لسان العرب . ( ، والجھل الكبر:  النعرة)  17(
 .  )117:  1تھذیب اللغة . ( منھكًا:  باخعًا)  18(
 .  )364مصباح المنیر ال. (  الغائب الذي ال ُیرجى عوده:  الِضمار)  19(
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من لك بذلك وأنت ذاك التِرُف الغّض الذي اغتررت بغضارة العیش ونضرة النعیم   
، ولم تحسب لغیر ھذا الحال  ، وألفَت الراحة والسعة ، وركنَت إلى الدعة  وزخارف الطبیعة

، فتندھش   الملّمات بغتة وتأخذك على غّرة، حّتى تفاجئك تلك  حسابًا وال أعددت لغیره عتادًا
 !  ؟ لھا مذعورًا وتموت بین یدیھا قبل موتك رعبًا

تدفعھا ، ال   ، وھي من ورائك بالمرصاد  العیش وعنجھیة الغرور )20(فأنت في ُبلھنیة  
، وال تحّلق بك عنھا في سكائك الھواء  ، وال تدّمرھا دون تدمیرك مدّمراتك عنك مدافعك
 !  ، وال  ، وال طّیاراتك

؟ وكیف لنا بتحصیل السبیل إلى األمن من  ؟ وما ھو اللجأ والوزر إذًا فإلى أین المفّر  
 !  ؟ ھذه األخطار التي تتھّددنا وتتنّھد في كّل حین لنا

، ومناحي  ودریئًة لألرزاء )21(، إمباءة للبالء أللشقاء ُخلقنا وللعناء وجدنا!   اهللا عمُرك  
 !   ؟ للمحن ومصّبًا للمصائب

 ، فحّي  إن كانت ھذه ھي الغایة من كیاننا وھي مبلغ جھدنا ومنتھى السّر من وجودنا  
، فإّنھ   حّي على الموت باإلرادة أّیھا اإلنسان قبل الموت بالطبیعة!   على االنتحار یا بني آدم
 !  ، وأملك لراحتك وأمكن بخالصك أولى لك وأحرى بك

، فقد ذھب بك الیأس إلى مذاھب القنوط ونبذك  ، ولكن ھونًا علیك وعلى رسلك ال  
 .  الھلع إلى مھاوي الغموط

، إّما إلى طرف  ھا اإلنسان ـ ال تزال في جنف وانحراف إلى األطرافوھكذا أنت ـ أّی  
 !  ، وقّلما تقف على األوساط  التفریط أو اإلفراط

 !  ، بل أشّد رزایاك ومصائبك )22(، بل أحّد سخائمك  وتلك إحدى عظائمك  

، ونتاج الرأفة والحنان ال القسوة  أّیھا اإلنسان ـ ُنشوء الرحمة ال السخطأنت ـ   
 .  )23(والشنآن

 .   ، وإلى الرحمة سوف تصیر أنت بالرحمة ُأنشأت  

 .  ، وإلى السعادة یمكنك المسیر أنت للسعادة ُخلقت  

 .  عنایة دّبرك اللطیف الخبیر، وبال أنت بالعنایة كنت  

                                                           
 .  )283:   6تھذیب اللغة . (  سعة العیش والِخصب:  الُبَلھِنیة)  20(
 .  )531:  1لسان العرب . ( منزًال أو مكانًا للبالء:  مباءة للبالء)  21(
 .  )205:  4العین للفراھیدي . ( الحقد والموجدة في النفس:  السخیمة)  22(
 .  )1076:  2جمھرة اللغة . (  البغض:  الشنآن)  23(
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 .   ، وفیك ینبوع ماء الحیاة ودوحة ثمر الكمال أنت ـ كما أنبأناك ـ بذرة السعادة  

 !   ؟ ، والتربیة الصحیحة لتنشأ علیھا ولكن كیف لك بالتربة الصالحة لُتغرس فیھا  

 !  ؟  وأّنى لك بالزراعي الماھر لیحرثك ویسقیك ویستغّل لك ما فیك  

 !   ، وعندك السعادة ومنك الشقاء  الداء وفیك الدواء فمنك  

، ال بل یقتل داءك  ، ویصف لك داءك ودواك ولكن من لك بمن یدفع ھذا بذاك  
، ویشفق علیك وال  ، ویصنع لك صنع من طّب لمن حّب ، ویفّل بسعادتك حّد شقائك  بدوائك

 !  ؟  صدر على جنانھ، ویحافظ علیك حفاظ الجفن على إنسانھ وال  شفقة ُأّمك وأبیك

من لك بالنطاسي الحاذق الذي تكون أنت على ثقة من معرفتھ بدخیلة أمرك ونخیلة   
، وفروعك  الذي یعرف فضلك وفضولك!   ؟  سّرك وُأصول محاسنك وجذور مساوئك

،  ، وما بھ تعدیل عناصرك وتوازن تراكیب أسناخك وأمشاجك  ، وسّرك وجھرك  وُأصولك
،  ، ویشّذب فضولك وزوائدك ، ویغرسك في التربة الصالحة یحةفیرّبیك التربیة الصح

، ویجعلك ھیكل السعادة ومجّسمة الھناء وسلطان الطبیعة ومفتاح  ویستثمر بذورك وأعوادك
 !  ؟ كنوز الماّدة

والتمرین فالحاجة أّما التربیة والتھذیب والتثقیف والتشذیب والتكمیل واألدب واللدانة   
إلیھا الیوم ومن ذي قبل قد بلغت إلى مكان من الضرورة والظھور عاد القول فیھا والحّث 

، ولیس اإلنسان وحده في أمّس الحاجة إلیھا وأشّد االرتباط بھا والفقر   علیھا من الفضول
الم الشھادة ، بل ذلك سار في جّل أو كّل ما في ع  ، حّتى كأّنھا ھي ھي اإلنسان ال غیرھا لھا

 .   والساریات في صراط االنتقال والحركة

، وأّي حدید یقطع ولم   ، وأّي شجر یثمر الطّیب ولم یشّذب  أّي أرض ُتستغل ولم ُتحرث  
،   ج ولم ُیسّو ویثقب، وأّي جوھر یعانق جید الحسناء أو یرتقي قّمة التا  )24(یسّن ولم ُیذرب

 !  ؟  وأّي طائر یطرب بشدوه ولم یدّرب

، فتوجد الحسن الكامل   ، رّبما تغلط الطبیعة أو یشاء صانعھا إظھار قدرتھ نعم  
، بل تعجز كّل ید وكّل قّوة عن حكایتھ وتقلیده  المستغني عن مّد ید التحسین إلیھ والتكمیل لھ

،   ار الربیع وألحان بعض السواجع من الطیر، كجناح الطاووس وأزھ وتصویره وتمثیلھ
 .  ، والنادر ال یقاس علیھ ولكّنھ نادر

                                                           
 .  )127:  1صحاح اللغة . ( الحاّد من كّل شيء:  الَذِرب)  24(
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، فإّن الطبیعة الخرقاء والماّدة الصّماء العمیاء تعجز عن أن تلد المھّذب  وعلى أيٍّ  
 .   الصالح الذي ال یحتاج إلى تعدیل واصطناع

خداجًا في نقص وتشویھ وھذه ضربة على كّل موالیدھا وأبنائھا ال یزال نتاجھا   
، حّتى یستلمھا الكائن الذي ھو أرقى منھا قدرًا وأسمى مقامًا المجّرد عن  وفوضى وتشویش

، فإّنھ إذا دخل  ، وھو جوھر العقل المجّرد الشاعر الحّساس  لوثتھا وخّستھا وعماھا وجھلھا
ى أصبح یریك المعجب ، حّت ما بینھا واستلم شیئًا منھا لّم من شعثھا وأصلح ما شاء من أمرھا

، ویبدي لك كّل یوم طرفًة من الغرائب التي تخالھا نوعًا من اإلعجاز أو ضربًا   المدھش منھا
 .  من السحر

، وما أدریھ أھذا ھو أم   باإلنسان:  وما ھذا الكائن المحسوس المنتصب القامة المتسّمي  
ماّدة وفرد من أفرادھا یجري علیھ ، فما ھو إّال أحد كائنات ال ، كیف كان اإلنسان نعم!   ؟ ال

 .  ما یجري علیھا

،  ، أو حشرة من الھواّم ، وإّال فھو وحش من الوحوش  فالتربیة والتھذیب ضرورّیة لھ  
 .  )25()ِإْن ُھْم ِإالَّ َكاالَْْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ َسِبیًال(:  أو داّبة من األنعام

؟ ومن ھو الطبیب النطاسي  ولكن الشأن أّنھ َمن ھو المرّبي لھ والقمین بإصالحھ  
الخبیر بدائھ ودوائھ الذي نكون على ثقة من صدقھ ومعرفتھ ونأمن من خطأ خطواتھ وزّلة 

 ؟   أفكاره

من ذا الذي نجعلھ مھیمنًا على نفوسنا ونضع في یده أیدینا متطامنین آمنین على ھدوٍّ   
، فیھوي بنا إلى  ، ال نخشى أن یزّل في سیره بنا إلى سبل السعادة ة وطمأنینةوسكینة وثق

، والسیر  ، فإّن الطریق دقیق والفّج عمیق  ھّوة الھلكة ومتالف الھوان ومعاطب الشقاء
 !  ؟  مخوف والعقبات ُألوف

،  لعائلیةوالتربیة التي نوعز إلیھا ونقول عنھا لیست ھي التربیة الفردیة وال البیتیة أو ا  
تربیة النوع وسّن قوانین إصالحیة لعاّمة البشر على اختالف الدھور :   وإّنما نعني بھا

 .  والعصور وترامي اللیالي واألّیام

وعلیھ فلننظر ھل في تلك العقول البشریة والمدارك الماّدیة التي صنعت في الكون ما   
، ولكن ھل تستطیع أن تنھض   وبعیدأبدعت وبرعت بھ وقّربت باإلبداع واالختراع كّل بدیع 

 ؟  بتلك الوظیفة وتقوم بذلك العبأ

                                                           
 .  44:  25سورة الفرقان )  25(
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ھل یستطیع العقل المجّرد من جھة الماّدي من ُأخرى أن یكون ھو المصلح العاّم   
 ؟  والمرّبي الكّلي والمھّذب للنوع

ھل في وسع العقول وملكوتھا أن تسّن لنا الشرائع والنوامیس التي تتكّفل بصالح   
، في   ، في االكتساب واالقتصاد ، في اآلداب واألخالق  الحاضرة واآلخرة:  فيشؤوننا 

، في المعامالت والحیویات من المطاعم  ، في القصاص والدیات  الحدود والمجازاة
، أو  والمشارب وتمییز النافع منھا والضاّر والمؤّثر منھا في سوء األخالق وفساد الطباع

 ؟  ، وما ال یؤّثر شیئًا من ذلك ئة ولو بعد حیناألمراض المزمنة واآلالم الموب

ھب أّن ندوة الشورى جمعت لك عقالء العالم لھذه الغایة من سّن القوانین وتشریع   
وإن أصابوا فمن !   ؟  وإن اّتفقوا فمن لك بأن یصیبوا!  ؟  ، ولكن من لك بأن یّتفقوا  الشرائع

وس وتتمّشى تلك الشرائع في الناس رغبة لك بالثقة بإصابتھم حّتى تطمئن القلوب وتسكن النف
 ! ؟ واختیارًا ال إكراھًا وإجبارًا وقسرًا وقھرًا

 )26(على أّن دون وقوع كّل واحدة من ھذه الفروض بل دون إمكانھا لعقبات كؤود  
 .  ، ال یخترقھا الوھم وال یطرقھا الخیال وال یأتي علیھا ومیض الخطرات  سود )27(ومھامھ

أّي عقل یخترق بنوره غیابة المستقبل الحالك ومغّبة ھذا الكون المدلھم الذي كأّنما ھو   
 !   ؟ )28()مِّن َفْوِقِھ َمْوٌج مِّن َفْوِقِھ َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَھا َفْوَق َبْعض َیْغَشاُه َمْوٌج(:   ذلك البحر اللجّي الذي

، یضع  أّي نافذ فكر یستطیع اقتحام ظلمات الغد لیجعل ُألمم المستقبل شرعة ومنھاجًا  
،   أحوالھا ومناسبات شؤونھالھا مشروعًا یالئم طباعھا ویناسب أذواقھا ویوافق مقتضیات 

 !   ؟ ویضع في عھدتھ كلتا سعادتیھا وتمام شؤون نشأتیھا

أّنى للعقول بذلك فضًال عّما لو حاولت أن تجعلھ واحدًا لكّل العصور ولجمیع الشعوب   
 !  ؟ ولقاطبة اُألمم

 .  ھذا مّما یستحیل أن تھّم بھ العقول أو یخطر لھا على بال  

لبشریة إذا توّجھت تلقاء تلك الظلمات وأرادت أن تلتمس علم شيء من إّن ھذه العقول ا  
، وال تخطو إلى  ، وال ترى لھا حركة )29(، ال تسمع لھا حسیسًا المستقبل وقفت حیرى متبّلدة

                                                           
 .  )89:  9تاج العروس . (  شاّقة المصعد صعبة المرتقى:  عقبة كؤود)  26(
 .   )294:  4القاموس المحیط . ( ، والبلد الُمقِفر البعیدة المفازة:  المھمھة)  27(
 .  40:  24سورة النور )  28(
 .  )135المصباح المنیر . ( الصوت الخفي:  الحسیس)  29(
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ل القواعد الجفریة أو الرملیة أو األمام خطوة واحدة إّال أن تتوّكأ على أعواد قصبیة من إعما
 !  التعویل على التفرّسات والتھّجسات من حدس أو تخمین

 !  ؟ ، تعّوج فیھما أم تستقیم وال أدري أتخطو على ذلك خطوتین أم ثالث  

 .   طال بنا المقام ونخشى أن نشّط عن القصد وتفوت الغایة  

، ال نظّن  مرین األساسیین عّدة نتائجأّن المتحّصل لنا من تمھید ھذین األ:   والقصارى  
 :  أّن في واحدة منھا مجاًال للشّك أو موضعًا لالرتیاب

، ألصقھا  أّن اإلنسان ـ مھما كان ـ ال تزال تكتنفھ وتحیط بھ دوائر من الشقاء : اُألولى  
 .  بھ وأقربھا إلیھ وأقدمھا عھدًا فیھ دائرة الجھل والعجز والفقر

   أّن إیجاد الخلق لغایة وحكمة في :  األمر الثالث

، ولكّنھ بجوھري عقلھ ونفسھ  أّنھ وإن كان بطبعھ في أسفل دركات الخّسة : الثانیة  
 .   مستعّد ألعلى درجات الكمال والعّزة ومتأّھل للعروج إلى أقصى مراتب السعادة

 .  أّنھ في أحوج ما یكون إلى التربیة الصحیحة في التربة الصالحة : الثالثة  

، وأشّد من ذلك حاجتھ إلى المرّبي الكامل الجامع لصفات مخصوصة وعالمات  نعم  
 .  معلومة

، وال عقول  أّن ذلك المرّبي ال یسعنا أن نفترضھ ھو عقل اإلنسان بنفسھ :  الرابعة  
 .  سواه من عاّمة البشر حّتى ولو اجتمعوا قلیًال أو كثیرًا وكان بعضھم لبعض ظھیرًا

 :  ، وانتظر لتمام الكالم في  فاحتفظ على ھذه النتائج  

 

 ]في أّن إیجاد الخلق لغایة وحكمة :   األمر الثالث [

وذاك أّنك رّبما وقفت على أولیات الجزء األّول :  من اُألسس والدعائم األمر الثالث  
اضع وتلوتھا ، وال ارتاب أّنك إذا تدّبرت تلك المو  وسبرت بحثنا مع الماّدیین والدارونیین

حّق تالوتھا ال یبقى عندك خلجان ریبة وال ضربان شكٍّ بأّن وراء ھذا العالم المحسوس 
والماّدي المشاھد قّوة مجّردة مدّبرة حكیمة أزلیة قدیمة مختارة مریدة ھي الصانعة لھذا العالم 

لنابتات في ، ولیست الطبیعة إّال إحدى ا  وكّل كائناتھ من الدقیق والجلیل والكثیر والقلیل
 .   أرض إرادتھا المقّدسة والمسّخرات بأمرھا والدائنات لحكمھا

، أو ما شئت  ، أو النیشر ، أو الجواھر الفردة ، أو السدیم ، أو األثیر  وھذه الماّدة  
، ما ھي وجمیع ما منھا إّال أصغر منشآت تلك اإلرادة وأخصر عوالمھا وأضعف  فسّمھا
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، ونسبتھا من سائر العوالم الحّیة الروحانیة نسبة حصى المثانة  مخترعاتھا وأدنى إبداعاتھا
 .  )حاشا اإلنسان الكامل! (  ، جماٌد في حّساس ومواٌت في حيٍّ من اإلنسان

، فال أحسبك ترید أن تشّق علّي في الكّرة واإلعادة لما مضى على أتقن   وعلى أيٍّ  
 .   قواعده ومبانیھ

، أال  ن القریبین أساسًا ثالثًا أعلى وأجلى وأتقن وأمكنإذن فضع إلى جنب ذینك األساسی  
 .   )أّن للعالم صانعًا حكیمًا: (  وھو

أّن كّل أفعالھ وإبداعاتھ على نوامیس الحكمة وُأصول :  ونعني من نعتھ بكونھ حكیمًا  
، وأّنھ  الرحمة وقوانین العدل وموازین الصّحة واالستقامة ومكائیل اإلحسان والفضیلة

، ما  ، وما أوجدھم لیجھدھم ظلمًا وإجحافًا  ما خلق الخلق عبثًا وال جزافًا) حكمتھ جّلت(
، ویعمل   ، ما خلقھم لیریھم نعیمھ ویمأل بھم جحیمھ كّونھم للشقاء والتعاسة والعناء والمھانة

 !  فیھم قّوة الغضب ویسّلط علیھم سطوة الرھب

ّن البراھین الساطعة واآلیات النّیرة عّرفتنا ، فإ ، تقّدس وتعالى عن كّل ذلك  ، ثّم كّال ال  
 .  أّنھ منّزه عن كّل قبیح

إّن ما تحكم ضرورة العقول بقبحھ تحكم باستحالتھ علیھ حسبما استبان لك في مباحث   
التوحید من الجزء األّول من أّن وجوب وجوده مستلزم لكمالھ وعدم تطّرق النقص إلیھ بوجھ 

 .  )30(من الوجوه

وأّي قبیح أقبح عند أرباب العقول من الظلم أو العبث أو اإلیذاء بغیر عوض أو   
 !   ؟ جزاء

، وتلك الفائدة لیست   وعلیھ فال محیص من أن یكون اإلیجاد والخلق لمنفعة وفائدة ما  
 ، یھ، واحتیاج كّل شيء إل لغناه بذاتھ عن كّل شيء; إلیھ عائدة 

غني ) جّل شأنھ(، والواجب   والمستفید المنتفع ناقص یطلب كمالھ ویصلح باالنتفاع حالھ
، ولیس فیھ حالة منتظرة وال صفة  ، بل فوق حّد الكمال بما ال یتناھى عّدة وشّدة ومّدة كامل
 .  ، وھو غیر الفرض ، وإّال لم یكن واجبًا متغّیرة

، ویستحیل أن تعود إلیھ تجافیًا عن  یًا عن العبثوالمصلحة والغایة البّد منھما تجاف  
 .   ، فال محالة ھي عائدة لخلقھ جودًا منھ وكرمًا وتعالیًا وِعَظمًا االستكمال والنقص

 .  )31(غیر معّللة باألغراض) تعالى(أّن أفعالھ :  ومن ھنا ظھر الوجھ فیما یقال من  

                                                           
 .  274وما بعدھا و 263ص 1في ج تقّدم ذلك)  30(
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منّزه عن ) جّل شأنھ(، وھو  فإّن الغرض ما یستكمل بھ صاحبھ; ، ھو حقٌّ  نعم  
 .   ، بل ھو فوق حّد الكمال االستكمال

 :  ، وھو ، وإن ضایقت فما شئت فسّمھ غرض ال بھذا المعنى ولكن ھناك  

وھذا ضروري فطري یجده كّل أحد من نفسھ .  أّن الشيء یحّب ذاتھ ومظاھر صفاتھ الكمالیة

، فخلقت الخلق لكي  ، فأحببت أن ُأعرف كنت كنزًا مخفیًا «:  ، وھو ذاتٌي ال یعّلل ووجدانھ

 َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواالِْنَس ِإالَّ(،   )33()32(» ُأعرف

 .  )35(، كما في تفسیر ُأمناء الوحي لیعرفون:  ، أي  )34()ُبُدوِنِلَیْع

، ونظرًا   لمعاتھاوفي ھذا الحدیث الشریف لطائف معارف كّنا نھّم باإلشارة إلى بعض   

، وحیث نجد أّن العقل العاّمي عن إتمام ھذا  إلى ما یجدر باللبیب اعتباره أحجمنا عن ذلك

، فھذا القدر منھ كاف وأولى بنا من استیفاء شرح   المقام وعن إدراك حقیقة الغرض متجاف

 .  الغایة

 

   ، والبرھان على وجوب البعثة  نتائج اُألمور المتقّدمة

 ]، والبرھان على وجوب البعثة   ُألمور المتقّدمةنتائج ا [

، وننظر ماذا حصل عندنا من تلك األساسّیات  والغرض أن نعود إلى استیفاء غرضنا  

 .   ، وما تمّھد لدینا من المقّدمات الثالث

 :  وھا ھي نتلوھا سردًا علیك لترى إلى أّي شيء تضطّرك وألّي غایة تقودك وتؤّدیك  

 .   اإلنسان جاھل عاجز فقیر  

                                                                                                                                                                                     
، شرح  404، مطالع األنظار  350:  1، األربعین في ُأصول الدین  115االقتصاد للغزالي :  ، الحظ وھو مذھب األشاعرة)  31(

 .  202:  8المواقف 
، النخبة  264، النوافح العطرة   342، الدرر المنتثرة  327، المقاصد الحسنة  136حادیث المشتھرة التذكرة في األ:  قارن)  32(

 .  143، اللؤلؤ المرصوع  341، أسنى المطالب  95البھیة 
د صحیح ، وال یعرف لھ سن )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لیس من كالم النبي :  قال ابن تیمیة: ( ما نّصھ) 173:  2(وفي كشف الخفاء 

لكن معناه صحیح مستفاد من :  وقال القاري.  وتبعھ الزركشي والحافظ ابن حجر في الآللي والسیوطي وغیرھم.  وال ضعیف

 .   ))رضي اهللا عنھ( ، كما فّسره ابن عّباس لیعرفوني:  أي) َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواالِْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن: ( قولھ تعالى
، ولم نذكر ھنا  قدرًا یسیرًا ـ ولكّنھ مقنع ـ من شرح ھذا الحدیث) نھزة السفر ونزھة السمر: ( ا في رحلتنا الموسومة بـقد ذكرن)  33(

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ھو المسّدد) سبحانھ(، واهللا  شیئًا مّما ذكرناه نظرًا لبعض المالحظات
 .  56:  51سورة الذاریات )  34(
 .  20:  1الحظ علل الشرائع )  35(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .   اإلنسان محتاج إلى التربیة الصحیحة التي تخّفف وطأة شقائھ وتقوده إلى سعادتھ  

 .  اإلنسان محتاج إلى المرّبي والمصلح الخاّص لعاّمة البشر  

 .  ، وعقول غیره في ھذه الجھة عاجزة كعقلھ  عقل اإلنسان غیر كاف لتربیتھ  

 .  ، وإن اّتفق ال یجدي فقاّتفاق العقول ال یّت  

، خلقھ لغایة شریفة وحكمة قائمة وسعادة دائمة ال لشقاوة  اإلنسان لھ صانع حكیم  
 .   الزمة

إذن ـ والحال على ما ترى ـ فھل یصّح أو یسوغ لذلك الصانع الحكیم أن یھمل ھذا   
،   أشّد العجز، وھي في  وھل یحسن منھ أن یكلھ إلى نفسھ!  ؟ الخلق الضعیف ویتركھ سدى

 !  ؟ ، وھم عنھ أعجز أو الى غیره

 !  ، وھیھات ھیھات  ، ثّم كّال كّال  

قادر حكیم ) تعالى(أّنھ حیث ثبت آنفًا ـ بمقتضى وجوب وجوده وقیومیتھ ـ أّنھ :  وبكلمة  
، ومن المعلوم  جواد لتقّدسھ عن العجز والجھل والبخل فضًال عن الظلم والعبث والعیث

، وداللتھم  ّم المنافع لعباده ـ بعد نعمة إیجادھم ـ نظم ُأمور معاشھم ومعادھمضرورة أّن أھ
 .   لتتّم لھم النعمة وتكمل بذلك علیھم المّنة; على أسباب صالحھم وفسادھم 

ومن المتبّده أیضًا قصور عقولھم عن إدراك مضاّرھم ومنافعھم ومفاسدھم   
لغلبة الشھوات ; عن تشخیص جزئیاتھا  ، وضعفھم عن تعیین كّلّیاتھا فضًال  ومصالحھم

، وجسماني شھواتي  ألّن كّل واحد ھو حیوان قبلما ھو إنسان; الحّسیة على الجھات العقلیة 
 .  قبلما ھو ملك روحاني

ومن الواضح أیضًا كونھم قاصرین وغیر الئقین لمحاورة عظیم سلطانھ ومجاورة   
:  ألّنھم من التراب وإلى التراب; م تبیانھ رفیع عرشھ وأركانھ لیستمعوا حدیث كالمھ وقدی

، ویدّلھم على   ، فحاجة الخلق إلى ما یوصلھم إلى كمالھم !) ؟ وأین التراب ورّب األرباب(
، مع عدم قابلیتھم بحسب نقص استعدادھم وضعف مواّدھم عن تحصیل   رشدھم وضاللھم

الحّق والجواد المطلق ـ بمقتضى  ، كّل ذلك یوجب على مرادھم إلھامًا أو وحیًا أمرًا أو نھیًا
،  رسًال وأنبیاء:  ، نسّمیھم لطفھ الثابت المحّقق ـ أن یجعل بینھ وبین خلقھ وسائط وسفراء

، ومن جھة ُأخرى لتبلیغ مراده إلى  یلیقون من جھة الستماع كالمھ وتلّقي وحیھ وإلھامھ
 .  جملة عباده
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َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا لََّجَعْلَناُه (:  ة من عوالم ُأخر، وھم في الحقیق فھم في الصورة والحقیقة بشر  

 .   )36()َرُجال َوَلَلَبْسَنا َعَلْیِھم مَّا َیْلِبُسوَن

، بل ال یكاد الغرض  ومن المعلوم أّن المشاكلة والجنسیة لھا في التبلیغ أعظم مدخلیة  
 .  یحصل بدونھا

،  بذلك كان إخالًال منھ بالغرض في إیجاد الخلق) تقّدس شأنھ(الواجب  وحینئذ فلو أخّل  
والمبدأ الفّیاض ال بخل فیھ وال !  ؟ ، فكیف من واھب العقل ونقض الغرض قبیٌح من العاقل

 .  )37()َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُینِفُق َكْیَف َیَشاء(:  نقص یعتریھ

،   ا توّخیناه لك من السبیل إلثبات النبّوة العاّمة وضرورة الحاجة إلى كّلیة البعثةوھذا م  
 .   وقد رأیت كیف تحكم اإلحساسات الصحیحة والوجدانات السلیمة بھا

وقد سلكنا بك إلیھا من أسھل طرقھا وأقرب مبادیھا بحیث ال ترى فیھا مقّدمًة معّقدة   
، أو تستعین بما یدّق   ، أو ترتبط بالمباحث الكالمیة  تنعقد بشيء من االصطالحات الفلسفیة

 .   فھمھ ویعسر على العاّمة علمھ

:   أّما المتكّلمون فقد سلكوا إلیھ من طرق شّتى وأنحاء مختلفة أھونھا وأبینھا ما ملّخصھ  
،  للبراھمة الزاعمین امتناعھممكن عقًال خالفًا ) تعالى(أّن مجيء رسول من البشر عن اهللا 

 .  )38(وإذا كان ممكنًا واّدعاه ذو المعجزة وجب تصدیقھ

، وال حاجة بنا إلى  ونحن ال یھّمنا أن یكون صحیحًا أو مشتمًال على شيء من الخلل  
 .   م فیھ بعد تجّلي الحقیقة ونصوعھا بما ھو أسھل منھ مناًال وأصفى سجاًالبسط الكال

، إّن الذي یحسن أن ُیكّلل بھ ھذا المقام وُیزّین وُیجلى ویبّین بل الذي یلیق أن ُیجعل  نعم  
،  دّرة تاجھ وطراز دیباجھ وغّرة عنوانھ وطّرة دیوانھ ھو كالم أئّمة الدین وورثة النبّیین

، فالماء أصفى  ، وأمكن بالحّجة والبیان وأملك للدلیل والبرھان  لم بھ وأعرف بأسبابھفإّنھم أع
 . أمضى في ید قریعھ )39(، والعضب  من ینبوعھ

                                                           
 . 9:  6سورة األنعام )  36(
 .  64:  5سورة المائدة )  37(
، كشف  201، مصارع المصارع  130ـ  129:  2، غنیة النزوع   323، الذخیرة  381ـ  380شرح اُألصول الخمسة :  قارن)  38(

، الحاشیة  241ـ  240، اللوامع اإللھیة  36و  35، شرح الباب الحادي عشر  311و  296، إرشاد الطالبین  348ـ  347المراد 

 .  170ـ  169على إلھیات الشرح الجدید للتجرید 
 .  9:  5، شرح المقاصد  250:  2الملل والنحل :  وأّما ما یتعّلق بالبراھمة فراجع

 .  )252:  9لسان العرب . ( السیف القاطع:  الَعضب)  39(
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ھشام ابن (، عن  )الكافي(في كتاب الحّجة من  )40()الكلیني(روى ثقة اإلسالم   
أّنھ قال للزندیق الذي :   )علیھ السالم(، عن أبي عبداهللا جعفر بن محّمد الصادق  )41()الحكم
إّنا لّما أثبتنا أّن لنا خالقًا صانعًا  «:   )علیھ السالم(؟ قال  من أین ُأثّبت األنبیاء والرسل:  سألھ

یجز أن یشاھده خلقھ وال متعالیًا عّنا وعن جمیع ما خلق وكان ذلك الصانع حكیمًا متعالیًا لم 
، ثبت أّن لھ سفراء إلى خلقھ یعّبرون عنھ  یالمسوه فیباشرھم أو یباشروه ویحاّجھم ویحاّجوه

، فثبت  إلى عباده ویدّلونھم على مصالحھم ومنافعھم وما بھ بقاؤھم وفي تركھ فناؤھم
وھم األنبیاء ،  )جّل وعّز(اآلمرون والناھون عن الحكیم العلیم في خلقھ المعّبرون عنھ 

وصفوتھ من خلقھ حكماء مؤّدبین بالحكمة مبعوثین بھا غیر مشاركین للناس ـ على 
مشاركتھم لھم في الخلق والتركیب ـ في شيء من أحوالھم مؤّیدین من عند العلیم الحكیم 

، ثّم ثبت ذلك في كّل دھر وزمان بما أتت بھ الرسل واألنبیاء من الدالئل والبراھین   بالحكمة
 )42(»  ال تخلو األرض من حّجة یكون معھ ِعلٌم یدّل على صدق مقالتھ وجواز عدالتھلكی

 .  انتھت كلماتھ النورانیة المشتملة على حقیقة اإلیمان الیمان والحكمة الیمانیة

،   وقد حظت وتكّرمت كریمتاي بھذا الحدیث الكریم بعدما نفثت الیراعة ما قّدمناه  
،  النظر بھ وجدُت كّل ما نّمقتھ من كثب إّنما ھو مضمون ھذا الحدیث الشریفوحین مّتعُت 

 .   ال بل كّل ما نّمقناه إّنما ھو لمحة من لمحاتھ ولمعة من قبساتھ

                                                           
، وأّنھ توّفي في أوائل القرن  قد مّرت اإلشارة إلى ترجمة ھذا المحّدث الشھیر وینبوع العلم الغزیر في أوائل الجزء األّول)  40(

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، ومرقده إلى الیوم مشھور ، ودفن ببغداد الرابع
، وتاجر  ، ونشأ بواسط ولد في الكوفة.  )علیھم السالم(، من أصحاب أئّمة أھل البیت  شام بن الحكم الكندي بالوالءأبو محّمد ھ)  41(

، وكان قبًال ینزل  إّنھ مات في ھذه السنة:  ، ویقال ھـ 199، حیث انتقل إلى ھذه البلدة آخر عمره ونزل قصر وّضاح سنة  ببغداد

، وكان مّمن فتق  ، وكان ثقة في الروایات حسن التحقیق فیھا )علیھما السالم(صادق والكاظم روى عن ال.  ببني شیبان بالكوفة

كتاب علل :  ، منھا لھ كتب یرویھا جماعة.  الكالم في اإلمامة وھّذب المذھب بالنظر مع حذق بضاعة الكالم وحضور الجواب

،  ، كتاب الرّد على أرسطو في التوحید ، كتاب الجبر والقدر توحید، كتاب الشیخ والغالم في ال ، كتاب الرّد على الزنادقة التحریم

 .  ، كتاب المیدان  ، كتاب المیزان كتاب المجالس في اإلمامة
، سیر أعالم النبالء  289ـ  288، الخالصة  495ـ  493، الفھرست  345و  318، رجال الطوسي  434ـ  433رجال النجاشي (

 .  )194:  6 ، لسان المیزان 544ـ  543:  10
:   بدل) إلى خلقھ وعباده: ( ، و )إلى خلقھ: ( بدل) في خلقھ: ( ، و )أو یباشروه: (  بدل) ویباشروه: ( وورد.  168:  1الكافي )  42(

أرض : ( ، و )بما: ( بدل) مّما: (  و) العلیم الحكیم: ( بدل) العلیم الحكیم: ( ، و )المعّبرون: (  بدل) والمعّبرون: ( ، و )إلى خلقھ(

 .  )األرض: (  بدل) اهللا
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أّن لكلٍّ من الحكماء :  حیث ذكر ما حاصلھ )43(ولقد أحسن بعض الحكماء المحّققین  
والمتكّلمین والعرفاء والصوفیة والظاھریة وغیرھم من أھل األذواق والمشارب المختلفة 

، وكال تراه من الوثاقة بالقبول أجدر  طریقًا إلثبات النبّوة غیر طریق الفرقة اُألخرى
اره ـ أشار إلى تلك الطرق بأجمعھا ، وھذا الخبر الشریف ـ على وجازتھ واختص وأحرى

 .  )44(ولّوح إلى تلك المسالك على اختالفھا وتشّعبھا

 :  حّتى قال ما نّص عبارتھ بالفارسیة  

واگر فالسفة أقدمین را استماع این كالم مقّدس ممكن میشد ھر آینھ إقرار مینمودند (  
 .  )45()كھ جان تشنھ داند قیمت آب: ( ، نظام ن كالم قدسيبمعجزة بودن ای

، فتأّملھ إن كنت من أھل ذلك  یم قد أحسن النظر في ھذا الخبرتاهللا إّن ھذا الحك:   أقول  
، ال بل قد استوعب مھّمات  تجد كّل فقرة منھ مقّدمة لبرھان أو جزءًا من برھان أو نتیجة لھ

كّل مباحث النبّوة بھذه الفقر الوجیزة والكلم المعدودة حیث عّین مكان الحاجة والضرورة إلى 
، وما برھانھم وحّجتھم إیعازًا  ، وما عالمتھم ومیزتھم ھي وظیفتھم، وبّین ما  بعثة األنبیاء

 .  إلى العصمة وإیماًء إلى وجوب المعجزة

غیر مشاركین للناس ـ على مشاركتھم لھم في الخلق والتركیب  «:  انظر ما أنفس قولھ  
لكیال   «، وقولھ  »  مؤّیدین من عند الحكیم بالحكمة «:   ، وقولھ »  ـ في شيء من أحوالھم

 .  » تخلو األرض من حّجة یكون معھ ِعلٌم یدّل على صدق مقالتھ

، وال تضیع عنھ الخواّص والمزایا  وذو اللّب ال تخفى علیھ مواضع الَبھر واإلعجاب  
، ونصرف واردة البحث والبیان إلى  ، فنحن نحیل ذلك إلى الِفَطن والمدارك من ھذا الحدیث

.   ، وُأخرى في المعجزة  ننظر تارًة في العصمة:  ازمھانظریتین من أشراط النبّوة ولو
 .  ونوجز القول في التمحیص عن حقائقھما واألسباب التي ال تدع في النبّوة بّدًا منھما

 

                                                           
،  أحد حكماء اإلمامیة ومتكّلمیھم) فھاممشارق اإللھام شرح تجرید األ(الملّقب بالفّیاض صاحب ) عبد الرّزاق(ھو المحّقق المّال )  43(

ذكر ھذا .  ، وھو من أھل القرن الحادي عشر وصھره على إحدى ثمرتیھ) صدرا(وھو من تالمذة صدر المتأّلھین الشھیر بمّال 

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( )بگوھر مراد(الكالم في كتابھ المشھور الموسوم 
 . 149ذیل صفحة /  1تقّدمت ترجمتھ في ج :  أقول

 .  253ـ  252) فارسي(الحظ گوھر مراد )  44(
 .  253الحظ المصدر السابق )  45(

النفس العطشى :  نظم.   ولو كان استماع الفالسفة القدماء لھذا الكالم المقّدس ممكنًا ألقّروا بإعجاز ھذا الكالم القدسي: ( وترجمتھ

 .  )تعرف قیمة الماء
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   الكالم في العصمة 

 ]الكالم في العصمة  [

، واألصیل  )46(أّما العصمة فقد مّر بعض الكالم عنھا في مستطردات الجزء األّول  
اللطف اإللھي المانع من الخطأ :  ـ ھي )47(أّن العصمة ـ كما عّرفھا األكابر:  بالذكر ھنا

 .  والخطایا من غیر إجبار

، ال عن   الملكة التي تقتضي عدم صدور الذنب عن اختیار وإرادة:  وُنوضح عنھا بأّنھا  
 .  عجز وعدم استطاعة مّدة العمر أو من حین قیامھ بذلك المنصب الخاّص

،  فغیر األنبیاء واألوصیاء من األمثل فاألمثل بھم قد یكونون معصومین كما سبق  
 .  ولكّنھم غیر واجبي العصمة

وأّما تلك السلسلة التي ھي القدوة العاّمة والقبلة العظمى فیجب ذلك فیھا عقًال كأصل   
 .  ، وإّال لزالت الثقة وانتقض الغرض  وجوب بعثتھا

، ولكن األجدر بھ من التعّرض إلصالح غیره أن  ل من غیرهوالناقص وإن كان أكم  
، كي ال   یقوم بإصالح نفسھ ویشتغل بتكمیل نقصھ ویبدأ بتنزیھ ذاتھ وال یعترض األنقص

 .  یقرفھ بذنبھ ویدفعھ بعیبھ ویرّده بمثل نقصھ

ل وال فحّقًا ـ والعیان والوجدان بعد العقل أعدل شاھدین ـ أّنھ ال تتسّنى وظیفة التكمی  
تتیّسر الغایة من التھذیب إّال للمھّذب الكامل والمستقیم العادل األملس األدیم النقي الجلد 

 .   العفیف الذیل الطاھر اإلزار من كّل األوزار

إّن المبعوث إلى اُألّمة أو المستلم وظیفتھ یلزم أن یكون :   ومن جري ما ھنالك نقول  
، وأدواحھ  ، وآدابھ وأخالقھ حسبھ ونسبھ:  ھا فيأكمل أفرادھا وأفضل شخوصھا وأنبل ذوات

 .  ، وكّل شيء ُیتحّسس منھ أو ُیتعّقل عنھ  ، وخلقھ وخالئقھ ، وعلومھ ومعارفھ وأعراقھ

وال یعاضل ذلك ما ھو المعلوم من تفاوت األنبیاء والرسل في مراتب الفضل ودرجات   
رج المعارف غیر النزاھة من فإّن التفاوت في مدارج الكمال ومعا; الزلفى والكرامة 

، فاثبت   ، ولیس التفاضل فیما ھھنا بل ما ھنالك األدناس والرذائل واألسواء والنقائص
 .   وتثّبت

                                                           
 .  319ص 1مّر في ج)  46(
، أنوار  325:  3، رسائل المرتضى  529، شرح اُألصول الخمسة  37، النكت االعتقادیة  128تصحیح االعتقاد :  قارن)  47(

 .  243، اللوامع اإللھیة  37الباب الحادي عشر  ، شرح 302ـ  301، إرشاد الطالبین  365، كشف المراد  196ـ  195الملكوت 
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الحكم في الموارد الجزئیة والوقائع :  أّما العصمة في العقائد والتبلیغ والفتوى ـ بمعنى  
قد اّتفقت طبق ضرورة العقول الشخصیة على طبق أحكامھا الكّلیة ال بمعناھا المصطلح ـ ف

قاطبة المسلمین بجمیع عناصرھا وشعوبھا ـ عدا ما ینسب إلى بعض الخوارج عن ربقة 
، فال یصدر الخطأ منھم في شيء من  اإلسالم ـ على وجوبھ ولزومھ في األنبیاء وشعبتھم

 تلك اُألمور ال عمدًا وال سھوًا من حین قیامھم بتلك الوظیفة إلى منتھى أعمارھم
 .  )48(الشریفة

وأّما العصمة في أفعالھم وأحوالھم في ذات أنفسھم فقد اّتفق أصّحاء النظر على لزومھا   
 .  )49(مع االلتفات

فالمكّلل بتاج تلك الكرامة اإللھیة یمتنع ـ فیما نرى ـ أن یقع منھ خالف الواقع عمدًا   
، وال یخرج عن دائرة التكلیف وخّطة اآلداب  ھ وبین رّبھحّتى في عمل نفسھ وما بین

 .   والمكارم من حین صباه إلى آخر عمره

وأّما وقوع خالف الواقع منھ أو غیر الصحیح سھوًا فالترجیح واألغلبیة على عدم   
 .  وقوعھ أیضًا

، حیث جّوز السھو على المعصوم في  وقد تصاغر في المعرفة بعض أكابر المحّدثین  
متشّبثین بظواھر  )51(، وتبعھ على ذلك شّذاذ  )50(فعل ما یخّصھ بنفسھ من أعمالھ وتكالیفھ

 . ، فضًال عن إباء العقل إّیاھا أخبار مردودة بنفسھا

                                                           
، شرح الباب الحادي  51ـ  50:  4، شرح المقاصد  428، مطالع األنظار  116و  115:  2األربعین في ُأصول الدین :  انظر)  48(

 .  37عشر 
، كشف المراد  260، االقتصاد للطوسي  338ـ  337، الذخیرة  34، تنزیھ األنبیاء واألئّمة  103معارف تقریب ال:  راجع)  49(

 .  37، شرح الباب الحادي عشر   142، نھج الحّق   349
في ) قدس سره( ومّمن حكي عنھ ذلك الشیخ المفید.   360ـ  359:  1في الفقیھ ) قدس سره(المقصود بھ ھو الشیخ الصدوق )  50(

 .  18رسالة عدم سھو النبي 
:   1ا حكاه عنھ الشیخ الصدوق نفسھ في الفقیھ ، كم مع العلم بأّنھ قد سبق الصدوق إلى ذلك شیخھ محّمد بن الحسن بن أحمد بن الولید

360   . 
 :  ، حیث قال )قدس سره(وال بأس ھنا بنقل كالم الشیخ الطوسي .  والمرجع في ھذه المسألة روایة ذي الیدین

:   ، فقال الیدین، فقام ذو  ، فسّلم في ركعتین صالة العصر) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(صّلى بنا رسول اهللا :  ، قال روى أبو ھریرة(

فأتّم ما بقي من صالتھ .  نعم:  ؟ فقالوا » أصدق ذو الیدین «:  ، فقال ؟ فأقبل على القوم أقّصرت الصالة أم نسیت یا رسول اهللا

 .  وسجد وھو جالس سجدتین بعد التسلیم
، وذلك  ، فإّن ذا الیدین قتل یوم بدر بسنینألّن أبا ھریرة أسلم بعد أن مات ذو الیدین ; ال أصل لھ :  وقد طعن في ھذا الخبر بأن قیل

 .  ، وأسلم أبو ھریرة بعد الھجرة بسبع سنین بعد الھجرة بسنتین
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، وذو  عبد بن عمرو بن فضلة الخزاعي:  ، واسمھ ألّن الذي قتل یوم بدر ھو ذو الشمالین; إّن ھذا غلط :  فقال من احتّج بھذا الحدیث

 .   الخرباق:  ، واسمھ وقبره بذي ُخُشب:  قال.   ، ومات في أّیام معاویة )اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى (الیدین عاش بعد وفاة النبي 
أقّصرت الصالة أم نسیت یا رسول :  ، فقال فقام الخرباق:  ، وقال فیھ والدلیل علیھ أّن عمران بن الحصین روى ھذا الحدیث:  قالوا

 ؟  اهللا
؟ وذو  أقّصرت الصالة أم نسیت:  ، فقال فقام ذو الشمالین:  ، فقال ھ روى األوزاعيأّن:  وقد قیل في الجواب عن ھذا االعتراض

 .  الشمالین قتل یوم بدر ال محالة
 .  »  كّل ذلك لم یكن «:   ؟ فقال أقّصرت الصالة أم نسیت یا رسول اهللا:  أّن ذا الیدین قال:  وروي في ھذا الخبر

 .  » لكم إّنما سھوت ُألبّین «:  أّنھ قال:   وروي
 .   » ، ولم تقصر الصالة لم أنس «:  أّنھ قال:   وروي

في ھذه ) علیھ السالم( ، عن أبي عبداهللا روي ذلك عن سعید األعرج.  ذو الشمالین:  أّن ذا الیدین كان یقال لھ:  وأّما أصحابنا فقد رووا

 .   )406ـ  404:   1الخالف . (  )القّصة
 :   وقال العّالمة المجلسي ما نّصھ

إذ ; ، فلنتكّلم علیھا جملة  لّما أوردنا بعض األخبار الداّلة على عصمة األنبیاء المتضّمنة لتأویل ما یوھم صدور الذنب والخطأ عنھم(

 :  تفصیل القول في ذلك یوجب اإلطناب ویكثر حجم الكتاب
 :   اعلم أّن االختالف الواقع في ھذا الباب بین علماء الفریقین یرجع إلى أقسام أربعة

 .  ما یقع في باب العقائد : أحدھا
 .  ما یقع في التبلیغ : وثانیھا
 .  ما یقع في األحكام والفتیا : وثالثھا
 .  )علیھم السالم(في أفعالھم وسیرھم  :  ورابعھا

ة من الخوارج جّوزوا ، غیر أّن األزراق وأّما الكفر والضالل في االعتقاد فقد أجمعت اُألّمة على عصمتھم عنھما قبل النبّوة وبعدھا

یجوز أن یبعث اهللا نبّیًا علم أّنھ :  ، بل یحكى عنھم أّنھم قالوا ، فلزمھم تجویز الكفر علیھم ، وكّل ذنب عندھم كفٌر علیھم الذنب

 !  یكفر بعد نبّوتھ
على وجوب عصمتھم عن الكذب  وأّما النوع الثاني ـ وھو ما یتعّلق بالتبلیغ ـ فقد اّتفقت اُألّمة بل جمیع أرباب الملل والشرائع

 .   ، إّال القاضي أبو بكر فإّنھ جّوز ما كان من ذلك على سبیل النسیان وفلتات اللسان والتحریف فیما یتعّلق بالتبلیغ عمدًا وسھوًا
 .  قلیلة من العاّمة، إّال شرذمة  وأّما النوع الثالث ـ وھو ما یتعّلق بالفتیا ـ فأجمعوا على أّنھ ال یجوز خطؤھم فیھ عمدًا وسھوًا

 :  وأّما النوع الرابع ـ وھو الذي یقع في أفعالھم ـ فقد اختلفوا فیھ على خمسة أقوال
 .  مذھب أصحابنا اإلمامّیة:  األّول
 .  بحانھ، وال لإلسھاء من اهللا س ، وال لخطأ في التأویل ، وال عمدًا وال نسیانًا ، ال صغیره وال كبیره أّنھ ال یصدر عنھم الذنب:  وھو

، فإّنھما جّوزا اإلسھاء ال السھو الذي یكون من ) رحمھما اهللا(، وشیخھ محّمد بن الحسن بن الولید  ولم یخالف فیھ إّال الصدوق

 .  )علیھم السالم(، وكذا القول في األئّمة الطاھرین  الشیطان
، وكّل ما ینسب  ، كسرقة حّبة أو لقمة ئر الخسیسة المنّفرة، إّال الصغا  ، ویجوز علیھم الصغائر إّنھ ال یجوز علیھم الكبائر : الثاني

 .  فاعلھ إلى الدناءة والضعة
 .  وھذا قول أكثر المعتزلة

 .  ، لكن یجوز على جھة التأویل أو السھو  إّنھ ال یجوز أن یأتوا بصغیرة وال كبیرة على جھة العمد:  الثالث
 .  وھو قول أبي علي الجّبائي
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، وال  ثابتة في جمیع ذلك بما أّنھا ممكنة في ذاتھا )علیھم السالم(إّن العصمة لھم :  وبكلمة  
، فال محیص من ثبوتھا   یحصل تمام الغرض أو الغرض التاّم من البعثة والرسالة إّال بھا

 .   حینئذ

فتجویز بعض اُألمم وقوع الخطایا من األنبیاء باستثناء واحد أو بغیر استثناء غیر   
،   ، وإّال فطباع النبّوة ال یجتمع مع الخطیئة ناشئ إّال من قصور الفكر عن فلسفة معنى النبّوة

 . ، قّل ذلك أم كثر  وكّل ما ھو ظاھر في ذلك من دلیل النقل القطعي فمأّوٌل أو متجّوز فیھ

:   ا ذكرناه من وجوب العصمة ھو من إحدى ألطاف قاعدة اللطف المعّبر عنھا تارًةوم  
 .  بما یقّرب إلى الطاعة ویبّعد عن المعصیة:  ، وُأخرى بما تتّم بھ الحّجة

، وما  ما یعود إلى البیان وقطع العذر:  إذ المراد بالمقّرب والمبّعد; وھو بمعنى واحد   
) تعالى(، فذلك ما یجب منھ  ائجھ من المدح والذّم والثواب والعقابتتّم بھ تبعات التكلیف ونت

، ال ما یعود إلى سائر الجھات الخارجیة التي  بقاعدة اللطف والذي تشترك بھ عاّمة المكّلفین
، كأن یجعل اهللا ھذا غنیًا لیتوّصل بالغنى إلى  قد یّتفق مدخلیتھا في الطاعة أو المعصیة

، أو نحو ذلك مّما  فقیرًا لیفرغ للعبادة وال یشتغل بالثراء عن الطاعة، أو یجعل ذلك  القربات
، فإّنھا ترجع  ، وال دخل لھذه القاعدة بھ  فإّن كّل ذلك لھ أسباب ُأخر.   یندرج في ھذه الجملة

، فتدّبر وال یشتبھ األمر علیك فتبادر باإلیراد من سوء فھم   إلى قطع العذر وإزاحة العّلة
أسأل ) سبحانھ(، واهللا  لك في ھذا القدر مقنع وكفایة من القول عن العصمة، ولیكن   المراد

 .  أن یعصمنا وإّیاك ـ أّیھا القارئ الكریم ـ من العثرات إن شاء اهللا

 

                                                                                                                                                                                     
لقّوة ; ، لكّنھم مأخوذون بما یقع منھم سھوًا وإن كان موضوعًا عن ُأممھم  یقع منھم الذنب إّال على جھة السھو والخطأإّنھ ال :  الرابع

 .  ، وأّنھم یقدرون من التحّفظ على ما ال یقدر علیھ غیرھم ، وكثرة دالئلھم  ، وعلّو رتبتھم معرفتھم
 .  ، ومن تبعھما ، وجعفر بن مبّشر وھو قول النّظام

 .  ، وكثیر من أصحاب الحدیث من العاّمة  وھو قول الحشوّیة.  إّنھ ال یجوز علیھم الكبائر والصغائر عمدًا وسھوًا وخطًأ : لخامسا
 :  ثّم اختلفوا في وقت العصمة على ثالثة أقوال

 .  إّنھ من وقت والدتھم إلى أن یلقوا اهللا سبحانھ:  األّول
 .  وھو مذھب أصحابنا اإلمامّیة

 .  ، وال یجوز علیھم الكفر والكبیرة قبل النبّوة إّنھ من حین بلوغھم:  نيالثا
 .   وھو مذھب كثیر من المعتزلة

 .  ، وأّما قبلھ فیجوز صدور المعصیة عنھم إّنھ وقت النبّوة:  الثالث
 .  )91ـ  89:  11بحار األنوار . (  )، وأبو علي الجّبائي من المعتزلة وبھ قال أبو ھذیل.  وھو قول أكثر األشاعرة ومنھم الفخر الرازي

 .  51ـ  50:  4، شرح المقاصد  34تنزیھ األنبیاء واألئّمة :   راجع)  51(
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   الكالم في المعجزة 

 ]الكالم في المعجزة  [

 . وقبل الحكم والبرھنة علیھا نأخذ في التعریف عن الموضوع المعجزةوأّما   

إّنھا الواقعة من الفعل البشري التي یعجز عن اإلتیان بمثلھا أبناء :   قول الشارحوال  
 .   جنسھ حّتى مّمن ساواه في جمیع جھاتھ البشریة وكماالتھ الكسبیة

أّنھا الفعل الربوبي الصادر من واحد خاصٍّ من البشر مقرون بالتحّدي :  وإیجازھا  
،  ، وقلب العصى إفعى  ، كإحیاء الموتى  كن ذاتي، وذاك كّل ممتنع عادي مم ودعوى النبّوة

 .   وما أنعطف على ھذا النسق

ألّنھ ; فالسحر وأشباھھ من كّل اختراع بشري وإبداع كوني لیس من المعجزة في شيء   
،   ، وما ھو أعظم منھا  ، كالخلق واإلحیاء واإلماتة  غیر ممتنع عادي وال فعل ربوبي

 .   ، وال یعجز عن اإلتیان بمثلھ مماثلھ والمھرة بھكالتعجیز في الكالم للبرعة فیھ 

 .  وسیأتي لھذه القیود إطالق بیان فیما سیأتي إن شاء اهللا  

إّن اإلعجاز في النبّوة ھو :   وحیث تصّورنا الموضوع ـ ولو على الجملة ـ فنقول  
الذي ال ُیستضاء إلیھا إّال  )52(، بل أساسھا الذي تبتني علیھ ونبراسھا  الدعامة التي ُتدعم بھا

، وال یحصل إّال  ، وال تكمل إّال بھ العنایة ، ومن اللطف الواجب الذي ال تتّم إّال بھ الحكمة بھ
 .  بعد حصولھ الغرض

األعمى والبصیر حتٌم على الحكیم أن یؤّید رسولھ إلى عباده بعالمة وآیة منھ تدّل   
; والعربي واألعجم والذكي واألبكم أّن ھذا المّدعي للرسالة صادٌق في دعواه محقٌّ في مقالتھ 

، فیجب على ذلك المبعوث إعالم الخلق  لتتّم بھ الحّجة وتقوم بھ البّینة وتحصل بھ الثقة
 .   ، وإظھاره المعجزات ثانیًا  برسالتھ أّوًال

جوب دفع الضرر المحتمل الذي قد اّتفقت علیھ أرباب ثّم یجب بحكم عقولھم في و  
العقول ـ خال من سّد باب حكم العقل ـ وھو أحد الدوافع الطبیعیة والزواجر النفسانیة لكّل ذي 

وبھذا الدافع الطبیعي .   إحساس یحافظ على سالمة كیانھ ویبتعد عن مؤلماتھ ومھالكھ
في ضمیره حكمًا عقلیًا بلزوم النظر في معجزة والسائق الغریزي یندفع اندفاعًا قسریًا ویجد 

، ثّم وراء النظر تلزمھ الحّجة بما یجده في وجدانھ وما  مّدعي الرسالة والصادع بتلك الداللة
تسكن إلیھ نفسھ ویحكم بھ عقلھ من صّحة تلك المعجزة وأّنھا فعل ربوبي وآیة إلھیة وحّجة 

الُقدر وتنحسم بھا بواعث الشّك واالرتیاب قاطعة تعجز عنھا البشر وتنحّط دونھا القوى و
                                                           

 . )262:  2القاموس المحیط . ( ، والسنان  المصباح:  سالِنبرا)  52(
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، فتمام الحّجة علیھ إّنما ھو بحسب ما  ، أم لیست ھي بذاك  وعوابث الوسوسة واالضطراب
 .   )53()َال ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفسًا ِإالَّ َما آَتاَھا(:  یتّم لھ ویقوم عنده

إلى التنبیھ واإلیماء ال إلى البسطة واالستقصاء إّنما  وكّل ھذا جليٌّ ظاھر أكثر حاجتھ  
اللبثة والریثة واألناة والفكرة في فلسفة المعجزات وأّن وقوعھا في الكون وطالعھا في 

، أم  الوجود ھل ھو على نظم سلسلة األسباب والمسّببات ونسق جري العلل والمعلوالت
الموازین ویعود قولنا بأّنھ خارق للعادة تنخرق بھا تلك النوامیس وال یكون جریھ على تلك 

 .  قول بتمام معناه وبكّل حقیقتھ

وقد اصطّكت ھنا ملحمٌة نظریة وشّبت وغى جدلیة بین فیلسوفین من مشاھیر فالسفة   
فكال أخذ طرفًا  ، )ابن رشد األندلسي(، و  )54()أبي حامد الغزالي: ( اإلسالم وكّبار جھابذتھم
، وتباعدت مناحي الفھوم ومرامي   ، حّتى اّتسعت بینھما مسافة الخلف ومال عن اآلخر جانبًا

 .  ، وضاقت العرى على من أراد بینھما الجمع والتوفیق اآلراء

النظر وما ، ثّم نردفھ بما ینفسح لنا من   وجدیٌر أن نذكر نزرًا من كالم كّل منھما بحرفھ  
 .   یّتسع من رجاء الوئام بینھما وجمعھما على غایة واحدة

ورّد علیھم بما شاء ) التھافت: (  ـ بعد أن استھدف آراء الفالسفة في كتاب) أبا حامد(إّن   
 :  ، فقال ما حرفھ ـ انتقل إلى الطبیعیات )55(وحفظ شیئًا وغابت عنھ أشیاء

لُیعرف أّن الشرع لیس یقتضي ; أّما الملّقب بالطبیعیات فھي علوم كثیرة نذكر أقسامھا (  
في شيء من  ]شرعًا  [ولیس یلزم مخالفتھم ...  في مواضع ]إّال  [المنازعة فیھا وال إنكارھا 

 :  ، وإّنما نخالفھم منھا في أربع مسائل ھذه العلوم

بین األسباب والمسّببات  ]في الوجود  [حكمھم بأّن ھذا االقتران المشاھد :  اُألولى  
، وال   ، فلیس في المقدور وال في اإلمكان إیجاد السبب دون المسّبب اقتران تالزم بالضرورة
 .  )56()بوجود المسّبب دون السب

 .  وأثر ھذا الخالف یظھر في جمیع الطبیعیات  

 :   ـ قال )57(ثّم ـ بعد أن شّدد النكیر على ذلك  
                                                           

 . 7:  65سورة الطالق )  53(
 . 3ھـ  336ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  54(
 :  ، حیث یقول ھذا إشارة إلى بیت ألبي نؤاس) 55(

 حفظت شیئًا وغابت عنك أشیاٌء* **قل لّلذي یّدعي في العلم فلسفة 
 .  17راجع دیوان أبي نؤاس 

 . ، مع اختالف یسیر 191و 190تھافت الفالسفة )  56(
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من  ألّنھ ینتفي بھ إثبات المعجزات الخارقة للعادة; وإّنما یجب علینا إنكار ھذا القول (  
 .   قلب العصا ثعبانًا وإحیاء الموتى وشّق القمر

) النوامیس المتعارفة واألسباب االعتیادیة:  یعني بھا(ومن جعل مجاري العادات   
:  ، وقالوا ، وأّولوا ما في القرآن من إحیاء الموتى الزمة لزومًا ضروریًا أحال جمیع ذلك
 .   أراد بھ إزالة موت الجھل بحیاة العلم

 .  )موسى(لوا تلّقف العصا لسحر السحرة بإبطال الحّجة اإللھیة الظاھرة على ید وأّو  

 .  )58()، وزعموا أّنھ لم یتواتر وأّما شّق القمر فرّبما أنكروا وجوده  

متخّیلة وبعد أن ذكر عن الفالسفة رأیھم في المعجزات وأّنھا خواصٌّ في القوى ال  
 :  ، قال )59(والعقلیة والنفسیة

وإّنما ننكر اقتصارھم علیھ ومنعھم قلب العصا ثعبانًا ...  نحن ال ننكر شیئًا من ذلك(  
، وھو نصرة ما أطبق علیھ   ، وألمر آخر ، فلزم الخوض في ھذه إلثبات المعجزات وغیره

 .  )60()ى قادر على كّل شيءالمسلمون من أّن اهللا تعال

 :   ، فقال  وشرع في البحث  

، فلیس  االقتران بین ما یعتقد في العادة سببًا وبین ما یعتقد مسّببًا لیس ضرورّیًا عندنا(  
:  ، مثل  ، وال من ضرورة عدم أحدھما عدم اآلخر من ضرورة وجود أحدھما وجود اآلخر

، والموت وحّز   ، والنور والشمس ، واالحتراق والنار ، والشبع واألكل  الري والشرب
، إلى كّل  ، وھلّم جّرًا  ، وإسھال البطن واستعمال المسھل ، والشفاء وشرب الدواء الرقبة

 .  المشاھدات من المقترنات في الطّب والنجوم والصناعات والحرف

، ال لكونھا  لخلقھا على التساوق) سبحانھ(من تقدیر اهللا  وإّن اقترانھا إّنما ھو لما سبق  
 .  ضروریًا في نفسھ غیر قابل للفرق

، وإدامة الحیاة   ، وخلق الموت دون حّز الرقبة بل في المقدور خلق الشبع دون األكل  
 .  ، إلى جمیع المقترنات ، وھلّم جّرًا مع حّز الرقبة

 .  )61()حالتھوأنكر الفالسفة إمكانھ واّدعوا است  

                                                                                                                                                                                     
 .  191المصدر السابق )  57(
 .  ، مع اختالف یسیر 192المصدر السابق )  58(
 .  193ـ  192المصدر السابق )  59(
 .  ، مع أدنى تفاوت 194المصدر السابق )  60(
 .  ، بأدنى تفاوت 195المصدر السابق )  61(
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 :   ثّم سّجل ذلك في مثال اإلحراق قائًال  

 !  ؟  ، فما الدلیل على أّنھا الفاعل في اإلحراق إّن النار جماد ال فعل لھا(  

تدّل على ، والمشاھدة  لیس لھم دلیل إّال مشاھدة حصول االحتراق عند مالقاة النار  
 .  )62()الحصول عنده وال تدّل على الحصول بھ وأّنھ ال عّلة سواه

 )63(ثّم أطنب وأسھب في تقریب تلك الدعوى وتسجیلھا وإیراد األمثال والضرائب لھا  
للغزالي منھ ومن شّدة العارضة وسالطة اللسان بلطائف األسالیب وسحر البیان الذي كان 

 :  ، حّتى انتھى إلى قولھ  وما فتأ یصرف أعّنة الخطابة واإلقناع في ذلك!   أوفر نصیب

، إّما بتغییر صفة النار أو بتغییر صفة  نجّوز أن یلقى شخص في النار فال یحترق(  
ار تقصر سخونتھا على أو من المالئكة صفة في الن) تعالى(، فیحدث من اهللا  الشخص

، أو یحدث في  جسمھا بحیث ال تتعّداھا وتبقى معھا سخونتھا وتكون على صفة النار حقیقتھا
، فإّنا نرى من یطلي  بدن الشخص صفة وال یخرجھ عن كونھ لحمًا وعظمًا فیدفع أثر النار

...   والذي لم یشاھد ذلك ینكره.   ، فإّنھ ال یتأّثر بالنار  ، ثّم یقعد في تّنور موقد )64(نفسھ بالطلق
، فال ینبغي أن ُینكر إمكانھا  ، ونحن لم نشاھد جمیعھا وفي مقدورات اهللا عجائب وغرائب

 .  ویحكم باستحالتھا

 .  صا ثعبانًا ممكن بھذا الطریقوكذلك إحیاء المّیت وقلب الع  

، ثّم النبات  ، فالتراب وسائر العناصر یستحیل نباتًا  أّن الماّدة قابلة لكّل شيء:   وھو  
،   ، والنطفة توضع في البطون  ، ثّم الدم یستحیل نطفة یستحیل عند أكل الحیوان لھ دمًا

 .  فتخلق حیوانًا

، فِلَم ُیحیل الخصم أن یكون في مقدورات   لوھذا ـ بحكم العادة ـ واقع في زمان متطاو  
وإذا جاز في !  ؟ أن یدیر الماّدة في ھذه األطوار في وقت أقرب مّما عھد فیھ) تعالى(اهللا 

، فتستعجل ھذه القوى في علمھا ویحصل بھ ما ھو معجزة   وقت أقرب فال ضبط لألقّل
 .  النبي

دأ آخر من المبادئ عند اقتراح ، أو من مب ھل تصدر ھذه من نفس النبي:  فإن قیل  
 ؟  النبي

                                                           
 .  ، بأدنى تفاوت 196المصدر السابق )  62(
 .  200ـ  196المصدر السابق )  63(
 .  )191:  8لسان العرب . (  یدخلون في النار، فیتطّلى بھ الذین  ھو نبت تستخرج عصارتھ:  قیل:   الطلق)  64(
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إّما بغیر واسطة أو بواسطة ) تعالى(األولى بنا وبكم إضافة ذلك إلى اهللا :   قلنا  
، ولكن وقت استحقاق حصولھا انصرفت ھّمة النبي إلیھ وتعّین نظام الخیر في  المالئكة

 .   )65()ظھوره الستمرار نظام الشرع

وإن استوسع وأطال المقال في إثبات ما ) أبا حامد(، فإّن   وحسبنا من كالمھ ھذا القدر  
، ولكن خالصة كّل ما ذكره ـ على اختالف  أراد من عدم التالزم بین األسباب والمسّببات

ترنا نقلھا من أنحائھ وضروب أسالیبھ ـ ال یخرج وال یتباعد عن تلك الكلمات اآلنفة التي اخ
 .  جمیع مقاالتھ الضافیة ومباحثھ الطائلة

وكأّن ھذه الدعوى التي یجھد ویشتّد حرصًا على إثباتھا إّنما ھي شعبة من مسألة خلق   
 .  عند إرادتھم لھا) تعالى(، أو من فعل اهللا  األفعال وأّن أفعال العباد ھل ھي من فعلھم

 .  الشبھ والتماثل بینھما وإن لم تكن ھي تلك أو منھا فما أشّد  

أّن :  بناھا على ما ھو األصل ھناك عنده وعند إخوانھ األشاعرة من) الغزالي(وكأّن   
 .  )66()الكسب(، وللعباد فیھا  )تعالى(، بل من فعلھ  األفعال لیست من فعل العباد

، وال نفھم  لفظ الذي لم یظھر إلى الیوم حقیقة معناه على الوجھ الذي یذھبون إلیھذلك ال  
وأمثالھا إّال  )67()َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصیَبة َفبَِما َكَسَبْت َأْیِدیُكْم(:  )تعالى(كعاّمة أھل اللسان من قولھ 

وھم یریدون من .  اإلنسان وحّصلھ بإرادتھ ومباشرتھ ما فعلھ:   ، وھو المعنى الجلي الظاھر
 .   الكسب سوى ذلك

، فلیس الغرض ھنا الخوض في ھذه الغمرة بعدما خضنا ُلّجتھا وكشفنا  وعلى أيٍّ  
الجلّیة التي ال ُتدفع على ، وأقمنا البراھین  )68(ُغّمتھا في ُأخریات الجزء األّول من ھذا الكتاب

، وباختیاره یترّجح أحدھما  أّن األفعال كّلھا من فعل العباد بإقدار اهللا للعبد على الفعل والترك
 .  ، وبذلك یصّح اّتصاف اإلنسان بالقدرة  على اآلخر

ویّتسع لنا القول بمثل ھذا في سائر الفواعل الطبیعیة سوى أّنھا فواعل قسریة ال   
 .  إرادیة

                                                           
 .  ع اختالف یسیر، م 201ـ  200تھافت الفالسفة )  65(
 .  480الھامش األخیر من ص/  1تقّدم الكالم مع ذكر مصادره في ج)  66(
 .  30:  42سورة الشورى )  67(
 .  وما بعدھا 414وما بعدھا وص 364ص 1راجع ج)  68(
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، وھّد  )الغزالي(الذي ناقض بھ فلسفة ) ابن رشد(ونعود إلى استیفاء البحث بنقل كالم   
وإن كان ال یخلو من بعض )69(، فإّنھ قد أصاب المحّز وطّبق المفصل بحدید أفكاره دعائمھا

 .  ، ولكّنھا غیر ضائرة بجوھر غرضھ المؤاخذات علیھ

 :  بحرفھ) تھافت التھافت: (  فمن بعض كالمھ في  

 .  أّما إنكار وجوب األسباب الفاعلة التي تشاھد في المحسوسات فقوٌل سفسطائي(  

 ، وإّما منقاد لشبھة والمتكّلم بذلك إّما جاحد بلسانھ لما في جنانھ  

 .   سفسطائیة عرضت لھ في ذلك

 .  ومن ینفي ذلك فلیس یقدر أن یعترف أّن كّل فعل ال بّد لھ من فاعل  

أّما أّن ھذه األسباب مكتفیة بنفسھا في األفعال الصادرة عنھا أو بما تتّم أفعالھا بسبب   
، وھو مّما یحتاج إلى بحث  ا مفارق أو غیر مفارق فأمٌر لیس معروفًا بنفسھمن خارج إّم
 .   )70()وفحص كثیر

 :   ، وقال  وما انفّك یتقّعر ویتعّمق في فلسفتھ إلى أن خدش حرمة األدب بالصراحة  

 .  )71()فما أتى بھ أبو حامد في ھذا الباب مغالطة سفسطائیة(  

 :   وقال  

، فمن رفع األسباب فقد   والعقل لیس ھو شیئًا أكثر من إدراكھ الموجودات بأسبابھا(  
، وأّن المعرفة بتلك   ، وصناعة المنطق تضع وضعًا أّن ھھنا أسبابًا ومسّببات رفع العقل

اء مبطل للعلم ورافع ، فرفع ھذه األشی المسّببات ال تكون على التمام إّال بمعرفة أسبابھا
 .   )72()لھ

 :  ، فقال وسائر المتكّلمین) أبي حامد(ثّم أخذ في التعقیب على كالم   

، وال   ، بل إن كان فمظنون فإّنھ یلزم أن ال یكون ھھنا شيء معلوم أصًال علمًا حقیقیًا(  
 .  یكون ھھنا برھان وال حّد أصًال

 . وال علم واحد ضروري یلزمھ أن ال یكون قولھ ھذا ضروریًا ومن یضع أّنھ  

                                                           
:   2ید ، وعّد من األمثال في العقد الفر )123:  8لسان العرب . ( ، أو إذا كان بلیغًا ھذا تعبیر یقال للرجل إذا أصاب الحّجة)  69(

 .   122و 188
 .  350تھافت التھافت )  70(
 .  350السابق  المصدر)  71(
 .  351المصدر السابق )  72(
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وأّما من یسّلم أّن ھھنا أشیاء ضروریة وأشیاء لیست ضروریة وتحكم النفس علیھا   
 .  ، فال ینكر الفالسفة ذلك حكمًا ظّنیًا وُتوھم أّنھا ضروریة ولیست ضروریة

 !   ؟ )العادة(یدون باسم ، وإّال فال أدري ما یر  فإن سّموا مثل ھذا عادة جاز  

 ؟   ، أو عادتنا عند الحكم علیھا  ، أو عادة الموجودات ھل عادة الفاعل  

ملكة یكتسبھا الفاعل توجب تكرار الفعل منھ :   ، فإّن العادة ومحاٌل أن یكون هللا عادة  
 . )74())73()َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال(:  یقول) عّز وجّل(، واهللا  على األكثر

، وحَصر إنكار  وبعد أن استوفى الكالم في ھذا المقام انتقل إلى مسألة اإلحراق  
 :   في موضعین) الغزالي(

، فإّنھا یمكن   ، مثل النار  أّنھ یمكن أن توجد ھذه الصفات للموجود وال تؤّثر فیھ:   األّول  
 .  أن توجد الحرارة وال تحرق

 .  )75(أّنھ لیس للصورة الخاّصة بموجود موجود ماّدة خاّصة:  والثاني  

المترابطة بعضھا ببعض التي ال بھذا مسألة تعاقب الصور السّیالة ) ابن رشد(یرید   
، وھي إلى   ، كالجمادیة إلى النباتیة تنسحب صورة منھا إّال إلى أقرب الصور إلیھا

 .   ، وھكذا  ، وھي إلى اإلنسانیة الحیوانیة

 :  ، فقال ثّم فّصل في ھذین الموضعین  

، فال یمتنع أن تقترن النار بالقطن  أّما القول األّول فإّنھ ال یبعد أن تسّلمھ الفالسفة لھ(  
مثًال في وقت ما فال تحرقھ إن وجد ھنالك ما إذا قارن القطن صار غیر قابل بھ 

 .  )76()لالحتراق

 :  ، وقال وأّما مسألة الصورة والماّدة الخاّصة فقد تصّلب فیھا  

 .   )77()إّنھ شيء ال یقدر المتكّلمون أن ینفوه(  

 :  ، إلى أن قال وجرى في رھان البیان  

                                                           
 .  23:  48، سورة الفتح  62:  33سورة األحزاب )  73(
 .  352ـ  351تھافت التھافت )  74(
 .  363المصدر السابق )  75(
 .  363المصدر السابق )  76(
 .  363المصدر السابق )  77(
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، ثّم یغتذي منھ  تترّكب حّتى یكون منھا نبات )78(أّن األسطقسات:  مثال ذلك(  
َوَلَقْد َخَلْقَنا (:   )سبحانھ(، كما قال   ، ثّم یكون من النطفة حیوان ، فیكون منھ دم ونطفة الحیوان

 .   )79()ِمن ُسَالَلة مِّن ِطین االِْنَساَن

إّن صورة اإلنسان یمكن أن تحّل في التراب من غیر ھذه الوسائط :   فالمتكّلمون یقولون  
 .   التي تشاھد

ُیخلق اإلنسان لو كان ممكنًا لكانت الحكمة في أن :  والفالسفة یدفعون ھذا ویقولون  
 .  ، ولكان خالقھا بھذه الصفة ھو أحسن الخالقین وأقدرھم  دون ھذه الوسائط

 .   وكّل واحد من الفریقین یّدعي أّن ما یقولھ معروف بنفسھ  

، فما أنبأك فھو غرضك الذي   ، وأنت فاستفت قلبك ولیس عند واحد دلیل على مذھبھ  
 .  )80()، وھو الذي ُكّلفَت إّیاه یجب اعتقاده

 .   ھذا ما اخترنا نقلھ من كالم ھذا الفیلسوف  

ونحن ال نرید أن نكثر علیك من نقل ما ھو عتید عندك سھل المأخذ علیك من   
، وال نتوّغل في  ، كما أّننا ال نستوسع البحث في التعّرض لھفوات كّل واحد منھما كالمھما

،   العّلة التاّمة وغیر التاّمة:   یلیق بھا من بیان الفروق بین تحریر ھذه النظریة على ما
، والفاعل  ، والعّلة المنحصرة وغیر المنحصرة ، والمانع والشرط  والسبب وغیر السبب
، والماّدة  ، وما یصدر عنھ الفعل وما یقوم بھ  ، والماّدي والمجّرد المرّكب والبسیط

ى غیر ذلك مّما تتكّفل ببسطھ اُألمور العاّمة من العلم ، إل ، والغایة وما منھ الغایة والصورة
 .   األعلى

ولو أردنا أن نقف الھوینا عند ھذه اُألمور ونعّرج على البحث فیھا بمقدار ما یستبین بھ   
مواضع النظر من كلمات ذینك النابغتین لخرجنا بالضرورة عّما نحن فیھ ووقعنا في 

 .  شاسع وواد عمیق غیر مرتبط كثیرًا بمباحث النبّوة )81(مھمھ

ولكن بالحري أن نستوفي البیان ونغرق نزعًا في تخلیص ما یتعّلق بالمعجزات   
 .  وتمحیص الحّق الصراح من تلك المساجالت

                                                           
; أسطقسات :  رالماء واألرض والھواء والنا:  وتسّمى العناصر األربعة التي ھي.  األصل:  ، بمعنى لفظ یوناني:   األسطقسات)  78(

 .  )21التعریفات للجرجاني . ( ألّنھا ُأصول المرّكبات التي ھي الحیوانات والنباتات والمعادن
 .  12:  23سورة المؤمنون )  79(
 .  364تھافت التھافت )  80(
 .  )294:  4القاموس المحیط . ( البلد المقفر:   المھمھ)  81(
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باحثین إّنما یدور على ال یرتاب المتطّلع في تلك الفقرات أّن محور النزاع بین ذینك ال  
،  أّن األسباب ھل ھي المؤّثرة في مسّبباتھا والفاعلة في مفعوالتھا:  ، وھي جوھریة واحدة

، وھذه المقارنة ھي التي   أم المؤّثر ھو أمر غائب معقول مقارن للفاعل المشاھد المحسوس
 ؟  رتباط أبدًاصّححت نسبة التأثیر إلى ما ھو المشاھد وإن لم یكن لھ مسیس عالقة بھ وا

ھل وجود السبب بذاتھ یستلزم وجود المسّبب ضرورًة استلزامًا :  ومن طریق آخر  
، أم ال یستلزم ذلك إّال من باب االّتفاق والغلبة التي تفید الظّن بحكم  ذاتیًا ال اّتفاقیًا واقترانیًا

 ؟  ، أّما ذات السبب فلیس لھا اقتضاء ذلك في المسّبب  غلبة العادة

فبما أّنھ أشعريٌّ یرى أّن ھذه األفعال الكونیة طبیعیة أو إرادیة كّلھا ) أبو حامد(ا أّم  
أفعال جائزة ال ترتیب لھا وال نظام وال عّلیة وال معلولیة تقتضیھا طبائع الموجودات أو 

، ولكّنھ یحكم أّن ھذه األفعال تظھر مقترنة بالحّي الذي في الشاھد وإّنما   عزائم الحیوانات
، ویرون أّن عّلة المحسوس  ، ویجحد ھو وحزبھ األسباب المحسوسة لھا الحّي في الغائبفاع

، وكأّنھ یترآءى لھ أّنھا ال تصّح إّال على  ، وعلى ذلك یبني أمر المعجزات  أمر غیر محسوس
 .   ھذه المزعمة

ض على فبما أّنھ فیلسوٌف فھو یرى أّن األشیاء كّلھا مرتبٌط بعضھا ببع) ابن رشد(أّما   
، وكلھا أسباٌب ومسّبباٌت وعلٌل ومعلوالٌت مترامیة متسلسلة حّتى  نظام متقن وإبرام محكم

تنتھي إلى عّلتھا اُألولى وفاعلھا األزلي الذي أودع في كّل كائن خاصٍّ اقتضاًء خاّصًا وسببیة 
، ال  الواقع، فإذا أّثرت أثرھا وأعملت وظیفتھا فذلك األثر مستند إلیھا على الحقیقة و خاّصة

 .  إلى سبب غائب وأمر معقول

أّما المعجزات فھي عنده جاریة على مجاریھا الطبیعیة غیر خارجة عن نوامیسھا   
األّولیة وإن كانت على خالف العادة فیھا باعتبار بعض صفاتھا من سرعة وإبطاء وظھور 

 .  وخفاء

فِت قلبك فیما ھو الحّق وحیث قد اّتضحت مقالة الفریقین ومزاعم الخصمین إذن فاست  
 .  ) ابن رشد  (، كما أوعزه إلیك  منھا

، وال یذعن  وال أظّن قلبك السلیم عن غواشي الشبھات یفتیك بتلك الفوضى والشتات  
، وال یركن إلى تصّور أّن نسبة كّل األشیاء إلى  للحكم بقطع الصلة بین األسباب والمسّببات

 .  اءكّل اآلثار نسبة واحدة وعلى حدٍّ سو
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،   مّمن تعزب عنھ تلك الجلّیة) أبا حامد(كما أّني ال أكاد أقتنع بأّن ذلك العارف المتبّحر   
، لیس في طباع واحد منھما   فیفترض أّن نسبة الماء والنار إلى اإلحراق مثًال نسبة واحدة

) تعالى(، سوى أّن اهللا  ، وال في طباع اآلخر منافرة عنھ ومضادة لھ اقتضاء لھ ومناسبة معھ
جرت عادتھ أن یوجد اإلحراق عند مالقاة النار لبعض األجسام من دون أن تكون في 

 .  طباعھا جھة اختصاص تستدعي ذلك على خالف طبیعة الماء

 .  ال جرم أن ال یكون معزى كالمھ ذلك وإن كان ظاھرًا فیھ  

وما أكثر ما تقصر األلفاظ عن بیان تمام .   ، فإّن باب الصرف والحمل لواسع كّال  
 .  ، فیكون الظاھر شیئًا والمعني غیره المقاصد

ومن السائغ أن یكون مرمى نظره ومباءة قصده إلى كون ما في الشاھد من المؤّثرات   
یصادف وجودھا وجود ، ولكن من الجائز أن  لیست ھي العّلة التاّمة وإن كانت مقتضیة

 .  ، فیبطل تأثیرھا وإن كان حدوث ذلك المانع لیس في المشاھد المحسوس المانع

 .  ، فكذلك لیست ھي السبب الوحید والعّلة المنحصرة وكما أّنھا لیست ھي العّلة التاّمة  

فاإلفعى التي یكون على الغالب سبب وجودھا التوّلد من المثل یمكن أن یكون لھا سبب   
 . ، فتوجد بالخلق الفجائي  آخر في الماّدة یوجد في العصى أو في الطین

، وتتحّصل من مالمح كلماتھ وإن   وھذه ھي الغایة التي یرمي إلیھا مناظره الفیلسوف  
 .   لم تكن صریحة فیھ

، وإّنما ھو  أّنھ لیس خرقًا في النوامیس الطبیعة:   وقصارى ما عندنا في حقیقة اإلعجاز  
 .  فیھا وتدبیٌر لھا وحكٌم علیھاتصّرٌف 

ولیس من البعید عنك وال الشاسع علیك تصّور ذلك بعد أن عرفت في مباحث إثبات   
، ومقھورٌة ال   ، ومدبَّرٌة ال مدبِّرة أّن الطبیعة محكومٌة ال حاكمة) الجزء األّول(الصانع من 

 .   )82(قاھرة

، واستحضار األرواح من   ن امتالك الشعور واإلحساس بالمنّوم المغناطیسيوإذا كا  
، وكثیر  ، وحبس المطر بالصدحة  ، وجعل الماء جلیدًا جمدًا بالعمل الصناعي  طریق علمي
، كّل ذلك ممكنًا واقعًا فباألجدر واألحرى واألحّق واألولى أن یكون انقالب   من نظائرھا

، وإبراء األكمھ  ، وانقالب العصا إفعى  قاق البحر رھوًا، وانش النار بردًا وسالمًا

                                                           
 .   وما بعدھا 202ص 1عرفت ذلك في ج)  82(
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، كّلھا أیضًا من الحقائق  ، واإلعجاز بالبیان  ، وتظلیل الغمامة  ، وتسبیح الحصى واألبرص
 .  الراھنة واُألمور الواقعة

،  وإذا كانت القوى البشریة والصناعة العلمیة والعملیة تقدر على مثل تلك اُألمور  
ولى أن یسھل ویھون على القوى الروحیة والقدرة األزلیة ما ھو أعظم وأعلى فباألحّق واأل
 .  من ذلك

وما فتأت ید القدرة تنفذ مشیئتھا في الطبیعة بما ُیحسب أّنھ خرٌق لنوامیسھا !   كیف  
 .  ونقٌض لمبانیھا وُأسسھا

 ، وابتالع النعامة والیاقوت في النار )83(]ل[ألیس بقاء السمند  

، ألیس كّل ذلك وكثیر من   بعض الوحش للحنظل المھلك لإلنسان، واستطابة  )84(للجمر
، مع أّنھ  ضرائبھ وأمثالھ مّما یعّد في بادي الرأي أّنھ خرٌق للنوامیس وفتٌق في القوامیس

 .  واقٌع محسوس ومعایٌن مشھود

وكم في حقائب الحقائق من عجائب غرائب قد حال دونھا الجھل ولم یصل بعد إلیھا   
،  و كشفھا العلم وبلغت إلیھا المدارك ألنحّلت ُعَقٌد كثیرة وھانت مصاعب خطیرةول!   العقل

 .  ولظھر أّن المعجزات من أھون ما صنعتھ ید القدرة وأدنى ما أبدعتھ لباقة الحكمة

وفي ھذا القدر من البحث والبیان عن فلسفة اإلعجاز غنًى وكفایة لذوي البصائر   
 .  باهللا، وما التوفیق إّال  والدرایة

لم ) جّلت عظمتھ(، وعلمت أّن اهللا  وحیث انتھى بك السیر والسبر إلى ھذه المرحلة  
، وال یدعھم   ، وال لیشقیھم في الحیاة وحشیًة وذال  ، وال لیھلكھم جھًال  یكن لیترك خلقھ ُغْفًال

أن یرسل ، بل حتٌم في لطفھ وكرمھ وجمیل عنایتھ وحكمتھ   كالُعجم السائمة والُبھم السارحة
إلیھم من لدنھ رسًال مكّرمین ورجاًال صالحین ومصلحین یجّللھم بطیلسان الحكمة ویصونھم 

 .  بأبراد العصمة ویتّوجھم بتیجان الكرامة والمعجزة

، ووّفى حّق ھذه  قد أسدى ھذه المّنة) جّل شأنھ(إذا علمَت كّل ذلك فال ُأزیدك علمًا بأّنھ   
، فلم یزل على مرور الدھور وُألوف األحقاب  م تلك النعمة، وأحسن الصنیع بتما  الفضیلة

وفي ثنایا العصور في البرھة بعد البرھة والفترة بعد الفترة یبتعث إلصالح عباده وعمارة 
                                                           

لھ جسم إسطواني وذنب طویل وأرجل ممدودة من .  إلى الحیوانات البرمائیة، وینتمي  نوع من خصیلة العظایات:  السمندل)  83(

ولعّل جلده اللّماع الذي یبدو رطبًا باستمرار ھو الذي حاك حولھ .  كما أّنھ أملس ال حراشف لھ.  ، وال مخالب لھ غیر انتظام

 .  ) 395و  260:  3وعة العلمیة المبّسطة الموس . (  ، وھذا غیر صحیح خرافة أّنھ یستطیع النفاذ من النار دون أن یحترق
 .  ) 48:  3المصدر المتقّدم  ! ( للمساعدة على ھضم الطعام تبتلع النعامة أحیانًا صخورًا كبیرة وقطعًا من الحدید وأشیاًء ُأخرى)  84(
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، فیقیمون بین ظھراني األنام  ، ولكّنھم في الصور على أزیاء البشر بالده أمالكًا مقّدسین
سوى أّنھم یتفانون على تلك الغایة .  یمشون في األسواقیتجّولون في اآلفاق یأكلون الطعام و

ویتھالكون في ذلك السبیل ویضّحون كّل غایاتھم وأمیالھم على مذبح الصالح العاّم والنفع 
، ثّم یخرجون من الدنیا خفافًا عیاُبھم ثقیلة بالحسنات موازینھم مشكورًة مساعیھم  البشري

 .  مقّدسة آثارھم

   شرائع واألدیان نظرة إجمالّیة في ال
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 نظرة إجمالّیة في الشرائع واألدیان 

 

ما وجد اإلنسان نفسھ في ھذا الوجود كائنًا حّیًا وھیكًال محسوسًا وشاعرًا مدركًا إّال   
ووجد الدین سائدًا علیھ منفوثًا في ضمیره قائمًا بوجدانھ حّیًا بحیاتھ مسوطًا بلحمھ ودمھ 

 .  ة باھرة ال یحیط بھا الوصف وال یأتي علیھا البیانعنایًة عظمى ونعمة كبرى وحكم

لم تزل لألدیان السیادة في ھذا الكون حّتى في أظلم عصوره وأوحش ظلماتھ حّقًا كانت   
 .  ، صحیحة وقعت أم فاسدة  أم باطلة

تزال وكیف كان أو یكون فإّننا نجد في داللة العقل وبرھنة الحقیقة أّن العنایة ال   
مصروفًة إلى صالح ھذا الخلق الضعیف القوي العاجز القادر الجھول العلیم الملك الكریم 

ما فتأت تلك العنایة التي أبرزتھ من خزانة الخفاء وكتم العدم تعمل في تدبیره .  الوحش البھیم
، فترسل إلیھ من ملكوتھا وخاّصة رجاالتھا والمتخّرجة على روح  وتسعى في صالحھ

،  ، خبیر بحزبھ ، من كّل طبیب دّوار بطّبھ ا سفرة بررة بأیدیھا صحٌف مطّھرةتعالیمھ
، واقف على كامن عللھم وخفّیات دخائلھم   ، نطاسي بدائھم وأدوائھم مسیطر على قومھ

قد أحضر مراھمھ .   ، مكین من سبر أعماق جروحھم وطّیات جوارحھم  وغور مھالكھم
، وجعل نفسھ وقفًا على تلك  فھّیأ العّدة والعالج ، ، عرف المرض والمزاج وأحمى مواسمھ

 .   الغایة ورھنًا بذلك الغرض

وكّل ناظر في جوھریات األدیان نظرًة مجّردة مفتكر في ُأصولھا بفكرة سلیمة یجدھا ـ   
، یجدھا ـ وإن تباعدت ـ   على اختالفھا وتشّعباتھا ـ ترمي إلى غایة واحدة ومقصد فّذ

 .  ، متصالحًة على تنازعھا متالئمًة على تنافرھا ا ـ وإن اختلفت ـ مّتفقة، ویعلم أّنھ  متقاربة

ال ُأرید أن ُأعید علیك ما أفصحت عنھ الصحف ونشرتھ لك الكتب وأنبأك بھ الباحثون   
والمنّقبون والجھابذة المصلحون من أّن غایة الشرائع والقصد الجوھري من األدیان ما ھو 

رذیلة والتحّفظ على حیاة ھذه الروح اإللھیة المودعة ھي فیك كما إّال بّث الفضیلة وكسح ال
 .  ھي مودعة في أخیك

أّن ھذه النفحة اإللھیة التي أنت بھا حّي بل أنت بھا إنسان لیست ھي :  أزیدك بیانًا  
، بل ھي سواء وروح أخیك التي ھي شعبٌة من دوحك  وحدھا ودیعة اهللا عندك وأمانتھ لدیك
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، وأنت   فھما جوھرتان في یدك.  حك وساللٌة من ینبوعك وفصیلٌة من قطیعكوشظّیٌة من لو
 .  بھما مطالب وعنھما معًا مسؤول

لیس الغرض من األدیان والشرائع إّال سعادة ھذه األرواح وصونھا من أن ُتزھق   
ھاملة تعیسة جاھلة محرومة من كرامة العلم  )85(، أو تبقى سادرة ، أو أن توسع ھضمًا  ظلمًا

 .  ، بل لتعیش سعیدة وتحیا حیاة كریمة وتنتقل إلى عیش أھنى ومقام أسنى  وشرف المعرفة

من ..  فسح منھ، ومن مكان إلى أ كما ال تزال تنتقل بھا العنایة من عالم إلى خیر منھ  
، من الرحم إلى ھذا الفضاء الفسیح والكون  ، من الصلب إلى الرحم العدم إلى الوجود

 .  الوسیع

 .   وعساھا تنتقل إلى ما ھو أوسع منھ وأھنى وأسمى وأسنى  

،  ما األدیان والشرائع إّال وسائل وذرائع لتھذیب البشر من الشّر وطبعھم على الخیر  
ع أخیھ اإلنسان بالسلم والموادعة والحسنى والمجاملة وإن تنّوعت وأن یعیش اإلنسان م

 .  جلدتھم واختلفت منازعھم

فإن قضت لھم البواعث والدواعي دعوة أحدھم غیره إلى ما ھو علیھ مّما یعتقده صوابًا   
، ودافع حنان  ویراه لنفسھ ولغیره صالحًا فلیكن دعاؤه عن خالص نصیحة وشفقة صحیحة

 .  ـ بالتي ھي أحسن )86(، ومجادلة ـ كما أمر اهللا   لّینًا وُبشرًا بّینًا، قوًال ورحمة

الدین ـ بعد معرفة صانعك وما أراد بك :   أعود ثانیًا فأقول ما قلتھ أّوًال:  وبالجملة  
، فاعمل لروحك ما تحّب  ، ولكن في غیر جسدك ن ترى كّل روح ھي روحكأ:  ومنك ـ ھو
 .  أو َدع

ولو نّفست عن الیراع أن یجري في ھذه الحلبة لیأتي من كّل دین وشریعة بشاھد أو   
شواھد على أّن ھذا ھو جوھرھا المجّرد وحقیقتھا الضائعة وضاّلتھا المنشودة وغایتھا 

 .   ، لوفى واستوفى وانكفأ وما استكفى إلیھ وال تدّل إّال علیھ المقصودة والذي ال توعز إّال

، إن لم تكن محیطًا بكّلھ فما أحطت بھ   ولكّني ال ُأرید أن ُأطیل علیك بما ھو جليٌّ لدیك  
 .  منھ مقنٌع لك ودلیٌل على ما سواه

ي ، ونقض وإّنما ُأرید أن أقف معك على ضفاف ھذا المنھل الرائق والمورد العذب  
، وتحّولت صورتھا عن حقیقتھا   العجب في أّنھ كیف تحّورت األدیان عن صبغتھا اُألولى

                                                           
 .  )248ـ  247:  12تھذیب اللغة . ( عدم اإلبصار:  ، والسدر ما صنع الذي ال یھتم لشيء وال یبالي:  السادر)  85(
 .  )125:  16سورة النحل . ( )َوَجاِدْلُھم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن: ( في قولھ تعالى)  86(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، فنثروا  ، ونھجوا على ضّد مشاریعھا ومناھجھا  ، وبرز أھلھا على غیر شاكلتھا  الجوھریة
، ویستحّل قوٌم   ، فصار یقتل بعضھم بعضًا  في الصدور بذور األضغان وتنابذوا باسم األدیان

، والحسنة  ، والموادعة مخادعة ، والمجاملة مخاتلة  ، فحّولوا الفضیلة رذیلة  دم آخرین
، وإماتًة لعواطف  إزھاقًا لتلك الروح اإللھیة واللطیفة القدسیة; ، والحّب بغضاء  فحشاء

 .  إخوانھم في البشریة

، والدین یضّج إلى اهللا والحقیقة من ھذه  كّل ذلك بصبغة المحاماة والنصرة للدین  
 .   ، ویبرأ من مثل ھذا المحامي والحمیم براءة التحریم الفظائع

، وإّنما أوجبت   یشھد اهللا واألدیان أّنھا ما أساغت بحال سفك الدماء وإزھاق النفوس  
، وحیاطة الجامعة عّما یتھّددھا من األخطار وینذرھا  ، ودرء الشرور ، وحفظ الكیان الدفاع

 .  )تعالى شأنھا(ك على ذلك في موضعھ بعون المشیئة ، كما سندّل  بالتالشي واالنحالل

أّن التاریخ :  ، وإّنما المعني بالبیان ، وما كانت من القصد وھذه نفثٌة جرى بھا القلم  
، ولكن ضاق وسعھ وقصر شوطھ عن إحصاء كّل ما ھبط على ھذا البسیط من  جمع فأوعى

، بعد علمنا أّن الدین حلیف اإلنسان قد  الشرائع اإللھیة على ُأولیات الدھر وغوابر األزمان
، ولكن معھد التاریخ ما أتحفنا بما یوسعنا علمًا   وجد مع إیجاده وسوف ال یزول إّال بزوالھ

ومعرفة بتفاصیل تلك الشؤون إّال ما نتطّلعھ من وراء مساتیره ومن خالل ثنایاه وأطراف 
 .  زوایاه كأشباح ضئیلة وأفالذ متبعثرة

، ومنھا ما  ن ما انطمس ودرس ولم یبق في العالم من ینتسب لھ ویعتزي إلیھفمن األدیا  
 .   ، أّما الحقیقة فال عین منھا وال أثر لم یبق منھ سوى االسم والنحلة

ولعّل من ذلك المذاھب التي نشأت في غیر آفاقنا ونبعت في محیط سوى محیطنا من   
،  )88()بوذا(، و )87()برھما(، وتلك كمذھب  أقصى الھند أو الصین أو غیرھما

                                                           
، وھو األصل  ، وھو مصدر الكائنات كّلھا اإللھ الموجود بذاتھ الذي ال تدركھ الحواس ویدركھ العمل:  براھما عند البراھمة ھو)  87(

في تألیف الثالوث ) اإللھ المالشي(وسیفا ) اإللھ الحافظ(وھو یشترك مع فشنو .  األزلي المستقّل الذي یستمّد العالم وجوده منھ

 .   الھندوسي
 .  )123، المنجد في األعالم   55ـ  53:  1المدخل إلى دراسة األدیان (  

، من حكماء الھند ومؤّسس  المعتكف:   ، أي ، ویلّقب كذلك بسكیاموني العالم أو المنّور:  ، أي سدھارتا جوتاما الملّقب ببوذا)  88(

، وتزّوج في التاسعة عشرة من عمره ورزق  ، وكان أمیرًا فشّب مترفًا في النعیم نشأ في بلدة على حدود النیبال.  البوذیةالدیانة 

، ولّما بلغ السادسة والعشرین ھجر زوجتھ وملكھ منصرفًا إلى السیاحة والزھد والتأّمل في الكون وریاضة  بولد اسمھ راھوال

، توّفي في قریة  ، فتبعھ كثیر من الناس منھم زوجتھ وابنھ ن من آالمھ التي منبعھا الشھوات، وعزم على تخلیص اإلنسا النفس

 .  م.  ق 483كوسیناھرا سنة 
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ثر عنھم ِحكم عالیة وأفكار سامیة وأخالق ، وكثیر من أضرابھم مّمن تؤ )89()كونفوشیوس(و
 .   )90(فاضلة وحنان على كّل البشر وجعلھم من معرض الرحمة في درج واحد

أّما الشرائع التي أشرقت في آفاقنا وانبسطت أضواؤھا على محیطنا وبزغت شموسھا   
ولكن أھّمھا حیاًة وأقدمھا عھدًا ،  في وسطنا فھي وإن كانت على جانب من الوفور والكثرة

وأبقاھا أثرًا وأحظاھا بالعلم والتاریخ وأوقفنا منھا على أكثر الشؤون واألحوال ھما 
 .  شریعتا التوراة واإلنجیل المقّدسین:  الشریعتان الكریمتان

 

   أحوال بني إسرائیل 

 ]أحوال بني إسرائیل  [

، وجعل منھم صفّیھ   ي نسلھ أوالدًا وأحفادًا، ثّم بارك ف )إبراھیم(اصطفى اهللا خلیلھ   
، حّتى ملكوا  ، وأورثھم العلم والحكمة  ، وجعل فیھم الملك والنبّوة أبا األسباط) إسرائیل(

، وانتشر   ، ومن الحصیر إلى السریر ، وانتقلوا من البدو إلى الملك  مصر وسوریا والعراق
، فیھم الوصایة والنبّوة  ر حزب من األحزابإذ ذاك بنو إسرائیل وصاروا ُأّمة من اُألمم وكبی

، وما فتأوا أن انتقلوا إلى مصر وزراء وملوكًا بعد أن كانوا خوًال  والقضاء والحكمة
 .   وممالیك

ثّم ما أغّبت األّیام إّال وعادوا في أسر الفراعنة واستعبدتھم الجبابرة یسومونھم سوء   
،  ، حّتى أدركت العنایة ذلك الشعب التعیس  ، یقتلون األبناء ویستحیون النساء  العذاب

، فنبغ من  فأرسلت من یفّكھ من األسر ویحّرره من ذّل العبودیة ویخّلصھ من أشراك الھوان
فرعون  )91()أمینوفیس(على رغم مساعي ) موسى بن عمران(بینھم ذلك األّید النبي الكریم 

ذلك العصر الذي وضع المراصد والربایا وأسھر عیون الحراسة على ذبح كّل مولود من 
،   ، یغلظ لھ القول قد أصحر بارزًا تلقاء وجھھ) موسى(أحّس إّال وصنیعتھ  ، فما األسباط

                                                                                                                                                                                     
 .  )107، الموسوعة المیّسرة في األدیان  78ـ  75:  1، المدخل إلى دراسة األدیان  88ـ  78:  2تاریخ المعتقدات (
، كشیث وإدریس  احتمال أن یكون ھؤالء من المرسلین واألنبیاء لھم غیر ھذه األسماء في الكتب اإللھیةلیس من الشطط )  89(

منھ . ( ، كما دخل غیرھا من الشرائع ، وتكون شرائعھا قد دخلھا التغییر والتبدیل ونظرائھم من شیوخ األنبیاء وأوائل المرسلین

 .  ))رحمھ اهللا(
،   247ـ  231و 88ـ  77و 74ـ  47و 25ـ  22:  2تاریخ المعتقدات :  لمراجعة بعض اُألمور المتعّلقة بھذه المذاھب الحظ)  90(

 .   427ـ  417و  111ـ  107، الموسوعة المیّسرة في األدیان  99 ـ 97و 56ـ  53:  1المدخل إلى دراسة األدیان 
 1080إلى سنة  1570، والتي حكمتھا من سنة  نة عشرة في مصرأمینوفیس أو أمینحوتیب اسم ألربعة فراعنة من الساللة الثام)  91(

 .  )71، المنجد في األعالم  335ـ  275و  27مصر الفرعونیة . ( محب ، وتنتھي بحور ، تبتدئ بأحمس األّول م.  ق
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، ویدعوه إلى اإلذعان لھ والدخول تحت طاعتھ وتخلیص شعب  ویتنّمر علیھ في المكاشفة
 .  إسرائیل من مخالب استعباده

، وأھلكھ بتّیار  وقومھ في بحر طغیانھ) فرعون(وما أزف ذلك المخّلص أن أغرق   
 .  ، وخلفھ في دار ملكھ وسلطانھ ھعدوان

وما دارت الدوائر حّتى اجتمع لبني إسرائیل الملك والنبّوة والمّلة والدولة والحكم   
األرض المقّدسة وانبسط باع سلطانھم إلى ملك ) موسى(، وملك أوصیاء  والحكمة

م ، وأصبح شعب إسرائیل دولة من دول العال اآلشوریین من بابل بعد مصر وفلسطین
 .   ومملكة من ممالك األرض

، وركنوا  ولكن ما لبثت غیر قلیل حّتى دالت الدول وحالت األحوال وفسدت األخالق  
، وُسفكت   ، وشّبت بینھم نیران الحروب ، وأخلدوا إلى الملك والسلطان إلى الترف والنعیم

 .   فیھم الدماء في سبیل االستثار والغلبة

 .   یات ملكھم ملوكًا صالحین لھم حظٌّ من الوحي والنبّوةبید أّنھم لم یعدموا في ُأول  

، ثّم   )داود(، ثّم ملك بعده   )92()طالوت: ( الموسوم في الفرقان باسم) شاول(كان أّولھم   
، وطلعت طالئع الشّر على  ، ومنھ دّب سوس الفساد  )رحبعم(، ثّم وارثھ الفّذ  )سلیمان(ابنھ 

،  ، وخالفوا شریعتھم  ، فغیروا وبّدلوا وحّرفوا وأّولوا  ملكھم وأخذ یتالشى والفتن فیھ تتفاشى
، فنصبوھا  ، وعادوا إلى عبادة األصنام على أشنع وجوھھا الخالعةو )93(وجاھروا بالخنا

 .  في بیت الرّب أربابًا وتشّیعوا لھا أحزابًا

،  ، وھم الكلدانّیون وما برحوا على ذلك حّتى سّلط اهللا علیھم عبادًا ُأولى بأس شدید  
،  ، ففعل بھم ما لم تفعلھ الفراعنة بأسالفھم )94()نبوخذ نّصر(وفي مقّدمتھم بخت نّصر 

                                                           
 .  )247:  2سورة البقرة . ( )َوَقاَل َلُھْم َنِبیُُّھْم ِإنَّ الّلَھ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلكًا: ( )تعالى(قال )  92(
 .  )327:  4القاموس المحیط . ( الفحش:  الخنا)  93(
، وكان محّبًا للعلم   ، ولم یكن ملكًا مستقال ، كان نائبًا للملك لھراسف ملك الفرس بابل المعروف نبوخذ نّصر أو بخت نّصر ملك)  94(

، لما حصل منھم  ، وفي السنة الرابعة من ملكھ سار بالجیوش إلى الشام وغزا بني إسرائیل مقّربًا للعلماء والحكماء سّفاكًا للدماء

، ثّم غزاھم مّرة ُأخرى وخّرب بیت المقدس وسباھم  م السبي المعروف بالسبي البابلي، فسباھ من فعل القبیح والتغییر والتبدیل

م ببعوضة دخلت .  ق 562ھلك سنة .  )علیھم السالم(، وأرمیا  ، وحزقیل دانیال:  ، ومن األنبیاء الذین كانوا في زمنھ كذلك

 .  دماغھ على ما قیل
 .  )571ألعالم ، المنجد في ا 154ـ  148:  1اُألنس الجلیل (  
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، ویغزوھم في  ، وصار یعاقب علیھم الكّرة بعد الكّرة  ، وأحرقھم أحیاًء  )95(فجعلھم جذاذًا
 .   بالدھم من فلسطین مّرة إثر مّرة

، واكتسح ُأورشلیم  لّیة أّنھ أحرق كتبھم المقّدسة وھیاكلھم المعّظمةوأعظم ما ھنالك ب  
 .   ، ورّدھم بعد الملك ـ وھم األحرار ـ كالعبید  )96(، وفّرقھم في األرض عبادید  )بیت المقدس(

   وذكر بعض أحوالھم االجتماعیة  ، دیانة عرب الجاھلّیة

،  ولم تزل الملوك من بعد ھذا الطاغیة تسیر بھم في أوعر السبل وأخشن المسالك  
، حّتى  ، وُضربت علیھم الذّلة والمسكنة  تسومھم الھوان والخسف وتجّرعھم مصّبرة الحتف

في شاسعات البالد وزوایا  )97(، وتفّرقوا أیدي سبأ  أمعنت بھم أرجلھم في الھرب من الرھب
، طوى الدھر علیھم ما یناھز  )98(األرض أوزاع مشّتتین خلف كّل باب من عمران أو یباب

 .   العشرة قرون وھم على ذاك ومثلھ

وحین بلغ األمر إلى غایتھ وانتھى بھم البالء إلى تخوم شّدتھ تحّركت لھم عواطف   
، فأرسات منھم إلیھم نفحة من روحھا وكلمة من كلماتھا  الرحمة وأدركتھم عوارف العنایة

 . )99()ْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَمِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى ْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ َوَكِلَمُتُھ َأ(:  ومالكًا بشریًا من ملكوتھا

، ویعید  ، ویلّم شعثھم لیجمع كلمتھم; تجّسد ھذا الروح اإللھي وأشخص بنفسھ إلیھم   
 .  ، ویبرئ األكمھ واألبرص من تقالیدھم وعاداتھم ، ویحیي موتى جھلھم  مجدھم

 .  )100()األكمة منك بمطلع(فكان من أمره ما ھو قید یدك ومّد نظرك و  

أّن في القرون التي تّتصل بعصورنا ھذه قد كان السائد من األدیان :   والقصارى  
عند أكثر اُألمم ، وھما الشائعتان   والمنتشر بین من نعرفھ من البشر ھو تانك الشریعتان

بأّنھما خاضعتان لعبادة إلھ واحد ومعبود فرد مقّدستان عن شّر الشرك وأرجاس الوثنیة 
 .  مترّفعتان عن السجود لغیر الخالق الحّق الحّي األحد

 

 ]، وذكر بعض أحوالھم االجتماعّیة  دیانة عرب الجاھلّیة [

                                                           
 .  )11:  6العین للفراھیدي . ( ِقَطع ما ُكِسَر:  الجذاذ)  95(
 .  )504:  2صحاح اللغة . ( الفرق من الناس الذین یذھبون في كّل وجھ:  العبادید)  96(
 .  384:  1مع األمثال راجع مج)  97(
 .  )146:  1القاموس المحیط . ( خراب:  ، أي أرض یباب)  98(
 .  171:  4سورة النساء )  99(
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، یضرب لألمر الجلي الواضح العتید الحاضر مثل من من أمثال العرب)  100(
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، غیر أّن  یانتین حّصٌة لیس بالقلیلةأّما العرب فقد كان في قبائلھا وأفرادھا من تلك الد  
الشائع الفاشي والمذھب األغلب الذي یعرف العرب بھ سائُر اُألمم وینتمي إلیھ عاّمتھم 

) إسماعیل(وأبیھم ) إبراھیم(وخاّصتھم وأكثر قبائلھم وعمائرھم ھو دین الحنیفیة دین جّدھم 
 .  الذي ھو أحّق وأعرق بالتوحید مّما لحقھ وتعّقبھ

 .   أّن أصل الدین كّلھ مّتحد الجوھر وإن اختلف المظھر بید  

 .  األدیان كّلھا مّتحدة الحقیقة وإن اختلفت الطقوس والطریقة  

، وإّنما  األدیان كّلھا واحدة تدعو إلى عبادة الواحد ال تختلف في المبادي وال الغایات  
 .  اتاختالفھا في ما یناسب البیئة واُألّمة من القوانین والمشروع

، ولكن  ودین الحنیفیة ھو دین التوحید وإن ُأدخلت فیھ الجاھلیة ضّده من عبادة األصنام  
،   ، ھم یعترفون أّنھا لیست من دین آبائھم بشيء  ھذه الدخیلة بل الرذیلة كانت كاسمھا جاھلیًة
وأبعد ، ثّم فشا ذلك فیھم حّتى بلغ أقصى مبالغھ  وإّنما وجدوھا عند بعض اُألمم فقّلدوھا

 .   غایاتھ

وأنت تعرف ما للتقلید من النفوذ في النفوس وسریانھ في أكثر األشیاء وال سّیما في   
 .  العقائد والطقوس

، ولكن بقیت منھ فیما بینھم بقایا   بید أّن العرب وإن مسخوا ونسخوا ذلك الدین المقّدس  
 .  )102(عاداتھم استنارة الثواقب في أدیم اللیل البھیم )101(تستنیر في مدلھّمات كفرھم ومحلولك

،  ، ویعّظمون قبل النسيء حرمة األشھر الُحرم فكانوا یحّجون البیت الحرام  
، ویبیحون التزّوج  ، ویعافون الدم ولحم الخنزیر  بة، ویفترضون الغسل من الجنا ویختتنون

، إلى كثیر من أمثال ذلك من اآلداب  )103(، ویفسخون عقد الزواج بالطالق بأكثر من واحدة
،   م، والوفاء بالذم ، وحمایة الجار  ، وحفظ الذمار ، كإكرام الضیف وكرائم العادات

، وعّدة من ھذه الفضائل التي ھي تمام محاسن األخالق ومن أھّم ما   ، والكرم والشجاعة
 .   تتحّراه األدیان لإلنسان وما تحرص أن یكون متخّلقًا بھا منطبعًا علیھا

وكّل تلك األعمال والخالل والعادات والعبادات قد ورثوھا من أنبیائھم وآبائھم   
تزل تنتقل في سالئلھم وقبائلھم وكبار أشیاخھم وخلفھم من لم ) إسماعیل(و ) إبراھیم(

                                                           
 .  )63:  4تھذیب اللغة . ( وادشّدة الس:  الَحَلك)  101(
 .  )178:  6المصدر السابق . ( ال ضوء فیھ إلى الصباح:  لیل بھیم)  102(
 .  289ـ  287و 224و 195و 49:  2الحظ بلوغ اإلرب )  103(
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، وأمثال ھؤالء من رؤوس القبائل  ، وكنانة ، وفھر ، ونزار  ، ومعّد ، وعدنان قحطان
 .  )104(ومبادئ السالئل

                                                           
إثبات أّن العرب  إّن من الغریب أّن بعض كّتاب المسیحّیین من أرباب الصحف السّیارة قد فتح في مجّلتھ بابًا متتابعًا حاول فیھ)  104(

،  ركب عشواء في شعواء!  ، وأتى على ذلك بدالئل أوھى من أسالك الھبا وأبرد من ریح الصبا كانوا كّلھم أو جّلھم نصارى

، وعلى الفرد ببیت من أشعاره فیھ ذكر الصلیب أو ذكر الكنیسة أو  یحكم على القبیلة بحكم الفرد!  وخبط خبط األعشى في الظلماء

 .  ، وعلى تقدیر االختصاص فال یمتنع ذكره ألغراض ُأخر غیر الدین غیر ذلك مّما ال یختّص الكثیر منھ بالنصارىالمسیح أو 
 .  ، إّال إذا وقع على القصد والعنایة لذلك وأنت جّد خبیر أّن الشعر ال یثبت المذھب على األغلب

 .  كّل بني عبسال یقضي وال یشعر بنصرانیة ) قیس بن زھیر العبسي(وإّال فتنّصر 
 :  )النابغة(وقول 

 لدى صلیب على الزوراء منصوب*** ظّلت أقاطیع أنعام مؤّبلة 
 .  ، سواء أراد بالصلیب العلم أو الصلیب المعروف ال یقضي بتنّصره في ذاتھ فضًال عن نصرانیة كّل بني ذبیان

 .  ال یقضي بتنّصر كّل قبائلھا) طي(كما أّن وجود بعض األدیرة في دیار بعض قبائل 
 .  فضًال عن قبائل قریش) أسد بن عبد العّزى(ال یستلزم تنّصر بني ) ورقة بن نوفل(وتنّصر 

 !  ؟ فھل یحسن بھذا أن یعقد الكاتب عنوانًا لوجود النصرانیة في مّكة وفي قبائل قریش
، وأّن النبي  في الكعبة) عیسى(و ) إبراھیم(لك االستدالل على ھذه المزعمة بوجود صور الشجر والمالئكة و واألعجب من ذ

 !  )علیھ السالم) (عیسى(أمر أن تمحى جمیع الصور إّال صورة ) صلوات اهللا علیھ(
 ! ؟ على أّنھ مدین بھوھل وجود صورة أحد المشاھیر في بیت اإلنسان یدّل !  ؟ وما أعرف ما وجھ الداللة في ذلك
) موسى(، كما ال تجھل فضل  وال لتجھل مقامھ) علیھ السالم) (عیسى(، ولكّنھا ما كانت لتنكر فضل  على أّن العرب وإن كانت حنیفیة

 .  واألسباط) علیھ السالم(
 .  وھذا ال یصّیرھا یھودیة أو نصرانیة وإن حلفت بھ أو بصلیبھ أو رسمت صورتھ

 :  في وصف الخمرة) أیمن بن خریم(ومن الظریف إیراده قول 
 حنیف ولم تنغر بھا ساعة قدر*** وصھباء جرجانیة لم یطف بھا 
 طروقًا وال صّلى على طبخھا حبر*** ولم یشھد القّس المھیمن نارھا 

 .  إلى آخر ما ذكره) الراھب:  ، والحنیف ھو قربان النصارى:  إّن المراد بالخمرة: ( فقال
 :  )الفرزدق(وھذا كما یحكى في النوادر من تفسیر ذلك األعرابي لقول 

 ومجاشع وأبو الفوارس نھشل*** بیتًا زرارة محتب بفنائھ 
ھو القندیل المعّلق في : ( ، وقال ، فتأّمل ملیًا ثّم سئل عن نھشل!  ، ومجاشع بئر زمزم ، وزرارة الحجر األسود إّن البیت ھو الكعبة

 .  )وسط الكعبة
، ولھ كثیر من  فمن یراجع ما سرده في تلك المقاالت المتتابعة یجد من الغرائب ما یضحك الثاكل ویثیر تعّجب كّل عاقل:  وبالجملة

 .  )شعراء النصرانیة(ھذه التمویھات في كتابھ 
في رسالتھ إلى ) المسیح الكنديعبد (ولكن مّما یثیر األسف على ضیاع العلم وكساد الحقائق وترویج األباطیل استشھاده بكلمات 

 .  )المأمون(في أّیام ) الھاشمي(
 .  وما كّنا نظّن أّن مثل ذلك الكاتب المعني بطلب الحقائق یغالط على نفسھ أو على البسطاء بمثل ھذه المغالطة

) عبد المسیح(، وأّن  یات ھذه العصور، وأّنھا من مفتر وھو وكّل من لھ أدنى حظٍّ وإلمام من التاریخ یعلم أّن ھذه رسالة مجعولة!  كیف

 .  )الھمداني(و ) الحریري(ذاك ما كانا إّال كأبي زید السروجي والحارث بن ھمام في أقاصیص ) الھاشمي(ھذا و 
 .  وسیأتي التنبیھ واإلشارة لھذا في ُأخریات ھذا الجزء إن شاء اهللا
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،   لعرب وھم حائل وشبح خیال زائل وأّن حججھا داحضة ودالئلھا مدخولة، فنحن وإن كّنا نرى أّن مزعمة نصرانیة أكثر ا وعلى أيٍّ

 .  ولكّننا ال ننكر أّن في العرب كثیرًا من النصارى قبائل وأفراد وجماعات وآحاد
 .  بید أّننا ال نستیقن أّن النصارى كانوا في العرب أكثر من الیھود

، وعانى أمرًا إذا تّم  ، سوى أّنھ قد حلب حلبًا لیس لھ وال شطره ظٌّ وال نصیب، فلیس لذلك الكاتب منھم ح وسواء كانوا أقّل أم أكثر

 .  تعّداه فخره
، وكانت نصرانیة العرب  وأمثالھما مّما یبتعد عن الكثلكة أشّد التباعد) نساطره(و ) یعاقبھ(إّن جّل نصارى العرب أو كّلھم قد كانوا 

طبق ما ) علیھ السالم) (المسیح(، وقد كانت مقاالتھم في  نسبھا لبساطة طباعھمأبسط مذاھب النصارى وأقربھا إلى المعقول وأ

 .  أنبأ عنھ اإلسالم
، وأن یاكل الخبزة على أّنھا لحم   ، وأّن الواحد ثالثة وضربة العربي على عرنینھ أھون علیھ من تكلیفھ اإلیمان بسّر الثالوث

 .  ھذا مّما لیس القصد في الحاضر إلى بیانھونظائر !  ، ویشرب الخمرة على أّنھا دمھ المخّلص
أّن المذھب العاّم في العرب قبل اإلسالم ما ھو إّال ما أنبأنا عنھ من مذھب :  وإّنما الكلمة التي أردنا بیانھا وتسجیلھا على االستطراد ھي

، ودخلھ كثیر مّما لیس منھ شأن  فتھاالذي بقي عندھم كثیر من نوامیسھ وشرائعھ التي عر) إسماعیل(و ) إبراھیم(الحنیفیة مذھب 

 .  سائر المذاھب واألدیان التي یمّر علیھا تطاول القرون واألزمان
 :  وقد صّرح كثیر من العرب بذلك

 :  )أبو قیس األسلت(قال 
 وما دین الیھود بذي شكول*** فلوال رّبنا كّنا یھودًا 

 مع الرھبان في جبل الجلیل*** ولوال رّبنا كّنا نصارى 
 حنیف دیننا عن كّل جیل*** ولكّنا خلقنا مذ خلقنا 

 . ولو أردنا إثبات ھذه الجلیة ألتینا من الحجج الدامغة والبراھین الساطعة ما ال یحجبھ أكثف الحجب والمساتیر
، واهللا  لة ھنالك، ونتعّرض الستیفاء المسأ ونظرائھ ما فیھ بعض الداللة على ذلك) زید بن عمرو بن نفیل العدوي(وسیأتي من حدیث 

 .  المستعان على إصابة الواقع ونصرة الحقائق إن شاء اهللا
في  1928األب لویس شیخو المتوّفى سنة :  مقصوده) بعض كّتاب المسیحّیین من أرباب الصحف السّیارة: ( )رحمھ اهللا(قولھ  :  أقول

 .  م 1898التي أنشأھا سنة ) المشرق: ( مجّلتھ
، ودرس في مدرسة  م 1859، ولد في ماردین سنة  ، أحد أبرز أعالم النھضة الحدیثة في األدب س شیخواألب لوی:  وھاك ترجمتھ

، ثّم عّین مدّرسًا للعربیة في المدرسة الیسوعیة التي  ، وأتّم تحصیلھ العالي في فرنسا )لبنان(اآلباء الیسوعّیین في بلدة غزیر 

ثناء تدریسھ راح یكتب ویؤّلف ویحیي بعض اآلثار العربیة القدیمة وتاریخ ، وفي أ م 1875انتقلت من غزیر إلى بیروت سنة 

من جملة .  ، كما أنشأ المكتبة الشرقیة في الجامعة الیسوعیة )المشرق(م مجّلة  1898وقد أنشأ سنة .  الشرق العربي والمسیحي

 .  م 1928توّفي سنة .  الم، شعراء النصرانیة بعد اإلس اآلداب العربیة في القرن التاسع عشر:   مؤّلفاتھ
 .  )288ـ  287، الجامع في تاریخ األدب العربي الحدیث  246:  5األعالم للزركلي (

، أمیر عبس وداھیتھا وأحد  أبو ھند قیس بن زھیر بن جذیمة بن رواحة العبسي:  فھاك ترجمتھ) قیس بن زھیر العبسي: ( وقولھ

، وكان یلّقب بقیس  أدھى من قیس:  ، فیقال شاعرًا خطیبًا داھیة یضرب بھ المثل ، كان فارسًا السادة القادة في عرب العراق

خرج على وجھھ بعد تركھ الحرب ولحق .  ، واشتھرت وقائعھ مع بني فزارة وذبیان ورث اإلمارة من أبیھ.  لجودة رأیھ; الرأي 

، وما زال بھا إلى أن  وعّف عن المآكل حّتى أكل الحنظل،  ، ثّم رحل إلى ُعمان ، وتزّوج منھم وأقام عندھم مّدة بالنمر بن قاسط

 .   ھـ 10مات سنة 
 .  )206:   5، األعالم للزركلي  376ـ  375:  8، خزانة األدب  823و 582سمط الآللي (
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، شاعر حجازي  أبو ُأمامة زیاد بن معاویة بن ضباب الغطفاني المضري المعروف بالنابغة الذبیاني:  فھاك ترجمتھ) النابغة: ( وقولھ

، ومّمن  ، فتقصده الشعراء وتعرض علیھ أشعارھا كانت تضرب لھ قّبة من جلد أحمر بسوق عكاظ.  جاھلي من الطبقة اُألولى

والنابغة أحد .  ، وكان أبو عمرو بن العالء یفّضلھ على سائر الشعراء األعشى وحّسان بن ثابت والخنساء:  كان یفعل ذلك عنده

، وفّر  ، فغضب النعمان وكان حظیًا عند النعمان بن المنذر حّتى شّبب في قصیدة لھ بالمتجّردة زوجة مخدومھ،  أشراف الجاھلیة

، جمع بعضھ في دیوان  شعره كثیر.  ، فعاد إلیھ ، ثّم رضي عنھ النعمان ، وغاب زمنًا النابغة ووفد على الغّسانیین بالشام

 .  ھـ.  ق 18، وعاش عمرًا طویًال حّتى توّفي سنة  ي شعره وال حشو، وكان أحسن الشعراء دیباجة ال تكّلف ف صغیر
 .  )55ـ  54:  3، األعالم للزركلي  18و 15:  3و 122:  2، خزانة األدب  79و  58، سمط الآللي  36ـ  3:  11األغاني (

 .  38فالحظھ في دیوان النابغة الذبیاني ) رحمھ اهللا(وأّما قول النابغة الذي نقلھ المصّنف 
، اعتزل األوثان قبل  ، حكیم جاھلي معروف ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العّزى القرشي:  فھاك ترجمتھ) ورقة بن نوفل: ( وقولھ

، أدرك أوائل عصر  ، وكان یكتب اللغة العربیة بالحرف العبراني  ، وقرأ كتب األدیان ، وتنّصر ، وامتنع من أكل ذبائحھا اإلسالم

، وفي المؤّرخین من یعّده في الصحابة حّتى إّن برھان الدین إبراھیم البقاعي الشافعي أّلف تألیفًا في إیمان  الدعوة النبّوة ولم یدرك

وكان ابن عمٍّ .  )بذل النصح والشفقة للتعریف بصحبة السّید ورقة: ( ، سّماه  وصحبتھ لھ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ورقة بالنبي 

 .   ، وقیل غیر ذلك في سنة وفاتھ  ھـ.   ق 12توّفي نحو سنة .  ولورقة شعر سلك فیھ مسلك الحكماء.  )رحمھا اهللا(للسّیدة خدیجة 
:  3، خزانة األدب  89ـ  88:  5، ُأسد الغابة  221ـ  216:  1، الروض اآلنف  116ـ  113:   3، األغاني  245و 59المعارف (

 .  )115ـ  114:  8، األعالم للزركلي  367ـ  361
أسلم یوم الفتح وھو غالم .  أیمن بن ُخریم بن أخرم بن شّداد بن عمرو بن الفاتك األسدي:  فھاك ترجمتھ) أیمن بن خریم: ( ھوقول

كان من .  ، وبھ برص ، وكان شاعرًا محسنًا نزل الكوفة.  وروى عنھ الشعبي.  ، وھما بدریان ، وعّمھ أبیھ:  روى عن.  یفاع

، ولھ  وكان یشارك في الغزو.  ، ثّم تحّول عنھ إلى أخیھ بشر ابن مروان بالعراق بن مروان بمصرذوي المكانة عند عبد العزیز 

 .   ھـ 80توّفي نحو سنة .  ، فأبى ذلك عرض علیھ عبد الملك ماًال لیقاتل ابن الزبیر بالحجاز.  رأي في السیاسة
، تقریب  312ـ  310:  2، إكمال تھذیب الكمال   144:  1بي ، الكاشف للذھ 218ـ  217:  1، االستیعاب  278ـ  269:  20األغاني (

 .   )192ـ  190:  3، تھذیب تاریخ دمشق الكبیر  341:  8، خزانة األدب  115:  1التھذیب 
  . 83:  4، البصائر والذخائر  78:  1، أمالي القالي  167:  17األغاني :  وأّما قول أیمن بن خریم المنقول ھنا فقد ُنسب إلیھ في

 .  76:  8وقد ُنسب القول لُألقیشر في العقد الفرید 
 .  )ھو ثابت في دیوان شعره:  قال ابن قتیبة وغیره.  والصحیح أّن ھذا الشعر لُألقیشر كذلك: ( )261(وفي سمط الآللي 

 .  القارئ بصوت خفي:  ، والمھینم )المھیمن(ال ) المھینم: ( مع العلم بأّن البیت الثاني فیھ كلمة قد وردت في المصادر المزبورة بلفظ
أبو فراس ھّمام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة التمیمي المعروف :  فھاك ترجمتھ) الفرزدق: ( )رحمھ اهللا(وقول المصّنف 

صلى اهللا علیھ ( ، وفد على النبي محیي المؤودات:  كان جّده یسّمى.  ، من أشھر الشعراء ، والفرزدق الغلیظ الوجھ بالفرزدق

، ولھ األبیات  ، وكان شیعیًا مائًال لبني ھاشم بصحبة ابنھ الفرزدق) علیھ السالم(، ووفد أبوه على علي  وأسلم) آلھ وسلمو

.  ، ولھ مع جریر النقائض المعروفة ، قالھا بمسمع من ھشام بن عبد الملك في أّیام الحّج )علیھ السالم(المشھورة في زین العابدین 

 .  ھـ 110توّفي بالبصرة سنة 
ـ  86:  6، وفیات األعیان  303ـ  297:  19، معجم اُألدباء  402ـ  400:  21، األغاني   123ـ  111طبقات الشعراء البن سّالم (

، تاریخ األدب العربي  210:  2، ھدیة العارفین   144ـ  141:  1، شذرات الذھب  51ـ  45:  1، معاھد التنصیص   100

  . )214ـ  209:  1لبروكلمان 
 . 25:  2، وحكایة األعرابي تجدھا في العقد الفرید  432والبیت المنقول عن الفرزدق موجود في دیوانھ 

 616و 89شعراء النصرانیة قبل اإلسالم :   راجع) شعراء النصرانیة:  لھ كثیر من ھذه التمویھات في كتابھ: ( )رحمھ اهللا(وقولھ 

 .  136، شعراء النصرانیة بعد اإلسالم  794و 640و
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:   حول ھذه المسألة في كتابھ) قدس سره) (البالغي(فراجع ما ذكره الشیخ ...)  عبد المسیح الكندي في رسالتھ: ( )رحمھ اهللا(أّما قولھ 

 .  وما بعدھا 259الھدى إلى دین المصطفى 
لھذه األقاصیص المذكورة في  ھذان شخصیتان خیالیتان تقومان مقام الراوي...)  كأبي زید السروجي والحارث بن ھمام: ( وقولھ

 .  626راجع الجامع في تاریخ األدب العربي القدیم .  مع العلم بأّن الراوي في مقامات الھمذاني ھو عیسى بن ھشام.  المقامات
عصره  ، أحد أئّمة أبو محّمد القاسم بن علي بن محّمد بن عثمان الحریري البصري:  فھاك ترجمتھما) الحریري والھمداني: ( وقولھ

،  ، وكان ینتسب إلى ربیعة الفرس ، ونسبتھ إلى عمل الحریر أو بیعھ ھـ  بالبصرة 446ولد سنة .  وصاحب المقامات الحریریة

لھ دیوان شعر .  ، فلم یفلح استدعاه وزیر المسترشد أبو علي الحسن بن صدقة لإلنشاء.  وكان دمیم الصورة من ذوي الیسار

توّفي .   ، توشیح البیان ، ُملحة اإلعراب ، دّرة الغّواص في أوھام الخواّص المقامات:  ّلفاتھ، ومن جملة مؤ ودیوان رسائل

 .  أّما مقاماتھ فقد ترجمت إلى الالتینیة واأللمانیة واإلنجلیزیة وغیرھا.  ھـ 516بالبصرة سنة 
، دائرة  7ـ  3:  2، نزھة الجلیس  419ـ  418:  6، خزانة األدب  168ـ  163:  3، مرآة الجنان  67ـ  63:  4وفیات األعیان (

 .   )178ـ  177:  5، األعالم للزركلي  367ـ  365:  7المعارف اإلسالمیة 
، وھو أحد  صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة،  أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحیى بن سعید الھمذاني المعروف ببدیع الزمان

، ثّم ورد  ھـ 380وكان ساكنًا ھراة من بالد خراسان سنة .  روى عن أبي الحسین أحمد بن فارس وعن غیره.  الفضالء الفصحاء

فطار ذكر الھمذاني في  ، ، فشجر بینھما ما دعاھما إلى المساجلة ، فسكنھا ولقي فیھا أبا بكر الخوارزمي  ھـ 382نیسابور سنة 

، وال ملكًا وال أمیرًا إّال  ، فلم یدع بلدة من بلدان خراسان وسجستان وغزنة إّال دخلھا ، ولّما مات الخوارزمي خال لھ الجّو اآلفاق

تھا لھ دیوان شعر صغیر ورسائل عّد.  ، ویذكر أّن أكثر مقاماتھ ارتجال كان قوي الحافظة یضرب المثل بحفظھ.  فاز بجوائزه

 .  ھـ 398توّفي في ھراة مسمومًا سنة .  رسالة) 233(
،  129ـ  127:  1، وفیات األعیان  202ـ  161:  2، معجم اُألدباء  344ـ  293:  4، یتیمة الدھر  29ـ  28خاّص الخاّص للثعالبي (

 .  )550:  3و 570:  2، أعیان الشیعة  340:  11، البدایة والنھایة  339:   2، مرآة الجنان  68ـ  67:  17سیر أعالم النبالء 
 .  وما بعدھا 380فسیأتي في ص...)  سیأتي التنبیھ واإلشارة لھذا: ( )رحمھ اهللا(أّما قولھ 
، وبعض  ، وغّسان ربیعة:  إّن الذین كانوا على النصرانیة من العرب:   فأقول) ال ننكر أّن في العرب كثیرًا من النصارى: ( وقولھ

 .  242ـ  241:  2الحظ بلوغ اإلرب .  ، وأھل نجران ، وأھل الحیرة غلب، وبنو ت قضاعة
فرقة مسیحیة تنسب إلى :  الیعاقبة أو الیعقوبیون:  فأقول) قد كانوا یعاقبھ ونساطره وأمثالھما مّما یبتعد عن الكثلكة أشّد التباعد: ( وقولھ

، فصار  ، فإّن الكلمة انقلبت لحمًا ودمًا ھي التقاء الالھوت بالناسوت یعقوب القائل باألقانیم الثالثة وأّن المسیح لھ طبیعة واحدة

المدخل إلى دراسة األدیان . ( وینتشر ھذا المذھب في مصر والنوبة والحبشة.  ، بل ھو ھو اإللھ ھو المسیح وھو الظاھر بجسده

 .  )503، الموسوعة المیّسرة في األدیان  238:  1
،  نسطور الحكیم:  ، ویقال القسطنطینیة:  ، وقیل رقة مسیحیة تنسب إلى نسطور بطریرك اإلسكندریةف:  النساطرة أو النسطوریون

، ولكن  ، فمریم ولدت إنسانًا ، وألّن المخلوق ال یلد الخالق ألّن ما یولد في الجسد لیس إّال جسدًا; مریم لم تلد إلھًا :  والذي قال بأّن

، فمنحھ   أّن عیسى اّتحد بعد الوالدة باُألقنوم الثاني اّتحادًا مجازیًا:  ، أي ت لعیسى بعد والدتھ، فقد جاء الالھو كان إلھًا لّالھوت

 .  اهللا المحّبة ووھبھ النعمة
 .  إّن القتل وقع على المسیح من جھة ناسوتھ ال من جھة الھوتھ:  ویقول النساطرة

، بل انتشر في الشرق في  غم من طرده من منصبھ فإّن مذھبھ لم یمت، وعلى الر  وقد اّتخذت الكنیسة موقفًا معارضًا آلراء نسطور

 .   ) 503ـ  502، الموسوعة المیّسرة في األدیان  237:   1المدخل إلى دراسة األدیان . ( شمال العراق والجزیرة
.  ، أو الرسولیة ، أو البطرسیة أو الالتینیة،  ، أو الغربیة الكنیسة الكاثولیكیة:  ، وكنیستھم تسّمى العاّمة:  معنى ھذه الكلمة:  الكاثولیك

المتداد نفوذھا إلى ; وسّمیت بالغربیة والالتینیة .  ألّنھا وحدھا التي تنشر المسیحیة في العالم; ُأّم الكنائس ومعّلمتھا :  وتدعى
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ولكن وباألسف أّن األذناب وسفلة األعراب والطغمة واألوغاد لم یدعو تلك   
، وأدخلوا في الحنیفیة البیضاء كّل  الصقیلة حّتى مزجوا الرذیلة بالفضیلة )105(الماوّیة

 .  ، ووسموھا بكّل سمة ردیة ، وألبسوھا رداء الھمجیة معّوجة سوداء

فكان أیسر ما عندھم نصب األصنام واالقتسام باألزالم والخمر والمیسر والدأب سعیًا   
 ،  وأھون دم یراق عندھم دماء البشر ، وراء الغارات والسلب والنھب

وال سّیما من إخوانھم وأبناء جلدتھم حّتى أصبحوا والشغل الشاغل لھم الذي كأّنھم ال یعانون 

                                                                                                                                                                                     
ل ھو بطرس الرسول كبیر ألّن أتباعھا یّدعون أّن مؤّسسھا األّو; بطرسیة أو رسولیة :  وسّمیت.   الغرب والالتین خاّصة

 .  ، وكّل البابوات في روما خلفاء لھ الحوارّیین
ألّن البابا ; ، وھم أصحاب الحّق األّول واألخیر في تنظیم الكنیسة  والكنیسة الكاثولیكیة تتبع النظام البابوي الذي یرأسھ البابا والكرادلة

 .  رادتھ ال تقبل الجدل أو المناقشة، وإ ، وھو یمّثل اهللا ھو تلمیذ المسیح األكبر على األرض
.   م 451وقد اعتنقتھ كنیسة روما واّتخذت بھ قرارًا في مجمع خلقیدونیة عام .  ومذھب الكاثولیك ھو مذھب الطبیعتین والمشیئتین

فھي ولدت یسوع ،  ، وأّن مریم ولدت االثنین جمیعًا اإللھ واإلنسان:  ، ولكن لھ ذاتان وكیانان ھما فالمسیح ُأقنوم إلھي بحت

المدخل . ( ، فھو طبیعتان ومشیئتان في ُأقنوم واحد ، ومع الناس في الطبیعة اإلنسانیة المسیح الذي ھو مع أبیھ في الطبیعة اإللھیة

 .  )239ـ  238:   1إلى دراسة األدیان 
 .  )117:  2ین للفراھیدي الع. ( األنف:  فالعرنین...)  وضرب العربي على عرنینھ: ( )رحمھ اهللا(أّما قول المصّنف 

فراجع ) ، ویشرب الخمرة على أّنھا دمھ ، وأن یأكل الخبزة على أّنھا لحم المخّلص ، وأّن الواحد ثالثة اإلیمان بسّر الثالوث: ( وقولھ

وسوعة ، الم 223:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   115و 100، محاضرات في النصرانیة  372:  2تاریخ المعتقدات :  في ذلك

 .  122ـ  120، النصرانیة  504ـ  503المیّسرة في األدیان 
، وأشھر  ، اختلف في اسمھ أبو قیس بن األسلت بن جشم بن وائل األوسي األنصاري:  فھاك ترجمتھ) أبو قیس األسلت: ( وقولھ

، وكان یتأّلھ في الجاھلیة  ھاكان رأس األوس وحكیمھا وشاعرھا وخطیبھا وقائدھا في حروب.  ، شاعر جاھلي صیفي:  األسماء

، فمات  وترّیث في قبول الدعوة)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولّما ظھر اإلسالم اجتمع برسول اهللا .  ویكره األوثان ویّدعي الحنیفیة

 .  ھـ قبل أن یسلم 1بالمدینة سنة 
، تھذیب  381ـ  379:  3، خزانة األدب  298 ـ 297:  4، االستیعاب  78ـ  67:   17، األغاني  262و 23:  3البیان والتبیین (

 .   )460ـ  456:  6تاریخ دمشق الكبیر 
 .  72:  2وقد ُنقلت أبیات أبي قیس في معجم البلدان 

، أحد  زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العّزى بن ریاح القرشي العدوي:  فھاك ترجمتھ) زید بن عمرو بن نفیل العدوي: ( وأّما قولھ

، وكان یطلب دین  ، وال یأكل مّما ذبح علیھا وال یأكل المیتة والدم ، وكان یكره عبادة األوثان ، لم یدرك اإلسالم لیةحكماء الجاھ

،  ، فعاد إلى مّكة وجاھر بعداء األوثان ، فلم تستملھ الیھودیة والنصرانیة ، ورحل إلى الشام باحثًا عن عبادات أھلھا الحنیفیة

، فإن قبلھا وإّال  ، یرّبي البنت حّتى إذا ترعرت عرضھا على أبیھا ، وكان عدّوًا لوأد البنات خلھا إّال سّرًا، فكان ال ید  فُأخرج منھا

 .  توّفي قبل المبعث بخمس سنین.  لھ شعر قلیل.  بحث لھا عن كفؤ فزّوجھا بھ
، األعالم  382ـ  379:  6زانة األدب ، خ  125ـ  117:  3، األغاني  59، المعارف  162ـ  161:  1الطبقات الكبرى البن سعد (

 .  )60:  3للزركلي 
 .حدیث زید بن عمرو ھذا ) رحمھ اهللا(فلم یذكرالمؤّلف ...)  سیأتي من حدیث: ( وقولھ

 .  )248:  1جمھرة اللغة . ( المرآة:  الماوّیة)  105(
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سواه وال یمارسون غیره وال تقوم مقّوماتھم الحیویة إّال من ریعھ ھو الغزوات والغارات 
 .  وسلب النفوس واألموال

، وعدو بعض على حالئل غیره سّرًا أو  األعراضأّما الفوضى عند أوباشھم في   
، وبیع ما أصابوه في الغزوات من البنین والبنات في سوق عكاظ  امتالكھا باالستیالء جھرًا
 .  )107(واسترھا بكّل شراشرك )106(، فغّطھا بذالذلك أو في غیره من أسواقھم

وأقسى من )108(ولكن ھلّم الخطب في غلظة تلك القلوب التي ھي أغلظ من أكباد آبالھا  
، تدفن بأیدیھا أفالذ  ر جبالھا تلك القلوب التي تئد بناتھا وتقتل من خشیة أمالق أبناءھاصخو

 .  أكبادھا وقطع فؤادھا

 !   أّي ھمجیة ھذه وأّي بربریة ھي  

 .   ھذه كانت جمھرة أخالق العرب وحالتھم االجتماعیة واالقتصادیة والدینیة  

،   منازلھم)109(بین ظھرانیھم وخالل أطناب) الموسویة والمسیحیة(، والشریعتان  ھذا  
 .  لم تفدھم شیئًا من التھذیب وال حّظًا من التربیة والتشذیب

 !   إذًا فما أحوجھم إلى من یطّھرھم ویزّكیھم ویھّذبھم ویرّبیھم  

، ویعید إلیھم شریعة جدھم  وجھم إلى من یخّلص تلك الفضائل من ھذه الرذائلما أح  
، ویتّمم محاسنھا بالنوامیس والمشروعات في كّل  ، یكمل نقائصھا  غّضًة جدیدة) إبراھیم(

فال یبقى بھا .   الشؤون والحاجات بحیث یالئم كّل عصر ویوافق كّل وسط ویناسب كل زمان
فتبقى أبدیة مع اإلنسان قمینة بكّل .  ، وال مجال تغییر وتبدیل  ور، وال مظّنة قص  شائبة نقص

، طالما تمّسك بھا اإلنسان ولم یفلت عراھا  سعادتھ رھینة بمجد حیاتھ في ُأواله وآخرتھ
 .   الوثیقة من یده

 .  ھذا حال عرب الجاھلیة وموضع حاجتھم  

 :  حریتین بالبحث والتمحیص أّما تانك الشریعتان فتقع فلسفة النظر فیھما من وجھتین  

 .  ، وُأصول مبادیھما األّولیة  من حیث جوھر حقیقتھما األصلیة:  اُألولى  

                                                           
 .  )57:  5لسان العرب . ( أسافلھ مّما یلي األرض:  ذالذل القمیص)  106(
 .  )59:  2القاموس المحیط . ( جمیع الجسد:  الشراشر)  107(
 .  )1618:  4صحاح اللغة . ( آبال:  ، والجمع ، یسّكنون الباء للتخفیف إْبل:  رّبما قیل لإلبل)  108(
 .   )172:  1صحاح اللغة . ( حبل الخباء:  الُطُنب)  109(
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، وما عرض لھما من العوارض  من حیث ما طرأ علیھما من الطوارئ:  والثانیة  
، بل سرى إلى  والتغّیرات والتبّدالت والمسخ والنسخ الذي لم یختص فروعھا وشراشرھا

 !  ، فلبسوھا أھلوھا لبس الفرو مقلوبًا والرداء معكوسًا  ا وروح حقیقتھاأصل جوھرھ

أّما النظر من ھذه الجھة فنرجئ بسط الكالم فیھ إلى موضع آخر فیما سیأتي إن شاء   
 .  اهللا

 

   البحث في الدیانة الیھودیة والنصرانیة 

 ]البحث في الدیانة الیھودیة والنصرانیة  [

فمع تقدیم كّل احترام وتعظیم لذینك الدیانتین :  الوجھة اُألولىأّما ما نقولھ من   
 :   الكریمتین نقول

إّن كّل خائض في العھدین متعّھد لھما بتدّبر ورویة ومتصّفح للتاریخ لیدعم بھ ما   
یستفیده من كتب الدین یجد ال محالة أّن الشریعة الموسویة ـ حسب اقتضاء تلك الظروف 

، وتنّغص علیھ  ، تجھد اإلنسان ولئك القوم ـ قد كانت جاّفة شدیدةوصالح ذلك الوقت وُأ
عسرًا شدیدًا وحرجًا مخال باُألمور الحیویة  )110(، وتتركھ في أعقد من ذنب الضّب  حیاتھ

 !  ومزھقًا لروح الراحة والدعة

، بل كأّنھا جسم ال روح فیھ وشبح ال حیاة  ا روحانیةومع ذلك فھي جسمانیة أكثر منھ  
 !  بھ

،  ، وال تفتق للعقل وجوه النظر ، وال توّسع المدارك  ُأرید بذلك أّنھا ال تلّطف المشاعر  
 .  ، وال اإلحساس نشاطًا وأریحیة ، وال النفس ظرافًة ولباقة وال تمیح الروح خّفة

، بل قد نّبھ  )111(أنا أبو عذرتھا وابن بجدتھاوھذه ملحوظة ما أنفردُت بذكرھا وال   
، وإّنما أضّم رأیي إلى رأیھم وأجعل یدي في   علیھا الباحثون وقّید شاردھا حّتى المؤّرخون

 .   أیدیھم

                                                           
 .  74:  2راجع جمھرة األمثال .  ھذا من األمثال)  110(
 .  )38:  1جمھرة األمثال . ( ، وذلك للمبدع في الشيء فالن ابن عذرتھا:  یقال)  111(

:   البجدة:  ، ویقال علم ذاك:  ، أي عنده بجدة ذاك:  یقال.  ، والھاء راجعة إلى األرض أنا عالم بھا:  ، أي أنا ابن بجدتھا:  ویقال

 .  أنا مخلوق من تربھا:   ، أي ا ابن بجدتھاأن:  ، فكأن قولھم التراب
 .  32:  1، مجمع األمثال  203األمثال البن سّالم :   انظر
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الحبر القّسیس واألب القّدیس والمؤّرخ الثبت في تاریخھ  )112()أبو الفرج العبري(ھذا   
بعد أن ذكر شیئًا من الوعد  ، من طبعتھ الشھیرة) 32(صفحة ) مختصر الدول: ( الموسوم بـ

، إن عملت   یا إسرائیل «:   ، والوعید على من خالفھا قائًال اإللھي لمن عمل بوصایا اإللھ
...  ، بورك ثمار كرومك َوَولد بعیرك  ، بوركت في حقلك بوصایا إلھك بوركت في قریتك
قلبًا فزعًا ووجع  ، ویعطیك ، ویبّددك اهللا في جمیع اُألمم وإن خالفت تنقلب بركاتك لعنات

 .  » ، وتكون مرعوبًا باللیل والنھار  ، ورماك بالنیط  العین

 :  ـ بعد نقل ھذا ـ ما حرفھ) العبري(قال   

تأّمل ـ أّیھا القارئ ـ كیف جعل اهللا وعده ووعیده لبني إسرائیل مقصورین على :  أقول(  
، وذلك لغلظ  خرة وُأمور المعادما یرونھ في دنیاھم من غیر أن یذكر لھم شیئًا من أحوال اآل

 . انتھى)113()طباعھم وقصورھم عن النظر إلى العالم الروحاني

، ولكن الشأن فیمن یتوّصل من ھذه   والصادعون بھذا وما ھو أكثر منھ كثیرون  
 .   ، ویعرف ماذا یلزم في العنایة من وراء ذلك المقّدمات إلى الغایات

، ولكّنھا أشبھ بأن تكون موّقتة محدودة   إذًا فالشریعة الموسویة وإن كانت مقّدسة إلھیة  
، وال تصلح أن تكون عاّمة لكّل البشر وفي كّل األزمان سّیما مع  في ظروف مخصوصة

خلّوھا عن النوامیس واألحكام لكّل الضروریات االجتماعیة والفردیة األخالقیة 
 .  ، وال ، وال ، وال معامالت ، وال عقود ، وال جزائیات ، فال مواریث واالقتصادیة

إّنھا والموسویة شعبتان من :  أّما ُأختھا العزیزة لدینا والكریمة على اهللا وعلینا فال أقول  
ھي تلك :  ، بل أقول )115(من لبن ونبعتان من فنن ، ورضیعتان  وشعلتان من زند )114(رند

 .  بعینھا وبتمام حقیقتھا وكنھھا

                                                           
، مؤّرخ سریاني مستعرب من نصارى  بن أھرون بن توما الملطي المعروف بابن العبري) یوحّنا(أبو الفرج غریغوریوس )  112(

،  ، فتعّلم العربیة والطّب والفلسفة والالھوت ، وفّر مع أبیھ إلى أنطاكیة بسبب ھجوم التتار ھـ 623ولد في ملطیة سنة .  الیعاقبة

، ثّم كان ُأسقفًا للیعاقبة في   ، ونصب ُأسقفًا على جوباس من أعمال ملطیة للعبادة في بعض األدیرة ، وانقطع وتنّقل في البلدان

كان ماھرًا وبصیرًا باألرمنیة والعربیة والفارسیة والیونانیة .  )رئیس رؤوساء الكھنة السریانیین(، وارتقى إلى رتبة جاثلیق  حلب

، منھا  مصّنفًا في علوم مختلفة) 35(لھ .  ألّنھ لم یتزّوج أصًال; ھذه الكنیة ولم یكن لھ ولد واشتھر بأبي الفرج تیّمنًا ب.   والسریانیة

، منتخب جامع  ، شرح فصول أبقراط ، شرح المجسطي ، دفع الھّم ، منافع أعضاء الجسد تاریخ مختصر الدول:  بالعربیة

 .  ، فدفنت في دیر مار متى إلى الموصل ، ونقلت جّثتھ ھـ 685توّفي في مراغة بأذربیجان سنة .  المفردات
 .  )117:  5، األعالم للزركلي  340ـ  339:  1، معجم المطبوعات العربیة  228ـ  226:  1دائرة المعارف اإلسالمیة (
 .  32تاریخ مختصر الدول )  113(
 .  )307:  1القاموس المحیط . ( ، واآلس ، والعود شجر طّیب الرائحة:  الَرْند)  114(
 .  )258:  4المصدر السابق . ( الغصن:   الفنن)  115(
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، بل نفس شارعھا والصادع بھا أعلن بھذا في آیات من أناجیلھ   ، ما أنا أقول ذلك كّال  
، ما  ي جئت ألنقض الناموس أو األنبیاءال تظّنوا أّن  «:  وبّینات من إصحاحات قبیلھ قائًال

إلى أن تزول السماء واألرض ال :  الحّق أقول لكم «،  )18(»  جئت ُألنقص بل ُألكمل
 .  )117(» حّتى یكون الكّل )116(یزول حرف أو نقطة واحدة من الناموس

، وحرمة الخمر  ، والختان إلى التغطیس والمعمودیة  أّما زوال نقطة السبت إلى األحد  
، فھو موضع تسلیم وإذعان  ، فالمقام مقام نبّوة بل ربوبیة  ، وكثیر من أشباه ذلك إلى اإلباحة

 !  ال بحث واعتراض

،  كامھا ومشروعاتھابجمیع أح )علیھ السالم(وعلى أيٍّ فلیست المسیحیة إّال شریعة موسى   
، وإّنما معّولھا على ما في   وال تجد في اإلنجیل شیئًا من وظائف التكلیف وطقوس التشریع

 .  )118(، كذا یقولون  العھد القدیم من ذلك

 .  ولنطوه على عواھنھ ونلّفھ على باللتھ  

، ومعاني في ألفاظھا   لك أّنھا بعثت روحًا في ھیاكلھا، للمسیحیة الفضل على ت نعم  
 .  ، فرّوقت مشاربھا ولّطفت مناھلھا وحیاًة في قوالبھا

 !  ، وحّلق حّتى كاد أن یقع زاد في الرّقة حّتى انقطع:   ولكّنھا من قبیل ما یقال  

،  ، فكأّن إحداھما جسمانیة محضة  فأصبحت في ھذه الجھة على الضّد من تلك  
 .  ُألخرى روحانیة خالصةوا

 .   ، بل ھو الخیر كّلھ وقد ضاع بینھما حّد الوسط واالعتدال الذي ھو خیر اُألمور  

علیھ () المسیح(، خطبُة سّیدنا  أّن الثانیة ھي روحیة أكثر منھا جسمیة:  وسند دعوى  

ألنوار اإللھیة ، تلك الخطبة الذھبیة التي تشّع من طّیاتھا ا التي خطبھا على الجبل )السالم
، ولعّلھا ھي   كالم یدانیھا أو یساویھا) المسیح(، وال یؤثر عن  ومدارك الحنان والرحمة

 .  ، فكأّنھا ھي الدیانة المسیحیة كّلھا ، بل تمام شریعتھ أساس شھرتھ

   فلسفة الشریعة اإلسالمّیة 

                                                           
) سیاسیةیطلق على شریعة موسى األدبیة والطقسیة وال: ( الناموس عندھم ـ كما ذكر في قاموس الكتاب المقّدس ما نّصھ ـ)  116(

 .  ))رحمھ اهللا(منھ. ( )17:  5مت (
 .  111الحظ العالقة الجدلیة .  كتاب قاموس الكتاب المقّدس من مؤّلفات الدكتور بوست :  أقول

 .  148، العالقة الجدلیة  161و 99، الرحلة المدرسیة  154، بین اإلسالم والمسیحیة  108إنجیل لوقا :  قارن)  117(
 .  505الحظ الموسوعة المیّسرة في األدیان )  118(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ولكن أّي تال لھا ـ ولو درجًا ـ ال یعرف أّنھا غیر معنّیة إّال باُألمور الروحیة والكون   
، بل   ، ولیس فیھا من شأن المحسوسات وتدبیر ھذا المنزل شيء المعنوي والعالم اُألخروي

ھي عاملة بكّل فحاویھا ومناطیقھا على إھمالھ وخمولھ وتقھقره وسقوطھ إلى أعمق المھاوي 
 !  دركاتوأنزح ال

، ولكن اطلبوا كنوز  ال تكنزوا كنوزًا على األرض  «:  )لھ المجد والشرف(یقول   
، فإّن طیور السماء ال تزرع وال تحصد وال   ال تھتّموا بما تأكلون وتلبسون.  السماء
 .  » تجمع

 .  » ، وكن كزنابق الحقل  ، ال تغزل ال تتعب «:  )علیھ السالم(یقول   

، وَمن أخذ ثوبك فأعطھ   إذا ُظلمَت ال تقاوم البشر وال تدفع عن نفسك «:  یقول  
، ومن سّخرك میًال واحدًا فاذھب معھ  ، ومن ضربك على خّدك فحّول لھ اآلخر رداءك
 .  )119(»  اثنین

 .  )سالم اهللا علیھ(خالصة شریعتھ ھذا نموذج تعالیمھ و  

، وال نرتاب وال نشّك أّنھا تعالیم إلھیة وطقوس مباركة   ونحن نبّرر ونقّدس تلك التعالیم  
إّنھا شریعة اقتضتھا طبیعة الوقت وضرورة :  ، ولكّننا نقول فیھا ما قلناه في سابقتھا قدسیة

 .  ثل ذلك، ولعّل العالم یومئذ كان في حاجة إلى م صالح المحیط

 

 ]فلسفة الشریعة اإلسالمّیة  [

، بل من  ولكن لیس من العنایة أن ُیجعل الخاّص عاّمًا لكّل زمان ولكّل جیل وُأّمة  
أن تضع ) ال یبقى غیر األنسب(و ) ال یصّح غیر الصحیح: ( الواجب في الحكمة بناموس
افات الموّقتة إلى ، وتعود باألطراف إلى األوساط وباالنحر  شریعة الوسط واالعتدال

 .   االستقامة المؤّبدة

،  ال تزرعوا «:  إذا كانت ضرورة بني إسرائیل یومئذ تقضي علیھم بشریعة تقول لھم  
، فإّن ضرورة عاّمة البشر في أشّد الحاجة إلى شریعة   الخ»   ... ، وال تقاوموا  وال تتعبوا

 .  )120(» ، واعمل آلخرتك اعمل لدنیاك «:  تقول لكّل واحد منھم

                                                           
 .  286و 154، بین اإلسالم والمسیحیة  85و 39ـ  38إنجیل لوقا :   راجع)  119(
 .  » ، واعمل آلخرتك كأّنك تموت غدًا اعمل لدنیاك كأّنك تعیش أبدًا «:   اللفظ المشھور الذي جاءت بھ ھذه الروایة ھو)  120(

:  17، وسائل الشیعة  12:  2، فیض القدیر   146:  1، المستدرك على الصحیحین  156:   3، الفقیھ  228ـ  227كفایة األثر :   انظر

76  . 
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لیس  «:  الوسط بل المحیطة بأطراف الكماالت وأوساطھا ھي التي تقول الشریعُة  
، بل خیركم من أخذ حّظًا من ھذه  خیركم من ترك دنیاه آلخرتھ وال من ترك آخرتھ لدنیاه

 .  )121(»  وحّظًا من ھذه

ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّھ َیْوَم (:   ازرعوا و:  ھي التي یقول قانونھا المقّدس  

 .  )122()َحَصاِدِه

 .  )123()ُكُلوا ِمن رِّْزِقِھَفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَھا َو(:  ویقول في السعي  

 .  )124()َوَأِعدُّوْا َلُھم مَّا اْسَتَطْعُتم(:   ویقول في حفظ الجامعة ودرء الشرور  

:  ، وُیدّل على حقیقة الزھد بقولھ ثّم یحفظ روح الفضیلة في تعدیل تلك التعالیم فیھا  
 .  )125()ِلَكْیَال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوَال َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم(

 .  )126()اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا(:  ثّم یقول  

َوَما ِعنَد (،  )127()الصَّاِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْیٌر َأَمًال َواْلَباِقَیاُت(:   وال یدعھا حّتى یتالفاھا بقولھ  

 .  )128()اللَِّھ َخْیٌر َوَأْبَقى

 .  )129()َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء(:   ویقول  

 .   داللًة على طریق العدل )130()َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِھ(:   ثّم یقول في الجزاء  

َوَجَزاء َسیَِّئة َسیَِّئٌة (،   )131()َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُھَو َخْیٌر لِّلصَّاِبریَن(:  ، فیقول  ثّم یدّل على طریق الفضل  

 .  )132()مِّْثُلَھا َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّھ

إلى كثیر من ھذه اآلیات الذھبیة والحقائق الجوھریة مّما لیس عقد ھذا المقام إلحصائھ   
 .   واستقصائھ

                                                           
:   75، بحار األنوار  76 : 17، وسائل الشیعة  212:  2، فردوس األخبار  156:  3الفقیھ :  ورد الحدیث بألفاظ متقاربة في)  121(

 .  220:  2، كشف الخفاء   321
 .  141:  6سورة األنعام )  122(
 .  15:  67سورة الملك )  123(
 .  60:  8سورة األنفال )  124(
 .  23:  57سورة الحدید )  125(
 .  46:  18سورة الكھف )  126(
 .  46:  18سورة الكھف )  127(
 .  36:  42، وسورة الشورى  60:  28سورة القصص )  128(
 .  4:  47سورة محّمد )  129(
 .  126:  16سورة النحل )  130(
 .  126:  16سورة النحل )  131(
 .  40:  42سورة الشورى )  132(
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وإّنما الغرض أّن من العنایة الالزمة والحكمة الواجبة ـ بعد ذینك الشریعتین ـ أن یضع   
الحكیم شریعًة وسطًا وطریقًا َجَددًا جامعًا لطرفي العدل والفضل آخذًا بأعّنة السعادتین 
وإصالح النشأتین وتقویم أود الحیاتین بحیث یتعادالن في العیار ویتساویان في الوزان 

 .  میزانككّفتي ال

وھذه الشریعة التي لھا ھذه الخاّصة والمیزة عن غیرھا ھي التي تصلح أن تكون   
 .  القانون األبدي لصالح عاّمة البشر في عاّمة األزمان جیًال بعد جیل وقبیًال بعد قبیل

ویستحیل أن ُتنسخ أو تبّدل أو تحتاج إلى تكمیل أو تسویة بعد أن وجدناھا وسطًا   
 .  ، والمركز نقطة یمتنع أن تتعّدد لوسُط خطٌّ واحد یستحیل أن یتكّرروا.  ومركزًا

وھذه الفلسفة التي أبدیناھا من المناظرة والمقایسة بین الشرائع الثالثة التي ال نرتاب   
، إّن ھذه الفلسفة الدینیة لھي من الحقائق الراھنة التي  أّنھا شرائع مقّدسة إلھیة مترّتبة متتالیة

وكذلك شأن كّل .  ، وتسبق إلى اآلراء قبل طول البحث والعناء باحث منّقب یصیبھا كّل
 .   حقیقة

، ال في  وإّنما العناء في تمزیق ما تكاثف علیھا من شبھات المبطلین وأوھام المشّككین  
 .  نفس ذاتھا وحقیقة أمرھا

 .   فیھاالحقیقة أبت إّال أن تتجّلى حّتى على لسان من یناویھا ویجحدھا ویلحد   

ـ وھو من تعلم ما ھو وكیف ھو من الدین ـ یقول في  )133()شبلي شمّیل(ھذا   
 :  في التعالیق منھا والذیول ما حرفھ) فلسفة النشوء واالرتقاء: ( مجموعتھ

إن كانت ، وشریعة عیسى و ، ولكّنھا غیر مستوفاة شریعة موسى مادّیة عملیة أیضًا(  
، إّال أّنھا في جملتھا نظرت إلى العالم الروحاني أكثر من   ِحكمًا ومواعظ تعتبر ُأصوًال كّلیة
 .  )، فإّنھا نظام اجتماعي عملي ماّدي قانوي حقیقي الحیاة الدنیا بخالف شریعة محّمد

 .  ، وما ھو أوسع وأنفع منھ بكثیر ولھ ولغیره جمٌّ من ھذا القبیل  

ألّننا ;  تي علیھ في مواضیع ُأخرى من ھذا الجزء نستوفي بعضھ ونحصیھولعّلنا نأ  
، ولكن حّیا اهللا  ، وال مّتھمًا في حّق سوانا وال في حّقنا نعّده شھادة حقٍّ لنا مّمن لیس ھو مّنا

، وظھیرًا یعترف بھا على أّنھ یلحد  الحقائق التي ال تعدم لھا نصیرًا حّتى مّمن یصّد عنھا
 .   فیھا

 .  ولیس كّل ھذا من القصد وإن طال كالمنا فیھ  

                                                           
 . 1ھـ  130ص  1تقّدمت ترجمتھ في ج)  133(
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أّننا بعدما أثبتنا أّن لھذا العالم قّوة مدّبرة :  إّنما القصارى والمتحّصل من كّل ما سبق ھو  
معنیة بإصالحھ وسعادتھ باختیاره وإرادتھ عاملة على تنسیق شؤونھ ونظم معاشھ ومعاده 

لغرض والغایة من إیجاده ال لالنتفاع بھ وال على أبدع ما في اإلمكان وأّن ذلك ھو أقصى ا
، ثّم نظرنا في جملة من نوامیسھ وشرائعھ التي  لالنتقام منھ وال إلظھار القّوة والسلطة علیھ
، فوجدناھا ـ بضرورة العقول وبدیھة الفطرة  سّنھا ووضعھا لتلك الغایة من اإلصالح

اد من عوز وال دفع لحاجة وال صالح وشھادة من ال یؤمن بتلك القّوة ـ ناقصة لیس فیھا سد
، فوجدناھا لم تدع كثیرًا  ، ثّم نظرنا في ُأخرى بعینھا وأغرقنا نزعًا في مشروعاتھا لكّل فساد

وال قلیًال ولم تھمل نقیرًا وال فتیًال حّتى حّل العقال وأرش الخدش ودیة النطفة دافعة كّل شقاء 
فة على حّد الوسط والمركز في كّل سانحة جالبة لكّل سعادة جامعة للعدل والزیادة واق

، فھل یسوغ في حكم العقول وضرورة  )134()َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا(:  والمحة وغادیة ورائحة
الوجدان ـ والحال على ما عرفت ـ أن نحكم بأّن تلك شرائع إلھیة ونوامیس قدسیة دون ھذه 

 !  ؟ بتلك السعة واإلحاطة والجامعیة والبساطة التي ھي

 !  ، وھیھات ھیھات  ، ثّم كّال كّال  

، إّن إنكار شيء من  إّن إنكار كون ھذه من أعظم الشرائع وأقدس الملل وخاتمة األدیان  
 .  ، ورجوع إلى اإللحاد ، وعود إلى التعطیل ذلك مساوق إلنكار نفس تلك المبادئ اُألولى

، وإّما  إّما أن تكون الشریعة اإلسالمیة ھي الشریعة اإللھیة والدین األبدي:  فحّقًا نقول  
 .  أن ال یكون للعالم صانع وال للكون مدّبر

رسول اهللا ) صلواُت اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ) (محّمد(إّما أن یكون :  حّقًا أقول  
وال ) موسى(وال ) إبراھیم(وال ) نوح(، ال  ، وإّما أن یكون ال نبي في العالم  وخاتم النبّیین

 !  ، بل یعود حدیث النبّوة حدیث خرافة وُتّرھات وسخافة )عیسى(

، وإّما ال توراة وال   إّما أن یكون القرآن ھو الناموس اإللھي والقانون األبدي:   حّقًا أقول  
 .   زبور وال أناجیل وال مزامیر

   عن زمان الدعوة  طریق إثبات النبّوة لمن عاصر أو تأّخر

إّنھ ما من ُأّمة من اُألمم وال مّلة :  بذلك وذّمتي بھ رھینة ـ )135(حّقًا أقول ـ وأنا الزعیم  
من الملل وال واحد من البشر یقیم برھانًا أو براھین على صّحة مّلتھ ویسّجل دلیًال على 

، مع إضافة أضعاف من  عتقده إّال ونحن ـ معاشر المسلمین ـ نقیم ذلك البرھان بعینھحقیقة م
، ومّما ھو أقوى وأشّد وأعلى وأسّد على أحقّیة الشریعة المحّمدیة وأولویة الدیانة  مثلھ

                                                           
 .  143:  2سورة البقرة )  134(
 .  )79:  6مجمع البحرین . ( الضمین والكفیل:  الزعیم)  135(
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اإلسالمیة وناسخیتھا لكّل الشرائع واألدیان وعدم صالحیة شيء منھا ألن ُینسخ بشيء مدى 
 .  نتھى األزماناألبد وإلى م

، وسیّتضح لك الكثیر منھ في المباحث  ھذا ما أردنا بیانھ من كّل تلك الفلسفة اآلنفة  
 .   التالیة إذا شاء رّبك وشاءت لنا ولك عنایتھ

 

 

 طریق إثبات النبّوة لمن عاصر أو تأّخر عن زمان الدعوة

 

ّدعي لھا ھو حّقًا رسوٌل من اهللا أّما الحّجة والمحّجة إلثبات النبّوة وأّن الزعیم بھا والم  
، فسبیل ذلك لمن ھو في عصر الدعوة جدٌد الحب بالمعجزة التي  والمھیمن منھ على عباده

 .  )136(تقّدمنا إلیك في تفاصیل الكالم عنھا

إلى طرز آخر أو ولكن توسیع النظر وتسریح الفكر في فجاج البحث والتأّمل ینتھي بنا   
 .  آخر طرز من البیان

أّنك تعلم أحسن العلم أّن ھذا البشر منذ كان وال یزال على طبقاتھ وشّتى أسناخھ :   وذاك  
، ولكن یسعنا أن نجعلھ جمیعًا ضمن دائرتین ُیعّبر  التي ال یحصیھا العّد وال تقف عند حدٍّ

 .  عنھما في الشائع عاّمة وخاّصة

إلى ذوي األلباب النافذة والخواطر الثاقبة والمدارك العالیة والقرائح ونوعز بالخاّصة   
 .   القویمة وما أشبھ ھذا من الجمل الكثیرة

من بلغ بحسب فطرتھ وفضل مساعیھ :  أّن الخاّصة:  ، وھي وموجزھا كلمة واحدة  
 .   ، فھو إنسان كما ینبغي لإلنسان أن یكون ومعونة جّده وجھده إلى حقیقة اإلنسانیة

، ولكّنھ في صراطھا ومستعدٌّ   من لم یبلغ كیانھ ووجوده إلى حقیقة اإلنسانیة:   والعاّمة  
 .  ، فھو بذرٌة من ذلك النوع ولّما یبلغ بعُد إلیھ لھا

أّما الخاّصة فھم ـ بفضل ما عندھم من العلم والمعرفة وصّحة الحدس والفراسة ـ في   
، بل یمعنون نظرًا في شمائل ذلك   ق العاداتغنًى عن تحّري المعجزات والتماس خوار

، فإن وجدوا  ، ویغرقون نزعًا في تدّبر رسالتھ وما جاء بھ من عند ُمرسلھ المّدعي للرسالة
على شمائلھ دالئل من مرسلھ وعالمات من مبتعثھ وأّن رسالتھ طبق ما ُیعلم من حال الملیك 

                                                           
 .  وما بعدھا 42تقّدم الكالم في ص)  136(
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التي ُأرسل فیھا وقام بین ظھرانیھا  الذي یّدعي الرسالة عنھ وعلى وفق ضروریات اُألّمة
، وأغناھم ذلك عن   ، ارتاحوا بھ وسكنوا إلیھ ودعاھا إلى اّتباعھ والعمل بما جاء بھ
، وكان لھم من نفس دعواه وجوھر مقالتھ أعدُل  االعتضاد بمعجزة واالعتماد على ُمدھشة
 .  شاھد على صدقھا وأقوى دلیل على صّحتھا

، ومن یستدّل علیھا بتصاعد   النار بحرارة ضوئھا ولمعانھا وشّتان من یستدّل على  
 .  دّخانھا

، وآخر عرفتھ بكثرة ما  شّتان طبیٌب عرفتھ بمعالجة المرضى والمزمنین حّتى أبلوا  
 .   یحفظ ویسرد علیك من أسماء العقاقیر واألدویة

عالجیین إّن مثل ھؤالء الخاّصة من ذوي التمییز والمعرفة كمثل أطّباء مھرة و  
، فنبغ من   ، ولكن أصاب بالدھم أوبئٌة غریبة عجزوا عن عالجھا ومعرفة أسبابھا جھابذة

،  ، ویدّلھم على طرق العالج لتلك األوصاب  بینھم رجل ومعھ كتاب یعّرفھم العلل واألسباب
، وما نظروا في كتابھ حّتى  ویشرح لھم الداء واألدواء وما ُیقتلع بھ جراثیم ذلك الوباء

ركوا ـ بفضل ما عندھم من ذلك الفّن ومزاولتھم إّیاه طول أعمارھم ـ أّنھ قد أصاب الحقیقة أد
 .   ، فوجدوا العیان ظھیرًا للبیان  ، وما عتموا أن عّولوا على االمتحان وبلغ الغایة

 أفھل یلتمس منھ أحدھم ـ بعد ھذا ـ أن یطیر في الھواء أو یمشي على الماء  

إّن الطبیب الذي عالجك وشفاك وأبلك !  ؟ تًا لمقالتھ وحّجة على معرفتھتصدیقًا لدعواه وتثبی
من دائك وعافاك ألوثُق في نفسك وأمكن بضمیرك مّمن اّدعى معرفة دائك ودوائك والقدرة 

 !  رًاواستخرج من الماء نا )137(على شفائك ولو قلب لك الحجر نضارًا

 .  وال ُأوعز بذلك إلى االستغناء عن المعجزات كّلیًا  

، فلیس كّل أفراد اُألّمة وال جمیع رجال الشعب مّمن لھم قّوة ذلك التمییز ومرتبة  كّال  
 .   ھاتیك المعرفة

 .   وإّنما القصد أّن ھناك مقام فوق مقام اإلعجاز ومرتبة تسمو عن مراتب التحّدي  

وأّما الحاجة إلى المعجزات وخوارق العادات في حّق من عدا ُأولئك الخاّصة والنفر   
 .  القلیل فھي ثابتة بالضرورة

                                                           
 .  )439:  5معجم مقاییس اللغة . ( الذھب:   النضار)  137(
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، إّن من عدا ُأولئك الخاّصة من عاّمة البشر تجدھم على حكم الغلبة ال یعدون أن  نعم  
، ُأولئك الذین یتبعون في كّل العادات  األتباع والھمج الرعاع )138(یكونوا من الرجرجة

 .   واالعتقادات رؤساءھم ویقّلدون ُأّمھاتھم وآباءھم

 .   ولعّل الغرض والنجاة یحصل لمثل ھؤالء باالعتقاد التقلیدي إذا أصابوا الحّق بتقلیدھم  

أّما في ضاللھم فتكون المؤاخذة في مضّلتھم على من أضّلوھم من كبرائھم ورؤساء   
 .  دینھم الذین ال محالة قد تّمت الحّجة علیھم

 .  ، كما أّنھم لقصورھم غیر معاقبین عقاب الجاحدین أّما ھم فغیر مؤمنین  

 

   وأقسامھ  ، وبیان معنى التواتر ، واإلشارة إلى طبقات الخلق خالصة ھذا الموضوع

 ، ، واإلشارة إلى طبقات الخلق  خالصة ھذا الموضوع [
 ]وبیان معنى التواتر وأقسامھ 

أّن الناس كاّفة على طبقات :   )139(والخالصة واللباب وزبدة المخض من ھذا الوطاب  
 :  ثالث

 .   الخاّصة : ولىاُأل  

وھم ال یحتاجون في أمر معرفة النبّوة إلى أزید من النظر في أحوال ذلك النبي   
، وبفضل ما في غریزتھم من قّوة النفس وصّحة   وسیرتھ وإمعان الفكرة في نوامیس رسالتھ

الحدس یعرفون الصحیح من السقیم والطّیب من الخبیث والصادق من الكاذب والرحمانیة 
 .  یطانیةمن الش

 .   ، ولكّنھا كثیرة في ذاتھا  وھذه الطبقة وإن كانت قلیلة العدد عند نسبتھا إلى غیرھا  

 .   ولعّل منھا جمیع النجباء والنقباء من حواري المرسلین واألنبیاء  

العاّمة واألكثر والسواد األكبر ومنتشر البشر على سطح ھذا البسیط المتقّلص  : الثانیة  
 .  ن ھذا المحیطعن الغمرات م

 !  وھؤالء یعجزون حّتى عن طلب المعجزة بالعیان فضًال عن طلب الدلیل والبرھان  

، وعرفت أّنھم ال یحتاجون   )140(وال أزیدك عنھم ذكرًا بعد أن قتلتھم أنت َخبرًا وُخبرًا  
م إلى أكثر من اّتباع رؤسائھم وتقلید ُأّمھاتھم وآبائھم وما نشأوا وشّبوا في عاداتھم وعباداتھ

                                                           
 .  )17:  6 العین للفراھیدي. ( السفلة:  الرجرجة من الناس)  138(
 .  )28:  14تھذیب اللغة . ( ِوطاب وأوطاب:  ، وجمعھ  ِسقاء اللبن:  الَوْطب)  139(
 .  )36:  4القاموس المحیط . ( َعَلَمھ:  قتل الشيء ُخبرًا)  140(
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،  ال یحتاجون إلى أكثر من أن ینظروا متبوعھم.  علیھ من رعرعة الصبا ورفرفة الشباب
 .   ، ویتفّیأون ما تفّیأ من ِظالل ھدًى أو ضالل فیمیلون حیثما مال

، فإّنھم لھم  م ومعّلموھم وعلماؤھمفدع ھؤالء وما یختاره لھم رؤساؤھم وكبراؤھ  
 .  المسؤولون إن كان ثّمة من سؤال

 !  ، ولعمر اهللا إّنھ لكائن نعم  

، فلیس لھ قّوة ذلك   من ترّفع عن ھذه الطبقة وانحّط عن اُألولى:  من الطبقات الثالثة  
یتطامن لوضع نیر ومع ذلك فھو ال .   ، وال صیرفي ذلك الفكر ، وال نّقاد تلك الفطنة التمییز

 .  ، وال یرضى لنفسھ دون أن یكون كمن یرى الحقیقة بعینھ  التقلید في عنقھ

 .  ، واألكثر من الطبقة اُألولى  وھذه أوسط الطبقات  

وطریقھا إلى معرفة صحیح النبّوة في عصر الدعوة لیس إّال المعجزة التي تقنعھ وتتّم   
 .   ، كما أوضحناه لك علیھ بھا الحّجة

، كما أّن العاّمة ال   أّما من تأّخر عن زمان الدعوة فالخاّصة طریقھم واحد في الحالین  
، یتشاكلون في التابعیة  في جمیع العصور واألزمان )141(یزالون سواء وعلى قرو واحد

 .  اختلفوا في كّل شيء واالنقیاد وإن

أّما الطبقة الوسطى ـ وھم الذین ال یسیرون في سبیل إّال على عّكازة البرھان والدلیل   
وال یخضعون لمقالة إّال بعد النظر فیھا وطلب الدلیل علیھا من غیر ذاتھا ـ فطریُق ھؤالء 

إلیھم ال یعدو أحَد ُأمور إلى إثبات النبّوة بل ثبوتھا علیھم بعد زمان الدعوة وبعد بلوغ خبرھا 
 :   ثالثة ال أحسب لھا رابعًا

أن یبلغھم بالتواتر أّن ذلك المّدعي قد أتى في عصره بالمعجزات وتحّدى أھل  : األّول  
 .  زمانھ بخوارق العادات

إخبار جماعة یمتنع تواطؤھم :  وأنت على علم من أّن المراد بالتواتر ـ كما ذكروا ـ ھو  
 .  )142(مع تساویھم بھذه الجھة في جمیع الطبقات على الكذب عادة

 .  فیلزم أن تكون كّل طبقة تخبر عن مثلھا في امتناع تطّرق الكذب  

                                                           
 .  )380:  4القاموس المحیط . ( على طریقة واحدة:  ، أي تركتھم قروًا واحدًا:  یقال)  141(
، حاشیة المّال عبداهللا على التھذیب  243:  2، شروح الشمسیة   205، الجوھر النضید  349:  1اإلشارات والتنبیھات :  قارن)  142(
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فلو كان في بعض الطبقات من الوسط أو الطرف األعلى عدد محصور ـ كثالثة أو   
عشرة أو عشرین مثًال ـ انحّل التواتر وفشل ولو كان المخبرون في الطبقة الدنیا كّل من 

 .  فیھا

 :   وللتواتر ثالث صور  

 .  أن یّتفق المخبرون في جمیع الطبقات على لفظ واحد وكیفیة واحدة : اُألولى  

 .   وھذا نادر جّدًا  

 .  بالتواتر اللفظي:   ویعّبر عنھ  

، فتكون كّل واقعة  أن تتعّدد الوقائع ویتعّدد آحاد المخبرین بھا في الطبقات : الثانیة  
، فیكون ھو  ولكن تشترك كّل تلك الوقائع في الزم واحد ومعنًى مشترك.   غیر متواترة

 .   المتواتر

ألّنھم جمیعًا كمخبرین بذلك الالزم الواحد ویمتنع ; وي بالتواتر المعن:  ویسّمى  
) أبي بكر: ( ، وزھد الخلیفتین وزھده )علیھ السالم() علي(، كشجاعة  تواطؤھم على الكذب فیھ

، فإّنھ مقطوع بھ من تعّدد الوقائع المرویة التي لیس كّل واحد  )رضي اهللا عنھما) (عمر(و
ر المشترك منھا یكون بصورة متواتر یمتنع التواطؤ فیھ ، ولكن القد منھا في ذاتھ متواترًا

 .   على الكذب

، كشجاعة  وعلى ذلك سائر الشھرات التي ذھبت مذھب األمثال وسارت سیر الریاح  
 .   )حاتم(، وجود   )كسرى(، وعدل  )عنترة(

وما انعطف على ھذا النسق لیس السند فیھا والسبب األّول لھا إّال ھذا التواتر   
 .   نويالمع

 .   التواتر اإلجمالي : الثالثة  

،   أن یتعّدد المخبرون بوقائع متعّددة مع قطع النظر عن اشتراكھا في الزم واحد:   وھو  
ولكّنھا تكون بمثابة من الكثرة بحیث یمتنع عادًة في حكم العقل والضرورة أن ال یكون في 

ن تكون كّل تلك األخبار قد وقعت ، ویستحیل أ تلك الوقائع واحدٌة صادقة وعلى طبق الواقع
، ولكّنھ مستحیٌل  ، فإّن ذلك وإن كان ممكنًا في حّد ذاتھ على الصدفة واالّتفاق كّلھا كاذبة

 .  حسب العادة مرجوٌح بحسب الغلبة والسبر واالستقصاء

 .  والوقفة عند تلك االحتماالت اإلمكانیة مخلٌّ بنظام الكون مبطٌل لنوامیس العمل  
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عملَت اإلحصاء فاحصًا وماحصًا لما تسمعھ كّل یوم من كّل األخبار لما وجدت فلو   
 .  یومًا یكون كّل ما سمعتھ فیھ ال شيء منھ بصادق وال خبر واحد

قد أبرأ األكمھ واألبرص وأحیا الموتى ) لھ المجد) (المسیح(فلو بلغتك أخبار كثیرة بأّن   
، ولكّنك بمراجعة العقل وحكم الغلبة تقطع بأّن   طعفي عدة وقائع كّل واحد منھا ال یفیدك الق

، إذن فقد  واحدًا من تلك الوقائع واألخبار ال محالة صادق ویستحیل عادة أن تكذب جمیعًا
 .   بذلك التواتر اإلجمالي )علیھ السالم() عیسى(ثبتت لك معجزة 

 .   ا على اإلجمال، بل نعلم بواحدة منھ  وال یلزم أن تكون تلك الواقعة بعینھا معلومة  

 .  كما ال یلزم أن تكون كّل واحدة بنفسھا متواترة  

محجوج ومفحم بھذا ) لھ المجد والشرف) (المسیح(، فالموسوي الذي ینكر نبّوة  وعلیھ  
 .  الدلیل الذي ال یجد أحد إلى دفعھ من سبیل

جّل (فإّني راغب إلى اهللا .   ، وخّلھ ووجدانھ أّما المسیحي مع المحّمدي فدعھ وضمیره  
، فیحیف أو ینحرف عن منھج  ، وال یحیق بھ التعّصب  أن ال یحید عن جاّدة اإلنصاف) شأنھ

 .   الصواب إن شاء اهللا

ار مخبر أن یبلغھم بالیقین إخب:  من الطرق لثبوت النبّوة على غیر المعاصرین الثاني  
، من نبي أو وصي أو ولي یخبر عن   صادق یعترفون بصدقھ وتتّم علیھم الحجة من اهللا بھ

،  ، أو یخبر بنبّوة من بعده )علیھما السالم() إبراھیم(بنبّوة ) موسى(، كإخبار  نبّوة من قبلھ
نطقت بنبّوة من بعده إن ) المسیح(، أو إخبار   )سالم اهللا علیھ) (المسیح(كإخباره بنبّوة 

 .   وصدقت األناجیل

وھو أقواھا وأرسخھا وأرساھا لدعامة النبّوة وتوطید الحّجة البالغة وتثبیت  :  الثالث  
، بل ھو من الضروري في الحكمة والالزم في  أراكین الشریعة األبدیة والنبّوة العاّمة

 .   العنایة

، وتستمّر بصفتھا آیًة  أن تكون لذلك النبي معجزة تبقى لمن بعده من المكّلفین:   وھو  
لیحصل منھا لجمیع الناس ـ على اختالف طبقاتھم ; على مرور األحقاب والسنین 

،  )143(، ویستبین منھ الحب المحّجة  وأعصارھم وأسناخھم وشعوبھم ـ ما تتّم بھ الحّجة
 .  ، وتكون هللا على الناس الحّجة البالغة لغ الحكمة بذلك غایتھا، وتب وتؤّدي بھ العنایة وظیفتھا

                                                           
 .  )243:  12لسان العرب . ( واضحھا:  الحب المحّجة)  143(
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، وال أعرف لمّلة من الملل وال دین من األدیان وال أجد سبیًال للعقل إلثبات نبّوة  نعم  
 .  أّي نبي كان إّال بواحد من تلك الطرق أو بأمر أو أمرین من ھاتیك اُألمور

،   )صلوات اهللا علیھ(ة صاحب الشریعة اإلسالمیة ولكّنھا قد تعاضدت بأجمعھا على نبّو  
 .  بل اختّص بھا جمعاء من دون سائر الرسل واألنبیاء

وسیّتضح لك ذلك على أتّم وجوھھ وأقصى غایاتھ من مطاوي مقاالتنا الضافیة   
 .  ومباحثنا اآلتیة إن شاء اهللا
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   ، وإعجاز القرآن  النبّوة المحّمدیة

 ، وإعجاز القرآن   النبّوة المحّمدیة

 

قد ثبتت التواترات القطعیة وقامت الضرورة البّتیة من جمیع العالم وبین نوع بني   
، منشأ إیجاد النشأتین والمقّرب من  أّن صاحب الشریعة اإلسالمیة والمّلة الحنیفیة) آدم(

، أكرم النبّیین وسّید األّولین  المخلوقات، عّلة إیجاد الكائنات وأشرف   الرّب قاب قوسین
، خاتم ما   ، أّول الفكر آخر العمل ، الفاتق الراتق  ، شفیع الخالئق ومرآة الحقائق  واآلخرین

صّلى اهللا علیھ وعلى آلھ ) (محّمد بن عبداهللا(، سّیدنا وشفیعنا رسول اهللا  سبق وفاتح ما اقتبل
، وطلب  )144(، وتحّدى على قومھ بالمعجزة  النبّوةقد اّدعى ) الطاھرین وعلى صحبھ الطّیبین

، وما   ، وأتى بما ھو الشائع في وقتھ والمتنافس علیھ عند قومھ من أھل زمانھ المعارضة
 .  یتفاخرون بإتیانھ ویترّفعون بشأنھ من الكالم الفصیح والقول البلیغ

أملك البلدان ألساطین تلك الصنعة وأجمعھا لمشاھیر تلك البضاعة  وكانت بلدتھ  
 .  ، وزمانھ أبھج األزمنة بمھرة الكالم والسلعة

 .  وقد اجتمع منھم في أّیامھ وما قاربھا ما لم یجتمع في غیرھا من األزمنة واألّیام  

وشّق ذلك علیھم ،   ولّما دعاھم إلى تلك الدعوة المقّدسة طغوا وبغوا أشّد البغي علیھ  
 .  الحنق إلیھ )146(بحمالیق )145(، حّتى تخاوصوا غایة المشّقة

 .  ، ومذ كّذبوه تحّداھم وما دعاھم إّال إلى ُھداھم  

وما تحّداھم إّال بالمألوف لھم والمعتاد لدیھم المأخوذ عنھم والمسوق إلیھم الذي یمسون   
، من علوم   یعرفوه، ال بأمر لم یمارسوه وحال لم  ویصبحون علیھ ویروحون ویغدون إلیھ
 .  غامضة وأسرار خفیة طبیعیة أو ریاضیة

                                                           
ومن التأّمل في نوامیسھ .  ، وھي أقوى المعجزات ألّنھا ھي المعجزة الباقیة المخّلدة; شرعنا أّوًال في ذكر معجزة القرآن )  144(

 .  یستفید الخاّصة وأھل اإلدراك والتمییز صّحة النبّوة وصدق الرسالة
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، والمعونة باهللا ، فانتظر ة نعود إلى باقي الطرق وسائر المعجزاتوبعد انتھاء كالمنا عن ھذه المعجز  

 .  )285:   4العین للفراھیدي . ( إذا غّض من بصره شیئًا وھو یحّدق النظر كأّنھ یقّوم سھمًا:  خاوص اإلنسان نظره وتخاوص)  145(
:   3المصدر السابق . ( ظرًا شدیدًاإذا فتح عینیھ ونظر ن:  ، وحملق الرجل ما غّطت الجفون من بیاض المقلة:  الِحمالق)  146(

322(  . 
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یتقاضى منھم ذلك ویلّح علیھم فیما ھنالك بأنحاء شّتى  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولم یزل   
 )147(، حّتى اعترف بالعجز عّریفھم وتلّدد تلیدھم وطریفھم وطرق مختلفة وعبارات متفاوتة

، وعاد لبیدھم بلیدًا وشیبتھم ولیدًا وقائمھم  وصقع مصاقعھم وأشاع شنائعھم وكّسد بضائعھم
وعتبتھم أعتاھم وأبو لھبھم أخمدھم ،  ، وعالمھم أبا جھل وسھیلھم على السھل حصیدًا
، وحّي أخطبھم مّیتًا وابن أبي معیطھم أخفضھم  ، وعبد شمسھم آفل ونابغتھم خامل وأخزاھم
، وسراتھم ُأسارى وكّباُرھم من الصغار  ، وھشامھم مخزومًا ومخزومھم مھشومًا  صوتًا
 !  صغارًا

نھم وسم السوء بالذّل قد وسموا جباھھم بنار العار والعیار ورسموا على محاس  
:  ، وطاشت ألبابھم فقالوا ، وجعلت كلماتھ في أعناقھم أغالًال فظّلوا لھا خاضعین والصغار

 .   )148()ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبیٌن(

 .  ثّم قنع منھم بعشر سور من ُسَوره المنزلة  

 .  ، فقنع منھم بأن یأتوا بعشر آیات  ى منزلةثّم تنّزل معھم ـ وھو الرفیع ـ إلى أدن  

 .  ، وما كان عاقبة جمعھم إّال إلى الخیبة والشتات فأجمعوا أمرھم  

 !  وحین بدت علیھم المفحمة البائدة َرِضي منھم بسورة واحدة  

، وعقلوا األلسنة والعقول  فالتجأوا إلى مفاوضة الحتوف عن معارضة الحروف  
، وفّروا إلى سعة آجالھم  ، ورضوا بَكْلم الجراح عن الَكِلم الفصاح  النصولواعتقلوا األسّنة و
، حّتى ھلكت على  ، وتنّصلوا بنصالھم ورأوا أّن ذلك أقوى لھم من أقوالھم  من ضیق مجالھم

 )149(، ودرجت وتحّطمت قرومھم ، وتفانت فیھ عفاریتھم وثعابنھم ذلك طواغیتھم وفراعنھم
 .  ، وتبّدلوا بعّز الملك ذال ، وباءت بالوباء والوبال علیھم أعوامھم وسنینھم  وقرونھم

، إلى أن  وما انجلت غبرة الضالل عن جبھة الحّق إّال وھم بأسرھم أسرى أو قتلى  
 .  لىعادت كلمة اهللا العلیا وكلمة أعدائھ السف

 .   كّل ذلك فرارًا عن المعارضة ونقضًا لحبال الرّد والمناقضة  

                                                           
 .  )535:  2صحاح اللغة (خصمھ :  لّده)  147(

 .   1394:  4و  450:  2الحظ المصدر السابق .  ، والطریف ھنا الشریف ، وھو خالف الطریف الذي ھو المستحَدث القدیم:  والتلید
 .  7:  11سورة ھود )  148(
 .  )130:  11لسان العرب . ( السّید المعّظم:  الَقرم)  149(
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واآلثار والِعبر من جمیع اُألمم المّلیین وغیر  )150(تشھد لك بذلك التواریخ والسیر  
 .   ، ال خصوص المسلمین والمنتحلین المّلیین

إذ ; ، ولو وجد لحّصلھ الوجدان ولتعّین أن یقع علیھ العیان  ولو كان َلبان!   كیف  
الدواعي متوّفرة على نقلھ أشّد الوفور متوّجھة إلى إذاعتھ ونشره من ذلك الیوم إلى یوم 

 .   النشور

قد زاحم جمیع ملوك األرض واستطالت دعوتھ في الطول ) صلوات اهللا علیھ(فإّنھ   
و ) كسرى(، وكاسر   اطحت كباش كتائبھ جمیع اُألمم من العرب والعجم، ون والعرض

، وانتصر باهللا على الیھود والنصارى وحّلق نسر  وبلغ برید محّبراتھ البّر والبحر) قیصر(
 .   )151(قھره حّتى اصطاد الصقور والحبارى

في جمیع ذلك یدعو إلى كتابھ ویتحّدى بمعجز ) حفظ اهللا شریعتھ وأعلى كلمتھ(وھو   
 .   خطابھ

، ولبطلت ـ وحاشا ساحتھ المقّدسة ـ   فلو نوقض أو عورض لخّفت مؤونتھ ولھانت بلواه  
 .  دعواه

اقیة على مّر الدھور وخوالي األعوام ثّم لم تزل تلك المعجزة الباھرة واآلیة القاھرة ب  
، ال تزداد على طول المّدة إّال جّدة وعلى شدائد الجاحدین  ومواضي الحقب واألّیام

، وما تصّدى في  ، وال یزیدھا التكرار واالستمالء إّال حسنًا وبھاًء والمنكرین إّال شّدة
 .  )152(مائق العقلاألزمنة المتأّخرة عن زمان نزولھ لمعارضتھ إّال مأفون الرأي 

ـ أّنك ترى الرجل !   لیس بعجیب) تقّدست آیاتھ(حّتى إّن من األعاجیب ـ وأّي شيء منھ   
النظم والنثر والِخطب كخطیب مصقع فارسًا في كّل حلبة ولدى كّل في جمیع المقامات من 

، فإذا تصّدى ـ من أجل ضعف في دینھ أو ِخَور في عود یقینھ أو زندقة في ھواه أو  موضع
، ُأفحم وتبّلد  وصم عھار في عصاه ـ إلى مقاومة ذلك المقام ومعارضة معجز ذلك النظام

 .   وُأبكم وتلّدد

                                                           
 .  ، فھي زاخرة بذلك راجع أغلب كتب التاریخ والسیر في ھذا الشأن)  150(
 .  )321:  1الحیوان للدمیري حیاة . ( طائر معروف طویل العنق رمادي اللون في منقاره بعض طول:  الُحَبارى)  151(
 .  )198:  4القاموس المحیط . ( الضعیف الرأي والعقل:  المأفون)  152(

 .  )294:  3المصدر السابق . ( أحمق مائق:  ، یقال الحمق في غباوة:  والموق
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 )156()المعّري(و)155()المتنّبي(، و  وأمثالھم من األّولین )154()سجاح(و  )153()مسیلمة(ھذا   
 !  ، كلٌّ بزعمھ جاء بقرآن وبّینات وسور وآیات ن اآلخرینوأضرابھم م

، فھل تجد إّال ما  ولكن دونك فاضرب فكرك فیما ُیحكى عنھم من تلك المزخرفات  
 !  ؟  ُیضحك الصبیان في مكاتبھا وتسخر رّبات الحجال منھ في مضاربھا

                                                           
ولد .  بل مسلمة:  ، وقیل اسمھ ھارون:  ، قیل أبو ثمامة مسیلمة بن ثمامة بن كبیر بن حبیب الحنفي الوائلي المتنبئ الكّذاب)  153(

، ولّما ظھر اإلسالم غربي الجزیرة وفتحت مّكة جاء وفد من بني حنیفة إلى  ، وتلّقب في الجاھلیة برحمان الیمامة ونشأ بالیمامة

خبرھا مع جوابھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وبعث برسالة إلى النبي  ، ولم یسلم ھو وأسلموا) یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل(النبي 

انتدب لھ أبو بكر خالد بن الولید على رأس جیش قوي ھاجم ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، ولّما توّفي النبي  مذكور في كتب السیر

 !  كان رویجًال ُأصیغر ُأخنیس:  ، قالوا في وصفھ وكان مسیلمة ضئیل الجسم.   ھـ 12ة سنة ، فقتل مسیلم دیار بني حنیفة المرتّدین
 .  )226:  7، األعالم للزركلي  23:  1، شذرات الذھب  247ـ  243:  2، الكامل في التاریخ  225:  4الروض اآلنف (
، كانت أدیبة عارفة باألشعار لھا منزلة عند   یة الیربوعیة المتنبئةُأّم صادر سجاح بنت الحارث بن سوید بن عقفان التمیم)  154(

، فتبعھا جمع من  ، وكان لھا علم بالكتاب أخذتھ عن نصارى تغلب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، اّدعت النبّوة بعد وفاة النبي  قومھا

، فأقبلت بھم من الجزیرة ونزلت   بن األھتم ، وعمرو ، وشبث بن ربعي ، وعطارد بن حاجب الزبرقان بن بدر:  ، منھم قومھا

، فأسلمت وھاجرت  ، وبلغھا مقتل مسیلمة ، ثّم انصرفت راجعة إلى أخوالھا بالجزیرة الیمامة وتزّوجت مسیلمة في قّصة معروفة

 .  ، وصّلى علیھا سمرة بن جندب والي البصرة لمعاویة في ذلك الوقت ھـ 55، وتوّفیت فیھا سنة  إلى البصرة
،  241ـ  239:  2، الكامل في التاریخ  226:  4، الروض اآلنف   165ـ  164:  5، البدء والتاریخ  127ـ  121:  3تاریخ الطبري (

 .  )78:  3األعالم للزركلي 
، وأحد مفاخر األدب   ، الشاعر الحكیم ّیب أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي الكندي المتنّبيأبو الط)  155(

، ثّم تنّقل في البادیة یطلب اللغة وأّیام  ، ونشأ بالشام ھـ 303، وإلیھا نسبتھ سنة  كندة:  ولد بالكوفة في محّلة تسّمى.  العربي

، وخرج إلیھ لؤلؤ أمیر حمص فسجنھ حّتى تاب ورجع عن  ، فتبعھ كثیرون  وتنّبأ في بادیة السماوة،  ، وقال الشعر صبیًا  الناس

مدح سیف الدولة .  ، وغیرھم ، والحسن بن علي العلوي ، وعلي بن أّیوب القّمي محّمد بن أحمد المحاملي:  روى عنھ.   دعواه

أخذه عند النعمانیة فاتك .  ، وابن العمید فارس والعراق ، وعضد الدولة الدیملي ملك ، وكافورًا صاحب مصر ملك الشام

، والصاحب بن  ، والحاتمي الجرجاني:  وكتب عنھ الكثیر من الكّتاب أمثال.  ھـ 354، فقتلھ وابنھ محّسد وغالمھ سنة  األسدي

 .  ، وطھ حسین ، والثعالبي ، والبدیعي عّباد
ـ  159:  1، لسان المیزان  201ـ  199:  16، سیر أعالم النبالء  125ـ  120:  1، وفیات األعیان  105ـ  102:  4تاریخ بغداد (

 .  )564ـ  513:  2، أعیان الشیعة  64:  1، ھدیة العارفین  15ـ  13:  3، شذرات الذھب   161
ھـ بمعّرة  363ولد سنة .  ، اللغوي والشاعر المعروف خي المعّريأبو العالء أحمد بن عبداهللا بن سلیمان بن محّمد التنو)  156(

قرأ .  لذھاب عینیھ وللزومھ بیتھ; رھین المحبسین :   ، وقد سّمى نفسھ ، وعمي بالجدري بعد أربع سنین من والدتھ النعمان بالشام

،  علي بن المحسن التنوخي:   وأخذ عنھ . ، وعلى محّمد بن عبداهللا بن سعد النحوي بحلب أبیھ بالمعّرة:   النحو واللغة على

لزوم ما :  لھ من النظم.  كانت لھ فلسفة خاّصة في حیاتھ مّما حدا بعضھم إلى تكفیره.   ، وغیرھما والخطیب أبو زكریا التبریزي

،  وین أبي تّمام، وقد قام باختصار دوا ھذا.  ، والالمع العزیزي كتاب الھمزة والردف في األدب:  ولھ.  ، وسقط الزند ال یلزم

 .  ھـ 449توّفي بالمعّرة سنة .  ، والمتنّبي والبحتري
،   208ـ  203:  1، لسان المیزان  39ـ  23:  18، سیر أعالم النبالء   218ـ  107:  3، معجم اُألدباء   241ـ  240:  4تاریخ بغداد (

 .  )60ـ  59:  3، أبجد العلوم  281ـ  266:  1نسمة السحر 
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لفرقان العظیم لو أبدت ولعمُر اهللا ـ وعمُر اهللا قسٌم عظیٌم ـ إّن ھذا الكتاب الكریم وا  
،   عجائبھ جمیع األنام بجمیع الطروس واألقالم وأبادت في ذكر معجزاتھ الدھور واألعوام

، وال وقع صیرفّي المعرفة من نحو أعشاره إّال على  َلما ُجمع من عظیم قدره إّال أقل مقدار
 !  ُعشر معشار

، والُعُجب والَعَجب  والمجد والبھاء ، والحمد والثناء ھذه العّزة والمنعة والسمّو والرفعة  
، وما یقصر عنھ اللسان وال یحیط بھ البیان وال تصل  واإلطراء والطرب واإلعجاز والَغلب

 .   ، إّنما ھو في إحدى طوائلھ وأدنى فضائلھ وأّول آیاتھ وأسھل معجزاتھ إلیھ األذھان

، ھي  تركیب واالنسجام، ھي ال ، ھي الصیاغة والنظام وھي معجزة اُألسلوب والبیان  
، ھي جھة التعبیر بنفسھ مع قطع النظر عن   ، ھي فرائد األلفاظ والمفردات األقوال والكلمات
 .   سائر الجھات

،  أّما لو صرفنا األفكار وعطفنا األنظار إلى ما في تلك المباني من األسرار والمعاني  
،  ، والمصادر والموارد  مقاصد، واألغراض وال ، والمعارف واللطائف والحقائق والدقائق

، فھناك تنقطع اإلشارات وُتحیا  وما أحاط بھ من الشأو المنیع بنكات المعاني والبیان والبدیع
ھناك تخضع الرقاب وُتطأطأ !  ھناك تحار العقول وتذھل النفوس!   الِعبر وتموت العبارات

الملكوت وھیبة  ھناك ھّبة!   ھناك العظات والزواجر والنواھي واألوامر!  الرؤوس
، والعظمة  ھناك الفّزة والھّزة!  ، ولوامع حظائر القدس وطوالع محاضر اُألنس  الجبروت
 !  ، والنفائس والبّزة والعّزة

، التعلیم  ، الترغیب والترھیب  ، الوعد والوعید ، الفرقان الحمید القرآن المجید  
، البالیا   ، الحظوظ والِقسم  مثال والِحكم، األ ، التبعید والتقریب ، التصفیة والتھذیب  والتأدیب
، وما أصابھا من النكال والبالء في تكذیبھا  ، ووقائع اهللا في اُألمم  ، النعیم والنعم  والنقم
 .  ، وما حّل بالظالمین من أھل السماوات واألرضین لألنبیاء

   ذكر بعض آیات البالغة واإلعجاز 

، روابط عرى اُألخّوة   العلم والمعلومات ، توسعة نطاق حرّیة العقل والمعقوالت  
، الفنون  ، القوانین السیاسیة  ، الشرائع اإللھیة ، عواطف المرّوة والمواساة  والمساواة

، حقائق أنوار   ، دقائق أسرار التوحید العلمیة والعملیة:  ، الحكمتان  الطبیعیة والریاضیة
، أخبار  ، التسخیرات والطالسم  مالحم، المغّیبات وال ، الُرقى والعزائم الثناء والتمجید

، أبواب الدعاء  ، أسباب السعادة والنجاة  ، أنوار الحّق بال ریب الصدق عن الغیب
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، الجفر والرمل وأمثالھا من  ، حقائق المعرفة واإلیمان  ، علوم األدیان واألبدان  والمناجاة
 .   أسرار طبائع الحروف

 .  عیون الرجال ُألوفإلى غیر ذلك مّما ال یحصیھ للراء من   

 !  فكم ثّم من معادن وكنوز تحت إشارات ورموز  

، ومالءة ُمملیھ ونفوذ مشّیة  كّل ذلك في كالم یدّل بنفسھ على نفاسة قائلھ وجاللة جاعلھ  
 .   منشیھ

، ھو سلطان السالطین وملك  ادرالیقین ویزیح الشكوك بأّنھ كالم قاھر ق )157(ویمیح  
 .  الملوك

 .  فجاء ِملء إھاب الھیبة والفخامة وحشو ثیاب العظمة والكرامة  

 .   یعرف ذلك من لھ أدنى معرفة بعلوم العربیة والفنون األدبیة  

، أقصد بندائي وأخّص بدعائي   فیا َمن ذاق منھا ولو جرعة واستضاء منھا ولو بلمعة  
، وجَلوا من  أحبار النصرانیة الذین فّجروا الیوم من العربیة جداول وأنھارًاعلماء المسیحیة و

، وجاؤوا  ، وأجروا المحیط بأقرب الموارد من قاموس لغاتھا خرائدھا ثّیبات وأبكارًا
، إلى غیر ذلك مّما ینیف على  بالوسیط والبسیط في مجمع البحرین من حریرّي مقاماتھا

 .   فاتھااُأللوف في العربیة من مؤّل

 

 ] ذكر بعض آیات البالغة واإلعجاز [

 :  وأنا ملتمس سائل ولكّل واحد منھم قائل  

، أال بحرمة  ، أال بما أسدى الحّق والحقیقة من الفضائل إلیك أال بذّمة اإلنصاف علیك  
،  ّلم، أال بشرف العلم والتع ، أال بالمرّوة والتكّرم  ، أال بذّمة دین النصرانیة شرف اإلنسانیة

،  ، أال بروابط عرى العربیة ، أال بعالقة األدبیة ، أال بالجامعة العصریة أال بحقوق البشریة
، أال   ، أال بالعرفان والیقین ، أال بالجامعة الكتابیة ، أال بجّدة الجنسیة أال بوحدة السنخیة

، أال   ال بكّل األقانیم، أ )مریم(، أال بروح القدس و   ، أال ببیت اللحم المعّظم بالتمّدن والدین
!  ، أال بكّل األناجیل  ، أال بالمسجد المقّدس )159()بولس(و  )158()بیوحّنا(، أال  بالعلم والتعالیم

                                                           
 .  )229:  13لسان العرب . ( العطاء:   المیح)  157(
یحّبھ حّتى إّنھ استودعھ والدتھ وھو فوق الصلیب على ما ) علیھ السالم(، كان المسیح  الحواري یوحّنا بن زبدي الصّیاد)  158(

وأكثر محّققي .  ى توّفي شیخًا ھرمًا، ولبث یبّشر فیھا حّت ، ثّم عاد إلى أفسس ، وقد نفي في أّیام االضطھاد اُألولى یّدعون

 .  المسیحیة على أّن یوحّنا ھذا ھو شخصیة مجھولة
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یة عن ، ورفعت عصابة العصب أقسمُت علیك إّال ما طالعَت وتطّلعت وراجعت ما استطعت
، راغبًا في إصابة الحّق لك  عین بصیرتك وأحضرت اإلنصاف وطلب الحّق في طویتك

، ناظرًا  ، متوّسعًا في الفكر والتدّبر مجاًال كان أو علیك واضعًا في التأّمل رأسك بین ركبتیك
ْلَماء َوُقِضَي اَألْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقیَل َیا َأْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَیا َسَماء َأْقِلِعي َوِغیَض ا(:  )تعالى(في قولھ 

 .   )160()َوِقیَل ُبْعدًا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن

، ثّم استقصھا أثرًا وتعّرفھا ُخبرًا  انظرھا وھي في مقامھا واختبرھا في عقد نظامھا  
 !  ؟  ، ثّم انظر ماذا تسمع وماذا ترى وَخبرًا

أّما ھذا الضعیف الذي ال ُیذكر والطفیف الذي ھو أحقر من أن ُیستحقر ـ على ما في   
الذھن من الخمود وما بالقریحة من الجمود ـ أجدني عند ذلك وكأّني قد امتألُت نورًا 

 .   وأوشكت أن أتجافى عن األرض خّفة وسرورًا

من نفسي معنًى ال أستطیع  ، وأحّس ولرّبما تنوبني الفّزة ویصیبني مثل الرعشة والھّزة  
 !  عنھ تعبیرًا وحرّیة حال تسترّقني فال أملك لھا تحریرًا

ولو ذھبت إلى ما في خصوص ھذه اآلیة الباھرة ومظھر القدرة القاھرة من اإلیجاز   
، وفصاحة النظم  ، وبالغة التفریع والترتیب ، وشرف المعاني والمباني  واإلعجاز
،   ، لما أجزتني الجزوات یھ من أنواع البدیع وغرائب األسالیب، وما اشتملت عل والتركیب

 !  بل احتجت إلى مجّلدات

وقد قامت عّنا مھَرة الصناعة وحملة تلك البضاعة بكثیر ھو منھا قلیل وحقیر باإلضافة   
 .  إلیھا وإن كان في نفسھ جلیل

 .  لك الكتابوال تحسبّن أّن ھذه اآلیة الكریمة عدیمة النظائر واألضراب في ذ  

                                                                                                                                                                                     
ـ  230:  1، المدخل إلى دراسة األدیان  54ـ  49، محاضرات في النصرانیة  114، العالقة الجدلیة  50ـ  46أضواء على المسیحیة (

231(  . 
إّن :  ، ومن الفّریسیین الذین یقولون ، وكان یھودیًا ، وترّبى في ُأورشلیم  ، ولد في طرسوس ، اسمھ األصلي شاول بولس)  159(

، ولقد كان لھ دور كبیر في تحطیم االّتجاھات  ، وھو من أشّد أعداء المسیحیة ھناك قیامة یشاركون فیھا ملك المسیح في الدنیا

، كما أّنھ ابتكر خرافة العشاء الرّباني وغفران الذنوب وإلغاء  فكرة التثلیث والقول بإلوھیة المسیحالصحیحة للمسیحیة بإدخالھ 

وكتب أربعة عشر سفرًا تعلیمیًا من أصل إحدى وعشرین رسالة تشّكل مجموع الرسائل التي .  فكرة الختان واختراع قّصة الفداء

 .  تعّد مصدرًا تشریعیًا في النصرانیة
، الموسوعة  وما بعدھا 151، مناظرة بین اإلسالم والمسیحیة  74ـ  70، محاضرات في النصرانیة  86ـ  84المسیحیة  أضواء على(

 .  )501ـ  500المیّسرة في األدیان 
 .  44:  11سورة ھود )  160(
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، تجدھا  ضع نظرك أّنى شئت من بّیناتھ وسّرح فكرك في أّیة آیة أردت من محكماتھ  
، أو حاكیة في  )161()َوَما ُنِریِھم مِّْن آَیة ِإالَّ ِھَي َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتَھا(:  لتلك شقیقة إن لم تكن بالتقّدم حقیقة

 َننَسْخ ِمْن آَیة َأْو ُننِسَھا َنْأِت َما(:  اإلعجاز عنھا

 .  )162()ِبَخْیر مِّْنَھا

 .   ، وال ، وال ، وال اثنتین وما ھي بواحدة  

 َیا َأیَُّھا النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُھ ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن(:  )عّز من قائل وعال(ھاك انظر في قولھ   

َما * ْنُھ َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب ِمن ُدوِن اللَِّھ َلن َیْخُلُقوا ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُھ َوِإن َیْسُلْبُھُم الذَُّباُب َشْیئًا الَّ َیْسَتنِقُذوُه ِم

 .   )163()َقَدُروا اللََّھ َحقَّ َقْدِرِه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز

 !  وسبحان اهللا ألفًا ألفًا عدد ما أنزل اهللا حرفًا حرفًا!  اهللا أكبر  

، وماذا حوى وحمل لوح   ، وماذا أنشأ لسان القّوة ما أدري ماذا أجرى قلم القدرة  
 !   ؟ العظمة والسطوة

، ما   ومبدع تلك التراكیب ومعجز ھاتیك األسالیب )164(یمینًا بمفیض ھذه الشآبیب  
، وإلى أّي حّد من البالغة أنھى  ، وفي أّي قالب صّبھا وصاغھا  أدري كیف أسبغھا وأساغھا

 !  ؟ بالغھا

، وكّلت األلسن  األوھام، وعجزت األفھام وُحجزت  ، وتناھت األلباب تاھت العقول  
على األعقاب  )165(فنكصًا!  ، وانقطعت العبارات وامتنعت اإلشارات  وأعشت األعین

 !   ألجنحة األلباب )166(وحّصًا

، وعّقبھ بطلب   ھل ترى كیف ابتدأ براعَة استھاللھا بعموم النداء ومفاجئة الدعاء یا  
إشعارًا في صدر الكالم وقبل الشروع في المرام ; اإلصغاء واإلنصات واالستماع وااللتفات 

 .  أّن ما ھناك شيء عجیب وشأن غریب ھو بمثابة من العجب والغرابة

  !  ، إّن ذلك لكذلك وأما وعیش أبیك  

                                                           
 .  48:  43سورة الزخرف )  161(
 .  106:  2سورة البقرة )  162(
 .  74ـ  73:  22سورة الحّج )  163(
 .  )5:  7لسان العرب . ( الُدفعة من المطر وغیره:  الشؤبوب)  164(
 .  )303:  5العین للفراھیدي . ( التأّخر عن الشيء:  ، والنكیصة اإلحجام:  النكوص)  165(
 .  )204:  3لسان العرب . ( الحلق:  الحّص)  166(
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أفلیس أمرًا عجیبًا یذر الولدان شیبًا أن ترى من ذوي العقل جماعة یخّصون بالعبادة   
 !  وینقادون بالطاعة لمخلوق مثلھم قطعًا ال یملك لنفسھ فكیف لغیره ضّرًا أو نفعًا

، بل أخّس  وھو من الضعف والعجز في حال یعجز عن صنع مثل أصغر الحیوانات  
 !  الھوام والحشرات

 .   )َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُھ(:  )تعالى(، وھي قولھ   ، بل التكملة المھّمة  وانظر إلى تلك التتّمة  

 .   فإّنھ بمحلٍّ ومكان ال یأتي علیھ الحسن وال االستحسان  

ثّم انظر إلى ما وراء ذلك من الترّقي والمبالغة زیادًة في التشنیع والتقریع لھم والتفظیع   
 .   )َوِإن َیْسُلْبُھُم الذَُّباُب َشْیئًا الَّ َیْسَتنِقُذوُه ِمْنُھ(:   )تعالى(وھو قولھ .   الوضیع في عبادة ذلك الخلق

 .  فإّنھ الغایة في إھانتھم والكشف عن عجزھم ومھانتھم  

، بل ترقٍّ في تصریف المعاني  وما ھو من المبالغة واإلغراق الذي ھو فوق الواقع  
 .  ععلى نحو من البیان بدیع بار

 .   ثّم انظر كیف عّقب ذلك بما یزید الحال في الشناعة والفظاعة  

عّز (، فقال  ، فلّخص وأجمل في كلمة ضَربھا ضرَب المثل وأعطى فذلكة المقام  
 .   )َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب(:   )شأنھ

بحھا ثّم ـ بعد استیفاء الغرض من تصویر تلك الحالة الھائلة والكشف عن غایة ق  
،  ، وجھلھم بھ وشناعتھا وأّنھا معبودات باطلة ـ أوصَل القول بذكر المعبود بالحّق

، وقصورھم عن تعظیمھ ومعرفتھ كما ھو واجب حّقھ وعلى ما ینبغي   وتقصیرھم في طاعتھ
 .  )َوَما َقَدُروْا الّلَھ َحقَّ َقْدِرِه(:   )جّلت عظمتھ وعلت كلمتھ(، فقال  من عظیم شأنھ

إلى إلصاقھا بالكالم األّول وشّدة ارتباطھا بھ لم یفصل بینھا وبینھ حّتى بحرف  ونظرًا  
 .  ، ویّتضح الفرق ویتجّلى الحّق لتظھر المقابلة وتبین المباینة; العطف 

المعبودات من دونھ وحیث كان الشأن والغرض المقصود بالبیان ھو إظھار عجز تلك   
وضعفھا وِضعتھا ناسب أن یجعل ختام الكالم بذكر تأكید القّوة والعّزة لھ ) تعالى(

عّزت عظمتھ وعظمت (، فقال   لتجمع بین حسن االبتداء وحسن الختام; واختصاصھما بھ 
 .  )ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز(:   )عّزتھ

، وُأوّحدك  ي علیك ممّجدًا وأمّجدك موّحدًا، ُأثن  عّزت اللھّم آالؤك وعظمت نعماؤك  
 .  بالعبودیة وأعبدك بالوحدانیة
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بل جمیع الفصحاء والبلغاء وأئّمة الكالم جباھنا في السجود آلیاتك !   ؟ ، وما أنا  وأنا  
 .  موضع األقدام اعترافًا وإذعانًا وإیمانًا وإیقانًا

 .  فقس ما سواھا، وعلى ما ذكرناه   إلى غیر ذلك من عظیم مزایاھا  

 .  ، ومعجز بالغتھا وفصاحتھا  وقد أعجزنا استیفاء خواّصھا ولطائفھا  

وذاك ـ یا ابن وّدي ـ ما لعّلك سمعتھ من األمر الذي ھو فوق طوق البشر ووراء طور   
 .   العقل

 وما أكثر أمثال ھذه اآلیة من معجز آیاتھ وُزبر بّیناتھ مّما ال یّتسع لعّده وسعي وفراغي  
 .   وال یبلغ أدناه أقصى جھدي وبالغي

، واستغفر اهللا واستعفیھ وأتوب إلیھ واستكفیھ من كّل حمدي وثنائي وجمیع مدحي  ال  
 !  ، وما جمعُت وأوعیت وكدحت وسعیت وإطرائي

 !  على بركان نور )167(فقد تقحمِت یا خراشُة على منیع سور وتھّجمت یا فراشُة  

 !   ، وما أحراك بأن تحترق فما أجرأك ـ یا ھذا ـ على أن تخترق  

ومن أین وأّنى وكیف لي أن أتسّنم أو أتسّنى لصعود تلك المزالق ورقي ھاتیك الشواھق   
، من بیان عظمة القرآن وما فیھ وإعجازه في مبانیھ  والوصول الى تلك الرقائق والحقائق

 !  ؟ ، وذكر علومھ وتعالیمھ وشرف مناطیقھ ومفاھیمھ  انیھومع

 

                                                           
 .   ) ق (اش الذي یتھافت على السراج واحد الفر:  ، والفراشة الذباب:  الخراشة)  167(

 .  ألّن المقام مقام ذلك; جئنا بھما باإلفراد والتأنیث تحقیرًا 
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( والبركان ـ كما ھو معروف ـ واد أو غار أو آبار تقذف بالنار

 . 293و 282ما نقلھ في معنى الخراشة من القاموس المحیط تجده في الجزء الثاني منھ صفحة  :  أقول
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   القرآن وثناؤه على نفسھ 

 القرآن وثناؤه على نفسھ

 

، وفرع عن زنة الحّظ من معرفة  إّن نعت كّل شيء من كّل ناعت تابع لقدر العلم بھ  
 .   حقیقتھ واالّطالع على كنھ ذاتھ

، على الخالف  صفٌة من صفاتھ أو فعٌل من أفعالھ) تعالى شأن جاللھ(وحیث إّن كالمھ   
ومن .  في حدوثھ وقدمھ مّما لسنا بصدد تحقیقھ وال من خّطتنا في ھذه الوجیزة سلوك طریقھ

بل حّق التحقیق .  ھو المنفرد بالعلم بذاتھ واألعلم بكنھ صفاتھ) عّز شأنھ(الجلي الواضح أّنھ 
 .  أّن ما ھناك مشاركة وال زیادة:  دةواإلفا

أو !  ؟ ، فكیف یحیط ـ معاذ اهللا ـ بمعرفة الواجب والممكن عن معرفة كنھ ذاتھ عازب  
، یبقى للطمع في الخواطر   بعد اعتراف سّید الكائنات وأشرف الممكنات بالعجز والقصور

 !  ؟ خطور

 .  ، فأكمل ناعت للقرآن نفُس القرآن وعلیھ  

، وال قول  ، وال دلیل أدّل علیھ من ذاتھ ن حدیث أصدق عنھ من حدیثھ وآیاتھفما م  
، وال أحد  ، وال حول أقوى على الكشف عن أحوالھ من حولھ أحّق بالبیان عنھ من قولھ
 .  أعرف بكمال قدسھ من نفسھ

، وانظر كیف  ، وإلیك فقف على أعراف معارفھ دونك فاستجل ِصحاف صحائفھ  
 .  ، وبماذا أعرب عنھ من تصاریف القول وأفانینھ تھ وشؤونھتصّرف في نعو

 .  تجده مشحونًا بأوصاف الكمال ونعوت العظمة والجالل  

َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ (:  فبما أّنھ مشتمل على أسباب الھدایة وسبل النجاة ومعالم الدین فھو  

 .  )168()ُھدًى لِّْلُمتَِّقیَن

وحیث إّن فیھ الدالئل المحكمة والبراھین المتقنة التي ُیستنار بھا في ظلم الظالالت   
َیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَھاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم (:  ، فھو برھان یقین ونور مبین وُشبھ الجھاالت

                                                           
 .  2 : 2سورة البقرة )  168(
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َیْھِدي ِبِھ الّلُھ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبَل السََّالِم َوُیْخِرُجُھم مِِّن * َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن (،   )169()ُنورًا مُِّبینًا

الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َیِجُدوَنُھ َمْكُتوبًا (،  )170()الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِھ َوَیْھِدیِھْم ِإَلى ِصَراط مُّْسَتِقیم

َمَعُھ ُأْوَلِئَك  َفالَِّذیَن آَمُنوْا ِبِھ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل(:  )تعالى(، إلى قولھ  )ِعنَدُھْم ِفي التَّْوَراِة

 . )171()ُھُم اْلُمْفِلُحوَن

والشتمالھ على العظات البالغة والحجج الدامغة وشموس الھدایة البازغة وینابیع   
بُِّكْم َوِشَفاء َیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّ(:  الرحمة السائغة كان شفاًء وموعظًة وھدًى ورحمًة

 .  )172()لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُھدًى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَن

،  وحیث كانت فیھ البشرى والھدى للمسلمین وتفصیل كّل شيء ألولیاء اهللا المتدّبرین  
 .  )173()لِّ َشْيء َوُھدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَنَوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا لُِّك(:   )جّل شأنھ(قال 

 وحیث تضّمن الدواء لكّل داء وتصریف الحكم واألمثال والقصص  

َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما (:  ، فال جرم كان للمؤمنین رحمة وشفاًء وللكافرین خسرانًا وشقاًء  واألنباء

َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثل َفَأَبى (،  )174()ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَن َوَال َیِزیُد الظَّاِلِمیَن َإالَّ َخَسارًاُھَو 

 .  )176()َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِللنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثل َوَكاَن االِْنَساُن َأْكَثَر َشْيء َجَدًال(،  )175()َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا

، ولسانھ الذي  ، ومن ُأنزل علیھ  ، ومن نَزل بھ وأبان عن عظیم منزلتھ ببیان منّزلھ  
* ِبِلَسان َعَرِبّي مُِّبین * َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِریَن * َنَزَل ِبِھ الرُّوُح االَِْمیُن * َوِإنَُّھ َلَتنِزیُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن (:  ُأنزل بھ

 .  )177()َوِإنَُّھ َلِفي ُزُبِر االَْوَِّلیَن

، فمن  واإلعجاز والبراعة واإلیجاز جّل جملھ وسائر ُسورهوحیث تشابھت في البالغة   
اللَُّھ َنزََّل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِكَتابًا مَُّتَشاِبھًا َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُھ ُجُلوُد الَِّذیَن (:   ذا یحسن القول فیھ والحدیث عنھ

َلى ِذْكِر اللَِّھ َذِلَك ُھَدى اللَِّھ َیْھِدي ِبِھ َمْن َیَشاء َوَمن ُیْضِلْل اللَُّھ َفَما َلُھ ِمْن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ُثمَّ َتِلیُن ُجُلوُدُھْم َوُقُلوُبُھْم ِإ

 .  )178()َھاد

                                                           
 .  174:  4سورة النساء )  169(
 .  16ـ  15:  5ة المائدة سور)  170(
 .   157:  7سورة األعراف )  171(
 .  57:  10سورة یونس )  172(
 .  89:  16سورة النحل )  173(
 .   82:   17سورة اإلسراء )  174(
 .   89:   17سورة اإلسراء )  175(
 .  54:  18سورة الكھف )  176(
 .  196ـ  192:  26سورة الشعراء )  177(
 .  23:  39سورة الزمر )  178(
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، وكان  ، وُذكرت األشیاء بھ على مصّب واقعھا ومذ جرت اُألمور فیھ على مجاریھا  
بالمحّل الذي یستحیل أن ُیعارض ویمتنع أن ینقض أو من العّزة والصیانة والقّوة والرصانة 

َوَلْو َجَعْلَناُه (،  )179()َال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَال ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل مِّْن َحِكیم َحِمید* َوِإنَُّھ َلِكَتاٌب َعِزیٌز (:   یتناقض

  ُیْؤِمُنوَن ِفيّیًا َلَقاُلوا َلْوَال ُفصَِّلْت آَیاُتُھ َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ُقْل ُھَو ِللَِّذیَن آَمُنوا ُھدًى َوِشَفاء َوالَِّذیَن َالُقْرآنًا َأْعَجِم

 .   )180()آَذاِنِھْم َوْقٌر َوُھَو َعَلْیِھْم َعمًى ُأْوَلِئَك ُیَناَدْوَن ِمن َمَكان َبِعید

، تعالى  ، عّز سلطانھ ، سمى عالؤه ، علت سماؤه  ، َعظمت عّزتھ عّزت عظمتھ  
، على  ، على تلك العزیمة ، على ھذه الوتیرة ، ما انفّك على ھذه الشاكلة ، بھر برھانھ شأنھ

،  ، عن كنھ كیانھ  ، عن جلیة جوھره  ، حّتى وعز إلیھ الكشف عن حقیقة أمره تلك المثابرة
جّل (، حیث جعلھ  ، فضرب عنھ للناس مثًال صحیحًا وقوًال صریحًا ن عیانھعن خبره ع

 .  من لدنھ روحًا) شأنھ

، ھو  ، ھو ُلّب اللباب ھو نصاب الصواب!  ، إّن ذلك لكذلك ، لعمر المالئك  لعمُر اهللا  
 !  ، ھو القول الفصل والكالم الجامع نفس األمر وعین الواقع

مة واألجسام المّطرحة والھیاكل المنتصبة بغیر الروح أفلیست ھذه األشباح القائ  
 !  ، ال حّس ال حركة ال حیاة موات

 !  ؟  ال:  ، أم تقول نعم:  أتراك تقول  

الناصب ، إن ھي إّال كھذا الحیوان المنتصب   لعمر التدّبر واإلنصاف:  ، بل أقول كّال  
 .   ، وما ھو بھ ، وُأخرى كمنارة الراھب المتسّمي باإلنسان الذي ھو تارًة كاُألسطوانة الملقاة

،  ، ال علم ال إفادة ال استفادة ، ال شرف ال فضیلة ال زیادة ال حیاة لھ ال روح ال سعادة  
 .  یم والقرآن الحكیم، إّال بھذا الكتاب الكر  ، ال أخالق ال رقي ال علیا ال دین ال آخرة ال دنیا

،   ، باالستشراق بشموسھ  ، باألخذ بنوامیسھ ، باالغتراف من بحوره باالستضاءة بنوره  
 .  ، بالوقوف على أقانیمھ  ، بالرجوع إلى تعالیمھ ، بالتأّدب بآدابھ بالتخّلق بأخالقھ

ضعھ بل وقد و!  وِلَم ال یستتّب لھ شرف الحیاة ویتسّنى!   كیف ال یكون روحًا وأّنى  
َیْوَم ُھم َباِرُزوَن َال *  َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َیَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِلُینِذَر َیْوَم التََّالِق(:   رفعھ

 .  )181()َقھَّاِرَیْخَفى َعَلى اللَِّھ ِمْنُھْم َشْيٌء لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم ِللَِّھ اْلَواِحِد اْل

                                                           
 .  42ـ  41:  41سورة فّصلت )  179(
 .  44:  41سورة فّصلت )  180(
 .  16ـ  15:  40سورة غافر )  181(
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أّن ھذا الكتاب ھو الروح وبھ الحیاة لھذه األجسام الحّیة :  واألصرح فیما ذكرناه ـ من  
ْلِكَتاُب َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُروحًا مِّْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما ا(:   لنبّیھ األكرم) تعالى وتعّظم(الموات ـ قولھ 

 .   )182()َتِقیمَوَال االِْیَماُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنورًا نَّْھِدي ِبِھ َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْھِدي ِإَلى ِصَراط مُّْس

السعید  ، مّما یقف علیھا إلى كثیر من أمثال ھذه النعوت الفرقانیة والتجّلیات الرّبانیة  
 .  ، المستشرق بأنواره ، المتدّبر في أسراره ، الحظّي بتالوتھ بقراءتھ

 .  ، ال أّننا قد أحطنا واستوفینا  وبذاك القدر قد اكتفینا  

، فخذ حّظك منھا بقدر حماسك  وأحلناك في الغیر على ما یسعك من السبر والسیر  
:   ]كالماء في قولھ تعالى[وحي المبین ، فإّن ھذا ال  واجتھادك وعلى حسب فطانتك واستعدادك

 .   )183()َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَھا(

 .  فكلٌّ یحمل من معین مائھ بقدر ما یّتسع لھ من ظرفھ وإنائھ  

   القرآن وثناء المرسل بھ وخلفائھ علیھ 

، فلُیعلم   ، ھي بغیر ھذا العلم أشبھ  كشف أستار ورقائق ، بل وھنا أسرار وحقائق  
 .   ولیتنّبھ

 .  ما أردنا تنبیھك علیھ من نعوت القرآن على نفسھ وداللتھ على ذاتھ) سّددك اهللا(ھذا   

 

 

 القرآن وثناء المرسل بھ وخلفائھ علیھ

 

ومّما عاد أو كاد أن یكون قریبًا منھ الحقًا بھ متفّرعًا علیھ كالُم الصادع بھ المنزل على   
 .  ، وھو كثیر  لسانھ وقلبھ

كما رواه ثقة اإلسالم ) صلوات اهللا علیھ وعلى ُأمناء الوحي من آلھ وخلفائھ(فمنھ قولھ   
، عن   )بالكافي(الذكر الشھیر  في كتابھ المتقّدم) رضوان اهللا علیھ) (الكلیني(شیخنا المحّدث 

قال رسول اهللا  «:  ، قال )علیھم السالم( ، عن آبائھ  )الصادق أبي عبداهللا(، عن  )184(األربعة
، وقد  ، والسیر بكم سریع  سفر، وأنتم على ظھر  إّنكم في دار ھدنة:   )صلوات اهللا علیھ(

، فأعّدوا الجھاز  ، ویأتیان بكّل موعود ، ویقّربان كّل بعید رأیتم اللیل والنھار یبلیان كّل جدید
 .  » لبعد المجاز

                                                           
 .  52:  42سورة الشورى )  182(
 .  17:  13سورة الرعد )  183(
 . ، والسكوني ، والنوفلي ، وأبوه علي بن إبراھیم القّمي:   المقصود بھم)  184(
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 دار:  ؟ فقال ، وما دار الھدنة  یا رسول اهللا:  ، فقال )185()المقداد(فقام  «:  قال  

، فإذا التبست علیكم الفتن كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن فإّنھ شافع مشّفع   بالغ وانقطاع

 .   ، ومن جعلھ خلفھ ساقھ إلى النار من جعلھ أمامھ قاده إلى الجّنة،   مصّدق )186(وماحل

، وھو الفصل  ، وھو كتاب فیھ تفصیل وبیان وتحصیل وھو الدلیل على خیر سبیل  

 .  لیس بالھزل

 ، وباطنھ  ظاھره أنیق.   ، وباطنُھ علم  ، فظاھرُه حكم ولھ ظھر وبطن  

 . عمیق

، فیھ مصابیح  حصى عجائبھ وال تبلى غرائبھ، ال ت  ، وعلى تخومھ تخوم لھ تخوم  

 .  ، ودلیل على المعرفة لمن عرف الصفة ، ومنار الحكمة الھدى

، فإّن   ، ویخلص من نشب ، ینُج من عطب  ، ولیبلغ الصفة نظره  فلیجل جال بصره  
 ،  ، كما یمشي المستنیر في الظلمات بالنور التفّكر حیاة قلب البصیر

 .   )187(» وقّلة الترّبص ،  فعلیكم بحسن التخّلص

                                                           
صلى اهللا علیھ وآلھ (ل اهللا ، صاحب رسو أبو كریمة المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة القضاعي البھراني الكندي)  185(

ألّنھ رّبي في حجر األسود بن ;  المقداد بن األسود:  ، كان یقال لھ  ، وأحد السابقین إلى اإلسالم )علیھ السالم(وأمیرالمؤمنین )وسلم

 . ، وقیل غیر ذلك ، فھرب إلى مّكة وحالف األسود بل أصاب دمًا في كندة:  وقیل.  ، فتبّناه عبد یغوث الزھري
 . شھد بدرًا فارسًا والمشاھد.  ، وھاجر إلى الحبشة في الدفعة الثانیة ّذب في اإلسالمُع

،  ، وابن أبي لیلى ، وجبیر بن نفیر ، وابن عّباس ابن مسعود:  ، وحّدث عنھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(لھ مجموعة أحادیث عن النبي 

 . ، وجماعة وھّمام بن الحارث
، وصّلى علیھ عثمان  ، ولھ نحو من سبعین سنة ھـ 33توّفي سنة .  شعر الرأس أعین مقرون الحاجبین مھیبًاكان آدم طّواال ذا بطن أ

 .  ، ودفن بالبقیع بن عّفان
، مشاھیر علماء  372ـ  371:  3، الثقات البن حّبان  427ـ  426:  8، الجرح والتعدیل  262، المعارف  54:  8التاریخ الكبیر   (

:  1، اإلعالم بوفیات األعالم  44ـ  42:  4، االستیعاب  57و 27، رجال الطوسي  176ـ  172:  1لیة األولیاء ، ح 24األمصار 

، جامع الرواة  556ـ  555، التحریر الطاووسي  255ـ  254:  10، تھذیب التھذیب  389ـ  385:  1، سیر أعالم النبالء  26

 . )  134:  10شیعة ، أعیان ال 89ـ  86:  7، بھجة اآلمال  262:  2
 .  خصم مجادل مصّدق:  ، أي » القرآن شافع مشّفع وماحل مصّدق «: ( في النھایة)  186(

 .  ، إذا سعى بھ إلى السلطان َمَحل بفالن:  ، من قولھم ع مصّدقسا:  وقیل
منھ . ( انتھى) من اّتبعھ وعمل بما فیھ فإّنھ شافع لھ مقبول الشفاعة ومصّدق علیھ فیما ُیرفع من مساویھ إذا ترك العمل بھ ]أّن[:  یعني

 .  ))رحمھ اهللا(
 .   1300:  4الحظ النھایة األثیریة  :  أقول

بن : ( ، و )یبلیان: ( قبل) الشمس والقمر: ( ، وورد أّول الحدیث) أّیھا الناس: ( وردت زیادة.  599ـ  598:  2الكافي )  187(

 .  )تخوم وعلى تخومھ تخوم: ( بدل) نجوم وعلى نجومھ نجوم: ( ، وورد )الدلیل: ( بعد) یدّل: ( ، و )المقداد: ( بعد) األسود
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إّني :  )صلوات اهللا علیھ وآلھ(قال لمحّمد ) تعالى(أّن اهللا   «:   وقد ورد في صحیح األثر  
، فیھا ینابیع  ، وقلوبًا ُغلفًا  ، وآذانًا صّمًا ، تفتح بھا أعینًا عمیًا منزٌل علیك توراًة حدیثة

 .   )188(» ، وربیع القلوب ، وفھم الحكمة  العلم

إّن اهللا أنزل القرآن آمرًا وزاجرًا وسّنة خالیة   «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وقال رسول اهللا   
 .   ، وُحكم ما بینكم ، ونبأ ما بعدكم ، وخبر ما كان قبلكم ، فیھ نبأكم  ومثًال مضروبًا

 .   ، وال تنقضي عجائبھ  ال یخلقھ طول الرّد  

،   ، ومن خاصم بھ فلج ، ومن حكم بھ عدل ، من قال بھ صدق ھو الحّق لیس بالھزل  
ومن طلب .  ، ومن تمّسك بھ ُھدي إلى صراط مستقیم  ، ومن عمل بھ ُأجر  ومن قسم بھ أقسط

 .  ، ومن حكم بغیره قصمھ اهللا الھدى من غیره أضّلھ اهللا

، والشفاء  ، وحبل اهللا المتین قیم، والصراط المست ، والنور المبین  ھو الذكر الحكیم  
، وال  ، وال یزیغ فیستعتب  ال یعّوج فیقّوم.  ، ونجاة لمن اّتبعھ ، عصمة لمن تمّسك بھ النافع

 .   )189(» ، وال یخلق على كثرة الرّد تنقضي عجائبھ

، عن  )190()الحارث األعور(بعدید أسانید عن ) إعجاز القرآن(ویضاھیھ ما رواه في   
ما :   ، فسأل أو ُسئل ، إّن ُأّمتك ستفتن بعدك یا رسول اهللا:  قیل «:  قال:   )علیھ السالم() علي(

ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَال ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل مِّْن َال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل (:  بكتاب اهللا العزیز الذي:  ؟ فقال المخرج من ذلك

 .  )191()َحِكیم َحِمید

 .   ، ومن ولي ھذا من جّبار فحكم بغیره قصمھ اهللا من ابتغى العلم في غیره أضّلھ اهللا  

                                                           
 .  240:  1، معترك األقران  231:  1الشفا للقاضي عیاض :  قارن)  188(

،  ، لتفتح بھا أعینًا عمیًا وقلوبًا غلفًا وآذانًا صّمًا ، فیھا نور الحكمة وینابیع العلم ُأنزلت علّي توراة محدثة «:  ووردت الروایة بصیغة

:   2شعب اإلیمان وأورد البیھقي قسمًا من الحدیث في .  431:  7في المصّنف البن أبي شیبة »  وھي أحدث الكتب بالرحمان

829   . 
 .  51:  1وأورد جزءًا منھ البغدادي في موّضح أوھام الجمع والتفریق .   231:  1انظر الشفا للقاضي عیاض )  189(
المعروف )علیھ السالم(مؤمنین أبو زھیر الحارث بن عبداهللا بن كعب بن أسد الھمداني الحوتي الكوفي صاحب أمیر ال)  190(

وقد .  ومحّل عنایتھ والتفاتھ) علیھ السالم(كان من أوعیة العلم فقیھًا فارسًا شجاعًا جلیل القدر من أولیاء األمیر .  بالحارث األعور

، وتكذیبھ ال  شعبيوقد كّذبھ ال.  ، وغیرھم ، وأبو إسحاق السبیعي ، وعطاء الشعبي:  حّدث عنھ.  مدحھ الكثیر من علماء الجمھور

 .  ، وصّلى علیھ عبداهللا بن یزید األنصاري الخطیمي ھـ 65توّفي بالكوفة سنة .  قیمة لھ أصًال
، تھذیب الكمال  60، طبقات الفقھاء للشیرازي  624، المعارف  251، طبقات خلیفة  169ـ  168:  6الطبقات الكبرى البن سعد (

ـ  365:  4، أعیان الشیعة  73:  1، شذرات الذھب  73:  1، العبر  155ـ  152:  4، سیر أعالم النبالء  253ـ  244:  5

370(  . 
 .  42:  41سورة فّصلت )  191(
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، وتبیان   كمفیھ خبر من قبل.  ، والصراط المستقیم  ، والنور المبین  وھو الذكر الحكیم  
 .  من بعدكم

َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد * َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا (، وھو الذي سمعتُھ الجّن  وھو فصٌل لیس بالھزل  

 .  )192()َفآَمنَّا ِبِھ

 .  )193(» ، وال تفنى عجائبھ ، وال تنقضي عبُره  ال یخلق على طول الرّد  

الفصاحة والبالغة  )194(أّما الخلفاء والتابعون وكبراء المسلمین وعیون الرجال ومداره  
، فضًال عن   ، فال أسطیع في مقامي ھذا جمع الكثیر من كلماتھم في نعت القرآن قدیمًا وحدیثًا

 .  األكثر أو الكّل منھا

 .  نھ كتابًا ضخمًا ومؤّلفًا فخمًاومن أراد استقصاء ذلك وتدوینھ أمكنھ بسھولة أن یجمع م  

، وما قرب   وإّنما ُأورد في ھذا السفر ما یحضر في خزانة خاطري ومذّكرة ذاكرتي  
، ولم   مّني وسُھل أخذه علّي من شذور علقت بالذھن عند المرور بھا والعبور علیھا عفوًا

ألّن موضوع ; قسطًا  ، وال جعلت لھا من العنایة  ، وال أوقفت علیھا وقتًا استوسعھا طلبًا
، بید أّنا نخشى من التوّسع أن یفّوت  كتابنا باألصالة لیس ذلك وإن كان لصیقًا بھ عریقًا فیھ

 .  جوھر الغرض

 :  ولكّنا نذكر شیئًا من تلك الشذور شبھ النموذج والعنوان  

ّن اهللا قد ارتھن اعلموا ـ عباد اهللا ـ أ «:  من خطبة لھ )رضي اهللا عنھ() أبو بكر(قال الخلیفة   
وھذا كتاب .  ، وعّوضكم بالقلیل الفاني الكثیَر الباقي ، وأخذ على ذلك مواثیقكم  بحّقھ أنفسكم

، واستبصروا فیھ  ، وانتصحوا كتابھ ، فثقوا بقولھ ، وال یطفأ نوره اهللا فیكم ال تفنى عجائبھ
 .   ، ووّكل بكم الكرام الكاتبین ، فإّنھ خلقكم لعبادتھ لیوم الظلمة

إّنھ لم یبلغ من حّق مخلوق أن .  ، تعّلموا القرآن واعملوا بھ تكونوا من أھلھ أّیھا الناس  
 .  )196(» )195(، والقضم دون الخضم  یطاع في معصیة الخالق

 

                                                           
 .  2ـ  1:  72سورة الجّن )  192(
 .  )بعدك: (  قبل) من: (  ووردت زیادة.  246ـ  245إعجاز القرآن للباقالني )  193(

 .  801:  2، شعب اإلیمان للبیھقي  173ـ  172:  5، سنن الترمذي  436و  435:  2سنن الدارمي :  وقارن
 .  )2231:  6صحاح اللغة . ( الَمَداِره:  والجمع.  یم القوم والمتكّلم عنھمزع:   الِمْدَره)  194(
 .  )56:  7تھذیب اللغة . ( األكل بأقصاھا:  ، والخضم األكل بأدنى األضراس:  القضم)  195(
 .  70ـ  69:  4، المنتظم  416ـ  415:  2المستدرك على الصحیحین :   راجع)  196(
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   القرآن وثناء األئّمة المعصومین علیھ 

 القرآن وثناء األئّمة المعصومین علیھ

 

عّلمھ ، الذي  ، ومن نزل على فؤاده وقلبھ إّنما یعرُف القرآن من ُخوطب بھ!   حّقًا  
، وشّرفھ علیھ حیث  ، الذي جعلھ خازنًا لھ وأمینًا  منشیھ علوم عجائبھ وألھمھ تفاسیر غرائبھ

، وجعلھم األوصیاء  ، أو َمن أودعھم ذلك الخازن األمین ما عنده جعلھ كتابًا ناطقًا مبینًا
 .  والخلفاء بعده

من أحوالھم  ھم خاّصة أھل بیتھ الذین نزل القرآن في منازلھم وأعرب عن شطر  
 .   وفضائلھم

، وعالیھ   ، ومنسوخھ وناسخھ  ، وظواھره ونصوصھ  وھم أعرُف بعمومھ وخصوصھ  
، وأنوار  ، وجمیع تفاصیلھ وشؤون نزولھ ، ومتشابھھ ومجملھ  ، وُمحكمھ ومأّولھ وشامخھ

، وحّل   ، وحّد إعجازه ومقدار إیجازه ، ورموزه وإشاراتھ بركاتھ وخواّصھ وخیراتھ
 .  ، وشرف قدره وعظیم مقداره ألغازه

 :  وھم والكتاب!  كیف ال  

 ھذا وھذا ناطٌق ومبین*** كلٌّ كتاب اهللا لكن صامٌت 

،  ، وناطق ُمفّسر  صامت یحتاج إلى التفسیر:  ، والكتابان  فھما الثقالن أكبر وأصغر  
، وھو بحر  ، وھم سفینة النجاة والقرینان اللذان ال یفترقان حّتى یردا على النبي الحوض

 .   المعارف الذي ال یسوغ بدونھا ألحد فیھ الخوض

، وال حیاة سعیدة إّال بالرجوع إلیھما  فال نجاة مفیدة إّال بالتمّسك بھما واألخذ عنھما  
 .  والجمع بینھما

، وھم باب مدینة علمھ   فھم ألسرار حكمتھ خزنة ولمشاعر كعبتھ مفاتیح وسدنة  
 .   مھوُحّجاب سرادق عزائمھ وعز

، فإذا أردَت أن  ، وما كلٌّ إّال كتاٌب مبیٌن  وحیث إّن كال منھما لآلخر صاحٌب وقریٌن  
، واعرف من أین  ، وتحّمم في جزارة عرفانك  تعرَف شأن كّل واحد منھما فاعرفھ من أخیھ

 .  ، وخذ الماء من مجاریھ  )197(تؤكل الكتف

                                                           
 .  ن یعلم من أین تؤكل الكتففال:  ، فیقال ھذا مثل یضرب للرجل الحاذق ذي الدھاء ولمن جّرب اُألمور)  197(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، وتعّرف  ، فتصّفح صحائفھ ، وما أسبغھ في ذلك وأساغھ دونك ھذا نھج البالغة  
، وكیف  لھذا القرآن، وانظر ما أبان من علّو الشأن   ، وقف مواقفھ ، وأقصد مقاصده معارفھ

 .  ، وأغرب فیما أعرب من عظیم المنزلة لھ والمكان أبھر فیما أظھر

 !  ، بحیث تعّذر إحصاؤه ھنا أو تعّسر وقد تكّثر ذلك فیھ وتوّفر  

ولكّني حرصًا على استنارة جبھات ھذه األوراق وبدارًا إلى إبدار الحّق في بروجھا   
، وإن كنت احتار فیما  يء من لئالئ ُلّجھ ودرر نھجھ، ال صبَر لي عن ذكر ش بعد المحاق

 .  إّال ما ھو في منتھى الحسن واالختیار )علیھ السالم(اختار وال أجد في كالمھ 

 :  فھاَك واحدًة من آحاد ُتنبئك فرائدھا عن بقّیة األفراد  

م وما لھما من عظیم واإلسال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ـ بعد ذكر النبي  )علیھ السالم(وھي قولھ   
، وسراجًا ال یخبو  ثّم أنزل علیھ الكتاَب نورًا ال ُتطفى مصابیحھ «:   الزلفى والمنزلة ـ

، وفرقانًا ال  ، وشعاعًا ال یظلم ضوؤه  ، ومنھاجًا ال یضّل نھجھ  ، وبحرًا ال ُیدرك قعره  توّقده
،  ، وعّزًا ال ُتھزم أنصاره امھ، وشفاء ال ُتخشى أسق  ، وتبیانًا ال ُتھدم أركانھ  ُیخمد برھانھ

 .  وحّقًا ال تخذل أعوانھ

،  ، وریاض العدل وغدرانھ ، وینابیع العلم وبحوره )198(فھو معدن اإلیمان وبحبوحتھ  
 ..  ، وأودیة الحّق وغیطانھ اإلسالم وبنیانھ )199(وأثافّي

، ومناھُل ال یغضیھا   )200(، وعین ال ینضبھا الماتحون وبحٌر ال ینزفھ المتنزّفون  
، وآكاٌم ال  ، وأعالم ال یعمى عنھا السائرون  ومنازل ال یضّل نھجھا المسافرون،   الواردون

 .  یجوز عنھا القاصدون

، ودواًء   ، ومحاّج لطرق الصلحاء ، وربیعًا لقلوب الفقھاء جعلھ اهللا رّیًا لعطش العلماء  
، وعّزًا  ذروتھ ، ومعقًال منیعًا ، وحبًال وثیقًا عروتھ  ، ونورًا لیس معھ ظلمة لیس بعده داٌء
، وبرھانًا لمن تكّلم  ، وعذرًا لمن انتحلھ ، وھدًى لمن ائتّم بھ  ، وسلمًا لمن دخلھ لمن توّاله

                                                                                                                                                                                     
 .  423و  76:  2، جمھرة األمثال  100األمثال البن سّالم :  الحظ

 .  )323:  1لسان العرب . ( وسطھ وخیاره:   بحبوحة كّل شيء)  198(
 .  )72:  1المصدر السابق . ( األحجار التي ُتوضح علیھا القدور:   األثافي)  199(
 .  )13:  13المصدر السابق . ( المستقي:   الماتح)  200(
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، وعلمًا   ، وُجّنًة لمن استألم ، وآیًة لمن توّسم  ، وحامًال لمن حملھ ، وفلجًا لمن حاّج بھ بھ
 .  )201(»  ، وحكمًا لمن قضى ، وحدیثًا لمن روى لمن وعى

،  ، والھادي الذي ال یضّل واعلموا أّن ھذا القرآن ھو الناصح الذي ال یغّش «  
 .  والمحّدث الذي ال یكذب

، أو نقصان  زیادة في ھدى:  وما جالَس ھذا القرآن أحٌد إّال قاَم عنھ بزیادة أو نقصان  
 .  من عمى

 .  ، وال ألحد قبل القرآن من غنًى  واعلموا أّنھ لیس على أحد بعد القرآن من فاقة  

 ، وھو فإّن فیھ شفاًء من أكبر الداء; ، واستعینوا بھ على ألوائكم   فاستشفوه من أدوائكم  
 .   الكفر والنفاق والغّي والضالل

 .  ، وال تسألوا بھ خلقھ ، وتوّجھوا إلیھ بحّبھ  فاسألوا اهللا بھ  

 .   )202(» إّنھ شافٌع ومشّفع وقائل ومصّدق.  إّنھ ما توّجھ العباد إلى اهللا بمثلھ  

إلى أمثال ھذه من كلماتھ النورانیة التي نحن ـ مع شّدة الحاجة إلیھا ـ في غنًى عن نقل   
 .  الشتھارھا وشیوعھا; جمیعھا 

صلوات اهللا علیھ (ولكّل واحد من ساللتھ المعصومین وعترتھ الطاھرین مثل ما لھ   
 .  أدعیتھم ومناجاتھمفي سائر مقاماتھم من خطبھم وأحادیثھم و) وعلیھم

زین العابدین وسّید :  ، رابع أئّمتنا االثني عشر ، ولي اهللا وصفّیھ ھذا سلیلھ وسمّیھ  
 .   )علیھ السالم() علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب(الساجدین 

وما أدري ھل الحَظتك السعادة بالفوز بصحیفتھ السّجادیة المعروفة عند أھل البیت   
، التي  ، التي ھي ثانیة ذلك النھج بل الوحیدة النسج )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(د بزبور آل محّم

، وال  یوشك أن ال تجد نظیرھا في كالم المخلوق بعلّو مضامینھا وشرف أسالیبھا وأفانینھا
یكاد یقاربھا أو یساویھا إّال ما كان من شجرة معالیھا ومعدن لئالیھا وما قد توّلد من بیت ُأّمھا 

 .   بیھاوأ

وقد فاتت حّد العجب واإلعجاب بما اشتملت علیھ من أعالي البالغة في بیان كنھ   
 .  العبودیة وأسرار ربوبیة رّب األرباب

                                                           
وشاھدًا : ( ووردت زیادة.  )عین: ( بدل) عیون: ( ، و  )المتنّزفون: (  بدل) المستنزفون: ( وورد.  316ـ  315الغة نھج الب)  201(

 .  )تكّلم بھ: ( بعد) لمن خاصم بھ
 .  )ومصّدق: ( بدل) مصّدق: ( ، و  )إّنھ شافع: ( بدل) واعلموا أّنھ شافع: ( وورد.  252نھج البالغة )  202(
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فلسان النظر فیھا والرجوع إلیھا أدّل على رفیع مقامھا من لسان مدحي :  وبالجملة  
 .  وثنائي علیھا

 .   )203(وشرحتھا العلماء بأنحاء من الشروح،  وقد نشرتھا أیدي المطابع نشرًا ذریعًا  

 .  بید أّنھم لم یؤّدوا حّقھا جمیعًا  

عند ) على ذكره السالم(، وھو من بعض ما دعا بھ   الثاني واألربعین ]الدعاء[راجع   
، وأین أنزلھ في  كیف نعت بھ كتاب اهللا الكریم بتلك النعوت العالیة، وانظر  ختمھ للقرآن

 !   ؟  ، وإلى أین بلغ بھ من المقامات السامیة الشرف والشأن

، صّل على محّمد وآل   اللھّم «:  )علیھ السالم(فمن شریف عقوده وطریف بنوده قولھ   
، ومن نزغات الشیطان وخطرات الوساوس   ، واجعل القرآن لنا في ُظلم اللیالي مؤنسًا محّمد
، وأللسنتنا عن الخوض في الباطل من  ، وألقدامنا عن نقلھا إلى المعاصي حابسًا حارسًا

، ولما طوت الغفلة عّنا من تصّفح  ، ولجوارحنا عن اقتراف اآلثام زاجرًا  غیر ما آفة مخرسًا
حّتى توصل إلى قلوبنا فھم عجائبھ وزواجر أمثالھ التي ضُعفت الجبال ; ار ناشرًا االعتب

 .  )204(»  الرواسي ـ على صالبتھا ـ عن احتمالھ

، الذین ھم حملتھ  إلى أمثال ذلك مّما رشح من ینابیع الحكمة وشّع من أنوار الرحمة  
 .  وعندھم تفاصیلھ وجملتھ

في صدر دعائھ ھذا وغیره وفقًا لما تكّرر في كلمات جّده أمیر  )علیھ السالم(كما قال ھو   
 .  وغیره من خطبھ) نھج البالغة(، كما یشھد لك بھ  المؤمنین

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، إّنك أنزلتھ على نبّیك محّمد  اللھّم «:  )علیھ السالم(قال زین العابدین   
،  ، وفّضلتنا على من جھل علمھ  ، ووّرثتنا علمھ مفّسرًا ألھمتھ علم عجائبھ مكّمًال، و مجمًال

 .   وقّویتنا علیھ لترفعنا فوق من لم یطق حملھ

، فصّل على محّمد الخطیب  ، وعّرفتنا شرفھ وفضلھ  ، فكما جعلت قلوبنا لھ َحَملة  اللھّم  
من عندك حّتى ال یعارضنا الشّك في  ، واجعلنا مّمن یعترف بأّنھ بھ وعلى آلھ الخّزان لھ

 .  )205(» ، وال یختلجنا الزیغ عن قصد طریقھ تصدیقھ

 .  انتھى ما أردنا نقلھ من ذلك الدعاء الشریف  

                                                           
 .  359ـ  345:  13راجع الذریعة .  أكثر من سّتین شرحًا) قدس سره(ذكر الطھراني )  203(
 .  145ـ  144الصحیفة السّجادیة )  204(
 .  )شرفھ: ( قبل) برحمتك: ( ووردت زیادة.  143الصحیفة السّجادیة )  205(
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ترى من الدین  وإن كنت ال تعترف على الیقین بإمامتھم وال) أصلحك اهللا(وأنت   
، إّال أّني ما أظّنك ـ بعد اإلسالم ـ إّال مستسلمًا ألمرھم مذعنًا بعظیم شرفھم  وجوب عصمتھم

وخطیر قدرھم عارفًا بأّن ثناءھم على ذواتھم الشریفة لیس إّال داللًة للناس على ما بھ نجاتھم 
 .  السعیدة وحیاتھم الرغیدة ومقاصدھم السدیدة

إّن  «:  )سالم اهللا علیھ وعلیھم(في نشر علوم آبائھ ) الصادق(نا كما قال حفیده إمام  
 .  )206(» ، وإن ھدیناھم لم یقبلوا مّنا إن تركناھم لم یھتدوا بغیرنا!  بالءنا بالناس عظیم

 .  ، ولكن ھو بھذا المضمون ولعّل عین ألفاظھ وُأسلوبھ ذھب عن حفظي  

، ال أرتاب في أّن جھابذة اإلسالم یعلمون أّن تلك الشجرة الطّیبة النبوّیة ما كانوا  نعم  
نھم وھم یعترفون أّنھم أھل البیت الذین أذھب اهللا ع!   ، كیف  لیزّكوا أنفسھم باطًال وزورًا
 .  الرجس وطّھرھم تطھیرًا

إّن الشأن في إثبات أّن ما حكیناه ونحكیھ عنھم ھو على :  فلم یبق إّال التعّلل بأن تقول  
 .   الیقین صادر منھم

، وإّال عسر  ، وال تكّدر بھ صفاء ذھنك وھذا أمٌر نصیحتي لك فیھ أن ال تجعلھ من فّنك  
، وحجر أشّد الحجر دونك أن تنسب ما فیھا إلى   علیك إثبات شيء من المؤّلفات عن أربابھا

 .   أصحابھا

تعلم أّن كّل طائفة جمعتھا وحدة دینیة أو فنّیة أو صناعة علمیٌة أو ) سّددك اهللا(بید أّنك   
، ھم أعرف بمقاالت   عقلیة أو مّلیة أو عادیة:  ، إلى غیر ذلك من الروابط االّتحادیة عملیٌة

 .   ھم أو صناعتھمزعماء طریقتھم ورؤساء نحلت

، وھم  فالنحاة مثًال أخبر بأقوال أكابر ذلك الفّن وأعرف بمؤّلفاتھم ولحن كلماتھم  
، إّال   أو خطابھ )208()الكسائي(، وذاك لحن  أو كتابھ )207()سیبویھ(مصّدقون في أّن ھذا قول 

 .   أن یقع النزاع فیھم ویثبت الخالف بینھم

                                                           
 .  488ق في أمالي الصدو»  ، وإن تركناھم لم یھتدوا بغیرنا ، إن دعوناھم لم یجیبونا بلیة الناس عظیمة «:  ورد الحدیث بلفظ)  206(

 .  405:  4في الفقیھ ) الناس: ( بعد) علینا: ( وورد الحدیث بنفس األلفاظ ولكن بزیادة
 .  340:  2، وكشف الغّمة   168ـ  167:  2اإلرشاد للمفید :  في) یستجیبوا: ( بـ) یجیبونا: ( ، ولكن بتبدیل وورد بنفس ألفاظ الفقیھ

 .  )علیھ السالم(ولكن الروایة فیھ عن الباقر ال الصادق 
ألّن وجنتیھ كانتا ;  ، سّمي بسیبویھ ، إمام النحو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري المعروف بسیبویھ)  207(

، ثّم أقبل على العربیة  ، طلب الفقھ والحدیث مّدة ، ولھ ذؤابتان ، في لسانھ ُحبسة ، وكان شاّبًا جمیال بدیع الحسن نظیفًا كالتّفاحتین

، واألخفش  ، والخلیل الفراھیدي ، ویونس ابن حبیب عیسى بن عمر:  ، وأخذ النحو عن استملى على حّماد بن سلمة.  فبرع فیھا

، فجرت بینھما مسألة الزنبور  وقد ناظر الكسائي ببغداد في مجلس البرامكة.  الشھیر في النحو)  الكتاب (لھ كتاب .  الكبیر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، وال یضّر فیھ وال یساویھ إنكار من   أّما لو اّتفقوا فاّتفاقھم حّجٌة على من عداھم  
، بحیث ُیعّد من تلك  )209(، إّال أن یكون ضاربًا معھم في عرق وقرینًا لھم في ربق سواھم

 .   العّدة وتجمعھ وإّیاھم تلك الوحدة وإن كان جامعًا معھا سواھا وداخًال فیما عداھا

 .  وھذا أصٌل مّطرد سار وقوٌل في المقامات كّلھا جار  

یما نقلناه من تلك الكلمات والفقر التي ھي ونرجع إلى استیفاء ما كّنا فیھ ونعید النظر ف  
 .   )صلوات اهللا وسالمھ علیھم(من بعض ما ورد عن النبي وأھل بیتھ 

، ولكّنھا ال تنتظم في  والجمیع وإن كان الغایة من البالغة وإصابة شاكلة الفصاحة  
 صّف فصاحة القرآن وبالغتھ ومعجز نظمھ وبدیع ُأسلوبھ وإن حامت حول تلك األنوار

 .   واقتبست من تلك األشّعة

 .  ، ھي أدّل آیة على إعجاز تلك اآلیات نعم  

فإّن ذلك الكالم وأشباھھ من جوامع الكلم النبوّیة الذي ھو من النمط األعلى والطراز   
أظلم ذاك الشعاع ) تعالى شأنھ(األّول في البالغة والبراعة إذا قرنتھ أو ضممتھ إلى كالم اهللا 

 .  ، ولمع كالم اهللا بینھا لمعان الذھب بین شذوره  في طوره )210(ّك ذاك الیفاع، واند  في نوره

ساق اهللا نجب الرضوان ( )211()الشریف الرضي الموسوي(یحسن ھنا نقل كالم لسّیدنا   
 .   )سالم اهللا على آبائھ وعلیھ(بل ) إلیھ

                                                                                                                                                                                     
، وتوفي بشیراز  ، وقصد األمیر طلحة بن طاھر الخزاعي ، فغضب سیبویھ وسار إلى بالد فارس الشھیرة المذكورة في مظانھا

 .   سنة)  40 (بل :  ، وقیل سنة)  32 (العمر  ، ولھ من ھـ 188بل سنة :  وقیل!  ھـ 180غّمًا و كمدًا سنة 
ـ  351:  8، سیر أعالم النبالء  465ـ  463:  3، وفیات األعیان  127ـ  114:  16، معجم اُألدباء  199ـ  195:  12تاریخ بغداد   (

 .  ) 255ـ  252:  1، شذرات الذھب  177ـ  176:  10، البدایة والنھایة  448و 350و 278:  1، العبر   352
، شیخ القراءة  لكساء أحرم فیھ;  أبو الحسن علي بن عبداهللا بن بھمن بن فیروز الكوفي األسدي بالوالء المعروف بالكسائي)  208(

:  وتال علیھ.  رئ، وعیسى بن عمر المق ، وحمزة بن حبیب الزّیات ابن أبي لیلى عرضًا:  تال على.  القرآنیة والعربیة في زمانھ

،  )علیھ السالم(اإلمام جعفر الصادق :  وحّدث عن.  ، وعّدة ، وأبو حمدون الطّیب ، وأحمد بن أبي ُسریج أبو عمر الدوري

:  ، وأخذ عنھ ، وأخذ عن یونس بن حبیب النحوي وجالس في النحو الخلیل الفراھیدي.  ، وجماعة  ، وسلیمان بن أرقم واألعمش

، حّتى أصبح أعلم الناس بالنحو وواحدھم في الغریب وعلم  سافر في بادیة الحجاز مّدة لتحصیل العربیة.  األحمر، وخلف  الفّراء

:  ، منھا لھ عّدة تصانیف.  ، وكان مؤّدبًا للرشید العّباسي والبنھ محّمد األمین ، فیھ تشّیع كان قلیل الشعر.  القرآن على ما قیل

 .  ھـ 189توّفي بالري سنة .  ، المختصر في النحو ، كتاب القراءات  لكبیر، كتاب النوادر ا معاني القرآن
ـ  167:  13، معجم اُألدباء  415ـ  403:  11، تاریخ بغداد  182:  6، الجرح والتعدیل  545، المعارف  268:   6التاریخ الكبیر   (

 233:  8، أعیان الشیعة  321:   1، شذرات الذھب   134ـ  131:  9، سیر أعالم النبالء  297ـ  295:  3، وفیات األعیان   203

 .  ) 234ـ 
 .   )481:  2معجم مقاییس اللغة . ( الحبل:  الِربق)  209(
 .  )939:  2جمھرة اللغة . (  ، أو من الِغَلظ العالیة ترتفع عّما حولھا القطعة من الجبل:  الیفاع)  210(
 .  2ھـ  426ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  211(
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لدى تحقیق أّن القرآن غیر ) بحقائق التأویل ودقائق التنزیل: ( قال في تفسیره المسّمى  
،  ، وأّن جمیع ما ُیتوّھم من ذلك فال یخلو المعنى بھ من فائدة مشتمل على الحروف الزائدة

 .  تقّوي والتأكید وأمثالھا مّما ال یرجع إلى كثیر طائل ومعنًى فاضلغیر ما یقولون من ال

فأّما : (  من كالم اقتطعنا منھ ما بھ الغرض والشاھد لما كّنا فیھ) رضوان اهللا علیھ(قال   
إذا كان الكالم محلول العقال مخلوع العذار ممكنًا من الجري في مضماره غیر محجور بینھ 

، وإن شاء قدع لجامھ فوقف  صاحبھ أرسل عنانھ فخرج جامحًا، فإن شاء  وبین غایاتھ
، فال تكون الزیادات الواقعة فیھ  ، وال یقف بھ حّد دون حدٍّ  ، ال یحصره أمد دون أمد جانحًا

 .  إّال عّیًا واستراحًة وتغّوثًا وإالحًة

،  والممتنع المعجزالذي ھو المتعّذر المعوز ) سبحانھ(وھذه منزلة یترّفع عنھا كالم اهللا   
 .  وكّل كالم إّنما ھو مصلٍّ خلف سبقھ وقاصر عن أدنى بلوغ غایاتھ

، فضًال   بل قد یرتفع عن بلوغ ھذه المنزلة كالم الفصحاء المقّدمین والبلغاء المحذقین  
 .  عّما ھو أعلى طبقات الكالم وأبعد عن مقدورات األنام

یلحق بغباره أو یجري في مضماره بعد كالم رسول  إّنھ لو كان كالٌم:   وإّني ألقول أبدًا  
إذ كان منفردًا بطریقة ;  )علیھ السالم(لكان ذلك كالم أمیر المؤمنین  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا 

 .  فیھا الكادح الجاھد )212(، وال یلحق بعقوه  ، ال تزاحمھ علیھا المناكب  الفصاحة

ومن أراد أن یعلم برھان ما أشرنا إلیھ من ذلك فلینعم النظر في كتابنا الذي أّلفناه   
، وجعلناه یشتمل على مختار جمیع الواقع إلینا من كالم أمیر  بنھج البالغة:   ووسمناه

جناس واألنواع من خطب وكتب في جمیع األنحاء واألغراض واأل )علیھ السالم(المؤمنین 
 .  ، وبّوبناه أبوابًا ثالثة تشتمل على ھذه األقسام ممّیزة مفّصلة  ومواعظ وحكم

لعظیم قدر ما ضمنھ من عجائب الفصاحة ; ، وكثر الطالبون لھ  وقد عظم االنتفاع بھ  
 .  ، وجواھر الفقر وفرائدھا  ، وشرائف الكلم ونفائسھا وبدائعھا

ـ مع ما ذكرنا من علو طبقتھ وخلو طریقھ وانفراد طریقتھ ـ فإّنھ إذا  )السالمعلیھ (وكالمھ   
حّول لیلحق غایة من أدنى غایات القرآن ُوجد ناكصًا متقاعسًا وُمقھقرًا راجعًا وواقفًا بلیدًا 

 .  وواقعًا بعیدًا

بدون  ، فما ظّنك  على أّنھ الكالم الذي وصفناه بسبق المجارین والعلّو على المسامین  
ذلك من كالم الفصحاء وبالغات البلغاء الذي یكون بالقیاس إلیھ ھباًء منثورًا وسرابًا 

 !  غرورًا

                                                           
 .  ) 334:  9العرب لسان  . ( بأخذه في ُشعب الكالم:  ، أو بساحتھ:  ، أي بعقوه)  212(
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إذ كان ; وھذا الذي ذكرناه أیضًا من معجزات القرآن إذا تأّملھ المتأّمل وفّكر فیھ المفّكر   
یھ وُقرن بھ شاَل في الكالم المتناھي الفصاحة العالي الذروة البعید المرمى والغایة إذا قیس إل

وقاصرًا بعد البلوغ  )213(، وصار باإلضافة إلیھ قالصًا بعد السبوغ میزانھ وقُصر عن رھانھ
َال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَال * َوِإنَُّھ َلِكَتاٌب َعِزیٌز (:  إذ یقول) سبحانھ(لیصدق فیھ قول أصدق القائلین 

 .   )215())214()ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل مِّْن َحِكیم َحِمید

   ؟ وما الطریق لمعرفة اإلعجاز بھما ؟  ما ھي الفصاحة والبالغة

 !   ؟ ، فما النسج الیماني ا الدیباج الخسرواني والنسج البدیعانتھى ما أردنا نقلھ من ھذ  

ولئن كان لغیر ُأمناء الوحي من البشر حظٌّ من معرفة عظیم شأن القرآن والوقوف على   
، فھو حّق مثل ھؤالء من َمھَرة العربیة وسحرة البیان   إعجازه ورصفھ ومساغ نعتھ ووصفھ

لمتظّلعین والجھابذة البارعین من النمرقة العلیا وأعیان الرجال ورجال األعیان الفحول ا
 .  والطراز األّول

 

 

 ؟ وما الطریق لمعرفة اإلعجاز بھما ؟ ما ھي الفصاحة والبالغة

 

إّنما ھي من الصفات المعنویة التي تحّس وتدرك ) بّلغك اهللا مراقیھا(الفصاحة والبالغة   
، ال أّنھا مّما تشھدھا  ائزھا وأذواقھا، وتعرفھا الطباع السلیمة بغر وال تمّس وال تمسك

 .  العیون بأحداقھا

، كما  وذاك الذوق وتلك الغریزة إّما منحة في الجبّلة وموھبة في الذات بحسب الفطرة  
ھي في العرب األّولین المتفاوتین في ملكاتھا وكماالتھا بتفاوت ذواتھم المشرقة المضیئة 

 .  ةبمقتضى ما سبق لھم من العنایة والمشیئ

                                                           
 .  )1053:  3صحاح اللغة . ( انضّم وانزوى:  قلص)  213(

 .  )1321:  4المصدر السابق . ( كامل واف:  وشيء سابغ
 .  42ـ  41:  41سورة فّصلت )  214(
:   ، ولم تأت كلمة )نى بلوغأد: ( بدل) بلوغ أدنى: ( ، و )تغّوثًا: ( بدل) لغوبًا: ( ولكن ورد.  288ـ  286حقائق التأویل )  215(

:   بدل) حلو طریفتھ: ( ، وورد )مقدورات: ( قبل) عن: ( ، ولم ترد لفظة )المقّدمین: ( بدل) المتقّدمین: ( ، وورد الثانیة) بلوغ(

 .  )خلّو طریقھ(
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،  ، یزرعھا التعّلم والتعلیم في باحة الطبع المستقیم وإّما حصولیة كسبیة ومھنة تعلیمیة  
، كما في سائر أساطین ھذه الصناعة من ذوي   فال تثمر إّال بعد الجّد والتعب والكّد والطلب

 .  التقّدم والبراعة من الشعراء وغیرھم

إّما ذو حظٍّ وتمییز من معرفة العربیة :  ماإذًا صنفان ال ثالث لھ) حرسك اهللا(فالناس   
، أو  ، بالطبع والمنحة وعلى أصل االستقامة والصّحة  ، جلیلھ أو حقیره  قلیل أمرھا أو كثیره
، كما في سائر الناس منذ األزمنة المتأّخرة  ، أو بالتعّلم بعد الجھد الطویل بالكسب والتحصیل

 .   لعجم، ال أخّص العرب وا  من سائر طبقات اُألمم

فإّن الناس من أّیة ُأّمة ُتفرض وأّي قوم منذ زمان متقادم إلى الیوم قد تالشت عنھم تلك   
،  ، وُنسخت من طباعھم تلك الغریزة  ، وانسلخت عن ألسنتھم وأذواقھم تلك المعرفة الصفة

البالغة حّظًا ال معنًى وال لفظًا إّال بالكسب وصار الرجل ال ینال من العربیة ومعرفة 
، على اختالف في صعوبة  ، عربي الجلدة كان أو غیرھا  والطلب وبعد التعب والنصب

 .  األمر ولینھ وسھولتھ وحزونھ بین اُألمم وآحادھا وكّل ُأّمة وأفرادھا

وطلبھ فمن ساعده استعداُده وُلطف قریحتھ وصفاء جوھره ـ بمرافدة كّده وكدحھ   
وسعیھ ـ دخل في زمرة أھلھا ـ على اختالف طبقاتھم وتفاوت منازلھم من مبتدئ تال أو 

،  ، العاري البشرة ، وھو األملس الجلدة متوّسط أو متعال ـ وإّال كان من الصنف الثاني
، من قلیل ھذا األمر   ، الخالي العیاب )216(، الصفر الِوطاب  ، الفاقد المعرفة العادم التمییز

 .  ، وأیسره وخطیره وكثیره

أّن الناس في معرفة البالغة إّما عارف :  فالقسمة الحاصرة ھنا بین النفي واإلثبات  
، وال  ، وال اكتسب تلك القّوة ذاك من لم یجعل اهللا لھ ھذه الحاّسة.  ، أو جاھل مقّلد  مجتھد

) أجارك اهللا وعافاك(، فھو عند الغایة  ، وال ذاق طعم تلك الجرعة  صنعةمارس ھذه ال
 .   كاألكمھ واألصّم الذي لیس لھ حاّسة إدراك الصور المعجبة وسماع النغمات المطربة

 

   ، وطریق ذلك  تسجیل الحّجة في اإلعجاز على الناس

 ، ، وطریق ذلك تسجیل الحّجة في اإلعجاز على الناس[
 ]آلیات اإلعجازوذكر نماذج 

                                                           
 .  )28:  14 تھذیب اللغة. (  ِسقاء اللبن:  الَوَطب)  216(
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، فنحن ـ  وحیث استبان لدیك أّن الناس في معرفة ھذا األمر ال تعدو ھذین الصنفین  
،   ، وُنعّین لھ سبیل الوصول إلى ھذه الغایة ـ ُنسّجل الحّجة على كلٍّ منھما) تعالى(بفضل اهللا 

ة والثبات ، حّتى ننتھي بھ إلى منتھى الطمأنین وندّلھ على أسباب حصول الیقین والدرایة
، إن كان مّمن نزع روح العصبیة من جثمانھ ووضع في ید  ومنقطع الشكوك والشبھات

 .  اإلنصاف وطلب الفضیلة فضل عنانھ

، وجّد في أن ال یفارق ما وجد علیھ  أّما من تقّمص بالتعّصب وترّدى ولو ھوى وترّدى  
 .  بخطابنا ، فذاك لیس ھو المعنّي بكتابنا وال المقصود قومھ أبًا وجّدًا

، حّتى   ، وأمرنا وإّیاه على المھادنة الیوم والمتاركة ونحن لسنا معھ في ھذه المعركة  
وإّال فالموعد بیننا وبینھ .   ُیبعث لنا أو لھ سائق التوفیق ویجمعنا على الحّق في سواء الطریق

راد من حسنة أو ولیَر مّنا الساعة بما أ.  یوٌم آخر تجتمع فیھ الخالئق وتتمّحص بھ الحقائق
 .  فحشاء فھو الیوم وما شاء

، فنقول لمن ھو من الصنف األّول الذي عرف للبالغة  ولنتراجع إلى الغرض قبل فوتھ  
، ونال حّظًا   ، وحصلت لھ تلك الحاّسة وقامت فیھ تلك القّوة معنى ووقف على ذلك المغنى

، وصار یحّس بھا ـ إذا وجدھا ـ  منھا ـ ولو یسیرًا ـ وأصاب من أنصبائھا قلیًال أو كثیرًا
 :  إحساسًا وجدانیًا ویعلم بھا في مظانھا ومواضعھا علمًا یقینیًا

اجمع جمعك واسع !  فإّنك بین یدیھ وھذا القرآن بین یدیك!  ، اهللا ثّم اهللا علیك یا ھذا  
، واعقد عندك محتفًال ولجنة واجمع فیھ من تراه عن  ، واجھد جھدك واحشد حشدك وسعك

، فإّن   ، فإّنھم بین عینیك وما كان لیخفى مقامھم علیك المھرة في البالغة وذوي المھنة
ثّم اجمع أمرك وخذ معھم .  الصناعة الواحدة داعیة التعارف وواسطة التواصل والتكانف

، مقام   مقام الدعة الى التوحید:  ، واستقبلوا من القرآن أّیة خّطة شئتم وأّي مقام أردتم حذرك
، مقام القصص  ، مقام التحذیر من النیران ، مقام التشویق إلى الجنان والوعید الوعد
، مقام نشوئھا ونمّوھا من  ، مقام تھذیب النفس اإلنسانیة ، مقام دعوة األنبیاء  واألنباء

، مّما یتعّلق   ، إلى غیر ذلك من الموجودات السمائیة واألرضیة  الجمادیة إلى الحیوانیة
، كالسحاب والمطر والرعد والبرق والبرد والصواعق   أو الریاضیة بالعلوم الطبیعیة

 .   والزالزل وغیرھا من كائنات الجّو

 .  ُأعطیك نموذجًا في القول وعنوانًا من البیان تقیس علیھ ما شئت من غیره  
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جّل (اقتّص ، وانظر فیما   خذ من أوائل سورة القصص إلى عشرین أو ثالثین آیة مثًال  
، وما جرى لھ من حین ارتضاعھ وأّیام صباه إلى  وتفاصیل أحوالھ) موسى(من نبأ ) شأنھ

َنْتُلوا َعَلْیَك ِمن نََّبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن (:  )جّل من قائل(الوقت الذي كّلمھ اهللا فیھ واجتباه مفتتحًا بقولھ 

َال ِفي االَْْرِض َوَجَعَل َأْھَلَھا ِشَیعًا َیْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّْنُھْم ُیَذبُِّح َأْبَناءُھْم َوَیْسَتْحِیي ِإنَّ ِفْرَعْوَن َع* ِباْلَحقِّ ِلَقْوم ُیْؤِمُنوَن 

 .  )217()ِنَساءُھْم ِإنَُّھ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن

، قال  ثماني حججب) شعیب(بعدما اقتّص من زواج كلیمھ ببنت ) تعالى(إلى قولھ   
 َنارًا لََّعلِّي َفَلمَّا َقَضى ُموَسى االََْجَل َوَساَر ِبَأْھِلِھ آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا َقاَل الَِْھِلِھ اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت(:  )سبحانھ(

ا َأَتاَھا ُنوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِد االَْْیَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن َفَلمَّ* آِتیُكم مِّْنَھا ِبَخَبر َأْو َجْذَوة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن 

َیا  َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَھا َتْھَتزُّ َكَأنََّھا َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُیَعقِّْب* الشََّجَرِة َأن َیا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّھ َربُّ اْلَعاَلِمیَن 

 .  )218()ُموَسى َأْقِبْل َوَال َتَخْف ِإنََّك ِمَن اْالِمِنیَن

َیا َأیَُّھا اْلَمالَُ َما َعِلْمُت َلُكم (:   وتفرعنھ بقولھ) فرعون(خبر إرسالھ إلى ) جّل شأنھ(ثّم اقتّص   

* ى الطِّیِن َفاْجَعل لِّي َصْرحًا لََّعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي الََُظنُُّھ ِمَن اْلَكاِذِبیَن مِّْن ِإَلھ َغْیِري َفَأْوِقْد ِلي َیا َھاَماُن َعَل

َبْذَناُھْم ِفي اْلَیمِّ َفانُظْر َكْیَف َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَن* َواْسَتْكَبَر ُھَو َوُجُنوُدُه ِفي االَْْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّھْم ِإَلْیَنا َال ُیْرَجُعوَن 

َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمن َبْعِد َما (:   )تعالى(، وھو قولھ   إلى منتھى القّصة.   )219()َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمیَن

 .   )220()دًى َوَرْحَمًة لََّعلَُّھْم َیَتَذكَُّروَنَأْھَلْكَنا اْلُقُروَن االُْوَلى َبَصاِئَر ِللنَّاِس َوُھ

 .   ، ولمعٌة من أنواره ، وخبٌر من أخباره ھذه قّصة من قصصھ  

،  ، بل أشرت لك بھا إلى الغرض ال أخّصھا لك بعینھا وال ُأعّینھا علیك بخصوصھا  
  .  ، وذكرتھا مثاًال ونموذجًا وصّیرتھا منھجًا

،  وقومھ) لوط(، و  )نمروده(و) إبراھیم(، و  )إبلیسھ(و) آدم(خذ أّیًا شئت من نبأ   
) داود(، و  ومدینھ) شعیب(، و وإخوتھ) یوسف(، و  )عاده(و) ھود(، و  )ثموده(و) صالح(و
) عیسى(، و ورھبانیتھ) یحیى(، و وُأّمتھ) زكرّیا(، و  )بلقیسھ(و) سلیمان(، و  )جالوتھ(و

 .  ونبّوتھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم() ّمدمح(، و  وروحانیتھ

 ..  خذ مّما عددناه ـ وما استوفیناه وال أحصیناه ـ أّي قصص شئت وعلى أّي باب وقفت  

 .. ، ورّجع النظرة والفكرة مرّددًا ثم تدّبره جّیدًا  
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،  بشأو البالغةثّم اجمع أھل ثقتك وطمأنینتك مّمن تعترف لھم بالفصاحة وتذعن لھم   
،  ، إّنا نرید أن نسبك ھذه القّصة على غیر ما جاء بھا ھذا الكتاب من سبكھا  یا ھؤالء:  وقل

، فأعینوني بقّوة  ، وننظمھا في غیر ما وجدناه ھناك من سلكھا ونبّدل ھذه الدرر بأمثالھا
 .  وأسعدوني بسطوة

،   واحبس علیك أفكارك،  ، وثّقف معھم جرأتك وحماسك ثّم اضمم إلیھم حواّسك  
 .  ، بل دھرك ، بل عمرك  ، بل أعوامك ، بل أّیامك واقِض في الخوض معھم لیلك ونھارك

،  ثّم خذ لك مّني وعد صدق ـ وعلى اهللا إنجازه ـ أن ستعرف ھناك حقیقة العجز  
 .  ویستبین لك ما بالغة القرآن وما إعجازه

 !   ، واأللباب إّال واقفًة متحّیرًة ھناك ال تجد األفكار إّال راجعًة متقھقرة  

 !   ، ویأخذك الھلع  ھناك یھّزك الفزع  

 !   ، وتطیش أناتك  ، وتخّف حصاتك  ھناك تنصدع صفاتك  

 !   ھناك ینقطع احتجاجك  

 !  ھناك یخضع لجاجك  

 !   ھناك یعتدل اعوجاجك  

، مّمن ھو أشّد منك في البالغة  ھناك یبدو لك عذر من كان قبلك في ترك المعارضة  
 !  ، مّمن ُبعد فیھا فوتھ وارتفع بھا صیتھ وصوتھ بأسًا وأقوى منك معاناًة لھا ومراسًا

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت (:  ھناك تحّس وجدانًا وتجد ِعیانًا وتعود مضطلعًا خبیرًا بصّحة قولھ تعالى  

 .   )221()یرًااِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثِل َھَذا اْلُقْرآِن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعض َظِھ

، فجّمعت  ثّم لو غلبت علیك القّحة وسلبت العصبیة من طبعك االعتدال والصّحة  
، فحسبت أّنھ بذلك السبیل   ، وجئت بما زّینھ لك الجھل واللجاج ونّمقت ، وزّوقت  وفّرقت

، وظّني ـ وأنا بھ ضمین وما ھو الظّن بل الیقین ـ أّن األمر ال یبلغ إلى  وعلى ذلك المنھاج
، إن كنت مّمن لھ في   ، والحال ال یكاد یشتبھ علیك بحیث یصل إلى تلك المجھلة  ھذه المنزلة

 .   ، وقیست لك معرفة البالغة ولو بأقصر مقیاس العربیة أدنى مساس

، لو تحّملت وتمّحلت  ولكن على الفرض والتقدیر وتنّزل المحال إلى عالم التصویر  
، فالحكم ـ بعد عدل اإلنصاف  ، وسّولت لك نفسك وخانك حّسك وحدسك وحسبت وتخّیلت
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من مھرة العربیة وأھل  وشاھد الوجدان إن كان ـ من یقع التسالم بیننا وبینك على أّنھم
 .  ، من أّي مّلة كانوا وفي أّي صقع وجدوا  اللسان

أّن إقامة الحّجة والبیان في إثبات إعجاز القرآن على :  وزبدة المخض والحّق المحض  
 .  ، وعند االمتحان ُیكرم الرجل أو یھان  خصوص ھذا الصنف إّنما ھي بالمراجعة واالمتحان

، وما ذاك من  ، إّن طلبتنا ھذه منھم معایاة لھم وجور علیھم لھال وأیم اهللا وعظمة جال  
، وال  ، فنحن الساعة معھم نتساھل ونجاملھم ونتنازل المجاملة وال ھو من السیرة الفاضلة
، بل وال بمقابلة   ، وال نطالب بمعارضة قّصة أو سورة نحملھم على الشّقة وال نكّلفھم المشّقة

،  نرضى منھم بمثل كلمة مفردة من كلماتھ وجملة واحدة من جملھ، و آیة من آیاتھ الشھیرة
َوَلُكْم ِفي (:  )عّز من قائل(، وقولھ  )222()َفَلمَّا اْسَتْیَأُسوْا ِمْنُھ َخَلُصوْا َنِجّیًا(:  )تعالى شأنھ(مثل قولھ 

َوُھْم (:  )بھر برھانھ(، وقولھ  )224()َفَلمَّا َرَأْیَنُھ َأْكَبْرَنُھ(:  )عظم سلطانھ(ولھ ، وق  )223()اْلِقَصاِص َحَیاٌة

السَّاَعُة ُیْقِسُم الُْمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْیَر َیْوَم َتُقوُم (:  )صدع تبیانھ(، وقولھ  )225()َیْحَسُبوَن َأنَُّھْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا

َربِّ (:  )تعالت كلماتھ(، وقولھ  )227()ُكلُّ ِحْزب ِبَما َلَدْیِھْم َفِرُحوَن(:  )تقّدست آیاتھ(، وقولھ  )226()َساَعة

َلْیَس َلَھا ِمن ُدوِن اللَِّھ * َأِزَفْت اْالِزَفُة (:   )جّلت عظمتھ(، وقولھ  )228()َتَعَل الرَّْأُس َشْیبًاِإنِّي َوَھَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْش

جّل (، وقولھ   )230()ُیْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْیئًاِإن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال (:   )عّز فرقانھ(، وقولھ   )229()َكاِشَفٌة
َوَحَشْرَناُھْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمْنُھْم (:   ، وقولھ )231()َوُعِرُضوا َعَلى َربَِّك َصّفًا لََّقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرَّة(:   )قرآنھ

أحاط بكّل (، وقولھ   )233()َھَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنیْھ* َما َأْغَنى َعنِّي َماِلیْھ (:   )عّز سلطانھ(، وقولھ  )232()َأَحدًا
 .  )234()نَّا َال َنْسَمُع ِسرَُّھْم َوَنْجَواُھم َبَلى َوُرُسُلَنا َلَدْیِھْم َیْكُتُبوَنَأْم َیْحَسُبوَن َأ(:   )شيء علمھ
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، وانظر ما أشرفھ  تدّبر موضع ھذا اإلضراب وبلیغ موقعھ) أعاذك اهللا من البالء(  
ى من لطیف اإلشارة وماذا حوى من جلیل المعنى وماذا طو!   وأعاله وما أشّع نوره وسناه

 !  والمعزى

في دعاء ) تعالى(، قولھ  ، ویساویھ أو یرجح في الشرف وزنًا  وأعظم منھ وأسنى  
 .  )235()َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيء رَّْحَمًة َوِعْلمًا(:  المالئكة

ْر ِللَِّذیَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبیَلَك َوِقِھْم َفاْغِف(:  ، وھي قولھ انظر حسن مناسبة سعة الرحمة لما بعدھا  

تعالى (، وقولھ  )237()َوَال َیِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ ِإالَّ ِبَأْھِلِھ(:   )عّزت عظمة قولھ(، وقولھ   )236()َعَذاَب اْلَجِحیِم
 .   )238()ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُھ ُكن َفَیُكوُن(:  )في طولھ

َوَال َتْمِش (،  )240()َفاْقِض َما َأنَت َقاض(،   )239()َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّھ ِإَلْیَك(:  ھاك فخذ ما أتلوه علیك  

َفَأْصَبُحوا َال ُیَرى ِإالَّ (،  )242()َكَأن لَّْم َتْغَن ِباَألْمِس(،   )241()ِفي اَألْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَألْرَض َوَلن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوال

 َما َھَذا(،  )245()َفَكاَن ُكلُّ ِفْرق َكالطَّْوِد اْلَعِظیِم(،  )244()َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّة َوُأوُلوا َبْأس َشِدید َواالَْْمُر ِإَلْیِك(،  )243()َمَساِكُنُھْم

،  )248()َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلب َینَقِلُبوَن(،  )247()َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفیِھ(،  )246()َبَشرًا ِإْن َھَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِریٌم
 .  )249()ِبُر اْلَقْوِم الَِّذیَن َظَلُموْا َواْلَحْمُد ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَنَفُقِطَع َدا(

 .   إلى كثیر من أمثالھا وغزیر من المنسوج على منوالھا  

، وال فتحت القرآن   وما قصدُت الحصر واإلحصاء وال تعّمدت السبر  واالستقصاء  
، بل أوردت بعض ما كان على حفظي  رّددت النظر فیما أوردت فانتقدت ما أردت وال
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، من دون إعداد واستعداد   وسردت ما جرى بھ قلمي على قدر نصیبي من المعرفة وحّظي
 .  ، وال سبق فكرة ورویة وال عظیم ُدربة ودریة وال اختیار وانتقاد

،  بل واسطة القالئد، ال  ھذا ما حضرني من الفرائد من كّل فریدة ھي جامعة المحامد  
 .. ، على أنھا ما بلغت قدر آیة ال بل زینة الخرائد مّما بلغت من البالغة الغایة

، أو   ، أو في خطبة كانت وجھھا كّل واحدة لو رآھا اإلنسان في رسالة كانت عینھا  
 !  ، ال بل شمس سعودھا  ، ال بل بیت قصیدھا قصیدة كانت قالدة جیدھا

، وإذا اعترضت في خطاب   ، وإذا ُضّمنت في نظام زّینتھ إذا وقعت في كالم وّشحتھ  
 .  امتازت عنھ وانحازت بجمالھا منھ

،  ، وإن ضممتھا في عقدھا أعجزت وقھرت وھناك جمٌل وفرائد إن أفردتھا بھرت  
 .  افھي ـ على شّدة إلفھا بأخواتھا وارتباطھا بلّداتھا ـ تامٌة بنفسھا قائمة بذاتھ

جّل من (، حیث یقول   في تھویل یوم القیامة وتشدید األمر فیھ) تعالى(ھاك قولھ   
َتْذَھُل ُكلُّ ُمْرِضَعة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع َیْوَم َتَرْوَنَھا * َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظیٌم (:  )قائل

 .  )250()ُكلُّ َذاِت َحْمل َحْمَلَھا َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُھم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّھ َشِدیٌد

ھا أعّز من الكبریت ، كّل واحد من اشتملت ھذه الكریمة على ثالثة عقود أو أربعة  
، وكّل واحدة من الجمل لو انفردت   األحمر وأسطع من إشراق الشمس على معادن الجوھر
، وإذا ُنظمت مع أمثالھا وُضّمت إلى   قامت بنفسھا ودّلت على عظیم ھول األمر بذاتھا

 .   أشكالھا صّورت ذلك الیوم على حقیقتھ وجاءت بھ على واقعھ وشاكلتھ

، یصّور في  تعلم أّن البیان والقول إّنما ھو ضرب من التصویر) أصلحك اهللا(وأنت   
 .  ، حكمًة من لدن حكیم خبیر  الخارج ما یقع في الضمیر

أّن الحاذق الماھر في صناعة الرسم والتصویر ھو الذي یصّور الضاحك :   وقد ذكروا  
ي المتضاحك على ، والباك ، یصّور الضاحك المتباكي على حالھ  والباكي والحزین والشاكي

،  ، والفرح الجذالن على قدر جذلھ وسروره ، والباكي الحزین على مقدار حزنھ ھیئتھ
،  ، حّتى كأّنك تشاھده بعینھ وبحقیقتھ وھكذا بحیث ال یفوتك في الصورة شيء من المصّور

 .  ال أقّل وال أكثر
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الجھة تتفاوت ، وفي ھذه  وتصویر الكالم للمعاني ینبغي أن یكون على ھذا القیاس  
، وتتعالى مقاماتھ إلى منتھى   طبقات الكالم ودرجاتھ تفاوتًا أدّق من الشعر وأخفى من السحر

 .  الدرجات وأسمى المقامات

، فإّنك إذا صرفت إلیھا التأّمل وحبست علیھا الفكر ھّولت علیك  كما في تلك اآلیة  
، وذاك  ى ھذا یسحب بالسالسل، فتر  األمر وصّورت لك الحال بحیث كأّنك تشاھده عیانًا

،  ، وذاك ُیقاد إلى الجحیم  ، وذاك یصّب على رأسھ الحمیم یضرب بالمقامع والمعاول
،  ، والحال ھائل  ، والعذاب نازل ، والموازین منصوبة  ، والكتب تتطایر والصحف تتناشر
حین ، كلٌّ ینتظر ما یجري علیھ ویرتقب أّي  ، والناس في شغل شاغل والضّجة عظیمة
 .   ، إلى أمثال ذلك من طالئع الفزع وھول المطلع  یصل البالء إلیھ

، وتقضي لذات  فإّن مثل ھذه األحوال واألھوال ھي التي تذھل المرضعة عن رضیعھا  
، وما ھم  ، وتعید الناس من الدھشة حیارى ومن الذھول سكارى الحمل أن تضع حملھا

 !  بسكارى

   عود على ذكر بعض آیات اإلعجاز 

مقامات حافلة ) صلوات اهللا علیھ) (علي(ومن العجب أّن لموالنا أمیر المؤمنین   
سالم (، وقد أتى فیھا  وغیره) النھج(، وكلمات وخطب تفوت حّد العجب في   ومقاالت طائلة

:  ، من ، وصّور فیھا عاّمة أحوال تلك الطاّمة على جمیع أھوال یوم القیامة) اهللا علیھ
، وسائر ما یذھل  ، ولھب نیرانھا ومقامع خّزانھا ، وأغاللھا وسالسلھا  زفیرھا وسعیرھا

، تذّر الولدان  ، من كّل غریبة الشكل مذھلة العقل العقول ویصّور فزع ذلك الیوم المھول
 !  )251(شیبًا وتجري لھا القلوب دمعًا صبیبًا

 .  ، كأكثر مقاماتھ  في ھذا المقام) صلوات اهللا علیھ(ى بھ ولم یأِت أحد بما أت  

ولكن على أّن كالمھ فیھا ـ على الحال التي وصفنا والمقام الذي ذكرنا ـ ال یبلغ جمیعھ   
فإّنك تجد فیھا من التھویل والتفظیع وعظیم الفزع واإلخافة ما یحیط ; شأو ھذه اآلیة وحدھا 

، مع ما في كّل واحدة من  د فكره فیھ كّل متقن حافظبجمیع ما ذكره كّل واعظ وما أجھ
، وال كلمة  ، بحیث ال ترى فیھا لفظة ركیكة كلماتھا من السالسة والمتانة والنفاسة والرصانة

 .  ، وال متنافرة كریھة ، وال وحشیة غریبة  مبذولة
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ھذا أترى أّن أحدًا من الناس بل جمیع البشر تقدر على ھذه القّوة أو تقوى على   
 .  )252()ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن(:  و) تعالى اهللا عّما یقول الظالمون! (  ؟  القدر

، أو حدیث  وقد عّرفناك مّرًة بعد ُأخرى أن لیس ھذا الذي ذكرناه یختّص بآیة دون آیة  
 .  ، أو خّطة دون ما سواھا  ة دون ُأختھا، أو قّص ، أو باب دون آخر  دون حدیث

، وما یسنح على  ، ویبادر على الفور ذھني  فقد أنبأتك أّني ُأورد ما یفاجئ قلمي  
 .  خاطري وفكري

 

 ]عود على ذكر بعض آیات اإلعجاز  [

َمَر ُحْسَبانًا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلَق(:  )جّل شأنھ(ھاك قولھ   

 .  )253()اْلَعِلیِم

، كّل واحدة بنفسھا دّرة وفي جبین  ، وھي أربع كلمات ھذا من المؤتلف أشّد االئتالف  
 ..  البالغة ُغّرة

 !  ، وإن أفردتھا لذاتھا برعت إن ضممتھا إلى أخواتھا سطعت  

، في ُأسلوب  ، وإذا ُأفردت شّعت بنفسھا إشراقًا ولمعانًا فإذا ُألِّفت زادت حسنًا وإحسانًا  
، متجلٍّ ببھجة القدرة متحلٍّ  ُیریك أّنھ یصدر عن علّو األمر ونفاذ القھر ومتناھي الفخر

اء ، والرونق الصافي والبھ  ، یجمع السالسة إلى الرصانة والسالمة إلى المتانة  بخالص العّزة
 .  الضافي

، والتعدیل والتمثیل والتقریب  ال ُأرید أّنھ شمل الطباق الملیح واإلیجاز الصحیح  
 .. والتشكیل

، لكّن العجب ما ذكرنا من انفراد كّل كلمة بنفسھا وتعالیھا   فإّنھ وإن جمع ذلك وأكثر  
،  وصدر مناجات أو ندبة،   ، حّتى حسن أن تكون عین رسالة أو خطبة في أوج سماء ُقدسھا

 !  ، وفاتحة مقالة أو خطاب وعنوان رسالة أو كتاب

 !  ؟ أتحسب أّنھا في القرآن آیات معدودة وكلمات محدودة  

،  خذ الحوامیم والطواسیم والمسّبحات ویس وما شئت من السور الطوال والقصار  
 .  ، وتوّخاھا كلمة كلمة ، واستقصھا فصًال فصًال ، وتدّبرھا آیة آیة وتصّفحھا سورة سورة
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عّزت آیاتھ (، وذاك قولھ  ھاك ما خطر الساعة على فكري وحضر ھجومًا على ذكري  
َھ َغاِفِر الذَّنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِدیِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل َال ِإَل* َتنِزیُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم * حم (:  )وعلت كلماتھ

 .   )254()ِإالَّ ُھَو ِإَلْیِھ اْلَمِصیُر

، وكم   ووعیت) تعالى(أنت إلى غایتك ھذه ویومك ھذا كم حفظت من أسماء اهللا   
!  ؟ ، أفھل وجدَت ألحد من البشر نظَم مثل ھذه الكلمات الغرر سمعت من تعدادھا ورأیت

الثواني على ما یجمع شیئًا مّما جمعتھ ھذه اآلیة الشریفة وھل وقفت لبارع من أوائل البلغاء و
 !  ؟  من منیف األلفاظ وشریف المعاني

وكّلما تجد شیئًا من ھذه الفقرات النّیرات في دیباجة أو خطبة أو دعاء أو ندبة أو   
ابقة ، ولھا بعُد س مناجات أو غیر ذلك فأربابھا ال یعّدون أن یكونوا منھا اقتبسوا وإلیھا أنسوا

 .  االختراع وفضیلة اإلبداع

ـ وتوالیھا  )َغاِفِر الذَّنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِدیِد اْلِعَقاِب(:  وأنت من كثیر تكرار ھذه الفقر ـ أعني  
، صرَت ال تلتفت إلى غور  على سمعك في كالم آخذیھا من معدنھا ومنتھزیھا من مأمنھا

 .  معناھا ورفیع شأوھا وبلیغ إعجازھا

 .  وھذا ھو الشأن في أكثر فرائد القرآن وآیاتھ وباھر إعجازه ومعجزاتھ  

ولكن الداخل في ھذا الصنف الواجد لھذا اُألنس الذائق شیئًا من طعوم البالغة وأسالیب   
، ورونقھ ورّیقھ  ، وروعھ ورواه العربیة لم یكن لیفوتھ ـ كّلما ُتلي علیھ أو تاله ـ بھجتھ وبھاه

 .   صیل دقائقھ وتماثیل حقائقھوإن غفل عن تفا

وماذا أعّد من آیاتھ التي أشرق بھا !  ؟ ، وماذا أقول وما أدري ما أصف من معجزاتھ  
 !   ؟ شرق األرض وغربھا وتطاولت حّتى أخذت في العرض والطول

، أو   ، أو مقام دون مقام  أتحسب أّن تلك البالغة واإلعجاز والبراعة في باب دون باب  
 !  ؟ ةجھة دون جھ

، ال وصولة من صانھ   ، ال وعّزة من أعّزه وعّززه ، ال ومالءة ُمملیھ  ال ومشّیة منشیھ  
، ال  ، ال وقداسة من كّرمھ وقّدسھ  ، ال وحراسة من حفظھ وحرسھ من كّل وصمة وحّرزه

 ، ال ورفعة من رفعھ على كّل كتاب وعظمة من شّرفھ وعّظمھ

،  لذي تختلف أحوالھ في مقام دون مقام أو أثر دون أثرما ھو من طور كالم البشر ا!  وقّدمھ
 .  وال ھو بالذي تقوى على تبدیل جملة واحدة من جملھ الُقوى والُقدر
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، وتعرف من ُعرف بالبالغة  ترى من شاع من الشعراء ذكره) رعاك اهللا(ھا أنت   
ید في المدح دون ، تجد ھذا یج ، والموّلدین والمتقّدمین ، من الجاھلیة والمخضرمین أمره

 ..  ، وذاك یحسن الغزل والتشبیب دون العتاب والتأنیب النسیب

، ورھان سبق إلیھ وحازه  ، ومیدان انفرد بھ ، ومقام ُنسب إلیھ كلٌّ لھ شأو عرف بھ  
 .. وأخذ في مزایدة البلغاء امتیازه

،  النسیب ، وواحد في أفانین ، وآخر في الھجاء أو الرثاء فبعٌض في المدح والثناء  
 .. وغیره في التأبین والتأنیب

 ..  ، ومقاماتھم ـ بحسب الشؤون ـ ال تأتلف  أحوالھم في البالغة تختلف  

 إذا )257()األعشى(، و إذا رھب )256()النابغة(، و إذا ركب )255()امرؤ القیس(  

 .  )259(إذا رغب )258()زھیر(، و طرب
                                                           

، مولده  یماني األصل.  ، أشھر شعراء العرب على اإلطالق امرؤ القیس بن ُحجر بن الحارث بن ُحجر آكل المرار الكندي)  255(

، وُأّمھ ُأخت  ، وكان أبوه ملك أسد وغطفان ، واختلف المؤّرخون في اسمھ اشتھر بلقبھ.  سك بالیمنبنجد أو بمخالف السكا

، فأبعده أبوه إلى دّمون   ، وجعل یشّبب ویلھو ویعاشر صعالیك العرب ، فقالھ وھو غالم ، فلّقنھ خالھ الشعر المھلھل الشاعر

الیوم : ( ، فقال كلمتھ المشھورة ، وبلغ ذلك امرأ القیس لى أبیھ فقتلوه، ثّم ثار بنو أسد ع ، فأقام زھاء خمس سنین بحضرموت

،  ، ثّم قصد الحارث الغّساني والي الشام ، فلجأ إلى السموأل ، ثّم طلبھ المنذر ملك العراق ، وأخذ بثأره منھم )خمر وغدًا أمر

.  ق 80، فمات سنة   كان بأنقرة ظھرت في جسمھ قروح ، فلّما ، فرحل یریدھا ، فوّاله إمرة فلسطین فسّیره ھذا إلى قیصر الروم

 .  ھـ
 .  )327ـ  321:  1، خزانة األدب  245ـ  222:  9، تاریخ مدینة دمشق  38، سمط الآللي  103ـ  76:  9األغاني (
 . 72تقّدمت ترجمتھ في ذیل صفحة )  256(
أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف الوائلي المعروف باألعشى الكبیر وأعشى قیس وأعشى بكر بن )  257(

، وھو أّول من سأل  كان كثیر الوفود على الملوك من العرب والفرس.  ، من فحول شعراء الجاھلیة وأحد أصحاب المعّلقات وائل

:   ، فسّمي ، وكان یغّنى بشعره ، ولیس أحد مّمن عرف قبلھ أكثر شعرًا منھ سلك، وكان غزیر الشعر یسلك فیھ كّل م بشعره

، وتوّفي  ، وعمي في أواخر عمره ، ولّقب باألعشى لضعف بصره ، وأدرك اإلسالم ولم یسلم عاش عمرًا طویًال.  صّناجة العرب

 .  ھـ في قریة منفوحة بالیمامة 7سنة 
 .  )341:  7، األعالم للزركلي   184ـ  181:   1، خزانة األدب   83ي ، سمط الآلل 125ـ  104:  9األغاني (
، وكان یقیم في الحاجر  ولد في مزنیة بنواحي المدینة.  ، حكیم شعراء الجاھلیة  زھیر بن أبي سلمى ربیعة بن ریاح المَزني)  258(

، وھو من  كعب وبجیر:  ، وابناه سلمى والخنساء:  ، وُأختاه  وخالھ،  أبوه:  ، وھم ، ویعیش في وسط ُأناس شعراء من دیار نجد

، وكان یتأّلھ  الحولیات:  ، فكانت قصائده تسّمى ، وینّقحھا ویھّذبھا في سنة ، وكان ینظم القصیدة في شھر أصحاب المعّلقات

 .  ھـ.  ق 13توّفي سنة .  وان شعر، لھ دی ، وغالب شعره في مدح ھِرم بن سنان أحد األجواد المشھورین ویتعّفف في شعره
 .  )52:  3، األعالم للزركلي  296ـ  293:  2، خزانة األدب  323ـ  298:  10األغاني (
:   3؟ وذلك في البصائر والذخائر  من أشعر الناس:  لدغفل عندما سئل...)  امرؤ القیس إذا ركب و: (  ُنسب التعبیر المذكور)  259(

85  . 
 .  182:  1وُنسب إلى یونس النحوي في خزانة األدب 
 .  200:  2ولم ُینسب إلى قائل معّین في عیون األخبار 
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، ولجّسمت  ة كثیرًا لسردُت لك من ذلك مبلغًا خطیرًاولوال خوف الخروج عن الخّط  
 !  األمر بیانًا حّتى تراه عیانًا

لكن حدیث ھذا القدیم والفرقان العظیم كّلھ على نھج واحد متقارب في نفسھ وعن غیره   
، بالغتھ في القصص واألخبار مثلھا  ، حدیثًا متشابھًا وقوًال متعالیًا وُأسلوبًا متساویًا  متباعد

، ومقامھ في االحتجاج على نفي الشریك وتسجیل التوحید مقامھ في   في اإلعذار واإلنذار
، وحالھ في سائر أسالیب الكالم حالھ في بیان الشرائع   الترغیب والترھیب والوعد والوعید

واألحكام وتفاصیل الحالل والحرام التي ھي مظّنة النحالل الكالم وفوت مزایاه وانحطاط 
 .  رتبتھ وحاشاه

نفذ أمره وعال (قولھ :  ، مثل انظر إحكام نظامھ في أحكامھ وبیان حاللھ وحرامھ  
ُلوْا ُموَنُھنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم الّلُھ َفُكَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن ُتَعلِّ(:   )قھره

 .  )260()ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم َواْذُكُروْا اْسَم الّلِھ َعَلْیِھ َواتَُّقوْا الّلَھ ِإنَّ الّلَھ َسِریُع اْلِحَساِب

ُم َوَلْحُم ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَّ(:  )تعالى(بعد أن فّصل المحّرمات من اللحوم والذبائح بقولھ   

َفَمِن (:  ، إلى قولھ )261()َكَل السَُّبُعاْلِخْنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر الّلِھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأ

 .   )262()َفِإنَّ الّلَھ َغُفوٌر رَِّحیٌماْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصة َغْیَر ُمَتَجاِنف الِِْثم 

ا َواْلُبْدَن َجَعْلَناَھا َلُكم مِّن َشَعاِئِر اللَِّھ َلُكْم ِفیَھا َخْیٌر َفاْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیَھا َصَوافَّ َفِإَذ(:   )عّز طولھ(وقولھ   

َلن َیَناَل اللََّھ ُلُحوُمَھا َوَال ِدَماُؤَھا َوَلِكن َیَناُلُھ (:  إلى قولھ )263()ْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترََّوَجَبْت ُجُنوُبَھا َفُكُلوا ِمْنَھا َوَأ

 .   )264()التَّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَھا َلُكْم ِلُتَكبُِّروا اللََّھ َعَلى َما َھَداُكْم َوَبشِِّر اْلُمْحِسِنیَن

،   ، وإرشاده وتعلیمھ ، وتقدیسھ وتعظیمھ تحلیلھ وتحریمھ:   إلى كثیر من أمثال ذلك في  
 .   ، وحججھ وبراھینھ وتقریعھ وتأنیبھ

 .  ، على أّننا ما استوفینا الغرض وال بلغنا المراد وقد طال ویطول علینا التعداد  

، حّتى  قصد أن نوقفك على معرفة تفاضل الكالم وتمییز مزایاهصمیُم البغیة ولّب ال  
 .  ترى ذلك عیانًا وتمتلئ بھ عرفانًا

                                                                                                                                                                                     
، وجریر إذا  ، وزھیر إذا رغب  النابغة إذا رھب:   ؟ فقال من أشعر الناس:  قیل لبعض الشعراء: ( )120:  6(وفي العقد الفرید 

 .  )غضب
 .  4:  5سورة المائدة )  260(
 .  3:  5سورة المائدة )  261(
 .  3:  5سورة المائدة )  262(
 .  36:  22سورة الحّج )  263(
 .  37:  22سورة الحّج )  264(
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، ومیعھ  ، ورونقھ ورواه ، وإعجازه ونھاه وجُھ الوقوف على شرف الكالم وعاله  
، ثّم   )265()َناُه َھَباًء مَّنُثورًاَوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل َفَجَعْل(:  )تعالى(، أن تقدم على مثل قولھ  وبھاه

، أو تحّس في صوغھا تكّلفًا یقلق بھ الكالم  ، أو ترى بھا حرفًا لغوًا تنظر ھل تجد فیھا حشوًا
 !   ؟ وال یكون مجيء الكلمات بھ عفوًا

وتوّخ مبلغ  ، ، وسر في طلب أخواتھا وسبر مرادفاتھا ثّم انظر في كّل كلمة منھا  
، فضًال عن أن  جھدك في أن تعثر على كلمة تساوي ردیفتھا التي اشتملت علیھا تلك اآلیة
 .   تفضل علیھا أو تفوقھا في جزالة اللفظ والداللة على الغرض صراحًة أو كنایة

،  ، وانقدھا نقدًا  ، واجعل نظرك علیھا وقفًا  تصّفحھا كلمة كلمة ولفظًا لفظًا وحرفًا حرفًا  
 .  واصرفھا صرفًا

مّما یساوقھا في جوھر المعنى ویساویھا في  )َوَقِدْمَنا(:  أترى ماذا تقّدم على مثل قولھ  
 ...  ، وإن فاتت بعض المزایا التي یحّسھا الذوق والوجدان ویقصر عنھا البیان أصل الغرض

، فأحص  نظر أنتوا!  ؟  )توّجھنا(، أو   )قصدنا(، أو   )نحونا(، أم   )أتینا: ( أتقّدم مثل  
، وانظر  باقیھا واحصر ما یساویھا على قدر سعة باعك وعیار تتّبعك في اللغة واضطالعك

، على كثرة ما تحسب أّنھ یرادفھا  أتجد لفظة تقوم مقامھا وتحّل محّلھا وتؤّدي تمام مزایاھا
 !  ؟  ویساوي معناھا

خل من الركاكة والفھاھة لو أترى ـ وأنت من ذوي الفطانة والنباھة ـ یخفى علیك ما ید  
مع حسن مذھبك في   أو یذھب علیك ـ!  ؟ )وأتینا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه كذا: (  قلت

من علّو المأخذ وشّدة الشكیمة وفخامة الكالم واإلشعار بما للمتكّلم من  )َقِدْمَنا(العربیة ـ ما في 
 !   ؟ العظمة وسّمو المقام

عن الحشو الزائد والفضلة التي لیست صالت الفضل بھا  كذلك فاعتبر رصانتھ وخلّوه  
 .  عوائد

:  ، وھو قولھ  تجد أقرب ما فیھا لإلسقاط والحذف ما وقع في وسط اآلیة من الظرف  
 .  )مِّْن َعَمِل(

                                                           
 .  23:  25سورة الفرقان )  265(
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، كیف تجد   )منثورًاوقّدمنا إلى ما عملوا فجعلناه ھباًء : ( ، وقلت ، فلو حذفتھ ومع ذلك  
، ال یتالقى طرفاه وال یتساند   مبتور الظھر مقطوع الوتین )266(الكالم معھ قلق الوضین

 !   ركناه

َكذََّبْت َقْبَلُھْم َقْوُم ُنوح َواالَْْحَزاُب (:  وجھ الوقوف على شرف الكالم وفضلھ أن تأخذ بمثل قولھ  

 .   )267()ُتُھْم َفَكْیَف َكاَن ِعَقاِبِمن َبْعِدِھْم َوَھمَّْت ُكلُّ ُأمَّة ِبَرُسوِلِھْم ِلَیْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِھ اْلَحقَّ َفَأَخْذ

، وھل تقوم  ، وتنظر ھل تقع موقعھا كلمة  )ِلَیْأُخُذوُه(:  أن تتأّمل في قولھ:   موضع الداللة  
، وھل تغني عنھا في جزالة المعنى وجاللة   ، وھل تسّد مسّدھا في الجزالة نكتة مقامھا لفظة
 !   ؟ اللفظ جملة

، أو  )لیملكوه(، أو  )لیھلكوه(، أو  )لیقتلوه(، أو   )هلیرجمو: ( أترى لو ُوضع موضعھا  
،   ، ھل تجد ذلك إّال بعیدًا ، وأمثالھا مّما ال یبعد علیك وال ینأى عنك )لیطردوه(، أو  )لینفوه(

 !  ؟ وھل تراه إّال سمجًا مردودًا

ھى ، مع منت وكأّن تلك الفریدة قد وّفت وضمنت لك بمعاني جمیع ھذه الكلمات العدیدة  
 .  الجاللة والفخامة ومنیع العّزة والكرامة

،  ومن حسن موقعھا وجمیل أثرھا وصنعھا تكّرر التعبیر بھا في ذلك الكتاب الكریم  
 .  وھي من فرائده ومبتكراتھ

 .  )268()ِدیٌدَوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِھَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِلیٌم َش(:  من ذلك قولھ  

، وانظر ھل تجد استعمال ھذه اللفظة بھذا المعنى البارع   راجع أّیام العرب وتواریخھم  
 !  ؟ القریب الشاسع

، كسائر ما اقتبسھ البلغاء من فرائد  أّما بعد اإلسالم وانتشار أنواره فقد شاع أخذھا  
 .  كلماتھ وشاع وشّع من أنوار بركاتھ

، وتعّرف بھا ما تذھب إلیھ وترومھ من ُنخب الكالم  فانتقد موضع ھذه الكلمة واغتنمھا  
 .  وجمیل األلفاظ وجلیل المعاني ومعجز القول وبلیغ المنطق

، وإن كان ما عددناه لك وتلوناه علیك مّما ال یقف بك على الغرض  فإن فطنَت فذاك  
،   إلى التقلید واكف نفسك مؤنة ھذا العمل الجھید ، فافزع وال تھتدي بھ السبیل إلى القصد

 .  وانتظر فسیجيء معك الكالم في الصنف الثاني إن شاء اهللا
                                                           

 .  )61:  7العین للفراھیدي . ( ، یكون من السیور بطان البعیر إذا كان منسوجًا بعضھ في بعض:  الوضین)  266(
 .  5:  40سورة غافر )  267(
 .  102:  11سورة ھود )  268(
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إذ لسَت یا مّدعي البراعة والزاعم أّنك من أھل ھذه الصناعة ـ مع قصورك بعد ھذا   
 )269(لى خشفاننسبتك إلیھا نسبة بنات الماء إ!  كّلھ ـ إّال دخیل النسب فیھا ھجین األصل منھا

 !  ، وال أحالفھا وال موالیھا ال من صمیمھا وال عوالیھا!  الظباء

، وتزعم أن ما قّدمناه من اآلیات ومعجز الفقرات  فإن كنت ترى أّنك منھا على شيء  
،   لھیة وال ساطع من األنوار القدسیة، غیر طالع من المطالع اإل كالم بشري وقول إنسي

، ویدخل مثلھ تحت  وترى أّنھ مّما تقدر علیھ القوى البشریة وتحوم حولھ األفكار اإلنسیة
، وھدّوك  ، فارجع إلى أھل ثقتك وطمأنینتك الطاقة والقدرة وتنفع فیھ المساعدة والنصرة

أو عّوضنا عن مكان كلمة منھ  ،  ، أو بّدل لنا من القرآن جملة ، وجئنا منھم بآیة وسكینتك
 !  كلمة

إّنك لو رمت ذلك لرأیت !  ، وأنا بما أقول لك زعیم ، وعمُر اهللا قسٌم عظیم وعمُر اهللا  
عیانًا على التحقیق أّنك لو تخّر من السماء فتخطفك الطیر أو تھوي بك الریح في مكان 

 ! سحیق أھون علیك من وضع قدم واحد في ذلك الطریق

، وعاصروا نزولھ  القوُم الذین عایاھم القرآن وعاداھم وحاّدھم وتحّداھم!  یا ھذا  
، وعاب آلھتھم وسّفھ أحالمھم ونّكس أعالمھم وكسر  وأدركوا ظھوره وشاھدوا نوره

والشجى في  )270(، ورماھم بالصالدم ، وفعل بھم األفاعیل وجاءھم باألھاویل أصنامھم
، وأشّد لھا معاناة ومراسًا  ، كانوا أسعد منك في البالغة جّدًا وأورى في العربیة زندًا الحالقم

 ..  ، وھم أصلھا األصیل ولھم مجدھا األثیل  وأمتن أسبابًا وأقوى أمراسًا

، وناداھم فأسمع وبّلغھم  ثّم لّما صعد بھ بینھم على الیفاع وصدع بھ منھم األسماع  
، ورأوا أن معّلقاتھم التي عجبوا بھا ممخرقات   ، طاشت ألبابھم وتقّطعت أسبابھم معأج

 !  فمّزقوا تلك المعّلقات

ولشّدة مھارتھم ومعرفتھم بمقامات البالغة ومبالغ حدود البشر فیھا ومنتھى قوى   
اجعة ، أیسوا من حینھم عن المعارضة وأذعنوا أّول ما سمعوه بالعجز عن المر الرجال منھا
 .   والمفاوضة

                                                           
 .  )101:  4لسان العرب . ( الظبي أّول ما یولد:  الِخشف)  269(
  . )387:  7المصدر السابق . ( الشدید:  الصلدم)  270(
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، وأحصت قلیل أمرھم  ودفعت إلیك سیرھم )271(الكتب والتواریخ ضبطت لك خبرھم  
 .  )272(والكثیر والفتیل والنقیر

لك عنھم أو بلغك أّن واحدًا منھم أو جماعة من ذوي شرفھم وعالھم ـ وھم  فھل روي  
، نحن كبراء  یا فتى:  ، فقال لھ كما تعلم ما ھم ـ جاء إلى ذلك المتحّدي بھ والناھض بعبئھ

، وقد أكثرت علینا التبّجح وأطلت التحّدي   ، وأشیاخ عشیرتك وفصحاء عصرك قومك
ه كلمات من جنس ما جئت بھ وأتیتھ ومن سنخ ما قرأتھ ، فھذ ، فاكفف بقرآنك والتبّذخ

 !  ؟ ، وقد عارضنا بھا قرآنك وأبطلنا بجمعھا ـ معاذ اهللا ـ فرقانك وأبدیتھ

، بل   ، كأّن ذلك ما خطر لھم على خیال وال اّتسع ألحدھم فیھ مجال  ال وعّزة جالل اهللا  
 !  تظّلوا في الحیرة صرعى سبات یتعّللون باألباطیل والترھا

، ولو تدّبر اللبیب في أمرھم ألیقن أّنھم كانوا ھم  )273()ِإنََّك لََمْجُنوٌن(یقولون لھ تارًة   
 !  المجانین

 !   ، والحّق ما ھو إّال أّن مارد العصبیة قد جعلھم من المسحورین  إّنك لساحٌر:  ویقولون  

، وتجاروا على ُمماناة المنایا ومعاناة  تطامنوا للحروب المبیدة والمواقف المھلكة حّتى  
 .  ، زمان عشرین سنة أو أكثر  الرزایا

 ! ؟  ، أو فعلوھا ولم یبلِّغھا إلینا ناقلوھا أكانت المعارضة ممكنة لھم وتركوھا  

أّیھما یقضي بھ !  ؟ أّیھما یرتضیھ وجدانك!  ؟ بأّي األمرین یحكم عقلك:   قل لنا  
 :   إنصافك

 !  ؟ أتقضي الحقیقة بصّحة شيء منھا  

، الحتوف أطیب منھ  ، ما ھو إّال أّنھم وجدوه أمرًا مستحیًال وأبصروه ممتنعًا منیعًا كّال  
 .  ، فاختاروا أھون األمرین علیھم وألین الحالین لدیھم مطعمًا وحّد السیوف ألین منھ مركبًا

، یرونھ یعید القّصة   أسماعھم وأفكارھم ونصب عیونھم وأبصارھم ، والقرآن ملُء ھذا  
، وبدائع من القول وروائع  الشاردة والقضیة الواحدة بأفانین من البیان وأسالیب من الكالم

                                                           
،  198:  2، دالئل النبّوة للبیھقي  61و 53و 40و 38، إعجاز القرآن للباقالني  307:  1السیرة النبوّیة البن ھشام :  قارن)  271(

، األنوار  110:  2، البرھان للزركشي  60:  3، البدایة والنھایة  110و 70:  1، إعالم الورى  381أسباب النزول للواحدي 

 .  266المحّمدیة 
 .  ، فراجع تقّدم معناھما غیر مّرة)  272(
 .  6:  15سورة الحجر )  273(
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، على اختالف  ، من دون أن ینحّط شأوه في البالغة أو یختلف حالھ في البراعة  من الطول
 .  األسالیب وشتات التراكیب

، وما أخذه اهللا بھ من  وعتّوه واستكباره) فرعون(نظر ـ مثًال ـ ما اقتّص من أمر ا  
 .. ، حیث أغرقھ وجنوده واستنقذ منھ عبیده  النكال ورماه بھ من البوار والوبال

ھذه القّصة ذكرھا ھذا الكتاب الكریم في أغلب سوره من الطوال والمثاني والمئین   
 .  )274(صاره وأوساطھ وصغاره، والمفّصل طوالھ وق  والثواني

                                                           
 .  ، كذا قال جماعة أّولھا البقرة وآخرھا براءة:  السبع الطَول  : ( قال السیوطي) 274(

،  ، واألنعام ، والمائدة  ، والنساء ، وآل عمران البقرة:  السبع الطَول:  ، قال لكن أخرج الحاكم والنسائي وغیرھما عن ابن عّباس

أّنھا :  ، عن سعید بن جبیر  وفي روایة صحیحة عن ابن أبي حاتم وغیره.  ابعة فنسیُتھاوذكر الس:  قال الراوي.  واألعراف

 .  یونس
 .  أّنھا الكھف:  ، وفي روایة عند الحاكم وتقدم عن ابن عّباس مثلھ في النوع األّول

 .  ، سّمیت بذلك ألّن كّل سورة منھا تزید على مائة آیة أو تقاربھا ما ولیھا:  والمئون
 .  ، والمئون لھا أوائل ، فھي لھا ثوان كانت بعدھا:   ، أي ألّنھا ثنتھا;  ما ولي المئین:  انيوالمث

 . ألّنھا تثّنى أكثر مّما یثّنى الطول والمئون;  ھي السورة التي آیھا أقّل من مائة:  وقال الفّراء
 . حكاه النكزاوي.  لتثنیة األمثال فیھا بالعبر والخبر:  وقیل

 . ، كما تقّدم ، وقد ُتطلق على القرآن كّلھ وعلى الفاتحة ھي السور التي ُثنیت فیھا القصص:  ل القّراءوقال في جما
ولھذا ;  لقّلة المنسوخ منھ:   وقیل.  ، سّمي بذلك لكثرة الفصول التي بین السور بالبسملة  ما ولي المثاني من قصار السور:  والمفّصل

، وآخره سورة  إّن الذي تدعونھ المفّصل ھو المحَكم:  ، قال ، عن سعید بن جبیر بخاري، كما روى ال بالمحكم أیضًا:  یسّمى

 . الناس بال نزاع
 :  واختلف في أّولھ على اثني عشر قوال

 .  لحدیث أوس السابق قریبًا;  ق:  أحدھا
 .  ، وصّححھ النووي الُحجرات:   الثاني
 .  ، عزاه الماوردي لألكثرین القتال:  الثالث

 .  ، حكاه القاضي عیاض الجاثیة:  رابعال
 .  الصاّفات:  الخامس
 .  الصّف:  السادس
 .  ، حكى الثالثة ابن أبي الصیف الیمني في نكتھ على التنبیھ تبارك:  السابع
 .  ، حكاه الكمال الذماري في شرح التنبیھ الفتح:  الثامن
 .   ، حكاه ابن السّید في أمالیھ على الموّطأ الرحمن:  التاسع
 .  اإلنسان:   العاشر

 .  ، حكاه ابن الفركاح في تعلیقھ عن المرزوقي سّبح:   الحادي عشر
المفّصُل :  وعبارة الراغب في مفرداتھ.  بأّن القارئ یفصل بین ھذه السور بالتكبیر:  ووّجھھ.  ، حكاه الخّطابي الضحى:  الثاني عشر

 .  من القرآن السبُع األخیر
 .  للمفّصل طواٌل وأوساط وقصاٌر:  فائدة
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 :   ھاك مثًال من ذلك ونموذجًا مّما ھنالك  

َوَقاَل ُموَسى َربََّنا ِإنََّك آَتْیَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزیَنًة َوَأْمَواال ( : من السور الطوال) یونس(قال في سورة   

 َفَال ُیْؤِمُنوْا َحتَّى َیَرُوْا اْلَعَذاَب ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َربََّنا ِلُیِضلُّوْا َعن َسِبیِلَك َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِھْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِھْم

ْلَغَرُق َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُھْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغیًا َوَعْدوًا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُھ ا(:   ، إلى قولھ )275()ِلیَماَأل

 .  )276()اِئیَل َوَأَنْا ِمَن اْلُمْسِلِمیَنَقاَل آَمنُت َأنَُّھ ال ِإِلَھ ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِھ َبُنو ِإْسَر

َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َأیَُّھا اْلَمالَُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلھ َغْیِري َفَأْوِقْد (:  وقال في سورة القصص من الثواني  

َواْسَتْكَبَر ُھَو َوُجُنوُدُه ِفي * لِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي الََُظنُُّھ ِمَن اْلَكاِذِبیَن ِلي َیا َھاَماُن َعَلى الطِّیِن َفاْجَعل لِّي َصْرحًا لََّع

َف َكاَن َعاِقَبُة َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُھْم ِفي اْلَیمِّ َفانُظْر َكْی* االَْْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّھْم ِإَلْیَنا َال ُیْرَجُعوَن 

 .  )277()الظَّاِلِمیَن

* لََّعلِّي َأْبُلُغ االَْْسَباَب َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َھاَماُن اْبِن ِلي َصْرحًا (:   وفي سورة المؤمن من طوال المفّصل  

َمِلِھ َوُصدَّ َعِن السَِّبیِل َوَما َكْیُد َأْسَباَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي الََُظنُُّھ َكاِذبًا َوَكَذِلَك ُزیَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َع

 .   )278()ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَباب

َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِھ َقاَل َیا َقْوِم َأَلْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَھِذِه االَْْنَھاُر َتْجِري (:  وفي الزخرف منھا أیضًا  

َفَلمَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا (:  ، إلى قولھ )279()َأْم َأَنا َخْیٌر مِّْن َھَذا الَِّذي ُھَو َمِھیٌن َوَال َیَكاُد ُیِبیُن* ِمن َتْحِتي َأَفَال ُتْبِصُروَن 

 .  )280()َفَجَعْلَناُھْم َسَلفًا َوَمَثًال ِلْالِخِریَن* ِمْنُھْم َفَأْغَرْقَناُھْم َأْجَمِعیَن 

مجمًال لتلك التفاصیل مختصرًا  )جّل شأنھ(وفي النازعات من قصار المفّصل یقول   
ِإْذ َناَداُه َربُُّھ ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس * َھْل أَتاَك َحِدیُث ُموَسى (:  تلك الواقعة على ما فیھا من الشؤون والتھاویل

                                                                                                                                                                                     
 .  ، ومنھا إلى آخر القرآن قصاره ، وأوساطھ منھا إلى الضحى فطوالھ إلى َعّم:  قال ابن معن

 .  ھذا أقرب ما قیل فیھ
وآي القرآن لیست :  ، فقال ذكر عنده المفّصل أّنھ:  ، عن ابن عمر ، عن نافع أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف:  تنبیھ

 .  قصار السور وصغار السور:  ، ولكن قولوا  بمفّصل
 .  سورة قصیرة أو صغیرة:  وقد اسُتدّل بھذا على جواز أن یقال

 .  ذكره ابن أبي داود.  ، ورّخص فیھ آخرون ، منھم أبو العالیة وقد كره ذلك جماعة
 ]5:  73المّزّمل [) َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال: ( ، فإّنھ تعالى یقول سورة خفیفة:  ال تقل:  ، قاال لیةوأخرج عن ابن سیرین وأبي العا

 . ) 222ـ  220:  1اإلتقان في علوم القرآن  . ( ولكن سورة یسیرة
 .  88:  10سورة یونس )  275(
 .  90:  10سورة یونس )  276(
 .  40ـ  38:  28سورة القصص )  277(
 .  37ـ  36:  40سورة غافر )  278(
 .  52ـ  51:  43سورة الزخرف )  279(
 .  56ـ  55:  43سورة الزخرف )  280(
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َفَكذََّب * َفَأَراُه اْالَیَة اْلُكْبَرى * ى َربَِّك َفَتْخَشى َوَأْھِدَیَك ِإَل* َفُقْل َھل لََّك ِإَلى َأن َتَزكَّى * اْذَھْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّھ َطَغى * ُطوًى 

ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة * َفَأَخَذُه اللَُّھ َنَكاَل اْالِخَرِة َواالُْوَلى * َفَقاَل َأَنا َربُُّكُم االَْْعَلى * َفَحَشَر َفَناَدى * ُثمَّ َأْدَبَر َیْسَعى * َوَعَصى 

 .  )281()لَِّمن َیْخَشى

 ..  ، ونبأ من أنبائھ ھذه قّصة من قصصھ  

، وتراكیب  ، وأسالیب متباینة ، وأنحاء متفاوتة انظر كیف جاء بھا في طرق مختلفة  
 .. متشّعبة

 .   ، وإذا انتھیت إلیھ حسبتھ النھایة ھو الغایة:  كّل واحد إذا رأیتھ قلَت  

،   ، وشرائعھ وأحكامھ ، وحججھ وبراھینھ  وعلى مثل ذلك سائر أحادیثھ وأقاصیصھ  
 .  وحاللھ وحرامھ

، وأّنھ مرتبة إلھیة  ، وتبیانًا لمعجز القّوة وباھر السطوة كّل ھذا إظھارًا لعظیم القدرة  
 .  ، تعجز عنھا البشر وتضعف دونھا القوى والُقدر  ومنزلة إلھامیة

 .   ذا التكرار وسّر ذلك االستمرارومنھ تعرف وجھ ھ  

، فتدّبره بعون اهللا  وھذا باب عظیم من معجزاتھ وسرٌّ جلیل من أسرار بالغاتھ  
 .. ، واغتنمھ إن كنت من أھلھ وفضلھ

) عیسى(، وترجمتھ لحیاة  )إبراھیم(و) یونس(و) یوسف(سورة :  وقف على مثل  
وإخوتھ على ) یوسف(ألخّص في قّصة ، وعلى ا ، واقِض العجب ھنالك )موسى(و) یحیى(و

 .  ، فإّنك تجدھا وحدھا قرآنًا معجزًا وحدیثًا عجبًا طولھا

، یضیق وسعنا عن إحصائھا وتفصیل   وجھات إعجازه وأبواب بالغتھ كثیرة واسعة  
 .  أنبائھا

فلذلك لم .  والقدر الذي ذكرناه إّنما جاء على عفو الطبع وترّسل الخاطر وسماحة القلم  
 .   أِت مبّوبًا وال محّررًا وال مرّتبًای

ولو جئنا ذلك تّوًا وقصدناه بدوًا الحتجنا إلى إفراد بالتألیف وانعقاد أبواب تستقّل   
 . .  بالتصنیف

، الذي یوقفك على ما تتوّخاه من  إّن من أبواب إعجازه وبالغتھ وبلوغ أسرار براعتھ  
 ، الذي  ریك اإلعجاز شھودًا، الذي ی ھذه الُبغیة وترومھ من ھذه المنیة

                                                           
 .   26ـ  15:  79سورة النازعات   )281(
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، الذي یسلك بك في واضح  ، الذي یحّقق لك الحقیقة  یشھدك منتھى حّد البالغة معّینًا محدودًا
 .. الطریقة

، وتضرب أقصى مبالغ الفكرة  ذاك أن تنظر في تشبیھاتھ البدیعة وتمثیالتھ المنیعة  
،   ًا إلى أبلغ منھ تمثیًال، وترى ھل تجد مساغًا وتدرك بالغ  وتدأب في مراجعة النظرة

 !  ؟ ، وأسنى محال  ، وأسمى مقامًا وأحسن تشبیھًا

، أو تنّظمھ في أقوى من سلكھ أو  وھل تقدر على أن تزید فیھ أو تعلو على معالیھ  
 !  ؟  ترفعھ إلى ما ھو أعلى من سمكھ

 :  من تمثیالتھ، مستوقف الفكر على كّل واحد  خذ مستقصیًا في النظر من أّول تشبیھاتھ  

ذاك مثل قولھ في وصف حال المنافقین وتجسیم حقیقتھم في العیان وتحدید ملكاتھم   
َمَثُلُھْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّا َأَضاءْت َما (:   )جّل شأنھ(، یقول  الخبیثة في حیث تشھدھا األذھان

َأْو َكَصیِّب مَِّن السََّماء ِفیِھ * ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُھْم َال َیْرِجُعوَن * ْم ِفي ُظُلَمات َال ُیْبِصُروَن َحْوَلُھ َذَھَب الّلُھ ِبُنوِرِھْم َوَتَرَكُھ

لََّما َأَضاء َلُھم مََّشْوْا َیَكاُد اْلَبْرُق َیْخَطُف َأْبَصاَرُھْم ُك(:  ، إلى نھایة المثل في قولھ  اآلیة )282()ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق

 .   )283()ِفیِھ َوِإَذا َأْظَلَم َعَلْیِھْم َقاُموْا

ولو ذھبنا إلى بیان دقائق ھذا المثل وأسراره وتطبیقھ على خواّص الُممّثل لطال المقام   
 .  وفات الغرض

، وتكّفلت بھ وإن لم تبلغ  وإن لم تستوفھ )284(وكتب التفاسیر قد َوفت بشطر من ذلك  
 .  الفلسفة فیھ ولم تستقصھ

 .   ، ال تمام الخوض فیھ  ما الغرض ھنا سوى اإلشارة والتنبیھ  

مِّن َبْعِد َذِلَك َفِھَي َكاْلِحَجاَرِة َأْو ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم (:   في بني إسرائیل) تعالى(ثّم ِسر حّتى إلى قولھ   

، جاریًا على ھذا  )286(، وھلّم جّرًا اآلیة )285()َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفجَُّر ِمْنُھ اَألْنَھاُر
، حّتى تصل إلى قولھ في الكشف عن حال الدنیا وغرور متاعھا وزوال زینتھا  المجرى

اء َأنَزْلَناُه ِمَن السََّماء َفاْخَتَلَط ِبِھ ِإنََّما َمَثُل اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َكَم(:  )جّل شأنھ(، وذاك حیث یقول  وسوء عاقبتھا

                                                           
 .  19ـ  17:  2سورة البقرة )  282(
 .  20:  2سورة البقرة )  283(
،   150ـ  137:  1)  فارسي (، تفسیر أبي الفتوح الرازي   87ـ  72:  1، الكّشاف  165و 160:  1لكشف والبیان ا:  انظر)  284(

،  92ـ  74:  1، البحر المحیط  89ـ  81:  1، تفسیر الفخر الرازي  37ـ  30:  1، زاد المسیر  120ـ  112:  1مجمع البیان 

 .  76ـ  75:  1، الجوھر الثمین  147ـ  145:  1، الصافي  اوما بعدھ 5:  2تفسیر القرآن لصدر المتأّلھین 
 .  74:  2سورة البقرة )  285(
وأصل الجّر أن تترك اإلبل والغنم ترعى .  كمسیروا على ِھیَنِتكم وال تشّقوا على أنفسكم وركاب:  ، ومعناه ھذا من األمثال)  286(

 .  )355:  2جمھرة األمثال . ( وتسیر
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ُلَھا َأنَُّھْم َقاِدُروَن َعَلْیَھآ َأَتاَھا َأْمُرَنا َنَباُت اَألْرِض ِممَّا َیْأُكُل النَّاُس َواَألْنَعاُم َحتََّى ِإَذا َأَخَذِت اَألْرُض ُزْخُرَفَھا َوازَّیََّنْت َوَظنَّ َأْھ

 .  )287()َعْلَناَھا َحِصیدًا َكَأن لَّْم َتْغَن ِباَألْمِس َكَذِلَك ُنَفصُِّل اآلَیاِت ِلَقْوم َیَتَفكَُّروَنَلْیال َأْو َنَھارًا َفَج

وفي ھذه اآلیة من أسرار العلوم ودقائق الفلسفة الطبیعیة ما ال یذھب بعضھ أو كّلھ   
 .   عّمن ھو أھلھ

أنحاءه وأسالیبھ في تشبیھھ للشيء الواحد بتشبیھات مختلفة ثّم انظر تفّننھ وضروبھ و  
 .   في مقامات متعّددة

مََّثُل الَِّذیَن (:  في ضرب المثل لغایة عمل الكافر وسوء عاقبتھ) عّز طولھ(من ذاك قولھ   

َشْيء َذِلَك ُھَو الضََّالُل  َكَفُروْا ِبَربِِّھْم َأْعَماُلُھْم َكَرَماد اْشَتدَّْت ِبِھ الرِّیُح ِفي َیْوم َعاِصف َال َیْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوْا َعَلى

 .  )288()اْلَبِعیُد

في سورة ) تعالى(واقع األمر في المثال بقولھ  ثّم بسط المقال وفّصل اإلجمال ومّثل  
:  ، قال متعالي العّز والجالل عن النّد والمثال بكثیر) إبراھیم(النور التي ھي بعد سورة 

َجَد اللََّھ ِعنَدُه َفَوفَّاُه ِحَساَبُھ َواللَُّھ َوالَِّذیَن َكَفُروا َأْعَماُلُھْم َكَسَراب ِبِقیَعة َیْحَسُبُھ الظَّْمآُن َماء َحتَّى ِإَذا َجاءُه َلْم َیِجْدُه َشْیئًا َوَو(

ض ِإَذا َأْو َكُظُلَمات ِفي َبْحر لُّجِّّي َیْغَشاُه َمْوٌج مِّن َفْوِقِھ َمْوٌج مِّن َفْوِقِھ َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَھا َفْوَق َبْع* َسِریُع اْلِحَساِب 

 .  )289()َیْجَعِل اللَُّھ َلُھ ُنورًا َفَما َلُھ ِمن نُّورَأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیَراَھا َوَمن لَّْم 

، وصّفى في درك اللطائف  ، وأحسن في خّطة المعارف سیرتك أنار اهللا سریرتك  
أو تھتدي إلى تشبیھ یقع أبلَغ !  ؟ ، أتجد للزیادة في ھذا المثل من موضع بصرك وبصیرتك
أو ترى ـ ولو أجھدت أفكارك وجمعت أعوانك وأنصارك ـ أّنك تحسن أن !  ؟  من ھذا الموقع

، وھو من المبالغة في الكشف عن الحّق  تأتي بأحسن منھ صیاغة وأقوى مبالغة وبالغة
 !  ؟  ، ال من المبالغات الشعریة والمعاني الخیالیة وتصویر الواقع

یسعھ من إحصاء خواّصھا قلمي أو  وماذا!   ؟  وبعد فماذا یبلغ من معجز بالغتھا بیاني  
 !  ؟ لساني

 :  وھل ـ بعد ھذا ـ إّال أن أقول  

 توَّھمُت شیئًا لیس یدركُھ العقُل*** تّوھمُتھا في قدسھا فكأنَّما 

 تحدُّ بھ إّال ومن قبلھ قبُل*** فما یرتقي التكییف فیھا إلى مدًى 

                                                           
 .  24:  10سورة یونس )  287(
 .  18:  14سورة إبراھیم )  288(
 .  40ـ  39:  24سورة النور )  289(
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راب حّتى أردفھ بالتشبیھ بالبحر وتعّرف النكتة في عدم االقتناع بتمثیل أعمالھم بالس  
، وأّن منھا ما یّتكل   نظرًا إلى اختالف أعمال الكافر; اللجّي على ذلك الوجھ المخصوص 

 .  ، ویّتخذه سببًا لنجاتھ وزادًا لمعاده علیھ ویعتّد بھ

 .  وھذا ھو السراب الذي إذا جاءه لم یجده شیئًا  

َوُھْم َیْحَسُبوَن َأنَُّھْم ُیْحِسُنوَن (:  )تعالى(ولھ وھذا النوع من العمل ھو المصّرح بھ في ق  

 .  )290()ُصْنعًا

،  ، وال نظام عقل  ومنھا األعمال الھمجیة العادیة العدوانیة التي ھي ال عن قانون شرع  
 .  ، وال فتوى فتّوة وال مرآة مرّوة

، فتتراكم علیھ الظلمات  الظلم وظلمات الجھل، فیجتمع عنده ظالم الكفر وظالم  وعلیھ  
 .  وترتبك علیھ الجھاالت بعضھا فوق بعض

، وھو   فإّن الجھل ـ معاذ اهللا ـ مثار الظلمات ومدار الظالمات; وھذا دون الواقع بكثیر   
 !  طبقات فوق طبقات ودركات تحت دركات

، وتنكسف  الحّق ستوره، ویرخي الباطل على  یعمى بصر البصیرة) أجارك اهللا(ھناك   
، بحیث إذا أخرج یده لم یكد یراھا وإذا أشرقت شموس الھدایة لم  شموس العقل المستنیرة

 .   یستضئ بسناھا

، ومعرفة مبدئھ ومعاده وما   فمن أین ُیرجى لھ النظر في العاقبة ودرك اُألمور المغّیبة  
 !  ؟ یلزم علیھ من إعداد راحلتھ وزاده

، بل الظالم   وھو الظلم!  ؟ وھل الكفر سوى جحودھا!  ؟  ذلك وھل اإلیمان إّال  
 !  الحالك

،  ، وُتفھم آیاتھ  ، وبمثلھ فلیعتبر كالمھ )جّل شأنھ(وعلى مثل ھذا فلیتدّبر في أمثال اهللا   
 .  ، وُتعرف زواجر أمثالھ وأسرار حكمھ وأقوالھ  وُتنظر بّیناتھ

 .   فة حقیقة اإلعجاز وبدیع اإلیجازومن ھذا المجاز فلیتوّصل السالك إلى معر  

، وما ھو من البطون وخالف الظاھر كما ال یخفى على   وھذا مقام شاسع وباب واسع  
 .  الفطن الماھر

، وأعجب كیف  عن قرضھ )292(ألكثر التفاسیر حیث صفرت عیابھا )291(وإّني ألرزأ  
 !   ؟  استطابت الجماھیر ِوطابھا دون مخضھ

                                                           
 .  104:  18سورة الكھف )  290(
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، فخذ  بید أّنك إن أردت التوّسع في العرفان والتوّصل إلى عجائب رموز ھذا الفرقان  
،   ، لترى العجائب تترى والبیان سحرا  مثًال من أّول مفتتح الكالم ومبدأ الفصل في ھذا المقام

 !  والمعاني منیعة واأللفاظ بدیعة

 !  ، واألمثال سائرة  ، والقدرة قاھرة  تجد المعجزة باھرة  

، ھناك لوامع آیاتھ وجوامع   ، ھناك مواقع ِحكمھ وأمثالھ ھناك سواطع أنوار جاللھ  
َوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم آَیات مَُّبیَِّنات َوَمَثًال مَِّن الَِّذیَن َخَلْوا ِمن َقْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة (:   ضرب المثل األعلى لذاتھ وصفاتھ

نََّھا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ اللَُّھ ُنوُر السََّماَواِت َواالَْْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاة ِفیَھا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجة الزَُّجاَجُة َكَأ* لِّْلُمتَِّقیَن 

َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنور َیْھِدي اللَُّھ ِلُنوِرِه  ُیوَقُد ِمن َشَجَرة مَُّباَرَكة َزْیُتوِنة الَّ َشْرِقیَّة َوالَّ َغْرِبیَّة َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ

 .  )293()اللَُّھ ِبُكلِّ َشْيء َعِلیٌمَمن َیَشاء َوَیْضِرُب اللَُّھ االَْْمَثاَل ِللنَّاِس َو

َملعًا یا : (  معایاًة للبلغاء عن معارضتھا) نھج البالغة(إّن َمن یقول في بعض كلمات   
 !  ؟  ، ما أدري ماذا یقول لھم في ھذه اآلیة )294()، وإّال فالتخویة ظلیم

 :   أّما ھذا الضعیف الضارع والعبد الخاشع فال أجدني ُأحسن فیھا إّال أن أقول  

 موطئ نعلیِھ لھا ساجدا*** ِلیغتدي كلُّ بلیغ على 

 تحرق من جاء لھا جاحدا*** عزائم اهللا وأنوارھا 

 لم یعُن كالعبد لھا عابدا*** الفكر من بعدھا  فأّي حّر

 على تعالي شأنھا شاھدا*** بالغة إعجازھا قد غدا 

 لم یلَف إّال شأوھا شاردا*** والعقل أّنى یرتقي شامخًا 

 وإن تسامى في النھى صاعدا*** یرتدُّ عن أصغرھا صاغرًا 

 تؤتیھ من أنوارھا قائدا*** فلیخَس عن إدراكھا دون أن 

ت أّیھا العارف بلطائف أسالیب الكالم والناقد لما في تصاریف التراكیب من بدیع أن  
، أنت أّیھا الزاعم حمل ألویة  ، أنت یا مّدعي البراعة في ھذه الصناعة السبك ومعجز النظام

                                                                                                                                                                                     
 .  )53:  1صحاح اللغة . ( انتقصھ:  ارتزأ الشيء)  291(
 .  )190:  1المصدر السابق . ( ما یجعل فیھ الثیاب:  العْیَبة)  292(
 .  35ـ  34:  24سورة النور )  293(
لسان  . ( العدو الشدید:  ، وقیل ة السیرشّد:  ، وقیل السرعة والخّفة:  ، وقیل الطلب:  ، وقیل الذھاب في األرض:  الملع)  294(

 .  ) 179:  13العرب 
 )  268:  8المصدر السابق  . ( الذكر من النعام:  والظلیم

 .  ) 255:  4المصدر السابق  . (  ، والطائر إذا أرسل جناحیھ تجافى في سجوده وفّرج ما بین عضدیھ وجنبیھ:  وخّوى الرجل
 . 105:  6البالغة البن أبي الحدید  الحظ شرح نھج.  وھذا من األمثال
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، بحرمة نصیحتي لك وخدمتي إلیك وجھادي في ذات اهللا لك ال  الفضل فیھا والزماعة
، فإن ُوفِّقت  ، إّال ما أخذت ھذا الكتاب الكریم  یك بجالل اهللا العظیم، ال بل قسمي عل  علیك

، وأمعن  ، ومّیزھا عند القراءة جملة جملة وفّصلھا تفصیًال فرّتل ھذه اآلیة وما بعدھا ترتیًال
 .   فكرك فیھا على حسب ما یتھّیأ لك عند التالوة ولو قلیًال

،   ، وكیف استیالؤه على شراشر لّبك  لبكثّم انظر كیف وقع ھذا النور من آیتھ في ق  
 !  ، وامتالؤك ببھجتھ وانتعاشك برونقھ وكیف سریانھ في حّسك ونفوذه في عروقك

، والھّزة كیف تعمل في جوانبك من  أم ھل تجد الرعب كیف یأخذ منك مأخذه من وجھ  
 !   ، واألریحیة كیف تستولي علیك من باب  لون

، والسرور كیف یھّزك لعجیب ما  للطیف ما أحسسَتھوھل تجد الطرب كیف یستفّزك   
 !  فطنت لھ وأدركتھ

 !   ؟ أال تجد في نفسك من المعرفة التي أحدثت لك عّزة  

 !  ؟ أال تحّس في أعطافك من سحر ذلك البیان ارتیاحًا وھّزة  

 !  ؟ ، وفي الیقین سبقًا وتحقیقًا أال ترى لك في الفضل تقّدمًا وتبریزًا  

،  ، ومھاویھم في متاھة المھانة والذّلة ت ترى مطارح الجّھال تحت أقدام الغفلةأَو لس  
 !  ؟ وأقدارھم بالعین التي یجب أن تلحظ بھا مراتبھم من االزدراء والقّلة

، وما یصیبك في تدّبرھا   أَو لست تجد ما یأخذك عند تالوتھا من الوجد والشغف  
 !  ؟  فوالتمّلي بھا من االمتالء بالمجد والشر

 !   ؟ ، أال یستفّزك العجب  أال یھّزك الطرب  

 !  ؟  ، أال تتماید أطرافك أال تتمایل أعطافك  

، بل أخشى أن تكون عصابة العصبیة قد غّطت على عینیك وداء الجھل ران على  كّال  
بمدركة الحقد وھي ، فنظرَت بعین السخط وھي العمیاء وفّكرت  قلبك وقبض على یدیك

 !  األرمد)295(فقلبك كالحجارة أو أشّد وعینك عین ذي العائر!  العوجاء

، أو تؤّثر فیك تلك اللطائف والمعارف شیئًا من  فمن أین تنالك ـ یا ھذا ـ تلك الفّزة  
!  ، ال بل الحجر الجامد  ، ال بل الرجل الجاحد ، وأنت من ھو للحّق كیف كان معاند الھّزة

 !  ، فما علّي وال علیك فھونًا أّیھا العارف المّتقد من األسف.  والتوفیق لیس إلّي وال إلیك

                                                           
 .  )763:  2صحاح اللغة . (  ، إذا ترك الشول إلى ُأخرى الجمل عائر:  یقال)  295(

 .  )1742:  5المصدر السابق . ( الناقة التي تشول بذنبھا لّلقاح وال لبن لھا أصًال:  والشائل
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، في نضده  ، في عجیب رصفھ وإحكامھ  ھذا كّلھ في شأن حسن الكالم وبدیع نظامھ  
، في  ، في حّظھ بلفظھ ، في زھره وزھوه ، في شأنھ وشأوه ، في نظمھ بسلكھ  وسبكھ

 .  ، في شرفھ وبسالتھ سالستھ ونفاستھ

اآلفاق  ، وما شّع في أّما لو جئت إلى ما انبسط في العالم من بركات معانیھ وأسراره  
، وما استطرد في ذلك المثل  ، وما انطوى فیھ من ُأصول المعارف اإللھیة من لمعات أنواره

، حیث أشار  من التعالیم العملیة والفنون الصناعیة ودقائق العلوم الطبیعیة ورموزھا الخفّیة
جھ ، ورمز إلى ما استخر  إلى خاّصة تأثیر الزجاج في تلطیف النور وصفائھ وتألأل أضوائھ

، وما أغرب وأربى باستكشافھ الغربیون  في مناھز أعصارنا الفالسفة الصناعیون
،  اُألوربائیون من القّوة الكھربائیة التي وصلوا إلیھا بعد الجھد الجھید والسعي الشدید

، كما ھو الشأن في سائر مكتشافتھم وجمیع  والزمان المتطاول والمعاونة والمعامل
 .  مخترعاتھم

، ولكن بأوجز  معجز المحّمدي أشار إلیھا قبل ما ینیف على ثالثة عشر قرنًاوھذا ال  
، كما رمز   )296()َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ َناٌر(:   ، مستطردًا ذلك بقولھ عبارة وألطف إشارة

 .  إلى أكثر تلك المخترعات بخفّي الرموز واإلشارات

 :   والسّر في توّخیھ ھذا النحو من البیان على وجھ الرمز والخفاء إّنما ھو عّدة أشیاء  

 .  المحافظة على رصانة الكالم ورصافتھ وإعجازه وبالغتھ : )منھا(  

،   ، وعدم رغبتھم فیھا  قصور المخاطبین بھ عن درك تفاصیل تلك اُألمور : )منھا(و   
 .  وإجفال طباعھم عنھا

، لمن سبق  العنایة العاطفة والحكمة المتقنة إتمامًا للحّجة وإظھارًا لعظیم القدرةفقضت   
، وال تتّم الحّجة علیھ إّال   ، وأّنھ مّمن یرغب إلى المعاني  في علمھ أّنھ من أھل تلك اللطائف

، فاستودعت تلك العلوم والحقائق استیداع البذور المستكنة في األراضي الطّیبة  بالمعارف
لُتغرس في أمثالھا من العقول المستقیمة والنفوس السلیمة التي دأب الفكر والتأّمل ; مئنة المط

 .  في حرثھا وبحثھا

ھنالك تستعّد ألن ُتسقى بماء الرحمة المتقاطر ویصیبھا منھ بقدر استعدادھا وما یّسر   
ًا وتنبت بذورھا ـ ، فتنمو ُأصول ھاتیك العلوم والمعارف نماًء بّین وقّدر لھا المبدع الفاطر
مَّا َفرَّْطَنا (:  )تعالى(، ویكون ذلك شاھدًا وشارحًا ومفّسرًا وموضحًا لقولھ   بإذن اهللا ـ نباتًا حسنًا

                                                           
 .  35:  24سورة النور )  296(
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 َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء(:  إلى أمثالھا من الكرائم اإللھیة والعالئم الرّبانیة )297()ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيء

 .   )298()َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَھا

 .   ، فإّنھا من أمثالھ الباھرة وآیاتھ القاھرة  فارجع إلیھا في سورة الرعد  

ولیس الغرض المھّم ھنا إثبات ھذا الشأن وأّن جمیع العلوم والمعارف مودعة في   
 . و في اآلیة على تقدیره كذلك، وإّنما استطردناه في الذكر كما ھ  القرآن

ما جوھر الغرض في عرض ھذا البحث وطولھ وجرجرتھ وتطویلھ إّال أن ندّلك على   
، بحیث ترى ذلك رأي العین ویحصل لك من الیقین بھ ما ال   حقیقة اإلعجاز وجوھر البالغة

 .   )299(یبقى لك معھ شكٌّ وال مین

وجھ الداللة على ذلك من ھذه اآلیة ـ كما أسلفناه لك في غیرھا ـ أن تعمد إلى أّي جملة   
اْلِمْصَباُح (:  ، وقولھ )َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاة ِفیَھا ِمْصَباٌح(:   )تعالى(قولھ :  ، مثل شئت من مفردات جملھا

 .  ، وھكذا إلى حیث أردت منھا )الزَُّجاَجُة َكَأنََّھا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ(:  ، وقولھ )ِفي ُزَجاَجة

، أو فریدة  ، ھل تجد لفظة تقوم مقامھا وانظر في مفردات كّل واحدة من ھذه الجمل  
 ؟  ، أو تسّد مسّدھا تحّل محّلھا

، وانظر ھل تھتدي إلى أحسن  ، واستضئ بألف واحد منھ خذ المشكاة أو المصباح  
 !   ؟ نھا مّما یرادفھام

، وأمثال ذلك مّما یوافقھ بالصراحة أو  ، أو كزوایة  ، أو كروزنة مثل نوره ككّوة:   قل  
 .  االلتزام

، أو   ، أو قندیل ، أو مشعل  كمشكاة فیھا سراج:   ، وقل وكذا فانقل المصباح إلى مثلھ  
 .   ، أو مقباس  نبراس

 !  ؟ ، أو یوازن عیارھا  ائد أو یشّق غبارھاھل تجد شیئًا منھا یقرب من ھاتیك الفر  

فإّن المشعل وإن كان أكبر من المصباح السراج الذي ھو الضخم الثاقب وھو أكبر من   
، ولكن في لفظ المشعل من الفجاجة والفھاھة والعاّمیة المرذولة ما  النبراس والقندیل ونحوھا

 .   ال یخفى على من لھ أدنى ذوق

نُّوٌر َعَلى ُنور َیْھِدي اللَُّھ ِلُنوِرِه َمن (:  خاتمة المثل وجمیل عاقبتھ بقولھثّم انظر إلى حسن   

 .  )َیَشاء
                                                           

 .  38:  6سورة األنعام )  297(
 .  17:  13سورة الرعد )  298(
 .  )2210:  6صحاح اللغة . ( الكذب:   المین)  299(
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بالفقرة اُألولى إلى كون ذلك النور المضروب مثًال لجاللھ متضاعف ) جّل شأنھ(أشار   
اإلضاءة واإلشراق بتناصر المشكاة فیھ والمصباح والزجاجة والزیت حّتى لم یبق بقیة مّما 

 .  یقّوي النور ویزیده إشراقًا إّال وھي فیھ

، وھي بنفسھا دّرة فریدة تتالأل نورًا  فكأّن ھذه الكلمة ھي فذلكة المقام وخالصة المثل  
 .  ، وتتعالى بھجة وسناًء وتتسامى رفعة وعالًء وتشّع إشراقًا

ال یدرك وال ، ووقفت في المقام الذي  سارت مسیر األمثال وعّزت عن األنداد واألمثال  
 ..  ، واستغنت بشھامتھا عن أخواتھا واستقامت عن ذواتھا بذاتھا ینال

 .  ، وإن انفصلت أشرقت وحدھا وتجّلت  فھي إن اّتصلت بمقامھا عّزت فیھ وجّلت  

، ومنھ سرت مثًال في ألسنة العوام فضًال عن  وھي من الفرائد التي ابتكرھا ھذا الكتاب  
، وما   ر من فرائد مخترعاتھ وأبكار بالغاتھ مّما مّر علیك كثیر منھ، ككثی  الخطباء والكّتاب
 .  قصرنا عنھ أكثر

إّني ال أرتاب في معرفتك بشأن الكالم من خطبھ وشعره ونثره وأراجیزه وسائر   
 .   أنواعھ

ترى أّن الخطبة الوحیدة أو القصیدة الفریدة أو المقامة السامیة في شأو البالغة إذا   
 .  ، وإذا ُأملیت على الطبع مّلھا واستسمجھا لى السمع ثالثًا أو أربعا مّجھاكّررتھا ع

 .   إّن الطبع موّكل بمعادات المعادات واستكراه المكّررات:  حّتى قیل  

 ..  وھذا الفرقان الحمید والقرآن المجید كّلما كّررتھ تعالى وتعاظم وتفاخر وتفاخم  

،  ذه القرون المتطاولة في عموم اُألمم المتداولةُیتلى على جمیع األلسنة في غضون ھ  
وإذا وازنت بھ كالمًا شال .  ، ومھما بلوتھ لم تبل إّال حمیدًا  وكّلما تلوتھ وجدتھ غّضًا جدیدًا

 .  ، وبخس لدیھ قدره وإن غالیت بمقداره ، وخّف في عیاره ، وعنى لعنوانھ في میزانھ

، ولھا عندھم مقام   ماء اإلمامیة ـ عناٌء عظیموللعلماء في آیة النور ـ وال سّیما عل  
 .  ، وتفاسیر شجون من ظھور وبطون  ، ولھم علیھا تعالیق ورسائل وتحقیقات دالئل  كریم

   ذكر بعض علماء اإلعجاز القرآني ونقل كلماتھم 

،   ، كما ھو الشأن في أكثر المفّسرین ولكّنھم أغفلوا جھة فصاحتھا ومعجز بالغتھا  
، إّال أفراد تنزر في   بذلك آتیٌة على جّل المبّرزین من أساطین العلماء اإلسالمّیین والمؤاخذة

، مّمن عنى بھذا الشأن فوقف على حواشیھ وحام حول الغرض  العدد وآحاد یعّدھا كّل أحد
 .  ، ولكّنھ جّد فأجاد وكّد فكاد ولم یقع فیھ

 .  أّن القرآن ما ُفّسر إلى اآلن:   والحّق ما یقال من  

 ..   وعلى العّالت فعذرھم واضح لدینا واإلنصاف فریضة علینا  
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،  ، متالطم األمواج مّتسع الفجاج متشّعب المنھاج فإّن الخطر خطیر والمورد لجٌّ غزیر  
 .  یمخر عبابھ الزاخر ویخور بھ الخّریت الماھر

 !  ؟ وأّنى ُتدِرك ھذه الحواّس المادّیة حقائق األشیاء المجّردة كما ھي  

 !  ؟ وكیف تحیط ھذه العقول المتناھیة بكالم ذلك الكمال غیر المتناھي  

، وكالمھ ِوجھُة  وكیف یبلغ المخلوق إلى معاني كالم الخالق وتمام مظھر قدرتھ فیھ  
والعقول القادسة دون أدنى ذلك معقولة وأرواح الروحانّیین !  ؟ ، وصفاتھ مرآة ذاتھ صفاتھ

 .   )300()ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن(:  ، فـ ةعلى الباب طائشة مذھول

أّما بعض الضعفاء من عباده فإذا ھّم بخیالھ أو خطر على بالھ التصّدي لتفسیر سورة   
آیاتھ من متوّسطاتھ ـ فضًال عن مطّوالتھ ـ أو التعّرض لتمام فصل من فصولھ أو عّدة من 

وشھیر مقاماتھ ـ على خّطة الخوض في جمیع شؤونھا وجّم أفانینھا واستیفاء جمیع جھاتھا 
مّما یتعّلق بمعانیھا وعباراتھا ـ فال أجدني ـ عند إرادة ذلك والفكرة فیھ ـ إّال كلحم على 

 !   ، أو كالمرمي بھ من حالق إلى حیث ال مقّر لقدم )301(وضم

 

 ]ذكر بعض علماء اإلعجاز القرآني ونقل كلماتھم  [

،  ، وال نخفي فضلھم  ، وال ننكر عرفھم ، نحن ـ بفضل اهللا ـ ال نبخس الناس حّقھم نعم  
 جملة من أساطین العربیة فإّن; وال نجحد أیادیھم وال نطمس مساعیھم 

األوائل البارعین فیھا وفي غیرھا من الفضائل قد كانت لھم النھضة والنائرة والصولة الثائرة 
والحماس الشدید والمثابرة في الداللة على إعجاز القرآن والعناء بھذا الشأن وإقامة الحّجة 

 .. البالغة علیھ والبرھان

:   ، والشیخان الجلیالن )303()والمرتضى )302(الرضي: (  السّیدان الشریفان:   أال وھم  
 :  ، والفاضالن النیقدان )305()الباقالني(القاضي و )304()الجرجاني(الشیخ 

 .  )307()السّكاكي(و )306()الزمخشري(

                                                           
 .  180:  37سورة الصاّفات )  300(
إّنما النساء لحم على وضم إّال ما ُذّب :  یقال.  كّل شيء یوضع علیھ اللحم من خشب أو حصیر یوقى بھ من األرض:   الوضم)  301(

األمثال البن سّالم :  الحظ.  أّنھّن ضعاف ال یمتنعن إّال إذا منعن:  ، ومعناه شّبھ النساء باللحم والرجال بالذّبان یقع علیھ.  عنھ

 .  29:  2، مجمع األمثال  301:  2ثال ، جمھرة األم  109
 .  2ھـ  426ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  302(
، من أكابر  أبو القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محّمد العلوي الموسوي البغدادي الملّقب بالشریف المرتضى وبعلم الھدى)  303(

ھارون بن موسى :  روى عن.  و وأخوه الشریف الرضي على الشیخ المفید، وتتلمذ ھ ھـ 355ولد ببغداد سنة .  علماء اإلمامیة

، و أبو الصالح  أبو جعفر الطوسي:  وتفّقھ بھ.  ، وغیرھم ، وأحمد بن سھل الدیباجي ، وعلي بن محّمد الكاتب التلعكبري
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، وما أغنى غناھم  ، واجتدى جدواھم وتالھم في ذلك جملة مّمن تأّخر عنھم وأخذ منھم  
 .  وال بلغ مداھم

                                                                                                                                                                                     
ایة ثاقب الرأي حاضر الجواب غزیر كان كثیر السماع والرو.  ، وآخرون ، وأبو یعلى الجعفروي ، وأبو الفتح الكراجكي الحلبي

:   من تصانیفھ.  توّلى إمارة الحاّج والمظالم ونقابة العلویین ألكثر من ثالثین سنة.   العلم إمامًا في الكالم واألدب والشعر والفقھ

توّفي ببغداد سنة .  كبیر ولھ دیوان شعر.  ، الشافي في اإلمامة  ، تنزیھ األنبیاء واألئّمة ، األمالي ، جمل العلم والعمل االنتصار

 .  )علیھ السالم(، ثّم نقل إلى جوار مشھد اإلمام الحسین  ، ودفن فیھا ھـ 436
، الكامل في  300ـ  294:  15، المنتظم  434، رجال الطوسي  271ـ  270، رجال النجاشي  403ـ  402:  11تاریخ بغداد (

، أمل  590ـ  588:  17، سیر أعالم النبالء  316ـ  313:   3فیات األعیان ، و 157ـ  146:  13، معجم اُألدباء  40:  8التاریخ 

،  313ـ  312و 303، تأسیس الشیعة  433ـ  421:  5، بھجة اآلمال  64ـ  14:  4، ریاض العلماء  185ـ  182:  2اآلمل 

 .  )219ـ  213:  8أعیان الشیعة 
أخذ النحو عن أبي .  ، من أئّمة اللغة والنحو ، واضع ُأصول البالغة بكر عبدالقاھر بن عبدالرحمان بن محّمد الجرجاني أبو)  304(

أسرار :  من مصّنفاتھ.  ، ولھ شعر رقیق ، وكان شافعي المذھب أشعري اُألصول مع دین وسكون الحسین محّمد بن علي الفارسي

 .  ھـ 471توّفي سنة .  ، العمدة في التصریف ، إعجاز القرآن في شرح اإلیضاح، المغني  ، دالئل اإلعجاز البالغة
ـ  336:  1، طبقات المفّسرین للداودي   78:  3، مرآة الجنان  370ـ  369:  4، فوات الوفیات  433ـ  432:  18سیر أعالم النبالء (

 ). 49ـ  48:   4، األعالم للزركلي  606:  1، ھدیة العارفین   337
اإلمام العّالمة : ( ، عّبر عنھ الذھبي بقولھ أبوبكر محّمد بن الطّیب بن محّمد بن جعفر بن قاسم بن الباِقالني األشعري البغدادي)  305(

،  د بن ماسي، وأبا محّم أبا بكر أحمد بن جعفر القطیعي:  سمع.  ھـ 338ولد في البصرة سنة .  )أوحد المتكّلمین مقّدم اُألصولیین

وّجھھ .  ، وغیرھما ، ومحّمد بن أحمد السمناني أبوذر الھروي:  ، وحّدث عنھ وخّرج لھ أبو الفتح بن أبي الفوارس.  وطائفة

توّفي في بغداد .  ، فجرت لھ في القسطنطنیة مناظرات مع علماء النصرانیة بین یدي ملكھا عضد الدولة سفیرًا عنھ إلى ملك الروم

 .  ، االستبصار ، الملل والنحل ، دقائق الكالم  ، اإلنصاف إعجاز القرآن:   من جملة مؤّلفاتھ . ھـ 403سنة 
ـ  269:  4، وفیات األعیان  226ـ  217، تبیین كذب المفتري  267ـ  265:  1، األنساب للسمعاني  383ـ  379:  5تاریخ بغداد (

 .  )93ـ  92:  1الزكیة ، شجرة النور  193ـ  190:  17، سیر أعالم النبالء   270
، من أئّمة العلم بالدین والتفسیر واللغة  أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محّمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري)  306(

، ثّم عاد إلى   ، وتنّقل في البلدان ، فلّقب بجار اهللا  ، وسافر إلى مّكة فجاور بھا زمنًا ھـ 467ولد في زمخشر سنة .  واآلداب

،  ، الفائق ، المقامات ، المفّصل  الكّشاف:  من مؤّلفاتھ.  ، ولھ نظم جّید ، وكان معتزلیًا متشّددًا ھـ 538جرجان فتوّفي فیھا سنة 

 .  ، أطواق الذھب ، ربیع األبرار المستقصى
، دول  1283:  4، تذكرة الحّفاظ  174ـ  168:  5، وفیات األعیان  135ـ  126:  19، معجم اُألدباء  8:  9الكامل في التاریخ (

، العقد الثمین  219:  12، البدایة والنھایة  507ـ  502:  3، مرآة الجنان  156ـ  151:  20، سیر أعالم النبالء  56:  2اإلسالم 

 .  )121ـ  118:  4، شذرات الذھب  44ـ  37:  6
ولد في خوارزم سنة .  ، عالم بالعربیة واألدب وب سراج الدین یوسف بن محّمد بن علي السّكاكي الخوارزمي الحنفيأبو یعق)  307(

،  ، ومحمود بن صالحة الحارثي سدید الدین الخّیاطي:  من شیوخھ.  ، والسّكاكي نسبة إلى سّك الحدید ومھنة الحدادة ھـ 555

من .  ھـ 626توّفي بخوارزم سنة .   ملة تالمیذه أبو الرجاء مختار بن محمود الزاھدي، ومن ج ومحّمد بن عبدالكریم التركستاني

 .  ، رسالة في علم المناظرة ، شرح الجمل مفتاح العلوم:  مصّنفاتھ
، معجم  1762:  2، كشف الظنون  222ـ  220:  8، روضات الجّنات  122:   5، شذرات الذھب  59ـ  58:  20معجم اُألدباء (

 .  )1034ـ  1033:  1عات العربیة المطبو
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 .  ولعّل ھناك فیمن تقّدم أو تأّخر من بخل الزمان علینا بُنَتفھ ولم یسعفنا بتصّفح ُصحفھ  

،   ، وكتب أعالمنا ومآثر إسالمنا  فیا ما أكثر ما ُأخذ من أیدینا من تصانیف آبائنا وأھلینا  
 !  ، لما كان عندي ملومًا ما لو ھلك كّل امرئ مسلم من الحسرة علیھا مألومًا

، قد أبقى منھا ما یفي  ولكن عنایة من اهللا بدینھ وإتمامًا لحّجتھ وحفظًا لنوامیسھ  
 .  ، وتقوم فیھ على العبد هللا الحّجة  ، وینقطع بھ العذر ھ القصد، وینھج ب بالغرض

،  أنت یا ذا الذي تزعم أّن لك في العربیة رتبة وفي مطالعة الكتب والصحف دربة  
، راجع تفاریق كتب  وأّنك من أھل ذلك اللحن واللسان ولك معرفة بأسالیب الخطابة والبیان

، تجد فیھا من تلك البغیة شیئًا   تصانیفھم غوابر األّیامُأولئك األعالم وما أبقت بأیدینا من 
 .  شرحًا وافیًا )308(شافیًا ومن أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز وإعجاز القرآن

، فذلك مقام في كتاب اهللا ال ُینال وأمٌر   اب واالستقصاء والحصر واإلحصاءأّما االستیع  
 .  عاد أو كاد أن یكون من المحال

،   ، وما حّرروه وحّبروه على تفاصیلھ  وجمیع ما ذكرناه وفّصلناه على طّیاتھ وطولھ  
ا حصروا عنھ ، ولكن ما كّل ذلك بالقیاس إلى م مّما لھم فیھ الھّمة القعساء والعزمة الملساء

، والبّل من  وأقصروا وانحّطوا دونھ وتأّخروا إّال كنسبة القبس من الشمس والقدم من الرأس
 !  الوبل والفرع من األصل

یدّلك على بعض ما نقول أّن أكثر ما قّدمناه ودللنا علیھ من تلك اآلیات الباھرات   
 من الكالم )309(والمعجزات القاھرات التي أشرنا بذرو من القول وبرو

، ھي من اآلیات التي لم یتعّرضوا لھا  وحثالة من البیان إلى وجوه إعجازھا وعیون بالغتھا
 .  ، كآیة النور وكثیر مّما تقّدمھا وال خاضوا فیھا وال أشاروا إلیھا

، ال   بحر عّجاج متالطم األمواج ، وأّنھ وھذا مّما یدّلك على عظیم الشأن لھذا القرآن  
، وال ُتجمع  تعّد معالیھ، وال تنفد لئالیھ وال  وال ُیسلك نھجھ )311(وال یقطع فّجُھ )310(ُیدرك ُلّجھ

 ..  ، وال تنقضي عجائبھ وال تزال تشرق لك وال تغرب عنك غرائبھ غرره وال ُتحصى درره

، وحیث توّجھت وجدت للبالغة   أّنى وردَت وردَت حیاضًا وأّنى أردت ردَت ریاضًا  
 !  ربیعًا وأّنى استقبلت بلوت من اإلعجاز أمرًا بدیعًا

                                                           
 .  ))رحمھ اهللا(  منھ. ( ، والثالث للباقالني األّوالن للجرجاني:   إشارة إلى الكتب الثالثة الجلیلة في ھذا الموضوع)  308(
 .  )382:  5لسان العرب . ( الضعیف:  الروي)  309(
 .  )338:  1صحاح اللغة . ( ، وكذلك الُلّج معظمھ:  ُلّجة الماء)  310(
 .  )333:  1المصدر السابق . ( الطریق الواسع بین الجبلین:  الَفّج)  311(
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 .  ، ومن االختیار في خیار ، وعن االرتیاد في فسحة نیةفأنت عن االنتقاد في ُغ  

، وھذا واد فسیح ومنزل   ُخذ منھ ما وقع علیھ بغتًة نظرك وما أصابتھ وھلة یدك  
 .   ، وال یسعنا أن نثبت عنده أو نقف لدیھ ، یأتي علینا وال نأتي علیھ وسیع

ماء العربیة بل زعماء وحیث قد انجّر بنا الكالم إلى ذكر ُأولئك األعالم من زع  
، فإّنك تجد  ، فلنكتف من اإلطالة بالحوالة ومن استیفاء األدّلة باإلرشاد إلیھم والداللة اإلسالم

، ولتدّبر ما بھ البلغة  الباطل َمدفعًا)313(الحّق لسدفة )312(، ومن بلج من الحّجة في كلماتھم مقنعًا
 .  إلى بالغة القرآن وإعجازه مجاًال مّتسعًا

التي  )314(ثّم بعد ھذا كّلھ ال أجد أوسع لي وأحرى بي من االعتراف واإلصحار بالحقیقة  
 .. ینتھي إلیھا في ھذه المباحث كّل موجز ومسھب ومقصر ومطنب

تلك ھي اإلذعان بالقصور والعجز عن ضبط أنواع إعجازه وإحصاء أبواب فصاحتھ   
یة ونكات كّل ، دون أن یسنح على الخطور استیفاء خواّص كّل آ وحصر عناوین بالغتھ

 .  كلمة

، وجعل  فصًال للبحث عن وجوه إعجاز القرآن) الشفا(في  )315()القاضي(، قد عقد  نعم  
 .  تحصیلھا من جھة ضبط أنواعھا في أربعة وجوه

، بتسویة وتشذیب وانتخاب  ونحن نستخلص لك صفوة ما ذكر ومصاص ما سّطر  
 .  وتلطیف

، فنقلنا   ، فرأیتھ یرتبط كثیرًا بكالمنا اآلنف  وقد عثرت علیھ بعد الفراغ من ھذا الجزء  
 :   ، وألحقناه بھذا المقام  منھ ما یلي

                                                           
 .  )133:  6العین للفراھیدي . ( أضاء وظھر:  أبلج الحّق)  312(
 .  )230:  7المصدر السابق . ( طائفة من اللیل:  لُسدفة، وا ظالم اللیل:  السَدف)  313(
 .  )69:  2القاموس المحیط . ( جاھر بھا:  أصحر بالحقیقة)  314(
، القاضي  أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرو بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي األندلسي المالكي)  315(

،   ، ومحّمد بن حمدین ، وأبي بحر بن العاص القاضي أبي علي بن ُسّكرة الصَدفي:  روى عن.  ھـ 476ولد سنة .  المشھور

، ومحّمد  ، وَخَلف بن َبشكوال ، وأبو جعفر بن القصیر الغرناطي عبداهللا بن محّمد األشیري:  حّدث عنھ.  ، وعّدة وھشام بن أحمد

استبحر من .  ، والقاضي محّمد بن عبداهللا المسیلي  بأبي عبداهللا محّمد بن عیسى التمیمي:  تفّقھ.  ، وغیرھم بن الحسن الجابري

اإلكمال في شرح صحیح :  من تألیفاتھ.  ، ثّم نقل عنھا إلى قضاء غرناطة استقضي بسبتة مّدة طویلة.  واشتھرالعلوم وجمع وأّلف 

 544توّفي بمراكش سنة .  ، وغیرھا ، جامع التاریخ ، الشفا في شرح المصطفى ، مشارق األنوار في اقتفاء صحیح اآلثار مسلم

 .  ھـ
،  217ـ  212:  20، سیر أعالم النبالء  61:  2، دول اإلسالم  1307ـ  1304:  4الحّفاظ ، تذكرة  485ـ  483:  3وفیات األعیان (

 .  )805:  1، ھدیة العارفین  469ـ  468، طبقات الحّفاظ  225:  12البدایة والنھایة 
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، وبالغتھ الخارقة عادة   ، وإیجازه ، وفصاحتھ ، والتئام كلمھ حسن تألیفھ : أّولھا (:  قال  
 .  العرب

، قد خّصوا من البالغة والحكم ما لم  وذلك أّنھم كانوا أرباب ھذا الشأن وفرسان الكالم  
، ومن فصل  ما لم یؤت إنسان )316(، وُأوتوا من ذرابة اللسان یخص بھ غیرھم من اُألمم

 .  الخطاب ما یقّید األلباب

 .  ، وفیھم غریزة وقّوة  جعل اهللا لھم ذلك طبعًا وخلقة  

، والكالم الخفم والطبع الجوھري  ، والقول الفصل منھم البدوي ذو اللفظ الجزل  
 .  والمنزع القوي

، والطبع  لكلمات الجامعة، وا  ، واأللفاظ الناصعة  ومنھم الحضري ذو البالغة البارعة  
 .   ، والتصّرف في القول القلیل الكلفة الكثیر الرونق الرقیق الحاشیة السھل

 .   ، والقدح الفالج والمھیع الناھج ولكلیھما في البالغة الحّجة البالغة والقّوة الدامغة  

ستنبطوا قد حووا فنونھا وا.  ال یشّكون أّن الكالم طوع مرادھم والبالغة ملك قیادھم  
 .  عیونھا

، وتقاولوا في القّل والكّثر  فقالوا في الخطیر والمھین وتفّننوا في الغّث والسمین  
 .   وتساجلوا في النظم والنثر

َال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَال ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل مِّْن َحِكیم (:   فما راعھم إّال رسول كریم بكتاب عزیز  

، تبارت في الحسن مطالعھ ومقاطعھ وحوت كّل  ، ُأحكمت آیاتھ وفّصلت كلماتھ  )317()ِمیدَح
 .   البیان جوامعھ وبدائعھ

في السجع ، وأكثر  ، وأشھر في الخطابة رجاًال وھم أفسح ما كانوا في ھذا الباب مجاًال  
، بلغتھم التي بھا یتحاورون ومنازعھم التي   ، وأوسع في الغریب واللغة مقاًال والشعر سجاًال
َأْم َیُقوُلوَن (:   ، صارخًا بھم في كّل حین ومقّرعًا لھم على رؤوس المأل أجمعین عنھا یتناضلون

َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْیب مِّمَّا َنزَّْلَنا (،  )318()ْعُتم مِّن ُدوِن الّلِھ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَناْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرة مِّْثِلِھ َواْدُعوْا َمِن اْسَتَط

 .  )320()َوَلن َتْفَعُلوْا(:   إلى قولھ )319()َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرة مِّن مِّْثِلِھ

                                                           
 .  )429:  2تاج العروس . ( حّدتھ:  ، وذرب اللسان الحدید اللسان:  الَذِرب)  316(
 . 42:  41سورة فّصلت )  317(
 .  38:  10سورة یونس )  318(
 .  23:  2سورة البقرة )  319(
 .  24:  2سورة البقرة )  320(
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، ویحّط  ، ویسّفھ أحالمھم ، ویوّبخھم غایة التوبیخ فلم یزل یقّرعھم أشّد التقریع  
 .   ، ویذّم آلھتھم وآباءھم ، ویشّتت نظامھم أعالمھم

،  عون أنفسھم بالتكذیب بالتشغیب، یخاد عن معارضتھ )321(وھم في كل ھذا ناكصون  
 .  واإلغراء باالفتراء

اِطیُر َأَس(:  ، و )324()ِإْفٌك اْفَتَراُه(:   ، و )323()ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ(:  ، و )322()ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُیْؤَثُر(:  وقولھم  

 .  )325()اَألوَِّلیَن

ِفي َأِكنَّة مِّمَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ َوِفي آَذاِنَنا (:   ، و  )326()ُقُلوُبَنا ُغْلٌف(:   ، كقولھم والمباھتة والرضا بالدنّیة  

 .  )328()َتْسَمُعوا ِلَھَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفیِھ َلَعلَُّكْم َتْغِلُبوَن َال(:   ، و )327()َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجاٌب

 .  )329()َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َھَذا(:  ، بقولھم وباالّدعاء مع العجز  

 .   ، فما فعلوا وال قدروا )330()َوَلن َتْفَعُلوْا(:  وقد قال لھم اهللا  

، وسلبھ اهللا ما ألفوه   كشف عواره لجمیعھم) مسیلمة(ومن تعاطى ذلك من سخفائھم كـ   
فصاحتھم وال جنس ، وإّال فلم یخف على أھل المیز أّنھ لیس من نمط  من فصیح كالمھم

 .   ، بل وّلوا عنھ مدبرین وأتوا مذعنین من بین مھتد وبین مفتون بالغتھم

ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل (:   )صلوات اهللا علیھ(من النبي  )331()الولید بن المغیرة(ولھذا لّما سمع   

، وإّن أعاله  ، وإّن أسفلھ لمغدق ، وإّن علیھ لطالوة ، إّن لھ لحالوة  واهللا: (  قال )332()َواِإلْحَساِن
 .   )ا بشر، وال یقول ھذ ، وإّنھ لیعلو وال یعلى علیھ  لمثمر

                                                           
 .  )303:  5العین للفراھیدي . ( اإلحجام:  النكوص)  321(
 .   24:   74سورة المّدثر )  322(
 .   2:  54سورة القمر )  323(
 .  4:  25سورة الفرقان )  324(
،  5:  25، سورة الفرقان  83:  23، سورة المؤمنون  24:  16، سورة النحل  31:  8، سورة األنفال  25:  6سورة األنعام )  325(

 .  13:  83، سورة المطّففین  15:  68، سورة القلم  17:  46، سورة األحقاف  68:  27سورة النمل 
 .  155:  4، وسورة النساء  88:  2سورة البقرة )  326(
 .  5:  41سورة فّصلت )  327(
 .  26:  41سورة فّصلت )  328(
 .  31:  8سورة األنفال )  329(
 .  24:  2سورة البقرة  ) 330(
، من قضاة العرب في الجاھلیة ومن  أبو عبدشمس الولید بن المغیرة بن عبداهللا بن عمرو بن مخزوم المخزومي القرشي)  331(

، حیث كانت   ألّنھ كان عدل قریش كّلھا على ما یقولون; العدل :   ، ویقال لھ كان یعمل بالحدادة.  زعماء قریش ومن زنادقتھا

، وھو أّول من  وكان مّمن حّرم الخمر في الجاھلیة وضرب ابنھ ھشامًا على شربھا.  ، والولید یكسوه لوحده قریش تكسوا البیت
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،  ، فسجد  )334()َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر(:  أّن أعرابیًا سمع رجًال یقرأ:   )333()أبو عبیدة(وذكر   
 .   )سجدت لفصاحتھ: (  وقال

أشھد أّن مخلوقًا ال : ( ، قال )335()َفَلمَّا اْسَتْیَأُسوْا ِمْنُھ َخَلُصوْا َنِجّیًا(:   وسمع آخر رجًال یقرأ  
 .   )یقدر على مثل ھذا الكالم

!   ) ما أفصحك!   قاتلك اهللا: ( ، فقال لھا أّنھ سمع كالم جاریة:   )336()األصمعي(وحكى   
 )337()َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعیِھ(:   )تعالى(أو َیعّد ھذا فصاحة بعد قول اهللا : ( فقالت
 .  بین أمرین ونھیین وخبرین وبشارتین فجمع في آیة واحدة!  ؟ )اآلیة

 .   فھذا نوع من إعجازه منفرد بذاتھ غیر مضاف إلى غیره  

َوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوا َفَال (:  ، وقولھ )338()َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة(:  )تعالى(وأنت إذا تأّملت قولھ   

اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ (:  ، وقولھ )339()َكان َقِریبَفْوَت َوُأِخُذوا ِمن مَّ

                                                                                                                                                                                     
،  ، أدرك اإلسالم وھو شیخ ھرم وأّول من قطع في السرقة في الجاھلیة،   ، وأّول من قضى بالقسامة خلع نعلیھ لدخول الكعبة

 .   ، ودفن بالحجون ھلك بعد الھجرة بثالثة أشھر!  بالساحر)صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم( ، وسّمى الرسول فعاداه وقاوم دعوتھ
 .  )122:  8زركلي ، األعالم لل 575و 552ـ  551، المعارف  24،  19،  9:   2و 258:  1تاریخ الیعقوبي (
 .  90:  16سورة النحل )  332(
،   ھـ 110ولد في البصرة سنة .  ، من أئّمة العلم باألدب واللغة أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي بالوالء البصري النحوي)  333(

، ولّما مات لم  ، وكان إباضیًا شعوبیًا من حّفاظ الحدیث ، وقرأ علیھ أشیاء من كتبھ ھـ 188استقدمھ ھارون الرشید إلى بغداد سنة 

.  ، ویخطئ إذا قرأ القرآن نظرًا ، وكان ـ مع سعة علمھ ـ رّبما أنشد البیت فلم یقم وزنھ لشّدة نقده معاصریھ; یحضر جنازتھ أحد 

توّفي .  ، مآثر العرب ، فتوح أرمینیة  ، العققة والبررة ، مجاز القرآن نقائض جریر والفرزدق:  ، منھا مؤّلف) 200(لھ نحو من 

 .  ھـ 209لبصرة سنة با
،   155:  4، میزان االعتدال  372ـ  371:  1، تذكرة الحّفاظ  243ـ  235:  5، وفیات األعیان  258ـ  252:  13تاریخ بغداد (

 .  )272:  7، األعالم للزركلي  222ـ  221:  10تھذیب التھذیب 
 .  94:  15سورة الحجر )  334(
 .  80:  12سورة یوسف )  335(
، راویة العرب وأحد أئّمة العلم باللغة  عبد الملك بن ُقریب بن عبد الملك بن علي بن أصمع األصمعي البصري أبو سعید)  336(

، وعدد  ، وشعبة ، وأبي عمرو بن العالء ، وسلیمان التیمي ابن عون:  ، حّدث عن ھـ 122ولد بالبصرة سنة .  والشعر والبلدان

نقل الذھبي أقوال األكابر .  ، وخلق كثیر ، وأبو العیناء ، وأبو حاتم السجستاني معین، ویحیى بن  أبو ُعبید:   وحّدث عنھ.  كثیر

من .  كان كثیر التطواف في البوادي یقتبس علومھا ویتلّقى أخبارھا ویتحف بھا الخلفاء فیكافأ علیھا بالعطایا الوافرة.  في مدحھ

 .  ھـ 216توّفي بالبصرة سنة .  النبات والشجر،  ، الخیل ، خلق اإلنسان ، األضداد اإلبل:  جملة تصانیفھ
 410:  10، تاریخ بغداد  95ـ  94:  2، تاریخ أصبھان   363:  5، الجرح والتعدیل  544ـ  543، المعارف  428:  5التاریخ الكبیر (

ـ  368:  6تھذیب التھذیب ،  370:  1، العبر  181ـ  175:  10، سیر أعالم النبالء  176ـ  170:  3، وفیات األعیان  420ـ 

369(  . 
 .  7:  28سورة القصص )  337(
 .  179:  2سورة البقرة )  338(
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،  )342()َفُكال َأَخْذَنا ِبَذنِبِھ(:  ، وقولھ  )341()يَوِقیَل َیا َأْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَیا َسَماء َأْقِلِع(:   ، وقولھ )340()َحِمیٌم
،   ، وكثرة معانیھا  ، حّققت ما بّینتھ من إیجاز ألفاظھا  وأشباھھا من اآلي بل أكثر القرآن

، وأّن تحت كّل لفظة منھا جمًال  ، وتالئم كلمھا  وحسن تألیف حروفھا،  ودیباجة عبارتھا
، مألت الدواوین من بعض ما اسُتفید منھا وكثرت  كثیرة وفصوًال جّمة وعلومًا زواخر

 .  المقاالت في المستنبطات عنھا

ثّم ھو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي یضعف في عادة   
الكالم ویذھب ماء البیان آیة لمتأّملھ من ربط الكالم بعضھ ببعض والتنام الفصحاء عندھا 

 .  على طولھا) یوسف(، كقّصة  سرده وتناصف وجوھھھ

ثّم إذا ترّددت قصصھ اختلفت العبارات عنھا حّتى تكاد كّل واحدة تنسي في البیان   
دھا وال معاداة ، وال نفور للنفوس من تردی صاحبتھا وتناصف في الحسن وجھ مقابلتھا

 .  لمعادھا

، واُألسلوب الغریب المخالف   صورة نظمھ العجیب:  من إعجازه الوجھ الثاني  
 .  ألسالیب كالم العرب ومناھج نظمھا ونثرھا

، بل حارت فیھ   ، وال استطاع أحد مماثلة شيء منھ  ولم یوجد قبلھ وال بعده نظیر  
، ولم یھتدوا إلى مثلھ في جنس كالمھم من نثر أو نظم   )343(، وتدّلھت دونھ أحالمھم عقولھم

 .  أو سجع أو رجز أو شعر

:   ، فقال منكرًا علیھ) أبو جھل(، فجاءه  القرآن رّق) الولید بن المغیرة(ولما سمع   
 .  )، ما یشبھ الذي یقول شیئًا من الشعر  واهللا!  ، ما منكم أحد أعلم باألشعار مّني هللاوا(

، فأجمعوا  إّن وفود العرب سوف ترد:   ، وقالت  واجتمعت قریش قبل حضور الموسم  
!  كاھن:   نقول:   ، فقالوا ، وال یكّذب فیھ بعضكم بعضًا )محّمد(رأیكم في ما تقولون عن 

!   مجنون:  فنقول:  ، قالوا )، ما ھو بزمزمتھ وال سجعھ واهللا ما ھو بكاھن( : )الولید(فقال 
ما ھو : (  قال!   شاعر:  فنقول:  ، قالوا )، وال بخنقھ ووسوستھ  ما ھو بمجنون: ( قال

                                                                                                                                                                                     
 .  51:  34سورة سبأ )  339(
 .  34:  41سورة فّصلت )  340(
 .  44:  11سورة ھود )  341(
 .  40:  29سورة العنكبوت )  342(
 .  )345:  6مجمع البحرین . ( الحیرة والدھشة:  ّلھالَتَد)  343(

 .  )49:  6المصدر السابق . ( العقول:  واألحالم
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:   قال!  فساحر:   ، قالوا  )، قد عرفنا الشعر كّلھ رجزه وھزجھ ومبسوطھ ومقبوضھ  بشاعر
ما تقولون شیئًا من ھذا إّال : (  قال!   ؟ فما نقول:   ، قالوا )ال عقده، وال نفثھ و ما ھو بساحر(

،   فإّنھ سحر یفّرق بھ بین المرء وابنھ!  ، وإّن أقرب القول أّنھ ساحر  وأنا أعرف أّنھ باطل
، فأنزل اهللا  فتفّرقوا وجلسوا على السبل یحّذرون الناس.   )، والمرء وزوجھ والمرء وأخیھ

 .  )345()ِإنَُّھ َفكََّر َوَقدََّر(:  )تعالى(إلى قولھ  )344()َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحیدًا(:  )الولید(في ) تعالى(

، وإقامة الحّجة علیھم بما یصّح أن یكون مقدورھم  ، فعجز العرب عنھ ثابت وعلى أيٍّ  
 .  لھ قاطع وھو أبلغ في التعجیز وأحرى بالتقریعوتحّدیھم بأن یأتوا بمث

، وكانوا من  ، بل صبروا على الجالء والقتل والصغار والذّل  فما أتوا في ذلك بمقال  
، وما  شموخ األنف وإباء الضیم بحیث ال یؤثرون ذلك اختیارًا وال یرضونھ إّال اضطرارًا

، فما جلوا في ذلك   ھوره وإطفاء نورهمنھم إّال من جھد جھده واستنفذ ما عنده في إخفاء ظ
،   ، وال أتوا بنطفة من معین میاھھم مع طول األمد وكثرة العدد خبیئة من بنات شفاھھم
 !  ، ومنعوا فانقطعوا ، فما نبسوا ، بل أبلسوا  وتظاھر الوالد وما ولد

یكن فكان ما انطوى علیھ من اإلخبار بالمغّیبات مّما لم :  من اإلعجاز الوجھ الثالث  
 .   كما قال ووقع كما أخبر

َوُھم مِّن َبْعِد (:  )تعالى(، وقولھ   )346()َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّھ آِمِنیَن(:  )تعالى(كقولھ   

َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا (:  ، وقولھ )348()ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ(:  ، وقولھ )347()َغَلِبِھْم َسَیْغِلُبوَن

َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن * ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْتُح (:  لھ، وقو  )349()الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّھم ِفي االَْْرِض

 .  )350()اللَِّھ

 .. )تعالى(فكان جمیع ھذا كما ذكره   

، ودخل الناس في اإلسالم أفواجًا حّتى لم یبق في   غلبت الروُم فارس في بضع سنین  
، واستخلف اهللا   )صلوات اهللا علیھ(عرب موضع لم یدخلھ اإلسالم في حیاتھ جزیرة ال

المؤمنین في األرض ومّكن لھم دینھم ومّلكھم إّیاھا من أقصى المشارق إلى أقصى 
                                                           

 .   11:   74سورة المّدثر )  344(
 .   18:   74سورة المّدثر )  345(
 .  27:  48سورة الفتح )  346(
 .  3:  30سورة الروم )  347(
 .  9:  61، سورة الصّف  28:  48، سورة الفتح  33:  9سورة التوبة )  348(
 .  55:  24سورة النور )  349(
 .  2ـ  1:  110سورة النصر )  350(
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،  ، فُأریت مشارقھا ومغاربھا  زویت لي األرض «:  )صلوات اهللا علیھ(، كما قال  المغارب
 .   )351(» وسیبلغ ملك ُأّمتي ما زوي لي منھا

َلن َیُضرُّوُكْم ِإالَّ َأذًى َوِإن ُیَقاِتُلوُكْم ُیَولُّوُكُم (:  ، وقولھ )352()َسُیْھَزُم اْلَجْمُع َوُیَولُّوَن الدُُّبَر(:   )تعالى(وقولھ   

 .   فكان كّل ذلك.  )353()َر ُثمَّ َال ُینَصُروَناَألُدَبا

،  ، وكذبھم في حلفھم ، ومقالھم ، مع ما فیھ من كشف أسرار المنافقین والیھود ھذا  
 :  وتقریعھم على ذلك

ُیْخُفوَن ِفي َأنُفِسِھم مَّا (:   ، وقولھ )354()َوَیُقوُلوَن ِفي َأنُفِسِھْم َلْوَال ُیَعذُِّبَنا اللَُّھ ِبَما َنُقوُل(:   )تعالى(كقولھ   

، ونظائر لھذا كثیرة في   )356()َعن مََّواِضِعِھ مَِّن الَِّذیَن َھاُدوْا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم(:  ، وقولھ  )355()َال ُیْبُدوَن َلَك
 .   خصوص شأن الیھود

َوِإْذ َیِعُدُكُم الّلُھ ِإْحَدى الطَّاِئَفِتْیِن َأنََّھا َلُكْم َوَتَودُّوَن (:   )تعالى(وأبدى ما وّده المسلمون یوم بدر بقولھ   

 .  )357()وُن َلُكْمَأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُك

، وھم نفر بمّكة كانوا ینّفرون عنھ الناس  )358()ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن(:  )تعالى(وقولھ   
 .  ، فأھلكھم اهللا جمیعًا ویؤذونھ

 .  ، على كثرة من رام ضّره وقصد قتلھ فكان كذلك.   )359()َوالّلُھ َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس(:  وقولھ  

 .  )واألخبار بذلك صحیحة معروفة  

إّن الكتاب الكریم والسّنة النبوّیة قد اشتمال على شيء كثیر :   )الدعوة(یقول مؤّلف ھذه   
 .  من اإلخبار بالغیب صراحة وتلویحًا

، وال سّیما إذا ُضّم إلى ذلك إخبار أمیر المؤمنین  ویحسن أن یفرد ھذا العنوان بالتألیف  
، فإّنھ یجيء كأكبر كتاب   وغیره) النھج(، كما في  بالمالحم )علیھ السالم() علي بن أبي طالب(

 .   وأعظم آیة ومعجزة لإلسالم

                                                           
 .  1304:  2، سنن ابن ماجة  421:  7المصّنف البن أبي شیبة :  قارن)  351(
 .  45:  54سورة القمر )  352(
 .  111:  3سورة آل عمران )  353(
 .  8:  58سورة المجادلة )  354(
 .  154:  3سورة آل عمران )  355(
 .  46:  4سورة النساء )  356(
 .  7:  8سورة األنفال )  357(
 .  95:  15سورة الحجر )  358(
 .  67:  5سورة المائدة   )359(
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ورّبنا نذكر كثیرًا من ذلك في .  فعسى أن ینھض لھذه الصنیعة بعض أفاضل المسلمین  
 .  ثنایا دعوتنا ھذه وما یتلو من أجزائھا التابعة لھذا الجزء إن شاء اهللا

اإلخبار بالغیب ـ وإن لم یكن من اإلعجاز من جھة بالغة :   ، وھذه الجھة ـ أعني نعم  
، وإّن من أعظم ما یعجز البشر ویخرج عن   تنحصر بذلك ، ولكن جھات اإلعجاز ال البیان

طوق قدرھم اإلخبار بوقائع مستقبلھم حیث یكون عن غیر علوم آلیة وال صناعات عملیة من 
 .  أو ما أشبھ ذلك )360(كھانة أو فراسة أو جفر أو رمل

، وال على  ومن المعلوم أّن إخبارات القرآن بالغیب لم یكن شيء منھا بھاتیك الصفة  
 .  واحد منھا تلك السمة

من تسجیعات الكھنة وتھّجساتھم  )361()َوُھم مِّن َبْعِد َغَلِبِھْم َسَیْغِلُبوَن(:  فأین قولھ  
 !  ؟  وزمازمھم

 .  وكذلك اإلخبارات الغیبیة من الحضرة النبوّیة  

 .  وسیّتضح بعض ذلك فیما سیجيء إن شاء اهللا  

القرون السالفة واُألمم البائدة والشرائع الداثرة مّما  ما أنبأ من أخبار : الوجھ الرابع(  
 كان ال یعلم منھ القّصة الواحدة إّال الفّذ من أحبار أھل الكتاب الذي

،   على وجھھ ویأتي بھ على نّصھ) صلوات اهللا علیھ(، فیورده النبي   قطع عمره في تعّلم ذلك
 .  فیعترف العالم منھم بصّحتھ وصدقھ

، وال   ُأّمٌي ال یقرأ وال یكتب )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وقد علموا أّنھ  نلھ بتعلیموإّن مثلھ لم ی  
 .   ، وال جھل حالھ أحد منھم ، ولم یغب عنھم اشتغل بمدارسة وال مثاقبة

، فینزل من القرآن ما یتلو   )صلوات اهللا علیھ(وقد كان أھل الكتاب كثیرًا ما یسألونھ   
) یوسف(، و  )الخضر(و) موسى(، وخبر  األنبیاء مع قومھم ، كقصص علیھم منھ ذكرًا

،  ، وأشباه ذلك من األنبیاء وابنھ) لقمان(، و  )ذي القرنین(، و  ، وأصحاب الكھف وإخوتھ
                                                           

م بھم عن األحوال الجزئیة ، واالستعال علم مناسبة األرواح البشریة مع األرواح المجّردة من الجّن والشیاطین:  علم الكھانة)  360(

 . )373:  2أبجد العلوم . ( الحادثة في عالم الكون والفساد المخصوصة بالمستقبل
االستدالل بالخلق :  وبالجملة.  علم تعرف منھ أخالق الناس من أحوالھم الظاھرة من األلوان واألشكال واألعضاء:  وعلم الفراسة

 .  )327:  2بق المصدر السا. ( الظاھر على الخلق الباطن
لوح القضاء الذي ھو :  والجفر.  ھو العلم اإلجمالي بلوح القضاء والقدر المحتوي على كّل ما كان وما یكون كّلیًا وجزئیًا:  وعلم الجفر

 .  )181:  2المصدر السابق . ( عقل الكّل
.   ، وھي اثنا عشر شكًال على عدد البروج الرملھو علم ُیعرف بھ االستدالل على أحوال المسألة حین السؤال بأشكال :  وعلم الرمل

 .  )255ـ  254:  2المصدر السابق . ( وأكثر مسائل ھذا الفّن ُأمور تخمینیة مبنیة على التجارب
 .  3:  30سورة الروم )  361(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مّما صّدقھ فیھ ) موسى(و) إبراھیم(، وما في التوراة واإلنجیل والزبور وصحف   وبدء الخلق
، فمن موّفق آمن بما سیق  ، بل أذعنوا لذلك منھا العلماء بھا ولم یقدروا على تكذیب ما ذكر

 .  ، ومن شقي حاسد ضّل عن القصد  لھ من خیر

، وحرصھم  ومع ھذا لم یحك عن واحد من النصارى والیھود على شّدة عداوتھم لھ  
،   ، وتقریعھم بما انطوت علیھ مصاحفھم ، وطول احتجاجھ علیھم بما في كتبھم  على تكذیبھ

، وتعنیتھم إّیاه عن أخبار أنبیائھم وأسرار علومھم   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ھ وكثرة سؤالھم ل
،  )عیسى(، و  ، وأصحاب الكھف  )ذي القرنین(، و ، كسؤالھم عن الروح ومضّمنات كتبھم

، وغیر ذلك من  ، وما حرم علیھم من األنعام على نفسھ) إسرائیل(، وما حّرم  وحكم الرجم
، وما أنكره علیھ  عن كّل ذلك بوحي من القرآن) وات اهللا علیھ وآلھصل(، أجابھم  ُأمورھم
ابن (، و ، كأھل نجران ، بل أكثرھم صّرح بصّحة نبّوتھ واعترف بعناده وحسده  أحد منھم
 .   ، وغیرھم  )ابني أخطب(، و )صوریا

، فقّرع  )362()ُكنُتْم َصاِدِقیَن ُقْل َفْأُتوْا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَھا ِإن(:   ومن باھت بعض المباھتة قیل لھ  
 .   ، ومتواقح یلقي على كتابھ یده ، فمن معترف بما جحده ووّبخ ودعا إلى إحضار أمر ممكن

، وال أبدى صحیحًا أو   ولم یؤثر أّن واحدًا منھم أظھر ما ھو بخالف قولھ من كتبھ  
 .   سقیمًا من صحفھ

َعن َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َكِثیرًا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَیْعُفو ( :  )سبحانھ(قال   

 .  )الشفا(انتھى ما أردنا انتخابھ لك من .  )364()اآلیة )363()َكِثیر

 .  فأتقن )365(، ورصف وفي الحّق أّنھ قد وصف فأحسن  

، ولكّنھ دون الوصول إلى تمام الحقیقة   وھو وإن أطال ووجد مجال القول ذا سعة فقال  
 .   بكثیر

 

 ]التنبیھ ُألمور ثالثة في المقام  [

 :   ، ھنا ُأمور ثالثة یروق التنبیھ علیھا ویجدر البحث فیھا نعم  

 

                                                           
 .  93:  3سورة آل عمران )  362(
 .  15:  5سورة المائدة )  363(
 .  225ـ  212:  1الشفا للقاضي عیاض )  364(
 .   )1365:  4صحاح اللغة . ( ضّم الشيء بعضھ إلى بعض:   الرصف)  365(
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   ما للبیان والبالغة عند العرب من الشأن :  األمر األّول

 ، ما للبیان والبالغة عند العرب من الشأن:   األمر األّول[
 ]ودور القرآن في تعلیم البالغة والفصاحة

أحوال العرب وشؤونھم ـ ولو بالنظرة  أّن كّل ذي نظرة في جمھرة : األّول ]األمر[  
الطفیفة واللحظة الخفیفة ـ یعرف توّسعھم في أسالیب البیان واستبحارھم في الفصاحة 

 .  ، ویعلم ما لذلك عندھم من الشأن وعظیم المنزلة وعلّو الرتبة والبالغة

لتغییر ، قد بلغ البیان وحسن المنطق منھم في نفوذ التأثیر وامتالك التبدیل وا نعم  
 .  وتحویر صفات المجتمع أو أفراده ما لم یبلغھ عند ُأّمة من اُألمم وال شعب من الشعوب

، ویشّجع الجبان   فكان الشعر وحسن البیان عندھم كأّنھ ھوالذي یذّل العزیز ویعّز الذلیل  
الحروب ویطفي لھب )366(، ویثیر رھج ، ویحّلم السفیھ ویسّفھ الحلیم ویسّخي البخیل

 .  الغرام )367(، ویتصّرف في القلوب بما ال تتصّرف فیھ ابنة الكرم وال رسیس الخطوب

 .  وشواھد ذلك أكثر من أن تحصى أو یحیط بھا االستطراد  

 : ولو أردنا أن نجمع أمثال  

 :  )369()المحّلق(مع  )368()األعشى(قّصة   

 . )370(وبات على النار الندى والمحّلق*** … 

                                                           
 .   )34:  6ھذیب اللغة ت. ( الغبار:  الرھج)  366(
.   أصلھ:  ورسیس الھوى.  الشيء الثابت الذي قد لزم مكانھ:  ، أو أّول ما یجد اإلنسان مّس الحّمى قبل أن تظھر:  الرسیس)  367(

 .  )205و 204:  12المصدر السابق (
 .  3ھـ  148تقّدمت ترجمتھ في ص)  368(
نفى الذّم عن رھط المحّلق :  ، أّولھا اشتھر بأبیات قالھا فیھ األعشى.  ، كریم جاھلي المحّلق بن حنتم بن شّداد الكالبي العامري)  369(

 :  ومنھا.  جفنة
 وبات على النار الندى والمحّلق*** تشّب لمقرورین یصطلیانھا 
اسمھ عبد :  ، فقیل والمحّلق لقب لھ غلب على اسمھ.  جن جمیعھّن، فلّما قیلت فیھ أبیات األعشى تزّو وكانت عنده أخوات عوانس

.  لشّجة أصابت وجھھ كالحلقة من عّضة حصان أو من أثر كيٍّ;  ، ولّقب بالمحّلق عبد العزیز بن حنتم:  ، وقیل  العّزى بن حنتم

 .   من نسلھ ُأّم ھیثم الكالبیة راویة أھل البصرة
 .  )292ـ  291:  5عالم للزركلي ، األ  178ـ  177:  6العقد الفرید (
،   ، فأتى ُأّمھ أّن المحّلق بن حنتم بن شّداد كان خامًال ال یذكر حّتى طرقھ األعشى في فتیة ولیس عنده إّال ناقة:  وقّصة ذلك)  370(

،  فنحرھا واشترى لھم ببعض لحمھا شرابًا.  ، یا بني نعم:  قالت.  الناقة، فإن رأیت أن تأذني في نحر  إّن فتیة طرقونا اللیلة:  فقال

 :  ، فلم یشعر المحّلق حّتى أتتھ القصیدة التي أّولھا فأصبح األعشى ومن معھ غادین; وشوى لھم بعض لحمھا 
 وما بَي من سقم وما بي َمعَشُق*** أرقُت وما ھذا السھاُد المؤرُِّق 

 إلى ضوء نار في بقاع تحّرُق*** كثیرٌة لعمري لقد الحت عیوٌن 
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 :  وقول اآلخر  

فصاروا !    ؟ )371(ومن یساوي بأنف الناقة الذنبا*** قوٌم ھم األنف واألذناب غیرھم 
 .   )372(یفتخرون بھذا اللقب بعد أن كانوا یرونھ سّبة علیھم

 :  )374()النعمان(في مجلس  )373()لبید(وقول   

 .  )376(، في قّصة مشھورة )375()مھًال أبیت اللعن ال تأكل معھ(  
                                                                                                                                                                                     

 وبات على الناِر الندى والمحّلُق*** تشّب لمقرورین یصطلیانھا 
 بأسحَم داج عوض ال نتفّرُق*** رضیعي لبان ثدي أم تقاسما 

 كما زاَن متَن الھندواني رونُق*** ترى الجوَد یسري سائًال فوق وجھھ  
 .  178ـ  177:  6الحظ العقد الفرید 

 .  41راجع دیوانھ .  ھذا البیت للحطیئة الشاعر)  371(
، فجاء حنظلة وقد فرغ اللحم وبقي  أّن بني حنظلة بن ُقریع بن عوف بن كعب كان أباھم قد نحر جزورًا وقّسم اللحم:  وذلك)  372(

،  ، فكانوا ُیسّبون بھذا اللقب في الجاھلیة ، فلّقب بھ أنف الناقة:  ؟ فقال ما ھذا:   ، فقیل لھ ، فجعل یجّره ، وكان صبیًا الرأس

 :  حّتى قال فیھم الحطیئة،  ویغضبون من ذلك
 واألكرمین إذا ما ینسبون أبا*** سیري أمام فإّن األكثرین حصًى 
 ! ؟  ومن ُیسّوي بأنِف الناقِة الذنبا*** قوٌم ھُم األنُف واألذناب غیرھم 

 .  فصار ھذا اللقب فخرًا لھم وشرفًا فیھم
 .   361:  9الغة البن أبي الحدید ، شرح نھج الب 151:  2، األغاني   177:  6العقد الفرید :   انظر

،  أدرك اإلسالم.  ، من أھل عالیة نجد ، أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاھلیة أبو عقیل لبید بن ربیعة بن مالك العامري)  373(

، ولم یقل في اإلسالم إّال بیتًا  ، فترك الشعر ، ویعّد من الصحابة ومن المؤّلفة قلوبھم )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ووفد على النبي 

 :  ھو:  ، قیل واحدًا
 والمرُء یصلحُھ الجلیُس الصالُح*** ما عاتَب المرَء الكریَم كنفِسِھ 
، وتوّفي  ، وعاش عمرًا طویًال ن الكوفةسك.   ، نذر أن ال تھب ریح الصبا إّال نحر وأطعم ، وكان كریمًا وھو أحد أصحاب المعّلقات

 .  جمع بعض شعره في دیوان صغیر.  ھـ 41سنة 
،  52:  1، شذرات الذھب   219ـ  216:  2، خزانة األدب  13، سمط الآللي  97:  1، مرآة الجنان  306ـ  291:  15األغاني (

 . )240 : 5، األعالم للزركلي  147ـ  145:  1تاریخ األدب العربي لبروكلمان 
، آخر ملوك الحیرة اللخمیین ومن  أبو قابوس النعمان بن المنذر بن المنذر بن إمرئ القیس بن عمرو بن عدي اللخمي)  374(

وم ی:  كان لھ یومان معروفان.  مدحھ النابغة الذبیاني.   ، وخلعھ كسرى الثاني وسجنھ في المدائن نشأ في عائلة نصرانیة.  أشھرھم

 .  م 602توّفي سنة .  ، ومن جاءه في یوم النعیم أكرمھ ، فمن جاءه في یوم البؤس قتلھ البؤس ویوم النعیم
 .  )575، المنجد في األعالم  398ـ  397:  2خزانة األدب (
 .  110ـ  108راجع دیوان لبید )  375(
، فوجدوا عنده الربیع بن  أّن عامر بن مالك مالعب األسّنة وفد على النعمان في رھط من بني جعفر كان فیھم لبید:  ذلكو)  376(

،  ، فخال الربیع معھ وذكر معایبھم وطعن فیھم حّتى صّد النعمان عن إكرامھم ، فطلبوا حاجتھم من النعمان زیاد العبسي ندیمھ

، والدار والمجالس مملؤة  ، فوجدوه یتغّدى ومعھ الربیع مدوا إلى لبید وأدخلوه على النعمان، وع ففطنوا إلى ما فعلھ الربیع

 :  ، فأنشأ لبید بالوفود
 سیوف جّن وجفاٌن مترعْھ*** نحن بنو ُأّم البنین األربعة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ..  وكثیر من نسق ھذا ونمطھ  

، ال نأتي على  لو أردنا جمعھ أو الخوض فیھ الندفعنا إلى أودیة فیحاء مّتسعة األرجاء  
 .  أطرافھا وال نقف على تخومھا

 .   ، وشھرتھ تغني عن ذكره وھذا أمر ال مریة فیھ  

، وینزل السافل  فقد قام في الجاھلیة سوق للشعر كان یباع الرخیص منھ بأغلى األثمان  
 .  ـ فضًال عن العالي منھ ـ أعّز منزلة ومكان

ومن الجلي أّن العمل أّیًا كان صنعة أو مھنة أو حرفة أو غیر ذلك إذا انصرفت إلیھ   
،   ات وتوّجھ نحوه الطلب وقامت لھ أسواق ومّدت إلیھ األعناق وكثر إنفاقھ وقّل إخفاقھالرغب

ال محالة اّتسع نطاقھ وامتّد رواقھ وُأحكمت أسبابھ وتكاثر الداخلون فیھ وتھاجمت الناس على 
طلبھ واالستبحار في استحكامھ والتنّوق فیھ والتغالب في أشواطھ بإجادة العمل ولباقة 

 .  مھارة التفّنن فیھ والتنّوع منھالصنعة و

،  ، وال بُأّمة دون ُأّمة ، ال یختّص بعصر دون عصر ھذا ناموس من نوامیس الخلیقة  
 .  ، كما تشھد وترى وال بصنعة دون ُأخرى

أّما الشعر فكأّنھ في ُأخریات عصور الجاھلیة قد بلغ أوج سمائھ ونزل في أقصى برج   
، وكأّن  لى الغایة التي ما وراءھا مفسح وال لحائل بعدھا مسرح، وكأّنھ وصل إ من ارتقائھ

البالغة فیھ وقفت على حدودھا المقدورة للبشر وأشرفت على العبور إلى ما وراء القوى 
، حّتى إذا أشرقت في العالم لمعات ھذا القرآن الكریم والفرقان الحكیم سرت في  والُقدر

وھّب في الوجود روح من !   كأّنھا غیر تلك الروح )377(، َوي الكون روح من البالغة
 !  ، َوي كأّنھ ما كان في الحسبان وال سنح على خاطر إنسان البیان

                                                                                                                                                                                     
 الضاربون الھاَم تحت الحیضعْھ*** نحن خیار عامر بن صعصعة 

 أبیَت اللعن ال تأكل معْھ مھًال*** المدعدعھ  الجفنة والمطعمون
 وإّنھ ُیدخل فیھا ُأصبعْھ*** إّن استھ من برص ملّمعْھ 

 كأّنھ یطلب شیئًا ضّیعْھ*** ُیدخلھا حّتى یوارَي أشجعْھ 
دون  ، ولكن فكّذب الربیع مقالة لبید!  )، وما رأیت كالیوم قط خّبثت ـ واهللا ـ یا غالم طعامي: ( ، وقال  فرفع النعمان یده من الطعام 

وكان من جملة ما أنشأه النعمان مخاطبًا .  ، وأكرم الجعفریین وقضى حوائجھم ، فأمره النعمان باالنصراف إلى قومھ  جدوى

 :  للربیع
 !  ؟ فما اعتذارك من قول إذا قیال*** قد قیل ذلك إن حّقًا وإن كذبًا 

:   1، أمالي المرتضى  239ـ  237:  6لبصائر والذخائر ، ا 118ـ  116:  2، جمھرة األمثال  295ـ  292:  15األغاني :  راجع

 .  553ـ  550:  9و  13ـ  12:  4، خزانة األدب  136ـ  134
 .  )2532:  6صحاح اللغة . ( كلمة تعّجب:  َوي)  377(
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 :   ُأفصح لك عن طرف من ذلك وُأحیل إلیك تمام ما ُأحاول من ھذه المقایسة والموازنة  

إّن العرب الذین تعلم أنت أحسن العلم بما للبیان والبالغة عندھم من الشأو والشأن   
، قد كانت آیة فصاحتھم وعنوان بالغتھم وطراز  والمكانة والرفعة والزلفى والمنزلة

دیباجتھم وبیت قصیدھم وقالدة جیدھم وأكبر ما عندھم لمن بعدھم وأحسن ما لدیھم للمتطّفل 
، فكانت كإنجیل  عّلقات السبع التي خرقت كّل سمع وطرقت كّل جمع، ھي تلك الم علیھم

 .   بالغة ذلك الجیل ومعجز قرآن ذلك القبیل

وحّقًا أّنھا قد أخذت حّظًا من الفصاحة وتبّوأت مقامًا من اإلبداع تلیق أن تعّلق بھ على   
 .  ، ال وسط البیوت المقّدسة والھیاكل الشریفة فقط ألواح الخواطر واألسماع

،  وأنت إذا منحتھا النظرة اُألولى وجدت ألكثرھا رونقًا من حسن ومسحة من لطف  
 ولكّنك إذا أتبعتھا الثانیة وأمعنت بھا تدّبرًا ومّحصتھا اعتبارًا وجدتھا

،  ، والحصى والجمان ، والذھب والمخشلب أسالكًا وقالئد قد نظمت الدّرة والبعرة
 .  والحصباء والمرجان

، تجدك بینا تسیر في  التي ھي طلیعة السبع وانظر فیھا) امرئ القیس(كلمة  ُخذ إلیك  
، وإذا بك في حّرة سوداء وحجارة خشناء  ریاض دمثة وسھول ملّبدة وعیون ماء منفجرة
 !  ووعور تحفى بھا النیاق وتتقّطع قبل قطعھا النیاط

 :   بینا یمرح في أوائلھا بأمثال قولھ  

 وإن كنِت قد أزمعِت صرمًا فأجملي*** التدّلِل أفاطم مھًال بعَض ھذا 

 )378(وأّنِك مھما تأمري القلَب یفعِل*** أغّرِك مّني أّن حّبك قاتلي 

 :  إذا ھو یرزح في أوساطھا تحت أعباء قولھ  

 )379(بنا بطُن خبت ذي ِحقاف َعَقنَقِل*** فلّما أجزنا ساحَة الحيِّ وانتحى 

 :   ثّم بینا یقول بعد ذلك  

 ترائُبھا مصقولٌة كالسَجنَجِل*** ُمھفھفٌة بیضاُء غیُر مفاضة 
                                                           

 .  12دیوان امرئ القیس )  378(
 .  )81:  6لسان العرب . ( إذا ثّبت عزمھ على إمضائھ:  أزمع األمر
 .  )744:  2جمھرة اللغة . (  الھجر والقطیعة:  والصرم
 .  )110المصباح المنیر . (  الرفق:   الواإلجم

 .  13دیوان امرئ القیس )  379(
 .  )2504:  6صحاح اللغة . ( اعترض الطریق:  انتحى
 .  )152:  1القاموس المحیط . ( ضالمّتسع من بطون األر:  والخبت
 .  )51:  3العین للفراھیدي . ( ما اعّوج من الرمل وانثنى:   والحقف
 .  )428:  5مجمع البحرین . ( الكثیب العظیم المتداخل:  والعقنقل
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 )380(علّي ھضیَم الكشِح رّیا المَخلَخِل*** ھصرُت بفوَدي رأِسھا فتمایلْت 

 :  وإذا ھو یقول في أواخرھا  

 )381(ھبِلیكبُّ على األذقاِن َدوَح الَكَن*** فأضحى یسّح الماَء حوَل ُكتیفة 

 :   أو قولھ  

 )382(ِلبأرجائِھ القصوى أنابیُش ُعنُص*** كأّن السباَع فیِھ غرقى عشیًة 

 :   ، وقف على قولھ )383()طرفة(ثّم استطرف ـ إذا شئت ـ قصیدة   

 )384(مظاھر سمطي لؤلؤ وزبرجِد*** وفي الحّي أحوى ینفَض المرد شادٌن 

                                                           
 .  مع العلم أّن البیت الثاني المذكور قد جاء في الدیوان قبل األّول.  13دیوان امرئ القیس )  380(

 .  )1443:  4صحاح اللغة . ( ضامرة البطن:  مھفھفة
 .  )353:  2ط القاموس المحی. ( غیر مسترخیة اللحم:  وغیر مفاضة

 .   )196:  14تھذیب اللغة . ( موضع القالدة من الصدر:  والترائب
 .  )411:   3العین للفراھیدي . (  جذب وثنى:  وھصر
 .  )510:  8تاج العروس . ( جانبا الرأس:  والفودان

 .  )183:  5معجم مقاییس اللغة . ( الخصر:  والكشح.  ضامره:  وھضیم الكشح
 .  )312:  8العین للفراھیدي . ( الءاالمت:  والرّیا

 .  )190:  1جمھرة اللغة . ( موضع الخلخال من الساق:  والمخلخل
 . )1324:  3جمھرة اللغة . ( ، رومي معّرب المرآة المجلوة:  والسجنجل

 .  19دیوان امرئ القیس )  381(
 .  )267المصباح المنیر . (  یسكبھ ویصّبھ:  یسّح الماء
 .  )119:  4معجم البلدان . ( واد لعبداهللا بن غطفان:  ومبھل.  جبل بأعلى مبھل:  وُكتیفة
 .  )125:  1القاموس المحیط . ( یقلبھا على رؤوسھا:  ویكّب

 .  ، وھو یرید الرؤوس وأعالي الشجر  واألذقان ھنا مستعارة
 .  ) 361:  1صحاح اللغة  . ( الدوح:  ، جمعھا الشجرة العظیمة:  والدوحة
 .  )284:  6تھذیب اللغة . ( نوع من الشجر الضخم:  والكنھبل

 .  20دیوان امرئ القیس )  382(
 .  )300:  2القاموس المحیط . ( ، وھو أصل البقل المنبوش جمع ُأنبوش:  األنابیش
 .  )338:  2العین للفراھیدي . ( ، ونوره أصفر ، ورقھ كورق الكّراث ، أو نبات شبیھ بھ البصل البّري:  والعنصل

وھو أشعر الشعراء بعد امرئ .  ، شاعر جاھلي مشھور أبو عمرو َطَرَفة بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالك البكري الوائلي)  383(

، وتنّقل في بقاع  ولد في بادیة البحرین.  ، على حّد تعبیر عبد القادر البغدادي ، ولھذا ثّني بمعّلقتھ ، ومرتبتھ ثاني مرتبة القیس

، ثّم أرسلھ بكتاب إلى المكعبر عاملھ على البحرین وعمان یأمره فیھ بقتلھ  ، فجعلھ في ندمائھ لملك عمرو بن ھند، واّتصل با نجد

،  ھـ.  ق 60، سنة  ابن ست وعشرین:   ، وقیل ، فقتلھ المكعبر في ھجر شاّبًا ابن عشرین سنة ألبیات بلغ الملك أّن طرفة ھجاه بھا

 .  ولھ دیوان شعر صغیر شرحھ غیر واحد من العلماء.  تفیض الحكمة على لسانھ في أكثر شعره كان ھّجاًء.  ونجا خالھ المتلّمس
 .  )225:  3، األعالم للزركلي  375ـ  370:  2، خزانة األدب  319سمط الآللي (
 .  23 دیوان طرفة)  384(

 .  )407:  3لسان العرب . ( والمراد شجر األراك.  الذي في لونھ سواد یضرب للخضرة:   األحوى
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 :  )385(ثّم اندفع في وصف ناقتھ بأمثال قولھ  

 )386(على الحب كأّنھ ظھُر برجِد*** أمون كألواح اإلراِن نصأُتھا 

 .  وسار علیھا كأّنما ینقلع من أوحال أو ینحت من جبال  

، وأسرعھم بدیھة وأّرقھم دیباجة وأملكھم ألعّنة الترّسل والجري أّنى شاء من  نعم  
الذي یقول في نتاج فكرتھ وابنة  )387()عمرو بن كلثوم(أودیة الكالم وشعاب القول ھو 

 :  ساعتھ

 )388(َحَصانًا من أكفِّ الالمسیَنا*** وثدیًا مثَل حّق العاِج َرْخصًا 

 :  ویقول في حماسھا  

 بأیدي العبیَنا )389(َخاریٌقَم*** كأّن سیوَفَنا مّنا ومنھْم 

 خضبن بُأرجوان أو طلینا*** كأّن ثیاَبَنا مّنا ومنھْم 

 وشیب في الحروِب مجّربیَنا*** بشّبان یروَن القتَل مجدًا 

 ندقُّ بھ السھولَة والحزوَنا*** برأس من بني َجَشم بن بكر 

 )390(فنجھَل فوَق جھِل الجاھلیَنا*** أال ال یجھلّن أحٌد علیَنا 

                                                                                                                                                                                     
 .  )58:  7المصدر السابق . ( ولد الظبیة إذا قوي:  والشادن

 .  24دیوان طرفة )  385(
 .  )199:  4القاموس المحیط . ( الوثیقة الَخلق:  وأّما الناقة األمون فھي

 . ))رحمھ اهللا(منھ . ( كساء مخّطط:  ، والبرجد  زجرتھا:  ، ونصأتھا التابوت العظیم:  اإلران)  386(
، القاموس  2069:  5صحاح اللغة :  راجع على الترتیب )رحمھ اهللا(بالنسبة لمعاني ھذه األلفاظ الثالثة التي ذكرھا المصّنف  :  أقول

 . 205:  6، العین للفراھیدي  32:  1المحیط 
،  ولد في بالد ربیعة شمالي شبھ الجزیرة العربیة.  ، ُأّمھ لیلى بنت المھلھل أبو عّباد عمرو بن كلثوم بن مالك بن عّتاب التغلبي)  387(

مدافعًا عن أنشد معّلقتھ .  ، وكان ـ على ما قیل ـ نصرانیًا ، وكان عمرو رجًال شاعرًا فارسًا شجاعًا كریمًا ووالده من سادات قومھ

وقد ضرب .  ، ففّك أسره بعد ذلك ، حّتى أسره یزید بن مرو الُسحیمي ، ثّم قتلھ في قّصة یطول ذكرھا قومھ عند عمرو بن ھند

عّباد :  قبل الھجرة مخّلفًا ثالثة أوالد 40، وتوّفي حوالي سنة  وقد عّمر طویًال.  أفتك من عمرو بن كلثوم:   ، فقیل  المثل بفتكھ

 .  عبداهللاواألسود و
، شعراء النصرانیة قبل اإلسالم  176ـ  174:  3، خزانة األدب  54ـ  46:  11، األغاني  139ـ  137الشعر والشعراء البن قتیبة (

 .  )204ـ  197
 .  68دیوان عمرو بن كلثوم )  388(

 .  )261:  3لسان العرب . ( ، ھذا المنحوت من الخشب والعاج وغیر ذلك معروفة:  الُحّقة
 .  )224المصباح المنیر . ( الطري اللّین:  والرخص
 .  )139المصدر السابق . ( العفیفة:  والحصان

 .  )74:  4لسان العرب . ( ما تلعب بھ الصبیان من الِخَرق المفتولة:  الِمخراق)  389(
 .  78ـ  76دیوان عمرو بن كلثوم )  390(
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، وقّوة  ، ورّقة الحاشیة  ُألسلوب من القّوة والسالسةوكّلھا وأكثرھا على ھذا النمط وا  
 .   ، والسالمة من الوحشیة والغرابة السرد والنسج

 :  )391(ولكّنھ ـ مع كّل ذلك ـ ما سلم من أن یقول یصف قناتھ  

 )392(وّلتھ َعَشوَزَنًة َزُبوَناو*** إذا عّض الِثقاُف ِبھا اشمأّزْت 

 :  )393(ویقول في حماسھا  

 )394(تسفُّ الِجّلُة الُخوُر الدِریَنا*** ونحُن الجالسوَن بذي ُأراطى 

فإّن فیھ من التعقید وعدم وفاء اللفظ بأداء المعنى مع الغرابة وقلق األلفاظ ما ال یخفى   
 .  على المراجع

                                                                                                                                                                                     
 .  )بشّبان: ( بدل) بفتیان(، و اُألولى) مّنا ومنھم: ( بدل) فینا وفیھم: ( وورد

 :  ، وھما اوھناك بین البیتین الثاني والثالث المذكورین بیتان لم یذكر
 من الھوِل المشّبِھ أن یكونا*** إذا ما عّي باإلسناِف حيٌّ 

 ُمحافظًة وكّنا السابقیَنا*** نصبَنا مثَل َرھوَة ذاَت َحدٍّ 
 :  ، ھي وكذلك بین البیت الثالث والرابع توجد ثالثة أبیات لم تذكر

 
 

 مقارعًة بینھم عن بنیَنا*** ُحدّیا الناِس كّلھم جمیعًا 
 فُتصبح خیُلنا عصبًا ُثبیَنا*** یوَم خشیِتنا علیھْم  فأّما

 فنمعن غارًة ُمتلّبیَنا*** وأّما یوَم ال نخشى علیھْم 
 :  ، وھو وھناك بیت آخر لم یذكر جاء بعد البیت الرابع المذكور

 تضعضعَنا وأّنا قد ونیَنا*** أال ال یعلُم األقوام أّنا 
 .  79دیوان عمرو بن كلثوم )  391(

 .  )وّلتھ: ( بدل) وّلتھم: ( وورد
رحمھ ( منھ. ( زبانیة جھّنم:  ، ومنھ الدافعة:  ، والزبون  الصلبة:  والعشوزنة.  الحدید التي یثقف ویعّدل بھا الرمح:  الثقاف)  392(

 .  ))اهللا
، وبالنسبة   209:  3، وبالنسبة للثاني فالحظ تھذیب اللغة  1334:  4بالنسبة للمعنى المذكور لّلفظ األّول فالحظ صحاح اللغة  :  أقول

 .  260:  6للثالث الحظ مجمع البحرین 
 .  82المصدر السابق )  393(

 .  )الجالسون: ( بدل) الحابسون: ( وورد
 .   النبات األسود القدیم:  ، والدرینا اإلبل الكثیرة األلبان:  والجّلة الخور.  األكل:  السّف) 394(

 .  ))هللارحمھ ا(منھ . ( أّننا حبسنا بذى اُألراطى إلعانة قومنا حّتى أكلت اإلبل النبات األسود القدیم:  یرید
، وبالنسبة  302:  4، وبالنسبة للثاني قارن العین للفراھیدي  71:  5بالنسبة للمعنى المذكور لّلفظ األّول فقارن مجمع البحرین  :  أقول

 .  66:  14للثالث قارن تھذیب اللغة 
 .  )114:  1معجم البلدان (.  ماء على سّتة أمیال من الھاشمیة شرقي الخزیمیة من طریق الحاّج:   أّما ذو اُألراطى فھو
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وإذا كان ھذا حال غّرة بالغة العرب وصحیفة فصاحتھم وأقصى ما عندھم لمن   
 !  ؟ راجیز وغیرھا، فما ظّنك بسائر أشعارھم ومنشئاتھم من خطب ورسائل وأ بعدھم

وما زالوا والبیان الذي ھم أرقى اُألمم بھ وأعرقھم فضًال فیھ ال یحول عن تلك الحال   
 .  ، والنعومة مّرًة والخشونة ُأخرى  والصفة من السھولة تارًة والوعورة ُأخرى

فتأتیك القطعة الواحدة كأّنھا من عصرین متباعدین أو لشاعرین مختلفین في التربة   
 .  ربیة والنزعةوالت

حّتى إذا سطعت أنوار ھذا الفرقان الحمید وصدعت بالحّق كلماتھ وأشرقت على العالم   
، نھج الناس منھجًا من الفصاحة ما كانوا لیھتدوا إلیھ وال لیصیبوه ولو أجھدوا  شموس آیاتھ

 .   أنفسھم دھورًا وأحقابًا

، وكیف ُتجعل  وُتسبك األلفاظ عّرف ھذا الكتاب الكریم كیف ینبغي أن ُیصاغ القول  
 .   ، ال یزید شيء منھا على اآلخر وال ینقص أو یتقّلص عنھ قوالبًا للمعاني

، والتمّكن من   القرآن ھو الذي عّلم الناس كیف یبلغ البیان من التصّرف في العقول  
 .  ، والتمّلك على الخواطر النفوس

ابن (، ودفع   كیف ینبغي أن یكتب فیجید )395()عبد الحمید(القرآن ھو الذي عّلم   
 . كاتب والفظ أقدر )398()الجاحظ(، وصّیر  )397(إلى الطریق المھیع )396()المقّفع

                                                           
كان جّده .   ، عالم أدیب من أئّمة الكّتاب یحیى عبد الحمید بن یحیى بن سعد األنباري العامري بالوالء المعروف بالكاتب أبو)  395(

، واختّص بمروان بن محّمد   ، سكن الشام أصل عبد الحمید من قیساریة.  ، فنسب إلى بني عامر مولى للعالء بن وھب العامري

یضرب بھ المثل في .  ، ومن تالمذتھ یعقوب ابن داود وزیر المھدي العّباسي ھشام بن عبد الملك ، كان تلمیذًا لسالم مولى الحمار

.  لھ رسائل تقع في نحو ألف ورقة.  فتحت الرسائل بعبد الحمید وختمت بابن العمید:  ، وكان یقال ، وعنھ أخذ المترّسلون البالغة

حموا لھ طستًا ثّم وضعوه على :  ، فقیل ُأسر عبد الحمید) بمصر(صیر ، فلّما قتل مخدومھ ببو سار منھزمًا في خدمة مروان

 .  ھـ 132، وذلك في سنة  دماغھ فتلف
، فھرست ابن الندیم  263:  3، مروج الذھب  83ـ  72، الوزراء والكّتاب  82ـ  81:  1، عیون األخبار  208:  1البیان والتبیین (

 .  )233ـ  195:  10، صبح األعشى  463ـ  462:  5، سیر أعالم النبالء   149
، ولد في  أصلھ من الفرس.  ، وأّول من عني في اإلسالم بترجمة كتب المنطق ، من أئّمة الكّتاب  أبو محّمد عبداهللا بن المقّفع)  396(

، وترجم   ، وولي كتابة الدیوان للمنصور العّباسي ن علي عّم السّفاح، وأسلم على ید عیسى ب ، وكان اسمھ روزبة العراق مزدكیًا

، وأنشأ  ، وترجم عن الفارسیة كتاب كلیلة ودمنة )المدخل إلى علم المنطق(، وكتاب إیساغوجي  لھ كتب أرسطو المنطقیة الثالثة

ما رأیت : ( قال الخلیل الفراھیدي.   ، والیتیمة ، ورسالة الصحابة ، واألدب الكبیر األدب الصغیر:  ، منھا رسائل غایة في اإلبداع

 .  ھـ 142، فقتلھ في البصرة أمیرھا سفیان بن معاویة المھّلبي سنة  اّتھم بالزندقة.  )، وعلمھ أكثر من عقلھ مثلھ
:   1لعربیة ، معجم المطبوعات ا 180ـ  179:  8، خزانة األدب  367ـ  366:  3، لسان المیزان  95ـ  93:  1أمالي المرتضى (

 .  )283ـ  282:  1، دائرة المعارف اإلسالمیة  251ـ  249
 .  )17:  3تھذیب اللغة . ( منبسط وواضح:   طریق مھیع)  397(
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أبا (و )400()الحسن بن ھانئ(و  )399()ابن الرومي(القرآن ھو الذي عّلم   
، كّل واحدة كأّنھا  ونظرائھم أن یأتوك بالقصائد والمقاطیع )402()البحتري(و)401()تّمام

                                                                                                                                                                                     
، من أكابر أئّمة األدب  مرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء اللیثي البصري المعتزلي المعروف بالجاحظأبو عثمان ع)  398(

:  وروى عنھ.  ، وُثمامة بن أشرس أبي یوسف القاضي:  روى عن.  ھـ مشّوه الخلقة 163ولد بالبصرة سنة .   ومن بحور العلم

:   ، منھا أّلف كتبًا كثیرة.   )، لھ نوادر كان ماجنًا قلیل الدین: ( قال الذھبي.   ، ویموت بن المزّرع  ، وابن أبي داود أبو العیناء

، فضیلة  ، فضائل األتراك ، تنبیھ الملوك ، المحاسن واألضداد ، سحر البیان ، التاج ، البخالء ، البیان والتبیین الحیوان

 .  ھـ 255عة مجّلدات من الكتب وقعت علیھ سنة ، ومات بالبصرة أثر سقوط بض فلج في آخر عمره.   ، األصنام المعتزلة
ـ  526:  11، سیر أعالم النبالء  475ـ  470:  3، وفیات األعیان  114ـ  74:  16، معجم اُألدباء  220ـ  212:  12تاریخ بغداد (

 .  )20ـ  19:  11، البدایة والنھایة  247:   3، میزان االعتدال  457ـ  456:  1، العبر   530
، الشاعر  أبو الحسن علي بن العّباس بن ُجریج المعروف بابن الرومي مولى عبید اهللا بن عیسى بن جعفر بن المنصور)  399(

،  كان مّداحًا ھّجاًء.  یة، لھ قصائد مطّولة ومقاطیع بدیع ھـ 221ولد ببغداد سنة .  المشھور صاحب النظم البدیع والتولید الغریب

.  ، ورّتبھ وجمعھ ابن عبدوس  ، ثّم عملھ أبو بكر الصولي روى شعره المسّیبي.  )علیھ السالم(مدح یحیى بن عمر وعلي الھادي 

 . ، ودفن في مقبرة باب البستان ببغداد ھـ 276بل سنة :  ، وقیل ھـ 284سنة :  ، وقیل ھـ 283توّفي سنة .  كان كثیر التطّیر

 .  وكان سبب موتھ دّس السّم إلیھ من قبل وزیر المعتضد أبي الحسین القاسم بن عبیداهللا بن سلیمان بن وھب
ـ  188:   2، شذرات الذھب  496ـ  495:  13، سیر أعالم النبالء   362ـ  358:  3، وفیات األعیان  26ـ  23:  12تاریخ بغداد (

 .  )81ـ  51:  3، الغدیر  190ـ  188:  2، نسمة السحر   190
، ونشأ  ولد باألھواز.  ُأّمھ جلبان األھوازیة.  ، الشاعر المشھور ابن وھب ـ الحكمي:  أبو علي الحسن بن ھانئ ـ وقیل)  400(

لفاء مدح الخ.  ، وأخذ اللغة عن أبي زید األنصاري وغیره ، وتال على یعقوب ، وسمع من حّماد بن سلمة وطائفة بالبصرة

، وأكثر أشعاره في  على عاتقیھ) تضطربان(لضفیرتین كانتا تنوسان ;  لّقب بأبي نؤاس:  قیل.  ، وبلغ في النظم الذروة والوزراء

 .  واعتنى الصولي وغیره بجمع دیوانھ.  ، وقیل غیر ذلك في سنة وفاتھ ھـ 195توّفي سنة .  الغزل والخمریات
، معاھد التنصیص  347ـ  345:  1، شذرات الذھب   321:  1، العبر  281ـ  279:   9النبالء ، سیر أعالم  18ـ  3:  20األغاني (

 .  )64ـ  63:   3، أبجد العلوم  98ـ  83:  1
أسلم .  ولد في قریة جاسم من قرى َحوران بسوریا.  أبو تّمام حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس الطائي الشاعر المشھور)  401(

، یحفظ أربعة عشر  ، وكان أسمر طویًال فصیحًا حلو الكالم مع تمتمة یسیرة ، وشعره في الذروة ، ومدح الكبراء ن نصرانیًاوكا

، فأجازه وقّدمھ على  ، واستقدمھ المعتصم إلى بغداد رحل إلى مصر.   ألف ُأرجوزة من أراجیز العرب غیر القصائد والمقاطیع

، وقیل غیر ذلك في سنة  ھـ 231، فلم یتم سنتین حّتى توّفي بھا سنة  ثّم ولي برید الموصل ،  ، فأقام في العراق شعراء وقتھ

 .  ، مختار أشعار القبائل )ینسب لألصمعي(، نقائض جریر واألخطل  ، فحول الشعراء دیوان الحماسة:  لھ تصانیف منھا.  وفاتھ
، العبر  69ـ  63:  11، سیر أعالم النبالء  26ـ  11:  2یات األعیان ، وف 253ـ  248:  8، تاریخ بغداد  318ـ  303:  16األغاني (

 .  )29ـ  21:  4، تھذیب تاریخ دمشق الكبیر  347ـ  346:  1، خزانة األدب  411:  1
قیل ألبي العالء .  بسالسل الذھ:  ، یقال لشعره ، شاعر كبیر أبو عبادة الولید بن ُعبید بن یحیى بن ُعبید الطائي البحتري)  402(

، وإّنما الشاعر  المتنّبي وأبو تّمام حكیمان: ( ؟ فقال أشعر) ، البحتري ، المتنّبي أبي تّمام(أّي الشعراء الثالثة :   المعّري

، ورحل  كانت نشأتھ بمنبج.  ، وابن درستویھ النحوي ، وأبو المیمون راشد ، والصولي  القاضي المحاملي:  حكى عنھ.  )البحتري

ھـ عن عمر قارب  284، وتوّفي بمنبج سنة  ، ثّم عاد إلى الشام ، فاّتصل بجماعة من الخلفاء أّولھم المتوّكل العّباسي إلى العراق

 .  ، ومعاني الشعر ، وكتاب الحماسة دیوان شعر:  لھ.  الثمانین سنة
، سیر  30ـ  21:  6، وفیات األعیان  258ـ  248:  19، معجم اُألدباء  481ـ  476:  13تاریخ بغداد  ، 57ـ  39:  21األغاني (

 .  )190ـ  186:  2، شذرات الذھب  76:  11، البدایة والنھایة   487ـ  486:  13أعالم النبالء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، أو  واحد )404(، قد حیكت على نول ، أو قطعة دیباج ، أو صفیحة عاج صقیلة)403(ماوّیة
 .  ُصّبت في قالب سواء

، وال جملة في  صّفھا نافرة ، وال كلمة عن  فال تجد فیھا لفظة عن أخواتھا ناتئة  
 ..  موضعھا غیر جمیلة

،  ، متناسق الصنعة ، متناسب الحسن فكأّنھا العصب الیماني أو الدیباج الخسرواني  
 .  )405(، متوازي النجار متوازن العیار

ولو سردُت لك شیئًا من قصیدھم أو مقاطیعھم ألدّلك على باھر الصنعة وجوھر   
، لخشیت أن أخرج عن البحث في صناعة معرفة اإلعجاز إلى صناعة معرفة الشعر  البالغة

 .  الذي لیس ھو من دعوتنا ھذه في شيء

، وأدع  ، وأفتح أمامك الباب ، وأنھج لك الدرب ق، قد عّودتك أن أّدلك على الطری نعم  
 .  السلوك لك والسیر ـ بحسب وسعك ـ إلیك

 )406()الشریف المرتضى(تخطر على ذھني الساعة األبیات الشھیرة التي ُأعجب بھا   
 .   )407()تبلغ العشرینإّنھا لم : (  ، وقال )الحسن بن ھانئ(، وھي من حسنات  )أمالیھ(في 

 .   )408(، ثّم مدح واقتضى حاجتھ  ، ثّم وصف الناقة أحسن وصف وقد نسب في أّولھا  
                                                           

 .  )226:  13لسان العرب . ( المرآة:  وّیةالما)  403(
 .  )1836:  5صحاح اللغة . ( الخشب الذي یلّف علیھ الحائك الثوب:  النول)  404(
العین للفراھیدي (.  جنسھا وأصلھا:  ، أي إّن نجارھا لواحد:  تقول العرب...  أصل الحسب والمنبت من كّل كریم:  النجار)  405(

6  :107(  . 
 .  2ھـ  174تقّدمت ترجمتھ في ص)  406(
 .  202:  1أمالي المرتضى )  407(
 .  479ـ  478راجع دیوان أبي نؤاس )  408(

 :  وھاك األبیات
 ما ینقضى مّني لَك الشكُر*** یا مّنة إمتنَّھا السكُر 

 َمن قیل إّن َمرامھا وعُر*** أعطتَك فوق مناَك من ُقبل 
 رشأ صناعُة عینیِھ السحُر*** یثنى إلیَك بھا سوالَفُھ 

 حّتى تھتَّك بیَننا الستُر*** ظّلت ُحمیَّا الكأس تبسُطَنا 
 عن ناجذیِھ وحّلت الخمُر*** في مجلس ضحَك السروُر بِھ 

 صاَم النھاُر وقالت الُعفُر*** ولقد تجوُب بنا الفالَة إذا 
 ملء الجبال كأّنھا قصُر*** رعت الِحمى فأتْت  َشَدنّیٌة

 تعمالُھ الشذراُن والخطُر*** تثني على الحاذین َذا ُخصل 
 فتقوُل رنَّق فوقھا َنسُر*** أّما إذا رفعتُھ شامذة 

 فتقول ُأرخي فوقھا ستُر*** أّما إذا رضعتھ عارضًة 
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 .   زالةكّل ذلك بطبع یتدّفق ورونق یترقرق وسھولة وج  

،  أّن كّل واحد من ذوي المعّلقات قد نسب وشّبب:   )409()الشریف(وكلمتي غّب كالم   
الضخمة  )410(، ولكن ضع ھذه األشالخ  ، وجاء بما یناھز المائة أو أكثر ووصف وامتدح

، وانظر أّیھما أقوى   الفخمة إلى جنب تلك القطعة الصغرى والجمانة الغّراء )411(واألسناخ
، وأّیھا أقدر على ھّزتك  على تحریك أریحیتك وأعمل في إثارة عواطفك وإنارة مشاعرك

 :  ونشاطك وفرحك وانبساطك

 :  أمن یأتیك بمثل قولھ  

 )412(وعّمي صباحًا دار عبلَة واسلمي*** یا داَر عبلَة بالجواِء تكّلمي 

 :  إلى أن یقول  

 )413(حّب الِخمِخِم وسَط الدیاِر تسفُّ*** َما راعني إّال حمولُة أھلھا 

 :  بمثل قولھ أم من ُیحّییك  

 ما ینقضي مّني لھا الُشكُر*** یا منَّة امتنَّھا الُسكُر 

 رشٌأ صناعُة عینِھ الِسحُر*** یثني إلیَك بھا سوالَفُھ 

                                                                                                                                                                                     
 مترّسمًا یقتاده أثُر*** وتسفُّ أحیانًا فتحسبھا 

 فوق المقادِم ملطٌم ُحرُّ*** َت لھا الزماَم سما فإذا قصر
 بعَض الحدیِث بأذِنھ وقُر*** فكأّنھا مصغ لتسمعُھ 

 وِحف السبیب یزیُنھ الضفُر*** تنفي الشذا عنھا بذى ُخصل 
 جدُب الُبرى فخدوُدھا ِصفُر*** تترى إلنفاض أضرَّ بھا 
 عتبوا فأعتبھْم بَك الدھُر*** یرمى إلیك بھا بنو أمل 

 فتدّفقا فكالكما بحُر*** أنَت الخصییب وھذه مصُر 
 شیئًا فمالكما بھ َعذُر*** ال تقعدا بَي عن مدى أملي 
 أّال یحلَّ بساحتي فقُر*** ویحّق لي إذ صرُت بینكما 

 ونداَك ینعُش أھَلھ الغمُر*** النیُل ینعُش ماؤه مصرًا  
 .  )113:   1القاموس المحیط . ( عقبھ:  ، أي غّب كالم الشریف)  409(
 .  )283:   7تاج العروس . ( األصل والِعرق:  الشلخ)  410(
 .  )423:  1صحاح اللغة . ( األصل:  السنخ)  411(
 .  11الحظ دیوان عنترة )  412(

 .  )84:  2معجم البلدان . ( واد في دیار عبس وأسد في أسافل عدنة:   والجواء
 .  12دیوان عنترة )  413(

 .  )240:  3العین للفراھیدي . ( اإلبل التي تطیق أن یحمل علیھا:  الحمولة
 .  )157:  3القاموس المحیط . ( تناولھ غیر ملتوت وھو یابس:  وسّف الشيء

 .  )1916:  5صحاح اللغة . ( نبات لھ شوك وحّب أسود:  والخمخم
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 حّتى تھّتَك بیَنَنا الِستُر*** ظّلت ُحمّیا الكأِس تبسُطَنا 

 )414(عن ناجذیِھ وحلَّت الخمُر*** في مجلس ضحَك السروُر بِھ 

 :  إلى أن یقول في الناقة  

 )415(صاَم النھاُر وقالِت الُعفُر*** ولقد تجوُب بي الَفَالَة إذا 

 )417(ِملء الجبال كأّنھا َقصُر*** رعِت الِحَمى فأتْت  )416(َشَدنیَّة

،  ، والمعنى الجزل ، والسبك األنیق ، والتمثیل البارع استوقفني ھذا التشبیھ البدیع  
 .  واللفظ الفحل

، وعّمن  ، ومّمن اقتبسھ ، ومن أین ُأوحي إلیھ أّنى اھتدى لھ )418(هللا دّره:   فقلت  
 !  ؟ أخذه

 :  وإن قال في أّول معّلقتھ )419()العبسي(فإّن   

 )420(َفَدٌن ألقضي حاجَة المتلّوِم*** فوقفت فیھا ناقتي وكأّنھا 

من ) ناقتي(، وأین  )القصر(من ) الفدن(أین !  ؟ أین ھذا من ذاك!   ولكن ھیھات  
 !  ؟  )رعت الحمى(، وأین  )ملء الجبال(أین !   ؟ )شدنیة(

وكّل ،   ، فصارت كّل كلمة تعتنق ُأختھا وكّل ھذه مّما زاد المعنى فخامة واللفظ حالوة  
 .  جملة ترتبط أشّد الربط بما بعدھا

                                                           
 .  )عینھ: ( بدل) عینیھ(، و )لھا: ( بدل) لَك: ( وورد.  478الحظ دیوان أبي نؤاس )  414(
 .  )899:  2جمھرة اللغة . ( ّد الحّر، واشت إذا دّومت الشمس في كبد السماء كأّنھا تدور في السماء وال تبرح:  صام النھار)  415(

 .  )977:  2المصدر السابق . ( ، معروفة من القیلولة:  وقالت
 .  )766:  2المصدر السابق . ( ، وھّن أصغر الظباء أجسامًا وسھولھا) ظاھر ترابھا(الظباء اللواتي یرعین عفر األرض :  والعفر

 .   )652:  2المصدر السابق . ( ت عظامھإذا قوي واشتّد:  شدن الظبي)  416(
 .  )بي: ( بدل) بنا: ( وورد.  478دیوان أبي نؤاس )  417(
.   ألّن الدّر أفضل ما ُیحتلب; أرادوا هللا صالح عملك :  ، قال هللا دّرك:  وفّسر بعض العلماء باللغة قولھم.  اللبن بعینھ:  الَدّر)  418(

 .  )110:  1جمھرة اللغة (
من أھل .  ، أشھر فرسان العرب في الجاھلیة ومن شعراء الطبقة اُألولى عنترة بن شّداد بن عمرو بن معاویة بن ُقراد العبسي) 419(

، وكان من أحسن العرب شیمة ومن أعّزھم نفسًا موصوفًا بالحلم على  ، سرى إلیھ السواد منھا زبیبة:  ، ُأّمھ حبشیة اسمھا نجد

اجتمع في شبابھ بإمرئ .  ، فقّل أن تخلو لھ قصیدة من ذكرھا ، وكان مغرمًا بابنة عّمھ عبلة ه رّقة وعذوبة، وفي شعر شّدة بطشھ

 22، نحو سنة  ، وقتلھ األسد الرھیص أو جّبار بن عمرو الطائي ، وعاش طویًال ، وشھد حرب داحس والغبراء القیس الشاعر

 .   وع، أكثر ما فیھ مصن ینسب إلیھ دیوان شعر.  ھـ.  ق
 .  )92ـ  91:   5، األعالم الزركلي  140ـ  138:  1، خزانة األدب  243ـ  235:  8األغاني (
 .  12دیوان عنترة )  420(

 .  )2176:  6صحاح اللغة . (  القصر:  والفدن
 .  )2034:  5المصدر السابق . ( المتمّكث والمنتظر:  والمتلّوم
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وقفت فیھا : (  ، وبین قولھ  )رعت الحمى فأتت ملء الجبال(وكم ترى من التفاوت بین   
 !  )ناقتي وكأّنھا فدن

 !  ؟ ، وما أشّد البتل والقلق بین ھاتین ما أشّد الربط بین تینك الجملتین  

، ولكن من  )العبسي(القصر ـ من :  ن ـ أيأخذ تشبیھ الناقة بالفد) ابن ھانئ(وھب أّن   
أین أخذ حسن السبك وانتخاب تلك األلفاظ التي ـ على ما فیھا من الجزالة والنفاسة ـ أخذت 

 !   ؟ بأعّنة السھولة والسالسة

، إذ بھا جس خلف الشغاف  ، وبینما الفكرة في فسحة ھذه السانحة غادیة ورائحة نعم  
:  )جّل شأنھ(تالیًا من الوحي الكریم والفرقان العظیم قولھ  )421(یھتف بي من وراء سجاف

 .   )422()َوَلُھ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاالَْْعَالِم(

لروح من البالغة التي بعثتھا ، وعلمت أّنھا ھي تلك ا فھدأ بالي وانقطع تعّجبي وسؤالي  
 )424(الھضاب إلى ریف)423(، واستنزلتھا من شعف  قداسة األنفاس المحّمدیة في اُألّمة العربیة

ونفحة  )426(الغیالن إلى نضرة النسرین )425(، وأخرجتھا من أشواك القتاد وحسك  الوھاد
 .  )427(الَعَلجان

 الید البیضاء والمّنة العظمى والصنیعة) أّبد اهللا أحكامھ(إذًا فللفرقان   

 .  ومتعّرب وھجین وھجان وصمیم ودخیل الكبرى على كّل ناطق بالضاد من عربي

 ، أو كالبھم نرعى وسط البالد )428(ولواله لُكّنا إلى یومنا ھذا كأعجم طمطم  

 !   )431(بین الدخول فحومل )430(بادین ننتشق رّیا القرنفل )429(حّب الخمخم

                                                           
 .  )155:  3القاموس المحیط . (  الستر:  السجف)  421(
 .  24:  55سورة الرحمن )  422(
 .  )279:  1تھذیب اللغة . ( أعاله:  رؤوس الجبال وشعفة كّل شيء:  الشعف)  423(
 .  )172:  15المصدر السابق . ( والریف حیث یكون الحضر والمیاه.  الخصب:  الریف)  424(
 .  )174:   3لسان العرب . ( نبات لھ ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم:  الَحَسك)  425(
 .  )122:  14المصدر السابق . ( ضرب من الریاحین:  النسرین)  426(
 .  )350:  9المصدر السابق . ( ، ولیس فیھ ورق شجر أخضر مظلم الخضرة:  وقیل.  نبت:  الَعَلجان)  427(
 :   إشارة إلى بیت عنترة)  428(

 ِحزٌق یمانیة ألعجم ِطمِطم*** تأوي ُقلُص النعام كما أوت 
 .  14راجع دیوان عنترة 

 :  قّدم سابقًاإشارة إلى قول عنترة المت)  429(
 وسط الدیار تسّف حّب الخمخم*** ما راعني إّال حمولة أھلھا 

 :  إشارة إلى بیت امرئ القیس)  430(
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ھذا ما أردنا بیانھ من حسن أثر البالغة القرآنیة وعظیم فضلھا وجمیل صنیعھا على   
، وھو   واهللا المستعان على كلیھما.   قاصرأھل ھذا اللسان بما ال ینكره إّال مكابر أو جاھل 

 .  وليُّ التوفیق لھما إن شاء اهللا

 

   حقیقة اإلعجاز والفصاحة والبالغة :  األمر الثاني

 ]حقیقة اإلعجاز والفصاحة والبالغة :  األمر الثاني [

:   من كلماتأّننا ـ أّیھا المتكّرم بالنظر إلى دعوتنا ھذه ـ قد أكثرنا علیك  :  األمر الثاني  
 .  ، بالغة ، فصاحة إعجاز

حّبذا لو أبدلتنا عن تكریر ألفاظھا بتفسیر معانیھا وشرح حقائقھا :  وأحسبك تقول  
 .  ومالكاتھا

 ، ولكّني ال ُأرید أن أسرد  وأنا ُأرید في موقفي ھذا أن ُألمع إلى ذلك  

 )432()التفتازاني(علیك مصطلحات أھل المعاني والبیان ومجادالت 

 ، )مفتاحھ(في  )434()السّكاكي(قال :  ، وال أقول لك )433()شریف جرجان(و

                                                                                                                                                                                     
 نسیم الَصبا جاءت برّیا القرنفل*** إذا قامتا تضّوع المسك منھما 

 . 10قارن دیوان امرئ القیس 
 :  إشارة إلى مطلع معّلقة امرئ القیس)  431(

 بسقط اللوى بین الدخول فحومِل*** قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 
 .  9انظر دیوان امرئ القیس 

،  ھـ 712ولد بتفتازان سنة .  ، من أئّمة العربیة والبیان والمنطق والكالم سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاني ) 432(

، وأّول  كانت في لسانھ لكنة.   ، ودفن في سرخس ھـ 793، فتوّفي فیھا سنة  ، وأبعده تیمورلنك إلى سمرقند وأقام بسرخس

، شرح العقائد  ، النعم السوابغ ، مقاصد الطالبین تھذیب المنطق:  من تصانیفھ.  سنةتصنیف لھ وھو في عمر سّت عشرة 

 .  ، إرشاد الھادي ، مختصر المعاني ، شرح المقاصد ، التلویح إلى كشف غوامض التنقیح النسفیة
، األعالم  346ـ  339:  5سالمیة ، دائرة المعارف اإل 47:  3، أبجد العلوم  321ـ  319:  6، شذرات الذھب  295:  1وجیز الكالم (

 .  )219:  7للزركلي 
ولد .   ، فیلسوف من كبار العلماء بالعربیة أبو الحسن علي بن محّمد بن علي الحسیني الحنفي المعروف بالشریف الجرجاني)  433(

ھـ فّر  789، ولّما دخلھا تیمور سنة  ابرتي، وقرأ على أكمل الدین الب ، ودرس في شیراز ھـ 740في تاكو قرب استراباد سنة 

لھ .  كان عالمًا مجیدًا وّقاد الذھن.  ھـ 816، فأقام إلى أن توّفي سنة  ، ثّم عاد إلى شیراز بعد موت تیمور الجرجاني إلى سمرقند

 .  ، وشرح الملّخص ، والحواشي على المطّول ، ومقالید العلوم ، وشرح المواقف التعریفات:  ، منھا  نحو خمسین مصّنفًا
 678:  1، معجم المطبوعات العربیة  334ـ  333:  6، دائرة المعارف اإلسالمیة  48ـ  47:  3، أبجد العلوم   429:  2وجیز الكالم (

 .  )216:  7، معجم المؤّلفین  681ـ 
 . 2ھـ  175تقّدمت ترجمتھ في ص)  434(
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 ، واآلخر في  )436()إیضاحھ(، وفالن في  )شرحھ(في  )435()الشیرازي(و

 .   )437()تلخیصھ(

، وصرفت لجین ما ذھب   ، وأعلم فّنھم ، وإن كنت ـ والفضل هللا ـ أعرف لحنھم كّال  
 .   من أّیامي فیھ

وإّنما ُأحاول أن نعود في فھم ھذه الحروف إلى أّول عھودھا وقبل طروء ھذه   
 .   ااالصطالحات علیھا ومجاذبات األفكار فیھ

نرید أن نفھمھا كما كان یفھمھا آباؤنا العرب األّولون یوم كان العلم غریزة فیھم   
 .  ، مكتبُتھم الفكر ومدرستھم الذكر وطباعًا في صدورھم ال في سطورھم

وأعلُم أّني إن سلكت من ھذا الطریق كان إحدى فوائد ذلك أّني أنتھي بك إلى الغایة من   
، وال أعلم ـ بعد  ، وإن تجاوزتھا إلى غیرھا كنت قد أجھدتك كأقرب الطرق وأسھل المسال

 .   الجھد ـ ھل ظفرت بشيء طائل أم ال

أّما اإلعجاز فال أحسبك ـ بعد الوقوف على جمیع ما قّدمناه ـ إّال متمّلیًا منھ مضطلعًا   
 .   بعرفانھ واقفًا على كنھ حقیقتھ

و الكالم الذي یعجز عاّمة أھل اللسان ھ:  فإذا أردت اإلیجاز عن حقیقة اإلعجاز فقل  
 .   عن اإلتیان بمثلھ أو اإلتیان بما ھو من سنخھ وعلى طرزه وُأسلوبھ

                                                           
، وكان  ھـ 634ولد بشیراز سنة .  ، قاض عالم بالعقلیات مفّسر قطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح الشیرازي الشافعي)  435(

،  ، وزار الشام ، فولي قضاء سیواس وملطیة ، ودخل بالد الروم ، ثّم تعّلم عند نصیر الدین الطوسي ، فقرأ علیھ أبوه طبیبًا فیھا

من .  كان من بحور العلم ظریفًا ال یحمل ھّمًا وال یغّیر زي الصوفیة ویتقن الشعبذة.  ھـ 710، وتوّفي بھا سنة  تبریزثّم سكن 

، نھایة  ، مفتاح المفتاح  ، شرح كّلیات القانون في الطب ، تاج العلوم ، شرح حكمة اإلشراق فتح المّنان في تفسیر القرآن:  كتبھ

 .  اإلدراك في درایة األفالك
 .   )407ـ  406:   2، ھدیة العارفین  130ـ  129:  8، روضات الجّنات  187:  4، مرآة الجنان   216:  2دول اإلسالم (
 :  وھاك ترجمتھ.  صاحب اإلیضاح ھو العّالمة القزویني)  436(

، أصلھ  ، قاض ومن ُأدباء الفقھاء الرحمان بن عمر القزویني الشافعي المعروف بخطیب دمشق أبو المعالي جالل الدین محّمد بن عبد

، كان عالمًا أدیبًا حلو العبارة سمحًا كثیر الفضائل عارفًا بالعربیة والفارسیة  ھـ 666، ومولده بالموصل سنة  من قزوین

، ونفاه السلطان  ھـ 727، فقضاء القضاة بمصر سنة  ھـ 724، ثّم قضاء دمشق سنة  ي ناحیة بالرومولي القضاء ف.  والتركیة

،   تلخیص المفتاح:  من كتبھ.  ھـ 739، فاستمّر إلى أن مات سنة  ، ثّم وّاله القضاء بھا ھـ 738الملك الناصر إلى دمشق سنة 

 .  ، السور المرجاني من شعر األرجاني اإلیضاح
،  161ـ  158:  9، طبقات الشافعیة الكبرى  185:  14، البدایة والنھایة  226ـ  225:  4، مرآة الجنان  245:  2سالم دول اإل(

 .  )192:  6، األعالم للزركلي  184ـ  183:  2، البدر الطالع  124ـ  123:  6شذرات الذھب 
 .  وقد تقّدمت ترجمتھ آنفًا.  473:  1كشف الظنون الحظ .  صاحب التلخیص ھو القزویني)  437(
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، أدھشھم  ، فإّنھ وراء إعجازه أھل اللسان عن مباراتھ كھذا اإلعجاز المحّمدي  
، فلم یعرفوا ـ وإلى اآلن ـ أّنھ من قبیل الشعر أو  وأعجزھم عن معرفة نزعتھ وجنسیتھ

 .  الخطب أو الرسائل أو الَرجز أو الھزج أو غیر ذلك من أنواع الكالم وُأّمھات أبوابھ

، ما عرفوا سوى أّنھ خارج عن كّل تلك األنواع غیر داخل في شيء من ھاتیك  نعم  
 .  األبواب

، وما عرفوا غیر أّنھا غریبة ما  ما أصابوا من حقیقتھ سوى أّنھم ما أصابوھا  
 !   عرفوھا

 .  ذا إیجاز الكالم عن اإلعجازفھ  

أّما الفصاحة فھي ـ سواء في الكلمة أو الكالم أو المتكّلم ـ ال تعدو أن تكون وجھًا واحدًا   
، تلتقي وتجتمع عنده بعد إلقاء خصوصیات المحال المختلفة والظروف  ومعنًى فّذًا
 .  المتغایرة

،  ، واإلیضاح  ة أكثر من اإلبانةثّم إذا رجعنا إلى معاجم اللغوّیین لم نجد الفصاح  
، وما قارب ذلك من األلفاظ المّتفقة المدالیل الواضحة المفاھیم التي تعّرف  )438(والكشف

 .  ، وتغّم عنھا من وجوه  ، فتحكي الحقیقة من وجھ  األشیاء بجامعھا العاّم وقدرھا المشترك

 .  فكلٌّ یشیر إلى وجھة وینظر إلى ناحیة )439(أّما كلمات الفصحاء والبلغاء عنھا  

، وأنبأ عن الحقیقة التي ھي حجر  ، ودّل على النقطة المركزیة وقّل من أصاب الثغرة  
 .  األساس وزیت النبراس

، ویقع   التي تّتحد معھا في الجوھر) البالغة(والكالم فیھا كالكالم في ردیفتھا وشقیقتھا   
 .  المّیز بینھما ببعض المالحظات

ومّما یشجیني ویحزنني أّني أحّس لكّل من البالغة والفصاحة معنًى أحسبھ ھو تمام   
الكشف عنھ ویحكي  ، ولكن ال أبلغ إلى قول یكشف بإیجاز تمام حقیقتھما وجوھر معناھما

 .  تمام الحقیقة منھ

، حّتى یھّم السامع أن یمسكھ  ، وتبرزه مشاھدًا إلى الحّس ُأرید ألفاظًا تجّسمھ للعیان  
 .  بیده ویقبض علیھ بكّفھ ویحسب آن سماعھ بإذنھ أّنھ قد نظر إلیھ بعینھ ورآه بشخصھ

 .  ألقوالُأرید مثل ھذه الدواّل وألتمس ما یكون بتلك الصفة من ا  

                                                           
 . 474، المصباح المنیر  269:  10لسان العرب :  الحظ)  438(
 . وما بعدھا 84:  1، المستطرف  378و 174و 162:  1البیان والتبیین :   راجع)  439(
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 !  ، وألتمسھا وال أحّسھا ، وباألسف ُأریدھا وال أجدھا نعم  

، وال ُأوتیت من البالغة ما  ، ولم ُأدفع إلى تلك الفسحة وذلك ألّني لم ُأوھب تلك المنحة  
 .   أستطیع الكشف عنھا على تلك الصفة

، نبدي كلمتنا   )منھ، فإّن العدم أقّل  ال تمتنع من بذل القلیل: ( ولكن نظرًا لما قیل  
، كشفت عن تمام  ، بلغت ذلك المبلغ الذي نرومھ من تصویر البالغة أم ال الوجیزة في ذلك

 .   الحقیقة أم ال

تعلم أّنھ لیس كّل من كشف عن مراده وأبان عّما في ) فتح لك اهللا كنوز العلم(وأنت   
، وال  وُأولي البیان، یعّد في الناس من ذوي الفصاحة  ضمیره وأوضح عن كمین مقاصده

كّل من بّلغ السامع كالمًا یشتمل على معنى من المعاني یلیق أن ینظّم في صّف البلغاء 
 .  وأرباب اللسان

كما تعلم أحسن العلم أّن البالغة والفصاحة لیست من الصفات التي اختّصھا اهللا باللسان   
 .  )آدم(وحّرمھا على سائر ولد ) لإسماعی(، وخّولھا ألبناء  العربي وحجرھا على سائر اُألمم

، فإّنھا من المواھب لنوع اإلنسان ولجمیع اُألمم وإن توّھم االختصاص بعض  كّال  
 .  )440(القاصرین

واللّب عین ومن ذا یجھل أّن لكّل ُأّمة ولسان نوعًا من البالغة والبیان ھو في الحقیقة   
ذلك النوع العاّم ونفس تلك الصفة الساریة وإن تعّددت الطرق والسبل واختلفت الكیفیات 

 .  والبواعث والمقتضیات

بالتحلیل :  إذا حّللتھا بما یسّمى الیوم) بّلغك اهللا أمانیك(الفصاحة والبالغة   
تلك :   لم تجدھا ـ سواء في فصاحة الكلمة أو بالغة الكالم أو المتكّلم ـ إّال )441(الكیماوي

الحروف والمقاطیع الملفوظة أو المرسومة التي إذا سمعھا أھل ذلك اللسان كشفت لھم عن 

                                                           
 .   112:  1اّدعى الیمني االختصاص في الطراز )  440(
یطلق على مختلف التقنیات الھادفة إلى معرفة العناصر التي تترّكب منھا تعبیر :   (chemical   analysis)التحلیل الكیمیائي )  441(

 .  ماّدة معّینة
 .   analysis)(Quantaitive ، والتحلیل الكّمي    (Qualitive   analysis)التحلیل النوعي :  وھو قسمان رئیسیان

، في حین یقّرر التحلیل الكّمي مقادیر مختلف  مزیجوإّنما یعنى التحلیل النوعي بالتعّرف إلى العناصر المتواجدة في مرّكب أو 

 .  العناصر التي یتأّلف منھا ذلك المرّكب أو المزیج
 .  ، والنسبة المئویة لكلٍّ من تلك العناصر  فیبّین في آن معًا العناصر المتواجدة في عّینة ما (ultimate analysis)أّما التحلیل المطلق 
:  2موسوعة المورد . ( یقتصر على تبیان المرّكبات التي یشتمل علیھا محلول أو مزیج (Proximate analysis)والتحلیل التقریبي 

217(  . 
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، بل  اد كشفًا یتصّرف بمناصرة المعنى واللفظ معًا تصّرفًا فجائیًا في ألبابھم ومشاعرھمالمر
 .  في كّل كیانھم

 .  في األرواح التي تحتجب عندھا العقول أو تزول )442(تصّرف ابنة الراح:   ال أقول  

، وخّفة في   ، ونشاطًا في العقول  ، بل یحدث فیھم سماع تلك األلفاظ ھّزة وأریحیة كّال  
 .   ، ولطفًا في الضمیر األرواح

ات كما یحدث مثل ذلك عند استماع نغمات األوتار وتناسب وقع ألحان الموسیقى ورّن  
 .   المثالث والمثاني ألریحي الطبع الخفیف الروح اللطیف الجوھر

الذي یحِدث في أرباب العرفان من أھل اللسان حالة :  أّن الكالم البلیغ ھو:  وأجلى بیانًا  
 .   ھي كالتي تحدث فیك عند الفرح والسرور والطرب والنشاط والجذل واالنبساط

 .  الذي یتصّرف في األرواح واألجسام تصّرفًا روحّیًا طبیعّیًا:  الكالم البلیغ ھو  

، كلٌّ على حسبھ ومن سنخ  أّنھ یعمل في الروح وفي الطبیعة وفي العقل والماّدة:   ُأرید  
 .  ما یلیق بھ

، ولكّنھ ذو عرض عریض ومقامات لعّلھا ال   ولذلك تجده عند كّل ُأّمة وفي كّل لسان  
، كعدم تناھي مراتب تأثیره في النفوس وتصّرفھ في األلباب والعقول شّدًة وضعفًا  تتناھى

على حسب حّظھ من البالغة ومنزلتھ من معارجھا المترامیة وأبراجھا السامیة وحّظ 
 .  المستمع من عرفان ذلك

ضرب ثّم لم یبق عندي بعُد لزیادة اإلیضاح عن ھذا المعنى وال أستعین علیھ إّال ب  
 .   األمثال لھ وسرد شيء من الشواھد علیھ

أّي أریحي الطبع طاھر الذوق طّیب الجوھر صافي أدیم النفس صقیل مرآة الفكر   
َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى االَْْرِض َھْونًا َوِإَذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھُلوَن َقاُلوا (:  )تعالى(یستمع لقولھ 

، اقرأھا بتدّبر  ، شّرف سمعك وبصرك بتالوة ھذه اآلیات إلى آخر السورة )443()َسَالمًا
،  ، وھّزة في سوادك ، وروعة في لّبك ، وانظر ھل تجد لھا لوعة في قلبك وتدّبرھا بتفّھم
 !  ؟ وفّزة في فؤادك

نتعاش شرایینك ، وتتكّھرب باال ، وتختلج عروقك انظر ھل تنتفض أعضاؤك  
 !  ؟  ومفاصلك

                                                           
بل ھي التي یجد شاربھا :  ویقال.  بل ھي التي یستطیب الشارب ریحھا:  ویقال.  الخمر التي یرتاح شاربھا لھا:  ابنة الراح)  442(

 .  )244فقھ اللغة . ( روحًا
 .  63:  25سورة الفرقان )  443(
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،   )یوسف(، فرّتل شیئًا من سورة  ثّم خذ َصَعدًا في القرآن أو صببًا ویمینًا منھ أو شماًال  
َوَراَوَدْتُھ الَِّتي ُھَو ِفي َبْیِتَھا َعن نَّْفِسِھ َوَغلََّقِت اَألْبَواَب َوَقاَلْت َھْیَت َلَك (:  )تعالى(فإن وقع بصرك على قولھ 

َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْیِھنَّ َفَلمَّا (:   )عّز طولھ(، أو قولھ  )444()َمَعاَذ الّلِھ ِإنَُّھ َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّھ َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَنَقاَل 

،   ، أو أّي آیة شئت منھا )445()َأْیِدَیُھنَّ َوُقْلَن َحاَش ِلّلِھ َما َھَذا َبَشرًا ِإْن َھَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِریٌمَرَأْیَنُھ َأْكَبْرَنُھ َوَقطَّْعَن 
فاستوقف عندھا فكرك وأحضرھا قلبك ولّبك عساك تبلغ ما ُأرید بیانھ وأقصر عنھ من معنى 

 .  البالغة

جعلھما اهللا الوارثین (سمعك وبصرك :  فمّتع الكریمتین منكثّم إذا أردت التوّسع   
، فإذا جئت إلى سورة األحقاف فقف  ، أّي واحدة شئت منھا  )446(، مّتعھما بالحوامیم )منك

َتْعُبُدوا ِإالَّ  َواْذُكْر َأَخا َعاد ِإْذ َأنَذَر َقْوَمُھ ِباالَْْحَقاِف َوَقْد َخَلْت النُُّذُر ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ َأالَّ(:  )تعالى(عند قولھ 

َفاْصِبْر (:   )تعالى(، حّتى تنتھي إلى آخر السورة من قولھ  )447()اللََّھ ِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوم َعِظیم

َیَرْوَن َما ُیوَعُدوَن َلْم َیْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة مِّن نََّھار َبَالٌغ َفَھْل ُیْھَلُك َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَال َتْسَتْعِجل لَُّھْم َكَأنَُّھْم َیْوَم 

 .   )448()ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن

وأنا واثق لك ببلوغ الغایة ونیل .  ، وال تستعجل في تالوتھا  قف في قراءتھا وترّیث  
 .   ایات مبالغ البالغةالبلغة والظفر بنھ

ما یبلغ بك إلى الحالة التي تتصّرف في كیانك تصّرفًا :   ھناك تحّس أّن القول البلیغ ھو  
 .  طبیعیًا وتسري في كّل مشاعرك سیرًا كھربائیًا

، وتعمل بك على سالمة من عقلك فعل  الحالة التي تھّزك من االرتیاح ھّزة األفراح  
 .   الراح باألرواح

، حّتى تظھر آثاره  التصّرف والتأثیر قد یشتّد ویقوى حسب القوابل والفواعل وھذا  
 .  على الھیكل المحسوس واألعضاء الظاھرة والبنیة المشھودة

   ، عود على بدء  مقام البالغة عند العرب وتأثیرھا في النفوس

 

                                                           
 .  23:  12سورة یوسف )  444(
 .  31:  12سورة یوسف )  445(
:   41، سورة فّصلت  1:  40سورة غافر :  ، وھّن كالتالي ) حم (السور القرآنیة الكریمة التي تبدأ بـ :  المقصود بالحوامیم)  446(

 .  1:  46، سورة األحقاف  1:  45، سورة الجاثیة  1:  44ان ، سورة الدخ 1:  43، سورة الزخرف  1:  42، سورة الشورى  1
 .  21:  46سورة األحقاف )  447(
 .  35:  46سورة األحقاف )  448(
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 ]، عود على بدء  مقام البالغة عند العرب وتأثیرھا في النفوس [

َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن (:   )تعالى(التي سجد منھا ذلك األعرابي حین سمع قولھ وھي   

 .  )450()سجدت لفصاحتھ: ( ، وقال )449()اْلُمْشِرِكیَن

، أو ما  ، بالغة القرآن ھي التي حملت جماعة من جبابرة قریش على السجود لھ نعم  
 .   )451(مّما تقّدم وسیأتي) الولید بن المغیرة(، كما تواتر عن  ھو بمنزلتھ من الخضوع

، فلّما  سمعت النبي یقرأ في المغرب بالطور: (  ، قال  )452()لجبیر بن مطعم(وكما وقع   
َأْم ِعنَدُھْم َخَزاِئُن َربَِّك َأْم ُھُم (:  إلى قولھ )453()َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْیِر َشْيء َأْم ُھُم اْلَخاِلُقوَن(:  )تعالى(بلغ قولھ 

 .  )455()  د قلبي یطیر إلى اإلسالمكا )454()اْلُمَصْیِطُروَن

صلى (، فتلى علیھ النبي   حین جاء النبي لیحاّجھ )456()عتبة بن ربیعة(وكما یروى عن   

َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة (:   )تعالى(، فلّما بلغ قولھ   )457(حم فصِّلت )اهللا علیھ وآلھ وسلم

                                                           
 .  94:  15سورة الحجر )  449(
 .  216ـ  215:  1الحظ الشفا للقاضي عیاض )  450(
 .  267و 266، وسیأتي في ص 184و 181تقّدم في ص)  451(
، ُأّمھ ُأّم جمیل بنت سعید من بني  محّمد ـ ُجبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشيأبو :  أبو عدي ـ أو)  452(

، وقد قدم   ، وكان موصوفًا بالحلم ونبل الرأي والمعرفة بأنساب العرب ، كان من المؤّلفة قلوبھم ومن الطلقاء عامر بن لؤي

، وسلیمان بن  محّمد ونافع:  ولداه:  روى عنھ.  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(رسول ، فرّده ال المدینة في فداء ُأسارى بدر من قومھ

وّاله عمر على :  قیل.  ، وآخرون الرحمان بن عوف ، وإبراھیم بن عبد ، وعبد الرحمان بن أزھر ، وسعید بن المسّیب ُصَرد

 .  غیر ذلك في سنة وفاتھ ، وقیل ھـ 57، وتوّفي بالمدینة سنة  ، وفد على معاویة في أّیامھ الكوفة
،  272ـ  271:  1، ُأسد الغابة  305ـ  303:  1، االستیعاب  512:  2، الجرح والتعدیل  223:  2، التاریخ الكبیر  38طبقات خلیفة (

 .  )236ـ  235:  1، اإلصابة  267ـ 265:  3، العقد الثمین  59:  1، العبر  99ـ  95:  3سیر أعالم النبالء 
 .  35:  52سورة الطور )  453(
 .  37:  52سورة الطور )  454(
 .   243:  1، معترك األقران  141و 138و 116:  2، المعجم الكبیر للطبراني  272:  1سنن ابن ماجة :  قارن)  455(
نشأ .  والحلم خطیبًا نافذ القول كان موصوفًا بالرأي.  ، أحد سادات قریش في الجاھلیة أبو الولید عتبة بن ربیعة بن عبد شمس)  456(

.  ورضوا بحكمھ) ھوازن وكنانة(، حیث صالح بین الطرفین  انقضت حرب الفّجار على یدیھ.  یتیمًا في حجر حرب بن ُأمیة

ع ، فلم یجد ما یس ، طلب خوذة یلبسھا یوم بدر وكان ضخم الجّثة عظیم الھامة.  ، فشھد بدرًا مع المشركین ، وطغى أدرك اإلسالم

 .  ھـ 2قتلھ حمزة بن عبد المّطلب سنة .  ، فاعتجر على رأسھ بثوب لھ ھامتھ
 .  )200:  4، األعالم للزركلي  303و 241:  1، بلوغ اإلرب  237ـ  236:  2السیرة النبوّیة البن ھشام (
 . 3 ـ 1:  41من سورة فّصلت ) ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آَیاُتُھ* َتنِزیٌل مَِّن الرَّْحَمِن الرَِّحیِم * حم : (  )تعالى(قولھ :  أي)  457(
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، وناشده بالرحم أن  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بیده على فم النبي ) عتبة(أمسك  )458()َعاد َوَثُموَد
 .  )459(یكّف

د یحظى بنصیب فإّن كالم البشر ق; ، ولیس بغریب وال عزیز النظیر  ومثل ھذا كثیر  
، وھو الكالم الذي یتالشى إذا قیس إلى كالم اهللا  ، فیكون لھ شبھ ذلك التأثیر  من البالغة

 .  )460(، ویتمّزق تمّزق الدّخان في عواصف النكباء العظیم تالشي الذّر في ألق الشمس

ال أحسب أّنھ یغیب عن ذاكرتك سجود بعض العرب من علیة الشعراء عند سماعھ   
 :   )461()عدي بن رقاع العاملي(قول 

 )462(قلٌم أصاَب من الدواِة مداَدھا*** تزجي أغنَّ كأّن إبرَة روقِھ 

نحن نعرف عزائم الشعر ومواضع السجود منھ : ( أل الحضور ـ بعد سجوده ـوقال للم  
 .  )463()معرفتكم أمكنة السجود من القرآن ومواضع العزائم منھ

الملوك ھذا النفوذ والتأثیر من البالغة ھو الذي منح الشعراء واألدبیین الداّلة على   
،   ، وینادمونھم في أخّص مجالسھم والخلفاء حّتى صاروا یجلسون معھم على أسّرة ملكھم
، ثّم یمیحونھم روابي الذھب من  ویحاورونھم محاورة اإلنسان صدیقھ والشقیق شقیقھ

 .   من الدراھم والدنانیر )464(، ویرضخون لھم الُبدر القناطیر

ولو أّن الملوك إّنما تصطنع الشعراء وتبلغ بھم تلك المنزلة من اإلكرام والحفاوة   
لو كان  ، وباألخّص الملوك) وإّن حّب الثناء سجیة اإلنسان(لصرف مدیحھم والثناء علیھم 

 ، لھان على الناس نیل تلك الشأن ھو ھذا لیس إّال

أنت شجاع كریم :   ، فیقول للملك  ، بأن یجيء المادح أّیًا كان الرتب وبلوغ ھاتیك المنزلة

                                                           
 .  13:  41سورة فّصلت )  458(
 .  62:  3، البدایة والنھایة  243:  1، معترك األقران   203:  2دالئل النبّوة للبیھقي :  انظر)  459(
 .  )228:  1صحاح اللغة . ( الریح الناكبة التي تنكب عن مھاّب الریاح القّوم:   النكباء)  460(
، كان معاصرًا لجریر مھاجیًا لھ مقّدمًا عند بني  ، شاعر دمشقي أبو داود عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي)  461(

، ولھ دیوان  ھـ 95مات في دمشق سنة .  كان أبرص:  قیل.  لّقب بشاعر أھل الشام.  د بن عبد الملكُأمیة مّداحًا لھم خاّصًا بالولی

 .  شعر مّما جمعھ ثعلب
) ھـ 120ـ  101حوادث ووفیات (، تاریخ اإلسالم  309، سمط الآللي  61:  2و 100:  1، أمالي القالي  177ـ  172:  8األغاني (

 .  )291و 288:  4، ربیع األبرار  110:  5ء ، سیر أعالم النبال 164ـ  163
 . 308ـ  307:  9، األغاني  87:   7و 163ـ  162:  6و 276:  4العقد الفرید :  ُنسب للعاملي في)  462(

 .  )374:  5لسان العرب . ( القرن:  والروق
 .  105:  6الحظ شرح نھج البالغة البن أبي الحدید )  463(
لسان . ( ، والبدرات البدور:  ، والجمع )جلدھا إذا ُفطم(لة ، سّمیت ببدرة السخ كیس فیھ ألف أو عشرة آالف درھم:   الَبدرة)  464(

 .  )341:  1العرب 
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، ثّم ال یدع شیئًا من نعوت الثناء واإلطراء إّال ویتلوھا علیھ لیحتقب   باسل ملك عظیم عادل
 .   اُأللوف ویحتقر الصروف

، وإّنما بلغ البالغون تلك المراقي والمراتب بما حووه من   ، لیس الشأن بذلك كّال  
 .  البالغة وحسن البیان وبدیع الخطابة ولطائف األسالیب

، ویبعثونھم  )466(عوالي المّران )465(فكانت الُمّداح ـ بحسن البیان ـ تھّز الملوك ھّز الكماة  
، فینتفضون للعطاء كما انتفض العصفور بّللھ   ـ بحسن األسالیب ـ إلى الجود والندى

 .   ، ویستلبون منھم أعّز األشیاء علیھم وأحّبھا إلیھم )467(الندى

، أّي عربي ـ ولو كانت یده من صخر وقلبھ من حجر ـ یسمع فیھ قول  قل لي بأبیك  
 :  القائل

 لو أنَّك تستضيء بھم أضاؤا*** من البیض الوجوه بني سنان 

 ومن شرف العشیرِة حیث شاؤا*** ِف المعّلى ھم حّلوا من الشر

 )468(ومكرمة دنت لھُم السماُء*** فلو أّن السماَء دنت لمجد 

 !  ؟  تتدّفق یده ویتشّقق للعطاء قلبھ وتتفّجر بالجود أناملھ، وال  من ذا یسمعھا في مدحھ  

 :  بقولھ )469()محّمد بن حمید الطوسي(لـ ) أبي تّمام(بل من ذا ینظر إلى تأبین   

 تقوُم مقاَم النصِر إن فاَتُھ النصُر*** فتًى ماَت بیَن الطعِن والضرِب میتًة 

 من الضرِب واعتّلت علیھ الَقنا الُسمُر*** وما ماَت حّتى ماَت مضرُب سیفِھ 

 إلیھ الِحفاُظ المرُّ والُخُلُق الَوُعر*** وقد كاَن فوُت الموِت سھًال فرّده 

 وقاَل لھا من دون أخُمِصِك الحشُر***  فأثبَت في مستنقِع الموِت رجَلُھ

                                                           
 .  )2477:  6حاح اللغة ص. ( المستتر بالدرع والبیضة:   ، أي الشجاع المتكّمي في سالحھ:  الكمي)  465(
 .  )2203:  6المصدر السابق . ( الرماح:  المّران)  466(
 :  إشارة للبیت)  467(

 فوُر بّللھ القطُركما انتفض العص*** وإّني لتعروني لذكراِك نفضٌة 
 .  83راجع دیوان مجنون لیلى 

ولم ُتنسب ألحد في مفتاح العلوم .  305ـ  304:  2ُنسب ھذه األبیات ألبي البرج القاسم بن حنبل المّري في دیوان الحماسة )  468(

 .  272ـ  271
 211وّاله قتال زریق وبابك الخّرمي الثائرین سنة .   ، وال من قّواد جیش المأمون العّباسي محّمد بن ُحمید الطاھري الطوسي)  469(

،   ، واستخلف على الموصل محّمد بن السّید بن أنس ، فسّیره إلى المأمون ، فقاتل زریقًا حّتى استسلم لھ على الموصل، واستعم ھـ

،  ، وكمن لھ جماعة من أصحاب بابك ، فقاتلھ ، وتوّجھ إلى قتال بابك الخّرمي ، فأخرج منھا المتغّلبین علیھا وسار إلى أذربیجان

، فعظم  ھـ 214، فتحاوروا علیھ بسیوفھم حّتى قتلوه سنة  ، فسقط على األرض ا فرسھ بمزراق، فضربو فخرجوا إلیھ وصمد لھم

 .  ، ومنھم الطائي ، رثاه الشعراء وأكثروا كان فارسًا شجاعًا جوادًا ممدوحًا.  مقتلھ على المأمون
 .  )110:  6، األعالم للزركلي  218ـ  217:  5الكامل في التاریخ (
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 فلم ینصرْف إّال وأكفاُنھ األجُر*** َغدا غدوًة والحمُد نسُج رداِئِھ 

 )470(لھ اللیُل إّال وھي من ُسندس ُخُضر*** ترّدى ثیاَب الموِت ُحمرًا فما أتى 

، وال یتأّثر شعوره وتنبض حواّسھ وتختلج أسالك  من ذا الذي ینظر إلى ھذا الشعر  
 !  ؟ فؤاده ونیاط قلبھ

 .   )471()ما مات من رثي بھذا الشعر: ( وفي الحّق قول من قال  

 :  سمع بعض العرب األّولین إذ یقولأّي ذي ذوق من معین اآلداب والعربیة ی  

 توّلت ودمُع العیِن في الجفِن حائر*** ومّما شجاني أّنھا یوَم أعرضت 

 )472(إليَّ التفاتًا أسلمتُھ المحاجر*** فلّما أعادت من بعید بنظرة 

 :  بما یقرب منھ) البحتري(أو قول 

 ُیغالُب دمَعھا نظٌر كلیُل*** وقفَنا والعیوُن مشّغالٌت 

 )473(تحیَّر ال یغیُض وال َیسیُل*** نھْتُھ ِرقبُة الواشیَن حّتى 

 :  أو قول القائل من الشعر الخیالي  

 صحائٌف ملقاٌة ونحن سطوُرھا*** وقفنا صفوفًا في الدیاِر كأّنھا 

 نظیُرھا:  ؟ فقلت  أھذي التي تھوى*** یقول خلیلي ـ والظباء سوانح ـ 

 أما ھذه فوَق الركائِب حوُرھا*** وقد قلتما لي لیس في األرض جّنة 

 توّسلت حّتى قبَّلتك ثغوُرھا*** وسیلة أراك الحمى قل لي بأّي 

 إذا ظفرت بالحبِّ عّف ضمیُرھا*** على رسلكم في الھجِر إّنا عصابٌة 

التي ھي مجسمة االنسجام والرّقة والالتي  ]و  [ھذه الفرائد وما ال یحصى من أمثالھا ـ   
مع األجسام تكافأت بھا المعاني واأللفاظ في السالسة والسالمة فاّتحدت وحدة األرواح 

والراح بماء الغمام الذي ینفذ تأثیرھا في أعماق القلب ویخرق شغاف الفؤاد ـ من ذا یسمعھا 

                                                           
 .  219ـ  218:  2دیوان أبي تّمام )  470(

لھا : ( ، و )دون: ( بدل) تحت: ( ، و )إن فاتھ: ( بدل) إذ فاتھ: ( ، وورد  )الطعن: ( على) الضرب: ( ولكن في الدیوان ورد تقدیم

 .  )لھ اللیل: ( بدل) اللیل
 :  ، وھو وھناك بیت جاء بین البیتین الثالث والرابع المذكورین

 ھو الكفر یوم الروع أو دونھ الكفر*** ونفس تعاف العار حّتى كأّنھ 
 .  310:  16، راجع األغاني  ھذا قول أبي دلف القاسم بن عیسى)  471(
) ماء: ( ، و )أعرضت: ( دلب) وّدعت: ( وورد.   77، الحظ دیوانھ   ) مجنون لیلى (ھذان البیتان الجمیالن لقیس بن الملّوح )  472(

 .  )دمع: ( بدل
 .  )تحّیر: ( بدل) تعّلق: ( ولكن ورد.  284ـ  283:  1دیوان البحتري )  473(
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من ذا ذاق !   ؟ ، یتلّمسھ ھل زال عن موضعھ وزحف من مكانھ فال یضع یده على جنانھ
 :  )474()العامري(جرعة من اآلداب وال یرّق قلبھ أو یذوب إذا أصغى لقول 

 إذا ما تبُت عن لیلى تتوُب*** ألسَت وعدتني یا قلُب أّني 

 )475(فما لَك كّلما ذكرت تذوُب*** فھا أنا تائٌب عن حبِّ لیلى 

 :  )الطائي(، كما قال  ھذا ھو الشعر الذي تھفو لھ الضلوع ویرّف علیھ ریحان القلوب  

 )476(یرفُّ علیھ ریحاُن القلوِب*** وكیَف ولم یزْل للشعر ماٌء 

بأبي (المعروف ) إسماعیل(حین أنشده  )478()المھدي(وھو عند  )477()بّشار(أتعجب من   
 :  في مدحھ )479()العتاھیة

                                                           
، من أشھر الشعراء  وقیل في اسمھ ونسبھ غیر ذلك.  مزاحم بن قیس بن عدي بن ربیعة العامري قیس بن الملّوح بن)  474(

، وحّبھا حّبًا ذھب   علق لیلى بنت مھدي العامریة منذ زمان طفولتھ.  كان ظریفًا جمیًال راویة للشعر حلو الحدیث.  العذریین

، وقّیده  ، فجاء وبقي یتمّرغ بتراب رحلھا ، ورحل قومھا بھا ، فأھدر دمھ إّن قوم لیلى شكوا المجنون إلى السلطان:  ، ویقال بعقلھ

، فاحتملوه إلى الحي  ، ووجد مّیتًا ، فھام على وجھھ في الفالة بنجد وساح حّتى حدود الشام ، فأطلقھ ، فقام یضرب نفسھ أبوه

، وللذھبي كالم لطیف في  وقد أنكر بعضھم قّصتھ.  ، وكان في دولة یزید وابن الزبیر ، وكثر بكاء النساء والشباب علیھ ودفنوه

 .  رّد ذلك
ـ  277:  1، شذرات الذھب  218ـ  215:  4، خزانة األدب  7ـ  5:  4، سیر أعالم النبالء   350، سمط الآللي  79ـ  5:  2األغاني (

278(  . 
 .  33ُنسب لھ في معجم األبیات الشھیرة )  475(
 .  ھ في دیوانھ المطبوعلم أعثر علی)  476(
،  )غربي نھر جیحون(أصلھ من طخارستان .  ، أشعر الموّلدین على اإلطالق أبو معاذ بّشار بن ُبرد البصري الُعقیلي بالوالء)  477(

،  دولتین اُألمویة والعّباسیة، وأدرك ال  ، نشأ في البصرة وقدم بغداد وكان ضریرًا.  ونسبتھ إلى امرأة ُعقیلیة أعتقتھ من الرّق

، ویلّقب  ، ولھ رسائل معروفة كان شاعرًا راجزًا سّجاعًا خطیبًا صاحب منثور ومزدوج.  وشعره كثیر متفّرق من الطبقة اُألولى

ھـ  167ة ، فمات منھا سن ، فضربھ المھدي سبعین سوطًا لیقّر واّتھم بالزندقة.  ، وھي الحلق للبسھ في الصغر رعاثًا; بالمرّعث 

 .  عن عمر ناھز التسعین عامًا
، العبر  25ـ  24:  7، سیر أعالم النبالء  274ـ  271:  1، وفیات األعیان  118ـ  112:  7، تاریخ بغداد  245ـ  129:  3األغاني (

 .   )219ـ  218:  3، خزانة األدب  265ـ  264:  1، شذرات الذھب  16ـ  15:  2، لسان المیزان  252:  1
، ُأّمھ  ، خلیفة بني العّباس الثالث أبو عبداهللا محّمد المھدي بن أبي جعفر المنصور عبداهللا بن محّمد بن علي العّباسي الھاشمي)  478(

، وقد  لّما اشتّد وّاله أبوه مملكة طبرستان.  ھـ 127سنة :  ، وقیل ھـ 126ولد بإیذج من أرض فارس سنة .  ُأّم موسى الحمیریة

ولّما مات المنصور قام الربیع بن یونس بأخذ .  وكان أسمر ملیحًا مضطرب الخلق على عینھ بیاض جعد الشعر.  قرأ العلم وتأّدب

، أعطى مروان بن أبي حفصة مّرة سبعین ألف  ، وكثیر العطایا للشعراء وكان كثیر التولیة والعزل بغیر كبیر سبب.  البیعة لھ

،  ، وعاش ثالثًا وأربعین سنة ، تمّلك عشر سنین ًا بموالتھ الخیزران غارقًا في بحر اللّذات واللھو والصید، وكان مستھتر دینار

 .  ، وبویع ابنھ الھادي من بعده ھـ 169سنة ) قرب ھیت(ومات بماَسَبذان 
، سیر أعالم  401ـ  391:  5د ، تاریخ بغدا 333ـ  319:  3، مروج الذھب   166ـ  141، الوزراء والكّتاب   380ـ  379المعارف (

 .  )279ـ  271، تاریخ الخلفاء للسیوطي  131ـ  129:  10، البدایة والنھایة   403ـ  400:  7النبالء 
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 إلیِھ تجّرر أذیاَلھا*** أتتھ الخالفُة منقادٌة 

 ولم یُك یصلُح إالَّ َلھا*** الَّ لُھ فلم تُك تصلُح إ

 )480(لما قبَل اُهللا أعماَلھا*** ولو لم تطعُھ بناُت القلوِب 

انظر ھل طار أمیر المؤمنین من سریره أم !   ویحك: ( لقائده) بّشار(فقال   
 .  )481(!)  ؟ ال

 .  ، وتتصّرف في العقول واألجسام ، وتعمل في األلباب ھكذا تبلغ البالغة من النفوس  

، فیعود  وھذه البالغة ھي التي یستغني بھا الكالم عن كّل حلیة وزینة وتنمیق وزخرفة  
 ..  ، ونفاستھ بنفسھ ، وبھجتھ بحقیقتھ ، ورونقھ بمائھ  ، وصفاؤه بجوھره حسنھ بذاتھ

،  ، واالستخدام والتوریة ، والجناس ، والتوشیع ، وتكّلف الترصیع ال بتصّنعات البدیع  
، وضرائبھا من األنواع المصطلح علیھا في ذلك  وتشابھ األطراف ، ومراعاة النظیر

،   ، وتكدیر صفائھ  ، وذھاب رونقھ التي ھي ـ على األكثر ـ داعیة انحطاط الكالم )482(الفّن
 .   ، وافتقاده لتلك الروعة والبھاء واألخذ بمجامع القلوب ، وتشعیث دیباجتھ مائھوتعكیر 

نعم ـ والحّق یقال ـ ال أنكر أّن من القریض وسائر أنواع الكالم ما یحظى بكال الحسنین   
، فیكون لھ حسن القالدة على جید  ، فیتضاعف حسنھ وتزداد بھجتھ  ویجمع كلتا المزیتین

 .   )نق الحسناء یستحسن العقدوفي ع(،  الحسناء

 :  وھل ینكر اللطف والبراعة في مثل قول القائل  

 كالُم الوشاة ال ینبغي لَك*** قلُت لألھیِف الذي فضَح الغصن 

                                                                                                                                                                                     
، شاعر مكثر سریع  العتاھیةأبو إسحاق إسماعیل بن القاسم بن ُسوید بن كیسان الَعَنزي موالھم الكوفي المعروف بأبي )  479(

،   لّقب بأبي العتاھیة الضطراب فیھ.  ، یعّد من مقّدمي الموّلدین من طبقة بّشار وأبي نؤاس وأمثالھما الخاطر في شعره إبداع

مكانتھ اّتصل بالخلفاء وعلت .   كان یجید القول في الزھد والمدیح وغیرھما.  ، فیكون مأخوذًا من العتو كان یحّب الخالعة:  وقیل

توّفي ببغداد سنة .  ، فعاد إلى نظم الشعر ، فسجنھ ثّم أحضره وھّدده بالقتل ، فبلغ ذلك المھدي العّباسي ، وھجر الشعر مّدة عندھم

 .  ، وقد جمع أبو عمر بن عبد البّر وكذلك أحمد بن عبیداهللا الثقفي أخباره وشعره ھـ 211
،  198ـ  195:  10، سیر أعالم النبالء  226ـ  219:  1، وفیات األعیان  260ـ  250:  6، تاریخ بغداد  114ـ  3:  4األغاني (

 .  )26ـ  25:  2، شذرات الذھب  429ـ  426:  1، لسان المیزان  266ـ  265:  10، البدایة والنھایة  360:  1العبر 
 .  36ـ  35:  4ُنسبت األبیات ألبي العتاھیة في األغاني )  480(

 :  ، وھو وھناك بیت ورد بین البیتین الثاني والثالث
 ! لزلزلت األرض زلزالھا*** ولو رامھا أحد غیره 

 .  النّیات:   ات القلوب فھيأّما بن
 .  36ـ  35:   4راجع األغاني )  481(
 .  وما بعدھا 373:  2، البالغة العربیة  288ـ  268مختصر المعاني :  راجع معاني ھذه المصطلحات البالغیة في)  482(
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 قلت أخشى یا غصن أن تستمیلَك*** قال قوُل الوشاِة عندي ریٌح 

 :  أو قول اآلخر  

 ، صدقوا عین الحبیب ونظرتي نعم*** وقالوا بِھ من أعین الناس نظرٌة 

 :   أو قول  

 )وا(نعوده قلت یا أھل الوفا عود*** قالوا وجسمَك یوم البیِن صفُھ عسى 

 :  أو مثل  

 قلبي علمت بما یجنُّ فتكتفي*** أتراَك بالھجراِن حیَن فتكَت في 

 :   أو نظیر  

 َمن لم یزْل للحرِب البَس المھ*** أترى یجوُد لنا ولو بسالمھ 

 .  إلى ما ال ُأحصیھ من أمثالھا  

، ولكن كّل ما ھو من ذلك القبیل فلیس حّظھ من   ولیس ھذا المقام موضع اإلكثار منھ  
 .  الحسن إّال قدر حّظھ من قّلة التكّلف وسالمة السبك وقّوة السرد وصّحة النسج

ـ ھو اشتمالھ ولیس مالك حسنھ ـ لو فّتشت علیھ وأعملت الدّقة فیھ وأمعنت النظر بھ   
، وقد   ألّننا نجدھا كثیرًا في غیر ھذا السبك ولیس لھا ھذا الحسن; على تلك النكتة البدیعة 

ـ  )483(، والدوران ـ كما قیل نجد الحسن أعلى منھا بكثیر في كالم خلى منھا ومن كّل أخواتھا
 .  یقتضي العّلیة

لك النوع من الشعر البدیعي مبالغ الحسن ومواضع اإلعجاب فأین ھو من ثّم مھما بلغ ذ  
، على صرافة الطبع وحركة  الشعر الجاري جري ماء السحاب المسبوك سبك التبر المذاب

الشعور وتصویر سذاجة اإلحساس والوجدان الذي یعمل في النفس تلك الحال التي وصفناھا 
 .  وما كشفناھا بتمام حقیقتھا

 :  لك الشعر من مثل قول الحماسيأین ذ  

 سوى أن یقولوا إّنني لِك عاشُق*** وماذا عسى الواشوَن أن یتحّدثوا 

 )484(إليَّ وإن لم تصِف منِك الخالئُق*** ، صدَق الواشوَن أنت حبیبٌة  نعم

 :   أو مثل قولھ  

 )485(على كبدي من خشیة أن تصّدعا*** وأذكر أّیام الحمى ثّم أنثني 
                                                           

 .  34:  4الحظ موقف العقل والعلم )  483(
ھذان البیتان في دیوان مجنون ولكن یوجد .  125، ودیوان العذرّیین  148:  2دیوان الحماسة :  ُنسب البیتان لجمیل بثینة في)  484(

 .  140ـ  139قارن دیوانھ .  )قیس بن الملّوح(لیلى 
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 .  إلى تمام األبیات  

،  العربیة بسھم أو ذي حظوة منھا بنصیب یقیس ھذا النمط بذاك أّي ضارب من  
 !  ؟  ، واللؤلؤ الجمان من المصنوع  وأین التطّبع من المطبوع!  ؟ ویساوي في الحكم بینھما

، وھذا ینفذ إلى أعماق القلب من   اللبیب یجد أّن ذاك ال یتجاوز السطوح واألطراف  
 .   الشغاف

،  أن لیس مدار الحسن في الكالم إّال على البالغة:  والغرض األقصى والكلمة األخیرة  
ولیس مالك البالغة والبیان إّال التناسب والتناسق الذي ھو جوھر الحسن والمالحة والجمال 

 .  في جمیع الموجودات في الصور أو األصوات وفي النغمات واإلیقاعات وفي كّل شيء

،  ، لیس ھو أكثر من التناسب نفسھ  انضّم إلى التناسب ظھر لھ حسن أّما البدیع فإن  
 .  وإّال فیزید الكالم فھاھة وفجاجة ورّكة وبرودة

، فإّنھ  ، ولیس بالبدیع شرف الكالم وسمّو طبقاتھ وتمایز أنواعھ إذًا فالبدیع ساقط بالمّرة  
 .  ، ولكّنما المالك والجوھر في غیره  وإن كان لھ حظٌّ

تراه إذا التزم أن یتنّوع في كالمھ وینحو إلى ) أبو تّمام(وھذا شیخ الصناعة !   كیف  
 .  صنعة البدیع انحّط في األكثر وذھب رونق شعره

 :  كما تراه في قولھ  

 فیھا وتقمر لبَُّھ األقماُر*** أّیام تدمي عینھ تلَك الدمى 

 )487(كالمعنیین وال نواُر نواُر*** اسماھما  )486(إذ ال صدوق وال كنود

 .   دون ما إذا رفض ذلك وأرسل نفسھ على سجیتھا وفّكھا من أغالل الصناعة وقیودھا  

 :  كما تراه في قولھ  

 عن لیلتي أو ُتنیَماأن تناَما *** إنَّ عھدًا لو تعَلماِن ذمیما 

 )488(فارُقوني أمسیُت أرعى النجوَما*** كنُت أرعى الُبدوَر حّتى إذا ما 

 .  ، فراجع ، بل تمام القصیدة التي ھي من جوھریات قصائده إلى تمام األبیات  

   اللغة العربیة ودورھا :  األمر الثالث

                                                                                                                                                                                     
 .  61:  2ُنسب للصّمة بن عبداهللا بن طفیل في دیوان الحماسة )  485(
 .  )331:  5العین للفراھیدي (.  الكفور للنعمة:  الكنود)  486(
 .  لم أعثر علیھما في دیوانھ المطبوع)  487(
 .  110:  2دیوان أبي تّمام )  488(
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، وال كّل بنات الطبیعة أبھج من منشئات  خیرًا من مطبوع، ولیس كّل مصنوع  نعم  
، بل لكلٍّ مقام یحتاج تمییزه إلى ذھن ثاقب وفكرة نافذة وسبر ناقد وعمل طویل   الصناعة

 .  لیس بالسھل وال بالقلیل

وكان بوّدي أن استوسع البحث في ھذا الموضوع حّتى أوّفیھ حّقھ بحیث ُأعیده أجلى   
والقصد المھّم باألصالة !  ، كیف كن االستطراد ال یفسح لنا بأكثر من ھذا، ول  من ألق الفلق

 .   غیره

، فإّننا وإن لم نوّفھما  ، وحسبك تلك الشذرة الصغرى من القول عن البیان والبالغة نعم  
، ولكّنا ال   حّقھما من التوسعة في الشرح واإلیضاح واالستبحار في نقل الشواھد واألمثال

 .   على قّلة ما استطردناه ـ قد خرجنا عن الموضوع وانحرفنا عن الخّطة نشّك أّننا ـ

 .  وإن ھي إّال رشحة شّط بھا القلم وشطح حین طفى لّج البیان وطفح  

 .   ونعود إلى سیاقة الكالم  

 

 ]اللغة العربیة ودورھا :   األمر الثالث [

عجز المحّمدي والفرقان األحدي كّل ، لوال أّن ھذا الم  أما وعّزة جالل اهللا : األمر الثالث  
، تحسب كّل آیة   ، وكّل كراماتھ كُبَر وعاّمة عباراتھ عبر  معجزاتھ معجبة وجمیع آیاتھ باھرة

إّن أكبر آیة وبرھان :   ، لوال ذلك لقلت أكبر من ُأختھا وكّل معجزة منھ أجلى من غیرھا
ر لخرس عندھا ولم یستطع إنكارھا وأعظم معجزة لھذا القرآن المعجزة التي لو تأّملھا المكاب

 .  )489()ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن(:   )تعالى(، أال وھي قولھ   وجحدھا

ولغاتھا ، وانظر في فلسفة أعمار اُألمم   تدّبر ـ أّیھا القارئ الكریم ـ ولّطف فكرك  
، واعطف الفكرة على أدیانھا وكتبھا  وحیاتھا ومماتھا ونشوئھا ونمّوھا ثّم انقراضھا

 .  المقّدسة

انظر كیف اضمحلت ُأسسھا وزالت ُأصولھا وتالشت أوائلھا بالترجمة والتبدیل   
بشر والتغییر والتحویل من العبرانیة إلى السریانیة إلى الیونانیة وھكذا حّتى صارت ُألعوبة لل

، وصارت كّل ُأّمة تصّورھا على ما ترید  وكاد أن ال یبقى من حقائقھا اإللھیة عین وال أثر
،   ، فتوراة الیھود غیر توراة النصارى  وتطبعھا على ما تشاء وتنشرھا على ما تشتھي

 .   واألناجیل قبل قرون غیر أناجیل ھذه العصور

                                                           
 .  9:  15سورة الحجر )  489(
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، ولكن ھو ـ  نا شرح ذاك على التفصیل لطال بنا الكالم واّتسعت معنا الخّطةولو أرد  
 .   ، وال ینكره إّال مكابر أو قاصر على إجمالھ ـ مّما ال ریب فیھ

قد وفى  )490()الّلَھ َال ُیْخِلُف اْلِمیَعاَد(:  ، و أّما ھذا القرآن فقد وعد اهللا بحفظھ وكالئتھ ونصره  
، وحفظ القرآن الكریم  ، حفظ اهللا ھذا الدین بحفظ القرآن الكریم بما وعد وصدق بما ضمن

 .  بحفظ اللغة العربیة

وأنت ـ إذا أمعنت النظر والسبر في تأریخ اللغات ـ ال تجد لغة دامت حیاتھا وطال   
 .  عمرھا على ُأصولھا اُألولى كطول حیاة ھذه اللغة

، ال یزال   ال تجد لغة من اللغات دامت مواّدھا وھیئاتھا وتراكیبھا أكثر من عشرین قرنًا  
في كّل عصر وبرھة مالیین من البشر معنیین بھا باحثین فیھا مرتاحین إلیھا قائمین بنشر 

البعیدة ، حّتى من اُألمم  ، فلم تعدم أنصارًا وأعوانًا المؤّلفات الطائلة والمعاجم الحافلة فیھا
،  ، والسلجوقیة ، واألتراك  الدیالمة:  أشّد البعد عنھا المنفصلة بكّل الفواصل منھا من

كّل .  ، وغیر ھؤالء من عناصر شّتى وشعوب متباعدة ، والمغولیة ، والسامانیة  والغزنویة
 ھؤالء الدول والملوك ما

 لعربیة ومّدعتموا أن عادوا من أكبر المساعدین والمجاھدین في توطید دعائم ا

 .  رواقھا وتوسعة نطاقھا وبسط أدیمھا وحفظ قدیمھا

وھم ـ على ما كان لھم من بسطة الملك وسعة السلطان ونفوذ األمر والنھي ـ یرتاحون   
إذ ; ، ویحملون الناس وأنفسھم علیھا اختیارًا من دون دافع قاھر وال شافع قاسر  إلیھا طبعًا

 .  إلیھم یرجع النھي واألمر، و  بأیدیھم أزّمة القسر والقھر

، ولم تنبض فیھم النوابض بالمیل إلى اللغة   فلم تعمل فیھم نوامیس العصبیة والجنسیة  
، وینصبغون بصبغة ھذه اللغة الكریمة  ، ویھجرون ألسنتھم فصاروا یعافون لغتھم.  القومیة

 .  واللھجة القویمة

،  ، والحلیف والصمیم  صیل، والدخیل واأل وعندھا تساوى العربي والمستعرب  
 .  والحدیث والقدیم

، وبذل النفس  ، والذّب والدفاع عنھا ، والمحاماة لھا  والكّل سواء في المغایرة علیھا  
 .  والنفیس في نشرھا ونصرھا وعّزتھا ومنعتھا

أترتاب في ذلك وأنت ترى أكبر المؤّلفین واالختصاصّیین في نشر العلوم واآلداب   
أبي (، و )491()أبي معاذ الھروي: ( ، كأمثال ، كّلھم  صدر اإلسالم إلى عّدة قرونالعربیة من 

                                                           
 .  31:  13رة الرعد ، وسو 9:  3سورة آل عمران )  490(
 . 298:  1راجع ترجمتھ في العبر .  من أبي معاذ الھروي ھو أبو مسلم معاذ الھّراء) رحمھ اهللا(الظاھر أن مقصود المؤّلف )  491(
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 أحمد بن(، و   )493()أبي علي الفارسي(، و  )492()حاتم السجستاني

،  )496()وارزميالخ(، و  )495()لصاحب بن عّباد الطالقانيا(، و   )494()فارس القزویني
                                                           

،   یزید بن ھارون:  أخذ عن.  ، من كبار علماء اللغة واألدب  ستاني البصريأبو حاتم سھل بن محّمد بن عثمان الجشمي السج)  492(

وتخّرج بھ جماعة .  ، وعّدة ، والرویاني  ، والبّزار ، والنسائي أبو داود:  وحّدث عنھ.  ، وغیرھم ، واألصمعي ووھب بن جریر

إعراب :  من كتبھ.  في اللغات والشعر والعروض، ولھ باع طویل  ، وكان جّماعًا للكتب یّتجر بھا منھم أبو العّباس المبّرد

 250بل سنة :  ، وقیل  ھـ 248سنة :  ، وقیل ھـ 255توّفي سنة .  ، الوحوش ، الفصاحة ، القراءات ، المقصور والممدود القرآن

 .  ھـ
ـ  268:   12أعالم النبالء ، سیر   433ـ  430:  2، وفیات األعیان  265ـ  263:  11، معجم اُألدباء  204:  4الجرح والتعدیل   (

 .  )121:  2، شذرات الذھب  116:  2، مرآة الجنان  456ـ  455:  1، العبر   270
، ودخل بغداد سنة  ھـ 288ولد في فسا سنة .  ، أحد أئّمة العربیة أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغّفار الفارسي الفسوي)  493(

، وأبو القاسم  عبیداهللا األزھري:   ، وحّدث عنھ حّدث بجزء من حدیث إسحاق بن راھویھ.  ل في كثیر من البلدان، وتجّو ھـ 307

:  ومن تالمذتھ.  ، وأبي بكر بن السّراج ، ومبرمان العسكري الزّجاج:  درس على.  ، وجماعة ، وأبو محّمد الجوھري التنوخي

، وعاد إلى   وفد حلب وأقام مّدة عند سیف الدولة.   ، ولھ شعر قلیل كان فیھ اعتزال.   ، وعلي بن عیسى الربعي أبو الفتح بن جّني

:   من جملة تصانیفھ.  ھـ 377، ثّم رحل إلى بغداد وأقام بھا حّتى توّفي سنة  ، فصحب عضد الدولة البویھي وتقّدم عنده فارس

 .  حو، جواھر الن ، الحّجة ، الشعر ، تعالیق سیبویھ ، التذكرة اإلیضاح
،  380ـ  379:   16، سیر أعالم النبالء  82ـ  80:  2، وفیات األعیان  261ـ  232:  7، معجم اُألدباء  276ـ  275:  7تاریخ بغداد (

 .  )89ـ  88:  3، شذرات الذھب  305:  2، مرآة الجنان  481ـ  480:  1میزان االعتدال 
ولد في قزوین .  ، من أئّمة اللغة واألدب أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محّمد بن حبیب القزویني الرازي المالكي)  494(

، فكان  ، یتعّصب آلل العمید كان أدیبًا فقیھًا متكّلمًا.  ھـ 395، فتوّفي فیھا سنة  ، ثّم انتقل إلى الري ، ومرباه بھمدان ھـ 329سنة 

، وأبي  ، ومحّمد بن ھارون الثقفي ، وسلیمان بن یزید الفامي علي بن إبراھیم القّطان:  حّدث عن.  ّباد یكرھھ لذلكالصاحب بن ع

.  ، وآخرون ، وأبو منصور بن المحتسب ، وعلي بن القاسم الخّیاط أبو سھل بن زیرك:  وحّدث عنھ.  ، وطائفة  القاسم الطبراني

 .  ، الالمات ، النیروز ، الفصیح ، جامع التأویل ، الصاحبي المجمل،  معجم مقاییس اللغة:  من تصانیفھ
:  3، شذرات الذھب   106ـ  103:  17، سیر أعالم النبالء  98ـ  80:  4، معجم اُألدباء  219ـ  215:  2التدوین في أخبار قزوین (

 .   )63ـ  60:   3، أعیان الشیعة   421:  1، إیضاح المكنون  133ـ  132
، وزیر الملك مؤّید الدولة البویھي  كافي الكفاة أبو القاسم إسماعیل بن عّباد بن عّباس الطالقاني المعروف بالصاحب بن عّباد)  495(

أبي :  سمع من، و ھـ 326ولد في طالقان سنة .  ، من نوادر الدھر علمًا وأدبًا وفضًال وتدبیرًا وجودة رأي  ثّم أخوه فخر الدولة

، وعبد الملك بن علي  أبو العالء محّمد بن حّسول:  روى عنھ.  ، وغیرھما ، وأحمد بن كامل القاضي محّمد بن فارس األصفھاني

توّفي .  ، الكشف عن مساوئ شعر المتنّبي ، اإلمامة ، الكافي المحیط:  من تصانیفھ.  ، وجماعة ، وأبو الطیب الطبري الرازي

 .  ، ودفن بأصفھان  ھـ 385بالري سنة 
، لسان  319ـ  317:  2، مرآة الجنان  181ـ  177، فرج المھموم  317ـ  168:  6، معجم اُألدباء  66ـ  53:  1اإلمتاع والمؤانسة (

 .  )63ـ  62، نوابغ الرواة  43ـ  19:  2، روضات الجّنات  356ـ  339:  1، نسمة السحر  416ـ  413:  1المیزان 
، وھو  كان ثقة في اللغة ومعرفة األنساب.  ، وأحد الشعراء العلماء ، من أئّمة الّكتاب أبو بكر محّمد بن العّباس الخوارزمي)  496(

، فدخل   ، ورحل في صباه إلى بعض البلدان ، ونشأ فیھا ھـ 323ولد في خوارزم سنة .  ابن ُأخت محّمد بن جریر الطبري

، وانتقل إلى نیسابور  ، ثّم سكن في نواحي حلب وأقام في دمشق مّدة.  ، فحبسھ ، ثّم ھجاه طاھر بن محّمد سجستان ومدح والیھا

توّفي .  ، ودیوان شعر الرسائل:  لھ.   وكانت بینھ وبین بدیع الزمان محاورات وعجائب.  ، واّتصل بالصاحب بن عّباد فاستوطنھا

 .  ھـ 383بنیسابور سنة 
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 ، )500()الجرجاني(، و )499()ريالزمخش(، و )498()الجوھري(ثّم .   )497()الھمَذاني(و

 .  ، ال ُأحصي عّدتھم إّال بعّداد ، وخلق كثیر  )501()الفیروزآبادي(و

،  )504()الغزالي(، و )503()ابن سینا(، و )502()الفارابي(، كـ   دع ذوي الموسوعات  
 . ، وُأممًا بین ذلك تفوت العّد ویقصر دونھا الحّد  )506()البیضاوي(، و  )505()التفتازاني(و

                                                                                                                                                                                     
ـ  105:  3، شذرات الذھب  402ـ  400:  4، وفیات األعیان  277ـ  223:  4، یتیمة الدھر  97و 64و 28البي خاّص الخاّص للثع(

 .   )152ـ  151، الضائع من معجم اُألدباء  183:  6، األعالم للزركلي  379ـ  377:   9، أعیان الشیعة   106
،  ، صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة سعید الھمذاني المعروف ببدیع الزمانأبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحیى بن )  497(

 380وكان ساكنًا ھراة من بالد خراسان سنة .  روى عن أبي الحسین أحمد بن فارس وعن غیره.  وھو أحد الفضالء الفصحاء

، فطار ذكر  فشجر بینھما ما دعاھما إلى المساجلة ، ، فسكنھا ولقي فیھا أبا بكر الخوارزمي ھـ 382، ثّم ورد نیسابور سنة  ھـ

، فلم یدع بلدة من بلدان خراسان وسجستان وغزنة إّال دخلھا وال ملكًا وال  ، ولّما مات الخوارزمي خال لھ الجّو الھمذاني في اآلفاق

لھ دیوان شعر صغیر ورسائل .  رتجال، ویذكر أّن أكثر مقاماتھ ا كان قوي الحافظة یضرب المثل بحفظھ.  أمیرًا إّال فاز بجوائزه

 .  ھـ 398توّفي في ھراة مسمومًا سنة .  رسالة) 233(عّدتھا 
،  129ـ  127:  1، وفیات األعیان  202ـ  161:  2، معجم اُألدباء  344ـ  293:  4، یتیمة الدھر  29ـ  28خاّص الخاّص للثعالبي (

ھذا .   )550:  3و 570:  2، أعیان الشیعة  340:  11، البدایة والنھایة  339:  2، مرآة الجنان   68ـ  67:  17سیر أعالم النبالء 

 . 74وقد تقّدمت ترجمتھ في ذیل صفحة 
، دخل بالد ربیعة ومضر في تطّلب  كان یحّب األسفار.  ، اللغوي المشھور أبو نصر إسماعیل بن حّماد الجوھري التركي)  498(

وكان .  ، فأقام بنیسابور یدّرس ویصّنف ویعّلم الكتابة وینسخ المصاحف ، ثّم عاد إلى خراسان ر الشام والعراق، ودا لسان العرب

، بعد أن ألقى بنفسھ من سطح داره بنیسابور  ، وھو أّول من حاول الطیران ومات في سبیلھ معروفًا بجودة الخّط وبمعرفة اللغة

 .  ، ومقّدمة في النحو ، وكتاب العروض الصحاح:  لھ.  ھـ 393شاّدًا لھ دّفین كجناحین سنة 
، مرآة  82ـ  80:  17، سیر أعالم النبالء  236:  1، دول اإلسالم  165ـ  151:  6، معجم اُألدباء  469ـ  468:  4یتیمة الدھر (

 .  )48ـ  44:  2، روضات الجّنات  1073ـ  1071:  2، كشف الظنون  335:  2الجنان 
 . 1ھـ  175تقّدمت ترجمتھ في ص)  499(
 .  3ھـ  174تقّدمت ترجمتھ في ص)  500(
ولد بكارزین .  ، من أئّمة اللغة واألدب أبو طاھر مجد الدین محّمد بن یعقوب بن محّمد بن إبراھیم الشیرازي الفیروزآبادي)  501(

، فأكرمھ   ھـ إلى زبید 796، ورحل سنة  ، ودخل بالد الروم والھند ، وجال في مصر والشام ، وانتقل إلى العراق ـھ 729سنة 

:  من مؤّلفاتھ.   ھـ 817توّفي بزبید سنة .  ، وانتشر اسمھ في اآلفاق ، فسكنھا وولي قضاءھا ملكھا األشرف إسماعیل وقرأ علیھ

، نزھة األذھان في تاریخ  ، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز معالم طابة ، المغانم المطابة في القاموس المحیط

 .  ، سفر السعادة ، الدرر الغوالي في األحادیث العوالي أصبھان
،   284ـ  280:  2، البدر الطالع  192ـ  189:  2، نزھة الجلیس  1657:  2، كشف الظنون  130ـ  126:   7شذرات الذھب (

 .  )105ـ  101:  8ّنات روضات الج
 .  2ھـ  334ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  502(
 .  1ھـ  158ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  503(
 .  3ھـ  336ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  504(
 .  4ھـ  210تقّدمت ترجمتھ في ص)  505(
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، ولُطفت بھا ھذا  ، أّي لغة صنعت لھا العنایة ھذا الصنع قل لي بأبیك والشرف  
 !   ؟ ، وسّخرت مستعمراتھا لخدمتھا ھذا التسخیر ، ومنحتھا ھذه المنح لطفال

 .. ھذه اُألمم العادیة القدامى أمامك كّلھا واللغات نصب سمعك وبصرك جمیعھا  

 .  ھذه الیونانیة والفارسیة اللتان كانتا مھد العلوم في الغرب والشرق  

 .  امیة والقازانیة والطورانیة واألریانیة، ھذه الرومانیة واآلر  ھذه الھندیة والصینیة  

 !   ؟ انظر ھل تجد في شيء منھا لمحة من ھذه العظمة والفخامة والعّزة والكرامة  

 .  ھل تجد ُأّمة ُأخرى سعت ھذا السعي لترویج لغة غیرھا وبذل تلك العنایة الباھرة فیھا  

ھرة من معجزات ھذا القرآن أفلیس ھذه الجلیة الباھرة والقضیة الظاھرة والقّصة القا  
 !  ؟ الكریم والفرقان العظیم

 !   ؟ ألیست ھي إحدى أعالم نبّوتھ وإخباره عن الغیب  

 !  ؟ )507()ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن(:  )تعالى(ألیست ھي من أسرار كریمة قولھ   

ي الدعوى التي ما انفّك صّك اللیالي واألّیام وسجل الكون یملى على ألیست ھذه ھ  
، فترى  دالئل صدقھا وشواھد صّحتھا ویجعلھا من أجلى الحقائق الراھنة )508(الملوین

،   واألجنبي یسعى في نشر موضوعاتھا ویحتفل بمؤّلفاتھا )509(الغریب والغربي والجنیب
 ، ومن العاملین علیھا من حیث یعلم وال العربیة من حیث یدري وال یدري )510(فھو عسیف

 !  ؟ یعلم

فقد كانت ھذه اللغة ; وكان ذلك من أعظم عنایات اهللا في دینھ وأكبر نعمھ على عباده   
من أقوى العرى والروابط لحفظ الجامعة اإلسالمیة بین تلك اُألمم المختلفة والشعوب 

 .   المتفّرقة والعناصر الشّتى

                                                                                                                                                                                     
ولد في المدینة .  ، القاضي والمفّسر المعروف أبو الخیر ناصر الدین عبداهللا بن عمر بن محّمد بن علي الشیرازي البیضاوي)  506(

توّفي .  كان خّیرًا فاضًال عالمًا.  یز وناظر فیھا، فرحل إلى تبر ، ثّم صرف عن القضاء ، وولي قضاءھا مّدة  البیضاء بشیراز

، لّب  ، منھاج الوصول إلى علم اُألصول ، طوالع األنوار أنوار التنزیل وأسرار التأویل:  من تصانیفھ.  ھـ 685بتبریز سنة 

 .  ، الغایة القصوى في درایة الفتوى اللباب في علم اإلعراب
، دائرة المعارف اإلسالمیة  393ـ  392:  5، شذرات الذھب  158ـ  157:  8الشافعیة الكبرى ، طبقات  309:  13البدایة والنھایة (

 .  )110:  4، األعالم للزركلي  419ـ  418:  4
 .  9:  15سورة الحجر )  507(
 .  )394:  4القاموس المحیط . ( ، أو طرفاھما  اللیل والنھار:  الَمَلوان)  508(
 .  )83ـ  82:  11تھذیب اللغة . ( إذا نزل فیھم غریبًا:  جنب فالن في بني فالن)  509(
 .  )1404:  4صحاح اللغة . ( األجیر:  العسیف)  510(
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، وحّل في سماء  تقائھ، ونزل في برج ار وبحفظ تلك الجامعة بلغ اإلسالم أوج عّزه  
 .   عالئھ وأعلى سمائھ

 .  فكانت تجمعھم ـ على تباعد ما بینھم ـ جامعة اللغة والدین  

وھاتان الجامعتان ھما الداعیتان لكّل جامعة ووحدة من األخالق واآلداب والعادات   
 .  والعبادات وسائر النوامیس أدبیة وماّدیة

وبذلك تصبح تلك األعضاء المتفّرقة واألشالء المتشّتتة كجسد واحد یحافظ على كیانھ   
، كاجتماع اللحم والشحم والدم  ، وكلٌّ یؤّدي وظیفتھ على المنفعة المتبادلة وصحتھ وسالمتھ

، یحفظ  ، وصیرورتھا شیئًا واحدًا وإنسانًا كامًال  والعظم والعروق والشرایین والغضاریف
، ویتأّلم سائره أللم عضو  ، وینفع بعضھ اآلخر ، ویحامي بعضھ عن بعض  بعضھ بعضًا

 .  منھ

،  فھذا عین وتلك إذن.   ، بذلك تصیر المتغایرات مرتبطات والمتفّرقات مجتمعات نعم  
، تحسبھم شّتى وھم  ، أھواؤھا مّتفقة وآراؤھا مجتمعة ، تحّف بقلب واحد  وھذا ید وتلك رجل

 .  عًا وھم سواء، وتخالھم أوزا جمیع

، وتظّنھم أحیاًء وھم  )511()َتْحَسُبُھْم َجِمیعًا َوُقُلوُبُھْم َشتَّى(:  على العكس مّما ھم بھ الیوم  
حّتى حّل !  ، ال رابطة تجمعھم وال جامعة تربطھم ، كأعضاء مقّطعة وأشالء موّزعة موتى

 .  ، ونعیھ أكثر من نعتھ ء الذي عیانھ أكبر من وصفھ، حّل بھم البال بالمسلمین ما تراه

أكبرھا سلخ اللغة العربیة عن جسم :  ، ال ُأغالي لو قلت  ولذلك علل وأسباب شّتى  
،  ، ووھت تلك العقدة  ، حّتى انحّلت تلك الجامعة  الممالك اإلسالمیة ونبذھا وراءھم ظھریًا

 .   العالئق وأصبح ذلك الجسم الواحد مقّطع األعضاء متبّتر

، وتستغیث باألغیار واألجانب  تركوا اللغة العربیة تصرخ إلى اهللا من ھجرھا وقھرھا  
 !   في استحیاء رمقھا واستبقاء لمظة من حیاتھا

وھذه ھي النقطة األساسیة والجوھرة السیاسیة التي كان یلزم االھتمام في المحافظة   
مالك اإلسالمیة في شرق األرض وغربھا ، ومن تضییعھا تالشت الم علیھا قبل كّل شيء
 .  وسرى الداء إلى قلبھا

 .  ضاع ملك اإلسالم ودالت دولھ بذلك:  ، أقول نعم  

 .  فإّن اهللا قد تكّفل بحفظھ وتعّھد بنصره; ) ال سمح اهللا(ضاع اإلسالم :  وال أقول  

                                                           
 .  14:  59سورة الحشر )  511(
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م یوم نسفوھا ومھما نسیت من شيء فال أنسى ھجوم المغول والتتار على ممالك اإلسال  
، ومحقوا آیة الدولة العربیة والخالفة اإلسالمیة من صحیفة  )512(نسفًا وتركوھا قاعًا صفصفًا

 .  الوجود

ثّم ما عتموا ُأولئك أنفسھم أن قامت منھم دوٌل واسعة فیھا الخاقان والقھرمان من   
 ،  )514()خدابنده(، و )513()سعید(
، ما عتموا أن  ، وأمثال ُأولئك النفر من أساطین السالطین وأراكین الملوك )515()تیمور(و

 .   أصبحوا من أكبر الحماة والسعاة لمّد باع اإلسالم وتأثیل دوحتھ وحمایة سرحتھ

وإّنما اللوعة والنعي على المسلمین .  ، واهللا أولى وأعلم بحفظ دینھ  دین اهللافاإلسالم   
،  ، فیفلت كتاب اهللا من أیدیھم ویتقّلص ظّل اإلسالم عن رؤوسھم مخافة أن یھملوا العربیة

 )516(، ثّم یعود ھؤالء المسلمون َخَوًال على بالد من یشاء من عباده) سبحانھ(ویمّده اهللا 
 .   وممالیك لمن یسومھم سوء الخسف ویجّرعھم مصّبرة الحتف

في سلطة من یقّتل أبناءھم ویستحیي نساءھم ) إسرائیل(كبني ) إسماعیل(یعود بنو   
 .   )517()َعِبیِدَذِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ الّلَھ َلْیَس ِبَظالَّم لِّْل(:   ویملك أرضھم ودیارھم

                                                           
 .  )1387:  4صحاح اللغة . ( المستوي من األرض:  الصفصف)  512(
 704ولد سنة .  ، تاسع ملوك إیلخانیة فارس السلطان أبو سعید بھادرخان بن ُأولجایتو بن أرغون شاه بن أباقاخان بن ھوالكو)  513(

كان شدیدًا سّفاكًا للدماء كریمًا محّبًا للعلم شاعرًا مطبوعًا حسن .  ، ووزیره غیاث الدین محّمد ، وكان مرّبیھ األمیر سونج ھـ

ألّنھ جفاھا بعد أن تزّوج علیھا بدلشاد ; ، وتبّین أّنھ سّم من قبل امرأتھ بغداد خاتون  ، ودفن بالسلطانیة ھـ 736 توّفي سنة.  الخّط

 .  ، وألّنھا كانت تحقد علیھ لقتلھ أباھا وأخاھا خاتون
 .   )259ـ  245:  7دائرة المعارف اإلسالمیة الشیعیة (
، نّصرتھ  ، وھو من أحفاد ھوالكو ، ثامن ملوك إیلخانیة فارس السلطان محّمد ُأولجایتو خدابنده بن أرغون شاه بن أباقاخان)  514(

، واستنجد بھما في محاربة  ، أحسن الصالت مع البابا أكلیمنُضس الخامس ومع إدوارد الثاني ملك اإلنجلیز ، ثّم أسلم ُأّمھ

.  ، كما حفر أسماء األئّمة على النقود ، وفرضھ دیانة رسمیة لبالد فارس لشیعي على ید العّالمة الحّلياعتنق المذھب ا.  الممالیك

 .  ، ودفن في مقبرتھ التي أعّدھا قبل موتھ في بلدة سلطانیة ھـ 716توّفي سنة .  وكان من مناصري اآلداب والعلوم
 .  )244ـ  232:  7اإلسالمیة الشیعیة  ، دائرة المعارف 63:  9دائرة المعارف الشیعیة العاّمة (
، ُأصیب بسھم في ساقھ  ، ویرجع نسبھ إلى جنكیزخان م 1336ولد بكیش قرب سمرقند سنة .  ، فاتح مغولي شھیر تیمورلنك)  515(

المنطقة الممتّدة من منغولیا ، اجتاح بجحافلھ كامل  یعّد من أكبر قادة الجیوش في الشرق.  تیمور األعرج:  ، أي فلّقب بتیمورلنك

كان طویل القامة أبیض اللون .  م 1402إلى البحر األبیض المتوّسط منزًال بالسلطان العثماني بایزید األّول ھزیمة منكرة عام 

قضى نحبھ وھو یعّد العّدة .  ، وكان مسلمًا شیعیًا  مشربًا بالحمرة طویل اللحیة ذا جبھة عریضة ورأس ضخم جھوري الصوت

 .  م 1405فتح الصین سنة ل
 .  )167:   9، موسوعة المورد  581ـ  580:  6دائرة المعارف الشیعیة العاّمة (
 .  )621:  1جمھرة اللغة . ( دمالخ:  الخول)  516(
 .  51:  8، سورة األنفال  182:  3سورة آل عمران )  517(
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، وحفظ  فحفظ العربیة حفظ القرآن!  فإلى العربیة إلى العربیة أّیھا المسلمون جمیعًا  
، وحفظ اإلسالم ھو حفظ عّزكم ودوام ملككم وبقاء كیانكم وصون   القرآن حفظ اإلسالم

 .  ف استقاللكم وإطار قالع حیاتكمجامعتكم وحصون منعتكم وسیاج شر

 .  ھذه دعوتي لكم ونصیحتي إلیكم  

 .  )518(، وعلى العزائم ـ بعد اهللا ـ التوفیق للعمل إن شاء اهللا ھذا ھو القول  

، فلنختم   وحیث بلغنا من أمر البالغة والعربیة وإعجاز القرآن الكریم إلى ھذا الحّد  
 .   المقام بشكر من ال ینبغي لغیره الشكر والحمد

لیقین ـ أّني قد مخضت لك الزبدة والظّن ـ وظّن األلمعي قمین وما ھو الظّن بل ا  
، ونصحت لك ما استطعت ووصلت الرحم من عواطف اُألخّوة  وخرجت إلیك من العھدة

:  ، وصّیرت لك المعقول عیانًا حّتى صرت تحّسھ وجدانًا  البشریة وما قطعُت وال انقطعت
 .   )519()َیِضلُّ َعَلْیَھاَفَمِن اْھَتَدى َفِإنََّما َیْھَتِدي ِلَنْفِسِھ َوَمن َضلَّ َفِإنََّما (

 

 

   بحث المتشابھات في القرآن 

 ]بحث المتشابھات في القرآن  [

، یھّمنا بل یلزمنا سردھا   ، ھناك نزعات بل نزغات ومشتبھات في زّي شبھات نعم  
 .  ونقلھا وعقدھا وحّلھا

وھي شبھات تجّمعت من تفاریق كلمات الزنادقة والملحدین في كّل دین المتجّمعین من   
، ووّسعوا لھا صدرًا رحیبًا  ، قد تلّقاھا بعض أغبیاء باقي الملل بل أغویائھم كّل شوب وأوب

 !   وعّددوھا على اإلسالم ولسانھ مطاعن وذنوبًا

                                                           
ونفعھا للمسلمین ، وبیان مزایاھا  ، والحّث علیھا ولنا في ھذا الموضوع مقاالت طائلة ومنشئات مقنعة في الدعوة إلى العربیة)  518(

 .  ، ماّدًة وأدبًا ودینًا وسیاسًة عاّمة
 .  ما كانت الظروف السالفة واألحوال اآلنفة تسعف بنشرھا على صفحات الصحف واستجالئھا على مجالي الكتب والمجّالت

ألبصار وتؤّدي خدمتھا ألبناء أن یھّيء لھا وقتًا في الحال أو المستقبل تستطیع أن تبلغ األسماع وتجلى على ا) سبحانھ(وعسى اهللا 

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( جلدتھا ومّلتھا إن شاء اهللا
 .  108:  10سورة یونس )  519(
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العناكب وأكذب من نار الحباحب ـ  وتلك الشبھات ـ على أّنھا في ذاتھا أوھن من نسج  
، وأفردوا لھا  ، فنثروھا ھباًء وجعلوھا على العدّو عفاًء تصّدى زعماء اإلسالم وعلماؤھم

 .  كتبًا بالتصنیف وحشدوا فیھا كّل رزین وطفیف

 .   ما أبقوا حاجة إلى قول قائل أو طول متطاول) سالم اهللا علیھم(وأئّمتنا األطھار   

لذّب عن اإلسالم بكّل قاطعة الخصام الید البیضاء والنعمة العظمى والمّنة إّن لھم في ا  
 .  الكبرى التي یعظم ذكرھا ویجب شكرھا

، وحرسة  ، وحملة براھینھ ، ودعائم یقینھ ، وسدنة دینھ ، ھم حجج اهللا في أرضھ بلى  
 .  ، وحفظة نوامیسھ إسالمھ

 .   ، ھم البرء لكّل سقام م المشاعر العظام، ھ  ، ھم الدین واإلسالم  ھم الحّجة والخصام  

، یا مشتعل الفطنة  فیا متیّقظ الھّمة وثاقب العزمة في نیل المعارف ودرك الحقائق  
، ما  ومتشعشع الفطرة الذي ال یرضى من الكمال بالوقف على حال والمكث على مثال

ـ ولو قلیًال ـ من  ، وأنفذت بالسعي ضّرك ـ یا ھذا ـ لو نقدت ـ ولو یسیرًا ـ من عمرك
 !   ؟ سویعات دھرك في مراجعة ما صّح من أخبارھم ومطالعة ما شّع من أضواء أنوارھم

،   ، ولتقفّن منھم ـ ولھم الكرامة ـ موقفًا كریمًا  أشھد لو فعلت لتشھدّن مشھدًا عظیمًا  
ت ، وإذا ظفر ، فال تحتاج بعده إلى سؤال  یغنیك بالشمس عن الشمع وبالبصر عن السمع

 !  ؟ بأھل البیت فما بالك بالتعریج على األطالل

إّن تلك الشبھات ما ھي إّال من تشّبث الغریق بالحشیش واالستبدال عن ظّل العرش   
 !   ضالًال بالعریش

إّن من أقواھا مقیسًا إلیھا ـ وإن كان في ذاتھ أوھى وأوھن وأجلى وأبین ـ ھو ما ذكروه   
 .  )معاذ اهللا( )520(اقض بعضھا مع بعض، زعموا تن من تعداد جملة آیات

تعرف على الجملة ـ قبل الخوض فیھا وفي جواباتھا ـ ضعف ھذا ) ھداك اهللا(وأنت   
 .  القول وخوره ووضوح فساده

،   أنت الرجل المتضّلع في البالغة المرتوي من منھل الفضل حیث صّفى ورده وأساغھ  
و ، أفتشّك في أّن جملة من اآلیات بل جّلھا مّما ذكرناه وفّصلناه أ مھما شككت في شيء

قصرنا عنھ ووقفنا دونھ ال رغبًة عنھ بل عجزًا مّما ال مجال فیھ حّتى لذلك التوّھم الفاسد 

                                                           
 .  116، شبھات وأباطیل خصوم اإلسالم   94:   1، معترك األقران  437:  3الطراز :  ُنقلت ھذه الشبھة في)  520(

 .  142، من افتراءات المستشرقین  40اإلسالم في قفص االّتھام :  ونسبت للمستشرقین في
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،   ، وظھور اآلیة ، وأّنھ بالمقام الذي عرفتھ ورأیتھ من اإلعجاز في البالغة  والزعم الكاسد
 .  ، وقطع المعذرة ، وثبوت المعجزة  وقیام الحّجة

، وتجّلي نفس  ، والكشف عن الواقع  النبّوة ثّم ألیس ذلك كّلھ بكاف لك في صّحة  
 !  ؟ األمر

،  نبّوة ھذا المتحّدي بھذا الكالم المعجز النظام:   ، أعني  وبعد ثبوت ھذا الغرض  
ووجوب تصدیقھ فیما یّدعیھ من أّنھ رسوٌل من اهللا إلى خلقھ لمكان تلك المعجزة المفروضة 

، وھو تصدیق رّبھا في دعوى   زام بالزمھاالتي وقف العقل عندھا ولم یجد بّدًا من االلت
، لضرورة العقل ببطالنھا من الضعیف  ، بل في كّل ما یّدعیھ مّما ھو دون الربوبیة  نبّوتھ

، فأّي مجال لتلك االعتراضات وزعم  وبعد ھذا.   العاجز المخلوق الحادث الموجود بعد العدم
 !   ؟ التناقضات مّمن ثبتت نبّوتھ وفلجت حّجتھ وقامت آیتھ

وھل لورود ما یوھم ذلك من سبیل للعقل إّال إلى الحكم بأّن المراد بھ خالف ظاھره   
 !  ، وأقّل ما نعلم وما أكثر ما نجھل!  ؟ لحكمة معلومة أو مجھولة; ودون متبادره 

فالبّد من أن یؤّول أحد الكالمین أو كالھما حّتى یؤوال إلى التصالح والتسالم ویرتفع ما   
 .  ھما من التضاد والتزاحمیظھر بین

:  ، ونقول ، ونبقیھ على إجمالھ وما عجزنا عن تأویلھ ـ لو ُفرض ـ نرّد أمره إلى اهللا  
، ونعتقد على الجملة أن ال تنافي وتھافت في واقعھ وإن كّنا ال  عقلنا یعجز عن حّل عقالھ

 .   نعلم بتفصیل أمره

ة ذلك النبي الثابت النبّوة بالمعجزة التي ال كّل ذلك التزامًا بما ال یسعنا دفعھ من نبّو  
 .   إجمال فیھا وال اختالل وال توّھم تناقض وال تعارض

،   ، وسبیلھا ما عرفت ، وقامت بعد قیام المعجزة وإّنما تلك ُأمور حدثت بعد النبّوة  
 .   فتدّبر ـ یا ھذا ـ واغتنم فضل اهللا وفیضھ

 .  ، وُأرسل وحكمھ  ، وبقي ونفسھ ي وسبیلھ، وخّل ھذا كّلھ لو ُترك العقل وحالھ  

، وصّرح صاحب تلك المعجزة  ، ووافقھ شقیقھ وقد ساعده على ذلك رفیقھ!  فكیف  
، إّن في كالمي  یا قومي:  ، ومأل المأل منادیًا في قومھ البّینة في كالم نفسھ وكالم مرسلھ

، فلستم   فال تتعّرضوھا ، وفیھ متشابھات وكالم ُمرسلي محكمات فخذوا بھا واّتبعوھا
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، بل لھا أھل من خاّصة عباد اهللا ھم أعرف برموزھا   المكّلفین بھا والمعنّیین منھا
 .   ضّلوا، فال تتكّلفوھا فت  ومعاني عباراتھا )521(وإشاراتھا

حّتى ال تبقى ألحد حّجة وال تقوم لھ في الضاللة ;   وقد أشرب ھذا المعنى وأعلن بھ  
 .  معذرة

ُھَو الَِّذَي (:   )تعالى طولھ(قولھ :  ، منھ  وقد أثبت ذلك في قانون شریعتھ ولسان معجزتھ  

َتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَھاٌت َفَأمَّا الَِّذیَن في ُقُلوِبِھْم َزْیٌغ َفَیتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَھ ِمْنُھ َأنَزَل َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِمْنُھ آَیاٌت مُّْحَكَماٌت ُھنَّ ُأمُّ اْلِك

ْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َیذَّكَُّر ِإالَّ َن آَمنَّا ِبِھ ُكلٌّ مِّاْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِویِلِھ َوَما َیْعَلُم َتْأِویَلُھ ِإالَّ الّلُھ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلو

، مثلھا   الحال ، وتكون الجملة على )523(على األوجھ من العطف ال االستئناف )522()ُأْوُلوْا األْلَباِب
 .   )524(ولقد أمّر على اللئیم یسّبني:   في قولھ

                                                           
 .  ))رحمھ اهللا( منھ. ( من االصطالح الخاّص بین الملك وخاّصة وزرائھ) بالشفرة(وھي من قبیل ما كان یسّمونھ )  521(
 .  7:  3سورة آل عمران )  522(
 .  191:  1االستئناف ال العطف ـ في معاني القرآن :  وقد رّجح الفّراء العكس ـ أي.  194:  1راجع التبیان في إعراب القرآن )  523(

 . 193ـ  191:  7، تفسیر الفخر الرازي   241:  2، مجمع البیان  338:  1الكّشاف :  وانظر
 :  على قولین) َوَما َیْعَلُم َتْأِویَلُھ ِإالَّ الّلُھ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم: ( قولھ تعالى:  اختلف في نظمھ وحكمھ ـ أي : ( قال الطبرسي

، فإّنھم   ، یعلمھ إّال اهللا وإّال الراسخون في العلم أّن تأویل المتشابھ:   ، على معنى بالواو) الّلُھ(طوف على مع) الرَّاِسُخوَن(إّن :  أحدھما

، كقول ابن المفّرغ   )آَمنَّا ِبِھ ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا: ( قائلین:  ، وتقدیره على ھذا في موضع النصب على الحال) َیُقوُلوَن(و.  یعلمونھ

 :  الحمیري
 والبرُق یلمُع في غماِمھ*** الریح تبكي شجَوًة 

 .  والبرق یبكي أیضًا المعًا في غمامھ:  أي
علیھ (، وھو المروي عن أبي جعفر  ، واختیار أبي مسلم ، ومحّمد بن جعفر بن الزبیر ، والربیع وھذا قول ابن عّباس  

، وما كان  ، قد علم جمیع ما أنزل اهللا علیھ من التأویل والتنزیل كان رسول اهللا أفضل الراسخین في العلم «:  ، فإّنھ قال )السالم

 .  » ، وھو وأوصیاؤه من بعده یعلمونھ كّلھ اهللا لینزل علیھ شیئًا لم یعّلمھ تأویلھ
م یفّسروه بأن ، ول ، ولم نرھم توّقفوا على شيء منھ أّن الصحابة والتابعین أجمعوا على تفسیر جمیع آي القرآن:   ومّما یؤّید ھذا القول

 .  أنا من الراسخین في العلم:  ، وكان ابن عّباس یقول في ھذه اآلیة ھذا متشابھ ال یعلمھ إّال اهللا:  قالوا
،  ال یعلمھ إّال اهللا تعالى:  فعلى ھذا القول یكون تأویل المتشابھ.  واو االستئناف) والرَّاِسُخوَن: ( إّن الواو في قولھ:  والقول اآلخر

 .  ، فیكون مبتدًأ وخبرًا )َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن آَمنَّا ِبِھ: ( ویبتدئ) َوَما َیْعَلُم َتْأِویَلُھ ِإالَّ الّلُھ: ( عند قولھوالوقف 
 .  ، والجّبائي ، والفّراء ، واختیار الكسائي ، ومالك ، والحسن ، وعروة بن الزبیر وھذا قول عائشة

، ووقت  فاآلیة راجعة ـ على ھذا التأویل ـ إلى العلم بمّدة أجل ھذه اُألّمة.  ، ولكّنھم یؤمنون بھ خین ال یعلمون تأویلھإّن الراس:  وقالوا

.   ، ونحو ذلك مّما استأثر اهللا بعلمھ ، وخروج الدّجال  ، ونزول عیسى ، ووقت طلوع الشمس من مغربھا قیام الساعة وفناء الدنیا

:  ، وقولھ الموعود بھ:  ، یعني )َھْل َینُظُروَن ِإالَّ َتْأِویَلُھ َیْوَم َیْأِتي َتْأِویُلُھ: ( ، كقولھ لقول بمعنى المتأّولویكون التأویل على ھذا ا

 . ) 242ـ  241:  2مجمع البیان  . ( ) المحكم والمتشابھ جمیعًا من عند رّبنا:  ، معناه  )ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا(
 :  ، وعجزه ھذا صدر بیت شھیر)  524(

 ال یعنیني:   فمضیت ثّمت قلُت
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انظر لطف ما عّقب بھ ھذه اآلیة إیعازًا بالغرض ورمزًا إلى القصد على الوجھ الذي   
، وأّن التعّرض  شرحناه فیما یلزم على المؤمنین من التسلیم والتفویض إلى اهللا في المتشابھ

لھ والخوض فیھ ـ قبل الوصول إلى مقام الراسخین ـ مظّنة للزیغ وللضاللة والشّك 
 .  والجھالة

َربََّنا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ (:  عن عباده الراسخین تعریضًا بالجاھلین) جّل شأنھ(قال حیث   

 .   )525()َھَدْیَتَنا َوَھْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأنَت اْلَوھَّاُب

في الخطبة المعروفة بخطبة  )علیھ السالم() علٌي(وقد بالغ في بیان ذلك حّجة اهللا البالغة   
 :  ، حیث یقول في أوائلھا األشباح

،  فانظر ـ أّیھا السائل ـ فما دّلك القرآُن علیھ من صفتھ فائتّم بھ واستضئ بنور ھدایتھ «  
صلى اهللا علیھ وآلھ (وما كّلفك الشیطان علمھ مّما لیس في الكتاب علیك فرضھ وال في سّنة النبي 

 .  ، فإّن ذلك منتھى حّق اهللا علیك ، فكل علمھ إلى اهللا سبحانھ وأئّمة الھدى أثره )وسلم

واعلم أّن الراسخین في العلم ھم الذین أغناھم عن اقتحام الُسدد المضروبة دون   
، فمدح اهللا اعترافھم بالعجز  ، اإلقراُر بجملة ما جھلوا تفسیره من الغیب المحجوب الغیوب

، وسّمى تركھم التعّمق فیما لم یكّلفھم البحث عن كنھھ  حیطوا بھ علمًاعن تناول ما لم ی
 .  انتھى الغرض منھا )526(» رسوخًا

،  ، ولكن لیس القصد ھنا تحقیق ھذه الجھة وھي وإن كانت ظاھرة في قراءة الوقف  
، ونھوا عن الخوض فیھا  اتوإّنما الغرض أّن الشارع وأمناءه قد أشاروا إلى تلك المتشابھ

 .  ، وأبانوا أّن الشریعة بمحكماتھا ال بمتشابھاتھا  والتعّرض لھا

،  أّما الحكمة والفلسفة في إنزال المتشابھ وجعلھ من القرآن المقصود بھ اإلفھام والبیان  
، وفیھ مقنع لك وكفایة  فال أحسب أّن وجھھا الظاھر یسطیع أن یحتجب عنك أو یخفى علیك

 .  تطّلب الوجوه الخفیة وتكّلف األسرار والرموز التي لسُت أنا أو أنت من أھلھا عن

                                                                                                                                                                                     

الھامش   ( 347:  1ولمعرفة الخالف في قائلھ راجع خزانة األدب .   246وقد ُنسب البیت لرجل من سلول في معجم األبیات الشھیرة 

 .  )  الثاني
 .  8:  3سورة آل عمران )  525(
 .  125نھج البالغة )  526(
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ألسَت تعلم أّن القرآن لو كان كّلھ ظاھرًا مكشوفًا بحیث یستوي في معرفتھ العالم   
والجاھل والعالي والسافل لبطل التفاضل بین الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر وذھب 

 .  االحتكاك

 .  )527(، ومع الكفایة یقع العجز والبالدة إّن مع الحاجة تقع الفكرة والحیلة:   وقد قیل  

 .   )528(، وفضیلة الفقر أّنھ یبعث الحیلة عیب الغنى أّنھ یوّرث البلھ:  وقالوا  

:  ؟ قال وِلَم:  قیل!  )ما یسّرني أّنني مكّفى كّل أمر الدنیا: ( )529()ابن صیفي(وقال   
 !  )530()أكره عادة العجز(

 !  ؟ وأّن بیوت العاجزین قبور***  )531(ألم تعلمي أّن الثواء ھو التوى

لیرتقي المتعّلم ; ، وفیھ ما یدّق ویشكل  من علم من العلوم إّال وفیھ ما یّتضح ویجّل وما  
، ولتكون للعالم فضیلة النظر وحسن  فیھا رتبة بعد رتبة حّتى یبلغ منتھاه ویدرك أقصاه

 .   على قدر العنایة) جّل شأنھ(، ولتقع المثوبة من اهللا  االستخراج

،   ولو كان كّل العلوم أو كّل القرآن شیئًا واحدًا لم یكن عالم وال متعّلم وال خفي وال جلي  
 .  ، والخیر یعرف بالشّر والباطن بالظاھر )واألشیاء تعرف بأضدادھا(

 .  ولوال ذلك لبطلت الحكمة وتعّطلت النوامیس  

وكم في كالم األنبیاء والحكماء والشعراء من العرب وغیرھم من لطیف معنى وضعوه   
،   )532(، ویقصر عنھ البلید المفّدم لیبحث عنھ العالم المقّدم; تحت مغّلفات من األلفاظ 
 .   ویستخرجھ النّقاب المبّرز

                                                           
 .  302:  1الحظ زاد المسیر )  527(
 .  353:  1انظر عیون األخبار )  528(
.   ، وأحد المعّمرین ، حكیم العرب في الجاھلیة ریاح بن الحارث بن مخاشن بن معاویة بن شریف التمیمي أكثم بن صیفي بن)  529(

، ولم یر  ھـ 9، فمات في الطریق سنة  ، وقصد المدینة في مائة من قومھ یریدون اإلسالم ، وأدرك اإلسالم عاش زمنًا طویًال

:   ، ولعبد العزیز بن یحیى الجلودي كتاب أخباره كثیرة.  المدینة من أصحابھ، وأسلم من بلغ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي 

 .  )  أخبار أكثم  (
:   2، األعالم للزركلي  311ـ  308:  1، بلوغ اإلرب   113ـ  112:  1، ُأسد الغابة  255:  3و 70:  2و 365:  1البیان والتبیین (

6(  . 
 .  353:  1قارن عیون األخبار )  530(
 .  )152:  2لسان العرب . ( طول اإلقامة بالمكان:  الثواء)  531(

 .  )67:  2المصدر السابق . ( الھالك:  والتوى
 .  )672:  2جمھرة اللغة . ( الَعیي:  الَفْدم)  532(
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، وكّنا كالبھائم ال نعرف سوى سواد اللیل وبیاض  األفكارولوال ذلك لوقفت حركة   
 !  النھار

فالمتشابھات ھي التي سّنت لنا شریعة البحث وحركة الفكر حّتى بلغت العلوم إلى   
 !   ، ولعّلھا ما بلغت شیئًا مبالغھا الیوم

 !  لتعرف ما أكبرھا; ، فلتتدّبرھا  ھذه إحدى الحكم في المتشابھات  

 .  ل إلى ما ھو أدّق منھا حكمة وأعظم نعمةوعساك تص  

، ھل التمّسك بتلك  ولكن أال بذّمة اإلنصاف عندك وحرمة الحّق والحقیقة علیك  
، ھل الرجوع ـ بعد ذلك كّلھ ـ إلى ھاتیك  االعتراضات والتشّبث بتلك المزخرفات والخرافات

محض زندقة وإلحاد ومباھتة  التي ُیظّن أّنھا من المتعارضات ـ وما ھي منھ وھیھات ـ إّال
 !  ؟ وعناد

، فما أكثر  أّما تعیین المحكم من المتشابھ وضابطة كلٍّ منھما ومیزانھ وموارده وآیاتھ  
ما كتب فیھ المسلمون في تفاریق الكتب ومختلفات العلوم من اُألصول والكالم والتفسیر 

 .  ًال وأبوابًاوالحدیث والدرایة والعربیة وغیر ذلك أصالة واستطرادًا فصو

 .  وما قنعوا بجمیع ذلك حّتى أفردوه بالتألیف ووّحدوه بالتصنیف  

 )533()ابن شھر آشوب(لـ ) المحكم والمتشابھ(فمن جمیل ما فیھ لعلماء اإلمامیة كتاب   
  .  )الشریف المرتضى(من علماء القرن الرابع من تالمذة سّیدنا 

، ولكثیر من أمثالھم من األساطین  كما أّن لھذا السّید الشریف رسالة في ذلك أیضًا  
 .  )شكر اهللا مساعیھم الجمیلة وأیادیھم الجلیلة(األعالم وزعماء اإلسالم 

   تحریر حّجة الخصم في المقام 

العتراض ، وأّي وجھ ل ، فأّي رّد لك ـ أّیھا المعترض ـ بھا أو إیراد علیھا وبعد ھذا  
 !  ؟ فیھا واالستناد إلیھا

 

 

                                                           
صول وعلوم ، من فضالء العلماء بالحدیث واُأل أبو جعفر رشید الدین محّمد بن علي بن شھر آشوب السروي المازندراني)  533(

، ثّم  ، وعظمت منزلتھ ، فذھب إلى بغداد في أّیام المقتفي  ، فأمره بالخروج منھا خافھ والي ساریة مازندران.  القرآن والتراجم

، تأویل متشابھات  ، أسباب نزول القرآن الفصول:  من كتبھ.  ھـ 588، وتوّفي فیھا سنة  ، واستقّر في حلب انتقل إلى الموصل

 .  ، المتشابھ والمختلف ، معالم العلماء ، مناقب آل أبي طالب مكنون المخزون في عیون الفنون، ال القرآن
 .  )279:  6، األعالم للزركلي  17:  10، أعیان الشیعة  1607:   2، معجم المطبوعات العربیة  310:   5لسان المیزان (
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 القول:  تحریر حّجة الخصم في المقام ـ من [

 ]بالصدفة والصرفة وغیرھما ـ والجواب عنھا 

بل یا أّیھا !   وأنت یا ھذا الرجل الذي ال تتعّرف وال تعرف وتعاند الحّق وال تنصف  
حملك اهللا علیھا وھداك (م المعترض المجادل المجالد بالباطل المتحامل على شریعة اإلسال

، وُأحّرر دعواك مع   ، وُأقّوم عنك أود اعتراضك ومعارضتك أنا أقوم لك بحّجتك) إلیھا
 :   بّینتك

إّن الذي یضّر في جوھر ما نرومھ ونحن بصدده من إثبات النبّوة المحّمدیة والشریعة   
ـ إّنما ھو أحد أمرین ـ ال  اإلسالمیة ـ بعد تمّسكنا لھا بكتاب اهللا الكریم وإعجازه وبالغتھ

 .  إّما إنكار إعجازه واّدعاء إمكان معارضتھ:   سواھما من أقاویلك وأضالیلك ـ

،  ، وأعطیناك النصفة فیھ وھذا بحث قد فرغنا منھ بعد إیضاح سبیلھ وإقامة دلیلھ  
 .  رھانھ، وأرشدناك إلى الكتب المؤّلفة لبیانھ المتكّفلة بب  ودّللناك على الحكم في خصومتھ

 .  ، وأشبعنا القول فیھ حّتى حذرنا استثقالك  وقد أملینا علیك منھ حّتى خشینا ماللك  

، فإّني أخشى أن ینفتق علیك في بیانھ مّنا السیل ویأخذك الحرب   فال ُتِعد حدیثھ  
 !   والویل

ألحد من ، ھو معجز وال یمكن  نعم:  أن تقول:  ، وھو  ولیس لك بعده إّال األمر الثاني  
، ولكن ال یلزم من ذلك صدق المتحّدي بھ في دعوى  العرب ـ فضًال عن غیرھم ـ معارضتھ

، زاعمًا أّن من الممكن أن یوجد شخص لھ قّوة في البالغة وملكة في البیان یفوق بھا   الرسالة
أھل زمانھ ومن بعدھم مّمن یشاركھ في أصل تلك الصنعة ویساویھ في جوھر تلك الصفة 

تّص ھو من بینھم ـ لقّوة حدسھ وشّدة فطانتھ ـ باختراع شيء واختالق أمر من عند وإن اخ
نفسھ ثّم ینسبھ إلى الخالق ترویجًا ألمره وتمھیدًا لنجح قصده وتوّصًال لغرضھ وما أضمر في 

 .  نّیتھ

وما أكثر ما اّتفق في العالم من بدء الخلیقة إلى یومنا مّمن اھتدى إلى اختراع شيء   
بھ وامتاز باستكشافھ من بین أبناء جنسھ ومن تلقاء نفسھ علمًا أو صنعة أو آلة أو  اختّص
 .  غیر ذلك

 .  سوى أّنھم ما تحّدوا بھ وال صادموا أھل زمانھم فیھ  

 .  ذاك لعدم سنوح غرض خاصٍّ لھم یجعلون مخترعھم سّلمًا إلیھ وذریعة لنیلھ  

 !  ؟  حكم على صّحة النبّوة وصدق الدعوة، فأّي دلیل في ھذا المعجز باصطال وعلیھ  
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، ویوّجھ بھ  ، ویجعل سندًا لدعواك الواھیة  ، وُیذّب بھ عنك ھذا أقصى ما یحتّج بھ لك  
 !   حّجتك الواھنة

وظّني أّنھا وسیلة ما كنت بنفسك لتھتدي إلیھا وحیلة ما تكاد بصرف قریحتك لتقف   
، ولقفُتَك إّیاھا على حین انتزاحھا عن حدسك   فسك، لّفقتھا لك بأقوى ما تحتّج بھ عن ن  علیھا

،  ، وتروم التعبیر عنھا وال تحسن ، وترنوا إلیھا من وراء ستر  وإن كنت ترمي إلیھا من ُبعد
 .   وتعنیھا وال تعّین

، وال أكتم عنك شیئًا من  لتعلم أّني ال آلوّن لك جھدي; وقد قمُت عنك بجمیع ذلك   
، وال تأخذني العصبیة  یًا في التحّري وال متراخیًا في التوّخي، وال أتحّیر متوان  نصحي

، وال  ، وال أغمض الحّق لي كان أم علّي  العمیاء في التأّبي إّال عن دین اُألّمھات واآلباء
 .   ُأفّوت اإلنصاف من یدّي

 .  ، یشھد مّني على ذلك  وھو المالك) جّل شأنھ(واهللا   

 :  مقالتي في حّلھا) ھداك اهللا(مع ، فاست  وحیُث عقدُت لك العقدة  

ال یلبث ـ  )534(إّن ھذا الذي تحّملتھ عنك وتكّلفتھ لك لباطٌل مزخرف وقول مسفسف  
 :  ، قد عقم شكًال واندفع نقضًا وحال  على أّول ھّبة للحّق ـ أن یعود ھباًء وتمسي أرضھ خالًء

، وأحذر أن  فإّني كنت أخشى من ركونك إلى ُشبھ الزنادقة وتعویلك علیھا:  أّما النقض  
 .  ـ فتمیل إلیھا وأنت غیر ثابت القدم تستمیلك ـ

، إّن ھذه المقالة البائدة من أركان ُأصول المالحدة المنكرین لجمیع المعجزات  یا ھذا  
 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم() محّمد(ان ومطلق النبّوات ال تختّص بالمعجز األوحد من فرق

إّن :  ، ونقول لك ـ إن كنت یھودیًا أو نصرانیًا ـ  فإّنا ننقض علیك ونعید مقالتك تلك إلیك  
أن یكون قد اّتفق عنده من السحر ما أبطل بھ سحر السحرة ) موسى(من الممكن في حّق 

،   إّنھ زمان شوكة السحر وأّیام دولتھ، ف  وفاق واستعلى بھ على جمیع ُأولئك الجھابذة المھرة
فلعل جمیع ما جاء بھ من المعجزات أنواع وضروب من السحر قد اھتدى ھو بحّدة فطنتھ 

، وعلم أّنھم یعجزون  ، ثّم حصل لھ مثل ذلك الغرض الخاّص ولطف قریحتھ الختراعھا
ا إلى خالقھ ترویجًا ، ونسبھ  ، فتحّدى بھا على السحرة  لعدم معرفتھم بطرقھا وأسبابھا; عنھا 

 .  لغرضھ وتوّصًال لمقاصده

                                                           
 .  )157:  3القاموس المحیط . ( رديء وحقیر:  مسفسف)  534(
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 )536()جالینوس(و)535()بقراط(وأّنھ طبیب حاذق كـ ) عیسى(ومثل ذلك نقول في   
 .   ونظرائھم من مناھزي عصره الذي ھو مظھر دولة الطّب وأّیام شوكتھ

فمن الممكن أن یكون قد اھتدى الختراع فذلكة طّبیة یبِرئ بھا األكمھ واألبرص ویعید   
إّني طبیب :  وقال،  ، ثّم حصل لھ ذلك الغرض بھا روح الحیاة إلى بدن المّیت زمنًا قلیًال

 .  )537(ربٌّ جسماني:  ، أو كما تزعم النصارى روحاني وأب

إلى غیر ذلك من معجزات األنبیاء والرسل التي طّبقت العالم اشتھارًا ولم یّتسع ألحد ـ   
 .  لھا ـ إنكارًاإّال بالمباھتة 

، من الكفر الفظیع  بل ستجد أّن األمر یتفاقم إلى ما ھو بالمحال ألزم وباإلعضال أعظم  
 .  )أعاذنا اهللا وإّیاك من كّل ذاك(، من إنكار الصانع ومباھتة الواقع   والقول الشنیع

أثناء  أّنا قد أشرنا لك ـ فیما سبق من الفصول ـ ورمزنا إلیك في:   وأّما الحّل فھو  
، وال تصل إلى   ، وال تنتھي إلى فصل المباحث أّن الخصومة بیننا ال تكاد تقف على حدٍّ

 .   ، وال یبلغ مسرى القول فیھا إلى نھایة  غایة

، فإّنھا ال تنفصل إّال بالرجوع إلى  وھذا ھو الشأن في جمیع المرافعات والمنازعات  
 .  ثالث محّكم أو حاكم مسّلم

ننا ال ینقضي ما لم نرفع أمر تلك الخصومة إلى حاكم ھو عندنا وعندك كذاك األمر بی  
 .  مرضي الحكومة مأمون العثرة معلوم النصفة غیر جائر في حكمھ وال جاھل في علمھ

الفیصل الحاكم في ُأصول الدین والعیار والمعیار ) تعالى(أال وھو العقل الذي جعلھ اهللا   
 .   ألمثال تلك الموازین

                                                           
،  ، وعمل على تحریر الطّب من الخرافات ، عاش في القرن الخامس قبل المیالد ، یعتبر أبا الطّب ، طبیب یوناني أبقراط)  535(

.  ال یعرف المؤّرخون عن حیاتھ غیر النزر الیسیر.  میة المالحظة السریریةوحاول إقامتھ على أساس علمي مؤّكدًا على أھ

، وھي مبادئ تتضّمنھا الیمین التي ال یزال األطّباء ُیقسمونھا حّتى  إّنھ وضع مبادئ لألخالق الطّبیة فرضھا على تالمذتھ:  ویقال

 .  )108:  5موسوعة المورد . ( (Hippocratic  oath)الیوم في حفلة التخّرج 
أّسس علم الفسیولوجیا .  ، ویعتبر أحد أعظم األطّباء في العصور القدیمة  م 129، ولد سنة   ، طبیب یوناني جالینوس)  536(

، سیطرت على الفكر الطّبي في ُأوروبا طوال  ، ووضع عشرات من المؤّلفات في علمي التشریح ووظائف األعضاء التجریبیة

.  وقد أقام الدلیل في آثاره ھذه على ما یتمّیز بھ تفكیره من أصالة ونزوع إلى االختبار.  ل عصر النھضةالقرون الوسطى وخال

ُیعرف مذھبھ في الطّب .  ومن أجل ذلك عّدھا بعض الباحثین المعاصرین أحد اُألسس العریضة التي قام علیھا الطّب الحدیث

 .  )186:  4موسوعة المورد . ( الط األربعةالقائمة على نظریة األخ (Galenism)بالجالینوسیة 
 .  91، النصرانیة  234:   1، المدخل إلى دراسة األدیان  220اإلسالم والمسیحیة :  قارن)  537(
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، العقل ـ كما ذكرت ـ ھو الفیصل الحاكم والعالم الوحید في ھذه العوالم  نعم:  َتولو قل  
 .   الذي ال ترجع ھذه الخصومات إّال إلیھ وال تقف إّال بین یدیھ

، وال تنقضي في شرعة اإلنصاف وال   ، وال تصدر بعین الیقین إّال عن رأیھ نعم  
 .  تنفصل إّال بفصل قضائھ

، وكلٌّ یّدعیھ  ولكن كیف لنا وأّنى ومن أّین یتھّیأ ویتسّنى معرفة حكم العقل لنا ولك  
كما ھو المشاھد المحسوس في !  ؟  ویزعم أّنھ ھو الدلیل لھ والمستند وعلیھ عّول واعتمد
، فقد سقط ھذا الحاكم من البین وظھر  عاّمة النفوس إذا جرت في عنان واستبقت في رھان

 .   ي ھذا المیزان من العینلكّل راء ما ف

، وألطف ما  ، وأبین ما جئت بھ من النصفة ما أحسن ما لحنت بھ من الحّجة:   قلنا  
 !   اھتدیت إلیھ من سلوك سبیل المجادلة

ولكن تحسب أنَّ َمن أبدع .  إّن األمر لكما ذكرت والحال على ما وصفت!  ، یا ھذا نعم  
، وأعدمھ من حیث  ، وھّده من حیث أعّده  وجعلھ العقل قد جّھلھ وأبطلھ من حیث عّلمھ

 !  ؟ ، وعزلھ ونّكبھ من حیث نصره ونصبھ  أوجده

، وعلمًا أوضح من أن  إّن لھ میزانًا ال یحیف ومعیارًا لیس بالطفیف.  ، وھیھات كّال  
 .  یجھل وبابًا أوسع من أن ُیغلق دون أحد أو ُیقفل

، بعد مراجعة المرء نفسھ ووجدانھ إذا وقع  یانھإّن عیار حكم العقل ووزانھ ومالكھ وك  
في مضیق المجادلة وُدفع إلى طریق الخصومة والمحاججة وغمط فضلھ وُرّد علیھ ما حكم 

، وذاك ھو االنتصار واالستظھار بما حكم بھ العقالء مّمن ال یجحد الخصم فضلھ  بھ عقلھ
فإّن األشیاء بنظائرھا تعرف .  وال ینكر عقلھ في أمثال ما خاضوا فیھ وتدافعوا علیھ

 .   وبأواصرھا تلحق وتوصف

،  )بالصدفة(وھل عصارة ما زخرفناه عنك من واھن الشبھة وواھي الحّجة إّال القول   
من معرفة أسباب للسحر ما لم یعثر علیھ ) لموسى(عسى أن یكون قد اّتفق :   حیث تقول

صلى اهللا علیھ وآلھ () لمحّمد(، و  مانھمن الطّب ما خفي على أطّباء ز) لعیسى(، و  سحرة عصره

 .  )538(من البالغة ما عجز عنھ بلغاء قومھ )وسلم

عن صنع ، ال   إّن وجود العالم بالصدفة والبخت واالّتفاق:   وھل ھذا إّال كقول من قال  
 !   ؟  صانع وتدبیر واضع وإتقان حكمة وحصافة حلم وسعة علم

                                                           
 .  319في إعجاز القرآن للباقالني ) قیل: ( ُنقل بلفظ)  538(
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وھناك قوم على أّولیات الدھر وُأخریاتھ ـ مّمن نتسالم على صّحة عقولھم ورجاحة   
:   ، وسّموھم حلومھم ـ قد أنكروا على ُأولئك أشّد اإلنكار وأسقطوھم عن درجة االعتبار

 .  سطةبالسف:  ، وأمثال كلماتھم بالسوفسطائیة

، وأّنھم یجحدون ضرورة عقولھم  أّنھم ینكرون البدایة األّولیة والعلوم الفطریة:   یعنون  
 .  ویكابرون غرائز طباعھم وجلّیات وجدانھم

فحكم العقالء في كّل مقام أو مثلھ ھو میزان المرء في حكم عقلھ ومسبار صّحتھ   
 .  وسقمھ ومعیار حّجتھ على خصمھ

، والخصم إن مال  بیانھ )539(، ال یمیل لسانھ وال یمین  وَحَكم فاصل وھذا میزان عادل  
 !  علیھ بالحیف فلیس لھ سوى السكوت أو السیف

، ال أرتاب في قّلة من یھتدي في المناظرات إلى األشباه والنظائر وأسباب  نعم  
، سّیما حیث ال تكون من البدیھیات ولو ببعض  الء فیھاالمناسبات وإلى معرفة حكم العق

 .  مبادیھا

أّما انحالل تلك الشبھة ووضوح انتكاثھا فلو كان في اإلمكان شيء ھو فوق البدیھة   
، والّتسع الخرق  نعم.  ، وإّال لبطلت الشرائع بمكان لكان إّیاه ذاك بعد أقّل التفات وأدنى تأّمل

 .  كار الصانععلى الراقع وأّدى إلى إن

 !  ؟ فعالم تخّصھ بالشریعة اإلسالمیة والمّلة المحّمدیة  

إّن ما ذكرناه من كثرة المخترعین والمبدعین في العلوم :  ، وھناك شيء آخر أجل  
 !  والصنائع لقیاٌس ما أدحضھ وقول ما أرفضھ وأخفضھ

أعجبك اختراعھ بعد  إّنك لتعلم ما من مخترع مّمن تشیر إلیھ إّال وقد اھتدى إلى ما  
، إّال بعد أن دّوخ األساتیذ والمدارس وبذل النفس  المثابرة والكفاح والغدّو والرواح

، وتوّخى العّمال والمعامل والجھابذة واألفاضل في تلك الخّطة التي اخترع فیھا  والنفائس
 ثّم بعد.  والجھة التي طال صوتھ منھا

، واقتفى بھ من بعده فجاء بمثلھ أو زاد  ذه ودلیلھاالختراع ُعرف سبیلھ واّتضح للناس مأخ
،  ، أو رفضھ في تفاصیلھ أو جملھ  ، أو صار مساعدًا لھ في بعض شؤون عملھ على ما عنده

 .   إلى غیر ذلك مّما قضت لك العادة وشھدت عندك بھ السیرة

                                                           
 .  )2210:  6صحاح اللغة . ( الكذب:   المین)  539(
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تھم ونصب ، فھم بین ظھراني ُأّم  أّما من خصصناھم بالنبّوة وآمّنا بھم لمكان المعجزة  
، وال لیتوارى عنھم خفّي أحوالھم من   ، وما كان لیخفى علیھم شيء من أمرھم عیون قومھم

 .   حین ترعرعھم إلى زمن اكتھالھم

، وال   ، وال اختلفوا إلى معّلم ، وال درسوا فّنًا  یجدون ویشھدون أّنھم ما مارسوا علمًا  
جزة التي تحّدوا إلیھا واعتمدوا في ، سّیما في سنخ تلك المع وقفوا من البشر على مؤّدب

 .   دعوى النبّوة علیھا

، وال خّصوا بإظھار المعجزات إّال بالدھم تثبیتًا   وھم ما ابتدأوا بالدعوة إّال قومھم  
 .   ، لیكون الغیر بتصدیقھم أولى والبعید إلیھم أدنى للحّجة وقطعًا للمعاذیر

ومھ وظھر في غیر أھلھ وقام في غیر أفتراك سمعت بنبيٍّ صادق الدعوة بدأ بغیر ق  
صلوات اهللا (، وغیرھم   )عیسى(، و )محّمد(، و )موسى(، و )إبراھیم(، من   أبناء جلدتھ
 .  من ُأولي العزم وغیرھم) علیھم جمیعًا

ما ثّنیت بثان لھم من عاّمة البشر .  ثّم إّن تلك المعجزات ذھبت بذھابھم وزالت بزوالھم  
، على كثرة من جاء بعدھم من الحذقة البارعین  لقوى والُقدروال أحاطت بھا جمیع ا

 .  وأصناف المخترعین مّمن یضاد شریعتھم ویجھد أن یبطل دعوتھم

!   ؟  ، فیشّق للعبور فیھ طریقًا یبسًا )540(أتراك تجد من یضرب بعصاه البحر منبجسًا  
 .  إلى أمثال ذلك مّما تغني الشھرة عن ذكره بعد وضوح أمره

فاألنبیاء حین جاءوا بالممتنع العادي لمن عادتھ ودأبھ ذلك كالذي یشبھ السحر ولیس بھ   
وبالغة القرآن لمھرة البلغاء ـ من إلقاء العصا للسحرة األذكیاء وإحیاء الموتى لحّذاق األطّباء 

ـ وعرف ھؤالء لمكانھم من الصنعة ومحّلھم من اللباقة والفطنة ومنزلتھم من المھارة في 
، إّن ما جاء بھ ُأولئك النفر ما ھو إّال من الصنع الذي تعجز عنھ قوى  ممارسة تلك السلعة

 محالة مصبوب عن ، وإّنھ ال  ، ویخرج عن حّد التعّلم الصناعي والتدّرب الكسبي البشر
 .  طابع إلھي وقالب إلھامي

، أو اإلصرار   ، لم یجدوا ملجًأ إّال إلى التسلیم واإلیمان والسكون واإلیقان وبعد كّل ذلك  
 .  على اإلنكار من التعامي والخذالن ال عن حّجة وال برھان

في األرض فإّنھ أحفى بالصالح ; ، فلم تجد األنبیاء لھم عالجًا بسوى السیف  وعلیھ  
نعوذ باهللا من مردیات الھوى والعصبیة (وأنفى للحیف وأحفظ للجامعة وأدرأ للشرور 

 .  )العمیاء
                                                           

 .  )199 : 1معجم مقاییس اللغة . ( ، أو انشقاق في حجر أو أرض ینبع منھا ماء تفّتح الشيء بالماء خاّصة:  بجس)  540(
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وال أحسبك ـ مع مساعفة التوفیق ومساعدة العنایة ـ بعد جمیع ما توّخیناه لك من النصح   
 .   وجھدنا فیھ لك من البیان إالَّ وقد وقفت على أعظم الصرفة عن القول بالصدفة

بأّن إعجاز القرآن لیس ھو بجوھره :   كما اّتضح من جمیع ذلك منتھى فساد القول  
 .   )541(، بل بالحجز عنھ والصرفة دونھ وذاتھ

 ..  إّن ذلك إّال رأٌي عازب وقوٌل كاذب  

، وال حّصل من شرائف حقائقھا  م یجعل اهللا لھ من معرفة البالغة حّظًاقول من ل  
، فمذ ضایقھ العجز والجھالة لجأ إلى ھذه المقالة وضّل یخبط في  ومعانیھا إّال حكایة ولفظًا

 !  أمثال ھذه الضاللة

ولست أرى لھذه الشبھة صورة صدق ولباس حقٍّ یدعو إلى توّفر العنایة في شأنھا   
، سّیما وكّل من عني بھذا الشأن وتصّدى لعلم بالغة القرآن قد شّنع على  بطالنھاوإیضاح 

 .   ھذا القول وبالغ في بطالنھ وإحالتھ

على أّن من نسب إلیھ ذلك لم ُینقل عنھ االستناد إلى حّجة وال ضعیفة والتعویل على   
 .  ، وإّنما ھو رأي رآه أو احتمال أبداه شبھة وال سخیفة

 .  ، إّال بتأیید من اهللا ولطف منھ  عزیز والصواب معوز والسداد  

، وھو أرحم  ، فإّنھ منتھى الرغبة ومحّط نجاح كّل حاجة  وإلیھ نرغب في ذلك  
 .  الراحمین

فإن اشتبھ على متأّدب قاصر أو شاعر أو متشاعر أو غّر ناشئ أو مرّمد البصیرة   
وما اشتمل علیھ من باھر الصنعة وعظیم  متالشي فصاحُة القرآن وإعجازه وبراعتھ وإیجازه

 !   ؟  ، فما علیك منھ أنت أّیھا الفاضل المتدّرب في طّي ھذه المراحل القدرة

   ختم الكالم في المقام 

بسخافة ، ویصّرح  ، إّنما یبّین عن جھلھ ، إّنما یدّل على عجزه إّنما یخبر عن نقصھ  
 !  ، ویرمي إلى نبّو طبعھ  ، ویومئ إلى ُخبّو زنده ، ویشیر إلى ركاكة عقلھ فھمھ

                                                           
، والسّید  ، وأبي إسحاق اإلسفرایني  ، وابن حزم األندلسي ، وھشام الفوطي ، وعّباد بن سلمان النّظام:  ُنسب ھذا القول إلى)  541(

 .  المرتضى
:  2، البرھان للزركشي  391:  3، الطراز  277، االقتصاد للطوسي  110و 55، إعجاز القرآن للباقالني  28ر االنتصا:  قارن

 .  79، المعجزة الكبرى  445:   2، مناھل العرفان  7:  4، اإلتقان في علوم القرآن  288، اللوامع اإللھیة  93
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وإّنما قّدمنا الذي قّدمناه لتعرف أّن ما اّدعیناه من معرفة البلیغ بعلّو شأن القرآن   
، وال  ، وال یتعّدى من دونھ ، وال یحتمل سواه وعجیب نظمھ وبدیع تألیفھ أمٌر ال یجوز غیره

 .  ، وال یخّیل عند أخي معرفة  بھ على ذي بصیرةیشت

، ویعّرفونھ إلیك إن  ، وأھل یحیطون بھ فھمًا وإّن ھذا أمر وإن دّق فلھ قوم یقبلونھ علمًا  
 .   شئت ویصّورونھ لدیك إن أردت

 .  ، وفي كّل فرقة عالم وجاھل ومتوّسط ، ولكّل صنعة ناس ولكّل عمل رجال  

جوه إعجازه وبالغاتھ على أّنھ غیض من فیض وقطرة من وجمیع ما ذكرناه في و  
 .  ، كّلھ لیس من خّطتنا وال بالذي سیقت لھ وجیزتنا  بحر

إّن آیة نبّوة نبّینا وُأّم معجزاتھ التي بقیت بعده وفاقت :  وإّنما كان من حّقنا أن نقول  
تفاصیل وجوه  ، ثّم نحیل  ، ھي إعجاز ھذا الكتاب الذي جاء بھ  معجزات األنبیاء قبلھ

.  اإلعجاز وما تثبت بھ ھذه الدعوى إلى الكتب المعنّیة بھذا الشأن المؤّلفة على ذلك العنوان
، وطفح على القلم رشٌح منھ فجرى  ، فلم استطع لھ دفعًا ولكن تدافع ما رأیت من ذلك طبعًا

 .  ، ولم أملك لھ منعًا  بھ وسال

 

 ]ختم الكالم في المقام  [

معك ـ یا ذا الذي ترى أّنك من الصنف األّول الذي نحن في إیضاح الحّق  وختُم الكالم  
أّنك إن كنت مّمن ھو بالصفة التي :  لھ وإثبات الحّجة علیھ بكّل ما سردناه من الكالم ـ

، ویغنیك   ، فقد یكفیك التأّمل وصفناھا من معرفة الفصاحات والتحّقق بمجاري البالغات
 . لجاُم التدّبر، ویزعك عن الجماح   التصّور

، أو  ، ومن ھذه الرتبة عاریًا ، وفي المعرفة ناقصًا  وإن كنت في الصنعة ضعیفًا  
مقّصرًا مقال ال تفتح عینًا وال تمّد رجًال وال تبسط یدًا  ، أو موجعًا مرّمدًا ، أو زمنًا أشال ،  ،

 .. ، وال غنى بك عن التسلیم فال بّد لك من التقلید

،   فیھا كالبائن عنھا )542(، والشادي إّن الناقص في ھذه الصنعة كالخارج منھا:  وقد قیل  
 .  فھو من القصور بالمثابة التي یكون فیھا من الصنف الثاني

، كما جھدنا  اهللا ـ بابًا ونقّرب علیھ أمرًا ونفسح لھ طریقًاونحن نرید أن نفتح لھ ـ بعون   
، بحیث لو  ، ونسعى لھ حّتى نلحقھ بھ ونقّربھ منھ في مثل ذلك لقسیمھ من الصنف األّول

، ویستدرك فیھ من  تأّملھ حّق تأّملھ وراعاه أتّم مراعاتھ ألمكن أن یستدّل بھ استدالل العالم
                                                           

 .  )2390:  6صحاح اللغة . ( یأخذ طرفًا منھ:  ، أي الذي یشدو شیئًا من األدب:  الشادي)  542(
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، ویسعى إلى الصدق  ، إن كان مّمن یتطّلب الحّق بكّل عزیمتھ  دالقول ما یشاء استدراك الناق
، ویفّر من مضیق العصبیة إلى فسحة اإلنصاف بصرافة طبعھ  والصواب بكّل جھده

 .  ، والتوفیق والعنایة من ورائنا وورائھ  وسذاجة رأیھ

فأقول لكّل من طرأت علیھ دعوتي وطارت بجناح الخلوص إلیھ نصیحتي من كاّفة   
، سّیما  إذ األّول في غایة الندرة ومنتھى العّزة; ، وكّلھم الصنف الثاني  خلق وعاّمة البشرال

، فتركت   في ھذه األعصار التي ھّبت فیھا على ھشیم العرب والعربیة ریٌح ذات إعصار
 .   یل اهللا لھ بالنصرة ویعید لھ تلك األسّرةوعسى أن ید!  وأرضھ خرابًا )543(روضھ یبابًا

:   ولسانھ العربي المبین )544(، فقد تكّفل اهللا بنصرة ھذا الدین فال ُتھج دائي الدفین  
 .   )545()َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحین(

إّن تسجیل الحّجة والبیان على تلك الزمرة فیما بھ عنایة العاّمة وكفایة الكاّفة أن نقول   
 :  إلى طلب الصواب وآب إلى الوقوف على ھذا البابلكّل واحد منھم صبا 

، فلست بجاھل أّن العنایة األزلیة والحكمة اإللھیة  ، إّنك مھما جھلت ما األشیاء یا ھذا  
لم تقض بأن تكون كّل العلوم والصنائع والمعارف والحرف وأمثال ذلك عند كّل واحد من 

 .  الناس

، ال أّن الجمیع  ، وال یخلو الجمیع من الجمیع الكّلبل العنایة قضت أن یكون الكّل عند   
 .  عند كّل واحد من الجمیع

 .   )آدم(ھذه سّنة اهللا ـ كما ترى ـ في العباد والبالد منذ بدء العالم ومن لدن عھد   

أھل الخبرة والشرعة والمنھاج في ذلك أن یرجع كّل فاقد علم أو صنعة أو حرفة إلى   
، حّتى یعود من االختالف إلیھم والتعویل في التعّلم علیھم واحدًا منھم   فیھا وذوي المھارة بھا

،  ، وإّال فال مندوحة لھ عن التسلیم وال مناص لھ عن التقلید أو زعیمًا في الفضل عنھم
 .  فیجعل قولھم إلى الواقع طریقًا وباالّتباع حقیقًا

                                                           
 .  )146:  1القاموس المحیط . ( الخراب:  الیباب)  543(
وأرجائھا التي تنفح الیوم ومن قبل بذلك النسیم الذي یبّشر ) مصر(ینعشني وكّل عربي صمیم غیر أصمٍّ ما نستنشقھ من أجواء )  544(

ظامھا الرفات التي ما زالت منذ أكثر من قرن تسعى سعیھا المشكور في ھذا السبیل من بانتعاش روح العربیة وعود حیاتھا إلى ع

 .  ، حّتى أصبحت الیوم واللسان العربي ھو لسان التعلیم في أكثر مدارسھا تمھید السبل ونشر الكتب وفتح المدارس
 !  ، وحّیا العربیة وقومھا وأھلھا) مصر(فحّیا اهللا 

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( على كّل ناطق بالضاد من ھذه العصوروللمصرّیین المّنة بذلك 
 .  88:  38سورة ص )  545(
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اتھ ذاك فقد خرج عن قوانین الفطرة السلیمة وموازین العقول وإن أبى عن ھذا وقد ف  
 .   المستقیمة

، ولیس قصد  ، وھو الذي ال یھّمنا أمره وال یعنینا عرفانھ ونكره وھذا ثالث الصنفین  
، فإّنھ قد اختار خّطة الجھل لنفسھ وأبى إّال مكابرة وجدانھ   كالمنا إلیھ وال تلّھفنا علیھ

 .  وحّسھ

 .   )546()ِإنََّك َال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّھ َیْھِدي َمن َیَشاء(:  ، فـ  )جّل شأنھ(مره إلى اهللا وبعُد فأ  

أّما أنت یا طالب الحّق وخاطب الصدق وصادق العزم العاجز عن معرفة اإلعجاز   
یبق لك علینا في ھذا الشأن من إثبات إعجاز ، فلم  بنفسك القاصر عن االستطالة إلیھا بذاتك

، یعترف لك بھ كّل عالم وجاھل  القرآن إّال أن ننّبھك على ما ھو بدیھيٌّ عندك حاضر لدیك
 .. ، وال تجد فیھ لك مخالفًا وال ترى لك عنھ صاّدًا وال صارفًا ودان وفاضل

 

   إذعان العرب بإعجاز القرآن 

 ]إذعان العرب بإعجاز القرآن  [

وھو ما أشرنا إلیھ غیر مّرة من عجز العرب عن معارضتھ وإذعان بلغائھم بتناھي   
، أو تدخل في ُمّنة أحد أو مھنة   ، وأّنھا فوق طوق البشر وأعلى من أن تنالھا الِفكر  بالغتھ

 .  عدد ذي ُعدد

أمر تشھد عدم معارضتھ العرب واعترافھم بالعجز وإذعانھم بالقصور ـ :   وھذا ـ أعني  
، مع توّفر دواعي  ، ولم یختلف نقلھ ، والخبر والعیان لم ینقل خالفھ بھ الضرورة والبداھة

، كتوّفر   لتوّفر دواعیھم على إسقاطھ وحّطھ;  العرب ـ كما عرفت ـ على معارضتھ ومباھتتھ
وّخى ، سّیما من الملل الخارجة التي ال تزال تت دواعي النقلة ـ لو كان ـ على نقلھ وضبطھ
 .  مطاعن ھذا الدین وتتطّلبھ بالتعییر والتأفین

فانظر كیف بلغ الحال في الوضوح والقّوة في المقامین إلى حیث لم یبق مجال ُألولئك   
البلغاء من مھرة الكالم وفرسان البیان الذین ھم شّرعوا شرائع البالغة ورفعوا أعالم 

 .   سّھلوا سبلھا، وسّنوا للناس طرقھا وأضاءوا ُأفقھا و  الفصاحة

،  فإّنھم ـ مع عظیم تلك القّوة وفسیح ھاتیك القدرة ـ لم یقتدروا على تعمیة الحال  
والتكاذب على أنفسھم أو غیرھم بتلفیق ما یباھتون أّنھ یقاربھ أو یساویھ أو یشبھھ أو 

                                                           
 .  56:  28سورة القصص )  546(
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غمط  ، مع ما كانوا علیھ من شّدة الحنق والعصبیة التي ھي السبب الوحید غالبًا في  یضاھیھ
 . الحّق وجحوده أو احتجابھ عن عین شھوده

، أو جعل فریة في  كما لم یبق للَنَقلة والحّفاظ والحملة مجال لنقل غیر الواقع في أمره  
، بل اّتفق النقل بأطراف نسبتھ الثالث  شأنھ من مراجعة أو ممانعة أو مناقضة أو معارضة
 .   ةعلى ما فیھ جالء الشّك وقالع الشبھة ووضوح الحّج

فكم في تضاعیف األخبار وتفاریق األنقال ما یشھد لك بھ أقوى الشھادة ویھجم بك منھ   
 .  إلى منتھى العادة

، حیث تأّلبوا غیر مّرة وتحّزبوا   ولعّلك سمعت ما عن جماھیر الجاھلیة وجھابذة قریش  
آذانھم بالحّق ، حّتى إذ ُتلیت علیھم بعض آیاتھ وصدعت  وتعاھدوا على المعارضة وتعاقدوا

، خّروا باإلذعان على األذقان وسجدوا وعن القیام بوفاء العھد  زبر بّیناتھ ومعجز آیاتھ
 .   قعدوا

، ولزموا   ، وسجدوا للعزائم ، وعزموا على السجود ، ومّزقوا البنود فنقضوا العھود  
 .  ، ورأوا االستبدال بھ عن المعارضة ضربة الزم الطعن والضرب

، وبما أخذت منھم  نھم في مّكة قبل الھجرة من أسلم إّال باستماع تلك اآلیاتوما أسلم م  
 .  مأخذھا تلك الكلمات

) عمر بن الخّطاب(، و  )لبید(إسالم :  ، تخبرك عن مثل  استخبر التواریخ والسیر  
، وأمثالھم من أكابر الصحابة قبل الھجرة مّمن سمع كالم اهللا فآمن وعرف  )547()رضي اهللا عنھ(

 .  بھ الحّق فتطامن

، فتعشو  یدھش ألبابھم ویذھل عقولھم) صلوات اهللا علیھ(ع بھ ولقد كان الصاد  
، أو  كاھن:   ، وُأخرى یقولون  ، فتارًة یزعمون أّنھ شاعر  مشاعرھم وتعمى أبصارھم

 !   ساحر

، فھم بین فزعة مدھشة   وما ذاك إّال من تناھي األمر في العظمة وتعالیھ في الغرابة  
 .  عجبًا وروعة منعشة طربًا

، أو ما تقّدم لك ما شاع وانتشر من   ، أو ما أوقفك الَسیر في الِسیر أعثرك النظر أَو ما  
 .  )مخزوم(، وھو من كّبار قریش وذوي الحصافة والفصاحة فیھم لقومھ بني  )الولید(قول 

                                                           
، الكامل في  134ـ  133:  4، المنتظم  222ـ  215:  2 ، دالئل النبّوة للبیھقي 90ـ  86السیرة النبوّیة البن حّبان :   انظر)  547(

 .  471:  2، سمط النجوم العوالي  216:  2، خزانة األدب  31:   3، البدایة والنھایة  59ـ  57:  7التاریخ 
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، واستفاضت بأنحاء شّتى وكیفیات   )548(وقد فاضت ھذه القّصة في كتب التواریخ  
 .   مختلفة

، أجّل  )550()مجمع البیان(في  )قدس سره( )549()الطبرسي(وقد أوردھا شیخنا العّالمة   
یعرف ذاك !  ، لم أكن مبعدًا أفضل ما بالید من تفاسیر اإلسالم:  ، بل لو قلت تفسیر لإلمامیة

 .  صى خبرهمن نظر فیھ واستق

، ولكن اختزل منھا صاحب  وقد سردھا ھو على وجھھا وتفاصیلھا في ذلك الكتاب  
 .  الثقة الثبت والجھبذ البحت قدرًا فیھ لمحّل الحاجة كفایة) الكّشاف(

ِإْن (:   )عّز شأنھ(إلى قولھ  )551()َفُقِتَل َكْیَف َقدََّر* ِإنَُّھ َفكََّر َوَقدََّر (:  )تعالى(حیث قال في قولھ   

 : )552()ِإْن َھَذا ِإالَّ َقْوُل اْلَبَشِر* َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُیْؤَثُر 

، لقد سمعت من محّمد كالمًا ما ھو من  أما واهللا:  أّن الولید قال لبني مخزوم:  روي  (  
، وإّن  ، وإّن أعاله لمثمر ، وإّن علیھ لطالوة  إّن لھ لحالوة!   لجّنكالم اإلنس وال من كالم ا

 .  ، وإّنھ لیعلو وال یعلى علیھ أسفلھ لمغدق

 !   ، واهللا لتصبأّن قریش كّلھم  صبا ـ واهللا ـ الولید:   فقالت قریش  

 .  أنا أكفیكموه:  فقال أبو جھل  

 .   ، وكّلمھ بما أحماه  فقعد إلیھ حزینًا  

إّنھ :  وتقولون!  ؟ ، فھل رأیتموه یخنق تزعمون أّن محّمدًا مجنون:   ، فقال  فقام فأتاھم  
!  ؟ ، فھل رأیتموه یتعاطى شعرًا قط وتزعمون أّنھ شاعر!   ؟ ، فھل رأیتموه یتّكھن  كاھن

 .  الّلھّم ال:  فقالوا في كّل ذلك!   ؟ ، فھل جّربتم علیھ شیئًا من الكذب وتزعمون أّنھ كّذاب
                                                           

 .  61ـ  60:  3، البدایة والنھایة  112ـ  110:  1م الورى ، إعال 307ـ  306:  1السیرة النبوّیة البن ھشام :   راجع)  548(
وأربع مائة مولده في عشر السبعین .  ، المفّسر والعّالمة الكبیر أبو علي أمین الدین الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي)  549(

،  أبي علي ابن أبي جعفر الطوسي:  روى عن.  ، فقیھًا محّدثًا محّققًا لغویًا مفّسرًا متبّحرًا كان من أجّالء علماء اإلمامیة.  ھجریة

وروى عنھ جماعة من .  ، وآخرین ، ومھدي بن نزار الحسیني ، ومحّمد بن الحسین الجرجاني وعبد الجّبار بن عبداهللا الرازي

، وشاذان بن  ، وفضل اهللا بن علي الحسني ، وقطب الدین الراوندي ، وابن شھرآشوب ولده أبو نصر الحسن:  ، منھم ءالعلما

، غنیة العابد   ، الفائق ، تاج الموالید  ، إعالم الورى بأعالم الھدى ، جوامع الجامع مجمع البیان:  من مؤّلفاتھ.  جبرائیل القّمي

، وحمل تابوتھ إلى مدینة  ھـ 548، فأقام بھا إلى حین وفاتھ سنة  ت إلیھ مدرسة باب العراق ببیھقفّوض.  ، وغیرھا ومنیة الزاھد

 .  )علیھ السالم(، فدفن عند مغتسل اإلمام الرضا  مشھد
، روضات  359ـ  340:  4، ریاض العلماء  217ـ  216:  2، أمل اآلمل   19:  4، نقد الرجال  145ـ  144فھرست منتجب الدین (

 .  )401ـ  398:  8، أعیان الشیعة   820:  1، ھدیة العارفین  365ـ  357:  5لجّنات ا
 .   179ـ  178:  10مجمع البیان )  550(
 .  19ـ  18 :  74سورة المّدثر )  551(
 .  25ـ  24:   74سورة المّدثر )  552(
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أما رأیتموه یفّرق بین الرجل وأھلھ !  ما ھو إّال ساحر:  ، فقال ؟ ففّكر فما ھو:   ثّم قالوا  
 !  وما الذي یقولھ إّال سحٌر یؤثره عن مسیلمة وعن أھل بابل!  ؟ وولده وموالیھ

 .   ىانتھ )553()، وتفّرقوا معجبین بقولھ متعّجبین منھ  فارتّج النادي فرحًا  

وما عجبي وتعّجب كّل ذي فطانة ونصف إّال من استقامتھ واعوجاجھ واحتجاجھ   
 !  ولجاجھ

 !  وكیف خاض في الجھل وعاما!  ، ثّم تعامى انظر كیف أبصر الحّق  

لو كان ثّمة شيء من السحر !   أّیھا الولید الغّر والعازب عن حصافة الفكر:  فقل لھ  
 !  ؟ ، فِلَم ال تعّلمھ منھم غیره  من أھل بابل )یھ وآلھ وسلمصلى اهللا عل() محّمد(تعّلمھ 

 !  ؟ ولماذا لم ینكشف لسائر الناس سّره ویظھر لھم ـ كما ظھر لك ـ أمره  

صلى اهللا علیھ () محّمٌد(وأین كان ھذا المجلس السّري والمدّرس السحري الذي ترّدد إلیھ   

 )555(وھو النور الذي ال تواریھ السجوف!  ؟ )554(، وصار فیھ نسیج وحده  وحده )وآلھ وسلم
قد ضبط كّل قومھ جمیع تنّقالتھ وأطواره .  والكسوف )556(ي إلیھ السراروالبدر الذي ال یسر

 .  منذ نعمت الدنیا بالظفر في نعومة أظفاره

ولیت شعري !  ؟  كرهوِلَم ال فزعت قریش إلى أھل بابل في حّل سحره وإبطال م  
:  النابغ في قومھ بما یزعمھ قرآنًا من مثلھ قولھ) مسیلمة الكّذاب(، أھو  ھذا) مسیلمة(
!  ) أعالك في الماء وأسفلك في الطین!  ِنّقي ما شئت أن تنّقین!   ضفدع بنت ضفدعین  (

 .  )557() ! ، والخابزات خبزًا ، والعاجنات عجنًا والطاحنات طحنًا : ( وقولھ

 !  بل بالطفل َحَكمًا)  بالولید (فإن كان ھذا ھو الذي عناه فقد رضینا   

، واختالل ما تخّیلھ   عة أوھامھوما الغرض في نقل كالمھ بیان ضعف خصامھ وض  
، وارتباكھ في الحیرة واشتباكھ  ، بل الغرض بیان اندھاش لّبھ وانذھال عقلھ  وإحالة ما تمّحلھ

)   محّمدًا (، حیث وصف  ، فصار یحیل في كالمھ ویتناقض في دعاویھ وأحكامھ في الشبھة
 !   ـ معاذ اهللا ـ بأعظم الخیانة، ثّم وصمھ  أّوال بالصدق والصیانة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(

                                                           
 .   649:  4الكّشاف )  553(
.   ، بل ُینسج وحده وأصلھ الثوب النفیس ال ُینسج على منوالھ غیره معھ.  ال نظیر لھ:  ، أي فالن نسیج وحده:  ، یقال ھذا مثل)  554(

 .  )303:  2جمھرة األمثال (
 .  )155:  3القاموس المحیط . (  الستر:  السجف)  555(
 .  )187:  7العین للفراھیدي . ( ، آخر یوم من الشھر أو قبلھ یوم یستسّر فیھ الھالل:  الِسرار)  556(
،   326:  6، البدایة والنھایة  244:   2، الكامل في التاریخ  211، إعجاز القرآن للباقالني  134:  3تاریخ الطبري :  ظالح)  557(

 .  175:  2تاریخ آداب العرب 
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 . وھو في كّل ذلك كقومھ غیر شاعر بسوء سومھ وحیف حكمھ وحّز حزمھ  

، وجاء   ، وكّلما ازدادت المعرفة واشتّدت في الشيء المھارة وتقّوى الحذق واللباقة نعم  
، اشتّد  زهالشيء باھرًا في صنعتھ فائقًا في نظائره متعالیًا في سمّوه ونمّوه وخصائصھ وتمّی

 .  العجب بھ والتبّھر واالستحسان لھ والتحّیر

، حظُّھ من إدراكھ فیھ  فحّظ كّل امرئ من استحسان كّل شيء وعدم استحسانھ  
 .  وعرفانھ

، على  ولذا ال تجد فینا عند سماع القرآن شیئًا مّما ینقل عن عرب الجاھلیة إذا سمعوه  
 .  إیماننا بھ وجحودھم لھ

 .  للتفاوت في معرفة الكالم وشؤون أسالیب البالغةوما ذاك إّال  

 .  فتفّھم ھذا األمر الجلي وتنّبھ لھ  

وقصوى الغرض من كالمھ وشاھد آخر في قولھ اعتراُفھ ـ وھو مّمن ال ترتاب في أّنھ   
من أخبر أھل الخبرة وأدرى ذوي المھارة والدربة ـ مذعنًا بأّنھ لیس من كالم الجّن وال 

 .  وأّنھ لیعلو وال ُیعلى علیھ،  اإلنس

، وھو اإلعجاز الذي  وھذا ھو الحّق الذي ال یأتیھ الباطل من خلفھ وال من بین یدیھ  
، الذي ذكرنا أّن وظیفتك   نحن في صدد إثباتھ لك أّیھا العاجز عن نیلھ المتقاصر عن طولھ

 .  الرجوع فیھ إلى أھل الخبرة والسؤال من ذوي المعرفة

قّل ما یكفیك من ذلك البّینة ـ وھي تحتاج إلى التعّدد ـ فلیكن ھذا أحد وحیث إّن أ  
 .   ، وإلزم فیھ حّدك  الشاھدین عندك

 .  ، وقد جبل اهللا علیھا ذوقھ وطباعھ شیخ من شیوخ ھذه الصناعة) الولید(فإّن ھذا   

   إذعان الكّتاب والبلغاء بإعجاز القرآن 

، كما أّنھ لیس لك حّق  بشھادتھ أو تّتھمھ في مقالتھ ولیس ھو من المسلمین حّتى تقدح  
، بل تعّول في ذلك أیضًا على أھل الخبرة في  ، وال إلیك التصدیق والتكذیب الجرح والتعدیل

الحدیث وصیارفة األخبار ونقدة اآلثار الذین أفنوا في ضبطھا أعمارھم وصرفوا في جمعھا 
 .   لیلھم ونھارھم

 م وال من أدب االستفادة والتعّلم أن تسارع إلىولیس من النصف والتكّر  

، فالتسلیم لھم أسلم  تكذیبھم وأنت ما أصبت من الطلب والفضل إّال ُصبابًة من نصیبھم
 .   واالستقامة على تصدیقھم ـ فیما قام علیھ االعتبار ـ أقوم
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نوره إلى ثّم لم یزل الحال على ھذا المنوال من حین نزولھ وظھوره وانتشار أشّعة   
 .  یومك ھذا

 

 ]إذعان الكّتاب والبلغاء بإعجاز القرآن  [

ما جاء متمّلك للبراعة متمّكن من الصناعة عیٌن في العربیة وجیھ في الفنون !   وأبیك  
، إّال وجدتھ ـ على حسب  األدبیة قائد لكتائب الكّتاب وحید في النظم والنثر وسائر اآلداب

ن تلك المنزلة ـ مرتفعًا في المعرفة بإعجازه والیقین بمعجزتھ حّظھ من تلك الخّطة وكمالھ م
 .  وإعوازه وإن كان من الدیانة ذو حظٍّ نزر ومن الحنق علیھ في نظر شزر

ال یشتّد إّال شرفًا وظھورًا وال یزداد على مریدي إطفاء نوره إّال ) أعّزه اهللا(والكتاب   
 .   قاّر مقارضیھ، قد أمن من معاّر معارضیھ وعال على م نورًا

ابن : ( أنت ال تعّد وال تعتّد من أعالم العربیة ومشاھیر الكّتاب وزعمائھم بأمثل من  
، وأمثالھم من الطبقة  )560()عمرو بن عثمان الجاحظ(، و  )559()عبد الحمید(و )558()المقّفع
 ،  )563()الصاحب(، و  )562()الخوارزمي(، و  )561()بدیع الزمان(، َو كـ  اُألولى

، وأمثالھم من الشعراء واُألدباء في الطبقة  )566()المعّري(، و  )565()المتنّبي(، و  )564()الصابي(و
 .   الثانیة

                                                           
 .  2ھـ  202تقّدمت ترجمتھ في ص)  558(
 .  1ھـ  202تقّدمت ترجمتھ في ص)  559(
 .  4ھـ  202تقّدمت ترجمتھ في ص)  560(
 . 1ھـ  235وص 74تقّدمت ترجمتھ في ذیل صفحة )  561(
 .  3ھـ  234تقّدمت ترجمتھ في ص)  562(
 .  2ھـ  235تقّدمت ترجمتھ في ص)  563(
كان أسالفھ یعرفون بصناعة .   ، نابغة كّتاب جیلھ إبراھیم بن زھرون الحّراني الصابئأبو إسحاق إبراھیم بن ھالل بن )  564(

، ثّم قّلده معّز  ، فتقّلد دواوین الرسائل والمظالم والمعاون تقلیدًا سلطانیًا في أّیام المطیع هللا العّباسي ، ومال ھو إلى األدب الطّب

، فكانت تصدر عنھ مكاتبات إلى عضد  وخدم بعده ابنھ عّز الدولة بختیار ، فخدمھ ھـ 349الدولة الدیلمي دیوان رسائلھ سنة 

ولّما ُقتل عّز الدولة وملك عضد الدولة بغداد قبض على الصائب وأودعھ السجن .  ، فحقد علیھ  الدولة ابن عّم بختیار بما یؤلمھ

كان صلبًا في دین .  ربع سنوات من السجن، بعد أ ھـ 371، ولّما وّلي صمصام الدولة أطلقھ من حبسھ سنة  وصادر أموالھ

، وكانت لھ  وكان یحفظ القرآن ویشارك المسلمین في صوم رمضان.  ، عرض علیھ عّز الدولة الوزارة إن أسلم فامتنع الصابئة

 384ّفي سنة تو.  ، ودیوان شعر ، والھفوات النادرة  ، وكتاب في أخبار أھلھ كتاب التاجي:  لھ.  عالقة طّیبة بالصاحب بن عّباد

 .  ھـ
، سیر  474ـ  473:  1، تاریخ أبي الفداء  54ـ  52:   1، وفیات األعیان  94ـ  20:  2، معجم اُألدباء  368ـ  287:  2یتیمة الدھر (

 .  )7:  1، ھدیة العارفین  107ـ  106:  3، شذرات الذھب  313:  11، البدایة والنھایة   524ـ  523:  16أعالم النبالء 
 .  3ھـ  102تقّدمت ترجمتھ في ص)  565(
 .  1ھـ  103تقّدمت ترجمتھ في ص)  566(
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   المّتھمون بالزندقة ومعارضة القرآن 

 ]المّتھمون بالزندقة ومعارضة القرآن  [

والذي یتطّرق إلیھ احتمال المعارضة ویقبل االعتبار أن یتھّجم على المقابلة أفراٌد من   
 .  ھؤالء قد ُقذفوا بالزندقة واّتھموا بسوء العقیدة

، بل ال أوّد إّال أن ُأنّزھھم من ھذه الوصمة   وإن كنت غیر واثق بتحّقق ذلك فیھم  
 .   وُأبرِّأھم من تلك التھمة

الذي )  بمغني الغواني عن األغاني  (ك على وجھھ في كتابنا الموسوم وقد بحثنا في ذل  
 .  )567() أبي الفرج األصبھاني (ھّذبنا فیھ كتاب 

الذي تتأّكد في حّقھ ھذه النسبة وتلتصق بھ  )568() مطیع بن إیاس (وذلك عند ترجمة   
 .   كّل اللصوق تلك المسّبة

،  )  الجاحظ  (، و ) ابن المقّفع (، كـ  ولكن قد اشتھرت عن جملة من ُأولئك األعالم  
 .  ) المعّري (، و ) لمتنّبيا (و

أّنھ رمي :   )569() الباقالني  (فقد ذكر الشیخ الخّریت القاضي )  ابن المقّفع (أّما   
،  صنعت  : ( ، فقال ، فُسئل عن ذلك  ، ولم یوجد لھ شيء في الخارج منھ بمعارضة القرآن
 . )570()، ومزّقتھ قبل أن یراه أحد ن نفسي، فاستحییت م  ثّم قابلتھ مع القرآن

                                                           
،  ھـ 284ولد سنة .  ، الكاتب المعروف أبو الفرج علي بن الحسین بن محّمد بن أحمد بن الھیثم القرشي اُألموي األصفھاني)  567(

، ومحّمد بن جعفر  مطّینًا:   سمع.  )كان بحرًا في نقل اآلداب: (  ، عّبر عنھ الذھبي بقولھ شعروكان بصیرًا باألنساب والسیر جّید ال

، وإبراھیم  الدارقطني:  وحّدث عنھ.  ، وخالئق ، ونفطویھ ، وجحظة ، وأبا بكر بن درید ، وأبا الحسین بن أبي األحوص القّتات

.  ، ولھ تشّیع كما قیل ، ولھ فیھ مدائح كان مالزمًا للوزیر المھلبي.  خرون، وآ ، وعلي بن أحمد بن داود الرّزاز بن أحمد الطبري

،  ھـ 356توّفي ببغداد بعد أن خلط سنة .  ، أّیام العرب ، آداب الغرباء ، اإلماء الشواعر ، مقاتل الطالبیین األغاني:  من مصّنفاتھ

 .  ھـ 357سنة :  وقیل
، سیر أعالم  136ـ  94:  13، معجم اُألدباء  545ـ  544، الفھرست   447:  1فھان ، تاریخ أص 145ـ  144فھرست ابن الندیم (

ـ  220:  5، روضات الجّنات  382ـ  375:  2، نسمة السحر  124ـ  123:  3، میزان االعتدال   203ـ  201:  16النبالء 

 .   )681:  1، ھدیة العارفین   226
كان ظریفًا ماجنًا ملیح النادرة مّتھمًا .  ، شاعر من مخضرمي الدولتین اُألمویة والعّباسیة أبو سلمى مطیع بن إیاس الكناني)  568(

، وانقطع في العصر  مدح الولید بن یزید ونادمھ في العصر اُألموي.  ، وأصل أبیھ من فلسطین ، مولده ونشأتھ بالكوفة بالزندقة

،  أقام ببغداد زمنًا.  وكان صدیقًا لحّماد عجرد الشاعر وحّماد الراویة.  ، فكان معھ إلى أن مات ن المنصورالعّباسي إلى جعفر ب

 .  ھـ 166، فتوّفي فیھا سنة  ووّاله المھدي العّباسي الصدقات بالبصرة
، تاریخ مدینة  600الآللي  ، سمط 226ـ  225:  13، تاریخ بغداد  100ـ  98:   1، أمالي المرتضى  337ـ  275:   13األغاني (

 .  )255:  7، األعالم للزركلي  52ـ  51:  6، لسان المیزان  372ـ  367:  58دمشق 
 .  61إعجاز القرآن :   في كتابھ)  569(
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،  )571(تشعر بخالف ذلك)   الحیوان  (و)  البیان والتبیین (فكلماتھ في )   الجاحظ  (وأّما   
س لھ عن التوحید ، وأّنھ مّمن لی  وأّنھ أوحد الناس بمعرفة إعجاز القرآن وخواّصھ ومزایاه

 .  محید

الذي شاع واشتھر اّدعاؤه للنبّوة وتحّدیھ بمثل القرآن بزعمھ من )  المتنّبي (وأّما   
كلمات أّنھ لّما سئل عن ال:  )  السیف المنبي عن أحوال المتنّبي (، ولكن ذكر  )572(المعجزة

!)  ، واللیل والنھار  ، والكوكب السّیار  والفلك الدّوار: ( المنسوبة إلیھ في ذلك من مثل قولھ
إّنھا مّما قذفني بھا  : ( ، وقال ، أنكرھا إلى آخر ما ھو معروف عنھ من ھذه المزخرفات

،  ) ھیة، وإّني قد تنّبأت على الشعراء في المعاني الشعریة ال باّدعاء النبّوة اإلل  أعدائي
 . )573(فاعتذر بھذا ومثلھ

 .  ، الزندقة وضعف العقیدة لیست منھ ـ على ما یظھر من أكثر شعره ـ ببعیدة نعم  

ولكن ھو ـ على عالتھ ـ لم یكن لیخفى علیھ ـ وھو بتلك المنزلة من الفصاحة والبالغة ـ   
،  المشّید الذي ال ُیدرك وال ُیلحق وال ُیجارى وال ُیمارى ما للقرآن من الشأو البعید والشأن

 .  ولكن الُعجب والغرور یغریان النفس بكّل شّر من الشرور

، وأكثر من لھجت األلسن بأّنھ لھج  وھو أقرب الجمیع إلى ھذه المعّرة)  المعّري  (وأّما   
وقد .  اتت حّد الشھرة، وكلماتھ وأشعاره الصریحة والمشیرة إلى ذلك قد ف بھذه النعرة

                                                                                                                                                                                     
َوِقیَل َیا َأْرُض : ( ، فمّر بصبي یقرأ حكي أّن ابن المقّفع ـ وكان أفصح وقتھ ـ طلب ذلك ورامھ وشرع فیھ : ( وقال في الشفا) 570(

 .  ) ، وما ھو من كالم البشر إّن ھذا ال یعارض:  ، وقال ، ومحى ما عمل ، فرجع اآلیة) اْبَلِعي َماءِك
، حملتھ على  ، فاعترتھ خشیة ورّقة ، وأّنھ نظر في سورة اإلخالص بلیغ األندلس)  یحیى بن حكم الغزال (وحكى نظیر ذلك عن 

 .  )  )رحمھ اهللا(منھ . ( اإلنابة والتوبة
 . 27:  3، نفح الطیب  244ـ  243:  1معترك األقران :  ، باإلضافة إلى 228:  1راجع الشفا للقاضي عیاض  :  أقول

امتاز نظمھ الجّید .  ، شاعر وحكیم وعّراف األندلس یحیى بن الحكم البكري الجیاني المعروف بالغزال:  أّما الغزال فھاك ترجمتھ

، أرسلھ األمیر عبد الرحمان بن  ، وكان جلیل القدر مقّربًا من ُأمراء األندلس وملوكھا من بني ُأمیة  الحسن بالفكاھة المستملحة

، فامتنع من ذلك واعتذر بتحریم  ، فطلب منھ المنادمة ، فأعجبھ حدیثھ وخّف على قلبھ رسوًال إلى ملك الرومالحكم المرواني 

، بعد  وقد نفي في إحدى المّرات إلى العراق.  وكان موصوفًا بحّدة الخاطر وبدیھة الرأي وحسن الجواب والنجدة واإلقدام.  الخمر

 .  ھـ عن عمر ناھز السّت والتسعین سنة 250توّفي سنة .  لھ دیوان شعر.  زریابأن أقذع في ھجاء علي بن نافع المعروف ب
 .   )143:  8، األعالم للزركلي  28ـ  20:  3، نفح الطیب  58ـ  57:  2و 324:  1المغرب في حلى المغرب (
وراجع .  214:  6و 86:   3و 348،  94:  1، الحیوان للجاحظ  22ـ  20و 19و 12و 11و 9ـ  7:  1البیان والتبیین :  الحظ)  571(

 .  172ـ  171:  2ما ُحكي عن الجاحظ حول إعجاز القرآن في تاریخ آداب العرب 
 .  184ـ  183:  2، تاریخ آداب العرب  197ـ  196رسالة الغفران :   راجع)  572(
 .  انظر المصدرین المتقّدمین)  573(
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ضریٌر ما لھ في أنواع  : (  وتوّسط في أمره عند ترجمتھ بقولھ )574() الباخرزي (أنصف 
 .  )575() األدب ضریب

، وعندنا  ، ولكن رّبما ترّشح باإللحاد إناؤه في ظالل اإلسالم أناؤه قد طال : (  حّتى قال  
وإّنما تحّدثت األلسن بإسائتھ .  ، والمّطلع على سریرتھ ، واهللا أعلم ببصیرتھ خبر بصره

لكتابھ الذي زعموا أّنھ عارض بھ القرآن وعنونھ بالفصول والغایات في مجاراة السور 
 .  )577() كذا ( )576() كما تجّذ العیر الصلبانة ]وجّذ[،  لھوسات، وأظھر من نفسھ تلك ا واآلیات

 . )578(وقد شاع وتكّثر ذكر كتابھ ھذا في كتب التاریخ واألدب:   أقول  

طالع ، والریح الھاّبة بلیل بین الشرط وم  ُاقسم بخالق الخیل : ( ومّما نقلوا منھ قولھ  
، وطالع   اّتِق مدارج السیل!   ، وأّن العمر لمكفوف الذیل  ، أّن الكافر لطویل الویل  سھیل

 . )579() ! ، تنج وما أخالك بناج  التوبة من ُقبیل

، ثّم یختمھ   ، فیورد الفصل ، وما قبلھ ھو الفصل  ھو الغایة)  بناج (وقد جعل مثل قولھ   
 .  ة على روي سائر الحروف الھجائیةبالغای

                                                           
تفّقھ بأبي محّمد .  ، الشاعر والفقیھ الشافعي أبو القاسم علي بن الحسن بن علي بن أبي الطّیب الباَخرزي النیسابوري)  574(

لھ دیوان كبیر .  ث، وسمع الحدی ، وسافر كثیرًا ، فصار من كبار كّتاب اإلنشاء في عصره ، ثّم برع في اإلنشاء واآلداب الجویني

 .  ھـ 467قتل بباخرز سنة .  ، كما أّلف كتاب دمیة القصر وعصرة أھل العصر ونظم رائق
ـ  363:  18، سیر أعالم النبالء  389ـ  387:  3، وفیات األعیان  48ـ  33:  13، معجم اُألدباء  248:  1األنساب للسمعاني (

:   1، ھدیة العارفین  328ـ  327:  3، شذرات الذھب  257ـ  256:  5، طبقات الشافعیة الكبرى  73:  3، مرآة الجنان   364

692(  . 
 .  157:  1دمیة القصر )  575(
 .  الحظ نفس المصدر السابق)  576(

:   بدل) الخیانة: ( ، و )في مجاراة السور: ( بدل) محاذاة للسور: ( ، و )أعلم: ( بدل) العالم: (  ، و )ترّشح: ( بدل) رشح: ( ولكن ورد

 .  )الصلبانة: ( بدل) الصلّیانة: ( ، و )الھوسات(
 .  )الصلّیانة: ( ، وفي الواقع التعبیر ھو )الصلبانة: (  إّنما جاءت من تصّور أّن التعبیر ھو) كذا: ( باعتقادي أّن لفظة)  577(

،   القطع والكسر:  والجّذ.  وھو مثل یضرب لمن یسرع الحلف من غیر تتعتع وتمّكث.  جّذھا كما تجّذ العیر الِصلّیانة:  یقال

 .  )319:  1جمھرة األمثال . ( ن النبات رّبما اقتلعھ العیر من أصلھ إذا ارتعاهضرب م:  والصلّیانة
 .  )400:  7لسان العرب . ( خبزة اإلبل:  والعرب تسّمي الصلّیانة

، دائرة  206:  1، لسان المیزان  36و 31:  18، سیر أعالم النبالء  140:  3، معجم اُألدباء  241:  4تاریخ بغداد :   قارن)  578(

 .  185:  2، تاریخ آداب العرب  382:  1المعارف اإلسالمیة 
 .   انظر المصادر المتقّدمة)  579(
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استقبل أنت بھذا الكالم ما شئت من الكتاب الكریم من المقامات المشتملة منھ على ھذه   
، وفناء الدنیا وقصر األعمار ولزوم   المعاني التي أرادھا من قسم أكید ووعد للكافر ووعید

 .  ، إلى التقوى والتوبة قبل وصول النوبة السبق والبدار

ثّم انظر ھل تجد بینھما من النسبة والقیاس ولو كنسبة بیت العناكب إلى شّم األھاضب   
 ! ؟ أو نار الحباحب إلى النّیرات الثواقب

، وكیف أخذت بھا البرودة  ثّم انظر كیف ضربت على تلك الفصول الفھاھة والفجاجة  
،   ُقبیل : ( ، مثل ة، وكیف اضطّره اإلعواز والحاجة إلى ھذه القوافي السخیف  والسماجة

، وانحالل   ، مع ضعف التراكیب وسوء األسالیب )  ، والریح الھاّبة بلیل  ومكفوف الذیل
، إلى كثیر  ومطالعة التوبة)  مكفوف الذیل  (، وقبح االستعارة في  المباني واختالل المعاني

 ! ؟ من أمثال ذلك

، قد ثاب إلى   نة وسوء البطانةولكن ھذا الذي ھو بتلك المثابة من االّتھام بضعف الدیا  
،   ، وانكشفت عنھ العمایة واّتضحت لھ سبل الھدایة  الحّق وآب إلى الصواب ونطق بالصدق

 .  وكّفر سّیئة كفرانھ وتعّرض لمھاّب عفو اهللا وغفرانھ

، ومنھم  عند كالمھ على الزنادقة والملحدین وشنائعھم)  رسالة الغفران (فقال في   
قال .  وتعّرض فیھ للقرآن )581() التاج  (الزندیق الذي صّنف  )580() ابن الراوندي  (
 :  فیھ ما نّصھ)   المعّري  (

 !  وأّما ابن الراوندي فلم یكن إلى المصلحة بمھدي  (  

 ... ملجأ:  ، أي الولم یجد من عذاب وع!  وأّما تاجھ فال یصلح أن یكون نعال  

                                                           
، وكان غایة في  ، سكن بغداد  أصلھ من أصفھان.  ، فیلسوف ملحد أبو الحسین أحمد بن یحیى بن إسحاق بن الراوندي)  580(

وكان أّوًال من متكّلمي .  ، وقد انفرد بمذاھب نقلوھا عنھ في كتبھم  ، ولھ مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكالم الذكاء

، وكان یصّنف كتب اإللحاد بطلب من بعض الیھود كابن الوي األھوازي وغیره مقابل حفنة  لحادالمعتزلة ثّم تزندق واشتھر باإل

،  ، قضیب الذھب ، الدامغ ، نعت الحكمة ، الزمّرد ، التاج فضیحة المعتزلة:  كتابًا منھا) 114(لھ نحو .  من حطام الدنیا

صلبھ :  ، وقیل ھـ 298مات بین الرّقة وبغداد سنة .  ابھ االنتصاروقد رّد علیھ جماعة من العلماء كابن الخّیاط في كت.  وغیرھا

 .  أحد سالطین بغداد
، الكنى  324ـ  323:  1، لسان المیزان  113ـ  112:  11، البدایة والنھایة  94:  1، وفیات األعیان  221ـ  219رسالة الغفران (

 .  )268ـ  267:  1، األعالم للزركلي  288ـ  287:  1واأللقاب 
أّما كتابھ الذي یطعن فیھ .  یحتّج فیھ صاحبھ لقدم العالم وأّنھ لیس للعالم صانع وال مدّبر وال محدث وال خالق) التاج: ( كتاب)  581(

 ]ابن  [د نقضھ علیھ وق.  ، وطعن فیھ على نظم القرآن إّنھ وضعھ البن الوي الیھودي:  قالوا.  )الدامغ: ( على القرآن فاسمھ

 .  الخّیاط وأبو علي الجّبائي
 . ) الھامش الثالث ) (182:  2تاریخ آداب العرب (
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 .  )582() ! ، وجورب وُخّف ُأّف وُتّف:  وھل تاجھ إّال كما قالت الكاھنة  

 :   ، إلى أن قال  ثّم أطال في تفنیده  

إّنما ھتك قمیصھ وأبان للناظر !  ، فھل قدح في دباوند بئس ما نسب إلى راوند  (  
 .  ، وأجمع ملحٌد ومھتد وناكب عن الحّجة ومقتد خمیصھ

   ، وبیان مزایا القرآن  تتّمة المبحث السابق

كتاب بھر باإلعجاز ولقي  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم()  محّمد (إّن ھذا الكتاب الذي جاء بھ   
، ما ھو من القصید   ، ما حذي على مثال وال أشبھ غریب األمثال )583(عدّوه باألرجاز

، وال شاكل خطابة العرب وال سجع الكھنة ذوي  الموزون وال الرجز من سھل وحزون
ب الراكد لتصّدع ، لو فھمھ الھض  )584(، وجاء كالشمس الالمحة نورًا للمسّرة والبائحة  األرب

 .   )586()َوِتْلَك االَْْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن(:   )585(أو الوعول المعصمة لراق الفادرة والصَدع

، فیكون فیھ  وإّن اآلیة أو بعض اآلیة لتعرض في أفصح كالم یقدر علیھ المخلوقون  
، فتبارك اهللا أحسن   البادیة في جدوب ذات نسقكالشھاب المتأللئ في جنح غسق والزھرة 

 .  انتھى )587() الخالقین

، وأسرد لك  ولو ذھبت إلى أن أجري بك ھذا المجرى وأسري فیك على ھذا المسرى  
إّني أسرفت في :  ، لخشیت أن تقول أمثال ھذه الكلمات وأنتھي بك إلى أمثال ھذه الغایات

 .   القول وأطلت بغیر طائل وال طول

 .  ، والحّجة قد لزمت  والبّینة قد تّمت!   كیف  

 

 ]، وبیان مزایا القرآن   تتّمة المبحث السابق [

، والحظت ما ذكرناه من كلمات القوم   ، وإن كنت للحّق طالبًا وللعناد مجانبًا نعم  
، ال جرم یحصل لك الجزم والیقین  وفحول الرجال بضمیمة االعتبار وقرائن األحوال

                                                           
 .  220ـ  219رسالة الغفران ) 582(
 .  )456:  1جمھرة اللغة . ( العذاب:  األرجاز)  583(
 .  )357:  1صحاح اللغة . ( الجلیة الظاھرة:   البائحة)  584(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( الشاّب القوي:  والصدع محّركة من الوعل.  ، شّبھت بھ ، أو الصخرة العظیمة الوعل:  الفادرة) 585(

 .  325:  21ثاني الحظ تاج العروس ، وبالنسبة لل 112:   2بالنسبة للمعنى المذكور لّلفظ األّول الحظ القاموس المحیط  :  أقول
 .  21:  59سورة الحشر )  586(
،  )لتعرض: ( بدل) لتعترض: ( ، و )الالمحة: ( بدل) الالئحة: ( ، و )الكھانة: ( بدل) الكھنة: ( وورد.  221رسالة الغفران )  587(

 .  )إّن اآلیة: ( بعد) منھ: ( ووردت زیادة.  )فیكون: ( بدل) فتكون: ( و
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مزید ، كما سیّتضح لك   ، وأّنھ أعظم من معجزات عاّمة النبّیین بإعجاز ھذا الكتاب المبین
 .  ذلك من كثب إن شاء اهللا

، كما زال  ولو لم یكن من عالم إلھي ومصدر غیبي النحّل وشیكًا ولبطل أمره سریعًا  
 .   وغیره من مّدعي النبّوة)   مسیلمة (وبطل كتاب 

، ولكن أوردُتھا حیث إّن   وأنا أعترف لك بأّن ھذه قرائن وأحوال ال براھین واستدالل  
ھا العاجز عن معرفة اإلعجاز والواقف دون الحقیقة على مجاز وجھ الخطاب إلیك أّی

 .  المجاز

وما أكثر من یحصل لھ بالتقریب من العلم والیقین ما ال یحصل لھ من ترتیب األدّلة   
 !  والبراھین

وال ،  على عباده ال تحتاج إلى أكثر من ھذا البیان)  جّل شأنھ (أال وإّن حّجة اهللا   
 .  تتوّقف على أن یقف المرء على حّل جذر األصّم أو معرفة العلم الطبیعي وسمع الكیان

، ونصبنا أعالم الحّق  ونحن نظّن أّنا قد أقمنا الحّجة ـ بمعونة اهللا ـ على كال الصنفین  
 .   للسائرین شاخصة لمرایا العقول بمرأى العین

، ولكّننا نسأل ولّیھ الجواد أن یمّن بھ على   اوالتوفیق لیس من صنعنا وال في حّیز قدرتن  
 .  ، الكریم بما ُیسأل وما لم ُیسأل ، إّنھ الجواد الذي ال یبخل  عاّمة العباد

وصّفیت لك )588(وحیث قد محضتك النصیحة ومخضت لك الزبدة من كّل روب وشوب  
، فقد صرت حقیقًا بأن أكّف عنك أذیال المقال وألّف ما نشرتھ  سجال البیان من كّل صوب
، ولكن ال أجدني أقنع لك بھذا المقدار أو یتجّلى األمر لدیك تجّلي   علیك مّما قصر منھ وطال
 .  الشمس في رائعة النھار

، إّن أعظم اآلیات وُأّم المعجزات في القرآن الكریم شيء وراء ما ذكرناه من  یا ھذا  
 .  إعجازه وبالغتھ وبدیع ُأسلوبھ وأشباه ذلك مّما مّر علیك أقّل قلیلھ وبعض قبیلھ

 . إّن أقوى البّینات على الشيء أن تكون البّینة من سنخ الدعوى  

، فطولب ببّینة على  أّنھ لو جاء رجل فاّدعى الحذاقة والمھارة في الطّب:  مثل ذلك  
، فعزم على إثبات صّحة ما اّدعى وإظھار ما  دعواه وآیة تدّل على صدق ما انتحلھ وانتحاه

 :   جمع ووعى

                                                           
:   1صحاح اللغة . ( ال مرق وال لبن:   أي ، ما عنده شوب وال روب:   یقال.  تخّثر اللبن وإدراكھ:  ، والروب الخلط:  الشوب)  588(

 .  )158و 140
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، وما أشبھ ذلك من   إّن آیة ذلك أّني أمشي على الماء وأصعد في الھواء:   فتارًة یقول  
، فإّنھ ال یشّك أحد ـ حسب العادة ـ بصدقھ  ، ثّم فعل ذلك  وارق العادات وعجائب الحادثاتخ

والتعویل على قولھ وتسلیم النفس إلى عالجھ وإصالح مزاجھ قبل االّطالع على حذاقتھ في 
، على أّن دلیلھ لم یكن من سنخ دعواه وال من جنس ما أعرب عن نفسھ  دعوى طبابتھ

 .  وحكاه

إّني ُأعالج ھذا الحیوان الذي قد أشفى وُأعافیھ وقد عفى من الحیاة :  یقول وتارًة  
، وإّن تلك اآلیة وإن   ، ثّم تعّدد منھ ما اعتّده من ذلك لمن استدارت بھ ھالة المھالك واستعفى

، بل قد صارت الدعوى   ، ولكن مثل ھذه بالدعوى ألصق وإلیھا أقرب كانت أعجب وأرغب
 .  نفسھا وبرھانًا على صدقھا وصّحتھابنفسھا دلیال على 

في ھذا الفرقان العزیز والسجل الوجیز قد فاق  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ومعجزة نبّینا   
 .  معجزات جمیع األنبیاء بھذه الصفة وامتاز بتلك الخاّصة

ّمة قد جاء إلى ھذه اُأل)   أعّز اهللا بھ دینھ وأعمر بھا أرضھ (فإّن صاحب ھذه الشریعة   
،   الضاّلة التائھة في أودیة الجھالة وسوء األخالق ورفض العلوم والحرمان من العارف

إلصالح فاسدھم وتقویم معّوجھم ;   رسول من اهللا إلیھم)  صلوات اهللا علیھ (فاّدعى أّنھ 
على صّحة ما أقول وصدق ما انتحل ھذا الكتاب إّن معجزتي وآیتي :  ، وقال  )589(ومنآدھم

، وقد أودع فیھ قوانین صالحكم وأسباب نجاحكم ومواّد  الذي أرسلھ معي مرسلي إلیكم
، فانظروا فیھ تجدوه شاھد صدق على ما أقول وبّینة عادلة ال یسوغ عند العقل عنھا  فالحكم
 . العدول

افة والرأي الرائع دون أن ینظر في فھل یعذر اإلنسان نفسھ حیث یكون من ذوي الحص  
، نظر طالب الضاّلة وفاقد الداّلة  ، ال المتعّنت العائث ذلك الكتاب نظر الفاحص الباحث
، ال نظر من اعتّد واعتمد وجّد واجتھد وأیقن ـ بعقد القلب   ومقتبس الھدى وملتمس الصواب

صلى اهللا علیھ (وأّنھ من صنع محّمد  ، منھ قبل الخوض فیھ ـ على ضاللھ ـ والعیاذ باهللا ـ وبطالنھ

 !؟ وزوره ـ حاشا هللا ـ وبھتانھ )وآلھ وسلم

، ثّم تدّبر في حّثھ على االستعداد للدار اآلخرة  فإّن الناظر فیھ إذا تجّرد عن ھذه الصفة  
وذّم الدنیا والتزھید فیھا وداللة الناس على معایبھا وغدرھا بأھلھا وسرعة فنائھا وزوالھا 

، ثّم تدّبر فیما یحّث  اب ملوكھا والمتأّلھین فیھا والوالھین إلیھا من النكال والوبالوما أص

                                                           
 .  )1062و 686:  2جمھرة اللغة . ( المائل:  المنآد)  589(
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علیھ من األخالق الكریمة ورفض الرذائل الذمیمة وأمره بالمواساة والتحاّب واُألخوة 
،  والتعاطف والتآلف والتراحم وصلة األرحام والكرم واإلحسان والتواضع والصدق واألمانة

ك من النھي عن الحسد والنفاق والریاء والعجب والبغي والطغیان والظلم إلى أمثال ذل
،   والعدوان والكذب والنمیمة والكبر والغرور والغیبة والزنى والسرقة وأكل المال بالباطل

إلى كثیر من أمثالھا مّما فیھ صالح النفس والنوع والعاّمة والخاّصة وراحة العباد والبالد 
 .  عاد والنظام األتّم األكمل لكّل مّلة وفي كّل دولةواستقامة المعاش والم

 .  اشتمل علیھ من علم األخالق وتھذیب النفس ]ما  [ھذا   

، وصفاتھ  ، وتنزیھ الحّق وتقدیسھ ، ونفي الشریك  وأّما دفاعھ وحماسھ عن التوحید  
 ، وسائر ما تحكم بھ البراھین العقلیة التي قضت العادة  الجمالیة والجاللیة

والضرورة منذ بدء الخلیقة باحتیاج معرفتھا وعلمھا إلى مزاولة وممارسة وتدّرس 
، فقد صّب ھذا الكتاب الكریم بركاتھا على العباد صّبًا وأبرز دقائقھا وحقائقھا  ومدارسة

، وما بذلوا  ، حافال حاشدًا ذلك بذكر تفاصیل وقائع األنبیاء مع ُأممھم  ألعین المستعّدین نصبًا
د والعناء وما تحّملوا من المشّقة والبالء وما أصاب قومھم من العقاب والتعقیب من الجھ

، حّتى جعلھم لمن بعدھم عبرة   والنكال والتعذیب على ما أصّروا علیھ من العناد والتكذیب
 .  ، إلى غزیر كثیر من ھذا النظیر وصّیرھم للعبور إلى سواحل العظات عبرة

الكتاب كّل واحد من أنبیائھ ورسلھ بالتنزیھ والتكریم الذي ما انظر كیف نّزه اهللا في ھذا   
، بل القائلون  نّزھتھ بھ ُأّمتھ وال رعتھ لھ رعیتھ المعترفون بنبّوتھ الماسكون بشریعتھ

 .  ، بل بربوبیتھ بُأبّوتھ

 قد أبت اُألّمة المسیحیة إّال)   على نبّینا وآلھ وعلیھ السالم (روح اهللا )  المسیح (ھذا   
 .  عن القول بقتلھ وصلبھ

 !  ، وكیف ال أعجب إللھ ُیعّذب وُیصلب فوا عجبًا  

، وینّزھھ عن ذلك وعن خبیث مقالة الیھود فیھ  ثّم یجيء ھذا النبي اُألّمي العربي  
 .   وبھتھم لھ وُألّمھ الصّدیقة البتول العذراء واإلنسیة الحوراء

 . ء بني إسرائیل ومساوئھمكّل ذلك بلسان الوحي النازل علیھ في أسوا  

َوَقْوِلِھْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسى ْبَن * َوِبُكْفِرِھْم َوَقْوِلِھْم َعَلى َمْرَیَم ُبْھَتانًا َعِظیمًا (:  ) جّلت عظمتھ  (یقول   

لَِّذیَن اْخَتَلُفوْا ِفیِھ َلِفي َشكٍّ مِّْنُھ َما َلُھم ِبِھ ِمْن ِعْلم ِإالَّ اتَِّباَع َمْرَیَم َرُسوَل الّلِھ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّھ َلُھْم َوِإنَّ ا

 .  )590()َبل رََّفَعُھ الّلُھ ِإَلْیِھ َوَكاَن الّلُھ َعِزیزًا َحِكیمًا* الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َیِقینًا 
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،   حسبك فاطِو ھذا النمط ـ یا خلیلي ـ على عّزه وال تمارني على كشف حقیقة أمره  
وُعد تدّبر في ھذا القرآن وما اشتمل علیھ من تلك األخالق الفاضلة والملكات العادلة والعقائد 

 ، عاطفًا بالنظر النافذ في التأّمل إلى ما في المحّصلة التي تحكم بھا البراھین العقلیة المسّجلة
من المصالح النوعیة وحفظ النوامیس اإللھیة )  سیاساتھ  (و)  معامالتھ  (و)  عباداتھ  (

والبشریة على الوجھ األكمل والنظام األتقن الذي لو قامت البشر والشعوب بھ على حدوده 
 .   ) آدم (وموازینھ لما وقع فساد في العالم وال ُأریق بعدھا بغیر الحّق قطرة دم من بني 

، وخلّو آفاقنا من   لألسف واللھف على حرماننا من بركاتھ وھو بین أیدینا ولكن یا  
 !   خیراتھ وھو ملئ أفواھنا وتراقینا

:  ، ومھما ضاق من نوره واحتجب أو صفرت القلوب من لجین تعالیمھ حّتى قیل نعم  
وظ ، ملح  ، محفوظ اآلیة  ، مؤّید بالتسدید  ، مسّدد بالتأیید ، فھو بعُد غّض جدید ذھب

 .  بالعنایة

، ولم   ، ولم تبطل دعوتھ فإّنھ ـ بحمد اهللا وحسن ألطافھ وعنایتھ بدینھ ـ لم تذھب حّجتھ  
 .  تضعف عن إتمام حّجة اهللا على عباده قّوتھ

، وتفّرد   ، ووضع ھذا الكتاب بین یدیھ  فلو تدّبر المتدّبر في ذات نفسھ وبینھ وبین رّبھ  
ي تفاصیل ما أجملناه على النحو الذي ذكرناه ومن الباب الذي ، وتأّمل ف في الفكرة والعبرة

على عبده إذا وجد )  جّل لطفھ (، والتفت إلى سائر الخواّص والمزایا التي یفیضھا  فتحناه
، وتجّلى لھ جامعیة القرآن ـ على إیجازه ـ  منھ حسن النّیة وصدق العزیمة في طلب الحّق

، وجد ھناك ما قّدمناه من ذكر اآلیة التي ھي  معارفلمّتسع ھاتیك العلوم ومنفسح تلك ال
، ھي البّینة التي تدّل وتثبت أّن تلك الدعوى صادقة بنفسھا  أعظم اآلیات وُأّم المعجزات

 .  ، ال تحتاج إلى مصّدق وبّینة سوى ذاتھا صحیحة بجوھرھا

ًا من ھجوم الجزم فإّنك ـ بعد تلك المالحظات والمطالعات كّلھا وعلى وجھھا ـ ال تجد بّد  
صادق في دعواه أّنھ رسول  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم()  محّمدًا (والیقین على قلبك وخیالك في أّن 

 .  من اهللا

إّال تبلیغ ھذه األحكام والنوامیس المودعة )   سالم اهللا علیھ (وما الرسالة التي اّدعاھا   
 !  في ھذا الكتاب الذي جاء بھ

 . الدعوى النظر في نفسھا والتأّمل فیھا بذاتھاوأحسن مصّدق لھذه   
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وھذا أمر وراء إعجاز مبانیھ وبالغة تراكیبھ وفصاحة أسالیبھ مّما بھر العقول   
 .   ، وعرفتھ على وجھھ وال أحسبك وطاشت لھ األلباب مّما تحّقق لدیك وال أظّنك

لكن تلك البّینة التي أوعزنا إلیھا وعّولنا علیھا ھي للعقول النافذة أبھر ولآلراء   
، وھي أدّل على خروجھ عن القوى البشریة والتنسیقات   الحصیفة أملك وعلیھا أقدر

 .  الفكریة

وتحقیق ذلك على أكمل وجوھھ یحتاج إلى إفراد موضوع نبحث فیھ عن كّل حكم حكم   
، وبیان ما في كّل واحد من أحكام ُأصولھ وفروعھ  تاب الباھرمن مشروعات ھذا الك

، وما اشتملت علیھ من الحكم والمصالح ودفع   وعباداتھ ومعامالتھ ومناكحاتھ وجزائیاتھ
، وما فیھا من حیاة روح التمّدن واستكمال سیاسة المدن مّما أجملت لك  المضاّر والمقابح

 .  ذكره وأحلت إلى فطانتك شرحھ ونشره

، ویضع موازین القسط في   وھو موضوع یرتفع بھ النقاب عن محّیا شرف اإلنسانیة  
 .   العباد والبالد لرفع العوائد العدوانیة

 .  ، وصّنفوا بھ وما صّفوا وقد أّلفوا فیھ وما وّفوا  

 .  ، ونسألھ أن یجزل لكّل واحد منھم جزاءه وبّره ونحن نشكر لكلٍّ سعیھ  

عد ھذا ـ تسعف بالتوفیق إلنشاء موضوع ووضع مشروع واف بذلك ولعّل العنایة ـ ب  
 .   الغرض وتلك البغیة على ما ینبغي إن شاء اهللا

   توطئة وتمھید لبعض المناظرات والمباحث 
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 توطئة وتمھید

 

 ]لبعض المناظرات والمباحث  [

،  الحرب)591(، وشّبت لظى  أنت ـ عافاك اهللا وأصلحك ـ تعلم كیف نشبت الوغى  
، واحتدم  ، واشتّد الجالد والجدال )592(، وحمي الوطیس  ، وثار الغبار  واصطّكت الركب

 .   النزوع والنزاع بین المسلمین والمسیحیین منذ عشرة قرون أو أكثر

تلك الحروب التي أصبحت ..  رید تلك الحروب الدمویة التي تعرف بالصلیبیةال ُأ  
 .  ، ومن أكبر بلّیات ھذا الخلق الضعیف ومبیداتھ إحدى أوبئة البشر

، ال  فھي لقداسة الصلیب وقرابین لھیكلھ في البرھة بعد البرھة والفترة غّب الفترة  
 .  تطعمھا الربوات من لحومھ كّلما سغبت، و تزال تروي األرض من دم اإلنسان كّلما ظمأت

 .  )593(»  ، بل سیفًا ما جئت ُأللقي سالمًا «:  كأّن ذلك تحقیقًا لقول ذلك الودیع  

الذبائح التي یدفع إلیھا  تلك..  ال أعني ھذه الحروب والمجازر على مذابح األدیان  
 .  الجشع باسم الدین

، وإّنما ُأوعز إلى تلك الحروب الجدلیة في میادین البحث والمناظرة ومساجالت  كّال  
، حّتى خرجت عن آداب البحث  النقود والردود التي اّتسعت فیھا الخّطة وتفاقمت بھا الدائرة

لیھما وأكبر ما لدیھم من العّدة ھتك ، وصار أكثر ما عند أحد الفریقین أو ك والمناظرة
، وصارت األدیان  ، وخرق النوامیس بالبذاءة والدناءة والنبز والشتیمة حرمات األدب

، وأصبح عقالء الفریقین بین  المقّدسة ھدفًا لسھام الجھل ومرمى لنبال الخور والطیش
 :   سفھائھم من االمتعاض لذلك على حّد قولھ

 )594(فحلَّ بغیر جانیھ العذاب ***وجرم جّره سفھاء قوم 

                                                           
 .  )286:   12لسان العرب . ( اللھب الخالص:   ، وقیل  النار:  للظىا)  591(
:   الوطیس:   وقال األصمعي.  ، یشّبھ حّر الحرب بھ  شيء مثل التّنور ُیختبز فیھ:  الوطیس:  قال أبو عبید: ( قال األزھري)  592(

:   وقال أبو سعید...  حمي الوطیس:   ، فیقال یضرب مثًال لألمر إذا اشتّد.  لم یمكن أحدًا الوطء علیھا ، فإذا حمیت حجارة مدّورة

 .  )23:  13تھذیب اللغة . ( )الضراب في الحرب:   الوطیس
 .  73، أضواء على المسیحیة  116و 87، بین اإلسالم والمسیحیة  89إنجیل لوقا :  قارن)  593(
 .  47ُنسب للمتنّبي في خاّص الخاّص للثعالبي )  594(
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 !  اآلباء یأكلون واألبناء یضرسون  

ال أزیدك علمًا بھذه الشؤون االجتماعیة وما جّرت من الویالت والبلّیات على أھل   
، وھي ال تفسح  منھاالوطن الواحد واللغة الواحدة وسائر الوحدات الجامعة سوى واحدة 

 .  ، وفصم كّل ھاتیك العرى والعالئق ألبنائھا قطع كّل تلك الصالت والروابط

 .  ، وال یزال بمرأًى منك ومسمع  كّل ھذا مّما تعلم بھ أنت أحسن العلم  

 :   إّنما اّلذي ُأرید بیانھ وتوطیده أمام ما سیلي من المباحث ھو  

، كنت   فتتحت دعوتي ھذه ودخلت في مشروعي ھذاإّني ـ وحسبي شھادة رّبي ـ منذ ا  
، وال أتعّدى   قد عقدت النّیة وصّممت العزیمة على أن ال أتجاوز حدود المحاماة عن دیني

، وأخذت على نفسي أن   عن النظر في تعضید بنات عقائدي بمعقول البراھین ومقبول األدّلة
،  ، وال أمّس حجابًا من الحجب ف، وال أخدش عاطفة من العواط  ال أھتك سترًا من األستار

 .  وال أضع قدمي في حریم من الحرمات

وإّنما أبّث دعوتي إلى ما قادني إلیھ البرھان من عقیدتي من دون مصادرة غیرھا أو   
، وتوحید كلمة اُألمم   مصادمة ما سواھا بل وبالخالف أسعى جھدي في الوفاق والوئام

ِإَلى َكَلَمة َسَواء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَھ َوَال ُنْشِرَك (:  ، ودعوتھم  ، وتقریب ما بینھم ما أمكن الموّحدة

 .  )595()ِبِھ َشْیئًا َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا

الفتراء والبھتان وكنت وراء ذلك كالمستیقن أّن الجھل وأّیام دولة االنتصار با  
وتھّجمات الھمجیة قد خّفت وطأتھا ولّفت ألویتھا وانقضت عصورھا وتبّدلت باالنتصار 

 .  ، لھم كان الصدق أم علیھم باإلنصاف واألخذ بالحقائق وشھادة الباحثین والكّتاب بالصدق

 كنت أحسب أّنھ قد ماتت تلك العصور التي كانت تحیى بھا تلك الخرافات واألباطیل  
، یوم كانوا ھؤالء  في أقاصیصھ )596() روالن (، و في أناشیده)  ریشار (التي یصّورھا 

،   ء في نفوس ُأممھم الساذجةوآالف أمثالھم من حملة عروش اإلفك ومجّسمة آلھة البغضا
الذي یسجد لذكره المجد والشرف )  محّمدًا (یوم كانوا یخّیلون للمسیحیین وعاّمة الغربیین أّن 

                                                           
 .  64:  3سورة آل عمران )  595(
ویعتبر أحد أبرز اُألدباء الفرنسیین في .  م 1866، ولد سنة   ، روائي وكاتب مسرحي وكاتب سیر فرنسي رومان روالن)  596(

روایتھ الكبرى :  أشھر آثاره.  م 1944، وتوّفي سنة  م 1915، منح جائزة نوبل لآلداب عام   النصف األّول من القرن العشرین

،  )م 1911(، وحیاة تولستوي  )م 1905(، وحیاة میكال آنجلو  )م 1912ـ  1904(في عشرة مجّلدات ) جان كریستوف(

 .  )161:  8موسوعة المورد . ( )م 1924(والمھاتما غاندي 
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، ولھم  ، وأّن المسلمین یعبدون األوثان كان یدعو الناس لعبادتھ في صورة وثن من ذھب
 !  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم()   محّمدًا : (  ، یعني  ) ماھومید : (  ، أكبرھا أو أحدھا  آلھة ثالثة

، فكان یصّوره مجّوفًا ُیرى  یبدع ویغرب في أوصاف ذلك الصنم)  ریشار  (وكان   
، ثّم أخذ  ، وصار ینّط ویعربد  ، وفي جوفھ عفریت استحضره السحرة باطنھ من ظاھره
 )  ھنري  (، إلى كثیر من أمثال ذلك مّما نقل جملة منھ الكونت  یتكّلم للمسلمین

 !   )597(الفرنساوي

ولو أردت االّطالع على جعبة الشتائم والسباب فعلیك بكتاب أّلفھ بعض  : ( حّتى قال  
منھ )  خواطره (، وأورد في  )  مرشد السیاحة  : ( ، وسّماه  ) بروشار  (، وھو   الیسوعّیین

، وسرد من االفتراءات علیھم  بھمومن أضرابھ وأترابھ نبذًا في شتم المسلمین وسبا
 !  ) واإللصاقات بھم ما ال یستطیع قلم النقل من الخجل أن یأتي بالقلیل منھ فضال عن الكثیر

إّن ھذه األدخنة المتكاثفة في أجواء الجھل الحائلة بین أنوار الحقیقة :  ، كّنا نقول نعم  
حة الحلوم وسجاحة العقول وبصر العقل قد تمّزقت وتالشت بفضل انتشار العلوم ورجا

، وصرنا في غنى عن   وتقّلص ظّل العصبّیات والتطامن للحقائق أینما كانت وكیفما ُوجدت
، وُكفینا ـ بحمد اهللا ـ مؤونة إیضاح الواضح وتحصیل  مخاضة ھذه اللجج وتعدیل ذلك العوج

باب السباب في إّن :   ، وقلنا  الحاصل والداللة على بیاض النھار ونور الشمس وسواد اللیل
، ووثن الفریة في میادین البحث قد ذّري رماده في الھواء بعد أن  المناظرات قد ُأغلق

أال وھي روح .  ، وإّن المؤّلفات والكتب قد دّبت فیھا نسمة حّیة وروٌح جدیدة ُأحرق
، ورعایة الحرمات لكلٍّ بحسبھ ولو من   ، وحفظ األدب واالعتدال اإلنصاف والتساھل

 .  المخاصم والطرف المشاغبالفریق 

وعلى ھذا المنھج الالحب والطریق الجدد كنت أحرص أن ُأطّبق سیري في دعوتي   
، وأرجو أن ال أكون قد تجاوزت تلك الشریعة األدبیة والمحّجة األخالقیة من بدء  ھذه

 .   ، وكنت عازم السیر علیھا إلى غایة الغرض من ھذه الدعوة دعوتي إلى مقامي ھذا

لكن من عجیب الصدف وغریب االّتفاق أن ُرفع إلّي وأنا في إمالء ھذه المباحث ـ و  
، ما خطر اسمھ على سمعي وال مّر سواده على  مباحث إعجاز القرآن ـ كتاٌب:  أعني

 .  ، ُرفع إلي عفوًا وُدفع إلي صدفة واّتفاقًا بصري

                                                           
 . الفرنسي:  الصحیح أن یقال)  597(
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، وطبع على قلبھ  وبصره فلّما افتتحتھ ونظرت فیھ وجدتھ كتاب من ختم اهللا على سمعھ  
،  بكافور:  ، كما یسّمى الزنجي  تسمیة الشيء باسم ضّده)  الھدایة  : ( قد سّماه باسم!   وعقلھ

 !   )598(سلیمًا:   أو مثل ما سّمي اللدیغ

،  ، وطویت وجھین من وجوه صفحاتھ ، وأسمت سرح اللحظ في سواده  تناولتھ  
 !  ، قد شحن بمثل تلك اللصائق وأضداد الحقائق تھ مرعى وبیال وداًء دخیالفوجد

أقوى عّدتھ التمّسك باألحادیث الضعاف المعلوم حالھا عند عاّمة المسلمین بالجعل   
 .  ، وقد تجاوز الیقین في أمرھا من الشّك إلى القطع  والوضع

، ونال  ّل أدب وذّمة كّل ناموس، حّتى ھتك في ذلك الكتاب حرمة ك ، ولم یكفھ ذلك نعم  
، وما امتّدت لھ أسباب  من قداسة الحضرة النبوّیة والفرقان الحكیم ما شاء وشاءت لھ الغوایة

 .   اإلھمال وحبال األمھال

، تلك القرون التي  وال یشّك الناظر فیھ على غّرة أّنھ من المؤّلفات في القرون اُألولى  
 ! وما ھي ـ لعمر اهللا ـ بأشّد ظلمة منھا الیوم،  بالعصور المظلمة:  یسّمونھا

، فتسّعرت جمرة األسى بل   نظرُت في بعض ذلك الجزء الذي ھو أحد أربعة أجزاء  
،   ، والغیرة للحّق والدفاع عنھ تقیمني ، وطفقت والحلم واألناة یقعدني  األسف في فؤادي

 .  فكنت بین المقیم والمقعد والمریح والمجھد

،   ي آذّي ذلك الترّدد بین المضي في دعوتي أو العدول إلى تفنید تلك الضاللةوبینا أنا ف  
، قد نھضوا لدفع تلك   )599(إذ نمي إلّي أّن بعض إخواني األفاضل بل وبعض مشایخنا األماثل

، وأنا جّد علیم بما لھم من الكفاءة وأّنھم في  ، وحّكموا قضاة أقالمھم بتلك القضیة الرزیة
 .  ، فطابت نفسي وقّرت عیني مثلھا ھم المرجع والمباءة

 .  ، وذھبت في دعوتي على شاكلتي ثّم استمّر مریري وارعوى الوسن  

 

   كریم والعھدین الموازنة والمقایسة بین القرآن ال

 ]الموازنة والمقایسة بین القرآن الكریم والعھدین  [

                                                           
 .  132:   4راجع القاموس المحیط )  598(
 .  ) الھدى إلى دین المصطفى : (  في كتابھ) رحمھ اهللا(الظاھر أّن المقصود بالكالم ھو الحّجة الشیخ محّمد جواد البالغي )  599(
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ولكن لغریب تلك المصادفة ووقوع ذلك الجزء من تلك الضاللة إلّي وأنا في مباحث   
:   ، وبین العھدین الحكیمالقرآن أحببت أن أفتح ھنا بابًا لخصوص المقایسة بین ھذا القرآن 

 ..  ، وما نسبتھما إلیھ لننظر ما مقامھما منھ;  الحدیث والقدیم

، ومن األنسب  نرید أن ننظر أّیھما ألیق أن یكون من المقام اإللھي والصقع الربوبي  
منھما بحكم العقل واالعتبار أن یكون صادرًا من حضرة الحّق ومقامھ األسمى وأسمائھ 

 ؟  المتعالیةالحسنى وصفاتھ 

 .  ، سوف نبحث في ذلك بعض البحث إلتمامھ نعم  

إذ رّبما ;  ولكن الغرض من ھذا التمھید وھذه التوطئة دفع الموجدة وتقدیم المعذرة  
، فینفث ما ال یروق للكرام األفاضل وأھل اآلداب والحرمات من المسیحّیین من   یجمح القلم

، أو رّبما تسوء  والحصانة والفضل والمكانةرعاة الذمم وحفظة األدب وذوي الحصافة 
 .  بعض كلماتنا بعض المصلحین من الفریقین

ولكن وصیتي إلى من یجد في نفسھ موجدة من ذلك علّي أن یبادر على الفور إلى ذلك   
، فإّنني على ثقة أن ستتبّدل تلك الموجدة علّي   ، وینظر ولو یسیرًا منھ  )  الضاللة  (الكتاب 

،  ویستبین أّننا معاشر المسلمین في األكثر أنقى أقالمًا!  لك السیئة بالحسنةبالمحمدة وت
 .  ، وأمكن بالكرم عند الظفر ، وأملك بالعفو عند المقدرة ، وأعّف ضمیرًا وأطھر لسانًا

إلى أعلى عروش المجد )   المسیح (تجد كتابنا المقّدس وسائر المسلمین یرفعون بشأن   
مواضع الصلوات والتسبیح والتمجید )  المسیح  (، یضعون  لتقدیسوالكرامة والتنزیھ وا

 .  والتمحید

، فیروم أن یضع في قداسة رسول اهللا  )  الضاللة (فیجيء إزاء ذلك صاحب كتاب   
یضع ذلك الوغد في ، یجھد أن   والعظمة )600(الذي تنحني لذكره سوامق المجد)   محّمد  (

، یضع فیھ ـ معاذ اهللا ـ كّل ما یرشح بھ  حریم قدس ذلك الجوھر اإللھي والنور الملكوتي
 !  ) وما أقّل ما یسع  (،  ظرفھ ویحتملھ إناؤه ویلیق لھ جوھره ویّتسع لھ عقلھ

ة ، كأّنما یطلبھ بتّر یرید أن یشتفي بالشتم والسباب والزور والبھتان والفریة واالفتخار  
 !   أو یستثیر منھ بثأر

، ویكافئھم بمقاالتھم في  )المسیح(كأّنھ یستثیر من المسلمین ما صنع أوائل الیھود بـ   
 .  )  علیھا وعلى ابنھا غوادي التحیة وروائح التسلیم  (ُأّمھ البتول العذراء 

                                                           
 .  )1498:  4صحاح اللغة . ( عوالیھ:  سوامق المجد)  600(
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 !  دیمكأّن المسلمین ھم الذین قالوا فیھا ما قیل من ذلك البھتان العظیم واإلفك الق  

، فیجعل   ، ویكافئ اإلفك باإلفك یقابل الكذب بالكذب)  الضاللة  (فجاء صاحب   
 !  المسلمین سّبابة المتنّدم وغمد السیف للباسل المتقّدم

، فإّننا وجدنا الھّر أعرف بمواضع  أن یجھل تلك الجھالة)  الضاللة  (وأحر بصاحب   
 !  كتابھالحزم ومظان األدب منھ في إخفاء نفسھ وإظھار 

، وقایسناه  على أّننا لو أردنا أن نجري في مثل الذي جرى فیھ لكایلناه بالمّد صاعًا  
،  موكیف مواقع السھا )601()  كیف مجامر الكرام  (، ولعّرفناه   ، وباإلصبع باعًا  بالشبر ذراعًا

وأّینا أسّم سھمًا وأوجع كالمًا وكلمًا وأنكأ جرحًا وأنفذ صوال وأقوى قوال وأقدر على السباب 
 .  والشتیمة واإلغاضة والھضیمة

یأبى اهللا لنا أن نجھل فوق جھل الجاھلین ولو جھلوا ..   ولكن یأبى اهللا والكرم لنا ذلك  
، وفي الحّق   فإّن في الحشمة مندوحة.  ، وأن نعاف اإلحسان والصیانة ولو ُأسيء إلینا  علینا
 :  مفسح

 وأكره أن أعیب وأن ُأعابا*** ُأحّب مكارم األخالق جھدي 

 )602(وشّر الناس من یھوى السبابا*** وأصفح عن سباب الناس حلمًا 

، حیث یقول  وال سّیما وحري بكّل مسلم أن ال یتعّدى أدب اهللا ورسولھ وكتابھ الكریم  
 .  )604()اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُنَوَال ُتَجاِدُلوا َأْھَل (،  )603()اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن(:   ) جّل شأنھ من قائل  (

، ونجعل الحلم والصفح عن كشف عورات غیرنا صدقة عن  جدیر بنا أن نحلم  
 .  ، فإّننا نعلم أن ذلك أحّب إلیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(روحانیة نبّینا 

 :  ) صلوات اهللا علیھ  (قول لرسول اهللا ، وأ وبذلك ُأضّمد جرحي وأجبر كسري  

 من معشر فیك لوال أنت ما نطقوا*** لقد صبرت على المكروه أسمعھ 

 لوالك ما كنت أدري أّنھم ُخلقوا*** وفیك داریت قومًا ال خالق لھم 

 .  وحسب صدري ھذه النفثة  

                                                           
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( ولھ قّصة مذكورة في كتب األمثال.  مثل من أمثال العرب)  601(
:   4، زھر اآلداب  245، أدب الدنیا والدین  148:  2البصائر والذخائر :  ُنسب البیتان للحسین بن مطیر األسدي بالوالء في)  602(

 .   22، معجم األبیات الشھیرة   165
 .  34:  41سورة فّصلت )  603(
 .  46:  29سورة العنكبوت )  604(
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، ونبّین   الحدیث والقدیم:   ولنعد إلى القصد من المقایسة بین ھذا القرآن الكریم والعھدین  
، ونحتفظ بالسیر على خّطة األدب وضمن  أّنھ ما ھو وسائر الكتب المنزلة من السماء بسواء

 .   دائرة التكّرم ما أمكن

، فإّنھا ـ واهللا ھو الشھید ـ  واهللا والكرام من عباده ال یؤآخذوننا بزّلة القلم وعثرة األنامل  
 .  ، ومنھ التسدید والتوفیق ، وباهللا المستعان على غیر عمد مّنا وال إرادة

إن شئت مزید وضوح لظھور شرف ھذا القانون اإلسالمي والكتاب اإللھامي والفرقان   
كتبھم المحّمدي وارتقاء نوامیسھ وامتیازھا على قاطبة قوانین سائر الملل والدیانات وكّل 

، بحیث تستبین وتستیقن أّنھ من نّص كالم اهللا ووحیھ وأّن غیره  التي یزعمون أّنھا سماویة
، بل وال ملكوتیة  ، بل وال منزالت سمائیة من الكتب التي یعّزي لھا ذلك ما ھي بكتب إلھیة

، بل تجّل ساحة الحّق وتنّزه عن أن یصدر منھا شيء من تلك المقاالت الواھیة   إلھامیة
والكلمات الواھنة والمعاني الساقطة واألحكام التي تصادم ضرورة العقول وتزھق روح 

وھي ـ على طولھا وعرضھا ورفعھا وخفضھا وضخم !   التمّدن وتذیب قلب األدب والحشمة
، وتدبیر  حجمھا ـ غیر وافیة بجمیع ما تحتاجھ العاّمة وتضطّر إلیھ الخاّصة من تھذیب النفس

، بل وال ألقّل القلیل من   لمدن من عبادات وأخالق ومعامالت وجزائیات، وسیاسة ا المنزل
 .  ذلك

، وجمعت بین العدل والفضل   وھذه الشریعة المقّدسة اإلسالمیة قد وّفت بجمیع ذلك  
َبى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإیَتاء ِذي اْلُقْر(:  والزیادة واألصل والموازنة والتكّرم

 .   )605()َواْلُمنَكِر

،  ضع بین یدیك أحسن ما في تلك الكتب إصحاحھا وأسفارھا ومزموراتھا وأناجیلھا  
، وانزع من أعماق لّبك وعروق قلبك معمیات العصبیة  وضع القرآن العزیز إلى جنبھا

،  ّمھات واآلباء ومألوفات النحلة وركائز التربیة وغرائز الطبیعةومردیات األھواء وتقلید اُأل
، واعطف  فإذا أحرزت صفاءك من جمیع ذلك فتدّبر في كّل واحد من عھودھم القدیمة

، ثّم أنصف من نفسك وراجعھا في عقلك وحاججھا  الفكرة على شيء من ھذه السور الكریمة
 .  انك، وانظر ما الذي یقضي بھ وجدانك وعرف بذاتك

أو ! ؟ بالعھد القدیم والحدیث ھو كالم اهللا وكتابھ:   أیقضي بأّن ھذا الذي یسّمونھ الیوم  
 ؟  أّن ھذا القرآن الكریم وحیھ وخطابھ

                                                           
 .  90:  16سورة النحل )  605(
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 !؟ ، وما األنسب منھما بساحة الحّق وھو بھ أحّق  وانظر أّیھما ألیق بجنابھ وألصق  

 .   عرفة وعلمًا، وعّولت على ما عندك م فقد رضیتك حكمًا وخصمًا  

، فیحملني ذاك أن ُأوعز   ، وحّب النصیحة تلفتني إلیك  ولكن الشفقة تعطفني علیك  
وأعزم علیك أن أستغفر اهللا مّما تمّر علیھ في ذینك العھدین ولواحقھما من نسبة المعاصي 

، كالزنى بالمحارم وغیرھا وشرب الخمر  والكبائر إلى كبار أنبیاء اهللا وزعماء رسلھ
 !  اھھا مّما تشمأز منھ حّتى نفوس الرعاع المتھّتكین والعصاة المنھمكینوأشب

روح اهللا قد كان شّریب )   عیسى (كون :  ، مثل  فإّن فیھا كثیرًا من ذلك یعسر حصره  
،  تعبیر المولعین بھا المنھمكین بشربھا )607(بنتاج الكرمة:  ن یعّبر عنھا، وأّنھ كا )606(خمر

 !   كما قال ذلك للتالمیذ قبل صلبھ موّدعًا لھم ولھا

 )611(یھوالموحى إل )610(والمتكّلم بالروح القدس )609(رجل اهللا والنبي )608() داود  (ھذا   

 !   )612()  ُأوریا الحّثي  (انظر ما نسب إلیھ من زناه بزوجة 

 !   ) یاُأور (وكیف حاول أن یمّوه حملھا منھ وینسبھ إلى زوجھا   

 !   )613(وكیف سعى في قتلھ لتخلص لھ امرأتھ  

الزاني )  أمنون  (وما نسب إلیھ من التسامح عّما ھو موّظف في الشریعة من حّد ابنھ   

 .   )614()  إیشالوم (علیھ بكاًء عظیمًا حین قتلھ )  داود  (وبكاء !   ) ثامار (بُأختھ 

 !   )615(وصار ینوح علیھ األّیام كّلھا  

                                                           
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، والرابعة والثالثین من سابع لوقا التاسعة عشر من حادي عشر مّتى)  606(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ . ( ، والخامسة والعشرین من رابع عشر مرقس التاسعة والعشرین من السادس والعشرین من مّتى)  607(
 .   ) )رحمھ اهللا(منھ . ( كما في الرابعة عشر من ثامن األّیام الثاني)  608(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ . ( بصریح الثالثین في ثاني األعمال)  609(
 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( كما في السادسة والثالثین من ثاني عشر مرقس)  610(
 .  )  )رحمھ اهللا(منھ . ( كما في أوائل الثالثة والعشرین من صموئیل الثاني)  611(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ . ( في صریح الحادي عشر من صموئیل الثاني)  612(
، فذكروه في بعض تفاسیرھم خبطًا منھم من دون أن ترد بھ حّجة من  ومن ھنا سرت ھذه البلیة إلى بعض فرق المسلمین)  613(

،  86ـ  85 : 5، تفسیر الماوردي  180ـ  174:  23جامع البیان :  راجع[)  سالم اهللا علیھم (صاحب الشریعة وُأمناء الغیب 

 .  ) )رحمھ اهللا(منھ . (  ]54ـ  52:   4تفسیر البغوي 
 .  ))رحمھ اهللا(ھ من. ( صموئیل ]من[في الثالث عشر )  614(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ . ( الخروج ]سفر[في الثاني والثالثین من )  615(
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وأعظم من ذلك ما فیھا من أّن الذي صنع العجل ودعى بني إسرائیل إلى عبادتھ وبنى   

 !  ) ھارون (لھ المذبح ھو 

 ، من كّل ذلك أجمع ما اشتملت علیھ مّما جنتھ الخمر على  وأشنع وأفظع  

، وتشمئز لھ حّتى نفوس أھل  لجلودمّما تقشعر منھ ا!  )616(، وفجوره ببناتھ الباّر)  لوط  (
 !  الفجور مّمن ھتك حجاب الحیاء لیفعل ما یشاء

مّما تأباه الطبیعة البشریة وال ترضاه ألنفسھا ذوات  )617(إلى كثیر من أمثال ذلك  
 .   ضال عن أن ترضى بھ لزعماء دینھا ورجال مذھبھا، ف العقول األّولیة

، إّال أّن مّما یلزم تطھیر القلب عنھ والجنان وتنزیھ القلم عن لوثھ واللسان نسبة  نعم  
 .  أدنى الخطایا إلى أدنى أنبیاء اهللا ورسلھ الذین بعثھم لتكمیل خلقھ وإرشاد عباده

 .   والجاھل معّلمًا والمریض معافیًاوتأبى العنایة والحكمة أن یكون الناقص مكّمال  

 .  ومن ھنا ظھر شرف اإلسالم  

وانفرد علماء المسلمین ـ وال سّیما قاطبة اإلمامیة ـ بما یوافق ضرورة العقل من   
، أال وھو القول بعصمة األنبیاء  التمّسك بھذا الرأي الحصیف والمذھب الشریف

 .  )619(عن كّل الذنوب وكاّفة الخطایا )618(واألوصیاء

ھذا المقذوف في كتب الكتابّیین بتلك الشناعة الفاضحة المذكور عندھم )   لوطًا (إّن   
، وأعلن مجده في مقامات  بھاتیك الوصمة القاذعة ھو الذي ذكره الكتاب المجید المحّمدي

َوُلوطًا آَتْیَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَنجَّْیَناُه ِمَن اْلَقْرَیِة الَِّتي (:   )تعالى(قولھ :   ، أحدھا منھ عدیدة ومواقف عتیدة

 .   )620()َوَأْدَخْلَناُه ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّھ ِمَن الصَّاِلِحیَن* َكاَنت تَّْعَمُل اْلَخَباِئَث ِإنَُّھْم َكاُنوا َقْوَم َسْوء َفاِسِقیَن 

 .  ، وفرق ما بین الكتابین  فانظر تفاوت ما بین المقامین  

أّنك إذا أردت الموازنة :  والغرض الذي استطردنا لھ ھذا البحث وأقحمنا فیھ ھذا القول  
، فغض عنھا بصرك واعطف إلى  وقصدت المقایسة وبلغت إلى ھذه المقامات من العھدین

                                                           
منھ . ( عندھم)  لوط  (التكوین إلى آخره الذي فیھ ذكر الموابین والعّمونیین أبناء بنات  ]من سفر[الثالثة من التاسع عشر  ]في[) 616(

 .  ))رحمھ اهللا(
 .  368ـ  365و 361ـ  359و 236ـ  235و 126اهللا واألنبیاء في التوراة :  راجع كتاب)  617(
، وقد طبع على  ) بتنزیھ األنبیاء (كتابھ الجلیل المعروف )   رضوان اهللا علیھ ) ( المرتضى (حّتى صّنف السّید الشریف )  618(

 .  ) )رحمھ اهللا(منھ (الحجر في إیران طبعة جّیدة 
 .  الشیخ فارس حّسون تبریزیان:  ، بتحقیق ھـ 1422وقد طبع مؤّخرًا في قم سنة  :  أقول

 .، وغیر ذلك   1ھـ  38ع المصادر المتقّدمة في صراج)  619(
 .  75ـ  74:  21سورة األنبیاء )  620(
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اهللا من أن تسمع مثل ھذه الشنائع في حّقھم أو أن ، وكّرم أھل الكرامة على   ما بعدھا نظرك
، واستبدل عن النظر فیما ھنالك من ھذه  یتطّرق احتمال ھذه المنكرات إلى قدسي ساحتھم

، فإّنك ال تكاد تجد سورًة من  األحوال بل األھوال بالنظر في كرائم سور ھذا الكتاب الكریم
سورة مریم وسورة األنبیاء والطواسین  ، سّیما  ، بل وأكثر قصاره طوال سوره ومفّصلھا
، فما من سورة منھا إّال وقد ذكرت جملة من أنبیاء بني إسرائیل   والحوامیم والمسّبحات

تجدھا تبارك علیھم بكّل ..  وغیرھم بأجمل الذكر وأسنى الفخر بتجلیل حافل وتمجید حاشد
ء بالصدق والصبر تثني علیھم أحسن الثنا..  ، وتزّكي منھم كّل سكون وحركة  بركة

، والنزاھة من كل دنّیة والعصمة من كّل   ، واألمانة والسكینة والزھد والطمأنینة  والصفاء
 .  ، إلى غیر ذلك مّما أعّد منھ وال أعّده وأتحّدى بھ من ھذا الكتاب وال أحّده خطّیة

وُأریك  وما أنا بصدد ھذا المقام وتفصیل ھذه الخّطة حّتى أضع لك الموازین والموازنة  
، حّتى ُأریك من التفاوت شیئًا عجبًا وأدعك تھتّز إلى   سبل الھدى على وجھ العیان والمعاینة

، وُأبدي لك من انتكاث تلك العھود وخللھا واختاللھا ما تعود في  دیانة اإلسالم شوقًا وطربًا
 .   أشّعة تلك الشمس َھبًا

، فقّیض منھم من وّفى بھذا الغرض  ھلھقد أّید ھذا الدین بأ)  جّلت ألطافھ (ولكن اهللا   
 .  على أكمل وجوھھ وأفضل أنحائھ

، وتجّلى التحقیق   ) بلسان الصدق (، وبان الصدق  ) بإظھار الحّق  (فقد ظھر الحّق   
التخجیل لمن حّرف   (، وانقدح   ) رّد عبد المسیح  (و)  بالجواب الصحیح (الصریح 
  .  )621()  اإلنجیل

                                                           
 .  ) لو أنصف الحكم (یرة أخذت بآفاق سماء التحقیق وسّدت منافذ القول على خصوم اإلسالم ھذه أسماء مؤّلفات شھ)  621(

 .  وھي آحاد من ُألوف المؤّلفات في ھذا الموضوع
 .  وما برح اإلسالم یدلي بحّجتھ البالغة قرنًا بعد قرن وعصرًا غّب عصر

، فكان لكثیر من كّتابھا  ، واّتصل ھذا النضال إلى ھذه العصور ن الثانيوقد ُأشرعت أسّنة األقالم في الذّب عن اإلسالم من أوائل القر

 .  وعلمائھا السعي المشكور
 .  ، وجعل على خصوم اإلسالم العفا  ، فكفى وشفى  من عّدة أعوام)  منار اإلسالم (فقد قام 

 .  )  المصطفىبالھدى إلى دین  (، فھّب یدعو  واستعرت حمیة أحد األفاضل من إخواننا وبني أوطاننا
 .  ، فقد أحسنوا ما شاؤوا فجزاھم عن اإلسالم رّبھ خیر الجزاء

، ویقّدرون لھ  ، ووفور حّظھ من التحقیق والفضل ، وسیبدو للمسلمین وغیرھم عظیم خدمتھ للحّق تحت الطبع)  الھدى (وكتاب 

 . )  )رحمھ اهللا(منھ . (  اعدة إن شاء اهللاولسائر ذوي الغیرة والفضل أقدارھم بالتعاون والتناصر والمعاضدة والمس
، وھو  ھـ 1318من تألیف الشیخ علي بن عبداهللا بن علي الفھري البحراني المتوّفى سنة ) لسان الصدق(الكتاب الثاني المذكور  :  أقول

 .  للقّس النصراني ھنري مارتین) میزان الحّق: ( ردٌّ على كتاب
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ثّم إّن جمیع ما ذكره ُأولئك األعالم من دعاة اإلسالم وما نقدوه وعّددوه من رزایا   
،  في مطالبھا:  العھدین إّنما ھو فیما یتعّلق بخصوص معانیھا وما یخّص ُأصول مضامینھا

، في فروع  ، في ُأصول عقائدھا  ، في مقاصدھا  ، في تناقضھا ، في أغراضھا في مآربھا
 .  ، في أمثال لھا ال تحصر  ، في أشیاء من ھذا القبیل ُأخر سوء نظامھا، في  أحكامھا

، فھناك ما شئت مّما  أّما لو جئت إلى ألفاظھا ومبانیھا وعبرت إلى عباراتھا وأدواتھا  
، وتعقید  ، وفجاجة المباني سماجة األلفاظ:  ، من  یكّد الطبع ویمیت الخواطر ویبّلد المشاعر

، وارتكاب  ، وسوء استعار نار االستعارات  ، وانحالل التراكیب سالیب، وفھاھة األ المعاني
، إلى أشیاء كثیرة ال تخفى على من لھ أدنى ذوق ومسكة في  ما ال یجوز من المجازات

 .  أسالیب البیان وكیفیة التعبیر من أھل كّل لغة ولسان

عن أصل لسانھا  ذاك ما نعرفھ في لساني ترجمتھا من العربیة والفارسیة الكاشفین  
 .   المجعول لھا في العبرانیة والیونانیة

ولكن یمینًا بعرى األیمان والحكمة الیمان وشرف األدیان وعّزة الُزبر واألناجیل   
، إّني ما قصدت بما سردت وال أممت بما قّدمت وال أردت بما أوردت الغمیزة في  والقرآن

، وال  ، وال التكدیر في شرائعھ المرّوقة ؤّسسة، وال الطعن في أحكامھ الم كتب اهللا المقّدسة
 !  التعییر على ِفرق عباده الموّحدین لھ وإن كانت مشاربھا متفّرقة

                                                                                                                                                                                     
 .  563:  4اث الكالمي ، معجم التر 305:  18الذریعة :  الحظ

 .  من تألیف الشیخ أبي البقاء صالح بن حسین الجعفري) التخجیل لمن حّرف اإلنجیل(والكتاب الخامس 
 .  3:  4، الذریعة  379:  1كشف الظنون :  راجع

 .  233ـ  231:  10ولمعرفة الكتب اُألخرى التي ُأّلفت للرّد على النصارى انظر الذریعة 
، وھاك  )قدس سره(یشیر فیھ إلى الشیخ محّمد جواد البالغي ) أحد األفاضل من إخواننا وبني أوطاننا: ( )رحمھ اهللا(وقول المصّنف 

ولد في النجف .  ، عالم فقیھ وأدیب شاعر معروف محّمد جواد بن حسن بن طالب بن عّباس بن إبراھیم البالغي النجفي:  ترجمتھ

.  ، والشیخ كاظم الخراساني ، والشیخ رضا الھمداني الشیخ محّمد طھ نجف:  على، وحضر دروس الخارج  ھـ 1280حدود سنة 

ولھ مشاركة فّعالة في حركة العراق االستقاللیة وثورة العشرین .  ، والعبریة ، واإلنجلیزیة الفارسیة:  ، منھا وكان یجید عّدة لغات

، نصائح  ، أنوار الھدى ، الرحلة المدرسیة والمدرسة السّیارة الھدى إلى دین المصطفى:  من جملة تصانیفھ البارعة.   المعروفة

، ودفن في الصحن  ھـ 1352توّفي سنة .   ، البالغ المبین ، المصابیح ، آالء الرحمان في تفسیر القرآن ، التوحید والتثلیث الھدى

 .  الغروي الشریف بالنجف
، شعراء  262ـ  255:  4، أعیان الشیعة  200ـ  196:  1رف الرجال ، معا 95ـ  94:  2، الكنى واأللقاب  124تكملة أمل اآلمل (

 .  )75، معجم مؤّلفي الشیعة  170ـ  169:  10و 38:  1، الذریعة  458ـ  436:  2الغري 
 . ھـ 1330فقد طبع ھذا الكتاب في مطبعة العرفان بصیدا سنة ) وكتاب الھدى تحت الطبع: ( )رحمھ اهللا(أّما قول المصّنف 
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وھذا !  وكیف یسوغ لمسلم من حقیر أو جلیل أن یطعن في شيء من التوراة أو اإلنجیل  
البركة علیھا بكّل  ، ویسعى في سجل اإلسالم المسّلم وكتابھ المعّظم ال یزال یعّظمھا ملء فیھ

 .  ، ویعلن مجدھا ویسعد جّدھا مساعیھ

وكذلك یوشك أن ال تخلو أكثر سوره من ذكر لتلك الكتب اإللھیة والمنزالت الربوبیة   
 .  جمعًا وتفریقًا إشارة وتصریحًا

ُنوٌر َیْحُكُم ِبَھا النَِّبیُّوَن ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھدًى َو(:  )تعالى(، وانظر قولھ  راجع سورة المائدة  

، وقولھ   اآلیة )622() َعَلْیِھ ُشَھَداءالَِّذیَن َأْسَلُموْا ِللَِّذیَن َھاُدوْا َوالرَّبَّاِنیُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب الّلِھ َوَكاُنوْا
َوَقفَّْیَنا َعَلى آَثاِرِھم ِبَعیَسى ْبِن َمْرَیَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْیَناُه (:  بعدھا بقلیل)  تعالى طولھ  (

 ، إلى كثیر من )623()اِإلنِجیَل ِفیِھ ُھدًى َوُنوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوُھدًى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن

أمثال ذلك مّما ال یلزم إیراده وتعداده مّما اشتمل على ذكر لوامع أنوارھا وسواطع آثارھا 
 .  وجوامع أخبارھا وشؤون منزلھا وعظیم منزلتھا

:  ، وأرجو ـ بعون اهللا ـ أن ال أحول عن الحّق والصدق وال أزول  ولكن الحّق لك أقول  
ي عناھا القرآن وجعل لھا كّل ھذا الشرف والشأن ما ھي بھذه العھود التي إّن تلك الكتب الت

 .   نراھا الیوم متداولة في أیدي القوم

 ! ؟  ، وھي على الحال التي عّرفتك أقّلھ وتركت جّلھ وإّال فأین الھدى والموعظة والنور  

ذلك قدسي ، وأبطل وأخلف وجّل عن  ولو كانت تلك ھي ھذه فقد أحال القرآن وحاشاه  
 .  عاله

 ! ؟ وكیف وأّنى یختلف منھ الحال وفیھ تبیان كّل شيء وتفصیل كّل إجمال  

قد دّل على تحریفھا وتغییرھا وتبدیلھا وإخفاء حملتھا األّولین )   جّل شأنھ (وھا ھو   
تعرف ذلك من أمثال قولھ .  ألكثرھا في مواضع منھ كثیرة ونصوص بّینات منھ مستنیرة

 .  )624()مَِّن الَِّذیَن َھاُدوْا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِھ(:   )تعالى(

 .  وقد تكّررت فیھ ھذه الجملة إیعازًا إلى ذلك الغرض وإیماًء إلى ھذه النكتة  

َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َیا (:   في المائدة أیضًا)  تعالى شأنھ (وأصرح منھا في المقصود أمثال قولھ   

 .  )625()َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َكِثیرًا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَیْعُفو َعن َكِثیر

                                                           
 .  44:  5سورة المائدة )  622(
 .  46:  5ة سورة المائد)  623(
 .  46:  4سورة النساء )  624(
 .  15:  5سورة المائدة )  625(
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، فقد ارتفع اإلشكال واّتضح الوجھ في عدم تعاھد المسلمین لذینك العھدین مع  وعلیھ  
، ومن لھ الذّم غیر من لھ  فإّن ما لھ الثناء غیر من لھ الجفاء.  بھم الشریف للكتابینتعظیم كتا

 .  ذّمة الوّد والوالء

ویشھد اهللا أّني ما قصدت في جمیع ما قّدمت من القول في ھذین العھدین الغضاضة   
،  ، وإّنما الغرض األقصى ھو بیان شرف الكتاب العزیز وحصن اإلسالم الحریز والتحامل

 :  واعتالئھ وارتقائھ وتفّوقھ على كّل ما ُیزعم أّنھ في عداده ومن أشباھھ ونظرائھ

 )626(ولكّنني فضَّلُت أھَل المكارم*** فال یحسب التمتام أّني ھجوتھ 

ّطتي الفحش وما كان من عزمي وعزیمتي ولیس من خلقي وسجیتي وال من ُخطاي وخ  
، بل بنیت أمري على  ، واإلقذاع والشتیمة والوخزة الوخیمة والفحشاء والتعّرض لإلیذاء

الدعوة الجمیلة والجري على ما یقتضیھ األدب والفضیلة في تحریر المحاورة وآداب 
، ویقوم علیھ   ، وعدم التجاوز لما یثبتھ العلم وتشھد بھ الحقیقة المناظرة وحسن المعاشرة

، ولُنحنا نحن على تلك   ، وإّال لسردنا وعّددنا ل والبرھان ویعتدل بھ لسان المیزانالدلی
 !   الدیانات وعّددنا

ومھما أحّس الناظر في ھذه المواضع بشيء من ذلك مّما ھو على غیر تلك الخّطة   
، ولیجعل النعي والمرزءة على  ، فلیفّوق سھام المالم لسوانا  وعلى خالف ھاتیك الشریطة

 .  والقصاص حّق وإن كانت الجنایة مأثم )627(، فإّن البادي أظلم رناغی

من ،   ومع ذلك فما أكثر ما أعرضنا عنھ وضربنا دونھ صفحًا وأغمضنا عنھ عینًا  
 !   أشیاء لھم تصادم ضرورة العقول وبدیھة الوجدان وأوائل الغرائز

 

   مسألة األقانیم وفلسفة البحث فیھا 

 ]مسألة األقانیم وفلسفة البحث فیھا  [

،  التي ھي أصل من ُأصول أدیانھم)  األقانیم (، جدیر بنا أن نبدي كلمتنا في مسألة  نعم  
 .  ًاوأساس لمذاھب المسیحیة الیوم جمیع

األب واالبن وروح القدس  : ( ، وھي قولھم اّتفقت كلمتھم على ھذه األساسیة الدینیة  
 .   )628()  أقانیم ثالثة إلھ واحد

                                                           
 . 156:  6ُنسب لربیعة الرّقي في العقد الفرید )  626(
 .  )60:  1المستطرف . (  ، والبادي أظلم ھذه بتلك:   یقال.  ھذا من األمثال)  627(
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ولكن أنت ھل تجد في أوائل العقول وأطراف القرائح أجلى وأبده من استحالة اجتماع   
 ! ؟ النقیضین وصیرورة الواحد الحقیقي البسیط ثالثة أو اثنین

، فلیت شعري ـ وما أدري ـ كیف تسّنى القول لھؤالء القوم بوحدة اإللھ الحّق  وعلیھ  
)  عیسى (ومن أّي واد سلك ُأقنوم االبن حّتى حّل في ! ؟ ةوحدة حقیقیًة مع أّنھ ذو أقانیم ثالث

، ثّم حّل في التالمیذ  إلھًا متجّسدًا)  عیسى (، فعاد الواحد متعّددًا وصار   أو اّتحد بناسوتھ
 !؟  ، ثّم في سائر البابوات والقسس )  الحواریین  (

 .  وقد مّرت بك اإلشارة إلى ما في ھذه المقالة لدى مواضع من دعوتنا  

، ولكّنھا من الضروري الذي یلزم عود  ولوال وضوح حالھا لبسطنا مھاد البحث فیھا  
 .  ، وإّال فال معّول علیھ ، وعنده یقف وینتھي البرھان النظري إلیھ

آلھتھم  (وظّني أّن جمیع القائلین بتلك المقالة الدائنین بھا حّتى الكرسي الرسولي   
لعاجزون عن حّل ھذا الرمز المجھول المصادم لضرورة )  ھوجسدھم المتأّل ] ة [المتجّسد 

العقول من امتناع كون الشيء الواحد البسیط متعّددًا ذاتًا وحقیقًة أو مثال وصفًة تعّددًا في 
 .  الخارج وعلى طباق الواقع

، أو تتعّقل لھ وجھًا  وقد أجھدت ُأولو الفكرة أفكارھا في أن تحّصل لذلك معنى متعّقال  
 !  ، بل وقفت عند محار الدلیل وانقطع بھا السبیل ، فما أصابتھ المحّص

، ھذه البھماء العضال أو بنت الوھم والخیال قد ذكرھا بعض كّتابھم في مجّلة لھ  نعم  
، قد أحسن  ، أورد بھا عن بعض شیوخھم من أھل النظر مناظرة مع شیخ مسلم )  جسمانیة  (

، ورام بجھده أن  ویرًا وقّربھا إلیھ تمثیال وتعبیرًالھ الكاھن المسیحي لتلك العویصة تص
، ویرفع ما تستلزمھ من غائلة الشرك والتعدید ومزاحمة  یجعلھا أمرًا معقوال ومعنى مقبوال

 .  الفردانیة والتوحید

ویدفع ، ثّم ننظر ھل یجدي ذلك نفعًا   ونحن نورد لك خالصة ذلك البیان والتقریب  
، ما ھي من الحقیقة  ، أم لیس ھو سوى تشقیق معان وتزویق ألفاظ  باطال ویحذف محذورًا

 !؟ في شيء

)  سوشیھ (لّما احتّل الفرنسّیون مدینة قسطنطین من أعمال الجزائر كان األب  : ( قال  
، فحّدث لھ یومًا أّنھ كان یضّمد جراحات   یعالج الجرحى بال تمییز بین مسلم ونصراني

                                                                                                                                                                                     
،  217و 215:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   100، محاضرات في النصرانیة   97أضواء على المسیحیة :   قارن)  628(

 .  504ـ  503الموسوعة المیّسرة في األدیان 
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، ولحیتھ البیضاء تحّدث عن تقّدمھ في   ، وما لبث أن مّر بھ فقیھ قد عال رأسھ الشیب  أعرابي
 :  ، فقال الشیخ للكاھن السّن

 ! ؟  ِلَم تداوي ھذا العلیل  

 !   ألّنھ أخي:   قال الكاھن  

 .  ، وإلھك لیس بإلھنا ، وھو مسلم إّنك نصراني!   كذبت!  أخوك  

، ونحن  ، فھو خالق السماء واألرض وكّل ما فیھما ات إلھكإلھي ھو ذ:   قال الكاھن  
 .  جمیعنا بنوه

 .  ، فإّنكم من المشركین أنتم معشر النصارى تعبدون ثالثة آلھة:  قال الشیخ  

، وطلب من  فعندما سمع األب ھذه الكلمات المجحفة بحّق دینھ رفع ألحاظھ إلى العلى  
 .   كیال تسقط بذور كالمھ في أرض قاحلةرّب األنوار أن یمنحھ عضدًا وعونًا 

، إّنك بین اإلسالم لفي رتبة رفیعة ومقام سام وسلطة ذات  یا شیخ العرب:   ثّم قال  
، ما  ھذه القّوة:  ، فقل لي ـ ناشدتك  اهللا ـ ، وجاھدت بقّوة ذكیة لتحصیلھ  ، حزتھا بالعلم  شأن
 ؟  اسمھا

 .  العقل:  ـ اسمھا  

، وقد أسعرت في قلبك  ولعمرك قد تشعر بالشھوات أحیانًا!  بلیغهللا دّره من جواب   
، ورّبما أوشكت إرضاء رغائب  ، فتدنوا منك األشواق مزدانة بزّیھا الخّداع حربًا عوانًا

، فقاومت أمیالك  ال تأتي المنكر فھو حرام:  إّنما سمعت كصوت باطني یحّدثك.  الشھوة
 ؟   قّوةفما اسم ھذه ال!  وكّلل الظفر مسعاك

 .  ـ ھي اإلرادة  

، كما تتصّور أحیانًا  وال أشّك أّنك تذكر أّیام الشباب وطیب العیش!  ـ نعم الجواب  
، وُأخرى  ، فتارة والدة طریحة الفراش في ساعتھا األخیرة  صورًا ھائلة وحوادث محزنة

تدعو ھذه  ، فما ، وھكذا تعیش من ماضي الزمان وغابر األّیام  صدیقًا في وداعھ األخیر
 ؟  القّوة التي تخّیل لك ھذه المخّیالت المختلفة عذبة تارًة ومزعجة ُأخرى

 .  الذاكرة:  ـ أدعوھا  

 ! ؟  أَو لك إذًا ثالث أنفس:   قال الكاھن  

 .  إّنما ھي قوى ثالث في نفس واحدة بسیطة:  قال الشیخ  
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، أو بتعبیر  ثالثة أشخاص:  ، أي ـ وأنا أیضًا لیس لي إّال إلھ واحد في ثالثة أقانیم  
 :  ثالثة أقانیم في إلھ واحد:   آخر

 .   بالعظمة والجبروت:  ، ویعّبر عنھ  األب  

 .  ) الكلمة (، أو النطق   بالعقل:   ، ویعّبر عنھ االبن  

 .   ) بالمحّبة والقداسة:  ، ویعّبر عنھ الروح القدس  

ثّم نھض   : (  ، وختمھا بقولھ  ثّم أتّم الحكایة أو الروایة باستسالم المسلم وإیمانھ للكاھن  
 .   انتھى)  ، والدموع تسیل من مقلتیھما الكاھن إلى الفقیھ وعانقھ

 .   ونحن ال یھّمنا أن تكون واقعة أو مثاال  

،وفتق لنا  قام التعّقل، فإّنھ أخرجھا من قاتم اإلبھام إلى م بید أّننا نشكر فضل الكاھن  
فیھا منفذًا للبحث والنظر بعد أن كانت في القدیم من أسرار الكھنوت التي ال یسوغ للعقل أن 

مقّلدًا ویتقّلدھا متعّبدًا )  األكلیروس (، بل یأخذھا من   یدنو من حریمھا أو یمّد یدًا إلى أدیمھا
، واستحّق الطرد من   لیھ اللعنة، وإّال كانت ع من دون أن یفھم ولو أّول سطح من حقیقتھا

 !  )629(الكنیسة

 :  ، ونقول للكاھن ، ونضع أنفسنا موضع ذلك الفقیھ ونحن نستتّم تلك المحاورة  

لحمایة حوزة  ، وكافحت  ، وتلّطفت في التمثیل قد أحسنت عن تلك الحقیقة التصویَر  
، وجئت بالسھل المتیّسر لكّل أحد فھمھ  التوحید عن ھجوم شیاطین الشرك وأوھام التعدید

الشھیر  )630() توما  (للقّدیس )  الخالصة الالھوتیة (الذي لم أجده من جھة الوضوح حّتى في 
راجع .  ، على كثرة ما حّرر وأطال واستوسع المجال المتعالیةفي الحكمة اإللھیة والفلسفة 

 !   ، عساك تحصل على طائل  ، راجع أنت من مبحث االثنین والثالثین إلى آخر المجّلد األّول

 .   أّما أنا ـ واألغلب أّن القصور مّني ـ فلم استفد ما استفدتھ من حدیث ھذا الكاھن  

 .  ي تمثیلھ بحثًا علمّیًا دون أن یكون دینّیًاولكن غیر محظور علینا أن نبحث ف   

                                                           
 .  215:  1، المدخل إلى دراسة األدیان  111أضواء على المسیحیة :  انظر)  629(
، ولبس ثوب  معة نابولي، ودرس الفنون في جا م 1224ولد سنة .   ، فیلسوف والھوتي إیطالي القّدیس توما األكویني)  630(

، وحاز على مرتبة  ، وقصد باریس لدراسة الالھوت بإشراف ألبرتوس األكبر الدومینیكاني عن عمر یناھز العشرین سنة

، وشارك في مجمع لیون العاّم بطلب شخصي من  ، عّلم توما في عّدة مناطق إیطالیة م 1259اُألستاذیة في الالھوت عام 

،  ، شرح سفر یعقوب  ، المسائل المختارة ، في بنود اإلیمان ، كتاب العلل  الخالصة الالھوتیة:  مؤّلفاتھ من.  غریغوریوس العاشر

 .  م 1274توّفي في فوسانوفا سنة .   شرح إنجیل یوحّنا
 .  )346ـ  338:  1، موسوعة أعالم الفلسفة  432ـ  426:  1موسوعة الفلسفة (
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،  ، أو توحید  ، أو مستلزم للشرك  أّننا ال نرید أن نبحث أّن القول باألقانیم شرك:  أعني  
 .   ، كما لعّلھ ھو المتحّصل للفكر بعد غایة سیره أو غیر مضرٍّ بالتوحید

فإّن للشرك ;   اب والسّنةوال یضّر إطالق الشرك أو الكفر فیما ُأطلقا فیھ من الكت  
 .  )631()َوَما ُیْؤِمُن َأْكَثُرُھْم ِبالّلِھ ِإالَّ َوُھم مُّْشِرُكوَن(:  ، حّتى ُعّد الریاء ونظائره منھ مراتب

، والتوحید المحض في الذات واألفعال والصفات والشھود والتحّقق ال یحصل إّال  نعم  
إّنھ أعّز من بیض :   باإلنسان الكامل الذي یعّز علّي أن أقول:  یعّبر عنھ، أو ما   للخاّصة
 .  )633(من العّیوق ، وأبعد تناوال )632(األنوق

، ولكن ال من حیث إّننا نرید أن نثبت أّن   والغرض أّننا نفحص ونمّحص ذلك التمثیل  
 .  ، أو أّن المسیحّیین ـ معاذ اهللا ـ غیر موّحدین  انیم شرك وتعداد في اآللھةاألق

، بل من حیث إّنھا ھل ھي من قبیل ما ذكر الكاھن من وحدة القوى الثالث مع  كّال  
؟ أم مسألة  )634(، على ما ألمعنا إلیھ في ُأخریات الجزء األّول ، بل سائر القوى  النفس

 ؟  ، وال ربط للواحدة باُألخرى بّتًا  ال تقاس على ھذه المسألة ]فـ  [)   األقانیم  (

 :  ، فنقول بعبارة جلّیة وعلیھ  

 .   ، والتعّدد ثالثة اعتباري  إّن الوحدة في األدّلة إّما أن تكون حقیقیة  

،  )635(نظیر قول بعض الحكماء والفالسفة األقدمین باّتحاد العقل والعاقل والمعقول  
أّن الشيء الواحد البسیط باختالف النظر والحیثیات واللوازم واآلثار یتعّدد اعتباره :  بمعنى

، والتعّدد فرض  الخارج غیر حقیقة واحدةإذ لیس ھو في العین و;  كمختلف الحقیقة والماھیة
 .  واعتبار

ألّنھ ال یتحّقق ـ كما عرفت ـ ;  وھذا التصویر مستحیل في األب واالبن وروح القدس  
، ویستحیل في المتعّدد   إّال في الواحد الخارجي الذي ال یكون تعّدده إّال في الذھن واالعتبار

 .  عینًا المتكّثر خارجًا

                                                           
 .  106:  12سورة یوسف )  631(
األمثال البن . ( ، فال یوصل إلى بیضھا الرخمة تبیض في أعالي الجبال:  واألنوق.  ھذا مثل یضرب في المبالغة والتناھي)  632(

 .  )64:  2و 238:  1، جمھرة األمثال  371سّالم 
:   2العین للفراھیدي . ( كوكب بحیال الثریا إذا طلع ُعلم أّن الثریا قد طلعت:  والعّیوق.  ھذا المثل حالھ حال المثل السابق)  633(

 .  )238:  1، جمھرة األمثال   179
 .  وما بعدھا 281، وص وما بعدھا 273ص 1راجع ج)  634(
 . 1ھـ  286ص 1انظر المصادر المتقّدمة في ج)  635(
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، كّل  متعّددة في الخارج منحازة في الوجود)  األقانیم (أّن تلك الثالثة ومن المعلوم   
 .   واحد لھ ما بإزاء خاّص ومصداق معّین

لّما كان في األرض بین تالمیذه لم یكن العالم خالیًا من  )علیھ السالم()  عیسى (والمسیح   
بالنحو الذي یلیق بھما أّنھ لیس الكون خالیًا من وجودھما الخاّص :  ، أعني  األب والروح
الجالس بین أصحابھ في فراغ معّین كواحد )  یسوع (، غیر وجود ناسوت  وینبغي لھما

 .  منھم

وھذا التعّدد الحقیقي المنافي الوحدة الحقیقیة التي یستحیل كّل فروض التعّدد فیھا ـ   
 . سوى فرض التعّدد االعتباري ـ مسّلم في المقام ال ینكر

النصارى ال ینكر واحد منھم أّن لكّل واحد من ُأولئك األقانیم الثالثة وجودًا أّن :  أعني  
 . ) إّنھا ثالثة أشخاص : (  ، كما قال الكاھن خاّصًا ومصداقًا معّینًا

 .  ، كاستحالة الوحدة الحقیقیة  إذن فیستحیل التعّدد االعتباري  

، على العكس من  ي خارجي، والتعّدد ثالثة حقیق  وإّما أن تكون الوحدة اعتباریة  
 .   الفرض األّول

،   ، ویتعّقل في الذھن والعین وھذا ھو األقرب إلى النظر الذي یمكن في عالم العلم  
 .  ویصّح للقائل أن یقول بھ وللذاھب أن یذھب إلیھ

لما عرفت من أّن ;  ولكّنھ وباألسف قول بانتفاء اآللھة مطلقًا ال واحدة وال ثالثة  
ضرورة ترّكبھ مّما بھ االشتراك وما بھ ;  ترّكب أو تعّدد صار ممكنًا محتاجًا الواجب إذا

 :  ، واحتیاجھ إلى أجزائھ ومن رّكبھا إن كان مرّكبًا االمتیاز إن كان متعّددًا

 !  بإلھ لذاتھ أجزاء*** إلھ مرّكٌب ما سمعنا 

ال )   معاذ اهللا  (لت اآللھة فلو كان كّل واحد من األقانیم واجبًا وإلھًا ـ كما یقولون ـ لبط  
 .  واحد وال أكثر

، أو  )  اّتحاد العاقل والمعقول والعقل (فال یقاس شيء من ھاتین الصورتین على مسألة   
 . ) تغایر الصفات للواجب مفھومًا واّتحادھا عینًا وحقیقًة  (مسألة 

 .  ، والتعّدد ذھني اعتباري فإّن االّتحاد بل الوحدة في ھاتین المسألتین خارجیة عینیة  

، ولكن المصداق  فإّن مفھوم القادر غیر مفھوم العالم والحي;   وال مانع فیھ وال ضیر  
 .   واحد بسیط خارجي ھو منشأ انتزاع تلك المفاھیم المتعّددة بحسب آثاره المختلفة

 .  ل حدیث النفس وقواھاومن ھذا القبی  
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،  وقد تقّدم بسط ذلك في مبحث وحدة الذات وعینیة الصفات من الجزء األّول  
 .   )636(فراجع

أّما األقانیم فالمحذور فیھا ومالك إشكالھا ھو تعّددھا الخارجي المحسوس والمعلوم   
;  یقة ووحدتھا اعتبارًا وحدة تجامع الوجوب، وھو المانع من وحدتھا حق بضرورة العقول

 .   المتناع مجامعة الوجوب مع التركیب

ولیس وراء ذینك الصورتین في منفسح فرض العقل من صورة محتملة صحیحة أو   
، واالبن والروح من  أّن اإللھ ھو الواجب الحّق:  ، وھي  ، إّال صورة التوحید المحض  باطلة
، وأّن القول بربوبیتھما على نحو ربوبیة   ، ال نقیر وال فتیل لھیة، ال حّظ لھما من اإل الخلق

 .  األب ضالل أو تضلیل

، وأمثال ھذه  )637() الذبیحة (، و ) اللعنة  (، و ) المخلِّص (، و  ) الفداء  (أّما حدیث   
 !  ، فنغمض عنھا عینًا ونغّض دونھا طرفًا الحروف

، وال جرم یكون خدشًا   فإّن الخوض فیھا ال محالة خارج عن نطاق المباحث العلمیة  
تي ما أكثر ما فیھا من األعّزة الكرام علینا من في أدیم األدیان وجرحًا لعواطف تلك اُألّمة ال

 .  جیراننا ومواطنینا

، على   ، مزیجة كانت أم صریحة  على أّن تلك اُألمور صحیحة كانت أم غیر صحیحة  
، وإّنما األساس والمھاد ھي تلك   ، فھي ال تضّر بجوھر الدین ولباب التوحید أّي حال كانت

 ..  ) سالثالوث األقد (مسألة :  المسألة

ھي التي تستوقف األفكار وتستدھش األلباب وتقف حیاري عندھا )  الثالوث (مسألة   
 !  العقول ما تدري ما تصنع وما تقول

 !  ھي التي لھا أعظم أثر في األدیان وأكبر ضربة على الشرائع)  الثالوث  (مسألة   

، وال ھتك حریم  سائر األدیانفإّني أشھد ـ وكفى باهللا شھیدًا ـ أّنھ ما دخلت البلّیة على   
،  ، وال ظھر الغلّو بین البشر التوحید حّتى صار یعبد اإلنسان في األرض ویطاع الشیطان
، إّال عند انتشار تلك المقالة ـ   واّتخذت الناس بعضھا بعضًا أربابًا حّتى ذاع الشّر وانتشر

 !   القدیممقالة األقانیم ـ التي جعلت اإلنسان الحادث ھو اإللھ :  أعني

                                                           
 .  وما بعدھا 281ص 1راجع ج)  636(
،  107یة ، محاضرات في النصران 33:  6، تفسیر المنار  295، الھدى إلى دین المصطفى  88الرحلة المدرسیة :  قارن)  637(

 .  146، العالقة الجدلیة  218ـ  217:  1المدخل إلى دراسة األدیان 
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، وسّھلت لھم نقل أقدام اإلقدام على تلك الخّطة  فإّنھا ھي التي فتحت باب الجرأة لألنام  
، حّتى ظھر أھل البدع  الشاھقة المقام التي تزلق عن أوائل عواصمھا ُعُصم األوھام

 .   عقم اآلراء ]و[، وانتجت الفساد  واألھواء

،  )639(، والنصیریة )638(، بل والقرامطة فبزغت بل زاغت ونزغت جھلة الصوفیة  
، وأمثالھم من  )641(، والفرقة المعروفة في عصورنا بالبابیة  )640(ومالحدة اإلسماعیلیة

، یجمعھا السعي في إزھاق روح الدین  المالحدة الذین یجمعھم جمیعًا الطبیعیة والنیشریة
 . یان والملك والشرائع اإللھیةوالمدنیة والمناوأة مع كاّفة األد

                                                           
 .  فرقة سّمیت باسم رئیس لھم من أھل السواد من األنباط یلّقب قرمطویھ:  القرامطة)  638(

علیھ (إلى الصادق ) علیھ السالم(، وساقوا األسماء من علي  إّال سبعة أئّمة) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ال یكون بعد النبي محّمد :  قالوا

، وھو ناسخ لشریعة محّمد  ، وھو رسول ومن ُأولي العزم ، اعتبروه اإلمام القائم المھدي ثّم محّمد بن إسماعیل بن جعفر) السالم

 .  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(
بن أبي طالب للناس انقطعت عنھ الرسالة في حیاتھ في الیوم الذي ُأمر فیھ بنصب علي ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وزعموا أّن النبي 

، وأّن اهللا جعل لمحّمد بن إسماعیل  ، فصّیرھا في محّمد بن إسماعیل  ، وأّن اهللا بدا لھ في إمامة جعفر وإسماعیل إمامًا بغدیر خم

، وأّن  ، في كّل جزیرة حّجة ، ویزعمون أّن الدنیا اثنتا عشرة جزیرة إباحة المحارم وجمیع ما خلق اهللا:  ، ومعناھا عندھم جّنة آدم

 .  ، ولكّل داعیة ید ، ولكّل حّجة داعیة الحجج اثنا عشر
 .  )76ـ  72فرق الشیعة . ( وقد استحّلوا استعراض الناس بالسیف.  االبن:  ، والید اُألّم:  ، والداعیة  األب:  ویسّمون الحّجة

، وكان یقول  أّنھ نبي بعثھ أبو الحسن العسكري الھاديأصحاب محّمد بن نصیر النمیري الذي كان یّدعي :  النصیریة)  639(

،  ، وأّنھ أحد الشھوات والطّیبات ، وأّن ذلك من التواضع والتذّلل ، وحّلیة اللواط ، وإباحة المحارم ، وبربوبیة العسكري بالتناسخ

 .  )189 ـ 188:  1، الملل والنحل  93فرق الشیعة . ( لم یحّرم شیئًا من ذلك) تعالى(وأّن اهللا 
كان :  ، وقالوا ، وأنكرت موتھ في حیاة أبیھ ھو ابنھ إسماعیل) علیھ السالم(فرقة زعمت أّن اإلمام بعد الصادق :  اإلسماعیلیة)  640(

ّتى یملك األرض قائمًا وزعموا أّن إسماعیل ال یموت ح.  ، فغّیبھ عنھم ألّنھ خاف علیھ; ذلك على جھة التلبیس من أبیھ على الناس 

،  ، واإلمام ال یقول إّال الحّق ، وأخبرھم أّنھ صاحبھ ، وقّلدھم ذلك لھ ألّن أباه أشار إلیھ باإلمامة بعده; ، وأّنھ ھو القائم  بأمر الناس

 .  )68ـ  67فرق الشیعة . ( وھي اإلسماعیلیة الخالصة.  فلّما ظھر موتھ علمنا أّنھ قد صدق وأّنھ القائم وأّنھ لم یمت
م تحت رعایة االستعمار اإلنجلیزي والروسي والیھودیة العالمیة بھدف إفساد العقیدة  1844حركة نشأت سنة :  البابیة)  641(

 .  اإلسالمیة
:   ، وسّمى الحركة المیرزا حسین علي البھائي ، ولّما مات قام باألمر من بعده  ، وأعلن أّنھ الباب أّسسھا علي محّمد رضا الشیرازي

 .  األقدس:  ، ولھ كتاب سّماه  البھائیة
ویقولون بالحلول .  ، وھو المبدأ الذي ظھرت عنھ جمیع األشیاء  یعتقد البابیون والبھائیون أّن الباب ھو الذي خلق كّل شيء بكلمتھ

ویوافقون الیھود !  )19(دد الشھور في السنة وعدد أّیام الشھر بحیث یجعلون ع) 19(، ویقّدسون العدد  واالّتحاد والتناسخ

، ویقولون بإباحة  ، وحقیقة المالئكة والجّن والجّنة والنار ، وینكرون معجزات األنبیاء والنصارى في القول بصلب المسیح

أّما .  القیامة ھي تأویل لظھور البھاء إّن:  ، ویقولون )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وبأّن دین الباب ناسخ لشریعة النبي  المحارم

 .  )64ـ  63الموسوعة المیّسرة في األدیان . ( قبلتھم فھي البیت الذي ولد فیھ الباب بشیراز
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وما أقصى مقاصدھم وأغراضھم من ذلك إّال أن ینسلخ اإلنسان من جلباب البشریة   
، ویخلع ما حّثت علیھ  والملكات الملكیة إلى أخّس صفات الحیوان من السبعیة والبھیمیة

، ویأكل ما  ء، فینكح ما یشا  نوامیس الشرائع الحّقة من الصدق والصیانة والحیاء واألمانة
، إباحة عاّمة غیر مقّیدة بعقال عقل وال قوانین شریعة وال موازین  ، ویفعل كیف شاء یشاء

 .   ، ال عرضًا وال ماال وال غیرھما ، بحیث ال یختّص أحد بشيء عن غیره عرف وال عادة

،  اُأللوھیة ألنفسھموما وجدوا سبیال لترویج ھذه األغراض الكاسدة الفاسدة إّال باّدعاء   
 .   أو مرتبة من الربوبیة لذواتھم

، وتارًة بتقّمص الالھوت  ، وُأخرى بالحلول واالّتحاد  فتارًة بدعوى الظھور والتجّلي  
، وأمثال ذلك من األلفاظ واالصطالحات العاطلة عن حلیة الحّق وزینة  )642(في الناسوت

، ولكن ال یقتضي  ، وبین معقول ممكن  الصدق التي ھي بین باطل ممتنع من ملحد مبتدع
 .   شیئًا من مراتب اُأللوھیة والخروج عن ربقة العبودیة

، وال نھج   ، وال باءت الدیانة اإلسالمیة بھذا الوبال عضال، ما دّب ھذا الداء ال وتاهللا  
)  المسیح  (، إّال من غلّو النصارى في  ، وال استدرجوا بھذا الدرج مبتدعوھا ھذا النھج
،  إّنھ لم یأت من نفسھ «:  )643(، كما قال ھو  ، وھو عبد هللا مخلوق لھ ودعواھم لھ اُأللوھیة

إّنھ ال یفعل  «:  ، و  )645(» إّنھ ال یقدر أن یفعل من نفسھ شیئًا «:  ، و  )644(» بل اهللا أرسلھ
، في یدك استودع   یا أبتاه  «: إّنھ كان یقول: ، و  )646(» وال یتكّلم إّال بما عّلمھ األب

 ، ویدھش ، وإّنھ ابتدأ یحزن ویكتئب  )647(» روحي

بصوت عظیم )  یسوع (، وصرخ  )648(»  نفسي حزینة جّدًا حّتى الموت  «:   وقال للتالمیذ
، إلى أمثال ذلك من لوازم العبودیة وخواّص المخلوقیة وما ال یجتمع مع شيء  وأسلم الروح
 .  من اُأللوھیة

 .   ونّصت علیھ رسائلھم ، وكّل ذلك قد صّرحت بھ أناجیلھم  

                                                           
عة ، الموسو 236:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   109، أضواء على المسیحیة  71ـ  69بین اإلسالم والمسیحیة :  قارن)  642(

 .  503المیّسرة في األدیان 
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( في الثانیة واألربعین من یوحّنا)  643(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( في الثالثین من خامس یوحّنا)  644(
 .  )  )رحمھ اهللا(منھ   . (  في الثامنة والعشرین من ثامنھ)  645(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( في السادسة واألربعین من الثالث والعشرین من لوقا)  646(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( في مّتى)  647(
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( في مرقس)  648(
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،  فرفضوا أمثال ھذه مّما یقضي بھا العقل والضرورة ویحكم بھا الوجدان والبدیھة  
كونھ إلھًا :  ، من مثل وتمّسكوا بمجازات واھیة واستعماالت واھنة تصادم ضرورة العقل

، وأشباه ذلك مّما ال ُیعّول علیھ في إثبات شيء من  )649(، وأّنھ قام من القبر بعد دفنھ وابنًا
، فضال عن مثل ھذا األصل الذي ھو الركن الوطید ودعامھا  ُأصول الدیانات وأركانھا

 .  الوحید

 .  ، وكّل تلك الكلمات مصروفة عن ظواھرھا بقرینة حكم العقل وقطعھ وبّتھ نعم  

من ناحیة اإللھ ولّي )  یسوع (، وأّن شخص  وھي محمولة على إرادة التعظیم والتكریم  
 .  ، فیجب إطاعتھ وامتثال أمره كما یجب إطاعة اإللھ  الھدایة والتعلیم

، وھي رابطة القرب  ما ھي إّال لبیان أّن لھ من اإللھ الرابطة الخاّصة والنسبة الكاملة  
 .  ة علیھإلیھ والزلفى منھ والكرام

 ]سفر[، كما في  من األنبیاء)  عیسى  (وإّال فقد ورد مثل ھذه الكلمات في حّق غیر   
، وأنت تكون لھ  وھو یكون لك فمًا  «:  ) لموسى  (خطابًا )  ھارون  (الخروج في حّق 

، وھارون أخوك  أنا جعلتك إلھًا لفرعون «:   أیضًا)  لموسى  ) (  تعالى  (، وقولھ  )650(»  إلھًا
 .   )651(» یكون نبّیك

 ! ؟ ھوده، وھم یعترفون بنبّوتھ وصّحة ع )  موسى (، فلماذا ال یقولون بإلوھیة  وعلیھ  

   إشارة إلى الغالة من فرق اإلسالم 

، وإطاعة  ألّنھ رسول اهللا;  ولیس المراد بكونھ إلھ فرعون إّال بیان وجوب إطاعتھ  
 .  الرسول إطاعة المرسل فیما بھ الرسالة

 والغرض أّنا ال نكاد نعرف وجھًا من عقل أو شرع لھذا الغلّو الذي دانت بھ  

 .   ، مع كمال عقولھا وصّحة أفكارھا ونفوذ خواطرھا اُألّمة المسیحیة وانفردت بھ

عجبًا لھذه اُألّمة ـ وھي على ما ھي فیھ من وفور الحّصة من الحصافة ـ كیف جعلت   
َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال (! ؟  ، وھي على ما ھي علیھ من وضوح الحال  ھذه المقالة من ُأصول دیانتھا

ُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح مِّْنُھ ِفي ِدیِنُكْم َوَال َتُقوُلوْا َعَلى الّلِھ ِإالَّ اْلَحقِّ ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى ْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ َوَكِلَمُت َتْغُلوْا

ِإنََّما الّلُھ ِإَلٌھ َواِحٌد ُسْبَحاَنُھ َأن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد لَُّھ َما ِفي السََّماَوات َوَما  َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوُرُسِلِھ َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم

 .   )652()ِفي اَألْرِض َوَكَفى ِبالّلِھ َوِكیال
                                                           

 .  233:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   76و 66ـ  65أضواء على المسیحیة :  انظر)  649(
 .  17ـ  16:  4، حیث ُنقل عن سفر الخروج اإلصحاح  199اهللا واألنبیاء في التوراة :  الحظ كتاب)  650(
 .  2ـ  1:  7، حیث ُنقل عن سفر الخروج اإلصحاح  23الحظ المصدر السابق )  651(
 .  171:  4سورة النساء )  652(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وأنت لو تدّبرت وأنصفت كفتك ھذه اآلیة عن الخصومة وأخذت لنفسك منھا بین   
 .  ، وأمثال ذلك كثیر في كتاب اهللا حكومةالفریقین ال

فقد تأّكدت عنایتھ واشتّدت رعایتھ في النھي عن ھذه الغائلة واالحتجاج على فسادھا   
العقیدة وبما أعمل بما یترّتب من المفاسد على تلك )  جّل شأنھ (، علمًا منھ   وشناعتھا

، وما فیھا من العدوى والسرایة إلى اختالل سائر  الشیطان فیھا على الخلق من المكیدة
 .  األدیان وإذھاب استقامة جّل المذاھب

 

 ]إشارة إلى الغالة من فرق اإلسالم  [

 ، فافترقوا فرقًا انظر كیف دّب ھذا الداء العیاء إلى بعض فرق الشیعة  

 ، )654() خّطابیة  (، و )653() سبائیة  (، من  طرقًا مختلفة ، وابتدعوا شّتى

، وغیرھم  )658()  شلمغانیة (، و )657() حّالجیة (، و )656() نصیریة (، و )655() إسماعیلیة (و
العبودیة لھ والطاعة واالنقیاد  مّمن اّدعى اإللوھیة في أئّمة الھدى الذین ھم أظھر عبید اهللا في

 .  إلیھ

                                                           
، حّتى یسوق العرب   ، وال یقتل وال یموت إّن علیًا لم یقتل ولم یمت:  أصحاب عبداهللا بن سبأ الیھودي الذین قالوا:  السبأیة)  653(

 .  ، ویمأل األرض قسطًا وعدًال كما ملئت ظلمًا وجورًا بعصاه
 .  )22فرق الشیعة . ( ، وأّول من قال منھا بالغلّو )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ي وھي أّول فرقة قالت في اإلسالم بالوقف بعد النب

علیھ (أصحاب أبي الخّطاب محّمد بن أبي زینب مقالص األجدع األسدي البّراد الذین قالوا بُألوھیة اإلمام الصادق :  الخّطابیة)  654(

وقد لعنھ الصادق .  ، وتركوا أركان اإلسالم المحارم من الزنى والسرقة وشرب الخمر ، وأحّلوا ، وبنبّوة أبي الخّطاب )السالم

 .  )328:  4، نقد الرجال  42فرق الشیعة . ( وھي على أربع فرق.  ودعا علیھ) علیھ السالم(
 .  3ھـ  315تقّدم الكالم عنھا مختصرًا في ص)  655(
 .  2ھـ  315م الكالم حولھا في صتقّد)  656(
،  كان في أّول أمره یتكّلم على لسان الصوفیة.  فرقة تنسب إلى أبي المغیث الحسین بن منصور الحّالج الفارسي:  الحّالجیة)  657(

وكان .   أحدھما مذموم واآلخر محمودأن یتكّلم بكالم یحتمل معنیین :  وھو.  الشطح:  ویتعاطى العبارات التي تسّمیھا الصوفیة

، فُقتل بصورة وحشیة  فأمر المقتدر باهللا العّباسي بقتلھ.  ، حّتى افتتن بھ أھل العراق وجماعة من أھل طالقان یّدعي في كّل علم

الذي ُقتل كان شخصًا  ، وإّن إّنھ حيٌّ:  وقال أتباعھ.  ، ومنھم من عّظمھ ، فمنھم من كّفره والناس في أمره مختلفون.  ھـ 309سنة 

 .  )134ـ  132التبصیر في الدین . ( ُألقي علیھ شبھھ
كان فقیھًا من فقھاء الشیعة متقّدمًا في .  أصحاب أبي جعفر محّمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر:  الشلمغانیة)  658(

، فخلط وظھرت منھ  روح على ترك المذھب والدخول في المذاھب الردیة، فحملھ الحسد ألبي القاسم الحسین بن  األصحاب

، فخرج التوقیع فیھ على ید أبي القاسم بلعنھ والبراءة مّمن تابعھ   ، فانتشر الكفر واإللحاد عنھ مقاالت منكرة في الغلّو وغیره

كانت لھ بعض الكتب .  ھـ 323بھ ببغداد سنة ، فقتلھ وصل ، فأخذه السلطان ، فاجتمعت الطائفة على لعنھ والبراءة منھ وشایعھ

 .  ، كتاب األنوار ، كتاب المباھلة ، كتاب ماھیة العصمة  كتاب التكلیف:  ، منھا والروایات
 .  )124ـ  123:  6، منتھى المقال  379ـ  378رجال النجاشي (
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سعید  (لّما سمع بمقالة الضاّل الشقي )  سالم اهللا علیھ (حّتى إّن اإلمام جعفر الصادق   
، حّتى كأّنھ  ، وجعل یبكي بكاء الثكلى ارتعدت فرائصھ )علیھ السالم(في حّقھ  )659()  بن الخّطاب

 .  حذرًا من تلك المقالة فیھ)660(كان یخشى أن ینزل علیھ العذاب أو تصیبھ صاعقة فتحرقھ

وأصحابھ فیھ خّر )   ابن سبأ (لّما سمع بمقالة  )علیھ السالم()  علي (وكذلك قبلھ جّده   
 : ، وقال  ، ثّم رفع رأسھ ساجدًا هللا على األرض

 )661(وت قنبرًاأّججت ناري ودع*** لّما رأیت األمر أمرًا منكرًا 

 .   )662(، ثابت تفصیلھ في مواضعھ على ما ھو مشھور في مظاّنھ  

، تحّل  ه البلّیة تسري والمصیبة تجري من أّول اإلسالم إلى ھذه األّیامثّم لم تزل ھذ  
، وتدّب على الخلسة والخفاء   ، وتتماأل على كّل الملل  وبھا تنحّل قوى سائر النحل وتمیل

 .  دبیب النملة على الصفا في اللیلة الظلماء

ورؤساء  كما تحّس بذلك لو تدّبرت في جمیع سالسل الصوفیة في حّق مرشدیھم  
، وشھرتھم كافیة عن   سالسلھم مّمن ال یسعني أن أبوح بأسمائھم وأنّص على أعیانھم

 .  ذكرھم

، كّل على اختالف لحنھ وتغییر  وھكذا ال تزال تلك العقیدة تصنع ذلك في سائر األدیان  
 ، والجمیع تحت رابطة إشراك غیر اهللا في العبودیة وضّم خلقھ إلیھ في عبارتھ أو طریقتھ

 .  ، كلٌّ على نحو خاصٍّ بھ وطریق انفرد بابتداعھ اُأللوھیة

،  )663(بالكشفیة:   ما حّدث أخیرًا في بعض اإلمامیة من الفرق المعروفة:  ومن ذلك  
 .  )664(والشیخیة

                                                           
أبي ، وإّنما االسم الصحیح لصاحب الفرقة الخّطابیة ھو أبو الخّطاب محّمد بن  في الواقع أّن االسم المذكور لیس بھذه الصیغة)  659(

 .  ، فالحظ زینب األسدي الذي تقّدم بعض الكالم عنھ قبل قلیل
 .  328:  4، نقد الرجال  179:  1، الملل والنحل   585وما بعدھا و 575:  2، رجال الكّشي   223الَفرق بین الِفرق :  قارن)  660(
 .  63) علیھ السالم(راجع الدیوان المنسوب ألمیر المؤمنین ) 661(
 .   285:  4و 7:  3، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید  596:  2، رجال الكّشي  213الَفرق بین الِفرق :  انظر)  662(

وراجع ما كتبھ العّالمة . حادثة مشكوك في صّحتھا، وذلك باعتبار التشكیك في شخصیة ابن سبأ ووجودهإّن ھذه ال: وقد یقال  

إّن بعض الفرق المذكورة انقرضت في زمانھا، وكان بعضھا : كما یمكن أن یقال أیضًا. العسكري عن ھذه الشخصیة الخیالیة

 .مقتصرًا على شخص أو عدد من األشخاص
دائرة (.   والكشفي ھو محّمد صالح بن عبداهللا الترمذي المشكیني.  اصطالح یطلق على جماعة من الشیخیة:  الكشفیة)  663(

 .  )176:  15المعارف الشیعیة العاّمة 
 .  ، وتابعھ الرشتي أصلھا الشیخ أحمد اإلحسائي.  فرقة من فرق الشیعة كاإلخباریة:  الشیخیة)  664(
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 .  اولعّلھا ھي من بعض تلك الفرق اُألولى قد تغّیرت أسماؤھا واختلفت عناوینھ  

، إّن جمیع من ذكرناه ومن لم نذكره من ھؤالء إّنما شربوا من  وأما وعّزة وحدانیة اهللا  
،  ، وما أخذوا ما عندھم من التعالیم إّال من تلك األقانیم ذلك الماء واستنشقوا ذلك الھواء

 !   وعلیھا نھجوا ومنھا درجوا

وأصل كیانھا ـ إّنما جاءت وإّال فشریعة اإلسالم المقّدسة ـ بالنظر إلى جوھرھا   
 ..  بالبساطة والمحوضة والخلوص واالستقامة

 ..  ، وما ھو في شریعة العقل حتم وفرض جاءت بالتوحید المحض والتنزیھ الغّض  

 .   )665()ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن(:  جاءت بال إلھ إّال اهللا ال نعبُد إّال إّیاُه  

   كلمات مستطردة مع اُألمم الموّحدة 

ولكن شّوھوا جمیل محّیاھا ودّنسوا صقیل سجایاھا بما أدخلوه فیھا من غیرھا ومزجوه   
 .  )666()ُیْؤِمُن َأْكَثُرُھْم ِبالّلِھ ِإالَّ َوُھم مُّْشِرُكوَن(:   ، حّتى عاد ال بھا من مقاالت سواھا

وإلوھیتھ المقّدسة وكأّنھا مسّخرة بالباطل وحلیة )  عّز شأنھ  (، عاد حضرة الحّق  نعم  
، ال بل كّل من لو تأّمل في  یّدعیھا وتّدعى لكّل مخلوق ضعیف!   كّل عاطل ولعبة كّل جاھل
 ...  نفسھ لوجدھا أقذر بالوعة أو

ألصنام من الجمادات والحیوانات ، فما زالت ا  وما ھي بإحدى عجائب الدنیا وغرائبھا  
 .  من بدء الدنیا وإلى الیوم ُتعبد من دون اهللا

 

 ]كلمات مستطردة مع اُألمم الموّحدة  [

، كیف رجع  ولكن موضع األسف واللھف للموّحدین من اُألمم من اإلسالم والنصارى  
، فما بالھم تأّخروا إلى  ، وقد تقّدموا بشرائع اهللا المقّدسة بعضھم إلى عبادة األوثان القھقرى

 ! ؟  وراء

، وكذا القول   والغرض أن لیس القول بالحلول واالّتحاد إّال محض زندقة وإلحاد  
، إّال على وجھ تجّلي قدرة الصانع في أثر صنعھ وظھور كمال الفاعل من   بالظھور والتجّلي

                                                                                                                                                                                     
، فھو العقل  قطب زمانھكانوا یّدعون أّن الشیخ أحمد ھو .  ، وفیھا بعض العقائد الفاسدة في مذھبھم إنكار بعض الضروریات الدینیة

، فھو القطب وھو سبیل اهللا وباب اهللا الذي منھ  ، وأّن نائبھ ھو الرشتي بالنّص الجلي  الذي یعبد الرحمان وتكتسب بھ الجنان

 .  )190ـ  188:  11المصدر المتقّدم . ( یؤتى
 .  14:  40افر سورة غ)  665(
 .  106:  12سورة یوسف )  666(
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اهللا عن ذلك علّوًا تعالى  (، ال كتجّلي الحقیقة والذات أو الصورة في المرآة  كمال فعلھ
 .  )  كبیرًا

َسَالٌم (:   ، وقل  )667(، فإن جنحت اُألّمة المسیحیة للسلم فاجنح لھا  وبعد ھذا كّلھ  

 َیا َأْھَل اْلِكَتاِب(:   ، ثّم ُقل )669()َكَتَب َعَلى َنْفِسِھ الرَّْحَمَة(،  )668()َعَلْیُكْم

ِھ َشْیئًا َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ َفِإن َتَولَّْوْا َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمة َسَواء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَھ َوَال ُنْشِرَك ِب

 .  )671()َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ(:   ، وإن أبوا فقل  )670()َفُقوُلوْا اْشَھُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن

، فقد جرى في األزل قلم المشیة ونفذ قضاء القدرة لما  ثّم ال تذھب نفسك علیھم حسرات 
ھو أعلم بھ من المصلحة والحكمة أن ال تزال ھذه األرض معبدًا للشیطان ومظھرًا لشوكتھ 

 .   هللا، یستعبد بھا عباد اهللا ویطاع فیھا من دون ا  ومقّرًا لتخت مملكتھ

أرسل من األنبیاء والمرسلین واألوصیاء والصالحین منذ )  سبحانھ (أال ترى أّن اهللا   
، وأّیدھم بالمعجزات القاھرة  بدء الخلیقة إلى خاتم الحقیقة ما یزید على مراتب اُأللوف

، ودعوا إلى   الصّم ویستنزل العصم، فبّثوا من النصائح والحكم ما یذیب  واآلیات الباھرة
، وسّفھوا  توحید اهللا وإفراده بالعبادة وتنزیھھ عن الشریك مبلغ وسعھم ومنتھى جھدھم

 ..  ، وأعادوا الحّق أجلى للحّس من الشمس األحالم وضّللوا األنام في عبادة األصنام

العصر أّنھ لم تنجل  ثّم كان غایة كّل عنائھم ونتاج جمیع سعیھم من أّول الدھر إلى ھذا  
 !  الغبرة إّال والوثنّیون ـ كما تراه الیوم ـ أكثر من الموّحدین بأضعاف مضاعفة

   ، والجواب عنھا  نسبة وقوع المعاصي إلى األنبیاء

، وتبّصر إن كنت من أھل   فانظر إلى رواج الباطل وانتشاره وكساد الحّق وانكساره  
، وھو أرحم   ، واهللا ولي التوفیق لنا ولك  عبرة، واعتبر إن كنت من ذوي ال البصیرة
 .  الراحمین

واعلم أّن مسألة األقانیم خفیفة المؤنة ال تحتاج إلى إقامة دلیل وبرھان وتكّلف إطالة في   
 .  البیان

                                                           
 .  )َوِإن َجَنُحوْا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَھا: ( ) 61:  8 (من سورة األنفال )  تعالى (إشارة إلى قولھ )  667(
 .  46:  7، سورة األعراف  54:  6سورة األنعام )  668(
 .  12:  6سورة األنعام )  669(
 .  64:  3سورة آل عمران )  670(
 .  256:  2سورة البقرة )  671(
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، وھو في االستحالة  إّنھا مع القول بالوحدانیة جمع بین النقیضین:  وخالصة القول فیھا  
، ومع عدم القول بھا یلزم التركیب المساوق   دیھیات وأّول الفطریاتوالفساد من أجلى الب

 .  ، أو التعّدد المستحیل اجتماعھ مع الوجوب  لإلمكان

 .   ، فال نطیل باإلعادة وقد مّر علیك تفاصیل كّل ذلك في فصل التوحید  

 

 ]، والجواب عنھا   نسبة وقوع المعاصي إلى األنبیاء [

،   بأّن جمیع األنبیاء قد ارتكبوا الخطایا:   ومثل ھذه المقالة في الوھن والخطل المقالة  
 !   )672()علیھ السالم()   عیسى (وأّن النبي المعصوم من الخطیئة لیس ھو إّال 

 . أّنھم جمیعًا یقولون بعصمة جمیع األنبیاء )673(أّما معشر اإلمامیة فقد عرفت  

 . )674(ولعّل سائر المحّققین من فرق المسلمین یذھبون إلى ذلك  

وإن تفاوتت  )675()رُُّسِلِھَال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحد مِّن (:  ، األنبیاء كّلھم معصومون من كّل خطیئة نعم  
، ولكّنھم سواء في عدم ارتكاب المعاصي المحّرمة   مراتب كماالتھم ومنازل قربھم من اهللا

 .  وغیره)  عیسى (، ال فرق بین  ومناھي اهللا المحّتمة

ن ھو ناقص في عن أن یرسل لتكمیل الخلق م)  جّل شأنھ (كّل ذلك نظرًا إلى تنزیھ اهللا   
جّل   (، واهللا  ، فإّن ذلك قبیح عند العقل ، ویبعث مصلحًا لألنام من ھو فاسد في نفسھ ذاتھ
 .  منّزه عن كّل قبیح)  شأنھ

أنتم ملح  «:  ) مّتى (، حیث تقول في الثالثة عشر من   وأناجیلھم تشھد بما ذكرنا  
، إّال ألن یطرح خارجًا   عد لشيءال یصلح ب! ؟ ، ولكن إن فسد الملح فبماذا یمّلح األرض

 .  )676() لوقا 14  (، وقریب منھا ما في الرابعة والثالثین من   »  ویداس من الناس

 : إّن كال من الدعویین باطلة بحسب أسفارھم وأناجیلھم:  وخالصة القول  

، فقد عرفت ما یدّل على   ئةأّما أّن جمیع األنبیاء قد ارتكبوا المعصیة وقارفوا الخطی  
، والحكمة فیھ مّطردة والعّلة  » أنتم ملح األرض  «:   بطالنھا ویقتضي فسادھا من قولھ

 .  ، فال یختّص بمورده ساریة

 . ) إبراھیم وموسى وھارون (على أّن لھا نظائر كثیرة في العھد القدیم في بني   
                                                           

 .  وما بعدھا 46ُنقل ذلك في الھدى إلى دین المصطفى )  672(
 .  38وفي ھذا الجزء ص 320ص 1ج عرفت ذلك في)  673(
 .  38راجع الھامشین األّول والثاني من ص)  674(
 .  285:  2سورة البقرة )  675(
 .  101إنجیل لوقا )  676(
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، كما   ملة من األنبیاء أشنع المعاصي، في العھدین كثیر مّما ینّص على ارتكاب ج نعم  
بالمرأة )  داود  (، و في زناه ببناتھ)  لوط  (، و  من اّتخاذ العجل)  ھارون (تقّدم نقلھ في 

، وكثیر من أمثال  )677(، ودفعھ إلى القتل لتخلص لھ حلیلتھ ) ُأوریا الحّثي (المحصنة زوجة 
 .   ـ لیس بكافر )678(إّن ناقل الكفر ـ كما قیل!   ) سبحانك اللھّم وغفرانك  (،  ذلك

، والترجیح ھنا لما وافق حكم العقل حیث یتعارض مع النقل سّیما  فكتبھم إذًا متعارضة  
 .   في مثل ھذا المقام من ُأصول األدیان

، فنحن نقّدم إلیك أّوال أّنا معاشر  ھو النبي المعصوم من الخطیئة)  عیسى (وأّما أّن   
شّد إعالنًا بمجده وأقوى اعتصامًا ، وقرآننا الكریم أ اإلسالم أنطق بحمده وأعرف بجلیل شأنھ

، كما ال  ، وال نحّط من شأنھ ورتبتھ ، وال نحیط برفیع قدره وعظیم حّقھ  بتنزیھھ وعصمتھ
 .  ننزلھ فوق منزلتھ

إّن ُأولئك الذین یزعمون ذلك لھ وینزلونھ فوق المقام الذي أنزلھ اهللا :  ولكن نقول آسفین  
، كما تقّدم من نسبة شرب   ، والمعاصي الكبیرة  الكثیرة فیھ قد نسبت أناجیلھم إلیھ الخطایا

، والعھدان یصّرحان بالنھي عن شربھا وال سّیما في حّق األنبیاء المنّزھین عن   الخمر إلیھ
، مضافًا إلى حكم العقل بقبح السكر وإزالة  ، وھي من اللھو بالضرورة اللھو والباطل
 .  الشعور البّتة

معاذ اهللا من خطور ذلك في الخیال في  (لیھ والخلف في قولھ ومثل ذلك نسبة الكذب إ  
 .  )  حّق رسل اهللا المكّرمین وصفوتھ القدسّیین

 .  ، بل ینّص علیھ ، تجده یوحي إلیھ ویومي  )  یوحّنا  (راجع   

 ! ، وقس علیھا باقي ُأصولھم وفروعھم وھذان أصالن من ُأصول دیاناتھم  

جّلت  (، وأشھدت اهللا   دخیلة أمري ونخیلة سّري وقد تقّدمت إلیك وأطلعتك على  
أّنھ ما كان من نّیتي وال من ركیزة قصدي إّال غّض النظر وغمض العین عن )  عظمتھ

جنت على أھلھا   : (  ، ولكن مساوي األغیار والتعّرض لكشف ستارھا وإبداء عوارھا
 ! )679() براقش

                                                           
 .  299ـ  298تقّدم ذلك في ص)  677(
:   104و 5:  42، بحار األنوار  7:  6، لسان المیزان  162:   4میزان االعتدال :  في) حاكي الكفر لیس بكافر: ( ُنقل بلفظ)  678(

120   . 
 . ) )رحمھ اهللا(منھ . ( ، ولعّلھ ال یخفى على ذوي الفضل لطفھا ثال، وحكایتھ مشھورة في كتب األم مثل من أمثال العرب)  679(

 : ، وإلیك النّص 637:  1أّما قّصتھ فتجدھا في مجمع األمثال :   أقول
،  ، فھجموا علیھم ، فاّتبع القوم آثارھم بنباح براقش ، فھربوا ومعھم براقش ، فُأغیر علیھم كانت براقش كلبة لقوم من العرب(

 .  فاصطلموھم
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، وأصبح في ُأّمتھ  ، وأن یھتك فُھِتك أن یفضح فافتضح)  الضاللة (أراد صاحب   
، وھو الذي ثلم علیھا ھذه الثلمة   ولمّلتھ عین الصدیق الجاھل الذي ھو أضّر من العدّو العاقل

 !   )  ، وحاول نصحًا فغّر  رام نفعًا فضّر : ( وأسال على رمولھا ذلك السیل

،  ، وصّد بنا عن سبیل األدب والحشمة  ھو أضّلنا عن القصد)  الضاللة  (صاحب   
 !  )681(ونتكایل بالمحاجم)680(، وصّیرنا نترامى بالمراجم وحاد بنا عن حفظ الحرمة والكرامة

 .   وكان ذلك من أبغض األشیاء إلینا وأشّدھا وقعًا علینا  

، وإلقائھ في حمأة   وما كان أغنانا وأبعدنا مكانًا عن دفع القلم إلى أمثال ھذه المخاّضة  
هللا عّمن أھاب ، وال حلم ا  ، ولكن أال ال صفا عیش من كّدر صفونا تلك األحوال واألوحال

 !  ، حّتى جرى الیراع بما جرى عفوًا واندفع الطبع بما سبق رسال  بذھاب حلمنا

، فحیث جرى ذكر عصمة األنبیاء َحُسن بل وجب بعض القول فیھا دفعًا  وعلى أيٍّ  
 : ، قائال  لبادرتك باالنتقاد ومبادرتك باإلیراد

ف ذلك ویصّرح في حّق جملة من ، وكتابكم ینطق بخال  كیف تّدعون لألنبیاء العصمة  
، فلماذا تقول بغیر ما في كتابك وتخّص األناجیل  األنبیاء بوقوع الذنب منھم والمعصیة

 ! ؟  بعابك

                                                                                                                                                                                     
 :  قال حمزة بن بیض

 ال یساري وال یمیني رمتني*** لم تكن عن جنایة لحقتني 
 وعلى أھلھا براقش تجني*** بل جناھا أخ علّي كریم 
، وكان لھم  ، فسافر الملك واستخلفھا إّن براقش امرأة كانت لبعض الملوك:  ، قال ، عن أبي عمرو بن العالء وروى یونس بن حبیب

، فلّما اجتمعوا قال لھا  ، فجاء الجند ، فدّخن ، وإّن جواریھا عبثن لیلة ، فإذا أبصره الجند اجتمعوا دّخنوا فیھموضع إذا فزعوا 

فلّما .  ، فأمرتھم فبنوا بناًء دون دارھا إّنك إن رددتھم ولم تستعملیھم في شيء ودّخنتھم مّرة ُأخرى لم یأتك منھم أحد:  نصحاؤھا

 .   ، فصارت مثال على أھلھا تجني براقش:  ، فقال فأخبروه بالقّصة ، جاء الملك سأل عن البناء
، فأصاب من براقش  ، وكانوا ال یأكلون لحوم اإلبل ، وكان لقمان من بني ضدٍّ براقش امرأة لقمان بن عاد:  وقال الشرقي بن القطامي

:  ، فقال ، فأكلھ لقمان راقش إلى أبیھ بعرق من جزور، فراح ابن ب ، فأولموا ونحروا الجزر ، فنزل مع لقمان في بني أبیھا غالمًا

فقالت !  وإّن لحوم اإلبل في الطیب كما أرى:   ، فقال جزور نحرھا أخوالي:  ، فقال ؟ فما تعّرفت قط طیبًا مثلھ ، ما ھذا یا بنّي

أطعم :  ، أي واجتمل.  عمنا الجمیلأط:  ، أي ومعنى جملنا.  الشحم المذاب:  والجمیل.   ، فأرسلتھا مثال جملنا واجتمل:  براقش

، وفعل ذلك بنو أبیھ لّما أكلوا  ، فأسرع فیھا وفي إبل قومھا ، فأقبل لقمان على إبلھا وكانت براقش أكثر قومھا إبًال.  أنت نفسك منھ

 .  على أھلھا تجني براقش:  ، فقیل لحوم الجزور
 .  ) یضرب لمن یعمل عمًال یرجع ضرره إلیھ

 . 252:  2، جمھرة األمثال  333ثال البن سّالم األم:  والحظ
 .  )1928:  5صحاح اللغة . ( حجارة ضخمة:  الرجام)  680(
 .   )1894:  5المصدر السابق . ( جم للدمقارورة الحا:  الِمحَجم)  681(
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 أّن علماء اإلمامیة من أوائل اإلسالم إلى الیوم)  ھداك اهللا (فاعلم   

 ، وما تركوا فیھا قدر قالمة ظفر من قد أشبعوا القول في ھذا المسألة

 ، وقد ذكروا لكّل واحد من تلك المقامات التي أشرت أنت أو ریبة شبھة

 إلیھا ونظرت معّوال في الطعن علیھا أجوبًة تخّصھا ووجوھًا تلیق بھا وال

 . تتعّداھا

، فاطلبھا من  ونحن ال یسعنا ذكر تلك التفاصیل وتعداد تلك الموارد واحدًا بعد واحد  
 .  )682(مشروعاتھا وخذھا من مقاماتھا

 

   الجواب العاّم عّما ورد في القرآن من نسبة المعاصي إلى األنبیاء 

 ]الجواب العاّم عّما ورد في القرآن من نسبة المعاصي إلى األنبیاء  [

، وتزول بھ كّل ھاتیك   واب العاّم الكّلي الذي تنحّل بھ جمیع الُعقدولكّنا نعطیك الج  
،  ، ویّتضح لك بھ الفرق بین الموردین وتعرف المّیز بین عھدة القرآن وعھدة العھدین الشبھ

وُأقیم عندك العذر بوجھ واضح بل بمیزان راجح في سبب قدحي لھذا ومدحي لذاك وتوزیع 
 .   انتقادي واعتقادي بین ذا وذاك

، ولم نجد بّدًا من األمر الحتم والقول الجزم بأّن الدلیل  أّن النظر دّلنا والفكر قادنا:  ھو  
، فھو إّما مقطوع على أّنھ  العقلي القاطع إذا حكم فیما لھ الحكم فیھ ثّم عارضھ الدلیل النقلي

فیھ بعد  ، أم یكون لذلك محتمال واألمر من واضع الشریعة المعصوم من الخطأ والخطیئة
 .  مبھمًا مجمال وال قاطع علیھ

فأّما المقطوع أّنھ منھ فإن كان من الظواھر التي تصلح للتأویل أّولناه على ما یوافق   
، وأرجعناه إلیھ على موازین تلك اللغة وقوانینھا الخاّصة بحیث ال ُیعّد غلطًا  الدلیل العقلي

مستھجنًا عند خطبائھا وفرسان البیان في ، وال مجازًا  بین أھل عرفھا وذوي المھارة فیھا
 .  میادینھا

وإن كان من النصوص التي ال تصلح للتأویل وال تقبل الحمل والتحویل وال التغّیر وال   
اهللا ورسولھ أعلم :   التبدیل فقد عرفت أّنا نعّده من المتشابھ الذي نؤمن بھ على إجمالھ ونقول

لي لمعارضة ذاك الدلیل لھ وال سّیما الفطري الضروري ، وال نرفع الید عن الدلیل العق  بحالھ
 .  بحال من األحوال
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وأّما المشكوك أّنھ من صاحب الوحي ومالك األمر والنھي فوجود مثل تلك النصوص   
التي ال تقبل التأویل على موازینھ الصحیحة وقوانینھ الدائرة المعمولة المعارضة تلك 

،  یل وشاھد على عدم صدورھا من ذلك العقل الكاملالنصوص لحكم العقل القاطع أقوى دل
 .   ، وكّل منھما ألخیھ مصّدق وموافق  ظاھر وباطن:  فإّنھما رسوالن

فإذا تحّقق لدیك ھذا األمر الجلي وقام المیزان عندك في تعارض الدلیلین العقلي   
 :   ، نقول في تحقیق التطبیق  والنقلي

، فھل   الجلیل وأحِص ما ترى أّنھ من ذلك القبیلخذ ـ یا صاحب اإلنجیل ـ كتاب اهللا   
تجد أصرح وأنّص وأوضح وأخّص في ارتكاب النبي للخطیئة والمعصیة من قولھ 

فإّن الغوایة والمعصیة قد ُیتراءى أّنھ لیس فوقھما لفظ ! ؟  )683()َوَعَصى آَدُم َربَُّھ َفَغَوى(:  )  تعالى  (
 .  صراحةفي النصوصیة وال

ومع ذلك فجھابذة المفّسرین ـ وال سّیما اإلمامیة منھم الذین یلتزمون بتنزیھ األنبیاء   
وعصمتھم ـ قد ذكروا في ھذه اآلیة من الحمل الراجح والوجھ الصحیح ما ال یكاد یرتاب فیھ 

 ! )684(أعجمي وال فصیح

، واألمر أعّم في االستعمال من   أّن المعصیة تستعمل شائعًا في مخالفة األمر:   وھو  
 .  الوجوب والندب

 .  وھذا ال یشّك فیھ أدنى من لھ ُدربة في المحاورات ودرایة بأسالیب العبارات  

، ومعصیتھ عبارة  عن أكل الشجرة نھي تنزیھ وكمال كان نھیھ )علیھ السالم()  آدم (وإّن   
، ال  عن تفویت ما ھو األولى لھ من الترّقي في مراتب القرب ومنازل القدس ومحاّل الكرامة

 .  أّنھ فعل مبغوضًا هللا في ذاتھ قبیحًا في حّد نفسھ

ء أن یعافى من دار المحنة والبال)  آلدم (أحّب )   جّلت ألطافھ  (وذاك أّن اهللا   
،  لنفسھ غیر ما أحّبھ اهللا لھ)  آدم (، فاختار  ، وُیمّتع في دار الراحة والخلد والنعیم  والتكلیف

أن )  آدم (، وخشي   ، فوّكلھ اهللا إلى عملھ وما اختاره لنفسھ وترك األولى بھ واألكمل لھ
، فبكى  یكون قد غضب اهللا علیھ وقضى أن یخّلده في دار المحنة وال یعیده إلى دار النعیم

، وأعاده إلى   ، وغفرلھ تلك الزّلة على خطیئتھ حّتى تلّقى تلك الكلمات التي تاب بھا اهللا عنھ
 .  دار قراره ونعیم جواره
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من ، فإّنھ خاب  )685(الخیبة:  ، وما أكثر ما استعملت الغوایة بمعنى ) غوى (ولكّنھ   
، ولم یجد اهللا لھ عزمًا وثباتًا على ما یرشده إلیھ ویدّلھ   الرقي إلى المقام الذي كان قد ُأعّد لھ

 . علیھ من المصالح غیر الراجعة إلى التكلیف واألمر المحتم

)   آدم  (وھذا معنًى لو لم یكن ظاھرًا من اآلیة نفسھا أو بضمیمة جمیع ما ورد في قّصة   
 .   عّینًا حمل اآلیة علیھ، لكان مت  من اآلیات

وأقصى ما ھناك ارتكاب شيء من المجازات الشائعة التي ال یخلو شيء منھا من شاھد   
 .  في العرف واللغة

   ، عود على بدء  حال األنبیاء في العھدین

، فكیف والحال ما  ھذا كّلھ مع اإلغماض عن الدلیل العقلي في باب عصمة األنبیاء  
 !  عرفت

 

 

 ]، عود على بدء   حال األنبیاء في العھدین [

، فھل تجد فیھ  أتراك لو تعبت وطلبت وفّحصت ومّحصت كّل باب من ذلك الكتاب  
، أو أخلف  ترى فیھ أّن نبّیًا شرب خمرًا  أو ھل! ؟  نسبة الزنى بمحصنة أو بمحرم أو بأجنبیة

، ال  نصٌّ في معناه قصٌر على مؤّداهإلى أمثال ذلك مّما ھو ! ؟  ، أو اّتخذ دون اهللا إلھًا  وعدًا
 .  ، وال وجھًا حسنًا ولو اجتھدت تجد لھ محمال ولو تمّحلت

! ؟ زنى ببناتھ بعد شرب الخمر)  لوطًا (بأّي تأویل تؤّول أّن :  ) سّدد اهللا قولك (قل لنا   
 !؟ ، ثّم سعى في قتلھ )  ُأوریا  (زنى بزوجة )   داود (أو أّن 

، أیحسن عندك أو یلیق لدیك أو یساعدك   بذّمة الصدق والعفاف،  بحرمة اإلنصاف  
أمر )  تعالى (أّن اهللا :  من)   رابع حزقیا (وجدانك أن یكون مثل ما في الثانیة عشرة من 

على )   إسرائیل (النبي أن یأكل كعكًا من الشعیر الذي یخبزه أمام عیون بني )  حزقیال  (
 !؟ )686(الخرء الذي یخرج من اإلنسان

، وانظر أھكذا ینبغي أن یكون وحي اهللا   أنصف أنت من نفسك وتدّبر في ذات عقلك  
 !؟ إلى رسلھ وكالمھ مع أولیائھ
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وُأقسم لوال عصائب العصبیة وأردیة العادات الردیة لحكمت أنت أّیھا الموسوي أو   
أحد المخلوقین لعددتھ من السفلة المرذولین الذي  المسیحي أّنھ لو صدر مثل ھذا الكالم من

 !  ھو من البذاءة والدناءة بحیث ال یبالي بما یخرج من فیھ وال بما یقول وال ما یقال فیھ

أّن ھذه الصحف التي یزعمون أّنھا ھي التوراة :   وھذا كّلھ مّما یدّلك على ما قلناه من  
ي ذلك الكتاب األخالقي األدبي باللسان المبین واألناجیل لیست ھي التي أثنى علیھا اهللا ف

 .  العربي

ثّم أنت تجد ھذا الكتاب الكریم كیف أعلن بمجد األنبیاء بكّل بركة وتكریم تعمیمًا   
وتخصیصًا وتصریحًا وتنصیصًا على آحادھم وجموعھم مجموعین في سور مجتمعة 

 .  ومتفّرقین في آیات متفّرقة

، ولعّلك تحفظ أكثره  ولیس ھو ببعید عنك وال بعزیز علیك،  وھذا القرآن بین یدیك  
، وانظر ھل تجد من  ، واعمد لھ واعتمد علیھ ، فراجعھ وإرجع إلیھ  وتسبر كّل حین سوره

:  ، أو تقول النصف والكرامة والصّحة واالستقامة أن تجعل تلك الكتب والقرآن في قران
 ! ؟ إّنھما سّیان

 .  وضح وأجلى، واألمر أ  حاشا لك وكّال  

، أو یحملك على المحال أو  وال أظّن أّن الجھل أو العناد یبعد بك عن الحّق ھذا البعاد  
، أو جملة  ، وأنت ترى ھذا الكتاب الكریم والنبأ العظیم ما من آیة من آیاتھ یحّلك بتلك المحاّل

إّال وھو یحتدم  ، ، أو حكم من أحكامھ  ، أو مثل من أمثالھ  ، أو قّصة من أقاصیصھ من جملھ
، والحّث على  ، والتحذیر من الركون إلى الدنیا  صراحة وإالحة في الدعوة إلى اآلخرة

، إلى غیر ذلك مّما سردت لك منھ  مكارم األخالق ومحاسن األعمال ، وعمل البّر واإلحسان
 .   كثیرًا وما كان نسبتھ إلیھ إّال نزرًا یسیرًا

، والغّض من   القصص الباردة والحكایات السمجةثّم ترى تلك الكتب ولیس فیھا إّال  
 !  ، وغمط حقوقھم والحّط من شؤونھم أنبیاء اهللا

، وسمة األنبیاء وأوصیائھم لھ  ، وأعظم من ذلك نسبة الخلف والخدیعة إلى اهللا نعم  
 .   ، فإّنھ من الكذب علیھم وعلیھ  ) معاذ اهللا  (بالكذب )   تعالى  (

خادعت ھذا !  ، حّقًا إّنك كنَت خّداعًا یا سّیدي الرّب:  فقلت «:  )رابع إرمیا(ففي   
 .   )687(» ، وقد بلغ السیف یكون لكم سالم:   الشعب وُأورشلیم قائال
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واألجدر واألحرى بتلك  حّقًا لقد كان الحزم والعزم!  یا لألسف وللحیف:   وأنا أقول  
، أو لیتھا لم تفتح على نفسھا ھذا  الشعوب واُألمم أن تكتم ھذه الكتب بعد ظھور ذلك الكتاب

ولكان األستر علیھا صونھا وسترھا واعترافھا بأّنھا ما ھي بتلك الكتب اإللھیة وال !   الباب
فإّن !  احت أدراج الریاح، ور ، وأّن تلك قد ذھبت شعاعًا وتلفت ضیاعًا  المنّزالت السمائیة
منھا إّال  ، وما بقي )689(ومن بعده أحرقوھا ومّزقوھا )688()  بخت نّصر (ملوك الوثنّیین كـ 

 !  الضئیل الذي ُضّم إلیھ أضعافھ وُأتلف آالفھ)690(، والنضو القلیل

الذریع ألیس الوثنّیون إلى برھة من بعد المیالد ما انفّكوا ینتحون تلك اُألمم بالقتل   
، وكانت تلك اُألمم ـ وال سّیما المسیحیة ـ أفرادًا   والسیطرة القاھرة والسلطة القاسرة

 !  ، طعمة كّل آكل وطماعة كّل آمل  مستضعفة وأغراضًا مستھدفة

 

 

 

   بعض الفروق بین المسیح ومحّمد صلوات اهللا علیھما 

 ]بعض الفروق بین المسیح ومحّمد صلوات اهللا علیھما  [

حین شالت نعامتھ وتالشت دعامتھ )   المسیح (ّل ممارس للكتب ومدارس یعلم أّن وك  
وُصلب ـ على ما تزعم ُأّمتھ ـ ما كان عّدة من آمن بھ إّال شّذاذ یحصیھم العّد وتعّدھم أنامل 

،   ، بالنفي والحبس امُتھنوا من فراعنة زمانھم وملوك أعصارھم باإلحفاء واإلخفاء!  الید
 !  ، بالقتل والبتل ، بالخنق والشنق سبالطرد والعك

)  على نبّینا وعلیھ السالم ) ( المسیح  (إّن معجزات :  ومن ھنا نقول نحن معاشر اإلسالم 
ألّن شرطھ بل قوامھ وتمامھ بتساوي الطبقات في امتناع التواطئ على ;   ما ثبتت بالتواتر

 .  ّدھا في جمیع الطبقات، وھو ال یحصل إّال بإخبار كثرة یعسر في العادة ع الكذب

 .  وھذا لم یّتفق لروح اهللا كما اّتفق لحبیبھ الذي ھو أعّز علیھ من روحھ  

، وطّبقت معجزاتھ السامیة في زمانھ خطط  فإّن من آمن بھ في حیاتھ فات حّد اإلحصاء  
، وسّكان البوادي  ، وسواد العراق ، ومشارف الشام  الحجاز:  ، من األرض وسكاك السماء
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، فإّن أكثر ھؤالء تداّكوا على ھذه الدیانة تداّك   وقّطان الفیافي من الرّحالة والظّعانة وغیرھم
، ثّم ما زالت إلى قرون بعده تنمو  ، واعتنقوھا اعتناق الھائم للمیاه  على الماء )691(الھیم

 .  وتحلووتسمو وتتحّلى بالشرف 

وأنت تعلم أّن من أسلم منھم في زمانھ وبعده بالرغبة واالختیار واالمتحان واالختبار   
 .  أضعاف من استسلم بالمحاربة والمحاولة والقتال والمناقلة

، وال سار في   ومن استراب في ذلك فما عرف وال تعّرف وال أنصت وال أنصف  
 !  السیر وال اقتفى العین وال األثر

، واألنصار الذین بایعوه  ّن المھاجرین الذین آمنوا بھ في مّكة وما حولھا قبل الھجرةفإ  
، والملوك الذین   ، ووفود العرب الذین كانوا یشّدون إلیھ الرحال عند بلوغ الدعوة على العقبة

، كّل ذلك یدّلك على ما ذكرنا من أّن انتشار دعوتھ وسطوع أنوار  آمنوا بھ قبل ظھور النبّوة
،  ، ووضوح األمر في صدقھ وظھور حّقھ نبّوتھ ما كان إّال لتجّلي معجزاتھ وإعجاز آیاتھ

، ساعة لم تنفع الحجج البالغة  وأّنھ إّنما جّرد األسّنة وجّر األعّنة وتحّمل في ذلك كّل مھنة
، ولم یجد بّدًا من نشر كلمة التوحید وكسر شوكة  واآلیات الدامغة والمعجزات البازغة

 .  ، وحفظ جامعة اإلیمان ودرء الشرور عنھا  كالشر

،   ومن جّراء ذلك تصاعد حّتى ركب متون الصعاد وامتطى ظھور الجیاد لحّر الجالد  
 .   إلى أن أعلى اهللا كلمتھ ونصر التوحید وُأّمتھ

، وال اّتفق لھ من العنایة ما تقّدمھ في   فما سامحتھ بشيء من ذلك أّیامھ)  المسیح (أّما   
، وال نال من الجھاد في ذات اهللا والذّب عن األحدیة  ر المعجزة وانتشار الدعوة أقدامھظھو

 .   المقام المحمود الذي بلغتھ الذات األحمدیة

، وما   ، وفارق الدنیا من البیضاء والصفراء صفر الیدین فإّنھ جاھد في اهللا الجھادین  
ویرون حجرًا علیھم مفارقة حجر  ، زال ھو وأھل بیتھ یشّدون على بطونھم حجر المجاعة

، وطاھر  ، وعظیم أخالقھم ، وكبیر مزایاھم ، إلى أمثال ذلك من كثیر سجایاھم  القناعة
، مّما یّدلك كّل واحد منھا على أّنھم أمالك في زّي بشر وروحانّیون في بّزة أجسام  أعراقھم
 .  ّل بركة وقداسة، وقّدیسون طّھرھم باریھم من كّل رجاسة ونّور عناصرھم بك  وصور

                                                           
 .  )194:  4القاموس المحیط . ( اإلبل الِعطاش:  الِھیم)  691(
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والحّط )   معاذ اهللا ) (  المسیح (وما أردت بما أوردت في ما قّدمت ورسمت الغّض من   
، وإّال فال نلت من الحقیقة بعضًا وال  ، حاشا هللا وكّال  ، أو الخفض من رفیع مقامھ من شؤونھ

وإّال فال جرت أقالمي وال سرت بي أقدامي كال ،  ! 

، وفّضلھ على كلیمھ  )692()َكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم(: روح اهللا و)   المسیح (و!   كیف  
 !  ، وھذا في المھد یتكّلم )693()َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني(:  حیث یقول في اكتھالھ!  ) موسى  (

 .   ناھج مقامھ الرفیع وشأوه المنیع وسعیھ المشكورمن تلك المعارج والم)  للمسیح (و  

، وفقًا وطبقًا  ولكن ـ یشھد اهللا ـ ما أردنا إّال بیان الفضل واألفضلیة والكمال واألكملیة  
 .  )694()َوَلَقْد َفضَّْلَنا َبْعَض النَِّبیِّیَن َعَلى َبْعض َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبورًا(:  في عزیز كتابھ)   جّل شأنھ  (لما قال 

، وجعل شریعتھ أكمل   وحیث جعل اهللا ھذا النبي اُألّمي أفضل النبّیین وأكمل المرسلین  
، ال   ، وأجمعھا لمصالح الدارین وأقربھا لتحصیل السعادتین  الشرائع نظامًا وأرفعھا مقامًا

إذ ;  خاتمة الشرائع وأصفى المشارع، وجعل شریعتھ   جرم جعلھ خاتم األنبیاء وآخر السفراء
،   اآلراء )695(ال شریعة أكمل منھا في مجال العقل ومنفسح الفكر وحصافة الفحص ومصاعة

ذلك إلى الموضوع الذي یبحث عن كّل واحد من كما أشرنا إلیھ من الحاجة في إثبات 
 .   أحكامھا ومشروعاتھا

خاتم )   صلوات اهللا علیھ (أّما إثبات ما ذكرناه من أّن شریعتھ خاتمة الشرائع وأّنھ ھو   
،فإّنھ موقوف على  ، وصّحة دعوتھ  ، فھو في غایة السھولة بعد إثبات أصل نبّوتھ  النبّیین

مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد (:  كما في سورة األحزاب)  جّل شأنھ من قائل  (قال  ، وقد ورود النّص منھ بذلك

 .  )696()َأَبا َأَحد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن

ما یختلف !  ّبـ یذیب القلب ویذھل الل واهللا ، فالعجب كّل العجب عجبًا ـ وبعد ھذا كّلھ  
على ُأذني من أّن الغربّیین من المسیحّیین قد نشروا في اآلفاق  )697(على سمعي ویتعاور

، ویرمون شریعة  ، یدعون إلى األخذ بدیانتھم  ، وبّثوا في البالد رسائلھم ورسلھم دعاتھم
 !  اإلسالم المقّدسة بموھناتھم

                                                           
 .  171:  4سورة النساء )  692(
 .  27:  20سورة طھ )  693(
 .   55:   17سورة اإلسراء )  694(
 . ) 125:  13لسان العرب  . ( الحركة والضرب:  المصع)  695(
 .  40:  33سورة األحزاب )  696(
 .  )437المصباح المنیر . ( یتداول:  أي)  697(
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ھذا ظاھر علیك من !  صدقت:   قیل لھ!  من الحّمام:   ؟ قال من أین أقبلت:   للجملقیل   
، وجیدك  ، وقّدك المعتدل األغید ، ووبرك غیر الكثیف ، ووجھك اللطیف خّفك النظیف
 !  الجّید األجید

 !؟  ، وإلى أّي شيء دعوتھم وما أدري بماذا حّجتھم  

  !؟  ، واهللا واحد أألى أقانیمھم الثالث  

 ! ؟  ، وھم رسل اهللا بالمحاسن والمحامد أم إلى قذف األنبیاء بالمعاصي والخطایا  

 ! ؟  ، وھي ُأّم القبائح والمفاسد  أم إلى تحلیل الخمر والخنزیر  

 ! ؟ ، وھذا اإلنجیل شاھد أم إلى جحود النبي اُألّمي  

 ! ؟  ، وھذا العھد القدیم ملء األسماع واآلذان  أم إلى ترك الختان  

 ! ؟ ، وأكل الفطیرة على أّنھا لحمھ المقّدس أم إلى شرب الخمر على أّنھا دم المخّلص  

 ! ؟ أم أشیاء كثیرة یلزم عندي كتمانھا وال یلیق بیانھا  

، ولكن ـ بحّق اإلنصاف  ، وال أبتغي سردھا علیك وأنا ال ُأرید عّد تلك الشواھد لك  
ـ حّتى عند من لم یؤمن بدعوتھ ولم  ) علیھ وآلھ وسلمصلى اهللا(وحرمة الشرف ـ أترى أّن محّمدًا 

، وفّیًا  ، قمینًا بأن ال ینھتك بین الناس مصون ستره  یصّدق بنبّوتھ ـ لم یكن حفّیًا بتدبیر أمره
، بحیث ال أقّل من أن یكون  الكذب الصریح والخلف الفظیع)  معاذ اهللا (بأن ال یظھر علیھ 

المتسّترین في ظاھر الحال العارفین بموازین األفعال من سائر البشر وعاّمة الناس 
 ! ؟ واألقوال

 

   والتبشیر بھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(شھادة العھدین بنبّوة محّمد 

 ]والتبشیر بھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(شھادة العھدین بنبّوة محّمد  [

ي العقول ومتعارفي أفھل یدور في خیالك أو یخطر في خلدك أّن رجال من متوّسط  
، ثّم ال  بشيء من الكذب الشنیع)   حاشا هللا (، ثّم یأتي  البشر یّدعي لنفسھ ذاك المقام الرفیع

إّن اسمي موجود في كتبكم المنزلة من :  یكتفي بأن یقول للواحد واالثنین من أھل الملل
، یتلوه   یتضّمن ذلك ، حّتى یأتي بوحي  ، وقد بّشر بمجیئي من جاءكم قبلي من األنبیاء السماء

، والیھود والنصارى إلى جنبھ وأحبارھم  على كّل سامع ویرّدده في حافل الجوامع والمجامع
، وھم یسمعون قولھ  ، والتوراة واإلنجیل ملء أفواھھم وعلى طرف ألسنتھم  وُقسسھم بقربھ

النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َیِجُدوَنُھ َمْكُتوبًا ِعنَدُھْم الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَُّسوَل (:   في وحیھ الصادع ونوره المبین الساطع
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ًا مَُّصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّر(:   )علیھ السالم()  عیسى (، وقولھ عن  )698()ِفي التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل

 .   )699()ِبَرُسول َیْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد

، ھذه  یا محّمد:  ، وقالوا ، لجاءوا إلیھ فلوال أّن لھذا األمر واقع ووراء ھذا الحّق حقیقة  
 ! ؟ وأّي بشارة بھا تدّل علیك بزعمك! ؟ ، فأین فیھا ما یصّرح باسمك التوراة واإلنجیل

،  كان یأنس إلیھم ویحادثھم ویجتمع إلیھم)  صلوات اهللا علیھ  (ومن الواضح المسّلم أّنھ   
 .  ما تزول بھ كّل شبھة ومریة )700(حّتى كان من االمتناع عن المباھلة وقبول الجزیة

، وإّال لنقل  وھذا برھان ساطع ودلیل على ثبوت البشارة بھ في التوراة واإلنجیل قاطع  
بل اّلذي نقل وشوھد ھو قبول ،   إلینا محاّجتھم معھ في ذلك مع توّفر الدواعي إلیھ وإلى نقلھ

 .  الجزیة واالمتناع عن المباھلة والمقاتلة

بأّن ھذا یناقض ما أسلفت قریبًا من :  ثّم لیس لك الرجوع في تلك اآلیات ھنا علینا قائال  
عدم كون ما في أیدي القوم من الكتب ھذا الیوم ھي تلك التوراة واإلنجیل التي ذكرھا القرآن 

 .   رف وأبانوأعرب عنھا بالش

، مّما یدل بظاھره   فإّنا نقول في الجواب عن ھذه الكریمة وأمثالھا من كرائم ھذا الكتاب  
، من  على وجود نفس التوراة واإلنجیل في زمان نزول ھذا القرآن المبین وظھور ھذا الدین

َوْلَیْحُكْم َأْھُل (:  ) عّز شأنھ (، وقولھ  )701()َصاِدِقیَنُقْل َفْأُتوْا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَھا ِإن ُكنُتْم (:  ) تعالى (مثل قولھ 

، بل  إّنا ال نمنع:   ، ونظائرھا  )702()اِإلنِجیِل ِبَما َأنَزَل الّلُھ ِفیِھ َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُھ َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلَفاِسُقوَن
لعّلھ یلزم أن یبقي اهللا منھا في أیدي ُأّمتھا مقدار ما تتّم بھ الحّجة وتنقطع بھ منھم :  نقول

، وھذا الباقي من تلك اُألصول  لطفًا منھ في حفظ دینھ ورأفة منھ برسلھ وعباده;  المعذرة
الصحیحة في غضون تلك الملّفقات الموضوعة ھو موضع االحتجاجات ومورد البشارات 

 .  حّل األمر بتالوتھ لظھور الحّق في طّیتھوم

فإّن ;  فھو على التحریف أدّل منھ على عدمھ )َوْلَیْحُكْم َأْھُل اِإلنِجیِل(:  ) تعالى (وأّما قولھ   
، ویبعد ذلك إّال بأن یجعلوا ما یوافق أھواءھم   ظاھره أّن القوم كانوا یحكمون بغیره

                                                           
 .   157:  7سورة األعراف )  698(
 .  6:  61سورة الصّف )  699(
، بحار  200:  2، الكامل في التاریخ  257ـ  254:  1، إعالم الورى  196ـ  195:  2السیرة النبوّیة البن ھشام :  قارن)  700(

 .  243ـ  242:  2، بلوغ اإلرب  61و 37، المباھلة  189ـ  188:  1، منتھى اآلمال  338:  21األنوار 
 .  93:  3سورة آل عمران )  701(
 .  47:  5سورة المائدة )  702(
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، كما دّلت على  على العوام أّن ھذه ھي أحكام اهللا ، فیحكمون بھ تمویھًا  ومصالحھم إنجیال
 .  ذلك آیات من ھذا الكتاب الكریم إذا رجعت إلیھا وجدتھا نصب عینیك وطوع یدك

، مضافًا إلى احتمال أن یكون التحریف والتبدیل قد تدّرج قلیال قلیال من بعد ذلك  ھذا  
 .   اؤھا ولم یبق منھا إّال أسماؤھا، بحیث قد بادت إلى الیوم نضر العصر إلى ھذه العصور

، فكیف بما  فإّنك ترى بعض الكتب بحسب تعّدد المطابع تختلف كثیرًا في قرن واحد  
 ! ؟ یزید على العشرات من القرون

جل   (ولكن الذي یقوى لدي بل یتعّین عندي أّن اإلنجیل ھو الوحي الذي أنزلھ اهللا   
الذي أّلفھ وجمعھ ھو في زمانھ أو تالمیذه )  علیھ سالم اهللا  ) ( عیسى (إلى خصوص )  شأنھ

:   ، من ، ال ما لّفقھ وأّلفھ أصحابھ بعده بأعوام متطاولة وقرون مترامیة بمراجعتھ ومطالعتھ
، من  )707()  لوقا  (، و )706() مّتى (، و )705()  یوحّنا  (، و )704() مرقس (، و )703() بولس  (

، ولكن   اإلنجیل األصیل فیھاالرسائل والصحف والضمائم التي ال یبعد اندراج شيء من 
 !  بحیث ضاع جوھره ودرس أثره وال یمتاز من ورقھ ثمره

 

 

 ]كالم في بعض شؤون العھدین والفروق بینھا وبین القرآن  [

                                                           
 . 2ھـ  106تقّدمت ترجمتھ في ص)  703(
، وكانت ُأسرتھ بُأورشلیم  ، وأصلھ من الیھود ، لم یكن ھذا من الحواریین االثني عشر للمسیح مرقس لقب لرجل اسمھ یوحّنا)  704(

، فاختاره من بین السبعین الذین نزل علیھم روح القدس في  ، وھو من أوائل الذین أجابوا دعوتھ  في وقت ظھور السّید المسیح

.  وقد نشر النصرانیة في أنطاكیة وشمال أفریقیا ومصر وروما.  لھموا التبشیر بالمسیحیة وبمبادئھا، وُأ اعتقادھم من بعد رفعھ

 .  م بعد أن سجنوه وعّذبوه 62قتلھ الوثنیون سنة 
 .  )230ـ  229:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   44ـ  42، أضواء على المسیحیة  47ـ  46محاضرات في النصرانیة (
 .  1ھـ  106تقّدمت ترجمتھ في ص)  705(
للرومان في كفر ناحوم ) عّشارًا(كان قبل ذلك من جباة الضرائب .   )علیھ السالم(، أحد حواري السّید المسیح  مّتى الالواني)  706(

م ببالد  70مات سنة .  أحد رسلھ وتالمیذه لیكون) علیھ السالم(، واختاره المسیح  ، فكان ممقوتًا للیھود من أعمال الجلیل بفلسطین

أّنھ طعن بالرمح :  ، وفي روایة ُأخرى الحبشة التي اّتخذھا موطنًا للتبشیر على أثر ضرب مبّرح أنزلھ بھ أحد أعوان ملك الحبشة

 .  ، بعد أن قضى بھا نحو ثالث وعشرین سنة داعیًا للمسیحیة مبّشرًا بھا م بالحبشة 62سنة 
 .  )231:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   41ـ  39، أضواء على المسیحیة  45ـ  42النصرانیة محاضرات في (
، وفي كونھ أنطاكیًا  ، واختلف في كونھ یھودیًا أو ال ھذا ھو القدر المّتفق علیھ في ترجمتھ.  ، أحد تالمذة بولس ورفقائھ لوقا)  707(

 .  ، وفي كونھ تلمیذًا لشمعون الصفا أو ال ، وفي كونھ طبیبًا أو مصّورًا إیطالیاولد بأنطاكیة أو رومانیًا ولد ب
:   1، المدخل إلى دراسة األدیان  113، العالقة الجدلیة  46ـ  44، أضواء على المسیحیة  49ـ  47محاضرات في النصرانیة (

230(  . 
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وعلى العّالت فنحن ال نكاد نحتمل ـ ولو وھمًا ـ أو نتخّیل ـ ولو خطورًا ـ أّن شیئًا من   
، بعدما وجدنا فیھا من  ن اهللا أوحى بھ إلى األنبیاءھذه الكتب منزالت من السماء أو وحي م

الخلل والفساد في مضامینھا ومعانیھا وألفاظھا ومبانیھا وما خالف صریح العقل وصحیح 
، ولم یكن فیھا ما یضطّرنا إلى التأویل والحمل على غیر ظواھرھا لو أمكن في  الوجدان
أّنھ ال محالة من كالم اهللا الحكیم المنّزه ، فإّن الملزم بذلك ھو جھة إعجاز تدّل على  بعضھا

 .  ، وما یخالف ضرورة العقول فإّنھ ال مناص لنا في مثلھ عن الحمل الصحیح عن القبیح

 ..   وأّما أساطیر تلك الكتب فقد عرفت أّنھا تنادي بأّنھا لیست من كالم اهللا وال أنبیائھ  

،  وتتجافى عن ذلك المقام الرفیع فجأة ، ، وتبرأ من الوحي أّول وھلة  تنادیك بذلك بغتة  
 !  وال تصل بك النوبة إلى تكّلف التأّمل والتأویل والتدّبر في الدقیق منھا والجلیل

أین ! ؟  أین العظات الزاجرة! ؟ أین األعالم! ؟  أین العلوم! ؟ أین األحكام! ؟ أین الحكم  
أین ! ؟ أین التمجید! ؟  التحمیدأین ! ؟  أین النوامیس! ؟  أین التقدیس! ؟ األمثال السائرة

أین الملكات ! ؟ أین األخالق الكریمة! ؟  أین الوعید! ؟ أین الوعد! ؟ أین التوحید! ؟  التحّدي
 ! ؟  أین ما ال أعّده من العدل والنصف! ؟  أین ما ال ُأحصیھ من الشرف! ؟ العادلة

   كالم مع صاحب الضاللة 

، ھذه البرودة   ، ھذه العنجھیة والخشونة  الفالكة، ھذه الركاكة و  ھذه الفجاجة والسماجة  
من الكعك الذي یأمر !  من نسبة الخداع والمفتریات!  من الزنى بالمحصنات!  والعفونة

 .  معاذ اهللا من ذلك كّلھ!  أنبیاءه بأكلھ

 ! ؟  ، أو یقارب منھ أو یقارن ولكن یا ھل ترى من العدل أن یعادل ھذا بذاك أو یوازن  

 

 ]كالم مع صاحب الضاللة  [

وناشر تلك الجھالة الذي سّود )  الضاللة  (ولكن من لي بحكم بیني وبین صاحب تلك   
 !  وجھھ بتسوید مئات من الصفحات كّلھا أباطیل وترھات

، فتنتصف  ، عساك أنت تنتصر للحّق عساك أّیھا القارى الكریم من مسلم أو مسیحي  
 .. منھ

 .  فًا وقاضیًا عادال وفیصال قاطعًاعساك تكون حكمًا منص  
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إّن محّمدًا لھ المجد والشرف كان یعبد  : ( انظر واحكم واضحك وابِك من قولھ  
 !  )708() ، ویمیل إلى الخضوع والسجود لھا األصنام

 !   ، والصلف تحت الراعدة ، وقّلة الحیاء  ، وصالبة الوجھ  انظر القّحة  

أیقال ھذا في شأن تلك الحضرة الكریمة والقداسة الشریفة التي كّرزت حیاتھا وجعلت   
 !؟  عمرھا وقفًا ورھنًا على تكسیر األصنام وتندید عبادة األوثان

، وكان ال یجلس في بیت  أبغض شيء إلیھ ذكرھا والنظر إلیھا)  اهللا علیھ صلوات (وكان 
 ..   فیھ شيء من األصنام

الراھب في طریق الشام ـ وھو ابن تسع أو أحد عشر سنة )   بحیرا(وفي حدیثھ مع   
ما من شيء أبغض  «:   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فقال لھ النبي  حین أقسم علیھ بالالت والعّزى

 .  )709(ـ ما ھو مشھور»   لّي من ھذه األسماءع

 ! ؟ وأّي ضروري في الدھر أجلى وأبده من ھذا  

 !؟ وھل كان في فضاء التصّور وفسحة عالم الخیال أعظم فریة من ھذه المزعمة  

 !؟ وغیره)   ھنري  (وھل ھي إّال خرافات تلك العصور المظلمة التي ذكرھا الكونت   

ضاللھا مع تالشیھا بنفسھا وھل یلیق بنا أن نصرف نقدًا من الوقت في تفنیدھا و  
 !؟  وبطالنھا بذاتھا

                                                           
 ! ) الھدایة : ( ال یكاد ینقضي تأّسفي وتعّجبي من طبع كتاب كتلك الضاللة التي ُألصق بھا اسم)  708(

 !  ، وال ثائر وال زاجر ، ثّم ال وازع وال مانع ) كمصر القاھرة  (ما أشّد تعّجبي من نشر كتاب كھذا في عاصمة من عواصم اإلسالم 
 ! ؟ أن یتمتع كّل إنسان بحقوقھ من دون أن یجحف بحقوق غیره:  ھي)   الحّریة (وأّي حّریة تخّول ذلك إن كانت 

 ! ؟ نبز النبي والقرآن بكّل إفك وبھتان وأّي إجحاف بحقوق المسلمین أعظم من
، وتصّدى لدحضھا  ) النجف (ولقد قامت قیامة أھل الغیرة والفضل یوم وردت نسخة من ھذا الكتاب إلى الزاویة المقّدسة من العراق 

رحمھ (منھ   . ( )ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز َوَلَینُصَرنَّ اللَُّھ َمن َینُصُرُه: (  بالحجج القاطعة أفراد من علیتھم وأوساطھم ومتقّدمیھم وساقتھم

 .  ) )اهللا
في ) م 1900ـ  1888(، طبعت بمصر سنة  الھدایة كتاب من تألیف جمعیة المستشرقین األمریكان في ثالثة مجّلدات أو أربعة :  أقول

 .  رّد المسلمین
، والھدى إلى دین المصطفى للشیخ  یة للسّید أسد اهللا الخرقانيكشف الغوا:  ، منھا وقد تصّدى جمع للرّد على ھذا الكتاب بتألیف كتب

الذریعة . ( ، والرّد على الھدایة لشیخ الشریعة األصفھاني ، وبیان الحّق للمولى محّمد صادق المتكّلم الواعظ محّمد جواد البالغي

 .  )237ـ  236:  10
 .  40:  22تجدھا في سورة الحّج كالمھ ھنا ف) رحمھ اهللا(وأّما اآلیة التي ختم بھا المؤّلف 

:   2، دالئل النبّوة للبیھقي  185ـ  184، كمال الدین  202:  2، تاریخ الطبري   219:  1السیرة النبوّیة البن ھشام :  انظر)  709(

 .  245:  1، السیرة النبوّیة البن كثیر  62:  1، السیرة النبوّیة البن سّید الناس  67ـ  65:   1، إعالم الورى  28
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، بل لیس ھو  لم یكن على شيء من الدین)  الضاللة (، یلوح لنا أّن صاحب تلك  نعم  
 !  )711()  عن صبح برّقق  (، و )710()  یسّر حسوًا في ارتغاء (، وھو  إّال من الملحدین

یرید بتلك الكلمات أن یغیرنا ویحمینا ـ معاشر المسلمین ـ لنقول في قداسة السّید   
 .  ضعاف تلك المطاعن وما ھو أشنع وأفظعأ)  على ذكره السالم  ) ( المسیح  (

 !  ، وضّل علمھ ولكن طاش سھمھ  

 !  الدین والحلم )712(، أو تفلت من أیدینا أمراس معاذ اهللا أن یستخّفنا الجھل عن العلم  

 !   ، أو نخرج من الدین كخروجھ معاذ اهللا أن نقابلھ بجھلھ  

صلوات اهللا  ) (  محّمد  (أّما :   ) الضاللة  (بل یا صاحب )  الھدایة  (، یا صاحب  نعم  
لبیان سیرتھ وترجمة حیاتھ من حین )   الدعوة (فقد عقدنا الجزء الثالث من ھذه )   علیھ

 .  والدتھ إلى حین وفاتھ

مك ، ویستین الھدى لك ولقو ، ویضيء الصبح لذي عینین وسوف ینجلي ھنالك الحّق  
 !  ، ولست منھم وال كرامة قدر ُأظفور أو قالمة  الذین تنتمي إلیھم

وعساھا تظھر تلك السیرة الكریمة على طریقة ما كتب مثلھا الكاتبون وال أصاب   
 .   ) أّبد اهللا مدى شریعتھ  (، على كثرة ما ُكتب في سیرتھ   فلسفتھا الباحثون

بي الكریم ھدفًا لسھامك الطائشة ومرمًى وأّما القرآن العظیم الذي جعلتھ مع ذلك الن  
، ودللنا  ، فقد أوردنا لك قلیال من كثیر أمره ویسیرًا من عظیم قدره لسبابك بالبھتان والفاحشة

،  ، وبالغتھ وفصاحتھ ، وإفحامھ وقھره أھل المعرفة والفضل على مواضع إعجازه وبھره
 .   وشرف معانیھ ومبانیھ

                                                           
 .  )2360و 2312:  6للغة صحاح ا. ( ، وھي ُزبد اللبن شرب الرغوة:  واالرتغاء.  طعام معروف عند العرب:  الحسو)  710(

 .  وھذا مثل یضرب لمن یظھر أمرًا ویرید غیره
، فیشربھا وھو في ذلك ینال  ، فیظھر أّنھ یرید الرغوة خاّصة وال یرید غیرھا أّن الرجل یؤتى باللبن:  وأصلھ ـ كما عن األصمعي ـ

 .  من اللبن
 .  496:  2راجع مجمع األمثال 

 .  ، فیعّرض بھ وال یصّرح بذكره ، یضرب للرجل یرید الشيء !) أعْن َصُبوح ُتَرقِّق: ( المثل ھكذا)  711(
أعن :  ، فقیل لھ سقیتموني الصبوح:  ؟ أي أین أغدو إذا صّبحتموني:  ، فلّما فرغ قال ، فأضافوه  أّن رجًال نزل بقوم لیًال:  وأصلھ

 .  عن الغداء:  یعني!  صبوح ترّقق
، المستقصى في  427:  2و 29:  1جمھرة األمثال . ( الرقیق:  ومن ثّم قیل للشعر في الغزل; ترّقق كالمك وتحّسنھ :  ق معناهوترّق

 .  )255:  1أمثال العرب 
 .  )721:  2جمھرة اللغة . ( الحبل:  المرس)  712(
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د جزء نستوفي فیھ بسط الكالم على تلك المقاصد بأوسع مّما ورّبما تسعفنا العنایة لعق  
 .   ذكرناه في ھذا الجزء إن شاء اهللا

، ورمت المباھاة والمباھلة  ، ولم تمھلنا إلى سنوح الفرص وإن أعجلتنا عن ذلك  
،  ـ أّي الكتابین أحّق بالكرامة)  الضاللة (، فنحن نسألك ـ یا صاحب  والمقایسة والمقابلة

، وأحرى أن یكون شریعة إلھیة وقانونًا ربوبیًا وناموسًا أبدیًا  بذي العّزة والعظمة وألیق
 !؟ لصالح البشر وغبطة عاّمة اُألمم

بكّل معانیھا  )713(»  ، بل سیفًا ما جئت ُأللقي سالمًا  «:  ھل ھو الكتاب الذي یقول  
 ! ؟ )714()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن(:  ، أم الكتاب الذي یقول المحتملة

، أم الذي   )715(»  ما أحللتموه في األرض یكون محلوًال في السماء  «:   الكتاب الذي یقول  
 ! ؟  )716()ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن* الَََخْذَنا ِمْنُھ ِبالَْیِمیِن * َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض االََْقاِویِل (:  یقول

، أم  )717(»  ، إذ صار لعنة ألجلنا المسیح افتدانا من لعنة الناموس «:  الكتاب الذي یقول  
َوَأن لَّْیَس ِلالِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى * َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َأالَّ َتِزُر (:  ، ویقول )718()ُكلُّ َنْفس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة(الذي یقول 

 !؟ )719()ُثمَّ ُیْجَزاُه اْلَجَزاء االَْْوَفى* َوَأنَّ َسْعَیُھ َسْوَف ُیَرى * 

ِإْن ِھَي ِإالَّ َأْسَماء (:  ، أم الذي یقول )720(» ، إلھ واحد أقانیم ثالثة «:   الدین الذي یقول  

 !؟ )721()َسمَّْیُتُموَھا َأنُتْم َوآَباُؤُكم مَّا َأنَزَل اللَُّھ ِبَھا ِمن ُسْلَطان

الدین الذي إذا دخلت إلى معابده ومقّدساتھ ومواضع صلواتھ وجدت فیھا من الصور   
المنصوبة والتماثیل القائمة والدمى الماثلة ما یوشك أن یعید لك عھد الوثنیة والعبادة 

ا َھِذِه الَّتَماِثیُل الَِّتي َأنُتْم َلَھا َم(:  ، فیقول لنا ) إبراھیم  (العھد الذي یتمّثل فیھ أبونا ..  الصنمیة

 .   )722()َعاِكُفوَن

                                                           
 .  73ة ، أضواء على المسیحی 116و 87، بین اإلسالم والمسیحیة  89إنجیل لوقا :   راجع)  713(
 .  107:  21سورة األنبیاء )  714(
 .  لم أعثر علیھ)  715(
 .  46ـ  44:  69سورة الحاّقة )  716(
 .  146وراجع العالقة الجدلیة .  88، على ما في الرحلة المدرسیة  ل مأخوذ من رسالة بولس إلى أھل غالطیةھذا القو)  717(
 .   38:   74سورة المّدثر )  718(
 .  41ـ  38:  53سورة النجم )  719(
،  217و 215:  1، المدخل إلى دراسة األدیان   100، محاضرات في النصرانیة   97یحیة أضواء على المس:   قارن)  720(

 .  504ـ  503الموسوعة المیّسرة في األدیان 
 .  23:  53سورة النجم )  721(
 .  52:  21سورة األنبیاء )  722(
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، تلك اآللھة  )725()  كرشنا  (، و )724()  بوذا  (، و )723() أندرا (الدین الذي یعید لنا عھد   
 !   المصلوبة على الخشبتین المثقوبة الیدین والرجلین التي كان یعبدھا وثنیو الھند وُأمم الصین

، أم الدین الذي قد تفانى في التوحید وعبادة اإللھ الحّق وتشّدد حرصًا   الدین خیر أھذا  
، فقال في الحدیث المشھور  ، حّتى حّرم مطلق التصویر على إبادة األصنام وعبادة األوثان

 ! ؟  )726(» إّن من أشّد الناس عذابًا یوم القیامة المصّورون «:   الذي أوشك أن یبلغ التواتر

ثّم لم یكتِف ھذا الدین الحنیف بذلك حّتى حّرم أو استكره الصالة في بیت فیھ شيء من   
، ورّبما كان في البیت الستار وعلیھ بعض النقوش غیر ذوات األرواح   الصور أو التماثیل
 .   )727(» نة ـ إلحدى زوجاتھ ـ نّحیھ عّنيیا فال «:   ، فیقول  من شجر أو نبات

ـ على أّن )  الضاللة  (ھذه وكثیر من أمثالھا تصلح أن تكون شواھد لك ـ یا صاحب   
 !   كان یعبد األوثان أو یمیل إلى عبادتھا )مصلى اهللا علیھ وآلھ وسل(محّمدًا 

 ! ؟  ، أم تبتغي ما وراء ذلك وتلتمس مزیدًا علیھ ) الضاللة (أفحسبك كّل ھذا یا صاحب   

،  ولو أردت االستبحار والتوّسع في ھذا اُألسلوب لجئتك منھ بكتاب ضخم وقول فخم  
من  )729(، ویرمیك بالصالدم  ، ویقطع جذورك )728(، یقتلع جذومك وحدیث جزل وكالم فحل

 !  قین أحرى باللعنة وأحّق، ویریِّك أّي الفری )730(بنات طبق

 ... وكانت!  ، وإن عدت عدنا  ولكن حسبك ھذا  

، أفما كان األولى بك أن  ) الھدایة : ( التي ألصقت بھا اسم)  الضاللة (أنت یا صاحب   
،  ، وتلّبد على جروحك وتشتغل بإصالح عیوبك تربع على ضلعك وتعترف بقصور ذرعك

                                                           
ى ، وھي تصّوره بطًال ال یتعب وخالقًا للعالم وتجّلیًا للقو اإللھ األكثر شعبیة في الریغ فیدا دیانة الھندوُأوربّیین:  أندرا ھو)  723(

 .  الجنسیة والخصب العالمي ومشّخصًا للحیویة المفرطة للحیاة وللطاقة الكونیة
 .   )255ـ  253:  1تاریخ المعتقدات (
 .  2ھـ  63تقّدمت ترجمتھ في ص)  724(
 .  ، ذكرت أعمالھ الباھرة في المھابھارتا  ، وھو أشھر آلھة الھند إلھ ھندي یعتقدون أّنھ فشنو المتجّسد للمّرة الثامنة:  ناكرش)  725(
 .  )460المنجد في األعالم (
،   20:  4، الترغیب والترھیب  267:  7، السنن الكبرى للبیھقي  216:  8، سنن النسائي  1670:  3یح مسلم صح:  الحظ)  726(

 .  بأدنى تفاوت
، والجملة في موضع  ، ومن أشّد الناس خبره ألّن اسم إّن ضمیر الشأن مقّدر فیھ المصّورون مبتدأ; والمصّورون : ( وقال السیوطي

 .  )217ـ  216:  8شرح السیوطي على سنن النسائي . (  )إّن والمصّورین اسم.  رفع خبر
 .  401:  5، اإلحسان بترتیب صحیح ابن حّبان  115:  5، سنن الترمذي  1668و 1667و 1666:  3صحیح مسلم :  قارن)  727(
 .  )223:  2لسان العرب . ( لاألص:  الِجذم)  728(
 .  )387:  7المصدر المتقّدم . ( الشدید:  الصلدم)  729(
 .  )364:  15تھذیب اللغة . ( ، وبنات أْوَدك ، وبنات َبرح بنات بئس:  وتسّمى كذلك.  الدواھي:  بنات طبق)  730(
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، وال تغتدي كالباحث على حتفھ بظلفھ والساعي  وتحتفظ على رعایة جارك لستر عوارك
 !   بقدمھ إلى إراقة دمھ

، وال   ألم یك حریًا بك أن تترك اإلسالم والمسلمین ما تركوك وتسالمھم ما سالموك  
 !   تعق ُأّمتك ومّلتك بما تحسبھ بّرًا لھا وال تصنع صنع العدّو منھا بما تظّنھ أعود علیھا

، ناقمون على سوء  ال والعرفان منھم أّنھم براء من عملكوأنا نذیرك عن أھل الكم  
 !  ، مستاؤون من جنون جنایتك وأفاعي أفاعیلك  أثرك

 

 

   كالم استطرادي لطالب الحقیقة في المقام 

 ]كالم استطرادي لطالب الحقیقة في المقام  [

ثّم أنت أّیھا الناكب عن الھوى المرتاد نجعة الحقیقة والھدى الطالب لدین الحّق ـ بعد   
معرفتك أّن الدین ھو السعادة األبدیة والحیاة الروحیة وأّنھ ھو الذي البّد لك منھ وال غنى بك 
عنھ ـ إّن أمكن الشھود بوثاقتك وأملكھم لناصیة یقینك وأعظمھم وقعًا منك وأثرًا في لّبك 
ونفوذًا في أعماق قلبك ھو الشاھد الذي یشھد ألحد الخصمین مع مناواتھ لھ ومنابذتھ إّیاه 

، فإّنھ ـ والحال على ھذا ـ ال  وإصحاره بالعداوة معھ والحیف علیھ والمجانبة لھ والحیاد عنھ
،  ، وضربان الشبھة  ، وال یبقى مجال لخلجان الریبة  ، وتنقطع الظّنة  محالة تزول التھمة

 . فتلك ھي الشھادة المقبولة والحّجة القاطعة.   ، واعتراض التشكیك حتمال المحاباةوا

إذا أردت أن تعرف أّي الدیانتین أنفع وأجمع وآمن وأمنع وأقرب أن تكون شریعة إلھیة   
، وأردت مثل   ، ولم تقنع بكّل ما ذكرناه وقّدمناه وأمرًا ربوبیًا وقانونًا روحّیًا وناموسًا أبدیًا

، وھو من تعرف أمره في معاندة   ) شبلي الشمّیل (، فدونك ھذا البّحاث الشھیر  ك الشاھدذل
 !  ، وما یدأب بھ من الجھاد في ذات اإللحاد ، وعظیم عنائھ وسعیھ األدیان ومناواتھ لھا أجمع

بید أّنھ ـ كما ھو جلي منھ ـ من أشجع الكاتبین والباحثین في اإلصحار برأیھ واإلجھار   
 .  یة ضمیرهبحّر

األدیان كّلھا وإعالنھ بشنآنھا وبغضائھا ـ لم یستطیع  )731(وھو ـ على ما فیھ من مماحكة  
 صبرًا أن اعترف بأفضلیة دین اإلسالم على سائر األدیان من حیث

 .  یًةجامعیتھ لكّل النوامیس الحیویة أدبیًة وماّد

                                                           
 .  )1607:  4صحاح اللغة . ( اللجاج والمالّجة:  المماحكة)  731(
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 .  )  بفلسفة النشوء واالرتقاء (وقد تكّثر ذلك منھ في مواضع من مجموعتھ الشھیرة   

 : خذ مثاال منھا ما نّصھ  

، فإّنھا بین الشرائع الدینیة الشریعة الوحیدة العملیة المستوفاة  خذ مثاال شریعة القرآن  (  
 .   التي ترمي إلى أغراض دنیویة حقیقیة

، بل اھتّمت   م تقتصر على اُألصول الكّلیة الشائعة بین جمیع الشرائعأّنھا ل:  بمعنى  
 .   ، فوضعت أحكام المعامالت حّتى فروض العبادات أیضًا اھتمامًا خاّصًا باألحكام الجزئیة

 .   ) وھي من ھذه الجھة شریعة عملیة ماّدیة  

 :  وقال في موضع آخر  

، وقد فاق بھذه اآلثار جمیع  ة الغایة الدینیةوأعظم ما تركھ اإلسالم آثار أدبیة لخدم  (  
 .  )  اُألمم التي تقّدمتھ

 :  ثّم یقول في غیره في طي فلسفة لھ عن المسلمین  

ولو بقیت وجھتھم في مجتمعھم شریعة القرآن وحدھا ـ كما ھي فیھ ـ لما قام في   (  
 .  ) وجھھم حائل یصّدھم عن االرتقاء

 :  وقد تقّدم نقلنا قولھ  

 .  ، ولكّنھا غیر مستوفاة شریعة موسى ماّدیة عملیة  (  

، إّال أّنھا نظرت في  وشریعة عیسى وإن كانت حكمًا ومواعظ تعتبر ُأصوال كّلیة  
 .  جملتھا إلى العالم الروحاني أكثر من الحیاة الدنیا

 .  انتھى.  )  ، فإّنھا نظام اجتماعي عملي ماّدي قانوني حقیقي بخالف شریعة محّمد  

،  ، فإّني لم استقص النظر ولم استوسع الفحص ورّبما یوجد فیھا غیر ھذا من أمثالھ  
 .   وإّنما عثرت على ھذه الكلمات عثورًا وأصبتھا عفوًا

حین ساوى من سبق في عدم الحرجة من الدین ورفض )  الضاللة (ولیت مؤّلف شمل   
جھار بالحّق واالعتراف ولو كبصیص ، كان قد ساواه كذلك في اإلنصاف واإل  كّلیة المذاھب

 !  النور في دیاجي الظلمات المدلھمة

، فال یجترئ على قداسة  ، ولم یبخسھ كیلھ  ، وقّدره قدره لیتھ عرف لكّل إنسان حّقھ  
ولكن .   ، وال ینال منھ ومن كتابھ الكریم بتلك البذاءة  تك الجرأة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم()   محّمد  (

 :  العقل أمٌر وراء ضعف الدینالخور وضعف 

 !  ظھر الطیش في صدور الصعاد*** وإذا كان في األنابیب ضعف 
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، فیا ھل ترى بعُد من حّجة  ثّم بعد االّطالع على كّل ما ذكرناه مّما قّدمناه ولم نستوفھ  
على داعي الصالة ، أو تجد من سامع أو مجیب  أو حدیث على أھل التوحید ألھل التثلیث

 ! ؟  لداعي الصلیب

 .  ، وھو یعلو في الحّجة وال یعلى  ، اإلسالم أجّل وأجلى ، وكّال حاشا هللا  

.   ، ما فیھ عثار وال علیھ غبار ، والطریق جدد واضح  الحّق أبلج والنھج إلیھ أبھج  
 !  ، وتدّبر وأقبل وال تدبر فتبّصر إن كنت تبصر

اُألمم لو رفعوا عن عیونھم عصائب العصبیة وخلعوا عن  وأقسم إّن من ذكرناھم من  
، والعتنقوھا وما  ، والزدادوا بھا یقینًا متونھم أردیة العادات الردیة َلَصَبوا إلى ھذه الدیانة

 !  اّتخذوا سواھا شریعة إلى اهللا ودینًا

   ، ودفع توّھم في المقام  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بقیة معجزات النبي 

، وعد  ، فعّد عن ھذا ، وبّعدت وقّربت فقد أطلت وأطنبت!  حسبك حسبك أّیھا القلمف  
،   ، فقد انقطع بك السیر وذھبت عن الغرض بعیدًا إلى سیاقة أّول كالمك وتمام حّجتك لنبّیك

 .  فلنرجع بك على وشیك فوتھ

 

 ]، ودفع توّھم في المقام  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بقیة معجزات النبي  [

واعلم أّن جمیع ما سردناه من الكالم من أوائل ھذا الفصل إلى ھذا المقام إّنما ھو في   
، وھي التي اختّص بھا من بین  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(حال معجزة واحدة من معجزات نبّینا 

 .  الرسل ذلك ، ولم یعھد ألحد من ، حیث بقیت ھذه المعجزة بعده  األنبیاء وحده

 .  ، وھو أحد الطرق التي قّدمناھا إلثبات النبّوة وھذا من أحد أسرار خاتمیتھ  

، وقد عرفت في ضمنھ إثبات نبّوتھ  ولكن ھو طریق ما جعل اهللا السلوك فیھ لغیره 
 . )732(، وھو نّص من قبلھ من األنبیاء علیھ والبشارة بمجیئھ بالطریق الثاني

ولم نستوف فیھ الكالم اّتكاال على اهللا في استیفاء مؤّلفات علماء اإلسالم والصحف   
 .  اإلسالمیة لھ حدیثًا وقدیمًا

 .  )733(نھ لمن أراد إن شاء اهللالكثیر الوافي م)  منار اإلسالم  (وفي   

                                                           
ـ  299، نبّوة محّمد في القرآن  وما بعدھا 219، مناظرة بین اإلسالم والمسیحیة  380ـ  323ل والتوراة تباشر اإلنجی:  راجع)  732(

334   . 
 .   م 1898في القاھرة سنة )  محّمد رشید رضا (مجّلة أنشأھا اُألستاذ ) منار اإلسالم)  (733(

 .  85:  6و 278:  4و 160:  3و 101،  50:  2و 490،  408،  397،  295:  1وراجع تفسیر المنار 
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مھم المتأّخرین عن زمانھم غیر وأّما الطریق الذي ثبتت بھ نبّوة جمیع األنبیاء ُألم  
المعاصرین ألّیامھم وال المستقین من فیض حضورھم ـ وھو بلوغ معجزاتھم لمن بعدھم 

، ولكن على أوفى قسم وأوفر  ) صلوات اهللا علیھ (بالتواترات القطعیة ـ فقد شاركھم فیھ 
 .  نصیب

لمعجزات ، قد تضافرت التواترات وتواصلت القطعیات بما صدر عنھ من ا نعم  
،  ، وظّللتھ الغمامة عن حّر الھجیر وخوارق العادات التي انشّق عجبًا بھا القمر المنیر

، وسّلمت علیھ الغزالة  )734(، ونبع الماء من بین أشاجعھ  وسّبحت الحصیات في أصابعھ
، وسجد كّل  ، وانتقلت الشجرة امتثاال ألمره حّتى وقفت بین یدیھ ورّدت بعد الغروب إلیھ

،  تھ البھائم، وخاطب ، وكّلم الموتى ، وحّن الجذع لھ حنین الھائم مّر علیھ )735(حجر ومدر
، وغرس من األعواد فأینعت على الفور في الفلوات  وأثمر من ماء وضوئھ الشجر الیابس

حّتى أسقط من )  زاد اهللا شرفھ (، وما سقط  ) كسرى (، وارتّج لوالدتھ إیوان   )736(البسابس
، وما أشرقت  ما فاضت بحور بركاتھ حّتى غاضت بحیرة ساوة، و شرفاتھ أربعًا وعشرًا

، إلى أمثال ذلك مّما یضیق عن   ، ولم تخمد قبل بألف سنة  أنواره حّتى خمدت لھ نار فارس
 .  ولو كانت السماوات طروسًا والمالئكة كّتابًا واألشجار أقالمًا،  وال ُأحصیھ )737(عّده المقام

، وكاد أن یكون في البداھة  كّل ذلك قد صار ـ بحمد اهللا ـ إتمامًا للحّجة أمرًا ضروریًا  
 ..  شیئًا حسّیًا

،   وسائر اُألمم السالفة والقرون الخالیة)  قیصر (و)   كسرى  (فإن كّنا نشّك في وجود   
 !  ود مثل ھذه الوقائعنشك في وج

 .   )738(، فال تصیر حّجة على الخصم بأّن ھذه اُألمور قد ثبتت بتواتر المسلمین:  والقول  

                                                           
 :  7لسان العرب . ( ، وھو مغرز األصابع  عروق ظاھر الكّف:   ، وقیل رؤوس األصابع:  ، وقیل مفاصل األصابع:  األشاجع)  734(

37(  . 
 .  )566المصباح المنیر . ( ، أو قطع الطین التراب المتلّبد:  المدر)  735(
 .  )208:  2القاموس المحیط . ( القفر الخالي:   البسبس)  736(
دالئل ،  300ـ  299، االختصاص  192ـ  191، كمال الدین  112ـ  111:  2، تاریخ الطبري  8:  2تاریخ الیعقوبي :  قارن)  737(

 234:  1، الشفا للقاضي عیاض  296، اإلرشاد للجویني  12:  1، أمالي الطوسي  257ـ  7:   2و 130ـ  126:  1النبّوة للبیھقي 

، المناقب البن  140ـ  137:  2، غنیة النزوع  288، قصص األنبیاء للراوندي  89ـ  74و 56:  1، إعالم الورى  298ـ 

،  250ـ  98:  6، البدایة والنھایة  28ـ  23و 21:  1، كشف الغّمة  103ـ  91:  1الصفوة  ، صفوة 187ـ  125:  1شھرآشوب 

:  2، لوامع األنوار  147ـ  1:  18و 421ـ  225:  17، بحار األنوار  38ـ  37:  5، شرح المقاصد  423ـ  420مطالع األنظار 

 .  302ـ  270، األنوار المحّمدیة  294ـ  291
 .  وما بعدھا 186من افتراءات المستشرقین :  الحظ كتاب)  738(
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 :   ، كّل واحد منھا كاف في دفعھ ، مدفوع بوجوه  قوٌل ضعیف ینبعث عن رأي سخیف  

 .   ، فال یّتسع ُألّمة من اُألمم إثبات نبّوة نبّیھا فإّنھ ینسّد على ھذا باب النبّوات:  أّما أّوال  

تنكر معجزات )  الكلیم  (، وُأّمة  )  الكلیم  (تنكر معجزات  )علیھ السالم()  الخلیل  (فإّن ُأّمة   
بیاء والمرسلین على ، بل جمیع الطبیعّیین والدھرّیین ینكرون جمیع معجزات األن ) المسیح  (

، وترید النصارى أن  )  موسى (، ولیس إّال بذلك الطریق تھوى الیھود أن تثبت نبّوة  المّلیین
، وكّل ُأّمة لھا في إثبات معجزات نبّیھا ھذا الطریق ولیس لھا سواه   ) عیسى  (تنصر رسالة 

 .  ، ولكّنھ یعّز على قوم ویھون آلخرین سبیل على التحقیق

فحّل ھذه العقدة وكشف ھاتیك الشّدة أّن المدار في مثل ھذه اُألمور على :   نیًاوأّما ثا  
، والخارج عنھ خارج  ، وال طریق غیره الشیاع والتواتر المفیدین للعلم القطعي أو العادي
 .  عن االعتدال محجوج عند الحجاج واالستدالل

 .  جماعة یمتنع تواطؤھم على الكذب عادًة إخبار:  ـ )739(والتواتر ھو ـ كما سبق  

، بحیث لو انتھى الخبر إلى   ومن ھنا یعلم اشتراط تساوي الطبقات في ھذه الخاّصة  
 .  آحاد ال یمتنع في حّقھم ذلك بطلت حقیقتھ وزالت خاّصتھ

ولھذا اّتجھت مّنا الخدشة والمناقشة فیما لو اّدعت النصارى وتمّسكت بدعوى التواتر   
;   إّن الطبقة اُألولى لم تبلغ إلى تلك المرتبة:  ، وقلنا )علیھ السالم()  عیسى (معجزات  على

، فإّنھا لكثرة  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم()  محّمد (، بخالف معجزات  لنزارتھا ومعدودیة أفرادھا
الیمن وأطراف الشام والعراق ـ سوى أھل األوبار  )740(من آمن بھ في الحجاز وأسیاف

واألشعار ونّزال القفار ـ قد بلغت واستفرغت حّد التواتر وزادت علیھ ـ لو ثّمة من مزید ـ 
 ! بأضعاف مضاعفة ال یفي بھا التعداد والتعدید

ـ من )   المسیح  (ولو لم یصدع الوحي الساطع ویسطع الفرقان الصادع بمعجزات   
ألكمھ واألبرص وإحیاء الموتى والتكّلم في المھد صبّیًا ـ لما كان لنا طریق إلى إبراء ا

 .  ، وال سلكت من معجزات األنبیاء في سلك  اإلیمان والتصدیق بواحدة من تلك

 .   ، بل ومسیحي لو أنصف فلك ـ یا رسول اهللا ـ المّنة والفضل في ذلك على كّل مسلم  

،   ) لوقا : (  ما لم تِف بھ حّتى أناجیل)   المسیح (فإّنك قد ذكرت من قداسة شأن   
 .   من تالمیذه)  مّتى  (، و )  یوحّنا  (، و )  مرقس (و

                                                           
 .  94سبق في ص)  739(
 .   )850:  2جمھرة اللغة . ( ساحل البحر:  السیف)  740(
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صلى اهللا ( ) محّمد (ال تحفظ إّال بحفظ كرامة  )علیھ السالم()   المسیح  (إّن كرامة :  وحّقًا أقول  

 .  دّبر العارفون، فلینصف المنصفون ولیت وصون مقامھ وتقدیس كتابھ )علیھ وآلھ وسلم

فكون تلك المعجزات ثبتت بخصوص تواتر المسلمین ال غیر ممنوٌع أشّد :  وأّما ثالثًا  
 !  ، یحّق لو غسلوه من كتبھم بالدمع  المنع

فإّن ذلك ثابت بإخبار عاّمة الناس وسائر اُألمم من الیھود والنصارى والمسلمین   
عصره إلى قرون بعده متطاولة بشھادة  والجاھلیة وسائر المشركین في جمیع الطبقات من

 .   قروم من المؤّرخین ھي عند ُأّمتھا صادقة النقل صحیحة األصل

مختصر   : ( في )741()  العبري  (یكفیك مثل شھادة األب القّدیس والحبر القّسیس   
 .  )  الدول

، ویرسلھا  ، تجده یصّرح ببعض تلك المعجزات )742(راجعھ في تاریخ دولة اإلسالم  
 .  )743(لرسول اهللا إرسال المسّلمات

ومن ذلك یظھر لك أّن األمر فیھا قد تجاوز حّد التواتر وصار من الضروریات   
 .  ، وعاد منكرھا على حّد منكر الضروري الذي ال یّتضح لدیھ بعده أمر نظري والمسّلمات

                                                           
 .  3ھـ  79تقّدمت ترجمتھ في ص)  741(
 .  160ریخ مختصر الدول راجع تا)  742(
، ومجمل من  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، عند ترجمة رسول اهللا  من طبعة الیسوعیة)   160صفحة  (وإلیك نّص حروفھ في ) 743(

 :  ى أن قال، إل لھ)   أبي طالب (، وذكر كفالة عّمھ  تاریخ حیاتھ
، وجعل  من صومعتھ) بحیرا: ( ، فلّما نزلوا بصرى خرج إلیھم راھب عارف اسمھ وخرج بھ ـ وھو ابن تسع سنین ـ إلى الشام  (

،  سیكون من ھذا الصبي أمر عظیم ینتشر ذكره في مشارق األرض ومغاربھا:  ، وقال ، فأخذه بیده  یتخّلل القوم حّتى انتھى إلیھ

 .  انتھى بحرفھ)  قبل وعلیھ غمامة تظّللھفإّنھ حیث أشرف أ
، یریدون أن یستروا وجھ الشمس بأكّفھم  وأخوانھ الذین یمّدونھ في الغي)  الضاللة (من ینصفنا من أمثال صاحب !  یا هللا ولإلنصاف

 !  ویحجبوا النّیرات بأناملھم
فماذا ! ؟ ر من أحبارھم في كتاب مطبوع بأشھر مطابعھمألیس ھذه معجزة صریحة بشھادة كبیر من قسسھم بنقل عالم من علمائھم وحب

 : ولكن! ؟ یطلبون وراء ذلك من الدلیل والبّینة
 وماتت بغیضھا الحكماء*** غلب المین منذ كان على الخلق 

 !؟ فماذا تفیده النصحاء*** وإذا ضّلت العقول على علم 
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( )َوَما ُتْغِني اآلَیاُت َوالنُُّذُر َعن َقْوم َال ُیْؤِمُنوَن(

 .  101:  10اآلیة المذكورة آنفًا تجدھا في سورة یونس :   أقول
 . )الھامش األّول( 706مؤّلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة :  ، كما ُنسب الیھ في كتاب وأّما البیتان فھما ألبي العالء المعّري
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، ویشاھده بأدنى إمعان في   وھذا أمر یجده المنصف وطالب الحّق بعیانھ وحسھ  
ِإنََّك َال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّھ (:  ، وإّال فـ حیث ال تكون نفسھ عدّوة لھ وھو عدّو لنفسھ ، النظر

 .  )744()َیْھِدي َمن َیَشاء

على أّن المعاند إن أصّر على إنكار تلك المعجزات فنحن معاشر اُألّمة المسلمة في   
، وال   ـ نتمّسك بالكتاب الذي ال یشقى من تمّسك بھ)  تعالى (إّنا ـ بفضل اهللا ، ف  مندوحة عنھا

، وھي   ، فإّنھ ُسّلم السالمة ومعراج الكرامة یھي من اعتصم بالعروة الوثقى من سببھ
 . من بین األنبیاء )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المعجزة التي اختّص بھا نبّینا 

قد اختّص ـ كما عرفت ـ من بینھم )  تقّبل في المرسلین شفاعتھقّرب اهللا وسیلتھ و (فإّنھ   
 وقد نّبھناك أیضًا أّن معجزة النبّوة.  وحده ببقاء معجزتھ بعده

، كالید  المعجزة التي یتحّدى بھا النبي وتقارن دعوى الرسالة:  على الحّق والحقیقة ھي
َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِھَي * َفْأِت ِبَھا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقیَن  ِإن ُكنَت ِجْئَت ِبآَیة(:  حین قیل لھ)   لموسى  (البیضاء 

 .  ، وأمثال ذلك ) صالح  (، وكناقة  )745()َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِھَي َبْیَضاء ِللنَّاِظِریَن* ُثْعَباٌن مُِّبیٌن 

التي إلیھا دعا وبھا تحّدى ھي ھذا الفرقان العظیم  )لھ وسلمصلى اهللا علیھ وآ(ومعجزة نبّینا   
 .  والقرآن الكریم

، بعضھا قبل ظھور  ، وعالمات وأمارات وأّما سائر معجزاتھ فھي كماالت وكرامات  
، وكّلھا لیست من معجزات  ، وبعضھا بعد تلك المقامات ، وكثیر منھا عند الدعوة  النبّوة
 .  ّمات، بل إرھاصات وتت  النبّوة

یكفیك مثابرة :  أنت ـ إذا تدّبرت وتبّصرت ـ یكفیك شاھد واحد على صّحة ھذه الدیانة  
، فكم   صاحب ھذه الشریعة على نشرھا ونفوذھا وتحّملھ أحمال العناء وأثقال الجھد والبالء

وكم تأّلب وانتدب الزعماء من قبائلھ !  ، وعادى فیھا األقارب واألباعد قاسى لھا الشدائد
والكبراء وأھل النفوذ من عشائره لصرفھ وكّفھ عن ھذه الدعوة الشریفة بأنواع الصوارف 

، وھجر  ، وجفاء ومجانبة ، وتقریب وتبعید ، ووعد ووعید  تخویف وتھدید:   ، من والروادع
فما زاده !   ، وبذل المال واإلمارة لھ علیھم بمواثیق وعھود وشواھد صدق وشھود  ومعاتبة

 .  ماسًا في دعوتھ وحرصًا على كلمتھ وغلواء في طریقتھكّل ذلك إّال ح

 .   وقد طفت وطفحت بكّل ذلك كتب المؤّرخین وكلمات المھرة والثقات من نقلة األخبار  

                                                           
 .  56:  28سورة القصص )  744(
 .  108ـ  106:  7سورة األعراف )  745(
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وقد اجتمعت عنده كّبار قریش )   أبي طالب (دونك ما تواتر من مثل قولھ لعّمھ وكفیلھ   
، فانھھ عّنا أو  دیننا وسّفھ أحالمنا وضّلل آباءنا، إّن ابن أخیك عاب   یا أبا طالب:  قائلین لھ

إن لم تنھھ :  ، وقالوا ، وقد اشتّد غیظھم ، ثّم عادوا إلیھ  فوعدھم جمیال!  خّل بیننا وبینھ
، فشّق  ،فظّن النبي أّن عّمھ عزم على خذالنھ  فبعث إلیھ وأعاد كالمھم علیھ!  نازلناه وإّیاك
وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي ما تركت ھذا  ، لو  یا عّم «:  ، وقال علیھ ذلك
 .   )747()746(، فو اهللا ال ُأسّلمك أبدًا قل ما أحببت:  ، فناداه عّمھ ، ثّم انصرف وھو یبكي » األمر

وشھادة أال بذّمة الحّق وحرمة الحقیقة وشرف الصدق وشھامة اإلنصاف :   أقول  
، ولیس وراء ھذه  ، أترى ـ یا رعاك اهللا وھداك ـ أّنھ لیس لھذا األمر من واقع التعّقل

وھو على )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وأّن ھذه الشّدة والحماس والقّوة كان من محّمد   الصورة حقیقة
،   الناس، وأّنھ بشر من سائر   غیر یقین من أمره وال ثقة بدینھ وال قاسر إلھي من ورائھ

،   ، وثابر لرواجھا تلك المثابرة  ، فصبر لھا ھذا الصبر افترى ـ معاذ اهللا ـ فریة على اهللا
 !؟ وكابر العالم كّلھ علیھا تلك المكابرة

، وال   ، وال تدّبرت وال تدّربت  إذن ما أنصفت في الحكومة وال تلّطفت في الفكرة  
 !   عدلت وال اعتدلت

، أنت وما  ، أنت وما ترضاه لنفسك ، أنت ومرّوتك فك، أنت وإنصا  أنت واختیارك  
 ! ، فاهللا حسبي وحسبك  ، ال بل أنت ورّبك تجده في وجدانك وحّسك

،  ، ثّم محضت لك الزبدة ، ومخضت وطاب المطالب أّما أنا فقد خرجت لك من العھدة  
 .  وال أظّنك ـ بعد ھذا كّلھ ـ تبقى من أمر النبّوة على ریبة

، وأثبّت لك الدعوى بصغراھا   أشرت لك إلى الوجوه البعیدة والقریبة وقد!   كیف  
، وأقمت لك   ، وجمعت عندك شؤون الحقیقة أقصاھا وأدناھا وُأوالھا وُأخراھا وكبراھا

 .   لتحصیل الیقین اإلقناعیات والبراھین

صدق ولقد كان یكفیك دون الذي ذكرناه وقّدمناه بكثیر إن كنت طالبًا للحّق والھدى ب  
 .  النّیة وصحیح البصیرة ونافذ العزیمة وعصیان الشیطان والعصبیة

وإن كنت ـ وعافاك اهللا ـ من المصّرین على العناد المعادین للھدى والرشاد الذي یأبى   
 !   ألّنا نضرب منك في حدید بارد;  ، فالكالم معك من العبث إّال أن یكون للحّق جّد جاحد

                                                           
،  176:   1، تاریخ أبي الفداء  43:  2، الكامل في التاریخ  368:  2، المنتظم  303:  1السیرة النبوّیة البن ھشام :  قارن)  746(

 .   464ـ  463:  1لسیرة النبوّیة البن كثیر ا
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ . ( ستأتي تفاصیل ھذه اُألمور على الدّقة والفلسفة والبسط واالستیفاء في الجزء الثالث إن شاء اهللا)  747(
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، وإلى أّي مقام تبلغ بھ طاعة  ـ كیف یبلغ الشقاء باإلنسانوأنت تعلم ـ أصلحك اهللا   
 ! الشیطان

، فما یزیدھم ذلك إّال كفرًا  فإّن ُأمم األنبیاء كانوا ینظرون إلى معجزات رسلھم عیانًا  
 !  وطغیانًا

، نصب  من الصخرة الصّماء )748(، یخرج الناقة العشراء األنبیاء)  صالح  (یرون   
، ثّم یمرعون ویمّتعون عصرًا في عمیم بركاتھا وعظیم  عیونھم وحسب اقتراحھم وطلبتھم

، فیكون جزاؤه  وحفظ حرمتھا، ثّم تترادف النذر والوصایا من أبیھا بحسن رعایتھا  خیراتھا
 !  ، وتعقر عراقیبھا وُأصولھا ، ویذبح فصیلھا وجزاؤھا أن ُیمنع ماؤھا

، وإن  ، وأمعن في الفكرة طلبًا ، وقس على ذلك سائر أنبائھم ھذا صنیع اُألمم بأنبیائھم  
 !   استطعت بعد فمت من ذلك عجبًا

ما زالت تتوالى وتترادف وتتزاید وتتضاعف  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم() محّمد(إّن معجزات   
، حّتى صار األمر عیانًا والحقیقة   لقومھ وعشیرتھ من حین والدتھ إلى وقت ظھور دعوتھ

 .  وجدانًا

، وما ازدادوا إّال   ، فلم ینجع في مشركي أقوامھ وال نفع في جاھلیة أّیامھ  ومع ذلك كّلھ  
 .  ، وال شروا إّال شّرًا جحودًا وكفرًا

، مع وضوح األمر من توالي الحجج   وقد أعرب الوحي عن إصرارھم على الكفر  
، وأّن ذلك ال ینفع فیھم ولو أنزل اهللا علیھم المالئكة وفتحت لھم أبواب   وترادف البّینات

 !   السماوات

ِكَتابًا ِفي  َوَلْو َنزَّْلَنا َعَلْیَك(: في بیان تناھي أمرھم في الطغیان والعناد)  جّل شأنھ (حّتى قال   

 .   )749()ِقْرَطاس َفَلَمُسوُه ِبَأْیِدیِھْم َلَقاَل الَِّذیَن َكَفُروْا ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبیٌن

َلَقاُلوْا ِإنََّما ُسكَِّرْت *  َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْیِھم َبابًا مَِّن السََّماء َفَظلُّوْا ِفیِھ َیْعُرُجوَن(:  ) زیدت علینا ألطافھ  (وزاد   

 .  )750()َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم مَّْسُحوُروَن

ما جاء لقومھ )   صلوات اهللا علیھ  (أّنھ :  ومن ھنا یّتضح لك فساد قول من زعم  
!   ما أشّد العمایة وأشنع الغوایة!   ، سبحان اهللا )751(، وال أجابھم إلى إظھار آیة بمعجزة

                                                           
لسان . ( العشراء من اإلبل كالنفساء من النساء:  ، وقیل التي وضعت حملھا:  قیل، و مضى لحملھا عشرة أشھر:   ناقة ُعَشراء)  748(

 .  )219:  9العرب 
 .  7:  6سورة األنعام )  749(
 .  15ـ  14:  15سورة الحجر )  750(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ، وصرفًا لظواھر بعض اآلیات الشریفة إلى ما یوافق تمّسكًا باألباطیل

اآلیات ، وتغاضیًا وتغافال عن نصوص اآلیات الصریحة في عظیم  أھواءھم من التأویل
، كقولھ   ، ولم تنفع بھم ولم تؤّثر فیھم )  صلوات اهللا علیھ (وكبیر المعجزات التي جاء بھا 

انُظْر (:  ) جّل شأنھ (، وقولھ  )752()َوَما َتْأِتیِھم مِّْن آَیة مِّْن آَیاِت َربِِّھْم ِإالَّ َكاُنوْا َعْنَھا ُمْعِرِضیَن(:  )  تعالى  (

 .   )753()ْیَف ُنَصرُِّف اآلَیاِت ُثمَّ ُھْم َیْصِدُفوَنَك

أّن أكثر :   والغرض من ھذا البیان األخیر الذي أردنا الوقوف علیھ في فصل النبّوة  
، فكیف نطمع أن تؤمن الناس كّلھا  اُألمم ما آمنت ما شاھدتھ ألنبیائھا من عظیم المعجزة

 !؟ ذكرناه من ھذه البیانات الموجزة لنبّینا بما

 )754(سوى آب زندگى پویینده كوست*** با كھ گویم در مھ دِه زنده كوست 

وما كان غرضي وبغیتي من كّل ھذا العناء وطول ما أوردت في ھذا الفصل من األدّلة   
، أن یجیب دعوتي كّل من وعاھا ویّتبع ھذه  التي ھي أوضح من الشمس في وسط السماء

صیحة في واد ونصیحة من صمیم فؤاد :   ، بل قلت في نفسي آھاالشریعة المقّدسة كّل من ر
، من طالب حقٍّ وصاحب عزم   ، عساھا تصادف محال وتصیب أھال  وخالص وداد

، فیكون مّما عنیُت بجمعھ أمس  ، یھدیھ اهللا بھذه الذبالة ویقتنع من الحّث بھذه الحثالة وصدق
 .  خیرًا لي عند اهللا مّما طلعت علیھ الشمس

،  ، فلیكن ھذا آخر ھذا الجزء وتمام ھذا الفصل وحیث بلغ الكالم بنا إلى ھذا المقام  
 .  لنا ولك في حسن التوفیق والھدایة إن شاء اهللا)  جّلت نعماؤه  (ولنقف علیھ راغبین إلى اهللا 

   تمھید مقّدمة وبیان حال الغربّیین مع المسیحیة واإلسالم :  التتّمة اُألولى

 

                                                                                                                                                                                     
 .  104و 95و 91:  4، موقف العقل والعلم  وما بعدھا 186تشرقین من افتراءات المس:  انظر)  751(
 .  4:  6سورة األنعام )  752(
 .  46:  6سورة األنعام )  753(
 .   688) فارسي(راجع مثنوي معنوي .   )موالنا(ھذا البیت للشاعر الشھیر )  754(

 .  في الصدر والعجز) كوست: ( بدل) كو: ( ولكن ورد
 ؟ ؟ أین الباحث عن ماء الحیاة الحقیقي ؟ وأین الحّي فیھا ة التي حجبھا الضبابمع من أتكّلم في ھذه القری:  ومعنى البیت
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 )   لنا ولك بالحسنى أّیھا المحسن إلینا بالنظر في دعوتناختم اهللا (

 

 ]خاتمة ھذا الجزء ضمن تتّمات  [

، نجعلھا نافلة وتعقیبًا ونستودعھا من  إّننا نرید أن نختم ھذا الجزء ببیان عّدة ُأمور  
ما سبق مرافدة الكّف ، ضمن تتّمات مھّمات ُتدعم ما تقّدم وُترفد   أنصع النصائح نصیبًا
، وتجّھز لك من البیان ما تقطع جھیزتھ  ، تسمو نجالء وتنجلي سماًء للساعد والزند للعضد

 .  قول كّل خطیب وتعطي لباب الحّق لكّل لبیب

، مفروضة في قوامیس  نصائح أراھا الزمة االّتباع واجبة في ناموس االجتماع  
، وعلى ھاجس كّل ذي ضمیر  ییس البشریةالشرائع اإللھیة ونوامیس اإلنسانیة ومقا

 :  ووجدان

 

 ، وبیان حال الغربّیین تمھید مقّدمة:  التتّمة اُألولى [

 ]، واإلشارة إلى رسالة في رّد اإلسالم   مع المسیحیة واإلسالم

أنت ـ أصلحك اهللا وإّیاي ـ ما أظّنك إّال جّد خبیر بما علیھ ھذا العالم للحسوس :  اُألولى  
أنت !  أصدقھا علیھ من تسمیة، وما  )755() بعالم الكون والفساد : ( ّبر عنھ في القدیمالذي یع

، یتلّمسون  ، وتغلغل األثرّیون تعلم أّنھ مھما بحث الباحثون وتعّمق الحكماء والفلسفّیون
، ال یزدادون إّال  العثور على بصیص نور من حقیقتھ ویلتمسون التماع بارقة من جوھره

 .  حیرة وتدّلھًا وبھرًا وتعّجبًا

، وكّلما تقّدمت منھم قوادم رجاء  قت منھم جانحة سعيفكّلما أبرقت لھم بارقة أمل أخف  
 .  نكصت بھم إعجاز یأس

، إذا  ، ال تنفك تغمره موجة بعد ُأخرى فھم والحقائق كواقف على طرف لجي تّیار  
، وقبل أن  انحسرت عنھ واحدة فتح عینیھ وأجال بصره في فسیح ھذا الفضاء غیر المتناھي

، فارتطمت   الرائعة ویتمّتع بالنظر إلیھا اندفعت علیھ الثانیة یتعّرف شیئًا من تلك الكائنات

                                                           
ضمن الرسائل الثالث لشیخ (، األلواح العمادیة  77:  2) الطبیعیات(، الشفاء  52:  2و 146:  1رسائل إخوان الصفا :  الحظ)  755(

 .  37:  8، المطالب العالیة  52و 40) اإلشراق
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،   ، فال یزال بین ظلمة ونور وموت ونشور  علیھ في آذیھا ودفنتھ تحت طبقات تالطماتھا
، وتلقیھ في أعماق تلك اللجج وتلحده تحت أطباق ذلك   حّتى تودي بھ إحدى تلك الغمرات

 .  )756(الثبج

 عارفًة تكشف لي سّرا*** سبحت في لّجك عّلي أرى 

 تدفعني فیھ إلى ُأخرى*** فلم أجد ثمَّ سوى موجة 

، ومسّخٌر في ھیئة  تجد ھذا الكون وملیكھ اإلنسان وكأّنھ مضطّر في صورة مختار  
 .  بالملكوتیة، حّر في المشیئة مستبّد  مستقّل باإلرادة

 .   ، ما أسرع ما تنقشع سحابتھا وتنجلي عمایتھا وكّلھا وھم في ھم وخیال في خیال  

 ! ؟ ، أم تتضاعف  ، أم تتكاثف وتضعف وال أدري أتنجلي غّب ذلك  

أّنك تجد اإلنسان على راسخ ما یزعمھ ویعتقده لنفسھ من االختیار والتدبیر :  كلمتي  
، في حیاتھ  ، في َخلقھ ، في ُخلقھ ، في طباعھ أوضاعھ:  في وامتالك التبدیل والتغییر

 .  ، في سائر طقوسھ ومعتقداتھ  ، في عباداتھ ، في عاداتھ ، في نشأتھ األدبیة االجتماعیة

ولكن ـ وھو في عین ھذا الزعم وأجواز ھذه الفكرة وفي عقدة ھذه العقیدة ـ ال تجده إّال   
، ال تضعھ عن تلك  ھ مجبور علیھا مسوق بالقسر إلیھا، كأّن  مدفوعًا إلى طرائق وخالئق

 !  ، وال یصحو بسماع ألف نصیحة الخلیقة ألف ِعظة

 :  ، قد قال ذلك الفیلسوف العربي ـ ونعم ما قال ـ نعم  

 )757(وماتت بغیضھا الحكماء*** غلب المین منذ كان على الخلق 

یكتب الكاتبون ویبحث الفلسفّیون وینصح الصلحاء والمصلحون ویجھد علماء األخالق   
، ولكن  وأطّباء المجتمع البشري في بیان العلل واألمراض والعالج والدواء واألسقام والشفاء

أم ھل كبح من ذلك الجماح وأّثر شیئًا ! ؟ وھل دفع أو نفع! ؟  ھل نجع شيء من ذلك أو نفع
 !؟  وھل تغّیر وضع ھذا الكائن البشري عن خلیقتھ اُألولى وأطواره المتقادمة! ؟  من الصالح

، ال تزال تترامى في مھاوي أھوائھا،  )758(ألیست ھذه النفوس بعد على غلوائھا  
 !؟ وتتعادى على عوائدھا وعدوائھا

،  یومًا من وابل الدماء البشریة التي یطّلھا اإلنسان من أخیھ اإلنسان ھل جّفت األرض  
 !؟ وما تمّزقھ مخالب عدوان البشر من إھاب البشر

                                                           
 .  )19:  11تھذیب اللغة . ( تالطمت أمواجھ علّو وسط البحر إذا:  الثبج)  756(
 .   ، كما تقّدم ھذا البیت ألبي العالء المعّري)  757(
 .  )2449:  6صحاح اللغة . ( ، وأّولھ سرعة الشباب:  الغلواء)  758(
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 !؟ ، أو برھة من الزمن ، أو عقد من العقود ھل صلحت األرض في قرن من القرون  

، ومؤتمرات  التحكیم، ومجالس  كم قرع باب سمعك حدیث وضع السالم على األرض  
 !؟ ، كأّنھا نقوش على الماء ، فھل وجدتھا سوى تمّوجات في الھواء  )759()  الھاي (السلم في 

ھل استطاع النطاسّیون والمھرة األخالقّیون والرجال المصلحون أن یضعوا لجشع   
الحرص والغلب واإلثرة واالستمالك حّدًا محدودًا وسیاجًا حصینًا وإطارًا منیعًا وسورًا 

 ! ؟ ، وال یرتقى بمعارج الخداع  یخرق وال یفتق وال یتسّلق بساللم الحیل ، ال شاھقًا

ھل اّتسع لرجال األدیان وزعماء الملل أن یحملوا اُألمم على التساھل الدیني والعدل   
 !؟ )760(اإللھي والخّطة المثلى والسّنة المستقیمة التي ال ترى فیھا عوجًا وال أمتًا

، والتھالك  ھل امتلكوا إقناع أھل األدیان أّن أدیانھم ال تبیح لھم التوّرط في التعّصب  
، والتالكم   ، والدعارة والفحش  في الغشم والظلم )762(، والھملجة )761(على التھارش

،  ، وھتكھ لنوامیسھ المحترمة  ، وإیذاء كّل واحد ألخیھ  ، والتنابز واالغتیاب  والتسابب
 !؟ وشعائره المقّدسة

 ..  ھذه عّدة أسئلة  

 .  قیة أو اجتماعیة، أخال وال أعرفھا سیاسیة أو دینیة  

إذ لیس لي وقوف على ;   ، وال جانبًا من جواباتھا  كما ال أعرف شیئًا من حقیقة أمرھا  
، فعسى أن یكون عندك خبر   ، وال إلمام لي بصحف الحوادث ووقائع األكوان  أندیة السیاسة

 .  منھا أو إثارة علم عنھا

إّال تسمیة قد طابق )  م الكون والفسادبعال : ( سوى أّني ما أظّن أّن تسمیة ھذا العالم  
 .  ، وطاح السبر بھا على الجراح االسم بھا المسّمى

                                                           
لقد أنشئت المحكمة الدولیة ألجل تسویة النزاعات الدولیة وحّلھا بالطرق السلمیة وعبر القنوات الدبلوماسیة الممكنة إثر )  759(

محكمة العدل الدولیة ، فتّم اإلقرار على إنشاء محكمة التحكیم الدائمة و م 1907م و 1899اّتفاقات مؤتمري الھاي الدولیین عامي 

، تّمت المصادقة علیھ في مؤتمر اُألمم المّتحدة   ، حیث نّظمت مجّددًا بموجب میثاق اُألمم المّتحدة عبر میثاق خاّص بھا بعدھا

 .  ، عقب انتھاء الحرب العالمیة الثانیة م 1945حزیران من عام  26بسان فرانسیسكو في أمیركا بتاریخ 
، تنتخبھم الجمعیة  ، وتتألف من خمسة عشر قاضیًا موعھا الھیئة القضائیة الرئیسیة لمنظمة اُألمم المّتحدةوھذه المحكمة تشّكل بمج

، وقد ُأعلنت مدینة الھاي  ، على أن یتغّیر ثلثھم كّل ثالث سنوات العمومیة ومجلس األمن من الئحة مرّشحین لمّدة تسعة أعوام

 . )72ـ  70:  6السیاسة  موسوعة(الھولندیة مركزًا دائمًا للمحكمة 
 .  )202:  1رب لسان الع. ( الِعَوج:  األمت)  760(
 .  )304:  2القاموس المحیط . ( التحریش واإلفساد بین الناس:  التھارش)  761(
 .  )118:   4العین للفراھیدي . ( االنقیاد:  الھملجة)  762(
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، فحیث إّن الكون ـ على ما سبق لك ـ كّلھ مدفوع بدوافع قسریة ومشاھد  وعلى أيٍّ  
، فالكاتب جریًا على ذلك الناموس یندفع  ، ولكن تتصّرف بھ علل وأسباب غیبیة محسوس

كلمتھ اندفاع كلٍّ إلى سبیلھ وسیره في صراطھ وجریھ على نھجھ الذي ُیّسر إلى كتبھ ونشر 
 .  ، وكأّنھ ال یستطیع عنھ تحّوال وال انتقاال لھ وسیق إلیھ

، على علم مّني أّنھا صرخة في واد   وھا أنا ذا قائل مقالتي ناشر فكرتي باث دعوتي  
 .  ونفخة في رماد

، وال یصاب العالج إّال وراء إصابة   رفة الداءوحیث ال یعرف الدواء إّال بعد مع  
تقاطع رحم اُألخوة :  ، أعني ، فجدیر أن نبحث لمعرفة ھذا المرض االجتماعي السقم

 ..  البشریة وذھاب الرحمة اإلنسانیة

نرید أن نعرف ھل أّن عواطف الشفقة والحنان والرحمة لیست سوى حروف في   
، وال   ، ما خلق اهللا في الخارج منھا حقیقة  األلسنة، وتقاطیع أصوات على أطراف  المعاجم

،   أم ھي غرائز أودعھا اهللا في البشر وغرسھا في الطباع! ؟ جعل في األعیان لھا مصداقًا
، وأصبحت اإلنسانیة تنشد  ولكن ُمحقت آیتھا وأزھقت حیاتھا وتبّدلت تلك الغرائز بأضدادھا

 :  وال سامع وال مجیب قائلة

 )763(لھا من النعي إعوال وإرنان*** لبلھاء شاكیة إلى كم الرحم ا

  الدار نشدان )764(مّنا على عدواء*** حیرى یضّلونھا ما بینھم ولھا 

 فالدار واحدة والدین أدیان *** مّتفق والرأي مختلف  )765(النجر

 فوارغ ووعاء الشّر مآلن*** وثّم أوعیة اإلحسان مكّفأة 

 وللرشاد أمارات وعنوان*** أّنى یتاه بكم في كّل مظلمة 

 وضحوا الحّق إّن الحّق عریانواست*** میلوا إلى السلم إّن السلم واسعة 

ولو ذھبنا إلى التوّسع والترامي من سبب إلى سبب ومن عّلة إلى عّلة من سلسلة ھذا   
، ولكّننا نشیر إلى أقرب أسبابھ  البالء وعلل ھذا الداء لطال بنا الكالم وتباعدنا عن الغرض

 :  وأظھر مبادیھ وینابیعھ

 :  إّن البلّیة على ھذا المجتمع التي قضت علیھ بالشقاء وطول البالء ال تعدو رجلین  

                                                           
 .  )2127:  5صحاح اللغة . ( الصوت:  الرّنة)  763(
 .  )95:   9لسان العرب . ( إذا لم تكن مستقیمة وطیئة:  ، وأرض ذات عدواء أرض یابسة ُصلبة:  الُعَدواء)  764(
 .  )143:  2القاموس المحیط . ( األصل:  النجر)  765(
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، ولكّنھ جاھل بھا قاصر فیھا  رجل نازع إلى مذھبھ مستمسك بدینھ مستشعر بشریعتھ  
 .  ضعیف الحّظ من عرفان جوھرھا واستكناه حقیقتھا

، فیخرج منھا أكثر مّما  میتھا، وأن یحییھا فی  فلقصوره وجھلھ یرید أن ینفعھا فیضرھا  
 .   یدخل فیھا

، ال یدین   ، وال یرى لدین من األدیان حقیقة وال صّحة وال ذّمة )766(وآخر لیس لھ إٌل  
 .   ، وال یھدأ إّال بھدم تلك اُألصول واألركان إّال بمناواة األدیان

 .   یعة إلى قمع كّل شریعةفھو یتوّصل بكّل ذر  

ومن تلك الذرائع فیما یرتأي لھ أن یزرع بذور األحقاد واألضغان بین أھل األدیان   
، وعلى أّي الفریقین دارت الدائرة  علیھم )767(، حّتى یلقحھا حربًا عوانًا  ویحّرش ما بینھم

 .  وبأّیھم حّلت الوقیعة كانت لھ الغبطة والغنیمة والفرحة والبشرى

وھذه إحدى مكائد الغربّیین لنا معاشر الشرق وحبائلھا التي تمّدھا الصطیادنا   
 .  ، حّتى أوشكت ـ ال سمح اهللا ـ  أن تظفر ببغیتھا وتحصل على آمالھا وتقسیمنا

، وینشر كتابًا بصفة أّنھ مسیحي ـ وال  ، یخفي اسمھ ویكتم نفسھ  یجيء غربي ملحد  
ـ فیضع في دین اإلسالم والنبي الطاھر األمین !   ورّب المسیح ما ھو من المسیحیة في شيء

 :   كّل ھمز ولمز وسّبة ونبز

 )768(جعل اإللھ خدودھّن نعالھا*** وسعى إلّي بعیب عّزة نسوة 

 :  نعم  

 شرفًا لقال المجد طأ آنافھا*** لوال اكتساب الحاسدین بنعلھ 

، وال إذا أراد أن یتكّلم   ثّم لیس كّل المسلمین یصبر على ذلك أو یملك السكوت علیھ  
، ویطعم  ، فیكیل بذلك الصاع ، وكیف ُتسّدد النبال للنضال  )769(یعرف من أین تؤكل الكتف

 .  من ثمر ذلك الغرس وحصاد ذلك الزرع

                                                           
 .  )312:  15تھذیب اللغة . (  العھد:  اإلّل)  766(
 .  )254:  2العین للفراھیدي . ( التي ترفع من حال إلى حال أشّد منھا:  الحرب العوان)  767(
 .   153ثّیر عّزة الحظ دیوان ك)  768(

 .  67وراجع ذیل أمالي القالي 
 .  فالن یعلم من أین تؤكل الكتف:  ، فیقال دھاء ولمن جّرب اُألمورھذا مثل یضرب للرجل الحاذق ذي ال)  769(

 .  423و 76:  2، جمھرة األمثال  100األمثال البن سّالم :   انظر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، فیتحامل  ّیئة بمثلھا وال یربیھا ویزید فیھاوأشوى شّریھ وأھون حالیھ أن یكافئ الس  
، ویقول فیھ ما تعّلمھ من قبل ُأّمتھ في أخیھ حبیب اهللا   وقداستھ)  المسیح (على سیادة 

، ویسيء نكایة في كّل شعائر تلك المّلة من إنجیلھا ومریمھا   ) سالم اهللا علیھما ) (  محّمد  (
 .  وسائر مقّدساتھا وصلیبھا وكنائسھا ورھبنتھا وتعمیدھا وفصحھا

، ثّم   )770(ثّم یشتّد بین الفریقین التشاتم حّتى یصل إلى ما ھو أسوأ من التالكم والتالدم  
 .   ، ال سمح اهللا ، وھناك العاقبة الوخیمة  قد یّتسع الخرق ویعسر الرتق

، بل ولو إلى حواشیھا وأطرافھا  أّننا لو رجعنا لیس إلى جوھر أدیاننا فحسب وغایتي  
من ذا یجھل أّنھ ! ؟ ، فكیف بكّلھ ، لم نجد فیھا شیئًا یبیح لنا بعض ذلك ودخائلھا ولصائقھا

 !  لیس من دین المسیحیة جواز إیذاء المسلمین وھتك نوامیسھم والطعن في نبّیھم وكتابھم

واحتقار صلیبھ وأمثالھ مّما ُنمي )  المسیح (من دین اإلسالم مّس شرف كما أّنھ لیس   
 .  اإلنجیل والتوراة والكنیسة والعذراء )771(َبلھ.  إلیھ وجعل من شعائر دینھ

 !؟ ذلك الخلق الوخیم والتعّصب الذمیم، أّي الدیانتین تبیح  ، ال بل برّبك قل لي بأبیك  

كن كالشمس تطلع على البّر والفاجر والطّیب  «:   الذي یقول في وصایاه)  المسیح  (  
المعروف مع أھلھ ومع اصنع  «:  الذي یقول في جوامع كلمھ) الحبیب(، أم  )772(» والخبیث
 !؟  )773(» ، فإن لم یكن من أھلھ فكن أنت من أھلھ  غیر أھلھ

:  ، وأّما أنا فأقول لكم  سمعتم أّن اإلنسان عین بعین وسّن بسّن «:   اإلنجیل الذي یقول  
، ومن أراد أن یخاصمك  ، بل من لطمك على خّدك األیمن فحّول لھ اآلخر ال تقاوموا البشر

، أم الفرقان الذي  )774(»  ن، ومن سّخرك میال فأذھب معھ اثنی ویأخذ ثوبك فاترك لھ الرداء
َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِھ َوَلِئن َصَبْرُتْم (،  )775()ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَن(:  یقول

                                                           
 .  )265:  12لسان العرب . ( اللطم والضرب بشيء ثقیل ُیسمع وقعھ:  اللدم)  770(
 .  )496:   1المصدر السابق . ( دع واترك:   ، بمعنى  اسم فعل:  َبْلھ)  771(
 .  167:  95و 326:  14ُنقل عن اإلنجیل في بحار األنوار )  772(
، وإن لم تصب أھلھ  ، فإن أصبت أھلھ فھو أھلھ اصنع المعروف إلى من ھو أھلھ وإلى من لیس أھلھ «:  ورد الحدیث بصیغة)  773(

 .  » فأنت من أھلھ
 .  67ث المشكلة في الرتبة ، األحادی 46، النوافح العطرة  148:  1كشف الخفاء :  قارن

 .  286و 79، بین اإلسالم والمسیحیة  39ـ  38إنجیل لوقا )  774(
 .   199:  7سورة األعراف )  775(
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ِذیَن َال َیْرُجوَن َأیَّاَم ُقل ِللَِّذیَن آَمُنوا َیْغِفُروا ِللَّ(،  )777()َوِإَذا َما َغِضُبوا ُھْم َیْغِفُروَن(،  )776()َلُھَو َخْیٌر لِّلصَّاِبریَن

 !؟ )778()اللَِّھ

أّي ھاتین الدیانتین تسمح ألھلھا بكّل ذلك التعّصب :  ، قل لنا أال بعّزة الدین  
 !؟ والتضارب

ثّم ألیس من العجب ـ مع كّل تلك اآلیات ـ ما یحاولھ ویومي إلیھ بعض كّتاب المسیحّیین   
نازعًا إلى فصل العلم عن الدین ! ؟ ، ولكن الدین ال یساعد علیھ العلم یحكم بالتساھلأّن :  من

 !   ، وتلك اآلیات الذھبیة نصب عینھ وقید نظره  في فلسفتھ

أّما نحن فالدین الذي ال یتمّشى مع العلم ویتكاتف وإّیاه ال تجدنا إّال ضاربین بھ عرض   
 .  ، سّیما إذا كان إلھیًا ولو في بعض األزمنة واالحتقار وإن كّنا ال نستقبلھ بالمھانة!  الجدار

إّن الدین ـ فیما عدا التوحید ـ كالماء الزالل یتشّكل بأشكال ظروفھ ومظاھره :   بل نقول  
 .  حسب اقتضاء األحوال

 !؟ وھل یستطیع العلم ھنا أن ال یرافق الدین ویوافقھ  

وما تعاستك إّالمّما جنتھ !  أتعسك وأشقاكما !   ویلي علیك وویلي منك أّیھا االنسان  
 !   )779()  یداك أوكتا وفوك نفخ  : (  یداك

العنایة ال تزال تبعث الخاّصة من صفوتھا والصنیعة على عینھا لصالح ھذا الضعیف   
 ! ؟ ، أم إلى مجتمع أصل یتفّرع منھ ھو والقرود ) آدم (المتمّرد المختلف ھو في نسبھ أإلى 

، فینقسم ذلك  وبین من سفرائھاتجھد العنایة في إصالحھ على تعالیمھا ومساعي المند  
،  ، وذال واحتقارًا واحدة تكّذبھم جھارًا وتسومھم ھونًا وصغارًا:  التعیس على نفسھ طائفتین

أو  )780(، ولكّنھا تتالعب بتعالیمھم تالعب الصبیة باُألكر وُأخرى تصّدقھم في ظاھر الحال

                                                           
 .  126:  16سورة النحل )  776(
 .  37:  42سورة الشورى )  777(
 .  14:  45سورة الجاثیة )  778(
 .  ، وھو كّل سیر أو خیط یشّد بھ فم السقاء أو الوعاء شّدتا بالوكاء:  أوكتا)  779(

 .  وھذا مثل یضرب لمن یجني على نفسھ الحین
،  ، فلم یحسن إحكامھ ، فأراد أن یعبر على زقٍّ قد نفخ فیھ أّن رجًال كان في بعض جزائر البحر:  ذایخبر عن أصل ھ)  المفّضل (كان 

.  یداك أوكتا وفوك نفخ:  ، فقال لھ الرجل ، فلّما غشیھ الموت استغاث رجًال ، فغرق حّتى إذا توّسط البحر خرجت من الزّق الریح

 .  )491:   2، مجمع األمثال  443و 430:  2، جمھرة األمثال  331األمثال البن سّالم (
 .  )580:  2صحاح اللغة . ( الُحفر:  اُألكر)  780(
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، وأّمت بھا إلى  ، حّورت تلك الحقائق عن ُأصولھا إلى طبق أھوائھا  أعالي الشجرالریح ب
 .  ، ال إلى جواھر غایاتھا  غایات أنفسھا

 !  ، وھكذا ال یزال یفعل  وھكذا فعل اإلنسان  

، أّما البشر فكّل واحد  ، والناصح یصیح حّتى یبّح ، والمصلح یصرخ الكاتب یكتب  
 ! ھ آلھة طباعھ وما یتنّزل علیھ من سماء أھوائھیسیر على ما توحیھ إلی

، صاح   ، سابح في غمرة ، ویجري على ما یجّر بزعمھ منفعتھ كّل یسیر فیما یتیّسر لھ  
 :  وال بما في القرآن من عظة أو بیان )781() ال یدري بما في اإلنجیل  (،  في سكرة

 !  سكر الصبا لم تدر باإلنجیل*** أتلو صحائف وجنتیك وأنت في 

، حّتى بلغ الحزام  والغرض من كّل ھذه النفثات أّن الشّر قد تفاقم بین ھاتین اُألمتین  
، ولم یقصر الشغب والبالء على الشتم والسباب في المؤّلفات والكتب وھتك كلٍّ  )782(الطبیین

،   ، بل تجاوز إلى ما تسمع وترى من دماء ُتسفك وأعراض تھتك  حرمات دین اآلخرین
، وكّل ما تقشعّر لھ أبشار البشریة وتضّج منھ إلى   وعمران بالد ُتنسف وأعمار عباد تقصف

 !  یر والوجداناهللا الدّیان ثّم إلى الضم

وأعظم ما ھنالك رزیة إلصاق كّل ذلك باألدیان التي عرفت كیف تبرأ من ذلك   
، وتدعو بكّل ناطقة منھا إلى التساھل والتعاطف وبّث روح الحنان والرحمة في كّل  التعّصب

 .  ُأّمة ومع كّل حزب وطائفة

:  زال دینًا وأدبًا أو ما یسّمونھبیَد أّني ال أشّك وال أرتاب أّن تساھل المسلمین فیما ال ی  
، وتعّصب غیرھم لدینھم وقومھم ولغتھم وعاداتھم  ، تساھلھم في كّل تلك األحوال )  سیاسة  (

، ھو أحد األسباب التي تركت المسلمین على   ، تساھل ُأولئك وتشّدد ھؤالء وسائر شؤونھم
 .  ما تراه الیوم مّما ال أزیدك بھ علمًا وال عنھ خبرًا

،  ، وفحصتھا بأدّق فحصك  كن أتراك لو تغلغلت في البحث عن األسباب والمباديول  
، أكنت تجد السبب أو أشّد غیر دخول  ، ووزنتھا بعیار مقاییسك وسبرتھا بمسبار غورك

 !؟ الغربّیین ومّد أیدیھم إلى الشرق

                                                           
 .  ) )رحمھ اهللا(منھ  . ( ، وال یخفى لطفھ ھنا  ) !؟ ما یدریك ما في اإلنجیل : ( ، یقولون مثل في عرف أھل العراق)  781(
حلمات (ألّن الحزام إذا انتھى إلى الُطبیین ; المبالغة في تجاوز حّد الشّر واألذى یضرب ھذا المثل في تفاقم األمر والكنایة عن )  782(

 !  ؟ ، فكیف إذا جاوزه فقد انتھى إلى أبعد غایاتھ) الضرع
 .   126:  8، لسان العرب  13:  2، المستقصى في أمثال العرب  308:  1جمھرة األمثال :  الحظ
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قف ، و  ، ولّطف الفكر  ، وأحسن النظر  خذ من یوم الحروب الصلیبیة إلى یومك ھذا  
 ..  ، وأدر بصرك في الحواشي واألطراف في المراكز

ـ أن أعود مؤّرخًا وجامعًا )  الدین واإلسالم (وال یسمح لي مقامي ھذا ـ وأنا أكتب في   
، وال ترتاب فیما  لك الشواھد واألمثال والقرائن واألحوال التي تتجّلى لك بھا تلك الحقیقة

 .  أحرزُتھ وحدسُتھ

، یوم كانت الدولة عربیة   عة قرون أو أكثر من أوائل اإلسالمألیس قد مّرت أرب  
، لیس   ، وصفاء ومحّبة ، وھناء وراحة إسالمیة والمسلمون مع المسیحّیین في سلم ودعة

، ال  ، حّتى في المباحث الدینیة واُألصول االعتقادیة ، وال حاشیة مشاحنة  بینھم طرف نزاع
، وال یدور بینھم في كّل  مة لدینھ وكرامة لمذھبھیجد كّل من جاره ومواطنھ إّال كّل حر

 ! ؟  معاملة إّال كّل حسنى ومجاملة

عاصمة اإلسالم ومدینة الشرق وقاعدة الخالفة یوم ذاك تخبرك عن كثیر )   بغداد  (سل   
، حّتى إذا مسح الغرب عن عینیھ سنة الكرى وأیقظتھ زعقات  ذلك وقلیلھ ودقیقھ وجلیلھ
، تلك الدول  ، وكان أّول انتباھتھ تلك المناوشات في األندلس لبرقالشرق ولمعات ذلك ا

، ثّم سرت تلك الحركة الفكریة في  العربیة الزاھرة ذات الحضارة الباھرة في القرن الرابع
، حّتى تركھا الشرق والعبرة بھ والغیرة منھ في المقیم المقعد والمسيء   اُألمم الغربیة

أعظم مكرھم وأشّد ما عندھم وما یستفرغ جھدھم سقوط الشرق ، فكان أكبر ھّمتھم و المسعد
 .  من أوج مجده وھبوط نجم سعده وثّل عروش شرفھ

ولم یجدوا أنجح للوصول إلى ھذه الغایة من تحریش بعضھم على بعض وإفساد ذات   
 .  ، وإذا تقّطعت أوصالھم سھل استئصالھم وھان أمرھم  بینھم وتضاربھم على أنفسھم

دوا أقرب الطرق إلى ما یرومون من إفسادھم وشقاقھم إلقاء العصبیات الدینیة ثّم وج  
وطریقًا  )783(، حیث أصابوا فیھ مدخال كالنافقاء ، فسلكوا إلیھم من ھذا السبیل  فیما بینھم

 !  )784(أوسع من الدھناء

، ما كانت   وألمعي الظّن ال یرتاب أّن كّل ما نشر من المطاعن على اإلسالم والمسلمین  
، وإّال فإّننا لم   ھو باللسان العربي منھا فضال عن غیرهولم تكن إّال من الغربّیین حّتى ما 
 .  ـ إّال كّل سلم ودعة ومالئمة ومجاملة كما لم یعھدوا مّنا نعھد من بني أوطاننا الشرقّیین ـ

                                                           
،  اء برأسھ، فإذا ُأتي من قبل القاصعاء ضرب النافق ، وھو موضع یرّققھ إحدى حَجَرة الیربوع یكتمھا ویظھر علیھا:  النافقاء)  783(

 .  )1560:  4صحاح اللغة . ( خرج:  ، أي فانتفق
 .  )434:  4لسان العرب . (  الفالة:  الدھناء)  784(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 !  ، وما ھي منھم ببعید ، ما ھي إّال من إحدى غرائب الغربّیین نعم  

مالك واالستعباد ما اشرّب في وقد انضّم إلى الجشع السیاسي وشره االست!   كیف  
 .  قلوبھم من حّب اإللحاد وبغضة عاّمة األدیان

:  فھم في اإلفساد بیننا ـ معاشر الشرقّیین ـ یسعون إلى غایتین ویقصدوننا من وجھتین  
 .  ، وسیاسیة دینیة

فمن إحدى خدعھم ودسائسھم التي ال یزالون یعملون علیھا إلشباع نھمتھم وتبرید   
رغبًة في اإلباحة العاّمة ;  ، وقلع جذور المذاھب واألدیان ثانیًا باستمالك الشرق أّوالغّلتھم 

، ونسبوھا إلى ما اختلقتھ  ، بل تلفیقات ضاللة  ، أّنھم وضعوا رسالة والسراح المطلق
كتبھا في جواب  )785()  عبد المسیح : ( ، وأفكتھ أفكارھم من رجل مسیحي اسمھ نفوسھم

 .  حیث دعاه إلى اإلسالم)  المأمون (أحد بني عّم )  عبد اهللا الھاشمي  (

، ال  ومنتھ في أودیة التاریخ ـ مختلق مجعول )786(وكّل ذلك ـ كما تعلم أنت وكّل شاد  
إذ ھذه شھود كتب التاریخ بین أیدینا ونصب ;  وجود لھ في فروع الكتب وال في اُألصول

، ولیس فیھا من ذكر ذینك  ، وقد أحصوا فیھا النقیر من دولة العباسّیین والفتیل أعیننا
 )787() الطبري (تمدة كتاریخ ، وال في واحد من الكتب المع الرجلین أثر وال عین

، بل وال إشارة إلى وجود إنسانین في  وأضرابھما حرف من تلك القّصة )788() المسعودي (و
 .  )  عبداهللا (أو )  كعبد المسیح ( )789()المأمون(زمان 

                                                           
 .  وما بعدھا 259لى دین المصطفى راجع ما ُذكر حولھ في الھدى إ)  785(
 .  )2390:  6صحاح اللغة . ( ، كأّنھ ساقھ وجمعھ یأخذ طرفًا منھ:  ، أي الذي یشدو شیئًا من األدب:  الشادي)  786(
، وطلب العلم بعد  مولده سنة أربع وعشرین ومائتین.  ، العالم المشھور أبو جعفر محّمد بن جریر بن یزید بن كثیر الطبري)  787(

.  ذھبي، على تعبیر ال ، وكان من أفراد الدھر علمًا وذكاًء وكثرة تصانیف ، ولقي نبالء الرجال ، وأكثر الترحال األربعین ومائتین

، والحسن بن  ، ومحّمد بن عبداهللا بن بزیع ، ومحّمد بن حمید الرازي ، وإسماعیل بن موسى السّدي ابن أبي الشوارب:   سمع من

، وأحمد بن  ، وأحمد بن القاسم الخّشاب  ، وأحمد بن كامل القاضي أبو القاسم الطبراني:  وحّدث عنھ.  ، وآخرین الصّباح البّزار

،  ، تاریخ اُألمم والملوك ، تھذیب اآلثار جامع البیان:  من مصّنفاتھ.  كان فقیھًا مؤّرخًا مفّسرًا لغویًا عالمًا.  ائفة، وط علي الكاتب

 .  ھـ 310توّفي ببغداد سنة .  ، تاریخ الرجال ، التبصیر الخفیف في أحكام شرائع اإلسالم
،   716ـ  710:  2، تذكرة الحّفاظ  192ـ  191:  4، وفیات األعیان  94ـ  40:  18، معجم اُألدباء  169ـ  162:   2تاریخ بغداد (

، لسان  128ـ  120:  3، طبقات الشافعیة الكبرى   499ـ  498:  3، میزان االعتدال  282ـ  267:  14سیر أعالم النبالء 

 .  )308ـ  307، طبقات الحّفاظ  103ـ  100:  5المیزان 
، ونزل  ، من أھل بغداد ، مؤّرخ رّحالة بّحاثة ، من ذّریة عبداهللا بن مسعود لي بن الحسین بن علي المسعوديأبو الحسن ع)  788(

،  مروج الذھب:  أّلف.  وكان معتزلیًا صاحب ُمَلح وغرائب وفنون.   ، وعّدة ، ونفطویھ أبي خلیفة الُجَمحي:   أخذ عن.   مصر مّدة

، والمقاالت في ُأصول  ، والسیاحة المدنیة ، وخزائن الملوك وسّر العالمین لتنبیھ واإلشراف، وا وأخبار الزمان ومن أباده الحدثان

 .  ھـ 345سنة :  ، وقیل ھـ 346توّفي بمصر سنة .  ، وغیرھا الدیانات
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مقاصد ، وأّن أقصى  وكّل ناظر في تلك الرسالة بتدّبر یھتدي إلى موضع الحیلة منھا  
، وإن كان في صورة الحال قد جعل خّطة  واضعھا ھو الطعن في أساس كّل دین ومذھب

یسّر حسوًا في   (، ولكّنھ   المقال الطعن على شریعة اإلسالم واالنتصار للنصرانیة
 !   ارى في رمیھا من وراءویتو )790()  ارتغاء

، حّتى  ، وتبرز كّل عصر بلباس وما زالت حرباء ھذه الخدیعة تظھر كّل یوم بلون  
 .  )  ھاشم العربي  (ظھرت ثانیًا في مقاالت 

 !   ذاك)  كعبد المسیح (ھذا إّال )  ھاشم  (وما   

 !   ) السروجي أبي زید  (أو )   الحارث بن ھشام (و)  كھّیان بن بّیان (ولیس ھما إّال   

اإلنجلیزي )   لصال جرجیس  ) ( اإلسالم (وقد جعلت تلك المقاالت في ذیل كتاب   
، حّتى رمي بینھم  المتوّلع بین قومھ بالعلوم اإلسالمیة وترجمة القرآن وتفسیره بلسان ُأّمتھ

 .   لكثرة توّغلھ فیھ;  بالمیل إلى اإلسالم

اھا وعرف فیھا مقاالت في تاریخ بدء اإلسالم وكان مّما أّلفھ في ھذه الخّطة التي عان  
، وترجمة حال  ، وبیان تفاصیل مشروعاتھ وعباداتھ وسائر ُأصولھ وقوانینھ  وانتشاره ونمّوه
 ،  ، وترتیب سوره وآیاتھ ، وكیفیة نزولھ  القرآن الشریف

، إلى غیر ذلك  ، وفھرسة مندرجاتھ ومضامینھ ، وذكر تألیفھ وترصیفھ وناسخھ ومنسوخھ
، ولكّنھ ال  ، وأّنھ وإن تحامل على اإلسالم أحیانًا مّما یدّل على سعة اّطالع ذلك المؤّلف

، بل قد یلوح من بعض رموزه أّنھ یعتقد اإلسالم   یحیف كثیرًا وال یتباعد عن اإلسالم شاسعًا
 .  ، فھو یرمي إلى الحقیقة من بعید ویرنو إلیھا بنظر سدید ویتكتم بھ

                                                                                                                                                                                     
، طبقات   13ـ  12:  3، فوات الوفیات  569:  15، سیر أعالم النبالء  94ـ  90:   13، معجم اُألدباء  188فھرست ابن الندیم (

 .  )371:  2، شذرات الذھب  225ـ  224:  4، لسان المیزان  457ـ  456:  3الشافعیة الكبرى 
 170ولد سنة .  ، ُأّمھ مراجل جاریة الرشید أبو العّباس عبداهللا المأمون بن ھارون بن محّمد بن أبي جعفر العّباسي الھاشمي)  789(

،  ، وأمر بتعریب كتبھم قرأ العلم واألدب واألخبار وعلوم األوائل.   كان من رجال بني العّباس حزمًا وعزمًا ورأیًا وفصاحة.  ھـ

،  ، وُھشیم م، وعبید بن العّوا یوسف بن عطیة:   سمع من.  ، ودعا إلى القول بخلق القرآن وعمل المرصد فوق جبل دمشق

كان أبیض ربعة أصفر الوجھ وخطھ الشیب .  ، وغیرھم ، ودعبل الخزاعي ، ویحیى بن أكثم ولده الفضل:  وروى عنھ.  وطائفة

، إلى أن قتل  ھـ 95بویع لھ بالخالفة آخر سنة .   كان یشرب الخمر:  قیل.  طویل اللحیة أعین ضّیق الجبین على خّده شامة

ولدًا ) 18(، وُدفن بطرطوس مخّلفًا  ھـ 218توّفي سنة .  ، وقد غزا الروم كثیرًا العراق الحسن بن سھل، فاستعمل على   األمین

 .   وعّدة بنات
، سیر أعالم  113ـ  112:  6، البدء والتاریخ   192ـ  183:  10، تاریخ بغداد  391ـ  387، المعارف   401ـ  400األخبار الطوال (

 .  )44ـ  39:  2، شذرات الذھب  280ـ  274:  10، البدایة والنھایة  59:  2ة الجنان ، مرآ 290ـ  272:  10النبالء 
 . ، فراجع 1ھـ  347، وفي ھذا الجزء ص 5ھـ  102ص 1تقّدم ما یتعّلق بھذا المثل في ج)  790(
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،   ، إّن مقاالتھ تلك وقعت إلى بعض ُأولئك الملحدین والدّجالین فضیلةولكن على رغم ال  
، وبالیقین أّن موارد التحامل كانت من الخیانة في  فترجمھ من اإلنجلیزیة إلى العربیة

 .  الترجمة

،  اُألولى بترجمتھوما اكتفى بذلك حّتى ضّم إلى تلك المقاالت التي مسخھا عن شاكلتھا   
، واالنسالخ عن زي المباحث العلمیة  ، والتناھي في الشقاء والضاللة فحّولھا إلى التعاسة

 !  وآداب المناظرة ببّذ البذاءة وجّر أعّنة الجرأة وھتك نوامیس الحیاء والحصافة

بجامع )   حلعبد المسی (بید أّنھ ما كان یستمّد غّیھ وبغیھ إّال من تلك الرسالة المنسوبة   
 !   ، وكتمان االسم وكشف السوءة  االشتراك في الزندقة واإللحاد والدجالة

 !  ، وما ھو إّال رجیع إبلیس )  عبد المسیح (فذاك استعار لنفسھ الخبیثة   

!   ، وما ھو إّال ھادم الشرف العربي ) ھاشم العربي : ( والثاني ألصق بتعاسة ذاتھ اسم  
كرحم  (، أو  )791()  كدعوى آل حرب في زیاد (، أو  و عمرووما ھو من العرب إّال كوا

 !  )792() العیر من ولد األتان

، اشترك ھذان الدّجاالن في كّل مواّد السّب والشتیمة لتلك الحضرة المقّدسة  نعم  
 ..  )793(» لوالك لما خلقت األفالك  «:  الكریمة المكّللة بتاج

 ..  اشتركا في كّل سخریة وھزء على الذات األحمدیة ومرآة الحقیقة األحدیة  

ِإَلى َبْعض ُزْخُرَف اْلَقْوِل َشَیاِطیَن اِإلنِس َواْلِجنِّ ُیوِحي َبْعُضُھْم (:  ، فإّن  اشتركا وال غرو وال جرم  

 !  )794()ُغُرورًا

ثّم ما زالت تلك الفرقة الدّجالة الخبیثة تجري على ھذه الشنشنة غیر الحدیثة من الختل   
، وإلقاح الفتن بین  ، وشّق عصا األدیان ، والظھور بلباس غیرھا ، وكتمان أمرھا والخداع
،  ، وتمزیق القرى اآلمنة المطمئنة ، وإشعال نیران الحروب ت شمل الشعوب، وتشتی اُألمم

 .   وتفریق العناصر الملتئمة والممالك المنظّمة

، ما ھو إّال  ، وما الحقیقة والقصد والرأي إّال واحد  كّل عصر تتزّیا بزيٍّ وتظھر بلباس  
 !  إزھاق روح األدیان وإلحاق اإلنسان بالبھیمة والحیوان

                                                           
 .  حماٌر في الكتابة یّدعیھا:  وصدره.  79ھذا عجز بیت ُنسب إلى صالح بن شیرداد في معجم األبیات الشھیرة )  791(
 .  فأشھد أّن رحمك من زیاد : ، وصدره ھذا عجز بیت لیزید بن زیاد المعروف بابن مفرِّغ الحمیري البصري)  792(

 .  350:  6، وفیات األعیان  181:  65، تاریخ مدینة دمشق  196و 191:  18األغاني :  راجع
 .   154، اللؤلؤ المرصوع  10:  1، ینابیع الموّدة  364:  1، ریاض السالكین  406:  16بحار األنوار :  انظر)  793(
 . 112:  6سورة األنعام )  794(
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، وإّال فحاشا عاّمة أفراد اُألّمة المسیحیة ـ   إّن ذلك اللسان لسانھم ولحن القول لحنھمف  
فضال عن أحبارھا األفاضل وُقسسھا األماثل ـ أن یھمسوا في حّق تلك القداسة العصماء ببنت 

 .  شفة

ولم تزل سرادق الحشمة وأستار الصیانة مضروبة بیننا وبینھم معروفة ومألوفة !   كیف  
 .  ، ما ھتكت بالتجاسر على كبراء دیننا ودینھم والغمیزة في زعما مّلتنا ومّلتھم  دنا وعندھمعن

وما ھو من دأب ذوي الفضل والناھجین على سّنة العقل في حّق أّي أحد كان !   كیف  
 !؟  ، فكیف بھذه المّلة المقّدسة وشارعھا الصادق األمین وأّي مّلة كانت

من اُألّمة المسیحیة )  لھ المجد والشرف ) ( محّمد (یكون جزاء ، ال  ال وعّزة األدیان  
، وھم ال یجھلون وال یتناسون أّن ذلك البّر الرؤوف ومظھر الرحمة الواسعة لّما ملك  ذلك

، وأدخلھم في الذّمة   ، كیف منحھم حّریة الدین  أزّمة القّوة وأمكنتھ ید القدرة والسطوة
، وجعلھم من رعایتھ وحمایتھ في أمنع كنف  ھود الوثیقة، وعقد بینھ وبینھم الع المرعیة

 .  وأمرع كھف

، حّتى صارت النواقیس ترّن في  ثّم اّتسع التأھیل والترحیب وزاد التلطیف والتقریب  
 . ، ودین النصرانیة تعّد نوامیسھ وشعائره بإزاء ھذا الدین عواصم المسلمین

، ونواقیس  فھا ھي تلك ُأّمھات بالد اإلسالم قبل ـ كما ھي الیوم ـ كنائس ومساجد  
، وھلّم   ، ورھبان ومتصّوفة ، ومطارنة وقضاة ، وقسس وعلماء ، وزوایا وصوامع ومآذن
 .   جّرًا

 .   ، وكّل طریقة مقابلة بنظیرتھا بكّل حّریتھا وتمام أمنیتھا كّل طائفة مقرونة بُأختھا  

 .  ، وأموالھم المضمونة ، وأعراضھم المصونة دماؤھم المحقونة ناھیك  

، أّي مّلة سمحت لضّرتھا وابنة عّلتھا ما سمحت ھذه المّلة  قل لي بشرف اإلنصاف  
 !؟  المقّدسة ألخواتھا الكتابیة ومعاھداتھا األجنبیة

م السالفة في وال أظّنك جھلت أو نسیت ما كان من الثورات الدمویة التي كانت بین اُألم  
 .  القرون الغابرة مّما لیس ھنا محّل تفصیلھ

، وكانت حنانًا  وحّقًا إّن ھذه الشریعة السامیة اإلسالمیة جاءت بالسالم العاّم لكاّفة األنام  
 .، فلتحیا ھذه الشریعة إلى یوم الدین   ورحمة عاّمة لعاّمة العالمین
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المسیحیة یذكر ھذا النبي البّر الكریم إّال بكّل ، فال أظّن أّن أحدًا من اُألّمة  وبعد ھذا  
َذِلَك ِبَأنَّ (:   ، كما ال یزال كذلك دأب الراسخین منھم في العلم تبجیل وتجلیل واحترام وتعظیم

 .  وكلمة الصدقعن قول الحّق  )795()ِمْنُھْم ِقسِّیِسیَن َوُرْھَبانًا َوَأنَُّھْم َال َیْسَتْكِبُروَن

َال َیْنَھاُكُم اللَُّھ َعِن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم (:   أفتنسى النصارى قول ھذا الفرقان الحكیم  

 !؟ )796()ُیْخِرُجوُكم مِّن ِدَیاِرُكْم َأن َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم

 !؟  )797(» من آذى ذّمیًا فأنا خصمھ یوم القیامة «:   ل ذلك النبي البّرأو تنسى قو  

 .  إلى كثیر من أمثال ذلك مّما ال یّتسع المجال إلحصائھ  

، وال  إّن الجھابذة منھم واألساتذة المتضّلعین في العلوم ما جھلوا ذلك:  وحقًا أقول  
، وإن لم  ، وعرفوا شرف ما جاء بھ  قدره، وقد قّدروا ھذا النبي األمین   نسوه وال تناسوه

 .   تؤمن بھ ألسنتھم فقد آمنت بھ قلوبھم

، وعلى رغم الوفاء ورغمھم وبالعزیز علینا وعلیھم أّن بعض أھل الغرارة  نعم  
 والجھل منھم ـ وما أكثر ما یّتفق مثلھم في كّل ُأّمة ومّلة ـ قد انخدعوا

،  وغیرھم) ھاشم العربي(و)   بعبد المسیح  (ین وخضعوا لمفتریات ُأولئك المالحدة المتسّم
 .  ، وھم أشّد األعداء لنا ولھم فأنسوا بھا بحسبان أّنھم أولیاؤھم ومن حزبھم

فأعادوا تلك المقاالت بعینھا مع بعض التغییر والتشویش في سوقھا وترتیبھا على   
وصدم وردم على ، وأّنھا ھدم في ُأصولھم  الغّرة والجھل بأقصى غرضھا ومعزى قصدھا

 !   ، وكّلھا عائدة بالنقض علیھم عقولھم

وظّني أّن بعض ضعفاء النصارى المزجاة بضاعتھم من العلم ـ وال تظّنھ سوى مؤّلف   
ـ لّما تحامل على اإلسالم وتقّحم على معارضتھ ولم یجد فیھ محّل نبز وال )  میزان الحّق  (

بكلمات ُأولئك الملحدین المناوین والمعاندین ، ألجأتھ الضرورة إلى التعویل والتشّبث  ھمز
 .  لكّل مذھب ودین

، ومّزقھ   ، فرّد أقاویلھ وأباطیلھ شذر مذر حتى انتضت رحمة اهللا ذاك الصارم الھندي  
 .   ، ولم یبق فیھ ولم یذر  كّل ممّزق

                                                           
 .  82:  5سورة المائدة )  795(
 .  8:  60سورة الممتحنة )  796(
:   2، الآللئ المصنوعة  158:  2، الجامع الصغیر  236:   2، الموضوعات البن الجوزي  370:  8تاریخ بغداد :   الحظ)  797(

 .  285:  2، كشف الخفاء   140
، النوافح العطرة  362:  4كنز العّمال :  في»  تھ یوم القیامة، ومن كنت خصمھ خصم من آذى ذّمیًا فأنا خصمھ «:  وورد بصیغة
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 وقبل استیفاء المقاالت الخمس التي وقع االّتفاق بینھما على الخوض فیھا نكص عاجزًا  
 .  ، ولم یخض معھ في بقیة المسائل  ووقف ناكال

 .   ، یظھر لك ذلك إن شاء اهللا  ولواحقھ) إظھار الحّق(راجع   

، فرام بزعمھ أن   )الضاللة(ثّم وصل الدور ودالت األّیام وجاءت النوبة إلى صاحب   
أحادیث ، فجمع أربعة مجّلدات احتطب فیھا خبط عشواء جملة  )إظھار الحّق(یرّد أو یكتم 

، وعّقبھا   ، ثّم تمّسك ببعض متشابھات من القرآن  مشھورة الوضع من الضعاف والمناكیر
ثّم كان أوفر !  ، دّل بھا على أّنھ لم یتلّمظ من العلوم اآللّیة وال ببّلة منھا  بإشكاالت في العربیة

 .  بضاعتھ المھارة في صناعة الشتم على أزكى النفوس الطاھرة

) تعالى اهللا ورسولھ عّما یقول الظالمون(أّن محّمدًا :  في عّدة مواضعفتراه یسرد لك   
،   ، ونقض العھد  ، وشرب الخمر ، وعبد األصنام  )غفرانك اللھّم! (  ، وفجر ، وكفر  غدر

 !  ، ما شاء وشاءت لھ الغوایة  ّرًا، وھلّم ج )798(وتزّوج زوجة ابنھ

 !  وسالحھ وقّحتھ وصالبة وجھھ) إبلیس(انظر إلى سلحة   

، وما  )میزان الحّق(و ) عبد المسیح(و ) ھاشم العربي(وتلك وأمثالھا ھي كانت عّدة   
 !  ، أو تكون بعالقة الضّد أكثر ما تكذب األسماء

، لو كّنا ـ معاشر المسلمین ـ كما أنتم فیھ من عداوة الرحمان وعبادة   ، یا ھؤالء نعم  
إّن :  ، لقلنا إزاء ذلك القول الشیطان وعدم رابطة من الدین إالَّ رابطة الكفر بھ واإللحاد فیھ

 ، ولرأیتم  ، ولكان لنا مجال واسع وشبھ حجج قواطع كذا وكذا) مریم(، و  كذا وكذا) المسیح(
 .  أّینا أضعف جندًا وأشّد في الشتیمة شكیمة

 .  ، أو یأتي إلحادكم على وطید دیننا ولكن معاذ اهللا أن یستخّف جھلكم بحلمنا  

، أنا  ولكّني نذیر ألھل الفضل واألصّحاء والصلحاء من النصارى الذین تنتمون إلیھم  
 .. لفظائع والمنكراتنذیر لھم بأن یھّموا وال یھنوا وال یغّضوا الطرف على ھذه ا

، والعنایة بتربیة  ، والبراءة من أّولكم وآخركم أنا نذیر لھم في أن یھّموا بقطع دابركم  
، وإّال ففي جھلة المسلمین ودّعارتھم من یستطیع أن  ، أو إعالن البراءة منھم  أمثالكم
صلى اهللا علیھ وآلھ () محّمد(ثر مّما تسّدجتم وافتحرتم في حبیب اهللا أك) المسیح(في  )799(یتسّدج

                                                           
 .  136و 133و 122و 68في الھدى إلى دین المصطفى ) الضاللة(ُنقل ذلك عن الھدایة )  798(
 .  )200:  1القاموس المحیط . ( كذب:  سدج)  799(
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، ویقول في دّرة صدف العّفة والطھارة  ، ویقدر أن یكشف الحجاب ویھتك الستار )وسلم
 .  ما أنتم أعلم بھ) مریم العذراء(

وغّضوا ،  ، واستغشوا ثیابكم وھنالك ـ أّیھا األصّحاء وأھل السالمة ـ صّموا آذانكم  
، ویكون   )ال سمح اهللا(، أو میلوا إلى جانب أھل الخنا والفجور والعھر والفسوق   أبصاركم

 .  البادي ـ إذ ذاك ـ أظلم والذنب على الساكت أو المسّبب أعظم

، وكّل   المتحاملون على شریعة اإلسالم )800(، وجمیع ُأولئك األوشاب الطغام نعم  
، كّلھم ـ   ُأخوانھم الذین یمّدونھم في الغي والبغي على تلك الشرعة الطاھرة وشارعھا المقّدس

عن ـ معاذ ، وما كان حالھم وإّیاھا في الرّد لھا والط بحمد اهللا ـ ما أضّروا بھا نقیرًا وال فتیًال
ُعثیثة تقرم جلدًا : ( ، أو )801()كمبتغي الصید في عریسة األسد: ( اهللا ـ علیھا إّال

 !  )802()أملسًا

ھاشم (ولقد كنت أیضًا ـ قبل برھة من الزمن ـ صّممت العزیمة لّما نظرت في مقاالت   
قد : (  موضوعًا في تمزیق أقاویلھ وتفریق أباطیلھ قائًال لھ المجھول الحقیقة أن ُأفرد) العربي

نا ـ بحمد اهللا ـ أقدر ، وُأریھ أّن )لّبث قلیًال یلحق الھیجا حمل(،  )803()أنصف القارة من راماھا
على السّب والشتم والظلم والھضم وبذاءة اللسان وجرأة الجنان من كّل متعّود لھا معّول 

 !  ، فما ھو إن جرى أو جارى إّال كالحبارى علیھا لیس عنده سواھا

ولكن عزفت وانصرفت أشّد العزوف صونًا ألقالمي عن التلویث بنقل أشباه كلمات   
، وتنزیھًا لھا عن سّبة المسّبة  ، وترّفعًا نفسي عن تلك الخّطة التعیسة ثذلك الملحد الخبی
 :   فإّن الزبد یذھب جفاًء.  ، وتركتھ یستأكل بنفسھ ویتالشى بذاتھ وشیمة المشاتمة

 وإن كان شتمي فیھ صاب وعلقم*** وكم من لئیم وّد أّني شتمتھ 

                                                           
 .  )291:  6العین للفراھیدي . ( األخالط:  األوشاب من الناس)  800(

 .  )1975:  5صحاح اللغة . ( أوغاد الناس:  اموالَطَغ
، جمھرة   251األمثال البن سّالم . ( عرین األسد:  والعریسة.  ھذا مثل یضرب في الحاجة تؤّدي بصاحبھا إلى تلف النفس)  801(

 .  )150:  2األمثال 
.   ، وھي داّبة صغیرة تقع في الجلد فتفسده تصغیر ُعّثة:  والُعثیثة.  لمھین یقع في الرجل الشریفُیضرب مثًال للرجل ا)  802(

 .  )55ـ  54:  2جمھرة األمثال . ( الحّز:  والقرم
، وذلك  قاَرة:  ، وسّموا قبیلة من الُھون بن خریمة:  والقاَرة.  ُیضرب مثًال في مساواة الرجل صاحبھ فیما یدعوه إلیھ)  803(

 .  األكمة:  والقارة.  الجتماعھم والتفافھم
، فلّما التقى الفریقان رماھم  ، وكانت القاَرة مع قریش ھ قد وقعت حرب بین قریش وبكر بن عبد مناة بن كنانةأّن:  وأصل المثل

 .   )55:  1، جمھرة األمثال  137األمثال البن سّالم . ( قد أنصفوكم إذ تقاتلوكم بما تقاتلون بھ:  ، فقیل اآلخرون
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 ِھ حیُن ُیشتمأضرُّ لھ من شتم*** وللكفِّ عن شتم اللئیم تكّرمًا 

 :  و) كیف ال(

 !  )804(والظلم مرتعھ وخیم*** البغي یصرع أھلھ 

على أّن كّل ما یتمّسك أو یمكن أن یتمّسك بھ المتحاملون على الشریعة اإلسالمیة من   
 .   الشبھ والمراجعات قد أجبنا عنھا فیما تقّدم

وأّما ما وراء ذلك من .  المباحث العلمیة التي یسوغ لنا الخوض فیھافھذا ما یعود إلى   
االستھزاء وقول الزور والفحشاء فجوابھ على أھل الفضل والكمال منھم لیرّد الحلیم السفیھ 

 .  والعالم الجاھل

بینھم قد تذكیر المسلمین والمسیحّیین جمیعًا أّن البالء :   وقصاراي وكلمتي األخیرة  
، وأّن ید العدّو لھما معًا قد لعبت فیما بینھما حّتى أوشكت أن تقضي  تعاظم والشّر قد تفاقم

، وأّن تلك المكافحة والمكابحة التي ھي أشّد أثرًا من المسایفة والمرامحة لیست ھي  علیھما
راصد لھما وشبكة  )805(، وإّنما ھي زبیة من مقتضیات طبائعھم وال من آیات شرائعھم

 .  احتیال علیھما

، ولم یستمعوا لمنذر التاریخ   وال أحسب أّن النصارى لم تّتضح لھم بعد جلیة الحال  
،   یاھم فیھ، وما حّدثتھم وقائع األّیام عن الغرب وحجزتھم من مطلق الدین ونوا  وداعي العبر

، وھم یعلمون أّن الغرب لو   سیاستھم وتوّددھم إلیھم )806(كما أحسبھم ال ینخدعون لبرقشة
ما كان لیخّص اإلسالمیة بعسفھ ویبسط !)  حینيال حانت تلك الساعة أو حان (امتلك الشرق 

، بل ینظر إلى مطلق الدین بعین سخط واحدة  للنصرانیة جناح لطفھ وبساط عطفھ
 .   ویستقبلھما معًا بسطوة جاحدة وأخذة قاسیة

استھالك كّل ُأّمة ملكت ..  ، ومظاھر القسوة واالستھالك وھناك الرّق واالستعباد  
 .  یرتھا، واستعمرت نظ قرینتھا

                                                           
 . )56، خاّص الخاّص للثعالبي  28:  2جمھرة األمثال . ( ثقیل موبئ:  ووخیم.  عجز البیت من األمثال المشھورة)  804(

 .  616:  1وقد ُنسب ھذا البیت لحنین بن خشرم السعدي في مجمع األمثال 
 :   عیسى التمیميوقال محّمد بن 

 والبغي مرتُع مبتغیِھ وخیُم*** ندم البغاة والت ساعة مندم 
 .  212راجع معجم األبیات الشھیرة 

 .  )184:  13تھذیب اللغة . ( ، أو بئر ُتحفر لألسد فرة في مكان مرتفعح:  الُزبیة)  805(
 .  )78:  17تاج العروس . ( ، أو التلوین شبھ تنقیش بألوان شّتى:  البرقشة)  806(
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حفاظًا على ..  ، وإّال فحفاظًا على السلم والدعة والصفاء والمجاملة فإّن راق لكم ذلك  
كرامة األدیان وصونًا لھا من حفزات من ال یركن إلى دین وإن التصق بالمسلمین أو 

 .  المسیحّیین

نظر أال وإّن عزمة من عزمات اهللا علیكم وعظیمة من عظائمھ فیكم أن ال تھملوا ال  
، ولعّل لھا كبیر أثر في ناموس االجتماع وإن كانت  ، فلعّلھا خطیرة والتدّبر في ھذه الخاطرة

 .  في القول صغیرة

،  ، واإلیمان بالمبدأ والمعاد وحسبكم وراء اُألخّوة البشریة جامعة الوطن واللسان  
 .  ، والكتب واألنبیاء والحساب والجزاء

، أفال یكون بحفظ الشرف  من الفریقین إلى الدعوة الدینیةفإن دعت الدواعي لكّل واحد   
 !  والعّفة والنوامیس والنزاھة والشھامة والكرامة

 .  ، وما ھو على اهللا بعزیز إذا شاء  ھذا ما أقولھ وأتمّناه لي ولكم وُألّمتي وُأّمتكم  

 

   ذكر نبذة من شھادات وأقوال علماء الغرب :  التتّمة الثانیة

 ذكر نبذة من شھادات وأقوال علماء الغرب:  الثانیة التتّمة [

 )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وفیھا إشارة إلى حیاة النبي  في اإلسالم ونبّیھ والقرآن

 ]وبعض الكالم في الثالوث 

أّنك رّبما عرفت من جمیع ما تقّدم من سیاقة مباحثنا وطرز طریقتنا ولحن :  الثانیة  
، ونعترف لكّل ذي حقٍّ  ، ونعدل في القضیة إّال أن ننصف في الحكم كلماتنا أّننا ال نوّد

، وال نساوي بین   ، وال نحیف على ذي الفضل ، وال نطفف الوزن ، وال نبخس الكیل  بحّقھ
، وال نحكم على العاّم بحكم   ، وال نّطرد الالئمة على البريء والجاني المسيء والمحسن

 .  الخاّص

جزء األّول ـ بعد أن ذكرنا شیوع اإللحاد والدارونیة عند الغربّیین وقد رأیت في أوائل ال  
، كان لھم في الدین القدم الراسي والعرفان   ـ كیف استدر كنا ذلك بذكر جّلة من مشاھیرھم

، وأوردنا من كلماتھم ما یشھد لھم بكمال المعرفة وصادق  الراسخ والوصول إلى الحقیقة
 .  )807(األدّلة والبراھین الیقین وصّحة الدین وإصابة أدّق

                                                           
 .  وما بعدھا 246ص 1راجع ج)  807(
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وعلى ذلك النسق وفي ذّیالك الطرد وجب ھنا أن نشیر إلى كثیر علماء الغرب الذین   
، وكانوا على جانب من  بحثوا في اإلسالم المباحث الدقیقة وأصابوا منھ الجوھر والحقیقة

 .  اإلنصاف دفعھم إلى اإلقرار واالعتراف

ثّم على دأبھم ودیدنھم من التوّسع في البحث والتناھي في الفحص والبلوغ إلى التخوم   
، وخّلصوا  ، قد تخّصص بّحاثون منھم في ھذا السبیل  والغایات دون السطوح واألطراف

، وأصبح لھم من راسخ  ، فما ازدادوا بھ إّال یقینًا وال علیھ إّال تعویال أعمارھم لتلك الغایة
 .  یھ ما لیس للكثیر من العریقین بھ والناشئین علیھالعقیدة ف

، والنصب  ، وااللتماس والطلب ، فإّن واجد الشيء بعد الجھد والتعب وال جرم  
، واستلمھ تقلیدًا  ، وأخذه وراثة أو حبوة ، وأصابھ صفوًا  ، غیر من جاءه عفوًا  والعناء
 .   ومتابعة

، وأصحر بھذه   ي كتب في ھذا الموضوعولست أرمي وأنحو إلى جمع كلمات كّل غرب  
 .  ، وجاھر بمریر ذلك الرأي الحقیقة

إذ لو كنت قّیدت ـ وعلى األقّل ـ أسماء من عبرت على ;   على أّني في لوعة أسف  
ذكرھم من ُأولئك الباحثین الذین لھم قیل حقٍّ وكالم صدق ودقیق بحث واستخراج جلي 

، ولو نزعت إلى ذلك لكنت قد  ین الحّق وحّق الدینبرھان على صّحة اإلسالم وأّنھ ھو الد
 .  جمعت إلى زماني ھذا أكبر كتاب وأنفس موضوع في اإلسالم

،   ولكن لیس یخفى سبیلنا على من أحاط خبرًا بما سبق من ھذا الجزء وأكثر الذي قبلھ  
سویعات إنشائھ لم فاّن من تدّبرھما سیرًا وسبرًا ال محالة یستبین لھ أّننا في ُأویقات إمالئھ و

، ولم نواصل التتّبع في مطالعة الصحف والكتب   ، ولم نحص الفحص نستقص النظر
 .  المشروعة في أمثال المواضیع التي طرقناھا واألبواب التي قرعناھا

استطردنا سیاقة تحریر ھذا الجزء من أّولھ إلى مقامنا ھذا من دون أن ننظر في   
، فضال عن إمعان النظر في الصحف  الم وتناضل دونھالمؤّلفات التي تسّدد عن اإلس

، أو التي تستطرده استطرادًا ویّتفق لھا الخوض فیھ  والمجّالت االختصاصیة بذلك الشأن
 .   أحیانًا من مقتبس منار أو سبیل رشاد أو مالجي أو غیرھا

العتید الحاضر ، بل اكتفیت ب  ، أو أتقّیل من ظاللھا فیئًا ما أسعفت أن أرى من ذلك شیئًا  
، وبما أبقتھ سیطرة النسیان وصكصكة صروف الزمان  ، وبما سنح على الفكر في الخاطر

 .  من المراجعات القدیمة والمطالعات الغابرة
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أو فكان القلم والطبع معًا یتجاریان ویتباریان من دون وقفة وانتظار لمراجعة   
، إّال یسیرًا من تعّھد العھدین ونزر من الكتب  ، من حّر تحریر أو محاورة نحریر استحضار

 .  لضبط النقل منھا

أّما ما شرّفنا بھ صحائفنا من كرائم القرآن المجید فقد كّنا نورد أكثر اآلیات من غیر   
 .  تجدید مراجعة أخذًا بما في الحافظة وبقایا الذھن والذاكرة

، كما   لك ما وقع في بعضھا من السھو ویسیر من التغییر في حرف أو حركةومن ذ  
 .  سندّل علیھ عند نھایة ھذه الخاتمة إن شاء اهللا

،  ، واالستعجال وقصر المّدة ، وقّلة العدید والعّدة ، إّن الوحدة وعدم المساعدة نعم  
، وال  صاء مجال فرصة، لم یدع لالستق  وتدافع الخواطر على الذھن وتزاحمھا على الفكر

 .  لالستعانة بغیر اهللا حاجة

 .  ، وعلى ما أقول شھیدًا وكفى بھ ناصرًا ومعینًا  

، من متنّوري  ومذ بدا لنا أن نذكر شیئًا من كلمات من فاق وأربى من علماء ُأوربا  
 ، بعد أن األفكار ومستشرقي العلوم الذین دفعھم سائق اإلنصاف إلى المعرفة واالعتراف

، وأغالق اإللف  العصبیة )808(، فخلعوا نیر سلكوا الطریق وأصابوا الحّق بالبحث والتحقیق
، وقطعوا السالسل الحابسة عن النھوض إلى   ، والجمود على تلقین اآلباء واُألّمھات  والعادة

، وجدنا أّن ذلك یحتاج إلى   ن مناھل عین الحیاةطلب النجاة المانعة عن اغتراف السعادة م
 .   ، قد یعسر جمعھا وال یجتمع إّال بعناء شملھا بذل جھد واستفراغ وقت وجمع عّدة

)  عبداهللا ولیم كویلیام  (وكان قد مّر على المحتي رسالة للفاضل اإلنجلیزي الشھیر   
، وحاد بنفسھ إلى التوحید   الذي اھتدى بنور عقلھ ومجاھدة نفسھ إلى ھذا الدین الحنیف

وفارق التثلیث في ھذه األعصار وتلك األمصار التي تعرف أنت كیف عزوفھا عن الدین 
 .  وعزوبھا عن تطّلب الحقائق الروحیة وتكمیل النفس بمعرفة خالقھا ومبدأھا ومعادھا

من مجعوالت ، وما األدیان عند أكثرھم إّال أوھام ھي   فإّنھم عن ھذه المسائل بمراحل  
 !  البشر وموضوعات الزعماء

، وال یحبس ألطافھ عن رومي وال  یمّد بعنایتھ من یشاء من عباده)   سبحانھ (ولكن اهللا   
 .  ، بل فیضھ عمیم وفضلھ جسیم ، وال یخّصھا بعربي وال عجمي خزري

                                                           
 .  )167:  15تھذیب اللغة . ( الَعَلم:  الِنیر)  808(
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ّمر ، فش وبذلك تجد ھذا الحّر الحري بالتوفیق قد أحرز نصاب الصواب في ھذا الباب  
عن ساعد الھّمة في الدعوة إلى اهللا واألخذ بتوحیده وخلع ربقة الشّر وموبقة الشرك عن 

، اّتخذ لھم مسجدًا إلقامة   من أبناء جلدتھ )809(، حّتى آمنت جماعة من قومھ وحفلة األعناق
 .  المقّدسة فیما بینھمالفرائض ونشر تعالیم اإلسالم 

وما زال یبّث في تلك األجواء واألرجاء األدّلة القاطعة والبراھین الساطعة على   
 .   أفضلیة الدیانة اإلسالمیة على سائر األدیان

المترجمة )  بالعقیدة اإلسالمیة (فمن بعض منشوراتھ في ھذا السبیل رسالتھ الشھیرة   
 .   المتظّلع في اللغة اإلنجلیزیة)  أفندي التّنیرسلیم  (إلى العربیة بقلم السّید 

 .   ، وغیرھا ، والھندیة ، والفارسیة ، كالعربیة وقد ُنقلت إلى أكثر اللغات الشرقیة  

 .  ، وتعّددت ترجمتھا إلى العربیة بأقالم عّدة من الكّتاب وطبعت عّدة دفعات  

مطبوعة في السنة )  محّمد ضیاء (، الثانیة منھما بقلم   وقد وقفنا على ترجمتین منھا  
 .   ، واُألولى في التاسعة بعده الخامسة عشر بعد القرن الثالث عشر

في الجزائر )  شیخ اإلسالم : ( بعنوان)  كویلیام (وفي الثانیة رسم المحترم   
 .  البریطانیة

ت علیھا ، ومذ أتی وبعد انتھاء ما أردنا بیانھ في ھذا الجزء استحضرت الترجمة اُألولى  
بالسبر وجدتھا فضال عّما فیھا من وثیق الدالئل ورشیق المسائل التي توافق جملة مّما قّدمناه 

 !  ، وما أكثر ما تتوارد الخواطر وتّتفق القرائح وتشھد على بعض ما ذكرناه

، ال یتعاند في  ، والحّق واحد حیث كان وإذا صفت وأنصفت عقول الرجال فھي مرایا  
فضال عن ھذا وجدتھا قد اشتملت على كلمات حافل من أبناء جلدتھ .   یتعایااألفكار وال 

وزمالئھ الذین أشرقت لھم لمعات اإلسالم بمتنّور أفكارھم ومتسّعر قرائحھم ولطیف 
 .  ، ونھضوا في الدفاع عنھ والتدافع إلیھ بكّل حماسھم وحواّسھم  ھواجسھم

، وتتمیمًا   واالعتدال وحّب اإلنصاف ونظرًا لما نرغب فیھ وننزع إلیھ من المعدلة  
، ومجادلة بالتي  ، وإقناعًا للخصم ، وتسدیدًا للبیان ، وتأكیدًا للحّجة ، وتعمیمًا للفائدة  للغرض

 .  ، عّقبت الستدراك ما تقّدم وكّفارة ما سلف ھي أحسن

 !  على أّني ما اقترفت وال جنیت  

                                                           
 .  )1671:  6صحاح اللغة . ( الَجْمع:  الَحْفل من الناس)  809(
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، وداللة على مكانتھم من حّریة  العرفان ، واعترافًا لذوي  ولكن إنصافًا لذوي الفضل  
، وسردت  ، لّخصت مقاالت ذلك الفاضل في تلك الرسالة الوجیزة  الضمائر وصّحة البصائر

 .   ذكر من نقل عنھ ما یوافق رأیھ ویعضد قولھ ویدعم حّجتھ

ال یختّص )  تعالى شأنھ (لتعرف أّن العنایة ولطف التوفیق منھ ;  أوردنا لك ذلك  
 .  ، وال عبري وال عربي وال غربيبشرقي 

وبھ یستبین لك أّن ما عنینا بھ واحتدمنا علیھ من إثبات حّقیة ھذا الدین المحّمدي ھو   
 .   الحقیقة بنت الفحص خطیبة العلم عقیلة العقل نتیجة الوجدان صفیة اإلنصاف

ء الغرب ذلك مّما نورده علیك من كلمات أمثال ذلك النحریر من كّل مضطلع من حكما  
 .  ، وما نردفھ من اإلیضاح والتتّمة لكلماتھم خبیر

 .  وھا نحن ذاكرون صفوة مباحثھا على العھدة الوثیقة واألمانة المرعّیة  

 .   ، أو ما یكون جلیًا مشتھرًا أمره سوى أّننا نجوز منھا عّما ال یھّمنا ذكره  

، وعلیھ  وباهللا المستعان في جمیع ما نحوم حولھ ونحاولھ ونطلبھ ونتطاول إلیھ  
 .  ، ومنھ المعونة إن شاء اهللا  المعّول

 :  )  شكر اهللا في اإلسالم سعیھ  (قال   

إّن خالصة البحث الذي تضّمنتھ ھذه الرسالة قد تمّثلت بھ خطیبًا ثالث مّرات في   (  
 .  ) لیفربول (قاعة فرنون بمدینة 

وقد أشار علّي بعض الذین اعتنقوا ھذا الدین المبین بنشر تلك الخطب تعمیمًا للفائدة   
 .  العمومیة

وجّل ما ُأحاول أن ُأحسن استیفاء أداء العقائد اإلسالمیة بأوجز عبارة ال تخّل بأداء   
 .   ، وال أخرج بذلك عن الموضوع المقصود

ن سببًا إلزالة التعّصبات الدینیة على الدین موّطدًا آمالي أّن ھذه الرسالة ستكو  
 .  ، وأن یتھّیأ لي ضّم االعتقادات اإلسالمیة على وجھ بّین مفید اإلسالمي

إّن من العجب العجاب اّتحاد مالیین من المسلمین واإلنجلیز تحت تبعة واحدة وكثرة   
م اإلنجلیز شیئًا عن الدین ، مع أّنھ قّلما یعل اختالط الدین اإلسالمي في المملكة البریطانیة

 ! اإلسالمي وتأریخھ وأتباعھ

، ومن جري تراكم الجھل علیھم یسھل  ولذا نرى حقائق ھذا الدین محتجبة عنھم  
 .   انخداعھم وتھّورھم تبعًا لكّل من یقاوم ھذا الدین
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 وبما أّنھ من الواجب على النوع البشري المسالمة والمحّبة وفعل الخیر واالرتداع عن  
 .  ، نرى من اإلنصاف أن نضرب صفحًا عن ھكذا موضوع  الشّر مع أبناء نوعھ

في )   داود أوركوھرت (إّن أوضح كتابة ُكتبت على دین اإلسالم وأقصرھا ما قالھ   
 . 1829 ]عام[المطبوع )  روح الشرق : (  مقّدمة كتابھ في المجّلد األّول المسّمى

تدعًا وال وحیًا مخترعًا لیس بھ قّسوسیة وال حكومة أّن اإلسالم لم یكن دینًا مب:   وھو  
 .  ، بل سّن شریعة للناس كاّفة ونظامًا مدنیًا یجب على كّل مسلم االنقیاد إلیھ  كنائسیة

،  )  فمبرى (، و ) بلكریف : ( ، مثل ولقد أّكد ھذا القول جّم غفیر من اُألوروبّیین  
 .   ، وخالفھم  ) الدرلي (، و ) ستنليا (، و ) رولند (، و  )  لیرد (، و  ) رولنص (و

 .   أیضًا نرى كّل من سافر إلى الممالك اإلسالمیة یأتینا بشيء من خصالھم الحمیدة  

، وحقیقة دین  ، فإّن أفكار اُألّمة اإلنجلیزیة حّتى اآلن لم تتأّثر بذلك ومع كّل ھذا  
 .   اإلسالم مجھولة لدیھم

یة ـ مع ما ھي علیھ من اختالف المذھب في الدین ومن المعلوم أّن اُألّمة اإلنجلیز  
، حّتى صارت تلك الكراھة كأّنھا   المسیحي ـ قد ورثت من آبائھا الكراھة الشدیدة لھذا الدین

 !  من واجباتھم الدینیة

المحترم خطیبًا في المجمع الكنائسي وفاه بالحّق بكّل أمانة )  إسحاق تیلر (ولّما تمّثل   
 !   لباطلبّكتوه بالتعّصب ا

جرنال   (ونشرت في )  ولفرھمبتن  (أّما مالحظاتھ التي أوردھا في المشار إلیھ في   
، فھي مقالة مھّمة جدیرة بأن تتّبع  م 1887تشرین سنة  7في الیوم التالي بتاریخ )   التیمس

 .  بتدقیق تامٍّ وانتباه

اكتفیت بإیراد قسم  وبما أّن الوقت ال یسمح لي بأن أنقلھا حرفًا بحرف لضیق المقام  
 .  ) منھا

 :  ، إلى أن قال ثّم ذكر ذلك  

، وكّل من یّطلع على األخبار الرسمیة   وقد أفاد اإلسالم المدنیة أكثر من النصرانیة  (  
، ویعلم  اإلنجلیزیة وتقریرات السّیاح المتأّخرین یّتضح لھ حقیقة الدین اإلسالمي بأجلى بیان

، وقتل  ، وأكل لحوم البشر  اإلسالمیة یبتعدون عن الخدیعة ]الدیانة[أّن العبید حینما یعتنقون 
، واّتخاذ  ، والكّد في طلب الكمال اإلنساني ، ویأخذون باللباس والنظافة والطھارة األطفال
، واختالط  ، ویمتنعون من الرقص الفاحش ، ویندر فیما بینھم شرب الخمر والمیسر الضیافة
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، ویظھر لدیھ كیف   الكماالت عندھم عّفة النساء وطھارتھّن ومن أعظم.  الذكور باإلناث
، ویعلم أّن  ، ویرى كیف أّن الشرع ناشر لواءه والعدل مستحكم البناء  تبّدل الكسل باالجتھاد

 .  البغضاء وحّب االنتقام محّرمان عندھم

 .  رقیق، والرفق بالحیوان وال  ، واإلخاء الدیني فلست ترى بینھم إّال اللطف والوداعة  

، ومضاّرھما ممنوعة واإلسالم یفضل  أّما اّتخاذ الزوجات والتسّري فإّنھما منّظمان  
 .  كاّفة أدیان البشر عّفة وزھدًا

، واحتقار   ، والرذائل  إّن امتداد المتجر اُألوربي ینتج عنھ امتداد المسكرات:   مثال  
 .   )  عّز وجّل (مخلوقات اهللا 

، واللباس الحسن   ، وتعّلم القراءة والكتابة  عنھ إّال التمّدن الحقیقي وأّما اإلسالم فال ینتج  
 .  ، والوقار ، والعّفة ، والنظافة البسیط

 .  باالقتصار أّن نتائج حظره للرذائل وما ینشأ عنھ من التمّدن من اُألمور المدھشة  

األرواح التي نضّحیھا في ما أقّل ما نبدیھ بالنسبة إلى األموال الباھظة التي نتكّبد بذلھا و  
 .   ألّنا إذا عددنا المتنّصرین ُألوفًا نعّد المسلمین مالیین;   أفریقیا

، ومن  ولعمري إّن ھذه الحقائق الثابتة التي تواجھنا لھي من الحقائق المكّدرة جّدًا  
 .  ، فیجب علینا أن نعرف الحّق ألھلھ الحماقة والجھل أن نغّض الطرف عن ذلك

، وما ھو إّال اعتقاد إیمان  وھو أن نعلم أّن اإلسالم ال یضادد الدیانة المسیحیة األصلیة  
، غیر أّن الیھودیة تختّص  مع بعض فروض مسیحیة )علیھما السالم()   موسى (و)   إبراھیم  (

 .  ، واإلسالم للعالم أجمع  بُأّمة واحدة

انتشارًا )   عیسى  (و)  موسى  ( وقد انتشر الدین اإلسالمي الذي لم یخالف ما جاء بھ  
فإّنھم ;   ألّن علماء الالھوت قد بّدلوا العقائد المسیحیة بعقائد عقلیة;  سریعًا في آسیا وأفریقیا

، وجعلوا الوصلة إلى النزاھة  ، وذلك بابتداع الرھبانیة طالما حاولوا أن یبّدلوا الفجور بالعّفة
 .  والتقدیس ترك الزواج

، حّتى أصبح الناس كوثنّیین یعبدون  إّال الفحشاء والمنكر والبغيفلم ینشأ عن ذلك   
 !  الشھداء والقّدیسین والمالئكة
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أّما اإلسالم فقد أزال كّل ھذه المنكرات والخرافات التي أحدثھا علماء الالھوت   
رھبانیة  ال «:  ألّنھ;  بتاج التقوى:  ، وھي الرھبانیة التي یلّقبونھا بمباحثھم الالھوتیة الباطلة

 .  )810(» في اإلسالم

،  ، واستعاض الرجولیة عن الرھبنة )  جّل وعال (بید أّن اإلسالم أخلص التوحید هللا   
م كیف یدرك أدنى ، وعّل وأبان لألرّقاء أّنھم وموالیھم إخوان في الدین وأّنھم من أب واحد

،  ، والعدالة ، وحفظ النفس ، والطھارة  ، كالعفاف الشعوب الفضائل والكماالت اإلنسانیة
 .  ، والتسلیم للقضاء والقدر ، والصدق ، والضیافة ، واإلحسان  واالحتمال

 .  ، وھم ممتنعون عن الخطایا السبع الممیتة  وعندھم الوصایا األربع األصلیة  

 .   ، وأّما اإلخاء اإلسالمي فھو إخاء حقیقي حي ھو صوري فقطفاإلخاء المسی  

 .   ولذا نرى المسلمین جمیعھم متساوین بالوحدة اإلیمانیة واإلنسانیة  

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن (:  ) التاسعة واألربعین  (في سورة الحجرات )   تعالى (قال   

 .   )811()ا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَنَأَخَوْیُكْم َواتَُّقو

نفسًا من )  000/000/150 (فكّل من یدخل في دین اإلسالم یكون أخًا حقیقیًا إلى   
 .  المسلمین باإلخاء الدیني الحقیقي

 .   أّما المتنّصر فال یعّد أخًا مساویًا كتساوي األخویة اإلسالمیة الحّقة  

، أّما في  ، إّن ما نّدعیھ من اإلخاء عندما نجتمع على المكتبة أكثر من الكثیر نعم  
 !   المعامالت الیومیة فقلیل جّدًا

الّن تكوین ھذه المكّونات ھو ;   ال نستغرب تصریح القرآن المجید بذكر جّنة محسوسة  
 .   )  أعظم برھان وأقوى دلیل على ذلك

،   تعداد الزوجات:   ، وھما  مرین اللذین اّتخذھما عسیرینثّم أعاد القول في األ:   أقول  
 .  واالسترقاق

 : إلى أن قال  

ألّنھا أزالت ;  وإذا قلنا بمضاّر تعداد الزوجات فإّنا نرى لھا منافع تفوق تلك المضاّر  (  
، ومنحت كّل ُأنثى حمى شرعّیًا تخّلصت بھا البالد اإلسالمیة من الحرف  وأد البنات
 .   التي خزیھا في المسیحیة أشّد وأكثر من تعداد الزوجات الممقوتة

                                                           
 .  114:   8، مستدرك الوسائل  510:   2، كشف الخفاء  91:  9فتح الباري :  قارن)  810(
 .  10:  49سورة الحجرات )  811(
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فإّنھ أقّل إھانة للنساء وأكثر !   فیا حّبذا تعداد الزوجات المنتظم في البالد اإلسالمیة  
 !  حصانة للرجال من البغي والفجور الذي ھو خزي عظیم على البالد المسیحیة

 .   وھذا البغي غیر معروف لدى اُألّمة اإلسالمیة  

فھل ـ والحالة ھذه ـ یمكن لبغاة اإلنجلیز أن یرشقوا المحصنین اإلسالمّیین بحجارة   
 !؟  الطعن والمالم

 !  فلنخرج الجسر أّوال من أعیننا قبل أن نخرج القذى من عین إخواننا  

،  تعداد الزوجات:  اإلسالمیة استعمال ھذه اُألمور األربعة ]اُألّمة  [ال یشین بـ   
 .  ألّنھ مباح لھم;  ، واالسترقاق ، والتسّري قوالطال

،  ولم یبرح من خلدنا أّن ھذه اُألمور األربعة قد استعملھا إخواننا اإلنجلیز األمیركان  
 !   ، ولكن استعمالھم لھا بطریقة وخیمة  مع أّنھم مسیحّیون في بالد مسیحیة

، وذلك بتسلیمھم لقضاء اهللا   ابناومّما یلیق بنا أن نذكر أّن اآلداب اإلسالمیة خیر من آد  
 .  وقدره واللطف والوداعة والصدق واإلخاء اإلیماني)  وجّل عز  (

، وھذه من   ، فقد حّرم الخمر والمیسر والبغي فال غرو أن یكون لنا بھم ُأسوة حسنة  
 .  ) إسحاق تیلر  (انتھى كالم .  )  مساوئ البالد المسیحیة

،  )  جرنال التیمس  (مباحث عدیدة في أعمدة )  تیلر كتن (قد نشأ عن نشر مالحظات   
ولضیق المقام أكتفي بذكر بحث واحد فقط قبل أن أذكر المقاصد التي بنى علیھا ھذا الكتاب 

 .   تتمیمًا للفائدة

 1887سنة تشرین أّول  10تاریخ  ]في  [الرّحالة الشھیر بكتابھ )  یوسف ثمبسن (قال   
ولنرجع اآلن   : ( ، قال في آخره  شھرة ما نّصھ من كالم طویل 14)  التیمس  (م المنتشر في 

، فإّنا نعجب إذ نرى  ، وھي بالد أتاح لي الحّظ زیارتھا  إلى غربي أفریقیا وأواسط السودان
 .   اإلسالم ضاربًا سرادقھ مكّلال بتیجان النجاح كأّنھ في بادئ بدء

وما بین أكواخ أكلة لحوم البشر على ضّفة نھر )   سیارالیود (سواق فھو ینشر في أ  
 .  ) النیجر  (

 .   ولعمري أّن ما فھت بھ ھو الحّق  

ولیس كما زعم المبّشرون الذین یجھدون جھدھم ناسبین رزایا االّتجار بالرقیق إلى   
 ]و[ني غربي ، یدعون ثبورًا لساك الدین اإلسالمي باذلین أقصى الغایة بإضعاف أھمیتھ

 .  أواسط أفریقیا من نمّو اإلسالم فیھا
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زاعمین أّن الدین اإلسالمي ال یمكن !  وأّنى لھم أن یعترفوا بأمر لم یكن من مبادئھم  
 ! ، أو إضرام النار السیف:  انتشاره إّال بأحد أمرین

مشتعال  ، وكوخھ فیسّرھم أن یمّثلوا أحد العبید جاثیًا على ركبتیھ جازعًا مستغیثًا  
، وأحد جبابرة اإلسالم  ، وامرأتھ وأطفالھ یساقون إلى االسترقاق واألغالل في أعناقھم بالنار

 !  ، أو القرآن  القتل:   مصلتًا سیفھ قائال إحدى اثنتین

 .   وأظّن أّن ھذا التصّور قد ورثھ البنون عن اآلباء عن آبائھم  

، وأّن أعظم  إذ أّنني نظرت بعیني رأسي أّن كّل ما نسب إلیھم إفك صراح!   )812(بخ بخ  
 . نجاح للدین اإلسالمي بأواسط وغربي السودان إّنما ھو بالسالم والوداعة

فإّنھ منذ نحو الجیل الثاني عشر وراعي الغنم الفالني والتاجران النوبي والھوصي لم   
،  ) اُألوقیانوس األتالنتیكي  (إلى )  بحیرة جاك (، وھو ینتشر من   ن إلى دینھمیزالوا یدعو

، ولم یعّودھم األمر  حّتى نجم عن ذلك أّن تلك األماكن امتألت بأكواخ تقُطنھا ُأمم المسلمین
 .   سوى زعیم یجمع قلوبھم على كلمة التوحید

،  ) بغودیو (ذلك الرجل المدعو ، حیث في ابتداء ھذا الجیل قام بھم  وقد تّم لھم ذلك  
 .   ) اإلسالمیة ھي الدین الحاكم على بالد عظیمة ]الدیانة[وبأقرب وقت أصبحت 

 :  إلى أن قال عن اإلسالم  

 .  ، یعلم بكّل سھولة، یسھل فھمھ على العبد الوثني  وھو دین حسن المأخذ مقبول عقال(  

، وبتلك المّدة تراھم   ّما شھرًا أو نصف عامفذانك التاجران یقیمان فیما بین الوثنّیین إ  
ألّنھم لم یروا منھ ما تشمئز منھ ;  ، ویقتدون بھ في ذلك یعجبون من حسن مالبسھ ونظافتھا

 .  ، وال یسمعون منھ من أمر دینھ ما ال یفھمونھ نفوسھم

ا بین وبھذه الطریقة ابتذرت بذور التمّدن والدین اإلسالمي في تلك البالد العظیمة فیم  
، فأصبحت تلك البالد تدّوي بصدى أصوات المؤّذنین صباحًا وظھرًا  اُألمم المتوّحشة

، والشفاه التي   بعد أن كانوا یسجدون لألحجار)   تعالى (، وطفقوا یسجدون لوحدة اهللا  ومساًء
 !  كانت تبتھج بأكل لحوم البشر شرعت تشتغل بذكر عظمة اهللا ورحمتھ

 .  ، فال نعجب من ذلك ّن انتشار دین اإلسالم لم یكن كّلھ بسالمثّم إّننا لو فرضنا أ  

ألم یمض علینا ثمانیة عشر قرنًا حّتى علمنا أن لیس لنا صالحیة أن نجبر غیرنا على   
 !؟ دیننا

                                                           
 .  )65:  1جمھرة اللغة (.  كلمة تقال عند ذكر الفخر:  َبخ)  812(
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 !؟ فھل ـ والحالة ھذه ـ نعجب من عبد ذي نشاط یجبر أخاه أن یعتنق بركات دینھ  

، فلنذكر اآلن بكّل تدّبر وتؤدة عقائد  ء جلدتنا اختصارًاوحیث إّننا فرغنا من كالم أبنا  
 .   ) ؟ ، أم ال ، ونرى ھل یقبلھا العقل السلیم والذوق المستقیم اإلسالم

، ثّم ذكر   ثّم ذكر التوحید وكلمات الوحدانیة واآلیات القرآنیة المعنیة بھذا الشأن العظیم  
)  المسیح  (، إلى أن بلغ إلى أحوال  )  دمآ  (أكابر الرسل على حسب معتقد اإلسالم من لدن 

 :  ، فقال وبعض شؤونھ

، وھو المعبود  )علیھ السالم()  عیسى (بعد موسى ـ أرسل اهللا نبّیھ :  ثّم من بعده ـ أي  (  
تعالى عن ذلك علّوًا   (، یزعمون أّنھ مساو باُأللوھیة هللا  عند النصارى كإلھ ومخّلص

 .  )  كبیرًا

فإّنا إذا سألنا المسیحي الذي لیس .  معتقد النصارى واعتقاد اإلسالموھنا الفرق بین   
،ویزید بطریق   أب وابن وروح قدس:   ، یقول بمتظّلع بالالھوت عّما یعتقده بالثالوث

 !   ، إلھ واحد ثالثة أقانیم:  التوضیح

 !  یدرك بأّن ھذا سّر ال:  وإن ُطلب منھ إیضاح ھذا الكالم الذي ال یسّلم بھ العقل أجاب  

وإن كان المسؤول كاثولیكیًا أو ُأسقفیًا إنجلیزیًا رّبما رجع إلى اإلیمان المعروف   
وتصریحھ بُأصولیات المنتھي بعد تلخیصھ  )813()  أثناسیوس  (باإلیمان األثناسي نسبة إلى 

اإلیمان الكاثولیكي بالھالك األبدي لكّل من لم یقبل كّل كلمة وجملة من ھذا االعتقاد 
 !   الثالوثي

:  ھذه المسألة بكّل حذاقة وإحساس في أبیات مآلھا )814() بیرون (وقد وصف الشاعر   
،   ) أثناسیوس (، فیشعر المرء بالراحة بعد لعنة  إّن جمیع األشیاء ملعونة:   فبناًء على قولكم

 .   وھذه اللعنة تسّر مصّدقیھ غایة المسّرة

                                                           
وھب حیاتھ برّمتھا من أجل الدفاع عن اُألورثوذكسیة .  ، بطریرك اإلسكندریة وأحد آباء الكنیسة الیونانیة القّدیس أثناسیوس)  813(

، ومكث مّدة في  ، حیث حماه اإلمبراطور كونستان ، وعند اشتداد سطوة اآلریوسّیین نفي واستقّر في الغرب اآلریوسیةضّد 

، وتتالت االضطھادات حّتى أصبحت حیاتھ سفرًا  لكّنھ ما لبث أن ھرب إلى الصحراء المصریة بعد موت كونستان.   روما

،  ، خطاب في تجّسد الكلمة ، الدفاعات الرّد على الیونانّیین:  من جملة مؤّلفاتھ.   اتھ، ولم یعرف السالم إّال في أواخر حی متواصًال

 .  م 373توّفي سنة .  ثالث خطب ضّد اآلریوسّیین
 .  )199:  1، موسوعة المورد  56ـ  55:  1موسوعة أعالم الفلسفة (
، ویمتاز باألناقة  كان أعرج.  م 1788ولد في عام .  ، ُیعرف باللورد بایرون ، شاعر إنجلیزي جورج غوردن بایرون)  814(

، قاتل مع الثّوار  ، جعاله النموذج العالمي للشاعر الرومانطیقي ، في آثاره یأس ساخر وتوق إلى الحّریة السیاسیة المفرطة
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وإّني ال أرتاب بأّنھ لیس بالوسع البشري أن یأتي بأنحس منھا على أعدائھ حال كونھ   
، كما تزدان السماء   جاثیًا على ركبتیھ مؤّكدًا لھا بأفصح عبارة ومزّینًا بھا كتاب الصالة

 .   انتھى)   ! النقیة بقوس قزح

بّتة في الكتب ، ولیس لھا وجود ال لیست من الكتب اإللھامیة)  ثالوث (إّن كلمة   
لكي یبّینوا أّن )علیھ السالم()  المسیح (، وإّنما ُأدخلت إلى الكنیسة في الجیل الثاني بعد   المسیحیة

 .   ثالثة أقانیم إلھ واحد

، وكتاباتھم على ھذه   على أّن أعظم الكتبة في علم الالھوت عاجزون عن إیضاح ھذا  
 !  تصریح بأّن سّر التثلیث یتجاوز اإلدراكالعبارة في األغلب ھي من قبیل االعتذار أو ال

 :  إحساساتھ بقولھ)  روبنسن (وقد أبان الدكتور   

 . ألّن عقولھم تعجز عن إدراك كنھھ;  إّن سر الثالوث لیس من اختراع البشر  (  

فإن ثبت أّن كّل ما تعجز العقول عن إدراكھ لیس من وضع البشر یثبت قطعیًا أّن جمیع   
 لتي تعجز العقول عن إدراكھا كإیماناالعتقادات ا

والمصرّیین القدماء وتعلیم الھنود الوثنّیین ھي لیست من )  قوم من الوثنّیین (اإلسكندنافّیین 
 .   ألّن العقول تعجز عن إدراكھا;   ، بل ھي وحي إلھي اختراع البشر أیضًا

 .   ) والذي نظّنھ أّن ھذا االفتراض ال یروق لُألّمة المسیحیة  

 :  وقال كاتب آخر في ھذا الموضوع  

، ال موضع  إّن تعلیم الثالوث األقدس بین النصارى إّنما ھو موضوع إیمان وتسلیم  (  
 .  بحث واستقراء

، فقد یؤّدي بھ ذلك   فكّل من طفق یبحث فیھ بأكثر من أّن اهللا بكلمتھ المقّدسة عّلمنا ذلك  
 )  ! ع ھذا المعنى، ما أبد كّال . ( )  البحث إلى الشقاء المحض

، بل  ، ال تفتكروا بأن تدخلوا بالبحث في ھذا السّر أّیھا اإلخوان المسیحّیین األتقیاء  (  
، فعّزوه بأّن  ، وإن كان یأباه ذوقكم السلیم یجب أن تزدروه تمامًا بدون أدنى بحث أو تحّري

لھالك األبدي بال ھذا اإلیمان الكاثولیكي الذي كّل من لم یعتقده حرفًا بحرف نزل بھ ا
 .   ) ! ریب

                                                                                                                                                                                     
م في بالد الیونان إثر حّمى أصابتھ وھو في سّن السادسة  1824مات سنة .  )م 1824ـ  1823(الیونان ضّد األتراك العثمانّیین 

 . )143ـ  142:  2موسوعة المورد . ( ، قایین ، نبوءة دانتي جواندون :   من أشھر آثاره.  والثالثین
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لم یوف )  عبداهللا ولیم (إّن الفاضل المتبّصر :  ) الدعوة اإلسالمیة (یقول صاحب   
، وأّنھ یلزم التعّبد  إّن سّر الثالوث تعجز البشر عن إدراك كنھھ:  البیان حّقھ في جواب قولھم

 .  بھ واالنقیاد إلیھ من دون بحث أو تحّري

، وجئنا لك من كالم ھذا الفاضل  ّفینا البحث عنھ والقول فیھونحن من كثب قد و  
، كالم ال یتحّصل لھ ـ حّتى عند   أقانیم ثالثة إلھ واحد:  وزمالئھ بشاھد ما قّدمناه من أّن قولھم

 .  )815(، وال یتعّقل لھ وجھ محّصل النصارى ـ معنى متعّقل

یلزم :   عي قلیال ریثما أجلو لك شمس الحقیقة في البحث عن قولھم، قف ھنا م نعم  
 .  ، والتھدید بالھالك األبدي للباحث عن إشكالھ االعتقاد بھ واالنقیاد إلیھ على إبھامھ وإجمالھ

لعّل سّر الثالوث عند المسیحّیین ھو من قبیل :  وأخشى أن تحملك بادرتك على أن تقول  
، وأمر  ھذا طور وراء طور العقل: ابر المسلمین حیث یقولونما یوجد في كلمات بعض أك

 .   ، وأمثال ذلك فوق درك البشر

، ونبدي الفرق بین المقامین والمّیز   ونحن ـ بعون اهللا ـ نحّل ھذا الرمز ونفتح ھذا الكنز  
 .  بین الكالمین

ال میل بھ وال وذاك بما تكّرر علیك ذكره من أّن المیزان الذي ال عیلة فیھ وال عین و  
، ویستحیل أن یقبل  مین ھو العقل المستقّل بالحكومة والوحید بالقضاء في مثل ھذه الخصومة

، ویستحیل أن یقع من الصانع القدیم والشارع   أو یتعّبد بما یراه مستحیال ذاتیًا وممتنعًا أصلیًا
في عقولھم من المستحیالت  الحكیم تعّبد وإلزام لعباده بالتصدیق وااللتزام والتدّین لما یعّدونھ

، ویرون أّن ذلك أقوى شاھد على فساد تلك الشریعة وزیغ تلك  الذاتیة والممتنعات األّولیة
، وأّن من أوائل المعقوالت في اإلدراك والمدركات في العقول استحالة كون الواحد   المّلة

، إّال على نحو  واحدًا، والثالثة ال تصیر  ، فالواحد ال یكون ثالثة الحقیقي ثالثة حقیقًة
جّل  (، وكالھما مستحیالن في حّق القدیم   االنقسام في األّول والتركیب واالنضمام في الثاني

 .   ، كما أوضحنا لك سبیلھ وقّدمنا دلیلھ  لوجوبھ وكمال بساطتھ وسعتھ وإحاطتھ;  ) شأنھ

، بل لو جاء  ورهولیس ھذا من موارد االلتزام والتدّین بما ال یعرف سّره وال یدرك غ  
مّدعي رسالة ومنتحل وحي وداللة مؤّیدًا بالمعجزات المتضاعفة واآلیات المتكانفة والحجج 

، وكان من دیانتھ وشریعتھ االلتزام واإللزام بوقوع ما یستحیل لدى العقل ویمتنع  المترادفة

                                                           
 .  وما بعدھا 306تقّدم ذلك في ص)  815(
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، وما كانت  ي، لما كان حّقھ من اُألمم الراقیة سوى اإلعراض عنھ والتجاف في أّول الفطرة
 .   لترفع الید عن مقتضى فطرھا وبدیھة فطنھا وضرورة عقولھا

وال سبیل لثبوت النبّوة وأخواتھا من ُأصول العقائد إّال بداللة العقل وإرشاده !   كیف  
 .  وإسعافھ وإسعاده

 .  ، وال ینقاد لضّده وخصمھ ، وال یجھل في علمھ وھو ال یتناقض في حكمھ  

أّن ھذا ـ إشارة :   في كلمات اُألّمة المحّمدیة وزعماء المّلة اإلسالمیة من وأّما ما تجده  
، فذاك فیما یقف دونھ العقل ویخضع  إلى بعض المطالب الغامضة ـ طور وراء طور العقل

، ال ما حكم باستحالتھ وقطع   عنده ویعترف بالعجز عن دركھ والوصول إلیھ وال حكم لھ فیھ
وجد في معاریض كلمات صاحب شریعة أو واضع مّلة لكان برھانا ، فإّن ذلك لو   بامتناعھ

، فكیف بھ لو جعلھا من ُأّمھات أحكام مّلتھ وأّولیات  قویمًا على تزییف حّجتھ وبطالن دعوتھ
 !؟ قواعد شریعتھ

 :   قال بعض فالسفة اإلسالم من األكابر ما نّصھ  

أّن :   ، بمعنى ا ینبو عن العقلیستحیل على الوحي اإللھي والشرع الحّق أن یرد بم  (  
 .  برھان العقل یدّل على استحالتھ

،   ، لیس بمحال أن یرد الشرع بما یقصر العقل عن إدراكھ وال یستقّل بإحاطة كنھھ نعم  
 .   ) ولیس ما ال یدركھ العقل محاال في نفسھ

:   مع الكتاب ، فإّن المیزان صریح العقل موافق للرسول دائمًا ال یخالفھ : ( وقال آخر  
 .   )816()اللَُّھ الَِّذي َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِمیَزاَن(

، فیأتیھم الرسول بما عجزوا  لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصیل ما جاء بھ  
صلوات اهللا   (فالرسل ،  ، ال بما یعلمون بعقولھم بطالنھ عن معرفتھ وحاروا بما ال یعلمون

 .  انتھى.   )  تخبر بمحّیرات العقول ال بمحاالت العقول)  علیھم

 .  ، وھذا مؤاخاتھا للعقل ، وھذه نصوص علمائھا  ھذه تعالیم اإلسالم  

ولكن الناھضین بنشر الدعوة المسیحیة والواضعین ُألصولھا وفصولھا المتصّرفین في   
، وذھلوا  ، وغاب عنھم استحالة كون الواحد ثالثة ا األمر، كأّنھم غفلوا عن كیان ھذ شؤونھا

عن أّن ھذا ال یروج عند ذوي األلباب والفطانة ولو أجھد المبّشرون أنفسھم في اإلقناع بھ 
، فإّن أرباب األلباب وذوي االستقامة ال یقبلون وال یعتقدون إّال ما تحكم بھ  والدعوة إلیھ
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مة واألذواق السلیمة بعد ردح من التأّمل وبرھة من العقول الصحیحة والوجدانات القوی
 .  الترّوي والتدّبر

 .  عن النبس والھمس واإلشارة والتعریض بذلك)  المسیح (وعّزت وجّلت كلمة اهللا   

وكفاك ما تقّدم من شھادة ذلك الفاضل الذي قضى عاّمة عمره وسحابة أّیامھ في الدیانة   
 :  ، حیث یقول مینھا وشّكھا ویقینھا، وھو أعرف بغّثھا وس  المسیحیة

 .  ) إّن كلمة ثالوث لیست من الكتب اإللھامیة  (  

وقد تعّقب ذلك وكّر على توطیده وإثباتھ وجاء علیھ بالشھداء من أبناء جلدتھ وسابقي   
 :  فحلتھ بقولھ في تلك الرسالة

ث غیر مصّرح بھ في جمیع إّن تعلیم الثالو:  رّبما أّن اُألّمة المسیحیة تستغرب قولنا  (  
العدد / اإلصحاح الخامس / اُألولى )  یوحّنا (، وھو رسالة  أعداد اإلنجیل خال عدد واحد

وھؤالء .   ، والروح القدس ، والكلمة األب:  ألّن الشھود في السماء ثالثة «:   ، وھي السابع
 .  » الثالثة ھم واحد

:  ، وقالت العدد من اإلنجیل المصّحح ومن المحّقق أّن جمعیة التصحیح قد رفضت ھذا  
 .  إّن وجود ھذا العدد الدخیل في اإلنجیل مّما ینافي األمانة

،   ) بورصن (، و )  جبون (، و ) نیوتن (ومّما یؤّید دعوى ھذه الجمعیة كتب   
 .  ، فإّنھم برھنوا على زیادة ھذا العدد وغیرھم

 .  )817() لھ وجود في الكتاب المقّدس نفسھ أّن ھذا العدد لیس)   كلمن (وقد اعترف   

الداّل على توحید )  المسیح  (ذكر كالم )  شكرت مساعیھ ) ( ولیم  (ثّم إّن المحترم   
لماذا تدعوني  «:  الحّق وحصر اُأللوھیة فیھ ونفیھا عن نفسھ بقولھ لبعض الرؤساء

                                                           
 .  ) تولستوي (الفیلسوف الشھیر :   ومن مشاھیر الغرب الذین رفضوا تعلیم الثالوث:  أقول)  817(

 .  إّن الصالة لھ استھزاء بھ:  ، وال یعتقد أّنھ إلھ ویقول فاّنھ كان ال یؤمن بسّر الفداء وال الثالوث
منھ  . ( ) المسیح (طرأ علیھا الفساد وارتكب رؤساؤھا ما یخالف تعالیم :   ، بل یقول ) المسیح (أّما الكنیسة فال یعتقد أّنھا كما یرضاه 

 .  ) )رحمھ اهللا(
 1828ولد سنة .  ، روائي وفیلسوف أخالقي ومصلح اجتماعي روسي شھیر الكونت لیو تولستوي:  أّما تولستوي فھاك ترجمتھ:   أقول

، ورفض في  ، وصّور العادات الروسیة ، وانتقد المساوى دل والمحّبة وعدم العنف، حاول إصالح المجتمع عن طریق الع م

من .  تمّیزت آثاره بعمق تحلیلھ لإلنسان ككائن اجتماعي.  أواخر حیاتھ مؤّسسات المجتمع وفیھا الملكیة الشخصیة والدولة نفسھا

 .   م 1910ي سنة توّف.   ، البعث ، اعتراف ، آّنا كارنینا الحرب والسلم:  أبرز روائعھ
 .  )7:   10، موسوعة المورد  169ـ  168، موسوعة الشعراء واُألدباء األجانب  709ـ  703:  4دائرة معارف القرن العشرین (

، العالقة  7:  10، موسوعة المورد  706:  4دائرة معارف القرن العشرین :  وأّما ما یتعّلق بمعتقداتھ تجاه التثلیث وغیره فراجع

 .  27، واقعیة األدب في روایة آّنا كارنینا  172، فّن األدب الروائي عند تولستوي   108ة الجدلی
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عدد /  18إصحاح )   لوقا (وھي في إنجیل .   »  ، وھو اهللا لیس صالحًا إّال واحد! ؟ صالحًا
 .  19و 18

َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة (:  ، مثل قولھ  ثّم ذكر بعض كرائم القرآن الكریم في إبطال تلك المقالة  

 .   )818()انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم ِإنََّما الّلُھ ِإَلٌھ َواِحٌد

 :  إلى أن قال  

علیھ (قد ولد  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(والمسلمون یعتقدون أّن خاتم األنبیاء وأعظمھم محّمد   (  

، وقریش أعظم قبیلة  ، وھو قرشي مسیحیة 569 ]سنة[نیسان  10 ]في[بمّكة المشّرفة )السالم
 .  )السالم علیھ()  بإسماعیل بن إبراھیم (في بالد العرب تّتصل 

، وھو أعظم معبد للعرب قد ُأدخلت  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وكانت سدانة الكعبة بید جّده   
، وقد  ، وكانوا یحّجون إلیھا )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، وذلك قبل بعث رسول اهللا  فیھا األصنام
 .  صنمًا عدد أّیام السنة 360وضعوا فیھا 

 .  )  إسماعیل  (و)  إبراھیم (وھي من بناء   

بقدر )  سلیمان (والذي یظھر من تصّفح كتب التاریخ أّن بناءھا كان قبل بناء ھیكل   
 .  )  بألفي سنة )علیھ السالم()  عیسى (قبل :  ، أي سنة 993

 .  ، وشریف شؤونھا ، وعظیم قدرھا ، وستورھا  ، وزینتھا ثّم ذكر وصف الكعبة  

 :  إلى أن قال  

وتوّفت ُأّمھ .  ) علیھ الصالة والسالم (، توّفي قبل والدتھ   )  عبد اهللا : ( واسم أبیھ  (  
 .  )  أبو طالب (، وكفلھ عّمھ  وھو ابن سّت سنوات

في صغره حسن الخلق تلوح على وجھھ دالئل النجابة والفطنة  )علیھ السالم(وكان   
 .  والدرایة

 .   ازداد رصانة وذكاًء واستغراقًا في التفّكروكّلما ازداد سّنًا   

ُخلق  «:  ، فأجابھ ھلّم بنا إلى اللھو:  قال لھ مّرة )علیھ السالم(حّتى إّن أحد أصحابھ   
 .  » اإلنسان ألمر خیر من ھذا

عالي الھّمة ودیعًا أمینًا وفّیًا للعھد محّبًا لألطفال معطیًا  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وكان   
 .  صدقات متواضعًا غیر مّدعلل
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، من رآه  ، أزھر اللون  ربعة ال بالطویل وال القصیر )علیھ السالم(أّنھ كان :  والذي ورد  
 .  ھابھ

 .  )اإلسالم ومحّمد: (  )الك(راجع كتاب   

ْتُلو ِمن َوَما ُكنَت َت(:  ) تعالى (، كما في قولھ  ُأّمیًا ال یعلم القراءة والكتابة )علیھ السالم(وكان   

 .  )  29سورة  ( )819()َقْبِلِھ ِمن ِكَتاب َوَال َتُخطُُّھ ِبَیِمیِنَك

، وھو جبل  أربعون سنة جاءه الحّق وھو بغار حراء )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ولّما كمل لھ   
 .  )  تعالى  (هللا ، وكان قبل ذلك یختلي فیھ یعبد ا  یبعد نحو ساعة عن مّكة المشّرفة

، مّما سنورد لك تفصیل  ثّم ذكر كیفیة نزول الوحي علیھ وبدء النبّوة وأّول البعثة  
 .  فلسفتھ وأسراره في الجزء التالي لھذا الجزء إن شاء اهللا

 :  إلى أن قال  

إّنما جئت لنشر   «:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، فأجابھم  فسألوه معجزة تؤّید دعواه(  
 .  )»  ّقالح

ھذه غفلة ناشئة من حداثة ھذا الفاضل في دین اإلسالم وعدم البلوغ في بادئ :   أقول  
، وكم  ، وإّال فقد عرفت أّنھ كم سألوه معجزة فأجابھم إلیھا  األمر إلى كّل مشروعاتھ وشؤونھ

،  لرسالة، حّتى سألوه أن تنقلع الشجرة من ُأصولھا وتأتي إلیھ وتشھد لھ با  سكتوا فابتدأھم بھا
 .  )820()سالم اهللا علیھ(تجدھا مشروحة في إحدى خطبھ ) النھج(راجع .  ففعل

 :  )عبداهللا ولیم(، قال المحترم  نعم  

 .  رآنعلى أّنھ أعجزھم بأن یأتوا بسورة واحدة من الق(  

ِإْن ُھَو * َوَما َینِطُق َعِن اْلَھَوى (:   ھو ما ُأوحي إلیھ )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(، إّن أعظم آیة لھ  نعم  

 .   )821()ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى

واضطھاد ، فإّنھ رغمًا عن كّل كید  في تثبیت دعوتھ)  تعالى (فكان مّتكًال على اهللا   
، وفي كّل یوم یزداد   ، وصار یدعو الناس جھرًا بمّكة  )عّز وجّل(داوم الدعاء إلى اهللا 

 .  المؤمنون بھ

                                                           
 .  48:  29سورة العنكبوت )  819(
 .  389:  17، بحار األنوار  302ـ  301نھج البالغة :  الحظ.  القاصعة:  وھي الخطبة المسّماة)  820(
 .  4ـ  3:  53سورة النجم )  821(
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، حّتى إّن   وكثیرًا ما كان یدعو الناس إلى دین اهللا وھو على جبل أبي قبیس أو الصفا  
شجاعة )اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى (، وكّلما ازدادوا لھ اضطھادًا ازداد   أعداءه راموا أن یسكتوه جبرًا

 .   وثباتًا

لو وضعوا الشمس  «:  ، فأجابھ  بأن یدع ما یدعو إلیھ) أبو طالب(وقد ألّح علیھ عّمھ   
 .  » في یمیني والقمر في شمالي لما كنت ألدع ذلك

،  ، فأمر أصحابھ بالھجرة إلى المدینة المنّورة فاشتّد األذى من قریش لھ وألصحابھ  
 .  وكان بعض أھالیھا قد اعتنقوا الدیانة اإلسالمیة،  فامتثلوا

، وذھبت  ، فائتمروا فیما بینھم على قتلھ أّما النبي فبقي بمّكة یدعو إلى دین اهللا وتوحیده  
 .   )، وأمره بالھجرة ، فأوحى اهللا إلیھ ذلك  طائفة منھم لمباشرة ذلك وھو نائم

، ومبیت  )رضي اهللا عنھ() أبي بكر(حاب ، واصط ) سالم اهللا علیھ(ثّم ذكر أمر ھجرتھ   
، إلى أمثال ذلك   ، ومجيء القوم إلیھ لیقتلوه على فراشھ مّتشحًا برداء النبي )علیھ السالم() علي(

 .  ، وال غرض ھنا في نقلھ مّما ضبطھ لك التاریخ ودّونھ العلم

ن مجد شارعھا ، وإعال  والغرض نقل ما یتعّلق بالثناء على المّلة المقّدسة اإلسالمیة  
، ویقوم بإثبات  ، صبرًا یشھد لھ بصدقھ ، ومثابرتھ وعنائھ في نشرھا وبّثھا وناشرھا المقّدس

 .  ، ویدّلك على كیان أمره وبیان جوھره وصحیح غرضھ ورجاحة میزانھ وعلّو شأنھ حّقھ

 .  وقد أقمنا لك الشھود علیھ حكایة من كالم ھذا الفاضل ومن نقل عنھم  

ولم یزل ذلك المتبّصر المنصف الحصیف الفكر المریر الرأي ماّرًا على ھذه الوتیرة   
 .  ، وبالغ في تحقیقھا  ، حّتى استوفى قدرًا منھا  وفي ھذه الخّطة

ومن جمیع ما مّر علیك یتجّلى لك قدر عناء تلك الذات المقّدسة في نشر تلك الدعوة   
 .  ھا، وما تحّملھ من األذى في سبیل المباركة

، ولكن قد فاتھ كثیر مّما یشھد على تحّملھ  وذلك الفاضل وإن استوفى بعض شواھدھا  
قذفھ بالصخور :   ، مثل  أقصى مبالغ الجھد واألذى والبالء والعناء) صلوات اهللا علیھ(

، حّتى ُأصیبت جبھتھ المقّدسة وسالت الدماء على  واألحجار مھما اجتاز في طریقھ بمّكة
، وكبح ماء الرماد على  ، حّتى یمتنع من األكل  ، وكإلقاء المقاذر في طعامھ وجھھ الكریم

، وأشباه ذلك من المؤلمات والموھنات لشرف حسبھ ونسبھ وجلیل قدره في قومھ ـ   )822(ثیابھ
مع قطع النظر عن قیامھ على عرش النبّوة وكرسي الرسالة ـ عناًء لم یحتملھ أحد من النبّیین 

                                                           
 135:  1، السیرة النبوّیة البن سّید الناس  280ـ  274:  2، دالئل النبّوة للبیھقي   201:  1الطبقات الكبرى البن سعد :  قارن)  822(

 .  148،  146:  2و 470:  1، السیرة النبوّیة البن كثیر  137ـ 
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صلوات اهللا (، كما أشعر بھ ھو   )عیسى(وال ) موسى(وال ) إبراھیم(وال ) نوح(، ال  قبلھ
 .   )823(» ما ُأوذي نبيٌّ مثل ما ُأوذیت «:  بقولھ) ھمعلیھ وعلی

 .   ، وعظیم رأفة بقومھ ورحمة ، ومّتسع حلم برحیب صدر وھو ال یتلّقى ذلك إّال  

فتجده في مضائق البالء وشّدة سیطرة السطوات منھم علیھ یقول ـ والكرب قد أخذ منھ   
، غیر  )824(»  ، فإّنھم ال یعلمون ، اغفر لقومي اللھّم «:  مأخذه والدماء تسیل على وجھھ ـ

، كما ُفعل بأشیاعھم من ُأمم األنبیاء من  العذاب وال بتعجیل النقمة والعقابداع علیھم بنزول 
 .  قبل

صلى اهللا (رھط النبي ) ھاشم(وكفاك حدیث الصحیفة التي كتبتھا قریش في مقاطعة بني   

مثال ذلك ، وأ  )825(، ومنع المیرة والزاد عنھم ، وحبسھم في الشعب ثالث سنین )علیھ وآلھ وسلم
 .  من االضطھادات شاھدًا على ما نروم الداللة علیھ

ـ على شّدة العوائق عن غرضھ والدوافع عن قصده وأحجار ) سالم اهللا علیھ(وتراه   
، وقّوًة  ، وعزمًا وبأسًا العثرات في طریقھ والعرقالت في سبیلھ ـ ال یزداد إّال شّدة وحماسًا

، كأّن لھ قاسرًا من ورائھ  وتجاسرًا على اإلعالن بكلمتھ،  ، وتجاھرًا بنشر دعوتھ  ومراسًا
 .   ودافعًا إلى تلك البغیة یدفعھ من خلفھ

یعّرض نفسھ في ذات اهللا للمھالك غیر ..   ، وال یلتفت وال ینصرف ال یتوانى وال یقف  
 .  )أبي طالب(، وھو یتیم  مبال وال مكترث

، مع اعترافھم بأّنھ من   ، وأشّد الناس تحامًال علیھ لحمتھ وأّول خاذل لھ عشیرتھ  
، ما نقموا علیھ  بمحّمد األمین:  الصدق والشرف في المكان المكین وتسمیتھم لھ قبل ذلك

،  ، ما نقموا منھ إّال أّنھ دعاھم إلى سعادتھم وجاءھم بمفازتھم خّلة وال عثروا لھ على زّلة

                                                           
،  144:  2، الجامع الصغیر  130:  7، فتح الباري  333:  6، حلیة األولیاء  155:  7الكامل في ضعفاء الرجال :  انظر)  823(

 .  ، بأدنى تفاوت 235:  2، كشف الخفاء  461:  11و 130:   3كنز العّمال 
،   281:  3، الترغیب والترھیب  215:   3، دالئل النبّوة للبیھقي  1282 : 3، صحیح البخاري  441:   1مسند أحمد :  راجع)  824(

، الدّر  299ـ  298:  7، فتح الباري  117:  6، مجمع الزوائد  156:  14و 273:  8و 200ـ  199:  4الجامع األحكام القرآن 

 .  473:  12و 379:  10، كنز العّمال  481:  3المنثور 
، إعالم  315ـ  311:  2، دالئل النبّوة للبیھقي  210ـ  208:  1، الطبقات الكبرى البن سعد  31:  2 تاریخ الیعقوبي:  الحظ)  825(

:   2، السیرة النبوّیة البن كثیر  62ـ  59:  2، الكامل في التاریخ  329ـ  327، قصص األنبیاء للراوندي  129ـ  125:  1الورى 

 .  27ـ  1:  19، بحار األنوار  50ـ  43
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،  )826()ُسنََّة اللَِّھ ِفي الَِّذیَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال(:  ھًال وعنادًا وكفرًا وإلحادًافكّذبوه ج
 .   )827()َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم(

لذلك النصراني المتبّصر )   العقیدة اإلسالمیة  (ولنعد إلى استیفاء الغرض من نقل كالم   
 :   ، فكان من جملة مقاالتھ ، وجّد فوجد ، وأحّس فأحسن  ، حیث انتقى فأتقن المتدّرب المتدّبر

 .  المحّمدیة وكثیرًا ما كتب الكّتاب اُألوربّیون ـ مع اختالفھم ـ بخصوص الشمائل  (  

 !  بید أّن معظم نتائج كتاباتھم ممّوھة بالضغائن والشحناء  

علیھ () عیسى(فیا لألسف من وجود ھكذا ُأناس یزعمون أّنھم تبع لذلك الوضیع الودیع   

 !   )السالم

، فأتوا بذكر كثیر من  وقد علم بعض كّتاب عصرنا أّن الطعن والشتم ال تقوم بھا الحّجة  
بكتابھ ) مستر حّنا دافبزت(، فقد قال  ، وعظمة القرآن الشریف  محّمدیة المرضیةالشمائل ال
 :  ما نّصھ) بمحّمد واإلسالم: (  المسّمى

مھما ازداد الباحث تروٍّ بالحقائق التاریخیة الوثیقة الصادرة فیما یخّص الشمائل (  
،   )بریدوا(و) مركسي: (  ، مثل  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(المحّمدیة یزداد احتقارًا لشانئي محّمد 

صلى اهللا (وغیرھم من الذین أشرعوا أسّنة الطعن في النبي ) فردرك شلجل: ( ومن المتأّخرین

 .   )علیھ وآلھ وسلم

فیما یختّص بالنبي ) كارلیل(وال یسعني أن أضرب صفحًا عن التصّور الذي اّتخذه   
 .  قي معجب، فإّنھ تصّور أصلي حقی )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(

أّن األبطحي النّیر البصیرة المّتقد البصر ذا النفس المرضیة األنیقة المطمئنة لم :   وھو  
، بل كان صاحب أفكار ونفس عظیمة رصینة من الذین ال یمكنھم إّال  یكن ذا مطامع دنیویة

آتیًا ، بینما كان الغیر  الذین اختّصتھم ید القدرة باإلخالص..  الجّد للحصول على الحّق
 .  ، بل كان شأنھ التفّكر والعزلة عنھما)علیھ السالم(، وقد تنّزه   بالشعبذة واالبتداع مكتفیًا بھما

،   ، فأضاء لھ حقائق األشیاء  وقد تجّلى لھ سّر الوجود العظیم بمظاھر الجالل والخوف  
 .   وتلك حالة ال ینالھا إّال أھل الحّق

، فیجب على كّل فرد أن یصغي  طق عن تجلٍّ إلھيوال شّك أّن إنسانًا ھذه كلمتھ لنا  
 .  إذ كّل ما سواه یذھب أدراج الریاح; لمقالھ ویترك ما سواه 

                                                           
 .  62:  33سورة األحزاب )  826(
 .  54و 52:  8، وسورة األنفال  11:  3سورة آل عمران )  827(
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،  وكثیرًا ما كان یختلج في صدره التفّكر في خلق السماوات واألرض والكائنات  
لھ عن حقائق األشیاء ، فأنزل اهللا علیھ الوحي كاشفًا  والتفّكر في ھذه الحیاة الدنیا والموت

 .  )مبّینًا لھ

ثّم كّر على ذكر العقائد اإلسالمیة من التصّلب والتشّدد في التوحید واإلیمان باهللا وكتبھ   
، وأردف ذلك بذكر أحوال القرآن الكریم وترتیب آیاتھ وسوره   ورسلھ والیوم اآلخر
 :  ، إلى أن قال  وأسمائھا وإعجازه

 مجید من وجھ بالغتھ ـ بقطع النظر عن كونھ وحیًا ـوإذا تدّبرنا القرآن ال(  

، فإّنھ جمع أسالیب البالغة ما بین مرسل ومسّجع   نجده أبلغ كتاب عربي انتظامًا وتركیبًا
، وھو  وغیر ذلك موافق للذوق المنتشر منذ أحقاب كثیرة لدى القسم األعلى من المسكونة

 .   مملوء بأمثال باھرة ومجازات بدیعة

 .  القرآن الشریف في عّدة مجاالت من كتابھ بكّل احترام وتبجیل) أمرش(كر ولقد ذ  

، غیر أّنھ بعد قراءة  إّن القرآن الكریم رّبما یجده القارئ بادئ بدء ثقیًال: (  )كوز(وقال   
 .   )، ویأخذ بمجامع قلبھ ، ویختطفھ ببھجتھ قلیل منھ یجذب قارءه بسحر بالغتھ

أّنھ متى قرأ أحد القرآن :  بخصوص القرآن المجید فھو) لیلكار(وأّما ما ذھب إلیھ   
، فلھ بذلك رونق بدیع غیر رونقھ  بتدّبر یرى أّن الحقائق الجوھریة منكشفة لدیھ بذاتھا

 .   ومن المعلوم أّن الكالم الحقیقي لھ تسّلط على كّل قلب.  اللفظي

 .  ، فإّنھ منّزه عّما یستھجن حقیرًةإّن جمیع الكتب بالنسبة إلى القرآن تعّد :  والحّق یقال  

 :  )حیاة محّمد: ( في كتابھ المسّمى) السر ولیم میور(قال   

إّن القرآن ممتلئ بأدّلة من الكائنات المحسوسة والدالئل العقلیة على وجود اهللا (  
فخیرًا وإن شّرًا ، إن خیرًا  ، وأّنھ سیجزي المرء بعملھ ، وأّنھ ھو الملك القّدوس )  تعالى  (

، وأّن الواجب على كّل  ، وأّن اّتباع الفضائل واجتناب الرذائل فرض على العالمین  فشّرًا
 .  ، وھي عّلة سعادتھ )  تعالى (مكّلف أن یعبد اهللا 

 .  وقس على ھذا ما ھو موّضح بأدّلة مؤّكدة بلیغة  

ویمّثل حقیقة البعث بأمثال كونیة صادقة وتشبیھات  )828(ویكثر في القرآن المجید الشعر  
اِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْیَھا اْلَماء اْھَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوج َوَتَرى االَْْرَض َھ(:  ، مثل قولھ  مدھشة

 .  ))829()َبِھیج

                                                           
، وضرب األمثال بما یبعث الشوق ویھّیج الرغبة إلى  ل وبدیع التصویر للوقائع الحّقة والحقائق الراسخةحسن التمثی:  المراد)  828(

 .  ))رحمھ اهللا(منھ . ( ، كما ال یخفى ، ال الشعر بمعناه المتعارف الفضائل
 .  5:  22سورة الحّج )  829(
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 :   )جبون(، وقال   مثلھ) واشنطون(وقال   

، فإّن سّكان  إّن أوامر القرآن لیست محصورة في الفروض الدینیة واألدبیة فقط(  
ك التي ھي من حدود اُألوقیانوس األتالنتیكي إلى الفنجس یعتبرون أّن القرآن الكریم الممال

علیھ مدار اُألمور اُألخرویة والدنیویة من الفقھ والتوحید واألحكام الحقوقیة والجزائیة وما بھ 
 .  )، وذلك أمر إلھي ال مریة فیھ انتظام الكون وقمع الظالم وصیانة الحقوق

، وھو  أّن القرآن المجید ھو الدستور العمومي لكاّفة العالم اإلسالمي:  وبعبارة ُأخرى  
، وحفظ  ، وبھ النجاة األبدیة  ، فھو نظام الكون في المعاد والمعاش دستور الدین اإلسالمي

، وما یترّتب على ذلك من الفضائل األدبیة  الصّحة البدنیة والمصالح العمومیة والشخصیة
 .  ، كّل ذلك منّظم في القرآن المجید )الدنیوي واُألخروي(واإلجراءات الجزائیة 

قال في المباحث بالنسبة بین ..  )اإلسالم ومحّمد: ( المسّمى) داالفنبزت(راجع كتاب   
 :  العلم والدین

، وبمقتضى تقریراتكم  إّن القرآن المجید یخالف في ُأصولھ توراة الیھود والنصارى(  
، غیر أّن معظمھ مشتمل على أخبار ومباحث متدّفقة بعبادات  أن لیس بھ تعالیم الھوتیة

 .   حقیقیة وفضائل صادقة مرتبطة أشّد االرتباط

،  فكأّن الشارع علم أّن ُأولي االستبدادات الروحیة ذوو أخطار على السیاسة والحكومة  
یكونوا عالمین ل; ، فجعل دستور أعمال المكّلفین القرآن المجید  وأّنھم مّیالون إلفساد الطاعة

 .  بما یجب علیھم منھ

 .  ألّن الشرع ھو القرآن; فعلماء الشریعة ھم علماء الدین .  فلیس في اإلسالم كھنوتیة  

،  ، والجّنة والنار  وال نضطّر أن نذكر إیمان اإلسالم فیما یتعّلق بالبعث والحساب  
 .  )وتعلیم القدر

:  ، فقال ملّخصًا  المقّدسة وقوانینھ المباركةثّم ذكر جملة من تعالیم القرآن وشرائعھ   
َواْعُبُدوْا الّلَھ (:   ) تعالى (، وبّین ذلك بقولھ  وقد أوجب القرآن حقیقة اإلحسان على كّل مؤمن  (

اِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب َوَال ُتْشِرُكوْا ِبِھ َشْیئًا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَج

 . ) )830()ِبالَجنِب َواْبِن السَِّبیِل َوَما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم

 : قال  

                                                           
 .  36:  4سورة النساء )  830(
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َال ُیِحبُّ الّلُھ اْلَجْھَر ِبالسَُّوِء ِمَن (:  ، فإّنھ حّرم قول السوء وآداب القرآن أعظم اآلداب  (  

 .  )  49سورة  ()832()َوَال َتَجسَُّسوا َوَال َیْغَتب َبْعُضُكم َبْعضًا(،  ) 4سورة   ( )831()اْلَقْوِل

اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل َیْسَأُلوَنَك َعِن (:  البقرة ]سورة  [، فقال في   )القمار(وحّرم الخمر والمیسر   

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر (:   )  5سورة  ( ]في[)   تعالى  (، ثّم قال   )833()ِفیِھَما ِإْثٌم َكِبیٌر

 .   )834()ِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَواَألنَصاُب َواَألْزَالُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَت

 .  )النساء ]سورة[من  17آیة (ویحّرم الخبائث والفساد بكاّفة أنواعھ   

 .  )سورة البقرة(، راجع  ویحّرم الربا  

من  63و 33و 18و 17(راجع .  ، والحسد ، والنفاق ، وعمل السوء ویحّرم التكّبر  
 .  )النساء ]سورة[

، ویمنع البھرجة  ، وأكل مال الیتیم وقھره ، وبخس الكیل ویحّرم الطمع في الحیاة الدنیا  
، ویحّض على اإلخالص القلبي والعمل الصالح اللذین ھما دلیالن على صدق  الظاھریة
 .  اإلیمان

،  د، والوفاء بالعھ الرأفة على األطفال:  ومّما ھو مؤّكد في الخصال اإلسالمیة  
،   ، وفّك األسرى  ، والعّفة حّتى في المقال ، واإلحسان  والمساواة الحقوقیة فیما بین الناس

، والسلوك في سبیل   ، ومقابلة اإلساءة باإلحسان ، واحتمال المكروه والصبر على البالء
 .  الفضائل

 .  )عّز وجّل(، بل لكون ذلك مرضیًا هللا  وذلك ال طمعًا  

، وتأخیر التوبة إلى ساعة  ، وقتل النفس  ، وظلم األرّقاء  سرافونھى القرآن عن اإل  
 .   الموت

اإلسراء ] سور[ (، انظر  وأّما خفض الجناح ولین الجانب فھو فرض على كّل مؤمن  
 .  )والنور والشعراء

، وأورد   ، وأّنھا عماد الدین ومفتاح الفردوس ، واھتمام الشریعة بھا ثّم ذكر الصالة  
 :   ، إلى أن قال الواردة فیھا بعض اآلیات

                                                           
 .  148:  4سورة النساء )  831(
 .  12:  49سورة الحجرات )  832(
 .  219:  2سورة البقرة )  833(
 .  90:  5سورة المائدة )  834(
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ألّنھ منّزه عن ; ومن بدائع القرآن العظیم الكثیرة ثناؤه على نفسھ تعالى مّما یلیق بھ (  
القرآن ـ من التصّورات والتوضیحات والتقریرات :  ، وخلّوه ـ أي الصفات البشریة الضعیفة

 .  المخّلة باآلداب مّما ھو مذكور فیما سواه من الكتب

، ویمكن قراءتھ من أّولھ إلى آخره بدون أن تحمّر خدود  ، إّن القرآن منّزه عن ذلك نعم  
 .  )اآلداب منھ

،  من العھود التي یزعمونھا التوراة واإلنجیل )835(كأّنھ یشیر إلى ما قّدمنا نقلھ:   أقول  
،   ببناتھ) لوط(زنى :   ، من شنائع الفاضحة إلى كبار رسل اهللا وأنبیائھوحاشاھما من نسبة ال

،  لعنة) عیسى(، وجعل  )ُأوریا الحّثي(بزوجة ) داود(، وزنى  )ھارون(وعبادة العجل من 
، وتحمّر ـ كما قال   ، وینّكس رأس الحیاء ، وأمثال ذلك مّما یسّود وجھ الحقیقة وشربھ الخمر

، فإّنا هللا وإّنا إلیھ راجعون ُألمم فقدت واضح وجداناتھا في  ة منھـ خدود اآلداب والمروء
 !   ، وعابت المسلمین متحاملة على قرآنھا ُأمور دیاناتھا

 :  قال  

 :  وقد وصف القرآن الكریم وأحكامھ جمٌّ غفیر من المؤّلفین بأوصاف بدیعة(  

، قال تبیانًا لما  )364حة صف) (حیاة محّمد: (  بكتابھ المسّمى) بثورث إسمث: (  فمنھم  
، وھذا أمر لم یوجد  لمؤّسس ُأّمة ومملكة ودیانة )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إّن محّمدًا : (  قام بأفكاره
 .  ، ولن یوجد  لھ سبق مثال

، وقد جاء بكتاب مشتمل على دستور الشرائع  وھو ُأّمي ال یعرف القراءة والكتابة  
 .  والعبادات وأخبار اُألمم

 .  وھو نقي العبارة من األلفاظ المستھجنة باھر الحكمة والحقائق  

 .  )إّنھ لمعجزة:  ، والحّق یقال )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(وھو أعظم معجزة لھ   

أّن لغة القرآن أفصح لغات : (  )326صفحة /  8مجّلد ) (البیبلیر أنسكلو بیدیا(وذكر في   
،  ، وسیبقى غیر معارض إلى األبد  لباب بحسنھا، وأسالیبھ وبالغتھ تسحر األ العرب

 . )، وكّل من یتبعھا بتدّبر یحیا حیاة طّیبة  ومواعظھ طاھرة

                                                           
 .  وما بعدھا 325، وص وما بعدھا 298تقّدم نقلھ في ص)  835(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، بل  )836(إّن القرآن یرفض كّلیًا التفّكر بأّي ذبیحة ما عن الخطیئة:  وأخیرًا أقول  
َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َشّرًا * َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َخْیرًا َیَرُه (:  ، وإّن من )837()َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(:  یقول

 .  )838()َیَرُه

كي یتأّھل لدخول ; ، یلزم كّل فرد من البشر أن یستغفر لذنبھ ویعمل صالحًا  فعلى ھذا  
 .   الجّنة

 .  أّنھ دین قام بإشھار السیف:   وأعظم ما یرمى بھ الدین اإلسالمي  

، وال اضطھد  فإّن دین اإلسالم المبین لم یتدّخل بعقائد األدیان مطلقًا; وھذه تھمة باطلة   
 .  ، وإّنما دعا الناس إلیھ ، ولم یجبر أحدًا على الدخول فیھ قھرًا معتنقیھا

قال اهللا .  ومن المعلوم أّن القرآن المجید ھو معتقد المسلمین وبحسب أوامره یفعلون  
 .   )839()َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ(:   )2سورة (في ) عّز وجّل(

 :  )311صفحة ) (التصّفح التأریخي: (  في كتابھ المسّمى) شاتفلید(قال   

فعلھ لو أّن العرب والترك وغیرھم من الشعوب اإلسالمیة فعلوا في الشرق ما (  
، ویخّولھم   غیر أّن دینھم یأبى ذلك!  اُألوربّیون في أھل القرآن لتالشت المسیحیة في الشرق

 .  )أن یكون لھم من الحقوق ما للمسلمین

، واذكر صنیع ملوك الغرب من المسیحیة   ِقف ھنا وتأّمل:  )الدعوة(یقول صاحب ھذه   
 !  بالمسلمین وتعّجب

 :   قال الفاضل المتبّصر  

 .   ، ولذلك ال مندوحة لي عن ذكره ھو أعظم حّجة بالغة) توما كارلیل(وما قالھ   (  

، فإّننا  قد نشر دینھ بالسیف )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(أّنھ طالمًا كثر القول بأّن محّمدًا :   وھو  
ط ، نجد أنفسنا أّننا وقعنا في أغال إذا جعلنا ھذا القول برھانًا على صدق أو بطالن دین ما

 .  حقیقیة

وكّل أمر محدث ینحصر !   ، فأّنى لھ أن یقاوم سیوفًا جّمة فلو فرضنا أّن ھناك سیفًا  
، فھل ـ والحال ھذه ـ یمكن ذلك الشخص أن یجبر العالم أجمع على  بادء بدء بشخص واحد

 !  ؟ أن یأتمروا أمره خشیة سیفھ

                                                           
 .  ))ھ اهللارحم(منھ . ( فدى بنفسھ خطایا العالم) عیسى(أّن :  إشارة إلى ما یقولھ النصارى من)  836(
 .   7:  39، سورة الزمر  18:  35، سورة فاطر  15:  17، سورة اإلسراء  164:  6سورة األنعام )  837(
 .  8ـ  7:  99سورة الزلزلة )  838(
 .  256:  2سورة البقرة )  839(
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 .   القّوة الحقیقیة إّن األمر یكون انتشاره بمقدار ما لھ من:  والحّق یقال  

 .  على أّننا ال نرى أّن دین النصارى احتقر السیف حینما صار لھ سیف  

 !  ، بل بالسیف  ، لكن لیس بالوعظ  )السكنرنس) (شارلمان(فقد نّصر   

، وأدعھ یعظ   ، وأدع الشيء یحامي عن نفسھ بأّي وسیلة وإّنني قلیل االعتناء بالسیف  
، والصدق  ، وال یزیل إّال ما ھو دونھ یستظھر إّال بما یستحّقھ، فإّنھ ال   ویكاتب ویخاصم

 .   )، وال ینمو سواه  ، فإّنھ ھو الذي أخیرًا ینمو أعظم َحكم في ھذه المبارزة

صلى اهللا ( ، وأّن نبّینا  )840(لعّلك تتذّكر ما قّدمناه في ھذه الخّطة:  )الدعوة(یقول صاحب   

، حیث أصّروا على تكذیب الوعظ والحجج  إّنما اضطّر إلى السیف اضطرارًا )ھ وسلمعلیھ وآل
 .   الباھرة عنادًا واستكبارًا

.   ولقد كان ھو أولى بالسماح والعفو عنھم وتركھم وسوم طباعھم وسوء عاقبة مآلھم  
لمستعّدین ، فال یتركون عباد اهللا ا ولكن كانوا یقفون حجر عثرة في طریقھ وعرقلة في سبیلھ

، فلم یكن بدٌّ وال   ، ویجھدون في كلمات اهللا وآیاتھ أن یمحقوھا لقبول السعادة أن ینالوھا
 .  مندوحة من مناواتھم وقمعھم وتطھیر األرض من رجسھم

، أو زاحم في نشر كلمة  ما كان یقاتل إّال من نقض عھده) صلوات اهللا علیھ(ولذلك ھو   
 .  التوحید قصده

ألّن أقصى غرضھ ودعوتھ إلى ; یھادن اُألمم الكتابیة ویسالمھم ما سالموه ولھذا كان   
 .   ، وفي ھذا حاجز لھ عن محاربتھم ، وللكتابّیین حظٌّ منھ ونسبة إلیھ  عبادة اإللھ الواحد األحد

 . ولذلك ما حارب منھم وال قتل إّال من نقض عھده وحالف المشركین علیھ  

، وتعویًال على الحجج البالغة في نشر   إعالء كلمتھكّل ذلك حرصًا على الحّق و  
 .   دعوتھ

،  ، وأوشك أن یصیب موضع السیف فذاك الكاتب المتبّصر حام حول الحقیقة ولّما  
 .  وأّنھ الموضع الذي ال یغني عنھ سواه وال مندوحة عنھ بغیره

 .   ، ولكّل میدان رجال ولكّل مقام مقال  

، بل لدفع من یكره على خالفھ ویحّفز المھتدي   دین بشيءولیس ھو من اإلكراه في ال  
 .  عن قصده

                                                           
 .  337تقّدم ذلك في ص)  840(
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، وباهللا  ، فانتظر وستأتي في الجزء التالي فلسفة البحث ھنا وما ینبغي أن یقال فیھ  
 .   التوفیق

،  نفاق، لیس بھ ریاء وال  وإّني ال أرتاب أّن اإلسالم منّزه عن الھزء واللعب: ( قال  
 .  وھو ال شّك حیاة لكّل معتنق لھ

صلى اهللا علیھ وآلھ (ببصیرتھ المّتقدة ھذه الصفات بالنبي ) توما كارلیل(ولقد الحظ   

، ال یّدعي بما  ، فإّنھ أبطحي مھّذب لنفسھ لثباتھ واستقامتھ; إّني ُأحّب محّمدًا  : ( بقولھ)وسلم
 .  ھ لیس بالذلیل، على أّن ، وال أثر للكبریاء علیھ  لیس فیھ

، یقول الحّق بسائر أحوالھ ألكاسرة  وكان یرّقع ثوبھ ویخصف نعلھ زھدًا وتواضعًا  
، یعّلم حقائق   ، ینزل الناس منازلھم العجم وقیاصرة الروم بما یجب علیھم من الفرائض

وأّن ،   ، یرى سائر الكماالت هللا تعالى ، ال كمن یعّلمون ظاھرًا من الحیاة الدنیا األشیاء
 .  )التقصیر من شأن القوى البشریة

إّن الدیانة اإلسالمیة لھي دیانة حقٍّ ذات مباد :  وباالختصار أقول : (  إلى أن قال  
 .  ، وھي معتقد خمس النوع البشري صحیحة روحیة

، ولھ مأل  إّن صدى دین اإلسالم لھ رّنة في القلوب یصغي لھ مالیین جّمة!   اهللا أكبر  
، وھو مزیل للخبائث والقبائح أینما  )المالیا والبابوات(عّزة ینشرونھ فیما بین من ُأولي ال

 .  انتھى)  حّل

 :   )عبداهللا ولیم(قال المحترم   

، وھذا ھو اإلیمان الذي نعرضھ   ھذا ھو اإلخاء الذي أدعو إلیھ أبناء وطننا اإلنجلیزي(  
، وھي التي ورثوھا كابرًا  اءھم ظھریًاعلیھم لیعتنقوه راجیًا منھم نبذ العصبیات الدینیة ور

، ویدعوا كّل ما ال  ، وأن ال یستمسكوا إّال بعروة اإلیمان الوثقى التي ال انفصام لھا عن كابر
إذ كّل ما ال ُیدرك وال یدخل تحت اإلمكان ینتج ضرورًة ; یقبلھ الذوق السلیم والطبع المستقیم 

ألّن النتائج دقیقة ; اقبھ في اإلیمان الحقیقي ، وھو أمر ُتخشى عو وجود الریب وعدم الثقة
 .  ، وعاقبة الضالل والغوایة ھي خطر عظیم  جّدًا

وكّل ما نتوق إلى معرفة كنھھ من اُألمور الدینیة المھّمة فإّن دین اإلسالم ینبئنا عنھا   
 .  )841()وََّل َمرَّة َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَنَوُھَو َخَلَقُكْم َأ(:  ) تعالى (، ویعّلم اإلنسان حقیقة التسلیم هللا  بأجلى بیان

                                                           
 .  21:  41سورة فّصلت )  841(
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، خیرًا من أن   فلتھلك كاّفة العوائد وكاّفة األسرار التي ال ُتدرك ولو بلغت مھما بلغت  
 !  یھلك اإلنسان الذي خلقھ اهللا في أحسن تقوم أو یضّل عن الصراط المستقیم

 .  ، وتبخس الناس أشیاءھم إّنك تمتھن األدیان واالعتقادات:  ولرّبما قال قائل  

، فمن المحال أن یكونوا  إّن االعتقادات لیست بشيء:  ، إّن الذین یقولون  نعم:   أقول  
 .  أدركوا حقیقة قولھم

كونس (، وھو   كما قال أحد خطباء ھذا العصر بما ھو مطابق لمقتضى الحال  
، مع أّنھ یعتقد أّن وراء ھذه الدار  في أّي البالد یكون دین المرء غیر ثمین لدیھ(:  )روجرس
 .   !)  ؟  ، وسعادتھ وشقاوتھ متوّقفان على إیمانھ ، وبھا تكون المكافأة والمجازاة  دارًا ُأخرى

ألّنھ لم یغتنم الفرصة ; وما أجھل امرءًا أضاع حیاتھ بما بھ الوبال والخسران علیھ   
 .  فإّنھ ترّقى في سّلم النجاح!  تنمھا من ھو أعظم منھ إدراكًا وأقوى شھامةالتي اغ

فاإلیمان لیس ھو صناعة أو علمًا یمكنھ استقراء أدّلتھ كي یظھر بھ فساده في ھذه   
ُمنَقَلب  َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ(:  ، بل إّنما تظھر نتائجھ وما یترّتب علیھ في تلك الدار الحیاة الدنیا

 .   )842()َینَقِلُبوَن

أّنھ یجب على كّل إنسان أن یصرف : ( ، وھو كالمًا مبتكرًا) مودسلي(قال الحكیم   
، حّتى إذا أتاه الیقین شرب كأسھ غیر وجل  ھّمتھ إلى اهللا باإلخالص في األعمال الصالحة

 .   انتھى) ل أمرتھ ُأّمھ بالنوم لیرتاح من عناء نھاره، فیكون كطف مّتكًال على اهللا بإخالص

 .  وھذا شأن المسلمین بتسلیمھم لقضاء اهللا وقدره  

اإلسالمیة والذین ھم قد  ]الدیانة  [أّني ُأنذر الذین ھم على وشك اعتناق :  وباالختصار  
مع ما یحّرفونھ  اعتنقوھا أّنھ یجب علیھم أن یصبروا على األذى واالمتھان واحتقار معاندیھم

صلى اهللا علیھ وآلھ () محّمد(، فإّنھ ھكذا كان بدء اإلسالم في زمن   من أمر دینھم عن مواضعھ

َیُمنُّوَن (:  )  تعالى  (، وھي قولھ   أعظم ُأسوة) 49سورة الحجرات (، ولھم فیما جاء في  )وسلم

 .  ) )843()َبِل اللَُّھ َیُمنُّ َعَلْیُكْم َأْن َھَداُكْم ِلالِْیَماِن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموا ُقل الَّ َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكم

ھذا آخر ما أردنا نقلھ من تلك الرسالة المطبوعة بمطبعة :  )الدعوة(یقول صاحب ھذه   
 .  ھـ 1309جمعیة الفنون سنة 

                                                           
 .  227:  26سورة الشعراء )  842(
 .  17:  49سورة الحجرات )  843(
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، ال   العارف بأسالیب البیان وترجمة اللسان عن الجنانوال أحسب األلمعي اللبیب   
 :  أحسب من ھو خلیق بأن یتمّثل بقولھ

 وأعرفھ من فعلھ والتكّلم*** ُأصادق نفس المرء من قبل جسمھ 

إّن مثل ھذا العارف إذا نظر إلى ما تقّدم نقلھ من تلك الكلمات الحاّدة والنغمات الشریفة   
، وعلى  ھ یرتاب في أّنھا خرجت من توقیع القلب وإمالء الحقیقة، ال أحسب واللھجة الشدیدة

، ال عن صورة  ، وبدافع نفس األمر ومجّرد الواقع حركة أوتار الھوى وإرادة الھواجس
 .  ، وال بصفة غرض أو تكّلف تصّنع

، قد تلّطف حّتى نفذ  فإّن تلك اللھجة ال محالة لھجة ذي دین ونغمة ذي عرفان ویقین  
 .  سام وتصّرف حّتى لم یدع على الحقیقة حجابًا من حجب األوھاممن الم

، أو   ، كجبین الصبح  فجاء بھا نواصع بیضاء عاریة عن كّل ُلبسة مجّردة عن كّل شبھة  
 .   كغّرة شمس الضحى

   دعوة موّجھة إلى المسلمین :  القسم األّول من التتّمة الثالثة

 .  ، ومكنوناُت السرائر على تمام الحقیقة هللا  ھذا ما نحّسھ ونحدسھ من تلك الكلمات  

على أّننا ما سردنا لك تلك النصوص الغربیة لنعتّدھا علیك إلھامات إلھیة أو آیات   
، أو لنجعلھا فیصل  ، نقطع بھا حّجتك أو نسّد بھا محّجتك  ، أو أحادیث قدسیة سماویة

 .  وقاطعة الخصومة بیننا وبینك الحكومة علینا وعلیك

، بل إلى  ، وال ینظر إلى ما قیل كما ال نرید أن نكون معك مّمن یعرف الدین بالرجال  
 .  من قال

 .  لسنا ھناك!   ، ال ورّبك كّال  

وقد أنبأناك أّن الغرض ما ھو إّال أّننا حیث ذكرنا في المقالة اُألولى من صدر !  وكیف  
، أحببنا أن نكیل لھم بالقسط وال  الغربّیین على اإلسالم والمسلمین الخاتمة بعض تحامل
كما أّن فیھم من طعن في :  ، فقلنا  ، ونأخذ باألمانة على أطرافھا وحدودھا نبخسھم في الوزن
 .  ، فیھم من طاعن عنھ وشھد لھ اإلسالم وتشّدد علیھ

، بواًء وكفاًء لمن یرى أّن أقوال الغربّیین ھي   ، واحدًة بواحدة فعسى أن تكون ھذه بتلك  
 !  المثابة والمباءة والقدوة والغایة التي إلیھا ُیرجع وعلیھا ُیعّول

، والحجج قد تكاتفت لك  ، والشأن طفیف ، وإّال فاألمر یسیر فإن كان ما ُرمناه فذاك  
 .  حقًة في األجزاء التالیة إن شاء اهللا، وستترادف علیك ال سابقًة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 :  ، وفیھا قسمان  دعوة ھاّمة:   التتّمة الثالثة [

 ]دعوة موّجھة إلى المسلمین :   القسم األّول

،  أّن قصاراي من دعوتي ھذه أن أستنھض ھمم إخواني المسلمین:  من التتّماتالثالثة   
افع غیرتھم ونیران عزائمھم بجمیع ، وأستثیر مد  ، وأستحضر أفكارھم  وأستلفت أنظارھم

، ناشرًا علیھم دعوتھ   ، راغبًا بعاطفة اإلسالم إلیھم  شعبھم وعناصرھم وأسناخھم وأواصرھم
، ویقوموا وال  ، متوّسًال بكّل وسائلھ أن یجّدوا ویجتھدوا لھم وصرختھ فیھم وبغیتھ منھم

بكّل األسباب والعوامل والذرائع ـ )   سبحانھ  (، ویتذّرعوا ـ بعد االعتماد على اهللا   یقعدوا
 .  والوسائل في إعادة مجدھم المؤّثل والعود إلى مقامھم األّول

، وینھضوا من  وال یتسّنى لھم ذلك إّال بأن ینتبھوا من خدر الكسل إلى نشاط العمل  
، ویبذلوا النفس  ، ویمتطوا صھوة المعارف وغارب الطلب  وھدة الجھل إلى ذروة العلم

، بل   ، ویحملوه أشّد ما یكون بكلتا الیدین ون التفاني على التمّسك بعرى ھذا الدینوالنفیس د
 .  فإّن فیھ معادن البركات وینابیع الخیرات وجماع السادات.  في القلوب وعلى الرأس والعین

 .  ، دین الوحدة والتوحید أال وإّنھ لھو الدین السعید  

، وال ھطلت بالبركات   إلى عروق الثرى دعائمھ ، وال رسخت  أال وإّنھ ما قامت قوائمھ  
، وال بزغت على البسیط شموسھ  ، وال أشرقت في العالم أنواره على أولیائھ غمائمھ

، إّال باستحكام عرى   ، وال امتّد في المعمورة باعھ ، وال انبسط في اآلفاق شعاعھ وأقماره
ما تسمعھ من ھلجات ألفاظ ولھجات ، ال  الوحدة واإلخاء الدیني واالّتحاد الصحیح الحقیقي

 .  أصوات

 . ذاك االّتحاد واإلخاء ھما أّول بركة صّبھا اإلسالم على الداخلین فیھ واآلخذین بھ  

فقد كانت الثورات الدمویة بین قبائل العرب وجاھلیتھم من األوس والخزرج وغیرھم   
وما جاء اإلسالم حّتى ،   قد صبغت وجھ جزیرة العرب بالخجل والحیاء من إراقة الدماء

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِھ َجِمیعًا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِھ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء (:  )  تعالى (جاءت كریمة قولھ 

َشَفا ُحْفَرة مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَھا َكَذِلَك ُیَبیُِّن الّلُھ َلُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَوانًا َوُكنُتْم َعَلَى 

 .  )844()َتْھَتُدوَن

                                                           
 .  103:  3سورة آل عمران )  844(
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بل ال أراك لو استقصیت النظر وتدّبرت نوامیس ھذه الشریعة المقّدسة إّال واجدًا أكثر   
، ال تنحو إّال إلیھ وال  مبنیة على ھذا الغرض موعزة إلى ھذا القصدمشروعاتھ وموضوعاتھ 

 .  تدّل إّال علیھ

، وحرمة  وھذا جلٌي ساطع ألّول نظرة في وجوب الدفاع عن دم المسلم ومالھ وعرضھ  
، وھتك ستره  ، وإھانتھ ، وقذفھ ، واإلفك والبھتان علیھ ، وتشدید النھي عن ذكر عیبھ غیبتھ

، إّال من باب أمره بالمعروف ونھیھ عن  حّتى لو ارتكب المعاصي والكبائر،  بین الناس
 .  المنكر لھ بنفسھ دون أن یذكره عند غیره

ولیس أمره بالمعروف ونھیھ عن خالفھ إّال من باب وجوب نصیحتھ وإرشاده   
 .  ، ووجوب حفظھ وصیانتھ  ، وحرمة غّشھ وخیانتھ  وتعلیمھ

بھذا كّلھ في ربط عواطف ) شریعة الوحدة والتوحید(المقّدسة  ثّم لم تكتِف ھذه الشریعة  
، وتشییع   ، حّتى ندبت وحّثت بأشّد الندب والترغیب إلى عیادة المرضى اإلخاء والوحدة

،  ، وتكریمھم !) الھدیة:  ال بالرشى باسم(، وتھادیھم   ، وزیارة اإلخوان الجنائز
، إلى غیر ذلك  وب رّدھا أو رّدھا بأحسن منھا، ووج ، والتحّیة  ، وإفشاء السالم والمصافحة

 .  مّما یضیق المقام عن حصره وأنت العلیم بتفاصیل أمره

، بعد أن  ثّم لم تكتِف حّتى بكّل ذلك دون أن فرضت في أموال األغنیاء حقوقًا للفقراء  
، بأّن  ھّون على أرباب الغنى بما مأل بھ أسماعھم على ألسنة سفراء وحیھ وحملة أمره ونھیھ

، وأّنھ ھو الذي یبسط الرزق لمن  ، وھو وارث األرض ومن علیھا المال كّلھ هللا ومن اهللا
 .  ، وأّنھ یضاعفھ أضعافًا مضاعفة یشاء من عباده

ثّم تنازل ـ وھو رفیع الدرجات ـ حّتى جعل نفسھ مقترضًا من خلقھ مستربحًا على   
 .   )845()ْرضًا َحَسنًا َفُیَضاِعَفُھ َلُھ َأْضَعافًا َكِثیَرًةمَّن َذا الَِّذي ُیْقِرُض الّلَھ َق(:  عباده

مََّثُل الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل الّلِھ َكَمَثِل َحبَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ (:  )جّلت نعماؤه(ثّم قال   

 .   )846()َوالّلُھ ُیَضاِعُف ِلَمن َیَشاءُسنُبَلة مَِّئُة َحبَّة 

 .  مع ما في ذلك من كسر سورة القسوة والجفاء وعالج رذیلة الحرص  

كّل ذلك إیعازًا إلى عقد روابط االّتحاد وتحریك عواطف اُألخّوة بین جمیع أفراد   
 .   ، ضعیفھا وقویھا  فقیرھا وغنیھا:   عناصر اُألّمة

                                                           
 .  245:  2سورة البقرة )  845(
 .  261:  2سورة البقرة )  846(
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ثّم زاد ذلك تأكیدًا وأّكده مزیدًا بما ندبتھ بل أوجبتھ ھذه الشریعة من سّنة اجتماع   
،  ، ثّم أھل البالد كاّفة في كّل ُأسبوع المتجاورین في مباءة واحدة كّل یوم ولیلة عّدة مّرات

 .   وسائر اُألّمة على االختالف والتعاقب كّل عام

، وتتوّحد األجسام واألشباح توّحدًا  وتلتئم الشعوب ،  كّل ذلك لغایة أن تتعارف األفراد  
 .  عساه یدّب إلى القلوب واألرواح

، فأرجع البصر وأعد النظر فیما قّدمناه من تلك الفرائض والحقوق التي فرضھا  كّال  
اإلسالم للفقراء في أموال أھل الغنى والثراء التي یجھل الساقطون في رذیلة الحرص نفوذ 

، جوھریًا  ، أدبیًا وماّدیًا قّي اُألمم وعلّوھا وثروتھا ونمّوھا فردًا وجماعًةتأثیرھا في ر
 .  وعرضیًا

أال تنظر إلى ھذه اُألمم الراقیة برقّیھا الطریف وتمّدنھا الحدیث كیف انتبھت لتلك   
، فأخذت  مثلھ، حیث قصرت شریعتھا عن تشریع   الجرایات ووضع تلك الفروض المالیة

، وتخّصص  وكثیرًا من المشروعات والشركات)   البیمارستانات (تنشئ المستشفیات و
،  ، ونشر أدیانھا ومعارفھا  أرباحھا كال أو بعضًا لتوسعة مدارسھا ومكاتبھا وكنائسھا

ثّم تخّصص طائًال من أرباح شركاتھا لخصوص دعاة .  ، وترّقي كماالتھا  وعمارة كّلیاتھا
، ونشر أناجیلھا على أیدي المبّشرین والمرسلین إلى أطراف األرضین  وحماة مّلتھادینھا 

 .   وأقاصي المعمورة

 .  ھذا بعض مساعي الشعب والدھماء منھم ألدیانھم  

أّما لو عطفت النظر إلى ذات دولھم وما تبذلھ من القناطیر المقنطرة والمالیین من   
 !  ، وأوقفك البھر موقف الدھشة والحیرة اإلحصاء الذھب والفّضة في ذلك السبیل ألعجزك

أّما اإلسالم ـ ویا حرسھ اهللا ـ فمن إحدى معجزاتھ وكبرى كراماتھ أّنھ ما زال بعد أھلیھ   
،  ، ویذّب عن عرضھ بجوھره ، ویحامي عن ذاتھ بذاتھ  األّولین یدعو إلى نفسھ بنفسھ

 .  رهویستنیر في ظلمات المذاھب واألدیان بأوضاحھ وُغر

 !   أّما نحن ـ ونحن الذین نزعم أّننا أھلھ الیوم ـ فما أغناه عّنا  

،  ، ال ننّفر بسوء أفعالنا عنھ  ، فنكون كفافًا ال علیھ وال لھ بل ویا لیت اإلسالم سلم مّنا  
 !  ، فنشّوه ملیح محّیاه وجمیل سجایاه وال ُندخل فیھ ما لیس منھ
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الحقب لو اّتفق على الندرة نھوض ذي حمیة ثّم بین غضون القرون وفي حقائب   
، فأخوف ما یخافھ على نفسھ نفس األقربین منھ  إسالمیة یحامي عن اإلسالم أو یدعو إلیھ

 !  والمنتمین إلیھ

 !  إطفاء جمرتھ إّال من طائفتھ، وال یحذر   )847(، ال یخاف إّال سیل تلعتھ نعم  

   أال وإّن غایة الغرض وأقصى القصد من دعواتنا ھذه ھو نصیحة إخواننا المسلمین كال
،  وتنبیھھم كاّفة إلى ما یعلمون بھ ـ وھم ذاھلون عنھ ـ من أّن اإلسالم قد عاد غریبًا كما بدأ

 .  )848()صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(على ما أنبأ عنھ الصادع بھ 

، وجمع  حتاجًا إلیھ باألمس من اّتحاد الكلمةواإلسالم في أشّد الحاجة الیوم إلى ما كان م  
، والتعاون والتعاضد  ، والتحّزب والتأّلف بجامعة كلمة التوحید المقّدسة شتات عناصر اُألّمة

نصرًة هللا الذي ضمن نصرة من ; بقّوة العلم وسطوة العمل ومدافع الھمم ومناور العزائم 
،  )850()ِإن َتنُصُروا اللََّھ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم(:  )849(نصره وإعزاز من أعّز دینھ وعّزره

استنصركم ولھ جنود السماوات   «،   »  ، واستقرضكم ال من قلٍّ استنصركم ال من ذلٍّ «
ھ خزائن السماوات واألرض وھو الغني ، واستقرضكم ول  واألرض وھو العزیز الحكیم

 .  )851(» الكریم

   دعوة موّجھة إلى المسیحّیین :  لتتّمة الثالثةالقسم الثاني من ا

فاهللا اهللا ـ یا عباد اهللا ـ في حظوظكم من السعادة التي ساقھا اهللا إلیكم وصّبھا علیكم   
 .  وجعلھا بین أیدیكم رأفًة منھ بكم ورحمة وحنانًا علیكم ال حاجًة إلیكم

، وقمع ضغائن  ، والتعاطف والتآلف ، والمكانفة والمكاثرة فعلیكم بالصبر والمثابرة  
 .  ، وغّض النظر عن االختالفات العرضیة العصبیة

، وال  ، ولیس الیوم في األرض دین كدینكم  فأنتم أھل الشھادتین وجامعة السعادتین  
 .  ، وال قرائح أفھام كقرائحكم  قوانین كقوانینكم

                                                           
 .  )403:  1جمھرة اللغة . ( ما اّتسع من فّوھتھ:  الَتْلعة من الوادي)  847(
 65:  4، المعجم األوسط للطبراني  99:  2، مسند أبي یعلى   131و 130:  1، صحیح مسلم  184:   1مسند أحمد :  قارن)  848(

 .  ، بأدنى تفاوت 459:  5، مختصر إتحاف السادة المھرة  278و 277:  7، مجمع الزوائد  377:  6و 478:  5و
 .  )351:  1العین للفراھیدي . ( النصرة:  رالتعزی)  849(
 .  7:  47سورة محّمد )  850(
 .  268ـ  267ھذا مقطع من إحدى خطب نھج البالغة )  851(

:  بدل) الحمید: ( ، و )استنصركم ال من ذلٍّ واستقرضكم ال من ُقلٍّ: ( بدل) فلم یستنصركم من ذّلة ولم یستقرضكم من ُقلٍّ: ( ولكن ورد

 .  )الكریم(
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،   ، بل تنفصم عراكم ، فتفشلوا وتذھب ریحكم كن غمیزتكم فیكم وقّوتكم علیكمفال ت  
، وتعودون  ، وتفّتون في أعضادكم فّتًا ، وتمّكنون عدّوكم منكم ، وتھي قواكم  وینقصم قراكم

أحوج ما تكونون إلى عواطف الموّدة ،  )852()َتْحَسُبُھْم َجِمیعًا َوُقُلوُبُھْم َشتَّى(:   ) سبحانھ  (كما قال 
 .  وروابط المحّبة التي بھا حیاتكم ومنھا ینابیع سعادتكم

 .  ، وھو أرحم الراحمین  ، فھو أقصى كّل أمل وغایة كّل عمل واهللا لي ولكم  

 

 ]دعوة موّجھة إلى المسیحّیین :   القسم الثاني من التتّمة الثالثة [

ربط اهللا قلوبنا بروابط عرى الوحدة (اني المسلمین وحیث قد بثثت بعض دعواتي إلخو  
فخلیق بنا أن نعطف أعّنة أقالمنا إلى دعوة ) والتوحید وألھمنا لصالحنا اإلصابة والتسدید

فاهللا ) جمعنا اهللا وإّیاھم على الھدى وكلمة الحّق حیث كانت وأینما وجدت(زمالئنا المسیحّیین 
، ولیس عندنا تعصٍّ وال   دنا وبغیتنا سوى ذلكھو الشھید أن لیس أقصى قص) جّل شأنھ(

، ولكن ما دعونا إّال إلى ما قادنا البرھان وساقنا إلیھ الدلیل   عصبیة لمحّمدیة أو مسیحیة
 .  ، واهللا على ما نقول وكیل والوجدان

یا أّیھا الصیارفة :  ، فنحن قائلون لھم وحیث إلى أھل التثلیث یساق في دعوتنا الحدیث  
، والعقول الحّرة  ، یا ذوي األفكار الحصیفة واآلراء المریرة  ة وأرباب القرائح الوّقادةالنّقاد

، أنتم یا  ، أنتم أّیھا النیاقدة والصیارف ومھرة العلوم والمعارف  واألوضاح في العلوم والغّرة
والمتعّدین ، والمتأّبین عن التأبین باّتباع اآلباء واُألّمھات   خالعي ربقة التقلید وقیود الجمود

،  ، وأّنى تصرفون  ، أین تذھبون عن الوقوف على قدیم العادات ومناواة الحّق والمعاداة
 !   ؟  وكیف تؤفكون

، ھذه األعالم قائمة والسنن واضحة وأعالم   ، ھذا المذھب الشریف ھذا الدین الحنیف  
، ھذا القرآن  ین العربي، ھذا الد  ، ھذا التوحید واألحدیة  ، ھذه الشریعة المحّمدیة الحّق الئحة

، ھذه القوانین الحّرة واُألسس العقلیة التي  ، ھذا الدین والمدنیة  ، ھذه النوامیس اإللھیة  والنبي
،   ، والداللة على جمیع أسباب سعادتھ جاءت لتھذیب النوع البشري والقیام بكّل صالحة

من مشابھة العجماوات ، وإخراجھ  واالرتقاء بھ من حضیض الجھل إلى أوج العلم واإلدراك
 .   إلى مشابھة األمالك

 .  رحمة للعالمین وخاتم األنبیاء والمرسلین) سالم اهللا علیھ(ومن ھنا كان   

                                                           
 .  14:  59سورة الحشر )  852(
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، وتأّخر عنھم في   ومھما تقّدم أھل التمّدن الجدید والناشئة الحدیثة من الغربّیین  
لیعلم ; ض أنبائھ وبّیناتھ ، فما ھو إّال آیة من آیاتھ وبع الحضارة والعمران سائر المسلمین

المعتبرون والمتدّبرون أّن األخذ بشرائعھ المطابقة للعقل الموافقة للفطرة یوجب الرقي 
، واالسترسال بھا والتھاون فیھا یستدعي االنحطاط  واالنتظام وإن كان مّمن ال یؤمن بھ

 . وفساد النظم ولو كان من مصّدق لھ وموقن فیھ

جزافًا فإّن تراجم ھذا القرآن الكریم وتفاسیره الیوم عند القوم وال تحسبّن ھذا القول   
 .  إّنھا تنیف على ما عند المسلمین بكثیر:  لیس من المبالغة لو قیل

 !   ؟  ، فیا ھل ترى أّن اُألّمة المسیحیة قد قنعت مّنا بذلك وبعد ھذا كّلھ  

 .  كّال  

 !   ؟ منھج وإراءة السبیل وتسجیل الدلیلإذًا فما الذي یقنعھا في إقامة الحجج وإیضاح ال  

، أو ننّزل علیھا كتابًا من اهللا على أیدي سّكان  أترید مّنا أن نفتح لھا أبواب السماوات  
ْكَبَر ِمن َیْسَأُلَك َأْھُل اْلِكَتاِب َأن ُتَنزَِّل َعَلْیِھْم ِكَتابًا مَِّن السََّماء َفَقْد َسَأُلوْا ُموَسى َأ(:  بعض ھذه الكواكب والكرات

، أو نأتي لھا بالمعجزات التي جاءت بھا األنبیاء إلى  )853()َذِلَك َفَقاُلوْا َأِرَنا الّلِھ َجْھَرًة َفَأَخَذْتُھُم الصَّاِعَقُة
 !  ؟  ُأممھم

 !   ، وھیھات ثّم ھیھات.  ، وكّال كّال  

، والقرائح  ، واألفكار جامدة الِفطر فطیرة، و إّن ذلك كان حیث كانت العقول معقولة  
، ال  ، والناس ھمجًا رعاعًا ال حّظ لھم من العقل وال نصیب لھم في المعقوالت  خامدة

 .   ینقادون إّال بخارق للعادة خارج عن مجاري نوامیس الطبیعة

،  اإلدارةأّما الیوم وما قبلھ وبعده والعقول بھذه االستنارة واألفكار بما ترى من السعة و  
، وما اشتملت علیھ من المشروعات  فال معجزة وال حّجة على العبد سوى نفس ھذه الدیانة

 .   والموضوعات المطابقة للعقل الموافقة للفطرة في أساس ُأصولھا وكثیر من أركان فروعھا

، وال سّیما بعد خلع رداء  فالعبد إن أعمل الفكرة وأجھد التعّقل أصاب الحّق ال محالة  
العصبیة وفّض أزرار أوزار الحمیة الجاھلیة اللتین في األكثر ھما السبب الوحید في حید 

 .  المرء عن قصد سبیلھ ورّده عن االنتفاع بحیاة عقلھ ومصباح فطنتھ ومقتضى فطرتھ

، وإن جحد أو أعرض عن النظر فقد غلقت رھونھ  ثّم إن اعترف بعد الفكرة فاز  
 .   قابوأخفقت سرایاه واستحّق الع

                                                           
 .  153:  4سورة النساء )  853(
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 !  )المسیح(فاهللا اهللا یا عباد اهللا وُأمة   

:  ، وال أقول ، وال اّتھمكم بھذه التھمة فإّني ال أنبزكم بھذه الوصمة; عباده :  وال أقول  
، وال إّن حظوظكم من العلم لم تّتسع لسبر  إّن عقولكم قصرت عن إدراك دحوضھا

سالم اهللا ) (المسیح(غفلتم عن كون ، وال أستیقن أّنكم  حضیضھا مع وضوحھا وبداھتھا
قد ) صلوات اهللا علیھ) (محّمد(، وال أّن صّحة نبّوة   ھو مخلوق مثلكم مردود إلیكم) علیھ

 .  خفیت علیكم مع كّل تلك المعجزات الباھرة للفطرة المستنیرة في العقول

،   ، والنعیم الدائم ة، ال تفوتّنكم السعادة األبدیة والحیاة السرمدی  فاهللا اهللا یا عباد اهللا  
 !   والمجد المؤّبد والسرور المخّلد

، أال ال یكن حالكم معنا حال الیھود معكم في إصرارھم على العناد   اهللا اهللا یا عباد اهللا  
، وقولھم   ، ومباھتتھم بالتكذیب لھ والتشنیع علیھ )عیسى(ومصادمة البدیھة في إنكار نبّوة 

 ! تجاسر علیھ بتلك األفعال الفظیعة، وال فیھ تلك األقوال الشنیعة

، وكیف  وقد رأیتم شریعة اإلسالم كیف أعلنت بمجده وقامت بواجب حرمتھ واحترامھ  
 .  أعطاه كتابنا الكریم حّقھ من الثناء وأنزلھ منزلتھ من العظمة والرفعة إلى السماء

ما ال یلیق بھ وال  )وسلم صلى اهللا علیھ وآلھ() محّمد(وتأبى المروءة والتكّرم أن تقولوا في   
، وقد كان في غنى   في دعوى الرسالة وزعم النبّوة) معاذ اهللا(ینبغي لھ من الكذب على اهللا 

، وھو الذي دون ما فیھ ما قیل   عن ذلك بما عرفتم من صدقھ وأمانتھ وجاللة قدره عند قومھ
 : )صلوات اهللا علیھ(فیھ في عصره 

 وأجمل منك لم تلد النساء*** فأحسن منك لم تر قط عیني 

 )854(كأّنَك قد ُخلقَت كما تشاُء*** ُخلقت منّزھًا من كّل عیب 

، إّن من أعظم األسف الباھظ أن تسوء عندكم  وأّما وشرف األدیان وحرمة المذاھب  
تأخذون أمثلتھم وتحتذون !  ، ثّم تصبحون مثلھم سواء بسواء الیھود وأحوالھم )855(ائمسخ

 !   ، وال یومكم منھم بواحد  ، وما ھم منكم بواحدة شاكلتھم حذو القّذة بالقّذة

لحّق ویمیلّن بكم عن صوب الصواب مقاالت ، أال ال یخدعّنكم عن ا اهللا اهللا یا عباد اهللا  
، وھم یطعنون   ، المّتخذینھا ستارًا وجّنة  بعض المنتسبین إلى النصرانیة وما ھم منھا بشيء

 !  ، ویدفعونھا بكلتا یدیھم  ، ویركلون بأرجلھم في صدرھا  في نحرھا
                                                           

 .  63الحظ دیوانھ .  الشعر لحّسان بن ثابت األنصاري)  854(
 .  )منّزھًا: ( بدل) مبّرءًا: ( ولكن ورد

 .  )599:  1جمھرة اللغة . (  الحقد في القلب:  السخیمة)  855(
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شریعة  وھم الطاعنون في شریعة اإلسالم وشارعھا بمطاعن تتوّجھ بوحدة المالك إلى  
 .  ، بل إلى كّل شریعة من الشرائع اإللھیة  النصارى

ویستھزؤون بھا استھزاًء یومي إلى السخریة ) محّمد(فتجدھم یسخرون بمعجزات   
علیھم سالم اهللا ) (موسى(و ) إبراھیم(و ) عیسى(و ) محّمد(بمعجزات جمیع األنبیاء من 

 .  إذ الجھة واحدة والمشابھة ثابتة; ) جمیعًا

ا حقیقة الحال في ُأولئك القوم إّال أّنھم قوم من الزنادقة والمالحدة والطبیعیة وم  
والنیشریة المنكرین ألصل الصانع الحكیم المناوئین والناصبین العداء لكّلیة المذاھب وكاّفة 

 .   األنبیاء

ق جمیع ، إّنھ لمّما یلزم ویحتم أن یّتف وأما وشرف األدیان وعّزة النوامیس اإللھیة كّلھا  
، وتنقیة  أھل األدیان والمذاھب ویكونوا یدًا واحدة في قطع دابر ھؤالء الزنادقة والمالحدة

األرض من جراثیم أفرادھا المھلكة ومیكروبات كروبھا القّتالة التي تعمل على أن تھلك 
 .   )856()الّلُھ َال ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن(:   ، و ، وتسعى في األرض فسادًا الحرث والنسل

 )857()البروتستانّیون(، وال یّتخذھا  فال ینخدع زمالؤنا المسیحّیون بأقوالھم وخدعھم  
 !  رأس مال إلغواء المسلمین وإضاللھم على أیدي رسلھم وألسنة دعاتھم

   الكالم  دعاء خاتمة

فإّن أقصى ما یحصل لھم من ذلك العناء أن یحیدوا بالناس عن الصراط المستقیم   
 .   ، مّلة الزندقة واإللحاد  وطریقة الحّق والعدل إلى مّلة الجور والفساد

 !   ، ولن یكون أبدًا  وأّما الخروج عن اإلسالم والدخول في النصرانیة فذاك مّما لم یكن  

 .  ائل اإلسالم وطوائلھ التي اختّص وامتاز بھا عن غیرهوھذا من إحدى فض  

فإّنك من أّول انتشار نور اإلسالم إلى یومك ھذا ال تحصي أحدًا عریقًا في اإلسالم قد   
 .   رجع عنھ وصار یھودیًا أو نصرانیًا

                                                           
 .  64:  5سورة المائدة   )856(
، وفھمھ لدیھم لیس مقصورًا على رجال  ، إذ إّنھم یتبعون اإلنجیل دون غیره أصحاب الكنیسة اإلنجیلیة:  البروتستانت)  857(

بأّن المسیح لیس ابنًا هللا بل ھو :  راني بدأھا آریوس في القدیم مرورًا بنسطور اللذین یقوالن، إّنھا ثورة في الفكر النص الكنیسة

، ومنع  ، واالستحالة وھم یستنكرون حّق الغفران.  )م 1529ـ  1482(، وانتھاًء بالكثیرین الذین من أبرزھم لوثر كنغ  مخلوق لھ

:  مركز انتشارھا.  ، ومنع استعمال لغة غیر مفھومة في الصالة شاد، وقصر سلطان الكنیسة في الوعظ واإلر  الصالة للموتى

 .  )507و 503الموسوعة المیّسرة في األدیان . ( ، وأمریكا ، والنروج ، وسویسرا ، وھولندا ، والدانمارك  ، وإنجلترا ألمانیا
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، بحیث لو أّن أحد أفاضل المسلمین یفرغ وسعھ  وما أكثر من اھتدى لإلسالم منھم  
 .  ، وأحصى منھم قدرًا وافرًا  ؤّلف في ھذه الخّطة لجاء مؤّلفًا فخمًاإلفراد م

 !  ؟  إذًا فما ھذا العناء الشدید واالھتمام بما لیس علیھ مزید  

ـ وال سّیما في أكثر أعمالھم الدینیة ـ قد شّوشوا األذھان ) البروتستانت(، إّن  نعم  
،  سى اهللا أن یأتي بالفتح أو بأمر من عندهفع!  وأوھنوا قاطبة األدیان حّتى مّلتھم ودینھم

، فإّنھ ألیق بمقامھم وأبقى   فیكّفوا عن ھذه الشرور والمضّرات وییأسوا من تلكم الطماعات
 .  ، واهللا ولّي التوفیق لنا ولھم لمجدھم

 

 ]دعاء خاتمة الكالم  [

 .  ، وبّلغت إلى الكّل دعوتي ، وقد بذلت لجمیع عبادك نصیحتي  اللھّم  

، وإّني ـ بعونك وتوفیقك ـ لو حاولت وأردت أن ُأضیف إلى ھذا الجزء العشرات   اللھّم  
بل المئات من أمثالھ ـ كّل ذلك في شرف دین اإلسالم وعّزتھ وكمالھ ومجده وأّنھ ھو الھدایة 

لكّل دین وجامعیتھ ُألصول العمران العاّمة للعالمین والرحمة والبركة والتتّمة والكمال 
، ال سحابة   وحقیقة التمّدن والحضارة ـ لجریت ومضیت على ذلك سحابة عمري وأعوامي

من لم ینتفع بالقلیل لم   «:  ولكن!   ، ولما وقفت من فضلك اللھّم وال انقطعت شھري وأّیامي
 .  ، یشھد بھ العقل والضرورة )858(، حدیث شریف » ینفعھ الكثیر

، مستشھدًا بك ـ وأنت خیر  عبادك ، وھذه نصائحي لخلقك ودعواتي إلیك بین  اللھّم  
، ورغبًة في عفوك   غیرًة على دینك; الشاھدین ـ على خلوص طویتي وصّحة قصدي ونّیتي 

، عامًال بجّدي  ، وغریزًة أنت جبلتھا على حّب النجاة والسعادة لكّل عبادك  ورضوانك
، متفانیًا على  على وحدة أھل توحیدك وتسالم كّل خالئقك )859(وجھدي وأقصى كّدي ووكدي

 .  ، وإّنھا ألھون قطرة دم تراق في سبیلك ، متفادیًا لھ بحیاتي دینك

، وإن رّدوھا وتقایلوھا  ، فإن قبلوا دعواتي ھذه وأقبلوا علیھا فبفضلك ولطفك  اللھّم  
 .   فعندك احتسب عنائي

                                                           
،   3021:  6، شعب اإلیمان للبیھقي  278:  4مسند أحمد :  في»  ر القلیل لم یشكر الكثیرمن لم یشك «:  ورد الحدیث بلفظ)  858(

 .  460:  5، فتح القدیر  266:  3، كنز العّمال  545:  8، الدّر المنثور  182:  8مجمع الزوائد 
  . )553:  2صحاح اللغة . ( القصد:  الوكد)  859(
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، یا غایة كّل سؤال ونھایة كّل  ي في حسن جزائي، فلدیك أملي ورجائ  وعلى كلٍّ  
، یا من ال یضیع لدیھ  ، یا أقصى أمل كّل آمل ، یا نعیمي وجّنتي ودنیاي وآخرتي مأمول

 .  ، ویا أرحم الراحمین ، یا أكرم األكرمین عمل عامل وال تخفى علیھ سریرة مستسر

لف والثالث مائة وثمانیة تّم تسوید أصلھ في أوائل ربیع الثاني من شھور سنة األ  
محّمد الحسین بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر   : (  ، على ید مؤّلفھ وعشرین ھجریة
 .  عن مبھمات الشریعة الغّراء)   كاشف الغطاء

   تصحیح مالحظات واستقالة عثرات 
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 تصحیح مالحظات واستقالة عثرات 

 

وقد أسلفنا لك أّننا كّنا نورد .   الكریمةنبدأ من ذلك بما وقع من السھو في بعض اآلیات   
ما نزّین بھ جبھات صحائفنا من غرر اآلیات الشریفة على ما ھو العتید لدینا والتلید في 

 .  حافظتنا من دون طریف مراجعة وجدید مالحظة

لتغییر لفظ أو حرف ; ، فال تجيء اآلیة على وجھھا   ومن جري ذلك فقد یقع السھو مّنا  
 .  )860(، أو انخزال كلمة شریفة منھا اأو حركة فیھ

، ونجعل االعتراف كّفارة سّیئاتنا  ، ونستقیل تلك العثرات ونحن نستدرك ھنا ما فات  
 ..  ورائد حسناتنا إن شاء اهللا

ألّننا لم نذكر المعطوف علیھ  أّما حذف واو العطف أو الفاء من بعض اآلیات فذلك  
 .  ، ال فیما یتعّلق الغرض بإیراد بعضھا  ، وإّنما یلزم حیث یذكر أو یؤتى بتمام اآلیة منھا

وھذا كإدخال حرف العطف أو الفاء اللذین لیسا من اآلیة لربطھا بسیاق الكالم المتعّلق   
 .  بھا

ل عند أرباب التألیف شائع ، وإّنھ لمستعم وكل ھذا لیس من تغییر اآلیة في شيء  
، وال سّیما عند الطبقة العلیا من الكّتاب وأرباب الرسائل وعلیة   ومتداول مستفیض

 .   ، فتتّبع وراجع  الفصحاء

 على أّن جزوات قلیلة كھذه ـ وھي تشتمل على ما یناھز المائتین من اآلي  

، وھما ـ وما أدري  نـ لیس بجلل أن یقع في بضع عشر موضع منھا شيء من السھو والنسیا
 .  )861()َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي(!   ؟  ـ الطبیعة الثانیة أم اُألولى لإلنسان

 .   أّما مواضع السھو والغفلة فیما عدا ذلك فكثیر أیضًا  

، بل لھ وجھ في العربیة عّولنا علیھ وجرینا في   ولكن قد یحسب من الغلط ما لیس منھ  
 .  ض المواضع على نھجھ وإن كان الشائع المألوف سواهبع

 .  )نمّھد للمقّدمة ُأمور: (  )862()11صفحة ( :  ) منھا  (*   

                                                           
 . قد تّم ـ والحمد هللا ـ تصحیح جمیع موارد اآلیات في الكتاب)  860(
 .  53:  12سورة یوسف )  861(
لھذا المورد والموارد اآلتیة إلى ما ھو موجود حالیًا في ھذه الطبعة ) رحمھ اهللا(لقد غّیرت الصفحة التي ذكرھا المؤّلف )  862(

 . ، فالحظ الجدیدة المحّققة
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 .  ، وأّن المتعّین ھو الوقف باأللف  قد یظّن أّن ھذا غلط في العربیة  

:   أّن في المنصوب ثالث لغات:  مع أّن أكثر علماء العربیة قد ذكروا في باب الوقف  
 .  )863(، والوقف بالتنوین ، والوقف باأللف الوقف علیھ بالسكون كالمرفوع والمجرور

ولك على الجواز أن : (  قال ما حرفھ )865()صرف المفتاح(في  )864()السّكاكي(ى إّن حّت  
 .  )تقف على األلف بحیث یظھر منھ أّن السكون أولى

 .  قف باأللفأّن الشائع ھو الو:  ولكن ذكر غیره  

 .   ، ولكن ال یصّیر غیره غیر جائز إّن ھذا ال ریب فیھ:  وأقول  

ـ وھو سّید علماء العربیة وأفصح من في عصره في  )866()الشریف الرضي(ھذا   
 : ، مثل ، وانظر في قصائده الساكنة الروي شعره ونثره ـ خذ إلیك دیوانھ األغّر

 :  التي یقول فیھا

 )867(ھیفًا ترعاه عیني وعید*** ومغان أنبت الحسن بھا 

 . )868(وذراھا یطلب النجم َصُعد*** …  :  ویقول

 :  وكذلك ُأرجوزتھ التي تتدّفق برونق البداوة العربیة التي أّولھا  

 )869(غّفلك الوجد وذّكاني العدم*** القوم النعم  أبا نزار تفسد

 :   ومن قولھ فیھا  

 )870(یمسین غربانًا ویغدون رخم*** حیث ترى تلك المجالي والقمم 

 :   فیھا، كما في ساكنتھ اُألخرى من ھذا الروي التي یقول   وفیھا لھ نظائر كثیرة  

 )871(جنابًا وأكرم خاًال وعّم*** ألیس أبونا أعّز الورى 

 . )872(فكاَن بأنف الدیاجي شمم*** …  : وفیھا

                                                           
 .  736:  2الحظ اإلنصاف )  863(
 . 2ھـ  175تقّدمت ترجمتھ في )  864(
 .  منھ 121، ولكن راجع ص لم أقف في المفتاح على ھذا اللفظ بعینھ)  865(
 .  2ھـ  426ص 1تقّدمت ترجمتھ في ج)  866(
 .  273:  1دیوان الشریف الرضي )  867(
 .  274:  1المصدر السابق )  868(
 . 326:  2المصدر السابق )  869(
 .  327:  2المصدر السابق )  870(
 .  378:  2المصدر السابق )  871(
 .  377:  2المصدر السابق )  872(
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إلى ما یضیق المقام عن إحصائھ من شعره وشعر النمرقة العلیا والطراز األّول من   
 .  )873()المتنّبي(، و  )البحتري(، و  )أبي تّمام(كالشیخ ،   أئّمة الشعراء

كنت ال ُأفّضلھ علیھم في  ألّني وإن; ) الشریف(وإّنما أوردت بعض الشواھد من شعر   
الشعر كما ال ُأفّضلھم علیھ في مسلكھ الخاّص بھ من الحماسة والشموخ والرفعة والعّزة 

، ولكّني ُأقّدمھ علیھم في استقامة اللسان وثقوب الذھن ونباھة  النبوّیة والطالوة والبداوة
 .  وأدبًاالھاجس والمھارة في العربیة طبعًا وصناعًة وعلمًا وذوقًا وخاطرًا 

والغرض أّن الوقف بالسكون في مثل ذلك أكثر من أن یحصى في الشعر والنثر من   
 .  الطبقة العلیا وما دونھا

فإّن الضرورات مقّدرات ال (،  وقد ورد في الشعر بكثرة یمتنع حملھا على الضرورة  
 .  ، وما جاز في الشعر باّطراد جاز في النثر مثلھ  )مّطردات

على أّن فیما ذكرنا غنًى وكفایة !   المجال ألوردت لك ما یفغرك ویبھركولوال ضیق   
 .  إن شاء اهللا

، على أّنھا ال تبلغ العقد  وبناًء على ھذا فقد ورد في ھذه الجزوات كلمات من ھذا القبیل  
 .  ، وال حاجة إلى التنبیھ علیھا بعد أن ذكرنا وجھھا ومدخل صّحتھا األّول من األنامل

 :  ّننا ننّبھ على ما لعّلھ یحتاج إلى التنبیھ من غیرھاكما أ  

 .   )فلنحتكك غرائز العقول: ( )10صفحة * (  

، فال یتعّدى  ، ال من احتّك األجرب بالخشبة واحتّكت الداّبتان أحّكني فحككتھ:  ھو من  
 .   فیھا

 .   )874()العریق اللصیق* (  

                                                           
 :  من شعر أبي تّمام قولھ)  873(

 . الخ...  والوصُل والھجُر نعیٌم وبوْس*** جّرت لھ أسماُء حبَل الشموِس 
 .  378ـ  374الحظ دیوان أبي تّمام 

 :  ومن شعر البحتري قولھ
 .  الخ...  وثكُل الغنى وانتقال الدوْل*** أبا حسن أنَت وشُك األجْل 

 .  259:  2راجع دیوان البحتري 
 :  ومن شعر المتنّبي قولھ
 .  الخ...  أْم عند موالَك أّنني راقْد*** أزائٌر یا خیاُل أم عائْد 

 .  182ـ  173:  2انظر دیوان المتنّبي 
 . 451ورد في ص)  874(
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:  االّتصال الشدید والربط المحكم المعّبر عنھ:  ھو ظاھر ـ أصل معنى اللصوق ـ كما  
 .  باللزق

األصیل :  ، أي ، حیث یعطف على العریق  وھو المراد في ھذا الموضع وأمثالھ  
 .   بالشيء المّتصل بھ أشّد اّتصال

یستعمل إّال في ، فھو مجاز ال  الدعي في الشيء أو األجنبي منھ:  أّما اللصیق بمعنى  
 .  موارد تقوم فیھا القرائن واألمارات

 .  ، فال یتوّھم )875()دعيٌّ:  فالن ُمَلصق أو لصیق:  ومن المجاز: (  )األساس(قال في   

حیث نقول ،  اإلشارة:  اّتفق لنا في موردین أو ثالث استعمال الوعز واإلیعاز بمعنى*   
 .  ، وكذا في غیره )إیعازًا إلى العصمة وإیماًء إلى وجوب المعجزة: ( )36صفحة (مثًال في 

تقّدمت إلیھ :   ، أي  أوعزت إلى فالن:  ، فیقال التقّدم بالشيء:  والمعروف من اإلیعاز  
 .  بكذا

تقّدم :  وعز إلیھ في كذا یعز وعزًا: ( ولكن في كثیر من المعاجم ما ھذا نّصھ  
 .   )876()وأشار

 .   ، فال إشكال وعلیھ  

 .  التقّدم كثیرًا:   كما أّننا قد استعملناه بمعنى  

وسط القوم والمكان :   ألّنھ ورد فیھا ھكذا; البیئة والمحیط :   وسط بمعنىوقد نستعمل ال  
 .  ، فھو واسطة جلس وسطھم:  یسطھم وسطًا وسطة

 .   )877(إّنھا المنزل:   وقالوا في البیئة  

 .  وھما ـ كما ترى ـ یتقاربان أو یستویان  

 .  المطابقة بین المبتدأ والخبر في التذكیر والتأنیث غیر معتبرة في كّل مورد*   

 .  )878()الكلمة قول مفرد: ( والنحوّیون یقولون  

إّنما المراد ) االحتماالت مخلٌّ بنظام الكون والوقفة عند تلك: (  )95صفحة (وقولنا   
 .   ، كما یدّل المقام علیھ عمل مخلٌّ أو شيء أو شبھ ذلك من األسماء العاّمة

 .  )879(في مقام أو مقامین) أراكین(وقع في كالمنا استعمال *   

                                                           
 .  )أو: ( بدل) و: ( وورد.  408أساس البالغة )  875(
 .  202:  2، القاموس المحیط  344:  15، لسان العرب  901:  3صحاح اللغة :  قارن)  876(
 .  37:  1، صحاح اللغة  411:  8العین للفراھیدي :   راجع)  877(
 .  16:  1، شرح ابن عقیل  11، قطر الندى  11، شرح شذور الذھب  21ـ  20:   1أوضح المسالك :  انظر)  878(
 .من الكتاب  240و 96الحظ ص)  879(
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 .   )880(الدھقان العظیم:   وھو جمع أركون  

 .  )كأّن ذلك تحقیقًا لقول ذلك الودیع: ( )287صفحة * (  

سقیًا : (  ، على نحو  ھو مفعول مطلق مسّلط علیھ عامل من لفظھ واجب الحذف  
 .   )كأّن ذلك محّقق تحقیقًا(والغرض التأكید .   )ورعیًا

 .  في موردین أو ثالث) ویرالتح(قد استعملنا ماّدة *   

 .  ، وكّلھا متقاربة )881(، والرّد ، والنقص الرجوع:  وأصل التحویر  

 .  )تحّورت األدیان عن صبغتھا اُألولى: ( )61صفحة (فقلنا   

 .  أّنھا رجعت ورّدت:   نرید  

، قد بلغ  نعم: (  )191صفحة (، حیث نقول آخر  وكذلك قد استعملناھا في مقام آخر  
رّد :  أي.  )البیان منھم في نفوذ التأثیر وامتالك التبدیل والتغییر وتحویر صفات المجتمع

 .   صفات المجتمع

 .  ، ولم نستعمل ھذه الحروف فیھ فإن كان للتحویر معنى موّلد فذاك ال نعرفھ  

 والبدر الذي ال یسري إلیھ السرار: ( )269صفحة (قلنا في *   

 .   )والكسوف

اإلساخة :   ولكن األصل في الخسوف.  )الخسوف(قد یحسب أّن األنسب ھنا   
 .  أساخھا:  ف اهللا األرض، وخس  )883()َفَخَسْفَنا ِبِھ َوِبَداِرِه االَْْرَض(:  )882(والذھاب

وھو یجري في الشمس والقمر على .   )884(الحجب والتغییر:  واألصل في الكسوف  
 .  )885(، كما صّرح بھ اللغوّیون سواء

، حیث جعل   ، شاھد لھ  الخ.. )887(الشمس طالعة لیست بكاسفة:  )886()جریر(وفي قول   
 .  القمر والنجوم مكسوفة

                                                           
 .  231:  4، القاموس المحیط  109:  10یب اللغة تھذ:  الحظ)  880(
 .  639و 638:  2راجع صحاح اللغة )  881(
 .  85:  7قارن تھذیب اللغة )  882(
 .  81:  28سورة القصص )  883(
 .  196:  3انظر القاموس المحیط )  884(
 .  308:  24لعروس ، والَزبیدي في تاج ا 533، والفّیومي في المصباح المنیر  46و 45:  10كاألزھري في تھذیب اللغة )  885(
مدح یزید بن معاویة .  أبو َحْزَرة جریر بن عطّیة بن الَخَطفى بن بدر بن سلمة بن عوف التمیمي البصري الشاعر الشھیر)  886(

، ثالثة  یة ذكوروكان لھ عشرة من الولد فیھم ثمان.  اختلف الناس في تفضیلھ على الفرزدق.  ، وشعره مدّون وخلفاء بني ُأمیة

 .  ، بعد موت الفرزدق بشھر واحد ھـ 110توّفي بالیمامة سنة .  وكان من أعّق الناس ألبیھ.  ، أشعرھم بالل منھم شعراء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


، أو عدم مناسبة  ، فمن راجع المقام یّتضح لھ أولویة استعمال الكسوف  وعلى ھذا  
 .  ، فتلّطف  الخسوف أصًال

وإن كّنا لم نتحّقق .   اسًا على اختار واجتازقی) 123صفحة (في ) احتار(استعملنا *   
 .  ورودھا في اللغة

 .  )أحار(فإن لم یكن لھا وجھ صّحة فلیكن مكانھا   

 .  )ولكن على أّن كالمھ فیھا على الحال التي وصفنا: ( )145صفحة (قلنا في *   

 .  من االستدراك) لكن(تفید معنى ) على(وقد ُیحسب أّن   

، مثلھا في   ، بل للمبالغة والترّقي ھنا لیست لالستدراك) على(فإّن ; ك ولیس األمر كذل  
 .  ، ولكن على أّنھ في غایة الفضل ال یبلغ مرتبة فالن فالن فاضل:  قولك

 .  انظر كیف ینبتر الكالم ویقلق بحذفھا  

 !  ؟  أال ترى كیف ال تغني واحدة عن اُألخرى  

وامیس الطبیعة أحیانًا بما اشتھر من بقاء استشھدنا على خرق ن) 56صفحة (في *   
 .  الخ...   في النار ]ل[السمند

،  ، ویّدعون أّنھا من مزاعم األقدمین ]ـھا  [إّن الفالسفة من المتأّخرین ینكرونـ :   ویقال  
 .  وأّن الدلیل قام على خالفھا

 .  وھذا إن ثبت ال یضّر بالدعوى التي كّنا في صدد إثباتھا  

، وكلٌّ   ، وأكل الظباء للحنظل ، أفینكرون أكل النعامة للجمر أنكروا ذلك ]ھمأّن[وھب   
 !  ؟  منھما مشاھد محسوس

.  وأمثلة انخراق النوامیس الطبیعیة ال تحصى وال ینكرھا حّتى الفالسفة المتأّخرون  
، ومنھا  )888(بفلتات الطبیعة:   وما أكثر ما عجزوا عن تطبیقھ على تلك النوامیس مّما یسّمونھ

 !  األعضاء األثریة في اإلنسان والحیوان

 .  ولوضوحھا استغنینا عن إطالة الكالم فیھا ھنا وھناك  

 .  )الخ...   إّن توراة الیھود غیر توراة النصارى: ( قلنا) 232صفحة (في *   

                                                                                                                                                                                     
:   1، مرآة الجنان  591ـ  590:  4، سیر أعالم النبالء   327ـ  321:  1، وفیات األعیان  292، سمط الآللي  88ـ  3:  8األغاني (

 .  )141ـ  140:  1، شذرات الذھب  93ـ  90:  1، خزانة األدب  265ـ  260:  9، البدایة والنھایة  187ـ  185
 :  البیت ھكذا)  887(

 تبكي علیَك نجوَم اللیِل والقمَرا*** فالشمس كاسفٌة لیست بطالعة 
 .  87:  7، شرح نھج البالغة البن أبي الحدید  333دیوان جریر :  الحظ

 .  214، الموسوعة المیّسرة في األدیان  وما بعدھا 508:  16دائرة معارف القرن العشرین :  قارن)  888(
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، وھو اللسان الدیني عندھم الذي ال یجوز   فإّن توراة الیھود عبرانیة; ، ھي غیرھا  نعم  
 .   ، ال تجوز الصالة والقرآن بغیره ، كالعربي في اإلسالم تغییره لدیھم

، كّل قوم   ، وھلّم جّرًا  ، وعند السریان سریانیة  أّما توراة النصارى فعند العرب عربیة  
 .  بلغتھم

 !  ؟ وأّي مغایرة ترید أكثر من ھذا  

على أّن َمن سألناه من الیھود عن ھذا األمر كان یّدعي اختالف الجوھر في مواضع   
 .   أیضًا

، فإنجیل   وال غرابة في ذلك بعد أن كانت نفس األناجیل مختلفة عند نفس النصارى  
ولوكیة والكرسي الرسولي یرفض ، والكنیسة الكاث  یغایر أناجیل سائر الفرق) البروتستانت(

 .  ویحّرم الصالة بھ) البروتستانت(إنجیل 

وھل تجد عند فرق المسلمین مثل ھذا في القرآن العظیم !   ؟ وأّي اختالف أعظم من ھذا  
 !  ؟  والذكر الحكیم الذي تكّفل اهللا بحفظھ

 . )سائٌر یرید أن یطوي: ( )12صفحة * (  

 .   ، ال حال مّما سبق ل وضرب المثالھو ابتداء كالم لتصویر الحا  

أّما غفالت الطبع أو المطبعة ومواقع سھوھما فنحن نرسم بعضھا ونحیل معرفة الباقي   
 ...  لوضوحھا إن شاء اهللا; ، فإّنھا مّما ال تخفى علیھم   إلى فطانة الناظرین

بعضھ بعض ، ونّبھنا على   وھذا قدر ما عثرنا علیھ عند المراجعة بعد إنجاز الطبع  
 .  األفاضل

وإن كان السھو والنسیان من !   ونحن ال نأمن على أنفسنا الغلط حّتى في تصحیح الغلط  
 .  ، وتختلف في أفراده قّلة وكثرة  جّبلة اإلنسان

، فعسى أن یكون االعتراف  فنحن نعترف أن نصیبنا منھا الوافر وحّظنا منھا الكثیر  
 .   ّیئاتنا ومقیًال لسوء عثراتنا إن شاء اهللاكّفارة لخطایانا وماحیًا لسواد س

على أّننا نرغب إلى جمیع من تصل إلیھ دعوتنا ھذه من األفاضل الكرام أن یوسعوھا   
 .  ، ویجعلوا ذلك أكرم ھدیة منھم إلینا ، ویتوّغلوا فیھا محصًا وفحصًا ونظرًا وبحثًا نقدًا

 !  اد والداللةوأّي ھدیة أنفس من ھدیة العلم واإلفادة واإلرش  
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،   ، وال یشّددوا في النكیر  سوى أّن حاجتي إلیھم وطلبتي منھم أن ال یتسّرعوا في الحكم  
فلعّل لما أنكروه وجھ صّحة ومخرجًا في العربیة أو سندًا في اُألمور العقلیة والمباحث 

 .   ، والعصمة هللا وحده النظریة

، نحن ال یھّمنا أن نرمى بالخطأ أو نكون قد أخطأنا أو نسینا ـ وإن كنت ال  ال ورّبك  
ُأحّب لنفسي سوى اإلصابة والتثّبت ـ ولكّني حریص أن ال یختفي مرادي وال تحتجب عن 

 .   القّراء مقاصدي

،  أّن الدین أكبر وازع ورادع للنفوس:   )187الجزء األّول صفحة (وقد ذكرت في   
 .  یستحیل بدون الدین قمع الشرور من نفوس البشر وأّنھ

وقد أقمنا البرھنة ھنالك على ذلك بما حسبناه قد تجّسم حّتى صار یلمس بالكّف وُیرى   
 .   بالعیان

، ویحسب أّن الخاّصة والعلماء لو لم  ولكن قد یقصر البعض عن اإلحاطة بتلك الجلّیة  
ھم وحیاتھم التي ال یرون حیاة بعدھا لكفى طمعًا ینتھوا عن الشرور إّال محافظة على صّحت

 .  بحسن الذكر والمحمدة

فإّن جوھر ما قلناه ھناك أّن ھؤالء الخاّصة !  وھل ھذا إّال من الغفلة عّما أردناه  
،  ، وكانت تزید في صّحتھم وطول حیاتھم على الفرض  والعلماء لو أمكنتھم خیانة أو جنایة

، فھل ُیعّد تركھم لھا مع أمنھم  لألمن من وقوف أحد علیھا أبدًاولم تكن تخّل بحسن ذكرھم 
وھل یردع !  ؟ من القصاص وموقف الجزاء إّال سفھًا منھم من غیر ما عوض وال مكافأة

عن مثل ھذه الشرور إّال وازع الدین واالعتقاد بالجزاء الذي ھو المسیطر على اإلنسان وھو 
 !  ؟ معھ أینما كان وإن لم یكن معھ أحد

 !   )889(» إّن من ال إیمان لھ ال أمانة لھ  «:  فحّقًا  

أّما من یعاف الشّر لحسن جوھره وطیب نجره فقد ذكرناه في عّدة مواضع من   
، والنادر ال تناط بھ  أّنھ نادر:   ، وذكرنا )من الجزء الثاني 23صفحة (، منھا  الكتاب
 .   ، فإّنھ حسبك وكفى ، فتدّبر ھذا األحكام

 

 
                                                           

:   1، مشكاة المصابیح  251و 210و 154و 135:  3مسند أحمد :  في»  ال إیمان لمن ال أمانة لھ «:  ورد الحدیث بصیغة)  889(

، كشف الخفاء  62و 61:  3، كنز العّمال  175:  2و 295،  42:  1، الدّر المنثور   83:  3و 292،  96:   1، مجمع الزوائد  53

2  :467 . 
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   فھرس المحتوى 

 

 

 فھرس المحتوى 

 

 5…  شعري وشعوري وعواطفي ولطائفي 

 9…  في النبّوة :  الفصل الرابع

 9…  :  تمھید ُأمور في النبّوة ووجوب البعثة

 11…  في بدء نشأة اإلنسان وعجزة وجھلھ وحاجتھ :  األمر األّول

 ، ، وحاجتھ إلى التربیة في شرف اإلنسان ومقامھ في الكون:  األمر الثاني

 17…  العقل البشري بالمستقبل وجھل 

 27…  في أّن إیجاد الخلق إّنما ھو لغایة وحكمة :  األمر الثالث

 30…  ، والبرھان على وجوب البعثة   نتائج اُألمور المتقّدمة

 36…  الكالم في العصمة 

  42…  الكالم في المعجزة 

 59…  نظرة إجمالّیة في الشرائع واألدیان 

  64…  أحوال بني إسرائیل 

 67…  ، وذكر بعض أحوالھم االجتماعّیة   دیانة عرب الجاھلّیة

 78…  البحث في الدیانة الیھودّیة والنصرانّیة 

  83…  فلسفة الشریعة اإلسالمّیة 

 89…  طریق إثبات النبّوة لمن عاصر أو تأّخر عن زمان الدعوة 

 92…  ، وأقسامھ  ، وبیان معنى التواتر ، واإلشارة إلى طبقات الخلق خالصة ھذا الموضوع

 98…  ، وإعجاز القرآن  النبّوة المحّمدیة

 105…  ذكر بعض آیات البالغة واإلعجاز 

 112…  القرآن وثناؤه على نفسھ 

  117…  القرآن وثناء المرسل بھ وخلفائھ علیھ 
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  122…  القرآن وثناء األئّمة المعصومین علیھ 

 133…  ؟  ؟ وما الطریق لمعرفة اإلعجاز بھما ما ھي الفصاحة والبالغة

 ، وذكر نماذج آلیات ، وطریق ذلك تسجیل الحّجة في اإلعجاز على الناس

 134…  اإلعجاز

 145…  عود على ذكر بعض آیات اإلعجاز 

 173…  ونقل كلماتھم في المقام ،  ذكر بعض علماء اإلعجاز القرآني

 190…  :  التنبیھ ُألمور ثالثة في المقام

 ، ودور القرآن في تعلیم ما للبیان والبالغة عند العرب من الشأن:  األمر األّول

 190…  البالغة والفصاحة 

 210…  حقیقة اإلعجاز والفصاحة والبالغة :  األمر الثاني

 219…  ، عود على بدء  في النفوسمقام البالغة عند العرب وتأثیرھا 

 231…  اللغة العربّیة ودورھا :  األمر الثالث

 242…  بحث المتشابھات في القرآن 

  251…  ، والجواب عنھا  تحریر حّجة الخصم في المقام من القول بالصدفة والصرفة وغیرھما

 261…  ختم الكالم في المقام 

 264…  إذعان العرب بإعجاز القرآن 

 271…  الكّتاب والبلغاء بإعجاز القرآن  إذعان

 272…  المّتھمون بالزندقة ومعارضة القرآن 

 279…  ، وبیان مزایا القرآن  تتّمة المبحث السابق

 287…  توطئة وتمھید لبعض المناظرات والمباحث 

 292…  الموازنة والمقایسة بین القرآن الكریم والعھدین 

 306…  ، وفلسفة البحث فیھا  مسألة األقانیم

 319…  إشارة إلى الغالة من فرق اإلسالم 

 323…  كلمات مستطردة مع اُألمم الموّحدة 

 325…  ، والجواب عنھا  نسبة وقوع المعاصي إلى األنبیاء

 330…  الجواب العاّم عّما ورد في القرآن من نسبة المعاصي إلى األنبیاء 

 333…  ، عود على بدء  في العھدینحال األنبیاء 
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 336…  ) صلوات اهللا علیھما(بعض الفروق بین المسیح والنبي محّمد 

 340…  والتبشیر بھ  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(شھادة العھدین بنبّوة محّمد 

 344…  ، والفروق بینھا وبین القرآن   كالم في بعض شؤون العھدین

 345…  كالم مع صاحب الضاللة 

 352…  كالم استطرادي لطالب الحقیقة في المقام 

 355…  ، ودفع توّھم في المقام   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(بقّیة معجزات النبي 

 367…  :  خاتمة ھذا الجزء ضمن تتّمات

ّد ، واإلشارة إلى رسالة في ر  ، وبیان حال الغربّیین مع المسیحّیة واإلسالم  تمھید مقّدمة:  التتّمة اُألولى

 367…  اإلسالم 

، وبعض الكالم في   ذكر نبذة من شھادات وأقوال علماء الغرب في اإلسالم ونبّیھ والقرآن:  التتّمة الثانیة

 392…  الثالوث 

 433…  :  ، وفیھا قسمان دعوة ھاّمة:  التتّمة الثالثة

 433…  دعوة موّجھة إلى المسلمین :  القسم األّول

 439…  دعوة موّجھة إلى المسیحّیین :  القسم الثاني

 445…  دعاء خاتمة الكالم 

 447…  تصحیح مالحظات واستقالة عثرات 

 459…  فھرس المحتوى 
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 2ج/ الدین واإلسالم    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفھارس الفّنیة العاّمة
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 فھرس اآلیات

 

 ) 2  (سورة البقرة 

 113ـ  112ص  2ج …   2:  اآلیة) َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ ُھدًى لِّْلُمتَِّقیَن(

) َمات الَّ ُیْبِصُروَنَمَثُلُھْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلمَّا َأَضاءْت َما َحْوَلُھ َذَھَب الّلُھ ِبُنوِرِھْم َوَتَرَكُھْم ِفي ُظُل(

 161ص  2ج …   17:  اآلیة

 161ص  2ج …   18:  اآلیة) ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُھْم َال َیْرِجُعوَن(

 161ص  2ج …   19:  اآلیة) َأْو َكَصیِّب مَِّن السََّماء ِفیِھ ُظُلَماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق(

ص  2ج …   20:   اآلیة)َم َعَلْیِھْم َقاُموْاَیَكاُد اْلَبْرُق َیْخَطُف َأْبَصاَرُھْم ُكلََّما َأَضاء َلُھم مََّشْوْا ِفیِھ َوِإَذا َأْظَل(

161 

 )َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْیب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُسوَرة مِّن مِّْثِلِھ(

 180ص  2ج …   23:  اآلیة

 181،  180ص  2ج …   24:  اآلیة) َوَلن َتْفَعُلوْا(

 )ِلَك َفِھَي َكاْلِحَجاَرِةُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مِّن َبْعِد َذ(

 162ص  2ج و  354ص  1ج …   74:  اآلیة

 )َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َیَتَفجَُّر ِمْنُھ اَألْنَھاُر(

 162ص  2ج …   74:  اآلیة

 360ص  1ج …   78:  اآلیة) ِإْن ُھْم ِإالَّ َیُظنُّوَن(

 181ص  2ج …   88:  اآلیة )ُقُلوُبَنا ُغْلٌف(

 108ـ  107ص  2ج …   106:   اآلیة) َما َننَسْخ ِمْن آَیة َأْو ُننِسَھا َنْأِت ِبَخْیر مِّْنَھا(

 471ص  1ج …   124:  اآلیة) َال َیَناُل َعْھِدي الظَّاِلِمیَن(

 86ص  2ج …   143:  اآلیة) َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا(

 183،  140ـ  139ص  2ج …   179:  اآلیة) َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَیاٌة(

 423ص  2ج …   219:  اآلیة) َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِھَما ِإْثٌم َكِبیٌر(
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 )ًةمَّن َذا الَِّذي ُیْقِرُض الّلَھ َقْرضًا َحَسنًا َفُیَضاِعَفُھ َلُھ َأْضَعافًا َكِثیَر(

 436ص  2ج …   245:  اآلیة

 )َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقد تََّبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ(

 427ـ  426،  324ص  2ج …   256:  اآلیة

ة مَِّئُة َحبَّة َوالّلُھ ُیَضاِعُف مََّثُل الَِّذیَن ُینِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل الّلِھ َكَمَثِل َحبَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسنُبَل(

 436ص  2ج …   261:  اآلیة) ِلَمن َیَشاء

 325ص  2ج …   285:  اآلیة) َال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحد مِّن رُُّسِلِھ(

 422ص  1ج …   286:   اآلیة) َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَسَبْت(

 

 ) 3 (سورة آل عمران 

وِبِھْم َزْیٌغ نَزَل َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِمْنُھ آَیاٌت مُّْحَكَماٌت ُھنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَھاٌت َفَأمَّا الَِّذیَن في ُقُلُھَو الَِّذَي َأ(

الّلُھ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن آَمنَّا  َفَیتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَھ ِمْنُھ اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِویِلِھ َوَما َیْعَلُم َتْأِویَلُھ ِإالَّ

 245ص  2ج …   7:   اآلیة) ِبِھ ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َیذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب

 247ص  2ج …   8:  اآلیة)َأنَت اْلَوھَّاُب َربََّنا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا َوَھْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك(

 232ص  2ج …   9:  اآلیة) الّلَھ َال ُیْخِلُف اْلِمیَعاَد(

 419ص  2ج …   11:  اآلیة) َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم(

 ُقْل َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمة َسَواء َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَھ (

 )َوَال ُنْشِرَك ِبِھ َشْیئًا َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ

 324ـ  323،  289ص  2جو  128ـ  127ص  1ج …   64:  اآلیة

  324ص  2ج …   64:  اآلیة) َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَھُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن(

 )ُقْل َفْأُتوْا ِبالتَّْوَراِة َفاْتُلوَھا ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن(

  342ـ  341،  190ـ  189ص  2ج …   93:  اآلیة

 )وْاَواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِھ َجِمیعًا َوَال َتَفرَُّق(

 434ص  2ج و   104ص  1ج …   103:  اآلیة

انًا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرة مَِّن َواْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِھ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَو(

  435ـ  434ص  2ج …   103:  اآلیة) یُِّن الّلُھ َلُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَنالنَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَھا َكَذِلَك ُیَب

 104ص  1ج …   105:  اآلیة) َوَال َتُكوُنوْا َكالَِّذیَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا(
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 )ُینَصُروَن َلن َیُضرُّوُكْم ِإالَّ َأذًى َوِإن ُیَقاِتُلوُكْم ُیَولُّوُكُم اَألُدَباَر ُثمَّ َال(

  186ص  2ج …  111:  اآلیة

 187ص  2ج …   154:  اآلیة) ُیْخُفوَن ِفي َأنُفِسِھم مَّا َال ُیْبُدوَن َلَك(

  322ص  1ج …   159:  اآلیة) َوَشاِوْرُھْم ِفي اَألْمِر(

ص  1ج …   165:  اآلیة)ْل ُھَو ِمْن ِعنِد َأْنُفِسُكْمَأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكم مُِّصیَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّْثَلْیَھا ُقْلُتْم َأنَّى َھَذا ُق(

422 

  423ص  1ج …   182:  اآلیة) َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ الّلَھ َلْیَس ِبَظالَّم لِّْلَعِبیِد(

ص  1ج …   190:  اآلیة)ْوِلي األْلَباِبِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلَیات الُِ(

359 

 191:  اآلیة) الَِّذیَن َیْذُكُروَن الّلَھ ِقَیامًا َوُقُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِبِھْم َوَیَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض(

  359ص  1ج …  

 

 ) 4 (سورة النساء 

یِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْعُبُدوْا الّلَھ َوَال ُتْشِرُكوْا ِبِھ َشْیئًا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِك(

 423ص  2ج …   36 : اآلیة) َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب ِبالَجنِب َواْبِن السَِّبیِل َوَما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم

  304،  187ص  2ج …   46:   اآلیة) مَِّن الَِّذیَن َھاُدوْا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعِھ(

 422،  377،  373ص  1ج …   78:   اآلیة) ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد الّلِھ(

 359ص  1ج …   82:  اآلیة) َأَفَال َیَتَدبَُّروَن(

  423ص  2ج …   148:  اآلیة) ْھَر ِبالسَُّوِء ِمَن اْلَقْوِلَال ُیِحبُّ الّلُھ اْلَج(

َقاُلوْا َأِرَنا الّلِھ َجْھَرًة َیْسَأُلَك َأْھُل اْلِكَتاِب َأن ُتَنزَِّل َعَلْیِھْم ِكَتابًا مَِّن السََّماِء َفَقْد َسَأُلوْا ُموَسى َأْكَبَر ِمن َذِلَك َف(

 441ص  2ج …   153 : اآلیة) َفَأَخَذْتُھُم الصَّاِعَقُة

 181ص  2ج …   155:  اآلیة) ُقُلوُبَنا ُغْلٌف(

  283ص  2ج …   156:   اآلیة) َوِبُكْفِرِھْم َوَقْوِلِھْم َعَلى َمْرَیَم ُبْھَتانًا َعِظیمًا(

  360ص  1ج …   157:  اآلیة) َما َلُھم ِبِھ ِمْن ِعْلم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ(

َن اْخَتَلُفوْا َتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسى ْبَن َمْرَیَم َرُسوَل الّلِھ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّھ َلُھْم َوِإنَّ الَِّذیَوَقْوِلِھْم ِإنَّا َق(

  284ص  2ج …   157:  اآلیة) ِفیِھ َلِفي َشكٍّ مِّْنُھ َما َلُھم ِبِھ ِمْن ِعْلم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َیِقینًا

  283ص  2ج …   158:  اآلیة) َبل رََّفَعُھ الّلُھ ِإَلْیِھ َوَكاَن الّلُھ َعِزیزًا َحِكیمًا(
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 474ص  1ج …   171:  اآلیة) ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى ْبُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ(

 319،   67ص  2ج و 

  338،  319،  67ص  2ج و  474ص  1ج …   171:  اآلیة) َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم(

 )َوَال َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم ِإنََّما الّلُھ ِإَلٌھ َواِحٌد(

 413،  319ص  2ج …   171:  اآلیة

ُن َمْرَیَم َرُسوُل الّلِھ َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َال َتْغُلوْا ِفي ِدیِنُكْم َوَال َتُقوُلوْا َعَلى الّلِھ ِإالَّ اْلَحقِّ ِإنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى ْب(

َالَثٌة انَتُھوْا َخْیرًا لَُّكْم ِإنََّما الّلُھ ِإَلٌھ َواِحٌد َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح مِّْنُھ َفآِمُنوْا ِبالّلِھ َوُرُسِلِھ َوَال َتُقوُلوْا َث

 )ُسْبَحاَنُھ َأن َیُكوَن َلُھ َوَلٌد لَُّھ َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي اَألْرِض َوَكَفى ِبالّلِھ َوِكیال

 319ص  2ج …   171:  اآلیة

 )َوَال اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرَُّبوَنلَّن َیْسَتنِكَف اْلَمِسیُح َأن َیُكوَن َعْبدًا لِّّلِھ (

  474ص  1ج …   172:  اآلیة

 ) َیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َجاءُكم ُبْرَھاٌن مِّن رَّبُِّكْم َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ُنورًا مُِّبینًا(

  113ص  2ج …   174:  اآلیة

 ) 5 (سورة المائدة 

 َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر الّلِھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة ُحرَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َواْلدَُّم(

 2ج …   3:  اآلیة) َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصة َغْیَر ُمَتَجاِنف الِِْثم َفِإنَّ الّلَھ َغُفوٌر رَِّحیٌم.....  َوَما َأَكَل السَُّبُع

  150ص 

ُموَنُھنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم الّلُھ َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَما َعلَّْمُتم مَِّن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن ُتَعلِّ(

ص  2ج …   4:  اآلیة) ُقوْا الّلَھ ِإنَّ الّلَھ َسِریُع اْلِحَساِبَفُكُلوْا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم َواْذُكُروْا اْسَم الّلِھ َعَلْیِھ َواتَّ

150  

  304ص  1ج …   8:  اآلیة) اْعِدُلوْا ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى(

 15:  اآلیة) َوَیْعُفو َعن َكِثیرَیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َكِثیرًا مِّمَّا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب (

 304،  190ص  2ج …  

  113ص  2ج …   15:   اآلیة) َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِھ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبیٌن(

َیْھِدیِھْم ِإَلى ِصَراط َیْھِدي ِبِھ الّلُھ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُھ ُسُبَل السََّالِم َوُیْخِرُجُھم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِھ َو(

  113ص  2ج …   16:  اآلیة) مُّْسَتِقیم

  422ص  1ج …   40:  اآلیة) ُیَعذُِّب َمن َیَشاء َوَیْغِفُر ِلَمن َیَشاء(
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ْا َوالرَّبَّاِنیُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھدًى َوُنوٌر َیْحُكُم ِبَھا النَِّبیُّوَن الَِّذیَن َأْسَلُموْا ِللَِّذیَن َھاُدو(

 ) اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب الّلِھ َوَكاُنوْا َعَلْیِھ ُشَھَداء

  303ص  2ج …  44:  اآلیة

یَل ِفیِھ ُھدًى َوُنوٌر َوَقفَّْیَنا َعَلى آَثاِرِھم ِبَعیَسى ْبِن َمْرَیَم ُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْیَناُه اِإلنِج(

  303ص  2ج …   46:  اآلیة) َوُمَصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن التَّْوَراِة َوُھدًى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقیَن

ج …   47:  اآلیة) ُم اْلَفاِسُقوَنَوْلَیْحُكْم َأْھُل اِإلنِجیِل ِبَما َأنَزَل الّلُھ ِفیِھ َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُھ َفُأْوَلِئَك ُھ(

  342ص  2

 412ص  1ج …   64:  اآلیة) َوَقاَلِت اْلَیُھوُد َیُد الّلِھ َمْغُلوَلٌة(

 32ص  2ج …   64:   اآلیة) َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُینِفُق َكْیَف َیَشاء(

  444ص  2ج …   64:  اآلیة) الّلُھ َال ُیِحبُّ اْلُمْفِسِدیَن(

 187ص  2ج …   67:  اآلیة) َوالّلُھ َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس(

 )َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُھْم ِقسِّیِسیَن َوُرْھَبانًا َوَأنَُّھْم َال َیْسَتْكِبُروَن(

  386ص  2ج …   82:  اآلیة

ُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزَال(

  424ـ  423ص  2ج …   90:  اآلیة) ُتْفِلُحوَن

 

 ) 6 (سورة األنعام 

 )َوَما َتْأِتیِھم مِّْن آَیة مِّْن آَیاِت َربِِّھْم ِإالَّ َكاُنوْا َعْنَھا ُمْعِرِضیَن(

 365ص  2ج …   4:  اآلیة

ج …   7:  اآلیة) ا َعَلْیَك ِكَتابًا ِفي ِقْرَطاس َفَلَمُسوُه ِبَأْیِدیِھْم َلَقاَل الَِّذیَن َكَفُروْا ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبیٌنَوَلْو َنزَّْلَن(

  364ص  2

 )َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا لََّجَعْلَناُه َرُجال َوَلَلَبْسَنا َعَلْیِھم مَّا َیْلِبُسوَن(

  32ص  2ج …   9:  اآلیة

  323ص  2ج …   12:  اآلیة) َكَتَب َعَلى َنْفِسِھ الرَّْحَمَة(

  180ص  2ج …   25:  اآلیة) َأَساِطیُر اَألوَِّلیَن(

  193ـ  192ص  1ج …   35:  اآلیة) َنَفقًا ِفي اَألْرِض َأْو ُسلَّمًا ِفي السََّماء(

 169ص  2ج …   38:  اآلیة) مَّا َفرَّْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيء(
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 )َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذیَن َظَلُموْا َواْلَحْمُد ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن(

  142ص  2ج …   45:  اآلیة

  365ص  2ج …   46:  اآلیة) انُظْر َكْیَف ُنَصرُِّف اآلَیاِت ُثمَّ ُھْم َیْصِدُفوَن(

  323ص  2ج …   54:  اآلیة) َسَالٌم َعَلْیُكْم(

  14ص  2ج و  394ص  1ج …   59:   اآلیة) َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َال َیْعَلُمَھا ِإالَّ ُھَو(

ج …   59:  اآلیة) َوَیْعَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقة ِإالَّ َیْعَلُمَھا َوَال َحبَّة ِفي ُظُلَماِت اَألْرِض(

 394ص  1

 405، 394ص  1ج …   59:  اآلیة) َوَال َرْطب َوَال َیاِبس ِإالَّ ِفي ِكَتاب مُِّبین(

 2ج …   96:  اآلیة) َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا َذِلَك َتْقِدیُر اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم(

  145ص 

  384ص  2ج …   112 : اآلیة)نِّ ُیوِحي َبْعُضُھْم ِإَلى َبْعض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًاَشَیاِطیَن اِإلنِس َواْلِج(

 360ص  1ج …   116:  اآلیة) ِإْن ُھْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن(

  342ص  2ج …   124:  اآلیة) الّلُھ َأْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرَساَلَتُھ(

  359ص  1ج …   126:  اآلیة) َیذَّكَُّروَن(

  461ص  1ج …   132:  اآلیة) َوِلُكّل َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِمُلوْا(

  84ص  2ج …   141:   اآلیة) ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه(

  426ص  2ج …  164:  اآلیة) َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

 ) 7 (سورة األعراف 

 359ص  1ج …   130و 26:  اآلیتان) ُروَنَیذَّكَّ(

 323ص  2ج …   46:  اآلیة) َسَالٌم َعَلْیُكْم(

 403ص  1ج …   54:  اآلیة) َأَال َلُھ اْلَخْلُق َواَألْمُر(

 361ص  2ج …   106:  اآلیة) ِإن ُكنَت ِجْئَت ِبآَیة َفْأِت ِبَھا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقیَن(

 361ص  2ج …   107:  اآلیة) َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِھَي ُثْعَباٌن مُِّبیٌن(

 361ص  2ج …   108:  اآلیة) َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِھَي َبْیَضاُء ِللنَّاِظِریَن(

ص  2ج …   157:  اآلیة...) ي التَّْوَراِةالَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي َیِجُدوَنُھ َمْكُتوبًا ِعنَدُھْم ِف(

  341ـ  340،  113
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ج …   157:  اآلیة) وَنَفالَِّذیَن آَمُنوْا ِبِھ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُھ ُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُح(

  113ص  2

 159ص  1ج …   196 : اآلیة) َوُھَو َیَتَولَّى الصَّاِلِحیَن(

 375ص  2ج …   199:   اآلیة) ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلیَن(

 

 ) 8 (سورة األنفال 

ص  2ج …   7:  اآلیة) َوِإْذ َیِعُدُكُم الّلُھ ِإْحَدى الطَّاِئَفِتْیِن َأنََّھا َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكْم(

187 

 140ص  1ج …   22:  اآلیة) ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد الّلِھ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذیَن َال َیْعِقُلوَن(

  181ص  2ج …   31:  اآلیة) َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َھَذا(

 180ص  2ج …   31:  اآلیة) َأَساِطیُر األوَِّلیَن(

  227ص  1ج …   37:  اآلیة) لَِیِمیَز الّلُھ اْلَخِبیَث ِمَن الطَّیِِّب(

 104ص  1ج …   46:  اآلیة) َال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم(

  240ص  2 جو  423ص  1ج …   51:  اآلیة)َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ الّلَھ َلْیَس ِبَظالَّم لِّْلَعِبیِد(

 419ص  2ج …   54و  52:   اآلیتان) َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذیَن ِمن َقْبِلِھْم(

 359ص  1ج …   57:  اآلیة) َیذَّكَُّروَن(

 84ص  2ج …   60:  اآلیة) َوَأِعدُّوْا َلُھم مَّا اْسَتَطْعُتم(

 

 ) 9  (سورة التوبة 

 186ص  2ج …   33:  اآلیة )ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ(

 422ص  1ج …   51:  اآلیة) ُقل لَّن ُیِصیَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب الّلُھ َلَنا(

 

 )  10 (سورة یونس 

 162،  109ص  1ج …   24:  اآلیة) َكَأن لَّْم َتْغَن ِباَألْمِس(

َفاْخَتَلَط ِبِھ َنَباُت اَألْرِض ِممَّا َیْأُكُل النَّاُس َواَألْنَعاُم َحتََّى ِإَذا ِإنََّما َمَثُل اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَن السََّماء (

َھارًا َفَجَعْلَناَھا َحِصیدًا َأَخَذِت اَألْرُض ُزْخُرَفَھا َوازَّیََّنْت َوَظنَّ َأْھُلَھا َأنَُّھْم َقاِدُروَن َعَلْیَھآ َأَتاَھا َأْمُرَنا َلْیال َأْو َن

 162ص  2ج …   24:  اآلیة) َتْغَن ِباَألْمِس َكَذِلَك ُنَفصُِّل اآلَیاِت ِلَقْوم َیَتَفكَُّروَنَكَأن لَّْم 
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 180ص  2ج …   38:  اآلیة)َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسوَرة مِّْثِلِھ َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن الّلِھ(

 57:   اآلیة) اءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُُّدوِر َوُھدًى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَنَیا َأیَُّھا النَّاُس َقْد َج(

 113ص  2ج …  

 360ص  1ج …   66:  اآلیة) ِإْن ُھْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن(

َأْمَواال ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َربََّنا ِلُیِضلُّوْا َعن َسِبیِلَك َربََّنا َوَقاَل ُموَسى َربََّنا ِإنََّك آَتْیَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزیَنًة َو(

ص  2ج …   88:  اآلیة) اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِھْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِھْم َفَال ُیْؤِمُنوْا َحتَّى َیَرُوْا اْلَعَذاَب اَألِلیَم

158 

 375ص  1ج …   89:  اآلیة) یَل الَِّذیَن َال َیْعَلُموَنَفاْسَتِقَیما َوَال َتتَِّبَعآنِّ َسِب(

ْلَغَرُق َقاَل آَمنُت َأنَُّھ َال َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر َفَأْتَبَعُھْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه َبْغیًا َوَعْدوًا َحتَّى ِإَذا َأْدَرَكُھ ا(

 158ص  2ج …   90:  اآلیة) ِإْسَراِئیَل َوَأَنْا ِمَن اْلُمْسِلِمیَنِإِلَھ ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِھ َبُنو 

 )َفَمِن اْھَتَدى َفِإنََّما َیْھَتِدي ِلَنْفِسِھ َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَھا(

 241ص  2ج …   108:  اآلیة

 

 ) 11 (سورة ھود 

 100ص  2ج …   7:  اآلیة) ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُِّبیٌن(

 183،  106ص  2ج …   44:  اآلیة) َوِقیَل َیا َأْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَیا َسَماء َأْقِلِعي(

ص  2ج …   44:  اآلیة)َوِغیَض اْلَماء َوُقِضَي اَألْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِديِّ َوِقیَل ُبْعدًا لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن(

  107ـ  106

 )َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّلِھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب(

  255ـ  254،  135ص  1ج …   88:  اآلیة

 ) َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِھَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِلیٌم َشِدیٌد(

  153ص  2ج …   102:  اآلیة

  269ص  1ج …   112:  اآلیة) ِمْرَتَفاْسَتِقْم َكَما ُأ(

 

 ) 12 (سورة یوسف 

ُھ َربِّي َأْحَسَن َمْثَواَي َوَراَوَدْتُھ الَِّتي ُھَو ِفي َبْیِتَھا َعن نَّْفِسِھ َوَغلََّقِت اَألْبَواَب َوَقاَلْت َھْیَت َلَك َقاَل َمَعاَذ الّلِھ ِإنَّ(

 217ص  2ج …   23:  اآلیة) ِإنَُّھ َال ُیْفِلُح الظَّاِلُموَن
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 140ص  2ج …   31:  اآلیة) َفَلمَّا َرَأْیَنُھ َأْكَبْرَنُھ(

) رًا ِإْن َھَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِریٌمَوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْیِھنَّ َفَلمَّا َرَأْیَنُھ َأْكَبْرَنُھ َوَقطَّْعَن َأْیِدَیُھنَّ َوُقْلَن َحاَش ِلّلِھ َما َھَذا َبَش(

 217،  142 ص 2ج …   31:  اآلیة

  142ص  2ج …   32:  اآلیة) َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفیِھ(

 )َیا َصاِحَبِي السِّْجِن َأَأْرَباٌب مَُّتَفرُِّقوَن َخْیٌر َأِم الّلُھ اْلَواِحُد اْلَقھَّاُر(

 295ص  1ج …   39:  اآلیة

ا َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّا َأنَزَل الّلُھ ِبَھا ِمن ُسْلَطان ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِھ َأَمَر َأالَّ َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِھ ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّْیُتُموَھ(

  295ص  1ج …   40:  اآلیة) َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیَّاُه َذِلَك الدِّیُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َیْعَلُموَن

 448ص  2ج …   53:  اآلیة) َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي(

  182،  139ص  2ج …   80:  اآلیة) َفَلمَّا اْسَتْیَأُسوْا ِمْنُھ َخَلُصوْا َنِجّیًا(

 )َوَما ُیْؤِمُن َأْكَثُرُھْم ِبالّلِھ ِإالَّ َوُھم مُّْشِرُكوَن(

  323ـ  322،  310ص  2ج …   106:  اآلیة

 108:  اآلیة) ى َبِصیَرة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِھ َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكیَنُقْل َھِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِھ َعَل(

 9ص  2ج و  137ص  1ج …  

 

 ) 13 (سورة الرعد 

  170،  116ص  2ج …   17:  اآلیة) َأنَزَل ِمَن السََّماء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَھا(

 )َفَأمَّا الزََّبُد َفَیْذَھُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َینَفُع النَّاَس َفَیْمُكُث ِفي اَألْرِض(

 238ص  1ج …   17:  اآلیة

 232ص  2ج …   31:  اآلیة) الّلَھ َال ُیْخِلُف اْلِمیَعاَد(

  399ص  1ج …   38:  اآلیة) ِلُكلِّ َأَجل ِكَتاٌب(

 ، 377ص  1ج …   39:   اآلیة) ِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِبَیْمُحو الّلُھ َما َیَشاء َوُیْث(

403  ،422 

 

 ) 14 (سورة إبراھیم 
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 مََّثُل الَِّذیَن َكَفُروْا ِبَربِِّھْم َأْعَماُلُھْم َكَرَماد اْشَتدَّْت ِبِھ الرِّیُح ِفي َیْوم(

 )َعاِصف َال َیْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوْا َعَلى َشْيء َذِلَك ُھَو الضََّالُل اْلَبِعیُد

 163ص  2ج …   18:  اآلیة

 

 ) 15 (سورة الحجر 

 156ص  2ج …   6:  اآلیة) ِإنََّك لََمْجُنوٌن(

 237،  231ص  2ج …   9:   اآلیة) ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن(

 )َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْیِھم َبابًا مَِّن السََّماء َفَظلُّوْا ِفیِھ َیْعُرُجوَن(

 364ص  2ج …   14:  اآلیة

 364ص  2ج …   15:  اآلیة)َلَقاُلوْا ِإنََّما ُسكَِّرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم مَّْسُحوُروَن(

 397ص  1ج …   21:  اآلیة) اِئُنُھَوِإن مِّن َشْيء ِإالَّ ِعنَدَنا َخَز(

 219،  182ص  2ج …   94:  اآلیة) َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر(

 219ص  2ج …   94:  اآلیة) َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكیَن(

 187ص  2ج …   95:  اآلیة) ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْھِزِئیَن(

 

 ) 16 (سورة النحل 

 180ص  2ج …   24:  اآلیة )َأَساِطیُر اَألوَِّلیَن(

 141ص  2ج …   40:  اآلیة) ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيء ِإَذا َأَرْدَناُه َأن نَُّقوَل َلُھ ُكن َفَیُكوُن(

ص  1ج …   76:  اآلیة)َوَضَرَب الّلُھ َمَثال رَُّجَلْیِن َأَحُدُھَما َأْبَكُم َال َیْقِدُر َعَلَى َشْيء َوُھَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه(

440 

 )َوَنزَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا لُِّكلِّ َشْيء َوُھدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن(

 113ص  2ج …   89:  اآلیة

ص  2ج …   90:  ةاآلی) ِإنَّ الّلَھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإیَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر(

  296،  182ـ  181

 104ص  1ج …   92:  اآلیة) َوَال َتُكوُنوْا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَھا ِمن َبْعِد ُقوَّة َأنَكاثًا(

ص  1ج …   125:  اآلیة)اْدُع ِإِلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن(

267 
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،  85ص  2ج …   126:  اآلیة)َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِھ َوَلِئن َصَبْرُتْم َلُھَو َخْیٌر لِّلصَّاِبریَن(

375 

 

 ) 17 (سورة اإلسراء 

 422ص  1 ج…   7:  اآلیة) ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم الَِنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم َفَلَھا(

ص  1ج …   13:   اآلیة) َوُكلَّ ِإنَسان َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقِھ َوُنْخِرُج َلُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِكَتابًا َیْلَقاُه َمنُشورًا(

437  

 426ص  2ج …   15:  اآلیة) َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

 )َوَال َتْمِش ِفي اَألْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَألْرَض َوَلن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوال(

 141ص  2ج …   37:  اآلیة

 269ص  1ج …   39:  اآلیة) َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإَلْیَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة(

 ) َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبورًا َوَلَقْد َفضَّْلَنا َبْعَض النَِّبیِّیَن َعَلى َبْعض(

 338ص  2ج …   55:  اآلیة

ص  2ج …   82:  اآلیة)َوُنَنزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُھَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنیَن َوَال َیِزیُد الظَّاِلِمیَن إالَّ َخَسارًا(

114 

 َبْعُضُھْم ِلَبْعض ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َیْأُتوْا ِبِمْثِل َھَذا اْلُقْرآِن َال َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن(

 138ص  2ج …   88:   اآلیة) َظِھیرًا

 114ص  2ج …   89:   اآلیة)َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًاَوَلَقْد َصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثل َفَأَبى (

 )ُقِل اْدُعوْا الّلَھ َأِو اْدُعوْا الرَّْحمَن َأّیًا مَّا َتْدُعوْا َفَلُھ اَألْسَماُء اْلُحْسَنى(

 478ص  1ج …   110:  اآلیة

 

 ) 18 (سورة الكھف 

ج …   46:  اآلیة) اْلَباِقَیاُت الصَّاِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك َثَوابًا َوَخْیٌر َأَمًالاْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزیَنُة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َو(

 85ص  2

 140ص  2ج …   47:  اآلیة) َوَحَشْرَناُھْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمْنُھْم َأَحدًا(

 )َمرَّة َوُعِرُضوا َعَلى َربَِّك َصّفًا لََّقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل(

 140ص  2ج …   48:  اآلیة
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ص  2ج …   54:  اآلیة)َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِللنَّاِس ِمن ُكلِّ َمَثل َوَكاَن االِْنَساُن َأْكَثَر َشْيء َجَدًال(

114 

 164،  140ص  2ج …   104:  اآلیة) َوُھْم َیْحَسُبوَن َأنَُّھْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا(

 109:  اآلیة) ْثِلِھ َمَددًالَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمُقل (

 406ـ  405ص  1ج …  

 

 ) 19 (سورة مریم 

 140ص  2ج …   4:  اآلیة) َربِّ ِإنِّي َوَھَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْیبًا(

 

 ) 20 (سورة طھ 

 338ص  2ج …   27:  اآلیة) َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني(

 450،  308ص  1ج …   50:  اآلیة) َأْعَطى ُكلَّ َشْيء َخْلَقُھ ُثمَّ َھَدى(

 141ص  2ج …   72:  اآلیة) َفاْقِض َما َأنَت َقاض(

 331ص  2ج …   121:  اآلیة) َوَعَصى آَدُم َربَُّھ َفَغَوى(

 156ص  1ج …   134:   اآلیة) َربََّنا َلْوَال َأْرَسْلَت ِإَلْیَنا َرُسوًال(

 

 ) 21  (سورة األنبیاء 

 266ص  1ج …   22:  اآلیة) َلْو َكاَن ِفیِھَما آِلَھٌة ِإالَّ اللَُّھ َلَفَسَدَتا(

 420،  364ص  1ج …   23:  اآلیة )َال ُیْسَئُل َعمَّا َیْفَعُل َوُھْم ُیْسَئُلوَن(

 349ص  2ج …   52:  اآلیة) َما َھِذِه الَّتَماِثیُل الَِّتي َأنُتْم َلَھا َعاِكُفوَن(

:  اآلیة) اِسِقیَنَقْوَم َسْوء َف َوُلوطًا آَتْیَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَنجَّْیَناُه ِمَن اْلَقْرَیِة الَِّتي َكاَنت تَّْعَمُل اْلَخَباِئَث ِإنَُّھْم َكاُنوا(

 300ص  2ج …   74

 300ص  2ج …   75:  اآلیة) َوَأْدَخْلَناُه ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّھ ِمَن الصَّاِلِحیَن(

 348ص  2ج …   107:  اآلیة) َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمیَن(

 

 ) 22 (سورة الحّج 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 )ْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظیٌمَیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك(

 143ص  2ج …   1:  اآلیة

 َیْوَم َتَرْوَنَھا َتْذَھُل ُكلُّ ُمْرِضَعة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمل َحْمَلَھا(

 )َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُھم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّھ َشِدیٌد

 143ص  2ج …   2:  یةاآل

 2ج …   5:  اآلیة) َوَتَرى االَْْرَض َھاِمَدًة َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْیَھا اْلَماء اْھَتزَّْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوج َبِھیج(

 422ص 

َم اللَِّھ َعَلْیَھا َصَوافَّ َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَھا َفُكُلوا َواْلُبْدَن َجَعْلَناَھا َلُكم مِّن َشَعاِئِر اللَِّھ َلُكْم ِفیَھا َخْیٌر َفاْذُكُروا اْس(

 )ِمْنَھا َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ

 150ص  2ج …   36:  اآلیة

َكبُِّروا اللََّھ َعَلى َما َھَداُكْم َلن َیَناَل اللََّھ ُلُحوُمَھا َوَال ِدَماُؤَھا َوَلِكن َیَناُلُھ التَّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَھا َلُكْم ِلُت(

 150ص  2ج …   37:  اآلیة) َوَبشِِّر الُْمْحِسِنیَن

 359ص  1ج …   46:  اآلیة)َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي االَْْرِض َفَتُكوَن َلُھْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَھا َأْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَھا(

 )َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِرَفِإنََّھا َال َتْعَمى االَْْبَصاُر (

 359،  150ص  1ج …   46:  اآلیة

ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُھ َوِإن َیا َأیَُّھا النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُھ ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َلن َیْخُلُقوا (

 108ص  2ج …   73:  اآلیة) َیْسُلْبُھُم الذَُّباُب َشْیئًا َال َیْسَتنِقُذوُه ِمْنُھ َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب

 108ص  2ج …   74:  اآلیة) َما َقَدُروا اللََّھ َحقَّ َقْدِرِه ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ َعِزیٌز(

 361ص  1ج …   78:  اآلیة) َة َأِبیُكْم ِإْبَراِھیَم ُھَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلمیَنمِّلَّ(

 

 ) 23 (سورة المؤمنون 

 443ص  1ج …   7:   اآلیة) َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلَعاُدوَن(

 52ص  2ج …   12:  اآلیة) َوَلَقْد َخَلْقَنا االِْنَساَن ِمن ُسَالَلة مِّن ِطین(

 180ص  2ج …   83:  اآلیة) َأَساِطیُر االَْوَِّلیَن(

 

 )  24 (سورة النور 
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ص  2ج …   34:  اآلیة) َنَوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم آَیات مَُّبیَِّنات َوَمَثًال مَِّن الَِّذیَن َخَلْوا ِمن َقْبِلُكْم َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقی(

165 

  169،  165ص  2ج  …  35:  اآلیة) َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ َناٌر(

نََّھا َكْوَكٌب اللَُّھ ُنوُر السََّماَواِت َواالَْْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاة ِفیَھا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجة الزَُّجاَجُة َكَأ(

ة مَُّباَرَكة َزْیُتوِنة َال َشْرِقیَّة َوَال َغْرِبیَّة َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُھ َناٌر نُّوٌر َعَلى ُدرِّيٌّ ُیوَقُد ِمن َشَجَر

 )ُنور َیْھِدي اللَُّھ ِلُنوِرِه َمن َیَشاء َوَیْضِرُب اللَُّھ االَْْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيء َعِلیٌم

 166ـ  165ص  2ج  …  35:  اآلیة

َوَجَد اللََّھ ِعنَدُه َفَوفَّاُه َوالَِّذیَن َكَفُروا َأْعَماُلُھْم َكَسَراب ِبِقیَعة َیْحَسُبُھ الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاءُه َلْم َیِجْدُه َشْیئًا َو(

 )ِحَساَبُھ َواللَُّھ َسِریُع اْلِحَساِب

 163ص  2ج …   39:  اآلیة

 )ٌج مِّن َفْوِقِھ َمْوٌج مِّن َفْوِقِھ َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَھا َفْوَق َبْعضَیْغَشاُه َمْو(

 163،  25ص  2ج …   40:  اآلیة

:  آلیةا) ِإَذا َأْخَرَج َیَدُه َلْم َیَكْد َیَراَھا َوَمن لَّْم َیْجَعِل اللَُّھ َلُھ ُنورًا َفَما َلُھ ِمن نُّور...  َأْو َكُظُلَمات ِفي َبْحر لُّجِّّي(

 163ص  2ج …   40

 )َوَعَد اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّھم ِفي االَْْرِض(

 186ص  2ج …   55:  اآلیة

 ) 25 (سورة الفرقان 

 180ص  2ج …   4:   اآلیة) ِإْفٌك اْفَتَراُه(

 180ص  2ج …   5:  اآلیة) َأَساِطیُر االَْوَِّلیَن(

 151ص  2ج …   23:  اآلیة) َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل َفَجَعْلَناُه َھَباًء مَّنُثورًا(

 381ص  1ج …   43:  اآلیة) َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَھُھ َھَواُه(

  359،  354ص  1ج …   44:  اآلیة) ِإْن ُھْم ِإالَّ َكاالَْْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ َسِبیًال(

 24ص  2ج و 

 2ج …   63:  اآلیة) َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلى االَْْرِض َھْونًا َوِإَذا َخاَطَبُھُم اْلَجاِھُلوَن َقاُلوا َسَالمًا(

 217ص 

 

 )  26 (سورة الشعراء 
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 141ص  2ج …   63:  اآلیة) َفَكاَن ُكلُّ ِفْرق َكالطَّْوِد اْلَعِظیِم(

 114ص  2ج …    192:  اآلیة) َوِإنَُّھ َلَتنِزیُل َربِّ اْلَعاَلِمیَن(

 114ص  2ج …   193:  اآلیة) َنَزَل ِبِھ الرُّوُح االَِْمیُن(

 114ص  2ج …   194:  اآلیة) َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِریَن(

 114ص  2ج …   195:   اآلیة) ِبِلَسان َعَرِبّي مُِّبین(

 114ص  2ج …   196:  اآلیة) َوِإنَُّھ َلِفي ُزُبِر االَْوَِّلیَن(

 431،  142ص  2ج …   227:   اآلیة) َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلب َینَقِلُبوَن(

 

 

 ) 27 (سورة النمل 

 141ص  2ج …   33:  اآلیة) َنْحُن ُأْوُلوا ُقوَّة َوُأوُلوا َبْأس َشِدید َواالَْْمُر ِإَلْیِك(

ْرَھاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َأمَّن َیْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه َوَمن َیْرُزُقُكم مَِّن السََّماء َواالَْْرِض َأِإَلٌھ مََّع اللَِّھ ُقْل َھاُتوا ُب(

 259ص  1ج …   64:  اآلیة) َصاِدِقیَن

 180ص  2ج …   68:  اآلیة) َأَساِطیُر االَْوَِّلیَن(

 

 ) 28 (سورة القصص 

 )َنْتُلوا َعَلْیَك ِمن نََّبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن ِباْلَحقِّ ِلَقْوم ُیْؤِمُنوَن(

 136ص  2ج …   3:  اآلیة

ي ِنَساءُھْم ِإنَُّھ َتْحِیِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِفي االَْْرِض َوَجَعَل َأْھَلَھا ِشَیعًا َیْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّْنُھْم ُیَذبُِّح َأْبَناءُھْم َوَیْس(

 136ص  2ج …   4:  اآلیة) َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن

 183ص  2ج …   7:  اآلیة) َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعیِھ(

 292ص  1ج …   28:  اآلیة) اللَُّھ َعَلى َما َنُقوُل َوِكیٌل(

ِھ آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َنارًا َقاَل الَِْھِلِھ اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َنارًا لََّعلِّي َفَلمَّا َقَضى ُموَسُى االََْجَل َوَساَر ِبَأْھِل(

 136ص  2ج …   29:   اآلیة)آِتیُكم مِّْنَھا ِبَخَبر َأْو َجْذَوة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن

ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشََّجَرِة َأن َیا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّھ َربُّ َفَلمَّا َأَتاَھا ُنوِدي ِمن َشاِطِئ اْلَواِد االَْْیَمِن (

 136ص  2ج …   30:  اآلیة) اْلَعاَلِمیَن
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) َتَخْف ِإنََّك ِمَن اْالِمِنیَن َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَھا َتْھَتزُّ َكَأنََّھا َجانٌّ َولَّى ُمْدِبرًا َوَلْم ُیَعقِّْب َیا ُموَسى َأْقِبْل َوَال(

 136ص  2ج …   31:  اآلیة

اْجَعل لِّي َصْرحًا َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َأیَُّھا اْلَمالَُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلھ َغْیِري َفَأْوِقْد ِلي َیا َھاَماُن َعَلى الطِّیِن َف(

  159ـ  158،  137ص  2ج …   38:   اآلیة)ُظنُُّھ ِمَن اْلَكاِذِبیَنلََّعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي الََ

ص  2ج …   39:  اآلیة)َواْسَتْكَبَر ُھَو َوُجُنوُدُه ِفي االَْْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّھْم ِإَلْیَنا َال ُیْرَجُعوَن(

137  ،159  

 )َیمِّ َفانُظْر َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمیَنَفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُھْم ِفي اْل(

 159،  137ص  2ج …  40:  اآلیة

) َعلَُّھْم َیَتَذكَُّروَنَوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمن َبْعِد َما َأْھَلْكَنا اْلُقُروَن االُْوَلى َبَصاِئَر ِللنَّاِس َوُھدًى َوَرْحَمًة لَّ(

 137ص  2ج …   43:  اآلیة

 156ص  1ج …   47:   اآلیة) َربََّنا َلْوَال َأْرَسْلَت ِإَلْیَنا َرُسوًال(

 )ِإنََّك َال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّھ َیْھِدي َمن َیَشاء(

  360،  264ص  2ج و  324ص  1ج …   56:  اآلیة

 85ص  2ج …   60:  اآلیة) َوَما ِعنَد اللَِّھ َخْیٌر َوَأْبَقى(

 141ص  2ج …   77:  اآلیة) َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّھ ِإَلْیَك(

 453ص  2ج …   81:  اآلیة) َفَخَسْفَنا ِبِھ َوِبَداِرِه االَْْرَض(

 

 ) 29 (سورة العنكبوت 

 183ص  2ج …   40:   اآلیة) َفُكال َأَخْذَنا ِبَذنِبِھ(

  128ص  1ج …   46:  اآلیة) َوَال ُتَجاِدُلوا َأْھَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن(

 295ص  2ج و 

) ْسِلُموَن َواِحٌد َوَنْحُن َلُھ ُمِإالَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُھْم َوُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذي ُأنِزَل ِإَلْیَنا َوُأنِزَل ِإَلْیُكْم َوِإَلُھَنا َوِإَلُھُكْم(

  128ص  1ج …   46:  اآلیة

 415ص  2ج …   48:  اآلیة) َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِھ ِمن ِكَتاب َوَال َتُخطُُّھ ِبَیِمیِنَك(

ص  1ج …   61 : اآلیة) َوَلِئن َسَأْلَتُھم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ(

236  ،297 
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 )َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اللََّھ َلَمَع الُْمْحِسِنیَن(

 297،  159ص  1ج …   69:  اآلیة 

 

 ) 30 (سورة الروم 

 188،  186ص  2ج …   3:  اآلیة) َوُھم مِّن َبْعِد َغَلِبِھْم َسَیْغِلُبوَن(

 140ص  2ج …   32:  اآلیة) ِبَما َلَدْیِھْم َفِرُحوَن ُكلُّ ِحْزب(

 )َیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة ُیْقِسُم الُْمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْیَر َساَعة(

 140ص  2ج …   55:  اآلیة

 

 ) 31  (سورة لقمان 

 )َوَلِئن َسَأْلَتُھم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ(

 297، 236ص  1ج …   25:  اآلیة

اُت اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َوَلْو َأنَّ َما ِفي االَْْرِض ِمن َشَجَرة َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َیُمدُُّه ِمن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحر مَّا َنِفَدْت َكِلَم(

 473ص  1ج …   27:  اآلیة) َعِزیٌز َحِكیٌم

 

 ) 32 (سورة السجدة 

 )َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّي الََْمالََنَّ َجَھنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن(

 300ص  1ج …   13:  اآلیة

 

 ) 33(سورة األحزاب 

 )مَّا َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَُّسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن(

 339ص  2ج …   40:  اآلیة

 183ص  1ج …   62:  اآلیة) ُسنََّة اللَِّھ ِفي الَِّذیَن َخَلْوا ِمن َقْبُل(

  419،  51ص  2ج و  183ص  1ج …   62:  اآلیة) َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال(

 

 ) 34 (سورة سبأ 
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 )َال َیْعُزُب َعْنُھ ِمْثَقاُل َذرَّة ِفي السََّماَواِت َوَال ِفي االَْْرِض(

 275ص  1ج …   3:  اآلیة

 )َوَلَقْد َصدََّق َعَلْیِھْم ِإْبِلیُس َظنَُّھ َفاتََّبُعوُه ِإالَّ َفِریقًا مَِّن اْلُمْؤِمِنیَن(

 299ص  1ج …   20:  اآلیة

 299ص  1ج …   21:  اآلیة) ْلَطانَوَما َكاَن َلُھ َعَلْیِھم مِّن ُس(

 )َوَلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوا َفَال َفْوَت َوُأِخُذوا ِمن مََّكان َقِریب(

 183ص  2ج …   51:  اآلیة

 

 

 )  35 (سورة فاطر 

 312ص  1ج …   14:   اآلیة) َوَال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیر(

 372ص  1ج …   15:  اآلیة) للَِّھ َواللَُّھ ُھَو اْلَغِنيَُّیا َأیَُّھا النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى ا(

 426ص  2ج …   18:  اآلیة) َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

 412،  266ص  1ج …   41:  اآلیة) ِإنَّ اللََّھ ُیْمِسُك السََّماَواِت َواالَْْرَض َأن َتُزوَال(

 141ص  2ج و  238ص  1ج …   43:  اآلیة) َوَال َیِحیُق اْلَمْكُر السَّیُِّئ ِإالَّ ِبَأْھِلِھ(

 

 ) 36 (سورة یس 

 437ص  1ج …   12:  اآلیة) َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُھْم(

 437،  405ص  1ج …   12:  اآلیة) َوُكلَّ َشْيء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَمام ُمِبین(

 359ص  1ج …   68:   اآلیة) َیْعِقُلوَنَأَفَال (

 

 ) 37 (سورة الصاّفات 

 281ص  1ج …   180:  اآلیة) ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفوَن(

  173،  145ص  2ج و 

 281ص  1ج …   181:  اآلیة) َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن(

 281ص  1ج …   182:  اآلیة )َواْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن(
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 ) 38 (سورة ص 

 )َیا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِلیَفًة ِفي االَْْرِض َفاْحُكم َبْیَن النَّاِس ِباْلَحقِّ(

 304ص  1ج …   26:  اآلیة

 427ص  1ج …   27:  اآلیة) َذِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكَفُروا َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر(

 263ص  2ج …   88:  اآلیة) َوَلَتْعَلُمنَّ َنَبَأُه َبْعَد ِحین(

 

 ) 39 (سورة الزمر 

 298،  236ص  1ج …   3:   اآلیة) َما َنْعُبُدُھْم ِإالَّ ِلُیَقرُِّبوَنا ِإَلى اللَِّھ ُزْلَفى(

 426ص  2ج …   7:  اآلیة) َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

یُن ُجُلوُدُھْم َوُقُلوُبُھْم َل َأْحَسَن اْلَحِدیِث ِكَتابًا مَُّتَشاِبھًا مََّثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُھ ُجُلوُد الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ُثمَّ َتِلاللَُّھ َنزَّ(

ص  2ج …   23:  اآلیة) ِمْن َھاد ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َذِلَك ُھَدى اللَِّھ َیْھِدي ِبِھ َمْن َیَشاء َوَمن ُیْضِلْل اللَُّھ َفَما َلُھ

114 

 )َوَلِئن َسَأْلَتُھم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواالَْْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ(

 297،  236ص  1ج …   38:  اآلیة

 

 ) 40 (سورة غافر 

 146ص  2ج …   1:  اآلیة) حم(

 146ص  2ج …   2:   اآلیة )َتنِزیُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَعِلیِم(

 146ص  2ج …   3:  اآلیة)َغاِفِر الذَّنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِدیِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو ِإَلْیِھ اْلَمِصیُر(

ِھْم ِلَیْأُخُذوُه َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُیْدِحُضوا ِبِھ َكذََّبْت َقْبَلُھْم َقْوُم ُنوح َواالَْْحَزاُب ِمن َبْعِدِھْم َوَھمَّْت ُكلُّ ُأمَّة ِبَرُسوِل(

 )اْلَحقَّ َفَأَخْذُتُھْم َفَكْیَف َكاَن ِعَقاِب

 152ص  2ج …   5:  اآلیة

 141ص  2ج …   7:   اآلیة) َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيء رَّْحَمًة َوِعْلمًا(

 )یَلَك َوِقِھْم َعَذاَب اْلَجِحیِمَفاْغِفْر ِللَِّذیَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِب(

 141ص  2ج …   7:  اآلیة

  300ص  1ج …   14:  اآلیة) ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن(

 322ص  2ج و 
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 15:  اآلیة) َر َیْوَم التََّالِقَرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُیْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمن َیَشاء ِمْن ِعَباِدِه ِلُینِذ(

 116ص  2ج …  

ص  2ج …   16:  اآلیة) َیْوَم ُھم َباِرُزوَن َال َیْخَفى َعَلى اللَِّھ ِمْنُھْم َشْيٌء لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم ِللَِّھ اْلَواِحِد اْلَقھَّاِر(

116 

 )َأْبُلُغ االَْْسَباَب َوَقاَل ِفْرَعْوُن َیا َھاَماُن اْبِن ِلي َصْرحًا لََّعلِّي(

 159ص  2ج …   36:  اآلیة

 َأْسَباَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِھ ُموَسى َوِإنِّي الََُظنُُّھ َكاِذبًا َوَكَذِلَك (

 )ُزیَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِھ َوُصدَّ َعِن السَِّبیِل َوَما َكْیُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِفي َتَباب

 159ص  2ج …   37:  اآلیة

 )َذِلُكُم اللَُّھ َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيء َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن(

 296ص  1ج …   62:  اآلیة

 201ص  1ج …  64:  اآلیة) َذِلُكُم اللَُّھ َربُُّكْم َفَتَباَرَك اللَُّھ َربُّ اْلَعاَلِمیَن(

 

 

 ) 41 (سورة فّصلت 

 )ِفي َأِكنَّة مِّمَّا َتْدُعوَنا ِإَلْیِھ َوِفي آَذاِنَنا َوْقٌر َوِمن َبْیِنَنا َوَبْیِنَك ِحَجاٌب(

 181ص  2ج …   5:  اآلیة

 )َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة مِّْثَل َصاِعَقِة َعاد َوَثُموَد(

 220ص  2ج …   13:  اآلیة

 430ص  2ج …   21:   اآلیة) َمرَّة َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن َوُھَو َخَلَقُكْم َأوََّل(

 181ص  2ج …   26:  اآلیة) َال َتْسَمُعوا ِلَھَذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفیِھ(

 295،  183ص  2ج …   34:  اآلیة) اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن(

 183ص  2ج …   34:  اآلیة) ِليٌّ َحِمیٌمَفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َو(

 )َوَما ُیَلقَّاَھا ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَھا ِإالَّ ُذو َحّظ َعِظیم(

 109ص  1ج …   35:  اآلیة

  423،  390ص  1ج …   40:  اآلیة) اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر(

 132،  114ص  2ج …   41:  اآلیة) َتاٌب َعِزیٌزَوِإنَُّھ َلِك(
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 )َال َیْأِتیِھ اْلَباِطُل ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوَال ِمْن َخْلِفِھ َتنِزیٌل مِّْن َحِكیم َحِمید(

  179،  132،  120،  114ص  2ج …   42:  اآلیة

َیاُتُھ َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ُقْل ُھَو ِللَِّذیَن آَمُنوا ُھدًى َوِشَفاٌء َوالَِّذیَن َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآنًا َأْعَجِمّیًا لََّقاُلوا َلْوَال ُفصَِّلْت آ(

 114ص  2ج …   44:  اآلیة) َال ُیْؤِمُنوَن ِفي آَذاِنِھْم َوْقٌر َوُھَو َعَلْیِھْم َعمًى ُأْوَلِئَك ُیَناَدْوَن ِمن مََّكان َبِعید

 115ـ 

) ٌدَفاِق َوِفي َأنُفِسِھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ اْلَحقُّ َأَو َلْم َیْكِف ِبَربَِّك َأنَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيء َشِھیَسُنِریِھْم آَیاِتَنا ِفي اْال(

  266،  208ص  1ج …   53:  اآلیة

 ) 42  (سورة الشورى 

 411ص  2ج …   17:  اآلیة) اللَُّھ الَِّذي َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِمیَزاَن(

 49ص  2ج …   30:  اآلیة) َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصیَبة َفبَِما َكَسَبْت َأْیِدیُكْم(

 85ص  2ج …   36:  اآلیة) َوَما ِعنَد اللَِّھ َخْیٌر َوَأْبَقى(

 375ص  2ج …   37:  اآلیة) َوِإَذا َما َغِضُبوا ُھْم َیْغِفُروَن(

 322ص  1ج …   38:  آلیةا) َوَأْمُرُھْم ُشوَرى َبْیَنُھْم(

 )َوَجَزاء َسیَِّئة َسیَِّئٌة مِّْثُلَھا َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّھ(

 85ص  2ج …   40:  اآلیة

َناُه ُنورًا نَّْھِدي ِبِھ َمْن َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُروحًا مِّْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَال االِْیَماُن َوَلِكن َجَعْل(

 116ص  2ج …   52:  اآلیة)نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْھِدي ِإَلى ِصَراط مُّْسَتِقیم

 

 ) 43 (سورة الزخرف 

 360ص  1ج …   20:  اآلیة) ِإْن ُھْم ِإالَّ َیْخُرُصوَن(

 )َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِھم مُّْھَتُدوَن(

 360ص  1ج …   22:  اآلیة

 107ص  2ج …   48:  اآلیة) َوَما ُنِریِھم مِّْن آَیة ِإالَّ ِھَي َأْكَبُر ِمْن ُأْخِتَھا(

) َلْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَھِذِه االَْْنَھاُر َتْجِري ِمن َتْحِتي َأَفَال ُتْبِصُروَنَوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِھ َقاَل َیا َقْوِم َأ(

 159ص  2ج …   51:  اآلیة

 159ص  2ج …   52:  اآلیة) َأْم َأَنا َخْیٌر مِّْن َھَذا الَِّذي ُھَو َمِھیٌن َوَال َیَكاُد ُیِبیُن(

 159ص  2ج …   55:  اآلیة) ْغَرْقَناُھْم َأْجَمِعیَنَفَلمَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُھْم َفَأ(
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 159ص  2ج …   56:  اآلیة) َفَجَعْلَناُھْم َسَلفًا َوَمَثًال ِلْالِخِریَن(

 446ص  1ج …   76:  اآلیة) َوَما َظَلْمَناُھْم َوَلِكن َكاُنوا ُھُم الظَّاِلِمیَن(

 )ْجَواُھم َبَلى َوُرُسُلَنا َلَدْیِھْم َیْكُتُبوَنَأْم َیْحَسُبوَن َأنَّا َال َنْسَمُع ِسرَُّھْم َوَن(

 140ص  2ج …   80:  اآلیة

 

 ) 45 (سورة الجاثیة 

 375ص  2ج …   14:  اآلیة) ُقل ِللَِّذیَن آَمُنوا َیْغِفُروا ِللَِّذیَن َال َیْرُجوَن َأیَّاَم اللَِّھ(

 423ص  1ج …   22:  اآلیة) َوِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفس ِبَما َكَسَبْت َوُھْم َال ُیْظَلُموَن(

 360ص  1ج …   24:  اآلیة) ِإْن ُھْم ِإالَّ َیُظنُّوَن(

 )ھَذا ِكَتاُبَنا َینِطُق َعَلْیُكم ِباْلَحقِّ ِإنَّا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(

 437ص  1ج …   29:  اآلیة

 

 ) 46  (سورة األحقاف 

 180ص  2ج …   17:  اآلیة) َأَساِطیُر االَْوَِّلیَن(

 461ص  1ج …   19:  اآلیة) َوِلُكّل َدَرَجاٌت مِّمَّا َعِمُلوا(

ِھ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ اللََّھ ِإنِّي َواْذُكْر َأَخا َعاد ِإْذ َأنَذَر َقْوَمُھ ِباالَْْحَقاِف َوَقْد َخَلْت النُُّذُر ِمن َبْیِن َیَدْیِھ َوِمْن َخْلِف(

 218ص  2ج …   21:  اآلیة) َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوم َعِظیم

 141ص  2ج …   25:  اآلیة) َفَأْصَبُحوا َال ُیَرى ِإالَّ َمَساِكُنُھْم(

ُھْم َكَأنَُّھْم َیْوَم َیَرْوَن َما ُیوَعُدوَن َلْم َیْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَال َتْسَتْعِجل لَّ(

 )مِّن نََّھار َبَالٌغ َفَھْل ُیْھَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن

 218ص  2ج …  35:  اآلیة

 

 ) 47 (سورة محّمد 

 85ص  2ج …   4:  اآلیة) َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء(

 438ص  2ج …   7:   اآلیة) إن َتنُصُروا اللََّھ َینُصْرُكْم َوُیَثبِّْت َأْقَداَمُكْم(

 359ص  1ج …   24:  اآلیة) َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن(

 438ص  1ج …   31:   اآلیة) َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم الُْمَجاِھِدیَن ِمنُكْم َوالصَّاِبِریَن(
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 ) 48 (سورة الفتح 

 239ص 1ج …   23:  اآلیة) ُسنََّة اللَِّھ الَِّتي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل(

  239،  183ص  1ج …   23:  اآلیة) َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّھ َتْبِدیًال(

 419،   51ص  2ج و 

 185ص  2ج …   27:  اآلیة )َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّھ آِمِنیَن(

 186ص  2ج …   28:  اآلیة) ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ(

 2ج …   28:  اآلیة) ُھَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُھ ِباْلُھَدى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ َوَكَفى ِباللَِّھ َشِھیدًا(

 9ص 

 9ص  2ج …   29:  اآلیة) للَِّھمَُّحمٌَّد رَُّسوُل ا(

 

 

 ) 49 (سورة الحجرات 

 )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكْم َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن(

 402ص  2ج …   10:  اآلیة

 423ص  2ج …   12:  اآلیة) َوَال َتَجسَُّسوا َوَال َیْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا(

) یَماِن ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَنَیُمنُّوَن َعَلْیَك َأْن َأْسَلُموا ُقل َال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكم َبِل اللَُّھ َیُمنُّ َعَلْیُكْم َأْن َھَداُكْم ِلالِْ(

 432ص  2ج …   17:  اآلیة

 

 ) 50 (سورة ق 

 446ص  1ج …   29:  اآلیة) َوَما َأَنا ِبَظالَّم لِّْلَعِبیِد(

 

 ) 51 (سورة الذاریات 

 440ص  1ج …   22:  اآلیة) َوِفي السََّماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن(

 29ص  2ج …   56:  اآلیة) َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواالِْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن(

 

 ) 52 (سورة الطور 
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 400ص  1ج …   1:  اآلیة) َوالطُّوِر(

 400ص  1ج …   2:  اآلیة) َوِكَتاب مَّْسُطور(

 400ص  1ج …   3:  اآلیة) ِفي َرّق مَّنُشور(

 400ص  1ج …   4:   اآلیة) َواْلَبْیِت اْلَمْعُموِر(

 400ص  1ج …   5:  اآلیة) َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع(

 400ص  1ج …   6:   اآلیة) َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر(

 422ص  1ج …   16:  اآلیة) ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(

 219ص  2ج …   35:  اآلیة) َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْیِر َشْيء َأْم ُھُم اْلَخاِلُقوَن(

 220ص  2ج …   37:  اآلیة) َأْم ِعنَدُھْم َخَزاِئُن َربَِّك َأْم ُھُم اْلُمَصْیِطُروَن(

 

 ) 53 (سورة النجم 

 416ص  2ج …   3:  اآلیة) َوَما َینِطُق َعِن اْلَھَوى(

 416ص  2ج …   4:  اآلیة) ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى(

 409ص  1ج …   5:  اآلیة) َعلََّمُھ َشِدیُد اْلُقَوى(

 409ص  1ج …   6:  اآلیة) ُذو ِمرَّة َفاْسَتَوى(

 409ص  1ج …   8:  اآلیة) ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى(

 409ص  1ج …   9:  اآلیة) َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى(

 )ِإْن ِھَي ِإالَّ َأْسَماٌء َسمَّْیُتُموَھا َأنُتْم َوآَباُؤُكم مَّا َأنَزَل اللَُّھ ِبَھا ِمن ُسْلَطان(

 349ص  2ج …   23:  اآلیة

 )َن اْلَحقِّ َشْیئًاِإن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال ُیْغِني ِم(

 140ص  2ج …   28:  اآلیة

 349ص  2ج …   38:  اآلیة) َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى(

 349ص  2ج و  422ص  1ج …   39:   اآلیة) َوَأن َلْیَس ِلالِْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى(

 349ص  2ج …   40:  اآلیة) َوَأنَّ َسْعَیُھ َسْوَف ُیَرى(

 349ص  2ج …   41:  اآلیة) ُثمَّ ُیْجَزاُه اْلَجَزاء االَْْوَفى(

 140ص  2ج …   57:  اآلیة) َأِزَفْت اْالِزَفُة(

 140ص  2ج …   58:  اآلیة) َلْیَس َلَھا ِمن ُدوِن اللَِّھ َكاِشَفٌة(
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 ) 54 (سورة القمر 

 180ص  2ج …   2:  اآلیة) ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ(

 186ص  2ج …   45:  اآلیة) َسُیْھَزُم اْلَجْمُع َوُیَولُّوَن الدُُّبَر(

 436ص  1ج …   52:  اآلیة) َوُكلُّ َشْيء َفَعُلوُه ِفي الزُُّبِر(

 436ص  1ج …   53:  اآلیة) َوُكلُّ َصِغیر َوَكِبیر ُمْسَتَطٌر(

 

 )  55 (سورة الرحمن 

 209ص  2ج …   24:  اآلیة) ِر َكاالَْْعَالِمَوَلُھ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْح(

 393ص  1ج …   29:  اآلیة) ُكلَّ َیْوم ُھَو ِفي َشْأن(

 119ص  1ج …   60:  اآلیة) َھْل َجَزاُء االِْْحَساِن ِإالَّ االِْْحَساُن(

 

 ) 57 (سورة الحدید 

 159ص  1ج …   21:  اآلیة) َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمن َیَشاء(

 1ج …   22:  اآلیة) َما َأَصاَب ِمن مُِّصیَبة ِفي االَْْرِض َوَال ِفي َأنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاب مِّن َقْبِل َأن نَّْبَرَأَھا(

 422ص 

 84ص  2ج …   23:   اآلیة) ِلَكْیَال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوَال َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم(

 

 ) 58 (سورة المجادلة 

 186ص  2ج …   8:  اآلیة) َوَیُقوُلوَن ِفي َأنُفِسِھْم َلْوَال ُیَعذُِّبَنا اللَُّھ ِبَما َنُقوُل(

 

 ) 59 (سورة الحشر 

 439،  238ص  2ج …   14:   اآلیة) َتْحَسُبُھْم َجِمیعًا َوُقُلوُبُھْم َشتَّى(

 214،  170ص  1ج …   19:  اآلیة) َنُسوا اللََّھ َفَأنَساُھْم َأنُفَسُھْم(

 278ص  2ج …   21:  اآلیة) َوِتْلَك االَْْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّاِس َلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن(

 

 ) 60 (سورة الممتحنة 
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:   اآلیة) َتَبرُّوُھْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْمَال َیْنَھاُكُم اللَُّھ َعِن الَِّذیَن َلْم ُیَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّیِن َوَلْم ُیْخِرُجوُكم مِّن ِدَیاِرُكْم َأن (

 386ص  2ج …   8

 

 ) 61 (سورة الصّف 

 341ص  2ج …   6:   اآلیة)مَُّصدِّقًا لَِّما َبْیَن َیَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشِّرًا ِبَرُسول َیْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُھ َأْحَمُد(

 186ص  2ج …   9:  یةاآل) ِلُیْظِھَرُه َعَلى الدِّیِن ُكلِِّھ(

 

 ) 62  (سورة الجمعة 

 2:   اآلیة) َب َواْلِحْكَمَةُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي االُْمِّیِّیَن َرُسوًال مِّْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتا(

 268ص  1ج …  

 159ص  1ج …   4:  ةاآلی) َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمن َیَشاء(

 

 ) 65  (سورة الطالق 

 104ص  1ج …   1:  اآلیة) َلَعلَّ اللََّھ ُیْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمرًا(

 43ص  2ج …   7:  اآلیة) َال ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفسًا ِإالَّ َما آَتاَھا(

 

 ) 66 (سورة التحریم 

 422ص  1ج …   7:  اآلیة) ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(

 

 ) 67 (سورة الملك 

 441ص  1ج …   15:  اآلیة) ُھَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم االَْْرَض َذُلوًال(

 84ص  2ج و  441ص  1ج …   15:  اآلیة) َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَھا َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِھ(

 

 ) 68 (سورة القلم 

 180ص  2ج …   15:  اآلیة) َأَساِطیُر االَْوَِّلیَن(

 

 ) 69 (سورة الحاّقة 
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 140ص  2ج …   28:  اآلیة) َما َأْغَنى َعنِّي َماِلیْھ(

 140ص  2ج …   29:  اآلیة) َھَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنیْھ(

 349ص  2ج …   44:   اآلیة) َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض االََْقاِویِل(

 349ص  2ج …   45:  اآلیة )الَََخْذَنا ِمْنُھ ِبالَْیِمیِن(

 349ص  2ج …   46:  اآلیة) ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُھ اْلَوِتیَن(

 

 ) 70 (سورة المعارج 

 443ص  1ج …   31:   اآلیة) َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلَعاُدوَن(

 438ص  1ج …   38:   اآلیة) َأَیْطَمُع ُكلُّ اْمِرئ مِّْنُھْم َأن ُیْدَخَل َجنََّة َنِعیم(

 438ص  1ج …   39:  اآلیة) َكالَّ ِإنَّا َخَلْقَناُھم مِّمَّا َیْعَلُموَن(

 

 ) 72 (سورة الجّن 

 120ص  2ج …   1:  اآلیة) َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجبًا(

 120ص  2ج …   2:  اآلیة) َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ(

 

 ) 74 (المّدّثر  سورة

 185ص  2ج …   11:  اآلیة) َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحیدًا(

 267،  185ص  2ج …   18:  اآلیة) ِإنَُّھ َفكََّر َوَقدََّر(

 267ص  2ج …   19:  اآلیة) َفُقِتَل َكْیَف َقدََّر(

 267،  180ص  2ج …   24:  اآلیة) ِإْن َھَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُیْؤَثُر(

 267ص  2ج …   25:  اآلیة) ِإْن َھَذا ِإالَّ َقْوُل اْلَبَشِر(

 349ص  2ج …   38:  اآلیة) ُكلُّ َنْفس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة(

 

 ) 75 (سورة القیامة 

 439ص  1ج …   36:  اآلیة) َأَیْحَسُب االِْنَساُن َأن ُیْتَرَك ُسدًى(

 439ص  1ج …   37:  اآلیة) َأَلْم َیُك ُنْطَفًة مِّن مَِّنّي ُیْمَنى(
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 ) 76 (سورة اإلنسان 

 )ِإنَّا َخَلْقَنا االِْنَساَن ِمن نُّْطَفة َأْمَشاج نَّْبَتِلیِھ َفَجَعْلَناُه َسِمیعًا َبِصیرًا(

 391ـ  390ص  1ج …   2:  اآلیة

 391ص  1ج …   3:  اآلیة) ِإنَّا َھَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا(

 422ص  1ج …   30:  اآلیة) َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َیَشاء اللَُّھ(

 

 ) 79 (سورة النازعات 

 408،  407ص  1ج …   5:   اآلیة) َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمرًا(

 159ص  2ج …   25:  اآلیة) َفَأَخَذُه اللَُّھ َنَكاَل اْالِخَرِة َواالُْوَلى(

 159ص  2ج …   26:   اآلیة) ًة لَِّمن َیْخَشىِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَر(

 329ص  1ج …   40:  اآلیة) َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّھ َوَنَھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى(

 329ص  1ج …   41:  اآلیة) َفِإنَّ اْلَجنََّة ِھَي اْلَمْأَوى(

 

 ) 80  (سورة عبس 

 228ص  1ج …   17:  اآلیة )ُقِتَل االِْنَساُن َما َأْكَفَرُه(

 

 ) 81 (سورة التكویر 

 422ص  1ج …   29:  اآلیة) َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن َیَشاء اللَُّھ(

 

 ) 83 (سورة المطّففین 

 180ص  2ج …   13:  اآلیة) َأَساِطیُر االَْوَِّلیَن(

 

 ) 96 (سورة العلق 

 397ص  1ج …   3:  اآلیة) اْقَرْأ َوَربَُّك االَْْكَرُم(

 397ص  1ج …   4:  اآلیة) الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم(

 397ص  1ج …   5:  اآلیة) َعلََّم االِْنَساَن َما َلْم َیْعَلْم(
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 ) 99 (سورة الزلزلة 

 426ص  2ج و  422ص  1ج …   7:  اآلیة) َفَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َخْیرًا َیَرُه(

 426ص  2ج و  422ص  1ج …   8:  اآلیة) َوَمن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّة َشّرًا َیَرُه(

 

 ) 110 (سورة النصر 

 186ص  2ج …   1:  اآلیة) ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّھ َواْلَفْتُح(

 186ص  2ج …   2:  اآلیة) َوَرَأْیَت النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اللَِّھ(
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 ات فھرس الروای

 

 427ص  1ج …  »  ... ، ما علوتم تلعة والھبطتم واد إّال بقضاء ، یا شیخ أجل  «

 340ص  1ج …  »  أحّب ألخیك ما تحّب لنفسك  «

 331ص  1ج …  »   ... أحیي قلبك بالموعظة وأمتھ بالزھادة  «

 83ص  2ج …  ) إنجیل(»  ... ، وال تدفع عن نفسك إذا ُظلمت ال تقاوم البشر  «

 438ص  2ج …  »  ... ، واستقرضكم ال من قلٍّ  استنصركم ال من ذلٍّ  «

 375ص  2ج …  »   ... اصنع المعروف مع أھلھ ومع غیر أھلھ  «

 321ـ  320ص  1ج …  »  ... أعدى عدّوك نفسك التي بین جنبیك  «

 214،  170ص  1ج …  ) إنجیل(»  اعرف نفسك ـ یا إنسان ـ تعرف رّبك  «

 437ص  1ج …  »  ...  ّمة لو اجتمعت على أن ینفعوك لم ینفعوك إّالاعلم أّن اُأل  «

 480ـ  479ص  1ج …  »  ... اعلم ـ یرحمك اهللا ـ أّن المذھب الصحیح في التوحید  «

 121ص  2ج …  »  ... اعلموا ـ عباد اهللا ـ أّن اهللا قد ارتھن بحّقھ أنفسكم  «

 84ص  2ج …  »  ، واعمل آلخرتك  اعمل لدنیاك  «

 436ص  1ج …  »  ، فكّل میّسر لما خلق لھ اعملوا  «

 433ص  1ج …  »   ... أال ُأعطیكم في ھذا أصًال ال تختلفون فیھ  «

 418ص  2ج …  »  ، فإّنھم ال یعلمون ، اغفر لقومي  اللھّم  «

 127ص  2ج …  »  ...  ، إّنك أنزلتھ على نبّیك محّمد مجمًال  اللھّم  «

 126ص  2ج … »  ... ، واجعل القرآن لنا في ظلم اللیالي مؤنسًا ، صّل على محّمد وآل محّمد  اللھّم  «

 317ص  1ج …  »  ... فقد جعل اهللا لي علیكم حّقًا بوالیة أمركم:  أّما بعد  «

 410ص  1ج …  »  ... إّن اهللا أخبر محّمدًا بما كان منذ كانت الدنیا  «

 119ص  2ج …  »  ... إّن اهللا أنزل القرآن آمرًا وزاجرًا وسّنة خالیة  «

 333ص  2ج …  ) توراة(»   ... إّن اهللا تعالى أمر حزقیال النبي أن یأكل كعكًا  «

 476، 277ص  1ج …  »  ... إّن اهللا تعالى خلق اسمًا بالحروف غیر مصّوت  «
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 410ص  1ج …  »  إّن اهللا لم یبد لھ من جھل  «

 432ص  1ج …  »  ...  إّن اهللا لم یجبر أحدًا على معصیتھ  «

 412ص  1ج …  »  ... إّن اهللا ما بعث نبّیًا قّط إّال بتحریم الخمر  «

 127ص  2ج …  »   ... ، إن تركناھم لم یھتدوا بغیرنا إّن بالءنا بالناس عظیم  «

 267ص  1ج …  »  إّن تفّكر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة  «

 409ص  1ج …  »   ... علم مكنون مخزون:   علمینإّن هللا  «

 350ص  2ج …  »  إّن من أشّد الناس عذابًا یوم القیامة المصّورون  «

 458ص  2ج …  »  إّن من ال إیمان لھ ال أمانة لھ  «

 318ص  2ج …  ) توراة(»  ، وھارون أخوك یكون نبّیك أنا جعلتك إلھًا لفرعون  «

 34ص  2ج …  »  ... ا خالقًا صانعًا متعالیًا عّناإّنا لّما أثبتنا أّن لن  «

 326ص  2ج …  ) إنجیل(»  ... ، ولكن إن فسد الملح فبماذا یمّلح أنتم ملح األرض  «

 119ص  2ج ...  »  ... إّني منّزل علیك توراة حدیثة:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(إّنھ اهللا تعالى قال لمحّمد   «

 317ص  2ج …  ) إنجیل(»   إّني ال أفعل وال أتكّلم إّال بما عّلمني األب  «

 317ص  2ج …  ) إنجیل(»   إّني ال أقدر أن أفعل من نفسي شیئًا  «

 317ص  2ج …  ) إنجیل(»  ، بل اهللا أرسلني إّني لم أئِت من نفسي  «

 288ص  1ج …  »  ... ، وكمال المعرفة التصدیق بھ  أّول الدین معرفتھ  «

 329ص  1ج …  »  ... ھذا ما أمر بھ عبداهللا علي:  بسم اهللا الرحمن الرحیم  «

 269ص  1ج …  »  بعثت ُألتمم مكارم األخالق  «

 216ص  1ج …  »  ... ، وأنت دللتني علیك بك عرفتك  «

 467ص  1ج …  »  ، والعدل أن ال تّتھمھ  التوحید أن ال تتوّھمھ  «

 123ص  2ج …  »  ...  ثّم أنزل علیھ الكتاب نورًا ال ُتطفى مصابیحھ  «

 119ص  1ج …  »  الجزاء من جنس العمل  «

 436، 377، 374ـ  373ص  1ج …  »  ... جّف القلم بما ھو كائن  «

 232ص  1ج …  »  الحّب یعمي ویصّم  «

 156،  155ص  1ج …  »  ...  حّجة اهللا على العباد النبُي  «

 436ـ  435ص  1ج …  »  اء والرقیة أیضًا من قدر اهللالدو  «

 133ص  1ج …  »  رحم اهللا امرءًا عرف قدره ولم یتعد طوره  «
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  186ص  2ج …  »  ...  ، فُأریت مشارقھا ومغاربھا  زویت لي األرض  «

 378ص  1ج …  »  سبحان من ال تغّیر حكمتھ الوسائُل  «

 233ص  1ج …  »  ... ا لیس لك، أیكون لغیرك من الوضوح م سبحانك  «

 276ص  1ج …  »  ... ، ال ُأحصي ثناًء علیك سبحانك  «

 460ص  1ج …  »  ، والشقي شقي في بطن ُأّمھ  السعید سعید في بطن ُأّمھ  «

 375ص  2ج …  ) إنجیل(»   ... سمعتم أّن اإلنسان عین بعین وسّن بسّن  «

 368ص  1ج …  »  ...  ، فال تسلكوه  طریق مظلم  «

 301ص  1ج …  »  عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة  «

 413ص  1ج …  »  ... علم وشاء وأراد وقّدر وقضى  «

 430ص  1ج …  »   ... ال جبر:  فإّنا نبدأ من ذلك بقول الصادق  «

 379ص  1ج …  ) حدیث قدسي(»  ... فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي بھ یسمع  «

 478ص  1ج …  »  ... ء معًافجعلھ كلمة تاّمة على أربعة أجزا  «

 335ص  2ج …  ) توراة(»  ... ، حّقًا أّنك كنت یا سیدي الرّب:  فقلت  «

 478ص  1ج …  »   ... فھذه األسماء وما كان من األسماء الحسنى  «

 436ص  1ج …  »  في أمر فرغ منھ وأمر مستأنف  «

 339ـ  338ص  1ج …  »  ... قارن أھل الخیر تكن منھم  «

ص  2ج …  »  ...  ، وأنتم على ظھر سفر إّنكم في دار ھدنة:  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(ول اهللا قال رس  «

117 

 446ص  1ج …  »  ... للنار وال ُأبالي:  قبض قبضة وقال  «

 327ص  1ج …  »  ... قد ألزم نفسھ العدل  «

 459ص  1ج …  »  قد فعلت  «

 418ص  1ج …  »  القدریة مجوس ھذه اُألّمة  «

 120ص  2ج …  »   ... ، إّن ُأمتك ستفتن بعدك یا رسول اهللا:  قیل  «

 377،  373ص  1ج …  »  كّل شيء بقضاء وقدر  «

 436،  354ـ  353،  159ص  1ج …  »  كّل میّسر لما خلق لھ  «

 368ص  1ج …  »  كم من عقل أسیر تحت ھوًى أمیر  «
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 » ثكن كالشمس تطلع على البّر والفاجر والطّیب والخبی  «

 375ص  2ج …  ) إنجیل(

 29ص  2ج …  »   ، فخلقت الخلق لكي ُأعرف  ، فأحببت أن ُأعرف كنت كنزًا مخفیًا  «

 83ص  2ج …  ) إنجیل(»  ، وكن كزنابق الحقل ، ال تغزل ال تتعب  «

 324ص  1ج …  »  ال تجتمع ُأّمتي على الخطأ  «

 81ص  2ج …  ) إنجیل( » ... ال تظّنوا أّني جئت ألنقض الناموس أو األنبیاء  «

 » ... ، ولكن اطلبوا كنوز السماء ال تكنزوا كنوزًا على األرض  «

 83ص  2ج …  ) إنجیل(

 374ص  1ج …  »  ، بل أمر بین األمرین ال جبر وال تفویض  «

 339ص  1ج …  »   ... ، وال في صدیق ضنین  ال خیر في معین مھین  «

 402ص  2ج …  »  ال رھبانیة في اإلسالم  «

 411ص  1ج …  »  ... ، من قال ھذا ال  «

 294ص  1ج …  »  لشھادة كّل موصوف أّنھ غیر الصفة  «

 287،  277ص  1ج …  »  ... لم یزل اهللا رّبنا والعلم ذاتھ وال معلوم  «

 278ص  1ج …  »  ... لو علم أبو ذّر ما في قلب سلمان لكّفره  «

 384ص  2ج …  ) حدیث قدسي(»  لوالك لما خلقت األفالك  «

 ، وال من ترك آخرتھ لیس خیركم من ترك دنیاه آلخرتھ  «

 84ص  2ج …  »  ... لدنیاه

 270ص  1ج …  »  ... لیس العلم في السماء فینزل علیكم  «

 146ص  1ج …  »  ... لیس هللا على خلقھ أن یعرفوا  «

 349ص  2ج …  ) إنجیل(»  ما أحللتموه في األرض یكون محلوًال في السماء  «

 417ص  2ج …  »  ما ُأوذي نبي مثل ما ُأوذیت  «

 410ص  1ج …  »  ...  ما بدا هللا في شيء إّال كان في علمھ  «

 348،  278ص  2ج …  ) إنجیل(»  ، بل سیفًا ما جئت ُأللقي سالمًا  «

 150ص  1ج …  ) حدیث قدسي(»  ... ما خلقت خلقًا أحّب إلّي منك  «

 346ص  2ج …  »  ما من شيء أبغض علّي من ھذه األسماء  «

 152ص  1ج …  »  ! ؟ وماذا فقد من وجدك!  ؟  ماذا وجد من فقدك  «
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 170ـ  169ص  1ج …  »  المرء عدّو ما جھل  «

 349ص  2ج …  ) إنجیل(»  المسیح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا  «

 386ص  2ج …  »  من آذى ذّمیًا فأنا خصمھ یوم القیامة  «

 من أخلص هللا أربعین صباحًا جرت ینابیع الحكمة من قلبھ على   «

 270ص  1ج …  »  لسانھ

 426ص  1ج …  »  ... من زعم بأّن اهللا بأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اهللا  «

 145ص  1ج …  »  من صنع اهللا  «

 434ص  1ج …  »   الكالم فقد خصم من خالفھمن ضبط حدود ھذا   «

 127ص  1ج …  ) إنجیل(»  ...  من ضربك على خّدك األیمن فحّول لھ األیسر  «

 287ص  1ج …  »  ... من عبد االسم دون المعنى أو دون المسّمى فقد كفر  «

 282،  214،  170ص  1ج …  »   من عرف نفسھ فقد عرف رّبھ  «

 428ص  1ج …  »  ... لى من اّتبع الھدىسالم ع:   من علي بن محّمد  «

 270ص  1ج …  »  من عمل بما علم وّرثھ اهللا علم ما لم یعلم  «

 445ص  2ج …  »  من لم ینتفع بالقلیل لم ینفعھ الكثیر  «

 330ص  1ج …  »   ... من الوالد الفاني المقّر للزمان المدبر العمر  «

 290ص  1ج …  »  ...  ، ومن حّده فقد عّده من وصفھ فقد حّده  «

 445ص  1ج …  »  الناس معادن كمعادن الذھب والفّضة  «

 479ص  1ج …  »   ، وحّد التعطیل حّد التشبیھ:  ، تخرجھ من الحّدین  نعم  «

 317ص  2ج …  ) إنجیل(»  نفسي حزینة جّدًا حّتى الموت  «

 279ص  1ج …  »  ... )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(اهللا ھذا وقد آخى بینھما رسول   «

 432ص  1ج …  »  ھو المالك لما مّلكھم  «

 331ص  1ج …  »  ... واعلم ـ یا بني ـ أّن أحّب ما أنت آخذ بھ  «

 124ص  2ج …  »  ... واعلموا أّن ھذا القرآن ھو الناصح الذي ال یغّش  «

 329ص  1ج …  »  ... وأمره أن یكسر نفسھ عند الشھوات  «

 318ص  1ج …  »  ... وإّن من أسخف حاالت الوالة عند صالح الناس  «

 247ص  2ج …  »   ... وانظر ـ أّیھا السائل ـ فما دّلك القرآن علیھ من صفتھ  «

 322ص  1ج … »   وإّنما أنا وأنتم عبید مملوكون لربٍّ ال رّب غیره  «

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 331ص  1ج …  »  ... ، بل وجدتك كّلي وجدتك بعضي  «

 478ص  1ج …  »  )ُقِل اْدُعوْا الّلَھ: ( وذلك قولھ تعالى  «

 294ص  1ج …  »  وكمال اإلخالص لھ نفي الصفات عنھ  «

 305ص  1ج …  »   ولدت في زمان الملك العادل  «

 153ص  1ج …  »   وللخلق على اهللا أن یعّرفھم  «

 429ص  1ج …  »  ... وھذا القول بین القولین لیس بجبر وال تفویض  «

 318ص  2ج …  ) توراة(»  ، وأنت تكون لھ إلھًا وھو یكون لك فمًا  «

 375ص  1ج …  »  ... أظننت قضاًء الزمًا وقدرًا حاتمًا!   ویحك  «

 317ص  2ج …  ) إنجیل(»  ، في یدك أستودع روحي یا أبتاه  «

 80ص  2ج ...  )إنجیل(»  ... ، إن عملت بوصایا إلھك بوركت في قریتك یا إسرائیل  «

 339و 338ص  1ج …  »  ... ، اجعل نفسك میزانًا فیما بینك وبین غیرك  یا بني  «

 300ص  1ج …  »  ، ومبغض قال  محّب غال:  ، یھلك فیك اثنان یا علي  «

 416،  362ص  2ج …  »  ... ، لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي یا عّم  «

 350ص  2ج …  »  ، نحّیھ عّني  یا فالنة  «

 216ص  1ج … »  یا من دّل على ذاتھ بذاتھ  «

 324ص  1ج …  »  ید اهللا مع الجماعة  «

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 

 فھرس األعالم

 

  456،  362،  316ص  1ج  … )علیھ السالم(آدم 

،  332،  331،  284،  263،  215،  137،  98،  21،  5ص  2ج و 

376  ،406  

  361،  239،  229ص  1ج …  )علیھ السالم(الخلیل = إبراھیم 

،  258،  189،  160،  137،  96،  88،  78،  69،  67،  64ص  2ج و 

326  ،349  ،357  ،401  ،414   ،417  ،443  

  456،  419،  299ص  1ج …  الشیطان= إبلیس 

 388،   382،  363،  324،  319،   247،  137ص  2ج و 

 145ص  1ج  … ابن أبي عمیر

  99ص  2ج  … ابن أبي معیط

  278،  277ص  2ج  … ابن الراوندي

  54،   51،  49،  44ص  2ج و  483ص  1ج  … ابن رشد األندلسي

  203ص  2ج  … ابن الرومي 

  321ص  2ج و  299ص  1ج  … ابن سبأ 

 ،  158ص  1ج  … الشیخ الرئیس = أبو علي = ابن سینا 

  236ص  2ج و  334،  211

  250ص  2ج  … ابن شھر آشوب 

 189ص  2ج  … ن صوریا اب

 248ص  2ج  … ابن صیفي 

 419ص  1ج  … ابن غانم المقدسي 

 265ص  1ج  … ابن كّمونة 

 189ص  2ج  … ابن لقمان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 117ص  1ج  … ابن المذّلق 

 335ص  1ج  … ابن مسكویھ 

 273،  271،  202ص  2ج  … ابن المقّفع 

 189ص  2ج  … ابنا أخطب 

 416،  121،  95ص  2ج  … أبو بكر 

  449،  230،  225،  223،  203ص  2ج  … الطائي = أبو تّمام 

  268،  184،  99ص  2ج و  456ص  1ج  … أبو جھل 

  233ص  2ج  … أبو حاتم السجستاني 

 2ج و  336ص  1ج  … أبو حامد الغزالي 

  236،   55،  54،  51،  50،  49،   48،  47،  44ص 

 310،  157ص  1ج  … أبو ذّر 

 382ص  2ج …   ]شخصیة خیالیة  [أبو زید السروجي 

 418،  416،  414،  362ص  2ج …   ]بن عبد المّطلب  [أبو طالب 

 336ص  1ج …  أبو طالب المّكي 

  182ص  2ج …   ]معّمر بن المثنى  [أبو عبیدة 

  226،  225ص  2ج …   ]إسماعیل بن القاسم  [أبو العتاھیة 

  233ص  2ج …  أبو علي الفارسي 

 272ص  2ج …  أبو الفرج األصبھاني 

 359،  80،  79ص  2ج …  أبو الفرج العبري 

  99ص  2ج …  أبو لھب 

  233ص  2ج …  أبو معاذ الھروي 

 449ص  2ج …  أبو نزار 

 230ص  1ج …  أبیقور 

 408،  407ص  2ج …  أثناسیوس 

  234ـ  233ص  2ج …  أحمد بن فارس القزویني 

  334،  327،  241ص  1ج …  المعّلم األّول = أرسطو 

  245ص  1ج …  أرشمیدس 
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 335ص  2ج …  إرمیا 

 399ص  2ج …  استنلي 

  404،  399ص  2ج …  إسحاق تیلر 

 189،  80،  65،  64ص  2ج …   )علیھ السالم(إسرائیل 

  414،  240،  215،  69،  67ص   2ج …   )علیھ السالم(إسماعیل 

  182ص  2ج …  األصمعي 

  191،  145ص  2ج …   ]الكبیر  [األعشى 

 244ص  1ج …  أغاثاذیمون 

 334،  240ص  1ج …  ُأستاذ المعّلم األّول = أفالط 

 399ص  2ج …  ألدرلي 

 183ص  2ج و  117ص  1ج …   )علیھ السالم(ُأّم موسى 

 421ص  2ج …  أمرش 

 196،  148ص  2ج …  امرؤ القیس 

 298ص  2ج …  أمنون 

 64ص  2ج …  أمینوفیس 

 244ص  1ج …  أنباذقلس 

 350ص  2ج …  أندرا

 253ص  1ج …   ]الالھوتي اإلنجلیزي  [أنس 

 244ص  1ج …  أنكسیمایس 

  425،  333،  326،  298ص  2ج …  ُأوریا الحّثي 

 251ص  1ج …  أون 

 298ص  2ج …  إیشالوم 

 275ص  2ج …  الباخرزي 

  449ص  1ج …  باقل 

 273،  174ص  2ج …  الباقالني 

 250ص  1ج …  باكون 

  407ص  2ج …  بایرون 
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  449،  224،  204ص  2ج …  البحتري 

 364ص  2ج …  بحیرا الراھب 

 335،  66ص  2ج …  نبوخذ نّصر = بخت نّصر 

 252،  172ص  1ج …  بخنر 

 271،  235ص  2ج …  بدیع الزمان الھمذاني 

 63ص  2ج …  براھما 

  290ص  2ج …  بروشار 

 146ص  1ج …  برید بن معاویة 

 420ص  2ج …  بریدوا 

 242ص  1ج …  بزرجمھر 

  227،  225ص  2ج …   ]بن برد العقیلي  [بّشار 

 174ص  1ج …  بطلیموس 

 405ص  2ج …  بغودیو 

 254ص  2ج …  بقراط 

 137ص  2ج و  451ص  1ج …  بلقیس 

 399ص  2ج …  بلكریف 

 350،  63ص  2ج …  بوذا 

 412ص  2ج …  بروصن 

 343،  106ص  2ج …  بولس 

 241ص  1ج …  بیدبا 

 236ص  2ج …  البیضاوي 

 236،  210ص  2ج …  التفتازاني 

 173ص  1ج …  تندل 

  310ص  2ج …  ) القّدیس(توما 

 240ص  2ج …   ]تیمورلنك  [تیمور 

 244ص  1ج …  ثالس 

 298ص  2ج …  ثامار 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 220،  137ص  2ج …  ثمود 

 425ص  2ج …  ثورث إسمث 

 274،  273،  271،  202ص  2ج …  عمرو بن عثمان = الجاحظ 

 137ص  2ج …  جالوت 

 254ص  2ج …  جالینوس 

 114ص  2ج و  323،  271ص  1ج …   )علیھ السالم(الروح األمین = جبرائیل 

 421،  412ص  2ج …  جبون 

 219ص  2ج …  جبیر بن مطعم 

 174ص  2ج …   ]عبد القاھر  [الجرجاني 

 454ص  2ج …  جریر 

 243ص  1ج …   ]القاسمي  [جمال الدین 

 479،  428ص  1ج …   )علیھ السالم(أبو جعفر محّمد = الجواد 

  235ص  2ج …  الجوھري 

 95ص  2ج …   ]الطائي  [حاتم 

 120،  119ص  2ج …  الحارث بن األعور 

 382ص  2ج …   ]شخصیة خیالیة  [الحارث بن ھشام 

 383ص  2ج …  حرب 

  333ص  2ج …  حزقیال 

 330ص  1ج …   )علیھ السالم( ]بن علي  [الحسن 

  208،  205،  203ص  2ج …  أبو نؤاس = الحسن بن ھانئ 

 419ص  2ج …  حّنا دافبزت 

 242ص  1ج …   ]الرّسي  [حنظلة 

 99ص  2ج …  حي أخطب 

 172ص  1ج …  حي بن یقظان 

 242ص  1ج …   ]بن سنان العبسي  [خالد 

 239ص  2ج …   ]السلطان ُأولجایتو  [خدابنده 

 189ص  2ج …   )علیھ السالم(الخضر 
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 271،  234ص  2ج …   ]أبو بكر  [الخوارزمي 

 252،  246،  245،  172ص  1ج …  دارون 

 422ص  2ج …  داال فنبزت 

  425،  338،  333،  326،  298،  137،  65ص  2ج  و 304ص  1ج …   )علیھ السالم(داود 

 399ص  2ج …  داود ُأوركوھرت 

 251،  173ص  1ج …  دوسون 

 243،  196ص  1ج …  ذیمقراطیس = دیموكریت 

 230ص  1ج …  دیوجنیس الكلبي 

 189ص  2ج …   )علیھ السالم(ذو القرنین 

  158ص  1ج …   ]خر الدین ف [الرازي 

 336ص  1ج …  الراغب األصفھاني 

 65ص  2ج …  رحبعم 

  433،  432،  428ص  1ج …   )علیھ السالم(أبو الحسن = علي بن موسى = الرضا 

 408ص  2ج …  روبنسن 

 412،  407،   313،  312،  311،  309،  306،  298،  106ص  2ج …  روح القدس 

  289ص  2ج …  روالن 

 399ص  2ج …  رولند 

 399ص  2ج …  رولنص 

 290،  289ص  2ج …  ریشار 

 137ص  2ج …   )علیھ السالم(زكریا 

  267،  235،  175ص  2ج …  صاحب الكّشاف = الزمخشري 

 149ص  2ج …   ]بن أبي سلمى  [زھیر 

  383ص  2ج …   ]بن أبیھ  [زیاد 

 127،  125ص  2ج …   )علیھ السالم(علي بن الحسین = سّید الساجدین = زین العابدین 

 248ص  1ج …  سبنسر 

 102ص  2ج …  سجاح 

 449ص  1ج …   ]الوائلي  [سحبان 
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 239ص  2ج …   ]السلطان أبو سعید بھادر خان  [سعید 

 320ص  2ج …  سعید بن الخّطاب 

 240ص  1ج …  سقراط 

 448،  211،  175ص  2ج …  السّكاكي 

 130ص  1ج …  سالمة موسى

  337ص  1ج …  سلطان المحّققین الطوسي 

  278،  157ص  1ج …  سلمان 

 396ص  2ج …  سلیم التّنیر 

  414،  137،  65ص  2ج …   )علیھ السالم(سلیمان 

 433ص  1ج …  سلیمان بن جعفر الجعفري 

 128ص  1ج …  السموءل 

 129ص  1ج …  سنّمار 

 99ص  2ج …  سھیل 

 307ص  2ج …  ) الفرنسي(سوشیھ 

 128ص  2ج …  سیبویھ 

 427ص  2ج …  شاتفلید 

  427ص  2ج …  شارلمان 

 65ص  2ج …  طالوت = شاول 

 352،  86ص  2ج و  232،  218،  177،  130ص  1ج …  شبلي الشمّیل 

 235،  211ص  2ج …   ]علي بن محّمد الحسیني  [شریف جرجان 

  450،   448،  174،  130ص  2ج و  426 ص 1ج …  السّید = الشریف الرضي 

  250،  206،  205،  174ص  2ج …  الشریف المرتضى 

  137،  136ص  2ج …   )علیھ السالم(شعیب 

  99ص  2ج …  شیبة 

 211ص  2ج …   ]قطب الدین  [الشیرازي 

 272ص  2ج …   ]أبو إسحاق  [الصابئ 

 271،  234ص  2ج …  الصاحب بن عّباد الطالقاني 
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 ،  245،  155ص  1ج …   )علیھ السالم(جعفر بن محّمد = أبو عبداهللا = الصادق 

277  ،287  ،409  ،410   ،411   ،426   ،428  ،430  ،431  ،476  ،

  320،  127،  117،  33ص  2ج و  479

  387ص  2ج …  الصارم الھندي 

 382ص  2ج …  صال جرجیس اإلنجلیزي 

  363،  361،  137ص  2ج …   )علیھ السالم(صالح 

  243،  197ص  1ج …  صدر المتأّلھین 

  433ص  1ج …  ابن بابویھ = الصدوق 

  267ص  2ج …  الطبرسي 

 197ص  2ج …   ]بن العبد  [َطَرَفة 

 381ص  2ج …  الطبري 

 220،  218،  137ص  2ج …  عاد 

 224ص  2ج …   ]قیس بن الملّوح [ العامري 

  430،  429ص  1ج …  عبایة بن ربعي األسدي 

 271،  202ص  2ج …   ]الكاتب [ عبد الحمید 

  99ص  2ج …  عبد شمس 

 414ص  2ج …   ]بن عبد المّطلب [ عبداهللا 

 381،  380ص  2ج …   ]شخصیة خیالیة  [عبداهللا الھاشمي 

  430،  415،  413،  409،  397،  395ص  2ج …  عبداهللا ولیم كویلیام 

 ، 382،  381،  380،  301ص  2ج …   ]شخصیة خیالیة  [عبد المسیح 

383  ،387  ،388 

  206ص  2ج …  عبلة 

  220،  99ص  2ج …   ]بن ربیعة [ عتبة 

  69ص  2ج …  عدنان 

 221ص  2ج …  عدي بن رقاع العاملي 

 346ص  2ج …  العّزى 

  373ص  2ج …   ]صاحبة كثّیر [ عّزة 
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 ،  278ص  1ج …   )علیھ السالم(الوصي = سّید أولیاء اهللا = أمیر المؤمنین = علي 

279  ،288  ،289  ،299   ،300   ،316   ،323  ،329  ،337  ،341  ،

،  120،  95ص  2ج و  459،  430،  429،  427،  427،  375،  368

127  ،131  ،144  ،187  ،247   ،321  ،416 

  431،  430،  428ص  1ج …   )علیھ السالم(محّمد علي بن = علي الھادي 

 266،  95ص  2ج …   ]بن الخّطاب [ عمر 

 198ص  2ج …  عمرو بن كلثوم 

  208،  95ص  2ج …  العبسي = عنترة 

 178ص  2ج …  ) القاضي(عیاض 

علیھ (یسوع = السّید المسیح = السّید الحصور = روح اهللا = عیسى بن مریم 

،  473،  456،  408،  299،  239،  229،  129،  128ص 1ج…  )السالم

،   189،  160،  137،  96،  95،  88،   86،  82،   67ص  2ج و  474

254  ،256  ،258  ،283   ،293   ،294   ،297  ،303  ،306  ،312  ،

317  ،318  ،319  ،325   ،327   ،336   ،337  ،338  ،341  ،347  ،

349  ،353  ،357  ،358   ،359   ،374   ،375  ،388  ،401  ،406  ،

408  ،412  ،413  ،414  ،417   ،419  ،425  ،442   ،443  

 251ص  1ج …  غراي 

 236ص  2ج ، و  334،  327ص  1ج …  المعّلم الثاني = أبو نصر = الفارابي 

 173ص  1ج …  فرخو البرلیني 

 420ص  2ج …  فردرك شلجل 

  419،  318،  159،  158،  156،  136،  65ص  2ج و  456ص  1ج …  فرعون 

 244ص  1ج …  فرفوریوس 

 399ص  2ج …  فمبرى 

 249ص  1ج …  فنوتل 

 69ص  2ج …  فھر 

 229ص  1ج …  فول الشمیشاطي 

 251ص  1ج …  فولتیر 
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 240ص  1ج …  فیثاغور 

 236ص  2ج …  الفیروز آبادي 

 69ص  2ج …  قحطان 

 242ص  1ج …  ] بن ساعدة [ قّس 

 321ص  2ج …  قنبر 

 357،  101ص  2ج و  456ص  1ج …  قیصر 

  429،  427،  421،  420ص  2ج …  توما كارلیل = كارلیل 

 247،  173ص  1ج …  كامیل فالمریون 

  404ص  2ج …  كتن تیلر 

 251ص  1ج …  كربنتر 

  350ص  2ج …  كرشنا 

 128ص  2ج …  الكسائي 

 357،  356،  101،  95ص  2ج و  304ص  1ج …  كسرى أنو شروان 

 413ص  2ج …  كلمن 

 252ص  1ج …  كلیفرد 

  117،  33ص  2ج و  426،  277،  144ص  1ج …  ثقة اإلسالم = الكلیني 

  69ص  2ج …  كنانة 

 421ص  2ج …  كوز 

 431ص  2ج …  كونس روجرس 

  63ص  2ج و  241ص  1ج …  كونفوشیوس 

  346ص  2ج …  الالت 

  415ص  2ج …  الك 

  266،  193،  99ص  2ج …  ] العامري [ لبید 

  189ص  2ج …  لقمان 

  425،  333،  326،  300،  299،  137ص  2ج …  لوط 

  413،  358،  343،  326ص  2ج …  لوقا 

  399ص  2ج …  لیرد 
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  225ص  2ج …   ]العامریة [ لیلى 

 249ص  1ج …  لینیھ 

 381،  380ص  2ج …  المأمون 

  237ص  1ج …  ماكس مولر 

  329،  325ص  1ج …  مالك بن الحارث األشتر 

 229ص  1ج …  ماني 

  358،  343،  326ص  2ج …  مّتى 

  449،  274،  273،  272،  102ص  2ج …  المتنّبي 

  192،  191ص  2ج …  ] الكالبي [ المحّلق 

 ،  158ص  1ج …   )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم(النبي = رسول اهللا = خاتم النبّوة = محّمد 

214  ،229  ،239  ،267   ،269   ،278   ،279  ،289  ،299  ،300  ،

،   86،  9ص  2  جو 456،  426،  410،   376،  339،  324،  322،  320

88  ،97  ،98  ،117  ،119  ،120  ،123  ،127  ،130  ،131  ،137  ،

181  ،184  ،189  ،219   ،220  ، 247   ،253  ،256  ،258  ،267  ،

268  ،269  ،278  ،282   ،285   ،290   ،293  ،295  ،330  ،336  ،

338  ،339  ،340  ،341   ،345   ،346   ،347  ،348  ،351  ،353  ،

354  ،355  ،358  ،359   ،360   ،361   ،362  ،364  ،365  ،373  ،

374  ،375  ،385  ،386   ،388   ،389   ،392  ،414  ،416  ،418  ،

419  ،420  ،427  ،429  ،431   ،440  ،442  ،443  

 145ص  1ج …  محّمد بن حكیم 

 223ص  2ج …  محّمد بن حمید الطوسي 

 409ص  1ج …   )علیھ السالم(الباقر  ]بن علي [ محّمد 

 محّمد الحسین بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف 

 446ص  2ج …  الغطاء

 396ص  2ج …  محّمد ضیاء 

 306ص  1ج …  محمود سبكتكین 

 99ص  2ج …  مخزوم 
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 358،  343ص  2ج …  مرقس 

 420ص   2ج …  مركسي 

  474،  473،  129ص  1ج …   )علیھا السالم(البتول العذراء = مریم 

،  388،   374،  338،  319،   300،  294،  283،  106،  67ص  2ج و 

389  

 229ص  1ج …  مزدك 

 381ص  2ج …  المسعودي 

 279،  269،  268،  181،  102ص  2ج …  مسیلمة 

  273ص  2ج …  مطیع بن إیاس 

 69ص  2ج …  معد 

 278،  275،  273،  272،  103ص  2ج …  المعّري 

 363ص  1ج …  معقل المزني 

 413ص  1ج …  معّلى بن محّمد 

 117ص  2ج …  المقداد 

 410ص  1ج …  منصور بن حازم 

 225ص  2ج …   ]العّباسي [ المھدي 

 431ص  2ج …  مودسلي 

  456،  299،  239،  229ص  1ج …  )علیھ السالم(الكلیم = ابن عمران = موسى 

،  158،  137،  136،  96،  88،  86،  82،  65،   64،  45ص  2ج و 

159  ،160  ،189  ،253   ،256   ،258   ،318  ،326  ،338  ،353  ،

357  ،361 ، 401  ،417  ،441   ،443  

 428،  413ص  1ج …   )علیھ السالم(الكاظم = موسى بن جعفر 

 247ص  1ج …  میلین إدوارد 

 148،  99ص  2ج …   ]الذبیاني [ النابغة 

 430ص  1ج …  نجدة 

 69ص  2ج …  نزار 

 193ص  2ج …   ]اللخمي [ النعمان 
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 137ص  2ج …  نمرود 

 417،  88ص  2ج …   )علیھ السالم(نوح 

 412ص  2ج و  246ص  1ج …  نیوتن 

 425،  326،  318،  298ص  2ج …  ھارون 

  418ص  2ج …  ھاشم 

 389،  388،  387،  383،  382ص  2ج …   ]شخصیة خیالیة  [ھاشم العربي  

 159،  158،  136ص  2ج …  ھامان 

 247ص  1ج …  ھرشل 

  240ص  1ج …  ھرمس 

 99ص  2ج …  ھشام 

 33ص  2ج …  بن الحكم ھشام 

 346،  290ص  2ج …  ) الكونت الفرنسي(ھنري 

 137ص  2ج …   )علیھ السالم(ھود 

 382ص  2ج …   ]شخصیة خیالیة [ ھّیان بن بّیان 

 252ص  1ج …  ھیكل 

 422ص  2ج …  واشنطن 

 ، 184،  181ص  2ج …  الولید بن المغیرة 

185  ،219  ،266  ،267  ،268   ،269  ،270 

 251ص  1ج …  ولیم طمسن 

 421ص  2ج …  ولیم میور 

 160،  137ص  2ج …   )علیھ السالم(یحیى 

 412،  358،  343،  327،  106ص  2ج …  یوحّنا 

 244ص  1ج …  یوذاسف 

 189،   184،  160،  137ص  2ج و  451ص  1ج …   )علیھ السالم(یوسف 

  404ص  2ج …  یوسف ثمبسن 

 160،  159،  158ص  2ج و  408ص  1ج …   )سالمعلیھ ال(یونس بن مّتى 
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 فھرس الفرق والملل والنحل والقبائل 

 

 65ص  2ج و  290ص  1ج …  اآلشورّیون 

  383ص  2ج …  آل حرب 

 419ص  2ج …  آل فرعون 

 456،  445،  444ص  2ج …  البروتستانّیون = البروتستانت 

  427،  232ص  2ج …  الترك = األتراك 

 384،  340،  303ص  2ج …  األحبار 

 335ص  1ج …  إخوان الصفا 

 408ص  2ج …  اإلسكندنافّیون 

 ،  120،  107،  103،  101ص  1ج … الشریعة اإلسالمیة = اإلسالم 

125  ،126  ،128  ،129   ،131   ،132   ،133  ،292  ،335  ،361  ،

367  ،376  ،377  ،385   ،414   ،429   ،439  ،442  ،444  ،482  ،

،   124،  123،  98،  97،  88،  83،  44،   38ص  2ج و  486،  485

128 ،153  ،186   ،187  ،220  ،233  ،238  ،239  ،240  ،241  ،

242  ،251  ،267  ،275   ،296   ،299   ،301  ،302  ،303  ،305  ،

321  ،322  ،323  ،327   ،329   ،339   ،351  ،352  ،353  ،354  ،

365 ، 367  ،373  ،374   ،378   ،380   ،382  ،383  ،386  ،387  ،

،  401،  400،   399،  398،  397،  394،   393،  392،  391ـ  390

402  ،404  ،405  ،406   ،407   ،411   ،415  ،423  ،426  ،429  ،

430  ،431  ،433  ،434   ،435   ،436   ،437  ،438  ،442  ،443  ،

444  ،445  ،455  

 320،  315ص  2ج …  ماعیلیة اإلس

 48ص  2ج و  470،  342ص  1ج …  األشاعرة 
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 290ص  1ج …  اإلشراقّیون 

 76ص  2ج و  289ص  1ج …  األعراب 

 429ص  2ج …  أكاسرة العجم 

 404ص  2ج …  أكلة لحوم البشر 

 251،  215،  214،  211،  205،  162ص  1ج …  اإللھیون 

 ،  469،  401،  345،  320ص  1ج …  اإلمامیة 

 331،   325،  322،   299،  267ص  2ج و  483

 403،  399،  398ص  2ج …  اإلنجلیز = اُألّمة اإلنجلیزیة 

ص  1ج …  الیسوعّیون = النصارى = المسیحیون = أھل التثلیث = أھل اإلنجیل = اُألّمة المسیحیة 

132  ،239  ،291  ،367  

،  308،  293،  290،   289،  287،  254،  232،  189،  101ص  2ج و 

311  ،312  ،317  ،323   ،335   ،339   ،340  ،342  ،354  ،357  ،

358  ،359  ،376  ،379   ،386   ،387   ،388  ،391  ،392  ،403  ،

406  ،407  ،408  ،409   ،422   ،427   ،439  ،440  ،443  ،444  ،

455  ،456  

 403ص  2ج …   األمیركان

 ، 232،   157،  153ص 1ج …  النبّیون = األنبیاء 

239  ،268  ،278  ،298  ،376   ،380  ،407  ،408   ،482 

،  318،  300،  299،   279،  273،  261،  259،  254،  249ص  2ج   و

324  ،325  ،326  ،327   ،329   ،330   ،331  ،332  ،333  ،334  ،

338  ،339  ،340  ،344   ،345   ،355   ،357  ،358  ،360  ،363  ،

364  ،392  ،414  ،417  ،418   ،440  ،441  ،443   ،444  

 269،  268ص  2ج …  أھل بابل 

 484،  432،   430،  429،  428،  412،  409،  145،  144ص  1ج …   )علیھم السالم(أھل البیت 

  243ص  2ج و 

  354ص  2ج …  أھل التوحید 

 ،  188ص  2ج …  الكتابّیون  =أھل الكتاب 
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189  ،299  ،304  ،319  ،323   ،428  ،441  

  189ص  2ج …  أھل نجران 

 427،  419،  399،  168ص  2ج …  اُألوربّیون 

 434ص  2ج …  األوس 

 324،  299ص  2ج …  األوصیاء 

 429،  306ص  2ج …  البابوات 

 415ص  2ج …  البابیة 

 33ص  2ج و  444،  360،  236ص  1ج …  البرھمیة = البراھمة 

 326ص  2ج …  بنو إبراھیم 

 ، 64ص  2ج …  بنو إسرائیل 

  65  ،80  ،84   ،158  ،162  ،240  ،283  ،298  ،300   ،333 

 199ص  2ج …  بنو جشم بن بكر 

 222ص  2ج …  بنو سنان 

 267،  266ص  2ج …  بنو مخزوم 

 326ص  2ج …  بنو ھارون 

 418ص  2ج …  بنو ھاشم 

 360،  236ص  1ج …  البوذّیون = البوذة 

  236ص  1ج …  الثنویون 

 127ص  1ج …  الجنانیة 

 127ص  1ج …  الجھنمیة 

  320ص  2ج …  الحّالجیة 

 306ص  2ج …  الحوارّیون 

  434ص  2ج …  الخزرج 

 319ص  2ج …  الخّطابیة 

  38ص  2ج و  299ص  1ج …  الخوارج 

 ،  130،  113ص  1ج …  الدراونة = الداروینیون = الداروینّیة 

 393،   27ص  2ج و  245،   231،  207،  206،  199،  198
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 383ص  2ج …  الدّجالون 

 357ص  2ج و  297ص  1ج …  الدھرّیون 

 232ص  2ج …  الدیالمة 

 303ص  2ج …  الرّبانّیون 

  440،   411،  406،  360،  357،  338،  324،  254ص  2ج …  المرسلون = الرسل 

  386،  385ص  2ج …  الرھبان 

 337،  173ص  2ج …  الروحانّیون 

  429،  186ص  2ج …  الروم 

  216ص  1ج …  الملحدون = المالحدة = الزنادقة 

،  315،  277،  275،   265،  261،  253،  252،  251،  242ص  2ج و 

316  ،347  ،383  ،387  ،444 

  232ص  2ج …  السامانیة 

  319ص  2ج …  السبأیة 

 455ص  2ج …  السریان 

 427ص  2ج …  السكنرنس 

 232ص  2ج …  السلجوقیة 

 345ص  1ج …  السلفیة 

 256ص  2ج …  السوفسطائیة 

 380ص  2ج و  103ص  1ج …  الشرقّیون 

 320ص  2ج …  الشلمغانیة 

 322ص  2ج …  الشیخیة 

 319ص  2ج …  الشیعة 

 360،  236ص  1ج …  الصابئة 

 385،  321،  315،  35ص  2ج و  483،  345ص  1ج …  المتصّوفة = الصوفیة 

 ،  113ص  1ج …  عّباد الطبیعة= الطبیعیة = الطبیعیون 

 444،   357،  316ص 2جو 297،  251،  250،  164،  130

 35ص  2ج و  345ص  1ج …  الظاھریة 
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  380ص  2ج …  العّباسّیون 

  427،  297ص  1ج …  عبدة األوثان = عبدة األصنام 

  101ص  2ج و  313ص  1ج …  العجم 

  377،  342ص   1ج …  العدلیة 

  69ص  2ج …  عدنان 

 313،  289،  177،  116ص  1ج …  العرب 

،  186،  185،  184،  179،  153،   101،   77،   68،  67ص  2ج و 

190  ،195  ،201  ،212   ،219   ،221   ،223  ،249  ،262  ،264  ،

265  ،278  ،308  ،337  ،383   ،414  ،426  ،427   ،434  ،455  

 270،  78ص  2ج و  357ص  1ج …  عرب الجاھلیة 

 ،  168ص  2ج و  126ص  1ج …  الغربیون 

   289  ،339  ،367  ،373   ،378  ،380   ،393  ،433  ،440  

  232ص  2ج …  الغزنویة 

 100،  66ص  2ج …  فراعنة ال

  186ص  2ج و  380،  290،  152،  123ص  1ج …  الفرس 

  307ص  2ج …  الفرنسّیون 

 69ص  2ج …  فھر 

 290ص  1ج …  الفھلوّیون 

 69ص  2ج …  قحطان 

 427،  418ص  1ج …  القدریة 

 337ص  2ج …  القّدیسون 

 315ص  2ج …  القرامطة 

  414،  362،  269،  268،  266،  265،  219ص  2ج …  قریش 

 386،  385،  384،  340،  306ص  2ج …  القسس 

 429ص  2ج …  قیاصرة الروم 

 322ص  2ج …  الكافرون 

 322ص  2ج …  الكشفیة 
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 66ص  2ج …  الكلدانّیون 

 69ص  2ج …  كنانة 

 188ص  2ج …  الكھنة 

 ،  162ص  1ج …  الماّدّیون 

164  ،174  ،204  ،206   ،207   ،212   ،213  ،217  ،229  ،231  ،

 27ص  2ج و  253،  243،  237،  233،  232

  437،  404ص  2ج …  المبّشرون 

 401ص  2ج …  المتنّصرون 

 427،  367،  236ص  1ج …  المجوس 

 444ص  1ج …  المجوسیة 

 395ص  2ج …  مستشرقوا العلوم 

 ، 334،  239،  125،  120ص  1ج …  ون اإلسالمّی= المسلمون 

ج و  483،   424،  421،  420،   403،  401،  386،   367،  345،  342

،  240،  238،  187،  158،   121،  113،  100،  88،  46،  38ص  2

241  ،250  ،270  ،287   ،290   ،291   ،293  ،294  ،299  ،305  ،

324  ،325  ،347  ،351   ،353   ،357   ،359  ،373  ،374  ،378  ،

379  ،380  ،385  ،388   ،391   ،392   ،398  ،401  ،402  ،403  ،

405  ،409  ،414  ،425   ،426   ،427   ،431  ،433  ،438  ،439  ،

440  ،441  ،444  ،445  ،456  

  290ص  1ج …  المّشائیة 

  406ص  1ج …  المشّبھة 

  428،  359،   323،  310،  308ص  2ج و  297ص  1ج …  المشركون 

  408ص  2ج …  المصرّیون القدماء 

 385ص  2ج …  المطارنة 

  483،  345ص  1ج …  المعتزلة 

  69ص  2ج …  معد 

 406،  245،  237،  213،  201ص  1ج …  المعّطلة 
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 239،  232ص  2ج …  التتار = المغولیة = المغول 

 429ص  2ج …  المالیا 

  222،  221ص  2ج …  الملوك 

 427ص  2ج …  ملوك الغرب 

 357ص  2ج …  المّلّیون 

  324،  323،  303ص  2ج و  219ص  1ج …  الموّحدون 

 69ص  2ج …  نزار 

،  127ص  1ج …  المسیحیة = الشریعة المسیحیة = الدین المسیحي = الدیانة المسیحیة = النصرانیة 

129  ،130  ،134  ، 

،  306،  106،  105،   82،  78،  77ص  2ج و  444،  367،  360

367  ،374  ،382  ،384   ،385   ،386   ،391  ،399  ،400  ،401  ،

412  ،443  ،444  

  320،  315ص  2ج …  النصیریة 

  299ص  1ج …  النواصب 

  444،  316ص  2ج …  النیشریة 

  408ص  2ج …  الھنود 

  408،  335،  324ص  2ج و  297،  236ص  1ج …  الوثنّیون 

  412،  367،  291،  129ص  1ج …  الیھود 

،  357،  340،  294،   283،  232،  189،  187،  186،  101ص  2ج و 

359  ،422  ،442  ،443  ،455   ،456  

 444،  360ص  1ج …  الشریعة الموسویة = الیھودیة 

 401،  81،  80،  79،  78،   77ص  2ج و 

  334،  290،  235،  123ص  1ج …  الیونانّیون = الیونان 
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 فھرس األماكن والبقاع 

 

  401ص  2ج …  آسیا

  404،  401ص  2ج …  أفریقیا

  379ص  2ج …  األندلس

  428ص  1ج …  األھواز

  395ص  2ج …  ُأوربا

  335،  66ص  2ج …  بیت المقدس= ُأورشلیم 

  422،  405ص  2ج …  اُألوقیانوس األتالنتیكي

  269،  268،  65ص  2ج …  بابل

  405ص  2ج …  بحیرة جاك

  356ص  2ج …  بحیرة ساوة

  379ص  2ج و  385ص  1ج …  عاصمة القطر العراقي= بغداد 

  68ص  2ج …  البیت الحرام

  106ص  2ج …  بیت لحم

  416ص  2ج …  جبل أبي قبیس

  416ص  2ج …  جبل الصفا

  307ص  2ج …  الجزائر

  397ص  2ج …  الجزائر البریطانیة

  434،  186ص  2ج …  جزیرة العرب

  330ص  1ج …  حاضرین

  358،  336ص  2ج …  الحجاز

  107ص  1ج …  خّط االستواء

  278ص  2ج …  دباوند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  200ص  2ج …  ذو اُألراطى

  278ص  2ج …  راوند

  405،  404ص  2ج …  السودان

  64ص  2ج …  سوریا

  404ص  2ج …  سیارالیود

  358،  346،   336ص  2ج و  427،  375ص  1ج …  الشام

  427،  330،  317ص  1ج …  صّفین

  350،  63ص  2ج و  306،  241،  108ص  1ج …  الصین

  358،  336،  64ص  2ج و  385،  177ص  1ج …  العراق

  337ص  2ج …  العقبة

 77ص  2ج …  عكاظ

  415ص  2ج …  غار حراء

  356،  186ص  2ج …  فارس

  66،  65ص  2ج …  فلسطین

  422ص  2ج …  فنجس

  483ص  1ج …  القاھرة

  307ص  2ج …  قسطنطین

  414ص  2ج و  454،  107ص  1ج …  الكعبة

  427ص  1ج …  الكوفة

  370ص  2ج …  الھاي

  398ص  2ج …  لیفربول

  108ص  1ج …   ]األطلسي [المحیط 

  137ص  2ج …  مدین

  416ص  2ج …  المدینة المنّورة

  185ص  2ج …  المسجد الحرام

  106ص  2ج …  )األقصى(المسجد المقّدس 

  159،  65،  64ص  2ج و  329،  325ص  1ج …  مصر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  417،  416،  415،  414،  337،  266،  187ص  2ج …  مّكة

  398ص  2ج …  المملكة البریطانیة

  189ص  2ج …  نجران

  363ص  1ج …  نھر معقل

  404ص  2ج …  النیجر

  350،  63ص  2ج و  306،  237ص  1ج …  الھند

  414ص  2ج …  ھیكل سلیمان

  400ص  2ج …   ولفر ھمبتن

  358ص  2ج …  الیمن

  291،  245،  123ص  1ج …  الیونان
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 فھرس الكتب الواردة في المتن 

 

= الكتاب الكریم = الكتاب العزیز = كتاب اهللا = الكتاب = الفرقان الحكیم = الذكر الحكیم = القرآن 

 ، 343،  259،  131،   128،  127ص  1ج … الكتاب المجید

359  ،361  ،373  ،421   ،424   ،426   ،428  ،429  ،437  ،441  ،

،   107،  104،  103،  98،  88،   65،  45ص  2ج و  486،  480،  471

111  ،112  ،114  ،115   ،116   ،117   ،118  ،119  ،120  ،121  ،

122  ،123  ،124  ،125   ،126   ،130   ،131  ،132  ،138  ،139  ،

146  ،147  ،149  ،154   ،155   ،156   ،157  ،160  ،165  ،167  ،

170  ،172  ،174  ،176   ،177   ،178   ،179  ،184  ،187  ،188  ،

189 ، 190  ،195  ،201   ،202   ،203   ،209  ،219  ،221  ،231  ،

232  ،237  ،242  ،247   ،248   ،249   ،251  ،253  ،259  ،260  ،

261  ،264  ،270  ،271   ،272   ،273   ،274  ،275  ،276  ،277  ،

278  ،279  ،280  ،281   ،283   ،284   ،285  ،291  ،292  ،293  ،

295  ،296  ،297  ،299   ،300   ،303   ،304  ،305  ،310  ،327  ،

329  ،330  ،331  ،333   ،334   ،341   ،342  ،344  ،348  ،353  ،

354  ،358  ،360  ،361   ،374   ،377   ،382  ،386  ،387  ،392  ،

394  ،403  ،405  ،413   ،416   ،419   ،420  ،421  ،422  ،423  ،

424  ،425  ،426  ،427  ،440   ،441  ،442  ،455   ،456 

  451ص  2ج …   ]أساس البالغة [األساس 

  176ص  2ج …  أسرار البالغة

  243، 197ص  1ج …   ]الحكمة المتعالیة [األسفار 

  382ص  2ج …  اإلسالم

  422ص  2ج  …   ]لداال فنبزت [اإلسالم ومحّمد 
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 415ص  2ج  …   ]لالك [اإلسالم ومحّمد 

  252ص  1ج  …  أصل األنواع

  237ص  1ج  …  أصل الدین وارتقاؤه

  387،  301ص  2ج …  إظھار الحّق

  176،  119ص  2ج …  إعجاز القرآن

  105ص  2ج …  أقرب الموارد

  205ص  2ج …  أمالي المرتضى

 ،  189،  106،   96،  88،  82،  81،  64ص  2ج …  األناجیل= اإلنجیل 

195  ،232  ،301  ،303   ،326   ،327   ،329  ،331  ،334  ،340  ،

341  ،342  ،343  ،374  ،375   ،377  ،412  ،425   ،437  ،456  

 413،  358،  326ص  2ج …  إنجیل لوقا

  358،  326ص  2ج …  إنجیل مّتى

  358ص  2ج …  إنجیل مرقس

  358،  327ص  2ج …  إنجیل یوحّنا

  211ص  2ج …  اإلیضاح

  105ص  2ج …  البسیط

  274ص  2ج …  البیان والتبیین

  426ص  2ج …  البیبلر أنسكلوبیدیا

  277ص  2ج …  التاج

  381ص  2ج …   ]تاریخ اُألمم والملوك [تاریخ الطبري 

  381ص  2ج …   ]مروج الذھب [تاریخ المسعودي 

  301ص  2ج …  التخجیل لمن حّرف اإلنجیل

  427ص  2ج …  التصّفح التاریخي

  212ص  2ج …  التلخیص

  44ص  2ج …  التھافت

  49ص  2ج …  تھافت التھافت

  433ص  1ج …  التوحید
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 ، 119،   113،  88،  64ص  2ج …  التوراة

189  ،232  ،303  ،334  ،340   ،341  ،374  ،422   ،425  ،455  

  301ص  2ج …  الجواب الصحیح في رّد عبد المسیح

  130ص  2ج …  حقائق التأویل ودقائق التنزیل

  425ص  2ج …   ]لثورث إسمث [حیاة محّمد 

  421ص  2ج …   ]لولیم میور [حیاة محّمد 

  274ص  2ج …   ]للجاحظ [الحیوان 

  310ص  2ج …  الخالصة الالھوتیة

 487،  486،  342ص  1ج …  الدین واإلسالم= الدعوة اإلسالمیة 

  432،  428،  427،  409،  378،  367،  348،  306،  187،  10،  9ص  2ج و 

  176ص  2ج …  دالئل اإلعجاز

  448ص  2ج …  دیوان الشریف الرضي

  335ص  1ج …  رسائل إخوان الصفا

 131ص  1ج …  رسالة الُسبرمان

 383ص  2ج …  رسالة عبد المسیح

 277ص  2ج …  رسالة الغفران

 250ص  2ج …   ]للمرتضى [رسالة المحكم والمتشابھ 

 412ص  2ج …  رسالة یوحّنا اُألولى

 399ص  2ج …  روح الشرق

 338،  189،  88ص  2ج …  الزبور

 335ص  2ج …  سفر إرمیا

 333ص  2ج …  سفر حزقیا

 318ص  2ج …  سفر الخروج

  274ص  2ج …  السیف المنبي عن أحوال المتنّبي

 211ص  2ج …  شرح قطب الدین الشیرازي

  190،  178ص  2ج …  الشفا

 189ص  2ج …  صحف إبراھیم
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 189ص  2ج …  صحف موسى

 125ص  2ج …  زبور آل محّمد= الصحیفة السّجادیة 

  419،  396ص  2ج …  العقیدة اإلسالمیة

  340،  326ص  2ج …  العھد القدیم

 ، 295،  292ص  2ج …  العھدان

300  ،302  ،305  ،326  ،327   ،330  ،333  ،340   ،344  ،394  

  433ص  1ج …  عیون أخبار الرضا= العیون 

  276ص  2ج …  الفصول والغایات في مجاراة السور واآلیات

  353،  86ص  2ج و  131ص  1ج …  فلسفة النشوء واالرتقاء

  105ص  2ج …   ]المحیط [القاموس 

 ،  270،  155 ، 144ص  1ج …  الكافي

  117،  33ص  2ج و  483،  431،   426،  413،  410،  409،  277

  272ص  2ج …  ]األغاني[كتاب أبي الفرج 

  267ص  2ج …  الكّشاف

  301ص  2ج …  لسان الصدق

  105ص  2ج …  مجمع البحرین

  267ص  2ج …  مجمع البیان

 250ص  2ج …   ]البن شھر آشوب [المحكم والمتشابھ 

 419ص  2ج …  محّمد واإلسالم

 105ص  2ج …  المحیط

 359،  80ص  2ج …  مختصر الدول

  290ص  2ج …  مرشد السیاحة

 88ص  2ج …  المزامیر

 272ص  2ج …  مغني الغواني عن األغاني 

  448،  211ص  2ج …  المفتاح= مفتاح العلوم 

 389،  382ص  2ج …  مقاالت ھاشم العربي 

 105ص  2ج …  المقامات الحریریة

  483ص  1ج …  مناھج األدّلة
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 388،  387ص  2ج …  میزان الحّق

  253ص  1ج …  نظام التعلیم في علم الالھوت القویم

 ،  317،  290،  288ص  1ج …  نھج البالغة

،  166،  144،  131،  127،  123ص  2ج و  426،  375،  330،  327

187  ،415  

  351،  347،  291ص  2ج …  الھدایة

  174ص  1ج …  ھیئة بطلیموس

  105ص  2ج …  الوسیط

 

 

 

 فھرس األمثال

 

  311ص  2ج و  183ص  1ج …  أبعد تناوًال من العّیوق

  49ص  2ج و  483ص  1ج …  أصاب المحّز وطّبق المفصل

  311ص  2ج و  183ص  1ج …  أعّز من بیض األنوق

  79ص  2ج …  أعقد من ذنب الضّب

  347ص  2ج …  أعن صبوح ترّقق

  117ص  1ج …  أفرغ من فؤاد ُأّم موسى

  117ص  1ج …  أفرغ من كیس ابن المذّلق

  389،  305ص  2ج و  128ص  1ج …  البادي أظلم

  108ص  1ج …  البغاث بأرضنا یستنسر

  377ص  2ج …  بلغ الحزام الطبیین

  67ص  2ج …  بمطلع األكمة منك

  66ص  2ج …  تفّرقوا أیدي سبأ

  129ـ  128ص  1ج …  جزاء سنّمار

  327ص  2ج …  جنت على أھلھا براقش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  232ص  1ج …  الحّب یعمي ویصّم

  131،  109ص  1ج …  الحدیث ذو شجون

  342ـ  341ص  1ج …  الحّر تكفیھ اإلشارة

  161ص  1ج …  الحرب سجال

  287ص  2ج …  حمي الوطیس

  390ص  2ج …  الظلم مرتعھ وخیم

  389ص  2ج …  عثیثة تقرم جلدًا أملسًا

  315ص  1ج …  عند جھینة الخبر الیقین

  268ص  2ج …  فالن نسیج وحده

  374،  123ص  2ج …  فالن یعرف من أین تؤكل الكتف

  389ص  2ج …  قد أنصف القارة من راماھا

  367ص  2ج و  403ص  1ج …  قطعت جھیزة قول كّل خطیب

  389ص  2ج …  ة األسدكمبتغي الصید في عریس

  294ص  2ج …  كیف مجامر الكرام

  390ـ  389ص  2ج …  لّبث قلیًال یلحق الھیجا حمل

  132ص  1ج …  لّف الحابل بالنابل

  308ص  2ج …  لّلھ دّر فالن

  377ص  2ج …  ما یدریك ما في اإلنجیل

  170ـ  169ص  1ج …  المرء عدّو ما جھل

  166ص  2ج …  ملعًا یا ظلیم وإّال فالتخویة

  132ص  1ج …  نبح الكالب على نجوم األسعد

  173ص  2ج …  النساء لحم على وضم

  128ص  1ج …  وفاء السموءل

  202،  127ص  1ج …  یتخّبط خبط عشواء

  376ص  2ج …  یداك أوكتا وفوك نفخ

  382،  347ص  2ج و  102ص  1ج …  یسّر حسوًا في ارتغاء

  132ص  1ج …  یضرب أخماسًا بأسداس 
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 )890(فھرس األشعار

 

 الجزء والصفحة  عدد األبیات    القائل   القافیة   الصدر

 ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  ــــــــــــ  ـــــــــــ   ـــــــ

 363ص  1ج     1      ...        حجا   منزلة

  151ص  1ج     1 درید محّمد بن الحسین بن        نجا    وآفة

 313ص  2ج      1      ...          أجزاُء     إلھ

 222ص  2ج      3    أبو البرج المّري  أضاءوا    من

  115ص  1ج      2    أبو تّمام الطائي  انطواُء  وأعرض

 369ص  2ج      1   أبو العالء المعّري   الحكماُء   غلب

 189ص  1ج      1      ...      الدواُء   بالذي

 434ص  2ج     2 حّسان بن ثابت األنصاري النساُء   فأحسن

 258ص  1ج      7      ...    بأسماِئھ   انظر

 469ص  1ج     1      ...     تشاِئي   فقل

  225ص  2ج      2     مجنون لیلى   تتوُب    ألست 

 288ص  2ج     1     المتنّبي   العذاُب   وجرم

 295ص  2ج     2  الحسین بن مطیر األسدي  ُأعاَبا   ُأحّب

 192ص  2ج     1     الحطیئة    الذنَبا   قوم

 316ص  1ج     1      ...      وثَبا    إّن

 112ص  1ج     1      ...     أِب   أشرف 

 225ص  2ج     1    أبو تّمام الطائي  القلوِب  وكیف 

                                                           
،  ، أّما الفارسیة فقد ورد أحد عشر بیتًا شعریًا فارسیًا في الكتاب ذكرت في ھذا المكان األشعار العربیة فقط) 890(

،  380،  363،  289،  283،  271،  270ص  1ج :  واقتصر ھنا على ذكر الصفحات التي وردت فیھا األبیات
 .  365ص 2وج 474،  472
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 152ص  1ج     2      ...     أدِبھ    ما 

 132ص  1ج     1      ...    خسأُتھا   یطول 

 473ـ  472ص  1ج   2      ...    بمغفرِتَك   عجز 

 228ص  2ج     1      ...    نظرتي   وقالوا

 315ص  1ج     1  محّمد بن بشر الریاشي  فرَجًا    ال 

 281ص  1ج     1      ...     تباُح   بالسّر

  114ص  1ج     2      ....     أحْد    إّنما

 449ص  2ج     1   الشریف الرضي   وعیْد  ومغان 

 116ص  1ج     3      ...     أذوُد    فال

 465ص  1ج     1     الحطیئة   السعیُد  ولست 

 228ص  2ج     1      ...    عوُدوا   قالوا

 257ص  1ج     1    أبو العتاھیة      واحُد   وفي 

 384ص  1ج     1      ....    اجتھاُده    إذا 

 221ص 2ج    1  عدي بن الرقاع العاملي مداُدھا  تزجي 

 114ص  1ج     1   أبو العالء المعّري   البالَدا    فال

 166ص  2ج     7      ...     ساجَدًا  لیغتدي 

 212ص  1ج     1      ...     باإللحاِد    أّي

 198ص  2ج     1    َطَرَفة بن العبد     برجِد   أمون 

  258ص  1ج     1      ...    التوحیِد  وجمیع 

 198ص  2ج     1    َطَرَفة بن العبد  زبرجِد   وفي

 354ص  2ج     1      ...    الصعاِد   وإذا

 165ص  1ج     2      ...    وجوِده    یا

 168ص  1ج     1      ...     األثُر   ھكذا 

 230ص  2ج     2    أبو تّمام الطائي  األقماُر   أّیام

 224ص 2ج     2    مجنون لیلى      حائُر   ومّما 

 207ص 2ج     4     أبو نؤاس        الشكُر    یا 

 257ص 1ج     1      ...       العاُر   تجّلت
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 207ص  2ج     2     أبو نؤاس      العفُر   ولقد 

 248ص  2ج     1      ...        قبوُر   ألم 

 385ص  1ج     1    عّمار بن یاسر   منكُر    یا 

 223ص  2ج     6    أبو تّمام الطائي  النصُر   فتًى 

 224ص  2ج     5      ...    سطوُرھا   وقفنا

 368ص  2ج     2      ...     سّرًا  سبحت

 321ص  2ج     1     )علیھ السالم(علي     قنبرًا    لّما

 490ص  1ج     1      ...     الثمِر   كم 

 169ص  1ج     1      ...     قدِره   فأعظم 

 212ص  1ج     1      ...    بالوسواِس   أّي 

 151ص  1ج     3      )علیھ السالم(علي    مسموُع   رأیُت 

 229ص  2ج     1   الصّمة بن عبداهللا   تصدَعا   وأذكر

 304ص  1ج     1      ...    َعًاواض   فلم 

 472ص  1ج     1      ...    یوصْف   وعلى

 373ص  2ج     1      ...     آناَفھا   لوال

 228ص  2ج     1      ...    فتكتِفي   أتراك

 229ص  2ج     2    مجنون لیلى   عاشُق   وماذا

 295ص  2ج     2      ...     نطُقوا   لقد 

 227ص  2ج     2      ...      لك   قلت 

 116ص  1ج     1   أبو العالء المعّري   الباُل    فیا

 16ص  2ج     1      ...     ضالُل   نھایة

 163ص  2ج     2      ...     العقل   توّھمتھا

 224ص  2ج     2     البحتري    كلیُل   وقفنا

 341ص  1ج     2      ...     فعُلھ    فلم 

 451ص  1ج     1      ...     جمیًال   وإذا 

 226ص  2ج     3    أبو العتاھیة     أذیاَلھا   أتتھ 

 373ص  2ج   1      كثّیر عّزة     نعاَلھا  وسعى
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 196ص  2ج   2  امرؤ القیس بن حجر الكندي  فاجمِلي   أفاطم 

 377ص  2ج   1       ...     باإلنجیِل   أتلو 

 186ص  1ج   1      المتنّبي     دلیِل  ولیس 

 196ص  2ج   2  امرؤ القیس بن حجر الكندي  كالسجنجِل   مھفھفة 

 196ص  2ج   1  امرؤ القیس بن حجر الكندي   عقنقِل   فلّما

 197ص  2ج   1  امرؤ القیس بن حجر الكندي  عنصِل   كأّن

 197ص  2ج   1  امرؤ القیس بن حجر الكندي  كنھبِل   فأضحى 

 386ص  1ج   1       ...      الھمِل    قد 

 449ص  2ج   1    الشریف الرضي    رخْم   حیث 

 449ص  2ج   1    الشریف الرضي    العدْم  أبا نزار 

 449ص  2ج   1    الشریف الرضي     عْم   ألیس 

 116ص  1ج   1       ...      بھائٌم  لعمرك

 390ص  2ج   2       ...      علقٌم   وكم 

 390ص  2ج   1   حنین بن خشرم السعدي   وخیُم   البغي

 230ص  2ج   2    أبو تّمام الطائي     تنیَما    إّن 

 206ص  2ج   1   عنترة بن شّداد العبسي  أسلِمي     یا

 7ـ  5ص  2ج   43  محّمد الحسین كاشف الغطاء    ُأمِّ    بني

 432ص  2ج   1       ...      التكّلِم   ُأصادق 

 385ص  1ج   2       ...      الرمائِم    بنوا 

 206ص  2ج   1   عنترة بن شّداد العبسي  الخمخِم    ما

 377ص  1ج   3       ...     لشاتِمي  أحّباّي

 208ص  2ج   1   عنترة بن شّداد العبسي  المتلّوِم  فوقفت

 305ص  2ج   1     ربیعة الرّقي    المكارِم    فال 

 181ص  1ج   1       ...      مْنھ    ومن 

 372ص  2ج   6       ...      إرناُن   إلى 

 473ص  1ج   2       ...     التكویُن  أشرقت 

 444ص  1ج   2       ...     السكوُن   جرى 
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 122ص  2ج   1       ...      مبیٌن   كّل 

 114ص  1ج   1       ...      الوطُن    ال 

 116ص  1ج   1       ...      دیُنھ   وأحّق

 200ص  2ج   1     عمرو بن كلثوم    الدریَنا   ونحن

 200ص  2ج   1     عمرو بن كلثوم     زبوَنا    إذا 

 315ص  1ج   1       ...      عیاَنًا    وإّن

 199ص  2ج   5     عمرو بن كلثوم    العبیَنا   كأّن

 199ص  2ج   1     عمرو بن كلثوم    الالمسیَنا   وثدیًا 

 474ص  1ج   1       ...      بأمیِن  یقولون 

 345ص  1ج   1      المتنّبي    اإلنساِن   لوال 

 195ص  1ج   2       ...     الطبیعْة   وقالوا

 228ص  2ج   1       ...      المْة   أترى 

 

 

 

 فھرس أنصاف األبیات 

 

 الجزء والصفحة       القائل          طرف البیت

 ـــــــــــــــــــــ      ــــــــــ             ــــــــــــــــ

 114ص  1ج    أبو فراس الحمداني   إذا مّت عطشانًا فال نزل القطُر

 454ص  2ج      جریر    فالشمس كاسفة لیست بطالعة

 449ص  2ج    الشریف الرضي     فكان بأنف الدیاجي شمْم

 383ص  2ج    صالح بن شیرداد    كدعوى آل حرب في زیاِد

 383ص  2ج    ابن مفّرغ الحمیري        كرحم العیر من ولد األتاِن

 222ص  2ج     مجنون لیلى     كما انتفض العصفور بّللھ القطُر

 193ص  2ج      لبید      مھًال أبیت اللعن ال تأكل مَعُھ

 192ص  2ج   ]الكبیر  [األعشى     ندى والمحّلُقوبات على النار ال
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 449ص  2ج    الشریف الرضي    وذراھا یطلب النجم صعْد

 215ص  1ج     أبو العتاھیة        وفي كّل شيء لھ آیٌة

 246ص  2ج      رجل سلولي    ولقد أمّر على اللئیم یسّبني
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 فھرس المصادر

 

 . ـ القرآن الكریم 1

 

p    حرف األلفi 

 

 .  اإلبانة عن ُأصول الدیانة:  ـ اإلبانة 2

ھـ  324أبي الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم األشعري المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1397الطبعة اُألولى ـ / دار األنصار ـ القاھرة :  نشر/ فوقیة حسین محمود .   د:  تحقیق/ 

 .   ـ أبجد العلوم 3

أبي الطیب صّدیق بن حسن بن علي بن لطف اهللا الحسیني الِقّنوجي البخاري الھندي :  تألیف

الطبعة / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ أحمد شمس الدین :  تحقیق/ ھـ  1307المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1420اُألولى ـ 

 .  وم الدینإتحاف السادة المّتقین بشرح إحیاء عل:  ـ إتحاف السادة المّتقین 4

محّب الدین أبي الفضل محّمد بن محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق ابن مرتضى الحسیني :  تألیف

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ ھـ  1205الَزبیدي الحنفي المتوّفى سنة 

 .  ـ اإلتقان في علوم القرآن 5

ّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن مح:  تألیف

مكتبة الشریف الرضي وبیدار :  نشر/ محّمد أبي الفضل إبراھیم :  تحقیق/ ھـ  911المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1411الطبعة الثانیة ـ / وعزیزي ـ قم 

 .   )ھـ 1355تقریرًا ألبحاث الشیخ النائیني المتوّفى سنة (ـ أجود التقریرات  6

 .  مھر ـ قم:   طبع/ ھـ  1413الموسوي الخوئي المتوّفى سنة  أبي القاسم:  تألیف

 .  ـ األحادیث القدسیة 7

 .  ھـ   1424/ المكتبة العصریة ـ بیروت :  نشر/ درویش جویدي .  د:   إعداد
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 .  ـ األحادیث المشكلة في الرتبة 8

كمال :   تحقیق/ ھـ  1276أبي عبداهللا محّمد بن درویش الحوت البیروتي المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / عالم الكتب ـ بیروت :  نشر/ یوسف الحوت 

 .   ـ اإلحسان بترتیب صحیح ابن حّبان 9

عالء الدین أبي الحسن علي بن َبلَبان بن عبداهللا الفارسي المصري الحنفي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ ء جماعة من الفضال:  تعلیق وتصحیح/ ھـ  739

 .  ھـ 1417

 .  إحقاق الحّق وإزھاق الباطل:  ـ إحقاق الحّق 10

ضیاء الدین نور اهللا بن شریف الدین نور اهللا الحسیني المرعشي التستري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  شي النجفي العاّمة ـ قممكتبة المرع:  نشر/ شھاب الدین المرعشي النجفي :  تعلیق/ ھـ  1019

 .  اإلحكام في ُأصول األحكام:  ـ اإلحكام لآلمدي 11

سیف الدین أبي الحسن علي بن أبي علي بن محّمد بن سالم اآلمدي التغلبي الشافعي :  تألیف

الطبعة / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ إبراھیم العجوز :  تحقیق/ ھـ  613المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1405 اُألولى ـ

 .  ـ األخبار الطوال 12

/ عبد المنعم عامر :   تحقیق/ ھـ  282أبي حنیفة أحمد بن داود الدینوري المتوّفى سنة :  تألیف

ُأفست عن طبعة دار إحیاء / مكتبة الشریف الرضي ـ قم :   نشر/ جمال الدین الشّیال .   د:  مراجعة

 .   م 1960الطبعة اُألولى ـ / الكتب العربیة ـ القاھرة 

 .  ـ االختصاص 13

أبي عبداهللا محّمد بن محّمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعّلم :  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة :   نشر/ علي أكبر الغفاري :  تحقیق/ ھـ  413المتوّفى سنة 

 . ھـ 1418الطبعة السادسة ـ /  لجماعة المدّرسین ـ قم

 

 .  ـ أدب الدنیا والدین 14

/ ھـ  450أبي الحسن علي بن محّمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   م 1955الطبعة الثالثة ـ / المكتبة الثقافیة ـ بیروت :  نشر/ مصطفى السقا :   تحقیق

 .   ـ األدب المفرد 15
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أبي عبداهللا محّمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ البخاري الجعفي المتوّفى :  تألیف

الطبعة اُألولى / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ محّمد عبد القادر عطا :   تحقیق/ ھـ  256سنة 

 .  ھـ 1410ـ 

 .  ـ األربعین في ُأصول الدین 16

فخر الدین أبي عبداهللا محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي البكري الطبرستاني :  تألیف

أحمد .  د:  تحقیق/ ھـ  606الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن خطیب الري المتوّفى سنة 

 . ھـ 1406/ دار التضامن ـ القاھرة :  نشر/ حجازي السقا 

 .  ح صحیح البخاريإرشاد الساري لشر:  ـ إرشاد الساري 17

شھاب الدین أبي العّباس أحمد بن محّمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطالني المصري :  تألیف

 .  دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/ ھـ  923الشافعي المتوّفى سنة 

 .  إرشاد الطالبین إلى نھج المسترشدین:  ـ إرشاد الطالبین 18

قداد بن عبداهللا السیوري الحّلي المعروف بالفاضل المقداد المتوّفى سنة جمال الدین الم:  تألیف

 .  ھـ 1405/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :  نشر/ مھدي الرجائي :  تحقیق/ ھـ  826

 .  اإلرشاد إلى قواطع األدّلة في ُأصول االعتقاد:  ـ اإلرشاد للجویني 19

بداهللا بن یوسف الجویني المعروف بإمام الحرمین المتوّفى سنة أبي المعالي عبد الملك بن ع:  تألیف

 1405الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت :  نشر/ أسعد تمیم :  تحقیق/ ھـ  478

 . ھـ

 .  اإلرشاد في معرفة حجج اهللا على العباد:  ـ اإلرشاد للمفید 20

مان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعّلم أبي عبداهللا محّمد بن محّمد بن النع:  تألیف

المؤتمر :  نشر/ إلحیاء التراث ـ قم  )علیھم السالم( مؤّسسة آل البیت:  تحقیق/ ھـ  413المتوّفى سنة 

 . ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / العالمي أللفیة الشیخ المفید ـ قم 

 .  ـ أساس البالغة 21

محمود بن عمر بن محّمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوّفى  جار اهللا أبي القاسم:  تألیف

 .   دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ عبد الرحیم محمود :   تحقیق/ ھـ  538سنة 

 .  أساطین المرجعیة العلیا في النجف األشرف:  ـ أساطین المرجعیة العلیا 22

الطبعة / مؤّسسة البالغ ودار سلوني ـ بیروت :  نشر/ محّمد حسین علي الصغیر .  د:  تألیف

 .  ھـ 1424اُألولى ـ 
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 .  أسباب النزول:  ـ أسباب النزول للواحدي 23

أیمن صالح :  تحقیق/ ھـ  468أبي الحسن علي بن أحمد النیسابوري الواحدي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   دار الحدیث ـ القاھرة:  نشر/ شعبان 

 .  تبصار فیما اختلف من األخباراالس:  ـ االستبصار 24

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الرابعة ـ / دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران :   نشر/ حسن الموسوي الخرسان :  تحقیق/ 

 .  ھـ 1390

 .   االستیعاب في معرفة األصحاب:   ـ االستیعاب 25

 أبي عمر یوسف بن عبداهللا بن محّمد بن عبد البّر النمري:  تألیف

/ الموجود  علي محّمد معّوض وعادل أحمد عبد:  تحقیق/ ھـ  463القرطبي المالكي المتوّفى سنة 

 . ھـ  1415الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر

 .  صحابةُأسد الغابة في معرفة ال:  ـ ُأسد الغابة 26

الكریم بن عبد الواحد   عّز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد:  تألیف

دار إحیاء التراث :   نشر/ ھـ  630الشیباني الموصلي المعروف بابن األثیر الجزري المتوّفى سنة 

 .   العربي ـ بیروت

 .  ـ أسرار اآلیات 27

ھیم بن یحیى القوامي الشیرازي المعروف بصدر المتأّلھین صدر الدین محّمد بن إبرا:  تألیف

/ حبیب ـ قم :  نشر/ محّمد خواجوي وحبیب اهللا الموسوي :  تحقیق/ ھـ  1050المتوّفى سنة 

 .  ھـ  1420الطبعة اُألولى ـ 

 .  ـ اإلسالم في قفص االّتھام 28

 .  ھـ 1402سة ـ الطبعة الخام/ دار الفكر ـ دمشق :  نشر/ شوقي أبي خلیل :  تألیف

 .  ـ اإلسالم والعقل 29

 .   م 1991/   دار ومكتبة الھالل ودار الجواد ـ بیروت:   نشر/ محّمد جواد مغنیة :  تألیف

 .   اإلسالم والمسیحیة في المیزان:  ـ اإلسالم والمسیحیة 30

 . ھـ 1409اُألولى ـ الطبعة / مؤّسسة الوفاء ـ بیروت :  نشر/ شریف محّمد ھاشم :  تألیف

 .  )مدخل علمي إلى اإلیمان(اإلسالم یتحّدى :  ـ اإلسالم یتحّدى 31
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نشر / الصبور شاھین  عبد.   د:  تحقیق/ ظفر اإلسالم خان :  تعریب/ وحید الدین خان :  تألیف

 . ھـ 1399الطبعة الثالثة ـ / دار البحوث العلمیة ـ بیروت 

 .  كتاب األسماء والصفات : ـ األسماء والصفات للبیھقي 32

أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبداهللا بن موسى البیھقي النیسابوري الخسروجردي :  تألیف

دار إحیاء التراث العربي ـ :  نشر/ محّمد زاھد الكوثري الحنفي :  تحقیق/ ھـ  458المتوّفى سنة 

 .  بیروت

 .  تلفة المراتبأسنى المطالب في أحادیث مخ:  ـ أسنى المطالب 33

محمود :  تحقیق/ ھـ  1276أبي عبداهللا محّمد بن درویش الحوت البیروتي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1412الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ األرناؤوط 

 .   ـ اإلشارات والتنبیھات 34

بلخي البخاري المعروف بالشیخ أبي علي الحسین بن عبداهللا بن الحسن بن علي بن سینا ال:  تألیف

 1413/ مؤّسسة النعمان ـ بیروت :   نشر/ سلیمان دنیا .  د:  تحقیق/ ھـ  428الرئیس المتوّفى سنة 

 . ھـ

 .  اإلصابة في تمییز الصحابة:   ـ اإلصابة 35

/ ھـ  852شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقالني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت:   شرن

 .  ـ أضواء على المسیحیة 36

 . ھـ 1393الطبعة الثانیة ـ / الدار الكویتیة ـ الكویت :  نشر/ متوّلي یوسف شلبي :  تألیف

 .  االعتصام بالسّنة:  ـ االعتصام 37

/ ھـ  790ى سنة أبي إسحاق إبراھیم بن موسى بن محّمد اللخمي الشاطبي الغرناطي المتوّف:  تألیف

 . ھـ 1420الطبعة الثانیة ـ / دار المعرفة ـ بیروت :   نشر/ محمود طعمة حلبي .  د:   تحقیق

 .  االعتقاد والھدایة إلى سبیل الرشاد:   ـ االعتقاد والھدایة 38

النیسابوري الخسروجردي أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبداهللا بن موسى البیھقي :  تألیف

الطبعة اُألولى / عالم الكتب ـ بیروت :  نشر/ كمال یوسف الحوت :  تحقیق/ ھـ  458المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1403ـ 

 .  ـ االعتقادات 39
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أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القّمي المعروف بالصدوق المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / المؤتمر العالمي أللفیة الشیخ المفید ـ قم :   نشر/ سّید عصام عبدال:   تحقیق/ ھـ  381

 .  ھـ 1413اُألولى ـ 

 .  االعتقادات:   ـ االعتقادات للراغب 40

/ ھـ  502أبي القاسم الحسین بن محّمد بن المفّضل الراغب األصفھاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .   م 1988الطبعة اُألولى ـ / بیروت مؤّسسة األشرف ـ :  نشر/ شمران العجلي .  د:   تحقیق

 .  إعجاز القرآن:  ـ إعجاز القرآن للباقالني 41

أبي بكر محّمد بن الطّیب بن محّمد بن جعفر بن القاسم البصري البغدادي الباقالني المتوّفى :  تألیف

ولى ـ الطبعة اُأل/ دار إحیاء العلوم ـ بیروت :   نشر/ محّمد شریف سّكر :   تحقیق/ ھـ  403سنة 

 .  ھـ 1408

 .  ـ اإلعالم بوفیات األعالم 42

/ ھـ  748شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوّفى سنة :  تألیف

/ مؤّسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت :  نشر/ الباقي  مصطفى علي عوض وربیع أبي بكر عبد:   تحقیق

 .  ھـ  1413الطبعة اُألولى ـ 

 .   أعالم الدین في صفات المؤمنین:  ـ أعالم الدین 43

تحقیق / الحسن بن أبي الحسن علي بن محّمد بن الدیلمي من أعالم القرن الثامن الھجري :  تألیف

 . ھـ 1414الطبعة الثانیة ـ  / إلحیاء التراث ـ قم )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت :  ونشر

 .  األعالم:  ـ األعالم للزركلي 44

دار العلم للمالیین ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1396أبي الغیث خیر الدین الِزركلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   م 1989الطبعة الثامنة ـ / 

 .  إعالم الورى بأعالم الھدى:  ـ إعالم الورى 45

:  تحقیق ونشر/ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أعالم القرن السادس الھجري :  تألیف

 .  ھـ 1417الطبعة اُألولى ـ / إلحیاء التراث ـ قم  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت 

 .  اإلعالن بالتوبیخ لمن ذّم التاریخ:  ـ اإلعالن بالتوبیخ 46

فرانز :   تحقیق/ ھـ   902شمس الدین محّمد بن عبد الرحمان السخاوي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ لح أحمد العلي صا.   د:  ترجمة التحقیق/ روزنثال 

 .   ـ أعیان الشیعة 47
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حسن محسن :  تحقیق/ ھـ  1371محسن بن عبد الكریم األمین العاملي المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1403/ دار التعارف ـ بیروت :  نشر/ األمین العاملي 

 .   ـ األغاني 48

عبد السّتار أحمد :   مراجعة/ ھـ  356األصفھاني المتوّفى سنة  أبي الفرج علي بن الحسین:  تألیف

 .  دار الثقافة ـ بیروت:   نشر/ فّراج 

 .  اإلقبال باألعمال الحسنة فیما یعمل مّرة في السنة:  ـ اإلقبال 49

رضي الدین علي بن موسى بن جعفر بن محّمد الحسیني المعروف بابن طاووس المتوّفى :  تألیف

مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم :   نشر/ جواد القّیومي األصفھاني :  تحقیق/ ھـ  664سنة 

 .  ھـ 1418الطبعة الثانیة ـ / اإلسالمي ـ قم 

 .   االقتصاد فیما یتعّلق باالعتقاد:  ـ االقتصاد للطوسي 50

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1406الطبعة الثانیة ـ / دار األضواء ـ بیروت :  نشر/ 

 .  االقتصاد في االعتقاد:  ـ االقتصاد للغزالي 51

زین الدین أبي حامد محّمد بن محّمد بن محّمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي المتوّفى :  تألیف

 .   مكتبة الشرق الجدید ـ بغداد:   نشر/ ھـ  505سنة 

 .  إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال:  كمال تھذیب الكمالـ إ 52

/ ھـ  762عالء الدین ُمغَلطاي بن قلیج بن عبداهللا البكچري التركي الحنفي المتوّفى سنة :  تألیف

مكتبة الفاروق :   نشر/ أبي عبد الرحمان عادل بن محّمد وأبي محّمد ُأسامة بن إبراھیم :   تحقیق

 . ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / الحدیثة ـ القاھرة 

اإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى :  ـ اإلكمال البن ماكوال 53

 .  واأللقاب

سعد الدین أبي نصر علي بن أبي القاسم ھبة اهللا بن علي بن جعفر العجلي الجرباذقاني :  تألیف

دار إحیاء التراث العربي ـ :  نشر/  ھـ  475ادي المعروف بابن ماكوال المتوّفى سنة البغد

 .  بیروت

 .  اهللا واألنبیاء في التوراة والعھد القدیم:  ـ اهللا واألنبیاء في التوراة 54

 1410الطبعة اُألولى ـ / الدار الشامیة ودار القلم ـ بیروت :   نشر/ محّمد علي البار .  د:  تألیف

 . ھـ
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 .  ـ اهللا یتجّلى في عصر العلم 55

محّمد .  د:  تعلیق/  عبد المجید سرحان الدمرداش.  د:  تعریب/ نخبة من علماء أمریكا :  تألیف

 . دار القلم ـ بیروت:  نشر/ جمال الدین الفندي 

 .  األلواح العمادیةرسالة :  )ضمن الرسائل الثالث لشیخ اإلشراق(ـ األلواح العمادیة  56

/ ھـ  587شھاب الدین أبي الفتوح یحیى بن حبش بن أمیرك السھروردي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1397/ جمعیة الفلسفة ـ طھران :  نشر/ نجف قلي حبیبي :  تصحیح

 .  المجالس:  ، أو األمالي:  ـ أمالي الصدوق 57

بابویھ القّمي المعروف بالصدوق المتوّفى سنة أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن :  تألیف

 .  ھـ 1410الطبعة الخامسة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  381

 .  األمالي:   ـ أمالي الطوسي 58

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / دار الثقافة ـ قم :  نشر/ میة في مؤّسسة البعثة قسم الدراسات اإلسال:  تحقیق/ 

 .  ھـ 1414

 .   كتاب األمالي:  ـ أمالي القالي 59

أبي علي إسماعیل بن القاسم بن َعیذون بن ھارون بن موسى القالي البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ ھـ  356

 .   األمالي في التفسیر والحدیث واألدب:  ـ أمالي المرتضى 60

أبي القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محّمد الموسوي البغدادي المعروف بالمرتضى :  تألیف

مكتبة :  نشر/ محّمد بدر الدین النعساني الحلبي :   تحقیق/ ھـ  436وعلم الھدى المتوّفى سنة 

 . ھـ 1403/  المرعشي النجفي العاّمة ـ قم

 .   ـ اإلمتاع والمؤانسة 61

أحمد أمین :  تحقیق/ ھـ    414أبي حّیان علي بن محّمد بن العّباس التوحیدي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار ومكتبة الحیاة ـ بیروت:   نشر/ وأحمد الزین 

 .  كتاب األمثال:  ـ األمثال البن سّالم 62

/ عبد المجید قطامش .  د:  تحقیق/ ھـ  338الھروي المتوّفى سنة أبي ُعبید القاسم بن سّالم :  تألیف

 . ھـ 1400الطبعة اُألولى ـ / دار المأمون للتراث ـ دمشق وبیروت :   نشر

 .  ـ أمل اآلمل 63
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أحمد :  تحقیق/ ھـ  1104محّمد بن الحسن بن علي بن الحسین الحّر العاملي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ة األندلس ـ بغدادمكتب:  نشر/ الحسیني 

 .  كتاب االنتصار والرّد على ابن الراوندي الملحد:  ـ االنتصار 64

/ ھـ  300أبي الحسین عبد الرحیم بن محّمد بن عثمان الخّیاط المعتزلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1957/ المطبعة الكاثولیكیة ـ بیروت :   طبع/ نیبرج .  د:   تصحیح واستدرك

 .   اإلنجیل:  لوقا ـ إنجیل 65

 .   م 1972/ جمعیة الكتاب المقّدس في الشرق األدنى ـ بیروت :  ترجمة ونشر/ لوقا :   كتابة

 .  اُألنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل:  ـ اُألنس الجلیل 66

مجیر الدین أبي الیمن عبد الرحمان بن محّمد بن عبد الرحمان بن محّمد العلیمي المقدسي :  تألیف

 . ھـ 1386/ المكتبة الحیدریة ـ النجف :   نشر/ ھـ  928نبلي المتوّفى سنة الح

 .   كتاب األنساب:  ـ األنساب للسمعاني 67

/ ھـ  562أبي سعد عبد الكریم بن محّمد بن منصور التمیمي السمعاني المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1408الطبعة اُألولى ـ / بیروت دار الجنان ـ :  نشر/ عبداهللا عمر البارودي :   تحقیق

 .  اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحوّیین البصرّیین والكوفّیین:   ـ اإلنصاف 68

 577كمال الدین أبي البركات عبد الرحمان بن محّمد بن أبي سعید األنباري المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1409/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ 

 .  األنوار الساطعة في المائة السابعة:  ـ األنوار الساطعة 69

:  نشر/ علي نقي منزوي :  تحقیق/ ھـ  1389محسن أغا بزرك الطھراني المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1392الطبعة اُألولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت 

 .  األنوار المحّمدیة من المواھب اللدنیة:  ـ األنوار المحّمدیة 70

أبي المحاسن یوسف بن إسماعیل بن یوسف بن إسماعیل بن حسن بن محّمد النبھاني :  تألیف

 . ھـ 1405الطبعة الثانیة ـ / دار اإلیمان ـ دمشق وبیروت :  نشر/ ھـ  1350الشافعي المتوّفى سنة 

 .   أنوار الملكوت في شرح الیاقوت:   ـ أنوار الملكوت 71

جمال الدین أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطّھر األسدي المعروف بالعّالمة :  تألیف

مكتبة الشریف الرضي :   نشر/ محّمد نجمي الزنجاني :  تحقیق/ ھـ  726الحّلي المتوّفى سنة 

 .  ش .  ھـ  1363الطبعة الثانیة ـ / وبیدار ـ قم 

 .   وائل المقاالتـ أ 72
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أبي عبداهللا محّمد بن محّمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعّلم :  تألیف

المؤتمر العالمي :  نشر/ إبراھیم األنصاري الزنجاني الخوئیني :   تحقیق/ ھـ  413المتوّفى سنة 

 . ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / أللفیة الشیخ المفید ـ قم 

 .  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك:  أوضح المسالك ـ 73

جمال الدین أبي محّمد عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا بن ھشام األنصاري المصري :  تألیف

/ دار الكتاب العربي ـ بیروت :   نشر/ ھادي حسن حّمودي .  د:   تحقیق/ ھـ  761المتوّفى سنة 

 . ھـ 1420الطبعة الرابعة ـ 

 .   اإلیضاح في شرح سقط الزند وضوئھ ـ 74

أبي زكریا یحیى بن علي بن محّمد بن الحسن الشیباني المعروف بالخطیب التبریزي :  تألیف

الطبعة / دار القلم العربي ـ بیروت :  نشر/ فخر الدین قباوة .   د:  تحقیق/ ھـ  502المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1419اُألولى ـ 

 .  إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  ـ إیضاح المكنون 75

دار :   نشر/ ھـ  1339إسماعیل بن محّمد أمین بن میر سلیم الباباني البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1403/ الفكر ـ بیروت 

 

 

p    حرف الباءi 

 

 .  الجامعة لدرر أخبار األئّمة األطھاربحار األنوار :  ـ بحار األنوار 76

 1111محّمد باقر بن محّمد تقي بن المقصود علي المعروف بالمجلسي الثاني المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1403الطبعة الثانیة المصّححة ـ / مؤّسسة الوفاء ـ بیروت :  نشر/ ھـ 

 .  ـ البحر المحیط 77

بن یوسف بن علي بن یوسف بن حّیان الحّیاني األندلسي أثیر الدین أبي عبداهللا محّمد :  تألیف

 . ھـ 1411الطبعة الثانیة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  754المتوّفى سنة 

 .  ـ البدء والتاریخ 78

 .  دار صادر ـ بیروت:   نشر/ ھـ  507أبي المطّھر بن طاھر المقدسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  یة والنھایةـ البدا 79
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أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر القرشي البصروي الدمشقي :  تألیف

 . ھـ 1413الطبعة الثالثة ـ / مكتبة المعارف ـ بیروت :  نشر/ ھـ  774الشافعي المتوّفى سنة 

 .   البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:  ـ البدر الطالع 80

الدین أبي علي محّمد بن علي بن محّمد بن عبداهللا بن الحسن الشوكاني المتوّفى سنة  بدر:  تألیف

 . ھـ 1348الطبعة اُألولى ـ / مطبعة السعادة ـ القاھرة :   نشر/ ھـ  1250

 .  البرھان في علوم القرآن:  ـ البرھان للزركشي 81

محّمد أبي الفضل :   تحقیق/ ھـ  794بدر الدین محّمد بن عبداهللا الزركشي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار المعرفة ـ بیروت:   نشر/ إبراھیم 

 .  بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محّمد:   ـ بصائر الدرجات 82

مؤّسسة :   نشر/  ھـ 290أبي جعفر محّمد بن الحسن بن فّروخ الصّفار المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1404/ األعلمي ـ طھران 

 .  ـ البصائر والذخائر 83

وداد .   د:  تحقیق/ ھـ    414أبي حّیان علي بن محّمد بن العّباس التوحیدي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1419الطبعة الرابعة ـ / دار صادر ـ بیروت :   نشر/ القاضي 

 

 .   بقات اللغوّیین والنحاةبغیة الوعاة في ط:  ـ بغیة الوعاة 84

جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

الطبعة / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ محّمد أبي الفضل إبراھیم :   تحقیق/ ھـ  911المتوّفى سنة 

 . ھـ 1399الثانیة ـ 

 .  ـ البالغة العربیة 85

/ دار القلم ـ دمشق ودار الشامیة ـ بیروت :  نشر/ بد الرحمان حسن جنكة المیداني ع:  تألیف

 . ھـ 1416الطبعة اُألولى ـ 

 .  بلوغ اإلرب في معرفة أحوال العرب:  ـ بلوغ اإلرب 86

محّمد :  تحقیق/ ھـ  1342محمود شكري عبداهللا محمود اآللوسي البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ بھجة األثري 

 .  بھجة اآلمال في شرح زبدة المقال:  ـ بھجة اآلمال 87
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علي بن عبداهللا بن محّمد بن محّب اهللا بن محّمد جعفر القراجھ داغي العلیاري التبریزي :  تألیف

 1408/ ـ قم  المطبعة العلمیة:   طبع/ بنیاد فرھنك إسالمي ـ قم :  نشر/ ھـ  1327المتوّفى سنة 

 . ھـ

 .  ـ البیان في عقائد أھل اإلیمان 88

 .  إحدى المطابع بإیران:   طبع/ محّمد باقر بن محّمد حسین الشریعتي األصفھاني :  تألیف

 .   ـ البیان والتبیین 89

عبد السالم :  تحقیق/ ھـ    255أبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ ارون محّمد ھ

 .   ـ بین اإلسالم والمسیحیة 90

أبي جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبیدة محّمد بن أحمد بن عبد الرحمان الخزرجي :  تألیف

/ مكتبة وھبة ـ القاھرة :   نشر/ الغني شامة  محّمد عبد.   د:  تحقیق/ ھـ  582القرطبي المتوّفى سنة 

 .  الطبعة الثانیة

 .   بین الدین والفلسفة في رأي ابن رشد وفالسفة العصر الوسیط:  ـ بین الدین والفلسفة 91

 .  ھـ 1408الطبعة الثانیة ـ / العصر الحدیث :  نشر/ محّمد یوسف موسى .  د:  تألیف

 

 

p    حرف التاءi 

 

 .  تاج العروس من جواھر القاموس:  ـ تاج العروس 92

محّب الدین أبي الفیض محّمد بن محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق ابن مرتضى الحسیني :  تألیف

دار الھدایة ـ :   نشر/ السّتار أحمد فّراج  عبد:  تحقیق/ ھـ  1205الَزبیدي الحنفي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1385/ الكویت 

 .   آداب العرب ـ تاریخ 93

/ دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1356مصطفى صادق الرافعي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1422الطبعة السادسة ـ 

 

 .   التاریخ:  ـ تاریخ ابن معین 94
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العّباس :  روایة/ ھـ  233یحیى بن معین بن عون المري الغطفاني البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

:   نشر/ عبداهللا أحمد حسن :  تحقیق/ ھـ   271د بن حاتم الدوري البغدادي المتوّفى سنة بن محّم

 .   دار القلم ـ بیروت

 .  المختصر في أخبار البشر:   ـ تاریخ أبي الفداء 95

عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن علي بن محمود بن عمر بن شاھنشاه بن أّیوب المتوّفى :  تألیف

 1417الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ محمود دّیوب :   تحقیق /ھـ  732سنة 

 . ھـ

 .  تاریخ األدب العربي:  ـ تاریخ األدب العربي لبروكلمان 96

:   نشر/ عبد الحلیم النّجار .  د:  تعریب/ م  1956كارل بروكلمان األلماني المتوّفى سنة :  تألیف

 .   الطبعة الثانیة/ مؤّسسة دار الكتاب اإلسالمي ـ قم 

 .  تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم:  ـ تاریخ اإلسالم للذھبي 97

/ ھـ  748شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوّفى سنة :  تألیف

 1417الطبعة الثانیة ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت  : نشر/ عمر عبد السالم تدمري .  د:   تحقیق

 . ھـ

 .  ذكر أخبار أصبھان:   ـ تاریخ أصبھان 98

أبي نعیم أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران المھراني األصفھاني :  تألیف

الطبعة / یروت دار الكتب العلمیة ـ ب:  نشر/ سّید كسروي حسن :  تحقیق/ ھـ  430المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1410اُألولى ـ 

 

 .  تاریخ مدینة السالم:  ـ تاریخ بغداد 99

دار الكتب :  نشر/ ھـ  463أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  العلمیة ـ بیروت

 .  ـ تاریخ الحضارات العاّم 100

یوسف أسعد داغر :   تعریب/ موریس كروزیھ :  شرافإ/ جماعة من الباحثین الفرنسّیین :  تألیف

 .  م 1998الطبعة الرابعة ـ / دار عویدات ـ بیروت :  نشر/ داغر .  وفرید م

 .  تاریخ الخلفاء:   ـ تاریخ الخلفاء للسیوطي 101

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

مكتبة الشریف الرضي ـ قم :  نشر/ محّمد محیي الدین عبد الحمید :  تحقیق/ ھـ  911ّفى سنة المتو

 . ھـ 1411الطبعة اُألولى ـ / 

 .  تاریخ اُألمم والملوك:  ـ تاریخ الطبري 102

عبداهللا علي :  تحقیق/ ھـ  310أبي جعفر محّمد بن جریر بن یزید الطبري المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1418الطبعة اُألولى المصّححة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :   شرن/ مھّنا 

 .   كتاب التاریخ الكبیر:  ـ التاریخ الكبیر 103

أبي عبداهللا محّمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ الجعفي البخاري المتوّفى :  تألیف

 . ھـ 1407/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ ھـ  256سنة 

 .  ـ تاریخ مختصر الدول 104

/ م  1286أبي الفرج غریغوریس بن أھرون الملطي المعروف بابن العبري المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1403/ الرائد اللبناني ـ بیروت  دار:  نشر/ أنطون صالحاني الیسوعي :   تحقیق

 .  ـ تاریخ مدینة دمشق 105

أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا بن عبداهللا الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر :  تألیف

 .  ھـ 1415/ دار الفكر ـ بیروت :   نشر/ علي شیري :  تحقیق/ ھـ  571المتوّفى سنة 

 .  تاریخ المعتقدات واألفكار الدینیة:   ـ تاریخ المعتقدات 106

الطبعة اُألولى ـ / دار دمشق ـ دمشق :  نشر/ الھادي عّباس عبد :   تعریب/ میرسیا إلیاد :  تألیف

 .  م 1987إلى  1986

 .  كتاب التاریخ:  ـ تاریخ الیعقوبي 107

 أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر بن وھب بن:  تألیف

 دار صادر ـ:  نشر/ ھـ  292واضح الیعقوبي المتوّفى بعد سنة 

 .  بیروت

 .  الشیعة لعلوم اإلسالم تأسیس:  ـ تأسیس الشیعة 108

 1354أبي محّمد حسن بن ھادي بن محّمد علي بن صالح الموسوي الصدر المتوّفى سنة :  تألیف

 .  مؤّسسة األعلمي ـ طھران:  نشر/ ھـ 

 .  ـ تأویالت أھل السّنة 109
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ھـ  333أبي منصور محّمد بن محّمد بن محمود الماتریدي السمرقندي الحنفي المتوّفى سنة :  تألیف

مطبعة :   نشر/ جاسم محّمد الجبوري :  تصحیح وفھرسة/ محّمد مستفیض الرحمان .  د:   تحقیق/ 

 .  ھـ 1404/   اإلرشاد ـ بغداد

صلى اهللا علیھ (تباشیر اإلنجیل والتوراة باإلسالم ورسولھ محّمد :   ـ تباشیر اإلنجیل والتوراة 110

 .  )وآلھ وسلم

الطبعة ) / مصر(دار الوفاء ـ المنصورة :  نشر/ ان أبي طالب نصر اهللا عبد الرحم.  د:  تألیف

 .  ھـ 1425اُألولى ـ 

 .  التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الھالكین:  ـ التبصیر في الدین 111

ھـ  471بشفھور المتوّفى سنة أبي المظّفر طاھر بن محّمد اإلسفراییني الشافعي المعروف :  تألیف

 . ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / عالم الكتب ـ بیروت :   نشر/ كمال یوسف الحوت :  تحقیق/ 

 .  التبیان في تفسیر القرآن:   ـ التبیان 112

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

ُأفست عن / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ یب قصیر العاملي أحمد حب:  تحقیق/ 

 .   مكتبة األمین ـ النجف

 .   ـ التبیان في إعراب القرآن 113

/ دار الفكر ـ بیروت :   نشر/ ھـ  616أبي البقاء عبداهللا بن الحسین العكبري المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1418الطبعة اُألولى ـ 

 

 .   تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري:   كذب المفتري ـ تبیین 114

أبي القاسم علي بن الحسن بن ھبة اهللا بن عبداهللا الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر :  تألیف

 .  ھـ 1399/ دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  571المتوّفى سنة 

التحریر الطاووسي المستخرج من كتاب حّل اإلشكال في معرفة :  ـ التحریر الطاووسي 115

 .  الرجال

جمال الدین أبي منصور الحسن بن زین الدین بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المتوّفى :  تألیف

:   نشر/ محمود المرعشي النجفي :   إشراف/ فاضل عّباس الجواھري :   تحقیق/ ھـ  1011سنة 

 .  ھـ 1411الطبعة اُألولى ـ / عاّمة ـ قم مكتبة المرعشي النجفي ال

 .  تحف العقول عن آل الرسول:   ـ تحف العقول 116

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


/ أبي محّمد الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحّراني من أعالم القرن الرابع الھجري :  تألیف

 : نشر/ علي أكبر الغّفاري :   تحقیق

 .  ھـ  1404الطبعة الثانیة ـ / ـ قم  مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین

 .  التحفة العسجدیة فیما دار من االختالف بین العدلیة والجبریة:  ـ التحفة العسجدیة 117

دار أبي أیمن ـ :  نشر/  ھـ 1343الحسن بن یحیى بن علي القاسمي المؤّیدي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  صنعاء

 .   ـ التدوین في أخبار قزوین 118

عزیز :  تحقیق/ عبد الكریم بن محّمد الرافعي القزویني من أعالم القرن السادس الھجري :  تألیف

 . ھـ 1408/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ اهللا العطاردي 

 .  ـ تذكرة الحّفاظ 119

/ ھـ  748الذھبي المتوّفى سنة شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز :  تألیف

 .   دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:   نشر

 . الآللئ المنثورة في األحادیث المشھورة:  ـ التذكرة في األحادیث المشتھرة 120

:   تحقیق/ ھـ  794بدر الدین أبي عبداهللا محّمد بن بھادر بن عبداهللا الزركشي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1406الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ عطا  مصطفى عبد القادر

 .  الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف:  ـ الترغیب والترھیب 121

إبراھیم :  تحقیق/  ھـ 656زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1417الطبعة اُألولى ـ / بیروت  دار الكتب العلمیة ـ:  نشر/ شمس الدین 

 .  تصحیح اعتقادات اإلمامیة:  ـ تصحیح االعتقاد 122

أبي عبداهللا محّمد بن محّمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعّلم :  تألیف

/ خ المفید ـ قم المؤتمر العالمي أللفیة الشی:  نشر/ حسین درگاھي :  تحقیق/ ھـ  413المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ 

 .  التعریفات:  ـ التعریفات للجرجاني 123

أبي الحسن علي بن محّمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي المعروف بالسّید الشریف :  تألیف

 .   ھـ 1419الطبعة اُألولى ـ /  دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ ھـ   816المتوّفى سنة 

 .  لیقات على الشواھد الربوبیةـ التع 124
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/ جالل الدین اآلشتیاني :  تحقیق/ ھـ  1289ھادي بن مھدي السبزواري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  مؤّسسة التاریخ العربي ـ بیروت:   نشر

 .  تفسیر القرآن العظیم:  ـ تفسیر ابن كثیر 125

:  تحقیق/ ھـ  774مشقي المتوّفى سنة عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الد:  تألیف

 .   ھـ 1419الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ محّمد حسین شمس الدین 

 .  معالم التنزیل:  ـ تفسیر البغوي 126

/ ھـ  516أبي محّمد الحسین بن مسعود بن محّمد بن الفّراء البغوي الشافعي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الثانیة ـ / دار المعرفة ـ بیروت :  نشر/ خالد عبد الرحمان العّك ومردان سوار :   تحقیق

 .   ھـ 1407

 .  أنوار التنزیل وأسرار التأویل:  ـ تفسیر البیضاوي 127

ھـ  685ناصر الدین أبي سعید عبداهللا بن عمر بن محّمد البیضاوي الشیرازي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1410الطبعة اُألولى ـ / ألعلمي ـ بیروت مؤّسسة ا:  نشر/ 

 

 .  مفاتیح الغیب:  ، أو التفسیر الكبیر:   ـ تفسیر الفخر الرازي 128

فخر الدین أبي عبداهللا محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي البكري الطبرستاني :  تألیف

دار الفكر ـ :  نشر/ ھـ  606الشافعي المعروف بالفخر الرازي وابن خطیب الري المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1415/ بیروت 

 .  تفسیر القرآن الكریم:  ـ تفسیر القرآن لصدر المتأّلھین 129

صدر الدین محّمد بن ابراھیم بن یحیى القوامي الشیرازي المعروف بصدر المتأّلھین :  تألیف

الطبعة / تعارف ـ بیروت دار ال:   نشر/ محّمد جعفر شمس الدین :   تحقیق/ ھـ  1050المتوّفى سنة 

 .   ھـ  1419الثانیة المحّققة ـ 

 .  النكت والعیون:  ـ تفسیر الماوردي 130

/ ھـ  450أبي الحسن علي بن محّمد بن حبیب الماوردي الشافعي البصري المتوّفى سنة :  تألیف

دار الكتب العلمیة ومؤّسسة الكتب الثقافیة ـ :   نشر/ السّید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم :   تحقیق

 .  ھـ 1412الطبعة اُألولى ـ / بیروت 

 .  تفسیر القرآن الحكیم:  ـ تفسیر المنار 131
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/ دار المعرفة ـ بیروت :   نشر/ ھـ  1354محّمد عبده بقلم محّمد رشید رضا المتوّفى سنة :  تألیف

 .  الطبعة الثانیة

 .  ـ تقریب التھذیب 132

/ ھـ  852شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقالني المتوّفى سنة :  تألیف

 1415الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ مصطفى عبد القادر عطا :   تحقیق

 .  ھـ

 .  تقریب المعارف في الكالم:  ـ تقریب المعارف 133

:  تصحیح/ ھـ  374ین بن نجم الدین بن عبیداهللا الحلبي المتوّفى سنة أبي الصالح تقي الد:  تألیف

 .   ھـ 1404/ مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم :   نشر/ رضا اُألستادي 

 .   ـ التكامل في اإلسالم 134

 الطبعة اُألولى ـ/ دار المعرفة ـ بیروت :   نشر/ أحمد أمین :  تألیف

 . ھـ    1404

 .   ـ تكملة أمل اآلمل 135

 1354أبي محّمد حسن بن ھادي بن محّمد علي بن صالح الموسوي الصدر المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1406/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :  نشر/ أحمد الحسیني :  تحقیق/ ھـ 

 .   ـ تلبیس إبلیس 136

لي بن محّمد البكري البغدادي الحنبلي المعروف جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن ع:  تألیف

دار الكتاب العربي ـ :  نشر/ السّید الجمیلي .  د:  تحقیق/ ھـ  597بابن الجوزي المتوّفى سنة 

 . ھـ 1424/ بیروت 

 .   تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر:  ـ تلخیص الحبیر 137

/ ھـ  852علي بن حجر الكناني العسقالني المتوّفى سنة شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن :  تألیف

 .  دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ عبداهللا ھاشم الیماني المدني :   تحقیق

 . التمھید لما في الموّطأ من المعاني واألسانید:  ـ التمھید البن عبد البّر 138

/ ھـ  463األندلسي المتوّفى سنة أبي عمر یوسف بن عبداهللا بن محّمد بن عبد البّر النمري :  تألیف

 1967/ إحدى مطابع المغرب :   طبع/ مصطفى أحمد العلوي ومحّمد عبد الكبیر البكري :   تحقیق

 .   م

 .   ـ تنزیھ األنبیاء واألئّمة 139
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أبي القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محّمد الموسوي البغدادي المعروف بالشریف :  تألیف

:   نشر/ فارس حّسون كریم تبریزیان :  تحقیق/  ھـ  436لمتوّفى سنة المرتضى وعلم الھدى ا

 .  ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / بوستان ـ قم 

 .  )خّطة لغزو العالم اإلسالمي(التنصیر :   ـ التنصیر 140

 .  ھـ 1415الطبعة اُألولى ـ / دار الحرمین ـ القاھرة :  نشر/ مجموعة من الباحثین :  تألیف

 .  تنقیح المقال في علم الرجال:  ح المقالـ تنقی 141

مؤّسسة آل :  نشر/   ھـ  1351عبداهللا بن محّمد حسن بن عبداهللا المامقاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  إلحیاء التراث ـ قم )علیھم السالم(البیت 

 .  ـ تھافت التھافت 142

/ ھـ  595محّمد بن أحمد بن محّمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1424الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ أحمد شمس الدین :   تحقیق

 

 .  ـ تھافت الفالسفة 143

 505لشافعي المتوفى سنة أبي حامد محّمد بن محّمد بن محّمد بن أحمد الغزالي الطوسي ا:  تألیف

 .   م 1990الطبعة الرابعة ـ / دار المشرق ـ بیروت :  نشر/ ھـ 

 .   تھذیب األحكام في شرح المقنعة:  ـ التھذیب 144

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الرابعة ـ / دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران :   نشر/ حسن الموسوي الخرسان :  تحقیق/ 

 .  ش.   ھـ 1365

 .   ـ تھذیب تاریخ دمشق الكبیر 145

/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1346عبد القادر بدران المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1407الطبعة الثالثة ـ 

 .   ـ تھذیب التھذیب 146

/ ھـ  852الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقالني المتوّفى سنة  شھاب الدین أبي:  تألیف

 .  ھـ 1404الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر ـ بیروت :   نشر

 .  تھذیب الكمال في أسماء الرجال:  ـ تھذیب الكمال 147

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ضاعي جمال الدین أبي الحّجاج یوسف بن الزكي عبد الرحمان بن یوسف الِمّزي الكلبي الُق:  تألیف

الطبعة / مؤّسسة الرسالة ـ بیروت :   نشر/ بّشار عّواد معروف .   د:  تحقیق/ ھـ  742المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1415السادسة ـ 

 .  ـ تھذیب اللغة 148

عمر سالمي وعبد :  تحقیق/ ھـ  370أبي منصور محّمد بن أحمد األزھري المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1421الطبعة اُألولى ـ / لتراث العربي ـ بیروت دار إحیاء ا:   نشر/ الكریم حامد 

 .  كتاب التوحید:  ـ التوحید للصدوق 149

أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القّمي المعروف بالصدوق المتوّفى سنة :  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة :   نشر/ ھاشم الحسیني الطھراني :  تحقیق/ ھـ  381

 .  المدّرسین ـ قم

 .  كتاب التوحید:   ـ التوحید للماتریدي 150

ھـ  333أبي منصور محّمد بن محّمد بن محمود الماتریدي السمرقندي الحنفي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   دار المشرق ـ بیروت:  نشر/ فتح اهللا خلیف .   د:  تحقیق/ 

 

 

p  لثاء  حرف اi 

 

 .  كتاب الثقات:   ـ الثقات البن حّبان 151

دار الفكر ـ :  نشر/ ھـ  354أبي حاتم محّمد بن حّبان بن أحمد التمیمي الَبستي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / بیروت 

 

 

p    حرف الجیمi 

 

 .  جامع اُألصول في أحادیث الرسول:  ـ جامع اُألصول 152
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الكریم بن عبد الواحد  مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محّمد بن محّمد بن عبد:  تألیف

عبد القادر :  تحقیق/ ھـ  606الشیباني الجزري الموصلي المعروف بابن األثیر المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1403الطبعة الثانیة ـ / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ األرناؤوط 

 .  جامع البیان عن تأویل آي القرآن:   ـ جامع البیان 153

صدقي جمیل :  تحقیق/ ھـ  310أبي جعفر محّمد بن جریر بن یزید الطبري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1415/ دار الفكر ـ بیروت :   نشر/ العّطار 

 . جامع بیان العلم وفضلھ وما ینبغي في روایتھ وحملھ:  ـ جامع بیان العلم 154

یوسف بن عبداهللا بن محّمد بن عبد البّر الَنَمري القرطبي المالكي المتوّفى سنة  أبي عمر:  تألیف

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ ھـ  463

 .  جامع الرواة وإزاحة االشتباھات عن الطرق واإلسناد:  ـ جامع الرواة 155

:  نشر/ ادي عشر الھجري محّمد بن علي األردبیلي الغروي الحائري من أعالم القرن الح:  تألیف

 .  ھـ 1403/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم 

 .  الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر:   ـ الجامع الصغیر 156

جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

 .  الطبعة الرابعة/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ ھـ  911الشافعي المتوّفى سنة 

 .  )األدب الحدیث(الجامع في تاریخ األدب العربي :  ـ الجامع في تاریخ األدب العربي الحدیث 157

 .  م  1995الطبعة الثانیة ـ / دار الجیل ـ بیروت :  نشر/ حّنا الفاخوري :  تألیف

 .  )األدب القدیم(الجامع في تاریخ األدب العربي :  مـ الجامع في تاریخ األدب العربي القدی 158

 .  م  1995الطبعة الثانیة ـ / دار الجیل ـ بیروت :  نشر/ حّنا الفاخوري :  تألیف

 .  ـ الجامع ألحكام القرآن 159

:  تحقیق/ ھـ   671أبي عبداهللا محّمد بن أحمد األنصاري القرطبي المالكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  الطبعة الثانیة/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ لعلیم البردوني أحمد عبدا

 .  كتاب الجرح والتعدیل:  ـ الجرح والتعدیل 160

أبي محّمد عبد الرحمان بن أبي حاتم محّمد بن إدریس بن المنذر ابن داود بن َمھران :  تألیف

ُأفست / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  327التمیمي الحنظلي الرازي المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1372الطبعة اُألولى ـ / عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بالھند 
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كتاب الجمع بین رجال الصحیحین بخاري ومسلم لكتابي :   ـ الجمع بین رجال الصحیحین 161

 .  أبي نصر الكالباذي وأبي بكر األصبھاني

حّمد بن طاھر بن علي المقدسي الشیباني المعروف بابن القیسراني المتوّفى أبي الفضل م:  تألیف

 .  ھـ 1405الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ ھـ  507سنة 

 .  ـ جمھرة األمثال 162

أبي ھالل الحسن بن عبداهللا بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران العسكري المتوّفى ما :  تألیف

دار :   نشر/ محّمد أبي الفضل إبراھیم وعبدالمجید قطامش :   تحقیق/ األربع مائة الھجریة  بعد

 .  ھـ 1408الطبعة الثانیة ـ / الجیل ودار الفكر ـ بیروت 

 .  ـ جمھرة اللغة 163

رمزي منیر .  د:  تحقیق/ ھـ  321أبي بكر محّمد بن الحسن بن درید المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1987الطبعة اُألولى ـ / دار العلم للمالیین ـ بیروت :   نشر/ البعلبكي 

 .   جواھر األدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب:  ـ جواھر األدب 164

/ لجنة من الجامعّیین :  تصحیح وتحقیق/ ھـ  1362أحمد الھاشمي المصري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  مؤّسسة المعارف ـ بیروت:   نشر

 .   الجواھر السنیة في األحادیث القدسیة:  ـ الجواھر السنیة 165

یاسین ـ :   نشر/ ھـ  1104محّمد بن الحسن بن علي بن الحسین الحّر العاملي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1402الطبعة اُألولى ـ / إیران 

 .  فسیر الكتاب المبینالجوھر الثمین في ت:  ـ الجوھر الثمین 166

:  نشر/ ھـ  1242عبداهللا بن محّمد رضا بن شّبر بن حسن بن أحمد آل شّبر المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1407الطبعة اُألولى ـ / مكتبة األلفین ـ الكویت 

 .  ـ الجوھر النضید 167

لمعروف بالعّالمة جمال الدین أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطّھر األسدي ا:  تألیف

 .  ھـ 1413الطبعة الخامسة ـ / بیدار ـ قم :  نشر/ ھـ  726الحّلي المتوّفى سنة 

 

p    حرف الحاءi 

 

 .  الحاشیة على مطالع األنظار في شرح طوالع األنوار:   ـ  حاشیة الجرجاني على المطالع 168
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في المعروف بالسّید الشریف أبي الحسن علي بن محّمد بن علي الحسیني الجرجاني الحن:  تألیف

 .  مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم:  نشر/ ھـ  816المتوّفى سنة 

بھامش الحكمة . ( الحاشیة على األسفار:   ـ حاشیة السبزواري على الحكمة المتعالیة 169

 .  )المتعالیة

التراث العربي ـ إحیاء  دار:  نشر/ ھـ  1289ھادي بن مھدي السبزواري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1410الطبعة الرابعة ـ / بیروت 

 .  الحاشیة على إلھیات الشرح الجدید للتجرید:  ـ الحاشیة على إلھیات الشرح الجدید 170

:  تحقیق/ ھـ  993أحمد بن محّمد األردبیلي المعروف بالمقّدس األردبیلي المتوّفى سنة :  تألیف

 1419الطبعة الثانیة ـ / التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي ـ قم مركز النشر :  نشر/ أحمد العابدي 

 .  ھـ

 .  الحاشیة على تھذیب المنطق والكالم للتفتازاني:  ـ حاشیة مّال عبداهللا على التھذیب 171

نجم الدین عبداهللا بن شھاب الدین حسین الیزدي الشھابادي المعروف بالمّال عبداهللا المتوّفى :  تألیف

الطبعة الثانیة ـ / مؤّسسة إسماعیلیان ـ قم :  نشر/ مصطفى الحسیني الدشتي :  تعلیق/  ھـ 981سنة 

 .  ش.   ھـ 1363

 .  حقائق التأویل في متشابھ التنزیل:  ـ حقائق التأویل 172

البغدادي المعروف بالشریف أبي الحسن محّمد بن الحسین بن موسى بن محّمد الموسوي :  تألیف

قسم الدراسات :   نشر/ محّمد الرضا آل كاشف الغطاء :  شرح/ ھـ  406الرضي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1406/ اإلسالمیة في مؤّسسة البعثة ـ طھران 

 .  الحكمة المتعالیة في األسفار العقلیة األربعة:   ـ الحكمة المتعالیة 173

راھیم بن یحیى القوامي الشیرازي المعروف بصدر المتأّلھین صدر الدین محّمد بن إب:  تألیف

 .  ھـ 1410الطبعة الرابعة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1050المتوّفى سنة 

 .  حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء:  ـ حلیة األولیاء 174

سى بن مھران المھراني األصفھاني أبي نعیم أحمد بن عبداهللا بن أحمد بن إسحاق بن مو:  تألیف

 .  ھـ 1409الطبعة اُألولى ـ / بیروت   دار الكتب العلمیة:  نشر/ ھـ  430المتوّفى سنة 

 .  ـ الحوزة العلمّیة في النجف األشرف 175

 .   ھـ 1414الطبعة اُألولى ـ / دار األضواء ـ بیروت :  نشر/ محّمد الغروي :  تألیف

 .  حیاة الحیوان الكبرى:  ـ حیاة الحیوان للدمیري 176
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كمال الدین أبي البقاء محّمد بن موسى بن عیسى بن علي الدمیري القاھري المتوّفى سنة :  تألیف

 .   مكتبة ناصر خسرو ـ طھران:  نشر/ ھـ  808

 .  كتاب الحیوان:  ـ الحیوان الجاحظ 177

عبد السالم :  تحقیق/  ھـ 255بوب الجاحظ المتوّفى سنة أبي عثمان عمرو بن بحر بن مح:  تألیف

 .   دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/ محّمد ھارون 

 

 

p    حرف الخاءi 

 

 .  خاّص الخاّص:  ـ خاّص الخاّص للثعالبي 178

/ ـ ھ 430أبي منصور عبد الملك بن محّمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري المتوّفى سنة :  تألیف

 1414الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ مأمون محیي الدین الجنان :   تحقیق

 . ھـ

 

 .  خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب:  ـ خزانة األدب 179

/ محّمد نبیل طریفي .   د:  تحقیق/ ھـ  1093عبد القادر بن عمر البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1418الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ إمیل بدیع یعقوب .  د:   إشراف

 .  خالصة األقوال في معرفة الرجال:  ـ الخالصة 180

جمال الدین أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطّھر األسدي المعروف بالعّالمة :  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي :  نشر/ د القّیومي األصفھاني جوا:   تحقیق/ ھـ  726الحّلي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1415الطبعة اُألولى ـ / التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم 

 .   مسائل الخالف:  ، أو الخالف في األحكام:  ـ الخالف 181

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

مؤّسسة النشر :  نشر/ جواد الشھرستاني وعلي الخراساني الكاظمي ومحّمد مھدي نجف :   تحقیق/ 

 .   ھـ 1409/ اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم 
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p    حرف الدالi 

 

 .  ـ دائرة المعارف اإلسالمیة 182

زكي خورشید وعبد  أحمد الشنتناوي وإبراھیم:  تعریب/ مجموعة من الباحثین األجانب :  تألیف

 .  دار الفكر ـ بیروت:   نشر/ محّمد مھدي عّالم .  د:  مراجعة/ الحمید یونس 

 .  ـ دائرة المعارف اإلسالمیة الشیعیة 183

/ دار التعارف ـ بیروت :   نشر/ ھـ  1423حسن محسن األمین العاملي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1422الطبعة السادسة ـ 

 .  مقتبس األثر ومجّدد ما دثر من تاریخ البشر:  ـ دائرة المعارف الشیعیة العاّمة 184

محّمد حسین بن سلیمان بن ولي اهللا بن أمر اهللا بن عبداهللا األعلمي الحائري المھرجاني :  تألیف

 .  ھـ 1413الطبعة الثانیة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1391المتوّفى سنة 

 .  ـ دائرة معارف القرن العشرین 185

دار الفكر :  نشر/ ھـ   1373محّمد فرید بن مصطفى وجدي بن علي رشاد المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1399/ ودار نوبلیس ـ بیروت 

 .  الدرجات الرفیعة في طبقات الشیعة:  ـ الدرجات الرفیعة 186

صدر الدین علي خان بن أحمد بن محّمد معصوم بن أحمد بن إبراھیم الحسیني المدني :  تألیف

 .   ھـ 1403الطبعة الثانیة ـ / مؤّسسة الوفاء ـ بیروت :   نشر/ ھـ  1120الشیرازي المتوّفى سنة 

 .  الدّر المنثور في التفسیر بالمأثور:  ـ الدّر المنثور 187

بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي  جالل الدین عبد الرحمان:  تألیف

 .  ھـ 1423/ دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ ھـ  911الشافعي المتوّفى سنة 

 .  الدرر المنتثرة في األحادیث المشتھرة:  ـ الدرر المنتثرة 188

ین الخضیري السیوطي جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الد:  تألیف

دار االعتصام ـ :  نشر/ محّمد عبد الخالق عبد القادر عطا :  تحقیق/ ھـ  911الشافعي المتوّفى سنة 

 .  القاھرة

 .  جامع العلوم في اصطالحات الفنون:  ـ دستور العلماء 189

ر الكتب دا:  نشر/ حسن ھاني فحص :   تعریب/ عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نگري :  تألیف

 .  ھـ 1421الطبعة اُألولى ـ / العلمیة ـ بیروت 
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 .  دقائق اإلشارات إلى معاني األسماء والصفات:   ـ دقائق اإلشارات 190

عبداهللا بن محّمد عبد القادر األنصاري الخلیلي الشافعي المعروف بابن قاضي الخلیل :  تألیف

مؤّسسة الكتب الثقافیة ودار الجنان ـ :  شرن/ عماد الدین حیدر :   تحقیق/ ھـ  724المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1408الطبعة اُألولى ـ / بیروت 

 .  كتاب دالئل التوحید:  ـ دالئل التوحید 191

/ ھـ  1332جمال الدین بن محّمد بن سعید بن قاسم القاسمي الدمشقي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / مطبعة المدني :  طبع/ القاھرة  مكتبة الثقافة الدینیة ـ:   نشر/ محّمد حجازي :  مراجعة

 .   ھـ 1406اُألولى ـ 

 .  دالئل الصدق لنھج الحّق:  ـ دالئل الصدق 192

 )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت :   تحقیق ونشر/ ھـ  1375محّمد حسن المظّفر المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / إلحیاء التراث ـ دمشق 

 .  دالئل النبّوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة:  دالئل النبّوة للبیھقيـ  193

.   د:   تحقیق/ ھـ  458أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي النیسابوري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1405الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ عبد المعطي قلعجي 

 .  دمیة القصر وُعصرة أھل العصر:  ـ دمیة القصر 194

.   د:   تحقیق/ ھـ  467علي بن الحسن بن علي بن أبي الطیب الباخرزي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1414الطبعة اُألولى ـ / دار الجیل ـ بیروت :  نشر/ محّمد التونجي 

 .  ـ دول اإلسالم 195

/ ھـ  748حّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوّفى سنة شمس الدین أبي عبداهللا م:  تألیف

الھیئة المصریة العاّمة للكتاب ـ مصر :  نشر/ فھیم محّمد شلتوت ومحّمد مصطفى إبراھیم :   تحقیق

 . م 1974/ 

 .  ـ الدین الخالص 196

اري الھندي أبي الطیب صّدیق بن حسن بن علي بن لطف اهللا الحسیني الِقّنوجي البخ:  تألیف

 .  مكتبة العرفان ـ مصر:   نشر/ محّمد زھري النّجار :   تحقیق/ ھـ  1307المتوّفى سنة 

 .  ـ دیوان أبي تّمام 197
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أبي زكریا یحیى بن علي بن محّمد بن الحسن الشیباني المعروف بالخطیب التبریزي :  شرح

الطبعة الثانیة / دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ راجي األسمر :  تعلیق/ ھـ  502المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1414ـ 

 .  ـ دیوان أبي العتاھیة 198

الطبعة / دار ومكتبة الھالل ودار البحار ـ بیروت :  نشر/ صالح الدین الھواري .   د:   تقدیم وشرح

 .   م 2004اُألولى ـ 

 .  ـ دیوان أبي فراس الحمداني 199

 .  ھـ 1414الطبعة الثانیة ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ خلیل الدویھي .  د:  شرح

 .  ـ دیوان أبي نؤاس 200

دار الكتاب العربي ـ :  نشر/ عزیز أباظة :  إشراف/ أحمد عبد المجید الغزالي :  تحقیق وشرح

 .  ھـ 1412/ بیروت 

 .  ـ دیوان امرئ القیس 201

 1421الطبعة اُألولى المحّققة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ َغرید الشیخ :  تقدیم وشرح

 .  ھـ

 .  ـ دیوان البحتري 202

الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ یوسف الشیخ محّمد .   د:  تقدیم وشرح

 .   ھـ 1407

 .  ـ دیوان جریر 203

 .   ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / ربي ـ بیروت دار الكتاب الع:  نشر/ تاج الدین َشَلق :  تقدیم وشرح

 .  ـ دیوان حّسان بن ثابت األنصاري 204

 .  ھـ 1410/  دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ عبد الرحمان البرقوقي :  تقدیم وشرح

 .  ـ دیوان الحطیئة 205

 2000/ ـ بیروت  شركة دار األرقم بن أبي األرقم:   نشر/ عمر فاروق الطّباع .   د:  تقدیم وشرح

 .   م

 .  ـ دیوان الحماسة 206

أبي زكریا یحیى بن علي بن محّمد بن الحسن الشیباني المعروف بالخطیب التبریزي :  شرح

 .  دار القلم ـ بیروت:  نشر/ ھـ  502المتوّفى سنة 
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 .  ـ دیوان الشریف الرضي 207

 ولى ـالطبعة اُأل/ مطبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمي ـ طھران :   نشر

 . ھـ   1406

 .  دیوان طرفة بن العبد:  ـ دیوان طرفة 208

 .  م 2003/ دار القلم ـ بیروت :   نشر/ عمر فاروق الطّباع .  د:  تقدیم وشرح

 .  ـ دیوان العذرّیین 209

 . ھـ  1413الطبعة اُألولى ـ / دار الجیل ـ بیروت :  نشر/ یوسف عبید .  د:  شرح

 .  ـ دیوان عمرو بن كلثوم 210

الطبعة اُألولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت :   نشر/ إمیل بدیع یعقوب .  د:  جمع وتحقیق وشرح

 .   ھـ 1411

 .  ـ دیوان عنترة 211

 .  ھـ 1419الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة النور ـ بیروت :  نشر/ علي العسیلي :  تقدیم وشرح

 .  ـ دیوان الفرزدق 212

 .   ھـ 1416الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ علي خریس :  تقدیم وشرح

 .  ـ دیوان كثّیر عّزة 213

 .   ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت :   نشر/ مجید طراد :  تقدیم وشرح

 .  ـ دیوان لبید 214

/ دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ حّنا نصر الِحّتي .  د:   دیم وتعلیقتق/ الطوسي :  شرح

 .  ھـ 1414الطبعة اُألولى ـ 

 .  ـ دیوان المتنّبي 215

 .   ھـ 1406الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ مصطفى سبیتي :   شرح وتعلیق

 .  ـ دیوان مجنون لیلى 216

 .  ھـ 1412الطبعة اُألولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ ت یوسف فرحا.  د:  شرح

 .  )علیھ السالم(دیوان اإلمام علي بن أبي طالب :  ـ الدیوان المنسوب لألمیر 217

الطبعة اُألولى ـ / المكتبة العصریة ـ بیروت :  نشر/ صابر القادري .  د:   جمع وترتیب وتحقیق

 .   ھـ 1424

 .  ـ دیوان النابغة الذبیاني 218
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 1411الطبعة اُألولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت :   نشر/ حّنا نصر الِحّتي .  د:   تقدیم وشرح

 .  ھـ

 

 

p    حرف الذالi 

 

 .  الذخیرة في علم الكالم:  ـ الذخیرة 219

المعروف بالمرتضى  أبي القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محّمد الموسوي البغدادي:  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي :   نشر/ أحمد الحسیني :  تحقیق/ ھـ  436وعلم الھدى المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1411/ التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم 

 .  الذریعة إلى تصانیف الشیعة:  ـ الذریعة 220

/ ضواء ـ بیروت دار األ:   نشر/ ھـ  1389محسن أغا بزرك الطھراني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1403الطبعة الثالثة ـ 

 .  ذیل األمالي والنوادر:  ـ ذیل أمالي القالي 221

أبي علي إسماعیل بن القاسم بن َعیذون بن ھارون بن موسى القالي البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ ھـ  356

 

 

 

 

p    حرف الراءi 

 

 .   ربیع األبرار ونصوص األخبار:  ـ ربیع األبرار 222

جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر بن محّمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوّفى :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / مكتبة الشریف الرضي ـ قم :   نشر/ سلیم النعیمي .   د:   تحقیق/ ھـ  538سنة 

 .   ھـ 1410

 .  كتاب الرجال:  ـ رجال ابن داود 223
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محّمد :   تحقیق/ ھـ    707تقي الدین الحسن بن علي بن داود الحّلي المتوّفى ما بعد سنة :  تألیف

/ ُأفست عن المطبعة الحیدریة ـ النجف / مكتبة الشریف الرضي ـ قم :   نشر/ صادق بحر العلوم 

 .   ھـ 1392

 .  كتاب الرجال:  ـ رجال الطوسي 224

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم :  نشر/ جواد القّیومي األصفھاني :   تحقیق/ 

 .  ھـ 1415الطبعة اُألولى ـ / 

 .  ار معرفة الناقلیناختی:   ، أو اختیار معرفة الرجال:  ـ رجال الكّشي 225

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

برھان الدین محّمد بن محّمد باقر الحسیني میرداماد اإلسترابادي المعروف بالمعّلم الثالث :   تعلیق/ 

إلحیاء  )علیھم السالم(ؤّسسة آل البیت م:  نشر/ مھدي الرجائي :  تحقیق/ ھـ  1041المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1404/ التراث ـ قم 

 .   فھرست أسماء مصّنفي الشیعة:  ـ رجال النجاشي 226

:   تحقیق/ ھـ  450أبي العّباس أحمد بن علي بن العّباس النجاشي األسدي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / بعة لجماعة المدّرسین ـ قم مؤّسسة النشر اإلسالمي التا:   نشر/ موسى الشبیري الزنجاني 

 .  ھـ 1418السادسة ـ 

 .  الرحلة المدرسیة والمدرسة السّیارة في نھج الحّق:  ـ الرحلة المدرسیة 227

/ دار المرتضى ـ بیروت :   نشر/ ھـ  1352محّمد جواد البالغي النجفي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1993الطبعة الثالثة ـ 

 .  رسائل إخوان الصفاء وخّالن الوفاء:  وان الصفاـ رسائل إخ 228

أبي سلیمان محّمد بن معشر البستي المقدسي وأبي الحسن علي ابن ھارون الزنجاني وأبي :  تألیف

:  نشر/ ، من أفاضل القرن الرابع الھجري  أحمد المھرجاني وأبي الحسن العوفي وزید ابن رفاعة

 .  ھـ 1405/ سالمي ـ قم مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإل

 .  مجموعة الرسائل الفلسفیة:  ـ الرسائل الفلسفیة لصدرا 229

صدر الدین محّمد بن إبراھیم بن یحیى القوامي الشیرازي المعروف بصدر المتأّلھین :  تألیف

الطبعة اُألولى المنّقحة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1050المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1422
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 .  الرسائل:   ـ رسائل المرتضى 230

أبي القاسم علي بن الحسین بن موسى بن محّمد الموسوي البغدادي المعروف بالشریف :  تألیف

/ أحمد الحسیني :  إشراف/ مھدي الرجائي :  إعداد/  ھـ 436المرتضى وعلم الھدى المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1405/ دار القرآن الكریم ـ قم :   نشر

 .   ـ الرسالة السعدیة 231

جمال الدین أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطّھر األسدي المعروف بالعّالمة :  تألیف

مكتبة المرعشي :  نشر/ عبد الحسین محّمد علي بّقال :  تحقیق/ ھـ  726الحّلي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1410الطبعة اُألولى المحّققة ـ / النجفي العاّمة ـ قم 

 .  ـ رسالة عدم سھو النبي 232

أبي عبداهللا محّمد بن محّمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعّلم :  تألیف

المؤتمر العالمي أللفیة الشیخ المفید ـ قم :  نشر/ محّمد مھدي نجف :  تحقیق/ ھـ  413المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / 

 .   ـ رسالة الغفران 233

/ ھـ  449أبي العالء أحمد بن عبداهللا بن سلیمان بن محّمد التّنوخي المعّري المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1410الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ علي حسن فاعور :   تحقیق

 .   ـ الرسول والیھود وجھًا لوجھ 234

الطبعة / ، ومؤّسسة الرّیان ـ بیروت  مكتبة ابن كثیر ـ الكویت:  نشر/ رصفي سعد الم.  د:  تألیف

 .  ھـ 1423الثانیة ـ 

 .  ـ روائع إسالمّیة 235

 .  ھـ 1404الطبعة الثانیة ـ / مطبعة الزھراء الحدیثة ـ الموصل :  نشر/ إبراھیم النعمة :   إعداد

 .  النبوّیة البن ھشام الروض اآلنف في تفسیر السیرة:  ـ الروض اآلنف 236

أبي القاسم عبد الرحمان بن عبداهللا بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي السھیلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1420/ دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ طھ عبد الرؤوف سعد :  تحقیق/ ھـ  581

 .   روضات الجّنات في أحوال العلماء والسادات:  ـ روضات الجّنات 237

محّمد باقر بن زین العابدین بن أبي القاسم بن حسین الموسوي الخوانساري األصفھاني :  لیفتأ

 .  مكتبة إسماعیلیان ـ طھران:  نشر/ أسد اهللا إسماعیلیان :   تحقیق/ ھـ  1313المتوّفى سنة 

 .   ریاض السالكین في شرح صحیفة سّید الساجدین:  ـ ریاض السالكین 238
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لي خان بن أحمد بن محّمد معصوم بن أحمد بن إبراھیم الحسیني المدني صدر الدین ع:  تألیف

مؤّسسة النشر :  نشر/ محسن الحسیني األمیني :  تحقیق/ ھـ  1120الشیرازي المتوّفى سنة 

 .   اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم

 .  ریاض العلماء وحیاض الفضالء:   ـ ریاض العلماء 239

/ ھـ  1130عبداهللا أفندي بن عیسى بن محّمد صالح بن میر محّمد األصفھاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1401/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :  نشر/ أحمد الحسیني :   تحقیق

 

 

p    حرف الزاءi 

 

 .  زاد المسیر في علم التفسیر:  ـ زاد المسیر 240

عبد الرحمان بن علي بن محّمد البكري البغدادي الحنبلي المعروف جمال الدین أبي الفرج :  تألیف

محّمد بن عبد الرحمان عبداهللا والسعید بن .  د:   تحقیق/ ھـ  597بابن الجوزي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1407الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ بسیوني زغلول 

  . كتاب الزھد الكبیر:  ـ الزھد للبیھقي 241

أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبداهللا بن موسى البیھقي النیسابوري الخسروجردي :  تألیف

الطبعة / مؤّسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت :  نشر/ عامر أحمد حیدر :  تحقیق/ ھـ  458المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1417الثالثة ـ 

 .  زھر اآلداب وثمر األلباب:  ـ زھر اآلداب 242

.  د:   تحقیق/ ھـ  453أبي إسحاق إبراھیم بن علي الحصري القیرواني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1421الطبعة اُألولى ـ /  المكتبة العصریة ـ بیروت:  نشر/ صالح الدین الھواري 

 

 

 

 

 

p    حرف السینi 
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 .  ـ سمط الآللي 243

عبد :  تحقیق/ ھـ  496أبي عبید عبداهللا بن عبد العزیز بن محّمد البكري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ العزیز المیمني 

 .  سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي:  ـ سمط النجوم العوالي 244

/ ھـ  1111المّكي الشافعي المتوّفى سنة  عبد الملك بن حسین بن عبد الملك العاصمي:  تألیف

/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محّمد معّوض :   تحقیق

 .  ھـ 1419الطبعة اُألولى ـ 

 .  كتاب السنن:  ـ سنن ابن ماجة 245

:   تحقیق/ ھـ  275نة أبي عبداهللا محّمد بن یزید القزویني المعروف بابن ماجة المتوّفى س:  تألیف

 .  دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ محّمد فؤاد عبد الباقي 

 .  السنن:  ـ سنن أبي داود 246

أبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر السجستاني األزدي الحنبلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الفكر ـ بیروت:   نشر/ الحمید  محّمد محیي الدین عبد:  تحقیق/ ھـ  275

 .  الجامع الصحیح:  ـ سنن الترمذي 247

أحمد :   تحقیق/ ھـ   279أبي عیسى محّمد بن عیسى بن سورة الترمذي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1357/ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :   نشر/ محّمد شاكر 

 .  السنن:  ـ سنن الدارقطني 248

عبداهللا ھاشم الیماني :   تحقیق/ ھـ  385علي بن عمر الدارقطني المتوّفى سنة أبي الحسن :  تألیف

 .  ھـ 1406الطبعة الرابعة ـ / عالم الكتب ـ بیروت :  نشر/ المدني 

 .  السنن:  ـ سنن الدارمي 249

أبي محّمد عبداهللا بن عبد الرحمان بن الفضل بن بھرام الدارمي التمیمي السمرقندي :  تألیف

 .  ھـ 1398/ دار الفكر ـ القاھرة :  نشر/ ھـ  255ى سنة المتوّف

 .  السنن الكبرى:  ـ السنن الكبرى للبیھقي 250

أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبداهللا بن موسى البیھقي النیسابوري الخسروجردي :  تألیف

 .  دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ ھـ  458المتوّفى سنة 

 .  السنن:  ـ سنن النسائي 251
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/ ھـ  303أبي عبد الرحمان أحمد بن شعیب بن علي النسائي الخراساني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1348الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر ـ بیروت :   نشر

 .  ـ سیر أعالم النبالء 252

/ ھـ  748نة شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوّفى س:  تألیف

/ مؤّسسة الرسالة ـ بیروت :  نشر/ شعیب األرناؤوط :  إشراف/ مجموعة من الباحثین :   تحقیق

 .  ھـ 1417الطبعة الحادیة عشرة ـ 

 .  السیرة النبوّیة وأخبار الخلفاء:  ـ السیرة النبوّیة البن حّبان 253

السّید :   تحقیق/ ھـ  354الَبستي المتوّفى سنة أبي حاتم محّمد بن حّبان بن أحمد التمیمي :  تألیف

 .  ھـ 1407الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت :   نشر/ عزیز بك وجماعة 

 .  عیون األثر في فنون المغازي والسیر:  ـ السیرة النبوّیة البن سّید الناس 254

:   نشر/ ھـ  734أبي الفتح محّمد بن محّمد بن عبداهللا بن یحیى بن سّید الناس المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1406/ مؤّسسة عّز الدین ـ بیروت 

 .   السیرة النبوّیة:  ـ السیرة النبوّیة البن كثیر 255

بصروي عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر القرشي ال:  تألیف

دار إحیاء التراث ـ :  نشر/ مصطفى عبد الواحد :   تحقیق/ ھـ  774الدمشقي الشافعي المتوّفى سنة 

 .  بیروت

 .  السیرة النبوّیة:  ـ السیرة النبوّیة البن ھشام 256

/ ھـ  218أبي محّمد عبد الملك بن ھشام بن أّیوب الحمیري المعافري الذھلي المتوّفى سنة :  تألیف

دار إحیاء التراث العربي ـ :  نشر/ مصطفى السقا وإبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي  :  تحقیق

 .   ھـ 1421الطبعة الثالثة ـ / بیروت 

 

 

 

 

p    حرف الشینi 

 

 .  شبھات وأباطیل خصوم اإلسالم والرّد علیھا:  ـ شبھات وأباطیل خصوم اإلسالم 257
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دار العودة :  نشر/ عبد القادر أحمد عطا :  داد وترتیبجمع وإع/ محّمد متوّلي الشعراوي :  تألیف

 .  م 1988/ ـ بیروت 

 .  شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة:  ـ شجرة النور الزكیة 258

 .  دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ ھـ  1360محّمد بن محّمد مخلوف المتوّفى سنة :  تألیف

 .   من ذھب شذرات الذھب في أخبار:  ـ شذرات الذھب 259

 1089أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محّمد المعروف بابن العماد الحنبلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1414/ دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ ھـ 

 .  الشذرة في األحادیث المشتھرة:  ـ الشذرة 260

:   نشر/ بسیوني ذغلول كمال :   تحقیق/ ھـ  953محّمد بن طولون الصالحي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ  1413الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت 

 .  شرح ألفیة ابن مالك:  ـ شرح ابن عقیل 261

:   تحقیق/ ھـ  769بھاء الدین عبداهللا بن عقیل العقیلي الھمداني المصري المتوّفى سنة :  تألیف

 1411الطبعة الثانیة ـ / ـ قم  )علیھ السالم(الشھداء    مكتبة سّید:  نشر/ محّمد محیي الدین عبد الحمید 

 .  ھـ

 . شرح اإلتحافات السنیة باألحادیث القدسیة:  ـ شرح اإلتحافات السنیة 262

زین الدین محّمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحّدادي الُمَناوي :  تألیف

دار ابن :  نشر/ عبد القادر األرناؤوط وطالب عّواد :  یقتحق/ ھـ  1031القاھري المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1420الطبعة اُألولى ـ / كثیر ـ دمشق 

 .  الشرح على اإلشارات والتنبیھات:  ـ شرح اإلشارات للطوسي 263

:  تحقیق/ ھـ  672نصیر الدین أبي جعفر محّمد بن محّمد بن الحسن الطوسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1413/ مؤّسسة النعمان ـ بیروت :  نشر/ سلیمان دنیا .   د

 .   ـ شرح اُألصول الخمسة 264

أحمد بن الحسین :  تعلیق/ ھـ  415عبد الجّبار بن أحمد الھمذاني األسد آبادي المتوّفى سنة :  تألیف

/ ت دار إحیاء التراث العربي ـ بیرو:  نشر/ سمیر مصطفى رباب :   تصحیح/ بن أبي ھاشم 

 .  ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ 

 .  شرح ُأصول الكافي:  ـ شرح ُأصول الكافي لصدرا 265
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صدر الدین محّمد بن إبراھیم بن یحیى القوامي الشیرازي المعروف بصدر المتأّلھین :  تألیف

مؤّسسة مطالعات وتحقیقات فرھنگي :   نشر/ محّمد خواجوي :   تصحیح/ ھـ  1050المتوّفى سنة 

 .  ش.   ھـ 1366الطبعة اُألولى ـ / ـ طھران ) ة البحوث والتحقیقات الثقافیةمؤّسس(

 .  ـ شرح الباب الحادي عشر 266

جمال الدین المقداد بن عبداهللا الحّلي السیوري المعروف بالفاضل المقداد المتوّفى سنة :  تألیف

 .  إیران:  نشر/ ھـ  826

 .  المشرح تجرید الك:   ـ شرح التجرید للقوشجي 267

مكتبة المعرفة ـ :  نشر/ ھـ  879عالء الدین علي بن محّمد القوشجي الحنفي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  شیراز

 .  شرح السّنة:  ـ شرح السّنة للبغوي 268

/ ھـ  516أبي محّمد الحسین بن مسعود بن محّمد بن الفّراء البغوي الشافعي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1419/ الفكر ـ بیروت  دار:  نشر/ ید محّمد اللّحام سع:   تحقیق

 .   شرح سنن النسائي:   ـ شرح السیوطي على سنن النسائي 269

جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

 .   ھـ 1348ولى ـ الطبعة اُأل/   دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ ھـ  911المتوّفى سنة 

 .  شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب:  ـ شرح شذور الذھب 270

جمال الدین أبي محّمد عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا بن ھشام األنصاري المصري :  تألیف

 .  ھـ 1410الطبعة الثانیة ـ / دار الھجرة ـ قم :  نشر/ ھـ  761المتوّفى سنة 

 .  شرح فصوص الحكم:  الحكم للغراب ـ شرح فصوص 271

 .   مطبعة زید ابن ثابت ـ دمشق:  طبع/ محمود محمود الغراب :  تألیف وجمع وتحقیق ونشر

 .  شرح فصوص الحكم:  ـ شرح القاساني على فصوص الحكم 272

ة الرابعة الطبع/ ـ قم    بیدار:  نشر/ ھـ  730كمال الدین عبد الرّزاق القاساني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ش.   ھـ 1370ـ 

 .  ـ شرح المقاصد 273

ھـ  793سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداهللا التفتازاني الخراساني الشافعي المتوّفى سنة :  تألیف

 1371الطبعة اُألولى ـ / مكتبة الشریف الرضي ـ قم :  نشر/ عبد الرحمان عمیرة .  د:   تحقیق/ 

 .  ش.  ھـ
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 .  ـ شرح المنظومة 274

حسن حسن زاده :  تصحیح وتعلیق/ ھـ  1289ھادي بن مھدي السبزواري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1417الطبعة الثالثة ـ / ناب ـ طھران :   نشر/ مسعود طالبي :   تحقیق/ اآلملي 

 .   ـ شرح المواقف 275

السّید الشریف أبي الحسن علي بن محّمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي المعروف ب:  تألیف

 .  مطبعة السعادة ـ مصر:  نشر/ محّمد بدر الدین النعساني :  تصحیح/ ھـ  816المتوّفى سنة 

 .  شرح نھج البالغة:  ـ شرح نھج البالغة البن أبي الحدید 276

المعروف بابن أبي الحدید عّز الدین أبي حامد عبد الحمید بن ھبة اهللا المدائني المعتزلي :  تألیف

الطبعة اُألولى / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ حسین األعلمي :  تعلیق/ ھـ  656المتوّفى سنة 

 . ھـ 1415المصّححة ـ 

 .  ـ شروح الشمسیة 277

:   نشر/ القطب الرازي والشریف الجرجاني والسیالكوتي والدسوقي والدواني والشربیني :  تألیف

 . شركة شمس المشرق للخدمات الثقافیة ـ بیروت

 .  شعب اإلیمان:  ـ شعب اإلیمان للبیھقي 278

أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبداهللا بن موسى البیھقي النیسابوري الخسروجردي :  تألیف

الطبعة /  دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ حمدي الدمرداش محّمد العدل :  تحقیق/ ھـ  458المتوّفى سنة 

 .  ھـ  1424اُألولى ـ 

 .  طبقات الشعراء:  ، أو الشعر والشعراء:  ـ الشعر والشعراء البن قتیبة 279

مفید .  د:   تحقیق/  ھـ 276أبي محّمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1405الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ محّمد قمیحة ونعیم زرزور 

 .  النجفیات:  ، أو شعراء الغري:  ـ شعراء الغري 280

ُأفست عن / ھـ  1408/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :   نشر/ علي الخاقاني النجفي :  تألیف

 .   ھـ 1373/ المطبعة الحیدریة ـ النجف 

 .  ـ شعراء النصرانیة بعد اإلسالم 281

الطبعة / ـ بیروت    دار المشرق:  نشر/ م  1927س شیخو الیسوعي المتوّفى سنة لوی:  تألیف

 . م 1999الخامسة ـ 
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 .  ـ شعراء النصرانیة قبل اإلسالم 282

الطبعة / ـ بیروت    دار المشرق:  نشر/ م  1927لویس شیخو الیسوعي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1999الخامسة ـ 

 .  الشفا بتعریف حقوق المصطفى:  ـ الشفا للقاضي عیاض 283

مكتبة :  نشر/ ھـ  544أبي الفضل عیاض بن موسى الیعصبي األندلسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ومطبعة المشھد الحسیني ـ القاھرة

 .  )في المنطق والریاضّیات والطبیعّیات واإللھّیات(الشفاء :  ـ الشفاء 284

أبي علي الحسین بن عبداهللا بن الحسن بن علي بن سینا البلخي البخاري المعروف بالشیخ :  تألیف

محمود .   األب قنواتي وسعید زاید وعبداهللا إسماعیل و د:  تحقیق/ ھـ  428الرئیس المتوّفى سنة 

العربي ـ  الھیئة المصریة العاّمة للتألیف والنشر ودار الكتاب:  نشر/ عبد الحلیم منتصر .  قاسم و د

 .  ھـ 1380/ القاھرة 

 .   شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل:  ـ شفاء العلیل 285

برھان الدین محّمد بن أبي بكر بن أّیوب الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قّیم الجوزیة :  تألیف

دار الحدیث ـ القاھرة :  نشر/ مود السّید محّمد السّید وسعید مح.   د:  تحقیق/ ھـ  751المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1414الطبعة اُألولى ـ / 

 .  شوارق اإللھام في شرح تجرید الكالم:  ـ شوارق اإللھام 286

:  نشر/ ھـ  1015عبد الرّزاق بن علي بن الحسین الالھیجي الجیالني المتوّفى بعد سنة :  تألیف

 .   مھدوي ـ أصفھان

 .  لمعتزلةـ الشیعة بین األشاعرة وا 287

 .   م 1978الطبعة اُألولى ـ / دار القلم ـ بیروت :   نشر/ ھاشم معروف الحسني :  تألیف

 

 

p    حرف الصادi 

 

 .  الصافي في تفسیر القرآن:  ـ الصافي 288

:  تحقیق/ ھـ  1091محّمد محسن بن مرتضى المعروف بالفیض الكاشاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1419الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران :  نشر/ محسن الحسیني األمیني 
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 .  صبح األعشى في صناعة اإلنشاء:  ـ صبح األعشى 289

المؤّسسة المصریة :   نشر/ ھـ  821أبي العّباس أحمد بن علي القلقشندي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1963/ العاّمة ـ مصر 

 .  تاج اللغة وصحاح العربیة:  ـ صحاح اللغة 290

أحمد عبد الغفور :  تحقیق/ ھـ  393أبي نصر إسماعیل بن حّماد الجوھري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1407الطبعة الرابعة ـ / دار العلم للمالیین ـ بیروت :   نشر/ عّطار 

 .  الصحیح:  ـ صحیح البخاري 291

 أبي عبداهللا محّمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ:  تألیف

دار ابن كثیر :   نشر/ مصطفى دیب الُبغا .  د:  تحقیق/ ھـ  256البخاري الجعفي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1414الطبعة الخامسة ـ / ودار الیمامة ـ دمشق وبیروت 

 .  الصحیح:  ـ صحیح مسلم 292

محّمد :   تحقیق/ ھـ  261ّلم بن الحّجاج القشیري النیسابوري المتوّفى سنة أبي الحسین مس:  تألیف

 .   م 1972الطبعة الثانیة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :   نشر/ فؤاد عبد الباقي 

 .  ))علیھ السالم(مجموعة أدعیة اإلمام زین العابدین (ـ الصحیفة السّجادیة  293

 .  ھـ 1423الطبعة الثانیة ـ / ـ قم  )علیھم السالم(مي ألھل البیت المجمع العال:  تصحیح ونشر

 .  ـ صفوة الصفوة 294

أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محّمد بن علي البكري البغدادي الحنبلي المعروف :  تألیف

 :  نشر/ محّمد رّواس قلعجي .  محمود فاخوري و د:  تحقیق/ ھـ  597بابن الجوزي المتوّفى سنة 
 .   ھـ 1406الطبعة الرابعة ـ / دار المعرفة ـ بیروت 

 

 

p    حرف الضادi 

 

 .  ـ الضائع من معجم اُألدباء 295

 شركة المعرفة للنشر والتوزیع:  نشر/ مصطفى جواد .  د:  تألیف

 .  ھـ 1410/ المحدودة ـ العراق 
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p    حرف الطاءi 

 

 .  ـ طبقات الحّفاظ 296

جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

الطبعة / مكتبة وھبة ـ القاھرة :  نشر/ علي محّمد عمر :   تحقیق/ ھـ  911الشافعي المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1393اُألولى ـ 

 .  الطبقات:  ـ طبقات خلیفة 297

أبي عمرو خلیفة بن خّیاط بن أبي ھبیرة اللیثي العصفري المعروف بشّباب المتوّفى سنة :  تألیف

:  تحقیق/ موسى بن زكریا بن یحیى التستري لمحّمد بن أحمد بن محّمد األزدي :  روایة/ ھـ  240

 .  ھـ 1402الطبعة الثانیة ـ / دار طیبة ـ الریاض :  نشر/ أكرم ضیاء الُعمري .   د

 .  قات الشافعیة الكبرىـ طب 298

/ ھـ  771تاج الدین أبي نصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوّفى سنة :  تألیف

دار إحیاء الكتب العربیة ـ :  نشر/ عبد الفّتاح محّمد الحلو ومحمود محّمد الطناحي :   تحقیق

 .  القاھرة

 .  فعیةطبقات الشا:  ـ طبقات الشافعیة البن قاضي شھبة 299

تقي الدین أبي بكر بن أحمد بن محّمد بن عمر بن محّمد األسدي الدمشقي المعروف بابن :  تألیف

دار الندوة الجدیدة ـ :  نشر/ عبد العلیم خان .   د:  تحقیق/ ھـ  851قاضي شھبة المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1407/ بیروت 

 .  طبقات الشعراء:  ـ طبقات الشعراء البن سّالم 300

الطبعة / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ ھـ  231محّمد بن سّالم الجمحي المتوّفى سنة :  فتألی

 .  ھـ 1408الثانیة ـ 

 .  ـ طبقات الفقھاء 301

 476أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي الشافعي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1356/ مطبعة بغداد ـ بغداد :  نشر/ ھـ 

 .  الطبقات الكبرى:  ـ الطبقات الكبرى البن سعد 302
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دار :  نشر/ ھـ  230أبي عبداهللا محّمد بن سعد بن منیع الزھري البصري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1405/ بیروت ـ بیروت 

 .  طبقات المفّسرین:  ـ طبقات المفّسرین للداودي 303

دار الكتب :  نشر/  ھـ 945ن أحمد الداودي المتوّفى سنة شمس الدین محّمد بن علي ب:  تألیف

 .  ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / العلمیة ـ بیروت 

 .   الطراز المتضّمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز:   ـ الطراز 304

مطبعة :  طبع/ ھـ  749یحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم العلوي الیمني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1914/ المقتطف ـ مصر 

 .  ـ طوالع األنوار 305

ھـ  685ناصر الدین أبي سعید عبداهللا بن عمر بن محّمد البیضاوي الشیرازي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ُأفست عن إحدى المطابع الباكستانیة/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :  نشر/ 

 

 

p    حرف العینi 

 

 .  العبر في خبر من غبر:  ـ العبر 306

/ ھـ  748شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1960/ دائرة المطبوعات ـ الكویت :   نشر/ صالح الدین المنجد .  د:   تحقیق

 .  ـ عّدة اُألصول 307

ھـ  460ن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة أبي جعفر محّمد بن الحس:  تألیف

 .   ھـ 1417الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة البعثة ـ قم :   نشر/ محّمد رضا األنصاري القّمي :  تحقیق/ 

 .  عّدة الداعي ونجاح الساعي:  ـ عّدة الداعي 308

/ ھـ  841الحّلي المتوّفى سنة  جمال الدین أبي العّباس أحمد بن محّمد بن فھد األسدي:  تألیف

 .  ھـ 1420الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة المعارف اإلسالمیة ـ قم :   تحقیق ونشر

 .  العقد الثمین في تاریخ البلد األمین:   ـ العقد الثمین 309

محّمد عبد :  تحقیق/ ھـ  832تقي الدین محّمد بن أحمد الحسني الفاسي المّكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1419الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ لقادر أحمد عطا ا
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 .  ـ العقد الفرید 310

شھاب الدین أبي عمر أحمد بن محّمد بن عبد رّبھ بن حبیب بن درید بن سالم األندلسي :  تألیف

الطبعة / العلمیة ـ بیروت دار الكتب :   نشر/ مفید محّمد قمیحة .  د:  تحقیق/ ھـ  328المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1417اُألولى ـ 

حوار یدور في فضاء (العالقة الجدلیة بین التاریخ والطقوس المسیحیة :  ـ العالقة الجدلیة 311

 .  )الالھوت المسیحي

 .  ھـ 1417الطبعة اُألولى ـ / دار الوعي ـ بیروت :  نشر/ المحامي أحمد عمران :  تألیف

 .   ـ علل الشرائع 312

أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القّمي المعروف بالصدوق :  تألیف

 .  ھـ 1408الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/    ھـ 381المتوّفى سنة 

 .  العلل المتناھیة في األحادیث الواھیة:   ـ العلل المتناھیة 313

مال الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محّمد بن علي البكري البغدادي الحنبلي ج:  تألیف

دار الكتب :  نشر/ خلیل المیس :   تقدیم وضبط/ ھـ  597المعروف بابن الجوزي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / العلمیة ـ بیروت 

 .   األحادیث الدینیة عوالي اللئالي العزیزیة في:  ـ عوالي اللئالي 314

محّمد بن علي بن إبراھیم بن حسن اإلحسائي المعروف بابن أبي جمھور المتوّفى بعد سنة :  تألیف

 .   ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / مطبعة سّید الشھداء ـ قم :   نشر/ مجتبى العراقي :  تحقیق/ ھـ  878

 .  كتاب العین:  ـ العین للفراھیدي 315

.   د:  تحقیق/ ھـ  175الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي البصري المتوّفى سنة أبي عبد :  تألیف

 .  دار ومكتبة الھالل ـ بیروت:  نشر/ إبراھیم السامّرائي .  مھدي المخزومي و د

 .  ـ عیون األخبار 316

یوسف .  د:  تحقیق/ ھـ   276أبي محّمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوّفى سنة :  تألیف

 . دار الكتب العلمیة ـ بیروت:   نشر/ علي طویل 

 .  )علیھ السالم(ـ عیون أخبار الرضا  317

أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القّمي المعروف بالصدوق :  تألیف

/ لنجف ُأفست عن المطبعة الحیدریة ـ ا/ مؤّسسة األعلمي ـ طھران :  نشر/ ھـ  381المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1390
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p    حرف الغینi 

 

 .  الغدیر في الكتاب والسّنة واألدب:  ـ الغدیر 318

مؤّسسة األعلمي ـ :  نشر/ ھـ  1392عبد الحسین أحمد األمیني النجفي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1414الطبعة اُألولى ـ / بیروت 

 .  غرر الحكم ودرر الكلم:   ـ غرر الحكم 319

تاج الدین أبي الفتح عبد الواحد بن محّمد المحفوظ بن عبد الواحد التمیمي اآلمدي المتوّفى :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ حسین األعلمي :  تصحیح/ ھـ  550سنة 

 .   ھـ 1407

 .  غنیة النزوع إلى علمي اُألصول والفروع:  ـ الغنیة 320

/ ھـ  585أبي المكارم حمزة بن علي بن زھرة الحسیني الحلبي المتوّفى سنة عّز الدین :  تألیف

 1418الطبعة اُألولى ـ / ـ قم  )علیھ السالم(مؤّسسة اإلمام الصادق :   نشر/ إبراھیم البھادري :   تحقیق

 .  ھـ

 .  ّیةالغنیة لطالبي طریق الحّق في األخالق والتصّوف واآلداب اإلسالم:  ـ الغنیة للجیالني 321

المكتبة التوفیقیة ـ :  نشر/ ھـ  561عبد القادر بن موسى بن عبداهللا الجیالني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  القاھرة

 .  غیاث اُألمم في التیاث الُظَلم:  ـ الغیاثي 322

ضیاء الدین أبي المعالي عبد الملك بن عبداهللا بن یوسف بن عبداهللا ابن یوسف بن محّمد :  تألیف

خلیل :  تحقیق/ ھـ  478ني النیسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمین المتوّفى سنة الجوی

 .   ھـ 1417الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ المنصور 

 

 

 

 

p    حرف الفاءi 
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 .  فتح الباري بشرح صحیح البخاري:   ـ فتح الباري 323

بن علي بن محّمد بن حجر الكناني العسقالني الشافعي  شھاب الدین أبي الفضل أحمد:  تألیف

 .   ھـ 1402الطبعة الثانیة ـ / ـ بیروت   دار إحیاء التراث العربي:  نشر/ ھـ   852المتوّفى سنة 

 . فتح القدیر الجامع بین فّني الروایة والدرایة من علم التفسیر:  ـ فتح القدیر 324

علي بن محّمد بن عبداهللا بن الحسن الشوكاني المتوّفى سنة  بدر الدین أبي علي محّمد بن:  تألیف

 .  دار المعرفة ـ بیروت:   نشر/ ھـ  1250

 .  اإلمام مالك فتح المالك بتبویب التمھید البن عبد البّر على موّطأ:  ـ فتح المالك 325

 1418الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ مصطفى صمیدة .   د:  ترتیب وتحقیق

 .  ھـ

 .   ـ الفتوحات المّكیة 326

محیي الدین أبي عبداهللا محّمد بن علي بن محّمد الطائي الحاتمي المعروف بابن عربي :  تألیف

 .  دار صادر ـ بیروت:  نشر/ ھـ  638المتوّفى سنة 

 . والوزراءمنیة الفضالء في تواریخ الخلفاء :  ـ الفخري في اآلداب السلطانیة 327

فخر الدین محّمد بن علي بن محّمد بن رمضان بن طباطبا الحسني المعروف بابن :  تألیف

 .   إیران:  نشر/ ھـ  709الطقطقي المتوّفى سنة 

 . فرج المھموم في تاریخ علماء النجوم:  ـ فرج المھموم 328

وس الحسني الحسیني رضي الدین أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محّمد بن طاو:  تألیف

 .   دار الذخائر ـ قم:  نشر/ ھـ  664المتوّفى سنة 

 .  فردوس األخبار بمأثور الخطاب المخّرج على كتاب الشھاب:  ـ فردوس األخبار 329

دار الفكر ـ بیروت :   نشر/ ھـ  509شیرویھ بن شھردار بن شیرویھ الدیلمي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1418الطبعة اُألولى ـ / 

 .  ـ الَفرق بین الِفرق 330

/ ھـ  429عبد القادر بن طاھر بن محّمد التمیمي اإلسفراییني البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1424الطبعة الرابعة ـ / دار المعرفة ـ بیروت :  نشر/ إبراھیم رمضان :   تحقیق

 .  ـ فرق الشیعة 331
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دار األضواء ـ بیروت :  نشر/ الم القرن الثالث الھجري الحسن بن موسى النوبختي من أع:  تألیف

 .  ھـ 1404الطبعة الثانیة ـ / 

 .  الفصل في الملل واألھواء والنحل:  ـ الفصل البن حزم 332

أبي محّمد علي بن أحمد بن سعید األندلسي الظاھري المعروف بابن حزم المتوّفى سنة :  تألیف

 .   دار الجیل ـ بیروت:  نشر/ الرحمان عمیرة  عبد.  یم نصر ودمحّمد إبراھ.   د:  تحقیق/ ھـ  456

 

 .  الفصول في اُألصول:  ـ الفصول 333

:   نشر/ ھـ  1250محّمد حسین بن عبد الرحیم الحائري الطھراني األصفھاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1404/ دار إحیاء العلوم اإلسالمیة ـ قم 

 .  كتاب فقھ اللغة وسّر العربیة:  ـ فقھ اللغة 334

/ ھـ  430أبي منصور عبد الملك بن محّمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري المتوّفى سنة :  تألیف

/ دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ إمیل بدیع یعقوب .  د:  مراجعة/ فائز محّمد .   د:   تحقیق

 .   ھـ 1416الطبعة الثانیة ـ 

 .  كتاب من ال یحضره الفقیھ:  ـ الفقیھ 335

أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القّمي المعروف بالصدوق :  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة :   نشر/ علي أكبر الغّفاري :  تحقیق/ ھـ  381المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1414الطبعة الثالثة ـ / لجماعة المدّرسین ـ قم 

 .  الفكر اإلسالمي الحدیث وصلتھ باالستعمار الغربي:  ـ الفكر اإلسالمي الحدیث 336

 .  م  1991الطبعة السابعة ـ / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ محّمد البھي .  د:  تألیف

 .  ـ فّن األدب الروائي عند تولستوي 337

دار الشؤون الثقافیة العاّمة ـ بغداد :   شرن/ محّمد یونس .  د:  تعریب/ إدینوكوف .  غ.   ف:  تألیف

 .  م 1986الطبعة الثانیة ـ / 

 .  ـ فھرس التراث 338

دلیل ما ـ :  نشر/ محّمد جواد الحسیني الجاللي :  تحقیق/ محّمد حسین الحسیني الجاللي :  تألیف

 .  ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / قم 

 .  الفھرست:  ـ فھرست ابن الندیم 339
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/ ھـ  438أبي الفرج محّمد بن إسحاق بن محّمد بن إسحاق الندیم الوّراق المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ   1417الطبعة الثانیة ـ / دار المعرفة ـ بیروت :   نشر

 .  فھرست كتب الشیعة وُأصولھم وأسماء المصّنفین وأصحاب اُألصول:  ـ الفھرست 340

ھـ  460أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشیخ الطائفة المتوّفى سنة :  تألیف

 1420الطبعة اُألولى ـ / مكتبة المحّقق الطباطبائي ـ قم :  نشر/ عبد العزیز الطباطبائي :  تحقیق/ 

 .  ھـ

 .  فھرست أسماء علماء الشیعة ومصّنفیھم:  ـ فھرست منتجب الدین 341

منتجب الدین أبي الحسن علي بن عبیداهللا بن بابویھ الرازي من أعالم القرن السادس :  تألیف

المكتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ـ :   نشر/ عبد العزیز الطباطبائي :   تحقیق/ الھجري 

 .   طھران

 .  ـ الفوائد الحائریة 342

تحقیق / ھـ  1206الوحید المتوّفى سنة محّمد باقر بن محّمد أكمل البھبھاني المعروف ب:  تألیف

 .  ھـ 1415الطبعة اُألولى المحّققة ـ / مجمع الفكر اإلسالمي ـ قم :  ونشر

 .  فوات الوفیات والذیل علیھا:   ـ فوات الوفیات 343

دار :  نشر/ إحسان عّباس .  د:  تحقیق/ ھـ  764محّمد بن شاكر الكتبي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  صادر ـ بیروت

 .  فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر:   ـ فیض القدیر 344

العابدین الحّدادي الُمَناوي   زین الدین محّمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین:  تألیف

 .   الحدیث ـ القاھرة دار:  نشر/ ھـ  1031القاھري المتوّفى سنة 

 

 

p    حرف القافi 

 

 .   قاموس المحیط والقابوس الوسیطال:  ـ القاموس المحیط 345

مجد الدین أبي طاھر محّمد بن یعقوب بن محّمد بن إبراھیم الفیروز آبادي الشیرازي :  تألیف

 .   دار الجیل ـ بیروت:  نشر/ ھـ   817الشافعي المتوّفى سنة 

 .   ـ القبسات 346
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بادي المعروف بالمعّلم الثالث برھان الدین محّمد بن محّمد باقر الحسیني میرداماد اإلسترا:  تألیف

مھدي محّقق وعلي الموسوي البھبھاني وإبراھیم الدیباجي :   تصحیح/ ھـ  1041المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1397/ مؤّسسة الدراسات االسالمیة ـ طھران :  نشر/ وتوشي ھیكو إیزوتسو 

 .   ـ قرب اإلسناد 347

:   تحقیق ونشر/ م القرن الثالث الھجري أبي العّباس عبداهللا بن جعفر الحمیري من أعال:  تألیف

 .   ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / التراث ـ قم  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت 

 .  قّصة الفلسفة من أفالطون إلى جون دیوي:  ـ قّصة الفلسفة لدیورانت 348

/ المعارف ـ بیروت مكتبة :  نشر/ فتح اهللا محّمد المشعشع .  د:  تعریب/ ِول دیوَرانت :  تألیف

 .   ھـ 1408الطبعة السادسة ـ 

 .  قصص األنبیاء:  ـ قصص األنبیاء للراوندي 349

غالم :   تحقیق/ ھـ  573قطب الدین أبي الحسن سعید بن ھبة اهللا الراوندي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1409 الطبعة اُألولى ـ/ مجمع البحوث اإلسالمیة ـ مشھد :  نشر/ رضا عرفانیان الیزدي 

 .  شرح قطر الندى وبّل الصدى:  ـ قطر الندى 350

جمال الدین أبي محّمد عبداهللا بن یوسف بن أحمد بن عبداهللا بن ھشام األنصاري المصري :  تألیف

الطبعة / الفیروز آبادي ـ قم :  نشر/ محّمد محیي الدین عبد الحمید :  تحقیق/ ھـ  761المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1383الطبعة الحادیة شعرة ـ / ُأفست عن مطبعة السعادة ـ مصر / ھـ  1412الثامنة ـ 

 .  قطف الثمر في بیان عقیدة أھل األثر:  ـ قطف الثمر 351

أبي الطیب صّدیق بن حسن بن علي بن لطف اهللا الحسیني الِقّنوجي البخاري الھندي :  تألیف

شركة الشرق األوسط ـ :  نشر/ عاصم عبداهللا القریوتي .  د:  تحقیق/ ھـ  1307وّفى سنة المت

 .   ھـ 1404الطبعة اُألولى ـ / عّمان 

 .   كتاب القضاء والقدر:  ـ القضاء والقدر للبیھقي 352

أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبداهللا بن موسى البیھقي النیسابوري الخسروجردي :  تألیف

الطبعة / مكتبة العبیكان ـ الریاض :  نشر/ محّمد عبداهللا آل عامر :  تحقیق/ ھـ  458المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1421اُألولى ـ 

 .  ـ قواعد العقائد 353

زین الدین أبي حامد محّمد بن محّمد بن محّمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي المتوّفى :  تألیف

 1405الطبعة الثانیة ـ / عالم الكتب ـ بیروت :   نشر/ ّمد علي موسى مح:  تحقیق/ ھـ  505سنة 

 .  ھـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .  قواعد المرام في علم الكالم:  ـ قواعد المرام 354

أحمد الحسیني :  تحقیق/ ھـ  699كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1406ة ـ الطبعة الثانی/ مكتبة المرعشي النجفي ـ قم :  نشر/ 

 .   القوانین المحكمة في اُألصول المتقنة:  ـ قوانین اُألصول 355

 1231أبي القاسم بن محّمد حسن الجیالني الشفتي المعروف بالمیرزا القّمي المتوّفى سنة :  تألیف

  .  ش .  ھـ 1308/ دار الطباعة ـ قم :  نشر/ ھـ 

 

 

p    حرف الكافi 

 

 .   الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب السّتة:  ـ الكاشف للذھبي 356

 شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز:  تألیف

:   نشر/ عّزة علي عید عطّیة وموسى محّمد علي الموشي :   تحقیق/ ھـ  748الذھبي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1392اُألولى ـ الطبعة / دار الكتب الحدیثة ـ القاھرة 

 .  ـ الكافي 357

أبي جعفر محّمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني الرازي المعروف بثقة اإلسالم المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الخامسة ـ / الكتب اإلسالمیة ـ طھران  دار:   نشر/ علي أكبر الغّفاري :  تحقیق/ ھـ  329

 .  ش.   ھـ 1363

 .  ـ الكامل في التاریخ 358

الكریم بن عبد الواحد   عّز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد:  تألیف

 1398/ دار الفكر ـ بیروت :   نشر/ ھـ  630الشیباني المعروف بابن األثیر الجزري المتوّفى سنة 

 .  ھـ

 .   ـ الكامل في ضعفاء الرجال 359

سھیل زّكار .  د:   تحقیق/ ھـ  365ني المتوّفى سنة أبي أحمد عبداهللا بن عدي الجرجا:  تألیف

 .   ھـ 1409الطبعة الثالثة ـ / دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ ویحیى مختار غّزاوي 

 .  ـ الكامل في اللغة واألدب 360
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/ أحمد محّمد كنعان :  اعتناء/ ھـ  285أبي العّباس محّمد بن یزید المبّرد المتوّفى سنة :  تألیف

 .   م 1999الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر العربي ـ بیروت :   نشر

 

 .   ـ الكرام البررة 361

 .  الكتاب العربي ـ بیروت دار:  نشر/ ھـ  1389محسن أغا بزرك الطھراني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  الكّشاف عن غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل:  ـ الكّشاف 362

جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر بن محّمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوّفى :  تألیف

 .  دار الكتاب العربي ـ بیروت:   نشر/ مصطفى حسین أحمد :  تصحیح/ ھـ  538سنة 

 .  ـ كّشاف اصطالحات الفنون 363

المولوي :  حیحتص/ محّمد أعلى بن علي التھانوي من أعالم القرن الثاني عشر الھجري :  تألیف

 .  م 1967/ مكتبة الخّیام ـ طھران :  نشر/ الحّق  محّمد وجیھ والمولوي غالم قادر والمولوي عبد

 .  كشف الخفاء ومزیل اإللباس عّما اشتھر من األحادیث على ألسنة الناس:   ـ كشف الخفاء 364

دمشقي الشافعي المتوّفى سنة إسماعیل بن محّمد عبد الھادي بن الغني العجلوني الجّراحي ال:  تألیف

 .   ھـ 1418الطبعة السابعة ـ / مؤّسسة الرسالة ـ بیروت :  نشر/ أحمد القالش :   تحقیق/ ھـ  1162

 .  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  ـ كشف الظنون 365

بي مصطفى بن عبداهللا القسطنطیني الرومي المعروف بحاجي خلیفة أو المّال كاتب الجل:  تألیف

 .   ھـ 1410/ دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1067المتوّفى سنة 

 .  كشف الغّمة في معرفة األئّمة:   ـ كشف الغّمة 366

دار الكتاب :  نشر/ ھـ  693أبي الحسن علي بن عیسى بن أبي الفتح اإلربلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   اإلسالمي ـ بیروت

 .  شرح تجرید االعتقادكشف المراد في :  ـ كشف المراد 367

جمال الدین أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطّھر األسدي المعروف بالعّالمة :  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي :   نشر/ حسن حسن زاده اآلملي :  تعلیق/ ھـ  726الحّلي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1415الطبعة الخامسة ـ / التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم 

 .  الكشف والبیان في تفسیر القرآن:  ـ الكشف والبیان 368

:   تحقیق/ ھـ  427أبي إسحاق أحمد بن محّمد بن إبراھیم الثعلبي النیسابوري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :   نشر/ أبي محّمد بن عاشور 
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 .  الكشكول:  ـ الكشكول للبھائي 369

بھاء الدین محّمد بن حسین بن عبد الصمد الحارثي الجبعي العاملي المعروف بالشیخ :  تألیف

 .   ھـ 1420الطبعة السابعة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ ھـ  1031البھائي المتوّفى سنة 

 .  كفایة األثر في النّص على األئّمة االثني عشر:  ـ كفایة األثر 370

/ أبي القاسم علي بن محّمد بن علي الخّزاز القّمي الرازي من أعالم القرن الرابع الھجري :  تألیف

 .  ھـ 1401/ بیدار ـ قم :  نشر/   عبد اللطیف الحسیني الكوھكمري الخوئي:   تحقیق

 .  رسالة كلمة التصّوف:  )ضمن الرسائل الثالث لشیخ اإلشراق(ـ كلمة التصّوف  371

/ ھـ  587ب الدین أبي الفتوح یحیى بن حبش بن أمیرك السھرودي المتوّفى سنة شھا:  تألیف

 .   ھـ 1397/ جمعیة الفلسفة ـ طھران :  نشر/ نجف قلي حبیبي :  تصحیح

 .  كمال الدین وتمام النعمة:   ـ كمال الدین 372

الصدوق أبي جعفر محّمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القّمي المعروف ب:  تألیف

مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة :   نشر/ علي أكبر الغّفاري :  تحقیق/ ھـ  381المتوفى سنة 

 .  ھـ 1416الطبعة الثالثة ـ / لجماعة المدّرسین ـ قم 

 .  ـ الكنى واأللقاب 373

مكتبة الصدر ـ :  نشر/  ھـ 1359عّباس بن محّمد رضا بن أبي القاسم القّمي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ش.   ھـ 1368الطبعة الخامسة ـ / طھران 

 .  كنز العّمال في سنن األقوال واألفعال:  ـ كنز العّمال 374

/ ھـ  975عالء الدین علي المّتقي بن حسام الدین البرھان فوري الھندي المتوّفى سنة :  تألیف

مؤّسسة :   نشر/ صفوة السقا :  سةتصحیح وفھر/ بكري حّیاني :   ضبط وتفسیر الغریب من الكتاب

 .  ھـ 1409/ الرسالة ـ بیروت 

 

 .  ـ كنز الفوائد 375

:  تحقیق/ ھـ  449أبي الفتح محّمد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1410الطبعة اُألولى ـ / دار الذخائر ـ قم :  نشر/ عبداهللا نعمة 

 

 

p    حرف الالمi 
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 .  الآللئ المصنوعة في األحادیث الموضوعة:  ـ الآللئ المصنوعة 376

جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

 .  ھـ 1403/ نشر دار المعرفة ـ بیروت / ھـ  911الشافعي المتوّفى سنة 

 .  لغة واألدبلسان العرب في ال:  ـ لسان العرب 377

جمال الدین أبي الفضل محّمد بن مكّرم بن علي بن أحمد الرویفعي األنصاري المصري :  تألیف

أمین محّمد عبد الوھاب ومحّمد الصادق :  تصحیح/ ھـ  771المعروف بابن منظور المتوّفى سنة 

الطبعة الثالثة ـ / دار إحیاء التراث العربي ومؤّسسة التاریخ العربي ـ بیروت :  نشر/ العبیدي 

 .   ھـ 1419

 .  ـ لسان المیزان 378

:   نشر/ ھـ  852شھاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1406الطبعة الثالثة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت 

 .  رسالة اللمحات:  )ضمن الرسائل الثالث لشیخ اإلشراق(ـ اللمحات  379

/ ھـ  587شھاب الدین أبي الفتح یحیى بن حبش بن أمیرك السھرودي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1397/ جمعیة الفلسفة ـ طھران :  نشر/ نجف قلي حبیبي :  تصحیح

 .  كتاب اللمع في الرّد على أھل الزیغ والبدع:  ـ اللمع 380

ھـ  324سالم األشعري المتوّفى سنة  أبي الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن:  تألیف

 .  م 1955/ مطبعة مصر ـ مصر :  نشر/ حّمودة غرابة .   د:  تحقیق/ 

 .  اللؤلؤ المرصوع فیما ال أصل لھ أو بأصلھ موضوع:   ـ اللؤلؤ المرصوع 381

ز فّوا:   تحقیق/ ھـ  1305أبي المحاسن محّمد بن خلیل القاوقجي الطرابلسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1415الطبعة اُألولى ـ / دار البشائر اإلسالمیة ـ بیروت :  نشر/ أحمد زمولي 

 .  لؤلؤة البحرین في اإلجازات وتراجم رجال الحدیث:  ـ لؤلؤة البحرین 382

:   تحقیق/ ھـ  1186یوسف بن أحمد البحراني المعروف بالمحّدث البحراني المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / إلحیاء التراث ـ قم  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت :   نشر/ لوم محّمد صادق بحر الع

 .   الثانیة

 .  اللوامع اإللھیة في المباحث الكالمیة:  ـ اللوامع اإللھیة 383
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جمال الدین المقداد بن عبداهللا األسدي الحّلي السیوري المعروف بالفاضل المقداد المتوّفى :  تألیف

مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم :   نشر/ محّمد علي القاضي الطباطبائي :   تحقیق/ ھـ  826سنة 

 .   ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / اإلسالمي ـ قم 

لوامع األنوار وسواطع األسرار األثریة شرح الدّرة المضیة في عقیدة :   ـ لوامع األنوار 384

 .  الفرقة المرضیة

ھـ أو  1188محّمد بن أحمد بن سالم بن سلیمان السفاریني النابلسي الحنبلي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1411الطبعة الثالثة ـ / الخاني ـ الریاض   المكتب اإلسالمي ـ بیروت ودار:   نشر/ ھـ  1189

 

 

p    حرف المیمi 

 

 . والطبیعّیاتالمباحث المشرقّیة في علم اإللھّیات :   ـ المباحث المشرقّیة 385

فخر الدین أبي عبداهللا محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي البكري الطبرستاني :  تألیف

محّمد :  تحقیق/ ھـ  606الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن خطیب الري المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1410ـ  الطبعة اُألولى/ دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ المعتصم باهللا البغدادي 

 .  ـ المباحثات 386

أبي علي الحسین بن عبداهللا بن الحسن بن علي بن سینا البلخي البخاري المعروف بالشیخ :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / بیدار ـ قم :  نشر/ محسن بیدارفر :   تحقیق/ ھـ  428الرئیس المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1413

 .  ـ مبادئ الفلسفة 387

 .  دار الكتاب العربي ـ بیروت:  نشر/ أحمد أمین :  تعریب/ راپوپرت .   س.  أ:  تألیف

 .  السیاسة المدنیة:  ـ مبادئ الموجودات 388

أبي نصر محّمد بن محّمد بن ُأوزلغ بن طرخان التركي الفارابي المعروف بالمعلم الثاني :  تألیف

ـ  )علیھا السالم(مكتبة الزھراء :   رنش/ فوزي متري النّجار .  د:  تحقیق/ ھـ  339المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1408الطبعة اُألولى ـ / طھران 

 .  ـ المباھلة 389

 .  مكتبة النجاح ـ طھران:  نشر/ عبداهللا الُسبیتي :  تألیف
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المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي وموقف اإلسالم :  ـ المجتمع المثالي في الفكر الفلسفي 390

 .   منھ

، ومكتبة دار  مؤّسسة علوم القرآن ـ دمشق وبیروت:   نشر/ محّمد سّید أحمد المسیر .   د:  تألیف

 .  ھـ 1404الطبعة الثانیة ـ / التراث ـ المدینة المنّورة 

 .  ـ مجمع األمثال 391

:  نشر/ ھـ  518أبي الفضل أحمد بن محّمد بن إبراھیم المیداني النیسابوري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1961/ بة الحیاة ـ بیروت دار ومكت

 .   مجمع البحرین ومطلع النّیرین:  ـ مجمع البحرین 392

/ ھـ  1087فخر الدین بن محّمد بن علي بن أحمد بن طریح الطریحي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / المكتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ـ طھران :  نشر/ أحمد الحسیني :   تحقیق

 .   ش.  ھـ 1365ة ـ الثانی

 .  مجمع البیان في تفسیر القرآن:   ـ مجمع البیان 393

أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المعروف بأمین اإلسالم المتوّفى سنة :  تألیف

 1415الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ لجنة من األفاضل :  تحقیق/ ھـ  548

 .  ھـ

 .  ع الرجالـ مجم 394

ضیاء الدین :  تحقیق/ ھـ  1016زكي الدین عنایة اهللا بن علي القھبائي المتوّفى بعد سنة :  تألیف

 .  مؤّسسة إسماعیلیان ـ قم:  نشر/ األصفھاني 

 .  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  ـ مجمع الزوائد 395

:   نشر/ ھـ  807نور الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1402الطبعة الثالثة ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت 

 .  المحاسن:  ـ المحاسن للبرقي 396

:  تحقیق/ ھـ  280ھـ أو  274أبي جعفر أحمد بن محّمد بن خالد البرقي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  الطبعة الثانیة/ دار الكتب اإلسالمیة ـ قم :   نشر/ جالل الدین الحسیني اُألرموي المحّدث 

 .  ـ محاضرات في النصرانیة 397

 .  الطبعة الثالثة/ دار الفكر العربي ـ بیروت :   نشر/ محّمد أبي زھرة المصري :  تألیف
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 .   المحّجة البیضاء في تھذیب اإلحیاء:  ـ المحّجة البیضاء 398

:  تحقیق/ ھـ  1091محّمد محسن بن مرتضى المعروف بالفیض الكاشاني المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم :  نشر/ علي أكبر الغّفاري 

 .   الثانیة

 .  مختصر إتحاف السادة المھرة بزوائد المسانید العشرة:   اف السادة المھرةـ مختصر إتح 399

شھاب الدین أبي العّباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم ابن قایماز البوصیري :  تألیف

دار الكتب العلمیة ـ :   نشر/ سّید كسروي حسن :  تحقیق/ ھـ  840الكناني الشافعي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1417طبعة اُألولى ـ ال/ بیروت 

 .  مخزن المعاني في ترجمة المحّقق المامقاني:  ـ مخزن المعاني 400

:  تحقیق واستدراك/  ھـ 1351عبداهللا بن محّمد حسن بن عبداهللا المامقاني المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / م إلحیاء التراث ـ ق )علیھم السالم( مؤّسسة آل البیت:  نشر/ محّمد رضا المامقاني 

 .   ھـ 1423

 .  المدخل إلى دراسة األدیان والمذاھب:  ـ المدخل إلى دراسة األدیان 401

/ المسیرة ـ بیروت   الدار العربیة للموسوعات ودار:  نشر/ عبد الرّزاق محّمد أسود :  تألیف

 .  ھـ 1401الطبعة اُألولى ـ 

 .  ـ مذاھب اإلسالمّیین 402

 .   م 1971الطبعة اُألولى ـ / دار العلم للمالیین ـ بیروت :  نشر/ بد الرحمان بدوي ع.  د:  تألیف

 .   مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان:  ـ مرآة الجنان 403

/ ھـ  768أبي محّمد عبداهللا بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المّكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1417الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ خلیل المنصور :   تحقیق

 .  مروج الذھب ومعادن الجوھر:  ـ مروج الذھب 404

محّمد :  تحقیق/ ھـ  346أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  رفة ـ بیروتدار المع:  نشر/ محیي الدین عبد الحمید 

 .  ـ مستدرك سفینة البحار 405

:  نشر/ حسن علي النمازي :  تحقیق/ ھـ  1405علي النمازي الشاھرودي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1418/ مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم 

 .   ـ المستدرك على الصحیحین 406
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مصطفى :   تحقیق/ ھـ  405أبي عبداهللا محّمد بن عبداهللا الحاكم النیسابوري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1411الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ عبد القادر عطا 

 .  مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل:  ـ مستدرك الوسائل 407

بن علي محّمد بن تقي الطبرسي المعروف بالمحّدث  أبي محّمد حسین بن محّمد تقي:  تألیف

إلحیاء التراث ـ  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت :   تحقیق ونشر/ ھـ  1320النوري المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1409الطبعة الثانیة ـ / بیروت 

 .  ـ مستدركات أعیان الشیعة 408

/ التعارف ـ بیروت  دار:  نشر/ ھـ  1423حسن محسن األمین العاملي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1408

 .  المستطرف في كّل فنٍّ مستظرف:  ـ المستطرف 409

دار :   نشر/ م  1446شھاب الدین أبي الفتح محّمد بن أحمد األبشیھي المحّلى المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1415ولى ـ الطبعة اُأل/ األضواء ـ بیروت 

 .  ـ المستقصى في أمثال العرب 410

جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر بن محّمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوّفى :  تألیف

 .  ھـ 1408الطبعة الثانیة ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :   نشر/ ھـ  538سنة 

 .  المسند:  ـ مسند أبي یعلى 411

:   تحقیق/ ھـ  307على أحمد بن علي بن المثّنى التمیمي الموصلي المتوّفى سنة أبي ی:  تألیف

 .  ھـ 1410الطبعة الثانیة ـ / دار المأمون للتراث ـ دمشق وبیروت :  نشر/ حسین سلیم أسد 

 .  المسند:   ـ مسند أحمد 412

دار :  نشر/ ھـ  241ة أبي عبداهللا أحمد بن محّمد بن حنبل بن ھالل الشیباني المتوّفى سن:  تألیف

 .  صادر ـ بیروت

 .   مشارق أنوار الیقین في حقائق أسرار أمیر المؤمنین:  ـ مشارق األنوار 413

مكتبة الشریف :  نشر/ ھـ  813رجب بن محّمد بن رجب البرسي الحّلي المتوّفى بعد سنة :  تألیف

 .  ھـ 1414الطبعة اُألولى ـ / الرضي ـ قم 

 .  ـ مشاھیر علماء األمصار 414

.  م:  تصحیح/ ھـ  354أبي حاتم محّمد بن حّبان بن أحمد التمیمي الَبستي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ فالیشھمر 
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 .  ـ مشكاة المصابیح 415

/ ھـ  741یزي المتوّفى سنة ولي الدین أبي عبداهللا محّمد بن عبداهللا العمري الخطیب التبر:  تألیف

 .   ھـ 1421/ دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ سعید محّمد اللّحام :   تحقیق

 .   مصابیح األنوار في حّل مشكالت األخبار:  ـ مصابیح األنوار 416

:  نشر/ ھـ  1242عبداهللا بن محّمد رضا بن شّبر بن حسن بن أحمد آل شّبر المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ـ قم مكتبة بصیرتي

 .  ـ مصارع المصارع 417

:  تحقیق/ ھـ  672نصیر الدین أبي جعفر محّمد بن محّمد بن الحسن الطوسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1405/ مكتبة المرعشي النجفي ـ قم :   نشر/ حسن المعّزي 

 .  جّنة األمان الواقیة وجّنة اإلیمان الباقیة:  ـ المصباح للكفعمي 418

تقي الدین إبراھیم بن علي بن الحسن بن محّمد بن صالح الكفعمي الحارثي العاملي المتوّفى  : تألیف

 .  ھـ 1412/ مؤّسسة النعمان ـ بیروت :   نشر/ ھـ  905سنة 

 

 .   المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر:  ـ المصباح المنیر 419

دار الفكر ـ :   نشر/ ھـ  770سنة  أحمد بن محّمد بن علي المقري الفّیومي المتوّفى:  تألیف

 .  بیروت

 .  ـ مصر الفرعونیة 420

 .   م 1991الطبعة السابعة ـ / مكتبة اإلنجلو المصریة ـ القاھرة :  نشر/ أحمد فخري :  تألیف

 .   مصفى المقال في مصّنفي علم الرجال:  ـ مصفى المقال 421

:  نشر/ أحمد منزوي :  تصحیح/ ھـ  1389محسن أغا بزرك الطھراني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1959الطبعة اُألولى ـ / مطبعة إیران الدولیة ـ إیران 

 .  المصّنف في األحادیث واآلثار:  ـ المصّنف البن أبي شیبة 422

/ ھـ  235عبداهللا بن محّمد بن أبي شیبة إبراھیم بن عثمان الكوفي العبسي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1414/ دار الفكر ـ بیروت :  نشر/ سعید محّمد اللّحام :   تحقیق

 .  المصّنف:  ـ المصّنف لعبد الرّزاق 423

حبیب الرحمان :  تحقیق/ ھـ  211أبي بكر عبد الرّزاق بن ھّمام الصنعاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1403الطبعة الثانیة ـ / المكتب اإلسالمي ـ بیروت :  نشر/ األعظمي 
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 .  المطالب العالیة من العلم اإللھي:  ـ المطالب العالیة 424

فخر الدین أبي عبداهللا محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسین بن علي البكري الطبرستاني :  تألیف

أحمد .  د:  تحقیق/ ھـ  606الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن خطیب الري المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1407الطبعة اُألولى ـ / ر الكتاب العربي ـ بیروت دا:  نشر/ حجازي السقا 

 .  مطالع األنظار في شرح طوالع األنوار:  ـ مطالع األنظار 425

:  نشر/ ھـ  749أبي الثناء شمس الدین محمود بن عبد الرحمان األصفھاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم

 .  نجف األشرفـ مع علماء ال 426

 .  ھـ 1420الطبعة اُألولى ـ / دار الثقلین ـ بیروت :  نشر/ محّمد الغروي :  تألیف

 .  ـ المعارف 427

ثروة عكاشة :  تحقیق/ ھـ  276أبي محّمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري المتوّفى سنة :  تألیف

 .  م 1960/ مطبعة دار الكتب :  نشر/ 

 .  معارف الرجال في تراجم العلماء واُألدباء:   لـ معارف الرجا 428

/ ھـ  1365محّمد بن علي بن عبداهللا بن حمداهللا بن محمود حرز الدین النجفي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1405/ مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :   نشر/ محّمد حسین حرز الدین :  تعلیق

 .  ـ معاني القرآن 429

أحمد یوسف نجاتي .   د:   تحقیق/ ھـ  207أبي زكریا یحیى بن زیاد الفّراء المتوّفى سنة :  تألیف

 .   الطبعة اُألولى/ مكتبة ناصر خسرو ـ طھران :  نشر/ ومحّمد علي النّجار 

 .   معاھد التنصیص على شواھد التلخیص:  ـ معاھد التنصیص 430

محّمد محیي الدین عبد :   تحقیق/ ھـ  963سنة  عبد الرحمان بن أحمد العّباسي المتوّفى:  تألیف

 .  عالم الكتب ـ بیروت:  نشر/ الحمید 

 .  معترك األقران في إعجاز القرآن:  ـ معترك األقران 431

جالل الدین عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محّمد بن سابق الدین الخضیري السیوطي :  تألیف

 .  دار الفكر ـ بیروت:  نشر/ علي محّمد البجاوي :  یقتحق/ ھـ  911الشافعي المتوّفى سنة 

 .  )القرآن(المعجزة الكبرى :  ـ المعجزة الكبرى 432

 .  دار الفكر ـ بیروت:   نشر/ محّمد أبي زھرة المصري :  تألیف

 .  ـ معجم األبیات الشھیرة 433
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 .  )لبنان(دار جّروس برس ـ طرابلس :   نشر/ حسن نمر َدنَدشي :  تألیف

 .  )م 2002من العصر الجاھلي حّتى سنة (معجم اُألدباء :  ـ معجم اُألدباء للجبوري 434

 . ھـ  1424الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ كامل سلمان الجبوري :  تألیف

 .  ـ معجم االستشھادات 435

 .  م 2001طبعة اُألولى ـ ال/ مكتبة لبنان ـ بیروت :  نشر/ علي القاسمي .  د:  تألیف

 .  ـ معجم األمثال العربیة 436

:  نشر/ محمود إسماعیل صیني وناصف مصطفى عبد العزیز ومصطفى أحمد سلیمان .   د:  تألیف

 .  م 1996/ مكتبة لبنان ـ بیروت 

 .  المعجم األوسط:  ـ المعجم األوسط للطبراني 437

 360أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أّیوب بن ُمطیر اللخمي الشامي الطبراني المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1405الطبعة اُألولى ـ / مكتبة المعارف ـ الریاض :   نشر/ محمود الطّحان .  د:  تحقیق/ ھـ 

 .  ـ معجم البلدان 438

/ ھـ  626شھاب الدین أبي عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الرومي الحموي البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار إحیاء التراث العربي ومؤّسسة التاریخ العربي ـ بیروت:   نشر

 .  ـ معجم التراث الكالمي 439

علیھ (اإلمام الصادق مؤّسسة :  نشر/  )علیھ السالم(اللجنة العلمیة في مؤّسسة اإلمام الصادق :  تألیف

 .   ھـ 1423الطبعة اُألولى ـ / ـ قم  )السالم

 .   معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام:   ـ معجم رجال الفكر واألدب 440

 .  ھـ 1413الطبعة الثانیة ـ / محّمد ھادي عبد الحسین األمیني النجفي .  د:  تألیف

 .  )م 2002من العصر الجاھلي حّتى سنة (لشعراء معجم ا:  ـ معجم الشعراء للجبوري 441

 .  م 2003الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ كامل سلمان الجبوري :  تألیف

 .  المعجم الصغیر:  ـ المعجم الصغیر للطبراني 442

 360ي المتوّفى سنة أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أّیوب بن ُمطیر اللخمي الشامي الطبران:  تألیف

 .  دار الكتب العلمیة ـ بیروت:  نشر/ ھـ 

 .  المعجم الكبیر:  ـ المعجم الكبیر للطبراني 443
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 360أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أّیوب بن ُمطیر اللخمي الشامي الطبراني المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الثانیة / الحدیثة ـ الموصل  مطبعة الزھراء:   طبع/ حمدي عبد المجید السلفي :   تحقیق/ ھـ 

 .   ھـ 1404ـ 

 .   ـ معجم ما ُكتب عن الرسول وأھل البیت 444

منظمة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد :   نشر/ عبد الجّبار الرفاعي .   د:  تألیف

 . ش.  ھـ 1371الطبعة اُألولى ـ / اإلسالمي ـ طھران 

 .  معجم المطبوعات العربّیة والمعّربة:  لعربّیةـ معجم المطبوعات ا 445

 .  مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم:   نشر/ ھـ  1351یوسف إلیان سركیس المتوّفى سنة :  تألیف

 .  معجم المفّسرین من صدر اإلسالم حّتى العصر الحاضر:  ـ معجم المفّسرین لنویھض 446

 .  ھـ 1409الطبعة الثالثة ـ / مؤّسسة نویھض الثقافیة ـ بیروت :  نشر/ عادل نویھض :  تألیف

 .  ـ معجم مقاییس اللغة 447

:  تحقیق/ ھـ  395أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن حبیب الرازي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1404/ مكتب اإلعالم اإلسالمي ـ قم :  نشر/ عبد السالم محّمد ھارون 

 .   مؤّرخي الشیعة ـ معجم 448

الطبعة اُألولى ـ / مؤّسسة دائرة معارف الفقھ اإلسالمي ـ قم :   نشر/ صائب عبد الحمید .  د:  تألیف

 .   ھـ 1424

 .  ـ معجم مؤّلفي الشیعة 449

الطبعة / مطبعة وزارة اإلرشاد اإلسالمي ـ طھران :   نشر/ علي الفاضل القائیني النجفي :  تألیف

 .   ـھ 1405اُألولى ـ 

 .  ـ معجم المؤّلفین 450

 .  دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت:  نشر/ عمر رضا كّحالة :  تألیف

 .  ـ معجم المؤّلفین والكّتاب العراقّیین 451

 .   م 2002الطبعة اُألولى ـ / بیت الحكمة ـ بغداد :  نشر/ صباح نوري المرزوك .  د:  تألیف

 .  ـ المغرب في حلى المغرب 452

:  نشر/ شوقي ضیف .  د:  تحقیق/ سّتة من ُأدباء األندلس خالل مائة وخمسة عشر عامًا :  تألیف

 .   الطبعة الثالثة/ دار المعارف ـ القاھرة 

 .  ـ مفاتیح الجنان 453
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مؤّسسة :   نشر/  ھـ 1359عّباس بن محّمد رضا بن أبي القاسم القّمي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الرابعة ـ / ـ قم  )علیھم السالم(اعة والنشر للمجمع العالمي ألھل البیت أنصاریان ومركز الطب

 .   ھـ 1424

 . مفتاح اللباب في شرح الباب:   ـ مفتاح الباب 454

/ ھـ  976میر أبي الفتح بن المیر مخدوم الحسیني الشریفي العربشاھي المتوّفى حدود سنة :  تألیف

 .    إیران:   نشر

 .  ـ مفتاح العلوم 455

عبد .   د:  تحقیق/ ھـ  626أبي یعقوب یوسف بن محّمد بن علي السّكاكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1420الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ الحمید ھنداوي 

 .   ة على األلسنةالمقاصد الحسنة في بیان كثیر من األحادیث المشتھر:   ـ المقاصد الحسنة 456

:  تحقیق/ ھـ  902شمس الدین أبي الخیر محّمد بن عبد الرحمان السخاوي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  مكتبة الخانجي ـ مصر:  نشر/ عبداهللا محّمد الصّدیق 

 .  كتاب مقاالت اإلسالمّیین واختالف المسلمین:   ـ مقاالت اإلسالمّیین 457

ھـ  324اعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم األشعري المتوّفى سنة أبي الحسن علي بن إسم:  تألیف

 .   ھـ 1400الطبعة الثالثة ـ / دار النشر فرانز شتاینر بفسبادن :  نشر/ ھلموت ریتر :   تصحیح/ 

 .  كتاب المقاالت والفرق:  ـ المقاالت والفرق 458

محّمد .   د:  تحقیق/  ھـ 301ة سعد بن عبداهللا بن أبي خلف األشعري القّمي المتوّفى سن:  تألیف

 .   م 1963/ مؤّسسة عطائي ـ طھران :  نشر/ جواد عالء الدین مشكور 

 .  مقّدمة الشواھد الربوبیة في المناھج السلوكیة:  ـ مقّدمة الشواھد الربوبیة 459

صدر الدین محّمد بن إبراھیم بن یحیى القوامي الشیرازي المعروف بصدر المتأّلھین :  تألیف

/ مؤّسسة التاریخ العربي ـ بیروت :  نشر/ جالل الدین اآلشتیاني :   تحقیق/ ھـ  1050لمتوّفى سنة ا

 .   م 1981الطبعة الثانیة ـ / ُأفست عن طبعة جامعة مشھد 

 .  ـ الملل والنحل 460

ّمد مح:   تحقیق/ ھـ  548أبي الفتح محّمد بن عبد الكریم بن أحمد الشھرستاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  دار المعرفة ـ بیروت:  نشر/ سّید كیالني 

 .  من افتراءات المستشرقین على اُألصول العقدیة في اإلسالم:  ـ من افتراءات المستشرقین 461

 .   ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / مكتبة العبیكان ـ الریاض :  نشر/ عبد المنعم فؤاد .  د:  تألیف
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 .  ـ مناظرة بین اإلسالم والمسیحیة 462

 .  ھـ 1412الطبعة الثانیة ـ / دار الحدیث ـ القاھرة :   نشر/ عّدة من رجال الفكر :  تألیف

 .  مناقب آل أبي طالب:  آشوب ـ المناقب البن شھر 463

سنة رشید الدین أبي جعفر محّمد بن علي بن شھر آشوب السروي المازندراني المتوّفى :  تألیف

الطبعة الثانیة المصّححة ـ / األضواء ـ بیروت  دار:  نشر/ یوسف البقاعي .   د:   تحقیق/ ھـ  588

 .   ھـ 1412

 .  المناقب:  ـ المناقب للخوارزمي 464

مالك :  تحقیق/  ھـ 568الموّفق بن أحمد بن محّمد المّكي الخوارزمي المتوّفى سنة :  تألیف

 1417الطبعة الثالثة ـ / مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدّرسین ـ قم :  نشر/ المحمودي 

 .  ھـ

 .  الكشف عن مناھج األدّلة في عقائد المّلة:  ـ مناھج األدّلة 465

 595أبي الولید محّمد بن أحمد بن محّمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .    ھـ 1423الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ شمس الدین أحمد :  تحقیق/ ھـ 

 .  مناھل العرفان في علوم القرآن:   ـ مناھل العرفان 466

:  نشر/ أحمد شمس الدین :  تحقیق/ ھـ  1367محّمد عبد العظیم الزرقاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1416/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت 

 .  ـ المنجد في األعالم 467

الطبعة الحادیة والعشرون ـ / دار المشرق ـ بیروت :  نشر/ جماعة من المتخّصصین :  تألیف

 .  م 1996

 .  ـ المنجد في اللغة 468

 1992الطبعة الثالثة والثالثون ـ / دار المشرق ـ بیروت :  نشر/ لویس معلوف وجماعة :  تألیف

 .   م

 .  نتظم في تاریخ اُألمم والملوكالم:  ـ المنتظم 469

أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محّمد بن علي البكري البغدادي الحنبلي المعروف :  تألیف

/ محّمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا :  تحقیق/ ھـ  597بابن الجوزي المتوّفى سنة 

 1412الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ نعیم زرزور :  مراجعة وتصحیح

 .  ھـ
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 .  منتھى اآلمال في تواریخ النبي واآلل:  ـ منتھى اآلمال 470

ھاشم :  تعریب/  ھـ 1359عّباس بن محّمد رضا بن أبي القاسم القّمي المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة / لتابعة لجماعة المدّرسین ـ قم مؤّسسة النشر اإلسالمي ا:   تحقیق ونشر/ الحسیني المیالني 

 . ھـ 1419الثالثة ـ 

 .  منتھى المقال في أحوال الرجال:  ـ منتھى المقال 471

:  تحقیق ونشر/ ھـ  1216أبي علي محّمد بن إسماعیل المازندراني الحائري المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1416عة اُألولى ـ الطب/ إلحیاء التراث ـ قم  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت 

 .  النظرات والعبرات:   ـ مؤّلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة 472

/ دار الجیل ـ بیروت :  نشر/ م  1924مصطفى بن محّمد لطفي المنفلوطي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1404

 .  ـ الموجز في األدب العربي وتاریخھ 473

 .   ھـ  1411الطبعة الثانیة ـ / ار الجیل ـ بیروت د:  نشر/ حّنا الفاخوري :  تألیف

 .  ـ موسوعة أعالم العرب 474

 . ھـ  1420ـ  الطبعة اُألولى/ بیت الحكمة ـ بغداد :  نشر/ مجموعة من المفّكرین :  تألیف

 

 .  موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب:  ـ موسوعة أعالم الفلسفة 475

الطبعة / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ جورج نخل .  د:  اجعةمر/ روني إیلي ألفا :  تألیف

 .   ھـ 1412اُألولى ـ 

 .  ـ موسوعة السیاسة 476

المؤّسسة العربیة للدراسات :  نشر/ عبد الوھاب الكّیالي وجماعة من المتخّصصین .  د:  تألیف

 . م 1999الطبعة الرابعة ـ / والنشر ـ بیروت 

 .  الفقھاء ـ موسوعة طبقات 477

علیھ (مؤّسسة اإلمام الصادق :  نشر/  )علیھ السالم(اللجنة العلمیة في مؤّسسة اإلمام الصادق :  تألیف

 .  ھـ  1424الطبعة اُألولى ـ / ـ قم  )السالم

 .  ـ موسوعة الشعراء واُألدباء األجانب 478

 .  م 1996) / لبنان(دار جّروس برس ـ طرابلس :  نشر/ موریس حّنا شربل .  د:  تألیف

 .  ـ موسوعة العتبات المقّدسة 479
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 .   ھـ 1407الطبعة الثانیة ـ / مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :  نشر/ جعفر الخلیلي :  تألیف

 .   ـ الموسوعة العلمّیة المبّسطة 480

منیف موسى وعبلة خوري وھادي .  خالدة سعید و د.  د:   تعریب/ مجموعة من العلماء :  تألیف

/ دار العودة ـ بیروت :  نشر/ لعلوي وسامي مبسوط ولیلى زھر الدین وأحمد سعید محّمدیة ا

 .  م 1989الطبعة اُألولى ـ 

 

 .  ـ موسوعة الفلسفة 481

الطبعة / المؤّسسة العربیة للدراسات والنشر ـ بیروت :   نشر/ عبد الرحمان بدوي .  د:   تألیف

 .   م 1984اُألولى ـ 

 .  لموردـ موسوعة ا 482

 .   م 1980الطبعة اُألولى ـ / دار العلم للمالیین ـ بیروت :  نشر/ منیر البعلبكي :  تألیف

 .  الموسوعة المیّسرة في األدیان والمذاھب المعاصرة:  ـ الموسوعة المیّسرة في األدیان 483

 .  ھـ 1409یة ـ الطبعة الثان/ أعضاء الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ـ الریاض :  تألیف ونشر

 .  ـ موسوعة النجف األشرف 484

 .   ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / دار األضواء ـ بیروت :  نشر/ جعفر الدجیلي :  تألیف

 .  ـ موّضح أوھام الجمع والتفریق 485

مؤّسسة :  نشر/ ھـ  463أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  الكتب الثقافیة ـ بیروت

 .  كتاب الموضوعات:   ـ الموضوعات البن الجوزي 486

أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محّمد بن علي البكري البغدادي الحنبلي المعروف :  تألیف

/ دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ توفیق حمدان :  تحقیق/ ھـ  597بابن الجوزي المتوّفى سنة 

 . ھـ 1415الطبعة اُألولى ـ 

 .   ـ الموّطأ 487

/ ھـ  179أبي عبداهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي المدني المتوّفى سنة :  تألیف

المكتبة الفیصلیة ـ مّكة :  نشر/ الباقي  محّمد فؤاد عبد:   تحقیق/ جمع من العلماء :  روایة

 .  المكّرمة

 .   موقف العقل والعلم والعالم من رّب العالمین وعباده المرسلین:   مـ موقف العقل والعل 488

 .   ھـ 1401الطبعة الثانیة ـ / دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت :  نشر/ مصطفى صبري :  تألیف
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 .  المیزان في تفسیر القرآن:  ـ المیزان 489

/ مؤّسسة األعلمي ـ بیروت :   نشر/ ھـ  1402محّمد حسین الطباطبائي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1411الطبعة اُألولى المحّققة ـ 

 .  میزان االعتدال في نقد الرجال:   ـ میزان االعتدال 490

/ ھـ  748شمس الدین أبي عبداهللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   المعرفة ـ بیروت دار:   نشر/ علي محّمد البجاوي :   تحقیق

 

 

p    حرف النونi 

 

 .  ـ نبّوة محّمد في القرآن 491

 .  ھـ 1393الطبعة اُألولى ـ / دار النصر ـ حلب :  نشر/ حسن ضیاء الدین ِعتر :  تألیف

 .  النجاة في الحكمة المنطقّیة والطبیعّیة واإللھّیة:  ـ النجاة 492

حسن بن علي بن سینا المعروف بالشیخ الرئیس المتوّفى أبي علي الحسین بن عبداهللا بن ال:  تألیف

 1364الطبعة الثانیة ـ / المكتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ـ طھران :  نشر/ ھـ  428سنة 

 .  ش.  ھـ

 .  النخبة البھّیة في األحادیث المكذوبة على خیر البرّیة:  ـ النخبة البھّیة 493

:  تحقیق/ ھـ  1232محّمد بن محّمد بن أحمد السنباوي األمیر الكبیر المالكي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1409الطبعة اُألولى ـ / المكتب اإلسالمي ـ بیروت :  نشر/ زھیر الشاویش 

 .  نزھة الجلیس ومنیة األدیب األنیس:   ـ نزھة الجلیس 494

/ ھـ  1180سیني الموسوي المّكي المتوّفى حدود سنة العّباس بن علي بن نور الدین الح:  تألیف

 .  م 1967/ المطبعة الحیدریة ـ النجف :   نشر

 .  نسمة السحر بذكر من تشّیع وشعر:  ـ نسمة السحر 495

:   تحقیق/ ھـ  1121ضیاء الدین یوسف بن یحیى الحسیني الیمني الصنعاني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1420الطبعة اُألولى ـ / دار المؤّرخ العربي ـ بیروت  : نشر/ كامل سلمان الجبوري 

 .   ـ نشأة الفكر الفلسفي 496

 .   م 1975الطبعة السادسة ـ / دار المعارف ـ مصر :   نشر/ علي سامي النّشار .  د:  تألیف
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 .  نصب الرایة ألحادیث الھدایة:   ـ نصب الرایة 497

دار :  نشر/ ھـ  762بن یوسف الزیلعي الحنفي المتوّفى سنة  جمال الدین أبي محّمد عبداهللا:  تألیف

 .  ھـ 1407الطبعة الثالثة ـ / إحیاء التراث العربي ـ بیروت 

 .  )نشأتھا التاریخیة وُأصول عقائدھا(النصرانیة :  ـ النصرانیة 498

 .   ھـ 1420ـ  الطبعة اُألولى/ دار عّمار ـ عّمان :   نشر/ عرفان عبد الحمید فّتاح .  د:  تألیف

 .   نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب:  ـ نفح الطیب 499

ھـ  1041شھاب الدین أبي العّباس أحمد بن محّمد بن یحیى المقري الِتلمساني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1406الطبعة اُألولى ـ / دار الفكر ـ بیروت :   نشر/ یوسف محّمد البقاعي :  تحقیق/ 

 .   َنَفس الرحمان في فضائل سلمان:  ـ َنَفس الرحمان 500

أبي محّمد حسین بن محّمد تقي بن علي محّمد بن تقي الطبرسي المعروف بالمحّدث :  تألیف

مؤّسسة :  نشر/ اي األصفھاني  جواد القّیومي الجزه: تحقیق / ھـ  1320النوري المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1411الطبعة اُألولى ـ / اآلفاق ـ إیران 

 .   ـ نقباء البشر 501

 .  الكتاب العربي ـ بیروت دار:  نشر/ ھـ  1388محسن أغا بزرك الطھراني المتوّفى سنة :  تألیف

 

 .  ـ نقد الرجال 502

تحقیق / مصطفى بن حسین الحسیني التفرشي من أعالم القرن الحادي عشر الھجري :  تألیف

 .  ھـ 1418الطبعة اُألولى ـ / إلحیاء التراث ـ قم  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت :  ونشر

 .  ـ النكت االعتقادیة 503

أبي عبداهللا محّمد بن محّمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفید وابن المعّلم :  تألیف

/ الشیخ المفید ـ قم المؤتمر العالمي أللفیة :   نشر/ رضا المختاري :  تحقیق/ ھـ  413المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1413ـ   الطبعة اُألولى

 .  النھایة في غریب الحدیث واألثر:  ـ النھایة األثیریة 504

مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محّمد الشیباني الجزري الشافعي المعروف بابن :  تألیف

دار إحیاء التراث العربي ـ  :  نشر/ محّمد أبي فضل عاشور :   اعتناء/ ھـ  606األثیر المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1422الطبعة اُألولى ـ / بیروت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .  نھایة الدرایة في شرح الكفایة:  ـ نھایة الدرایة 505

محّمد حسین بن محّمد حسن بن علي أكبر بن بابا النخجواني الغروي األصفھاني المتوّفى :  تألیف

الطبعة اُألولى ـ / إلحیاء التراث ـ قم  )سالمعلیھم ال(مؤّسسة آل البیت:  تحقیق ونشر/ ھـ  1361سنة 

 .   ھـ 1418

 .  ـ نھج اإلیمان 506

:  تحقیق/ زین الدین علي بن یوسف بن جبر األنصاري من أعالم القرن السابع الھجري :  تألیف

 .   ھـ 1418الطبعة اُألولى ـ / ـ مشھد  )علیھ السالم( مجّمع اإلمام الھادي:   نشر/ أحمد الحسیني 

 .  ))علیھ السالم(خطب ورسائل وكلمات أمیر المؤمنین (ـ نھج البالغة  507

أبي الحسن محّمد بن الحسین بن موسى بن محّمد الموسوي البغدادي المعروف بالشریف :   جمع

دار :  نشر/ صبحي الصالح .  د:  ضبط النصوص والفھارس/ ھـ  406الرضي المتوّفى سنة 

 .   ھـ 1412 الطبعة الخامسة ـ/ الھجرة ـ قم 

 .  نھج الحّق وكشف الصدق:  ـ نھج الحّق 508

جمال الدین أبي منصور الحسن بن یوسف بن علي بن المطّھر األسدي المعروف بالعّالمة :  تألیف

مؤّسسة دار الھجرة ـ قم :   نشر/ عین اهللا الحسني اُألرموي :  تحقیق/ ھـ  726الحّلي المتوّفى سنة 

 .  ھـ 1411الطبعة الثالثة ـ / 

 .  نوابغ الرواة في رابعة المئات:  ـ نوابغ الرواة 509

 : تحقیق/ ھـ  1389محسن أغا بزرك الطھراني المتوّفى سنة :  تألیف

 . ھـ 1390الطبعة اُألولى ـ / دار الكتاب العربي ـ بیروت :  نشر/ علي نقي منزوي 

 .  ةالنوافح العطرة في األحادیث المشتھر:  ـ النوافح العطرة 510

محّمد عبد :  تحقیق/ ھـ  1181محّمد بن أحمد بن جار اهللا الصفدي الیمني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ھـ 1414الطبعة الثالثة ـ / مؤّسسة الكتب الثقافیة ـ بیروت :   نشر/ القادر عطا 

 .  نور األبصار في مناقب آل بیت النبي المختار:  ـ نور األبصار 511

:  نشر/ ن مؤمن الشبلنجي المصري من أعالم القرن الثالث عشر الھجري مؤمن بن حس:  تألیف

 .  ھـ 1409/ دار الجیل ـ بیروت 

 

 

p    حرف الھاءi 
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 .   ـ الھدى إلى دین المصطفى 512

/ مطبعة العرفان ـ صیدا :  نشر/ ھـ  1352محّمد جواد البالغي النجفي المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1330

 .   ھدایة اُألّمة إلى معارف األئّمة:  ـ ھدایة اُألّمة 513

مؤّسسة : نشر / ھـ  1397محّمد جواد بن المحسن بن الحسین الخراساني المتوّفى سنة :  تألیف

 .   ھـ 1416الطبعة اُألولى ـ / البعثة ـ قم 

 .  ـ ھدیة العارفین 514

دار :   نشر/ ھـ  1339ي البغدادي المتوّفى سنة إسماعیل بن محّمد أمین بن میر سلیم البابان:  تألیف

 .  ھـ 1410/ الفكر ـ بیروت 

 .  ـ ھكذا عرفتھم 515

 .   مكتبة الشریف الرضي ـ قم:  نشر/ جعفر الخلیلي :  تألیف

 

 

 

p    حرف الواوi 

 

 .  الوافیة في ُأصول الفقھ:  ـ الوافیة 516

/ ھـ  1071عبداهللا بن محّمد البشروي الخراساني المعروف بالفاضل التوني المتوّفى سنة :  تألیف

الطبعة الثانیة / مجمع الفكر اإلسالمي ـ قم :   نشر/ محّمد حسین الرضوي الكشمیري :   تحقیق

 .  ھـ 1415المحّققة ـ 

بك القصصي في روایة آّنا واقعیة األدب وبالغة الح:  ـ واقعیة األدب في روایة آّنا كارنینا 517

 .   كارنینا لتولستوي

الطبعة اُألولى ـ / الدار النموذجیة والمكتبة العصریة ـ بیروت :  نشر/ یاسین األّیوبي .  د:  تألیف

 .   ھـ 1422

 .  وجیز الكالم في الذیل على دول اإلسالم:  ـ وجیز الكالم 518
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بّشار .   د:   تحقیق/ ھـ  902المتوّفى سنة  شمس الدین محّمد بن عبد الرحمان السخاوي:  تألیف

مؤّسسة الرسالة ـ بیروت :   نشر/ أحمد الخطیمي .  عّواد معروف وعصام فارسي الحرستاني و د

 .  ھـ 1416الطبعة اُألولى ـ / 

 .  ـ الوزراء والكّتاب 519

مصطفى السقا :  تحقیق/ ھـ  331أبي عبداهللا محّمد بن عبدوس الجھشیاري المتوّفى سنة :  تألیف

/ شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي ـ مصر :  نشر/ وإبراھیم األبیاري وعبد الحفیظ شلبي 

 .   ھـ 1401الطبعة الثانیة ـ 

 .  تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة:  ـ وسائل الشیعة 520

:  تحقیق ونشر/ ھـ  1104ة محّمد بن الحسن بن علي بن الحسین الحّر العاملي المتوّفى سن:  تألیف

 .   ھـ 1416الطبعة الثالثة ـ / إلحیاء التراث ـ قم  )علیھم السالم(مؤّسسة آل البیت 

 .   وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان:  ـ وفیات األعیان 521

 681اإلربلي المتوّفى سنة شمس الدین أبي العّباس أحمد بن محّمد بن أبي بكر بن خّلكان :  تألیف

.   ھـ 1364الطبعة الثانیة ـ / مكتبة الشریف الرضي ـ قم :  نشر/ إحسان عّباس .  د:   تحقیق/ ھـ 

 .  م 1968/ صادر ـ بیروت  ُأفست عن طبعة دار/ ش 

 

 

p    حرف الیاءi 

 

 .  الیاقوت في علم الكالم:  ـ الیاقوت 522

علي أكبر :  تحقیق/ أبي إسحاق إبراھیم بن نوبخت من أعالم القرن السابع الھجري :  تألیف

 .  ھـ 1413الطبعة اُألولى ـ / مكتبة المرعشي النجفي العاّمة ـ قم :   نشر/ ضیائي 

 .  یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر:  ـ یتیمة الدھر 523

/ ھـ  430الثعالبي النیسابوري المتوّفى سنة  أبي منصور عبد الملك بن محّمد بن إسماعیل:  تألیف

 .   ھـ 1403الطبعة اُألولى ـ / دار الكتب العلمیة ـ بیروت :  نشر/ مفید محّمد قمیحة .  د:   تحقیق

 .  ینابیع الموّدة لذي القربى:  ـ ینابیع الموّدة 524

ھـ  1294المتوّفى سنة سلیمان بن إبراھیم بن محّمد بن ترسون الحسیني البلخي القندوزي :  تألیف

 .  مؤّسسة األعلمي ـ بیروت:  نشر/ 
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 فھرس المصادر الفارسیة وغیرھا

 

 .  روض الِجنان وَروح الَجنان في تفسیر القرآن:  ـ تفسیر أبي الفتوح الرازي 1

أبي الفتوح حسین بن علي بن محّمد بن أحمد الخزاعي النیشابوري الرازي من أعالم :  تألیف

:  نشر/ محّمد مھدي ناصح .  محّمد جعفر یاحقي و د.   د:   تصحیح/ لسادس الھجري القرن ا

 .  ش.   ھـ 1381الطبعة الثالثة ـ / ـ مشھد ) آستان قدس رضوي(مؤّسسة الطباعة 

 .  دیوان خواجھ حافظ شیرازي:  ـ دیوان حافظ 2

الغیب المتوّفى سنة  شمس الدین محّمد بن بھاء الدین حافظ الشیرازي المعروف بلسان:  تألیف

 .  الطبعة الثالثة/ جاویدان ـ طھران :   نشر/ أبي القاسم أنجوي شیرازي :  اھتمام/ ھـ  791

 .  ریحانة األدب في تراجم المعروفین بالكنیة أو اللقب:  ـ ریحانة األدب 3

:  طبع/  ھـ 1373محّمد علي بن محّمد طاھر المدّرس التبریزي الخیاباني المتوّفى سنة :  تألیف

 .  ش.  ھـ 1335الطبعة الثانیة ـ / مطبعة الشركة العاّمة لطبع الكتب ـ إیران 

 .  ـ شناخت آماري جھان إسالم 4

 .  ش .  ھـ  1370الطبعة الرابعة ـ / خّرم ـ قم :  نشر/ ھادي خسروشاھي :  تألیف

 .  فوائد الرضویة في أحوال علماء مذھب الجعفریة:  ـ الفوائد الرضویة 5

 .   إیران:  طبع/  ھـ 1359عّباس بن محّمد رضا بن أبي القاسم القّمي المتوّفى سنة :  تألیف

 .  )أذان بیداري(ـ كاشف الغطاء  6

المجع العالمي للتقریب بین المذاھب اإلسالمیة ـ طھران :  نشر/ محّمد رضا سّماك أماني :  تألیف

 .  ش.  ھـ 1383الطبعة اُألولى ـ / 

 .  )سوره خشم(اء ـ كاشف الغط 7

 1372الطبعة اُألولى ـ / منّظمة اإلعالم اإلسالمي ـ قم :   نشر/ محّمد رضا سّماك أماني :  تألیف

 .  ش.  ھـ

 .  ـ گوھر مراد 8
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:  نشر/ ھـ  1015عبد الرّزاق بن علي بن الحسین الالھیجي الجیالني المتوّفى بعد سنة :  تألیف

 .  المكتبة اإلسالمیة ـ طھران

 .  لغت نامھـ  9

.  ھـ 1377الطبعة الثانیة ـ / مؤّسسة لغت نامھ دھخدا ـ طھران :  نشر/ علي أكبر دھخدا :  تألیف

 .  ش

 .  ـ مثنوي معنوي 10

/ ھـ  672جالل الدین محّمد بن بھاء الدین محّمد البلخي الرومي المولوي المتوّفى سنة :  تألیف

قوام الدین خّرم :  تقدیم وتصحیح وفھرسة/ لسون نیك:   على أساس نسخة قونیة بمقابلة وتصحیح

 .  ش.  ھـ 1375الطبعة اُألولى ـ / ناھید ـ طھران :  نشر/ شاھي 

 .   )تاریخ الحكماء(نزھة األرواح وروضة األفراح :   ـ نزھة األرواح 11

/ مقصود علي تبریزي :   ترجمھ للفارسیة/ شمس الدین محّمد بن محمود الشھرزوري :  تألیف

شركة النشر العلمیة والثقافیة ـ :   نشر/ محّمد تقي دانش پژوه ومحّمد سرور موالئي :  جعةمرا

 .   ش.  ھـ 1365الطبعة اُألولى ـ / طھران 

12  ِ H.L.Fisher, History of Europ, (London, 1955) . 
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