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نحو رؤٌة جدٌدة
للتارٌخ اإلسالمً
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بجامعة قطر (سابقا)

داس دََن للىشش َالتُصيع

3

4

َ
َ
َ
ال٣ىم وؿـىا جاعٍس ُهم
َمش ُل
ِ
َ ْ
طا ٦ـ ـ ـ ـ ـ َغ ٍة
لىب ٖلى ِ
ؤو  ٦ـ ـمٍ ٛ

َ
َّ
اؽ اهدؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـابا
٦ـل ٍ
ٖ ُِ٣ـ ـ ـي في الىـ ـ ِ
َ
ْ
ْ َ
ٌكخ٩ي ِمً ِنلت اإلااضخي اهً٣ابا
ؤخمض قىقي

َّ
"الخاعٍ ـ ـ ـ ـ ـش ٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
غى ألام ـ ـ ـ ـ ـت"..
ِ
ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص

5

6

إٌذاء
بلى قباب ؤمتي:
بلى قباب ؤمتي الظًً لم جٟخجهم ًٖ صًجهم ٧ل طعاج٘ اإلاسخ والدكىٍه ،ولم جلههم
ًٖ عؾالتهم ٧ل مٛغٍاث الخىهحر والتهىٍض.
ُ
َ
ّ
بلى الكباب الُاهغ ،الى٣ي ،الهالر ،الظي ؤٚغ٢ىه ب٩ل ؤلىان ما ٌؿمى (بالٟىىن)،
َ
وخانغوه بةلخاح ما ٌُ َؿ َمى (بالش٣اٞت)،
وؤخاَىه بلجاظت ما ٌُ َؿ َمى (باإلٖلم)
َ
ْ
اؾخ َ
ٗصخى ٖلى طل٧ ٪له ،ووظض هىٍخه في
وججاطبىه بما ٌُ َؿ َمى (الغٍايت)؛ ول٨ىه
جغار ؤمخه ،وجاعٍش ؤمخه ،وؤمجاص ؤمخه.
بلى قباب ؤمتي الظي لم ًسلب لبه -بل لم ًلٟذ هٓغه -ما ػٍىىه له ِمً (ؤباَُل
٢غن الخىىٍغ) ِمً مشل (الش٣اٞت الٗاإلاُت) و(ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي) ،و(الخًاعة الٗاإلاُت)
وهدى طل ٪مما ؤوصخى به (اإلااؾىن).
ُ َّ
بلى قباب ؤمتي الظي اجسظ ٦خاب عبه صؾخىعا ،وؾىت هبُه نلى هللا ٖلُه وؾلم
هىعا.
بلى هاالء الكباب؛ ٞهم وخضهم ال٣اصعون ٖلى ٞهم هظه الٟهى ،٫ووعي هظه
الً٣اًا.
َ
ؾاثل هللا لي ولهم ُ
الهضي والغقاص.
الض٦خىع ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب
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مقذمت
ومً
بن الخمض هلل هدمضه ووؿخُٗىه ووؿخٟٛغه ،ووٗىط باهلل ِمً قغوع ؤهٟؿىاِ ،
ُ
ؾِئاث ؤٖمالىاَ ،مً حهضه هللا ٞل ُمًل لهَ ،
ومً ًًَلل ٞل هاصي له ،وؤقهض ؤن ال
ِ
ِ
بله بال هللا وخضه ال قغٍ ٪له وؤقهض ؤن مدمضا ٖبضه وعؾىلهً{ :إحها الظًً آمىىا
اج٣ىا هللا خ ٤ج٣اجه وال جمىجً بال وؤهخم مؿلمىن} [آٖ ٫مغانً{ ،]201:إحها الىاؽ
اج٣ىا عب٨م الظي زل٨٣م ِمً هٟـ واخضة وزل ٤مجها ػوظها وبض مجهما عظاال ٦شحرا
ووؿاء واج٣ىا هللا الظي حؿاءلىن به وألاعخام بن هللا ٧ان ٖلُ٨م عُ٢با} [اليؿاء،]2:
{ًإحها الظًً آمىىا اج٣ىا هللا و٢ىلىا ٢ىال ؾضًضاْ ًُ ،
ه ِلر ل٨م ؤٖمال٨م وَٟٛغ ل٨م
طهىب٨م َ
ومً ًُ ُِ٘ هللا وعؾىله ٣ٞض ٞاػ ٞىػا ُٖٓما} [ألاخؼاب.]02 ،00 :
ُ َ َ
هلي وو ْس ُجض ،وٖلُ ٪جى٧لىا ،وبلُ ٪ؤهبىا ،وبلُ ٪اإلاهحر،
اللهم بًا ٥وٗبض ،ول ٪ه
َ
َ
ْ
اللهم بها هبرؤ ِمً خىلىا و٢ىجىا وهلىط بدىل ٪و٢ىج٪؛ ٞةهه ال خى ٫وال ٢ىة بال ب،٪
ُ
ُ
وههلي ووؿلم ٖلى نٟىجِ ٪مً زل ،٪٣وزاجم عؾل ٪ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه
وؾلم وٖلى آله وصخبهَ ،
ومً صٖا بضٖىجه بلى ًىم الضًً.
وبٗض:
ل٣ض جغصصث ٦شحرا وَا ٫جغصصي ؾىىاث َىا ٫في وكغ هظه ألابدار ،ؤو هظه
ُ
َ
ّ
ال٩لماث؛ طلِ ٪ؤوي امغئ ًسصخى ؤن ًُل٘ ٖلى الىاؽ بصخيء ُٞه ه٣و ؤو زلل ،ؤو
َ
بصخيء ال َاثل ِمً وعاثه؛ ٨ُٞىن ٢ض ؤيإ مجهم و٢خا ؤو ظهضاُٞ ،ل٣ى هللا بٗض طل٪
مؿئاال ًٖ هظاُٞ ،ما ؾِؿإٖ ٫ىه ،وما ؤ٦ثر ما ُ
ؾِؿإٖ ٫ىه.
زم بن ؾى ١اليكغ ٢ض ناع لها ضجُج وعجُج ،وو ٌ
مٌُ وؤيىاء ،وؤٖلم وعاًاث،
وؤبىا ١وَبى ،٫وػٍىت وػزاعٞ ،ٝخُلٗذ لها ؤخضا ،١واقغؤبذ لها ؤٖىا ،١وناعث
ُ
ُ
ِمً ؤوؾ٘ ؤبىاب الكهغة ،وؤها امغئ ِ ّ ٦غه بلُه هظه الكهغة ،ونغث ؤٖاٞها ،بل
ؤػصعحهاِ ،مً َى ٫ما عؤًتها جهى٘ بٗكا٢ها ِمً امتهان ،ؤعاهم ٌؿخٗظبىهه وال
ومً بطالٌ ٫ؿخظلىهه وال ًضعونِ ،مً َى٫
ٌكٗغونِ ،مً قضة ما ؤؾ٨غتهم وكىتهاِ ،
ُ
َ ْ ُ
ما صاع بغؤؾهم ّ
خمُاها ،والُٗاط باهلل ...ولؿذ ؤجمضح بظل ٪ػاٖما ؤوي ٦ظا ز ِل٣ذ،
ٌ
وقإن حٗلمخهٌ ،
وٖلى هظا ُْ ُِ ٞغث؛ ول٨ىه ٌ
وزحر زاعه هللا لي ،وبطا ؤعاص
ؤمغ ا٦دؿبخه،
هللا ؤمغا هُإ له ؤؾبابه ،وٞخذ له ؤبىابه.
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٣ٞض ٢ضع هللا ؾبداهه لي ؤن ؤجهل بترار ؤمتي؛ ٗٞغٞذ ٢ضع ؤثمخىا ،وعؤًذ ٖٓمت
ؤٖمالهم.
َ
َ
وعؤًذ ؤلامام الجلُل ؤبا ٖمغو بً الٗلء اإلاخىفى ؾىت 251هـ ً٣ى" :٫ما هدً ُٞمً
َْ
َ َ
هسل َىا."٫
مطخى بال ٦ب٣ل في ؤنىٍ ٫
ُ
زم ٢ضع لي ؤن ؤِٖل في ٦ى ٠ؤؾاجظة ؤظلء ً٣ضعون ال٩لمت َّ
خ٢ ٤ضعها ،وَٗغٞىن
ِ
َ
للٗلم آصابه وؤزل٢ه ،وعؤًذ ٞحهم الٗٓمت بإظلى مٗاهحها والخىاي٘ بإنض١
مٗاهُه ،و٧ان ِمً ٖٓمتهم ؤجهم ٧اهىا ؤ٦بر ِمً ؤن جدخىحهم هالت ،ؤو جًمهم قاقت،
ؤو ًجظبهم مُ٨غٞىن ،ؤو حؿتهىحهم نىعة.
و٧ان ِمً ؤ٦ثر ؤؾاجظحي جإزحرا قُذي الجلُل ألاؾخاط مدمىص مدمض قا٦غ ،مخٗه هللا
بالصخت والٗاُٞت وؤَا ٫ب٣اءه.
٣ٞض عؤًذ هظا الٗمل ١الٗلمت ًُُل الخض ٤ُ٢في ٧ل ما ً٨خب ،وٖغٞذ ٢هخه م٘
٦خابه الٟظ (اإلاخىبي) ،و٧ ٠ُ٦اهذ مٗاهاجه ،و٧ ٠ُ٦ان ّ
جغصصه ،وٖضم عياه ٖما
ً٨خب!! [ا٢غؤ هظه ال٣هت ٧املت ب٣لمه ،وبإصبه الٗالي ،في الؿٟغ ألاوِ ٫مً اإلاخىبي
َبٗت 2700م .م .]45 – 14
ُ
عؤًذ هظا ِمً قُذي الجلُلٞ ،ىُٖذ ،وحٗلمذ ،وا٢خضًذ ،بل وظضججي ؤولى بالترصص،
والسكُت ؤل ٠مغة ..ول٣ض ؤصع ٥طل ٪مجي بٌٗ ألاؾاجظة ألاظلء ،وال٨غام
الباخشحن٩ٞ ،اهىا ٌؿدىٟغوهجي وٍدشىهجي ٖلى ؤن ؤوكغ ما ؤ٦خب...
٣ٞا ٫لي الكُش ٖبض الجلُل قلبي ،مض هللا في ٖمغه :ؤهذ جغٍض ؤن ج٣ى ٫آزغ ٧لمت
في اإلاىيىٕ الظي ج٨خبه ،وهظا ًا بجي مؿخدُل ،بن ال٩لمت ألازحرة لً ج٣ا ٫ؤبضا،
ْ
وؾُٓل الباب صاثما مٟخىخا ؛ اوكغ هظا الظي ٦خبخه ،وصٕ ٚحر٨ًُ ٥مله ،ؤو ًبجي
ٖلُه ؤو ًصدخه ،وال خغط في طل٪؛ بل ؤ٢ى ٫ل :٪ال جلخٟذ ؤهذ لخصدخه.
ؤما قُسىا الكُش مدمض الٛؼالي٣ٞ :ا ٫بإؾلىبه ال٨ٟه بٗض ؤن اَل٘ ٖلى بٌٗ ما
٦خبذ" :ؤهذ جدؿً ال٨خابت والىي٘ في الضعط ،وهظا ال بإؽ به؛ ٣ٞض جىمى هظه
اإلا٣االث وجهحر مجلضاث وجخىالض في ْلم ألاصعاط".
ؤما ؤدي الٟايل ال٨غٍم ألاؾخاط الض٦خىع ًىؾ ٠ال٣غياوي٣ٞ ،ا ٫لي في هضوء
َّ
الخحي ،والخُاء ِمً ؤزو قُمهً :ا ؤدي اظم٘ ألاقُاء التي
بإؾلىبه الهحن اللحن
٦خبتها وال٨لم الظي ج٣ىله في الخاعٍش هظا ،وؤزغظه للىاؽ ،ماطا جيخٓغ؟!
10

وج٨غع طلِ ٪مً ٦شحر ِمً ألاخبت ال٨غام ،و٦ىذ ؤؾخم٘ وؤق٨غ ،وؤهم باالؾخجابت،
ول ً٨ؤٖىص لُٛلبجي ما حٗلمخه َّ
وحٗىصجه.
ٖلي مً خحن آلزغ٣ً ،ى ٫لي :مىظ ؾىىاث جخدضر ًٖ ّ
ُ
صهى
بال ؤن هاظؿا ؤزظ ً ِلر ّ ِ
ألاظل ،و٢غب الُ٣حن ،وؤه ٪بلٛذ ّ
ؾً الخهاص ،وحؿدكهض ب٣ى ٫ؾُضها مٗاوٍت
ػعٕ ٢ض
عضخي هللا ٖىه خحن ٧ان ً٣ى٧ ٫لما بلٛه وعي ؤخض ؤجغابه" :ؤها وهللا مً ٍ
اؾخدهض وخان ؤواهه".
َ
ً٣ى ٫هظا الهاظـُٟٞ :م الاهخٓاع بطا وُ٢اع الغخُل ٢اصم؟ ٞسكِذ ؤن ً٨ىن في
خبـ هظه ال٩لماث ٦خماها للٗلم الظي خظعها صًيىا مىه ،وؤهظعها بإن َمً ٦خمه
ْ
ًُل َجم بلجام ِمً الىاع ًىم الُ٣امت.
ٞها ؤها طا ؤ٢ضم هظه الهٟداث ،وال ؤ٢ى ٫البدىر ،بحن ًضي اإلاىٖض م٘ اإلاىلى ٖؼ
وظل ،ال ؤبػي بها في الىاؽ ط٦غاٞ ،إها ًٖ صهُاهم بلى عخُل ،وال ؤبػي بها ماال،
٨ٞؿىجىا بلى آلازغة بٛحر ظُىب.
وبلى هللا يغاٖتي ؤن ًجبر يٟٗي وعجؼي ،وؤن ًجحروي ِمً طهىبي وَؿتر ُٖىبي ،وؤن
ًُ٣لجي ِمً ٖثراحي ،وبلُه ؤبغؤ ِمً خىلي و٢ىحي ،وؤلىط بدىله ،و٢ىجه؛ ٞةهه ال خى٫
َ
الٗ٣بى ،وؤن ًسخم
وال ٢ىة بال به ،وؤؾإله ظل وٖل ؤن ًمً ٖلُىا بدؿً
بالهالخاث ؤٖمالىا ،وؤن ً٣بًىا بلُه ٚحر مٟخىهحن وال زاثبحن ،وال زؼاي وال
َ
هضامى ...ووك٨غه ظل وٖل ٖلى ما ؤٞايه ٖلُىا ِمً وٗم ،وما مىدىا بًاه ِمً ًٞله
ّ
وبغه وبخؿاهه ،م٘ ما ٧ان مىا ِمً ٢هىع وج٣هحر ،ؾبداهه ،ؤهل الًٟل ِ٧له،
وؤهل الٟٗى ٧له ،وؤهل الخمض ٧له ،وؤهل الشىاء ٧له ،وؤهل الك٨غ ٧له.
ًا عبىا ال هدصخي زىاء ٖلُ ،٪ؤهذ ٦ما ؤزىِذ ٖلى هٟؿ ٪ظل ظلل.٪
٦خبه ؤبى مدمىص ٖبض الُٗٓم مدمىص الضًب
الضوختٞ :جغ السامـ والٗكغًٍ ِمً عمًان اإلاٗٓم ،ؾىت 2121هـ
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لمارا؟!
سؤيت جذيذة للتاسيخ اإلسالمي
تمٍيذ ال بذ مىً
ُ
ّ
جغظ٘ ٨ٞغة هظا البدض وبظعجه ألاولى بلى ؾىىاث بُٗضة ،خحن ِ ٢ضع لي ؤن ؤِٖل في
ُ ْ
ُ٢غ ٖغبي ق- ٤ُ٣هى الؿىصان -بً٘ ؾىحن ،1وهىا ٥بضؤث ؤعي خُاة هظا الُ٣غ
ُ
ٖلى نىعة ٚحر الهىعة التي عؾمتها الضعاؾت وال٨خب في طهجي ،وظلؿذ بلى قُىر
ّ
ومٗمغحها ،ؤؾم٘ مجهم ط٦غٍاتهم ،وخ٩اًاث قبابهمً ،د٨ىجها ٖلى البضحهت
هظه البلص
مٟٗمت باإلاكاٖغ ،ملُئت باألخاؾِـ .و٧ان ؤن عؤًذ لهظه البلص جاعٍسا ٚحر الخاعٍش
باألخغي ُ
ّ
َ
ن ّ ِىع لي.
جهىعجه ،ؤو
الظي ٢غؤجه ،وواٗ٢ا ٚحر الظي
اج ٤ٟما ؾمٗخه م٘ ما ٢غؤجه بلى خض ٦بحر في ألاخضار هٟؿها والى٢اج٘ طاتها ،ولً٨
٧ان السل ٝواؾٗا ظضا ،في جٟؿحر هظه ألاخضار والى٢اج٘.
وؤيغب مشاال واخضا ٖلى طل ،٪هى وظىص ظالُاث مؿُدُت ٦شحرة في مضن الؿىصان
ال٨بري٧ ،اهذ اإلا٣ىلت الكاجٗت الظاجٗت ؤن هاالء هؼخىا ِمً قما ٫الىاصي بمهغ
ُ
بلى ظىىبه ،هغبا ِمً اؾدبضاص اإلاؿلمحن وْلمهم ،وؤقإ طلُّ ٧ ٪ل َمً ٦خب في هظه
اإلاؿإلت ِمً ؤلاهجلحز واإلاؿُدُحن ؤوال ،زم جابٗهم وه٣ل ٖجهم ال٩اجبىن بٗض طل.٪
ول ً٨الظًً ٖانغوا ؤألخضار وٖاٌكىها ًظ٦غون جٟؿحرا آزغ لىظىص هظه
الجالُاث اإلاؿُدُت ٣ُٞىلىن:
بن ؤلاصاعة ؤلاهجلحزًت اإلاؿخٗمغة في الؿىصان ٧ان ال بض لها ِمً ؤن حؿخٗحن بجماٖاث
ِمً اإلاىْٟحن والٗما ،٫وإلاا ظلبتهم مٗها ِمً مهغ ،وظضث ؤجهم ؾغٖان ما
ًىضمجىن م٘ الؿىصاهُحن ،وٍغجبُىن مٗهم باإلزاء واإلاهاهغة٨ُٞ ،ىهىن مخٗاَٟحن
م٘ ؤهل الؿىصان ،ال ًد٣٣ىن ما جبُٛه الؿلُت اإلاؿخٗمغة ِمً ٢هغ وبُل؛
ّ
الكىام لم
ٞلجاوا بلى الكام ًجلبىن ِمً اإلاؿُدُحن بها ما ًغٍضون ،ول ً٨هاالء
ّ
الخاع ،الظي ًسخل٦ ٠شحرا في َبُٗخه ًٖ
ٌؿخُُٗىا ؤن ًخدملىا ُمىار الؿىصان
1

1
وشس في العدد ألاول ِمن حىليت كليت الشسيعت والدزاطاث ؤلاطالميت ،بجامعت قطس 1441 ،هـ /
1894م.
2
كان ذلك في الفترة ما بين خسيف  1893م إلى زبيع  1891م.
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بلصهم؛ ٞغظٗىا بلى بلصهم ٖاظؼًٍ٩ٞ .ان ؤن اججهذ ؤلاصاعة اإلاؿخٗمغة بلى مهغ
زاهُت ،ججلب مجها ّ
ٖمالها ومىْٟحها ،ول ً٨بكغٍ ؤن ً٨ىهىا ِمً ههاعي مهغ؛ ختى
َ
ال ًخم٨ىىا ِمً الاهضماط م٘ الؿىصاهُحن وماازاتهم؛ بل ًب٣ى والئهم لئلهجلحز ؤعباب
وٗمتهم وبزىتهم في اإلاؿُدُت.
ه٨ظا ظاء ال٣بِ الىهاعي بلى الؿىصان ،وؤ٢امىا بها ظالُاث .هظه خ٣ُ٣ت! ولً٨
ٞغ٦ ١بحر وبىن قاؾ٘ بحن ؤن ً٨ىن مجُئهم هغبا ِمً اؾدبضاص اإلاهغٍحن اإلاؿلمحن
بهم ،وبحن ؤن ً٨ىن مجُئهم للٗمل في زضمت الؿلُت اإلاؿخٗمغة ؛ خُض لم ًٟلر في
هظا الٗمل ٚحرهم.
ؤ٢ى :٫مىظ هاجُ ٪ألاًام بضؤث بظعة هظا البدض ،وبضؤث ؤهٓغ لخاعٍش ؤمخىا ،وؤجإمل
في و٢اجٗه وؤخضازه ،وؤُٖض الىٓغ ُٞما ٧ان ٌٗترًجي ِمً ٢لٚ ٤امٌ زاه ،٤خُىما
ُ َّ
ؤ٢لب ٦شحرا ِمً نٟداث جاعٍسىا ؤلاؾلمي.
َْ
ّ
ؤلاؾلمي الُٗٓم،
وبضؤث ؤعنض ٢-ضع ظهضي -ما ً٣اُ ٫وٍ٨خب ًٖ هظا الخاعٍش
ٞىظضث عجبا.
وؾإخاو ٫ؤن ؤسجل في الهٟداث الخالُت بٌٗ وؾاثل ومٓاهغ حكىٍه جاعٍسىا
ؤلاؾلمي.
مٗجى الخاعٍش:
ِمً اإلاىاؾب ٢بل ؤن هخ٩لم ًٖ حكىٍه جاعٍسىا ،ؤن هبحن مٗجى الخاعٍش ومٟهىمه...
وبُٗضا ًٖ اإلاهُلخاث الٛغبُت ،ؤو الٗباعاث الٛامًت ،وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى :٫بن
الخاعٍش لِـ سجل للمٗلىماث والخىاصر وظمٗا لها؛ ٞلى ٧ان ٦ظل ،٪ل٩ان ّ
مجغص
ُ
اظتراع للماضخي للدؿلُت ؤو الٟسغ ،وما ٧اهذ الٗىاًت بضعاؾخه ،وما اؾخد ٤هظا
َّ
الاهخمام ِمً عظا ٫التربُت وصٖاة الخ ،٤والخض ٖلى الٗىاًت به وببغاػه.
ً٣ى ٫اإلا٨ٟغ ؤلاؾلمي ال٨بحر الؿُض ؤبى الخؿً الىضويٞ" :لى٨ثر ِمً جضعَـ ٦خب
الخاعٍشِ ،مً صعاؾت الخىاصر والخ٩اًاثٞ ،ةن للخىاصر والخ٩اًاث جإزحرا لِـ
للمىُ ٤والبرهان واإلا٣االث الٗلمُت" [هدى التربُت ؤلاؾلمُت م .]24
وبطا لم ً ً٨الخاعٍش سجل لؤلخضار" ،وؤعقُٟا" للمٗلىماثٞ ،ما هى؟
بن الخاعٍش في خ٣ُ٣خه "لِـ هى الخىاصر" ،وال ؾغصها وجبىٍبها؛ ول٨ىه جٟؿحر هظه
الخىاصر ،واهخضاء بلى الغوابِ الٓاهغة والسُٟت التي ججم٘ بحن قخاتها ،وججٗل
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مجها وخضة مخماؾ٨ت الخل٣اث ،مخٟاٖلت الجؼثُاث ،ممخضة م٘ الؼمً والبِئت
امخضاص ال٩اثً الخي في الؼمان واإلا٩ان"[ .ؾُض ُ٢ب :في الخاعٍش٨ٞ :غة ومجهاط.]70 :
وٍ٣ى ٫اإلا٨ٟغ اإلاٗانغ الض٦خىع عقضي ٩ٞاع" :بن ؤخض ؤيلٕ الٛاثب اإلاشلض ،هي
ُٚبت الخٗغ ٝالاؾدُٗابي ٖلى اإلااضخي؛ ٞل بض ِمً الخدٖ ٟٔلى ؤهىاء اإلااعزحن،
ُ ْ
وبزًإ ما ّ
صوهىه للخمدُو والخض ،٤ُ٢زم هس ًِ٘ هظه الخىاصر والى٢اج٘ الشابخت
اإلاا٦ضة الصخُدت للخدلُل والضعؽ ،ولٟلؿٟت الخاعٍش ،وبالضعاؾت اإلاىيىُٖت
ًم ً٨ؤن هجض ْ ٢ضعة هاثلت حُُٗىا ز٣ت في مؿخ٣بلىا"[ .مدايغة له بٗىىان :ؤلاوؿان
الٗغبي بحن الخإػم والاهُل.]١
وبهظا اإلاٟهىم للخاعٍش ُت ْه َغٕ ألامم في ألاػماث والى٨باث بلى جاعٍسها ،حؿخلهمه الٗبرة
والٗٓمت ،وحؿخطخيء به في خايغها ،ومؿخ٣بلها.
والخاعٍش بهظا اإلاٗجى لِـ ٖلم اإلااضخي؛ وبهما هى ٖلم الخايغ واإلاؿخ٣بل؛ ولظا ٧ان
خغم ؤٖضاثىا ٖلى َمـ جاعٍسىا وحكىحهه ،لخًلُل الخايغ ،وَمـ الُغٍ ٤بلى
اإلاؿخ٣بل.
ما ًخمحز به الخاعٍش ؤلاؾلمي:
ُ
بطا ٧ان جاعٍش ٧ل ؤ َمت ،هى يىء مؿخ٣بلها ،ومجض خايغها؛ ٞةن جاعٍش ؤلاؾلم ؤ٦بر
ِمً ٧ل هظا ،وؤبٗض زُغا ِمً ٧ل جاعٍش؛ طل ٪ؤن الخاعٍش ؤلاؾلمي في خ٣ُ٣خه هى
الخُبُ ٤الٗملي لئلؾلمٞ ،الخاعٍش ؤلاؾلمي هى ؤلاؾلم مُب٣ا مىٟظا؛ ٞةطا ٧ان
ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الصخُدت هما قغاج٘ ؤلاؾلم وهضًه؛ ٞةن خُاة عؾى ٫هللا
نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وصخابخه واإلاؿلمحن ِمً بٗضهم هي ؤلاؾلم مُب٣ا مىٟظا،
وبطا خاولذ ؤن جٟهل بحن ٖمل اإلاؿلمحن في ال٣غون ألاولى وبحن ؤلاؾلم؛ ٞإهذ بحن
ؤمغًٍ ٦لهما زُحر ،وؤزُغ ِمً السُحر.
زُىعة حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي:
وؤخؿب ؤن هظه السُىعة ِمً الىيىح بم٩ان؛ ٞهي جخمشل في هاخُخحن:
ؤ -حكىٍه ؤلاؾلم هٟؿه؛ خُض ًٓهغ عجؼه ًٖ الخُبُ ،٤وؤن ٌؿىص صهُا الىاؽ
ول٣اثل مٗاهض ؤن ً٣ى :٫مباصت ؤلاؾلم وهضًه وقغاجٗه ؤٖٓم وؤظل ما
وٍد٨مها.
ٍ
ّ
ٖغٞخه البكغٍت؛ ول٨جها مجهاط عباوي ال ًُُ٣ه البكغ!! وبال ٞبم جٟؿغون عجؼ
صخابت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهٟؿهم ًٖ الالتزام بهظا ؤلاؾلم مىظ ٖهض
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ٖشمان بن لم ً٢ ً٨بل طل٪؟ خُىما وؿلم وه٣غ بهظا الدكىٍه للخاعٍش ،وؿىٙ
للمٗاهضًً الجاخضًً ؤن ً٣ىلىا هظا.
ََُ ُ ّْ َ
ب -الً٣اء ٖلى الىمىطط واإلاشا ٫الظي ًدب٘ وٍدخظي؛ ٞدحن ًىاصي الضٖاة بخُبُ٤
ؤلاؾلم صًىا وصولتُ٣ٖ ،ضة وقغَٗت ،ؾُجضون َمً ٌؿإٖ :٫لى ؤي هٓام؟ ٖلى ؤي
هُئت؟ ٖلى الىمِ ألامىي الظي ٧ان و٧ان؟ ؤم ٖلى الىمِ الٗباسخي...؟! ؤم ٖلى
الىمِ الٗشماوي...؟؟
ٞةطا ٢لىاٖ :لى همِ السلٟاء الغاقضًً٢ .الىاٖ :لى همِ ٖشمان بً ٖٟان وما ّ
ظغه
ٖلى ألامت مً ٞخىت؟ وبطا ٢لىاٖ :لى الىمِ ُ
الٗمغي .عبما ال ًماوٗىن؛ ول٣ً ً٨ىلىن:
ِ
٧اهذ ٞلخت ولم جُل ،واهتهذ بم٣خل ٖمغ! زم ً٣ىلىن :وؤي هٓام هظا الظي ٌؿِ٣
بٗض بً٘ ٖكغة ؾىت؟!
ه٨ظا ً٣ى ٫ؤٖضاء ؤلاؾلم؛ بِىما ًجض صٖاة الكُىُٖت الىمىطط الظي ًضٖىن بلُه،
و ٠ُ٦زغط بـ "عوؾُا"ِ 2مً ٖهض الُ٣انغة اإلآلم بلى ٖهغ ال٣ىة والؿُاصة،
واإلاكاع٦ت في ُ٢اصة الٗالم بم٣ضاع الىه.٠
وٍجض صٖاة الغؤؾمالُت الىمىطط الظي ًىاصون به في ؤمغٍ٩ا ػُٖمت الٗالم الخغ،
وٍجض صٖاة "اللُبرالُت" همىطط الخغٍت والضًم٣غاَُت في بهجلترا ،وه٨ظا...
ه٣ى ٫هظا لىا٦ض ؤن الخضًض ًٖ حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي ،ويغوعة بٖاصة ٦خابخه
لِـ مؿإلت جغٝ؛ وبهما هى ٌ
ؤمغ ًخهل بُ٨اهىا ،وبهمُم ُٖ٣ضجىا وصًيىا ،وؤن ه٨ىن
ؤو ال ه٨ىن.
مٓاهغ حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي:
بن هظه اإلآاهغ ال جدخاط بلى صلُل ؤو بُان؛ ٞما ٖلُ- ٪بطا ؤعصث ؤن جخإ٦ض ِمً طل٪
وجغي مٓاهغ هظا الدكىٍه -بال ؤن حؿإ ٫ؤي صاعؽ لهظا الخاعٍشٖ ،لى ؤي مؿخىي
ِمً الضعاؾت ِمً الابخضاجي بلى الجامٗت ،ؤن ًغؾم ل ٪بال٩لماث والجمل نىعة ألي

()1

قلىا ذلك قبل انهياز الاجحاد الظىفييتي ،وطقىط الشيىعيت ،ومع ذلك جبقى زوطيا شعيمت
ً
همىذجا ًمازي به السافضىع واإلاعاهدون لكل ما هى إطالمي.
الكىمىىلث الجدًد،
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ّ
ٞترة ِمً ٞتراث الخاعٍش ،ؤو ًلسو ل ٪ما ٌٗغٞه ًٖ ؤي ٖهغ ِمً ٖهىع الخاعٍش؛
وخُيئظ ؾدؿم٘ ما َ
جضمى له ال٣لىب.
ّ
و٢ض خاولذ شسهُا قِئا ِمً طل ٪خحن ؾإلذ َلبيَ :مً ًىظؼ لىا في ؾُىع
نىعة ٖهض ٖشمان بً ٖٟان عضخي هللا ٖىه؟ ٩ٞاهذ ؤلاظابت بىٟـ ألالٟاّ ج٣غٍبا:
"٧ان -عضخي هللا ٖىه -عظل جُ٣ا نالخا؛ ول٨ىه ٧ان قُسا ٦بحرا يُٟٗا ،و٧ان ُٞه
يٗ ٠قضًض هدى ؤؾغجه و٢بُلخه؛ ٞإُٗ٢هم ؤلاُ٢اٖاث ووالهم الىالًاث بٛحر
َ
خ ،٤وٚلبه هى ؤًًا خب الضهُا؛ ٞاؾخىلى ٖلى ؤمىا ٫اإلاؿلمحن وؾ ً٨بها
ال٣هىع ،وجغٞه َّ
وجىٗم بها" ٦ظا ٢ا ٫وظمُ٘ ػملثه ًُ ّ
٣غون وٍىا٣ٞىن.
والخجغبت الشاهُت خُذ ؾإلذَ :مً ًىظؼ لىا الخضًض ًٖ ٖهغ هاعوث الغقُض ؟
و٦ما جىٗ٢ذ؛ ٖلذ البؿمت السبِشت قٟاه الجمُ٘ ،و٦إجهم ً٣ىلىن :اٖٟىا ِمً
الخضًض في هظا اإلاىيىٕ؛ ختى ال ُه َ
ه ِغح بما ً٣بذ ط٦غه!!
بن حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي خ٣ُ٣ت واٗ٢تً ،ضع٦ها ٧ل َمً له بإلاام ُ -م َج َغص بإلاام-
بالخاعٍش؛ ٞلؿىا بداظت بلى ّ
جلمـ مٓاهغه .وبن ٖاعى في طل ٪مٗاعى؛ ٞمٗىاه:
ّ
ونض ١ما ٢غؤ ،واٖخ٣ض ؤن هظه الهىعة الكىهاء هي الخ٣ُ٣ت.
ؤهه آمً بما ؾم٘،
وؾاثل حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي
مشل ٧ل مداوالث الٛؼو ال٨ٟغي جخم في هضوء ،وجلبـ ؤ٢ىٗت ججىػ بها ،وجضزل بلى
ألاٞئضة والٗ٣ى ،٫ووؾاثل حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي ال جٖ ٠٣ىض خض وال َٖض؛ ول٨ىىا
وؿخُُ٘ ؤن وكحر بلى زُىَها الٗغًٍت ٖلى الىدى الخالي :
 – 2التر٦حز ٖلى ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت:
َ
في ٦شحر ِمً ألاخُان ًَُّ ٣ضم الخاعٍش ؤلاؾلمي و٦إهه جاعٍش ٚؼواث وٞخىخاث ،وخغوب
َ
وبُىالث وٟ٦ى ،وهظا ألاؾلىب ٌٗمض بلى ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍتِٞ ،كبٗها جمجُضا
ّ
وزىاء ،وخضًشا ًٖ الخطخُاث والبُىالث الٟظة ،واإلاهاعة في الُ٣اصة والخٗبئت ...بلخ.
وعبما ًبضو للبٌٗ ؤن هظا ٖمل ظُض ،وؤؾلىب ّ
َ
الىٟىؽ خماؾا
ُ٢م؛ خُض ًمؤل
ِ
ّ
َ
ال٣لىب بعجابا باألؾل ٝألامجاص الظًً "صوزىا الٗالم وهؼمىه" ،و٢ض
و٢ىة ،وٍمؤل
ً٨ىن طل ٪مُلىبا مغٚىبا وهضٞا م٣هىصا؛ ول ً٨زُىعة ٖغى الخاعٍش ؤلاؾلمي
بهظه الهىعة ؤهه ًِؿغ الؿبُل لل٣اثلحن بإن ؤلاؾلم اهدكغ بدض الؿُ ،٠وٍجٗل
ؤبىاءها ٖاظؼًٍ ًٖ عص هظه التهمت.
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٦ظل ٪خُىما ًىُٟئ هظا الخماؽ وهظه الٟىعةً ،ب٣ى الكٗىع بإن ؤلاؾلم وألامت
ؤلاؾلمُت لم ج٣ضم للخًاعة وؤلاوؿاهُت قِئا.
وبطا ؤعصث صلُل ٖلى طل٪؛ ٞما ٖلُ ٪بال ؤن جدىاو ٫ؤي ٦خاب ِمً ٦خب الخاعٍش
ؤلاؾلمي ،الظي ًُ َض َّعؽ في اإلاضعؾت الابخضاثُت ،ؤو ؤلاٖضاصًت ،ؤو الشاهىٍت ،ؤو
الجامٗت ،وبضون ازخُاع ،وٖكىاثُا ؤمامي آلان ٦خابان:
ؤخضهما" :الخاعٍش ؤلاؾلمي الٗام" للض٦خىع ٖلي ببغاهُم خؿً – ألاؾخاط ب٩لُت
آلاصاب ظامٗت ال٣اهغة.
والشاوي" :جاعٍش الٗغب ال٣ضًم وٖهغ الغؾى "٫للض٦خىع هبُه ٖا٢ل – ألاؾخاط ب٩لُت
آلاصاب ظامٗت صمك.٤
ٞال٨خابان مما ًُ َض َّعؽ في الجامٗاث ...وبطا هٓغث في ال٨خاب ألاو ،٫ججض وؿبت ٖضص
الهٟداث التي جدضزذ ًٖ اإلاٗاع ٥الٗؿ٨غٍت بلى ٖضص الهٟداث التي جدضزذ
ًٖ ٧ل الجىاهب ألازغي هي وؿبت  22 : 21ؤي  %20جخدضر ًٖ ألاٖما٫
الٗؿ٨غٍت ،والٗكغًٍ الباُ٢ت جخدضر ًٖ باقي اإلاىيىٖاث ،مىظ والصة الغؾى٫
نلى هللا ٖلُه وؾلم وبعياٖه ووكإجه وختى وٞاجه.
2
وال٨خاب الشاوي لِـ ؤخؿً خاال ِمً ؾاب٣ه؛ ٣ٞض ٖ٣ض ٞهل بٗىىان "مدمض في
َ
اإلاضًىت"ٌ :ؿخٛغ 220 ١نٟدتُٚ ،ى الخضًض ًٖ الجاهب الٗؿ٨غي واإلاٗاع٥
الخغبُت ُٞه هدىا ِمً ماثت نٟدت.
ٖ -1ضم بُٖاء ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت خ٣ها ِمً الخٟؿحر والخٗلُل:
وم٘ ما في التر٦حز ٖلى ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت والاهخمام بها وببغاػها ِمً زُغ ،بال ؤجهم
ًًُٟىن بلُه زُغا آزغ ،خحن ال ٌُٗىن هظه ألاٖما ٫ههُبها ِمً الخٟؿحر
والخدلُل والخٗلُلُٗٞ ،ؼلىجها ًٖ ْغوٞها التي وٗ٢ذ ٞحها ومبرعاتها التي صٖذ
بلحها ،والٗىامل التي ؤصث بلى زىيها.
ْ
ُ
ْ
وؤَ ٢غب مشا ٫بلى طلٚ ٪ؼوة بضع؛ خُض حٗ َغى ؤخضار هظه الٛؼوة وو٢اجٗها بهىعة
٧ل ما ٞحها جمجُض لصجاٖت اإلاؿلمحن ،و ٠ُ٦اهخهغوا م٘ ٢لت ٖضصهم و٦ثرة
ّ
ٖضوهم.
1
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ولٗل ِمً ألاًٞل ؤن ؤٖغى ما ٦خبه ؤخض اإلاالٟحن ال٨باع ،ناخب ال٨خاب
مغاظ٘ الخاعٍش ؤلاؾلمي؛ وؤٖجي به الض٦خىع
اإلاكهىع الظي ٌُ َٗ ُّض مغظٗا هاما ِمً
ِ
خؿً ببغاهُم خؿً في ٦خابه "جاعٍش ؤلاؾلم":
٣ٞض ظاء في الجؼء ألاو ٫م  207ما ههه بالخغ ٝالىاخض" :وفي عمًان مً
الؿىت الشاهُت للهجغة وٗ٢ذ ٚؼوة بضع َ
ال٨بري٣ٞ ،ض هضب الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه
وؾلم هٟغا ِمً اإلاؿلمحن الٖتراى ٢اٞلت ٢غَل وهي ٢اصمت ِمً الكام؛ ٞلما ٖلم
بظل ٪ؤبى ؾُٟان بً خغب -عثِـ ال٣اٞلت -بٗض بلى ٢غَل َمً ًسبرها باٖتراى
َ
وجىظه بلى البدغ وؾاع
اإلاؿلمحن لخجاعتهم ،وَؿدىٟغهم الؾدى٣اطها ،زم ٚحر َغٍ٣ه،
ن ُ
َ
َّ
اوؿل بلى م٨ت صو ؤن جمـ ججاعة ٢غَل
بمداطاجه ختى ظاوػ مى ٠٢اإلاؿلمحن ،زم
بؿىء.
َ
و٢ض الخ٣ى الغؾى ٫ب٣غَل ٖىض ماء بضع ،و٧ان ٖضصهم ًتراوح بحن حؿٗماثت وؤل،٠
ٞحهم الٗباؽ بً ٖبض اإلاُلب ٖم الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ،2وؤبى ظهل بً
ُ
هكام بً اإلاٛحرةٞ ،ىهغ هللا اإلاؿلمحن ،وِ ٢خل ؾبٗىن ِمً عظاالث ٢غَل وؾاصاتهم،
َ
َ
ٖكغ.
ؤما اإلاؿلمىن٣ٞ ،ض اؾدكهض مجهم ؤعبٗت
٧ان لهظه الٛؼوة ؤزغ ٦بحر في جاعٍش ؤلاؾلم؛ ٣ٞض ٧اهذ ؤو ٫انُضام ِظ ّضي بحن
َ
َ
اإلاؿلمحن و٢غَل ،اهخهغ ٞحها اإلاؿلمىن ٖلى الٟ٨اع ،وججلى ُٞه للمكغ٦حن َم ْبلٜ
جمؿ ٪اإلاؿلمحن بُٗ٣ضتهم وجٟاهحهم في ههغة صًجهم .و٢ض ؤخ ٟٔطل ٪عظاالث
٢غَلٞ .إظمٗذ ؤمغها ٖلى ؤن حٛؿل ٖاع جل ٪الهؼٍمت بٛاعة ؤزغي حكجها ٖلى
ِ
اإلاؿلمحن" ا .هـ.
ولِـ بٗض هظا بال بُ٣ت خضًض ًٖ ؤزغ ٚؼوة بضع في اإلاؿلمحن واإلاكغ٦حن.

1
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وحؿخُُ٘ ؤن جدىاو ٫بُضٖ ٥كغاث ال٨خب التي ٦خبذ ًٖ ٚؼوة بضع؛ ٞل ججضها
حٗغيها بال بهظه الهىعة ،والازخل ٝبُجها لِـ بال في الخٟانُل وؤلاظما٫؛ ول٨جها
ظمُٗا ج٣ى :٫بن الغؾى- ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم -هاصي في اإلاؿلمحن :ؤن ؤزغظىا بلى
َغٍ ٤ال٣ىاٞل لخٗتريىا ججاعة ٢غَل وجإزظوها؛ ٞلما جُ ٔ٣لهم ؤبى ؾُٟان
وؤٞلذ مجهم ،اججهىا بلى بضع خُض ٞخ٨ىا بالظًً ظاءوا؛ ٞخ٨ىا ب٣غَل التي ظاءث
جى٣ظ ججاعتها.
ٌ
ه٨ظا ُ٘٢ ...للُغٍ !٤وجهب للخجاعة! وبال ٟٞخ ٪بالىجضة التي ظاءث إله٣اطها!
وٍ٣غؤ قبابىا في الجامٗاث جاعٍش هبحهم وصخابخه بهظه الهىعة؛ َ
ُٞتر ّؾب في
ؤٖما٢هم ما ًترؾب ،زم ًُ ْض ْ
ٖىن بلى ؤلاؾلم والخمؿ ٪بهضًه ُٞداعون وًٍُغبىن!
ؤلم ً ً٨في وؾٗه ؤن ً٣ى :٫بهه باؾخ٣غاع الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في اإلاضًىت بضؤ
ٌ
ٖهض ظضًض وهٓام ظضًض ،لم جغه ظؼٍغة الٗغب ِمً ٢بل؛ بضؤ ألو ٫مغة مُلص صولت
طاث خضوص ومٗالم ،الىالء ٞحها لِـ لل٣بُلت ،لِـ للضم ،لِـ للٗهبُت؛ ٣ٞض
جأدى اإلاؿلمىن ِمً اإلاهاظغًٍ وألاههاع ،وامتزط اإلاؿلمىن ٖلى ازخل ٝال٣باثل
وجباٖضها ،بل وجهاعٖها وجداعبها؛ بل و٢ىتها ويٟٗها ،وعٗٞتها ويٗتها ،ألو ٫مغة
ومً الُبُعي ؤن ً٨ىن لهظه
٧ان في الجؼٍغة صولت جامً بُٗ٣ضة ،وجدمل عاًتهاِ ،
الضولت خضوص ،ومً خ٣ها ؤن جدمي خضوصها وجضٖ ٘ٞجها.
ومً خ٣ها ؤن
وبطا ٧ان َغٍ ٤ال٣ىاٞل ًمغ في ؤعيها؛ ٞمً خ٣ها ؤن حؿُُغ ٖلُهِ ،
جهاصع ججاعاث ألاٖضاء التي جمغ في ؤعيها .بهظا ج٣طخي ال٣ىاهحن الُبُُٗت ،وما ػلىا
لُىمىا هظا في ٖهغ "ال٣اهىن الضولي" وؿمذ ل٩ل صولت ؤن حؿُُغ ٖلى اإلامغاث
الضولُت التي جمغ بإعيها ،وبالخالي جمى٘ ؤٖضاءها ِمً اؾخسضام هظه اإلامغاث،
وجهاصع ٧ل َمً ًسال ٠ؤو ٌٗخضي ،وؤ٢غب مشا ٫بلى ؤطهاهىا "٢ىاة الؿىَـ"
ومهاصعة ؤي بًاج٘ بؾغاثُلُت ّ
جمغ بها.
و٧ان ِمً اإلام ً٨ؤن ً٣ى :٫بن اإلاؿلمحن زغظىا ٌٗتريىن ججاعة ٢غَل؛ ألجها ٧اهذ
في ظملتها ؤمىا ٫اإلاؿلمحن التي جغ٦ىها وعاءهم ٖىضما هاظغوا مخسٟحن مؿخترًً.
وال ًداو ٫ؤخض ؤن ٌٗخظع ًٖ ال٩اجب بإهه ٚحر مُالب ب٩ل شخيء ًٖ الٛؼوة؛ خُض
ْ
ِمً خ٣ه ؤن ًىظؼ ؤو ًُُ ِىب ٦ما ٌكاء.
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ؤ٢ى :٫ال ًُ٣بل هظا ٖظعا؛ ألن ال٩اجب اؾخمغ في خضًشه ًٖ الٛؼوة وما ًخهل بها؛
ٞإٞاى في زبر الٛىاثم و٢ ٠ُ٦ؿمها اإلاؿلمىن ،مبِىا ؤجها ٧اهذ مجا ٫نغإ
وجىاػٕ وخغم .و٢ض ؤخهِذ ما ٦خبه ًٖ هؼإ اإلاؿلمحن خى ٫الٛىاثم بالؿُغ؛
ٞىظضجه ًؼٍض ًٖ هه ٠ما ٦خب ًٖ الٛؼوة وآزاعها.
ُ
وه٨ظا ح ْٗ َغى ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت مٗؼولت ًٖ ْغوٞها ،مُ٣ىٖت ًٖ ملبؿاتها،
لخىحي بما جىحي به ِمً حكىٍه وبؾاءة!
 -7بُٖاء جٟؿحراث لبٌٗ ألاخضار ،وصوا ٘ٞلبٌٗ ألاٖما ٫ؤ٢ل ما جىن ٠به
السبض وؾىء الىُت:
وألامشلت ٖلى طل ٪ال ج ٘٣جدذ خهغ.
حٗالىا ه٣غؤ في ٦خاب "جاعٍش ؤلاؾلم" ظـ  2م  124للض٦خىع خؿً ببغاهُم خؿً ما
ههه:
" ...وظه ؤبى ب٨غ َّ
همه بٗض طل ٪بلى بزماص الٟتن والشىعاث الضازلُت ،لِكٛل
الٗغب بالخغوب الساعظُت؛ ألجها ٧اهذ جٟي بما ؤمغ به الضًً ِمً وكغ ؤلاؾلم ِمً
ظهت ،وألجها ٧اهذ مً ظهت َ
ؤزغي اؾخٛلال نالخا إلاا ُظبل ٖلُه الٗغبي ِمً خب
ِ
ال٣خا٫؛ لظل ٪لم ً٨ض ؤبى ب٨غ ًيخهي ِمً خغوب الغصة الُاخىت ،التي قجها ٖلى
الٗغب اإلااع٢حن ،ختى ؤعؾل جل ٪الجُىفَّ ،
وػوصها باإلمضاص ًخلى بًٗها بًٗا لٟخذ
البلص ،ووكغ ؤلاؾلم ٞحها."...
زم ه٣غؤ في ٦خاب "الضولت الٗغبُت" للض٦خىع الؿُض ٖبض الٗؼٍؼ ؾالم ،وهى ٌٗضص
"ومً
الٗىامل اإلاؿاٖضة للٟخىح ؤلاؾلمُت؛ ٣ُٞى ٫في نٟدت  144ما هههِ :
الٗىامل الىٟؿُت ؤًًا ،خغم ؤبي ب٨غ ٖلى ملء الٟغا ٙالهاثل الظي جغجب ٖلى
وٞاة عؾى ٫هللا(٣ٞ ،)1ض ػٖؼٖذ وٞاة عؾى ٫هللا ُ٦ان الضولت الٗغبُت ،وؾاٖض
ٖلحها الخىاػٕ ٖلى السلٞت وخغ٦ت الغصة ،ولىال خ٨مت ؤبي ب٨غ وخى٨خه الؿُاؾُت،
َ ْ
إلاا ؤم٨ىه بٖاصة جىخُض الٗغب ،وج٣ىٍم البىاء ،وٍبضو ؤن ؤبا ب٨غ ٧ان ًمُل بلى قٛل
ال٣ىي التي جم٨ىذ مً ٢م٘ خغ٦ت الغصة بمه ّ
ام ظضًضة ،ختى ال ًخٟغٚىا للٟتن التي
ِ
ٍ
ُ
الٗغب في ؤو٢اث ٞغاٚهم؛ ٞلم ًجض ؤوؿب ِمً حسسحر هظه الُا٢ت ال٨بحرة
ؤلٟها
1
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التي ؤزبدذ ٢ضعتها وٟ٦اًتها في خغب الغصة ،في مكغوٖاث خغبُت ،جد ٤٣للضولت
الٗغبُت الٟخُت ؤهضاٞها".
ولٗل ألامغ بهظه الهىعة ،وبهظا الىيىح ال ًدخاط بلى حٗلُ !!٤ه٨ظا -ب٩ل ط٧اء -ال
ُ
َّ
الؿغ السبيء ،وٖغٞىا
ًُدؿضان ٖلُه! ؤصع ٥اإلااعزان الباعٖان -وؤمشالهم ٦شحر-
ّ
ّ
وجًٟلىا ٖلُه بل٣ب الخى٨ت واإلاهاعة الؿُاؾُت ،وعؤوا
َىٍت السلُٟت الغاقض،
بإُٖجهم ما ازٟاه في زىاًا ٢لبه ًٖ ٧ل ظُىقه ،وصخابخه ومؿدكاعٍه؛ ٞاٞخٗل
اإلاٗاع ٥م٘ ظحراهه في الكغ ١والكما ،٫وؾا ١بلحها ٖكغاث آلاالِ ٝمً صخابت
عؾىا هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ّ
ٌٗغيهم لل٣خل والٟىاء ،ختى ٌكٛلهم ًٖ الهغإ
َ
ّ
وَؿخ٣غ مل٨ه ،وَؿً هظه الؿىت إلاً بٗضه؛
الضازلي ،لُشبذ له ؾلُاهه،
ِٞؿخمغون ٖلى مىىاله في نغإ ألا٧اؾغة والُ٣انغة ،بلهاء ألمتهم ،وال ؤ٢ى٫
لجُىقهم؛ ٣ٞض ٧اهذ ألامت ٧لها جسغط للجهاص!!!
وبٗض ؤن هنهئ هاالء اإلااعزحن "الٗٓام ظضا" ٖلى ط٧ائهم الىاصع ،وؿخإطجهم في ؤن
وؿاثلهم:
ٌ
َ
َ
* ؤلم ًىدبه واخض ٞ-غص واخض ِ -ِ٣ٞمً هظه ألامتِٞ ،ؿاثل السلُٟت ًٖ ظضوي
هظه اإلاٗاع٥؟ في و٢ذ ٧اهذ ألامت جىا٢ل زلٟاءها وؤمغاءها في الى٣حر والُ٣محر،
ُّ
ّ
َ
الكىعي والخغٍت ،لم جغ الضهُا مشلها
ص ١ألامىع وظلها ،بهىعة ِمً
وحؿاثلهم ًٖ ِ
وال ٌؿخُُ٘ هاالء اإلااعزىن ؤهٟؿهم به٩اعها؟!
* زم هل ًم ً٨ؤن ٦ىن اإلاٗاع ٥الخغبُت وؾاثل إللهاء ألامم؟! بزا ٫هاالء
اإلااعزحن ًِ٣ؿىن طلٖ ٪لى َمً ًلهىن قٗىبهم بمباعٍاث ال٨غة وهدىها!!
* وهل بطا ظاػ طلِ ٪مً الخ٩ام زلٟاء "مُُ٨اُٞللي" وجلمُظ مضعؾخه؛ بطا ظاػ طل٪
ّ
الهضً ٤الغاقضَ ،
وم ًْ بٗضه ِمً الغاقضًً زلٟاء الغؾى٫
ِمً هاالء ٞهل ًجىػ ِمً
ِ
نلى هللا ٖلُه وؾلم؟
ومً ؤمشلت طل ٪السُل في الخٟؿحر لؤلٖما ٫وألاخضار :ما ُ٢ل ًٖ زغوط ٖاجكت
* ِ
عضخي هللا ٖجها ًىم "الجمل" ،وؤجها ٧اهذ بهظا السغوط والشىعة ٖلى ؤلامام ٖلي
ْ
ُ
جىٟـ ًٖ ِيٛجها و٦غاهُتها لئلمام ٖلي مىظ خاصزت ؤلا!٪ٞ
* وؤًًا جٟؿحرهم لسغوط َلٗت ،والؼبحر عضخي هللا ٖجهما لىٟـ اإلاىٗ٢ت ،بإجهما ٧اها
ًُمٗان في الىالًت ٖلى بٌٗ ألا٢الُم؛ ٞلما َّ
ٚحر ٖلي عضخي هللا ٖىه ٖماله ووالجه
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ولم ًى ِ ّ ٫واخضا مجهما ،زغظا ٖلُه ،اٚخُاْا وخى٣ا! [اهٓغ الخاعٍش ؤلاؾلمي الٗام
م 141للض٦خىع ٖلي ببغاهُم خؿً] ،وهى ؤًًا ِمً ال٨خب طاث الكإن في
الجامٗاث اإلاهغٍت ،واهٓغ ؤًًا [جاعٍش ؤلاؾلم 701 / 2 :للض٦خىع خؿً ببغاهُم
خؿً].
َ
* ومجهم مً ًٟؿغ زغوط َلخت والؼبحر بإجهما ٧اها ٢ض ظمٗا زغواث هاثلت ِمً
الٟخىح واإلاٗاع ،٥وزاٞا ٖلحها مً ّ
ظض ٖلي واؾخ٣امخه٣ً ...ى ٫هبُه ٖا٢ل في ٦خابه
ِ
ِ
"ومً ؤظل الٟهل في ًُ٢ت مىَ ٠٢لخت والؼبحر ِمً
"زلٞت بجي ؤمُت" م ِ :17
ٖلي ،وازخل ٝهظا اإلاى٢ ٠٢بل بُٗخه وبٗضها ،ال بض ؤن وٗىص للخظ٦حر بما ؤؾلٟىا
ِمً خضًض ًٖ ؤؾباب الى٣مت ٖلى ٖشمان؛ وال ؾُما الجاهب الا٢خهاصي ِمً هظه
الى٣مت؛ بؿبب جى ٠٢الٟخىح واؾخئىا ٝألاعؾخ٣غاَُت اإلاُ ّ
٨بت ال٣ضًمت وكاَها
الخجاعي ،وه٣لها لهظا اليكاٍ مً الدجاػ بلى ألامهاع ،خُض َ
ؤزغي بٌٗ عظاالث
ِ
٢غَل زغاء ٞاخكا ،و٦ىا ٢ض يغبىا مشاال بما خهل ٖلُه ٧ل ِمً َلخت والؼبحر ِمً
ؤمىا ٫ومخإ وٖ٣اع وٖبُض ،ظٗلتهما ِمً ٦باع عظا ٫عؤؽ اإلاا ٫الظًً حهمهم ظضا ؤن
ج٨ىن ؤمىع الضولت بُض عظل ً٣بل بإن حؿحر ألامىع ٖلى هىاهمها ،وو ٤ٞمهالخهما،
وٖلي عظل ظض واؾخ٣امت وصًً ،وَٗغٞان ؾلٟا ؤهه ٢ض ً ٠٣حجغ ٖثرة في َغٍ٤
مهالخهما ّ
اإلااصًت ،ولى آلذ السلٞت لىاخض مجهما ٖلى ما له ِمً ؾاب٣ت في ؤلاؾلم،
وًٖىٍت في َ
قىعي ٖمغ ،لًمىا ألهٟؿهما ٌُؿغا في ألامىع ،لً ًخد ٤٣لهما في ْل
زلٞت شسو ٗ٦لي".
ه٨ظا !...ؤم اإلاامىحن ٖاجكت الُاهغة اإلابرؤة ،ومٗها َلخت السحر ،والؼبحر خىاعي
عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وهما ِمً اإلابكغًٍ بالجىت ،هاالء الشلزت ًشحرون
خغبا ياعٍت ً٣خل ٞحها آلاالِ ،ٝمً ؤظل بخً شسهُت ،ؤو َمىخاث ٞغصًت ،ؤو
مهالر ماصًت!!
 -1ط٦غ ؤخضار في نىعة ؤ٦بر ِمً حجمها:
مشا ٫طل :٪ما ٦خبه الض٦خىع هبُه ٖا٢ل في ٦خابه "جاعٍش الٗغب ال٣ضًم وٖهغ
الغؾى ًٖ "٫م٣خل ٗ٦ب بً ألاقغٝ؛ ٣ٞض زهه بٗىىان وخضه في الٟهغؽ .وؤبغػه
بحن ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت التي ٖضصها للغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ِمً ٚؼواث
وؾغاًا؛ ٞهاع م٣خل ٗ٦ب بً ألاقغ ٝميؿىبا بلى باقي ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت٦ ،ىاخض
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ِمً بًٗت وٖكغًٍ ٖمل ٖؿ٨غٍا؛ م٘ ؤن م٩ان هظا الٗمل الُبُعي هى الخضًض
ًٖ مٗاملت الغؾى ٫نلت هللا ٖلُه وؾلم للحهىص ،ومٗاهضجه لهم ،وحؿامده مٗهم،
وخغنه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى هضاًتهم ،وؤمله في بًماجهم ،وهم م٘ هظا ًخأمغون
ٖلُه ،وٍضبغون ل٣خله ،وَ ُّ
ؿبىن اإلاؿلمحن وٍهجىجهم ،وَكببىن بيؿائهم ،وٍدغيىن
ٖلحهم!!!...
 -5ؾىء الخٗبحر وألالٟاّ في ٦شحر ِمً ألاخُان:
ٞىجض بٌٗ ال٨خاب ٌؿخسضم ؤلٟاْا وحٗبحراث جًُ ٠بلى ؾىء اإلاٗجى ؾىءا آزغ،
وبلى حكىٍه ألا٩ٞاع حكىحها آزغ؛ مشا ٫طل ٪ما ه٣غئه في ؤخض ال٨خب التي ُج َّ
ضعؽ
ألبىاثىا في اإلاغخلت الابخضاثُت ،في صولت بؾلمُت ٖغبُت ٦بري٣ً ،ى ٫اإلاال٧" :٠ان
يٗ ٠صولتي الٟغؽ والغوم في ٖهغ السلٞت الغقُضة مصجٗا للٗغب ٖلى ٚؼو
بلصهما."...
ّ
ُّ ْ
٦ظا! زلٞت عقُضة وَصجٗها يٗ ٠ظحراجها ٖلى ؤن حٛؼوهم! ٞإًً الغقض؟ وَٗلم
هظا ألبىاثِىا في الى٢ذ الظي َ
ًدىاصي ُٞه الٗالم بالضٖىة بلى الؿلم ،والخٗاٌل بحن
ألا٢ىٍاء والًٟٗاء ،في ْل عٖاًت ال٣اهىن والخ٣ى!١
في هظا الى٢ذ هٟتري ٖلى السلٟاء الغاقضًً ،وه٣ى ٫ألبىاثىا :بجهم اؾخًٟٗىا
ظحراجهم ٞإٚاعوا ٖلحهم؟! وال خغط ٖلى ؤبىاثىا خُيئظ ،بطا ظاف في ؤٖما٢هم ؾاا٫
ً٣ى :٫وهل ٗٞلذ بؾغاثُل ٚحر هظا؟ شجٗها يٗ ٠ظحراجها ٖلى ٚؼوهم؟!!
وفي هٟـ ال٨خاب ه٣غؤ ؤًًا" :احؿٗذ الضولت في ٖهض ؤبي ب٨غ احؿاٖا ٦بحرا ٖلى
خؿاب صولتي الٟغؽ والغوم "!
و٢ض ج٨ىن ال٨ٟغة ؾلُمت؛ ل ً٨ؾىء الخٗبحر وألالٟاّ ٌكىه ال٨ٟغة ،وٍ٨ؿى اإلاٗجى
ّ
٧له ْلال ٢اجمت حؿاهم في حكىٍه اإلاىيىٕ ٧له.
مشا ٫طل :٪ما ظاء في ٦خاب الض٦خىع هبُه ٖا٢ل "جاعٍش الٗغب وٖهغ الغؾى "٫م
" :144ولٗل ؤهم ما ؤْهغجه ٚؼوة بضع هى ؤن ؤبا ظهل ٧ان ٖلى خ ٤خحن اٖخ٣ض بإن
مدمضا( )1لِـ بالسُغ الهٛحر الظي ٌؿتهان به ،وؤهه بطا ٧ان ل٣غَل ؤن حِٗل
بؿلمٞ ،ل بض لها ِمً السلم مىه "!! ٞإي ؾىء في ؤؾلىب الخٗبحر ؤ٦بر ِمً هظا؟
 1صلى هللا عليه وطلم.
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ومشل هظا ؤًًا ٢ى ٫ناخب ٦خاب "الخاعٍش ؤلاؾلمي الٗام"" :و٧ان ٖلي ٌٗخبر
هٟؿه السلُٟت الخ٤؛ ولظا خاو ٫بنلح اإلاٟاؾض التي وٗ٢ذ في ػمً ؾلٟه
ٖشمان[ ."...اهٓغ :م ]141
٦ظا!! اإلاٟاؾض التي خضزذ في ٖهض ٖشمان ،وحؿمىجها زلٞت عاقضة.
وفي الهٟدت التي جلحها ً٣ى" :٫و٧ان ٖبض هللا بً ٖمغًَ ،غي في اهؼواء ٖاجكت
اإلادآٞت ٖلى ٦غامتها."...
٦ظا! (اهؼواء) و٦غامت مٗغيت للمتهان في ٖهغ الصخابت٢ ،ضوة ألامت وه٣لت
الغؾالت.
هظه مجغص هماطط ،وحؿخُُ٘ ؤن جدىاو ٫ؤي ٦خاب ِمً ٦خب الخاعٍش وج٣غؤ ُٞه بصخيء
ِمً الاجئاص ،وؾخجض هماطط ال خهغ لها.
 -4بتر ألاخضار وٖغيها ِمً ظاهب واخض:
ووٗجي بظل :٪ؤن ٌُ ْٗ َغى اإلاىيىٕ ِمً ػاوٍت واخضة؛ ُٗٞغى بٌٗ الخ٣اث ٤صون
َ
البٌٗ آلازغ ،وال ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًُ٨ظب هظه الخ٣اث٤؛ ول ً٨ط٦غها وخضها هى
َ
ؤزبض ؤهىإ ال٨ظب والتزًُ ٠والخًلُل ،وهظا ٌ
مكاهض ملمىؽ في خُاجىا
ؤمغ
الُىمُت ،خُض ًظهب الظاهب بلى بخضي اإلاضن وَٗىص ُٞدضر بما عآه ِمً
مىازحرها وملهحها وٞؿاصها؛ ُٞسُل بلى ؾامٗه ؤن هظا ٧ل ما في اإلاضًىت.
و٢ض ٌٗىص آزغ ِمً اإلاضًىت هٟؿهاُٞ ،دضر بما عآه ِمً مؿاظضها وم٨خباتها
وٖلمائها وؤصبائها وم٨ٟغحها ومجاهضحها؛ ُٞسُل بلى الؿام٘ ؤن هظا ٧ل ما في هظه
اإلاضًىت!
ُ ُّ
َ
و٢ض ؤج ِبٗذ هظه الىؾُلت في ٦خابت الخاعٍش ؤلاؾلمي ،بهىعة ج٩اص ج٨ىن ٖامت؛ ٞم٘
التر٦حز ٖلى ألاٖما ٫الٗؿ٨غٍت ٚ-البا -وما ٢ام به اإلاؿلمىن ِمً ظهاص ونمىص
وبُىلت ومهاعة ،زم ما خاػوه ِمً ٚىاثم؛ ل ً٨لم ج٣غؤ مشل في ؤخضار هظه الخغوب
ما ٧ان ًىصخي به السلٟاء وألامغاء ٢ىاص الجُىف ِمً الُاٖت ،والبٗض ًٖ
اإلاٗاصخي ،وٖضم الخٗغى لليؿاء وألاَٟاَ ٫
ومً لم ً٣اجل ِمً الغظا٫؛ وبلٛت
الٗهغ "ٖضم الخٗغى لؤلهضا ٝاإلاضهُت".
ُ ّ
٦ظل ٪لم ه٣غؤ مشل ًٖ ٦غاهُت ٖمغ للخغوب ،وؤهه خحن ع ِشر له ؤخض ال٣ىاص اإلاهغة
ؤ٢غ ب٣٨اءجه؛ ول٨ىه ٦غه جىلُخه ألهه مخعجل مىض !٘ٞولم ه٣غؤ مشل ٢ىٖ ٫مغ الظي
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ًا٦ض ٦غاهُخه للخغب خحن ٢ا" :٫وصصث لى ؤن بُيىا وبحن ٞاعؽ ٌ
ظبل ِمً الىاع ،ال
ٌٗلىهه وال وٗلىه" ،وما وعص ِمً ؤن اإلاؿلمحن ٧اهىا ًخىٗ٢ىن هجىم الٟغؽ ِمً ٢بل
وٞاة الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم.
ٌّ
وٖلى هظا اإلاىىا ٫ط٦غ جاعٍش السلٟاء اإلاؿلمحن؛ ٞهظا مٗجي بالترٞه والخىٗم! وهظا
بالكٗغ والكٗغاء! وهظا مٟخىن بالٗغوبت والٗغب! ٧اعه لؤلٖاظم مدخ٣غ لهم!!
وه٨ظا...
وبطا ؤعصها مشاال ِمً جاعٍسىا -هظا ال٣غٍب -هجض اإلااعزحن للخملت الٟغوؿُت ً٣ىلىن
لىا" :اؾدُ ٔ٣الكغٖ ١لى َل٣اث مضا ٘ٞهابلُىن ،وظاءث الخملت بإو ٫مُبٗت
ٖغٞها الكغ ،١وؤو ٫مٗمل للُ٨مُاءُ ،وعؾ َمذ ؤو ٫زغٍُت للبلصُ ،وؤ ْ
ن ِض َعث ؤو٫
ِ
صخُٟت"...
َ
وهظا صخُذ؛ ول٧ ً٨ان ًجب ؤن ً٣ىلىا ؤًًا :بن الٟغوؿُحن ؤو ٫مً هٓمىا
اإلاىازحر والخاهاث ،وؤُٖىها الترازُو ظهاعا ،وؤوَ ٫مً ؤباخىا البٛاء الغؾمي،
وؤوَ ٫مً ؤصزلىا الؿٟىع والٟجىع! ٧ان ألاولى ؤن ً٣ىلىا هظا بجاهب طا ،٥وؤن
ًظ٦غو الخسغٍب والخضمحر ،وؾ ٪ٟالضماء ،واؾخجزا ٝزحراث البلص...
بل ٢الىا ؤًًا :بن الىاؽ عؤوا ؤو ٫مدا٦مت مهغٍت ،وهٓغوا بلحها بة٦باع ،وعجبىا
خحن عؤوا ألو ٫مغة ٢اجل مخلبؿا ال ً٣خل لؿاٖخه؛ وبهما ًى ٠٢ؤمغه لخحن الخد٤ُ٣
بُغٍ٣ت ٖهغٍت مخدًغة؛ خُض ٌؿخ٣ضمىن له مدامُا ِمً باعَـ للضٞإ ٖىه ،زم
ً ٠٣ؤمام اإلاد٨مت التي جخ٨ىن ِمً ٖضة مؿدكاعًٍ ،ومجمىٖت ِمً اإلادلٟحن ،ختى
ً٨ىن الخ٨م ًٖ ً٣حن٨ُٞ ،ىن ٖاصال ال حكىبه قاثبت.
وهم بهظا ٌكحرون بلى ما ٧ان ِمً مدا٦مت ؾلُمان الخلبي (٢اجل ٧لُبر).
و٧ل هظا صخُذ! ِمً خ٣هم ؤن ً٣ىلىه! ول...ً٨
ُ ْ
ُ
ول٧ ً٨ان ًجب ؤن ً٣ىلىا ؤًًا٧ ٠ُ٦ :ان خ٨م اإلاد٨مت الٗهغٍت اإلاخدًغة؟!
وماطا ٧ان ٢بل ؤن جىٗ٣ض اإلاد٨مت اإلاخدًغة ظضا!! ٧ان ًجب ؤن ً٣ىلىا :بن خغاؽ
٧لُبر ومٗهم ظماٖاث ِمً ظىىص الاخخل ٫الٟغوسخي اهُل٣ىا في قىاعٕ ال٣اهغة،
ُ
ً٣خلىن ّ ِ ٧ل َمً ً٣ابلهم ِمً الغظا ٫واليؿاء والهبُان؛ ختى ٢خلىا هدىا ِمً ماثتي
شسو اهخ٣اما إلا٣خل ٧لُبر٢ ،بل ؤن جىٗ٣ض اإلاد٨مت "الٗهغٍت "!٦ ...ظل ٪لم
ً٣ىلىا :بن خ٨م اإلاد٨مت الٗهغٍت ظضا! ٧ان ًىو ٖلى ما ًإحي:
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َْ ُ
٣ًُ -2خل ٧ل َمً خامذ الكبهاث خى ٫اقترا٦ه م٘ ؾلُمان ؤمام ُٖيُه!
ُ ْ
َ
 -1حك َىي ًض ؾلُمان الُمجى ختى اإلاغ ٤ٞفي الىاع ،وهي مخهلت بجؿضه!!
َ
َ
َ ًُ -7ىٟظ ُٞه خ٨م ؤلاٖضام ،بإن ًُ ْج ِلؿىه ٖلى آلت خاصة ُج َم ِؼ١
ؤمٗاءه! ه٨ظا...
ؤعجب آلت ظهىمُت جٟخٖ ٤جها طهً اإلاد٨مت الٗهغٍت ظضا!!
و٢ض سسغ مجهم ؾلُمان الخلبي ؤبل ٜسسغٍت ،خُىما َاعث ظمغة هاع بلى طعاٖه؛
ُٞلب ببٗاصها ٢اثل :بن الخ٨م ًىو ٖلى خغ ١الُض !ِ٣ٞ
وٖىضما َلب قغبت ماء وهى في الجزٕ ألازحر َّ
وهم ؤخض الجىىص بةُٖائها له ،مىٗه
عثِـ الخىُٟظ ٢اثل" :بن الخ٨م ًغمي بلى بَالت حٗظًبه ،و٢ض حؿاٖض قغبت اإلااء
ٖلى جس ٠ُٟآالم الخكغظت وحؿهل زغوط الغوح [اعظ٘ في هظه الىُ٣ت بلى
مظ٦غاث "ٞغاوؿى" -ؤخض عظا ٫الخملت الٟغوؿُت -و٢ض ط٦غ هظا ظل٦ ٫ك ٪في
٦خابه ..." :وصزلذ السُل ألاػهغ"!.
٦ظل ٪لم ً٣ىلىا قِئا ًٖ و ٘٢هظا الٛؼو الٟغوسخي ،وؤزغه في الٗالم الٗغبي
ٞمً الشابذ جاعٍسُا :ؤن ؤهل الدجاػ ؤٖضوا ظِكا إلاؿاهضة مهغ والكام،
ؤلاؾلمي؛ ِ
َّ
وؤٖلىىا الًٛب والخؼن وألاسخى ،وظغصوا الٗ٨بت ِمً ؾخاثغها؛ بْهاعا لؤللم ٖلى ما
َ
ُ
البدغ ألاخمغ ٗٞل ،وونل
الجِل الٗغبي
ؤناب ظؼءا ِمً بلص ؤلاؾلم! و٢ض َٖ َبر
٢ىاث ممازلت لظاث
بلى نُٗض مهغ٦ ،ما ٢امذ بلص الٛغب -لُبُا وما ًلحها -بةٖضاص
ٍ
الٛغى!
ُ
٧ل طل ٪ال ً٣ا !!٫ولم ه٣غؤه في الؿاثض ِمً ٦خب الخاعٍش؛ بل ٧لها جهىع الخملت
الٟغوؿُت بإجها هي التي ٞخدذ باب الٗلم والىىع والخًاعة بلى بلص الكغ!!١
 -0اؾخسضام الضعاؾاث ألاصبُت في حكىٍه الخاعٍش:
وهظه الىؾُلت ال ج٣ل ٖما ؾب٣ها ِمً الىؾاثل؛ بل عبما ٧اهذ ؤزُغ مجها وؤبٗض
ؤزغا؛ طل ٪ؤن اٖخماص ألاصب -ب٩ل ٞىىهه -مهضعا ِمً اإلاهاصع للمٗلىماث الخاعٍسُت
الشابخت ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ال٣اٖضة الى٣ضًت اإلاؿلمت التي ج٣ى" :٫بن ألاصب مغآة
الٗهغ الظي وكإ ُٞهٞ ،شبذ في ألاطهانّ ،
هثر،
و٢غ في ألاٞهام ؤن ما وعص في
قٗغ ؤو ٍ
ٍ
هى الُ٣حن الهاص ،١الظي ال ً٣بل الك.٪
م٘ ؤن هظا لِـ ٖلى بَل٢ه؛ بل مغآة ألاصب حٗ٨ـ واٗ٢ا ملىها بٗاَٟت ألاصًب
ومهىعا باهٟٗاالجه ،و٢ض ٢غع طل ٪عظا ٫الى٣ض وألاصب اإلا٣اعن ؤهٟؿهم٣ً ،ى٫
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ؤؾخاطها الض٦خىع مدمض ٚىُمي هل ٫في ٦خابه "ألاصب اإلا٣اعن" م  ًٖ 101نىعة
ؤإلااهُا في ؤصب "مضام صي ؾخا "٫الٟغوؿُت ،وّ ٠ُ٦
نىعتها ِمً زل ٫طاتها نىعة ال
جُاب ٤الىا" :٘٢هاظغث مضام صي ؾخا ٫بلى ؤإلااهُا ،ياث٣ت طعٖا بما حٗاهُه ٞغوؿا
ومً جد٨مه في خغٍت ألا٩ٞاع ٞحها؛ ٩ٞاهذ جيكض في هجغتها بلضا
ِمً َُٛان هابلُىنِ ،
جخمخ٘ ٞحها بخل ٪الخغٍت التي خغمتها في ٞغوؿا؛ ٞجاءث آعائها في ٦خابتها مكىبت
بىىٕ ِمً اإلاشالُت التي جدلم بها ،ؤيٟتها هي ٖلى ٧ل ما عؤث ،وما قغخذ ،و٧ان
ُ
٦خابها ًٖ ؤإلااهُا بمشابت :نلىاث َغٍضً ،يكض ملطا في ٖالم مشالي ،و٢ض ؤزغث
َ
بةصعا٦ها هظا في ظُل ِمً ال٨خاب والغخالت الٟغوؿُحن؛ ٓٞلذ ؤإلااهُا في بهخاظهم بلض
الخغٍت الٟىُت في اإلاؿغخُاث والكٗغ٦ ،ما ْلذ بلض الخُاة اإلاغخت الُلُ٣ت ،التي
َ
ًخمخ٘ ؤهلها بملظاث الخُاة ،في ٦ى ٠خغٍت عخبت آلاٞا.١
وٖلى الغٚم مً ؤن الهىعة التي عؾمتها مضام صي ؾخا ٫ألإلااهُا ٧اهذ َ
ٚحر ناص٢ت
ِ
َ
ومبالٛا ٞحها؛ ٣ٞض ْلذ طاث ؤزغ بال ٜفي مٗانغحها ،ومً ظاء بٗضهم ِمً ؤصباء
الىه ٠ألاوِ ٫مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ.
ه٨ظا ...ؤ٦ثر ِمً هه٢ ٠غن ،ختى حٛحرث ،ؤو بضؤث جخٛحر الهىعة التي عؾمتها
للمجخم٘ ألاإلااويَ ،
ومً ًضعي بلى ؤي اججاه حٛحرث؟ هل حٛحرث بلى ال٣غب ِمً الىا٘٢؟
ؤم بٗضث ٖىه ِمً ظاهب آزغ وهاخُت ؤزغي؟!
ّ
ّ
زم ًا٦ض الض٦خىع ٚىُمي هل ٫هظا اإلاٗجى ،وٍبحن ؾببه وٖلخه؛ ٣ُٞىٞ" :٫لم جغص
مضام صي ؾخا ٫مشل ِمً ؤإلااهُا ٚحر عظا ٫ألاصب ِمً اإلاجخمٗاث ألاعؾخ٣غاَُت ،في
م٣اَٗت (ؾا٦ـ) وٚحر عظا ٫الؿُاؾت ،وبٌٗ الٟلؾٟت في بغلحن ،وبمسالُتها
لهاالء جدضصث هٓغاتها الٟانلت ُٞذ نىٍغها ألإلااهُا".
ٌ
ْ
ومً هىا ال ًم ً٨ؤن ًَُ ٣بل ٢ىَ ٫مً ًخسظون قٗغ ٖمغ بً ؤبي عبُٗت نىعة
ِ
للمجخم٘ في ٖهغه ،وال قٗغ ؤبي هىاؽ ،ومؿلم بً الىلُض ،وبكاع ،و٢هو ؤل٠
َ
لُلت مهضعا ال ًْغقى بلُه الكِ ٪مً اإلاهاصع التي جهىع الخُاة في ظىاهبها وهىاخحها
اإلاسخلٟت.
والسُغ الشاوي في الضعاؾاث ألاصبُت٨ً :ىن في جٟؿحر الٓىاهغ الضبُت ،وٖىامل
قُىٖهاِ .مً طل ٪مشل :حٗلُل قُىٕ الٛؼ ٫في الٗهغ ألامىي .خُض ً٣ىلىن:
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ْ َ
"لم ً ً٨الٛؼٞ ٫ىا مؿخ٣لًُ ،ىٓم ُٞه الكاٖغ لظاجه في الٗهغ الجاهلي؛ ول٨ىه
ُْ َ
ومً ؤهم
ؤنبذ ٞىا مؿخ٣ل ،وؤنبدذ ال٣هاثض جىٓم ِمً ؤظل الٛؼ ٫وخضهِ ،
ؤؾباب ْهىع هظا ال:ًٟ
 -2ؤبٗض ألامىٍىن ؤبىاء اإلاهاظغًٍ وألاههاع ًٖ الؿُاؾت ،وؤؾ٨ىىهم الدجاػ،
ومىدىهم ألامىا ٫الُاثلت ،ووظض هاالء الٟغا ٙوألامىاٞ ،٫بضئوا ًىٓمىن هظا
اللىن ِمً الكٗغ.
٦ -1ثرث الؿباًا هدُجت للٟخىخاث ؤلاؾلمُت ،و٧ان مٗٓم ؤبىاء اإلاهاظغًٍ وألاههاع
َ
ِمً الكباب؛ ٞاههغٞىا بلى الَ ٛؼ ٫وؾمإ الٛىاء ،و٢ا ٫هاالء قٗغا ع٣ُ٢ا؛
ٞإبضٖىا ُٞه ،ووٟ٢ىا قٗغهم ٖلُه" ا .هـ [ ِمً ٦خاب الىهىم وألاصب لله٠
ألاو ٫الشاهىيّ ،
م٣غع ِمً وػاعة التربُت بمهغ].
ه٨ظا ًٟؿغون قُىٕ الٛؼ !!٫وبًغبت واخضة ًهِبىن السلٟاء ألامىٍحن وؤبىاء
ْ
الصخابت! ٞالسلٟاء زبشاءٌ ،صجٗىن ٖلى اللهى والٟؿاص ،ختى ًُخ ِلٟىا الكباب،
وٍلهىه ًٖ خ٣ى٢ه الؿُاؾُت ،و٦ظل ٪ونمىا الكباب ِمً ؤبىاء الصخابت بإجهم
"مٟٛلىن"! لم ًيخبهىا لسبض زلٟاء بجي ؤمُت وم٨غهم!!
وألاعجب مً طل :٪ؤجهم خحن ّ
ًٟؿغون ْاهغة قُىٕ الٛؼ ٫في الٗهغ الجاهلي
ِ
وَٗللىن لها ً٣ىلىن :قإ الٛؼ ٫في الٗهغ الجاهلي ألن الٗغبي بُبٗه طو خـ
مغه ،٠مُا ٫للجماُ ٫م ِد ٌّب له ،وألن خُاجه ج٣ىم ٖلى ا ّ
لخل والترخا٫؛ ٞدكٗل
ِ
ّ
وجدغ ٥لىاعجه ،وألن َبُٗت بلصه اإلا٨كىٞت الؿاَٗت الًىء
الكى ١في ٢لبه،
الهاُٞت الؿماء ،جىٗ٨ـ ٖلى هٟؿه بقغا٢ا وخبا؛ ٞخضٗٞه بلى الٛؼ."٫
َ
ول ٪ؤن جطخ ٪ؤو جب٩ي ؤو جهغر :ما هظا؟ ًخَّ ٛؼ ٫الٗغبي الجاهلي٣ُٞ ،ىلىن :مُا٫
َ
َ َّ
للجما !٫طو خـ مغهب! وٍخَّ ٛؼ ٫الٗغبي اإلاؿلم ٣ُٞىلىنُ :مٟٛل ًُلهُه الخ٩ام ًٖ
ّ
خ٣ه في الؿلُت ؤو مغا٢بتهاً .ا ؾبدان هللا!! َّ ٠ُ٦
جدى ٫الٗغبي ِمً ع ٤ُ٢الخـ،
َ َّ
مدب للجما ،٫بلى ُمٟٛل ،مطخىٖ ٥لُه ،في هدى ِمً ؤعبٗحن ؾىت؟!
وزُىعة ألاصب والضعاؾاث ألاصبُت ؤجها ج٣ىم ٖلى ؤجها ٖمل ٞجي وصعاؾت ٞىُت بدخت
ٚحر م٣هىص بلى ما جدمله ِمً ؤ٩ٞاع ،وهي حؿخ٣غ في ألاطهان بضون جيبه لسُغها،
وحؿخىلي ٖلى ألاطهان ٖلى ؤجها خ٣اثِ ٤مً ٚحر ان ٌكٗغ ٢اعئها وصاعؾها.
ِمً آزاع حكىٍه الخاعٍش ٖلى ال٨ٟغ ؤلاؾلمي
28

ل٣ض ٧ان ؤزُغ وؤ٦بر اهدغا٨ٞ ٝغي في هظا الٗهغ الخضًض ،هى ما ٦خبه الكُش
ٖلي ٖبض الغاػ ١في ٦خابه "ؤلاؾلم وؤنى ٫الخ٨م".
ّ
ووؿخُُ٘ ؤن ه٣ى :٫بن وعاء هظا الاهدغا ٝوهظا الترصي السُحر الهىعة اإلاكىهت
لخاعٍش ؤمخىا وؤثمتها وزلٟائها ،وال ه٣ى ٫طل ًٖ ٪اؾخيخاط ؤو جسمحن؛ بل ه٣ىله ًٖ
ً٣حن همل ٪الضلُل ٖلُه.
وطل ٪هى ٢ىله في ٦خابه م" :17 ،11ولىال ؤن هغج٨ب قُُا في ال٣ى ،٫لٗغيىا
ٖلى ال٣اعت ؾلؿلت السلٞت بلى و٢خىا هظا ،لحري ٖلى ٧ل خل٣ت ِمً خل٣اتها َاب٘
الٛلبت وال٣هغ"..؛ ٞهى لم ًغ ِمً جاعٍش ؤمخىا بال ٚلبت السلٟاء و٢هغهم لؤلمت
ْ
ومً هىا ؤباح لىٟؿه ؤن حهاظم مبضؤ السلٞت ،زم ًُى ِ٨غ ٖل٢تها بمباصت
ؤلاؾلمُتِ ،
ؤلاؾلم وحٗالُمه.
وه٨ظا ٧ان ٧ل ما ظاء به ِمً ؤباَُل مبيُا ٖلى عئٍخه اإلاكىهت للخاعٍش ،ومىبٗشا
ِمً بخؿاؾه اإلاٛلىٍ بمايِىا اإلاجُض!
* وجُالٗىا بخضي اإلاجلث التي جغ ٘ٞلىاء ال٨ٟغ الخغ الجضًضِ ،مً ؤظل اإلاؿخ٣بل
ألاًٞل الؿُٗض ،بم٣ا ٫ل٩اجب ِمً صٖاة ؤلانلح في هظا الؼمان ،وهجض ٖىىان
اإلا٣ا" :٫لئل ٌٗىص هاعون الغقُض!"...
ؤي وهللا!! اإلاؿ٨حن زاث ...٠زاثِ ٠مً ٖىصة هاعون الغقُض!! مظٖىع ِمً هاعون
الغقُض!! إلااطا هى زاثِ ٠مً ٖىصة هاعون الغقُض؟!
لً هىا٢ل ألا٩ٞاع التي وعصث في اإلا٣ا ٫آلان؛ ولٟ٨ً ً٨ي هظا الٗىىان ...ماطا ًدمل
مٗان؟ وماطا ٌُ ُْٗي ِمً صالالث؟!
ِمً ٍ
بهه زاثِ ٠مً ٖىصة هاعون الغقُض؛ لِـ زاثٟا ٖلى هٟؿه! ول٨ىه بال ُ٘٣زاث٠
ٖلى ألامت!!
ُ
وخ ٤له ؤن ًساٞ !ٝهىعة هاعون الغقُض التي اؾخ٣غث في طهىه -وهي م٘ ألاؾ٠
وب٩ل مغاعة في طهً ٖامت اإلاشٟ٣حن واإلاخٗلمحن -نىعة هاعون الغقُض التي جٟ٣ؼ ؤمام
ألاٖحن ،خُىما ًغن اؾمه في ألاطن ،نىعة الٛىاء ،والجىاعي ،والخغٍغ والُٗىع،
َ
ال٨بري في
والتر ٝوالسمىع ،وؤبي هىاؽ واإلاطخ٨حن؛ ختى بهىا هجض بٌٗ الٟىاص١
ُ ْ
بٌٗ البلص ؤلاؾلمُت جُ ِلٖ ٤لى ٢اٖت الغ٢و والسمغ ٢اٖت هاعون الغقُض! ِمً
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هىا ٞؼٕ ال٩اجب اإلاهلر ِمً ٖىصة هاعون الغقُض ،وبالخالي ِمً ٖهغ هاعون
ومً اإلاباصت وألاؾـ التي ٢ام ٖلُه خ٨م هاعون الغقُض!!
الغقُض! ِ
ومً ؤمشلت هظه آلازاع ؤًًا :ما خضر طاث مؿاء ٖ٣ب مدايغة ًٖ جُبُ٤
* ِ
ؤلاؾلم ،و٨ً ٠ُ٦ىن؟ وماطا جججي ؤلاوؿاهُت ِمً وعاثه؟ ٣ٞض و ٠٢ؤخض الغظا٫
ُُ
ومً اإلامخاػًٍ في مجا ٫ال٨ٟغ والش٣اٞت...
اإلاكهىص لهم بالًٟل والضًً والسلِ ،٤
و ٠٢هظا ألاؾخاط الٟايل لُ٣ى :٫بن ما ؾمٗىاه ٦لم عاج٘ ال ق ،٪وؤمل مكغ ١ال
ّ
ّ
مىُ٣ي م٣ى٘ ال ق !٪ول ً٨الىا٨ً ٘٢ظب طل ،٪وٍىحي لىا بإن هظا
ق ،٪و٨ٞغ
ٌ
الخُبُ ٤ؤمغ مؿخدُل!! ٞمىظ ٖهغ السلُٟت الشالض بضؤ الاهدغا ٝوالعجؼ ًٖ
الخُبُ ... !!٤بلخ.
ْ
َ
والعجُب ؤن ٦لمه و ٘٢مى ِ ٘٢الخهضًِ ٤مً ظمهىع الخايغًٍ ،ولىال ؤن واخضا
ُ ّ
م َمً َٖ َ
هم هللا ،وؤصع ٥ما ًُ َض ّبغ لهظه ألامت ،ؤظاب هظا اإلا َٗ ِ٣ب ،و٦ك ٠له ما
ِ
ؤناب جاعٍسىا ِمً حكىٍه؛ لىال طل ٪الههغ ٝظمهىع الخايغًٍ ،وهم لهظا
ٌ
اإلاُ َٗ ّ٣ب ُم َ
ه ِض٢ىنٞ ،هى لِـ ْ
ٞغصا ول٨ىه همِ ،ؤو هى الىمِ الؿاثض بحن اإلاخٗلمحن
ِ
واإلاشٟ٣حن!!
* وٍ ٘٣جدذ جإزحر حكىٍه الخاعٍش ٧اجب ٦بحرِ ،مً الظًً ً٨خبىن باؾم ؤلاؾلم،
وٍدملىن ٢لمه ،وٍ٨خبىن ًٖ الش٣اٞت ؤلاؾلمُت ،وؤٖجي به :الض٦خىع " بسخا١
مىسخى الخؿُجي " ِمً ؤٖلم اإلا٨ٟغًٍ ،وؤؾخاط ألاصب الٗغبي في مٗهض البدىر
والضعاؾاث الٗغبُت الخاب٘ للجامٗت الٗغبُت ،وما ً٨خبه صاثما َم ْى ِي٘ ز٣ت ،و٢بى٫
ِمً ٖامت اإلاشٟ٣حن.
وم٘ ما للغظل ِمً الًٟل واإلاجزلت ،والٗلم والش٣اٞت ظغي ٢لمه – ٖٟىا – ب٩لماث
وم٣ىالث عسسها الٛؼو ال٨ٟغي في وظضاهىاِ ،مً مشل ٢ىلهٚ " :ؼا الٗغب مهغ في
ؤواثل ال٣غن ألاو ٫الهجغي ٚ ...ؼا اإلاؿلمىن قما ٫بٞغٍُ٣ت ٖام  17هـ 410م ،بٗض
َ
اخخل ٫مهغ ،ول ً٨الٛؼو الٟٗا ٫خضر بٗض خىالي
ؤن ؤههَى ٖمغو بً الٗام
ؤعبٗحن ٖاما "!!!
و٢ض َو َعص هظا ٖلى ٢لم ال٩اجب ال٨بحر في ٦خاب " :ؤلاؾلم الهغاٍ اإلاؿخ٣حن " وهى
٦خاب اقتر ٥في ٦خابخه ًٖ ؤلاؾلم حؿٗت ِمً ٦باع ال٨خاب اإلاؿلمحن ِمً مهغ،
وجغُ٦ا وٞلؿُحن ،وبًغان ،وبا٦ؿخان ،والهحن ،وؤهضوهِؿُا ،ووكغجه ؤوال باإلهجلحزًت
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ُ
ماؾؿت " ٞغه٩لحن " ،زم ج ْغ ِظ َم بلى اللٛت الٗغبُت( .عاظ٘ ظغٍضة ألاهغام  22هىٞمبر
ؾىت 2700م ،خُض ٦خبذ الض٦خىعة ٖاجكت ٖبض الغخمً – بيذ الكاَئ – م٣اال
َّ
الث
في ه٣ض ما وُٞ ٘٢ه الض٦خىع بسخا ١مىسخى الخؿُجي ِمً ؤوهام جاعٍسُت وػ ٍ
٨ٞغٍت).
* وألامغ ال ًٖ ٠٣ىض هظا الخض ٘٣ُٞ ،ؤؾحر حكىٍه الخاعٍش ؤخض ٖلماء ؤلاؾلم
ال٨باع وهى الكُش ٖبض الجلُل ِٖسخى؛ خُض ً٣ى ٫في ٦خابه "اظتهاص الغؾى ٫نلى
هللا ٖلُه وؾلم" م 15بما ٢ا ٫به اإلااعزىنِ :مً ؤن ٖمغو بً الٗام زضٕ ؤبا
مىسخى ألاقٗغي وٍ٣ى ٫بها الكُش طاهل ًٖ ؤهه ًه ٠ؤخض الصخابُحن الجلُلحن
بالخضلِـ والخمىٍه والسضإ ،وآلازغ بالٟٛلت والبلصة؛ هاؾُا ما ْ
ؤظ َم٘ ٖلُه َمً
َ
ٌٗخض ب٣ىلهم ِمً ٖضالت الصخابت عيىان هللا ٖلحهم وما قهض لهم به الغؾى ٫نلى
هللا ٖلُه وؾلم ِمً ألاًٞلُت واإلاؼٍت ،وٚاٞل ٖما خ٣٣ه ابً الٗغبي في مؿإلت
الخدُ٨م ِمً ؤهه لم ًِ ً٨مً ٖمغو زضٖت وال ِمً ؤبي مىسخى ٟٚلت[ .اهٓغ الٗىانم
ِمً ال٣ىانم م  ]201هجض ؤلامام ابً الٗغبي ً٣ى:٫
"و٢ض جد٨م الىاؽ في الخدُ٨م؛ ٣ٞالىا ُٞه ما ال ًغياه هللا! وبط لخٓخمىه بٗحن
ْ
اإلاغوءة -صون الضًاهت -عؤًتهم ؤجها سساٞت خمل ٖلى َؾُ ِغها في ال٨خب -في ألا٦ثر-
َ
ٖضم الضًً ،وفي ألا٢ل ظهل مخحن  !"...زم ٖغى الغواًاث وه٣ض َ
وم َدو ،وهٟى
ْ
وؤز َبذ؛ ختى ؤبان وظه الخ ٤وبغؤ الصخابُحن الجلُلحن ،وٍدخاط هظا اإلاىيىٕ
لبدض زام.
وبٗض ٞإيغٕ بلى هللا الٗلي ال٣ضًغ ؤن ج٨ىن بَللت اإلاؿلمحن ٖلى ال٣غن السامـ
ٖكغ الهجغي مجاال للمغاظٗت والخضبغ ُٞما مطخى ،وخؿً جسُُِ إلاا ٌؿخ٣بل،
َ
اظ٘؛ ٞىىٟي ٖىه ما َٖل ٤به ،وهؼٍل ما ؤنابه ِمً
وؤن ً٨ىن جاعٍسىا ؤو ٫ما هغ ِ
حكىٍه وجدغٍ ،٠ختى هخسظ مىه ٖىها ٖلى مؿخ٣بلىا ،ويىءا لُغٍ٣ىا اإلاؿخُ٣م بن
قاء هللا.
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لمارا؟!
سؤيت جذيذة للتاسيخ اإلسالمي ( )
ٌكزا تكُن دساساث المستششقيه!!
1

معجبىن ٦شحرون:
للمؿدكغ٢حن ٦شحر ِمً اإلاعجبحن ،ختى ِمً ؤصخاب ال٨ٟغ ؤلاؾلمي ألانُلًٞ ،ل
ًٖ جلمُظهم (اإلاؿخٛغبحن) وما ؤ٦ثرهم!
ّ
ٞخجض (اإلاؿخٛغبحن) ًصىىن الشىاء ٧لهٖ ،لى ٧ل ما ًهضع ِمً ؤؾاجظتهم ،وَٗخى٣ىن
٨ٞغهم ،وٍضًىىن بغؤحهم ،وٍضٗٞىن ٖجهم ،وحهخضون بهضحهم ،وٍيسجىن ٖلى مىىالهم.
ْ َ
وججض ؤصخاب ال٨ٟغ ؤلاؾلمي ،وطوي الغؤي ،ال ًسُ ٠ؤبهاعهم بغٍ ٤ؤٖما٫
اإلاؿدكغ٢حن وؤبداثهم ،وَٗغٞىن ٟ٣ً ٠ُ٦ىن ِمً آعائهم الىا٢ض البهحر ...ول!!ً٨
ول ً٨ججض مجهم بعجابا وزىاء وج٣ضًغا لجهىصهم وعؤحهم وص٢تهم في ؤبداثهم،
واؾخ٣هائهم للمهاصع واإلاغاظ٘ ،وألازباع والغواًاث ...بلى آزغ هظه الهٟاث التي
ًخٓاهغ بها اإلاؿدكغ٢ىن.
الؿبب في طل:٪
ّ
والؿبب في طل ٪هى :يٟٗىا هدً ال ٢ىتهم؛ طل ٪ؤن الاجها ٫باإلاهاصع ألاولى
ُ
لش٣اٞخىا وٖلىمىا في ٦خب ؤثمخىا وؾلٟىا ؤنبذ ؤمغا ٖؿحرا؛ خُض ُٗ٢ىا ٖجهم
ؤؾلىبا ولٛت و٨ٞغا؛ ٞهاعث الخلمظة لهم ؤمغا نٗبا.
ٖلى خحن ٖ ٠٨اإلاؿدكغ٢ىن ٖلى هظه اإلاهاصع واجهلىا بها وعاخىا ًإزظون مجها
ما ًغٍضون ،وٍىظهىجها ٌ ٠ُ٦كاءون.
ٞغؤًىاهم نبروا ٖلى ما لم ههبر ٖلُه ،وؤَا٢ىا ما لم هُ٣ه ،واعجاصوا ما لم هغجضه،
واؾخ٣ىا خُض ٢هغ مىا َّ
الغقآٞ ،ىىا بهم زحرا (وهظا والخمض هلل ِمً َبُٗخىا) ال
ؾُما وهم ًسغظىن ٖلُىا في َُلؿان (ألا٧اصًمُت) وجدذ قاعة الجامُٗت ،وعاًت
اإلاىهجُت.
مىهج ُ
ظض زُحر:
ُ1
و ِكغ في مجلت ألامت -الٗضص الخاؾ٘ والٗكغون ،الؿىت الشالشت ،عبُ٘ ألاو 2107 ٫هـ ًىاًغ  2721م.
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وفي ٚمغة ؤلاعجاب ،ب٣ضعة اإلاؿدكغ٢حن ٖلى البدض وص٢تهم ومىهجُتهم ،ناع
٦شحرون ً٨خٟىن بالغظىٕ بلى ٦خبهم مؿخٛىحن بها ًٖ اإلاهاصع ألانلُت ،وم٘ ما في
ْ
ُ َ ْ
هظا ِمً زُإ ،بال ؤهه مدخمل ما صام ًُي َؿب ال٣ى ٫بلى اإلا ْؿدك ِغ ١بض٢ت وؤماهت ،وبن
٧ان زُغه ال ّ
خض له في بقاٖت السُإ والبىاء ٖلُه.
ول ً٨السُإ ألا٦بر الظي ًهل بلى ّ
خض الجغٍمت في خ ٤اإلاىهج الٗلمي والٗلم ،هى
ؤن ًازظ ًٖ اإلاهاصع ال٣ضًمت بىاؾُت اإلاؿدكغ٢حن ..وم٘ ؤن ّؤولُاث ألاماهت
وؤبجضًاث اإلاىهج جغ ٌٞطل ،٪بال ؤهه م٘ ألاؾً ٠دضر!! وَٗخمض بًٗهم ٖلى
ط٧اثه ومهاعجه في نُاٚت الٗباعة بدُض ًىهم ال٣اعت ؤهه عظ٘ بلى الُبري ؤو ابً
ألازحر مشل -مجغص بحهام -وج٨ىن الٗباعة نالخت ألن ًُغاص بها طل ،٪ؤو ؤهه ه٣ل طل٪
ًٖ ٞلن.
لِؿىا ز٣ت:
واإلاؿدكغ٢ىن -في ٦شحر ِمً ألاخُان -لِؿىا ز٣اث ،أل٦ثر ِمً ؾبب مشل:
 -2العجؼ ًٖ ٞهم الىو؛ ٞهم مهما بغٖىا في اللٛت ،ال ٌؿخُُٗىن ؤن ًمخل٨ىا
طو٢ها ّ
وخؿها ،وٍدُُىا بمجاػها وجُى ٫مضلىالتها.
ٖ -1ضم ؤلاخاَت بالىهىم الىاعصة في الًُ٣ت الىاخضة في ؤما ً٦مسخلٟت؛ ٞم٘
ؤجهم ًضٖىن ؤن هظا ِمً مىهجهم ،بال ؤجهم حٗىػهم ال٣ضعة ٖلى طل ،٪زانت خحن
ًغص الىو جبٗا ؤو اؾخُغاصا ،ؤو بهُٛت مجاػٍت بُٗضة مشآل.
 -7السُإ في الخٟؿحر والخدلُل ،وهظا ٚحر العجؼ ًٖ الٟهم؛ ألن الخٟؿحر ًدخاط بلى
ٖضة ٖىاملُ ،
ٞهم الىو واخض مجهاُٞ ،دخاط مشل بلى مٗغٞت بالًُ٣ت التي وعص ٞحها
ّ
وجُىعها ،ونلتها بٛحرها ...بلخ.
الىو،
 -1في بٌٗ (ألاخُان) ً٨ىن هىا ٥ؾىء هُت ،ومداولت زضمت ؤٚغاى جىهحرًت
واؾخٗماعٍتُٞ ،بضؤ ِمً ؤو ٫ألامغ (باإلصاهت)؛ ُٞبدض ًٖ الىهىم التي ًمؼ٢ها
وٍل٣ٟها وٍلىي ؤٖىا٢ها وٍ٣لبها ،ختى جشبذ ما ًغٍض ،وه٨ظا.
واخضة ِمً ؾُ٣اتهم:
ٌٗخبر ٞان ٞلىجً ؤخض اإلاؿدكغ٢حن اإلاٗىُحن بالخاعٍش ؤلاؾلمي؛ زانت ٞترة ألامىٍحن
والٗباؾُحن ،وحؿخُُ٘ ؤن ججض اؾمه ًترصص في ٦شحر ِمً ال٨خب الجامُٗت ،وهى
ٌٛغحهم بما ًيؿبه بلى الُبري وهدىه ،وَٗؼوه بلى اإلاهاصع ألانلُتُٞ ،سُل بلى
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ّ
الضاعؽ ؤو الباخض ؤهه ؤحى بُلبخه ِمً مىبٗها ،وهظه نٟدت ِمً ٦خابه جبحن ٠ُ٦
ًسىن اإلاىهج ،وَٗخضي ٖلى الىو!!
الؿُُغة الٗغبُت:
ُ
ْ
لٟلىجً ٦خاب بهظا الٗىىان ،جغ ِظم مغجحن بلى اللٛت الٗغبُت ،مغة ؾىت  2771م،
والشاهُت ؾىت  2720م ،وٖلى ما في ال٨خاب ِمً ؾمىم زبِشت ؾى٨خٟي بٗغى
نٟدت واخضة مىه ،زم هغي ما وعاءها ِمً ؤزُاء وؤزُاع.
الهضِ ٝمً الٟخىح:
بةًجاػ قضًض ،وٖباعة مغ٦ؼةٌ ،ؿى ٝاإلاال ٠عؤًه في الٟخىح ؤلاؾلمُت ،وؤزغها في
اإلاجخم٘؛ ما٦ضا ؤجها ٧اهذ بالضعظت ألاولى مً ؤظل الٛىاثم؛ َ
ٞإصث بلى زغاء ٞاخل،
ِ
ٞإٞؿضث اإلاجخم٘ وؤجغٞخه ،وؤٚغث اإلاؿلمحن باإلاؼٍض ِمً الٟخىح ،للمؼٍض ِمً الٛىاثم
والجؼٍت ،وهظه ٖباعاجه بىهها ج٣غٍبا:
" ...بن ؤلاهاهُت ،و٦ظل ٪الجك٘ ،ؾغٖان ما اؾخإزغا بال٣لىب بٗض و٢ذ ٢غٍب،
ٌ
جغٚ ٝحر ٖاصيَ ،
اههب ٖلحهم ِمً ٧ل هاخُت ،مما ٧ان له ؤزغه
وٚمغ عظا ٫الصخغاء
في بٞؿاص الىٟىؽ ؤ٦ثر ِمً تهظًبها.
ُ
ألاؾغ اإلاغمى٢ت في ال٨ىٞت زغاء ٞاخكا٧ ،ان مهضعه الٛىاثم
ول٣ض ؤنابذ
َ
ُ
ُ
َ
وألاُُٖاث الؿىىٍت اإلاسههاث ،ول٣ض ٞغيذ خالت التر ٝاإلاخهاٖضة هظه
حُُٛت صاثمت إلاىاظهت مخُلباث ظضًضة ،واللجىء بلى الاؾخضاهت ُ٦غٍ٣ت ٞظة ِمً
ؤظل بقبإ عٚباتهم؛ َ
ٞمهض طل ٪الؿبُل بلى ماامغاثٖ ،لى ٚغاع ما خضر في عوما؛
خُض باجذ الشىعة يغوعٍت ،م٘ اللجىء بلى بعياء اإلاغابحن ،واجساط الايُغاباث
طعَٗت للؾدُلء ٖلى بِذ اإلاا ٫وجهبه.
ٖلى ؤن َغٍ٣ت ؤ٦ثر ؾهىلت وقغٞا ِمً طل ٪هي الجؼٍت والخملث الٗؿ٨غٍت يض
الٟ٨اع ،وٚالبا ما ٧اهذ جإحي هظه ألازحرة جلبُت لغٚباث ال٣اصة.
ُ
ولٚ ً٨البا ما ٧اهذ ٖاثضاث الٛىاثم -باؾخصىاء الس ْمـ اإلاسهو لبِذ اإلاا-٫
ؾببا في ٚؼواث لم ً ً٨لها ما ّ
ٌؿىٚها في بٌٗ ألاخُان.
وما ٌُ َؿ َمى بٟخىخاث ًؼٍض بً اإلاهلب لم ج ً٨في الخ٣ُ٣ت ؾىي خملث ِمً ؤلاعهاب،
ؤو  ُ٘٢الُغ ١يض قٗىب ال جبػي ؾىي الؿلم"[ .م ]42 ،40
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وال ٌٗىُجي هىا هظا الخهجم الظي لِـ في خ٣ُ٣خه بال ؾبا وقخما؛ وبهما ٌٗىُجي ما
َ
ٌ
واؾخ٨غاه ٚغٍب في
ؤؾىضه بلى اإلاغاظ٘ ،زانت الُبريُٟٞ ،ه ل ّ ٍي ألٖىا ١الىهىم
ٞهمها وجٟؿحرها.
وٍٟ٨ي مشاال لظل٢ ٪ىله" :بن خالت التر ٝاإلاخهاٖضة ؤلجإث بلى الاؾخضاهت ُ٦غٍ٣ت
ّ
ٞظة ِمً ؤظل بقبإ عٚباتهم" ،زم ٌؿىض طل ٪بلى الُبري ،1222 / 2 :وجغاظ٘
الهٟدت التي ؤقاع بلحهاٞ ،ل ججض ٞحها بال زبرا ًٖ اؾخضاهت ؾٗض بً ؤبي و٢ام
ُ
ِمً بِذ اإلاا ٫بال٨ىٞت ،و٧ان زاػن بِذ اإلااٖ ٫بض هللا بً مؿٗىص ،عضخي هللا
ْ َ
ٖجهما ،و٧ان ؾٗض والي ال٨ىٞتٞ ،اؾخ٣طخى ٖبض هللا بً مؿٗىص ؾٗضا ،واؾخمهله
ُ
السبر بلى ٖشمان بً ٖٟان عضخي هللا
ؾٗضٞ ،لم ً٣بل ،و٧ان بُجهما جلوم ،ونل
ٖجهم ظمُٗاٞ ،لمهما مٗا ٖلى ما ٧ان بُجهما ِمً جلوم ،وٖؼ ٫ؾٗضا.
هظا ما ط٦غه الُبري في هظا اإلاىي٘؛ ًٟ ٠ُ٨ٞهم مىه ؤي ٢اعت -بل باخض يلُ٘-
ً٣خٗض مٗ٣ض ألاؾخاطًت؟!! ًٟ ٠ُ٦هم ِمً هظه ال٣هت ؤن الاؾخضاهت ٢ض ناعث
ْاهغة في اإلاجخم٘؟!!! وؤجها ؤنبدذ وؾُلت إلقباث التر ٝالظي قإ ُٞه؟ ٠ُ٦
ًٟهم هظا؟ وبإي مىُ٣ً ٤ا ٫هظا؟ وؤي جغ٧ ٝان في مجخم٘ ال٨ىٞت ؾىت  14هـ؟!!
زم لى هٓغ بلى هظه الخاصزت بٗحن مجغصة ،وصون حٗم ٤وال (مىهج بدض) وال ،وال ...ؤال
ًجض ٞحها ٞسغا لئلؾلم واإلاؿلمحن؟ ؤال ًغي  ٠ُ٦لم ٌؿخُ٘ الخا٦م (والي ال٨ىٞت)
ؤن ًىاِ ٫مً ما ٫الجماٖت بال ٢غيا؟ زم ٧ ٠ُ٦اهذ ؤماهت زاػن بِذ اإلاا ٫الظي لم
ٌؿٗه الؿ٨ىث ًٖ (الىالي) وانُىإ ًض ٖىضه ،بالخإظُل ( ِ٣ٞال بالخىاػ)٫؟ زم
ؤال ًغي جل ٪الخغٍت التي وؾٗذ مىْٟا (نغاٞا) ؤن ًُلحي ألامحر وَٗىٖ ٠لُه؟!
زم ؤال ًدباصع بلى الظهً ؤن الخاظت والٟا٢ت هي التي ؤلجإث ؾٗضا بلى الاؾخضاهت؟
مجا٧ ٫ان
وهظا هى الىاُٟٞ !!٘٢م ٧ان ٌؿخضًً ؾٗض في طل ٪الى٢ذ؟؟ وفي ؤي
ٍ
ْ
ًُى ِ ٤ٟفي طل ٪الخحن ،و٢ض ٧اهىا ٌِٗكىن ِٖكت الٟ٨اٝ؟!
زم لى مض بهغه ٢لُل ،ل٣غؤ في ألاؾُغ الخالُت بُ٣ت ال٣هت ،و ٠ُ٦ؤن ؾٗضا ع٘ٞ
ًضًه بلى الؿماء ،و٢ا :٫اللهم عب الؿمىاث وألاعى٣ٞ ...اَٗه ٖبض هللا بً
مؿٗىص٢ ،اثل :وٍل٢ !!٪ل زحرا وال جلًٗ.
وزا ٝؤن ٌٗضو ٌ
ؾٗض ٖلُه٣ٞ ،ا ٫ؾٗض ٖىض طل :٪ؤما وهللا لىال اج٣اء هللا لضٖىث
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ٖلُ٧ !!!٪لماث جُ٣غ َ
ج٣ىي ،وجيخضي بالخب وؤلازاء ،ومىا ٠٢جىُ ٤بالُهاعة
والخٗ ٠ٟوالخجزه.
َ
َ َ
ولى ٢غؤ بُ٣ت الهٟدت ،لىظض ؤن ألامحر الظي جىلى بٗض ؾٗض ٖلى ال٨ىٞت ،م٨ض
زمـ ؾىحن ولِـ ٖلى صاعه باب.
ٞإي جغٝ؟ وؤي اؾخضاهت؟...
وهى ٌؿىض ٧ل ظملت ج٣غٍبا ِمً ٦لمه ،وًٍُٟها بلى مغظ٘ ِمً اإلاغاظ٘ ألامهاث،
َ
ول ً٨بهظه الُغٍ٣ت هٟؿها ،وؤه٩ى.
وبطا ٢ا٢ ٫اثل :ال حعجل ،وال حؿغٖ ٝلى الغظل باللىمٞ ،ةن ؤمغ جٟؿحر الىهىم
والاؾخيخاط مجها ٞؿُذ اإلاجا ،٫وال َخ َغط ٖلى الغظل بطا ؤزُإ ؤو اقخِ!! ٞالسُإ
خِ ٤مً خ٣ى ١ؤلاوؿان.
م٘ ؤن هظا اٖخظاع ُ
ٚحر م٣بى٫؛ بال ؤهجي ؤ٢ضم ؤهمىطظا آزغ ِمً الهٟدت هٟؿها ُٞه
ما ال ًُ ْم ِ ً٨الاٖخظاع ٖىه.
مشا ٫آزغ:
٢ا" :٫ولٗل ما خضر في ؾمغ٢ىض ٌٗخبر مشل ناعزا لهظا الىىٕ ِمً الٟخىح (ً٣هض
ٞخىح الؿلب والجهب ِمً ؤظل التر ٝالظي وٗ٢ىا ُٞه)؛ ٣ٞض اؾدؿلمذ هظه
اإلاضًىت ٖلى بزغ مٗاهضة ؤبغمتها م٘ ؾُٗض بً ٖشمان ،م٣ابل ص ٘ٞؾبٗماثت ؤل٠
َْ
َُ ُ
اؾخىلى ٖلحها ٢خ ِْ َبت بً مؿلم في و٢ذ
صعهم ،وج٣ضًم ؤل ٠مً ؾ٩اجها عهاثً .زم
ُ
الخ" ٤خؿب الغواًت الٗغبُت" (٦ظا) وَغص ؤهلها ،واخخل ظىىصه مىاػلها؛ بغٚم
التزامهم باإلاٗاهضة اإلابرمت م٘ ال٣اثض الؿاب .."٤ا .هـ بىو خغوٞه ِمً م .42
والخ ٤ل٣ض ٞؼٖذ خحن ٢غؤث هظا ال٨لم ،ال ِمً خضور مشل هظه الكىاٖت ِمً
ال٣اصة اإلاؿلمحن؛ ٞمٗغٞتي بخاعٍش ؤمتي والغوح الظي ؾاصجه ًجٗل طل ٪ال ًسُغ لي
ْ
ببا٫؛ ولٞ ً٨ؼعي ِمً ؤن ًهل ألامغ في الاظتراء والاٞتراء بلى خض ؤن ًُي َؿب هظا بلى
"وٍ ْ
ظِل اإلاؿلمحنُ ،
ً َغب مشاال ناعزا للٟخىح ،التي ال باٖض لها بال الؿلب
والجهب".
ُ
ْ
اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ،و٢ض ازخاع قُش اإلااعزحن الُبري
والغظل ٗ٦اصجه ٌؿ ِىض ْهغه بلى
ِ
لُيؿب بلُه هظا ال٨لم.
ٞلىىٓغ ماطا في الُبري؟ وماطا في هظا ال٨لم ِمً اٞتراء:
36

(ؤ) ؤيا٢ ٝىله :بن ؾمغ٢ىض اؾدؿلمذ لؿُٗض بً ٖشمان بلى الجؼء الشاوي ،م
.2114 ،2115
ولِـ في هاجحن الهٟدخحن زبر ًٖ ؾُٗض بً ٖشمان؛ وبهما ٞحهما زبر ًٖ ٞخذ
٢خِبت لؿمغ٢ىض ،والظي ؾُإحي ط٦غه ،وبِىه وبحن ٞخذ ؾُٗض بً ٖشمان لها هدى
ؾب٘ وزلزحن ؾىت ،وطل ٪واعص في الجؼء الشاوي م .207 ،202
ٍ
وهتر ٥هظه صون حٗلُ!!!٤
(ب) ط٦غ ؤن ؾُٗض بً ٖشمان ٖاهض ؤهل ؾمغ٢ىض ٖلى ص ٘ٞؾبٗماثت ؤل ٠صعهم،
وج٣ضًم ؤلِ ٠مً ؾ٩اجها عهاثً ،وؤؾىض طل ٪ؤًًا بلى الُبري (اإلاىي٘ الؿاب٤
هٟؿه الظي وهم ُٞه).
ُ
ُّ
والظي في الُبري بىهه" :زغط بلحهم ؾُٗض بً ٖشمان ،وهاهًه الهٛض (ؤهل
َ
ؾمغ٢ىض) ٣ٞاجلهم؛ ٞهؼمهم ،وخهغهم في مضًىتهم؛ ٞهالخىه وؤُٖ ْىه عهىا مجهم
زمؿحن ٚلما ً٨ىهىن في ًضه ِمً ؤبىاء ٖٓمائهم" .ا هـ بىهه.
ٞلِـ ُٞه ط٦غ إلابالِ ٜمً اإلاا ٫ؤنل ،ال ؾبٗماثت ؤل ،٠وال ؾبٗت آال.ٝ
وؤما الغهاثً ٞهم زمؿىن ٠ُ٨ٞ ،ناعث ؤلٟا؟!!
ه٨ظا زُإ في الٗؼو ،ال ؤصعي له ؾغا! زم جدغٍ ٠في ألاع٢ام وألاٖضاص!! ؤلِـ الٟخذ
لجهب ألامىا ٫و ُ٘٢الُغ١؟ ٞةطا لم جظ٦غ اإلاهاصع ؤهه ؤزظ ماالٞ ،لُخبرٕ هى باإلاا٫
للجىىص (اإلاترٞحن الظًً هم في خاظت بلى اإلاا ،)٫وؤما الغهاثً ٞلؿذ ؤصعي الهضٝ
ِمً ػٍاصة ٖضصهمِ ،مً زمؿحن بلى ؤل!!!٠
(ظـ) ط٦غ ؤن ٢خِبت بً مؿلم اؾخىلى ٖلى ؾمغ٢ىض في و٢ذ الخ ،٤وَغص ؤهلها،
واخخل ظىىصه مىاػلها ،بغٚم التزامهم باإلاٗاهضة اإلابرمت م٘ ال٣اثض الؿاب ،٤وؤياٝ
طل ٪بلى الُبري وٚحره ِمً اإلاهاصع ،وؾماها "الغواًت الٗغبُت".
وهجض هظا في الُبري ،في اإلاىي٘ الظي ٖؼا بلُه زبر ٞخذ ؾُٗض بً ٖشمانٞ ...لٗل
هظا ؾب٢ ٤لم!! ولً ً٨ب٣ى لىا ؤن وؿإ:٫
ِمً ؤًً ؤحى بإن ؤهل ؾمغ٢ىض ٧اهىا ملتزمحن باإلاٗاهضة التي ؤبغمىها م٘ ؾُٗض بً
ٖشمان؟؟
وؾإط٦غ هىا هو الُبري بدغوٞه ،ولِـ لي ُٞه بال الازخهاع :ِ٣ٞ
* ظاء في ظـ  1م  ..." :2111وزُب ٢خِبت الىاؽ ٣ٞا :٫بن هللا ٢ض ٞخذ ل٨م هظه
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ّ ْ
الؿٛض قاٚغة بغظلها( .1الؿٛض ؤهل
البلضة في و٢ذ الٛؼو ُٞه مم ،ً٨وهظه
ؾمغ٢ىض ،وٍيؿب بلحهم ؤلا٢لُم الظي ٖانمخه ؾمغ٢ىض) ٢ض هً٣ىا الٗهض الظي
َ
ّ
٧ان بُيىا ،مىٗىها ما ٦ىا نالخىا ٖلُه َ ْغزىن (اؾم ٢اثضهم خا٦م ؾمغ٢ىض)،
َ
ُْ ُ َ َْ
َ َ َ َ َّ
ونىٗىا به ما بل٨ٛم ،و٢ا ٫هللا حٗالىَ ٞ{ :م ًْ ه٨ض ِ ٞةه َما ًَى٨ض َٖلى هِ ٟؿه،}...
ْ َ َ
ٞؿحروا ٖلى بغ٦ت هللاٞ ،ةوي ؤعظى ؤن ً٨ىن زىاعػم ،والؿٛض٧ ،الىًحر وبجي
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََْ َ ْ َ َ
ؤخاٍ هللا ِب َها}.
٢غٍٓت ،و٢ا ٫هللا حٗالى{ :وؤزغي لم جِ ٣ضعوا ٖلحها ٢ض
ُوٍ َ
لخٔ:
 -2ؤن الىو ٖلى ه ٌ٣الٗهض ِمً ؤهل ؾمغ٢ىض واضر نغٍذ ،ال ًدخمل ؤي جإوٍل.
َ
ْ
َ ًُٟ -1هم ؤجهم ٚضعوا ب٣اثضهم َ ْغزىن ،ألهه لم ًىا٣ٞهم ٖلى ه ٌ٣الٗهض.
 -7حكُ٘ في السُبت ٧لها عوح الجهاص ،واللجىء بلى هللا ،والالتزام بأصاب الجهاص في
ؤلاؾلم ،ولِـ ٞحها عوح (الجغي وعاء الٛىاثم ،وال  ُ٘٢الُغٍ.)٤
* وفي نٟدت ِ 2117مً الجؼء الشاوي:
"٣ٞ ....ا٢ ٫خِبت ّ
ل٣ىاصه بٗض اإلاٗغ٦ت :ظؼا٦م هللا ًٖ الضًً وألاٖغاى زحرا...
َْ
وَلب ؤهل ؾمغ٢ىض الهلر ،وٖغيىا الٟضًتَ ،
ٞإبى و٢ا :٫ؤها زاثغ بضم َغزىن،
٧ان مىالي ،و٧ان ِمً ؤهل طمتي".
* وفي الهٟدت هٟؿها ظاء في ون ٠اإلاٗغ٦ت ،واؾخماجت ؤهل ؾمغ٢ىض في الضٞإ
ٖجها:
ُ
َ
ُ
َ
ىاص
"ؤَا٢ ٫خِبت اإلا٣ام ،وز ِلمذ الشلمت في ؾمغ٢ىض (ؤي في ؾىع اإلاضًىت)ٞ ،ىاصي م ٍ
ٞهُذ بالٗغبُت ٌكخم ٢خِبتٞ ...م٨شىا َىٍل ،وهى ُمل ّر بالكخمُ ...
ٌ
وؾ ِم٘ ٢خِبت
ِ
ً٣ى٧ ،٫اإلاىاجي لىٟؿه :ختى متى ًا ؾمغ٢ىض ٌٗكل  ٪ُٞالكُُان؟؟".
* وفي الهٟدت ِ 2150مً الجؼء هٟؿه:
"وصزلىا ؾمغ٢ىض؛ ٞهالخىهم ،ونى٘ ٚىػ( ٥مل ٪ؾمغ٢ىض) َٗاما ،وصٖا
٢خِبت؛ ٞإجاه في ٖضص مً ؤصخابهٞ ،لما َ
حٛضي اؾخىهب مىه ؾمغ٢ىض٣ٞ ،ا٫
ِ
َ
َ َ َّ ُ ْ َ
َ
ألاولىَ ،و َز ُم َ
َ
ىص َٞماَ
للمل :٪اهخ٣ل ٖجهاٞ ،اهخ٣ل ٖجها ،وجل ٢خِبت{ :وؤهه ؤهلٖ ٪اصا
َ َ
ؤ ْب٣ى}.
1
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ووؿخُُ٘ ٖىض الىٓغ بلى هظه الىهىم ،ؤن هغي ما ًلي:
 -2ويىح الهض ٝالظي ً٣اجل ِمً ؤظله اإلاؿلمىن ،الضًً وألاٖغاى٦ ،ما ظاء في
صٖاء ٢خِبت لغظاله ،وزىاثه ٖلحهم.
َ
 -1الىٞاء بالٗهض -ال الٛضع بهٞ -حري ؤن في ٢خاله ؤهل ؾمغ٢ىض زإعا لخا٦مها الؿاب٤
َ
َ
َ ْغزىن الظي ٢خلىهٞ ،هى ً٣ى" :٫ؤها زاثغ بضم َ ْغزىن٧ .ان مىالي ،و٧ان ِمً ؤهل
طمتي".
 -7بن ؾمغ٢ىض ٢ض ؤ٦ثرث الك٣ا ١والٗىاص والٛضع ،وهظا واضر ِمً مىاظاة ٢خِبت
لىٟؿه ٢اثل" :ختى متى ٌٗكل  ٪ُٞالكُُان ًا ؾمغ٢ىض؟؟".
 -1ؾماخت ٢خِبت واإلاؿلمحن ،وخٟاْهم ٖلى الٗهضٞ ،م٘ يغاوة اإلاٗاع ٥واؾدىٟاع
(ٚىػ )٥خا٦م ؾمغ٢ىض لؤل٢الُم اإلاجاوعة ،واقخضاصه ٖلى اإلاؿلمحن٦ ،ما هى
واضر جمام الىيىح في الُبري ،م٘ هظا هجض اإلاؿلمحن ً٣بلىن صٖىة (ٚىػٖ )٥لى
ّ
الٛضاء ،بٗض ؤن ّؤمىىه ٖلى هٟؿه ،و٧ل َمً مٗه؛ لضعظت ؤهه َم٘ في ؤن ٌؿلمىا له
اإلاضًىت زاهُت ،إلاا عآه ِمً خلمهم وخؿً مٗاملتهمٞ ،لما اؾخىهبها ِمً ٢خِبت ،عٌٞ
ْ
وؤمغه باالهخ٣اٖ ٫جها ،ختى ال جخ٨غع مإؾاة الٛضع وال٣خا ،٫واإلاامً ال ًُل َضِ ٙمً
ُ
الجخغ مغجحن.
بم وؿمي هظا؟!
وآلان هظه ههىم الُبري ،بىيىخها ونغاختها ،وهظا ما ًم ً٨ؤن هغاه مجها؛
َ ٠ُ٨ٞ
حٗامى ٖجها ٞلىجً؟ و ٠ُ٦عؤي مجها ؤن ٢خِبت َغص ؤهلها مجها ،واخخل ظىىصه
مىاػلها ،بغٚم التزامهم باإلاٗاهضة اإلابرمت م٘ ال٣اثض الؿاب٤؟
بم وؿمي هظا؟؟ ...ال ؤصعي! ول ِ٣ٞ ً٨ؤيٗه ؤهمىطظا لؿىء ٖمل هاالء،
وٖضواجهم ٖلى الخ٣ُ٣ت والٗلم؛ لحري طل ٪اإلاسضوٖىن ِمً ؤبىاثىا ،ولحري طل٪
الباخشىنُٗٞ ،لمىا ؤن ؤ٢ىا ٫هاالء وصعاؾاتهم في خاظت صاثمت بلى الخمدُو
والخض٢ ،٤ُ٢بل ؤن وٗخمض ٖلحها ،وهخسظها مغاظ٘ ومهاصع ل٨خاباجىا.
َْ
َْ
َ
ونلب ،ومً له بغظا٫
وظلض،
وؤما جاعٍش ؤمخىاٞ ،ما ؤ٢سخى ما حٗغى له ِمً حكىٍه
َ
ْ
ًىظعون ؤهٟؿهم إلٖاصة ٦خابخه؟ ال ًًىىن بى٢ذ وال ظهض ،وال ًيخٓغون ظؼاء وال
ق٨ىعا بال ِمً هللا ؾبداهه.
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لمارا؟!
سؤيت جذيذة للتاسيخ اإلسالمي
ٌكزا يحشفُن َيشٌُُن تاسيخىا!!
عؤًىا حكىٍه جاعٍسىا في نىع ٦شحرةِ ،مً بتر للىهىم ،وازخُاع لبٌٗ الى٢اج٘
َ
الَ ٛغى َ
واله َىي ،وًٖ
ومً جٟؿحر لؤلخضار وألاٖما ٫خؿب
وألاخضار صون بٌِٗ ،
َغٍ ٤ؤلاؾ٣اٍ إلاا في هٟىؾهم ِمً مكاٖغ ،وما في واٗ٢هم ِمً ٞؿاص وبهدغا،ٝ
وٚحر طلِ ٪مً الىؾاثل ٦شحر.
ول ً٨الظي لم ه ً٨هخهىعه ؤن ًهل ألامغ بلى ٢لب الخ٣اث ٤عؤؾا ٖلى ٖ٣ب
نغاخت ،وجدىٍل اإلاداؾً بلى ُٖىب ،واإلاٟازغ بلى ه٣اثو ،وما ٌُ َٗض يىءا في
ظبحن الضهغ بلى ُؾ َبت وٖاع.
ْ َ
وألاصهى ِمً طل ٪ؤن هظا ًخم باؾم البدض (ألا٧اصًمي) ،واإلاىهج الٗلمي ،ومغا٦ؼ
ومدغاب الٗلم...
الضعاؾاث ،وهؼاهت ال٨ٟغ ،وخغٍت البدض ،وفي ؤعو٢ت الجامٗاثِ ،
بلى آزغ هظه التهىٍماث والجعجٗاث التي ٌؿتهىون بها اإلاسضوٖحن ِمً ؤبىاثىا،
واإلابهىعًٍ اإلاضخىعًٍ مً صاعؾِىا؛ َ
ٞتري الىاخض مجهم ٌكمش بإهٟه ،مباهُا ؤهه
ِ
ؾم٘ ِمً اإلاؿدكغٞ( ١لن) ؤو ؤهه صعؽ في ال٣ؿم الظي ًغؤؾه (ٞلن) ،ؤو الجامٗت
التي ٞحها (ٞلن)؛ بل ًباهي ؤخُاها بمجغص ؤهه ٢غؤ (لٟلن) ِمً هاالء اإلاؿدكغ٢حن.
وب٩ل الهض ١ؤها ؤٖظع هاالءٞ ،ال٣ىم ًدؿىىن الخإحي إلاا ًغٍضون ،وٍجُضون
الضزى ٫بلى ٖ٣ى ٫ؤبىاء ؤمخىا ،وَٗغٞىن ٌ ٠ُ٦ك٩لىجها ،وبإي َغٍ٣ت ًهىٚىجها؛
ٞم ً جٓاهغ بالخُضة الٗلمُت وججغص للبدض وبزلم للخ٣اث ٤وخضها ،بلى هدى
ِ
ومً خؿً اؾخٛل ٫للٗل٢اث الصسهُت؛ ُٞخٓاهغون
هظه الكٗاعاث البرا٢تِ ،
ألبىاثىا بدبهم لهم ،وخضبهم ٖلحهم وٍخسظوجهم ؤنض٢اء وؤبىاءًٟ ،خدىن لهم بُىتهم،
وٍ٣ضمىجهم ألبىائهم وبىاتهم وػوظاتهم؛ ِٞكٗغوجهم باألمً وألاَمئىان في مٛتربهم،
وٍ٨ىهىن صاثما في ً٢اء خىاثجهم وجِؿحر مُالبهم ،وما ًؼالىن بهم ختى ًمخل٨ىا
َ
٢لىبهمُٞ ،هىٚىها ٦ما ٌكائون.
ومً هٓام ويبِ لؤلمىع،
وٖاصة ًغي ؤبىائها ما ٖلُه ال٣ىم ِمً ج٣ضم وعٞاهُتِ ،
() 1

ُ1
و ِش َس في :مجلت ألامت ،العدد ألازبعىن ،الظىت السابعت ،زبيع آلاخس  1444هـ ًىاًس  1894م.
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َ
ومً بم٩اهاث مظهلت في مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت؛
وخغم ٖلى الى٢ذ والجهضِ ،
ٍ
ُ َ
ُٞس َُل بلحهم ؤجهم بن ؤزظوا مىاٗ٢هم ،واٖخى٣ىا ؤ٩ٞاعهم ،و٢الىا بمشل ٢ىلهم
َ
ؤنبدى مشلهم .ومٗظوعون ؤبىائها خُىما ًىاػهىن بحن ؤخىا ٫بلصها وبلصهم،
ُٞبضئون الل٣اء وهم مبهىعون ،و٦شحرا ظضا ما ًخدى ٫اإلابهىع بلى مضخىع.
وال حعجب بٗض طل ٪بطا وظضث َمً ًخاب٘ هاالء ،وَكاٌٗهم؛ ٞحري في "الخغ٧اث
الؿغٍت" مشل الباَىُت وال٣غمُُت خغ٧اث بنلخُت جدغعٍت ،هاَ٣ا بلؿان
ؤؾاجظجه؛ مسالٟا ٧ل ؤثمت ال٨ٟغ والخاعٍش ؤلاؾلمي ُٞما ٢الىه ًٖ هظه الخغ٧اث...
وهلل في زل٣ه قاون...
٢لب الخ٣اث:٤
والُىم وٗغى ؤهمىطظا لهظا التزًُ ٠للخاعٍش ًهل بلى خض ٢لب الخ٣اث٤؛ ٗٞلى
خحن جٟازغ ؤمخىا بهظه الًُ٣ت ،التي لم حكهض الضهُا مىظ زل٣ها هللا مشُل لها ،خحن
ًًغب الٗض ٫بجغاهه ،وَكمل ؤمخىا ٧لها بٓله ،ؤًام ؤن ٧اهذ جمخض ِمً ألاهضلـ
وظىىبي ٞغوؿا ٚغبا ختى خضوص الهحن قغ٢ا ،وٍهبذ الٗضٞ ٫حها مىازا ًدىٟـ
ُٞه ٧ل َمً جٓله عاًت السلٞت ؤلاؾلمُت ،ووؿُما ٌؿخيك٣ه ٧ل َمً ًىدؿب بلى
صولت السلٞت ؤلاؾلمُت ،طمُا ٧ان ؤو مٗاهضا ؤو مؿلما ٖلى ؾىاء.
جٟازغ ؤمخىا بهظه الًُ٣ت التي عٗٞها ؤهل ؾمغ٢ىض ٖلى ال٣اثض اإلاؿلم ٢خِبت بً
مؿلم الباهلي؛ ألهه ُٞ-ما ٢الىا٢ -اجلهم ٖلى ِٚغة ،ولم ٌٗلً ٖلحهم الخغب؛ ٞاهخهغ
ٖلحهم وٞخذ مضًىتهم!!!
ُ
ؤال جهُش الضهُا آطاجها ،وجل٣ي بلُىا ؾمٗها :بلضة مٛلىبت حك٨ى ٚالبها ،ومضًىت
مٟخىخت حك٨ى ٞاجدها ،وإلاً حك٨ىه؟ حك٨ىه لُ٣اصجه!! حك٨ىه للسلُٟت (ال٣اثض
ألاٖلى)!!!
َ
ال ٌٗىُجي  ٠ُ٦جل٣ى السلُٟت الك٨ىي ،و ٠ُ٦جهغ ٝبها؛ ولُٟ٨ً ً٨جي ؤن ًغص
بساَغ ؤهل اإلاضًىت ؾمغ٢ىض ؤن ّ
ً٣ضمىا ق٨ىي يض ال٣اثض الٟاجذ الظي صزل
ِ
بلصهم واهخهغ ٖلحهم.
مجغص ؤن ًغص هظا الساَغ ٖىض ؤهل ؾمغ٢ىض وهم هىا ٥في ؤ٢صخى اإلاكغ ،١وبُجهم
وبحن السلُٟت الظي ؾِك٨ىن بلُه هظه آلاالِ ٝمً ألامُا ،٫مجغص ؤن ًغص هظا
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الساَغ ،وبحن ؾمغ٢ىض وصمك ٤ما بُجها ،له مضلىله ٠ُ٦ ..ؤصع ٥ؤهل ؾمغ٢ىض ؤن
السلُٟت ًم ً٨ؤن ٌؿخم٘ لك٨ىاهم؟؟؟
ال ق ٪ؤن قُىٕ الٗض٧ ٫ان بدُض ًهل زبره ،وَٗغ ٝط٦غه ٖلى بٗض ما بحن
صمك ٤وؾمغ٢ىض (ج ٘٣ؾمغ٢ىض آلان في الاجداص الؿىُُِٞتي ،في بخضي الجمهىعٍاث
ؤلاؾلمُت ألاؾحرة).
جدغعث هظه الجمهىعٍاث آلان بٗض ؤن اجهاعث الكُىُٖت ،واجهاع مٗها الاجداص
الؿىُٞحي؛ ٞهل ً٣ىم اإلاؿلمىن بضوعهم ،وٍاصون واظبهم هدىهم؟؟ هغظى ؤن
ً٨ىن..
هاهُ ًٖ ٪مىيىٕ الًُ٣ت!! ق٨ىي مضًىت مٟخىخت لٟاجدحها!!
هاهُ٢ ًٖ ٪بى ٫الضٖىي ،والىٓغ في الًُ٣ت ،والخ٨م ٞحها!!
والًُ٣ت والخ٨م ٞحها واعصة في (الُبري )542 / 4 :وؾإٖغيها بهُاٚت الٗالم
الضاُٖت الض٦خىع مهُٟى الؿباعي عخمه هللا:
" َو َٞض ٌ
٢ىم ِمً ؤهل ؾمغ٢ىض بلى السلُٟت "ٞغٗٞىا بلُه ؤن ٢خِبت ٢اثض الجِل
ُ
ؤلاؾلمي ٞحها ،صزل مضًىتهم ،وؤؾ٨جها اإلاؿلمىن ٚضعا بٛحر خ٤؛ ٨ٞخب السلُٟت بلى
ٖامله هىا ،٥ؤن ًىهب لهم ٢ايُا ًىٓغ ُٞما ط٦غواٞ ،ةن ٢طخى بةزغاط اإلاؿلمحن
ِمً ؾمغ٢ىض ؤزغظىا.
ٞىهب لهم الىالي ٢ايُا ًىٓغ في ق٨ىاهم:
ُ
ٞد٨م ال٣اضخي (وهى مؿلم) بةزغاط اإلاؿلمحن!! ٖلى ؤن ًىظعهم ٢اثض الجِل
ُ
ؤلاؾلمي بٗض طل ،٪وٍىابظهم و٣ٞا إلاباصت الخغب ؤلاؾلمُت؛ ختى ً٨ىن ؤهل
ؾمغ٢ىض ٖلى اؾخٗضاص ل٣خا ٫اإلاؿلمحنٞ ،ل ًازظوا بٗخت.
ٞلما عؤي طل ٪ؤهل ؾمغ٢ىض عؤوا ما ال مشُل له في الخاعٍش ِمً ٖضالت جىٟظها الضولت
ٖلى ظِكها و٢اثضها!!
٢الىا :هظه ؤمت ال ُج َ
داعب؛ وبهما خ٨مها عخمت ووٗمت؛ ٞغيىا بب٣اء الجِل
ؤلاؾلمي ،وؤ٢غوا ؤن ًُ٣م اإلاؿلمىن بحن ؤْهغهم" ؤهـِ [ .مً عواج٘ خًاعجىا م
.]201
هظه نٟدت ِمً جاعٍش ؤمخىا جطخيء ْلم الضهُا ٧لها ،وجى ٔ٢يمحر البكغٍت ،وجدحي
الىٟـ ؤلاوؿاهُت ،وما ؤْجها جدخاط بلى جٟؿحر ؤو جإوٍل ،ؤو ج٣ضًم ؤو جإزحر.
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 ٠ُ٦هٓغ اإلاؿدكغ٢ىن بلى هظه الهٟدت؟؟
ؾإجغ ٥الخضًض للمؿدكغ ١الكهحر (طٞ .ان ٞلىجً) وهى ِمً اإلاٗىُحن بالخاعٍش
ألامىي والٗباسخي ،وَٗخمض ٖلى ٦خابخه ٦شحر ِمً اإلاالٟحن (الض٧اجغة)؛ خُض ججض
اؾمه مبشىزا في هىامل ٦خبهمً ،ى٣لىن ٖىه وٍغظٗىن بلُه ،وهم مٗظوعون،
ٞالغظل ٢ضم ؤَغوخخه بٗىىان" :وكإة الخؼب الٗباسخي في زغاؾان" ،وناخب
٦خاب "الؿُاصة الٗغبُت والكُُٗت وؤلاؾغاثُلُاث في ٖهض بجي ؤمُت" ،الظي جغظمه
اإلااعر الكهحر الض٦خىع خؿً ببغاهُم خؿً والض٦خىع مدمض ػ٧ي ببغاهُم في ؾىت
2771م ،وؤٖاص جغظمخه الض٦خىع ببغاهُم بًُىن باؾم "ؤبدار في الؿُُغة الٗغبُت
والدكُ٘ واإلاٗخ٣ضاث اإلاهضًت في ْل زلٞت بجي ؤمُت" ؾىت  2720م.
ؤٖجي ؤن ٞلىجً لِـ يُٟا ٖلى ماثضة الخاعٍش؛ ٞهى ماعر بدازت في الٟترة طاتها التي
هخ٩لم ٖجها.
وها هى ٦لمه بىهه ًٖ جغظمت ببغاهُم بًُىن:
َ
َ
ْلمتهم للسلُٟت ،وما ه َؼ ٫بهم ِمً زغاب وجضمحر ٖلى ًض ٢خِبت!!
"ق٩ا ؤهل ؾمغ٢ىض
٢اى زام للىٓغ في هظه اإلاؿإلت ،وظاء ٢غاعه ِمً (السبض) ما ًبضو
ٞإمغ بخُٗحن
ٍ
واضخا ألي ٢اعت مخجغص؛ خُض ٢طخى بإن ًخداعب الٟغٍ٣ان-الٗغب وؤهل ؾمغ٢ىض-
وعاء ؤؾىاع اإلاضًىت ،وؤن ًازظ هاالء بال٣ىة ٢بل ٖ٣ض مٗاهضة ظضًضة مٗهم.
ٞةطا ما اهخهغ الٗغب-وهى ما ٧ان مدخمل( -خُض ٣ٞض ؤهل ؾمغ٢ىض زانُت
ْ
الضٞإ ًٖ مضًىتهم صازل ؤؾىاعها) ٖاصوا مغة ؤزغي بلى ٞخدها َٖى َىة ،واهُب٣ذ
ٖلحها قغوٍ الاخخل ٫الٗؿ٨غي؛ بال بطا امخشلىا لخل ٪الكغوٍ التي ٞغيها الٗغب
ٖلحهم؛ ؤي :بن ٢غاع ال٣اضخي لم ٌٛحر قِئا في وي٘ اإلاضًىت" ا .هـ بىهه م .42
ال حٗلُ:٤
وألامغ بهظه الهىعة لِـ بداظت بلى حٗلُ٤؛ ٞدُىما ًهل الخدغٍ ٠و٢لب الخ٣اث٤
بلى هظا الخض ال ً٨ىن هىا ٥مجا ٫لخٗلُ!!!٤
بن الجُىف ؤلاؾلمُت ،ما ٧ان لها ِمً هض ٝبال ٞخذ َغٍ ٤الضٖىة بلى ؤلاؾلم،
ْ
و٧اهىا ًَُلٗىن ٖلى ال٣ىمُٞ ،سحروجهم بحن واخضة ِمً زلر :ؤلاؾلم -الجؼٍت-
ال٣خا.٫
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ٞةطا خاعب ٌ
٢اثض بؾلمي مضًىت ،وٞخدها وصزلها مىخهغا ،زم ظاء ؤهلها ًؼٖمىن
َ
َ
َ
و٢اثضه بلى السلُٟت ،واؾخم٘ السلُٟت بلى
الجِل
ؤجهم ؤزظوا ٖلى ٚغة ،وقْ ٨ىا
الك٨ىي ،وؤمغ بإن ًُ ْى َ
هب لهم ٢اى ،وٍ٣بل ال٣اضخي الضٖىي وَؿمٗها ،وٍد٨م -
وٍا للغوٖت والجل ٫والٗٓمت -بةظلء الجِل ؤلاؾلمي ًٖ اإلاضًىت!! ٢اضخي ألامت
ًد٨م بةظلء ظِكها ًٖ اإلاضًىت التي ٞخدها!! ًد٨م ٖلى الجِل بالسغوط ،وٍبضؤ
ِمً هُ٣ت الهٟغ.
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أيه الخبث؟!
بطا ٧ان هىاَ ٥مً ًغي في هظه الىهاٖت ،والُهاعة زبشا ٞلُضلىا ٖلى الُهغ
والاؾخ٣امت ؤًً ً٨ىن؟
ومً َع َجب ؤن ً٣ى ٫اإلاؿدكغ ١الُٗٓم ،عبِب ألا٧اصًمُاث ،وؾاصن ال٨ٟغ ،وخامل
ِ
٫
٢اعت
مخجغص"؛ ل٨ىه لِـ
لىاء (اإلاىهج الٗلمي)٣ً ،ى  :بهه "زبض ًبضو واضخا ألي
في خ٨م ال٣اضخي ،ول٨ىه في ٢لم اإلاؿدكغ ١و٢لبه.
وخُىما هً٘ هظه الغئٍت لهظا اإلاؿدكغ ،١لهظه الهٟدت الىانٗت ِمً جاعٍسىا
و ٠ُ٦عآها ؾىصاء "زبِشت" واضخت السبض "ألي ٢اعت مخجغص" ٖلى خض حٗبحره؛
خحن ه٣ىم بظل ٪هغظى ِمً ال٣اعثحن والباخشحن ؤن ًىٓغوا وٍخإملىا ،زم ًخابٗىا
البدض لُٗغٞىا في ؤي خ٣ض ؤؾىص ٌٛمـ هاالء ؤ٢لمهم التي ً٨خبىن بها.
٧لمت:
وبطا بُ٣ذ ٧لمت ه٣ىلهاٞ ،هي :ؤهه ال بض ؤن ً٨ىن ٧اجب الخاعٍش ؤلاؾلمي مؿلما -ال
لُدابي ؤو ًجامل -بل لخ٨ىن لضًه ال٣ضعة ٖلى اؾدُٗاب الخضر الخاعٍذي وجٟؿحره؛
ٞةن بصعا ٥م٣ىماث الىٟـ البكغٍت ظمُٗها :عوخُت و٨ٞغٍت وخُىٍت ،وم٣ىماث
الخُاة البكغٍت ظمُٗها :مٗىىىٍت وماصًت؛ ٌ
ؤمغ الػم ويغوعي لٟهم الخاصزت
الخاعٍسُت وجٟؿحرها ،ختى ًٟخذ اإلااعر َ
َّ
َ
وخؿه للخاصزت ،وَؿخجُب
و٨ٞغه
عوخه
لى٢ىٖها في مضاع٦ه ،وال ًغ ٌٞقِئا ِمً اؾخجاباجه لها بال بٗض جدغط وجمدُو
وه٣ض.
وؤو ٫ما جدؿم به البدىر الاؾدكغاُ٢ت ًٖ اإلاىيىٖاث ؤلاؾلمُت هى ه٣و
الاؾخجابت؛ ألن الُبُٗت الٛغبُت -بهٟت ٖامتً -ى٣هها ٖىهغ الغوخُت الُٛبُت
ل٩ي جضع ٥الخُاة ؤلاؾلمُت بصعا٧ا ٧امل.
وهظا الى٣و ٌٗض ُٖبا في مىهج الٗمل الخاعٍذي طاجه ،ولِـ مجغص زُإ ظؼجي في
ومً هىا ٞمىاهج اإلاؿدكغ٢حن ٚحر نالخت لضعاؾت
جٟؿحر خاصزت ؤو جهىٍغ خالتِ ،
اإلاىيىٖاث ؤلاؾلمُت؛ زانت الخاعٍش ؤلاؾلمي ..اعظ٘ في هظه الجؼثُت بلى :ؾُض
ُ٢ب عخمه هللا في [الخاعٍش٨ٞ :غة ومجهاط].
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ولٗل في حٗلُٞ( ٤ان ٞلىجً) ٖلى ًُ٢ت ؾمغ٢ىض بٗض ؤن ٢لبها بهظه الهىعة ما
ًا٦ض هظا الى٣و في الاؾخجابت للخاصزت الخاعٍسُت؛ مما ٌكهض بسلل اإلاىهج
و٢هىعه٢ ،اٞ ٫لىجً مٗ٣با" :وهظا ًٓهغ لىا ظُضا ال٨ٟغة التي زالجذ الٗغب
وػٖماءهم ًٖ اإلاهام اإلاى٦ىلت بلحهم في الكغ١؛ ٣ٞض وي٘ ٧ل مجهم مهلخخه
الصسهُت في اإلا٣ام ألاو٫؛ بِىما اخخل ؤلاؾلم اإلاغجبت الشاهُت ِمً اهخماماجه".
ه٨ظا ٌٗؼو الٟخىح بلى الغٚبت في الٛىاثم ،وػٍاصة اإلاىاعص ،والؿُُغة ،زم ًإحي
ؤلاؾلم بٗض طل.٪
ََُ ْ َ َ َ ْ ُُ ْ َ ْ َ ْ ْ َُ ُ َ َ َ
{٦برث ِ ٧لمت جسغط ِمً ؤٞى ِاه ِهم ِبن ً٣ىلىن ِبال ِ ٦ظبا}.
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لمارا؟!
سؤيت جذيذة للتاسيخ اإلسالمي
خياوت المىٍج!!
ًضوع هظا البدض خىٖ ٫بض ؤؾخاط ظامعي ٦بحر باإلاىهج الٗلمي ،في ٦خابه ًٖ
"الخغ٧اث الؿغٍت في ؤلاؾلم -عئٍت ٖهغٍت"؛ طل ٪ال٨خاب الظي ؤٖضه لُلب ٧لُت
آلاصاب في َ
بخضي الجامٗاث ال٨بري بال٣اهغة.
وٍٟ٨ي ل٩ي هضع ٥زُىعة هظا ال٨خاب ،ؤن حٗغ ٝؤن ؤخض ؤٖمضة الِؿاع اإلاهغي،
َ
ٖىضما ٧ان عثِؿا لىاخضة ِمً ؤ٦بر صوع الصخ ٠ال٣ىمُت َ َب٘ ِمً هظا ال٨خاب
ٖكغًٍ ؤل ٠وسست ،اخخٟاء به ،وجمجُضا لتزًُٟه للخاعٍش ؤلاؾلمي٦ ،ما ػاص ٖلى
َ
طل ٪بإن جبجى طل ٪الض٦خىعٟٞ ،خذ له نٟداث بخضي اإلاجلث الؿُاؾُت
ألاؾبىُٖت طاجٗت الاهدكاع؛ لُُل مجها ٖلى ال٣غاء ٧ل ؤؾبىٕ بم٣االجه وؤبدازه
ُْ
الٟغٍضة ،التي جش ِبذ ؤن هظه الخغ٧اث الؿغٍت التي ٧اهذ حٗمل ٖلى جدُُم ؤلاؾلم
هي خغ٧اث ج٣ضمُت جدغعٍت مؿدىحرة!!!
َ
ٞةطا ٖغٞذ ؤن طل ٪الصخٟي اإلااع٦سخي الظي اخخٟى بال٨خاب وناخبه٧ ،ان ً٣ى٫
في مجالؿه السانت" :بن ؤ٢صخى آماله ؤن ًسخٟي الضًً ِمً الخُاة اإلاهغٍت جماما؛
ٞل ًب٣ى له ؤزغ بال جل ٪الٗل٢ت السُٟت بحن اإلاغء وعبه( ،بن ؤعاص ؤلاوؿان الخمؿ٪
بهظه البُ٣ت الباُ٢ت) ؤما حٛلٛل الضًً في خُاجىا الٗامتٞ ،ل بض ِمً الً٣اء ٖلُه؛
ٞبالً٣اء ٖلُه  ِ٣ٞحؿخإنل الؿلبُت الُٗ٣مت ِمً هٟىؽ اإلاهغٍحن ،وجدل
مدلها بًجابُت زىعة خُىٍت بىاءة" .ا .هـ .اهٓغ َاع ١خجي [ججغبتي م٘ اإلااع٦ؿُت]
م .240
وباإلاىاؾبت هظا الصخٟي ال٨بحر ٧ان ٢هانا قاٖغا ؤصًبا ٧اجبا ،واؾخسضم ٢لمه
َْ
وظلضهِ ،مً زل ٫ما ٦خبه ًٖ
وٞىه هى آلازغ في قىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي ونٟٗه
الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وًٖ بٌٗ الصخابت عيىان هللا ٖلحهم ،ػاٖما
ومً عجب ؤهه هاٖ ٫لى طلِ - ٪مً ظى٢ت الِؿاعٍحن وؤلاٖلمُحن -ل٣ب
جمجُضهمِ ..
ال٩اجب ؤلاؾلمي ال٨بحر ،واإلا٨ٟغ ؤلاؾلمي ال٨بحر .و٢ض ؤ٢طخى بلى عبه ٢بل ؤن ٌكهض
() 1

1

وكغ في :مجلت ألامت ،الٗضص الؿاصؽ وألاعبٗىن ،الؿىت الغابٗت ،قىا 2101 ٫هـ ًىلُى  2721م.

47

الخؿغة ال٨بري للِؿاعٍحن باجهُاع الكُىُٖت ،وجدُُم نىمهم ألآٖم الاجداص
الؿىُٞجي.
بن صٖىجىا إلٖاصة الىٓغ في الخاعٍش ؤلاؾلمي ،ولهُاٚخه ِمً ظضًض نُاٚت
صخُدت ،وججلُخه في نىعة ناص٢ت لِؿذ هابٗت ِمً ؤلاصعا ٥بُ٣مت الخاعٍش وؤزغه
في خايغ ألامت ومؿخ٣بلها؛ بل ِمً باب بخ٣ا ١الخ ،٤وببُا ٫الباَل و٦ك٠
الؼٍ ٠والخلبِـ الظي حٗغى له جاعٍسىا؛ وطل ٪واظب بوؿاوي وواظب ٖلمي.
ول٣ض عؤًىا ِمً ٢بل ؤهمىطظا لٗضوان اإلاؿدكغ٢حن ٖلى اإلاىهج وزُاهتهم وجؼٍُٟهم،
و ٠ُ٦قاٌٗهم وؾاًغهم َمً جغظم ٦خبهم بلى الٗغبُت ،ووا٣ٞهم ٖلى ما ػٖمىه ؤو
اٞتروه ،ووؿبىه بلى قُش اإلااعزحن الُبري.
والُىم وٗغى ألهمىطط آزغ ِمً التزًُ ٠والخدغٍ ،٠وزُىعة هظا ألاهمىطط ؤن
َ
ناخبه (ؤؾخاط ص٦خىع) ًدايغ آلاالِ ٝمً الُلبُ ،وٍ ْضعى بلى اإلااجمغاث،
ُ ْ ََْ
ومهاصع للضعاؾاث؛ بل هى
اظ٘
ِ
وَؿخ٨خب للصخ ٠واإلاجلث ،وجخسظ ٦خبه مغ ِ
هٟؿه ٌكغٖ ٝلى البدض الٗلمي وٍىظهه في ظامٗت ِمً ؤٖغ ١ظامٗاجىا الٗغبُت،
ٌ
وهدً ال وٗىُه بظاجه؛ ٞلى ٧ان وخضه لهان ألامغ؛ ول٨ىه همِ مىظىص ومخ٨غع،
ومً هىا ٧ان الىٓغ بلى ٖمله وزُغه ولِـ بلى اؾمه؛ بل وال ٦خابه.
ولِـ ٞغصاِ ..
صٞإ ًٖ ال٣غامُت:
٦خب ٟٖ-ا هللا ٖىا وٖىه٦ -خابا ًضعؾه لُلبه ظاء ُٞه" :ال٣غامُت ججغبت عاثضة في
الاقتراُ٦ت" ..وجدذ هظا الٗىىان ظٗل صاُٖتهم ٖبضان لِـ صاُٖا مكهىعا ،جٟاوى
في وكغ الضٖىة وخؿب؛ بل "ناخب مضعؾت وعاثض ظماٖت ٨ٞغٍتْ ،لذ مسلهت
آلعاثه بٗض مماجه" (٦ظا) (م  ،)220وه٣ل ًٖ الٟهغؾذ البً الىضًم ؤهه ؤل ٠في
اإلاظهب ٖكغة ٦خب "ُ٢مت" (ؤيا ٝبلحها ونُ٢" ٠مت" ِمً ٖىضه ،زم ٢ا ٫في
َ
ومً زم٩ٞ ،ل
الهٟدت هٟؿها" :ول ً٨قِئا ِمً جغار جل ٪اإلاضعؾت لم ًهل بلُىاِ ،
ّ
ما ٌُ َٗ ّ ِىٖ ٫لُه في صعاؾت ال٣غامُت مؿخمض ِمً اإلاهاصع الؿيُت والكُُٗت ،ِ٣ٞ
ّ
وهي مٗاصًت لل٣غامُت ٖلى َى ٫السِ ...وهظا الاجٟا ١وؤلاظمإ ال ًم ً٨ؤن ًُ ِخسظ
بدا ٫طعَٗت للدؿلُم بصخت ما ؤوعصه ماعزى الكُٗت والؿىت ًٖ ال٣غامُت؛ بط
ٍ
ٌ
ًىُىي ٖلى اٞتراءاث واتهاماث باَلتٞ ...اإلاٗ٣ى ٫ؤن هظا ؤلاظمإ مضٖاة للك٪
ؤ٦ثر مىه ٢غٍىت ٖلى الُ٣حن"...
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زم ٚمؼ ٖلماء ألامت ظمُٗا ٢اثل" :بجهم ًيخمىن بلى َب٣ت ؤهل ال٣لم التي جضًً
بىيٗها اإلاخٟى ١إلوٗاماث وهباث الخ٩ام ،وبضهي ؤن ًىٓغ هاالء وؤولئ ٪باؾخٗلء
لخغ٦ت ٢ىامها اإلاؿخًٟٗىن ِمً الٗما ٫والٟلخحن".
ٍ
َ
ْ
وعاح ال٩اجب البدازت ً٨كٖٓ ًٖ ٠مت ال٣غامُت ،وما ؤصوه مً صوع في الخاعٍش
ؤلاؾلمي ،صاُٖا لىا "ؤن هٖ ٠٣لى ٖب٣غٍت طل ٪الٗمل الؿغي الظي ؤ٢ام جل٪
الضولت لخٓل قى٦ت في ظىبي السلٞخحن الٗباؾُت والٟاَمُت ،ما ًيُٖ ٠لى ٢غن
ِمً الؼمان " ا .هـ .بىهه.
َ
ُ
ُ
وهى ًغي ؤن ال٣غامُت ؤهل نلح وج٣ىً ،ىُٗ٣ىن للهلة والٗباصة ،وؤن صاُٖتهم
ٌ
"ط٦غوٍه ال٣غمُي ٖٓم ْ
٢ض َعه في ؤٖحن الىاؽ ،وناعث له مغجبت في ال٣ٟه والضًً،
ُ َ
َ
وؤن خمضان ْ ٢غمِ (ػُٖم الخغ٦ت) ٖ ِغ ٝبالؼهض والخٗبض".
ٞدغ٦ت ال٣غامُت (ٖىضه) "٧اهذ زىعة اظخماُٖت باؾم الضًً ،ولِؿذ خغ٦ت
مغو."١
ؤما ظغاثمهم وؾ٨ٟهم الضماء وُٗ٢هم الُغ ١وجغوَٗهم آلامىحن وٞخ٨هم بذجاط
بِذ هللا الخغام آلامىحن ،وٓٞاجٗهم التي ج٣كٗغ لهىلها ألابضان؛ ِمً جضمحر للبلص
وخغ ١للؼعوٕ ،وَمغ لآلباع وُٖىن اإلااء بالجشض ،وٖٓام الطخاًا وظماظمهم؛ ٧ل
طلٖ ٪ىض ال٩اجب مٟٛىع (للغٞا )١ال٣غامُت.
الٗضوان ٖلى الٗ٨بت اإلاكغٞت والدجغ ألاؾىص:
٧ان ألاولى (باإلاال ٠البدازت ألا٧اصًمي) ؤن ًخجاوػ ًٖ ط٦غ هظا الجغم البك٘ ،وال
َ
ٌُ ْٗ ِغب ًٖ عؤًه ُٞه؛ ٗٞسخى ؤال ًُى ٝبظهً ال٣اعت؛ ول٨ىه (بإؾلىبه الٗلمي
ومىُ٣ه ألا٧اصًمي) ً٣ى ٫بالخغ ٝالىاخض" :واإلااعزىن ًخداملىن ٖلى ال٣غامُت،
َ
وٍهمىن
خغوبهم بالىخكُت واإلاُل الكضًض لؿ ٪ٟالضماء ،وٍخسظون ِمً خاصزت
ومً
هجىمهم ٖلى م٨ت ،وه٣ل الدجغ ألاؾىص بلى البدغًٍ طعَٗت إلاؼٍض ِمً الخداملِ .
ُ
اإلاد ٤٣ؤن هظه الخاصزت ٧اهذ لها صواٗٞها الؿُاؾُت ،ولم ح َٗ ِّبر ًٖ مُل َبُعي
عٚبت في بهضاع اإلا٣ضؾاث ؤلاؾلمُت".
لضي ال٣غامُت في الؿلب والابتزاػ ،ؤو ًٖ ٍ
زم ً٣ى ٫ماهبا ٦خاب ٖهغها" :والىا ٘٢ؤن اإلاٗانغًٍ (ً٣هض لل٣غامُت) لم
ُ َ
اهت ِه٨ذ
ًىٓغوا بلى هظا الخاصر باٖخباعه خاصزا ظلل٦ ،ما ٗٞل اللخ٣ىن؛ ٣ٞض
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ُخ ْغ َمت الٗ٨بت مغجحنُ ،
وي ِغَبذ باإلاىجىُ ٤في الٗهغ ألامىي٦ ،ما ٧ان اإلاخهىٞت آهئظ
(ٌٗ )1خبرون الدجغ ألاؾىص وج٣ضٌؿه يغبا ِمً الىزيُت (٦ظا).
ُ
والىٓغ بلى هظا الخاصر ٖلى
ولظل ٪وظب ٖلى الضاعؾحن الخسِ ٠ُٟمً ٚلىائهم،
ؤهه ٌ
ؤمغ َبُعي ؤملخه َبُٗت الٗهغ وْغوٞه الؿُاؾُت" ا .هـ بىو خغوٞه.
ؤؾمٗخم؟ بن الٗضوان ٖلى الخغم ،وهؼٕ الدجغ ألاؾىص ٌ
ؤمغ َبُعي ،ؤحها الغظُٗىن،
ُ
ٞسٟٟىا ِمً ٚلىاث٨م!!
لً هىا٢ل اإلاىيىٕ ،ولً هىا٢ل (الغ( )٤ُٞألا٧اصًمي) في جُُ٣مه لخغ٦ت ال٣غامُت
وال في ج٣ضًغه لها ،واٖتزاػه بها؛ ٞهظا عؤًه وال٣ىم ًضٖىن بلى (خغٍت الغؤي) ٞهى وما
عؤي!! وهم بطا خىنغوا ،وظىبهىا وجبحن زُاهم وٖىاعهم٢ ،الىا( :خغٍت السُإ)
ُ
و٦بحر ؤنىامهمٞ ،لُظهبىا بدغٍتهم خُض
مٟ٨ىلت٦ ،ما نغح بظل ٪ؤخض ٖخاتهم،
قائوا...
ول ً٨زُاهت اإلاىهج:
لً هىا٢كه في اإلاىيىٕ؛ وبهما لً وؿمذ بسُاهت اإلاىهج (ولِـ طل ٪ألن اإلاىهج
"الك٩ل" ٖىضها ُّ
ؤهم ِمً "اإلاىيىٕ"؛ ول ً٨ألن اإلاىهج هى الغاًت التي ً٣اجلىن جدتها،
ُّ
والترؽ الظي حهاظمىن زلٟه ،والؿض الٗالي الظي ًًٗىهه في وظه آلازغًٍ
(الغظُٗحن الجامضًً).
زُاهت وجؼٍُ:٠
لى عخذ ؤجدب٘ ٧ل اؾخيخاظاث وؤخ٩ام ال٩اجب (ألا٧اصًمي) وما اهخهى بلُه ِمً هخاثج،
لُا ٫بىا اإلا٣ام ،وما ؾلم له شخيء؛ ُّ
ؤي شخيء ..وبدؿبىا ؤن ه٣ضم هماطط ِ٣ٞ
وؤمشلت حكهض بتزًُٟه ،وجىُ ٤بسُاهخه ،ولً ًدخاط ال٣اعت بٗضها بلى مؼٍض بُان.

 1لؿذ ؤصعي مً ؤًً َؤحى (الباخض ال٣ضًغ) بهظه (اإلاٗلىمت)؛ َ
ٞمً هم اإلاخهىٞت الظًً ٧اهىا
ِ
جهى ٝهظا؟! بن
(ٌٗخبرون الدجغ ألاؾىص وج٣ضٌؿه يغبا ِمً الىزيُت)؟ ٞإي مخهىٞت هاالء؟ وؤي
ٍ
َمً له ؤصوى بإلاام بالضعاؾاث والٗلىم ؤلاؾلمُت ًضع ٥ما في هظا ال٨لم ِمً جسلُِ واٞتراء وب٪ٞ
وبهخان؛ ول٨ىه (اإلاىهج الٗلمي) خُىما ً٨ىن ماع٦ؿُا!!! ووٗىط باهلل ِمً هظا البلء.
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٢ا" :٫ؤظم٘ ماعزى الؿىت والكُٗت ٖلى اتهام ال٣غامُت بةبُا ٫الخ٩الُ٠
الكغُٖت؛ ٞظ٦غ اإلالُي :ؤجهم ًؼٖمىن ؤن الهلة والؼ٧اة والهُام والدج وؾاثغ
الٟغاثٌ هاٞلت ال ٞغى٦ ،ما ٢ا( ٫البٛضاصي) :وػٖمىا ؤن َمً ٖغ ٝالٗباصة،
ُ
ٞغيها ،وفي الاججاه هٟؿه هجض الٛؼالي ً٣ى" :٫جغ ٥ال٣غامُت جإصًت
ؾٖ ِ٣ىه
الٗباصاث" .ا .هـ بىو خغوٞه م .222
ه٨ظا ًىهم ال٣اعت بالخُضة (الٗلمُت) و(اإلاىهجُت) و(ألا٧اصًمُت) ،وؤهه ًظ٦غ آلاعاء
السالٟت لغؤًه ِمً مغاظٗها (ألانلُت) ،وَٗؼوها بلى ؤما٦جها مكً الهٟداث
ّ
وٍغصهاٞ .لىىٓغ ٧ ٠ُ٦ان عصه لهظا ؤلاظمإ ِمً
وألاظؼاء٢ ،بل ؤن ًىا٢كها ِ
اإلااعزحن!!
ٌ
٢ا" :٫وهدً هغي ؤن جلٞ ٪غٍت ال ؤؾاؽ لها ِمً الصخت ،وبلُ ٪ال٣غاثً؛ ٞالٛؼالي
ُ
هٟؿه ط٦غ ؤن الضاعي ال٣غمُي ٧ان ٌكترٍ ٖلى اإلاؿخجُب للضٖىة ؤن ًذج بلى
بِذ هللا زلزحن َحجت بن ؤزل بىاظباجه ،والُبري ط٦غ :ؤن ال٣غامُت ٧اهىا ال
َ
ٌٛدؿلىن ِمً الجىابت؛ وبهما ا٦خٟىا بىيىء الهلة إلػالتها ،وفي مىي٘ آزغ عوي:
"ؤن ؤخض ٦باع اإلال ٥يا ١طعٖا بٟلح ٢غمطخي ٌٗمل في يُاٖه لخغنه ٖلى ؤصاء
ُ
الهلة ،واإلا٣غٍؼي الكُعي ؤوعص ؤن الضاعي ط٦غوٍه ال٣غمُي ٖٓم ٢ضعه في ؤٖحن
الىاؽ ،وناعث له مغجبت في ال٣ٟه والضًً ،وؤن خمضان بً ألاقٗار (ػُٖم
َ
الخغ٦ت) ُٖ ِغ ٝبالؼهض والخٗبض ،و٧ان ؤههاعه ٌؿمىن ؤهٟؿهم اإلاامىىن باهلل،
ُ
والىانغون لضًىه ،واإلاهلخىن في ألاعى ..هظه الىهىم وٚحرها ج ْب ُِل الؼٖم بإن
ال٣غامُت َص َٖ ْىا بلى هضم ؤع٧ان الكغَٗت والخىهل ِمً الٗباصاث" .ا .هـ .بىهه
بالخغ ٝالىاخض وبضون ؤي جلسُو.
َ
َ
ْ
ه٨ظا ،بهظه الىهىم ًض( ٘ٞبظمإ) اإلااعزحن ٖلى ؤن ال٣غامُت "صٖىا بلى هضم
ؤع٧ان الكغَٗت والخىهل ِمً الٗباصاث".
ٞماطا ٢ا ٫الُبري:
ؾىً٘ آلان ّ
هو ٦لم الُبري الظي ؤقاع بلُه (ألاؾخاط الض٦خىع اإلااعر) ؤمام
ِ
ال٣اعت وهتر ٥له الخ٨م ،ظاء في الُبري ما ههه" :وٞحها (ؤي في ؾىت  102هـ) وعصث
ألازباع بدغ٦ت ٢ىم ٌٗغٞىن بال٣غامُت بؿىاص ال٨ىٞت٩ٞ ،ان ابخضاء ؤمغهم ٢ضوم
ْ
عظل ِمً هاخُت زىػؾخان بلى ؾىاص ال٨ىٞتِ ًُٓ ،هغ الؼهض والخ٣ك ،٠وَؿ٠
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ْ
السىم (ًيسجه) وٍإ٧ل ِمً ٦ؿبهُ ،وٍِ ٨ثر الهلة؛ ٞإ٢ام ٖلى طل ٪مضة٩ٞ ،ان بطا
ٗ٢ض بلُه بوؿان طا٦غه ؤمغ الضًً ،وػهضه في الضهُا ،وؤٖلمه ؤن الهلة اإلاٟتريت
ٖلى الىاؽ زمؿىن نلة في ٧ل ًىم ولُلت ،ختى ٞكا طلٖ ٪ىه بمىيٗه ...و٧ان
ٌ
يُإ؛ ٞىٖ ٠٢لى ج٣هحر ؤ٦غجه
للهًُم (ابً الٗلء العجلي) في جل ٪الىاخُت
(الظًً ٌٗملىن في مؼعٖخه) في الٗماعة (حٗمحر ألاعى وبنلخها)؛ ٞؿإ ًٖ ٫طل٪؛
ٞإزبر ؤن بوؿاها َغؤ ٖلحهمٞ ،إْهغ لهم مظهبا ِمً الضًً ،وؤٖلمهم ؤن الظي
اٞتريه هللا ٖلحهم زمؿىن نلة في الُىم واللُلت٣ٞ ،ض قٛلىا بها ًٖ ؤٖمالهم،
ٞإزظ وجيء به بلُهٞ ،ؿإله ًٖ ؤمغه ٞإزبره ب٣هخهٞ ،دل ٠ؤهه
ٞىظه في َلبهِ ،
ً٣خله ٞإمغ به ُ
ٞد ِبـ ]11 -17 / 20[ ."...بىهه.
هظا ما ط٦غه الُبري وهى ًخدضر ًٖ بضء ؤمغ ال٣غامُت ،زم ٢ا ٫في اإلاىي٘ ألازغ
الظي ا٢خبـ مىه (اإلاال ٠الٗلمت)٣ٞ ..." :ضم ٢ىم ِمً ال٨ىٞت؛ ٞغٗٞىا بلى
الؿلُان ؤمغ ال٣غامُت ،وؤجهم ٢ض ؤخضزىا صًىا ٚحر ؤلاؾلم ،وؤجهم ًغون الؿُ٠
ٖلى ؤمت مدمض بال َمً باٌٗهم ٖلى صًجهم ...وؤجهم ظائوا ب٨خاب ُٞه" :بؿم هللا
ٌ
الغخمً الغخُم٣ً :ى ٫الٟغط بً ٖشمان ،صاُٖت بلى اإلاؿُذ ،وهى ِٖسخى ،وهى ِمً
٢غٍت ً٣ا ٫لها (ههغاهت) ،وهى ال٩لمت ،وهى اإلاهضي ،وهى ؤخمض بً مدمض بً
الخىُٟت ،وهى ظبرًل ،وط٦غ ؤن اإلاؿُذ جهىع له في ظؿم بوؿان ،و٢ا ٫له :به٪
الضاُٖت ،وبه ٪الدجت ،وبه ٪الىا٢ت ،وبه ٪الضابت ،وبه ٪عوح ال٣ضؽ ،وبهً ٪دحى
بً ػ٦غٍاء ،وٖغٞه ؤن الهلة ؤعب٘ عٗ٦اث :عٗ٦خان ٢بل َلىٕ الكمـ ،وعٗ٦خان
٢بل ٚغوبها ،وؤن ألاطان في ٧ل نلة ؤن ً٣ى :٫هللا ؤ٦بر ،هللا ؤ٦بر ،هللا ؤ٦بر ،هللا
ؤ٦بر ،ؤقهض ؤن ال بله بال هللا -مغجحن -ؤقهض ؤن آصم عؾى ٫هللا ،ؤقهض ؤن هىخا
عؾى ٫هللا ،ؤقهض ؤن ببغاهُم عؾى ٫هللا ،ؤقهض ؤن مىسخى عؾى ٫هللا ،وؤقهض ؤن
ِٖسخى عؾى ٫هللا ،وؤقهض ؤن مدمضا عؾى ٫هللا ،وؤقهض ؤن ؤخمض بً مدمض بً
الخىُٟت عؾى ٫هللا ..وؤن ً٣غؤ في ٧ل عٗ٦ت الاؾخٟخاح ،وهي مً ّ
ّ
اإلاجزٖ ٫لى ؤخمض بً
ِ
مدمض بً الخىُٟت .وال٣بلت بلى بِذ اإلا٣ضؽ ،والدج بلى بِذ اإلا٣ضؽ ،وٍىم
الجمٗت ًىم الازىحن ال ٌُ ْٗ َمل ُٞه شخيء ،والؿىعة (الخمض هلل ب٩لمخه ،وحٗالى
باؾمه ،اإلاخسظ ألولُاثه بإولُاثه٢ .ل بن ألاهلت مىاُ٢ذ للىاؽْ ،اهغها لُٗلم ٖضص
ُ
وباَجها ؤولُاجي الظًً َّ
ٖغٞىا ٖباصي ؾبُلي.
الؿىحن والخؿاب والكهىع وألاًام،
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اج٣ىن ًا ؤولي ألالباب ،وؤها الظي ال ُؤ ْؾإّ ٫
ٖما ؤٗٞل ،وؤها الٗلُم الخُ٨م ،وؤها
ٞمً َ
الظي ؤبلى ٖباصي ،وامخدً زل٣يَ ،
ن َبر ٖلى بلجي ،ومدىتي وازخُاعي ؤلُ٣خه
ّ
في ظىتي ،وؤزلضجه في وٗمتيَ ،
ومً ػا ًٖ ٫ؤمغي ،و٦ظب عؾلي ،ؤزلضجه مهاها في
ُ
ُ
ُ
وؤْهغث ؤمغي ٖلى ؤلؿىت ُع ُؾلي ،وؤها الظي لم ُ
ٌٗل ّ
ٖلي
ٖظابي ،وؤجممذ ؤظلي،
ٌ
ٖؼٍؼ بال ؤطللخه ،ولِـ الظي ؤنغ ٖلى ؤمغه وصاوم ٖلى
ظباع بال ويٗخه ،وال
ظهالخه ،و٢الىا :لً هبرح ٖلُه ٖاٟ٦حن ،وبه مامىحن :ؤولئ ٪هم ال٩اٞغون.
زم ًغ ،٘٦وٍ٣ى ٫في ع٦ىٖه :ؾبدان عبي عب الٗؼ وحٗالى ٖما ًه ٠الٓاإلاىن!
ً٣ىلها مغجحنٞ ،ةطا سجض ٢ا :٫هللا ؤٖلى ،هللا ؤٖلى ،هللا ؤٖٓم ،هللا ؤٖٓم.
ومً قغاجٗه :الهىم ًىمان في الؿىت ،وهما اإلاهغظان والىحروػ ..وؤن الىبُظ خغام
ِ
ُ
والسمغ خل ،٫وال ٚؿل ِمً ظىابت بال الىيىء ٦ىيىء الهلة وؤن َمً خاعبه
وظب ٢خله َ
ومً لم ًداعبه ِم َمً زالٟه ؤزظث مىه الجؼٍت" ا .هـ بىهه [-15 /، 20
.]14
َ
َ
َ
الُبري في اإلاىيٗحن اللظًً ؤقاع بلحهما اإلاالٞ ،٠ما ط٦غه الُبري
هظا ما وعص في ِ
ُ
َ
ًٖ ال٣غامُتٖ :ىض ٧ل مً ٌٗغ ٝال٣غاءة وال٨خابت هى بىو الُبري:
 ؤخضزىا صًىا ٚحر ؤلاؾلم.ٌ
٦خاب ٚحر ال٣غآن.
 لهم نلتهم ٚحر نلجىا (مغجان في الُىم). حجهم بلى بِذ اإلا٣ضؽ.َ
َ
 ًَ َغون الؿُٖ ٠لى ؤمت مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم. لهم هبي ٚحر هبِىا نلى هللا ٖلُه وؾلم. ٢بلتهم بلى بِذ اإلا٣ضؽ. ُٖضهم ألاؾبىعي ًىم الازىحن ولِـ الجمٗت. نىمهم ًىمان في الؿىت (ًىم اإلاهغظان وٍىم الىحروػ) وهما ِمً ؤُٖاص اإلاجىؽ. السمغ خل.٫ ال ًخُهغون ِمً الجىابت.َ -مً ٢اوم مظهبهم وظب ٢خله.
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هظا ما ظاء به ال٣غامُت ،وهظا هى صًجهم ،وهظا ما ٢غؤه ألاؾخاط الض٦خىع في الُبري
ٌ
ٖا٢ل ،زم ًدضزىا ًٖ نلح ال٣غامُت ووعٖهم ونض١
ُٗ٢ا؛ ٞهل ً٣غؤ هظا ال٨لم
ّ
َ
ّ
صًجهم ،وؤن ؤٖضاءهم ِمً ٦خاب الؿلَحن ٦ظبىا ٖلحهم ،واصٖىا ٖلحهم اٞتراءاث
واتهاماث باَلت؟؟
ّ
مغة ؤزغي بهىا ال هغٍض ؤن هدا٦م هظا الباخض الًلُ٘ بال باإلاُٗاع الظي ال ًامً به،
هدا٦مه بلى اإلاىهج ،الظي هى بد٨م ٖمله ووُْٟخه مً ؾضهخه ُ
وخماجه.
ِ
ُ
َ
ُ
اإلاىهج هظا؟ ؤً٨ىن ظضًغا بمىهبه في الجامٗت مً ًٟٗل هظا؟ ؤله
ؤً٣بل
ٞيؿإله:
ٌ
()1
م٩ان بحن ألاؾاجظة وألا٧اصًمُحن ِمً ًغج٨ب هظا ؟
وهلخٔ ما ًلي:
َ
َ
ّ
(ؤ) ؤهه ّ ٢ضم وؤزغ في ٦لم الُبري؛ ٨ٗٞـ الترجِب الظي وعص ٖلُه ال٨لم.
(ب) ؤهه ًُ َغجب ٖلى هظا بْهاع الُبري بمٓهغ اإلاخىا ٌ٢م٘ هٟؿه خُض ً٣ى :٫بجهم
ؤبُلىا الخ٩الُ ٠الكغُٖت؛ ٞهم ال ًخُهغون ِمً الجىابت ،زم ٌٗىص ٣ُٞى :٫بن ؤخض
٦باع اإلال ٥يا ١طعٖا بٟلح ٢غمُي ٌٗمل في يُاٖه (لخغنه ٖلى ؤصاء الهلة).
ال بض ِمً جإمل وهٓغ:
وهدً هضٖى اإلاال ٠ؤن ٌُٗض الىٓغ في ٢غاءة الُبري وؤن ًخإمل هظه الىهىم التي
ؤمامه ،ؤما ال٣اعتٞ ،ىدً ٖلى ز٣ت بإهه ؾُمحز الخِ ٤مً الباَل ِمً ؤو٢ ٫غاءة،
ولً ًدخاط بلى بٖما ٫هٓغ ؤو ٨ٞغ.
وهدً هُغح هظه ألاؾئلت ٖلى اإلاال ٠لخُٗىه ٖلى الخإمل والخضبحر:
( )2هل الهلة التي يا ١بها طعٖا ؤخض ٦باع اإلال ٥هي نلة اإلاؿلمحن؟
( )1هل ًٟهم هى ِمً ٖباعة الُبري ؤن هظه الهلة نلة ألاجُ٣اء الهالخحن؟
ُ 1
ج َغي هل ًُ ْم ِ ً٨ب٢امت صٖىي ؤمام الً٣اء إلزباث زُاهخه إلا٣خًُاث وُْٟخه ،واإلاُالبت بة٢هاثه
ًٖ الجامٗت ،وؤما الخٗىٌٍ ٖما ٢ام به ِمً جسغٍب في ٖ٣ى ٫الكباب بإيالُلهٞ ،ما ؤًْ اإلاُالبت
َُ ّ
ُْ
بما ،٫وال جٟي به ؤمىا ٫الضهُا ٧لها؛ اللهم بال بطا ُخ ِ٨م ٖلُه
به مم٨ىت؛ ألن طل ٪ال ًم ِ ً٨ؤن ً٣ضع ٍ
َ ّ
ّ
ُ
ٗلً ُٞه نغاخت ؤهه ٧ان مؼٍٟا ُٞما ٢اله ًٖ ال٣غامُت؛
بإن ًُ٨ظب هٟؿه،
ُٞهضع ٦خابا آزغ ٌ ِ
ِ
ُ
ٞهظه جىبت ال٣اط ،ٝبط ال جىبت بال بة٦ظابه هٟؿه ،وهغظى له طل .٪وٖسخى هللا ؤن ًخىب ٖلُه وبسانت
ؤن قُاَحن اإلاغا٦ؿت٢ ،ض ؤٖلىىا ًٖ ؾ٣ىَها ،و٦كٟىا ًٖ زضاٖها وػٍٟها.
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( )7هل ٞهم ِمً ٖباعة الُبري ؤن هاالء ال٣غامُت ملتزمىن بالخ٩الُ ٠الكغُٖت؟
( )1هل ٧ان ًٚب (ؤخض ٦باع اإلال ٥هظا) ِمً خغم ٞلخُه ٖلى الهلة؟ ؤم ِمً
َ
ُ
ٟ٦غ هظا الضاعي الظي ق ّغٕ لهم صًىا ظضًضا؟
( )5هل جهلر ٖباعة الُبري هظه و٢هخه ِمً ًٚب الهًُم بً الٗلء ِمً ج٣هحر
ٖماله واوكٛالهم بهلة ال٣غامُت ،قاهضا ٖلى هضم بظمإ اإلااعزحن الظًً ٢الىا
بسغوط ال٣غامُت ٖلى ؤلاؾلم والخدلل ِمً قغاجٗه؟!
( )4وؤزحرا هل ٌؿمذ اإلاىهج الٗلمي ؤن ًسىن ؤخض (الض٧اجغة) اإلاغظ٘ الظي ًى٣ل
ٖىه؛ ٣ُٞهم ْهغ الىو وٍمؼ٢ه ،وٍإزظ ظؼءا مىه ٖلى َغٍ٣ت طل ٪الكاٖغ
اإلاسمىع:
ٌ َ
َ
ٌ
ل٨ىه ٢ا :٫وٍل للمهلُىا
ما ٢ا ٫عب ٪وٍل لؤللى ؾ ِ٨غوا
وهتر ٥الُبري ،وهىٓغ ُٞما ٢اله ًٖ ؤلامام الٛؼالي وبحهامه لىا بإهه مخىا ٌ٢م٘
هٟؿه.
ٞماطا ٢ا ٫الٛؼالي؟!
ظاء في ٦خابه [ًٞاثذ الباَىُت م  12بلى  ]71بُان وجٟهُل (لضعظاث خُلهم)
وؤجهم هٓمىها ٖلى حؿ٘ صعظاث مغجبت ،ول٩ل مغجبت اؾم ،ؤولهاّ :
الؼع( ١بمٗجى
والخٟغؽ ،زم الخإهِـ زم الدك ،٪ُ٨زم الخٗلُ ،٤زم َ
ّ
الغْبِ ،زم
السضإ)،
الخضلِـ ،زم الخلبِـ ،زم السل٘ ،زم الؿلخ".
وؤزظ ؤلامام الٛؼالي ّ
ًٟهل هظه الضعظاث التي ًلتزم بها الضاعي ال٣غمُي ،وَؿخضعط
ضخاًاه ،وَؿخجزلهم ٖلى م٣خًاه ،بلى ؤن ونل بلى مغخلت (الغبِ) ٣ٞا" :٫وؤما
خُلت الغبِ ٞهى ؤن ًغبِ لؿاهه بإًمان مٛلٓت ،وٖهىص ما٦ضة ،ال ًجؿغ ٖلى
اإلاسالٟت لها بدا .٫وهظه وسست الٗهض٣ً :ى ٫الضاعي للمؿخجُب" :ظٗلذ ٖلى
هٟؿٖ ٪هض هللا ومُشا٢ه ،وطمت عؾىله ٖلُه الؿلم ،وما ؤزظه هللا ٖلى الىبُحن ِمً
ُ
ٖهض ومُشا ،١به ٪ح ِؿ ّغ ما ؾمٗخه مجي وحؿمٗه وٖلمخه وحٗلمه ِمً ؤمغي ،وؤمغ
اإلاُ٣م بهظه البلضة لهاخب الخ ٤ؤلامام اإلاهضي ،وؤمىع بزىاهه وؤصخابه وولضه
ُ ْ
وؤهل بِخه ،وؤمىع اإلاُُٗحن له ٖلى هظا الضًً ،وال جٓ ِهغ ِمً طل٢ ٪لُل وال ٦شحرا
جض ٫به ٖلُهٞ ...خٗمل خُيئظ بم٣ضاع ما هغؾمه ل ٪وال جخٗضاه...
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ّ
وظٗلذ ٖلى هٟؿٖ ٪هض هللا ومُشا٢ه ؤن جدبٗجي ،وظمُ٘ َمً ؤؾمُه ل ٪وؤبِىه
َ
ٖىض ...٥وؤهه ال عؤي وال ٖهض جدىاوٖ ٫لى هظا الٗهض بما ًُ ْب ُِلهٞ .ةن ٗٞلذ قِئا
ِمً طل ،٪وؤهذ حٗلم ؤه٢ ٪ض زالٟخهٞ ،إهذ بغيء ِمً هللا وعؾله ألاولحن وآلازغًٍ،
وؤهذ زاعط ِمً ٧ل صًً ،وزاعط ِمً خؼب هللا وخؼب ؤولُاثه ،وزظل ٪هللا زظالها
ّبِىا ٌعجل ل ٪بظل ٪الى٣مت والٗ٣ىبت ،بن زالٟذ قِئا بخإوٍل ؤو بٛحر جإوٍل؛ ٞةن
زالٟذ قِئا ِمً طلٞ ،٪لله ٖلُ ٪ؤن جذج بلى بِخه زلزحن َحجت هظعا واظبا ،ماقُا
خاُٞا ،وبن زالٟذ طل٩ٞ ،٪ل ما جمل٨ه في الى٢ذ الظي جدلُٞ ٠ه نض٢ت ٖلى
ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن ،الظًً ال َع ِخم بِى ٪وبُجهم ...و٧ل امغؤة ج٨ىن ل ٪ؤو جتزوظها في
ّ
٢ابلٞ ،هي َال ٤زلزا بخت."...
ِ
َ
وؤما ما ط٦غه الٛؼالي في اإلا ْى ِي٘ آلازغ الظي ؤقاع بلُه الض٦خىع (الخ٣ضمي) (اإلاجهجي)
ٞهى :ما ظاء في الباب الغاب٘ ِمً م  51 -70في جٟهُل مظاهبهم وجُىعها وجىىٖها،
ّ
بمخٗحن في  ًٞواخض؛ بل ًساَبىن ّ
٧ل ٞغٍ ٤بما ًىا ٤ٞعؤًه،
"ٞؿبُل صٖىتهم لِـ
بٗض ؤن ًٟٓغوا مجهم باالهُ٣اص لهم ،واإلاىالاة إلمامهمُٞ :ىا٣ٞىن الحهىص والىهاعي
واإلاجىؽ ٖلى ظملت مٗخ٣ضاتهم ،وٍ٣غوجهم ٖلحها" ..زم ًإزظ ؤلامام الٛؼالي في
جٟهُل مٗخ٣ضاتهم في ؤلالهُاث ،زم الىبىاث ،زم ؤلامامت ،زم الُ٣امت واإلاٗاص ،زم
ًهل بلى جٟهُل اٖخ٣اصهم في الخ٩الُ ٠الكغُٖت ٣ُٞى" :٫واإلاى٣ىٖ ٫جهم ؤلاباخت
اإلاُل٣ت ،وع ٘ٞالدجاب ،واؾدباخت اإلادٓىعاث ،واؾخدللها وبه٩اع الكغاج٘؛ بال
ؤجهم بإظمٗهم ًى٨غون طل ٪بطا وؿب بلحهم".
َ
ُ
اهٓغ واهدبه للٛؼالي (الغظعي) الظي َمطخى ٖلُه ما ً٣غب ِمً ٖكغة ٢غون ًدترم
ُ
اإلاىهج الٗلمي؛ ُٞد٩ي ما ًُ٣ا ًٖ ٫الباَىُت (ال٣غامُت) ،وما ه َِ ٣ل ٖجهم ،زم ًظ٦غ
ُ
لهم عؤحهم ،وؤجهم بإظمٗهم ًى٨غون طل ٪بطا و ِؿ َب بلحهم.
زم ًى٣ل الٛؼالي ٢ىلهم بلؿاجهم ًٖ مٗخ٣ضاتهم ٣ُٞى" :٫وبهما الظي ًصر ِمً
مٗخ٣ضهم ُٞه ؤجهم ً٣ىلىن" :ال بض ِمً الاهُ٣اص للكغٕ في ج٩الُٟهٖ ،لى الخٟهُل
الظي ّ
ًٟهله ؤلامام ...وؤن طل ٪واظب ٖلى السل ٠واإلاؿخجُبحن بلى ؤن ًىالىا عجبت
ال٨ما ٫في الٗلىم؛ ٞةطا ؤخاَىا ِمً ظهت ؤلامام بد٣اث ٤ألامىع ،واَلٗىا ٖلى
بىاًَ الٓىاهغ ،اهدلذ ٖجهم هظه الُ٣ىص ،واهدُذ ٖجهم الخ٩الُ ٠الٗملُت؛ ٞةن
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اإلا٣هىص ِمً ؤٖما ٫الجىاعح جىبُه ال٣لب ،لُجهٌ لُلب الٗلم؛ ٞةطا هاله اؾخٗض
للؿٗاصة ال٣هىيِٞ ،ؿٖ ِ٣ىه ج٩لُ ٠الجىاعح".
هظا ما ٦خبه الٛؼالي بىهه في اإلاىيٗحن اللظًً ؤقاع بلحهما ألاؾخاط الض٦خىع،
مىهما ال٣غاء ؤهه ببدشه واؾ ـخ٣هاثه اؾخُإ ؤن ً٨ك ٠ػٍ( ٠اإلااعزحن)
و(اإلاالٟحن) (ؤظمٗحن) خُض ؤْهغ جىاً٢هم.
وآلان هظه هي الىهىمٞ ،إًً الخىاٌ٢؟ وؤي ٖ٣ل -بل هىيً -غي ٞحها جىاً٢ا؟
َُ
ٞم٘ ؤهه ّ
٢ضم اإلاازغ ،وؤزغ اإلاّ ٣ضم ،لحزٖم الخىاً ٠ُ٨ٞ( ،ٌ٢ىدلىن ِمً الخ٩الُ٠
الكغُٖت ،وهم حهضصون اإلاؿخجُب بشلزحن َحجت خاُٞا ماقُا هظعا واظب الىٞاء؟)
هظا هى الخىا ٌ٢في هٓغه!!!
هظا ما ًغٍض ؤن ً٣ىله اإلاال( ٠الض٦خىع) (البدازت) (اإلاجهجي) (عبِب ألا٧اصًمُاث)!!
ولىا ؤن وؿإله :ؤي واظباث ٌٗا٢ب اإلاؿخجُب لضٖىة ال٣غامُت ٖلى ؤلازل ٫بها
بإصاء زلزحن َحجت خاُٞا ماقُا؟
جغٍض ؤن جىهمىا ؤجها الىاظباث الكغُٖت والخ٩الُ ٠الضًيُت!!!
 ٠ُ٦حؿدؿُ ٜؤن جؼٍٖ ٠لُىا الخ٣اث٤؟ وجتهم ؤلامام الٛؼالي عضخي هللا ٖىه
بالخىاٌ٢؟  ٠ُ٦ج٣بل (ظامُٗخ )٪و(مىهجُخ )٪ؤن جىحي لىا وللطخاًا ِمً
ومً ؤظل هظا؟ وفي ؾبُل ماطا؟ ِمً ؤظل ال٣غامُت؟ وفي
َلب ٪و٢غاث ٪بهظا؟ ِ
ؾبُل بزباث بغاءة ال٣غامُت ِمً ظغاثمهم وًٞاثدهم؟ ِمً ؤظل جؼٍُ ٠جاعٍش ألامت؟
ِمً ؤظل َمـ مٗالم الُغٍ ٤ؤمام ألامت؟!! ِمً ؤظل جغوٍج قُىُٖت ال٣غامُت في
ألامىا ٫واليؿاء والضٖىة لها!!
بن الىاظباث التي ًذج ال٣غمُي زلزحن حجت بطا ؤزل بها ،هي ٦ما في هو الٗهض:
 -2ؤال ًبىح بؿغ ما ؾمٗه ِمً الضاعي ،وما ؾِؿمٗه مؿخ٣بل ،وما ٖلمه ِمً ؤمغ
ؤلامام ،وما ٌٗلمه في اإلاؿخ٣بل.
 -1ؤلازلم للضاعي َ
ومً وعاءه.
 -7ؤال ًضٖ ٫لحهم ،وال ًىُ ٤بال بما ٌُ ْؿ َمذ له ؤن ًىُ ٤به.
 -1ؤن ٌٗمل بما ًُ ْغ َؾم له وال ًخٗضاه.
 -5ؤن ًدمي الضاعي ّ
و٧ل َمً وعاءه مما ًدمي مىه هٟؿه.
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 -4ؤن ًىصر للضاعي َ
ومً وعاءه هصخا ناص٢ا زالها ،وال ًسىن بإي ؾبب ِمً
ما ٫ووٗمت.
ٍ
 -0ؤال عؤي وال ٖهض ٞى ١هظا الٗهض.
هظه هي الىاظباث التي ٌكترٍ الضاعي ال٣غمُي ٖلى اإلاؿخجُب للضٖىة ؤن ًذج
بلى بِذ هللا زلزحن حجت بن ؤزل بها؛ ٞهل هظه الىاظباث الكغُٖت؟؟ ؤم
هى
الخضلِـ والخلبِـ ال٣غمُي الخضًض؟؟
وابً الىضًم:
ؤما ٖضوان اإلاالٖ ٠لى ابً الىضًم وجؼٍُٟه ٖلُه ُٓٞهغ ُٞما ًلي:
٢ا ٫في نٟدت [م ًُ" :]22 -207الٗىا ابً الىضًم في الٟهغؾذ بمهىٟاث ٦شحرة
ومً ؤقهغهم " َٖ ْبضان" الضاُٖت الظي ؤل ٠ونى٦ ٠خبا
لغواص الخغ٦ت وصٖاتهاِ ،
ُ َ
ومضوهاث ٦شحرة ،ختى ٖ ِغ ٝبٗبضان ال٩اجب ،وخؿبىا ؤهه ؤل ٠في اإلاظهب ٖكغة
٦خب ُ٢متٞ ،حها َى ٫بإ وؾٗت اَلٕ."...
وٖىض آزغ ٧لمت (ٖكغة ٦خب) وي٘ ٖلمت هامل ،وؤخالىا ٖلى (الٟهغؾذ) صون
ؤن ًً٘ ٖلمت جىهُو ،عبما ألهه لسو ٦لم الٟهغؾذ ،وعبما ألهه ؤعاص ؤن
ًىهمىا بإهه ونُ٢( ٠مت) ِمً ٖىض ابً الىضًم!! هظه واخضة ،والشاهُت ؤن ال٨خب
التي ط٦غها بً الىضًم لِؿذ ٖكغة بل زماهُت ،و٧ل هظا ؤمغه هحن.
ْ َ
ألاصهى ؤن باخشا ًٖ جغار ال٣غامُت و٦خبهم ،وآزاع م٨ٟغحهمً ،ى٣ل ًٖ
ولً٨
(الٟهغؾذ) زبر ٦خبهم ومالٟاتهم ،وٍخإؾٖ ٠لى يُاٖها ،وٖضم ونىلها بلُىا،
ّ
وؤمام ُٖىه وبحن ؤنابٗه ٌ
 ٌُٛٞالُغٖ ٝىه ،ألهه
زبر ًٖ ٦خبهم ومًمىجها؛
إلاٗانغ لل٣غامُت اَل٘
ًدمل خ٣ُ٣ت ال ًغٍض ؤن ًغاها ،ؤو ًهل بلحها ،وٍدمل عؤًا
ٍ
ٖلى ٦خبهم وهٓغٍاتهم ،وط٦غها وؤزبر ٖجها ٦ما عآها.
ظاء في "الٟهغؾذ" "ال ًٟالسامـ ِمً اإلا٣الت السامؿت" في الؿُىع الخالُت
مباقغة ،إلاا ؤخالىا ٖلُه اإلاال( ٠ألامحن) (الش٣ت) ما ًلي:
"ولهم (ؤي ال٣غامُت) البلٚاث الؿبٗت ،وهي ٦خاب البل ٙألاو ٫للٗامت ،و٦خاب
البل ٙالشاوي لٟى ١هاالء ٢لُل ،و٦خاب البل ٙالشالض إلاً صزل في اإلاظهب ؾىت،...
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و٦خاب البل ٙالؿاب٘ وُٞه هدُجت ال٨ك ٠ألا٦بر٢ ..ا ٫مدمض بً بسخا٢ :١ض
٢غؤجهٞ ،غؤًذ ؤمغا ُٖٓما ِمً بباخت اإلادٓىعاث ،والىي٘ ِمً الكغاج٘ وؤصخابها".
ومدمض بً بسخا ١هظا هى ابً الىضًم هٟؿه؛ ٞلى ٧ان ناخبىا باخشا ًٖ خ٣ُ٣ت
ال٣غامُت ،وٍغٍض ؤن ًغي جغاثهم وهٓغٍاتهم في ٦خبهم ،لىٓغ في ٦لم ابً الىضًم ٖما
عآه بُٗىه في ٦خبهم.
َ
وال ً٣ىلً ٢اثل" :بهه لِـ مُلىبا ِمً الباخض ؤن ً٣غؤ ٧ل ما ً٨خبه اإلاغظ٘ الظي
ًغظ٘ بلُه ِمً اؾخُغاصاث خى ٫مىيىٖه؛ ٞهى ٢ض عظ٘ بلى "الٟهغؾذ" لحري ما
٦خبه ُ
ابً الىضًم ًٖ مالٟاتهم ،وهظا هى الصخيء الظي ٌؿإُٞ ٫ه "الٟهغؾذ"
 !!!ِ٣ٞؤما ما ٖضا طلٞ ،٪بىؾ٘ الباخض ؤن ًًغب ٖىه نٟدا وال ً٣غؤه ،وال
ٌُٗبه طل ٪وال ًًحره.
وم٘ ؤن الخمدل والتهاٞذ واضر في هظا ال٨لم ،بال ؤهىا ؾى٣بله ،وه٣ى :٫وٗم
للباخض ؤن ٌ ٌٛالُغ ًٖ ٝالؿُغ الخالي للجؼثُت التي ًبدض ٖجها ،ولى ٧ان في
اإلاىيىٕ هٟؿه!!
ول ً٨ما الغؤي بطا ٧ان ال٩اجب ٖاصٞ ،إخالىا بلى "الٟهغؾذ" في اإلاىي٘ هٟؿه،
وه٣ل ٦لم ابً الىضًم هٟؿه ًٖ البلٚاث الؿبٗت ( ،)1زم ؾ٨ذ ٖما ط٦غه ًٖ
البل ٙالؿاب٘ ًٖ ابً مىضه!!!
ماطا وؿمي طل٪؟؟
اٖتر ٝبإهجي ٖاظؼ ًٖ بًجاص حؿمُت له!!! و٧ل مدهىلي و٢امىسخي اللٛىي ال ؤظض
َْ
ُٞه اؾما ًُُلٖ ٤لى هظا الٗمل ،ؤو ونٟا ًلُ ٤به ،وخؿبىا هللا ووٗم الىُ٦ل.
1

م ِ 214مً ٦خاب اإلاال ٠ؽ  0وهو ٦لمه" :وإلاا اؾخ٣ل خمضان ابً ألاقٗض بإمغ الضٖىة وناع
صاُٖا مُل٣اْ ،ل مدآٞا ٖلى الٟلؿٟت الؿبُٗت؛ ٞجٗل مغاجب الضٖىة ؾبٗا ل٩ل مجها بلٚا
(٦ظا) خؿب عجبت الٟغص في البىاء الهغمي الخىُٓمي؛ ٞالبل ٙألاو ٫للٗامت ،والشاوي إلاً ٞى٢هم ٢لُل،
َ
والشالض إلاً صزل في اإلاظهب ؾىت ..زم ٌُٗي بٗض طل ٪بلٚا ٧لما َا ٫ب٣ائه ؾىت ؤزغي ،ختى ًهل
ُ
ََ
بلى الضعظت الؿابٗتُٞ ،خل٣ى البل ٙالؿاب٘ ..والبل ٙألازحر ًخًمً ؤؾغاع اإلاظهب وخ٣اث٣ه
ألاؾاؾُت" ا .هـ بىهه .والظي حهمىا هى ؤهه ٖىض ٧لمت (البل ٙالؿاب٘) ؤخالىا بلى "الٟهغؾذ" خُض
٦لم مدمض بً بسخا ١ؤمام ٖحن ٧ل َمً ًغٍض البدض وال ًغٍض الخًلُل.
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ُْ
وؤزحرا٧ :ل هظه السُاهاث للمىهج ،والىاًاث ٖلى البدض ،في ؾُىع ٢لُلت ال جِ ٨مل
نٟدت واخضة ،و٢ض ويٗىا ؤًضًىا ٖلحها ٖ-لم هللا -ه٨ظا صون ازخُاعٞ ،ما بالىا لى
جدبٗىا ّ
٧ل (بدشه)!!!
هل ِمً ظىاب؟:
ؤخؿب ؤن ِمً خ٣ىا ؤن هً٘ ألاؾئلت آلاجُت!! مجغص ؤؾئلت بغٍئت ٖسخى ؤال جٓل
خاثغة ،وججض لها ًىما (ما) ظىابا.
* ؤلم جُل٘ الجامٗت التي ًدمل هظا ألاؾخاط الض٦خىع اؾمها ٖلى هظه السُاهت.
* وبطا لم ج ً٨اَلٗذ ٞماطا هي ناوٗت آلان؟
* بطا ٧اهذ ُٖ٣ضجىا وجغازىا و٨ٞغها ٢ض هان ٖلى خ٩امىاٞ ،ؿمدىا بالٗبض به بذجت
خغٍت الغؤي ،وخغٍت البدض ،وخغٍتا ل٨ٟغ ،ؤلِـ لىا ؤن وؿإَ :٫مً اإلاؿاوًٖ ٫
خماًت الُ٣م الٗلمُت ،والخ٣الُض الجامُٗت ،وخماًتها ِمً جؼٍُ ٠ال٨ٟغ وزُاهت
اإلاىهج؟
* صاثما ًغ( ٘ٞالخ٣ضمُىن الخمغ) و(الٗلماهُىن البٌُ) في وظه ال٣ابًحن ٖلى
صًجهم ،اإلاٗتزًً بتراثهم؛ صاثما ًغٗٞىن في وظىههم ؾلح (الٗلم) و(البدض)
و(اإلاىهج).
والؿاا :٫ؤًً ٖبضة اإلاىهج؟ وؤًً ؾضهت ألا٧اصًمُت؟
ؤما ؤها ٞإ٢ى :٫ؤحها اإلاىهج٦ ،م ِمً الجغاثم جغج٨ب باؾم!!!٪
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لمارا؟!
سؤيت جذيذة للتاسيخ اإلسالمي ( )
سُء التفسيش!!
ُ
خىاع خى ٫الش٣اٞت ،والتربُت ،وبىاء ؤلاوؿان اإلاٗانغ٣ٞ ،ا ٫مداوعي
طاث ًىم ٧ان
ُٞما ٢ا ..." :٫بن الخٟؿحر الصخُذ للمٗاع ٥والٛؼواث ؤلاؾلمُت هى ؤن السلٟاء
ؤعاصوا ؤن ًىظهىا اإلاؿلمحن إلاهاعٖت الضو ٫اإلاجاوعة ٧ي ٌكٛلىهم ًٖ الجزإ
ال٣بلي ،وٍلهىهم ًٖ السلٞاث الضازلُت ،والهغإ اإلاظهبي ،زم ٧اهذ الجؼٍغة
َغص للؿ٩ان؛ ٞهي بظل ٪مهضصة بالجىٕ؛ ٩ٞان ال ُبض ِمً ٚؼو
الٗغبُت آهظا ٥مغ٦ؼ ٍ
ظحراجهم ،وجهب زحراتهم زىٞا ِمً قبذ الجىٕ"!!!
٦ظا ٢ا ٫بىو ؤلٟاْه ج٣غٍبا!! وناخبي هظا ِمً ؤإلا٘ مىظهي وػاعة التربُت
والخٗلُم.
هظا عؤًه!! وهظا مىٗ٢ه!! وناخبي هظا لِـ ٞغصا ول٨ىه همِ ،وم٘ ألاؾ ٠هى
الىمِ الؿاثض الكاج٘ بحن ٧ل مخٗلمُىا ومشُٟ٣ىا بال َمً عخم عب .٪وهم في الىا٘٢
ّ
ٌ
مججي ٖلحهم ولِؿىا ُظىاةٞ ،هم ٌُُٗىن ما ؤزظوا ،وٍخ٩لمىن بما ٢غؤوا ،وَٗلمىن
ّ
بما حٗلمىا...
مىٟ٢ىا ِمً الضعاؾاث الخاعٍسُت واإلاالٟاث اإلاىظىصة خالُا:
هباصع ٞى٣ى :٫بهىا ال هتهم ؤخضا بال٣هىع وال بالخ٣هحر ،وال هدك ٪٨في هُاث ؤخض،
وال في صًىه ،طل ٪ؤن ُح ّجتهم ْاهغة ،وٖظعهم واضرٞ ،مىظ جدغ٦ذ ألامت ؤلاؾلمُت
للُٓ٣ت الخضًشت جدغ ٥ؤٖضائها ِمً صهاة اإلاؿدكغ٢حن ،ولئام اإلابكغًٍ ،وؤزظوا
َّ
وجمشلذ زُىعتهم في
بؼمام ال٨ٟغ والغؤي وا٢خٗضوا مٗ٣ض الخىظُه وؤلاعقاص،
هاخُخحن:
ألاولى :ؤجهم ٧اهىا ؤؾاجظة للغُٖل ألاوِ ٫مً اإلااعزحن اإلاؿلمحن؛ بل ال ًؼالىن بلى آلان
ًىظهىن الضعاؾاث الخاعٍسُت خؿب هىاهم ،وما ػالذ مالٟاث هاالء اإلاؿدكغ٢حن
ِمً ؤمشا :٫ظب ،وظىلض حؿحهغ ،وبغاون ،و الن بى ،٫وما٦ضوهالض ،وؤيغابهم؛ ال جؼا٫
1

)1

٦خبذ في نُ ٠ؾىت  2700مٖ ،لى ؤزغ مىا٢كت م٘ نضً٦ ٤غٍم وؤؾخاط ظلُل ظمٗخجي به عخلت
ؾٟغ َىٍل ،و٧ان خضًصىا َىا ٫هظه الغخلت خى ٫همىم ؤمخىا وهظا ؤخضها.
في ٍ
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بلى آلان هظه اإلاالٟاث هي ؤؾذى اإلاىاب٘ وؤقهاها للمالٟحن اإلاؿلمحنً ،لجئىن بلحها
وٍدباع ْون في جدلُت ٦خبهم وجؼٍُجها بإؾماء هظه اإلاالٟاث مغ َ
َ
اظ٘ لهم.
والىاخُت الشاهُت :التي جمشلذ ٞحها زُىعة هاالء اإلاؿدكغ٢حن واإلابكغًٍ ،هي
ّ
جىظحههم لخغ٦ت بخُاء الترار وبٗشه؛ ٣ٞض ُؾلُذ ألايىاء ٖلى ظىاهب مُٗىت ِمً
ّ ُ
جاعٍسىا ،ؤعٍض لىا ؤن هغاها ،وٖلى مالٟاث مُٗىت ؤعٍض لىا ؤن هضعؾها ،ول ٪ؤن
ُجدصخي ٖضص َبٗاث ٦خاب ألاٚاوي لؤلنٟهاويّ ،
وحٗضص اإلاداوالث التي جمذ لخجغٍضه
خُىا ،وجلسُهه خُىا ،وج٣ضًم مسخاعاث مىه خُىا؛ بل الضعاؾاث وألابدار التي
جىاولخه قغخا وجدلُل ،وججمُٗا وجٟغٍ٣ا ،وهاهُ ًٖ ٪ج٣ضًمه في ألازىاب الجضًضة
ِمً خل٣اث بطاُٖت وهدىها.
وما ًُ٣ا" ًٖ ٫ألاٚاوي" ًُ٣ا" ًٖ ٫ؤل ٠لُلت ولُلت" والٗىاًت به والاهخمام بةْهاع
ّ
والل َ
ُ٢مخه ختى ّ
جاظت في الخ٨غاع -ؤن نىعة
٢غ في بٌٗ ألاطهان ِ -مً َى ٫ؤلالخاح
ُ
َ
جهىعها خ٩اًاث ؤل٠
اإلاجخم٘ ؤلاؾلمي ٧اهذ ٦ما جغاها في ٦خاب ألاٚاوي ،و٦ما
لُلت ولُلت.
ه٨ظا ؾُُغ الٛؼاة ٦-ما ٢لىاٖ -لى خغ٦ت الخضعَـ والخىظُه في مغا٦ؼ ألابدار
ومً هىا ٧ان ٖظع هاالء
والضعاؾاث الٗلُا ،وٖلى خغ٦ت ؤلاخُاء والبدض لترازىاِ ،
ُ
اإلااعزحن اإلا ْدضزحن ِمً اإلاؿلمحن؛ بل بهىا ها٦ض ؤن لبًٗهم -بغٚم وٖىعة الُغٍ-٤
مداوالث ظُضة ٧ان لها ٌ
آزاع حؿخد ٤الك٨غ والدسجُل.
ٍ
مٗجى الخاعٍش:
ُّ
ولٗل ِمً اإلاىاؾب آلان ؤن هبحن مٗجى الخاعٍش لُٓهغ لىا ؾغ الاهخمام بهظا اإلاىيىٕ..
َ
ؾغص لؤلخضار ،مهما ُب ِظلذ الجهىص لخد ٤ُ٣جاعٍش
الخاعٍش في الخ٣ُ٣ت لِـ مجغص ٍ
ألاخضار وجىزُ٣ها؛ ٞظلٖ ٪لى يغوعجه لِـ هى ٖلم الخاعٍش؛ بل ٖلم الخاعٍش هى
ُ
ٖم ٤ووعي ،ختى ه ْض ِع ٥ؾغ هظه ألاخضار ،والغوابِ التي جغبِ
جٟؿحر ألاخضار في ٍ
بُجهاٞ ،ىخٗغٖ ٝلى ال٣اهىن الخاعٍذي الظي ًخد٨م في ؾحر ألاخضار ،وٍىظه صوعاث
الخاعٍش.
ُ٢مت الخاعٍش:
والخاعٍش بهظا اإلاٗجى لِـ ٖلم اإلااضخي؛ بل هى ٖلم الخايغ واإلاؿخ٣بل؛ ٞهى الظي
ٌُٗي ألامت الىاُٖت الًىء لدؿدبحن َغٍ٣ها ..وألامم صاثما ُت ْه َغٕ بلى جاعٍسها في
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ّ
َ
ومً هىا ٧ان خغم
لخٓاث مدىتها ،ختى حؿخمض مىه ؤلالهام ،وال٣ىة الىٟؿُتِ ،
ّ
ٖضوها ٖلى جؼٍُ ٠جاعٍسىا وحكىحهه ،لخًلُل الخايغ وبٞؿاص الُاعٍ ٤بلى
اإلاؿخ٣بل ،وبظهاى مىظت الٗضاء اإلاتزاًضة يض الٗضو الخاعٍذي وال٣ىمي
والخًاعي.
ما ًخمحز به الخاعٍش ؤلاؾلمي:
والخاعٍش ؤلاؾلمي ٞى ١طلً ٪خمحز بإهه جاعٍش ُٖ٣ضة وقغَٗت ،بإهه في خ٣ُ٣خه
َ
َّ
نىعة ؤلاؾلم الخُبُُ٣ت؛ ٞالخاعٍش ؤلاؾلمي هى ؤلاؾلم ُمُب٣ا ُمىٟظا واٗ٢ا؛ ٞةطا
٧ان ؤلاؾلم مىظىصا في ال٣غآن ال٨غٍم والؿىت الىبىٍت الصخُدتٞ ،ظل٦ ٪دكغَ٘
وهضاًت ،ول٨ىه ٦ىاٖ ٘٢ملي مىظىص في ٖمل الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم
َ
والسلٟاء ِمً بٗضه ،وصو ٫ؤلاؾلم التي خملذ عاًخه وؾاخذ به في ألاعى ،وهظا
ً٣خًِىا ؤمغًٍ.
َ
ؤولهما :بظ ٫مؼٍض ِمً الاهخمام والج ْهض في البدض والضعاؾت ،والخمدُو والى٣ض،
بدُض ًخلءم الجهض اإلابظو ٫م٘ قغ ٝاإلاىيىٕ وٖلى ٢ضعه؛ ٞلِؿذ عواًاث الخاعٍش
خُيئظّ ،
بإ٢ل ٢ضعا ِمً عواًاث الؿىت في وظىب الٗىاًت بها وجمدُهها.
وزاهحهما :ؤن هى ً٢بإن باخض الخاعٍش ؤلاؾلمي ال ًم ً٨ؤن ًضع ٥ألاخضار
الخاعٍسُت ،وجخٟخذ ؤخاؾِؿه لخ٣اث٣ها وؤؾغاعها بال ب٣ضع بصعا٦ه لُبُٗت الُٗ٣ضة
ؤلاؾلمُت وَغٍ٣ت اؾخجابت اإلاؿلمحن لها٣ً .ى ٫الكهُض ؾُض ُ٢ب" :بن اإلاٗاع٥
ُ
َ
الخغبُت واإلاٗاهضاث الؿُاؾُت والاخخ٩ا٧اث الضولُت ،وما بلحها -مما ٌُ ْٗجى به الخاعٍش
ّ
ٚالبا ؤ٦ثر ِمً ؾىاه٧ -لها مد٨ىمت بٗىامل ؤزغي ،هي التي ًجب ؤن جبرػ ٖىض
٦خابت الخاعٍش؛ هظه الٗىامل هي التي ًسخل ٠الباخشىن في ج٣ضًغها وبصعا٦هاّ ،
٧ل
ُ
ًسً٘ للٟلؿٟت التي ح َؿ ُْ ُِغ ٖلى ج٨ٟحره وج٣ضًغه ،ؤي لُغٍ٣ت بصعا٦ه للخُاة في
ٖمىمها".
َ ٌ
وللباخض اإلاؿلم مؼٍت هىا في صعاؾت الخُاة ؤلاؾلمُت؛ ألن َغٍ٣ت بصعا٦ه للخُاة
َ
ُّ
ومً زمٞ ،هى ؤ٢ضع ٖلى
جمذ بهلت بلى خ٣ُ٣ت هظه الٗىامل اإلاازغة في ؾحر الخاعٍشِ .
الخلبـ بها واؾخُباجها ،والاؾخجابت لها اؾخجابت ٧املت صخُدت.
ٌ
ٚحر مؿلم -بل ُ
باخض ُ
ٚحر مؿلم ناص ١ؤلاًمان -ؤن ًضع٥
ٗٞلى هظا ،لً ٌؿخُُ٘
خ٣اث ٤الخاعٍش ؤلاؾلمي وؤؾغاعها ،لً ٌؿخُُ٘ طل ٪بالُبُٗت؛ ألهه مُٗل
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الخىاؽ مكلى ٫ؤلاصعا .٥وؤوضر مشاٖ ٫لى طل ٪ما ٢اله اإلاؿدكغ" ١مىهخجمغي
واٍ" خحن ٢ا :٫بن مدمضا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،لم ًٌٗ ً٨خ ٠٨في ٚاع خغاء
حٗبضا وجإمل؛ وبهما ٧ان ًظهب بلى هظا الٛاع في عؤؽ الجبل لُهُاُٞ ٝه ،خُض
٧ان ٣ٞحرا ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًظهب بلى الُاث ٠مشلما ًظهب ؤٚىُاء م٨ت.
ُ
خُىما ً٣ى ٫هظا اإلاؿدكغ ١طل٪؛ ٞةهما ً٣ىله ِمً مىٟ٦ ٘٢غه باإلؾلم وعؾى٫
ومً هىا لم ٌؿخُ٘ ؤن ٌؿخجُب للخاصزت ،ولم ًخٟخذ بصعا٦ه لهاٞ ،لم
ؤلاؾلمِ ..
َ
َ
ًجض لها ِمً الخٗلُل بال ما ًىا ٤ٞهٓغجه اإلااصًت بلى ألامىع وبصعا٦ه لها؛ بل ٌٗمى
ًٖ الخ٣ُ٣ت وهي مىه ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصوى ،بل هي بحن ًضًه ،وؤٖجي بظل ٪ؤن
مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم٧ ،ان في طل ٪الى٢ذ ػوظا لسضًجت عضخي هللا ٖجها
ناخبت ألامىا ٫والخجاعاث -بن لم ه٣ل ِمً مىؾغاث م٨ت اإلاٗضوصاث -وما ؤْجها
٧اهذ جًً ٖلى هظا الخبِب ألامحن نلى هللا ٖلُه وؾلم بى٣ٟاث عخلت بلى
الُاث ،٠وما ؤٌؿغها ..بل بن مدمضا نلى هللا ٖلُه وؾلم بٗض ما ٖمل لسضًجت في
مالها ،وعاظذ ججاعتها ببر٦خه ٧ان له ِمً ألاؾهم في هظه الخجاعة ما ٌٛىُه لى ؤعاص.
ومشا ٫آزغ ٖلى طل ٪ؤلاصعا ٥اإلاى٣ىم ،لخُٗل الغوح والخـ؛ ما ٦خبه َه خؿحن
في ٦خابه "الكُسان" ٣ٞض ٧اهذ ٖباعجه التي ًض ٘ٞبها ألازباع ،هي ٢ىله" :وؤ٧اص
ؤق "٪و"ؤها ؤق "٪و"ؤها ؤع "ٌٞو"ؤها ال ؤنض "١وهدى طلٞ ..٪ةطا ظاء زبر ًٖ
َ
خؿض ال٣اثض آلازغ ٖلى ٦ثرة ما ٚىمذ ٦خُبخه،
٢اثض ِمً ٢ىاص ٖمغ بً السُاب
َ
ُٞلب ِمً ٖمغ ؤن ًإطن له ؤن حهاظم هاجُ ٪ال٣غي ،ختى ًىا ٫خٓا ِمً الٛىاثم
مشل الظي هاله ٢غٍىهُٞ ،إطن له ٖمغُّ ،
َ
وتهتز هسىة ال٣اثض البُل َغبا ،وٍهجم ٖلى
ال٣غي وٍمؼ٢هاً ،باعي ٢غٍىه في الٛىاثم!...
ّ
خحن ججغي هظه الغواًت ٖلى ٢لم الض٦خىع ٖمُض ألاصب الٗغبي َه خؿحن ،جدبسغ
ُّ
ؤصواث الك ٪وٖباعاجه ٧لهاٞ ،ل ج٣غب واخضة ِمً هظه الٗباعاث هظا السبر؛ بل
ًظ٦غه بهُٛت الصخت والجؼم وال.ُ٘٣
ُٗ٣ٞا ،طل ٪ال ً٨ىن بال ِمً ه٣و ؤلاصعا ،٥وه٣و الاؾخجابت بالخالي ،ولى ٧ان
لضًه ؤلاصعا ٥ال٩امل الؿلُم ،ؤصع ٥الغوح التي ٧اهذ جد٨م هاالء ألاَهاع ،ولٗلم
ؤن هظه الغواًت ؤولى ب٩ل ؤصواث الك ٪التي بٗثرها في ٦خابه ..ولى ؤصع ٥ؤن هاالء
هم الظًً ْ
جغبىا في مضعؾت مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم َو َو َٖ ْىا ٢ىلهَ :
"مً ٢اجل
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لخ٨ىن ٧لمت هللا هي الٗلُاٞ ،ظل ٪في ؾبُل هللا"؛ ٞما با ٫ال٣خا ٫في ؾبُل
الٛىاثم؟!
َ
َ
ولى وعى ؤبؿِ الخ٣اث ٤الىٟؿُت ،ألصع ٥ؤن مً ً٣اجل في ؾبُل الٛىاثم ال ًضوم له
َ
ّ
ههغ ،طل ٪ؤهه ً٨ىن ُم َٗل ٤ال٣لب والبهغ بما زلٟه وعاءه ِمً ما ،٫وبما ًبُٛه ِمً
ْ َ
ألاصهى ؤن
ؤًضي ٖضوه ،ومشل طل ٪ال ًضوم له ههغ ،وبن ٦ؿب مٗغ٦ت ؤو ؤ٦ثر ..زم
َ
ٌؿىض ؤلاطن بال٣خا ٫بلى َ
ٖمغ عضخي هللا ٖىه ،الظي ٧ان ًخمجى "ؤن بحن اإلاؿلمحن
والٟغؽ ظبل ِمً الىاع ال ٌٗلىهه وال وٗلىه" ،والظي ٧ان ً٨غه الخغب والعجلت ٞحها
وٍ٣ى" :٫بن الخغب ال ًهلخها الغظل العجى"٫؛ َ ٠ُ٨ٞ
حٗمى البهاثغ وجا٦ض ؤن
ٖمغ ٧ان ًإطن ل٣ىاصه بٛؼو ال٣غي ِمً ؤظل اإلاا ٫والٛىاثم؟
وؾاثل حكىٍه الخاعٍش ؤلاؾلمي
وفي بًجاػ ؾغَ٘ وكحر بلى وؾاثل هظا الدكىٍه:
 -2التر٦حز ٖلى الٛؼواث واإلاٗاع ٥و٦إجها هي ٧ل جاعٍش ؤلاؾلم.
ٖ -1ضم بُٖاء هظه اإلاٗاع ٥خ٣ها ِمً الخٟؿحر والخٗلُل ،وبٗض الجى الظي ظغث
ُٞه والضوا ٘ٞالتي ؤصث بلحها.
 -7ط٦غ جٟؿحر وصوا ٘ٞلؤلٖما ٫الٗؿ٨غٍت ؤ٢ل ما جىن ٠به ؤجها زبِشت.
 -1ط٦غ ؤخضار في نىعة ؤ٦بر ِمً حجمها.
ّ
 -5بتر ألاخضار وازخُاع ظىاهب مجها ٖىض عواًتها لخاٍض عؤًا مُٗىا.
 -4ؾىء الخٗبحر الظي ًهل بلى خض البظاءة.
 -0الخىا ٌ٢بحن بٌٗ الضعاؾاث وبٌٗ.
 -2اؾخسضام الضعاؾاث ألاصبُت واللٛىٍت مجاال لبض الؿمىم وحكىٍه الخاعٍش.
وؾىٗىص بن قاء هللا لخٟهُل ٧ل واخضة ِمً هظه ب٣ضع الجهض والُا٢ت.
وهللا ولُىا هى وٗم اإلاىلى ووٗم الىهحر.
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دَس الذساساث األدبيت
في تشُيً التاسيخ اإلسالمي ( )
ِمً الخ٣اث ٤اإلا٣غعة التي جإزظ نىعة البضحهُاث التي ال ج٣بل اإلاىا٢كت؛ ؤن ألاصب
ُ
ومً هىا ناع مٗضوصا ِمً ؤهم
نىعة ومغآة للمجخم٘ وللبِئت التي ًيكإ ٞحهاِ ،
مهاصع الخاعٍش وؤنض٢ها.
ول ً٨هظا ال٣ى ٫الظي ؤزظ نىعة البضحهُاث والخ٣اث ٤الشابخت ،هظا ال٣ى ٫لِـ
ُ
ألاصب نىعة حسجُلُت للبِئت واإلاجخم٘؛ وبهما هى ً ًٞلخِ٣
ٖلى بَل٢ه؛ ٞلِـ
بٌٗ الُ٣اٖاث ِمً اإلاجخمُ٘ٞ ،هىعها ألاصًب ِمً صازل هٟؿه ،مخإزغا
ّ
ومً هىا هجض اإلااصح وال٣اصح في هٟـ
باهٟٗاالجه وٖىاَٟه ججاه ما ًهىعِ ..
الى٢ذ ،لىٟـ الٗمل ،ولىٟـ الخهغ.ٝ
وٖلى طلٞ ،٪اإلااعر الظي ًجٗل ألاصب -ؤًا ٧ان ال ًٟألاصبي الظي ًلجإ بلُه-
َْ
مهضعا ِمً مهاصعه ًجب ٖلُه ؤن ً٨ىن في ُمىخهَى الُٓ٣ت والخظعٗٞ .ىضما
ٌؿدك ٠ؾماث الٗهغ ِمً ألاٖما ٫ألاصبُتٖ ،لُه ؤن ًدُِ ب٩ل ألاٖما ٫ألاصبُت
بخاَت قاملت ،زم ٖلُه ؤن ًٟؿغها في يىء جمشله واؾدبُاهه لخُاة عظا ٫طل٪
الٗهغ ،والغوح التي جىظههم وحؿُُغ ٖلحهم ،وال ًيسخى َبٗا باقي اإلاهاصع
الخاعٍسُت ألازغي.
الضعاؾاث ألاصبُت في خاظت بلى ًٓ٣ت ووعي بأزاعها:
وبطا ٧ان هظا واظبا ٖىض اٖخماص ألاصب مهضعا ِمً مهاصع الخاعٍش؛ ٞهى ؤًًا
ٌ
واظب ٖىض الضعاؾاث ألاصبُت البدخت ،وٖىض جٟؿحر الٓىاهغ ألاصبُت اإلاسخلٟت؛ ٣ٞض
ج٨ىن الضعاؾت ألاصبُت صعاؾت ٞىُت بدخت ،ول٨جها في الى٢ذ هٟؿه جا٦ض خ٣اث٤
بهىعة ٚحر مباقغة ،وفي هظه الخالت ج٨ىن ؤ٦ثر جإزحرا ،وؤبٗض زُغا.
جاعٍسُت
ٍ
ومً هىا ٧اهذ الضعاؾاث ألاصبُت في خاظت بلى ًٓ٣ت جامت ،ووعي ٧امل بهظه آلازاع
ِ
ُْ
َ
التي جترجب ٖلحها ؤو جٟهم مجها.
1

ُ 1
ؤ ِٖ َضث هظه الضعاؾت في هدى ؾىت  2701م لخ٣ضم بلى اإلاؿئىلحن ًٖ اإلاىاهج في ظمهىعٍت مهغ
ُ
الٗغبُت ،زم و ِك َغث مازغا في مجلت ألامت الٗضص الؿاب٘ -عظب  2102هـ  -ماًى  2722م.
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والضعاؾت التي ه٣ضمها الُىم هي ًٖ (٦خاب ألاصب والىهىم ألاصبُت) لله ٠ألاو٫
الشاهىي ( .. )1وباصت طي بضء ه٣ى :٫بهىا ال هتهم وايعي اإلاىهج وال مالٟي ال٨خاب في
صًً وال نض ١هُت ،وال في الٛحرة ٖلى ألامجاص وألاظضاص؛ ٞهم ظمُٗا ٞى ١الكبهاث؛
بل هم ؤًًا ضخاًا لظل ٪ال٨ٟغ السبِض الظي حؿلل بلى ؤٖما ١ز٣اٞخىا ،وؤنبذ
مً البضحهُاث اإلاُ َؿ ّلم بها؛ بل بن و٢ىٕ هاالء في هظه َ
الى ْه َضة -وهم مً ؤصخاب
ِ
ّ
الش٣اٞت الٗغبُت وؤلاؾلمُت والضًً -صلُل ٖلى زُىعة هظا الؿم الظي حؿلل بلى
الضماء ،ختى ناع ظؼءا ِمً ج٨ىٍيىا ال٨ٟغي ،هامً به وهغصصه وهضاٖ ٘ٞىه.
ٞليؿخٗغى هظا ال٨خاب:
ُ
ل٨خاب ٞتراث زلزت ِمً جاعٍش ألاصب الٗغب ؤو ٖهىعا زلزت هي :الٗهغ
ًضعؽ هظا ا
الجاهلي ،وٖهغ نضع ؤلاؾلم ،والٗهغ ألامىي ،وهى ٌٗغى هماطط ِمً ؤصب هظه
الٗهىعً ،ضعؾها وٍدللها ،وٍد ٟٔمجها الخلمُظ هدىا ِمً ههٟها؛ ٖ ٠ُ٨ٞالج
ال٨خاب َّ
ٖهغ ِمً هظه الٗهىع؟؟ وبإي عوح؟؟
٧ل
ٍ
الٗهغ الجاهلي:
ٞدُىما هىٓغ في مىهج هظا الٗهغ هجض الىهىم اإلاسخاعة جدمل الٗىاوًٍ آلاجُت:
ٞسغ واٖتزاػ بالىهغ ٖلى الٟغؽٌ -
ُ
مأزغ ٖغبُت – ٞغوؾُت  -صٖىة بلى الؿلمٌ -
ُ٢م
ٌ
زلُ٣ت  -في الخٟاّ ٖلى ال٨غامتِ -مً نىع ال٨غمُ٢ -اصة خُ٨متَ -غٍ ٤الؿُاصة
والكغ -ٝب٦غام الدجُج  -ونُت ؤم البىتها.
ُ
هظه هي ال٣ؿماث الباعػة ؤو اإلالمذ الٗامت للٗهغ الجاهلي ،وٍؼٍضها الكغح
ويىخا وجإُ٦ضاٞ ،خ٣غؤ في قغح الىو الشاوي "مأزغ ٖغبُت" م  21ما ًلي" :بجهم
ْ
ُ
َ
الكغ ٝنٟت ؤنُلت
ؤؾب ٤الىاؽ بلى اإلا٨غماث وبن ٚحرهم ال ًل َخ ٤بهم ...وبن
ٞحهم ..بجهم ؤهل ظض وزكىهت ،وؤهل ٦غم وبظ ،٫ؤهل ٖؼة ومىٗت".

1
اإلا٣هىص :ال٨خاب الظي ًُ ّض َعؽ بمهغ ،وبن ٧اهذ ٧ل البلص الٗغبُت ال جسخلٖ ٠ىه ٦شحرا وال ٢لُل،
ولؿذ ؤصعي ؤطل ٪ؤزغ ِمً آزاع اجٟاُ٢ت الىخضة الش٣اُٞت ،ؤم ؤزغ للبهماث ألاولى التي ويٗها صهلىب
وجلمُظه .وال جؼا ٫حؿُُغ ٖلى مىاهجىا و٦خب مضاعؾىا في ٧ل الٗالم الٗغبي؟
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ّ
اإلاشَ ٠٣
الٗ ْبضي ب٣ىله" :و٢ض ٧ان للمجخم٘
وفي م ٣ً :11ضم ال٨خاب ألبُاث
ّ
َ
الجاهلي مأزغ ومٟاظغ ًخٛجى بها وٍخُل٘ بلحها ،وؤهذ في ألابُاث ؤمام بٌٗ ِمً هظه
الخجاعب والسهاّ ٫
الُُبت ،زم ٌؿمٗىا نىث قٗغ الجاهلُت ٢اثل:
َ
ُ
ُ
ؤن جخم الىٖض في شخيء وٗم
ال ج٣ىل ًّ بطا ما لم جغص
ٌ
ٌ
و٢بُذ ٢ى ُ( ٫ال) ِمً بٗض (وٗم)
خؿً ٢ى ُ( ٫وٗم) ِمً بٗض (ال)
ال٣غم
مجلـ
ال جغاوي ع ِاحٗا في
ٍ
في لخىم الىاؽ ٧الؿب٘ ِ
ُوَ َٗ ِلٖ ٤لى الىو ب٣ىله م  :15وألابُاث٦ :ما جغي ،جضوع خى ٫جمجُض الكاٖغ
ّ
ُ
للىٞاء بالىٖض ،والخغم ٖلى جىُٟظه ،والترٖ ٘ٞما ٌُٗب وٍى٣و ِمً ال٨غامت.
َ
وفي م ٣ً :12ضم ألبُاث ؤزغي ب٣ىلهّ :
"و٢ضع الٗغبي ؤن هظا اإلاى ٠٢الظي ًخٗغى
َ
له ٚحره٢ ،ض ًخٗغى له هى ،ولهظا بظ ٫الُٗام للًُ ،٠واخخٟى به ،وهدغ له
ّ
ُ
الٗغب وحٛجى بها قٗغائهم".
ؤلابل ...و٧ان ال٨غم ِمً الًٟاثل ألانُلت التي اٖتز بها
ّ
ّ َْ
وفي م  :52هغاه ٌٗلٖ ٤لى ؤبُان الكىَ ٟغي ٢اثل" :في ألابُاث زىعة ٖلى الٓلم،
وصٖىة بلى الخدى ًٖ ٫مىاَىه ،وبلى اخخما ٫آلاالم في ؾبُل ؤلاب٣اء ٖلى ٖؼة
ّ َ
الىٟـ ،والخٟاّ ٖلى ال٨غام" ،وَؿخمغ الخٗلُ ٤بلى ؤن ً٣ىُ :٫
"ٖ ِغ ٝالك ْىٟغي
بإهه مً الكٗغاء الهٗالُ ،٪و٦شحرا ما ًدباصع بلى الظهً ؤن الهٗل٨ت َ
نٛاع في
ّ َْ
ُ
الىٟـ وفي الخهغٝ؛ ول ً٨ألابُاث جل٣ي ل ٪يىءا ٖلى شسهُت الكىَ ٟغي،
ومً جاعٍش هاالء الهٗالًُٓ ٪هغ ؤجها ازخل ٝفي
وخٟاْه ٖلى ٦غامخه ،ومجها ِ
وظهاث الىٓغ بلى الخُاة"؛ ه٨ظا صٞإ وجبرًغ للهٗل٨ت؛ بل مضح لها!!
َ
لؤلٖصخى ًمضح ٞحها ِ٢ـ َ
بً مٗض ً٨غب ال٨ىضي
وه٣غؤ في م  :02حٗلُ٣ا ٖلى ؤبُاث
ً٣ى ٫الخٗلُٖ" :٤غى ٖلُىا الكاٖغ في ؤبُاجه نىعة للُ٣اصة الخُ٨مت ،مخمشلت في
ُ
ؾمذ السل ...٤وهي نٟاث بوؿاهُت زالضة ،ال
شسو ممضوخهٞ ،هى عظل ظىاص
جخٛحر بخٛحر الٗهىع".
ُ
ال٨خابَ( :غٍ ٤الؿُاصة والكغً )ٝغؾمها لىا الخُ٨م
وفي م ٌٗ :07غى ٖلُىا
الجاهلي ،وفي ونِخه بالؿماخت وال٨غم ،ولحن الجاهب وؤلاًشاع ،والخطخُت
والىجضة.
ُ
ُ
وهيخ٣ل بلى م ٞ ،22جري نىعة ؤلا٦غام للدجُجً ،ضٖى بلُه هاقم بً ٖبض مىا،ٝ
وَؿخدلَ ٠
٢ىمه بدغمت الٗ٨بت ،ؤن ً٨غمىا الدجاط ،وؤن ٌُٗىىه ٖلى طل.٪
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وفي م ٌٗ :27لٖ ٤لى السُبت حٗلُ٣ا ظاء ُٞه "وهى ً٣ضع ٢ضاؾت اإلاىُٞ ،٠٢لر
ٖلحهم ؤال ً٣ضمىا لًُى ٝهللا ما ال ًغياه ِمً ما ٫زبِض ،ال زحر ُٞه".
ُ
وفي م " :25جغي ُؤمامت بيذ الخاعر جىصخي َ
ابىتها ٖىض ػٞاٞها بىهاثذ حؿاٖضها
ٖلى ؤن َ
َ
َ
ظىاهب واضخت ِمً
وجهى ُع هظه الىنُت
جىج َر في خُاتها الؼوظُت،
شسهُت ؤمامت بٗ٣لها واجؼاجها ،وزبرتها بىٟـ الغظل في اإلاجخم٘ الظي حِٗل
ُٞه ...وحٗخمض ٖلى ؤلا٢ىإ الٗ٣لي ؤ٦ثر مما حٗخمض ٖلى ؤلازاعة الٗاَُٟت ،والؿاثض
ُ
ُ
والخٗلُل لها".
جىيُذ ال٨ٟغ،
ٞحها
وفي م " :27هغي هاوئ بً ُ٢بُهت الكِباويٌٗ ،بئ الٗغب إلاٗغ٦ت الىهغ يضّ
الٟغؽ".
وفي م  :71هغي نىعة ِمً الؿٟاعة بحن ال٣باثل؛ ٞدؿم٘ لٗبض اإلاُلب بً هاقم
َ
ًنهئ ؾُ ٠بً طي ًؼن بىجاخه في جُهحر ؤعى الُمً ِمً ألاٖضاء ،وجخدضر ًٖ
ؾٗاصة الجؼٍغة الٗغبُت بظل.٪
وٖىض الخضًض ًٖ زهاثو ألاصب الجاهلي وٞىىن هظا ألاصب وؤٚغايه هغي
الخٗاَ ٠م٘ هاالء الجاهلُحن واضخا ظلُاٞ ،خٟؿحر الٓاهغاث ألاصبُت ًىُىي ٖلى
جمجُضهم وحُٗٓمهم؛ "ٞاإلاضح ًمخاػ بةًشاع الهض ١وٖضم اإلابالٛت ؤو الٟىاء في
ُ
اإلامضوح ،وٍض ٘ٞبلُه الٗغٞان بالجمُل ،ؤو الغٚبت في ال٨ؿب".
ُ َ
ٚحر ه ّؼإ بلى اإلاٛاالة اإلاؿغٞت" ،و"ؤما عزاء
وؤما الٟسغ؛ "ٞالٗغبي م٣خهض في ٞسغه،
الجاهليُٞ ،خمحز بغهاٞت الخـ ونض ١الٗاَٟت ،والبٗض ًٖ التهىٍل" ،و"ؤما
ٌ
٣ٞلُل في الكٗغ الجاهلي ،ألهه ال ًخ ٤ٟم٘ بباء الٗغبي واٖخضاصه بىٟؿه".
الاٖخظاع،
َ
َ
َ
الخ٨م٣ٞ ،ض ؾا٢ها الكٗغاء نضي لهٟاء ُٞغتهم ،و٦ثرة ججاعبهم ،و٢ضعتهم
و"ؤما ِ
ُ
ٖلى اؾخسلم وظه الٗبرة مما ًمغ بهم ،و٢ض اظخمٗذ للٗغبي ؾلمت الُٟغة،
ُ
ونٟاء البهحرةِ ،وص٢ت اإلالخٓت ،ولهظا ؤظاص في ِخ٨مه".
ه٨ظا في هظا الجؼء ِمً ال٨خاب هجض اإلاالٟحن -بٗض ؤن ؤٞغٚىا ظهضهم في الازخُاع
َ
َ
والاهخ٣اء للىهىم ألاصبُت الجاهلُتً -جغصون ؤ٢لمهمُ ،وَكغٖىن ؤؾىتها في
خماؽ واهضٞإ للظوص ًٖ الجاهلُت والجاهلُحن واإلاجخم٘ الجاهلي ،وججلُت نىعجه
وببغاػها في ؤعوٕ بَاع؛ وبن ٦ىا ه٣ى ٫طل ٪اؾخيخاظا مىُ٣ا مما عؤًىاه ِمً م٣ضماث
الىهىم اإلاسخاعة وقغخها٣ٞ ،ض ٢اله اإلاالٟىن نغاخت ،خحن ؤ٦ضوا ؤجهم ال
69

وعي و٢هض ،بط
ًٟٗلىن طل ٪اجٟا٢ا ؤو مهاصٞت؛ بل هم ًإزظون هظا اإلاىٍ ًٖ ٠٢
"ومً بحن الىهىم التي آزغهاها باالزخُاع ،ما
ً٣ىلىن في م٣ضمت ال٨خاب م ِ :7
َ
ًُ َ
ص ِدر الىٓغة بلى ألاصب الجاهلي ،وبلى ما ُٞه ِمً ُ٢م اظخماُٖت وبوؿاهُت زالضة
َ
ّ
الخؿُت والٟغصًت التي َاإلاا َػ َٖم الؼاٖمىن ؤن ؤصب طل ٪الٗهغ
ججاوػ الىٓغة
ًضوع في هُا٢ها" ٦ظا ٢الىا !! هظا هضٞهم ،وٚغيهم...
هظا ما عؤًىاه ِمً ملمذ الٗهغ الجاهلي ،وما عؤًىاه ِمً اججاه ال٨خاب وهضٞه.
الٗهغ ؤلاؾلمي:
ٞماطا ًٖ الٗهغ ؤلاؾلمي وألامىي؟ ٖىضها ًدىاو ٫اإلاالٟىن هظا ال٣ؿم ِمً
ُ
ال٨خاب جدبض ٫ألاخىا ،٫وجسخل ٠ألاهضا ،ٝوَُٛب الىعي بُ٣مت الٗهغ ؤلاؾلمي،
ُ
ُ
و٢ؿماجه-بل حكىه وجدغَ ًٖ ٝغٍ ٤الاظتزاء والخجهُلٞ -دحن جىٓغ
ملمده
وحُٛم
بلى ؤصب ؤلاؾلم وبجي ؤمُت هغي الىهىم التي جدمل الٗىاوًٍ آلاجُت:
 تهضًض ووُٖض. ٖلي ٌؿدىٟغ ؤصخابه ل٣خا ٫مٗاوٍت. ال٨مُذ ًمضح الهاقمُحن ،وَؿب بً ؤمُت. ٖبض هللا بً ِ٢ـ الغُ٢اث ًَإسخى لخٟغ٢ ١غَل ،وٍمضح الؼبحرًحن.
 ُ٢غي بً الٟجاءة ًدمـ السىاعط ل٣خا ٫الكُٗت وألامىٍحن مٗا. الٟغػصً ١هجى ظغٍغا.ٌ
ظغٍغ ًغص ٖلى الٟغػص.١
 ألازُل ًمضح ٖبض اإلال ٪بً مغوان. ؤبى خمؼة الكاعي ًضا ًٖ ٘ٞؤصخابه. الدجاط ُحهضص َ
ؤهل البهغة.
َ
 َ ٚؼ ٫لٗمغ بً ؤبي عبُٗت. ٚؼ ٫البً الضمُىت. ٚؼ ٫لجمُل بشِىت.ُ
 ػٞغة قاٖغ ًخُل٘ بلى الجهاص.وج٣غؤ في الكغح والخٗلُ ،٤والخ٣ضًم لهظه الىهىم بإ٢لم الؿاصة اإلاالٟحن ،ما
َ
ملمدها وبقاعتها الخاعٍسُت..
ًا٦ض مًمىن هظه الىهىم ،وٍبرػ
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ووٗغى ُٞما ًلي هماطط لهظا الخىاو ٫العجُب:
ًُالٗىا في م ٖ 200ىىان" :الٟخىح ؤلاؾلمُت وؤزغها" وجدذ هظا الٗىىان ه٣غؤ:
َ
"ما ٧اص الٗغب ًخىخضون في ْل الغاًت ؤلاؾلمُتُ ،وٍُ٣مىن
صٖاثم صولتهم الىاقئت؛
ختى اججهذ ؤهٓاعهم بلى ٞخذ ألاُ٢اع اإلاجاولت لهم ،جلبُت لضاعي الجهاص في ؾبُل
وكغ الغؾالت ؤلاؾلمُت"٦( ..ظا؛ و٦إن ؤلاؾلم لم ًىدكغ بال بهظه الٟخىخاث) .وبلى
هىا وألامغ مدخمل.
ُ ْ َ َ
زم ه٣غؤ في الهٟدت هٟؿها" :و٢ض ٧اهذ ٢ىة الٗغب الخغبُت حؿدىٟض ِمً ٢بل في
ُ
٢خا ٫ال٣باثل بًٗهم بًٗا؛ ٞلما وخضهم ؤلاؾلم وظم٘ َ
م٣ضعتهم
٧لمتهم ،ججلذ
الخغبُت الغاجٗت؛ ٞةطا هم في ؾغٖت ال هٓحر لها في جاعٍش الخغوب ً٨دسخىن ألاُ٢اع
اإلاجاوعة لهم" ..زم ً٣ى ٫في هٟـ الهٟدت ؤًًا" :و٧ان لخغ٦ت الٟخىح ُ
ؤزغها في
خُاة الٗغب الا٢خهاصًت والاظخماُٖت؛ ٣ٞض ٦ثرث مىاعص الضولت".
وه٨ظا ًدضص ؤهضا ٝالجهاص ،وٍٟؿغ ؤؾباب هظا الهغإ بحن ؤلاؾلم والٟ٨غ بإهه
لهغ ٝال٣باثل ًٖ الجزإ بحن بًٗها وبٌٗ ،ولجهب مىاعص وزغواث البلص
اإلاٟخىخت ،وليكغ ؤلاؾلم.
وٍُالٗىا في عؤؽ الهٟدت ٖ 207ىىان" :ألاخؼاب الؿُاؾُت والٗهبُت ال٣بلُت"
وجدذ هظا الٗىىان ه٣غؤ "في ٖهض الغؾى ٫الٗغبي (٦ظا) جىخضث ال٣باثل في صولت
ُ ّ
ٟخ ُذ هظه الىخضة؛ ولظل ٪وظه ؤلاؾلم ّ
همه بلى
واخضة ،و٧اهذ الٗهبُت ال٣بلُت ج
ُ
مداعبتها ،ول ً٨لم ًِ ً٨مً اإلاِؿىع الً٣اء ٖلحها ً٢اء جاما ...وؤَلذ الٗهبُت
ال٣بلُت بغؤؾها في السل ٝبحن اإلاهاظغًٍ وألاههاعٖ ،لى السلٞت بٗض مىث الغؾى٫
ٖلُه الؿلم ..وْهغث زاهُت في الهغإ الؿُاسخي ،وفي الخىاٞـ ٖلى السلٞت بحن
ألاؾغجحن الهامكُت وألامىٍت بٗض م٣خل ٖشمان ٖام  75هـ ،وجىلى ٖلي بً ؤبي َالب
ُ
السلٞت ،وزغط ٖلُه َاثٟت ِمً ؤههاعه ٖغٞىا بالسىاعط ...وِ ٢خل ٖلي بُض ؤخضهم
ْ ُ
ًه ٠لهم َىا ٫مضة
ٖام  10هـ ،وبظل ٪جم ألامغ إلاٗاوٍت وآل ٫بِخه؛ ول ً٨ألامغ لم
خ٨مهم؛ بل ٦ثرث في ٖهضهم الشىعاث والايُغاباث ...ومغص طل ٪بلى ؤمغًٍ باعػًٍ:
الٗهبُت ال٣بلُت ،وألاخؼاب الؿُاؾُت ،و٧ان ؤبغػ هظه ألاخؼاب :خؼب بجي ؤمُت،
وخؼب الكُٗت وخؼب السىاعط ،وؤههاع ٖبض هللا بً الؼبحر ،و٧ان ل٩ل خؼب قٗغائه
وزُبائه الىاَ٣ىن بلؿاهه.
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جل ٪هي السُىٍ الباعػ في الخُاة الٗامت لهظا الٗهغ ،وؾىٖ ٠٣لى ؤزغها الجلي
ُٞما ه٣ضمه لِ ٪مً ههىم الٗهغ ؤلاؾلمي قٗغا وهثرا".
ٌ
اهٓغ جل ٪هي السُىٍ الباعػة في الخُاة الٗامت لهظا الٗهغ :هؼإ بحن اإلاهاظغًٍ
وألاههاعّ ،
ٌ
ٌ
وعصة بلى ال٣بلُت ،وخؼبُت مخهاعٖت ،و٢خل لسلٟاء الغؾى٫
وم٨غ
وصهاء
ِمً مٗاوٍت ،وبٞؿاص لىٓام الخ٨م ،وما ٖلى اإلاالٟحن بٗض طل ٪بال خٟغ هظه
السُىٍ وحٗمُ٣ها في وظضان ؤبىاثىا الُاٗٞحن وفي ؤطهاجهمَ ًٖ ،غٍ ٤ازخُاع
الىهىم ألاصبُت التي جهىع طل ،٪وصعاؾتها وجدلُلها وخٟٓها.
ُ
ولى٣لب بًٗا ِمً نٟداث هظا ال٨خاب لىٗغى هماطط جبحن ًٖ الغوح التي ٦خب
بها ال٨خاب ،وًٖ ألازغ الظي ًتر٦ه في جلمُظها.
ُ
في م " :217ألازُل ًمضح ٖبض اإلال ٪بً مغوان ،وَكُض ببجي ؤمُت"؛ ٞاهٓغ ٠ُ٦
َ
َّ ٢ضم ال٨خاب ألبُاث ألازُل" :مىظ ُو ِلي ألامىٍىن قئىن السلٞتٖ ،ملىا ٖلى
اظخظاب الكٗغاء بلحهم ،ل٩ي ً٨ىىا ؤلؿىت للضولت ألامىٍتً ،اٍضون خ٨مها،
َ
زهىمها الؿُاؾُحن الُامدحن بلى جىلي السلٞت.
وٍضٗٞىن ٖجها
ٌ
و٢ض اؾخجاب لهم ٦شحر ِمً ٦باع الكٗغاء في هظا الٗهغٞ ،غاخىا ًمجضون الضولت
ألامىٍت ،وٍضٖىن لها ،وحهاظمىن زهىمها واإلاىاوثحن لؿُاؾتها ،و٧ان ألازُل ِمً
ؤبغػ الكٗغاء الظًً وٟ٢ىا بلى ظاهب ألامىٍحن حهاظم زهىمهم في ٖى ٠وقضة".
واؾم٘ ؤحها الخلمُظ الٗؼٍؼ  ٠ُ٦بضؤ قغاء ألا٢لم وألالؿىت ٖىض ؤظضاص ،٥مىظ ؤ٦ثر
ِمً زلزت ٖكغ ٢غها ...وَٗلٖ ٤لى ألابُاث هٟؿها ب٣ىله في م " :210وهظا الىو
ًهىع ل ٪ظاهبا ِمً ظىاهب الخُاة الؿُاؾُت في ٖهغ بجي ؤمُت ،ولىها ِمً ؤلىان
الىًا ٫الؿُاسخي بُجهم وبحن مىا٢ؿحهم ٖلى جىلي السلٞت".
وخحن ٌٗغى ل٣هُضة ٖبض هللا بً ِ٢ـ الغُ٢اث ً٣ى ٫م٣ضما لها في م:217
ُ
َ
ًغى طلَ ٪اثٟت ِمً
"ؤوصخى مٗاوٍت بإن ج٨ىن السلٞت بٗضه البىه ًؼٍض؛ ٞلم
ًؼٍض؛ امخى٘ ُ
ؤقغا٢ ٝغَلٞ ،لما ماث مٗاوٍت ُوو لي السلٞت ُ
ٖبض هللا بً الؼبحر بم٨ت
ِ
ؤن ًباٌٗه ،وؤه٨غ ٖلى ألامىٍحن اؾخئشاعهم بالسلٞت ،وقاٌٗه ؤهل الدجاػ ،و٢ىي
خؼبه ،و٧ان بِىه وبحن ألامىٍحن جىاٞـ قضًض".
وفي م " :271هغي ال٨مُذ بً ػٍض ًمضح الهاقمُحن" وٍ٣ضم اإلاالٟىن لؤلبُاث
ب٣ىلهم٧" :ان بحن ألامىٍحن وٚحرهم ِمً ألاخؼاب الؿُاؾُت التي جغي ؤجها ؤخِ ٤مً
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بجي ؤمُت بالسلٞت نغ ٌ
إ ،و٧ان ِمً ؤ٢ىي هظه ألاخؼاب بىى هاقم ،الظًً هايلىا
ُ
ال٨مُذ َ
ؤخض
ألامىٍحن هًاال قضًضا ،واقدب٨ىا مٗهم في نغإ ؾُاسخي ،و٧ان
الكٗغاء الظًً زايىا اإلاٗغ٦ت الؿُاؾُت م٘ بجي هاقم مىخهغا لهم؛ ماٍضا خ٣هم
ُ
لُددؿب
في َلب السلٞتٚ ،حر مبا ٫بما ًىاله ِمً َٖ َؿ ٠ألامىٍحن وؤطاهم؛ بل بهه
ُ
٧ل ما ًىاله ِمً ؤطي ؤظغا ٖىض هللا ...وألابُاث ِمً ٢هُضة َىٍلت ،حٗض ِمً زحر
٢هاثض ال٨مُذ ،وؤعوٖها في ههغة الهاقمُحن".
َ
َ
اهٓغوا ؤحها ألابىاء :مٗغ٦ت ؾُاؾُت ،وؤخؼاب ،وٖؿ ،٠وبًظاء واؾدبضاص!!! هظا
جاعٍس٨م!!!
ّ
وفي م ً :270ؼٍض هظه ال٨ٟغة ويىخا وجإُ٦ضا ،خحن ٌٗلٖ ٤لى ال٣هُضة ب٣ىله:
ومً الهغإ
"وجهىع ل ٪ال٣هُضة ظاهبا ِمً الخُاة الؿُاؾُت في ٖهغ بجي ؤمُتِ ،
ٖلى السلٞت ،وجضلٖ ٪لى شخيء ِمً الدجج والبراهحن التي ٌؿدىض بلهُا ألامىٍىن
والهاقمُىن".
ُ
َ
َ
َّ
وفي م  :277هغي
السىاعط للشباث والخطخُت بالىٟـ ،في
ُ٢غي بً الٟجاءة ًضٖى
ُ
ؾبُل الً٣اء ٖلى ألامىٍحن والكُٗت ...وٍ٣ضم ال٨خاب لؤلبُاث ب٣ىله" :اه٣ؿم
ُ
ُ
السىاعط ٞغ٢ا مخٗضصة ،و٧ان ألاػاع٢ت ِمً ؤقض هظه الٟغ ١اؾخبؿاال في ٢خا٫
ؤٖضائهم ،وجُغٞا في مظاهبهم ،و٢ىي ؤمغهم بٗض مىث ًؼٍض بً مٗاوٍت"؛ ٠ًُُٞ
هىا زُا آزغ بلى ملمذ اإلاجخم٘ الؿاب٣ت.
وٖىضما ٌٗغى ألبُاث الٟغػص ١التي ُّ
ٌؿب ٞحها ظغٍغا م  217هغاه ً٣ضم لها ب٣ىله:
"مً الٓىاهغ ألاصبُت التي وضخذ في ٖهغ بجي ؤمُت اإلاٗغ٦ت الهجاثُت التي وكبذ
ِ
ُ
ُ
بحن الكٗغاء ،وق ِٛل بها الىاؽ ،وٖلماء اللٛت ..و٧ان ِمً ؤهم صوا ٘ٞهظه اإلاٗغ٦ت
ُ
والاهخماء بلى ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاخهاعٖت ،و٧ان ِمً
الخىاٞـ الصسصخي وال٣بلي،
َ
ُ
ُ
ُ
ؤ٦ثر الكٗغاء الظًً زايىا هظه اإلاٗغ٦ت ألازُل والٟغػص ١وظغٍغ" ،زم ٌٗلٖ ٤لى
َ
َ
ٖىامل ْهىع الى٣اثٌ ٣ُٞى ٫في م " :215و ٌٚبىى ؤمُت
ال٣هُضة مبِىا
ُ
ؤبهاعهم ًٖ مشل هظا الهجاء ...ختى قإ هظا اللىن ِمً الكٗغ في الٗهغ ألامىي
قُىٖا ال ججض له هٓحرا في ؾاثغ ٖهىع ألاصب الٗغبي ،ولم ٌٗض الهجاء بِخحن ؤو
َ
٢هاثض َىٍلت ،جدخاط بلى ز٣اٞت
ؤبُاجا ٢لُلت٦ ،ما ٧ان في الجاهلُت؛ بل ؤنبذ
واؾٗت بخاعٍش ال٣باثل الٗغبُت في الجاهلُت" ٦ظا!!! اػصهغ الهجاء في ؤًام ؤلاؾلم
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ولم ً ً٨في الجاهلُت بال ؤبُاجا ٢لُلت ...واهٓغ " ّ
 ٌٚبىى ؤمُت ؤبهاعهم ًٖ مشل
َّ
هظا الهجاء"؛ ؤي شجٗى طل ٪بلهاء للٗامت ختى ًُسلىا بُجهم ،وبحن صهُاهم.
وفي م  :205هغي ؤلامام ٖلُا ٌؿدىٟغ ؤصخابه ل٣خا ٫مٗاوٍت .واهٓغوا الخ٣ضًم
َ
َ
للسُبت" :خضر في ؤٖ٣اب م٣خل ٖشمان زل ٝبحن ٖلي ومٗاوٍت بً ؤبي ؾُٟان
ٌ
ٖلى السلٞت ،و٧ان مٗاوٍت ًخُل٘ لها ،و٧ان له ٢ىة جاٍضه وجىانغه".
َ
وال َ
ُ
ووُٖضه في زُبخه بالبهغة م :202
ال٨خاب ؤن ٌُؿمٗىا هظًغ الدجاط
ًيسخى
ّ
وؤخظع زم ال ؤٖظعَ ،
وؤجى َٖض زم ال ؤٖٟى ،وهللا ال آمغ ؤخض٦م
"بوي ؤهظع زم ال ؤهٓغ،
َ
ؤن ًسغط ِمً باب ِمً ؤبىاب اإلاسجضُٞ ،سغط ِمً الباب الظي ًلُه بال يغبذ
ٖى٣ه".
ُ
زُبت :ولي ؤمغ الٗغا ١الدجاط بً ًىؾ ٠الشٟ٣ي ،و٧ان ًخمخ٘ بالٗى ٠والهلبت،
ّ
وعؤي ؤن ال٣ىم ًدباَئىن في بمضاص اإلاهلب بً ؤبي نٟغة ،في ٢خاله للسىاعط ،الظًً
٧اهىا ٢ض ؤً٢ىا مًاظ٘ بجي ؤمُت؛ ٣ٞضم ال٨ىٞت ٖام  05هـ ،وزُب زُبت هضص
ُ
ال٣ىم ؤهه ظاص في وُٖضهٞ ،دؿاعٖىا بلى ههغ
بىٟغ ِمً ؤهلهاٞ ،إًً٣
ٞحها ،وبُل ٍ
اإلاهلب ،زم ٢ضم البهغة ٞسُب ٞحها ؤًًا زُبت ممازلت ،مؤلها بالتهضًض والىُٖض".
َ
وال َ
ًيسخى ؤًًا ؤن ٌؿمٗىا نىث ؤبي خمؼة الكاعيً ،ه ٠ؤصخابه وٍٟسغ بهم
ٖلى ألاخؼاب ألازغي ،واهٓغ ّ ٠ُ٦
٢ضم للسُبت م  /220خُض ً٣ى٢" :٫ىي ؤمغ
زاعجي ٖٓم ُ
ّ
ؤمغه و٢ض ٢ضم
السىاعط في ؤوازغ ٖهغ بجي ؤمُت ،وْهغ ِمً عئؾائهم
م٨ت ٖلى عؤؽ ظِل ِمً السىاعط ؾىت  217هـ و٧ان ؤصخابه ًغٗٞىن الٗماثم
الؿىص ٖلى عءوؽ الغماح؛ ٞإٞؼٖىا الىاؽ ،و٦غه والي م٨ت ِمً ٢بل ألامىٍحن ٢خالهم
في م٨ت ،لخغمتها ٞإزلها لهم ،وصزلىها بٛحر ٢خا ،٫وزُب ٞحها ؤبى َ
خمؼة زُبخه،
و٧ان ٢ض بلٛه ؤن ؤهل م٨ت ًيخ٣هىن ؤصخابه ،وَُٗبىن ٖلحهم."...
ول ٪ؤن جخهىع معي ٖ٣ل جلمُظها الىاشخيء ٖىضما ً٣غؤ طلٖ( ٪ماثم ؾىص ،مغٞىٖت
ُ َْ
ٖلى عءوؽ الغماح) وؤًً؟ في م٨ت اإلا٨غمت؟ في بلض هللا الخغام ،ومضًىت جسلى للٛؼاة
ِمً ٚحر ٢خاٞ ٫ؼٖا وعهبت ...وؤًً؟ وؤًت مضًىت؟ ومتى ٧ان؟ ؾىت  217هـ وؤلاؾلم
ٌ
 ٌٚوإلاا ًؼ ٫نىث الىبىة في ألاطان !!!
َ
وخُىما ؤعاص ؤن ّ
ًمجض شجاٖت الٛؼاة الٟاجدحن ٖ-لى ما في طل -٪وظضها الٟاعؽ
الظي ًخُل٘ للجهاص (م ِ )212مً ٞغؾان الجاهلُت وؤصع٦ه ؤلاؾلم ،وٍدضزىا
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ٌ
ؾ٨حر ،لم ًغجضٕ ًٖ السمغ بإمغ الضًً ،وال بإمغ السلُٟت؛ ُٞلجإ
ال٨خاب ٖىه بإهه
ْ
ُ
ُ
وحهغب ِمً مىٟاه ،وٍدبؿه ٢اثض الجِل،
السلُٟت بلى هُٟه ختى ال ًِ ٟؿض في ألاعى،
وَسجل طل ٪في قٗغه ،وال هجض ِمً قٗغ اإلاٛاػي والٟخىح ٚحر ؤبُاث ؤبي مذجً
"ٞاعؽ الجاهلُت وؤلاؾلم الظي ال ًُِ ٤ُٟمً السمغ".
ُ
ولُ٣ل جلُمظها ،وهى بطن ٖلى خ :٤ال ًصر لىا ؤن هلىم ٦بحرا ؤو وػٍغا ٖلى ما ًٟٗل،
وٖلى ما ًإحي ِمً ؾلىٞ ،٥لِؿ٨غ ٦ما قاء ،ولحرج٨ب ما قاء ،ما صام ًاصي ٖمله
الغؾمي ٦ما ًيبػي ،ؤلم ًٟٗل طل ٪اإلاجاهضون ألاولىن؟؟ ؤلم ً ٘٣الؿاصة اإلاالٟىن
َ
ٖلى ؤبُاث إلاجاهض َاهغ الؿلىً ،٥خٛجى بالجهاص ،وبظ ٫الىٟـ ،صٞاٖا ًٖ الضًً،
وطوصا ًٖ الخغماث ،وقى٢ا بلى الجىت؟ وهدى هظهِ ،مً اإلاٗاوي الؿامُت.
ٌ
بُٗض ًٖ مشل طل٪
زم هيخ٣ل بلى ٚغى آزغ ِمً ؤٚغاى الكٗغ٢ ،ض ًبضو ؤهه
السبض اإلاؿمىم ،وؤٖجي بظل ٪الٛؼ ٫ول ً٨هغي هىا عجبا ،خُض ًسخاع زلزت
ههىم ِمً ألاعبٗت ٖكغ في  ًٞالٛؼ ،٫ؤلِـ في هظا ما ًىحي بُ٣مت الٛؼ ،٫وبإهه
َ
٧ان قٛل ال٣ىم الكاٚل؟ (بط اليؿبت  )21 :7هظا ِمً خُض الك٩ل وال٨م ،ؤما ِمً
َ
خُض اإلاًمىن واإلادخ َىي؛ ٞاؾم٘ ما ازخاعه لٗمغ بً ؤبي عبُٗت م  :212خُض
ًهىع ٢هت ٚؼلُت ِمً ؤقهغ ٢ههه في طل٦ ٪ما ً٣ى ٫ال٨خاب ،ظاء في هظه
ال٣هت الٛؼلُت" :ؤن الٟخُاث الجمُلث ؤعؾلً بلى ٖمغ َمً ًدخا ٫في بخًاعه،
َ
َْ
َ
ُ
ؤعؾلً بلُه ،وصبغن
ناعخىه بإجهً
وٖمغ ال ٌٗغٞ ،ٝلما ٧ان ما ٧ان،
وظمٗه بهً،
هظا الل٣اء٣ً ،ىٖ ٫مغ بً ؤبي عبُٗت:
َ
ؤزٟذ ٖلُىا ،ؤن وٛغ وهسضٖا
ٞلما جىاػٖىا الخضًض ٢لً لي:
بلُ ،٪وبِىا له الكإن ؤظمٗا
ٞباألمـ ؤعؾلىا بظل ٪زالضا
ْ
ٖلى مؤل مىا ،زغظىا له مٗا
مىٖض
ٞما ظئدىا بال ٖلى َو٤ٞ
ٍ
ُ
و٢لىاٌ :
َ
ٞد ٤له في الُىم ؤن ًخمخٗا
ونل ٦غاثم
٦غٍم ها٫
ُ
ال٨خاب ِمً همىطط واخض للٛؼ ٫في الجاهلُتٖ ،لى ما
ومً العجب العجاب ؤن ًسلى
ِ
ا ٝفي  ًٞالٛؼ ،٫وَٗتر ٝاإلاالٟىن ؤهٟؿهم ٖىضما
٧ان في الٗهغ الجاهلي ِمً بؾغ ٍ
ًخدضزىن ًٖ ؤٚغاى الكٗغ الجاهلي بكُىٕ الٛؼ٫؛ ول ً٨ال ًإجىن مىه بىمىطط
واخض؛ بِىما ًإجىن بشلزت هماطط ِمً ؤعبٗت ٖكغ في ألاصب ؤلاؾلمي.
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ٌ
ٚؼ ،٫ؤم مٛامغة ٞجىع وٞدل؟؟
وهل قٗغ بً ؤبي عبُٗت هظا الظي عؤًىاه
َ
ولخلمُظها اإلاغاه ٤ابً السمؿت ٖكغ عبُٗا ،ؤن ً٣ى ٫في هٟؿه ؤو ظهغا :ما بال٨م
ؤحها آلاباء واإلاٗلمىن ،حُٗبىن ٖهغها؟ ما ُ
با ٫الىاؽ ًجؼٖىن آلان خحن ٌؿمٗىن
ؤن البىاث ٌٗا٦ؿً البىحن؟ لم ًٟؼٖىن وَؿخٛغبىن وٍدى٢لىن وَؿخُٗظون؟ ؤلم
ً ً٨طل ٪في ألاعى اإلا٣ضؾت وإلاا جؼ ٫عٍذ الىبىة جمؤل بُاخها؟ ؤلم ًدضر طل ٪بحن
ْهغاوي الصخابت والخابٗحن؟؟
ومما ًخهل بالٛؼ- ٫وهى ِمً ؤعجب العجب -ؤجهم ً٣ىلىنٖ ،ىضما ًخدضزىن ًٖ
ّ
الجاهلي طو
الٛؼ ٫وقُىٖه في الٗهغ الجاهلي" :بن ِمً صواعي قُىٖه ؤن الٗغبي
خـ عً ،٤ُ٢ضع ٥الجما"٫؛ ؤما في الٗهغ ؤلاؾلمي٣ٞ ،ض قإ الٛؼ ٫في الدجاػ؛
ُ
"ألن ؤهله ِ ٚلبىا ٖلى ؤمغهم في الؿُاؾتٞ ،إٚغ٢ىا ٞكلهم في الٛىاء والٛؼ ،٫وهُإ
َ
لهم بىى ؤمُت طلٞ ،٪إمضوهم باإلاا ٫ختى الثراء٧ ،ي ٌكٛلىهم ًٖ مىاػٖتهم".
ؤهطخ ٪ؤم هب٩ي؟ ًخٛؼ ٫الجاهلي ٣ُٞا :٫طو خـ مغهّ ٠
وطوا٢ت للجما ،٫وٍخٛؼ٫
وٍيسخى ٞكله ،ؤو ٌُ َُّ ٛغ ُع بهُ ،وٍ ْ
همه َ
اإلاؿلم٣ُٞ ،اْٛ ٌُ :٫غّ ١
ه َغ ًٖ ٝمٗالي ألامىع بلى
َ
ؾٟاؾٟها ،وه٨ظا ْ
ًه ِبذ ألامغ الىاخض َمظمت ًىما ،ومضخا وًُٞلت ًىما آزغ.
ٌ
ٌ
جمجُض للجاهلُت،
ه٨ظا في ٦خاب واخض بمىهجحن ومبضؤًً؛ ول ً٨هض ٝواخض
ُ
ٌ
الجاهلُت َ
ؤ٦ثر هىعا وَهاعة٧ ،لما بضؤ
وحكىٍه لئلؾلمٞ ،هى شخيء واخض٩ٞ ،لما ٧اهذ
ؤزغ ؤلاؾلم خاثل ػاثل.
ُ
ومما ًلٟذ الىٓغ خماؾت اإلاالٟحن الىاضخت ،التي جٓهغ ٖلى ؤَغا ٝؤ٢لمهمٞ ،ل
ٌ
ً٨خٟىن باإلادخىي واإلاًمىن؛ بل مً آن آلزغ ُّ
جىض مجهم ٧لمت ج٨ك ًٖ ٠جدمؿهم
ِ
َ ُ
وبزلنهم لهضٞهمٟٞ ،ي م ً :77خدضر ال٨خاب ًٖ الخُىع الظي ؤناب ؤٚغاى
َ
الكٗغ٣ُٞ ،ى ًٖ ٫الكٗغ الؿُاسخي" :ولم ً ً٨الجاهلُىن ٌٗغٞىن هظا اللىن ِمً
الكٗغ ،وطل ٪العجباَه بىٓام الضولت ،وُ٢ام ألاخؼاب الؿُاؾُت بحن ْهغاوي هظه
الضولت ،وانُغاٖها الٗىُ ٠في ؾبُل الخ٨م؛ ٩ٞان ل٩ل خؼب ؾُاسخي قٗغائه
الىاَ٣ىن بلؿاهه".
اهٓغ! ه٨ظا "انُغاٖها الٗىُ ٠في ؾبُل الخ٨م" ،ال ًٟ٨ي ؤن ً٣ى" ٫جىاٞـ"،
وال جغيُه لٟٓت "نغإ" وال ختى جهاعٕ؛ بل "انُغإ" ،وال ٌكبٗه طل ٪بل ً٣ى٫
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َ
ال٣اعت
ما٦ضا" :انُغاٖها الٗىُ ،"٠وال ًتر ٥مىيىٕ الهغإ؛ بل ًَ ْج َبه به
ُ
وَسجله ٖلحهم "في ؾبُل الخ٨م" ،واؾمٗىا ًا ؤبىاء جاعٍش ؤمخ٨م واٖتزاػ٦م به!!!
وال ً٣ىلً ؤخض :بهجي ؤلخ ِ٣هظه الهىع ِمً بحن ما في ال٨خاب وهى ٦شحر٢ ،ض ًبضو
طل ٪بلى ظىاعه ؤمغا هُىا ،ؤي ؤهه ّ
نىع الٗهغ بما له وهى ٦شحر ،وبما ٖلُه وهى
٢لُل.
ال ً٣ىلً ؤخض طلٞ ،٪داقا ؤن ؤنى٘ مشل نيُٗهم.
بن ٖضص الىماطط في الكٗغ ؤلاؾلمي في ال٨خاب زلزت ٖكغ همىطظا ،لم هتر ٥مجها بال
ٌ
٦غم للخُُئت ،وٞحها خضًض ًٖ ؾىء زل ٤الخُُئت ،وؾىء بُل
زلزت٢ :هت ٍ
ٌ
و٣ٞغ وظىٕ ،وبن نىعث ال٨غم ،و٢هُضة لخؿان بً زابذ عضخي هللا ٖىه،
ال٣هت،
وٞحها ؤًًا نغإ وهًا ...٫وه٨ظا ٖلى َى٢ ٫غن وهه ٠ج٣غٍبا ِمً ًىم البٗشت بلى
ًىم طهبذ بىى ؤمُت ال هغي بال خغوبا ونغاٖا ،وٞخدا وٚؼوا ،وهؼاٖا ،وٞغ٢ا ،واتهاما
وصٞاٖاَ ،مً ًهض ١هظا؟؟ َمً ً٣ى ٫هظا؟
ٌ
ؤجضبحر هظا ؤم مهاصٞت؟؟ ؤهي مهاصٞت ؤن هجلى جاعٍش الجاهلُت
مغة زاهُت ههغر:
َ
ُوه َُ ّه َ
ّ
غه ،وه٣ضمه ألبىاثىا ،زم وكىه جاعٍش ؤلاؾلم باالظتراء والخجهُل وهجغٖه
ُ
لخلمُظها؟؟ بهه جضبحر ؤخ٨مذ خل٣اجه ِمً ٢بل ،ووُٞ ٘٢ه ٢اصة الغؤي والبدض
ٌ
و٢لُل ما هم.
والش٣اٞت في بلصها ،بال َمً عخم عب،٪
ُ
بن في قٗغ الجاهلُت ما َ
جدمغ له الىظىه زجل ،وفي ٞدل ؤصبها ما ال ًُ ْم ِ ً٨ؤن
ْ َ
ًُ٣غؤ .ؤو ًُىُ ٤به .وفي خ٨مها وؤمشالها ما ًضٖ ٫لى لام الُب٘ ،وزؿت الىٟـ،
ٌ
(وألامشلت ٦شحرة ،وخايغة في الظهً ،وال هش٣ل بةًغاصها)؛ بل وٗ ًٖ ٠ط٦غها،
ٞلماطا ًُ ْ
ولم ًُ ْي َسخى ٧ل طل٪؟ ُؤً ْي َسخى ؤم ًُ ْد َ
ً َغ ُب ًٖ طل ٪نٟدا؟؟ َ
ىاسخى بذجت ؤن
مً خ ٤ؤظضاصها ٖغب الجاهلُت ؤن َ
بَاع ِمً البهاء والجما،٫
هغ ٘ٞنىعتهم في
ِ
ٍ
ُ
ًهِبىا بالضواع
لحزصاص اٖتز ُاػ ألابىاء بهم (و٢ض ال وٗترى ٖلى هظا اإلاىهج) ول ً٨ما
ؤهه ًُبٖ ٤لى الٗهغ الجاهلي وخضه (.)1

1

بل عؤًىا هظا ألاؾلىب ِمً الخمجُض ،والخُٗٓم في جضعَـ ٖهغ الٟغاٖىت ؤًًا .ؤما ؤلاؾلم و٧ل ما
ّ
ًخٗل ٤بخاعٍسه؛ ٞلِـ له ٖىضهم بال َ
الج ْلض ّ
والغ٧ل واله .ٟ٘ووٗىطع باهلل ِمً السظالن.
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ؤما ٖىض الٗهغ ؤلاؾلمي ٞخضع٦هم ُ
عوح الٗلم وألاماهت الٗلمُت واإلاىهر ؤو ٢ل
ُ
(اإلاجهل) (ٞ ،)1ل ُبض ؤن ٌٗغ ٝالخلمُظ ٧ل شخيء ،وٍا لُتهم ً٨ىهىن ؤوُٞاء للمىهج،
َ
بل ًذجبىن ًٖ الخلمُظ ؤًٞل ما في الخاعٍش ؤلاؾلمي ،وَٗغيىن ٖلُه ما ًغٍضون،
ٞهي ٖملُت حكىٍه بالبتر والدجب ،والاختزاء والخجهُل.
ول٣اثل ؤن ً٣ى :٫وما ُ
طهب وايعي اإلاىهج ومالٟي ال٨خاب؟ ؤو لِؿذ هظه خ٣اث٤؟؟
ؤجى٨غ صخت هظه الىهىم؟؟ ؤجى٨غ وؿبتها بلى ؤصخابها؟؟ ؤجى٨غ مضلىلها الخاعٍذي؟
ؤهً٘ عؤؾىا في الغما٫؟؟
وخُيئظ هغص ؾاثلحن :ؤهظه ٧ل الخ٣اث٤؟ ؤهظه ٧ل الى٢اج٘؟ بل ؤهظه هى الخٟؿحر
الىخُض لهظه ألاخضار؟ ؤلِؿذ هىا ٥آعاء في هظه اإلاىا٠٢؟ زم ؤهظه هي الؿً
ٌ
اإلاىاؾبت لٗغى هظه الخ٣اث٤؟ وبٟغى ؤن هظا جاعٍش؛ ٞما قإه٨م ؤهخم ًا صاعسخي
ألاصب ومضعؾُه؟ ؤهظه وخضها الىهىم ألاصبُت لهظا الٗهغ؟ ؤثظا ظمٗىا ٧ل
ؤصب طل ٪الٗهغ ال هجض بال هظه الىهىم ؤو بال هظه ألاٚغاى؟
ؤمامي آلان ٌ
٦خب مما ٧ان ًُ ّضعؽ في مضاعؾىا ٢بل مُل٘ هظا ال٣غن الٗكغًٍ ،وٞحها
َ
ٌ
ملمذ
ههىم ؤزغي ،جدمل
هظه الىهىم بُٗجها ،ول- ً٨وب٩ل ؤؾٞ -٠حها
وزهىنا ٚحر هظه لهىعة هظا الٗهغ اإلاتهم.
ٞةطا ٢لىا :بن جل ٪ال٨خب ٧اهذ ِمً ٖهغ "صهلىب" ألانُل ،ؤو الضهالبت ألاجبإ؛ ٞما
بالىا الُىم في ٖهغ الىَىُت (الصخُدت) هٖ ٘٣لى مشل هظه الىهىم صون ٚحرها؟
ؤم ؤهىا بٗض ؤن ٨٨ٞىا ؤؾغها ِمً ٢بًت صهلىب وٗ٢ىا في ًض (٢غامُت ال٨ٟغ وجخاع
الش٣اٞت).
َ
ُ
َ
ًخىلى ؤمغَ
بجها ماامغة ،و ِسجذ زُىَها وؤخ٨مذ ،مىظ ٦خب هللا ٖلى هظا البلض ؤن
ُ
ز٣اٞخه وحٗلُمه جلمظة اإلاؿدكغ٢حن واإلاؿخٗمغًٍ واإلاؿخٛغبحن.
وخحن بضا لىا ؤهىا زغظىا ِمً ُ٢ىصهم ٦ىا ٢ض وٗ٢ىا في ًض هاالء ال٣غامُت الظًً
َ
مضوا ؤل ٠طع ٍإ وطعإ مُب٣حن ٖلى مىابغ الش٣اٞت ومىاب٘ ال٨ٟغ.
وهللا وخضه اإلاؿخٗان ٖلى ٧ل بلُت.
1

م٘ الاٖخظاع ألصًب الٗغبُت ٖباؽ مدمىص الٗ٣اص؛ ٞهى ناخب هظا الخٗبحر "اإلاجهل" خحن ٧ان حهؼؤ
بهاالء ألاصُٖاء ،الظًً ًدكض٢ىن بهظه ألالٟاّ الجىٞاء وٍخسظوجها ٢ىاٖا إلزٟاء ظغاثمهم.
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() 1

كيف يشُي التاسيخ في أعيه أبىائىا
ْ
ٖلي ابجي -وهى ُ
صزل ّ
بٗض إلاا ًُِ ٨مل الٗاقغة ِمً ٖمغه -وفي ُٖىه خحرة ،وفي ٢لبه
عظٟت ،وفي ًضه ٦خاب الخاعٍش لله ٠السامـ الابخضاجي ،وحؿاء ٫في مغاعة ،ؤبي :هل
ُ
ُ
ٖشمان ُ
بً
٧ان مٗاوٍت مؿلما؟ وهل ٧ان ٖمغو بً الٗام مؿلما؟ وإلااطا ِ ٢خل
ٖٟان؟ و٠ُ٦؟ َ
ومً ٢خله؟ وهل صخُذ هظا ال٨لم؟ ؤلِـ هاالء ِمً ؤصخاب
الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم؟ ؤلِـ هاالء ِمً الظًً صاٗٞىا ًٖ الغؾى ٫وخاعبىا
الٟ٨اع؟
ُ
ووظضث هٟسخي ؤمام مكاٖغ هظا الُٟل الخاثغ واظما جماما .ؤ٢ى :٫ؤمام مكاٖغه..
ُ
ُ
الٟؼٕ ًُ ُِ ّل ِمً ُٖيُه ،والخحرة
وٗم ؤمام مكاٖغه ،ال ؤمام ؤؾئلخه؛ ٣ٞض ٧ان
جخٛكاه!!
ولم ؤؾخُ٘ ؤن ؤصاعي ما اٖتراوي ِمً ؤلم ووظىم ،مما ظٗل الُٟل الهٛحر ٌكٗغ
َ
بالىضم ٖلى ما ؾبب ألبُه ِمً آالم؛ ُٞضًغ الخضًض هاخُت ؤزغي ،وٍتهُإ للوسخاب
ِمً ؤمامي ،مًُٟا بلى ما ٧ان ٌٗاهُه ِمً خحرة و٢ل :٤مكاٖغ الىضم ٖلى ما ؾبب
ألبُه مً ؤلم؛ ول٨جي جماؾ٨ذ وهاصًخه ؾاثل :ماطا جغٍض؟ َّ
وٖم حؿإ...٫
ِ
وجىاولذ مىه ٦خاب الخاعٍش ،وؤزظث ؤ٢غؤ ِمً م ُٞ ،00الٗجي بها هظا الٗىىان:
"الٟخىت وجىخُض نٟى ٝاإلاؿلمحن بٗضها"...
وبضؤث ؤخاو ٫ب٩ل ما ؤوجِخه ِمً ٢ضعة ٖلى الكغح ،وب٩ل ما ٖغٞخه ِمً ٞىىن التربُت
ُ
وٖل الىٟـ ،وَغ ١الخضعَـ ...خاولذ ب٩ل ما اؾخُٗذ ؤن ؤبؿِ له هظه
ّ
َ
وؤ٢ضمها له ّ
َ
قٗىعه ،وال حكىه الهىعة
مِؿغة ُم َٗللت بُغٍ٣ت ال جهضم
اإلاٗلىماث،
ُْ
الىانٗت التي عؾمها في طهىه و٢لبه ألولئ ٪ألابُا ...٫وعخذ ؤؾ ِهب وؤَىب
ُ
وٍٓهغ الا٢خىإ بما
وؤؾبب وؤٖلل ...واههغ ٝاإلاؿ٨حن ِمً ؤمامي ًخ٩ل ٠الابدؿام،
ُ
٢لخه ،ول ً٨نٟاء ُٖجي الُٟل لم حؿخُ٘ ؤن ج٨خم ما ًمىع في صازله.
وعخذ ؤها ؤؾإَ :٫مً اإلاؿئى ًٖ ٫حكىٍه جاعٍسىا بهظه الهىعة؟ َ
ومً وعاء هظا
الٗغى اإلامؿىر لخاعٍش صًيىا؟

ُ1
و ِك َغث في مجلت ألاػهغ ؾىت  2701م.
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٢ض ً٨ىن ما في هظا ال٨خاب له ْل ِمً الخ٣ُ٣ت ،و٢ض ًم ً٨الخٗىٍل ٖلى شخيء ِمً
هظه اإلاغوٍاث.
ُ ْ َ
ول ً٨إلااطا ؤلانغاع ٖلى ببغاػ هظه الؼواًا صون ٚحرها؟ إلاا حُٗى هظه الجىاهب ؤ٦بر
ِمً حجمها؟ بل إلااطا ؤلانغاع ٖلى حٗلُمها ألوالصها في هظه الؿً اإلاب٨غة؟ وهم لم
ً٣ضعوا بٗض ٖلى بصعا ٥البىاٖض واإلالبؿاث واإلاىاػهاث ،ولم ٌؿخُُٗىا بٗض
الؿُُغة ٖلى اهٟٗاالتهم.
وٗم إلااطا ؤلانغاع ٖلى حٗلُم هظا ألَٟالىا بهظا الخٟهُل؟
زم إلااطا ً٨ىن هظا ألاؾلىب في الخاعٍش ؤلاؾلمي وخضه؟
وٗم .إلااطا ً٨ىن هظا ألاؾلىب في الخاعٍش ؤلاؾلمي وخضه؟؟!!
ل٣ض صعؽ ابجي في الٗام الؿاب ٤في اله ٠الغاب٘ جاعٍش الٟغاٖىت ،وعؤي ُٞه نىعَ
َمً ؤياءوا الضهُاّ ،
َ
ّ
ٓٞل
ْلمها بدًاعتهم وٖلمهم وٖؼتهم وؤمجاصهم؛
وبضصوا
َ
ؤنل ٞغٖىوي!!
ًخٛجى بإخمـ وؤيغابه ،وٍباهي بإهه ِمً ٍ
ٌ
ؤلم ً ً٨لضي الٟغاٖىت ٌ
مىاػٖاث وبخً؟ ٞلماطا الخاعٍش ؤلاؾلمي
ٞتن؟ ؤلم جثر بُجهم
َ
ُ
وخضه؟ إلااطا جاعٍش الٟغاٖحن ًُّ ٣ضم ألبىاثىا ناُٞا هانٗا؟ وإلااطا جاعٍش ؤلاؾلم وخضه
ًٓهغ مض٦غا ّ
مكىها؟
ُ
ُ
ٌ
ُ
ُ
ُ
خل٣اجه
جضبحر ؤ ْخ َِ ٨مذ
جضبحر ؤ ْخ َِ ٨مذ خل٣اجه ِمً ٢بل،
ؤهي نضٞت؟ ؤم جضبحر؟ بهه
ُ
ِمً ًىم ِ ٦خب ٖلى هظا البلض ؤن ً٨ىن "ال٣ؿِـ صهلىب" مؿدكاعا لىػاعة اإلاٗاعٝ
ُ
َ
(التربُت والخٗلُم)!! ٣ٞض ّ
قض َص هظا اإلاؿدكاع ٢بًخه وَالذ مضجه ،ختى اهُبٗذ
ُ
ُ
ْلله ظازمت؛ ٞؼا ٫وإلاا جؼُ ٫
آزاعه وٞلؿٟخه.
بهماجه وبُ٣ذ
ّ
ل٣ض ٧ان وي٘ "صهلىب" مؿدكاعا لىػاعة اإلاٗاع ًٖ ٝوعي وبصعا ٥إلاهمخه؛ ٣ٞض َٖلم
ّ
ؤؾاَحن الاؾخٗماع ؤن ٢خل الكٗىب بالغنام ًشحرها؛ ول٢ ً٨خلها بخمؼٍ ٤جاعٍسها
واظخشار ظظوعها وحك٨ُ٨ها في هٟؿها ومباصئها وهدى طلِ ٪مً ألاؾالُب اإلاا٦غة
ُ َْ
ُ
عنانت وال ًُ ْ
ً َغب ٞحها ٖها ؤو ؾىٍ ،ؤٌؿغ وؤؾهل ،وفي الى٢ذ
التي ال جُلٞ ٤حها
ْ َ
هٟؿه ؤزُغ.
ل٨شحر ِمً صها٢حن الاؾخٗماع و٢اصجهً ،هغخىن
ولِـ بٗؿحر ؤن وؿدكهض بإ٢ىا٫
ٍ
ٞحها بإن الخٗلُم ومىاهجه ِمً وؾاثلهم في ٢خل الكٗىب ووؤص مباصئها وٖ٣اثضها.
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َُ ّ
ُ
قاٖغ الهىض ال٨بحر "ؤ٦بر خؿحن" اإلال٣ب بلؿان الٗهغ؛ ٣ٞا٫
ول٣ض ؤصع ٥طل٪
َ
بُغٍ٣خه الؿازغة اللطٖت ما جغظمخه" :بالبلصة ٞغٖىن الظي لم ًهل ج٨ٟحره بلى
جإؾِـ ال٩لُاث ،وبوكاء اإلاضاعؽ واإلاٗاهض ،و٢ض ٧ان طل ٪ؤؾهل َغٍ٣ت ل٣خل
ُ
وؾىء ألاخضوزت في الخاعٍش".
ألاوالص!! ولى ٗٞل طل ٪لم ًلخ٣ه الٗاع
وٍ٣ى ٫الكاٖغ مدمض ب٢با" :٫بن الخٗلُم (ٌٗجي ٖلى الُغٍ٣ت الٛغبُت) هى
الخامٌ الظي ًظًب شسهُت ال٩اثً الخي ،زم ً٨ىجها ٦ما ٌكاء ،بن هظا
الخامٌ هى ؤقض ٢ىة وجإزحرا ِمً ؤي ماصة ُ٦مُاثُت ،هى الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًدى٫
َ
ظبل قامسا بلى ْ ٦ى َمت ِمً التراب".
مٗلىماث وؤ٩ٞاع وآعاء
بن الخٗلُم لِـ ٖملُت ٖكىاثُت جل٣اثُت ،ولِـ مجغص
ٍ
صخً بها ُ
ٌُ َ
َ
طهً الخلمُظ؛ ول ً٨الخٗلُم في وا ٘٢ألامغ ً٣ىم ٖلى ٞلؿٟت ومباصت طاث
َُ
ُ
ُ
ّ ُ َ
ىي٘ اإلاىاهجُ ،وج ْس ُ
خاع اإلاٗلىماث ،وجي َؿ ٤بدُض ح َٗ ّم ٤هظه
زُىٍ واضخت بِىت ،ج
الٟلؿٟتُ ،وج َّ ٣غع هظه اإلاباصت ،ال في ألاطهان والٗ٣ىٞ ٫دؿب ،بل ِمً ُ
٢بل ججٗلها
َ
ال٣لىب ،وحؿُُغ ٖلى الٗىاَ ،٠وجغبي الاججاهاث ،وجسل ٤الاهخماماث التي
جمؤل
جخ ٤ٟم٘ هظه الٟلؿٟت وجل ٪اإلاباصت.
ٞهل ِمً ٞلؿٟت الخٗلُم وؤهضاٞه ٖىضها حكىٍه جاعٍش ؤلاؾلم وعظاله؟
ّ
بن َمً ًَُ ِل٘ ٖلى هظا ال٨خاب "الخاعٍش لله ٠السامـ الابخضاجي" ٌعجب ٠ُ٦
ُ
ِ ٦خب وبإي عوح؟؟!! وٍٟ٨ي ؤن هً٘ ؤمام اإلاؿئىلحن الخ٣اث ٤آلاجُت ب٩ل بًجاػ
وبضون حٗلُ:٤
(٣ٖ )2ض الٟهل الشاوي بٗىىان "السلٟاء الغاقضون والٟخىخاث ؤلاؾلمُت" ِمً
ُ َ
ُ
ٞج ْملت ما ِ ٦خب في الٟهل ٧له 22
نٟدت  ،272 -202وبه نٟدخان زغاثِ،
نٟدت ..ول ٪ؤن حعجب معي خحن حٗلم ؤن الخضًض ًٖ الٟخىت اخخل زمـَ
نٟداث ،ؤي هدى الشلض!! ؤلِـ ِمً خ ٤الخلمُظ الهٛحر ؤن ًٟؼٕ وٍجزعج ،خحن
ٍ
َ
ُ
ُّ
ًَغي زلض ٖهض السلٟاء الغاقضًً ٞخىا ونغاٖا!! وؤي عقض بطا؟؟
( )1في نٟدت  200ؾُغ ٣ً 21ى" :٫بىَ٘ ُّ
ٖلي بً ؤبي َالب بالسلٞت ،ألهه ابً
ُ
وػوط ابيخه ٞاَمت" ٦ظا!! وَؿإ ٫الخلمُظ
ٖم الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم،
َ
ّ
الهٛحر ببؿاَت :ؤلم ًُّ ً٨
ٖلي بً ؤبي َالب ابً ٖم الغؾى ،٫وػوط ابيخه ًىم وٞاة
الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم؟؟
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ُ
( )7في نٟدت  222ؾُغ " :21وبظل ٪ؤنبذ مٗاوٍت زلُٟت للمؿلمحن ،واجدض
ُ
ُ
الٗغب"؛ ٞإًً اإلاؿلمىن ِمً ٞاعؽ في
الٗغب جدذ ُ٢اصجه"!! ما هظا؟! "اجدض
ومً البربغ في اإلاٛغب؟؟
اإلاكغ١؟ ِ
ُ
( )1في نٟدت  221ؾُغ ٧" :1ان يٗ ٠صولتي الٟغؽ والغوم في ٖهغ السلٞت
َ
ُ
وَصجٗها يٗ٠
الغقُضة ُمص ّجٗا للٗغب ٖلى ٚؼو بلصهما"!! ٦ظا؟ زلٞت عقُضة
ّ
َ
ًدىاصي
ظحراجها ٖلى ؤن وٛؼوهم!! ٞإًً الغقض؟ وَٗلم هظا ألوصها في الى٢ذ الظي
ُٞه الٗالم بالضٖىة بلى الؿلم وعٖاًت خ٣ى ١الًٟٗاء ،في هظا الى٢ذ هٟتري ٖلى
السلٟاء الغاقضًً ،وه٣ى ٫ألبىاثىا" :بجهم اؾخًٟٗىا ظحراجهمٞ ،هجمىا ٖلحهم".
( )5في نٟدت  224ؾُغ ٣ً 25ى ٫وهى ًخدضر ًٖ ؾبب ٞخذ مهغ٦" :ما هبه
ٖمغو ُ
بً الٗام السلُٟت بلى زغاء مهغ ،و٦ثرة زحراتها"؛ ه٨ظا ٌ
ٌ
وجهب ،خغب
ٞخذ
وؾِ ،٪ٟمً ؤظل الثروة والسحراث!! وبوي ألحؿاءِ :٫مً ؤًً للمال ٠هظه
ٖمغو وٖمغ؟ ؤم اؾخيخج طلِ ٪مً ؾحرتهما؟ ؤم وظضه
اإلاٗلىماث؟ ؤ٦ك ًٖ ٠هُاث
ٍ
مؿُىعا مهغخا به مغوٍا ٖجهم في ٦خب الخاعٍش؟
بِىما ٌٛمؼ هُت ٖمغو وٖمغ هظه الٛمؼةً ،مغ ؾغَٗا ٖلى ما زبذ نغاخت وٍُ٣ىا ِمً
مٗاوهت ؤهل مهغ لٗمغو وجغخُبهم بغظاله ،وخؿً اؾخ٣بالهم للمؿلمحن (الضٖاة)
وال ؤ٢ى ٫الٟاجدحن ،وبه٣اط ٖمغو وظىىصه مهغ وؤهلها ِمً َٖ َؿ ٠الىمان
وَُٛاجهم.
( )4في نٟدت  224ؾُغ  4وما بٗضهً ،ظ٦غ ٢هت ٖؼ ٫زالض بً الىلُض بضون ؤن
ُ
ْ
ٌ
٦خاب مىظؼ ِمً صعوؽ
ً٣خًحها الؿُا١؛ بل ًُ٣دمها ب٢داما ،وٍتر٦ىا في خحرة ،ؤهظا
الخاعٍش .ؤم ّ
مُى ٌِ ٫مً مُىالجه؟
( )0في نٟدت  201ؾُغ " :5احؿٗذ الضولت في ٖهضه (ٌٗجي ؤبا ب٨غ عضخي هللا ٖىه)
احؿاٖا ٦بحرا ٖلى خؿاب صولتي الغوم والٟغؽ".
اهٓغ "ٖلى خؿاب صولتي الغوم والٟغؽ" ،وا٢غؤ الهٟدت ٧لها لتري ؤن الٗباعة
م٣دمت في الؿُا ١ال مدل لها.
هظه مجغص هماطط ِمً هظا ال٨خاب ،وال٨خاب مىظىص في ٧ل ًض ،مُبىٕ مىه في هظا
الٗام وخضه ؤ٦ثر ِمً هه ٠ملُىن وسست.
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وال٨خاب ؤًًا مجغص همىطط إلاا ًُ َض ّعؽ ألبىاثىا؛ ٞهىا ٥مشله ،وؤزُغ مىه ؾىٗىص بلى
٦كٟه في و٢ذ ٢غٍب بن قاء هللا.
وعبما ً٣ى٢ ٫اثل :ما طهب اإلاىهج واإلاال٠؟ وهظه هي خ٣اث ٤الخاعٍش؟ و٢ض ؤ٢ى:٫
وٗم ول ً٨جب٣ى ؤؾئلت:
 هل هظه هي الخ٣اث ٤الىخُضة؟ وهل هظه هي الؿً اإلاىاؾبت لضعاؾتها؟ وهلًخ ٤ٟطل ٪م٘ الٟلؿٟت واإلاباصت التي ً٣ىم ٖلحها الخٗلُم والتربُت في بلصها؟ هظا
ٖلى ٞغى ؤجها خ٣اث٤؟
َُْ
 -زم مغة زاهُت إلااطا جاعٍش ؤلاؾلم وخضه ً٨خب بهظه الهىعة؟ هل ِمً ؾمُ٘؟
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()1

وظشاث في التاسيخ اإلسالمي
بؿم هللا الغخمً الغخُم ،باؾم هللا وخضه ،وال شخيء مٗه صاثما وؤبضا ،هدمضه
ؾبداهه وحٗالى ،ووٗىط به ِمً قغوع ؤهٟؿىا ،وؾِئاث ؤٖمالىاَ ،مً حهضه هللاٞ ،هى
اإلاهخض .اللهم بًا ٥وٗبض ،ول ٪ههلي ووسجض ،وٖلُ ٪جى٧لىا وبلُ ٪ؤهبىا ،وبلُ٪
اإلاهحر ،اللهم بها وٗىط بِ ٪مً السُإ والسلل والؼلل وؾحئ ال٣ى ٫والٗمل ،وههلي
ووؿلم ٖلى نٟىة زل ٪٣ؾُضها مدمض الىبي ألامي ،اللهم ّ
نل ٖلُه وٖلى آله،
ِ
َ
َ
واهخضي بهضًه ،وٖمل بؿيخه بلى ًىم الضًً ...وبٗض:
ومً صٖا بضٖىجه،
ؤخُُ٨م بخدُت ؤلاؾلم ،وجدُت ؤلاؾلم الؿلمٞ ،ؿلم هللا ٖلُ٨م وعخمخه وبغ٧اجه.
مجزلت الخاعٍش (:)2
في الخ٣ُ٣ت خُىما هخدضر ًٖ الخاعٍش ًجض ؤلاوؿان هٟؿه بحن الٗضًض ِمً اإلاؿاثل
والً٣اًا؛ ٞخاعٍسىا بٗم٣ه وبٗغيه وبُىلهً ،دخاط مً ظهىصا مخخابٗت مسلهت
هٓغاث في ظىاهب هظا
لخد٣ُ٣ه وجصخُده .وهداو ٫اللُلت -بن قاء هللا -ؤن هل٣ي
ٍ
الخاعٍشٞ ،جرظى ؤن ه٨ىن مى٣ٞحن ُٞما ه٣ى.٫
ُ
ول٢ ً٨بل ؤن هبضؤ الخضًض إلااطا ال وؿإ ٫ؤهٟؿىا ٢بل ؤن ٌؿإلىا ٚحرها :إلااطا
الخاعٍش؟ ٢ض ً٣ى٢ ٫اثل :خضزىها ًٖ الخايغ ،خضزىها ًٖ اإلاؿخ٣بل ،ؤجغٍضون ؤن
وِٗل في اإلااضخي وهيسخى ما هدً ُٞه ،وهيسخى ما هدً م٣بلىن ٖلُه؟؟
ْ
في الىا ٘٢بن هظا الؿاا٢ ٫اثم ،وهى مُغوح م٘ ألاؾ ،٠ومىظىصًُ ،ل٣ي به
البٌٗ خُىما هخدضر ًٖ الخاعٍش ،وهضٖى بلُه ٣ُٞىلىن ...:الخاعٍش ...الخاعٍش..
1

مدايغة ؤلُ٣ذ ب٣اٖت اإلادايغاث بمغ٦ؼ الضوخت الش٣افي ،وطل ٪بضٖىة ِمً بصاعة الش٣اٞت
والٟىىن بىػاعة ؤلاٖلم والش٣اٞت بضولت ُ٢غ  2720 / 7 / 22م.
2
ؾُلخٔ ال٣اعت ؤن ؤؾلىب هظه اإلادايغة ؤ٢غب بلى لٛت الخضًض مىه بلى اللٛت اإلا٨خىبت ،طل٪
ُ
َُْ
ؤجها ٧اهذ ٗٞل ٦ظلٞ ،٪لم ج٨خب ٢بل بل٣ائها (اللهم بال عءوؽ ؤ٢لم ج َم ِشل ٖىانغها الغثِؿُت) وما
ٌ
َ
هى بحن ًضي ال٣اعت ال٨غٍم آلان ،جٟغَ ٜمً الكغٍِ َ
اإلاسجل٢ ،ام بهٚ -ضاعة الٟىىن -خحن وكغها
ِ
يمً ال٨خاب الؿىىي ،الظي ًدىي مسخاعاث ِمً ؤٖما ٫اإلاىؾم الش٣افي.
و٢ض آزغث ؤن ؤجغ٦ها ٦ما هي ،وال ؤجضزل بةٖاصة نُاٚتها ،في زىب اللٛت اإلا٨خىبتٗٞ ،ظعا ،وعظاء
ملخٓت طلٖ ٪ىض ال٣غاءة.
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الخاعٍش ...لِـ وعاء٦م بال الخاعٍشٌ ،كٛل٨م اإلااضخي  ..ِ٣ٞؤًً الخايغ ..ؤًً
اإلاؿخ٣بل؟؟ في الىا ٘٢بن الخاعٍش خُىما هخدضر ٖىه ،وخُىما هخدضر خىله،
وخُىما هضعؾه ،وخُىما وِٗل ُٞه ،هدً ال هبخٗض ًٖ الخايغ؛ ٞالخاعٍش مغجبِ
بالخايغ ،وز ٤بهٞ .ضعاؾت الخاعٍش هي في الىا ٘٢البضاًت الصخُدت لهىاٖت
الخاعٍشِ ،مً ًُ ْد ِؿً صعاؾت جاعٍسهْ ًُ ،د ِؿً نىاٖت خايغه ومؿخ٣بله؛ ٞىدً ال
هضعؽ الخاعٍش ِمً باب التر ٝال٨ٟغي ،ؤو لتزظُت ؤو٢اث الٟغا ،ٙؤو للمخٗت الظهىُت؛
ٌ
طل ٪ؤن اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل ه ِ٣مخخابٗت ٖلى زِ الؼمً الضاثم ،ال زباث
للماضخي وال للخايغ وال للمؿخ٣بل .الخايغ ؾُهبذ مايُا واإلاؿخ٣بل ؾُهبذ
خايغا ،زم بٗضها ًهبذ مايُا.
ٞالخاعٍش مغجبِ بالخايغ واإلاؿخ٣بلٞ ،هى بهظا ٖلم الخايغ ،وٖلم اإلاؿخ٣بل،
وؤبضا لِـ ٖلم اإلااضخي .وفي هظا ً٣ى ٫الٗلمت مدب الضًً السُُب ٖلُه عخمت
ٌ
هللا" :لً جخجضص للمؿلمحن جهًت بال بطا ٖغٞىا ؾلٟهم ٖلى خ٣ُ٣خه ،واجسظوا مىه
ُْ
٢ضوة لهم ،ولً ٌٗغٞىا ؾلٟهم ٖلى خ٣ُ٣خه بال بخُهحر الخاعٍش ؤلاؾلمي مما ؤل ِه٤
به ...خُىما ه٣ى ٫جُهحر الخاعٍش ؤلاؾلمي ،هدً ٖلى وعي ،بإهىا ال هغٍض جاعٍسا
َ
مىا٢بُا ًخدضر ًٖ اإلاٟازغ وألامجاص؛ وبهما هغٍض صعاؾت الخاعٍش ٧له؛ صعاؾت الخاعٍش
ب٩ل ما ُٞه وجدلُله".
َ
وٍ٣ى ٫ؤًًا ؤؾخاطها مدب الضًً السُُب" :و٢ض ؤنبذ ِمً اإلاٟغوى ٖلى ٧ل مً
ٌؿخُُ٘ جصخُذ جاعٍش نضع ؤلاؾلم ؤن ٌٗخبر طلِ ٪مً ؤًٞل الٗباصاث ،وؤن ًباصع
ٌ
مشا ٫نالر ِمً
له ،وٍجتهض ُٞه ما اؾخُإ ،بلى ؤن ً٨ىن ؤمام قباب اإلاؿلمحن
ّ
َ
وٍجضصون
ٖهضه ،وٍهلخىن ؾحرتهم بهلح ؾحرجه".
ؾلٟهم٣ً ،خضون به،
ُ
هٟؿه ٖبر ٖىه في ٖهغها الخايغ ،في ؤًامىا هظه ،اإلا٨ٟغ اإلاؿلم
هظا اإلاٗجى
ّ
الض٦خىع عقضي ٩ٞاع خُىما ٢ا" :٫بن ُٚبت الخٗغ ٝالاؾدُٗابي ٖلى اإلااضخي هي ؤخض
ؤيلٕ اإلاشلض الظي ًبىػي ؤن وٗغٞه ،ؤو ؤخض ؤيلٕ اإلاشلض الٛاثب في َغٍ٤
ُ ْ
جهًدىا ،وما ههبى بلُه ِمً مؿخ٣ل" ،وٍ٣ى" :٫هدً ختى ًىمىا هظا لم هس ًِ٘
َ
ُ ْ
ْ َ
صو َعجىا الخًاعٍت ،وهي ٢ىة الاعج٩اػ التي هىُ ِل ٤مجها ،لم هس ًِٗها لٗملُت الخاعٍش،
وال لٟلؿٟت الخاعٍش؛ بمٗجى ؤهه ٧ان ِمً اإلاٟغوى ؤن حٗاص نُاٚت الخاعٍش الخًاعي
لىا ٖلى مؿخىي ٖلمي" ،وله في هظا ٦لم ظُض ه٨خٟي مىه بهظا اإلاٗجى.
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وبطا ٧ان لىا ٖ-لى ٚحر ما ؤخب -ؤن وؿدكهض بإخض ٞلؾٟت الٛغب ،هجض "ظىؾخاٝ
لىبىن" ً٣ى" :٫في ماضخي ألامم ؾغ خىاصثها الخايغة".
ٞالخاعٍش في الىا ٘٢طا٦غة ألامت ،ولىا ؤن هخهىع خُىما ً٣ٟض ؤلاوؿان الظا٦غة -
والُٗاط باهلل -هدً وٗغ ٝمغ ٣ٞض الظا٦غة".
َ
ٖىضما جًُ٘ مىه طا٦غجه ًهبذ َٟل نٛحرا ًدخاط بلى مً ٌٗلمه .وؤٖغ ٝعظل
٧ان ؤؾخاطا ٢ضًغا ،وال٨شحر ِم َمً هىا ٌٗغٞىهه ،ؤنِب بهظا اإلاغى؛ ٩ٞان مشاال خُا
لهظا ،وؿإ ٫هللا له الكٟاء٣ٞ ،ض ناع َٟل ًدخاط بلى َمً ٌٗلمه ال٣غاءة وال٨خابت.
ُ َ
ُ
ّ
ًدكىف جاعٍسها ،وًٍُ٘ جاعٍسها ،ح َؿلم ُ٢اصها لٛحرها .هظا
ه٨ظا ألامم خُىما
ًىظهها ٌؿاعا وهظا ًىظهها ًمُىا .وهظا ما هدً ُٞه والُٗاط باهلل.
ومما ًا٦ض ُ٢مت الخاعٍش ؤهه ُٖ َِ ٣ض طاث ًىم ماجمغ ٖاإلاي ألؾاجظة الخاعٍش وزغظىا
ْ
ب٣غاع ً٣ى" :٫بهه لى ؤم ً٨جإلُ٦ ٠خاب واخض ُمى ِه ٠للخاعٍشّ ًُ ،ض َعؽ في ؤهداء
الٗالم ،إلاا ٢امذ ؤًت خغوب ٖلى ؤلاَل .١بن الخغوب الُاخىت بحن الضو ٫جىظض
ُ َْ
ُ
هى٘ ؤوال في ٦خب الخاعٍش".
ظظوعها في ٦خب الخاعٍش ،والاهخهاعاث والهؼاثم ج
وؤْىىا ظمُٗا ٖلى ط٦غ مما ٢غؤهاهِ ،مً خىالي ؤعب٘ ؾىىاث ًٖ ألاػمت التي ٢امذ
بحن الهحن والُابان ،خى ٫حُٛحر بًٗت ؤؾُغ في ٦خاب مضعسخي ًاباوي في ال٨خاب
اإلاضعسخي؛ ؤعاصث الُابان ؤن حٛحر بًٗت ؤؾُغٞ ،دضزذ ؤػمت ...اهٓغوا الىعي،
صولخان ٦بحرجان ٧ل مجهما ٖلى وعي بُ٣مت الخاعٍش ،هظه ٖلى وعي بإن هظه ألاؾُغ
ال٣لُلت وال٩لماث التي وٗضها يئُلت لها ؤزغ في نُاٚت الٗ٣ى ٫وفي بىاء ؤلاوؿان؛
الب ْٗض زاعط الخضوصُ ،
ٞإعاصث ؤن حٛحرها .وألازغي ٖلى ُ
ُٖجها ٖلى ٦خب الضولت
ألازغي!!
هظا في الىاً ٘٢يبػي ؤن ًضلىا ٖلى ُ٢مت الخاعٍش.
وهجض في ٖاإلاىا هدً عجبا ...مىظ ٞترة ٢غؤث زبرا عجُبا ً٣ىٞ" :٫غ ٙاإلاؿدكغ٢ىن
الغوؽ في ّ
٧ل ِمً مىؾ٨ى ولُيىجغاص ِمً بٖضاص ؤعبٗت مجلضاث ضسمت ًَٖ جاعٍش
صولت مُٗىت ِمً الضو ٫الٗغبُتِ ،مً الٗهغ الدجغي ختى الى٢ذ الخايغ".
وؤٖلىذ ؤ٧اصًمُت الٗلىم للجداص الؿىُُٞتي ،ؤجها ٢امذ بهظا الٗمل بىاء ٖلى َلب
ج٣ضمذ به هظه الضولت في ؤواؾِ الؿبُٗىاث ،وؾى٨ً ٝىن ؤلانضاع ألاو ٫الظي
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َ َ
ومً ز ّم ًُت ْر َظم بلى اللٛت ؤلاهجلحزًت ،زم
ججغي َباٖخه خالُا باللٛت الغوؾُتِ ،
الٗغبُت!!
هظا مٟهىمىا هدً للخاعٍش؛ صولت ٖغبُت جُلب ِمً ؤ٧اصًمُت الٗلىم الغوؾُت ؤن
جً٘ لها جاعٍسها ،وهم ال ٌٗغٞىن الٗغبُت٨ُٞ ،خبىن لىا جاعٍسىا بالغوؾُت ،زم
ًترظمىهه بلى ؤلاهجلحزًت ،زم مجها ًترظمىهه لىا بالٗغبُت؛ ٞهظا ِمً البلء الظي
ًجٗلىا وؿخُٗظ باهلل.
صإ بلى بٖاصة ٦خابت
ً٣ى ٫الكهُض ؾُض ُ٢ب ،عخمه هللا" :بن هىا ٥ؤ٦ثر ِمً ٍ
الخاعٍش ؤلاؾلمي :إلاهلخت الخ٣ُ٣ت ،وإلاهلخت الٗلم ،لسضمت الٗلم والخ٣ُ٣ت في
طاتها ،وإلاهلخت ألامت ؤلاؾلمُت ،وإلاهلخت الٗالم ؤلاؾلمي؛ ٞالخ٣ُ٣ت وخضها
ُ ّ
ج َدخم ٖلُىا ؤن وُٗض ٦خابت الخاعٍش ؤلاؾلمي ِمً ػاوٍت ؤزغي؛ هظه واخضة ،والشاهُت
ؤهىا هدً ألامت ؤلاؾلمُت بهما هىٓغ بلى ؤهٟؿىا ،وبلى ؾىاها بٗضؾت نىٗتها ؤًض
ؤظىبُت ًٖ ُٖ٣ضجىا وجاعٍسىا .ولِـ ِمً مهلخت هظه ؤلاوؿاهُت ؤن جغي الخُاة
ّ
ٌ
٧لها ِمً ػاوٍت واخضة ،ال ج٨ك٧ ًٖ ٠ل ظىاهبها ،وؤن حؿىصها ٨ٞغة زاَئت ًٖ
مايحها وخايغها ،وؤن ججهل الضوا ٘ٞال٩امىت لؿحرها".
ِمً مٓاهغ حكىٍه الخاعٍش:
هظا ًٖ ؤزغ الخاعٍش وُ٢مت الخاعٍش ،وعصا ٖلى الؿاا ٫الظي ً٣ى :٫إلااطا الخاعٍش؟
ٌ
ؾاا ٫آزغ هى :وما ؤصعا ٥ؤن جاعٍسىا مكىه؟ وإلااطا ...جاعٍسىا آلان
ول٢ ً٨ض ٌَ ْٗغى
ًُ َض ّ ؽًَ ،ضعؾه ؤؾاجظة مؿلمىن ،وٍ٨خبه ٖلماء مؿلمىن ّ
وٍض َعؽ في الجامٗاث
ع
٧ا،ٝ
٧ا ٝوٖضص ِمً اإلادايغاث ٍ
ٖضص ِمً الخهو ٍ
واإلاضاعؽ ،والخمض هلل في ٍ
وآلاِ ٝمً ال٨خب مىظىصة ،ومئاث ِمً اإلاغاظ٘ في الخاعٍش مٗغويت.
َمً ٢ا ٫ل ٪بهه ّ
مكىه؟..
الخ٣ُ٣ت هظا ؤمغ ًُى ٫قغخه ،وال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤقغخه آلان ،ول ً٨ؾإٖغى ِ٣ٞ
لىماطط ِمً آزاع هظا الدكىٍه ،وؤٖغى لىماطط ِمً ؤ٢ىا ٫بٌٗ الٗلماء ،وبٌٗ
ال٨خاب ،وبٌٗ ألاصباء ،وبٌٗ الصخُٟحن ،وؤعظى ؤن ً٨ىن طل ٪ؾغَٗا :ؤخض
الٗلماء اإلاٗانغًٍ جىفي عخمت هللا ٖلُه ،وهى عظل ٞايل؛ ٞايل في ٖلمه وفي
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زل٣ه وال هؼ٧ي ٖلى هللا ؤخضا ،هظا الغظل الٗالم ِمً عظا ٫ال٨ٟغ اإلاٗانغًٍ ( ،)1في
٦خاب له ًٖ مىاهج ال٨ٟغ ؤلاؾلمي٣ً ،ى ٫في هظا ال٩اجب بٗض الاٞخخاخُت مباقغة:
صازل
"ولم ً ً٨ؤلاؾلم صًىا مٛل٣ا ،بل ؾغٖان ما اهٟخذ الٗالم ؤلاؾلمي ل٩ل
ٍ
بٗض َ
وؾجري ُ
َ
ؤخض زلٟاء ألامىٍحن ًًُ ٤نضعه خحن ٌؿم٘ ؤن الٗضص ألا٦بر ِمً
ُٞه،
ّ
اإلادضزحن وال٣ٟهاء اإلاٗانغٍحن له هم ِمً ؤنىٞ ٫اعؾُت ..وفي ألامىٍحن عوح ظاهلُت
ْ
ٖمُاء" ا .هـ بىهه .ه٨ظا َبل٣اء!! ًل٣حها خ٨ما ٢اؾُا .والظي ًلٟذ الىٓغ ؤن هظا
َ
هٓام
لِـ ٦خاب جاعٍش ،ولِـ ٦خاب ؾُاؾت ،ولِـ ٦خاب ًىا٢ل الخ٨م ،وال
ٌ
٦خاب في جاعٍش ال٨ٟغ ،لِـ ًٖ بجي ؤمُت.
الخ٨م؛ ل٨ىه
ْهىع هظه الٗباعة واهُل٢ها واهٟلتها ٖلى ؾً ال٣لم ه٨ظاُ٦ ،ل٣ت اإلاض٘ٞ
ال٣اجلتً ،ضٖ ٫لى َ
مضي خًىعها في الظهً ،وٖلى مضي ؾُُغتها ٖلى ٨ٞغ
ناخبها ...هى ال ً٨خب في الخاعٍش؛ ل ً٨صعاؾخه في الخٗلُم الابخضاجي واإلاخىؾِ
والشاهىي ؤججذ الىاع في ٢لبهٞ ،اهُل٣ذ ٧لماجه ٣٦ظًٟت اإلاض ،٘ٞوهى ٖالم ظلُل؛
ٞما بالىا بٛحره...؟ واهٓغوا ال٩لمت :ظاهلُتٖ ...مُاء ..ونُاٚت الٗباعة وما ٞحها ِمً
ج٣ضًم وجإزحر٧ ،ل هظا ٌكهض بما هي مصخىهت به ِمً ٖىاَ ٠الب ٌٛوال٨غاهُت.
ؤًًا ٢ا ٫ؤخض الٗلماء ألاٞايل ألاظلء ،و٢ض َس ّجل هظا في ؤخض ٦خبه ،وهى ؤًًا
زىٝ
عظل ٞايل ،ال وُٗب ٖلُه ال في زل ،٤وال في صًً ،وال في خغاعة بًمان ،وال في
ٍ
َُْ
ٖلى هظه ألامت؛ بل هى ِم َمً ٌِٗكىن لجهًتها وخًاعتها؛ ول٨ىه م٘ طل ٪جٟلذ مىه
ال٩لمت؛ ٣ُٞى" :٫وٖىضي ؤن مهغٕ السلٞت ؤلاؾلمُت ًجب ؤن ٌُ َس ّجل في الخاعٍش
ٖلى ؤهه ظغٍمت اهخداع ،ال ظغٍمت ٢خل؛ ٞاإلاؿلمىن هم ناوٗى الهؼٍمت التي هؼلذ
بهم ؾىاء ٧ان في هظا ال٣غن ،ؤو في ال٣غون الىؾُى".
وه٨ظا ًُ َبرت ؾاخت ألاٖضاء ،ؾاخت الٛغب ،وؾاخت الٟغؽ وصؾاجؿهم ،وؾاخت
َ
الغومان وظغاثمهم ...ه٨ظا ًيسخى -ؤو في الخ٣ُ٣ت ال ٌٗلم٦ -م ّ ٢ضمذ ؤمخىا ِمً
َ
َ
قهضاء ،و٦م زايذ ِمً مٗاع.٥

1

هى الٗالم الجلُل الض٦خىع ٖلي ؾامي اليكاع ٖلُه عخمت هللا وعيىاهه ،وال٨خاب اإلاكاع بلُه هى
٦خابه الُ٣م "مىاهج البدض ٖىض م٨ٟغي ؤلاؾلم" م .1
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ُ ْ
خ٣ا حٗغيذ ؤمخىا في جاعٍسها لهؼاثم؛ ٞمشل هدً ؤز ِغظىا ِمً ألاهضلـ ،ول ً٨بٗض
ؤن ٚؿلىاها بضماء الكهضاء ،وزًىا بها مٗاع ٥لى ُص ِعؾذ ألبىاثىا ٖلى خ٣ُ٣تها،
لٗغٞىا ٨ً ٠ُ٦ىن الجهاص ،ولى ؤجها مٗاع ٥اهتهذ بالهؼٍمت ...بهما هي قغ ٝلهاالء
ألاظضاص الظًً ُج َه ّىن ِمً قإجهم وههمهم بما ههمهم به ِمً العجؼ والٟكل .ولى
ّ
ؤخؿىا صعاؾت جاعٍسىا في ألاهضلـ ،ليكإث ألاظُا ٫التي حٗغ ٠ُ٦ ٝحؿخُٗض مجض
ألاظضاص ،وجشإع لآلباء ..ؤما ؤلاػعاء والسسغٍت والاؾتهاهت بما ٢ضمه ؤؾلٞىا الٗٓام
والخد٣حر ِمً قإن ظهاصهم والتهىًٍ ِمً نمىصهم وهًالهم؛ ٞهظا هى الضاء الىبُل
ْ َ ْ
اؾدك َغي في ؤبىاثىا٩ٞ ،ان ما هدً ُٞه!!
الظي
بن هظا ألاؾلىب في جد٣حر ألاؾل ٝوتهىًٍ ؤمغهم وبه٩اع ظهىصهم وظهاصهم ًاصي -
بل هى ٢ض ؤصي بالٟٗل -بلى قٗىع بالًٗ ٠والعجؼ ،وٖضم ال٣ضعة ٖلى ظم٘
ٌ
نٟاث طاجُت لىا ،وما بالظاث ال ًخسل٦ ٠ما
ال٩لمت ووخضة اله٨ٞ ،٠إن هظه
ً٣ى ٫اإلاىاَ٣ت.
ُ
ْ
ُ
بن مٗاع٦ىا م٘ "الخخاع" و"الهلُبحن" لم جض َعؽ بال ِمً اإلاىٓىع الٛغبي ،ولى ص ِّعؾذ
ُ
٢خل م٘ ؾب ٤ؤلانغاع ،جىاَإث ٞحها
ٖلى خ٣ُ٣تها ،ل٣لىا بن طهاب السلٞت ظغٍمت ٍ
ُ
ُ
همجُت الخخاع ،وٖهبُت الهلُبُحن؛ ول ً٨في الىا ٘٢ؤًًا م٘ هظا ،وهدً ال هسلي
ؤهٟؿىا ِمً اللىمٞ .ةطا ٧ان هىاٗٞ ٥ل ٞإًًا ٢بى ٫الٟٗل ٖلُىا هدً.
وؤًْ ؤن ِمً ؤزُغ ال٨خب التي ْهغث في هظا الٗهغ ٦خاب "ؤلاؾلم وهٓام
الخ٨م" زغط ناخبه ٖلى بظمإ اإلاؿلمحن ،وهى ٦خاب مكهىع .هجض ؤن وعاء هظا
َ
َ
ال٨خاب ٖلى ناخبه ؾىء صعاؾخه للخاعٍش؛ ٣ُٞى" :٫لىال ؤن
ال٨ٟغ الظي ْؤملى
َ
هغج٨ب قُُا في ال٣ى ،٫لٗغيىا ٖلى ال٣اعت ؾلؿلت السلٞت بلى و٢خىا هظا
(وَبٗا ال٨خاب يض السلٞت) لجري ٖلى ٧ل خل٣ت ِمً خل٣اتها َاب٘ الٛلبت وال٣هغ"
ه٨ظا٧ ...ل ؾلؿلت السلٞت ٖىضها ٖلى خل٣اتها َاب٘ الٛلبت وال٣هغ ...وال هضعي
ٖ ٠ُ٦اقذ السلٞت هظه ال٣غون اإلاخُاولت ،وٞحها ِمً الٓلم ما ٞحها؛ ٞهى َبٗا ال
َ
ومً هىا
ٌعي ِمً جاعٍش ؤمخىا بال ٚلبت السلٟاء ،وبال ٢هغ السلٟاء لؤلمت ؤلاؾلمُتِ .
ؤباح لىٟؿه ؤن حهاظم مبضؤ السلٞت.

89

مشا ٫آزغ :هغي ؤخض ألاصباء (ً )1ال ٠مؿغخُت ًٖ "ظمُلت بى خغٍض" اإلاجاهضة
الجؼاثغٍت ،وهي مؿغخُت قٗغٍت ،واإلاؿغخُت عاجٗت؛ ِمً خُض بجها مؿغخُت قٗغٍت
ظُضة ،و٧ان لها َ
ن َضي في و٢تها ..هظا ألاصًب ًُجغي ٖلى لؿان بخضي اإلاجاهضاث
الجؼاثغٍاث ٦لما ،خُىما ٖظبها الٟغوؿُىن في السجً ،واقخض بها الٗظاب ،ماطا
٢الذ؟ ٖلى لؿاجها٣ً ،ىً" :٫ا وٍلخاه!! مىظ ٖهض بجي ؤمُت لم جدضر مشل هظه
الجغاثم"!! ه٨ظا!! جخدضر ًٖ ظغاثم الٟغوؿُحن ؤم ظغاثم ألامىٍحن...؟ بطا ٧اهذ
هظه الجغاثم ال جهل بلى ظغاثم ألامىٍحن؛ ٞإهذ حٟٛغ للٟغوؿُحن بالُبُٗت؛ ٌٗجي
جل٣اثُا ،بطا ٦ىا نىٗىا بإهٟؿىا في ٢غهىا ألاو- ٫الظي هى زحر ال٣غون ٦ما ٢ا ٫نلى
الهل ٖلُه وؾلم -ؤ٦ثر مما ٗٞله الٟغوؿُىن بىا ٞما الٛغٍب بطا؟ وهظا ؤزغ صعاؾت
الخاعٍش اإلاكىه في ؤٖما٢ىا.
وآزغ البضٕ بخضي الصخ ،٠مىظ ؾيخحن ؤو زلر ج٣غٍبا ،صخُٟت ٖغبُت واؾٗت
الاهدكاع ( ،)2وكغث في الهٟدت ألازحرة ٖىىاها ٚغٍبا ً٣ى" :٫هاعون الغقُض ٌِٗل
في بًُالُا"؛ اهٓغوا ماطا جدذ الٗىىان ...نىعة إلاسغط ومىخج ؾِىماجي بًُالي،
وؤمامه بٌٗ الٟخُاث ِمً الىظىه الجضًضة الغاٚباث في الٗمل في الؿِىما وهى
ّ
ً٣لبهً٦ ،ما ً٣لب الىساؽ الٗبُضً ،خٟغط ٖلحهً وَؿخٗغيهً ،وٍبدض بُجهً ِمً
جهلر َ
ومً ال جهلر للؿِىما .ما ٖل٢ت هظا بالٗىىان؟ ٦إن اإلادغع ً٣ى ٫ل ٪بهظه
الٗباعة التي ٦بدذ جدتها -ؤي الهىعة" -ه٨ظا ٌِٗل هظا اإلاسغط الؿِىماجي بحن
اليؿاء ٦هاعون الغقُض في ٖهغه" .والصخُٟت لها ؤزغها ولها زُغها ..الهىعة
بشتها و٧االث ألاهباء الٗاإلاُت؛ ٞلما ويٗها اإلادغع ؤمامه ،وهى حهُئها لليكغ ،وزب بلى
طهىه ِمً مظزىع ز٣اٞتها ،الهىعة التي اؾخ٣غث في طهىه ًٖ هاعون الغقُض؛
٨ٞخب ما ٦خب.
1
هى ال٩اجب الكاٖغ الغواجي ٖبض الغخمً الكغ٢اوي ،وهى ؤًًا اإلااع٦سخي السُحر ،الظي اؾخسضم
٢لبه في خملت قغؾت يض ؤلاؾلم ،حؿتر ٞحها بما ُؾمي ٦خاباث الكغ٢اوي ؤلاؾلمُت ،ولم ج ً٨بال
٢ىاٖا ازخٟى وعاءه ،وهى ًٟغ ٙخ٣ضه السبِض يض ؤلاؾلم وجاعٍش ؤلاؾلم؛ ػاٖما ؤهه (ٌٛجي إلاجض
ُ
٢بُله ِمً (الغٞا ١الخمغ).
ؤلاؾلم) ٦ما ٢اٖ ٫ىه
2
هي صخُٟت الىًَ ال٨ىٍدُت ،الٗضص ( )1771في  2102 / 22 / 0هـ اإلاىا 2722 / 7 / 4 ٤ٞم.

90

ومً هظا في الىا ٘٢هماطط ٦شحرة ظضا ججٗلىا ها٦ض ؤن جاعٍسىا ُص ِعؽ صعاؾت زُحرة،
ِ
َ
َ
ُ
ج٩اص جًُ٘ ٗٞل ٖ٣ىلىا وؤطهاهىا ،وجبضص زُىاجىا.
وبطا ٧ان لىا ِمً هٓغاث جضُ٣ُ٢ت ؤو جدُ٣ُ٣ت في الخاعٍش؛ ٞلؿذ ؤصعي بلى ؤحها جىٓغ
آلان وؤحها هضٕ ،وؤمامي في الخ٣ُ٣ت ؤقُاء ٦شحرة جدخاط بلى مغاظٗاث .وؤَغح هظه
ومً قباب الٗلماء ِمً له في هظا بن
اإلاىيىٖاث٨ُٟٞ ،م ِمً الٗلماء الكبابِ ،
قاء هللا ٌ
صوع.
مؿاثل جدخاط بلى صعاؾت:
َ
َ
مشل هإزظ ًىم الؿُٟ٣ت وازخُاع ؤبي ب٨غ ،ومً امخى٘ ،ومً لم ًمخى٘ ِمً ؤصخاب
عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُم وؾلم ًٖ البُٗت .ال ػا ٫هظا اإلاىيىٕ ً٨خب ُٞه
الىالٛىن ولم ًُ ْب َدض بٗض.
وٍلُٞ ٜه ِ
ال٩اجبىن ِ
ُ
َ
التهمت التي ؤلُ٣ذ ٖلى السلُٟت الشالض طي الىىعًٍ ٖشمان بً ٖٟان عضخي هللا
ٖىه :ؤهه ٧ان ًمُل لبجي ؤمُت -ناخب واؾُت بلٛت الٗهغ -وؤهه ٧ان مغٞها مىٗما،
وؤهه ؤزظ ؤمىا ٫الضولت.
ُ
(٦ىذ ِمً ؾىىاث بضؤث هظا البدض؛ ل٨ىجي ق ِٛلذ ٖىه) والبدض ؾهل؛ ل٨ىه
ًدخاط بلى و٢ذ وبلى ظهض٣ً ،ىم ٖلى ٢غاءة مغاظ٘ الخاعٍش ألاولى ،واؾخٗغاى
ُ
ُ
ؤؾماء َمً والهم ٖشمان بً ٖٟان ..وؿخٗغى ٧ل ألاؾماء ،وه ْجغي صعاؾت ًٖ
ؤوؿابهم؛ لجري هل ٗٞل ٧اهىا ظمُٗا ِمً ألامىٍحن؟ ؤو ما اليؿبت التي ٧اهذ مجهم ِمً
ألامىٍحن؟ وهل هظه اليؿبت هي هٟـ اليؿبت التي ٧اهذ مىظىصة في ؤًام ٖمغ ،وؤًام
ؤبي ب٨غ الهضً ٤عضخي هللا ٖجهما؟ وجبحن لي -وؤها لم ؤهخه مً البدض ُ
بٗض -ؤن هظه
ِ
ٞغٍت ،والىا٨ً ٘٢ظبها.
َ
ْ
َ
و٢الىا بن ٖشمان ٖؼ٦ ٫شحرا ِمً الىالة وولى م٩اجهم " ِٚلمت" -بالل ٟٔهظا م٨خىب-
ِمً نبُان بجي ؤمُت ،ال نلح لهم وال ٟ٦اءة ٖىضهم بال ال٣غابت ِمً السلُٟت ..هظه
ألاخ٩ام الجاثغة الُٟٗٓت ،هظه مىظىصة .وٖىض الخ٣ضً ٤ؾجري ؤن هظا ٖ٣ل ُ
ٚحر
م٣بى ،٫وواٗ٢ا ُ
ٚحر ناص١؛ ول ً٨م٘ ألاؾ ٠هدً ي هؼا ٫هى٣ل ؤخ٩امىا في الخاعٍش
ًٖ ٚحرها.
ً٣ىلىن ؤًًا :بن ٖشمان ٧ان لُىا ،و٧ان يُٟٗا ،و٧ان هظا ؾبب الٟكل اإلاؼٖىم
ٌ
اؾخضٖاء للىالة
الظي وؿبىه بلُه .وا٢غؤ ٞإظض مىا ٠٢عاجٗت لٗشمان بً ٖٟان:
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ٌ
ومداؾباث قضًضة ،ال بزالها ج٣ل ًٖ ٖمغ في قضجه
وال٣ىاص ِمً ؤ٢اصخي البلص،
ُ َْ
وص٢خه؛ ل ً٨ه٨ظا جُل ٤ألاخ٩ام الجاثغة "ٖشمان ٧ان لُىا يُٟٗا".
الٟخىخاث وألامىا ٫التي ظاءث ِمً الٟخىخاث ،وٚ ٠ُ٦غ ١اإلاؿلمىن ٦-ما ٢ا٫
ؤخض الباخشحن -في التر ٝوالجىاعي والٛىاء ،بٗض الٟخىخاث؛ ٦إن اإلاٗجي بةًجاػ
ؤن
اإلاؿلمحن ٞخدىا البلص ،وؤزظوا طهبها ووؿاءها وٚغ٢ىا ُٞه ،واهخهى ألامغ.
في ؤعبٗحن ؾىت اهخهَى اإلاؿلمىن ،واهخهَى ؤلاؾلم ،بٗض ما َ
اهته ْىا ِمً الٟخىخاث،
وٞخدىا بلص ٞاعؽ والغوم ،ؤزظوا ألامىا ٫واليؿاء ،واهخهى ألامغ!!
هظا في الىا ٘٢جلسُو ٚغٍب ،وٍدخاط بلى صعاؾت ،لجري هل صخُذ هظا ال٨لم ؤو
ُ
ٌ
ٚحر صخُذ؟ ..البلص التي ِ ٞخ َدذ مٗغوٞت قبرا قبرا وظؼءا ظؼءا ،ومٗغو ٝما ِ ٞخذ
َٖ ْى َىة ،وما ُٞخذ ُ
ن ْلخا ،والٛىاثم مٗضوصة ومدؿىبت ،وما َز ّ
و ٧ل واخض٦ ...م
ِ
َ
َ
ْ
ظمل ...و٦م ؾُٟا ...و٦م صعهما ...و٦م ٦ظا ...إلااطا ال هدؿبها؟ ؤبدار في خاظت بلى
بظغاء وفي خاظت بلى صعاؾت.
َ
ّ
َ
لُذ ِمىا َمً ً٣ىم بهظا البدض ،ؾجري ٗٞل ٦م ِمً ال٣ىاَحر الظهب التي ًؼٖمىجها
َ
َ
ال وظىص له ،و٦م مغة ٖٟا اإلاؿلمىنٞ ،لم ٌٛىمىا ماال وعصوه بلى ؤصخابه ،و٦م مغة
ّ
ٌؿتر٢ىا ولم ٌَؿبىا.
ٖٟا اإلاؿلمىن ًٖ ألاؾغي ِمً ألاٖضاء ٞلم ِ
هدً هخمجى ؤن ً٣ىم ؤخض بهظا البدض؟
ًُ٢ت الخدُ٨م ِمً ؤ٦بر الً٣اًا؛ ؤ٦بر ؤ٦ظوبت في الخاعٍش وما ػالذ جترصص ،وال ؤصعي
إلااطا ال حٗالج...؟
ًُ٢ت الغ ١والجىاعي في اإلاجخم٘ ؤلاؾلميًُ٢ ،ت في خاظت بلى صعاؾت؟
َ
بالهضٞت ٦ىذ ؤبدض في ٦خابِ ،مً ؤقهغ ال٨خب ،وؤقهغ اإلاٗاظمُ ،م ْعجم البلضان
لُا٢ىثٞ ،ىظضث في م٣ضجه ؤن ًا٢ىجا الخمى ّي ناخب معجم البلضان ،وناخب
معجم ألاصباء ٧ان ٖبضا ؤٖخ٣ه ُ
ؾُض ...ؾبدان هللا الٗلي الُٗٓم ،هظا الٗالم
الجلُل ِمً ؤع٢اء اإلاؿلمحن ،وبٗض طل٣ً ٪ا :٫بن ؤلاؾلم هى الظي ؤط ٫ألاع٢اء ،وبن
الٛغب هى الظي خغعهم .هظا الٗالم الجباع الظي وِٗل هدً ٖلى ٖلمه ٧ان ع٣ُ٢ا.
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هغٍض صعاؾت ًٖ الغ ١بحن ؤلاؾلم واإلالل والٟلؿٟاث ألازغي٢ ،ضًما وخضًشا ،هغٍض
صعاؾت جبحن لىا اإلاى ٠٢ال٨ٟغي ِمً الغ ،٤ُ٢والىٓغة بلُهٖ ،ىض هظه ااإلاظاهب
َ
وا ِإلالل وٖىض ؤلاؾلم.
ل٣ض ٧ان ؤعؾُى ٢مت ال٨ٟغ الٟلؿٟي ًغي" :ؤن الغ ٤ُ٢آلت وبن ٧ان طا عوح ،وٍغي
ؤن ِمً الىاؽَ ،مً ً٨ىهىا ٖبُضا بُبُٗتهم" ،وٚحر زاٖ ٝلُ٨م اإلاضًىت الٟايلت
ألٞلَىن ومىٟ٢ه ِمً الغٞ ...٤ُ٢ما هٓغة ؤلاؾلم بلى الغ٤ُ٢؟
٦ما هغٍض ِمً هظه الضعاؾت ؤن جدب٘ وا ٘٢الغ ٤ُ٢مىظ ٞجغ الخاعٍش ،وجىاػن بحن خا٫
الغ ٤ُ٢في اإلاجخم٘ ؤلاؾلمي ،وخاله في اإلاجخمٗاث ألازغي ،وجبحن ؤلانلخاث
الٗٓمى التي ظاء بها ؤلاؾلم في مجا ٫الغ ١وجدغٍغ ألاع٢اء.
ؤما ؤن ً٣غ في ؤطهان مشُٟ٣ىا (زمغة ٖهغ الخىىٍغ) ؤن ؤلاؾلم هى الظي ؤوكإ
ؤؾىا ١الٗبُض ،وؤن ؤوعبا هي التي خاعبذ ججاعة الغّ ،٤ُ٢
وخغمذ الاؾتر٢ا١؛ ٞهظا
ٌ
يغب آزغ ِمً التزًُ ٠والخًلُل الظي حٗغيىا له.
الخ٣ُ٣ت ؤقُاء ؤزغي ٦شحرة..
ومشل اإلا٣ىلت الكاجٗت ؤن الضولت ألامىٍت ٧اهذ صولت مخٗهبت للٗغب يض اإلاىالي،
ّ
اإلاخشبخحن ٧لمت ٚغٍبت ً٣ىٞ ٫حها" :بن اإلاىالي ،خُض لم ًجضوا
و٢غؤث ألخض الباخشحن
لهم صوعا في الُ٣اصة وفي الخغب ،اهٟ٨ئىا ٖلى الٗلم ،ولظل ٪اهخم اإلاىالي بالٗلم"...
هظه ال٣ؿمت ٚحر ناص٢تً ..دًغوي آلان ؤؾماء ٦شحر ِمً ٢ىاص الخغوب ٧اهىا ِمً
اإلاىالي في ٖهغ بجي ؤمُتٖ ....لى ؾبُل اإلاشا" ٫صًىاع ؤبى اإلاهاظغ" ِمً ٞاجخي
بٞغٍُ٣ت ،هظا ٧ان ِمً اإلاىالي؛ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ؤًًا "مىسخى ابً ههحر" ٧ان مً
ومً ًبدض ؾُجض ٦شحرا ِمً
ؾباًا ٖحن الخمغِ ،مً اإلاىالي ،وهى وؤبخائه ٧اهىا ٢ىاصاِ .
اإلاىالي ٧اهىا ؾاصة و٧اهىا ٢ىاصا ..وَاع ١بً ػٍاص ٧ان ٢اثضا ...خ٣اث ٤ؤنبدذ
"٧لِكحهاث" هإزظها وهىام ٖلحها ووؿترًذ.
َ
ؤًًا الت َر ٝوالبظر في ٖهض هاعون الغقُض ...زمغ ووؿاء ...مؿإلت في خاظت بلى
َ
َ
بٖاصة هٓغ ...وفي خاظت بلى بٖاصة صعاؾت؛ ألن هظا الٗهغ ًجب ؤن ًُُ ّهغ وؤن ًُُ ّهغ
ناخبه.
ًُ٢ت ؾ٣ىٍ بٛضاص واجهؼام اإلاؿلمحن ...وهل اوٗؼم اإلاؿلمىن خ٣ا؟ هظه ًُ٢ت
لىا ٞحها ٦لم اللُلت بةطن هللا.
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صوع ألاجغا ٥في الخاعٍش ؤلاؾلمي وبسانت في الخاعٍش الخًاعي٧ ،لىا هغظ٘ بلى ٦ك٠
َ
الٓىىن لخاجي زلُٟت التر٧ي ،ول ً٨ال ججض له طا٦غا قا٦غا؛ ٖلى خحن ًدٓى ٖمل
بغو٧لمان بالشىاء والظ٦غ صاثما ،م٘ ؤن اإلاسخهحن ٌٗغٞىن جماما ًٞل ٖمل خاجي
زلُٟت التر٧يٖ ،لى ٖمل بغو٧لمان ألاإلااوي؛ ول٨جها الٗ٣ضة بًاها٣ٖ ،ضة السىاظت،
وهىا٦ ٥خاب ٦بحر "الك٣اث ٤الىٗماهُت"ِ ،مً مجلضًً ،في ٖلماء السلٞت
الٗشماهُت ...هل ُخ ُِّ َض ألاجغا٦ ٥ما صعؾىا؟
ُ
٢غؤث لخىماؽ ؤعهىلض -وجىماؽ ؤعهىلض ال ًجامل٣ً -ى" :٫بن اإلاؿلمحن خُىما ٞخدىا
ال٣ؿىُىُُيُت وصزلىا ٦ىِؿت ؤًا نىُٞا ،و٧ان اإلاؿُدُىن في نلة ًًغٖىن بلى
ُ
ُ
ؤبىاب
هللا ؤن ًغص ٖجهم هظا الجِل الؼاخ٠؛ ٞاعجإ اإلاهلىن خُىما ِ ٞخ َدذ
ال٨ىِؿت؛ ٞىاصي مدمض الٟاجذ :ؤ٦ملىا وؤجمىا نلج٨م ،ووٖ ٠٢لى باب ال٨ىِؿت
ّ
وعص الجىىص٢ ،اثل لهم :ال جضزلىا ٖلحهم ختى ً٨ملىا نلتهم" ...و٦لم ٦شحر ًٖ
حؿامذ ألاجغا٦ ٥خبه جىماؽ ؤعهىلض ًٖ ...حؿامذ ألاجغا ٥وٖٓمت ألاجغا ٥في ُ٢اصة
الضٖىة ؤلاؾلمُت ،هدً ال هظ٦غ بال ؤٖما ٫ظما ٫باقا في الكام وؤهه ٢خل زمؿحن،
ؾخحن؛ ٞلُ ً٨ظما ٫باقا مسُئا ،وال هغٍض ؤن وٟٗي ؤخضا ِمً زمغة ٖمله وزُئه؛
ل ً٨هغٍض ؤن هغي الهٟدت ٧املت ...ال هغي ظاهبا وهتر ٥ظاهبا آزغ.
اإلامالُ ٪وصوع اإلامالُٖ ...٪هغ اإلامالُٖ ،٪هغ اإلاىؾىٖاث ،وؤها ؤ٢ى ٫ل٩ل
بزىاهىا ...اإلاغاظ٘ التي هغظ٘ بلحها؛ ٧لها -وؤعظى ؤن ال ؤ٦ىن مسُئا في هظا الخض٤ُ٢
وفي هظا الخإُ٦ض ب٩لمت "٧ل" -زماع ٖهغ اإلامالُ ...٪ال٨خب ال٨بري ٧لها ِمً زماع
ٖهغ اإلامالُ ...٪وٍإحي اإلادايغون الظًً ًخهضعون في اإلادايغاث الٗامت
وٍا٦ضون ...ؤن اإلامالُ ٪ال ٌٗغٞىن بال الؿُ ...٠وٍ٣ىلىن ٧ان اإلاسجض ٖىض
اإلامالُ ٪بىاء ضسما ٣ٞض عوخهَ ...مً ٢ا٫؟ مسجض الؿلُان خؿً الظي ٌؿمىهه
الهغم ؤلاؾلمي لٗٓمخه وضسامخه ،في الىا ٘٢ال ٌُ ّؿ َمى مسجض الؿلُان؛ بهما
اؾمه مضعؾت الؿلُان خؿً ...وهضزله ٞىجض ُٞه ٗٞل ،مضعؾت للُلب
الكاُٗٞت ،ومضعؾت للُلب ألاخىا ،ٝومضعؾت للُلب اإلاالُ٨ت ،ومضعؾت للُلب
الخىابلت ،وٞى ١هظه اإلاضاعؽ مؿا ً٦للُلب ..وألازغ مىظىص وال ػاِ ٫مً ٖمل
اإلامالُ.٪
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ؤٖٓم اإلاؿدكُٟاث ٧اهذ ِمً ٖمل اإلامالُ ...٪ؤٖٓم اإلاضاعؽ ٧ان ِمً ٖمل
اإلامالُ ٠ُ٦ ...٪ه٣ى ٫بن اإلامالُ ٪مجغص ٖؿ٨غٍحن ِ٣ٞ؟
ؤلاؾلم في الهىض ..هدً ال وٗغ ٝوال ًُ ّض َعؽ في ٦خبىا وال في مٗاهضها ؤن الهىض ْلذ
َى ٫الخاعٍش صولت بؾلمُتً ،د٨مها ؤلاؾلمٖ ...لماء الهىض ،وما لهم ِمً صوع في
ال٨ٟغ ؤلاؾلمي ،هظا ظاهب مٗخم جماما في ز٣اٞخىا الخاعٍسُت؟
ُ ْ
 ٠ُ٦ؤز ِغط اإلاؿلمىن ِمً ألاهضلـ ،واإلاٗاع ٥التي زايىها والهمىص الغاج٘ ؤمام
الٟغهجت والهلُبُت الخا٢ضة؟
آزغ البلًا والغػاًا ما هضعؾه صاثما ِمً ؤن "جهًدىا الخضًشت ظاءث ٖلى َل٣اث
مضا ٘ٞهابلُىن" ...ؤط٦غ ختى في ٦خب ألاصب ً٣ا" :٫وإلاا اؾدُ ٔ٣الكغٖ ١لى َل٣اث
مضا ٘ٞهابلُىن" ...ؾبدان هللا ...وهظا ٦لم ًخ٨غع صاثما ،وؤنبذ ٦إهه ٢اهىن ٖلمي
ال ظضاُٞ ٫ه .هغٍض ؤن هغاظ٘ ٖهغها في طل ٪الى٢ذ ،هل ٦ىا ٗٞل هخمسٌ
ووؿخٗض للُ٣ام بجهًت ٢بل ؤن ًجيء هابلُىن ،ؤم ؤن هابلُىن هى الظي ؤًٓ٣ىا
ٗٞل؟؟ ًىما بٗض ًىم جخجم٘ ٖىضي وزاث ٤وؤصلت جشبذ ؤن هابلُىن لم ً ً٨هى ؾبب
الجهًت؛ وبهما هى الظي َؤصي بلى اهدغا ٝالجهًت ،هى الظي اهدغ ٝبالجهًت هدى
الٛغب ،وقدذ الجهىص؛ هظا مىيىٕ ًيبػي ؤن ٌُٗاص الىٓغ ُٞه ل٩ي حٗغ ٝألامت ؤًً
حؿحر و ٠ُ٦حؿحر.
ّ
آلان بٗض ما بِىا ُ٢مت الخاعٍش وؤ٦ضها ؤهه مكىه وبِىا إلاٗا وإلاداث ِمً هظه
اإلاىيىٖاث والً٣اًا التي ًيبػي ؤن هضعؾها ،ؤخب ؤن ؤ ٠٢ؤمام ًِ٢خحن وؤؾإ٫
هللا ؤن ًى٣ٞىا في ٖغيهما وؤال ؤَُل ٖلُ٨م في ٖغى الًِ٣خحن:
(ؤ) ًُ٢ت الخدُ٨م:
بخضي الًِ٣خحن :الًُ٣ت التي ؤقغها بلحهاًُ٢ ،ت الخدُ٨م ،الخدُ٨م بحن ٖلي
ومٗاوٍت عضخي هللا ٖجهما .هظه الًُ٣ت ّجضعؽ في جاعٍسىا٦ ،ما حٗلمىن ه٨ظا" :في
ؤزىاء اإلاٗغ٦ت ،مٗغ٦ت نٟحن ،وؤوق٨ذ ظىىص ؤلامام ٖلى ؤن جدغػ الىهغ٢ ،ا٫
ّ
ّ
مٗاوٍت لٗمغو بً الٗام٨ٞ" :غ في خُلت٨ٞ ..غ ٖمغو في خُلت؛ ٞغٗٞىا اإلاهاخ٠
ُ ّ
و٢الىا :هد٨م ٦خاب هللا٣ٞ ،ا ٫ؤلامام ٖلي ألصخابه :وؿخمغ في الخغب ألن هظه
َ
ُ
ز ْضٖت؛ ٞسال ٠ظىىص ؤلامام ٖلي ؤمغه ،و٢الىا :ال ٌؿٗىا ؤن ًُ ْغ ٘ٞاإلاصخ ،٠وال
َ
هدخ٨م بلى اإلاصخ٠؛ ٞخى ٠٢ال٣خا .٫و٢الىاّ :
ُٖىىا خ٨ما ِمً هىا وخ٨ما ِمً هىا؛
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ُٗٞىىا خ٨محن ،ؤبى مىسخى ألاقٗغي ،وٖمغو بً الٗام .واظخم٘ الخ٨مان .وظاء
و٢ذ بٖلن هدُجت الخدُ٨م" .وؤط٦غ -وهظا جاعٍش ؤًًا -ؤن ؤؾخاطها وهى ٌكغح لىا
هظه الىُ٣ت ًمشل َغٍ٣ت ٖمغو بً الٗام ،وَغٍ٣ت ؤبي مىسخى ألاقٗغي ،وٍغؾم
بُضه نىعة ؤبي مىسخى ألاقٗغي :عظل ٞايل و٢ىع ،وٖمغو بً الٗام ًخسابض له
في صٖاء وم٨غ ،وٍ٣ى ٫له" :ج٣ضم ؤهذٞ ،إهذ ناخب ؾاب٣ت ،وًٞل ،ومجزلت"..
وَؿ٨غه باإلاضًذ والشىاء ،وٍغؾم نىعة ٚغٍبت عجُبتُٞ" ،خ٣ضم ؤبى مىسخى ألاقٗغي
وٍهٗض اإلاىبر ،وٍ٣ى :٫بهجي هؼٖذ ٖلُا ٦ما هؼٖذ ؾُٟي هظا ،وٍجز ٫ؤبى مىسخى
ألاقٗغيُٞ ،هٗض ٖمغو بً الٗام٣ُٞ ،ى :٫وؤها ؤزبذ مٗاوٍت ٦ما ؤزبذ ؾُٟي
هظا" ..وٍيخهي ألامغ .وجدضر الٟىضخى ،وٍ٣ى ٫ؤبى مىسخى لٗمغو بً الٗام :ما ٖلى
َ
هظا اج٣ٟىا؟ ٣ُٞى ٫له :ؤهذ ز ِغ ،ٝوٍ٣ى ٫آلازغ :ؤهذ ٦ظا ...هظا مىظىص في ٧ل
٦خب الخاعٍش .هظا ال٨لم ،في الخ٣ُ٣تٖ ،ىض الخض ٤ُ٢هجض ؤهه ًدمل في َُاجه آًاث
٦ظبه واٞتراثه.
السُىعة في هظا ؤهه ًغؾم نىعة بكٗت في ؤطهان ؤوالصها٧ .ان بىصي ؤن آحي
بهٟدت ِمً ٦خاب اله ٠السامـ الابخضاجي الظي ًهىع هظه اإلاٗغ٦ت ،وهظه
َ
الًُ٣ت ،وَ ٣ًُ ٠ُ٦ضم لُالب في اله ٠السامـ الابخضاجي.
ٌ
طاث ًىم في بُتي ؾإلجي ،جلمُظ نٛحر ِمً ؤبىائها في اله ٠السامـ الابخضاجي ٢اثل:
هل ٧ان ٖمغو بً الٗام مؿلما؟ ٞلما ْهغ الٟؼٕ في ّ
ُٖجي جٓاهغ بالدكاٚل ٖجي،
ُ
ُ
٦خاب الخاعٍش٧ .ان اإلاؿ٨حن
مداوال الاههغاٝ؛ ٞاؾخىٟ٢خه ،وؤزظث بُضه؛ ٞةطا بها
ً٣غؤ في هظه الىُ٣ت؛  ٠ُ٦ؤن ٖمغو َ
َ
ناخب عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
بً الٗام
وؾلم٨ً ،ىن زاثىا بهظه الضعظت!! و ٠ُ٦ؤن ؤبا مىسخى ألاقٗغي ،ناخب عؾى ٫هللا
نلى هللا ٖلُه وؾلم ،و٢اضخي ً٢اة اإلاؿلمحن٨ً ،ىن مٟٛل بهظه الضعظت٠ُ٦ :
ً٨ىن هظا مً ؤصخاب عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم.
ُ
ْ
وطاث مغة ٧ان في زهىمت بحن ظماٖت ،و٦ىا هدً هه ِلر بُجهم؛ ٞةطا بإخض
َ ُ
ؿاٖض في الهلح٣ً ،ىً :٫ا ظماٖت ال جخعجبىا وال حًٛبىا،
الجالؿحن ،و٧ان ِممً ٌ ِ
الصخابت ج٣اجلىا ٖلى الضهُا!! ً٣ى ٫هظا ُم َؿ ّىٚا ومبرعا ما خضر ِمً اإلاخسانمحن
ؤمىا ٫بالباَل .العجُب ؤن هظا الصسو الظي ٢ا ٫هظا
ِمً مداوالث أل٧ل
ٍ
ال٨لم ِمً اإلاخسههحن في جضعَـ الخضًض ...ل ً٨ه٨ظا جٟٗل ز٣اٞخه الخاعٍسُت...
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٣ٞلذ له ٠ُ٦ :ج٣ى ٫بن الصخابت ج٣اجلىا ٖلى الضهُا؟ ٣ٞا" :٫هللا! ٌٗجي ُه َّم ٧اهىا
في نٟحن وفي الجمل بُٗملىا بًه؟" ..هظا ِمً صعاؾت الخاعٍش وجلسُهه بهظه
الهىعة.
َ
َ
بطا ؤعصها ؤن هىٓغ لًُ٣ت الخدُ٨م في الىا .٘٢وبإؾلىب ٖلمي ،هجض ؤن ِممً جىلى
َ
٦ب َر هظه الًُ٣ت ٦خاب ("ؤلامامت والؿُاؾت" اإلايؿىب البً ٢خِبت ،وؤًًا هظه
هُ٣ت ؤزغي ،هظا ال٨خاب ل ،ُِ٣ال ٌُ ْٗ َغ ٝله وؿب .و٢ض خ ٤٣الٗلمت مدب
الضًً السُُب ،وؤزبذ بإصلت ٢اَٗت ؤهه لِـ البً ٢خِبت ..وم٘ طل٪؛ ٞهظا ال٨خاب
ّ
الجاصة ،لى ؤعصها ؤن هغاظ٘
٦شحر ِمً ال٨خب
ما ػا ٫مغظٗا ،وه٣غئة يمً مهاصع ٍ
ًُ٢ت الخدُ٨م ،ووٗغيها ٖلى محزان الٗ٣ل ،واإلاىهج الٗلمي ،الهاصي الىاضر،
بضون اهٟٗاً ٫يبػي ؤن هىٓغ ُٞما ًإحي:
ؤوال :مؿإلت ع ٘ٞاإلاهاخ ٠هظه ،ججٗلىا ؤمام ٖضة ؤؾئلت:
٧ ٠ُ٦ اهذ هظه اإلاهاخ٠؟ حجمها؟ ق٩لها؟ َغٍ٣ت ججلُضها .نلخُتها ألن
ُْ
الغماح؟
جغ ِٖ ٘ٞلى ِ
َ
٦ م ٧ان ٖضصها؟
َ ّ
 وهل ٧اهذ اإلاهاخ ٠في طل ٪الخاعٍش مخاخت ل٩ل َمً ًغٍض ؤن ًخ َمل٪
مصخٟا؟
 وهل ٧اهذ ال٨خابت قاجٗت ،بهىعة ججٗل ٖامت الجِل ًدملىن مهاخ٠
ًغٗٞىجها؟
 وٖلى ٞغى بم٩ان طل٪؛ ٞهل ٧ان خا ٫الجىضي الساعط إلاُضان ال٣خا ٫حؿمذ
له بإن ًدمل اإلاصخ ٠مٗه؟
زم هدً وٗلم ؤن ٖشمان بً ٖٟان عضخي هللا ٖىه ٦خب مهاخ ٠ألامهاع الؿخت،
ُ
ومدا ما ٖضاها٦ ،ما هى مٗغوٗٞ .ٝىضما ِ ٦خ َبذ هظه اإلاهاخ ٠الؿخت لم ًً٨
ٚحرها في الٗالمٞ .لى ّ
٢ضعها َ
الؼ َمً بحن ٦خابت مهاخٖ ٠شمان عضخي هللا ٖىه ،وبحن
مىٗ٢ت نٟحن التي ػٖمىا ؤن اإلاهاخُ ٠ع َِٗ ٞذ ٞحها؛ لى ٢ضعها هظا الؼمً بىدى ٖكغ
ُ
ؾىحن٨ٞ ،م ً٨ىن ٖضص اإلاهاخ ٠التي ِ ٦خ َبذ؟؟ ماثت ،ؤل ،٠ؤلٟان٧ ...اهذ
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الغ ،)1( ١و٧ان ّ
اإلاهاخُ ٠ج َْ ٨خب و٢تها بالُض ٖلى ّ
الغ ١هاصعا ٚحر مِؿىع ،و٧اهذ
ال٨خابت في الىاؽ ٢لُلت (ٚ )2حر قاجٗت ال ًدؿجها بال ؤٞغاص٨ٞ ..م ُ
ٖضص اإلاهاخ٠
ُ
ُ
التي ج٨ىن ٢ض ِ ٦خ َبذ في هظه اإلا َضة ِمً الؼمً...؟
وؤًا ٧ان الٗضص ،وٖلى َْ ٞغى َْ ٦ث َرجه؛ ٞهل ٧ان اإلاصخ ٠الظي ًُ َْ ٨خب ٖلى ّ
الغ١
ِ
َ
ُ
َ
ُم َجلضا و٢تها بهىعة ج َِ ّؿغ خمله والاهخ٣ا ٫به؟ وٖلى ٞغى طلٞ ،٪هل ٧ان وػهه
ٌؿمذ بدمله وعٗٞه ٖلى ؤؾىت الغماح؟
زم ما خاظت اإلاداعبحن بلى اإلاهاخ ٠وهم في اإلاُضان ٖلى ْهىع السُل ،ؤو ً٣اجلىن
عاظلحن...؟ ؤؾئلت جُغح هٟؿها وفي خاظت -ال ق -٪بلى ظىاب؛ ٞهظه ًُ٢ت جً٘
ٖلمت اؾخٟهام ٦بري؟؟
وهخمجى ٖلى بزىاهىا صاعسخي الترار ،وزانت صاعسخي جُىع ال٨خابت وجاعٍسها وؤصواتها،
ؤن ًبدشىا في َغٍ٣ت الخٛلُ ٠والخجلُض وال٨خابت في طل ٪الى٢ذ ،وهل ٧ان طل٪
مم٨ىا؟ هظه ًُ٢ت ،ولخًُ٢ ً٨ت ظاهبُت.
زاهُا :بطا ظئىا بلى مىيىٕ الخدُ٨م ِمً ؤؾاؾه هجض بماما مشل ؤلامام ابً الٗغبي -
ّ
ُ
الىاؽ في الخدُ٨م٣ٞ ،الىا ُٞه ما ال ًغياه هللا،
عضخي هللا ٖىه٣ً -ى" :٫و٢ض جد٨م
ْ
وبطا لخٓخمىه بٗحن اإلاغوءة ،صون الضًاهت ،عؤًخم ؤجها سساٞت َخ َمل ٖلى َؾُ َغها في
ال٨خب في ألا٦ثر ُ
ٖضم الضًً ،وفي ألا٢ل ظهل مخحن" .ابً الٗغبي مًذ ٖلُه ٢غون،
و٦لمه هظا مىظىص .ول ً٨إلااطا ال ٌُ ْٗ َغ ختى بهٟخه عؤًا آزغ في الًُ٣ت...؟ إلااطا
هسخاع الغؤي الظي هى اتهام نغٍذ للصخابت ،وهتر ٥هظا الغؤي.
ّ
ً٣ى :٫اهٓغ "بٗحن اإلاغوءة ،صون الضًاهت"؛ ٦إن ألامغ هىا ال ًدخاط بلى خـ وبلى
َ
ٖاَٟت صًيُت ُلح ْر ٌٞهظا ال٨لم ،بل اإلاغوءة جٟ٨ي .اإلاغوءة التي ًُ ْم ِ ً٨جٟؿحرها هىا
بمٗغٞت َبإ الىاؽ ،واإلاىا ٠٢التي ٧اهىا ٞحها .ؤو ًم ً٨جٟؿحرها بإجها الٗ٣ل
والْ ٟهم ،والظ٧اء الُٟغي .وؤًا ما ٧ان ألامغٞ ،ابً الٗغبي ،لم ٌؿدىجض ،ولم ٌؿخثر
ِ
َ
اإلاكاٖغ الضًيُت لغ ٌٞهظه السغاٞاث؛ ٞلِـ في خاظت بلى طل ،٪وهظا ِمً ص٢خه.
َ
ّ 1
قٗغ وًٞلث،
الغ ١هى هىٕ ِمً ظلض الٛؼاٌُٗ ،٫الج بٗض صباٚه بُغٍ٣ت زانت ،جؼٍل ما ٖلُه ِمً
ٍ
وججٗله نالخا لل٨خابت.
2
ظاء ؤلاؾلم ولِـ ؤخض ً٨خب بالٗغبُت ٚحر بًٗت ٖكغ ِمً الغظا.٫
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ْ
"خمل ٖلى َؾُغها في ال٨خب قِئان :في ألا٦ثر ٖضم الضًً (وٖضم الضًً هظه
ٌ
ظهل مخحن" .ال ؤصعي هدً وؿُغها آلان في
جٟؿحرها َىٍل ومٗغو .)ٝوفي ألا٢ل
ال٨خب جدذ ّ
ؤي مجهما؟؟
ٌ
٦ظب ُ
ٌ
نغاح ما َ
ظغي مىه خغِ٢ ٝ؛ وبهما هى
ً٣ى ٫ابً الٗغبي ؤًًا" :هظا ٧له
ُ
شخيء ؤزبر ٖىه اإلابخضٖت وويٗخه الخاعٍسُت للملىٞ ،٥خىاعزه ؤهل اإلاجاهت والجهاعة
بمٗاصخي هللا" ،وعخم هللا َ
ابً الٗغبي وٟٚغ لىا وله ،ما ػلىا ،هدً م٘ ألاؾ،٠
ّ
ههضع هظا ال٨لم ّ
وهغوظه.
ُ ْ
هغٍض بطن ؤن هس ًِ٘ هظه ألازباع ًٖ الخدُ٨م ،ؤو هظه ال٣هت التي هضعؾها هدً،
ّ
بلى الٗ٣ل واإلاىهج الٗلمي .ؤو ٫شخيء وؿإُٞ :٫م ُخ٨م الخ٨مان؟ ما اإلاىيىٕ الظي
ُ
٧ان السل ٝخىله وَ ِلب ِمً الخ٨محن الٟهل ُٞه؟ الًُ٣ت ٧ ٠ُ٦اهذ؟
ّ
خ٨ما في ماطا؟ هل ُخ ّ٨ما في السلٞت؟ َ
ومً هى السلُٟت ختى ًإحي ٖمغو
الخ٨مان
َ
ّ
وٍ٣ى :٫ؤها ؤزبذ مٗاوٍت ،وٍ٣ى ٫ؤبى مىسخى ألاقٗغي :ؤها زلٗذ ٖلُا؟ وهل ٧ان
مٗاوٍت زلُٟت؟ هُ٣ت ال بض ؤن هىٓغ ٞحها وهضٞ ٤٢حها ،ما صمىا هبدض بدشا ٖلمُا
ص٣ُ٢ا.
َ
ّ
الًُ٣ت ٦ما وٗلم ،ؤن ٖلي بً ؤبي َالب عضخي هللا ٖىه و٦غم هللا وظهه بىَ٘
بالسلٞت بُٗت صخُدت ،و٧ان الخ٣لُض ،و٧ان ُ
الٗغ ٝالؿاثض ،و٧ان الىٓام ،ؤن
السلُٟت ًُّ ٣غ مً خ٩ام الىالًاث مً ًُ٣غ ...وَٗؼَ ٫مً ٌٗؼ ...٫مشل ُ
الٗغٝ
ِ
ِ
ِ ِ
الضؾخىعي اإلاىظىص آلان بطا حٛحر عثِـ الضولت ،حٗخبر الخ٨ىمت مؿخُ٣لت ،حٗخبر
َ
الخ٨ىمت ٢ض اهتهذ مضتها ،و٢ض ًسخاع َ
هٟـ الخ٨ىمت ،و٢ض ٌٛحر ...بطا جىلى ؤلامام
َ
ُ
خ٩ام ألا٢الُم -ومجهم مٗاوٍت٦ -إجهم مؿخُ٣لىن ،ؤو ٦إجهم مْٗ ٟىن ِمً
ٖلي؛ ٞإنبذ
ُ
َ
َ
َّ
ؤٖمالهم ..ؤلامام ٖلي ؤ٢غ مً ؤ٢غ ،ولم ً ِ٣غ مٗاوٍت ولم ٌٗؼله ،ول ً٨مٗاوٍت عضخي
َ
هللا ٖىه ٧ان ٢ض ؤٖلً ؤهه ْ ٢-بل البُٗت -ال ُبض ِمً بدض ًُ٢ت ٖشمان وال٣هام
ِمً ٢خلت ٖشمان بً ٖٟان .وؾُضها مٗاوٍت عضخي هللا ٖىه هىا ولي الضم؛ ٞحري ؤن
صم السلُٟت ٖشمان بً ٖٟان ًجب ؤن ًازظ به ،وٍجب ؤن ًُ ّْ ٣
َ
خو ِمً ٢خلخه؛ ٞبضؤ
مٗاوٍت عضخي هللا ٖىه ًىاصي بإهه ال ُبض ِمً بدض ًُ٢ت م٣خل ٖشمان بً ٖٟان،
وال٣هام ِمً ٢خلخه ٢بل البُٗت ..بطا ٧ان السل ٝهى هل البُٗت ٢بل ال٣هام،
ؤم ال٣هام ٢بل البُٗت؟
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و٧ان ؤلامام ٖلي عضخي هللا ٖىه ًغي ؤن ألامغ لِـ بهظه الؿهىلت؛ ٣ٞخلت ٖشمان
٧اهىا ظماٖت َ
ٌ
عظا ٫وزىاع ،و٧ان هىا٥
ٚحر مدهىعة ،زم بن لهم ؤههاعا ،وعاءهم
َمً ًدغيهم ،وهاالء ٧لهم ٧اهىا ظىاة ..وٍدخاط ال٣هام ؤن ً٨ىن ِمً ٧ل هاالء؛
ّ
جغو وبلى بدض واؾخ٣هاء .ولم ً ً٨ؤلامام ٖلي عضخي هللا ٖىه
ُٞدخاط ألامغ بطا بلى ٍ
ُ
بالظي ًٟغٍ في صم ٖشمان ،خاقاه .ولم ً ً٨مٗاوٍت عضخي هللا ٖىه مخمدل ،وال
مخٗلل ،وهى ًغ ٌٞالضزى ٫في الُاٖت ٢بل ال٣هام ِمً ٢خلت ٖشمان .ولً٨
الًُ٣ت وظهت هٓغ ؤًا ٧ان.
َ
و٧ان السل ٝبحن ٖلي ومٗاوٍت -في خ٣ُ٣خه -لِـ خى ٫السلٞت ،ومً هى ؤخ ٤بها؛
وبهما هى بالخدضًض ٧ان خى ٫ؤحهما ؤؾب ...٤البُٗت والضزى ٫في الُاٖت ،ؤم
ال٣هام ِمً ٢خلت ٖشمان؟!
ُ
ُ َ ّ
هظا هى مىيىٕ السل ،ٝوهظه هي الًُ٣ت التي َ ِلب ِمً الخ٨محن ؤن ًد٨ما
ٞحها.
هظا هى مىَ ٠٢غفي الًُ٣ت ال٣اهىويٖ ،لى خض حٗبحر ألار ال٨غٍم الض٦خىع مدمض
ؾلُم الٗىا "اإلاى ٠٢ال٣اهىوي للُغٞحن"؛ َغفي الًُ٣ت ..ؤلامام ٖلي ٦غم هللا وظهه
َ
٧ان َ
بمام اإلاؿلمحن وزلُٟتهم وؤمحر اإلاامىحن بم٣خطخى البُٗت ،ومٗاوٍت لم ً ً٨والُا
ٖلى الكام ،خُض لم ً٢ ً٨ض ّ
ؤ٢غه ؤلامام ٖلي٦ ،ما ٢لىا٣ٟٞ ،ض مغ٦ؼه الغؾمي وبن
لم ً٣ٟض م٩اهه الٟٗلي الىا٢عي ،وفي الى٢ذ هٟؿه ٧ان ّ
اإلاُالب
ولي صم ٖشمان،
ِ
الكغعي بال٣هام مً ٢خلخه٣ً ،ىص ظماٖت مٗه مىاوثحن؛ ٣ٞض ا٢خى٘ بغؤًه ٌ
ظم٘
ِ
ُ
َ
ّ
ومً خ٣ه ؤن
ِمً ؤهل الكام ،وهانغوه بهٟخه ولي صم ٖشمان ،الظي ِ ٢خل مٓلىماِ ،
ًُجاب بلى َلبه ٢بل ؤن ًُباٌ٘ وٍضزل في الُاٖت.
بطا هظا مى ٠٢الخ٨محن ،وهظه هي الًُ٣ت؛ مٗاوٍت لِـ زلُٟت ،ولِـ والُا
بهٟت عؾمُت؛ وبهما هى ٧ان والُا ،وبهما هى زاثغ ًغٍض ِمً ؤلامام ؤن ًد٨م في
ُ
ُ
بمام اإلاؿلمحن .هظا هى مى ٠٢الُغٞحن.
وؤلامام ٖلي،
ًِ٢خه ٢بل ؤي ٖمل.
َ
الًُ٣ت لِؿذ السل ٝخى ٫شسو السلُٟتٞ ،لم ً ً٨مٗاوٍت ؤبضا ختى هظه
ّ
٨ٞغ ،وال ؤٖلً ،وال َ
هاصي بىٟؿه زلُٟت.
اللخٓت ٢ض
ّ
وبخٗبحر الٗلمت مدب الضًً السُُب عخمه هللا" :هظه هُ٣ت اإلاٛالُت التي هؼؤ بها
َ
اإلاٟتريٞ ،سسغو بجمُ٘ ٢غائهم ،وؤوهمىهم بان هىا ٥زلُٟخحن ،ؤو
ماعزى ؤلا٪ٞ
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ؤمحرًً للمامىحن ،وؤن الاجٟا ١بحن الخ٨محن ٧ان ٖلى زلٗهما مٗا ...وهظا ٧له ٌ
٦ظب
واٞتراء".
َ
بطا هٓغها للمىيىٕ ِمً ظاهب آزغ لصسهُت الخ٨محنٞ ،مً الخ٨مان؟ الخ٨مان
هما ؤبى مىسخى ألاقٗغي عضخي هللا ٖىه وؤعياه ،هظا الغظل الظي له ٢ضم نض ١في
ؤلاؾلم ،وله ؾب ،٤واله الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى ٖضن ،و٦ظل ٪واله ٖمغ
ُ
بً السُاب ،و٦ظل ٪واله ٖشمان بً ٖٟان ٖلى البهغة ،زم ٖلى ال٨ىٞت ،وْل
ُ
والُا ٖلحها بلى ؤن ِ ٢خل ٖشمان عضخي هللا ٖىه ،وهى مٗغو ٝبالخ٣ىي ومٗضوص ِمً
الصخابت اإلاٟخحن ،ومٗضوص ِمً الصخابت الغواة ،ومٗضوص في هظا الباب م٘ ٖلي بً
ّ
ؤبي َالب وٖمغ وؤم ؾلمت ،و٧ان ِم َمً خ ٟٔال٣غآن وٖلمه .و٢ض ازخهه ٖمغ
ب٨خابه السالض في الً٣اء وآصابه ،الظي ؤصاع ٖلُه ُ
َ
٦خابه" :بٖلم
ابً الُ٣م
ٖمغ ُ
ُ
بً السُاب عضخي هللا ٖىه .هظا
اإلاىٗ٢حن" ج٣غٍبا؛ ازخهه بهظا ال٨خاب
ُ ْ
َ
ال٣اضخي الظي ِمً قإهه ؤن ً٨ىن طُ٦ا خهُٟا ال ًسضٕ ِمً اإلاخ٣ايحن ،وال ِمً
اإلاتهمحن ،وال ِمً الكهىص ،هظا هى ؤخض الخ٨محن.
الخ٨م الشاوي هى ٖمغو بً الٗام عضخي هللا ٖىه٧ ،ان ِمً ؤخب الىاؽ لغؾى ٫هللا
ُ
"صخبذ عؾى٫
نلى هللا ٖلُه وؾلم ،اهٓغوا هظا الصخابي الُاهغ الجلُل ً٣ى:٫
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وما مؤلث ُٖجي مىه بظلال وهُبت له .ولى ُ٢ل لي :نٟه ما
٢ضعث ٖلى ؤن ؤنٟه".
َ
هظا الغظل الظي ٢ا ٫له الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم و٢ض خًغث الغؾى ٫نلى هللا
ٌ
ٖلُه وؾلم ًُ٢ت" :اً ٌ٢ا ٖمغو" ًُلب مىه الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤن
ً٣طخي في ًُ٢ت بمدًغه؛ ٣ُٞى ٫للغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم" :ؤؤ٢طخي وؤهذ
مىظىص؟!"؛ ٞبكغه الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم بإن له ؤظغًٍ بن ؤناب ،وؤظغا
بن ؤزُإ .ؤمشل هظا ًُ َت َهم في صًىه ،وٍخاظغ بمؿإلت الخدُ٨م؟!!!
هظان هما الخ٩ام!! وهظه هي الًُ٣ت!!
ُ
ْ
َ
٣ً ٠ُ٦ا ٫بطا :بجهما خ٨ما بسل٘ ٖلي ومٗاوٍت ،ؤي ً ٠ُ٦د٨مان في ؤمغ لم ٌٗغى
ؤنل ،ؤال ٌكهض طل ٪نغاخت بازخل ١طل ٪ال٨لم الظي ػٖمىا ؤن ٖمغا وؤبا مىسخى
٢االه ٖلى اإلاىبر؛ وبالخالي حؿ ِ٣هظه الغواًت اإلاكهىعة ِمً ؤنلها ،وججهضم ٖلى عؤؽ
ؤصخابها.
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َ
صلُل ٖلى ازخل ١هظه الهىعة اإلاؿغخُت الؿازغة ،التي جؼعي بهاخبحن
ولٗل ؤبلِ ٜ
ظلُلحن ِمً صخابت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،هى ما ظاء في صًىان الكاٖغ
طي ّ
الغمت ِمً َم ْض ٍح لخُٟض ؤبي مىسخى ألاقٗغي (بل ٫بً ؤبي بغصة بً ؤبي مىسخى)؛
٣ٞض سجل طو ّ
الغمت مى ٠٢ؤبي مىسخى في ًُ٢ت الخدُ٨م ،وظٗله ِمً مٟازغه
ومأزغه ومىا٢به ،التي ًُ ْم َضح بها هى وؤخٟاصه٢ ،ا ٫طو ّ
الغمت:
َ
ُ
َ
ُ
َْ
الْ ٨ؿ ِغ
الضًً والىاؽ بٗض ما
ؤبى ٥جلفى
حكاءوا وبِذ الضًً مىِ ُ٘٣
ّ
وعص خغوبا ٢ض َلَ ٣
ّ
َ
دً بلى ُٖ٣غ
ؤطعح
ِ
ٞكض بناع الضًً ؤًام ٍ
(جلفى الضًً :جضاع ٥الضًً).
( َ
حكاء ْوا :جباٖضوا ّ
وجٟغ٢ىا).
(الْ ٨ؿ ُغ :ظاهب البِذٌ ،
وبِذ مخ ُ٘٣ال٨ؿغ ،ؤي اجهضم ظاهبه).
ِ
(ؤطعح :اؾم اإلاىي٘ الظي اظخم٘ ُٞه الخ٨مان).
َ
(ل ِ٣دذ الخغب :هاظذ واقخض ؾٗحرها ،وؤنلها ِمً ل٣دذ الىا٢ت وهدىها بطا
٢بلذ ماء الٟدلٞ ،هي ال٢ذ).
ّ
واإلا٣هىص هىا ؤهه ّعص هظه الخغب الل٢ذ ،و ُ٘٢ؤزغها وخىلها بلى ٖا٢غ مُ٣ىٕ
ّ
م٣طخي ٖلحها؛ ٞهى ًمضح ؤبا مىسخى ألاقٗغي ،بًٟله ونض ١عؤًه ،في ًُ٢ت
ؤزغها،
الخدُ٨م ،وؤهه ؤه٣ظ الضًً والىاؽ مً الٗضاوة والخٟغ ،و٦بذ ظماح الخغب ،وعصّ
ِ
ّ
قغها ،وصعؤ زُغها.
ٞلى ٧ان مى ٠٢ؤبي مىسخى ًىمها مى ٠٢بلهت وٞكل ،ل٩ان ٖلُه ُؾ َبت وٖاعا،
ّ
ولسجله ٖلُه مٗانغون ،وجىا٢لخه ألاظُا ٫بٗضه؛ ؤما ؤن جدىا٢له ألاظُاٖ ٫لى ؤهه
ِمً مٟازغه ،التي ٦خب هللا له بها الىجاح والؿضاص ،وَكُ٘ طل ٪ختى ٌسجله في
قٗغه طل ٪الكاٖغ الٟدل طو ّ
الغمت؛ ٞهظا ٌكهض ٦-ما ؤؾلٟىا -بازخل ١هظه
الهىعة الكىهاء ،التي هجغٖها ألبىاثىا ،وم٘ ألاؾ ٠وِٗل ٖلحها ٦إجها بضحهُت ِمً
البضحهُاث.
ُّ
ٖلى ؤًت خا :٫ؤن هِ ٣ضم جاعٍسىا ،في هظه الًُ٣ت ،ألبىاثىا بإن ازىحن ِمً صخابت
ّ
الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤخضهما ٧ان ًبُ٘ صًىه بد٨م مهغ ،وآلازغ ٧ان بهظه
الهىعة ِمً الٟٛلت؛ ٞإٖخ٣ض ؤن هظا مسال ٠للخ٣ُ٣ت ،ومسال ٠لُبُٗت الغظلحن،
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ٌ
ومجاهب إلاا هى مىظىص في ٦خب الخاعٍش ،وفي خاظت بلى ؤن ٌٗاص الىٓغ ُٞهٖ ،لى
ألا٢ل ًا بزىاهىا اختراما للمىهج الٗلمي ًجب ؤن وٗغى الغواًاث وآلاعاء اإلاسخلٟت.
ؤما ؤن هإزظ عؤًا واخضا زاَئا ووِٗل ٖلُهَ ،
وجترَبى ٖلُه ؤظُا ٫ألامت ٧لها ٞهظا ال
ً٣غه ال السل ،٤وال الٗلم ،وال الضًً (.)1
(ب) اإلاؿلمىن والخخاع:
ُ
ّ
هظه الًُ٣ت ج َض ّعؽ ٦-ما وٗلم -بالُغٍ٣ت آلاجُت :ظاء الخخاع ٧اإلٖهاع اإلاضمغ،
واظىاخىا اإلاضن وألا٢الُم اإلاكغُ٢ت ،ولم ًشبذ ؤمامهم صٞإ ،ولم ًهمض ؤمامهم
َ
ظىض ،ختى ونلىا بلى بٛضاص ،التي لم ج ً٨خايغة السلٞت ِ٣ٞ؛ بل ٖانمت
ّ
ًىمئظ؛ ٞضزلها الخخاع صزى٫
الضهُا ٧لها آهظا ،٥ولالاة مضاثً الٗالم ٧لها
ٍ
الٗانٟت الهىظاءّ ،
وزغث بٛضاص عاٗ٦ت بظ ٫الهؼٍمت!!!
زم ٌؿخمغ الخضًض بٗض طلٖ ًٖ ٪ىامل هظا الًٗ ٠الظي َ
ؤوصي ببٛضاص ّ
وؤصي بها
بلى هظا اإلاهحر؛ ٞخ ٌُٟألاخاصًض ًٖ جغ ٝالسلُٟت اإلاؿخٗهم ،وَٗمل السُا٫
ٖمله في ون ٠السمغٍاث واليؿاثُاث ،والٛىاء ،والخغٍغ والظهب ،والٟؿاص
ُ
واإلااامغاث و ....و ...زم ًخجه الخضًض بلى َ
َ
بكاج٘ الخخاع،
مىخى آزغُٞ ،ه٠
َ
وٓٞاجٗهم ،وسسغٍتهم ِمً اإلاؿلمحن ،وٖبثهم بطخاًاهم ،وَٗمل السُا ٫في طل٪
ُ َ
ُٞس ُّل ل٣اعت الخاعٍش ؤن جل٧ ٪اهذ ال٣اعٖت التي ال ُ٢امت بٗضها ،وؤجها
ؤًًا ٖمله،
٧اهذ ظؼاء وٞا٢ا ،إلاا ٗٞلخه بٛضاص بىٟؿها ،ؤو بما ٗٞله اإلاؿلمىن بىٟؿهم!!
وبلى هىا ٌُ ْؿ َض ٫الؿخاع ،وٍيخهي ما ٌُ َؿ َمى بالٗهغ الٗباسخي.
ُ
ج٣غٍغ هظا في ألاطهان ،وجإُ٦ضه في ال٣لىب وجشبُخه في الًماثغ.
و٦إن اإلا٣هىص
هؼٍمت بكٗت ً٢ذ ٖلى صولت ؤلاؾلم ،وظاءث هدُجت َبُُٗت ،وزمغة مىُُ٣ت
لؿلى ٥اإلاؿلمحن ،ولخ٨م ؤلاؾلم والسلٞت ؤلاؾلمُت.
ول ...ً٨ؤهظه ٧ل الخ٣اث٤؟ (بٟغى صخت ٧ل ما ً٣ا)٫
زم إلااطا هٖ ٠٣ىض ؾ٣ىٍ بٛضاص ،وال هتزخؼح ٢لُل؟
) 1
ٌ
ٖغى للًُ٣ت ،وبُان ؤجها لِؿذ بهظا
لِؿذ هظه صعاؾت لًُ٣ت الخدُ٨م؛ وبهما هي ِ٣ٞ
الخبؿُِ السسُ ٠الظي حٗلمىاه ،زم هي بٗض طل ٪في خاظت بلى صعاؾت مىهجُت مىهٟت ،باإلاىهج
الٗلمي الض ،٤ُ٢وهغظى ؤن ًخاح لىا طل٢ ٪غٍبا.
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هل اهتهذ الضهُا ،وو ٠٢الٟل ًٖ ٪الضوعان مىظ ؾُ٣ذ بٛضاص؟
ٖٟىا اؾمدىا لي ؤن اجىظه بلُ٨م بؿاا ،٫ولُّ ً٨
٧ل مى٨م ُٞما بِىه وبحن هٟؿه:
في ؾىت ٦م ؾُ٣ذ بٛضاص؟ (الجىاب َبٗا في ؾىت  454هـ).
ٌ
وؾاا ٫آزغ :في ؾىت ٦م ٧اهذ مٗغ٦ت ٖحن ظالىث؟
(الجىاب الصخُذ ؾىت  452هـ).
ؤي ٧اهذ ٖحن ظالىث بٗض ؾ٣ىٍ بٛضاص بىدى ٖامحن .ِ٣ٞ
وباإلاىاؾبت ؤحها الؿاصة؛ ٣ٞض ؤظغٍذ هظه الخجغبت -الؿاا ًٖ ٫جاعٍش ؾ٣ىٍ بٛضاص
وجاعٍش ٖحن ظالىث واإلاؿاٞت بُجهما٩ٞ -اهذ الىدُجت عجبا ِمً العجب٧ ،ان السُإ
في مٗغٞت جاعٍش ؾ٣ىٍ بٛضاص ٢لُل والخٟاوث ٌؿحرا ،ؤما العجب الٗاظب ٩ٞان في
مٗغٞت جاعٍش ٖحن ظالىث ،والٗل٢ت بُجها وبحن ؾ٣ىٍ بٛضاص؛ بط جٟاوجذ ؤلاظاباث،
وجىاٞؿذ في بكاٖت السُإٞ ،بلٛذ باإلاؿاٞت بحن اإلاٗغ٦خحن زلزت ٢غون وهُٟا في
خضها ألاٖلى ،وهدى زمؿحن ؾىت في ّ
خضها ألاصوى.
خغب
ٞلم هظا الخمؼٍ ٤لخاعٍش ؤلاؾلم؟ لم هظا الٟهل البك٘ بحن مٗغ٦خحن في
ٍ
مخهلت واخضة؟ بن مٗغ٦ت بٛضاص ومٗغ٦ت ٖحن ظالىث
واخضة في ٞترة ػمىُت
ٍ
زِ واخض في الهغإ بحن ؤلاؾلم والخخاع.
مٗغ٦خان ،ؤو هُ٣خان ٖلى ٍ
بن مٗغ٦ت ٖحن ظالىث لم جإث ِمً ٞغا ،ٙوؤبضا لم ج ً٨مىٟهلت ًٖ مٗغ٦ت بٛضاص،
واإلاضة الؼمىُت بُجهما هدى ٖامحن  ،ِ٣ٞولم ج ً٨هظه الٟترة بحن اإلاٗغ٦خحن ٞترة
ؾ٨ىن وجغ٢ب ،ؤو ٞترة ؾلم ،ؤو مهاصهت ،ال؛ بل ٧اهذ ؾلؿلت مٗاع ٥مخهلت،
زإع ٢انمت،
ظاءث مٗغ٦ت ٖحن ظالىث زمغة َبُُٗت ،وهدُجت لها ،بط ٧اهذ يغبت ٍ
لم ج٣م للخخاع بٗضها ٢اثمت.
إلااطا بطا هظا الٟهل بحن اإلاٗغ٦خحن؟ وهما في وا ٘٢ألامغ مغجبُخان جماما الاعجباٍ؛
خغب واخضة!!!
بط هما ٖملن ٖؿ٨غٍان في ٍ
ٞلماطا هظا الخمؼٍ ٤البك٘ لخاعٍسىا؟ ختى بهه ًىضع ؤن ججض مش٣ا -بل صاعؾا للخاعٍش
ؤلاؾلمي؛ بل مخسهها ُٞهً -ضع ٥الٗل٢ت بحن ٖحن ظالىث وؾ٣ىٍ بٛضاص!!
وَٗغ ٝاإلاؿاٞت الؼمىُت بُجهما.
ال ً٣ىلً ٢اثل :بن هظه مٗغ٦ت ٖؿ٨غٍت لها هخاثجها ،وجل ٪مٗغ٦ت لها هخاثجها؛ ٞل
ماو٘ ِمً صعاؾت ّ
٧ل مجهما ٖلى خضة؛ ٞهظا ٦لم ال ً٣ى ٫به ٖا٢ل.
ٍ
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ُ
هل ًُم ً٨ؤن ج ّضعؽ ؤمغٍ٩ا وبهجلترا وٞغوؿا ألبىائهم جاعٍش الخغب الٗاإلاُت الشاهُت
والهغإ م٘ اإلادىع؛ ٞخ ٠٣بالضعؽ ٖىض بحر ٫هاعبغ وصه٨غ ٥وؾ٣ىٍ باعؽ جدذ
ؤ٢ضام ألاإلاان ،زم جُىي ألاوعا ١إلاىاؾبت ؤزغي جبحن ٞحها  ٠ُ٦اهتهذ الخغب
باهخهاع ٧ل ِمً ؤمغٍ٩ا وبهجلترا وٞغوؿا ،وجدُُم ؤإلااهُا والُابان ،والشإع لبحر ٫هاعبغ
وصه٨غ ٥وؾ٣ىٍ باعَـ.
وبطا ججاوػها هظا الخمؼٍجٞ ،لماطا التهىٍل البال ٜفي ظاهب والتهىًٍ الساو٘ في ظاهب
ّ
اإلاضمغة،
آزغ ،إلااطا التهىٍل ٧ل التهىٍل في ٢ىة الخخاع ،واإلابالٛت في ٢ىتهم ال٣اهغة
وإلااطا التهىًٍ ِمً قإن اإلاؿلمحن ،واإلابالٛت في يٟٗهم واجهُاعهم ،إلااطا ٧ل هظا؟
م٘ ؤن الشابذ ؤن اإلاؿلمحن ٢ض ٢اجلىا ونبروا ونابغوا؛ بل واهخهغوا ّ
وعصووا الخخاع
وؾ ْ
ًٖ بٛضاص ،وؤؾغوا مجهمَ ،
بىا [اهٓغ الجىهغ الشمحن في ؾحر السلٟاء والؿلَحن].
اهخهغ اإلاؿلمىن ّ
وعصوا الخخاع ،و٧اهذ لهم الجىلت ألاولى؛ ٖلى الغٚم ِمً ؤن الىػٍغ
ابً الٗل٣مي الساثً ٧ان ٢ض اخخا ٫في حؿغٍذ الٟغؾان وبيٗا ٝالجِل ،و٧ان ٢ض
ّ
٧اجب الخخاع واؾخضٖاهم ،وصلهم ٖلى ٖىعة اإلاضًىت ،وهُإها لهم بدؿغٍذ الٟغؾان،
َ
بضٖىي الخسِ ٠ٟمً ه٣ٟاتهم؛ وم٘ طل ٪اهخهغ اإلاؿلمىن ،وٖاصوا ماٍضًً
مىهىعًٍ ،ومٗهم ألاؾغي ،وعئوؽ ال٣خلىٞ ،جزلىا في زُامهم مُمئىحن ،بهغوب
الٗضو " (بىو ٖباعة ابً ص٢ما.)١
ٞماطا ٗٞل الىػٍغ الساثً ،الغاٞطخي ،الظي صزل الٟ٨غ ٢لبه؟
"ٞ ...إعؾل الىػٍغ في جل ٪اللُلت ظماٖت ِمً ؤصخابه باللُلُٗ٣ٞ ،ىا قِ صظلت،
ٞسغط مائها ٖلى ٖؿا٦غ بٛضاص وهم هاثمىن؛ ٞما ٧ان ؤخضهم ً٣ىم بال وهى ًسىى
في الىخل ،وٚغ٢ذ زُىلهم وؤمىالهم ،والؿُٗض مجهم َمً لخٞ ٤غؾا ًغ٦بها.
و٧ان الىػٍغ ٢ض ؤعؾل بلى هىال٦ى ،و٢ا ٫له" :اعظ٘ ٖلُىا؛ ٞغظٗذ ٖؿا٦غ الخخاع بلى
ْاهغ بٛضاص؛ ٞلما ؤنبدىا صزلىها ،وبظلىا الؿُ ٠في ؤهلها[ "..الجىهغ الشمحن:
.]02
ٞلماطا التهىٍل هىا ٥والتهىًٍ هىا؟؟
ُ ْ
وإلااطا جُ َىي هظه الهٟداث؟
زم ماطا ٧ان ِمً الجاهبحن :اإلاؿلمحن والخخاع ،بحن بٛضاص وٖحن ظالىث؟
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ل٣ض اؾخمغ هىال٦ى في ػخٟهٖ ،لى ما ب٣ي مً صًاع ؤلاؾلم ،وؤصع٧ ٥ل ناخب بهغ
وبهحرة ؤن هظا الجِل الظي ؾ٨غ بيكىة الىهغ (مهما ٧ان عزُها) لً ًخى،٠٢
وؤهه ال بض ػاخ ٠بلى الكام وٚحر الكام.
ج٣ضم هىال٦ى بسُت باعٖت؛ بط ظٗل ظِكه ظىاخحنً ،خجه ؤخضهما بلى الكما ٫بلى
ّ
" ّ
مُا ٞاع٢حن" و"ماعصًً" ،والجىاح آلازغ بلى الٛغب ختى ً٨ىن ٩ٟ٦ي ال٨ماقت.
٧ان الكام مىػٖا بحن ٖضة ؤمغاء ِمً البِذ ألاًىبي ،و٧ان ؤ٢ىي هاالء ألامغاء
ؾلُان خلب وصمك ٤الىانغ ًىؾ.٠
و٧ان اإلال ٪ألاقغٖ ٝلى خهً " ّ
مُا ٞاع٢حن" ،وؤصع ٥ؤن الًُ٣ت واخضة ،وؤن به٣اط
ٌ
ّ
"مُا ٞاع٢حن" هى في الى٢ذ هٟؿه به٣اط لضمك ٤وخلب ،وؤصع ٥ؤن الىخضة حؿخُُ٘
ْ
ؤن جهى٘ ال٣ىة التي ّ
جغص ؾُل الخخاع ،وتهؼم الجِل الظي ال ًَُ ٣هغ ،وج٨ؿغ الظعإ
الُىٍلت.
ًد٩ي ابً الٗغبي في جاعٍسه" :ؤن ألاقغ ٝطهب بلى الىانغ لجم٘ ال٩لمت؛ ٞغصهّ
وؾىٞه ب٨لم" اهٓغ (الىانغ ّ
واؾخس ٠بغؤًهّ ،
ؾىٞه ب٨لم)!!
بل بن الىانغ اؾخمغؤ الؿ٣ىٍ؛ ٞإعؾل ابىه بالهضاًا بلى هىال٦ىَ ،البا الخدال٠
مٗه ،وؤن ٌؿاٖضه يض باقي ؤمغاء الكامٖ ،لى ؤن ٌؿاٖضه هىال٦ى في الاؾدُلء ٖلى
مهغ.
ّ
ايُغ ألاقغ ٝناخب "مُا ٞاع٢حن" بلى ؤن ً ٠٣وخضه مهما ٧ان الشمً.
٩ٞان خهاع ،و٧ان بهظاع ،و٧ان اؾخبؿا ،٫و٧ان اؾخ٣خا ،٫و٧ان اؾدكهاص.
٦ىاخض مى٨م ،وزل٘ قاعة الؿلُىت وقٗاع
هؼ ٫ألاقغ ٝبحن ظىىصه ،و٢ا :٫ؤها آلان
ٍ
اإلالَ ،٪
وهاصيُ :هبي عٍذ الجىتُ ...هبي عٍذ الجىت.
ٌ
خاثغ ناٚغ ؤمام
واؾخمغ الخهاع مضة ٖامحن ٧املحن ،وهه ٠ظِل الخخاع وا٠٢
خهً ،ؤمام مضًىت ِمً مضن اإلاؿلمحن.
ً٣ى ٫ناخب الىجىم الؼاهغة" :و٧ان في اللُل ًسغط ظىضًان ِمً ظىىص اإلاؿلمحن
ظىىص الخخاع٣ُٞ ،خلن مجها وٍهِبان؛
اقتهغا بالغماًت والجىصة ٞحهاً ،سغظان ٖلى
ِ
ختى اقخض الٟؼٕ بالخخاع ،وؤزظ مجهم ٧ل مإزظ ،وقإ ٞحهم ؤن الجً ج٣اجل في
اللُل م٘ اإلاؿلمحن".
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وبٗض ٖامحن مً اإلاهاًغة واإلاشابغة والشباث ؤمام ٢ىة الخخاع َ
ومً مٗهم ِمً ٢ىاث
ِ
ؤعمُيُت الهٛغي ِمً الهلُبُحن ،بٗض ٖامحن ٞةن الؼاص ٢ض هٟض ٖلى َى ٫ما صبغوا
ُٞه ،و٧ان اإلااء ٢ض هٟض ٖلى َى ٫ما ا٢خهضوا ُٞه ،واهٟخذ الخهً؛ ٞاعجإ الخخاع؛
بط لم ًجضوا به بال اإلال ٪ألاقغ ٝوهٟغا ٢لُل ِمً ظىىصه ،و٧ان الجمُ٘ ٢ض ؾب٣ىهم
بلى الجىت.
ّ
َ
وم٘ طل ٪لم ٌؿدؿلم اإلال ٪ألاقغ ،ٝوال مً مٗه؛ بل ْلىا ً٣اجلىن هظا الجِل
الٗغمغم ،وؤٚاْهم اإلال ٪ألاقغ ،ٝوهى ٌسسغ مجهم ،وحهضصهم وٍخىٖضهم بجىىص
"مُا ٞاع٢حن" ومٗاع ٥مشل مٗغ٦ت ّ
مشل ظىىص ّ
"مُا ٞاع٢حن".
ّ
َ
مىخهب ال٣امت ،مغٞىٕ الهامت ،مشلىا به ؤبك٘
وإلاا و ٘٢في ؤًضحهم وهى ًطخ٪
جمشُل؛ خُض ُٗ٢ىا ِمً ظؿضه ،وؤَٗمىه في ٞمه ،وؤزحرا ،خؼوا عؤؾه ،وَاٞىا بها
بلص الكام لُىػٖىا الغٖب والٟؼٕ.
ُ ْ
ؤحها الؿاصة :إلااطا جُ َىي هظه الهٟدت؟ اؾإلىا معي ٖامت اإلاشٟ٣حن؛ بل زانتهم:
َمً مجهم ٌٗغ ٝقِئا ًٖ ّ
"مُا ٞاع٢حن"؟ بل عبما لً هجض َم٘ ٌٗغً ٠ُ٦ ٝىُ ٤هظا
الاؾم.
َ
بن الخاعٍش ال ًغخم ،وال ًدابي ،وهدً ال هغٍض ؤن هدابي ؤخضا؛ ٞلً ًيسخى الخاعٍش ؤن
الىانغ ًىؾ ٠ناخب خلب وصمك ،٤ج٣اٖـ ًٖ ههغة ظحراهه ،وخاو ٫الخدال٠
م٘ الخخاع ،وؤهه ّ
ٞغ مجهؼما ِمً خلب ،زم ِمً صمك.٤
هدً ال هغٍض ؤن هدابي جاعٍسىا ،بل هغٍض الضعاؾت الٗلمُت الجاصة اإلاىهجُت
الهاص٢ت.
ُ ْ
إلااطا جُ َىي هظه الٟترة بحن ؾ٣ىٍ بٛضاص ،واهخهاع ٖحن ظالىث؟
إلااطا ال هظ٦غ جدال ٠الهلُبُحن م٘ الخخاع ،واجٟا٢هم م٘ "بىهمىض" ناخب
ؤهُاُ٦ت ،وم٘ "هُخىم" ناخب ؤعمُيُت ،واؾخٛل" ٫لى٢ىػ زان" -ػوظت هىال٦ى
و٧اهذ مؿُدُت -في بط٧اء الغوح والخماؾت الضًيُت ،وؤن ال٣ؿاوؾت وعظا ٫الضًً
٧اهىا ًباع٦ىن الجىض بتراهُمهم وج٣بُل ؤؾلختهم وؤوؾمتهم ،ووي٘ الهلُب ٖلى
ظباههم وعءوؾهم؟؟
ْ
إلااطا ًُُ َىي ٧ل هظا؟
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مُا ٞاع٢حن" وخضه الظي ّ
ؤحها الؿاصة ال٨غام :لم ً ً٨خهً " ّ
٢ضم الكهضاء
والطخاًا َىاٞ ٫ترة الؿيخحن بحن ؾ٣ىٍ بٛضاص واهخهاع ٖحن ظالىث؛ وبهما ٧اهذ
هىا ٥مٗاع ٥جطخيء جاعٍش ؤمتي ،وحكغ ١بها نٟداث آلاباء وألاظضاص .وؾإوظؼ
الخضًض ًٖ طل:٪
ّ
* خهً "ماعصًً" في الكما ٫بٗض "مُا ٞاع٢حن" نمض هدى زماهُت ؤقهغ ختى ٞىِذ
خامُخه.
ّ
* خلب :التي هغب ٖجها الىانغ ًىؾ ،٠اؾخماجذ في ال٣خا ٫والضٞإ ختى ٢ضمذ
ّ
وؾضث الُغ ١بالجشض ،واؾدباخها هىال٦ى ؾبٗت ؤًام؛
زمؿحن ؤل ٠قهُض،
ّ
ٞإخغ" ١هُخىم" مل ٪ؤعمُيُت مسجض خلبٞ ،غصث اإلاضًىت اإلاؿدباخت بةخغا١
ال٨ىِؿت التي ٧ان ؤؾاٟ٢تها ً٣اجلىن م٘ الخخاع.
ّ
* ٧اٞإ هىال٦ى الهلُبُحن؛ ٞإُٖاهم ههِبا ِمً الٛىاثم ،وعص بلحهم اإلامخل٩اث التي
٧ان خغعها اإلاؿلمىن.
* ٢لٗت "خاعم" (آلان في مدآٞت بصلب)٢ :اجلذ ،زم لبذ هضاء الؿلم والهلح،
و٢بل هىال٦ى ٧ل قغوٍ الهلر ،ول٨ىه ٖاص ٛٞضع وؤباصها بال٩امل.
ّ
ُْ
نلخا خٟاْا ٖلى جغاثها ومجضها؛ ول ً٨ؤًًا ٚضع بهم
* صمك :٤ؾلمذ اإلاضًىت
الخخاع.
* ؤما ٢لٗت صمك٤؛ ٞلم حؿدؿلم (ؤي اؾدؿلم اإلاضهُىن  ،ِ٣ٞؤما الٗؿ٨غٍىن
َ
ٞإب ْىا) و٢اجلذ ختى ٞىِذ خامُتها ًٖ آزغها.
ه٨ظا -ؤحها الؿاصة -لم ً ً٨الُغٍ ٤بلى ٖحن ظالىن ؾهل وال ّلُىا ،وبن مئاث آلاالٝ
الظي اؾدكهضوا في ؾبُل هللا عبما لم ً ً٨ؤمامهم باع٢ت ؤمل في الىهغ ؤو الىجاة؛
ََ
للمشل ،وبٖظاعا بلى هللا ،وحٗلُما إلاً ًلحهم.
ول٨جهم آزغوا الكهاصة ،يغبا
ولظا ٧ان ههغ ٖحن ظالىث خهاصا لهظا الجهاص ٧له.
ؤحها الؿاصة :ال هغٍض ؤن هخدضر ًٖ ٖحن ظالىث والضعوؽ اإلاؿخٟاصة مجها،
والٓغو ٝالتي ؤخاَذ بها ،والٗىامل التي ظٗلذ اإلاؿلمحن ٌؿخد٣ىن هظا الىهغ
َّ
اإلااػع ِمً هللا.
لِـ هظا مىيىٖىا؛ ول -ِ٣ٞ- ً٨هغٍض ؤن ه٣ىَ :٫مً الظي َم َّؼ ١جاعٍسىا بهظه
الهىعة؟ َ
وم ًْ وعاء هظا الدكىٍه والخجهُل؟ وبلى متى ًٓل طل٪؟!
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وٖظعا مغة زاهُت بط ؤَلذ ٖلُ٨م.
ِمً ؤؾـ اإلاىهج الظي هضٖى بلُه:
وآزغ ما هسخم به هى الضٖىة بلى مىهج لضعاؾت الخاعٍش٣ً ،ىم لجم٘ الىزاث ٤ألانلُت
ظمٗا مؿخدبُا ٢-ضع الُا٢ت -زم جد ٤ُ٣اإلاسُىَاث مجها ،ووكغها وكغا ٖلمُا
مىٓما ،م٘ الاهخمام ب٩ل ما ًخهل بهظه الىزاثِ ٤مً بغصًاث وآزاع وهدىها.
زم ُ
الٗ٨ىٖ ٝلى صعاؾت هظه الىزاث ،٤صعاؾت ٖلمُت ،وه٣ضها وجدمُهها ،ووػن
ألازباع ،وبُان صخُدها ِمً ؾُ٣مها.
ْ
زم ًإحي بٗض طل ،٪صوع الخٟؿحر والخدلُل والخٗلُل؛ وطل ٪ال ًخم بُٗضا ًٖ ِٞهم
عوح ؤلاؾلم وصٖىجه ،والٗىامل اإلاازغة في ألاخضار والضاٞت بلحها.
وهظه الضوا ٘ٞهي التي ًسخل ٠اإلاٟؿغون والباخشىن في بصعا٦ها وج٣ضًغها.
ومً هىا ٧ان ال بض للىاْغ في جاعٍش ؤلاؾلم ل٩ي ً٨ىن هٓغه ناثبا ،ؤن ً ٠٣في مغ٦ؼ
ِ
صاثغة ؤلاؾلم ،وؤن ًٟهم عوخه وٍضع ٥خ٣ُ٣ت هظا الضًً الظي ً٨خب جاعٍسه.
وؤزحرا ؤصٖى عظا ٫ال٨ٟغ ؤلاؾلميّ ،
و٧ل الٗاملحن في مجا ٫الضٖىة ؤلاؾلمُت ؤن
ًتر٦ى الاؾدكهاص بال٣غن ألاو٫؛ ٟ٨ٞاهم اؾدكهاصا به؛ ٞالىاؽ َ
ٌٗحروهىا صاثما بإهىا
ال وؿدكهض بال با ألاو ،٫و٦إهىا في الىا ٘٢ها٦ض هظه اإلا٣ىلت التي ج٣ى :٫بن ؤلاؾلم
َ
لم ًُُ ّب ٤بال في ٖكغاث الؿىىاث ٖلى ؤخؿً ج٣ضًغ .وجاعٍسىا مىظ ال٣غن ألاو ،٫بلى
ّ
مكغ ٝوالخمض هلل ،وُٞه ِمً الهٟداث
ما هدً ُٞه ،بلى ٢غهىا هظا ،مطخيء
ّ
الىانٗت ،ما لى ٖٟ٨ىا ٖلُه ،لجٗلىا هاالء الظًً ٌٗحروهىا بإهىا ال وؿدكهض بال
بالٗمغًٍ ابً السُاب وٖمغ بً ٖبض الٗؼٍؼ ًُإَئىن عئوؾهم وٍىدىىن لهظا
الخاعٍش بظلال وب٦باعا.
َ
واؾإ ٫هللا ؾبداهه وحٗالى ؤن ًى٣ٞىا صاثما إلاا ًدب وٍغضخى ،وق٨غا ل٨م وظؼا٦م
هللا زحرا ٖلى نبر٦م وخؿً اؾخماٖ٨م.
وآزغ صٖىاها ؤن الخمض هلل عب الٗاإلاحن.
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وظشة جذيذة
على األسبعت عشش قشوًا الماضيت
ظمُل ؤن ًدخٟل اإلاؿلمىن بمُل٘ ال٣غن السامـ ٖكغ الهجغي ..ول٠ُ٦ ً٨
ومً البضهي ؤن اخخٟالىا هظا لً
ًدخٟلىن؟ وٖلى ؤي نىعة ً٨ىن هظا الاخخٟا٫؟ ِ
َ
َ
ْ
ً٨ىن مهغظاهاث ،واظخماٖاث هدباصٞ ٫حها التهاوي ،ووؿبذ في بداع الؿغوع وحٛمغها
مىظاث الخبىع! ال .لِـ هظا!! ٞمغوع ألاٖىام وألاًام والٗهىع والضهىع وألاػمان
وال٣غون في طاجه ال ٌؿخد ٤ؾغوعا وال خبىعا ،وال ٌؿخىظب تهىئاث وال جبرً٩اث؛ بل
عبما اؾخىظب ٖ٨ـ طل٪؛ وبهما الظي ٌؿخىظب الؿغوع والتهىئت هى ما خ٣٣ه
ؤلاوؿان في الؼمً ِمً مجض ؤو اهخهاع ،وما ُو ِ ٤ٞبلُه ِمً زحر ونلح.
ومً هىا ٧ان اخخٟا ٫اإلاؿلمحن بةَللت ال٣غن السامـ ٖكغ هىٖا ِمً اإلاغاظٗت
ِ
واإلاداؾبت ،ولىها ِمً الخصخُذ ويغبا ِمً الخسُُِ.
هدً ؤمت طاث عؾالت ٞماطا نىٗىا ججاهها؟ هدً وعزت ؤمجاص ٞماطا ٗٞلىا بها؟
ومً بٗض هدً وعزت مدمض
ومً ٢بل ِ
هدً ؤصخاب خًاعة ٞماطا ؤصًىا هدىها؟ ِ
نلى هللا ٖلُه وؾلم ،جغُٞ ٥ىا ٦خب هللا اإلاٗٓم وؾيخه اإلاكغٞت؛ ٧ ٠ُ٨ٞان
اؾخمؿا٦ىا ب٨خاب هللا وؾىت هبُه؟
بن اخخٟا ٫ألامت ؤلاؾلمُت ًجب ؤن ً٨ىن وٟ٢ت مغاظٗت ومداؾبت ،وؤخؿب ؤهىا
بطا نض٢ىا م٘ ؤهٟؿىا في هظه اإلاداؾبت واإلاغاظٗت؛ ٞلً ً٨ىن ٖىضها مجا ٫للؿغوع
والخبىع؛ ٞالٗبء زُ٣ل ،وما يإ مىا ٦شحر ،والُغٍ ٤ؤمامىا وٖغة ،وي٘ ٞحها
ّ
ؤٖضائها -وما ؤ٦ثرهم -ع٧اما ٞى ١ع٧ام ختى ؤيلىها ٖجها ؤو ٧اصوا...
َ
َمؿىا جاعٍسىا وق ّىهىه:
وختى ال وؿخلهم الٗبرة ،وهإزظ السبرة ِمً جاعٍسىا ،وختى ال وؿخلهم مايِىا
وؤمجاصهاَ ََ ،مؿىا جاعٍسىا ّ
وقىهىه ،ختى ه٣ٟض الىمىطط الظي هيسج ٖلى مىىاله،
وهىٟظ قغَٗت عبىا وهُب٢ ٤غآهىا وؾىدىا ٖلى ٚغاعه ،ول٣ض هجر ؤٖضائها -م٘
()1
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ألاؾ -٠في هظا ٧ل الىجاحٞ ،هغها هًغب بؿُٟهم ،وهخ٩لم بلؿاجهم ،وهىُ٤
بلٛاتهمٞ ،دا٦مىا جاعٍسىا ٦ما ؤعاصوا لىا ،وظلضهاه ،وقى٣ىاه ونلبىاه .واؤؾٟاه...
نىعة الخاعٍش التي ؤعاصها ؤٖضائوها:
ونغها هغي ٖشمان بً ٖٟان قُسا نالخا ل٨ىه ٖاظؼ ًٖ الُ٣ام بإٖباء الخ٨م.
ّ
َ
َ ٣ٞ
هغ الىالًاث ٖلحهم ،ومل٨هم ع٢اب
يُٗ ٠ؤمام ؤ٢اعبه وعئوؽ ٢بُلخه؛
ّ
اإلاؿلمحن؛ مما َؤصي بلى الشىعة ٖلُه و٢خله ،وؤما ؤلامام ٖلي ٦غم هللا وظهه٣ٞ ،ض
٧ان قضًضا في الخ ٤مؿخُ٣ما ٖلُه؛ ول٨ىه لم ً ً٨زبحرا بالؿُاؾت والخ٨م؛ مما
ؤصي بلى الٟكل والهؼٍمت ؤمام مٗاوٍت.
ؤما مٗاوٍت؛ ٩ٞان صاهُت ؤعٍبا ،اجسظ ٢مُو ٖشمان طعَٗت للىنى ٫بلى الخ٨م،
َ
وظٗل السلٞت ُمل٩ا ًٖىيا ،ؤٖاص به ؾُىة بجي ؤمُت وهُبتها ،اهخ٣م إلاا ؤنابها
في بضع ،والضولت ألامىٍت ٧اهذ صولت ٖىهغٍت مخٗهبت للٗىهغ الٗغبي ،مخُٗكت
لؿ ٪ٟالضماء؛ مما َؤصي بها بلى الؿ٣ىٍ ،خُض جدؼب ّ
ُ
الٟغؽ زانت،
يضها
وألاٖاظم ٖامت ٞإؾُ٣ىها ،وؤما الضولت الٗباؾُت؛ ٣ٞض اٖترٞذ للٟغؽ بًٟلهم
ٖلحها ،زم ه٣لذ ٖجهم ؤؾالُب التر ٝوالىُٗم ،والسمىع والُٗىع ،والٛىاء واليؿاء،
ختى ؾُ٣ذ ضخُت هظا الاهدل ..٫ولم ٌؿلم صخابت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
وؾلم٣ٞ ،ؿمىاهم ؤخؼابا ،وظٗلىا ٞحهم ًمُىا وَؿاعا.
بإًضًىا نىٗىا هظا ،ؤو بالخدضًض ُؤ َ
عٍض لىا ؤن ههىٗه ،بإًضًىا ٦خبىا هظا ،زم ٢غؤهاه،
َّ
وٖلمىاه ؤبىاءها.
ؤزغ حكىٍه الخاعٍش:
وإلاا َمؿىا جاعٍسىا وظلضهاه ونلبىاه٣ٞ ،ضها ال٣ضوة ،وألاؾىة ،والىمىطط٩ٞ ،ان
َبُُٗا ؤن ًخجه مىا َمً ًخجه نىب الكغ ،١صاُٖا بلى اٖخىا ١الكُىُٖت مظهبا،
ُ َ
دخ َظي به ُوٍ َْ ٣خ َضي بهَ ،
ومً ًخجه هدى الٛغب صاُٖا بلى
مخسظا صولها همىطظا ً
ُ ََْ َُْ
َ
ومً ًخجه هدى
اٖخىا ١الغؤؾمالُت مظهبا ،مخسظا صولها همىطظا ًدخظي وٍ٣خضيِ ،
ُ ََ
الكما ٫صاُٖا بلى اٖخىا( ١اللُبرالُت) مظهبا ،مخسظا صولها همىطظا ًدخظي
ُوٍ َْ ٣خ َضي ،زم ً ٠٣الجمُ٘ َ
ؤمام ِمً ًخجه بلى ؤلاؾلم صاُٖا بلُه ؾاثلحن بًاهٖ :لى
َ
َ
َ
ٚغاع َم ًْ؟ ٖلى ٚغاع ألامىٍحن؟ ٖلى ٚغاع الٗباؾُحن؟ ٖلى ٚغاع ٖهض هاعون الغقُض؟
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َ
ََ
ٖلى ٚغاع ٖهغ الٗشماهُحن؟ ٢اثلحنٖ :لى ؤي همِ؟ وؤًً الىمىطط الظي ًُ ْدخظي
َْ
ُوٍ٣خ َضي؟
ال بض ِمً هٓغة ظضًضة:
وٗم ال ُبض ِمً هٓغة ظضًضة بلى ال٣غون ألاعبٗت ٖكغ اإلاايُت ،ال بض ِمً هٓغة ظضًضة
ْ
بلى جاعٍسىا همسر ٖىه ما ؤنابه ِمً حكىٍه وججهُل َوبت ٍر ،وهجلىه في نىعجه
الهاصنت ،هٓاما لم جغ الضهُا مشله ،ولم حؿٗض البكغٍت بال في ْله.
ومً خؿً الخٔ ؤن ٧ل َمً له نلت بالخاعٍش ًغصص آلان هظا الىضاء؛ ٞالظًً ٦خبىا
ِ
الخاعٍش ؤلاؾلمي مكىها مجغخا ،هم ؤهٟؿهم ً٣غون ؤن ٖملهم ها٢و ،وؤجهم في
خاظت بلى مغاظٗخه وبٖاصجه.
وبط هضٖى بلى بٖاصة ٦خابت الخاعٍش ؤلاؾلمي؛ ٞىدً ٖلى ً٣حن ِمً ؤهىا ه٨خب جاعٍسا
لبكغ ،لِؿىا مٗهىمحن بدالم ِن ألاخىاٞ ،٫ىدً ال هغٍض ؤن هجامل جاعٍسىا ،وال
هغٍض ؤن هًٟي ٖلُه هالت ِمً ال٣ضاؾتٞ ،ةن طل ٪ؤًًا يض الخ٣ُ٣ت ،وعبما ٧ان
ُٞه ِمً السُىعة مشل ما في الدكىٍه والخجغٍذ ،وبهما هغٍض الخ٣ُ٣ت ،والخ٣ُ٣ت
وخضها ،وؤخؿب ؤن الىنى ٫بلى الخ٣ُ٣ت لِـ ٖؿحرا ،وال مؿخدُل ،ول٨ىه ال
قً ٪دخاط بلى بظ ٫ظهض وٖىاء.
اإلاىهج الظي هضٖى بلُه:
وعبما ٧اهذ السُىاث الخالُت مىهجا وَغٍ٣ا بلى الخ٣ُ٣ت التي هيكضها:
َْ
ال ًُ٨خب الخاعٍش ؤلاؾلمي بال ب٣لم مؿلم:
ُ
ولؿىا وٗجي بظل ٪ؤن ً٨ىن
ناخب ال٣لم مؿلما باؾمه وقهاصة مُلصه؛ وبهما
ُ
وٗجي ؤن ً٨ىن
ناخب ال٣لم مامىا ناص ١ؤلاًمان ،مؿلما ٧امل ؤلاؾلم واُٖا
بد٣اث ٤ؤلاؾلم ،مضع٧ا ألزغ عؾالخه وُ٢متها باليؿبت للبكغٍت ألهه ما لم ًً٨
٦ظلٞ ،٪لً ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخىٖب الضعؽ ،ولً ً٣ضع ٖلى جٟؿحره.
ٞل٩ي ًٟهم ؤلاوؿان الخاصزت وٍٟؿغها ،وٍغبُها بما ٢بلها وما جلهاً ،يبػي ؤن ً٨ىن
لضًه الاؾخٗضاص إلصعا ٥م٣ىماث الىٟـ البكغٍت ظمُٗها :عوخُت ،و٨ٞغٍت،
وخُاجُت ،وم٣ىماث الخُاة البكغٍت ظمُٗها :مٗىىٍت وماصًت ،وؤن ًٟخذ عوخه
و٨ٞغه ّ
َ
وخؿه للخاصزت ،وَؿخجُب لى٢ىٖها في مضاع٦ه.
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َ ّ
حُٗل في اإلااعر ٖىهغ الغوح؛ ٞلً ٌؿخجُب للخاصزت اؾخجابت ٧املت،
ٞإما بطا
وؾُدغمه طلِ ٪مً ٖىهغ هام ِمً ٖىانغ بصعا٦ها ،وٞهمها ٖلى الىظه ال٩امل،
َ
ومً زم ًجٗل جٟؿحرها زاَئا ؤو ها٢ها.
ِ
 ظم٘ ألازباع والغواًاث ٧لها وويٗها مىي٘ الىٓغ والى٣ض:
وال ق ٪ؤن هظه مهمت ِمً ؤق ٤وؤنٗب اإلاهام وجدخاط بلى وػن وج٣ضًغ الغواًاث
وألازباع في يىء ٖلم الجغح والخٗضًل ،وهى ٖلم "ال ًُُ٣ه بال الٟدى٦ "٫ما ٢ا٫
ابً الهلح.
ُ َّ
وٖىضما ًخم طل ،٪ؾدؿ ِ٣ؤخ٩ام وآعاء قاٖذ وزبدذ ،وناعث مؿلماث
وبضحهُاث :وٍٟ٨ي مشاال ٖلى طل ٪ما ُ٢ل ًٖ زغاٞت الخدُ٨م بحن ٖلي ومٗاوٍت -
عضخي هللا ٖجهما -خُض حسجل ٦خب الخاعٍش ٖلى ازىحن ِمً ٦باع صخابت الغؾى٫
نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤؾىؤ اتهام؛ ٞاتهم ٖمغو بً الٗام بالسبض والسُاهت
وال٨ظب ،واتهم ؤبى مىسخى ألاقٗغي بالٟٛلت والبلهت.
و٢ض ٦خب في طل٢ ٪ضًما ٦شحر ِمً الٗلماءٖ ،لى عؤؾهم ؤلامام ابً الٗغبي في
"الٗىانم ِمً ال٣ىانم" وخضًشا الٗلمت مدب الضًً السُُب ،في حٗلُ٣اجه
الُ٣مت ٖلى الٗىانم ،وزبذ ؤن ألامغ ٖلى ٚحر ما جىا٢لخه ٦خب الخاعٍش ،ولم ًِ ً٨مً
ْ
ومً ؤعجب العجب ؤن ًبخٗض ٧ل
هظا الظي ًل ِه٣ىهه بالصخابُحن الجلُلحن شخيءِ ،
ِمً ً٨خب الخاعٍش في ؤًامىا ًٖ مشل هظه الخد٣ُ٣اث اإلاخاخت له ،اإلاِؿىعة ؤمامه،
وجٓل هظه التهم ُم َ
ه ّىبت بلى صخابُحن ِمً ؤظلء الصخابت عيىان هللا ٖلحهم.
 جٟؿحر ألاخضار وعبِ بًٗها ببٌٗ والٗىامل التي ؤصث بلحها وبيخاثجها:
وهىا ال بض ؤن ً٨ىن اإلااعر مُبىٖا ملهما ٢اصعا ٖلى اؾدُٗاب ألاخضار،
مؿخدًغا ُمىازها الظي وٗ٢ذ ُٞه .زمل خحن ً٣ى ٫ؤخض اإلااعزحن" :بن َلخت
عضخي هللا ٖىه زغط ٖلى ٖلي ٦ -غم هللا وظهه -زىٞا ٖلى زغوجه بطا اؾخدب الخ٨م
ؤزغي مً الٟخىح ،وناع ًمشل (الُمحن) في ّ
لٗلي؛ ألن َلخت ٧ان ٢ض َ
ٖخىه وظبروجه؛
ِ
ٞسصخي ِمً ّ
ٖلي الظي ٧ان ًمشل (الِؿاع) في نغامخه وقضجه" ..خُىما ً٣ى ٫ؤخض
َ
َ
زغوط َلخت ٖلى ّ
ٖلي عضخي هللا ٖجهما؛ ٞهى ال قٚ ٪حر ٢اصع
اإلااعزحن طل ،٪مٟؿغا
َ ُّ
ٖلى ج َمشل ألاخضار واؾدُٗاب اإلاىار الظي صاعث ُٞه؛ بل ؤمامه مًاعباث ٖهغها
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ومؼاًضاجه ،وما ًغاه ِمً ؾُىة ؤصخاب البىعنت وقغ٧اث الهلب والؿلح ،و٢ضعة
هاالء ٖلى الخإزحر في اإلاٗاع ٥الاهخسابُت ،وبصاعتها وجىظحهها ِمً ُبٗضِ٣ُٞ ...ـ هاالء
بهاالء ...ؤًً ج ٘٣الثروة ِمً هٟـ َلخت بً ٖبُض هللا ،الظي ؾماه الغؾى ٫نلى
ّ
وبكغه بالجىت ،ووٖضه بهاْ ،
ووٖ ُضه نلى هللا ٖلُه
هللا ٖلُه وؾلم "َلخت السحر"،
َ
ُ
وؾلم ال ًخسل ،٠وازخاعه ٖمغ لُ٨ىن ِمً ؤصخاب الكىعيَ ..لخت الظي ٧ان
ًَٟضي بىدغه عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىم ؤخض ،ختى جل٣ى ٖكغاث الُٗىاث
في ظؿضه ،وهى نامض نابغ ،مهابغ مددؿب ،و٧اهذ هجاجه ؤعجىبت ألاٖاظُب؛
ختى ٧ان الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ً٣ىَ :٫
"مً ؾغه ؤن ًىٓغ بلى قهُض ِمً ؤهل
الجىت ًمصخي ٖلى ٢ضمُه ٞلُىٓغ بلى َلخت".
َ
هظا الجهاص ،وهظا الخاعٍش ٌعجؼ اإلااعر ؤن ٌؿخىٖبه وٍخمشلهُٟٞ .ؿغ زغوظه بإهه
ُ
ىازها وؤصع٦ها في ملبؿاتها؛ لٗغ ٝؤن مشل
زاثٖ ٠لى زغوجه!! ولى ٞهم الخاصزت في م ِ
َلخت تهىن ٖلُه الضهُا ٧لها في ؾبُل هظا الضًً( .بهما ٧ان زغوظه ألمغ آزغ لؿىا
بهضص قغخه آلان).
الاهخمام باإلاهاصع ألازغي:
بمٗجى ٖضم الا٢خهاع ٖلى ال٨خب اإلاىنىٞت بإجها ٦خب الخاعٍش ِ٣ٞ؛ وطل ٪مشل
َ
والٟخاوي ،وألاًُ٢ت وهدىهاٞ ..هظه اإلاهاصع -باإلياٞت بلى
٦خب الؿىت الصخُدت،
ما ج٣ضمه ِمً ماصة جاعٍسُت -حُٗي بقاعاث وملمذ ،حٗحن ٖلى الخٟؿحر والخدلُل
َ
زالض َ
بً
والخٗلُل؛ ٞدُىما ه٣غؤ مشل في ٦خب الؿىتَ ًٖ" :اع ١بً قهاب ،ؤن
ُ
زالض ٖىض ؾٗض٣ٞ ،اَ :٫مه؛ْ
ٞظ٦غ ٌ
الىلُض ٧ان بِىه وبحن ؾٗض بً ؤبي و٢ام ٦لمِ ،
ُ
ٞةن ما بُيىا لم ًبل ٜصًيىا" .عواه الُبراوي وعظاله عظا ٫الصخُذ [مجم٘ الؼواثض:
.]117 /
َُْ
ما ٧ان بحن زالض وؾٗض لم ٌؿمذ لؿٗض بإن ًظ٦غ زالض ؤمامه بؿىء ،و٢ا ٫إلاً
ُ ّ
ًجامله بظل :٪مه ( )٠٦بن ما بُيىا لم ًبل ٜصًيىا ..وٗم ..الضًً ٖىضه ؤوال؛ لًُ٨
ما بِىه وبحن ؤزُه ِمً هؼإ ؤو زهام؛ ول٨ىه لً ًسال ٠صًىه وَؿ٨ذ ٖمً ٌٛخاب
زهمه ،لً ً٣بل هظا.
َ
َ
ُ
َ
بطا ٖغٞىا طل ،٪ؤصع٦ىا ؤن هظا الىمِ ِمً الغظاِ - ٫مً باب ؤولى -ال ً ْم ِ ً٨ؤن ًدمل
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ْ
الؿلح ٖلى ؤزُه ؤو زلُٟخه؛ َبله ٖلى َؤمخه ألمغ صهُىي ؤو شسصخي.
وخُىما ج٣غؤ في الصخُدحن ًٖ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها ًٖ ،مىِ ٠٢مً اإلاىا٠٢
ُ ُ
َ
ػٍيب بيذ جخل -
الخاصة بُجها وبحن ػوظاث الغؾى ٫ألازغٍاث ،و٧اهذ جتزٖمهً
عضخي هللا ٖجهً ظمُٗا -خُىما جد٩ي ُّؤم اإلاامىحن ٖاجكت عضخي هللا ٖجها  ٠ُ٦وٗ٢ذ
ٞحها ػٍيب ووٗ٢ذ هي في ػٍيب ،زم حٗ٣ب ٖلى طل٢ ٪اثلت" :ولم َؤع امغؤة  ِ٢زحرا في
َ
َ
وؤج٣ى هللْ ،
وؤونل َ
للغ ِخم ،وؤٖٓم نض٢ت وؤقض
وؤن َض ١خضًشا،
الضًً ِمً ػٍيب
بظال لىٟؿها في الٗمل الظي جخهض ١به ،وجخ٣غب به بلى هللا حٗالى."...
خُىما جظ٦غ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها طل( ًٖ ٪مىاٞؿتها) ،وحٗ٣ب به ٖلى ط٦غ
مىِ ٠٢مً ؤقض ما ٧ان ِمً زهىمت بُجهما ،خُىما ج٣ضم ٖاجكت ٧ل هظا الشىاء
ُ
لؼٍيب في هظا اإلاى٠٢؛ ٞمٗجى هظا ؤهىا ؤمام هٟـ َ ُِ ٞغث ٖلى ؤلاهها ٝوالٗض،٫
ُْ
لم جي ِؿها السهىمت ًٞاثل زهمها ،وعاخذ حٗتر ٝلها ب٩ل ًٞاثلها.
َ
ّ
وؤلاهها ٝفي َ
ؤ٢صخى مىا٠٢
الخ٤
خُىما ه ٠٣ؤمام هظا الىمِ الٟظ ،الظي ًضع٥
السهىمتٖ ،ىضثظ هغ ٌٞطل ٪الخٟؿحر السسُ ٠لسغوط ٖاجكت ًىم مىٗ٢ت
الجمل ،بإهه ٧ان خ٣ضا صُٞىا ٖلى ّ
ٖلي مىظ "٢هت ؤلا"٪ٞ؛ ٞةن َمً جسصخى ٖلى
صًجها ِمً ٖضم ط٦غ ًٞاثل وخؿىاث زهُمتها ،ال ًُم ً٨ؤن ج٣ىص ظِكا جدُم به
ؤمت ،وتهضم به صًىا ،حٗلم ؤ٦ثر ِمً ٚحرها خ٣ُ٣خه ومجزلخه ..ول٣ض ٧ان زغوظها
لباٖض هبُل؛ ٣ٞض عظذ ؤن جخمِ ً٨مً ؤلانلح بحن الُاثٟخحن [عاظ٘ في هظه
الىُ٣ت الٗىانم ِمً ال٣ىانم].
الخظع الخام ِمً ٦خب ألاصب وألاصباء:
َُ
ومما ًاؾ ٠له ؤن ٦خب ألاصب وصعاؾخه ،جِ ٣ضم ػاصا قهُا للماعزحن ،وهى في
ظملخه ػاص ؾمىم ،والظي ؤو ٘٢اإلااعزحن في طل ٪ما قإ ِمً ٢ىاٖض الى٣ض ألاصبي،
ُ َ
وناع ِمً البضحهُاث اإلا َؿلمت ،ووٗجي به ٢ىلهم" :ألاصب مغآة الٗهغ الظي وكإ ُٞه"
ٌٗ٨ـ نىعة ناص٢ت لىا ٘٢الٗهغ وما ًجغي ُٞه.
ْ َ
ول ً٨هظا ال٣ىً ٫جب ؤن ًُىٓغ بلُه بدظع قضًض؛ ٨ٞشحرا ما حٗ٨ـ هظه اإلاغآة
ُ ّ
َْ
ُ
الىا٘٢؛ بل ٦شحرا ظضا ما ج َؼٍّ ٠هظه اإلاغآة
ػاوٍت يُ٣ت ظضا ال ج َمشل قِئا ًُظ٦غ ِمً
ِ
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َ
نىعة الىا ِ٘٢؛ خُض ًىٓغ ألاصًب قاٖغا ٧ان ؤو هازغا بلى واٗ٢ه ِمً زل٫
طاجه
َ
ّ
ُٞخلىن الىا ٘٢بىٓغجه وجدبض ٫نىعجه.
ؤُ٢اب الى٣ض ألاصبي وألاصب اإلا٣اعن؛ ٣ٞض ٢غعوا بىاء ٖلى ما ْ
ُ
وَكهض إلاا ؤ٢ى٫
ؤظ َغ ْوه
ِمً صعاؾاث في مسخل ٠آلاصاب ،ؤن عئٍت ألاصًب وما ًهىعه في ؤصبه بُجها وبحن
الىا ٘٢بىن قاؾ٘ (ؤخُاها).
ًخدضر ٖمل ١الى٣ض ألاصبي اإلاغخىم الض٦خىع /مدمض ٚىُمي هل" ًٖ ٫مضام صي
ؾخا "٫وجهىٍغها للخُاة في ؤإلااهُا ٣ُٞى:٫
ومً
"ل٣ض هاظغث بلى ؤإلااهُا ياث٣ت طعٖا بما حٗاهُه ٞغوؿا ِمً َُٛان هابلُىنِ ،
جد٨مه في خغٍت ألا٩ٞاع ٞحها؛ ٩ٞاهذ جيكض في هجغتها بلضا جخمخ٘ ُٞه بىىٕ ِمً
اإلاشالُت التي جدلم بها ،ؤيٟتها ٖلى ٧ل ما عؤث وما َق َغخذ ،و٧ان ُ
٦خابها ًٖ ؤإلااهُا
ّ
بمشابت نلىاث َغٍض ًيكض ملطا في ٖالم مشالي ،و٢ض ؤز َغث بةصعا٦ها هظا في ظُل
َ
ُّ
َ ٓٞلذ ؤإلااهُا في بهخاظهم َ
بلض الخغٍت الٟىُت في
ِمً ال٨خاب والغخالت الٟغوؿُحن؛
اإلاؿغخُاث والكٗغ٦ ،ما ْلذ َ
بلض الخُاة اإلاغخت الُلُ٣ت ،التي ًمخ٘ ؤهلها بملظاث
ََ
الخُاة في ٦ى ٠خغٍت عخبت آلاٞا ..١وٖلى الغٚم ِمً ؤن الهىعة التي عؾمتها "مضام
ََ
صي ؾخا "٫ألإلااهُا ٧اهذ ٚحر ناص٢ت ومبالٛا ٞحهاْ ،لذ طاث ؤزغ بال ٜفي مٗانغحها
َ
ومً ظاء بٗضهم ِمً ؤصباء الىه ٠ألاوِ ٫مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ"[ .اهٓغ ٦خاب
الى٣ض ألاصبي م ]101؛ ه٨ظا (نىعث الىا ٘٢نىعة ٚحر ناص٢ت ،واؾخمغ هظا
الخإزحر هدى هه٢ ٠غن).
وم٘ ويىح هظه الخ٣ُ٣ت بال ؤن اإلااعزحن ما ػالىا ًٗ٣ىن في وهم جهىٍغ ألاصب
ُ
٦خاب "ألاٚاوي" مهضعا هاما وهبٗا ُٞايا للماعزحن.
للىا ،٘٢وم٘ ألاؾ ٠ال ًؼا٫
وال ًؼا ٫قٗغ ابً ؤبي عبُٗت ومجىهه هى ؤنض ١نىعة للمجخم٘ في هٓغ ال٨شحر
مجهم ،وال جؼا ٫الىىاصع وال٩ٟاهاث "الىىاؾُت" هي نىعة ٖهغ هاعون الغقُض
الهاص٢ت .م٘ ؤن هٓغة ؾُدُت بلى الخُاة ِمً خىلهم جغحهم م٣ضاع السُإ في هظا
اإلاىهج؛ ٞلِؿذ ٢هو الٟغاف في ؤصب بخؿان ٖبض ال٣ضوؽ وؤيغابه ،ولِؿذ
ؤٞلم اإلاجىن ،ومؿغخُاث السلٖت ،وؤٚاوي َ
اله َىي ،وجباعٍذ الٛغام؛ لِـ هظا
الُىٞان ِمً ألاٖما ٫ألاصبُت والٟىُت نىعة للمجخم٘ اإلاهغي ،ال ِمً بُٗض وال ِمً
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ّ
٢هههم ومؿغخهم
٢غٍب ،وبن ػٖم هاالء ؤن هظه الىماطط التي ًهىعوجها في
مىظىصة ٗٞل؛ ٞمتى ٧اهذ الىماطط اإلاغًٍت الكىهاء ،هي نىعة اإلاجخم٘ وٖىىاهه؟
َْ
 مغاٖاة اإلاؿخىي الظي ًُ٨خب الخاعٍش له:
َ
ؤٖجي ؤهه ال ُبض ِمً الخٟغٍ ٤بحن ما ًُّ ٣ضم للضاعؾحن اإلابخضثحن ،والضاعؾحن
الىاضجحن ،والضاعؾحن اإلاخسههحن ،والضاعؾحن الباخشحن ،ولؿىا هضٖى بلى بزٟاء
الخ٣اث٤؛ خاقا هلل؛ ٞلِـ ٖىضها والخمض هلل ما هسكاه ...وبهما الظي هغٍضه هى ؤن
َُ
ٞمً
هلتزم ؤولُاث
وبضهُاث التربُت؛ ٞىِ ٣ضم ل٩ل مؿخىي ما ً٣ضع ٖلى اؾدُٗابه؛ ِ
َُ
َْ
ٚحر اإلاٗ٣ى ٫ؤن ؤِ ٢ضم لخلمُظ الابخضاجي ٢خل زالض بً الىلُض إلاال ٪بً هىٍغة وػواظه
ٞمً اإلاُ٣ىٕ به
ِمً امغؤجه ،وٖؼٖ ٫مغ لسالض ،زم الٟخىت ومىٗ٢ت الجمل ونٟحن؛ ِ
ؤن ٖ٣ىَ ٫مً في ؾجهم لً حؿخُُ٘ اؾدُٗاب هظه ألاخضار ،ولً جضع ٥صواٗٞها
ومً هىا لً وؿخُُ٘ ؤن هًٗها
وبىاٖثها ،ولً جمحز بحن صخُذ ؤزباعها وؾُ٣مهاِ ،
في ههابها الصخُذ ...اللهم بال بطا ؤعصها حكىٍه الخاعٍش.
وؤزحرا ه٣ى:٫
بن هظا اإلاُضان في خاظت بلى اإلاؼٍض ِمً ألا٩ٞاع وآلاعاء ،والجهىص ،وبهىا بطا ٗٞلىا طل٪
في مُل٘ ال٣غن السامـ ٖكغ؛ ؤي بطا اؾخُٗىا ؤن هىٓغ في جاعٍسىا ،ؤو ٖلى ألا٢ل
ُ
هخٖ ٤ٟلى اإلاىهج الظي هىٓغ في يىثه وبم٣خًاه ،وبطا ّ ٢ضع لىا ؤن وٗ٣ض ماجمغا ،ؤو
خل٣ت صعاؾُت خى ٫هظا اإلاىيىٕ ،لىً٘ ألاؾـ وال٣ىاٖض ،وهغؾم السُىٍ
الغثِؿُت التي حٗاص ٦خابت الخاعٍش ؤلاؾلمي ٖلى مىىالها؛ بهىا بطا ٗٞلىا طل ،٪وهدً
هغهى بلى مُل٘ ال٣غن السامـ ٖكغ ،ه٨ىن ٢ض ؤخؿىا اؾخ٣باله ،وٖغٞىا ٠ُ٦
هدخٟل به؛ ألهىا ه٨ىن ٢ض ؤظغٍىا ،ؤو ٖلى ألا٢ل قغٖىا في اإلاغاظٗت اللػمت لجاهب
ِمً ؤزُغ ظىاهب خُاجىا ،ؤو إلاىِ ٠٢مً ؤزُغ مىاٟ٢ىا ،وباإلاشل هىا ٥ؤ٦ثر ِمً
مجا ٫في خاظت بلى مغاظٗت وبٖاصة جُُ٣م.
ؤٖان هللا ؤمخىا ٖلى ؤمغها ،وؾضص زُاها ،وو٢اها قغ هٟؿها وقغ ٖضوها...
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حُاس
بحث على بحث
()1
ٖغى ألار الباخض الض٦خىع مدمض عيا مدغم في بدشه" :ؤ٩ٞاع آلازغًٍ" لًُ٣ت
ِمً ً٢اًاها اإلاٗانغة -وما ؤ٦ثرها -التي جدخاط بلى صعاؾت وج٣ىٍم ،وهي َغٍ٣ت
الخٗامل م٘ (ؤ٩ٞاع آلازغًٍ :ماطا هإزظ مجها؟ وماطا هضٕ؟ وماطا وؿ٨ذ ٖىه؟ وماطا
ُ
َ
وهخه َضي له؟ وماطا هدمل لآلزغًٍ ِمً مكاٖغ؟ وماطا ه ِ ً٨لهم ِمً
هضٗٞه
ٖىاَ٠؟؟).
و٢ض ّ
٢ؿم بدشه بلى ٢ؿمحن عثِؿُحن ،جبٗا لخ٣ؿُم (آلازغًٍ) بلى ٞئخحن:
ال٣ؿم ألاو :٫باليؿبت (لآلزغًٍ) الظًً هم مىا.
ال٣ؿم الشاوي :باليؿبت (لآلزغًٍ) الظًً هم ٚغباء ٖىا.
وواضر ِمً ٦لمه ؤهه ٌٗجي بـ(الظًً هم مىا) اإلاؿلمحن الظًً ٌكاع٦ىهىا في الُٗ٣ضة
والضًً ،بل والٗغوبت ؤًًا ،ول٨جهم ًسخلٟىن مٗىا في الغؤي وال٨ٟغ ،والىٓغ
والخُُ٣م إلاا ًدُِ بىا ِمً ؤويإ ،وما ٌَ ْٗ ُغى لىا ِمً مك٨لث.
ؤما (الظًً هم ٚغباء ٖىا) ٣ٞض ٢ا" :٫وهم ؤولئ ٪الظًً ًىدؿبىن بلى ز٣اٞاث ،ؤو
خًاعاث مٛاًغة لش٣اٞخىا وخًاعجىا ،ولى ٧اهىا ِمً بجي وَىىا".
ُ ّ
و٢ض اهخهى الباخض في ال٣ؿمحن بلى هخاثج ،ما ؤْجها حؿلم له ،بل جدخاط بلى
مغاظٗت ،وجدخمل الى٣اف.
ُ ََ
٦ظلٖ ٪غى في ؤزىاء البدض بلى ً٢اًا ْجها مؿلماث وبضحهُاث ،وبلى ؤزباع اٖخبرها
خ٣اث ٤وزىابذ ،وًْ بها الهض ،١وؤزظها مإزظ الُ٣حن ..وبٌٗ طل- ٪بل ٌ
٦شحر ِمً
ْ
طل -٪ال ًَش ُبذ ٖىض الى٣ض والخمدُو.
ٌ
ٖغٞان وج٣ضًغ:
َّ
خ٣ه؛ ٞىظ٦غ له َ
َ
وا٢خضاعه ٖلى امخل٥
ظهضه،
وباصت طي بضء وٗغ ٝلؤلر الباخض
ّ
هانُت البدض ،وؤلاخاَت بإَغاٞه وخىاقُه ،ووك٨غ له جى٢ض ٖاَٟخه وظِكان
اهٟٗاله ،وبخؿاؾه بمٗاهاة ؤمخىا ،ومك٨لتها؛ ٞهى خ٣ا ً٨خب ِمً ٢لبه ٌ-كٗغ
 1اهٓغ :الٗضص  17مً اإلاؿلم اإلاٗانغ ( نٟغ  2101هـ ً /ىاًغ  2721م) و٢ض ُوكغ هظا ّ
الغص في الٗضص
ِ
ِ
ِ 10مً مجلت اإلاؿلم اإلاٗانغ هٟؿها بخاعٍش عظب  2104هـ = ماعؽ  2724م.
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بظلُّ ٪
٧ل ِمً ًمل٢ ٪ضعا ِمً الخظو ١لل٨لم -وال ًماعؽ ال٨خابت خغٞت ووُْٟت،
٦ما ًٟٗل ال٨شحرون.
ووٗتر ٝؤًًا ؤن هىا ٥ه٣اٍ الخ٣اء ال بإؽ بها بُيىا وبِىه ،هىا٣ٞه ٖلى ما ظاء
ٞحها ،وهاٍضه ُٞما ٢اله بكإجها.
ووٗخظع مؿب٣ا ًٖ ٖضم بًٟاء هظه الى٣اٍ خ٣ها ،ختى ال ًُى ٫ال٨لم ..وٍٟ٨ي ؤن
وٗغى بالخىيُذ والخضلُل للمأزظ والهٟىاث ،لِؿلم له ما ب٣ي بٗض طل ،٪مما ٢ض
وكحر بلُه مجغص بقاعة ؤزىاء ال٨لم ،وما ؤخؿً ما هدِ ٟٔمً مىعوزىا الش٣افي:
"ٟ٦ي باإلاغء هبل ؤن ُح ّ
ٗض مشالبه".
بًجاػ ٢بل جٟهُل:
ُ
وٍم ً٨ؤن ه ْج ِمل ملخٓاجىا ؾىاء ما ًخٗل ٤مجها باإلاىهج والك٩ل وما ًخٗل٤
باإلاىيىٕ ُٞما ًلي:
 مهاصع البدض. جىزُ ٤ألاخضار وألازباع. ٖضم ؤلاخاَت والكمىا.٫ الخجاوػ في جٟؿحر ؤخضار الخاعٍش. وي٘ الىخاثج ٢بل البدض. الى٢ىٕ في الخىا.ٌ٢ ظمىح الخٗبحر. بجُان ما ههى ٖىه. الىخاثج ال حؿلم له.ُ
َ
ْ
و٢ض ال ً٨ىن ِمً اإلاؿخدؿً ،ؤو اإلاىاؾب؛ بل ِمً اإلاِؿىع جىاو ٫هظه الجؼثُاث
مىٟهلت بًٗها ًٖ بٌٗٞ ،ل ٖلُىا بطا ؤَل٣ىا الخضًض ٖجها ،في ٚحر جٟهُل ؤو
جغجِب ،وبهما هتر ٥الؿُاً ١جم٘ بُجها وٍٟغ ١خؿب اإلالبؿاث ،وصون اعجباٍ بهظه
الٗىاوًٍ.
اججاه ناثب وههج عقُض:
ُ
الىهج الغقُض ،ما لجإ بلُه الباخض ِمً اؾخ٣غاء
ؤٖجي بهظا الاججاه الهاثب ،وطل٪
ِ
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ؤخضار الخاعٍش ،وجدب٘ ظظوعه ،والخإمل في خل٣اجه وصوعاجه ،وعئٍت ؤزغ طل ٪اإلااضخي
في واٗ٢ىا؛ ٞهظا ال ق ٪ؤو ُٚ ٫اثب ِمً قغوٍ جهًدىا؛ ٞىدً في خاظت بلى الخٗغٝ
الاؾدُٗابي ٖلى جاعٍسىا ،وما لم هضعؽ جاعٍسىا صعاؾت واُٖتٞ ،ؿُٓل ؤخض ؤع٧ان
وُٖىا بدايغها ومؿخ٣بلىا ٚاثبا؛ ٞالخاعٍش لِـ ٖلم اإلااضخي ،ول٨ىه ٖلم الخايغ،
ُ ْ
وٖلم اإلاؿخ٣بل مٗا" ،وهدً بلى آلان ختى ًىمىا هظا لم هس ًِ٘ صوعجىا الخًاعٍت -
وهي ٢ىة الاعج٩اػ التي هىُل ٤مجها -لٗملُت الخاعٍش وال لٟلؿٟخه(.")1
ٞدحن ًخجه ألار الباخض للخاعٍش باخشا ًٖ ظظوع ًُ٢ت ِمً ً٢اًاها اإلاٗانغة ال
بض ؤن جهىئه ٖلى طل ،٪ووك٨غه له ،ظاء في م٣ضمت بدشه:
ُ ّ
َُ
ُْ
ّ
"وختى ه َغقض حٗاملىا م٘ -ومىٟ٢ىا ِمً -ؤ٩ٞاع آلازغًٍ ،وختى هخ ِ ٠ُ٦ ً٣ه٣ىمها،
َ
هخٗامل مٗها ،و ٠ُ٦وؿخُٟض مجها؛ ٞةهىا وال بض مًُغون بلى الخٗغٖ ٝلى
و٠ُ٦
هاالء ،في اإلاىعور الخاعٍذي ،وفي الىا ٘٢اإلاِٗل ؾىاء ٧اهىا مىا ؤو ٧اهىا ٖىا ٚغباء".
و٢ا ٫ما٦ضا لُ٣مت البدض ًٖ ظظوع ً٢اًاها ،والىعي بخاعٍسها ...":ومىظ اهبشا١
َ
ومً ؤعى اإلابٗض بم٨ت م٩اها ،هبضؤ مؿحرجىا في
الضٖىة اإلادمضًت الغباهُت ػماهاِ ،
ّ
َ
صعوؽ الخاعٍش ،ووؿخىٖب خخمُاث الؿجن ؤلالهُت،
الؼمان واإلا٩انٖ ،لىا وعي
ووؿخُٟض ِمً خ٨مت اإلاماعؾاث اإلادمضًت ،وهسل٘ ًٖ ؤُٖيىا ٖماًاث الىهم والجهل
التي ابخلُىا بها ،وَا ٫مجها البلء!!" .م  1 ٕ 2ؽ .27
وٗم ،ؤهل ومغخبا بالخٗغٖ ٝلى صعوؽ الخاعٍش ،وخخمُاث الؿجن ؤلالهُت ،وخبظا لى
اجب٘ ٧ل الباخشحن هظا اإلاىهج في صعاؾت ً٢اًاها.
ول:ً٨
وما ؤزُغ (ل )ً٨هظه ،خُىما اججه ألار الباخض بلى جاعٍسىا ٌؿخ٣غثه وَؿدىُ٣ه،
َ
َ
والٛغىُٞ ،إزظ في
وَٗخبر به وٍخٗٔ ،بطا به ٟٚ-غ هللا لىا ولهّ ٌُٛ -حر الهضٝ
ْ
ّ
ْ
َْ
ونٟٗا ،وتهىٍىا وجد٣حرا ،زم ٌكى٣ه
مدا٦مت جاعٍسىا ٧له ،وؤقبٗه َظلضا وع٦ل
وٍهلبه ،وهظا ؤ٢ل ون ٠إلاا ٗٞله ال٩اجب الباخض بخاعٍش ؤمخىا ومجضها وٖؼها.
بصاهت مؿب٣ت للخاعٍش:

1

(مً مدايغة بٗىىان ؤلاوؿان الٗغبي بحن الخإػم وؤلاهُل.)١
ص٦خىع عقضي ٩ٞاع ِ
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بل بهه ٢بل ؤن ًبضؤ بدشه ٧ان ٢ض سجل الىدُجت -وٍُ٣جي ؤجها ؤٞلخذ مىه ِمً ٚحر ؤن
ًىدبه لها -اؾم٘ بلى ٢ىله بٗض ؾُغًٍ ِمً م٣ضمت بدشه" :ؤما الظًً هم مىا صما
وصًىا وجاعٍسا؛ ٞلضًىا ِمً اإلاىاو٘ اإلاىعوزت ما ًدى ٫صوهىا والخٟاهم مٗهم ،ؤو الٟهم
ٖجهم ،ؤو ؤلاهها ٝفي ج٣ىٍمهم ٢ىال وٖمل" ٦ظا .ولؿذ ؤصعي َ
ُٞم الٗىاء والبدض
بطا ٧ان ٢ض خ٨م ؤن مىعوزاث الخاعٍش جدى ٫صون الٟهم والخٟاهم م٘ آلازغًٍ
وبههاٞهم؟
ُ
باب خضًض
هظا عؤًه في ؤمخه وجاعٍسها مؿب٣ا ،و٢ض خاو ٫ؤن ً ِ
ضزله ٖلُىا ِمً ٍ
َ
ؾب٣ه ُ
٢لمه ،وعخم هللا ؤمحر اإلاامىحن الُ٣ٟه
مخدًغ :باب البدض الٗلمي؛ ولً٨
َ
ٌ
ّ
ألاصًب ؤبى ظٟٗغ اإلاىهىع خحن ٢ا ٫في بخضي زُبه" :بهه ما ؤؾغ ؤخض مٗهُت ِ٢
بال ْهغث في آزاع ًضه وٞلخاث لؿاهه".
ّ
ؤي جاعٍش هظا؟
في مداولت ألار الباخض جدلُل الخاعٍش واؾخ٣غاثه للىنى ٫بلى صعوؾه وخخمُاجه -
٦ما وٖض بظل -٪و ٘٢بُٗضا ًٖ الخاعٍش!! ولؿذ ؤصعي  ٠ُ٦و ٘٢ه٨ظا بُٗضا
بُٗضا؟
ّ
ًُ٣جي ؤن ما ؤوٗ٢ه في طل٪؛ بهما هى طل ٪الخاعٍش اإلاكىه ،الظي صعؾىاه في الخٗلُم
الٗام ،وصعؾه اإلاسخهىن في الخٗلُم الجامعي ،و٢غؤهاه ٢هها وؤٖماال ؤصبُت
مخىىٖت؛ ٞاؾخ٣غث في طهىىا نىعة مؿخبكٗت ألمخىا مىظ ٞجغها ،مىظ ًىم
َ
الؿُٟ٣ت؛ ولظا بضؤ ٧اجبىا بدشا في الخاعٍش ،ؤو ًٖ الخاعٍش ،بٗض ؤن ٧ان ٢ض َخ٨م
ٖلُه ،واهخهَى ِمً خ٨مه٦ ،ما ؤقغها ؤهٟا.
وؤزغي!!!
ّ
والشمغة الخالُت لهظا حعجله باإلصاهت لبجي مغوان اؾخُغاصا٢ ،بل ؤن ًإحي صوع
الخضًض ٖجهم؛ ٗٞلى خحن ًخدضر ًٖ الٟترة الخالُت لٟخذ م٨ت في ٖهض الغؾى٫
نلى هللا ٖلُه وؾلم ،جغاه ًجمذ به ال٣لم٧ ،اقٟا ٖما ًمىع في هٟؿه بضءا٣ُٞ ،ى٫
وهى ًخدضر ًٖ الُىاث ٠التي ؤؾلمذ بٗض الٟخذ" :وؤو ٫هاالء الُىاث ٠الُل٣اء
ِمً ؤهل م٨ت ،التي زغط ِمً ظىٞها بىى مغوان ،الظًً ؤٞؿضوا ٖلى طي الىىعًٍ
َ
َ
َ
ٖٟان َ
خ٨مه ،زم جاظغوا ب٣مُهه ،زم خاعبىا ّ
ٖلي بً ؤبي َالب ٦غم هللا
ٖشمان بً
وظهه ،ختى ؤ٢امىا صولت الُل٣اء ِمً بجي ؤمُت" م  2 ٕ 25ؽ .20
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ه٨ظا في عجلت ِمً ؤمغه ًغٍض ؤن ً٣ظ ٝبما في صازله وٍغجاح ،وال ًيخٓغ ختى ًإحي
مجا ٫الخضًض ًٖ بجي مغوان وؤٖىاهه.
ؤولُاث اإلاىهج وؤبجضًاجه:
َ
ٞمً
خحن ً٨ىن البدض ًٖ الخاعٍش ،إلاً ًغٍض ؤن ً٣غؤ الخاعٍش ،ؤو ًخٗلم الخاعٍش؛ ِ
ٚحر ٦خب الخاعٍش.
البضًهي ؤن ًخجه بلى ٦خب الخاعٍش ومهاصعه ،ال بلى ٦خب ؤزغي ِ
ُ
ؤما خُىما ً٨ىن البدض ًٖ الخاعٍش لخدلُله واؾخيخاط صعوؾه؛ ٞالىاظب خُيئظ
ؤن ًخجه الباخض ال بلى ٦خب الخاعٍش ٞدؿب؛ بل بلى ؤنض٢ها وؤوز٣ها ،وال ُب ّض له
خُيئظ ِمً اإلاىاػهت واإلا٣اعهت والخصخُذ والترظُذ؛ ختى ال ًدلل ِمً الى٢اج٘ بال
َ
ّ
ومً ألازباع بال ؤوز٣ها.
ومً ألاخضار بال ؤنض٢هاِ ،
ؤزبتهاِ ،
ُ
ٞةطا ؤصاع باخشىا ْهغه ل٩ل ٦خب الخاعٍش واإلااعزحن ،وعاح ًبدض ًٖ جاعٍش ؤلاؾلم
واإلاؿلمحن ،في ٦خاباث َه خؿحن ،ومدمض خؿحن هُ٩ل ،وؤخمض ؤمحن؛ ٞإٖخ٣ض ؤهه
ال ًغٍض البدض ًٖ الخاعٍش ،وال في الخاعٍش؛ وبهما ًغٍض ؤن ًشبذ ٨ٞغة مؿب٣ت لضًه،
وعؤًا ا٢خى٘ به ،وهظه ؤزُغ آٞاث الباخشحن.
ولُٗظعوي ألار الض٦خىعٞ ،إها ال ًم ً٨ؤن ؤنض ١ؤن باخشا ًغٍض البدض في ألاصب
والى٣ض مشلُٞ ،خجه بلى ٦خب الُبري ،وابً ألازحر ،وابً ٦شحر ،وابً زُاٍ،
َ
٦خب ابً ؾلم وٖبض ال٣اهغ ،و٢ضامت بً ظٟٗغ ،وؤبي هل٫
وٚحرهم ،وٍتر٥
الٗؿ٨غي ،وابً اإلاٗتز ،..بهه بن ٗٞل طل ٪ال وٗضه مسُئا؛ ٞمشل هظا ال ًدضر
زُإ ،وؤجغ ٥ل٨م ونٟه والخ٨م ٖلُه.
هىٕ ِمً الخ٨ٟحر ٞاث ؤواهه:
بي ّ
وعبي٦ ،ىا هًٓ ؤن هظا اللىن ِمً الخ٨ٟحر الظي ً٣ىم ٖلى الخ٣اٍ هثراث ِمً
ألاخضار والى٢اج٘ اإلاسخلٟت ،وٖلى ّلي ؤٖىا ١الىهىم لُا ،وجٟؿحرها ِمً صازل
الباخض ،وبم٣اًِـ ػماهه ومٗاًحر ٖهغه هىَ ،
ومً خىله هى٦ ،ىا هًٓ ؤن هظا ؤمغ
٢ض اهخهَى ،ؤو ٖلى ألا٢ل ٦ىا هًٓ ؤن هظه الى٢اج٘ وألاخضار اإلا٨ظوبت٢ ،ض اه٨ك٠
ُ
ؤمغها وطإ ُّ
ؾغها ،بٗض ما و ِكغ ِمً صعاؾاث وجد٣ُ٣اث ،وزاع خىلها ِمً مىا٢كاث
ُ
ومؿاظلث ،و٦ىا هًٓ ؤن اإلاىار الش٣افي الٗام للمؿلم اإلاٗانغ ًجٗله ٢اصعا ٖلى
ُ
جظو ١مشل هظه ألازباع وبصعا ٥زبِئتها بدؿه ،وبن لم ًٟغ ٙلها بضعؾه وبدشه ،وؤجها
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خُىما حٗغى له ؾُ٣ظٞها بلى خُض ًلُ ٤بها ،وؾُجض ّ
مض ًضه ما ًضخًها ،وٍ٣ضم
َ
البضًل الصخُذ لى ؤعاص.
له
السل ٝخى ٫شسو ال٣اثض:
َّ
الُغ ٝؤعاص ألار الباخض ؤن ًا٦ض الهغإ الؿُاسخي ٖلى
جدذ هظا الٗىىان
ِ
َ
الؿلُت بضؤ في اإلاجخم٘ ؤلاؾلمي مىظ ًىم جىفى (الؼُٖم الُٗٓم) ً٣هض عؾى ٫هللا
نلى هللا ٖلُه وؾلم ،خُض ناع "الخٗامل م٘ الخا٦م -ؾلبا ؤو بًجاباً -د٨مه
٢اهىن الخ٩اٞا بحن الخا٦م وبحن اإلاد٨ىم ،وهى ال٣اهىن الظي ٧ان ًخىًٖ ٠٢
الىٟاط في ؤخُان ٦شحرة ،خحن الخٗامل م٘ مدمض بً ٖبض هللا (نلى هللا ٖلُه وؾلم)
باٖخباعه عؾىال م  1 ٕ 20ؽ.2
و٢ض حٛحر السلِ ٝمً ٖهغ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم "واهخ٣ل بلى مؿخىي آزغ؛
َ
ٖىاعى ًإطن الؼُٖم( )1نغاخت ؤو يمىا بةبضاء
ٞلم ٌٗض ًضوع خى ٫ظؼثُاث ،ؤو
الغؤي ٞحها؛ بل جُىع السل ٝوجطسم ،لُضوع خى ٫ال٩لُاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت
بما ٞحها ال٣بى ٫ؤو الغ ،ٌٞؤو اإلاغاظٗت الجظعٍت لُ٣اصة ال٣اثض الجضًض" .م ٕ 20
 1ؽ .11
صلُله ٖلى طل:٪
اؾدكهض ٖلى طل ٪بما ًلي:
ؤوال :مى ٠٢ؾٗض بً ٖباصة عضخي هللا ٖىه ؾُض السؼعط:
ُ
ُ
٣ٞا" :٫امخى٘ ؾٗض ابً ٖباصة عضخي هللا ٖىه ِمً مباٌٗت ؤبي ب٨غ ،وَالب ٖمغ ؤبا
َ
بُٗخه َٖىىة ،وؤال َ
ًضٖه ختى ًباٌ٘؛ ول ً٨ؤبا ب٨غ عضخي
ب٨غ عضخي هللا ٖجهما ؤن ًإزظ
َ ّ
هللا ٖىه ؤزظ بىهُدت َبكحر بً ؾٗض عضخي هللا ٖىه الظي خظع ِمً بًٚاب ألاوؽ
(٦ظا ٦خبها والهىاب السؼعط)( ،)2وجغ ٥ؾٗضا عضخي هللا ٖىه وقإهه ،لم ً٣هغه ٖلى
ُ
ؾٗض ُ
بً ٖباصة البُٗت ألبي ب٨غ عضخي هللا ٖىه؛ بل بهه
بُٖاء البُٗت ،ولم ٌِٗ

1

ً٣هض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم.
2
اهٓغ[ :بمخإ ألاؾمإ وخضاث ٤ألاهىاع :مىيىٕ الٗ٣بت ال٨بري] ،ولٗل الظي ؤوٗ٢ه في السُإ ؤن
بكحر بً ؾٗض زؼعجي.
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عضخي هللا ٖىه ٧ان ال ًهلي بهلتهم ،وال ًجم٘ بجمٗتهم ،وال ً ٌُٟبةٞايتهم ختى
ماث".
َ
ولؿذ ؤصعي  ٠ُ٦ؤها٢ل ألار الباخض في ُ٢مت هظا السبر!! هل هخدا٦م بلى الؿىض؟
ُ
ؤم هخدا٦م بلى الٗ٣ل؟ ل٣ض ؾمٗذ ؤخض (مكاهحر) ماعدي ٖهغها الظي ًؼٖم -
َ
ُ
ُوٍ ْؼ َٖم له -ؤهه ُ
الد َجت في الخاعٍش ؤلاؾلمي ،ؾمٗخه ً٣ى٦" :٫م َظجى ؤلاؾىاص ٖلى
هظه ألامت!!" ،و٢ظ ٝبها ٖىعاء َبل٣اء ه٨ظا ؤمام ظم٘ ِمً الٗلماء ،في ؤخض
اإلااجمغاث ؤلاؾلمُت؛ ٞإزصخى بن جدا٦مىا بلى ؤلاؾىاص ؤن ً٣ى٧ ٫اجبىا :صٖىا ِمً
َ
ؤلاؾىاص؛ وم٘ طل ٪ه٣ى ٫له في بًجاػ :بن ٦خاب "ؤلامامت والؿُاؾت" الظي ٖؼوث
٦خاب ل ،ُِ٣ميؿىب بلى ٚحر ؤبُه ،وخمل ُ
ٌ
ابً ٢خِبت وػ َعه ْلما
بلُه هظا الىو
وػوعا ،والًُ٣ت مٗغوٞت مىظ ال٣ضم ،وٖىضما وكغ الٗلمت مدب الضًً السُُب
َ
٦خاب "اإلاِؿغ وال٣ضاح" البً ٢خِبت مىظ ؤ٦ثر ِمً زمؿحن ٖاما ط٦غ في م٣ضمخه
مأزظ الٗلماء ٖلى ٦خاب ؤلامامت والؿُاؾت ،وبغ َ
اهُجهم ٖلى ؤهه لِـ البً ٢خِبت؛
خُض ُط٦غث ُٞه ٌ
ؤمىع وٗ٢ذ بٗض جاعٍش وٞاة ابً ٢خِبت٦ ،ما ؤهه ًغوي ٦شحرا ًٖ
ِ
ُ
ازىحن ِمً ٦باع ٖلماء مهغ ،وابً ٢خِبت لم ًضزل مهغ ،وال ؤزظ ًٖ هظًً
الٗاإلاحن[ .اهٓغ الٗىانم م  112هـ].
َ
ًخىاعي ٖىه ناخبه وَؿخخي مىه ٧اجبه ،وال وٗغ ٝألزباعه
ٞمشل هظا ال٨خاب الظي
ؾىضا٨ً ٠ُ٦ ،ىن مهضعا لىا ٖىض اؾخ٣غاء الخاعٍش واؾخسغاط صعوؾه وٖبره؟؟
وهى ٦خاب مصخىن بالجهل والٛباوة ،والغ٦ت وال٨ظب والتزوٍغ٦ ،ما ونٟه بظل٪
الٗلمت مدب الضًً السُُب عخمه هللا[ .الٗىانم م .]112
ه٣ض اإلاتن:
َ
َ
َ
ْ
وبطا جغ٦ىا ؾىض هظا السبر ،وما ًم ِ ً٨ؤن ًىظه بلُه ِمً ًَٗ ًا٦ض ٦ظبه
وازخل٢ه ،واججهىا بلى ه٣ض اإلاتن ،ؤو الى٣ض الٗ٣لي ،و٦ما ًدلى للبٌٗ ؤن ّ
ٌؿمُه؛
ٞةهىا ه٣ى:٫
ُ
َْ
ْ
َ
بن ِمً ؤولُاث الىٓغ في متن ألازباع ؤن حٗغى ٖلى الٗ٣ل؛ بكغٍ ؤلاخاَت بٓغوٝ
البِئت واإلاىار الظي وُٞ ٘٢ه الخضر ،وَبُٗت ألاخىا ٫واإلالبؿاث بخاَت جامت؛
ْ
ختى ً٨ىن الىاْغ في َمتن السبر ٦إهه ٌٗاٌل الخضر في و٢ذ و٢ىٖه ،وٍدب٘ هظا؛ بل
ٖلم بإزباع الغظا ٫الظًً و ٘٢مجهم الخضر اإلاغوي ،وؤن
٢بل هظا ؤن ً٨ىن ٖلى ٍ
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ً٨ىن لضًه ِمً ؤزباعهم ،ما ًٟ٨ي إلاٗغٞت نىعتهم الىٟؿُت والسلُ٣ت ،مٗغٞت
ُ
مٟخاح الىٓغ في اإلاتن وه٣ضه.
٧املت صخُدت؛ ٞةن طل٪
َ
ؾٗض بً ٖباصة امخى٘ ًٖ مباٌٗت ؤبي ب٨غ ،وًٖ مباٌٗت ٖمغ ِمً
ٞةطا ُ٢ل لىا" :بن
ُ
بٗضه ،وزغط بلى الكام ،و٧ان ال ًهلي بهلتهم ،وال ًجخم٘ بجمٗتهم ،وال ًٌُٟ
بةٞايتهم ..بطا ُ٢ل لىا طل ،٪ال ُبض ؤن وؿإ ٫ألاؾئلت الخالُت:
َ -2مً ؾٗض بً ُٖباصة؟ وماطا ًٖ زل٣ه ومىاٟ٢ه وجاعٍسه ختى هظا اإلاى٠٢؟
 -1إلااطا و ٠٢هظا اإلاى٠٢؟
٧ ٠ُ٦ -7اهذ الٓغو ٝوألاخىاٖ ٫ىضما و ٠٢هظا اإلاى٠٢؟
ٗٞىض الؿاا ٫ألاو ٫هجض ؤلاظابت :ؾٗض ُ
بً ُٖباصة ،ؾُض ٢ىمه السؼعط ،وؤخض
الى٣باء لُلت الٗ٣بت ،و٢ض باٌ٘ لُلتها(ٖ )1لى خغب ألاخمغ وألاؾىص ِمً الىاؽ،
وؤزظوا الٗهض ٖلى مهِبت ألامىا ٫و٢خل ألاقغا ،ٝوٖىضما ؾإلى الغؾى :٫ما لىا
َ ّ
اإلاكاهض ٧لها ،وؤخض عظلحن اؾدكاعهما الىبي نلى هللا
بظل٪؟ ٢ا" :٫الجىت" ،وقهض
ٖلُه وؾلم في بُٖاء زلض زماع اإلاضًىت لُِٗىت بً خهً الٟؼاعي ًىم السىض١؛
٣ٞاال مٗتزًً باإلؾلم وعؾىله ..." :ؤٞدحن ؤ٦غمىا هللا باإلؾلم ،وؤٖؼها ب ٪حُٗحهم
ؤمىالىا؟ وهللا ال وُٗحهم بال الؿُ ،)2("٠وهى ناخب الغاًت ًىم ٞخذ م٨ت ،و٧ان
َ
ًُل َبب بال٩امل ،وصٖا له الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ُٞما عواه ؤبى صاوص" :اللهم
اظٗل نلىاج ٪وعخمخٖ ٪لى آ ٫ؾٗض بً ٖباصة".
زم إلااطا و ٠٢ؾٗض بً ٖباصة هظا اإلاى٠٢؟ وما ٖاثض هظا اإلاىهب؟ وما مغصوصه؟
َ
َ
ْاهغ ألامغ وباَىه؟!! وؤن َمً ٧ان ٢بله نلى
ماٌٗ ٫ىص ٖلُه وهى ٌٗلم
ؤمً ؤظل ٍ
هللا ٖلُه وؾلم ٧ان ًمطخي ٖلُه الكهغ والكهغان وال َٗام له وألهله بال الخمغ
واإلااء!
َ
ؤمً ؤظل اإلاا ٫وهى ًغي الضولت ؤلاؾلمُت الىاقئت ج٣خطخي ِمً ؤهلها ؤن ًبظلىا
ْ
ْ
ًٞى َ ٫ؤمىالهم ،بن إلزىاجهم الظًً ال ماٖ ٫ىضهم ،وبن للهالر الٗام وب٢امت
الضولت؟!
1

اهٓغ :ابً هكام.
2
اهٓغ :خضاث ٤ألاهىاع.522 /1 :

125

ّ
َ
ٌ
واخض ِمً الظًً ٢ا ٫ال٣غآن ال٨غٍم ٞحهم { َوال ِظً ًَ ج َب ّى ُءوا
ؤمً ؤظل اإلاا٫؟! وهى
ْ
َ
َ
ّ َ َ َ َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ان مً َْ ٢بلهم ًد ُّبىن مً هاظ َغ بلهم وال ًجضون في نضوع ْ
هم خاظت ِم َّما
ِ
الضاع وؤلاًم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ َ
ُ ُ َُ ْ ُ َ ََ َْ ُ ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ
َ ُ َْ
انت َو َمً ًُى ١ش ّر هِ ٟؿ ِه ٞإ ْول ِئ َ٪
ؤوجىا وٍا ِزغون ٖلى ؤهٟؿ ِه ِهم ولى ٧ان ِب ِهم زه
َ
ُْْ
ُه ُم اإلاِ ٟل ُخىن} [الخكغ ]7 :و٢ض هؼلذ هظه آلاًت ٖىضما ٢ؿم الىبي نلى هللا ٖلُه
ْ َ
ُ
هٟـ
وؤُٖى اإلاهاظغًٍ ،ولم ٌُِٗ ألاههاع؛ ُٞابذ
وؾلم ْفيء بجي الىًحر،
ُ
ألاههاع ،وعيىا ،وو٢ىا ش ّر ؤهٟؿهم.
ؤمً ؤظل ما٫؟ وهم الظًً ّ
جغب ْىا في ؤخًان مضعؾت عؾى ٫هللا نلى هلل ٖلُه
ِ
ٍ
َ
وؾلم ،وٖلمىا م٣ضاع هظه الضهُا وُ٢متها.
ظاه وؾلُان ووظاهت في الضهُا؟ وهم الظًً عؤوا  ٠ُ٦جدىلذ الُ٣اصة
ؤم ِمً ؤظل ٍ
في الضولت ؤلاؾلمُت بلى جبٗاث ز٣ا ،٫و ٠ُ٦ؤزغظها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم
َ
وبالٛجى والجاه،
ِمً نىعتها ال٣بلُت؛ خُض ٧اهذ جغجبِ بالٗهبُت واليؿب،
ِ
َ
٧ابغ؛ ٞهاع والة مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم وٖماله ،ال
٧ابغا ًٖ ِ
وٍخىاعزىجها ِ
ً٣اؾىن بإي مُ٣اؽ ِمً هظه اإلا٣اًِـ ،و٧ان ٢مت هظا الخُٛحر للمٟاهُم ال٣بلُت
َ
الجاهلُت هى جىلُت ؤؾامت بً ػٍض ُ٢اصة الجِل ،وهى الٟتى الُا ٘ٞفي هدى ؾبٗت
ٖكغ ٖاما ِمً ٖمغه ،ولِـ ِمً ؤصخاب اليؿب والخؿب؛ ٖلى خحن ٧ان في
الجِل َمً ٧ان ِمً قُىر الصخابت ،وطوي اإلاجزلت في ؤلاؾلم و٢بل ؤلاؾلم.
ُ
ؾٗض بً ُٖباصة ،وٍسانم السلُٟخحن ِمً ؤظله ،وٍسغط
ظاه ٧ان ًدغم ٖلُه
ٞإي ٍ
بلى الكام ًٚبا ؤن خغماه مىه؟
زم بطا ظئىا للؿاا ٫الشالض٧ ٠ُ٦ :اهذ الٓغو ٝوألاخىاٖ ٫ىضما و ٠٢هظا
َ
اإلاى٠٢؟ وؿخُُ٘ ؤن هجُب ٢اثلحن :ؤفي مشل هظه الخا٫؟ ًىم وٞاة عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم ،و٢لىب اإلاؿلمحن زاقٗت هالٗت ،والهضمت ٢ض ؤزظث بالٗ٣ى،٫
َ
وطهبذ باأللباب؟ ؤفي مشل هظه الخا ٫جخله ٠الىٟىؽ بلى الضهُا والخُاة ،وبلى
الغثاؾت والؿلُان؟
َ
السبر بهظه الهىعة ًدمل في زىاًاه صالثل ٦ظبه وازخل٢ه؛ ٞما مٗجى ال
زم بن هظا
ُ
ًُ ٌُ٣بةٞايتهم؟ بن ؤلاٞايت هىا اإلاغاص بها الدج؛ ٞهل ألمحر الدج الظي ًذج
ََ
ُ٢اصة الدجُج في ؤزىاء اإلاىاؾ٪؛ بدُض ال ًُىٞىن بال وعاءه ،وال ًسغظىن
بالىاؽ
بلى اإلاى ٠٢بال وعاءه ،وال ًًُٟىن ِمً ٖغٞت بال وعاءه!! هل هظه نىعة الدج
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اإلاٟغوى اإلاٗغوٞت في ٦خب ال٣ٟه؟ ٌٗجي هل الدج َ
ًاصي في ظماٖت وؤمحره ٢اثض
٧اإلمام في الهلة؟ ؤٖخ٣ض ؤهه لم ً٣ل بهظا ؤخض؛ وبهما هى ظمىح ال٣لم الظي
ّ
ً٨كَ ًٖ ٠
الدج ،ختى
اله َىي لضي ناخب هظا السبرٞ ،إجب٘ الهلة والجمٗت
َ
ً٨مل نىعة السغوط ًٖ الُاٖت لؿٗض بً ٖباصة.
زم بطا ٧ان في الكامً ٠ُ٨ٞ ،هلي بهلتهم ،وٍجم٘ بجمٗتهم؟؟!!! ؤم جغاه ًغٍض ؤهه
ال ًهلي وعاء ؤمغائهم ٖلى الكام؟
٧ ٠ُ٨ٞان ًهلي بطا؟ ٞةطا ٢بلىا -م٘ ما في طلِ ٪مً مىخهَى الكُِ -ؤهه ْل
َ
َ
اإلاؿاظض والجماٖت في الهلىاث السمـ -م٘ اؾخدالت هظا ِمً مشله-
ً٣اَ٘
َ
 ٠ُ٨ٞج٣بل ؤهه ٢اَ٘ الجمٗت ،وعاء ؤمغائهم؛ ً ٠ُ٨ٞهلحها والجمٗت ال جصر بال
في ظماٖت٦ ،ما هى مٗلىم ِمً الضًً بالًغوعة ،ال ًدخاط بلى بقاعة ؤو جىبُه؟ هل
ًم ً٨إلاشل ؾٗض بً ُٖباصة ؤن ًتر ٥الجمٗت ،وهى الظي ٌٗلم الىُٖض الكضًض ٖلى
َ ُ
َ ُّ َ ّ َ َ ُ
ىص َي
جغ٦ها؟! بن الجمٗت ٞغى بىو ال٣غآن ال٨غٍمً{ :ا ؤحها الظًً آمىىا ِبطا ه ِ
ُ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ّ
ّ
الله َو َط ُعوا َ
الب ُْ َ٘ َط َل ُْ ٨م َز ْح ٌر َل ُْ ٨م ب ْن ُُ ٦ى ْ
خم
لة ِمً ًَ ْى ِم الجمٗ ِت ٞاؾٗىا بلى ِطِ ٦غ
ِلله ِ
ِ
َ َْ ُ َ
حٗلمىن] (الجمٗت.)7 :
ٌ
وفي الخضًض الصخُذ الظي عواه مؿلم وؤخمض واليؿاجي" :لُىتهحن ؤ٢ىام ًٖ
ُ
َو ْصٖهم ُ
الجمٗاث ،ؤو لُسخمً هللا ٖلى ٢لىبهم ،زم لُ٨ىهً ِمً الٛاٞلحن" ..وفي
وابً خبان والخا٦م والبزاع ،وصدخه ُ
خضًض عواه السمؿت ُ
ابً الؿَ :ً٨
"مً جغ٥
زلر ظم٘ َب٘ هللا ٖلى ٢لبه".
َ
ْ
ُ
َ
ؤًخهىع ِمً ؾٗض بً ُٖباصة ؤن ًتر ٥الجمٗت؟ بن مً ً٣ى ٫هظا ال ًض ِع ٥زُىعة
الكغعي إلاا ًيؿبه بلُهّ ،
َ
ّ
وٍضُٖه ٖلُه ،وال
الخ٨م
ما ًيؿبه بلى ؾٗض؛ ألهه ال ًضع٥
َ
َ
ٌٗغ ًٖ ٝخُاة (هُ٣ب الٗ٣بت) الظي باٌ٘ ٖلى الجهاص ،وههغ وآوي ،وخمل اللىاء
بحن ًضي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،ال ًبػي بال الكهاصة في ؾبُل هللا ،باجٗا
هظه الضهُا ب٩ل ؤٖغايها.
ُ
بن َمً ً٣ى ٫هظا ًٖ ؾٗض بً ٖباصة ،ما ٖغٖ ٝىه بال ؤهه (ؾُض السؼعط) و٧ل ما
ؤزظه ِمً مُُٗاث الىو ،هى ٧لمت (ؾُض السؼعط)؛ ٞترظمها بلى (ػُٖم السؼعط)
ُ
نىعة ػٖماء ألاخؼاب في ٖهغهّ ،
جهىع "صًجى "٫خُىما
وٖلى الٟىع ٟ٢ؼ بلى طهىه
ؤؾ ِ٣في الاهخساباث؛ ٞاٖتز ٫الؿُاؾت واهجخغ بُٗضا ًٖ ألايىاء؛ بال ؤهه عؤي ؤن
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ٌ
صًجى َ٫
ػُٖم ٖهغي صًم٣غاَي ٞلم ٌٗالً بسهىمت؛ ؤما ؾٗض ٣ٞغٍب ٖهض
ومً هىا ؤٖلً الٗهُان والخمغص ،وٖالً بالسهىمت ،ؤو عبما ٟ٢ؼ بلى
بجاهلُتِ ،
طهىه نىعة "بًضن" عثِـ وػعاء بهجلترا في ؾىت 2755م ،خحن خُل بِىه وبحن
٦غسخي الغثاؾت ،و ٠ُ٦ؤوي مىٗؼال في ظؼٍغة "ظاماً٩ا" في وؾِ البدغ.
ول٧ ً٨ان ًيبػي ٖلحهم و٢ض ظٗلىه ػُٖما خؼبُا ،ؤن ٌؿإلىا ٧ ٠ُ٦ان مى٠٢
ؤههاعه وؤجباٖه؟ وإلااطا لم ًٌٛبىا له ،وٍشىعوا ِمً ؤظله؟ وإلااطا لم ٌؿدىٟغهم؟ لم
اؾم واخض مً السؼعط امخى٘ ًٖ البُٗتَ ..
ًد ٟٔلىا الخاعٍش َ
وه ْب ؤجهم ٚلبتهم
ِ
ج٣ىاهم ٞجٗلىا ًٚبهم هلل وعياهم في هللا ،ؤلم ً ً٨طل ٪لُُٗ ٠ؾٗض بً ٖباصة
بلى َغٍَ ٤
الهضي الظي ٖاف له ،وظاهض في ؾبُله؟؟ وهل ِمً اإلاٗ٣ى( ٫بالٗ٣ل
ُ
٧ل آله وٖهبخهٞ ،ل حعي طا٦غة الخاعٍش َ
اإلاخدٌ) ؤن ًخسل ًٖ ٠ؾٗض ُّ
اؾم واخض
َ
ؤمـ
مجهم؟ م٘ جىٞغ الضواعي ٖلى ه٣له؛ طل ٪ؤن ؤبا ب٨غ عضخي هللا ٖىه ٧ان في
الخاظت بلى َمً ً ٠٣مٗه ،خُض ا ججذ الجؼٍغة ُّ٧لها وؤعظٟذ ،ولم َ
ًب ٤م٘ ؤبي ب٨غ
ع
ُ
بال اإلاضًىت وم٨ت وخضهما ج٣غٍبا؛ ٞلى زغط ٖلُه زمؿت هٟغ ِمً السؼعط اهخهاعا
لؿُضهم ،لكإ طل ٪وطإ!!
زم بن بُ٣ت السبر جىُ ٤بالسغاٞت ،خُض ً٣ى" :٫وْل بالكام ختى ٢خلخه الجً ،ولم
ٌٗلم الىاؽ بمىجه ،ختى ؾمٗىا وهم في اإلاضًىت ناعزا ً٣ى :٫هدً ٢خلىا ؾٗض َ
بً
ُٖباصة ..ؾمٗىا نىجه ولم ًَ ْ
غوا شسهه" .زم إلااطا ٢خلخه الجً؟ هل اهخ٣اما
ومجاملت ألبي ب٨غ؟ ؤم ماطا؟
وألار الباخض لم ًظ٦غ هظا الجؼء السغافي ِمً السبر؛ ألهه عظل ٖهغي ال ً٣بل
السغاٞت؛ ول٧ ً٨ان ًيبػي ؤن ًلٟخه هظا بلى ٖ٣لُت عواجه ومسخلُ٣ه ٧لهُُٞ ،غخه
وعاءه ْهغٍا.
وعبما بضا ؤن ه٣ض زبر ٦هظا ال ٌؿخد٧ ٤ل الجهض وهظا الٗىاء ،وهى ٖلى ؤًت خا٫
ّ
اإلاخٗضصة في هظه الجؼثُت ِمً الخاعٍش٢ ،ض ال جهل في ج٨ظًبها
عواًت ِمً بحن الغواًاث
بلى صعظت ال٦ ،ُ٘٣ظل٢ ٪ض ال جهل في جهضً٣ها بلى صعظت الُ٣حن.
ُْ
َ
والجىاب ؤن هظا ال٨لم ٢ض ًُ ْدخ َمل خحن ًب٣ى السبر ،مجغص جاعٍش ً٣غؤ ،ؤما خُىما
َ
َ
ً٨ىن هى الخضر الظي ٌُ ْٗخ َمض ٖلُه لىٟؿغ جاعٍسىا ٖلى يىثه ،وهٟهم هٟؿُت
َ
ٖهغها في هىعه ،وهٟؿغ ؾلى٦ىا في هضًه؛ ٗٞىضثظ ًسخل ٠ألامغ ،وال بض خُيئظ ِمً
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الى٣ض والخمدُو ،مهما ا٢خًاها طلِ ٪مً الجهض والبدض ،وبال ٞالخضر اإلاسخل٤
ؾُاصي بلى جٟؿحر ٚحر صخُذ ،والخٟؿحر الساَئ ؾُاصي بلى ٞلؿٟت زاَئت،
وبالخالي بلى ٢غاعاث زاَئت ،وه٨ىن ٢ض وظهىا ؤهٟؿىا بلى الاهخ٩اؽ والاعج٩اؽ
بإًضًىا ،بؿبب حعجلىا في ٞلؿٟت ؤخضار ٚحر خُ٣ُ٣ت ،وجدلُل ؤزباع ٚحر ناص٢ت ؤو
ٚحر مىُُ٣ت.
ٌ
زم بن ألار الباخض ٢ض ً٨ىن له ٚظع بطا لم ً ً٨في الخاصزت بال زبر واخض؛ ٞلِـ له
ًٖ جهضً٣ه والاٖخماص ٖلُه مىضوخت (م٘ ؤن طلٚ ٪حر صخُذ؛ ٞىخضة السبر ال
ُ
َ
ؾٗض بً
ج٨ؿبه صخت في هٟؿه)؛ ول ً٨في اإلاؿإلت ِمً الغواًاث ما ً ُ٘٣بإن
ٖباصة باٌ٘ في هٟـ الُىم؛ بل بن الظًً ق٣ك٣ىا بالسل ٝخى ٫ؤبي ب٨غ وبمامخه
٧اهىا ًظ٦غون امخىإ ٖلي ٦غم هللا وظهه ،ولم ًظ٦غ ؤخض مجهم امخىإ ؾٗض بال
واخضا ؤو ازىحن.
ٞهظا السبر ظاء ٖلى ٖضة نىع:
ُ
 مجهم َمً عواه ِمً ٚحر حٗغى إلاسالٟت ؾٗض بً ٖباصة ومىا٣ٞخه"٣ً ...ى٫
ُ
ٖمغ٣ٞ :لذ ألبي ب٨غ" :ابؿِ ًضً ٥ا ؤبا ب٨غ؛ ٞبؿِ ًضه ٞباٌٗخه ،وباٌٗه
ُ
اإلاهاظغون ،زم باٌٗخه ألاههاع ،زم ٧اهذ بُٗت الٗامت ِمً الٛض" .وهظه عواًت
البساعي ( )1وٚحره مً ٦خب الؿىت التي لم جظ٦غ ّ
ؤي زلٖ ٝلى بُٗت ؤبي ب٨غ ،ال
ِ
عؤي اهخهى باإلظمإ ٖلى ؤبي ب٨غ
ألهه لم ً ٘٣زلٝ؛ وبهما ٧ان هىا ٥ه٣اف وجباصٍ ٫
(.)2
َ
َ
ؾٗض بً ُٖباصة امخى٘ ًٖ البُٗت ؤوال ،زم باٌ٘
السبر و٢ا :٫بن
 مجهم َمً َع َوي
في الُىم هٟؿه الظي باٌ٘ ُٞه الىاؽ (عوي هظا الُبري) .وخ٩اه ٖىه ابً زلضون في
جاعٍسه ( ،)3وم٘ ؤن ابً زلضون خ٩ى عواًت امخىإ ؾٗض بً ُٖباصة ،وزغوظه بلى
الكام بخٟهُل؛ بال ؤهه ًدكٞ ٪٨حها؛ وطل ٪خحن ً٣ى" :٫ولم ًسال ٠في بُٗت ؤبي

1

خضاث ٤ألاهىاع( 042 / 1 :البً البضٌ٘ الكِباوي).
2
اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫مجم٘ الؼواثض ،ط  ،5باب السلٟاء ألاعبٗت.
3
جاعٍش ابً زلضون :ط  1 ١ 1م .41
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ب٨غ بال ُ
ؾٗض بً ُٖباصة" -بن صدر زلٞهٞ -هى ًد٩ي زبر امخىإ ؾٗض بً ُٖباصة؛
بال ؤهه ٌٗلً الدك ٪ُ٨في هظا السل.)1( ٝ
وعوي ؤخمض في مؿىضه ؤن ؤبا ب٨غ ٢ا ٫لؿٗض بً ُٖباصة٢ :ض ٖلمذ ًا ؾٗض ؤن
عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا ٫وؤهذ ٢اٖض٢" :غَل والة هظا ألامغ َٞب ُّر الىاؽ
ُ
ُ
لٟاظغهم"٣ٞ ،ا ٫له ؾٗض :نض٢ذ هدً الىػعاء ،وؤهخم
وٞاظغهم جب٘
جب٘ َلبرهم،
ألامغاء.
َ
َ
(ط) مجهم مً عوي زبر امخىإ ؾٗض ،وبنغاعه ٖلى الامخىإ ًٖ البُٗت ختى وٞاجه،
ولم هغ ؤخضا (ٚحر ناخب ؤلامامت والؿُاؾت) ؤيا" ٝؤهه ٧ان ال ًهلي بهلتهم وال
ًجم٘ بجمٗتهم ،وال ًُ ٌُٟبةياٞتهم" .ولم هغ َ
زبر مداولت ٖمغ بظباعه ٖلى البُٗت،
َ
وههْي ؤبي ب٨غ له ًٖ طل ،٪بال في هظه الغواًت التي ازخاعها باخشىا لِؿخسغط مجها
َ
وصعوؾه).
(ٖبر الخاعٍش
ٞةطا ٧ان السبر ظاء ٖلى ٖضة عواًاث بهظه الُُٟ٨ت ،ولم هخسظ الىٓغ في الؿىض
ؾبُل بلى الترظُذ؛ وبهما اجسظها الىٓغ في متن السبر ؾبُل للزخُاع؛ ٞإي الهىع
ؤ٢غب لغوح الٗهغ؟ وؤحها ؤقبه بغظاله؟ وؤحها ؤلُ ٤بإهل هظه الٟترة؟
بن الظًً ًىاصون بالخجغص ِمً الٗىاَ ٠والاججاهاث ،وٍُالبىن بالىٓغ الٗ٣لي
اإلاجغص ،وٍضٖىن للبدض اإلاجهجي الظي ال ًغ ٘ٞؤخضا ٞى ١الى٣ض ،هاالء الٗهغٍىن
ّ
اإلاىهجُىن الٗ٣لهُىن ،لى خ٨مىا ٖ٣ىلهم ٗٞل ،وٞخدىا ُٖىجهم ٗٞل ،وججغصوا
مً الاججاهاث ،والٗىاَٗٞ ٠ل ،لىظضوا في ِٖضاص اإلاؿخدُل ٖ٣ل ،ؤن عظل َ
مشل
ِ
ُ
ؾٗض بً ٖباصة ًدضر مىه هظا الظي وؿبىه بلُهِ ،مً مٟاع٢ت الجماٖت ،وجغ٥
الهلة م٘ اإلاؿلمحن واٖتزا ٫ظماٖتهم ،وجغ ٥نلة الجمٗت؛ ٧ل طل ٪ألهه لم
ّ
َْ َ
ًُيخسب زلُٟت!! ؾبدان هللا.
٨ً ٠ُ٦ىن هظا وهى الظي باٌ٘ لُلت الٗ٣بت ٖلى خغب ألاخمغ وألاؾىص وٖلى
مهِبت ألامىا ،٫و٢خل ألاقغ ،ٝبٛحر زىاب بال الجىت؟
1
ُ
ؾٗض في َب٣اجه ًٖ
ِم َمً عوي امخىإ ؾٗض بً ُٖباصة ،ولخى٢ه بالكام ،و٢خل الجً له ،ابً
الىا٢ضي مدمض بً ٖمغ ،وؤقاع ابً زلضون بٗض بًغاصه هظا السبر بلى حك٨٨ه ُٞه ٢اثل" :وللىاؽ
ولىٕ بد٩اًت الٛغاثب والسل ٝوالجزإ" ط  1 ١ 1م .41
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زاهُا :امخىإ ٖلي بً ؤبي َالب ًٖ البُٗت:
هظا هى الخضًض آلازغ الظي ؾا٢ه الباخض صلُل ٖلى السل ٝخى ٫شسو ال٣اثض
وهو ٖباعجه" :وشسهُت ٖامت ؤزغي٧ ،اهذ جمشل هىاة لخجم٘ خؼبي ُهلمي آزغ،
٧ان ألبي ب٨غ عضخي هللا ٖىه مجها مى ٠٢مكابه:
 ٣ٞض َؤبى ُّٖلي بً ؤبي َالب ٦غم هللا وظهه البُٗت ألبي ب٨غ.
 وَلب ألامغ لىٟؿه.()1
 وؾاهضجه ٞاَمت عضخي هللا ٖجها ػوظخه وبيذ ٖمه . ٦ما ؾاهضه ٦شحرون ِمً بجي ٖبض اإلاُلب" .ا .هـ بىو خغوٞه م  1 ٕ 22ؽ .21وبٗض هظه الضٖاوي ألاعب٘ الٗغاى ،التي جىىء بالىاخضة مجها الجبا ،٫والتي وظهها
َ
َ
بضٖاوي زلر ؤزغً ،ىظهها بلى ٖمغ بً
بلى ٖلي َ ٦غم هللا وظههِٞ ،ؿخمغ ٨ُٞملها
السُاب:
 "ًُالب ٖمغ عضخي هللا ٖىه بة٦غاه ٖلي ٦غم هللا وظهه ٖلى البُٗت".َ
ُ
وٍجم٘ الخُب خى ٫بِذ ٖلي وبِذ ػوظخه ٞاَمت بيذ عؾى ٫هللا نلى هللا
 "بلٖلُه وؾلم".
َ
 "وحهضص بدغ ١البِذ ٖلى مً ُٞه ِمً قُٗت ٖلي بن لم ًسغظىا لبُٗت ؤبي ب٨غ".َْ
ا .هـ بىهه م ً(ُ 1 ٕ 2ظ٦غ لخدغٍغ اإلاؿلم اإلاٗانغ ؤهه ٖلٖ ٤لى هظه الغواًت بإهه
ُ
لم ٌَ ُٗثر لها ٖلى ؤزغ في اإلاغاظ٘ الخاعٍسُت اإلاٗخمضة).
زم ٌؿخمغ في جىظُه الاتهاماث ،وب٢امت الضٖاوي؛ ٣ُٞى:٫
َ
َ
الضوع الظي ٢ام به بىى ؤمُت ،مداولحن بط٧اء السل ٝبحن بجي
 "وحهمىا ؤن وسجلَ
هاقم وبحن ؤبي ب٨غ عضخي هللا ٖىه" وٍظ٦غ ٢هت بٚغاء ؤبي ؾُٟان لٗلي والٗباؽ
وبجي ٖبض مىاٖ ٝامت بالسغوط ٖلى ؤبي ب٨غ٢ ،اثل لهما" :بوي ؤعي َعجاظت ال ًُٟئها
َ
بال صم" ،ووانٟا لهما بإجهما ألاطالن بط ِ ٢بل زلٞت ؤبي ب٨غ.
 وٍا٦ض ؤن طل ٪لم ً ً٨عؤًا ألبي ؾُٟان ًغجئُه في هظا اإلاى٠٢؛ وبهما ٧ان ُ٦ضاوجضبحرا٣ُٞ ،ى" :٫وهظا الضوع الُ٨ضي لبجي ؤمُت -والُل٣اء مجهم ٖلى وظه الخدضًض-
ًجب ؤن هظ٦غه صاثما".
( 1ه٨ظا ٞاَمت بيذ ٖم ٖلي؛ ؤي ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ّ
ٖم ٖلي)!!
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ؾ٣ىٍ هظه الضٖاوي:
َ
الضٖاوي ؤؾهل في الض ٘ٞوؤلاؾ٣اٍ مما ٢اله ًٖ ؾٗض بً ٖباصة؛
ولٗل هظه
َ
ٞىدً ال هجض ؤزغا لهظه الغواًاث الجامدت في اإلاغاظ٘ اإلاٗخمضة؛ ٞمً ٢ا :٫بن ٖمغ
ظم٘ الخُب خى ٫بِذ ٖلي وٞاَمتّ ،
وهم بدغ ١البِذ ٖلى َمً ُٞه ِمً قُٗت
ٖلي؟َ ...
ومً ٢ا :٫بن ٖلُا صٖا لىٟؿه؟ لم ه٣غؤ هظا في مغظ٘ ِمً اإلاغاظ٘ اإلاٗخمضة،
وال ٦خاب مً ال٨خب اإلاىز٣ت ،وبطا ٧اهذ عواًت اهٟغص بها عاو مً الغواة؛ ّ ٠ُ٨ٞ
وٗى٫
ٍ ِ
ِ
٫
ن
ٖلحها وخضها ،وازخاعها صو ؾىاها ِمً الغواًاث اإلاخٗضصة التي ج٣ى بخضاها" :بن
ٖلُا ٖىضما ؾم٘ بجلىؽ ؤبي ب٨غ للبُٗت في اإلاسجض زغط مؿغٖا ٖلُه ٢مُو،
ولِـ ٖلُه عصاء ،زم بٗضما باٌ٘ ؤعؾل إلاً ًإجُه بغصاثه؛ ٞاعجضاه في اإلاسجض ،وظلـ
ختى قهض جماما البُٗت ألبي ب٨غ" [الُبري :جاعٍش الغؾل واإلالى 100 / 7 :٥وال٩امل
البً ألازحر .]110 / 1
والتي ج٣ى ٫واخضة ؤزغي مجها" :بن ٖلُا لم ًدًغ الؿُٟ٣ت ألهه ٧ان مكٛىال
بخجهحز عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم هى والؼبحر وبٌٗ آ ٫مدمض ( " )1بإبي هى
وؤمي وبىٟسخي وبالىاؽ ؤظمٗحن.
َ
َ
والتي ج٣ى ٫ؤزغي مجها" :بن ٖلُا وظض في هٟؿه؛ ألهه لم ًازظ عؤًه ،زم باٌ٘ ،ولم
ًخإزغ" .ؤزغظها الخا٦م وصدخها ،ومىسخى بً ٢بت في مٛاػٍه.
وهظه الغواًاث ٦ما جغي ًم ً٨ؤن ج٨ىن ٧لها صخُدت؛ ُٞم ً٨ؤن ً٨ىن وظض في
هٟؿه ،زم خًغ بلى بِخه َمً ّ
َ
زاَغهٞ ،سغط مؿغٖا بلى البُٗت.
َُب
ؤما ؤهه صٖا بلى هٟؿهٞ ،خلٞ ٪غٍت ؤ٦بر ِمً ؤهه امخى٘ ،ولم ًباٌ٘ بال م٨غها ،ؤو
مًُغا بٗض وٞاة ٞاَمت.
وهظا جىا:ٌ٢
وبضون ؤن هغه ٤ؤهٟؿىا ،وهغه ٤ألار الباخض مٗىا ،هدُله ٖلى ما ط٦غه بىٟؿه في
وظهه ،بط ٢ا" :٫ؤ٢بل ؾُٟان ُ
بدشه ٖلى لؿان ٖلي ٦غم هللا َ
بً خغب بً ؤمُت وهى
ً٣ى :٫ؤًً اإلاؿخًٟٗان؟ ؤًً ألاطالن ٖلي والٗباؽ؟ وؤوكض:
ْ
ُ
بال ألاطالن َٖحر الخي والىجض
وال ًُُ٣م ٖلى يُم ًغاص به
1
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َ
َ
وطا ٌُص ُّج ٞل ًَ ْغسى له ؤخض
هظا ٖلى الس ٠مدبىؽ بغمخه
٣ٞا ٫له ٖلي" :بوي وظضث ؤبا ب٨غ لها ؤهل" ا .هـ بىو ٦لمه  ،2 ٕ 27زم وؿإله
٢اثلحنٌٗ ٠ُ٦" :ترّ ٝ
ٖلي بإهلُت ؤبي ب٨غ للسلٞت .زم ًضٖى لىٟؿه؟ ؤٌؿخُ٣م هظا
في ؤي ٞهم؟
ول ً٨ه٨ظا في ٧ل ٖهغ ،نىإ ألا٧اطًب ًدىاً٢ىن!!
و٢ض و ٘٢باخشىا ُٞما وٗ٢ىا ُٞهٞ ،خىا٦ ٌ٢ما جىاً٢ىا ِمً خُض ال ًضعي.
َ
َ
الخُب ،وٍدُِ به بِذ ٖلي وقُٗخه؟ ٨ٞم ٧ان م٣ضاع هظا
زم ً ٠ُ٦جم٘ ٖمغ
الخُب؟ وهل ٧ان باعجٟإ البِذ؟ ؤم باعجٟإ ههٟه؟ و ٠ُ٦ظم٘ ٖمغ الخُب؟
ظم٘ الخُب وخمله بلى ما خى ٫بِذ ٖلي؟ َ
ومً ؤًً؟ و٦م اؾخٛغُ ١
ومً ٖاون
ِ
ٖمغ في طلَ ،٪
َ
ومً ٧ان مٗه؟ وإلااطا لم ًه ٠الغواة اإلاىلٗىن بالٛغاثب هظا
الخضر العجُب؟؟
ُ َ ّ
َ
زم ٧ ٠ُ٦ان مىّ ٠٢
ٖلي وٞاَمت (بيذ مدمض) ومً مٗهم ،والخُب ًه٠
وٍجم٘ خى ٫بُتهم؟ هل ؤصع٦ىا ما ًغاص بهم؟ ؤم لم ًضع٦ىا؟ وبطا ؤصع٦ىا هل حكاوعوا
في مىاظهت اإلاى٠٢؟ ؤم ؤنابتهم الضهكت بالعجؼ والىظىمٞ ،جلؿىا في بلهت
(ًغٍضها الباخض) ًيخٓغون اإلاىث خغ٢ا؟
ْ
ُ
َ
ّ
زم ما مىٖ ٠٢امت اإلاؿلمحن ،وهم ًغون الخُب ًجم٘ خى ٫بِذ ٖلي وٞاَمت
بيذ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم؟
َ
مهام ؤلاؾلم واإلاؿلمحن ،واعججاط الجؼٍغة وبعظاٞها
زم هل ٧ان ٖمغ ٞاعٚا ِمً
بالغصة ،لُجم٘ الخُب؟
زم هل ٧ان خغ ١البِذ ًدخاط بلى خُب ِمً خىله؟ ؤٖخ٣ض ؤن بُىث طل ٪الؼمان
٧اهذ ج٣ىم ٖلى مىاص َ
ؤ٦ثر ٢بىال للختراِ ١مً الخُب ،مشل ال٣ل والسكب
والؿٗب وهدىها...
زم هل ٧ان ٖمغ ٖلى ً٣حن بإن الجماٖت الظًً في البِذ لً ً٣اومىا ٞظهب
وخضه؟؟ ؤم ؤٖض ٦مُىا مٗه؟ َ
ومً هم؟ و٦م ٖضصهم؟ هظه ؤؾئلت هًٗها ؤمام
َْ
الٗ٣ل اإلاٗانغ ،وه٣ى( ٫للٗ٣لهُحن) حٗالىا هدا٦م٨م بلى الٗ٣ل؛ ٞهاجىا بغهاه٨م
بن ٦ىخم ناص٢حن!!
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ٟٞي ؤي (ٖ٣ل) ججىػ هظه الغواًت؟ وبإي مىُ ٤حؿىٙ؟ (ال هغٍض ؤن هخدا٦م بلى
ٖلم الجغح والخٗضًل ،وه٣ض عظا ٫الؿىض ،وعواة هظا السبر؛ ٞظلٖ ٪لم لِـ ِمً
مؿخدضزاث الٗهغ ومىجؼاجه ،وال ًغوٖ ١ىض َمً ًضٖىهىا بلى الٗ٣ل).
ولظا ؾىٗغى عواًاث ؤزغي ،وعصث في الًُ٣ت هٟؿها ،وهًٗها ؤمام (الٗ٣ل)
اإلاٗانغ ،ووؿإ:٫
 ؤحها ؤ٢غب لٗلي ٦غم هللا وظهه؟ وؤحها َّؤلُ ٤بُبٗه؟
 وؤحها ؤقبه بؿاب٣خه واإلاإزىع ٖىه؟ُ
(الٗ٣ل) اإلاٗانغ هظه الغواًت صون باقي الغواًاث؟
زم :إلااطا ازخاع
هظه هي الخ٣اث:٤
ؤزغط الضاعُ٢جي ًٖ ابً ٖمغ ٢ا :٫إلاا بغػ ؤبى ب٨غ واؾخىي ٖلى عاخلخه (ؤي ًغٍض
السغوط ل٣خا ٫اإلاغجضًً بىٟؿه) ؤزظ ٖلي بؼمامها ،و٢ا :٫بلى ؤًً ًا زلُٟت عؾى٫
ْ ()1
هللا؟ ؤ٢ى ٫ل ٪ما ٢ا ٫ل ٪عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىم ؤخضِ :قم
ؾُ ،٪ٟوال جٟجٗىا بىٟؿ ،٪واعظ٘ بلى اإلاضًىتٞ ،ىهللا لئن ٞجٗىا ب ،٪ال ً٨ىن
لئلؾلم هٓام ؤبضا" ..وؤزغظه الؿاجي ًٖ ٖاجكت ؤًًا :اهٓغ [٦جز الٗما/ 7 :٫
 ،]217و[اهٓغ البضاًت ،]725 / 4 :واهٓغ [خُاة الصخابت .]27 / 1
عوي البساعي بؿىضه ًٖ ٖ٣بت بً الخاعر ٢ا" :٫عؤًذ ؤبا ب٨غ عضخي هللا ٖىه خمل
ٌ
ٌ
قبُه بٗلي .وٖلي ًطخ[ "٪مىا٢ب
قبُه بالىبي ،لِـ
الخؿً ،وهى ً٣ى :٫بإبي
ُ
الصخابتٞ :خذ الباعي ،]71 / 0 :و٢ض ط٦غ ابً ٦شحر في البضاًت والجهاًت .124 / 5 :ؤن
طل٧ ٪ان بٗض وٞاة الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم.
ومً الشابذ الظي ال حٗلم ٢اثل بسلٞه ،ؤن ٖلي بً ؤبي َالب عضخي هللا ٖىه ٧ان
ِ
ؤخض ؤعبٗت ِمً ؤبُا ٫الصخابت ،ظٗلهم ؤبى ب٨غ ٖلى ؤبىاب اإلاضًىت ،خُىما زلذ
ِمً اإلا٣اجلحن بٗض حؿُحر الجُىف لخغب اإلاغجضًً ،وهاالء ألاعبٗت همٖ :لي ،وَلخت،
والؼبحر ،وٖبض هللا ابً مؿٗىص ،عضخي هللا ٖجهم وؤعياهم ظمُٗا (عاظ٘ ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫جاعٍش ابً زلضون .)45 / 1
1

ؤٚمض ؾُ.٪ٟ
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٦ظل ٪زبذ ؤن ٖلُا ٦غم هللا وظهه ٧ان مىي٘ اؾدكاعة ؤبي ب٨غ عضخي هللا ٖىه في
مهماث ألامىع وٖٓاثمها ،في حؿُحر الجُىف زانت ،ؤزغط ابً ٖؿا٦غ214 / 2 :
َ ُ
ًٖ الؼهغي ًٖ ٖبض هللا بً ؤبي ؤوفى السؼاعي عضخي هللا ٖىه ،ؤهه ٢ا :٫إلاا ؤعاص ؤبى
َ
ب٨غ عضخي هللا ٖىه َ
َ
وٖبض الغخمً بً ٖى،ٝ
وٖمغ وٖشمان،
ٖؼو الغوم صٖا ٖلُا
وؾٗض بً ؤبي و٢ام ،وؾُٗض بً ػٍض ،وؤبا ٖبُضة بً الجغاح ،ووظىه اإلاهاظغًٍ
وألاههاع؛ ٣ٞا ٫ؤبى ب٨غ :ما جغي ًا ؤبا الخؿً؟ ٣ٞا :٫ؤعي بن ؾغث بلحهم بىٟؿ،٪
ُ
ؤو بٗشذ بلحهم ه ِه ْغث ٖلحهم بن قاء هللا ...ل٣ض ؾمٗذ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
وؾلم ً٣ى" :٫ال ًؼا ٫هظا الضًً ْاهغا ٖلى ٧ل َمً هاوؤه ،ختى ً٣ىم الضًً وؤهله
ْاهغون" (.)1
بن الباَل ٧ان ػهى٢ا:
َ
ؤمام هظه ألازباع الشابخت والخ٣اث ٤جؼه ٤الضٖاوي الباَلت ،وال ًب٣ى لها في محزان
البدض والخُ٦ ٤ان؛ ٣َ ْٗ ٌُ ٠ُ٨ٞل ؤن ً٨ىن مً ُه ّضص بدغ ١بِخهُ ،
وظم٘ الخُب
ِ
َ
ِمً خىله مؿدكاعا ووػٍغا؟ و٨ً ٠ُ٦ىن ِمً ًضٖى بلى هٟؿه م٣اجل بحن ًضي مً
زغط ٖلُه ،وامخى٘ ًٖ بُٗخه؟ و..٠ُ٦؟ و...٠ُ٦؟
ؤؾئلت ٦شحرة ال هجض لها ظىابا ٖىض (الٗ٣لهُحن) الظًً ًؼٖمىن ؤجهم ًدخ٨مىن بلى
(الٗ٣ل) وٍؼهىن به ألامىع.
ال مجا ٫لل٣ى ٫بالخٛحر:
وؤزصخى ؤن ًماعي ؤخض هاالء ٢اثل :بن هظا ٧ان بٗض ٞترة ِمً زلٞت ؤبي ب٨غ ،بٗض
ؤن جم الهلح بحن ٖلي وؤبي ب٨غ!! والجىاب ال٣اَ٘ ،ؤن طل ٪مؿخدُل ٖ٣ل لٗضة
ؤؾباب مجها:
ّ
 ؤن مضة زلٞت ؤبي ب٨غ ٧لها ٧اهذ ؾيخحن وؤقهغا ،ولِؿذ هظه الٟترة بالتي جٟ٨يلُخدى ٫الٗضو اإلاىاوت ،الظي ًضٖى بلى هٟؿه وَكٖ ٤ها الُاٖتّ ،
وحهضص بخدغٍ٤
بِخه ٖلُه وٖلى قُٗخه ،لِؿذ هظه الٟترة بالتي جٟ٨ي لُخدى ٫هظا (الٗضو) بلى
مؿدكاع و٢اثض ونضً ٤وخبِب إلاً هاوؤه وجمغص ٖلُه.
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 ؤن ٖؼم ؤبي ب٨غ ٖلى السغوط ل٣خا ٫اإلاغجضًً والظي ّعصه ٖىه ّٖلي ٧ان في ألاًام
ألاولى لسلٞخه.
ّ
 ؤن ب٢امت ٖلي ٖلى ؤبىاب اإلاضًىت وخماًتها ٧ان ٦ظل ٪في ؤوٖ ٫هض ؤبي ب٨غبالسلٞت.
زالشاُ٦ :ض بجي ؤمُت لئلؾلم!!
ُ
هظا هى الضلُل الشالض ،ؤو الخضر الشالض االظي ازخاعه الباخض لُسلو مىه بٗض
جدلُله لضعوؽ الخاعٍش التي هخٗلمها ٖىض حٗاملىا م٘ (ؤ٩ٞاع آلازغًٍ).
وهى في الىا ٘٢لِـ خضزا واخضا؛ بل ؤخضازا وآزاعا ٦شحرة لهظا الُ٨ض الظي ٢ام به
ألامىٍىنٞ ،مً طل:٪
 "بط٧اء السل ٝبحن بجي هاقم وؤبي ب٨غ". "زًىٕ ٖشمان لخُلٗاث بٌٗ ؤهله ،وع ٘ٞبجي مغوان ٖلى ع٢اب الىاؽ". "الخىنل بلى الؿلُت بالضهاء وال٨ظب". "اجساط ٢مُو ٖشمان مبرعا م٨ظوبا لخغب ٖلي". ؤن السل ٝفي ٖهض ٖشمان ٢ض ونل بلى ال٩لُاث واإلااقغاث الٗامت في اإلاجخم٘ؤلاؾلمي.
 ؤن عؤي ٖشمان في (َبُٗت السلٞت) وؤجها ٢مُو ؤلبؿه هللا بًاه ،هى الظي ظٗلهًخسكً في مٗاملت ٦شحرًً ِمً زُاع الصخابت ،بٗض ؤن ٧ان مٗغوٞا ٢بل السلٞت
َ
َ
بٌٗ الصخابت وهٟى بًٗهم.
بإهه ؤع ٤ٞالىاؽ بالىاؽًٞ ،غب
ُ
 قمل السلُٞ ٝما قمل ِمً ال٩لُاث َبُٗت مالُت الضولت ؤلاؾلمُت؛ ٣ٞض عؤيٖشمان ؤجها ما ٫هللا اإلاى٦ى ٫بلحهم للخهغُٞ ٝه ُٟ٦ما قاءوا؛ بِىما عآه آلازغون
ؤهه ما ٫اإلاؿلمحن.
َ
َ
 ؤَلٖ ٤شمان ًضه في بِذ اإلاا٫؛ ٞإُٖى ألاٚىُاء ،وبال ٜختى بلُٖ ٜائه لؼٍض بًّ
َ
َ
ظىاهغ ٧اهذ في بِذ اإلاا ،٫و٢ا:٫
زابذ ماثت ؤل ،٠وخلى بٌٗ ؤهله ِمً اليؿاء
"لىإزظن خاظخىا ِمً هظا اإلاا ٫وبن عٚمذ ؤهى ٝؤ٢ىام" م  1 ٕ 10م .27
ّ
 ضجغ زاػن بِذ اإلااِ ٫مً جهغٞاث ٖشمانٗٞ ،ل ٤مٟاجُذ بِذ اإلااٖ ٫لى مىبرالغؾى ٫في اإلاسجض ،وظلـ في بِخه م  2 ٕ 12ؽ.7
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َ
 "٧ان بَلٖ ١شمان لُضه في ألامىا ٫الٗامت بمشابت الًىء ألازًغ ل٩ل ٖماله فيألامهاع ،لُمضوا ّ
ؤًضحهم ،ختى بلى ؤمىا ٫الهض٢ت" م  2 ٕ 12ؽ .20
ُ
 "ؤصث الؿُاؾت اإلاالُت لٗشمان عضخي هللا ٖىه بلى جىمُت َب٣ت ِمً اإلاىخٟٗحنباإلؾلم٧ .ان ؤٚلبهم ِمً الُل٣اء" م  1 ٕ 12ؽ .27
 "وظماٖت اإلاىخٟٗحن باإلؾلم هي التي خالذ بحن ّٖلي والشىعة الخصخُدُت ٖىضما
٢اجلخه وزغظذ ٖلُه" م  1 ٕ 12ؽ .12
 "٧ان مٗٓم والة ٖشمان ٚلماها جشىع خى ٫جضًجهم وخى ٫ؤزل٢هم قبهاث ٦شحرة،ولم ً ً٨لهم شخيء مً الهلخُاث ًىٟٗهم ُ
ٚحر نلتهم بالسلُٟت" م  1 ٕ 12ؽ
.70
 زغط ٖلى ٖشمان زىاع ألا٢الُم. "وٖاعيه شسهُاث ٖامت ِمً ٦باع الصخابت مٗاعيت ؾلمُت؛ بال ؤن ٢ضعتهمَ
ٖشمان في اهدغاٞاجه ،ؾىاء في ؤمىع
ٖلى اإلاىاوعة ٧اهذ مدضوصة ،بؿبب جماصي
الضًً ؤو ؤمىع الضهُا ،ومٗاصاجه ل٩ل َمً ًىصر له ،بل واٖخضاثه ٖلُه" م 1 ٕ 17
ؽ .21
 "بن السلٞاث والهغاٖاث هظه لِؿذ اٞخٗاالث جأمغٍت ،ؤو اهدغاٞاث ؤزلُ٢ت ؤوجدغًٍاث ٖمُلت٦ ،ما ًداو ٫البٌٗ جهىٍغها" م  2 ٕ 70ؽ .10
 "بن هظه ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت جدىلذ بٗض الهغإ بحن ٖلي ومٗاوٍت بلى نُٛتصًيُت م٘ ؤجها في ألانل ؾُاؾُت".
ِٖ َغى ألامت:
هظه هي مجمل التهم التي ٧الها الباخض لبجي ؤمُت ،وزلُٟتهم ٖشمان بً ٖٟان طي
َ
حؿجى له ُ
ظم٘ هظا
الىىعًٍ عضخي هللا ٖىه ،وبوي ألعجب -ولٗل ٪حعجب معي٠ُ٦ -
الخكض الهاثل ِمً التهم في هظه الؿُىع؟ و ٠ُ٦نا ٙؤؾلىبه بهظه الخضة
العجُبت التي ظٗلذ ّ
٧ل ٦لمه ؾهاما ٢اجلت ،وخغابا مكغٖت ،و٦إهه ًُلب زإعا لم
جج ٠صمائه بٗض؟!
ّ
و٧ل واخضة ِمً هظه ال٨باثغ جدخاط بلى ؤن هسهها بالخضًض ،وهخدبٗها بالهضم
والى ٌ٣والخٟىُض؛ ٞهي مٟترًاث وؤباَُل٧ ،اص بها ؤٖضاء ؤلاؾلم مىظ ال٣ضم لبجي
ؤمُتُ ،
وخ ٤لهم؛ ٞبىى ؤمُت هم الظًً ػلؼلىا ٖغف الُٛاة ،وزإعوا للكٗىب
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اإلاؿخًٟٗت ِمً الاؾدبضاص الغوماوي ،وؤطلىا ٦برًاء الُ٣انغة وألاباَغةٞ ،إجمىا
جُهحر الكام ومهغ مجهم ،وٚؿلىا الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي ِمً عظؿهم ،وع٦بىا وعاءهم
البدغ ،ختى ّ
ٞؼٖىهم ،وُٗ٢ىا ٖلحهم ؾبُل الخ٨ٟحر في ؤي ٖىصة ،وؤخ٨مىا ٢بًتهم
ٖلى "عوصؽ" و"ن٣لُت" و"٢برم" و"مالُت"؛ ُٞهغوا البدغ اإلاخىؾِ ِمً
٢غنىتهم ،وؤٖلىىه بدحرة بؾلمُت ،وج٣ضمىا مىظ ٞجغ صولتهم هدى ؤؾىاع
ال٣ؿىُىُُيُت ًؼلؼلىجها ،زم ٖبروا اإلاًُ( ٤مًُ ٤ظبل َاعً )١دملىن عاًت
ؤلاؾلم ،ختى ع٦ؼوها في ظىىب ٞغوؿا ،وهم في الُغًٍ ٤ض٦ىن بالٗض ٫والغخمت
َ
مٗا٢ل الٓلم والجبروث والجهل.
والٗلم
وفي اإلاكغ ١امخض الجىاح الشاوي لضولتهم؛ ختى ؤْلىا به صوال ما ٖغٞذ ٢بلهم َٗم
وؿُم الغخمت ،وال عؤث َ
َ
هىع الٗلم ..وؾل بلص الؿىض والهىض،
الٗض ،٫وال اؾتروخذ
َ
وما وعاء الجهغ وزغاؾان ،وبساعي وؾمغ٢ىض ،وزىاعػم؛ ًإجُ ٪السبر الُ٣حن..
ّ
وٍا وٍذ ٢خُبُت بً مؿلم الباهلي وبزىاهه ،بطا اَلٗىا ٖلُىا الُىم ٞغؤوا ما هدً
ٞهي ِمً مهاهت وهىان ،ماطا ؾُ٣ىلىن ٖىا؟ وماطا ؾُ٣ىلىن لىا؟ وٍا وٍدهم بطا
ٖلمىا ؤهىا م٘ عجؼها وهىاهىا ،ؤو بؿبب عجؼها وهىاهىا هىٟ٨ئ ٖلى جاعٍسىا همؼ٢ه،
وٖلى ؤمجاصها هلُسها باألوخا ،٫وٖلى ؤؾلٞىا وؾاصجىا ،هىبل ٢بىعهم ،ووسخ٤
ظماظمهم ،حٗىًٍا ًٖ َ
ن َ
ٛاعها وطلخىا!!
ًا وٍذ ٢خِبت وؤيغاب ٢خِبت ،بطا اَلٗىا ٖلُىا ٞغؤوها هخُاوٖ ٫لى ٖهضهم وؤًامهم،
ُ
وو ْؿ ِ ِ٣ما بإهٟؿىا ٖلى ٖهغهم وعظالهم ..بزالهم ؾُ٨ىهىن ؤ٦غم مىا ٧-الٗهض
بهم -بزالهم ؾُجغصون الجُىف ال للهخ٣ام مىا ،والشإع إلاا ٗٞلىاه بؿحرتهم
َ
عءوؾىا ،وٍىًٟىا السؼي ًٖ
وؤزباعهم؛ بل لُٛؿلىا ٖىا ٖاعها وٍغٗٞىا ِمً الىخل
ُ
ُ
ٚكاوتها ،وؾتزو٢ ًٖ ٫لىبىا ٖماًتها.
ظباهىا ،وٖىضها ؾدى٣ك٘ ًٖ ُٖىهىا
بٗغيىا؟؟
ًا وٍدىا!! بن الخاعٍش ِٖغى ألامتٞ ،لىىٓغ  ٠ُ٦ههى٘ ِ
ؤي ُ٦ض هظا؟
َ
 ل٣ض ؤبلى ألامىٍىن في ؾبُل ؤلاؾلم مىظ ؤؾلمىؤ ،و٧ان لهم الًٟل في ٦شحر ِمًؤًامه وو٢اجٗه٢ ،اصوا الجُىف ،و٢اجلىا ،وهايلىا ،واؾخماجىا واؾخ٣خلىا في الضٞإ
ًٖ ؤلاؾلم ،ووٗغى َغٞا مً ؾحرتهم ،لجري ّ
ؤي ُ٦ض هظا الظي ٧اصوه لئلؾلم؟
ِ
 ؤبى ؾُٟان:138

هظا ؾُٟان ُ
بً خغب ،عؤؽ بجي ؤمُتٌ ،ؿلم ًىم الٟخذ ،وٍجاهض في ؾبُل هللا؛
ُٞخ٣ضم م٘ عؾى ٫هللا بلى مٗغ٦ت خىحن ،ظىضًا في ظىىص اإلاؿلمحن ،وهى الظي ٧اهذ
بلُه عاًت الغئؾاء في ٢غَل ،وٍهض ١في ال٣خا ٫م٘ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
َ
َ
جهضي ألهل الُاث ٠اإلاخدهىحن بدهىجهم،
وٍخهضي م٘ َمً
ًىم الُاث،٠
وٍخٗغى لغماتهم؛ ختى ً٣ٟض بخضي ُٖيُه ،وٍإحي بلى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
وؾلم٣ُٞ ،ىً :٫ا عؾى ٫هللا ها ٢ض ٣ٞضث ُٖجي في ؾبُل هللا٣ُٞ ،ىٖ ٫لُه الهلة
والؿلم" :بن قئذ صٖىث هللا ٞغصث ٖلُ ،٪وبن قئذٞ ،الجىت" ٢ا :٫الجىت.
٧ل طل ٪ولم ًمٌ ٖلى بؾلمه بال هدى قهغ واخض.
ّ
وٍىلُه عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى هجغان ،وٍٓل والُا ٖلحها ختى وٞاة
َ
عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم .و٢ض ٧لٟه الغؾى ٫بمهمت ؤزغي
ؤزُغ ِمً الخغب،
ُ
ِمً الىاخُت الىٟؿُت؛ طل ٪ؤهه وظهه بلى "مىاة" ٞهضمها .وهي التي ٧اهذ بالها ٌٗبض
ِمً ؤًام.
َ َ
زم هل٣اه هىا ٥في خغوب الكام ًىم الحرمى ،٥في اإلاُضان في خىمت الىغى ،وهى
ًىمئظ قُش ًض ٫بلى الشماهحن ِمً ٖمغه ،جدذ عاًت الُ٣اصة ًجالض وٍجاهض ،وٍىاصي
في اإلاؿلمحن ًدغيهم وٍدثهم ،و٧ان ًٖ ٠٣لى الهٟى ٝوهى ً٣ى :٫هللا هللا ،به٨م
صاعة الٗغب وؤههاع ؤلاؾلم ،وبجهم صاعة الغوم وؤههاع اإلاكغ٦حن ،اللهم هظا ًىم ِمً
ؤًام ،٪اللهم ؤهؼ ٫ههغٖ ٥لى ٖباص.٥
وعوي ٌٗ٣ىب بً ؾُٟان ،وابً ؾٗض بةؾىاص صخُذ ًٖ ،ؾُٗض بً اإلاؿِب ًٖ
ُ
ؤبُه٢ ،ا٣ِ ٞ" :٫ضث ألانىاث ًىم الحرمى ،٥بال نىث عظل ًىاصيً :ا ههغ هللا
ا٢تربً ،ا ههغ هللا ا٢ترب؛ ٞىٓغث ٞةطا هى ؤبى ؾُٟان" ..واهجلذ اإلاٗغ٦ت ٦ظل٪
ًٖ قُش يغٍغ في هدى الشماهحن ِمً ٖمغه ،طهبذ الحرمى ٥بُٗىه الشاهُتٞ ،إلخ٣تها
بإزتها التي طهبذ بها ٚؼوة الُاث ."٠عاظ٘ بن قئذ [ؤؾض الٛابت/ 5 ،21 / 7 :
[ ،]124ؤلانابت[ ،]207 / 1 :الاؾدُٗاب بهامل ؤلانابت.]25 / 1 :
ٞاهٓغ َّ
ؤي ُ٦ض ٧اصه لئلؾلم هظا الغظل!!!
هىض:
هظه الٗمل٢ت الجؿىع ،طاث الخاعٍش الٗغٌٍ ،التي ؤزظث بكاعبي ؤبي ؾُٟان
ػوظها ًىم الٟخذ ،خحن ؤؾلم وؤٖلً الاؾدؿلم ،وهاصث َ
٢ىمها :ا٢خلىه ...هغاها في
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الُىم الخالي ج٣ى ٫لؼوظها" :ؤعٍض ؤن ؤباٌ٘ مدمضا٣ٞ ..ا ٫لها٢ :ض عؤًخ ٪ؤمـ
ج٨ظبحن٢ ،الذ :وهللا ما عؤًذ هللا ُٖ ِب َض َخ ّٖ ٤باصجه في هظا اإلاسجض ٢بل اللُلت ،وهللا
ْ
بن باجىا بال مهلحن ُ٢اما وع٦ىٖا وسجىصا"٢ .اٞ :٫ةه٢ ٪ض ٗٞلذ ما ٗٞلذ؛
ٞاطهبي بغظل مً ٢ىم ٪مٗ٪؛ ٞظهبذ بلى َ
ٖمغ بً السُابٞ ،ظهب مٗها" ...بلى
ِ
ٍ ِ
آزغ ما هى مٗغو ًٖ ٝبُٗتها.
َ
وما بن ًضزل ؤلاؾلم ٢لبها ،ختى هغاها جمؿ ٪بالُ ٣ض ِوم جىٌ به ٖلى نىم لها في
بُتها ،وهي ج٣ى" :٫جاهلل بن ٦ىا مٗ ٪لٟي ٚغوع".
وٍىم الحرمى ،٥خُض عؤًىا ػوظها ؤبا ؾُٟان جدذ الغاًت في ٢لب الجِل ،عؤًىا هىض
بيذ ٖخب ت زل ٠الجِل جغججؼ مدغيت اإلاؿلمحن ٖلى ال٣خا ،٫مىاصًت ٞحهم بالضٞإ
ًٖ ؤلاؾلم ،مسىٞت مهضصة َمً ًدضزه هٟؿه بالتراظ٘ ،ومٗها اليؿاء اإلاؿلماث
ًمؿ ً٨بإٖمضة السُام ،وبالدجاعة ًخىٖضن َمً جدضزه هٟؿه بالٟغاع.
ُٞاهللا لئلؾلم!! ؤي ُ٦ض ٧اصجه له هظه اإلاغؤة!!
 وٍؼٍض بً ؤبي ؾُٟان:ِم َمً ؤؾلم ًىم الٟخذ ،وم٘ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؾاع بلى خىحن زم الُاث،٠
وازخاعه ؤبى ب٨غ الهضً ٤عضخي هللا ٖجهما لُ٣ىص ؤخض ظُىف الكام ،وزغط مٗه
َ
ٌكُٗه ماقُا ،وؤبلى ًؼٍض في ؾبُل ؤلاؾلم ما قاء هللا له ؤن ًَ ْبلى؛ ٩ٞان ناخب
لىاء الجىاح ألاٌؿغ ًىم الحرمى ،٥وقاع ٥في واٗ٢ت "ؤظىاصًً" ،زم اججه بلى مضن
الؿاخل الجىىبي؛ ٟٞخذ "نُضا" و"ٖغ٢ا" و"ظبُل" و"بحروث" ،وْل ًجاهض في
َ َ
ؾبُل هللا ،ختى ٢طخى هدبه في اإلاُضان في َاٖىن ٖمىاؽ ،عضخي هللا ٖىه وؤعياه.
 ومٗاوٍت بً ؤبي ؾُٟان:٧اجب الىحي لغؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وع ٤ُٞؤزُه ًؼٍض في ٞخىخاث
الكام ،وزلُٟخه في الجِل ِمً بٗضه ،واله ٖمغ بً السُاب ،زم ظم٘ له
"الكاماث" ٧لها؛ ٓٞل والحها ٖلحها بلى ًىم وٞاجه ،وؤبى البدغٍت ؤلاؾلمُت ،وٚاػي
ال٣ؿُىُُيُت ،و٧ان ظِكه بلحها بُ٣اصة ابىه ًؼٍض ،و٧ان في الجِل ُ
ابً ٖباؽ،
وابً ٖمغ ،وا ُ
ُ
بً الؼبحر ،وؤبى ؤًىب ألاههاعيُ ،
وٚحرهم ِمً صخابت عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم ..اهٓغ [ال٩امل البً ألازحر.]110 / 7 :
ٞاعجب معي ؤي ُ٦ض ٧اصه بىى ؤمُت لئلؾلم؟
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َ
َمً ًُ٨ض إلاً؟
هظا الُ٨ض ألا٦بر الظي ًُ٨ضه ؤٖضاء ؤلاؾلم لئلؾلم ،ولغظا ٫ؤلاؾلم مىظ ٧ان
لئلؾلم الهىلت والجىلت٢ ،ض وظض َمً ٌٛظوهُ ،وٍ َظ ْ٧ي َ
ؤواعه؛ ختى ناع ًيخ٣ل ِمً
ظُل بلى ظُل ،وَؿغي ِمً ٖهغ بلى ٖهغ ؾغٍان الؿمىم في الضماء.
هظا الُ٨ض لم ً٣خهغ ٖلى حكىٍه بجي ؤمُت وخضهم ،واتهامهم بالخأمغ ٖلى ؤلاؾلم
والاهً٣اى ٖلُه ،بل َ
حٗضي بجي ؤمُت ختى قمل ّ
٧ل عظا ٫ؤلاؾلم ألاولحن ج٣غٍبا،
و٧ل زلٟاثه و٢ىاصه اللخ٣حن جد٣ُ٣ا.
ُ
وفي بدض ألار ال٨غٍم شخيء ِمً هظا ٚحر ٢لُل؛ ٞلم ٌؿلم ِمً ٚمؼه ٖمغ ال ؤبى ب٨غ
وال ٖلي ( )1عضخي هللا ٖجهم وؤعياهم ،وٟٚغ لىا َ
َ
و٢هىعها.
عجؼها
ٞالظًً اتهمىا بجي ؤمُت بالُ٨ض لئلؾلم ،هم ؤٖضاء ؤلاؾلم خ٣ا ،الظًً ٖغٞىا
ُ٨ً ٠ُ٦ضون له ،ولي بىى ؤمُت هم الظًً ٧اصوا لئلؾلم.
ووؿخُُ٘ ؤن هض٢ ٘ٞاثمت التهم التي ًُُ٨لىجها لبجي ؤمُت ،وعظا ٫بجي ؤمُت ،بطا هضمىا
ََْ
هاع ،ؾُجهاع بإهله في هاع ظهىم ،ؤٖجي
ألاؾاؽ الظي بىىها ٖلُه ،وهى ؤؾاؽ ٍ
واه ٍ
َ
اتهامهم بٟؿاص الىُت ،والُ٨ض لهضم ؤلاؾلم.
هل ٌكهض الٗ٣ل؟؟
َ
مىظ جىلى ٖشمان بً ٖٟان عضخي هللا ٖىه ؾىت  17هـ بلى ؾ٣ىٍ مغوان بً مدمض
آزغ زلٟاء بجي ؤمُت ؾىت  271هـ والضولت بهظا اإلاٟهىم ؤمىٍت م٘ ملخٓت ٞترة "
الشىعة الخصخُدُت ( )2التي خاوله ؤلامام ٖلي ٦غم هللا وظهه" .وهظه اإلاضة جؼٍض ٖلى
اإلااثت ؾىت.
ٌ
والؿاا ٫الظي َغح هٟؿه بةلخاحً ٠ُ٦ :ضوم ؾلُان َىا ٫هظه اإلاضة م٘ ما ُٞه
ِمً ٢اثمت اإلاشالب واإلاٗاًب التي ؤوعصها ألار الباخض؟؟
بل ًلض الؿاا ٫ؾاالا آزغ :بطا ٧ان ِمً اإلام ً٨ؤن ًضوم الؿلُان واإلال ٪م٘ هظا
َ
َ
ًدؿ٘ وٍمخضَ ،
ُ
وٍ٣ىي وَٗلى ،وٍؼصهغ ،ختى ًبل ٜهظا اإلا َضي ِمً
الٟؿاص ٧له٠ُ٨ٞ ،
ِ
ّ
الاحؿإ ،وجضًً له ٧ل هظه ألاظىاؽ والجماٖاث ،وٍىخضها في ؤمت واخضة ،وجدذ
1

ؾيكحر بلى طلُٞ ٪ما ًلي بن قاء هللا.
2
هظا الخٗبحر لِـ ِمً ٖىضي؛ وبهما مؿخٗاع ِمً الض٦خىع مدغم.
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ؤمحر واخض؟؟ بل  ٠ُ٦جؼصهغ الٗلىم وآلاصاب ،وَؿخمغ الٗمغان في هظه ألامت بهظا
الخض والىن٠؟؟
هل ًم ً٨ألمت ًُل ٤خا٦مها الٗام "الًىء ألازًغ ل٩ل ٖما ٫ألامهاع لُمضوا
ؤً ضحهم ختى بلى ؤمىا ٫الهض٢ت" ؤن حِٗل وجدُا ٧ل هظه اإلاضة؟ هل ًم ً٨ألمت
"مٗٓم والتها ٚلمان جشىع خى ٫صًجهم وؤزل٢هم الكبهاث ،ولِـ لهم ِمً
الهلخُاث ُ
ٚحر نلتهم بالسلُٟت" ؤن حِٗل وجدُا بهظه الهىعة؟؟
هل ًم ً٨ألمت ً٣ى ٫خا٦مها الٗام" :لىإزظن َ
خاظخىا ِمً هظا اإلاا ،٫وبن عٚمذ
ؤهى ٝؤ٢ىام" ؤن جؼصهغ وجب٣ى؟؟
صون الغظىٕ بلى عواًاث ،وجمدُو ألاؾاهُض ،وٞطر اإلاٟترًاث و٦ك ٠ألا٧اطًبب
َ
حٗال ْىا هدخ٨م بلى الٗ٣ل.
هل ً٣بل ٖ٣ل ٖا٢ل ؤن ج٣ىم صولت بهظا الاحؿإ اإلا٩اوي ،وهظا الٗم ٤الؼماوي،
وهي ٖلى ما ونٟها ألار الباخض؟؟
وبطا ٧اهذ جُ٨ض لئلؾلم؛ ٞلماطا لم حٗلً الاوؿلر ٖىه مىظ ٖهض مٗاوٍت ،ؤو
مغوان ،ؤو ٖبض اإلال ،٪ؤو الىلُض ..خاقا هلل!!
ّ
هظه الىُاث َمً ًُل٘ ٖلحها:
ّ
الظًً ًؼٖمىن ؤجهم ٌٗلمىن الىُاث ،وٍُلٗىن ٖلى زباًا الىٟىؽ والًماثغ،
ُ
ُ
ًٓلمىن َ
ؤهٟؿهم؛ ٞما ِ ٧لٟىا بهظا صًيُا ،وال ٧لٟىا به ٖلمُا وصعاؾُا؛ ٞما ً٣خًحهم
(مىهج البدض) ( )1وال (الٗلم) ؤن ًتهمىا بجي ؤمُت بإجهم "ؤؾلمىا ٟ٢ؼا بلى ؾٟاثً
الخ٨م الهاٖض ،وقغاء للؿلمت ،وُ٦ضا لئلؾلم ،لُضمغوه ِمً صازله".
ولى خا٦مىاهم بلى اإلاىهج الٗلمي الخ ،٤واإلاؿل ٪الاؾخ٣غاجي ألاعقض لبُل ما
ًؼٖمىن ،وؾ ِ٣ما ًضٖىن.
ؾغ هظا الضًً:
َ
و٢ضعجه ٖلى امخل ٥هىاصخي ال٣لىب خُىما ًٟخدها هللا لٛغٍبٌ
بن ؾغ هظا الضًً،
عجُب؛ ٞما بن ٌكهض الغظل :ؤال بله بال هللا وؤن مدمضا عؾى ٫هللا؛ ختى ًدبض٫
ُ ََ
َ
1
(ؤحها اإلاىهج٦ ،م ِمً الجغاثم ج ْغج٨ب باؾم ،٪وعخم هللا ٖمل ١الٗغبُت الٗ٣ا؛٣ٞ ،ض سسغ ِمً
هاالء ًىما٣ٞ ،ا :٫بطا ػصها حُِٗل (الجُم) ًهحر (اإلاجهل).
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َز ْل٣ا آزغ ،وجخٟخذ ُ
َ
وؤخاؾِـ ظضًضة لم
هٟؿه بمٗان ظضًضة ،ونىع ظضًضة،
ًإلٟها ِمً ٢بل ..وألامشلت ٖلى طل٦ ٪شحرةً ،جضها الباخض َم ّض ًضه لى ؤعاص؛ ٞهظا ؤبى
ظىض ٫وؤبى بهحرٌُ ،ؿلمان بم٨ت بٗض نلر الخضًبُت ،وجاعٍسهما وؾحرتهما ؤقهغ
ُ
ُ
ِمً ؤن ج ْغ َوي ،وهظا و َُٗم بً مؿىص ٌُؿلم في ؤزىاء ٚؼوة السىض ،١وما هي بال
ؾاٖاث ِمً بؾلمه؛ ختى ٧ان له صوع في خؿم اإلاٗغ٦ت لهالر اإلاؿلمحن ،وهى عظل
ٞغص ،ؤؾلم ّ
لخىه.
وطل ٪الظي ٧ان ًإحي لغؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم مٛخاال ٚاصعا؛ ٞما بن ً٩لمه
ُ
ًمسر ٖلى نضعه ،ختى ًهِب عبىٟؿه وماله وولضه ٞضاء للغؾى ٫ولئلؾلم.
ؤو
ُ
ْ
ما بن ٌؿ ِلم الغظل ختى جخٟخذ في ٞااصه نٟدت ظضًضة:
ُ
"نٟدت ً٣غؤ ٞحها ال٣اعت ٢بل ٧ل شخيء ماطا ًهى٘ ؤلاؾلم بالىٟىؽ ،وَٗلم مجها
٢بل ٧ل ٖلم ،ؤن هظا ٧ان ٢ضعة باهُت ميكئت ِمً لضن اإلا٣اصًغ التي حؿُُغ ٖلى هظا
الىظىص(.")1
 ٠ُ٦و٢ض ٞهل نلى هللا ٖلُه وؾلم في الًُ٣ت؟
ُ
٧ان نلى هللا ٖلُه وؾلم مىنىال بالؿماء ،ح ٍٗ ِل َمه بإهل الىٟا ،١وؾماهم بإُٖاجهم
َ
ٖلُه الهلة والؿلم (لخظًٟت) ناخب الؿغ اإلا٨ىىن عضخي هللا ٖىه؛ ٠ُ٨ٞ
ٌُٛب ٖىه نلى هللا ٖلُه وؾلم هُاث هاالء ألامىٍحن الُل٣اء؟؟ وً ٠ُ٦ىلحهم
الىالًاث وألاٖما ٫واإلاهماث؟؟
ُ
ّ
َ
٣ٞض ولى نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖخاب بً ؤؾُض بً ؤبي الٗام بً ؤمُت ٖلى ؤًٞل
َ
وا ٫لها بٗض الٟخذ ،ولم ً٢ ً٨ض َمطخى
ألاعى وؤَهغها ٖلى م٨ت اإلا٨غمت ،وهى ؤوٍ ٫
ٖلى بؾلمه بال ٢لُل؛ ٞهى ِمً مؿلمت الٟخذ ،زم بهه ٧ان ًىمها في م٣خبل الٗمغ ،ال
ًؼٍض ًٖ الٗكغًٍ بال ٢لُل ،وؤ٢ام للىاؽ الدج في مىؾمهم بٗض الٟخذ ؾىت زمان؛
َ
ؤي ؤؾلم في عمًانّ ،
الدجُج بٗض هدى قهغًٍ ،و٢ض ٢ا ٫له نلى هللا ٖلُه
وؤم
ّ
ٖخ ُ
اب :جضعي ٖلى َمً ولُخ٪؟ ولُخٖ ٪لى ؤهل هللا ٖؼ وظل ،ولى ؤٖلم
وؾلمً" :ا
لهم زحرا مى ٪اؾخٗملخه ٖلحهم"[ .اهٓغ :ؤؾض الٛابت.]752 / 7 :
"واؾخٗمل نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖلى هجغان ؤبا ؾُٟان ٦ما ؤقغها ِمً ٢بل.
1

ِمً ٦لم الٗ٣اص في ون ٠ؤزغ ؤلاؾلم في هٟـ ٖمغ.
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َ
زالض بً ؾُٗض َ
بً الٗام ٖلى نض٢اث بجي ُمظحج ،وٖلى نىٗاء
واؾخٗمل
والُمً.
َ
َ
ُ
َ
واؾخٗمل ٖشمان بً ؾُٗض بً الٗام ٖلى جُماء ،وزُبر ،و٢غي ٖغٍىه.
َ
َ
ؾُٗض َ
بً لٗام ٖلى بٌٗ الؿغاًا ،زم اؾخٗمله ٖلى البدغًٍ؛
واؾخٗمل ببان بً
ٞلم ًؼٖ ٫لحها ختى وٞاة الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم"(.)1
ؤبٗض هظا ًصر ل٣اثل ؤن ٌك٣ك ٤بل( ٟٔالُل٣اء) ؤو (الىُاث) ؤو (الُ٨ض) ؤو
(اإلاىخٟٗحن باإلؾلم) ؤو ...ؤو...؟؟؟
ّ
ُ
ل٣ض ٞهل في الًُ٣ت اإلاٗهىم نلى هللا ٖلُه وؾلم ،ونض ١الىاً٢ ٘٢اءه،
ون ّض ١اإلاؿخ٣بل َ
الٗ٣ل اإلاؿخُ٣م َ
ّ
امغه.
خ٨مه ،وؤ٢غ
بطا ٧اهذ قهاصة اإلاهُٟى ٖلُه الهلة والؿلم لهض ١بؾلم بجي ؤمُت وٍ٣حن
بًماجهم ٢ض ظاءث مٟهمىمت ِمً جىلُتهم الىالًاث وألاٖماُٞ ،٫ما ؤوعصهاه آهٟا.
وقهاصة زاهُت:
٣ٞض ظاءث نغٍدت هاَ٣ت بالل- ٟٔباإلاىُى٦ ١ما ً٣ى ٫ألانىلُىنُٞ -ما عواه
ُ ُ
هىض بيذ ٖخبت ٣ٞالذ:
البساعي ومؿلم ًٖ ٖاجكت عضخي هللا ٖجها :بط ٢الذ :ظاءث
ُّ
ّ
"ًا عؾى ٫هللا ،ما ٧ان ٖلى ْهغ ألاعى ُ
ّ
ؤهل زباء (بِذ) ؤخب بلي ؤن ًِظلىا ِمً ؤهل
بلي ؤن ّ
ؤهل زباء ّ
زباث ،٪زم ما ؤنبذ الُىم ٖلى ْهغ ألاعى ُ
ؤخب ّ
ٌٗؼوا ِمً ؤهل
زباث٢ ،٪ا :٫وؤًًا ،والظي هٟسخي بُضه".
وٍ٣ى ٫الخا ٔٞفي الٟخذ :ؤعاص ب٣ىله ،وؤًًا ،ؤي وػٍاصة؛ ؤي وؾخدبِىجي ؤ٦ثر.
وهيبه هىا بلى ؤمىع:
* ؤن عواًت ٖاجكت عضخي هللا ٖجها ،وبهٟتها امغؤة ؤ٢ضع ٖلى ؤن حٗغ ٝما بىٟـ هىض
َ
عضخي هللا ٖجها؛ ٞلى إلادذ صزل ؤو جمىحها ؤو ػٍٟا ما ٢الذ ،وال َع َوث الخضًض ؤو
ٖل٣ذ ٖلُه.
َ
ْ
* ؤن َمً ٌٗغ ٝهىض و٢ىة هٟؿها وٖٓمتها و٦برًاءها واؾخ٣امت َبٗها -بن في
ّ
الجاهلُت وبن في ؤلاؾلمٌ -ؿدُ ً٣نض٢ها.
 2العىاصم ِمن القىاصمِ 99 :من حعليق العالمت محب الدًن الخطيب.
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ٞةطا ّ
نض٢ها نلى هللا ٖلُه وؾلمٞ ،هى نضٞ ١ى ١نض .١ولدؿ ِ٣صٖاوي
(الخُ٣ت) و(الىُٟٗت) ...وما ًضوع في عءوؽ البٌٗ ِمً ؤوهام ..بلخ.
ٌ
مى ٠٢مكابه م٘ َ
ػٍيب بيذ اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم؛
ولهىض في ظاهلُتها
٣ٞض ٧اهذ بم٨ت م٘ ػوظها ؤبي الٗام بً الغبُ٘ ،وؤعؾل الىبي نلى هللا لُٗه
وؾلم َمً ًإجُه بها بلى اإلاضًىت ،و٧ان طل ٪بٗض "باصع" وإلاّا جج ٠صماء ٢غَل ُ
بٗض،
و٧اهذ هىض ٢ض ؤنِبذ بإبحها وؤزحها وٖمها ،و٧اهذ جُىٖ ٝلى مجالـ ٢غَل
ُْ
َ
وؤهضًتها جظ٧ي هاع الشإع ،وجاجج ؤواع الخغب ،وفي الُغٍ ٤لُ٣ذ ػٍيب بيذ اإلاهُٟى
عضخي هللا ٖجها( ،و٧ان ٢ض حؿغب ُ
زبر اؾخٗضاصها للسغوط ألبحها)؛ ٞماطا ٢الذ
َ
َ
لها؟؟؟ ٢الذ هىض" :ؤي بيذ مدمض :بلٛجي ؤه ٪جغٍضًً اللخى ١بإبُ ...!!٪ؤي ابىت
ل ٪خاظت بمخإ مما ٌُٗى ٪في ؾٟغ ،٥ؤو بما ٫جبلٛحن به بلى ؤبُ٪؛
ٖمي ،بن ٧اهذ ِ
ُ
ٗٞىضي خاظخ٪؛ ٞل حؿخخي مجي ٞةهه ال ًضزل بحن اليؿاء ما ً٨ىن بحن الغظا."٫
جغوي ػٍيب عضخي هللا ٖجها طل ،٪وج٣ى ..." :٫وهللا ما ؤعاها ٢الذ بال لخٟٗل".
ٌ
عظاِ ٫مً ٢غَلً ،غٍضون بعظاٖهاٞ ،دؿِ ِ٣مً
زم ًىم زغوط ػٍيب ًخٗغى لها
ُ
ٖلى ها٢تها ،و٧اهذ خاملٞ ،خجز ،ٝوحؿم٘ ٖىضٞ ،خسغط مؿغٖت ،وجغ٣ٖ ٘ٞحرتها في
وظه ٢ىمها" :مٗغ٦ت م٘ ؤهثى ٖؼالء؟؟ ؤًً ٧اهذ شجاٖخ٨م ًىم بضع؟" ..وجدى٫
بُجهم وبحن ػٍيب ،وجًمها بلحها ،وجمسر ٖجها ما بهاُ ،وج ْ
ه ِلر قإجها ،ختى اؾخإهٟذ
السغوط بلى ؤبحها في ؤمً وؤمان.
هظه هىض!! ُّ
ٞإي بها ؤقبه؟؟
ٞهظه الصسهُاث اإلاؿخُ٣مت طاث الُبُٗت الىُ٣ت ال حٗغ ٝالخىاء الًٗ ٠وزضإ
الظلت؛ ٞما ٧ان مشل هاالء الهىاصًض بالظًً ًهاوٗىن ؤو ًضاهىىن؛ وبهما هي ٢ىة
ْ
الٗاعيت وههاٖت الىٟـ ،بن في الجاهُلت وبن في ؤلاؾلم.
ٞها هى ؤبى ظهل وهى ًل ٟٔؤهٟاؾه ً٣ى :٫عصا ٖلى ٢ى ٫ابً مؿٗىص "ؤٖؼوي هللا
وؤزؼا" :"٥وماطا في عظل ٢خله ُ
٢ىمه ،ما قٗغ بإسخى ؤو هضم ؤو زؼي".
ٍ
وها هى ؤبى ؾُٟان ًىم ؤخض٣ً :ى ٫للغؾى" :٫ؾخجضون ٨ُٞم مشلت ،وهللا ما ؤمغث،
وال سسُذ بط ٖلمذ"؛ ٞهى ًسغط ِمً ٖهضة هظا الخمشُل بإهه لم ًإمغ به؛ ول٨ىه في
الى٢ذ هٟؿه ،ال ًى٨غ ما في ٢غاعة هٟؿه ؤهه لم ٌسسِ ،و٧ان بىؾٗه ؤن ٌؿ٨ذ -
ناص٢اٖ -ىض ٢ىله ما ؤمغث؛ ول٨جها الصسهُت الىاظٗت ال٣ىٍت اإلاؿخىٍت ،التي
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حؿخُ٣م ٖلى ما جغاه بٛحر زلل ،ؤو زىع ،ؤو يٗ ،٠ؤو جغصص؛ ٞهى ال ًغٍض ؤن ًُ ْد َمض
بما لم ًٟٗل ،ختى ولى ٧ان ِمً ؤٗٞا ٫ال٣لىب التي لم ًُل٘ ٖلحها ؤخض؛ ٞم٘ ؤهه
ٌٗلم ٖاع الخمشُل بالجشض ،وؤهه لِـ ِمً قُم ال٨غام ،بال ؤهه ٌٗتر ٝبإهه لم
ٌسسِ بط ٖلم.
َ
َ
ومً ٌٗحر بالخإزغ ًٖ ؤلاؾلم في وؾٗه ؤن ٌٗحر زالض بً الىلُض ؾُ ٠هللا الظي
ؤؾلم ٢بل ٞخذ م٨ت بكهىع ،زم ٢اجل الجاهلُت في آزغ لخٓاتها.
٧لُاث وظؼثُاث:
بمىُ( ٤ؤلاؾ٣اٍ) ًظهب ألار الباخض بلى ؤن حُٛحرا في (ألاًضًىلىظُت) -خؿب
حٗبحرهم آلان٢ -ض و ٘٢في ٖهغ ٖشمان عضخي هللا ٖىه ،و٦إن الضولت اؾدبضلذ
ب٨خاب عبها الظي ٢خل ٖشمان وهى ًخلىه (ٞلؿٟت) ؤزغي؛ ٞحري ؤن "السل ٝاهخ٣ل
َ
م٘ مجيء ٖشمان عضخي هللا ٖىه ،واحؿ٘ بلى خضوصه الُبُُٗت ،بن لم ً ً٨ججاوػها"
م  1 ٕ 14ؽ ِ 7مً ؤؾٟل.
وهى ً٣هض بالخضوص الُبُُٗت ،ما ؤؾماه (بال٩لُاث الُ٣مُت) وَٗجي بها ُٞما ٌٗجي:
الىٓغة بلى السلٞت ،وَبُٗتها ومهضعها ،والىٓغ بلى اإلاا :٫ما ٫الضولت.
ولؿذ ؤصعي هل ً٣هض بظل ٪ؤن ا٢خهاع السل ٝفي ٖهغ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه
وؾلم والكُسحن ِمً بٗضه ٖلى "الىٓغ في ألامىع الخٟهُلُت لخُٗ٣ضاث الخُاة
الُىمُت" ٧ان ٢هىعا في الؿُاؾت ،وه٣ها في الٟهم؛ خُض لم ًبل" ٜالخضوص
الُبُُٗت"؛ ٞهى بظلًُ ٪ب٘ ما ٢بل ٖشمان بال٣هىع والؿظاظت ،زم ًُب٘ ٖهغ
ٖشمان وما بٗض ٖشمان بالٟؿاص والُ٨ض لئلؾلم؟
٢مُو السلٞت:
ً٣ى" :٫ل٣ض قمل هظا السلُٞ ٝما قمل ِمً (ال٩لُاث) َبُٗت السلٞت٣ٞ ،ض عؤي
ٞحها ٖشمان عضخي هللا ٖىه ما ظٗله ً٣ى" :٫ما ٦ىذ ألزل٘ ٢مُها ّ
٢مهيُه هللا ٖؼ
ُ
ٞخ ْ
ً َغب ٖى٣ي ؤخب بلي ِمً ؤن ؤهؼٕ ِؾغباال َؾ ْغبلىُه
وظل" ،ؤو ً٣ى" :٫ألن ؤ٢ضم
ُ
وعؤي ٖشمان هظا ًغٖ ٘ٞىه اإلاؿاءلت ؤمام الىاؽ ،وهى عؤي وا٣ٞه
هللا ٖؼ وظل"،
ُٞه البٌٗ ،ول ً٨زالٟه ُٞه ٦شحرون؛ بل وزغظىا ٖلُه بؿببه " ا .هـ
م  2 ٕ 10ؽ .7
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ًغٍضٟٖ -ا هللا ٖىا وٖىه -ؤن ً٣ى( :٫بن ٖشمان ٞهم ؤن السلٞت ظاءجه جٟىًٍا ِمً
هللا؛ ٞلِـ ألخض ؤن ٌؿاثله) ،وبهظا الكٗىع اهض ٘ٞفي اؾدبضاصه وؤزُاثه ،هظا ما
ًغٍض ؤن ً٣ىله بالخدضًض.
ولؿذ ؤصعي ِمً ؤًً ٞهم هظا الٟهم؟ وال ٞ ٠ُ٦همه؟ لى ٖاص بلى ٢غاءة هظا السبر
الظي وعصث ُٞه الٗباعة ًٖ ٖشمان عضخي هللا ٖىه ،و٢غؤه ٧امل في ؾُا٢ه ،ولم
ً٣غؤه مبخىعا؛ لىظض ؤن ٖشمان لم ًٟهم ؤبضا ؤهه ٞى ١اإلاؿاءلت ،وؤن السلٞت مىده
هللا بًاها ،لُهحر ّ
ْل هللا في ألاعى ،ال ٌُؿاثله بكغ!!
ال ً٣ى ٫بظل ٪جاعٍش ٖشمان ،وال مىاٟ٢ه م٘ الساعظحن ٖلُه الظًً اؾخجاب لهم،
ّ
وٖؼٖ ٫ماله ووالجه بعياء لهم ،و٢ض عوي الباخض هٟؿه قِئا ِمً طل ٪في زىاًا
ُ
خضًشه ،وٖشمان عضخي هللا ٖىه خُىما ٢ا ٫طل ٪ال٣ى٧ ،٫ان في مى ٠٢اإلاؿدكحر..
ًاٍض طل ٪ما ؤوعصه البلطعي في [ؤوؿاب ألاقغاِ ]04 / 5 ٝمً خضًض ها ًٖ ٘ٞابً
ٖمغ ،وعواجه ز٣اث" :ؤن َ
ابً ٖمغ صزل ٖلى ٖشمان٣ٞ ،ا ٫له :اهٓغ ما ً٣ى٫
هاالء!! ً٣ىلىن :ازل٘ هٟؿ ٪ؤو ه٣خل.٪
٢ا ٫له ابً ٖمغ :ؤمسلض ؤهذ في الضهُا؟
٢ا :٫ال.
٢ا :٫هل ًؼٍضون ٖلى ؤن ً٣خلى٥؟
٢ا :٫ال.
٢ا :٫هل ًمل٨ىن ل ٪ظىت ؤو هاعا؟
٢ا :٫ال.
ن ُ َ
َ
٢اٞ :٫ل جسل٘ ٢مُو هللا ٖى ،٪ال ج٨ى ؾىت٧ ،لما ٦غه ٢ىم زلُٟتهم زلٗىه ؤو
٢خلىه" عاظ٘ [ابً الٗغبي :الٗىانم ،270 :ومدب الضًً السُُب هامل ( )2هٟـ
الهٟدت ،وعوي ابً ؾٗض هدىه في َب٣اجه ًٖ ،44 / 7 :هاٞه ًٖ ابً ٖمغ بةؾىاص
عظاله ٧لهم ز٣اٞذ].
()1
ووعص في [الُبري الؿىض صخُذ  ،701 ،702 / 1 :وجاعٍش زلُٟت بً زُاٍ،200 :
وفي البضاًت والجهاًت ،221 / 0 :وفي ؤوؿاب ألاقغا ]71 / 5 :ٝعواًت ؤزغي" :ؤن
ّ
1
ًٖ ابً ٖىن ًٖ الخؿً البهغي ًٖ ،وزاب (ٚلم ٖشمان).

147

ٖشمان عضخي هللا ٖىه جيء بلُه باألقتر٣ٞ ،اً :٫غٍض ال٣ىم مى ٪بما ؤن جسل٘
هٟؿ ،٪ؤ و ج٣و مجها ،ؤو ً٣خلى٣ٞ !!٥ا :٫ؤما زلعي هٟسخيٞ ،ل ؤجغ ٥ؤمت مدمض
َ
ٌٗضو بًٗها ٖلى بٌٗ "...واهٓغ [ابً الٗغبي :الٗىانم  ،217ومدب الضًً
السُُب هامل ( )7الهٟدت هٟؿها].
ٞظو الىىًٍ عضخي هللا ٖىه لم ًسل٘ هٟؿه (لىٓغٍت ٧لُت في ٞهم َبُٗت السلٞت
وٞلؿٟتها) وبهما ٧ان طل ٪وػها لؤلمىع وج٣ضًغا وعٖاًت إلاهالخت ألامت ،عؤي هى هظا
الغؤي ،واؾدكاع؛ ٞإقاع ٖلُه به الصخابي الُ٣ٟه ابً ُٖمغ عضخي هللا ٖىه ،وهى
َمً هى حٗبضا ووعٖا وبزلنا ،وٖلما وهىعا ..وم٘ ألاؾ ٠ال ٌؿلم ِمً الٛمؼ،
ُ
البٌٗ" ..ؾبدان
٣ُٞى ٫ألار الباخض ًٖ ،عؤي ٖشمان هظا ..." :ووا٣ٞه ُٞه
هللا!!! البٌٗ هظا هى ُ
ابً ٖمغ عضخي هللا ٖىه ،وال ؤصعي بماطا ؤن ٠بزٟاءه الؾم
ابً ٖمغ هىا (وهظا ؤلازٟاء ٌٗخبر بمٗاًحر ٖلماثىا هىٖا ِمً الخضلِـ)؛ ُٟٞه ما ُٞه
ِمً بل٣اء ْل التهمت والك ٪والغٍبت ٖلى هظا الظي واٖ ٤ٞشمان في (ٞلؿٟخه
وهٓغٍخه) لٗلمه ؤهه لى ؤْهغ اؾمه ل٩ان لل٣اعت ِمً السبر مى ٠٢آزغ.
ّ
َ
بٗشمان عضخي هللا ٖىه جظ٦غ بٟخىي ابً ٖمغ هظه خضًشا خضزه بًاه عؾى٫
و٦إوي
هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،بط ٢ا ٫لهً" :ا ٖشمان بن وال ٥هللا هظا ألامغ ًىما،
َ
جسل٘ ٢مُه ٪الظي ّ
٢مه ٪هللاٞ ،ل جسلٗه"٣ً ،ى ٫طل٪
ٞإعاص ٥اإلاىا٣ٞىن ؤن
زلزا ([ )1عواه ابً ماظه ِمً خضًض الىٗمان بً بكحر ًٖ ؤم اإلاامىحن ٖاجكت ع٢م
 221باب  ،22ؤخمض في مؿىضه.]217 ،221 ،24 ،05 / 4 :
بل ٧ل مؿلم ٌٗلً ؤن ألامىع ٧لها بُض هللا ؾبداهه وحٗالى ومغصها بلُه بغٚم
ُ َ
ألاؾباب الٓاهغة ال٣غٍبتٞ ،هى ؾبداهه مؿبب ألاؾباب ،ولظا صر ؤن ح ْؿىض ألامىع
ومً ًٞل
بلُه؛ ٞاإلاؿلم صاثما ً٣ى ًٖ ٫ماله ؤو ظاهه ؤو ؾلُاهه :هظا ِمً هللاِ ،
هللا ..وال ٌٗجي طل ٪ؤهه ال ٌٗتر ٝباألؾباب ِمً ِظ ٍّض ؤو اظتهاص ،ؤو جىلُت ِمً الخا٦م
الٗام ،ؤو ؤنىاث الىازبحن في الاهخساباث؛ ٗٞشمان عضخي هللا ٖىه خُىما ٢ا ٫طل،٪

1

والخضًض صخُذ ،اهٓغ :صخُذ ابً ماظه ،وْل ٫الجىت في جسغٍج ؤخاصًض ٦خاب الؿىت البً ؤبي
ٖانم ،وجسغٍج مك٩اة اإلاهابُذ (٧لها لؤللباوي).
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لم ًٟلؿ( ٠هٓغٍت ٧لُت في َبُٗت السلٞت) ،ولم ً٢ ً٨ض وسخي ؤبضا ؤهه جىالها
بازخُاع ِمً بحن الؿخت ؤصخاب الكىعي.
وؤي ٢مُو هظا مهما بلً ٜض ٘ٞؤلاوؿان خُاجه زمىا له؟!!! ل٣ض ٧ان اإلاىث ؤمام
ُٖيُه عضخي هللا ٖىهٞ ،إًً زل٘ ال٣مُو وهى مسلىٕ ال مدالت باإلاىث؟!!
وػع ؾىت ُ
بجها الخطخُت بالىٟـ في ؾبُل هللا؛ ختى ال ًخدمل َ
ٌؿجها في هٓام الخ٨م
َ
ؤلاؾلمي؛ بل بن بباءه عضخي هللا ٖىه ؤن ًضاٖ ٘ٞىه ٌ
ؤخض ِمً الصخابت٧ ،ان ي ْغبا
ْ
عاجٗا ِمً الاؾدؿلم لً٣اء هللا "ولم ًُا ِزغ ؤن ًغا ١بؿببه ِم ْذجمت صم ،ختى ٢ا٫
ْ
لٛلماههَ " :مً ؤل٣ى ؾلخه؛ ٞهى خغ" [عاظُ٘ٚ :ار ألامم في الخُار الٓلم إلمام
بؿىض
الخغمحن٣ٞ :غة  ،222وعواه ابً ؾٗض في الُب٣اث 44 / 7 :وما بٗضها
ٍ
صخُذ].
َ
إلاً اإلاا:٫
ًغي ال٩اجب ؤن "َبُٗت مالُت الضولت ؤلاؾلمُت ،بخضي (ال٩لُاث) التي وكب خىلها
السلٝ؛ ٣ٞض عؤي ٞحها ٖشمان عضخي هللا ٖىه والىالة ِمً ؤ٢اعبه -وفي م٣ضمتهم
ٌ
مٗاوٍت عضخي هللا ٖىه -ؤن اإلاا( ٫ما ٫هللا) اإلاى٦ى ٫بلحهم للخهغُٞ ٝه ُٟ٦ما
قاءوا؛ بِىما عآه آلازغون -وٖلى عؤؾهم الصخابي الجُلُل ؤبى طع الٟٛاعي عضخي هللا
ُّ
الخ ٤في مغاظٗت السلُٟت بكإهه ومداؾبخه
ٖىه( -ما ٫اإلاؿلمحن) وللمؿلمحن
ٖلُه" .م  1 ٕ 10ؽ .2
وهظا ؤًًا ِمً ْبضٕ هظا الٗهغ ،وٞلؿٟخه ،وهى جٟؿحر لؤلخضار (باإلؾ٣اٍ)
ْ
وألامغ ؤَ ٢غب ِمً طل ٪وؤٌؿغ ،وؤهىن مما ًًٓ الٓاهىن؛ ٞاإلاؿإلت ال حٗضو زلٞا
خى ٫الخهغ ٝفي ٞاثٌ اإلاا ٫الظي ؤٞاءه هللا ٖلى اإلاؿلمحن ،ؾىاء ألاٞغاص ؤو بِذ
اإلاا.٫
طل ٪ؤن ؤبا طع عضخي هللا ٖىه٧ ،ان ًغي ؤهه ال ًدل للٟغص وال للضولت ؤن ًب٣ى في
مل٨ه ما ًؼٍض ًٖ ٢ىث ًىمه ولُلخه ،ؤو شخيء ًى٣ٟه في ؾبُل هللا ،ؤو ٌُ ّ
ٗضه لٛغٍم
ّ َ ْ
َ َ
()1
والًٟت ،وال
 ،و٧ان ٌؿدكهض ٖلى طل ٪ب٣ىله حٗالى{ :والظًً ً٨جزون الظهب ِ
بٗظاب ؤلُم} [الخىبت ،]71 :و٦إهه عؤي ؤن ما ٞى١
ًى٣ٟىجها في ؾبُل هللا؛ ٞبكغهم
ٍ
ّ ُ 1
َ
ناخبه.
صًً ًيخٓغ
ؤي ٌ ِٗضه لً٣اء ٍ
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َْ
اإلاا ٫الظي ًٟ٨ي لهظه ألاٚغاى الشلزت ٌُ َٗض ِمً ال٨جز ،الظي جىٖض ٖلُه ال٣غآن
ال٨غٍم بالٗظاب ألالُم [اهٓغ مدمض ؾلُم الٗىا :في الىٓام الؿُاسخي للضولت
ؤلاؾلمُت ]74 :وهظا زل٣ٞ ٝهي ،لم ًىا ٤ٞؤبا طع ٖلُه ٣ٞهاء الصخابت؛ ٞابً
َ
ٖمغ عضخي هللا ٖىه -وهى َمً هى ٣ٞا ووعٖا٣ً -ى" :٫ما ؤصًذ ػ٧اجه؛ ٞلِـ ب٨جز".
٢ا ٫ؤلامام ُ
ابً جُمُت عضخي هللا ٖىه في [مجهاط الؿىت" :]102 / 4 :و٧ان ؤبى طع عظل
ُ
َ
ُ
ٌ
واظب ،وؤن ما ؤمؿ٨ه ؤلاوؿان ٞايل ًٖ
الؼهض
مظهبه ؤن
نالخا ػاهضا ،و٧ان
ُ َ َ
َ
خاظخهٞ ،هى ٦جز ً٨ىي به في الىاع ،واخخج ٖلى طل ٪بما ال حجت ُٞه ِمً ال٨خاب
َْ
والؿىت" ...وإلاا جىفى ٖبض الغخمً بً ٖى ،ٝوزل ٠ماال ظٗل طل ٪ؤبى طع ِمً ال٨جز
َ
ٌ
ٗ٦ب وواٖ ٤ٞشمان؛
الظي ٌُٗا٢ب ٖلُه ،وٖشمان ًىاْغه في طل٪؛ ختى صزل
ًٞغبه ؤبى طع ،و٧ان ٢ض و ٘٢بِىه وبحن مٗاوٍت بالكام (زل )ٝبهظا الؿبب.
و٢ض وا ٤ٞؤبا طع ٖلى هظا َاثٟت ِمً اليؿا٦ ،٥ما ًظ٦غ ًٖ ٖبض الىاخض بً ػٍض
وهدىه؛ وؤما السلٟاء الغاقضون وظماهحر الصخابت والخابٗحن؛ ٗٞلى زل ٝهظا
ال٣ىٞ ،٫ةهه ٢ض زبذ في الصخُذ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا" :٫لِـ ُٞما
َ
صون زمؿت ؤوؾ ٤نض٢ت ،ولِـ ُٞما صون زمـ ْ
الىظىب
طو ٍص نض٢ت"...؛ ٞىٟى
َ
ُٞما صون الىهاب ،ولم ٌكترٍ ٦ىن ناخبها مدخاظا بلحها ؤم ال.
َ
الْ ٨جز هى اإلاا ٫الظي لم ّ
جاص خ٣ى٢ه ،و٢ض ٢ؿم هللا اإلاىاعٍض
و٢ا ٫ظمهىع الصخابت
َ
في ال٣غآن ،وال ً٨ىن اإلاحرار بال إلاً زل ٠ماال.
و٢ض ٧ان ُ
ٚحر واخض ِمً الصخابت له ماٖ ٫لى ٖهض عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم،
ومً اإلاهاظغًٍ .و٧ان ٚحر واخض ِمً ألاهبُاء له ما.٫
ِمً ألاههاع؛ بل ِ
َ
و٧ان ؤبى طع عضخي هللا ٖىه ًغٍض ؤن ًىظب ٖلى الىاؽ ما لم ًىظب هللا ٖلحهم،
ٌ
ٌ
مشاب ٖلى َاٖخه ،عضخي
مجتهض في طل٪
وٍظمهم ٖلى ما لم ًظمهم هللا ٖلُه؛ م٘ ؤهه
هللا ٖىه ٦ؿاثغ اإلاجتهضًً ِمً ؤمشاله.
و٧ان ؤبى ّ
طع ٌؿخض ٫ؤًًا بدضًض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلمً" :ا ؤبا طع ،ما
ؤخب ؤن لي مشل ؤخض طهبا ًمطخي ٖلُه زالشت ،وٖىضي مىه صًىاع ،بال صًىاعا ؤعنضه
ّ
ْ
لضًً" ،وب٣ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم" :ألا٦ثرون هم ألا٢لىن ًىم الُ٣امت ،وال َمً
٢ا ٫باإلاا ٫ه٨ظا ،وه٨ظا" [البساعي٦ :خاب الاؾخ٣غاى -باب ؤصاء الضًىن].
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و٢ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ،لِـ ُٞه بًجاب ،بهما ٢ا" :٫ما ؤخب ؤن ًمطخي
ٌ
ّ
ٖلي زالشت وٖىضي مىه شخيء"؛ ٞهظا ًضٖ ٫لى اؾخدباب بزغاط طل٢ ٪بل الشالشت ال
ٖلى وظىبه " .ا .هـ ملسها ِمً [مجهاط الؿىت ،لكُش ؤلاؾلم ابً جُمُت].
ٌ
ٞاإلاؿإلت واخضة ِمً اإلاؿاثل ال٣ٟهُت التي ازخلٟذ ٞحها آع ُاء الصخابتٞ ،هما
للىهىم ،ووػها وج٣ضًغا لؤلصلتٌ ،
و٧ل مشاب ٖلى اظتهاصه وظهضه٦ ،ما هى م٣غع
مٗغو.ٝ
ولِـ في اإلاؿإلت (٧لُاث) وال ظؼثُاث ،وال هٓغٍاث٦ ،ما خاو ٫البٌٗ ؤن ًجٗلىا
ُ
ؤبا طع عضخي هللا ٖىه اقتراُ٦ا" ،وؤصلت زُإ هظه ال٨ٟغة ٦شحرةٟ٨ً ،ي ؤن هظ٦غ مجها
َ
ازخل ٝألاؾاؽ ال٨ٟغي ،والُٗ٣ضي الظي ًهضع ٖىه ٌّ
٧ل ِمً مظهب الاقتراُ٦حن،
وعؤي ؤبي طع عضخي هللا ٖىه؛ طل ٪الازخل ٝالظي ًجٗل ِمً الٗؿحر -بن لم ًً٨
َ
َ
ؤؾاؽ
وجغوٍجه بحن الىاؽ ٖلى
جضُٖمه
اإلاؿخدُل -بلخا ١ؤخضهما باآلزغ ،ؤو
ٍ
مىه"(.)1
وبوي ؤؾإ ٫الظًً ًتهمىن ٖشمان ،وٍؼٖمىن ؤهه ْلم ؤبا طع و٧ان ٖلُه ؤن ًإزظ
بغؤًه :هل ًىا٣ٞىن ٖلى عؤي ؤبي طع؟؟ هل ًىا٣ٞىن ؤبا ّ
طع في زانت ؤمىالهم؛ ٞل
ًُب٣ىن مجها قِئا بال ٢ىث ًىمهم؟؟ وإلااطا لم ً٣ىمىا بخُبُ ٤طلٖ ٪لى ؤهٟؿهم؟
وهل ًىا٣ٞىن ؤبا طع ٖلى طل ٪في ما ٫ألامت ،وؤهه ال ًجب ؤن ًب٣ى في بِذ اإلاا٫
شخيء في جهاًت ٧ل ٖام؟؟ وهل ًهلر طل ٪لخُاة ألاٞغاص؟ ؤو لؿُاؾت الضولت؟ وبن
َمً لهم بإلاام بال٨ٟغ الؿُاسخي ألثمخىا ًجض ؤن هظه اإلاؿإلت ٧اهذ ِمً اإلاؿاثل التي
ُٖىىا بها ،وٍخ٣ابل آلاعاء ٞحها.
َُ
ظاء في "ُٚار ألامم في الخُار الٓلم ،إلمام الخغمحن"ٞ" :دانل هظا اإلاظهب ،ؤهه
ال ًَ ْب َ٣ى في مى٣غى ٧ل ؾىت في بِذ اإلااٌ ٫
ما ،٫وٍغجب في اؾخ٣با ٫الؿىت اإلاىخٓغة
ؤمىالها" ،زم ً٣ى ٫عاصا لهظا اإلاظهب" :والظي ؤ ُ٘٢به ،ؤن الخاظاث بطا اوؿضث،
ُ
ّ
ٞدخم ٖلُه ؤن ًٟٗل طل ،٪ولؿذ ؤعي
ؤلامام ِمً الاؾخٓهاع باالصزاع،
ٞاؾخمً٨
1

مدمض ؾلُم الٗىا ،في الىٓام الؿُاسخي للضولت ؤلاؾلمُت ،الُبٗت الؿاصؾت( .72 :واهٓغ ؤًًا:
مدمض الخامض :هٓغاث في ٦خاب اقتراُ٦ت ؤلاؾلم -صمك ٤ؾىت  2747م )22 :وعاظ٘ ؤًًا( :مدب
الضًً السُُب هامل  2م ِ 05مً الٗىانم).
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طلِ ٪مً مؿاثل الخدغي التي جخ٣ابل ٞحها مؿال ٪الٓىىن([ ")1عاظ٘ ال٣ٟغاث ِمً
 ]745 -751لتري اؾخضالال عاجٗا ٖلى وظىب بصزاع ؤلامام واؾخٓهاعه باألمىا،٫
وٖضم هؼ ٝبِذ اإلاا٧ ٫ل ٖام.
بحن مٗاوٍت وؤبي طع:
ُ
ًغوي الُبري 127 / 1 :وؤ٦ثر اإلاهاصع ؤلاؾلمُت ؤهه إلاا وعص ابً الؿىصاء (ٖبض هللا
َ
الكام ،ل٣ي ؤبا طع؛ ٣ٞاً :٫ا ؤبا طع ؤال حعجب بلى مٗاوٍت٣ً ،ى" :٫اإلاا٫
بً ؾبإ)
ّ
ما ٫هللا ،ؤال بن ٧ل شخيء هلل؟"؛ ٦إهه ًغٍض ؤن ًدخجىه صون اإلاؿلمحن ،وٍمدى اؾم
اإلاؿلمحنٞ .إجاه ؤب ى طع٣ٞ ،ا" :٫ما ًضٖى ٥بلى ؤن حؿمي ما ٫اإلاؿلمحن (ما ٫هللا)؟
٢ا ٫مٗاوٍتً :غخم ٪هللا ًا ؤبا طع ،ؤلؿىا ٖباص هللا ،واإلاا ٫ماله ،والسل ٤زل٣ه،
وألامغ ؤمغه؟ ٢ا ٫ؤبى طعٞ :ل ج٣له٢ .ا ٫مٗاوٍتٞ :ةوي ال ؤ٢ى :٫بهه لِـ هلل ،ولً٨
ؾإ٢ى :٫ما ٫اإلاؿلمحن"[ .وعاظ٘ الٗىانم 01 :هامل .]1
ٞاألمغ ٧ان ٖىض مٗاوٍت ؾهل مِؿىعا ،مجغص حؿمُت ّبحن ألبي طع وظهتها ،ولى ٧ان
ّ
َ
ؤمغ هٓغٍت (و٧لُت ِمً الُ٨اث) ما جىاػ ٫مٗاوٍت بهظه الؿهىلت ،وهى ألاإلاعي الظ٧ي،
الظي ٌٗغً ٠ُ٦ ٝجاص ًٖ ٫عؤًه ،وؤزباعه في طل ٪مٗغوٞت ،ال جدخاط بلى بُان.
بل بن حؿمُت اإلاا( ٫ما ٫هللا) ٞحها مً الخُٗٓم لخغمت اإلاا ٫ؤ٦ثر مً حؿمُخه ماَ٫
ِ
ِ
اإلاؿلمحن؛ ول ً٨ابً ؾبإ ٖغ ٝعؤي ؤبي طع في وظىب جٟغٍ ٤اإلااٞ ،٫إٚغاه بهظا
الخٟؿحر ل٨لم مٗاوٍت.
هٟي واه٣خام :ختى جبل ٜالٟغٍت ٚاًتها٨ً ،ملىن ًُ٢ت السل( ٝخىَ ٫بُٗت مالُت
َ َ
الضولت ؤلاؾلمي) بحن ٖشمان وؤبي طعٞ ،حزٖمىن ؤن ٖشمان هٟى ؤبا طع بلى (الغبظة)
َ
مىث (ؤبي طع) َ
بالغبظة مٗتزال بُٗضا ًٖ الىاؽ.
هُٟا بصاعٍا ،وَؿخٛلىن في طل٪
َْ
َ
(الغبظة) ٧اهذ َمىٟىٌ ،كبه ما ٌٗضه خ٩ام ٖهغها (اإلاخدًغون) في
مىهمحن ؤن
ٖهغ (الضولت اإلاضهُت) التي نضٖىا عءوؾىا بها.
ؤًً الغبظة؟

1

ؤي ؤهه ًغاها مؿإلت ُُٗ٢ت ،ال ًصر السلٞ ٝحها.

152

ً٣ىً ٫ا٢ىث في معجمه٧" :اهذ الغبظة ِمً ٢غي اإلاضًىت ،و٧اهذ ِمً ؤخؿً مجز ٫في
ومً
َغٍ ٤م٨ت٢ ،غٍبت ِمً طاث ٖغٞ ،" ١الغبظة بطا ِمً يىاحي اإلاضًىتِ ،
ؤخؿً
اإلاىاػ ٠ُ٨ٞ ،٫جهلر مىٟى للهخ٣ام.
و٢ض عوي البساعي ؤن ٖمغ عضخي هللا ٖىه خماها إلبل الهض٢ت ،مما ً ُ٘٣بإجها
َ
٧اهذ واخت زًغا ُم ْٗ َك ْىقبتٌٗ .جي جهلر مىخجهاً ،يخجٗه ؤبى ّ
طعع ،ولِـ مىٟى
ِ
ًىُٟه بلُه ٖشمان (عضخي هللا ٖجهما) ٦ما ؾِخإ٦ض لىا ٢غٍبا.
َ
.ولم ًُ ْى ٠ؤبى ّ
طع:
ولم ً ً٨زغوط ؤبي طع بلى َ
الغبظة بة٦غاه ِمً ٖشمان (عضخي هللا ٖجهما) ٖىض مد٣٣ي
اإلااعزحن ،ظاء في حٗلُ ٤مدب الضًً السُُب ٖلى الٗىانم (م  )04ما ههه:
"ط٦غ ال٣اضخي ولي الضًً بً زلضون في "الٗبر"٢ :ؿم " :277 / 1ؤن ؤبا طع ،اؾخإطن
َ
ٖشمان في السغوط ِمً اإلاضًىت ،و٢ا :٫بن عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤمغوي ؤن
ْ
وهؼَ َ َ ٫
الغبظة ،وبجى بها مسجضا ،وؤُٗ٢ه
ؤزغط مجها بطا بل ٜالبىاء َؾلٗا" ٞإطن له،
ٖشمان ن ْغمت(ُٗ٢( )1ت) مً ؤلابل ،وؤُٖاه مملى٦حنْ ،
وؤظ َغي ٖلُه عػ٢ا ،و٧ان
ِ
ِ
ُ
ًخٗاهض اإلاضًىت .ا .هـ.
وبهظا ؤًًا ٢ا ٫ال٣اضخي ابً الٗغبي في الٗىانم هٟـ الهٟدت (ٞ" :)04لما ٢ضم
اإلاضًىت اظخم٘ بلُه الىاؽ٣ٞ ،ا ٫لٗشمان :ؤعٍض َ
الغبظة٣ٞ ،ا ٫له :اٗٞل".
ال٣ى ٫الٟهل:
ولٗل ٢اثل ً٣ى :٫عواًاث (بزباعٍحن) ال ججهٌ في وظه عواًاث آزغًٍ٣ً ،ىلىن بإهه
زغط مىُٟاٞ ،ىدا٦مهم بلى خضًض البساعي الظي ال ّ
ًغصه مؿلم؛ ٣ٞض عوي في
صخُده ًٖ ػٍض بً وهب ٢ا" :٫مغعث َ
بالغبظة؛ ٞةطا ؤها بإبي طع عضخي هللا ٖىه،
ُ
٣ٞلذ له :ما ؤهؼل ٪مجزل ٪هظا؟ ٢ا٦ :٫ىذ بالكام ٞازخلٟذ ؤها ومٗاوٍت في
ُ ()2
{والظًً ً٨جزون الظهب والًٟت وال ًى٣ٟىجها في ؾبُل هللا}ٞ ....لما ٢ضمذ
ُ 1
ُ
هغمت بال٨ؿغ :الُٗ٣ت ِمً ؤلابل ،ما بحن الٗكغًٍ بلى الشلزحن ،ؤو بلى السمؿحن وألاعبٗحن ،ؤو
ال ِ
ما بحن الٗكغة بلى ألاعبٗحن ،ؤو ما بحن ٖكغة بلى بً٘ ٖكغة (ال٣امىؽ اإلادُِ).
2
٢ضم ِمً باب َٖ ِلم
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اإلاضًىت ٦ثر ٖلي الىاؽ ختى ٦إجهم لم ًغووي ٢بل طلٞ ،٪ظ٦غث لٗشمان٣ٞ ،ا ٫لي:
بن قئذ جىدُذ ٨ٞىذ ٢غٍبا؛ ٞظل ٪الظي ؤهؼلجي هظا اإلاجز ،٫ولى ّؤمغوا ّ
ٖلي ٖبضا
خبكُا لؿمٗذ وؤَٗذ"ٞ[ .خذ الباعي 102 / 7 :خضًض ع٢م ٞ ]2104هظا ٢ى ٌ٫
ٞهل في ؤن ؤبا طع ازخاع الخىخي بلى َ
ٌ
الغبظة بمدٌ ازخُاعه ،ولِـ مد٨ىما ٖلُه
بالىٟي مً ٖشمانَ .
ٞمً له ٌ
بإلاام ب ًٟالخٗاعى والترظُذ ،ال ٌَ ْٗ ُض ٫بغواًت البساعي
ِ
في صخُده عواًت ؤزغيٖ ،ىضما جخٗاعى الغواًاث.
و٢ض ٢ا ٫الخا ٔٞفي قغح الخضًض" :وبهما ؾإله ُ
ػٍض ُ
بً وهب ًٖ طل ،٪ألن
ّ
مبٛطخي ٖشمان ٧اهىا ٌكىٗىن ٖلُه ؤهه هٟى ؤبا طع ،و٢ض ّبحن ؤبى طع ؤن هؼوله هظا
ُ
اإلا٩ان ٧ان بازخُاعه" ،وًٍُ ٠الخا ٔٞفي الكغح عواًت ؤزغي ِمً َغٍٖ ٤بض هللا
بً الهامذ(" :)1ؤن ٖشمان عضخي هللا ٖىه ٢ا ٫ألبي طع بٗض ما ظاء ِمً الكام :بهما
ؤعؾلىا بلُ ٪لخجاوعها باإلاضًىت٣ٞ ،ا :٫ال خاظت لي في طل ..٪اثظن لي َ
بالغبظة".
ٞلم ً ً٨بطا ِمً ٖشمان هٟي ،وبهما ٧ان عٚبت ِمً ؤبي طع ،جبرما ِمً الخٟا ٝالٗامت،
وزىٞا مً ؤن ًٟهمىا ٦لمه ٖلى ٚحر وظهه ،و٧اهذ َ
الغبظة بازخُاع ؤبي طع ،وونله
ِ
()2
ٖشمان وؤُٖاه ،وؤٖاهه وؤ٦غمه ،عضخي هللا ٖجهم ؤظمٗحن [اهٓغ ؤًًا مدمض
ؾلُم الٗىا -في الىٓام الؿُاسخي ]70 :واهٓغ ؤًًا [ال٩امل البً ألازحر 10 / 7 :وما
بٗضها].
ؤبى ّ
طع والغبظة:
ًخطر لىا مً ؤزباع ؤبي ّ
طع -عضخي هللا ٖىه -ؤهه ٧ان حهىي ؤو ْؤمُل بلى ؤلا٢امت زاعط
ِ
اإلاضًىت ،قإهه في طل ٪قإن ِمً وكإ في الباصًت ،وجغٖغٕ في ؤظىائها.
َ
وهدً ال ه٣ى ٫طل ٪اؾخيخاظا ،بل ٢اله ؤبى ّ
طع بلؿاهه" :اظخىٍذ اإلاضًىت " عوي هظا
ٖىه ؤبى صاوم ،وؤخمضٟٞ ،ي خضًض ؤبي صاوم (ع٢م ًٖ )121 :ؤبي ِ٢لًت ًٖ عخل
1

ٖبض هللا بً الهامذ الٟٛاعي :هى ابً ؤر ألبي طع.
2
ّ
ؾىسو مى ٠٢ؤبي ّ
طع ِمً ٖشمان ومٗاوٍت -عضخي هللا ٖجهم ؤظمٗحن -ببدض
بن ؤؾٟٗخىا اإلا٣اصًغ
ْ
مؿخ٣وُٞ ،ه ؤصلت ؤزغي ٖلى ؤن ؤبا طع لم ًُس َغط بلى الغبظة؛ وبهما ٧ان ازخُاعا مىه ،و٢ض زغط بلى
ٍ
الغبظة ُ
ٚحر واخض ِمً صخابت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم؛ ٨ٞإجها ٧اهذ مىخجٗا ِمً يىاحي
ٚغى آزغ.
اإلاضًىتً ،إوي بلُه َمً ًغٚب ًٖ اإلاكاع٦ت ُٞما ًضوع في مجخم٘ الٗانمت ،ؤو ألي
ٍ
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طع٣ٞ ،ا ٫ؤبى ّ
مً بجي ٖامغ ٢ا :٫صزلذ ؤلاؾلمٞ ،إهمجي صًجيٞ ،إجِذ ؤبا ّ
طع" :بوي
ِ
ُ
()1
اظخىٍذ اإلاضًىت " وفي عواًت ؤزغي ٖىض ؤخمض في اإلاىي٘ هٟؿه ،بل٦ :ٟٔىذ في
اإلاضًىتٞ ،اظخىٍتها".
ْ
ّ
َ
َ
َ
وفي عواًت ٖىض ؤبي صاوص خضص اإلاىي٘ الظي زغط بلُه ٖىضما (اظخىي اإلاضًىت) بإهه
ٌ
(الغبظة) ًٖ" :ؤبي ٢لبتٖ ًٖ ،مغو بً ُب ْجضان ًٖ ؤبي ّ
طع٢ ،ا :٫اظخمٗذ ٚىُمت
ِ
ُ
ُ
ّ
ٖىض عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم٣ٞ ،اً :٫ا ؤبا طع :ابض ٞحهاٞ ،بضوث بلى الغبظة...
الخضًض".
ّ
ٞهىا هغي ؤبا طع ازخاع الغبظة ،لُبضو في هظه الٛىُماث.
وال حٗاعى بحن ٢ىله" :اظخىٍذ اإلاضًىت" و٢ىله "اظخمٗذ ٚىُماث ٖىض عؾى ٫هللا
ُ
طعُ ،
نلى هللا ٖلُه وؾلم٣ٞ ،اً :٫ا ؤبا ّ
ابض ٞحها ٞبضوث."..
َ
(اظخىي اإلاضًىت) ،وؤزبر الىبي نلى هللا
ٞةن الجم٘ بُجهما مم ً٨مِؿىع؛ بمٗجى ؤهه
ٖلُه وؾلم ،ؤو ؤٖلً ٖىه نلى هللا ٖلُه وؾلم ِٞؿغ له السغوط وهُإه له ،بإن
ؤمغه ؤن ًبضو في هظه الٛىُماث التي ؤُٖاها لهً ،غٖاها ،وَِٗل ِمً ؤلباجها.
ٞىاضر مما عوٍىاه ،ؤن ؤبا طع عضخي هللا ٖىه ٧ان مىظ ٖهغ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه
وؾلم ًمُل بلى الباصًت ،وؤهه ٧ان ًسخاع ِمً الباصًت ّ
الغبظة.
وعبما ٧ان ازخُاعه للغبظة م٣هىصا بٗىاًت ،ل٨ىجها ججم٘ بحن زهاثو الباصًت التي
الترصص ٖلحها ،ختى ال ّ
وال٣غب مً اإلاضًىتٞ ،خدُذ له ّ
ّ
ًغجض ؤٖغابُا.
حهىاها،
ِ
ّ
ول٣ض ؤقاع الخا ٔٞابً حجغ بلى مٗغٞت ؤبي طع بالغبظة مىظ ٖهغ الغؾى ٫نلى هللا
ٖلُه وؾلم ب٣ىله" :و٢ض ٧ان ؤبى ّ
طع ٌٛضو بلى الغبظة في ػمً الىبي نلى هللا ٖلُه
وظه آزغ ٖىه"(.)2
وؾلم ٦ما عواه ؤصخاب الؿجن ِمً ٍ
ّ ُ َ
ٞمً ظملت ما ج٣ضم ًخإ٦ض لىا ؤن ؤبا طع لم ًى ٠بلى الغبظة؛ وبهما زغط بلحها مسخاعا،
ِ
ّ
وؤن الغبظة لِؿذ مىٟى ،وبهما هي "٢غٍت هؼهت" وؤن ؤبا طع ٧ان ٌٗغٞها وحهىاها مىظ
ومً هىا ٧ان ازخُاعه لها.
ٖهغ الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم ِ
ال هٟي وال يغب:
1

اظخىٍذ البلض٦ :غهذ ؤلا٢امت به" .اإلاعجم الىؾُِ".
2
الٟخذ.101 / 7 :
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في مهاعة وزٟت ًًُٗ السلُٟت الشالض َٗىت بل َٗىاث في ظملت واخضة ،خحن
ً٣ى" :٫هظا الٟهم الٗشماوي لُبُٗت الؿلُت هى الظي صٖ ٘ٞشمان عضخي هللا ٖىه
وٖماع
ٖبض هللا ِبً مؿٗىص،
مشل ِ
بلى الخسكً في مٗاملت ٦شحرًً ِمً زُاع الصخابت ِ
ِ
َ
َ
ّ
بً ًاؾغ ،وؤبي طع عضخي هللا ٖجهم؛ ّ
بًٗهم ،وهٟى بًٗهم آلازغ"( .م 10
ًٞغب
ٕ  2ؽ ،)22
َ
َ
ُ
و٦ما زبذ آهٟا ٦ظب صٖىي الىٟي هجض ؤلامام ابً الٗغبي ًه ٠صٖىي الًغب
ُ
ُ
ويغبه لٗماع ٌ
ٌ
ب ٪ٞمشله"
ٞؼوع،
ومىٗه ُٖاءه؛
٢اثل" :وؤما يغبه البً مؿٗىص
ُ
[الٗىانم ،]47 :و٢ض بل ٜيُ ٤ابً الٗغبي بهظه اإلاٟترًاث ؤهه ع ٌٞؤن ًىا٢كها،
ْ َ َ
َ
ؤو ًد٩ي مىا٢كت الٗلماء ،وعًٞهم بًاها ٢اثل" :ال ًيبػي ؤن ٌُكخٛل بها ،ألجها
ُْ
ٌ
َ
مبيُت ٖلى باَل ،والًبجى خٖ ٤لى باَل ،وال هظ ِهب الؼمان في مماقاة الجها٫؛ ٞةن
طل ٪ال آزغ له"[ .الٗىانم ]45 :ه٨ظا ٢الها ابً الٗغبي مىظ هدى ؤل ٠ؾىت" :ال
ُْ
هظ ِهب الؼمان في مماقاة الجها٫؛ ٞةن طل ٪ال آزغ له" وم٘ طل ٪ال هؼا ٫م٘ ألاؾ٠
وب٩ل مغاعة هًُغ لًُإ الى٢ذ والجهض في (مماقاة الجها )٫وعص مٟترًاتهم ًٖ
صخابت عؾى ٫هللا ال٨غام.
َ ّ
والشابذ ؤن َ
ُ
َ
َ
ابً مؿٗىص ٧ان ٌٗ ِٓم ٖشمان وَٗغ ٝله خ٣ه و٢ضعه ،و٢ض ٢ا ٫خُىما
ُ
بىَ٘ ٖشمان بالسلٞت" :باٌٗىا َ
زحرها ،ولم ُ
هإ .."٫و٧ان ٖشمان ٌٗغ ٝالبً مؿٗىص
٢ضعه وخ٣ه ٦ظل٪؛ ٩ٞان زاػها له ٖلى بِذ ما ٫ال٨ىٞت ،و٧ان ؾٗض ُ
َ
ابً ؤبي
ٌ
ؾٗض ِمً بِذ اإلاا)٫
و٢ام ؤمحرها ،وإلاا ازخلٟا وجلخُا (بؿبب ٢غى ا٢تريه
َْ
َ
وؤب٣ى ٖبض هللا بً مؿٗىص [اهٓغ:
وٖؼ ٫ؾٗضا
اؾخضٖاهما ٖشمان ،وٖاجبهما،
الُبري .]152 / 1
وؤما ما وكإ ِمً زل ٝبحن ابً مؿٗىص وٖشمان بٗض طل٪؛ ٞؿببه ما ٧ان ِمً ٖمل
َ
ٖشمان في ظم٘ الىاؽ ٖلى مصخ ٠واخض ،وؤمغه بٛؿل ظمُ٘ اإلاهاخ ٠ؾىي
ٌ
ظماٖت مً خٟاّ الصخابت ٖلى عؤؾهم ُ
ػٍض ابً زابذ
اإلاصخ ٠ؤلامام ،الظي ٦خبه
ِ
ُ
لؼٍض اجباٖا ألبي ب٨غ وٖمغ ،و٧ان ٢ض ازخاعاه
عضخي هللا ٖىه ،و٧ان ازخُاع ٖشمان ٍ
لجم٘ اإلاصخ ٠في ٖهض ؤبي ب٨غ؛ وطل ٪ألن ػٍضا عضخي هللا ٖىه هى الظي خٟٔ
الٗغيت ألازحرة ل٨خاب هللا ٖلى الغؾى ٫نلىاث هللا ٖلُه ٣٢بُل وٞاجه؛ ٩ٞان
َ
ٖشمان ٖلى خ ٤في هظا وهى ٌٗلم ٦-ما ٌٗلم ؾاثغ الصخابت -م٩اهت ابً مؿٗىص،
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َ
َ
َ
وٖلمه ونض ١بًماهه ،و٧ان ظمهىع الصخابت م٘ ٖشمان عضخي هللا ٖىه .ولم ًشبذ
ؤهه يغب َ
ابً مؿٗىص وال مىٗه ُٖاءه ،وب٣ي ٌٗغ ٝله ٢ضعه ،وب٣ي ُ
ابً مؿٗىص
ٖلى َاٖخه إلمامه الظي باٌ٘ له ،وهى ٌٗخ٣ض ؤهه زحر اإلاؿلمحن ،مىظ و٢ذ البُٗت.
[عاظ٘ مجهاط الؿىت ،277 -272 / 7 :الٗىانم 47 :هامل .]1
وألامغ في ٢هت (يغب ٖماع بً ًاؾغ) ؤ٢غب مً هظا؛ ٞلم ً ً٨مً ٖشمان يغبٌ
ِ
ِ
ٌ
حٗظًب٦ ،ما ًىهم هاالء اإلاىهمىن ،وٍداو ٫هاالء اإلاجاصلىن؛ وبهما
وال بهاهت وال
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
وٖباؽ بً ٖخبت بً ؤبي لهب،
ٖماع
خض ِمً خضوص هللا٣ٞ ،ض حكاجم
٧اهذ ب٢امت ٍ
ُوع ٘ٞألامغ بلى ٖشمان ،ولٗله عضخي هللا ٖىه مغاٖاة إلاجزلت ٖماع وؾب٣ه ؤ٢ام الخضّ
ِ
ٍ
ُ
ُّ
ٖماع وجظمغه اؾخضٖاه عضخي هللا ٖجهما و٢ا ٫له:
ٖلُه بىٟؿه ،وإلاا بلٛه ًٚب
ٍ
َ
ُ
"ًا ؤبا الُٓ٣ان٢ ،ظٞذ َ
ّ
ابً ؤبي لهب ؤن ٢ظ ...٪ٞوًٚبذ ٖلي ؤن ؤزظث ل٪
ُ
بد ،٪٣وله بد٣ه ..اللهم ٢ض وهبذ ما بُجي وبحن ؤمتي ِمً مٓلمت ،اللهم بوي
مخ٣غب بلُ ٪بة٢امت خضوص ٥في ٧ل ؤخض ،وال ؤبالي[ "...عاظ٘ الخا ٔٞابً ٖؿا٦غ في
جاعٍش صمك ًٖ 117 / 0 :٤مدب الضًً السُُب حٗلُ٣اث ٖلى الٗىانم ِمً
ال٣ىانم م .]41
َ
َ
ٌ
ز٣ت السلُٟت ومؿدكاعهٌ ،ؿخٗحن به في مهماث ألامىع..
وم٘ طلْ ٪ل ٖماع مىي٘ ِ
وٍٟ٨ي صلُل ٖلى طل ٪ؤن ٖماعا ٧ان مبٗىر السلُٟت الصسصخي (بلٛت ٖهغها) بلى
مهغ لِؿخُل٘ ؤخىاَ ٫مً ٞحها ِمً الؿِئحن واإلاىاوثحن الظًً ًالبىن ٖلى ٖشمان!!
ُ
َ
ظهب الؼمان في مماقاة الجهاٞ ٫ةن طل٪
وٖظعا ؾى٣ى ٫م٘ ابً الٗغبي زاهُت" :ال ه ِ
ال آزغ له".
بالم اهخهى الباخض؟؟
ل٣ض اهخهى باخشىا ال٨غٍم الض٦خىع مدغم بلى هدُجت زُحرة؛ بل ؤ٦بر ِمً زُحرة؛ بل
٧اهذ هظه الىدُجت ِمً الىيىح (ٖىضه) بلى صعظت ؤهه  ُ٘٢بها ،وجإُ٦ضا لهظا الُ٘٣
والجؼم حعجل بها٣ٞ ،ضمها بحن ًضي ٦لمه.
ُ
وهظه الىدُجت هي "اؾخدالت الخٟاهم م٘ آلازغًٍ الظًً هم مىا ،واؾخدالت
ؤلاهها ٝفي ج٣ىٍمهم ٢ىال وٖمل" وها ٥هو ٖباعجهٞ" :لضًىا ِمً اإلاىاو٘ اإلاىعوزت
ما ًدى ٫صوهىا والخٟاهم مٗهم (آلازغًٍ الظًً هم مىا) ؤو الٟهم ٖجهم ،ؤو ؤلاههاٝ
في ج٣ىٍمهم ٢ىال وٖمل".
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والؿاا ٫آلاحي :ماطا بٗض طل٪؟ ما الخل؟ و ٠ُ٦الٗلط؟  ٠ُ٦هخسلو ِمً "اإلاىاو٘
اإلاىعوزت" وهل همل ٪طل ٪ؤو وؿخُُ٘ بلُه ؾبُل؟؟
ظبل مً ظبل الُإؽ ُ
َ
ٌؿض الُغٍٖ ٤لى ٧ل ج٨ٟحر في ؤلانلح،
بن هظه ؤلاظابت
ٌ ِ
َ
ألامل في ؤي ٖلط!! وهظا هى السُغ ألا٦بر الظي ًترجب ٖلى حكىٍه جاعٍسىا
وٍُ٘٣
وجؼٍُٟه بهظه الهىعة ،وهظا جد ٤ُ٣لل٣ى ٫الخُ٨م" :بن الخاعٍش لِـ ٖلم اإلااضخي،
بل هى ٖلم الخايغ واإلاؿخ٣بل" وما لم جصدر ؤمخىا جاعٍسها ،وحعي مايحها ،وحٗغٝ
 ٠ُ٦ج٣غئه ،و ٠ُ٦جدلله ،و ٠ُ٦جٟهمه ،لً ٌؿخُ٣م لها َغٍ ٤بلى مؿخ٣بلها ،ولً
ٌؿلم لها خايغها.
عابٗا :مىٟ٢ىا ِمً ؤ٩ٞاع آلازغًٍ الظًً هم ٚغباء ٖىا:
َ
وؾىداو ٫ؤن هُىي ألاوعا ،١وهغ ٘ٞألا٢لم ،بًشاع لئلًجاػ ،وَلبا للزخهاع؛
ٞىلسو ٦لمىا ُٞما ًلي:
ًغي الباخض اؾخدالت الى٣ل اإلااصي ًٖ الخًاعة ،خًاعة آلازغًٍ صون الخإزغ
باإلٞغاػاث اإلاٗىىٍت لهظه الخًاعة ،وًٍغب ؤمشلت" :بالُ٣م اإلاٗىىٍت التي هي وال ّبض
مىخ٣لت م٘ اإلاؿخىعص ِمً الؿُاعاث والُاثغاث ،وؤظهؼة الخ ،٠ُُ٨وؤظهؼة ؤلاٖلم،
وٚحرها ال٨شحر ِمً مىجؼاث الٗهغ اإلااصًت".
زم حهاظم بإن الغ َ
َ
َ
اإلاىجؼاث اإلااصًت للخًاعة،
ال٣اثل بإهه ِمً اإلام ً٨ؤن هى٣ل
ؤي
ِ
ٌ
(ػٖم) زاَئ و(مٛالُت) و(خما٢ت) ،وألاولى ؤن
صون بٞغاػاتها اإلاٗىىٍت ،وٍغي ؤجها
ُ
هىعص هو ٦لمه؛ خُض ٢ا" :٫ولٗل في هظه ألامشلت الخىبُه ال٩افي بلى اإلاٛالُاث
التي ًغج٨بها البٌٗ ،بط ًؼٖم ؤن في ؤلام٩ان ه٣ل ؤلاهجاػاث اإلااصًت ًٖ آلازغًٍ،
صون الخإزغ بُ٣مهم ال٨ٟغٍت ،وببضاٖاتهم اإلاٗىىٍت٦ ،ما ؤن ٞحها ؤلاصاهت اإلاىاؾبت
للخما٢اث التي ًضمجها آزغون خحن ّ
ً٣ىمىن ز٣اٞاث آلازغًٍِ ،مً مىُل٣اث
ّ
ؾمى؛ بِىما هم ًخىهمىن في ببضاٖاتها
اهخ٣اثُتٞ ،حرون في بهجاػاتها اإلااصًت ٢مت
ال٨ٟغٍت ،والُ٣مُت والؿلىُ٦ت َ
٢إ اهدُاٍ " ا .هـ بىهه 1 ٕ :م .11
والباخض ٦ما جغي ًسغط بهظا الغؤي ٖلى ٧ل عظا ٫ال٨ٟغ والغؤي ،وٍى٨غ وٍدى٨غ ل٩ل
ججاعب ألامم ،ومىاعٍض الٗهىع؛ ٞلم هغ ٢بله َمً ً٣ى ٫بهظا الخلػم بحن ؤلاهجاػاث
اإلااصًت ،والُ٣م ال٨ٟغٍت ،وؤلابضاٖاث اإلاٗىىٍت ،ؤبضا لم ً٣ل بهظا ؤخض ،ولم وؿم٘
به ِمً ٢بل.
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ٌ
مسال ٠إلاا هى ٌ
وا ٘٢ؤمام ؤُٖيىا وجدذ ؤًضًىا ،وإلاا هى مٗغو ٝفي جاعٍش
٦ما ؤهه
ألامم ،وججاعب الٗهغ.
ٞمما هى وا ٘٢ؤمامىا آلان ،وٍجغي جدذ ؾمٗىا وبهغها؛ ما هغاه ِمً الهغإ خى٫
اخخل ٫هانُت ؤلاهجاػاث اإلااصًت ،صون الخإزغ (بالُ٣م ال٨ٟغٍت) و(ؤلابضاٖاث
اإلاٗىىٍت)؛ ٞل ًى٨غ ٌ
ؤخض ؤن الهحن اؾخُاٖذ ؤن جى٣ل "ؤلاهجاػاث اإلااصًت" صون
َ
"الُ٣م ال٨ٟغٍت" و"ؤلابضاٖاث اإلاٗىىٍت" ،ومشلها الُابان ،و٢ض خ٨ىا ؤن بمبراَىع
الُابان اخخٟل في مُضان ٖام بةخغا ١قباب ؤو ٫بٗشت ٖاصث ِمً الٛغب ،طل ٪ؤجهم
ْ
ؤعؾلى لضعاؾت "اإلاىجؼاث اإلااصًت" والٗىصة بها بلى الُابان؛ ٞهىا ٥ؤَ ٚغ ْوهم بضعاؾت
ٞلؿٟت التربُت ومىاهجها؛ ٞلما ٖاصوا "بالُ٣م ال٨ٟغٍت" و"ؤلابضاٖاث اإلاٗىىٍت" ٧ان
َ
الؿبب في
ظؼائهم ؤلاخغا ١بالىاع؛ ٞةطا صر ؤن هظه الٗ٣ىبت الخاؾمت ٧اهذ هي
هجاة الُابان ِمً ألازُبىٍ "ال٨ٟغي" واإلاسخ "اإلاٗىىي"؛ ٞىدً ٖىضها الٗكغاث؛
بل اإلائاث بل آلاال- ٝعبما ٌٗغٞهم الض٦خىع مدغمً -دخاظىن للخخٟا ٫بهم ٖلى
َغٍ٣ت بمبراَىع الُابان.
ّ
ؾغ ِمً
بن عوؾُا ؤو الهحن ٖلى اؾخٗضاص ؤن جض ٘ٞاإلالًحن م٣ابل ؤن جدهل ٖلى ٍ
ؤؾغاع اإلاسترٖاث (ؤلاهجاػاث اإلااصًت)؛ ول٨جها في الى٢ذ هٟؿه ٖلى اؾخٗضاص ؤن
جض ٘ٞاإلالًحن م٣ابل ؤن جمى٘ (الُ٣م ال٨ٟغٍت) و(ؤلاهجاػاث اإلاٗىىٍت) الٛغبُت ؤن
حٗبر خضوصها.
هظا هى وا ٘٢الخا ٫الظي جلمؿه ألاًضي ،وال ًضع٦ه ؤخض.
وهظا ؤًًا ما ًىُ ٤به الخاعٍش؛ ٣ٞض وٟ٢ذ ؤوعبا ؤمام خًاعجىا هظا اإلاى،٠٢
َ
ٖلىمىا ،ومسترٖاجىا ،ومىاهجىا خُىما
اؾخٗاعوا ِمً (ؤلاهجاػاث اإلااصًت) ٞى٣لىا
َ
الخ٣ىا بىا في ألاهضلـ ،ومٗابغ الخًاعة ألازغي ،ول٨جهم لم ًإزظوا (ُ٢مىا
ال٨ٟغٍت).
و٦ظلٗٞ ٪لذ ؤمخىا في ٞجغ جهًتها ،وببان مجضها ،ؤزظث مىجؼاث الخًاعاث
َ
وبيذ ٖلحها ،وعٗٞذ بىاءها؛ ول ً٨لم جإزظ ( َ
وألامم الؿاب٣تّ ،
ُ٢مها
وَىٖتها لها،
َ
ووزيُتها ،واهدغاٞها.
ال٨ٟغٍت)
ُ
ٞلؿذ ؤصعي إلاا ٢اله ألار الباخض وظها ،ولم ؤ ً٦بداظت بلى ؤلاَالت في مىا٢كخه
ُ َي ْ
ؤن ٞاث ُ
ؤواجها ،لىال ؤهه حٗغى للخضًض
ُٞما اؾخض ٫به ِمً ؤمشا ٫وخ٨مً ،غ
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ّ
الىبىي الكغٍ ،٠وهى خضًض صخُذ" :بن اإلاىبذ ال ؤعيا  ،ُ٘٢وال ْهغا ؤب٣ى"
وؤوعصه مىعص الاؾتهؼاء والسسغٍت ،هاؾبا بًاه (لٗهغ الغ٧اًب) ،وب٣لُل ِمً الخضبغ
ُ
ًضع ٥ألار ؤن هظا اإلاشل وهظه الخ٨م التي في مٗىاه ال حٗجي ؤبضا صٖىة بلى البِء
َ
َ
وبظ ٫الجهض في
وخؿً جضبحره،
والترادي ويُإ الى٢ذ؛ وبهما هي حٗجي :بخ٩ام ألامغ
خضوص ؤلام٩اهاث ،والخسُُِ للٗمل ٖلى يىء ال٣ضعاث اإلاخاخت ،وبن ٖهغ
(الغ٧اًب) هى هٟؿه الظي ؤهخج الخ٨مت ال٣اثلت" :الى٢ذ ٧الؿُ ٠بن لم جُٗ٣ه
 ،"٪ُٗ٢ولٗل ألار ًَغي آلان مً هاٞظة م٨خبه ،ؤو مؿ٨ىه م٨خىبا ؤمام ُٖيُه طل٪
ُ ْ
ؾاإلاا" وهى هضاء ولُض (ٖهغ الهىاعٍش والُاثغاث
الىضاء الهاعر" :ال حؿ ِغٕ وٖض ِ
ألاؾغٕ ِمً الهىث) وهى لِـ ٖلى ؤًت خا ٫صٖىة لخًُِ٘ الى٢ذ والترادي
والخمُي؛ وبهما صٖىة بلى بخ٩ام ال٣بٌ ٖلى م٣ىص الؿُاعة ،وخؿً ج٣ضًغ الخغ٦ت
ووػجها ،ولٗله ًظ٦غ جل ٪الخ٨مت التي ً٣ىلها الٗ٣لء آلان في ٖهغ الهىاعٍش( :ال
ُ
ٖهغ (الغ٧اًب) بهىعة ؤظمل
حؿغٕ بي ؤحها الؿاثٞ ،٤إها مؿخعجل) و٢ض ٢الها
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
وؤعوٕ ؤؾلىبا وظماال" :عب عج ٍلت تهب عٍشا".
وبٗباعة ؤ٦ثر ص٢ت وبخ٩اما،
ٍ
َ
بن (ٖهغ الغ٧اًب) ؤحها ألار ال٨غٍم ،هى الظي ٚالى بالى٢ذ ،وظٗله ؤزمً وؤٚلى ما
همل ،٪بل ظٗله ٧ل ما همل٣ٞ ،٪ا" :٫الى٢ذ هى الخُاة" ..بن ؤؾلٞىا ٢الىا و٦خبىا
َ
وزماع ؤٖمالهم ،وٖض َص
ًٖ الى٢ذ وُ٢مخه ما ًمؤل مئاث الصخاث٠؛ بل بن خُاتهم
مالٟاتهم ٌكهض َ
بمضي خغنهم ٖلى الى٢ذ وبٞاصتهم مىه.
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َلكه َمه يقشأ؟
وما خُلخىا ،والظًً ًغٍضون ؤن ً٣ىصوا ال٨ٟغ والغؤي في ؤمخىا ،لم ٌٗغٞىا قِئا ًٖ
جاعٍسهم ،ولم ًضعؾىا ،بل ً٣غءوا قِئا ًٖ جغاثهمٞ ،هم ٌٗاصون (قِئا) لم ٌٗغٞىه،
ٞل جثرًب ٖلحهم؛ بط "الىاؽ ؤٖضاء ما ظهلىه".
ٖلى ؤًت خا ٫لى ؤههٟىا ؤهٟؿىا ،وعاظٗىا مىعوزىا الش٣افي والُ٣مي ِمً (ٖهغ
الغ٧اًب) لىظضهاه ٌؿخىٖب ٧ل مىجؼاث الٗهغ ،و٢اصعا ٖلى الخلئم م٘ ٧ل ُٖاء
بُ٣حن طل ٪الظي ً٣ىٖ ٫ىه:
الٗهغ ،وبضاج٘ مسترٖاجه ،ولِـ ٖىضها -والخمض هلل-
ٍ
ُ
"بن ظمُ٘ اإلاٟاهُم ال٨ٟغٍت التي هي هبذ وظىص ماصي ٢ضًم ال بض ؤن جى٣غى،
ُ
وجسلي الؿاخت ل٩ل ما هى زحر مجها ،وهظا الظي هى زحر ٚىما هى الُ٣م وألا٩ٞاع
الجضًضة التي جغجبِ بالىظىص اإلااصي الخضًض ال٣اثم وجخىا ٤ٞمٗه".
ولٗل ما ؾ٣ىاه ِمً مىا٢كت لؼٖمه بإن (ٖهغ الغ٧اًب) ٧ان ال ًُ٣م للى٢ذ وػها
وٍضٖى للبِء والترادي ،لٗل طلُٞ ٪ه الٟ٨اًت ولى بلى خحن.
َْ
ََ
ول ً٨الظي ال ٌُٟٛغ لؤلر الباخض هى طل ٪الاؾخيخاط العجُب الٛغٍب الظي زخم به
بدشه٩ٞ ،ان بئـ السخام والُٗاط باهلل.
َ
ُ
اؾخم٘ بلُه ً٣ى" :٫زم ه ٠٣ؤزحرا ؤمام خضًض قغٍْ ً ٠غوي ًٖ عؾى ٫هللا نلى
هللا ٖلُه وؾلم ،لى ؤهه صر ،إلاا ظاػ ألخض ؤن ًخُاوٞ ،٫حزٖم ؤهىا ما ٖضها في خاظت
ألن هإزظ ًٖ آلازغًٍ قِئا ِمً ٖىاثضهم ،وال ِمً ؤ٩ٞاعهم؛ طل ٪ؤهه ًُ ْغ َوي ؤن الىبي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا :٫بن ٖبض اإلاُلب ؾً في الجاهلُت زمـ ؾجن ؤظغاها هللا
ََ
ُ
َْ
في ؤلاؾلمَ :خ ّغم وؿاء آلاباء ٖلى ألابىاءٞ ،إهؼ ٫هللا ٢ىلهَ { :وال جى ُِ ٨دىا َما هَ ٨ذ َآبائ٦م
َ
َ َ
َ
ُ
السمـ ،وجهض ١به،
الي َؿ ِاء بال َما ْ ٢ض َؾل ،)1(}٠ووظض ٦جزاٞ ،إزغط مىه
ِمً ِ
ٞإهؼ ٫هللا ٢ىلهَ { :و ْ
اٖ َل ُمىا ّؤه َما َِ ٚى ْم ُخم ِمً َشخ ٍيء ََ ٞإ ّن ِل ّل ِه ُز ُم َؿ ُه َو ّ
للغ ُؾى َِ ٫و ِل ِظي
َ ْ
ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ
ّ
ُل}( ،)2وإلاا خٟغ ػمؼم ؾماها ِؾ٣اًت الخاط،
ال٣غبى والُخامى واإلاؿ ِاَِ ٦حن واب ًِ الؿ ِب ِ
ْ
َ
َ َْ
ٞإهؼ ٫هللا ٢ىله حٗالى{ :ؤ َظ َٗ ْل ُخ ْم ؾ ََ ٣اً َت ْال َخ ّ
اط َو ِٖ َم َاعة اإلا ْس ِج ِض ال َخ َغ ِام َ ٦م ًْ َآم ًَ
ِ
1

ؾىعة اليؿاء :آلاًت .11
2
ؾىعة ألاهٟا :٫آلاًت .12
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ّ
َ َ َ َ
الله}(َ ،)1
َ
ّ َ َْْ
َ
ٞإظغي
وؾ ًّ في ال٣خل ماثت ِمً ؤلابل،
ُل ِ
ِبالل ِه والُى ِم ِ
آلاز ِغ وظاهض ِفي ؾ ِب ِ
هللا ٖؼ وظل طل ٪في ؤلاؾلم ،ولم ً ً٨للُىاٖ ٝضص ٖىض ٢غَل؛ ٞؿً ٞحهم ُ
ٖبض
اإلاُلب ؾبٗت ؤقىاٍ؛ ٞإظغي هللا طل ٪في ؤلاؾلم " ا .هـ.
ه٨ظا!!
َ
ً ٠٣ؤمام هظا الخضًض ،لُإزظ مىه الغص وال٣م٘ ل٩ل مً (ًخُاوٞ( )٫حزٖم) ؤهىا ما
ٖضها في خاظت ألن هإزظ ًٖ آلازغًٍ قِئا!!
ٞهى ً٣ى ٫نغاخت :بهه ٦ما ؤزظ ؤلاؾلم ِمً الجاهلُت ال٣ضًمتٞ ،ل ٖلُىا بطا
ؤزظها هدً آلان ِمً (آلازغًٍ) ِمً ٖىاثضهم!! ؤلؿىا ه٣خبـ ٦ما ؤ٢خبـ ؤلاؾلم
ِمً ٢بل!!
َ
ومً العجُب ؤهه ً٣ى ٫طل ٪بش٣ت وٍ٣حن ،وٍه ٠مً ً٣ىٚ ٫حره (بالخُاو)٫
ِ
ُ
َ
و(الؼٖم)؛ م٘ ؤن ألامغ لى ٖ ِغى ٖلى ؤي مبخضت في الٗلم ،ألصعٞ ٥ؿاص هظا الُ٣اؽ
ؤمغ ؤصع٦ه ؤلاؾلم ِمً خؿىاث الجاهلُتٞ ،إ٢غه ،وبحن
الجغيء!! ٌ ٠ُ٨ٞؿىي بحن ٍ
ؤمغ "ًؼٖم" هى آلان ؤهه ًإزظه ِمً ٖىاثض (آلازغًٍ) لُ٨مل به الضًً!! (وختى ال
ؤٚحر حٗبحره ولٟٓه :ؤ٢ى :٫لِؿض به خاظخىا) ؤًً هظا ِمً طا٥؟؟
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َع ُ
ؤًً هى ِمً ٢ىله حٗالى{ :الُىم ؤ٦ملذ ل٨م ِصًى٨م وؤجممذ ٖلُ٨م ِوٗم ِتي و ِيِذ
َل ُُ ٨م ْؤلا ْؾ َ
لم ِصًىا}(.)2
ِ
وؤًً هى ِمً ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم" :ل٣ض جغ٦ذ ٨ُٞم ما بن جمؿ٨خم به لً
جًلىا ؤبضا٦ :خاب هللا وؾىتي".
ّ
ؤًغي هى ؤهه ٧ان ٖلى ؤلاؾلم ؤن ٌٛحر ٧ل ألاخ٩ام وآلاصاب والٗىاثض التي ٢بله؛ وبال
ٞمً خ٣ىا هدً ؤن هإزظ ِمً (آلازغًٍ) مشلما ؤزظ؟؟
ِ
ن
١
ن
ل٣ض ظاء ؤلاؾلم ٞىظض الجاهلُحن ً٨غهى ٖ٣ى آلاباء ،وٍ٨غهى ال٨ظب،
وٍضٖىن بلى الهض ،١وٍ٨مىن الًُ ،٠وٍمضخىن ألاماهت ،ؤبطا ؤ٢غ طل ٪وهؼُٞ ٫ه
٢غآن ،ؤو وعص ُٞه خضًض٨ً ،ىن مٗىاه ،ؤن ِمً خ٣ىا ؤن هإزظ ِمً (آلازغًٍ) مشلما
ّ
َّ
ؤزظ ؤلاؾلم ِمً الجاهلُحن؟؟ " "وص٢ت َبض٢ت".
1
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2
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ؾبدان هللا ،وهلل في زل٣ه قئىن ...والبدض ؤلىان وٞىىن.
٧ل هظا ٖلى ٞغى صخت هظا الخضًض "الظي و ٠٢ؤمامه"!! وصٖاها للى٢ى ٝمٗه
ؤمامه!! ٞةطا ٧ان هظا (الخضًض) باَل ال ؤنل له؛ ٞؿخجهاع الضٖىي التي ؤُ٢مذ
ٖلُه مً ٚحر ٖىاء ،وقإهه في هظا الخضًض قإن ٦لم (ؤلازباعٍحن) الظًً ّ
ج٣ىلىا ما
ِ
شخً به م٣اله ِمً ؤ٢اوٍل ٖلى صخابت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤصخابه
الُاهغًٍ.
وألار الباخضً ،غي ؤن "مىٟ٢ىا ِمً ؤ٩ٞاع وز٣اٞاث آلازغًٍ هى بٛحر ق ٪مىٚ ٠٢حر
مخىاػن ،بل ٚحر ؾىي" م .2 ٕ 17
ّ
ّ
ًخهىع ال٣غآن وٍهىعه لآلزغًٍ خكضا ٖضاثُا ِمً
وٍغي ؤن "البٌٗ مىا
الىهىمً ،جم٘ ٢لىب اإلاؿلمحن وٖ٣ىلهم ٖلى الهضوص الٗضواوي ججاه اإلاسالٟحن
لهم في الضًً" م .1 ٕ 55
وعاح ًجم٘ الىهىم ِمً هىا وهىا ،٥وًٍغب ألامشلت ِمً ال٣ضًم والخضًض ًا٦ض
بها بضحهُاث :ال ًجاصٞ ٫حها ،لُشبذ ؤن ؤلاؾلم صًً الدؿامذ ،وصًً الخغٍت ،ال
ًغ ٌٞالغؤي آلازغ ،وؤهىا ال همل ٪ججاه اإلاٗاهضًً بال الضٖىة بالخ٨مت واإلاىٖٓت
الخؿىت.
وهدً م٘ الباخض ال٨غٍم في ؤن ؤلاؾلم صًً الدؿامذ وصًً الخغٍت ً٣بل الغؤي
اإلاسال ٠وٍخٗاٌل مٗه ،وال ًمل ٪ججاهه بال الضٖىة باإلاىٖٓت الخؿىت والجضا٫
ْ
بالتي هي ؤخؿً ،وال ًُِ ٨غه ؤخضا ؤًا ٧ان؛ بل ًإمغ بدماًخه ختى ًبل ٜمإمىه ،واإلاشل
الظي يغبه لؿماخت السلُٟت اإلاإمىن م٘ ػُٖم "اإلاىاوٍت" اإلاجىسخي ،وقمىله
بغٖاًخه ،لِـ مشل ٞظا وال ٚغٍبا؛ ٞإمخىا ٖغٞذ هظا مىظ ًىمها ألاو ،٫وهظا هى
ؾلى ٥خ٩امها ،وٖلمائها وً٢اتها ،وٖامتها وزانتها ٖلى َى ٫جاعٍسها بلى الُىم،
واهٓغ خىل ٪ججض ؤٖكاف الخبكحر وؤو٧اع الاؾخسباعاث ،ومٗاهض اإلاسخ والدكىٍه
والخضمحر٣ً ،ىم ٖلحها ٢ؿاوؾت وبُاع٢ت وعهابىت في زىب ؤؾاجظة خُىا ،وفي زىب
زبراء ومؿاٖضًً خُىا ،وم٨كىفي الىظىه والهىٍت خُىا آزغ.
وؤمخىا م٘ طل ٪جغٖاهم ،وجدمحهم ،بل جدىى ٖلحهم.
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هظه هي ؤمخىا ،وهظا هى قإهىا الظي ًيبػي ؤن ً٨ىن ،وهدً هىاٖ ٪٣ٞلُه؛ ولً٨
لىا ملخٓت نٛحرة ٌؿمذ لىا بها ألار الباخض جخٗل ٤بمً ًُ َى ِظه بلُه هظا ال٨لم،
وبالى٢ذ الظي ًَى ّظه ُٞه!!
ُ
ل٣ض ِ ٦خب هظا ال٨لم في و٢ذ ٖهِبُ ،و ّظ َهذ ُٞه يغبت ٢انمت بلى الٗاملحن في
الخ٣ل ؤلاؾلمي ،وبلى خملت صٖىجه ،في زلر صوٖ ٫غبُت في و٢ذ مخ٣اعب ،وال٨ٟغ
ناح وهاثم.
ؤلاؾلمي في با٢حها في خالت ٌٗلمها ٧ل ٍ
بل بن الخاصر آلان ؤن ألا٢لُت ٚحر اإلاؿلمت في ٖضص ِمً الضو ٫ؤلاؾلمُت جغٍض ؤن
جٟغى ؾُُغتها؛ بل هي ٗٞل ٞغيذ هىٖا ِمً الؿُُغة ال٨ٟغٍت ،بل ؤلاعهاب
ال٨ٟغي ،وظٗلذ ال٨ثرة ال٩ازغة ،وألاٚلبُت اإلاؿلمت ،جٟغى ٖلى هٟؿها ؤلىاها ِمً
ْ
اإلاجاملت جهل بلى خض ًم ً٨ؤن َ
ًىن ٠باالؾخسظاء والسىىٕ؛ ٞدحن ًُُ ِلب ِمً
٧اجب ؤن ًبتر آلاًت ال٨غٍمت {بن الضًً ٖىض هللا ؤلاؾلم} وٍدظٞها ِمً م٣اله عٖاًت
لساَغ ألا٢لُت ٚحر اإلاؿلمت ،ختى ال ججغح مكاٖغهم مدآٞت ٖلى الىخضة
الىَىُت ..خحن ً٨ىن الىي٘ ه٨ظا؛ ؤلِـ ِمً خ٣ىا ؤن وؿإ ،٫مجغص ؾاا ٫ال
ًدمل ٚحر مٗىاه :إلااطا ه٣ى ٫طل ٪ال٨لم في هظا الى٢ذ؟؟
َ
والؿاا ٫الشاوي :إلاً ًخىظه ألار بهظا ال٨لم؟؟
َّ
ؤزصخى ؤن ً٨ىن ٢ض جىظه به بلى اإلاؿلمحن الظًً ًُ ّ
دغ٢ىن ُوٍ٣خلىن في الهىض
ْ
بٗكغاث آلاال !!ٝؤو ًخىظه به بلى اإلاؿلمحن الظًً ؤبُضوا في ؤوٚىضا ،وؤز ِغط َمً ب٣ي
مجهم ٖلى ُ٢ض الخُاةِ ،مً مضجهم و٢غاهم ،ؤم جغاه ًخىظه به بلى مؿلمي "ؤوظاصًً
في الهىما "٫ؤو مؿلمي "ؤعٍترًا" ؤو مؿلمي "ؤزُىبُا" ؤو مؿلمي "الٟلبحن" ؤو ...ؤو...
ال ؤعٍض ؤن ؤ٢ى :٫بن ؾماخت اإلاؿلمحن هي التي ظىذ ٖلحهم ،ؤبضا لً ؤ٢ى ٫هظا؛
ّ
واإلاٟؼٖحن
ول ً٨ؤًًا لً ؤ٢ى ٫للمؿلمحن اإلاُدىهحن اإلاكغصًً وهم ؤ٢لُت،
الساثٟحن ،وهم ؤٚلبُت ،ؤًً الؿماخت واإلاٗاملت بالخؿجى؟ ألوي ؤزصخى بطا ٢لذ
َ
َ
طل ٪ؤن ًَُ ٟؿغ ٦لمي ٖلى ٚحر ما ؤخب وؤعضخى.
وألار الباخض ًغي ؤن الضًً ال مجا ٫له في ج٣ىٍم " ؤ٩ٞاع آلازغًٍ " وؤن الىٓغ في
ؤ٩ٞاع آلازغًٍ ِمً مىُل ٤صًجي ِمً صواعي "الكظوط" و"ٖضم الخىاػن" في الخ٨ٟحر
والخ٣ضًغ ،وٍغي ؤن الضًً لم ٌٗض له وظىص وال ؤزغ في الهغاٖاث اإلاىظىصة في ٖاإلاىا
الخضًض .و٢ض ؤظهض هٟؿه لُشبذ َ
وهم َمً ً٣ى ٫بظل ،٪و٧ان ِمً ؤصلخه:
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 ؤن ؤإلااهُا خُمذ ؤوعبا اإلاؿُدُت. ؤن ؤوعوبا اإلاؿُدُت اؾخٗمغث صوال مؿُدُت. ؤن ؤوعبا اإلاؿُدُت اؾخٗمغث ؤمغٍ٩ا اإلاؿُدُت ،و٧ان بُجهما خغوب" م 1 ٕ 12بخهغٌ ٝؿحر.
وهظه ألاصلت ال حؿلم له؛ ولى ؾلمىاهاٞ ،هي ال ججهٌ صلُل ٖلى ؤن الضًً ال ًىظه
خغ٦ت الهغإ في الٗالم.
الضًً وخغ٦ت الهغإ في الٗالم:
َ
بن جىظُه الضًً لخغ٦ت الهغإ في الٗالم خ٣ُ٣ت مازلت للُٗان٢ ،ضًما وخضًشا ،لم
ًٓهغ طل ٪في الخغوب الهلُبُت ِ٣ٞ؛ بل ْهغ في اإلاظابذ ال٨بري التي قهضها
الٛغب في الهغإ بحن البروحؿخاهذ وال٩ازىلُ.٪
ول ً٨لؿىا هدً:
ؤظل ،لؿىا هدً اإلاؿلمحن الظًً ه٣خل الىاؽ وه٣اجلهم ٖلى الهىٍت (الضًيُت) ؤو
ّ
(الٗغُ٢ت)ٞ ،إو ٫خًاعة حٗتر ٝباآلزغ هي خًاعجىاٞ ،إو ٫مٗاهضة ؾُاؾُت وٗ٢ها
اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧اهذ م٘ الحهىص في اإلاضًىت ،وظاء ٞحها ..." :وؤن
الحهىص ؤمت م٘ اإلاامىحن ،للحهىص صًجهم ،وللمؿلمحن صًجهم ،مىالحهم وؤهٟؿهم ،بال َمً
ْلم وؤزمٞ ،ةهه ال ًُى ِح(ُ ٜح ْه ِل )٪بال هٟؿه"...؛ ٞاإلؾلم ٌٗتر ٝباآلزغ (صًىا)
و(ٖغ٢ا)" :ال ًٞل لٗغبي ٖلى ؤعجمي ،وال ألبٌُ ٖلى ؤؾىص ،بال بالخ٣ىي"٧" ..ل٨م
آلصم ،وآصم ِمً جغاب"" ،الىاؽ ؾىاؾُت ٦إؾىان اإلاكِ".
ول ً٨الٛغب هى الظي ال ٌٗتر ٝباآلزغ ،ال صًىا وال ٖغ٢ا ،والخاعٍش قاهض نض،١
و٢اى ٖض.٫
ٍ
ؾاا:٫
ؤٖلً ؤهه ؾِشىع هىا ؾاا٣ً ٫ى ٠ُ٦ :٫ج٣ىلىن :بن الٛغب ًخدغ ٥في نغاٖه مٗىا
ِمً مىُل٣اث صًيُت ،وفي الى٢ذ هٟؿه جهٟىن الٛغب بالٗلماهُت ،وجتهمىهه
باإللخاص؟ ؤلِـ هظا جىاً٢ا؟؟
وللجىاب ٖلى هظا الؿاا ٫ه٣ى :٫بهىا ال وٗجي "بخىظُه الضًً للهغإ بُيىا وبحن
ّ
والخ٣غب بلى
الٛغب" ؤن الٛغب ًىُل ٤في ٚؼوه لىا ِمً مىُل ٤الخبخل والخٗبض،
اإلاؿُذ بيكغ صًىه ،والٗمل ٖلى ؾُاصة حٗالُمه ،ال ؤن الٛغب "ًضًغ نغاٖه مٗىا
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مىُل ٤آزغ ٌُٗه وَٗغٞه ٧ل َمً له ؤصوى جإمل ،وهى ؤن
ٖلى ؤؾاؽ صًجي" ِمً
ٍ
(الضًً) هى ّ
اإلا٣ىم ألاو ٫لش٣اٞت ألامت ،التي بها جخماًؼ ًٖ ٚحرها ِمً ألامم ،وؤن هظه
الش٣اٞت (ألانُلت) هي التي جدمي ألاٞغاص ِمً الاهمُإ ،وجدمي ألامم ِمً الظوبان.
ًضع ٥الٛغب طل ٪جماما ،وَُٗه ٧ل الىعي ،وَٗلم ؤهه ٢اهىن َبُعي ،وؾىت ٦ىهُت ال
جخٛحر وال جدبضّ ،٫
ٖبر ًٖ طل ٪بىيىح ٢اصة الٛغب٢ :اصة ال٨ٟغ ،و٢اصة الؿُاؾت..
ها هى "بلُىث" ً٣ى" :٫بن صًً ألامت وز٣اٞتها وظهان لٗملت واخضة" ،وؤما الؿُاسخي
َ
َْ
ُٞه ٟ٘جغُ٦ا ٖلى ٟ٢اها ٢اثل" :بهىا ال ًم ً٨ؤن ه٣بل جغُ٦ا
اإلادى" ٪هلمىث ٦ى"٫
ًٖىا في الاجداص ألاوعبي؛ ألن ز٣اٞتها بؾلمُت ،وز٣اٞت الاجداص ألاوعبي مؿُدُت"،
ولم ٌك ٟ٘لترُ٦ا مداولتها ؤلاوؿلر ِمً جاعٍسها وجغاثها٦ :خبذ بالخغو ٝاللجُيُت،
ِمً الِؿاع بلى الُمحن ،وظٗلذ ُٖلتها ألاؾبىُٖت ألاخضّ ،
وخغمذ ألاطان بالٗغبُت،
َّ
َ
ال٨بري بلى مخاخ ٠ومساػن ،ومىٗذ الؼي ؤلاؾلمي ...و٧ل طل٪
وخىلذ اإلاؿاظض
لم ٌك ٟ٘لها ،وال جؼا ٫واٟ٢ت ٖلى ألاٖخاب.
٢اعن هظا بمى ٠٢الاجداص ألاوعبي ،والٛغب ٧له ِمً ظمهىعٍاث البلُُ ٤الشلر،
خُىما اهٟهلذ ًٖ الاجداص الؿىُٞتي اإلاجهاع .و ٠ُ٦ؾاعٕ الٛغب باالٖترا ٝبها،
وصٖم اؾخ٣للها.
واهٓغ في مى ٠٢الٛغب ِمً الجمهىعٍاث ؤلاؾلمُت الؿذ ،اإلاىٟهلت ًٖ الاجداص
الؿىُُٞتي؛ م٘ ؤن الًُ٣ت واخضة.
وجإمل في مى ٠٢الٛغب ِمً ًُ٢ت ؤبساػٍا وؤعمُيُا ...وٚحرها وٚحرها ...ؤما مإؾاة
البىؾىت (ظغٍمت ال٣غن الٗكغًٍ)ٞ ،ل جدخاط بلى بقاعة ؤو جظ٦حر.
مكهض مشحر عجُب:
وؤي٘ ؤمام ألار الباخض هظا اإلاكهض اإلاشحر العجُب ،وؤجغ ٥له الخٗلُ:٤
في الخغب الٗاإلاُت ألاولى ؤٖلىا هدً الٗغب ٢-لب ؤلاؾلم وصما ٙؤلاؾلم -الخغب
ٖلى جغُ٦ا صولت السلٞت ؤلاؾلمُت ..وٗم ،ؤٖلىا الخغب م٘ الخلٟاء ،و٢اجلىا م٘
ؤلاهجلحز والٟغوؿُحن ظىبا بلى ظىب٢ ،اجلىا -هدً الٗغب اإلاؿلمحن -صولت السلٞت
ؤلاؾلمُت.
ؤعؤًذ؟ ها هدً ال هضًغ الهغإ م٘ الٛغب ٖلى ؤؾاؽ صًجي...
ٞماطا ٧ان؟
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اهٓغ في ؾىت  2720م خُىما ؾُ٣ذ مضًىت ال٣ضؽ جدذ يغباث مضا" ٘ٞاللىبي"
وٚضث مضًىت مٟخىخت ،جى" ٠٢اللىبي" ٖلى ؤبىابها ،عٍشما ٌؿخٗض لضزىلها!!! ُج َغي
 ٠ُ٦صزلها؟؟
َ
ل٣ض اؾخضعى ظمٗا ِمً ال٣ؿاوؾت وعظا ٫الضًًٞ ،جاءوا في ملبؿهم اإلاٗهىصة
ّ
وجدغ ٥اإلاكهض
وبهلباجهم وقاعاتهم ،وانُٟىا نٟحن ،و" ٠٢اللىبي" بُجهما،
الضًجي اإلاهُب صازل اإلاضًىت اإلا٣ضؾت ،وهم ًغجلىن اإلاؼامحر وألاهاػٍج والهلىاث؛
ختى بطا ونلىا بِذ اإلا٣ضؽ ،جىٟـ "اللىبي" الهٗضاء٢ ،اثل" :آلان اهتهذ الخغوب
الهلُبُت".
مكهض عجُب ٚغٍب مشحر؛ ؤال ًيسخى (ال٣اثض الٗؿ٨غي) (الخضًض) الخغوب
الهلُبُت وَؿخدًغ مكهضها ِمً وعاء هدى حؿٗماثت ٖام.
لم ًيخه اإلاكهض بٗض!!
مٗلىم ؤن ؤإلااهُا ٧اهذ ج٣ىص صو ٫اإلادىع يض الخلٟاء؛  ٠ُ٨ٞاؾخ٣بلذ ؤإلااهُا
ؾ٣ىٍ ال٣ضؽ؟
ًد٩ي ألامحر قُ٨ب ؤعؾلن ،و٧ان في بغلحن في طل ٪الى٢ذ؛ ٟٞىجئ باإلاضًىت جؼصان
َ
وؾغوع؛ ٞؿإلهم٣ٞ ،الىا:
باألٖلم والبُاع ،١والىاؽ ًدباصلىن التهاوي في ٞغح
"ؾُ٣ذ ال٣ضؽ"!!!
ٞبهذ ألامحر قُ٨ب ،وحؿاء :٫ل٨جها ؾُ٣ذ في ًض الخلٟاء ،في ًض ؤلاهجلحز ،في ًض
ؤٖضاث٨م؟ ؤجٟغخىن باهخهاع ؤٖضاث٨م؟!!
٣ٞالىا" :بجها ال٣ضؽ" ٖاصث لىا!!
جإمل!! وسخي ألاإلاان ؤجهم ًداعبىن ؤلاهجلحز ،وؤجهم ؤٖضائهم ٖىضما حٗل ٤ألامغ
باإلاضًىت اإلا٣ضؾت ،التي ٢اجلىا ظمُٗا ِمً ؤظلها ؤًام الخغوب الهلُبُت.
ولٗل هظا اإلاكهض اإلاشحر العجُب الٛغٍب إلاضًىت بغلحن وللؤلمان ،وهم ًدخٟلىن
بؿ٣ىٍ ال٣ضؽًّ ،غص ٖلى اؾخضال ٫الباخض بالهغإ بحن صو ٫الٛغب وجدُُم
بًٗها لبٌٗ؛ م٘ ؤجها ظمُٗا جضًً باإلاؿُدُت.
بن الهغإ بحن هظه الضو ٫اإلاؿُدُت ًٓل مد٨ىما بًىابِ الهغإ بحن ؤبىاء
الٗمىمت؛ ٞىدً ال هى٨غ ؤن ً٨ىن بحن الضو ٫اإلاؿُدُت نغإ؛ ٞهظا يض َبُٗت
ألاقُاء ،وبهما الظي هى٨غه ؤن ً٣ا :٫بن هظه الضو ٫ال جخدض يضها ِمً مىُل ٤صًجي،
167

بل وٖىهغي وخًاعي؛ بجها جسخلُٞ ٠ما بُجها ،زم ججخم٘ ٖلُىا٦ ،ما عؤًىا في مكهض
اخخٟا ٫ؤإلااهُا بؿ٣ىٍ ال٣ضؽ ،ولى في ًض ؤٖضائها ؤلاهجلحز ،ولؿذ ؤصعي ٠ُ٦
َ
ًُٟؿغ الباخض بٖضام هظه الضو ٫لٟاثٌ ؤلاهخاط الؼعاعي والخُىاوي؛ ٖلى خحن
ٌٗاوي الٗالم الشالض ِمً اإلاجاٖاث ،بن مك٩لتهم في الخسلو ِمً بدحرة الخلُب،
وظبل الؼبض ،ظٗلتهم ًخسظون ٢غاعا في مجلؿهم الا٢خهاصي ألاوعبي بةٖضام ألاب٣اع
ومً عجب ؤن جدمل و٧االث ألاهباء هظا
عمُا باعنام جسلها ِمً ػٍاصة بهخاظهاِ ،
ومً ؤعجب العجب ؤن
السبر م٘ هٟـ ؤزباع الطخاًا الظًً ٌؿُ٣ىن ظىٖاِ ..
"مشُٟ٣ىا" "اإلاؿدىحرًً" "اإلاخدًغًٍ" ٌؿخ٣بلىن هظا الخهغ ٝببلصة ٚغٍبت ،و٦إهه
ال َع َجب وال ٚغابت وال قظوط في طل ،٪و٦إهما ٦خب ٖلحهم ؤن ًبرعوا ٧ل ما ً٣ىم به
(الؿاصة) الٛغبُىن؛ بل وٍضٖىهىا بلى ؤن هجهل ِمً (ؤ٩ٞاع آلازغًٍ).
وٍ٣ى ٫الباخض -جإُ٦ضا لىظهت هٓغه -بن اإلاؿُدُحن في الكغ ١لم ً٨ىهىا ؤؾٗض
خٓا ِمً اإلاؿلمحن في ْل الاؾخٗماع ،وهظا صخُذ في ظملخه ،بطا اؾخصىِىا بٌٗ
ّ
السىهت ؤمشا ٫اإلاٗلم ٌٗ٣ىب وٖهابخه ،الظًً حٗاوهىا م٘ الٟغوؿُحن ،وبٌٗ
السىهت في بلص الكام الظًً حٗاوهىا م٘ الخخاع ،وم٘ الهلُبُحن.
وم٘ حؿلُمىا بإن اإلاؿُدُحن في الكغ ١لم ً٨ىهىا ؤؾٗض خٓا ِمً اإلاؿلمحن في ْل
الاؾخٗماع ،بل ٢اجلىا اإلاؿخٗمغًٍ م٘ اإلاؿلمحن ظىبا بلى ظىب ،ول ً٨هظا ال ًجهٌ
ؤؾاؽ صًجي باإلاٗجى الظي قغخىاه آهٟا،
صلُل ٖلى ؤن الٛغب ال ًضًغ الهغإ ٖلى
ٍ
والظي ٖاص ال٩اجب واٖتر ٝبه خُىما ٢ا :٫بهه ٧ان ًداعب ؤلاؾلم " ألهه عؤي ُٞه
ٖىانغ جماًؼ ،ومضص ٢ىة ،ومخاعَـ نمىص ،وؤؾلخت ٟ٦احٞ ،داو ٫ظاهضا ؤن
ًدُم ٖىانغ ال٣ىة هظه " م .2 ٕ 12
ه٨ظا خحن جلىح الخ٣ُ٣ت ؤمامه ،وال ٌؿخُُ٘ لها به٩اعاً ،داو ٫ؤن ًٟؿغها ٢اثل:
بجهم ٌٗاصون ؤلاؾلم ،وًٍغبً ؤلاؾلم ،ال بهٟخه صًىا ،ول ً٨بهٟخه ٖىهغ جماًؼ
ومضص ٢ىة.
َ
وٍُٟ٨ىا مىه ؤن ًهغح بهظا ،وٍىُ ٤به؛ ٞهم ًًغبىن ؤلاؾلم ؾىاء ٧ان طل٪
لظاجه ،ؤو ألزغه ُٞىا ،اإلاهم ؤن الضًً هضٞهم ،وٟ٦ى هظا.
َ َ
وخُىما عؤي ؤزبض ؤٖضاثىا ًُ٣م صولخه (بؾغاثُل) ٖلى ؤؾاؽ صًجي ُٞخسُى
الٗهىع والضهىع ،وٍسخاع لها اؾما ًىُ ٤بمٗىاه ،وبما ٌٗىُه (بؾغاثُل) ،زم ًبٗض
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الغوح في الخىعاة ،وٍجٗلها مدىع الخٗلُم والش٣اٞت وال٨ٟغ ،والاججاهاث
والاهخماماث ،وٍدحي اللٛت الٗبرًت ِمً مىاث ،وٍجٗلها لؿاهه الظي به ًخٗلم،
وٍخ٩لم ،وٍُغب وَٛجيً ،غي الباخض ٧ل هظا ٞل ًهضُٖ ١يُه ،وؤطهُه ،وما ًلمؿه
بُضًه ،وٍ٣ى" :٫بجها ٖىانغ صًيُت ًىْٟها الٗضو ،نبٛت مٓهغٍت للمجخم٘
ؤلاؾغاثُلي" ٦ظا ٢ا ٫م .2 ٕ 17
وٍ٣ى" :٫بجهم ًُ٣مىن في مىاظهخىا مجخمٗا ٖلماهُا مٗانغا" ٦ظا ٢ا ٫م .2 ٕ 17
ولؿذ ؤصعي  ٠ُ٦جسخلِ (الٗلمُت) و(الٗلماهُت) لضي الباخض بهظه الهىعة ،بن
٧ان ًغٍض ؤن ال٣ىم ؤ٢امىا مجخمٗا ٌٗخمض ٖلى الٗلم وؤخضر مُُٗاجه ومىجؼاجه؛
ٞهظا خ٤؛ ول٨ىه ّ
جهىع ؤن الضًً زهُم الٗلم و٢ؿُمه وهًُ٣هٞ ،ل ًجخمٗان،
وؤُٖاه ؤن ًجض جٟؿحرا الهخمام ال٣ىم بالضًً والُٗ٣ضة٣ٞ ،ا" :٫بن الضًً ٖىضهم
مٓهغٍت ق٩لُت" وال٣ىم في الىا ٘٢ال ٌٗغٞىن اإلآهغٍت ،وبهما جغ٦ىها لىا.
و٦ىذ ؤعجب ِمً بنغاعه ٖلى ببٗاص الضًً ًٖ مجا ٫اإلاٗغ٦ت؛ ول ً٨آلان ػا٫
العجبٞ ،هى ًًٓ ؤن الضًً ال ًم ً٨ؤن ًجخم٘ م٘ الٗلم ،وما صام الٗلم هى مهضع
ال٣ىة وٖماصهاٞ ،لُدىذ الضًً ولُب ٤الٗلم.
ملخٓاث خى ٫الٗباعاث وألالٟاّ:
َ
َ
٦ظل ٪لم ٌَ ْؿلم ِمً ججاوػاث الخٗبحر وألالٟاّ ،والكُِ في اؾخسضامها وهًغب
ّ
مجغص هماطط وؤمشلت بما ًلي:
* ٌؿخسضم حٗبحر "الضٖىة اإلادمضًت" بضال ِمً "الضٖىة ؤلاؾلمُت" ،وهظا اؾخٗما٫
الظًً ًيؿبىن اإلاؿلمحن بلى مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ،ألجهم ال ًامىىن بغؾالخه،
ُٞجٗلىن اإلاؿلمحن ظماٖخه.
* ٌؿخٗمل ٧لمت "الخجضًض" و"الشىعة" للخٗبحر ًٖ ؤلاؾلم ،و٧لمت "الغظُٗت"
و"اإلادآٞت " في الخٗبحر ًٖ الٟ٨غ ،وال ًسلى طل ٪مً بًداء بخٟؿحر ّ
ماصي للهغإ
ِ
بحن الٟ٨غ وؤلاًمان.
* وٍ٨ثر في خضًشه "الضٖىة اإلادمضًت الشىعٍت" و"اإلاجخمٗاث الشىعٍت الىاقُت
الهاٖضة" و"ال٨ثرة ال٩ازغة ِمً الشىاع" و"قىعٍت الشىعة" و"صًم٣غاَُت الشىعة"
و"اإلاماعؾاث الىًالُت ل٩ل ٖىهغ في ظِل الشىعة".
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* وال ّ
ًخىعٕ ؤن ٌؿخسضم مشل جل ٪الخٗبحراث في خ ٤الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم،
ِمً مشل ٢ىله" :وطل ٪بغٚم اإلاؿاخت ال٨بحرة التي جٓل خ٨غا للؼٖامت الشىعٍت
(ً٣هض الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم) جماعؽ ٞحها بصاعة الهغإ وجىظُه الٗمل
الشىعي."...
ه٨ظا :الغؾى ٫ػٖامت زىعٍت جدخ٨غ مؿاخت ٦بحرة ِمً الؿلُت ًماعؽ ٞحها بصاعة
الهغإ وجىظُه الٗمل الشىعي!! وٗىط باهلل ِمً الكُِ والؿ.ِ٣
* وفي ظاهب الصخابت عيىان هللا ٖلحهم ًهٟهم بإجهم "َلُٗت زىعٍت مامىت
مخمشلت في الهٟىة ِمً ؤصخاب الغؾى ٫الظًً ٢اصوا ًٖ َغٍ ٤خؼب الؿاب٣حن في
ؤلاؾلم اإلاجخم٘ ِمً بٗض"!!
ه٨ظا!! ٦باع الصخابت ونٟىتهم َلُٗت زىعٍت ،والؿاب٣ىن في ؤلاؾلم خؼب
الشىعة!!
ومً هظا الباب ؤًًا هظه الىٗىث والهٟاث الجاعخت ،والؿازغة التي وػٖها
* ِ
ٖلى مسالُٟه في الغؤي وهى ًخدضر ٖجهم ِمً مشل:
"جهىعاث ٖضواهُت"" ،جىهماث ظاهلُت"" ،الش٣اٞت (ٖىضها) مجغص م٣ىالث مباع٦ت
مترٞت ،حؿخسضم للك٣ا ١اللٟٓي ؤو لٗمل ؤحجُت"" ،اهدُاػا ظاهل وٚبُا ًيخ٣ي ما
ًىا ٤ٞهىاه اإلاخدامل"ً" ،خٗؿ ٠في اؾخسضام" ،"...ؤعي ٞحها اهدُاػا مخٗالُا
وٚبُا"" ،التهىًٍ الؿاطط"" ،الخدامل الُٟىلي" ...بلخ ...بلخ.
لِـ ؤمغا ق٩لُا:
وعبما بضا للبٌٗ ؤن هظه ملخٓاث ق٩لُت ،وؤن ٢هاعاها ؤن ه٣ى :٫بهه لم ًدؿً
ازخُاع ألالٟاّ ،ؤو ويٗها في م٩اجها اإلاىاؾب لها؛ ول٨جي ؤ٢ى ٫بن هظه "ألالٟاّ"
وهظه "الٗباعاث" لها ما وعاءها؛ ٞهي جىبيء ًٖ زبيء ،بن هظه ألالٟاّ
"مهُلخاث" لها مضلىالث ،ولها ْل ،٫ولها بًداء.
قيكىت ؤٖغٞها َمً ؤزؼم:
بهجي ؤعي وعاء هظا ال٨لم (شسىنا) جلىح بسخىتها ال٩الخت زل ٠الؿُىع ،وجبضو
ُ
بهماتها ٞىُ ١
ُ
الج َمل ،وٍٟىح زبِض
٢ىاعٍغ الؿم بإًضحها وعاء اإلاٗاوي ،وجٓهغ
جأمغها ِمً وعاء الٗباعاث.
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ؤعي ما٦ضوهالض ،وٞلىجً ،وٞلهاوػن ،وظب ،ومغظلُىر ،وٖهبتهم زل ٠هظا
اإلا٣ا ،٫وخاقا ؤن ؤتهم ألار الباخض بالى٣ل مجهم ،وال ًم ً٨ؤن ًغص لي هظا بساَغ؛
وبهما ٢اثمت مهاصعه التي ؤخاٖ ٫لحها ،جىُ ٤بظل ،٪وحكهض به؛ ٩ٞلها ِمً ٖهاعاث
٨ٞغ اإلاؿدكغ٢حن ،وؤصخابها جلمُظ مسلهىن للمؿدكغ٢حن ،وؤنل ٨ٞغ ؤؾاجظتهم
مجهم بلى الىسإ ،وهم ال ًى٨غون طل ،٪بل ًٟازغون به وٍباهىن.
هضم بىاثه بُضًه:
ل٣ض ؤ٢ام هظا البدض قامسا صاُٖا بلى الخٗامل م٘ "ؤ٩ٞاع آلازغًٍ" صون ًَٗ في
واتهام بالٟ٨غ والؼَٜ
الىُاث ،وبدض ًٖ الًماثغ ،وجٟخِل ًٖ الُٗ٣ضة،
ٍ
والًل ،٫لهظا ؤ٢ام بىاءه.
ول٨ىه هضمه بُضًه خحن ؤصاع خضًشه ٧له ٖلى اتهام الىُاث والًماثغ والًُٗ في
ا٢خىإ
الٗ٣اثض؛ خُض اتهم بجي ؤمُت بالُ٨ض لئلؾلم ،وؤجهم لم ً٨ىهىا مؿلمحن ًٖ
ٍ
واٖخ٣اص؛ وبهما زىٞا ِمً ؾىٍ ؤلاؾلم الؼاخ ،٠وٟ٢ؼا بلى ؾٟاثً الؿلُت
ٍ
ال٣اصمت٦ .ظا ٢ا.٫
لم ٌؿلم مىه ؤبى ب٨غ:
ّ
٣ٞض ٚمؼ ؤبا ب٨غ نضً ٤ألامت؛ بل اتهمه نغاخت ،وطل ٪بط ً٣ى" :٫ومىا ٠٢ؤبي
ب٨غ عضخي هللا ٖىه ججاه البُٗت ألاولى للؾخسل ،ٝزم ججاه ؾٗض بً ٖباصة عضخي
هللا ٖىه -اإلاىاٞـ له اإلاىاوت ٖلُه -ج٨ك ًٖ ٠ؾُاسخي مخم ،ً٨ومىاوع ط٧يُٖ ،ىه
ٖلى ؤلاؾلم ،و٢لبه م٘ اؾخمغاعه ،وٖ٣له م٘ صًمىمت صولخه؛ ٞالغظل ً٣ضم آلازغًٍ،
ُ
ؾٗض بً ٖباصة
٣ُٞضمىهه مغشخا للسلٞت ٞاثؼا بها ،زم هى ال ًٌُٛبه ؤن ًمخى٘
عضخي هللا ٖىه ًٖ البُٗت؛ بل ًتر٦ه وقإهه مداطعا ؤن ًٌٛب ٢ىمه ،وهم ؤخض
ألاٖمضة التي ٢ىم ٖلحها ؤلاؾلم في اإلاضًىت" ا .هـ بىهه م .2 ٕ 21
ه٨ظا ؤبى ب٨غ الهضً ،٤مىاوع ط٧ي!! ً٣ضم آلازغًٍ ٣ُٞضمىهه للسلٞت ٞاثؼا بها!! ؤي
ؤهه عضخي هللا ٖىه خُىما ّ
٢ضم ٖمغ وؤبا ٖبُضة للسلٞت ،وٖغى ٖلحهما ؤن ًباٌٗهما
بالسلٞت ٧ان "مىاوعا" ولم ًٌٗ ً٨جي ما ً٣ى٫؛ وبهما ًُُب زاَغهما ،وَكهض
(قُلجي وؤ ّ
لهماِٞ ،كهضان لهٖ ،لى َغٍ٣تّ :
قُل( )٪واقهض لي بضعهم ؤقهض ل٪
بضًىاع).

171

ّ
للهضً ٤في مىي٘ آزغ ،خحن ً٣ى" :٫بن الظًً امخىٗىا ًٖ بُٗت
وٍا٦ض ٚمؼه هظا
ؤبي ب٨غ عضخي هللا ٖىه هم ِمً الصسهُاث الٗامت التي ال ج ٠٣بمٟغصها ،ول٨جها
ماهلت ألن ًجخم٘ خىلها جإًُض بٌٗ اإلاؿلمحن؛ ولظلٞ ٪ةن الخ٨مت الؿُاؾُت
َ ّ
حؿخلؼم هىٖا ِمً الخغم الؿُاسخي ،والىص الٗملي في الخٗامل مٗهم ،بما ال ًُيكِ
٢ضع ِاتهم الصسهُت ،ؤو الىعازُت ،ؤو ال٣بلُت لجم٘ اإلاؼٍض ِمً اإلااٍضًً خىلهم في
ٖ٣غ ٖانمت السلٞت ،وهظا هى ما ٢هضه وما ٗٞله ؤبى ب٨غ عضخي هللا ٖىه" ا .هـ
م .1 ٕ 10
ؤعؤًذ؟ بن ؤبا ب٨غ ؾُاسخي ماهغٖ ،غً ٠ُ٦ ٝضاهً وٍهاو٘ هظه الصسهُاث
السُحرة ،ختى ًإمً زغوظهم ٖلُه ،وهجر (بالخغم الؿُاسخي) و(الىص الٗملي) في
جد ٤ُ٣ما ؤعاص.
والىا ٘٢ؤن (الىص الٗملي) هظا حٗبحر مبخ٨غ ُح َهىإ ناخبه ٖلُهٞ ،ىدً وٗغ( ٝالىص)ّ
ؤمغا ٢لبُا ًخٗل ٤بال٣لب والٗىاَ ٠واإلاكاٖغ؛ ٞإما (الىص الٗملي) ٞمٗىاه ال ق٪
"جؼٍُ ٠الٗىاَ ٠واإلاكاٖغ ،وجمىٍه للىُاث والًماثغ" ووٗىط باهلل.
وٖمغ ؤًًا:
َ
وٗم لم ٌَ ْؿلم الٟاعوِ ١مً ٚمؼه وإلاؼه ،خُض ً٣ىٗٞ ..." :٫مغ عضخي هللا ٖىه الظي
لم ًً ً٨هبر ٖلى جإزغ ؾٗض بً ٖباصة عضخي هللا ٖىه ،ؤو ٖلي بً ؤبي َالب ٦غم
هللا وظهه ًٖ بُٗت ؤبي ب٨غ عضخي هللا ٖىهً ،جم٘ ؤٚلبُت ؤهل الكىعي في اإلاضًىت
وٍغي َ
وعاءهَ ،
ٖضم ٢خا ٫ماوعي الؼ٧اة" .م .2 ٕ 10
ه٨ظا!! ٖمغ ٢اصع ٖلى ٢خا ٫ألاٞغاص الظًً امخىٗىا ًٖ البُٗت ألبي ب٨غ ،ال ٌؿخُُ٘
ؤن ًهبر ٖلحهم ،ؤما ظماٖاث اإلاغجضًً؛ ٞهى ٚحر ٢اصع ٖلى مىاظهتهم يُٗ٠
ؤمامهمً ،غي ٖضم ٢خالهم ،بل وؤٚلبُت ؤهل الكىعي ًجغهم وعاءه في هظا الخساط،٫
والُٗاط باهلل!
هظه مجغص ؤمشلت وحؿخُُ٘ ؤن ججض في ٦لم الباخض مجها ال٨شحر.
ًبرت ابً ؾبإ وآله:
ّ
ومً َع َجب ؤن هظا الظي لم ٌؿلم مىه ؤخض٣ٞ ،ض اتهم بجي ؤمُت ٧لهم ،واتهم
ِ
ا ّ
لهضً ،٤وٚمؼ الٟاعو ،١واإلاٗانغًٍ ِمً ال٨خاب واإلا٨ٟغًٍ ،والٗاملحن في الخ٣ل
ؤلاؾلمي ..هظا الظي اتهم الجمُ٘ في هُاتهم ًىٟي ؤقض الىٟي وؤبلٛه ؤن ً٨ىن هىا٥
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ٌ
صوع ُ٦ضي جأمغي البً ؾبإ والؿبئُحن؛ ٞل ٌؿخُُ٘ ٖ٣له ؤن ًخهىع صوعا ُ٦ضًا
لهاالء الحهىص الخا٢ضًً ٖلى ؤلاؾلم؛ ول٨ىه م٣خى٘ جماما بما ٧اصه بىى ؤمُت
لئلؾلم ،وبخأمغ الُ٣اصاث ؤلاؾلمُت وُ٦ض بًٗها لبٌٗ ،ووٗىط باهلل ِمً السظالن.
بهظا الىهج لً هخ٣ضم ؤبضا:
ُ َ
مىظ ؤػمان والجهىص ج ْبظ ٫في نض ١وبزلم ،لخد ٤ُ٣ألاخضار ،وجهىٍب ألازباع،
وجض ٤ُ٢آلازاع ،وونل الٗلماء واإلاد٣٣ىن بلى ال٨شحر في هظا اإلاُضان؛ ؤٞبٗض ٧ل هظا
الجهاص ،وهظه الخهىٍباث ،وبُان السُإ والؼلل والسلل في هظه الغواًاثٌٗ ،ىص
الض٦خىع مدغم لُٗخمض ٖلحها وٍخسظها ؤنل؟ ٌٗىص لُبضؤ ِمً هُ٣ت الهٟغٌٗ ،ىص
َ
لُترصي في هٟـ الىهضة التي ؤه٣ظها ٨ٞغها وجاعٍسىا مجها ،ووٗىص هدً لىصدر،
ّ
وههىب ،وهد ٤٣مغة زاهُت؛ ٞمتى هٟغِ ٙمً هظه الً٣اًا وهيخ٣ل بلى ٚحرها؟
بن (مؿلما مٗانغا) ًخسظ "ألاٚاوي" و"الٟخىت ال٨بري" و"ؤلامام والؿُاؾت" مهضعا
لخاعٍش نضع ؤلاؾلم والٗهغ الغاقض ،ال ً٨ىن ٢ض زال ٠اإلاىهج ِ٣ٞ؛ بل ً٨ىن ٢ض
صاؽ اإلاىهج بىٗاله ،وجسُى ؤولُاث اإلاىهج وؤبجضًاجه؛ بل َب ْغ َهً ؤهه صزل مُضاها
ْ
وؤَ ٢دم هٟؿه في ٖلم لِـ ِمً عظالهٞ ،مً هىا ّ
يل ًٖ
لِـ ِمً ٞغؾاهه،
ِ
ٍ
َ
َ
َ
وؤيل ٚحره ..وعخم هللا بمامىا ابً حجغ الٗؿ٣لوي :بط ً٣ى" :٫مً ج٩لم
الهىاب
َّ َ
في ٚحر ٞىه ؤحى بالعجاثب".
حؿائ:٫
هل هىاَ ٥مً ًٗ٣ض لىا ٖلى مىاب٘ ال٨ٟغ لِؿممها؟
ؤًض زبِشت جىظه ز٣اٞخىا و٨ٞغها؟
هل هىاٍ ٥
بن ٖلماءها وؤثمخىا لم ً٣هغوا٣ٞ ،ض اظتهضوا ،وبظلىا في ؾبُل الى٣ض والخمدُو
ػاوٍت ًغاص لىا ؤن
والخدٖ ٟٔلى ألاهىاء في ه٣ل الخاعٍش ما بظلىا؛ ول٨ىىا ه٣غؤ ِمً
ٍ
ه٣غؤ مجها.
٢ضًما ٦خب ال٣اضخي ابً الٗغبي ٦خابه "الٗىانم ِمً ال٣ىانم" ،و٦خب ألانٟهاوي
٦خابه "ألاٚاوي" ٞلماطا ٧ل مشُٟ٣ىا وماعزُىا وصاعؾِىا ًجهلىن ِمً طل ٪الجهغ
اإلاؿمىن "ألاٚاوي" صون ؾىاهِ ،مً اإلاؿئى ًٖ ٫جغوٍج هظا ال٨خاب؟ وجِؿحره
وج٣غٍبه ،ما بحن "مسخهغ ألاٚاوي" و"مىظؼ ألاٚاوي" و"ججغٍض ألاٚاوي"!!
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ُ
و ...وؤًً "الٗىانم ِمً ال٣ىانم"؟ ل٣ض َ ِب٘ مىظ هدى ؾخحن ؾىت ،و٢ام الٗلمت
مدب الضًً السُُب بخ٣ضًمه وجد٣ُ٣ه والخٗلُٖ ٤لُه ،وج٣غٍبهٞ ،لماطا ال ًظ٦غه
ؤخض؟!
وفي ٖهغها الخضًض ٧ان ٖىضها مضعؾخان :مضعؾت الكُش ٖلي ًىؾ ،٠وٖبض هللا
الىضًم ،ومدمض عقُض عيا ،وؤخمض ػ٧ي باقا ،والٗلمت ؤخمض جُمىع ،ومدب الضًً
السُُب ،ومهُٟى ناص ١الغاٞعيَ ،
ومً مٗهم ..ومضعؾت لُٟي الؿُض ،وؤخمض
ؤمحن ،و٢اؾم ؤمحن ،وَه خؿحن ،وجلمُظهم.
ٞلماطا قإ ٨ٞغ اإلاضعؾت الشاهُت في جٟؿحر جاعٍسىا وفي مىٟ٢ىا ِمً (ؤ٩ٞاع آلازغًٍ)،
ولم ٌك٘ ٨ٞغ اإلاضعؾت ألانُلت الىُ٣ت؟
والجىاب مٗغو ٝل٩ل طي بهغ وبهحرة؛ طل ٪ؤن اإلاضعؾت الشاهُت ،مضعؾت الخٛغٍب
وم َ ً٨لها َ
هي التي ّوعثها اإلاؿخٗمغ م٣اٖض الخىظُه وُ٢اصة ال٨ٟغَ ،
وخ َمى ْهغها،
باٖخباعها خاملت لىاءه واإلا٣اجلت في ؾبُله؛ ٞةلى متى ال ٌعي (اإلاؿلمىن اإلاٗانغون)
هظه الخ٣ُ٣ت؟
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خاتمت َوتائج
 -2ها٦ض ؾلمت اإلاىهج -مىهج الض٦خىع عيا مدغم -الضاعي بلى جٟؿحر الخاعٍش
وصعاؾخه ،وجدلُل مك٨لجىا اإلاٗانغة في يىثه؛ ول ً٨بكغٍ الخدٖ ٟٔلى ؤهىاء
اإلااعزحن ،والالتزام بمىهج عظا ٫الخضًض في ه٣ض الغواًاث الخاعٍسُت ،وجمدُهها،
زم م٘ طل ٪الاَمئىان بلى ؾلمت اإلاكاٖغ ؤلاؾلمُت والٗىاَ ٠الضًيُت إلاً ًضعؽ
ّ
بدـ بؾلمي .ويمحر صًجي؛
الخاعٍش وٍدلله ،ختى ٌٗغٌ ٠ُ٦ ٝؿخجُب للخضر
ٍ
٣ُٞضع ٖلى اؾدُٗابه بجمُ٘ ملبؿاجه ومُُٗاجه؛ ُٞدؿً جٟؿحره وٍهض ١جدلُله.
 -1هدً م٘ ألار الباخض في ؤن السل ٝوالازخل ٝفي الؿاخت ؤلاؾلمُت ٚحر
ْ
مد٨ىم بًىابِ ،وال ٢ىاهحن؛ بل ٦شحرا ما ًُِ ٟلذ الؼمامُٞ ،اصي بلى جبضًض ٦شحر ِمً
َْ
ُ
مجاٚ ٫حر مجا ٫الهغإ.
ألاولى بها ؤن َجى ّظه بلى
الُا٢اث ،وبهضاع َ ٢ىي ٧ان
ٍ
 -7ول ً٨الظي هغًٞه وال هىاٖ ٤ٞلُه ؤن هظه الٓىاهغ التي وك٨ى مجها آلان زمغة
َبُُٗت للمىعوزاث الخاعٍسُت؛ ٣ٞض ّبِىا ؤن ما ٞؿغه ألار الباخض ٖلى ؤهه ِمً
و٢اج٘ الخاعٍش ومىعوزاجىا الؿاب٣ت ،لِـ بال عواًاث وجل٣ُٟاث ؾممذ هب٘ ز٣اٞخىا،
وجضبحر ؤخُاها ،وبسُإ وٟٚلت ؤخُاها ؤزغي.
بٗمض
ٍ
ٍ
ولظل ٪هغظى ؤن ٌٗاوص ألار بدشه -وظمُ٘ اإلاسلهحن ًٖ -ؤؾباب ؤزغي وصوا٘ٞ
ؤزغي إلاا ًجغي آلان ِمً نغإ وٍضوع ِمً هؼإ؛ ختى بطا ٖغٞىا م٨مً الضاء ؤمً٨
الٗلط.
 -1ؤ ٖخ٣ض ؤن ألار ال٨غٍم ؾُىا٣ٞجي وٍغظ٘ ًٖ ٢ىله باليؿبت للخٗامل (م٘ آلازغًٍ
الظًً هم ٚغباء ٖىا) :بهه ال بض ِمً ؤزظ الخًاعة -بطا ؤعصها ؤزظها -ب٩ل مُُٗاتها
وآزاعها اإلاٗىىٍت والاظخماُٖت والسلُ٣ت؛ ٞما ؤٖغِ - ٝمً اإلاىهٟحن -ؾلٟا ٢ا ٫بهظا
الغؤي.
ّ
وؤظضه واظبا ٖلي ؤن ؤ٦غع لؤلر الض٦خىع مدغم الك٨غ والضٖاء لي وله بالخى٤ُٞ
والؿضاص.
ال٣غامُت اإلاٗانغون
ّ
اٖخضث ٧لما عاٖجي ِمً خايغ ؤمتي ما ًغوٕ ،وٞؼٖجي ِمً واٗ٢ها ما ًٟؼٕ ؤن ؤلىط
بالخاعٍش ،وؤبضا جاعٍش ؤمتي ال ًسظلجي؛ ٞضاثما ُ
َ
لخٟؿحر وؤظض ُٞه الٗؼاء،
ؤظض ُٞه ا
وؤظض ُٞه ألامل.
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وفي الكهىع اإلاايُت جىلى (٧اجب ٞىان) (ِ )1مً هاالء "ال٣غامُت" الظًً ًدملىن
(اإلاُغ٢ت واإلاىجل)!! حهىون (بمُغ٢تهم) ٖلى ٧ل ؤنُل جلُض لُدُمىه وٍؼٍلىه،
وٍتربهىن (بمىجلهم) ل٩ل هبخت لؤلمل ،و٧ل ٖىص للمؿخ٣بل ،لُدهضوه؛ ًمهضون
بظلّ ٪
(للضب) اإلاؿخٟؼ ...خماها وؤٖاطها هللا.
َ
جىلى هظا ال٩اجب َ
(س ْخل) زُاع صخابت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،خُض
م٨ىذ له َ
٦بري الصخ ٠الٗغبُت الُىمُت ٖلى َى ٫ؤعبٗحن ؤؾبىٖا -ػاص ؤو اه٣و
مجها ٢لُل -نٟدت ٧املت ٧ل ؤؾبىًٕ ،هىٞ ٫حها وٍجى ،٫وال ِمً صا ٘ٞوال عاصٕ..
"َلب الًُٗ وخضه والجزالا"
َ
َ
ٞم ًْ له مشل هظا اإلاى ٘٢لحرصٕ؟؟ ومً ًمل ٪مشل هظا اإلاىبر لُض٘ٞ؟؟ وخُل بحن
والغص؛ خُض ٧اهذ ُج ّ
ال٨خاب والٗلماء ّ
دى٧ ٫ل الغصوص والخُٗ٣باث بلى هظا ال٩اجب
ُُٞىحها ،وٍسٟي ط٦غ ؤصخابها ،وٍىظٗهم همؼا وإلاؼا ،وؾبا وقخما.
ومً عجب ؤهه ٌٗىص لُب٩ي ،وٍىضب الغؤي اإلا٨بىث ،وال ًٟاإلاىءوص وَؿخهغر ٧لّ
ِ
ََ
َمً هب وصبٖ ،لى "٦هىىث الغ٢ابت الضًيُت" و" ٚىٚاثُت ٖلماء الضًً" و"اؾدبضاص
ّ
الهُئاث الٗلمُت والغوابِ ؤلاؾلمُت !! "عمخجي بضائها واوؿلذ".
َ
ُ
ُ ُ
لظث ٗ٦اصحي بالخاعٍش ،جاعٍش ؤمتي٣ٞ ،ا ٫لي :ال ج َغٕ ،بهه يل٢ ٫ضًمُ ُْ ٦ ،ضه
مًٟىح ،وؾهمه َاجل ،وؾُٟه مٟلى !!٫وؤ٢غؤوي نٟدت ؤؾلٞهم ،نٟدت
"ال٣غامُت" و٢ا ٫لي :لى ج٣غءون!! لى جخضبغون!! لى جدىبهىن!!
ٞهل جإطهىن ؤن ؤقغ٢ ٥غاء٦م ال٨غام في ٢غاءة هظه الهٟدت التي ؤ٢غؤهحها الخاعٍش!!!
نٟدت ال٣غامُت؟ ٦م ؤ٦ىن قا٦غا لى ؤطهخم ،ختى ؤئصي ألاماهت التي ّ
خملىحها
الخاعٍش.

1
هى طل ٪ألاصًب ال٩اجب الكاٖغ ٖبض الغخمً الكغ٢اوي ،و٧ان طلُٞ ٪ما بحن  2721 -2727م
خُض بضؤ ًيكغ م٣االث ؤؾبىٖ ُت مُىلت في صخُٟت ألاهغام جدذ ٖىىان "ٖلي بمام اإلاخ٣حن" وجدذ
هظا الؿخاع اؾخمغ هدى ؤعبٗحن ؤؾبىٖا باؾم جمجُض ؤلامام "ٖلي" ٦غم هللا وظهه َ
ٌكىه صخابت
عؾى ٫هللا ؤظمٗحن ،لم ًتر ٥مجهم ؤخضا؛ ٩ٞان طل ٪بد ٤نىعة خُت لل٣غامُت.
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التاسيخ يعيذ وفسً
"ال٣غامُت"
ُ
ُ
ال٣غامُت بخضي ِٞغ ١الباَىُت ،الظًً ازخههم ؤلامام الٛؼالي حجت ؤلاؾلم ب٨خاب
ِمً ٦خبه ،جدضر ُٞه ًٖ (ًٞاثدهم) وظغاثمهم وزباثثهم.
 -2مىهج ال٣غامُت:
ّ
ظاء هظا اإلاىهج ٦ما ٦كٟه ؤلامام الٛؼالي ٖلى لؿاجهم بط ٢الىا :هخدهً باالهدؿاب
بلى الغوا ،ٌٞوالاٖتزاء بلى ؤهل البِذ ،وهخىصص بلحهم بما ًلثم َبٗهمِ :مً ط٦غ ما
َ
وهدبا٧ى لهم ٖلى ما ّ
خل بأ٫
جم ٖلى ؤؾلٞهم ِمً الٓلم الُٗٓم ،والظ ٫الهاثل،
مدمض -نلى هللا ٖلُه وؾلم -وهخىنل به بلى جُىٍل اللؿان في ؤثمت ؾلٟهم،
ُ
الظًً هم ؤؾىتهم و٢ضوتهم؛ ختى بطا ّ
٢بدىا ؤخىالهم في ؤُٖجهم وما ًُ ْى ُ
قغٖهم
٣ل
بال بى٣لهم وعواًتهم ،اوؿض ٖلحهم ُ
باب الغظىٕ بلى الكغٕ ،وؾهل ٖلُىا اؾخضعاظهم
بلى الاهسلٕ ِمً الضًً " ا .هـ (بىهه م .)27
هظه هي زُتهم ،وهظا هى مىهجهم ٦ما جغي:
 -2اصٖاء الٛحرة ٖلى ؤلاؾلم وججلُت مباصثه.
 -1جمجُض آ ٫بِذ اإلاهُٟى ٖلُه الهلة والؿلم.
 -7الب٩اء ٖلى ما ؤناب آ ٫البِذ وخل بهم.
 -1الخىنل بظل ٪بلى ؾب ؤثمت الصخابت و٦باعهم وج٣بُذ ؤخىالهم.
ُْ
 -5ؾض الباب بحن اإلاؿلمحن وقغٖهم خُض ٢بدىا الصخابت .وما ًى ِ٣ل الكغٕ بال
ِمً ظهتهم.
ُ
(اهخبهىا ؤحها الؿاصة) هظه هي زُت ال٣غامُت ...واهٓغوا خىل٨م...
 -1وؾاثل ال٣غامُت:
ُ
٧ان لل٣غامُت وؾاثل ٌؿخضعظىن بها ألاجبإ ،وٍهُاصون بها ألاههاع ،وألاقبإ،
وهي ُم َغّجبت ٖلى صعظاث بض٢ت بالٛتُ ،ح ْٗ َخبر َ
بد ٤مشاال لٗب٣غٍت "الٗمل الؿغي" ٦ما
ؾماها ؤخض الباخشحن ا ّ
إلادضزحن .ؤما ؤلامام الٛؼالي (حجت ؤلاؾلم) ٣ٞض ؾماها:
ّ
الخ ُّ
ٟغؽ  -1الخإهِـ  -7الدك -1 ٪ُ٨الخٗلُ -5 ٤الغبِ -4
"صعظاث ِخ َُلهم" وهي-2 :
الخضلِـ  -0الخلبِـ  -2السل٘  -7الؿلخ.
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وٍ٣ى ٫ؤلامام الٛؼالي" :في الاَلٕ ٖلى هظه الخُل ٞىاثض ظمت ،لجماهحر ألامت".
وها ٥شخيء ِمً جٟهُل خُلهم:
ّ
الخ ُّ
ٟغؽ:
( )2ؤما
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ٞمٗىاها ؤن ً٨ىن الضاعي ُٞىا طُ٦اً ،محز بحن مً ًم ً٨اؾخضعاظه ومً ال ًم ِ،ً٨
٢اصعا ٖلى جإوٍل الىهىم ،وؤلاحهام بإن لها باَىا ال ٌٗغٞه ُّ
٧ل ؤخض٦ ،ما ً٨ىن
٢اصعا ٖلى ؤن ً٣ضم ل٩ل واخض ما ًخ ٤ٟم٘ ِمؼاظه ومُله ومظهبه.
( )1وؤما خُلت الخإهِـ:
َ
ٞهي ؤن ًجتهض الضاعي في الخ٣غب بلى مً ًضٖىه ،والخٓاهغ له بالخيؿ ٪والخٗبض،
واإلاىأٖ الغ٣ُ٢ت ،والخبكحر بإن الٟغط مىخٓغ.
ِ
( )7وؤما خُلت الدك:٪ُ٨
َ
ًجتهض الضاعي في حُٛحر اٖخ٣اص اإلاؿخجُب ،وطل ٪باألؾئلت ًٖ الخ٨مت في
ٞهي ؤن
"ؾب٘
م٣غعاث الكغٕ ،وٚىامٌ اإلاؿاثل ،ومدكابه آلاًاث ،وؤؾغاع ألاع٢ام في مشل،
ِ
َ
َ
ٖكغ".
ؾماواث" " -وٍدمل ٖغف عبٞ ٪ى٢هم ًىمئظ زماهُت" ٖ" -لحها حؿٗت
( )1وؤما ًٖ خُلت الخٗلُ:٤
ّ
َ
ٞخ٨ىن بإن ًُىي ٖىه ؾغ هظه الك٨ى ،٥وٍىهمه بإهه ًمل ٪خ٣ُ٣تها وَٗغٝ
ُ
٦جهها ،ول ً٨ال ًم ً٨البىح بها ل٩ل ؤخض ،وال في ٧ل خحن ،ال بل ُبض ِمً ٖهىص
ومىازُٖ ٤لى َمً ًغٍض مٗغٞت هظه ألاؾغاع ،وٍتر٦ه ه٨ظا مٗل٣ا.
( )5وؤما خُلت الغبِ:
ُ َ
بإًمان مٛلٓت ،وٖهىص ما٦ضة ،ال ًجؿغ ٖلى
ٞخإحي بٗض الخٗلُ ،٤بإن ًغبُه
ٍ
ّْ
ُ
اإلاسالٟت لها بداَ ٫
(ومً اَل٘ ٖلى وسست الٗهض ً٣كٗغ بضهه لهظا ؤلاعهاب الظي
ًىُ ٤به).
( )4وؤما خُلت الخضلِـ:
ٞخ٨ىن بالخضعط في بض ألاؾغاع بلُه ،بٗض ؤن عبُه باألًمان والٗهىص اإلاا٦ضةً ،إزظ
في بَلٖه ٖلى ٢ىاٖض اإلاظهب قِئا ٞكِئا ،وٍىهمه ؤن لهظا اإلاظهب ؤجبإ
َْ
ّ
بٌٗ اإلاغمى٢حن الظًً ًُ٣خ َضي بهم (ٖلى
٦شحرون ،ول٨ىه ال ٌٗغٞهم؛ بل له ؤن ٌؿمي
قغٍ ؤن ً٨ىهىا في بلص َ
ؤزغي ال ًُ ْم ِ ً٨مغاظٗتهم) مضُٖا له ؤجهم ٖلى هٟـ
مظهبه.
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( )0وؤما خُلت الخلبِـ:
َُّ
ٞخ٨ىن باالجٟاٖ ١لى بٌٗ اإلاؿلماث ،وال٣ىاٖض البضحهُت ،زم ٌؿخضعظه مجها بلى
هخاثج باَلت؛ وطل ٪بٗض ؤن ً٨ىن ٢ض ؤؾلم له ُ٢اصه.
( )7 :2السل٘ والؿلخ:
وهما بمٗجى واخض ،بال ؤن السل٘ ًسخو بالٗمل؛ ٞةطا ؤؾلم اإلاؿخجُب ُ٢اصه ،وبضؤ
الٗمل والخىُٟظ إلاا ًغٍضه مىه ال٣غامُت٨ً ،ىن ٢ض اهسل٘ ًٖ مجخمٗه وونل بلى
صعظت السل٘.
وؤما الؿلخُٞ :سخو باالٖخ٣اص الظي هى زل٘ الضًً ،واٖخ٣اص ٞلؿٟت اإلاظهب ٢لبا
وبًماها ،بٗض ؤن ؤزظها مىهجا وٖمل.
وَٗل ٤ؤلامام الٛؼالي ٖلى خُلتهم وَغٍ٣تهم هظه ٢اثل:
"ٞهظا جٟهُل جضعٍجهم السل ٤واؾخٛىائهم؛ ٞلُىٓغ الىاْغ ُٞه ،ولِؿخٟٛغ هللا ِمً
الًل .."٫هظا حٗلُ ٤ؤلامام الٛؼالي بىهه.
وبلى هللا اإلاكخ٩ى ،وهى خؿبىا ووٗم الىُ٦ل.
و٧ان لل٣غامُت ظىلت وصولت:
َّ
ّ
٧ان ال٣غامُت ًخسْ ٟىن ٦-ما عؤًىا -في ػي ؤهل البِذ ،وٍؼٖمىن ؤجهم ًب٨ىن ٖلى ما
ؤنابهم ،وٍٓهغون الخٗبض والخمؿ ٪والتزهض ،وٍبكغون بالٗض ٫الكامل بحن
ُ ْ
الىاؽ ،وبؿُاؾت ظضًضة في اإلاا ،٫حك ِب٘ الجُإ ،وجىهغ الٗما ٫والٟلخحن.
ٞاظخم٘ بلحهم اإلاسضوٖىن مً البؿُاء ،وؤٞجاط الٗغب وألا٦غاصُ ،
وظٟاة ألاٖاظم،
ِ
َ
وؾٟهاء ألاخضار ،ولٗل هظا الهى ٠هم ؤ٦ثر الىاؽ ٖضصا ،زم الخ٣ضة ِممً
ؤػؤلاؾلم صولتهم٦ ،إبىاء ألا٧اؾغة ،والضها٢حن ،وؤوالص اإلاجىؽ اإلاىجىعًٍ ،زم
اإلاٛامغون الباخشىن ًٖ صوع الٗاق٣ىن للدؿلِ والؿُُغة.
وناع لهم بهاالء وهاالء ؤجبإ وؤقُإ ،وظىض وؤههاع ،ؤ٢امىا بهم صولت واجدظوا
لهم ٖانمت!! ٞلىىٓغ ٖلى ّ
ؤي هٓام ٢امذ صولتهم؟؟٧ان ؤو ٫شخيء ؤجهم ٦كٟىا
ُهىٍتهم؛ ٞإباخىا اإلادغماث ،وؤػالىا اإلادٓىعاث ،وهاصوا بالكُىُٖت في اليؿاء،
وألامىا ،٫وبالُب٘ ٧-الكُىُٖت الخضًشت -عجؼوا ًٖ جد٣ُ٣ها في ألامىا٫؛ ٞب٣ي
َ
َ
اإلاا ٫صون ٖامتهم ،وَؿىمىجهم الس ْؿ ٠والٗظاب،
٢اصتهم وعئؾائهم٨ً ،جزون
ّ
وَؿخٛلىن ظهضهم وٖغ٢هم.
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زم ٦كٟىا ًٖ هضٞهم ألاوّ ،٫
وهمهم ألا٦بر ،وهى هضم صولت ؤلاؾلمٗٞ ،ازىا في
ألاعى ٞؿاصا ،وقىىا الخغوب في الٗغا ،١والسلُج ،والكام ،ومهغ ،والدجاػ،
وعوٖىا آلامىحن ،وُٗ٢ىا الُغٍ ،٤وجهبىا ال٣ىاٞل ،وطبدىا الغظاَ ٫
ّ
وؾ ْبىا اليؿاء
وألاَٟا ،٫وناع َمً ٧اهىا ًؼٖمىن ؤن صٖاة الٗض ،٫وؤثمت الؼهض ،وخماة الًٟٗاء،
ناعوا مغصة قُاَحن ،ناعوا مهضع الٓلم وال٣هغ والاؾدبضاص والاؾخٛل.٫
و٦ملذ ظغاثمهم بٗضواجهم ٖلى الدجُج ،صازل الخغمً ،ىم التروٍت ( 2طي الدجت)
َ
ٞظبدىا الدجاط وؤل٣ىا بجشثهم في بئر ػمؼم ،ومؼ٢ىا ؤؾخاع الٗ٨بت ،وهؼٖىا بابها
ومحزابها ،وبلٛذ ظغٍمتهم ٚاًتها ب٨ؿغ الدجغ ألاؾىص ،و٢لٗه ِمً م٩اهه ،وزُٟه
والٗىصة به بلى ٖانمت مل٨هم؛ خُض ْل ؾىحن بلى ؤن ػالذ صولتهم ،واهٌٟ
اإلاسضوٖىن ِمً خىلهم ،الظًً َمٗىا في ظىت الكُىُٖت ،وما طا٢ىا بال وبالها
وجخُمها.
ٞهل ٌٗ٣لىن؟
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