 -١إلااطا ًدؿاهل البػٌ ،قال َ(ًدٌم بالٌكغ) غلى مً ٌؿخدهىن ،مؼ ؤهه (خٌم قغعي)
له ما ًترجب غلُه؟  ..زم ؤلِـ الدؿاهل في (الخٌم باإلؾالم) زُحراً ؤًًا مثل (الخٌم
بالٌكغ)؟ ً
 -٢بطا ًان (ؤلاًمان باهلل) ال ًصح بال بكغٍ (الٌكغ بالُاؾىث) ..قٌُل هٌكغ به بن (لم
ُه ّ
ٌكغه) بط ؤن جٌكحره لِـ يخٌكحر آخاص الىاؽ؟  ..بل يُل ال همحز ؤهه في وانػىا نض ناع
(الضؾخىع َاؾىجا) ًُُاع في الدكغَؼ مً صون هللا؟ ً
الخٌكحر ُ(مدٌمت) ال مجاُ
ً
( -٣الخىخُض) قغى غلى ًل مٍلل ،قٌُل ال جٍىن ههىم
قيها لالخخماُ  ..ألن ًل مىخض غلُه ؤن ًُهُم (ؤخٍام الخٌكحر) جدهُها لخىخُضه ولى لم
ًًٌ مً ؤهل الػلم؟ ً
َ
( -٤مً لم ًٌكغ الٍاقغ قهى ًاقغ) ،ؤال ًلؼمىا هظا بخٌكحر مً (جلبؿىا بالٌكغ) ولى ؾمىا
ؤهكؿهم مؿلمحن  -ؤو ختى بؾالمُحن  -لُصح لىا ؤلاًمان؟ ً
 ( -٥مً جلبـ بكػل الٌكغ قهى ًاقغ)..قالٌكغ يما ًٍىن باالغخهاص ،قةهه ًٍىن
بالكػل(وال ٌػخبر الههض في غمل ظاهغه الكغى) ..ؤلِـ هظا اغخهاص ؤهل الؿىت  ،زالقا
للمغحئت؟ ً
 -٦جٌكحر (ًل خايم بؿحر ما ؤهؼُ هللا) مدٌم وغام "ال اؾخثىاء قُه" قإي قاعم بحن مً
ٌُػلً ؤهه (خايم غلماوي) وبحن مً ًهىُ بهه (خايم بؾالمي)  ..بطا بهُذ (الهىاهحن) ؾحر
ناص ًعة غً الكغَػت؟ ً
 -٧بل بن الظًً (ًضغمىن وٍىهغون) الٌكاع ؤو (اإلاغجضًً) ،نض ونػىا في (يكغ اإلاىالاة) ..
ؤلِـ ًل (مً والى الٌكاع ًٌكغ بظلَ)؟ ً
( -٨الُاثكت اإلامخىػت غً قغاجؼ ؤلاؾالم) جهاجل غً (الُاؾىث) وغً (جىدُت الكغَػت)
لهظا ًان (نخالهم مبيُا غلى جٌكحرهم)  ..ؤلم ًهغع طلَ ابً جُمُت في (قخاواه) الكهحرة؟ ً
 -٩جىخُض الػباصة في (اليؿَ والخدايم والىالء) هى ؤنل الضًً قٌُل ًسل به ؤلاوؿان
وال ًٍىن (ًاقغا)؟ ً
ُ
خاجمت  :هل جضعى ( ؤًً الخلل) في ًل (خىاعاجىا) الؿابهت ؟ ً

ً

ً

غىضما جالنذ ؤحُاُ وؤقٍاع  ..وبِئاث وجُاعاث  ..وآالم وآماُ  ..لهاء ايُغاعٍا في
سجىن مهغ ًاهذ مػاوي هظه الخىاعاث الؿازىت زلل جلٌم الهًبان الباعصةً .
لهض ًاهذ هظه الخىاعاث جخىٍجاً لخىاعاث ؤزغي ؾبهتها في لهاءاث ازخُاعٍت مً هكـ
حيـ ألاؾئلت اإلاُ ًغوخت هىا لٌنها لم جًٌ ؤبضا بىكـ السخىهتً .
عبما لم ججخمؼ ًل هظه الخىاعاث مؼ شخو واخض في مٍان واخض بىوً واخضً
يما حاءث هىا لًٌ قُىع غم ًىم ؤؾئلتها غىض مجمىغاث مً الىاؽ صغذ بلى الاهخمام
بجمػها ويخابتها بػض ؤن ونػذ يدىاعاث مخكغنت لخٍىن بحن ًضًًَ .
بهىا وؿعى مً زالُ حسجُل هظه الخىاعاث بلى جدهُو حملت مً ألاهضاف،
ؤهمها ما ًليً :
ا
أول :ؤلاحابت غً ؤؾئلت قغيها الىانؼ ال ًمًٌ ججاهلها ،يما ال ًمًٌ ججاوػ
ً
خاحت يثحر مً الكباب في الخغيت ؤلاؾالمُت لإلحابت غنها ،بل بن الخإزغ غً ؤلاحابت
وحؿخهغ وحؿخضعي
ً
الصخُدت ًكسح اإلاجاُ واؾػا لٌثحر مً ؤلاحاباث الخاَئت قخىدكغ
حهضا مًاغكا في جهىٍبهاً .
وهل الػلم الىاقؼ بال ما ؤزمغ الػمل الهالح؟ وهل ًٍىن الػمل الهالح بال ُملبُا
الخخُاحاث وانؼ ألامت اإلاؿلمت؟ وهل الضًً بال غلم هاقؼ وغمل نالح؟ ً
وهل ًان ججضًض الخغيت ؤلاؾالمُت اإلاػانغة ب ًال بخُاء للضًً الخالو واؾخجابت ألؾئلت
الىانؼ الخاثغة؟  ..بن نُمت ؤي مىهج بهما هي بمهضاع اؾدُػابه للخاحاث ووقاثه بخلبُتها
في ظل الىانؼ وبال ًان هغوبا مً الىانؼً .
الاؾخهامت التن وؿخجلب اها الىهغ ،قةن الىهغ  -ؤي ههغ  -له
ثاهُاَ :لب ً
ؤؾبابه الٍىهُت ،وهظه ٌكترى قيها اإلاامً والٍاقغ والبر والكاحغ ،وله ؤؾبابه ؤلاًماهُت
ؤلاًمان هى ؾاًت الىحىص ؤلاوؿاويً ،وؤن
وهظه ًىكغص بمغاغابها اإلاامً البر الظي ًامً ؤن ً

غالنت عب الٍىن بالػباص مبيُت غلى غالنت ؤلاوؿان باإلًمان ،وؤن عبىبُت هللا 
مدُُت باإلوؿان ،قاإلوؿان في ظل جضبحر عبه مً الضهُا ًوبلى آلازغةً .
قالىهغ الظي هغحىه وهيخظغه ًال ههضم له قهِ ؤؾبابه الٍىهُت ،بل ههضم له نبل
طلَ ومػه وبػضه ؤؾبابه ؤلاًماهُت ،ومنها الاؾخهامت غلى قغَػت عب الػاإلاحن في نىلىا
وغملىا بما ًًبِ نًاًاها ًلها في ؾحرها وخغيخىا ختى ههل بلى الىهغ الظي ًغقؼ قُه
ل ًىاء الكغَػت قىم عبىع ؤمخىا ًلهاً .
ا
ثالثا :جغجِب البِذ ؤلاؾالمي صازلًُا ،قةهه بطا يىا هغحى ؤن ًٍىن حؿُحر وانؼ ألامت
بإؾغها غلى ًض الخغيت ؤلاؾالمُت ،قةن خاُ الضازل ؤلاؾالمي ؾٍُىن له نُػا ؤبلـ
ألازغ غلى مجمىع ألامت الخاعجي اإلاخؿحر بهً .
قٌُل بطا ًاهذ نًاًاها مدل الخىاع مما ً ًازغ غلى غالناث ؤلاؾالمُحن بػًهم
ببػٌ؟ بل بن غضم يبُها ُماطن بدىاقغ ؤصخاب الهًُت الىاخضة في عئٍت الىانؼ وفي
يُكُت الخػامل مػه وفي ظً بػًهم في بػًٌ .
ا
سابعا :يبِ بىنلت الىالء و الػضاء ،قةهه مً الالػم ًألي خغيت حؿُحرًت ؤن جمحز
بحن ألانضناء الظًً ٌؿخدهىن الىالء وبحن الخهىم الظًً ٌؿخدهىن الػضاء  ..ؤن جمحز
بحن ألامت التن جغٍض الخغيت ؤن جٍىن عاثضة لها مػبرة غً عؾالتها قخٍىن ألامت لها خايىت
ومضصا وبحن مً ًدخاج بلى جدُُضهم لػضم ألامل في جإًُضهم مؼ بمٍان بزغاحهم مً
الهغاع  -ولى مانخاًً .-
بن الخلِ بحن ؤنىاف الىاؽ في الىانؼ  ،والخلِ بحن الػالناث اإلاىاؾبت لٍل
نىل منهم ًاصي بلى قؿاص غغٌٍ في الخُاة ،وبلى قكل طعَؼ في الخغيت  ..والػٌـ
صخُذً .

ا
خامعا :بصاعة الىانؼ بضال مً الاؾخػماُ لهالح ألاغضاء ،قةن ؤزاللىا الضازلُت
هي الثؿىع التن ًىكظ ألاغضاء مً زاللها لُكؿضوا طاث البحن ،وٍمؼنىا نىاها ،وٍكغنىا ما
بُيىا وبحن ؤمخىا ،ولُىهمىها بؿلىى الؿبل التن جباغض بُيىا وبحن ؤهضاقىاً .
وبضون طلَ الًبِ الظي ًمضها بغئٍت واضخت وٍدُذ لىا مؿاخت مً الازخُاعاث
اإلاكغوغت والاغخباعاث اإلاغغُت  ..بهىا بضون طلَ هًُؼ جطخُاجىا بحن صهاء وازترام مً
الػمالء ،وبحن خمانت وؾغاعة مً اإلاؿخؿكلحنً .
قىانؼ ال هملَ ؤصواث بصاعجه وال هماعؽ بصاعجه ًضًغه ؤغضائها  ..قئىا ؤم ؤبِىاً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً

ملارا ًدعاهل البعع ،فال (ًحىم بالىفش) على مً ٌعخحلىن ،مع أهه (حىم
ا
ا
خؼيرا أًظا مثل
ً
ششعي) له ما ًترجب علُه؟ ثم ألِغ الدعاهل في (الحىم باإلظالم)
(الحىم بالىفش)؟ ً
ً
 .١وػم ًل مً (الخٌم بالٌكغ) و(الخٌم باإلؾالم) خٌم قغعي ،وًل خٌم قغعي
له نُمخه ًوزُىعجه وله آزاعه التن جترجب غلُه ،وال ًجىػ إلاؿلم بال ؤن ًدٌم بالٌكغ غلى
ؤهله ،وؤن ًدٌم باإلؾالم غلى ؤهله .قما ؾبو مهضماث مدٌمت ال جضزل في صاثغة
الخالفً .
 .٢لًٌ بزباث اؾخدهام (الخٌم بالٌكغ) بًىابِ الكغع لِـ مثل بزباث
اؾخدهام (الخٌم باإلؾالم) بًىابِ الكغع ،والكهه ؤن ججمؼ بحن ما حمؼ هللا بِىه
وعؾىله ،وؤن جكغم بحن ما قغم هللا بِىه وعؾىله ،وهظا هى الػضُ ،ويضه الظلم.
ولِؿذ الدؿىٍت اإلاُلهت بحن (ألاقُاء /ؤو ألاشخام/ؤو ألاخٍام) هي الػضُ ،بهما الػضُ
في الدؿىٍت بحن اإلاخمازلحن ،والخكغٍو بحن اإلاسخلكحن ،وًل صغىي جمازل ٌؿخضعى الدؿىٍت
ًهابلها جكغٍو الكغع هي صغ ًىيً باَلت نُػاًً .
 .٣قلى ؤظهغ مؿلم الٌكغ وه ًى جدذ الؿُل لم ًدٌم غلُه بالٌكغ اغخباع لكبهت
ؤلايغاه يما ناُ حػالى:
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خٌم له باإلؾالم في بهضاع
وفي اإلاهابل ،ل ًى ؤظهغ ًاقغ ؤلاؾالم وهى جدذ الؿُل ًُ
لكبهت ؤلايـغاه وحؿلُـب لظـاهـغ ازخُـ ـ ـاع ؤلاؾـ ـ ـ ـالم يم ـا في خ ـضًث ؤؾـامت بـ ـً ػٍ ـض  ناُ:
" بػثىا عؾىُ هللا  بلى الخغنت مً حهُىت قهبدىا الهىم غلى مُاههم ولخهذ ؤها

وعحل مً ألاههاع عحال منهم قلما ؾكِىاه ،ناُ :ال بله بال هللا قٌل غىه ألاههاعي
وَػىخه بغمحي ختى نخلخه ،قلما نضمىا اإلاضًىت بلـ طلَ الىبن  قهاُ ليً :ا ؤؾامت
ؤنخلخه بػض ما ناُ ال بله بال هللا؟ نلذً :ا عؾىُ هللا بهما ًان مخػىطاً ،قهاُ :ؤنخلخه بػض
ما ناُ ال بله بال هللا؟ قما ػاُ ًٌغعها غليً ختى جمىِذ ؤوي لم ؤيً ؤؾلمذ نبل طلَ
()6

الُىم ".

ﭐ

َّ
لهُذ عحالً
ًُ
ؤًذ بن
ويما في خضًث اإلاهضاص بً ألاؾىص  ناًُ " :ا عؾى ًَُ الل ِ ًه! ؤع َ ً
ََ
َّ َ
الط ّ
مً َّ
َ
َّ
َّ
قهاُ:
ًَ
منن بصجغة،
ً
ً
زم
.
قهُػها
ً
ُل
بالؿ
ً
ًضي
بخضي
ً
قًغب
.
نن
ل
قهاج
.
ً
اع
الٌك
ًَ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َّ
َّ َّ َّ
َّ
ُ َّ
غلُه وؾل ًَم
ناُ عؾى ًُُ الل ِ ًه نلى الل ًُه ًِ
بػض ؤن نالها ؟ ًَ
ؤؾلمذ لل ِ ًه .ؤقإنخل ًُه ًا عؾى ًَُ الل ِ ًه! َ ً
ً
َ
ُْ
َّ
بػض ؤن نُػها.
طلَ ًَ
ناُ َ ً
زم ًَ
نُؼ ًضيًَّ .
قهلذً :ا عؾى ًَُ الل ِ ًه! َّبه ًُه نض َ ً
ًُ
ناُ:
جهخله ًَ
ال
ُ
َّ
َّ َّ
َّ
جهخ ْل ًُه .قةن َ
نخلخ ًُه َّ
وؾل ًَم :ال ُ
َ ًَ
نبل
قةه ًُه بمجزل ِخ َ ً
ناُ عؾى ًُُ الل ِ ًه نلى الل ًُه ًِ
غلُه
ؤقإنخل ًُه ؟ ًَ
َ
نبل ؤن ًهى ًَُ َ
جهخل ًُه َّ
ًلمخ ًُه َّالتن ناُ " .وفي عواًتًَّ " :
ًُ
ألنخله
ًُ
ؤهىٍذ
قلما
َ بمجزل ِخ ِ ًه ًَ
وبه َ ً
ؤن
َ َّ َّ
بال الل ًُه "ً )2(.
بله ً
ناُ :ال ً
ًَ
قكي الخضًثحن الؿابهحن هجض ًاقغا مداعباً ًدمل ؾُكه وٍهاجل لُىهغ الٌكغ
وؤهله غلى ؤلاؾالم وؤهله ،وفي زًم اإلاػغيت وبػض ؤن ًهِب مً اإلاؿلمحن ما ًهضع غلى
بنابخه ،وغىضما ًجض هكؿه جدذ بهضًض ؾُل ٌػلىه بُض مؿلم ،غىضها قهِ (ٌػلً
بؾالمه) ،ومؼ وحىص ًل هظه الهغاثً التن ججػل الخٌم غلُه بالٌكغ ؤظهغ مً الخٌم له
باإلؾالم بال ؤن الكغع نض خؿم الهًُت ،وخٌم لهظا وألمثاله باإلؾالم (في ؤخٍام

الضهُا) ،ووًل ؤمغ الخهُهت الباَىت لغب الػاإلاحن (في ؤخٍام آلازغة)ً .
 .٤وألانل الجامؼ الظي ًبنى غلُه الٌالم في هظه اإلاؿإلت (وؾحرها) ،هى ؤن هللا
(عخمً عخُم) وؤن )عخمخه حؿبو وحؿلب ؾًبه) .قغخمخه  ؤوؾؼ نكاجه ،وآزاعها
 1متفق ػليه.
 2متفق ػليه.

ُ
ؾاعٍت في الخلو وألامغ (ًىها/وقغغا/وحؼاءً) ،قمً ؤظهغ نهض الضزىُ في ؤلاؾالمً ،نبل
مىه طلَ في الضهُا ولى ًاهذ هىاى نغاثً يثحرة غلى غضم نضنه وغضم بزالنه في
طلَ ،بل ولى ؤؾاء الخػبحر باللكظ ،يمً لم ًدؿىىا ؤن ًهىلىا( :ؤؾلمىا) قهالىا:
(نبإها) قٍان الىاحب نبىُ طلَ منهم ً ..ل طلَ حؿلُبا لهبىُ ؤلاؾالم مً الىاؽ في
الضهُا عخمت مً هللا وقًالً .
 .٥بِىما هجض الػٌـ في (الخٌم بخٌكحر) مً ًان مؿلماً ،يما ؾبو في آًت ؤلايغاه
واإلاكهى ًع في ؾبب هؼولها ما عواه ؤبى غبُـضة بً مدم ـض بً غـمـ ـاع بً ً ـاؾ ـغ غً ؤبُه
ناُ " :ؤزظ اإلاكغًى ًن غماع بً ًاؾغ قلم ًترًىه ختى ؾب الىبن  وطيغ آلهتهم بسحر،
زم جغًىه ،قلما ؤحى عؾىًُ هللا  ، ناُ :ما وعاءى؟ ناُ :قغ ًا عؾىًُ هللا ،ما جغيذ
ختى هلذ مىَ ،وطيغث آلهتهم بسحر ناُ :يُل ججض نلبَ ،ناُ :مُمئىاً باإلًمان ،ناُ:
بن غاصوا قػض "( )6ويما في خضًث الخُإ وغضم الههض " وفي خضًث الىػمان بً بكحر:
" زم ناُ مً قضة الكغح اللهم ؤهذ غبضي وؤها عبَ ؤزُإ مً قضة الكغح "( )2لهظا
ولؿحره ًان اإلاإزىع غً الصخابت اؾدخابت مً نضع غىه مٌكغ ما ،يما اؾدخاب غمغ بً
الخُاب مً اؾخدلىا الخمغ وؤػاُ غنهم الكبهت وؤنام الدجت ختى عحػىا بلى الخو ،زم
حػل حكغَؼ الخىبت لهم والتن جداقظ لهم غلى ونل ؤلاؾالم مً عخمت هللا  التن ال
ًجىػ لهم ؤن ًهىُىا منهاً .
 .٦لهظا ًاهذ ناغضة الكغَػت ،هي الخدظًغ مً الخٌكحر ،ختى حاء في طلَ ؤغظم
الىغُض ،يما في الخضًث " مً ناُ ألزُه (ًا ًاقغ) قهض باء اها ؤخضهما " إلاا اؾخهغ في
الكغَػت مً ؤن الخُإ في الػكى زحر مً الخُإ في الػهىبت ،وإلاا اؾخهغ قيها مً ؤن
الجغٍمت ًلما حؿلظ حغمها وػاصث غهىبتها قضص الكغع في يىابِ بزبابها ،ولِـ ح ًغم
 1أدرجه امطربي وامبهيلي وهو حديث مرسل.
 2متفق ػليه.

ؤؾلظ مً الغصة غً ؤلاؾالم ،و ًال غهىبت ؤػٍض مً غهىبتها ،قٌظلَ لِـ هىاى ؤقض مً
يىابِ بزباث الغصة غلى مً ًان مدٍىما بةؾالمه ،لخجاوػ ًل قبهت ججػل مً اإلادخمل
بهاءه غلى ؤلاؾالمً .
لهظا نغع ؤهل الػلم ،ؤن مً زبذ له ؤلاؾالم بُهحن ،لم ًؼُ غىه بال بُهحن مثله ؤو
ؤيثر مىه ،وؤن مً نضع غىه ما ًدخمل ؤلاؾالم مً وحه وٍدخمل الٌكغ مً حؿػت
وحؿػحن وحها ،خٌم بةؾالمه حؿلُبا لإلؾ ًالم  ،وبخؿاها للظً باإلاؿلمً .
 .٧قالخانل ؤهه ال جمازل في الكغع ،بحن (الخٌم بالٌكغ) و(الخٌم باإلؾالم) ال
في الًىابِ واغخباع الهغاثً ،وال ختى في الخُإ في بحغاء ؤي مً هظه ألاخٍام ،لهظا ًان
جدظًغ الكغع الهغٍذ ووغُضه الكضًض بهما هى مً (الخٌم بالخٌكحر) ،واإلاىقو مً اهخكؼ
بمىغظت الكغع ،قحراعي ؤنىله ومهانضه لِؿلم له صًىه ،وٍٍىن ؤنغب بلى مغياة عبهً .
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

إرا وان (إلاًمان باهلل) ًل ًصح إل بششغ (الىفش بالؼاغىث)  ..فىُف هىفش به
إن (لم هىفشه) إر أن جىفيره لِغ هخىفير آحاد الىاط؟  ..بل هُف ل هميز أهه في
ا
واكعىا كذ صاس (الذظخىس ػاغىجا) ًؼاع في الدششَع مً دون هللا؟ ً
هدغع مػنى (الُاؾىث)الظي ؾيخٍلم خىله ،ؤلِـ هى مً (الُؿُان)
 .١صغىا ؤوال ًِّ
الخض؟ قةن(الُاؾىث) :ما ججاوػ به الػبض ًل َ
ّ
َّ
قهحره (مػبىصا/ؤو
خض
ؤي :مجاوػة
ِ
مؿخدها للػباصة بالباَل).
و(ال بله بال هللا) حػنن ؤهه :ال مػبىص بدو بال هللاً ،هىلها اإلاؿلم (بزباجا الؾخدهام
هللا للػباصة/والتزاما بػباصجه) ًل طلَ غلى ؾبُل (ؤلاقغاص له  ،)قٍل مً ناع
(مػبىصا/ؤو مؿخدها للػباصة) ؾحر هللا  قهظا في خهه باَل ،بل هى ؤبُل الباَل.
لظلَ ًان نىله ﭐﭨﭐﱡﭐﳙﳚﳛﳜﳝﱠ [البهغة.]256 :

مؿاوٍا في الضاللت لكهاصة (ال بله بال هللا) ،وغلُه قةن (الٌكغ بالُاؾىث) هى قو
الىكي في الكهاصة (ال بله) .وألحل هظا ًان الػلماء ٌكغخىن نىُ الىبن  " : ال بله بال
هللا ويكغ بما ٌػبض مً صونً هللا خغم ماله وصمه " قُهىلىن( :بن حملت " ويكغ بما ٌُ َ
ػبض
مً صون هللا " جإيُض للىكي) ؤي :جإيُض لكو الىكي في الكهاصة بالخىخُض ،وهى هكؿها
ّ
جكؿغ بىيىح مػنى نىله ( : قمً ًٌكغ بالُاؾىث) قالُاؾىث هى (اإلاػبىص مً صون
ِ
هللا) ؾىاء ؤًان طلَ (بىنىع خهُهت جلَ الػباصة) ؤو (بضغىيً اؾخدهانها).
قُخدهل مما ؾبو ؤن خهُهت (الُاؾىث) مغجبُت بمػنى (اإلاػبىص) ،وهظا مضزل
ذ

مهم ال ؾنى غىه نبل الضزىُ في نًُت (الٌكغ بالُاؾىث وجٌكحره) ،بط ؤن جمُحز
(الُاؾىث) ش نء ّ
ؤوليً ،ترجب غلُه الٌالم غً (ؤخٍامه)ً .
ي ًىن (الضؾخىع َاؾىجا) مؼ جهغٍغ
 .٢لهظا ؾيىانل -بػض جدغٍغها الؿابو -صغى ً
مهم ،هى ؤن هظه اإلاىانكت ال جخػلو بٍىن صؾخىع ما (قغغُا) ؤو (ؾحر قغعي) ..ال جخػلو

بٍىهه مخًمىاً (لإلًمان) ؤو مخًمىا (للٌكغ)  ..بل َ
الب َ ًض ِه ّي في هظه اإلاىانكت ؤنها ال جخػلو
َ
بال بضؾخىع ال ًُدٌم له بالكغغُت ،وال ًُ َض َعى قُه ؤهه نض ًخًمً مدٌ ؤلاًمان ،لًٌ
وجهغٍغ ًىهه َاؾىجا ش نء آزغ.
ً
ما ؾبو ش نء،

 .٣قةن الُاؾىث (مػبىص مً صون هللا) قله (الؿُاصة غلى غبُضه) وهيُّ :
خو

الدكغَؼ والخدلُل والخدغٍم .ؤي :خو بنضاع ألاخٍام اإلالؼمت لػابضًه.
نضع غً اإلاػبىص لػابضًه .وباإلاثاُ اإلاهابل
ً
ؤما (الضؾخىع) قهى :ناهى ًن ؤغلى،
ًخطح اإلاههىص :قةن هللا  هى اإلاػبىص بالخو ،والهغآن الٌغٍم هى صؾخىع اإلاؿلمحن
بمػنى ؤهه الهاهىن ألاغلى الهاصع غً عاهم لهم .قالهغآن ناهىن ؤغلى لػباصة هللا
ُ
ي) ناهىن ؤغلى لػباصة مً
(اإلاػبىص) ،ولِـ هى هكؿه مػبىصا ،وغلُه قالضؾخىع (الٌ ْك ًِغ ً
نضع غىه (وهى الُاؾىث اإلاػبىص بالباَل) ولِـ هى هكـ اإلاػبىص .ؤي :هى حكغَؼ ؤغلى،
ّ
إلاكغعً .
ولِـ هى هكـ ا ِ
قُيبنن غلى طلَ ؤهه (ؤي :الضؾخىعً ؾحر الكغعي) ال ًمًٌ ؤن ًٍىن َاؾىجا ،لػضم
ًىهه مػبىصا ،بل (الُاؾىث) مً نضع غىه (صؾخىع ما) يبضًل مًاهً (للىحي)ً .
ُ َ
ُ
 .٤وبىاء غلى ما ؾبو جهغٍغه ،جكهم غباعاث ؤهل الػلم اإلاجملت ،والتن نض ًخىهم
ََُ
منها زالف طلَ (ؤيَ ًُ :خى َّهم منها ًىنً ؾحر حكغَؼ هللا ٌُ َّ
َّ
ؿمى َاؾىجًا) خحن ال ًخإمل في
ؾُانابها .وال ًُ َ
جمؼ بُنها وبحن الؿُاناث ألازغي لىكـ ؤولئَ الػلماء.
ُ َ
ُل ــو ُ
ّ
(اإلاكغع/والك ــغع /والها ـ ـ ن)،
ـً
ـ
م
ـل
ـ
ً
ـه
ـ
ب
اص
غ
ـ
ـ
وٍ
ق ــةن لك ــظ (الخ ــايم) ن ــض ً
ِ
واإلاػبىص (بالخو/ؤو بالباَل) هى اإلاكغع ،لـظا اجكـو ألانـىلُىن ؤحمػـىن غلـى ؤن (الخـايم
هـى هللا  )بمػنـى (اإلاك ّ ِـغع) وغلـى ؤن (اإلادٍـىم بـه هـى الكـغع) وغلـى ؤن (الها ـ ن هـى مـً
َّ
َّ
اإلاٍلكحن  ،وبن ُ
ازخ َّ
و بمػنى ًمحزه غً ؾحـره مـً اإلاٍلكـحن)
حيـ اإلادٍىم غلُه ،ألهه مً
ُ
 ..قم ــً (ؤغُ ــى لىكؿــه/ؤو ؤ ْغ ُِـ َـي لــه) خــو الدكــغَؼ اإلاً ــاهي لخ ــو هللا ،قهــى (الُ ــاؾىث)
اإلاػبىص بالباَل .وؤما مً نغح بسالف هظا قهض ازُإ زُإ َب ِِّىاً ،والدجت ظاهغة غلُه.

 .٦ؤما مػنى (الٌكغ بالُاؾىث) قبىاء غلى ًىهه قو الىكي في قهاصة الخىخُض،
ُ
هابل إلاػنى (ؤلاًمان باهلل) الظي هى قو ؤلازباث قيها ،قهى قامل نُػا إلاا ًلي (مما
قهى م ِ
ًهابل ؤلاًمان باهلل)ً :
ا
أول :اغخهــاص هكــي الٌمــاُ غــً طاجــه وؤؾــماثه ونــكاجه وؤقػالــه [فــي مهابــل الخىخُــض
الػلم ـ ــن] ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱠ
[َه.]89-88 :

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

الػملي] ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱠ [مغٍم.]42 :

ا
ًثالثااا :التـزام غــضم جىحُــه ؤي غبــاصة لــه [فــي مهابــل التـزام جىحُــه ًــل ؤهــىاع الػبــاصة

هلل وه ـ ــى الخىخُ ـ ــض الػمل ـ ــي] ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱠ
[الٍاقغون]2-6 :

ا
سابعا :البراءة مً غباصجه (مُلها) ،والبراءة مً اإلاػبىص بالباَل ومـً غابضًـه ِ(وقـو
ؤخٍام جكهُلُت جالُت) [في مهابل الىالء هلل ،ولضًىه ،ولػباصه اإلاـامىحن .وهـى مـً الخىخُـض

الػملــي] ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢ ﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳﲴ
ﲾ ﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅ ﳆﳇﱠ
ﲿ
ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹﲺﲻ ﲼﲽ
[اإلامخدىت.]4 :

(باغخباع عياه بخلَ الػباصة ؤو غضمه) بلى:
ً
 .٧ؤما اإلاػبىص مً صون هللا ،قُىهؿم
ا
مسخاع لظلَ .قهظا َاؾىث في خو هكؿه ،مظم ًىم ؤقض
ً
أول :مً هى عاى بػباصجه
الظم ،ومؿخدو ألؾلظ الىغُض ً
ً
ً

ا
ثاهُا :مً لِـ عايُا غً غباصجه ،وال مسخاعا لظلَ .وهظا جدخه هىغانً :
 )١ما ال ازخُاع لهً ،الكمـ والٍىايب ،والدجغ والصجغ ،وهدىها مً ألانىام
وألاوزان (ؾحر اإلاٍلكت) .قهظا َاؾىث مظمىم بالىظغ بلى (هههه) وبالىظغ بلى
(غابضًه) بط هم الظًً َّ
نح ُروه في خههم َاؾىجا .ص ًو ًن ؤن ًترجب غلى طلَ وغُض
في خهه ،بطا لِـ مً ؤهل الخٍلُل والىغض والىغُض.
ُ ّ
خبرت مىه (بطا غلمه)
 )٢مً هى مً ؤهل ؤلاًمان والهالح ،قه ًى مىٌغ لظلَ ًم ِ
ًاإلاالثٌت وألاهبُاء ونالحي اإلاامىحن .قهظا ال ًُلو غلُه اؾم (الُاؾىث) بال
بخهُُض طلَ في خو غابضًه الظًً َّ
نح ُروه لهم يظلَ بط هى ممضوح ؾحر مظمىم
قغغا ،بل ججب مدبخه ومىالاجه إلًماهه ،يما ًجب طمهم هم ومػاصابهم
الؾخدهانهم الىغُضً .
 .٨وطلَ اإلاػبىص مً صون هللاً ،ىهؿم مً حهت ؤزغي (باغخباع ؤخٍام الىالء ؤو
البراء اإلاخػلهت به) بلىً :
ا
أول :مً ًجب جىلُه وٍدغم ُّ
ؾحر الغا ن
الخبرئ مىه ،وهى :اإلاػبىص مً صون هللاً ،
ّ
جىلي اإلاامىحن ،وٍدغم ُّ
الخبرئ منهم .قٌُل بطا ًان
بظلَ ألحل بًماهه ونالخه .بط ًجب ِ
الىاؽ ِ ً
بابً
ًِ
ؤًابغ اإلاامىحن مً اإلاالثٌت والىبُحن؟ ناُ عؾىُ هللا  " : ؤها ؤولى
منهم ً
ُ ُ ّ
()6
َ
ؤوالص َغالث ،لِـ بُنن وبِىه هبن ".
وألاهبُاء ً
ً
مغٍم،
ّ
ا
جىلُه ،بل ًجب ُّ
الخبرئ مىه .وه ًى اإلاػبىص مً صون هللا الغا ن
ًجب
ال
مً
:
ثاهُا
ِ
اإلاسخاع له ،ويظلَ اإلاػبىص مً صون هللا ؾحر الغا ن بظلَ ألحل اوػضام اخخُاسه،
ً
بظلَ
قهظان الهىكان ججب البراءة منهما .يما

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ
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ﲾ ﳀ ﳁﳂ
ﲿ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﳃﳄﳅﳆﳇﱠ [اإلامخدىت]4 :

وبهما ًان نىم ببغاهُم ُغ َّباصا للٍىايب وألانىام (وهي مػبىصة ؾحر عايُت الوػضام
ازخُاعها) ،ومؼ طلَ ُقغع ُّ
الخبرئ منها ،قاإلاػبىص الغا ن ؤولى بالخبرئ مىهً .
ِ
 .٩قُيخج مما ؾبو ؤهىا ُ
هٌكغ بػباصة ؾحر هللا مُلها ،وؤهه لِـ ًل ما ُغ ِبض مً
صون هللا قهى َاؾىث في خو هكؿه ،وؤهه لِـ ًل َاؾىث هٌكغ به ًخًمً طلَ جٌكحره
(بط نض ال ًٍىن مً ؤهل الخٍلُل ؤنال) وؤن صاثغة الُاؾىث الظي هٌكغ بػباصجه وهخبرؤ
مىه ؤوؾؼ مً صاثغة الُاؾىث الظي ّ
هٌكغه.
ِ
بظاهغ نىُ ؤو قػل ،قه ًى ؤخض ازىحن:
ً
 .١1ؤما مً نضعث غنهم غباصة لؿحر هللا،
ألاوٌ :مً ًان ًاقغا ؤنلُاً ،لم ًستر الاهدُاػ بلى ؤلاؾالم ؤبضاً ،قػباصجه لؿحر هللا مماعؾت
لٌكغه بػباصجه لؿحر هللا.
جُبُهُت لٌكغه .وهظا ججب البراءة مىه بؿًاً وغضاء ً
الثاوي :مً ًان ألانل قُه ؤلاؾالم ،قه ًى مىداػ بلى ؤلاؾالم ابخضاءً .ونض ًوعً غباصة لؿحر
هللا مً مثل هظا لها ؤخض اخخمالحن:
 )١ؤن جٍىن ؤهلُت مً نضع غىه طلَ ًاملت ،قُخدمل ًل آزاع ما ًهضع غىه،
قُ َّ
ؤي مً غىاعى ألاهلُت ،التن جمىؼ ججزًل خٌم الخٌكحر غلُهُ .
لػضم ونىغه جدذ َ
ٌك ًغ
مً زبدذ قغوٍ الخٌكحر في خهه ،واهخكذ غىه مىاوػهُ ،
قُ َػ َامل بخىابؼ طلَ الخٌم،
ومنها البر َاءة مىه.
 )٢ؤن ًهؼ مً نضع غىه طلَ جدذ ؤخض غىاعى ألاهلُت ،التن جمىؼ مً ججزًل
خٌم الخٌكحر غلُه .قُبهي غلى خٌم ألانل وهى ؤلاؾالم .لػضم زبىث قغوٍ الخٌكحر في
ُ َّ
خهه ،ولػضم اهخكاء مىاوػه غىهُ ،
قُ َخ َىلى وال ًُ َخ َب َّرؤ مىه.
قُ ُػ َامل بمهخض ى ؤلاؾالم،

 .١١قالخانل ؤن مً زبذ يكغه حػُِىاً بػباصجه لؿحر هللا ،ؾىاء ؤًان طلَ الٌكغ
ؤنلُا ،ؤو ًان َاعثاً غلُه (لٌىه اؾخىفى قغوٍ زبىجه ،واهخكذ غىه مىاوػه) وحب
ّ
ُّ
بخىلي اإلاامىحن وبالبراءة مً الٍاقغًٍ .بسالف
الخبرئ مىه جبػاً لظلَ ،جدهُهاً لإلًمان ِ
َّ
يمػحن (وبن نضع غىه حػبض لؿحر هللا ،لًٌ مؼ وحىص غاعى مً
مً لم ًثبذ يكغه
غىاعى ألاهلُت ًمىؼ جٌكحر ا َّ
إلاػحن).
 .١٢واإلاؿلم الظي ٌكهض ؤن ( ًال بله بال هللا) ًٌكغ بٍل (َاؾىث) مػبىص مً صون
هللا ،غلى الخكهُل الظي طيغهاه .وهظا مً اإلاؿلم غلى ؾبُل ؤلاحماُ ،هى قُغ قهاصة
الخىخُض ،يما ؾبو.
الٌكغ بالُاؾىث) غلى ؾبُل الػمىم الخكهُلي ،قال
 .١٣ؤما ؤن ًٍىن طلَ ( ً
يثحرا مً الُىاؾُذ جىحض في
ًمًٌ ؤن ًٍىن مما ال ًصح ؤلاًمان بال باؾدُكاثه .بط ؤن ً
صهُا الىاؽ وال ٌػغقها اإلاىخض َُلت غمغه ،قًال غً ؤن جخىنل صخت بًماهه غلى
الػغبُت،
مػغقتهم [يٌثحر مً مػبىصاث الكغم والؿغب التن لم ٌؿمؼ اها ؤغغاب الجؼٍغة ً
ونبل الىبن  منهم ؤلاؾالم].

 .١٤لًٌ الٌكغ بالُاؾىث (الخكهُلي/ؤو اإلاػ َّحن) مخػلو بالػلم به (جكهُلُاً /ؤو
هاخ َُ َت ًْن
حػُِىا) ؤوالً ،زم بالػلم بضزىله جدذ هظا الخٌم الكغعي زاهُا ،وطلَ مً ِ
الضلُل الكغعي ابخضاء ،وصزىله الىانعي جدذ مىاَه مؿخىقُا لكغوٍ طلَ زالُا مً
مىاوػه اهتهاء.
 .١٥وغلُه ،قالٌكغ بالُاؾىث (اإلادٌم ًىهه يظلَ) هى مً مدٌماث الخىخُض.
ؤما بطا ًان ججزًل خٌم الُاؾىث غلُه (احتهاصًا) يمثل مً ُغبض مً صون هللاُ ،
وازخ ِلل
ِ
ُ
في زبىث عياه غً طلَ ،ؤو صغىجه بلُه بحن مثبذ وهافً ،قهظا ال ًَ َخ َب َّرؤ مىه بال مً ًثبذ
غىضه يكغه ،وال ًُ َلؼم ؾحره بمىاقهخه غلى جلَ البراءة ،يما ال ًُ َلؼم بمىاقهخه غلى جٌكحره
ما لم ًثبذ طلَ غىضه بىحه قغعي صخُذ ًال ُمضا ِقؼ له.

 .١٦ونض نغعها قُما ؾبو ؤهه ال جالػم بحن الٌكغ بالُاؾىث وجٌكحره ،وال بحن
َّ
َ
مثال ًٌُكغ اهاُ ،وٍ َخب َّرؤ منها ،ولِؿذ مٍلكت و ًال ًاقغة) ؤما
البراءة مىه وجٌكحره (قاألنىام ً
ُ َّ
الُاؾىث الظي َّ
ًٌكغ قهى اإلاٍلل الظي ع ن بالٌكغ ،ؤو صغا بلُه ؤو ؾحر طلَ مما هى
مً مىاَاث الخٌكحر اإلاػغوقت .وما ًسخو به جٌكحر الُاؾىث ؤن ًٍىن ؤولى بالخٌكحر (بن
صزل في مىاَه) ِم َّمً ٌػبضه ،وطلَ القترايهما في باب الٌكغ ،زم لخكايل اإلاػبىص غً
غابضه في الغجبت.
 .١٧لًٌ ًبهى جٌكحر مً ًغاه البػٌ َاؾىجاً صازال في ؤبىاب الخٌكحر الػامت
بإخٍامه ويىابُه ابخضاء ،زم ًٍىن الٌالم بػض طلَ في ُ
الغَّجب وفي اللىاػم ،وال غٌـ.
مؼ الخإيُض ؤًًا غلى ؤن حؿلُظ ًل مً الجغٍمت والػهىبت ًؼٍض مً حكضًض الكغع في
يىابِ بًهاغها غلى َّ
اإلاػحن وال غٌـ.

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

(الخىحُذ) فشض على ول ميلف ،فىُف ل جىىن هصىص الخىفير (محىمت) ل
ا
ً
جحلُلا
مجاٌ فيها لالحخماٌ  ..ألن ول مىحذ علُه أن ًلُم (أحيام الخىفير)
لخىحُذه ،ولى لم ًىً مً أهل العلم؟ ً
ً
 .١لهض نض ى عبىا  ؤن ًٍىن الضًً مىهؿماً بلى ما هى (مدٌم) ًوهى (نىاَؼ
الضًً اإلاجمؼ غليها) والظي ٌؿمُه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت (الكغع اإلاجزُ) ،وبلى ما هى
(احتهاصي) وهى (مىاعص الاخخماُ اإلاسخلل قيها) والظًً ٌؿمُه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت
(الكغع اإلااوُ)  ..هظه ًواخضةً .
 .٢والثاهُت  ..بن الخىخُض الظي هى قغى غلى اإلاٍلكحن لِـ عجبت واخضة ،وبالخالي
قما ًبنن غلى ًل عجبت (وحىصا/ؤو غضما) مً ؤخٍام لِـ قِئا واخضا  ..قهىاى عجبخان
مً (الخىخُض الكغى):
ألاولى :الكغى الظي ًصح به ؤلاؾالم  ..وهى (ؤلاًمان اإلاجمل) الظي به ًٍىن
الضزىُ في الضًً ،ؤي( :الخهضًو حملت وغلى الؿُب ،والاههُاص حملت ًوغلى الؿُب) هلل
 وعؾىله مدمض  ولضًىه الظي هى ؤلاؾالمً .
قٍُىن طلَ بالىُو بالكهاصجحن وجخًمً الكهاصة هلل بالخىخُض (اغخهاص اهكغاصه 
بالٌماُ ،واغخهاص اهكغاصه باؾخدهانه بالػباصة) يما جخًمً ؤًًا (التزام بقغاصه 
بالػباصة) .قكهاصة الخىخُض اهظا اإلاػنى اإلاجمل نبلذ مً ألاغغاب الظًً حاءوا بلى الىبن
 مػلىحن الضزىُ في صًً هللا وصدح اهظا بؾالمهم ،قلم ًدخج بلى بلؼامهم بص نء آزغ
لُثبذ لهم ونل ؤلاؾالم وخٌمه ابخضاءً .
الثاهُت :الكغى الظي ٌؿهِ اإلاُالبت اإلالؼمت قغغا  ..وهى (ؤلاًمان الىاحب)
الظي ًخدهو بٌماُ الُاغت الىاحبت (قػال /وجغًا) وطلَ في (الباًَ ً /والظاهغ)
قُسلو ناخبه للىغض ،وَؿلم مً الىغُض .وهظه الغجبت قاملت إلاا ؾبهها ،وجؼٍض غنها

(يمًا /ويُكًا) مً حتهن (الػلم /والػمل) حمُػاً ً ..وناخب هظا الخىخُض هى الظي
ًىنل بـ(ؤلاًمان اإلاُلو) لخٌمُله الىاحب غلُه في صًىهً .
زم نض ًجزُ هاؽ غً هظه الغجبت ،وهم مؿخمؿٍىن بالغجبت التن نبلها قُجزلىن
غً ؤلاًمان بلى ؤلاؾالم .ؤي :مً الخىخُض الٍامل بالىاحباث بلى ؤنل الخىخُض الظي
ًثبذ به ؤلاؾالم يمثل مً ًهاعف قِئا مً الكغى ألانؿغ ؤو الٌباثغ .قالغجبت التن
هخٍلم غنها هىا ،هي مً الخىخُض الظي هى قغى غلى الػباص  ..لٌىه ش نء ًػاثض غً
الخىخُض الظي ًصح به ؤلاؾالم [ؤيً :خًمىه وػٍاصة]ً .
 .٣والقَ ؤن ما ًان مً (الخىخُض الكغى) في باب الػمل ،قالػلم به قغى
ؤًًاً ،قما ًجب غمله غلى اإلاػحن ًجب غلُه غلمه ،وما ؾىي طلَ مً الػلم قهى
واحب غلى الٌكاًت لىحىب ؤن ًدكظ الضًً في ألامت (غلما /وغمال) [ؤي :مجمىع الضًً
في مجمىع ألامت]  ..وغلى ؾبُل اإلاثاُ :قغى غحن غلى اإلاٍلل ؤن ٌػلم يُكُت ؤصاء
الهالة ،لًٌ قهه الهالة وقخاوي ألاخىاُ اإلاخػضصة قيها مً قغى الٌكاًت في الػلم.
ونل مثل طلَ غً عجبتن الخىخُض الكغى ،واللخان نض ؾبو بُان مػنى ًل منهما ،قما
هى قغى غمله غلى اإلاٍلل ،قكغى غلمه [يُل ٌػمل؟] ما ؾىي طلَ [مً قهه
ألاخ ًىاُ اإلاخػضصة قُه] قػلمه قغى يكاًت.
ًوقخاوي ً
 .٤ؤما عبِ (ؤخٍام الخٌكحر) بالكغى مً (جدهُو الخىخُض) قضغ ًىيً جدخاج بلى
بغهان ،بل البرهان ناثم غلى غضم صختها .وهل مػغقه ما ًثبذ به بؾالم الىاؽ ،قغٍ
في صخت بؾالم الكغص ؟! ؤلم ًهخل ؤؾامت بً ػٍض مً هُو بالكهاصجحن ،غىضما ًان
الؿُل قىم عؤؾه ألهه لم ًثبذ له بظلَ الىُو بؾالماً .زم غاجبه الىبن  وؤزبذ
بؾالم الغحل ،وفي هكـ الىنذ لم ًُػً في بؾالم ؤؾامت( )6؟! وؾحرها يثحر ًضُ غلى
هكـ الخهغٍغ اإلاظًىعً  ..قةطا ًاهذ مػغقت ما ًثبذ به ؤلاؾالم لِؿذ قغَا في صخت
 1متفق ػليه.

ؤلاؾالم ،قٌُل جٍىن مػغقت ما ًثبذ به الخٌكحر قغَاً في صخت ؤلاؾالم؟! ؤلم ًسخلل
ؤؾامت بً ػٍض وناخبه ألاههاعي  في يكغ طلَ الىاَو بالكهاصة؟! قٌل غىه
ألاههاعي اغخضاصا بظاهغ بؾ ًالمه ،ونخله ؤؾامت خايما بٌكغه ،ومؼ طلَ لم ًًٌ
الخالف في الخٌم غلى اإلاػحن (باإلؾالم/ؤو بالٌكغ) ؾببا ًألن ًىعص ؤلاقٍاُ ،غلى صخت
جىخُض ؤي مً الصخابُحن ،ولم ًظهب ؤؾامت بلى الىبن ؾاثال غً خٌم طلَ الظي (لم
ًٌكغ) بل خٌم الىبن بةؾالم (مً َّ
َّ
يكغه هى)  ..ولم ًًَغ ؤؾامت ؤن خٌمه بالٌكغ غلى طلَ
اإلاهخىُ (ًان مدٌما ،ألن ؤصلت ومؿاثل الخٌكحر مدٌمت)  ..بل زبذ بػخاب الىبن له  ..ؤن
ُ
خٌمه ًان زُإ ،وهظا ؤبػض غً ؤلاخٍام [قهض ًان احتهاصًا زاَئًا ًؤ ِهٌغ غلُه].
ي مً لم ًٍلل
ي (ؤلاخٍام) في (ؤصلت) الخٌكحر ،وفي (مؿاثله) هي صغ ًى ً
 .٥وصغ ًى ً
هكؿه بمغاحػت ؤبدار الػلماء في هظه الهًاًا ،بط ًلؼم غً هظه الضغىي ؤن ًل نًاًا
الخٌكحر مً (اإلاخكو غلُه) مؼ ؤن الخهُهت التن ٌػغقها ًل مً له نلت بالػلم الكغعي
غامت ،و(غلم الػهُضة) زانت ،ؤهه لِؿذ ًل مؿاثل الخٌكحر مً (اإلاخكو غلُه) وٌٍكي
ؤن هىعص هىا مثاال ًواخضا مكهىعا غىض ؤهل الػلم ،وه ًى الخ ًالف في جٌكحر الؿاخغ ،بىاء
غلى الخالف خىُ خهُهت السخغ ،وهل منها ما لِـ بٌكغ ؤم ال؟ بالُبؼ ،لِـ ؾغيىا
جدغٍغ اإلاؿإلت لٌىىا مً زالُ هظا اإلاثاُ الىاخض هثبذ غضم غمىم وال ايُغاص صغىي
(ؤلاخٍام) في ؤصله الخٌكحر وفي مؿاثله.
 .٦زم بهه ختى لى ًاهذ اإلاؿإلت -مً مؿاثل الخٌكحر -مدٌمت ،قةن ججزًل الخٌم
غلى اإلاىاٍ اإلاػحن هى مً حيـ (الكخىي/ؤو الهًاء) وهظا احتهاص له ؤهله الظًً ٌؿىؽ
َ
منهم ،وٍمىؼ غىه ؾحرهم ممً لم ًخإهل له .وباإلاثاُ ًخطح اإلاهاُ :ق َد ُّ ًض الؿغنت مدٌم،
لًٌ ججزًل هظا الخٌم غلى الصخو اإلاػحن ،هى مً حيـ الاحتهاص ،والظي له ؤهله بال
زالف ،قةن ججزًل الخٌم غلى مىاَه ،مخهغعً غىض ؤهل الػلم ؤهه مً الاحتهاص الظي ال
ًىهُؼ بلى آزغ الؼمان .قهى (احتهاص) يما نغعها  ..زم بن الخٌم باؾدُكاء قغوٍ ججزًل

خٌم ما غلى َّ
مػحن ،وباهخكاء اإلاىاوؼ التن جدىُ صون ججزًل طلَ الخٌم غلُه ،هى ؤًًا
(احتهاص) .قٌُل ًُهاُ بن ججزًل ؤخٍام الخٌكحر غلى اإلاػُىحن ؤمغ ال ًدخاج بلى احتهاص ،بل
ًماعؾه (ًل مىخض)  ..مهما ًاهذ عجبخه الػلمُت؟!
 .٧وػم هىاى مً ٌػض جٌكحرهم مً (اإلادٌماث) وهم (الٌكاع ألانلُىن) الظًً
هُو الىحي بخٌكحرهم .لًٌ هىاى مً ٌُ َػ ُ ًض جٌكح ًرهم مً (الاحتهاصًاث) وهظا ًٍىن
َّ
مٌكغ) قُدخاج بلى جدهُو مىاٍ الٌكغ الظي ونؼ
َغؤ غلُه
باليؿبت (للمؿلم الظي ً
قُه ،وبلى الىظغ في اؾدُكاء قغوٍ ججزًل الخٌم غلُه واهخكاء مىاوػه .زم بن يال
الىىغحن لِـ جٌكحر اإلاػُىحن بمهخًاه قغَا في صخت ؤلاًمان [بمػنى :بن مً قاجه
الػلم بخٌكحر مػحن مً هاالء ،ال ًُهاُ بهه لم ًصح بًماهه ابخضاء]
 .٨بن (الىهم الٌبحر) الظي اهُىي غلُه هظا الدؿائُ ،هى ؤن قغيُت الخىخُض
م بحن الػامي ومً ًهاعب عجبخه مً حهت ،وبحن الػالم
ًمًٌ ؤن جٍىن مضزال إللؿاء الكاع ً
اإلاجتهض ومً ًهاعب عجبخه مً حهت ؤزغي في باب الخىخُض .وهظا ؤقىؼ مً بلؿاء هكـ
الكاعم بحن الغجبخحن في باقي ؤبىاب الػلم والضًً [ألن ما ًترجب غلُه في باب الخىخُض مً
ؾحره مً
الخٌم بالٌكغ ؤو باإلؾالم غلى اإلاػُىحن ،وجىابؼ طلَ ،ؤزُغ مما ًترجب غلُه في ً
ألابىاب] .بل هى زالف ؾىت اإلاؿلمحن غبر جاعٍسهم ،قمتن َ
ؤنغ الػلماء ؤن ًخىلى الػامت
وؤقباه الػامت الخٌم غلى ؾحرهم بالخٌكحر ؟! وهل قخذ الباب لجهلت الخىاعج والكُػت،
قخجغؤوا غلى جٌكحر ؤًابغ اإلاامىحن وغمىمهم إلاا ػغمىه مً اؾخدهانهم طلَ  ..هل قخذ
الباب لهم بال بجاخت الخٌم بالخٌكحر للجهلت والػىام بمهخض ى ؤقهامهم الهانغة؟! ً
 .٩قالخانل ،ؤن جٌكحر مً ؾبو الخٌم بةؾالمه لِـ مً اإلادٌماث التن ال
ًصح جىخُض اإلاؿلم بال اها .بل بن الخٌم بالخٌكحر غلى مثل هظا ،احتهاص ًيبػي ؤن ًُغ َّص
بلى ؤهله .ومً حػضي عجبخه قهض ؤؾاء ًوبن ؤناب ،النخدامه مالم ًخإهل له في صًً هللا
الىاع وناىً
نايُان في ًِ
ًِ
يإخض الهايُحن اللظًً هما في الىاع لخضًث " :الهًاة زالزتً
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(مً لم ًىفش اليافش فهى وافش) ،أل ًلضمىا هزا بخىفير مً (جلبعىا بالىفش) ولى
ظمىا أهفعهم معلمين ،أو حتى إظالمُين ،لُصح لىا إلاًمان؟ ً
ً
 .١بن ناغضة (مً لم ًٌكغ الٍاقغ قهى ًاقغ) لِؿذ آًت مً الهغآن الٌغٍم،
ولِؿذ خضًثا قغٍكا مً ؾىت الىبن  قهن لِؿذ حجت ناثمت بىكؿها ،بل هي مً
يالم الىاؽ [ولى ًاهىا مً ؤهل الػلم] الظي ًدخج له و ًال ًدخج به لظاجه .وغلى مً ًغٍض
ؤن ٌؿخػمل هظه الهاغضة ؤن ٌػغف صلُلها ،والظي ًىحر الُغٍو بلى جمُحز مىاَها،
لِؿخهُم له قهمه للضًً ؤوالً ،وقهمه لٌالم ؤهل الػلم زاهُا.
 .٢بن (ؤنل الضًً) ه ًى ؤلاًمان اإلاجمل الظي به ًضزل الػبض في (الخىخُض)
وٍصح به (ؤلاؾالم) .وبىهًه ًؼوُ غىه ونل (الخىخُض) وٍدٌم غلُه (بالغصة غً
ؤلاؾالم)  ..وهى ما غبر غىه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت بإهه (الخهضًو حملت وغلى
الؿُب/والاههُاص حملت وغلى الؿُب) وهى الظي ًخػلو باألنىُ الثالزت (هللا/والغؾىُ
/وؤلاؾالم) قال ًٍىن الٌكغ بال مً حهت ههٌ ؤنل الخهضًو ،ؤو ههٌ ؤنل الاههُاص،
جكهُال لىحىه طلَ الىهٌ (ألنل الخهضًو /ؤو ألنل
ً
وما حػضًض مؿاثل الغصة ،بال
الاههُاص).
 .٣قما غالنت (غضم جٌكحر الٍاقغ) بالغصة غً ؤنل الضًً؟ بن غضم جٌكحر الٍاقغ
ًٍىن يكغاً بن ًان (جٌظًبا هلل) في جٌكحره بًاه ،وٍٍىن يكغا بن ًان (عصا لخٌم هللا) غلُه
بالخٌكحر ولِـ ًل مً ًضزلىن في غمىم (مً لم ًٌكغ الٍاقغ) يما ًضعي اإلاؿخضلىن
[زُإ] اهظه الهاغضةًٍ ،ىنً غضم جٌكحرهم (جٌظًبا هلل/ؤو عصا لخٌمه)  ..بال زالف ،يما
ؾِخطح.
 .٤قهظه الهاغضة ال حػمل في م ًىاعص الاخخماُ ،قدُث وعص الاخخماُ غلى جٌكحر مً

جٌكحره) ال جٌظًبا هلل ،وال عصا لخٌمه .وغلُه،
ً
اص َعي غلُه (الخلبـ بالٌكغ) لم ًًٌ (غضم
ًُ

ُ
َُ
ال ًٍىن هىاى وحه لخٌكحره .قمً ؤقهغ وؤوضح ألامثلت إلاا هه ًِغعه :ما ه ِه َل مً زالف
الصخابت خىُ جٌكحر جاعى ؤخض اإلاباوي ألاعبػت (الهالة /والهُام /والؼًاة /والدج) .بل
وامخضاص هظا الخالف بحن ؤثمت ؤهل الؿىت ،زانت خ ًىُ (جاعى الهالة)ؾحر مئاث
الؿىحن ،ومؼ طلَ لم ًٌكغ ؤخض ممً (ًٌكغ جاعى الهالة) ؾحره ممً (ال ًٌكغ جاعى
الهالة) والظي هى (ًاقغ) غىضه .يما لم ًٌكغ ؤؾامت بً ػٍض ناخبه ألاههاعي  خحن
ازخلكا في خٌم اإلاهاجل اإلادخمن بكهاصة ؤلاؾالم ،ولم ًَغ  ..بل ،لم ًغص غلى زاَغه ،ولم
ٌؿإُ غً خٌم (مً لم ًٌكغ الٍاقغ) في عؤًه ،والظي نخله غلى يكغه وخغبه للمؿلمحن.
مغاغاةً لالخخماُ ال ًىاعص غلى اإلاؿإلت ،والظي ًسغحها غً مىاٍ ناغضة (مً لم
ًل طلَ ً
ًٌكغ الٍاقغ قهى ًاقغ ) وغلى هظا ًٍىن الكهم الضنُو ًوالهُاؽ الصخُذ.
 .٥وبىاء غلى ما ؾبو ،قةن مىاٍ ناغضة (مً لم ًٌكغ الٍاقغ) هى (الٍاقغ الظي
ال ًغص اخخماُ غلى يكغه)  ..ولظلَ ،قةهه ال ًصح بًغاصها بال في مىيػحن:
ألاوًٌ :مً ًان (يكغه ؤنلُا) نض هُو به الىحي ،وخهل غلُه ؤلاحماع  ..قخٌكحر
هظا الىىع [ؤي :الٍاقغ ألانلي] مما ال ًغص غلُه اخخماُ في طاجه  ..ولظلَ ًٍىن الغاقٌ
لخٌكحره بما (مٌظبا هلل) ؤو ( اصا خٌمه غلُه) وبالخالي ًٍىن نض ونؼ في (مىاًٍ َّ
مٌكغ)
ع
لضزىُ في ههٌ (ؤنل الضًً) يما ؾبو بُاههً .
الثاوي :مً ًان (يكغه زابخا) في مؿإلت ال وحه قيها الخخماُ مػخبر ،وقو
(مدٌماث ؤهل الؿىت والجماغت) وال غبرة باالخخماالث الكاطة ،وما نض ًيبنن غليها مً
ألاثمت اإلادههحن وحمهىع غلماء ؤهل
زالف ؾحر مػخبر ،وبهما ًًبِ هظا الٌالم ؤًابغ ً
الؿىت والجماغت اإلاخٍازغًٍ ،قهم الظًً ًمحزون (الاخخماُ الكاط) مً (الاخخماُ اإلاػخبر)
 ..ال ؾحرهم ممً هى صونهمً .
 .٦لًٌ ال ًصح ؤن ًكهم مما ؾبو ؤن الػىاعى ال جغص غلى جٌكحر (مً لم ًٌكغ
الٍاقغ) الظي ؾبو بُان صزىله في مىاٍ الهاغضة .قةن مً ؤنىاف الٌكاع ألانلُحن

َ
الظًً ال ًُسخلل في يكغهم ،مً نض ًسكى جٌكحرهم غلى بػٌ اإلاؿلمحن ،لؿلبت الكبهاث
غليهم ،وهههان غلم بالخو غىضهم ،قهاالء (وبن ونػىا في مىاٍ مٌكغ) بال ؤنهم ال
ًٌكغون ابخضاء [ؤي :نبل بنامت الدجت الغؾالُت غليهم ،التن جؼٍل غظعهم ،قٍُىن مً
زالكها بػض بلىؾها ًاقغا].
وؤوؾؼ مً هظا وؤظهغ ،ما َبهه قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت في (الهاعم اإلاؿلىُ)
غىضما طيغ هظه الهاغضة ،في ؾُام مً لم ًٌكغ مً َّ
ؾب الىبن  في الباًَ و بالخالي في
الػالم (الظي لم
آلازغة ما لم ًًٌ مؿخد ًال لظلَ ،لٌىه في هكـ الٌخاب طيغ طلَ ِ
ٌػخبر قظوطه) وجغخم غلُه ،يما ًظيغ ؤثمت اإلاؿلمحن وٍترخم غليهم ،قهاًُ( :جب ؤن
ٌُػلم ؤن الهىُ بإن يكغ الؿاب في هكـ ألامغ بهما هى الؾخدالله الؿب ػلت مىٌغة و
هكىة غظُمت ،و ًغخم الها ن ؤبا ٌػلي ،نض طيغ في ؾحر مىيؼ ما ًىانٌ ما ناله هىا،
جهىله مً يالم َاثكت مً مخإزغي اإلاخٍلمحن )( )6قٍان
و بهما ونؼ في هظه اإلاهىاة بما ًّ
َّ
طلَ اغخباعاً للػىاعى التن وعصث غلُه في اإلاؿإلت ،والتن صلذ مؼ ؾحرها (مما ًخػلو
بظلَ الػالم) غلى ؤهه لم ًثبذ ههًه ألنل الضًً (ال مً حهت الخهضًو /وال مً حهت
الاههُاص) ُ ..
قلُ َخيبه لهظاً .
 .٧قالخانل  ..بن ناغضة (مً لم ًٌكغ الٍاقغ قهى ًاقغ) بػض يبِ مىاَها
الصخُذ ،وعقٌ الخػمُم الكاؾض لها ،هي مً حيـ نىاغض (الخٌكحر اإلاُلو)  ..يمثل
يثحر مً غباعاث ؤثمت الؿلل (مً ناُ يظا قهى ًاقغ /ؤو :مً قػل يظا قهى ًاقغ) والتن
ال حؿخلؼم غىضهم بداُ ؤن ًصح ججزًلها غلى ًل اإلاػُىحن الظًً ًضزلىن في غمىمها .بل
بن ججزًلها غلى ألاغُان مىنىف غلى زبىث قغوٍ طلَ الخجزًل ،واهخكاء م ًىاوػه ،يما هى
مخهغع غىض ؤهل الػلم.
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 .٨وبالخالي قةن (الخلبـ بالٌكغ) هظا (خٌم مُلو) ال ٌؿخلؼم بالًغوعة ؤن ًجزُ
غلى َّ
(اإلاػحن) الظي (جلبـ به) .بل بن هظا مً الخكهُل الظي ًهغعه (اإلاجتهض) قٍُىن
مىه غلى ؾبُل (الكخىيً /ؤو الهًاء) قغبما زلو بلى (يكغ َّ
مػحن ما) وعبما زلو بلى
(غضم يكغ مػحن آزغ ) بدؿب زبىث الكغوٍ واهخكاء اإلاىاوؼ يما ؾبوً .
 .٩وفي النهاًت ًلخئم آزغ هظا الخىاع ،مؼ زالناث جهغعث في الخىاع الؿابهت:
قاإلؾالم الثابذ إلاػحن ؤو إلاػُىحن بُهحن ال ًُؼاُ غنهم بما ًغص غلُه الخخماُ مما هى صوهه،
والخُإ في الػكى زحر مً الخُإ في الػهىبت ،زم بن الخٌكحر له ؤخٍامه ويىابُه التن ال
جٌكحر مً زبذ له ؤلاؾالم بال باحتهاص ناصع
ً
ًجىػ الخؿا ن غنها ،وال ًجىػ ؤن ًُهضم غلى
غً ؤهله ،زم بن هظا الخٌكحر الاحتهاصي ال ًُ َلؼم به بال مً زبذ غىضه ما ًُلؼمه باإلاىاقهت

غلُه ،ومثل هظا [بل وؤيثر مىه] لِـ ؤبضا مما ال ًصح ؤلاؾالم بال به ،وال ًجىػ بداُ
جٌكحر مً جغص الاخخماالث غلى جٌكحره ،ال بهاغضة (مً لم ًٌكغ الٍاقغ) وال بؿحرها مما هى
مً حيـ الخٌكحر اإلاُلو [بػض يبِ مىاٍ الهاغضة يما ؾبو هظا في الخىاع[.
 .١1بن جُبُو بػٌ الجهلت لهظه الهاغضة في ؾحر مىاَها ،وبؿحر يىابُها [بط
لِؿىا مً ؤهل طلَ] ،نض ؤصزلهم في باب واؾؼ مً جٌكحر يثحر مً نالحي اإلاؿلمحن،
الظًً زالكىهم في الخٌكحر ببػٌ اإلاؿاثل ،ؤو في ججزًل الخٌكحر غلى بػٌ ألاغُان  ..بل
ناع بػًهم ًٌكغ بػًاً بطا ازخلكىا هم ؤهكؿهم في ش نء مً طلَ  ..قمؼنىا نكىف
ألامت  ..ولم ًكغنىا بحن ؤولُاء هللا وبحن ؤغضاثه  ..وًان قغهم غلى اإلاؿلمحن ،مما ًدؼن
ًل مامً ،وَؿغ ًل ًاقغ وقاحغ  ..قما ؤنبذ آزاع الجهل والهىي غلى ؤهلهما !! ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

(مً جلبغ بفعل الىفش فهى وافش) فالىف ًش هما ًىىن بالعخلاد فئهه ًىىن
بالفعل و(ل ٌعخبر اللصذ في عمل ظاهشه الششن) .ألِغ هزا اعخلاد أهل العىت
ا
خالفا للمشحئت؟ ً
ً
ً
 .١بن حملت (مً جلبـ بكػل الٌكغ قهى ًاقغ) جخًمً قِئحن :
أولهما :ونل (مً جلبـ بكػل الٌكغ) .وثاهيها :خٌم (قهى ًاقغ)  ..وألاخٍام اإلاُلهت ال
م جهُؼ
جخجزُ في الكغَػت غلى (ألاغُان) بال بثبىث قغوٍ واهخكاء مىاوؼ .مثل (مً ؾغ ً
ًضه) قهظا خٌم مُلوً ،ال ًخجزُ غلى (ألاغُان) بال بثبىث قغوٍ واهخكاء مىاوؼ ،بال
زالف بحن ؤهل الػلم.
الاؾخضالُ الؿاطج :ؤلِـ (مً جلبـ بكػل ألاًل قهى آًل) ؤو (مً جلبـ
 .٢ؤما ً
بكػل الكغب قهى قاعب) وبالخالي (مً جلبـ بكػل الٌكغ قهى ًاقغ)؟! ..قٌُكل بُالهه
م بحن ًل مً(الخٌم) و(الىنل) ..قةن نىُ (:مً جلبـ بكػل ألاًل) ونل
ؤن جكغ ً
ًثبذ قُه ألاًل لهاخبه ،ويظلَ نىًُ( :قهى آًل) ؾاًخه ؤن جٍىن ونكا ًثبذ ألاًل
لهاخبه ،بال ػٍاصةً .ومثله (مً جلبـ بكػل الكغب قهى قاعب) ..ؤما نىُ (قهى ًاقغ)
قهن لِؿذ إلزباث نضوع الكػل غً ناخبه ،يما في نىُ( :مً جلبـ بكػل الٌكغ)..
بل(قهى ًاقغ) بزباث لخٌم له ما ٌؿخدبػه مً الػهىباث ،والخٌم هىا ؤزغ للىنل،
والظي هى نضوع الكػل غً الصخو ،ولِـ هى مجغص الىنل ،يما في ن ًى ًُ( :قهى
آًل) ؤو (قهى قاعب) ..قةن (بزباث الخٌم) ؾحر (بزباث الىنل) بل هى (ؤزغ للىنل)
ولِـ هى هكؿه ..وٍىضح طلَ (مثاُ جكهُلي) :قلى ناُ (مً طبذ لؿحر هللا قهى طابذ لؿحر
هللا) لٍان نىله( :قهى طابذ لؿحر هللا) مجغص جٌغٍغه للىنل ،مثل (آًل /ؤو قاعب) ..لًٌ
لى ناُ( :مً طبذ لؿحر هللا قهى ًاقغ) لٍان نىله (قهى ًاقغ) خٌما مترجبا غلى الىنل
(مً طبذ لؿحر هللا) ..والخٌم اإلاظًىعً (قهى ًاقغ) خٌم مُلو ،ال ٌؿخلؼم بةَالنه هظا ؤن

ًخجزُ غلى ًل مػحن ..قهض ًمخىؼ الخٌم غلى اإلاػحن لكىاث قغٍ او لثبىث ماوؼ ..بسالف
ألاوناف الؿابهت ،والتن ال ؤخٍام قيها (آًل/ؤو قاعب/ؤو طابذ لؿحر هللا) ..قما ؾبو
ًبُل طلٌم الاؾخضالُ الخاَئ ،والظي ًبنى غلُه غضم الخكغٍو بحن ًل مً (الخٌكحر
اإلاُلو) و(الخٌكحر اإلاػحن).
 .3ولظلَ ،قةن غمىم طلَ (الخٌكحر اإلاُلو) الظي ًال ًهبل الاؾخثىاء ال ًهىُ به
ؤخض ..قمثالً( :اإلاٌغه) نض (جلبـ بكػل الٌكغ) ومؼ طلَ قهى (لِـ بٍاقغ) وهظه الخٌم
الهغآن) في نىله : 
(بىو ً

ﭐﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

ﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅ ﱠ [الىدل]606 :

ويظلَ (بىو الخضًث) في نىله  لػماع " :بن غاصوا قػض " وغلى

طلَ (بحماع الػلماء)  ..وما نغعها في اإلاٌغه ً،خهغع مثله في اإلاسُئ ،يمثل مً ناُ" :
الكغح " 6في خضًث الىبن  .. قُلؼم الدؿلُم
اللهم ؤهذ غبضي وؤها عبَ .ؤزُإ مً قضة ً
بإهه ال غمىم لظلَ )الخٌكحر اإلاُلو) ًوؤهه ال ًهىُ ؤخض بإهه ًلؼم ججزًله غلى (ًل مػحن)
صون هظغ للك ًغ ًوٍ واإلاىاوؼ  ..وٍبهى الخالف مىدهغا في يبِ الكغوٍ ًواهخكاء اإلاىاوؼ.
ال في ؤنل الخهُض بثبىث الكغوٍ واهخكاء ..وهظا ًاف في ببُاُ غضم الخكغٍو بحن
(الخٌكحر اإلاُلو) وبحن (الخٌكحر اإلاػحن) وببُاُ َغٍهت الاؾخضالُ باألمثلت الىنكُت
الخاَئت.
 .٤وهظا قهم غلماء ؤهل الؿىت  ..ناُ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت " :بن الخٌكحر له
جٌكحر اإلاُلو ال ٌؿخلؼم جٌكحر اإلاػحن ،بال بطا
قغوٍ ومىاوؼ نض جيخكي في خو اإلاػحنً ،وبن ً
وحضث الكغوٍ واهخكذ اإلاىاوؼً .بحن هظا ؤن ؤلامام ؤخمض وغامت ألاثمت الظًً ؤَلهىا
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هظه الػمىمُاث ،لم ًٌكغوا ؤيثر مً جٍلم اهظا الٌالم بػُىه )6(" .وناُ " :قهض ًٍىن
الكػل ؤو اإلاهالت يكغا ،وٍُلو الهىُ بخٌكحر مً ناُ جلَ اإلاهالت ؤو قػل طلَ الكػل.
وٍهاُ :مً قػل يظا قهى ًاقغ .ؤو :مً ناُ يظا قهى ًاقغ .لًٌ الصخو اإلاػحن الظي
ناُ طلَ الهىُ ؤو قػل طلَ الكػل ال ًدٌم بٌكغه ختى جهىم غلُه الدجت التن ًٌكغ
جاعيها.
وهظا ألامغ مُغص في ههىم الىغُض غىض ؤهل الؿىت والجماغت ،قال ٌ َ
كهض غلى
مػحن مً ؤهل الهبلت بإهه مً ؤهل الىاع لجىاػ ؤن ال ًلخهه ،لكىاث قغٍ ؤ ًو لثبىث
ماوؼ"(ً )2
 .٥يظا ناُ الكُش مدمض بً غبض الىهاب " :ومؿإلت جٌكحر اإلاػحن مؿإلت
مػ ًغوًقت بطا ناُ نىال ًٍىن الهىُ به يكغا ،قُهاُ :مً ناُ اهظا الهىُ قهى ًاقغ .ولًٌ
الصخو اإلاػحن بطا ناُ طلَ ،ال ًدٌم بٌكغه ختى جهىم غلُه الدجت التن ًٌكغ
جاعيها .. )3(".قالخكغٍو بحن (الخٌكحر اإلاُلو) و(الخٌكحر اإلاػحن) ؤمغ مؿخهغ غىض غلماء ؤهل
الؿىت بال زالف (غلى ؤنل الهًُت) وٍبهي في الخكانُل جكهُل.
 .٦وؾغ هظا الخكغٍو ،ؤن ما ًُلو الهىُ بإهه مٌكغ ،قظلَ مً حهت صاللخه غلى
ههٌ ؤلاًمان اإلاجمل (الخهضًو حملت وغلى الؿُب/والاههُاص حملت وغلى الؿُب)
ؤزغث قبهت غلى جلَ الضاللت ،لم ًدٌم غلى
اإلاخػلهحن (باهلل/بالغؾىُ/وباإلؾالم)  ..قةطا ً
اإلاػحن بالخٌكحر  ..ناُ ابً جُمُتً " :ان ؤلامام ؤخمض -عخمه هللاًٌ -كغ الجهمُت اإلاىٌغًٍ
ظاهغةً بِىت  ..لًٌ ما ًان
ألؾماء هللا ونكاجه ،ألن مىانًت ؤنىالهم إلاا حاء به الغؾىًُ ً
ًٌكغ ؤغُانهم ،قةن الظي ًضغ ًى بلى الهىُ ؤغظم مً الظي ًهىُ به ،والظي ٌػانب
مسالكه ؤغظم مً الظي ًضغى قهِ  ..ومؼ هظا قالظًً ًاهىا مً ًوالة ألامىع ًهىلىن
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بهىًُ الجهمُت ،وٍضغىن الىاؽ بلى طلَ وَػانبىنهم ،وٌٍكغون مً لم ًجبهم ،ومؼ هظا
قاإلمام ؤخمض جغخم غليهمً ،واؾخؿكغ لهم ،لػلمه بإنهم لم ًبحن لهم ؤنهم مٌظبىن
للغؾىُ ،وال حاخضون إلاا حاء به ،ولًٌ جإولىا قإزُإوا ،ونلضوا مً ناُ لهم طلَ.)6(" .
 .٧مؼ ؤن ؤهل الؿىت ال ًسخلكىن في ؤن الٌكغ ًٍىن (باالغخهاص /ؤو بالهى ًُ /ؤو
بالكػل) بل بن يثحرا مً اإلاغحئت ًٌكغون (بإنىاُ /ؤو بإقػاُ) ؤًًا [غلى جكهُل
مٌكغة ،ؤن ًٍىن
ً
ؾُإحي نغٍبا -بةطن هللا .. ]-لًٌ لِـ مػنى وحىص (ؤنىاُ /ؤو ؤقػاُ)
طلَ طعَػت لإلغغاى غً صالالث جلَ ألانىاُ ؤو ألاقػاُ ( ًألن ؤلاًمان والىكام ؤنله في
الهلب ،وبهما الظي ًظهغ مً الهىُ والكػل قغع له وصلُل غلُه ،قةطا ظهغ مً الغحل
ش نء مً طلَ جغجب الخٌم غلُه "( )2يما ًهىُ ابً جُمُت والظي ناُ ؤًًا مبِىا بمٍان
ؤن ًخسلل الخٌم بظاهغ ما " :ألن الظاهغ بهما ًٍىن صلُال صخُدا مػخمضا بطا لم ًثبذ
ؤن الباًَ بسالقه ،قةطا نام صلُل غلى الباًَ لم ًلخكذ بلى ظاهغ نض غلم ؤن الباًَ
بسالقهً .)3(" .
مٌكغا بال إلاىانًت مػىاه ًألنل الضًً ،قُضُ غلى
ً
 .٨قالهىُ ؤو الكػل ،لم ًًٌ
ههٌ ؤلاًمانًاإلاجمل (يما ؾبو بُاهه) وهظا مً خُث ؤلاَالم  ..قةطا اهخهلىا بلى
الخػُحن ،وحب الىظغ في الكغوٍ واإلاىاوؼ ،ختى ال جبهى قبهت في نضوع طلَ الهىًُ ؤو
الكػل (الظاهغًٍ) بال غً ههٌ ًألنل الخهضًو ؤو ؤنل الاههُاص (الباَىحن) ..ختى ال
ًدٌم بظاهغ جٍىن الخهُهت الباَىت (التن غليها الضلُل) بسالقه ( ..قةن الخٌكحر ال ًٍىن
بإمغ مدخمل)(ً .)4

 1مجموع امفتاوى ،ابن تميية ،ج 23ص.349 ،348
 2امصارم املسلول ،ابن تميية ،ص.39
 3املرجع امسابق ،ص.292
 4املرجع امسابق ،ص.432

 .٩ؤما ناغضة ؤهه (ال ٌػخبر الههض في غمل ظاهغه الكغى)  ..قهن اهظا الػمىم
ؤيظوبت يبريً  ..إلاا ًليً :
 )١هىاى ؤبىاب ًُكغمً قيها بحن ًل مً (الكغى ألايبر) الظي ًىهٌ ؤنل الضًً وبحن
(الكغى ألانؿغ) الظي ال ًىهٌ ؤنل الضًً ،بل هى مً الػهُان (وبن ؾلظ) ال ؾحر..
ال بهىعة الهىُ ؤو الكػل ،ولًٌ (بالههض) ..مثل:
 -6الخلل بؿحر هللا ،قاألنل قُه بطا نضع غً مؿلم اهه مً الكغى ألانؿغ وٍٍىن
مً الكغى ألايبر بطا نهض الخالل حػظُم اإلادل ًىف به (مثل /ؤو ؤيثر)مً حػظُم
هللا .
 -2الخبرى اإلامىىع (بما لم ٌكغع الخبرى به)ً ،وبطا نهضه اإلاخبرى غلى اغخهاص ؤن بغيخه
طاجُت ،قهظا قغى ؤيبر (قالبريت الظاجُت مسخهت بغب الػاإلاحن  ..)ؤما بطا نهضه
ُ
قغع الخبرى به) صون
اإلاخبرى غلى اغخهاصه ؤن هللا نض حػله ؾبباً للبريت (مثل ما ً
صلُل صخُذ غلى طلَ قهى قغى ؤنؿغ ،بط ؤن (اغخهاص ما لِـ بؿبب ؾببا مً
الكغى ألانؿغ).
قاغخبر الههض هىا في اغخباع ًىن الػمل مٌكغا ..ؤو لِـ مٌكغاً .
 )٢وهىاى ؤقػاُ ًكغم قيها بحن ًل مً (الكغى ألايبر) وبحن (اإلاػهُت)ً ..ال بهىعة
الكػل ،ولًٌ (بالههض) ..مثل :
 -6السجىص لؿحر هللا ،قةطا ًان غلى نهض الػباصة قهى مً الكغى ألايبر  ..وبطا ًان
غلى نهض الخدُت والخٌغٍم قهى مػهُت مدغمت في قغغخىا (وًان مباخا في ؾحر
قغغخىا ،ومىه سجىص اإلاالثٌت ألصم ،وسجىص ؤهل ًىؾل له).
 -2اإلاىالاة اإلامىىغت للٌكاع ،يما قػل خاَب  في قخذ مٌت ،ولهظا ؾإله الىبن : 
" ما خملَ غلى ما نىػذ؟ " وهظا اؾخكهاُ غً نهض ،قلى لم ًًٌ مازغا في

الخٌم ،لم ًًٌ لِؿإُ غىه ..بل إلاا ؤحاب" :لِـ عيا بالٌكغ بػض ؤلاؾالم"...
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نضنه الىبن  ونبل مىه يالمه ،قبهي الكػل مػهُت (بظلَ الههض) [بل ونػذ
مػهُت مؿكىعة بدؿىت قهىص بضع] ..ولى نضع هكـ الكػل (عيا بالٌكغ) لٍان
(اهظا الههض) يكغا ؤيبر بال زالف .قاغخبر الههض هىا ؤًًا في اغخباع ًىن الػمل
مٌكغا ..ؤو لِـ مٌكغاً .
 )٣بل بن هىاى ؤقػاال ًكغم قيها (في ؤخىاُ مػُىت) بحن ًل مً (الكغى ألايبر) وبحن
(َاغت هللا) ..ال بهىعه الكػل ،ولًٌ (بالههض) ..مثلً :
بظهاع الٌكغ مٌُضة للٌكاع في حهاصهم ،يما خهل مً قحروػ الضًلمن -عخمه هللا-
ومً مػه مً مامنن الُمً الظًً ؤظهغوا الغصة غً ؤلاؾالم ومخابػت مضعي الىبىة
الٌظاب (ألاؾىص الػيس ن) ختن اؾخُاغىا ؤن ًهخلىه( ،)2وٍغٍدىا البالص والػباص مً
قغه ..وًان طلَ نبل وقاة الىبن  وؤنغ قػلهم عؾىُ هللا  نبُل وقاجه ..قٍان خٌما
نهاثُا مؿخهغا .قاغخبر الههض هىا في الخكغٍو بحن (قػل الٌكغ) وبحن (الجهاص و ؤلاًمان)ً .
 .١1لًٌ هىاى ما (ظاهغه الكغى ًوال ٌػخبر قُه الههض) وهى ألانىاُ ؤو ألاقػاُ
التن (ال ًغص غلى ههًها لإلًمان اإلاجمل اخخماُ) ..مثل ( ؾب عب الػاإلاحن) ؤو (نخل ؤخض
ألاهبُاء  )وهدىهما ..ولِـ هظا مً (ؤيظوبت الػمىم) التن ؾبو صخًها.
 .١١وؤعجب مً ما ؾبو ،صغىي ؤن مً ًهىُ بما نضمىا ،قهى غلى مظهب
اإلاغحئت ومسالل الغخهاص ؤهل الؿىت !!
وهل طيغها ب ًال ؤصلت الىحي (نغآها وؾىت) بكهم ؤثمت الؿىت والجماغت؟! .ومتى ًان
الخىؾؼ في اإلاٌكغاث ؤو الخًُِو قيها هى الكاعم بحن ؤهل الؿىت واإلاغحئت؟ بن مغحئت
الكههاء مً ألاخىاف مخىؾػىن في غض اإلاٌكغاث ،وٍبهى الخالف بُنهم وبحن باقي ؤهل
 1متفق ػليه.
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الؿىت في (خهُهت ؤلاًمان) وفي جكؿحر وحه ههٌ اإلاٌكغاث ألنل الضًً ..لًٌ ؤهل
الاصغاءاث والابهاماث ال ٌػلمىن.

ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

جىفير (ول حاهم بغير ما أهضٌ هللا) محىم وعام ..ل اظخثىاء فُه ..فأي فاسق
بين مً ٌعلً أهه (حاهم علماوي) وبين مً ًلىٌ إهه (حاهم إظالمي)  ..إرا بلُذ
(اللىاهين) غير صادسه عً الششَعت؟ ً
ً
 .١بن مهُلخاث مثل (غلماوي) و(بؾالمي) هي مهُلخاث لها مػاهيها الخانت في
ألاخٍام بُنهماً ،لؼمىا ؤن
وانػىا اإلاػانغ  ..ونبل الضزىُ في (حؿىٍت) ؤو (جكغٍو) في ً
هخكو غلى اإلاههىص بٍل مً اإلاهُلخحن ،زانت وهما مهُلخان مخهابالن في غالم
(الؿُاؾت) الُىم.
ألن (الػلمـ ــاوي) فـ ــي بالصهـ ــا ،هـ ــى مـ ــً ًدهـ ــغ خايمُ ـ ـت (الكـ ــغَػت) فـ ــي ؤبـ ــىاب الػهاث ـ ــض
والػبـاصاث ومـا ًخهـل اهمـا مـً مػـامالث (ألاخـىاُ الصخهـُت) وٍـغقٌ الالتـزام بدايمُـت
(الك ـ ــغَػت) غل ـ ــى مؿ ـ ــخىي (الضول ـ ــت) ف ـ ــي (الؿُاؾ ـ ــت /وؤلانخه ـ ــاص /وؤلاغ ـ ــالم /والثهاق ـ ــت/
والخػل ــُم /والهً ــاء...بلخ) وطل ــَ أله ــه ًجػ ــل (الؿ ــُاصة) الت ــن ه ــي خ ــو بن ــضاع اله ــىاهحن
اإلالؼم ــت ،لؿح ــر هللا  ..ب ــل ًجػله ــا (للك ــػب) وٍماعؾ ــها (الخايم/والبرإلا ــان) هُاب ــت غى ــه (يم ــا
ًضغىن).
ؤما (ؤلاؾالمي) قهى مً ًلتزم خايمُت (الكغَػتً ..ل الكغَػت) في ًل ؤبىاب الخُاة
ؤلاوؿاهُت ،قحرقٌ الكهل بحن (الضًً والضولت) يما ًغقٌ الكهل بحن (الضًً
والخُاة) ..ألهه ًامً ؤن (الؿُاصة) يما طيغها مػىاها ،وهى ما َّ
ٌػغقىنها به في الضعاؾاث
الخهىنُت هي مً (زالو خو هللا حػالي) بط هى اإلاىكغص ( بالدكغَؼ والخدلُل
والخدغٍم) للػباصً .
 .٢قةطا يىا في صولت ًال ؾُاصة قيها للكغَػت ؤلاؾالمُت ،قةن نىاهُنها لً جٍىن ناصعة
غً الكغَػت ..وٍٍىن صزىُ (الػلماوي) في (الخٌم :خايما/ؤو وػٍغاً/ؤو بغإلااهُاً) صزىُ
(بنغاع) بػلماهُت الضولت ،بل صزىُ (اهخكاع) لىكؿه ولؿحره ،و(صغم) لخؿُِب ؾُاصة

الكغَػت  ..ؤما صزىُ (ؤلاؾالمي) في (الخٌم :خايما/ؤو وػٍغاً/ؤو بغإلااهُاً) قضزىله صزىُ
(مىاػغت وبهٍاع) لػلماهُت الضولت ،قهى صزىُ (إلاهلخت قغغُت) للضًً ًولألمت ،و(صغم)
الؾخػاصة ؾُاصة الكغَػت  ..وال ًمىؼ الكاعم اإلاظًىع ،بحن خهُهت صزىُ ًل مً
(ؤلاؾالمي) ؤو (الػلماوي) في الخٌم ،ال ًمىؼ ؤن ٌكترًا في نىعة الػمل الظاهغ (الخٌم
في ظل ؾُاب ؾُاصة الكغَػت) للعجؼ غً بغالن (ؾُاصة الكغَػت) غلى الضولت بؿبب
مىاػًٍ الًػل والهىة ،واغخباعه مأالث ألاقػاُ في الظغوف اإلاػُىت.
 .٣وغلُه قةن (الدؿىٍت) بحن (الخايم ؤلاؾالمي) و(الخايم الػلماوي) إلاجغص الاقتراى
في (نىعة الػمل الظاهغ)  ..هظا الاصغاء مبنن غلى واخض مما ًلي:
 )١إما إهذاس كُمت الحلائم الباػىت ،في (جٌُُل الػمل) وخؿً جهىعه ،نبل
الخٌم غلُهً ،ألن (الخٌم غلى الص نء قغع غً جهىعه) ..قالىكي هىا هكي للكغغُت ،ولى
ًان مههض هظا الؿعي إلنامت الكغَػت ..ونض َع ًَص ًْصها مً نبل باألصلت ويالم ؤهل الػلم
الغاسخحن غلى صغىي (الايخكاء بالظاهغ مُلها) و(بهضاع اإلاهانض مُلها) في (جهىٍغ
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ألاغماُ) ًوبالخالي في (ألاخٍام الكغغُت) غليها يما ؾبو.

 )٢أو ادعاء عذم احخماٌ الصىسة املزهىسة للحلُلخين العابلخين (الضغم
وؤلانغاع /ؤو اإلاىاػغت وؤلاهٍاع)  ..قخٍىن لهىعة الضزىُ في الخٌم (خايما/ؤو وػٍغاً/ؤو
بغإلااهُاً) خهُهت واخضة [بىاء غلى هظا الكهم]..وهكي الاخخماُ اإلاُ َّ
ضعي ،بما ؤن ًٍىن :هكُاً
َ
غهلُاً ؤو هكُاً وانػُا ..ويالهما (ؤي يال الىكُحن) ًُم ًَى ًَاػع في صخخه ،بل هى ًُمه ًَابل

(بالىحىص) لخاالث بؾالمُت صزلذ في (خٌم بؿحر الكغَػت) غلى ؾبُل (اإلاىاػغت وؤلاهٍاع)
مً غهض الىبىة وبلى ػمىىا اإلاػانغ (وؾىٌخكي بظيغ مثاُ مً غهض الىبىةً ،ألهه مدل
الدجت) ..و(الىحىص ؤنىي ؤصلت ؤلامٍان) يما هى مػلىم.
( 1لن امظاهر امنا يكون دمي ًال حصيح ًا مؼمتد ًا اذا مل يثبت أن امباطن خبالفه ،فاذا كام دميل ػىل امباطن مل يُلتَفت اىل ظاهر كد ػُ ِمل أن امباطن
خبالفه) .امصارم املسلول ،ابن تميية ،ص.292

ُ
ج ًَملت ،صون الغحىع بلى
 .٤بهىا ال بض ؤن هايض هىا غلى زُ ًىعًة الايخكاء باألصلت ا ًإلا ًْ
ألاصلت الخكهُلُت  ..بط ؤن ألاصلت الخكهُلُت هي التن جًبِ صخت الكهم ،لظلَ ًان
ّ
(اإلاكهل ناىً غلى
ؤهل الؿىت صاثما هم ؤهل الخكهُل ،واؾخهغ في ألانىُ ؤن
(الك ًَغم) في الخاعٍشً ،ان مؿدىضها (قهم زاَئ
اإلاجمل) ..بل بن ؤيثر (البضع) التن ؤظهغبها ًِ
ُ ْ َ
ج ًَم ًالث) وحػل هظا الكهم نايُا غلى (ألاصلت الخكهُلُت) ..وهل ًان جٌكحر الخىاعج
للم ً
ً
للصخابت  بال جدٌُماً لكهم زاَئ ،ألصلت مجملت  ..ختى اؾخدلىا نخل عابؼ الخلكاء
الغاقضًً؟!
 .٥لهض ًان الىجاش ن ملٍاً مؿلما في بالص يكغ ال حػل ًىها ؾُاصة قغَػت ؤلاؾالم ،وبهى
مؿلما ختى جىفي في (آزغ ؾىت 6هجغٍت /ؤو ؤوُ ؾىت 7هجغٍت) قىػاه الىبن  وؤزبذ له
ؤلاؾالم ونلى غلُه ،بل ؤزنن غلُه (بالهالح) في جؼيُت له ،وبنغاع إلاا ًان غلُه ..مؼ ؤهه
لم ًهضع غلى بغالن بؾالمه [يما في البضاًت والنهاًت ،البً يثحر] بما ًدُل نض ًعجه غلى
بغالن ؾُاصة قغَػت ؤلاؾالم وبنامت خٌم الهغآن [يما في مجمىع قخاوي ،البً جُمُت] ..
ولى ًان ما قػله الىجاش ن (مىٌغا) لىحب ؤن ًىٌغه الىبن بط (ال ًجىػ جإزحر البُان غً
ونذ الخاحت) ..قًال غً ؤن ًٍىن قػله (يكغا) ونض ؤزنى غلُه الىبن بالهالح في
ؤلاؾالم!!..
 .٦وال غبرة هىا (ؤي :في خاُ الىجاش ن) بػضم ونل (ًل/ؤو ؤيثر) ألاخٍام الكغغُت
الخكهُلُت ،ألهىا هخٍلم غً بغالن ؤلاًمان اإلاجمل (ؤنل الخهضًو/وؤنل الاههُاص)
ًوٍخمثل بةغالن ؾُاصة الكغع (حملت وغلى الؿُب) والبراءة مما ؾىاه (وهى ما لم ًخدهو
هىا) ..وؤزغ طلَ غلى ًىن الىجاش ن مؼ هظا ًان (مؿلما) بُهحن .
َ َ
خايما في ظل
ً
 .٧قلما ًُغلم (باًَ) بؾالم الىجاش ن ،لم ًُ ًل ًَخ ًكذ بلى (ظاهغ) ًىهه
ؾُاب ؾُاصة قغَػت ؤلاؾالم  ..وًان بهائه في اإلالَ بهاء (مىاػغت وبهٍاع) لخٌم ؾحر هللا
بط ًان ًدمن الخؿُحر وٍضغمه مً زالُ خماًت اإلاؿلمحن وخماًت الضغىة بلى ؤلاؾالم،

ًوبنامت ما ًمًٌ مً الػضُ وَاغت هللا ..قٍاهذ جلَ (مهالح قغغُت) لم ًمٌىه ؤيثر
ُ
حلهم غلى الٌكغ  ..وبنغ ًاع خاُ
منها لعجؼه غً بظهاع ؤلاؾالم ؤمام نىمه الظًً ًان ً
الىجاش ن والثىاء غلُه بالهالح مً الىبن  هى مً الدكغَؼ الػام لألمت ،بط (ألانل في
الدكغَؼ الػمىم) ًوال صلُل غلى الخهىنُتً .
 .٨ما ؾبو طيغه مً قإن الىجاش نً ،ثبذ ؤن الضزىُ في الخٌم (ؾحر الكغعي) غلى
ؾبُل (اإلاىاػغت وؤلاهٍاع) ًولخدهُو ما ًمًٌ مً (اإلاهالح الكغغُت) وصقؼ ما ًمًٌ مً
(اإلاكاؾض واإلاظالم) مً (اإلاىخض) الظي ال ًضًً (بالؿُاصة) لؿحر (الكغَػت الغباهُت)..طلَ
الضزىُ مً الُاغاث ،ولِـ مً اإلادغماث ،قًال غً ؤن ًٍىن مً (الكغى) ؤو مً
(بنغاع الكغى) بط (ال بنغاع مؼ اإلامًٌ مً ؤلاهٍاع) .
 .٩لظا ًان قُش ؤلاؾالم ابً جُمُتٌؿخضُ اها ،غلى الكهم الظي نغعهاه ،صون ؤن
ُ
ًغي ؤن طلَ هانٌ للخىخُض ،وهايم قخىاه مؼ صقؼ بػٌ الكبهاث التن ًجى ًَعص غلى
الاؾخضالُ اها:
 ناُ ابً جُمُتً :
"ويظلَ الٌكاع ،مً بلؿه صغىة الىبن  في صاع الٌكغ وغلم ؤهه عؾىُ هللا قأمً به
وآمً بما ؤهؼُ غلُه ،واجهى هللا ما اؾخُاع ،يما قػل الىجاش ن وؾحره ،ولم جمٌىه
الهجغة بلى صاع ؤلاؾالم وال التزام حمُؼ قغاجؼ ؤلاؾالم ،ولٍىهه ممىىغا مً بظهاع صًىه
ولِـ غىضه مً ًٌُ ًَػ ًِلمه حمُؼ قغاجؼ ؤلاؾالم قهى مامً مً ؤهل الجىت.
يما ًان مامً آُ قغغىن مؼ نىم قغغىن ،ويما ًاهذ امغؤة قغغىنً ،وبل يما ًان
ًىؾل مؼ ؤهل مهغ ،قةنهم ًاهىا يكا ًعا ،ولم ًمٌىه ؤن ًكػل مػهم ًل ما ٌػغقه مً
صًً ؤلاؾالم قةهه صغاهم بلى الخىخُض وؤلاًمان قلم ًجُبىه.

ناُ هللا  غً مامً آُ قغغى ًن:

ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ

ﱍﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘ..ﱠ [ؾاقغ،]32 :
ﱊ ﱋﱌ ﱎ

ويظلَ الىجاش ن ،وبن ًان ملَ الىهاعي قلم ًُػه نىمه في الضزىُ في ؤلاؾالم بل
بهما صزل مػه هكغ منهم ،ولهظا إلاا ماث لم ًًٌ هىاى ؤخض ًهلي غلُه قهلى غلُه
الىبن  باإلاضًىت ،قسغج باإلاؿلمحن بلى اإلاهلى قهكهم نكىقا ونلى غلُه وؤزبرهم
بمىجه ًىم ماث .وناُ " :بن ؤزا لٌم نالخا مً ؤهل الخبكت ماثً ." .
لعجؼه غً طلَ ،قلم يهاحغ
ً
ويثحر مً قغاجؼ ؤلاؾالم ؤو ؤيثرها لم ًًٌ صزل قيها
ولم ًجاهض وال حج البِذ ،بل نض عوًي ؤهه لم ًهل الهلىاث الخمـ ولم ًهم قهغ
عمًان ولم ًاص الؼًاة الكغغُت ،ألن طلَ ًان ًظهغ غىض نىمه قُىٌغوهه غلُه وهى ال
ًمٌىه مسالكتهم .وهدً وػلم نُػا ؤهه لم ًًٌ ًمٌىه ؤن ًدٌم بُنهم بدٌم الهغآن.
وهللا نض قغى غلى هبُه باإلاضًىت ؤهه بطا حاءه ؤهل الٌخاب لم ًدٌم بُنهم بال بما
ؤهؼُ هللا بلُه ،وخظعه ؤن ًكخىىه غً بػٌ ما ؤهؼُ هللا بلُه ،وهظا مثل في الؼها
للمدهً بدض الغحم وفي الضًاث بالػضُ ،والدؿىٍت في الضماء بحن الكغٍل والىيُؼ
والىكـ بالىكـ والػحن بالػحن وؾحر طلَ .والىجاش ن ما ًان ًمٌىه ؤن ًدٌم بدٌم
الهغآن ،قةن نىمه ال ًهغوهه غلى طلًَ .
ويثحرا ما ًخىلى الغحل بحن اإلاؿلمحن والخخاع نايُا بل وبماما ،وفي هكؿه ؤمىع مً
الػضُ ًغٍض ؤن ٌػمل اها قال ًمٌىه طلَ ،بل هىاى مً ًمىػه طلَ ،و ًال ًٍلل هللا هكؿا
وغمغ بً غبض الػؼٍؼ غىصي ًوؤوطي غلى بػٌ ما ؤنامه مً الػضُ ،ونُل ؤهه
بال وؾػهاً .
ُؾ ّم غلى طلًَ .

قالىجاش ن وؤمثاله ؾػضاء في الجىت وبن ًاهىا لم ًلتزمىا مً قغاجؼ ؤلاؾالم ما ال
()6

ًهضعون غلى التزامه ،بل ًاهىا ًدٌمىنً باألخٍام التن ًمٌنهم الخٌم اها." .



ا
 -١ألم ًىً هزا في بالد الىفاس هفشا أصلُا (الحبشت) فال ٌششع في بالد املعلمين؟
 .١نًاًا (الخىخُض /والٌكغ) ال جسخلل بازخالف الضًاع.
الٌكاع وال ًىحض في بالص
ً
 .٢هل مػنى (غضم الهضعة /ووحىص مً ًمىػه) مسخو ببالص
اإلاؿلمحن (وهى اإلاػنى الظي بىِذ غلُه الكخىي)؟!
 .٣وقخىي قُش ؤلاؾالم ًاهذ مىحهت إلاؿلم في بالص اإلاؿلمحن (قلم جًٌ إلاً هى في
بالص الٌكاع يكغا ؤنلُا) وًان ٌؿخضُ بداُ اإلاؿلم في بالص الٌكاع ،ألن مػنى
الخٌم ؾحر نانغ غلى بالص الٌكاع ،بل ًخػضي إلادل الكخىي ،يما هى ظاهغ.
 .٤بل الها ن الظي ًٍىن (بحن اإلاؿلمحن ًوالخخاع) ؤلم ًًٌ في صولت الخخاع التن جدٌم
بالُاؾو؟!
 -٢لم جصل أحيام الششَعت للحبشت ،ولزلً لم ًحىم بها الىجاش ي وكذ حىم بما
وصله منها.
 .١ال زالف ؤن ما لم ًهل بلُه مً ؤخٍام الكغَػت ،لم ًًٌ مٍلكا به.
 .٢لًٌ قُش ؤلاؾالم عيؼ في قخىاه غلى خهُهت ؤيبر ،هي غلت الخٌم ،وهي (غضم
الاؾخُاغت) قٌُل ًخم ججاوػ هظه الخهُهت؟!
 .٣بل يُل ًخم ججاوػ ؤهه (لم ٌؿخُؼ) مؼ ؤهه (ًان ملٍا)؟ قلِـ ًل ملَ ًهضع غلى
ًل خٌم.
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 .٤ومؼ طلَ ًان (نالخا) ممضوخا ،ولم ًًٌ مظمىما (لبهاثه في اإلالَ مؼ العجؼ غً
الهغآن).
بنامت خٌم ً
 .٥وما نضع غلى الخٌم به مً الكغَػت هل ًان مؼ بغالن الامخثاُ لؿُاصة الكغع
لٍُىن بغالها للخىخُض؟! قةن مجغص مىاقهت ؤخٍام الكغع صون طلَ ؤلاغالن،
لِؿذ بظهاعا للخىخُض وبغاءة مً الكغى (يمىاقهت الٌكاع في بالصهم لبػٌ
ؤخٍام الكغع ألحل اإلاهلخت).
 -٣لم ل جىىن هزه (صلت عالم) هضلث غيره مً العلماء ،فال ٌعخمذ عليها؟!
 .١ػلت في (الخىخُض) وهى (ؤنل الضًً) ممً حػخمضون غلى جهغٍغاجه في يبِ نًاًا
(الخىخُض/والكغى)؟!
 .٢وهل بطا ػُ في الخىخُض (الػالم) ٌػظع ،قةطا ػ ًَُّ ؾحره ممً هى ؤنل مىه غلما ًٍىن
خٌمه (الخٌكحر) مؼ ؤهه ًجب ؤن ًٍىن ؤولى بالػظع؟!
 .٣وهل بطا اؾخُاع ابً جُمُت ؤن ًجمؼ بحن جهغٍغ (جىخُض الُاغت والدكغَؼ) وبحن
جهغٍغ مكغوغُت ما قهمه مً (نهت الىجاش ن) وبنى غلى طلَ قخاوي (للمؿلمحن)..
ولم ًَ َغ ؤن بحن الخهغٍغًٍ حػاعيا (يما ًغي اإلاػتريىن)  ..قهل ألاولى ؤن ًتهمىا
قهمه هى (وهى مً هى ) ؤم ؤن ًتهمىا قهمهم هم (وهم مً هم)؟!
 .٤ولم ال ًٍىن قهمٌم ؤهخم (ػلت) مً (ؾحر غالم) حؿخضعي اإلاغاحػت غلى ؤقهام
(وهم الاغتراى).
(الػلماء) الخكهُلُت ،ال ؤلاحمالُت التن ال جدؿم ًَ
 .٥وهظا الخاقظ ابً يثحر في (البضاًت والنهاًت) ًدٍي بؾالم الىجاش ن ،وٍدٍى غضم
نضعجه غلى بظهاع بؾالمه ختى ماث ،وٍدٍي ؤن مىجه ًان بػض عحىع اإلاهاحغًٍ مً
غىضه بلى اإلاضًىت (وطلَ ًان بػض قخذ زُبر في آزغ ؾىت  6هجغٍت ؤو ؤوُ ؾىت 7
هجغٍت) ونبل بعؾاُ الىبن  عؾاثله بلى اإلالىى ًضغىهم بلى ؤلاؾالم ،وًان منهم
مً جىلى بػض الىجاش ن اإلاؿلم في الخبكت ..وابً يثحر هى الظي خٍى (ؤلاحماع غلى

يكغ مً جدايم لؿحر الكغَػت) وخٍي (زىاء الىبن  ونالجه غلى الىجاش ن
ّ َ َ َْ َ
ألا ًوًلى
ؤصخمت) ولم ًَ َغ حػاعياً ًدخاج بلى حىاب ،وال بقٍاال ًدخاج بلى خل ..قمً ً
بكهم الخىخُض (هاالء الػلماء اإلاخكو غليهم/ؤم اإلاخإزغون الظًً ؾاًت قغقهم ؤن
ًهتربىا مً قهىم هاالء الػلماء ومً جهغٍغابهم وقخاواهم)؟!
 -٤لىً الدششَع لم ًىً كذ اهخمل في رلً الخاسٍخ ..فهل ٌششع بعذ اهخماله ،ما وان
ا
مششوعا كبل رلً؟
 .١هدً هخٍلم غً ( 69غاما) مً غمغ صغىة ؤلاؾالم (مً البػثت بلى آزغ ؾىت
6هجغٍت ؤو ؤوُ 7ؾىت هجغٍت) وهخٍلم غً (6ؤغىام) مً غمغ صولت ؤلاؾالم ..قهل
ًاهذ جلَ الضولت اإلابيُت غلى جلَ الضغىة (بال قغَػت) جمحز صاع الخىخُض وؤلاؾالم،
غً صوع الكغى والٌكغ؟!
 .٢زم بن يالمىا لِـ غً جكانُل ألاخٍام ،وبهما غً ؤنلها الظي هى مً الخىخُض،
وهى (بغالن التزام َاغت الىحي حملت ًوغلى الؿُب ،والبراءة مً ًل حكغَؼ لؿحر
هللا) ..قهل اؾخُاع الىجاش ن بغالن هظا؟! يُل وهى لم ٌؿخُُؼ بغالن
بؾالمه؟! ..وهظا ؤمغ ال غالنت له بػضص ألاخٍام الكغغُت التن ونلخه.
 .٣وهل ًيس ى اإلاػترى ؤن ايخماُ الدكغَؼ بهما ًان بكغوع واحبت ؤو مؿخدبت ،لًٌ
الضغىة مً ؤوُ ًىم ًاهذ بلى (الخىخُض) وهبظ (الكغى) ..ؤم ؤن (ؤنل الضًً) لم
ًًٌ مٌخمال مً ؤوُ ؤًام الضغىة بلى ؤلاؾالم؟! ..ويُل ًان الىاؽ (ًىخضون)
وٍضزلىن في ؤلاؾالم ونتها؟!

ا
ا
 -٥سبما لم ًىً الىاكع هما هًلل جاسٍخُا ،وسبما وان الىجاش ي مخؼئا في جصشفه.
 .6هظا اإلاىهىُ ال ٌُػلم زالقه ،وال ًضقؼ بٍلمت (عبما).
 .2زم ؤهىا وؿدكهض بكهم الػلماء الثهاث ًابً جُمُت وابً يثحر (ومً جابػهما)،
وقهمهم زابذ غنهم بال زالف.

 .3ؤما جسُيء الىجاش ن ،قمً ؤنبذ الجهلً ،ألهىا ال وؿخضُ بكػله اإلاجغص (والظي ًغص
غلُه الخُإ نُػا) بل بةنغاع الىبن للخاُ التن ًان غليها الىجاش ن لؿىىاث
غضًضة .وبثىاثه غلُه غىضما وػاه صون بهٍاع ش نء غلُه ..وال ًجىػ جإزحر البُان غً
ونذ الخاحت ..قٌُل بطا ًان البُان ًخػلو (يما ًضعى اإلاػاعيىن) بإغظم واحب
(الخىخُض) وؤقىؼ مدغم (الكغى)؟! ؤلم ًًٌ الصخابت ٌؿخضلىن بةنغاع الىحي غلى
ما ًان ًسكى مً ؤخىالهم "يىا وػؼُ والهغآن ًجزُ" قٌُل بما لم ًًٌ زاقُا مً
خاُ الىجاش ن (ولى بىهل مً اهخهلىا مً الخبكت بلى اإلاضًىت في خُاة الىجاش ن)؟!
ً
 .١1يما ًان قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت ٌؿخضُ ؤًًا مػها بههت وػاعة ًىؾل إلالَ
مهغ الٍاقغ ،ناُ ابً جُمُتً :
" زم الؿلُان ًاازظ غلى ما ًكػله مً الخهىم مؼ الخمًٌ ،لًٌ ؤنىُ هىا :بطا ًان
اإلاخىلي للؿلُان الػام ؤو بػٌ قغوغه ًاإلماعة والىالًت والهًاء وهدى طلَ ،بطا ًان ال
ًمًٌ ؤصاء واحباجه وجغى مدغماجه ،ولًٌ ًخػمض طلَ ما ال ًكػله ؾحره نهضا ونضعة:
حاػث له الىالًت ،وعبما وحبذ .وطلَ ًألن الىالًت بطا ًاهذ مً الىاحباث التن ًجب
جدهُل مهالخها ،مً حهاص الػضو ،ونؿم الكئ ،وبنامت الخضوص ،وؤمً الؿبُلً :ان
قػلها واحباًً .
ًقةطا ًان مؿخلؼما لخىلي بػٌ مً ال ٌؿخدو ،وؤزظ بػٌ ما ال ًدل ،وبغُاء
مً ال ًيبػي ،وال بمًٌ جغى طلَ :ناع هظا مً باب ما ال ًخم الىاحب ؤو اإلاؿخدب بال
به ،قٍُىنً واحباً ؤو مؿخدبا بطا ًاهذ مكؿضجه صون مهلخت طلَ الىاحب ؤو اإلاؿخدب.
بل لى ًاهذ الىالًت ؾحر واحبت وهى مكخملت غلى الظلم ،ومً جى ًالها ؤنام الظلم ،ختى
ؤيثره باخخماُ ؤٌؿغهً :ان طلَ
جىالها شخو نهضه بظلَ جسكُل الظلم قيها ،وصقؼ ً
خؿىا مؼ هظه الىُت ،وًان قػله إلاا ًكػله مً الؿِئت بيُت صقؼ ما هى ؤقض منها حُضاً .

وهظا باب ًسخلل بازخالف الىُاث واإلاهانض ،قمً َلب مىه ظالم ناصع وؤلؼمه
ماال ،قخىؾِ عحل بُنهما لُضقؼ غً اإلاظلىم يثرة الظلم ،وؤزظ مىه وؤغُى الظالم ،مؼ
ازخُاعه ؤن ال ًظلم ،وصقػه طلَ لى ؤمًًٌ :ان مدؿىاً ،ولى جىؾِ بغاهت للظالم ًان
مؿِئاً .
وبهما الؿالب في هظه ألاقُاء قؿاص الىُت والػمل ،ؤما الىُت قبههضه الؿلُان
واإلااُ ،وؤما الػمل قبكػل اإلادغماث وبترى الىاحباث ،ال ألحل الخػاعى ،وال لههض
ألاهكؼ وألانلحً .
زم الىالًت وبن ًاهذ حاثؼة ؤو مؿخدبت ؤو واحبت ،قهض ًٍىن في خو الغحل اإلاػحن
ؾحرها ؤ ًوحب ؤو ؤخب قُهضم خُيئظ زحر الخحرًً وحىبا جاعة ،واؾخدبابا ؤزغيً .
ومً هظا الباب جىلي ًىؾل الهضًو غلى زؼاثً ألاعى إلالَ مهغ ،بل ومؿإلخه ؤن
ًجػله غلى زؼاثً ألاعىً ،وًان هى ونىمه يكاعا ،يما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄ
ﱙ
ﱘ
ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱎ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ [ؾاقغ ،]32 :ونىله حػالى :ﭐﱡﭐﱞﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭﱮ ﱯ
ﲀﲂ ﲃﲄﲅ
ﱶ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲁ
ﱷ
ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﲆﲇﲈﲉﲊﱠ [ؾاقغ،]40-39 :

ومػلىم ؤهه مؼ يكغهم ال بض ؤن ًٍىن لهم غاصة وؾىت في نبٌ ألامىاُ ونغقها غلى
خاقُت اإلالَ ًوؤهل بِخه وحىضه وعغُخه ،وال جٍىن جلَ حاعٍت غلى ؾىت ألاهبُاء وغضلهم،
ولم ًًٌ ًىؾل ًمٌىه ؤن ًكػل يما ًغٍض ،وهى ما ًغاه مً صًً هللا ،قةن الهىم لم
ٌؿخجُبىا له ،لًٌ قػل اإلامًٌ مً الػضُ وؤلاخؿان ،وهاُ بالؿلُان مً بيغام

اإلاامىحن مً ؤهل بِخه ما لم ًًٌ ًىاله بضون طلَ ،وهظا ًله صازل في نىله حػالى:
ﲗﲘﲙﲚﱠ [الخؿابً]66 :

ﭐﱡﭐ

قةطا اػصخم ًواحبان ال ًمًٌ حمػهما قهضم ؤويضهما،

آلازغ في هظه الخاُ واحبا ،ولم ًًٌ جاعيه ألحل قػل ألاويض جاعى واحب في
لم ًًٌ ً
الخهُهت .ويظلَ بطا احخمؼ مدغمان ال ًمًٌ جغى ؤغظمهما بال بكػل ؤصهاهما ،لم ًًٌ
قػل ألاصوى في هظه الخاُ مدغما في الخهُهت ،وبن ؾمن طلَ جغى واحب وؾمن هظا
قػل مدغم باغخباع ؤلاَالم لم ًًغً )6(." .


 -١رهش بعع أهل الخفعير أن امللً كذ أظلم (وسويً عً مجاهذ جلمُز ابً عباط)
وهزا اللىٌ ًذفع الاظدشهاد بهزه اللصت.
َّ
َّ
ؿلم زبىجه هظه واخضة .ولى زبذ قال ٌؿلم الضقؼ به ،بط هى نىُ
 .6ما عوي ال ٌ ً
َ
هابل بإنىاُ ؤزغي (بط الاحتهاص ال ًىهٌ باالحتهاص) وهظه زاهُت.
م ًَ
 .2قإًً الضلُل غلى بًمان اإلالَ؟! لُخم الترحُذ ،نبل الضقؼً .
 .3ويُل ًهاُ بةًماهه ،مؼ جظيحر مامً آُ قغغىن

ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅ

ﱍﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗ
ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱎ

ﱘﱠ [ؾاقغ ]32 :؟! [وبه اؾخضُ قُش ؤلاؾالم قهاُ" :وًان هى ونىمه يكاعا،
ﱙ
يما ناُ حػالى]"...

 .4بل يُل ًهاُ بةًماهه ،وله قغَػت ؾحر قغَػت الىبن الظي ًُ َّضعي ؤهه ؤمً به،
َّ
ﲞﱠ
قامتن هللا غلى هبُه ناثالً :ﭐﱡﭐﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲟ
[ًىؾل[ ]76 :بط لم ًإزظه ؤزاه بكغَػت اإلالَ]؟!
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 .5وهل ٌػهل ؤن ًٍىن اإلالَ اإلاامً (الخابؼ للىبن بمهخض ى ؤلاًمان) مؿخىػعا للىبن
(اإلاخبىع بمهخض ى ؤلاًمان) وٍبهى الىيؼ هٌظا ختى ًمىث الىبن؟!
ا
 -٢لىً ًىظف (هما رهش بعع أهل الخفعير) لم ًىً مؼبلا لىظام امللً وكاهىهه،
ا
ا
ول مىلادا له ،ول ملضما باألخز به.
 .١هظه يؿابهتها صغىي جدخاج بلى بزباث ،نبل مداولت الاؾخضالُ اها.
 .٢ولى ًان مىكهال غً اإلالَ وناهىهه بكٍل ًامل وجام (يما في هظه الكغيُت) قهل
ًان مجاُ إلاؼٍض الامخىان الغباوي بهىله حػالى:
ﲞﱠ [ًىؾل]76 :
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲟ

ﲒﲔﲕﲖ
ﲓ
ﭐﱡﭐﲐﲑ

َ
دٌم
لى لم ًًٌ هىاى اخخماُ ًألن ًُ ً

بضًً اإلالَ؟!
 .٣ؤما غضم الالتزام بكغَػت اإلالَ في هظه الىانػت (ؤو ختى في غضص مً الىناجؼ
ألازغيً) قهن جضُ نُػا غلى مؿخىي الخمٌحن الظي وهبه هللا لُىؾل خُث ًان
ؤخض ألاعًان الهىٍت في خٍىمت اإلالَ ،واإلالَ وؤعًان خٍىمخه الٌباع(يػاصة ؤهل
طلَ الؼمان) ًاهىا ًجمػىن بحن الؿلُاث الثالر (حكغَؼ ً /ونًاء ً /وجىكُظ) ولهظا
ازخاع ًىؾل الدكغَؼ الظي ؾُدايم به بز ًىجه

ﱡﭐﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

ﱿﱠ [ًىؾل]75-74 :
ﲀ
ﱷﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

(في الظاهغ) يما

َ َ
ونض ى غلى ؤزُه وه َّكظ

ﲒﲔﲕ
ﲓ
ﲎ ﲐﲑ
ﲏ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲊﲋﲌ ﲍ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ [ًىؾل]76 :

بل ًاهىا قىم اإلاؿاءلت في يثحر مً

اإلاماعؾاث التن ال جمـ اإلالَ ،قُىؾل في هظه الهًُت لم ًىكظ الهاهىن الػام
للملَ ،ولم ًىكظ ؤًًا غهىبت الؿغنت في قغَػخه ،بل ًاهذ مجغص مٌُضة ؤزظ
الاؾخػباص ،ولم ًىٌغ
اها ؤزاه ،زم غاف مػه ؤزىه بػض طلَ في غؼ ألازىة ال طُ ً

غلُه ال اإلالَ وال ؾحره قِئاً مما نىؼ ..قما ؾبو مً الكهم هى الهضع الىاضح مً
نهت (وانػت ؤزظ ؤزُه) وما قىم طلَ مما ًُ َّ ًضعي قإمغ ًدخاج الى صلُل بكهم
غالم.
 .٤قٌُل ًكهم ؤهه لم ًًٌ للملَ غلُه ناهىن وال ؤمغ وال ههن؟! وهل ًخهىع ؤن
ي صاثما وقو قغَػت هبن هللا الػاصلتً ،وًان اإلالَ
حؿغ ً
نؿمت (زؼاثً ألاعى) ًاهذ ً
وخاقِخه زايػىن لظلَ عؾم يكغهم؟! ؤما ؤن هىاى مً ًخىهم ؤن الكغَػت
نانغة غلى (باب الخضوص والجىاًاث) وؤن (ؤبىاب الؿُاؾت والانخهاص) وما
حكمله مً ؤخٍام جىػَؼ الثرواث ،ؾحر صازلت في خهُهت(الدكغَؼ)؟!
 .٥وهل ًان قهم قُش ؤلاؾالم بإهه (مؼ يكغهم ال بض ؤن ًٍىن لهم غاصة وؾىت في
نبٌ ألامىاُ ونغقها ..وال جٍىن جلَ حاعٍت غلى ؾىت ألاهبُاء وغضلهم ..ولم ًًٌ
ًىؾل ًمٌىه ؤن ًكػل يما ًغٍض وهى ما ًغاه مً صًً هللا ..لًٌ قػل اإلامًٌ مً
الػضُ وؤلاخؿان )...مىانًا إلاكهىم (الخىخُض) وحهال (بإنل الضًً)؟! ..وما
خٌمه غىضهم مؼ هظا الكهم؟! ..وما خٌم مً قهم مثله ،ؤو جابػه غلى قهمه
ونىله غىضهم؟!.
 .٦وٍىؾل -ولى ؤمغ بإمغ هللا -قةهه بهما ًان ًُُاع ألمغ اإلالَ الٍاقغ بظلَ ،وإلاٍاهه
الظي ؤغُاه بحن حىضه وعغُخه الٌكاع ؤًًا ..قلم ًًٌ ًُاع امخثاال لُاغت هللا
 هظ واخضة .ولم ًًٌ ًملَ ؤن ًههغهم بهىجه غلى الُاغت التن ٌػلً ؤنها
امخثاُ لكغع هللا الظي ًضغىهم بلى ؤلاًمان به ،وهم وملٌهم ًٌكغون به وهظه
زاهُه ..قُىؾل ًان ًُُاع لًٌ لِـ بهىجه ،وال بمهخض ى ؤلاًمان بيبىجه ..قهل
بإمغ هللا (امخثاال للكغع ألهه مامً) زم ًُاع ًال
ًهبل اإلاػترى ؤن ًإمغ ؤخض ما ً
ؿ َّ ًمى هظا
آلامغ (اإلامخثل اإلاامً) ؟! ..وهل ًٌُ َ ً
ألحل امخثاُ الكغع ،وال ألحل نىة ً
جدٌُما للكغع لضي (اإلاػترى) ؤم ال ؟!

 -٣للذ وان جىلى ًىظف بخمىين هللا له ،فلم ًىً للملً و ًل لغيره أن ٌعضله عً جلً
الىصاسة ،وعلُه فلم ًىً للملً رلً العلؼان علُه الزي ًلضمه بملخظاه بش يء.
 .١هل هظا الخمٌحن مىظىع له مً حهت الهضع ؤم مً حهت الكغع ؟! بط مً حهت
الهضع (ًل ش نء بإمغ هللا) وجمٌحن ًىؾل بل وجمٌحن اإلالَ الٍاقغ ًل طلَ ًان
ناثما بالهضع الغباوي ..ولِـ هظا مدل الاؾخضالُ وال اإلاىانكت .
 .٢والهضع ٌكمل ًل ما قاء هللا وحىصه (مما ًدب /ومما ًٌغه) ،قةطا ًان طلَ
(الهضع الغباوي) مدالً (ل ًالمخىان) قهظا صلُل غلى ؤهه (مما ًدب) ..وهظا ه ًى الىحه
الهضعي في الاؾخضالُ الكغعي.
 .٣زم جٍىن اإلاىانكت والاؾخضالُ مً حهت الكػل ؤلاوؿاوي اإلادٍىم بالكغع الغباوي،
وهى مدل الهضوة والدكغَؼ في ؤقػاُ ألاهبُاء  ..قهل ًجىػ ؤن ًٍىن (اإلاامً
اإلاىخض) وػٍغا (عيىا مً ؤعًان الخٌم) إلالَ ًاقغ له قػب ًاقغ في ظل قغَػت
َ َ
يكغٍت (ؤي ناصعة غً ؾحر الىحي) [ولى بكغوٍ ًدىانل قيها (مثل ًل ألاخٍام
الكغغُت)]؟!..
ً
 .٤وال مجاُ لىكي مػنى وحىص طلَ (اإلالَ الٍاقغ وقغغه) مؼ وحىص (الىبن الىػٍغ)
وال لىكي ًل ؾلُان اإلالَ غلى وػٍغه .قؿاًت طلَ ؤن ًٍىن عؤًا لهاثله صون صلُل
ًغجح طى الغؤي وهى مسالل لغؤي مً هى ؤغلم مىه (ابً جُمُت) ،قٌُل ًج ًغئ
غلى ؤن ًجػل عؤًه ( جىخُضا ) وعؤي ابً جُمُت ( قغًا) ؟! [ ونض ؾبو َغح هظه
الىهُت ].
ً
ً
ً

 -٤ألِعذ (الىصاسة) ظلؼت جىفُزًت ؟ وعلُه ًىىن الذخىٌ فيها مً الفشوع التي
ششَعخىا لحذًث " :لُأجين على الىاط صمان ًىىن عليهم أمشاء ظفهاء
وً ِسخًذ في ً
ًلذمىن ششاس الىاط وٍظهشون بخُاسهم وٍؤخشون الصالة عً مىاكُتها فمً
ا
ا
ا
ا
ا
حابُا ول خاص ًها " فال جىىن ششعا
ً
ششػُا ول
ً
عشٍفا ول
ً
أدسن رلً مىىم فال ًىىهً
لىا.

َ
 .١هل وؿِىا ؤهىا هخٍلم غً (وػاعة ًىؾل إلالَ مهغ الهضًمت)؟! ..بن ًُغغف طلَ
الؼمان ال ٌؿاغض غلى الدؿلُم بإن الىػاعة ًاهذ مجغص ؾلُت جىكُظًت .بل ًان
اإلالَ ويباع عحاُ صولخه وغلى عؤؾهم وػعائهً ،جمػىن بحن الؿلُاث الثالر
(الدكغَػُت /والخىكُظًت /والهًاثُت) بط لم ًٌُػغف الخكغٍو بُنها في طلَ الػهغ
ًل منهم مً جلٌم الؿلُاث ،بدؿب
(وال في غهىع يثحرة جالُت له وًان ههِب ِ ًّ
صعحت جمٌىه وعجبت ؾلُاهه .بل ؾبو وطيغها مً نهت ًىؾل (وهى ًإزظ ؤزاه)
يُل ازخاع الدكغَؼ الظي ؾحرص الخٌم له ونض ى غلُه باإلصاهت َّ
وهكظ الػهىبت
َ
زظه ِمً باقي بزىجه ،قهل ًان ًل طلَ مجغص مماعؾت (للؿلُت الخىكُظًت)
بإ ِ
وقهِ؟!
ّ
ؿلم اإلاػترى بإن هىاى نىعة ًٍىن قيها (وػٍغ مامً) حؼءا مً خٍىمت
 .٢وهل ًٌُ ًِ
(ملَ ًاقغ) لضولت جظللها (قغَػت ؾحر هللا) ًوال ًٍىن في جلَ الهىعة ما ًىانٌ
(الخىخُض) ..قخٍىن مؿإلت (قغغُت) ال (ؤنلُت) ؟! زانتً ًوؤن ؤيثر اإلاػتريحن بمثل
هظه الٍلماث ًسخاعون يكغ حىىص جلَ الضولت بلى ؤنؿغ حىضي قيها ،قهل ًمًٌ
ؤن ًٍىن وػٍغ اإلالَ الٍاقغ (مىخضا) الغخباعاث ما ..لًٌ الجىضي الهؿحر (مهما
ًاهذ الاغخباعاث) قهى (مكغى)؟!
 .٣لى ًاهذ اإلاؿإلت اإلاُغوخت مً الكغوعً ،ألمًٌ قيها اليسخ مً (قغغىا) (لكغع مً
نبلىا) وطلَ نض ًٍىن (خهُهتً /ؤو اصغاءً) ..وؤلاقٍاُ ؤن هىاى مً اإلاػتريحن مً

ًغي ؤن جلَ الهىعة ،ال جإزظ بال خٌما واخضا مغجبُا (بإنل الضًً) مؼ ؤن صًً
ألاهبُاء واخض وهى (الخىخُض) وغلُه قةن نًاًا الخىخُض ويضه مً الكغى ألايبر
(هىانٌ الخىخُض) ال جسخلل قيها قغاجؼ ألاهبُاء.
 .٤لًٌ اإلاضهل والصخُذ في هكـ الىنذ ،ؤهه ال مجاُ للهىُ باليسخ هىا ،ختى مؼ
الدؿلُم بإن (اإلاؿإلت قغغُت) ..قةن مػاوهت اإلالَ الٍاقغ غلى بهاء خٌمه الظي ال
ًهام قُه (بالًغوعة) قغع هللا ..لهى غمل ألانل مىػه في ًل قغَػت هؼلذ مً
غىض هللا ،وبهما حاػ هىا إلاهلخت عاجخت لم جمًٌ بال مؼ طلَ اإلامىىع ..بل
اإلاضهل خها ؤن قُش ؤلاؾالم ًان ٌؿخضُ بههت ًىؾل غلى اإلاػنى الظي طيغهاه
وخٌمه ..قاألنل ؤال ٌػان ظالم ،لًٌ (لى ًاهذ الىالًت ؾحر واحبت وهى مكخملت
غلى الظلم ،ومً جىلها ؤنام الظلم ،ختى جىلها شخو نهضه بظلَ جسكُل
الظلم قيها ،وصقؼ ؤيثره باخخماُ ؤٌؿغهً ،ان طلَ خؿىا مؼ هظه الىُت وًان قػله
إلاا ًكػله مً الؿِئت بيُت صقؼ ما هى ؤقض منها حُضاً ).يما في قخىي ابً جُمُت..
قال وسخ ،وبهما قهه ًخجزُ غلى وانؼ جهترن قُه الخؿىاث بالؿِئاث ،وال ًمًٌ
الخكغٍو بُنهما وال قَ ؤن وانػىا قُه مً طلٌم الاقتراى والاقدباى ؤغلى
الهىع.

 -٥لىً الفاسق هائل بين حاٌ (وصاسة ًىظف) وحاٌ (وصساء الُىم) الزًً ل بً َّذ
ا
وأن(ًذًىىا) باللاهىن الىفشي الىطعي فال ًخشحىن عىه .خالفا لُىظف في
وصاسجه ..فُمخىع الاظخذلٌ باللصت على واكعىا املعاصش.
 .١غلى مؿخ ًىيً الخإنُل ،بطا اجكهىا غلى ؤن هىاى (مكاعيت وػاعٍت) ًضان قيها
بالهاهىن الٌكغي الىيعي (وهي الهىعة الكاجػت في وانؼ الضوُ الػلماهُت
اإلاػانغة) .وغلى ؤن هىاى (مكاعيت وػاعٍت) ًال ًُضان قيها بهاهىن يكغيً (وهي
ُ
د ًِّغع الكاعم بحن
اله ًىعة اإلاخكو غلى جدهُهها في نهت ًىؾل) قُيبػي غلُىا ؤن ًه ًَ

(اإلاكاعيخحن)..بط هى قا ًعم بحن مىاٍ الكغى ألايبر ،وبحن مىاٍ جىخُض وغمل
نالح ..والكغع نض حاء بإغظم جكغٍو بحن الخهُهخحن ،وما الخبـ غلى قهم بػٌ
الىاؽًُ ،غص بلى الىحي بكهم ؾلل ألامت وؤثمت ؤهل الؿىت والجماغت.

 .٢وال َّبض ؤن هخكو غلى ؤن ًىن البلض (صاع يكغ) ًدٌمها (ملَ ًاقغ) غلى (قػب
ًاقغ) ولظلَ اإلالَ (قغَػت وناهىن يكغي) ..وغلى ؤن (وػٍغ اإلالَ) مػحن غلى بهاء
بض  ..ال ب ًَّض ؤن هخكو غلى ؤن ًان ما ؾبو بمجغصه ال ًهلح قاعناً بحن
صولخه وال ًَّ
(اإلاكغوع واإلامىىع) مً (الىػاعجحن) قًال غً ؤن ًهلح قاعناً بحن (الخىخُض/
والكغى) في ًل منهما ..ألن ًل طلَ ًان مىحىصا في وػاعة ًىؾل (يما ؾبو
جهغٍغه مً الههت هكؿها).
 .٣ؤما الهىُ بان الكاعم هى (غضم صزىله جدذ َاغت اإلالَ وناهىهه باإلاغة) بل ًىهه
(مؿخهال بؿلُاهه ،مػلىا بنامت قغع عبه  )قؿاًت هظا الهىُ ؤن ًٍىن عؤًا
هابل بغؤي ؾحره ،بل هى م َ
لهاثله ،وهى ًُم َ
هابل بكخىي قُش ؤلاؾالم التن نغع قيها ؤن
ًىؾل لم ًًٌ ًهضع ؤن ًهُم الكغَػت الغباهُت الػاصلت بكٍل ًامل ،وال ختى في
خضوص والًخه غلى (زؼاثً ألاعى) إلاا للملَ الٍاقغ وخاقِخه مً (غاصة وؾىت في
نبٌ ألامىاُ ونغقها...وال جٍىن جلَ حاعٍت غلى ؾىت ألاهبُاء وغضلهم) ..وهظا ؤمغ
َ
ٌكهض له ًُغغف الىاؽ ،وما ًٌُػهل مؼ يكغهم ،بل ونض طيغها قىاهض مً نهت
ًىؾل جغجح الكهم الظي نغعه ابً جُمُت ..ومداولت جسُي قهم قُش ؤلاؾالم ال
َ
َْ
ؾِب ًهي نىال نىٍا مػخبراً (غلى ؤنل جهضًغ) قهل ًج ًَب ًّهي للهىُ الظي
حؿنن قِئا ،بط ً
هانكىاه نىة غلى يبِ (الكاعم)الظي هدغعه؟!.
 .٤بن الكاعم بحن (اإلاكغوع /واإلامىىع) مً الىػاعاث ًخطح بما ًلي  ..ال قَ ؤن ؤي
صولت ال حػلىها ؾُاصة الكغَػت الغباهُت ،قهن صولت حػلىها عاًت الٌكغ  ..وؤن
َ
آلامغ الىاهي ممً ؾىي هللا،
لظاث ً
ؤلانغاع بؿُاصة ؾحر قغع هللا ،والتزام الُاغت

قغى ؤيبر بغب الػاإلاحن (بط ال ًُُاع لظاجه بال هللا ،والؿُاصة التن هي خو الدكغَؼ
والخدلُل والخدغٍم ،هي مً الخهىم اإلاسخهت باهلل) ..قٍل نىعة نامذ غلى
خهُهت ؤلانغاع بالٌكغ ،ق ًال قَ بإنها مىاٍ للٌكغ ألايبر ..وغلُه ،قال ًهضم
ونل ؤخض بإهه نض (صان بالهاهىن الٌكغي) بال بطا ًان ًُمهغا بالؿُاصة (خو
الدكغَؼ) لؿحر هللا عب الػاإلاحن.
 .٥وباإلاهابل ..قٍل نىعة نامذ غلى خهُهت ؤلاهٍاع والٌكغ ،غلى ؤعيُت الامخثاُ
لؿُاصة الكغَػت الغباهُت ،وصلذ غلى طلَ الهغاثً الصخُدت اإلاػخبرة ،قهظه
الخهُهت جسغحها غً مىاٍ الٌكغ بلى مىاٍ الخىخُض ..ونض ًاهذ صغىة ًىؾل
اإلالَ ون ًىمه الٌكاع بلى الخىخُض (والتن بضؤث في السجً) ؤغظم نغٍىت مً حهت
الخىخُض ،وؤوضح بهٍاع غلى حهت الٌكغ ،ناُ حػالى:

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅ

ﱍﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗ
ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱎ

ﱘﱠ [ؾاقغ ]34 :قاؾخمغ صاغُا ًُمىٌغا بلى ؤن جىقاه هللا ..ولم ًًَغه ؤن لم
ﱙ
ٌؿخجُبىا له ..يما لم ًًغه ؤهه لم ًَهضع غلى قغى قغع هللا بالهىة ،وال بػالت
ناهىن الُاؾىث ..قهض ؤصي ما غلُه بط ًان صزىله في الىػاعة صزىُ مىاػغت ال
صزىُ بنغ ًاع  ،وع ن هللا مىه بظلَ.
 .٦لًٌ ًبهى جدغٍم بغاهت الٌكاع غلى بهاء صولتهم ..وهظا الخٌم ؤنلى ال زالف
غلُه ،مً حهت مىؼ بغاهت الباَل في ألاعى ..لٌىه يإي مدغم ،بطا لم جمًٌ
بػالخه بالٍلُت ،وؤمًٌ بخىلي الىػاعة لهم جهلُل الكغ والظلم ،وػٍاصة الخحر
والػضُ ،وؤمًٌ بظلَ خماًت الضغىة وؤهلها ..وًان هظا ؤخؿً ما ًمًٌ ،في ظل
طلَ الىانؼ ،بط البضًل ػٍاصة الكغ والظلم ،والهض غً الضغ ًىة والدؿلِ غلى
ؤهلهاً ،ان جىلُه الىػاعة مكغوغا وعبما ًان واحبا غلُه ،وهظا ما نغعه ابً جُمُت

وؤلاخؿان،
ناثالً " :قةن الهىم لم ٌؿخجُبىا له ،لًٌ قػل اإلامًٌ مً الػضُ ً
وهاُ بالؿلُان مً بيغام اإلاامىحن مً ؤهل بِخه ما لم ًًٌ ًىاله بضون طلَ." .
 .٧قهىعة الضزىُ في (وػاعة ملَ ًاقغ في ظل ناهىن يكغي) جدخمل الخهُهخحن
الؿابو طيغه :خهُهت ؤلانغاع واإلاىاقهت ،وخهُهت ؤلاهٍاع واإلاىاػغت .ولٍل خهُهت
خٌم ًىاؾبها .قاأل ًولى مىاٍ قغى ؤيبر (لهُامها غلى الامخثاُ لؿُاصة ؾحر الكغع
الغباوي) والثاهُت مىاٍ جىخُض وَاغت (لهُامها غلى الامخثاُ لؿُاصة الكغع
الغباوي) وبطا صلذ الهغاثً غلى خهُهت ماً ،ان الخٌم جابػا لها ،ولم ًازغ الدكابه
اإلاظًىع في الهىعة.
 .٨وال ًكىجىا هىا الخظيحر بٌالم قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت غً الىجاش ن ،ونض ًان ملٍا
مؿلماً مىخضا غلى قػب ًاقغ ،ولم ًمٌىىه مً بظهاع بؾالمه قًال غً بغالن
ؾُاصة الكغَػت الغباهُت ،لٌىه قػل ما ًهضع غلُه مً ههغة ؤلاؾالم وخماًت
اإلاؿلمحن والضغىة بلى الضًً ،قٍان طلَ مىه غمال مكغوغا ؤنغه الىبن  وؤزنى
غلُه خحن وػاه ونلى غلُه ..وابً جُمُت ًىُلو مً ناغضة قغغُت واخضة ًُغصها
في هظا الباب ،إلاً ًان ملٍا ،ؤو وػٍغا ،وهدىهما ..قهظا ًايض الكهم الظي نغعهاه
َ ُ
دًغ هىا قةنها
ؿ ًَخ ًَ
غىه -عخمه هللا -ونض ؾبو الٌالم غً قخىي الىجاش نً ،ق ًلد ْ ً
جضغم ما حاء في هظه الكخىي  ،مً حهت .وجضغم ما طيغهاه مً قاعم بحن مىاَي
(الخىخُض /والكغى) في هظه ُ
اله َىعً ،مً حهت ؤزغي.
ً
ً
ً

 -٦هُف رلً ،وهالم ابً جُمُت غير مىحه لهزه املعألت (املشاسهت في الىصاساث أو
البرملاهاث في الذوٌ التي ل جحىمها ظُادة الششَعت) بل هى مىصب على كاعذة
(دسء أعظم املفعذجين ،وجحصُل أعلى املصلحخين ،عىذ الخعاسض)؟! ..ثم إهه مً
َّ
املًعلم أن (أعظم املصالح هى الخىحُذ)فهى الزي ًجب جلذًمه عىذ الخعاسض.
 .6إلااطا طيغ ابً جُمُت نهت ًىؾل وطيغ ناغضة (الخػاعى والترحُذ) في قخاوي
جخػلو بىانؼ في ػماهه ؟! ..ؤلم ًجػل الههت مً ؤصلت الهاغضة ؟! بل وحػل
ي الجؼثُاث ...بط ًان ٌؿخضُ
الههت مبِىت لؿػت جُبُهاث الهاغضة غلى مؿخ ًى ً
ي نُػاً (بمػنن قمىُ الهاغضة لهظه اإلاؿإلت وما
بظلَ غلى مؿإلت الكخ ًى ً
ٌكااهها ،يما حاء في الضلُل اإلاظًىع للهاغضة) وقُش ؤلاؾالم ًان ٌؿخضُ بظلَ،
إلاً هى في صولت ؤلاؾالم (...بطا ًان اإلاخىلي للؿلُان الػام ؤو بػٌ قغوغه ًا ًإلماعة
والىالًت والهًاء وهدى طلَ )...يما ؤؾخضُ بههت الىجاش ن (وهي مً هكـ
الباب) إلاً هى في صولت الخخاع (ويثحرا ما ًخىلى الغحل بحن اإلاؿلمحن والخخاع نايُا
بل وبماما).

ؤن (ؤغظم اإلاهالح هى الخىخُض) ..لًٌ الخالف
 .2وبالهُؼ ،لِـ هىاى زالف غلى َّ ً
خهاً ،بهما هى غلى الىدُجت اإلاضغاة ،واإلابيُت غلى قهم ؤن اإلاؿإلت مدل الجزاع
مخػاعيت نُػا مؼ الخىخُض ،غلى وحه ال ًمًٌ الخسلو مىه في جُبُو ًٍىن
(ًاقغة ال جغقؼ ؾُاصة الكغَػت) ..يما لى
ً
قُه (اإلاىخض) عيىا مً ؤعًان خٍىمت
اصعى ًُم َّضعً ؤن مً ًخػغى للتهضًض بالهخل بن لم ًٌكغ  ،قةهه لِـ له ؤن (ًظهغ
الٌكغ بههاطا لىكؿه) والخػلُل ..بن مهلخت الخىخُض ؤغظم مً مهلخت بههاط
الىكـ ،قال ججىػ الخطخُت باألولى ألحل بههاط الثاهُت) قهظه الضغ ًىيً ؾحر
صخُدت ألنها مًاصة للىحي يخابا يما في آًت (بال مً ؤيغه )..وؾىتً يما في خضًث
َ
"بن غاصوا قػض" وبن ًاهذ مهضمت ؤن (مهلخت الخىخُض ؤغظم مً مهلخت بههاط

الىكـ) صخُدت ،ب ًال ؤن الكهم اإلابنن غلى هظه اإلاهضمت والظي بىِذ غلُه هدُجت
مًاصة للىحي ،هى بالهُؼ قهم ؾحر صخُذ ..قٌظلَ ال ًصح الاغتراى غلى
مؿإلخىا (و ًال ؤصلتها الخكهُلُت) بكهم ًكهمه ناخبه ،مً ناغضة صخُدت ..بط
ًخىحه ؤلابُاُ خُنها لكهمه ،ال للهاغضة اإلاخكو غليها ..ولظلَ قدحن جٍلم قُش
ؤلاؾالم في (ألامغ باإلاػغوف والىهن غً اإلاىٌغ ) غً ألاغماُ التن حكمل خها
َُ
قُ ًهضم ألاولى منهما
وباَال ،قِكترى قيها مكغوع وممىىع ال ًمًٌ الكهل بُنهماً ،
َ
َ
(ون َّ
حػىػ الىهىم البهحر اها بلى
ن
ؤ
ل
بمحزان الكغع وجغحُده بإصلت الىحي ،ناُ:
ِ
ؾحرها في هظا الباب) [وهظا هو يالمه جهغٍبا] قان الىهىم هي التن جضُ غلى
الهىاغض الٍلُت ،وهى التن جضُ غلى الترحُذ الصخُذ فى الجؼثُاث اإلاخىىغت
اإلاىضعحت جدذ جلَ الهىاغض الٍلُت (صزىال جدذ ناغضة ،وزغوحا غً ناغضة
ؤزغي) بط ألاصلت الخكهُلُت هي الهايُت غلى ما هى غام ؤو مُلو ،وجٌكل
صخت ججزًل الٍلُاث غلى اإلاؿاثل الجؼثُت ؤو زُإ طلَ ،ألن مً نضع غىه الخٌم
الخكهُلي هى مً نضعث غىه الهىاغض الٍلُت.
 .3قال ًُدل ؤلاقٍاُ ،بال بإن ًُ ًِهغ اإلاػترى بما ؾبو مً ؤن اإلاكاعيت الهاثمت غلى
اإلاىا ًػغت ،وهى مكاعيت (ؤلاهٍاع /ال ؤلانغاع) لِؿذ مىاَا مٌكغا .وبػض طلَ ًخمهض
الؿبُل بلى ؤن (خماًت الضغىة بلى الخىخُض ،وخماًت اإلاىخضًً) هي مهالح عاجخت
غلى مكاؾض بغاهت (ؾلُان ًاقغ) ال ههضع بإؾبابىا البكغٍت غلى بػالخه في الخالت
اإلاػ ًَُّىت لىهُم صولت الخىخُض وٍٍىن الضًً ًله هلل.
ًومً جإمل يالم قُش ؤلاؾالم وجهػُضه واؾخضالله ،وغضم مىانكت نًُت
الٌكغ في هظا اإلاىاٍ (ال بةزباث /وال بىكي) ًجؼم بإهه ال ًغي (هظا الضزىُ الظي
ونكه هى ،ال ما اصغاه ؾحره في نكخه) ال ًغاه (مىاَاً مٌكغا) بل حػامل مػها
يمؿإلت قغغُت جسخلِ قيها (اإلاهالح باإلاكاؾض) وؤقتى في هظاثغها ،مً هظا

اؾخضالال اها غلى ما نغعها ..قٌُل ًصح للمػترى ؤن ًهدم
ً
الجيـ مً اإلاؿاثل،
هىا نًُت (الخىخُض ؤغلى اإلاهالح) وًٍؼ قغوَا إلزغاج اإلاؿإلت غً ّخض
(ؤلاًمان/ؤو الٌكغ) جسالل ما ؾُغه قُش ؤلاؾالم في قخىاه ،وما نغعه في قهم
صلُله الظي اغخمض غلُه..؟!
 .4زم بن الظًً جابػىا قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت غلى الجمؼ بحن (بظهاع نًاًا
ازخُاع مكغوغُت
ً
الخىخُض غامت ،ونًُت الخىخُض في الدكغَؼ زانت) وبحن (
بمتهمحن ..وال
اإلاكاعيت غلى ؾبُل اإلاىاػغت) هم يث ًرة مً ؤهل الػلم ..لِؿىا ًُ
ههغةً للخىخُض ..منهم غلى
ًُم َج َّهلحن ..وًلهم لم ًَ َغ في هظا ههًا للخىخُض ..بل عؤوه ً
ؾبُل اإلاثاُ ال الخهغ:


الػالمت غبض الغخمً الؿػضي (وعٍث مضعؾت قُش ؤلاؾالم في حؼٍغة الػغب).



الػالمت اخمض قايغ (مدضر الضًاع اإلاهغٍت ،والظي ًان نايُا قغغُا ،وناخب
الٌخاباث اإلاخػضصة يض الػلماهُت).



الكُش غبض الغخمً غبض الخالو (قُش الؿلكُحن فى الٍىٍذً ،والضاعي بلى جىخُض
الخايمُت).



الكُش الضيخىعً غمغ ألاقهغ (مالل ؾلؿت [الػهُضة] ،ويخاب الكغَػت ؤلالهُت ال
الهىاهحن الجاهلُت)



الكُش غبض اإلاجُض الكاطلي (مالل [خض ؤلاؾالم] وقُش صغىة ؤهل الؿىت اإلاىبثهت
غً مجمىغت 6965م .مؼ الكُش ؾُض نُب).



الكُش الضيخىع نالح الهاوي (مالل [جدٌُم الكغَػت ونلخه بإنل الضًً]
والػضًض مً الٌخب خىُ الكغَػت ًوالػلماهُت وؾحرها مً نًاًا الاغخهاص
والؿُاؾت الكغغُت والانخهاص ؤلاؾالمي و...بلخ).

قمغة ؤزغي ههىُ مهما اغخض اإلاػترى بغؤًه..
وؾحرهم يثحر مً غلماء ؤهل الؿىتً ..
قما خٌم ابً جُمُت اهظا الٌالم؟ وما خٌم هاالء الػلماء ومً ًىاقهىنهم؟ وما
خٌم الظًً ًهلضونهم مً غمىم ؤلاؾالمُحن واإلاؿلمحن؟ ً
ً .٥بهى ؤمغ في ؾاًت ألاهمُت نبل ؤن هىهن هظه اإلاىانكت  ..وهى ؤهىا هىا هبدث في
الخإنُل الػلمن للمؿإلت مً الىاخُت الكغغُت ،مً زالُ ألاصلت وقهم الػلماء،
ومىانكت ألانىاُ وؤلاًغاصاث  ..وال هىانل آخاص الخُبُهاث الىانػُت التن حغث
(هىا/ؤو هىاى) ومضي اهًباَها  ..قةهىا هدخج باألوُ (الخإنُل) غلى الثاوي
(الخُبُو) وال غٌـ  ..ألهىا غىضما هىانل الخُبُو ،وؿخصخب قهه الخإنُل،
وطلَ لخمُحز صالالث الخهغقاث ،وإلصعاى الاخخماالث ،ولًبِ مىاٍ ألاخٍام
(قةطا ًاهذ اإلاكاعيت هكؿها مؼ ما قيها مً بغاهتً ،مًٌ ؤال جٍىن قغًا ..قُىظغ
في ؾحرها  ..مما نض ًٍىن ؤنل بقٍاال منها) وهللا ؤغلى وؤغلمً .
 .١١لهض قاعم هاالء (مىاٍ الٌكغ) وبهىا في (مىاٍ الخىخُض) مؼ ؤنهم ًاهىا خٍاما في
ظل ؾُاب ؾُاصة قغَػت هللا  ..ألنهم التزمىا (الامخثاُ) لؿُاصة الكغع ال ؾحر ،وًاهذ
غالنتهم بؿحره ناثمت غلى ؤلاهٍاع والخؿُحر (ول ًى بدماًت الخؿُحر وصغمه) ال غلى الامخثاُ
..وألن (مىاٍ الٌكغ ) لِـ نىعة ظاهغة قهِ ،بل هى خهُهت (نض جضُ غليها الهىعة
/ونض ال جضُ غليها) بالىظغ الى مجمىع الهغاثً ،و(ال غبرة بظاهغ صلذ الهغاثً غلى
زالقه) ولهظا (ؤبُلذ الخُل في الكغَػت)ً ً .
 .١٢لهظا ًاهذ قخاوي يثحر مً غلماء ؤهل الؿىت والجماغت جىُلو مً قخاوي ابً
جُمُت اإلاظًىعة  ،ؤو جخىاقو مػها  ،في ( قغغُت صز ًى ًُ اإلاىاػغت ) في هكـ الىنذ الظي
ًدبنى قُه هكـ هاالء الػلماء نًُت (خايمُت الكغَػت ) وؤنها مً (جىخُض هللا) ،يما
ًدٌمىن غلى الػلماهُت التن جغص الخٌم لؿحر الكغع (بالغصة والكغى ألايبر) ونض طيغها

ؤؾماء غضص مً هاالء قُما ؾبو ،بما ٌؿنى غً بغاصة طيغهم زاهُا  ..وحضًغ بالظيغ ؤن
هىاى مً ًسالل في مكغوغُت الضزىُ في الخٌم في ُ(ص َولىا الػلماهُت) اإلاػانغة ،ومؼ
طلَ (ال ًٌكغ) مً صزل مىاػغا ًغٍض ههغة الكغَػت (عاحؼ قخىي الكُش ؤبى مدمض
اإلاهضس ن ،خى ًُ ناصة حبهت ؤلاههاط في الجؼاثغ (الكُش غلي بلخاج ،و ص.غباؽ مضوي) إلاا
صزل ًىا الاهخساباث الدكغَػُت جدذ قػاع (صولت بؾالمُت زالُ غام) ً /وغالنت الكُش
عقاعى ؾغوع بالكُش غبض اإلاجُض الكاطلي  -عخمها هللا  ،-وبىا (الجبهت الؿلكُت) ،وبػمىم
الاؾالمُحن) ً .

 .١٣قإًً بػض هظه الجىلت الخكهُلُت طلَ (ؤلاخٍام والػمىم) اإلاُ َ
ضعى غلى جٌكحر (ًل

خايم بؿحر ما ؤهؼُ هللا) ؟!  ..وؤًً جلَ (الدؿىٍت) الظاإلات بحن (الخايم ؤلاؾالمي) و
(الخايم الػلماوي) ؟!  ..ؤلِـ قُما طيغها ما ًمىؼ (الخٌكحر) ولى بإغظاع (الخإوٍل) و
(الخهلُض) ؟!  ..بل ؤًً (الػهل  /والػلم  /والػضُ) قُمً ًجػل مً ًىهغ الكغَػت يمً
ًىديها ..وٍجػل ؤولُاء هللا يإغضاثه ؟! ..ؾبداهَ هظا اهخان غظُمً .

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

بل إن الزًً (ًذعمىن وٍىصشون) الىفاس أو (املشجذًً) ،كذ وكعىا في (هفش
املىالاة)  ..ألِغ ول (مً والى الىفاس ًىفش بزلً)؟ ً
ً
 .١قلىخكو ؤوال غلى ؤن هاالء (اإلاغجضًً) الظًً ًُ َ
هغن طيغهم بالٌكاع ،لِؿىا نىكا
واخضا ،بل نىكحن :بط ؤن منهم مً ًٍىن جٌكحره (جٌكحراً مدٌما) ال ًُسخلل غلُه ،ومنهم
مً ؾِبهى جٌكحره (جٌكحراً احتهاصًا) له وحه قغعي مػخبر ،لًٌ ؾِبهى إلاً ال ًٌكغه
ؤًًا وحه قغعي مػخبرً .

َ
ػض ًَت (الخٌكحر) مً هاالء (اإلاغجضًً) بلى (الظًً
وجظهغ نُمت هظا الخكغٍو ،خحن هغٍض ًح ِ

ًىالىنهم)  ..قال مجاُ للٌالم غً جٌكحر مً ًىالي مً ًٍىن (جٌكحره احتهاصًا) بجىاػ ؤال
الاة)
ًثبذ غىض طلَ (اإلاىالي) جٌكحر مً ًدٌم ؾحره (بغصجه)  ..قُمخىؼ هىا (الخٌكحر باإلاى ً
مغاغاة (للخالف الاحتهاصي الؿاجـ قغغا) يما ال ًسكىً ..
قخبهى (ؤخٍام الخٌكحر) مىدهغة في مىالاة مً ًٍىن جٌكحرهم (جٌكحراً مدٌما) ؾىاء
ؤًان طلَ الٌكغ (ؤنلُا) قهاخبه لم ًًٌ مً ؤهل الهبلت ابخضاء .ؤو ًان طلَ الٌكغ
(َاعثاً غلُه) قهاخبه (مغجض) غً صًً ؤلاؾالم ،بػض ؤن ًان مً ؤهله -والػُاط باهللً .-
ي مً ُ
(الهغب) وعيىاها الكغغُان هما
 .٢ؤما خهُهت (الىالء) قإنلها اللؿى ً
(الخب والىهغة) ألن الخب هى الهغب الباًَ ،والىهغة هي الهغب الظاهغ ،وبما ؤن
الباًَ ؤنل للظاهغ ،قالخب ؤنل للىهغة  ..ويبِ خهُهُت اإلاىالاة ؤنل ًترجب
الكغغُت مدل اإلاىانكتً .
غلُه يبِ ألاخٍام ً
( .٣قالخب) بطا نضع غمً ًظهغ ؤلاؾالم ،وحػلو (بٍاقغ) قةهه ًٍىن مً ؤخض
ألانؿام الخالُت:
 )6خب الُبُػت ،وهى خب نض قُغ الىاؽ غلُه ،يدب ألابىًٍ وألاػواج
وؤلازىة وألابىاء وهدىهم مً ألاناعب ،ؤو مً لهم قًل غلى ؤلاوؿان ،إلاا

حبل غلُه الػباص مً مدبت مً ؤخؿً بليهم ،وهدى طلَ  ..وهظا الخب
ًخػض ؾببه ّ
الُبُعي في (ؤنله مباح) مالم ّ
وخضه (اإلاباخحن) .وب ًال حؿحر خٌمه
جبػا لخجاوػه للىىع ؤو الٌم اإلاباخحنً .
 مً ألاصلت غلى هظا الهؿم (وحىصاً ً /وخٌما) ما وعص غً الصخابي
الجلُل غبض هللا بً غبض هللا بً ؤبى ابً ؾلىُ  وؤبىه عؤؽ
اإلاىاقهحن ،خُث ناُ للىبن  " : بلؿنن ؤهَ جغٍض ؤن جهخل غبض هللا (ؤي:
ؤباه) قةن يىذ قاغال ،قمغوي ختى ؤنخله ؤها " وغلل طلَ بإهه ًسص ى ؤال
ًهبر غلى عئٍت (ناجل ؤبُه) قُهخله ،ناُ " :قإًىن نض نخلذ مؿلما
بٍاقغ "  ..قٍان ًدبه (لألبىة) وًان مؿخػضا لهخله بغالء (إلادبت هللا)
وًان ًساف ؤن جدمله اإلادبت الُبُػُت بطا ػاصث زإعا ألبُه غلى
(مػهُت هللا).
 ومً ألاصلت ؤًًا (بباخت) الؼواج بالٌخابُت ،مؼ ؤنها (ًاقغة)  ..والؼواج ال
ًٍىن بال مؼ نضع مً (الخب الُبُعي) لهىله حػالى:

ﱡﭐﲃﲄ

ُ
هبل الػانل غلى الؼواج بمً
ﲇ
ﲅ
ﲆﱠ [الغوم ]26 :مؼ امخىاع ؤن ً ِ
ًبؿًها (مً ًل وحه) قظلَ مؿخدُل غهالً .
ّ
اإلادغم اإلاخػلو بالكهىاث اإلامىىغت ،ؾىاء ؤًان طلَ
 )2خب الهىيً ،وهى الخب
َ
اإلاىؼ ألحل (هىع الخب) ؤو ألحل (ن ْضع الخب)  ..وٍظهغ طلَ بما ًترجب غلُه
مً الػهُان (بترى واحب/ؤو باعجٍاب خغام)  ..بط ًل خب صغا الى الػهُان
قهى (خب خغام)ً .
 مً ألاصلت غلى الهؿم (وحىصاً  /وخٌما) ما وعص في (خاصزت ؤلاقَ) خحن
صاقؼ ؾػض بً غباصة  غً غبض هللا بً ؤبي بً ؾلىُ ،إلاا ؤعاص الىبن 

ؤن ٌػانبه إلًظاثه بًاه في ؤهله  ..وًان ؾػض -يما في الخضًث " -عحالً
نالخا ،ولًٌ اخخملخه الخمُت " قمىؼ ما ًجب مً غهىبت ابً ؾلىُ مؼ
غلمه باؾخدهانه جلَ الػهىبت قغغا  ..قٍاهذ غهبُخه لهىمه مً
(اإلادبت اإلادغمت) لهضعها ،الظي حؿبب في جلَ اإلاػهُت.
ألاصلت ؤًًا (جدغٍم) الاؾخؿكاع إلاً ماث ًاقغا ،وطلَ لهىله حػالى:
 ومً ً
ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﭐﱨﱩ ﱪ
ﱹﱻ
ﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸ ﱺ
ﱼﱽﱾ ﱿﱠ [الخىبت]664-663 :

قاإلاهابلت بحن (الاؾخؿكاع لهم)

و(البراءة منهم) جضُ غلى ؤهه ُمىاف للبراءة الىاحبت مً الٌكاع ،مؼ حكغَؼ

(الخدغٍم) بهىله (ما ًان)  ..وؤمًٌ ؤن ججخمؼ ؤنل البراءة مً الٍاقغ
(غلى الضًً) مؼ الاؾخؿكاع له ،لكػل ببغاهُم ،والؾخؿكاع الىبن  البً
ؾلىُ نبل هؼوُ هظا الىهى  ..قضُ طلَ غلى ؤن جدغٍم الاؾخؿكاع مً
(قغوع البراءة الىاحبت) ال مً ؤنلها  ..وبالخالي قلِؿذ ًل اإلامىىغاث إلاا
قيها مً (اإلاىالاة اإلادغمت للٌكاع) جٍ ًىن بالًغوعة يكغا)  ..بل مً طلَ ما
هى مدغم ولِـ يكغا ،يما في الضلُلحن اإلاظًىعًًٍ .
 )3خب الٌكغ ،وهى خب الٍاقغ ألحل يكغه ،ؤًا ما ًان الضاعي لهظه اإلادبت ،مً
ؤحىاؽ الهىي اإلادغم ..قةن مدبت الٌكغ مىاقُت بظابها ألنل الضًً ،المخىاع
ؤن ًجخمؼ في الهلب ؤنل مدبت (هللا  /وعؾىله  /وصًىه) مؼ مدبت ما ًىانٌ
طلَ مً الٌكغ (باهلل  /ؤو بغؾىله  /ؤو بضًىه)  ..قهظه اإلادبت للٌكغ مؼ لىاػمها
مً ؤلانغاع والغيا بالٌكغ ،هي يكغ بال زالفً .

مً ألاصلت غلى طلَ ،نىله حػالى:

ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱏﱠ [الخىبت]607 :
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ ﱐ

قجػل اإلاىالاة

للٌكاع يكغا ،بط ًاهذ مدبت الٌكغ وههغجه خهُهت مههىصة مً قػلهم ،بىو
ّ
الهغآن .ناُ ابً حغٍغ الُبريً  " : مً جىلى اليهىص والىهاعي مً صون اإلاامىحن
ّ
ّ
قةنهم منهم ،ؤي :مً ؤهل صًنهم وملتهم .قةهه ال ًخىلى مخىلى ؤخضا بال وهى به
وبضًىه وما هى غلُه عاى ،وبطا عيُه وع ن صًىه قهض غاصي ما زالكه
ُ
خٌمه ُخ َ
ٌمه[ )6(" .في جكؿحر آًت( :ومً ًخىلهم مىٌم قةهه منهم)]ً .
وسخُه وناع
ً
 .٤وماصام يالمىا غً (الخٌكحر بالىالء) قالبض ؤن هدغع البدث خىُ (خض اإلاىالاة
اإلاٌكغة) بط لِـ ًل (الىالء اإلادغم) للٌكاع ،هى بالًغو ة (والء ّ
مٌكغ) يما ؾبو في
ع
ّ
(الخض) جغحؼ الى
(ؤصلت) ؤنؿام مدبت الٌكاع  ..وزالنت يالم غلماء ؤهل الؿىت في طلَ
ؤخض نىلحنً :
 )6الىالء غلى الضًً ،قمً والى ًاقغا ألحل يكغه ،قةهه ًٌكغ بال زالف بحن ؤهل
الػلم  ..وٍثبذ طلَ بإخض ؤمغًًٍ :
 -6نضوعً ما ال ًدخمل الا الٌكغ ،بةنغاعه ،ؤو بالغيا به ،ؤو بمدبخه  ..مً نىُ
ؤو قػلً .
 -2نضوع ما ًدخمل الٌكغ ؤو الػهُان  ،لًٌ صلذ الهغاثً ؤ ًو ؤلانغاع ؤهه
نضع غلى وحه الٌكغ (مدبت /ؤو بنغاعا /ؤو عياً)ً .
 )2الهخاُ في نل الٌكاع يض اإلاؿلمحن ،باغخباع هظ الػمل الظاهغ ال ًهضع بال
غلى وحه الٌكغ (مدبت  /ؤو بنغاعا  /ؤو عيا)ً .
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 .٥ؤما الخٌكحر بؿبب (اإلاىالاة غلى الضًً) قهظا (مدٌم) يما َم ّغ ،بسالف الخٌكحر
بؿبب (الهخاُ مؼ الٌكاع يض اإلاؿلمحن) قهى (احتهاصي) لم ًخكهىا غلى الخٌكحر به،
ّ
بمجغصه ،ال ًدٌم بالٌكغ به
والخالف قُه ؾاجـ ومػخبر بحن ؤهل الػلم  ..والغاجح ؤهه
(الٌكغ  /ؤو الػهُان) بضلُل ( نهت خاَب ً .)
ً
..بل هى مما ًدخمل
 .٦قةن نهت (خاَب  )جضُ غلى ؤههً :

ا
أول :لِـ ًل حىضي في حِل صولت ال جدٌم بالكغَػت ،قهى ًاقغً .
ً
ا
ثاهُا :لِـ ًل والء للٌكاع ،قهى يكغً .
ً
ُ ََ
ا
دخملتً .
ثالثا :اإلاهانض مػخبرة ،في ألاقػاُ اإلا
ً


ا
ا
ا
 -١للذ وان حىما خاصا به لشهىده بذسا ،وهزا أمش ل ٌشاسهه فُه غيره ،فامخىع
الخعمُمً .

َ
 .6وػم ،زهىنُت قهىصه بضعا ،لً ٌكاعيه قيها ؤخض ،وهظا ُم َؿلم به ،ولِـ مدل
الخالفً .
 .2الخالف بضنت :هل ًان الكػل يكغا بال اخخماُ ،ؤم ؤهه ًدخمل الٌكغ وؾحره مما
هى صوهه مً الػهُان؟  ..ونض حاءث ؤصلت زبىث (الظي هى ؤغلى مً وعوص)
الاخخماُ وهي (الاؾخكهاُ /الجىاب /الخٌم الىبىي)ً .
 .3ول ًى ًان الكػل مً حيـ الٌكغ ألايبر (خحن نضع غً خاَب) إلاا ناومخه خؿىت
قهىص بضع ،و ًال ؾحرها  ..قالٌكغ مدبِ لٍل ألاغماُ الهالخت مهما غظمذ بال
زالف (ولهض ؤوحي بلَُ ًوبلى الظًً مً نبلَ لئن ؤقغيذ لُدبًُ غملَ
ولخٍ ًىهً مً الخاؾغًٍ)  ..قمىاػهخه بالخؿىاث ،بل وؾلبت خؿىت قهىص بضع غلى

ُحغمه ،صلُل غلى ؤهه ًان مً حيـ اإلاػاص ن التن ّ
جٌكغ بالُاغاث (بن الخؿىاث
ًظهبن الؿِئاث) ..قإًما بغهان ؤوضح مً هظا ؟!.
 .4بن نًاًا (ؤلاًمان  /والٌكغ) اإلاخػلهت (بإنل الضًً) هي (الضًً الىاخض الجامؼ)
الظي لم جسخلل قُه الكغاجؼ ،وال مجاُ هىا لضغىي (الخهىنُت ؤو الاؾخثىاء)
إلاً صزل في مىاَه ،واؾخىفى قغوَه وؤخٍامه ،واهخكذ غىه مىاوػه  ..وما طيغ
مً قهىصه بضعا (يما في الخضًث)  ..لِـ مً مىاوؼ الخٌكحر.
أظهشث
 -٢لىً عمش بً الخؼاب  حىم بأهه هفاق مىحب لللخل (أي أهه سدة ً
الىفاق) وأكشه الىبي  على رلًً .
 .6يُل ّ
ًهغه الىبن  غلى عصة خاَب ،زم ًدٌم غلى حغٍمخه (التن ًُ ّضعى بإنها عصة)
بإنها ونػذ مؿخكغة ًألحل قهىص بضع ؟  ..ؤال ًىهٌ هظا الخهغٍذ (بهه قهض بضع،
وما ًضعٍَ لػل هللا  )...ما قهمىه مً بنغاع خٌم غمغ  ؟  ..بل بهه بطا لم ًًٌ
هظا الهىُ بهٍاعا لخجزًل (خٌم غمغ) غلى (قػل خاَب)  ..وبالخالي لم ًهخل
(خاَب)  ..قماطا ًٍىن بطاً ؟!
 .2بن ؾاًت ما ًهاُ في بنغاعا الىبن  لهىُ غمغ  ؤن هظا الكػل مً ؤقػاُ
الىكام (ولِـ مً ؤقػاُ ؤلاًمان) وؤن ما ناله غمغ  له وحهه اإلاػخبر قغغا ..
بمػنى ؤن (هكـ هظا الكػل) ًدخمل ؤن ًهضع غً (هكام ؤيبر) قٌُكغ ناخبه،
وَؿخدو الهخل غلُه ..وال ًىكي هظا الاخخماُ وحىص الاخخماُ آلازغ ،وهى ؤن
ًهضع غً (هكام ؤنؿغ) قٍُىن غهُاها مً ناخبه ،زم ٌػامل ناخبه بما
ٌؿخدو ..ونض ًان ناخبه ٌؿخدو هىا (اإلاؿكغة) ألن اإلاػهُت ونػذ مغحىخت
بدؿىت غظُمت ،ؤال وهى (قهىص بضع)  ..قال وحه (لإلنغاع) ؤيثر ما طيغها هىا
(الكػل مً ؤقػاُ الىكام ،وٍدخمل ؤن ًهضع غً هكام ؤيبر ٌؿخدو به ناخبه
الهخل).

 -٣إن كصت حاػب إهما ٌعخذٌ بها على (حىم الجاظىط) ولِعذ فُمً ًلاجل
املعلمين مع الىفاس ،إر ً ِشد الاحخماٌ على الجاظىط ،بِىما ًىفش امللاجل املزهىس
ملىالاجه الىفاس على املعلمين.
ََ
َ
(اإلاىان َغة) التن هي مً اإلاىالاة ؟!  ..ولى ًاهذ
 .١هل غلت يكغ اإلاهاجل هي (اإلاهاجلت) ؤم
ََ
اهداػ بلى نكهم وظاهغهم بٍل ما ًهضع غلُه ،لٌىه لم ًدمل
اإلاهاجلت ،قهل لى ً
الؿالح وٍهاجل بىكؿه ..هل ًٍىن (ؾحر ًاقغ) بظلَ ؟  ..ؤولِـ مً اإلاظاهغًٍ
للٌكاع اإلاىداػًٍ لهم يض اإلاؿلمحن مً ال ًمؿَ ؾالخاً لٌىه ؤقض هٍاًت في
اإلاؿلمحن مً اإلاهاجلحن الظًً ًدملىن الؿالح ؟!  ..وهل الدؿبب في نخل ؤًابغ
اإلاامىحن بالضاللت غليهم ..ؤنل في مىانغة الٌكاع مً نخل بػٌ آخاصهم بالؿالح
؟!
 .٢بن جهلُل ؤزغ ما نضع غً (خاَب) ألن (عؾالخه) نض جم (بًهاقها) قلم جهل
ُ
لهغَل ،وبالخالي ي ِك ًَن الغؾىُ  وؤصخابه  قغها  ..بن طلَ ال ًهلح مىُلها
لخهلُل طلَ الجغم  ..قلى جسُلىا ما ًان ًمًٌ ؤن ًدهل لى ونلذ (عؾالت
خاَب) لهغَل ،وما ًان ًمًٌ ؤن ًُىهب مً يماثً للمؿلمحن ،ويُل ًاهىا
ؾِباؾخىن ،وؾدخدىُ اإلاكاحإة لخٍىن يضهم؟  ..وما الظي ًان ًمًٌ ؤن ًهاب
به الىبن  ويباع ؤصخابه  ؟  ..قهل ًهلح ؤن ًهاُ بن هظه الغؾالت خحن
(بؿغ الغؾىُ  وحِكه) ؤنل مىانغة لهغَل مما لى طهب ناخب
ً
ؤعؾلذ
الغؾالت قىنل بؿُكه مىداػا الى الٌكاع يض اإلاؿلمحن ؟! .
 .٣بطا ؾلمذ بإن (الجاؾىؽ) ًمًٌ ؤن ًٌكغ ،وٍمًٌ ؤال ًٌكغ (غلى جكهُل لِـ
َّ
هظا مدله) ..قُلؼمَ في (الجىضي) ؤن حؿلم بةمٍان ًل مً الاخخمالحن الؿابهحن
ؤًًا (الٌكغ/ؤو غضم الٌكغ) ..ولِـ زالقىا في ؤن (حاؾىؾا ما /ؤو حىضًا ما)
ًمًٌ ؤن ًٌكغ ،بل بن زالقىا في صغ ًىيً ؤن (ًل حىضي) جدذ عاًت الُاؾىث قهى

ًاقغ ابخضاء  ..و خضًث (خاَب) صلُل (مؼ ؾحره مما طيغها) غلى ؤن هظا الخٌم
ؾحر صخُذ ،و ال جنهٌ له ّ
حجت ..و ًؼصاص ُبػضا غً الهىاب بطا هؼلىاه غلى وانػىا
اإلاليء (بالكبهاث) خىُ (الُاؾىث) ابخضاءً ..و باخخماالث (ؤلايغاه) الٌثحرة للضزىُ
في (حِكه) اهتهاء.
 .٤بهه ال زالف غلى ؤن ما خهل ًان مً ُ
نىع (اإلاىالاة ا َّ
إلادغمت)  ..لًٌ الخضًث
صلُل غلى ؤهه لِؿذ ًل اإلاىالاة اإلادغمت للمكغيحن ّ
البض وؤن جٍى ًن ِقغًا ،بل منها
ما ًٍىن يظلَ ،ومنها ما ًٍىن غهُاها ًجزُ غً عجبت الٌكغ (يكإن خاَب).
ّ
 -٤وملارا ل ًلاٌ إن الفعل كذ هفش به صاحبه ملا صذس عىه  ..ثم إهه جاب وعفا
هللا عىه ،لهزا لم ٌعامل معاملت (املشجذ) و (لم ًلخل)  ..هشأن مً كبلذ جىبتهم بعذ
ّ
الشدة؟ ً
( .6يكغ  ..إلاا نضع  ..جاب) ؤًً هجض صلُال ٌكهض لٍل هظا ؟! وهل لٍي ًضغم ؤخض ما
ي ًدىانله
قهمهً ،ظهب بلى حملت مً الاقتراياث بال صلُل؟!  ..والخضًث َمغ ِو ّ ً
ألاثمت مىظ ؤيثر مً ؤلل غام ،قهل قهمىا طلَ وهجضه في يالمهم اإلاثبذ في يخب
الػلم ؟!
ً .2وما مػنى بنغاع الىبن  لهىًُ خاَب " : لِـ عياً بالٌكغ بػض ؤلاؾالم " بػض
ؾااله " ما خملَ غلى ما نىػذ؟" ؟  ..هي ًمًٌ ؤن ًكهم مىه بال بنغاعه  غلى
ؤن خاَبا بامً غلى بؾالمه ( ًوبن نضعث غىه هظه الؼلت الػظُمت)؟
 .3بل نبل طلَ هجض طلَ الاؾخكهاُ مً الىبن " : ما خملَ غلى ما نىػذ ؟ "
ًوالظي ّ
ًضُ صاللت ناَػت غلى وعوص الاخخماُ غلى الكػل؟! بط لى ًان الكػل ال
ًدخمل بال الٌكغ إلاا ًان لالؾخكهاُ مػنىً ًصح  ..قإًً الجؼم بضاللخه غلى
الغصة؟!

ّ
 .4زم الخٌم الىبى ّي " لػل هللا اَلؼ بلى ؤهل بضع قهاُ :اغملىا ما قئخم قهض ؾكغث
لٌم " نض نُل و ؾببه (وانػت خاَب) وؾبب الىعوص نُعي الضزىُ في اإلاػنى
ًوالخٌم ،و اإلاؿكغة اإلاظًىعة هىا مظًىع ؾببها ؤًًا وهى (قهىص بضع) ألهه َاغت
غظُمت ،قإمٌنها ؤن حؿمغ مػهُت ( الغؾالت) الػظُمت  ..و هظا ال ٌؿخهُم لى
ًاهذ (ع ّصة) يما ًُ َّضعي ،قالٌكغ ال ٌؿكغ بُاغت و بن غظمذ.

ًغص غلى صغىي ّ
ً .5وما طيغهاه مً الكهم (الظي ّ
الغصة و الخىبت) هى ما نغ ّعه قُش

ؤلاؾالم ابً جُمُت في (الهاعم اإلاؿلىُ) قهاُ بػض طيغ الخضًث( :قبحن  ؤهه
بام غلى بًماهه ،و ؤهه نضع مىه ما ٌؿكغ به الظهىبُ ،
قػ ِلم ؤن صمه مػهىم)
اهخهن يالمه -عخمه هللا .-
 -٥لىً الخفشٍم بامللصذ إهما َّ
صح اعخباسه هما ألحل إكشاس الىبي  عىذما شهذ
لحاػب بالصذق في حىابه  ..وهزا مخخص به لغُاب مً ٌشهذ لغيره بالصذق.
 .١الخكغٍو باإلاههض زابذ هىا بالؿااُ " :ما خملَ غلى ما نىػذ؟ " وهى زابذ في
حملت مً اإلاؿاثل الػهضًت (ًالخكغٍو بحن الكغيحن ألايبر وألانؿغ في باب الخبرى
وفي الخلل بؿحر هللا وؾحر طلَ) قلِـ زانا بباب اإلاىالاة اإلادغمت للمكغيحن.
 .٢والىبن ً ان ٌؿإُ و ًدٌم غلى ؾبُل الدكغَؼ الػام لألمت (ألهه ألانل) هظا
ؤزغيً ًان ًاصي صوع ؤلامام الظي ًهض ن في وانػت مػُىت
مً حهتً ،و مً حهت ً
ًإث صلُل غلى الخهىنُت ( ًوالتن هي
(لٌنها نابلت للخٌغاع في وانؼ ألامت) ،و لم ِ
ُ
زالف ألانل) قٌُل ًمًٌ ؤن ج ّضعى ؟!
 .٣قمدل الازخهام هى الكهاصة لخاَب بالهضم في حىابه ..و هظا بن ًان في
َ
وانػت خاَب نض خهل غلى ؾبُل الُهحن (للُهحن في زبره  )ق َمً حػل ؤخٍام
الضهُا مخىنكت غلى مثل هظا الُهحن ؟! ..بل بن الكغع ًهُم الظً الغاجح مهام

الُهحن الظي ًخػظع الىنىُ بلُه [ونض حاء طلَ في الؿااُ غً اإلاهانض
ّ
(...قامخدىىهً  ...قةن غلمخمىهً م ًامىاث  )...و ًعجب غلى طلَ ؤخٍام[  ..بن
نغاثً ؤخىاُ الصخو نض حكهض لهىله بالهضم ،يما نض حكهض غلُه بالٌظب ..و
(ؤلاؾالم) له اغخباع في الخٌم غلُه ..يما ؤن بخؿان
بن ألانل الثابذ للصخو ً
ّ
حكضص في يىابِ الخجغٍم
الظً باإلاؿلم له ؤزغه  ..زم بن نىاغض الكغَػت التن
(زانت مؼ ؾ َلظ ُ
الجغم ،وقضة الػهاب) و ججػل الخُإ في الػكى زحر مً الخُإ
ِ
في الػهاب ،لها صوعها غىض بحغاء ألاخٍام الضهُىٍت  ..يما هى مػلىم.
 .٤ؤولِـ البضًل غً اغخباع اإلاهانض ،و الخغم غلى جمُحزها و جمُحز ألاخٍام اإلاترجبت
غليها بما ًُخاح مً وؾاثل الػلم البكغي (وبن لم ًهل بلى صعحت الُهحن) ..ؤولِـ
البضًل غً طلَ هى بهضاع الخكهُل الظي ؤزبخه الكغع (بؿااُ الىبن / وحىاب
خاَب/وخٌمه  )؟! ؤولِـ البضًل غً طلَ هى (الخٌكحر) ،مؼ اخخماُ
(ؤلاؾالم) إلاً ًُدٌم غلُه بإقىؼ حغٍمت ّ
(الغصة) وؤنس ى غهىبت (الهخل)  ..ؤي ،مؼ
اخخماُ الظلم في هظا الخٌم (الخخماُ صخت بؾالمه مؼ غهُاهه) ؟! قمً ًجغئ
غلى هظا البضًل ؟!
 .٥بن الػلماء ال ًبدثىن غً اإلاههض ،و ال ٌػخبروهه ،في ما ال اخخماُ قُه ً ..الخٌكحر
ّ
بالؿب (هلل/ؤو الغؾىُ /ؤو ؤلاؾالم)  ..و لهظا قىؼ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت في
ؾاب الىبن ًٌُ كغ و ًُ ّ
(الهاعم اإلاؿلىُ) نىُ مً ناُ :بإن ّ
هخل (في الظاهغ) ،و
بن ًان ًُدخمل صخت بؾالمه في الباًَ ..لػضم الاخخماُ ..و نض ّ
نغع ابً جُمُت

ؤهه ال جٌكحر مؼ الاخخماُ ..قػضم قهه يالم الػلماء ،و غضم يبِ الخكانُل،
ُم ّ
زُحر في مثل ألابىاب التن هخٍلم قيها..
ً
اص للخلل و الخلِ في اإلاىاَاث  ..و هظا
ُ
قلُ َّ
خيبه لهظا.

والاؾخضالُ بهىله ( ومً ًخ ًىلهم مىٌم قةهه منهم) غلى جٌكحر (ًل ُمخى ُّ
ً .٧
َّ
للٌكاع) ال ٌؿلم به  ..قةن آلاًت لى ًاهذ نايُت بظلَ يما ًُ َّضعى ،لٍان نىُ الىبن : 
(مً حكبه بهىم قهم منهم) نايُا بخٌكحر (ًل مدكبه بالٌكاع)  ..بط ؤن نُؿتهما واخضة،
والىغُض قيهما واخض  ..و ًال ناثل اهظا في (الخضًث) قٌُل ًٍىن ظاهغ (آلاًت) ؟! وال مسغج
بال بكهم ؾلُم واخض ،وهى ؤن (الػبرة باإلاخػلو به) ؤي :في ؤي ش نء ًان (الخىلي  /الدكبه)
 ..قمً ج ًى ًالهم غلى الٌكغ يكغ ،ومً حكبه اهم في الٌكغ يكغ  ..زم بػض طلَ صعحاث مً
الجغمً .
الظم ،مخىاؾبت مؼ صعحاث ًُ
 .٨يما ؤن نىله حػالى:

ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ

ﱕﱗﱘﱙﱚ ﱛ
ﱖ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔ
ﱧ ﱩ ﱪ ﱫﱬ
ﱞﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ ﱨ
ﱟ
ﱜﱝ

ﱭﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ [اإلاجاصلت ،]22 :ال جضُ غلى ؤن (ًل
ﱮ
اصة الٌكاع) وبحن
مىاصة للٌكاع) هي (يكغ) بالًغوعة  ..بل بنها جضُ غلى (اإلاىاقاة) بحن (م ًى ًّ
ًّ
(ؤلاًمان) ..وهظه اإلاىاقاة نض جٍىن مؼ (ؤنل ؤلاًمان) قخٍىن (يكغا)  ..ونض جٍىن مؼ
مدغمت) صون الٌكغ ..وآلاًت قاملت للخالحن
ًّ
(ؤلاًمان الىاحب) قخٍىن (مػهُت
إلاداصًً هلل وعؾىله ،قةن
ؤلاؾالم( :ال ججض مامىا ً ًىا ًّص ا ًّ
اإلامىىغحن حمُػا ..لظا ناُ قُش ً
مىاصجه يما ًىكي ؤخض الًضًً ألازغ ،قةطا ًُوحض ؤلاًمان اهخكى يضه
هكـ ؤلاًمان ًىافي ًّ

صلُال غلى ؤن
وهى مىالاة ؤغضاء هللا ،قةطا ًان الغحل ًىالي ؤغضاء هللا بهلبه ًان طلَ ً
َ
نلبه لِـ قُه ؤلاًمان الىاحب)( .. )6ؤما ( ّ
الخض الكاعم) بحن خالي (الٌكغ /والػهُان)
قلِـ مؿخكاصا مً هظا الضلُل ،بل مً ؾحره مً ؤصلت الكغَػت [ونض ؾبو الٌالم غً
ؤهىاع مدبت الٌكاع وؤخٍامها مؼ الاؾخضالُ غلى طلَ]ً .
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 .٩قخهغع مما ؾبو ؤن مهىلتً( :ل مً والى الٌكاع ًٌكغ بظلَ) لِؿذ صخُدت
اهظا ؤلاَالم والخػمُم ،ولِـ (ًل صغم وههغة للٌكاع) مً (يكغ اإلاىالاة) ..بل ًل طلَ
ّ
(الخض اإلادٌم) للمىالاة اإلاٌكغة ،هى (الىالء غلى الٌكغ)..
قُه جكهُل وجهؿُم ..وٍبهى
بؿحر بظلًَ .
بل الغاجح ؤهه ال جٌكحر ً
 .١1ؤما الاؾخضالُ بهىله -حػالى:-
ﱬﱭﱠ [اليؿاء]76 :

ﱦﱨﱩﱪﱫ
ﭐﱡﭐﱡﱢﱣﱤﱥ ﱧ

غلى ؤن مً ًان حىضًا في غؿٌغ الُاؾىث قهى مً (الظًً

يكغوا) قهى اؾخضالُ ؾحر صخُذ إلاا ًليً :
 )١الخب ًر خٌم غلى اإلابخضؤ وال غٌـ  ..مثل( :الظي ًظايغ ًىجح ،والظي يهمل
ٌػانب) ..قاإلاظايغة حؿخضعي الىجاح (ؾبب له) وؤلاهماُ ٌؿخضعي الػهاب (ؾبب له)..
ولِـ ًل مً هجح قهض طايغ ،ولِـ ًل مً غىنب قهض ؤهمل ..قاإلًمان ٌؿخضعى
الجهاص بةزالم ،وبجيـ الجهاص ًخدهو ؤلاًمان الىاحب  ،والٌكغ ٌؿخضعى الهخاُ
لىهغة الُاؾىث ً ً .
 )٢ولِـ مهخض ى آلاًت ؤن مً قاعى في الجهاص قهى مامً ..قهض ؤعاص ًاقغ ؤن
ًهاجل مؼ الىبن  وؤصخابه  ..وزبذ بالىحى ؤهه ًان في نل الجهاص مىاقهىن ؾحر
مامىحن  ..بل ؤزبر الىبن  ؤن الغوم في آزغ الؼمان ٌؿؼون مػىا غضوا مكترًاً وًان مً
ؾبو طيغهم لِؿىا مامىحن قةطا زبذ ؤن التريُب ال ًضُ غلى الخٌم اإلاظًىع في الجملت
ألاولى ..قٌظلَ ال ًضُ غلى اإلاظًىع في الجملت الثاهُت ً .
 )٣بل زبذ في الىحي ؤهه لِـ بالًغوعة ؤن (مً ًان مؼ حِل له ؾاًت وبالخالي له
خٌم) قةهه ًٍىن بالًغوعة مكمىال بظلَ الخٌم ..صُ غلُه خضًث ٌ(:ؿؼو
حِل الٌػبت قةطا ًاهىا ببُضاء مً ألاعى ًسؿل بإولهم وآزغهم نالذ :نلذً :ا عؾىُ
هللا يُل ًسؿل بإولهم وآزغهم وقيهم ؤؾىانهم ومً لِـ منهم .ناًُ :سؿل بإولهم

()6

َ
 ..وهٌظا هاالء ًُ ..هاجلىن باغخباع وانػهم ؾحر

وآزغهم زم ًبػثىن غلى هُابهم)
اإلاخماًؼُ ،وٍ َّ
كغم بُنهم في ألاخٍام بدؿب ألاخىاُ الخانت باألقغاص ونغاثً ؤخىالهم ..

قةطا ؤمًٌ الخمُحز  ،وحبذ مغاغاة اإلامًٌ مىه ،يما ؤمغ الىبن  في بضع بػضم نخل
الػباؽ وؤهاؽ مً بنن هاقم ألنهم زغحىا مٌغهحن ،وايخكى بإزظ الكضاء مً الػباؽ
بػض ؤؾغهً .
 )٤قخإمــل يُــل عاعــى الىبــن  ؤلاي ـغاه فــي خــو مــً زــغج مــؼ الٌكــاع ألانــلُحن بــال
قـبهت ،يـض الىبـن  والصـخابت  وهـم زحـر اإلاـامىحن بـ ًال قـبهت  ..قٌُـل ال جغاعـى ق ْـب ًَتهن
ؤلايغاه والخإوٍـل وهمـا ؾالبخـان غلـى مـً صزـل فـي حـِل الُـاؾىث الُـىم ؟!  ..بـل يُـل ال
ًغاعــى ؤن جلــَ الُاؾىجُــت (للمػــحن) هــي احتهــاص ًمٌــً ؤن ًس ـ ِالل قُــه بػــٌ ؤهــل الػلــم
وؤلاًمان ..قٌُل ًٍىن جٌكحر مً لم ًَ َغ ُه يظلَ وصزل في حىضه (نُػُا) ؟!ً .
 )5وهــظا قــُش ؤلاؾــالم ابــً جُمُــت ًدٍـي الخــالف فــى جٌكحــر (الُاثكــت اإلامخىػــت) مــً
الخخ ــاع ،وه ــم ًه ــاجلىن غ ــً (َ ــاؾىبهم  /وٍاؾ ــههم  /وصول ــتهم)  ..ب ــل وٍجػ ــل نخ ــالهم م ــً
حــيـ نخــاُ الخــىاعج ،الــظًً خٍــى قــيهم ؤًًــا (الهــىلحن) وازخــاع غــضم جٌكحــرهم  ..ولــظلَ
حػل الخخاع ؤنؿاما :قمـنهم الٍـاقغ الـظي لـم ًـضزل فـي ؤلاؾـالم ،ومـنهم اإلاغجـض غـً ؤلاؾـالم،
ومــنهم اإلاؿــلم الــظي لــم ًــضزل فــي قـغاجؼ ؤلاؾــالم ،ومــنهم مــً صزــل فــي قـغاجؼ ؤلاؾــالم زــم
اعجــض غــً قـغاجؼ ؤلاؾــالم ..يمــا ؤهــه خــحن جٍلــم غــً خٌــم الىاخــض اإلاهــضوع غلُــه مــنهم ،نــاُ
بهه نض ًُهخل إلقؿاصه ،ال لٌكغه  ..قإًً الجـؼم بـالخٌكحر ؟! ..بـل ؤًـً جـغحُذ الخٌكحـر غىـضه
ؤنال ؟! ..وهل ٌؿخهُم هظا مؼ الاؾخضالُ َّ
اإلاضعى مً آلاًت ؟! ً
َّ
 )٦بــل لــى ًــان الكهــم اإلاـ َّـضعى ُمؿــلما ،قلمــاطا اؾخكهــل الىبــن  مــً خاَ ـب غــً
قــإهه ( م ــا خمل ــَ غلــى مــا نــىػذ؟ ) ؟!  ..وهــل ًبهــى لالؾخكهــاُ نُمــت لــى ًــان هى ــاى
خٌم واخض الػم إلاً صغم الٌكاع ألانلُحن فـي خـغب الىبـن  ؟! ..زـم ألاعجـب يُـل ًهبـل
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وَكهض له الىبى  باإلؾالم الصخُذ  ،وٍجػل قػله ؾِئت ونػذ ُم َّ
ٌكغة بدؿىت ؾابهت
 ..م ــؼ ؤن الٌك ــغ مد ــبِ لٍ ــل الػم ــل اله ــالح ،وال َّ
ًٌك ــغ بال بالخىب ــت وال ــضزىُ ف ــي ؤلاؾ ــالم
(وهى مالم ًُلبه مىه الىبن  ،وما لم ًكػله ،وبهي مؿلما) ؟!ً .
 )٧قمػنــى آلاًــت مــا نـ َّـضمىاه ،وهــى ؤن اإلاــامً ًـضغىه بًماهــه للجهــاص ولإلزــالم قُــه،
وال ٌؿ ـ ــخٌمل ؤلاًم ـ ــان الىاح ـ ــب بال بج ـ ــيـ الجه ـ ــاص  ..وؤن الٍ ـ ــاقغ ً ـ ــضغىه يك ـ ــغه لىه ـ ــغة
َاؾىج ــه وباَل ــه  ..واإلاهابل ــت زمغبه ــا م ــا بػ ــض اإلا ــظًىع (قه ــاجلىا ؤولُ ــاء الك ــُُان بن يُ ــض
الك ــُُان ً ــان ي ــػُكا) بهُُج ــا وجثبُخ ــا  ..وبن ً ــان الجه ــاص الىاح ــب ن ــض ًه ــضع غ ــً ؾح ــر
بًمــان ،لٌــً جبهــى ههــغة الخـو خهــا واحبــا ..يمــا بن ههــغة الُــاؾىث نــض جهــضع غــً ؾحــر
يكغ  ،لًٌ جبهى ههغة الباَل باَال مدغما  ..وفى الخكهُل ؤخٍام جكهُلُت ،زانت مؼ
ُ َ
َؿُ ــان الك ــبهاث م ــً (ؤلاي ـغاه /والخ ــإوٍالث) والت ــن ج ــضقؼ اه ــا ق ــغغا الخ ــضوص ،ألنه ــا ؤؾل ــظ
الػهىباث وبن ًاهذ نض ال حػكي مً حيـ الػهىبت مُلها ،ألن ؤصخااها لم ًخجغصوا غً
حيـ الػهُان مُلها ..بل بدؿب ما زبذ مً الػهُانً ،ثبذ مً الػهىبـت  ..قـةن وعص
اخخمــاُ ،ق ــاإلاخُهً ألانــل ،وألانــل الب ـراءة ،وبخؿ ــان الظــً باإلاؿــلم واح ــب ،والخُ ــإ فــي
الػكى مهضم غلى الخُإ في الػهىبتً .
 .66ومً ازخاع الخٌكحر (بالهخاُ مؼ الٌكاع يض اإلاؿلمحن) قهىله مػخبـر ،والخـالف
مػــه ؾــاجـ ،وبن ًــان ال ـغاجح (غــضم الخٌكحــر) بمجـ ًـغص طلــَ (يمــا نـ َّـضمىا) وٍجــب غلُــه ؤال
ًٌكغ بال بمىالاة ؤصخاب (الٌكغ اإلادٌم) ال (الٌكغ الاحتهاصي)ً .
ً
ُ
وهٌ ـ ًغع ؤن الىظ ــغ ف ــي اله ـغاثً ،وججزً ــل ألاخٍ ــام غل ــى ألاغُ ــان ،مم ــا ال ًج ــىػ ؤن
ً .62
ًهــضع بال غــً ؤهلُــت (للكخــىيً /ؤو للهًــاء) وال مــضزل للػامــت وال ألقــباه الػامــت فــي طلــَ،
بل هم جبؼ للػلماء ..وألامغ مضاعه غلى (غلم ًًبِ) وغلى (وعع ًدكظ)  ..قـةن الخُـإ فـي
الػكى زحر مً الخُإ في الػهىبت (يما ؾبو).

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

(الؼائفت املمخىعت عً ششائع إلاظالم) جلاجل عً (الؼاغىث) وعً (جىحُت
الششَعت) لهزا وان (كخالهم مبيُا على جىفيرهم)  ..ألم ًلشس رلً ابً جُمُت في
(فخاواه) الشهيرة؟ ً
ً
 .6بن بىاء (قغغُت الهخاُ) غلى (الخٌم بالٌكغ) هى بىاء (ؾحر الػم).. ..قةن الهخاُ نض
كغع يض (يكاع  /ؤو مؿلمحن) ونض ًُ َ
ًٌُ َ
مىؼ يض (يكاع /ؤو مؿلمحن) ..بل ؤن الهخاُ ٌكغع
يض مً ال ٌكغع نخله (ؤي :غىض الخمًٌ مىه) ..والهخل ٌكغع يض مً ال ٌكغع جٌكحره
(مثل :الهخل ّ
خضا ،بما هى صون الٌكغ) ومً ال ٌػغف هظه اإلاهضماث وؤنؿامها ،لِـ له
ؤن ًخٍلم في هظه ألابىاب ،قةن مً ؤغظم الظهىب (ؤن جهىلىا غلى هللا ما ال حػلمىن)ً .
ً

ٌ .6كغع الهخاُ يض ً :


الٍاقغ  ..بطا ًان خغبُا (لِـ له ؤمان(ً .



الامام الػضُ) ؤو غلى خهىم ؤلاؾالم،
واإلاؿلم  ..بطا ًان باؾُا (زاعحا غلى ً
لخضًث " بال بدهها "ً .

ً .2مىؼ الهخاُ يض ً :


الٍاقغ ..بطا ًان له ؤمان (صاثم /ؤو مانذ) ؤو لؿبب مكغوع.
[صاثم :بػهض الظمت .مانذ  :باالؾدئمان (بإهىاغه اإلاخػضصة) ،لؿبب مكغوع
(لِؿمؼ الىحي [قإحغه ختى ٌؿمؼ يالم هللا] ؤو مً مىؼ اؾتهضاقهم باألنالت في
الهخاُ]ً .

 واإلاؿلم ..بطا لم ًىحض ؾبب ًبُذ نخاله (غلى ألانل)ً .
ُ َ
هاجل وال ًُ َ
هخلً :
 .3ممً ً
ّ
باإلاهابلت وان لم ٌؿخىحب الهخل.
 الباغي ،والهاثل ،وًل مً لم ًىضقؼ قغه بال

 .4ممً ًُهخل وال ًُ َّ
ٌكغ ً :


ًل مً ًاهذ غهىبخه الهخل (وهى مؿلم) ؾىاء ؤًان خضا ،ؤو حػؼٍغا (غىض مً ًغي
مكغوغُت الخػؼٍغ بالهخل) ؤ ًو إلاً لم ًىضقؼ قغه بال بالهخل (ًالضاعي بلى البضغت
اإلاؿلظت)ً .

ً

ً:
بل بن غلت الهخاُ غىض الجمهىع هي (اإلاهاجلت ؤي :ؤن ًٍىن مً ؤهل اإلاهاجلت) ،واؾخضلىا
بمىؼ نخل ؤنىاف مً الٌكاع ،ألنهم لِؿىا مً ؤهل الهخاًُ ،اليؿاء (لخضًث "ما ًاهذ
والكُىر وألاَكاُ والغهبان وألا َح َغاء ،وهدىهم ..وزالل
ً
هظه ًُلخها ِجل"( )6بهٍاعا لهخلها)
الكاقػُت قهالىا :بن الػلت هي (الٌكغ) ..والخالف في النهاًت ٌػىص لكظُا ،لالجكام
اإلاجمل غلى ؤخٍام الهخاُ  ..وألاعجح نىُ الجمهىع (لهىة و ظهىع حجتهم)ً .
ً
 .٢ال زالف غلى ؤن (الُاثكت اإلامخىػت) نض ونػذ في (مٌكغ) بؿبب (عص) الخٌم
الكغعي (ولى ًان واخضا ،ماصام ظاهغا مخىاجغا) بل بنهم ًهاجلىن غلى طلَ الغص ،وهظا
ؤنغح وؤنىي نىعه  ..قامخىاغهم هانو (ألنل الاههُاص) الظي هى مً (ؤنل الضًً)..
لٌىىا نضمىا مً نبل ،ؤن نضوع الكػل الظي ًهاُ قُه (:مً قػل يظا قهى ًاقغ ،ؤي:
غلى ؾبُل (الخٌكحر اإلاُلو) ال ٌؿخلؼم ؤن ًدٌم بخٌكحر مً نضع غىه طلَ الكػل
(حػُِىاً) ًوطلَ ماصام الكػل اإلاظًىع ًغص غلُه الاخخماالن :قُمًٌ ؤن ًهضع غً (ههٌ
ألنل الضًً) ،وٍمًٌ ؤن ًهضع (صون ههٌ ألنل الضًً) لىعوص اخخماالث الخإوٍل
وهدىه مما ًمخىؼ مػه (جٌكحر اإلاػحن) ختى جثبذ الكغوٍ وجيخكي اإلاىاوؼً .
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قخٌكحر الُاثكت (يمػُىحن) هى ؤمغ احتهاصيً ،جب ؤن ًغص بلى ؤهله ،زم
ً
 .٣وغلُه،
ًٍىن الخالف قُه بػض طلَ مً حيـ الخالف الؿاجـ اإلاػخبر بحن ؤهل الػلم ،قلِـ
مدال لإلهٍاع ..وبهما ؤلاهٍاع غلى مً ّاصعى قُه (ؤلاخٍام) وبنى غلى طلَ (ؤلاهٍاع) غلى مً
ًسالكهً .
 .٤قالظي خٍى ابً جُمُت ؤلاحماع غلُه هى (وحىب الهخاُ) قهاًُ " :ل َاثكت
الظاهغة اإلاخىاجغة ،مً هاالء الهىم ومً
ً
ممخىػت غً التزام قغَػت مً قغاجؼ ؤلاؾالم
ؾحرهم ،قةهه ًجب نخالهم ختى ًلتزمىا قغاجػه وان ًاهىا مؼ طلَ هاَهحن بالكهاصجحن
وملتزمحن بػٌ قغاجػه ،يما ناجل ؤبى بٌغ الهضًو ماوعي الؼًاة ،وغلى طلَ اجكو
الكههاء بػضهم بػض ؾابهت مىاظغة غمغ ألبى بٌغ  قاجكو الصخابت  غلى الهخاُ
غلى خهىم ؤلاؾالم غمال بالٌخاب والؿىت "  ..قدٍى ؤلاحماع غلى وحىب الهخاُ  ..ولم
ًظيغ ؤلاحماع غلى الخٌكحر ،وال ختى طيغ ازخُاعه لخٌكحرهمً .
 .٥طلَ ؤن الظًً ناجلهم الهضًو قُما غغف (بدغوب الغصة) لم ًٍىهىا نىكا
واخضا قمنهمً :
 )١مً ؤظهغ الغصة ،بالػىصة بلى غباصة ألانىام ،ؤو باجباع اإلاخىبئحن الٌظابحن  ..وهاالء لم
ًسخلل الصخابت في مكغوغُت (بل وحىب) نخالهم غلى الغصة  ..ولم جًٌ قيهم جلَ
اإلاىاظغة لىيىح خالهم وخٌمهمً .
 )٢مً بهي غلى ؤلاؾالم مهغا بالؼًاة ،لٌىه حمػها ًونغقها في نىمه ،ولم ًبظلها
للخلُكت الغاقض يما ًان ًبظلها للىبن  لخىهمه ؤهه ال ًلؼمه طلَ لؿحر الىبن .. 
وهاالء مؿلمىن بال زالف ،لٌنهم ًهاجلىن يبؿاة غلى الامام لػضم التزامهم َاغخه قُما
ًجب غليهم مً بظُ الؼًاة له (غلى ؤخض نىلي الػلماء في مكغوغُت الهخاُ غلى طلَ) ..
وهاالء ؤًًا لم جًٌ قيهم جلَ اإلاىاظغة ،لػضم امخىاغهم غً قغَػت الؼًاةً .

 )٣مً بهي غلى الاؾالم مخإوال غضم قغيُت الؼًاة ،وظىىها مسخهت ببظلها لصخو
الىبن  خاُ خُاجه قلِـ غليهم منها ش نء بػض وقاجه ،ألن هللا حػالى ناُ:
ﲖﱠ [الخىبت،]603 :
ﲑﲓﲔﲕ ﲗ
ﲒ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

ﱡﭐﲉﲊ

قهالىا :ال هبظُ

ؤمىالىا بال إلاً ًاهذ نالجه (ؤي :صغائه) ؾٌىا لىا ..وناجلىا غلى مىؼ الؼًاة اهظا الخإوٍل
الباَل ..وهاالء هم الظًً خهل قيهم الخالف ،بط ماػالىا مهغًٍ باإلؾالم (مظهغًٍ
لإلنغاع بالكهاصجحن) ،ومؼ طلَ قهض نضع غنهم مٌكغ ،وهى امخىاغهم غً بظُ الؼًاة
بالهىة غلى ؾبُل عقٌ قغيُتها غليهم (بخإوٍل ؾحر ؾاجـ) ..قمً اغخبر جإوٍلهم لهغب
غهضهم باإلؾالم  ،قغؤي بمٍان صزىُ هظه الكبهت غليهم  ،لم ًغ ؤنهم نض ازخا ًعوا الٌكغ
بال اخخماُ ،لظلَ واقو غلى الهخاُ ،ولم ًىاقو غلى الخٌكحر (يما طيغ بػٌ الػلماء
غً غمغ ) ومً لم ٌػخبر جإوٍلهم قغؤي غضم بمٍان صزىُ الكبهت غليهم ،عؤي ؤنهم نض
ازخاعوا الٌكغ بال اخخماُ ،لظلَ ناُ بالهخاُ وبالخٌكحر (يما طيغوا غً ؤبي بٌغ ) ..وبهي
هظا الخالف لخلٌم ألاؾباب ؾاعٍا في ألامت بحن (ألاثمت)ً .
 .٦بل ؤن جدغٍغ ازخُاع ابً جُمُت في مؿإلت (جٌكحر الُاثكت اإلامخىػت) ًضُ غلى ؤهه
ًسخاع (غضم جٌكحرهم) وطلَ بكىاهض ،ؤهمهاً :
 )١جهؿُم ابً جُمُت للخخاع (الظًً ؤقتى ؤنهم َاثكت ممخىػت) بلى ؤعبػت ؤنؿام ً :
 .6الٍاقغ  ..الظي لم ًضزل في ؤلاؾالم .
 .2اإلاغجض  ..غً ؤلاؾالم بػض صزىله قُه.
 .3مً صزل في ؤلاؾالم ..ولم ًضزل في قغاجػه.
 .4اإلاغجض غً قغاجؼ ؤلاؾالم ..بػض ؤن ًان نض صزل في ؤلاؾالم وفى قغاجػهً .
ول بذ مً مأخزًً هامين هىاً :

ألاوًٌ :الخهؿُم غالمت غلى ؤنهم لم ًٍىهىا ٌؿخدهىن خٌما واخضا ،مؼ ؤهه خٍى
ؤلاحماع غلى نخاُ حمُػهم ..وبال لم ًًٌ للخهؿُم قاثضةً .
الثاوي :الخكغٍو بحن الغصة غً ؤلاؾالم ،وهى الانُالح اإلاكتهغ (للغصة) ،وبحن الغصة غً
قغاجؼ ؤلاؾالم  ..ولى ًان خٌمه واخضاً ،لٍان حػلهما نؿمحن مً الػبث الظي ال ًترجب
غلُه ش نءً .

 )٢يالمه غً خٌم (الىاخض اإلاهضوع غلُه) منهم ،وؤهه نض ًُ َ
هخل إلقؿاصه (يهخل
الضاعي بلى البضع اإلاؿلظت) وبن لم ًهخل لٌكغه ..قهظا صلُل غلى ؤهه ال ًسخاع جٌكحر
(ؤغُان الُاثكت)ً .
 )٣وؤهم الكىاهض في يالمه ،ؤهه حػل نخالهم مً حيـ نخاُ الخىاعج ،قهاُ( :ؤما
اإلاظًىعًو ًن قهم زاعحىن غً ؤلاؾالم ،بمجزلت ماوعي الؼًاة ،وبمجزلت الخىاعج الظًً
()6

ناجلهم غلي ابً ؤبي َالب…)

ً

وهى -عخمه هللاً -سخاع غضم جٌكحر الخىاعجً ،وٍدٌُه غً الصخابت قهاُ( :ومما ًضُ
غلى ؤن الصخابت لم ًٌكغوا الخىاعج ،ؤنهم ًاهىا ًهلىن زلكهم ،وًان غبضهللا بً غمغ
ي .وًاهىا ؤًًا ًدضزىنهم
 وؾحره مً الصخابت ًاهىا ًهلىن زلل هجضه الخغوع ً
وٍكخىنهم وٍساَبىنهم ،يما ًساَب اإلاؿلم اإلاؿلم ،يما ًان غبض هللا بً غباؽ ًجُب
ي إلاا ؤعؾل بلُه ٌؿإله غً مؿاثل ،وخضًثه في البساعيً .ويما ؤحاب هاقؼ
هجضه الخغوع ً
بً ألاػعم غً مؿاثل مكهىعة ،وًان هاقؼ ًىاظغه في ؤقُاء بالهغآن ،يما ًدىاظغ
اإلاؿلمان .وماػالذ ؾحرة اإلاؿلمحن غلى هظا ،ما حػلىهم مغجضًً ًالظًً ناجلهم
الهضًو) )2(.قةن (نخاُ الهضًو إلااوعي الؼًاة ،ونخاُ غلي للخىاعج ،لِـ مثل نخاُ ًىم
الجمل ونكحن .قٌالم غلي وؾحره في الخىاعج ًهخض ن ؤنهم لِؿىا يكاعا ًاإلاغجضًً غً
 1راجع لك امنلول امسابلة يف مجموع امفتاوى ج 28ص.543-521
 2مهناج امس نة امنبوية ،ابن تميية ،ج 3ص.62

ؤنل ؤلاؾالم ،وهظا هى اإلاىهىم غً ألاثمت يإخمض وؾحره ،ولِؿىا مؼ طلَ خٌمهم
يدٌم ؤهل الجمل ونكحن ،بل هم هىع زالث .وهظا ؤصح ألانىاُ الثالزت قيهم)ً )6(.
ُ
 .٧بن الخلل في جدغٍغ يالم الػلماء ،يهظا اإلا َّضعى غلى ابً جُمُت ،مؼ ؤن الكىاهض
غلى زالقه ،بن طلَ الخلل له صاللت يبحرة غلى يػل الًبِ الػلمن  ..وما ؤزُغ ؤن
ًٍىن الخلل ويػل الًبِ مخهال بإبىاب الخٌكحر وما ًترجب غليها مً اؾخدالُ
للضماء ولؿحرها !! ..وما ؤؾىء ؤن ًخىهم ناخب الخلل ويػل الًبِ ؤن مػه
ي قُش ؤلاؾالم ..مؼ ويىح الكغع  ،ووحىص الكخىي  ..بسالف
مدٌماث الكغع وقخى ً
وهمه !!

 1مجموع امفتاوى ،ابن تميية ،ج 28ص.518
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ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

جىحُذ العبادة في (اليعً والخحاهم والىلء) هى أصل الذًً فىُف ًخل به
ا
إلاوعان ول ًىىن (وافشا)؟ ً
 .١البض ؤن ههغع ؤوال ؤن (ؤنل الضًً) قامل (ألنل الػلم/وألنل الػمل) حمُػاً،
قةن (ؤلاًمان اإلاجمل) هى (الخهضًو حملت وغلى الؿُب/والاههُاص حملت وغلى الؿُب)
وٍخػلهان (باهلل  /وبالغؾىُ  /وباإلؾالم) ً ..ولظلَ قةن (الغصة) غً الضًً جٍىن بىهٌ
(ؤخض هظًً ألانلُحن) ؾىاء ؤًان ههًا (ألنل الخهضًو) بكَ ؤو جٌظًب ؤو هدىهما
(يػضم الخهضًو وغضم الخٌظًب)  ،ؤو ًان ههًا (ألنل الاههُاص) بغص ؤو اؾتهؼاء ؤو
هدىهما (ًاإلغغاى ؤو الؿب)  ..قلِـ الٌكغ مسخها (بالػمل) وخضه ،يما ال ًضزل في
الضًً بال (بالػلم والػمل).
 .٢لظلَ ًاهذ ًلمت الخىخُض (ال بله بال هللا) قاملت لىىعي الخىخُض (الخىخُض
الػلمن /الخىخُض الػملي) بط هي (مخًمىت لجمُؼ ؤهىاع الخىخُض :قمػىاها اإلاباقغ
جىخُض هللا في ؤلىهُخه ،الظي ًخًمً جىخُض هللا في عبىبِخه وؤؾماثه ونكاجه)(.. )6
والكهاصة هلل بالىخضاهُت مالػمت للكهاصة إلادمض  بالغؾالت (قهما قِئان في ألاغُان،
ؾاع في ًل الضًً،
ًوبخضاهما مغجبُت باألزغي في اإلاػنى والخٌم يص نء واخض)( .. )2ومػىاه ً
يما ناُ ابً جُمُت " :وحماع الضًً ؤنالن :ؤال وػبض بال هللا ،وال وػبضه بال بما قغع ال
وػبضه بالبضع .يما ناُ حػالى:

ﳝﳟﳠﳡ
ﳞ
ﭐﱡﭐﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ

ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﱠ [الٌهل:

 ،]660وطلَ جدهُو
()3

الكهاصجحن :قهاصة ؤن ال بله بال هللا ،وقهاصة ؤن مدمضا عؾىُ هللا ." 
 1الميان ،دمحم نؼمي ،ص.12
 2رشح امطحاوية ،ابن أيب امؼز احلنفي ،ج 2ص.132
 3امؼبودية ،ابن تميية ،ص.65

 .٣و(الخىخُض الػملي) هى (جىخُض ألالىهُت) وهى (جىخُض الػباصة) ( ..قباغخباع
بياقخه بلى هللاٌ ،ؿمى :جىخُض ألالىهُت ،وباغخباع بياقخه بلى الخلوٌ ،ؿمى :جىخُض
()6

الػباصة)

 ..والػباصة قاملت (للخيؿَ /والخدايم /واإلاىالاة) ( ..قالخيؿَ) قامل

لألغماُ التن ال جهام بال غلى ًوحه الخػبض والخهغب (الهغباث اإلادًت) وألاغماُ التن ال
وظاهغة)  ..و(الخدايم)
ً
ؾحر مدًت) ًلها (باَىت
ًجىػ نغقها لؿحر هللا (ولى ًاهذ نغباث ً
قامل (اللتزام حكغَػه) ًله ،و(للهًاء به) بحن الػباص ،و(لُاغخه) في (ألاوامغ والىىاهي)
ًلها (الػمت وؾحر الػمت) و (باَىت وظاهغة) ( ..واإلاىالاة) قاملت (للمدبت) الهلبُت ،ولٍل
(ألاغماُ الظاهغة) التن جبنى غليها ،وؤغظمها (الىهغة).
 .٤قخٍىن هظه الثالزت (اليؿَ /والخدايم /والىالء) هي (حىامؼ الػباصة) بضاللت
(الاؾخهغاء) [ؤي :جهكذ الجؼثُاث للىنىُ لخٌم يلي] قال جسغج مكغصة مً مكغصاث
ّ
(الخض) الظي ًكغم به بحن الخىخُض
الػباصة غً هظه الٍلُاث الثالر ،لٌنها لِؿذ ًلها
والكغى ،لألصلت الخالُت:
 )١حعشٍف العبادة بإنها (اؾم حامؼ إلاا ًدبه هللا وٍغياه مً ألانىاُ وألاغماُ
()2

الظاهغة والباَىت) يما طيغ ابً جُمُت.

والػباصة هي (الخيؿَ /والخدايم

/واإلاىالاة) قهظه الٍلُاث الثالر قاملت إلاا ًضزل في (اؾم الػباصة الجامؼ) ولِـ
ًل حؼثُت جضزل جدتها بطا نغقذ لؿحر هللا ًىن طلَ قغًا ؤيبر (مثل ٌ[ ..ؿحر
الغٍاء] قهى قغى ؤنؿغ لخضًث "ؤزىف ما ؤزاف غلٌُم الكغى ألانؿغ .قؿئل
غىه؟ قهاُ :الغٍاء)"( )3واإلاباخاث التن جٍىن غباصة بدؿً الههض ،وبال غاصث
ؤنل ؤلاباخت.
 1املول املفيد ػىل كتاب امتوحيد ،ابن غثميني ،ج 1ص.16
 2امؼبودية ،ابن تميية ،ص.4
3
أدرجه أمحد (رمق.)23631/

 )٢قما ًضزل في(الػباصة) التن هي (الخيؿَ /والخدايم /واإلاىالة) لِـ عجبت واخضة بل
عجب مخكاوجت ،قمنها ما هى (ؤنل الضًً) الظي هى ّ
(الخض) الكاعم بحن الخىخُض
والكغى ،ومنها (الىاحب) الظي َلبه الكغع َلبا الػما ،ومنها (اإلاؿخدب) الظي
َلبه الكغع َلبا ؾحر الػم ..ناُ قُش ؤلاؾالم  " :قالبض مً الػمل الهالح وهى
الىاحب واإلاؿخدب ،والبض ؤن ًٍىن زالها لىحه هللا حػالى "( )6والىاحب غىضه
ٌكمل (ألانل والىاحب).
 )٣لظلَ قما ًهابل الخػبض في (اليؿَ /والخٌم /والىالء) لِـ عجبت واخضة بل عجب
مخكاوجت ؤًًا قمنها (الكغى ألايبر) وهي هىانٌ الخىخُض التن جىافي (ؤنله)،
ومنها (الكغى ألانؿغ /ويباثغ اإلادغماث /ونؿاثغ اإلادغماث) وهي هىانو
الخىخُض التن جىافي (ما ًجب له مً الٌماُ) وبن لم جًٌ هانًت ألنله  ..زم بن
الىىانو ؤًًا عجب بدؿب ما جىهو مً الخىخُض ،قإؾلظها الكغى ألانؿغ زم
الٌباثغ زم الهؿاثغ.
ً
 .٥قاإلزالُ التن جغص غلى (اليؿَ /والخٌم /والىالء) نض جٍىن (هىانٌ)
الخىخُض ،ونض جٍ ًىن(هىانو)  ..وطلَ ًغص غلى ألانؿام الثالزتً :
ًأ -ففي اليعًً :
 )١مً ؤمثلت الىىانٌ :صغاء ؾحر هللا  قُما ال ًهضع غلُه بال هللا ،لهىله

حػالى :ﱡﭐ

ﲎﲐ
ﲏ
ﲉ ﲋﲌﲍ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﲊ

ﲑﲒﲓﲔﱠ [قاَغ ]64 :قدٌم  غلى مً ًُضعى مً صوهه بالعجؼ ،وغلى مً
ًضغى مً صوهه بالكغى.
 1املرجع امسابق ،ص.51-52

ٌؿحر عٍاء الظي ًخػلو بؿحر ؤنل الضًً ،لهىُ الىبن : 
 )٢ومً ؤمثلت الىىانوً :
(ؤزىف ما ؤزاف غلٌُم الكغى ألانؿغ .قؿئل غىه ؟ قهاُ :الغٍاء)  ..واجساط نبىع
(ألاهبُاء ؤو الهالخحن) مؿاحض ،لهىله  " : لػىت هللا غلى اليهىص والىهاعي اجسظوا
ّ
ًدظع ما نىػ ًىاً )6(.
نبىع ؤهبُائهم مؿاحض" ،نالذ غاجكت ِ : 
ب -وفي الخحاهمً :
 )١مً ؤمثلت الىىانٌ :ؤلانغاع بالدكغَؼ لؿحر هللا،

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲀﲁﲂ

ﲉ ﱠ [ألاوػام ،]664 :وغلُه (قهض اجكو
ﲊ
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ألانىلُىنً ؤحمػىن غلى ؤن الخايم لجمُؼ ؤقػاُ اإلاٍلكحن هى هللا -غؼ وحل -قهى وخضه
مهضع حمُؼ ألاخٍام الكغغُت ،ولظلَ ا ُ
قتهغ مً ؤنىلهم "ال خٌم بال هلل")( " ،)2قمً
جغى الكغع اإلادٌم اإلاجزُ غلى مدمض بً غبض هللا  زاجم ألاهبُاء ،وجدايم بلى ؾحره مً
الكغاجؼ اإلايؿىزت يكغ ،قٌُل بمً جدايم بلى الُاؾو ونضمها غلُه ؟! مً قػل يكغ
بةحماع اإلاؿلمحن "( )3والُاؾو ًان قغَػت حىٌحز زان اإلاإزىطة مً الكغاجؼ ؤلالهُت ومً
الىزيُت ومً هىاه ،وًان في بيُه قغغا مخبػا مؼ بظهاع بػًهم لإلؾالم.
ؤي ناى بؿحر خٌم هللا في ّ
 )٢ومً ؤمثلت الىىانو :خٌم ّ
ؤي نًُت ،في ظل
ؾُاصة الكغَػت ،يما خهل مً بػٌ خٍام اإلاؿلمحن في جاعٍش الضولت ؤلاؾالمُت  ..وهظا
هى الظي َّ
نغعه ؤثمت الؿلل ؤزىاء اخخجاحهم غلى الخىاعج الظًً يكغوًا ؤثمت اإلاؿلمحن
ومً وعاءهم بأًت( :ومً لم ًدٌم بما ؤهؼُ هللا قإولئَ هم الٍاقغون) :ألن الخلل هىا لم
ًًٌ ّ
بغص الدكغَؼ لؿحر هللا ،ولًٌ ًان مؼ الدؿلُم بالدكغَؼ هلل وخضه ،وبهما ًان للهىي
صوعه في غضم ججزًل الخٌم الكغعي غلى مىاَه الصخُذ والىاحب  ..قٍان هظا يكغا صون
ُ
يكغ ،ولِـ يمً يكغ باهلل والُىم آلازغ ،يما ؤ ًِزغ غً ؤثمت ؤهل الؿىت والجماغت ً .
 1متفق ػليه.
 2امواحض يف أصول امفله ،دمحم الشلر ،ص.22-18
 3امبداية والهناية ،ابن كثري ،ج 13ص.138

ج -وفي الىلءً :
 )6مً ؤمثلت الىىانٌ :مىالاة الٌكاع ًألحل

يكغهم ،يما ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱠ [الخىبت:
]607

 )2ومً ؤمثلت الىىانو :الاؾخؿكاع إلاً ماث ًاقغاً ،يما

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱓﱔﱕ

ﱖﱗﱘ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤ

ﱥﱦﱧﱠ [الخىبتً .]663 :
 .٦قةطا ًاهذ نىعة الخلل جترصص صاللتها غلى مىاقاة الػباصة الكغغُت الىاحبت بحن
ههٌ ألانل (وهي الىىانٌّ .
ألايبر وبحن ما هى مً صون طلَ (وهي الىىانو.
ؤي :الٌكغ ً
ّ
ؤي :الٌكغ ألانؿغ ،ؤو اإلاػاص ن)  ..قخٍىن الهىعة واخضة ،وٍٍىن قاعم الغجبت نلبن (ًضُ
غلُه الضلُل الخاعجي ،ؤ ّي  :زاعج الهىعة اإلامىىغت) مثل :الخلل بؿحر هللا ،يما في نىُ
ؤقغى "( )6وبُاهه يكاعة طلَ ،وهى نىُ( :ال بله بال
الىبن  " : مً خلل بؿحر هللا قهض ً
هللا) :وال ًٍىن الخلل بؿحر هللا (قغًا ؤيبر) ب ًال بطا نام غلى حػظُم طلَ الؿحر (مثل /ؤو
ؤيثر) مً حػظُم عب الػاإلاحن  ..وبطا نام غلى ما ؾىي طلَ قهى مً (الكغى ألانؿغ) ..
ّ
(ؤي :الكغى
ًكغم بحن الغجبخحن ًان الخٌم للغجبت ألانل ْ ً
قةن غضم الضلُل غلى ما ِ
ألانؿغ) ألؾبابً :
 )١قهظا ألانل هى الهضع اإلاخُهً ،الظي ًهلح ؤن ًثبذ به خٌم قغعي .وؾحره
مجغص اخخماُ ،ال جبنى غلى مثله ؤخٍام قغغُت ،قًال غً ؤؾلظ ألاخٍام وهى الخٌكحر،
ونض ؾبو ؤهه ال جٌكحر مؼ الاخخماُ.

 1رواه امرتمذي.

 )٢وألن ألانل بهاء ؤلاؾالم إلاً زبذ له ،وبخؿان الظً باإلاؿلم مهما ؤمًٌ ..
بالخٌكحر ًالخٌم باإلؾالم (يما ؾبو في الخىاع ألاوُ) بل ًجب الاخخُاٍ
ً
ولِـ الخٌم
للؿاًت في الخٌكحرً .
 )٣يما ؤن الىانؼ قاهض غلى ؤن ما ٌكُؼ غىض اإلاؿلمحن ،هى نضوعه غلى وحه
الكغى ألانؿغ ال ألايبر ..وما ؾىي طلَ قكاط وهاصع ،والكاط والىاصع ال خٌم له (ؤي :ال
جبنى غلُه ؤخٍام قغغُت غامت)  ..وألاخٍام الكغغُت الػامت ال جبنى بال غلى ما هى يثحر
وقاجؼ في وانؼ الىاؽً .
 .٧قالخانل مما ؾبو ،ؤهه لِـ ًل زلل ًخػلو بما ٌكمله (جىخُض الػباصة) مً
ألازالُ
(اليؿَ /والخٌم /والىالء) ًٍىن (يكغاً ؤيبر) ًألهه ًىهٌ (ؤنل الضًً) ..بل مً ً
ألازالُ ما هى صون طلَ في (الخهُهت والخٌم)
ما ًىانٌ ألانل قٍُىن يظلَ ،ومً ً
حمُػا ً .
 .٨وٍدبحن بما ؾبو  ،زُىعة الايخكاء (باإلحماُ) الظي نض ًخىهم مىه ما ال
ًصح ،ونض ًبنى غلُه ما ال ًثبذ  ..بل ّ
حل الكتن التن ظهغث في جاعٍش ؤمخىا اإلاؿلمت ،نض
اؾخمضث ماصبها مً (مجمالث) لم جًبِ (جكانُلها)  ..قترجب غلى طلَ مً البضع ما
ّ
اؾخدل به ؤصخابه خغماث
اهدغف به ؤصخااها غً صخُذ الضًً  ،ومً ؤلاحغام ما
اإلاؿلمحن  ..وهللا الهاصي بلى ؾىاء الؿبُلً .

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 بن جكانُل ؤلاقٍاُ في الكبهاث الؿابهت ،جغحؼ بلى (ؾماث ؤؾاؾُت) ًمًٌ ؤن
ألازالُ (الػلمُت والػملُت)  ..وما ؾىظيغه هىا
جيخج (نىُ /ؤو نبى ًُ) الٌثحر مً ً
بهما هى (الػىانغ /ؤو الػىاوًٍ) بط نض ؾبو الخكهُل يثحرا قال هٌغعه ،لٌىىا نهخم
هىا بالتريحز غليها ،والخدظًغ منها ،وهي :
 .١يػل الخإنُل ،وؾُاب الخكهُل ،غلى مؿخىَي الكغع والىانؼ.
 .٢الخج ًغئً غلى مالم ًخم الخإهل له مً عجب الػلم في صًً هللا .
 .٣الاغخضاص بالكهم الهانغ ،واغخباعه مدٌما ،جغص بلُه ؤصلت الىحي ،وجغص بلُه ؤنىاُ
ؤًابغ الػلماء.
 .٤جىهم ؤهه ًلما اػصاص ؤلاوؿان لؿحره جٌكحراً ،ان بظلَ ؤغلى وؤنكى جىخُضا.
 .٥يثرة الضغا ًويً الػغًٍت التن ًال جثبذ غىض الخدهُو الػلمن الغنحن.
 .٦زلِ الخو بالباَل في اإلاهضماث ،بما ًاصي لالقدباه ،لخمغٍغ الباَل بحن الىاؽ.
 .٧غضم الخدغٍغ لٌثحر مً يالم ؤهل الػلم ،قال جًبِ اإلاػاوي اإلاههىصة ،وال ًمحز
بحن مىايؼ ؤلاحماع ومىايؼ الاحتهاص.
 .٨ؾُاب قهم الخهاثو واإلاػاوي ،اإلااصي بلى يثرة الخلِ والخبِ ،مؼ مداولت
الاخخماء بظاهغٍت مجخكت جظلم الىهل والػهل حمُػا.
 .٩ججزًل ألاصلت غلى ؾحر مىاَابها ،قُهاُ غلى هللا بؿحر غلم ،وجترى ؾىت ؾلكىا مً
ؤثمت ؤهل الؿىت ،بلى ؾبُل اإلابخضغحن واإلااعنحن.

فشبً العاملين أهشمً مًعئىٌ ً ..
ًخحش الخير ًؤجه ً ..
[ إهه مًً ً
ا
واملىكفً غذا بين ًذًي هللا ً ] 
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ؤؾئلت زُحرة

ً3

( :ؤًً؟ وإلااطا؟) ً

ً5

بحن (الخٌم بالٌكغ) و(الخٌم باإلؾالم) ً

ً9

خىُ (الٌكغ بالُاؾىث) و (جٌكحره) ً

ً 64

(ؤلاخٍام والاحتهاص) ً
(الخٌكحر) بحن ً

ً 22

خٌم مً لم ًٌكغ (اإلاخلبـ بالٌكغ) ً

ً 28

خٌم مً (جلبـ بالٌكغ) ًواغخباع (الههض) ً
(الخٌم بؿحر ما ؤهؼًُ هللا) بحن (الخايم الػلماوي)
و(الخايم ؤلاؾالمي) ً

ً 46

(الخٌكحر) بؿبب (مىالاة الٌكاع واإلاغجضًً) ً

ً 67

(الُاثكت اإلامخىػت) بحن (الهخاُ) و(الخٌكحر) ً

ً 83

(خٌم) الخلل في جىخُض (اليؿَ  /والخدايم /والىالء) ً
(ؤًً الخلل) قُما ؾبو ؟ ً
ً

ً 33

ً 96
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