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" جرد بنسكرح ورروخ أارت اتا رو  أمتىن أن تقرأأ اتاراخ ل تا" فقد اطلعت على مقال بعنوان 
تلمكرررمى بايرررااا انشاررراخ دةرررأت   أ رررد   -ارررر  6221مجرررااآل اة رررأ   2اجلمعررر    -باررراخ ل 

 ارمن أقوااًل باطل   دافع هبا عن اتا و  واتغال  في  فأأ ت " اتأسات  : "اند ن  يف ملحقها 
 . تزاماً أن أفند تلح األقوال وأن أبدأ باتعنوان  

 
 : التوفيق فأقول وباهلل 

 
أفيدك أدين يل عنا ر  باتاراخ ل مرن يرغأا وأر أعرأ  ات روفي  وتاخرهرا معأفر   يرد   :أواًل  -

وأعرررأ  ئاب هرررا ومقاتلهرررا وعنررردا مارررت ملررري  مرررن مريتسررراد ات ررروفي  ومارررت ملررري  يف دقرررداا 
 : جادي  ملت يوعندا عدا من مريتساد اتطائس  اتا

 تأتيف علي وأازم اتاجار: تاجار  وااأ انعار يف فيض أيب اتعباس ا - 6
 تأتيف حممد اتكيد اتاجار  : اتسوز واتنجا   - 2 
 اخلالي  اتوافي  اتظأ س  يف شأح األوخاا اتالزم  واتوظيس  تلطأ ق  اتاجادي  اتةأ س   – 3
أقررروآل األاتررر  واتلاارررس علرررى أن سررريدا أارررد حممرررد اتاجرررار  رررا  ت قطرررا  ا مرررد س  – 2

 . بيقس 
يف ارر ا اتباررت مررن اترررالل وال سرريما اتقررول بووررد  اتو رروا وانلررول وووررد  األا رران ومررن و 

  اتبررر   علرررى ا  وعلرررى خسررروت  يرررلى ا  عليررر  وسرررلن مرررا رجرررت منررر  شرررياطس اجلرررن واألدررر  
والسيما ما  اعلق بسرائت يال  اتساتح واعاقاا اتاجادي  أن ا ا اتطأ ق  تلقااا أاد اتاجار 

ا  يلى ا  علي  وسلن  قظً  وأن خسول ا  أ لا بسرت يال  اتسراتح أوالً ملها من خسول 
أن انررأ  اتواوررد  تعرردل مررن  : أن انررأ  اتواوررد  منهررا تعرردل اتقررأ ن سررت مررأاد     أ ررلا  اديرراً 



مت تكبيح وقع يف اتبون ومن مت ذمأ ومن مت اعاء مبي أو يغي ومن اتقرأ ن سرا   ال  
 .ماخ  مأ     ألد  من األذ 

 (. 631 - 631/  وااأ انعار ص ) وعندان يال  انأ  اتواود  منها بكبعس أتف  ام  
ويررن أماذ ررت أ ررأآل وررول ارر ا ات ررال  انسررهللا  علررى خسررول ا  ال  اكررع انقررام ترر مأاا تعاررل 

 .أضعا  أضعا  ا ا األماذ ت اخ ع إتيها يف انقال األول 
  :ثانياً  -
ذمأ اتدماوخ اند لي أدين جتاالرت األئمر  اتر  ن اعامرد علرى " :  رقال الهادي المختا -1

أقررررواين يف دقررررد ات رررروفي  وأ ةررررى أن  بررررون ارررر ا اتاجااررررت  ررررا عمررررت برررر  اتبلرررروآل فررررازعن أن 
جتاات او أ را مليا  ا أوخاد عن أئم  وعلماء واعرا  أد رسوا اتا رو   وفق  ا    اتدماوخ

  يف دةرأ اتردعو  واالسرالم يف أ راء انعمروخ  و برن وجتاات ما ذمأت  من أعمال أات اتا رو 
تلررردماوخ أن  أا رررع  أ طررر  اتعرررار االسرررالمي و قرررأأ اتاررراخ ل تيجرررد بنسكررر  وجرررن ورررروخ أارررت 

 .اتا و  

ت  بأماها بويرسها بأارا عبراخاد البرن تيمير  وابرن اتقرين أجتاات اتدماوخ مت ذتح و اقا أ انك
إن مرران    ررع إك ماررت اررريالء األئمرر  ودرريان سرريجدومررن خ  واترر ايف يف بعررض أفررأاا ات رروفي  

أن انكرررات  تيكرررت عبررراخاد يف  وررراا برررت اررري تقيرررين موضررروعي نرررنه    من رررسا و نظرررأ باجرررأا
 .بأممل  

ا مرن اء اجملرأا عرن اتاع رت أم روانقيق  أن مات اتعلماء ملي   مبدح ات وفي  ودقدان اتنقد اتبن  
 عي اتع رم ورد مرنهن  رد  أ بات و قول ألدر  ال ان أو تابع األ طاء فكيجد ما تع ت ضد  

 .اار" 

 :الجواب  -

األئمرر  اترر  ن اواجررت بررأقواين فيهررا دقررد علمرري برر خ اتنرراس مررن أباطيررت وضررالالد ات رروفي  
 .و أبط اتناس بباا  ا  وسن  خسوت  يلى ا  علي  وسلن 



إبرأااين ديراس زعرين وات  ن تعلقت أدت ببالمهن ما بس مغموص علير  يف ا نر  ماتقأضراوا و 
مرن  د  ع رجادي  يف ا ا اتع أ وما برس ههرول ال  عرأ  وتعلر  مرن ات روفي  ومرا برس مرن ال  ر  ياتا

 .اتعلماء 
فبالمهررررن ال   ررررلح نعاخضرررر  مررررالم االمررررام أاررررد وأيب زخعرررر  واترررر ايف ودرررريان  ررررن طعررررن يف 

وابن اجلوزا تيعرأ   ات وفي  ومنهجهن ومابهن فلي ع انن ف إك اتبات اتيت ذمأاا ات ايف
يح  دقد اتعلماء ات  ن اواججت برأقواين وأارن دايرحون ت مر  وتيعرأ  علرى األقرت  طرأ 
مرررن عاخضرررت برررأقواين أقررروال ارررريالء األئمررر  اتعرررانس ببارررا  ا  وسرررن  خسررروت  يرررلى ا  عليررر  

 .وسلن وما مان علي  ات حاب  اتبأام خضي ا  عنهن 

وترر ن مرران ماررا   مرراء انغررأ  قرراموا بررتوأاا  ماررا  االويرراءذمررأ اترردماوخ أن عل"  :قررال  -2
االوياء قد أوأا بكبت فان  معأوفر  فر تح و رت أ ررا مرع مارت ابرن ورزم وتكربت رالرف 

 ررن أقرردم علررى ذتررح تبنهررا ر تررري أ علررى  عررن سرربت إوررأاا االويرراء وانكررأت  مادررت ا اهرراااً 
 .اداةاخ اتباا  وقبوت  بس انكلمس مةأقا ومغأبا

ن مان ماا  االوياء قد اوأا فتن مليا من أات اتعلن ر حتهللا ب ائأان فأد رسوا اتغرزايل وت 
اتةريل االمرام اتبحرأ وجر  االسرالم أعجوبر  اتزمران ز رن ''  :  قول االمرام اتر ايف عرن اتغرزايل 
 .'' بو وامد ياوت اتا اديف وات ماء انسأط أ ن اتد  

فلماذا ر تةرأ إتير  ور تنقرت منر  شري اً وقرد دقرت دقردا وتل ايف يف اتغزايل دقد الذع  :أقول  -
عن عدا من اتعلماء منهن انازخا وابن اتعرأيب واتقاضري عيراا واتطأطوشري وقاضري اجلماعر  

شرريشنا أبررو وامررد بلررع اتسالسررس  : " حممررد بررن اررد ن اتقررأطيف و ررا دقلرر  عررن ابررن اتعررأيب قوترر  
 ( .61/327)اتكي " وأخاا أن  اقيأان فما اساطاع 

وذمأ انازخا عن أود أيحا  اتغزايل أن اتغزايل مران تر  عبرو  علرى خسرائت إ روان ات رسا 
وأدرر  عرول يف اتا ررو  علرى أيب ويرران ( 61/326)اتريت أتسهررا ابرن سررينا واري اكررون خسرات  

مرراذا  كرراسيد اتغررزايل مررن اتعبررو   اتاوويردا ومعلرروم زددقرر  ابررن سرريناء وأيب ويرران اتاوويردا 
ان ات سا ومااباد اتاوويردا وتقرد ظهرأد   اخارا علير  يف فلكرسا  اتريت بلعهرا على خسائت إ و 



 . ويف ت وف  ات ا سيطأ علي  

يرنف اتبارت انكران يف األيرول واتسرأوع '': و قرول االمرام ابرن اجلروزا : وقال ايرااا  -3
 .''  اتيت ادسأا حبكن وضعها وتأتيبها و حتقيق اتبالم فيها

 ( :61/322)اتكي قال ات ايف يف  :أقول  -

قررال أبررو اتسررأا ابررن اجلرروزا يررنف أبررو وامررد االويرراء ومرر ا باألواا رر  اتباطلرر  ور  علررن " 
بطالاررررا وتبلررررن علررررى اتبةررررف و ررررأا عررررن قررررادون اتسقرررر  وقررررال عررررن انررررأاا باتبومررررت واتقمررررأ 
واتةم  اتلوايت خ ان إبأااين أدواخ اي وجت ا  عز و ت ور  أا ا ا انعأوفاد وار ا مرن 

ن  مررالم اتباطنيررر  وقررد خا ابرررن اجلرروزا علررى أيب وامرررد يف ماررا  االويررراء وبررس  طرررأا يف  رر
   "  وياءهلداد مساا ماا  األ

                  وإد ررا  وقررد أ ررىن اتعلمرراء علررى ماررا  االويرراء فنظررأوا إتيرر  مبوضرروعي " : قررال ايررااا  -2
هبرا وإشراعاها تيهاردا هبرا ملري مرن واو من اتبات اتريت  نبغري االعانراء " : قال ابن اتكببي 

 " .اخللق 

 "  (6)وتو ر  بن تلناس يف اتبات اتيت ينسها أات اتعلن إال االوياء تبساان: وقال

ويررنف يف ارر ا انررد  ماابرر  إويرراء علرروم اتررد ن واررو ماررا   " :ابررن ملرري قررال : ايررااا وقررال 
سرر  مررن اتا ررو  وأعمررال عجيررت  ةررامت علررى علرروم ملرري  مررن اتةررأعياد و ررزوا بأشررياء تطي

تبن في  أواا   ملي  دأائت ومنبأاد وموضروعاد ممرا  و رد يف دريا مرن مارت  اتقلو  
 ." اتسأوع 

نرراذا ر ترر مأ مررا دقلرر  ابررن ملرري يف ارر ا انوضرروع دسكرر  مررن تةررنيع اتعلمرراء علررى  :أقووول  -
 !!اتغزايل ومااب  االوياء ؟

                                                 
ويف االويرراء مررن اترررالالد ات رروفي  واتسلكررسي    اتبررالم عررن اتكررببي فرروا  ماأد ررف وال د ررح  إن يررح ارر ا:  (6)

وملأ  األواا   انوضوع  ما  و ت ذم ا ا اتباا  واتاح  أ من  وادظأ إك اتكببي ميف  ر  ةأ من قأ ت وال مرن 
 .اتنسوس بعيد إك ما ترمن  ماا  االوياء من انشاطأ وانهاتح ال سيما  على ضعا  



علير  أبرو اتسرأا ابرن اجلروزا   ابرن ات رالح يف وقد شنع : "  -خا  ا -وي  قال ابن ملي 
وأخاا انررازخا أن بررأا ماابرر  إويرراء علرروم اتررد ن ومرر تح درريا مررن انغاخبرر  . ذتررح تةررنيعا ملرريا 

يررل ى -وأمررا ا ننررا فتويرراء علومرر  ماررا  ا  وسررن  خسرروت   وقرراتوا ارر ا ماررا  إويرراء علرروم ا نرر  
وقرد ز رف ابرن شربأ مواضرع .ا  يف اتطبقاد يف تأمج  مما قد وبيت ذتح -ا  علي  وسل ن

إوياء علروم اترد ن وبرس ز سهرا يف م رنف مسيرد وقرد مران اتغرزايل  قرول أدرا مز ري اتبرراع  يف 
انررد   و قررال إدرر  مررال   ررأ عمررأا إك مسرراع انررد   واترراحسا تل ررحيحس وقررد يررنف ابررن 

ال ابن اجلوزا   أتزم  بعض ق ءويابأداتيط اال ءوياء ومساا علوم األويااجلوزا ماابا على اال
اترروزخاء برراخلأوا إك ديكررابوخ فرردخس بنظامياهررا   عرراا إك بلرردا طرروس فأقررام هبررا واباررىن خباطررا 
واخت  ااخا وكن  ودأس فيها بكاادا أديقا وأقبت على تالو  اتقأ ن ووسا األواا   ات رحاح 

اتكرن  وافرن بطروس خار   ومادت وفات  يف  وم اال نس اتأابع عةأ من مجااآل اة رأ  مرن ار ا
ا  تعاك وقد سرأت  بعرض أيرحاب  وارو يف اتكرياا فقرال أويرين فقرال عليرح براال الص ور 

 .اار "  زل  بأخاا وىت ماد خا  ا 
وقرررد خأ رررت مرررا دقلررر  ابرررن ملررري مرررن دقرررد وتةرررنيع نرررا يف مارررا  االويررراء مرررن عررردا مرررن اتعلمررراء 

 . -زاء على د حهن تسإسالم وانكلمسخاهن ا  و زاان ا   أوكن اجل-اتنايحس 
 
وتري  اعهللاضرنا واعرهللاا اتعلمراء علرى -فتن يح ت توبا  فأسأل ا  أن  اقبلهرا  :وأقول  -

ا على ماب  وما او د  يف مااب   -توبا  ودريا مرن اتررالالد ات روفي  مرن انلرول " االويراء"وإَّن 
 .                    اترعيس  ووود  اتو وا واتسلكس  وم ا األواا   انوضوع  و 

ودرري ذتررح ملرري مررن أقرروال أاررت اتعلررن فيرر  ملررت انررافا اتعأاقرري : " قررال ايررااا انشارراخ  -5
"        أ ررع إتيرر  يف مواقعرر  و  ويررا ماررا  ...  ومررن انعايررأ ن اتةرريل  وسررف اتقأضرراوا

 .اار " "  االمام اتغزايل وج  االسالم وهدا انائ  اخلامك  ت احل أاد اتةامي

تقد م تح بطالن اعرواا علرى اتعلمراء    إن مران انراك مرن  ردح اتغرزايل ومابر  فرتن   :أقول  -
اتقاعررد  عنررد أئمرر  انررد   واتسقرر  أن  اجلررأح انسك ررأ مقررد مم علررى اتاعررد ت وأم ررا اتقأضرراوا فررال 

 .با  ب  إال  م سل م من انق  وانج  



 .ائ  اخلامك  فقد ظلن دسك  ور  ن ح تسإسالم وال تلمكلمس وات ا  عال اتغزايل هدا ان
 ررزآل ا   رررياً مررن أوأقررروا االويرراء نررا فيررر  مررن اترررالالد وترررو ر  بررن فيررر  إال : وأقووول  -

 .وود  اتو وا واألواا   انوضوع  تب س ى ذتح م وِ باً الوأاق  اع عنح األباطيت األ أآل 
 ر  وال يف أقروال وأفعرال مأو ير  فهر ا وذاك تري  فيهمرا أما خوا   بعد ذتح فرال وجر  يف خوا

اتيت على أد  وق وال أن مأو ي  علرى انرق برت ارن علرى اتباطرت وبعيردون عرن اتن رح ت مر  
 .وأعاقد أن ا  سو  باسبهن على تأوجيهن ي ا اتباا  وفي  ما في  

 . ومن انناست أن أذمأ انا ما  اعلق بوود  اتو وا  
 :  قال اتغزايل -

ميررررف  ا ررررويخ أن ال  ةررررااد إال واوررررداً واررررو  ةررررااد اتكررررماء واألخا وسررررائأ : فررررتن قلررررت 
فبيرررف  برررون اتبلررري واورررداً ؟ فررراعلن أن  اررر ا دا ررر  علررروم   األ كرررام ا كوسررر  وارررى ملررري 

إفةرراء سررأ : وأسررأاخ ارر ا اتعلررن ال جيرروز أن تكررطأ يف ماررا ع فقررد قررال اتعرراخفون. انباشرساد 
وارو : سروخ  اسرابعااك  برندعن ذِْمأ ما  بكأ   و دي ماعلق بعلن انعامل   ا  اتأبوبي  مسأ
و برررون واورررداً بنررروع   رررأ مرررن انةرررااد    قرررد  برررون ملرررياً بنررروع مةرررااد  واعابررراخ أن اتةررريء
وارر ا ممررا أني االدكرران ملرري إن اتاسررت إك خوورر  و كرردا وأطأافرر  وعأوقرر  وعظامرر    واالعابرراخ
ومةااد  أ أآل واود إذ دقرول إدر  إدكران واوردع فهرو بااِلضراف   واو باعاباخ   أ  وأ وةائ 

ومرررن مرررن شرررشن  ةرررااد إدكررراداً وال رطرررأ بباتررر  ملرررأ  أمعائررر  وعأوقررر    إك االدكرررادي  واورررد
واتسأا بينهما أد  يف وات  االساغأاا واالساهااخ بر    وأ طأاف  وتس يت خوو  و كدا وأعرائ 
فبر تح    وانلاسرت إك اتبلرأ  يف تسأقر    عرس اجلمرعمكاغأا بواود تري  فير  تسأ رق ومأدر  يف

فهررو باعابرراخ   مررت مررا يف اتو رروا مررن اخلرراتق وانشلرروا ترر  اعابرراخاد ومةررااداد ملرري  ئالسرر 
وملات    وبعرها أشدي ملأ  من بعض  وباعاباخاد أ أ سواا ملي  واود من االعاباخاد واود

يف اجلملرر  علررى ميسيرر  م رري اتبلررأ  يف وبررن االدكرران وإن مرران ال  طررابق اتغررأا وتبنرر   نبرر  
و كررابس هبرر ا اتبررالم تررأك االدبرراخ واجلحرروا نقررام ر تبلغرر  وتررريمن برر  إ رران   انةررااد  واوررداً 

فيبررون تررح مررن ويرر  إدررح مررريمن هبرر ا اتاوويررد د رريت وإن ر  بررن مررا  منررت برر    ت ررد ق
  ت منرر  بقردخ قروي  إ ادررحيرساح ممرا أدرح إذا  منررت براتنبوي  وإن ر تبرن دبيرراً مران ترح د ري

وا ا انةااد  اتيت ال  ظهأ فيها إال اتواود انق تراخ  تردوم وتراخ  تطرأأ مراتلا اخلراطف وارو 



وإك ارر ا أشرراخ انكررس بررن من رروخ انررالا ويرر  خأآل اخلرروياص   واترردوام دررااخ عز ررز  األملررأ
 : دوخ يف األسساخ فقال 

اتيت يف اتاومت وقد مان من اناروملسع فقرال أاوخ يف األسساخ أليحح و: أدت ؟فقال افيما ذ
فأ ن اتسناء يف اتاوويد ؟ فبأن اخلروياص مران يف   قد أفنيت ع م أك يف عمأاِن باطنح: انكس

اتأابرعع فهر ا مقامراد انوورد ن يف اتاوويرد فطاتبر  بانقرام   ت حيح انقرام اتلاتر  يف اتاوويرد
 ( .  307 – 301/ 2)االوياء "  على سبيت االمجال

فررادظأ ميررف  قررأخ ووررد  اتو رروا هبرر ا األسررلو  و رررأ  األملررال تيقنررع اتواقررف علررى مالمرر  
هبررر ا اتعقيرررد  وأمرررد ذترررح باساةرررهااا بقرررول انرررالا اتررر ا أفرررىت علمررراء االسرررالم بقالررر  بعرررد 

 . تأمدان من إنااا وزددقا  
كلح انالود  سلح فيها م" اتبات انرنون هبا على دي أالها " وتلغزايل مات أ أآل ملت 

 .يف معىن اتةساع  
 ( :73-73ص)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في التوسل والوسيلة 

يف ز اخ  اتقبروخ ممرا  وقد أودث قوم من مالود  اتسالسس  اتداأ   تلةأك شي اً   أ ذمأوا" 
  ذمرررأوا معرررىن (6)ذمررأ ذترررح ابرررن سرررينا ومررن أ ررر  عنررر  م ررراوت اتبارررت انرررنون هبرررا وديارررا

ى أيرلهن فرتان ال  قرأون  برأن ا   لرق اتكرمواد واألخا يف سرا  أ رام  وال أدر  اتةساع  عل
 علرررن اجلزئيررراد و كرررمع أيرررواد عبرررااا وجييرررت اعررراءان  فةرررساع  األدبيررراء وات رررانس علرررى 

أاررت اال رران مررن أاررا اعرراء  رردعو برر  اتأ ررت ات رراحل فيكرراجيت ا   أيررلهن تيكررت ممررا  عأفرر 
زال انطأ باساكرقائهن تري  سربب  عنردان إ ابر  اعرائهن  برت مما أن ما  بون من إد. اعاءا

اررررن  زعمررررون أن انررررري أ يف ورررروااث اتعررررار اررررو قرررروآل اتررررنس  أو انأمرررراد اتسلبيرررر  أو اتقرررروآل 
إن االدكررران إذا أورررت خ رررالً يررراناً قرررد مررراد ال سررريما إن زاخ قرررلا فتدررر  : فيقوترررون .اتطبيعيررر 

لرى تلرح اترأوح انساخقر  مرن اتعقرت اتسعيرال ب ت تأوو  ات ال بأوح ذتح انيت فيما  سريض ع
عنررردان أو اترررنس  اتسلبيررر    سررريض علرررى اررر ا اترررأوح اتزائرررأ  انكاةرررسع  مرررن دررري أن  علرررن ا  

ومللرروا ذتررح باتةررم  إذا  -بررت وقررد ال تعلررن اتررأوح انكاةررسع هبررا برر تح  -بةرريء مررن ذتررح 
انررأ   مررأ   أ ررأآل فرراا  قابلهررا مررأ   فتدرر   سرريض علررى انررأ   مررن شررعاع اتةررم     إذا قابررت

                                                 
 (.617)ادظأ ص  ق د ب  اتغزايل : ( 6)



عليهررا مررن تلررح انررأ    وإن قابررت تلررح انررأ   وررائط أو مرراء فرراا عليرر  مررن شررعاع تلررح انررأ    
 أدرررواعويف اررر ا اتقرررول مرررن  .فهبررر ا اتةرررساع  عنررردان  وعلرررى اررر ا اتو ررر   ناسرررع اتزائرررأ عنررردان

 طراهبن اتبسأ ماال رسى على مرن تردبأا  وال خ رت أن األو ران ب رت عنرداا مرن اتةرياطس و 
ويررر ا  . ام  و عرررت اتقبررروخ أو ادًرررا ارررو أول اتةرررأك ارررو مرررن أسررربا  ضرررالل برررين وت رررأفهن مرررا

ب ت عنرد اتقبروخ تربعض اتنراس مرن  طرا   كرمع  وشرشن  رأاا وت رأ  عجيرت مرا  ظرن 
أد  من انيرت وقرد  برون مرن اجلرن واتةرياطسع ملرت أن  رأآل اتقرل قرد ادةرق و رأا منر  انيرت 

عنرد قبروخ األدبيراء ودريان  وإَّنرا ارو شريطانع فرتن اتةريطان  ا روخ  وملم  وعادق   وا ا  رأآل
 .اار " ب وخ االد  و دعي أودان أد  اتنيف فالن أو اتةيل فالن و بون ماذبًا يف ذتح

فانرد   ترو مران "  ( :676-611 ص)وقال شيل االسالم ابرن تيمير  يف اتاوسرت واتوسريل  
أول أوقراد  لقر  وأدر   لرق قبلر  دريا  وأدر  حت رت مان معناا أد   اطرت اتعقرت يف  (6)  ابااً 

يف تغرر  انكررلمس م رردخ عقررت  عقرررت " اتعقررت"و  .برر  ارر ا األمرروخ األخبعرر  ال مررت ان رررنوعاد
وعلرروم وأعمررال حت ررت برر تح  ال  ررأاا هبررا قررط يف تغررر  . عقرراًل  و ررأاا برر  اتقررو  اترريت هبررا   عقررت

 .اتعقت فال  بن أن  أاا ا ا انعىن بلسا  واأ قائن بنسك 
مررع أدررا قررد بينررا يف مواضررع أ ررأ فكرراا مررا ذمررأوا مررن  هرر  اتعقررت ات ررأ ح  وأن مررا ذمررأوا مررن 
اجملأااد وانساخقاد  ناهي أمأان في  إك إ براد اترنس  اتريت تسراخا اتبردن برانود  وإك إ براد 

 .ا ما جتأاا اتنس  من انعقوالد اتقائم  هبا  فه ا مناهى ما  لباود  من انق يف ا ا اتب
وانق رروا انررا أن ملررياً مررن مررالم ا  وخسرروت   ررابلن برر  مررن  كررلح مكررلبهن و أ ررد مررأااان ال 

 .مأاا ا  وخسوت   مما  و د يف مالم ياوت اتبات انرنون هبا وديا
ويرر   علرر  " اتقلررن"ويرر   علرر  اتررنس  اتسلبيرر   وتسررا " اتلرروح ا سررو "ملررت مررا ذمررأا يف 

 . اتعقت األول
مرن ( 661 – 6/662)يف " اتأسرات  اتلددير "قأ ت من ا ا ما قات  اتغرزايل يف و قلت أدا خبيع 
 : اتطأ ق اتلار واو اتاعلين اتأبار على و هس : "اتق وخ اتعوايل

                                                 
وعرزيت مرا  لقرت : فقرال. أابرأ  فرأابأ:   قرال. أقبرت  فأقبرت: قرال تر   أول ما  لرق ا  اتعقرت "  عين ود   : ( 6) 

وارو ورد   باطرت يف إسرنااا  ال ر  مرن  " لقاً أمأم علي  منح  فبح      وبح أعطي  وبرح اتلروا   وبرح اتعقرا 
 . اتب ابس



اتو رر  األول  إتقرراء اتررووي  واررو أن اتررنس  إذا مملررت ذا ررا  ررزول عنهررا ادرر  اتطبيعرر  واخن 
ى باخئهررا ومنةرر ها  وتامكررح درروا مبررردعها  انررأص  واألمررت يف اتساديرر   وتقبررت بو ههررا علرر

وا  تعاك حبكن خعا ا   قبت على تلرح اترنس  إقبراالً مليراً  . وتعامد على إفاات   وفيض دوخا
اً  و اشررر  منهرررا تووررراً  ومرررن اترررنس  اتبلررري قلمرررا  و رررنق  فيهرررا مجيرررع ايرررو نظررأ إتيهرررا دظرررأاً إال

  مرراناعلن  فيح ررت مجيررع اتعلرروم تالررح علومرر   و  رري اتعقررت اتبلرري مررانعلن  واتررنس  اتقدسرري
 ".اتنس   و ناق  فيها مجيع ات وخ من دي تعلن وتسبأ

واتررر ا ب رررت عرررن االيرررام  كرررمى علمررراً ترررددياً  : "يف اتق ررروخ( 6/661)و قرررول عرررن االيرررام 
واتعلن اتلدر او اتر ا ال واسرط  يف و روت  برس اترنس  وبرس اتبراخا  وإَّنرا ارو ماترروء مرن 

 قررع علررى قلررت يررا ط فرراخل تطيررف  وذتررح أن اتعلرروم ملهررا وايررل  معلومرر  يف سررأاا اتغيررت 
 رررواأ اترررنس  اتبليررر  األوك اتررر ا ارررو يف اجلررروااأ انساخقررر  األوتيررر  ا رررر  باتنكرررب  إك اتعقرررت 
األول منكررب  وررواء إك  ام عليررر  اتكررالم  وقرررد بررس أن اتعقرررت اتبلرري أشرررأ  وأممررت وأقررروآل 

نس  اتبليرر   واتررنس  اتبليرر  أعررز وأتطررف وأشررأ  مررن سررائأ وأقررأ  إك اتبرراخا تعرراك مررن اترر
انشلوقاد  فمن إفاض  اتعقت اتبلري  اوترد االيرام  ومرن إشرأاا اترنس  اتبلير  باوترد االيرام  

 ".فاتووي ولي  األدبياء  وااليام ز ن  األوتياء
دسري  وقرائق وفأا بس اتأسات  واتنبو ع فاتنبو  قبول اتنس  اتق(: "667ص )إك أن  قول يف 

 ".انعلوماد وانعقوالد عن  واأ اتعقت األول
 . واتأسات  تبليغ تلح انعلوماد وانعقوالد إك انكاسيد ن واتقابلس

فررتذا أخاا ا  تعرراك بعبررد  ررياً  خفررع انجررا  بررس دسكرر  وبررس اتررنس  اترريت ارري : إك أن  قررول
معار تلرح انبنودراد  فاعارل اترنس  اتلوح  فيظهأ فيها أسأاخ بعض انبنوداد واداق  فيها 

 ".عنها مما تةاء نن  ةاء من عبااا
وير   عرت ذترح عبراخ  عرن اترنس  واتعقرت  وتسرا " انلرح"و " اجللود"و" انلبود"وتسا 

وي   عت ذتح فيراً  سيض من اتةسيع على انكاةسع وإن مان اتةرسيع قرد ال " اتةساع "
 ."  تح ابن سينا مما قد بكط يف موضع   أ دخا  وسلح يف ا ا األموخ و واا مكا

وأمررا شررساع  األدبيرراء واألوتيرراء  فاتةررساع  عبرراخ  عررن (: "2/616)قررال اتغررزايل يف انرررنون برر  
درروخ  ةررأا مررن انرررأ  االييرر  علررى  ررواأ اتنبررو   و ناةررأ منهررا إك مررت  ررواأ اسرراحبمت 



 تكررنن وملررأ  اترر مأ بات ررال  عليرر ا مناسرربا  مررع  ررواأ اتنبررو ع تةررد  ا برر  وملررأ  انواظبرر  علررى
 فتدرر   ررنعب  منرر  إك موضررع   وملاترر  درروخ اتةررم  إذا وقررع علررى انرراءيررل ى ا  عليرر  وسررل ن 
 ال إك مجيع انواضرع  وإَّنرا ا ران ذترح انوضرع نناسرب  بينر  وبرس انراء  ئ وص من انائط

ح انوضرررع ارررو اتررر ا إذا  وذتررر يف انوضررع  وتلرررح انناسرررب  مكرررلوب  علرررى سرررائأ أ ررزاء انرررائط
 أا من   ط إك موضع اتنوخ من اناء و لت من  زاو   إك األخا مكاو   تلزاو   انايل  

ملررال .  حبيرر  ال  بررون أوسررع منرر  وال أضرريق مررن اخلررط اخلرراخا مررن انرراء إك قررأص اتةررم 
  ذتح الئرح  وار ا ال  برن إال يف موضرع ئ روص مرن اجلرداخ  فبمرا أن انناسرباد اتوضرعي

تقاررررري اال ا رررراص بادعبرررراس اتنرررروخ  فانناسررررباد انعنو رررر  اتعقليرررر  أ ررررراً تقاررررري ذتررررح يف 
 فأشرأا   ومرن اسراوك علير  اتاوويرد فقرد تأمردد مناسربا  مرع انررأ  االيير  اجلوااأ انعنو  

 ور   ومررن اسرراوتت عليرر  اتكررنن واالقاررداء باتأسررول وحمبرر  أتباعرر  عليرر  اتنرروخ مررن درري واسررط 
يف مالوظ  اتوودادي  ر تكاحبن مناسبا  إال مع اتواسرط  فرافاقأ إك واسرط  يف  تأسل قدم 

اقابررراس اتنررراخ  ممرررا  ساقرررأ انرررائط اتررر ا تررري  مبةررروفاً تلةرررم  إك واسرررط  انررراء انبةرررو  
 إك ملررررت ارررر ا تأ ررررع وقيقرررر  اتةررررساع  يف اترررردديا  فرررراتوز أ انمبررررن يف قلررررت انلررررح  تلةررررم 

لررح عرن اسرواد أيرحا  اترروز أ  عسرو عرنهن ال نناسرب  بررس انش روص باتعنا ر  قرد  غرري ان
انلح وأيحا  اتروز أ  تبرن ألارن  ناسربون اتروز أ انناسرت تلملرح  فساضرت اتعنا ر  علريهن 
بواسرررط  اتررروز أ ال بأدسكرررهن  وترررو اختسعرررت اتواسرررط  ر تةرررملهن اتعنا ررر  أيررراًلع ألن انلرررح ال 

 ..."اتوز أ وإظهاخا اتأدب  يف اتعسو عنهن  عأ  أيحا  اتوز أ وا ا ايهن ب  إال باعأ ف
 .الل ات ا اود  ضالل اجلاالي أ ا  االسالم من ا ا اتر  أ  بر  

وقد أ ل  : " (3/611) قول يف معأاا اتكاتبس من اتق وخ اتعوايل  وملت اتق وخ اتعوايل 
أ ب رت علرى برد مرن أ ر  فرال  واتةرأ مرن اتةريطان اتةاخع علي  اتكالم أن اخلري مرن انالئبر 

 ونررا مادررت اتررنس  خوواديرر  قبلررت عررن اتأووررار  وتررأ أد عنرر   فلرروال اتعقررول انعررل  انالئبرر 
 ". تبا اعنها بانالئب  انمد  تلنسوس من  اخا نا عقلت معقوالً 



وأما تعلقح بعباخاد قايا ات ايف وإدساتح تنقدا تلغزايل وم تح إدساترح تنقرد اتعلمراء اتر  ن 
فهرر ا أمرروخ دأ برر  بعيررد  عررن اتن ررح تسإسررالم وانكررلمس  (6) ودقلرر  عررنهن اترر ايفاداقرردوا حبررق 

 .وفيها تغأ أ باجلهال وانغسلس 

 : اباالءاد بعض أئم  اتا و  : "قال :  ثالثاً  -

أوخا اتررردماوخ انرررد لي َّنررراذا مرررن أئمررر  اتا رررو  ذمرررأ مرررنهن أبرررا  ز رررد اتبكرررطامي وذا اتنرررون 
ديا وعرزا ذترح إك اتةرعأار يف  أوتعأضوا تلنسي  أان ا وذمأ ان أا واجلنيد وانبين اتهللم

 .طبقات 

 :تبالم من و هس ا   عندا على ا ا أوان

األمادرررر  اتعلميرررر  ألدررر  دقررررت مالمررررا عررررن  إتبرررراعأ ةرررى أن  بررررون اترررردماوخ قررررد  ادرررت : األول 
وسرراا  اتةررعأار مرران ق رردا منرر  أن  ظهررأ أن أاررت اتا ررو  مررادوا اائمررا  اعأضررون تالبرراالء 

مالم  ندوهن فوظف اتدماوخ اتبالم ات ا  اء ندح ات وفي  تي مهن ب  و ا ا ال  كراقين 
و ال  ررنهض و اترردماوخ  عررأ  معررىن اتبحرر  اتعلمرري وهبرر ا  بررون اترردماوخ قررد  رردمهن بغرري 

 .ق د

 -             وأضرا اتدماوخ اساشدم ا ا اتبالم نا   يف دس   عقو   أناتو   اة أ 
أن علمررراء االسرررالم ارررن اتررر  ن عملررروا اررر ا ألئمررر  اتا رررو  تبرررن مرررالم األئمررر   -مرررن عنررردا 

  .واتعلماء يف اريالء األئم  ال  كند موقف اتدماوخ خبيع 

ل ميرف سريبون موقرف اترردماوخ اءبعررض مةرا ل اتا رو  جيعلنرا داكرر وتعرأ ض اتردماوخ بسانر 
ماتح وااد واتبشراخا  ا و ت تكيددا انكس بن على خضي ا  عنهما ومن بعدا  األئم  

بت وابن تيمير  ودريان فهرت االبراالء   سلطان اتعلماء  واتقاضي عياا واتعز بن عبد اتكالم
 .ذم أم ا اباخ  أفع ا  ب  اخ اد اتعلماء وات انس؟ بغض اتنظأ عن تساييت مت وات 

                                                 
 .من ا ا اتبح  ( 2ص)ادظأ :  (6)



 :أقول  -
د األدبيررررراء ارررررت تأ رررررد هبررررر ا أارررررا مرررررن  رررررن  ابررررراالءا" ابررررراالءاد ات ررررروفي  : " وقوترررررح  -6

وان لحس فبال بت إاا من  ن  مطاخا  ودسي أارت اتررالل ألن اتر  ن فعلروا هبرن ار ا مرن 
علمراء أارت اتكررن  وتيكروا مبةررأمس وال مباردعس وررىت  عراملوان ارر ا انعاملر  مررن أ رت ا ررنهن 

 .ومتكبهن باتباا  واتكن  وإَّنا من أ ت اترالل واتزددق  اتيت أ  د من مالمهن 
تح أ ةى أن  بون قد  ادت األماد  اتعلمي  ألد  دقت مالمراً عرن اتةرعأار مران وما قو  -2

ق رردا منرر  أن ات رروفي  مررادوا اائمرراً  اعأضررون تالبرراالء وسرراا مالمرر  نرردوهن فوظررف اترردماوخ 
اتبالم ات ا  اء ندح ات وفي  تي مهن ب  وا ا ال  كاقين وال  رنهض واتردماوخ  عرأ  معرىن 

 .ون قد  دمهن بغي ق د اتبح  اتعلمي وهب ا  ب
 اخل .....وانآ   عندا على و هس : قوت  
 :إر قلت يف مناقة  ايااا انشااخ : أقول  -

 :  وي  ذمأ(62-6/63) ما ذمأا اتةعأار يف ماا  اتطبقاد : أوالً  -

 .أان دسوا أبا  ز د اتبكطامي من بلدا سبع مأاد  -6

ت ذتررح   و ررزعن اتةررعأار أدرر  وشرروا برر  إك بعررض وذمررأ أدرر  وقررع ترر ا اتنررون ان ررأا ملرر -2
و ري ر  مرن مالمر  أارن مرادوا  عاقردون فير    انبام والوا من م رأ إك بغرداا مغلروالً مقيرداً 

 .وات  ن عاملوا ا ا انعامل  ان علماء األم  وفقهاؤاا وإن طعن فيهن اتةعأار  أد  زدد ق 

 .   وخ لي ذمأ أان قالوا انكس انالا وقطعوا  د -3

واررو معررأو  بأدرر  زدررد ق  قررول بررانلول وووررد  اتو رروا ومعررأو  باتكررحأ واتةررعوذ  واتسقررت 
 .علي  ملم  اتعلماء

 .وشهدوا على اجلنيد أد  مان  قأ خ علن اتاوويد    إد  تكهلل باتسق  وا اسى: قال  -2

ع  وماا   ان وذمأ أان أ أ وا انبين اتهللم ا إك بلل وس ين ف ماا  علت اتةأ  -1
فرلت األوتيراء علرى األدبيراء   وأدلظروا : وقاتوا  األوتياء فأدبأوا علي  بكبت ا  ن اتباابس 



ابرر ا  قررول . علير  فجمررع مابرر  ملهرا وأتقااررا يف اتبحررأ فابالعاهرا مسبرر    تسظاهررا بعرد سررنس 
 ! (اتةعأار 

 : ين قلت أد   ئو الوا اتقاخ 
وأخ ررد أن  أبررسي ( . أا برر ا اتنررون )  بعررض انبررامو ررزعن اتةررعأار أدرر  وشرروا برر  إك  -6

 .ألن زعن مطي  اتب   مما  قال  من اتب   : أن ا ا اتقول(  زعن : ) بقويل
واتر  ن عراملوا ار ا انعاملر  ارن علمراء األمر  وفقهاؤارا وإن طعرن فريهن : إدين قلت  -2

ل   فرأ ن اري هرادبيت اتةعأار   فاتةعأار  طعن يف اتعلماء واتسقهاء من أ رت يروفي  اتررال
التباع األماد  اتعلمي  ؟ وأ ن او تروظيسي تبرالم اتةرعأار اتر ا سراق  نردح ات روفي  فأو رت 

:          ) وقلرررت  اتنرراس أن اتةررعأار سرراا مالمرر  ترر م ات ررروفي  وقررد طعنررت فيرر  طعناررس 
: تهللمرررر ا عتساررراً تلنظرررأ إك ختأ ررررف اتةرررعأار يف قوتررر  عررررن انبرررين ا( ابررر ا  قرررول اتةررررعأار 

ممررا تررأآل   (فجمووع كتبووه كلهووا وألياهووا فووي البحوور فابتلعتهووا سووم ة ثوو  ل  تهووا بعوود سوو ين )
ناذا ألد  ساا ق ن قالهن ودسيهن تلابامي عليهن ألد  مما أعأ  أدا و عأ  ديا أد  من 

 .دال  ات وفي  اخلأافي    فمن او اخلائن وانشون باتباطت واتاجين ؟ 

أن اترردماوخ اسرراشدم ارر ا اتبررالم نا رر  يف دسرر   عقررو   واتو رر  اة ررأ: " وقوترر   -3
 .اخل ...

أخ و أن  بون ق ردا انرق ود رأ  االسرالم ويل اتةرأ  أن  ةرب  ق ردا بق رد : أقول  -
 عقو  دريف ا  يرلى ا  علير  وسرلن إن مران ايرااا انشاراخ  أ رد ار ا وإال فيبرون قرد أسراء 

 ! دخا  إك ديف ا   عقو  علي  اتكالم من وي  ال
وأضررررا  مررررن عنرررردا أن علمرررراء االسررررالم اررررن اترررر  ن عملرررروا ارررر ا ألئمرررر  : " وقوترررر   -2

 .اتا و    تبن مالم األئم  واتعلماء يف اريالء األئم  ال   كند موقف اتدماوخ خبيع 
اررر ا مرررن دكررر   يرررال انشاررراخ " وأضرررا  مرررن عنررردا أن علمررراء االسرررالم : " إن قوتررر  : أقرررول 

 :نمد   ات ويف وااك ما  كند قويل وا
اتسرق علمراء اتع رأ يف إباور  ام ( : 612ص)قال االمام ابن اجلوزا يف ماابر  تلبري  إبلري  

 .انالا فأول من قال إد  والل اتدم أبو عمأو اتقاضي ووافق  اتعلماء 



وانالا من انعظمس عند ات وفي  ومنهن اتغزايل واتةعأار وقبلهن من ذمرأان ابرن : أقول  -
 .اجلوزا 
أ لدرررا حممرررد برررن عبرررد اتبررراقي درررا أبرررو حممرررد خزا ا  برررن عبرررد اتوارررا  : " ابرررن اجلررروزا قرررال 

أول مررررن تبلرررن يف بلدترررر  يف تأتيرررت األورررروال : اتاميمررري عرررن أيب عبررررد اترررأان اتكررررلمي قرررال 
ومقاماد أات اتوال   ذو اتنون ان أا فأدبأ علي  ذتح عبد ا  بن عبد انبرن ومران خئري  

اترح واجرأا تر تح علمراء م رأ نرا شراع  رلا أدر  أوردث علمراً م أ ومان   ات م ات م
 ( .610ص)تلبي  إبلي  " ر  ابلن في  اتكلف وىت خموا باتزددق  

وتع رت مرأ  فقهراء إارين علرى ذا اتنرون ان رأا ودزتروا يف زوخا تيمرروا : " وقال اتةعأار 
إن مرادوا مراذبس فغرأقهن إك اتكلطان مب أ تيةهدوا علي  باتبسأ فأعلموا بر تح فقرال اتلهرن 

 ( .63ص)طبقاد اتةعأار " فادقلت اتزوخا واتناس  نظأون فغأقوا وىت خئي  انأمت 
أما أن اتسقهاء قد طعنروا يف ذا اتنرون وأخااوا اتةرهاا  علير  فرنعن وأمرا أارن مر بوا  :أقول  -

 رأون علي  فحاشاان و ةرهد ت ردقهن ود رحهن موقرف االمرام ابرن عبرد انبرن واتعلمراء اة
مرررن ذا اتنرررون وأمرررا اعررروآل أن ذا اتنرررون اعرررا علررريهن فغأقررروا فهررر ا مرررن أسررراطي ات ررروفي  اتررريت 

 .أضافواا إك اتق   
وال أخ ررد أن أساق رري مررالم اتعلمرراء ومررواقسهن وفيمررا دقلارر  مررا  بطررت قررول ايررااا انشارراخ إن  

إن اتاقررول  مررالم اتعلمرراء ال  كررند اتةرريل خبيعرراً   وقوترر  إر أضررست ذتررح مررن عنرردا وأقررول
واجملازفاد واتاعلق باتباطرت إَّنرا ارو مرن أسراتيت ات روفي  ودريان مرن أارت اتررالل ويف مقرال 
يل سررابق بينررت شرري اً مررن تقرروالد ات رروفي  علررى خسررول ا  يررلى ا  عليرر  وسررلن وال سرريما 
 اتايجرار وطائسارر  ومرع األسررف ر  نةرأ ارر ا اتبيران يف ملحررق  أ رد  اند نرر  انكرمى باتأسررات 
بررت ورر   مررن مقررايل اترر ا ضررمنا  ارر ا اتبيرران وال أاخا نرراذا ارر ا اتا ررأ  اتغأ ررت وانرراك 

 .مريتساد عد د  يف مةف وال ات وفي  اتيت تاقول على ا  وخسوت  وا ن  
وتعأ ض اتدماوخ بسان  بعض مةا ل اتا و  جيعلنا داكاءل ميرف سريبون موقرف : " وقوت  

ومرن بعردا مرن األئمر  ماترح  -خضري ا  عنهمرا-لري اتدماوخ  ا و ت تكيددا انكس برن ع
  بررت وابررن تيميرر  ودرريان  -سررلطان اتعلمرراء-وأاررد واتقاضرري عيرراا واتعررز بررن عبررد اتكررالم 



فهت االباالء ذم أم ا اباخ  أفع ا  ب  اخ اد اتعلماء وات انس ؟ بغض اتنظأ عن تسايريت  
 " .مت وات  

خسرول ا  يرلى ا  علير  وسرلن وخبادار  ارو إن موقسي  را و رت تلحكرس سربط  :أقول  -
موقررف أئمرر  اتكررن  مررن اوهللامرر  ووبرر  وأن اترر ا  ررىن عليرر  اررن اتةرريع  ويرر  اسرراشأ وا   

اتةرريع  شرراخموا يف قالرر  وأمررا األئمرر  ماتررح ومررن   رر توا فأسررلموا تلسكرراا وررىت قالرروا بررت تعررت  
وسرلن   ول ا  يلى ا  علير  ذمأ على تساو ن فما تقوا فهو من االباالء ات ا قال عن  خس

  "أشد ال اس بالء األنبياء ث  الصالحون ث  األمثل فاألمثل : " 
 .مت حبكت وات  

وأمرررا مرررا نرررق بزعمررراء اتا رررو  اتررر  ن تبرررامى علررريهن اتةرررعأار وتبعررر  ات ررروفي  ومرررنهن ايرررااا 
اتررح انشارراخ فلرري  اررو مررن ارر ا اتبررا  بررت اررو مررن بررا    ررأ وقيرراس زعمرراء ات رروفي  علررى م

 .وأاد وابن تيمي  وأملاين قياس فاسد قائن على اتامو   
 وأملايمرا فهت  قاس انالا انلويل ات ا أمجع اتعلماء علرى قالر  تزددقار  علرى ماترح وأارد 

 .؟ 
وات  قاس ذو اتنرون اتر ا أاادر  علمراء اتكرن  وفقهراؤان باتررالل اتببري علرى ارريالء األئمر  

 .أعالم اتكن  وادا ا ؟ 
 .ت  قاس عليهن أبو  ز د ووات  ال  قت عن وال ذا اتنون بت أشد ؟وا

: وقرررد دقلررروا عرررن أيب  ز ررد أشرررياء اتةرررأن يف يرررحاها عنررر  منهرررا : "  -خاررر  ا -قررال اتررر ايف 
وأقررول ا علررين ألالهررا فررداء أو   مررا اتنرراخ السرراندن إتيهررا دررداً   سرربحار ومررا يف اجلبرر  إال ا  

 . ات يل اريالء اتيهوا ما اريالء وىت تع هبن ؟   تعب  يبيان  ما اجلن  ؟   (6) ألبلغنها
 .قال ا ا يف وال سبأا : ومن اتناس من   حح ا ا عن  و قول 

أدبررررأ عليرررر  أاررررت بكررررطام ودقلرررروا إك انكررررس بررررن عيكررررى : قررررال أبررررو عبررررد اتررررأان اتكررررلمي 
وخ ررع إك  يل معررأاا ممررا مرران تلنرريف معررأاا فأ أ رر  مررن بكررطام فحرر : اتبكررطامي أدرر   قررول 

قلرررت مررران انكرررس مرررن أئمررر  :  أ ررران فلمرررا مررراد انكرررس خ رررع إك بكرررطام  قرررال اتررر ايف 

                                                 
  .باتعس انهمل  " ألبلعنها " اب ا ويف اتكي : ( 6) 



وا   اروك اتكرأائأ         ودارلأ  (3)فمكرلن واتر  تر  (2)(اتسرأا ) وأبرو  ز رد مرن أارت  اند  
" إك ا  من مت من تعمد ئاتس  اتباا  واتكن  ماد أبرو  ز رد سرن  إوردآل وسراس ومرائاس 

 ( .327-2/321)يزان ان
 . اتقاخاو نظأ بقي  مالم أيب  ز د يف خاا اتلار على اتدماوخ عبد اتعز ز 

 
 : بعض أقوال أات اتعلن يف مكأت  االحتاا: "  قال ايااا انشااخ  :رابعاً  -

 أ رووانايت أن تسا االحتاا مةرهللك فيطلرق علرى انعرىن انر موم اتر ا ارو :  قول اتكيوطي 
وال مةراو   -ايرطلح علير  ات روفي -ايطالوا  (2) و مسأ و طلق على مقام اتسناءانلول وا

يف االيررطالح إذ ال  نررع أوررد مررن اسرراعمال تسررا يف معررىن يررحيح ال حمرر وخ فيرر  شررأعا وتررو  
مرران ذتررح  نوعررا ر جيررز ألوررد أن  اسرروا بلسررا االحترراا وأدررت تقررول بيررين وبررس يرراويف ز رردا 

 .تسقهاء واتنحا  وديان تسا االحتاا يف معان ود لي  وفقهي احتاا ومن اساعمت ا د ون وا

وويرر  وقررع االحترراا مررن حمققرري ات رروفي  إَّنررا  أ رردون برر  معررىن اتسنرراء اترر ا اررو يررحو اتررنس  
وقررد أشرراخ إك   وإ برراد األمررأ ملرر    سرربحاد  ال ذتررح انعررىن انرر موم اترر ا  قةررعأ ترر  اجللررد

 :  ذتح سيدا على بن وفاء فقال يف ق يد  ت

 وقلبي من سوى التوحيد خالي   ***  ي  وا بي حلوال واتحادا 

 .فالأ من االحتاا مبعىن انلول

 .(101ويا  االمام  الل اتد ن اتكيوطي  موا شيف ص )
                                                 

 " .تي  يف خ : " قال يف ايام  : ( 2) 

ما  كلن وات   إال إك ماا  ا  وسن  "  كلن ت  وات  : " أ طأ ات ايف يف قوت  : ق ا قق يف ايام  بقوت  عل  : ( 3)
 .ات وا  مع ا ا ا قق إذ تي  تنا إال اتظااأ وا   اوك اتكأائأ : أقول   وسلن  دبي  يلى ا  علي 

 ات تسا اتسناء هب ا انعىن ات ويف ات ا ذمأا اتاساازار واتكيوطي وخا يف اتقأ ن واتكن  ؟       ( : 2)
هبرر ا اتلسررا  يف معررانط ال واررت إطررالا تسررا االحترراا عليرر  إطررالا وايررطالح يررحيح  ةررب  اسرراعمال ا ررد س واتسقهرراء 

 .فه ا من مغاتطاد ات وفي  ! حم وخ فيها ؟ 

 



 : قال اتةيل تاا اتد ن بن اتكببي يف ماا  معيد اتنعن ومبيد اتنقن

نرروا هبررا ظوااأاررا وإَّنررا عنرروا هبررا أمرروخا فررا  ا  يف أتسررا   ررأد مررن بعررض سرراااد اتقرروم ر  ع" 
 . يحيح 

اتقرروم وإدررا ال دأ رر  أورردا إال دأ رر  ظررااأ   أورروالفاتوا ررت تكررلين : و قررول يف مواقررع أ ررأآل 
ومىت أمبننا تأو ت مالم  وال  على حممت وكن ال دعدل عن ذتح ال سريما مرن عأفنراا مرن 

ا امراع ) .سرقط  إارا ال  ردم مرا مررى أوأات اخلي وتزوم اتطأ ق    بأزد تسظر  عرن دلطر  
 (.221األوتياء ص 

مرا دقرت ودكرت إك انةرا ل خضري ا  عرنهن  را رراتف اتعلرن  االسرنااوقال اتيافعي يف ماا  
 :اتظااأ فل  هال 

عنررد  تأو ررتال دكررلن دكرربا  إترريهن وررىت   ررح عررنهن واتلررار بعررد ات ررح   لررام  ترر   أناألول 
ح عررنهن يف وررال اتكرربأ واتغيبرر  واتكرربأ إن مرران مباوررا درري أاررت اتعلررن اتلاترر  يرردوخ ذترر

 دي مبلف يف ذتح اتوقت فكوء اتظرن هبرن  بعرد ار ا انشراخا مرن عردم اتاوفيرق ألد مريا   
'' . 

 :أقول  -
مرررطأ  مانرراقض يف مواقسرر  مررن أاررت ووررد  اتو رروا فهررو  ررد ن  -خارر  ا -إن اتكرريوطي  

ول و نقررت اتاررأو الد تطائسرر  أ ررأآل ال تقررت عنهررا يف طائسرر  منهررا بررانلول وووررد  اتو رروا و اررأ
وما مأ ع ذترح إال إك مرا وقرع فير  ارو مرن اتا رو  فقرد  اترالل واتوقوع يف وود  اتو وا 

 .  دِع باتطأ ق  اتةاذتي  فأوكن هبا اتظن ومدوها ومدح أالها 
ن وأورررواين وارررو  رررريمن  أافررراد ات ررروفي  يف األبررردال واألقطرررا  واألوتررراا واتنجبررراء وت رررأفا  

ص             ادظررأ انرراوا تلسارراوا . ) و نقررت يف ذتررح وبا رراد ال  قأاررا شررأع وال عقررت 
/226-227) 



)     : فهللاا تاخ   نقت عن بعض اتعلمراء إاادر  بعرض ات روفي  برانلول ووورد  اتو روا فيقرول 
يف اتررررأا علررررى أاررررت اتووررررد    مررررنه  اتأشرررراا )) وقررررال يرررراوت ماررررا  "  ( : 222ص / 2
 (( : انلول واالحتاا و 

: وررد ين اتةرريل ممررال اتررد ن انأادرري عررن اتةرريل تقرري اتررد ن بررن اقيررق اتعيررد أدرر  قررال ترر  مررأ  
وقلررر  اعانرررائهن باتةرررأ ع  واتبارررا    اتبسررراخ إَّنرررا اداةرررأوا يف بالامرررن الداةررراخ اتسلكرررس  انررراك 

: فقررال     واررو قررول االحتاا رر  يف بالامررن مررا اررو شررأ مررن ارر ا : فقلررت ترر  : قررال   واتكررن  
 " .ا ا ال  قوت  عاقت ع فتن قول اريالء مت أودط  عأ  فكااا 

فهللآل أن اتعالم  ابن اقيق اتعيرد ر  سرأا برس أارت وورد  اتو روا فلرن  قرت ارريالء أارت وورد  
تعراك ا  عمررا   اخل ممرا  قرول اتاساررازار واتكريوطي  ..اتو روا وارريالء أارت فنرراء يف ذاد ا  

 .    مبيا    قول ات وفي  علواً 
 ( : 221/ 221ص )   قال اتكيوطي يف 

وما زال عباا ا  ات انون من أات اتعلن واال ران  نبرأون : " قال ياوت منه  اتأشاا  " 
وإن مرران بعررض اتنرراس قررد  بررون أعلررن وأقرردخ وأوبررن مررن بعررض يف   وررال اررريالء االحتاا رر  

 " .ذتح 
 . نبأون وال أات االحتاا  زال عباا ا  ات انون وإذن فما:  وأقول -

وأمرررا اننامرررون إك االسرررالم : وقرررال اتةررريل سرررعد اترررد ن اتاسارررازار   شرررأح انقايرررد :   قرررال 
فمرررنهن بعرررض درررال  اتةررريع  اتقرررائلون بأدررر  ال  انرررع ظهررروخ اتأوورررار يف اجلكرررمار مجل رررت يف 

فرررال  بعرررد أن :  قررراتوا  ومررربعض اجلرررن أو اتةرررياطس يف يررروخ  األداسررري  يررروخ  ِاويررر  اتبلررريف 
تعرراك ا  عررن   وأوك اتنرراس برر تح علرريي وأوالاا    ظهررأ ا  تعرراك يف يرروخ  بعررض اتبرراملس 

 .ذتح علواًّ مبياً 
و راا معظرن جلر    ومنهن بعض انا وف  اتقائلون برأن اتكراتح إذا أمعرن يف اتكرلوك : قال 

ماتنررراخ يف اجلمرررأ -ون علرررواًّ مبرررياً تعررراك ا  عمرررا  قرررول اتظررران -فأمبرررا برررت ا  فيررر    اتويرررول 
وأدرا ارو   ارو أدرا )) ويح أن  قرول   أو  احد ب  حبي  ال ا  نيني  وال تغا أ   حبي  ال متا ز 

 . )) 
 . وفكاا اتأأ س دىن عن اتبيان : قال 



أن : وتيكررا منرر  يف شرريء ع األول   واهنررا مرر ابان   ررأان  و رران انلررول أو االحترراا : قررال 
حبير  تررمحت   ا اداهى سرلوم  إك ا  و  ا   كراغأا يف حبرأ اتاوويرد واتعأفران اتكاتح إذ

وال  رأآل يف اتو روا إال ا    وتغيت عن مرت مرا سرواا   ذات   يف ذاتِِ  تعاك ويسات   يف يسات  
ووين ررر ط خمبرررا ت ررردخ عنررر  عبررراخاد تةرررعأ   تعررراك واررر ا ارررو اتررر ا  كرررمود  اتسنررراء يف اتاوويرررد 

و رن   وبعرد اتبةرف عنهرا بانقرال   االحتاا تق وخ اتعباخ  عرن بيران تلرح انرال  بانلول أو
ودعررهلل  بررأن طأ ررق اتسنرراء فيرر    علررى سرراوت اتامررين دغررهلل  مررن حبررأ اتاوويررد بقرردخ االمبرران 

 . وا  انوفق   اتعيان اون اتلاان 
ي انلررول واالحترراا إدرر  درر: وقررال  –واررو اتقررول باتووررد  انطلقرر   –  ذمررأ يف انرر ات اتلررار 

وقرد سرقت بقير  مالمر  فير  . وإدر  باطرت وضرالل   وإد  أ راً  اخا عن طأ ق اتعقرت واتةرأع 
وذمأ اتكيد اجلأ ار يف   يف اتباا  ات ا أتسا  يف ذم اتقول باتوود  انطلق  فتد  ب  أ دخ 

 . وقد سقت أ راً عباخت  يف اتباا  انةاخ إتي    شأح انواقف  و ذتح 
 .وان ات األول باطت وضالل أ راً : ول أق

فهررت جتررد يف ماررا  ا  ويف سررن  خسرروت  ويف مررالم ات ررحاب  واتاررابعس يررن بتوكرران ويف مررالم 
أئمرررر  ايرررردآل أن اتبةررررأ وتررررو مررررادوا أدبيرررراء ترررررمحت ذوا ررررن يف ذاد ا  ويررررسا ن يف يررررسات  

ورد  اتو روا وانلرول واالحتراا و غيبون عن مت ما سواا وال  أآل يف اتو وا إال ا  ار ا اري و 
فرررتذا أطلرررق يرررويف   وتررري  تنرررا إال اتظرررااأ   اتررريت ر  رررأد هبرررا إال مالورررد  اتباطنيررر  ات ررروفي  

عباخاد انلول ووود  اتو وا مع ا  و ت علينا أن دد ن  هب ا انر ات  وال جيروز أن دارأول 
أن : أن  قررول  ز تلاساررازارواررت جيرو   ار ا اتاأو ررت اتباطرت اترر ا دقلر  اتكرريوطي عررن اتاسارازار 

ات رررويف تررررمحت ذاتررر  يف ذاد ا  ويرررسات  يف يرررساد ا  ؟ فهرررت انررراك احتررراا أشرررد منررر  ؟ 
 .تعاك ا  وتنرزا وتقدس عما  قوت  دال  ات وفي  علواً مبياً 

وأخآل أن ارر ا ات رروخ  اترريت  رردوها أسرروأ مررن ات رروخ  اترريت أدبأاررا وأبطلهررا ألن األوك  رردعي 
 .فري وات ويف أن ا  وت في  فيها اتأا

واررر ا ات ررروخ  تسيرررد أن ات رررويف واتأافرررري واتبررراطين قرررد اضرررمحت وذا  يف ذاد ا  ويرررسات  
ومرا معرىن ال  رأآل يف اتو روا إال ا  ؟ أتري  ار ا   وتي  ت تح معرىن إال أقروآل يروخ االحتراا 

 .او قول أات وود  اتو وا ؟ تعاك ا  عن ذتح علواً مبيا 



أن مرررن ا رررت يف اتا رررو  و  ويررراً ت رررو  انارررأ أ ن  رررأيت مبلرررت اررر ا اتعجائرررت وانايرررت 
فرال جيروز أن برا  باأو التر  اتساسرد  ومدااناتر  اتباطلر   واتغأائت من اتاناقرراد واتارأو الد 

 .اتيت تسأا بس اناما الد 
إال  وقررد خفررض ملررت ارر ا اتاررأو الد اتكررشيس  فحررول اتعلمرراء اتنايررحس وأمجعرروا أدرر  ال  اررأول 

وأاادرررروا مررررن سررررلح طأ قرررر  انررررالا وابررررن عررررأيب أملايمررررا باتزددقرررر  واوررررروا   مررررالم انع رررروم 
 .أباطيلهن وضالال ن باتةأع ا مدا واتعقت اتسطأا 

تنبير  " أ ن ذات اتكيوطي عرن شريش  انرافا ابرن وجرأ وتالمير ا ملرت اتبقراعي اتر ا أترف 
د  اتو روا  ووبرى مرا  ةرب  إمجراع اتعلمراء ومجع أقوال مباخ اتعلماء يف إااد  أارت وور" اتغيف 

وأن األيررت اررو األ رر  باتظررااأ مررن مرررالم  علررى أن اتاأو ررت ال  بررون إال تن رروص انع رروم 
إن اتنررراس مرررادوا  ري ررر ون :  -خضررري ا  عنررر -واساةرررهد بقرررول عمرررأ برررن اخلطرررا    اتنررراس 
 .وسيأيت   األ أ ...باتووي 

فرال جيروز تلمكرلن أن  كرلح مكراتح اتباطنير    نير  واتاسأ ق برس انقيقر  واتةرأ ع  طأ رق اتباط
فررتذا جلأدررا إك تأو ررت مررالم بعررض دررال  ات رروفي  مبلررت تأو ررت اتاساررازار قررال   يف ارر ا اتاسأ ررق 

اة أون ناذا تسأقون بيننا وبس إ وادنا وظرااأ مرالم اجلميرع واورد وانرال واورد وملنرا يروفي  
 .ا يف قلوهبن ور تطلعوا على ما يف قلوبنا وال على  م

 .بت  ساح اتبا  تلباطني  االمساعيلي  ودياا من فأا االناا 
وال  قرروم اتقكررط إال علررى مررا  ظهررأ تلنرراس  واتبررواطن   وا  أمأدررا أن دبررون قرروامس باتقكررط  

 .ووكا  اتناس وما  بنود  إك ا    تومت إك ا  

  ببي يف مارررا  معيرررد اترررنعن ومبيرررد اتةررريل تررراا اترررد ن برررن اتكررر قرررال: " ايرررااا انشاررراخ  قرررال
فا  ا  يف أتسا   أد من بعض ساااد اتقوم ر  عنوا هبا ظوااأاا وإَّنا عنوا هبا "  :  اتنقن

 ."  أموخا يحيح 

 اتقوم وإدرا ال دأ ر  أوردا إال دأ ر  ظرااأ  أووالفاتوا ت تكلين " : و قول يف مواقع أ أآل 
حممت وكن ال دعدل عن ذتح ال سريما مرن عأفنراا مرن ومىت أمبننا تأو ت مالم  وال  على 

ا امراع )"  إاا ال  ردم مرا مررى سقط  أوأات اخلي وتزوم اتطأ ق    بأزد تسظ  عن دلط  



 (.221األوتياء ص 

مرررا دقرررت ودكرررت إك انةرررا ل خضررري ا  عرررنهن  رررا " : "  االسرررناا" وقرررال اتيرررافعي يف مارررا  
 :راتف اتعلن اتظااأ فل  هال 

 .ال دكلن دكبا  إتيهن وىت   ح عنهن  أن  : ول األ -
 .عند أات اتعلن  تأو تبعد ات ح   لام  ت  : واتلار  -

يردوخ ذترح عرنهن يف ورال اتكرربأ واتغيبر  واتكربأ إن مران مباورا دري مريا رر  : اتلاتر   -
 !" دي مبلف يف ذتح اتوقت فكوء اتظن هبن  بعد ا ا انشاخا من عدم اتاوفيق ألد 

 : ن اتكببي تاا اتد   إن   :أقول  -
 .أشعأا دال يف تعطيت ات ساد  -6
"  ررريمن  أافرراد ات رروفي  وإن شرر ت فررادظأ اجلررزء اتلررامن مررن ماابرر    يررويف دررال  -2

 .تاعأ  دلوا يف اتا و  واخلأافاد ( 261-203ص " )اتطبقاد 

في  شد  زائد  على أات اتكن  وترس زائرد جتراا درال  ات روفي  ممرا خأ رت مبرا فريهن  -3
 .  انلول وود  اتو وا  أات

ت شراعأ  قروالن مةرهوخان يف إ براد : أقرول  "( : 1/616طبقاد اتةافعي  اتبلآل) قال يف 
 . ز   أو تريول رات ساد ات متأ على ظااأاا مع اعاقاا اتان

ز   او انعزو إك اتكلف واو ا اياخ االمام يف اتأسات  اتنظامير  رواتقول باالمأاخ مع اعاقاا اتان
مواضع مرن مالمر  فأ وعر  معنراا اتأ روع عرن اتاأو رت إك اتاسرو ض وال إدبراخ يف ار ا وال ويف 

إنموووا مرررع اعاقررراا اتانررررز    فتارررا مكرررأت  ا اهاا ررر  أعرررين مكرررأت  اتاأو رررت أو اتاسرررو ض  يف مقابلررر
المصوويبة ال بوورى والداهيووة الوودهياء اإلموورار علووى ال وواهر واالعتيوواد أنووه المووراد وأنووه ال 

الوذين فوي قلووبه   يوم يحملهو   الووثن عبوادلباري فذلك قول المجسومة يستحيل على ا
الزيووم علووى إتبوواش المتبووابه ابتنوواء ال ت ووة علوويه  لعووا ن اهلل تتوورى واحوودة بعوود أخوورى مووا 

 .!! اار(  أجرأه  على ال ذب وأقل فهمه  للحيا ق
 :أقول  -
 .!إن م ات اتكلف او اتاأو ت أو اتاسو ض ؟: من قال  -6



علير  اتبارا  واتكرن  وارو اال ران ب رساد  ف ات احل او اتر ا ال  إن م ات اتكل -2
ا  وإ با ررا ترر  علررى اتو رر  اتالئررق بررا  مررن درري حتأ ررف وال تعطيررت وال تبييررف وال تةرربي  وال 

 .متليت 

واررر ا انررر ات جتررردا مقرررأخاً يف مارررت اتكرررن  ات رررحاح واتكرررنن ويف مارررت اتاسكررري ويف   -3
يررد  اتكررلف وتلررأا علررى انعطلرر  اجلهميرر  وعلررى انةرربه  ماررت اتعقائررد اترريت اودررت ال برراد عق
 .من قبت أن  أيت م ات األشاعأ  

تقررد قررأخ اتعلمرراء أدرر  ال ا اهرراا مررع اتررنن   ود رروص ات ررساد ات ررأب  يف إ برراد  -2
علو ا  على  لق  واساوائ  على عأش  يف اتباا  واتكن  جتاوزد اتعةأاد واان ب  اتكلف 

لرر  ودلررو انةرربه  بررانج  اتقاطعرر  واتلااررس اتكرراطع  ومرر تح قررأخوا ات رراحل وخاوا حتأ ررف انعط
و و  اال ران بكرائأ يرسات  علرى اتو ر  اتالئرق بر  مرن دري حتأ رف وال تعطيرت وال تةربي  وال 

 .متليت 

مقررراالد " ومارررا  " االبادررر  " أد رررح انغرررأوخ ن مبررر ات األشررراعأ  أن  قرررأؤوا مارررا   -1
 خ ررع فيهررا أبررو انكررن  إك مرر ات اتكررلف وخا فيهررا ودي ررا مررن اتباررت اترريت" االسررالميس 

وأد ررحهن برراتأ وع إك ماررا  اتاوويررد مررن يررحيح اتبشرراخا . علررى اجلهميرر  انعطلرر  ودياررا 
و لررق أفعررال اتعبرراا تلبشرراخا وإك ماررا  اتكررن  مررن سررنن أيب ااوا ومقدمرر  ابررن ما رر  تباابرر  

 . اتاها اتكنن وإك مريتساد أئم  اتكن  يف بيان عقائد اتكلف بأ

 : إك ما دقل  اتهللم ا عن أئم  اتكلف  اتقاخاوتي ع 

ا   قبت ات ردق  و أ ر اا  إن  : ) على ود    قاً عل  م  ( 112خقن )يف سنن   -خا  ا -قال 
رررأ     بيمينرر  فيبيهرررا ألوررردمن ممررا  رررأيب أوررردمن مهررأا ورررىت أن اتلقمررر  تا رري ملرررت  اررر ا (  دو 

  .ود   وكن يحيح 
وقررد قررال درري واوررد مررن أاررت اتعلررن يف ارر ا انررد   ومررا  ةررب  ارر ا مررن : "  ا اتهللمررقررال  -

ت ارراتأوا رراد مررن ات ررساد ودررزول اتررأ  تبرراخك وتعرراك مررت تيلرر  إك اتكررماء اترردديا قرراتوا قررد  ب
ابرر ا خوا عررن ماتررح وسررسيان بررن . اتأوا رراد يف ارر ا و ررريمن هبررا وال  ارروان وال  قررال ميررف 

وابرر ا قرول أاررت .وارا بررال ميرف أ  مِ اررن قراتوا يف ارر ا األواا ر  أ  عيينر  وعبرد ا  بررن انبراخك أ
وأمرا اجلهميرر  فرأدبأد ار ا اتأوا راد وقرراتوا ار ا تةربي  وقررد . اتعلرن مرن أارت اتكررن  واجلماعر  



ترت اجلهمير  ار ا اة راد ذمأ ا  عز و ت يف دي موضع من مااب  اتيد واتكمع واتب أ فاأو  
معرىن اتيرد ارا  ا  ر رلرق  ام بيردا وقراتوا إن   ارت اتعلرن وقراتوا إن  أ أأواا على دي ما فك  فسك  

ملرت  رد :) أو (  رد ميرد : )إَّنا  بون اتاةبي  إذا قال : وقال إسحاا بن إبأااين . انا اتقو  
وأمرا إذا . أو ملرت مسرع فرتذا قرال مسرع مكرمع أو ملرت مسرع فهر ا اتاةربي   (مسع مكمع ) أو ( 

اك  د ومسع وب أ وال  قول ميف وال  قول ملت مسرع وال مكرمع فهر ا ال قال مما قال ا  تع
لوويك كمثلووه شوويء وهووو السووميع )      : واررو ممررا قررال ا  تعرراك يف ماابرر    بررون تةرربيهاً 

 . اار( "  البصير
 : عن األوزاعي أد  قال ( 201ص)وأ أا اتبيهقي يف األمساء وات ساد 

ونؤمن بما وردت السو ة بوه ,ن ا  تعاك ذمأا فوا عأش  إ: منا واتاابعون ماوافأون دقول ) 
 ( . من ص اته جال وعال

فقررد أ ررأا اتبيهقرري يف ات ررسح   وأ ررأ ماتررح يف ذتررح مةررهوخ نررا سررأت  سررائت عررن االسرراواء 
واتبيرف دري معقرول  االساواء دري ههرول : ) دسكها من اتباا  دسك  قول ماتح خا  ا  

أا  ال عن  بدع  واتكري  واال ان ب  وا ت    ( وما أخاك إال مبادعا فأمأ ب  أن ر 
وقرررد أ ررر  األشرررعأ   بن ررريت مرررن مررر ات اجلهميررر  فرررأو توا االسررراواء واتنررررزول واتيرررد : أقرررول  -

أن  إ بررراد اررر ا ات رررساد  قارررري  -ممرررا ترررزعن اجلهميررر -وسرررائأ ات رررساد اخلل ررر  و زعمرررون 
ن على م ات اتكلف   !!.اتاةبي  و د عون مع ذتح أا 

اتقوم وإدا ال دأ   أودا إال دأ   ظرااأ   أووالفاتوا ت تكلين : " وقول اتكببي  -1
ال دعدل عن ذتح ال سريما مرن عأفنراا مرن  ومىت أمبننا تأو ت مالم  وال  على حممت وكن

 ."  سقط  إاا ال  دم ما مرى أو  بأزد تسظ  عن دلط   أات اخلي وتزوم اتطأ ق 

 .اتاسوا بانلول ووود  اتو وا   وأا  أ   أشد من -أ
اتغلطرر  واتكررقط  تغاسررأ تلمكررلن إذا مادررت عررن درري ق ررد وتعمررد أمررا أن  اسرروا ات ررويف  - 

بانلول ووود  اتو وا فال  قال فيها دلطر  أو سرقط  برت دقرول إن ار ا عقيرد  تواخ هرا درال  
بأاا وشدا اتنبي ات وفي   ياًل عن  يت من قبت عهد انالا ومن عهدا إك  ومنا ا ا وأد

على ات وفي  علماء االسالم من  بدخد بوااخ اتا و  إك  ومنا ا ا فمن تأول ين ال  قبرت 
 .تأو ل  ألد  راتف اتن وص اتنبو   وأقوال وتطبيقاد ات حاب  واتاابعس وأئم  االسالم 



 .ميف  و ت اتكببي على انكلمس اتاكلين مبا ظااأا مسأ وإناا ؟  -7
 بأا سن  ؟  بأا ماا  أو

ررر  ون بظرررااأ أقرررواين وأعمررراين ؟  مررران أيرررحا  حممرررد يرررلى ا  عليررر  وسرررلن   أ ررر  ون و  ري  
 .وم تح اتاابعون وتابعوان بتوكان 

إنووي لوو  )  :فمررن وررد   أيب سررعيد اخلرردخا خضرري ا  عنرر  قررال قررال يررلى ا  عليرر  وسررل ن 
 ( .2/6116)خواا اتبشاخا (  أومر أن أنيب قلوب ال اس وال أشق بطونه 

إن و  تختصومون : ) خسرول ا  يرلى ا  علير  وسرلن قرال  عن أم سلم  خضي ا  عنها أن  و 
 فأقكوي لوه علوى نحوو مموا أسومع ألحون بحجتوه مون بعو  أن ي وون  إلي ولعول بعكو  

موون ال ووار فووال  قطعووة بووه فإنمووا أقطووع لووهفووال يأخووذه  ق أخيووه شووي اموون حوو قطعوول لووهفموون 
 .واتلسا ت  ( 3/6337)ومكلن ( 2/112)اتبشاخا خواا (  يأخذها
أناسوا كووانوا يؤخووذون بوالوحي فووي عهوود  إن   : " عمرأ بررن اخلطرا  خضرري ا  عنر   قررولوعرن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل   وإن الوحي قد انيطع وإنموا نأخوذك  ا ن بموا  هور ل وا 
يء اهلل يحاسوبه من أعمال   فمن أ هر ل ا خيرا أم واه وقرب واه ولويك إلي وا مون سوريرته شو

      "  فوووي سوووريرته ومووون أ هووور ل وووا سووووءا لووو  نأم وووه ولووو  نصووودقه وإن قوووال إن سوووريرته حسووو ة
 ( .2/132) اتبشاخاخواا 

ميف تطبق ا ا األوبرام علرى ار ا األمر  ملهرا وعلرى خأسرهن ات رحاب  واتارابعون   تكرقط 
 .وفي  هادس أو أطساالً أوبام اتةأ ع  ا مد   عن ات وفي  ؟ ال  قبت ا ا إال أن  بون ات 

 اعجت انكلن من افاع اتكببي عن أات عقيد  انلول ووورد  اتو روا واتارأا  معهرن  -7
واتردعو  إك تأو رت ضرالال ن مرع الار  اتةرعواء علرى أارت اتكرن  واتاوويرد وانرد   وأئمرراهن 

 ترهللآل واورد  وويسهن ظلماً بأان من أات اتز غ وهكم   عباا و ن   وقوت  عليهن تعائن ا 
وما أاخا ات   دخك اتكببي أن ات حاب  واتاابعس اا لون يف ا ا اتطعرن واتلعرن  بعد أ أآل

  . 
 وإذا مان ا ا وات  فبيف دقبت افاع  عن ات وفي  وتأو الت  ترالين ؟ 
 .واتظااأ أد  ال  كالىن منهن أملال ابن عأيب وابن سبعس وابن اتساخا 

 !! طعن  يف أات اند   واتكن   وتعنهن ؟وات جيوز تلمكلن أن  قبت 



 ( 663:اتبقأ ( ) فَالل ُه َيْحُ ُ  بَويوْ َوُهْ  يَوْوَم اْلِيَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه َيْخَتِلُ ونَ ) 
بررت قررد  بررون أسرروأ ورراالً منرر    وأمررا اتيررافعي فهررو يررويف دررال وعلررى عقيررد  ومررنه  اتكررببي 

( 2/312)ادظررأ اترردخخ اتبامنرر    و برراتغ يف ذتررح فهررو  عظررن ابررن عررأيب إمررام ووررد  اتو رروا 
وترر  منظومرر    و عظررن انررالا ودرريا مررن دررال  اتا ررو  ( 6/372)واتبرردخ اتطرراتع تلةررومار 

 اوسررت فيهررا باألدبيرراء واألوتيرراء وبرراتطوخ واتاررس واتز اررون وباترررحى واتررهللاو ح وبات ررسا وانرررأو  
 :وبأشياء أ أ ويف ا ا اننظوم   قول 

 بابن الخ يف بممباد مع هرم   ***هل بابن خكرويه   بحق سهل بس
 في األولياء شيمة تعلو على البي    ***بحق ذي ال ون بالدقاق إن له    
 وبالرفاعي والحالج نجمعه    ****بابن أسباط بل شاه وشيمته   

 :إك أن  قول  مأاً باالساغا   بغي ا  
 ع  غوث لملهوف ومهتك واهتف بيوسف مهما ك ل م ت راً         ف 

 :و قول قبلها 
 بحق قطب وأبدال ه  أملي         وه  لدى الخطب بعد اهلل معتصمي

 :و قول يف ا ا اننظوم  
 وفي   ار رجال يستناث به          ويستعان به  بالدفع في ال ي 
 بحق شيخي وأشياخ له فه          غوثي وعوني وميصودي ومعتصمي

 (311-2/312)تأتيس    ادظأ مأ   اجلنان 
 .فيلحق تأو ل  باأو ت اتكببي 

وإر أد رررررح ايرررررااا انشاررررراخ وأملاتررررر  أن  هللمررررروا اتاعلرررررق باتا رررررو  وأباطيلررررر  واتاعلرررررق  يررررروط 
اتعنببرررود وأد رررحهن باتاوبررر  إك ا  واالعا رررام باتبارررا  واتكرررن  واتبررراع اتكرررلف ات ررراحل يف 

ومرا  اتسر    او طأ ق اتنجا  واتكعاا   عقيد ن ومنهجهن واد هن وسائأ ش وان فتن ذتح
 .من طأا اترالل وايالك 

وأن هوذا صورا ي : ) وقرال تعراك (  واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال ت رقوا: ) قال تعاك  
ومرررن شرررأ اتكررربت اتطرررأا (  مسوووتتييماً فووواتبعوه وال تتبعووووا السوووبل فت ووورق ب ووو  عووون سوووبيله



اديرررر  وانأداديرررر  واتنقةرررربند   واتكررررهأوخا   واتقااخ رررر  ات رررروفي  ال سرررريما اتطررررأا انعايررررأ  ماتايج
 .واتأفاعي  واجلةاي  

 .فليح خ انريمن اتنايح تنسك  وتسإسالم وانكلمس من ا ا اتطأا وتيح خ منها  
 
 :  إشبال ظااأ بعض اتن وص: " قال ايااا انشااخ  :خامساً  -

  اتةرررأ س  فقررد  ررد  ررن معةرررأ أمررا إذا خ عنررا إك ظررااأ بعرررض اتن رروص اتقأ ديرر  واألواا رر
ارو ''  من ذتح مرلال قوتر  تعراك اتعوام يعوب  يف مدتوال ا فلعت اتدماوخ  كاعددا يف فهمها 

 .3اند د  - '' ااأ واتباطنل واة أ واتظ  األو  

اودر  فرال  يءن ال  برون شرأوامس   رت وعرال اتبراطن أو رت : قال يف شأح اتعقيد  اتواسطي  
خ بطودررر  ويف ارر ا اتلسرررا معرررىن اتقرررأ  واتبعررد مرررن و ررر  ومعرررىن االواجرررا  شرريء اودررر  باعابرررا

دسى ان  بون شيء اود  مما '' وادت اتباطن فلي  اودح شيء '' واال اساء من و   وقوت  
دسى أن  بون فوق  فلو قدخ فوق  شيء تبان اممت من  يف اتعلو واتبيان إذ ا ا شان اتظرااأ 

ن اتبرراطن وارر ا  وافررق أيف اتررددو واالواجررا  وارر ا شرروتررو مرران اودرر  شرريء تبرران أممررت منرر  
 ''(  قأ  ما  بون اتعبد من خب  واو سا دأ)  :قوت  

وتي  ا  عز و ت سابق  على أوتي  مت ما سواا و  أ ا   ابا  بعد   أ   مت أف: ن  قول أإك 
ياررر  مررا سررواا فأوتياررر  سررابق  تبرررت شرريء و  أ اررر  بقرراؤا بعررد مرررت شرريء وظااأ اررر  سرربحاد  فوق

وعلوا على مت شيء ومعرىن اتظهروخ  قارري اتعلرو وظرااأ اتةريء مرا عرال منر  وأوراط بباطنر  
وبطود  إواطا  ببت شيء حبي   بون أقأ  إتير  مرن دسكر  وار ا قرأ  دري قرأ  ا رت مرن 

 .ا ا تون وا ا تون   وبيب  

 . ''فمداخ ا ا األمساء األخبع  على االواط  واي إواطاان زمادي  ومبادي  

 (.اتظااأ واتباطن)وانبادي  يف قوت   ( او األول واة أ ) اتزمادي  يف قوت  ف

 (.22-23شأح اتعقيد  اتواسطي  من مالم شيل االسالم ابن تيمي  خلاتد ان لح ص) 



فهرررت دبقررري اتن ررروص علرررى ظااأارررا فيلارررب  يف   فاأمرررت فرررريل  اتررردماوخ اررر ا اتبرررالم بدقررر  
ظرن أن اتردماوخ  قبلر  أال مسأ عندئ  مرن اتاأو رت اتر ا ال األذاان ما قد  سري إك االحتاا ف

 . ؟ فما او انشأا يف ا ا انكأت 

وتبرررن أدقرررت ترررح مرررالم أارررت اتعلرررن يف انعيررر     يف   "ان رررلح"أدرررا ال أعرررأ  اررر ا  :أقوووول  -
وارر ا اترر ا . اتقررأ  ومال ررا ال  قاررري انلررول يف انشلوقرراد تعرراك ا  عررن ذتررح علررواً مبررياً 

 : علي  ماا  ا  تعاك وسن   خسوت  يل ى ا  علي  وسل ن يف عةأاد اتن وص ملت  ال  

 يف سبع  مواضع من ماا  ا  تعاك(  الر ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَوَوى: ) قوت  تعاك 

 (60:فرراطأ( )ُ   ُعووهُ ِإلَْيووِه َيْصووَعُد اْلَ ِلووُ  الط ياووُب َواْلَعَمووُل الص وواِلُ  يَوْرفوَ : ) وملررت قوترر  تعرراك 
(  تَوْعُرُج اْلَمالِ َ ُة َوالرُّوُح ِإلَْيِه ِفي يَوْوٍم َكاَن ِمْيَدارُُه َخْمِسيَن أَلْوَف َسوَ ةٍ : ) وملت قوت  تعاك 

 ( 2:انعاخا)
 ( 211:اتبقأ ( ) َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِ ي ُ : ) وقوت  تعاك 

 ( 61:األدعام( ) اِدِه َوُهَو اْلَحِ يُ  اْلَخِبيرُ َوُهَو اْلَياِهُر فَوْوَق ِعبَ : ) وقوت  تعاك  
ووووَماِء َأْن َيْخِسووووَف ِبُ ووووُ  اأْلَْرَ  فَووووِإَذا ِهووووَي َتُمووووورُ : ) وقوتررر  تعرررراك   (  أََأِمْ ووووُتْ  َمووووْن ِفووووي الس 
 ( 61:انلح)
 .وأواا   معأاا اتأسول يل ى ا  علي  وسل ن إك خب  تباخك وتعاك  

اجملمروع "    على عأش  ملي   دا وىت  قال شريل االسرالم ابرن تيمير  يف وأات  علو ا  تعاك 
قررد ويررف ا  تعرراك دسكرر    ماابرر  وعلررى تكرران خسرروت    برراتعلو واالسرراواء (: " 1/626")

 يف يماابرر      رراد ملرري  وررىت قررال بعررض أمررابأ أيررحا  اتةررافع  علررى اتعررأل واتسوقيرر  يف
 .اار" على اخللق وأد  فوا عبااا  ا  تعاك عالط  ن  أ اتقأ ن أتف اتيت   أو أز د تدل على

 : يف اتقأ  وانعي   -خاهن ا -وإتيح مالم األئم  

 :  21-21ص" اتعقيد  اتواسطي  " قال شيل االسالم ابن تيمي  يف  -6

أد  ئالط باخللق فتن ار ا ال تو بر  اتلغر  وارو  رال  مرا ( واو معبن ) وتي  معىن قوت  " 



لي  سلف األم  و ال  ما فطأ ا  علي  اخللق بت اتقمأ     من   اد ا  مرن أيرغأ أمجع ع
ئلوقات  واو موضوع يف اتكرماء وارو مرع انكرافأ ودري انكرافأ أ نمرا مران وارو سربحاد  فروا 

ومررت . عأشرر  خقيررت علررى  لقرر  مهرريمن علرريهن مطلررع علرريهن إك درري ذتررح مررن معررار خبوبيارر  
علررى وقيقاررر  ال باررراا إك  ا  مررن أدررر  فررروا اتعررأل وأدررر  معنررا ورررق ارر ا اتبرررالم اترر ا ذمرررأا

حتأ رف وتبررن   رران عررن اتظنررون اتباذبرر  ملرت أن  ظررن أن ظررااأ قوترر  يف اتكررماء أن اتكررماء 
تقلررر  أو تظلررر  واررر ا باطرررت بتمجررراع أارررت اتعلرررن واال ررران فرررتن ا  قرررد وسرررع مأسررري  اتكرررمواد 

ترزوال و كررح اتكررماء أن تقررع علررى األخا واألخا وارو اترر ا  كررح اتكررمواد واألخا أن 
 .إال بتذد  ومن   ات  أن تقوم اتكماء واألخا بأمأا 

: وقد ا ت يف ذتح اال ان بأد  قأ ت من  لقر  هيرت ممرا مجرع برس ذترح يف قوتر  : فصل 
وقوت  يرلى ا  . اة    ( وإذا سأتح عبااا عين فتر قأ ت أ يت اعو  اتداعي إذا اعان) 

ومررا ذمررأ يف اتباررا  ( اترر ا تدعودرر  أقررأ  إك أورردمن مررن عنررق خاولارر   إن  : )  عليرر  وسررلن
واتكن  من قأب  ومعيا  ال  نايف مرا ذمرأ مرن علروا وفوقيار  فتدر  سربحاد  تري  ممللر  شريء مرن 

 .اار "  مجيع دعوت  واو علي يف ادوا قأ ت يف علوا
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خمو  ا ب  و أبط  برأوح األدر  و برأا إتير  مالبكر  اخللرق اتنظرأ يف علرن اتقرأ  حتقرق اتقلرت 
: ) وترر  تعرراك عامرر  واررى معيرر  اتعلررن واالواطرر  مق: بانعيرر  اخلايرر  مررع ا  فررتن انعيرر  دوعرران 

ما  بون من  وآل  ال   إال ارو خابعهرن وال اكر  : ) وقوت  ( واو معبن أ نما منان اند د 
  7اجملاات  ( إال او سااسهن وال أاىن من ذتح وال أملأ إال او معهن أ نما مادوا 

اتنحت  (ا  مع ات  ن اتقوا وات  ن ان حمكنون  إن  : ) و اي  واى معي  اتقأ  مقوت  تعاك 
( ا  نررررع ا كررررنس  وإن   :     ) وقوترررر  613اتبقررررأ  ( بأ ن اا  مررررع ات  رررر إن  : ) وقوترررر   621

فهرر ا معيرر  قررأ  تارررمن انررواال  واتن ررأ وانسررا ومررال انعنيررس م رراوب  منرر  ع 11اتعنببررود 
تلعبد تبن ا ا م اوب  اطالع وإواط  وا ا م راوب  مرواال  ود رأ وإعادر    مرع يف تغر  

تعأ  تسيد ات حب  اتالئق  ال تةعأ بامازاا وال ا االط وال هاوخ  وال هادب  فمرن ظرن شري ا ا



مررن ارر ا فمررن سرروء فهمرر  أيت وأمررا اتقررأ  فررال  قررع يف اتقررأ ن إال  ايررا واررو دوعرران قأبرر  مررن 
وإذا سرأتح عبرااا عرين فرتر : ) ااعي  باال اب  وقأب  من عابدا باال اب  فاألول مقوت  تعراك 

ويرر ا دزتررت  وابررا تل ررحاب  خضرري ا  ع 611اتبقررأ  ( ت أ يررت اعررو  اتررداعي إذا اعرران قأ رر
 ؟ عنهن وقد سأتوا خسول ا  خبنا قأ ت فننا ي  أم بعيد فنناا   

 .فأدزل ا  تعاك ا ا اة   
أقأ  ما  بون اتعبد من خب  واو سا د وأقأ  ما  برون اترأ  مرن عبردا يف : ) واتلار قوت  
 فه ا قأب  من أات طاعا  ( يت  و  اتل

فوي صل ى اهلل عليه وسل    ك ا مع ال بي: ) و  ات حيح عن أيب موسى خضي ا  عن  قال 
ربعووا علوى أن سو   إن و  ال تودعون أس ر فارت عل أصوات ا بالت بير فيال يا أيها ال اس 

فهر ا (  لتوهأص  وال غا با إن الذي تدعونه سميع قريب أقورب إلوى أحودك  مون ع وق راح
قررأ   رراص باتررداعي اعرراء اتعبرراا  واتلنرراء وانمررد وارر ا اتقررأ  ال  نررايف ممررال مبا نرر  اتررأ  
خللقرر  واسرراواءا علررى عأشرر  بررت جيامعرر  و الزمرر  فتدرر  ترري  مقررأ  األ كررام بعرررها مررن بعررض 
تعرراك ا  عررن ذتررح علرروا مبرريا وتبنرر  درروع   ررأ واتعبررد يف اتةررااد جيررد خوورر  قأ برر   رردا مررن 

 : بين  وبين  مساوز تاقطع فيها أعناا انطي وجيدا أقأ  إتي  من  ليك  مما قيت  حمبو 
 يحبك وال ا ي أحب وأقرب***      من يدنو ويزع  أنه  ب  أال رُ 

ووخ ار  وأوبراؤا اتر  ن ارو عنردان أوك هبرن مرن أدسكرهن وأورت  وأات اتكرن  أوتيراء خسرول ا 
يف األقطاخ اتنائي  عن  من  يان وجأت  يف اند ن   إتيهن منها جيدون دسوسهن أقأ  إتي  وان

وا بون انةااقون تلبعب  واتبيت انأام جيردون قلروهبن وأخواوهرن أقرأ  إتيهرا مرن  ياارا ومرن 
وويا ا ا مع عدم تأيت اتقأ  منها فبيف مبن  قأ  من  لق  ميف  ةاء واو مكاو علرى 

  معطرت بعيرد مرن ا   لرى مرن حمبار  ومعأفار  عأش  وأات ات وا ال  لاساون   ذتح إك شبه
واتق ررد أن ارر ا اتقررأ   رردعو يرراوب  إك خمررو  ا برر  وملمررا ازااا وبررا ازااا قأبررا فا برر  بررس 
قررأبس قررأ  قبلهررا وقررأ  بعررداا وبررس معررأفاس معأفرر  قبلهررا الررت عليهررا واعررت إتيهررا واتررت 

 .اار(  و  اخاا          عليها ومعأف  بعداا اي من داائجها 
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 : وما تقاري  من انعار ( مع ) ماحد اً عن ملم  



 "  تلم اوب  بس أمأ ن ال  قع بينهما م اوب  واشهللاك إال يف وبن جيمع بينهما(  مع" ) 
 .اجلواخح وضأ  ت  أملل  األو ل  بلأ يف أفعال : وقك ن انعي  إك قكمس 

واتلار  بلأ يف األفعال انعنو    و  منت مع انريمنس وتبرت مرع اتارائبس وفهمرت : "    قال 
يووا مووري  اق تووي لربووك واسووجدي واركعووي موووع  : )انكررأت  مررع مررن فهمهررا ومنرر  قوترر  تعرراك 

)        ( داخلينوقيول ادخوال ال وار موع الو( )  وكونوا مع الصوادقين : )وقوت  ( الراكعين 
   ( إن معي ربي سيهدين( )  إن ي مع ما أسمع وأرى

 . أا باتعنا   وانسا ( :  ال تحزن إن اهلل مع ا) 
 عررين اترر  ن شرراخموا يف اال رران واررو اترر ا ( :  يوووم ال يخووزي اهلل ال بووي والووذين آم وووا معووه) 

وامراتس انر موخ ن يف قوتر  وقرد ذمرأوا اال وقع في  اال اماع واالشهللاك من األوروال وانر اات
قيرررت إدررر  مرررن برررا  انعيررر  يف االشرررهللاك فامامررر  (  واتبعووووا ال وووور الوووذي أنوووزل معوووه: ) تعررراك 

اال امراع يف اتزمران علررى ور   مررا  إمررا إن  برون تقررد أا أدرزل مرع دبوترر  وإمرا إن  بررون 
 .واتبعوا مع  اتنوخوقيت ألد  فيما وقع ب  االشهللاك اون اتزمان وتقد أا . اتاقد أ مع اتباع  

. مشمررت طيبرا مررع ز ررد : وقرد تبررون ان راوب  يف االشررهللاك برس انسعررول وبرس انرررا  مقوتر  
  (17:اتبهف( ) قَاَل ِإن َك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً ) : ن  بون من  قوت  تعاك أوجيوز 

وقرد وخا يف اتةرعأ " : عرن بعررهن   قرال " شرأح االنرام " بو اتسراح اتقةريا يف أدقت ذتح 
 : ود األقكام واو قوت  أن  اأمت تيلحق بأيف معىن  نبغي  (مع)اساعمال 

 وييصر ع ه  ول كل نجاد***    ييوم مع الرم  الردي ي قامة  
يف اترداخ أو يف اتزمران  رو  تقاري اال اماع إما يف انبران  رو  را معراً  (مع: )وقال اتأادت 

تآل رأ يف ورال  أورد ا يراخ أ راً   رو األخ واأل  فرتن  ع س سماناررا أو يف انعرىن   ا معراً د  تِ و  
اتن رأ  :  (مرع)يف اتعلرو وتقارري   را معراً : ا يف اتةأ  واتأتب   و وإم   ما ياخ اة أ أ اا 

 إن  )      ( اهلل مع وا ال تحوزن إن  : ) ارو انن روخ  رو قوتر  تعراك  (مرع)وانرا  إتي  تسا  
)    (  اهلل موع المتيوين واعلمووا أن  ( )  وهوو مع و  أيون موا ك وت ( )  يووات  اهلل مع الوذين ا

 .اار"  اداهى(  معي ربي سيهدين إن  



انعيررر  انرررا معنو ررر  ال تقارررري ا االطررراً يف " :  آم ووول موووع الموووؤم ين" قوتررر  : أقرررول  -
مللر  يف  مبان معس  أو زمن معس  فهري تانراول مرت مرريمن مرن عهرد  ام إك قيرام اتكراع  وقرت

 إخل "  مع التا بين: " قوت  
وارري تقاررري اتن  ررأ واتاأ يررد ممررا يف قوترر  (  وكونوووا مووع الصووادقين: ) ..ومللرر  قوترر  تعرراك 

 (  ِإن  الل َه َمَع ال ِذيَن اتو َيْوا: ) تعاك 
باالمجراع ( وهوو مع و  أي موا ك وت  :) وتقاري االطالع واتعلن وانةااد  ممرا يف قوتر  تعراك

  .ا ا معار ا ا اتن  وص واتكياقاد تقاريها وتيكت من اتاأو ت يف شيء و 
إذا سل مت  بأن  ا  سبحاد  وتعاك فوا مساوات  مكاوط على عأشر  مرن دري حتأ رف وال تعطيرت 

ومن دي تسو ضط وال متليت وأد ر  منرز ام أن  برون يف شرينط مرن  لقر  س ره ت  عليرح اال ران مبعير   
وبقأبرر  مررن عبررااا علررى اتو رر  اتالئررق برر   ررت  وعررال اترر ا قررأ خا اتك ررلف    واخلاي رر  ا  اتعام رر

وأاخمررت  بطررالن مررا   قررأ خا انعطلرر  وانةررب ه  وأاررت انلررول وووررد  .ات رراحل خضرروان ا  علرريهن 
 .اتو وا 

ورددا س ره ت مشأاتر ط يف  رد أ  -وت  انلرت األعلرى-وإذا مان اتبون مل   يف قبر  ا   ت  وعال 
مرع ئلوقاتر  انعير   -مع مود  فوا عأش  برائنم مرن  لقر -على انريمن أن   ريمن بأن  ا  تعاك 

اتعام  واخلاي   وقأب  من  لقر  مرع إ التر  وتنررز ه  أن  برون يف شريءط مرن ئلوقاتر  تعراك ا  
ال يف ذاتر  وال : مللر  شريءم ألن  ا  تي  م. عم ا  قول أات انلول ووود  اتو وا علوًّا مبياً 

 .يف أمسائ  ويسات  وأفعات  

 
 .وأسأل اهلل أن يهيئ لهذه ال لمات آذاناً صاغية وقلوباً واعية 

 
 إن  ربي لسميع الدعاء

 وصلى اهلل على نبي ا محمد
 وعلى آله وصحبه

 .وسل 
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