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من  موسى ما حصل لؼوم  ذكربعدما  قم قال ابن الؼ

 :(1)ـؿؾقه طؾقفم آراء الػالسػةفوها واتبعوا ما تُ الفالك بعدما تركوا التوراة وحر  

ؾقات اهلل صف الؿسقح ابـ مريؿ ف وكؾؿتَ ه ورسقلَ ثؿ بعث اهلل سبحاكف طبدَ 

ودطاهؿ إلك طبادة اهلل  ،ـ لفؿ معالؿفـوبق   ،د لفؿ الديـفجد   ،وسالمف طؾقف

قه ورمَ  ،بقهوكذ   وهُ فعادَ  ،(2)مـ تؾؽ األحداث واآلراء الباصؾة والتربي ،وحده

ؾقا إلقف فؾؿ يِص  ،ورفعف إلقف ره اهلل تعالك مـفؿفطف   ،(3)قا قتؾفورامُ  ،ف بالعظائؿم  وأُ 

ف حتك ضفر ديـُ  ،قا إلك ديـف وشريعتفا دطَ اهلل تعالك لؾؿسقح أكصارً  وأقام ،بسقء

داد واستؼام األمر طؾك الس   ،واكتشرت دطقتف ،ودخؾ فقف الؿؾقك ،ـ خالػفطؾك مَ 

 .سـة ؿئةثالثبعده كحق 

                                                 

مـ كتاب )إغاثة الؾفػان( طؾك الـسخة التل كشرهتا دار طالؿ يف إخراج هذا الجزء  اطتؿدت (1)

ففل األصؾ، والؽالم مـؼقل مـ الصػحات  حػظف اهلل،الػقائد بتحؼقؼ محؿد طزير شؿس 

الؿـشقرة مـ  يف بعض الؿقاصـ إلك فروق طـ الـسخة ، وربؿا أشرُت 1373إلك ص  1335

، ويؼع الشقخ طؾل بـ حسـ بـ طبد الحؿقد حػظف اهلل حؼؼفاالتل دار ابـ الجقزي، و ؾِ ـــبَ ــقِ 

 .1352إلك ص  1318ص  الجزء يف الصػحات:

قؿت بقضع طـاويـ يف ثـايا كالم ابـ الؼقؿ طـد االكتؼال فؼد ولتؼريب الػفؿ لؾؼارئ الؽريؿ: 

 .{  }إلك مقضقع جديد، وجعؾت العـقان بقـ حاصرتقـ مـ مقضقع 

، اكظر كالم ابـ الؼقؿ ، والتل اكتؼؾت لبـل إسرائقؾ مـ الػالسػةرب أي كػل صػات ال (2)

  إغاثة الؾفػان»يف تالطب الشقطان بعؼقل الػالسػة يف كػس الؽتاب.» 

 أي قصدوا قتؾف. (3)
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ولؿ يبؼ  ،ثؿ أخذ ديـ الؿسقح يف التبديؾ والتغققر حتك تـاسخ واضؿحؾ  

ـً ـرك  بؾ  ،مـف شلء (1)بليدي الـصارى ا بقـ ديـ الؿسقح وديـ الػالسػة بقا دي

 ،دخؾقهؿ يف الـصراكقةػقا لألمؿ حتك يُ قا بذلؽ أن يتؾط  ورامُ  ،اد األصـامب  ــطُ 

وكؼؾقهؿ  ،ؾ لفادة إلك طبادة الصقر التل ال ضِ جس  ؿُ ـفـؼؾقهؿ مـ طبادة األصـام ال

ؼقل باتحاد وكؼؾقهؿ مـ ال ،مـ السجقد لؾشؿس إلك السجقد إلك جفة الؿشرق

 .وروح الؼدس واالبـالعاقؾ والؿعؼقل والعؼؾ إلك الؼقل باتحاد األب 

ان واالغتسال مـ الجـابة تَ خِ ـكال ،هذا ومعفؿ بؼايا مـ ديـ الؿسقح

لفؿ  ؾ  حِ متف التقراة إال ما أُ ير وتحريؿ ما حر  ــزوتعظقؿ السبت وتحريؿ الخ

 (4)قا السبتوأحؾ   (3)يرــزالخ قاإلك أن استحؾ   (2)ثؿ تـاسخت الشريعة ،بـصفا

                                                 

الـصارى هؿ الؿعروفقن اآلن بالؿسقحققـ، وهؿ أتباع طقسك ابـ مريؿ، ووجف تسؿقتفؿ هبذه  (1)

 .صرهؿ فقؿا بقـفؿتـاهق « كصارى»التسؿقة 

ـقا بذلؽ تبعً  ا لؾحقاريقـ الذيـ وصػقا أكػسفؿ بذلؽ، كؿا قال طقسك وققؾ إهنؿ ُســــؿ 

 :﴿[52آل طؿران: ] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ. 

ـقا بذلؽ مـ أجؾ أهنؿ كزلقا أرًض  بػؾسطقـ، وققؾ إهنؿ « كاصرة»ا يؼال لفا وققؾ إهنؿ ُســــؿ 

ـقا بذلؽ ألن طقسك خ  رج مـفا.ُســــؿ 

 أصؾفا مـ الـصرة، وهل صػة مدح وثـاء.« كصارى»وطؾك كؾ حال فؽؾؿة 

 «.الـفاية»تـاسخت الشريعة أي تحقلت مـ حال إلك حال. اكظر  (2)

 أي استحؾقا أكؾف. (3)

 أي استحؾقا الصقد يقم السبت، وكان قد حرم طؾقفؿ. (4)
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وكان الؿسقح  ،وتركقا الختان واالغتسال مـ الجـابة ،ضقا مـف يقم األحدوطق  

 ؿ الؿسقح عظ  ولؿ يُ  ،قا هؿ إلك الؿشرقصؾل إلك بقت الؿؼدس فصؾ  يُ 

فؿ صقمَ  ؿ الؿسقح ُص ولؿ يَ  ،ؿقا هؿ الصؾقب وطبدوهفعظ   ،ا قطصؾقبً 

بؾ هؿ وضعقه طؾك هذا العدد وكؼؾقه إلك  ،لبتةأأمر بف طف وال ا وال شرَ هذا أبدً 

ف مـ الشفقر الفاللقة ا طـ كؼؾِ قًض فجعؾقا ما زادوا فقف مـ العدد طِ  ،زمـ الربقع

يف غاية  دوا بالـجاسات وكان الؿسقح وتعب   ،إلك الشفقر الرومقة

قر ديـ فؼصدوا بذلؽ تغق ،الخؾؼ طـ الـجاسة وأبعدَ  ،قب والـظافةالطفارة والط  

اد األصـام ب  طُ بقا إلك الػالسػة يـ الؿسقح وتؼر  روا دـفغق   ،(1)فؿراغؿتَ القفقد ومُ 

 .رضقهؿ بف ولقستـصروا بذلؽ طؾك القفقدبلن وافؼقهؿ يف بعض األمر لقُ 

 

    

 

                                                 

 «.الـفاية»أي إذاللفؿ وإكراهفؿ. اكظر  (1)
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 {قصة املجمع األول}

يف التغققر والػساد اجتؿعت الـصارى  ولؿا أخذ ديـ الؿسقح 

 ،ثم يتػرقون طؾى االختالف والتالطن ،اعً ؿَ ج  طؾى ثؿاكقن مَ تزيد طدة مجامع 

لق اجتؿع طشرة مـ ) :حتك قال فقفؿ بعض العؼالء ،ايؾعن بعضفم بعًض 

حتك  ،(اققا طـ أحد طشر مذهبً الـصارى يتؽؾؿقن يف حؼقؼة ما هؿ طؾقف لتػر  

والبالد وسائر  (3)مـ الجزائر (2)ر ذلؽآِخ  (1)ؽؿؾِ ـسطـطقـ الؿعفؿ قُ ـج

ئة وثؿاكقة م ثفؽاكقا ثال ،ؿٍ ـوطالِ  (5)ٍػ سؼُ وأُ  (4)كٍ رَ ــْتـبَ  كؾ   فجؿعَ  ،ألقطارا

                                                 

ا، هق ابـ قسطس مـ مؾقك الروم، وكان مؾؽ بزكطقة، ولؿ يؽـ قسطس كصراكق  قسطـطقـ  (1)

ولؽـ زوجتف هقالكة كاكت كصراكقة فـصرت ابـفا قسطـطقـ، فؽان قسطـطقـ أول مؾؽ مـ 

 بـك الذي وهق م، 337 - 272مؾقك الروم أضفر ديـ الـصارى يف ققمف، طاش يف الػرتة ما بقـ 

م وأصؾؼ  1453طام  فتحفا الؼائد الؿسؾؿ محؿد الػاتح  م، والتل 335سـة  الؼسطـطقـقة

الرد طؾك »يف  سطـبقل، واكظر كالم ابـ تقؿقة ن، وهل الؿعروفة اآلن بطؾقفا )إسالم بقل(

 . لبـان -، تحؼقؼ: طبد الصؿد شرف الديـ، الـاشر: دار الريان 335، ص «الؿـطؼققـ

 أي آخر ذلؽ األمر. (2)

 جزيرة. ُجـُزر، جؿعـــأي ال (3)

ؼدم الـصارى. اكظر البرتك ويسؿك البطريؼ والبطريؽ، وهق رئقس رؤساء األساقػة، ومُ  (4)

 «.الؿعجؿ القسقط»

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر األُسُؼػ رئقس مـ رؤساء الـصارى فقق الؼسقس ودون الؿطران.  (5)
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 ؼقا طؾك أمرٍ فاتػِ  ،أكتؿ الققم طؾؿاء الـصراكقة وأكابر الـصارى) :فؼال ،طشر

فؼامقا وقعدوا  ،(متؿقهومـ خالػفا لعـتؿقه وحرَ  ،تجتؿع طؾقف كؾؿة الـصراكقة

وكان ذلؽ  ،التل بليديفؿ الققم (1)األماكة وضعِ واتػؼقا طؾك  ،رواروا وقد  وفؽ  

 .سطـطقـؾؽ قُ سـة خؿس طشرة مـ مُ  «كقؼقة»بؿديـة 

مـع أريقس مـ دخقل  اإلسؽـدريةطريؼ وكان أحد أسباب ذلؽ أن بِ 

ا طؾقف ومعف ستعديً فخرج أريقس إلك قسطـطقـ الؿؾؽ مُ  ،ـفعَ الؽـقسة ولَ 

فاستحضره الؿؾؽ وقال  ،يدي الؿؾؽ وصؾبقا مـاضرتف بقـ ،قه إلقففشؽَ  ،ػانسؼُ أُ 

 .اشرح مؼالتؽ :ألريقس

االبـ  (2)ثحدَ ثؿ أَ  ،لؿ يؽـ االبـ أققل إن األب كان إذْ ) :فؼال أريقس

ض األمر إلك ذلؽ االبـ الؿسؿك ثؿ فق   ،مخؾقق حدٌث أكف مُ  إال   ،فؽان كؾؿة لف

قؾف إذ كؿا قال يف إكج ،واألرض وما بقـفؿا قاتالسؿفؽان هق خالؼ  ،«كؾؿة»

فؽان هق الخالؼ لفؿا بؿا  ،واألرض قاتا طؾك السؿلل سؾطاكً  وهْب  :يؼقل

 .مـ ذلؽ لططأُ 

 ،مـ مريؿ العذراء ومـ روح الؼدس (3)اتحدت ثؿ إن تؾؽ الؽؾؿة بعدُ 

                                                 

 األماكة أي الؼرارات التل خرج هبا الؿجؿع. (1)

 أي خؾؼف! (2)

 دت، وهق األشبف بالسقاق.ة )طؾل(: تجس  يف كسخ (3)
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إال أهنؿا  ،كؾؿة وجسد ،فالؿسقح اآلن معـقان ،اا واحدً فصار ذلؽ مسقحً 

 .(ا مخؾققانجؿقعً 

ـ مَ  طبادةُ  ،طؾقـا طـدك ؿا أوجُب ـأي   (1)ركاخبِ أ :اإلسؽـدريةفؼال بطريؼ 

 ؟ـ لؿ يخؾؼـابادة مَ خؾؼـا أو طِ 

 .بؾ طبادة مـ خؾؼـا :فؼال أريقس

: (2)(اوكان االبـ مخؾققً  ،فنن كان االبـ خالؼـا كؿا وصػت) :فؼال

فعبادة االبـ الذي خؾؼـا وهق مخؾقق أوجب مـ طبادة األب الذي لقس 

 ،اوطبادة االبـ الؿخؾقق إيؿاكً  ،األب الخالؼ كػرً بؾ تصقر طبادة ا ،بؿخؾقق

 .(3)(وذلؽ مـ أقبح األققال)

وأمرهؿ الؿؾؽ أن يؾعـقا أريقس  ،فاستحسـ الؿؾؽ والحاضرون مؼالتف

 .وكؾ مـ يؼقل مؼالتف

ر البطارقة واألساقػة حتك يؽقن استحِض  :فؾؿا اكتصر البطريؼ قال لؾؿؾؽ

 .ـ وكقضحف لؾـاسوكصـع قصة كشرح فقفا الدي ،لـا مجؿع

                                                 

 ، والؿثبت مـ كسخة )طؾل(.)بطريؼ اإلسؽـدرية: حربيا( كسخة طزير:يف  (1)

، استػدهتا مـ تعؾقؼات الشقخ حامد الػؼل «الجقاب الصحقح»ؼقفتقـ زيادة مـ عما بقـ الؿ (2)

 «.إغاثة الؾفػان»طؾك 

 ، استػدهتا مـ كسخة )الػؼل( أيضا.«حالجقاب الصحق»ؼقفتقـ زيادة مـ عما بقـ الؿ (3)



 9 التي حدثت عىل رسالة يسوعوالتطورات التدرجيية التغريات 

 
فاجتؿع طـده بعد سـة وشفريـ  ،سطـطقـ مـ سائر اآلفاقفحشرهؿ قُ 

فؾؿا  ،متبايـقـ يف أدياهنؿ ،وكاكقا مختؾػل اآلراء ،اػً سؼُ ألػان وثؿاكقة وأربعقن أُ 

فتعجب  ،االختالف ؿَ ظُ بقـفؿ وارتػعت األصقات وطَ  (1)ر الؾغطجتؿعقا كثُ ا

وأمرهؿ أن يتـاضروا حتك  ،(2)الكـزؿ األفلجرى طؾقف ،الؿؾؽ مـ شدة اختالففؿ

 مئة ثالثفاتػؼ مـفؿ  ،فطالت الؿـاضرة بقـفؿ ،ـ مـفؿالديـ الصحقح مع مَ  عؾؿيُ 

 ،(3)فروا طؾقفؿفـاضروا بؼقة األساقػة فظَ  ،ا طؾك رأي واحدوثؿاكقة طشر أسؼػً 

 ،وجؾس يف وسطف ،اا خاص  والثؿاكقة طشر مجؾًس  مئة ثالثفعؼد الؿؾؽ لفمالء ال

طتؽؿ طؾك قد سؾ   :إلقفؿ وقال لفؿ (5)فدفعف (4)وأخذ خاتؿف وسقػف وقضقبف

 .ديـؽؿ وصالح أمتؽؿ قامَ فاصـعقا ما بدا لؽؿ مؿا فقف قِ  ،الؿؿؾؽة

 .طـف ب  ر ديـ الـصراكقة وذُ أضفِ  :وقالقا لف ،دوه سقػفوقؾ   ،فباركقا طؾقف

مـ  اـدهؿ كصراكق  فال يؽقن ط ،ودفعقا إلقف األماكة التل اتػؼقا طؾك وضعفا

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»طة ال ُتػفؿ. اكظر الؾغط هق إحداث أصقات مختؾِ  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»جؿع )ُكــُزل(، وهق ما ُيفقل لؾضقػ مـ أكؾ ومؽان لؾـقم. اكظر  (2)

 «.الؿعجؿ القسقط»ضفروا طؾقفؿ أي غؾبقهؿ. اكظر  (3)

ػقحة، أي ذات الصػحة العريضة. الؼضقب هق الؾطقػ مـ الس (4) لسان »اكظر ققف، وضده الص 

 «.العرب

هؽذا بضؿقر الؿػرد )فدفعف( يف كؾ مـ كسخة طؾل وطزير، والذي يظفر أن الالئؼ بالسقاق هق  (5)

 ضؿقر الجؿع )فدفعفا(.
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 :وهل هذه ،تؿ لفؿ قربان إال هباوال يَ  ،ر هباؼِ لؿ يُ 

 ،رىكرى وما ال كصاكع ما  ،مالؽ كؾ شلء ،كممـ باهلل القاحد األب

د لِ الذي وُ  ،ؽر الخالئؼ كؾفابِ  ،القاحدلرب القاحد يسقع الؿسقح ابـ اهلل وبا

ـٰفٍ  مـ حؼ   إلـٰفٌ  ،ولقس بؿصـقع ،مـ أبقف قبؾ العقالؿ كؾفا  مـ جقهرِ  ،حؼ   إل

الـاس  الذي مـ أجؾـا معشرَ  ،شلء ؼ كؾ  ؾِ ــت العقالؿ وُخ تؼِ أبقف الذي بقده أُ 

ا د مـ روح الؼدس وصار إكساكً وتجس   ،ل مـ السؿاءكـزـا ومـ أجؾ خالِص 

 ــوقُ  ج  وُش  (2)ؿَ ـلِ وأَ  ،(1)لد مـ مريؿ البتقلثؿ وُ  ،بف َؾ ؿِ ـوُح 
 ،ـفِ ب ودُ ؾِ ؾ وُص تِ

وهق مستعد  ،وجؾس طـ يؿقـ أبقف ،عد إلك السؿاءلققم الثالث وَص وقام يف ا

وكممـ بروح الؼدس  ،تارة أخرى لؾؼضاء بقـ األمقات واألحقاء لؾؿجلء

 واحدةٍ  (3)وبؿعؿقديةٍ  ،روح الحؼ الذي يخرج مـ أبقف روح محبتف ،القاحد

 ،اكـاأبد وبؼقامةِ  ،(4)جاثؾقؼقةٍ  ديسقةٍ قِ  واحدةٍ  وبجؿاطةٍ  ،لغػران الخطايا

 .والحقاة الدائؿة إلك أبد اآلبديـ

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر البتقل مـ الـساء هل العذراء الؿـؼطعة طـ الزواج إلك اهلل.  (1)

 أي تللؿ. (2)

يف ماء، ويتؾق طؾقف فؼرات مـ اإلكجقؾ، وهق آية  غؿس الِؼس  الطػَؾ التعؿقد طـد الـصارى أن يَ  (3)

 «.الؿعجؿ القسقط»التـصقر طـدهؿ. اكظر 

 «.الؿعجؿ القسقط»ؼدم األساقػة طـد بعض الطقائػ الؿسقحقة. اكظر الجاثؾقؼ هق مُ  (4)
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 ،(3)والقعؼقبقة (2)سطقريةوالـ   (1)ةق  ــــؽِ ؾِ ؿَ ـالذي أجؿع طؾقف ال ؼدُ ففذا العَ 

 وجعؾقها شعارَ  ،ػفا أولئؽ البتاركة واألساقػة والعؾؿاءوهذه األماكة التل أل  

 .الـصراكقة

ك رَ ــْتـبَ وأكطاكقة ك رَ ـــتْ بَ و اإلسؽـدرية كَ رَ ــْتـبَ وكان رؤساء هذا الؿجؿع 

 .خالػفا والتربي مـف وتؽػقره ــ مَ فافرتققا طؾقفا وطؾك لعْ  ،بقت الؿؼدس

 

    

 

                                                 

 ى.قة فرقة مـ فرق الـصارؽِ ــؾِ ؿَ ـال (1)

 الذي قام بالؿجؿع الرابع، وسقليت الؽالم طؾقف.هق سطقرية هؿ أتباع كسطقرس، والـ  (2)

القعؼقبقة فرقة مـ فرق الـصارى، سؿقت بذلؽ كسبة إلك ممسسفا يعؼقب الرباذطل، والذي  (3)

 أصحاب الؿجؿع الخامس، وسقليت الؽالم طؾقف. تبعف
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 {قصة املجمع الثاين}

 مئة ثالثـػر الـصارى طـ أولئؽ الثؿ ذهب أريقس يدطق إلك مؼالتف ويُ 

 وخالػ كثقرٌ  ،ا وصاروا إلك بقت الؿؼدسا طظقؿً فجؿع جؿعً  ،والثؿاكقة طشر

إن أولئؽ الـػر  :فؾؿا اجتؿعقا قال أريقس ،جؿعؿَ ـمـ الـصارى ألولئؽ ال

 تعد  
 
 .اا وطدواكً مقين ضؾؿً وحرَ  ،(1)جاجوضؾؿقين ولؿ يـصػقين يف الحِ  وا طؾل

فقثبقا طؾقف فضربقه حتك كاد  ،صدق :وقالقا ،ووافؼف كثقر مـ الذيـ معف

 .ؾك هذه الحالوافرتققا ط ،صفـؼتؾ لقال ابـ أخت الؿؾؽ خؾ  أن يُ 

 

    

 

                                                 

 «.قطالؿعجؿ القس»الـِحـجاج أي الجدال. اكظر  (1)
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 {الثالثقصة املجمع }

 ،مـ الؿجؿع األول ثم كان لفم مجؿع ثالث بعد ثؿان وخؿسقن سـة

 َب وغؾَ  ،إن مؼالة الـاس قد فسدت :اد إلك الؿؾؽ وقالقاق  اجتؿع القزراء والؼُ 

فاكتب إلك جؿقع البتاركة واألساقػة أن يجتؿعقا  ،طؾقفؿ مؼالة أريقس

 .ـصراكقةقضحقا ديـ الويُ 

وكان  ،اسؼػً فاجتؿع بؼسطـطقـقة مئة وخؿسقن أُ  ،فؽتب الؿؾؽ إلك سائر بالده

فـظروا يف  ،بقت الؿؼدسوَبــْتـَرك أكطاكقة وَبــْتـَرك  اإلسؽـدرية كَ َر ــْتـمقهؿ بَ ؼد  مُ 

 .بنلـٰفأن روح الؼدس مخؾقق مصـقع لقس  وكان مـ مؼالتف ،مؼالة أريقس

 ،س طـدكا معـك غقر روح اهلل تعالكدُ لقس لروح الؼُ  :يةاإلسؽـدرَبــْتـَرك فؼال 

س مخؾقق فؼد قؾـا إن دُ فنذا قؾـا إن روح الؼُ  ،ا غقر حقاتفولقس روح اهلل تعالك شقئً 

فؼد  ،وإذا قؾـا إن روح اهلل مخؾققة فؼد قؾـا إن حقاتف مخؾققة ،(1)اهلل مخؾقق وَح رُ 

 
 
  ،جعؾـاه غقر حل

 
 .ومـ كػر وجب طؾقف الؾعـ ،فؼد كػر ومـ جعؾف غقر حل

 ،عـقا بلجؿعفؿ أريقس وأشقاطف وأتباطف والبتاركة الذيـ قالقا بؿؼالتففؾَ 

وأن صبقعة األب واالبـ  ،حؼ إلـٰفٌ  ،مخؾقق غقرُ  ـقا أن روح الؼدس خالٌؼ ـــق  ـــوب

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر كؾؿة )الروح( تذكر وتمكث.  (1)
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والثؿاكقة  مئة ثالثوزادوا يف األماكة التل وضعفا ال ،واحدة واحد وصبقعةٌ  جقهرٌ 

الذي  ،وكممـ بروح الؼدس الؿحقل الذي مـ األب الؿـبثؼ) :(1)(اػً أسؼ)طشر 

 .وهق مسجقد ومؿجد ،(2)مع االبـ واألب

 .فؼط (وبروح الؼدس) :وكان يف األماكة األولك

وجقه  ةوثالث (3)وروح الؼدس ثالثة أقاكقؿواالبـ ـقا أن األب ـــق  ــوب

 ،ادوا وكؼصقا يف الشريعةوز ،حدةوتثؾقث يف وِ  ،حدة يف تثؾقثوِ  ،وثالثة خقاص

وكاكقا  ،لؾرهبان واألساقػة والبتاركة أكؾ الؾحؿ اإلسؽـدريةَبــْتـَرك  (4)وأصؾؼ

 .ال يرون أكؾ ذوات األرواح ،(ماين)طؾك مذهب 

ومضقا طؾك  ،ػتفؿ وبتاركتفؿعـقا فقف أكثر أساقِ هذا الؿجؿع وقد لَ  فاكػض  

 .تؾؽ األماكة

 

    

                                                 

 ؼقفتقـ زيادة مـ كسخة )طؾل(.عما بقـ الؿ (1)

يف كسخة )طؾل(: وكممـ بروح الؼدس الرب الؿحقل الؿؿقت الؿـبثؼ مـ األب الذي مع االبـ  (2)

 .. والباقل سقاء..واألب

 تؼدم الؽالم طؾك تعريػ األقـقم. (3)

(4) !  أي أحؾ 
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 {الرابعقصة املجمع }

ثؿ كان لفؿ مجؿع رابع بعد إحدى وخؿسقـ سـة مـ هذا الؿجؿع طؾك 

ـٰف  وكان مذهبف أن مريؿ لقست بقالدة ،سطقرُ ْس كَ  ة ؿ  ـولؽـ ث ،طؾك الحؼقؼةاإلل

واآلخر إكسان الذي هق مقجقد مـ  ،الذي هق مقجقد مـ األباإللـٰف  :اثـان

 وابـاإللـٰف  أِب الؿسقح متقحد مع  إنوأن هذا اإلكسان الذي كؼقل  ،مريؿ

ـٰف  واتػاق ؿقهبة والؽرامة ـلؽـ طؾك سبقؾ ال ،حؼقؼةـا طؾك اللقس ابـً اإلل

ػؼقا طؾك فجرت بقـفؿ مراسالت وات   ،فبؾغ ذلؽ بتاركة سائر البالد ،االسؿقـ

وأرسؾقا إلك كسطقرس  «سقسفْ أ»سؼػ يف مديـة واجتؿع مـفؿ مئتا أُ  ،تخطئتف

 ،مقهػقه وحرَ فؾعـقه وكَ  ،بقا طؾقف الؽػرفلوج ،فامتـع ثالث مرات ،لؾؿـاضرة

 ،بطبقعتقـ معروٌف  حؼ وإكسانٌ  إلـٰفٌ  وأن الؿسقح ،اإلـٰفً تقا أن مريؿ ولدت ب  ـــوث

 .(1)متقحد يف األقـقم

فجؿع أساقػتف الذيـ  ،أكطاكقة َبــْتـَركسطقرس غضب لف فؾؿا لعـقا كَ 

بقـفؿ وتػاقؿ  ؿ فتؼاتؾقا ووقع الحرب والشرففؼطع ،قدمقا معف وكاضرهؿ

لن مريؿ ب فؽتب أولئؽ صحقػة ،فؾؿ يزل الؿؾؽ حتك أصؾح بقـفؿ ،هؿأمرُ 

                                                 

وهل األب واالبـ ، قـقم أي ذات، وطـد الـصارى أن األقاكقؿ ثالثة ومتقحدة يف ذات واحدةأ (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»وروح الؼدس، واكظر 
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يف الطبقعة ومع  أمفوهق ربـا يسقع الؿسقح الذي هق مع  اإلـٰفً ة ولدت سيد  الؼِ 

 .لعـ كسطقرس (1)ذواوأكػَ  ،الـاس يف الـاسقت

 سبع سـقـ «إخؿقؿ»ـــ ل كسطقرس سار إلك أرض مصر وأقام بػِ فؾؿا كُ 

ـَ صقبِ طران كَ إلك أن أحقاها ابـ صرما مُ  ،(2)فُ رست مؼالتُ فـ هبا ودَ ودُ  فا يف وبث   ،ق

 .فلكثر كصارى العراق والؿشرق كسطقرية ،بالد الؿشرق

 .ا طؾك لعـ كسطقرس ومـ قال بؼقلفجؿع أيًض ـواكػض ذلؽ ال

 فال يـػض   ،وكؾ مجامعفؿ كاكت تجتؿع طؾك الضالل وتػرتق طؾك الؾعـ

 .ال وهؿ ما بقـ الطـ ومؾعقنالؿجؿع إ

 

    

 

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»الـــ ــػــذ هق إمضاء الشلء وإبرامف. اكظر  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»َدرست مؼالُتُف أي اكدثرت. اكظر  (2)
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 {اخلامسقصة املجمع }

 (1)وذلؽ أكف كان بالؼسطـطقـقة صبقب راهب ،ثم كان لفم مجؿع خامس

ن إو ،إن جسد الؿسقح لقس هق مع أجسادكا يف الطبقعة :قس يؼقلسيؼال لف أوصق

 .وبعد التجسد صبقعة واحدة ،الؿسقح قبؾ التجسد صبقعتان

دحض أفـاضره فؼطعف و ،سؼػ دولتففرحؾ إلقف أُ  ،ؼقبقةوهذه مؼالة القع

فلرسؾ  ،ثؿ سار إلك قسطـطقـقة فلخرب برتكفا بالؿـاضرة وباكؼطاطف ،(2)حجتف

 :فؼال ،ا وسللف طـ ققلفا طظقؿً فاستحضره وجؿع جؿعً  ،إلقف اإلسؽـدرية َبــْتـَرك

الؿسقح  ولؽـا كؼقل إن ،إن قؾـا إن الؿسقح صبقعتان فؼد قؾـا بؼقل كسطقرس

فؾؿا تجسد  ،ألكف مـ صبقعتقـ كاكتا قبؾ التجسد ،قـقم واحدصبقعة واحدة وأُ 

 .اا واحدً ثـقـقة وصار صبقعة واحدة وأقـقمً زالت طـف اال

إن كان الؿسقح صبقعة واحدة فالطبقعة الؼديؿة هل  :الؼسطـطقـة َبــت ـَركفؼال له 

 ،ي لؿ يزل هق الذي لؿ يؽـحدث فالذؿُ ـوإن كان الؼديؿ هق ال ،الطبقعة الؿحدثة

 .حدث لؽان الؼائؿ هق الؼاطد والحار هق الباردؿُ ـولق جاز أن يؽقن الؼديؿ هق ال

                                                 

الؿعجؿ »ها. اكظر عبد يف صقمعة مـ الـصارى، يتخؾك طـ أشغال الدكقا ومالذ  الراهب هق الؿت (1)

 «.القسقط

 أي أبطؾفا. (2)
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الؿؾؽ وزطؿ أهنؿ  (1)(طؾقفؿ)فاستعدى  ،ع طـ مؼالتف فؾعـقهفلبك أن يرجِ 

البتاركة  فاستحضر الؿؾُؽ  ،وسللف أن يؽتب إلك جؿقع البتاركة لؾؿـاضرة ،ضؾؿقه

مؼالة  اإلسؽـدريةطريؼ ت بِ ثب  ف ،«أفسقس»ر البالد إلك مديـة واألساقػة مـ سائ

وقطع بتاركة الؼسطـطقـقة وأكطاكقة وبقت الؿؼدس وسائر البتاركة  ،قسسأوصق

مفؿ ة وإلك جؿاطة البتاركة واألساقػة فحرَ قَ رومْ  َبــْتـَركوكتب إلك  ،واألساقػة

وصارت  ،األماكة فػسدت ،قسسومـعفؿ مـ الؼربان إن لؿ يؼبؾقا مؼالة أوصق

 .وهق مذهب القعؼقبقة ،اإلسؽـدريةووخاصة بؿصر  ،قسسالؿؼالة مؼالة أوصق

 ،وضال ومضؾ ،فافرتق هذا الؿجؿع الخامس وهؿ ما بقـ الطـ ومؾعقن

 .(2)ـقـالطَ ؿُ ـوقائؾ يؼقل الحؼ مع ال ،ـقـوقائؾ يؼقل الصقاب مع الالطِ 

 

    

 

                                                 

 .ألكف أشبف بالسقاقكسخة )طؾل(  ، والؿثبت مـ)إلك( كسخة طزيرالذي يف  (1)

 .ألكف أوفؼ لؾسقاق : )الؿالطقـ( والؿثبت مـ كسخة )طؾل(األصؾيف  (2)
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 {السادسقصة املجمع }

 األساقػةفنكف اجتؿع إلقف  ،«قققنرْ مَ »يف دولة  هذا مجؿع سادس ثم كان لفم بعد

وأن مؼالة  ،فلطؾؿقه ما كان مـ ضؾؿ ذلؽ الؿجؿع وقؾة اإلكصاف ،مـ سائر البالد

فلمر الؿؾؽ باستحضار  ،قس قد غؾبت طؾك الـاس وأفسدت ديـ الـصراكقةسأوصق

وثالثقن  مئة ستطـده فاجتؿع  ،إلك حضرتف واألساقػة (1)البتاركة والؿطاركةسائر 

 ،التل قطع هبا جؿقع البتاركة اإلسؽـدرية َبــْتـَركقس وسفـظروا يف مؼالة أوصق ،اأسؼػً 

ـٰف  وأثبتقا أن الؿسقح ،فلفسدوا مؼالتفؿا ولعـقهؿا اهلل يف الالهقت  ومع ،وإكسانإل

قح وهق مس ،ففق تام بالالهقت تام بالـاسقت ،لف صبقعتان تامتان ،ومعـا يف الـاسقت

فؿ بلن االبـ مع ؾقا ققلَ وقبِ  ،اػً ــــسؼوالثؿاكقة طشر أُ  ةـــــــمئ ثالثتقا ققل الـوثب   ،واحد

ـٰف  وأكف ،اهلل يف الؿؽان ـٰف  مـ حؼ  إل ـٰف إن روح الؼدس :ولعـقا أريقس وقالقا ،حؼإل  ،إل

ـَ  إن األَب  :وقالقا  .الؼدس واحد بطبقعة واحدة وأقاكقؿ ثالثة وروَح  واالب

 اإلـٰفً دت إن مريؿ العذراء ولَ  :وقالقا ،تقا ققل أهؾ الؿجؿع الثالثـــ ـوثب

إن  :وقالقا ،الذي هق مع اهلل يف الطبقعة ومعـا يف الـاسقت ،ربـا يسقع الؿسقح

 .اإلسؽـدرية َبــْتـَركولعـقا كسطقرس و ،الؿسقح صبقعتان وأقـقم واحد

 .هذا الؿجؿع وهؿ ما بقـ الطـ ومؾعقن فاكػض  

                                                 

هل مرتبة رئقس ديـل طـد الـصارى، دون البطريؽ وفقق األُسؼػ. الؿطاركة جؿع مِطران، و (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر 
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 {السابعصة املجمع ق}

وذلؽ أن  ،الؿؾؽ «طاسْس أكِ »يف أيام  ثم كان لفم بعد هذا مجؿع سابع

 الؼسطـطقـ جاء إلك الؿؾؽ فؼال إن أصحاب ذلؽ الؿجؿع الست «سقرس»

 ،اإلسؽـدرية َبــْتـَركقس وسما قالف أوصق والصقاُب  ،قائمئة والثالثقـ قد أخط

 ،مئة والثالثقـ دك أن العـقا الستواكتب إلك جؿقع بال ،ؼبؾ مؿـ سقاهؿافال تَ 

فلجابف الؿؾؽ  ،وأن يلخذوا الـاس بطبقعة واحدة ومشقئة واحدة وأقـقم واحد

ع الرهبان فؾعـقا أكسطاس الؿؾؽ ؿَ ـالؿؼدس َج  بقَت  َبــْتـَركفؾؿا بؾغ  ،إلك ذلؽ

 َبــْتـَركفغضب وبعث فـػك ال ،فبؾغ ذلؽ الؿؾؽ ،وسقرس ومـ يؼقل بؿؼالتفؿا

لؾؿؾؽ  ـَ ؿِ ألكف كان قد َض  ،ا طؾك بقت الؿؼدسَبــْتـَركً وبعث يقحـا  ،«يؾةأَ »إلك 

 .مئة والثالثقـ أن يؾعـ الست

 (1)(طـ)إياك أن تؼبؾ ) :فؾؿا قدم إلك بقت الؿؼدس اجتؿع الرهبان وقالقا

فػعؾ وخالػ  ،(ئة والثالثقـ وكحـ معؽم طـ الست (2))اقبؾ(ولؽـ  ،سقرس

فنن لؿ يػعؾ  ،ا وأمره أن يلخذ يقحـا بؾعـة أولئؽئدً فؾؿا بؾغف أرسؾ قا ،الؿؾؽ

فصار إلقف  ،فؼدم الؼائد وصرح يقحـا يف الحبس ،لف طـ الؽرسل وكػاهكـزأ

                                                 

 زيادة مـ كسخة )طؾل(.ما بقـ الؼقسقـ  (1)

 .)طؾل(كسخة طزير )قاتؾ(، والؿثبت مـ كسخة يف  (2)



 21 التي حدثت عىل رسالة يسوعوالتطورات التدرجيية التغريات 

 
فنذا حضر  ،الرهبان يف الحبس وأشاروا طؾقف بلن يضؿـ لؾؼائد أن يػعؾ ذلؽ

 .ـ لعـف الرهبانمَ  بؾعـة كؾ ر  ؼِ فؾقُ 

سقس قفؾعـقا أوص -راهب وكاكقا طشرة آالف  -فاجتؿع الرهبان 

فػزع رسقل  ،ئة والثالثقـم ؼبؾ مـ أولئؽ الستسقرس ومـ ال يَ طقرس وْس وكَ 

فاجتؿع الرهبان  ،بـػل يقحـا ؿ  فَ ـفَ  ،الؿؾؽ مـ الرهبان وبؾغ ذلؽ الؿؾؽ

 ،واألساقػة فؽتبقا إلك الؿؾؽ أهنؿ ال يؼبؾقن مؼالة سقرس ولق أريؼت دماؤهؿ

 ،فعؾف وبؾعـف بِح رومقة إلك الؿؾؽ بؼُ  َبــْتـَركُ كتب و ،وسللقه أن يؽػ أذاه طـفؿ

 .االؿجؿع طؾك الؾعـة أيًض  ذلؽفاكػض 

طع ألكف كان يؾبس مـ قِ  ،وكان لسقرس تؾؿقذ يؼال لف يعؼقب الرباذطل

 .فلفسد أماكة الؼقم ،ـسب القعاقبةوإلقف يُ  ،رقع بعضفا ببعضيُ  ،(1)الدواب عِ براذِ 

فرد كؾ مـ كػاه  ،قسطـطقـ (2)بعدُ  لـلِ هؾؽ أكسطاس الؿؾؽ ووَ ثؿ 

فاجتؿع الرهبان  ،وكتب إلك بقت الؿؼدس بلماكتف ،أكسطاس إلك مقضعف

وغؾبت  ،امئة والثالثقـ أسؼػً  وأثبتقا ققل الست ،وأضفروا كتابف وفرحقا بف

 فقل ك ،اؽاكق  ــؾْ وكان مَ  ،قلسا يؼال لف بُ َبــْتـَركً وقتؾقا  ،اإلسؽـدريةالقعؼقبقة طؾك 

                                                 

طة، وهل ما يقضع طؾك الحؿار أو البغؾ لُقــركب دَ ، جؿع بر«برادع»برادع الدواب وتسؿك  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»ف، كالسرج لؾػرس. اكظر طؾق

 يف كسخة )طؾل(: بعده. (2)



 22 يسوعالتي حدثت عىل رسالة والتطورات التدرجيية التغريات  

 
فدخؾ  ،اإلسؽـدريةا ومعف طسؽر طظقؿ إلك فلرسؾ قائدً  ،اكقسقإسط ؾُؽ ؿـال

 ،فرمقه بالحجارة حتك كادوا يؼتؾقكف ،سوتؼدم وقد   ،رتكةــالؽـقسة يف ثقاب البَ 

 ،ثؿ أضفر لفؿ بعد ثالثة أيام أكف أتاه كتاب مـ الؿؾؽ ،فاكصرف وتقارى طـفؿ

حتك حضر  اإلسؽـدريةب فؾؿ يبؼ أحد ،وأمر الحرس أن يجؿعقا الـاس لسؿاطف

إذا هق فعؾفا وضعقا السقػ يف  وكان قد جعؾ بقـف وبقـ جـده طالمةً  ،لسؿاطف

إن رجعتؿ إلك الحؼ  ،اإلسؽـدرية يا معشر أهَؾ ) :فصعد الؿـرب وقال ،الـاس

 ،(ف الؿؾؽ إلقؽؿ مـ يسػؽ دماءكؿقج  وتركتؿ مؼالة القعاقبة وإال لؿ تلمـقا أن يُ 

فقضعقا السققف طؾك  ،فلضفر العالمة ،خاف طؾك كػسففرمقا بالحجارة حتك 

 ،حتك خاض الجـد يف الدماء ،ؾ خؾؼ ال يحصقفؿ إال اهلل تعالكتِ فؼُ  ،ـ بالؽـقسةمَ 

 .اإلسؽـدريةؾؽاكقة بؿَ ـوضفرت مؼالة ال

 

    

 



 23 التي حدثت عىل رسالة يسوعوالتطورات التدرجيية التغريات 

 

 {الثامنقصة املجمع }

ؼقل كان ي «جــبِ ــــْ ــمَ »وذلؽ أن أسؼػ  ،ثم كان لفم بعد ذلك مجؿع ثامن

وأسؼػ  «هار  ـــال»وكان أسؼػ  ،وال بعٌث  وأكف لقس ثؿة ققامةٌ  ،(1)بالتـاسخ

 ،(إن جسد الؿسقح خقال غقر حؼقؼة) :وأسؼػ ثالث يؼقلقن «قصةص  ؿِ ـال»

 إن كان جسده خقااًل ) :فاكُ رَ ـــتْ فحشرهؿ الؿؾؽ إلك قسطـطقـقة فؼال لفؿ بَ 

سد كعايـف ألحد مـ الـاس أو وكؾ ج ، وققلف خقااًل فقجب أن يؽقن فعؾف خقااًل 

ـا وأطؾؿَ  ،إن الؿسقح قد قام مـ الؿقتك) :(2)وقال لف ،(فعؾ أو ققل ففق كذلؽ

 كؾ   إن) :مـ اإلكجقؾ كؼقلف واحتج بـصقصٍ  ،(أكف كذلؽ يؼقم الـاس يقم الديـ

وأمر  ،فلوجب طؾقفؿ الؾعـ ،(حققنـسؿعقا ققل اهلل سبحاكف يَ  إذامـ يف الؼبقر 

ده فاجتؿع طـ ،البالد تاركةَ واستحضر بَ  ،ؾعـقن فقفجؿع يُ ـن لفؿ مالؿؾؽ أن يؽق

تقا ـــ وثب ،«الؿصقصة»وأسؼػ  «مـبج»فؾعـقا أسؼػ  ،ائة وأربعة وستقن أسؼػً م

معروف بطبقعتقـ  ،تام وإكسان تامإلـٰف  وأكف ،أن جسد الؿسقح حؼقؼة ال خقال

وأن الؿسقح  ،ن الؼقامة كائـةوأ ،وأن الدكقا زائؾة ،أقـقم واحد ،عؾقـئتقـ وفِ قومش

                                                 

أن روح الؿقت تـتؼؾ إلك حققان، وأصحاب هذه  مػادهاالتـاسخ طؼقدة أصؾفا مـ الفـد  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»العؼقدة ال يممـقن بالبعث. اكظر 

 أي قال لؾؿؾؽ، وال زال الؽالم لؾبرتك. (2)



 24 يسوعالتي حدثت عىل رسالة والتطورات التدرجيية التغريات  

 
ـُ فقَ  ،ؿجد طظقؿـبيليت  والثؿاكقة  مئة ثالثكؿا قال ال ،((1)األحقاء واألمقات دي

 .فتػرققا طؾك ذلؽ ،طشر األوائؾ

 

    

 

                                                 

 يـ: الجزاء.ا، ألن مـ معاين الد  أي يجزيفؿ بؿا طؿؾق (1)



 25 التي حدثت عىل رسالة يسوعوالتطورات التدرجيية التغريات 

 

 {التاسعقصة املجمع }

تالطـقا  طؾك طفد معاوية بـ أبل سػقان  ثم كان لفم مجؿع تاسع

 ،القالل« سطاقَ »فجاء إلك  ،لف تؾؿقذان راهب« رومقة»ـوذلؽ أكف كان ب ،فقف

عت يداه ورجاله طِ فؼُ « قسطا»فلمر بف  ،فقبخف طؾك قبح مذهبف وشـاطة كػره

فبؾغ  ،ػاهرب اآلخر بالسقاط وكَ وَض  ،يـ كذلؽؾ بلحد التؾؿقذَ عِ وفُ  ،فع لساكُ ـزكُ و

 فَ جوَ  فلرسؾ إلقف أن يقجف إلقف مـ أفاضؾ األساقػة لقعؾؿَ  ،ؽ قسطـطقـقةؾِ ذلؽ مَ 

ة وأربعقـ ئث إلقف معفب ،مـ يستحؼ الؾعـ ويعؾؿَ  ،ـ كان ابتدأ هباهذه الشبفة ومَ 

 وستقـفؾؿا وصؾقا إلقف جؿع الؿؾؽ مئة وثؿاكقة  ،(1)اسؿ  ـمئة ش ثا وثالأسؼػً 

 .ؿامسةوأسؼطقا الش   (2)وتسعقـ واثـقـا فصاروا مئتقـ أسؼػً 

فؾعـقا مـ  ،أكطاكقة ـْتـَركَبـقسطـطقـقة و َبــْتـَركَ وكان رئقس هذا الؿجؿع 

صقا األماكة فؾؿا لعـقهؿ جؾسقا فؾخ   ،اا واحدً يسقـ والبتاركة واحدً تؼدم مـ الؼد  

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»اس هق مـ يؼقم بالخدمة الَؽـــَــِسقة، ومرتبتف دون مرتبة الؼسقس. اكظر الشؿ   (1)

طؾؼ محؼؼ الؽتاب الشقخ الػاضؾ محؿد طزير شؿس فؼال: العدد غقر مستؼقؿ يف الحساب،  (2)

 مئة. وطدد الشؿامسة ثالث، ال ثالث قة،مئة وثؿاك (: ثالث422)ص « هداية الحقارى» ويف

الـُؿحال طؾقفا هل بتحؼقؼ طثؿان  «يف أجقبة القفقد والـصارى هداية الحقارى»كسخة  :تـبقه

 مؽة. -جؿعة ضؿقرية، وكشرهتا دار طالؿ الػقائد 



 26 يسوعالتي حدثت عىل رسالة والتطورات التدرجيية التغريات  

 
 :فؼالقا ،صقاوزادوا فقفا وكؼَ 

لقة زالذي هق الؽؾؿة األ ،االبـ القحقد (1)مـ الـاسقت كممـ بلن القاحدَ )

لذي هق ربـا يسقع ا ،يف الجقهراإللـٰف  ،األبمع  يالؿستقالدائؿ  ،الدائؿ

ا تام   ،يف أقـقم واحد ووجف واحد ،بطبقعتقـ تامتقـ وفعؾقـ ومشقئتقـ ،الؿسقح

االبـ يف آخر األيام اتخذ مـ العذراء اإللـٰف  أن ُت دْ وشفِ  ،فا بـاسقتِ قتف تام  هُ بال

وذلؽ برحؿة اهلل تعالك  ،بـػس كاصؼة طؼؾقة ،اا إكساكً سقة جسدً يالسقدة مريؿ الؼد  

ولؽـ هق واحد  ،رقة وال فصؾولؿ يؾحؼف اختالط وال فساد وال فُ  ،البشر محب  

 ،أن يعؿؾف يف صبقعتفاإللـٰف  يعؿؾ بؿا يشبف اإلكسان أن يعؿؾف يف صبقعتف وما يشبف

التل صارت يف الحؼقؼة  ،الذي هق االبـ القحقد والؽؾؿة األزلقة الؿتجسدة

ولقست  ،ؾ مـ مجده األزللمـ غقر أن يـتؼ ،ا كؿا يؼقل اإلكجقؾ الؿؼدسلحؿً 

 إلـٰف ،لؽـفا بػعؾقـ ومشقئتقـ وصبقعتقـ ،بؿتغقرة
 
  ل

 
 ؾ ققُل الذي هبؿا يؽؿُ  ،وإكسل

ركة صاحبتفا مشقئتقـ غقر وكؾ واحدة مـ الطبقعتقـ تعؿؾ مع ِش  ،الحؼ

الؼادرة  قةلـٰفاإلولؽـ مع الؿشقئة اإلكسقة الؿشقئة  ،متضادتقـ وال متصارطتقـ

 .(طؾك كؾ شلء

ـ الؿجؿع ـوبقْ  ،فقضعقها ولعـقا مـ لعـقه ،ه أماكة هذا الؿجؿعهذ

 .ئة سـةهذا الؿجؿع مـ ـوبقْ ئة والثالثقن م الخامس الذي اجتؿع فقف الست

                                                 

 «.الالهقت«: »هداية الحقارى»طؾؼ محؼؼ الؽتاب فؼال: يف  (1)



 27 التي حدثت عىل رسالة يسوعوالتطورات التدرجيية التغريات 

 

 {العارشقصة املجمع }

 ـوذلؽ لؿا مات الؿؾؽ وولِ  ،ثم كان لفم مجؿع طاشر
َ
اجتؿع وف بعده ابـُ  ل

فجؿع الؿؾؽ  ،ن طؾك الباصؾفؿ كاوزطؿقا أن اجتؿاطَ  (1)لتاسعاأهؾ الؿجؿع 

ـ لعـفؿ ولعـقا مَ  ،تقا ققل أهؾ الؿجامع الخؿسةـ فثب ،اوثالثقـ أسؼػً  مئةً 

 .واكصرفقا بقـ الطـ ومؾعقن ،وخالػفؿ

اشتؿؾت طؾك أكثر مـ  ،مـ مجامعفؿ مشفقرة ففذه طشرة مجامع كبارٍ 

 .ومؾعقن كؾفؿ ما بقـ الطـ ،ا مـ البتاركة واألساقػة والرهبانأربعة طشر ألػً 

 

    

 

                                                 

ؾ الؿجؿع  الؿطبقع )السادس(، وهق خطل، والصقاب ما أثبت، ألكف ال يؿؽـ أن يجتؿع أهيف (1)

ؿجؿع التاسع فؽان قبؾ العاشر بستة سـة، أما ال458السادس لعؼد الؿجؿع العاشر، فبقـفؿا 

 .طشر سـة، ففذا هق الصقاب



 28 يسوعالتي حدثت عىل رسالة والتطورات التدرجيية التغريات  

 

 {يف أصل اعتقادهمحال النصارى تعليق عىل }

رب زماهنؿ مـ أيام الؿسقح ووجقد أخباره ففذه حال الؿتؼدمقـ مع قُ 

 ،ما كاكقا وطؾؿاؤهؿ إذ ذاك أوفرُ  ،والؽؾؿة كؾؿتفؿ ،والدولة دولتفؿ ،فقفؿ

قن ضال   ،وهؿ حقارى تائفقن ،فؿ بف كؿا ترىـفؿ بلمر ديـفؿ واحتػالُ واهتؿامُ 

مـفؿ قد اتخذ  بؾ كؾ   ،فؿإلـٰفِ وال يستؼر لفؿ ققل يف  ،ثبت لفؿ قدمــال يَ  ،قنؾ  مِض 

فؿ قد تػرقت هبؿ يف كبق   ،ح بالؽػر والتربي مؿـ اتبع سقاهوصر   ،هقاه فإلـٰف

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وهؿ كؿا قال اهلل تعالك  ،األقاويؾ فؿإلـٰفِ و

هؿ يف ؾ البقت القاحد طـ ديـفؿ ومعتؼدِ أه سللَت  فؾق ،[77]الؿائدة:  ﴾ٹ

رهبؿ وكبقفؿ ألجابؽ الرجؾ بجقاب وامرأتف بجقاب وابـف بجقاب والخادم 

 ،بالة الغابريـوزُ  ،خالة الؿاضقــوهؿ كُ  ،ـ يف طصركا هذافؿا ضـؽ بؿَ  ،بجقاب

 ؟هؿ بالؿسقح وديـفد طفدُ ـعُ وبَ  ،وقد صال طؾقفؿ األمد ،ريــػاية الؿتحق  وكُ 

ؿ الذيـ أوجبقا ألطداء الرسؾ مـ الػالسػة والؿالحدة أن وهمالء ه

فنهنؿ شرحقا لفؿ ديـفؿ الذي جاء بف الؿسقح طؾك هذا  ،يتؿسؽقا بؿا هؿ طؾقف

ـٌ  ،القجف بقـفؿ أن  (1)فتقاصك أولئؽ ،ال يؼبؾف طاقؾ وال ريب أن هذا دي

قف ورأوا أن ما هؿ طؾ ،وساءت ضـقهنؿ بالرسؾ والؽتب ،يتؿسؽقا بؿا هؿ طؾقف

                                                 

 أي الػالسػة. (1)



 29 التي حدثت عىل رسالة يسوعوالتطورات التدرجيية التغريات 

 
الل وقال لفؿ همالء الحقارى الض   ،إلك الؿعؼقل مـ هذا الديـ مـ اآلراء أقرُب 

يـ قـ الػاسدَ الظـ  هـٰذيـ ب مـ فرتك   ،إن هذا هق الحؼ الذي جاء بف الؿسقح

 .الظـ بالرسؾ وإحسان الظـ بؿا هؿ طؾقف إساءةُ 

ا أم :فؼال -كرت لف الؿؾؾ الثالث وقد ذُ  -ولفذا قال بعض مؾقك الفـد 

بقهؿ مـ أهؾ الؿؾؾ يحاربقهنؿ بحؽؿ شرطل فنين أرى ذلؽ الـصارى فنن كان محارِ 

ولؽـ أستثـل همالء الؼقم مـ بقـ  ،وإن كـا ال كرى بحؽؿ طؼقلـا قتااًل  ،بحؽؿ طؼؾل

قا ببقت وحؾ   ،ألهنؿ قصدوا مضادة العؼؾ وكاصبقه العداوة ،جؿقع العقالؿ

وا فشذ   ،فجف غقرهؿ مـ أهؾ الشرائعوحادوا طـ الؿسؾؽ الذي اكت ،االستحاالت

 ،اواطتؼدوا كؾ مستحقؾ مؿؽـً  ،طـ جؿقع مـاهج العالؿ الصالحة العؼؾقة والشرطقة

ر ـصق  إال أهنا تُ  ،كقع مـ أكقاع العالؿ لبتة إلك صالِح أ يوبـقا طؾك ذلؽ شريعة ال تمد

ـ كان ألن مَ  ،اوالؿحسـ مسقئً  ،اوالرشقد سػقفً  ،(2)أخرق (1)هبا عَ شر  العاقؾ إذا تَ 

ف بضد ػَ ووْص  ،مـف والـقَؾ  إلك الخالِؼ  ه طؾقفا اإلساءةَ مف التل جرى كشطؼقدتِ  أصُؾ 

مع ما بؾغـا طـفؿ  ،اإلساءة إلك الؿخؾقق ستسفَؾ بف أن يَ  (3)ُؼ فلخؾَ : صػاتف الحسـك

 (4).الفؿة وخساسةِ  الحقاءِ  وقؾةِ  العؼؾِ  وضعِػ  مـ الجفؾِ 

                                                 

 .أي اتخذها شريعة (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»أي أحؿؼ. اكظر  (2)

 «.الؿعجؿ القسقط»أي أحرى بف وأجدر. اكظر  (3)

 هـا اكتفك كالم الؿؾؽ الفـدي. (4)
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وكاكقا إذ ذاك  ،مـ فقض وضاللفؿ غقٌض مـ باصؾفؿ  (1)ففذا وقد ضفر لف

 .ا بالـبقةطفدً  أقرَب 

ولقس بلفالصقن تؾؿقذ  ،وقال أفالصقن رئقس سدكة الفقاكؾ بؿصر

 :ذاك أقدم مـ هذا ،ؼراطُس 

رأيـا أن  ،ه يعؾق طؾك األمؿ الؿجاورة لفورأيـا أمرَ  ،فامةلؿا ضفر محؿد بتِ 

فؾؿا اجتؿعـا طؾك الخروج  ،فلـعؾؿ ما طـده وكلخذ برأي «البابؾل ػـاصط»د كؼِص 

فؾؿا دخؾـا  ،دطفـا لـقَ ـا وحؽقؿَ ؿَ معؾ   ،«قراصقس»مـ مصر رأيـا أن كصقر إلك 

ا أكف ا غشقة ضــ  طؾقف حقـً  شلفغُ  ،ت مـاطؾقف ورأى جؿعـا أيؼـ أن الفقاكؾ قد خؾَ 

ك هدأ كا حتفتصربكا جفدَ  ،قا طـ البؽاءػ  فلومل إلقـا أن كُ  ،فبؽقـا ،فارق الحقاة فقفا

 :وفتح طقـقف وقال

 ،بؽؿ رَ ــق  ــرتؿ فغُ ــإكؽؿ ققم غق   ،ركؿ مـفهذا ما كـت أهناكؿ طـف وأحذ  )

فؼصدتؿ البشر مـ  ، مـ مؾقكؽؿ فخؾطقا طؾقؽؿ يف األدطقةأصعتؿ جفااًل 

 ،الؽاتب َح دْ فؽـتؿ يف ذلؽ كؿـ أططك الؼؾؿ مَ  ،التعظقؿ بؿا هق لؾخالؼ وحده

 ب(.وإكؿا حركة الؼؾؿ بالؽات

رضك هبؿا ذو ومـ الؿعؾقم أن هذه األمة ارتؽبت محذوريـ طظقؿقـ ال يَ 

 :طؼؾ وال معرفة

                                                 

 أي ذلؽ الؿؾؽ الفـدي. (1)
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 اإلـٰفً وا مـف الغؾق يف الؿخؾقق حتك جعؾقه شريؽ الخالؼ وجزءً  :أحدهؿا

 .ا لفطبدً  ػقا أن يؽقنَ ـكِ وأَ  ،آخر معف

كف سبحا -حقث زطؿقا أكف  ،ف بالعظائؿف ورمقُ الخالؼ وسب   ُص تـؼ   :والثاين

 كـز -ا ا كبقرً وتعالك طـ ققلفؿ طؾق  
 
ودخؾ يف فرج  ،طظؿتف ل مـ العرش طـ كرسل

أصباق  فُ تْ ـــؾَ وقد طَ  ،(1)جقوأقام هـاك تسعة أشفر يتخبط بقـ البقل والدم والـ   ،امرأة

 ،الثدي رضقعا صغقرا يؿص   ،َؾ َخ دَ  ثؿ خرج مـ حقُث  ،والبطـ ؿِ حِ والر   الؿشقؿةِ 

حؿؾ ـط ويُ ويبقل ويتغق   يبؽل ويجقع ويعطش ،ع السريرودِ وأُ  ،(2)طؿُ يف الؼُ  ػ  ـولُ 

 ،وربطقا يديف ،فِ يْ ثؿ صار إلك أن لطؿت القفقد خد   ،(3)طؾك األيدي والعقاتؼ

وألبسقه  ،(5)قـبْص لِ  ا بقـوصؾبقه جفرً  ،(4)وصػعقا قػاه ،وبصؼقا يف وجفف

هذا  ،اآلالم طقه أطظؿَ وجر   ،(7)روا يديف ورجؾقفؿ  ـوس ،مـ الشقك (6)إكؾقاًل 

 .وهق الؿعبقد الؿسجقد لف ،ـت العقالؿتؼِ الحؼ الذي بقده أُ اإللـٰف  هقو

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»الـجق هق ما يخرج مـ البطـ مـ ريح وغائط. اكظر  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»ا الؿقلقد. اكظر الــُؼــُؿط جؿع قِؿاط، وهق خرقة طريضة ُيؾػ  هب (2)

 «.الؿعجؿ القسقط»العقاتؼ جؿع طاتؼ، وهق ما بقـ الؿـؽب والعـؼ. اكظر  (3)

 «.الؿعجؿ القسقط»الؼػا هق ممخر العـؼ. اكظر  (4)

 «.الؿعجؿ القسقط»الؾ صب هق كؾ مضقؼ يف جبؾ أو وادي. اكظر  (5)

 «.الؿعجؿ القسقط»اإلكؾقؾ هق التاج. اكظر  (6)

ت وُثب تت بالؿسامقر طؾك لقح وكحقه. اكظر ورجاله ُسـِؿرت يداه  (7)  «.الؿعجؿ القسقط»أي ُشد 
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ف هبا أحد مـ البشر قبؾفؿ وال هلل سبحاكف ما سب   إن هذه مسبةٌ  ،اهلل ولعؿرُ 

ه أخاه الؿسقح كـز  هف وكـز  حؽل طـف رسقلف الذي ـكؿا قال تعالك فقؿا يَ  ،بعدهؿ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ي طـ هذا الباصؾ الذ

 :فؼال ،[93]مريؿ:  ﴾ۅ

أما  ،بـل ابـ آدم وما يـبغل لف ذلؽوكذ   ،لف ذلؽ شتؿـل ابـ آدم وما يـبغل

 ،ولدلد ولؿ أُ وأكا األحد الصؿد الذي لؿ أَ  ،(ااتخذ اهلل ولدً ) :فؼقلف ف إيايؿُ تْ ــَش 

 .ا أحدولؿ يؽـ لل كػقً 

 الخؾؼ بلهقنَ  ولقس أوُل  ،(بدأينين كؿا عقدَ لـ يُ ) :فؼقلف وأما تؽذيبف إياي

 
 
 (1).مـ إطادتف طؾل

قـقهؿ وال أهِ  :وقال طؿر بـ الخطاب رضل اهلل تعالك طـف يف هذه األمة

 (2).ف إياها أحد مـ البشرما سب   مسبةً  فؾؼد سبقا اهلل  ،ظؾؿقهؿتَ 

وأطداء  ،طؾك الحؼقؼة مع أهنؿ أطداء اهلل  -اد األصـام ب  ــولعؿر اهلل إن طُ 

ػقا آلفتفؿ التل يعبدوهنا مـ يلكػقن أن يِص  -ا الؽػار كػرً  وأشد   ،رسؾف طؾقفؿ السالم

بؿثؾ ما وصػت بف هذه  -وهل مـ الحجارة والحديد والخشب  -دون اهلل تعالك 

                                                 

 .( طـ أبل هريرة 4975، 4974، 3193رواه البخاري ) (1)

، ص البـ تقؿقة « بغقة الؿرتاد»، اكظر ا إلك معاذ بـ جبؾ سب هذا الؼقل أيًض كُ  (2)

 الؿديـة. -، الـاشر: مؽتبة العؾقم والحؽؿ 533
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 تعالك يف قؾقهبؿ أجؾ   وكان اهللُ  ،قـِض واألرَ  قاتالسؿإلـٰف والعالؿقـ  رب   األمةُ 

أهنؿ طبدوا مـ دوكف  الؼقمِ  ركُ وإكؿا ِش  ،فأو بؿا يؼاربُ  ػقه بذلؽمـ أن يِص  وأطظؿَ 

ا مـ آلفتفؿ جعؾقا شقئً ـلؿ ي ،فؿ إلقفـوزطؿقا أهنا تؼرب ،حدثةً ـمُ  مربقبةً  مخؾققةً  آلفةً 

 ،ولؿ يـالقا مـ الرب تعالك ما كالت مـف هذه األمة ،اا وال ولدً ا لف وال كظقرً ػقً كُ 

صؾ معتؼدهؿ أن أرواح األكبقاء طؾقفؿ فنن أ ،مـ ققلفؿ ذرهؿ يف ذلؽ أقبُح وطُ 

كان و ،السالم كاكت يف الجحقؿ يف سجـ إبؾقس مـ طفد آدم إلك زمـ الؿسقح

بقـ مسجقكقـ يف عذ  مُ طؾقفؿ الصالة والسالم وصالح وهقد  إبراهقؿ ومقسك وكقح

وكان كؾؿا مات واحد مـ بـل  ،مـ الشجرة فِ وأكؾِ  آدم  الـار بسبب خطقئةِ 

لؿا أراد  ثؿ إن اهلل  ،وسجـف يف الـار بذكب أبقف ُس آدم أخذه إبؾق

ف ل طـ كرسل طظؿتِ ــزف ،بحقؾة ؾ طؾك إبؾقَس فؿ مـ العذاب تحق  رحؿتفؿ وخالَص 

ه القفقد مـ كػسف ـ أطداءَ فؿؽ   ،ر وصار رجاًل بِ ـد وكَ لِ والتحؿ ببطـ مريؿ حتك وُ 

روه حتك صؾبقه  ص أكبقاءه ورسؾف فخؾ   ،جقه بالشقك طؾك رأسفوتق  وقتؾقه وسؿ 

ا يف ف باققً إذ كان ذكبُ  ،ف يف مرضاة جؿقع ولد آدمق دمَ ارَ ــففَ  ،وفداهؿ بـػسف ودمف

إال مـ  ،فه وصػعِ ف وتسؿقرِ ـ أطداءه مـ صؾبِ صفؿ مـف بلن مؽ  فخؾ   ،أطـاق جؿقعفؿ

ـٰف  أكؽر صؾبف أو شؽ فقف أو قال بلن  ٌب ففق يف سجـ إبؾقس معذ  : طـ ذلؽ ؾ  جِ ـيَ اإلل

 .رَ ؿ  ـوُس  عَ ػِ وُص  َب ؾِ ُص  فإلـٰفوأن  ،بذلؽ ر  ــؼِ ــتك يُ ح

ف فؿ أن يػعؾَ الـاس وأقؾ   طُ ؼَ ْس أَ  ُػ ــكَ سبحاكف إلك ما يلْ  الحؼ   اإللـٰفَ  فـسبقا
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بقا وكذ   ،إلقف أوثاهنؿ ـسَب ــتُ اد األصـام أن ب  ــوإلك ما يلكػ طُ  ،بؿؿؾقكف وطبده

وكسبقه إلك أقبح  ،ػر لف خطقئتفوغ يف كقكف تاب طؾك آدم  سبحاكفاهلل 

جـ أكبقاءه ورسؾف وأولقاءه يف الجحقؿ بسبب خطقئة الظؾؿ حقث زطؿقا أكف َس 

ه مـ صفؿ مـ العذاب بتؿؽقـف أطداءَ حقث خؾ   فِ ػَ وكسبقه إلك غاية الس   ،أبقفؿ

زوه أن وكسبقه إلك غاية العجز حقث طج   ،كػسف حتك قتؾقه وصؾبقه وأراققا دمف

ط وكسبقه إلك غاية الـؼص حقث سؾ   ،بؼدرتف مـ غقر هذه الحقؾةصفؿ خؾ  ـيُ 

 .فػعؾقا بف ما فعؾقا ،فأطداءه طؾك كػسف وابـِ 

به  هتـــبؿا سب   فاإلـٰفَ وفا ومعبودها ت رب  من األمم سب   وبالجؿؾة فال كعؾم أمةً 

 (.شره إياها أحد من البما سب   إكفم سبوا اهلل مسبةً ) :كؿا قال طؿر  ،هذه األمة

ال  :أغؿض طقـقف طـف وقال (1)اإذا رأى صؾقبق   اإلسالمأئؿة  وكان بعُض  

 أستطقع أن أمأل طقـَ 
 
 .ومعبقده بلقبح السب فإلـٰفمؿـ سب  ل

إهنؿ طار  ،ا وطؼاًل إن جفاد همالء واجب شرطً  :ولفذا قال طؼالء الؿؾقك

 .مػسدون لؾعؼقل والشرائع ،طؾك بـل آدم

    

                                                 

ا، سؿقا بذلؽ ألن الـصارى ُيعظؿقن الصؾقب بؾ يعبدوكف بالسجقد لف، وهق ا أي كصراكق  صؾقبق   (1)

 .الخشبة التل ُصؾب طؾقفا طقسك 
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 النصارى ليسوا متمسكني بيشء  أنفصل يف بيان }

 {ةلبتأمن رشيعة املسيح وال دينه 

ف وأما شريعتفؿ وديـفؿ فؾقسقا متؿسؽقـ بشلء مـ شريعة الؿسقح وال ديـِ 

مع طؾؿفؿ أن  ،الشؿس عِ فنهنؿ ابتدطقا الصالة إلك مطؾِ  ،فلول ذلؽ أمر الؼبؾة ،ةلبتأ

مرخقهؿ أن ذلؽ بؾ قد كؼؾ م ،ؿشرق أصاًل ـإلك ال لؿ يصؾ   ؿسقح ـال

وإال فالؿسقح إكؿا كان يصؾل إلك قبؾة بقت  ،مئة سـة ثحدث بعد الؿسقح بـحق ثال

 فِ ؼامِ مدة مُ   وإلقفا كان يصؾل الـبل ،فبؾَ األكبقاء قَ  بؾةُ وهل قِ  ،الؿؼدس

 .ثؿ كؼؾف اهلل تعالك إلك قبؾة أبقف إبراهقؿ ،(1)ابؿؽة وبعد هجرتف ثؿاكقة طشر شفرً 

ال يرون االستـجاء  -وهؿ الروم وغقرهؿ  -مـفؿ  ومـ ذلؽ أن صقائػ

ط ويؼقم بلثر البقل والغائط إلك صالتف بتؾؽ فقبقل أحدهؿ ويتغق   ،بالؿاء

ـ يؾقف بلكقاع ث مَ حد  ويُ  ،ب طؾك وجففصؾ  شرق ويُ فقستؼبؾ ال ،الرائحة الؽريفة

الخؿر ولحؿ  خربه بسعرـويُ  ،اا وشتؿً أو سب   ا أو غقبةً ا كان أو فجقرً بً الحديث كذِ 

وإن دطتف الحاجة  ،بطؾفاوال يضر ذلؽ يف الصالة وال يُ  ،ير وما شاكؾ ذلؽــزالخ

 .صالتفوال يضر إلك البقل يف الصالة بال وهق يصؾل 

                                                 

الذي أخرجف  كبف محؼؼ الؽتاب إلك أن القارد يف هذا هق حديث الرباء بـ طازب  (1)

 ا.و سبعة طشر شفًر ا أ( وفقف: ستة طشر شفًر 525( ومسؾؿ )4486اري )خالب
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وصاحبفا  ،االعالؿقن بفذه العبادة قبقح جد  إلـٰه  طاقل يعؾم أن مواجفة وكل  

فؿ ـومـ العجقب أك ،ابإلك استحؼاق غضبف وطؼابف أقرب مـف إلك الرضا والثق

وهؿ قد جعؾقا شعار ديـفؿ ما  ،(ؼ بالصؾقبمـ تعؾ   عقنٌ ــمؾ) :ن يف التقراةويؼرؤ

ققا الصؾقب حقث حر  لؽان األولك هبؿ أن يُ  ولق كان لفؿ أدكك طؼؾٍ  ،ؾعـقن طؾقفيُ 

هؿ ومعبقدُ  فؿإلـٰفُ طؾقف  َب ؾِ ـفنكف ُص  ،خقه بالـجاسةؿ  َض روه ويُ س  ؽَ ويُ  ،وجدوه

 .يزِ ح وُخ ِض هقـ طؾقف وفُ وأُ  ،ؿبزطؿف

لقال أن الؼقم  ،وجف بعد هذا يستحؼ الصؾقب التعظقؿ بلي   ،لؾعجب فقا

 !؟مـ األكعام أضؾ  

كر لف وال ذِ  ،فؿ لؾصؾقب مؿا ابتدطقه يف ديـ الؿسقح بعده بزمانوتعظقؿُ 

ه األمة ذتف هذخَ ـفات ،ؼ بفر يف التقراة بالؾعـ لؿـ تعؾ  كِ وإكؿا ذُ  ،لبتةأيف اإلكجقؾ 

 .ا يسجدون لفمعبقدً 

حؾػ  -حـث وال يؽذب ـبحقث ال يَ  -وإذا اجتفد أحدهؿ يف القؿقـ 

ولق كان لفذه  ،ويؽذب إذا حؾػ باهلل وال يؽذب إذا حؾػ بالصؾقب ،بالصؾقب

مـ طؼؾ لؽان يـبغل لفؿ أن يؾعـقا الصؾقب مـ أجؾ  (1)ؽةٍ ْس أدكك مُ  األمةِ 

ـت مـ أجؾ آدم عِ إن األرض لُ ) :ؿا قالقاك ،ؾب طؾقفُص  ـحق فؿإلـٰفومعبقدهؿ 

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»ُمسؽة أي بؼقة. اكظر  (1)
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إن ) :وكؿا يف اإلكجقؾ ،(تؾ قابقؾ أخاهــت األرض حقـ قَ عِ وكؿا لُ  ،حقـ أخطل

  .(ل طؾك األرض إذا كان أمراؤها الصبقانــزالؾعـة ت

سقه بليديفؿ وال ؿَ ـا وال يَ ال يحؿؾقا صؾقبً ؾقا لؽان يـبغل لفؿ أفؾق طؼِ 

 :ولؼد صدق الؼائؾ ،فؿ طـ ذكرهوا مسامعَ ر لفؿ سد  كوإذا ذُ  ،ف بللسـتفؿكذكرويَ 

ألهنؿ بحؿؼفؿ قصدوا تعظقؿ الؿسقح  ،(أحؿؼ طاقؾ خقر مـ صديٍؼ  و  طدُ )

وكان مؼصقدهؿ بذلؽ  ،صف واإلزراء بف والطعـ طؾقففاجتفدوا يف ذمف وتـؼ  

روا األمؿ طـ فـػ   ،هؿ هبؿالـاس طـفؿ وإغراءَ  طؾك القفقد وتـػقرَ  التشـقعَ 

 ،ؿقا أن الديـ ال يؼقم بذلؽوطؾِ  ،تـػقر أطظؿَ  فِ صراكقة وطـ الؿسقح وديـِ الـ

ما  (2)ذةبالشع وأكقاعِ  (1)والؿخاريِؼ  ؾِ قمـ الح فقضع لفؿ رهباهنؿ وأساقػتفؿ

 وهؿ يستجقزون ذلؽ ويستحسـقكف ويؼقلقن ،استؿالقا بف الجفال وربطقهؿ بف

ـَ  د  ُش يَ إكف   َت بَ ــا رأوه قد ثَ ؿ  ـؿقا الصؾقب لَ وكلهنؿ إكؿا طظ   ،(3)الـصراكقة دي

وقد  ،طؾقف َؾ ؿِ مـ هقبتف لؿا ُح  يتؽسرَ و ولؿ يتطايرَ  ولؿ يـشؼ   ،فؿإلـٰف ِب ؾْ لَص 

الصؾقب  فؾؿا لؿ يتغقرَ  ،ت وتغقر حال السؿاء واألرضذكروا أن الشؿس اسقد  

 .عبداستحؼ طـدهؿ التعظقؿ وأن يُ : ولؿ يتطايرَ 

                                                 

 «.الؿعجؿ القسقط»الؿخاريؼ هل األمقر الؿخالػة لؾعادة. اكظر  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»اكظر ا طؾك خداع الحقاس. الشعبذة هل االحتقال اطتؿادً  (2)

 يِف!ؼق  أي يُ  (3)
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مجرى تعظقؿ قبقر  عظقؿـا لؾصؾقب جارٍ إن ت) :ولؼد قال بعض طؼالئفؿ

 ،(فـ صار قربه يف األرضثؿ لؿا دُ  ،الؿسقح وهق طؾقف رَ فنكف كان قبْ  ،األكبقاء

فنن السجقد لؼبقر األكبقاء وطبادهتا  ،والجفؾ حؿٌؼ  ؿِؼ حُ ـولقس وراء هذا ال

 الحـػاء وخاتؿ األكبقاء  وقد لعـ إمامُ  ،بؾ مـ أطظؿ الشرك شركٌ 

وأصل الشرك وطبادة  ،ى حقث اتخذوا قبقر أكبقائفؿ مساجدالقفقد والـصار

 .األوثان من العؽوف طؾى الؼبور واتخاذها مساجد

ــال ــم يؼ ــلكتؿ تعظؿــقن كــؾ   :ث ــال و ،صــؾقب ف ــذلؽ ص  خُ ـَت قن التعظــقؿ ب

 !الصؾقب بعقـف

 !ـاإلـٰفب طؾقف ؾِ ر بالصؾقب الذي ُص ك  ذَ ـالصؾقب مـ حقث هق يُ  :فنن قؾتم

ؿقا كؾ حػرة واسجدوا لفا ألهنا ظ  ـفعَ  ،ر بحػرتفذك  ػر تُ حُ ـوكذلؽ ال :قؾـا

 .ه يف الحػرةب لؿ يستؼر طؾقفا استؼرارَ قشبة الصؾألن َخ  ،بؾ أولك ،اكحػرتف أيًض 

ؿقا أيدي القفقد فعظ   ،ؿ مـ الصؾقبعظ  تف أولك أن تُ القد التل مس   :ثم يؼال

 !قؿ إلك سائر األيديثؿ اكؼؾقا ذلؽ التعظ ،فؿ لففؿ إياه وإمساكِ ؿس  لِ 

 !اكع العداوةـع مـ ذلؽ ممَ  :فنن قؾتم

ؾقا بف لؿ يِص  ولق لؿ يرَض  ،(1)فعـدكؿ أكف هق الذي رضل بذلؽ واختاره

                                                 

 .اختار()و كسخة طزير:يف  الذيو كذا يف كسخة )طؾل(، (1)
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ف فعؾك هذا فقـبغل لؽؿ أن تشؽروهؿ وتحؿدوهؿ إذ فعؾقا مرضاتَ  ،إلقف مـف

يسقـ مـ ه الذي كان سبب خالص جؿقع األكبقاء والؿممـقـ والؼد  واختقارَ 

بؾ  ،القفقد طؾقؽؿ وطؾك آبائؽؿ ةَ ـ  ـفؿا أطظؿ مِ  ،الجحقؿ ومـ سجـ إبؾقس

 .إلك زمـ الؿسقح وطؾك سائر الـبققـ مـ لدن آدم 

ص وتـؼ   فِص وتـؼ  اإللـٰف  وطقِب  والؿؼصقد أن هذه األمة جؿعت بقـ الشركِ 

ال يف  ،طؾقف الؿسقح فؾؿ يتؿسؽقا بشلء مؿا كان ،ؾقةــــكبقفؿ وطقبف ومػارقة ديـف بالؽ

مستجقبقن  ،باع كؾ كاطؼـــتْ بؾ هؿ يف ذلؽ أَ  ،صالهتؿ وال يف صقامفؿ وال يف أطقادهؿ

 .وتركقا ما أتت بف ،أدخؾقا يف الشريعة ما لقس مـفا ،ؾبطِ ومُ  (1)ٍق خرِ ؿَ ـلؽؾ مُ 

يف ديـفؿ فاكظر إلك صقامفؿ الذي وضعقه  (2)الـِعربوإذا شئت أن ترى 

وصقام  ،وصقام لؿاري مريؿ ،فؾفؿ صقام لؾحقاريقـ ،لؿؾقكفؿ وطظؿائفؿ

فؿ أكؾ الؾحؿ يف صقامفؿ مؿا أدخؾقه يف ركُ وتَ  ،وصقام لؾؿقالد ،سرجِ لؿاري َج 

كان يلكؾ الؾحؿ ولؿ  وإال ففؿ يعؾؿقن أن الؿسقح  ،ديـ الؿسقح

 .يؿـعفؿ مـف يف صقم وال فطر

ؿا دخؾقا يف فؾ ،كاكقا ال يلكؾقن ذا روح (3)«الؿاكقية»وأصؾ ذلؽ أن 

                                                 

 حر وكحقه.ايدطل أهنا مـ الخقارق، كالسا أمقرً ِرق هق الذي يػعؾ ـــؿخْ ؿُ ـال (1)

 : التغققر.كسخة )طؾل(يف  (2)

ك بقـ الؿجقسقة مـحً  احَ ا، ثؿ كَ ، كان يف األصؾ مجقسقً «ماين»الؿاكقية كسبة إلك ممسسفا  (3)
= 
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فصامقا  ،اطقا ألكػسفؿ صقامً فشرَ  ،ؼتؾقاقُ ـالـصراكقة خافقا أن يرتكقا أكؾ الؾحؿ ف

وتركقا يف هذا الصقم أكؾ الؾحؿ محافظة  ،لؾؿقالد والحقاريقـ وماري مريؿ

عفؿ طؾك ذلؽ الـسطقرية فؾؿا صال الزمان تبِ  ،«ماين»طؾك ما اطتادوه مـ مذهب 

 .ؾؽاكقةؿَ ـثؿ تبعفؿ طؾك ذلؽ ال ،متعارفة بقـفؿ ةً ـ  ــفصارت ُس  ،والقعؼقبقة

 

    

 

                                
= 

ب الؿاكقية يف كتاب . اكظر مذاه يضاهل بف إكجقؾ طقسك والـصراكقة، وألػ إكجقاًل 

 البـ الـديؿ.« الػفرست»
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 (1)لـــصـف

ديـفؿ ورهباهنؿ قد كصبقا  أئؿةَ  طـ حالفؿ وجدَت  ثؿ إكؽ إذا كشػَت 

ويتقصؾقا بالتؿقيف والتؾبقس إلك  ،العقام   هبا طؼقَل  (2)صقاالحقؾ لقؼتـِ  حبائَؾ 

 .وأكثر مـ أن يذكروذلؽ أشفر  ،استؿالتفؿ واكؼقادهؿ واستدرار أمقالفؿ

ف بقت ومحؾ  « طقد الـقر»فؿـ ذلؽ ما يعتؿدوكف يف العقد الذي يسؿقكف 

 ـديٌؾ فقف قِ  فقجتؿعقن مـ سائر الـقاحل يف ذلؽ الققم ويلتقن إلك بقٍت  ،الؿؼدس

ويبتفؾقن يف  ،فؿـويرفعقن أصقاتَ  ،هؿ اإلكجقؾقا أحبارُ تؾُ ـفقَ  ،ال كار فقف ٌؼ معؾ  

 بالةِ لت مـ سؼػ البقت فتؼع طؾك ذُ ـزكَ كذلؽ وإذا كار قد  (3)هؿ فبقـا ،الدطاء

بقن طؾك ؾ  َص ـويُ  ،واحدة جقن ضجةً ِض فقَ  ،ء ويشتعؾضلق ويُ شرِ فقُ  ،(4)الؼـديؾ

 .ويلخذون يف البؽاء والشفقؼ ،وجقهفؿ

وكان والقفا إذ ذاك  ،كـت ببقت الؿؼدس :(5)رصوشيقال أبو بؽر الط  

                                                 

 هذا الػصؾ يبقـ مخادطة أئؿة ديـ الـصارى لعقامفؿ. (1)

 : لقؼبضقا.كسخة طزيرهؽذا يف كسخة )طؾل(، ويف  (2)

 )بقـا هؿ( تعـل )بقـؿا هؿ(. (3)

 «.الؿعجؿ القسقط». اكظر ُيــشعؾ هبا السراجبالة الؼـديؾ هل فتقؾتف التل ذُ  (4)

محؿد بـ القلقد األكدلسل الطرصقشل، شقخ الؿالؽقة، لف كتاب مشفقر يف التحذير مـ هق  (5)
= 
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إلك بتاركتفؿ  (1)ذَ ـــػَ ـــكهذا العقد أَ  خرُبلقف إفؾؿا كؿا  ، يؼال لف سؼؿانرجاًل 

فنن كان  ،إلقؽؿ يف يقم هذا العقد ألكشػ طـ حؼقؼة ما تؼقلقن أكا كازٌل ) :وقال

وإن كان  ،ؿتف معؽؿ بعؾؿٍ الحقؾة فقف أقررتؽؿ طؾقف وطظ   ا ولؿ يتضح لل وجفُ حؼ  

 ،اذلؽ طؾقفؿ جد   بعُ فَص  ،(بؽؿ ما تؽرهقكف طؾك طقامؽؿ أوقعُت  (2)رقةً ـــخْ ـمَ 

 .ا فلخذه وأطرض طـفؿ طظقؿً فحؿؾقا لف مااًل  ،وألح  فلبك  ،وسللقه أال يػعؾ

 ،اإلسؽـدريةبلبل محؿد بـ األقدم ب ثؿ اجتؿعُت  :رصوشيقال الط  

ويجعؾقكف يف وسط  ،وهق الشريط ،ا مـ كحاسققؼً را فحدثـل أهنؿ يلخذون خقطً 

 ،والبقت مظؾؿ بانويدهـقكف بدهـ الؾ   ،ديؾقبة البقت إلك رأس الػتقؾة التل يف الؼـ

ـقن ؽ  ؿَ فال يُ  ،ؿقا ذلؽ البقتوقد طظ   ،حاسالـ   بحقث ال يدرك الـاضرون الخقطَ 

قا ألؼك طؾك ذلؽ ـطَ سقا ودَ فنذا قد   ،ويف رأس الؼبة رجؾ ،أحد مـ دخقلف كؾ  

 ،قط الـحاسالـار مع دهـ الؾبان إلك آخر الخ فتجري ،ػطا مـ كار الـ  الخقط شقئً 

 .هبا ُؼ ؾَ عْ تَ ف ؼك الػتقؾةَ ؾْ تَ ـفَ 

ر وصؾب الخقط بع هذا الؼدْ ش طؾك كجاتف لتت  ف وفت  فؾق كصح أحد مـفؿ كػَس 

                                
= 

سقر أطالم »اكظر ترجؿتف يف  .523سـة  ، تقيف «كتاب الحقادث والبدع»البدع وهق 

 (.19/493« )الـبالء

 «.الؿعجؿ القسقط»الـــ ــػــذ هق إمضاء الشلء وإبرامف. اكظر  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»ؿخالػ لؾعادة. اكظر الخارق هق األمر ال (2)
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ويرى أن مـبع ذلؽ الـقر مـ  ،ػطش رأس الؼبة لقرى الرجؾ والـ  وفت   ،الـحاس

لؿ يؽـ و ،ل مـ السؿاء لظفر مـ فققكـزوأكف لق  ،سب  ــــؾَ ؿُ ـق الؿخرِ ؿُ ـذلؽ ال

 .ه مـ الػتقؾةضفقرُ 

إذا  ،كـقسة (1)ـ الؿتقكؾأكف قد كان بلرض الروم يف زما ومـ حقؾفؿ أيًض 

 َي دْ فقشاهدون ثَ  ،ها يحج الـاس إلقفا ويجتؿعقن طـد صـؿ فقفاكان يقم طقدِ 

وكان يجتؿع لؾسادن يف ذلؽ الققم  ،ــذلؽ الصـؿ يف ذلؽ الققم يخرج مـف الؾبَ 

ؼب مـ قد ثَ  (2)ؿَ ق  ـفقجد الؼَ  ،طـفا فاكؽشػ لف أمرهافبحث الؿؾؽ  ،مال طظقؿ

وأصؾحفا  ،وجعؾ فقفا أكبقبة مـ رصاص ،الصـؿ ديا إلك ثوراء الحائط ثؼبً 

فقفا الؾبـ فقجرى إلك  فنذا كان يقم العقد فتحفا وصب   ،لقخػك أمرها (3)بالجقر

مة مـ اهلل تعالك وأكف طال ،يف الصـؿ ر  فقعتؼد الجفال أن هذا ِس  ،ؼطر مـفالثدي فقَ 

ذلؽ أمر بضرب طـؼ السادن  (4)فؾؿا اكؽشػ لف ،لؼبقل قرباهنؿ وتعظقؿفؿ لف

فؿـ سجد  ،إن هذه الصقر مؼام األصـام :وقال ،ومحق الصقر مـ الؽـائس

 .لؾصقرة ففق كؿـ سجد لألصـام

                                                 

 .الؿتقكؾ مـ خؾػاء بـل العباس (1)

 أي الؼائـؿ طؾك أمر الصـؿ. (2)

 الجبس.بيف كسخة )طؾل(:  (3)

 .الؿؾؽأي  (4)
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ولؼد كان من الواجب طؾى مؾوك اإلسالم أن يؿـعوا همالء من هذا 

د طؾى ذلك ساطِ ؿُ ـفال ،من اإلطاكة طؾى الؽػر وتعظقم شعائرهؿا فقه لِ  ،هوأمثالِ 

حت لؽن لؿا هان طؾقفم دين اإلسالم وكان الس   ،والؿعقن طؾقه شريك لؾػاطل

  الذي يلخذوكه مـفم أحب  
ِ
؛ ه طؾقه الصالة والسالمورسولِ   إلقفم من اهلل

 .ـوهم مـهؽ  وهم طؾى ذلك ومَ أقر  
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 (1)لــصـف

محؿدا  تعالكبعد أن بعث اهلل  -د أن ديـ األمة الصؾقبقة والؿؼصق

 العؼول والشرائع مبـي طؾى معاكدةِ  -مئة سـة  بؾ قبؾف بـحق ثالث، 

فؽؾ كصراين ال يلخذ بحظف مـ هذه البؾقة  ،العالؿقن ورمقه بالعظائمإلـٰه  صِ وتـؼ  

 .فؾقس بـصراين طؾك الحؼقؼة

ـقـ طؾك أن جامع الؿتالطِ ـب الؿهق الديـ الذي أسسف أصحا َس قْ ؾَ فَ أَ 

 العاقؾ أن يؽقن هذا مبؾغَ  كقػ رضل ،افقا طجبً  ،القاحد ثالثة والثالثة واحد

 !فف ومـتفك طؾؿِ طؼؾِ 

ـُ  ويعؾؿُ  ،ـ يرجع إلك طؼؾف وفطرتفرى لؿ يؽـ يف هذه األمة مَ تُ أ  أن هذا طق

 وال ثااًل فال يذكرون مِ  ،الؿحال وإن ضربقا لف األمثال واستخرجقا لف األشباه

الالهقت بالـاسقت  كتشبقف بعضفؿ اتحادَ  ،ا إال وفقف بقان خطئفؿ وضاللفؿفً بَ َش 

 ،وتؿثقؾ غقرهؿ ذلؽ باختالط الؿاء بالؾبـ ،وامتزاجف بف باتحاد الـار والحديد

إلك غقر ذلؽ مـ  ،وتشبقف آخريـ ذلؽ بامتزاج الغذاء واختالصف بلطضاء البدن

 حتك صارا حؼقؼةً  ،فؿاقـ واختالصَ حؼقؼتَ  امتزاَج األمثال والؿؼايقس التل تتضؿـ 

                                                 

 .يؾخص مخالػة ديـ الـصارى لؾعؼقلهذا الػصؾ  (1)
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 .طـ إفؽفؿ وكذهبؿ تعالك اهلل  ،أخرى

 (1)هؿواألرض حتك اتػؼقا بلسرِ  قاتالسؿولؿ يؼـعفؿ هذا الؼقل يف رب 

حؿؾ خشبتف التل صؾبقه ا وهق يُ  مؼفقرً طؾك أن القفقد أخذوه وساققه بقـفؿ ذلقاًل 

ثؿ صؾبقه وصعـقه بالحربة حتك  ،قكفوالقفقد يبصؼقن يف وجفف ويضرب ،طؾقفا

 ،س دمف بحرارة الشؿستصؼ شعره بجؾده لؿا يبِ ا حتك الْ وتركقه مصؾقبً  ،مات

 هذا ققُل  ،تف مـ قربهـــق  ــــهقتثؿ قام باِل ،فـ وأقام تحت الرتاب ثالثة أيامثؿ دُ 

 .افؿ لقس فقفؿ مـ يـؽر مـف شقئً جؿقعِ 

ألطؾك واألسػؾ يف هذه األيام كقػ كان حال هذا العالؿ ا ،فقا لؾعؼقل

 الرب   ؾَػ ـومـ الذي َخ  ،واألرض قاتالسؿومـ كان يدبر أمر  ،الثالثة

 الذي يؿسؽ السؿاء أن تؼع طؾك كان ـ ومَ  ،يف هذه الؿدة

 ؟!ن يف قربهاألرض وهق مدفق

ف أم فارقتْ  ،ؾبتتؾت وُص ـت الؽؾؿة معف بعد أن قُ ــفِ هؾ دُ  ،اويا طجبً 

ف فنن كاكت قد فارقتْ  ،ان إلك كصرها لف كؿا خذلف أبقه وققمفما ك ف أحقَج وخذلتْ 

وكقػ  ،وإكؿا هق كغقره مـ آحاد الـاس ،د مـفا فؾقس هق حقـئذ الؿسقَح وتجر  

وأيـ ذهب االتحاد  ،فف ودمَ زجت لحؿَ حدت بف وماـفا لف بعد أن ات  مػارقتُ يصح 

                                                 

 أي اتػؼقا كؾفؿ. (1)
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فؽقػ وصؾ : فؾبت ودفـت معـتؾت وُص ـػارقف وقُ وإن كاكت لؿ تُ  ،واالمتزاج

 ؟!فف ودفـِ وصؾبِ اإللـٰف  الؿخؾقق إلك قتؾ

ڭ ڭ ڭ ﴿ ،هذاواألرض  قاتالسؿإلـٰف  عَ َس قرب يَ  ا أي  طجبً  ويا

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 .[23]الحشر: 

وما كـا لـفتدي لقال  ،هلل ثؿ الحؿد هلل تعالك الذي هداكا لإلسالم الحؿد)

 .أن هداكا اهلل

طف طـا حتك ــزال تأسللؽ أ ،ؿا هديتـا لإلسالمك ،يا ذا الجالل واإلكرام

 (1).(تتقفاكا طؾك اإلسالم

 الؿســــــقح لـــــــا ســــــماٌل  ادَ ب  ـــــــــطُ أَ 

 

 (2)ه مؿــــــن وطــــــاهُ كريــــــد جواَبــــــ 

ـــــــٰه بُصــــــ   ـع قــــــومإذا مــــــاٰ اإلل

 

 أمــــــــاتوه فؿــــــــا هــــــــذا اإللـــــــــٰهُ  

ـــــالُ   ـــــا ك ـــــه وهـــــل أراـــــاه م  وه مـ

 

ــــــــالوا راــــــــاهُ فبُ   ــــــــراهم إذا ك  ش

ـــــ  ـــــوخِ وإن َس ـــــذي فعؾ ـــــه ط ال  ه فق

 

ــــــــو    ــــــــواهُ  ن  تفم إذفؼ ــــــــت ق  أوه

  وهـــــل بؼـــــي الوجـــــود بـــــال إلــــــٰهٍ  

 

ـــــؿقعٍ   ـــــاهُ  س ـــــن دط ـــــتجقب لؿ   يس

 

                                                 

 ما بقـ الؿعؼقفتقـ زيادة مـ كسخة )طؾل(. (1)

 محؼؼ الؽتاب الشقخ محؿد طزير شؿس حػظف اهلل فؼال: لعؾ الؼصقدة لؾؿملػ. كبف (2)
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ــوهــل َخ  ــاُق  ِت َؾ ــا (1)الســبعُ  الطب    لؿ

 

ــوى  ــد طــالهُ  (2)ث ــراد وق ــت الت  تح

ـــــٰه   ــــت العــــوالم مــــن إل  وهــــل خؾ

 

  رٰ يــــــداهُ ؿِ ـدبرها وقــــــد ُســــــُيــــــ 

ـــــ  ـــــ  تخؾ  ـــــه  ِت وكق  األمـــــالك طـ

 

ـــــ  ــــــُم وق   د ســـــؿعوا بؽـــــاهُ بـصرِِه

 ـ  باٰ حــؿل الـوكق  أصاقـت الخَشـ 

 

 قػـــــــاهُ  مشـــــــدوًدا إلــــــــٰه الحـــــــ    

 وكقــــ  دكــــا الحديــــد إلقــــه حتــــى  

 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــيخالَط   ه أذاهُ ه ويؾحَؼ

ــــــداه    وكقـــــ  تؿؽــــــت أيـــــدي ِط

 

ـــاهُ   ـــد صـــػعوا قػ ـــث ق ـــت حق   وصال

ــــاة   ــــى حق  وهــــل طــــاد الؿســــقح إل

 

ــــــــواهُ  أمِ   ــــــــه رد س ــــــــي ل  الؿحق

ــــــا لؼبــــــر اــــــم ويــــــا طجًبــــــ   ا رب 

 

ــــد حــــواهُ  وأطجــــُب   ــــن ق ــــه بط   مـ

 ا مــــن شــــفور أقــــام هـــــاك تســــعً  

 

  ِغـــذاهُ  لـــدى الظؾؿـــاٰ مـــن حـــق ٍ  

ـــــرَ   وشـــــ     ـــــودً  الػ  ا ا صـــــغقرً مول

 

ــــــعقػً    ا لؾثــــــدي فــــــاهُ ا فاتًحــــــا

 ويلكـــــل ثـــــم يشـــــرد ثـــــم يـــــلتي  

 

  هـــــل هـــــذا إلــــــٰهُ  (3)ذاك بـــــالزمِ  

ــــك الـصــــارى   ــــن إف ــــالى اهلل ط  تع

 

ــــــا افســــــلل كؾ  سقُ   ــــــم طؿ ــــــراهُ ف   ت

ـــــــطُ أَ   ــــــؾقب ألي   ادَ ب  ــ ــــــ الص  ى معـً

 

ــــــيُ   ـــــــم أو يُ عظ  ــــــاهُ ؼب  ـ ــــــن رم  ح م

  العؼـــول بغقـــر كســـرٍ  يوهـــل تؼضـــ 

 

  كعــــــاهُ ولؿــــــن  (4)لــــــه وإحــــــراٍق  

 
                                                 

 ثقى أي غاب. (1)

 .الطباق السبع أي السؿاوات السبع (2)

 .يعـل بؼقلف )الزم ذاك( أي الزم األكؾ والشرب، وهق خروج البقل والغائط (3)

 أي الصؾقب أيضا. (4)
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 ا رًهـــــإذا ركـــــب اإللــــــٰه طؾقـــــه كُ  

 

ــــــد ُشــــــ  ــــــؿقرٍ يــــــداهُ د  وق   ٰ لتس

ــــ  ــــون حؼ  ــــب الؿؾع ــــذاك الؿرك  ا ف

 

ـــــــُد فَ   هُ س  بُ ـــــــــال ت هُ س 
 تـــــــراهُ  إذ   (1)

ـــانُ يُ   ـــه رد   ف ـــ  صُ  طؾق ــــالخؾ ار  ـ
(2)  

 

ـــــــ  ـــــــن ِط ـــــــك م ـــــــده فنك   داهُ وتعب

ــــنن طظ    ــــل أن  ف ــــن أج ــــه م ــــد  ؿت  ق

 

ـــــد طـــــالهُ  حـــــوى رد    ـــــاد وق   العب

ــــد فُ   ــــوق ــــا ِؼ ــــنن رأيـ  د الصــــؾقب ف

 

ــــــه شــــــؽاًل   ــــــذكركا ســـــــاهُ ل  (3) ت

ـــــال    ـــــور ســـــجدٰ صُ فف ــــــ لؾؼب  ار  ـ

 

 شــــــاهُ الؼبــــــر ربــــــك   َح  لضــــــم   

   ففـــــذا فقـــــا طبـــــد الؿســـــقح أفِـــــ 

 

ـــــــــــاهُ   ـــــــــــذا مـتف ـــــــــــه وه  بدايت

 
 

 

    

 

 

                                                 

 أي تؼبؾف.َتــُبـــْســـُف  (1)

 .ا أي جؿقعار  ــصُ «: ايةالـف»يف  (2)

ـــا هق الضقء الساصع. اكظر  (3)  «.الؿعجؿ القسقط»الـس 
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 (1)لــصـف

 ،بالتالط الضالة كؾ   قد بان لؽؾ ذي طؼؾ أن الشقطان تالطب هبذه األمة

الؿعبقد  فتالطب هبؿ يف شلن ،فؿ فلصاطقهواستخػ   ،ودطاهؿ فلجابقه

، وتالطب هبؿ يف شلن الصؾقب  ،وتالطب هبؿ يف أمر الؿسقح

 فال تجد كـقسةً  ،ؿ يف تصقير الصقر يف الؽـائس وطبادهتاوتالطب هب ،وطبادتف

مـ كـائسفؿ تخؾق طـ صقرة مريؿ والؿسقح وجرجس وبطرس وغقرهؿ مـ 

وأكثرهؿ يسجدون لؾصقر ويدطقهنا مـ دون اهلل  ،يسقـ طـدهؿ والشفداءد  الؼِ 

ا يحتج فقف إلك مؾؽ الروم كتابً  اإلسؽـدريةطريؼ تب بِ ـحتك لؼد كَ  ،تعالك

ر يف قبة الزمان صق  أن يُ  قد لؾصقر بلن اهلل تعالك أمر مقسك لؾسج

ؾ صقرة الساروس ؾ الفقؽؾ طؿِ ا طؿِ سؾقؿان بـ داود لؿ   وبلن   ،صقرة الساروس

مثال الؿؾؽ  وإكؿا مثال هذا) :ثؿ قال يف كتابف ،وكصبفا داخؾ الفقؽؾ ،مـ ذهب

 ،ويضعف طؾك طقـقف ويؼقم لفبؾف ؼَ ـه العامؾ ويُ فقلخذُ  ،ايؽتب إلك بعض طؿالف كتابً 

: كذلؽ السجقد لؾصقر ،ا لؾؿؾؽبؾ تعظقؿً  ،(2)دادؿِ ـا لؾؼرصاس والال تعظقؿً 

  .(ر ال لألصباغ واأللقانذلؽ الؿصق   تعظقؿ السؿِ 

                                                 

 .هذا الػصؾ ُيـــبقـ شرك الـصارى الؿتؿثؾ يف طبادة الصقر (1)

 .الؿداد هق الِحرب (2)
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طـ مقسك  (1)وما ذكره هذا الؿشرك ،بدٰ األصـاموبفذا الؿثال بعقـه طُ 

 ،طؾك السجقد لؾصقر لؿ يؽـ فقف دلقؾ -لق صح  -وسؾقؿان طؾقفؿا السالم 

 ،يـساها لئالف ػ  ـش خطقئتف يف كَ ؼَ ذكر طـ داود أكف كَ ـوغايتف أن يؽقن بؿثابة ما يُ 

فليـ هذا مؿا يػعؾف همالء الؿشركقن مـ التذلؾ والخضقع والسجقد بقـ يدي 

خادم مـ  وإكؿا الؿثال الؿطابؼ لؿا يػعؾف همالء الؿشركقن مثاُل  ،تؾؽ الصقر

وسجد لف وطبده وفعؾ بف ما ال  ،قريب مـ مجؾسفطؾك رجؾ  ام الؿؾؽ دخؾد  ُخ 

إذ قد  ،ؼف يف فعؾفؾف ويستحؿِ وكؾ طاقؾ يستجفِ  ،ػعؾ إال مع الؿؾؽح أن يُ صؾُ يَ 

مـ اإلكرام  بف الؿؾؽ دون طبقده ص  خُ ـالؿؾؽ ما كان يـبغل لف أن يَ  دَ بْ فعؾ مع طَ 

صف مـ طقـف أقرب الؿؾؽ لف وسؼق ومعؾقم أن هذا إلك مؼِت  ،والخضقع والتذلؾ

مـ سجد لؿخؾقق أو لصقرة  كذلؽ حاُل  ،لتفــزلف ورفع م فمـف إلك إكرام

تقصؾ بف العبد إلك رضا الذي هق غاية ما يُ  -إلك السجقد  دَ ؿَ ألكف طَ  ،مخؾقق

ى بقـ اهلل وبقـ وسق   ،مـ طبقده طبدٍ  لصقرةِ  فُ ؾَ ــعَ ػَ ــفَ  -الرب وال يصؾح إال لف 

ڦ ﴿ولفذا قال تعالك  ،هذا يف الؼبح والظؾؿ شلء ولقس وراء ،طبده يف ذلؽ

 .[13]لؼؿان:  ﴾ڄ ڄڄ 

ف ؽ وخدمِ وقد فطر اهلل سبحاكف طباده طؾك استؼباح معامؾة طبقد الؿؾِ 

فؽقػ حال مـ  ،بف الؿؾؽ ُؾ عامَ الذي يُ  والذل   والخضقعِ  واإلجاللِ  بالتعظقؿِ 

                                                 

 .يةريعـل بطريؼ اإلسؽـد (1)
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ك بف ال شرِ إكؿا يُ والؿشرك  ،اهلل فنن الشقطان طدو   ،فعؾ ذلؽ بلطداء الؿؾؽ

 ،معادون لفؿ ،اهلل وأولقاؤه بريئقن مؿـ أشرك هبؿ بؾ رسقُل  ،بقلل اهلل ورسقلف

وا بقـفؿ وسق   ،ففؿ يف كػس األمر إكؿا أشركقا بلطداء اهلل ،ا لفؿالـاس مؼتً  أشد  

ف ولفذا كان بطالن الشرك وقبحُ  ،وبقـ اهلل يف العبادة والتعظقؿ والسجقد والذل

من العؾم  والعؾم بؼبحه أضفرُ  ،ػطرة السؾقؿة والعؼقل الصحقحةا بالمعؾقمً 

 .بؼبح سائر الؼبائح

 ،تالطب الشقطان هبذه األمة يف أصقل ديـفؿ وفروطف والؿؼصقد ذكرُ 

بؾ هق  ،فؿ ال أصؾ لف يف شرع الؿسقحفنن أكثر صقمِ  ،ف هبؿ يف صقامفؿبِ كتالطُ 

الصقم الؽبقر يصقمقهنا لفرقؾ  دءفؿـ ذلؽ أهنؿ زادوا جؿعة يف بَ  ،عؼ مبتدَ مختؾَ 

وذلؽ أن الػرس لؿا مؾؽقا بقت الؿؼدس وقتؾقا الـصارى  ،بقت الؿؼدس مؾؽ

ا يف الـصارى  وفتؽً وكاكقا أكثر قتاًل  ،أطاهنؿ القفقد طؾك ذلؽ: وهدمقا الؽـائس

وسللقه أن يؽتب لفؿ  ،فؾؿا سار هرقؾ إلقف استؼبؾف القفقد بالفدايا ،رسمـ الػُ 

ـ فقف مـ الـصارى ما كان فؾؿا دخؾ بقت الؿؼدس شؽا إلقف مَ  ،فػعؾ ،اطفدً 

 ؟وما تريدون مـل :فؼال لفؿ هرقؾ ،القفقد صـعقه هبؿ

 .فؿتؼتؾُ  :قالوا

تؿ تعؾؿقن ما يجب وأك ،لفؿ طفدا باألمان كقػ أقتؾفؿ وقد كتبُت  :قال

 ؟طؾك كاقض العفد
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الـصارى  قتؾِ  ما فعؾقا مـ رِ فؿ األمان لؿ تدْ إكؽ حقـ أططقتَ  :فؼالوا له

وكحـ كتحؿؾ طـؽ هذا الذكب  ،إلك اهلل تعالك فؿ قربانٌ ـوقتؾُ  ،الؽـائس وهدمِ 

وكجعؾ لؽ جؿعة كامؾة يف بدء  ،ال يماخذك بفوكسلل الؿسقح أ ،ه طـؽرُ ػ  ــؽَ وكُ 

وكؽتب بف إلك  ،وكرتك فقفا أكؾ الؾحؿ ما دامت الـصراكقة ،كصقمفا لؽ ،الصقم

 .سللـاكا ا لؿَ جؿقع اآلفاق غػراكً 

حصك ـال يُ  وقتؾ مـ القفقد حقل بقت الؿؼدس وجبؾ الخؾقؾ ما ،فلجاهبؿ

 ،أكؾ الؾحؿ «ةق  ــؽِ ؾِ ؿَ ـال»رتك فقف مـ الصقم الذي يَ  جؿعةٍ  روا أوَل ـفصق   ،كثرة

وكتبقا بذلؽ إلك  ،القفقد ا لـؼضف العفد وقتؾِ غػراكً  ،فرقؾ الؿؾؽـيصقمقهنا ل

وبؼقة أهؾ الشام والروم  ،مصر يصقمقهنا بقت الؿؼدس وأهُؾ  وأهُؾ  ،اآلفاق

 .ويصقمقن األربعاء والجؿعة ايرتكقن الؾحؿ فقف

إلك فصؾ الربقع الؿعتدل وتغققر شريعة  (1)ذلؽوكذلؽ لؿا أرادوا كؼؾ 

 .ا وكػارة لـؼؾفؿ لفزادوا فقف طشرة أيام طقًض : الؿسقح

 

    

 

                                                 

 أي الصقم. (1)
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 {فصل يف بيان تالعب الشيطان بأعياد النصارى}

ثة بآرائفؿ ؼة محدَ فا مقضقطة مختؾَ كؾ  و ،ف يف أطقادهؿلؽ تالطبُ ومـ ذ

وكان  ،صـؿ اإلسؽـدريةوسببف أكف كان ب ،فؿـ ذلؽ طقد مقؽائقؾ ،واستحساهنؿ

 ،ا ويذبحقن لف الذبائحا طظقؿً دون لف طقدً عق  يُ  اإلسؽـدريةـ بؿصر وجؿقع مَ 

 ـفقلِ 
َ
بطؾ الذبائح ويُ  ن يؽسرهفلراد أ ،(1)ا مـفؿواحدً  اإلسؽـدريةة َبــْتـَرك ل

فؾق جعؾتؿ  ،إن هذا الصـؿ ال يـػع وال يضر) :فاحتال طؾقفؿ وقال ،فامتـعقا طؾقف

كان يشػع : وجعؾتؿ هذه الذبائح لف، -ؽ اهلل تعالك ـؾَ مَ  -هذا العقد لؿقؽائقؾ 

فؽسر الصـؿ  ،فلجابقه إلك ذلؽ ،(ا لؽؿ مـ هذا الصـؿوكان خقرً  ،لؽؿ طـد اهلل

ثؿ احرتقت  ،وسؿاها ققسارية ،كـقسة مقؽائقؾ ك الؽـقسةَ ؿ  ـوَس  ،ااكً ره صؾبـوصق  

 ،ؾفؿ مـ كػر إلك كػرفـؼَ  ،روا العقد والذبائح لؿقؽائقؾوصق   ،الؽـقسة وخربت

 (2).ومـ شرك إلك شرك

 
 
 ،فـئقكففدخؾ الـاس طؾقف يُ  ،(3)اأسؾؿ فصار رافضق   فؽاكقا يف ذلؽ كؿجقسل

                                                 

 .أي مـ األصـام (1)

ؾصـؿ إلك الشرك الؿتؿثؾ بالذبح لؿقؽائقؾ، فؽؾفا شرك أي كؼؾف مـ الشرك الؿتؿثؾ لؾذبح ل (2)

 وكػر باهلل تعالك.

 الرافضة فرقة تدطل اإلسالم، وهل يف الحؼقؼة تخالػ اإلسالم يف أصقلف وفروطف. (3)
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 !ؿا اكتؼؾت مـ زاوية مـ الـار إلك زاوية أخرىإكؽ إك :فدخؾ طؾقف رجؾ وقال

الصؾقب  فنن ضفقرَ  ،ؿا اختؾؼقه وابتدطقهـوهق م ،ومـ ذلؽ طقد الصؾقب

أخربهؿ بف  ،(1)اا وكذبً وكان الذي أضفره زورً  ،إكؿا كان بعد الؿسقح بزمـ كثقر

 فاكظر إلك هذا ،فؿورب   فؿإلـٰفؾب طؾقف القفقد أن هذا هق الصؾقب الذي ُص  بعُض 

قه طقد ا وسؿ  فاتخذوا ذلؽ الققت الذي ضفر فقف طقدً  ،السـد وهذا الخرب

قتؾ  ولق أهنؿ فعؾقا كؿا فعؾ أشباهفؿ مـ الرافضة حقث اتخذوا وقَت  ،الصؾقب

 .ا لؽان أقرب إلك العؼقلا وحزكً ملتؿً  الحسقـ 

 

    

 

                                                 

 .اا وهبتاكً إكؿا أضفره زورً  - الصؾقبأي  -: وكان الذي أضفره أي (1)
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 فصل }

 {يف عقيدة الصليب النصارىبيف بيان تالعب الشيطان 

طؾك زطؿفؿ الؽاذب  -ؾب الؿسقح حديث الصؾقب أكف لؿا ُص وكان مـ 

صقرون إلك يقم يَ  وكان التالمقذ كؾ   ،ع مـ الؼرب إلك السؿاءفِ رُ : فـتؾ ودُ ــوقُ  -

إن هذا الؿقضع ال يخػك ) :فؼالت القفقد ،قنصؾ  ؾب ويُ الؼرب إلك مقضع الص  

فطرحقا طؾقف الرتاب  ،(ا آمـقا بفخالقً  الؼربَ وإذا رأى الـاُس  ،وسقؽقن لف كبل

ؽ جاءت فؾؿا كان يف أيام قسطـطقـ الؿؾِ  ،ؾ حتك صار مزبؾة طظقؿةــبَ والز  

فجؿعت مـ القفقد والسؽان ببقت  ،ف إلك بقت الؿؼدس تطؾب الصؾقبزوجتُ 

 ،واختارت مـ العشرة ثالثةً  ،واختارت مـفؿ طشرة ،الخؾقؾ مئة رجؾوالؿؼدس 

ال طؾؿ ) :ا طؾك الؿقضع فامتـعقا وقالقافسللتفؿ أن يدلقه ،اسؿ أحدهؿ يفقذا

فلقامقا سبعة أيام ال  ،ال ماء فقف (1)ب  ــفطرحتفؿ يف الحبس يف ُج  ،(ؿقضعـلـا بال

فف بالؿقضع الذي إن أباه طر  ) :فؼال يفقذا لصاحبقف ،قنسؼَ ؿقن وال يُ طعَ يُ 

ربف فلمرت بض ،راها بؿا قال يفقذاـجقهؿا فخب  فلخرَ  االثـانفصاح  ،((2)تطؾب

وكان مزبؾة طظقؿة فصؾك  ،وخرج إلك الؿقضع الذي فقف الؿؼربة بالسقاط فلقر  

                                                 

 «.قطالؿعجؿ القس»ب هل البئر القاسعة. اكظر الـجُ  (1)

 أي الذي تطؾبف زوجة الؿـؾؽ. (2)
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 ،(الؾفؿ إن كان يف هذا الؿقضع فاجعؾف أن يتزلزل ويخرج مـف دخان) :وقال

فلمرت الؿؾؽة بؽـس الؿقضع مـ الرتاب  ،فتزلزل الؿقضع وخرج مـف دخان

 صؾقَب  عؾؿَ كقػ لـا أن كَ ) :ؽةفؼالت الؿؾِ  ،فظفرت الؿؼربة وأصابقا ثالثة صؾبان

ضع فقُ  ،مـف َس يِ وكان بالؼرب مـفؿ طؾقؾ شديد العؾة قد أُ  ،((1)سقحـــؿـسقدكا ال

 ،فؼام طـد الثالث واسرتاح مـ طؾتف ،ثؿ الثاين ثؿ الثالثالصؾقب األول طؾقف 

 .مـ ذهب وحؿؾتف إلك قسطـطقـ الٍف فجعؾتف يف غِ  ،ؿت أكف صؾقب الؿسقحفعؾِ 

 (2)وثالث ثالث مئةالؿسقح إلك ضفقر هذا الصؾقب وكان مـ مقالد 

 .(3)«تاريخف»هذا كؾف كؼؾف سعقد بـ بطريؼ الـصراين يف  ،وطشرون سـة

 .والؿؼصقد أهنؿ ابتدطقا هذا العقد بـؼؾ طؾؿائفؿ بعد الؿسقح هبذه الؿدة

مع اكؼطاطفا وضفقر  ،فسـد هذه الحؽاية مـ بقـ يفقدي وكصراين: وبعدُ 

ويؽػل يف كذهبا وبقان اختالقفا أن ذلؽ  ،لف طؼؾ مـ وجقه كثقرةالؽذب فقفا لؿـ 

  الرب   اإللـٰفَ  ؿقَت ـالعؾقؾ كان أولك أال يُ  كػالصؾقب الذي َش 
َ
 .الؿؿقَت  الؿحقل

ـ سـة فنكف يوطشر وثالث ثالث مئة ومـفا أكف إذا بؼل تحت الرتاب خشٌب 

 .بؾك لدون هذه الؿدةـخر ويَ يَ 

                                                 

 عؾؿ مؽاكف.كأي  (1)

 يف كسخة )طؾل(: ثؿان.  (2)

 «.كظؿ الجقهر»كبف محؼؼ الؽتاب الشقخ محؿد طزير شؿس حػظف اهلل إلك أن اسؿ الؽتاب هق  (3)
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قح حصؾ لف الثبات الؿس جسؿَ  إكف لؿا مس   :الصؾقبُطـــب اد فنن قال 

 !والؼقه والبؼاء

 ؟!ا بفا واشتبفَ تَ ـ لؿ يتػت  ـقــ الباققَ ـقفؿا بال الصؾقبَ  :ققل لفم

 !ف مسفا البؼاء والثباتصؾقبَ  (1)ْت ا مس  لؿ :فؾعؾفم يؼولون

ا تجؾك لؿ   والرب  ،مـ ذلؽ فؿ أطظؿُ الؼقم وحؿؼُ  ُؾ وجفْ 

ثبت الخشبة ــفؽقػ تَ  ،قفخ يف األرض ولؿ يثبت لتجؾ  لؾجبؾ تدكدك الجبؾ وسا

 ؟!لركقبف طؾقفا يف تؾؽ الحال

 .طؾك بـل آدم أن يؽقكقا مـفؿ إن هذه األمة طارٌ  :ولؼد صدق الؼائل

فا مـ حقؾ القفقد التل تخؾصقا ـفنن كاكت هذه الحؽاية صحقحة فؿا أقربَ 

 .الحبس والفالك هبا مـ

وال سقؿا لؿا طؾؿ القفقد أن  ،مـ ذلؽ بؽثقر إلك أكثرَ  بـل آدم تصُؾ  وحقُؾ 

دلقها طؾك عاقبفؿ حتك يَ وأهنا تُ  ،ؽة ديـ الـصراكقة قاصدة إلك بقت الؿؼدسؾِ مَ 

 .ؿقا أهنؿ إن لؿ يػعؾقا لؿ يتخؾصقا مـ طؼقبتفاوطؾِ  ،مقضع الؼتؾ والصؾب

ولق  ،فدمُ  (2)ؾ غارتِ ـإن الؿسقح لؿا قُ ) :الصؾقب يؼقلقن ومـفا أن طبادَ 

                                                 

 ـ.ـقــ الباققَ ـقالصؾقبَ أي  (1)

 «.الؿعجؿ القسقط»فقفا. اكظر  َؾ ػَ أي ذهب يف األرض وَس  (2)
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 (!تـبِ طؾك األرض لقبست ولؿ تُ  ع مـف قطرةٌ وق

ر طؾقفا فِ الؿقت ويربأ العؾقؾ بالخشبة التل ُش  احقكقػ يَ  ،فقا طجبا

 ؟!ؾبوُص 

 ؟!فا بف وهق مشدود طؾقفا يبؽل ويستغقثحِ رَ ــأهذا كؾف مـ بركتفا وفَ 

ب طؾقف ؾِ مـ ُص  لفقبةِ  ولؼد كان األلقؼ أن يتػتت الصؾقب ويضؿحؾ  

بؾ  ،األرض بالحاضريـ طـد صؾبف والؿتؿالئقـ طؾقف (1)سػتخَ ـول ،وطظؿتف

 .اوتـشؼ األرض وتخر الجبال هد   قاتسؿالتتػطر 

أو  ،ال يخؾق أن يؽقن الؿصؾقب الـاسقت وحده :ثم يؼال لعباد الصؾقب

ؾ قت وحده فؼد فارقتف الؽؾؿة وبطَ ـــفنن كان الؿصؾقب هق الـاس ،مع الالهقت

مـ  وال فقف شلءنلـٰف بلقس  ،ا مـ األجسادسدً وكان الؿصؾقب ج ،حادها بفـات

ا ب وقع طؾك الالهقت والـاسقت معً ؾْ وإن قؾتؿ إن الص   ،لبتةأوالربقبقة  قةاإللـٰف

الباصؾ  وهذا أبطُؾ  ،الخؾؼ طؾك أذاه درةِ ف وقُ ف ومقتِ وقتؾِ اإللـٰف  فؼد أقررتؿ بصؾِب 

 .اوشرطً  ؽم بالصؾقب من كل وجه طؼاًل ؼُ ل تعؾ  فبطَ  ،الؿحال وأمحُؾ 

 

    

                                                 

 (، والؿثبت مـ كسخة )طؾل(.تخسػ): كسخة طزيريف  (1)
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 فصل }

 {النصارى بصالةيف بيان تالعب الشيطان 

  :وأما تالطبه بفم   صالتفم فؿن وجوه

 .ء مـ هذه الصالةوالؿسقح بري ،صالة كثقر مـفؿ بالـجاسة والجـابة :أحدها

وشلكف  ،ه أطؾكرُ فؼدْ  ،بؿثؾ هذه الصالة (1)إلقف تؼرَب وسبحان اهلل أن يُ 

 .أجؾ مـ ذلؽ

إلك  صؾ  وهؿ يعؾؿقن أن الؿسقح لؿ يُ  ،الهتؿ إلك مشرق الشؿسص: ومـفا

 .صؾل إلك قبؾة بقت الؿؼدسوإكؿا كان يُ  ،الؿشرق أصال

ء والؿسقح بري ،فؿ طؾك وجقهفؿ طـد الدخقل يف الصالةتصؾقبُ : ومـفا

وقبؾتفا  ،التصؾقب طؾك القجفِ  (2)ؿفاـوتحري ،مػتاحفا الـجاسة فصالةٌ  ،مـ ذلؽ

كقػ يخػك طؾك العاقؾ أهنا ال تليت هبا شريعة مـ  ،الشرك وشعارها ،الشرق

 .لبتةاالشرائع 

                                                 

 أي إلك اهلل تعالك. (1)

أي افتتاحفا، كؿا جاء يف الحديث طـ الصالة: )تحريؿفا التؽبقر، وتحؾقؾفا التسؾقؿ(،  (2)

 لف إلك أن كاكت حالاًل  أمقرٌ م طؾقف بعدها وسؿقت تؽبقرة اإلحرام بذلؽ ألن الؿصؾل يحُر 

 «.الـفاية»اكظر قؿ. يتحؾؾ مـ الصالة بالتسؾ
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ر طـف ن مثؾ هذا الديـ تـػِ طاركة واألساقػة أؿَ ـؿت الرهبان والولؿا طؾ

بالحقؾ والصقر يف الحقطان بالذهب والالزورد  (1)وهشد  : ػرةٍ كُ  العؼقل أطظؿَ 

وج طؾك السػفاء رُ ؿا يَ وباألطقاد الؿحدثة وكحق ذلؽ م ،والزكجػر وباألرغؾ

وساطدهؿ ما طؾقف القفقد مـ الؼسقة والغؾظة  ،وضعػاء العؼقل والبصائر

والػقاحش  (2)وما طؾقف كثقر مـ الؿسؾؿقـ مـ الظؾؿ ،فتوالؿؽر والؽذب والبَ 

واطتؼاد  ،مـ دون اهلل اإلـٰفً تخذه والػجقر والبدطة والغؾق يف الؿخؾقق حتك يَ 

ب مـ هذا فرتك   ،الؿسؾؿقـ وصالحقفؿ ـ خقاصكثقر مـ الجفال أن همالء م

ورؤيتفؿ أكف خقر مـ كثقر مؿا طؾقف الؿـتسبقن  ،الؼقم بؿا هؿ فقف ُؽ ـف تؿس  وأمثالِ 

 .إلك اإلسالم مـ البدع والػجقر والشرك والػقاحش

ا آمن أكثرهم اختقارً ؛ وما هم طؾقه ولفذا لؿا رأى الـصارى الصحابةَ 

ولؼد دطقكا كحـ  ،(من همالء بوا الؿسقح بلفضَل صحِ ما الذين ) :وقالوا ،اوصوطً 

ا مـ أهؾ الؽتاب إلك اإلسالم فلخربوا أن الؿاكع لفؿ ما يرون طؾقف كا كثقرً وغقرُ 

مـ البدع والظؾؿ والػجقر  -ؿفؿ الجفال عظ  مؿـ يُ  -الؿـتسبقـ إلك اإلسالم 

 ،ـ جاء بففؿ بالشرع وبؿَ فساء ضـ   ،وكسبة ذلؽ إلك الشرع ،والؿؽر واالحتقال

                                                 

وه وطززوه. (1)  أي قق 

، ؿـ اكحرف مـ الؿسؾؿقـ طـ شريعة اإلسالم الصحقحة بسبب جفؾفمَ هؿ هبذا  ونالؿؼصقد (2)

 .وإال فنن شريعة اإلسالم تـفك طـ الظؾؿ وغقره مـ األمقر الؼبقحة
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 .فؿاهلل وحسقبُ  صريِؼ  اعِ ط  ـــقُ  قُب ـؾِ فاهلل صَ 

اد الصؾقب تدل طؾك ما ب  ــعُ ــا إلك تالطب الشقطان بففذه إشارة يسقرة جد  

 .واهلل الفادي الؿقفؼ ،بعدها
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