مناقشة
اهلادي املختار
يف ذبه عن الصوفية
( احللقة)2

كتبه

ربيع بن هادي عمير المدخلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد :
فقد اطلعت على مقال بعنوان " أمتىن أن تقرأأ اتاراخ ل تاجرد بنسكرح ورروخ أارت اتا رو "
بارراخ ل  -اجلمع ر  2مجررااآل اة ررأ  6221ار ر  -تلمكررمى بايررااا انشارراخ دة رأت أ ررد
اند ن يف ملحقها " :اتأسات " ارمن أقواالً باطل دافع هبا عن اتا و واتغال في فأأ ت
تزاماً أن أفند تلح األقوال وأن أبدأ باتعنوان .
فأقول وباهلل التوفيق :
 -أوالً  :أفيدك أدين يل عنا ر باتاراخ ل مرن يرغأا وأر أعرأ ات روفي وتاخرهرا معأفر

يرد

وأعررأ ئاب هررا ومقاتلهررا وعنرردا ماررت مل رري مررن مريتسرراد ات رروفي وماررت ملرري يف دق ررداا
وعندا عدا من مريتساد اتطائس اتايجادي ملت :
 - 6وااأ انعار يف فيض أيب اتعباس اتاجار  :تأتيف علي وأازم اتاجار
 - 2اتسوز واتنجا  :تأتيف حممد اتكيد اتاجار
 – 3اخلالي اتوافي اتظأ س يف شأح األوخاا اتالزم واتوظيس تلطأ ق اتاجادي اتةأ س
 – 2أقرروآل األات ر واتلااررس علررى أن سرريدا أاررد حممررد اتاجررار ررا ت قطررا ا مررد س
بيقس .
ويف ا ر ا اتباررت مررن اترررالل وال سرريما اتقررول بووررد اتو رروا وانلررول وووررد األا رران ومررن
اتب ر علررى ا وعلررى خس روت يررلى ا علي ر وسررلن مررا رجررت من ر شررياطس اجلررن واألد ر
والسيما ما اعلق بسرائت يال اتساتح واعاقاا اتاجادي أن ا ا اتطأ ق تلقااا أاد اتاجار
ملها من خسول ا يلى ا علي وسلن قظ ً وأن خسول ا أ لا بسرت يال اتسراتح أوالً
أن انررأ اتواوررد منهررا تعرردل اتقررأ ن سررت مرأاد أ ررلا اديراً :أن انررأ اتواوررد تعرردل مررن

مت تكبيح وقع يف اتبون ومن مت ذمأ ومن مت اعاء مبي أو يغي ومن اتقرأ ن سرا ال
مأ ألد من األذماخ .
وعندان يال انأ اتواود منها بكبعس أتف ام ( وااأ انعار ص .)631 - 631 /
ويررن أماذ ررت أ ررأآل وررول ار ا ات ررال انسرهللا علررى خسررول ا ال اكررع انقررام تر مأاا تعاررل
أضعا أضعا ا ا األماذ ت اخ ع إتيها يف انقال األول .
 -ثانياً :

 -1قال الهادي المختار  " :ذمأ اتدماوخ اند لي أدين جتاالرت األئمر اتر ن اعامرد علرى
أقر رواين يف دق ررد ات رروفي وأ ة ررى أن ب ررون ار ر ا اتاجاا ررت ررا عم ررت بر ر اتبل رروآل ف ررازعن أن
اتدماوخ وفق ا جتاات او أ را مليا ا أوخاد عن أئم وعلماء واعرا أد رسوا اتا رو
وجتاات ما ذمأت من أعمال أات اتا رو يف دةرأ اتردعو واالسرالم يف أ راء انعمروخ و برن
تلرردماوخ أن أا ررع أ ط ر اتعررار االسررالمي و ق رأأ اتارراخ ل تيجررد بنسك ر وجررن وررروخ أاررت
اتا و .
جتاات اتدماوخ مت ذتح و اقا أ انكأت بأماها بويرسها بأارا عبراخاد البرن تيمير وابرن اتقرين
واتر ايف يف بعررض أفرأاا ات رروفي ومررن خ ررع إك ماررت اررريالء األئمر ودرريان سرريجد إن مرران
من ررسا و نظررأ باجررأا أن انكررات تيكررت عبرراخاد يف ورراا بررت ارري تقيررين موضرروعي نررنه
بأممل .
وانقيق أن مات اتعلماء ملي مبدح ات وفي ودقدان اتنقد اتبناء اجملرأا عرن اتاع رت أمرا مرن
تع ت ضدان أو تابع األ طاء فكيجد ما بات و قول ألدر ال أورد مرنهن ردعي اتع رم
" اار.
 الجواب :األئمر اتر ن اواجررت بررأقواين فيهررا دقررد علمرري بر خ اتنرراس مررن أباطيررت وضررالالد ات رروفي
و أبط اتناس بباا ا وسن خسوت يلى ا علي وسلن .

وات ن تعلقت أدت ببالمهن ما بس مغموص علير يف ا نر ماتقأضراوا وإبرأااين ديراس زعرين
اتايجادي يف ا ا اتع أ وما برس ههرول ال عرأ وتعلر مرن ات روفي ومرا برس مرن ال رعرد مرن
اتعلماء .
فبالمه ررن ال ررلح نعاخضر ر م ررالم االم ررام أا ررد وأيب زخعر ر واتر ر ايف ود رريان ررن طع ررن يف
ات وفي ومنهجهن ومابهن فلي ع انن ف إك اتبات اتيت ذمأاا ات ايف وابن اجلوزا تيعرأ
يح دقد اتعلماء ات ن اواججت برأقواين وأارن دايرحون ت مر وتيعرأ علرى األقرت طرأ
مررن عاخضررت بررأقواين أق روال اررريالء األئم ر اتعررانس بباررا ا وسررن خس روت يررلى ا علي ر
وسلن وما مان علي ات حاب اتبأام خضي ا عنهن .
 -2قررال  " :ذمررأ اترردماوخ أن علمرراء انغررأ قرراموا بررتوأاا ماررا االويرراء وتر ن مرران ماررا
االوياء قد أوأا بكبت فان معأوفر فر تح و رت أ ررا مرع مارت ابرن ورزم وتكربت رالرف
عررن سرربت إورأاا االويرراء وانكررأت مادررت ا اهرراااً ررن أقرردم علررى ذتررح تبنهررا ر تررري أ علررى
اداةاخ اتباا وقبوت بس انكلمس مةأقا ومغأبا.
وت ن مان ماا االوياء قد اوأا فتن مليا من أات اتعلن ر حتهللا ب ائأان فأد رسوا اتغرزايل
قول االمرام اتر ايف عرن اتغرزايل  '' :اتةريل االمرام اتبحرأ وجر االسرالم أعجوبر اتزمران ز رن
اتد ن أبو وامد ياوت اتا اديف وات ماء انسأط '' .
 -أقول  :وتل ايف يف اتغزايل دقد الذع فلماذا ر تةرأ إتير ور تنقرت منر شري اً وقرد دقرت دقردا

عن عدا من اتعلماء منهن انازخا وابن اتعرأيب واتقاضري عيراا واتطأطوشري وقاضري اجلماعر
حممررد بررن اررد ن اتقررأطيف و ررا دقلر عررن ابررن اتعررأيب قوتر  " :شرريشنا أبررو وامررد بلررع اتسالسررس
وأخاا أن اقيأان فما اساطاع " اتكي (. )327/61

وذمأ انازخا عن أود أيحا اتغزايل أن اتغزايل مران تر عبرو علرى خسرائت إ روان ات رسا
اتريت أتسهررا ابرن سررينا واري اكررون خسرات ( )326/61وأدر عرول يف اتا ررو علرى أيب ويرران
اتاوويردا ومعلرروم زددقر ابررن سرريناء وأيب ويرران اتاوويردا مرراذا كرراسيد اتغرزايل مررن اتعبررو
على خسائت إ وان ات سا ومااباد اتاوويردا وتقرد ظهرأد اخارا علير يف فلكرسا اتريت بلعهرا

ويف ت وف ات ا سيطأ علي .
 -3وقال ايرااا  :و قرول االمرام ابرن اجلروزا '' :يرنف اتبارت انكران يف األيرول واتسرأوع
اتيت ادسأا حبكن وضعها وتأتيبها و حتقيق اتبالم فيها '' .
 أقول  :قال ات ايف يف اتكي (: )322/61" قررال أبررو اتسررأا ابررن اجلرروزا يررنف أبررو وامررد االويرراء وم ر ا باألواا ر اتباطل ر ور علررن
بطالا ررا وتبل ررن عل ررى اتبة ررف و ررأا ع ررن ق ررادون اتسقر ر وق ررال ع ررن انر رأاا باتبوم ررت واتقم ررأ
واتةم اتلوايت خ ان إبأااين أدواخ اي وجت ا عز و ت ور أا ا ا انعأوفاد وار ا مرن
رن مررالم اتباطني ر وقررد خا ابررن اجلرروزا علررى أيب وامررد يف ماررا االويرراء وبررس طررأا يف
هلداد مساا ماا األوياء "
 -2قررال ايررااا  " :وقررد أ ررىن اتعلمرراء علررى ماررا االويرراء فنظررأوا إتي ر مبوضرروعي وإد ررا
قال ابن اتكببي  " :واو من اتبات اتريت نبغري االعانراء هبرا وإشراعاها تيهاردا هبرا ملري مرن
اخللق " .
وقال :وتو ر بن تلناس يف اتبات اتيت ينسها أات اتعلن إال االوياء تبساان(" )6
وقررال ايررااا  :قررال ابررن ملرري  " :ويررنف يف ار ا انررد ماابر إويرراء علرروم اتررد ن واررو ماررا
عجيررت ةررامت علررى علرروم ملرري مررن اتةررأعياد و ررزوا بأشررياء تطيسر مررن اتا ررو وأعمررال
اتقلو تبن في أواا ملي دأائت ومنبأاد وموضروعاد ممرا و رد يف دريا مرن مارت
اتسأوع " .
 أقووول  :نرراذا ر ت ر مأ مررا دقل ر ابررن ملرري يف ا ر ا انوضرروع دسك ر مررن تةررنيع اتعلمرراء علررىاتغزايل ومااب االوياء ؟!!
( : )6إن يررح ار ا اتبررالم عررن اتكررببي فروا ماأد ررف وال د ررح ويف االويرراء مررن اترررالالد ات رروفي واتسلكررسي
وملأ األواا انوضوع ما و ت ذم ا ا اتباا واتاح أ من وادظأ إك اتكببي ميف ر ةأ من قأ ت وال مرن
بعيد إك ما ترمن ماا االوياء من انشاطأ وانهاتح ال سيما على ضعا اتنسوس .

وي قال ابن ملي -خا ا  " : -وقد شنع علير أبرو اتسرأا ابرن اجلروزا ابرن ات رالح يف
ذتررح تةررنيعا ملريا  .وأخاا انررازخا أن بررأا ماابر إويرراء علرروم اتررد ن ومر تح درريا مررن انغاخبر
وقرراتوا ار ا ماررا إويرراء علرروم ا نر وأمررا ا ننررا فتويرراء علومر ماررا ا وسررن خسروت -يررلى
ا علي وسلن -مما قد وبيت ذتح يف تأمجا يف اتطبقاد .وقرد ز رف ابرن شربأ مواضرع
إوياء علروم اترد ن وبرس ز سهرا يف م رنف مسيرد وقرد مران اتغرزايل قرول أدرا مز ري اتبرراع يف
انررد و قررال إدر مررال ررأ عمررأا إك مسرراع انررد واترراحسا تل ررحيحس وقررد يررنف ابررن
اجلوزا ماابا على االوياء ومساا علوم األوياء بأداتيط االوياء قال ابن اجلوزا أتزم بعض
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
ومادت وفات يف وم اال نس اتأابع عةأ من مجااآل اة رأ مرن ار ا اتكرن وافرن بطروس خار
ا تعاك وقد سرأت بعرض أيرحاب وارو يف اتكرياا فقرال أويرين فقرال عليرح براال الص ور
زل بأخاا وىت ماد خا ا " اار.
وقررد خأ ررت مررا دقل ر ابررن ملرري مررن دقررد وتةررنيع نررا يف ماررا االويرراء مررن عرردا مررن اتعلمرراء
اتنايحس -خاهن ا و زاان ا

أوكن اجلزاء على د حهن تسإسالم وانكلمس. -

 وأقول  :فتن يحت توبا فأسأل ا أن اقبلهرا -وتري اعهللاضرنا واعرهللاا اتعلمراء علرىتوبا  -وإَّنا على ماب وما اود يف مااب "االويراء" ودريا مرن اتررالالد ات روفي مرن انلرول
ووود اتو وا واتسلكس وم ا األواا انوضوع واترعيس .
 -5قررال ايررااا انشارراخ  " :ودرري ذتررح ملرري مررن أقروال أاررت اتعلررن فير ملررت انررافا اتعأاقرري
ومررن انعايررأ ن اتةرريل وسررف اتقأضرراوا  ...أ ررع إتير يف مواقعر و ويررا ماررا
االمام اتغزايل وج االسالم وهدا انائ اخلامك ت احل أاد اتةامي " " اار .

"

 أقول  :تقدم تح بطالن اعرواا علرى اتعلمراء إن مران انراك مرن ردح اتغرزايل ومابر فرتناتقاعررد عنررد أئم ر انررد واتسق ر أن اجلررأح انسكررأ مقررد مم علررى اتاعررد ت وأمررا اتقأضرراوا فررال
با ب إال مسل م من انق وانج .

وات ا عال اتغزايل هدا انائ اخلامك فقد ظلن دسك ور ن ح تسإسالم وال تلمكلمس .

 وأقووول  :ررزآل ا رياً مررن أوأق روا االويرراء نررا في ر مررن اترررالالد وتررو ر بررن في ر إالوود اتو وا واألواا انوضوع تبسى ذتح موِ باً الوأاق اع عنح األباطيت األ أآل .
أما خوا بعد ذتح فرال وجر يف خوا ر وال يف أقروال وأفعرال مأو ير فهر ا وذاك تري فيهمرا
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 :ف ررتن قل ررت  :مي ررف ا ر يروخ أن ال ة ررااد إال واو ررداً وا ررو ة ررااد اتك ررماء واألخا وس ررائأ
األ كررام ا كوس ر واررى ملرري فبيررف بررون اتبلرري واوررداً ؟ فرراعلن أن ا ر ا دا ر علرروم
انباشرساد  .وأسرأاخ ار ا اتعلررن ال جيرروز أن تكررطأ يف ماررا ع فقررد قررال اتعرراخفون :إفةرراء سررأ
اتأبوبي مسأ او دي ماعلق بعلن انعامل دعن ِذ ْمأ ما بكأ سروخ اسرابعااك برن :وارو
أن اتةرريء قررد بررون مل رياً بنرروع مةررااد واعابرراخ و بررون واوررداً بنرروع ررأ مررن انةررااد
واالعابرراخ وار ا ممررا أ ين االدكرران ملرري إن اتاسررت إك خوور و كرردا وأطأافر وعأوقر وعظامر
وأوةائ واو باعاباخ أ ومةااد أ أآل واود إذ دقرول إدر إدكران واوردع فهرو با ِالضراف
إك االدك ررادي واو ررد وم ررن م ررن ش ررشن ة ررااد إدك رراداً وال رط ررأ بباتر ر مل ررأ أمعائر ر وعأوقر ر
وأطأاف وتس يت خوو و كدا وأعرائ واتسأا بينهما أد يف وات االساغأاا واالساهااخ بر
مكاغأا بواود تري فير تسأ رق ومأدر يف عرس اجلمرع وانلاسرت إك اتبلرأ يف تسأقر فبر تح
مررت مررا يف اتو رروا مررن اخلرراتق وانشلرروا تر اعابرراخاد ومةررااداد ملرري ئالسر فهررو باعابرراخ
واود من االعاباخاد واود وباعاباخاد أ أ سواا ملي وبعرها أش يد ملأ من بعض وملات
االدكرران وإن مرران ال طررابق اتغررأا وتبنر نبر يف اجلملر علررى ميسير م رري اتبلررأ يف وبررن
انةررااد واوررداً و كررابس هب ر ا اتبررالم تررأك االدبرراخ واجلحرروا نقررام ر تبلغ ر وتررريمن ب ر إ رران
ت ررد ق فيبررون تررح مررن وي ر إدررح مررريمن هب ر ا اتاوويررد د رريت وإن ر بررن مررا منررت ب ر
راتنبو وإن ر تبرن دبيراً مران ترح د ريت منر بقردخ ق يرو إ ادررح
يرساح ممرا أدرح إذا منررت ب ي
وا ا انةااد اتيت ال ظهأ فيها إال اتواود انق تراخ تردوم وتراخ تطرأأ مراتلا اخلراطف وارو

األملررأ واترردوام دررااخ عز ررز وإك ار ا أشرراخ انكررس بررن من رروخ انررالا وي ر خأآل اخلر يرواص
دوخ يف األسساخ فقال :
فيما ذا أدت ؟فقال :أاوخ يف األسساخ أليحح واتيت يف اتاومت وقد مان من اناروملسع فقرال
انكس :قد أفنيت عمأك يف عمأ ِان باطنح فأ ن اتسناء يف اتاوويد ؟ فبأن اخل يرواص مران يف
ت حيح انقرام اتلاتر يف اتاوويرد فطاتبر بانقرام اتأابرعع فهر ا مقامراد انوورد ن يف اتاوويرد
على سبيت االمجال " االوياء (. ) 307 – 301 /2
فررادظأ ميررف قررأخ ووررد اتو رروا هب ر ا األسررلو و رررأ األملررال تيقنررع اتواقررف علررى مالم ر
هب ر ا اتعقيررد وأمررد ذتررح باساةررهااا بقررول ان ررالا ات ر ا أفررىت علمرراء االسررالم بقال ر بع ررد
تأمدان من إنااا وزددقا .
وتلغزايل مات أ أآل ملت " اتبات انرنون هبا على دي أالها " سلح فيها مكلح انالود
يف معىن اتةساع .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في التوسل والوسيلة (ص: )73-73

" وقد أودث قوم من مالود اتسالسس اتداأ تلةأك شي اً أ ذمأوا يف ز اخ اتقبروخ ممرا
ذمررأ ذتررح ابررن سررينا ومررن أ ر عن ر م رراوت اتباررت انرررنون هبررا ودياررا( )6ذمررأوا معررىن
اتةساع على أيرلهن فرتان ال قرأون برأن ا لرق اتكرمواد واألخا يف سرا أ رام وال أدر
عل ررن اجلزئي رراد و ك ررمع أي رواد عب ررااا وجيي ررت اع رراءان فة ررساع األدبي رراء وات ررانس عل ررى
أيررلهن تيكررت ممررا عأفر أاررت اال رران مررن أاررا اعرراء رردعو بر اتأ ررت ات رراحل فيكرراجيت ا
اعاءا .مما أن ما بون من إدزال انطأ باساكرقائهن تري سربب عنردان إ ابر اعرائهن برت
ا ررن زعم ررون أن ان ررري أ يف ور روااث اتع ررار ا ررو ق رروآل ات ررنس أو انأم رراد اتسلبير ر أو اتق رروآل
اتطبيعي ر  .فيقوتررون :إن االدكرران إذا أوررت خ رالً يرراناً قررد مرراد ال سرريما إن زاخ قررلا فتد ر
اتسعرال
ب ت تأوو ات ال بأوح ذتح انيت فيما سريض علرى تلرح اترأوح انساخقر مرن اتعقرت ي
عنرردان أو اتررنس اتسلبي ر سرريض علررى ا ر ا اتررأوح اتزائررأ انكاةررسع مررن درري أن علررن ا
بةرريء مررن ذتررح  -بررت وقررد ال تعلررن اتررأوح انكاةررسع هبررا بر تح  -ومللروا ذتررح باتةررم إذا
إذا قابررت انررأ مررأ أ ررأآل فرراا
قابلهررا مررأ فتد ر سرريض علررى انررأ مررن شررعاع اتةررم
( : )6ق د ب اتغزايل ادظأ ص (.)617

عليهررا مررن تلررح انررأ وإن قابررت تلررح انررأ وررائط أو مرراء فرراا علير مررن شررعاع تلررح انررأ
فهب ر ا اتةررساع عنرردان وعلررى ا ر ا اتو ر ناسررع اتزائررأ عنرردان .ويف ا ر ا اتقررول مررن أد رواع
اتبسأ ماال رسى على مرن تردبأا وال خ رت أن األو ران ب رت عنرداا مرن اتةرياطس و طراهبن
وت رأفهن مررا اررو مررن أسرربا ضررالل بررين ام و عررت اتقبرروخ أو ادًررا اررو أول اتةررأك .وي ر ا
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
وملم وعادق وا ا رأآل عنرد قبروخ األدبيراء ودريان وإَّنرا ارو شريطانع فرتن اتةريطان ا روخ
ب وخ االد و دعي أودان أد اتنيف فالن أو اتةيل فالن و بون ماذبًا يف ذتح " اار.
وقال شيل االسالم ابرن تيمير يف اتاوسرت واتوسريل (ص  " : )676-611فانرد ترو مران
ابااً ( )6مان معناا أد اطرت اتعقرت يف أول أوقراد لقر وأدر لرق قبلر دريا وأدر حت رت
ب ر ا ر ا األمرروخ األخبع ر ال مررت ان ررنوعاد .و "اتعقررت" يف تغ ر انكررلمس م رردخ عقررت عقررت
عق رالً و رأاا ب ر اتقررو اترريت هبررا عقررت .وعلرروم وأعمررال حت ررت ب ر تح ال رأاا هبررا قررط يف تغ ر
واأ قائن بنسك فال بن أن أاا ا ا انعىن بلسا اتعقت.
مررع أدررا قررد بينررا يف مواضررع أ ررأ فكرراا مررا ذمررأوا مررن هر اتعقررت ات ررأ ح وأن مررا ذمررأوا مررن
اجملأااد وانساخقاد ناهي أمأان في إك إ براد اترنس اتريت تسراخا اتبردن برانود وإك إ براد
ما جتأاا اتنس من انعقوالد اتقائم هبا فه ا مناهى ما لباود من انق يف ا ا اتبا .
وانق رروا انررا أن ملرياً مررن مررالم ا وخسروت ررابلن بر مررن كررلح مكررلبهن و أ ررد مرأااان ال
مأاا ا وخسوت مما و د يف مالم ياوت اتبات انرنون هبا وديا.
ملررت مررا ذمررأا يف "اتلرروح ا سررو " وي ر

عل ر اتررنس اتسلبي ر وتسررا "اتقلررن" وي ر

عل ر

اتعقت األول .
قلت أدا خبيع وقأ ت من ا ا ما قات اتغرزايل يف "اتأسرات اتلددير " يف ( )661 – 662/6مرن
اتق وخ اتعوايل " :اتطأ ق اتلار واو اتاعلين اتأبار على و هس :
( : )6عين ود " أول ما لرق ا اتعقرت قرال تر  :أقبرت فأقبرت .قرال :أابرأ فرأابأ .فقرال :وعرزيت مرا لقرت
وبح أعطي وبرح اتلروا وبرح اتعقرا " وارو ورد باطرت يف إسرنااا ال ر مرن
لقاً أمأم علي منح فبح
اتب ابس .

اتو ر األول إتقرراء اتررووي واررو أن اتررنس إذا مملررت ذا ررا ررزول عنهررا ادر اتطبيع ر واخن
انررأص واألمررت يف اتسادي ر وتقبررت بو ههررا عل رى باخئهررا ومنة ر ها وتامكررح درروا مبرردعها
وتعامد على إفاات وفيض دوخا .وا تعاك حبكن خعا ا قبت على تلرح اترنس إقبراالً مليراً
و نظررأ إتيهررا دظ رأاً إالاي راً و اش ر منهررا توو راً ومررن اتررنس اتبلرري قلمررا و ررنق فيهررا مجيررع
علومر و رري اتعقررت اتبلرري مررانعلن واتررنس اتقدسرري مرراناعلن فيح ررت مجيررع اتعلرروم تالررح
اتنس و ناق فيها مجيع ات وخ من دي تعلن وتسبأ".
و قررول عررن االيررام ( )661/6يف اتق رروخ" :وات ر ا ب ررت عررن االيررام كررمى علم راً تررددياً
واتعلن اتلدر او اتر ا ال واسرط يف و روت برس اترنس وبرس اتبراخا وإَّنرا ارو ماترروء مرن
سرأاا اتغيررت قررع علررى قلررت يررا ط فرراخل تطيررف وذتررح أن اتعلرروم ملهررا وايررل معلومر يف
ررواأ اتررنس اتبلي ر األوك ات ر ا اررو يف اجل روااأ انساخق ر األوتي ر ا ر ر باتنكررب إك اتعقررت
األول منكررب و رواء إك ام علي ر اتكررالم وقررد بررس أن اتعقررت اتبلرري أشررأ وأممررت وأقرروآل
وأقررأ إك اتبرراخا تعرراك مررن ات رنس اتبلي ر واتررنس اتبلي ر أعررز وأتطررف وأشررأ مررن سررائأ
انشلوقاد فمن إفاض اتعقت اتبلري اوترد االيرام ومرن إشرأاا اترنس اتبلير باوترد االيرام
فاتووي ولي األدبياء وااليام ز ن األوتياء".
إك أن قول يف (ص " :)667وفأا بس اتأسات واتنبو ع فاتنبو قبول اتنس اتقدسري وقرائق
انعلوماد وانعقوالد عن واأ اتعقت األول".
واتأسات تبليغ تلح انعلوماد وانعقوالد إك انكاسيد ن واتقابلس.
إك أن قررول :فررتذا أخاا ا تعرراك بعبررد رياً خفررع انجررا بررس دسك ر وبررس اتررنس اترريت ارري
اتلوح فيظهأ فيها أسأاخ بعض انبنوداد واداق فيها معار تلرح انبنودراد فاعارل اترنس
عنها مما تةاء نن ةاء من عبااا".
وتسا "انلبود" و"اجللود" و "انلرح" وير عرت ذترح عبراخ عرن اترنس واتعقرت وتسرا
"اتةساع " وي عت ذتح فيراً سيض من اتةسيع على انكاةسع وإن مان اتةرسيع قرد ال
دخا وسلح يف ا ا األموخ و واا مكاتح ابن سينا مما قد بكط يف موضع أ " .
قررال اتغرزايل يف انرررنون بر (" :)616/2وأمررا شررساع األدبيرراء واألوتيرراء فاتةررساع عبرراخ عررن
درروخ ةررأا مررن انرررأ االيي ر علررى ررواأ اتنبررو و ناةررأ منهررا إك مررت ررواأ اسرراحبمت

مناسرربا مررع ررواأ اتنبررو ع تةررد ا بر وملررأ انواظبر علررى اتكررنن وملررأ اتر مأ بات ررال علي ر
يررلى ا علير وسررلن وملاتر درروخ اتةررم إذا وقررع علررى انرراء فتدر ررنعب منر إك موضررع
ئ وص من انائط ال إك مجيع انواضرع وإَّنرا ا ران ذترح انوضرع نناسرب بينر وبرس انراء
يف انوضررع وتلررح انناسررب مكررلوب علررى سررائأ أ رزاء انررائط وذت رح انوضررع اررو ات ر ا إذا
أا من ط إك موضع اتنوخ من اناء و لت من زاو إك األخا مكاو تلزاو انايل
مررن اخلررط اخلرراخا مررن انرراء إك قررأص اتةررم حبي ر ال بررون أوسررع من ر وال أضرريق .ملررال
ذتح الئرح وار ا ال برن إال يف موضرع ئ روص مرن اجلرداخ فبمرا أن انناسرباد اتوضرعي
تقار رري اال ا رراص بادعب رراس اتن رروخ فانناس ررباد انعنو ر ر اتعقلي ر ر أ رر راً تقار رري ذت ررح يف
اجلوااأ انعنو ومرن اسراوك علير اتاوويرد فقرد تأمردد مناسربا مرع انررأ االيير فأشرأا
علي ر اتنرروخ مررن درري واسررط ومررن اسرراوتت علي ر اتكررنن واالقاررداء باتأسررول وحمب ر أتباع ر ور
تأسل قدم يف مالوظ اتوودادي ر تكاحبن مناسبا إال مع اتواسرط فرافاقأ إك واسرط يف
اقابرراس اتنرراخ ممررا ساقررأ انررائط ات ر ا ترري مبةرروفاً تلةررم إك واسررط انرراء انبةررو
تلة ررم إك مل ررت ار ر ا تأ ررع وقيقر ر اتة ررساع يف ات رردديا ف رراتوز أ انمب ررن يف قل ررت انل ررح
انش روص باتعنا ر قرد غرري انلررح عرن اسرواد أيرحا اترروز أ عسرو عرنهن ال نناسرب بررس
انلح وأيحا اتروز أ تبرن ألارن ناسربون اتروز أ انناسرت تلملرح فساضرت اتعنا ر علريهن
بواسررط اترروز أ ال بأدسكررهن وتررو اختسعررت اتواسررط ر تةررملهن اتعنا ر أي رالًع ألن انلررح ال
عأ أيحا اتوز أ وا ا ايهن ب إال باعأ ف اتوز أ وإظهاخا اتأدب يف اتعسو عنهن"...
برأأ ا االسالم من ا ا اترالل ات ا اود ضالل اجلاالي .
وملت اتق وخ اتعوايل قول يف معأاا اتكاتبس من اتق وخ اتعوايل ( " : )611/3وقد أ ل
اتةاخع علي اتكالم أن اخلري مرن انالئبر واتةرأ مرن اتةريطان فرال برد مرن أ رأ ب رت علرى
انالئب ر ونررا مادررت اتررنس خووادي ر قبلررت عررن اتأووررار وتررأ أد عن ر فلرروال اتعقررول انعررل
عنها بانالئب انمد تلنسوس من اخا نا عقلت معقوالً اتبا ".

وأما تعلقح بعباخاد قايا ات ايف وإدساتح تنقدا تلغزايل وم تح إدساترح تنقرد اتعلمراء اتر ن
اداقرردوا حبررق ودقلر عررنهن اتر ايف ( )6فهر ا أمرروخ دأ بر بعيررد عررن اتن ررح تسإسررالم وانكررلمس
وفيها تغأ أ باجلهال وانغسلس .
 ثالثاً  :قال  " :اباالءاد بعض أئم اتا و :أوخا ات رردماوخ ان ررد لي َّن رراذا م ررن أئم ر اتا ررو ذم ررأ م ررنهن أب ررا ز ررد اتبك ررطامي وذا اتن ررون
ان أا واجلنيد وانبين اتهللم ا وذمأ أان تعأضوا تلنسي أو ديا وعرزا ذترح إك اتةرعأار يف
طبقات .
وانأ

عندا على ا ا اتبالم من و هس :

األول  :أ ة ررى أن ب ررون ات رردماوخ ق ررد اد ررت إتب رراع األمادر ر اتعلمير ر ألدر ر دق ررت مالم ررا ع ررن
اتةررعأار مرران ق رردا من ر أن ظهررأ أن أاررت اتا ررو مررادوا اائمررا اعأضررون تالبرراالء وسرراا
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 اتبح ر اتعلمرري وهب ر ا بررون اترردماوخ قررد رردمهن بغرري
ق د.
اتو اة أ أن اتدماوخ اساشدم ا ا اتبالم نا يف دس عقو وأضرا
مررن عنرردا  -أن علم رراء االسررالم اررن ات ر ن عمل روا ا ر ا ألئم ر اتا ررو تب ررن مررالم األئم ر
واتعلماء يف اريالء األئم ال كند موقف اتدماوخ خبيع .
وتعرأ ض اتردماوخ بسانر بعررض مةرا ل اتا رو جيعلنرا داكراءل ميرف سريبون موقرف اترردماوخ
ا و ت تكيددا انكس بن على خضي ا عنهما ومن بعدا األئم ماتح وااد واتبشراخا
واتقاضي عياا واتعز بن عبد اتكالم سلطان اتعلماء بت وابن تيمير ودريان فهرت االبراالء
ذم أم ا اباخ أفع ا ب اخ اد اتعلماء وات انس؟ بغض اتنظأ عن تساييت مت وات .

( : )6ادظأ (ص )2من ا ا اتبح .

 أقول : -6وقوتر ررح  " :ابر رراالءاد ات ر رروفي " ار ررت تأ ر ررد هب ر ر ا أار ررا مر ررن ر ررن ابر رراالءاد األدبي ر رراء
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 ار ا انعاملر مررن أ رت ا ررنهن
ومتكبهن باتباا واتكن وإَّنا من أ ت اترالل واتزددق اتيت أ د من مالمهن .
 -2وما قوتح أ ةى أن بون قد ادت األماد اتعلمي ألد دقت مالمراً عرن اتةرعأار مران
ق رردا منر أن ات رروفي مررادوا اائمراً اعأضررون تالبرراالء وسرراا مالمر نرردوهن فوظررف اترردماوخ
اتبالم ات ا اء ندح ات وفي تي مهن ب وا ا ال كاقين وال رنهض واتردماوخ عرأ معرىن
اتبح اتعلمي وهب ا بون قد دمهن بغي ق د .
قوت  :وانآ عندا على و هس .....اخل
 أقول  :إر قلت يف مناقة ايااا انشااخ : أوالً  :ما ذمأا اتةعأار يف ماا اتطبقاد (  )62-63/6وي ذمأ: -6أان دسوا أبا ز د اتبكطامي من بلدا سبع مأاد .
 -2وذمررأ أد ر وقررع ت ر ا اتنررون ان ررأا مل رت ذتررح و ررزعن اتةررعأار أد ر وش روا ب ر إك بعررض
انبام والوا من م رأ إك بغرداا مغلروالً مقيرداً و ري ر مرن مالمر أارن مرادوا عاقردون فير
أد زدد ق وات ن عاملوا ا ا انعامل ان علماء األم وفقهاؤاا وإن طعن فيهن اتةعأار.
 -3ذمأ أان قالوا انكس انالا وقطعوا د وخ لي .
واررو معررأو بأدر زدررد ق قررول بررانلول وووررد اتو رروا ومعررأو باتكررحأ واتةررعوذ واتسقررت
علي ملم اتعلماء.
 -2قال  :وشهدوا على اجلنيد أد مان قأخ علن اتاوويد

إد تكهلل باتسق وا اسى.

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

علير فجمررع مابر ملهرا وأتقااررا يف اتبحررأ فابالعاهرا مسبر
اتةعأار ) !

تسظاهررا بعرد سررنس  .ابر ا قررول

و الوا اتقاخئ أدين قلت :
 -6و ررزعن اتةررعأار أدر وشروا بر إك بعررض انبررام ( أا بر ا اتنررون )  .وأخ ررد أن أبر يرس
ألن زعن مطي اتب مما قال .
بقويل ( :زعن ) أن ا ا اتقول :من اتب
 -2إدين قلت  :واتر ن عراملوا ار ا انعاملر ارن علمراء األمر وفقهاؤارا وإن طعرن فريهن
اتةعأار فاتةعأار طعن يف اتعلماء واتسقهاء من أ رت يروفي اتررالل فرأ ن اري هرادبيت
التباع األماد اتعلمي ؟ وأ ن او تروظيسي تبرالم اتةرعأار اتر ا سراق نردح ات روفي فأو رت
(
اتنرراس أن اتةررعأار سرراا مالم ر ت ر م ات رروفي وقررد طعنررت في ر طعناررس وقلررت :
ابر ر ا ق ررول اتة ررعأار ) عتسار راً تلنظ ررأ إك ختأ ررف اتة ررعأار يف قوتر ر ع ررن انب ررين اتهللمر ر ا :
(فجمووع كتبووه كلهووا وألياهووا فووي البحوور فابتلعتهووا سووم ة ثو ل تهووا بعوود سو ين ) ممررا تررأآل

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 ؟ .
 -3وقوتر  " :واتو ر اة ررأ أن اترردماوخ اسرراشدم ار ا اتبررالم نا ر يف دس ر عقررو
...اخل .
 أقول  :أخ و أن بون ق ردا انرق ود رأ االسرالم ويل اتةرأ أن ةرب ق ردا بق ردعقو دريف ا يرلى ا علير وسرلن إن مران ايرااا انشاراخ أ رد ار ا وإال فيبرون قرد أسراء
إك ديف ا عقو علي اتكالم من وي ال دخا !
 -2وقوت ر ر  " :وأض ررا م ررن عن رردا أن علم رراء االسر ررالم ا ررن ات ر ر ن عمل ر روا ا ر ر ا ألئم ر ر
اتا و تبن مالم األئم واتعلماء يف اريالء األئم ال كند موقف اتدماوخ خبيع .
أقررول  :إن قوت ر  " :وأضررا مررن عنرردا أن علمرراء االسررالم " ا ر ا مررن دك ر يررال انشارراخ
ات ويف وااك ما كند قويل وانمد :
قال االمام ابن اجلوزا يف ماابر تلبري إبلري (ص : )612اتسرق علمراء اتع رأ يف إباور ام
انالا فأول من قال إد والل اتدم أبو عمأو اتقاضي ووافق اتعلماء .

 أقول  :وانالا من انعظمس عند ات وفي ومنهن اتغزايل واتةعأار وقبلهن من ذمرأان ابرناجلوزا .
قررال اب ررن اجلرروزا  " :أ لد ررا حمم ررد بررن عب ررد اتب رراقي دررا أب ررو حمم ررد خزا ا بررن عب ررد اتوا ررا
اتاميم رري ع ررن أيب عب ررد ات ررأان اتك ررلمي ق ررال  :أول م ررن تبل ررن يف بلدتر ر يف تأتي ررت األور روال
ومقاماد أات اتوال ذو اتنون ان أا فأدبأ علي ذتح عبد ا بن عبد انبرن ومران خئري
م أ ومان ات م ات ماترح واجرأا تر تح علمراء م رأ نرا شراع رلا أدر أوردث علمراً
ر ابلن في اتكلف وىت خموا باتزددق " تلبي إبلي (ص. )610
وقال اتةعأار  " :وتع رت مرأ فقهراء إارين علرى ذا اتنرون ان رأا ودزتروا يف زوخا تيمرروا
إك اتكلطان مب أ تيةهدوا علي باتبسأ فأعلموا بر تح فقرال اتلهرن إن مرادوا مراذبس فغرأقهن
فادقلت اتزوخا واتناس نظأون فغأقوا وىت خئي انأمت " طبقاد اتةعأار (ص. )63
 -أقول  :أما أن اتسقهاء قد طعنروا يف ذا اتنرون وأخااوا اتةرهاا علير فرنعن وأمرا أارن مر بوا

علي فحاشاان و ةرهد ت ردقهن ود رحهن موقرف االمرام ابرن عبرد انبرن واتعلمراء اة رأون
مررن ذا اتن ررون وأمررا اع رروآل أن ذا اتنررون اع ررا علرريهن فغأق روا فه ر ا م ررن أسرراطي ات رروفي ات رريت
أضافواا إك اتق .
وال أخ ررد أن أساق رري مررالم اتعلمرراء وم رواقسهن وفيمررا دقلا ر مررا بطررت قررول ايررااا انشارراخ إن
مررالم اتعلمرراء ال كررند اتةرريل خبيع راً وقوت ر إر أضررست ذتررح مررن عنرردا وأقررول إن اتاقررول
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 علي ر وسررلن وال سرريما
اتايجرار وطائسار ومرع األسررف ر نةرأ ار ا اتبيران يف ملحررق أ رد اند نر انكرمى باتأسررات
بررت و ر مررن مقررايل ات ر ا ضررمنا ا ر ا اتبيرران وال أاخا نرراذا ا ر ا اتا ررأ اتغأ ررت وانرراك
مريتساد عد د يف مةف وال ات وفي اتيت تاقول على ا وخسوت وا ن .
وقوت  " :وتعأ ض اتدماوخ بسان بعض مةا ل اتا و جيعلنا داكاءل ميرف سريبون موقرف
اتدماوخ ا و ت تكيددا انكس برن علري -خضري ا عنهمرا -ومرن بعردا مرن األئمر ماترح
وأاررد واتقاضرري عيرراا واتعررز بررن عبررد اتكررالم -سررلطان اتعلمرراء -بررت وابررن تيمير ودرريان

فهت االباالء ذم أم ا اباخ أفع ا ب اخ اد اتعلماء وات انس ؟ بغض اتنظأ عن تسايريت
مت وات " .
 أقول  :إن موقسي را و رت تلحكرس سربط خسرول ا يرلى ا علير وسرلن وخبادار اروموقررف أئم ر اتكررن مررن اوهللام ر ووب ر وأن ات ر ا ررىن علي ر اررن اتةرريع وي ر اسرراشأ وا
ر توا فأسررلموا تلسكرراا وررىت قالرروا بررت تعررت اتةرريع شرراخموا يف قالر وأمررا األئمر ماتررح ومررن
ذمأ على تساو ن فما تقوا فهو من االباالء ات ا قال عن خسول ا يلى ا علير وسرلن

 " :أشد ال اس بالء األنبياء ث الصالحون ث األمثل فاألمثل "

مت حبكت وات .
وأمررا مررا نررق بزعمرراء اتا ررو ات ر ن تبررامى علرريهن اتةررعأار وتبع ر ات رروفي ومررنهن ايررااا
ررأ وقيرراس زعمرراء ات رروفي علررى ماتررح
انشارراخ فلرري اررو مررن ار ا اتبررا بررت اررو مررن بررا
وأاد وابن تيمي وأملاين قياس فاسد قائن على اتامو .
فهت قاس انالا انلويل ات ا أمجع اتعلماء علرى قالر تزددقار علرى ماترح وأارد وأملايمرا
؟.
وات قاس ذو اتنرون اتر ا أاادر علمراء اتكرن وفقهراؤان باتررالل اتببري علرى ارريالء األئمر
أعالم اتكن وادا ا ؟ .
وات قاس عليهن أبو ز د ووات ال قت عن وال ذا اتنون بت أشد ؟.
قررال ات ر ايف -خا ر ا  " : -وقررد دقل روا عررن أيب ز ررد أشررياء اتةررأن يف يررحاها عن ر منهررا :
سرربحار ومررا يف اجلبر إال ا مررا اتنرراخ السرراندن إتيهررا دررداً وأقررول ا علررين ألالهررا فررداء أو
ألبلغنها ( )6ما اجلن ؟ تعب يبيان ات يل اريالء اتيهوا ما اريالء وىت تع هبن ؟ .
ومن اتناس من حح ا ا عن و قول  :قال ا ا يف وال سبأا .
ق ررال أب ررو عب ررد ات ررأان اتك ررلمي  :أدب ررأ علي ر ر أا ررت بك ررطام ودقل ر روا إك انك ررس ب ررن عيك ررى
اتبكررطامي أدر قررول  :يل معرأاا ممررا مرران تلنرريف معرأاا فأ أ ر مررن بكررطام فحر وخ ررع إك
أ رران فلم ررا مرراد انك ررس خ ررع إك بكررطام ق ررال ات ر ايف  :قل ررت م رران انكررس م ررن أئم ر

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

ودارلأ
اند وأبرو ز رد مرن أارت ( اتسرأا )( )2فمكرلن واتر تر ( )3وا اروك اتكرأائأ
إك ا من مت من تعمد ئاتس اتباا واتكن ماد أبرو ز رد سرن إوردآل وسراس ومرائاس "
انيزان (. )327-321/2
و نظأ بقي مالم أيب ز د يف خاا اتلار على اتدماوخ عبد اتعز ز اتقاخا .
 رابعاً  :قال ايااا انشااخ  " :بعض أقوال أات اتعلن يف مكأت االحتاا :قول اتكيوطي  :وانايت أن تسا االحتاا مةرهللك فيطلرق علرى انعرىن انر موم اتر ا ارو أ رو
انلول واو مسأ و طلق على مقام اتسناء ( )2ايطالوا -ايرطلح علير ات روفي  -وال مةراو
يف االيررطالح إذ ال نررع أوررد مررن اسرراعمال تسررا يف معررىن يررحيح ال حمر وخ فير شررأعا وتررو
مرران ذتررح نوعررا ر جيررز ألوررد أن اسرروا بلسررا االحترراا وأدررت تقررول بيررين وبررس يرراويف ز رردا
احتاا ومن اساعمت ا د ون واتسقهاء واتنحا وديان تسا االحتاا يف معان ود لي وفقهي .
ووير وقررع االحترراا مررن حمققرري ات رروفي إَّنررا أ رردون بر معررىن اتسنرراء اتر ا اررو يررحو اتررنس
وإ برراد األمررأ ملر سرربحاد ال ذتررح انعررىن انر موم اتر ا قةررعأ ت ر اجللررد وقررد أشرراخ إك
ذتح سيدا على بن وفاء فقال يف ق يد ت :
ي وا بي حلوال واتحادا *** وقلبي من سوى التوحيد خالي
فالأ من االحتاا مبعىن انلول.
(ويا االمام الل اتد ن اتكيوطي موا شيف ص ).101
( : )2قال يف ايام  " :تي يف خ " .
( : )3علق ا قق يف ايام بقوت  :أ طأ ات ايف يف قوت  " :كلن ت وات " ما كلن وات إال إك ماا ا وسن
دبي يلى ا علي وسلن أقول  :ات وا مع ا ا ا قق إذ تي تنا إال اتظااأ وا اوك اتكأائأ .
( : )2ات تسا اتسناء هب ا انعىن ات ويف ات ا ذمأا اتاساازار واتكيوطي وخا يف اتقأ ن واتكن ؟
واررت إطررالا تسررا االحترراا علي ر إطررالا وايررطالح يررحيح ةررب اسرراعمال ا ررد س واتسقهرراء هب ر ا اتلسررا يف معر ط
ران ال
حم وخ فيها ؟ ! فه ا من مغاتطاد ات وفي .

قال اتةيل تاا اتد ن بن اتكببي يف ماا معيد اتنعن ومبيد اتنقن :
" فررا ا يف أتسررا
يحيح .

ررأد مررن بعررض سرراااد اتقرروم ر عنروا هبررا ظوااأاررا وإَّنررا عنروا هبررا أمرروخا

و قررول يف مواقررع أ ررأآل  :فاتوا ررت تكررلين أوروال اتقرروم وإدررا ال دأ ر أورردا إال دأ ر ظررااأ
ومىت أمبننا تأو ت مالم وال على حممت وكن ال دعدل عن ذتح ال سريما مرن عأفنراا مرن
أات اخلي وتزوم اتطأ ق بأزد تسظر عرن دلطر أو سرقط إارا ال ردم مرا مررى( .ا امراع
األوتياء ص .)221
وقال اتيافعي يف ماا االسرناا مرا دقرت ودكرت إك انةرا ل خضري ا عرنهن را رراتف اتعلرن
اتظااأ فل هال :
األول أن ال دكررلن دكرربا إترريهن وررىت ررح عررنهن واتلررار بعررد ات ررح لررام تر تأو ررت عنررد
أاررت اتعلررن اتلات ر يرردوخ ذت رح عررنهن يف وررال اتكرربأ واتغيب ر واتكرربأ إن مرران مباوررا درري
مريا ألد دي مبلف يف ذتح اتوقت فكوء اتظرن هبرن بعرد ار ا انشراخا مرن عردم اتاوفيرق
'' .
 أقول :إن اتكرريوطي -خا ر ا  -مرررطأ مانرراقض يف مواقس ر مررن أاررت ووررد اتو رروا فهررو ررد ن
طائسر منهررا بررانلول وووررد اتو رروا و اررأول و نقررت اتاررأو الد تطائسر أ ررأآل ال تقررت عنهررا يف
اترالل واتوقوع يف وود اتو وا وما مأ ع ذترح إال إك مرا وقرع فير ارو مرن اتا رو فقرد
ِدع باتطأ ق اتةاذتي فأوكن هبا اتظن ومدوها ومدح أالها .
واررو ررريمن أافرراد ات رروفي يف األبرردال واألقطررا واألوترراا واتنجبرراء وت ررأفا ن وأو رواين
ص
و نقررت يف ذتررح وبا رراد ال قأاررا شررأع وال عقررت  ( .ادظررأ انرراوا تلسارراوا
)227-226/

فهللاا تاخ نقت عن بعض اتعلمراء إاادر بعرض ات روفي برانلول ووورد اتو روا فيقرول ( :
/ 2ص  " : ) 222وق ررال ي رراوت ما ررا (( م ررنه اتأش رراا يف ات ررأا عل ررى أا ررت اتوو ررد
وانلول واالحتاا )) :
وررد ين اتةرريل ممررال اتررد ن انأادرري عررن اتةرريل تقرري اتررد ن بررن اقيررق اتعيررد أدر قررال تر مررأ :
اتبسرراخ إَّنررا اداةررأوا يف بالامررن الداةرراخ اتسلكررس انرراك وقل ر اعانررائهن باتةررأ ع واتباررا
واتكررن قررال  :فقلررت تر  :يف بالامررن مررا اررو شررأ مررن ار ا واررو قررول االحتاا ر فقررال :
ا ا ال قوت عاقت ع فتن قول اريالء مت ط
أود عأ فكااا " .
فهللآل أن اتعالم ابن اقيق اتعيرد ر سرأا برس أارت وورد اتو روا فلرن قرت ارريالء أارت وورد
اتو روا وارريالء أارت فنرراء يف ذاد ا  ..اخل ممرا قرول اتاساررازار واتكريوطي تعراك ا عمررا
قول ات وفي علواً مبيا .
قال اتكيوطي يف ( ص : ) 221 /221
" قال ياوت منه اتأشاا  " :وما زال عباا ا ات انون من أات اتعلن واال ران نبرأون
وررال اررريالء االحتاا ر وإن مرران بعررض اتنرراس قررد بررون أعلررن وأقرردخ وأوبررن مررن بعررض يف
ذتح " .

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

قررال  :وقررال اتةرريل سررعد اتررد ن اتاساررازار شررأح انقايررد  :وأمررا اننامررون إك االسررالم
فمررنهن بعررض دررال اتةرريع اتقررائلون بأد ر ال انررع ظهرروخ اتأووررار يف اجلكررمار مجل ررت يف
يرروخ ِاوي ر اتبلرريف ومرربعض اجلررن أو اتة ررياطس يف يرروخ األداسرري قرراتوا  :فررال بع ررد أن
ظهررأ ا تعرراك يف يرروخ بعررض اتبرراملس وأوك اتنرراس بر تح علر يري وأوالاا تعرراك ا عررن
ذتح علواًّمبياً .

قال  :ومنهن بعض انا وف اتقائلون برأن اتكراتح إذا أمعرن يف اتكرلوك و راا معظرن جلر
اتويررول فأمبررا بررت ا في ر  -تعرراك ا عمررا قررول اتظررانون عل رواًّمب رياً -ماتنرراخ يف اجلمررأ
حبي ال متا ز أو احد ب حبي ال ا نيني وال تغا أ ويح أن قرول (( ارو أدرا وأدرا ارو
)) .
قال  :وفكاا اتأأ س دىن عن اتبيان .

قررال  :واهنررا م ر ابان رأان و رران انلررول أو االحترراا وتيكررا من ر يف شرريء ع األول  :أن
اتكاتح إذا اداهى سرلوم إك ا و ا كراغأا يف حبرأ اتاوويرد واتعأفران حبير تررمحت
ذات يف ذاتِِ تعاك ويسات يف يسات وتغيت عن مرت مرا سرواا وال رأآل يف اتو روا إال ا
تعرراك وا ر ا اررو ات ر ا كررمود اتسنرراء يف اتاوويررد ووين ر ط خمبررا ت رردخ عن ر عبرراخاد تةررعأ
بانلول أو االحتاا تق وخ اتعباخ عرن بيران تلرح انرال وبعرد اتبةرف عنهرا بانقرال و رن
علررى سرراوت اتامررين دغررهلل مررن حبررأ اتاوويررد بقرردخ االمبرران ودعررهلل بررأن طأ ررق اتسنرراء فير
اتعيان اون اتلاان وا انوفق .
ذمررأ يف انر ات اتلررار – واررو اتقررول باتووررد انطلقر – وقررال  :إدر دري انلررول واالحترراا
وإد أ راً اخا عن طأ ق اتعقرت واتةرأع وإدر باطرت وضرالل  .وقرد سرقت بقير مالمر فير
يف اتباا ات ا أتسا يف ذم اتقول باتوود انطلق فتد ب أ دخ وذمأ اتكيد اجلأ ار يف
شأح انواقف و ذتح وقد سقت أ راً عباخت يف اتباا انةاخ إتي .
أقول  :وان ات األول باطت وضالل أ راً .
فهررت جتررد يف ماررا ا ويف سررن خسروت ويف مررالم ات ررحاب واتاررابعس يررن بتوكرران ويف مررالم
أئمر ر اي رردآل أن اتبة ررأ وت ررو م ررادوا أدبي رراء تر ررمحت ذوا ررن يف ذاد ا وي ررسا ن يف ي ررسات
و غيبون عن مت ما سواا وال أآل يف اتو وا إال ا ار ا اري وورد اتو روا وانلرول واالحتراا
اترريت ر ررأد هبررا إال مالوررد اتباطني ر ات رروفي وترري تنررا إال اتظررااأ فررتذا أطلررق يررويف
عباخاد انلول ووود اتو وا مع ا و ت علينا أن دد ن هب ا انر ات وال جيروز أن دارأول
ار ا اتاأو ررت اتباطرت اتر ا دقلر اتكرريوطي عررن اتاسارازار واررت جيروز تلاساررازار أن قررول  :أن
ات ررويف ترررمحت ذات ر يف ذاد ا ويررسات يف يررساد ا ؟ فهررت انرراك احترراا أشررد من ر ؟
تعاك ا وتنرزا وتقدس عما قوت دال ات وفي علواً مبياً .
وأخآل أن ا ر ا ات رروخ اترريت رردوها أس روأ مررن ات رروخ اترريت أدبأاررا وأبطلهررا ألن األوك رردعي
فيها اتأافري وات ويف أن ا وت في .
وا ر ا ات رروخ تسيررد أن ات ررويف واتأافررري واتبرراطين قررد اضررمحت وذا يف ذاد ا ويررسات
وتي ت تح معرىن إال أقروآل يروخ االحتراا ومرا معرىن ال رأآل يف اتو روا إال ا ؟ أتري ار ا
او قول أات وود اتو وا ؟ تعاك ا عن ذتح علواً مبيا .

وانايررت أن مررن ا ررت يف اتا ررو و وي راً ت ررو اناررأ أ ن ررأيت مبلررت ا ر ا اتعجائررت
واتغأائت من اتاناقرراد واتارأو الد فرال جيروز أن برا باأو التر اتساسرد ومدااناتر اتباطلر
اتيت تسأا بس اناما الد .
وقررد خفررض ملررت ار ا اتاررأو الد اتكررشيس فحررول اتعلمرراء اتنايررحس وأمجعروا أدر ال اررأول إال
م ررالم انع رروم وأاادر روا م ررن س ررلح طأ قر ر ان ررالا واب ررن ع ررأيب أملايم ررا باتزددقر ر واورر روا
أباطيلهن وضالال ن باتةأع ا مدا واتعقت اتسطأا .
أ ن ذات اتكيوطي عرن شريش انرافا ابرن وجرأ وتالمير ا ملرت اتبقراعي اتر ا أترف " تنبير
اتغيف " ومجع أقوال مباخ اتعلماء يف إااد أارت وورد اتو روا ووبرى مرا ةرب إمجراع اتعلمراء
علررى أن اتاأو ررت ال بررون إال تن رروص انع رروم وأن األيررت اررو األ ر باتظررااأ مررن مررالم
اتن رراس واساة ررهد بق ررول عم ررأ ب ررن اخلط ررا -خض رري ا عنر ر  : -إن اتن رراس م ررادوا ري ر ر ون
باتووي ...األ أ وسيأيت .
واتاسأ ق برس انقيقر واتةرأ ع طأ رق اتباطنير فرال جيروز تلمكرلن أن كرلح مكراتح اتباطنير
يف ا ر ا اتاسأ ررق فررتذا جلأدررا إك تأو ررت مررالم بعررض دررال ات رروفي مبلررت تأو ررت اتاساررازار قررال
اة أون ناذا تسأقون بيننا وبس إ وادنا وظرااأ مرالم اجلميرع واورد وانرال واورد وملنرا يروفي
ور تطلعوا على ما يف قلوبنا وال على ما يف قلوهبن .
بت ساح اتبا تلباطني االمساعيلي ودياا من فأا االناا .
وا أمأدررا أن دبررون قروامس باتقكررط وال قرروم اتقكررط إال علررى مررا ظهررأ تلنرراس واتبرواطن
تومت إك ا ووكا اتناس وما بنود إك ا .
ق ررال اي ررااا انشا رراخ  " :ق ررال اتة رريل ت رراا ات ررد ن ب ررن اتك رببي يف ما ررا معي ررد ات ررنعن ومبي ررد
اتنقن  " :فا ا يف أتسا
أموخا يحيح " .

أد من بعض ساااد اتقوم ر عنوا هبا ظوااأاا وإَّنا عنوا هبا

و قول يف مواقع أ أآل  " :فاتوا ت تكلين أووال اتقوم وإدرا ال دأ ر أوردا إال دأ ر ظرااأ
ومىت أمبننا تأو ت مالم وال على حممت وكن ال دعدل عن ذتح ال سريما مرن عأفنراا مرن
أات اخلي وتزوم اتطأ ق بأزد تسظ عن دلط أو سقط إاا ال ردم مرا مررى " (ا امراع
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وق ررال اتي ررافعي يف ما ررا " االس ررناا "  " :م ررا دق ررت ودك ررت إك انة ررا ل خض رري ا ع ررنهن ررا
راتف اتعلن اتظااأ فل هال :
 األول  :أن ال دكلن دكبا إتيهن وىت ح عنهن . واتلار  :بعد ات ح لام ت تأو ت عند أات اتعلن . اتلاتر  :يردوخ ذترح عرنهن يف ورال اتكرربأ واتغيبر واتكربأ إن مران مباورا دري مريا رألد دي مبلف يف ذتح اتوقت فكوء اتظن هبن بعد ا ا انشاخا من عدم اتاوفيق" !
 أقول  :إن تاا اتد ن اتكببي :أشعأا دال يف تعطيت ات ساد .
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يررويف دررال ررريمن أافرراد ات رروفي وإن شر ت فررادظأ اجلررزء اتلررامن مررن ماابر "
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اتطبقاد " (ص  )261-203تاعأ دلوا يف اتا و واخلأافاد .
في شد زائد على أات اتكن وترس زائرد جتراا درال ات روفي ممرا خأ رت مبرا فريهن
-3
أات انلول وود اتو وا .
قال يف ( طبقاد اتةافعي اتبلآل " : )616/1أقرول  :ت شراعأ قروالن مةرهوخان يف إ براد
ات ساد ات متأ على ظااأاا مع اعاقاا اتانرز أو تريول .
واتقول باالمأاخ مع اعاقاا اتانرز او انعزو إك اتكلف واو ا اياخ االمام يف اتأسات اتنظامير
ويف مواضع مرن مالمر فأ وعر معنراا اتأ روع عرن اتاأو رت إك اتاسرو ض وال إدبراخ يف ار ا وال
يف مقابل ر فتا ررا مك ررأت ا اهاا ر أع ررين مك ررأت اتاأو ررت أو اتاس ررو ض م ررع اعاق رراا اتان ررز إنم ووا
المصوويبة ال بوورى والداهيووة الوودهياء اإلموورار علووى ال وواهر واالعتيوواد أنووه المووراد وأنووه ال
يستحيل على الباري فذلك قول المجسومة عبواد الووثن الوذين فوي قلووبه يوم يحملهو
الزيووم علووى إتبوواش المتبووابه ابتنوواء ال ت ووة علوويه لعووا ن اهلل تتوورى واحوودة بعوود أخوورى مووا
أجرأه على ال ذب وأقل فهمه للحيا ق ) اار !!.

 أقول :-6

من قال  :إن م ات اتكلف او اتاأو ت أو اتاسو ض ؟!.

 -2إن م ات اتكلف ات احل او اتر ا ال علير اتبارا واتكرن وارو اال ران ب رساد
ا وإ با ررا تر علررى اتو ر اتالئررق بررا مررن درري حتأ ررف وال تعطيررت وال تبييررف وال تةرربي وال
متليت .
 -3وا ر ا ان ر ات جترردا مقررأخاً يف ماررت اتكررن ات ررحاح واتكررنن ويف ماررت اتاسكرري ويف
ماررت اتعقائررد اترريت اودررت ال برراد عقيررد اتكررلف وتلررأا علررى انعطل ر اجلهمير وعلررى انةرربه
من قبت أن أيت م ات األشاعأ .
 -2تقررد قررأخ اتعلمرراء أد ر ال ا اهرراا مررع اتررنن ود رروص ات ررساد ات ررأب يف إ برراد
علو ا على لق واساوائ على عأش يف اتباا واتكن جتاوزد اتعةأاد واان ب اتكلف
ات رراحل وخاوا حتأ ررف انعطلر ودلررو انةرربه بررانج اتقاطعر واتلااررس اتكرراطع ومر تح قررأخوا
و و اال ران بكرائأ يرسات علرى اتو ر اتالئرق بر مرن دري حتأ رف وال تعطيرت وال تةربي وال
متليت .
 -1أد ررح انغ ررأوخ ن مب ر ات األش رراعأ أن ق ررأؤوا ما ررا " االباد ر " وما ررا " مق رراالد
االسررالميس " ودي ررا مررن اتباررت اترريت خ ررع فيهررا أبررو انكررن إك م ر ات اتكررلف وخا فيهررا
علررى اجلهمير انعطلر ودياررا  .وأد ررحهن برراتأ وع إك ماررا اتاوويررد مررن يررحيح اتبشرراخا
و لررق أفعررال اتعبرراا تلبشرراخا وإك ماررا اتكررن مررن سررنن أيب ااوا ومقدمر ابررن ما ر تباابر
اتكنن وإك مريتساد أئم اتكن يف بيان عقائد اتكلف بأاتاها .
وتي ع اتقاخا إك ما دقل اتهللم ا عن أئم اتكلف :
قال -خا ا  -يف سنن (خقن  )112معلقاً على ود  ( :إن ا قبت ات ردق و أ ر اا
بيمين ر فيبيهررا ألورردمن ممررا ررأيب أورردمن مهررأا وررىت أن اتلقم ر تا رري ملررت أو رد ) ا ر ا
ود وكن يحيح .
 قررال اتهللمر ا  " :وقررد قررال درري واوررد مررن أاررت اتعلررن يف ار ا انررد ومررا ةررب ار ا مررناتأوا رراد مررن ات ررساد ودررزول اتررأ تبرراخك وتعرراك مررت تيل ر إك اتكررماء اترردديا قرراتوا قررد با رت
اتأوا رراد يف ا ر ا و ررريمن هبررا وال ارروان وال قررال ميررف  .اب ر ا خوا عررن ماتررح وسررسيان بررن
عيينر وعبرد ا بررن انبراخك أاررن قراتوا يف ار ا األواا ر أ ِمأوارا بررال ميرف .وابر ا قرول أاررت
اتعلرن مرن أارت اتكررن واجلماعر  .وأمرا اجلهمير فرأدبأد ار ا اتأوا راد وقرراتوا ار ا تةربي وقررد

ذمأ ا عز و ت يف دي موضع من مااب اتيد واتكمع واتب أ فاأوترت اجلهمير ار ا اة راد
فسكأواا على دي ما فكأ أارت اتعلرن وقراتوا إن ا ر رلرق ام بيردا وقراتوا إن معرىن اتيرد ارا
انا اتقو  .وقال إسحاا بن إبأااين  :إَّنا بون اتاةبي إذا قال  ( :رد ميرد ) أو  (:ملرت رد
) أو ( مسع مكمع ) أو ملرت مسرع فرتذا قرال مسرع مكرمع أو ملرت مسرع فهر ا اتاةربي  .وأمرا إذا
قال مما قال ا تعاك د ومسع وب أ وال قول ميف وال قول ملت مسرع وال مكرمع فهر ا ال
بررون تةرربيهاً واررو ممررا قررال ا تعرراك يف مااب ر :

( لوويك كمثلووه شوويء وهووو السووميع

البصير ) " اار.

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

( منا واتاابعون ماوافأون دقول  :إن ا تعاك ذمأا فوا عأش ,ونؤمن بما وردت السو ة بوه
من ص اته جال وعال ) .
وأ ررأ ماتررح يف ذتررح مةررهوخ نررا سررأت سررائت عررن االسرراواء فقررد أ ررأا اتبيهقرري يف ات ررسح
دسكها من اتباا دسك قول ماتح خا ا  ( :االساواء دري ههرول واتبيرف دري معقرول
واال ان ب وا ت واتكريال عن بدع وما أخاك إال مبادعا فأمأ ب أن رأا )
 أقررول  :وق ررد أ ر األش ررعأ بن رريت م ررن م ر ات اجلهمي ر ف ررأوتوا االسرراواء واتن ررزول واتي رردوسررائأ ات ررساد اخلل ر و زعمررون -ممررا تررزعن اجلهمي ر  -أن إ برراد ا ر ا ات ررساد قاررري
اتاةبي و دعون مع ذتح أان على م ات اتكلف !!.
 -1وقول اتكببي  " :فاتوا ت تكلين أووال اتقوم وإدا ال دأ أودا إال دأ ظرااأ
ومىت أمبننا تأو ت مالم وال على حممت وكن ال دعدل عن ذتح ال سريما مرن عأفنراا مرن
أات اخلي وتزوم اتطأ ق بأزد تسظ عن دلط أو سقط إاا ال دم ما مرى " .
أ -وأا أ أشد من اتاسوا بانلول ووود اتو وا .
 اتغلط ر واتكررقط تغاسررأ تلمكررلن إذا مادررت عررن درري ق ررد وتعمررد أمررا أن اسرروا ات ررويفبانلول ووود اتو وا فال قال فيها دلطر أو سرقط برت دقرول إن ار ا عقيرد تواخ هرا درال
ات وفي يالً عن يت من قبت عهد انالا ومن عهدا إك ومنا ا ا وأدبأاا وشدا اتنبي
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 ؟ .
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بأا ماا أو بأا سن ؟
مرران أيررحا حممررد يررلى ا علي ر وسررلن أ ر ون و ري ر ون بظررااأ أق رواين وأعمرراين ؟
وم تح اتاابعون وتابعوان بتوكان .
فمررن وررد

أيب سررعيد اخلرردخا خضرري ا عن ر قررال قررال يررلى ا علي ر وسررلن  ( :إنووي ل و

أومر أن أنيب قلوب ال اس وال أشق بطونه ) خواا اتبشاخا (. )6116/2
وعن أم سلم خضي ا عنها أن خسرول ا يرلى ا علير وسرلن قرال  ( :إن و تختصومون
إلي ولعول بعكو

أن ي وون ألحون بحجتوه مون بعو

فأقكوي لوه علوى نحوو مموا أسومع

فموون قطعوول لووه موون ح وق أخيووه شووي ا فووال يأخووذه فإنمووا أقطووع لووه بووه قطعووة موون ال ووار فووال
يأخذها ) خواا اتبشاخا ( )112/2ومكلن ( )6337/3واتلسا ت .
وعرن عمرأ بررن اخلطرا خضرري ا عنر قررول  " :إن أناسوا كووانوا يؤخووذون بوالوحي فووي عهوود
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل وإن الوحي قد انيطع وإنموا نأخوذك ا ن بموا هور ل وا
من أعمال

فمن أ هر ل ا خيرا أم واه وقرب واه ولويك إلي وا مون سوريرته شويء اهلل يحاسوبه

فووي سووريرته وموون أ هوور ل ووا سوووءا ل و نأم ووه ول و نصوودقه وإن قووال إن سووريرته حس و ة "
خواا اتبشاخا (. )132/2
ميف تطبق ا ا األوبرام علرى ار ا األمر ملهرا وعلرى خأسرهن ات رحاب واتارابعون تكرقط
أوبام اتةأ ع ا مد عن ات وفي ؟ ال قبت ا ا إال أن بون ات وفي هادس أو أطساالً.
 -7اعجت انكلن من افاع اتكببي عن أات عقيد انلول ووورد اتو روا واتارأا معهرن
واتردعو إك تأو رت ضرالال ن مرع الار اتةرعواء علرى أارت اتكرن واتاوويرد وانرد وأئمرراهن
وويسهن ظلماً بأان من أات اتز غ وهكم عباا و ن وقوت عليهن تعائن ا ترهللآل واورد
بعد أ أآل وما أاخا ات دخك اتكببي أن ات حاب واتاابعس اا لون يف ا ا اتطعرن واتلعرن
.
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 .
وات جيوز تلمكلن أن قبت طعن يف أات اند واتكن وتعنهن ؟!!

ِ ِِ
يما َكانُوا فِ ِيه يَ ْختَلِ ُو َن ) (اتبقأ )663:
( فَاللهُ يَ ْح ُ ُ بَو ْيوَو ُه ْ يَو ْوَم الْييَ َامة ف َ
وأمررا اتيررافعي فهررو يررويف دررال وعلررى عقيررد ومررنه اتكررببي بررت قررد بررون أسروأ ورراالً منر
فهررو عظررن ابررن عررأيب إمررام ووررد اتو رروا و برراتغ يف ذتررح ادظررأ اترردخخ اتبامن ر ()312/2
واتبرردخ اتطرراتع تلةررومار ( )372/6و عظررن انررالا ودرريا مررن دررال اتا ررو وت ر منظوم ر
اوسررت فيهررا باألدبيرراء واألوتيرراء وبرراتطوخ واتاررس واتز اررون وباترررحى وات رهللاو ح وبات ررسا وانررأو
وبأشياء أ أ ويف ا ا اننظوم قول :
بحق سهل بسهل بابن خكرويه *** بابن الخ يف بممباد مع هرم

بحق ذي ال ون بالدقاق إن له

*** في األولياء شيمة تعلو على البي

بابن أسباط بل شاه وشيمته **** وبالرفاعي والحالج نجمعه
إك أن قول مأاً باالساغا بغي ا :
واهتف بيوسف مهما ك ل م ت راً
و قول قبلها :
بحق قطب وأبدال ه أملي

و قول يف ا ا اننظوم :

وفي ار رجال يستناث به

بحق شيخي وأشياخ له فه

ف ع غوث لملهوف ومهتك
وه لدى الخطب بعد اهلل معتصمي
ويستعان به بالدفع في ال ي
غوثي وعوني وميصودي ومعتصمي

ادظأ مأ اجلنان تأتيس ()311-312/2
فيلحق تأو ل باأو ت اتكببي .
وإر أد ر ررح اير ررااا انشار رراخ وأملات ر ر أن هللم ر روا اتاعلر ررق باتا ر ررو وأباطيل ر ر واتاعلر ررق ير رروط
اتعنببررود وأد ررحهن باتاوب ر إك ا واالعا ررام باتباررا واتكررن واتبرراع اتكررلف ات رراحل يف
عقيد ن ومنهجهن واد هن وسائأ ش وان فتن ذتح او طأ ق اتنجا واتكعاا
من طأا اترالل وايالك .

ومرا اتسر

قال تعاك  ( :واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال ت رقوا ) وقرال تعراك  ( :وأن هوذا صورا ي

مس ووتتييماً ف وواتبعوه وال تتبع وووا الس ووبل فت وورق ب و و ع وون س ووبيله ) ومررن شررأ اتكرربت اتطررأا

ات رروفي ال س رريما اتط ررأا انعاي ررأ ماتايجادير ر وانأدادير ر واتنقة رربند واتك ررهأوخا واتقااخ ر ر
واتأفاعي واجلةاي .
فليح خ انريمن اتنايح تنسك وتسإسالم وانكلمس من ا ا اتطأا وتيح خ منها .
 -خامساً  :قال ايااا انشااخ  " :إشبال ظااأ بعض اتن وص :

أمررا إذا خ عنررا إك ظررااأ بعررض اتن رروص اتقأ دي ر واألواا ر اتةررأ س فقررد ررد ررن معةررأ
اتعوام يعوب يف مدتوال ا فلعت اتدماوخ كاعددا يف فهمها من ذتح مرلال قوتر تعراك '' ارو
األول واة أ واتظااأ واتباطن ''  -اند د .3
قال يف شأح اتعقيد اتواسطي  :وامس

رت وعرال اتبراطن أو رت أن ال برون شريء اودر فرال

شرريء اود ر باعابرراخ بطود ر ويف ا ر ا اتلسررا معررىن اتقررأ واتبعررد مررن و ر ومعررىن االواجررا
واال اساء من و وقوت '' وادت اتباطن فلي اودح شيء '' دسى ان بون شيء اود مما
دسى أن بون فوق فلو قدخ فوق شيء تبان اممت من يف اتعلو واتبيان إذ ا ا شان اتظرااأ
وتررو مرران اودر شرريء تبرران أممررت منر يف اتررددو واالواجررا وار ا شرأن اتبرراطن وار ا وافررق
قوت  ( :أقأ ما بون اتعبد من خب واو سا د ) ''
إك أن قول  :فأوتي ا عز و ت سابق على أوتي مت ما سواا و أ ا ابا بعد أ مت
مررا س رواا فأوتيا ر سررابق تبررت شرريء و أ ا ر بقرراؤا بعررد مررت شرريء وظااأ ا ر سرربحاد فوقيا ر
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
وبيب ا ا تون وا ا تون .
فمداخ ا ا األمساء األخبع على االواط واي إواطاان زمادي ومبادي '' .
فاتزمادي يف قوت ( او األول واة أ ) وانبادي يف قوت (اتظااأ واتباطن).
( شأح اتعقيد اتواسطي من مالم شيل االسالم ابن تيمي خلاتد ان لح ص.)22-23

فاأم ررت فر رريل ات رردماوخ ار ر ا اتب ررالم بدقر ر فه ررت دبق رري اتن رروص عل ررى ظااأا ررا فيلا ررب يف
األذاان ما قد سري إك االحتاا فال مسأ عندئ مرن اتاأو رت اتر ا ال أظرن أن اتردماوخ قبلر
فما او انشأا يف ا ا انكأت ؟ .
 -أقووول  :أدررا ال أعررأ ا ر ا "ان ررلح" وتبررن أدقررت تررح مررالم أاررت اتعلررن يف انعي ر

يف

اتقررأ ومال ررا ال قاررري انلررول يف انشلوقرراد تعرراك ا عررن ذتررح علرواً مبرياً .وار ا اتر ا
ال علي ماا ا تعاك وسن خسوت يلى ا علي وسلن يف عةأاد اتن وص ملت :
قوت تعاك  ( :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَو َوى ) يف سبع مواضع من ماا ا تعاك
ش ْ
ِ
ول الصووالِ ُ يَو ْرفَوعُووهُ ُ) (فرراطأ)60:
وملررت قوت ر تعرراك  ( :إِلَْيو ِوه يَ ْ
صو َوع ُد الْ َ ل و ُ الطياو ُ
وب َوال َْع َمو ُ
ِِ ٍ
ِ
ِ
وف َسوَ ٍة )
ج ال َْمال ِ َ ةُ َو ُّ
ين أَلْ َ
الر ُ
وملت قوت تعاك  ( :تَو ْع ُر ُ
وح إِلَْيه في يَو ْوم َكا َن م ْي َد ُارهُ َخ ْمس َ
(انعاخا)2:
وقوت تعاك َ ( :و ُه َو ال َْعلِ ُّي ال َْع ِ ي ُ ) (اتبقأ )211:
ِ
ِ ِِ
ْخبِ ُير ) (األدعام)61:
ْح ِي ُ ال َ
وقوت تعاك َ ( :و ُه َو الْ َياه ُر فَو ْو َق عبَاده َو ُه َو ال َ
ِ
وقوتر ر تع رراك  ( :أَأ َِم ْ ووتُ ْ َم و ْون فِ ووي الس ووم ِاء أَ ْن يَ ْخ ِس و َ ِ
وور )
وف ب ُ و و ُ ْاأل َْر َ فَو وِإ َذا ه و َوي تَ ُم و ُ
َ
(انلح)61:
وأواا معأاا اتأسول يلى ا علي وسلن إك خب تباخك وتعاك .
وأات علو ا تعاك على عأش ملي دا وىت قال شريل االسرالم ابرن تيمير يف "اجملمروع
"( " :)626/1قررد ويررف ا تعرراك دسك ر مااب ر وعلررى تكرران خس روت برراتعلو واالسرراواء
رراد ملرري وررىت قررال بعررض أمررابأ أيررحا اتةررافعي يف
علررى اتعررأل واتسوقي ر يف مااب ر
اتقأ ن أتف اتيت أو أز د تدل على أن ا تعاك ط
عال على اخللق وأد فوا عبااا " اار.
وإتيح مالم األئم -خاهن ا  -يف اتقأ وانعي :
 -6قال شيل االسالم ابن تيمي يف " اتعقيد اتواسطي " ص: 21-21
" وتي معىن قوت ( واو معبن ) أد ئالط باخللق فتن ار ا ال تو بر اتلغر وارو رال مرا

أمجع علي سلف األم و ال ما فطأ ا علي اخللق بت اتقمأ من اد ا مرن أيرغأ
ئلوقات واو موضوع يف اتكرماء وارو مرع انكرافأ ودري انكرافأ أ نمرا مران وارو سربحاد فروا
عأشر خقيررت علررى لقر مهرريمن علرريهن مطلررع علرريهن إك درري ذتررح مررن معررار خبوبيار  .ومررت
ا ر ا اتبررالم ات ر ا ذمررأا ا مررن أد ر فرروا اتعررأل وأد ر معنررا وررق علررى وقيقا ر ال بارراا إك
حتأ رف وتبررن رران عررن اتظنررون اتباذبر ملرت أن ظررن أن ظررااأ قوتر يف اتكررماء أن اتكررماء
تقل ر أو تظلر ر وار ر ا باط ررت بتمج رراع أا ررت اتعل ررن واال رران ف ررتن ا ق ررد وس ررع مأس رري اتك ررمواد
واألخا وارو اتر ا كررح اتكررمواد واألخا أن ترزوال و كررح اتكررماء أن تقررع علررى األخا
إال بتذد ومن ات أن تقوم اتكماء واألخا بأمأا .
فصل  :وقد ا ت يف ذتح اال ان بأد قأ ت من لقر هيرت ممرا مجرع برس ذترح يف قوتر :
( وإذا سأتح عبااا عين فتر قأ ت أ يت اعو اتداعي إذا اعان ) اة  .وقوت يرلى ا
علير وسررلن  ( :إن اتر ا تدعودر أقررأ إك أورردمن مررن عنررق خاولار ) ومررا ذمررأ يف اتباررا
واتكن من قأب ومعيا ال نايف مرا ذمرأ مرن علروا وفوقيار فتدر سربحاد تري ممللر شريء مرن
مجيع دعوت واو علي يف ادوا قأ ت يف علوا " اار .
 -2قال شيل االسالم ابن اتقين -خا ا  -يف مداخا اتكاتبس (: )217-211/2

( فصوول  :قووال  :الدرجووة الثانيووة  :حيوواء يتولوود موون ال وور فووي عل و اليوورب  :فيرردعوا إك

خمو ا ب و أبط برأوح األدر و برأا إتير مالبكر اخللرق اتنظرأ يف علرن اتقرأ حتقرق اتقلرت
بانعير اخلاير مررع ا فررتن انعير دوعرران  :عامر واررى معير اتعلررن واالواطر مقوتر تعرراك ( :
واو معبن أ نما منان اند د ) وقوت  ( :ما بون من وآل ال إال ارو خابعهرن وال اكر
إال او سااسهن وال أاىن من ذتح وال أملأ إال او معهن أ نما مادوا ) اجملاات 7
و اي واى معي اتقأ مقوت تعاك  ( :إن ا مع ات ن اتقوا وات ن ان حمكنون ) اتنحت
 621وقوتر ر  ( :إن ا م ررع ات ر رابأ ن ) اتبق ررأ  613وقوتر ر  ( :وإن ا ن ررع ا ك ررنس )
اتعنببررود  11عفهر ا معير قررأ تارررمن انرواال واتن ررأ وانسررا ومررال انعنيررس م رراوب منر
مرع يف تغر
تلعبد تبن ا ا م اوب اطالع وإواط وا ا م راوب مرواال ود رأ وإعادر
اتعأ تسيد ات حب اتالئق ال تةعأ بامازاا وال ا االط وال هاوخ وال هادب فمرن ظرن شري ا

مررن ار ا فمررن سرروء فهمر أيت وأمررا اتقررأ فررال قررع يف اتقررأ ن إال ايررا واررو دوعرران قأبر مررن
ااعي باال اب وقأب من عابدا باال اب فاألول مقوت تعراك  ( :وإذا سرأتح عبرااا عرين فرتر
قأ رت أ يررت اعررو اتررداعي إذا اعرران ) اتبقررأ  611عوير ا دزتررت وابررا تل ررحاب خضرري ا
عنهن وقد سأتوا خسول ا خبنا قأ ت فننا ي أم بعيد فنناا ؟
فأدزل ا تعاك ا ا اة .
واتلار قوت  ( :أقأ ما بون اتعبد من خب واو سا د وأقأ ما برون اترأ مرن عبردا يف
و اتليت ) فه ا قأب من أات طاعا
و ات حيح عن أيب موسى خضي ا عن قال  ( :ك ا مع ال بي صلى اهلل عليه وسل فوي
س ر فارت عل أصوات ا بالت بير فيال يا أيها ال اس أربعووا علوى أن سو

إن و ال تودعون

أص وال غا با إن الذي تدعونه سميع قريب أقورب إلوى أحودك مون ع وق راحلتوه ) فهر ا
قررأ رراص باتررداعي اعرراء اتعبرراا واتلنرراء وانمررد وا ر ا اتقررأ ال نررايف ممررال مبا ن ر اتررأ
خللقر واسرراواءا علررى عأشر بررت جيامعر و الزمر فتدر ترري مقررأ األ كررام بعرررها مررن بعررض
تعرراك ا عررن ذتررح علروا مبريا وتبنر درروع ررأ واتعبررد يف اتةررااد جيررد خوور قأ بر رردا مررن
حمبو بين وبين مساوز تاقطع فيها أعناا انطي وجيدا أقأ إتي من ليك مما قيت :
أال ُرب من يدنو ويزع أنه *** يحبك وال ا ي أحب وأقرب

وأات اتكرن أوتيراء خسرول ا ووخ ار وأوبراؤا اتر ن ارو عنردان أوك هبرن مرن أدسكرهن وأورت
إتيهن منها جيدون دسوسهن أقأ إتي وان يف األقطاخ اتنائي عن من يان وجأت يف اند ن
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
عأش وأات ات وا ال لاساون ذتح إك شبه معطرت بعيرد مرن ا لرى مرن حمبار ومعأفار
واتق ررد أن ار ا اتقررأ رردعو يرراوب إك خمررو ا بر وملمررا ازااا وبررا ازااا قأبررا فا بر بررس
قرأبس قررأ قبلهررا وقررأ بعررداا وبررس مع رأفاس معأف ر قبلهررا الررت عليهررا واعررت إتيهررا واتررت
و اخاا ) اار.
عليها ومعأف بعداا اي من داائجها
 -3قال اتعالم اتزخمةي يف مااب " اتلاان يف علوم اتقأ ن " 221-227/2
ماحد اً عن ملم ( مع ) وما تقاري من انعار :

" ( مع ) تلم اوب بس أمأ ن ال قع بينهما م اوب واشهللاك إال يف وبن جيمع بينهما "
وقكن انعي إك قكمس  :األول بلأ يف أفعال اجلواخح وضأ ت أملل .
قال  " :واتلار بلأ يف األفعال انعنو و منت مع انريمنس وتبرت مرع اتارائبس وفهمرت
انكررأت مررع مررن فهمهررا ومن ر قوت ر تعرراك  ( :يووا مووري اق تووي لربووك واسووجدي واركعووي مووع

الراكعين ) وقوت  ( :وكونوا مع الصوادقين ) ( وقيول ادخوال ال وار موع الوداخلين )

(

إن ي مع ما أسمع وأرى ) ( إن معي ربي سيهدين )
( ال تحزن إن اهلل مع ا )  :أا باتعنا وانسا .
( يوووم ال يخووزي اهلل ال بووي والووذين آم وووا معووه )  :عررين اتر ن شرراخموا يف اال رران واررو اتر ا
وقع في اال اماع واالشهللاك من األوروال وانر اات وقرد ذمرأوا االوامراتس انر موخ ن يف قوتر

تع رراك  ( :واتبع وووا ال ووور ال ووذي أن ووزل مع ووه ) قي ررت إد ر م ررن ب ررا انعي ر يف االش رهللاك فامام ر
اال امراع يف اتزمران علررى ور مررا إمررا إن برون تقررد أا أدرزل مرع دبوتر وإمرا إن بررون
اتاقد أ مع اتباع  .وقيت ألد فيما وقع ب االشهللاك اون اتزمان وتقد أا واتبعوا مع اتنوخ.
وقرد تبررون ان راوب يف االشرهللاك برس انسعررول وبرس انرررا مقوتر  :مشمررت طيبرا مررع ز ررد .
ك لَن تَستَ ِط ِ
ص ْبراً ) (اتبهف)17:
وجيوز أن بون من قوت تعاك  ( :قَ َ
يع َمع َي َ
ال إِن َ ْ ْ َ
دقت ذتح أبو اتسراح اتقةريا يف " شرأح االنرام " عرن بعررهن قرال  " :وقرد وخا يف اتةرعأ
اساعمال (مع) يف معىن نبغي أن اأمت تيلحق بأود األقكام واو قوت :
ييوم مع الرم الردي ي قامة *** وييصر ع ه ول كل نجاد
وقال اتأادت ( :مع) تقاري اال اماع إما يف انبران رو را معراً يف اترداخ أو يف اتزمران رو
وتِدا معراً أو يف انعرىن ماناررا سس ع رو األخ واأل فرتن أورد ا يراخ أ راً تآل رأ يف ورال
ما ياخ اة أ أ اا وإما يف اتةأ واتأتب و  :را معراً يف اتعلرو وتقارري (مرع)  :اتن رأ
وانرا إتي تسا (مرع) ارو انن روخ رو قوتر تعراك  ( :ال تحوزن إن اهلل مع وا )

( إن

اهلل مع الوذين اتيووا ) ( وهوو مع و أيون موا ك وت ) ( واعلمووا أن اهلل موع المتيوين ) (
إن معي ربي سيهدين ) اداهى " اار.

-

أق ررول  :قوت ر " آم وول م ووع الم ووؤم ين "  :انعي ر ان ررا معنو ر ال تقار رري ا االط راً يف

مبان معس أو زمن معس فهري تانراول مرت مرريمن مرن عهرد ام إك قيرام اتكراع وقرت مللر يف

قوت  " :مع التا بين " إخل

وملل ر قوت ر تعرراك .. ( :وكونوووا مووع الصووادقين ) وارري تقاررري اتن ررأ واتاأ يررد ممررا يف قوت ر
ِ
ين اتو َي ْوا )
تعاك  ( :إِن اللهَ َم َع الذ َ
وتقاري االطالع واتعلن وانةااد ممرا يف قوتر تعراك (:وهوو مع و أي موا ك وت ) باالمجراع
وا ا معار ا ا اتن وص واتكياقاد تقاريها وتيكت من اتاأو ت يف شيء .
إذا سلمت بأن ا سبحاد وتعاك فوا مساوات مكا طو على عأشر مرن دري حتأ رف وال تعطيرت
ومن دي تسو ط
ض وال متليت وأدر منرزام أن برون يف ش ط
رين مرن لقر سرهت عليرح اال ران مبعير
ا اتعام ر واخلاي ر وبقأب ر مررن عبررااا علررى اتو ر اتالئررق ب ر ررت وعررال ات ر ا قررأخا اتكررلف
ات رراحل خض روان ا علرريهن .وأاخمررت بطررالن مررا قررأخا انعطل ر وانةرربه وأاررت انلررول وووررد
اتو وا .
وإذا مان اتبون مل يف قبر ا ت وعال -وت انلرت األعلرى -مشأاتر ط يف رد أورددا سرهت
رائن مرن لقر  -مرع ئلوقاتر انعير
على انريمن أن ريمن بأن ا تعاك -مع مود فوا عأش ب م
اتعام واخلاي وقأب من لقر مرع إ التر وتنررز ه أن برون يف ش ط
ريء مرن ئلوقاتر تعراك ا
علوا مبياً  .ألن ا تي ممللر شريءم  :ال يف ذاتر وال
عما قول أات انلول ووود اتو وا ًّ
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 .

كتبه

ربيع بن هادي بن عمير المدخلي
 /82شعبان 1281/هو.

