
 

    

        



 

    

      

  



 

    

      

 

  



 

    

      

دٌم بالٌكغ( غلى مً ٌؿخدهىن، مؼ  -١ ًَ ؤهه )خٌم قغعي( إلااطا ًدؿاهل البػٌ، قال )

ًزم ؤلِـ الدؿاهل في )الخٌم  ؟ ..له ما ًترجب غلُه
 
 مثل )الخٌم  باإلؾالم( زُحرا

 
ؤًًا

ًبالٌكغ(؟

ًان )ؤلاًمان باهلل( -٢ قٌُل هٌكغ به بن )لم  ..)الٌكغ بالُاؾىث( ال ًصح بال بكٍغ بطا 

ٌّكغه( بط ؤن 
ُ
بل يُل ال همحز ؤهه في وانػىا نض ناع  .. جٌكحره لِـ يخٌكحر آخاص الىاؽ؟ه

ؼ مً صون هللا؟ ُاع في الدكَغ ًُ  )
 
ً)الضؾخىع َاؾىجا

)ُمدٌمت( ال مجاُ  قٌُل ال جٍىن ههىم الخٌكحًرقغى غلى ًل مٍلل،  )الخىخُض( -٣

هُم  ُ ..قيها لالخخما ًُ  لخىخُضهألن ًل مىخض غلُه ؤن 
 
ولى لم  )ؤخٍام الخٌكحر( جدهُها

ًًًٌ مً ؤهل الػلم؟

ًاقغ(،  -٤ لبؿىا بالٌكغ( ولى ؾمىا )مً لم ًٌكغ الٍاقغ قهى 
َ
ؤال ًلؼمىا هظا بخٌكحر مً )ج

ًلُصح لىا ؤلاًمان؟ -ؤو ختى بؾالمُحن  -حن ؤهكؿهم مؿلم

ًاقغ(..قالٌكغ يما ًٍىن باالغخهاص ،قةهه ًٍىن  -٥ ) مً جلبـ بكػل الٌكغ قهى 

 
 
بالكػل)وال ٌػخبر الههض في غمل ظاهغه الكغى( ..ؤلِـ هظا اغخهاص ؤهل الؿىت ، زالقا

ًللمغحئت؟

قإي قاعم بحن مً  "قُهثىاء ال اؾخ"مدٌم وغام  جٌكحر )ًل خايم بؿحر ما ؤهُؼ هللا( -٦

ػلً ؤهه )خايم غلماوي( وبحن مً ًهُى بهه )خايم بؾالمي(  بطا بهُذ )الهىاهحن( ؾحر .. ٌُ

ػت؟ ةناصًع ًغً الكَغ

ىهغون( -٧ ..  ً(، نض ونػىا في )يكغ اإلاىالاة(الٌكاع ؤو )اإلاغجضً بل بن الظًً )ًضغمىن ٍو

ًؤلِـ ًل )مً والى الٌكاع ًٌكغ بظلَ(؟

ػت( )الُاثك -٨ ت اإلامخىػت غً قغاجؼ ؤلاؾالم( جهاجل غً )الُاؾىث( وغً )جىدُت الكَغ

ًان )نخالهم مبيُا غلى جٌكحرهم(  ًت في )قخاواه( الكهحرة؟ُؤلم ًهغع طلَ ابً جُم.. لهظا 

 ى ؤنل الضًً قٌُل ًسل به ؤلاوؿانجىخُض الػباصة في )اليؿَ والخدايم والىالء( ه -٩

(؟
 
ًاقغا ًوال ًٍىن )

 

ضعى ) ؤًً الخلل( في ًل )خىاعاجىا( خاجمت :
ُ
ًالؿابهت ؟ هل ج



 

    

      

ً

ً

  



 

    

      

ا في  .. وآالم وآماُ. . وبِئاث وجُاعاث .غىضما جالنذ ؤحُاُ وؤقٍاع . لهاء  ايُغاعٍ 

ًزلل جلٌم الهًبان الباعصة.هذ مػاوي هظه الخىاعاث الؿازىت ًاسجىن مهغ 

ً
 
جا ًاهذ هظه الخىاعاث جخٍى تلخىاعاث ؤ لهض  مً هكـ  زغي ؾبهتها في لهاءاث ازخُاٍع

ًلٌنها لم جًٌ ؤبضا بىكـ السخىهت.وخت هىا حيـ ألاؾئلت اإلاًُغ

ًعبما لم ججخمؼ ًل هظه الخىا  واخض ً عاث مؼ شخو واخض في مٍان واخض بىو 

بلى الاهخمام  صغذم ؤؾئلتها غىض مجمىغاث مً الىاؽ يما حاءث هىا لًٌ قُىع غمًى

ًلخٍىن بحن ًضًَ.ها بػض ؤن ونػذ يدىاعاث مخكغنت بجمػها ويخابت

حملت مً ألاهضاف،  هىا وؿعى مً زالُ حسجُل هظه الخىاعاث بلى جدهُوب

ً:ؤهمها ما ًلي

ً
ا
يما ال ًمًٌ ججاوػ ، قغيها الىانؼ ال ًمًٌ ججاهلها ؤلاحابت غً ؤؾئلت :أول

الخإزغ غً ؤلاحابت بن  بل الخغيت ؤلاؾالمُت لإلحابت غنها، خاحت يثحر مً الكباب في

ا  يوحؿخضع ؤلاحاباث الخاَئت قخىدكغ وحؿخهًغ لٌثحر مً الصخُدت ًكسح اإلاجاُ واؾػ 

بها.  في جهٍى
 
 مًاغكا

 
ًحهضا

 ىاقؼ بال ما ؤزمغ الػمل الهالح؟ وهل الػلم ال
 
وهل ًٍىن الػمل الهالح بال ُملبُا

ًلح؟وهل الضًً بال غلم هاقؼ وغمل ناالخخُاحاث وانؼ ألامت اإلاؿلمت؟ 

ًان ججضًض الخغيت ؤلاؾالمُت اإلاػانغة باًل  ألؾئلت وا بخُاء للضًً الخالو وهل 
 
ؾخجابت

دُػابه للخاحاث ووقاثه بخلبُتها بهما هي بمهضاع اؾبن نُمت ؤي مىهج .. الىانؼ الخاثغة؟ 

 مً الىانؼ.
 
ًان هغوبا ًفي ظل الىانؼ وبال 

له  - ؤي ههغ -قةن الىهغ  ،ؾخهامت التن وؿخجلب اها الىهغَلب الًا ثاهُا:

وله ؤؾبابه ؤلاًماهُت  ا اإلاامً والٍاقغ والبر والكاحغ،وهظه ٌكترى قيه ،ؤؾبابه الٍىهُت

ؤن ًمان هى ؾاًت الىحىص ؤلاوؿاوي، ًوً ؤن ؤلًاه ًىكغص بمغاغابها اإلاامً البر الظي ًاموهظ



 

    

      

 ُت هللا وؤن عبىبيُت غلى غالنت ؤلاوؿان باإلًمان، غالنت عب الٍىن بالػباص مب
ًلى آلازغة.بمً الضهُا ًوجضبحر عبه قاإلوؿان في ظل  ،مدُُت باإلوؿان

بل ههضم له نبل   ههضم له قهِ ؤؾبابه الٍىهُت،اًل قالىهغ الظي هغحىه وهيخظغه

ػت لَ ومػه وبػضه ؤؾبابه ؤلاًماهُت،ط عب الػاإلاحن في نىلىا  ومنها الاؾخهامت غلى قَغ

ختى ههل بلى الىهغ الظي ًغقؼ قُه ي ؾحرها وخغيخىا نًاًاها ًلها ف بما ًًبِوغملىا 

ػت قىم عبىع ؤمخىا ًلها.لًى ًاء الكَغ

:
ا
ًُ  ثالثا قةهه بطا يىا هغحى ؤن ًٍىن حؿُحر وانؼ ألامت ، اجغجِب البِذ ؤلاؾالمي صازل

 ؤبلـ  ،بإؾغها غلى ًض الخغيت ؤلاؾالمُت
 
قةن خاُ الضازل ؤلاؾالمي ؾٍُىن له نُػا

ًألازغ غلى مجمىع ألامت الخاعجي اإلاخؿحر به.

ًاهذ نًاًاها مدل الخىاع مما ً ناث ؤلاؾالمُحن بػًهم زغ غلى غالًاقٌُل بطا 

بدىاقغ ؤصخاب الهًُت الىاخضة في عئٍت الىانؼ وفي  بل بن غضم يبُها ُماطن ببػٌ؟

ً.بػًهم في بػٌ يُكُت الخػامل مػه وفي ظً

:
ا
ؤن جمحز  تي خغيت حؿُحًر، قةهه مً الالػم أًليبِ بىنلت الىالء و الػضاء سابعا

ؤن جمحز  .. ن الخهىم الظًً ٌؿخدهىن الػضاءوبح ن ألانضناء الظًً ٌؿخدهىن الىالءبح

ض الخغيت  ٍىن عاثضة لها مػبرة غً عؾالتها قخٍىن ألامت لها خايىت ن جؤبحن ألامت التن جٍغ

مؼ بمٍان بزغاحهم مً  ا وبحن مً ًدخاج بلى جدُُضهم لػضم ألامل في جإًُضهمومضص

ً -الهغاع 
 
ً.-ولى مانخا

لػالناث اإلاىاؾبت لٍل بن الخلِ بحن ؤنىاف الىاؽ في الىانؼ ، والخلِ بحن ا

ؼ في الخغيت ينىل منهم ًاص والػٌـ ..  بلى قؿاص غٍغٌ في الخُاة، وبلى قكل طَع

ًصخُذ.



 

    

      

:
ا
 ىا الضازلُتلالز، قةن ؤلىانؼ بضال مً الاؾخػماُ لهالح ألاغضاءبصاعة ا خامعا

كغنىا ما لُ ىع التن ًىكظ ألاغضاء مً زاللهاهي الثؿ مؼنىا نىاها، ٍو كؿضوا طاث البحن، ٍو

ًولُىهمىها بؿلىى الؿبل التن جباغض بُيىا وبحن ؤهضاقىا.بُيىا وبحن ؤمخىا، 

دلَ الًبِ الظي ًمضها بغئٍت واضخت وبضون ط ىا مؿاخت مً الازخُاعاث ُذ لٍو

بهىا بضون طلَ هًُؼ جطخُاجىا بحن صهاء وازترام مً  .. والاغخباعاث اإلاغغُت اإلاكغوغت

ًوبحن خمانت وؾغاعة مً اإلاؿخؿكلحن. ،الػمالء

ً .ؤبِىاقئىا ؤم .. قىانؼ ال هملَ ؤصواث بصاعجه وال هماعؽ بصاعجه ًضًغه ؤغضائها 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

  



 

    

      

ملارا ًدعاهل البعع، فال )ًحىم بالىفش( على مً ٌعخحلىن، مع أهه )حىم 

ًثم ألِغ الدعاهل في )الحىم  علُه؟له ما ًترجب  ششعي(
ا
 مثل  باإلظالم( خؼيرا

ا
أًظا

ً)الحىم بالىفش(؟

ً

ل خٌم قغعي  ،قغعيوػم ًل مً )الخٌم بالٌكغ( و)الخٌم باإلؾالم( خٌم  .١ ًو

وال ًجىػ إلاؿلم بال ؤن ًدٌم بالٌكغ غلى  ه،زُىعجه وله آزاعه التن جترجب غلُله نُمخه ًو

ؤهله، وؤن ًدٌم باإلؾالم غلى ؤهله. قما ؾبو مهضماث مدٌمت ال جضزل في صاثغة 

ًالخالف.

لِـ مثل بزباث  بًىابِ الكغعالخٌم بالٌكغ( )اؾخدهام لًٌ بزباث  .٢

والكهه ؤن ججمؼ بحن ما حمؼ هللا بِىه  ،ٌم باإلؾالم( بًىابِ الكغع)الخ اؾخدهام

 .وهظا هى الػضُ، ويضه الظلم ،وعؾىله، وؤن جكغم بحن ما قغم هللا بِىه وعؾىله

ت اإلاُلهت بحن )ألاقُاء هي الػضُ، بهما الػضُ  /ؤو ألاشخام/ؤو ألاخٍام( ولِؿذ الدؿٍى

ت بحن  و بحن  اإلاخمازلحن،في الدؿٍى ت ، اإلاسخلكحنوالخكٍغ ل صغىي جمازل ٌؿخضعى الدؿٍى ًو

و الكغع ً ًيهي صغًى ًهابلها جكٍغ
 
ً .باَلت نُػا

جدذ الؿُل لم ًدٌم غلُه بالٌكغ اغخباع  لكبهت  الٌكغ وهًىقلى ؤظهغ مؿلم  .٣

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱيما ناُ حػالى:  ؤلايغاه

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

ٱ[.606]الىدل: ٱٱٱَّ  مل

ًاقغ ؤلاؾالم وهى جدذ الؿُل  اإلاهابل، لًىوفي  ٌم له باإلؾالم في بهضاع ُخًؤظهغ 

 :ناُ  ض ــً ٍػــــامت بـؤؾ ضًثــا في خــيمالم ــــــــــاع ؤلاؾـــــــغ ازخُـاهـب لظـوحؿلُ غاهـلكبهت ؤلاي

بلى الخغنت مً حهُىت قهبدىا الهىم غلى مُاههم ولخهذ ؤها  بػثىا عؾُى هللا " 



 

    

      

ال بله بال هللا قٌل غىه ألاههاعي  :ناُ، ً ألاههاع عحال منهم قلما ؾكِىاهموعحل 

ػىخه بغمحي ختى نخلخه ًا ؤؾامت ي: قهاُ ل قلما نضمىا اإلاضًىت بلـ طلَ الىبن  ،َو

ً: نلذ ؟ؤنخلخه بػض ما ناُ ال بله بال هللا
 
ًان مخػىطا ؤنخلخه بػض : قهاُ، ًا عؾُى هللا بهما 

ختى جمىِذ ؤوي لم ؤيً ؤؾلمذ نبل طلَ  قما ػاُ ًٌغعها غليً  ؟ما ناُ ال بله بال هللا

ٱ(6)." الُىم

ًَُ ًا" : ناُ  ألاؾىص بً اإلاهضاص خضًثويما في  ِهً عؾى
َّ
ً لهُُذً بن ؤعؤًَذً! الل

 
 عحال

ً ًَ اعًِ م نن.  الٌكَّ
َ
ل
َ
ً بخضي قًغَبً. قهاج ُِلً ًضيَّ ً زمًَّ. قهُػها بالؿَّ

َ
ن الط ، مّنِ ًَُ بصجغة  : قها

ِهً ؤؾلمُذً
َّ
هًُ. لل

ُ
ًَُ ًا ؤقإنخل ِهً عؾى

َّ
ها ؤن بػَضً! الل

َ
ًَُ ؟ نال ًُُ نا ِهً عؾى

َّ
ى الل

َّ
هًُ نل

َّ
َمً غلُِهً الل

َّ
 وؾل

ه ال
ْ
ًَُ جهُخل ًَُ ًا: قهلُذً :نا ِهً عؾى

َّ
هًُ! الل ًَُ زمًَّ. ًضي نَُؼً نض بهَّ ً نا ََ ػها ؤن بػَضً طل

َ
. نُ

هًُ
ُ
ًَُ ؟ ؤقإنخل ًُُ نا ِهً عؾى

َّ
ى الل

َّ
هًُ نل

َّ
َمً غلُِهً الل

َّ
هًُ ال: وؾل

ْ
هًُ نخلَخهًُ قةن. جهُخل ً قةهَّ ََ  نبَلً بمجزلِخ

هًُ ؤن
َ
ً جهخل ََ ًَُ ؤن نبَلً بمجزلِخِهً وبهَّ تن ًلمَخهًُ ًهى

َّ
ً وفي".  ناُ ال ا" : عواًت  ُذً قلمَّ  ألنخلهًُ ؤهٍى

ًَُ ً بلهًَ ال: نا
َّ

هًُ بال
َّ
ً(2)". الل

ًًقكي الخض
 
 مداعبا

 
ًاقغا هاجل لُىه ثحن الؿابهحن هجض  غ الٌكغ ًدمل ؾُكه ٍو

وبػض ؤن ًهِب مً اإلاؿلمحن ما ًهضع غلى  وفي زًم اإلاػغيت، غلى ؤلاؾالم وؤهلهوؤهله 

غىضها قهِ )ٌػلً ، بنابخه، وغىضما ًجض هكؿه جدذ بهضًض ؾُل ٌػلىه بُض مؿلم

ومؼ وحىص ًل هظه الهغاثً التن ججػل الخٌم غلُه بالٌكغ ؤظهغ مً الخٌم له ، (بؾالمه

ؤخٍام  )فيوخٌم لهظا وألمثاله باإلؾالم  بال ؤن الكغع نض خؿم الهًُت، باإلؾالم

ًؤخٍام آلازغة(. )فيت لغب الػاإلاحن ىووًل ؤمغ الخهُهت الباَ (،الضهُا

، هى ؤن هللا ()وؾحرها وألانل الجامؼ الظي ًبنى غلُه الٌالم في هظه اإلاؿإلت .٤

ؤوؾؼ نكاجه، وآزاعها  . قغخمخه (عخمخه حؿبو وحؿلب ؾًبه(وؤن  )عخمً عخُم(

                                                           
1 

 متفق ػليه.
2 

 .متفق ػليه



 

    

      

ت  /وحؼاءً ؾاٍع
 
/وقغغا

 
ً ،قمً ؤظهغ نهض الضزُى في ؤلاؾالم، (في الخلو وألامغ )ًىها

ُ
بل ن

ًاه مىه طلَ في الضهُا وغضم بزالنه في  ذ هىاى نغاثً يثحرة غلى غضم نضنهولى 

مىا( قهالىا: لم ًدؿىىا ؤن ًهىلىا: )ؤؾلل ولى ؤؾاء الخػبحر باللكظ، يمً ب، طلَ

 له .. مقٍان الىاحب نبُى طلَ منه )نبإها(
 
بُى ؤلاؾالم مً الىاؽ في ًل طلَ حؿلُبا

. الضهُا
 
 مً هللا وقًال

 
ًعخمت

ًبِىما هجض الػٌـ ف .٥
 
ًان مؿلما  يما ؾبو في آًت ؤلايغاه ،ي )الخٌم بخٌكحر( مً 

 ؤبُه غً غــاؾــً بً اعــــمـغ بً ضــمدم بً ضةــغبُ ؤبى عواه ما هؼولها ؾبب في واإلاكهىًع

ىًن ؤزظ"  :ناُ ىه قلم ًاؾغ بً غماع اإلاكًغ  بسحر، آلهتهم وطيغ  الىبن ؾب ختى ًتًر

ىه، زم ًُ ؤحى قلما جًغ ًُ ًا  قغ: ناُ وعاءى؟ ما: ناُ ،  هللا عؾى  جغيذ ما هللا، عؾى

ً: ناُ نلبَ، ججض يُل: ناُ بسحر آلهتهم وطيغث مىَ، هلذ ختى
 
: ناُ باإلًمان، مُمئىا

: بكحر بً الىػمان خضًث وفي " الههضويما في خضًث الخُإ وغضم  (6)" قػض غاصوا بن

لهظا  (2)" الكغح قضة مً ؤزُإ عبَ وؤها غبضي ؤهذ اللهم الكغح قضة مً ناُ زم" 

ًان اإلاإزىع غً الصخابت اؾدخابت مً نضع غىه مٌكغ يما اؾدخاب غمغ بً ، ما ولؿحره 

زم  ،مً اؾخدلىا الخمغ وؤػاُ غنهم الكبهت وؤنام الدجت ختى عحػىا بلى الخوالخُاب 

ؼ الخىبت لهم التن ال   مً عخمت هللا والتن جداقظ لهم غلى ونل ؤلاؾالم حػل حكَغ

ًًجىػ لهم ؤن ًهىُىا منها.

ًاهذ ناغضة  .٦ ػت،لهظا  هي الخدظًغ مً الخٌكحر، ختى حاء في طلَ ؤغظم  الكَغ

ًاقغ( خضًثالالىغُض، يما في  في " إلاا اؾخهغ  قهض باء اها ؤخضهما " مً ناُ ألزُه )ًا 

ػت مً ؤن الخُإ في وإلاا اؾخهغ قيها مً ؤن ، الػكى زحر مً الخُإ في الػهىبت الكَغ

مت ًلما حؿلظ حغمها وػاصث غهىبته م ًغولِـ ح ،قضص الكغع في يىابِ بزبابها االجٍغ
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ض مً غهىبتها ؤلاؾالم، واًلؤؾلظ مً الغصة غً  قٌظلَ لِـ هىاى ؤقض مً  ،غهىبت ؤٍػ

ًا  بةؾالمه،يىابِ بزباث الغصة غلى مً 
 
لخجاوػ ًل قبهت ججػل مً اإلادخمل  ن مدٍىما

ًبهاءه غلى ؤلاؾالم.

لم ًُؼ غىه بال بُهحن مثله ؤو  ُهحن،بلهظا نغع ؤهل الػلم، ؤن مً زبذ له ؤلاؾالم 

دخمل الٌكغ مً حؿػت  ضع غىه ما ًدخمل ؤلاؾالم مً وحهوؤن مً ن ؤيثر مىه، ٍو

، خٌموحؿػحن 
 
 لإلؾاًلبةؾالمه  وحها

 
 للظً باإلاؿلم.حؿلُبا

 
ًم ، وبخؿاها

و)الخٌم باإلؾالم( ال  ال جمازل في الكغع، بحن )الخٌم بالٌكغ( قالخانل ؤهه .٧

ًان  ،خُإ في بحغاء ؤي مً هظه ألاخٍاموال ختى في ال، واغخباع الهغاثً في الًىابِ لهظا 

ذ ووغُضه الكضًض بهما هى مً )الخٌم بالخٌكحر( اهخكؼ واإلاىقو مً  ،جدظًغ الكغع الهٍغ

ٍىن ؤنغب بلى مغياة عبه. ظت الكغع، قحراعي ؤنىله ومهانضهبمىغ ًلِؿلم له صًىه، ٍو

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

    

      

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

  



 

    

      

فىُف هىفش به  .. )الىفش بالؼاغىث(بششغ ًصح إل  باهلل( ًلإرا وان )إلاًمان 

بل هُف ل هميز أهه في ..  جىفيره لِغ هخىفير آحاد الىاط؟ إن )لم هىفشه( إر أن

ع مً دون هللا؟ ( ًؼاع في الدشَش
ا
ًواكعىا كذ صاس )الذظخىس ػاغىجا

 

 هدغًِّ .١
 
 ع مػنى )الُاؾىث(الظي ؾيخٍلم خىله، ؤلِـ هى مً )الُؿُان(صغىا ؤوال

؟ ؤي: رهةق مجاوػة الخّضِ /ؤو  ن)الُاؾىث(: ما ججاوػ به الػبض ًل خَض قهحَّ
 
)مػبىصا

 للػباصة بالباَل(.
 
  مؿخدها

 الؾخدهام )اإلاؿلم ًهىلها  هللا،ال مػبىص بدو بال  :ؤهه هللا( حػننو)ال بله بال 
 
بزباجا

 بػباصجه( ًل طلَ غلى ؾبُل )
 
قٍل مً ناع ، (ؤلاقغاص له هللا للػباصة/والتزاما

 للػباصة( ؾحر 
 
/ؤو مؿخدها

 
 بل هى ؤبُل الباَل.قهظا في خهه باَل،  هللا )مػبىصا

ًان نىله   [.256]البهغة:  َّمي خي حي جي ٰه ٱٹٱُّٱ لظلَ 

 في الض  ذ
 
ا هى قو قةن )الٌكغ بالُاؾىث( وغلُه ، اللت لكهاصة )ال بله بال هللا(مؿاٍو

ًان الػلماء ٌكغخىن نُى . الىكي في الكهاصة )ال بله(  بال بله ال : " الىبن وألحل هظا 

ػَبض  " قُهىلىن: )بن حملت " وصمه ماله خغم هللا صوًن مً ٌػبض بما ويكغ هللا ٌُ ويكغ بما 

وهى هكؿها  ،لكو الىكي في الكهاصة بالخىخُض : جإيُضجإيُض للىكي( ؤي " مً صون هللا

غ بىيىح مػنى نىله  لُاؾىث هى )اإلاػبىص مً صون قا )قمً ًٌكغ بالُاؾىث(:  جكّؿِ

ًان طلَ )بىنىع خهُهت جلَ الػباصة(  هللا(  اؾخدهانها(. ؤو )بضغىًيؾىاء ؤ

وهظا مضزل ، مغجبُت بمػنى )اإلاػبىص( ؤن خهُهت )الُاؾىث( قُخدهل مما ؾبو

بط ؤن جمُحز ، نًُت )الٌكغ بالُاؾىث وجٌكحره( نبل الضزُى في مهم ال ؾنى غىه

ًغلُه الٌالم غً )ؤخٍامه(. ؤولّي، ًترجب)الُاؾىث( ش نء 

غها - لهظا ؾيىانل .٢ غ  صغىًي -الؿابوبػض جدٍغ ( مؼ جهٍغ
 
ًىن )الضؾخىع َاؾىجا

(مهم
 
ال جخػلو  ..ؤو )ؾحر قغعي( ، هى ؤن هظه اإلاىانكت ال جخػلو بٍىن صؾخىع ما )قغغُا



 

    

      

ً
 
 )للٌكغ( بٍىهه مخًمىا

 
ِهّي في هظه اإلاىانكت ؤنها ال جخػلو بل الَبَضً .. )لإلًمان( ؤو مخًمىا

م له 
َ
دٌ ًُ َضَعى قُه ؤهه بالكغغُت،بال بضؾخىع ال  ًُ لًٌ ، نض ًخًمً مدٌ ؤلاًمان وال 

ًغما ؾبو    ش نء، وجهٍغ
 
 آزغ. ش نءًىهه َاؾىجا

خوُّ  :وهي)الؿُاصة غلى غبُضه(  ههللا( قلقةن الُاؾىث )مػبىص مً صون  .٣

ؼ والخدلُل  م. ؤي:الدكَغ  خو بنضاع ألاخٍام اإلالؼمت لػابضًه. والخدٍغ

اإلاهابل  ُاإلاثالػابضًه. وبغً اإلاػبىص  ؤغلى، نضًع قهى: ناهىًن ؤما )الضؾخىع(

م هى صؾخىع اإلاؿلمحن  قةن هللا  ًخطح اإلاههىص: هى اإلاػبىص بالخو، والهغآن الٌٍغ

بمػنى ؤهه الهاهىن ألاغلى الهاصع غً عاهم لهم. قالهغآن ناهىن ؤغلى لػباصة هللا 

،ولِـ هى هكؿه  )اإلاػبىص(،
 
ْكغًِ وغلُه مػبىصا

ُ
ناهىن ؤغلى لػباصة مً  (ًيقالضؾخىع )الٌ

ؼ ؤغلى،  )وهى الُاؾىث اإلاػبىص بالباَل( ولِـ هى هكـ اإلاػبىص.نضع غىه  ؤي: هى حكَغ

ًولِـ هى هكـ اإلاكّغِع. 

، لػضم  ؤي: الضؾخىًعؤهه ) قُيبنن غلى طلَ
 
ؾحر الكغعي( ال ًمًٌ ؤن ًٍىن َاؾىجا

،ًىهه 
 
ً)للىحي(. بل )الُاؾىث( مً نضع غىه )صؾخىع ما( يبضًل مًاهً  مػبىصا

غه،جهوبىاء غلى ما ؾبو  .٤ كهم غباعاث ؤهل الػلم  ٍغ
ُ
ت، والتنج

َ
جمل

ُ
نض ًخىهم  اإلا

م منها ًىًن منها زالف طلَ )ؤي: خَىهَّ ًُ ً
 
ى َاؾىج ؿمَّ ٌُ ؼ هللا  ل في  (اؾحر حكَغ مَّ

َ
َخإ ًُ خحن ال 

جَمؼ بُنها وبحن الؿُاناث ألازغي لىكـ ؤولئَ الػلماء. .ؾُانابها ًُ  وال 

ـــــو
َ
ُل ًُ ـــــغاص بـــــه ًـــــل  قـــــةن لكـــــظ )الخـــــايم( نـــــض  ، )اإلاكّغِع/والكـــــغع/ والها ـــــ ن( مـــــًوٍُ

لـظا اجكـو ألانـىلُىن ؤحمػـىن غلـى ؤن )الخـايم  هى اإلاكغع، واإلاػبىص )بالخو/ؤو بالباَل(

وغلـى ؤن )اإلادٍـىم بـه هـى الكـغع( وغلـى ؤن )الها ـ ن هـى مـً ( بمػنـى )اإلاكـّغِع(  هـى هللا

كحن ، وبن ازُخوَّ بمػنى  ًمحزه غً  حيـ اإلادٍىم غلُه،
َّ
كـحن(ألهه مً اإلاٍل

َّ
 ؾحـره مـً اإلاٍل

ؼغُـــى لىكؿـــهقمـــً )ؤ .. ـــَي لـــه( خـــو الدكـــَغ ُِ ْغ
ُ
 (قهـــى )الُـــاؾىث، اإلاًـــاهي لخـــو هللا /ؤو ؤ

ًوؤما مً نغح بسالف ه .اإلاػبىص بالباَل
 
ىا ِ

ِّ  َب
 
 ، والدجت ظاهغة غلُه.ظا قهض ازُإ زُإ



 

    

      

الخىخُض، ؤما مػنى )الٌكغ بالُاؾىث( قبىاء  غلى ًىهه قو الىكي في قهاصة  .٦

 إلا ،هى قو ؤلازباث قيها يباهلل( الظُمهاِبل إلاػنى )ؤلاًمان  قهى
 
ا ًلي )مما قهى قامل نُػا

ً :ًهابل ؤلاًمان باهلل(

 :
ا
اغخهــاص هكــي الٌمــاُ غــً طاجــه وؤؾــماثه ونــكاجه وؤقػالــه ]فــي مهابــل الخىخُــض أول

 َّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ الػلمــــــــن[
 [.89-88]َه: 

 :
ا
اؾخدهانه للػباصة ]في مهابل اؾخلؼام الخىخُض الػلمن للخىخُـض اغخهاص هكي ثاهُا

م:  َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ [يالػمل   [.42]مٍغ

 ً :
ا
]فــي مهابــل التــزام جىحُــه ًــل ؤهــىاع الػبــاصة  التــزام غــضم جىحُــه ؤي غبــاصة لــهثالثااا

 َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ الػملــــــــي[هلل وهــــــــى الخىخُــــــــض 
   [2-6]الٍاقغون: 

 :
ا
(، والبراءة مً اإلاػبىص بالباَل ومـً غابضًـهسابعا

 
)ِوقـو  البراءة مً غباصجه )مُلها

وهـى مـً الخىخُـض  اإلاـامىحن. هلل، ولضًىه، ولػباصهؤخٍام جكهُلُت جالُت( ]في مهابل الىالء 

 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٹٱٹٱُّٱ الػملــي[،
 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت
 َّ لك خك حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 [.4مخدىت: ]اإلا

 :عياه بخلَ الػباصة ؤو غضمه( بلى قُىهؿم )باغخباًع هللا،ؤما اإلاػبىص مً صون  .٧

:
ا
م ؤقض . قهظا َاؾىث في خو هكؿه، مظمًىلظلَ بػباصجه مسخاًعمً هى عاى   أول

ًالظم، ومؿخدو ألؾلظ الىغُض

ً

ً



 

    

      

:
ا
 غً  ثاهُا

 
  غباصجه،مً لِـ عايُا

 
ًجدخه هىغان: . وهظالظلَوال مسخاعا

وهدىها مً ألانىام  والصجغ، والٍىايب، والدجغًالكمـ ، لهما ال ازخُاع  (١

َاؾىث مظمىم بالىظغ بلى )هههه( وبالىظغ بلى  (. قهظاوألاوزان )ؾحر اإلاٍلكت

ُروه في خههم  ؤن ًترجب غلى طلَ وغُض  ًنَاؾىجا. صًو)غابضًه( بط هم الظًً نحَّ

 ، بطا لِـ مً ؤهل الخٍلُل والىغض والىغُض.في خهه

خبّرِت مىه )بطا غلمه( مىٌغ لظلَ ُمً قهًى، والهالحمً هى مً ؤهل ؤلاًمان  (٢

بال  قهظا ال ًُلو غلُه اؾم )الُاؾىث( اإلاامىحن. وألاهبُاء ونالحي ًاإلاالثٌت

ُروه لهم يبخهُُض طلَ في  خو  بط هى ممضوح ؾحر مظمىم  ظلَغابضًه الظًً نحَّ

 ،بل ججب مدبخه ومىالاجه إلًماهه ،يما ًجب طمهم هم ومػاصابهم 
 
قغغا

ًالؾخدهانهم الىغُض.

مً حهت ؤزغي )باغخباع ؤخٍام الىالء ؤو  هللا، ًىهؿموطلَ اإلاػبىص مً صون  .٨

ًبلى: به(البراء اإلاخػلهت 

:
ا
دغمًجب  مً أول ئ مىه جىلُه ٍو الغا  ن  هللا، ؾحًرمً صون اإلاػبىص  وهى:، الخبرُّ

ي  طونالخه. ببًماهه  بظلَ ألحل ِ
ّ
دغمًجب جىل ئ  اإلاامىحن، ٍو ًان  لمنهم. قٌُالخبرُّ بطا 

ًابًغ ً الىاِؽً ؤولى ؤها " : اُ عؾُى هللا ن اإلاامىحن مً اإلاالثٌت والىبُحن؟ منهم ؤ ًِ  باب

َم، ، ؤوالصًُ وألاهبُاءًُ مٍغ ث 
ّ

 (6)." هبن وبِىه بُنن لِـ َغال

:
ا
ئ  ثاهُا ُه، بل ًجب الخبرُّ ِ

ّ
 هللا الغا  ناإلاػبىص مً صون  ًىوه مىه.مً ال ًجب جىل

، اخخُاسهألحل اوػضام  ؾحر الغا  ن بظلَ ويظلَ اإلاػبىص مً صون هللا، له بظلَ اإلاسخاًع

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  زي  ٹٱٹٱُّٱيما  قهظان الهىكان ججب البراءة منهما.

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ
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 حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس

 [4مخدىت: ]اإلا َّ لك خك حك جك مق

 للٍىايب وألانىام 
 
اصا ًان نىم ببغاهُم ُغبَّ ىصة ؾحر عايُت الوػضام مػب وهي) وبهما 

ئ منها، قاإلاػبىص الغا  ن ؤولى بالخبرئ مىه.ازخُاعها( غِع الخبرُّ
ُ

ً، ومؼ طلَ ق

،قُيخج مما ؾبو ؤهىا هٌُكغ بػباصة ؾحر هللا  .٩
 
وؤهه لِـ ًل ما ُغِبض مً  مُلها

جٌكحره طلَ  به ًخًمًصون هللا قهى َاؾىث في خو هكؿه، وؤهه لِـ ًل َاؾىث هٌكغ 

( بط نض ال)
 
ىث الظي هٌكغ بػباصجه وهخبرؤ وؤن صاثغة الُاؾ ًٍىن مً ؤهل الخٍلُل ؤنال

غه.ؤوؾؼ مً صاثغة الُاؾىث الظ مىه  ي هٌّكِ

 ؤخض ازىحن: قػل، قهًىنُى ؤو  هللا، بظاهًغؤما مً نضعث غنهم غباصة لؿحر  .١1

: ً ألاٌو
 
 ؤنلُا

 
ًاقغا ًان  ًمً 

 
لؿحر هللا مماعؾت  هقػباصج ،، لم ًستر الاهدُاػ بلى ؤلاؾالم ؤبضا

ًججب ال الٌكغه. وهظجُبُهُت 
 
 بػباصجه لؿحر هللا. هوغضاء  لٌكًغ براءة مىه بؿًا

ًان ألانل قُه  الثاوي: غباصة لؿحر  ًع. ونضًوابخضاءً ؤلاؾالم  ىمىداػ بل ، قهًىؤلاؾالممً 

 لها ؤخض اخخمالحن: هللا مً مثل هظا

غىه، ًل آزاع ما ًهضع  قُخدمل ًاملت،ؤن جٍىن ؤهلُت مً نضع غىه طلَ  (١

ل خٌم الخٌكحر  لػضم ًغونىغه جدذ ؤَي مً غىاعى ألاهلُت، التن جمىؼ ججًز ٌكَّ ُُ  غلُه. ق

َػاَمل بخىابؼ طلَ الخٌم،  مىاوػه،واهخكذ غىه  خهه،مً زبدذ قغوٍ الخٌكحر في  ُُ ق

 ومنها البراَءة مىه.

ل ؤن ًهؼ مً نضع غىه طلَ جدذ ؤخض غىاعى ألاهلُت (٢ ، التن جمىؼ مً ججًز

زبىث قغوٍ الخٌكحر في  ؤلاؾالم. لػضمغلى خٌم ألانل وهى  غلُه. قُبهيخٌم الخٌكحر 

ُػاَمل بمهخض ى ؤلاؾالم، مىاوػه غىهولػضم اهخكاء  خهه، ُُ ؤ ق َخَبرَّ ًُ ى وال 
َّ
َخَىل ُُ  مىه.، ق



 

    

      

١١. ً
 
ًان طلَ الٌكغ  هللا، ؾىاءبػباصجه لؿحر  قالخانل ؤن مً زبذ يكغه حػُِىا ؤ

ً ؤو ؤنلُا،
 
 بمىاوػه( وحغىه  زبىجه، واهخكذقغوٍ  ىغلُه )لٌىه اؾخىف ًان َاعثا

ً
 
ئ مىه جبػا ً الخبرُّ

 
ي لإلًمان لظلَ، جدهُها ِ

ّ
ً.  بسالف  بخىل اإلاامىحن وبالبراءة مً الٍاقٍغ

ن )وبن نضع غىه حػبض لؿحر  مؼ وحىص غاعى مً  هللا، لًٌمً لم ًثبذ يكغه يمػحَّ

ن(. ألاهلُت ًمىؼغىاعى   جٌكحر اإلاػحَّ

ًٌكغ بٍل )َاؾىث( مػبىص مً صون  هللا(بله بال  )اًلواإلاؿلم الظي ٌكهض ؤن  .١٢

قهاصة  وهظا مً اإلاؿلم غلى ؾبُل ؤلاحماُ، هى قُغالخكهُل الظي طيغهاه.  غلىهللا، 

 الخىخُض، يما ؾبو.

بالُاؾىث( غلى ؾبُل الػمىم الخكهُلي، قال  الٌكًغ)طلَ ؤن ًٍىن  ؤما .١٣

في  مً الُىاؾُذ جىحض اًمًٌ ؤن ًٍىن مما ال ًصح ؤلاًمان بال باؾدُكاثه. بط ؤن يثحرً 

 غً اإلاىخض وال ٌػغقها صهُا الىاؽ
 
بًماهه غلى  ؤن جخىنل صخت َُلت غمغه،  قًال

غة يٌثحر مً مػبىصاث الكغم والؿغب التن لم ٌؿمؼ اها ؤغغاب] مػغقتهم ُت، بالػًغ الجٍؼ

 [.منهم ؤلاؾالم ونبل الىبن 

ًاإلاػ لًٌ الٌكغ بالُاؾىث )الخكهُلي/ؤو .١٤
 
ن( مخػلو بالػلم به )جكهُلُا / ؤو حَّ

ً
 
( ؤوال

 
، زم بالػلم ،حػُِىا

 
َتنًْ وطلَ مً بضزىله جدذ هظا الخٌم الكغعي زاهُا َُ  هاِخ

، وصزىله الىانعي جدذ مىاَ  مً  هالضلُل الكغعي ابخضاء 
 
 لكغوٍ طلَ زالُا

 
مؿخىقُا

.  مىاوػه اهتهاء 

 مدٌماث الخىخُض. يظلَ( هى مًقالٌكغ بالُاؾىث )اإلادٌم ًىهه  وغلُه، .١٥

ل خٌم الُاؾىث غلُه )احت ؤما ًان ججًز (بطا 
 
يمثل مً ُغِبض مً صون هللا، وازُخِلل  هاصًا

ً زبىث عياه غً طلَ، ؤو صغىجه بلُهفي   مىه ،بحن مثبذ  وهاف 
ُ
ؤ َخَبرَّ ًَ بال مً ًثبذ  قهظا ال 

لَؼم ؾحره بمىاقهخه غلى جلَ  ًُ لَؼم بمىاقهخه غلى جٌكحره البراءة، يماغىضه يكغه، وال  ًُ  ال 

 له.ُمضاِقؼ  ما لم ًثبذ طلَ غىضه بىحه قغعي صخُذ اًل



 

    

      

وال بحن  وجٌكحره، ونض نغعها قُما ؾبو ؤهه ال جالػم بحن الٌكغ بالُاؾىث .١٦

ً البراءة مىه وجٌكحره
 

غ  )قاألنىام مثال
َ
ٌك ؤًُ خَبرَّ كت واًل منها، اها، وٍُ

َّ
ًاقغة( ؤما  ولِؿذ مٍل

غ ل الظي ع  ن بالٌكغ الُاؾىث الظي ًٌكَّ
َّ
ٍل

ُ
هى  ا، ؤو صغا بلُه ؤو ؾحر طلَ ممقهى اإلا

)بن  بالخٌكحر ىوما ًسخو به جٌكحر الُاؾىث ؤن ًٍىن ؤول .مً مىاَاث الخٌكحر اإلاػغوقت

ً ٌػبضه، صزل في مىاَه( زم لخكايل اإلاػبىص غً  ،غوطلَ القترايهما في باب الٌك ِممَّ

 غابضه في الغجبت.

ًلًٌ ً .١٧
 
 في ؤبىاب الخٌكحر ال بهى جٌكحر مً ًغاه البػٌ َاؾىجا

 
 ػامتصازال

، امه ويىابُه بإخٍ ب وفي اللىاػمزم ًٍىن الٌالم بػابخضاء   .وال غٌـ ،ض طلَ في الُغجَّ

 غلى ؤن
 
ض مً حكضًض الكغع في  مؼ الخإيُض ؤًًا مت والػهىبت ًٍؼ حؿلُظ ًل مً الجٍغ

ن بيىابِ   وال غٌـ.ًهاغها غلى اإلاػحَّ

  



 

    

      

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

  



 

    

      

فىُف ل جىىن هصىص الخىفير )محىمت( ل  ،فشض على ول ميلف الخىحُذ()

ًألن ول مىحذ علُه أن ًلُم )أحيام  .. مجاٌ فيها لالحخماٌ
ا
 الخىفير( جحلُلا

ًالعلم؟لخىحُذه، ولى لم ًىً مً أهل 

ً

ً عبىا  ىلهض نض  .١
 
نىاَؼ )هى مدٌم( ًوبلى ما هى ) ؤن ًٍىن الضًً مىهؿما

(ه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت )الكغع والظي ٌؿمُ (مؼ غليهاالضًً اإلاج وبلى ما هى  ،اإلاجُز

ؤلاؾالم ابً جُمُت الاخخماُ اإلاسخلل قيها( والظًً ٌؿمُه قُش  مىاعص)وهى )احتهاصي( 

ًخضة. اهظه ًو ( ..)الكغع اإلااوُ

وبالخالي  ،واخضة تلِـ عجبخىخُض الظي هى قغى غلى اإلاٍلكحن بن ال..  والثاهُت .٢

/ تًل عجب ًبنن غلىقما 
 
( ؤو )وحىصا

 
 .. قهىاى عجبخ غضما

 
 واخضا

 
ان مً ؤخٍام لِـ قِئا

 :مً )الخىخُض الكغى(

.. وهى )ؤلاًمان اإلاجمل( الظي به ًٍىن  الكغى الظي ًصح به ؤلاؾالم :ألاولى 

غلى الؿُب( هلل ًوت حمل والاههُاصوغلى الؿُب،  ت)الخهضًو حمل :ؤي الضزُى في الضًً،

 وعؾىله مدمض   .ًولضًىه الظي هى ؤلاؾالم

 الكهاصة هلل بالخىخُض )اغخهاص اهكغاصه الكهاصجحن وجخًمً بقٍُىن طلَ بالىُو 

 )التزام بقغاصه  جخًمًباؾخدهانه بالػباصة( يما  بالٌماُ، واغخهاص اهكغاصه
 
 ؤًًا

 ىبنألاغغاب الظًً حاءوا بلى ال قكهاصة الخىخُض اهظا اإلاػنى اإلاجمل نبلذ مً .بالػباصة(

  زغ قلم ًدخج بلى بلؼامهم بص نء آ في صًً هللا وصدح اهظا بؾالمهم،مػلىحن الضزُى

. لُثبذ لهم ونل ؤلاؾالم وخٌمه ًابخضاء 

  الثاهُت:
 
الىاحب( )ؤلاًمان  .. وهىالكغى الظي ٌؿهِ اإلاُالبت اإلالؼمت قغغا

( وطلَ في )الباًَ  الظي
 
ًا  /وجغ

 
الظاهغ( ًو/ًخدهو بٌماُ الُاغت الىاحبت )قػال

ؿلمقُسلو ناخبه  ضإلاا ت املق توهظه الغجب. مً الىغُض للىغض، َو غنها  ؾبهها، وجٍؼ



 

    

      

ً/ )الػلمحتهن  ا( مًويُك ً/ ا)يم ً
 
ناخب هظا الخىخُض هى الظي ًو .. والػمل( حمُػا

ًلخٌمُله الىاحب غلُه في صًىه. )ؤلاًمان اإلاُلو(ـًىنل ب

مؿخمؿٍىن بالغجبت التن نبلها قُجزلىن  الغجبت، وهمزم نض ًجُز هاؽ غً هظه 

ؤي: مً الخىخُض الٍامل بالىاحباث بلى ؤنل الخىخُض الظي  .ؤلاؾالم غً ؤلاًمان بلى

قالغجبت التن  ِئا مً الكغى ألانؿغ ؤو الٌباثغ.ًثبذ به ؤلاؾالم يمثل مً ًهاعف ق

ً اثض غًػش نء  ه.. لٌى مً الخىخُض الظي هى قغى غلى الػباص هىا، هيهخٍلم غنها 

ً[.ًخًمىه وػٍاصة: الخىخُض الظي ًصح به ؤلاؾالم ]ؤي

ًان مً )الخىخُض الكغى( في باب  .٣ قالػلم به قغى  الػمل،والقَ ؤن ما 

ً
 
وما ؾىي طلَ مً الػلم قهى  ،قما ًجب غمله غلى اإلاػحن ًجب غلُه غلمه ،ؤًًا

/
 
( واحب غلى الٌكاًت لىحىب ؤن ًدكظ الضًً في ألامت )غلما

 
مجمىع الضًً  :]ؤي وغمال

قغى غحن غلى اإلاٍلل ؤن ٌػلم يُكُت ؤصاء  :.. وغلى ؾبُل اإلاثاُ ألامت[في مجمىع 

 .ة قيها مً قغى الٌكاًت في الػلماإلاخػضص ألاخىاُلًٌ قهه الهالة وقخاوي  ،الهالة

قما  ،خان نض ؾبو بُان مػنى ًل منهماونل مثل طلَ غً عجبتن الخىخُض الكغى،  والل

قهه  ]مً [ ما ؾىي طلٌَػمل؟غلمه ]يُل  اإلاٍلل، قكغى هى قغى غمله غلى

 قػلمه قغى يكاًت. ُ اإلاخػضصة قُه[اًىخقخاوي ألًاًو

جدخاج بلى  ًيالخىخُض( قضغًى جدهُو)مً ؤما عبِ )ؤخٍام الخٌكحر( بالكغى  .٤

 الىاؽ، قٍغوهل مػغقه ما ًثبذ به بؾالم  .بل البرهان ناثم غلى غضم صختها ،بغهان

ض في صخت بؾالم الكغص ؟! ًان  الكهاصجحن، غىضمابمً هُو  ؤلم ًهخل ؤؾامت بً ٍػ

ًالؿُل قىم عؤؾه ألهه 
 
وؤزبذ   الىبن غاجبهزم  .لم ًثبذ له بظلَ الىُو بؾالما

وؾحرها يثحر ًضُ غلى  ؟! (6)هكـ الىنذ لم ًُػً في بؾالم ؤؾامت الغحل، وفيبؾالم 

غ اإلاظًىًع ًاهذة.. ق هكـ الخهٍغ  في صخت  طا 
 
ا مػغقت ما ًثبذ به ؤلاؾالم لِؿذ قَغ

                                                           
1
 متفق ػليه. 



 

    

      

ً تقٌُل جٍىن مػغق ؤلاؾالم،
 
ا ؤلم ًسخلل  !ؤلاؾالم؟في صخت  ما ًثبذ به الخٌكحر قَغ

ض وناخب  هقٌل غى؟! في يكغ طلَ الىاَو بالكهاصة ألاههاعي  هؤؾامت بً ٍػ

 بظاهغ 
 
 بٌكغهؾاًلبألاههاعي اغخضاصا

 
ومؼ طلَ لم ًًٌ  ،مه، ونخله ؤؾامت خايما

 أًلاإلاػحن )باإلؾالم/ ىفي الخٌم غلالخالف 
 
غلى صخت  ؤلاقٍاُ،ًىعص  نؤو بالٌكغ( ؾببا

 غً خٌم طلَ الظي )لم  ولم ًظهب ؤؾامت بلى الىبن، ُحنجىخُض ؤي مً الصخاب
 
ؾاثال

) غه هى( .. بل خٌم الىبن ًٌكغَّ بالٌكغ غلى طلَ  هؤؾامت ؤن خٌم ولم ًغًَ بةؾالم )مً يكَّ

، ألن ؤصلت ومؿاثل الخٌكحر مدٌمت( ..اإلا
 
ًان مدٌما ؤن  له .. بل زبذ بػخاب الىبن هخُى )

، ًان زُ هخٌم
 
ًان احتهاصً ]ؤلاخٍام وهظا ؤبػض غً إ ًزاَئً  اقهض 

ُ
غ غلُها ؤ ٌِ  [.ه

مً لم ًٍلل  ًيهي صغًى( ه)مؿاثل الخٌكحر، وفي (ؤصلت))ؤلاخٍام( في  ًيوصغًى .٥

ؤن ًل نًاًا الضغىي بط ًلؼم غً هظه  ،الهًاًا ػت ؤبدار الػلماء في هظههكؿه بمغاح

بالػلم الكغعي  تمؼ ؤن الخهُهت التن ٌػغقها ًل مً له نل الخٌكحر مً )اإلاخكو غلُه(

ٌك غلُه(ؤهه لِؿذ ًل مؿاثل الخٌكحر مً )اإلاخكو  الػهُضة( زانت،غلم )و، غامت  يٍو

 ًواؤن هىعص هىا مث
 
 غىض ؤهل اال

 
 مكهىعا

 
بىاء   الؿاخغ،ف في جٌكحر الخاًل الػلم، وهًىخضا

لِـ ؾغيىا  بالُبؼ، ال؟وهل منها ما لِـ بٌكغ ؤم  السخغ،غلى الخالف خُى خهُهت 

غ اإلاؿإلت لٌ هثبذ غضم غمىم وال ايُغاص صغىي ىىا مً زالُ هظا اإلاثاُ الىاخض جدٍغ

 .هفي ؤصله الخٌكحر وفي مؿاثل )ؤلاخٍام(

ًاهذ اإلاؿإلت  .٦ ل الخٌم ةمدٌمت، ق -رمً مؿاثل الخٌكح-زم بهه ختى لى  ن ججًز

وهظا احتهاص له ؤهله الظًً ٌؿىؽ  (حن هى مً حيـ )الكخىي/ؤو الهًاءغلى اإلاىاٍ اإلاػ

مىؼ غىه ؾحرهم ممً لم ًخإهل منهم، ًوباإلاثاُ ًخطح  .له ٍو َدضُّ
َ
، الؿغنت مدٌم اإلاهاُ: ق

ل  لًٌ ه بال هظا الخٌم غلى الصخو اإلاػحن، هى مً حيـ الاحتهاص، والظي له ؤهلججًز

ل  اص الظي ال غىض ؤهل الػلم ؤهه مً الاحته مىاَه، مخهغًعالخٌم غلى زالف، قةن ججًز

ل  .. )احتهاص( يما نغعها قهى .زغ الؼمانآًىهُؼ بلى  زم بن الخٌم باؾدُكاء قغوٍ ججًز



 

    

      

ن، وباهخى خٌم ما غل ل طلَ الخٌم غلُهكمػحَّ   ،اء اإلاىاوؼ التن جدُى صون ججًز
 
هى ؤًًا

ل ؤخٍام الخٌكحر غلى اإلاػُىحن ؤمغ ال ًدخاج بلى احتهاص .)احتهاص( هاُ بن ججًز ًُ بل ، قٌُل 

ًاهذ عجبخه الػلمُت .. مىخض( ًماعؾه )ًل  ؟!مهما 

 ألانلُىن( الظًً)الٌكاع  اإلادٌماث( وهموػم هىاى مً ٌػض جٌكحرهم مً ) .٧

َػُضً .هُو الىحي بخٌكحرهم ٌُ ًٍىن وهظا  هم مً )الاحتهاصًاث(ًرحجٌك لًٌ هىاى مً 

( قُدخاج بل ؤباليؿبت )للمؿلم الظي ًَغ ى جدهُو مىاٍ الٌكغ الظي ونؼ غلُه مٌكغَّ

ل الخٌم غلُه واهخكاء مىاوػه، وبلى الىظغ في اؾدُكاء قغوٍ ججقُه زم بن يال  .ًز

 في صخت ؤلاًمان ]
 
ا مً قاجه  بمػنى: بنالىىغحن لِـ جٌكحر اإلاػُىحن بمهخًاه قَغ

هاُ بهه لم ًص ،هاالءالػلم بخٌكحر مػحن مً  ًُ [ال   ح بًماهه ابخضاء 

، هى ؤن قغيُت بن )الىهم الٌبحر( .٨  الخىخُض الظي اهُىي غلُه هظا الدؿاُئ

 إللؿاء الكاعًمًم
 
بحن الػامي ومً ًهاعب عجبخه مً حهت، وبحن الػالم  ًٌ ؤن جٍىن مضزال

بلؿاء هكـ  وهظا ؤقىؼ مً. في باب الخىخُضهض ومً ًهاعب عجبخه مً حهت ؤزغي اإلاجت

مً في باقي ؤبىاب الػلم والضًً ]ألن ما ًترجب غلُه في باب الخىخُض  الكاعم بحن الغجبخحن

مً  هًترجب غلُه  في ؾحًر ؤزُغ مما، طلَالخٌم بالٌكغ ؤو باإلؾالم غلى اإلاػُىحن ،وجىابؼ 

سهم .[ألابىاب مت ء ؤن ًخىلى الػاقمتن ؤنَغ الػلما ،بل هى زالف ؾىت اإلاؿلمحن غبر جاٍع

 والكُػت،وهل قخذ الباب لجهلت الخىاعج ؾحرهم بالخٌكحر ؟! الخٌم غلى  وؤقباه الػامت

ًابغ اإلاامىحن وغمىمهمقخجغؤوا غ هل قخذ  إلاا ػغمىه مً اؾخدهانهم طلَ .. لى جٌكحر ؤ

ًلػىام بمهخض ى ؤقهامهم الهانغة؟!بالخٌكحر للجهلت وابال بجاخت الخٌم الباب لهم 

ؾبو الخٌم بةؾالمه لِـ مً اإلادٌماث التن ال ؤن جٌكحر مً  قالخانل، .٩

صَّ احت هظا،ًصح جىخُض اإلاؿلم بال اها. بل بن الخٌم بالخٌكحر غلى مثل  غ  ًُ هاص ًيبػي ؤن 

  النخدامه مالم ًخإهل له في صًً هللا ناب،ؤن بومً حػضي عجبخه قهض ؤؾاء ًوبلى ؤهله. 

ً الهًاةلخضًث: "  يإخض الهايُحن اللظًً هما في الىاع 
 
ً الىاعًِ في نايُاِنً زالزت  وناى 



 

    

      

ً قغحل ً الجىِتً في الظي قإما الجىِتً في
َ

ى الخّوً غغف ً وعحل ً الجىِتً ِفي قهى بِهً قهض َ
َ

 غغف

ً قلم الخَوً ٌِ ػِغِفً لم وعحل الىاعًِ في قهى الُخٌِمً في وحاَعً به ًه ى الخو ٌَ  للىاِؽً قهض َ

ً غلى  6))". للىاعًِ قهى حهل 

ً
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

  



 

    

      

أل ًلضمىا هزا بخىفير مً )جلبعىا بالىفش( ولى فش(، وا)مً لم ًىفش اليافش فهى 

ًلُصح لىا إلاًمان؟ إظالمُين،أو حتى  معلمين،ظمىا أهفعهم 

ً

ًاقغ( لِؿذ آًت مً الهغآن الٌٍغ .١ م، بن ناغضة )مً لم ًٌكغ الٍاقغ قهى 

 مً 
 
كا  قٍغ

 
بل هي مً  بىكؿها،قهن لِؿذ حجت ناثمت   الىبنؾىت ولِؿذ خضًثا

ًا ض وغل .جهاًدخج به لظ واًل لهج هىا مً ؤهل الػلم[ الظي ًدخيالم الىاؽ ]ولى  ى مً ًٍغ

و بلى جم صلُلها،ؤن ٌػغف  ؤن ٌؿخػمل هظه الهاغضة  مىاَها،ز ُحوالظي ًىحر الٍُغ

ً
 
.، لِؿخهُم له قهمه للضًً ؤوال

 
 وقهمه لٌالم ؤهل الػلم زاهُا

ؤلاًمان اإلاجمل الظي به ًضزل الػبض في )الخىخُض(  ًىالضًً( ه ؤنل)بن  .٢

صح به )ؤلاؾالم( دٌم غلُه ) وبىهًه ًؼوُ غىه ونل )الخىخُض( .ٍو بالغصة غً ٍو

وهى ما غبر غىه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت بإهه )الخهضًو حملت وغلى  .. (ؤلاؾالم

ثالزت )هللا/والغؾُى باألنُى الوهى الظي ًخػلو  الؿُب/والاههُاص حملت وغلى الؿُب(

، ، ؤو ههٌ ؤنل الاههُاصلٌكغ بال مً حهت ههٌ ؤنل الخهضًوقال ًٍىن ا /وؤلاؾالم(

ًوما حػضًض مؿاثل الغصة
 
لىحىه طلَ الىهٌ )ألنل الخهضًو /ؤو ألنل  ، بال جكهُال

 الاههُاص(.

قغ ابن غضم جٌكحر الٍ ؟قغ( بالغصة غً ؤنل الضًًاقما غالنت )غضم جٌكحر الٍ .٣

ً
 
 هلل( ًٍىن يكغا

 
ًان )جٌظًبا ًان، في جٌكحره بًاه بن   بن 

 
ٍىن يكغا  لخٌم هللا( ٍو

 
غلُه  )عصا

اإلاؿخضلىن  ييما ًضع ولِـ ًل مً ًضزلىن في غمىم )مً لم ًٌكغ الٍاقغ( بالخٌكحر 

]
 
 لخٌمه( غضم جٌكحرهم ًٍىًن، اهظه الهاغضة ]زُإ

 
يما ، بال زالف .. )جٌظًبا هلل/ؤو عصا

  ؾِخطح.

وعص الاخخماُ غلى جٌكحر مً  قدُث، عص الاخخماُاقهظه الهاغضة ال حػمل في مًى .٤

 هلل (هلم ًًٌ )غضم جٌكحًر َعي غلُه )الخلبـ بالٌكغ(اصًُ
 
 لخٌمه، ال جٌظًبا

 
، وغلُه. وال عصا



 

    

      

غًِقمً ؤقهغ وؤوضح ألامثلت إلاا  ال ًٍىن هىاى وحه لخٌكحره.
َ
ه

ُ
ِهَل مً زالف  عه: ماه

ُ
ه

ًاة /والدج(خض اإلاباوي ألاعبػت )الهالة /والهؤالصخابت خُى جٌكحر جاعى  بل . ُام /والؼ

ُ )جاعى الهالة(ؾحر مئاث وامخضاص هظا الخالف بحن ؤثمت ؤهل الؿىت، زانت خًى

ؾحره ممً )ال ًٌكغ جاعى  لم ًٌكغ ؤخض ممً )ًٌكغ جاعى الهالة( ومؼ طلَ ،الؿىحن

ًاقغ(والظي ه الهالة( ض ناخبه ألاههاعي لم ًٌكغ ؤؾامت  ايم .غىضه ى ) خحن  بً ٍػ

غ ًَ ولم  ،لم ًغص غلى زاَغه بل، .. ازخلكا في خٌم اإلاهاجل اإلادخمن بكهاصة ؤلاؾالم، ولم 

 للمؿلمحن. ه، والظي نخله غلى يكغه وخغبفي عؤًه )مً لم ًٌكغ الٍاقغ(غً خٌم ٌؿإُ 

ًغاامًغ ًل طلَ
 
مً لم )والظي ًسغحها غً مىاٍ ناغضة ، لتإاإلاؿعص غلى الالخخماُ الًى ة

ًاقغ (   .الهُاؽ الصخُذهظا ًٍىن الكهم الضنُو ًو ىوغل ًٌكغ الٍاقغ قهى 

)الٍاقغ الظي  هى قةن مىاٍ ناغضة )مً لم ًٌكغ الٍاقغ( وبىاء  غلى ما ؾبو، .٥

 :ح بًغاصها بال في مىيػحنال ًص هقةه ولظلَ، .. ال ًغص اخخماُ غلى يكغه(

ًٌ (: ألاو
 
ًان )يكغه ؤنلُا قخٌكحر  ؤلاحماع .. غلُهوخهل  ،الىحينض هُو به  مً 

ولظلَ ًٍىن الغاقٌ  مما ال ًغص غلُه اخخماُ في طاجه .. الٍاقغ ألانلي[ :الىىع ]ؤي اهظ

ً لخٌكحره بما  ٍ  خٌمه غلُه( وبالخالي ًٍىن نض ونؼ في )مىا
 
 هلل( ؤو )عاصا

 
غ(  )مٌظبا مٌكَّ

ً. ( يما ؾبو بُاههلضزُى في ههٌ )ؤنل الضًً

( الثاوي:
 
ًان )يكغه زابخا ، وقو ال وحه قيها الخخماُ مػخبر في مؿإلت مً 

)مدٌماث ؤهل الؿىت والجماغت( وال غبرة باالخخماالث الكاطة، وما نض ًيبنن غليها مً 

ًابغ ألًاؾحر زالف  ء ؤهل مت اإلادههحن وحمهىع غلماثمػخبر، وبهما ًًبِ هظا الٌالم ؤ

ًالؿىت   مً )الاخخماُ اإلاػخبر( ، قهم الظًً ًمحزون )الاخخماُ الكاط(والجماغت اإلاخٍازٍغ

ً... ال ؾحرهم ممً هى صونهم

ًٌكغ  مؤن الػىاعى ال جغص غلى جٌكحر )مً ل لًٌ ال ًصح ؤن ًكهم مما ؾبو .٦

ن حلُن مً ؤنىاف الٌكاع ألانةق. بو بُان صزىله في مىاٍ الهاغضةالظي ؾ الٍاقغ(



 

    

      

س ًُ ل في يكغهمالظًً ال 
َ
كبهاث الت ض ًسكى جٌكحرهم غلى بػٌ اإلاؿلمحن، لؿلب، مً نخل

قهاالء )وبن ونػىا في مىاٍ مٌكغ( بال ؤنهم ال ، ، وهههان غلم بالخو غىضهمغليهم

ل  الدجت الغؾالُت غليهم، تنامبنبل : ؤيًٌكغون ابخضاء  ] قٍُىن مً ، غظعهمالتن جٍؼ

[بػض بلىؾها زالكها 
 
 .ًاقغا

(وؤوؾؼ مً   هظا وؤظهغ، ما َبهه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت في )الهاعم اإلاؿلُى

ي ي الباًَ و بالخالي فف  مً لم ًٌكغ مً ؾبَّ الىبن ؾُام في، غىضما طيغ هظه الهاغضة

ًآلازغة ما لم ًًٌ مؿخد
 
، لٌىه في هكـ الٌخاب طيغ طلَ الػاِلم )الظي لم لظلَ ال

ترخم غليهم، قهاُ: )ًظيغ ؤثمت ، يما وجغخم غلُه ٌػخبر قظوطه( ًجب ؤن اإلاؿلمحن ٍو

ػلم ؤن الهُى بإن يكغ الؿاب في هك ػلت مىٌغة و  الؿب الؾخداللهـ ألامغ بهما هى ٌُ

، ي ؾحر مىيؼ ما ًىانٌ ما ناله هىا، نض طيغ فهكىة غظُمت، و ًغخم الها  ن ؤبا ٌػلي

قٍان  (6)ٍلمحن (له مً يالم َاثكت مً مخإزغي اإلاخهما ونؼ في هظه اإلاهىاة بما جهىًّو ب

ً
 
ذ مؼ ؾحرها )مما ًخػلو لتإػىاعى التن وعصث غلُه في اإلاؿلل طلَ اغخباعا

َّ
، والتن صل

وال مً حهت / غلى ؤهه لم ًثبذ ههًه ألنل الضًً )ال مً حهت الخهضًو بظلَ الػالم(

َخيبه .. الاههُاص( ُُ ً.لهظا قل

ًاقغ( قالخانل .. .٧ ِ مىاَها بػض يب بن ناغضة )مً لم ًٌكغ الٍاقغ قهى 

.. يمثل  هي مً حيـ نىاغض )الخٌكحر اإلاُلو(، وعقٌ الخػمُم الكاؾض لها، الصخُذ

ًاقغ/  والتن  (ًاقغمً قػل يظا قهى  ؤو:يثحر مً غباعاث ؤثمت الؿلل )مً ناُ يظا قهى 

لها غلى ًل اإلاػُىحن الظًً  ال حؿخلؼم غىضهم بداُ . بل ًضزلىن في غمىمهاؤن ًصح ججًز

لها غلى  يما هى  ،اوػه، واهخكاء مًىمىنىف غلى زبىث قغوٍ طلَ الخجًزلألاغُان بن ججًز

 .مخهغع غىض ؤهل الػلم
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ال ٌؿخلؼم بالًغوعة ؤن ًجُز  )خٌم مُلو( هظا ن )الخلبـ بالٌكغ(ةوبالخالي ق. ٨

حن( بل بن هظا مً الخكهُل الظي ًهغعه )اإلاجتهض( قٍُىن  الظي )جلبـ به(. غلى )اإلاػَّ

حن ما( قغبما زلو بلى /ؤو الهًاء( مىه غلى ؾبُل )الكخىًي  وعبما زلو بلى )يكغ مػَّ

ًغضم يكغ مػحن آزغ ( بدؿب زبىث الكغوٍ واهخكاء اإلاىاوؼ يما ؾبو.)

هت: الؿابوفي النهاًت ًلخئم آزغ هظا الخىاع، مؼ زالناث جهغعث في الخىاع . ٩

ًًُ بُهحنالثابذ إلاػحن ؤو إلاػُىحن  قاإلؾالم ، ًغص غلُه الخخماُ مما هى صوهه ؼاُ غنهم بماال 

بُه التن ال زم بن الخٌكحر له ؤخٍامه ويىا ،ُإ في الػهىبتوالخُإ في الػكى زحر مً الخ

ًًُ ،ًجىػ الخؿا  ن غنها بال باحتهاص ناصع  مً زبذ له ؤلاؾالم هضم غلى جٌكحًروال ًجىػ ؤن 

ًًُال ًًُالاحتهاصي زم بن هظا الخٌكحر  ،ؤهله غً لؼمه باإلاىاقهت لَؼم به بال مً زبذ غىضه ما 

 مما ال ًصح ؤلاؾالم بال بهومثل هظا ]بل وؤيثر مىه[ لِـ ؤبض، غلُه
 
وال ًجىػ بداُ ، ا

ال بهاغضة )مً لم ًٌكغ الٍاقغ( وال بؿحرها مما هى  جٌكحره،جٌكحر مً جغص الاخخماالث غلى 

 .]مً حيـ الخٌكحر اإلاُلو ]بػض يبِ مىاٍ الهاغضة يما ؾبو هظا في الخىاع

 ]بطبن جُبُو بػٌ الجهلت لهظه الهاغضة في ؾحر مىاَها، وبؿحر يىابُها  .١1

محن، مً نالحي اإلاؿل ، نض ؤصزلهم في باب واؾؼ مً جٌكحر يثحرطلَ[لِؿىا مً ؤهل 

ل الخٌكحر غلى بػٌ ألاغُان .. بل  الظًً زالكىهم في الخٌكحر ببػٌ اإلاؿاثل، ؤو في ججًز

ً
 
.. قمؼنىا نكىف  مً طلَ ءبطا ازخلكىا هم ؤهكؿهم في ش ن ناع بػًهم ًٌكغ بػًا

ًان قغهم غلى اإلاؿلمحن، مما ًدؼن  ألامت .. ولم ًكغنىا بحن ؤولُاء هللا وبحن ؤغضاثه .. و

ؿغ  ًاقغ وقاحغًل مامً، َو ً !!.. قما ؤنبذ آزاع الجهل والهىي غلى ؤهلهما ًل 

  



 

    

      

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

  



 

    

      

هه ًىىن ئهما ًىىن بالعخلاد ف ًشوافش( فالىف)مً جلبغ بفعل الىفش فهى 

ألِغ هزا اعخلاد أهل العىت  .بالفعل و)ل ٌعخبر اللصذ في عمل ظاهشه الششن(

ً
ا
ًللمشحئت؟ خالفا

ً

 : قِئحن ًًاقغ( جخًمجلبـ بكػل الٌكغ قهى مً ) تن حملب .١

ًاقغ(: هيهااوث ونل )مً جلبـ بكػل الٌكغ(.: أولهما وألاخٍام اإلاُلهت ال  .. خٌم )قهى 

ػت غلى )ألاغُان( جهُؼ  مثل )مً ؾغًم .بال بثبىث قغوٍ واهخكاء مىاوؼ جخجُز في الكَغ

بال ، بال بثبىث قغوٍ واهخكاء مىاوؼ ًخجُز غلى )ألاغُان( ، اًلمُلوخٌم  اًضه( قهظ

 .زالف بحن ؤهل الػلم

( ؤو )مً جلبـ ًلآ)مً جلبـ بكػل ألاًل قهى  ؤلِـ: ؾخضالُ الؿاطجما الًاؤ .٢

ًاقغ(؟!.. بكػل الكغب قهى قاعب( قٌُكل بُالهه  وبالخالي )مً جلبـ بكػل الٌكغ قهى 

ونل  ن نُى :)مً جلبـ بكػل ألاًل(ةق الخٌم( و)الىنل(..)بحن ًل مً ؤن جكغًم

ًُ ؤن جٍىن ونكا ًثبذ ألاًل  خهًؾا ًل(آ)قهى : ًثبذ قُه ألاًل لهاخبه، ويظلَ نى

اصةلهاخبه ًاقغ( ثله )مً جلبـ بكػل الكغب قهى قاعب(..مًو .، بال ٍػ  ؤما نُى )قهى 

:يما في  ،ناخبهذ إلزباث نضوع الكػل غً قهن لِؿ  )مً جلبـ بكػل الٌكغ(.. نُى

ًاقغ(  ،زغ للىنلؤوالخٌم هىا ، هىباثػزباث لخٌم له ما ٌؿخدبػه مً الب بل)قهى 

)قهى  :ًُولِـ هى مجغص الىنل ،يما في نًى، لكػل غً الصخواوالظي هى نضوع 

 زغ للىنل(ؤ) بل هىؾحر )بزباث الىنل(  (الخٌمزباث بن )ةق ؤو )قهى قاعب(.. ًل(آ

ىضح طلَ )مثاُ جكهُلي( ه..ولِـ هى هكؿ قلى ناُ )مً طبذ لؿحر هللا قهى طابذ لؿحر  :ٍو

غه  )قهى طابذ لؿحر هللا( :لٍان نىله هللا( لًٌ  ًل/ ؤو قاعب(..آ) للىنل، مثلمجغص جٌٍغ

ًاقغ(: لى ناُ ًاقغ( )مً طبذ لؿحر هللا قهى  خٌما مترجبا غلى الىنل  لٍان نىله )قهى 

ًاقغ( م اإلاظًىًعوالخٌ )مً طبذ لؿحر هللا(.. ال ٌؿخلؼم بةَالنه هظا ؤن  ،ولُمخٌم  )قهى 



 

    

      

قهض ًمخىؼ الخٌم غلى اإلاػحن لكىاث قٍغ او لثبىث ماوؼ.. بسالف  ًخجُز غلى ًل مػحن..

قما ؾبو  ؤو قاعب/ؤو طابذ لؿحر هللا(../ًلآوالتن ال ؤخٍام قيها ) الؿابهت،ألاوناف 

و بحن ًل مً )الخٌكحر ًبُل طلٌم الاؾخضالُ الخاَئ، والظي ًبنى غل ُه غضم الخكٍغ

  اإلاُلو( و)الخٌكحر اإلاػحن(.

 ًهبل الاؾخثىاء ال ًهُى به غمىم طلَ )الخٌكحر اإلاُلو( الظي اًل نةولظلَ، ق .3

ً ..خضؤ
 
)جلبـ بكػل الٌكغ( ومؼ طلَ قهى )لِـ بٍاقغ( وهظه الخٌم  نض )اإلاٌغه( :قمثال

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ:  في نىله  ن(آبىو الهًغ)

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

" وغلى  قػض غاصوا بن " :لػماع في نىله  لَ )بىو الخضًث(ويظ [606]الىدل:  َّ  مل

" : هغع مثله في اإلاسُئ، يمثل مً ناُوما نغعها في اإلاٌغه ،ًخ..  ماع الػلماء(بحطلَ )

ؼم الدؿلُم ُلق..   الىبن في خضًث6 ح "الكًغ ةمً قض إؤزُاللهم ؤهذ غبضي وؤها عبَ. 

له غلى )ًؤهه ال ًهُى ؤالخٌكحر اإلاُلو( ًو(بإهه ال غمىم لظلَ  ( ل مػحنخض بإهه ًلؼم ججًز

بهى الخالف مى ٍ واإلاىاوؼ ..ًوصون هظغ للكًغ  .اإلاىاوؼاهخكاء دهغا في يبِ الكغوٍ ًوٍو

و بحن  ًاف في ببُاُ غضم الخكٍغ ال في ؤنل الخهُض بثبىث الكغوٍ واهخكاء.. وهظا 

ه وبحن )الخٌكحر اإلاػحن( خٌكحر اإلاُلو()ال الاؾخضالُ باألمثلت الىنكُت  توببُاُ ٍَغ

 .الخاَئت

ر له ن الخٌكحب " :قهم غلماء ؤهل الؿىت .. ناُ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت اوهظ .٤

ال بطا ب، اإلاُلو ال ٌؿخلؼم جٌكحر اإلاػحن ن جٌكحًربًو ،قغوٍ ومىاوؼ نض جيخكي في خو اإلاػحن

ألاثمت الظًً ؤَلهىا  تخمض وغامؤحن هظا ؤن ؤلامام بً .ذ اإلاىاوؼكوحضث الكغوٍ واهخ
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قهض ًٍىن : " وناُ (6). "هظا الٌالم بػُىها، لم ًٌكغوا ؤيثر مً جٍلم هظه الػمىمُاث

ُلو الهُى بخٌكحر مً ناُ جلَ اإلاهالت ؤو قػل طلَ الكػل ، ٍو
 
. الكػل ؤو اإلاهالت يكغا

ًاقغ. ؤو: هاُ: مً قػل يظا قهى  ًاقغمً  ٍو . لًٌ الصخو اإلاػحن الظي ناُ يظا قهى 

ناُ طلَ الهُى ؤو قػل طلَ الكػل ال ًدٌم بٌكغه ختى جهىم غلُه الدجت التن ًٌكغ 

  ا.جاعيه

كَهض غلى قال ٌ والجماغت،وهظا ألامغ مُغص في ههىم الىغُض غىض ؤهل الؿىت 

ثبىث ل لكىاث قٍغ ؤًو ًلخهه،مػحن مً ؤهل الهبلت بإهه مً ؤهل الىاع لجىاػ ؤن ال 

ً(2)"ماوؼ

لت جٌكحر اإلاػحن مؿإلت إومؿ " :بً غبض الىهاب يظا ناُ الكُش مدمض .٥

ًاقغ يكغا، قُهاُ: مًطا ناُ نىال ًٍىن الهُى به ب تقًوًغػم ولًٌ  .ناُ اهظا الهُى قهى 

ٌكغه ختى جهىم غلُه الدجت التن ًٌكغ دٌم بال ً طلَ،طا ناُ بالصخو اإلاػحن 

و بحن  ..(3)."جاعيها )الخٌكحر اإلاُلو( و)الخٌكحر اإلاػحن( ؤمغ مؿخهغ غىض غلماء ؤهل  قالخكٍغ

بهي في الخكانُل جكهُل الؿىت بال زالف )غلى ؤنل الهًُت(  .ٍو

و، ؤن ما ًُلو الهُى بإهه مٌكغ .٦ ، قظلَ مً حهت صاللخه غلى وؾغ هظا الخكٍغ

 وغلى الؿُب( توالاههُاص حملوغلى الؿُب/ تالخهضًو حملههٌ ؤلاًمان اإلاجمل )

/) اإلاخػلهحن ، لم ًدٌم غلى غلى جلَ الضاللت قبهتث طا ؤزًغقة .. وباإلؾالم(باهلل/بالغؾُى

ً ُت اإلاىًٌٌكغ الجهم -عخمه هللا- ًان ؤلامام ؤخمض : "تناُ ابً جُمُ اإلاػحن بالخٌكحر .. ٍغ

ًُ، ألن مألؾماء هللا ونكاجه ًظاهًغ ىانًت ؤنىالهم إلاا حاء به الغؾى
 
ًان لٌ .. تبِى ة ً ما 

، والظي ٌػانب بلى الهُى ؤغظم مً الظي ًهُى به ن الظي ًضغًىة، قًٌكغ ؤغُانهم

ًاهىا مً ًو .مسالكه ؤغظم مً الظي ًضغى قهِ . الة ألامىع ًهىلىن ومؼ هظا قالظًً 
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ًُ ضغىن الىاؽ بلى ط بهى ٌكغون مً لم ًجبهم، ومؼ هظا الجهمُت، ٍو ػانبىنهم، ٍو لَ َو

، لػلمه بإنهم لم ًبحن لهم ؤنهم مٌظبىن ؾخؿكغ لهماًو ام ؤخمض جغخم غليهم،قاإلم

، وال حاخضون إلاا حاء به، ولًٌ جإولىا قإ  .(6). "زُإوا، ونلضوا مً ناُ لهم طلَللغؾُى

ًُ مؼ ؤن ؤهل الؿىت ال ًسخلكىن في ؤن الٌكغ ًٍىن )باالغخهاص .٧ /ؤو  /ؤو بالهى

 مً اإلاغحئت ًٌكغون ) بالكػل(
 
 ]غلى جكهُل ؤ بإقػاُ( ؤو/ بإنىاُبل بن يثحرا

 
ًًا

 
 
با ، ؤن ًٍىن ةمٌكًغ ؤو ؤقػاُ(/ ؤنىاُلًٌ لِـ مػنى وحىص ) .. [-طن هللاةب-ؾُإحي نٍغ

ن ؤلاًمان والىكام ؤنله في )أًل لإلغغاى غً صالالث جلَ ألانىاُ ؤو ألاقػاُ ػتَعطلَ ط

غحل لاظهغ مً  غلُه، قةطاالهلب، وبهما الظي ًظهغ مً الهُى والكػل قغع له وصلُل 

 بمٍان يما ًهُى ابً جُمُت  (2)الخٌم غلُه "ب جغجطلَ ش نء مً 
 
 مبِىا

 
والظي ناُ ؤًًا

 بطا لم ًثبذ " : ماؤن ًخسلل الخٌم بظاهغ 
 
 مػخمضا

 
 صخُدا

 
ألن الظاهغ بهما ًٍىن صلُال

قةطا نام صلُل غلى الباًَ لم ًلخكذ بلى ظاهغ نض غلم ؤن الباًَ  بسالقه،ؤن الباًَ 

ً.(3). "بسالقه

نل الضًً، قُضُ غلى بال إلاىانًت مػىاه أًل اقالهُى ؤو الكػل، لم ًًٌ مٌكغً  .٨

الم اإلاجمل )يما ؾبو بُاهه(ًههٌ ؤلاًمان .. قةطا اهخهلىا بلى  وهظا مً خُث ؤلَا

ًُ تقبه ىختى ال جبهوحب الىظغ في الكغوٍ واإلاىاوؼ،  حن،ُالخػ ؤو  في نضوع طلَ الهى

ً( بال غً ههٌ  ختى ال  ل الخهضًو ؤو ؤنل الاههُاص )الباَىحن(..نأًلالكػل )الظاهٍغ

ر ال ًٍىن ٌكح)قةن الخ ًدٌم بظاهغ جٍىن الخهُهت الباَىت )التن غليها الضلُل( بسالقه ..

ً.(4)بإمغ مدخمل(
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قهن اهظا الػمىم  .. هه )ال ٌػخبر الههض في غمل ظاهغه الكغى(ؤؤما ناغضة  .٩

ً:إلاا ًلي .. ؤيظوبت يبرًي

كغًم (١ ًُ قيها بحن ًل مً )الكغى ألايبر( الظي ًىهٌ ؤنل الضًً وبحن  هىاى ؤبىاب 

 )وبن ؾلظ( ال ؾحر.. الظي ال ًىهٌ ؤنل الضًً، بل هى مً الػهُان )الكغى ألانؿغ(

 : .. مثل، ولًٌ )بالههض(ال بهىعة الهُى ؤو الكػل

ٍىن الخلل بؿحر هللا -6 ، قاألنل قُه بطا نضع غً مؿلم اهه مً الكغى ألانؿغ ٍو

مً حػظُم (مثل/ ؤو ؤيثر)به  فلًىدلل حػظُم اإلااألايبر بطا نهض الخ مً الكغى

 .هللا 

 برى غلى اغخهاص ؤن بغيخهبطا نهضه اإلاخًو، ا لم ٌكغع الخبرى به(بمالخبرى اإلامىىع ) -2

(.. ؤما بطا نهضه الظاجُت مسخهت بغب الػاإلاحن  )قالبريت، قهظا قغى ؤيبر طاجُت

ًحػله ؾبباإلاخبرى غلى اغخهاصه ؤن هللا نض 
 
ً ا

ُ
غع الخبرى به( صون للبريت )مثل ما ق

 مً ا)اغخهقهى قغى ؤنؿغ، بط ؤن  طلَ صخُذ غلىصلُل 
 
ص ما لِـ بؿبب ؾببا

  الكغى ألانؿغ(.

..قا
 
. غخبر الههض هىا في اغخباع ًىن الػمل مٌكغا

 
ًؤو لِـ مٌكغا

بهىعة  اًل وبحن )اإلاػهُت(.. ()الكغى ألايبر وهىاى ؤقػاُ ًكغم قيها بحن ًل مً (٢

 مثل : )بالههض(.. الكػل، ولًٌ

ًان  قةطا، السجىص لؿحر هللا -6 ًان غلى نهض الػباصة قهى مً الكغى ألايبر .. وبطا 

 في ؾحر 
 
ًان مباخا م قهى مػهُت مدغمت في قغغخىا )و غلى نهض الخدُت والخٌٍغ

 قغغخىا، ومىه سجىص اإلاالثٌت ألصم، وسجىص ؤهل ًىؾل له(.

 :  ؾإله الىبن مٌت، ولهظافي قخذ   ، يما قػل خاَبللٌكاعاإلاىالاة اإلامىىغت  -2

 في  خملَ غلى ما نىػذ؟ما  "
 
" وهظا اؾخكهاُ غً نهض، قلى لم ًًٌ مازغا



 

    

      

 (6)"لِـ عيا بالٌكغ بػض ؤلاؾالم...": ه.. بل إلاا ؤحابالخٌم، لم ًًٌ لِؿإُ غى

]بل ونػذ الكػل مػهُت )بظلَ الههض(  ي، قبهونبل مىه يالمه نضنه الىبن 

لٍان  ولى نضع هكـ الكػل )عيا بالٌكغ( بدؿىت قهىص بضع[.. مؿكىعةمػهُت 

 ؤيبر بال زالف.
 
 في اغخباع ًىن ااق )اهظا الههض( يكغا

 
لػمل غخبر الههض هىا ؤًًا

..
 
.ؤو ل مٌكغا

 
ًِـ مٌكغا

 ًببل  (٣
 
وبحن  ألايبر( )الكغىًل مً  مػُىت( بحن ؤخىاُغم قيها )في كن هىاى ؤقػاال

ًمثل: هىعه الكػل، ولًٌ )بالههض(..ب)َاغت هللا(.. ال 

 -عخمه هللا-من في حهاصهم، يما خهل مً قحروػ الضًلظهاع الٌكغ مٌُضة للٌكاع ب

غً ؤلاؾالم ومخابػت مضعي الىبىة  ةلغصاالُمً الظًً ؤظهغوا  ومً مػه مً مامنن

دىا البالص والػباص مً ، ٍو(2)ن اؾخُاغىا ؤن ًهخلىهتالٌظاب  )ألاؾىص الػيس ن( خ ٍغ

ًان طلَ نبل وقاة الىبن  قغه..   نبُل وقاجه..  وؤنغ قػلهم عؾُى هللا و
 
قٍان خٌما

.
 
 مؿخهغا

 
و بحن )قػل الٌكغ(هىا غخبر الههض اق نهاثُا ً)الجهاص و ؤلاًمان(. وبحن في الخكٍغ

ال ٌػخبر قُه الههض( وهى ألانىاُ ؤو ألاقػاُ ًولًٌ هىاى ما )ظاهغه الكغى  .١1

)نخل ؤخض مثل ) ؾب عب الػاإلاحن( ؤو  (..غلى ههًها لإلًمان اإلاجمل اخخماُالتن )ال ًغص 

 ؤيظوبت الػمىم( التن ؾبو صخًها.)ولِـ هظا مً  ( وهدىهما..ألاهبُاء 

قهى غلى مظهب  ،انضمىؾبو، صغىي ؤن مً ًهُى بما  مً ماوؤعجب  .١١

 ومسالل الغخهاص ؤهل الؿىت !!ئت اإلاغح

 وؾىت( بكهم ؤثمت الؿىت والجماغت؟!. طيغها باًلوهل 
 
ًان  ؤصلت الىحي )نغآها ومتى 

غحئت من الخىؾؼ في اإلاٌكغاث ؤو الخًُِو قيها هى الكاعم بحن ؤهل الؿىت واإلاغحئت؟ ب

بهى الخالف بُنهم وبحن باقي ؤه ل الكههاء مً ألاخىاف مخىؾػىن في غض اإلاٌكغاث، ٍو
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اإلاٌكغاث ألنل الضًً.. لًٌ ؤهل  ٌفي جكؿحر وحه ههو الؿىت في )خهُهت ؤلاًمان(

 ًوالابهاماث ال ٌػلمىن.  الاصغاءاث



 

    

      

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

  



 

    

      

فأي فاسق  فُه..ل اظخثىاء  محىم وعام.. جىفير )ول حاهم بغير ما أهٌض هللا(

إرا بلُذ .. أهه )حاهم علماوي( وبين مً ًلٌى إهه )حاهم إظالمي( بين مً ٌعلً 

عت؟ ً)اللىاهين( غير صادسه عً الشَش

ً

و)بؾالمي( هي مهُلخاث لها مػاهيها الخانت في  بن مهُلخاث مثل )غلماوي( .١

و( في  في.. ونبل الضزُى  وانػىا اإلاػانغ ت( ؤو )جكٍغ بُنهما، ًلؼمىا ؤن  خٍامألًا)حؿٍى

هابالن في غالم اإلاههىص بٍل مً اإلاهُلخحن، زانت وهما مهُلخان مخ ىلهخكو غ

 )الؿُاؾت( الُىم.

ػت( فــــــي ؤبــــــىاب الػهاثــــــض  تهــــــا، هــــــى مــــــً ًدهــــــغ خايمُــــــبالص فــــــيألن )الػلمــــــاوي(  )الكــــــَغ

ـغقٌ   تالالتـزام بدايمُــوالػبـاصاث ومـا ًخهـل اهمـا مـً مػـامالث )ألاخـىاُ الصخهـُت( ٍو

ػت( غلـــــــى مؿـــــــخىي ))ال  والثهاقـــــــت/ وؤلاغـــــــالم/ نخهـــــــاص/وؤلا فـــــــي )الؿُاؾـــــــت/ الضولـــــــت(كـــــــَغ

الهـــــىاهحن التـــــن هـــــي خـــــو بنـــــضاع  وطلـــــَ ألهـــــه ًجػـــــل )الؿـــــُاصة( لخ(بوالهًـــــاء... والخػلـــــُم/

ماعؾــــها )الخا بــــل ًجػلهــــا )للكــــػب( ..لؿحــــر هللا  ،اإلالؼمــــت يم/والبرإلاــــان( هُابــــت غىــــه )يمــــا ٍو

 ضغىن(.ً

ػتت زم خايمُتمً ًلؤما )ؤلاؾالمي( قهى  ػت( في ًل ؤبىاب الخُاة الًل  ..)الكَغ كَغ

ًغقٌ الكهل بحن )الضًً  والضولت( يماقحرقٌ الكهل بحن )الضًً  ؤلاوؿاهُت،

غقىنها به في الضعاؾاث ؤن ألهه ًامً  ..والخُاة( )الؿُاصة( يما طيغها مػىاها، وهى ما ٌػَّ

ؼ والخدلُل  هى اإلاىكغص  طحػالي( بو خو هللا لالخهىنُت هي مً )زا )بالدكَغ

م( للػبا ً.صوالخدٍغ

ػت ؾُاصة  صولت اًلي فا يىا طقة .٢ ن نىاهُنها لً جٍىن ناصعة ةق ؤلاؾالمُت،قيها للكَغ

ػت ٍىن صزُى )الػلماوي ..غً الكَغ ًٍو
 
/ؤو وػٍغا

 
ً/( في )الخٌم: خايما

 
( صزُى ؤو بغإلااهُا

ب ؾُاصة ِلخؿُ ه ولؿحره، و)صغم(( لىكؿاهخكاع، بل صزُى )بػلماهُت الضولت نغاع(ب)



 

    

      

ػت ..ال ً كَغ
 
/ؤو وػٍغا

 
ً/ؤما صزُى )ؤلاؾالمي( في )الخٌم: خايما

 
قضزىله صزُى ( ؤو بغإلااهُا

( ألمت، و)صغملهلخت قغغُت( للضًً ًوماهُت الضولت، قهى صزُى )إلال)مىاػغت وبهٍاع( لػ

ػت .. صزُى ًل مً وال ًمىؼ الكاعم اإلاظًىع، بحن خهُهت  الؾخػاصة ؾُاصة الكَغ

ًا في نىعة الػمل الظاهغ )الخٌم  )ؤلاؾالمي( ؤو )الػلماوي(  في الخٌم، ال ًمىؼ ؤن ٌكتر

ػت( ػت( غلى الضولت بؿبب  في ظل ؾُاب ؾُاصة الكَغ للعجؼ غً بغالن )ؾُاصة الكَغ

 ً  اُ في الظغوف اإلاػُىت.أالث ألاقػمالًػل والهىة، واغخباعه مىاٍػ

ت( بحنةوغلُه ق .٣ يم الػلماوي( إلاجغص الاقتراى او)الخ يم ؤلاؾالمي(اخ)ال ن )الدؿٍى

 :يواخض مما ًلغلى  نهظا الاصغاء مبن.. في )نىعة الػمل الظاهغ( 

( وخؿً جهىعه، نبل ل الػملُ، في )جٌُهذاس كُمت الحلائم الباػىتإما إ (١

، ولى للكغغُتهكي  ي هىاىكلقا ..(قغع غً جهىعه الص نءن )الخٌم غلى الخٌم غلُه، أًل

ػت.. ونض  ها مً نبل باألصلت ويالم ؤهل الػلم صًَْعصًًَان مههض هظا الؿعي إلنامت الكَغ

( و)يخكاالغاسخحن غلى صغىي )الا
 
(اإلاهضاع بء بالظاهغ مُلها

 
غ  هانض مُلها في )جهٍى

 (6)يما ؾبو. )ألاخٍام الكغغُت( غليها في بالخاليًوألاغماُ( 

م )الضغ خينالعابل للحلُلخين املزهىسةعذم احخماٌ الصىسة  ادعاءأو  (٢

ً)قخٍىن لهىعة الضزُى في الخٌم  ..وؤلاهٍاع( ت ؤو اإلاىاػغ وؤلانغاع/
 
/ؤو وػٍغا

 
ؤو /خايما

ً
 
ي، بما ؤن ًٍىن : الاخخماُ[..وهكي هُهت واخضة ]بىاء  غلى هظا الكهمخ( بغإلااهُا ضعَّ

ُ
ًاإلا

 
 هكُا

ً
 
ًؤو  غهلُا

 
.. هكُا

 
ابًَع في صخخه، بل هى ُمًاػًَىًَُمً( ن)ؤي يال الىكُحويالهما  وانػُا

َ
 له

ػت(بؾالمُت صزلذ في )خٌم بلخاالث  لىحىص(با) غلى ؾبُل )اإلاىاػغت وؤلاهٍاع(  ؿحر الكَغ

هه مدل أًل ،غهض الىبىة مً اإلاػانغ )وؾىٌخكي بظيغ مثاُ ػمىىامً غهض الىبىة وبلى 

 و)الىحىص ؤنىي ؤصلت ؤلامٍان( يما هى مػلىم. (..الدجت

                                                           
1
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ًًعهىا غلى زًُى بهىا ال بض ؤن هايض .٤
ُ
لت، صون الغحىع بلى َمًْجًة الايخكاء باألصلت اإلا

ًان ُت .. بط ؤن ألاصلت الخكهُلُألاصلت الخكهُل ت هي التن جًبِ صخت الكهم، لظلَ 

 هم ؤهل الخكهُل، واؾخهغ في 
 
ًؤهل الؿىت صاثما غلى  ألانُى ؤن )اإلاكّهل ناى 

ًان مؿدم( في غًَن ؤيثر )البضع( التن ؤظهغبها )الكًِببل .. اإلاجمل( ش،  زاَئ  )قهم ىضهاالخاٍع

ًمًَْجًللُمً
َ

 غلى )ألاصلت الخكهُلال
 
ًان جٌكحر الخىاعج  ت(..ُث( وحػل هظا الكهم نايُا وهل 

ًبال جدٌُ للصخابت 
 
بؼ الخلكاء عا ختى اؾخدلىا نخل ، ألصلت مجملت ..لكهم زاَئ ما

 الغاقضًً؟!

ًان .٥ ً لهض 
 
 في بالص  الىجاش ن ملٍا

 
ػت ؤلاؾالمها ؾُاصة يكغ ال حػلًىمؿلما ، وبهى قَغ

 ختى جىفي في
 
ت /ؤو ؤُو ؾىت 6زغ ؾىت آ) مؿلما ت(7هجٍغ وؤزبذ له   الىبنقىػاه  هجٍغ

ًان غلُه.. بل ؤزنن غلُه )بالهالح(، غلُه ىونل ؤلاؾالم مؼ ؤهه  في جؼيُت له، وبنغاع إلاا 

غلى  هجًدُل نضًع البً يثحر[ بما ًهضع غلى بغالن بؾالمه ]يما في البضاًت والنهاًت، لم

ػت ؤلاؾالم  .. ت[ُجُم قخاوي، البًوبنامت خٌم الهغآن ]يما في مجمىع  بغالن ؾُاصة قَغ

ًان ما قػل ( لىحب ؤن ًىٌغه الىبنالىجا هولى 
 
بط )ال ًجىػ جإزحر البُان غً  ش ن )مىٌغا

 غً ؤن ًٍىن قػله ونذ الخاحت(..
 
( قًال

 
بالهالح في  غلُه الىبن ىونض ؤزن )يكغا

 الم..!!ؤلاؾ

 الكغغُتألاخٍام  ؤو ؤيثر(/)ًلونل  في خاُ الىجاش ن( بػضم وال غبرة هىا )ؤي: .٦

 وؤنل الاههُاص()ؤنل الخهضًو/هخٍلم غً بغالن ؤلاًمان اإلاجمل  ألهىا ،ُتالخكهُل

ًخدهو ما لم وهى ) والبراءة مما ؾىاه( الؿُب )حملت وغلى ل بةغالن ؾُاصة الكغعٍخمثًو

(زغ طلَ غلى وؤ هىا(..
 
ًان )مؿلما  . بُهحن ًىن الىجاش ن مؼ هظا 

ًًُ ،نبؾالم الىجاش  لم )باًَ(غًُ اقلم .٧ ًلم 
َ
ًخًَل

َ
ً ()ظاهغ بلىذ ك

 
في ظل  ًىهه خايما

ػتؾُاب  ًان بهائه في اإلالَ بهاء )مىاػغت .. ؤلاؾالم ؾُاصة قَغ لخٌم ؾحر هللا  (وبهٍاع و

ضغمه مً زالُ حالخؿُ نًان ًدم بط  ؤلاؾالم، بلى الضغىةوخماًت اإلاؿلمحن  خماًتر ٍو



 

    

      

اغت هللاًمًٌ مً الػضُ  ما تنامبًو  ؤيثرلم ًمٌىه  (قغغُتٍاهذ جلَ )مهالح ق ..َو

ً ؤلاؾالم ؤمام بظهاعها لعجؼه غً من
ُ
ًان حل خاُ  وبنغاًع هم غلى الٌكغ ..نىمه الظًً 

ؼهى مً   نمً الىب غلُه بالهالحالىجاش ن والثىاء  في  ألانل)بط  ،لألمتالػام  الدكَغ

ؼ الػمىم( ًالخهىنُت.صلُل غلى ال ًو الدكَغ

( غلى يالضزُى في الخٌم )ؾحر الكغع ؤنًثبذ  ،ش ناالىج قإنؾبو طيغه مً  ما .٨

وصقؼ ما ًمًٌ مً  ما ًمًٌ مً )اإلاهالح الكغغُت( لخدهُو( ًووؤلاهٍاعت ؾبُل )اإلاىاػغ

الغباهُت(..طلَ ػت لؿحر )الكَغ )بالؿُاصة( مً )اإلاىخض( الظي ال ًضًً )اإلاكاؾض واإلاظالم(

 غً ؤن ًٍىن مً )الكغى( ؤو مً  الضزُى مً الُاغاث،
 
ولِـ مً اإلادغماث، قًال

 اإلامًٌ مً ؤلاهٍاع( . مؼنغاع بال بط ) نغاع الكغى(ب)

ٌؿخضُ اها، غلى الكهم الظي نغعهاه، صون ؤن جُمُتًان قُش ؤلاؾالم ابً  لظا .٩

ًبػصقؼ ًغي ؤن طلَ هانٌ للخىخُض، وهايم قخىاه مؼ 
ُ
ص غلى ىَعًٌ الكبهاث التن ج

  اها:الاؾخضالُ 

 ناُ ابً جُمُت:ً

به  في صاع الٌكغ وغلم ؤهه عؾُى هللا قأمً  الٌكاع، مً بلؿه صغىة الىبن "ويظلَ

وآمً بما ؤهُؼ غلُه، واجهى هللا ما اؾخُاع، يما قػل الىجاش ن وؾحره، ولم جمٌىه 

 مً بظهاع  الهجغة
 
صًىه   بلى صاع ؤلاؾالم وال التزام حمُؼ قغاجؼ ؤلاؾالم، ولٍىهه ممىىغا

ًٌُ           الجىت. ؼ قغاجؼ ؤلاؾالم قهى مامً مً ؤهلمه حمُلًِػًَولِـ غىضه مً 

ًان مامً آُ قغغىن مؼ نىم  ًان ًاهذ امغؤة قغغىن، ًو قغغىن، ويمايما  بل يما 

ًاهىا يكاًع ًىؾل ا، ولم ًمٌىه ؤن ًكػل مػهم ًل ما ٌػغقه مً مؼ ؤهل مهغ، قةنهم 

 هه صغاهم بلى الخىخُض وؤلاًمان قلم ًجُبىه.ةصًً ؤلاؾالم ق



 

    

      

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :غً مامً آُ قغغىًن ناُ هللا 

 ،[32]ؾاقغ:  َّ..مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم

ًان ملَ الىهاعي قلم ًُػه نىمه في الضزُى في  ؤلاؾالم بل  ويظلَ الىجاش ن، وبن 

ؤخض ًهلي غلُه قهلى غلُه  بهما صزل مػه هكغ منهم، ولهظا إلاا ماث لم ًًٌ هىاى

قهكهم نكىقا ونلى غلُه وؤزبرهم  باإلاضًىت، قسغج باإلاؿلمحن بلى اإلاهلى   الىبن

 مً ؤهل الخبكت ماث "بمىجه ًىم ماث. وناُ: 
 
 لٌم نالخا

 
ً                ". .بن ؤزا

يهاحغ  طلَ، قلمغً  هلعجًؼويثحر مً قغاجؼ ؤلاؾالم ؤو ؤيثرها لم ًًٌ صزل قيها  

ؤهه لم ًهل الهلىاث الخمـ ولم ًهم قهغ  يولم ًجاهض وال حج البِذ، بل نض عًو

ًاة الكغغُت، ًان ًظهغ غىض  عمًان ولم ًاص الؼ ٌغوهه غلُه وهى ال نىمه قُىألن طلَ 

 ؤه
 
 ه لم ًًٌ ًمٌىه ؤن ًدٌم بُنهم بدٌم الهغآن.ًمٌىه مسالكتهم. وهدً وػلم نُػا

وهللا نض قغى غلى هبُه باإلاضًىت ؤهه بطا حاءه ؤهل الٌخاب لم ًدٌم بُنهم بال بما 

وهظا مثل في الؼها  ،ؤهُؼ هللا بلُه، وخظعه ؤن ًكخىىه غً بػٌ ما ؤهُؼ هللا بلُه

تللمدهً بدض الغحم وفي الضًاث  كٍغل والىيُؼ في الضماء بحن ال بالػضُ، والدؿٍى

ًان ًمٌىه ؤن ًدٌم بدٌم  .والىكـ بالىكـ والػحن بالػحن وؾحر طلَ والىجاش ن ما 

ًقةن نىمه ال ًهغوهه غلى طلَ.  الهغآن،

 بل 
 
 ما ًخىلى الغحل بحن اإلاؿلمحن والخخاع نايُا

 
،ويثحرا

 
وفي هكؿه ؤمىع مً  وبماما

ض ؤن ٌػمل اها قال ًمٌىه طلَ، بل هىاى مً ًمىػ   طلَ، واًله الػضُ ًٍغ
 
ًٍلل هللا هكؿا

ؼ غىصي ًو وؾػها. وغمًغال ب ي غلى بػٌ ما ؤنامه مً الػضُ، ونُل ؤهه ؤوطبً غبض الػٍؼ

ًطلَ.ُؾّم غلى 



 

    

      

ًاهىا لم ًلتزمىا مً قغاجؼ ؤلاؾالم ما ال  قالىجاش ن وؤمثاله ؾػضاء في الجىت وبن 

ًاهىا ًدٌمىًن   (6)." .باألخٍام التن ًمٌنهم الخٌم اها ًهضعون غلى التزامه، بل 

 

  

 )الحبشت( فال ٌششع في بالد املعلمين؟ -١
ا
 ألم ًىً هزا في بالد الىفاس هفشا أصلُا

 .بازخالف الضًاعنًاًا )الخىخُض/ والٌكغ( ال جسخلل  .١

وال ًىحض في بالص  ببالص الٌكاًعهل مػنى )غضم الهضعة/ ووحىص مً ًمىػه( مسخو  .٢

 حن )وهى اإلاػنى الظي بىِذ غلُه الكخىي(؟!اإلاؿلم

ًاهذ مىحهت إلاؿلم في بالص  .٣ جًٌ إلاً هى في  قلم)اإلاؿلمحن وقخىي قُش ؤلاؾالم 

ًان ٌؿخضُ بداُ اإلاؿلم في بالص الٌكاع، ألن مػنى  ( و
 
 ؤنلُا

 
بالص الٌكاع يكغا

 الخٌم ؾحر نانغ غلى بالص الٌكاع، بل ًخػضي إلادل الكخىي، يما هى ظاهغ.

ًًٌ في صولت الخخاع التن جدٌم  ؤلم (الخخاعًوبحن اإلاؿلمحن )ًٍىن  لها  ن الظيابل  .٤

 و؟!ُاؾبال

عت الم جصل أحي -٢ وكذ حىم بما  بها الىجاش يلم ًحىم  للحبشت، ولزلًم الشَش

 .وصله منها

ػت، لم ًًٌ  .١  بهال زالف ؤن ما لم ًهل بلُه مً ؤخٍام الكَغ
 
 .مٍلكا

)غضم  غلت الخٌم، وهي ؤيبر، هيلًٌ قُش ؤلاؾالم عيؼ في قخىاه غلى خهُهت  .٢

 قٌُل ًخم ججاوػ هظه الخهُهت؟!الاؾخُاغت( 

ًان ملٍا(؟ قلِـ ًل ملَ ًهضع غلى ؤٌؿخُؼ( مؼ  لم)هه ؤبل يُل ًخم ججاوػ  .٣ هه )

 ًل خٌم.
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٤.  ،
 
( ممضوخا

 
ًان )نالخا  ) ولم ًًٌومؼ طلَ 

 
اإلالَ مؼ العجؼ غً  لبهاثه فيمظمىما

 ن(.آبنامت خٌم الهًغ

ًان مؼ بغالن الامخثاُ لؿُاصة الكغع  .٥ ػت هل  وما نضع غلى الخٌم به مً الكَغ

 للخىخُض؟! قةن مجغص مىاقهت ؤخٍام الكغع صون طلَ ؤلاغالن، 
 
لٍُىن بغالها

 للخىخُض وبغاءة مً الكغى )يمىاقهت الٌكاع في بالصهم لبػٌ 
 
لِؿذ بظهاعا

 ألحل اإلاهلخت(. ؤخٍام الكغع

 لم ل جىىن هزه )صلت عالم( هضلث غيره مً العلماء، فال ٌعخمذ عليها؟! -٣

غاجه في يبِ نًاًا  ًالضًً( مموهى )ؤنل  ػلت في )الخىخُض( .١ حػخمضون غلى جهٍغ

 !؟والكغى()الخىخُض/

ًَُّقة ،ٌػظع )الػالم(الخىخُض  فيوهل بطا ُػ  .٢  ًٍىن ؾحره م طا ػ
 
مً هى ؤنل مىه غلما

 ؤهه ًجب ؤن ًٍىن ؤولى بالػظع؟! مؼ الخٌكحر()خٌمه 

غ )جىخُض الُاغت  جُمُتوهل بطا اؾخُاع ابً  .٣ ؼ( وبحنؤن ًجمؼ بحن جهٍغ  والدكَغ

غ مك  غلى طلَ قخاوي )للمؿلمحن(.. غوغُت ما قهمه مً )نهت الىجاش ن( وبنىجهٍغ

 )يما ًغي اإلاػتريىن( ..
 
ً حػاعيا ٍغ َغ ؤن بحن الخهٍغ ًَ ًتهمىا  قهل ألاولى ؤن ولم 

 ؤم ؤن ًتهمىا قهمهم هم )وهم مً هم(؟! قهمه هى )وهى مً هى (

قهام ؤولم ال ًٍىن قهمٌم ؤهخم )ػلت( مً )ؾحر غالم( حؿخضعي اإلاغاحػت غلى  .٤

 هم الاغتراى(.ال ؤلاحمالُت التن ال جدؿم )وًَ الخكهُلُت،)الػلماء( 

دٍى غضم  اش ن،ًدٍي بؾالم الىج وهظا الخاقظ ابً يثحر في )البضاًت والنهاًت( .٥ ٍو

ً مً  نضعجه غلى بظهاع بؾالمه ختى ماث، ًان بػض عحىع اإلاهاحٍغ دٍي ؤن مىجه  ٍو

ًان بػض قخذ زُبر في  اإلاضًىت ىغىضه بل ت ؤو ؤ 6زغ ؾىت آ)وطلَ   7ُو ؾىت هجٍغ

ت ًان منهم   ونبل بعؾاُ الىبن (هجٍغ عؾاثله بلى اإلالىى ًضغىهم بلى ؤلاؾالم، و

)ؤلاحماع غلى  ىوابً يثحر هى الظي خٍ الىجاش ن اإلاؿلم في الخبكت.. جىلى بػضمً 



 

    

      

ػت( وخٍي )زىاء  الىجاش ن  غلى ونالجه الىبن يكغ مً جدايم لؿحر الكَغ

َغ حػاعيؤصخمت ًَ ً( ولم 
 
 ًدخاج بلى خّل..وال بق ًدخاج بلى حىاب، ا

 
ً ٍاال

َ
َمً ألا

َ
ًْوًق

َ
ى ل

اإلاخإزغون الظًً ؾاًت قغقهم ؤن بكهم الخىخُض )هاالء الػلماء اإلاخكو غليهم/ؤم 

غا  هم وقخاواهم(؟!  بًهتربىا مً قهىم هاالء الػلماء ومً جهٍغ

خ.. -٤ ع لم ًىً كذ اهخمل في رلً الخاٍس فهل ٌششع بعذ اهخماله، ما وان  لىً الدشَش

 كبل رلً؟
ا
 مششوعا

( مً غمغ صغىة ؤلاؾالم )مً البػثت بلى آزغ ؾىت  69هدً هخٍلم غً ) .١
 
غاما

ت ؤو 6 ت(7ؤُو هجٍغ ؤغىام( مً غمغ صولت ؤلاؾالم ..قهل 6وهخٍلم غً ) ؾىت هجٍغ

ػت( جمحز صاع الخىخُض وؤلاؾالمًاهذ جلَ الضولت اإلابيُت غلى جلَ الضغىة )بال ق ، َغ

 غً صوع الكغى والٌكغ؟!

وبهما غً ؤنلها الظي هى مً الخىخُض،  ألاخٍام،زم بن يالمىا لِـ غً جكانُل  .٢

ؼ لؿحر غلى لىحي حملت ًووهى )بغالن التزام َاغت ا الؿُب، والبراءة مً ًل حكَغ

يُل وهى لم ٌؿخُُؼ بغالن  قهل اؾخُاع الىجاش ن بغالن هظا؟! هللا(..

 وهظا ؤمغ ال غالنت له بػضص ألاخٍام الكغغُت التن ونلخه. بؾالمه؟!..

ًان بكغوع واحبت ؤو  .٣ ؼ بهما  لًٌ  مؿخدبت،وهل ًيس ى اإلاػترى ؤن ايخماُ الدكَغ

ًاهذ بل ؤم ؤن )ؤنل الضًً( لم  الكغى(..)وهبظ  )الخىخُض( ىالضغىة مً ؤُو ًىم 

 مً ؤُو ؤًام الضغىة بلى ؤلاؾالم؟!..
 
ًان الىاؽ )ًىخضون( ًًٌ مٌخمال  ويُل 

ضزلىن في ؤلاؾالم ونتها؟!  ٍو

٥- ً
 
 في جصشفه.سبما لم ًىً الىاكع هما ه

ا
، وسبما وان الىجاش ي مخؼئا

ا
خُا  لل جاٍس

ػلم زالقه،هظا اإلا .6 ٌُ  وال ًضقؼ بٍلمت )عبما(. ىهُى ال 

ًابً  .2 ، جابػهما(وابً يثحر )ومً  جُمُتزم ؤهىا وؿدكهض بكهم الػلماء الثهاث 

 زابذ غنهم بال زالف. هموقهم



 

    

      

ال وؿخضُ بكػله اإلاجغص )والظي ًغص  هىاالجهل، أًلقمً ؤنبذ  ؤما جسُيء الىجاش ن، .3

( بل بةنغاع غل
 
ًان غليها الىجاش ن لؿىىاث  للخاُ الىبنُه الخُإ نُػا التن 

وال ًجىػ جإزحر البُان غً  غلُه.. ءغىضما وػاه صون بهٍاع ش ن غلُهوبثىاثه غضًضة. 

ًان البُان ًخػلو )يما ًضعى اإلاػاعيىن( بإغظم واحب  ونذ الخاحت.. قٌُل بطا 

ؤلم ًًٌ الصخابت ٌؿخضلىن بةنغاع الىحي غلى  ؟!وؤقىؼ مدغم )الكغى( )الخىخُض(

ًان  مً  ما 
 
" قٌُل بما لم ًًٌ زاقُا ًسكى مً ؤخىالهم "يىا وػُؼ والهغآن ًجُز

 )ولى بىهل مً اهخهلىا مً الخبكت بلى اإلاضًىت في خُاة الىجاش ن(؟! خاُ الىجاش ن

ً

 مػها بههت وػاعة  جُمُت ًان قُش ؤلاؾالم ابً ايم .١1
 
إلالَ ًىؾل ٌؿخضُ ؤًًا

ً:ابً جُمُتناُ ، الٍاقغمهغ 

ًان : لًٌ ؤنُى هىا الخمًٌ،زم الؿلُان ًاازظ غلى ما ًكػله مً الخهىم مؼ "  بطا 

ًاإلماعة والىالًت والهًاء وهدى  ًان ال  طلَ،اإلاخىلي للؿلُان الػام ؤو بػٌ قغوغه  بطا 

:ء واحباجه وجغى مدغماجه، ولًٌ ًخػًمًٌ ؤصا
 
 ونضعة

 
 مض طلَ ما ال ًكػله ؾحره نهضا

ًاهذ مً الىاحباث التن ًجب وطلَ أًل وحبذ.حاػث له الىالًت، وعبما  ن الىالًت بطا 

ًان الخضوص، وؤم نامت، وبكئهالخها، مً حهاص الػضو، ونؿم الجدهُل م ً الؿبُل: 

ً
 
ً. قػلها واحبا

 لخىلي بػٌ مً ال ٌؿخدوً 
 
ًان مؿخلؼما وبغُاء  ًدل،وؤزظ بػٌ ما ال  ،قةطا 

ناع هظا مً باب ما ال ًخم الىاحب ؤو اإلاؿخدب بال  طلَ:وال بمًٌ جغى  ًيبػي،مً ال 

ً به، قٍُىًن
 
ًاهذ مكؿض واحبا  بطا 

 
ب. دؤو اإلاؿخ طلَ الىاحبصون مهلخت  جهؤو مؿخدبا

ًاهذ الىالً ها ؤنام الظلم، ختى م، ومً جىاًللت ؾحر واحبت وهى مكخملت غلى الظبل لى 

ًان طلَ باخ هجىالها شخو نهضه بظلَ جسكُل الظلم قيها، وصقؼ ؤيثًر خماُ ؤٌؿغه: 

ًان قػل  مؼ هظه الىُت، و
 
.إلاا ًكػله مً الؿِئت بيُت صقؼ ما هى ؤقض منها  هخؿىا

 
ًحُضا



 

    

      

وهظا باب ًسخلل بازخالف الىُاث واإلاهانض، قمً َلب مىه ظالم ناصع وؤلؼمه 

،
 
غً اإلاظلىم يثرة الظلم، وؤزظ مىه وؤغُى الظالم، مؼ  بُنهما لُضقؼ قخىؾِ عحل ماال

ًًان  :ؤن ال ًظلم، وصقػه طلَ لى ؤمًٌ ازخُاعه
 
ًان ، مدؿىا ولى جىؾِ بغاهت للظالم 

.
 
ًمؿِئا

ؤما الىُت قبههضه الؿلُان  والػمل،وبهما الؿالب في هظه ألاقُاء قؿاص الىُت 

وال لههض  ال ألحل الخػاعى، ترى الىاحباث،بكػل اإلادغماث وبوؤما الػمل ق واإلااُ،

ًألاهكؼ وألانلح.

ٍىن في خو الغحل اإلاػحن ً واحبت، قهضًاهذ حاثؼة ؤو مؿخدبت ؤو  زم الىالًت وبن

ً وحىبا  حب ؤو ؤخبؾحرها ؤًو  ؤزغي.قُهضم خُيئظ زحر الخحًر
 
ًجاعة، واؾخدبابا

ومً هظا الباب جىلي ًىؾل الهضًو غلى زؼاثً ألاعى إلالَ مهغ، بل ومؿإلخه ؤن 

، يماًوًجػله غلى زؼاثً ألاعى، 
 
 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ًان هى ونىمه يكاعا

 ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

 ٍّ  ٌّ  ٱُّٱ ونىله حػالى: ،[32]ؾاقغ:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت

،[40-39ؾاقغ: ] َّ رن مم ام  يل ىل  

غاصة وؾىت في نبٌ ألامىاُ ونغقها غلى يكغهم ال بض ؤن ًٍىن لهم مؼ ومػلىم ؤهه 

ت غلى ؾىت ألاهبُاء وغضلهم، ل ؤهخاقُت اإلالَ ًو بِخه وحىضه وعغُخه، وال جٍىن جلَ حاٍع

ض ولم ً هللا، قةن الهىم لم وهى ما ًغاه مً صً ،ًًٌ ًىؾل ًمٌىه ؤن ًكػل يما  ًٍغ

بيغام مً ه، لًٌ قػل اإلامًٌ مً الػضُ وؤلاخؿان، وهاُ بالؿلُان ٌؿخجُبىا ل



 

    

      

 ٱُّٱ حػالى: زل في نىلهالم ًًٌ ًىاله بضون طلَ، وهظا ًله ص اإلاامىحن مً ؤهل بِخه ما

 هما،احبان ال ًمًٌ حمػهما قهضم ؤويضقةطا اػصخم ًو  [66: ]الخؿابً َّ  مئ خئ حئ جئ

، ولم ًًٌ جاعيه ألحل قػل ألاويض جاعى واحبًٌ آلًالم ً
 
 في زغ في هظه الخاُ واحبا

لم ًًٌ  احخمؼ مدغمان ال ًمًٌ جغى ؤغظمهما بال بكػل ؤصهاهما،الخهُهت. ويظلَ بطا 

 
 
هظا  وؾمنطلَ جغى واحب   وبن ؾمن الخهُهت، فيقػل ألاصوى في هظه الخاُ مدغما

الم لم ًًغ ً(6)." .قػل مدغم باغخباع ؤلَا

 

 عً مجاهذ جلمُز ابً عباط( وسوًيرهش بعع أهل الخفعير أن امللً كذ أظلم ) -١

 اللٌى ًذفع الاظدشهاد بهزه اللصت. وهزا

ًال ٌ عويما  .6
َّ
م ولى زبذ قال م زبىجه هظه واخضة.ؿل

َّ
ؿل هى نُى  بطالضقؼ به،  ٌ 

ٌل بإنىاُ ؤزغي )بط الاحتهاص ال ًهابًَم
َ
 باالحتهاص( وهظه زاهُت. ىه

ًلُخم الترحُذ، نبل الضقؼ. قإًً الضلُل غلى بًمان اإلالَ؟! .2

 جم يل ىل مل خل ٱُّٱةًماهه، مؼ جظيحر مامً آُ قغغىن ويُل ًهاُ ب .3

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم

ًان"ؾخضُ قُش ؤلاؾالم قهاُ: ا؟! ]وبه  [32]ؾاقغ:  َّ ىيمي ،  و
 
هى ونىمه يكاعا

 ["...يما ناُ حػالى

ػت الىبن الظي ول بل يُل ًهاُ بةًماهه، .4 ػت ؾحر قَغ عيًًُه قَغ ؤهه ؤمً به،  ضَّ

ً
 
 َّ مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني ٱُّٱ: قامتنَّ هللا غلى هبُه ناثال

ػت اإلالَ[؟! [76: ًىؾل]  ]بط لم ًإزظه ؤزاه بكَغ

                                                           
1 
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 للىبن  وهل ٌػهل ؤن ًٍىن اإلالَ اإلاامً .5
 
)الخابؼ للىبن بمهخض ى ؤلاًمان( مؿخىػعا

بهى الىيؼ هٌظا ختى ًمىث الىبن؟!  )اإلاخبىع بمهخض ى ؤلاًمان( ٍو

 لىظام امللً وكاهىهه،  ًىظف )هما رهش بعع أهل الخفعير(لىً  -٢
ا
لم ًىً مؼبلا

 له،
ا
 باألخز به. ول مىلادا

ا
 ول ملضما

 هظه يؿابهتها صغىي جدخاج بلى بزباث، نبل مداولت الاؾخضالُ اها. .١

ًامل وجام .٢ ًان مىكهال  غً اإلالَ وناهىهه بكٍل  )يما في هظه الكغيُت( قهل  ولى 

 يي ىي ني ميزي ري ٰىٱُّٱ حػالى: الامخىان الغباوي بهىلهٍؼض ًان مجاُ إلا

ًن ًًُلى لم ًًٌ هىاى اخخماُ أًل [76: ًىؾل] َّ مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ
َ
م دٌ

 بضًً اإلالَ؟!

ػت اإلالَ في هظه الىانػت )ؤو ختى في غضص مً الىناجؼ ؤ .٣ ما غضم الالتزام بكَغ

 غلى مؿخىي الخمٌحن الظي وهبه هللا لُىؾل خألازغًي
 
ًان ( قهن جضُ نُػا ُث 

ت في خٍىمت ًان الهٍى ًان خٍىمخه الٌباع)يػاصة ؤهل  ؤخض ألاع اإلالَ، واإلالَ وؤع

ًاهىا ًجم ؼ /طلَ الؼمان(  جىكُظ( ولهظا ًونًاء /ًوػىن بحن الؿلُاث الثالر )حكَغ

 رث يت ىت نت مت زت ُّٱ هجزخاع ًىؾل الدكَغؼ الظي ؾُدايم به بزًىا

  ىونض  [75-74]ًىؾل:  َّ اكيق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ٱ زث
َ
ظ كَّ

َ
غلى ؤزُه وه

 ىي ني ميزي ري ٰى ينىن نن  من زن رن ٹٱٹٱُّٱ )في الظاهغ( يما

ًاهىا [76: ًىؾل] َّ مئ خئ حئ  جئ يي ت في يثحر مً اءلاإلاؿقىم  بل 

اإلاماعؾاث التن ال جمـ اإلالَ، قُىؾل في هظه الهًُت لم ًىكظ الهاهىن الػام 

ًاهذ مجغص مٌُضة ؤزظ  ػخه، بل   غهىبت الؿغنت في قَغ
 
للملَ، ولم ًىكظ ؤًًا

م ًىٌغ ؾخػباص، ولالًااها ؤزاه، زم غاف مػه ؤزىه بػض طلَ في غؼ ألازىة ال طُ 



 

    

      

ًغلُه ال اإلالَ وال ؾحره ق
 
هى الهضع الىاضح مً مً الكهم قما ؾبو  ما نىؼ..م ِئا

ًًُ عي قإمغ ًدخاج الى صلُل بكهم ضًَّنهت )وانػت ؤزظ ؤزُه( وما قىم طلَ مما 

 . غالم

وهل ًخهىع ؤن  لم ًًٌ للملَ غلُه ناهىن وال ؤمغ وال ههن؟! هقٌُل ًكهم ؤه .٤

ًاهنؿمت )زؼاثً  ػت هبن هللا الػاصل ًيحؿًغ ذألاعى(   وقو قَغ
 
لَ إلاًان ا، ًوتصاثما

ػت  قِخه زايػىن لظلَ عؾم يكغهم؟!اوخ ؤما ؤن هىاى مً ًخىهم ؤن الكَغ

 ومان )ؤبىاب الؿُاؾت والانخهاص( وؤ نانغة غلى )باب الخضوص والجىاًاث(

ؼ(؟!حكمله مً ؤخٍام   جىػَؼ الثرواث، ؾحر صازلت في خهُهت)الدكَغ

ًان قهم قُش ؤلاؾالم بإهه )مؼ يكغهم ال بض ؤن ًٍىن له .٥ م غاصة وؾىت في وهل 

ت غلى ؾىت ألاهبُاء وغضلهم.. ولم ًًٌ  نبٌ ألامىاُ ونغقها.. وال جٍىن جلَ حاٍع

ض وهى ما ًغاه مً صًً هللا.. لًٌ قػل اإلامًٌ مً  ًىؾل ًمٌىه ؤن ًكػل يما ًٍغ

 )بإنل الضًً(؟! الػضُ وؤلاخؿان...(
 
 إلاكهىم )الخىخُض( وحهال

 
وما  ..مىانًا

 هغلى قهم هؤو جابػ مثله،وما خٌم مً قهم  ..؟!خٌمه غىضهم مؼ هظا الكهم

 ونىله غىضهم؟!.

ىؾل  .٦ ًًُقة -ولى ؤمغ بإمغ هللا-ٍو ًان   وإلاٍاهه ُاع ألمغ اإلالَ الٍاقغ بظلَ، هه بهما 

..ا هخُالظي ؤغُاه بحن حىضه وعغ
 
 لُاغت هللا قل لٌكاع ؤًًا

 
م ًًٌ ًُاع امخثاال

  ًملَ ؤن ًههغهم بهىجه غلى الُاغت التن ٌػلً ؤنها  . ولمةواخضهظ ًًٌ

امخثاُ لكغع هللا الظي ًضغىهم بلى ؤلاًمان به، وهم وملٌهم ًٌكغون به وهظه 

ًًُ ًان  قهل  ُاع  لًٌ لِـ بهىجه، وال بمهخض ى ؤلاًمان بيبىجه..زاهُه.. قُىؾل 

 اًل زم ًُاع ً(مامهللا )امخثاال للكغع ألهه  ما بإمًغ ًهبل اإلاػترى ؤن ًإمغ ؤخض

ًٌُ .اإلاامً( ؟!.مغ )اإلامخثل ألحل نىة آلًاوال  الكغع، امخثاُألحل  ًَؿًوهل  ى هظا مَّ

 للكغع ُجدٌ
 
 ال ؟!  اإلاػترى( ؤم) يلضما



 

    

      

 جلًلغيره أن ٌعضله عً  وًلفلم ًىً للملً  له،للذ وان جىلى ًىظف بخمىين هللا  -٣

 ًلضمه بملخظاه بش يء.ه الزي ُعل انً رلً العلؼلوعلُه فلم ًىً للم الىصاسة،

مً حهت  بطهل هظا الخمٌحن مىظىع له مً حهت الهضع ؤم مً حهت الكغع ؟!  .١

ًان الهضع )ًل ش نء بإمغ هللا( وجمٌحن ًىؾل بل وجمٌحن اإلالَ الٍاقغ ً ل طلَ 

 بالهضع الغباوي
 
 ولِـ هظا مدل الاؾخضالُ وال اإلاىانكت . ..ناثما

ًان طلَ  والهضع ٌكمل ًل ما قاء هللا وحىصه )مما .٢ ًدب/ ومما ًٌغه(، قةطا 

ً )الهضع الغباوي(
 
الىحه  هًى وهظا (..)مما ًدب همخىان( قهظا صلُل غلى ؤه)لاًل مدال

 الهضعي في الاؾخضالُ الكغعي. 

، مً حهت الكػل ؤلاوؿاوي اإلادٍىم بالكغع الغباوي والاؾخضالُزم جٍىن اإلاىانكت  .٣

ؼ في ؤقػاُ ألاهبُاء ..  قهل ًجىػ ؤن ًٍىن )اإلاامً وهى مدل الهضوة والدكَغ

ػت  ًاقغ في ظل قَغ ًاقغ له قػب  ًان الخٌم( إلالَ   مً ؤع
 
 )عيىا

 
اإلاىخض( وػٍغا

ت )ؤي ناصعة غً ل يكٍغ
َ
ىان

َ
د  ً قيها )مثل ًل ألاخٍام  ؾحر الىحي( ]ولى بكغوٍ 

 ت([؟!..غُالكًغ

)اإلالَ الٍاقغ وقغغه( مؼ وحىص )الىبن الىػٍغ(  وال مجاُ لىكي مػنى وحىص طلَ .٤

ؾلُان اإلالَ غلى وػٍغه. قؿاًت طلَ ؤن ًٍىن عؤًا لهاثله صون صلُل  ًل يوال لىك

ئ ًجًغقٌُل ، ت(ُبً جُما) وهى مسالل لغؤي مً هى ؤغلم مىه طى الغؤي ًغجح

 ( وعؤي ابً جُمُ غلى ؤن ًجػل
 
( ؟!  تعؤًه ) جىخُضا

 
ًا ونض ؾبو َغح هظه  ]) قغ

 . [ تالىهُ

ً

ً

ً



 

    

      

ىن الذخٌى فيها مً الفشوع التي وعلُه ًى ؟ تزًُظلؼت جىف ألِعذ )الىصاسة( -٤

ً
 
ًو

 
لُأجين على الىاط صمان ًىىن عليهم أمشاء ظفهاء  "  :عخىا لحذًثَذ في شًشِسخ

ؤخشون الصالة عً مىاكُتها فمً  ظهشون بخُاسهم ٍو ًلذمىن ششاس الىاط ٍو

ً
ا
فا ً أدسن رلً مىىم فال ًىىهً عٍش

ا
ً ول ششػُا

ا
ً ول حابُا

ا
 فال جىىن  " ول خاصها

ا
ششعا

 ا.لى

 طلَ بن غًُ .؟!.الهضًمت(ًىؾل إلالَ مهغ  وػاعةهل وؿِىا ؤهىا هخٍلم غً ) .١
َ

غف

ًاهذ مجغص ؾلُت جىكإالؼمان ال ٌؿاغض غلى الدؿلُم ب ًان . تظًُن الىػاعة  بل 

وػعائه، ًجمػىن بحن الؿلُاث الثالر  عؤؾهمصولخه وغلى عحاُ اإلالَ ويباع 

ػُت/ والخىكُظًت /واله و بُنهاط لم ًًٌُاثُت( ب)الدكَغ ػهغ في طلَ ال ػغف الخكٍغ

ً )وال في غهىع يثحرة جالُت له ًان ههِب ًّلِ بدؿب  منهم مً جلٌم الؿلُاث، و

( ؤزاهبل ؾبو وطيغها مً نهت ًىؾل )وهى ًإزظ  وعجبت ؾلُاهه. جمٌىهصعحت 

ظ الػهىبت ا يُل ؼ الظي ؾحرص الخٌم له ونض ى غلُه باإلصاهت وهكَّ زخاع الدكَغ

زِظه 
َ
ًان ًل طلَ مجغص مماعؾت )للؿلُت الخىكُظًت( بإ ِمً باقي بزىجه، قهل 

 وقهِ؟!

٢. ًٌُ ًِوهل 
ّ
 مً خٍىمت  )وػٍغ مامً( م اإلاػترى بإن هىاى نىعة ًٍىن قيهاؿل

 
حؼءا

ًاقغ( لضولت جظل ػت ؾحر هللا(ل)ملَ  ال ًٍىن في جلَ الهىعة ما ًىانٌ ًو ها )قَغ

ً ؟! ال )ؤنلُت( قخٍىن مؿإلت )قغغُت( )الخىخُض(..
 
ؤن ؤيثر اإلاػتريحن بمثل ًو زانت

قهل ًمًٌ  ،هظه الٍلماث ًسخاعون يكغ حىىص جلَ الضولت بلى ؤنؿغ حىضي قيها

)
 
لًٌ الجىضي الهؿحر )مهما  ..الغخباعاث ما ؤن ًٍىن وػٍغ اإلالَ الٍاقغ )مىخضا

 ًاهذ الاغخباعاث( قهى )مكغى(؟!

ًاه .٣ سخ مً )قغغىا( )لكغع مً مًٌ قيها اليذ اإلاؿإلت اإلاُغوخت مً الكغوع، أًللى 

ًنبلىا( وطلَ نض ًٍىن 
 
اإلاػتريحن مً  مً(.. وؤلاقٍاُ ؤن هىاى اصغاءً /ؤو  )خهُهت



 

    

      

 جًغي ؤن جلَ الهىعة، ال 
 
 مغجبُا

 
 واخضا

 
الضًً( مؼ ؤن صًً  )بإنلإزظ بال خٌما

ن نًاًا الخىخُض ويضه مً الكغى ألايبر ةألاهبُاء واخض وهى )الخىخُض( وغلُه ق

 ىخُض( ال جسخلل قيها قغاجؼ ألاهبُاء.)هىانٌ الخ

مؼ ختى ال مجاُ للهُى باليسخ هىا،  هوالصخُذ في هكـ الىنذ، ؤه لًٌ اإلاضهل .٤

الظي ال  هن مػاوهت اإلالَ الٍاقغ غلى بهاء خٌمةق ت قغغُت(..إن )اإلاؿإلالدؿلُم ب

ػت هؼلذ مً  لهى غمل ألانل. .قغع هللا ًهام قُه )بالًغوعة( مىػه في ًل قَغ

بل  ًٌ بال مؼ طلَ اإلامىىع..وبهما حاػ هىا إلاهلخت عاجخت لم جم غىض هللا،

ًان ٌؿخضُ بههت ًىؾل غلى اإلاػنى الظي طيغهاه  اإلاضهل  ؤن قُش ؤلاؾالم 
 
خها

ًاهذ الىالًت ؾحر واحبت وهى مكخملت  وخٌمه.. قاألنل ؤال ٌػان ظالم، لًٌ )لى 

ختى جىلها شخو نهضه بظلَ جسكُل  ا ؤنام الظلم،جىله ومً، غلى الظلم

ًان قػله   مؼ هظه الىُت و
 
ًان طلَ خؿىا الظلم قيها، وصقؼ ؤيثره باخخماُ ؤٌؿغه، 

ًؤإلاا ًكػله مً الؿِئت بيُت صقؼ ما هى 
 
 ت..ُبً جُمافي قخىي  ا.( يمقض منها حُضا

وال ًمًٌ  هما قهه ًخجُز غلى وانؼ جهترن قُه الخؿىاث بالؿِئاث،وبقال وسخ، 

و بُنهما وال قَ ؤن وانػىا قُه مً  ؤغلى  والاقدباى الاقتراىطلٌم الخكٍغ

 الهىع. 

ذَّ بً بين حاٌ )وصاسة ًىظف( وحاٌ )وصساء الُىم( الزًً ل  هائللىً الفاسق  -٥

 لُىظف في  وأن)ًذًىىا( باللاهىن الىفشي الىطعي فال ًخشحىن عىه.
ا
خالفا

 فُمخىع الاظخذلٌ باللصت على واكعىا املعاصش. . .وصاسجه

ضااجكهىا غلى ؤن هىاى )مكاعيت  بطا ،الخإنُل ًيغلى مؿخًى .١  ً ت(  قيها  نوػاٍع

الهىعة الكاجػت في وانؼ الضُو الػلماهُت  وهي) بالهاهىن الٌكغي الىيعي

ت( اًل .اإلاػانغة( )وهي  ضان قيها بهاهىن يكغًيًًُ وغلى ؤن هىاى )مكاعيت وػاٍع

ًاإلاخكو غلى جدهُهها في نهت ًىؾلعة الهًى
ُ
ع الكاعم بحن غًَِّدً( قُيبػي غلُىا ؤن ه



 

    

      

وبحن مىاٍ جىخُض وغمل  م بحن مىاٍ الكغى ألايبر،اًعهى ق )اإلاكاعيخحن(..بط

و بحن الخهُهخحن، وما الخوالكغع نض حاء بإغ نالح.. بـ غلى قهم بػٌ ظم جكٍغ

غص الىاؽ،  الؿىت والجماغت. بلى الىحي بكهم ؾلل ألامت وؤثمت ؤهل ًُ

ًاقغ( ًدٌمها )صاع يكغ( وال بضَّ ؤن هخكو غلى ؤن ًىن البلض .٢ غلى )قػب  )ملَ 

ػت وناهىن يكغي( ..وغلى ؤن )وػٍغ اإلالَ(  ًاقغ( مػحن غلى بهاء ولظلَ اإلالَ )قَغ

ًب.. ال  وال بضًَّصولخه  ًان ما ؾبو بمجغصه غلى ؤؤن هخكو  ضَّ ًن 
 
بحن  ال ًهلح قاعنا

 غ)اإلاكغوع واإلامىىع( مً )الىػاعجح
 
ًًهلح ؤن  ًن( قًال

 
/ بحن )الخىخُض قاعنا

ًان  نهما..في ًل م والكغى(  في ألن ًل طلَ 
 
ًىؾل )يما ؾبو  وػاعةمىحىصا

غه  مً الههت هكؿها(. جهٍغ

بل ًىهه  ؤما الهُى بان الكاعم هى )غضم صزىله جدذ َاغت اإلالَ وناهىهه باإلاغة( .٣

 بؿلُ
 
 بنامت قغع عبه اهه،)مؿخهال

 
  ( مػلىا

 
قؿاًت هظا الهُى ؤن ًٍىن عؤًا

هاَبل بكخىي قُش ؤلاؾالم التن نغع قيها ؤن  ؾحره، بغؤيهاَبل مًُوهى  لهاثله، بل هى م 

ًامل، وال ختى في ؤًىؾل لم ًًٌ ًهضع  ػت الغباهُت الػاصلت بكٍل  ن ًهُم الكَغ

غ وخاقِخه مً )غاصة وؾىت في إلاا للملَ الٍاق خضوص والًخه غلى )زؼاثً ألاعى(

ت غلى ؾىت ألاهبُاء وغضلهم(.. وهظا ؤمغ  نبٌ ألامىاُ ونغقها...وال جٍىن جلَ حاٍع

ًٌٌُكهض له غًُ ل مؼ يكغهم، بل ونض طيغها قغف الىاؽ، وما 
َ
ىاهض مً نهت ػه

ومداولت جسُي قهم قُش ؤلاؾالم ال  ت..ُالكهم الظي نغعه ابً جُم جغجح ًىؾل

،
 
ًؾِبًْبط  حؿنن قِئا

َ
ًه

 
 مػخبرا

 
ا  نٍى

 
ً ي نىال

َ
ي للهُى الظي ّهًبًَ)غلى ؤنل جهضًغ( قهل ج

 هانكىاه نىة غلى يبِ )الكاعم(الظي هدغعه؟!.

بن الكاعم بحن )اإلاكغوع/ واإلامىىع( مً الىػاعاث ًخطح بما ًلي .. ال قَ ؤن ؤي  .٤

ػت الغب  وؤنغ  .. اهُت، قهن صولت حػلىها عاًت الٌكصولت ال حػلىها ؾُاصة الكَغ

 مغ الىاهي ممً ؾىي هللا،الُاغت لظاَث آلًا والتزام نغاع بؿُاصة ؾحر قغع هللا،ؤلا



 

    

      

ًًُ ؼ  ُاع لظاجه بال هللا،قغى ؤيبر بغب الػاإلاحن )بط ال  والؿُاصة التن هي خو الدكَغ

م ،هي مً الخهىم اإلاسخهت باهلل(.. امذ غلى قٍل نىعة ن والخدلُل والخدٍغ

وغلُه، قال ًهضم  ها مىاٍ للٌكغ ألايبر..قَ بإن خهُهت ؤلانغاع بالٌكغ، قاًل

ًان ُمً بالهاهىن الٌكغي( ؤخض بإهه نض )صان ونل  بالؿُاصةبال بطا 
 
)خو  هغا

ؼ(  لؿحر هللا عب الػاإلاحن. الدكَغ

 الامخثاُهت ؤلاهٍاع والٌكغ، غلى ؤعيُت قٍل نىعة نامذ غلى خهُ وباإلاهابل.. .٥

ػ ت اإلاػخبرة، قهظه دً الصخُت الغباهُت، وصلذ غلى طلَ الهغاثلؿُاصة الكَغ

ًاهذ صغىة ًىؾل ىاٍ الخىخُض..الخهُهت جسغحها غً مىاٍ الٌكغ بلى م  ونض 

ىمه الٌكاع بلى الخىخُض )والتن بضؤاإلالَ ونًى مً حهت  تث في السجً( ؤغظم نٍغ

 جم يل ىل مل خل ُّٱ ، ناُ حػالى:الخىخُض، وؤوضح بهٍاع غلى حهت الٌكغ

 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم

 ُمً [34: ؾاقغ] َّ ىيمي
 
 بلى ؤن جىقاه هللا..قاؾخمغ صاغُا

 
ًًَ ىٌغا ًغه ؤن لم ولم 

ًًَ ٌؿخجُبىا له.. هضع غلى قغى قغع هللا بالهىة، وال بػالت يما لم ًًغه ؤهه لم 

صزىله في الىػاعة صزُى مىاػغت ال  ًانؤصي ما غلُه بط قهض  ناهىن الُاؾىث..

 ظلَ.ب، وع  ن هللا مىه  صزُى بنغاًع

م بغاهت الٌكاع غلى بهاء صولتهم.. .٦ وهظا الخٌم ؤنلى ال زالف  لًٌ ًبهى جدٍغ

لٌىه يإي مدغم، بطا لم جمًٌ  غلُه، مً حهت مىؼ بغاهت الباَل في ألاعى..

بالٍلُت، وؤمًٌ بخىلي الىػاعة لهم جهلُل الكغ والظلم، وػٍاصة الخحر  هػالخب

ًان  والػضُ، وؤمًٌ بظلَ خماًت الضغىة وؤهلها.. هظا ؤخؿً ما ًمًٌ، في ظل و

اصة الكغ والظلم، والهض غً الضغًى بط طلَ الىانؼ، ة والدؿلِ غلى البضًل ٍػ

ًان جىلُه ا  غلُه، وهظا ما نغعه ابً ؤهلها، 
 
ًان واحبا  جُمُتلىػاعة مكغوغا وعبما 



 

    

      

ً
 
ان، خؿقةن الهىم لم ٌؿخجُبىا له، لًٌ قػل اإلامًٌ مً الػضُ وؤلًا"  :ناثال

 ". َ.ً بيغام اإلاامىحن مً ؤهل بِخه ما لم ًًٌ ًىاله بضون طلوهاُ بالؿلُان م

ًاقغ في ظل ناه .٧ ىن يكغي( جدخمل الخهُهخحن قهىعة الضزُى في )وػاعة ملَ 

خهُهت ؤلانغاع واإلاىاقهت، وخهُهت ؤلاهٍاع واإلاىاػغت. ولٍل خهُهت  :طيغه الؿابو

ؿُاصة ؾحر الكغع ل الامخثاُلى مىاٍ قغى ؤيبر )لهُامها غلى قاألًو خٌم ًىاؾبها.

اغت مىاٍ جىخُض  الغباوي( والثاهُت ة الكغع ؿُاصل الامخثاُلهُامها غلى )َو

 لها، ولم ًازغ الدكابه  ما،غلى خهُهت  الغباوي( وبطا صلذ الهغاثً
 
ًان الخٌم جابػا

 اإلاظًىع في الهىعة.

  الىجاش ن، غً جُمُتوال ًكىجىا هىا الخظيحر بٌالم قُش ؤلاؾالم ابً  .٨
 
ًان ملٍا ونض 

ً
 
 غً بغالن  مؿلما

 
ًاقغ، ولم ًمٌىىه مً بظهاع بؾالمه قًال  غلى قػب 

 
مىخضا

ػت الغباهُت، لٌىه قػل ما ًهضع غلُه مً ههغة ؤلاؾالم وخماًت  ؾُاصة الكَغ

 ؤنغه الىبن 
 
 مكغوغا

 
وؤزنى  اإلاؿلمحن والضغىة بلى الضًً، قٍان طلَ مىه غمال

واخضة ًُغصها  ًىُلو مً ناغضة قغغُت جُمُتبً وا .غلُه خحن وػاه ونلى غلُه.

، وهدىهما..
 
، ؤو وػٍغا

 
ًان ملٍا قهظا ًايض الكهم الظي نغعهاه  في هظا الباب، إلاً 

ً -عخمه هللا-غىه 
َ
ًونض ؾبو الٌالم غً قخىي الىجاش ن، ق

ُ
ًًَخًَْؿًلد نها ةغ هىا قد

 مىاَي وجضغم ما طيغهاه مً قاعم بحن جضغم ما حاء في هظه الكخىي ، مً حهت.

 مً حهت ؤزغي. ،الُهَىًع)الخىخُض/ والكغى( في هظه 

ً

ً

ً

 



 

    

      

املشاسهت في الىصاساث أو )املعألت غير مىحه لهزه  جُمُتهُف رلً، وهالم ابً  -٦

عت( بالبرملاهاث في الذٌو التي ل جحىمها ظُادة  كاعذة هى مىصب على  لالشَش

ثم إهه مً  الخعاسض(؟!..عىذ  أعظم املفعذجين، وجحصُل أعلى املصلحخين، ءدس)

ً
 
م أن )أعظم املصالح هى الخىحُذ(فهى الزي ًجب جلذًمه عىذ الخعاسضامل

َّ
 .عل

عى والترحُذ( في قخاوي انهت ًىؾل وطيغ ناغضة )الخػ جُمُتإلااطا طيغ ابً  .6

بل وحػل  ؟! جخػلو بىانؼ في ػماهه ؟!.. ؤلم ًجػل الههت مً ؤصلت الهاغضة

ًان ٌؿخضُ  ًيلهاغضة غلى مؿخًىالههت مبِىت لؿػت جُبُهاث ا الجؼثُاث ...بط 

ًنُ ًيبظلَ غلى مؿإلت الكخًى
 
)بمػنن قمُى الهاغضة لهظه اإلاؿإلت وما  ػا

ًان ٌؿخضُ بظلَ،  ٌكااهها، يما حاء في الضلُل اإلاظًىع للهاغضة( وقُش ؤلاؾالم 

ًان اإلاخىلي للؿلُان الػ). إلاً هى في صولت ؤلاؾالم ًاإًلم ؤو با..بطا  ماعة ػٌ قغوغه 

والىالًت والهًاء وهدى طلَ...( يما ؤؾخضُ بههت الىجاش ن )وهي مً هكـ 

  الباب(
 
 ما ًخىلى الغحل بحن اإلاؿلمحن والخخاع نايُا

 
إلاً هى في صولت الخخاع )ويثحرا

.)
 
 بل وبماما

ً وبالهُؼ، لِـ .2 لًٌ الخالف  )ؤغظم اإلاهالح هى الخىخُض(.. هىاى زالف غلى ؤنَّ

ً
 
ت غلى قهم ؤن اإلاؿإلت مدل الجزاع يُ، واإلاباإلاضغاةىدُجت هما  هى غلى الب ،خها

 مؼ الخىخُض ،غلى وحه ال ًمًٌ الخسلو مىه في جُبُو ًٍىن 
 
مخػاعيت نُػا

ًاقًغ ًان خٍىمت )  مً ؤع
 
ػت(..  ةقُه )اإلاىخض( عيىا لى يما  ال جغقؼ ؾُاصة الكَغ

ًُمً صعىا ع 
ًظهغ له ؤن ) للتهضًض بالهخل بن لم ًٌكغ ، قةهه لِـؤن مً ًخػغى  ضَّ

بن مهلخت الخىخُض ؤغظم مً مهلخت بههاط .. ( والخػلُلالٌكغ بههاطا لىكؿه

ؾحر  ًيلثاهُت( قهظه الضغًىجىػ الخطخُت باألولى ألحل بههاط اجالىكـ، قال 

 يما في صخُدت أل
 
ً ًت )بال مً ؤيغه..(آنها مًاصة للىحي يخابا

 
يما في خضًث  وؾىت

ػ
َ
ًاهذ مهضمت  ض""بن غاصوا ق ؤن )مهلخت الخىخُض ؤغظم مً مهلخت بههاط وبن 



 

    

      

غلُه هدُجت  إلابنن غلى هظه اإلاهضمت والظي بىِذالكهم ا  ؤنصخُدت، باًل الىكـ(

قٌظلَ ال ًصح الاغتراى غلى  مًاصة للىحي، هى بالهُؼ قهم ؾحر صخُذ..

 بط مً ناغضة صخُدت.. ناخبه، ه( بكهم ًكهمتالخكهُلُؤصلتها  مؿإلخىا )واًل

ولظلَ قدحن جٍلم قُش  ال للهاغضة اإلاخكو غليها.. ًخىحه ؤلابُاُ خُنها لكهمه،

  ؤلاؾالم في )ألامغ باإلاػغوف والىهن غً اإلاىٌغ (
 
غً ألاغماُ التن حكمل خها

ًُُ ، قِكترى قيها مكغوع وممىىع ال ًمًٌ الكهل بُنهما، ق
 
ًوباَال

َ
ألاولى منهما ضم ه

لَّ ؤ :ناُ بإصلت الىحي، بمحزان الكغع وجغحُده
َ
حػِىَػ الىهىم البهحر اها بلى  ن)ون

]
 
با هي التن جضُ غلى  قان الىهىم ؾحرها في هظا الباب( ]وهظا هو يالمه جهٍغ

 اإلاخىىغتجضُ غلى الترحُذ الصخُذ فى الجؼثُاث  التن، وهى الهىاغض الٍلُت

 غً ناغضة جدذ جلَ الهىاغض الٍلُت  اإلاىضعحت
 
 جدذ ناغضة، وزغوحا

 
)صزىال

ام ؤو مُلو، وجٌكل غغي( بط ألاصلت الخكهُلُت هي الهايُت غلى ما هى ؤز

ل الٍلُاث غلى اإلاؿاثل الجؼثُت ؤو زُإ طلَ، ألن مً نضع غىه الخٌم  صخت ججًز

 الخكهُلي هى مً نضعث غىه الهىاغض الٍلُت.

غ اإلاػترى بما ؾبو مً ؤن اإلاكاعيت الهاثمت غلى هًًًُِ ؤلاقٍاُ، بال بإن دلًًُقال  .3

.اإلاىاًػ
 
 مٌكغا

 
وبػض طلَ ًخمهض  غت، وهى مكاعيت )ؤلاهٍاع/ ال ؤلانغاع( لِؿذ مىاَا

بلى الخىخُض، وخماًت اإلاىخضًً( هي مهالح عاجخت )خماًت الضغىة  ى ؤنُل بلبالؿ

ت غلى بػالخه في الخالت  بغاهتغلى مكاؾض  ًاقغ( ال ههضع بإؾبابىا البكٍغ )ؾلُان 

ٍىن ىًَُّاإلاػ  الضًً ًله هلل.ت لىهُم صولت الخىخُض ٍو

له، وغضم مىانكت نًُت واؾخضال وجهػُضهؤلاؾالم قُش مً جإمل يالم ًو

الٌكغ في هظا اإلاىاٍ )ال بةزباث/ وال بىكي( ًجؼم بإهه ال ًغي )هظا الضزُى الظي 

ًال ما اصغا هى،ونكه 
 
( بل حػامل مػها  ه ؾحره في نكخه( ال ًغاه )مىاَا

 
مٌكغا

لح باإلاكاؾض( وؤقتى في هظاثغها، مً هظا يمؿإلت قغغُت جسخلِ قيها )اإلاها



 

    

      

ًالجيـ مً اإلاؿاثل، 
 
م قٌُل ًصح للمػترى ؤن ًهد ا نغعها..اها غلى م اؾخضالال

ًؼؤغلى هىا نًُت )الخىخُض   إلزغاج اإلاؿإلت غً ّخض  اإلاهالح( ٍو
 
قغوَا

قخىاه، وما نغعه في قهم  فيجسالل ما ؾُغه قُش ؤلاؾالم  )ؤلاًمان/ؤو الٌكغ(

 .؟!غخمض غلُه.اي الظ هصلُل

غلى الجمؼ بحن )بظهاع نًاًا  جُمُتزم بن الظًً جابػىا قُش ؤلاؾالم ابً  .4

ؼ زانت(  مكغوغُت  ازخُاًع)وبحن الخىخُض غامت، ونًُت الخىخُض في الدكَغ

تهمحن.. وال لِؿىا بُمً ل الػلم..مً ؤه ةًريثاإلاكاعيت غلى ؾبُل اإلاىاػغت( هم 

لحن..ُمً ل َجهَّ َغ في هظاًو ًَ  للخىخُض هم لم 
 
ًبل عؤوه ههًغ ..ههًا

 
منهم غلى  للخىخُض.. ة

 الخهغ:ؾبُل اإلاثاُ ال 

  ًغة الػغب(.الؿػضي )الػالمت غبض الغخم  وعٍث مضعؾت قُش ؤلاؾالم في حٍؼ

  ت، ) قايغ الػالمت اخمض ًان نايُا قغغُامدضر الضًاع اإلاهٍغ  وناخب ،والظي 

 (.الٌخاباث اإلاخػضصة يض الػلماهُت

  ذ،فى  الؿلكُحن )قُشالكُش غبض الغخمً غبض الخالو الضاعي بلى جىخُض ًو الٍٍى

 الخايمُت(.

 ػت[الػهُضة]غمغ ألاقهغ )مالل ؾلؿت  الكُش الضيخىًع ؤلالهُت ال  ، ويخاب الكَغ

 (الهىاهحن الجاهلُت

  الكُش غبض اإلاجُض الكاطلي )مالل ]خض ؤلاؾالم[ وقُش صغىة ؤهل الؿىت اإلاىبثهت

 مؼ الكُش ؾُض نُب(. م.6965غً مجمىغت 

  ]ًًػت ونلخه بإنل الض الكُش الضيخىع نالح الهاوي )مالل ]جدٌُم الكَغ

ػت  الػلماهُت وؾحرها مً نًاًا الاغخهاص ًووالػضًض مً الٌخب خُى الكَغ

  .لخ(بوالؿُاؾت الكغغُت والانخهاص ؤلاؾالمي و...



 

    

      

 غخض اإلاػترى بغؤًه..اؤزغي ههُى مهما  ةقمًغ وؾحرهم يثحر مً غلماء ؤهل الؿىت..

خٌم هاالء الػلماء ومً ًىاقهىنهم؟ وما  الٌالم؟ ومااهظا  جُمُتقما خٌم ابً 

ًواإلاؿلمحن؟ خٌم الظًً ًهلضونهم مً غمىم ؤلاؾالمُحن

 فيهظه اإلاىانكت .. وهى ؤهىا هىا هبدث  نؾاًت ألاهمُت نبل ؤن هىه فيًبهى ؤمغ . ٥

 الػلماء،مً زالُ ألاصلت وقهم  الكغغُت،مً الىاخُت  للمؿإلت الػلمنالخإنُل 

حغث  التنومىانكت ألانىاُ وؤلاًغاصاث .. وال هىانل آخاص الخُبُهاث الىانػُت 

 الثاويغلى  )الخإنُل(( ومضي اهًباَها .. قةهىا هدخج باألُو هىاى /ؤو)هىا

 الخإنُل،قهه  وؿخصخب الخُبُو،( وال غٌـ .. ألهىا غىضما هىانل )الخُبُو

ولًبِ مىاٍ ألاخٍام  الاخخماالث،وإلصعاى  الخهغقاث،مُحز صالالث وطلَ لخ

ًا ..قُىظغ  بغاهت،ًاهذ اإلاكاعيت هكؿها مؼ ما قيها مً  )قةطا ًمًٌ ؤال جٍىن قغ

ًوؤغلم.وهللا ؤغلى  منها(ؾحرها .. مما نض ًٍىن ؤنل بقٍاال  في

ًاهىا خٍاما  الخىخُض( )مىاٍ فيوبهىا  الٌكغ( )مىاٍلهض قاعم هاالء  .١١  فيمؼ ؤنهم 

ػت هللا .. ألنهم التزمىا )الامخثاُ( لؿُاصة الكغع ال  ًاهذ  ؾحر،ظل ؾُاب ؾُاصة قَغ و

ال غلى الامخثاُ  وصغمه(بدماًت الخؿُحر  )ولًىغالنتهم بؿحره ناثمت غلى ؤلاهٍاع والخؿُحر 

لهىعة ، بل هى خهُهت )نض جضُ غليها امىاٍ الٌكغ ( لِـ نىعة ظاهغة قهِ..وألن )

، و)ال غبرة بظاهغ صلذ الهغاثً غلى غليها( بالىظغ الى مجمىع الهغاثً/ونض ال جضُ 

ػت(.  فيؤبُلذ الخُل ( ولهظا )زالقه ًًالكَغ

ًاهذ قخاوي يثحر مً غلماء ؤهل الؿىت والجماغت جىُلو مً قخاوي ابً  .١٢ لهظا 

هكـ الىنذ الظي  يف اإلاىاػغت ( ًًُى) قغغُت صز فيجُمُت اإلاظًىعة ، ؤو جخىاقو مػها ، 

ػت ( وؤنها مً )جىخُض هللا(ًدبنى قُه هكـ هاالء الػلماء نًُت )خايمُت ا يما  ،لكَغ

غها ( ونض طيبالغصة والكغى ألايبرجغص الخٌم لؿحر الكغع ) التنًدٌمىن غلى الػلماهُت 



 

    

      

 .. مبما ٌؿنى غً بغاصة طيغه ،ؤؾماء غضص مً هاالء قُما ؾبو
 
وحضًغ بالظيغ ؤن  زاهُا

ومؼ  ،)ُصَولىا الػلماهُت( اإلاػانغة فيالخٌم  يفمكغوغُت الضزُى  فيهىاى مً ًسالل 

ػت )طلَ )ال ًٌكغ( مً  ض ههغة الكَغ  ًٍغ
 
ىي الكُش ؤبى مدمض عاحؼ قخصزل مىاػغا

ًُاإلاهضس ن ( إلاا يص.غباؽ مضو ، وبلخاج يالجؼاثغ )الكُش غل فيناصة حبهت ؤلاههاط  ، خى

ػُت جدذ قػاع )صولت بؾالمُالاه اصزلًى غالنت الكُش زالُ غام( / ًو تخساباث الدكَغ

، وبػمىم  ، وبىا )الجبهت الؿلكُت(-هللا  عخمها - ليطالكاغبض اإلاجُض  شبالكُ عقاعى ؾغوع 

ًالاؾالمُحن( . 

ضَعى غلى والػمىم( )ؤلاخٍامقإًً بػض هظه الجىلت الخكهُلُت طلَ  .١٣
ُ
 )ًلجٌكحر  اإلا

ت(؟! .. وؤًً جلَ  هللا(ؤهُؼ  خايم بؿحر ما و  ؤلاؾالمي(الخايم بحن ) تالظاإلا )الدؿٍى

ل( و  ؟! .. الػلماوي( )الخايم ؤلِـ قُما طيغها ما ًمىؼ )الخٌكحر( ولى بإغظاع )الخإٍو

ػت يمً ( قُمً ً)الخهلُض( ؟! .. بل ؤًً )الػهل / والػلم / والػضُ جػل مً ًىهغ الكَغ

جػل ؤولُاء هللا يإغضاثه ؟!.. ؾبداهَ هظا اهخان  ..يهاًىد ً غظُم.ٍو

  



 

    

      

  



 

    

      

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 

    

      

ىصشون( الىفاس أو )املشجذًً(، كذ وكعىا في )هفش  بل إن الزًً )ًذعمىن ٍو

ًألِغ ول )مً والى الىفاس ًىفش بزلً(؟..  املىالاة(

ً

 غلى ؤن هاالء )اإلاغجضًًقلىخكو  .١
 
هَغن طيغهم ؤوال ًُ   بالٌكاع،( الظًً 

 
لِؿىا نىكا

،
 
ًبط ؤن منهم مً ًٍىن جٌكحره  نىكحن:بل  واخضا

 
( )جٌكحرا

 
سخلل  مدٌما ًُ ومنهم  غلُه،ال 

ًمً ؾِبهى جٌكحره 
 
( )جٌكحرا

 
لًٌ ؾِبهى إلاً ال ًٌكغه  مػخبر، قغعيله وحه  احتهاصًا

 وحه 
 
ً مػخبر. قغعيؤًًا

و،ظهغ نُمت هظا وج ً الخكٍغ
َ
ض ح ت خحن هٍغ ًَ لى )الظًً ب )اإلاغجضًً(( مً هاالء )الخٌكحرػِض

بجىاػ ؤال  احتهاصًا( )جٌكحرهمً ًٍىن  ي.. قال مجاُ للٌالم غً جٌكحر مً ًىال ًىالىنهم(

 ة(الًاباإلاى الخٌكحر)هىا .. قُمخىؼ  )بغصجه(جٌكحر مً ًدٌم ؾحره  )اإلاىالي(ًثبذ غىض طلَ 

(الؿاجـ  الاحتهاصي )للخالفمغاغاة 
 
ً..يما ال ًسكى قغغا

ًمىالاة مً ًٍىن جٌكحرهم  فيمىدهغة  الخٌكحر(قخبهى )ؤخٍام 
 
( )جٌكحرا

 
ؾىاء  مدٌما

ًان طلَ الٌكغ ) (ؤ
 
.قهاخبه لم ًًٌ مً ؤهل الهبلت  ؤنلُا ًان طلَ الٌكغ  ابخضاء  ؤو 

ً
 
ًان  ؤلاؾالم،غً صًً  )مغجض(قهاخبه  غلُه( )َاعثا ً.-باهلل والػُاط-مً ؤهله بػض ؤن 

وعيىاها الكغغُان هما  )الُهغب(مً  اللؿىًيقإنلها  )الىالء(ؤما خهُهت  .٢

وبما ؤن  الظاهغ،الهغب  هيوالىهغة  الباًَ،ألن الخب هى الهغب  والىهغة( )الخب

قالخب ؤنل للىهغة .. ويبِ خهُهُت اإلاىالاة ؤنل ًترجب  للظاهغ،الباًَ ؤنل 

ً اإلاىانكت.غُت مدل الكًغ ألاخٍامغلُه يبِ 

( قةهه ًٍىن مً ؤخض )بٍاقغوحػلو  ؤلاؾالم،نضع غمً ًظهغ  ابط )قالخب( .٣

  الخالُت:ألانؿام 

ً وألاػواج  غلُه،وهى خب نض قُغ الىاؽ  ،الُبُػتخب  (6 يدب ألابٍى

إلاا  ؤلاوؿان،ؤو مً لهم قًل غلى  ألاناعب،وؤلازىة وألابىاء وهدىهم مً 



 

    

      

وهدى طلَ .. وهظا الخب  بليهم،حبل غلُه الػباص مً مدبت مً ؤخؿً 

حؿحر خٌمه  )اإلاباخحن(. وباًلمالم ًخػّض ؾببه وخّضه  مباح( )ؤنله في الُبُعي

 لخجاوػه للىىع ؤو الٌم 
 
ً اإلاباخحن.جبػا

  ًمً ألاصلت غلى هظا الهؿم
 
(/ًو )وحىصا

 
 الصخابيما وعص غً  خٌما

عؤؽ  وؤبىه  بً ؤبى ابً ؾلُى الجلُل غبض هللا بً غبض هللا

ض ؤن جهخل غبض هللا  بلؿنن"  :  للىبنخُث ناُ  اإلاىاقهحن،  :)ؤيؤهَ جٍغ

،قةن يىذ  ؤباه(
 
وغلل طلَ بإهه ًسص ى ؤال  ؤها "ختى ؤنخله  قمغوي قاغال

  ناُ: قُهخله، ؤبُه( )ناجلًهبر غلى عئٍت 
 
" قإًىن نض نخلذ مؿلما

 لهخله بغالء   )لألبىة(قٍان ًدبه  ." .بٍاقغ 
 
ًان مؿخػضا  هللا( )إلادبتو

 ألبُه غلى 
 
ًان ًساف ؤن جدمله اإلادبت الُبُػُت بطا ػاصث زإعا و

   هللا(. )مػهُت

 ( 
 
ًاقغة(مؼ ؤنها  بالٌخابُت، بباخت( الؼواجومً ألاصلت ؤًًا .. والؼواج ال  )

 يك ىك ُّٱحػالى: لهىله  الُبُعي( )الخبًٍىن بال مؼ نضع مً 

هِبل الػانل غلى الؼواج بمً  [26: الغوم] َّ  يلىل مل ًُ مؼ امخىاع ؤن 

.قظلَ مؿخدُل  وحه(ًل  )مًًبؿًها 
 
ًغهال

ًان طلَ  اإلامىىغت،وهى الخب اإلادّغم اإلاخػلو بالكهىاث  ،الهىًيخب ( 2 ؾىاء ؤ

ْضعؤو ألحل  الخب( )هىعاإلاىؼ ألحل 
َ
ظهغ طلَ بما ًترجب غلُه  الخب( )ن .. ٍو

ط ًل خب صغا الى الػهُان ب .. خغام(ؤو باعجٍاب واحب/بترى )مً الػهُان 

ًخغام(. )خبقهى 

  ًمً ألاصلت غلى الهؿم
 
(/  )وحىصا

 
خحن  ؤلاقَ( )خاصزت فيما وعص  وخٌما

،بً  يغبض هللا بً ؤب غً بً غباصة  صاقؼ ؾػض   الىبنإلاا ؤعاص  ؾلُى



 

    

      

ًان ؾػض  فيٌػانبه إلًظاثه بًاه  ؤن ً"  -الخضًث في يما-ؤهله .. و
 
 عحال

،
 
قمىؼ ما ًجب مً غهىبت ابً ؾلُى  مؼ  الخمُت "ولًٌ اخخملخه  نالخا

غلمه باؾخدهانه جلَ الػهىبت قغغا .. قٍاهذ غهبُخه لهىمه مً 

  اإلاػهُت.جلَ  فيحؿبب  الظي لهضعها، اإلادغمت( )اإلادبت

 ومً ألًا 
 
م(صلت ؤًًا ،الاؾخؿكاع إلاً ماث  )جدٍغ

 
  حػالى:وطلَ لهىله  ًاقغا

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

 رب  يئ ىئ ٱ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب

 لهم( )الاؾخؿكاعقاإلاهابلت بحن  [664-663الخىبت: ] َّ يق  ىق يف ىف

ؼ  الٌكاع،جضُ غلى ؤهه ُمىاف  للبراءة الىاحبت مً  منهم( و)البراءة مؼ حكَغ

م( بهىله  .. وؤمًٌ ؤن ججخمؼ ؤنل البراءة مً الٍاقغ  ًان( )ما)الخدٍغ

البً   الىبنوالؾخؿكاع  ببغاهُم،لكػل  له،مؼ الاؾخؿكاع  الضًً( )غلى

م الاؾخؿكاع مً  ؾلُى نبل هؼوُ هظا الىهى .. قضُ طلَ غلى ؤن جدٍغ

قلِؿذ ًل اإلامىىغاث إلاا  وبالخاليال مً ؤنلها ..  الىاحبت(البراءة  )قغوع

(  ن بالًغوعةجًٍى للٌكاع(اإلادغمت  )اإلاىالاةقيها مً 
 
بل مً طلَ ما  ..يكغا

،هى مدغم ولِـ 
 
ً اإلاظًىعًٍ.الضلُلحن  فييما  يكغا

ًان  يكغه،وهى خب الٍاقغ ألحل  ،الٌكغخب ( 3  ما 
 
مً  اإلادبت،لهظه  الضاعيؤًا

المخىاع  الضًً،قةن مدبت الٌكغ مىاقُت بظابها ألنل .. ؤحىاؽ الهىي اإلادغم

مؼ مدبت ما ًىانٌ  وصًىه(/ وعؾىله /  )هللاالهلب ؤنل مدبت  فيؤن ًجخمؼ 

ىاػمها قهظه اإلادبت للٌكغ مؼ ل .بضًىه( ./ ؤو بغؾىله / ؤو  )باهللطلَ مً الٌكغ 

ً. يكغ بال زالف هي، مً ؤلانغاع والغيا بالٌكغ



 

    

      

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :حػالىنىله  طلَ،مً ألاصلت غلى 

قجػل اإلاىالاة  [607الخىبت: ] َّ  ينىن من خن حن جن يم ىم مم  خم

،للٌكاع 
 
ًاهذ مدبت الٌكغ وههغجه خهُهت مههىصة مً  يكغا بىو  قػلهم،بط 

غ اناُ  الهغآن. ى اليهىص والىهاعي مً صون اإلاامىحن  مً ":   الُبرًيبً حٍغ
ّ
جىل

تهم.ًنهم صمً ؤهل  ؤي: منهم،قةنهم 
ّ
 بال وهى ب ومل

 
ى مخىلى  ؤخضا

ّ
ه قةهه ال ًخىل

،ضًىه وما هى غلُه وب صًىه قهض غاصي ما زالكه  نوبطا عيُه وع   عاى 

مهوسخُه وناع 
ُ
ً .([ومً ًخىلهم مىٌم قةهه منهم: )جكؿحر آًت في] (6)". ُخٌَمه خٌ

ً

اإلاىالاة  )خضقالبض ؤن هدغع البدث خُى  بالىالء( )الخٌكحرصام يالمىا غً وما .٤

 فييما ؾبو  مٌّكغ( )والءهى بالًغوعة  للٌكاع، اإلادغم( )الىالءبط لِـ ًل  اإلاٌكغة(

جغحؼ الى  )الخّض(طلَ  فيوزالنت يالم غلماء ؤهل الؿىت  .. ؤنؿام مدبت الٌكاع )ؤصلت(

ً نىلحن:ؤخض 

 ألحل  ،الضًًالىالء غلى ( 6
 
ًاقغا قةهه ًٌكغ بال زالف بحن ؤهل  يكغه،قمً والى 

ثبذ طلَ بإخض  .. الػلم ً:ٍو ً ؤمٍغ

ؤو بمدبخه .. مً نُى  به، اؤو بالغي بةنغاعه، ،الٌكغالا ما ال ًدخمل  نضوًع -6

ً قػل.ؤو 

 هؤلانغاع ؤه ، لًٌ صلذ الهغاثً ؤًو نضوع ما ًدخمل الٌكغ ؤو الػهُان -2

ً
 
 /ؤو عيا

 
 /ؤو بنغاعا

 
ً. (نضع غلى وحه الٌكغ )مدبت

باغخباع هظ الػمل الظاهغ ال ًهضع بال  ،اإلاؿلمحننل الٌكاع يض  فيالهخاُ ( 2

 / ؤو 
 
 / ؤو بنغاعا

 
(.غلى وحه الٌكغ )مدبت

 
ً عيا

                                                           
1

 .الاوىل امرساةل. ط 422/  12 امطربي ثفسري 



 

    

      

بسالف الخٌكحر  َمّغ،يما  )مدٌم(قهظا  الضًً(غلى  )اإلاىالاةؤما الخٌكحر بؿبب  .٥

 به،لم ًخكهىا غلى الخٌكحر  )احتهاصي(قهى  اإلاؿلمحن(مؼ الٌكاع يض  )الهخاُبؿبب 

ال ًدٌم بالٌكغ به  بمجّغصه،والخالف قُه ؾاجـ ومػخبر بحن ؤهل الػلم .. والغاجح ؤهه 

ً. (خاَب  ) نهتبضلُل  الػهُان(/ ؤو  )الٌكًغ..بل هى مما ًدخمل 

ً ؤهه:غلى  ( جضُ )خاَبقةن نهت . ٦

ً
ا
ػت،حِل صولت ال جدٌم  في حىضيلِـ ًل  :أول ً ًاقغ.قهى  بالكَغ

ً
ا
ً يكغ.قهى  للٌكاع،لِـ ًل والء  :ثاهُا

ً
ا
ت.ألاقػاُ  في مػخبرة،اإلاهانض  :ثالثا

َ
دخَمل

ُ
ً اإلا

 

 به لشهىده  -١
ا
 خاصا

ا
،للذ وان حىما

ا
فامخىع  غيره،وهزا أمش ل ٌشاسهه فُه  بذسا

ً الخعمُم.

،زهىنُت قهىصه  وػم، .6
 
م  ؤخض،لً ٌكاعيه قيها  بضعا

َ
ولِـ مدل  به،وهظا ُمَؿل

ً الخالف.

 بال  بضنت: الخالف .2
 
ًان الكػل يكغا ؤم ؤهه ًدخمل الٌكغ وؾحره مما  اخخماُ،هل 

 وعوص(هى ؤغلى مً  )الظيؤصلت زبىث  حاءثونض  .الػهُان؟  .هى صوهه مً 

ًالىبىي(.الخٌم / الجىاب/ )الاؾخكهاُ وهي الاخخماُ

إلاا ناومخه خؿىت  خاَب(ً غنضع  )خحنًان الكػل مً حيـ الٌكغ ألايبر  ولًى .3

قالٌكغ مدبِ لٍل ألاغماُ الهالخت مهما غظمذ بال  .. ؾحرها واًل بضع،قهىص 

لى الظًً مً نبلَ لئن ؤقغيذ لُدبًُ غملَ بلَُ ًوب يؤوح )ولهضزالف 

ً(هً مً ًىولخٍ بل وؾلبت خؿىت قهىص بضع غلى  بالخؿىاث،.. قمىاػهخه  الخاؾٍغ



 

    

      

ًان مً حيـ  ُحغمه، الخؿىاث  )بنجٌّكغ بالُاغاث  التن اإلاػاص نصلُل غلى ؤهه 

 . قإًما بغهان ؤوضح مً هظا ؟! ..الؿِئاث(ًظهبن 

الجامؼ( الىاخض  )الضًً الضًً( هي )بإنلاإلاخػلهت  والٌكغ(/  )ؤلاًماننًاًا  بن .4

 الاؾخثىاء(ؤو  )الخهىنُتوال مجاُ هىا لضغىي  الكغاجؼ،لم جسخلل قُه  الظي

ػه .. وما طيغ واهخكذ غىه مىاو وؤخٍامه،واؾخىفى قغوَه  مىاَه، فيإلاً صزل 

 
 
  الخٌكحر.لِـ مً مىاوؼ  .الخضًث(  . في )يمامً قهىصه بضعا

 ثأظهًشأهه سدة  أيحىم بأهه هفاق مىحب لللخل ) لىً عمش بً الخؼاب  -٢

ًعلى رلً.   الىبي( وأكشه الىفاق

مخه ) خاَب،غلى عصة   الىبنًهّغه  يُل .6 ّضعى بإنها عصة( ًًُ التنزم ًدٌم غلى حٍغ

ذ  ل قهىص بضع ؟حأًل مؿخكغةبإنها ونػذ   بضع،قهض  )بهه.. ؤال ًىهٌ هظا الخهٍغ

َ لػل هللا ...(  ما قهمىه مً بنغاع خٌم غمغ  بل بهه بطا لم ًًٌ  ..؟  وما ًضٍع

ل   لخجًز
 
لم ًهخل  وبالخالي .. خاَب( )قػل ىغل غمغ( )خٌمهظا الهُى بهٍاعا

ً .. خاَب()
 
 ؟!  قماطا ًٍىن بطا

ؤن هظا الكػل مً ؤقػاُ  لهُى غمغ   الىبنبنغاعا  فيؾاًت ما ًهاُ  بن .2

له وحهه اإلاػخبر قغغا ..  ( وؤن ما ناله غمغ مً ؤقػاُ ؤلاًمان )ولِـالىكام 

 ناخبه،قٌُكغ  ؤيبر( )هكامًدخمل ؤن ًهضع غً  الكػل(هظا  )هكـبمػنى ؤن 

ؿخدو الهخل غلُه وهى ؤن  آلازغ،هظا الاخخماُ وحىص الاخخماُ  يوال ًىك ..َو

زم ٌػامل ناخبه بما  ناخبه،قٍُىن غهُاها مً  ؤنؿغ( )هكامًهضع غً 

ًان ناخبه ٌؿخدو هىا ٌؿخدو  تونػذ مغحىخألن اإلاػهُت  )اإلاؿكغة(.. ونض 

ؤيثر ما طيغها هىا  )لإلنغاع(قال وحه  .بضع(  . )قهىصؤال وهى  غظُمت،بدؿىت 

دخمل ؤن ًهضع غً هكام ؤ الىكام،مً ؤقػاُ  )الكػل يبر ٌؿخدو به ناخبه ٍو

  الهخل(.



 

    

      

ىم ىن كصت حاػب إهما ٌعخذٌ بها علإ -٣ ولِعذ فُمً ًلاجل  الجاظىط( )ح 

ِشد الاحخماٌ على  الىفاس،املعلمين مع   ً بِىما ًىفش امللاجل املزهىس  الجاظىط،إر 

  املعلمين.ملىالاجه الىفاس على 

ت( هيغلت يكغ اإلاهاجل  هل .١
َ
ل
َ
ًاهذ  .. مً اإلاىالاة ؟! هي التن )اإلاىاَنَغة(ؤم  )اإلاهاج ولى 

ت، قهل
َ
ل
َ
لٌىه لم ًدمل  غلُه،بلى نكهم وظاهغهم بٍل ما ًهضع  اهداًػلى  اإلاهاج

هاجل بىكؿه ..هل ًٍىن  ً  ًاقغ( )ؾحرالؿالح ٍو بظلَ ؟ .. ؤولِـ مً اإلاظاهٍغ

ً لهم يض اإلاؿلمحن مً ال ًم ًؿللٌكاع اإلاىداٍػ
 
 فيلٌىه ؤقض هٍاًت  َ ؾالخا

ًابغ  فيهاجلحن الظًً ًدملىن الؿالح ؟! .. وهل الدؿبب اإلاؿلمحن مً اإلا نخل ؤ

مىانغة الٌكاع مً نخل بػٌ آخاصهم بالؿالح  فياإلاامىحن بالضاللت غليهم ..ؤنل 

 ؟! 

قلم جهل  )بًهاقها(نض جم  )عؾالخه(ألن  )خاَب(جهلُل ؤزغ ما نضع غً  بن .٢

ِك  وبالخالي لهَغل،
ُ
طلَ ال ًهلح مىُلها قغها .. بن  وؤصخابه  الغؾُى  نًَي

ًان ًمًٌ ؤن ًدهل لى ونلذ   )عؾالتلخهلُل طلَ الجغم .. قلى جسُلىا ما 

ىهب مً يماثً  لهَغل، خاَب( ًُ ًان ًمًٌ ؤن  ًاه للمؿلمحن،وما   ىاويُل 

ًان ًمًٌ ؤن ًهاب  يضهم؟لخٍىن  اإلاكاحإةوؾدخدُى  ؾِباؾخىن، .. وما الظي 

خحن  الغؾالت؟ .. قهل ًهلح ؤن ًهاُ بن هظه  ويباع ؤصخابه   الىبنبه 

 لهَغل مما لى طهب ناخب  وحِكه( الغؾُى  )بؿًغؤعؾلذ 
 
ؤنل مىانغة

 الى الٌكاع يض اإلاؿلمحن ؟! .  مىداػاقىنل بؿُكه  الغؾالت

مًٌ ؤال ًٌكغ  ًٌكغ،ًمًٌ ؤن  )الجاؾىؽ(ؾلمذ بإن  بطا .٣ جكهُل لِـ  )غلىٍو

م بةمٍان ًل مً الاخخمالحن الؿابهحن قُلؼمَ في )الجىضي(  ..مدله(هظا 
َّ
ؤن حؿل

 )الٌكغ
 
 ما  ولِـ زالقىاؤو غضم الٌكغ(.. /ؤًًا

 
  /في ؤن )حاؾىؾا

 
 ما(ؤو حىضًا

ؤن )ًل حىضي( جدذ عاًت الُاؾىث قهى  ًيبل بن زالقىا في صغًى ًٌكغ،ًمًٌ ؤن 



 

    

      

ٌم خؤن هظا ال ىًاقغ ابخضاء  .. و خضًث )خاَب( صلُل )مؼ ؾحره مما طيغها( غل

 غً الهىاب بطا هؼلىاه غلؾحر صخُذ، و ال جنهٌ له حّجت
 
وانػىا  ى.. و ًؼصاص ُبػضا

.. و باخخماالث )ؤلايغاه( الٌثحرة للضزُى بالكبهاث( خُى )الُاؾىث( ابخضاءً ) ءاإلالي

.في )حِكه(   اهتهاء 

ًان مً ُنىع  غلىال زالف  بهه .٤ مت(  . )اإلاىالاةؤن ما خهل  لًٌ الخضًث  .اإلادغَّ

، وؤن جٍىًنؤهه لِؿذ ًل اإلاىالاة اإلادغمت للمكغيحن البّض  ىصلُل غل
 
ًا بل منها  ِقغ

 ًجُز غً عجبت الٌكغ  ومنها ماما ًٍىن يظلَ، 
 
 خاَب(. )يكإنًٍىن غهُاها

 

ا صذس عىه .. ثم إهه جاب  -٤
ّ
وعفا وملارا ل ًلاٌ إن الفعل كذ هفش به صاحبه مل

عامل معاملت )املشجذ( و  عىه، هللا  ٌ ل(  )لملهزا لم 
 
لخ بلذ جىبتهم بعذ  ..ً 

 
هشأن مً ك

ًالشّدة؟

 ٌكهض لٍل هظا ؟!  .. .. إلاا نضع )يكغ .6
 
ما ًضغم ؤخض  وهل لٍيجاب( ؤًً هجض صلُال

ًدىانله  والخضًث َمغِوّيًحملت مً الاقتراياث بال صلُل؟! ..  بلىًظهب  قهمه،

يالمهم اإلاثبذ في يخب  وهجضه فيألاثمت مىظ ؤيثر مً ؤلل غام، قهل قهمىا طلَ 

 الػلم ؟!

ًُ الىبن بنغاع  ىما مػنًو .2 ً":  خاَب  لهى
 
" بػض  بالٌكغ بػض ؤلاؾالم لِـ عيا

 ىغل بنغاعه بال .. هي ًمًٌ ؤن ًكهم مىه  ؟ ما نىػذ؟" ىؾااله " ما خملَ غل

ً  بام 
 
 (؟ بن نضعث غىه هظه الؼلت الػظُمتبؾالمه )ًو ىغل ؤن خاَبا

 " ما نىػذ ؟ ىما خملَ غل: " نبل طلَ هجض طلَ الاؾخكهاُ مً الىبن  بل .3

ُّ صاللت ناَػتًو ًان الكػل ال ! الكػل؟ ىوعوص الاخخماُ غل ىغل الظي ًض بط لى 

ًان لالؾخكهاُ ًدخمل   غلىًصح .. قإًً الجؼم بضاللخه  مػنىً بال الٌكغ إلاا 

 ؟!الغصة



 

    

      

لؼ بل "الخٌم الىبىّي  زم .4
ّ
: اغملىا ما قئخم قهض ؾكغث ؤهل بضع قهاُ ىلػل هللا اَ

 ىنض نُل و ؾببه )وانػت خاَب( وؾبب الىعوص نُعي الضزُى في اإلاػن " لٌم

وهى )قهىص بضع( ألهه َاغت اإلاظًىعة هىا مظًىع ؾببها ؤًًا  الخٌم، و اإلاؿكغةًو

ت( الػظُمت .. و هظا ال ٌؿخهُم لى غظُمت، قإمٌنها ؤن حؿمغ مػهُت ) الغؾال

عي، قالٌكغ ال ٌؿكغ بُاغت و بن غظمذ. ضَّ ًُ  ًاهذ )عّصة( يما 

صغىي الغّصة و الخىبت( هى ما نغّعه قُش  ىما طيغهاه مً الكهم )الظي ًغّص غلًو .5

( قهاُ بػض طيغ  ؤهه   )قبحن الخضًث:ؤلاؾالم ابً جُمُت في )الهاعم اإلاؿلُى

، قُػِلم ؤن صمه مػهىم( نضع مىه ما ٌؿكغ به الظهىب و ؤههبًماهه،  ىبام  غل

 .- عخمه هللا-اهخهن يالمه 

 

م بامللصذ إهما صحَّ اعخباسه هما ألحل إكشاس الىبي  -٥ عىذما شهذ  لىً الخفٍش

 وهزا مخخص به لغُاب مً ٌشهذ لغيره بالصذق. لحاػب بالصذق في حىابه ..

و باإلاههض زابذ هىا بالؿااُ: " ما خملَ .١ غلى ما نىػذ؟ " وهى زابذ في  الخكٍغ

و بحن الكغيحن ألايبر وألانؿغ في باب الخبرى  ًالخكٍغ حملت مً اإلاؿاثل الػهضًت )

 بباب اإلاىالاة اإلادغمت للمكغيحن.
 
 وفي الخلل بؿحر هللا وؾحر طلَ( قلِـ زانا

ؼ الػام لألمت )ألهه ألانل( هظا  ىًان ٌؿإُ و ًدٌم غل  والىبن .٢ ؾبُل الدكَغ

ًان ًاصي صوع ؤلامام الظي ًهض ن في وانػت مػُىت  ًيمً حهت ؤزًغ مً حهت، ًو

 التن هيالخهىنُت )ًو ىو لم ًإِث صلُل غل )لٌنها نابلت للخٌغاع في وانؼ ألامت(،

ّضع
ُ
 ؟! ىزالف ألانل( قٌُل ًمًٌ ؤن ج

ًان في ى الكهاصة لخاَب بالهضم في حىابهقمدل الازخهام ه .٣ .. و هظا بن 

َمً حػل ؤخٍام  بُل الُهحن )للُهحن في زبرهؾ ىوانػت خاَب نض خهل غل
َ
( ق

مثل هظا الُهحن ؟!.. بل بن الكغع ًهُم الظً الغاجح مهام  ىالضهُا مخىنكت غل



 

    

      

ء طلَ في الؿااُ غً اإلاهانض ونض حا] الُهحن الظي ًخػظع الىنُى بلُه

ب غلمىاث ...( و ًعقامخدىىهً ... قةن غلمخمىهً مًا)...
ّ
.. بن  ]طلَ ؤخٍام ىج

.. و بالهضم، يما نض حكهض غلُه بالٌظبنغاثً ؤخىاُ الصخو نض حكهض لهىله 

.. يما ؤن بخؿان ؾالم( له اغخباع في الخٌم غلُهبن ألانل الثابذ للصخو )ؤلًا

م  ػت التن حكضّص في يىابِ الخجٍغ الظً باإلاؿلم له ؤزغه .. زم بن نىاغض الكَغ

ظ الُجغم، وقضة الػهاب( و 
َ
ججػل الخُإ في الػكى زحر مً الخُإ )زانت مؼ ِؾل

ت .. يما هى مػلىم.  في الػهاب، لها صوعها غىض بحغاء ألاخٍام الضهٍُى

جمُحزها و جمُحز ألاخٍام اإلاترجبت  ىؤولِـ البضًل غً اغخباع اإلاهانض، و الخغم غل .٤

خاح مً وؾاثل الػلم البك ًُ .. ؤولِـ صعحت الُهحن( ىغي )وبن لم ًهل بلغليها بما 

وحىاب / غً طلَ هى بهضاع الخكهُل الظي ؤزبخه الكغع )بؿااُ الىبن  البضًل

مؼ اخخماُ  (،( ؟! ؤولِـ البضًل غً طلَ هى )الخٌكحر وخٌمه/خاَب

مت  دٌم غلُه بإقىؼ حٍغ ًُ .. ؤي، مؼ  )الهخل( وؤنس ى غهىبت( )الغّصة)ؤلاؾالم( إلاً 

( ؟! قمً ًجغئ اخخماُ الظلم في هظا الخٌم )الخخماُ صخت بؾالمه مؼ غهُاهه

 غلى هظا البضًل ؟!

ًالخٌكحر  ما بن الػلماء ال ًبدثىن غً اإلاههض، و ال ٌػخبروهه، في .٥ ال اخخماُ قُه .. 

.. و لهظا قىؼ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت في ؤو ؤلاؾالم( /ؤو الغؾُى /بالّؿب )هلل

( نُى مً ناُ: بإن ؾاّب الىبن  هّخل )في  )الهاعم اإلاؿلُى ًُ ٌكغ و  الظاهغ(، و ًُ

د ًُ ًان  جُمُت  .. و نض نّغع ابًفي الباًَ.. لػضم الاخخماُمل صخت بؾالمه خبن 

.. قػضم قهه يالم الػلماء، و غضم يبِ الخكانُل، ؤهه ال جٌكحر مؼ الاخخماُ

ّ للخلل و الخلِ في اإلاىاَاث .. و هظا زُحًر
.. في مثل ألابىاب التن هخٍلم قيها ُماص 

ه خيبَّ ُُ  لهظا. قل



 

    

      

   غلى( لهم مىٌم قةهه منهمومً ًخًى)  ؾخضالُ بهىلهوالًا. ٧
ُّ جٌكحر )ًل ُمخى

ع ضَّ ًُ ًاهذ نايُت بظلَ يما  م به .. قةن آلاًت لى 
َّ
:  ، لٍان نُى الىبن ىللٌكاع( ال ٌؿل

بط ؤن نُؿتهما واخضة،  ..بالٌكاع( نايُا بخٌكحر )ًل مدكبه  منهم(حكبه بهىم قهم  )مً

 سغجموال )الخضًث( قٌُل ًٍىن ظاهغ )آلاًت( ؟! في  ناثل اهظا والىغُض قيهما واخض .. واًل

 الدكبه(/  )الخىليًان  ش نء ؤي في ؤي: به(بال بكهم ؾلُم واخض، وهى ؤن )الػبرة باإلاخػلو 

زم بػض طلَ صعحاث مً  .. الٌكغ يكغ فيومً حكبه اهم  يكغ،هم غلى الٌكغ اًل.. قمً جًى

ً.غممؼ صعحاث الُجً تاؾبىمخ الظم،

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ :حػالىن نىله ؤيما  .٨

 ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

ؤن )ًل ال جضُ غلى ، [22: اإلاجاصلت] َّ  نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىبنب

وبحن  ة الٌكاع(اصًّبحن )مًى نها جضُ غلى )اإلاىاقاة(ببل  )يكغ( بالًغوعة .. يه ة للٌكاع(مىاصًّ

( .. )ؤلاًمان(..
 
ونض جٍىن مؼ  وهظه اإلاىاقاة نض جٍىن مؼ )ؤنل ؤلاًمان( قخٍىن )يكغا

وآلاًت قاملت للخالحن  مت( صون الٌكغ..ؤلاًمان الىاحب( قخٍىن )مػهُت مدغًّ)

..
 
 ًًىؾالم: )لظا ناُ قُش ؤلًا اإلامىىغحن حمُػا

 
ًً هلل وعؾىله، قةن اإلاداصًّ صًّاال ججض مامىا

اهخكى يضه حض ؤلاًمان قةطا وًُ يما ًىكي ؤخض الًضًً ألازغ، هجًىافي مىاصًّهكـ ؤلاًمان 

ًان وهى مىالاة ؤغضاء هللا ًان الغحل ًىالي ؤغضاء هللا بهلبه  ً، قةطا 
 
ن ؤغلى  طلَ صلُال

ي)ؤما  .. (6)نلبه لِـ قُه ؤلاًمان الىاحب(
َ
 )الٌكغ/ والػهُان( الخّض الكاعم( بحن خال

 مً هظا 
 
ػت ]ونض ؾبو الٌالم غً الضلُلقلِـ مؿخكاصا ، بل مً ؾحره مً ؤصلت الكَغ

ً مؼ الاؾخضالُ غلى طلَ[. وؤخٍامهاؤهىاع مدبت الٌكاع 
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مً والى الٌكاع ًٌكغ بظلَ( لِؿذ صخُدت  )ًل :قخهغع مما ؾبو ؤن مهىلت .٩

الم والخػمُم، ولِـ )ًل صغم وههغة  بل ًل طلَ  .)يكغ اإلاىالاة(. ًللٌكاع( ماهظا ؤلَا

بهى )الخّض اإلادٌم( للمىالاة اإلاٌكغة، هى )الىالء غلى الٌكغ(ؿجكهُل وجه قُه  ..ُم.. ٍو

ًبظلَ. بؿحًربل الغاجح ؤهه ال جٌكحر 

 زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ :-حػالى-بهىله  الاؾخضالُؤما . ١1

  [76: اليؿاء] َّ نب مب
 
ًان حىضًا الظًً غؿٌغ الُاؾىث قهى مً ) فيغلى ؤن مً 

ً: يؾحر صخُذ إلاا ًل اؾخضالُيكغوا( قهى 

ًظايغ ًىجح، والظي يهمل  )الظي مثل:..  خٌم غلى اإلابخضؤ وال غٌـ ًرالخب (١

 ..الػهاب )ؾبب له( يُ ٌؿخضع( وؤلاهماالىجاح )ؾبب له يقاإلاظايغة حؿخضع ..ٌػانب(

قاإلًمان ٌؿخضعى  ..مً غىنب قهض ؤهمل، ولِـ ًل ولِـ ًل مً هجح قهض طايغ

وبجيـ الجهاص ًخدهو ؤلاًمان الىاحب ، والٌكغ ٌؿخضعى الهخاُ ، جهاص بةزالمال

ًًلىهغة الُاؾىث . 

ًاقغ ؤن ؤعاص قهض  ..الجهاص قهى مامً فيمهخض ى آلاًت ؤن مً قاعى  ولِـ (٢

ًان   الىبنًهاجل مؼ  نل الجهاص مىاقهىن ؾحر  فيوؤصخابه .. وزبذ بالىحى ؤهه 

ًآ فيؤن الغوم   الىبنمامىحن .. بل ؤزبر 
 
ًا  مكتر

 
ًان مً  زغ الؼمان ٌؿؼون مػىا غضوا و

الجملت  فيقةطا زبذ ؤن التريُب ال ًضُ غلى الخٌم اإلاظًىع  ؾبو طيغهم لِؿىا مامىحن

ًالجملت الثاهُت .  فيقٌظلَ ال ًضُ غلى اإلاظًىع  ألاولى..

له  وبالخاليًان مؼ حِل له ؾاًت  )مًؤهه لِـ بالًغوعة ؤن  يالىح فيزبذ  بل( ٣

ٌؿؼو ًٍىن بالًغوعة مكمىال بظلَ الخٌم.. صُ غلُه خضًث :)ةهه ق خٌم(

ًاهىا ببُضاء مً ألاعى ًسؿل بإولهم وآزغهم نالذ الٌػبت حِل ًا عؾُى  :نلذ :قةطا 

ًسؿل بإولهم  :ناُ .هللا يُل ًسؿل بإولهم وآزغهم وقيهم ؤؾىانهم ومً لِـ منهم



 

    

      

لىن باغخباع وانػهم ؾحر  .. (6)(وآزغهم زم ًبػثىن غلى هُابهم
َ
هاج ًُ وهٌظا هاالء .. 

كغَّم بُنهم  اإلاخماًؼ،  ألاخٍام بدؿب ألاخىاُ الخانت باألقغاص ونغاثً ؤخىالهم .. فيوٍُ

بضع بػضم نخل  في  الىبن، يما ؤمغ ىهالخمُحز ، وحبذ مغاغاة اإلامًٌ م قةطا ؤمًٌ

إزظ الكضاء مً الػباؽ ، وايخكى بهاقم ألنهم زغحىا مٌغهحن نمً بن الػباؽ وؤهاؽ

ًبػض ؤؾغه.

الٌكـــاع ألانـــلُحن بـــال  مـــؼزـــغج  مـــًخـــو  فـــيؤلايـــغاه   الىبـــنيُـــل عاعـــى  قخإمـــل (٤

 ن قـبهت .. قٌُـل ال جغاعـى قـْبتهًَوهـم زحـر اإلاـامىحن بـاًل والصـخابت   الىبـنقـبهت، يـض 

ـل وهمـا ؾالبخـان غلـى مـً صزـل  بـل يُـل ال ..  حـِل الُـاؾىث الُـىم ؟!فـي ؤلايغاه والخإٍو

ن( الُاؾىجُـــتًغاعـــى ؤن جلـــَ  اِلل قُـــه بػـــٌ ؤهـــل الػلـــم ًمٌـــً ؤن ًســـ احتهـــاص هـــي )للمػـــح 

َغُه يظلَ وصزل  ..وؤلاًمان ًَ (حىضه  فيقٌُل ًٍىن جٌكحر مً لم 
 
ً ؟!. )نُػُا

 اإلامخىػــت( مــً )الُاثكــتالخــالف فــى جٌكحــر  يقــُش ؤلاؾــالم ابــً جُمُــت ًدٍــ وهــظا( 5

اؾـــــههم /  )َـــــاؾىبهموهـــــم ًهـــــاجلىن غـــــً  الخخـــــاع، جػـــــل نخـــــالهم مـــــً  وصولـــــتهم(/ ٍو .. بـــــل ٍو

  الخــىاعج،حــيـ نخــاُ 
 
وازخــاع غــضم جٌكحــرهم .. ولــظلَ  )الهــىلحن(الــظًً خٍــى قــيهم ؤًًــا

:حػل الخخاع 
 
 ؤلاؾـالم،ومـنهم اإلاغجـض غـً  ؤلاؾـالم، فـيًـضزل  لـم الـظيقمـنهم الٍـاقغ  ؤنؿاما

قــغاجؼ ؤلاؾــالم زــم  فــيومــنهم مــً صزــل  ؤلاؾــالم،قــغاجؼ  فــيومــنهم اإلاؿــلم الــظي لــم ًــضزل 

نــاُ  مــنهم،يمــا ؤهــه خــحن جٍلــم غــً خٌــم الىاخــض اإلاهــضوع غلُــه  ..اعجــض غــً قــغاجؼ ؤلاؾــالم

هخل  ًُ ال لٌكغه .. قإًً الجـؼم بـالخٌكحر ؟!.. بـل ؤًـً جـغحُذ الخٌكحـر غىـضه  إلقؿاصه،بهه نض 

 ؟!.. وهل ٌؿخهُم 
 
عى مً آلاًت ؟! الاؾخضالُهظا مؼ ؤنال ًاإلاضَّ

عى  بـــل (٦ ،لـــى ًـــان الكهـــم اإلاـــضَّ
 
ما

َّ
ب غـــً مـــً خاَـــ  الىبـــن اؾخكهـــلقلمـــاطا  ُمؿـــل

؟ ( ؟! .. وهـــل ًبهـــى لالؾخكهـــاُ نُمـــت لـــى ًـــان هىـــاى قـــإهه ) مـــا خملـــَ غلـــى مـــا نـــىػذ

؟!.. زـم ألاعجـب يُـل ًهبـل   الىبـنخـغب  فـيخٌم واخض الػم إلاً صغم الٌكاع ألانلُحن 
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كهض له الىبى  غة بدؿىت ؾابهت باإلؾالم الصخُذ ،  َو جػل قػله ؾِئت ونػذ ُمٌكَّ ٍو

ــــغ بال بالخىبــــت والــــضزُى  الهــــالح،.. مــــؼ ؤن الٌكــــغ مدــــبِ لٍــــل الػمــــل   ؤلاؾــــالم فــــيوال ًٌكَّ

( وبهي ًكػله،وما لم  ، الىبنوهى مالم ًُلبه مىه )
 
ً.؟! مؿلما

مىاه، آلاًــت مــا  قمػنــى( ٧ ، ضغىه بًماهــه للجهــاص ولإلزــالم قُــهوهــى ؤن اإلاــامً ًــنــضَّ

وال ٌؿـــــــخٌمل ؤلاًمـــــــان الىاحـــــــب بال بجـــــــيـ الجهـــــــاص .. وؤن الٍـــــــاقغ ًـــــــضغىه يكـــــــغه لىهـــــــغة 

ؤولُـــــاء الكـــــُُان بن يُـــــض  )قهـــــاجلىاَاؾىجـــــه وباَلـــــه .. واإلاهابلـــــت زمغبهـــــا مـــــا بػـــــض اإلاـــــظًىع 

(الكــــُُان ًــــان 
 
 .. وبن ًــــان الجهــــاص الىاحــــب نــــض ًهــــضع غــــً ؾحــــر  يــــػُكا

 
 وجثبُخــــا

 
بهُُجــــا

 ..يمــا بن ههــغة الُــاؾىث نــض جهــضع غــً ؾحــر لٌــً جبهــى ههــغة الخــ بًمــان،
 
 واحبــا

 
و خهــا

 .. وفى الخكهُل ؤخٍام 
 
 مدغما

 
زانت مؼ  جكهُلُت،يكغ ، لًٌ جبهى ههغة الباَل باَال

الث(/ )ؤلايـــغاهَؿُـــان الكـــبهاث مــــً    والتـــن والخــــإٍو
 
ؼ اهــــا قـــغغا

َ
ـــضق

ُ
ألنهـــا ؤؾلــــظ  الخــــضوص،ج

ًاهذ نض ال حػك ،ممً حيـ الػهىبت  يالػهىباث وبن 
 
م ًخجغصوا غً ألن ؤصخااها ل ُلها

.. بل بدؿب ما زبذ م
 
الػهىبـت .. قـةن وعص  ًالػهُان، ًثبذ م ًحيـ الػهُان مُلها

 فـــيوالخُـــإ  واحـــب،وبخؿـــان الظـــً باإلاؿـــلم  البـــراءة،وألانـــل  ألانـــل،قـــاإلاخُهً  اخخمـــاُ،

ً  الػهىبت. فيالػكى مهضم غلى الخُإ 

والخـالف  مػخبـر،ومً ازخاع الخٌكحر )بالهخاُ مؼ الٌكاع يض اإلاؿلمحن( قهىله . 66

جـــب غلُـــه ؤال طلـــَ )ي صالخٌكحـــر( بمجـــًغوبن ًـــان الـــغاجح )غـــضم ، مػـــه ؾـــاجـ مىا( ٍو مـــا نـــضَّ

ًبال بمىالاة ؤصخاب )الٌكغ اإلادٌم( ال )الٌكغ الاحتهاصي(. ًٌكًغ

62 .ً
ُ
ــــل ألاخٍــــام غٌــــًغوه ال ًجــــىػ ؤن لــــى ألاغُــــان، ممــــا ع ؤن الىظــــغ فــــي الهــــغاثً، وججًز

لهًــاء( وال مــضزل للػامــت وال ألقــباه الػامــت فــي طلــَ، /ؤو ل )للكخــىًيًهــضع بال غــً ؤهلُــت 

.. قـةن الخُـإ فـي  لػلماء.. وألامغ مضاعه غلى )غلم ًًبِ( وغلى )وعع ًدكظ(لبل هم جبؼ 

 )يما ؾبو(. الػكى زحر مً الخُإ في الػهىبت
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)الؼائفت املمخىعت عً ششائع إلاظالم( جلاجل عً )الؼاغىث( وعً )جىحُت  

عت( لهزا وان )كخالهم مبيُا على جىفيرهم(  ت في ُألم ًلشس رلً ابً جُم.. الشَش

ً)فخاواه( الشهيرة؟

ً

ن الهخاُ نض ة..قء )ؾحر الػم(.. هى بىا الهخاُ( غلى )الخٌم بالٌكغ( تبن بىاء )قغغُ .6

بل ؤن الهخاُ ٌكغع  مىَؼ يض )يكاع /ؤو مؿلمحن(..ونض ًًُ كَغع يض )يكاع / ؤو مؿلمحن(ًٌُ

 والهخل ٌكغع يض مً ال ٌكغع جٌكحره ..(غىض الخمًٌ مىه يض مً ال ٌكغع نخله )ؤي:

، بما  )مثل:
 
وؤنؿامها، لِـ له هى صون الٌكغ( ومً ال ٌػغف هظه اإلاهضماث الهخل خّضا

ً.ن مً ؤغظم الظهىب )ؤن جهىلىا غلى هللا ما ال حػلمىن(ةه ألابىاب، قؤن ًخٍلم في هظ

ً

ً:  ٌكغع الهخاُ يض .6

 .. ًان خغبُا )لِـ له ؤمان الٍاقغ ً.)بطا 

 .. ًان باؾُا واإلاؿلم مام الػضُ( ؤو غلى خهىم ؤلاؾالم، )زاعحا غلى الًا بطا 

ً." بال بدهها" لخضًث 

ًالهخاُ يض : ًمىؼ .2

  ًان له ؤمان )صاثم/ ؤو مانذ( ؤو لؿبب  .كغوعمالٍاقغ ..بطا 

ضصة(، لؿبب مكغوع باالؾدئمان )بإهىاغه اإلاخػ ]صاثم: بػهض الظمت .مانذ :

ىؼ اؾتهضاقهم باألنالت في [ ؤو مً م)لِؿمؼ الىحي ]قإحغه ختى ٌؿمؼ يالم هللا

ً.[الهخاُ

 ًىحض ؾبب ًبُذ نخاله )غلى ألانل( واإلاؿلم.. بطا لم.ً

3. ًًُ ل وال ممً 
َ
ً هَخل:ًًُهاج

 .ل مً لم ًىضقؼ قغه بال باإلاهاّبلت وان لم ٌؿخىحب الهخل  الباغي، والهاثل، ًو



 

    

      

4. ًًُ ًًُممً  غ :هخل وال  ًٌكَّ

 )ًاهذ غهىبخه الهخل )وهى مؿلم  )غىض مً ًغي  ًل مً 
 
غا ، ؤو حػٍؼ

 
ًان خضا ؾىاء ؤ

غ بالهخل( ؤًو ًالضاعي بلى البضغت  مكغوغُت الخػٍؼ إلاً لم ًىضقؼ قغه بال بالهخل )

ًاإلاؿلظت(.
ً

:ً

ؤي: ؤن ًٍىن مً ؤهل اإلاهاجلت(، واؾخضلىا  تهاجلبل بن غلت الهخاُ غىض الجمهىع هي )اإلا

ًاليؿاء ًاهذ  بمىؼ نخل ؤنىاف مً الٌكاع، ألنهم لِؿىا مً ؤهل الهخاُ،  )لخضًث "ما 

 لهخلها( والكًُى (6)هاِجل"هظه لخًُ
 
َحَغاء، وهدىهمبهٍاعا

 
كاُ والغهبان وألا وزالل  ..ر وألَا

، لالجكام  ن الػلت هي )الٌكغ(..ب :الكاقػُت قهالىا
 
والخالف في النهاًت ٌػىص لكظُا

ً(.اإلاجمل غلى ؤخٍام الهخاُ .. وألاعجح نُى الجمهىع )لهىة و ظهىع حجتهم

ً

الخٌم  ونػذ في )مٌكغ( بؿبب )عص( اإلامخىػت( نضال زالف غلى ؤن )الُاثكت  .٢

( بل بنهم ًهاجلىن غلى طلَ الغص، وهظا 
 
 مخىاجغا

 
، ماصام ظاهغا

 
ًان واخضا الكغعي )ولى 

 ؤنغح وؤنىي نىعه .. قامخىاغهم هانو )ألنل الاههُاص( الظي هى مً )ؤنل الضًً(..

: غ، ؤيًاق، ؤن نضوع الكػل الظي ًهاُ قُه :)مً قػل يظا قهى لٌىىا نضمىا مً نبل

 الكػلال ٌؿخلؼم ؤن ًدٌم بخٌكحر مً نضع غىه طلَ  اإلاُلو(غلى ؾبُل )الخٌكحر 

ً
 
قُمًٌ ؤن ًهضع غً )ههٌ  :طلَ ماصام الكػل اإلاظًىع ًغص غلُه الاخخماالنًو( )حػُِىا

ل  مًٌ ؤن ًهضع )صون ههٌ ألنل الضًً( لىعوص اخخماالث الخإٍو ألنل الضًً(، ٍو

ًإلاػحن( ختى جثبذ الكغوٍ وجيخكي اإلاىاوؼ.وهدىه مما ًمخىؼ مػه )جٌكحر ا
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ًجب ؤن ًغص بلى ؤهله، زم  احتهاصي،الُاثكت )يمػُىحن( هى ؤمغ  وغلُه، قخٌكحًر .٣

قلِـ  الػلم،ًٍىن الخالف قُه بػض طلَ مً حيـ الخالف الؿاجـ اإلاػخبر بحن ؤهل 

 لإلهٍاع
 
مً غلى ى غلى طلَ )ؤلاهٍاع( وبهما ؤلاهٍاع غلى مً اّصعى قُه )ؤلاخٍام( وبن ..مدال

ًًسالكه.

ًل َاثكت "  قهاُ: الهخاُ( وحىب)هى قالظي خٍى ابً جُمُت ؤلاحماع غلُه  .٤

ػت مً قغاجؼ ؤلاؾالم الظاهًغ مً هاالء الهىم ومً  اإلاخىاجغة، ةممخىػت غً التزام قَغ

ًاهىا مؼ طلَ هاَهحن بالكهاص زمىاتًلقةهه ًجب نخالهم ختى  ؾحرهم، جحن قغاجػه وان 

ًاة ناجل ؤبى بٌغ الهضًو قغاجػه، يمازمحن بػٌ تومل وغلى طلَ اجكو  ،ماوعي الؼ

غلى الهخاُ  الصخابت  قاجكو  ظغة غمغ ألبى بٌغالكههاء بػضهم بػض ؾابهت مىا

 بالٌخاب والؿىتغلى خه
 
قدٍى ؤلاحماع غلى وحىب الهخاُ .. ولم  .. " ىم ؤلاؾالم غمال

ً لخٌكحرهم.وال ختى طيغ ازخُاعه  الخٌكحر،ًظيغ ؤلاحماع غلى 

لم ًٍىهىا نىكا  الغصة(بدغوب قُما غغف ) ن الظًً ناجلهم الهضًوطلَ ؤ .٥

ًقمنهم:واخضا 

ؤو باجباع اإلاخىبئحن الٌظابحن ..  وهاالء لم  ألانىام،لى غباصة ببالػىصة  ،الغصةمً ؤظهغ  (١

.. ولم جًٌ قيهم جلَ  ةنخالهم غلى الغص وحىب( )بلًسخلل الصخابت في مكغوغُت 

ًوخٌمهم.اإلاىاظغة لىيىح خالهم 

ًاةمً بهي غلى ؤلاؾالم مهغا  (٢ ولم ًبظلها  نىمه،نغقها في لٌىه حمػها ًو ،بالؼ

ًان ًبظلها للىبن  ..  لخىهمه ؤهه ال ًلؼمه طلَ لؿحر الىبن  للخلُكت الغاقض يما 

لػضم التزامهم َاغخه قُما  لٌنهم ًهاجلىن يبؿاة غلى الامام زالف،وهاالء مؿلمىن بال 

ًاة له  ..  طلَ(ؤخض نىلي الػلماء في مكغوغُت الهخاُ غلى  )غلىًجب غليهم مً بظُ الؼ

ػت  اإلاىاظغة،وهاالء ؤًًا لم جًٌ قيهم جلَ  ًاة.لػضم امخىاغهم غً قَغ ًالؼ



 

    

      

ًاةمً بهي غلى الاؾالم مخإوال غضم قغيُت  (٣ ببظلها لصخو  توظىىها مسخه ،الؼ

 رن مم ُّٱ حػالى ناُ: ، ألن هللابػض وقاجهُ خُاجه قلِـ غليهم منها ش نء خا الىبن 

ظُ ال هب :قهالىا ،[603]الخىبت:  َّ  جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن

ًاهذ نالجه )ؤيبؤمىالىا  ل  .. وناجلىا غلىصغائه( ؾٌىا لىا :ال إلاً  ًاة اهظا الخإٍو مىؼ الؼ

ً باإلؾالم ب الخالف،.. وهاالء هم الظًً خهل قيهم الباَل ًط ماػالىا مهٍغ  )مظهٍغ

ًاة  مٌكغ،ومؼ طلَ قهض نضع غنهم  بالكهاصجحن(،لإلنغاع  وهى امخىاغهم غً بظُ الؼ

لبالهىة غلى ؾبُل عقٌ قغيُتها غليهم  لهم لهغب  .ؾاجـ(.ؾحر  )بخإٍو قمً اغخبر جإٍو

الٌكغ  وامٍان صزُى هظه الكبهت غليهم ، لم ًغ ؤنهم نض ازخاًعبقغؤي  باإلؾالم ،غهضهم 

يما طيغ بػٌ الػلماء بال اخخماُ، لظلَ واقو غلى الهخاُ، ولم ًىاقو غلى الخٌكحر )

لهم قغمغ غً  نهم نض ، عؤي ؤمٍان صزُى الكبهت غليهمبغؤي غضم ( ومً لم ٌػخبر جإٍو

.. وبهي (، لظلَ ناُ بالهخاُ وبالخٌكحر )يما طيغوا غً ؤبي بٌغ ازخاعوا الٌكغ بال اخخماُ

ا في ألام هظا الخالف ً (.بحن )ألاثمت تلخلٌم ألاؾباب ؾاٍع

غ ازخُاع ابً جُمُت في مؿ .٦ هه ؤغلى  ُاإلامخىػت( ًضلت )جٌكحر الُاثكت إبل ؤن جدٍغ

ً: وطلَ بكىاهض ،ؤهمها جٌكحرهم(ًسخاع )غضم 

ًؤنؿام : تؤقتى ؤنهم َاثكت ممخىػت( بلى ؤعبػ ًاع )الظًخللخ تجهؿُم ابً جُمُ (١

  .ًضزل في ؤلاؾالم.. الظي لم  الٍاقغ .6

 غً ؤلاؾالم بػض صزىله قُه. .. اإلاغجض .2

 .في ؤلاؾالم.. ولم ًضزل في قغاجػهمً صزل  .3

ًان نض صزل في ؤلاؾالم وفى قغاجػهؤ اإلاغجض غً قغاجؼ ؤلاؾالم.. بػض .4 ً .ن 

ًول بذ مً مأخزًً هامين هىا: 



 

    

      

ًٌ ، مؼ  :ألاو
 
 واخضا

 
هه خٍى ؤالخهؿُم غالمت غلى ؤنهم لم ًٍىهىا ٌؿخدهىن خٌما

ً.ػهم.. وبال لم ًًٌ للخهؿُم قاثضةؤلاحماع غلى نخاُ حمُ

و بحن الغصة غً الثاوي الغصة غً  ن(، وبحوهى الانُالح اإلاكتهغ )للغصة ؤلاؾالم،: الخكٍغ

ًان خٌمه  ًقغاجؼ ؤلاؾالم .. ولى 
 
لٍان حػلهما نؿمحن مً الػبث الظي ال ًترجب  ،واخضا

ً.ش نءغلُه 

ًًُض يالمه غً خٌم )الىاخ (٢ )يهخل  هَخل إلقؿاصهاإلاهضوع غلُه( منهم، وؤهه نض 

ال ًسخاع جٌكحر  الضاعي بلى البضع اإلاؿلظت( وبن لم ًهخل لٌكغه.. قهظا صلُل غلى ؤهه

ً.)ؤغُان الُاثكت(

)ؤما  نخاُ الخىاعج، قهاُ: في يالمه، ؤهه حػل نخالهم مً حيـوؤهم الكىاهض  (٣

ًاة، وبمجزلت الخىاعج الظًً هم زاعحىن غً ؤلاؾالم، بمجزلت مق وًناإلاظًىًع اوعي الؼ

ً (6)(…َالب يناجلهم غلي ابً ؤب

)ومما ًضُ : ٍدٌُه غً الصخابت قهاًُوٌكحر الخىاعج، ًسخاع غضم ج -هللا عخمه-وهى 

ًاهىا ًهلىن زلكهمغلى ؤن الصخابت لم ًٌكغوا الخىاعج،  ًان غبضهللا بً غمؤنهم  غ ، و

 ًاهىا ًهلىن زلل وؾحره مً الصخاب ًاهىا ؤًًا ًدضزىنهم . هجضه الخغوعًيت  و

ساَبىنهم، يما ًساَب ا كخىنهم ٍو ًان غبض هللا ٍو بً غباؽ ًجُب إلاؿلم اإلاؿلم، يما 

يما ؤحاب هاقؼ ًوالبساعي.  ه فيإلاا ؤعؾل بلُه ٌؿإله غً مؿاثل، وخضًث الخغوعًيهجضه 

ًان هاقؼ ًىاظغه في ؤقُاء  ىاظغ ًد بالهغآن، يمابً ألاػعم غً مؿاثل مكهىعة، و

ًالظًً ناجلهم اإلاؿلمان. وماػالذ ؾحرة اإلاؿلمحن غلى هظا، ما حػل ىهم مغجضًً 

ًاة إلااوعيالهضًو  قةن )نخاُ (2).(الهضًو لِـ مثل نخاُ ًىم  ،للخىاعج ي، ونخاُ غلالؼ

ًاإلاغجضًً غً ؤنهم لِؿىا  نالخىاعج ًهخض  فيوؾحره  ي. قٌالم غلالجمل ونكحن  
 
يكاعا
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ولِؿىا مؼ طلَ خٌمهم  وؾحره،، وهظا هى اإلاىهىم غً ألاثمت يإخمض ؤنل ؤلاؾالم

ً (6).قيهم(وهظا ؤصح ألانىاُ الثالزت  زالث.بل هم هىع  ونكحن،يدٌم ؤهل الجمل 

عى غلى ابً جُمُت فيالخلل  بن. ٧ ضَّ
ُ
غ يالم الػلماء، يهظا اإلا ، مؼ ؤن الكىاهض جدٍغ

.. وما ؤزُغ ؤن  الػلمنيػل الًبِ  الخلل له صاللت يبحرة غلىطلَ بن  زالقه،غلى 

 بإبىاب الخٌكحر وما ًترجب غليها مً اؾخدالُ 
 
ًٍىن الخلل ويػل الًبِ مخهال

للضماء ولؿحرها !!.. وما ؤؾىء ؤن ًخىهم ناخب الخلل ويػل الًبِ ؤن مػه 

ىص الكخىي .. بسالف قُش ؤلاؾالم ..مؼ ويىح الكغع ، ووح الكغع وقخىًيمدٌماث 

 !! وهمه 
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جىحُذ العبادة في )اليعً والخحاهم والىلء( هى أصل الذًً فىُف ًخل به 

(؟ إلاوعان
ا
ًول ًىىن )وافشا

 

 ؤن )ؤنل الضًً( .١
 
ً البض ؤن ههغع ؤوال

 
، قامل )ألنل الػلم/وألنل الػمل( حمُػا

حملت وغلى الؿُب(  والاههُاصمل( هى )الخهضًو حملت وغلى الؿُب/)ؤلاًمان اإلاجقةن 

خػلهان )باهلل / وبالغؾُى / وباإلؾالم( .. ًو لَ قةن )الغصة( غً الضًً جٍىن بىهٌ لظٍو

 )ألنل الخهضًو( بكَ ؤو جٌظًب ؤو هدىهما ؤؾىاء  )ؤخض هظًً ألانلُحن(
 
ًان ههًا

ًان ههًا )ألنل  ؤو ( بغص ؤو اؾتهؼاء الاههُاص)يػضم الخهضًو وغضم الخٌظًب( ، ؤو 

ًاإلغغاى ؤو الؿب( ..هدىهما   )بالػمل( وخضه، )
 
ًضزل في  يما ال قلِـ الٌكغ مسخها

 الضًً بال )بالػلم والػمل(.

ًاه .٢ لت لىىعي الخىخُض )الخىخُض ًلمت الخىخُض )ال بله بال هللا( قام ذلظلَ 

قمػىاها اإلاباقغ  الخىخُض:ي( بط هي )مخًمىت لجمُؼ ؤهىاع مل/ الخىخُض الػلمنالػ

..  (6)جىخُض هللا في ؤلىهُخه، الظي ًخًمً جىخُض هللا في عبىبِخه وؤؾماثه ونكاجه(

بالغؾالت )قهما قِئان في ألاغُان،  مض والكهاصة هلل بالىخضاهُت مالػمت للكهاصة إلاد

 الضًً،في ًل  ؾاعً  .. ومػىاه (2)غي في اإلاػنى والخٌم يص نء واخض(خضاهما مغجبُت باألزبًو

 وػبضه بال بما قغع ال وال هللا،ؤال وػبض بال  ؤنالن:وحماع الضًً "  :تجُمُيما ناُ ابً 

  مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ٱُّٱ ناُ حػالى: . يماوػبضه بالبضع

وطلَ جدهُو ، [660: الٌهل] َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب

 عؾُى هللا 
 
   ".(3)الكهاصجحن: قهاصة ؤن ال بله بال هللا، وقهاصة ؤن مدمضا
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و)الخىخُض الػملي( هى )جىخُض ألالىهُت( وهى )جىخُض الػباصة( .. )قباغخباع  .٣

جىخُض ٌؿمى: جىخُض ألالىهُت، وباغخباع بياقخه بلى الخلو،  ٌؿمى:بياقخه بلى هللا، 

( .. )قالخيؿَ( قامل واإلاىالاةوالخدايم /.. والػباصة قاملت )للخيؿَ / (6)الػباصة(

 ه الخػبض والخهغب )الهغباث اإلادًت( وألاغماُ التن الحجهام بال غلى ًو لألغماُ التن ال

ًاهذ نغباث ؾحًر الخدايم( )و( .. ةمدًت( ًلها )باَىت وظاهًغ ًجىػ نغقها لؿحر هللا )ولى 

ػه(  )لُاغخه( في )ألاوامغ والىىاهي( و الػباص،للهًاء به( بحن )و ًله،قامل )اللتزام حكَغ

( الهلبُت، ولٍل لمدبتل)ًلها )الػمت وؾحر الػمت( و )باَىت وظاهغة( .. )واإلاىالاة( قاملت 

 (.ىهغة)ال )ألاغماُ الظاهغة( التن جبنى غليها، وؤغظمها

قخٍىن هظه الثالزت )اليؿَ /والخدايم /والىالء( هي )حىامؼ الػباصة( بضاللت  .٤

قال جسغج مكغصة مً مكغصاث  [جهكذ الجؼثُاث للىنُى لخٌم يلي ؤي:])الاؾخهغاء( 

الػباصة غً هظه الٍلُاث الثالر، لٌنها لِؿذ ًلها )الخّض( الظي ًكغم به بحن الخىخُض 

 الخالُت:والكغى، لألصلت 

غياه مً ألانىاُ وألاغماُ  عٍشف العبادةح (١ بإنها )اؾم حامؼ إلاا ًدبه هللا ٍو

الخيؿَ /والخدايم والػباصة هي ) (2).تالظاهغة والباَىت( يما طيغ ابً جُمُ

ولِـ  ا ًضزل في )اؾم الػباصة الجامؼ(قهظه الٍلُاث الثالر قاملت إلا واإلاىالاة(/

 ؤيبر )مثل .. ]ٌؿحر جضزل جدتها بطا نغقذ لؿحر هللا  ًل حؼثُت
 
ًا ًىن طلَ قغ

اء[ قهى قغى ؤنؿغ لخضًث " قؿئل  .ؤزاف غلٌُم الكغى ألانؿغ ماؤزىف الٍغ

اء( قهاُ:غىه؟   ثواإلاباخاث التن جٍىن غباصة بدؿً الههض، وبال غاص (3)"الٍغ

 .ؤنل ؤلاباخت
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بل ة ض( لِـ عجبت واخواإلاىالة/والخدايم /َ يؿقما ًضزل في)الػباصة( التن هي )الخ (٢

، قمنها ما هى )ؤنل الضًً( الظي هى )الّخض( الكاعم بحن الخىخُض مخكاوجتعجب 

، ومنها )اإلاؿخدب(
 
 الػما

 
الظي  والكغى، ومنها )الىاحب( الظي َلبه الكغع َلبا

 ؾحر الػم
 
قالبض مً الػمل الهالح وهى " .. ناُ قُش ؤلاؾالم : َلبه الكغع َلبا

 لىحه هللا حػالىالىاحب واإلاؿخدب، والبض ؤن ًٍىن 
 
 ضهحب غىوالىا (6)" زالها

 .ٌكمل )ألانل والىاحب(

والىالء( لِـ عجبت واخضة بل عجب /والخٌم /لظلَ قما ًهابل الخػبض في )اليؿَ  (٣

 قمنها )الكغى ألايبر( وهي هىانٌ الخىخُض التن جىافي )ؤنله
 
 (،مخكاوجت ؤًًا

 وغماث( وهي هىانونؿاثغ اإلاد/ويباثغ اإلادغماث / ومنها )الكغى ألانؿغ

ًجب له مً الٌماُ( وبن لم جًٌ هانًت ألنله .. زم بن  الخىخُض التن جىافي )ما

 عجب بدؿب ما والىىان
 
جىهو مً الخىخُض، قإؾلظها الكغى ألانؿغ زم  ؤًًا

 الٌباثغ زم الهؿاثغ.

ً

نض جٍىن )هىانٌ( والىالء( /والخٌم /)اليؿَ قاإلزالُ التن جغص غلى  .٥

ً:.. وطلَ ًغص غلى ألانؿام الثالزتن)هىانو( الخىخُض، ونض جًٍى

ً ففي اليعً: -ًأ

  ُّٱ ه حػالى:لهىلقُما ال ًهضع غلُه بال هللا،  صغاء ؾحر هللا  مً ؤمثلت الىىانٌ:( ١

 ٰى ينىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك

ضعى مً صوهه بالعجؼ غلى مً  قدٌم [64]قاَغ:  َّ ني  مي زي ري وغلى مً  ،ًُ

 غى.ه بالكًضغى مً صوه
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اء الظي ًخػلو بؿحر ؤنل الضًً، لهُى الىبن  ٌؿحًر :ومً ؤمثلت الىىانو (٢ :  ٍع

اء( .. واجساط نبىع م الكغى ألانؿغ. قؿئل غىه ؟ قهاُ)ؤزىف ما ؤزاف غلٌُ : الٍغ

 اجسظوالػىت هللا غلى اليهىص والىهاعي " :  لهىله  مؿاحض،)ألاهبُاء ؤو الهالخحن( 

ع  : ، نالذ غاجكت "نبىع ؤهبُائهم مؿاحض ِ
ّ
ً(6).اما نىػًىًدظ

ً:وفي الخحاهم -ب

ؼ لؿحر هللاؤلا :مً ؤمثلت الىىانٌ( ١  مك  لك اك ٹٱٹٱُّٱ ،نغاع بالدكَغ
وغلُه )قهض اجكو  ،[664: ألاوػام] َّ  رنمم ام يل ىل مل يك ىك

قهى وخضه  -غؼ وحل-ؤحمػىن غلى ؤن الخايم لجمُؼ ؤقػاُ اإلاٍلكحن هى هللا  ألانىلُىًن

قمً " ، (2)"(خٌم بال هلل مً ؤنىلهم "ال قُتهغامهضع حمُؼ ألاخٍام الكغغُت، ولظلَ 

زاجم ألاهبُاء، وجدايم بلى ؾحره مً  جغى الكغع اإلادٌم اإلاجُز غلى مدمض بً غبض هللا 

يكغ، قٌُل بمً جدايم بلى الُاؾو ونضمها غلُه ؟! مً قػل يكغ  اإلايؿىزتالكغاجؼ 

ػت حىٌحز زان اإلاإزىطة مً الكغاجؼ ؤلالهُ( 3)" بةحماع اإلاؿلمحن ًان قَغ ت ومً والُاؾو 

ًان في  مؼ بظهاع بػًهم لإلؾالم الىزيُت ومً هىاه، و
 
 مخبػا

 
 .بيُه قغغا

خٌم ؤّي ناى  بؿحر خٌم هللا في ؤّي نًُت، في ظل  :ومً ؤمثلت الىىانو( ٢

ػت، ش الضولت ؤلاؾالمُت .. وهظا  ؾُاصة الكَغ يما خهل مً بػٌ خٍام اإلاؿلمحن في جاٍع

عه ؤثمت الؿلل ؤزىاء  ا ؤثمت اإلاؿلمحن غلى الخىاعج الظًً يكغًو اخخجاحهمهى الظي نغَّ

: ألن الخلل هىا لم م الٍاقغون(ا ؤهُؼ هللا قإولئَ ه: )ومً لم ًدٌم بمهم بأًتءومً وعا

ًان للهىي  ؼ هلل وخضه، وبهما  ًان مؼ الدؿلُم بالدكَغ ؼ لؿحر هللا، ولًٌ  ًًٌ بغّص الدكَغ

 صون  صوعه
 
ل الخٌم الكغعي غلى مىاَه الصخُذ والىاحب .. قٍان هظا يكغا في غضم ججًز

زًِ
ُ
ًوالجماغت . غ غً ؤثمت ؤهل الؿىتيكغ، ولِـ يمً يكغ باهلل والُىم آلازغ، يما ؤ
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ً:وفي الىلء -ج

 مل خل ٹٱٹٱُّٱ يما حل يكغهم،مىالاة الٌكاع أًل :ؤمثلت الىىانٌ مً( 6

: الخىبت] َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل

607] 

ً :ومً ؤمثلت الىىانو (2
 
ًاقغا  جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ، يما الاؾخؿكاع إلاً ماث 

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي

ً.[663: الخىبت] َّ نئ مئ زئ

ًاهذ نىعة الخلل جترصص صاللتها غلى مىاقاة الػباصة الكغغُت الىاحبت بحن  .٦  قةطا 

 الىىانو. وهيوبحن ما هى مً صون طلَ ) الٌكغ ألايبًر ؤّي: الىىانٌ.ههٌ ألانل )وهي 

ٍىن قاعم الغجبت نلبن )ًضُ  (الٌكغ ألانؿغ، ؤو اإلاػاص ن ؤّي: .. قخٍىن الهىعة واخضة، ٍو

ّي : زاعج الهىعة اإلامىىغت( مثل: الخلل بؿحر هللا، يما في نُى ؤ الخاعجي،غلُه الضلُل 

: (6)" ىمً خلل بؿحر هللا قهض ؤقًغ"  : الىبن  بله بال  )ال وبُاهه يكاعة طلَ، وهى نُى

 ؤيبر( باًل : والهللا(
 
ًا /ؤو  مثل بطا نام غلى حػظُم طلَ الؿحر )ًٍىن الخلل بؿحر هللا )قغ

ؾىي طلَ قهى مً )الكغى ألانؿغ( ..  . وبطا نام غلى ماؤيثر( مً حػظُم عب الػاإلاحن .

ًان الخٌم  قةن غضم الضلُل غلى ما : الكغى )ؤْيً لغجبت ألانللًكّغِم بحن الغجبخحن 

ًألؾباب:ألانؿغ( 

وؾحره  .ه خٌم قغعيب لهضع اإلاخُهً، الظي ًهلح ؤن ًثبذقهظا ألانل هى ا (١

 غً ؤؾلظ ألاخٍام وهى الخٌكحر،  ال جبنى، اخخماُمجغص 
 
غلى مثله ؤخٍام قغغُت، قًال

 .الاخخماُجٌكحر مؼ  ونض ؾبو ؤهه ال
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وألن ألانل بهاء ؤلاؾالم إلاً زبذ له، وبخؿان الظً باإلاؿلم مهما ؤمًٌ ..  (٢

( بل الخٌم بالخٌكحًرولِـ   الاخخُاًٍجب  ًالخٌم باإلؾالم )يما ؾبو في الخىاع ألاُو

ً.كحرللؿاًت في الخٌ

هى نضوعه غلى وحه  اإلاؿلمحن،ٌكُؼ غىض  ؤن ماغلى يما ؤن الىانؼ قاهض  (٣

 ال ؤي:خٌم له ) ؾىي طلَ قكاط وهاصع، والكاط والىاصع ال الكغى ألانؿغ ال ألايبر.. وما

هى يثحر  جبنى بال غلى ما ألاخٍام الكغغُت الػامت الوجبنى غلُه ؤخٍام قغغُت غامت( .. 

ً.وقاجؼ في وانؼ الىاؽ

قالخانل مما ؾبو، ؤهه لِـ ًل زلل ًخػلو بما ٌكمله )جىخُض الػباصة( مً . ٧

ً/ والخٌم/ )اليؿَ
 
زالُ هه ًىهٌ )ؤنل الضًً(.. بل مً ألًاؤيبر( أًل والىالء( ًٍىن )يكغا

هى صون طلَ في )الخهُهت والخٌم(  زالُ ماًىانٌ ألانل قٍُىن يظلَ، ومً ألًا ما

ًحمُػا .

دبحن بما ؾبو ، زُىعة . ٨  ال )باإلحماُ( الظي نض ًخىهم مىه ما الايخكاءٍو

ش ؤمخىا  ًصح، ونض ًبنى غلُه ما ال نض  اإلاؿلمت،ًثبذ .. بل حّل الكتن التن ظهغث في جاٍع

 اؾخمضث ماصبها مً )مجمالث( لم جًبِ )جكانُلها( .. قترجب غلى طلَ مً البضع ما

ومً ؤلاحغام ما اؾخدّل به ؤصخابه خغماث  هدغف به ؤصخااها غً صخُذ الضًً ،ا

ًالؿبُل.اإلاؿلمحن .. وهللا الهاصي بلى ؾىاء 

  



 

    

      

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

  



 

    

      

  بن جكانُل ؤلاقٍاُ في الكبهاث الؿابهت، جغحؼ بلى )ؾماث ؤؾاؾُت( ًمًٌ ؤن

ًُ/جيخج )نُى  ؾىظيغه هىا  وما .. والػملُت(زالُ )الػلمُت ( الٌثحر مً ألًاؤو نبى

 قال هٌغعه، لٌىىا نهخم /بهما هى )الػىانغ 
 
ً( بط نض ؾبو الخكهُل يثحرا ؤو الػىاٍو

 هىا بالتريحز غليها، والخدظًغ منها، وهي :

ي الكغع والىانؼ. .١  يػل الخإنُل، وؾُاب الخكهُل، غلى مؿخَى

 .غلى مالم ًخم الخإهل له مً عجب الػلم في صًً هللا  ًئالخجًغ .٢

مدٌما، جغص بلُه ؤصلت الىحي، وجغص بلُه ؤنىاُ  واغخباعهبالكهم الهانغ،  الاغخضاص .٣

ًابغ   الػلماء.ؤ

ًان بظلَ ؤغلى وؤن اػصاصًلما  ههجىهم ؤ .٤  ،
 
.كؤلاوؿان لؿحره جٌكحرا

 
 ى جىخُضا

 الغنحن.جثبذ غىض الخدهُو الػلمن  اًلالػٍغًت التن  ًييثرة الضغاًو .٥

غ الباَل بحن الىاؽلالقدباهزلِ الخو بالباَل في اإلاهضماث، بما ًاصي  .٦  .، لخمٍغ

غ لٌثحر مً يالم ؤهل ا .٧ ، وال ًمحز لػلم، قال جًبِ اإلاػاوي اإلاههىصةغضم الخدٍغ

 .الاحتهاصبحن مىايؼ ؤلاحماع ومىايؼ 

، اإلااصي بلى يثرة الخلِ والخبِ، مؼ مداولت ؾُاب قهم الخهاثو واإلاػاوي .٨

ت مجخكت جظلم الىهل والػهل حمُػا الاخخماء  .بظاهٍغ

ل ألاصلت غلى ؾحر مى .٩ ، وجترى ؾىت ؾلكىا مً اَابها، قُهاُ غلى هللا بؿحر غلمججًز

 .ت، بلى ؾبُل اإلابخضغحن واإلااعنحنؤثمت ؤهل الؿى

 

ًً  ً ًخحًشإهه م ً ] ًؤجه .. فشً الخير  ًعئٌى .. م ً العاملين أهشمً  ب 

ً
 

ً واملىكف  بين ًذ 
ا
ً[  ي هللاغذا

  



 

    

      

  



 

    

      

ً

3ًؤؾئلت زُحرة

5ًً(وإلااطا؟ ؤًً؟): 

9ًًبحن )الخٌم بالٌكغ( و)الخٌم باإلؾالم( 

64ًًخُى )الٌكغ بالُاؾىث( و )جٌكحره( 

22ًً(والاحتهاصخٍام ( بحن )ؤلًا)الخٌكحر 

28ًًخٌم مً لم ًٌكغ )اإلاخلبـ بالٌكغ( 

33ًً(الههض) اغخباعًو مً )جلبـ بالٌكغ( خٌم 

ًُ)الخٌم بؿحر   بحن )الخايم الػلماوي(  هللا( ما ؤهؼ

ًو)الخايم ؤلاؾالمي(
46ً

67ًً)الخٌكحر( بؿبب )مىالاة الٌكاع واإلاغجضًً( 

83ًً)الُاثكت اإلامخىػت( بحن )الهخاُ( و)الخٌكحر( 

96ًًخدايم/ والىالء(لخٌم( الخلل في جىخُض )اليؿَ / وا) 

98ًً)ؤًً الخلل( قُما ؾبو ؟ 

 

ً

 


