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 ...................................................................نظرات وتأمالت

بسم اهلل الرمحن الرحيم

نظرات وتأمالت

ه ذ ا ابذذضم تشذذان خم ذ ةات بذذضة لذذض نلذذرتي ال ذذسو ال را ي ذ و الس ذ ة و
اللبنضني من املطضةحضت ال لاي و املنضظرات األدبي و املالحظذضت الننيذ لنشذيل ال المذ
الليخ علي اضخمو الغطضء يف خمبى منضحي النكر و النلسن  .و د ضمذ

ما ذي وتب بذي

و الب ليق عليي مح ي ندو األدم يف النجو االخمرف  ،فكضن عالهض م فق ًض ال الب فيذق
إذ هيأت للقراء ه ه البض املنبقض من املقضالت الطر ن النضف

و سرت احل

ل عليهذض يف

جما ع سهل البنضول  ،ب د أن ت زعبهض ال سو و اجملالت .

مقدمة الكتاب

إن النقد ه ال راع النكري بني أبطضل ال لم ولكني صراع نبيجبي الظنذر بضحلقيقذ
املخني و القنضع بهض من طر ق لغ النكر ولقذد يذل مذن بذل ان احلقيقذ ال زالذ

تذ

من ت ضدم األفكضة و ال ا ع بجلى بضصطكضك ال قذ ل وإن البجذضةم ذد دلبنذض علذى أن
للنقذذد النه ذذي ال ذ يء األيذذر القذذيم يف األوسذذضط ال لاي ذ إذ بذذي كلذذو السذذبضة عذذن و ذذي
احلقيقذذ و ذذباخ

عذذن ةوا ال ذذ ام علذذى األ ذذن إذا اذذضن املنقذذ د ةأي أوفقذذي يف

البضة خ أو األدم أو اال باضع من خمخ ي مألت القلذ م و األاذضع خمذهرتهض ال لايذ
وصيبهض األدبي ومن هذ ا البذضم نقذد هذ ا األسذبضذ ال المذ فشذيل اللذيخ علذي اضخمذو
الغطضء فأني د دلّ على م اضع اخلطأ يف ابضم ال رم وأزال القنضع عن و ي احلقيقذ يف
حمضضذذر فشذذيل املرحذ م اللذذيخ املراألذذي خمذذيخ األزهذذر  .و اسذذبل احلقذذض ق مذذن أل اخمذذي
الغنل يف تقر ر اللجن امل ر يف تيسري الق اعد ال ربي ،و أبضن و ي ال ذ ام يف مقذضل
األسبضذ ليل مردم فكضن بضحبكضك ةأ ي – أطضل اهلل بقضه – مع ةأي هؤالء اجلهضبذ
انبهينض إىل احلقيقي وةابنض ضد ال

ذد

ام و اهلل ه امل فق للسداد .
مج ي ندو األدم
يف النجو االخمرف
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نظرات وتأمالت يف ابضم ال رم للداب ةفيليب مبى ..............................

كلمة اجلمعية
سجل املؤلو ه ه املالحظضت م اضن بضلقطر اللذقيق لبنذضن علذى ابذضم ال ذرم
ملؤلني الداب ة فيليب حبى أسذبضذ ددام اللغذضت السذضمي وة ذيئ دا ذر ال لذ م اللذر ي
مضم

برنسب ن يف اةميكض و ذد ذضءت هذ ه املالحظذضت فبنذ يف بداعذ األسذل م ود ذ

النظر ةألم مض اضن فيي من ألرب ال طن وعدم تيسر الكبب وحمنبي مبرض أبيي . 

نظرات وتأمالت
يف كتاب العرب للدكتور فيليب متى
( )1

بيناض أنض ا رأ سنر مجضل الطبي

يف لبنضن و اسبجلي أسراة د ض قهض ألةوّا الننئ

مبنضظرهذذض اخلالب ذ و أذهذذب بهذذض مذذن املبضعذذب ال قلي ذ و انطلذذق بهذذض مذذن أصذذنضد املذذضد و
أألالهلض د ل عليَّ أسبضذ عرا ي ابري

( )2

نضولين بيد اإلهداء ابضم ( ال رم ) و طذضلع

بي بنظذرات بطلذب فيهذض أن انظذر يف الكبذضم نظذر تأمذل وتذد يق ومذض ملسذ

ذدي هذ ا

الكبضم ب ن اني البد ع حبى بشبي بش ضنني ألمبذع ننسذي بر ذضض م ضنيذي و اسذب يف
حبر تأمالتي و أفكضةه  ،ومض منضظر لبنضن ذات اجلاضل النبضن ال ي سذ

ال قذ ل وبلذب

األلبضم بأل ل ب ذري مذن النظذر يف ابذضم بسذذ يف هذ ا امل ضذ ع  ،ومذض وعذي نغاذضت
إسسض وال تر ي

م بدٍ بأخمهى لسا ي من ةوا تروى لي يف هذ ا البذضم  .وي كذن

البسذ ه البكر يف بضبي فلقد ضم مجع مذن مهذر ال لاذضء املببسذر ن وفس ذ ا وحم ذ ا
دةس نظر ضتي ودف هض وخمس وا القرا
من منضب هض وم ضدةهض و د اضن

يف نقدهض وةدهذض واذم صذضدف ا عنذضء يف أ ذ هض

أ نبي عن ب شهم مايع هضتهض ون احيهض يف لغبهض و

أدلبهض ومنهج البنكري فيهض و أنض أسبطيع أن أح ي ال لرات من املؤلنضت بلغضت عد د
إال أنهض ي

د فيهض الثراء الطض ل ال لاي و املضد الغه ر من امل ضةف .

(  )1نلرتهض صسين النشضل البريتي الغراء سن . 1365
(  )2ه األسبضذ السيد ليل

اد م اضن ملسقضً يقضفيضً يف املن ضي ال را ي يف بريوت .
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وام اضنذ

يف للبسذذ عذن هذ ا امل ضذ ع ولكذن احلذ اد
أمذ اا األمذل تبذدفق ّ

الهمني اليت ال زال الدهر سددهض حن ي أذهب
واره وأطنئ

امل ني إىل م دني وحلق الطذض ر بهذض عذن

تلك الل ل املبأ ج فبضءت الننئ ةم هضمد وحضل ةااد .

و د أدةا

إذ ذاك أن سرّ الغاذ ض يف هذ ا امل ضذع وم ذدة تشذضةم األفكذضة

فيي بل ويف ال أمر ليئ من ملضهدات الن اظر وال من مدةاضت امللذضعر هذ أنذض حنذضول
م رف احلقيق و القنضع ال لاي عن طر ق الظذروف و األحذ ال الذيت مذرت بنذض ب عاذضل
القيضس و املقضةن بينهض وبني مض سبق عليهض ولذن نقنذع بذضملنق ل منهذض مهاذض ات ذو النض ذل
بضلثق و البببع وطضملض اضن

ه ه احملضول لالسبنبضا ال قلي من هذ ا الطر ذق سذرياً للذ ةاء

وم ضاس للسقيقي ال ا ي وبي نب د عن الغض ذ للغض ذ ااذض ان اجلاذ د علذى النقذل ااذض
أةبضم السري و ع يف مهضمي اجلهل و احنراف عن املنهج املسبقيم .

ف لي ب

وهنضك سرُّ د ر أال وه ال قيد االةتكضز امل ةوي من اآلبضء و األمهضت أو الذيت
ولذذدتهض البيئ ذ اال باضعي ذ ف نهذذض ذذد ذ ّة اآلةاء و األفكذذضة فينسذذر صذذضحبهض احل ذ اد
البضةبيذ ذ علذذذى حسذذذب مقبشذذذضهض وةمبذذذض أو ذذذب ذلذذذك تسذذذضهلي يف ب ذ ذ

املقذذذدمضت

االسبنبض ي مل رف ال ا ع وب لك ب اةى و ي احلقيق عني وت ذب بذني طيذضت اخلنذضء و
الكباضن .
و املضهر من ال لاضء يف ه ا املشاضة ه من اسبطضع الب فيذق بذني النقذل امل يذ

و

االسذذبنبضا ال قلذذذي ذي املقذذذدمضت الرصذذذين احملكاذذ مذذذع الذذذبخلن مذذذن يذذ د ال قيذذذد
االةتكضز على أن ك ن لي النقل ز
و د افسد البذضة خ يف ال
ال ي اسبس ذ على ب

سراا ول لب هضز .

ذ ة احلضضذر والذو البضعذذ عنض ذ اجلذدل هذ ال نذضد

راء ه ه الدةاس البضةبي لن احبضخمذ ا م ذضةفهم علذى ألذري

أسل م علاي و اس ا آلةاء نسب هض ألعالم أعجاي ضخا ا ألقضبهض فبه

بهض ال ذرم

بضدئ بدء وة و منهض البضة خ ة ثاض ظهذر احلذق و ههذق البضطذل ب ذد أن دةسذ ل تلذك
اآلةاء على ض ء االسبقراء و ال قل و أ

ت من م ضدنهض و ذد إن أةبضبهذض ذد ذاروهذض

على سبيل االحباضل و البخاني من بيل ان األمر مض ي تلك فيي فذال تكذ ن علذى قذني
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إميضن البدوي .....................................................................

مني فضن كس

خمك ك هؤالء و اسبسضل

تردداتهم إىل أذهذضن هذ ه ال

ذب إىل الذبكلم

بهض على س بيل اجلهم و الذيقني ألذري مكنييذني وال مبذضلني بهعهعذ أةاذضن مذض احبنظذ

بذي

أدمغ احملديني و أةبضم السري رونضً مبطضول فساا ا أفكذضة الطبقذ ال اةيذ لبلذك اآلةاء
احملكا ذ الرصذذين واةتضح ذ

ضذذاض رهم لبنكيذذك عذذرى أدم تلذذى رون ذضً مبطضول ذ مذذع

الهمن.
وةمبذذض بخيذذل القذذضةئ الكذذر م م ذن سذذرد مذذض تقذذدم مذذن ال امذذل امل
احلقض ق البضةبي انهض م

ب ذ لبشذذيع

د يف ابضم ال رم و إن اذضن ذد لاذئ ب شذهض مذن ب ذ

ااض سننبي عليي فياض ب د ولكنهض خمقلق هذدةت وخمذ ل يف الذننئ ذد أضذرم

أ جهذض

نضم س تبضبع األفكضة و أيضةتهض ال ار ضت املضضي فلن د إىل مض ه املهم يف املقضم فنق ل :
د
إن الكبضم وإن اضن بلغ سذهل البنذضول فيهذض طذالو وطذراو ولكذن ي بلذ حذ ّ
اإلبداع يف الب بري ااض نلضهده يف ابضم ه ا الي م  :ا ذل هذ ابذضم علاذي ال بلذ مذن
تأمالت د يق ونظرات ب يد و ضليل فلسني ملب
اسب و نظري فيي أم ة .
منهذض
القردن الب ر

لذي :

بسذ

االطذالع واثذر البببذع إال أنذي

إميان البدوي

 ( 16و أمذذض اللذ ة الذذد ين يف لذب البذذدوي فسذطسي وي نذ

ب لك فقد ضء فيي

لي األعرام اخمد انراً وننض ض من س ة الب بذ وال

هال األمر ا لك إىل منض ه ا فليئ ب دى إميضن البدوي بضلن

االعنياف اللنظي ).

ال اعلم من أ ن ا ذ املؤلذو الكذر ذم هذ ا احلكذم مذع إن ألهذل البضد ذ م ا ذو
مله ة سذجلهض البذضة خ مذع ذضد املسذلاني وة ذضل الذد ن ذد اةتكذهت علذى نذضعبهم
الد نيذ و إميذضنهم الراسذذخ فهذ ا حنظلذ االسذذدي ملذض أسذره النذذرس مذع ولذده احلذذضة

يف

حرم القضدسي طلب مني القض د أن لرا لي مذ اطن الشذ و يف اجلذيا ال ربذي ومنذضه
بضل طضء اجله ل فقضل لي ا بل ولدي أمضمي حبى بل لذي اجلذ فأسذبطيع أن أبذ ا بضلسذر
فلاض بل ولده ضل لي القض د ننذ نض أمذرك فخ نذض اخلذ فأ ضبذي حنظلذ  :يكلبذك الث ااذل
تر د أن اا ن ضس سضً على أهل مليت لقد ضسي

يف سبيل اهلل فل

ابذدي ومذن بذل
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دم

أ

لك بب

ي ضسي يف سبيل اهلل و أني لي

أن تغري ولذدي ال ذغري فبغ ذي و بذ ا

السرّ ب دي أمض و د بل فليئ هنضك مض أ لضه فهذضك ننسذي ضذسي لل ا ذب

الد ين.
فه ا احلضد

ومض نضظره د ملئ

مني ابب البضة خ إىل ح اخميهض و د خمسن

سجالت السري إىل ح افيهض وه ي طيك ص ة

منذي

لي عاذض هذ يف طيذضت نذضن البذدوي

من ال قيد ومض ه مغروس يف صايم ننسي من اإلميضن .
ول صرفنض النظر عن البضة خ و اسب رضنض مض نلضهده ونالمسي مذن بذدات ال ذرا
و احلجضز وجند بل و اللضم يف أ ضمنض ه ه و دنض ه ا الل ب احلذضة مذن أ ذ ى اللذ م
ت لبضً ملبد ي و اخمدهض تسكضً بد ني  :د ألضةت عقيدتهم يف أعاذض

لذ بهم و البضطذ

يف

د ض لذذهم بذذض ر هلذذض بدمذذي و شذذسي هلذذض حبيضتذذي ب ذذهم ذدّ مذذن حد ذذد ويبذذضت أ ذ ى مذذن
ال خر األصم .
وه ه املدني الغربي اليت اجنرف بهض اللر و أ
و أصبس

هض مبض فيهض من مسذضوئ وةذا ذل

أصالً تسببضا بي ال ع ا أدبي و أسضسضً باد عليي يف ال دعذضة وةذ لذ

ي تؤير على وضع البدوي وال خمكلي وي كن هلض أي خمذأن يف تنكذريه الذد ين ةألذم مذض
اصب من اةتبضطي بهض و احبيض ي إليهض يف ااثر خمؤوني احلي

.

ومن الغر ب داً أن بهم البدوي بلني ال قيد و اإلميذضن اللنظذي مذع أن خمذ ةه
الد ين خم ة أملبي عليذي النطذر ودف بذي إليذي الرايذه بذال دةس وال حمضااذ عقليذ فذ ن
منضخ البدوي وطبي
وهك ا تقلبضت األ

عيلي ومنضظر الطبي
اء وح

يف النيضيف و القنذضة تكذن ال قيذد مذن ننسذي،

ل الثراء وزاض األم ال ومن هض الهض

ل عنذد البذدوي

بضل دف و االتنض دون أن ك ن لي فيهض س ي أو عال وهذ ا مذض ه ذد يف وعيذي اإلهلذي
وخم ةه الد ين بأن للك ن مدبراً ومسرياً ه وةاء ال ال و الس ي .
ن م ال نكر أن ب ذ
ولكي ليئ م نى ذلك ه و

األحكذضم الد نيذ ي هذض البذدوي ال سذياض مذض بذن املذرأ
د اخللل يف عقيدتي .
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هاء الدم يف عرف ال سراء .....................................................

و أمض اآل ذ الكرميذ الذيت ااذ هض املؤلذو خمذضهد ًا لذدع اه فذضملراد منهذض إن إحذدا
ال قيد يف ننئ البدوي أو تبد لهض ب قيذد أ ذرى مذن األمذ ة ال ذ ب وذلذك ملذض ذدّمنضه
من تراه ال قيد األولي فيي ال إن ال قيد ب دمهض يهذض ال تكذ ن ةاسذخ فيذي فضإلسذالم
إمنض اضن قضسي ص ب يف تنهيم ال قيذد اإلسذالمي للبذدوي ال انذي ب ذدمض وعضهذض تكذ ن
لنظي ولقلق لسضني .
يم إن مض ذاره امل نو هنض جيده املبأمل منض شضً ملض سيجيء منذي
ال خمذذك أن ازدهذذضة الدول ذ اإلسذذالمي يف أوا ذذل عهذذدهض ر ذذع ب ذ

23

لذي (ولذض

أسذذبضبي إىل تلذذك

الق ذ ى الكضمن ذ يف البذذدو ال ذ ن هذذم ااذذض ذذضل عاذذر بذذن اخلطذذضم اصذذل ال ذذرم ومذذضد
اإلسالم) ولي

خم ري ايو حيي اإلسالم الق ى الكضمن يف ننذ س ألذري مقبن ذ وايذو

تك ن مضد اإلسالم يف مبدأ ظه ةه لن كبا ن الفي و نضفق ن فيي .

السلطة يف البدو

لذذي

 ( 20وبشذ ن البذذدو لسذذلط اللذيخ وحذذده وهذ ااذ ة ذذضل ال لذذري

سنضً) أهم عضمل يف الهعضم البدو ه ال اةيذ ولذيئ للكذ أي د ذل فيهذض فقذد بذهعم
األسر ولد الر يئ وه اصذغرهم سذن ًض و لذهد لذ لك ابذب البذضة خ الذيت تضولذ

هذ ا

امل ض ع اكبضم القبض ل ال را ي .
ومذذن نظذذر إىل ة سذذضء القبض ذذل البدو ذ يف ال

ذذر احلضضذذر الذذار  ،ودل الشذذنري

وعنه و د إنهم نذضوال هذ ه املكضنذ بضل ةايذ مذع و ذ د الكذ يف السذن بذل و ال قذل يف
ألريهم من أبنضء أسرتهم.
ن م د د

مؤهالت لغري سالل الر يئ فب ب لي الهعضم وي كذن لكذ ه يف

السن أي مسضس فياض نضلي من املنهل .

جزاء الدم يف عرف الصحراء

لي
ألري القبل ) د

 ( 210فضلدم يف عرف ال سراء ال
ض الدم بأداء الد وال زال

لكل بيلذ مقذداة مقذرة ن ذم ب ذ

ض عني إال بضلدم وال هاء ملهر ذي
حبى اآلن م

ذ د بيذنهم  ،و الذ دي

القبض ذل تقذرة أن ال عذ ض خل ذ

زعاذض هم إال
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الدم  ،و د سقط ارام جلاضع ترسلهم بيل القضتل ألوليضء املقب ل يف إسقضط الدم عن
القضتل وتساى ه ه اجلاضع يف عرفهم بذذ ( امللي ) .

النظام القبلي يف اإلسالم

لي

 ( 21و ذد اسذبغل اإلسذالم هذ ا النظذضم القبلذي يف النب حذضت املب ذدد )

ال ي نهم من ه ا الب بري ان اإلسالم د خمرع ه ا النظضم و

لي من أحكضمذي و انينذي

 ،مع إن اإلسالم حضةبي اخمد احملضةب فقد صدع ال حي اإلهلي يف القذردن الكذر م بذأ

املذذؤمنني بق لذذي ت ذذضىل  :إِنَّمَااالْمُمْمِنُوْااإَِلإِةِ اإَ ٌ و أاذذد ذلذذك الذذن
س اسي اأسنضن امللط ) يم ان املؤلو نض
اإلسالم دف

واحذد علذى ةابطذ ال

 بق لذذي  ( :النذذضس

حكاذي هنذض مبذض ضلذي

 41وهكذ ا شذى

ذبي الق ذ يف اجله ذر و اسذب ضض عنهذض برابطذ

د ذذد وهذذي ةابطذذ اإلميذذضن  ،و أ شذذضً نذذض

مذذض ذاذذره يف

 54بق لذذي  :و احلذذق إن

اإلسالم د وفق ااثر من أد ضن ال ضي مجي ضً إىل القشضء على ف اة اجلنئ و اللذ ن و
الق مي و ضص بني أبنض ي .
ومنهض

لي

حرية املرأة البدوية

 (22و أمض املرأ البدو س اء اضنذ

هلض ن يب وافر من احلر

إسذالمي أم ضهليذ فقذد اذضن

سدهض عليهض أ بهض املبسشر ) .

لذذيئ للاذذرأ البدو ذ أي حر ذ بذذل هذذي طذ ع ةألبذذضت ولذذي البيذ
خمؤونهض احلي

حبذذى يف أهذذم

وه الهواا  ،وليئ ال أد يف اجلضهلي إال ه خمذأن مذن خمذؤون الشذغط

علذذى املذذرأ  ،و الد ضنذ اإلسذذالمي مذذع احنيامهذذض للاذذرأ و إعطض هذذض احلر ذ ال ذذضحل هلذذض
فضملسلا ن من البذدو ي رضذخ ا لق انينهذض الذيت اذن املذرأ ةألذم مذض عرفبذي مذن خمذد
تسذذك البذذدو بهذذض ومذذذض ذاك إال للذذد حمذذضفظبهم علذذذى األنسذذضم واثذذر احبيذذذضطهم يف
األعراض ويف املثل عندهم ( النضة وال ال ضة ) .

احلرب عند العرب قبل اإلسالم

ومنهض

لي

 (46وي كن ال رم بل اإلسالم أهل حرم وخمد ) .

اإلسالم د ن االسبسالم ..........................................................

اذذضن علذذى املؤلذذو أن ذذني الذذهمن الذ ي ي كذذن ال ذذرم فيذذي اذ لك و إال فقبذذل
اإلسالم اضن

احلرم بيذنهم ض اذ علذى ذدم وسذض تشذرمهض البقلذ اخلشذراء وتثري هذض

البقر ال نراء و د افبخر خمضعرهم بق لي ومذض مذضت منذض سذيد حبذو اننذي  .ونذدم د ذر
ننسي بق لي :
أصذذذذذبس

ال امحذذذذذل السذذذذذالا وال

أملذذذذذذذذك ةأس الذذذذذذذذب ري إن ننذذذذذذذذرا

و أعضم يضلذ على ألريه حيذ ضل  :قطرن وي قل جير ن يف
لنذذض اجلننذذضت الغذذر لا ذذن بضلشذذسى

لي :

وأسذذذذيضفنض قطذذذذرن مذذذذن جنذذذذد دمذذذذض

ومض اضن م ذدة ًا للروعذ و اجلذالل يف خمذ رهم احلاضسذي إال خمذد بأسذهم واثذر
حروبهم .
ومنهض

اإلسالم دين االستسالم
لي

 ( 27اإلسالم د ن االسبسالم ملليئ اهلل و إةادتي ) .

إن مؤدى ه ه ال بضة ومنه م الاذ االسبسذالم هذ أن اإلسذالم قشذي بأنظابذي
على م بنقي أن بقى مكب ف اليد أمضم خمؤوني احلي
جتضه احل اد
ةهن

وال قدم ة ذال وال ذؤ ر أ ذرى

الهمني فال ذدبر ل الذي أمذر ًا وال اذل لبذدبريه فكذر ًا بذل جي ذل ذلذك الذي

ى ألر بذ ألذري ملذضهد  ،هلذض الب ذرف املطلذق بضألعاذضل و السذلط البضمذ علذى

األف ضل و اإلسالم بذريء مذن ذلذك بذراء الذ ب مذن دم سذو فقذد حذرض اإلنسذضن
على الس ي فقضل  :أنل ليئ لإلنسضن إال مض س ى و أمر بضل ال فقضل اعال لدنيضك اأنك
ت يا أبدا ،ولذ أبذدل املؤلذو أو الكضتذب الاذ االسبسذالم بكلاذ االعباذضد علذى اهلل
لكضن اإلسذالم أل ذق لل ا ذع و ا ذرم  ،فذ ن االعباذضد علذى القذ ى الغيبيذ يف األعاذضل
ليئ إال عبضة عن االعباضد على الننئ وعدم االتكضل على من س اهض مذن البلذر وهذ
مذذن اعظذذم طذذر النجذذضا يف احليذذض و أوصذذلهض للاقضصذذد و الغض ذذضت و ذذد نلذذرنض يف ه ذ ا
امل ض ع عد مقضالت .
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معنى اجلاهلية
ومنهذذض

لذذي

ذذر الذ ي ي كذذن فيذذي نذ

 (28فضجلضهليذ إذن هذذي ال

أو ابذذضم

منهل ) .
ال و ذذي هل ذ ا الب ذذبري ف نذذي ي كذذن ال

ذذر ال ذ ي بذذل اإلسذذالم ذذضل مذذن ه ذ ن

داً يف ذلك ال

عند ن ذضةى جنذران وألريهذم و الذ ي

األمر ن ف ن اإلجنيل اضن م

ق ى يف نظري أن البساي بضجلضهلي مق ذ ة علذى
لإلسالم وهي تساي نسبي بضعببضة أن ال
منهض يف تلذك ال

ذ

ال

ذ ة ال ربيذ املقضةبذ

ة اإلسالمي اضن مسب ى امل رف فيهض أة ذى

ذ ة أو بضعببذضة هلذهض مبذض ال بذد مذن م رفبذي مذن األحكذضم اللذرعي و

امل ضةف اإلهلي .

تاريخ النيب  أيام حداثته
لي
املؤة

 (33وعلى الرألم من أن حماداً اضن من أولئك ال ن ظهروا يف ال

ة

لنض ف ننض ال ن رف إال اليسري عن حدايبي ).
حيضول املؤلو أن نبقد البضة خ يف إهاضلي هل ه النضحي ويف عقيدتي أنذي ي ني ذم

البضة خ خمخ ي عضملي يف ذلك ال
إىل ح اخميهض من ابب السري للن

ر مثل الن

حماد  فقد ملئ

املكضتذب ال ربيذ

الكر م املبكنل للرا أح الذي  مذن ذ م والدتذي

لي م لضتي  ،ويف ابضم [ الو الظن ن ] وابضم [ ال ة ذ لبذيليو اللذي
أاثرهض .
ومنهض

] ت ذداد

الشخصيات اإلسالمية يف مبدأ اإلسالم
لي

 ( 34وملذض ا ذ عذدد املذؤمنني ذهداد تذدةجيي ًض و لذهم مذن ال بيذد و

املسبش نني ضف القرخمي ن من اتسضع نن ذه ) .
لقذذد اضنذ

الر ذذضل الدا لذ يف اإلسذذالم بذذضدئ بذذدء مذذن أهذذل امل رفذ و املكضنذ .

ا لي  و أبي طضلب  و أم بكر و أبذي ذة الغنذضةي  .وألريهذم ن ذم ال نكذر انذي
اذذضن فذذيهم مذذن ال بيذذد و املسبشذذ نني ولكذذن نسذذب اللخ ذذيضت املسذذلا فذذيهم انسذذب
خمخ يضت أهل مك ملسبش نيهم وةمبض تك ن األوىل أوسع يم إن إ سضم مجل (و لهم

الد ن اإلسالمي و اليه د .......................................................

مذذن ال بيذذد و املسبشذذ نني) ي كذذن هلذذض أي منضسذذب بضمل ضذذ ع و احلكذذم ال قبشذذذيهض
االسبطراد بل ةمبذض نهذم منهذض إن اإلسذالم ي ترتكذه نهشذبي يف مبذدأ أمذره علذى ال ذرم
وحدهم بل اضن لغري الدم ال ربي فيي خمطر وافر .

مصدر اعتناق القبائل العربية لإلسالم

لي

 ( 39ولقد اعبنذق اذثري مذن هذ ه القبض ذل اإلسذالم عذن م ذلس خمخ ذي

ااثر لض اعبنقي عن ا بنضع ةوحي ).
اةألب أن اسرد للقضةئ الكر م عذد أ ذ ال مل بنقذي اإلسذالم لي ذرف صذس هذ ا
احلكم من املؤلو أو ا بي  :ضل عبد اهلل بن ةواح عندمض ضبلبهم سضفل الروم  :أ ُّهذض
النضسُ مض انض نقضتل دون ه ا الد ن ب دد وال عذد وال سذالا وال ذ

و إمنذض نقضتذل دون

ه ا الد ن ال ي أارمنض اهلل بي إلحدى احلسذنني أمذض فذ ز وخمذهضد و أمذض ن ذر مذن اهلل .
و ضل عضصم بن يضب

ابن أبي أفل األن ضةي ملض حضة بي ه ل ضل  :ان بل

فذ ىل اهلل

وإن فرةت ف ن اهلل  .و ضل حبيب بن عدي األوسي البدةي :
ولسذذ

أبذذذضلي حذذذني أم بذذلُ مسذذذلاضً

على أي نب اضن يف اهلل م رعي

إىل ألري ذلك من أ ال ة ضالت ال رم لض دل على إسالمهم عن ا بنضع ةوحذي
و إميذذضن ل ذ

 ،ومذذع األسذذو انذذي ي حيشذذرني أي ابذذضم تذذضةبي عنذذد تسذذجيلي هل ذ ه

املالحظضت على ابضم ( ال رم ) فأنض يف منطق منئ املنطق املغش م عليهض مذن سذض ر
البلدان ال ربي فال ق دهض إال املر

أو املارض أو الطبيب أو املبطبب و ذد تذر علذيَّ

األ ضم و األسضبيع وال أةى أحداً من أهل امل رف وال أملئ ابضبضً يف ه ه املنطق .

الدين اإلسالمي و اليهودية

لي

 ( 45و الد ن اإلسذالمي ا ذرم إىل اليه د ذ القض اذ علذى ال هذد القذد م

مني إىل الن راني و ال هد اجلد د ) .
عذذل مذذض ببذذضلي أنذذي سذذبق املؤلذذو إىل هذ ا الذذهعم تلسذذب ي فذذهعم إن اإلسذذالم فذذرع
اليه د مع إن اإلسالم حذضةم اليه د ذ ااثذر مذن الن ذراني وال ذهال ببلذو م هذض يف
م ظذذم األحكذذضم وال س ذ ين يف ه ذ ه ال جضل ذ أن اعاذذل القيذذضس و املقضةن ذ بذذني أحكذذضم
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امللذذبني  ،يذذم إن هذذ ا احلكذذم مذذن املؤلذذو نذذض

مذذض سذذيجيلء منذذي

 60مذذن

لذذي :

فضإلسالم اد ن ببلو عن اليه د و الب ذ القدمي و بنق مذع الن ذراني يف ا نذي د نذضً
تبلري ضً ف ضالً .
لي

أمساء اهلل وصفاته وسبحة املسلم
 (48وهلل األاضء احلسنى تس

وتس ن ااضً ولي مثذل هذ ا ال ذدد مذن

ال نضت ول ل ه ا ه السب يف أن سبس املسلم تبألو من تس

وتس ني رز ) .

د د البساي به ا ال دد مبين على الق ل بضن أاذضء اهلل ت ينيذ و ذد نذض ا يف
ذلذذك مجضع ذ مذذن املسذذلاني ولذذيئ ال ذذنضت الذذيت حذذدهض به ذ ا احلذذد هذذي وةاء مذذؤدى
األاذضء  ،يذم إن سذبس املسذذلم تبلذ مض ذ

ذرز ولذذيئ تألينهذض مذن هذ ا املقذذداة إال ان

ال ار املسبسب من البسبي و البكبري و البهليل وألريهض ألضلبضً به ا املقداة .

وجه تسمية اإلسالم باإلسالم

لذذي

 ( 48وةمبذذض اضنذ

الاذ أسذذلم  :سذ ة ال ذذضفضت الذذيت ذذضءت يف

ذ

إبراهيم ملض حضول أن قدم ابني ربضنضً هي األصل يف تساي ه ا الد ن بضإلسالم ).
السبب يف تساي اإلسالم بضإلسالم ه أن م نى اإلسالم هذ االنقيذضد  :و الذد ن
احملاذذدي ملذذض اذذضن هذ د ذذر األد ذذضن و النضسذذخ ملذذض بلذي مذذن اللذذرا ع فهذ اظهذذر م ذذضد ق

اإلسالم هلل و اصد طر االنقيضد إليي و أمض اآل الكرمي وهي لي ت ضىل  :فَلَمَّاالََْاِ لَمَال

وَتَلَّهْلمُلُجَبِانُ فهي إمنض تدل على ش ع إبراهيم وولده ألمر اهلل بضل ب و أي عال ل لك
يف البساي امل ا ة حبى جت ل أصالً هلض .

معاجز النيب اخلالدة وغري اخلالدة

لي

 ( 48و ال جيب ال حيد اليت ضءت عن ده اضن

م ذذض هه  ال

إعجضز القردن ).

ذذى مذذن انلذذقض القاذذر وتسذذليم الغذذهالن و ر ذذضن املذذضء بذذني

أصضب ي و إ بضةه بضملغيبضت إىل ألري ذلك من امل ض ه البضهر و اآل ضت البين  .ن م القذردن
ه امل جه اخلضلد على لر الده ة وهنضك م جه أ رى حملاذد  تلذضةك القذردن يف

صال اجلا .....................................................................

اخلل د و الدوام وهي األحكذضم اللذرعي الذيت أطل بنذض علذى امل ذضف و املنضسذد بذل أن
نظنر بهض عن طر ق ال ق ل و أةخمدتنض إىل خمؤون احليض و أسراةهض بل أن نب صل إليهذض
بضلبأمالت وه ه األحكضم ال طلع عليهض إال من ات ل بضملأل األعلى أو هبط عليذي الذروا
األمني .

معنى العبادة
لي

 ( 50و أمض ال بضدات يف اإلسالم فبق م على مخس أةاضن أوهلض اللذهضد

وتبلخن يف ال بضة املؤير الن ضل  :ال الي إال اهلل حماد ةس ل اهلل ) .
ليئ ال بضدات إال األعاضل اليت أتى بهذض بق ذد إطضعذ املذ ىل و امبثذضالً ألمذره أو
نهيذذي هذ ا م نذذضه حبسذذب اللغذ ويف م ذذطل النقهذذضء هذذي األعاذذضل الذذيت ال

ذ خمذذرعضً

و عهض إال بق د أمر اهلل و نهيي و بأي م نى أةاد املؤلو ال بضد ال حيسذن عذدّ اللذهضد
امل ا ة منهض ألن اللذهضد لذيئ إال االعذنياف بضل قيذد علذى ألذراة االعذنياف بضمل ذضد و
املال ك و القردن اجمليد  .ه ا مع اني اضن على املؤلو أن د اخلائ منهض فضنذي مذن أهذم
ال بضدات اإلسالمي و أاثرهض ت لقضً بأم ال املسلاني .

مقدار ترديد الصالة والفاحتة و الركعات يوميًا عند اإلسالم

لذذي

 ( 50و النض ذ علذذى بسذذضطبهض بليغ ذ امل ذذضني و لذذبههض ب شذذهم بضل ذذال

الربضني عند الن ضةى و املسلم رددهض حن علر ن مر يف الي م ).
ن عنى املؤلو بضلنيد د ه ترد ذد النض ذ فهذي إمنذض تذردد عنذدهم يف اليذ م علذر
إ ل
مرات ألن ال ال الي ميذ ال ا بذ عذن املسذلاني مخذئ فذرا
تردد النض

ن
ن أة ذد ترد ذد ال ذال فهذي إمنذض تذردد عنذدهم مخذئ مذرات وإ ل
مذر تني وإ ل

أةاد ترد د ةا ضت ال ال فهي إمنض تردد عندهم يف احلشر سذب
إحدى علر مر .
لي

ويف اذل واحذد منهذض
علذر مذر و يف السذنر

صالة اجلمعة

 (51وصال الظهر من ال م مج

هي ال ال ال ا مي ) .

12

13

 ...................................................................نظرات وتأمالت

ليئ ه ه ال ال اليت ذارهض هي صال الظهر و إمنض هي صال اجلا
ألري منضسك صال الظهر وليس
اخلالف وب
لي

فر اللي

ومنضسذكهض

ب ا ب األداء عينضً عند سض ر املسلاني بل ببن بأهذل

املساى الي م بضال بضة ني .

موت احلجاج يف طريق مكة املكرمة

( 53واثري من احلجضا مي ت ن على ضةع الطر ق في دون خمهداء ).

ل ذذل هذ ه الكلاذ فيهذذض تلذ

إىل نقذذن ذذض

يف تلذذر ع احلذذج ولكذذن لذ علذذم

املؤلو ان احلج ال حيباي اللرع اإلسالمي إال على املسبطيع لي بضملذضل والذننئ م ذضً وانذي

حيرّم على اإلنسضن ان لقي بننسي إىل البهلك لق لي ت ضىل  :وَمَالتُلُقُإْلبِأَيِاُِيُُِْلإِمَاالْمتَّهِلَُُا ُ

 ،علم ان م ت هؤالء ل ص ّ النقذل ان اذضن عذن علذم مذنهم بذل عذن احباذضل عقال ذي
اضن عالهم حمرّم ال رضضه اللرع اإلسالمي وي كن هلم أي حظ من اللهضد .

اجلهاد يف اإلسالم

 ( 54وهنضك فرض د ر ت ب ه اخلذ اةا وهذي إحذدى النذر اإلسذالمي

لي

ةانضً سضدسضً وه اجلهضد )
اجلهذذضد فذذرض عنذذد سذذض ر املسذذلاني ايذذو ال و ذذد نذذن عليذذي القذذردن الكذذر م يف
م اضع عد د ن م لنيط يف و
لذذي

بي خمروطضً د تك ن منق د يف ب

مناقضة املؤلف لنفسه

ال

ة.

 ( 57فقذذد اذذضن ال ذذرم عن ذذر ًا ألش ذضً ملبهبذذض بضحلاضس ذ ومبلذذربض ةوا

النب واالنب ضة ومسبخنض بضمل ت بدافع اميضني اجلد د )
ان املبأمل جيد ه ا الكذالم منض ظذض ملذض سذبق مذن املؤلذو

 39سذطر  14مذن ان

اعبنض األلب القبض ل اإلسالمي اضن عن عدم ا بنضع ةوحي  :إذ ان االسبخنضف بذضمل ت
بذدافع اإلميذذضن ال قذل إال ان كذ ن عذن عقيذذد ةاسذخ يف الذذننئ ودا لذ يف اعاض هذذض
وهك ا نض

مض جييء مني

البدو ال ن ر

 59مذن

لذي فكثذر اجليذ ع ال ربيذ اضنذ

تبذألو مذن

ا من د ضةهم اجملدب إىل األم ذضة اخل ذب يف اللذاضل بذدافع احلض ذ

اال ب ضد ال بدافع الغري على الد ن .

14

ألض النب حضت اإلسالمي ........................................................

الفتوحات اإلسالمية نتيجة خلطة مرسومة
لذذي
مرس م

 59فضلنب حذذضت اإلسذذالمي اذاً ي تكذذن يف بذذدء عهذذدهض نبيجذذ خلطذذ

لقد ةاهض الن

الكر م واضن

نبيج لبدابري عسكر ذات اير يف جنضحهذض يف

ميذذدان احلذذرم وف زهذذض املذذبني يف نشذذضهلض السيضسذذي فقذذد ذذضم الذذن

الكذذر م بذذل خمذذروعي

بذذضلنب مب ضهذذدات أةب ذذ عقذذد األوىل منهذذض مذذع األوس واخلذذهةا والثضنيذذ مذذع اليهذذ د
النضزلني يف املد ن وأطرافهض والثضلث مع بين محه والراب

مع بين مدجل اةتكذهت الذهض

على مبدأ الب ضون والدفضع عن املد ن ومحض ذ ب شذهم ب شذض وبذ لك ن للذن
د ابل

 أن

ذ اجلضنذب ذات وحذد ا باضعيذ وسيضسذي اةهذب بهذض ال ذدو وظنذر مذن

طر قهض بغض بي املنل د يم ب د ذلك ضم بأعاضل إةهضبي أ ضف بهذض األعذداء وايبذ
 :من السرا ض والغذهوات الذيت نهذ

بهض مض للاسلاني من

بهذض 

هلذم

بذل ألذهو بذدة

الك ى فني مجي هض ي لببك املسذلا ن بضل ذدو ولكذن عرفذ ا منهذض مذض للاسذلاني مذن
ال د وال دد ومن الق



والبأس يم أ

دةس حضلذ ذر ا عذن اثذب حبذى انذي

أ ضم يف م ضع ال لري مبغيبضً عن املد ن خمهراً اضمالً لدةس احلضل هنضك حيذ أني ا ذرم
م ضع من مك وسيّر عبد اهلل بن سا االسدي لنخلي لرصد ر لضً وم رفذ أ بضةهذض
وب د ه ا الي نه

 بأعبضء احلرم ومطذضةد األعذداء واذضن أوهلذض بذدة الكذ ى ،

فضلنب حضت اإلسالمي مسبند لبلك األعاضل اجلبضة و اخلطط ال سكر احملكاذ ال أنهذض
وليد ال دف و االتنض ومض اضنذ
د من تلك إذا يس
لذذي

طذط دول اليذ م حلذرم اجلذ والذ و البسذر بذأاثر

لهمنهض وحميطهض .

غاية الفتوحات اإلسالمية

 60ألض بهذذض(أي النب حذذضت اإلسذذالمي )األوىل الغنيا ذ ال النذذب الذذدا م

واالسب اضة .
لقذذد تكذذرةت هذ ه الكلاذ مذذن املؤلذذو يف عذذد م اضذذع وال أعلذذم امل ذذدة الذ ي
اسبند إليي.وألض ال نهش بل ال عال إمنض ت رف بأحذد أمذر ن أمذض بضلب ذر
بضعذ احلرا و املشذطلع بأعبذضء ال اذل والذن

بهذض مذن

الكذر م  ذد صذدا يف عذد م اضذع
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بق لي:إسالمكم أحب إلي من مضلكم:و ضد اإلسالم د ةددوا الا (اسلا ا تسذلا ا)و
أمض بضآليضة الكضخمن عنهض و إذا ت نسنض بطذ ن البذضة خ وزوا ذضه و ذدنض اآليذضة دالذ علذى
أن الغض املنل د هي نلر الدع

اإلسالمي و االعذنياف مببضد هذض فذضألةض الذيت سذلم

عليهض أهلهض ط عض تك ن م لكض ال ةبضبهذض وال ضذر ب عليهذض وال علذى أهلذهض والذ ي سذلم
وعقبذ بذن أبذي

حضل احلرم حيقن مضلي ودمي،وي قبل ا النذداء مذن النشذر بذن احلذضة

م يط مع ز ضدتي عن املقداة املقذرة السذبهها هاض بضلذد ن اإلسذالمي و ذد أعذضد املسذلا ن
اجله ألهل محن م ال هم عنهض من دون طلب هلض منهم ض لني هلم مض م نضه.
أنض أ

نض املضل منكم للدفضع عنكم ول يضتكم ولذيئ يف اسذبطضعبنض ان نذؤدي هذ ا

ال ا ب ال ي أ
اة

نضه على عضتقنض فنسن ن يد مضلكم إليكم فل اضن

ا املضل وهم يف أمئ احلض

ألذض بهم الغنياذ ملذض
مذع ذريس

إليي وهك ا اضن حد ذ عبضد بن ال ل

عندمض فضوضي بضل ل فضني طلب مني اجله بذدل محض ذ املسذلاني احل ذن والذدفضع عنذي
وت طيدهم األمضن اخلضة ي والدا لي فيي وعند عذدم القيذضم بذ لك ذضد املذضل ألةبذضم
احل ن.

زمن واقعة الريموك
لذي

(64فجذضبههم ضلذذد بن ذو ذلذذك ال ذدد يف وادي الريمذ ك أحذد ةوافذذد

األةدن يف 20دم سن )636ال ي أيببي البضة خ أن م را الريم ك اضنذ
سن  13هجر وه إمنض

ذ م 12ة ذب

ضدف 11سببا سن  634ميالد .

علي ابن أبي طالب  وعدم مداخلته يف فتنة عثمان
وكلمة الرحياني و جربان فيه
لي

(64يف خمأن عثاضن بن عنضن)وحرض النضس على النبن يالي من ة ذضل

ر ا اضن ال منهم مينى ننسي مبن ب اخلالف وهم علي،وطلس ،والهبري)
ال أعذذرف أي حذذضد

عذذرف املؤلذذو منذذي ذذر

علذذي  النذذضس علذذى النبذذك

ب ثاضن.أي ني علي  عثاضن عد مرات عاض فيي إيذضة الذرأي ال ذضم وسذخط األ طذضة
اإلسذذالمي عليذذييأي

ذذل علذذي  حذذضل عثاذذضن يف أول األمذذر مذذع وفذذد م ذذر حبذذى

ال ي أصلى الث ة على عثاضن ...................................................

أة

و ولد ي احلسن واحلسني على بضم داة عثاضن ملنع هجذ م النذضس

هم عنييأي

عليي حبى البجأ الثض رون إىل تسلق الداة ونهوهلم من سطسهض علييي
يم ايو
وه

هب بضملؤلو ال هم إىل أن مثذل علذي  حيذرض النذضس علذى النبنذ

د أعبهل األمر م الف أبي بكذر واذضن ب سذ ي أن

ذد نضةهذض مذن ذلذك احلذني

وه ابن أبي طضلب ال ن تذي خمذيء إذا أةاده و ال سذر عليذي أمذر إذا طلبذي وهلل دة ابذن
النر ك (أمني الرحيضني)حيذ ق ل يف املد ن ال ظاى ب د مض ذاذر اخلذالل اللذر ن الذيت
لهم ت فرهض يف أمريهض ضل وبني ال رم من اضن أعظم مني د ذل ابذن عبذضس علذى علذي
ابن أبي طضلب ضةا الك ف وه قطب ن لي:فقضل لي مض يا ه ا الن ل
فقضل ابن ال بضس ال يا لي فقضل لي(علي)هلي أحب لي مذن أمذرتكم أال أن أ ذيم
حقذذض أو أدفذذع بضطال:فضملد نذ ال ظاذذى هذذي الذذيت كثذذر فيهذذض مثذذل هذذؤالء الر ذذضل ال ظذذضم
ال ضحلني انبهى.
ومض أمجل الا خمضعر الطبي ذ

ذ ان ليذل ذ ان حيذذ قذ ل يف عقيذدتي أن

أمري املؤمنني علي بن أبي طضلب ه أول عربي الزم الذروا الكليذ و ضوةهذض وسذضمرهض
وه أول عربي تنضول

خمنبضه صدى أألضنيهض فرددهض على مسذاع ذ م ي سذا ا بلذهض

من ذي بل فبضه ا بني منذضهج بالألبذي و ظلاذضت مضضذيي.فان أعجذب بهذض اذضن إعجضبذي
م ي ض بضلنطر ومن ضصذاي اذضن مذن أبنذضء اجلضهليذ مذضت علذي بذن أبذي طضلذب خمذهيد
عظابذذي مذذضت وال ذذالت بذذني خمذذنبيي مذذضت ويف لبذذي الل ذ

إىل ةبذذي وي ذذرف ال ذذرم

حقيقذ مقضمذي ومقذذداةه مذضت خمذذأن مجيذع األنبيذضء البذذضهر ن الذ ن ذذأت ن إىل ذ م لذذيئ
بق مهم ولكن لربك خمأن يف ذلك وه أعلم.
و ض حب ا ل اضن املؤلو عند ابضببي هل ا الن ل ةا ع ابب املسبلذر ني وال أ ذل
من ابضم األبطضل لباضس اضة ل ألعطى عليضً حقذي وأدةك منهلبذي وعظابذي و ل ذرف انذي
اللخ ي الن
لي

يف اإلسالم وال رم ب د حماد . 

الذي أصلى الثورة على عثمان

( 74و بدأت الث ة يف الك ف أصالهض أن ضة علي).
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إمنض أصلى الث ة على عثاضن تسلياي بي

املضل بيذد مذروان بذن احلكذم و إة ضعذي

احلكم طر د ةسذ ل اهلل و إ ثذضةه بذين أميذ علذى ألريهذم وجتذضهر عضملذي ال ليذد بضلك فذ
بضمل ضصي إىل ألري ذلك من األسبضم اليت دونهض البضة خ.

عدد جيش علي  ومعاوية
لي

( 75علي على أهذل ال ذرا وهذم مخسذ ن ألذو مقضتذل وم ضو ذ علذى

أهذذل اللذذضم)ال ي أظنذذي ان املذذؤة ني ذاذذروا ان عليذذض اذذضن علذذى تسذذ ني ألذذو مقضتذذل
وم ضو على مض وعلر ن مقضتل.
لي

عدد اخلوارج

( 76واضن عذدد اخلذ اةا أةب ذ دالف)اذضن عذددهم اينذى علذر ألنذض يذم

أةسل هلم علي  عبد اهلل بن عبضس فر ع منهم مثضني دالف.

موضع قتل اإلمام 
لذذي

( 76واذذضن أحذذد هذذؤالء اخلذ اةا هذ الذ ي بذذل عليذذض يف أوا ذذر اذذضن ن

الثذذضني سذذن  661ميالد ذ وهذ

ذذضةا مذذن داةه يف الك فذ لل ذذال )إمنض بلذذي ابذذن ملجذذم

املرادي يف ننئ مسجد الك ف عند حمرابي وه مبلبئ بضل ال وال زال حبى الي م هذ ا
املكضن م روف تؤمي املسلا ن من أ طضة األةض.

الوالية و أسباب اتصاف الشخص بها

لي

( 76و ب لك أصب للخلين الرابع عند اللي

مقضم ةفيع ال سا عليي اال مقضم نذ

أتبضع مقضم ولذي اهلل وهذ

اهلل وةس لي).أخمذضة بضسذم اإلخمذضة إىل بذل علذي

 وعلي عند خمي بي ه ا املقضم م اعبنق اإلسالم.
وال ال هلل هلض م نيضن أحدهاض احلب هلل ت ذضىل ب ظهذضة اإل ذال
عه و ل وه ه إمنض

ل بضإلطضع الكضمل وعدم امل

وال ب د ذ هلل

ي ال بضلقبذل أليلذ وهذي ليسذ

ااذذض وصذذنهض املؤلذذو مذذن انهذذض ال سذذا عليهذذض اال مرتب ذ النب ذ

فضنهذذض ت ل ذ عليهذذض منهل ذ

اال بهذذضد فضجملبهذذد الذذد ين افشذذل مذذن الذ لي بذذضمل نى املذ ا ة ويف احلذذد ذ(علاضء أمذذيت
افشل من أنبيضء بين إسرا يل أو اأنبيضء بين إسرا يل).

اخلالف وظين د ني ..............................................................

و يضنيهاض اخلالف وهي إمنض تنضل عند اللي

بضلنن اإلهلذي املبلغذ مذن بذل ةسذ لي

ال ضد األمني ال بضلقبذل وال بغذريه مذن األعاذضل وهذي مرتبذ ال تسذا عليهذض اال مرتبذ
الرسذذضل والذ ي اعبقذذده ان املؤلذذو أةاد بضل ال ذ هذ امل نذذى األول ال الثذذضني ااذذض ظهذذر
للابدبر يف أطراف االمي.
لي

اخلالفة وظيفة دينية

( 76وهنض جيب أن حنذنيس مذن طذأ و ذع فيذي الكذثريون وهذ ان اخلالفذ

وظين د ني ).
رى الكثريون من مهر علاضء اإلسالم.اضملنيد واملرتشى علم اهلدى وال ذضحب
ابن عبضد واخل ا

الط سي ومال الل الدواني يف اببذي املبذأ ر واملسذ دي وألريهذم

ان اخلالف وظين د ني أمرهض بيد اهلل ال بيد النضس فهي والرسضل من حيذ اجل ل علذى
مسب ى واحد و د ك ن اللخن نبيذض ولذيئ يلينذ اذب

أنبيذضء بذين إسذرا يل و ذد

كئ األمر:و سبدل ن على ذلك بضلقردن اجمليد وحكم ال قل أمض القذردن فلق لذي ت ذضىل

يف س ة البقر  :إِنِّيلجَاعُلٌلفُايلْمُاأَضِ ِلةَلَُةَا ً و ذضل ت ذضىل يف سذ ة البقذر أ شذض ضطبذض
إلبذذراهيم  :إِنِّاايلجَاعُلُاَِلمُلوَّاااَِلإِنَانلااالمَااا َلوَنُ ا ِلذُضِّيَّتُاايلمَااا َلمَاااليَوَااا ُلعَهِاُِِلْم َّاامُمُنَ .و أمذذض
ال قل فضن من ب اخلالف سبدعي م رف األحكضم اللرعي لسض ر ال ض ع من ال بضدات
وامل ذذضمالت وتطبيقهذذض علذذى مذذ اةده وتننيذذ هض وحملضفظذذ عليهذذض مذذن البسذذ ر والببذذد ل
والشيضع والنسيضن و ال ميكن ان شطلع به ه املها اال مذن ات ذل بذضملأل األعلذى والقذى
الساع لي وه خمهيد.
ول ذ سذذلانض ذذدال إمكذذضن قذذق ذلذذك يف النن ذ س البلذذر الغذذري مب ذذل بضل ذذضي
الربذ بي فذذال ميكذذن م رف ذ اللذذخن املب ذذو بذ لك علذذى البسقيذذق اال مذذن بذذل الذذنن
اإلهلي عليي والبالغ الربضني فيي.
يم ان السبب احلقيقي يف إةسضل الرسل ه تنظيم خمؤون اخللق و تذدبري أمذ ةهم
و بسط سلطضن ال دل فيهم وه ا السبب ااض سبدعي

ذل الذن

مذن بذل اهلل اذ لك
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ل اخللين للن

سب دي

املطب ع سن 1354هذ.
لي

من بذل اهلل ت ذضىل و ذد ف ذلنض ذلذك يف ابضبنذض نهذج اهلذدى

قدم الفكرة بان اخلليفة أشبه بالبابا

(77و أم النكر ليت تداوهلض أبنضء الغرم من ان اخللين أخمبي بضلبضبض ومن

ان لي سلطن د ني على مجيع املسلاني يف ال ذضي فلذم تظهذر حبذى أوا ذر القذرن الثذضمن
علر).
اضن على املؤلو عند ابضببي هل ا الن ل أن را ع املؤلنضت اإلسذالمي الكالميذ
والنلسني ,اضللذذضيف واللذذنضء والذذو املراد.وخمذذرا امل ا ذذو وخمذذرا اإلخمذذضةات وألريهذذض
فضنهم د عقدوا ف ال ضصض بضخلالف وحرةوا ه ه النكر

ر را وافيض ونسب هض العذالم

إسالمي .
يم إن ه ا الكالم من املؤلو جيده املبأمل منض شضً ملض سبق مني
ذاره لظهذ ة األحذهام املببض نذ ب ذد وفذض الذن

 مذن

 62سذطر 7عنذد

لذي يذم ذضء أصذسضم الذنن

والذذب ني حجذذبهم ان اهلل وةسذذ لي مذذض اضنذذض لينياذذض أمذذر املسذذلاني إىل ةألض ذذب املنبخذذبني
وأه اءهم اخل..و ل ذل املؤلذو عنذى بهذ ا الكذالم الظهذ ة يف األوسذضط ال لايذ الغربيذ
ولكن ال بضة ضصر عن أداء ه ا امل نى.

مصدر جعل احلسن  خليفة على املسلمني
لي

(78إعالن أهل ال را احلسن بن علذي اخللينذ اللذرعي و ل الذهم هذ ا

أسضس منطقي ألن احلسن اضن أا أبنذضء علذي وفضطاذ ابنذ الذن

ال حيذد البض يذ ب ذد

وفضتي).
ي كن احملذرض جل لذهم لذي لينذ اال نذن أبيذي عليذي و ذ ل ةسذ ل اهلل فيذي ويف
أ يي احلسني  ه ان ولداي إمضمضن ضمض أو دا وانهاض سيدا خمبضم أهل اجلن .

احلسن بن علي  و األسبضم امل

20

ب لبنضزلي مل ضو .............................

احلسن بن علي 
واألسباب املوجبة لتنازله ملعاوية
لذذي

(78ولكذذن احلسذذن الذذ ي اذذضن مييذذل إىل الذذنيف والبذذ خ ال إىل احلكذذم

واإلداة ي كن ة ل امل و) ظهر أن الر ل ي ذبنسن سذري احلسذن  بكضملذهض
و د أيرت عليي دعض م ضو ول عرف مذض ذ

م نذى الذنيف والبذ خ ملذض نطذق بهاذض يف

حق احلسن  و ألبد هلاض بضلكرم وعلذ الذننئ الذ ن احنذدةا إليذي مذن أبيذي ووةيهاذض
من ده ةس ل اهلل . 
ول دةسنض أعاضل احلسن  ي جند فيهض مض بضلو املبدأ اإلسالمي أو لذ عذن
النهج املسبقيم يد خم ر .وي كن تنضزل احلسن  مل ضو ال ي أحسب اني هذ الذ ي
دعض املؤلو ألن

و احلسن  ب دم ا ني ة ل امل و إال ألمر ن.

أحدهاض أن والده ي نيك لي صنراء وال بيشضء يف و
الروا و اصب

د طغ

املذضد فيذي علذى

يا اذل ة ذل مذض ميلذك و أ ذ م ضو ذ ننذق األمذ ال و ذدس اهلذدا ض

و سبايل النضس بلبى الطر بغي الظنر بشضلبي املنل د وهي اخلالف ال ضم .
ويضنيهاذذض أن ذذيا احلسذذن  مذذع لبذذي بضلنسذذب جلذذيا م ضو ذ يف أ ذذضم أبيذذي ذذد
ت ال ذ

عليذذي احلذذروم مذذن الب ذذر إىل صذذنني إىل النهذذروان فأةهقبذذي منضزل ذ األبطذذضل و

أضذ نبي مقضةع ذ الر ذذضل فسذذئم احلذذرم وملذذهض وي طذذق لضةسذذبهض ومذذض

ذذنع احلكذذيم

املبب ر واملدبر املذضهر إذا ي تسذضعده الظذروف وي تسذض ره البقذضد ر و مذض صذلب املسذي
 أو ةف ي إىل الساضء وعدم جنضحذي يف مبذدأ دع تذي

ذب عذدم ا نذي ة ذل امل ذو

فضن للظروف أحكضمضً ولألعاضل أو ضتضً و لهد ملكضنذ احلسذن  وعلذ خمذرفي مذض ذاذره
الط ي من اني ملض بشي اهلل إليي انقلب
سب

أ ضم و د ابّني أ

ه حماد ابن احلننيذ بق لذي ذض بقيذ املذؤمنني وابذن أول املسذلاني و

ايو ال تك ن ا لك وان
حجر اإلسالم وةض

املد ن بأهلهض لبلييع نضزتي وبقي

ت لن م ذضبي

سبيل اهلدى وحليذو البقذى ألذ تك ذد الرمحذ وةبيذ
مذن يذدي اإلميذضن فطبذ

يف

حيذضً وميبذض ألذري أن األننذئ ألذري طيبذ
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بنرا ك و ال خمضا يف احليض لك:و اضن بسط لي على بضم داةه فال سذبطيع أحذد املذروة
عليي ونهل عن ةاحلبي يف طر قي إىل مك فاض من أحد إىل نهل وملى لني.

من هو قاتل احلسن  ومن هو سيد الشهداء
لي

فب هو مقبلي إىل م ضو و جت ل احلسن خمذهيدا بذل سذيد

(79و أمض اللي

فقط بل مجل من علاضء السن

اللهداء أمج ني )ليئ اللي

يم ان احلسن  ي كن سيد اللهداء عند اللي
وأ

هون مقبلي مل ضو .

بل سيد اللهداء عندهم هذ

ه احلسني  صر ع اربالء فضن اللهيد عند املسذلاني عضمذ هذ مذن بذل ظلاذض ال

من مضت مسا مضً.

كتاب معاوية للحسن 
لي

( 80وهضك ابضبذض يذل انذي ب ذذ بذي إىل احلسذن بذن علذي عنذد نهولذي عذن

اخلالف لي:أمض ب د فضن

أوىل به ا األمر و أحق بي لقراببك ولذ علاذ

أنذك أضذبط لذي

وأح ط على حر م ه ه األم واايد لبض بك فسل مذض خمذئ )ذار املؤلذو هذ ا الكبذضم
الضهد ملض نسبي من ال نضت ال ضلي مل ضو ذ والكبذضم ال كذضد أحذد حيسذب يب تذي ب ذدمض
سجلي البضة خ من عدم ةض خ م ضو لل هد ال ي أعطضه للسسن  ول سذلانض يب تذي
فهذذ أدل دليذذل علذذى اذذ م م ضو ذذ وسذذ ء ت ذذرفي فضنذذي لذذ اذذضن األمذذر ااذذض ذاذذره يف
احلسن فلاضذا ي رضخ ل لي  ابيذييوهل اذضن ه ذد أحذ ط علذى حذر م الالمذ
وأضبط من احلسني  حبى قد لي اخلالف يومض اضن
على األسر اهلضمشي و ه ا مض
بهم الدوا ر و تنبظر بهم النر

ه ه املخضتل مذن م ضو ذ ينيذ

لهض تقو م ذو احلذ ة مذن م ضو ذ وذو ذي وتنيبذن
.

املوضع الذي التقى فيه جيش طارق مع جيش ذريق

لذذي

(86ووصذذل

طضة ذذض اإلمذذداد فذذضلبقى يف  10تذ ز عذذضم  711علذذى ةأس

ايين علر ألو ة ل ميا ل ة ق عند م ب وادي بك نهر سالدة) هب املقذري إىل
ان اجلايع بنق على ان امل را و

على خمضطئ نهر وادي(لكي)يف منطقذ خمذيدو نض و

أمض مض ذاره املؤلو فه منس م لدوزي إال اني جي ل تضة خ امل را  19ت ز ال  10ت ز.

يا السا

....................................................................

مصري ذريق
لذذي

(86و أمذذض مذذض حذذد

للذ ة ق فذذال ذذهال سذذرا ألضمشذضً و كبنذذي مؤة ذ

األسبضن وال رم بضلق ل اني ا بنى) .د سجل البضة خ اني ألر يف ميضه نهر الك ادلي .

ليس لليهود أي مساعدة لطارق يف فتحه طليطلة

لي

(86واجتي طضة وس اد يلي إىل عضصذا األسذبضن طليطلذ عذن طر ذق

اسبجي فضحبلهض و د سضعده علذى ذلذك يضنذ ب ذ

أهلذهض مذن اليهذ د)ي كذن لليهذ د

أدنى مسضعد يف النب فضن حضمي طليطل ملض بلغهم ت
فض مني وو د طضة ال ضصا طليطل

ي طذضة نذها ابذضةهم إىل ةومذض

ضلي مذن ة ضهلذض ن ذم اليهذ د وعضمذ اللذ ب

د ةحب ا بي وعدوه منق اً هلم من نري الظلم واجل ة.

عدد جيش موسى بن نصري

لي

(88فأسرع م سى بن ن ري يف حه ران من عضم  712إىل األنذدلئ علذى

ةأس علر دالف من ال رم والس ة ني ال رم)ال ي سجلي البضة خ مثضنيذ ألذو واذضن
فيهم سضدات اليان.
لي

مصري موسى مع طارق

(88و روى ان م سى هنض وبخ طضة ض وضربي بضلسيضط و يده بضلسالسذل

إىل أن ذذضل فسذذضة م سذذى إىل سر سذذط يف اللذذاضل فضفببسهذذض و ألذذهت نذ ده مرتن ذذضت
أةأل ان).املله ة عند املؤة ني ان م سى وطضة اصذطلسض ووحذدا
على أةأل ان فضسبسلا
لي

تيهاذض يذم زحنذض

هلاض(سر سط ).

جيش السمح

(92ول كن حمضولبذي يف السذن البضليذ بسذبيل اابسذضا ت لذ ز ارسذي دو

اا تضنيض بضءت بضلنلل ملض ال ضه املسلا ن من صالب ع د املداف ني).
أةاد حمضول السا أمري املسلاني يف األنذدلئ و ذد اضنذ

نسذب

يلذي إىل ذيا

ا د ئ أمري أابضنيض نسب ال احد إىل ال لر و د اسر املسذلا ن يف هذ ه امل راذ أألاذضد
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سذي فهم عذضزمني علذى االنب ذضة أو املذ ت ذ

ظذالل األسذن وظذل القبذضل ةدحذض مذذن

الهمن حبى سقط(السا )أمري املسلاني فضل الب اضن

من هم املوالي

من املسلاني ال من املداف ني.

(98املذذذ الي أي احملذذذديني يف اإلسذذذالم لذذذن بلذذذ ا ةسذذذضل حماذذذد ط عذذذض أو
ارهض)ليئ امل الي هم حد ث اإلسالم فقط بل من اعبنق اإلسالم من ألري لغ الشضد.

من أي األراضي يؤخذ اخلراج

لي

(98و ال خمك ان مضلكي األةاضي ا

وا على دفع اخلراا ط ل م ظذم

ال هد األم ي).
ي جيذ اإلسذذالم و ال املسذذلاني مذذضلكي األةاضذذي علذذى دفذذع اخلذذراا مذذد احلكذذم
اإلسذذالمي و إمنذذض اخلذذراا ؤ ذذ علذذى األةاضذذي الذذيت هذذي ملذذك الدولذذ اإلسذذالمي
اضألةاضذذي الذذيت فبس ذ

عن ذ

مثذذل أةاضذذي ال ذذرا و أمذذض األةاضذذي الذذيت هذذي ملذذك

ألةبضبهض اضألةاضي اليت اسلم عليهض أهلهض ط ع مثل اليان واملد ن فال راا عليهض.
يذذم ملذذضذا ح ذذر املؤلذذو حلكذذم بضل

ذذر األمذ ي فذذضن احلكذذم اإلسذذالمي يف مجيذذع

أو ضت نن ذه و يف مجيع منضطق سلطبي اضن اخلراا على أةاضي الدول م

مل يكن كثرة الداخلني يف اإلسالم
سبباً لنقص دخل الدولة

و لذذي

(98ولذذض ال ة ذذب فيذذي أ شذذض ان ااذ ال امذذل الذذيت سذذبب

داً.

البنذذض ن يف

د ل الدول اضن عدد الدا لني يف اإلسالم ألن اجله تسقط يف اإلسالم).
لض نند ه ه النظر ذ هذ انذض جنذد أ ذضم اثذر املسذلاني أ ذضم يذرا هم الطض ذل ا
الرخميد يم ان اثر اإلسالم بكثر الذدا لني فيذي اضنذ

مقضةنذ لب سذع فب حضتذي امل

لثرا ي الطض ل بضلغنيا واجله من البالد املنب ح واخلراا على أةاضيهض.

ذر
بذ

امل الي و اللي
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املوالي والشيعة
لي

(98و ه ا ض السبب الذ ي محلذهم علذى تأ يذد حراذضت اللذي

ال ذذرا واخلذ اةا يف فذذضةس و ألذذري ذلذذك مذذن احلذ اد

يف

الذذيت أيذذضةت نهاعذذض مسذذبدميض يف

اإلسالم).
أخمضة بأسم اإلخمضة إىل إدةاك امل الي انهم يف أحط املراتذب اال باضعيذ يف البيئذ
اإلسالمي ول اطلع املؤلو على املبذضدئ اللذي ي ي لذك ان املذ الي ي كذن هلذم أي
عال أو تأ يد حلراضت اللي

ان ص (ان نق ل ان هلذم حراذضت)ومن د ذل مذنهم يف

امل هب اللي ي ف منذض هذ عذن عقيذد ةاسذخ وإميذضن مسذبقر فذضن مذن مبذضدئ اللذي

ان

الهعضم اإلسالمي ال نضهلض إىل ال ربي اهلذضمشي و لذ ا ال جتذد يف أ اذبهم و لنذض هم اال
من اضن من نسل علي بن ابي طضلب  يالف النر اإلسالمي األ رى فذضن اخلالفذ
عنذذدهم تك ذ ن لغذذري ال ربذذي اضل ثاذذضنيني وهكذ ا يف م ذ اةد البذذهاحم قذذدم ال ربذذي عنذذد
اللي
د

ف ذا تهامحض امضمي اجلاضع يف ال ال دم ال ربي يف ال ال وه ا املبدأ لذض مينذع
هلم لغض دني ذ حيذذ ال جي ذل هلذم مراذهاً د نيذضً

هلم يف ه ا امل هب ان اضن د

فيي و أمض عال أبي مسلم اخلراسذضني فهذ ي كذن لذي أي مسذضس بضللذي
اضن ضد م لس اللي

بذل بذضل كئ

فذضن بذين ال بذضس حذضةب ا ال قيذد اللذي ي ااثذر مذن بذين أميذ

أض ضفض مشضعن و د خمسن

صسض و البضة خ من ح اديهم االنبقضمي مذع زعاذضء هذ ه

الطض ن حبى ضل ض لهم.
تذذذذض هلل مذذذذض ف لذذذ

م لذذذضة مذذذض ف لذذذ

علذذذ ا أميذذذ

و ضل عبد اهلل بن ةابي ملض ةأى
تذذذض اهلل ان اضنذذ

أميذذ ذذذد أتذذ

بذذذين ال بذذذضس

احلسني  و د حريي املب ال ال بضسي:
بذذذذل ابذذذذن بنذذذذ

نبيهذذذذض مظل مذذذذض

فلقذذذذذد أتذذذذذضه بنذذذذذ أبيذذذذذي مبثلذذذذذي

هذذذذذذ ا ل اذذذذذذرك ذذذذذذ ه مهذذذذذذدومض

ا

يف بلذذذذذذذذذذي فببب ذذذذذذذذذذ ه ةمياذذذذذذذذذذض

أسن ا علذى ان ال ك نذ ا خمذض
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أول من أسس املدارس ونشر املعارف
لي

(99فليئ عجيبضً ان ك ن ا  امل الي  أول من ا بل يف البيئذ اإلسذالمي

على الدةوس ال لاي والنن ن اجلايل ).
ل ل املؤلو نسي م ا و االمضم علي بن أبذي طضلذب  ال لايذ وفضتذي االطذالع
علذى طبذذي املالذ ء بضحلكاذ والنلسذذن و ي ذدةس تذذضة خ ال لذ م اإلسذالمي فضنذذي ذذد
ايب

بضن االمضم

نر بن حماد ال ضد  أول من أسئ املداةس ال لايذ وي كذن

حيشذذر حلقبذذي مؤسذذئ امل ذ اهب األةب ذذ فسسذذب بذذل اذذضن حيشذذرهض طذذالم النلسذذن
واملبنلسن ن.اهلذذضم وزةاة و نئ.و ذذد االمذذضم احلسذذن الب ذذري مؤسذذئ املدةسذذ
ال لاي يف الب ر :وواصل بن عطضء واضع م هب امل بهل :و ضبر بن حيذضن الكيايذضوي
املله ة من تالمي ه ال ن نهل ا من م ني مدةسذبي النيضضذ ومذض أحسذب ان الذ ي دعذض
املؤلو ألن غهو االولي للا الي اال ترمجبم لب

الكبب ولدى البأمل ظهر أنهذم ي

نيمج ذ ا اال النذذهة القليذذل فذذضن املنيمجذذني أأللذذبهم ي ك ن ذ ا مذذن اإلسذذالم,اي حنض بذذن
مضس ي,وحنني بن إسسض ,ومض ليئ مبسلم فه ليئ من امل الي حسذب اعذنياف املؤلذو
بل اسطر.
لي

اإلسالم والعبيد
(100على ان اإلسالم حسّن حضل ال بيد ب

الليء).

ال س ين يف ه ه ال جضل ان اسرد للاؤلو أحكذضم ال بيذد عنذد اإلسذالم لي ذرف
ان اإلسالم حضول بأنظابي أن ه ل ال ّر يف اإلسالم ااض حذضول أن رفذع مسذب ى املذرأ
مببضد ي وأن حيسن حضل البي

بق انيني ولكن ال ذلك مراعض فيي االسباراة علذى ال اذل

بهض على حن تظنر املدنيذ اإلسذالمي بضلنبيجذ املطل بذ مذن دون أعاذضل الطنذر يف الذبني
ومن دون ان كذ ن هنذضك أدنذى م ضاسذ لرألبذضت املسذلاني وهذ ه مذن م ذض ه البلذر ع
اإلسالمي وأسراةه الد يق .

احلل املال يف الكبضم ...........................................................

واضع النحو اإلمام علي بن أبي طالب 
لي

(102ولقد زعم ابن لكضن ان اخللين وضع للد لي ه ا األسضس)

ي هعم ابن لكضن فسسب بل ال من ت رض لبذأة خ النسذ أو تذر م اخللينذ
اإلمضم علي بن أبي طضلب :وال ي اسبسشره ف ال مذن ة ذضل البذضة خ الذ ن عذهوا
ه ا األمر ل لي  ه السي طي.و ض ت احلا ي.

الشعراء يف عصر الفتوحات السابق

لي

(103و أمض ع ر النب حضت السضبق فقد اضن جمدبض إذ ي ظهر فيي خمذضعر

واحد يف ال رم وهم أم الل ر).
لقذذد اذذضن فيهذذض مذذن الل ذ راء مذذض اذذضن خم ذ ره د ذ يف اإلبذذداع اسسذذضن بذذن يضب ذ ،و
االعثى،ولبيذذد بذذن أبذذي ةبي ذ ،و ال ذذالء بذذن احلشذذرمي،و الناذذر بذذن ت لذذب،و النجضخمذذي
احلريي و اللاضخ بن ضراة وألريهم لن فضت ذاارتي أاضءهم.

سكينة وعمر بن أبي ربيعة

لي

(104وت دد إىل سكين ابن احلسني املله ة ماضهلض و أدبهض)

على مض ببذضلي أن هذ ا األمذر ي ذ اره إال األألذضني وهذ مذبهم يف ااثذر ةوا ضتذي و
أنكره مجل من املؤة ني ول اضن األمذر ااذض ذاذره املؤلذو لذردد ذاذر سذكين عاذر يف
خم ره ااض ةدد ذار ن اى وهند:واضن احلري بضملؤلو أن

ار ه ه ال ن ل ض لذ بنذ

طلس فضن عار د ااثذر مذن ذارهذض يف عذد م اضذع مذن خمذ ره وبذضل يف البغذهل بهذض يف
مجل من
لي

ض ده.

احلشو اململ يف الكتاب

(107مض اضن انهاضك ال رم)

ه ا الكالم إىل

 109ال عال لي بضمل ض ع أصذال وهذ نظذري مذن ذ ار تذضة خ

اإلسالم عند البسذ عن واسط و سضمراء.

26

27

 ...................................................................نظرات وتأمالت

املصاهرة بالعنصر اآلخر
والنيف يف املل ك ليئ بدليل على احنطضط األ ال

لذي

(107و مذض ذلذك إال

دليل واض على احنطضط األ ال ي ال ي اضن مبنليضً يف اجملباع عضم ).
مض أعرف ايو ت

ة املؤلو أن امل ضهر من ال ن ذر اآل ذر تذدل علذى احنطذضط

األ ال و د صذضهرت لبنذضن فرنسذض وا ذنين اذثري مذن ة ذضل األ ذال يف األمذ ال ربيذ
ب ن ر د ر،يم أن الذنيف يف امللذ ك ال سذبدعي احنطذضط األ ذال يف اجملباذع ال ذضم وي
كن مل ك ذلك ال
لي

ر.

ر هلم ترف مثل ترف املل ك لألمم احلي يف ه ا ال

فرق تسد

(107ولض زاد يف ض و السالل األم ذ و احنالهلذض أتسذضع خمذق اخلذالف

بني بض ل عرم اللاضل و بني بض ل عرم اجلن م).
ه ا لض ؤ د مراه اخلالف و د اسبنضد الكثري من السلطضت الهمنيذ مذن ا ذبالف
ةعض ضهض حبى ال تلكل وحذد ا باضعيذ ضذد مراذه اخلالفذ وليخطذب اذل فر ذق مذ دّ
اخللين و ؤدم ال واحد من النر قني بضآل ر و اأن املؤلو لغذرض مذض ذد تغضضذض عذن
الكلا اليت اةتكذهت عليهذض السيضسذ الغربيذ يف مسذب اراتهض و ال زال حبذى اآلن أيرهذض
السيء بني أبنضء لغ الشضد(فر تسد)ن م ميل اخللين ألحذد النذر قني

ذب ضذ نضً يف

مراه اخلالف ااض صن ي األمي ن.

الوصاية ليس مبدأ جديداً

لي

(108أوصى م ضو بضخلالف من ب ده البني ه د فضد ل ب الي هذ ا مبذدأ

د داً حكياض رتكه على ال ةاي )
ي كن ه ا املبدأ اال مرتكها علذى ال صذض وهذي ليسذ

مببذدأ د ذد يف اخلالفذ

اإلسذذالمي فقذذد أوصذذى أب ذ بكذذر بضخلالف ذ ل اذذر وأوصذذى عاذذر ألحذذد السذذب وأوصذذى
علي البني احلسن  ومنلأ اةتكضز ه ا املبذدأ يف ننذ س املسذلاني هذ ال قيذد بذضن
اخللين أب ر بلؤون الرعي فيك ن أعرف مبن

ل هل ه املها من ب ده.

عدم ش ع اإلسالم للاؤيرات النضةسي .........................................

املعنى الرتكييب لبغداد
لي

(109بغداد وم نضهض هب من اهلل).

بغذذذذداد حبسذذذذب م نضهذذذذض األصذذذذلي مرابذذذ من(ب )وهذذذ اسذذذذم ضذذذذم م ذذذذروف
و(داد)وم نضهض ال طي .
لي

(110

قصر الذهب
ر اخللين املساى ببضم ال هب).

إمنض ه مساى بق ر ال هب و رف بضخللد.

الصنم على قصر اخلليفة

لي

(110ولقد ضء يف ةوا مبأ ر ان صذناض بهيئذ فذضةس حياذل ةحمذض اذضن

يف أعلى ه ه القب ).
ايو ص من املؤلو أن
ال قل صدة ه ه األمر من املن
لي
ال حمضل ب
و

بضسم ال نم وه إمنض بن بضل ي بخ لل بذضد و
ة و إمنض ه تثضل وضع لله رف والبهر

نقد احلموي

.

(110ولكن فسضد ه ه اخلراف ي نذ

ذض ت احلاذ ي فقذضل ان ال ذنم

ي إىل ه مض:يف ال حني لض دل على و

د عدو طل على املد ن يف اذل

).
ه ا النقد إمنض ب

جمضل هل ه النقد.
لي

ي ل فرض

الدالل حدويضً وبقضء و امض ل فرضذ

حذدويض فذال

عدم خضوع اإلسالم للمؤثرات الفارسية

(110فخشع اإلسالم للاؤيرات النضةسي ).

د سبق املؤلو إىل ه ه الكلا ب ذ

املذؤة ني وهذي ب يذد عذن ال ذ ام فذضن

اإلسالم د اير على النضةسي ال انهض هي ايرت عليي فقد ألري لغبهض بدليل و

د األلنذضظ

ال ربي بكثر فيهض وبدّل طبضعهض حبى أصب املثضل األعلى لأل ال الكرمي عنذدهم هذي
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األ ال اليت ضء بهض اإلسالم ااض تلهد ب لك مؤلنضتهم يف علم األ ال وألذريّ مذنهج
البنكري فيهض حبى أصبس
لي

لّ يقضفبهم إسالمي .

مناقضة املؤلف لنفسه

(110إال ان مسس ال روب احبنظ

بضمر ن هضمني وهاذض اإلسذالم د ذن

الدول وال ربي لغ الدواو ن الراي ).
ه ا نض
ال ربي ذ يف ال

مض سذبق مذن املؤلذو

 107سذطر 9مذن احنطذضط األ ذال يف األمذ

ذذر األم ذ ي فذذضن الباسذذك بضلذذد ن اإلسذذالمي قبشذذي ا ذ األ ذذال ال

احنطضطهض.

مصدر احلركة الثقافية يف اإلسالم
(161وتر ع ه ه اليقظ يف م ظم أسبضبهض إىل مؤيرات ضة ي ).

لي

م ظم أسبضم ه ه اليقظ ه حذ الد ن اإلسالمي على ال لذ م وامل ذضةف حبذى
ل طلب ال لم فر ش :و أمذر بذضلننر لطلذب ال لذ م و الذهم بضلسذؤال مذن أهذل الذ ار
ذل م بنقذي اإلسذالم نيب ذ ن النرصذ الذيت ميكذنهم فيهذض مذن نيذل امل ذضةف

وه ا مض

وعند النب تكن ا من ه ا األمر فهف ا حن ه بضذلني
والنيمج .
لي

ضةى اجلهذد يف

ذيلي بضلدةاسذ

مصدر الرغبة يف علم الفلك للمسلمني
(118و لقد ولدّ اإلسالم حضفهاً د داً ب لم النلك وهذ الرألبذ يف ت ذني

ه القبل ).
و هك ذ ا م رف ذ اخلس ذ ف والكس ذ ف وم رف ذ األهل ذ ملذذض نيتذذب علذذى ذلذذك مذذن
األحكضم اللرعي .
لي

حنني بن إسحاق

(119و يف حدايبي  أي حنني  ذدم الطبيذب حنض)اذضن حذنني تلايذ اً

لي حنض يف مدةسبي اليت ا باع فيهض أصذنضف أهذل األدم والذ ي أو ذب ألشذب حنذض
عليي أمران.

اخلار ...........................................................................

أحذذدهاض:ان حنذذض مذذن أهل( ند سذذضب ة)وهم وأطبذذض هم نسرف ذ ن عذذن أهذذل
احلري اليت منهض حنني.
والثضني:اثر سؤال حنني لي حنض عاض قرأه عنده واضن حنض كره ذلك.

عدم انفراد حنني يف ترمجة كتب جالينوس

لي

(119ومن النيمجضت الذيت ت ذهى إىل حذنني ترمجذ ابذب جلذضلين س)يف

ابذذذضم الطذذذب ال ربذذذي أن حنينذذذ ًض ذذذد تذذذر م ابذذذضم ذذذضلين س السذذذب علذذذر مب يذذذ
تلاي ذ ه(حبيا)وان ابب(بقراط)ال لذذر ذذد تذذر م حذذنني منهذذض سذذب
عيسى بن حييى الثالي البض ي .
لذي

وتذذر م تلاي ذ ه

حبس املأمون حلنني

( 120يذم ان املب اذل حبسذي(أي حنينذضً)يف ب ذ

القذالع سذن اضملذ ألنذذي

امبنع عن وصو دواء للخلين قبل بي عدواً)ه ه احلكض نسذبهض البذضة خ للاذأم ن و ذد
نذذن املؤة ذ ن علذذى ان املذذأم ن أةاد ا ببذذضة حذذنني لذذريى مبلذ تسذذكي بضملبذذضدئ الطبيذ
واضن اخللين بلى من اسب اضل أدو بي
على الغدة بي فض ب ه ب لك.
لي

فض من أن ك ن ملذك الذروم ذد ت اطذأ م ذي

علم البيان

(121و ي تلبذ مؤلنضت اةسط يف علم البيذضن)ال اعذرف ألةسذط اببذض

يف علم البيضن بضمل نى امل طل ايو وه من ال ل م املخنيع يف ال

الزواج يف اإلسالم

لذذي

(123و أعبذ ال ذهواا يف اإلسذذالم ب

ة اإلسالمي .

ذذي ال اذ م وا بذذض حمباذذض)ي كذذن

الذذهواا ب ا ذذب حمذذبم يف اإلسذذالم علذذى سذذض ر امل ذ اهب و إمنذذض ه ذ مسذذبسب مؤاذذد ال
سبسق تضةاي الب بيخ وال ام.
لي

(125و سبدل من

اخلمرة
ن الدعضب واجملذ ن إىل أن ذضل واللذ ر يذم ذضل

فقد خمرم اخلار اخللنذضء والذ زةاء واألمذراء والقشذض ألذري مبذضلني ببسرميذي)ليئ اللذ ر
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امللذذبال علذذى وصذذو اخلاذذر بذذدليل علذذى أن ض لذذي لذذربهض فقذذد وصذذنهض مذذن ال بطذذر
االحباضل للربي إ ضهض اضحلب بي والطبضطبض ي وابن النضةض وحميي الد ن ابذن عذرم يذم
ان القشض يف اإلسالم لنيط فيهم ال دال ومن ل ازم ال دال عدم اإل ذدام علذى احملذرم
فكيو نسب إليهم املؤلو ه ا ال ال احملرم.

جتارة اخلمور

لي

جتضة اخلار على اجلال يف أ ذدي الن ذضةى واليهذ د)و مذض

(126و اضن

ذلك إال للسرم اإلسالمي و إال فضملسلا ن ن تهم ةب ه ه البجضة .

احلمامات يف بغداد

لي

(126و د فض رت بغداد يف أوا ذل القذرن ال ضخمذر بسذب

من ه ه احلاضمضت ال ا مي واضن

و علذر ن ألنذض

يف زمن د ر سبني ألنذض وهذ ان الر اذضن و سذ اهاض

من األة ضم اليت جندهض يف امل ضدة ال ربي ال ة ب مبضل فيهض)على مض ببضلي ان املذؤة ني
ال ن ذاروا ه ن الر اني ل دد احلاضمذضت يف عضصذا اهلذضمشيني ي قيذدوهض بك نهذض
عا مي وعليي فان احملبال أن ك ن املراد احلاضمضت البيبيذ فضنهذض ةمبذض ته ذد علذى ذلذك
حيذ ال بل منهل منهض.
لذذي

الصيد عند املسلمني

(128وعلذذى ال ذذيضد املسذذلم أن بذذضدة إىل ذبذ فر سذذبي يبذذل م تهذذض وإال

حرم عليي االهض)ان مضت

بضل ذيد بضللذرا ط املذ ا ة يف ابذب النقهذضء فذال حيذرم أالذهض

عليي.

اللواط
لذذي

(128فذذضلرا

أن:األمني:اذذضن أول مذذن أنلذذأ نظذذضم الغلاذذضن يف ال ذذضي

ال ربي لغض الل اط ا بداء بذضلنرس)الل اط اذضن م

ذ دا بذل اإلسذالم و ذد عرفذ ا بذي

ذذذ م لذذذ ط و ذذذد حرمذذذي اإلسذذذالم أخمذذذد البسذذذر م و

ذذذل عليذذذي ال قذذذضبني الذذذدني ي

واأل روي :وي رف ه ا األمر مذن األمذني و ايذو ت ذد هذ ه األ ضو ذل فيذي:و اذضن
أبذ اه الرخمذيد وزبيذذد حيبنظذضن بضل ذذبغ اإلسذالمي أمذضم املسلاني:وع ذذره ع ذر النذ ة
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الهةاع و اإلسالم ..............................................................

والثقضف ال اهلاجي وال حلي :يم ايو ب ذ ة هذ ا األمذر يف األمذني و ذد اذضن يف ألنذى
عني ملض اضن عنده من حلقضت النبيضت ال حلق مؤلن من حذ الي مض ذ امذرأ مذن أةخمذق
بضجل اهر.

النسضء وأفخرهن مجضال ظهرن بأبهى احللل:امل خمض بضلق ب واملرص

حييى ابن أكتم

لذذذي

(128ولقذذذد عذذذضع يف زمذذذن املذذذأم ن ضضذذذي افبشذذ بذذذضلل اط فجذذذضهر

بأةب اض ألالم)من الغر ب أن املؤلذو ايذو دمذن بهذ ه األسذط ة علذى هذ ا القضضذي
و ه (حيي بن أابم)و د لقهض عليي أعدا ه حسدا علذى املرتبذ الذيت نضهلذض عنذد املذأم ن
وايذو املذذأم ن ببذذضة ضضذذي حيكذذم مبقذذدةات املسذذلاني بذذل يف مقذذدةات الدولذ بجذذضهر
بذذأعظم احملرمذذضت اإلسذذالمي ومذذن ال جيذذب ان املؤلذذو ايذذو وافذذق علذذى ه ذ ا ال ذذدد
الشخم ال ي ب ده ال قل عن النسضء لر ل واحد فشذال عذن الغلاذضن ملثذل القضضذي يف
ال

ر ال ه

ولي

خم ري إذا اضن ه ا املقداة عند القضضي فأي مقداة عنذد األمذني و

أي مقذذداة عنذذد أةبذذضم الدول ذ يذذم انذذي نذذض ا يف عذذدد احلاضمذذضت لبغذذداد

 126و ال

نض ا يف أمر مسذبنكر ألض ذ االسذبنكضة د نذض وعرفذض وسذل ا ًض عنذد سذض ر املسذلاني فشذالً
عان تقلد من ب احلكم والن ل بينهم:وهال عال املؤلو مبض ذاره ب ذد حذني
منبقدا بي أهل الروا من عدم تسين ال ا

148

املرو .

أهل الذمة

لي
ضل

( 130وهؤالء أهذل الذبالد األصذلي ن الذ ن أصذبس ا اآلن أهذل ال مذ و

 135طبق النالحني وهم أاثر ذ اللذ ب وأهذل الذبالد االصذلي ن و ذد عرفذ ا

بأهل ال م ألنهم اضن ا د د ل ا يف عهد اإلسالم)أهل ال م هم

ذ

اخلذضة ني

عن اإلسالم ال ن كنذل محذض بهم املسذلا ن ال مذض ايلذي املؤلذو مذن حذد ثي اإلسذالم
وعليي فليئ س اد الل ب من أهل ال م .

الزراعة واإلسالم

لي

(135أمض ال ربي فضسبنكو عن ت ضطي الهةاعذ وحسذبهض دون مقضمذي)أمض

ال ربي بل اإلسالم فقد اضن

الهةاع أهم أسبضم م يلبي وأ ى م

بضت يرا ي حبذى
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خمبه ا بهذض عاذل اخلذري بقذ هلم(من زةع ح ذد)و أمذض ب ذد اإلسذالم فقذد ةفذع اإلسذالم
مسب ى الهةاعذ وحذرّض عليهذض واذضن لنذضء اإلسذالم مذن ال ذرم هاول نهذض بأننسذهم
ا لي بن أبي طضلب  وأوالده.

أول من أسس املستشفيات يف اإلسالم

(141ويف مطلع القرن البضسذع أسذئ هذضةون الرخمذيد أول مسبلذنى يف

لي

اإلسالم على الطراز النضةسي)الظضهر ان أول من أسئ املسبلنيضت ه ال ليد بن عبذد
امللك فقد بنى(املرسبضن)ودوة املرضى و

ل يف(املرسبضن)األطبضء.

اشهر املؤلفني يف الطب

(141واخمذذهر املذذؤلنني يف الطذذب الذ ي ظهذذروا علذذى ايذذر ع ذذر النيمجذ

لذذي

ة ضل فضةسي الق مي عربي اللغ )اضن مذنهم الكنذدي وهذ عربذي األصذل ب ذل نسذبي
بقسطضن و ذد بلذ مذض ألنذي يف الطذب اينذى وعلذر ن ابضبذض.وابن زهذر فضنذي تذ ىل ة ضسذ
الطب يف بغداد وه عربي األصل وهك ا إبراهيم و سنضن ابنض يضب

الفلسفة عند العرب

لي

بن ر .

(143والنلسن عند ال رم هي م رف مسببضت األم ة ااض هي على ذدة

مض تسبطيع ال ص ل إىل قيقي

ى اإلنسضن ال ض ل ).

النلسن عند ال رم هي م رف حقض ق األخميضء على دة الطض البلر .

االمام جعفر الصادق  مؤسس الكيمياء يف اإلسالم
لي

(146و اضن أب الكيايضء ال ربي

لقذذد اضنذذ

ضبر بن حيضن).

دةاسذذبي يف الكيايذذضء علذذى ذذد اإلمذذضم

نذذر ال ذذضد و ذذد مجذذع

مخساض ةسضل من ةسذض ل اإلمذضم يف ألذو صذسين وطبذع مؤلنذي يف اسنياسذ ا سذن
 1530و أ شضً سن  1625فأب الكيايضء اإلمضم

نر ال ضد  ال ضبر بن حيضن.

متحيص املؤرخني للروايات

لي

(148إال ان مبل صس الروا اضن ق م عندهم على م اصذل األسذضنيد

وعدم انقطضعهض والثق برواتهض ااثر لض ق م على نقد ال ا

ذاتهض).

الب

ر ليئ بضلو الب ةع ......................................................

لقذذد ذذضم بباسذذين ال ذذض ع البضةبي ذ ابذذن لذذدون اا ذض أخمذذضة املؤلذذو إىل ذلذذك
 179وهك ا ابن ةخمد وال الم احللي يف اببهم.

املؤلفات يف علم األخالق

لذذي

(150و املؤلنذذضت يف علذذم األ ذذال املبين ذ علذذى القذذردن و احلذذد ذ وان

اثرت ال تسبنن ال مض يف اآلدام ال ربي لض ين به ا ال لم).
ال اعبقد أم الن

يف علم األ ال ااثر لض النبي األمذ ال ربيذ و ي كذن تراذ

خميئضً لي عال بضأل ال ال ربي إال وحرةتي بأسذل م ميبذها مذع الرألبذ الننسذي :اأحيضء
ال ل م للغهالي،و احيضء األحيضء ل بد الرزا الالهجي و م راا السذ ضد للنيشذي ومذن
هض اضن

ةا

لي

خمضهد صد على املدعى.

فن التصوير

(153فضن عداو النقهضء ألن اع النن الب

ري ي ل دون اةتقذضء هذ ا

النن على أسضليب إسالمي ).
ال أعلم من أ ن ضء به ه النسب للنقهذضء و ال زالذ

الب ذضو ر م

ذ د و م لقذ

يف أنذذد بهم و مقذذضبرهم وديذذضةهم.ن م النقهذذضء من ذ ا مذذن صذذنع ال ذ ة اجملسذذا ل ذ ات
األةواا ح ةاً من تقد سهض ال ي ه أخمبي ب بضد األصنضم والبقرم بهض هلل زلن ً.

التصوير ليس خيالف التورع

لذذي

(154فلذذم بذ ةع هذذؤالء عذذن إضذذضف صذ ة الكنذذض ئ والرهبذذضن إىل هذ ه

البهاو ق).
ظهر من سيض االم املؤلو ةسم ه ه الكنذض ئ اذضن ذالف البذ ةع مذن لنذضء
املسذذلاني لك نهذذض فيهذذض دعض ذ لغذذري اإلسذذالم.و مذذض عذذرف ان ص ذ ة األم ذ ة امللذذضهد ان
ل

للبقد ئ اضن األمر ا لك و أم إذا اضن

ال ل مض فيهذض مذن اجلاذضل والروعذ و

انهض كي صنس من صنسضت احليض فليئ فيهض أدنى بضس وال ضلنذ للبذ ةع والبذأة خ
حيدينض عذن اذثري مذن ال ذ ة الذيت اذضن قبنيهذض ب ذ
داوود . 

ال ذضحلني ااذض اذضن لسذلياضن بذن
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كتاب ألف ليلة وليلة
لي

(156لض الده صنسضت ألو ليل وليل ).

اثر اعباضد املؤلو على ه ا الكبضم وهذ ابذضم ذرايف يذضلي اعباذدت أأللذب
ي على السسر الغري امل ق ل ققي.ن م ال نكر خمأني من نضحي النذن الق

ذي بيذد

اني ال ك ن اا دة من م ضدة البضة خ ال ربي.

عدد سكان قرطبة

لي

(162و بل عدد سكضن ال ضصا رطب ن و ملي ن).

لقد ذار املؤلن ن اني بل عدد سكضنهض ملي ن نسا واالعببضة سضعد على ذلك.

قرطبة زينة العامل

لذذي

(166وصذذن

ةاهبذذ سكسذذ ني رطبذذ بضنهذذض ذذ هر ال ضي)الراهبذذ

هي:ه ةس تيض:و د دعبهض به ن ال ضي.

الفصل يف امللل والنحل

لذذي

(172و أمذذض أننذذئ اببذذي البض ي ذ إىل اآلن و أفيذذدهض ه ذ الن ذذل يف امللذذل

واأله اء والنسل).
ي كن ه ا الكبضم مب ضع تقد ر عند حمققي ال لاضء واملبثبذبني مذنهم ملذض فيذي مذن
النسذذب الكضذبذ لذذب

املذ اهب و أفشذذل مذذض أملذذو يف هذ ا امل ضذ ع هذ ابذذضم النذذر

للن ييت لكني بنّ اللي .

اخلطابة والدعاء أروع مثال يف األدب بعد القرآن

لي

(173وظل

ه ه املقضمضت حن سب

رون أةوع مثذضل يف األدم ال ربذي

ب د القردن).
ت ب اخلطضب ال ربي هي أةوع مثضل ب د القردن و د يل يف(نهج البالأل )انذي دون
االم اخلضلق وف

االم املخل ني يم هنضك ن ع من األدم ال ربي أهالي املؤلو املكضنذ

ال ضلي واألير البلي يف اذاضء الروا األدبي وال قيذد اإلسذالمي وهذ األدعيذ واملنض ذض
وال سين السجضد مض أملو يف ه ا امل ض ع و د ترمج

إىل اللغ اإلنكليه .

ال امل يف سق ط اخلالف ........................................................

تعليم املرأة
(175على ان األنذدلئ لاذض أعذضةت م ذغي لأل ذ ال واألحضد ذذ الذيت

لي

نه ل عن ت ليم املرأ ).
ي جند يف اللرع اإلسالمي ال سي من األحضد ذ مض نهى عذن ت لذيم املذرأ بذل
د فيهذض مذض حيذذ عليذي اق لذي ( طلذب ال لذم فر شذ علذى اذل مذؤمن ومؤمنذ )و
فضطاذذ  بنذذ
وادع

الذذن

الكذذر م هلذذض املقذذضم السذذضمي يف فذذن اخلطضبذذ و هكذذ ا ز نذذب 

عض ل زوا الذن

عنهض ب

 إنهذض حنظذ

األحكضم اللرعي .
لي

أةب ذني ألذو حذد ذ واذضن الذروا ذروون

كتاب عصر األندلس

(177وليئ بني ابضم ال

ر األندلسي اذضن أألذهة مذضد يف البذضة خ مذن

ال د قني ابن اخلطيب وابن لدون).
ال ب د ان ابن حيضن األهة منهاض مضد يف البضة خ فقد ألو ابذضبني فيي:أحذدهاض يف
علر جملدات واآل ر يف جملد.

توجيه حديث ال عدوى يف اإلسالم

لذذي

(182نقذذال عذذن الغرنذذضطي ايذذو نسذذلم ال ذذدوى و ذذد وةد اللذذرع بننذذي

ذلك).
أةاد بضللرع ه احلذد ذ املنسذ م للذن

( ال عذدوى يف اإلسذالم)واملراد منذي

ان من طبق الق اعد اإلسالمي وعال مبقبشضهض ال

ضم بضل ذدى ملذض فيهذض مذن الق اعذد

ال ذذسي و إال فضإلسذذالم ذذد أمذذر بذذضلنراة مذذن اجملذ وم وألريه.وه ذ ا هذ السذذر يف الب ذذبري
بضإلسالم دون املسلاني.
لي

العوامل يف سقوط اخلالفة

(191أمض ال امل الدا لي يف سق ط اخلالف اخل.)..

ال ميكذذن م رف ذ ال امذذل يف سذذق ط اخلالف ذ اإلسذذالمي إال مذذن طر ذذق االسذذبقراة
للثذ ةات الذذيت سذذبب

انهيذذضة اذذل حلقذ مذذن حلقذذضت اخلالفذ اإلسذذالمي ف نذذدمض نذذدةس
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الث ة على عثاضن جند ان م دةهض ه الل ة مبخضلن عثاضن لب

الن اميئ الد نيذ

وهك ا نرى م دة الث ة على األم ني ه الل ة ال ضم بضن اخلالف تر ع للذهضمشيني
حبكذذم الذذد ن و هك ذ ا نذذرى السذذبب يف انهيذذضة اخلالف ذ ال بضسذذي ه ذ اسذذبهبضةهم بضلذذد ن
فضنقسضم الل ة الد ين وعدم االلبذهام بذضلق انني اللذرعي أهذم األسذبضم الذيت أو بذ
انهيضة اإلم اط ة اإلسالمي .
لي

الشيعة

(192ومن ه ه النهعضت نلأت اللي ).

اني أعجب من املؤلو ايو نطق به ه الكلا وهل اضن
ه ا امل هب من نضحي ال

زه االسبقراء لبذضة خ

أو الكبب فقلد من سبقي:فضن امل هب اللي ي د م مببد ذي

و ااذذذي و ذذذد اعبنقذذذي ة ذذذضل اإلسذذذالم ذذذ م ذذذب

اهلل ةسذذذ لي الكذذذر م اذذذأبي ذة

الغنضةي.واملقداد.وسلاضن النضةسي.وعاضة بن ضسر.

مصدر تفكيك عرى الدولة

لذذي
وجته بهذذض و

(192ال امذذل اال باضعي ذ و األ ال ي ذ امل

ب ذ لبنكيذذك عذذرى الدول ذ

لذذهض عبذذضة عذذن ا ذذبالط الذذدم ال ربذذي بغذذريه واحنطذذضط احليذذض الق ميذذ

ال ربي :وتسري بل غ النيف والبذ خ حذده األ

ذى:وعدم الذنن علذى حذق الب ض ذب يف

اخلالفذ ذ :واخلراا املرهق:وتقسذذذيم الذذذبالد إىل مقضط ذذذضت:واحلروم املب اصذذذل :وازد ضد
تكراة النيشضن وانبلضة األوبئ ).
هذذ ا مذذض اسذذبط

ضذذبطي مذذن املؤلذذو لل امذذل املؤد ذذ لبنكيذذك عذذرى الدولذذ

اإلسالمي ولكن مجيع مض ذاره من ه ه ال امل اضن
وسط اخلالف األم

يف صدة اخلالف ال بضسي بذل يف

و ي تؤيرّ احنطضطذضً يف مراذه اخلالفذ اإلسذالمي وي تقذو حذض هاً

دون بل ألهض الرتب ال ضلي يف اجملد والسؤدد فالبد أن كذ ن هنذضك سذبب د ذر هذ الذ ي
ولدّ ه ا االحنطضط والبأ ر وال أحسب سببضً أ ى من تنكيك عرى ال حد الد ني فبهذض
بل ال رم أوا الكاضل و بضننكضاهض احنط ا إىل ر احلشي

:وأني ألعبقد ان ال ذ م

واضع ال

بضت يف سبيل حج الن ضةى .........................................

ميذ يذم اننذك عراهذض اذضن ذلذك هذ

إذا اسبندت نهشبم إىل وحد د نيذ أو وطنيذ أو
امل دة األصلي يف تأ رهم وزوال جمدهم.

وقت صدور اإلرادة امللكية بتنصر املسلمني

لذذي

(197ويف سذذن  1501صذذدةت إةاد ملكي ذ تقشذذي علذذى مذذن يف لذذبضل
ع عن د نهم أو بضجلالء).

ولي ن من املسلاني أمض بضلر

ال ي أيببي البضة خ ان ه ه اإلةاد صدةت سن .1498

القاعدة القائلة بثبوت املدنية العربية الدائم

لذذي

امللذذكل اإلسذذالمي يف أسذذبضنيض الذذيت خمذذ ت عذذن

( 198و بهذذ ا حلذذ

القضعد القض ل بثب ت املدني ال ربي الدا م حيثاض حل

أ دام ال رم).

ه ذ ه القضعذذد وأمثضهلذذض لذذض اسذذبندت اليبهذذض إىل االسذذبقراء اقضعذذد (البضة خ يذذد
ننسي)و ضعد (ألسن النضس أ الم احلق)إمنض هي
فال شر بهض ل خم ت يف ب
لي

اعد أأللبي ترتكه صذسبهض علذى الغلبذ

امل اةد.

ظهور جنكيز خان

(213و أ ريا ذضءت السذضع الذيت عذضنى فيهذض اإلسذالم أخمذد م ذضعبي و

ذلك عندمض ظهر يف سن  1216نكيه ضن على ةأس يا راة).
ان أةاد بذذضلظه ة ه ذ و ذ

مذذض ن ذ دي بذذي ض ضنذذض أو ة يسذذض أعلذذى للقبض ذذل البني ذ

ف ذ لك سذذن  1189وان اذذضن أةاد بذذي و ذ
ف لك سن .1219
لي

هوالكو

(214ه الا حنيد نكيه ضن)

ال ي ببضلي اني أ
لي

مذذض نّ احباللذذي لل ذذني وسذذض ر الذذبالد البني ذ

نكيه ضن ال حنيده.

واضع الصعوبات يف سبيل حج النصارى

(218زد على ذلك ال

سبيل احلجضا من الن ضةى).

بضت اليت اضن ش هض السذال ق املسذلا ن يف
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ي تكن ه ه ال

بضت من السال ق و إمنض اضنذ

مذن النيااذضن الذ ن حكاذ ا

فلسطني وي د ن ا للسلطضن السلج ي وال لنض بي يف اللضم.

خطبة البابا مبحاربة املسلمني

لي

(218و د تك ن اخلطب ليت ألقضهض البضبض اةبضن س يف  26تلذر ن الثذضني

سذذن  1095يف االةم نذذ

مذذن أعاذذضل فرنسذذذض اجلن بيذذ اللذذر ي مسبنهشذذ ًض بهذذض هاذذذم

املؤمنني).
اضن البضبض(أةبضن)الثضني د عقد جملسضً يف(بالسنبيض)يف دذاة من سن  1095وجملسذض
د را يف(اليهمن )يف تلر ن الثضني و طب بهم ب

م إنقضذ ضر

املسي مذن أ ذدي

الكنضة ااض أعلن ألنران ذن م اخلضطئني إذا البسق ا بضجملضهد ن ووعد اجملضهذد ن منذضت
اخللد.

الذين تعاقبوا على اخلالفة يف مصر
لي

(242و بل أن

ل املسبن ر بغداد أألضة عليي حذضام املغذ ل ببغذداد يف

ال سراء فكضن ذلك د ر ال هد بي وت ض ب أبنض ه على اخلالف مد رنني ون و).
ال ي أيببي البضة خ اني ب د املسبن ذر اسذبقدم امللذك الظذضهر ة ذل مذن ال بضسذيني
ااي أمحد أب ال بضس بن علي من حلب وب ذع لذي بضخلالفذ ولقذب بضحلذضام بذأمر اهلل
ويف أوالده اضن
لي

اخلالف ال يف أوالد املسبن ر.

امللك املؤيد شيخ

(245اني اضن سكريا قنيف سضم القبض ).

مسبلهدا به ا على دع اه من ان أوا ر القرن الرابع علذر انبهذى عهذد املاضليذك
إىل ان كذذ ن مذذن أظلذذم عهذذ د تذذأة خ سذذ ة وم ذذر ولكذذن امل

ذذ د يف تذذأة خ دول

اإلسالم واضن السلطضن املؤ د عض ال حسن السيضس فس دت البالد يف أ ضمي.

امللك برسن باى

لي
لي ).

(245و من مسضو ي اني أمر بقطع ةأس طبيبي عندمض ت ة خمذنض ه مذن داء

امللك ض

بلى ..................................................................

مسبلذذهداً بهذ ا علذذى الذذدع ى املذ ا ة ولكذذن امل

ذ د يف ابذذب البذذأة خ ومنهذذض

تضة خ دول اإلسالم اني اضن عض ال حسن السيضس فهال املظضي و س دت البالد يف أ ضمذي
واألبنى النقراء وبنى املدةس األخمرفي عند س
سن إصضببي بهض.
ذاره

ال ةا ني ن م أصيب بضملضخل ليذض وتذ يف

امللك أينال

 245مسبلهداً على دع اه املبقدم وزعذم أن الفبذي انبهذ

سذن 1460

وال ي ذاذره صذضحب تذأة خ دول اإلسذالم انذي اذضن عذض ال حسذن السذري و ذد سذ دت
الدول على ده و ملض مضت اثر احلهن عليي و األسو ااض يل.
هذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذدنيض إذا أاالذذذذذذذذ ذ

و ن سذذذذذذذذذذذذذذذروةهض ذذذذذذذذذذذذذ ذ ل

وتن ذذذذذذذذذذذذل بضلذذذذذذذذذذذ ن بقذذذذذذذذذذذ ا

ااذذذذذذذض يف مذذذذذذذن مشذذذذذذذى ف لذذذذذذ

وذار ان الفبي انبه
ذاره

سن .1461

امللك بلباى

 245مسبلهداً على دع اه السضلن واحلق قذضل ان عذدم اسذبقضم امللذك

يف امللك مد خمذهر ن و ل هذم لذي دليذل علذى نشذ
ليق بضلبضا وال
ذاره

جلضن فيهم.

هم النكذري وعذدم ت ذرف مذن ال

امللك قائت بلى

 245مسبلهداً بي على دعذ اه السذضبق ويف تذأة خ الذدول اإلسذالمي انذي

اع االضطرابضت الدا لي حبى اسذببب أمذره وي حي ذل يف دا ليذ الذبالد مذد ملكذي
الط ل خميء من الننت و لو اثريا من اآليضة اليت ي ذاره منهض مدةس مبك املكرمذ
وعاضة املسذجد اللذر و فيهذض ومدةسذ بيذ

املقذدس ومدةسذ بدملذق وأ ذرى بغذه

وأ رى بدميضط وأ رى بضإلسكندة و ضمع بضل سراء إىل ألري ذلك من م ضهد ال لذم
والد ن.
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منع خروج النساء
لي
امل

(246و ضف السلطضن:برس بأي:من ال بضء فسسبي عقضبض من اهلل النبلضة

ي بني النضس وعد روا النسضء يف األس ا عل ذلك البالء فان هن من ذلك).
ذار املؤة

ن ان الطضع ن و ع سن 833هذ واسبار أةب

أصيب امللك برس بضي بضملضل

يض فأمر بنني الكالم من القضهر إىل بذر اجله ذر وةسذم

أن ال اذذرا امذذرأ مذذن بيبهذذض فكضنذ
وة من احملبسب و

أخمهر ويف سن 841هذذ

املذذرأ إذا أةادت اخلذذروا مذذن بيبهذذض حلض ذ أ ذ ت

لبهض برأسذهض ليبذضا هلذض السذري يف السذ

ف ذ

املنذع مبذأ ر عذن

زمن الطضع ن مثضن سنني وم دةه املرض ال قلي ال مض ذاره املؤلو.

كلمة اجلمعية

نلرت جمل األزهر الغراء يف عددهض الثضني من اجمللد احلذضدي علذر لنشذيل خمذيخ
األزهر املرح م املراألي حمضضر يا عذن تنسذري سذ ة احلجذرات واضنذ

هذي الذدةس

الثضني ال ي ألقضه يف مسجد السيد ننيس وتنشل بضالسباضع إليهض صضحب اجلالل ملذك
م ر امل ظم و د بذدت لنشذيل املؤلذو اجلليذل ال المذ اللذيخ علذي ب ذ
عليهض تنشل اضح خميخ األزهر بضجل ام عنهض وتكرم املؤلو فرد عليهض .
نظرات وتأمالت()1

املالحظذضت
اجلمعية

يف احملاضرة اليت ألقاها فضيلة شيخ األزهر الشيخ املراغي عن سورة
احلجرات
()2

اضح األسبضذ األا الليخ حماد م طنى املراألي خميخ اجلضمع األزهر
ب د تقد م البسي واالحنيام:
ون

على ال دد الثضني من اجمللد احلضدي علر من جملذ األزهذر الغذراء واول مذض

و ذع نظذري علذى حمضضذرتكم القياذ يف سذ ة احلجذرات فذضعجببين د ذ امل نذى وحسذذن
( )1
( )2

نلرتهض جمل الغري الغراء سن .1359
الرسضل اليت و ههض املؤلو ال الم الليخ علي لنشيل خميخ األزهر .

ال ل و القبضل وا بضن على املسلاني و

األسل م و د عرض

لي عند تالوتهض ب

بضً انض يضً ..............................

املالحظضت فأحبب

نظرام إليهذض

أن الن

عسى ان تبلطن ا بضجل ام لنيف ا حجب اللذك و لذ ا م ض ذد اللذبه وتك نذ ا بذ لك
د اتابم النض د واليكم أهم تلك املالحظضت.

الطائفة ليست جبمع لطائف

ذ لكم يف الطض ن ذ (هي مجذذع طذذض و و ذذد كنذذى بذذضجلاع عذذن ال احذذد فذذرياد بهذذض
ال احد).
ايذذو

ذ أن جت ذذل الطض نذ مج ذ ًض لطذذض و واحلذذضل ان خمذذرط اجلاذذع للذذيء أن

ك ن م نى ذلك الليء ملس ظضً فيي ول ا ي جي ل ا ال ن مج ضً لل ي:والطض و م نذضه
مذذن ط ذ ف و ذذدوة وه ذ ا امل نذذى ألذذري مذذأ

ذ يف الطض ن ذ مب نذذى اجلاضع ذ ن ذذم ل ذ أة ذذد

بضلطض ن ذ ال ذ ن ط ف ذ ن ص ذ الق ذ ل بك نهذذض مج ذ ًض لطذذض و وعلذذى ه ذ ا تنذذهل عبذذضة
الراألب يف منرداتي.

الصلح والقتال واجبان على املسلمني وجوباً كفائياً

لكم(وعلى هذ ا فضل ذل والقبذضل املطل بذضن يف اآل ذ وا ذب اإلمذضم ألنذي ذض م
مقضم املسلاني ونض ب عنهم و لينبهم ف ذا و ذد بلذد ال ميبذد إليذي سذلطضن إمذضم املسذلاني
و ب على مجضع املسلاني مض ه وا ب على اإلمضم).
وال ي

ننض هنض هذ ان اخلطذضم للاسذلاني ب اذل واحذد ألذري مبكذرة و مذض اذضن

ه ا خمأني فه دال على ال

م الكنض ي سقط عند يضم أحدهم بذي سذ اء اذضن االمذضم

أو الرعي فضآل ال تدل على ااثر من ه ا:و أمض مض ذارت ه فال تذدل عليذي اآل ذ اللذر ن
ال منط ض و ال منه م ًض فان أ ذن أسذبندن ذلذك منهذض:ن م ميكذن أن قذضل ان هذ ا ال اذل
املهم حبسب ال ضد حيذ ال ميكن ققي بدون يضم االمضم بي اضن وا بض ت ينينض عليي نظذري
احن ذذضة ال ا ذذب الكنذذض ي حبسذذب األح ذ ال والظذذروف يف خمذذخن م ذذني فيكذ ن ت ذذني
ال

م عليي حبكم ال قل و أمض ننئ البلر ع املسبنضد من اآل فليئ فيي أدنذى ترتيذب

بذذني االمذذضم واملسذذلاني:و دع ذ ى ان االمذذضم نض ذذب عذذن املسذذلاني ال ت
اخلطضم اإلهلذي بذي:و عذدم ت

ذذب ا ب ذذض

يهذي لبذض ي ملسذلاني علذى البذدل:و ال تغذري حنذ اخلطذضم
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ذ م علذى سذض ر املسذلاني و ذب ني علذى

واينيبي:فسق اآل أن قضل انهض دال علذى ال

االمضم املطذضع حيذذ ال قذدة أحذد سذ اه:ال أن جي ذل ال

ذ م علذى االمذضم و حيذذ ال

ك ن ف لى املسلاني ااض ه املنه م من االمكم.

معنى السخرية

لكم(السخر احبقضةه

ال وف ال حبشرتي)

ي أ د يف ابذب اللغذ تقيذد السذخر بضالحبقذضة حبشذر املسذخ ة منذي فاذن أ ذن
اسبندت ه.

معنى التنابز بااللقاب

لكم(البنضبه بضاللقضم البداعي بهض)به ا البنسذري كذ ن البنذضبه بضاللقذضم لذال
البلقيب مبض ه مكروه ومبض ه حسن مع ان املق

د من اآل النهي عن املكروه فذضألوىل

تنسذذريه مبذذض فسذذره بذذي صذذضحب القذذضم س من:الب ض ر:فذذضن هذ ا امل نذذى هذ الذ ي اسذذبنضده
الق م من ه ه اآل الكرمي .

العلة يف النهي عن السخرية

لكم(يم بني اهلل ت ضىل يف النهي وهي ان املسخ ة د ك ن رياً من السض ر يف
ال ا ع).
ل اضن ه ا ه ال ل :لهم أن ك ن احلكم دا راً مداةه و
السخر يضب

د ًا وعدمضً و احلذضل ان

هلض النهي يف ال ا ع س اء اضن املسخ ة مني افشذل مذن السذض ر وا ذضً أو

مسضو ضً لي أو ادنى مني بل امل ا ة يف اآل بيضن ه ب السذخر ال علذ النهذي عنهذض و
إمنض ال ل هي حنظ البي ي بني املؤمنني و البذيزة بيذنهم فذضن سذخر ب شذهم مذن ب ذ
م

ب ل

ع اللقض بينهم والبغشضء فيهم.

حقيقة التوبة

لكم(فسقيق ذ الب ب ذ علذذم ونذذدم و

ذذد)لقد سذذبقكم إىل ه ذ ا الق ذ ل الغهالذذي

وألريه من ال لاذضء األ ذال إال انذي ال بلذ مذن اإلخمذكضل مذن و هذني(األول)ان ال لذم
امل ا ة د يل يف حقيق ال نب مب نى ان ال نب ال كذ ن ذنبذض مذض ي لذم اللذخن ان
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يف اةتكضبي الشرة و سبسق عليي ال ام األليم فه ا ال لم د يل يف مب لق الب بذ ال يف
حقيقبهض(الثضني)ان الندم واحلهن على البقضء على احلضلذ السذضبق مذن األمذ ة ال
ليس

دانيذ

ا بيضة اإلنسضن نظري مض ذارتذ ه يف الظذن و إذا اذضن د ذيال يف الب بذ اضنذ
البكليو بهض بل حقيق الب ب لذيئ إال تذ طني الذننئ علذى

الب ب ألري مقدوة فال

ترك ال نب وعدم ال د إليي أصال.

انتفاء التوبة ال يوجب انتفاء املعرفة

لكم(و ألري ذضف ان م رفذ اذ ن امل ضصذي مهلكذضت ذهء مذن االميذضن و عذدم
املبضدة إىل الب ب من ت جلهء من أ هاء اإلميضن).
لس
ف دم ح

أعرف و ي ه ا األمر فضنض ل سلانض ذدال ان هذ ه امل رفذ
ل الب ب ال

ب عدم ح

ل ه ا اجلهء ألن انبنضء الكل ال

ذهء مذن الب بذ
ب انبنذضء

اجلهء فضللخن الغري البض ب ميكن ان تك ن تلك امل رفذ حضصذل عنذده دون أن

ذل

مني الب ب ااض ه احلضل يف إبليئ و أأللب النسذض فذضنهم عنذدهم تلذك امل رفذ دون ان
ذذذل مذذذنهم الب بذ ذ فلذذذم كذذذن عذذذدم املبذذذضدة للب بذ ذ فذذذيهم من تذذذض هلذ ذ ا اجلذذذهء مذذذن
اإلميضن:واحلد ذ النب ي ل صس
مب نى اةتكضم ال نب.

ةوا بي محل فيي اإلميضن على عدم النسذق الذ ي هذ

اسرتسال املذنب يف املعصية

لكم(و د سنيسل امل نب يف ذنبي حبى

ري طب ض و ران على القلب فذال لذي

الندام على ال نب اخل…)
ان أةدن ان ال بد اصب ألري ضدة على ترك ال نب فضةتكضبي للذ نب لذيئ بذ نب
و ال فيذذي م

ذذي ل ذذدم القذذدة علذذى تذذرك و خمذذرط البكليذذو القذذدة إال إذا لنذذض ان مذذض

بضال بيضة ال برا عن اال بيضة وان أةدن اني ضدة على النيك في ذ منذي الب بذ وميكذن
قق الندم مني.

عدم احلرج ليس داخل يف حقيقة الغيبة

لكم يف حقيق الغيب (من ألري أن برا).
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ه ا القيد ألري دا ل يف منه م الغيب و إمنض ه د يذل يف حكاهذض حيذذ ان الغيبذ
مع احلرا ال تك ن حمرم ال انهض ارا عن ا نهض أليب .

حرمة اتباع مطلق الظن:عدم داللة اآلية على إرادة ظن السوء

لكم(ومن الظن مض بضا اتبضعي اضلظن يف أم ة امل ضع ومض أخمبي ذلك).
لقد سبقكم إىل مثل ه ا االل سي يف تنسذريه وهذ ال بلذ مذن اإلخمذكضل يف عذد
و

ه() 1ان الظن يف أم ة امل ضع ل أحبنذض اتبضعذي لذهم اهلذرا واملذرا يف م ذض ا ال بذضد
بدع ى و

وت دى ب شهم على ب

د الظن فيهذض هذ ا مذع اثذر اآل ذضت والروا ذضت

النضهي عن اتبضع الظن و إمنض ر ع يف أم ة امل ضع إىل الق اعد الذيت رةهذض اللذضةع مذن
االمضةات الظني أو األص ل ال الي () 2انذي ال دليذل علذى و ذ م اتبذضع مطلذق الظذن يف
األحكضم اللرعي ان ي نقل ضمذ
حرم اتبضعي و إمنض جيب الر

األدلذ مذن اآل ذضت الكرميذ واأل بذضة اللذر ن علذى

ع إىل الطر اخلضص ليت ضم

اللضةع اخ ال احد وإذا ي ت

د تلك الطر

األدل على اعببضةهض عنذد

ر ع إىل األص ل ال الي أو حيبذضط يف

ال اذذل حبذذى حي ذذل الذذيقني بضمبثذذضل البكليذذو()3انذذي ال دالل ذ يف اآل ذ علذذى إةاد ظذذن
الس ء فاض و ي محلهض عليذي ول ذل املذراد بهذض الظذن بذب
حبسن ا لليء فضني د

األحكذضم اللذرعي أو الظذن

ع املسلم يف هلكضت عد د ااض نهى اهلل عذن اتبذضع ذ ل ال ليذد

بن عقبذ يف بذين امل ذطلق:ه ه هذي أهذم املالحظذضت الذيت عرضذ

لنذض يف هذ ه الكلاذ

القيا والسالم عليكم وةمح اهلل وبراضتي.

جواب فضيلة الشيخ املراغي

()1

حشر السيد األ ل األسبضذ الليخ علي اضخمو الغطضء أدام اهلل بي الننع
السذذالم علذذيكم وةمحذ اهلل وب ذذد فقذذد تسذذلا
بقذذراء س ذ ة احلجذذرات و ذذد اعذذددت مذذض ةأ ذ

ابذذضبكم وخمذذكرت لكذذم عنذذض بكم
ابذذض عاذذض تنشذذلبم

عرضذذي علذذيكم

بضةسضل إلي من املالحظضت وجتدوني مع ه ا.
( )1

الرسضل اليت و ههض اضح خميخ األزهر لنشيل املؤلو ال الم الليخ علي و ضانهض األ

ب عن تلك املنض لضت و د

أهدى لي م هض مؤلنني من اببي القيا :ترمج القردن الكر م واحكضمهض:ةسضل ملؤتر األد ضن ال ضملي.
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واني سرني ان اب ذ إليكم مض ه مطب ع لض ابببذي يف ب ذ
يضتي اخلضل

امل ضذ عضت.وتقبل ا

:

-1سألبم عن مجع طض و على طض ن (.و لبم أن م نذضه وهذ الط فذضن والذدوةان
ال

د يف طض ن مب نى اجلاضع
فذذضن انذذبم تر ذذدون ان ه ذ ا امل نذذى ي ذذد لا ذ يف االسذذب اضل فه ذ ا صذذسي

ولكني ليئ دليال على اني ي ق ذد يف اصذل اإلطذال

شذضء حلذق االخمذبقض فذضن املذضد

طذ ف تذذدل عليذذي وهذ ا القذذدة اذذضف يف صذذس اذ ن اللنذذظ مج ذذض لطذذض و و قيقذذي أن
اجلاضع اليت طلذق عليهذض الاذ طذض و و الذيت جيا هذض خمذأن واحذد فيهذض م نذى البنذضت
ب شهض ح ل ب

و هذ ا م

ذ د فيهذض

ذد يف االسذب اضل اللذض ع أم ي ق ذد خمذأن

األلنضظ اليت أنئ فيهض امل نى األصلي بضالخمبقض وهي اثري يف اللغ .
-2سألبم عن

لنض(و على ه ا فضل ل و القبضل املطل بضن يف اآل وا ب اإلمذضم

النذذي ذذض م مقذذضم املسذذلاني و نض ذذب عذذنهم اخل…(و لذذبم أن اآل ذ ال تذذدل علذذى ااثذذر مذذن
ال

م الكنض ي علذى األمذ .و ال

ذ م الكنذض ي سذقط عنذد يذضم الذب

بي.سذ اءا
ذ م يف

اذذضن مذذن اإلمذذضم أم اذذضن مذذن الرعي ذ )و لذذيئ يف االمنذذض مذذض نهذذم منذذي أن ال

م ض عنض ليئ انض يض.و إمنض ز د أن اللأن يف البكضليو ال ضم اليت تب لذق بقاذع النذنت و
اسبببضم األمن بني الرعي جيب أن ب الهض اإلمضم ألنهض إذا ترا

للرعي ذد ال حيسذن ن

القيضم بهض و د ك ن رّك طض ن مذن املسذلاني لقاذع النذنت سذببض يف ازد ضدهذض إذا اضنذ
أحقذذضد ال

ذذبيضت ض ا ذ :أمض إذا ت الهذذض اإلمذذضم وه ذ نض ذذب األم ذ فضالسذذبجضب إىل ةأ ذذي

منبظر و البنضت األم ح لي مضنع من تلذ ب النذنت.و لذ لك نذرى للا ذلس ال ضمذ أن
ن حب على اإلمضم – أوال – احباضل أعبضء ه ا و على الرعي أن تبضب ي و يف هذ ه احلضلذ
تك ن املبضب

لبسقيق ه ا ال ا ب انض على األم ف ذا ي

د اإلمضم بقي ال

ذ م

علذذى حضلذذي بضلنسذذب املرعي ذ و اذذضن علذذى مجضع ذ املسذذلاني أن ن ل ذ ه.و مذذن ه ذ ا ذذضل
االل سي.و اخلطضم فيهض على مض يف البسر ملذن لذي األمذر.وةوى ذلذك عذن ابذن عبذضس:و
ليئ يف االمنض مض دل علذى ا ب ذض

اخلطذضم اإلهلذي بضإلمذضم و عذدم ت

يهذي لبذض ي
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املسلاني و د رت عضد القردن مبخضطب مجضع املذؤمنني يف خمذؤون ال ضمذ العببذضةهم
وحذد مبشذضمن علذذى تننيذ اللذر

و ال اذذل علذى أحكضمهذض،و ذذد نذضدي الذر يئ يذذم

بضطذذب اجلاضع ،فيأ ذذ اذذل ن ذذيبي مذذن اخلطضم( ذذض أ هذذض الذذ ن دمنذذ ا ابذذب علذذيكم
الق ض

 ،ض أ هض الن

إذا طلقبم النسضء)إىل سض ر النظض ر.

-3سألبم عن(ا ين السخر بضالحبقضة يف حشر املسذخ ة منذي)و
علذذى تنسذذرينض تأ ذ اذذل الاذ مذذن الكلاذذضت الثاليذ مراههذذض اخلذذض
مق

ابذي انذي

يف اآل ذ و م نذذى

داً يف اإلةخمضد فقد ذارت السخر والغيب واللاه.
واللاذذه البنبيذذي علذذى امل ض ذذب يف احلشذذر

كره يف الغيب ،فلم بذق للسذخر إال أن تكذ ن
اآلل سذذي،و ذذضل ب ذ

ذذد االحبقذذضة أم ال.و الغيبذ الذ ار مبذذض
ذد االحبقذضة يف احلشذر ،ول لك ذضل

هذذي ذاذذر اللذذخن مبذذض كذذره علذذى و ذذي مشذذسك يف حشذذرتي

وا ذذبري أنهذذض احبقذذضة ذ ال أو ف ذذال حبشذذرتي علذذى ال

ذذي امل ذ ا ة و انذذي امل ذ يف م ذ اد

اسب اضل السخر ه ا امل نى.
-4سألبم عن

لنض (:البنضبه بضأللقضم البداعي بهض)و لذبم انذي لذال البلقيذب مبذض

ه مكروه و مض ه حسن مع أن املق

د من اآل النهي عن املكروه.فضألوىل تنسريه مبذض

فسذذره صذذضحب القذذضم س بضلب ض ر:فذذضن ه ذ ا امل نذذى ه ذ ال ذ ي اسذذبنضده الق ذ م مذذن ه ذ ه
اآل .ن م املق

د ه النهي عن الب ض ر لكذن البنذضبه وهذ البذداعي بضأللقذضم لذال مذض

ه حسن ومض ه مكروه و يف لسضن ال رم(و البنضبه البداعي بضأللقذضم وهذ كذره فياذض
اضن ذمض)و النهي يف اآل ال خمك اني نهي عن املكروه.
 -5سألبم عذن

لنذض(يم بذني اهلل ال لذ يف النهي)واذأنكم ذهبذبم إىل أن املذراد مذن

الا (عل ذ )امل نى االصذذطالحي ف ذ هببم ترتب ذ ن لذذهوم دوةان احلكذذم مذذع ال ل ذ و ذ دا
وعدمض،و ليئ ذلك مذراداً،و املق ذ د مذن الا (علذ )يف هذ ا املقذضم وحنذ ه مذض ذ ار يف
ت

يي احلكم و سبب النهي،فهي ترادف الا سبب،و الاذ سذر،و الاذ ت

إىل ذلك على أن مض ذار يف صذدد الب

يذي،و مذض

يذي ر ذع إىل ظلذم املسذخ ة منذي و السذخر يف

ذاتهض ظلم للاسخ ة مني فه م نى ال كضد نضة هذض سذ اءا اذضن املسذخ ة منذي افشذل أم
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مسضو ض أم ادنى،و د أخمرنض إىل هذ ا امل نذى بق لنذض يف السذخر ظلذم بذبسقري مذن هذ يف
ننسي عظيم ال سبسق البسقري.
 -6سألبم عذن

لنض(فسقيقذ الب بذ علذم ونذدم و

ذد)و لذبم(أن ال لذم املذ ا ة

د يذذل يف حقيقذذ ال ذ نب مب نذذى أن ال ذ نب ال ك ذ ن ذنبذذضً مذذض ي لذذم اللذذخن أن يف
اةتكضبي ضرةاً عظياضً،فه ا ال لم د يل يف مب لق الب بذ ال يف حقيقبهذض)و طب ذ ًض تر ذدون
من الا (د يل)الا (دا ل)
والغهالذذي نسذذر الب ب ذ بضملراحذذل الذذيت تك ّنهذذض،وهي يف ال ا ذذع ط ذ ات عالي ذ
حيسذذذن(البض ب)اني ط هذذذض،و انذذذي ي

ذذذل إىل ألض بذذذي مذذذن الطهذذذر و الذذذبطهري إال ب ذذذد

مالبسبهض،فبابلئ ننسي أوال بضلبضعذ وه اإلحسضس بضن امل ضصي مهلك م بذد فينب ذذ
من ه ا اإلحسضس ال ضد أي و حهن على مض فرط مني يف نب اهلل و نب ذذ مذن هذ ا
األي طلب اخلال

مني إىل مض

ب النرا و املسر مذن ال اذل مبذض رضذي و اإل ذالع

عاذذذض غشذذذب وعنذذذد ال صذذذ ل إىل هذذذ ا تكذذذ ن الب بذذذ ذذذد ققذذذ

عنذذذد اللذذذخن

ب نضصرهض،وه ا م نى حمذئ ال حيباذل اإلنكذضة وهذ مذأ ذ مذن لذي ت ذضىل وَْمَّاُِي َلإِذَْل
فَعَلُإْلفَاحُشَ ًلََوِلظَلَمْإْلََنُةُسَهِْْلذَكَرْوْلْملَّهَلفَاِْتَغُةَرْوْلمُُِنُإبِهِِْلوَنَ ِليَغُةُرْلْمُِّنُإبَلإِمَّالْملَّهْلومَِْليْصُرُّوْلعَلَال

نَاالفَعَلُااإْلوَْْاِْليَعِلَمْااإَِ لفضآل ذ تلذذرا الب بذ ،وتبني أنهذض(ذار اهلل)و بشذذان ذاذذر اهلل ال لذذم
بس ء عض ب ال نب(والندم)وه االسبغنضة لل ن م السضلن و(اإل الع عذن الذ نب)وه
تراذذي وعذذدم اإلصذذراة علذذى ف لذذي،وإزاء هذذ ه ال نضصذذر املبالزمذذ و الذذيت تكذذ ّن منهذذض
الب ب :فسرهض الغهالي ماي هض فأوفى املقضم حقي،ومجع عنضصرهض الهض و ب ذ

ال لاذضء

نظر إىل املرحل األ ري النهض الغض فنسر الب ب بهض،ااض أن ب شذهم نظذر إىل النذدم النذي
اير ملض بلي وسبب ملض ب ذده وهذ ال ن ذر الن ذضل فنسذر الب بذ بذي والذ ي جياذع ال نضصذر
و سض ر دالل القردن أوفى وأوفق وه ةأي الغهالي ال ي ا نينضه.
-7سألبم فقلبم(أن الندم من األم ة ال
دا ال يف الب ب اضن

داني ال د ل

ا بيضةنض،و إذا اضن

الب ب ألري مقدوة )النض ن لذم أن النذدم مقذدوة بسذببي وهذ ال لذم
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بس ء ال ض ب :و مطلق ال لم إذا يل فيي ألري مقدوة أ شض:فج ابي اني مقذدوة أ شذض بسذببي
وه النظر أو البلقي و د عرّض الغهالي ننسي إىل مثل هذ ه املنض لذ وأ ذضم عنهذض فياذض
اذار مبثل ذلك.
-8سذذألبم عذذن

لنذذض(و ألذذري ذذضف أن م رف ذ ا ذ ن امل ضصذذي مهلكذذضت ذذهء مذذن

اإلميضن و عدم املبضدة إىل الب ب من ّت جلهء من أ هاء اإلميضن و لبم لس
ه ا األمر فضنض ل سلانض ذدال أن هذ ه امل رفذ
ب عذدم ح ذ هلض ألن انبنذضء الكذل ال

اعرف و ذي

ذهء مذن الب بذ ف ذدم ح ذ ل الب بذ ال
ذب انبنذضء اجلذهء فضللذخن ألذري البض ذب

ميكن أن ك ن تلك امل رفذ حضصذل عنذده دون أن

ذل منذي الب بذ ااذض هذ احلذضل يف

إبليئ اخل…)
وهذذذذذذ ه منض لذذذذذذ تأ ذذذذذذ حكذذذذذذذم سذذذذذذذضبقبهض،فضن عنضصذذذذذذذر الب بذذذذذذ الذذذذذذذيت
خمذذرحنضهض(.ال لم،الندم،النيك)ال خمذذك انهذذض إذا و ذذدت وأ ذ ت مراههذذض مذذن الذذننئ
اضن

مبالزم لذهم يضنيهذض مذن أوهلض،ويضلثهذض مذن يضنيهذض ألن املذراد مذن امل رفذ الب ذد ق

ال ي ميلك على اإلنسضن و داني وال جتضفيي

اةحي هذي امل رفذ املذ ا ة يف مثذل

لذي

ت ضىل وَإِذَْلَْمُعْإْلنَاالَُنالِ َلإِمَاالْمرَّْاْ إ ِلتَارَألََعَِْاوَهِْْلتَةُاَِْلنُا ِلْماَِّنَِِّلنُمَّاالعَرَفُاإْلنُا ِلْمُ َا ِّ لأمذض

امل رف اليت تلري إليهض فهي من ن ع امل رف امل ا ة يف لذي ت ذضىل ْمَّاُِي َلتتََِوَااِْْْلْمُُُتَاابَل
يَعِرِفُإنَ اهْلكَمَاااليَعِرِفُااإَِلََبِوَااا َِْْْ لوهذذي م رفذذ صذذ ة ال حذذظ للقلذذب فيهذذض و لذذ لك جيذذيء
ب دهض(وان فر قض منهم ليكبا ن احلق وهم لا ن)ومثلهض ال ر ده الغهالي وال ألذريه يف
مثل ه ا املقضم،وإذا فضمل رف احلق ال ت
-9سألبم عن

د بدون ت ب .

لنض يف ت ر و الغيب (من ألري ان حيرا ل لك)و القيد ضذروةي مذض

دام الكذالم يف الغيبذ ا حملرمذ املنهذي عنهذض(ال حيذب اهلل اجلهذر بضلسذ ء مذن القذ ل إال مذذن
ظلم)و اثرياً مض برا اسم احلقيق اللرعي عن عا مي اللغ ي اضل ال والهاض واحلذج
ومض إليهض.
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-10سذذألبم عذذن

لنض(و ذذد سنيسذذل املذ نب يف الذ نب حبذذى

ذذري طب ذضً و ذذران

علذذى لبذذي و لذذبم أن أةدن أن ال بذذد اصذذب أل ذري ذذضدة علذذى الذذنيك فذذال ك ذ ن ال ذ نب
ذنبضً.وان أةدن اني ضدة عليي فب
ه ات

منذي الب بذ وميكذن قذق النذدم منذي) و املق ذ د مذن

ر عض ب اإلدمضن واالنهاضك فيهض على و ذي االسذباراة وعذدم البنبذي إىل السذ ء

عض ببهض،وان اللخن ال ي شع ننسذي هذ ا امل ضذ ع مذن امل ضصذي ال نكذر يف عض ببهذض

وظل ب يداً عن الندم،وال قق مني الب ب ،وه ا امل نى د ضء يف لي ت ضىل كَلَّالبَالُلضََِْل

عَلَالمُلُاإبِهِِْلنَاالكَاانُإْليَُُساُ بْإَِ لو ذضء يف

لذي  لينذبهني أ ذ ام عذن ةدعهذم اجلا ذضت،أو

ليخبان اهلل علذى لذ بهم ن ليكذ نن مذن الغضفلني)و لذي ( أن املذؤمن إذا أذنذب ذنبذضً
اضنذ

نكبذ سذ داء يف لبذذي،فضن تذذضم ونذذهع واسذذبغنر صذذقل منهذذض.وان زاد زادت حبذذى

غلذذو لبي)فذ لك الذذران الذ ي ذاذذره اهلل يف ابضبذذي(اال بذذل ةان علذذى لذ بهم مذذض اذذضن ا
ع إىل اهلل واإل الع عن ال نب اصذب ألذري

كسب ن)وليئ الق د من ه ا الي ان الر

مقذذدوة لذذي فذذال ك لذذو بذذي ايذذو واهلل قذذ ل يف حذذق مذذن ةان علذذى لذذ بهم مذذض اذذضن ا
كسب ن:اال انهم ل ضل ا اجلسيم اخل..
و إمنض الق د البنبيي على م ضع حرمضنهم والسر يف اسباراةهم،وه الغنلذ عاذض
لل نب من س ء ال ض ب فببسرك نن سهم حن امل ضجلذ بذضلنظر امل لذد للندم،والنذدم امل لذد
لإل الع والر

ع إىل اهلل.

و الر ن املذ ا ة يف هذ ا امل ضذ ع اذضخلبم والطبذع و الغلذضو و اإل نذضل والغلذو
ومذذض إليهذذض مذذن األلنذذضظ الذذيت ذذضءت تسذذجل علذذى املذذدمنني انهذذم السذذبب يف حرمذذضنهم
وب دهم عن اهلل وعن البابع ب طني وةضذضه(ل ن الذ ن انذروا مذن بذين إسذرا يل علذى
لسضن داود وعيسى بن مر م ذلك مبض ع
-11سألبم عن

ا واضن ا بدون).

لنض(من الظن مض بضا اتبضعي اخل).و لبم فيي أخمكضل من و

ه.

أوال – أن الظذذن يف أم ذ ة امل ذذضع ل ذ أحبنذذض اتبضعذذي لذذهم اهلذذرا واملذذرا يف م ذذض ا
ال بضد وت دى ب شهم على ب

بدع ى و

د الظن فيي اخل..
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وبنيّ ان املذراد مذن إبضحذ الظذن يف أمذ ة امل ذضع األ ذ بذي يف وسذض ل االسذبثاضة
اليت ظن أنهض نضف

ومنيد اضلظن يف طذر البجذضة والهةاعذ وال ذنضع وألريهذض لذض ال

ب ل بضالفبضت على حق أحد.إمض ت دي ب

النذضس علذى ب ذ

بذدع ى الظذن فهذ ا

ليئ من الظن يف أم ة امل ضع وال نهم مني و إمنض هذ مذن حمضولذ االفبذضت علذى حقذ
النضس،أو ادعضء احلق فياض بأ د هم وسبيلي القشضء.
يضنيضً – لبم اني ال دليل على و
ضم

م اتبضع الظذن يف األحكذضم اللذرعي ان ي نقذل

األدل على حرمبي،وامل ل م ان الذ ي ضمذ

ال ي ال ك ن م باداً على إمضةات م ب

األدلذ علذى حرمبذي هذ اتبذضع الظذن

وه الظن ال ي ضةض بي احلذق ان بب ذ ن

إال الظن:وال تقو مض ليئ لك بي علم:أمض الظن ال ي ضم

على صسبي اللذ اهد ومنذي

الظن بضن حكم اهلل بضملسأل اليت ال ضطع فيهض ه ا ا ب د ان نذرغ اجملبهذد هذده وحبثذي
فه ا ظن وا ب االتبضع و ذد نهلذي اللذضةع يف و ذ م ال اذل بذي منهلذ املقطذ ع بي،و ذد
حبذذ األصذ لي ن هذ ه املسذذأل وبينذ ا أيذذر مظنذ ن اجملبهذد مبذذض ال مه ذد عليذذي:ن م أنكذذرت
طض ن الب بد بضلظن وهم حمج
الب

ن يف ذلك ألن القذردن ي ذ م الظذن مجي ذي و إمنذض ذم

:ومن الظن حما د وم م م(ان ب

الظن إيم ل ال إذ ا باذ ه ظذن املؤمنذ ن

واملؤمنضت بأننسهم رياً )(.إذا اضن أحذدام مضدحذض أ ذضه ال حمضلذ فليقذل احسذبي اذ ا)و
ااثر أحكضم اللر

ظني و د بيّن ذلك أ شض بضدلبي يف علم األص ل.

يضلثضً – لبم ال دالل يف اآل علذى إةاد ظذن السذ ء اخل.و ذد ذضء يف احلذد ذ ان
اهلل حرم من املسلم دمي وعرضي وان ظن بي ظن السذ ء:و ضء مرف عذض عذن عض لذ مذن
أسضء بأ يي الظن فقد أسضء بربي الظن ان اهلل ق ل ا بنب ا اثرياً مذن الظذن فضآل ذ وهذ ه
األحضد ذ تذدل علذى ان املذراد مذن الظذن املطلذ م ا بنضبذي هذ ظذن السذ ء،وال ذد ل
الظذذن احلسذذن،بل وال

ذذ ان ذذد ل،ااض ال ذذد ل الظذذن امل بذذ يف اللذذرعيضت وال

ان د ل.أمض الظن بضملرا ي فضن اضن م روف الر ضء ومبيقنضً عنده فضني ال ك ن مذن
بضم الظن و إمنض ه من بضم ال لم،أمض إذا ي كن م ذروف الر ذضء وال مبيقنذضً فضل ا ذب
محل حضلي على ال الا ااض ق ل ن والب د بي عن ظن الر ضء مض ي بيقن مني الر ضء.

الرد على أ
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الرد()1

على أجوبة فضيلة الشيخ املراغي
بضملسذذرات أ هذذض ال الم ذ اجلليذذل:و ال زال م ذ ةدك ال ذ م يف سذذالم مذذن

أ نذ
أالاداة.

علي ةسضلبكم الكرمي فاثل

هبط

لذي ذاذرى حمضسذن النشذيل ,و طل ذ

هد بكم اجلليل فأةتين ا أ ال كم النبيل اليت ان
احملذذنيم مجذذضع النشذذل ونسذذيج وحذذده:و ذذد أوحذذ

علذيّ

املسهض على الب د حن خمخ ذكم
لذذي األفكذذضة ب ذذ

اخلذذ اطر يف

أ ذ ببكم جتذذدون أهاهذذض طذذي ه ذ ا الكبذذضم و بضخلبذذضم اسذذبنجد لطذذو اهلل و عنض بذذي لذذي
ولكم.
لقد اضن اجل ام عن السذؤال األول لذبال علذى أمذر ن األول ان الطض نذ

ذد

يف اصذذل إطال هذذض الط فذذضن والذذدوةان شذذضء حلذذق االخمذذبقض و ان ه ذ ا القذذدة اذذضف يف
صس ا ن اللنظ مج ذ ًض لطذض و وان اذضن يف االسذب اضل الن لذي لطض نذ ي ذد لسذظ
ه ا امل نى فيهض:و ال ي
هلاض يف مضد واحد واللغ

ننض يف ه ا األمر ان االخمبقض ال دليل عليذي إال ذاذر اللغذ ني
ن إمنض ب ون اال ضد يف املضد دون امل نى ااذض هذ امل لذ م

من حضهلم وتيلينه م:ول سلانض ذدال ا ذ م نذى الذدوةان والط فذضن يف اصذل إطال هذض
فه ال ثب

ا نهض مج ضً بضلن ل الن اجلاع يف ذ

فنرض ان الط فضن ليئ ملس ظ ًض فيهذض بضلن ل :ثبذ

تكذراة ال احذد بذضل طو وعلذى هذ ا
عذدم ا نهذض مج ذ ًض لطذض و بضلن ذل

وظذذضهر االمكذذم يف صذذسين  65مذذن جمل ذ األزهذذر الغذذراء انهذذض مجذذع بضلن ذذل ال حبسذذب
األصل.
الثضني ان اجلاضع اليت طلق عليهض الا طض نذ فيهذض م نذى البنذضت ب شذهض حذ ل
ب ذ

س ذ اء

الطض ن مأ

( )1

ذذد يف االسذذب اضل اللذذض ع أم ال:وه ذ ا األمذذر ال

ذذس دع ذ ى اذذ ن

ذ فيهض الدوةان والط فضن ألن االلبنضت امل ا ة ليئ إال عبضة عذن انظاذضم

الرد ال ي و هي املؤلو الكر م لنشيل خميخ األزهر.
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ب ذ

اجلاضعذ إىل ب ذ

م نى اللنظ مع عدم

و هذ ألذذري الذذدوةان والط فذذضن مذذع ان جمذذرد و ذ د م نذذى يف
ده مني ال ك ن م

بض للدالل عليي.

و أمض السؤال الثضني فقذد اذضن اجلذ ام عنذي ر ذع إىل عذدم دعذ اام داللذ اآل ذ
اللر ن علذى عذدم ال

ذ م الكنذض ي ولكذن الظذضهر مذن االمكذم يف

امل ا ة ه ا ن اآل ذ دالذ علذى ال

 66مذن اجمللذ

ذ م الب ذيين علذى االمذضم حيذذ لذبم فيهذض عنذد

خمذرحكم هلذ ه اآل ذ الكرميذ أمذر اهلل أ اذ املسذلاني أن قشذ ا بيذنهم بذضحلق يذم فذذرعبم
عليهذذض بقذذ لكم فضل ذذذل والقبذذضل املطل بذذذضن يف اآل ذذ وا ذذب االمذذذضم:ومن امل لذذ م ان
ا ي كم أ ا املسلاني بضل

م املسبنضد من اآل دون املسلاني ل ر بضن ال

على االمضم ت يين:و رخمد إىل ذلك

ذ م

لكم ب د هذ ا:ف ذا و ذد بلذد ال ميبذد إليذي سذلطضن

إمضم املسلاني و ب على مجضع املسلاني مض ه وا ب على االمضم.
و أمذض السذؤال الثضلذذذ فذريد علذى اجلذ ام عنذي بذضن السذذخر اعب فيهذض ان كذ ن
االحبقضة على و ي شسك مني وه ا امل نى ي كن ب يف الغيب واللاه :ذضل الغهالذي
وم نى السخر االسبهضن والبسقري والبنبيي على ال ي م والنقض ن على و ذي شذسك
منذذي و ذذضل النرا ذذي  السذذخر االسذذبههاء وهذذ حمضاذذض أ ذذ ال النذذضس و أف ذذضهلم و
صنضتهم و لقهم
ه ا تأ

ال أو ف ال أو إميذضء أو إخمذضة علذى و ذي شذسك منذي انبهذى وعلذى

ال الا من الكلاضت الثال (الغيب واللاذه واالسذبههاء)مراههض اخلذض

يف

اآل الكرمي مذن دون حض ذ إىل ا ذين السذخر مبذض هذ ألذري دا ذل يف م نضهذض ااذض
اعنيفبم بي.
و أمذذض السذذؤال الرابذذع فقذذد اذذضن اجلذذ ام عنذذي ر ذذع إىل االعذذنياف مبذذض تشذذاني
السؤال.
و أمض السؤال اخلضمئ فقد اذضن اجلذ ام عنذي لذبال علذى أمذر ن أحذدهاض عذدم
اسب اضل ال ل يف م نضهض االصطالحي والثضني ان السخر يف ذاتهض ظلذم للاسذخ ة منذي
ال كذذضد نضة هذذض واألول ال اذذالم لنذذض فيذذي فذذضن امل نذذى تذذضبع الةاد املذذبكلم إال انذذي اذذضن

الرد على أ

ب فشيل الليخ املراألي ............................................

ال ا ب ن ب القر ن على عدم إةاد ه ا امل نى املب ضةف من لنذظ ال لذ :و أمذض الثذضني
فه ألري حضسم ملضد السؤال وي كن فيي نني ملض أيببنضه وال إيبضت ملض ننينضه.
و أمض السؤال السضدس فقد اضن اجل ام عني ال حيل عقذد اللذبه و ال ننذي لذهوم
أن ب يف حقيق الب ب مض ه دا ل يف مب لقهذض:و أمذض مذض ذاذره الغهالذي لذ البهمنذض بذي
ذ

لهم ان تك ن الب ب مذن األمذ ة البك نيذ الذيت ليسذ

ا بيذضة اإلنسذضن إجيضدهذض و

ه ا نضيف تكليو اللضةع املقدس بهض.
و أمض السؤال السضبع فق لكم يف اجل ام عني ان ال لم سذبب للنذدم ان أةدن بأنذي
ه ال ل البضم فه ألري صسي الني ل اضن ا لك لندم إبليئ على عالي ولندم أولئذك
ال ن ا

اهلل عنهم يف ابضبي اجمليد بق لي سدوا بهض واسبيقنبهض أننسذهم و ان أةدن بذي

املقبشي فضلقدة على املقبشي ال ت

ب القدة على املقبشى و إمنذض القذدة علذى ال لذ

البضم تسبدعي القدة على م ل هلض.
و أمذذض السذذؤال الثذذضمن فيذذبلخن اجلذ ام عنذذي بذذأن امل رفذ علذذى سذذاني أحذذدهاض
امل رفذ الذذيت تلذذك علذذى اإلنسذذضن و دانذذي وتنقذذضد بهذذض

اةحذذي والثذذضني امل رفذ الذذيت ال

تك ن به ه ال ذن و ان القسذم األول هذ الذدا ل يف حقيقذ الب بذ :واأن فشذيل خمذيخ
األزهر سلك يف ه ا البقسيم مسلك ال رفضء حيذ سا ا امل رف على يالي أ سضم.
األول –ه م رف الليء بل ازمي و ديضةه وا هض ب لم الذيقني وهذي الذيت تكذ ن
مقبشي لل ال و

ل لل ضصذي وألذريه و(الثذضني)ه ملذضهد املطلذ م ب ذني الب ذري

والبضطن وه أ ى يف ال ض ا واجلالء من امللضهد بضلب ر وه املساى ب ني الذيقني و
ل بضلر ضضذ الننسذي والب ذني و ح ذ ل البجذرد البذضم للذننئ أو بضل نض ذ الربضنيذ
واللطو اإلهلي(الثضلذ)ه أن حي ل وحد م ن

وةبط حقيقي بذني ال ذضي وامل لذ م

حبيذذذ نذذدك أحذذدهاض بذذضآل ر و ننذذى فيذذي وه ذ املسذذاى حبذذق الذذيقني وبه ذ ن القسذذاني
تبنضوت دة ضت األوليضء و األنبيضء وال د قني ومن امل لذ م ان امل رفذ الذيت تلذك علذى
اإلنسضن و داني و تنقضد إليهض ننسي هي امل رف بضلقساني األ ري ن وعلى هذ ا فذال ميكذن
اعببضةهذذض يف مب لذذق الب ب ذ ألنهذذض ألذذري مسذذبطضع لكذذل أحذذد ايذذو وح ذ هلض ك ذ ن أمذذض
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بضجملضهد البضم وت قيل الننئ و ت ذنيبهض ليس ذل هلذض البجذرد البذضم حبذى ترتسذم بهذض
احلقض ق لي وضضء و ه ا أمر ال كضد بيسر ل ضم النضس و ال تطيقي أأللذب الننذ س و
أمض بضل نض اإلهلي واللطو الرمحضني فبنكلو لد ي نض ض األم ة وتبجلى عنده حقذض ق
األخميضء و ه ا أمر ليئ
اإلهلي وت

ه

طض اإلنسضن و دةتي و إمنض ك ن ملن مشلي ذلذك اللطذو

إليي تلك ال نض الربضنيذ ن ذم مذض ذاذره األسذبضذ إمنذض هذ يف الب بذ عنذد

أهل ال رفضن و السل ك اليت أخمضة اليهض السيد الطبضطبض ي دس اهلل ننئ الهاي بق لي:
مذذذذذ

بذذذذذل مذذذذذ ت فهذذذذذ احليذذذذذض

مذذذض أهذ ذ ن املذ ذ ت علذذذى مذذذن مذذذضت ا

ال الب ب اليت أمر اهلل بهض عبضده ال ضصني و ضءت بهض خمر
اللر

سذيد املرسذلني تلذك

السهل الساس اليت ال ضرة فيهض وال حرا.
و أمذذض السذذؤال البضسذذع فكذذضن اجلذذ ام عنذذي ر ذذع إىل ان اعببذذضة يذذد(من ألذذري

را)يف ت ر و الغيب من ه االصطالا اللرعي:و ل اضن األمذر اذ لك لكذضن أهذل
اللرع اعب وا يف ت ر نهض ه ا القيد و لكضن ه ا القيذد م بذ اً يف سذض ر احلقذض ق اللذرعي
ألني م ب فيهض على حن اعببضةه يف الغيب .
و أمض السؤال ال ضخمر فيظهر النظر يف اجل ام عني لض رةنضه سضبقضً.
و أمض السذؤال احلذضدي علذر فضملالحظذ يف اجلذ ام عنذي هذي إنذض ذد أ ذ نض اللنذظ
بظضهره والظضهر ه احلج املبب

يف فهم االم املبكلم ااض رة يف حملي.

و أمذذض السذذؤال الثذذضني علذذر فكذذضن اجلذ ام عنذذي ر ذذع إىل ح ذذر الظذذن املببذذع مبذذض
ضم

األدل على اعببضةه:و ه ا عني مض ذهبنض إليي يف ننئ السؤال.
و أمض السؤال الثضلذ علر فكضن اجل ام عني ر ذع إىل الباسذك بضحلذد ثني علذى

إةاد ظن الس ء من الظن يف اآل اللر ن :و بني ان احلد ذ األول إمنض دل على حرمذ
ظذذن الس ذ ء ال علذذى إةادتذذي مذذن اآل ذ ,و احلذذد ذ الثذذضني مرف ذ ع واملرف ذ ع لذذيئ حبجذذ
الحباذضل ان يف سلسذذل السذند مذذن لذيئ بثقذ علذذى ان البسقيذق انذذي ال دليذل علذذى لذذهوم
األ

بنهم من ليئ مب

م عن اخلطأ.

تيسري

اعد النس ...............................................................

كلمة اجلمعية
لقذذد ب ث ذ
ب

إىل وزاة امل ذذضةف ال را ي ذ اجلليل ذ وزاة امل ذذضةف امل ذذر احملنيم ذ

ة البقر ر عن تيسري

من أاضبر أسضت

اعد النس و ال رف و البالألذ الذ ي نظابذي اللجنذ املؤلنذ

لغ الشضد يف م ر وهم  :الداب ة طي حسني  ،األسذبضذ امحذد أمذني ،

األسذذبضذ علذذي اجلذذضةم  ،األسذذبضذ حماذذد أبذ بكذذر إبذذراهيم  ،األسذذبضذ إبذذراهيم م ذذطنى و
األسبضذ عبد اجمليد اللذضف ي وب ذد تذضة خ نلذره يف ال ذسو ال را يذ ياسذ علذر مذ ًض
سذن  1357هذذ ظهذر علذذى صذنسضت ر ذد ال ذرا الغذذراء نقذد املؤلذو ال المذ اجلليذذل
الليخ علي اضخمو الغطضء لي فكضن م ضع إعجضم القراء ولذي األيذر البليذ يف األوسذضط
ال لاي .

اجلمعية

نظرات وتأمالت()1

يف
قرار اللجنة املصرية العليا
يف تيسري قواعد النحو والصرف والبالغة
لقد ضم

اللجن امل ر مبها إصالا الدةاس ال ربي وتيسري

خمك اني دمذ تلذكر عليهذضإال انذي ملذض اضنذ

ا نياحضتهذض ال الذ عذن ب ذ

اعدهض وه ا ال
املالحظذضت

أةدنض البنبيي عليهض اي ال اني احلقيق على طالبهض.

تيسري قواعد النحو

ان مض سلكبي اللجن يف تيسري الق اعد النس

لبسهيل دةاسبهض ي كذن إال تكذثري

اصطالا وز ضد تكلو وعنضء يف ه ه الدةاس حيذ اني ر ع إىل أم ة يالي :
األول ح ف ب
ال المضت اإلعرابي عن ب

املطضلب النس ذ اابسذذ اإلعذرام البقذد ري ونيضبذ ب ذ
:ومب لق الظرف واسببضة الشاري وسيجيء الب رض هلذ ه

األم ة و بيضن النض د اليت ت د للطلب من دةاسبهض.
( )1

نلرتهض صسين ال را الغراء سن  6/ 1357ا 2امل فق  3دم سن  1938امل ضدف م األةب ضء.
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الثذذضني ا ب ذذضةهم ألب ذ ام النسذ بذذضلب بري بلنظ(امل ض ذ ع)بدل النضعذذل واملببذذدأ
وإسم اضن و اسم إن و أ
وأ

اتهاض و الب بري بلنظ(احملا ل)بدل

املببدأ و

ان واذضن

اتهذذض و الب ذذبري بلنظ(تكال ذ اجلال ذ )عن املنضعيذذل واحلذذضل والباييذذه و بلنظ(تكال ذ

املنرد)عن الب ابع و

ل ا األحكضم مرتب علذى هذ ه ال نذضو ن الثاليذ :و لذيئ ينذي انذي

به ا اال ب ضة ال سبغنى عن البسذذ عذن أبذ ام امل اضذيع املذ ا ة ال ب ذض
منهذذض بأحكذذضم ال ت

ذذد يف ألريهذذض فاذذض اصذذطلس

اذل

اللجن ذ علذذى الب ذذبري عنذذي بضمل ض ذ ع

اضلنضعل واملببدأ:واسم ان:واسم اضن ببن ال منهض بأحكضم ال بشذ للطضلذب يب تهذض
ل لك امل ض ع إال بضلب بري عني بلنظ ب ي دون الب بري عني بلنذظ امل ضذ ع أو ألذريه مذن
األلنضظ امللنيا بيني و بني ألريه:فضملببذدأ مذثال بذبن ب
تقدم عليي أو تأ ر و بذد
إليي و ب

ذ م مطضبقذ املسذند إليذي سذ اء

ل الم االببذداء والن اسذخ عليذي وبب سذطهض بينذي وبذني املسذند

م حذ ف املسذند إليذي يف ب ذ

املذ اةد وب ذدم و عذي نكذر حمشذ إىل ألذري

ذلذذك مذذن األحكذذضم املخب ذ يذذالف فضعذذل الن ذذل فضنذذي لذذيئ اذ لك و هكذ ا احلذذضل يف
اسم(ال)النضفي للجنئ فضني ببن بأحكضم منهض اخمنياط ا ني نكر ومب ذال بهذض دون مذض
عداه وهك ا احلضل يف اسم ان أ شض فضني ببن بن ب امل ط ف عليي وةف ي دون املببذدأ
ومن امل ل م ان بيضن ه ه األحكضم حيبذضا إىل الب ذبري عذن م ضذ عضتهض بلنذظ ذبن بهذض
أمض أن كذ ن اللنذظ الذ ي وضذ ي النسذض و أمذض ألذريه وال كنذي الب ذبري لبنهذيم الطضلذب
بضأللنضظ ال ضم حيذ ببلط عليي احلضل و لكل عليي األمر.
و أمذذض مذذض اصذذطلس
حيذذذ ان

اللجن ذ علذذى الب ذذبري عنذذي بلنظ(احملا ل)فذذضألمر فيذذي ا ذ لك

(اذذضن)ببن م ذ از الب سذذط بذذني اذذضن وااهذذض مذذع بقض هذذض علذذى ال اذذل

وتقدمذي عليهذض الفذضخل ان واذ ا

:مذذض وال :لذنيط عذدم ا نيانذي(بضال)دون مذض عذذداه

وهك ا ذ أف ذضل املقضةبذ لذنيط فيذي أن كذ ن مجلذ ف ليذ ف لذهض مشذضةع مسذند إىل
ضاري ااهض إىل ألري ذلك لض اصطلس

اللجن على تسايبي حما ال:فضن ه ه املذ اةد ال

بد ل هني املب لم من ترايههض فيهض بلنظ ب هض حبى سذهل عليذي أعاضهلذض و ذ
و سبثارهض عند اإلةاد .

احلض ذ

مقنيحضت اللجن يف النس ........................................................

و أمض مض اصطلس

اللجنذ علذى تسذايبي بضلبكالذ فضحلذضل فيذي أ شذض اذ لك إذ ان

املن ل املطلق ببن بك ني مبينض للن ع أو ال دد أو البأايد و ق م مقضمذي ب ذ

األمذ ة

دون املن ل بي:واملن ل ال لي لنيط أن ك ن ال ضمل بي من ألري لنظي وعل ل ضملذي و
جيذ ذ ز ذذذره حبذذذرف الب ليذذذل يف ب ذ ذ
املطلق:واملن ل فيي حي ف عضملي و

املذ ذ اةد و جيذذذب يف ب ذ ذ

د ذذذر دون املن ذ ذ ل

بض يف م اةد ال جيذب فيهذض حذ ف عضمذل ألذريه مذن

املنضعيل:و الباييه لذنيط فيذي ان كذ ن منذرد ًا يذالف احلذضل إىل ألذري ذلذك مذن املذ اةد
اليت اصطلس

اللجن على تسايبهض تكال فضنذي البذد مذن الب ذبري عنهذض بلنذظ ب ذهض يف

مقضم بيضنهض ول ص اال ب ضة حبى مع ا اللي بضملق ذ د ل ذ لنذض الب ذبري عذن اجلايذع
بلنذذظ الكلاذ وحن هذذض فلذذيئ هذ ه االصذذطالحضت مذذن النسذذض إال ال شذذضا احلذذضل وإزالذ
االمجضل.
الثضلذ إهاضل إعرام ب

األسضليب ال ربيذ اضلب جذب واإلألذراء و البسذ ر:و

د ني على اللجن ان البسذ عن إعرابهض إمنض ه ال ل تنهياهض اذي ال بقذى الطضلذب
حض راً يف املراد من منرداتهض ومرابضتهض مع اني يف بيضن اعرابي تنيتب ديضة حن ذ فضنذي علذى
تقد ر ااي (أحسن)يف مض احسني
يالف مض إذا اضن ف ال مضضذيضً:و اذ ا

ات ضلي بيضء املبكلم بدون نذ ن ال ض ذ وت ذغريه
ذ البسذ ر مبثل(ا ذضك األسذد)وحن ه مذن دون

عطو(األسد)و ال ره(مبن)على تقد ر ان ك ن ال ضمل يف (ا ضك)ف ذل مب ذد إىل ايذنني
و ال

ذ ذلذك علذى تقذد ر ان كذ ن ال ضمذل فيهذض ف ذل مب ذذد ل احذد هذ ا مذع إهاذذضل

اللجن لذب

أبذ ام النسذ وال ذرف مذع مذض هلذض مذن األهايذ يف اللغذ ال ربيذ ابذضم

احلكض وبذضم ال ذو وبذضم اإلدألذضم وألذري ذلذك و ذاذرهم لذب

األبذ ام مذع عذدم

الب ذذرض ملذذض لذذهم دةاسذذبي منهذذض و اذذضن األوىل هلذذم أن ب رض ذ ا ملذذض جيذذب دةاسذذبي مذذن
األب ام النس

وال رفي والنيتيب يف الدةاسذ بينهذض ومقذداة مذض لذهم أن ذدةس مذن

الق اعذذد يف اذذل بذذضم مذذن تلذذك األبذ ام ومجذذع تلذذك الق اعذذد يف ضعذذد واحذذد مهاذذض
أمكن اجلاع.
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مقرتحات اللجنة يف النحو
وحيذذذ ذذد اتش ذ لذذك أ هذذض القذذضةئ الكذذر م عذذدم اجلذذدوى فياذذض سذذلكبي اللجن ذ
لبسهيل ت لم النس أةدنض أن ن نك على ب
وإ شضحض للسقيق .

باب اإلعراب

من مقنيحضت اللجن و
ألن ت لم ذلك
النس رى و

املالحظضت يف مقنيحضتهض تباياذضً للنض ذد

م االسبغنضء عن اإلعرام البقد ري واإلعذرام احمللذي

ب ملق على البلاي من ألري فض د جيبنيهض:و لكن املبأمذل يف أبذ ام
م اطالع لبلاي على ه ا األمر حيذ ان ال طو والن ذ

من الب ابع ال تظهر عليهض اال حرا اإلعرام البقد ري فياض إذا اضنذ
اإلعرام اضملق ذ ة واملنقذ
تضب

و ألذري ذلذك

تضب ذ ملذض ذدة فيذي

:وال تظهذر عليهذض اال حراذ اإلعذرام احمللذي فياذض اضنذ

للابين وتظهر عليهذض حراذ البنذضء املقذدة فياذض اضنذ

تضب ذ للانذضدي املنذرد امل رفذ

املقدة عليي حرا البنضء فلذ أهاذل مبسذذ اإلعذرام البقذد ري واحمللذي ل ذع املذب لم يف
ه ه امل اةد يف ه ّ الغلط واالخمببضه و بط بط عل اء.

العالمات األصلية لإلعراب والعالمات الفرعية

ومن مقنيحضت اللجنذ عذدم نيضبذ ب ذ

عالمذضت اإلعذرام عذن ب ذ

وان اذال

منهض يف م ض عي أصال برأسي:و ليئ يني ان ألرض النجض بضلنيضب هذ تنهذيم الطضلذب
ان مثذذل الذ او يف مجذذع املذ ار السذذضي تغذذين عذذن الشذذم وال نطذذق بضلشذذم م هذذض ولذذيئ
مرادهم بضلنيضب امل نى احلقيقي هلض ااض صذرح

بذي ابذبهم املط لذ وأخمذضةت إليذي ابذبهم

املخب ر ومن امل ل م ان ه ا أمر حيبضا الطضلب إىل م رفبذي واالطذالع عليذي سذ اء عذ
عني بلنظ النيضب أو ألريهض.

اجلملة

ومذذن مقنيحذذضت اللجنذذ تقسذذيم اجلالذذ إىل ذذهأ ن أسضسذذيني و تكال :وتسذذاي
اجلهأ ن االسضسذيني بضمل ضذ ع واحملاذ ل و ت ر ذو امل ضذ ع بأنذي احملذد

عنذي:واحملا ل

بضحلد ذ:و من امل ل م فسضد ه ا الب ر و ل دم صد ي علذى ه ذي اجلالذ اإلنلذض ي إذ

مب لق الظرف وحرف اإلضضف ...................................................

ليئ هنضك حد ذ وال حمد

عني بل و ال

د علذى ه ذي مجلذيت اللذرطي فيكذ ن

ه ا الب ر ق ر ض الأللب أ هاء اجلال ال ربي .
ومذذن مقنيحذذذضتهم ان امل ضذذ ع مشذذذا م دا اذذذض إىل ان قذذع ب ذذذد(ان)أو إحذذذدى
أ

اتهض:و ال بنى اني د سذبق اللجنذ يف مثذل هذ ا اال ب ذضة ب ذ

النسذض فقذضل اذل

عاد مرف ع إال أنهم ي بادوا على ه ا اال ب ضة ل دم اسبنضد الطضلب منذي فض ذد
تغذذين عذذن البسذذذ عذذن حكذذم اذذل بذذضم مذذن أب ذ ام املرف عذذضت إذ انذذي بذذأي م نذذى فسذذر
امل ض ذ ع أو ال اذذد فذذضحلكم بذذضلرفع ألذذري خمذذضمل ألفذذراده اال تذذرى ان تنسذذري امل ضذذ ع
عنذي ال

بضحملذد

ذس احلكذم بضلشذم عليذي يف مجيذع املذ اةد ألن مذن احملذد

ك ن جمروةاً(مبن) يضسضً مطرداً ااض يف ص ة مض إذا اضن نكر وا

عنذي مذض

ب د نني أو نهذي أو

اسذذبنهضم حن (هذذل مذذن ذذضلق ألذذري اهلل)وحن (مذذض ضءنذذض مذذن بلذذري)ومني مذذض ك ذ ن فذذضعال
للا دة فيجيء ب ضضف امل دة إليي حن (ول ال دفذع اهلل النضس)ومنذي مذض كذ ن من ذ بضً
وضربين ز داً)فضني حمد

اه د يف مثل(ضرب

عني بأني أو ع الشرم علذى املذبكلم مذع

اني ن ب لئال لهم اإلضذاضة بذل الذ ار بذل ويف مثل(ز ذد ًا ضذرببي)ألني حمذد
امل نى مع اني من

عنذي يف

م بن ل حم وف.

ومن مقنيحضتهم ان احملاذ ل إذا اذضن ااذ ًض شذم اال إذا و ذع مذع اذضن أو إحذدى
أ

اتهذذض و ال بنذذى ان هذ ا احلكذذم بهذ ه ال ذ ة

احملا ل حضالً(اراابضً)يف
مثل ةأ

ذذب تذذردد الطضلذذب فياذذض إذا و ذذع

لنض ضء ز د ةاابضً أب ه فرسذضً أو وصذنضً ملن

م(اشذضةم)يف

ة الً ضضةبضً أب ه عارا أو صن للاجروة(اقضتذل)يف حنذ نظذرت إىل الر ذل

ضتل أب ه عاذراً أ و من ذ ل بي(اشذرم)يف

لنذض أةدت ضذربض ز ذد ضلذد ًا فضنذي ال ذدةي

الطضلب يف ه ه امل اةد أ شم احملا ل أو جيري فيي مض سيجيء من حكذم البكالذ و اذضن
عليهم ةفع االخمببضه.
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متعلق الظرف وحرف اإلضافة
ومن مقنيحضت اللجن ان مب لق الظذرف وحذرف اإلضذضف إذا اذضن عضمذض ال قذدة
وان احملا ذ ل يف مثل(ز ذذد عنذذدك أو يف الذذداة)ه الظذذرف وه ذ ا اال ذذنياا وان اذذضن ذذد
سبقهم فيي أاثر احملققني من النس ني اضلرضي وألريه إال اني ألري صسي من و هني.
األول ان احملا ذ ل حسذذب مذذض عرفبذذي اللجن ذ ه ذ احلد ذ(وعنذذدك و يف الذذداة)يف
املثضل امل ا ة ي كن ه احلد ذ عن(ز د)بل احلد ذ عني ه الك ن عنده والكذ ن يف
الداة.
الثضني اني ليئ املراد ببقد ر خميء إال ان امل نى ال بم بدوني حبيذ ل فرض عدمذي
ملض ص الكالم مض حنن فيي األمر ا لك فال و ي لننيهم البقد ر.

الضمري

ومن مقنيحضت اللجن :إلغضء الشاري املسبني

ازاً وو

ل الن ذل املسذبني

بضً و

فيذذي الشذذاري حماذذ ال منذذرد ًا ال مجلذذ وهذذ ا اال ذذنياا ال ميكذذنهم االلبذذهام بذذي يف صذذيغ
األمر(ابع و م)و إال لهم تراب اجلال من هء واحد وه

الف مض ذاروه سذضبقض مذن

ان اجلال مراب من هأ ن اسضسيني امل ض ع واحملا ل.
ومذذذذذذن مقنيحذذذذذذضت اللجنذذذذذذ اعببذذذذذذضة ان اهلاذذذذذذه يف مثذذذذذذل(أ م)والن ن يف
مثل(نق م)إخمضة إىل امل ض ع بدل

ل الشاري فيهض مسبنياً.

و مض أدةي أي تسذهيل يف هذ ا اال ذنياا علذى الطضلذب,ول ة
أ هض القضةئ الكر م لرأ

ذ

إىل و ذدانك

ان تنهيم املب لم ان الشاري مسبني فيهض اسذهل مذن تنهياذي ان

اهلاه والن ن إخمضة إىل امل ض ع.
و من مقنيحضتهض ان الشاري يف( ا )و( ابم)ألري دال على ال ذدد وانذي م ضذ ع
والن ذذذذل حما ل,وهذذذ ا اال ذذذذنياا ي كذذذذن فيذذذذي ضلنذذذ للنسذذذذض اال يف ان الشذذذذاري يف
مثل( اذ )و( ابم)ألري دال علذذى ال ذذدد,والنهم ال ربذذي وم ذذض م اللغذ تلذذهد يذذالف
ذلك إذ ال ة ب يف داللذ البذضء,على ال احذد يف مثل( اذ )و لذ ا ال حيسذن اسذب اضلي يف

تيسري

اعد ال رف .............................................................

ألذذريه و دالل ذ البذذضء واملذذيم يف مثذذل( ابم)على اجلاضع ذ املخذذضطبني ادالل ذ ال ذ او علذذى
مجضع الغض بني واحلضضر ن.

التكملة

ومن مقنيحضتهض أ شض,االصطالا على ان ال مذض ذ ار يف اجلالذ ألذري امل ضذ ع و
احملا ل فه البكالذ وحكاهذض أبذداً النذب اال إذا اضنذ
إضضف و د سبقهم ملثل ه ا اال ب ضة ب ذ

مشذضفض إليهذض أو مسذب

حبذرف

النسذض حيذذ ضل(اذل فشذل من ذ ب )إال

انهم ي بادوا على مثل هذ ا اال ب ذضة ل ذدم اسذبنضد الطضلذب منذي فض ذد تغذين عذن
البسذذذ عذذن حكذذم الن ذذب يف اذذل بذذضم مذذن أبذذ ام املن ذذ بضت ملثذذل مذذض ذارنذذضه يف
امل ض ع,فضني بأي م نى فسرت البكال والنشل فضحلكم بضلن ب ألري خمضمل لي.أال تذرى
ان تنسري البكال بك نهض ألري امل ض ع واحملا ل ال

س احلكم عليهض بضلن ذب دا اذضً

أبداً يف مجيع امل اةد ألني من البكال بضمل نى امل ا ة تضبع االسذم املرفذ ع ومن ذ ال ظذن
وأ

اتهض حضل ت ليقهض واملن ل املطلق يف ب

ال

ة ااض يف

لنض(لي بكذضء بكذضء ذات

عشل )(و لي ذاضء ذاضء احلكاضء)فضن ه ه املذ اةد وألريهذض مذن البكالذ بذضمل نى املذ ا ة
مع انهض تك ن مرف ع يضسض مطرداً.

تيسري قواعد الصرف

لذذيئ فياذذض رةتذذي اللجنذ يف تيسذذري ال ذذرف إال اال ب ذذضة علذذى ب ذ

أب ابذذي،من

ت ر و الن ل وص غ ملبقضتي وتثني االسم ومج ي:وح ف األب ام األ ذر اذضألعالل
واالبدال والقلب م للني ذلك ب دم احبيضا املببدئ إليهض وعدم وص ل فهاي إليهض.
وال سذذع هذذ ا املقذذضم الب ذذرض لنض ذذد أبذذ ام ال ذذرف بأمج هذذض ومذذض ذذ د إىل
الطضلب من دةاسبهض ضف ان ط ل البسذ وبرا عن الغرض املق
ولسذ

جمضزفذض إذا لذ

د.

ان النسذذضد الذ ي د ذل علذى ألنذذضظ اللغذ ال ربيذ ر ذذع

أاثره إىل إهاضل الق اعد ال رفي حيذ ان أاثذره نلذأ مذن تغذري هيئذ الكلاذ أو تبذد ل
حروفهض أو ح فهض أو اله ضد عليهذض دون مراعذض للق اعذد ال ذرفي – و إمنذض نب ذرض إىل
فض د األب ام اليت ن

اللجن على ح فهض من االعالل،و االبدال،والقلب،ونشذرم
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لك مثال من

اعدهض اي ترى عدم ال

ب يف دةاسبهض وتطلع على و ي احلض

إليهذض

اقضعد ان ال او واليضء،إذا رابض واننب مض بلهاض تقلبضن النض.
فذذذذذذضن الطضلذذذذذذب سذذذذذذبنيد مذذذذذذن هذذذذذذ ه القضعذذذذذذد ان مثذذذذذذل(الق ل والبيذذذذذذع
والرمي,والغهو,واخل ف)ومض أخمبي ذلك من امل ذضدة كذ ن مضضذيهض بذضأللو بذدل الذ او
واليضء ألني يف مضضيهض بسرك ال او واليضء ل ذدم سذك ن يذضني املضضذي الثاليذي و نذب مذض
بلهاض ألن الن ل املضضي الثاليي البد من فب أولي فبقلبضن النض.
واقضعد ان الن ل الثاليي إذا اضن وسطي النض لب

الني هاه إذا صي منذي اسذم

فضعذذل علذذى وزن فضعذذل فضنذذي سذذبنضد منهذذض ان مثل( ذذضل,و بضع,و ذذضف)إذ صذذي منذذي اسذذم
فضعل على وزن فضعل :يل( ض ل وبضع و ضف).
واقضعد ان م بذل ال سذط الثاليذي إذا صذي لذي مجذع علذى وزن ف ذالن أو ف ذضل
لب وسطي ضء فأني رف الطضلب من ه ه القضعد ان مثل(تذضا وي م) قذضل يف مج ذي
اذ لك(تيجضن وييذذضم)إىل ألذري ذلذذك مذن

اعذذد القلذب واالعذذالل واالبذدال الذذيت البذذد

للطضلب من االطالع عليهض واالحضط بهض.ن م ال نكر ان هذ ه األبذ ام بذل وألريهذض مذن
أب ام ال رف بضا إىل البنقي والبه ب واجلاع والبب ب حبيذ سهل على املذب لم
داسبهض وعلى امل لم تدة سهض.
ولكي نطل ذك علذى حذضل مذض ت رضذ

البالغة
إليذي اللجنذ يف هذ ا املقذضم سذضبق ًض و ذارتذي

الحقض البد و ان نلري إىل أهذم الن ا ذد الذيت ت ذ د للطضلذب مذن م رفذ هذ ا ال لذم وهذ
فض دتضن.
(أحدهاض)م رف م ضني النياايب ال ربي وأسذراةهض واالطذالع علذى د ذض ق اللغذ
ومها ضهض.
(الثضني )القدة على تأد الكالم وص ألي ب

ة مقب لذ وم ذرض حسذن تسذيغي

الننئ و قلبي الطبع وبهضتني النض دتني ذرف و ذي احلض ذ إىل ال لذم املذ ا ة وضذروة
االطالع عليي حيذ ان الب ري بضألوىل منهاض ت

ب االحنياز عن اخلطأ يف تأد امل نذى

البالأل ..........................................................................

املق

د فلهض من األهاي مض للق اعذد النس ذ وال ذرفي مذن الذبسنظ بهذض عذن اخلطذأ يف

مقضم البيذضن واإلف ذضا(والثضني )منهاض بهذض حيذض اللغذ ال ربيذ ومجضهلذض وم هذض سذبطيع
املبكلم ان نهم مراده ب يغ عربيذ سذهل املنذضل ال ميجهذض الطبذع و ال نبذ عنهذض السذاع
ول الهض لكضن الكالم برطضنذ األعجاذي أخمذبي ومبجاجذ السذ ي ال ذق وحيذذ اتشذ
لك مض هل ا ال لم من األهاي يف عروب البيضن واإلف ضا ظهر لك أمران.
(األول)ان مض أخمضةت إليي اللجن سضبقض من عذدم األهايذ هلذ ا ال لذم مسذبند يف
حكاهض امل ا ة إىل اسبطضع ال رم االسبغنضء عني ع راً ط ال هذ مذن أزهذى ع ذ ة
احليض األدبي ألري صسي إذا انض ل اعبادنض على ه ه املقض س واملقضةن يف االسبغنضء عذن
علذم البالألذ ال بشذى ذلذك احلكذم بننذذي األهايذ عذن سذض ر ال لذ م ال ربيذ الخمذذنيااهض
فيهض:فضن اللغ ال ربي مشى عليهض ه ا الهمن امل ا ة وي دون هلض علم من ال لذ م وال
فن من النن ن.
(الثضني)عد م صس إهاضل ب
واألير البلي يف ح

األبذ ام الذيت هلذض ال ذل البضمذ بضحليذض األدبيذ

ل إحدى النض دتني امل ا ةتني ابسذ إ راا الكالم على ذالف

مقبشى الظضهر:واإلسذنضد اجملذضزي:وطر النسذ وأألراضذي:و مذض هذ إال بلذ مذن طذر
البأد ذ :وألريهض مذذن املبضحذذذ املهاذ الذذيت هذذي مذذن مبااذذضت ال لذذم املذ ا ة ومذذن أ ذ ى
أسبضم الظنر بغض ضتي:وبقي ل أم ة أ
(أحدهض)إهاضهلم لب

بهض على تقد ر اللجن يف ه ا املقضم.

امل ض عضت األدبي اليت تسذضوي امل ضذ عضت املذ ا ة

يف األهاي أو ته د عليهض اضلرسض ل واحملضديضت.
(يضنيهض)عقدهم ف ال يف اإلجيضز واإلطنضم واملسضوا وعدم عقذدهم ف ذال ملذ اةد
حسنهض ااض صن ا بضلكنض والبلبيي واالسب ضة .
(يضلثهض)ان مض ذاذروه مذن الن ذ ل مذن أوصذضف النثذر اجليذد واللذ ر اجليذد ود ذ
اسذذب اضل الكلاذ ومجضهلذذض وألذذري ذلذذك ان أةادوا بهذذض أب ذ ام البالألذ وخمذذروطض ال ضم ذ
وأح ال اإلسنضد واملسند إليي وألريهض حبيذ تبسد م هض يف نبيجذ البسذذ وي كذن ذلذك
إال جمرد تبد ل اصطالا وا ب ضة يف البسذاي فذال اذالم لنذض م هذم إال أنذي ي كذن هذ ا
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الببد ل ذو أير يف البيسري بل فيي إمجضل وألا ض:وإن أةادوا بهض ألريهض فقذد عرفذ

مذض

ألب ام البالأل من األهاي والنض ذد الذيت تسذبدعي و ذ م دةاسذبهض واالطذالع عليهذض
وهنضك أم ة أ ر ال سع اجملضل الب رض هلض.

كلمة اجلمعية

اضن

ال لألسذبضذ ليذل مذردم عشذ
جمل احلذد ذ احللبيذ الغذراء ذد نلذرت مقذض ً

اجملاع ال لاي ال ربذي يف عذددهض الثذضني مذن سذنبهض الثضلثذ علذر أبذدى اضتبذي فيذي ب ذ
املالحظضت على نسب نهج البالأل لإلمذضم أمذري املذؤمنني علذي  و ذد ةد عليذي املؤلذو
فشيل ال الم الليخ علي اضخمو الغطضء به ه الكلا القيا .
نظرات وتأمالت()1

اجلمعية

يف
تشكيك األستاذ خليل مردم يف نهج البالغة
ان ابضم نهذج البالألذ ال ذهال م ضذع حبذذ ومنض لذ بذني ة ذضل ال لذم واألدم
دميضً وحد ثضً من حيذ ا جلذضمع تذضة واملنلذئ أ ذرى و ذد اذضن البسذذ فيذي عذن النضحيذ
الثضني ه املهم لدى اجلاه ة ل ال بي بضلذد ن اإلسذالمي واةتبضطذي بذضألدم ال ربذي و ذد
اخمبع الكالم فيي من الق م ودف ا خمبهضت امللككني عني فال هانض الب ذرض هلذض واعذضد
الكالم فيهض و إمنض هانض ان نب رض ملض ذاذره األسذبضذ مذردم يف هذ ا امل ضذ ع لذض أو ذب
تلكيكي فيي.
ضل يف

 158من ال دد الثضني من جمل احلذد ذ:وهنضك خمذيء ال

و ال بم بدون تسي ي وه البثب

ذ البسذذ

من صس ال مض وةد يف نهج البالأل وانذي مذن اذالم

االمذضم والقطذع بذ لك ألذذري لكذن ألن الكبذضم مجذذع ب ذد االمذضم بذذأاثر مذن ياليذ ذذرون
ون و:وان

( )1

ت لم ان ه ه اللذبه لذ اضنذ

م

نلرتهض جمل احلد ذ احللبي يف عددهض خلضمئ من السن الثضلث علر.

بذ للبلذكيك يف نسذب الذنهج ملذض صذ
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االعباذضد علذى نقذذل املذؤة ني ألأللذذب اخلطذب والكلاذذضت عذن املبقذذدمني بذل و ال علذذى
نقلهم للس اد

السضلن .

و ضل:أضو إىل ذلك النهعضت امل هبي واألألراض السيضسي الذيت ال تبسذرا مذن
ال ضذذع والذذدس:و أن ذ

ت لذذم ان ذلذذك ل ذ أيذذر ي بذذق لنذذض اجلذذهم ب ذذس نسذذب أأللذذب

األحضد ذ إىل ال سضب وملض ص أن باد علذى مثذل صذسي البخذضةي ومسذلم وألذريه
النهعذضت املذ ا ة م

مذن ابذب األ بذذضة ايذو ولذ اضنذ

بذ للبلذكيك لكضنذ

تلذذك

الكبب أوىل بأن لك فيهض من النهج و ال أظن األسبضذ لبهم ب لك.
و ضل:وال ي سبثري ال جذب انذك ال جتذد يف الكبذضم االمذض لإلمذضم إال ب ذد مقبذل
عثاضن:ولس

ادةي ايو صدة ه ا الكالم من األسبضذ يف النهج االم صدة بذل ذلذك

فقد ذار يف االمي(ملض عهم ا على بي

عثاضن

 127لد أول من النسخ املطب عذ يف

بريوت بننق حماد اضمل بكداع و ذار فيي االمي ألبي ذة ملذض ذرا إىل الربذ
ا 1وذار فيي االمي عندمض خمضوةه عار يف اخلروا إىل ألهو الذروم بننسذي
أول وذار فيي االمي ملض اسبلضةه عار يف ألذهو النذرس بننسذي
عنذذد دفذذن زو بذذي فضطاذ 

267
 274لذد

 388وذاذر فيذي االمذي

 455إىل ألذذري ذلذذك مذذن الاضتذذي الذذيت صذذرا يف الذنهج

ب دوةهض بل مقبل عثاضن ه ا ومن اخلطب اليت اخمذبال عليهذض الذنهج وهذي األاثذري
لم و

صدوةهض فكيو ص احلكم عليهض من األسبضذ ب ةودهض ب د مقبل عثاضن.

ونقل عن ال ه

اني ضل ومن طضلع ابضم نهج البالأل

ذهم بأنذي مكذ وم علذى

أمري املؤمنني علي فنيي السب ال راا واحلط على السيد ن أبي بكر وعار.
و أن

إذا س ت أح ال ال سضب ومض و ع بينهم مذن اخلذالف واملنضزعذ وتأملذ

ف لهم مع عثاضن ومض و ع بني علذي وبذني طلسذ والذهبري وهذم مذن أاذضبر ال ذسضب ومذض
اضن ذراه أمذري املذؤمنني علذي  مذن أحقيبذي بذأمر اخلالفذ واالضذطهضد الذ ي نضلذي أ ذضم
الفبهم ف ند ذا ال تسبب د صدوة مثل ذلك الكالم مني بذل ال ني ذك اللذك يف صذس
نسببي إليي:
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ضل واحلق ان اللك ك اليت ت نيض البضحذ اثري أوهلض اال ذبالف فذيان مج ذي
فب شهم ق ل اني اللر و وب شهم هعم اني أ

ه املرتشي.

و ال بنذذى ان تذذردد اجلذذضمع للذذنهج بذذني علاذذني م يذ ني ب ذذد يف حقهاذذض االفذذنياء
على أحد من ال سضب ال

ب البلكيك يف النسب إليي ن م ل فرض تردد اجلضمع بني

الثق وألريه اضن و ي لللك يف صس النسب إليي.
ضل يم تشخم الكبضم بضله ضدات على ت الي األ ضم ب د وفض الرضي واملرتشى.
ومض أدةي على أي مسند اسبند األسبضذ يف احلكم بضله ضد على تذ الي األ ذضم إىل
مض بل وفض اللضةا ابن أبي احلد د مع و

د نسخ عد ذد يف النجذو األخمذراف قذرم

نسخهض من زمضن الرضي واملرتشى أو ب د عني مبئ سن أو ااثر و ليئ فيهض أدنذى ز ذضد
أو نقي

عاض ه م

د يف أ د نض من نسخ النهج وت

ذد منهذض يف مكبببنذض نسذخبضن ويف

مكبب الساضوي نسخ واحد .
ضل ان يف النسخ اليت علق عليهض الليخ حماد عبذده املطب عذ بننقذ حماذد ااذضل
بكذذداع يف بذذريوت حنذ مخسذذني صذذنس يف اجلذذهء األول مذذن(

) 433ي

 388إىل

روهض ابن أبي احلد د يف خمرحي.
وه ا من األسبضذ يف ألض الغراب فذضن مذض ذاذره يف هذ ه اخلاسذني صذنس الذي ذد
ةواه ابن أبي احلد ذد يف خمرحي,وخمذرحي خمذرح ًض وافيذض وي ذنيك منذي خمذيئض انظذر
إىل

195

 356مذذن اجمللذذد الثضلذذذ مذذن خمذذرا ابذذن أبذذي احلد ذذد املطب ذ ع مبطب ذ داة الكبذذب

ال ربي الك ى مب ر وا ا
اخلطي من اللرا امل ا ة امل

د يف اجمللد الثضني املطب ع يف إ ران وا ا

ذد يف النسذخ

د عندنض.

و د سبق األسبضذ إىل مثل ه ا الكالم حمي الد ن اخليضط يف ت ليقبي على النسذخ
املطب ع بننق حماد ااضل بكذداع

 388والذ ي أظنذي انذي أ ذ ه منذي مذن دون تثبذ

فيي.
ضل و ضمع الكبضم ننسي ق ل مض ل ر ب دم القطع ب س مض مج ي.
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و ه ا وان اضن صسيسض اال ان ضمع الكبضم أخمضة ملذض ي تثبذ
بنقذل ةوا ذ أ ذرى لذذي أو بضلب ذذر

صذسبي عنذده امذض

بضللذك يف نسذذبي إليذذي انظذر اجمللذذد الثذذضني

 177و

 303فال ك ن ه ا و هض لللك يف البض ي بل ك ن دلذيال علذى القطذع ب ذسبي وإال
ألخمضة إىل اللك فيي ااض أخمضة إليي يف امل اةد األ رى.
ضل واثري من اخلطب بل أاثرهض ألري اضمل .
و ال بنى ان ه ا األمر ليئ لي مسضس بضلقطع ب س النسذب أو عدمذي
ب د مض ا

ضمع الكبضم على ننسي ان ال

طرا بض يهض انظر

صذضً

ار اخلطبذ بأمج هذض وان ببذضة حمضسذنهض و

 15لد أول:

ضل وهنضك االم نراه منس بض إىل ألذري االمذضم يف ألذري نهذج البالألذ اق لذي يف صذن
صد ق ا3

( 319اذضن لذي فياذض مشذى أخ يف اهلل)وهذ ا اذالم مذروي إلبذن مقنذع يف

ةسذض ل البلغذذضء:و هذ ا يف ألض ذ الغرابذ مذذن األسذبضذ فذذضن ابذذن املقنذذع ذذد أخمذذضة يف صذذدة
ةسضلبي اليت ذار فيهض ذلك الكالم إىل اني نقل فيهض مذن اذالم املبقذدمني وحكذم األولذني
فقد ضل( :و د بقي

أخميضء من لطذض و األمذ ة فيهذض م اضذع ل ذغضة النطذن ملذبق مذن

سضم حكم األولني و هلم ومن ذلك ب ذ
من ةسض ل البلغضء املطب ع مبنطب

مذض انذض اضتذب يف ابذضبي هذ ا)انظر

الظضهر مب ر.

على ان من تببع الاضت البلغضء وةأى اثر مي
إ رادهم لب

19

هم من الاذضت مذن تقذدم ونظذر

اآل ضت القردني واألبيضت الل ر واألمثضل ال ربي اأنذي اذالم هلذم حبذى

ذذضل ض لذذهم:ل ال ان الكذذالم ذذضد لننذذد:ي جيذذد يف ةوا ذ الكذذالم مذذن ابذذن املقنذذع أدنذذى
تلكيك يف نسببي لإلمضم  من مثل الرضي لن ه مبشذلع يف األدم ال ربذي و حياذل
ننسض عضلي تأبى عن االفنياء والك م.
و ضل و اق لي يف ا3
مل ضع أو ط

يف م ضد أو ل

( 344ليئ لل ض ل أن ك ن خمض

ضً إال يف ياليذ مرمذ

يف ألري حمرم وه ا أ شض ألبن املقنع.

و أ ل صدوة ه ا من األسبضذ يف ألض ال جب فضن ابن املقنع د صرا يف ابضبذي
امل

د فيي ه ا الكالم بأنذي ذد ل فيذي اذالم ألذريه فقذد ذضل يف صذدة ابضبذي هذ ا(و ذد
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وض
مبطب

يف ه ا الكبضم من االم النضس احملن ظ)انظر
الظضهر.

 3من ةسض ل البلغضء املطب ع
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