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هقذهح
طمٞمٜمام اٟمٓمٚمؼ ىمٚمٛمل ذم سمٕمض اعم٘م٤مٓت سم٤مًمٕمدوان قمغم ُمٔم٤مهر اًمنمك واخلٓم٠م ،اًمتل شمٔمٝمر هب٤م
سمٕمض ـمقائػ اًمّمقومٞم٦م ،فمـ سمٕمض أشمٌ٤مقمٝم٤م ُمـ اًمِمٌ٤مب اًمّم٤مقمد ،اًمذيـ يٜم٘مّمٝمؿ يمثػم ُمـ
اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ ،أٟمٜمل ُمـ أشمٌ٤مع اًمتٞم٤مرات اًمًٚمٗمٞم٦م اعمتِمددة ،اًمتل حت٤مرب ومٙمرهت٤م وـمري٘متٝم٤م،
وشمٌٖمض ـمريؼ اًمٕم٤مروملم سمف ،وهتٞمؾ اًمؽماب واًمٖمٌ٤مر قمغم يمؾ اًمتّمقف طمٚمقه وُمره ،واختذوين
قمدوا يٜم٤مـمحقٟمف ،وظمّمام يٜم٤مضمزوٟمف ،ويٕمٚمؿ اهلل أين مل أيمـ يقُم٤م ُمـ إي٤مم هبذا اًمتّمقر
ً
إظمرق ،وٓ ُمـ دقم٤مشمف وأطمزاسمف اعمتِمٜمجقن ،وم٤مًمتّمقف قمٚمؿ أصٞمؾ ،ويمٞم٤من يمٌػم ،وـمريؼ
يٕم٩م سم٤مًمً٤مدة ُمـ إوًمٞم٤مء وأهؾ اعمٕمروم٦م ،وىمد أًمٞم٧م قمغم ٟمٗمز طمٌ٤م هلذا اًمٓمريؼ وأشمٌ٤مقمف ،أن
أقمٞمد إًمٞمف ٟم٘م٤مءه ،وأداومع قمٜمف ود أدقمٞم٤مئف ،وأـمٝمره مم٤م قمٚمؼ سمف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واًمزيقف
واًمًٚمقيمٞم٤مت ،اًمتل شمتؼمأ ُمٜمٝم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمّمقومٞم٦م.
ومٌٞمقشمٜم٤م هل ُمٕم٤مىمؾ اًمّمقومٞم٦م ،وُمـ أقمامُمل ُمـ يم٤من ُمـ ؿمٞمقخ ـمرىمٝم٤م ورُمقز ُمريدهي٤م ،سمؾ يم٤من
ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م طمٞمٜمام يزور ىمريتٜم٤م ٓ ،يٜمزل إٓ ذم دارٟم٤م ،وهل أطمداث ُمثٌقشم٦م
سم٤مًمٚم٘مٓم٤مت واًمّمقر واعمروي٤مت ،وطمٞمٜمام ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمّمقومٞم٦م واًمتّمقفٟ ،متٙمٚمؿ قمـ قمٚمؿ
ووقمل ووم٘مف يمٌػم ،وم٘مد درؾمٜم٤م ُم٤مدهت٤م ذم يمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ،قمغم يد اًمِمٞمقخ اًمراؾمخلم ذم
اًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤مشمذة اًمٕم٘مٞمدة ،وىمرأٟم٤م ومٞمٝم٤م يمت ًٌ٤م يمثػمة مل يقومؼ إمم ىمراءهت٤م صٌٞم٦م يٜمت٘مدوٟمٜم٤م اًمٞمقمٓ ،
يت٘مٜمقن ذم احلدي٨م قمٜمٝم٤م همػم اًم٘مص واًمٚمّمؼ ُمـ صمٜم٤مي٤م اًمٌ٤مطم٨م اًمٗمًٞمح (ضمقضمؾ)ً ،مٙمٜمٜم٤م
ٟمٕمذرهؿ وٟمٕمذر مح٤مس ؿمٌ٤مهبؿ ،ومٝمؿ ٓ يٕمرومقن قمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ،وٓ يدرون ـمٌٞمٕم٦م وهم٤مي٦م ُمـ
حي٤مورون.
وىمقم آظمرون ىمد يِمٗم٘مقن قمٚمٞمٜم٤م ُمـ هذا اًمٙمالم ،ويًتٜمٙمرون يمقٟمٜم٤م ٟمٜمً٥م أٟمٗمًٜم٤م ًمٚمّمقومٞم٦م،
وهؿ اعمتِمددون اًمذيـ يرومْمقن اًمتّمقف يمٚمف صحٞمحف سمً٘مٞمٛمف ،مجٚمتف وشمٗمّمٞمٚمف ،ويروٟمف يمٚمف
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سمدقم٦م حمدصم٦م قمـ هدي اًمٜمٌقة ،واحلؼ أن ه١مٓء أسمٕمد ُم٤م يٙمقٟمقن قمـ هدي وـمريؼ قمٚمامء
اًمًٚمػ ،اًمذيـ ىمدروا هذا اجل٤مٟم٥م ،وشمٕم٤مُمٚمقا ُمٕمف سمتّمقر واقمل طمّمٞمػ ،ومٛمدطمقا ُمـ
اًمّمقومٞم٦م ُمـ يًتحؼ اعمدح ،وذُمقا ُمٜمٝمؿ ُمـ يًتحؼ اًمذم واًم٘مدح ،أي أهنؿ يم٤مٟمقا ىمٛم٦م ذم
اإلٟمّم٤مف واًمٕمدل ،وقمغم ـمري٘مٝمؿ ٟم٘متدي وسم٠مؾمٚمقهبؿ ٟمًػم وٟمحٙمؿ.
أٓ إن اًمتّمقف سم٤مب قمٔمٞمؿ ُمـ أسمقاب اإلصالح ،واًمّمقذم احلؼ هق أقمٔمؿ ضمٜمقد اإلؾمالم،
طمٞمٜمام هي٥م ًمٜمٍمة احلؼ قمغم اًمٌ٤مـمؾ ،واًمّمٛمقد ذم وضمف اًمٗمً٤مد واًمٓمٖمٞم٤من ،ذًمؽ ٕٟمف ص٤مطم٥م
ٟمٗمس رسم٤مٟمٞم٦م؛ ٓ شمًٞمٓمر قمٚمٞمف إهقاء واًمِمٝمقات ،وُمٕمريمتف ُمع اًمٌ٤مـمؾ؛ ٓ يٕمػمه٤م ظمقوم ً٤م أو
مه ً٤م؛ ٕٟمف اٟمتٍم ذم ُمٕمريم٦م أىمقى ُمٜمٝم٤م وهل ُمٕمريمتف ُمع اًمٜمٗمس.
إن ؾمٞمٓمرة اًمتٞم٤مر اًمٌدقمل اعمتخ٤مذل قمغم احلٞم٤مة اًمّمقومٞم٦م ،أومًد طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم وٟمنم اًمٌدقم٦م
واخلراوم٦م واًمْمالل ،وؿمقه اًمٓمريؼ وشم٤مرخيف؛ وطمرم إُم٦م ُمـ ظمػمهٟٕ ،مف ص٤مر رُمز ًا ًمٚمٌاله٦م
وصقرة ًمٚمٛمج٤مذي٥م.
إن ُم١ماُمرة يمؼمى حت٤مك ود اًمتّمقف اإلؾمالُمل؛ إلظمراضمف ُمـ طم٘مٞم٘متف وـمٌٞمٕمتف؛ اًمتل أًمٗم٧م
اجلٝم٤مد؛ ّ اعمج٤مهديـ.
واًمدقم٤مة اًمٞمقم ُمٓم٤مًمٌقن سمٙمِمػ اًمزيػ وإفمٝم٤مر احلؼ ،وحم٤مرسم٦م اًمتٞم٤مر اًمٌدقمل اعمخرف،
وإقمالن اًمؼماءة ُمٜمفٟٕ ،مف ًمٞمس ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،وًمٞمً٧م اًمّمقومٞم٦م ُمٜمف ..اًمؽماث اًمّمقذم اعمؽمايمؿ
ٓسمد ٕسمٜم٤مء اًمّمحقة أن يتٜم٤موًمقه ٟمٔمر ًا وشم٠مُمالً ،ويدرؾمقا ؾمػم رضم٤مًمف وأسمٓم٤مًمف اعمٖم٤موير ،طمتك
جيٚمقا احل٘مٞم٘م٦م اًمٜم٤مصٕم٦م اًمؼميئ٦م اًمٓم٤مهرة.
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ليسىا سىاء
ُم٤م زال سمٕمْمٜم٤م جيٝمؾ طم٘مٞم٘م٦م سمٕمض ،وشمٚمؽ آوم٦م ظمٓمػمة ،ظم٤مص٦م إذا يمٜم٤م ممـ يً٤مرع إمم احلٙمؿ
اًمٕمجقل ،واًمتّمديؼ سم٤مًمِمٌٝم٦م ،وشمٙمقيـ آٟمٓمٌ٤مع إولُ ،مًتٜمديـ إمم اعمٔم٤مهر واإلؿم٤مقم٤مت
واًمًٚمقيمٞم٤مت اًمِم٤مذة ،يمٜم٤م ىمديام ٟمًٛمع ُمـ يتٝمؿ اإلظمقان اعمًٚمٛملم سم٠مهنؿ ىمتٚم٦م اًمً٤مدات،
وٟمًٛمع ُمـ يٜمٕم٧م اًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة سم٠مهؾ اًمتِمدد ،وي٘مرن سملم اًمًٚمٗمٞملم واًمتٙمٗمػميلم ،وُمـ
يرى يمؾ ص٤مطم٥م حلٞم٦م إره٤ميب ُمتٓمرف!.
يم٤من هٜم٤مك ظمٚمط يمٌػم طمقل متٞمٞمز وومٝمؿ مج٤مقم٤مت اًمتٞم٤مر اًمديٜمل ،اًمتل ص٤مر هل٤م شم٠مصمػمه٤م اًم٘مقي ذم
اعمجتٛمع ،وٓ يٛمٙمـ دم٤مهٚمٝم٤م أو اًمتٖم٤ميض قمـ وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م قمغم أرض اًمقاىمع!.
واًم٘مقل سم٠من يمؾ هذه اجلامقم٤مت ،ظم٤مص٦م اعمٕمتدًم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم اًمزيػ واًمْمالًم٦م واًمٌدقم٦م ،ه ىمقل
ضم٤مهؾ ،وٓسمد أن ُي٘م٤مسمؾ سم٤مًمرومض واإلقمراض واًمٕمقدة إمم ُمٜم٤مسمع اًمديـ إصٞمٚم٦م ،ومٝمل يمام ىمٞمؾ:
فم٤مهرة صحٞم٦م ،وحت٤مًمٗم٤مت طمريمٞم٦مُ ،مـ ؿم٠مهن٤م أن شمًٝمؿ ذم ُمد روح اًمدقمقة ،واشمً٤مع رىمٕم٦م
اًمتديـ ،وإؿم٤مقم٦م ُمٜم٤مخ آًمتزام ،قمؼم صقره اعمتٜمققم٦م اًمتل ُي٘مره٤م اإلؾمالم ،ذيٓم٦م أن شمتًؿ
سم٤مًمققمل اًمٙم٤مُمؾ ،ومتًٕمك إمم اًمتٙم٤مُمؾ واًمتٕم٤مود ٓ إمم اًمتٜم٤مومر واًمتٌ٤مهمض.
وإذا يم٤من اعمتديٜمقن أو أشمٌ٤مع اًمتٞم٤مرات اًمديٜمٞم٦م ،يٕم٤مٟمقن ُمـ ضمٝمؾ اعمجتٛمع هبؿ واًمتجٜمل قمٚمٞمٝمؿ،
وقمدم متٞمٞمزهؿ قمـ سمٕمْمٝمؿ ،وم٢مهنؿ يمذًمؽ ُيٕم٤مٟمقن ُمـ ؿمٓمط سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،وقمدواهنؿ
سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ،ومٌٕمض اًمًٚمٗمٞملم ي ّٙمٗمرون اًمّمقومٞم٦م ،واًمّمقومٞم٦م شمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ
ُمتِمددون ٓ يٕمرومقن ـمريؼ اهلل ،واجلٝم٤مديقن يٕمتؼموهنؿ وهمػمهؿ مجٞم ًٕم٤مُ ،متٛمٚمّمقن ُمـ
اًمٕم٘مٞمدة واًمديـ ،وـم٤مئٗم٦م أظمرى شمرى اجلٛمٞمع أهؾ والًم٦م سمٕمٞمدون قمـ طم٘مٞم٘م٦م اهلل.
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ويم٤مٟم٧م وُم٤مزاًم٧م أيمؼم ـم٤مئٗم٦م ُشمٕم٤مين ُمـ اًمتجٜمل قمٚمٞمٝم٤م ورومْمٝم٤م ،ؾمقاء ُمـ اعمجتٛمع واعمتديٜملم،
هؿ اًمّمقومٞم٦م ،ويم٤من ٓسمد ًمٜم٤م أن ٟم٘مػ هٜم٤م وىمٗم٦م سمٞمٜم٦م ،ومٜمُٔمٝمر ًمٚمراومْملم أن اًمّمقومٞم٦م ًمٞمًقا مجٞم ًٕم٤م
قمغم اًمٌدع واعمحرُم٤مت ،وًمٞمًقا سم٤مًمًٓمحٞم٦م اعمٕمٝمقدة اًمتل ي٘مقده٤م اًمدراويش واًم ٌُٚمف ،وإٟمام
اًمّمقومٞم٦م يٜمتًٌقن إمم قمٚمؿ أصٞمؾ ،وروطم٤مٟمٞم٦م ومريدة ،اٟمتً٥م هل٤م أقم٤مفمؿ إُم٦م ،ويمٌ٤مر اًمٕمٌ٤مىمرة
اًمٜم٤مهبلم ،وُمـ صمؿ إذا ضم٤مء ذيمر اًمّمقومٞم٦م ،ومٛمـ اًمٕمٞم٥م اًمٙمٌػم أن ٟمتجٜمك قمغم اجلٛمٞمع عمجرد ذيمر
هذا اًمٚمٗمظ ،وأن ٟمقىمـ مت٤مم اًمٞم٘ملم أٟمف ـمريؼ يْمؿ اًمّم٤محللم واًمٓم٤محللم ،واعمتٌع واعمٌتدع ،وٓ
جيقز ًمٜم٤م إـمالق اإلٟمٙم٤مر قمغم قمقاهٜمف دون متٞمٞمز سمٌٞمٜم٦م وسمره٤من!.
هؾ شمتّمقر أظمل وهؾ يتّمقر ذًمؽ اًمًٚمٗمل اًمذي ُيٌٖمض اًمّمقومٞم٦م ،ويتٜمٙمر جلٛمٞمع اعمٜمتًٌلم
إًمٞمٝم٤م ،أن ُمٜمٝم٤م أئٛم٦م يمٌ٤مر متًٙمقا سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومل حيٞمدوا قمٜمٝمام وىمد ُمدطمٝمؿ يمٌ٤مر أئٛم٦م
اًمًٚمػ وأؿم٤مدوا هبؿ؟!
يم٤من ُمٜمٝمؿ ؾمٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م (أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اجلٜمٞمد) ص٤مطم٥م اًم٘مقل اًمِمٝمػم( :قمٚمٛمٜم٤م ُمْمٌقط سم٤مًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ُمـ مل حيٗمظ اًم٘مرآن ،ومل يٙمت٥م احلدي٨م ،ومل يتٗم٘مف ٓ ،ي٘متدى سمف)
ومام أروع وأضمؾ هذا اًمٙمالم ،وُم٤مذا ي٘م٤مل سمٕمده ُمـ يمالم ،أو يمٞمػ يذيمر أُم٤مُمف أي ٟمٙمران؟!
وهق ُم٤م دقم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ وهق ُمـ هق ُمٙم٤مٟم٦م ًمدى اًمتٞم٤مر اًمًٚمٗمل وأٟمّم٤مره ،أن ي٘مقل ذم ُمدارج
اًمً٤مًمٙملم " :ومرمح٦م اهلل قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ اجلٜمٞمد ريض اهلل قمٜمفُ ،م٤م أشمٌٕمف ًمًٜم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م أىمٗم٤مه ًمٓمري٘م٦م أصح٤مسمف"
وىم٤مل قمٜمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م" :يم٤من يمالُمف سم٤مًمٜمّمقص ُمرسمق ًـم٤م وسمٞم٤مٟمف سم٤مٕدًم٦م ُمًٌق ًـم٤م"
وهذا قمٚمؿ ُمـ أقمالم اًمتّمقف وهق أسمق ؾمٚمٞمامن اًمدارين ي٘مقل ":رسمام ي٘مع ذم ىمٚمٌل اًمٜمٙمت٦م ُمـ
ٟمٙم٧م اًم٘مقم أي٤م ًُم٤م ،ومال أىمٌؾ ُمٜمف إٓ سمِم٤مهديـ قمدًملم ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م"
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
وٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م رأي ىمٞمؿ ذم اًمتّمقف ورضم٤مًمف طمٞم٨م ي٘مقل" :وه١مٓء اعمِم٤ميخ اعمقضمقدون ذم هذه
اًمٙمت٥م..
ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ هق ُمٕمروف سم٤مقمت٘م٤مد ُمذه٥م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦موفم٤مهرا
 هلؿ ُمـ اًمٙمالم ذم رد اًمٌدع اًمّمٖم٤مر وطمٗمظ اًمنميٕم٦م سم٤مـمٜمً٤مً
 هؿ أهؾ احلدي٨م يمام يم٤مٟمقا يقصقن اإلٟمً٤من أن يٙمت٥م احلدي٨م وإن شمّمقف ه١مٓء ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس رقم٤مي٦م عم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل وإقماملوحم٤مومٔم٦م قمغم ُم٤م دل قمٚمٞمف فم٤مهره٤م ُمع حت٘مٞمؼ سم٤مـمٜمٝم٤م
 -ويمالُمٝمؿ ُمقضمقد ذم اًمًٜم٦م وصٜمٗمقا ومٞمٝم٤م اًمٙمت٥م".

1

واٟمٔمر إمم ُم٤م ىم٤مل اًمذهٌل قمـ ؾمٝمؾ اًمتًؽميُ" :مـ أقمٞم٤من اًمِمٞمقخ ذم زُم٤مٟمف ،يٕمد ُمع اجلٜمٞمد
وًمف يمالم ٟم٤مومع ذم اًمتّمقف واًمًٜم٦م ،ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل ي٘مقلُ :مـ أراد اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة ومٚمٞمٙمت٥م احلدي٨م ،وم٢من ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة .ىمٚم٧م -أي اًمذهٌل :-هٙمذا يم٤من
ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م ذم طمرصٝمؿ قمغم احلدي٨م واًمًٜم٦م ٓ ،يمٛمِم٤ميخ قمٍمٟم٤م اجلٝمٚم٦م اًمٌٓمٚم٦م إيمٚم٦م
اًمٙمًٚم٦م ،وسمٚمٖمٜم٤م أٟمف أشمك إمم أيب داود اًمًجًت٤مين ُمّمٜمػ اًمًٜمـ ،وم٘م٤مل :أريد أن خترج زم
ًمً٤مٟمؽ هذا اًمذي طمدصم٧م سمف أطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمتك أىمٌٚمف ).وم٠مظمرضمف
ًمف وم٘مٌٚمف.
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل" :إن سمٕمض اًمّمقومٞم٦م قمغم احلؼ ،وٓ ؿمؽ أن ُمٜمٝمؿ ُم٤م هق قمغم
اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ".

1

 تُاٌ تهثُص انجهًُح فٍ تأضُص تذػهى انكاليُح2
 -أظىاء انثُاٌ  -انشُمُطٍ  -د ٤
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
وأُم٤مم هذه اًمٜم٘مقل اًمقاوح٦م اًمٍمحي٦م ،اًمقاقمٞم٦م احلّمٞمٗم٦م ٓ ،جي٥م أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع ـم٤مئٗم٦م
وـمري٘م٦م ذات قمراىم٦م وأص٤مًم٦م ،وو٤مرسم٦م ذم قمٛمؼ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،هبذا اجلٝمؾ وهذا اًمتجٜمل
وهذه اًمًٓمحٞم٦م وىمٚم٦م اإلٟمّم٤مف ،وًمٜمٕمٚمؿ أن هذا ٓ يٗمٞمد ُمًت٘مٌٚمٜم٤م أسمدً ا طمٞمٜمام ٟمتٝمؿ سمٕمْمٜم٤م
قمدوا ًمدو ًدا.
وٟمٜمٕم٧م همػمٟم٤م سم٤مجلٝمؾ وٟمتخذه ً
واًمّمقومٞم٦م شمٕمد ُمـ أيمثر اعمذاه٥م واًمٓمرق اًمتل يتٗمرع قمٜمٝم٤م وُمٜمٝم٤م صقر ُمتٕمددة وُمتٌ٤ميٜم٦م
وخمتٚمٗم٦م ،طمتك شمٙم٤مد شمٙمقن دٟمٞم٤م وطمده٤م ،ومٛمٜمٝم٤م أهؾ احلؼ وأهؾ اجلٝم٤مد ،وُمٜم٤م اعمتٌع اعمتًٜمـ،
وُمٜمٝم٤م اعمٌتدع ذم اعمٗمرط اعمٞم٤مل ًمٚمخراوم٦م ،وُمٜمٝم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٤محلٚمقل وآحت٤مد ،وُمٜمٝم٤م
اعمتٛمًٙمقن سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وُمٜمٝم٤م اًمًذج واًمدراويش أهؾ اعمقاًمد واحليات اًمراىمّمقن
اعمتاميٚمقن ،وُمٜمٝم٤م قمِم٤مق اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٖم٤مئٛم٦م اعمٌٝمٛم٦م ،وُمٜمٝمؿ اًمٕم٤مؿم٘مقن ًمٚمٓمٖم٤مة واعمًٌحقن
سمحٛمدهؿ ،واًمدائرون ذم ومٚمٙمٝمؿ ،وُمٜمٝمؿ اًمث٤مئرون إسمٓم٤مل إطمرار ،وُمٜمٝمؿ اعمٜمٌٓمح اًمٙمذوب
اًمدضم٤ملً ..مٙمـ احل٘مٞم٘م٦م شمٗمرض ٟمٗمًٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م وهل أن ُم٤م همٚم٥م قمغم اًمٓمريؼ اًمّمقذم ضمٝمٚمتف
وأدقمٞم٤مئف ،طمتك ُم٤م قمدٟم٤م ٟمرى إٓ ىمٚمٞمال ُمـ أصح٤مب اًمًٜم٦م وآشمٌ٤مع ،وًمٙمـ هذا ٓ يٓمٚم٘مٜم٤م أسمدً ا
ذم دواُم٦م اإلٟمٙم٤مرُ ،متح٤مُمٚملم قمغم يمؾ ُمـ يٜمتً٥م ًمٚمٓمريؼ ،طمتك وًمق يم٤من ُمـ اعمٕمتدًملم
اًم٘م٤مؾمٓملم.

أدعياء ال أولياء
ٟمٕمٚمـ دائام أٟمٜم٤م ٓ ٟمح٤مرب اًمتّمقف وٓ ٟمٛم٘متف وٓ ٟمًخط قمغم أصح٤مسمف أو ٟمٕم٤مدهيؿ قمغم ـمقل
اخلط ،يمام ئمـ اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ ،ويمٞمػ ٟمٕم٤مديف وهق قمٚمؿ قمٔمٞمؿ ،وراومد يمٌػم ُمـ رواومد صم٘م٤مومتٜم٤م
اإلؾمالُمٞم٦م وشمراصمٜم٤م احلْم٤مري ،سمؾ هق اعمٕمٜمك اعمٛمثؾ ًمٚمحٞم٤مة اًمروطمٞم٦م ذم اإلؾمالم واًمّمقرة اعمثغم
ًمٚمزهد واًمِمٗم٤مومٞم٦م واًمٕمٗم٦م واًم٘مٜم٤مقم٦م ؟!
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وم٠ميـ اإلؿمٙم٤مل إذن وُمـ أيـ يتنب هذا اًمٔمـ اًمٕمدائل ًمٚمتّمقف وأهٚمف ،وهق اًمذي ٓ
أؾم٤مس ًمف ؟!
وضم٥م قمغم اًمّمقومٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ وسم٤مدئ ذي سمدء ،أن يدريمقا :أن اًمتّمقف يمٙمؾ رء ذم احلٞم٤مة،
ومٞمف اًمٖم٨م واًمًٛملم ،واًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح ،واًمّمقاب واخلٓم٠م ،وأن اًمتّمقف ُمـ أيمثر إؿمٞم٤مء
اًمتل ؿم٤مهب٤م اًمتِمقيش واًمتٚمٗمٞمؼ واًمتزيٞمػ ،طمتك يزوغ قمـ طم٘مٞم٘متف اًمً٤مُمٞم٦م ،ويزج سمف ذم قم٤ممل
اخلراوم٤مت واخلزقمٌالت واهلرـم٘م٤مت واًمِمٓمح٤مت ،وأُم٤مم هذا اًمتداظمؾ اًمِم٤مئؽ ،يم٤من ٓسمد ُمـ
اًمتٗمريؼ ذم احلٞم٤مة اًمّمقومٞم٦م سملم اخلٓم٠م واًمّمقاب ..سملم إدقمٞم٤مء وإصالء ..سملم اجل٤مديـ ومٞمف
واًمالقمٌلم سمف ،ويم٤من ٓسمد أن ٟمٙمرر هذه اجلٛمٚم٦م وٟمٕمٞمده٤م قمغم ُمً٤مُمع اعمٜمّمتلم ومٜم٘مقل:
(اًمتّمقف احل٘مٞم٘مل) واًمتل ٟمٕمٜمل هب٤م أن هٜم٤مك شمّمقف همػم طم٘مٞم٘مل وزائػ وهمػم ُم٘مٌقل ،وهق
اًمرأي اًمذي ٓ يٛمٙمـ اهلروب ُمٜمف أو اًمتٖم٤مومؾ قمـ طم٘مٞم٘متف ا ُعمًت٘مرة ،سمؾ هق ُم٤م ومٓمـ إًمٞمف يمٌ٤مر
إوًمٞم٤مء واًمٕمٚمامء ُمـ اًمّمقومٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ،ومٞمحٙمل اإلُم٤مم اًمِمٕمراين ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت شم٠ميمٞمد ًا
يمٌػم ًا قمغم هذا اعمٕمٜمك اًمذي يؼمئ اًمتّمقف احل٘مٞم٘ملُ ،مـ يمؾ اًمٌدع واًمِمٓمح٤مت واعمحدصم٤مت
اًمتل أشمك هب٤م اعمٌتدقملم واعمخ٤مسمٞمؾ ،طمتك خيرضمقا هبذا اًمٓمريؼ اًمٕمٔمٞمؿ قمـ ُمً٤مره اًم٘مقيؿ
اًمّمحٞمحً ،مٞمٙمقن رُمزا ًمٚمٌاله٦م واًمٖمٗمٚم٦م واجلٜمقن واًمالوقمل واًمالُمٕم٘مقل.
ًم٘مد صحٌ٧م رضم ً
ال ُمٜمٝمؿ ورأيتف يمٚمام ؿم٤مهد جمذوسم ً٤م أو جمٜمقٟم ً٤م يتٛمًح سمف ،ويٕمت٘مد ومٞمف اًمقٓي٦م
ويً٠مًمف أن يدقمقا ًمف ،واعمجٜمقن إٟمً٤من ُمًٙملم ُمًٚمقب اإلرادة واًمٕم٘مؾ وٓ يًتٓمٞمع أن يّمؾ
إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمدوهنام ،ومٙمٞمػ إذن يٙمقن وًم ًٞم٤م ُمٌ٤مريم ً٤م؟!
وأُم٤م هذه اًمٜمٔمرة اًمتل أووحٜم٤مه٤م ،يم٤من ٓسمد ًمٜم٤م ُمـ اًمدوم٤مع قمـ اًمتّمقف احل٘مٞم٘مل ،وًمٗم٧م
اجلامهػم سمٜمققمٞمف اعم٘مٌقل واعمرومقض ،واًمقىمقف سمٙمؾ ىمقة أُم٤مم ُمـ حي٤موًمقن اظمؽماىمف سم٤مًمٌدع
واًمنميمٞم٤مت ،اًمتل ُم٤م أشمك هب٤م أىمٓم٤مب اًمتّمقف أٟمٗمًٝمؿ ،طمتك أٟمؽ ًمق شم٤مسمٕم٧م جمٚم٦م اًمتّمقف
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اإلؾمالُمل ،اًمتل شمّمدره٤م ُمِمٞمخ٦م اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍمً ،مرأي٧م طم٤مهل٤م سمريء مم٤م شمٗمٕمٚمف
اًمٓمرق ورضم٤مهل٤م اًمذيـ يٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م ،طمتك يمٚمٛم٦م (ُمدد) اًمتل شمِم٤مع قمغم أًمًٜم٦م اعمتّمقوم٦م
ويٓمٚمٌقن هب٤م اًمٖمقث ُمـ همػم اهلل ،يم٠من ي٘مقل أطمدهؿُ :مدد ي٤م طمًلم ،أو ُمدد ي٤م سمدوي ،شمؼمأت
ُمٜمٝم٤م اعمجٚم٦م ورومْمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد زيمل إسمراهٞمؿ رائد اًمٕمِمػمة اعمحٛمدي٦م ذم أسمجديتف قمـ
اًمتّمقف اإلؾمالُمل ،وىم٤مل :اعمدد ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اهلل ،مم٤م جيٕمٚمؽ ذم طمػمة ًمتً٠مل ٟمٗمًؽ أيـ
ه١مٓء ُمـ هذه إشمٌ٤مع اًمْم٤مًم٦م اًمِم٤مردة ؟
عم٤مذا ٓ يتٌٕمقهنؿ وي١مصمرون أهقاءهؿ قمغم احلؼ؟!
وه٤م ىمد سم٤مٟم٧م ٟمٔمرشمٜم٤م وووح ُمٗمٝمقُمٜم٤م ،وُمـ صمؿ ٓ حيؼ ٕطمد سمٕمده٤م أن يتٝمٛمٜم٤م سمٕمداء اًمتّمقف
وطمرسمف وآٟمت٘م٤مص ُمـ أهٚمفٟٕ ،مٜم٤م وم٘مط ٟمرومض أدقمٞم٤مءه اًمذيـ شمٗمٜمٜمقا ذم ـمٛمس ضمالًمف،
وحتريػ آصم٤مره اًمرسم٤مٟمٞم٦م وصمامره اًمروطم٤مٟمٞم٦م ،وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜمل أوضمف اًمدقمقة ًمٙمؾ صقذم ص٤مدق
وُمريد طمر ،أن يٛمد اًمٞمد ويِم٤مرك ذم ُمقيم٥م اًمتّمحٞمح ،ويً٤مهؿ سمٕمزيٛم٦م وإسار ذم قمٛمٚمٞم٦م
اًمتٜم٘مٞم٦م واًمتٜم٘مٞمح ،وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ  :اًمتٓمٝمػم طمتك يّمٗمق اًمٓمريؼ وجيٚمق ُمـ ؿملم إدقمٞم٤مء.
ويٌدو ُمـ ظمالل اًمؽماث اًمّمقذم وطمدي٨م أقمالُمف أن اعمِمٙمٚم٦م ىمديٛم٦م ،وأن هذا اًمٓمريؼ
يِمقسمف إظمالط اعمختٚمٗم٦م ،ومٛمٜمٝم٤م اًمّم٤مدق اعمٕمؼم قمٜمف واًمقاقمل حل٘مٞم٘متف ،وُمٜمٝم٤م اًمدقمل اعمدًمس
اًمذي يّمػم قمٌئ٤م قمٚمٞمف ،وىمد أووح اإلُم٤مم اًمٖمزازم هذا ذم إطمٞم٤مئف طمٞمٜمام ذيمر أصٜم٤مومٝمؿ ،ومٙم٤من مم٤م
ىم٤مل ":اعمتّمقوم٦م ،وُم٤م أهمٚم٥م اًمٖمرور قمٚمٞمٝمؿ ،واعمٖمؽمون ُمٜمٝمؿ ومرق ،ومٗمرىم٦م ُمٜمٝمؿ ُمتّمقوم٦م أهؾ
اًمزُم٤من ،إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل اهمؽموا سم٤مًمزي واهلٞمئ٦م ،ومِم٤مريمقا اًمّم٤مدىملم ُمـ اًمّمقومٞم٦م ذم زهيؿ
وهٞمئتٝمؿ ،وذم أًمٗم٤مفمٝمؿ وذم آداهبؿ وىمراءهتؿ واصٓمالطم٤مهتؿ ،وذم أطمقاهلؿ اًمٔم٤مهرة ذم اًمًامع
واًمرىمص واًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واجلٚمقس قمغم اًمًج٤مداتُ ،مع إـمراق اًمرأس وإدظم٤مًمف ذم
اجلٞم٥م يم٤معمتٗمٙمر ،وذم شمٜمٗمس اًمّمٕمداء ،وذم ظمٗمض اًمّمقت ذم احلدي٨م ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ
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اًمِمامئؾ واهلٞمئ٤مت ،ومٚمام شمٙمٚمٗمقا هذه إُمقر وشمِمٌٝمقا هبؿ ومٞمٝم٤م فمٜمقا أهنؿ صقومٞم٦م ،ومل يتٕمٌقا
أٟمٗمًٝمؿ ىمط ذم اعمج٤مهدة واًمري٤مو٦م وُمراىمٌ٦م اًم٘مٚم٥م وشمٓمٝمػم اًمٌ٤مـمـ واًمٔم٤مهر ُمـ أصم٤مم اخلٗمٞم٦م
واجلٚمٞم٦م ..يمؾ ذًمؽ ُمـ أوائؾ ُمٜم٤مزل اًمتّمقف.
وًمق ومرهمقا قمـ مجٞمٕمٝم٤م عم٤م ضم٤مز هلؿ أن يٕمدوا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،يمٞمػ ومل حيقُمقا طمقهل٤م ،ومل
يًقُمقا أٟمٗمًٝمؿ ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م؟ سمؾ شمٙم٤مًمٌقا قمغم احلرام واًمِمٌٝم٤مت وأُمقال اًمًالـملم.
وومرىم٦م أظمرى زادت قمغم ه١مٓء ذم اًمٖمرور ،إذ ؿمؼ قمٚمٞمٝمؿ آىمتداء ذم سمذاذة اًمثٞم٤مب واًمرى
سم٤مًمدون ،وأرادت أن شمتٔم٤مهر سم٤مًمتّمقف ،ومل جيدوا سمدً ا ُمـ اًمتزيل سمزهيؿ ،ومؽميمقا احلرير
وإسمريًؿ ،وـمٚمٌقا اعمرىمٕم٤مت اًمٜمٗمٞمً٦م واًمٗمقط اًمرومٞمٕم٦م ،واًمًج٤مدات اعمّمٌقهم٦م ،وًمًٌقا ُمـ
اًمثٞم٤مب ُم٤م هق أرومع ىمٞمٛم٦م ُمـ احلرير وإسمريًؿ ،وفمـ أطمدهؿ ُمع ذًمؽ أٟمف ُمتّمقف سمٛمجرد
ًمقن اًمثقب ويمقٟمف ُمرىمٕم٤م ،وٟمز أهنؿ ًمقصمقا اًمثٞم٤مب ًمئال يٓمقل قمٚمٞمٝمؿ همًٚمٝم٤م يمؾ ؾم٤مقم٦م إلزاًم٦م
اًمقؾمخ ،وإٟمام ًمًٌقا اعمرىمٕم٤مت إذ يم٤مٟم٧م صمٞم٤مهبؿ خمرىم٦م ،ومٙم٤مٟمقا يرىمٕمقهن٤م وٓ يٚمًٌقن اجلديد.
وومرىم٦م أظمرى ادقم٧م قمٚمؿ اعمٕمروم٦م وُمِم٤مهدة احلؼ وجم٤موزة اعم٘م٤مُم٤مت وإطمقال واعمالزُم٦م ذم
قملم اًمِمٝمقد ،واًمقصقل إمم اًم٘مرب ،وٓ يٕمرومقن هذه إُمقر إٓ سم٤مٕؾم٤مُمل وإًمٗم٤مظ".

1

يّمٞمٌٜمل شمقشمر سم٤مًمغ يمٚمام ىم٤مسمٚم٧م ؿم٤م ًسم٤م ُمتديٜمً٤م أو رضمال يٜمتً٥م ًمٚمتٞم٤مر اًمديٜمل ،وىمد ومٝمؿ أن ُمـ
أؾم٤مؾمٞم٤مت اٟمتّم٤مره ًمإلؾمالم واًمدوم٤مع قمٜمف ،أن يّم٥م قمغم اًمتّمقف واًمّمقومٞم٦م ضم٤مم همْمٌف،
وجيٕمٚمٝمام ذم ُمرُمك هجقُمف وٟمػماٟمف.
وٓ ٟمٕمرف هؾ ٟمجد اًمٕمذر هل١مٓء اعمُ ِتٝمٛملم ،طملم مل ئمٝمر أُم٤مُمٝمؿ وذم سمٚمداهنؿ إٓ هذا اًمٜمقع
اًمٌدقمل ،وُمـ صمؿ ؾمٞمٓمرت قمغم قم٘مقهلؿ هذه اًمّمقرة اًمٕمدواٟمٞم٦م ،أم يرضمع ذًمؽ جلٝمٚمٝمؿ وىمٚم٦م
ىمراءهتؿ ودراؾمتٝمؿ ًمٕمٚمؿ اًمتّمقف وـمري٘مف ورضم٤مًمف؟!
1

 -إحُاء ػهىو انذٍَ
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رُمزا صقوم ًٞم٤م قم٤مىمال،
وه٤م ٟمحـ يمؾ يقم ويمٚمام أوهمٚمٜم٤م ذم اًم٘مراءة واعمٕمروم٦م واعمدارؾم٦مٟ ،مٙمتِمػ ً
ؾمخر ىمٚمٛمف وٟمّمحف وومٙمره ًمٌٞم٤من اًمتّمقف احلؼ ،ووقمظ اعمٌتدقملم اعمخروملم اًمذيـ يِمقهقن
اًمٓمريؼ واإلٟمٙم٤مر اًمِمديد قمٚمٞمٝمؿ.
ُم١مظمرا قمـ اًمزقمٞمؿ اًمثقري قمٌد اهلل اًمٜمديؿ ،واًمذي ّ
شمٙمِمػ زم أٟمف صقذم ُمـ
ًم٘مد يم٤مٟم٧م ىمراءيت
ً
أقمٞم٤من اًمّمقومٞم٦م ،ومٗمل إطمدى ُم٘م٤مٓشمف يٕمرف اٟمتامءاشمف ومٞم٘مقل" :إٟمف قمٌداهلل اًمٜمديؿ اإلدريز
احلًٜمل إؿمٕمري اًمِم٤مومٕمل اخلٚمقيت اإلؾمٙمٜمدري" ومٝمق إذن يذيمر اٟمتامءه اًمّمقذم واٟمتً٤مسمف إمم
اًمٓمري٘م٦م اخلٚمقشمٞم٦م ،ىمٌؾ ذيمر اٟمتامئف ًمٚمٛمذه٥م اًمِم٤مومٕمل.
ًمٙمـ اٟمتً٤مسمف هلذا اًمتٞم٤مر اًمروطمل ،يم٤من ىم٤مئام قمغم اعمرضمٕمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وآًمتزام سم٤مًمتّمقف
يمٓمريؼ ًمتٝمذي٥م اًمٜمٗمقس وآرشم٘م٤مء سم٤مًمروح ،ورهمؿ إيامٟمف اًمٕمٛمٞمؼ سم٠مص٤مًم٦م اًمتّمقف ،مل يٗمتف أن
هي٤مضمؿ اعمٜمتًٌلم إًمٞمف ممـ ي٘مؽمومقن اعمٜمٙمرات واًمٌدع واخلراوم٤مت ،ومٞم٘مقل ذم جمٚمتف (إؾمت٤مذ):
"وأيـ هذه إصقل اًمنميٗم٦م مم٤م ٟمراه أن ُمـ اخلروج قمـ احلدود ،واؾمتٌدال اًمًٜم٦م سم٤مًمٌدقم٦م،
وشمرك اًمنمع هبقى اًمٜمٗمس ،واًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى دقمقى سمٕمض إؿمٞم٤مخ واٟمتح٤مًمف ُم٤م يي
سم٤مًمٕم٘مٞمدة ،وإوالًمف اًمٕم٤مُم٦م ،سمام يٜم٘مٚمف إًمٞمٝمؿ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ُمدقمٞم٤م وصقًمف إًمٞمف ُمـ ـمريؼ اًمٗمتح
واإلهل٤مم ،وم٘مد يمثرت اًمٜمحؾ واًمٌدع ،وؾمٛمٕمٜم٤م ذم أىمقاهلؿ ُم٤م ًمٞمس ُمـ ديٜمٜم٤م وٓ ي٘مقل سمف أهؾ
ديـ آظمر ،اًمٚمٝمؿ إٓ قمٜمد اًمٌقذي٦م ُمـ اعمجقس ،وم٢من هلؿ أىمقآ شمِمٌف أىمقال اًم٘م٤مئٚملم سمقطمدة
اًمقضمقد وهؿ ٓ يدرون ُمٕمٜمك اًم٘مقل سم٤مًمقطمدة"
صمؿ يٕمرج ومٞم٘مقل" :ومٝمال اختذ اًمٜم٤مس ـمري٘م٦م ًمٚمٛمقاًمد واعمج٤مًمس همػم هذه اًمٓمري٘م٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م؟
وهال رضمع ه١مٓء اجلٝمٚم٦م قمـ سمدقمٝمؿ واًمتزُمقا ـمرق أؿمٞم٤مظمٝمؿ اًمذيـ يدقمقن أهنؿ قمغم
آصم٤مرهؿ؟! وُم٤م هؿ إٓ ذم أيدي اًمِمٞم٤مـملم ،يٚمٕمٌقن هبؿ يمٞمػ يِم٤مؤون ..إهنؿ إن مت٤مدوا ذم
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هبت٤مهنؿ واومؽمائٝمؿ قمغم اهلل ورؾمقًمف ،اوٓمررٟم٤م ًمٙمت٤مسم٦م رؾم٤مًم٦م ذم قم٘مٞمدهتؿ وومً٤مده٤م وأوردٟم٤م
أىمقال أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م ،وشمٙمٗمػم اًم٘م٤مئٚملم سمقطمدة اًمقضمقد".
ىم٤مل اًمٜمديؿ هذا اًمٙمالم ،ومٜمحـ أن أُم٤مم صقذم ُمـ اًمّمقومٞم٦م احل٘م٦م اعمتح٘م٘م٦م ،ورضمال ُمـ
رضم٤مهل٤م اعمث٘مٗملم اًمقاقملم اًمٗم٤ممهلم سمجالء طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمريؼ ،وٟمّم٤مقم٦م قمٚمٛمف وسمراءشمف ُمـ هذا اهلراء
اًمذي شم٘مدُمف اًمٞمقم يمثػم ُمـ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ،ومِمقهقا ُمً٤مره وأومًدوا صقرشمف.
وٟمحـ إذ هن٤مضمؿ هذه اًمٗمئ٤مت ،وم٢مٟمٜم٤م ٓ هن٤مضمؿ اًمتّمقف ،وإٟمام ٟمداومع قمٜمف وٟمح٤مول ضمالءه مم٤م
قمٚمؼ سمف ُمـ ؿمٌٝم٤مت وأوزارٟ ،محـ ًمًٜم٤م أقمداء اًمتّمقف ،وًمٙمٜمٜم٤م ُمـ مح٤مشمف اًمراومْمقن أن
يًت٘مؾ سمف ه١مٓء اجلٝم٤مل ،ومٞمذهٌقا سمجامًمف وؾمٛمٕمتف وشم٤مرخيف وأصمره.
أىمرر سمٙمؾ ؿمج٤مقم٦م :إن اًمذيـ يٜمٙمرون اًمتّمقف مجٚم٦م ٓ ،يٗمرىمقن ؿمٞمئ٤م قمـ ه١مٓء اًمذيـ
قمٔمٞمام وشمرا ًصم٤م قمري ً٘م٤م ،وـمري ً٘م٤م ٓ
قمٚمام
ً
ي٘مؽمومقن ومٞمف اًمٌدع واخلراوم٤مت ،طمٞمٜمام ٟمراهؿ وهؿ هيدُمقن ً
يٜم٤مدي إٓ سم٤مًمزهد وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وـمٝم٤مرة اًمروح ،وهل ضم٤مٟم٥م قمٔمٞمؿ ذم اإلؾمالم ٓ يٜمٙمره إٓ
ضم٤مهؾ ،وؾم٤مُمح اهلل سمٕمْمٝمؿ طمٞمٜمام أدظمٚمقا قمغم إُم٦م هذا اًمٗمٝمؿ اعمٕمٞمقب اعمٜم٘مقص ،ومجٕمٚمقا
يمؾ يمٚمٛم٦م خت٤مًمػ يمٚمٛم٦م ؾمٚمٗمل سمدقم٦م ووالًم٦م وُمٜمٙمر قمٔمٞمؿ!.

أضرحح وأوهام
اًمٕمّمقر اعم٤موٞم٦م ُمـ أي٤مم اًمٗم٤مـمٛمٞملم ،رُمتٜم٤م سمٙمثػم ُمـ اجلٝم٤مٓت اًمتل أومًدت ذوق اعمٍميلم
اًمديٜمل ،وأيمثر هذه اجلٝم٤مٓت أٟمقاع ُمـ اخلراوم٤مت واًمٓمٌ٤مئع اًمتل ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٕم٘مٞمدة
اًمًٜمٞم٦م ،وُمـ اعمحزن أن أرسم٤مب اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م اًمٌدقمٞم٦م ،شمٚم٘مقا هذه اخلراوم٤مت ،وشمٌٜمقا
ُمٔم٤مهره٤م ،دون اًمتثٌ٧م ُمـ أص٤مًمتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م ،أم اٟمتامئٝم٤م ًمٚمٌدع اًمتل يرومْمٝم٤م اًمديـ!.
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وُمٜم٤مخ اًمد راويش اًمٕم٤مم ذم اًمٕم٤ممل اًمّمقذمُ ،مٜم٤مخ ٓ أصؾ ًمف ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م ،وإٟمام هق ٟمٛمط
ديٜمل ؿمٞمٕمل ،شمٚم٘مٗمف اجلٝمالء ودجمقه سم٤مًمتّمقف ،اًمذي يٕمد ُمـ أيمثر اًمتقضمٝم٤مت ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمروح
اًمتِمٞمع ،إن مل حيٙمٛمف قمٚمؿ وي٘مٞمده ذع.
ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمثرة إضطم٦م اعمٜمتنمة ُمٜمذ قمٝمقد هم٤مسمرة ،وٓ يٕمٚمؿ أطمد شم٤مرخيٝم٤م وٓ أصقل
أصح٤مهب٤م ،وٓ شمقضمد أدٟمك وٓ أىمؾ ُمٕمٚمقُم٦م شمٗمٞمد سمت٤مريخ أصح٤مب يمثػم ُمـ هذه إضطم٦م،
وذم ىمريتل سمٛمح٤مومٔم٦م اعمٜمقومٞم٦م ،ضيح عم٤م يًٛمك سم٤مًمِمٞمخ اًمقروري ،ي٘م٤مم ًمف ُمقًمد يمؾ قم٤مم ،وإذا
ؾم٠مًم٧م أو سمحث٧م قمـ أصؾ هذا اًمييح ،أو شم٤مريخ ص٤مطمٌف ،وم٢مٟمؽ ٓ هتتدي إمم رءً ،مٙمـ
يٌ٘مك اعم ٝمؿ أٟمف ضيح ،ويٌدو أن اًم٘مرى ُمٜمذ قمٝمقد هم٤مسمرة ،يم٤مٟم٧م حتـ ًمًٌ٤مق ضم٤مراهت٤م ُمـ
وُمريمزا ديٜم ًٞم٤م ،شم٘م٤مم طمقًمف اعمقاًمد
حي٤م ،يّمٜمع هل٤م ه٤مًم٦م اًمقٓي٦م،
ً
اًم٘مرى إظمرىً ،متٛمتٚمؽ ض ً
اًمًٜمقي٦م اًمتل شمثري احلريم٦م آىمتّم٤مدي٦م ،وآٟمتٕم٤مش اًمٜمٗمز ًمدى اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ احل٘م٥م ،وذم
اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم اًمِمٕمراين ،يمٜم٧م أىمرأ ومٞمف قمـ سمٕمض إوًمٞم٤مء ،ومدهِم٧م مم٤م ىمرأت
طمٞمٜمام وضمدشمف ي٘مقل :وهق ُمـ سمٚمدة اًمٌ٤مضمقر سمجقار هس اًمٚمٞم٤من ،واًمٌ٤مضمقر ُمريمز يمٌػم ُمـ
ُمرايمز حم٤مومٔم٦م اعمٜمقومٞم٦م ،وهس اًمٚمٞم٤من ىمري٦م يمٌػمة ُمٕمرووم٦م وُمِمٝمقرة ،وحتقًم٧م أن إمم ُمديٜم٦م،
ويم٤مٟم٧م اًمدهِم٦م أن هذه اًمٌالد سمٜمٗمس ُمًٛمٞم٤مهت٤م ُمـ زُمـ اإلُم٤مم اًمِمٕمراين اًمذي ُمرت قمٚمٞمف
ُمئ٤مت اًمًٜملم.
وُمـ صمؿ يم٤من ٓسمد ًم٘مريتٜم٤م ُمـ وزم يرىمد ضمثامٟمف ذم ضيح سم٠مروٝم٤م ،وٓ يٕمرف أطمد ُمـ هق؟
وٓ إمم ُمـ يٜمتٛمل؟ وٓ ُمـ أيـ ضم٤مء؟!
ويمكم إيامن أن أطمدً ا ًمـ هيتدي ًمٌمء أسمدً ا ،طمتك ًمق ىم٣م ؾمٜملم قمٛمره ذم اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م،
ٕن اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٝمقد اعم٤موٞم٦م ،وًمًٞم٤مدة إُمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م ،وهمٚمٌ٦م اهلقى اًمِمٞمٕمل ،مل يٙمقٟمقا
قمغم درضم٦م طمّمٞمٗم٦م ُمـ احلٙمؿ قمغم إوًمٞم٤مء احل٘مٞم٘مٞملم ،ومٚمٛمجرد أن يروا رضمال ـمٞم ًٌ٤م ُمٝمٚمٝمؾ
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اًمثٞم٤مب ،ذاهؾ اًمٕم٘مؾ ،و يًػم طم٤مذم اًم٘مدُملم ،يًٞمؾ ًمٕم٤مب ومٛمف ،وخيرف ذم يمالُمف ،وم٢من اجلٌ٤مه
شمٜمحٜمل ًمف ،وإيدي شمتٛمًح سمف ،ويزقمؿ أهؾ إهقاء أٟمف ُمـ ظمٚمص إوًمٞم٤مء !.وإذا ُم٤مت
أىمٞمٛم٧م قمٚمٞم ف اًم٘مٌ٤مب ،ودومـ ذم أقمغم إضطم٦م وص٤مر ًمف ُمقًمد ُمٕمروف جيٛمع اعمقًمٕملم سم٤معمقاًمد
ؾمٜمق ًي٤م.
اًمٗمٞمٚمًقف اًمٙمٌػم قمٌد اًمرمحـ سمدوي ،يروي ذم ُمذيمراشمف ُم٤م يم٤من ذم سمٚمدشمف وهق صٖمػم ومٞم٘مقل:
"يم٤مٟم٧م ًمديٜم٤م ـمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م ،ي٘مقُمقن يمؾ أؾمٌقع سمحٚم٘م٤مت ًمٚمذيمر ذم هدوء وؾمٙمٞمٜم٦م ،وًمٙمـ
اهلزة اًمديٜمٞم٦م ،يم٤مٟم٧م شم٘مقم طمٞمٜمام يٗمد إمم اًم٘مري٦م ،أطمد ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م اًمقاومديـ ُمـ أُم٤ميمـ
ظمّمقص٤م طمٞمٜمام ي٘م٤مم ُمقًمد وزم اًم٘مري٦م اًمِمٞمخ اًمنمسم٤ميص ،ويم٤من
ٟم٤مئٞم٦م ،ويم٤من ىمدوم ه١مٓء
ً
اًمِمٞمخ اًمقاومد يٚمج٠م ٕقمامل اًمِمٕمٌذة إمم اًمتِمٜم٩م واًمرسمط واًمتِمٜم٩م ،هق إطمداث ٟمقع ُمـ اًمِمٚمؾ
اًمقمهل ذم ضمًؿ ؿمخص ،واًمرسمط هق إطمداث اًمٚمٕمٜم٦م قمٜمد ُمـ يًخط قمٚمٞمف هذا اًمِمخص،
ويتؿ اإلحي٤مء ذم إُمريـ سم٤مًمتٝمديد واًمققمٞمد سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمْمخٛم٦م ،يٍمخ هب٤م اًمِمٞمخ سمّمقت
ُمروع يثػم اًمرقم٥م ذم ٟمٗمس اًمِمخص اعمٓمٚمقب إطمداث ذًمؽ اًمت٠مصمػم ومٞمف".
صمؿ ي٘مقل" :ويم٤من يٓمقف سم٤مًم٘مرى سمٕمض اعمِم٤ميخ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٓمري٘م٦م اًمروم٤مقمٞم٦م ،ويتٛمٞمزون
سم٤مإلشمٞم٤من سمٌٕمض ظمقارق اًمٕم٤مداتُ ،مثؾ اؾمتخراج اًمثٕم٤مسملم ُمـ ؾم٘مقف اًمٌٞمقت وُمـ خم٤مسمئٝم٤م ذم
اجلدران ،وهمرز اعمًالت وذم إسمر ـمقيٚم٦م وخٛم٦م شمًتٕمٛمؾ ذم ظمٞم٤مـم٦م إيمٞم٤مس واًمزيم٤مئ٥م
واًمريم٤مئ٥م ،ذم إصداغ دون أن يٜمت٩م قمـ ذًمؽ ؾمٞمالن دُم٤مء ،وهمرز ؾمـ اًمًٞمػ ذم اًمرىمٌ٦م
وريمقب اًمِمٞمخ قمغم يمتٗمل ص٤مطم٥م هذه اًمرىمٌ٦م ،دون أن يٜمٗمذ هذا اًمًٞمػ ومٞمٝم٤م ،ويمٚمٝم٤م
ؿمٕمقذات ُمٗمْمقطم٦م يمٜم٤م وٟمحـ صٖم٤مر ٟمٜمٌٝمر هل٤م اٟمٌٝم٤مرا وٟمًتٛمر ذم احلدي٨م قمٜمٝم٤م ـمقال أؾم٤مسمٞمع
قمديدة سمٕمد رطمٞمؾ اًمِمٞمخ اجلقال".
أُم٤م اًمِمٞمخ اًمقزم ص٤مطم٥م اًمييح ومٞم٘مقل سمدوي:
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" واًمِمٞمخ اًمنمسم٤ميص هذا أؾمٓمقرة ،ويزقمؿ اًمٜم٤مس أن هذا اًمييح ًمقزم جم٤مهد ُمـ أهؾ
ذسم٤مص ،اؾمتِمٝمد ذم احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمً٤مسمٕم٦م ،اًمتل ىم٤مم هب٤م ًمقيس اًمت٤مؾمع قم٤مم 1249م
ومدومـ ذراقمف ذم دُمٞم٤مط وضمًٛمف ذم ذسم٤مص ،وأهؾ دُمٞم٤مط ٓ ي٘مرون هبذه إؾمٓمقرة ،وشمٌلم
ًمٜم٤م ومٞمام سمٕمد أن هذا اًمييح ،روم٤مت رضمؾ ص٤مًمح يدقمك إسمراهٞمؿ أسمق ظمٚمٞمؾ ،قم٤مش ذم اًم٘مرن
اعم٤ميض ،وٓ ؿم٠من ًمف سم٤محلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م"
ويٓم٤مًم٥م سمدوي سمٌح٨م شم٤مرخيل عمٕمروم٦م أصقل هذا اًمِمٞمخً ،مٙمٜمف ُمٝمام سمح٨م وومتش ،ومٚمـ يّمؾ
إمم رءٕ ،ن إُمر يم٤من ُمـ دواومع إهقاء واجلٝم٤مًم٦م ٓ أيمثر وٓ أىمؾ!.
وهذه إطمقال يمٚمٝم٤م شمدومع اعمرء دو ًُم٤م أن يردد اًمً١مال اًمقارد سم٤مؾمتٛمرار وهق :أيـ رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصحٌف اًمٙمرام ُمـ هذا اإلؾمالم اًمٖمري٥م واًمقٓي٦م اًمٕمجٞمٌ٦م.؟!
ؿمٞمخ ُمتِمٜم٩م يٕمكم صقشمف وهيدد ويرقمد يم٠مٟمف جمٜمقن ،وروم٤مت ضيح يزقمٛمقن أٟمف وزم ،وٓ
يٕمرف أي رء قمـ هذه اًمقٓي ٦م وشم٤مرخيٝم٤م ويمراُم٤مهت٤م ،وم٤معمٝمؿ أن يٙمقن وزم ذم اًمٜمٝم٤مي٦مً ،مٞمٙمقن
شمٜمٗمٞمً٤م ٕصح٤مب اهلقى سم٤معمقاًمد وإؿم٤مقم٦م اًمٌدقم٦م واخلراوم٦م.
ً
إٟمٜمل يمٕم٤مىمؾ طمٞمٜمام أطمتٗمل سمقزم وأىمدر ُم٘م٤مُمف ُمـ رسمف وأؿم٤مرك ذم ُمقاًمده ،ومالسمد أن يٙمقن زم
قمغم إىمؾ ُمٕمروم٦م ودراي٦م سمٓم٤مقم٦م هذا اًمرضمؾ وضمٝم٤مده ويمراُم٤مشمف ،ورء ُمـ شم٤مرخيف وأظمالىمف،
أُم٤م أن أحتٛمس ًمقهؿ ٓ أقمرف قمٜمف أي رء ،وم٢من قم٘مكم ي٠مسمك أن أؿم٤مرك ذم هذه اخلٓمٞمئ٦م ،وىمٌؾ
أن يتٕمّم٥م اعمٚمتٝمٌقن ًمٚمٗمظ اخلٓمٞمئ٦م ،وم٢مٟمٜمل أىمّمد اخلٓمٞمئ٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م!.
طمٞمٜمام شمٌٍم ىمراٟم٤م اًمريٗمٞم٦م ًمق ىمدر ًمؽ زي٤مرهت٤م ،وأردت أن شمتٕمرف قمغم اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ومٞمٝم٤م،
وم٢مين أٟمّمحؽ أن شمٌح٨م يمذًمؽ وشمتٕمرف قمغم أسمٜم٤مء ؿمٞمقظمٝم٤م ،ومٝمؿ ٓ يتٌٕمقن اًمٓمريؼ يمآسم٤مئٝمؿ،
وأيمثرهؿ همػم ُمٚمتزم ديٜم ًٞم٤مً ،مٙمٜمؽ ًمق ىمدر ًمؽ وأصمرت ُمع أطمدهؿ ً
ٟم٘م٤مؿم٤م طمقل اًمتّمقف ،أو
أٟمٙمرت ُمٜمف سمٕمض اًمٌدع اًمتل يرشمٙمٌٝم٤م آباؤهم سم٤مؾمٛمف ،وم٢مٟمؽ شمرى دوم٤مقم٤م ُمًتٛمٞمت٤م ،وزودا
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قمٜمٞمٗم٤م ،إذ يرُمٞمؽ سم٤مجلٝمؾ واٟمٕمدام اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ،سمؾ شمرى أُم٤مُمؽ وطمِم٤م يريد أن ي٠ميمٚمؽ،
ويم٠مٟمؽ ُمًً٧م ذومف ،واقمتدي٧م قمغم يمراُمتف.
وهٙمذا يٜمت٘مؾ اإليامن سم٤مًمتّمقف ًمدى اًمٙمثػميـ ،سم٤مًمٕمّمٌٞم٦م واًمتحٞمز واشمٌ٤مع أسم٤مء ،وهٙمذا
شمدظمؾ اخلراوم٦م ُمـ اًمٙمٌ٤مر إمم اًمّمٖم٤مر ،ومٞمؽمسمقا قمٚمٞمٝم٤م وشمٜمٛمقا قم٘مقهلؿ قمغم اإليامن سم٤مخلراوم٦م
واًمٌدقم٦م واهلراء.
ُم٤مذا سمؽ أن ًمق أظمذشمؽ ذم رطمٚم٦م ًمٜمتٕمرف ومٞمٝم٤م ؾمقي٤م قمغم رضمؾ ُهمرر سمف وهق صٖمػم ،و ُأًمٌس
قمٚمٞمفً ،مٞمتِمٌع إيامٟمف سم٤مخلراوم٤مت ،ويّمػم اهلذي٤من هب٤م هم٤مي٦م اًمقصقل وُمٕمٚمؿ اإليامن ،ىمدر هلذا
اًمرضمؾ ومٞمام سمٕمد أن يٜمجقا ُمـ ًمقصم٦م اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م ،ويٗمٞمؼ إمم احلؼ ويّمػم ُمـ أئٛم٦م اًمدقمقة.
وهق اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمقيمٞمؾ رمحف اهلل ،ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب اًمِمٝمػم (هذه هل اًمّمقومٞم٦م)
واعمٚم٘م٥م هب٤مدم اًمٓمقاهمٞم٧م.
يم٤من ي٘مقلُ" :م٤م زًم٧م أشمذيمر وأٟم٤م ـم٤مًم٥م ذم ُمٕمٝمد ـمٜمٓم٤م اًمديٜمل ،ذًمؽ اًمِمٞمخ ي٘مًؿ ًمٜم٤م وقمٞمٜم٤مه
خمْمٚمت٤من سم٤مًمدُمقع ،وٟمؼمات صقشمف أصداء قمٛمٞم٘م٦م سمٕمٞمدة اًمٖمقر ُمـ اًمِمجق اًمقهل٤من ،واحلٜملم
اهل٤مئؿ ،واحلرُم٤من اجلريحُ ،ي٘مًؿ ًمٜم٤م أن ذم ضيح قمٌد اًمٕم٤مل ،اعمج٤مور ًمييح اًمٌدوي ،ؿمٕمرة
ُمـ رأس اًمرؾمقل ،وأهن٤م ُمٕملم ظمػم ،وومٞمض سمريم٦م ويٛمـ ،وُمٓم٤مف آُم٤مل وُمٝمقى رضم٤مء ،وأذيمر
أٟمٜمل طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م طمديثف ،ي١ميمده سم٘مًؿ همٚمٞمظ ،ؿمٕمرت سم٘مٚمٌل ويم٠مٟمام يقد أن يٜمِمؼ قمٜمف
اًمّمدرً ،مٞمٝمٗمقا ذم صٌ٤مسمتف اعمٚمٝمقوم٦م ،إمم ُمٕمٌد اًمِمٕمرة ي٘مٌٚمٝم٤م ،سمؾ ؿمٕمرت يم٠مٟمام محٚم٧م اعمالئٙم٦م
إزم سمنمى اخلٚمقد.
وُم٤م زًم٧م أذيمر أيْم٤م أٟمٜمل ؾم٠مًم٧م اًمِمٞمخ ًمٞمٓمٛمئـ ىمٚمٌل قمغم هذا إُمؾ احلٚمق اًمً٤مطمر اًمٗمتٜم٦م،
قمام ضمٕمٚمٝمؿ يقىمٜمقن سمٜمًٌ٦م هذه اًمِمٕمرة إمم رأس اًمٜمٌل إقمٔمؿ ،وم٠مضم٤مب شمقٓه اهلل سمام ىمدمً :م٘مد
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ووٕمٜم٤مه٤م ذم زضم٤مضم٦م ،وأىمٛمٜم٤م طمقهل٤م طمٚم٘م٦م ذيمر وإٟمِم٤مد ،وإذا سم٤مًمِمٕمرة شمذيمر ُمع اًمذايمريـ قمغم
دومٞمػ اًمدومقف ،وأٟم٤مت اًمٜم٤مي٤مت ،واًمٜمٖمؿ اعمٓمرب ،اعمرىمص ُمـ إٟم٤مؿمٞمد.
وأذيمر أٟمٜمل آُمٜم٧م هبذه إؾمٓمقرة ،يم٠مٟمام هل ُمـ اهلل سمره٤من ؾم٤مـمع ،وأذيمر أن اًمِمٞمخ شمداريمٜم٤م
طمتك حيٙمؿ اًم٘مٞمد ،سمحج٦م أظمرى ،ومزقمؿ أهنؿ ووٕمقا اًمِمٕمرة حت٧م اًمِمٛمس ،ومٚمؿ جيدوا هلٝم٤م
فمال ،ويم٤من هذا اًمقهؿ اًمقصمٜمل اجلديد ،طمج٦م قمٜمدي شمدطمض يمؾ ريٌ٦م.
وأذيمر أن ظمراوم٦م اًمِمٞمخ هذه ،همٛمرشمٜمل سمٜمِمقة ؾمٙمرِ ،ظمٚم٧م ومٞمٝم٤م أٟمٜمل أرى اجلٜم٦م ،أو أٟمٜمل
صح٤ميب يتٚمق قمٚمٞمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وطمل اهلل ،ومٙمٜم٧م أهٗمقا إمم هٞمٙمؾ اًمِمٕمرة
ظم٤مؿمع اًمٓمرف ،ري٤من اًم٘مٚم٥م ،أصكم هل٤م سمٜمج٤موا احل٥م اًمٕم٤مسمد ،وأًمثؿ ظمِم٥م هٞمٙمٚمٝم٤م ،وطمجره،
ذم ؿمٖمػ صم٤مئر إؿمقاق ،قمرسمٞمد اًمتٚمٝمػ ،وأهنٜمف سم٤مٕرواح اًمٕمٓمري٦م.
وأذيمر أٟمٜمل يمٜم٧م أـمقف طمقل صٜمؿ اًمٌدوي ،طمتك إذا ُمثٚم٧م أُم٤مم اًمٙمقة اًمّمٖمػمة ،ذم وصمٜمف
اًمٜمح٤مد اًمؼماق ،أٟمٗمذت ُمٜمٝم٤م يدي ذم رقمِم٦م اًمت٘مديس ،طمتك أعمس ؾمؽم اًم٘مؼم ،صمؿ أظمرضمٝم٤م
رويدا رويدا ،ذم طمرج وطمذر سم٤مًمٖملم ،وىمد وٛمٛم٧م ىمٌْمتٞمٝمام قمكم ..قمغم ُم٤مذا؟ يمٜم٧م أوىمـ
أٟمٜمل أوٛمٝمام قمغم سمريم٤مت ؾماموي٦م شمٗمٞمض ُمـ روح اهلل قمغم اًم٘مؼم.
وأذيمرك سمذًمؽ اًمدوي شمرضمػ ُمٜمف إرض ،وشمرشمٕمد ضمدر اعمٕمٝمد طملم يم٤مٟم٧م شمقزع أؾمئٚم٦م
اظمتٌ٤مر آظمر اًمٕم٤مم اًمدراد.
أشمدري ُم٤مذا يم٤من حيدث؟ هت٥م هذه أٓف اعمْمٓمرسم٦م ُمـ اًمٓمٚمٌ٦م ،راومٕم٦م أيمٗمٝم٤م ذم ضاقم٦م
ٟم٤مقم٘م٦م سمام ٓ يًٛمع ،وٓ يٌٍم ،طمتك ًمٞمٌح صقهت٤م ،وشمتٛمزق طمٜم٤مضمره٤م إذ شمٜمٕمؼ و٤مرقم٦م :ي٤م
ؾمٞمد! وي٤م ويؾ اًمًٛمع ُمـ ـمقل ي٤مء اًمٜمداء!!يم٤مٟم٧م شمٓمقل ،وشمٓمقل ،طمتك ًمٞمخٞمؾ إًمٞمؽ أهن٤م
دظم٤من ُم٤مرد حيؽمق.
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وهٙمذا يم٤من اًمٓمٚمٌ٦م يتٕمٚمٛمقن ويٕمت٘مدون ،ويٜمِم١مون ،سمؾ هٙمذا يم٤مٟمقا يًتٖمٞمثقن وحيٚمٗمقن
ويتؼميمقن ،ؿمٌقا قمغم ذًمؽ وص٤مر ومٞمٝمؿ قم٘مٞمدة ،ظمراوم٤مت وقم٘م٤مئد ٓ مت٧م ًمٚمديـ سمّمٚم٦م ،متس
ؿمٖم٤مف ىمٚمقهبؿ ،وشم٠مه أرواطمٝمؿ وهل سم٤مـمؾ ذم سم٤مـمؾ ،يروج ًمف ويريب قمٚمف اًمٜمِم٠م ؿمٞمقخ ضمٝمٚم٦م
وُمٕمٚمٛمقن خمرومقن ،يتخذون ديٜمٝمؿ هزوا وهزٓ!.

صرخح في آراًهن
ؾم٠مًمٜمل أطمد اعمحٌلم يق ًُم٤م وىمد ىمرأ زم ُم٘م٤مٓ أطم٤مور ومٞمف أطمدهؿ ،وقم٘م٥م قمغم ُم٤م ذيمرشمف ومٞمف ُمـ
ىمقزم :إٟمٜمل صقذم.
ومج٤مء ؾم١ماًمف آؾمتٜمٙم٤مري :هؾ أٟم٧م صقذم؟
مل يٙمـ ؾم١ماًمف جمرد ؾم١مال قم٤مسمر ،سم٘مدر ُم٤م يم٤من ؾم١مآ حيٛمؾ اًمدهِم٦م و اعمٗم٤مضم٠مة ،وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ
حيٛمؾ هتٛم٦م يمٌػمة ،وظمالٓ أفمٝمرشمف أومٙم٤مري ذم فمٜمف ،وًمّمدي٘مٜم٤م اًمٙمريؿ يمؾ اًمٕمذر ذم دهِمتف
واؾمتٜمٙم٤مره ،عم٤م يٕمٚمؿ أو يرى ُمـ ؿمٞمقع اًمٗمً٤مد ذم هذا اًمٓمريؼ ،ووالل أيمثر اعمٜمتًٌلم إًمٞمف.
واحلؼ أن صدي٘مٜم٤م فمـ هبذا آقمؽماف ،أٟمٜمل ُمـ ه١مٓء اًمّمقومٞم٦م اًمٌدقمٞم٦م ،أو أٟمٜمل أٟمً٥م
ٟمٗمز ًمٌٕمض ـمقائٗمٝم٤م اًمْم٤مًم٦م ،اًمتل يِمٝمده٤م اًمٜم٤مس ،ويٕمرومٝم٤م اجلٛمٞمع ذم يمؾ ُمٙم٤من.
وهذا اًمتً٤مؤل ُمـ صدي٘مل حيت٤مج ًمٌٕمض اًمنمحٕ ٓ ،شمؼمأ ومٞمف ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٜمًٌ٦م أو
آقمؽماف ،أو ُم٤م فمٜمف هق أٟمف هتٛم٦م ،وًمٙمـ ٕؾمتجكم ُمٕمف سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ ،وم٠مٟم٤م صقذم وهق
صقذم ،ويمؾ ُمًٚمؿ ؾمٚمؽ ُمً٤مًمؽ اًمروطم٤مٟمٞم٦م واًمتٕمٌد ،وارشم٘مك ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًم٘مرب واًمٕمٌقدي٦م،
هق صقذم ُمتّمقف ،واًمٗمرق اًمقطمٞمد هق اعمًٛمك وم٘مط.
واؾمتٜمٙم٤مر هذا آصٓمالح أو آقمؽماف سمف ٓ ،يٜمٗمل صٗم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م اًمتل اشمًٛم٧م هب٤م
اًمّمقومٞم٦م ،أو اشمًؿ هب٤م همػمهؿ ،همػم أهنؿ ٓ يٓمٚم٘مقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ هذا اًمٚمٗمظ أو يًتحًٜمقٟمف.
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وم٤مإلؿمٙم٤مل إذن ذم اًمٚمٗمظ وم٘مط ،وىمد ىم٤مل اًمٕمٚمامءُ ٓ :مِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح.
واًمّمقومٞم٦م إوائؾ يم٤مٟمقا قمغم هن٩م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآشمٌ٤مع اًم٘مقيؿ ،وؿم٤مقم٧م قمٜمٝمؿ هذه
اًمتًٛمٞم٦م ٕؾمٌ٤مب قمدة ىمد اظمتٚمػ ذم أُمره٤مً ،مٙمـ أهؿ ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ذم أُمرهؿ ،أهنؿ يم٤مٟمقا قمغم
ُمً٤مر آشمٌ٤مع ومل يٌتدقمقا ذم ديـ اهلل.
وُمـ صمؿ يٙمقن ُمّمٓمٚمح اًمتّمقف واًمّمقومٞم٦م ،جمرد شمًٛمٞم٦م ٓ شمرُمل إمم رء ُمـ اًمٌدع
واخلراوم٦م اًمتل أطمدصمتٝم٤م سمٕمض اًمٓمرق اًمتل شمتًٛمك سمف.
إُمر مت٤م ًُم ٤م يمٝمذا اعمًٚمؿ اًمذي يٜمتً٥م ًمإلؾمالم ،صمؿ يٗمرط ذم اًمتزاُمف سمف ،أو يٌتدع ومٞمف ،ومٝمؾ
يٕمٜمل هذا أن اإلؾمالم ظمٓم٠م؟
أسمدً ا وًمٙمٜمف هق ص٤مطم٥م اخلٓم٠م.
ويمذًمؽ يمؾ ُمتّمقف أطمدث ذم اًمديـ ٓ ،يٕمٜمك أن اًمتّمقف ظمٓم٠م ،سمؾ هذا اعمحدث هق
اًمذي فمٚمؿ اًمتّمقف واًمّمقومٞم٦م ،سمام أطمدصمف وأسمدقمف واظمتٚم٘مف.
وهلل در أطمد إئٛم٦م طمٞمٜمام ىم٤مل يقُم٤م:
دقمقشمٜم٤م دقمقة ؾمٚمٗمٞم٦م ،وـمري٘م٦م ؾمٜمٞم٦م ،وطم٘مٞم٘م٦م صقومٞم٦م.
أي أٟمف مجع يمؾ هذه إوص٤مف ذم ٟمٓم٤مق اإلؾمالم ،وٓ طمرج ومٞمٝم٤م وٓ شمْم٤مد سمٞمٜمٝم٤م ،ومجٛمٞمٕمٝم٤م
هيدف إمم رء واطمد وهم٤مي٦م واطمدة ،وهق اإلؾمالم احلؼ ،سمٕمٞمدً ا قمـ اًمٌدع واعمحدصم٤مت
واعمخ٤مًمٗم٤مت.
إن أزُم٦م يمثػم ُمـ اعمتديٜملم ،أهنؿ ؾمٛمحقا ٕٟمٗمًٝمؿ أن يٓمٖمك قمٚمٞمٝمؿ ُمٗمٝمقم اًمتّمقف اًمٓمرىمل
اعمٕم٤مس ،سمام أطمدصم٧م ومٞمف أهمٚم٥م ـمرىمف واعمٜمتًٌلم إًمٞمف ُمـ اًمٌدع ،ـمٖمك قمٚمٞمٝمؿ هذا اعمٗمٝمقم،
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وأزال ُمـ ُمٕمت٘مداهتؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمقف اًمًٜمل اعمٚمتزم ،اًمذي ُمثٚمف اًمّمقومٞم٦م إوائؾ،
وسمٕمض اًمٓمرق اعمٕم٤مسة اًمتل مل شمتخؾ قمـ اًمٕمٚمؿ وآشمٌ٤مع اًمّمحٞمح ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
وىمد ذيمرت ومٞمام ؾمٌؼ أن ُمـ ي٘مرأ جمٚم٦م اًمتّمقف اإلؾمالُمل وُم٘م٤مٓهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمتل شمّمدره٤م
ُمِمٞمخ٦م اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍم ،يرى اًم٘مٛم٦م ذم اًمٗمٝمؿ واًمققمل واًمرؿمد ،وآًمتزام اًمٙم٤مُمؾ
سمٛمٕم٤مين اإلؾمالم وىمٞمٛمف ،وآشمٌ٤مع اًمّمحٞمح ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ورومض اعمٖم٤مٓة واٟمت٘م٤مد اًمٌدع
اًمتل قمٚمٞمٝم٤م أهمٚم٥م اًمٓمرق اعمٜمتًٌ٦م إًمٞمف ،إهن٤م متثؾ سظم٦م ُمدوي٦م ذم آذاهنؿ :أن اؾمت٘مٞمٛمقا رمحٙمؿ
اهلل.
وُمـ قمج٥م أٟمؽ ًمق أشمٞم٧م هبذه اعمجٚم٦م وقمروتٝم٤م قمغم صقذم ـمرىمل ُمـ أصح٤مب اًمٌدع
واعمخ٤مًمٗم٤مت ،وأظمٗمٞم٧م قمٜمف اًمٖمالف اًمذي حيٛمؾ اًمٕمٜمقان ،وىمٚم٧م ًمف :اىمرأً ،مرأيتف يتٜمٙمر ًمٙمؾ
هذه اًمّمٗمح٤مت ،واقمت٘مد ُمـ ومقره أن ُمـ يمتٌٝم٤م ظمّمقم اًمّمقومٞم٦م واًمٙم٤مرهلم هلؿ.
وًمٞمس ذم إُمر يمره أو سمٖمض ،سم٘مدر ُم٤م هق اطمتٙم٤مم ًمٚمحؼ واًمّمقاب ذم اًمديـ.
يتْمح ُمـ ظمالل هذا يمٚمف ،أن يمٚمٛم٦م صقذم ًمٞمً٧م قمٞم ًٌ٤م وٓ والٓ ،وٓ شم٘مع ذم دائرة اعمٜمٙمر،
وًمٙمٜمٝم٤م وم٘مط حتت٤مج ًمٌٕمص اًمٗمٝمؿ واإلدراك ،طمتك يٙمقن طمٙمٛمٜم٤م دىمٞم ً٘م٤م ص٤مئ ًٌ٤م سمٕمٞمدً ا قمـ اًمتٝمٛم٦م
واجلقر.
إهن٤م جمرد صٗم٦م وشمًٛمٞم٦م ،ؿم٤مقم٧م وأقمٚمٜم٧م واًمتّم٘م٧م سم٤مًمّمقومٞم٦م إوائؾ وُمـ شمٌٕمٝمؿ ،جمرد
شمًٛمٞم٦م يم٠مي شمًٛمٞم٦م ،أؿمٞمٕم٧م واٟمتنمت ذم اعمٜم٤مخ واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،يم٤مٕطمٜم٤مف واًمِم٤مومٕمٞم٦م
واحلٜم٤مسمٚم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ،ومل ٟمًٛمع أطمدً ا أسمدا ُمـ يٜمٙمره٤م أو يرومْمٝم٤مٕ ،هن٤م يم٤مٟم٧م إطمٞم٤م ًء عمٕم٤ممل
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
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طمتك اًمًٚمٗمٞم٦م ذاهت٤م اًمتل هي٤مضمؿ أصح٤مهب٤م اًمتّمقفٟ ،مجده٤م جمرد شمًٛمٞم٦م ،مل شمٕمرف ذم قمٝمد
اًمٜمٌقة ،ومل يتّمػ هب٤م طمتك ُمـ ضم٤مء سمٕمد اًم٘مرون إومم اخلػمة سم٠مزُم٤من وقم٘مقد ،وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك
ُمـ يٜمٙمر ُمّمٓمٚمح اًمّمقومٞم٦م ،ومٚمٞمٜمٙمر ُمّمٓمٚمح اًمًٚمٗمٞم٦م ،وُمٕمٝم٤م أؾمامء اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،سمٜمٗمس
احلج٦م واًمًٌ٥م.
إُمر إذن سمٕمٞمد يمؾ اًمٌٕمد قمـ اعمًٛمٞم٤مت ،وإٟمام هق ىمريـ احل٤مل ،هؾ أٟم٧م ُمتٌع أم ُمٌتدع؟!
واجلقاب وطمده ،هق ُمـ حيدد ُمً٤مر اًمتٝمٛم٦م واًمٜمٙمران.

الخرافح عذوًا الحقيقي
اجلٝمؾ واخلراوم٦م يم٤مٟمت٤م ُمـ أسمرز اًمٕمقاُمؾ ذم اهنٞم٤مر إُمؿ ،ووٞم٤مع ؿمٕمقهب٤م وؾمقء ُمّم٤مئره٤م.
سمؾ يم٤مٟمت٤م اًمٕم٤مُمؾ إيمؼم ذم ٟمج٤مح اعمًتٕمٛمريـ وشمٖمذي٦م وضمقدهؿ ،ووامن سم٘م٤مئٝمؿ ىم٤مهريـ
هم٤مًمٌلم ،عمجتٛمٕم٤مت شمٗمت٘مد اًمققمل اًمالزم ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحرر.
يمريام ،وُمـ صمؿ
طمرا ً
مل يٙمـ أسمدا عمجتٛمع شمًقده ًمقصم٦م اخلراوم٦م ،وأطمجٌ٦م اجلٝمؾ ،أن يٙمقن جمتٛم ًٕم٤م ً
يمٌػما حيقل اعمًتٕمٛمرون سمٞمٜمف وسملم إُمؿ اًمتل ىمٌْمقا قمغم زُم٤مم ُمّم٤مئره٤م!.
يم٤من اًمتٕمٚمٞمؿ ً
ظمٓمرا ً
سمؾ قمٚمٞمٝمؿ إذا أرادوا شمٕمزيز وضمقدهؿ أٓ يٙمٚمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ ُمِم٘م٦م اجلٝمد ،ومال يٖمدىمقا سم٠مُمقاهلؿ
قمغم هذه اًمِمٕمقب طمتك شمرى قمٜمٝمؿ ،وٓ يٚمج١مون ًمٚمًالح واًم٘متؾ طمتك خيٞمٗمقهؿ ،إذ يٙمٗمل
وم٘مط أن شمدقمؿ اخلراوم٦م وشمٜمنم اجلٝمؾ ،وشمروي ُمٜم٤مسمتف ذم يمؾ ُمٙم٤منً ،مٞمٜمقب قمٜمٝمؿ ذم يمثػم مم٤م
يريدون ُمـ هم٤مي٤مت ،ويٙمقن اًمريمٞمزة اًمٙمؼمى ذم اًمٌ٘م٤مء واًمٖمٚم٥م وآؾمتٕمٌ٤مد.
اٟمٔمر ُم٤مذا طمدث ذم اهلٜمد أي٤مم آطمتالل اًمؼميٓم٤مين ،وهق اًمِم٤مهد اًم٘مقي اًمذي ي٘مػ سمؽ قمغم
ذيم٤مء اعمًتٕمٛمريـ وإدرايمٝمؿ ًمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اعمرة!.
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ُذيمر أن اًمًٗمػم اًمؼميٓم٤مين يم٤من سمروم٘م٦م اًم٘مٜمّمؾ اًمؼميٓم٤مين يًػمان سمًٞم٤مرهتام ذم ؿمقارع دهلل،
وومج٠مة ؿم٤مهدا ؿم٤م ًسم٤م ضم٤مُمٕم ًٞم٤م هٜمدوؾم ًٞم٤م يريمؾ سم٘مرة !.وسمنقم٦م أُمر اًمًٗمػم اًمؼميٓم٤مين ؾم٤مئ٘مف أن
ي٘مػ سمنقم٦م ،وٟمزل ُمـ اًمًٞم٤مرة ،ودومع اًمِم٤مب اهلٜمدي قمـ اًمٌ٘مرة ،وأظمذ يٛمًح وضمٝمف هب٤م،
ويٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م اًمّمٗمح واعمٖمٗمرة ،طمدث هذا وؾمط دهِم٦م اعم٤مريـ طمٞم٨م مل يٙمتػ هبذا ،وم٢مذا سمف
يٖمتًؾ سمٌقهل٤م ويًجد هل٤م ،ومًجد ُمٕمف اًمٜم٤مس ،وىم٤مُمقا إمم اًمِم٤مب اهلٜمدي وأوؾمٕمقه ض ًسم٤م!
وقمٜمدُم٤م قم٤مد إمم اًمًٞم٤مرة ؾم٠مًمف اًم٘مٜمّمؾ :ؾمٕم٤مدة اًمًٗمػم هؾ شمٕمٌد اًمٌ٘مر طم٘م٤م؟! إين ٓ أصدق ُم٤م
أراه سمٕمٞمٜمل؟!
وم٘م٤مل ًمف اًمًٗمػم واًمٌقل ي٘مٓمر ُمـ وضمٝمف وؿمٕمره :ريمٚم٦م اًمِم٤مب ًمٚمٌ٘مرة صحقة ،وهدم ًمٕم٘مٞمدة
اهلٜمقد اًمتل ٟمريده٤مً ،مق ؾمٛمحٜم٤م هلؿ سمريمؾ اًمٌ٘مر ،ومٚمـ يت٠مظمر اًمقىم٧م ىمٌؾ أن يريمٚمقٟمٜم٤م ٟمحـ!.
اجلٝمؾ ي٤م قمزيزي اًم٘مٜمّمؾ ،هق أُم٣م أؾمٚمحتٜم٤م ،وقمغم هذا اًمِمٕم٥م أن يٌ٘مك ضم٤مهال!.
ًم٘مد يم٤مٟم٧م اهلٜمدوؾمٞم٦م إذن آوم٦م اهلٜمقد ذم إٟمت٤مج اخلراوم٦م وؿمٞمقع اجلٝم٤مًم٦م ،وًمٙمـ ُم٤مذا قمـ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م
اًمتل ٓ شمٕمرف أروٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اهلٜمدوؾمٞم٦م؟
ٟمٕمؿ ًم٘مد يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ُم٤م يْم٤مهل هذه اهلٜمدوؾمٞم٦م اًمتل شمِمع سم٤مجلٝمؾ ،وم٘مد يم٤مٟم٧م
هٜم٤مك طمريم٤مت صقومٞم٦م ،ي٘مقده٤م دراويش ُمٖمٞمٌقن ،ص٤مروا أًمٕمقسم٦م ذم يد اعمًتٕمٛمر اعمحتؾ اًمذي
أيدهؿ ،وٟمٛمك وضمقدهؿ ،وؿمجع ـمرىمٝمؿ ،ودقمؿ ُمقاًمدهؿ وطمي حم٤مومٚمٝمؿ ،طمتك يدوم
رشمققمٝمؿ ذم ضمٝم٤مًمتٝمؿ ،وشمًقد اخلراوم٦م ذم أوـم٤مهنؿ ،ويٜمِمٖمؾ اعمجتٛمع ويٖمٞم٥م قمـ ىمْم٤مي٤م أُمتف
وُمٕم٤مريمٝم٤م اًمتحرري٦م.
ي٘مقل اًمديمتقر اعمًػمي« :ممـ٤م ًمف دًٓمـتف أن اًمٕم٤ممل اًمٖمريب اًمذي حي٤مرب اإلؾمالم ،يِمجع
اٟمتِم٤مرا أن ذم اًمٖمرب ُم١مًمٗم٤مت حمٞمل اًمديـ اسمـ قمريب،
احلريم٤مت اًمّمقومٞم٦م ،وُمـ أيمثر اًمٙمت٥م
ً
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وأؿمٕم٤مر ضمالل اًمديـ اًمروُمل ،وىمد أوص٧م جلٜم٦م اًمٙمقٟمٖمرس اخل٤مص٦م سم٤محلري٤مت اًمديٜمٞم٦م ،سم٠من
شم٘مقم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمتِمجٞمع احلريم٤مت اًمّمقومٞم٦م؛ وم٤مًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م وآٟمٍماف قمٜمٝم٤م وقمـ قم٤ممل
اًمًٞم٤مؾم٦م يْمٕمػ وٓ ؿمؽ صالسم٦م ُم٘م٤موُم٦م آؾمتٕمامر اًمٖمريبش

1

ويزقمؿ اعمًتنمق إعم٤مين ؿمتٞمٗم٤من رايِمٛمقت أن «ُمًت٘مٌؾ اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ؾمٞمٙمقن طمت ًام
ًمٚمتٞم٤مر اًمّمقذمش.
وي٘مقل داٟمٞم٤مل سم٤ميٌس« :إن اًمٖمرب يًٕمك إمم دقمؿ اًمتّمقف اإلؾمالُمل ًمٙمل يًتٓمٞمع ُمؾء
اًمً٤مطم٦م اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وومؼ وقاسمط ومّمؾ اًمديـ قمـ احلٞم٤مة ،وإىمّم٤مئف هن٤مئٞم ً٤م قمـ ىمْم٤مي٤م
اًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد ،وسم٤مًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل اؾمتخدُم٧م ذم هتٛمٞمش اعمًٞمحٞم٦م ذم أوروسم٤م
واًمقٓي٤مت اعمتحدةش
شمْمٛمـ شمقضمٞمف اًمقٓي٤مت اعمتحدة
وذم صٞمػ قم٤مم  2004أصدرت ُم١مؾمً٦م «راٟمدش شم٘مرير ًا
ّ
إُمريٙمٞم٦م سمـ «شمِمجٞمع اٟمتِم٤مر وىمٌقل اًمّمقومٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مش.
وىمد يمت٥م إؾمت٤مذ ومٝمٛمل هقيدي ُم٘م٤مًٓ يٕمٚمؼ ومٞمف قمغم هذا اًمت٘مرير ،ومم٤م ىم٤مل« :إن اًمت٘مرير ٓ
خيٗمل دقمقة سحي٦م إمم شمِمجٞمع اًمتّمقف ،وهق ُم٤م يٕمد ٟمققم ً٤م ُمـ اًمدقمقة إمم اًمتٕمٚمؼ سمام يٛمٙمـ
أن ٟمًٛمٞمف اإلؾمالم آٟمًح٤ميب اًمذي ي٘مٚمص اًمتديـ ذم دائرة روطمٞم٦م ٓ يتج٤موز طمدوده٤م ،ومٝمق
يتحدث ساطم٦م قمـ أمهٞم٦م شمٕمزيز اًمّمقومٞم٦م وشمِمجٞمع اًمٌٚمدان ذات اًمت٘م٤مًمٞمد اًمّمقومٞم٦م اًم٘مقي٦م،
قمغم اًمؽميمٞمز قمغم ذًمؽ اجل٤مٟم٥م ُمـ شم٤مرخيٝم٤م ،وقمغم إدظم٤مًمف وٛمـ ُمٜم٤مهجٝم٤م اًمدراؾمٞم٦م ،سمؾ يٚمح
قمغم ذًمؽ ذم قمٌ٤مرة أىمرب إمم إُمر شم٘مقل ٓ :سمد ُمـ شمقضمٞمف ىمدر أيمؼم ُمـ آٟمتٌ٤مه إمم اإلؾمالم
اًمّمقذمش

2

1

اإلضالو وانغرب نؼثذ انىهاب انًطُرٌ2
«-جرَذج األهراو» تارَخ ( )2114/8/11ػذد (.)42981
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وذم  24أيمتقسمر 2003م اؾمتْم٤مف ُمريمز ٟمٞمٙمًقن ُم١ممتر سمرٟم٤مُم٩م إُمـ اًمدوزم ذم واؿمٜمٓمـ،
ٓؾمتٙمِم٤مف ُمدى دور اًمّمقومٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٠مهداف اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ،وىمد قم٘مد
اعم١ممتر ذم صمالث ضمٚمً٤مت ،واطمدة ُمٜمٝم٤م هي٦م.
اجلٚمً٦م إومم :طمقل اًمّمقومٞم٦م :اًمت٤مريخ ،اًمٗمٚمًٗم٦م ،اجلامقم٤مت.
اجلٚمً٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :طمقل اًمّمقومٞم٦م ذم أوروسم٤م وآؾمٞم٤م 1ويذيمر اعمًتنمق سمرٟم٤مرد ًمقيس أن اهتامُمٝمؿ
سم٤مًمتّمقف ٕٟمف يذه٥م إمم أن «إدي٤من مجٞمٕمٝم٤م أصٚمٝم٤م واطمد ،ويمؾ إدي٤من هل٤م هدف واطمد،
ورؾم٤مًم٦م واطمدة ،وهؿ يٕمٌدون اإلًمف ٟمٗمًف ،واهلل ذم اًمٙمٜمٞمً٦م وذم اعمًجدش
وذم شم٘مرير ٟمنمشمف جمٚم٦م يق إس ٟمٞمقز إُمريٙمٞم٦م قم٤مم 2005م سمٕمٜمقان« :ىمٚمقب وقم٘مقل
ودوٓراتش هيدف إمم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمدَّ قمل اًمقصقل إمم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،ي٘مقل هذا اًمت٘مرير ذم
إطمدى وم٘مراشمف« :يٕمت٘مد آؾمؽماشمٞمجٞمقن إُمريٙمٞمقن سمِمٙمؾ ُمتزايد أن احلريم٦م اًمّمقومٞم٦م سم٠مومرقمٝم٤م
اًمٕم٤معمٞم٦م ىمد شمٙمقن واطمد ًا ُمـ أومْمؾ إؾمٚمح٦مش .وٟم٘مٚم٧م اعمجٚم٦م إُمريٙمٞم٦م اعمذيمقرة أن واؿمٜمٓمـ
ىم٤مُم٧م سمتٛمقيؾ حمٓم٤مت إذاقم٦م إؾمالُمٞم٦م وسمراُم٩م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ودورات شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمؽموي٩م ًمإلؾمالم
اعمٕمتدل ذم أيمثر ُمـ  24دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م".

2

يمام طمي اًمًٗمػم إُمريٙمل ذم اًم٘م٤مهرة ُمقًمد اًمٌدوي ذم 1426/10/16هـُ ،مٕمٚمٜم ً٤م إقمج٤مسمف
اًمِمديد سمٕم٤ممل اًمتّمقف اإلؾمالُمل ،وي٘م٤مل :إٟمف اٟمتً٥م إمم اًمٓمري٘م٦م إمحدي٦م وص٤مر ُمريد ًا ومٞمٝم٤م،
طمٞم٨م أظمذ اًمٕمٝمد ُمـ أطمد ؿمٞمقخ اًمّمقومٞم٦م ذم ُمقًمد اًمِمٞمخ اًمٌدوي.

1

3

 اَظر تمرَر« :فهى انصىفُح واضتشراف أحرها فٍ انطُاضح األيرَكُح» (ص )62
 صحُفح َى إش َُىز :تارَخ (2115/4/25و)َ ،مالً ػٍ « انتصىف تٍُ انتًكٍُ وانًىاجهح » (ص .)31-293
 -صحُفح انشرق األوضط :تارَخ ( 16شىال 1426هـ) ،صحُفح انًصرٌ :تارَخ (2117/11/2و).
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يمام ـمٚم٥م اًمًٗمػم إُمريٙمل ومرٟمًٞمس ريتِم٤مرد ُم٘م٤مسمٚم٦م ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م طمًـ
اًمِمٜم٤موي ،ومت٧م اعم٘م٤مسمٚم٦م ذم ُم٘مر اعمِمٞمخ٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤محلًلم ،يمام طمي اًمًٗمػم إُمريٙمل ذم
اعمٖمرب اًمًٝمرة اًمّمقومٞم٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م ذم اًمرسم٤مط.

1

وهٜم٤مك ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م واؾمٕم٦م طمقل آهتامم اًمدوزم واًمٕم٤معمل سم٠مُمر اًمتّمقفً ،مٞمس هذا جم٤مل
قمروٝم٤م ،وهق ذم أؾم٤مؾمف يٕمتٛمد قمغم أُمقر قمدةُ ،مٜمٝم٤م:
 -1شمقهؿ سمٕمْمٝمؿ أن اًمتّمقف هق ُمّمدر اًمتً٤مُمح وأؾم٤مس اًمتٕم٤ميش ُمع أظمر ،وهم٤مب
قمٜمٝمؿ أن اًمتً٤مُمح ذم اإلؾمالم اخل٤مزم ُمـ اًمنمك وآسمتداع.
 -2اًمتآُمر قمغم أهؾ اإلؾمالم سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ قمٜمٍم اًمتّمقف اخلراذم ًمٜمنم اجلٝمؾ وإسم٘م٤مء طم٤مًم٦م
اًمتخ ّٚمػ ذم إُم٦م.
ي٘مقًمقن ًمؽ :عم٤مذا هت٤مضمؿ أهؾ اًمٓمريؼ أو شمٜمت٘مد أهؾ اهلل ذم زقمٛمٝمؿ ،هؾ اٟمتٝمٞم٧م ُمـ يمؾ
اًمٗمً٤مد واعمٗمًديـ؟ هؾ ومرهم٧م يدك ُمـ حم٤مرسم٦م يمؾ اًمٌدع واعمٗم٤مؾمد واعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل
اًمتّم٘م٧م سم٤مًمديـ ،قمغم أيدي اعمٗمجرة واعمرشمِملم واًمٚمّمقص واخلقٟم٦م واعمًتٌٞمحلم حلرُم٤مت
اهلل ،طمتك ُشمًخر ىمٚمٛمؽ ًمٞمؾ هن٤مر ،ومل يٕمد ًمؽ ُمِمٖمٚم٦م إٓ طمرب اًمّمقومٞم٦م واًمتٜمديد
سمٛمخ٤مًمٗم٤مهتؿ واهلجقم قمغم ومرىمٝمؿ وـمقائٗمٝمؿ؟!
ُم١مظمرا أطمد اجلٝمٚم٦م وٟمحـ ٟمٜمدد سمٌدع اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم اًمِمٞمِم٤من:
طمتك ىم٤مل
ً
طمتك ُمًٚمٛمق اًمِمٞمِم٤من مل يًٚمٛمقا ُمٜمٙمؿ!.
واحلؼ أٟمٜمل ؾم٠مضمٞم٥م هٜم٤م سمٜمٗمس اًمً١مال واًمٚمقم اًمذي وضمف ىمديام ًمإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمد رؿمٞمد
رو٤م رمحف اهلل ،طمٞمٜمام ىم٤مل ًمف أطمد ؿمٞمقظمف وىمد يم٤من رؿمٞمد ؿمديد اًمٜمٙمران قمغم سمدع اًمّمقومٞم٦م:

1

 -صحُفح انىطٍ انؼرتٍ :تارَخ (2116/5/5و)َ ،مالً ػٍ «انتصىف تٍُ انتًكٍُ وانًىاجهح» (ص .)32
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أٟمّمحؽ ي٤م رؿمٞمد أن شمٙمػ قمـ أهؾ اًمٓمريؼ ،وم٘م٤مل ًمف :هؾ ٕهؾ اًمٓمريؼ أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م همػم
إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم؟
وم٘م٤مل اًمِمٞمخ ،ٓ :وًمٙمـ هل١مٓء ذم ؾمامقمٝمؿ ٟمٞم٦م ،همػم ٟمٞم٦م ؾم٤مئر اًمٜم٤مس ،ووضمٝم٦م إمم اهلل همػم
وضمٝمتٝمؿ ،وُم٤مًمؽ ختّمٝمؿ سم٤مإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ،وإن ُمـ أهؾ اًمٚمٝمق ُمـ يًٛمٕمقن إصقات
وإوشم٤مر ذم ُمالهٞمٝمؿ ،سمؾ سمٚمٖمٜمل أن سمٕمْمٝمؿ ي٘م٤مُمرون ًمٞمال ذم ىمٝمقة اًمٕمٞمقين.
وم٘م٤مل رؿمٞمد ر ًدا قمغم ؿمٞمخف" :إن أهؾ اًمٓمريؼ ذٟمٌٝمؿ أيمؼم ُمـ أهؾ اًمٚمٝمقٕ ،هنؿ ضمٕمٚمقا اًمًامع
اعمٜمٙمر ،ورىمص طمً٤من اًمٖمٚمامن قمٌ٤مدة ُمنموقم٦م ،ومنمقمقا ٕٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمديـ ُم٤ممل ي٠مذن سمف اهلل،
ُمٜمٙمرا آظمر ومل أٟمٙمره"
يمام أين مل أر ً
واٟمٔمر هلذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة ،وهل اًمتل دو ًُم٤م ُم٤م يتِمدق هب٤م يمؾ ُُمٜمِٙمر طمٞمٜمام ٓ جيد طمج٦م
حي٤مضم٩م هب٤م ،وًمق أٟمف شمرىم٥م يمؾ ُم٤م أيمتٌف ُمـ ُم٘م٤مٓت وآراءً ،مقضمدين أٟمت٘مد ًمٞمؾ هن٤مر ُمـ
يًتح٘مقن اًمٜم٘مد ُمـ اًمٗم٤مؾمديـ واخلقٟم٦م واًمٚمّمقص واعمٗمرـملم!.
ىم٤مهل٤م رؿمٞمد ،وٟمحـ ٟم٘مقهل٤م وٟمثٌتٝم٤م أن ،وٟم٘مر أهن٤م ُمـ طم٤مًمٜم٤م وُمٜمٝمجٜم٤م اًمذي ٟمتٌٕمف ،ومل خيرج
ىمٚمٛمٜم٤م ًمٚمحٞم٤مة ًمٞمتخّمص ذم اًمّمقومٞم٦م ورذائٚمٝم٤م ،واًمٓمريؼ وسمدقمف وخت٤مريٗمف.
ًمٙمـ اعمرء ي٠ميمٚمف ىمٚمٌف قمغم اًمٕمٌ٤مدة اًمتل طمروم٧م ،واًمذيمر اًمذي زور ،واخلِمقع اًمذي ؿمقه،
واًم٘مرب اًمذي ُزيػ.
أذيمر ُمرة أٟمٜمل يمٜم٧م ذم زي٤مرة عمٜمٓم٘م٦م احلًلم وظم٤من اخلٚمٞمكم ،وسمٞمٜمام أٟم٤م أؾمػم ذم اًمِم٤مرع ،فمٝمر زم
سم٤مئع ًمٚمٛمًؽ واًمروائح ،وىم٤مل زم :اؿمؽم هذا وُمد زم يده سمزضم٤مضم٦م ُمًؽ ،وم٘مٚم٧م ًمف ٓ :أريد،
وم٘م٤مل زم- :اٟمتف ًمق ُمِمؽمشمش دي ُمتٕمرومش إيف اًمكم طم٤محيّمٚمؽ!.-
ىمٚم٧م ًمف- :اهمرب قمـ وضمٝمل ومٚمً٧م ممـ دمدي ُمٕمٝمؿ هذه اعمٙمٞمدة.
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واٟمٍمف اًمرضمؾ ُمتقار ًي٤م خمز ًي٤م.
وهٙمذا يقضمد ومريؼ ُمـ اًمٜم٤مس يًتٖمٚمقن اجلٝمؾ ووٕمػ اًمِمخّمٞم٦م وىمٚم٦م اإليامن ًمٞمخٞمٗمقا
اًمٜم٤مس ُمـ أهؾ اًمٓمريؼ ،ويقمهقهنؿ أن وراءهؿ ىمقة ظمٗمٞم٦م ،أو شم٠ميٞمدا إهلٞم٤م يٛمٙمـ أن يٗمتؽ
سم٠مقمدائٝمؿ ،مت٤مُم٤م يمٌٕمض اعمٍميلم ،اًمذيـ يروضمقن عم٤م يًٛمك سمٚمٕمٜم٦م اًمٗمراقمٜم٦م ،وهذا يمٚمف إومؽ
وزور ٓ ،يٜمتنم إٓ ُمع همٞم٤مب اًمٕمٚمؿ ووٕمػ إيامن.
ومٚمٞمٙمـ ديٜمؽ طمّمٜمؽ ،وذيٕمتؽ درقمؽ ،اًمذي شمًتٛمد ُمٜمف اًم٘مقة اًمٕم٤مشمٞم٦م اًمتل ختٞمػ وٓ
خت٤مف وشمرقم٥م وٓ شمرشمٕم٥مٕ ،هن٤م ُمـ ىمقة اهلل اًمٖم٤مًم٥م اًم٘م٤مهر.

الخذيعح الكثري
ٓسمد ُمـ رء ؾمحري ٟمٛمرر سمف اًمٙمٗمر ،وظمديٕم٦م يمؼمى ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمًذج اًمًٌٓم٤مء ،ومال
يتجرؤون أن يرومْمقا أن حيتجقا قمغم خت٤مريػ اًمّمقومٞم٦م وزور اعمٝم٤مويس ،ممـ يدقمقن أهنؿ ُمـ
إوًمٞم٤مء.
صمؿ يم٤من اًمقهؿ إيمؼمُ ،مـ يدقمقن أن ـمريؼ اًمّمقومٞم٦م وقمر قمٔمٞمؿ ،ومال شمٜمٙمر ُمـ همرائٌف طم٤مٓ،
ٕٟمؽ ٓ شمدرك ؿمٞمئ٤م ُمـ طم٘م٤مئ٘مف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وأن احل٘مٞم٘م٦م وقم٤معمٝم٤م ورضم٤مهل٤مً ،مٞمًقا يم٤مًمٌنم
اًمٕم٤مديلم ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم اظمتّمٝمؿ سم٠مُمقر وشمٍموم٤مت وهمرائ٥م ،ىمد يٜمٙمره٤م اًمٜم٤مس ويروهن٤م سم٤مـمال،
وًمٙمٜمٝم٤م قملم احل٘مٞم٘م٦م وُمٜمٌع اًمرو٤م ،وؿم٤مرة اًمٙمرُم٦م اإلهلٞم٦م.
وهٜم٤م طمٞمٜمام يًٛمع أهمرار اًمٕم٘مقل وأطمداث إومٝم٤مم هذا اًمٙمالم ،ي٘مٗمقن ُمتًٛمريـ ،ويتّمقرون
أن اإلٟمٙم٤مر هٜم٤م ص٤مر ظمٓمٞمئ٦م وضمريٛم٦م ،ذم طمؼ أٟم٤مس يٌدون ُمـ فم٤مهرهؿ أهنؿ أهؾ سمدقم٦م ،وُم٤م
هؿ ذم واىمٕمٝمؿ إٓ أهؾ اهلل واحل٘مٞم٘م٦م.
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وهٙمذا يٜمٝمدم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وشمتٛمٙمـ اًمٌدقم٦م واخلراوم٦م وخم٤مًمٗم٦م اًمنمع
ُمـ اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل ،سمؾ دمد ُمع اًمقىم٧م ُمـ يداومع قمٜمٝم٤م وقمـ أص٤مطمٌٝم٤م ،سمحج٦م أهن٤م احل٘مٞم٘م٦م
اًمتل قمٚمٞمٝم٤م أوًمٞم٤مء اهلل.
وهٙمذا خيرج اًم٘مرآن ُمـ اعمٕم٤مدًم٦م ،يٜمًك اعمٖمٞمٌقن اًمْم٤مًمقن ،أن اًم٘مرآن هق اًم٘م٤مٟمقن اإلهلل
واحلٙمؿ اًمرسم٤مين ،اًمذي أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمحٙمؿ طمٞم٤مشمٜم٤م ،وٟمًت٘مل ُمٜمف ُمٕم٤ممل اهلدى واإليامن ،وأن
أي خم٤مًمٗم٦م عمٜمٓمقق هذا اًم٘م٤مٟمقن إٟمام هل والل وزور ًمٞمس ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم رء.
وُمـ زقمؿ أن احل٘مٞم٘م٦م همػم اًمنميٕم٦م ،وم٘مد ضمٝمؾ وشمزٟمدق ،ومام احل٘مٞم٘م٦م إٓ صمٛمرة اًمنميٕم٦م ،وٓ
ي١مشمك احل٘مٞم٘م٦م إٓ ُمـ وم٘مف اًمنميٕم٦م وقمٛمؾ هب٤م ومتًؽ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م متًٙمً٤م طمرومٞم٤م ُمتٞمٜمً٤م صم٤مىم ًٌ٤م.
ُم٤م ُمٕمٜمك أن يٙمقن هٜم٤مك وزم هلل ،ويمؾ أقمامًمف خم٤مًمٗم٦م هلل ،صمؿ ي٠ميت ُمـ يداومع قمٜمف وحيٛمٞمف ويًٌٜم٤م
أُمرا ُمـ ـمٌٞمٕمتف ٕٟمف ُمـ أهؾ احل٘مٞم٘م٦م؟!
ويٜمٝمرٟم٤مٟٕ ،مٜم٤م ٓ ٟمٗمٝمؿ ؿمٞمئ٤م وٓ ٟمدرك أو ٟمٕمل ً
وهٙمذا يم٤مٟم٧م احل٘مٞم٘م٦م هل اًمٓم٤مهمقت إيمؼم واًمٗمري٦م اًمٙمؼمى ،اًمتل هتدم قمرى اًمديـ سمحج٦م
أهن٤م ـمريؼ اًمقصقل ،واًمٕم٤ممل اعمجٝمقل اًمذي ٓ ي٘مؽمب ُمٜمف إٓ اخلقاص ُمـ إوًمٞم٤مء.
اٟمٓمؼ سم٤مًمٙمٗمر ،أقمٚمـ اًمزور ٓ ،شمّمكم ٓ ،شمٓمٞمع اهلل ،شمزٟمدق ،ارشمٙم٥م يمؾ اعمحرُم٤مت ،واضمـ يمؾ
اًمٗمقاطمش ،اهق ،ازين ،داهـ اًمٙمٗم٤مر ووازم اًمٔمٚمٛم٦م ،وم٠مٟم٧م ُمٌ٤مح ًمؽ يمؾ رء ،أٟم٧م ٓ
طمً٤مب ًمؽ ،أٟم٧م ًمً٧م يم٤مًمٌنم ،وم٠مٟم٧م ُمـ أهؾ اًمقصقل واعمٕمروم٦م ،سمؾ أٟم٧م ُمـ أهؾ
احل٘مٞم٘م٦م!.
وُمـ قمج٥م أٟمؽ شمرى سمٕمض اًمّمقومٞم٦م وهؿ يتٜم٤مدون سمام ىم٤مل اجلٜمٞمد ؾمٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م ،وُم٤م ىم٤مًمف
اًمِمٕمراين وهمػمه ُمـ أئٛم٦م اًمتّمقف ،سم٠من قمٚمٛمٜم٤م هذا ُم٘مٞمد سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،صمؿ إذا ٟمٔمرت إمم
طم٤مهلؿ وُمٞمقهلؿ وأذواىمٝمؿ ،شمراه٤م أسمٕمد ُم٤م شمٙمقن قمام ىم٤مل سمف أئٛم٦م اًمتّمقف اعمٕمتدًملم رمحٝمؿ اهلل.
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ظمٚمٓم٦م قمجٞمٌ٦م ُمـ اإليامن واًمٗمٝمؿ ٓ ،ؾمٜم٤مد هل٤م ُمـ اهلل ورؾمقًمف ،سمؾ يٙم٤مد أن يٙمقن إؾمالُم٤م
همريٌ٤م مل يٕمرومف اًمًٚمػ إول ،اًمذيـ هؿ أرى اًمٜم٤مس هلل وأقمرومٝمؿ سمف وآيمدهؿ ُمـ رو٤مه.
إٟمٜم٤م ٟم١ميمد اًمٞمقم وهمدا ويمؾ طملم :أن اًم٘مرآن هق اعمٞمث٤مق سمٞمٜمٜم٤م وسملم اهلل شمٕم٤ممم ،وهق اًم٘م٤مٟمقن اًمذي
حيٙمؿ طمٞم٤مشمٜم٤م وشمٍموم٤مشمٜم٤م وأومٕم٤مًمٜم٤م ذم احلٞم٤مة واًمٕمٌ٤مدات وإطمٙم٤مم واًمنمائع ،وأن أي طمٞم٤مد قمـ
هذا اًم٘م٤مٟمقن واعمٞمث٤مق إٟمام هق ضمٝمؾ ووالل ووم٤مقمٚمف سمٕمٞمد قمـ ـمريؼ اهلل ،وإن يم٤من فم٤مهره
يقطمل أٟمف ُمـ ظمٚمص إوًمٞم٤مء ومال شمٗم٤مرق اعمًٌح٦م يديف ،وٓ يٙمػ ًمً٤مٟمف قمـ ذيمر اهلل.
مت٤مُم٤م يمٝمذا اًم٘م٤ميض اًمذي يٚمٌس ًمٌ٤مس اًمٕمداًم٦م ،صمؿ ئمٚمؿ اًمٜم٤مس وجي٤مري اًمٔمٚمٛم٦م ويداهـ
اعمرشمِملم ،ويًٕمك عمّمٚمحتف وإرواء هنٛمف قمغم طمً٤مب اًم٘م٤مٟمقن واًمٕمداًم٦م.
إٟمٜم٤م ُمـ اعمٜمتٛملم إمم اًمتّمقف واعمداومٕملم قمٜمف واًمٖمٞمقريـ قمغم ـمري٘مف ،وٟمرومض أن يًٞمٓمر قمٚمٞمف
أهؾ اًمٌدقم٦م واخلراوم٦م ،ويًتحقذ قمغم اؾمٛمف ورؾمٛمف ؾمدٟم٦م اًمْماللٓ ..سمد أن ٟمٜمٍم اًمتّمقف
احلؼ ،وٟمرد قمٜمف زور أدقمٞم٤مئف ،وٟمٕمٞمد إًمٞمف روٟم٘مف وٟم٘م٤مءه.
ُم١مظمرا طمدي٨م سمٞمٜمل وسملم أطمد اًمِمٌ٤مب اًمٜم٤مهبلم ذم ىمريتل ،طمقل ُمٕمٜمك اًمتّمقف وطم٘مٞم٘متف،
دار
ً
وًمٕمٚمف يم٤من طمديث٤م ىمد دقم٤م إًمٞمف ُم٤م ذيمرشمف وشمٜم٤موًمتف ىمديام قمـ ُمٕمٜمك اًمتّمقف واحل٘م٤مئؼ اًمٖم٤مئٌ٦م
قمـ ؾم٤مًمٙمٞمف اًمٞمقم ،أو احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمؼمى اًمتل يتج٤مهٚمقهن٤م وحي٤موًمقن شمٕمٛمدا أن يٖمٗمٚمقه٤م ذم ـمٞم٤مت
ـمري٘مٝمؿ ،ومٌٕمْمٝمؿ يرى أن هذه احل٘مٞم٘م٦م شمْم٤مد أهقاءه ،وشمٕم٤مرض ـمري٘مف ،اًمذي يروج
ًمٚمخراوم٦م واًمٌدقم٦م واًمدضمؾ واهلٚمقؾم٦م.
وُمع هذا اًمِم٤مب اًمقاقمد يم٤من شم٠ميمٞمدي قمغم اًمتّمقف احل٘مٞم٘مل اًمذي ٟمِم٠م ذم رطم٤مب اًم٘مرآن
واًمًٜم٦م ،وٟمٍمة احلؼ وحم٤مرسم٦م اًمٔمٚمؿ ،سمٕمٞمدا قمـ هذا اًمتّمقف اجلديد اًمدظمٞمؾ اًمذي ذد سمف
إمم ادم٤مه آظمر وخم٤مًمػ حل٘مٞم٘متف وـمٌٞمٕمتف إوممً ،مٞمّمػم اًمٞمقم رُمزا ًمٚمخراوم٦م واًمٌدقم٦م واًمتٛمٚمص
ُمـ اًمًٜم٦م واشمٌ٤مع اًمنميٕم٦م.
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وشم٠ميت اعمّمٞمٌ٦م اًمٙمؼمى ٓ ًمتٙمقن ذم ه١مٓء اعمخ٤مدقملم سم٘مدر ُم٤م شم٠ميت ذم مجٝمقر اًمٕمقام ُمـ اًمٜم٤مس،
اًمذيـ اٟمٓمٌع ذم أذه٤مهنؿ :أن اًمّمقذم احل٘مٞم٘مل واًمٕم٤مرف سم٤مهلل هق اًمدرويش اعمخرف اًمذي ي٠ميت
سم٤مًمٌدع واًمتخ٤مريػ ،ويًٚمؽ ذم شمٕم٤مُمٚمف سمٞمٜمٝمؿ ؾمٌال شمقطمل إًمٞمٝمؿ أٟمف همري٥م وؿم٤مذ وُمٖم٤مير ذم
ـمٌ٤مقمف ًمٓمٌ٤مئع اًمٜم٤مس ،وهذا هق اًمتٛمٞمز اًمذي جي٥م أن يٙمقن قمٚمٞمف اًمقزم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل واًمّمقذم
احل٤مذق اًمقاصؾ عم٤م وراء اًمٖمٞمقب.
وُم٤م هق إٓ خم٤مدع دضم٤مل يمذاب ،يرشمزق سمجٝمؾ اًمٜم٤مس وؾمذاضمتٝمؿ.
ذيمرين هذا احل٤مل سم٘مّم٦م أطمد اًمٙمذاسملم اًمدضم٤مًملم اًمتل رواه٤م أطمد إدسم٤مء ،طمٞم٨م يم٤من هذا
اًمدضم٤مل يتٙمً٥م ُم٤مٓ وومػما ُمـ يمِمػ اًمٓم٤مًمع واعمًت٘مٌؾ ،يم٤من يتٙمٚمؿ ذم اًمتّمقف ووطمدة
اًمقضمقد ،وُمٕمٜمك اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،واهنزام يمؾ اًم٘مقاٟملم أُم٤مم اًمٜمٗمس اًمقاصٚم٦م.
ويقُم٤م ُم٤م جل٠مت إًمٞمف أهة ًمٞمِمٗمل اسمٜمتٝمؿ اعمّم٤مسم٦م سمٛمرض اًمٍمع ،ومٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يؽميمقه٤م ذم
اًمدار ُمٕمفٕ ،ن اًمٕمالج ُمـ اجلـ يتٓمٚم٥م أن خيتكم هب٤م سمٕمٞمدا قمـ اًمٜم٤مس ،ومل يٙمد يٜمٍمف سمٕمد
اخلٚمقة اًمتل ـم٤مًم٧مُ ،مٌنما سم٤مًمِمٗم٤مءُ ،مقصٞم٤م أن شمؽمك اًمٗمت٤مة حل٤مهل٤م أي٤مُم٤م ٓ شمرهؼ سمً١مال ،طمتك
رأت إهة ُمـ ومت٤مهتؿ حتقٓ سمٕمد اقمتداء ًمف آصم٤مره ،ومٓم٤مر إًمٞمف واًمد اًمٗمت٤مة ٓ ي٘مقى قمغم أن
يًتؾ همْمٌف ُمـ سمراصمـ اخلقف واًمرهٌ٦م ُمـ قم٤ممل اجلـ اعمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م ،ومٗم٤مضم٠مه اًمدضم٤مل سم٘مقًمف:
ُم٤مذا يمٜم٧م أومٕمؾ؟
ًم٘مد اؾمتٓمٕم٧م أن أؾمٞمٓمر قمغم اًمٕمٗمري٧م اًمذي شمٚمًٌٝم٤م وأُمرشمف سم٤مخلروج ،وم٘م٤مل :إن أُم٤مُمف ـمري٘ملم
ٓ همػم ،أطمدمه٤م ُمـ قمٞمٜمل اًمٗمت٤مة ،ومامذا يمٜم٧م أومٕمؾ ؟ هؾ يمٜمتؿ شمريدون ُمٜمل أن أوم٘م٠م قملم
ومت٤مشمٙمؿ؟
ويمتؿ إب ضمرطمف ومل يت٘مدم سمِمٙمقى ود هذا اعمحت٤مل ظمِمٞم٦م اًمٗمْمٞمح٦م.
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وهٙمذا أي٘مٜم٧م هذه إهة وطمده٤م ،أن هذا اًمرضمؾ ًمٞمس ٟمّم٤م ًسم٤م وم٘مط ،سمؾ وم٤مضمرا وم٤مؾم٘م٤م
يتحدث سم٤مؾمؿ اًمتّمقف وخيقض ذم ُمً٤مئؾ اًمٕم٤مروملم ،وهق أظمٌ٨م وأومجر ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم.
اًمنمع حيرم أن خيتكم رضمؾ سم٤مُمرأة ،ومٙمٞمػ يٙمقن هذا وًم ًٞم٤م ُمٕم٤مجل٤م سمنمع اهلل ،وهق أظمرق
اًمٜم٤مس ًمنمع اهلل.؟!
وسمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م إذا رأي٧م صقوم ًٞم٤م خي٤مًمػ ديـ اهلل ويًػم قمغم همػم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمًٜم٦م ،وم٤مقمٚمؿ وطمدك
ُمًتٞم٘مٜم٤م أٟمف قمغم ـمريؼ اًمِمٞمٓم٤من ،وىمس قمغم هذا يمؾ صقذم يدقمل اًمقصؾ سم٤مهلل وؾمٚمقك ـمريؼ
اًم٘مقم ،وهق سمٕمٞمد قمـ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝمق يمذوب و٤مل ُمْمؾ.
وٟمٕمقد أدراضمٜم٤م ىمديام وُمع اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم.
إذ حيٙمل ىمّم٦م ذات دًٓم٦م ىمقي٦م قمغم ُم٤م ي٘مقم سمف سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ُمـ ظمداع اجلامهػم واؾمتٖمٗم٤مل
اًمٕم٤مُم٦م.
روى اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي :أن احلالج سمٕم٨م رضمال ُمـ ظم٤مص٦م أصح٤مسمف وأُمره أن يذه٥م سملم
يديف إمم سمٚمد ُمـ سمالد اجلٌؾ ،وأن ئمٝمر هلؿ اًمٕمٌ٤مدة واًمّمالح واًمزهد ،وم٢مذا رآهؿ ىمد أىمٌٚمقا
قمٚمٞمف وأطمٌقه واقمت٘مدوه أفمٝمر هلؿ أٟمف ىمد قمٛمل ،صمؿ ئمٝمر هلؿ سمٕمد أي٤مم أٟمف ىمد شمٙمًح ،وم٢مذا
ؾمٕمقا ذم ُمداواشمف ،ىم٤مل هلؿ :ي٤م مج٤مقم٦م اخلػم ،إٟمف ٓ يٜمٗمٕمٜمل رء مم٤م شمٗمٕمٚمقن ،صمؿ ئمٝمر هلؿ سمٕمد
أي٤مم أٟمف ىمد رأى رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم وهق ي٘مقل ًمف :إن ؿمٗم٤مءك ٓ يٙمقن
إٓ قمغم يدي اًم٘مٓم٥م ،وإٟمف ؾمٞم٘مدم قمٚمٞمؽ ذم اًمٞمقم اًمٗمالين ذم اًمِمٝمر اًمٗمالين ،وصٗمتف يمذا
ويمذا ،وىم٤مل ًمف احلالج :إين ؾم٠مىمدم قمٚمٞمؽ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م سمٜمٗمس شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت.
ومذه٥م ذًمؽ اًمرضمؾ إمم شمٚمؽ اًمٌالد وم٠مىم٤مم هب٤م يتٕمٌد وئمٝمر اًمّمالح واًمتٜمًؽ وي٘مرأ اًم٘مرآن.
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وم٠مىم٤مم ُمدة قمغم ذًمؽ وم٤مقمت٘مدوه وأطمٌقه ،صمؿ أفمٝمر هلؿ أٟمف ىمد قمٛمل ومٛمٙم٨م طمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ،
ومًٕمقا سمٛمداواشمف سمٙمؾ ممٙمـ ومٚمؿ يٜمت٩م ومٞمف رء ،وم٘م٤مل هلؿ :ي٤م مج٤مقم٦م اخلػم هذا اًمذي شمٗمٕمٚمقٟمف
ُمٕمل ٓ يٜمت٩م سمٌمء وأٟم٤م ىمد رأي٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم وهق ي٘مقل زم :إن
قم٤مومٞمتؽ وؿمٗم٤مئؽ إٟمام هق قمغم يدي اًم٘مٓم٥م ،وإٟمف ؾمٞم٘مدم قمٚمٞمؽ ذم اًمٞمقم اًمٗمالين ذم اًمِمٝمر
اًمٗمالين ،ويم٤مٟمقا أوٓ ي٘مقدوٟمف إمم اعمًجد صمؿ ص٤مروا حيٛمٚمقٟمف ويٙمرُمقٟمف صمؿ أشمك اًمقىم٧م اًمذي
ذيمر هلؿ ،واشمٗمؼ هق واحلالج قمٚمٞمف ،أىمٌؾ احلالج طمتك دظمؾ اًمٌٚمد خمتٗمٞم٤م وقمٚمٞمف صمٞم٤مب صقف
سمٞمض ،ومدظمؾ اعمًجد وًمزم ؾم٤مري٦م يتٕمٌد ومٞمٝم٤م ٓ يٚمتٗم٧م إمم أطمد ،ومٕمرومف اًمٜم٤مس سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل
وصػ هلؿ ذًمؽ اًمٕمٚمٞمؾ ،وم٤مسمتدروا إًمٞمف يًٚمٛمقن قمٚمٞمف ويتٛمًحقن سمف ،صمؿ ضم٤مؤوا إمم ذًمؽ
اًمرضمؾ اعمدقمل اعمتٕم٤مرم وم٠مظمؼموه سمخؼمه ،وم٘م٤مل :صٗمقه زم ،ومقصٗمقه ًمف وم٘م٤مل :هذا اًمذي أظمؼمين
قمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم ،وأن ؿمٗم٤مئل قمغم يديف ،اذهٌقا يب إًمٞمف.
ومحٛمٚمقه طمتك ووٕمقه سملم يديف ومٙمٚمٛمف ومٕمرومف وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل إين رأي٧م رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمٜم٤مم صمؿ ذيمر ًمف رؤي٤مه ،ومرومع احلالج يديف ومدقم٤م ًمف صمؿ شمٗمؾ ُمـ ري٘مف ذم يمٗمٞمف
صمؿ ُمًح هبام قمغم قمٞمٜمٞمف ومٗمتحٝمام يم٠من مل يٙمـ هبام داء ىمط وم٠مسمٍم ،صمؿ أظمذ ُمـ ري٘مف ومٛمًح قمغم
رضمٚمٞمف وم٘م٤مم ُمـ ؾم٤مقمتف ومٛمِمك يم٠مٟمف مل يٙمـ سمف رء واًمٜم٤مس طمْمقر ،وأُمراء شمٚمؽ اًمٌالد
ويمؼماؤهؿ قمٜمده ،ومْم٩م اًمٜم٤مس وج٦م قمٔمٞمٛم٦م ويمؼموا اهلل وؾمٌحقه وقمٔمٛمقا احلالج شمٕمٔمٞمام
زائدا قمغم ُم٤م أفمٝمر هلؿ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ واًمزور.
صمؿ أىم٤مم قمٜمدهؿ ُمدة يٙمرُمقٟمف ويٕمٔمٛمقٟمف ويقدون ًمق ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م قمً٤مه أن يٓمٚم٥م ُمـ
أُمقاهلؿ.
ومٚمام أراد اخلروج قمٜمٝمؿ أرادوا أن جيٛمٕمقا ًمف ُم٤مٓ يمثػما وم٘م٤مل :أُم٤م أٟم٤م ومال طم٤مضم٦م زم سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وإٟمام
وصٚمٜم٤م إمم ُم٤م وصٚمٜم٤م إًمٞمف سمؽمك اًمدٟمٞم٤م ،وًمٕمؾ ص٤مطمٌٙمؿ هذا أن يٙمقن ًمف إظمقان وأصح٤مب ُمـ
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آسمدال اًمذيـ جي٤مهدون سمثٖمر ـمرؾمقس ،وحيجقن ويتّمدىمقن ،حمت٤مضملم إمم ُم٤م يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم
ذًمؽ ،وم٘م٤مل ذًمؽ اًمرضمؾ اعمدقمل اعمٕم٤مرم:
صدق اًمِمٞمخ ،ىمد رد اهلل قمكم سمٍمي وُمـ اهلل قمكم سم٤مًمٕم٤مومٞم٦مٕ ،ضمٕمٚمـ سم٘مٞم٦م قمٛمري ذم اجلٝم٤مد ذم
ؾمٌٞمؾ اهلل ،واحل٩م إمم سمٞم٧م اهلل ُمع إظمقاٟمٜم٤م إسمدال واًمّم٤محللم اًمذيـ ٟمٕمرومٝمؿ ،صمؿ طمثٝمؿ قمغم
إقمٓم٤مئف ُمـ اعم٤مل ُم٤م ـم٤مسم٧م سمف أٟمٗمًٝمؿ.
صمؿ إن احلالج ظمرج قمٜمٝمؿ وُمٙم٨م ذًمؽ اًمرضمؾ سملم أفمٝمرهؿ ُمدة إمم أن مجٕمقا ًمف ُم٤مٓ يمثػما
أًمقوم٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،ومٚمام اضمتٛمع ًمف ُم٤م أراد ودقمٝمؿ وظمرج قمٜمٝمؿ ومذه٥م إمم احلالج
وم٤مىمتًام ذًمؽ اعم٤مل ! "
"إن سمٕمض اًمّمقومٞم٦م اعمٕم٤مسون ،يريدون أن يقمهقٟم٤م أن احلالج يم٤من ُمٜم٤موال ؾمٞم٤مؾمٞم٤م ،و أٟمف
إٟمام ىمتؾ سمًٌ٥م ٟمْم٤مًمف ووىمقومف ود اًمٔمٚمؿ !
وهق أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ ذًمؽ اًمنمف ،وم٘مد يم٤من احلالج قمغم صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سم٤مًمًٚمٓم٦م ،اٟمٔمر ىمقل
اًم٘مرـمٌل قمـ هذا قمٜمدُم٤م ذيمر أن أطمد أشمٌ٤مقمف يمت٥م يمت٤مسم٤م قمـ ُمٕمجزاشمف " :واضمتٛمع ُمٕمف قمغم
هذه احل٤مل أسمق قمغم ه٤مرون سمـ قمٌد اًمٕمزيز إوارضمك اًمٙم٤مشم٥م إٟمٌ٤مري وىمد يم٤من قمٛمؾ يمت٤مسم٤م
ذيمر ومٞمف خم٤مريؼ احلالج وطمٞمٚمف وهق ُمقضمقد ذم أيدى مج٤مقم٦م واحلالج طمٞمٜمئذ ُم٘مٞمؿ ذم دار
اًمًٚمٓم٤من ُمقؾمع قمٚمٞمف ُم٠مذون عمـ يدظمؾ إًمٞمف وهق قمٜمد ٟمٍم احل٤مضم٥م"
وم٤محلالج يم٤من ُم٘مرسم٤م ًمٚمًٚمٓم٦م ذم سم٤مدئ أُمره إذا !
سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ وم٢من احلالج طمّمؾ قمغم ايمثر اعمح٤ميمامت قمداًم٦م وحت٘مٞم٘م٤م ومتحٞمّم٤م ذم اًمت٤مريخ
يٙمٗمل أن شمٕمرف أن حم٤ميمٛمتف اؾمتٛمرت ؾمٌع ؾمٜمقات يم٤مُمٚم٦مٓ ،طمؽماز اًمٕمٚمامء ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف ..
طمتك سمٕمد أن ؾمٛمع اًمقزير طم٤مُمد سمـ اًمٕمٌ٤مس أن احلالج ادقمك إًمقهٞم٦م ،إذ مجع اشمٌ٤مع احلالج
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وؾم٠مهلؿ قمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا إُمر ،ومردوا سم٤مإلجي٤مب و أهنؿ ومٕمال يٕمت٘مدون ذم أًمقهٞمتف ،وًمٙمـ اٟمٔمر
إمم ىمٛم٦م اًمٕمداًم٦م قمٜمدُم٤م واضمٝمقا احلالج هبذا ذم وضمقد اًمٕمٚمامء وم٠مٟمٙمر ٓسمً٤م صمقب اًمؼماءة وىم٤مل
"أقمقذ سم٤مهلل أن أدقمك اًمرسمقسمٞم٦م أو اًمٜمٌقة وإٟمام أٟم٤م رضمؾ أقمٌد اهلل قمز وضمؾ وأيمثر اًمّمقم
واًمّمالة وومٕمؾ اخلػم ٓ همػم" !
َؼم َأ ا ًَّم ِذي َـ اشمٌُِّ ُٕمقا ُِم َـ
وهق ىمقل يذيمرك سمتخكم أئٛم٦م اًمْمالل قمـ اشمٌ٤مقمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م " إِ ْذ شم َ َّ
ِ
٤مب "  166ؾمقرة اًمٌ٘مرة.
اب َو َشم َ٘م َّٓم َٕم ْ٧م ِهبِ ُؿ ْإَ ْؾم ٌَ ُ
ا ًَّمذي َـ ا َّشم ٌَ ُٕمقا َو َر َأ ُوا ا ًْم َٕم َذ َ
وآن اٟمٔمر ًمرد اًمٕمٚمامء اًمذيـ طميوا اعمح٤ميمٛم٦م ،قمٜمدُم٤م ؾم٠مهلؿ اًمقزير قمـ طمٙمٛمٝمؿ ذم ذًمؽ
اًمْمالزم "ذيمروا أهنؿ ٓ يٗمتقن ذم ىمتٚمف سمٌمء إمم أن يّمح قمٜمدهؿ ُم٤م يقضم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ ،وأٟمف
ٓ جيقز ىمٌقل ىمقل ُمـ ادقمك قمٚمٞمف ُم٤م ادقم٤مه ،وإن واضمٝمف إٓ سمدًمٞمؾ أو إىمرار" !
ه١مٓء هؿ اعمتآُمرون قمٚمٞمف يمام يدقمل سمٕمض اًمّمقومٞم٦م اجل٤مئريـ !"
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وحي الشيطاى
ظمراوم٤مت وسمدع وأو٤مًمٞمؾ شم٘مع قمغم ًمً٤من وأطمقال يمثػم ُمـ اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ ُمـ اًمٕم٤مروملم
سم٤مهلل ،اًمذيـ يٚمتزُمقن ـمريؼ اًمتّمقف واٟمتٝم٤مج اًمزهد واًمٕمٌ٤مدة.
وُمـ هٜم٤م يم٤من رومؼ اهلل سم٠مُمتف ،طمٞمٜمام ضمٕمؾ اًمنمع هق اعمٞمزان واًم٘مٞمد واحلٙمؿ اًمٗمّمؾ ذم
اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م ،واًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ ،ومٝم١مٓء اًمذيـ أوهمٚمقا ذم ـمريؼ اًمّمقومٞم٦م حيدث
هلؿ سمٕمض اخلٚمؾ وقمدم اًمتقازن ذم يمثػم ُمـ اًمتّمقرات ،طمٞمٜمام ي١مُمٜمقن سم٠مُمقر ٓ حيت٤مضمٝم٤م ـمريؼ
اًمتديـ ذم رء ،وخيرج سمف قمـ ُمً٤م ره اًم٘مقيؿ اًمذي قمرومف وىمدُمف ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
وصح٤مسمتف اًمٙمرامً ،مٙمٜمٝمؿ يرون أمهٞم٦م إطمقال ،وي١مُمٜمقن سميورة إـمقار ،وُمٜمٝم٤م وقمغم
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 -يٍ يمال نهثاحج خانذ تكرٌ
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رأؾمٝم٤م خم٤مـمٌ٦م إرواح اًمً٤مًمٗم٦م واؾمتحْم٤مره٤م واحلدي٨م ُمٕمٝم٤م ،وأيمثر هذه إرواح اًمتل شمتؿ
رؤيتٝم٤م واًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ،إٟمام هل أرواح اًمِمٞم٤مـملم ُمـ ىمرٟم٤مء اعمنميملم.
وسمٕمض اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٖمٞمٌقن قمـ طمًٝمؿ وقم٘مقهلؿ ،سمًٌ٥م ري٤موتٝمؿ اًمٕمٜمٞمٗم٦م
اًمِمديدة ،يم٤مٟم٧م اًمِمٞم٤مـملم شمًتٖمؾ ذًمؽ وشمقطمل إًمٞمٝمؿ ُم٤م يٕمت٘مدون أٟمف إهل٤مم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أو
إؿم٤مرة ُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ اعمٕمتؼميـ!.
وم٤مسمـ قمريب طمٞمٜمام ىم٤مل :إن ومرقمقن ُمقؾمك يم٤من ُمـ أيم٤مسمر اًمٕم٤مروملم سم٤مهلل واعم٘مرسملم ُمٜمف ،مل يٙمـ إٓ
ضب ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من وشمٖمريره سمف ،واًمذي شمّمقره ذم صقرة إهل٤مم أو ظمٓم٤مب ُمـ اهلل ،وُم٤م
هق إٓ قمٛمؾ ؿمٞمٓم٤من ،وسمٕمْمٝمؿ أهمقاه اًمِمٞمٓم٤من ،وم٠موطمك إًمٞمف أٟمف ٟمٌل طمتك ٟم٘مؾ قمـ اسمـ ؾمٌٕملم
ىمقًمفً :م٘مد حتجر اسمـ آُمٜم٦م واؾم ًٕم٤م سم٘مقًمفٟ ٓ :مٌل سمٕمدي!.
وىمقل سمٕمض اعمخروملم ُمٜمٝمؿ :إن اًمتٙم٤مًمٞمػ ظم٤مص٦م وم٘مط سمٖمػم اًمقاصٚملمٕ ،ن اًمقاصٚملم سمٚمٖمقا
ُمراشم٥م اًمٞم٘ملم ،واسمتدقمقا شم٠مويال وم٤مؾمدً ا ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم" :واقمٌد رسمؽ طمتك ي٠مشمٞمؽ اًمٞم٘ملم"
ومل يٗمٝمٛمقا أن اعمقت هق شم٠مويؾ اًمٞم٘ملم ،وأن رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،فمؾ يٕمٌد رسمف
شمٕم٤ممم طمتك هن٤مي٦م أضمٚمف.
ٟمٕمؿ هٜم٤مك صقومٞم٦م ؾم٤مىمٝمؿ اًمٖمٚمق ذم اًمٕمٌ٤مدة واًمٜمزوح إمم قم٤ممل اًمؽمهٌـ ،واًمري٤مو٦م اًمِمديدة
اًمٕمٜمٞمٗم٦م ذم ؿمدة اجلقع وـمقل اًمت٠مُمؾ ،واخلٚمقة واًمًٝمر اًمٓمقيؾ ،أن خيتؾ شمقازهنؿ ويْمٓمرب
قم٘مٚمٝمؿ ،وم٢مذا هبؿ شمٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ أطمقال همريٌ٦م ،وشم٘مع هلؿ أُمقر قمجٞمٌ٦م ٓ ،شمًتققمٌٝم٤م قم٘مقهلؿ
وئمٜمقن أهن٤م إهل٤مم ُمـ اهلل هلؿ ،وأهن٤م ـمريؼ اًمقصقل واعمٕمروم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ،اًمتل ٓ يٜمٕمؿ اهلل هب٤م إٓ
قمغم اخلقاص ُمـ اًمٌنم ،وهق وهؿ وم٤مرغ وفمـ زائػ ،ومٝمذه اعمٕمروم٦م وهذا اًمقصقل ،وهذه
إطمقال ،مل شمٔمٝمر قمغم أقمٔمؿ وأٟمٌؾ وأـمٝمر وأظمٚمص ُمـ قمروم٧م إرض ُمـ أصح٤مب حمٛمد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،طمتك شمٔمٝمر عمـ دوهنؿ!.
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وإُمر حمًقم ؾمٚم ًٗم٤م ،ومٙمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمنميٕم٦م ُمـ يمِمػ وظمقارق ،ومٝمق ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من،
وسمٕمض اعمتّمقوم٦م ُمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ،ذيمر أن اًمرضمؾ إذا رأيٜم٤مه يٓمػم ذم اهلقاء ،ومال ٟمٖمؽم سمف طمتك
ٟم٘مػ قمغم طم٤مًمف ُمـ إُمر واًمٜمٝمل!.
ومم٤م يذيمر أن ًمٚمِمٞمٓم٤من ُمع سمٕمض اًمّمقومٞم٦م اًمٙمٌ٤مر اًمقاقملم اًمٗم٤ممهلم اعمت٘مٞمديـ اعمتًٜمٜملم ،سمٕمض
اعمً٤مضمالت واعمٜم٤مفمرات ،وم٘مد ٟم٘مؾ قمـ اجلٞمالين رمحف اهلل ىمقًمف :شمراءى زم ٟمقر قمٔمٞمؿ ُمأل
إومؼ ،وؾمٛمٕم٧م ُمٜمف صقشمً٤م ي٘مقل زم :ي٤م قمٌد اًم٘م٤مدر أٟم٧م قمٌدي وىمد أطمٚمٚم٧م ًمؽ اعمحرُم٤مت،
وم٘مٚم٧م ًمف :اظمً٠م ي٤م ًمٕملم ،ومتحقل هذا اًمٜمقر إمم دظم٤من ُمٔمٚمؿ ،وىم٤مل زم :ىمد ٟمجقت ُمٜمل سمٕمٚمٛمؽ
سم٠مُمر رسمؽ ،ووم٘مٝمؽ ذم أطمقال ُمٜم٤مزٓشمؽ ،وىمد أوٚمٚم٧م سمٛمثؾ هذه اًمقاىمٕم٦م ؾمٌٕملم ُمـ أهؾ
اًمٓمريؼ ..وم٘مٚم٧م :هلل اًمٗمْمؾ ،وم٘مٞمؾ ًمف :يمٞمػ قمٚمٛم٧م أٟمف ؿمٞمٓم٤من ىم٤مل :سم٘مقًمف :ىمد أطمٚمٚم٧م ًمؽ
اعمحرُم٤مت!.
وضم٤مء اًمِمٞمٓم٤من إمم سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ًمف :أًمً٧م أٟم٤م ؿمٞم ًئ٤م وم٘م٤مل اًمّمقذم ٟمٕمؿ ،وم٘م٤مل ًمف :إن اهلل شمٕم٤ممم
ي٘مقل :ورمحتل وؾمٕم٧م يمؾ رء ،وم٘م٤مل ًمف اًمّمقذم اًمٕم٤ممل :أيمٛمؾ أي٦م ي٤م ًمٕملم يٕمٜمل (ومً٠ميمتٌٝم٤م
ًمٚمذيـ يت٘مقن).
وهٙمذا ئمٝمر ًمٜم٤م أن اًمٕمٚمؿ هق اًمٕم٤مصؿ ُمـ هذا اًمزًمؾ اخلٓمػم ،وأن اعمٕمروم٦م سم٤مًمنمع ،شم٘مك
ُمّم٤مرع اًمِمٞمٓم٤من ،وحتٛمل اإلٟمً٤من أن ي٘مع ذم ُمّم٤مئده.
وهٜم٤مك مج٤مهػم قمريْم٦م ممـ يتٌٕمقن ه١مٓء اًمّمقومٞم٦م ،اًمذيـ يًتٚمٝمٛمقن وطمل اًمِمٞمٓم٤من،
يؼمرون ًمِمٞمقظمٝمؿ سمحج٩م يٚمٖمقن ُمٕمٝم٤م يمؾ صقر اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ واًمديـ ،وي٘مقًمقن :إهنؿ ىمد
اؾمتٌ٤من هلؿ يمِمػ ُمـ اهلل ٓ ٟمٌٚمغ درضمتف ،وٓ ٟمٕمرف يمٜمٝمف وٓ إدرايمف ،اـمٚمع قمٚمٞمف ؿمٞمخ وٓ
يًٕمٜم٤م إمم اإليامن سمف ،وهٙمذا خيٚم٘مقن هلؿ ً
ُمٜم٤مظم٤م يٜمٛمل اًمْمالل ويروج إيم٤مذي٥م ،اًمتل خت٤مًمػ
اًمٜمّمقص واًمنميٕم٦م وشمٕم٤مرض اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
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ي٘مقل اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء شمقصٞمٗم٤م ًمٌٕمض صقر اًمّمقومٞم٦م" :وأصٜم٤مف همرور أهؾ اإلسم٤مطم٦م ُمـ
اعمتِمٌٝملم سم٤مًمّمقومٞم٦م ٓ حتَم ،ويمؾ ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم أهم٤مًمٞمط ووؾم٤موس خيدقمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من هب٤م
ٓؿمتٖم٤مهلؿ سم٤معمج٤مهدة ىمٌؾ أطمٙم٤مم اًمٕمٚمؿ ،وُمـ همػم اىمتداء سمِمٞمخ ُمت٘مـ ذم اًمديـ واًمٕمٚمؿ ،ص٤مًمح
ًمالىمتداء سمف ،وإطمّم٤مء أصٜم٤مومٝمؿ يٓمقل.
وومرىم٦م أظمرى ضم٤موزت طمد ه١مٓء وأطمًٜم٧م إقمامل ،وـمٚمٌ٧م احلالل واؿمتٖمٚم٧م سمتٗم٘مد
اًم٘مٚم٥م ،وص٤مر أطمدهؿ يدقمل اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ اًمزهد واًمتقيمؾ واًمرى واحل٥مُ ،مـ همػم وىمقف
قمغم طم٘مٞم٘م٦م هذه اعم٘م٤مُم٤مت وذوـمٝم٤م وقمالُم٤مهت٤م وآوم٤مهت٤م ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يدقمل اًمقضمد واحل٥م هلل
ويزقمؿ أٟمف واًمف سم٤مهلل ،وًمٕمٚمف ىمد ختٞمؾ ذم اهلل ظمٞم٤مٓت هل سمدقم٦م أو يمٗمر ،ومٞمدقمل طم٥م اهلل ىمٌؾ
ُمٕمرومتف ،صمؿ إٟمف ٓ خيٚمق قمـ ُم٘م٤مروم٦م ُم٤م يٙمره اهلل ،وقمـ إيث٤مر هقى ٟمٗمًف قمغم أُمر اهلل ،وقمـ شمرك
سمٕمض إُمقر طمٞم٤مء ُمـ اخلٚمؼ ،وًمق ظمال ُم٤م شمريمف طمٞم٤مء ُمـ اهلل".
هؾ شمّمدق أن اإلؾمالم احلؼ ،واعمٕمروم٦م اجلٞمدة سم٤مًمديـ ،مل شمتٜمزل ومل شمتجؾ إٓ سمٕمد قمٍم اًمٜمٌل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وصح٤مسمتف اًمٙمرام ،واٟمتٝم٤مء ىمرٟمف وُم٤م سمٕمد ُمـ ىمرون اخلػم.؟!
ٟمٕمؿ هٙمذا يٗمٝمؿ ويٕمٚمـ صقومٞم٦م احليات واًمذيمر اًمذي يتاميٚمقن سمف ويًتديرون وحيدصمقن
ٟمققم٤م همريٌ٤م ُمـ هٞمئتف ي٘مقم قمغم اًمؽماىمص واًمتاميؾ واهلٞمًتػمي٤م وأومٕم٤مل اعمج٤مٟملم ،يًٕمقن ُمـ
ظمالًمف أن شمّمٞمٌٝمؿ همٞمٌقسم٦م وإهمامءه ،هل ذم شمّمقرهؿ ُمٜمح٦م إهلٞم٦م ،وطم٤مًم٦م ُمـ اًمًٙمر اإلهلل
اعمٜمِمقد ،واًمتل ٓ يٌٚمٖمٝم٤م إٓ ُمـ أظمٚمص ذم اًمزهد واًمٕمٌ٤مدة.
ُم٤مذا ًمق يم٤من اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمقضمقدا سملم ه١مٓء ورأى أومٕم٤مهلؿ؟
سمؾ ُم٤مذا ًمق يم٤من أطمد اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ُمقضمق ًدا ورأى هذه اعمٝم٤مزل؟
ٓ ؿمؽ أن اًمٕم٘م٤مب ؾمٞمٙمقن أًمٞمام ،واًمٜمٙمران قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٙمقن ؿمديدً ا!
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يمكم إيامن قمٛمٞمؼ طمً٥م ُم٤م شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمـ ديٜمٜم٤م ،أن أصح٤مب حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هؿ أٟم٘مك
ُمـ قمروم٧م إرض إيامٟم٤م وٟم٘م٤مء وي٘مٞمٜم٤م وقمٌ٤مدة وقمٛمال وضمٝم٤مدا وشمٓمٌٞم٘م٤م طم٤م ًدا حلدود اإلؾمالم،
وطمٞمٜمام أوص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مشمٌ٤مقمف ،أوص يمذًمؽ سم٤مشمٌ٤مع ؾمٜم٦م أصح٤مسمف
اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدهٕ ،هنؿ ىمٌس ُمـ ٟمقر اهلداي٦م اًمٜمٌقي٦م ،وٟمجقم شميضء ًمٓمالب اهلدى
ؾمٌؾ اًمدقمقة واًمرؾم٤مًم٦م ،طمً٥م ُم٤م أظمذوه وومٝمٛمقه ُمـ طمٌٞمٌٝمؿ اعمخت٤مر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
اًمٚمًت٦م واًمتٝمٛم٦م طم٤مضة ًمٙمؾ ُمـ يٕمؽمض ويتٝمؿ ـمريؼ اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م ،اًمتل شم٠ميت سمام مل ي٠مت
سمف رؾمقل اهلل وصح٤مسمتف إـمٝم٤مر ذم أًمقان اًمذيمر واًمٕمٌ٤مدة...
إٟمؽ ضم٤مهؾ سمح٤مل اًم٘مقماًمٓمريؼ ٓ يٕمرومف إٓ ُمـ وصؾاًمتاميؾ واًمؽماىمص ذم اًمذيمر طم٤مًم٦م ُمـ اهلٞم٤مم ُمع اهلل.وهٙمذا يتؿ اإليامن سم٠من هٜم٤مك ـمريؼ ًمٚمديـ ،وؾمٚمقك ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،ووؾم٤مئؾ ُمًتحدصم٦م ،مل
يٙمـ يٕمرومٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ،ومل يامرؾمٝم٤م ؾمٞمد اًمنميٕم٦م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ!.
أٓ إن اًمٕمٌ٤مدة يمام شمٕمٚمٛمٜم٤م ُمـ ؿمٞمقظمٜم٤م وىمػ ذم اًمديـ ،وم٤مًمذيمر واًمّمالة وإذان ويمؾ ُم٤م خيص
اًمٕمٌ٤مدة ُمـ أىمقال وطمريم٤مت وأومٕم٤مل ،هل قمٛمٚمٞم٦م وىمٗمٞم٦م ٓ جيقز ًمؽ آسمتداع ومٞمٝم٤م واؾمتحداث
ُم٤م يراه هقاكٟٕ ،مؽ هٜم٤م يم٠مٟمؽ شم٘مقل ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :إن ُم٤م أشمٞم٧م سمف أٟم٧م قمـ
رسمؽ همػم ضمٞمد ،وُم٤م اؾمتحدصمتف أٟم٤م هق اًمّمحٞمح واًمّمقاب واحلًـ.
وهق ًمقن ُمـ ىمٚم٦م إدب ُمع اًمديـ واًمنمع واًمرؾمقل اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف.
رأي٧م ُم٘مٓم ًٕم٤م يّمقر سمٕمض احلٚم٘م٤مت اًمقاىمٗم٦م ًمٚمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م اًمتل يٜمتً٥م إًمٞمٝم٤م اًمرئٞمس
اًمِمٞمِم٤مين احل٤مزم رُمْم٤من ىمديروف ،واحلؼ أن اًم٘مقم يم٤مٟمقا ذم ىمٛم٦م اعمٝمزًم٦م واًمًخري٦م ،وهؿ
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جيرون وراء سمٕمْمٝمؿ ذم طمٚم٘م٦م دائري٦م ،يذيمرون اهلل ويٜمتٗمْمقن سم٠مضمً٤مدهؿً ،م٘مد شم٠مُمٚم٧م ذًمؽ
ومل ي٘مٌؾ قم٘مكم أسمدً ا أن يٙمقن اًمّمح٤مسم٦م ُمٙم٤من ه١مٓء ،يٗمٕمٚمقن ومٕمٚمٝمؿ ويامرؾمقن ُمثؾ هذه
اعمً٤مظمر.
ىم٤مسمٚم٧م ُمرة ذم صٌ٤مي أطمد اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م ،وىمقزم صقومٞم٦م و٤مًم٦م ،يٕمٙمس ُم٤م ذم ومٝمٛمل وأؤيمد
يمثػما :سم٠من هٜم٤مك صقومٞم٦م ص٤مدىم٦م ُمتح٘م٘م٦م ُمتًٜمٜم٦م قمغم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ،ومٚمٞمس اًمتّمقف يمٚمف
قمٚمٞمف ً
زورا وهبت٤مٟمً٤م وسمدقم٤م ووالًٓ ،مٙمـ ص٤مطمٌل يم٤من ُمـ ومرق اخلراوم٦م ،ىمٚم٧م ًمفُ :م٤م هذا اًمرىمص
ً
واًمتاميؾ ذم احليات ،هؾ هق ُمـ اًمديـ ذم رء؟! وم٘م٤مل زم ُم٤م أدهِمٜمل ،طمٞمٜمام شمغم قمكم ىمقًمف
ون ِذم َظم ْٚم ِؼ اًمًامو ِ
ون اهللََّ ِىم َٞم٤م ًُم٤م َو ُىم ُٕمق ًدا َو َقم َ ىغم ُضمٜمُ ِ
قهبِ ْؿ َو َي َت َٗمٙم َُّر َ
شمٕم٤ممم" :ا ًَّم ِذي َـ َي ْذ ُيم ُر َ
ات
َّ َ َ
ِ
ِ
اب اًمٜم ِ
َو ْإَ ْر ِ
َّ٤مر" 1وأن هذه أي٦م شمثٌ٧م صح٦م
ض َر َّسمٜمَ٤م َُم٤م َظم َٚم ْ٘م َ٧م َىه َذا َسم٤مـم ًال ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َوم٘مٜمَ٤م َقم َذ َ
ُم٤م يتؿ ومٕمٚمف ذم احليات وهذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمذيمر ،وعم٤م رضمٕم٧م ًمٚمتٗمًػم ،وضمدت اعمٕمٜمك خمتٚمٗم٤م
مت٤مُم٤م ،وأن اًمرضمؾ ي١مول اًم٘مرآن شم٠مويال وم٤مؾمدا يقاومؼ هقاه.
ذه٥م اًمِمٞمخ رؿمٞمد رو٤م يقُم٤م عمِم٤مهدة اًمٓمري٘م٦م اعمقًمقي٦م ،وم٢مذا سمدرويِمٝمؿ خيرج وإذا سمٖمٚمامن
سمٞمْم٤م ٟم٤مصٕم٦م يمجالسمٞم٥م اًمٕمرائس ،يرىمّمقن هب٤م
ُمٜمٝمؿ ُمردان طمً٤من اًمقضمقه يٚمًٌقن همالئؾ ً
قمغم ٟمٖمامت اًمٜم٤مي اعمِمجٞم٦م ،ويدورون دوراٟمً٤م ومٜم ًٞم٤م هي ًٕم٤م شمٜمٗمرج سمف همالئٚمٝمؿ ،ومتٙمقن دوائر
سمٕمْم٤م ،ويٛمدون ؾمقاقمدهؿ ويٛمٞمٚمقن أقمٜم٤مىمٝمؿ،
ُمت٘م٤مرسم٦م قمغم أسمٕم٤مد ُمتٜم٤مؾمٌ٦م ٓ ،يٌٖمل سمٕمْمٝم٤م ً
ويٛمرون واطمدا سمٕمد آظمر أُم٤مم ؿمٞمخٝمؿ ،ومػميمٕمقن ًمف.
شمٕمج٥م رؿمٞمد وشمً٤مءل قمام حيدث وم٘مٞمؾ ًمف :هذه ـمري٘م٦م ضمالل اًمديـ اًمروُملً ،مٙمـ رؿمٞمد مل
يتامًمؽ ٟمٗمًف ،وص٤مح سم٠مقمغم صقشمف وىم٤مل ظم٤مـم ًٌ٤م ذم اًمٜم٤مس :هذا ُمٜمٙمر ي٤م ىمقم ٓ جيقز اًمٜمٔمر
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زوا وًمٕم ًٌ٤م ،وأُمر اًمٜم٤مس أن يٜمٗمْمقا ُمـ
إًمٞمف ،وٓ اًمًٙمقت قمٚمٞمف ،وه١مٓء يتخذون ديٜمٝمؿ ُه ً
طمقهلؿ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج وُمٜمٝمؿ ُمـ سم٘مل.
ٟمٙمرر ُمرة أظمرى :أن اإلؾمالم احل٘مٞم٘مل واعمث٤مزم واًمت٤مم هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف صح٤مسم٦م اًمٜمٌل اعمٙمرُملم،
ذم يمؾ رء ُمـ طمٚمٝمؿ وشمرطم٤مهلؿ ،ذم ُمِمٞمٝمؿ وىمٕمقدهؿ ،ذم ذيمرهؿ وصالهتؿ ،ذم أيمٚمٝمؿ
وذهبؿ ،يم٤مٟمقا صقرة طمٞم٦م عم٤م يريده اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمٌ٤مده ،ودمًٞمدً ا ىمقيام ص٤مد ًىم٤م عم٤م أراده
اإلؾمالم ُمـ أشمٌ٤مقمف.

إلهام أم أوهام؟
هؾ شمٕمت٘مد أن اًمديـ ٟم٤مىمص؟!
أٟم٧م يمٛمًٚمؿ ؾمٜمل ُم١مُمـ سم٤مهلل وُمّمدق ًمرؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ،شمٕمت٘مد ذًمؽ؟! ٕن
ٞم٧م ًَم ُٙم ُؿ ْ ِ
اإل ْؾم َال َم
اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل" :ا ًْم َٞم ْق َم َأيم َْٛم ْٚم ُ٧م ًَم ُٙم ْؿ ِديٜمَ ُٙم ْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ٧م َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
1
ِديٜمً٤م"
ًمٙمـ هؾ شمتخٞمؾ طمٞمٜمام شمرى صقومٞم٦م احلٚمقل وآحت٤مد ،ي١مُمٜمقن سم٠من اًمديـ ٟم٤مىمص ،ومٝمؿ يزقمٛمقن
أن ـمريؼ اًمديـ ىمًامن :اًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘مٞم٦م ..وأن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٚمغ اًمنميٕم٦م ومل
يٌٚمغ احل٘مٞم٘م٦م ،واختذوا ُمـ اإلهل٤مم ـمري ً٘م٤م عمٕمروم٦م اًمديـ واًمقىمقف قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م ،طمتك وًمق
يم٤من خي٤مًمػ اًمقطمل!.
قمج ًٌ٤م قمج ًٌ٤م!.
وم٤مًمقطمل يٙمقن ًمٚمرؾمقل قمـ ـمريؼ اعمٚمؽ ،أُم٤م اإلهل٤مم ومٝمق ًمٚمقزم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمٌ٤مذة! وُمـ
هٜم٤م ي٠ميت اًمتٗمًػم واًمٗمٝمؿ هلذا اًمتٕمّم٥م اًمٙمٌػم ٕىمقال اًمّمقومٞم٦م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ُمـ أشمٌ٤مقمٝم٤م،
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طمتك وًمق يم٤مٟم٧م خت٤مًمػ ديـ اإلؾمالم وذيٕمتف ،وشمًٛمع قمغم اًمدوام هذه اًم٘مقل اعمقهقم:
سم٠مٟمؽ ٓ شمٗمٝمؿ يمالم اخلقاص ،وهذه أُمقر ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م إٓ اًمقاصٚمقن.
ُمٜم٤مص٤م ُمـ آدقم٤مء سم٠من هذا اًمقزم
وم٢مذا وٞم٘مٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اخلٜم٤مق ،وأًمزُمٜم٤مهؿ احلج٦م ٓ ،جيدون
ً
اًمٙمريؿ ،ىمد دؾم٧م قمغم يمتٌف وآصم٤مره هذه إومٙم٤مر ومل ي٘مٚمٝم٤م ،وًمٙمـ آٟمحراف اعمتٕمدد واعمتٙمرر
ًمٙمثػم ُمـ أئٛم٦م اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م ي١ميد سمٕمْمف سمٕمْم٤م ،وي١ميمد أن اًم٘مقم مل ُيدَّ س قمغم أومٙم٤مرهؿ
رء ،وإٟمام هل ُمـ ُمٕملم اإلهل٤مم اًمذي يتّمقروٟمف!.
صمؿ إٟمؽ شمٗمزع يمؾ اًمٗمزع ،طمٞمٜمام دمد رضمال ُمثؾ اسمـ قمريب ،ذم يمت٤مسمف اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م ،اًمذي
قمٛمؾ اعمًتنمىمقن واًمتٜمقيريـ قمغم ـمٌ٤مقمتف واًمؽموي٩م ًمف ،وم٤مًمرضمؾ يرى أن أومٙم٤مره ذم اًمٙمت٤مب،
إٟمام هل سم٢مُمالء اهلل ،أي سم٤مًمّمقرة إظمرى واًمٓمريؼ اًمث٤مين همػم اًمقطمل وهق اإلهل٤مم ومٞم٘مقل:
" مل يٙمـ زم ُمـ اظمتٞم٤مر ،وٓ قمـ ٟمٔمر ومٙمري ،وإٟمام احلؼ ُيٛمكم ًمٜم٤م قمغم ًمً٤من ُمٚمؽ اإلهل٤مم مجٞمع
ُم٤م ٟمًٓمره"
وي٘مقل" :ومق اهلل ُم٤م يمتٌ٧م ُمٜمف طمر ًوم٤م إٓ قمـ إُمالء إهلل ،وإًم٘م٤مء رسم٤مين ،أو ٟمٗم٨م روطم٤مين ذم روع
ُمنمقملم وٓ أٟمٌٞم٤مء ُمٙمٚمٗملم"
يمٞم٤مين ،هذا مجٚم٦م إُمر ُمع يمقٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمرؾمؾ ّ
وي٘مقل " :اإلهل٤مم ًمٚمٕمٌد ُمـ اًمقضمف اخل٤مص اًمذي سملم يمؾ إٟمً٤من ورسمف :وذًمؽ ُمـ ظمالل
أضم ّؾ
ارشمٗم٤مع اًمقؾم٤مئط -يمام ي٘مقًمقن -ومال يٕمٚمؿ سمف أطمد وٓ ُمٚمؽ اإلهل٤مم ً
أيْم٤م ،وهذا قمٜمدهؿ َ
وأرومع أٟمقاع اإلهل٤مم واإلًم٘م٤مء إذا طمّمؾ احلٗمظ ًمّم٤مطمٌف"
وسم٤مًمت٤مزم إذا قم٤مرو٧م هذا اإلهل٤مم وم٘مد قم٤مرو٧م اهلل ،وُمـ صمؿ يرى اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ ذم وقء
هذا اخلرف ،سم٠من يمت٤مب اًمٗمتقطم٤مت يْم٤مهل ذم ىمدؾمٞمتف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وم٤مًمقطمل مل يٜم٘مٓمع ،وإٟمام
ص٤مرت ًمف صقرة ُمٖم٤ميرة وـمريؼ خمتٚمػ!.
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وم٤مًمّمقومٞم٦م اًمٕمٌثٞم٦م دمٕمؾ اإلهل٤مم ـمريؼ ُمـ ـمرق اًمقطمل واحلج٦م وإصمٌ٤مت طمجٞمتف ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ي٘مقل
أسمق اعمقاه٥م اًمِم٤مذزم" :ذم ضمقاب آقمؽماض قمغم ىمقهلؿ (طمدصمٜمل ىمٚمٌل قمـ ريب) ٓ :إٟمٙم٤مر؛
ٕن اعمراد :أظمؼمين ىمٚمٌل قمـ ريب ُمـ ـمريؼ اإلهل٤مم اًمذي هق وطمل إوًمٞم٤مء"
واحلؼ أن اإلهل٤مم ُمقضمقد وىم٤مئؿ ،واًم٘مٚم٥م أطمٞم٤مٟم٤م ويمثػما ُم٤م يًؽميح ٕؿمٞم٤مء ُمتٕمددة ذم طمٞم٤مشمف،
وخيٞمؾ إًمٞمف أهن٤م اًمّمقاب ،طمٞمٜمام جيد إطمً٤مؾمف وراطمتف اًمٜمٗمًٞم٦م شمٜمدومع إًمٞمٝم٤مً ،مٙمـ طمٞمٜمام شمٙمقن
هذه اًمراطم٦م ،ويٙمقن هذا اإلهل٤مم خم٤مًمٗم٤م ًمٚمنمع ،ومٝمق أوه٤مم ٓ إهل٤مم! وم٤مهلل شمٕم٤ممم أٟمزل ديٜمف يم٤مُمال
همػم ُمٜم٘مقص ،وٓ ـمريؼ ًمٌٞم٤من اًمديـ وأصقًمف إٓ سم٤مًمقطمل ،يمام أن إهل٤مم إٟمٌٞم٤مء وطمل ،أُم٤م أن
ٟمّمدق إهل٤م ًُم٤م خم٤مًمٗم٤م ًمٚمديـ وُمـ ـمريؼ همػم ـمريؼ إٟمٌٞم٤مء ،ومٝمذا والل ذم والل ،يمام أن اًمقزم
إذا اؾمؽماح ٕؿمٞم٤مء وآُمـ هب٤م ورواه٤م ويم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمديـ ،ومال جيقز ًمف أن ي٘مرر وي٘مقل سم٠مهن٤م
إهل٤مم ُمـ اهلل ،قمغم اقمت٘م٤مد أن هذا اإلهل٤مم ُمرشمٌ٦م صم٤مٟمٞم٦م شمقازي اًمقطمل!.
وىمد سمٞمٜم٧م ؾم٤مسم ً٘م٤م ومٞمف يمٞمػ خيؽمق اًمِمٞمٓم٤من دٟمٞم٤م يمثػم ُمـ ه١مٓء اعمتّمقوم٦م ،ومٔمٝمرت قمٚمٞمٝمؿ
طم٤مٓت ُمـ ري٤موتٝمؿ وىمًقهتؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،ويًٛمٕمقن سمٕمض اهلقاشمػ ،ومٞمخٞمؾ إًمٞمٝمؿ أهنؿ
يًٛمٕمقن اعمالئٙم٦م ،وُمـ صمؿ يٓمٞمٕمقهنؿ ومٞمام ي٠مُمرون ،ويٌٚمٖمقن قمٜمٝمؿ ومٞمام يققمزون ،طمتك وًمق
يم٤من خم٤مًمٗم٤م ًمٚم٘مرآن واًمًٜم٦م ،وٟمًقا أن اهلل شمٕم٤ممم أشمؿ ديٜمف ،وظمتؿ اًمٜمٌقة سمرؾمقًمف اًمٙمريؿ صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وُم٤م أيمثر ُم٤م ٟمقهٜم٤م سم٤مًمٗمرق اًمٔم٤مهر قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس سملم رو٤مء اهلل واًمراطم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،وم٠مطمدهؿ
ٓ يّمكم وٓ يّمقم ويِمٕمر سم٤مرشمٞم٤مح ذم ٟمٗمًف ،ومٞم٘مقل( :رسمٜم٤م رايض قمٜمل وأهؿ رء هٜم٤م) ويِمػم
إمم حمؾ ىمٚمٌف ،وًمٙمـ أي رو٤مء وأي ٟمٕمٞمؿ وأٟم٧م ٓ شمٕمٌد اهلل وٓ شمٓمٞمٕمف؟!
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وم٤مقمٚمؿ ي٤م دقمل اًمرو٤م :أن اإلهل٤مم واًمراطم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ذم رء ُم٤م ،إذا يم٤من ُمقاوم٘م٤م ًمٚمنمع ومٝمق
هداي٦م ُمـ اهلل ،وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤م ًمٜمص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،ومٕمٚمٞمؽ أن شم٘مػ ُمع ٟمٗمًؽ وشمٗمئ إمم اهلل
ؾمٌح٤مٟمف ،وم٠مٟم٧م ذم ظمٓمر واًمِمٞمٓم٤من ىمري٥م ُمٜمؽ.
ِ
ف
اؾم َت َ٘م٤م ُُمقا َوم َال َظم ْق ٌ
وم٘م٤مل اًمٕمالُم٦م إًمقد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم " إِ َّن ا ًَّمذي َـ َىم٤م ًُمقا َر ُّسمٜمَ٤م اهللَُّ ُصم َّؿ ْ
حي َز ُٟم َ
قن " أي شمتٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اعمالئٙم٦م قمٜمد اعمقت و اًم٘مؼم و اًمٌٕم٨م ،و ىمٞمؾ شمتٜمزل
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
قمٚمٞمٝمؿ :أي يٛمدوهنؿ ومٞمام ِ
يٕم ّـ و يٓمرأ هلؿ ُمـ إُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م ،سمام ينمح صدورهؿ
ويدومع قمٜمٝمؿ اخلقف و احلزن سمٓمريؼ اإلهل٤مم ،و هذا هق إفمٝمر عم٤م ومٞمف ُمـ اإلـمالق و اًمٕمٛمقم
اًمِم٤مُمؾ ًمتٜمزهلؿ ذم اعمقاـمـ اًمثالصم٦م و همػمه٤م .
رضمح سمٛمجرد رأيف ومٝمق
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل " :اًم٘مٚم٥م اعمٕمٛمقر سم٤مًمت٘مقى إذا ّ
شمرضمٞمح ذقمل ( و اًمؽمضمٞمح يٙمقن سملم رأيلم ُمتً٤مويـ ذم إدًم٦م) ،و ىم٤مل " :ومٛمتك ُم٤م وىمع
قمٜمده و طمّمؾ ذم ىمٚمٌف ُم٤م سمٓمـ ُمٕمف أن هذا إُمر أو هذا اًمٙمالم أرى هلل و رؾمقًمف ،يم٤من هذا
شمرضمٞمح٤م سمدًمٞمؾ ذقمل ،و اًمذيـ أٟمٙمروا يمقن اإلهل٤مم ًمٞمس ـمري٘م٤م إمم احل٘م٤مئؼ ُمٓمٚم٘م٤م أظمٓم٠موا،
وم٢مذا اضمتٝمد اًمٕمٌد ذم ـم٤مقم٦م اهلل و شم٘مقاه ،يم٤من شمرضمٞمحف عم٤م رضمح أىمقى ُمـ أدًم٦م يمثػمة وٕمٞمٗم٦م،
وم٢مهل٤مم ُمثؾ هذا دًمٞمؾ ذم طم٘مف "
و ىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين " :و اقمٚمؿ أن إٟمٙم٤مر أصؾ اإلهل٤مم ٓ جيقز ،و جيقز أن يٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٍ
سمٕمٌد
سمٚمٓمٗمف يمراُم٦م ًمف ،و ٟم٘مقل ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم احلؼ و اًمٌ٤مـمؾ ُمـ ذًمؽ :إن يمؾ ُم٤م اؾمت٘م٤مم قمغم ذع
اًمٜمٌل حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ و مل يٙمـ ذم اًمٙمت٤مب و اًمًٜم٦م ُم٤م يرده ومٝمق ُم٘مٌقل ،و يمؾ ُم٤م ٓ
يًت٘مٞمؿ قمغم ذع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ومٝمق ُمردود ،و يٙمقن ذًمؽ ُمـ شمًقيالت اًمٜمٗمس
و وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من ،و جي٥م رده"

1
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 -لىاػذ األدنح فٍ األصىل نهطًؼاٍَ

43

اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
ُمٝمام قمٚم٧م ُمٙم٤مٟم٦م اعمرء اًمديٜمٞم٦م ،ومٝمق ُمردود قمٚمٞمف ،وٓ يٕمٜمل يمقٟمف أقمٚمؿ اًمٜم٤مس أو أقمٌد اًمٜم٤مس،
أن ٟمٕم٤مُمؾ رأيف ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمقطمل واًم٘مرآن ،ومٞمٛمٙمـ ًمف أن يٙمقن خمٓم ًئ٤م ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من احلدي٨م
قمـ رء جمٝمقل وهمػم ُمدًمقل قمٚمٞمف سمحج٦م أو سمره٤من ،وهذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة أؤيمد قمٚمٞمٝم٤م ،طمتك
ٓ يتخذ اعمٖمروقن يمالُمل قمغم أٟمف ُمٜمٗمذ ًمٚمٓمٕمـ ذم شمراث اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ذم ومت٤موهيؿ
واضمتٝم٤مداهتؿ ،يمام يٗمٕمؾ ُمرضمٗم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،ومٚمٞمس إمم ذًمؽ ىمّمدت ،وٓ إمم هذا أردت.
اٟمٔمر إمم ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ،ومٝمذا اًمّمح٤ميب اًمٙمريؿ ،يم٤من يتٛمتع سمًامت
وظمّم٤مئص ٓ ،يتٛمتع هب٤م يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ،وىمد أدرك اًمٜمٌل اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل
وؾمالُمف قمٚمٞمف ،هذه اًم٘مدرات واًمًامت ،وم٠مقمٚمـ قمٜمٝم٤م وأؿم٤مد هب٤م!.
وم٘مد صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل" :ىمد يم٤من ذم إُمؿ ىمٌٚمٙمؿ حمدصمقن ،وم٢من
يٙمـ ذم أُمتل أطمد ومٕمٛمر ُمٜمٝمؿ".
وأظمرج أسمق داود أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل" :إن اهلل ضمٕمؾ احلؼ قمغم ًمً٤من قمٛمر وىمٚمٌف"
وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً" :مق يم٤من ٟمٌ ًٞم٤م سمٕمدي ًمٙم٤من قمٛمر"!.
ورهمؿ هذه اإلؿم٤مدة اًمٙمٌػمة ،واعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،واًم٘مدرات اًمٗمذة ،مل يٙمـ ص٤مطمٌٝم٤م سمٛمٜم٠مى قمـ
اخلٓم٠م ذم اًمرأي وآضمتٝم٤مد واًمٙمالم!.
ومٞمقم صٚمح احلديٌٞم٦م ،يم٤من ًمٕمٛمر رأيف واضمتٝم٤مده اًمذي رضمع قمٜمف ،وىم٤مل :أهي٤م اًمٜم٤مس اهتٛمقا
اًمرأي قمغم اًمديـ.
ويم٤من ظمٓم٠مه اًمٌ٤مهظ ذم اًمت٘مدير قمٜمد ُمقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،طمتك ردشمف يمٚمامت أسمق
سمٙمر!.
سمؾ يم٤من ظمٓم٠مه اًمقاوح ذم ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة طمتك رده ي٘ملم أسمق سمٙمر!.
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ويم٤من إذقم٤مٟمف اعمٕمٚمـ وٟمزوًمف قمغم رأي اُمرأة ردشمف ذم همالء اعمٝمقر!.
ًم٘مد يم٤من قمٛمر إذن ُخيٓمئ ،وًمف اضمتٝم٤مدات دم٤مٟم٥م اًمّمقاب ،وهق اًمذي ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمف سم٠مٟمف حمدث!.
وم٤مًم٘مٚم٥م أهي٤م اًمٕم٤مىمؾً ،مٞمس وطم ًٞم٤م شم٠مظمذ قمٜمف ـم٤معم٤م وضمدشمف ُمٓمٛمئٜم٤م ًمٌمء ..اًم٘مٚم٥م واإلطمً٤مس
واًمٕم٘مؾ ،وهذه إوه٤مم اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمٙمثػمون ٓ ،يٛمٙمـ أسمدً ا أن شمٙمقن ؾمٜمدً ا ًمٚمّمقاب
واخلٓم٠م ،وإٟمام احلٙمؿ واًمٖمٚم٥م ًمٚمديـ ،إذا يم٤من رأيف فم٤مهرا وىمقًمف ُمٕمٚمقُم٤م ،يتٜم٤مرم ُمع وضمقده أي
يمالم وأي رأي.
شمٌ٘مك ًمٗمت٦م ُمٝمٛم٦م ضمدً ا ضمدً ا ٓ ،يٛمٙمـ ًمٜم٤م وٓ هل٤م أن متر دون رصده٤م وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م،
وهل ذم ؾمٚمقك قمٛمر ٟمٗمًف ،اًمذي ىمٞمٚم٧م ومٞمف هذه اًمٙمٚمامت ،ومٚمؿ يٖمؽم هب٤م ،أو شمًقىمف ًمٚمث٘م٦م
اًمزائدة ذم ٟمٗمًف ،ومٞم٠مظمذ قمـ ىمٚمٌف ،ويًتدقمل ُمـ أطم٤مؾمٞمًفٟٕ ،مف هق اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمٌل سم٠مٟمف
ُمٚمٝمؿ حمدث ،أو أٟمف ًمق يم٤من ٟمٌل سمٕمدي ًمٙم٤من قمٛمر!.
مل يٙمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ًمٞمّمٞمٌف اًمٖمرور هبذا ،وإٟمام يم٤من يِم٤مور اًمّمح٤مسم٦م وي٠مظمذ رأهيؿ،
وحيت٩م قمٚمٞمٝمؿ وحيتجقن قمٚمٞمف ،ويرضمع قمـ سمٕمض أراء وآضمتٝم٤مدات.

الشطحاخ
يمثػما ُمـ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ يٕمتؼمون هم٤مي٦م اًمديـ واًمقٓي٦م ،ذم اًمِمٓمح سمٖمرائ٥م
أقمج٥م ً
إىمقال وإًمٗم٤مظ واًمتٕمٌػمات.
ويمٚمام أشمك اعمتحدث ُمٜمٝمؿ سمٖمرائ٥م اًمٙمٚمامت وـمالؾمؿ اجلٛمؾ  ،يمٚمام يم٤من ًمدهيؿ وذم ٟمٔمرهؿ آي٦م
ذم اًم٘مرب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف واعمٕمروم٦م سمف.
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وهق شمّمقر ُمرذول درضم٧م اًمّمقومٞم٦م اعمٕم٤مسة قمغم ومٝمٛمف وشم٘مٚمٞمده وآقمت٘م٤مد ومٞمف ،واعمٗمزع ذم
إُمر ،أن هذه اًمِمٓمح٤مت ُمـ اجلٛمؾ واًمتٕمٌػمات اًمتل يتٜمدرون هب٤م ،حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م أىمٌح
ُمٕم٤مين اًمٙمٗمر واإلحل٤مد اًمذي شمٜمٝمد ًمف إرض وختر ًمف اجلٌ٤مل ،ويقؿمؽ اهلل اًم٘مدير أن يٕمؿ
اًمٌنمي٦م سمٚمٕمٜم٦م ُمـ ؾمقء ُم٤م ىمٞمؾ وىمٌح ُم٤م ذيمر!.
مجٕمتٜمل إي٤مم سمٌٕمض ه١مٓء اعمخروملم ،ذم ضمٚمً٦م أو طمية ُمـ طمياهتؿ ،وذم زاوي٦م ُمـ
زواي٤م احلية ،ضمٚمس ؿمٞمخٝمؿ إيمؼم يدظمـ اًمِمٞمِم٦م ،وهؿ ُمـ طمقًمف ومرطمقن ُمٜمتِمقن،
يٜمتٔمرون شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمٗمريدة ،اًمتل شمتجغم ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م احل٘مٞم٘م٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وهل
حلٔم٦م اًمِمٓمح ،وسمدأ اًمِمٞمخ هيرف سمٙمٚمامت همريٌ٦م  ،وهؿ هيٚمٚمقن طمقًمف ،وسمٕمْمٝمؿ يرد قمٚمٞمف
سم٠مىمٌح ُمٜمٝم٤م ،وهق يٌتًؿ هلؿ وي٘مرهؿ قمٚمٞمٝم٤م ،صمؿ عم٤م رأوا همراسمتل ،ومنوا زم ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ُمـ
ُمٕم٤مين اخلػم ُمع ىمٌحٝم٤م اًمٔم٤مهر ،إٓ أهن٤م ٓ شمٕمٜمٞمف وٓ شمٕمؼم قمٜمف ،ويٌدو أهن٤م أًمٗم٤مظ شمدرسمقا قمٚمٞمٝم٤م،
يمثػما قمغم اًمتالقم٥م هب٤م ،طمتك ص٤مرت ُمـ ومٚمٙمٚمقر اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتٌٕمقهن٤م ،وُمًٚم ًٙم٤م ُمـ
ومترٟمقا ً
ُمً٤مًمؽ طمياهتؿ وـم٘مقؾمٝمؿ اًمتٕمٌدي٦م ،ؿم٠مهن٤م ؿم٠من إوراد واًمّمٚمقات.
ومم٤م أذيمر ُمـ هرائٝمؿ ىمقل اًمِمٞمخ ٕطمدهؿ :رسمٜم٤م يٙمرُمؽ ًمٞمٚم٦م اًمدظمٚم٦م.
وي٘مّمد هب٤م يمام ومنت زمً :مٞمٚم٦م دظمقل اًم٘مؼم ،وًمٞمس اعم٘مّمقد هب٤م دظمٚم٦م اًمزواج.
ورد قمٚمٞمف اعمريد سم٘مقًمف :رسمٜم٤م خيدك ي٤م قمؿ اًمِمٞمخ.
ومٚمام شمٕمجٌ٧م ذطمقه٤م زم سم٠مهن٤م :ي٠مظمذك ًمٜمٕمٞمٛمف.
يم٤مٟم٧م ضمٚمً٦م هتري٩م وظمراوم٦م ،سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ اعمٕمٜمك اعمِمٝمقد ُمـ اًمتديـ اعمٜمْمٌط
اعمًت٘مٞمؿ ،وًمٙمـ هذه هل قم٘مقهلؿ وهذا هق ُمٕمت٘مدهؿ.
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أًمٖم٤مزا ًمػمى ُمـ ُمٜمٝمؿ
ًم٘مد ختٞمٚم٧م أٟمٜم٤م ذم طمٚم٘م٦م ُمـ طمٚم٘م٤مت اًمٗمقازير ،واًمرضمؾ يٛمكم قمٚمٞمٝمؿ
ً
يًتٓمٞمع طمٚمٝم٤م وومؽ رُمقزه٤م.
وأٟم٤م أشمً٤مءل أُم٤مم ُمـ ي١مُمٜمقن هبذه اًمِمٓمح٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م :هؾ اًمقٓي٦م واًم٘مرب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف
ـمريؼ ُمٌتٙمر وقمٚمؿ ُمٓمقر؟
أسمدً ا أسمدً ا ..إٟمام هل ُمٜمٝم٩م ُم٘مٚمد وؾمٌٞمؾ ُمتٌع ،وًمـ ي٠ميت إواظمر ومٞمف أسمدً ا سم٠ميمثر وأورم مم٤م أشمك سمف
إوائؾ ،وًمـ يٌٚمٖمقا ومٞمف أؿمد ُم٤م سمٚمٖمقا ومٞمف ُمـ ُمراىمل اًمرشم٥م واعم٘م٤مُم٤مت ،طملم يم٤مٟمقا اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م
ذم ُمٕم٤مين اًمقٓي٦م واًم٘مرب ُمـ اهلل اًمٙمٌػم.
(حم َ َّٛمدٌ َّر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َوا ًَّم ِذي َـ َُم َٕم ُف) احلجرات49 :
ُّ
وم٤مًمٜمٌل اًمٙمريؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وصح٤مسمتف اًمٙمرام واًمت٤مسمٕملم اًمٕمٔم٤مم ُمـ اًم٘مرون
اعمٗمْمٚم٦م إومم ،مل ي٠مت أطمدهؿ سمٛمثؾ هذه اًمٖمرائ٥م واًمٜمٙم٤مت اًمٗم٤مرهم٦م ،ويم٤مٟمقا ىمٛم٦م إدب ُمع
اهلل شمٕم٤ممم اًمذي مل يتج٤موزه أسمدً ا سمدقم٤موى اًمِمٓمح اعمؼمرة اعمت٠موًم٦م.
ي٘مقل أطمدهؿ" :حمٛمد ظمػم ُمـ رسمف"
صمؿ يٜمؼمي اعم١موًمقن :سم٠مٟمف ٓ ي٘مّمد اًمٕمٌد أومْمؾ ُمـ اخل٤مًمؼ ،وًمٙمٜمف ظمػم ُمٜمف ،أي ظمػم ىم٤مدم ُمٜمف
ؾمٌح٤مٟمف.
وي٘مقل أطمدهؿ :ؾمٌح٤مٟمؽ ؾمٌح٤مين!
ومٚمام ُأ ٟمٙمر قمٚمٞمف ىم٤مل :ؾمٌح٤مٟمف ذم ضمالًمف وقمٔمٛمتف ،وؾمٌح٤مين إذ ضمٕمٚمٜمل ذم هذه اًمّمقرة احلًٜم٦م
واخلٚم٘م٦م اًمٌديٕم٦م ،ومٙم٤من شمًٌٞمحل شمًٌٞمحف ،وشمٜمزهيل شمٜمزهيف!.
ومم٤م ىمرأت ٓسمـ قمريب ىمقًمف ( :ي٤م ُمـ يراين وٓ أراه ...يمؿ ذا أراه وٓ يراين )
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وم٘مٞمؾ ًمف :يمٞمػ شم٘مقل :إٟمف ٓ يراك وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف يراك وم٘مٚم٧م ًمف ُمردمال:
( ي٤م ُمـ يراين جمرُم٤م  ...وٓ أراه آظمذا )
( يمؿ ذا أراه ُمٜمٕمام  ...وٓ يراين ٓئذا )
ويٜمؼمي اعم٘مري اًمتٚمٛمً٤مين يٜم٤مومح قمـ هذا اًم٘مقل ذم ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م سم٘مقًمفُ" :مـ هذا وؿمٌٝمف شمٕمٚمؿ
أن يمالم اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم١مول ،وأٟمف ٓ ي٘مّمد فم٤مهره ،وإٟمام ًمف حم٤مُمؾ شمٚمٞمؼ سمف ،ويمٗم٤مك
ؿم٤مهدً ا هذه اجلزئٞم٦م اًمقاطمدة ،وم٠مطمًـ اًمٔمـ سمف وٓ شمٜمت٘مد سمؾ اقمت٘مد ،وًمٚمٜم٤مس ذم هذا اعمٕمٜمك
يمالم يمثػم واًمتًٚمٞمؿ أؾمٚمؿ واهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٙمالم أوًمٞم٤مئف أقمٚمؿ"
وُمـ شمٚمؽ اعمتِم٤مهب٤مت ذم يمالم حمٞمل اًمديـ :أهنؿ ٟمًٌقا إًمٞمف وطمدة اًمقضمقد ،وٟمًٌقا إًمٞمف أٟمف
ضمٕمؾ احلؼ واخلٚمؼ ؿمٞم ًئ٤م واطمدً ا؛ طملم ىم٤مل:
محده ويٕم ٌُدين وأقم ٌُده"
ومٞمحٛمدين وأ َ
" َ
ي٘مقل اًمِمٕمراين« :هذا ُمٜمٓمؼ قمريب ُمٌلم ،قمغم هن٩م إؾمٚمقب اًم٘مرآين ،وقمغم صح٦م ٟمًٌ٦م هذا
اًم٘مقل إًمٞمف ،ومٛمٕمٜمك حيٛمدين :أٟمف يِمٙمرين إذا أـمٕم ُتف ،يمام ذم ىمقًمف — شمٕم٤مممَ :وم٤م ْذ ُيمر ِ
وين َأ ْذ ُيم ْر ُيم ْؿ.
ُ
وأُم٤م ىمقًمف« :ويٕمٌدين وأقمٌدهش أي :يٓمٞمٕمٜمل سم٢مضم٤مسمتف دقم٤مئل ،يمام ذم ىمقًمف — شمٕم٤مممَ َّٓ :شم ْٕم ٌُدُ وا
اًمِم ْٞم َٓم َ
َّ
٤من أي ٓ :شمٓمٞمٕمقه ،وإٓ ومٚمٞمس أطمد يٕمٌد اًمِمٞمٓم٤من يمام يٕمٌد اهلل — ؾمٌح٤مٟمف.ش
وأٟم٤م سمٕمٞمدً ا قمـ ُمً٠مًم٦م وطمدوة اًمقضمقد ٓ ،أقمٚمؿ اًمداقمل ًمقًم٩م قم٤ممل إًمٖم٤مز وإىمراره ؾمٛم٦م ُمـ
ؾمامت أهؾ اًمقٓي٦م واًم٘مرب ُمـ اهلل ،وهل أًمٗم٤مظ وشمٕمٌػمات شمقهؿ سم٤مًمنمك وشمٌٚمٌؾ أومٙم٤مر
اًمٜم٤مس ،وختٚمؼ ا ًمٗمتـ ذم إضمقاء اعم١مُمٜم٦م ،وُمـ ؾمامت هذا اًمديـ اًمذي أمتف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وأٟمزًمف
ًمٚمٜم٤مس أٟمف ّسملم  ،أو واوح فم٤مهر ضمكم ،وُمـ أىمقاًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :احلالل سملم واحلرام
سملم.
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ومٚمؿ إذن هذا اًمٖمٛمقض وهذا اًمِمٓمح اًمذي شمٜمٓمؼ مجٚمف سم٤مًمٙمٗمر اًم٘مٌٞمح  ،صمؿ ٟمً٤مرع إمم اًمت٠مويؾ
اًمذي يؼمئ أص ح٤مسمف ُمـ اًمًقء ،وُم٤م أسمدا يم٤من هذا ومٕمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ
صح٤مسمتف اًمٙمرام.
ي٘مقل أطمدهؿ" :و ًمٚمّمقومٞم٦م اصٓمالطم٤مت ورُمقز ،وًمٖم٦م اظم ُتّمقا هب٤م ،وم٢مذا اظم ُتٚمػ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م،
جي٥م أن شمرد إمم أصح٤مهب٤م وأوزم اًمٕمٚمؿ سم٠مهاره٤م .ي٘مقل حمٞمل اًمديـ« :اقمٚمؿ أن أهؾ اهلل مل
يْمٕمقا اإل ؿم٤مرات اًمتل اصٓمٚمحقا قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ٕٟمٗمًٝمؿ؛ وم٢مهنؿ يٕمٚمٛمقن احلؼ اًمٍميح ذم
ذًمؽ؛ وإٟمام ووٕمقه٤م ُمٜم ًٕم٤م ًمٚمدظمٞمؾ؛ طمتك ٓ يٕمرف ُم٤م هؿ ومٞمف؛ ؿمٗم٘م ً٦م قمٚمٞمف أن يًٛمع ؿمٞم ًئ٤م مل
يّمؾ إًمٞمف ،ومٞمٜمٙمره قمغم أهؾ اهلل وم ُٞمٕم٤مىم٥م.ش واًمٖمري٥م أن هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٖم٤مُمْم٦م ،ظمٚمٗم٧م
اًمٗمتـ واًمتٝمٛم٦م واًمريٌ٦م قمغم اًمٓمريؼ وأهٚمف.
قمٚمام ُمـ اعمٜمٓم٘مٞملم واًمٜمح٤مة،
وي٘مقل« :إن ُمـ أقمج٥م إؿمٞم٤مء ذم اًمٓمريؼ أن ُم٤م ُمـ ـم٤مئٗم٦م حتٛمؾ ً
وأهؾ اهلٜمدؾم٦م واحلً٤مب واعمتٙمٚمٛملم ،إٓ وهلؿ اصٓمالح ٓ يٕمٚمٛمف اًمدظمٞمؾ ومٞمٝمؿ إٓ سمتقىمٞمػ
ُمٜمٝمؿ إٓ أهؾ هذا اًمٓمريؼ ،وم٢من اعمريد اًمّم٤مدق إذا دظمؾ ـمري٘مٝمؿ وُم٤م قمٜمده ظمؼم سمام اصٓمٚمحقا
قمٚمٞمف ،وضمٚمس ُمٕمٝمؿ وؾمٛمع ُم٤م يتٙمٚمٛمقن سمف ُمـ اإلؿم٤مراتَ ،وم ِٝم َؿ مجٞمع ُم٤م شمٙمٚمٛمقا سمف ،طمتك يم٠مٟمف
اًمقاوع هلذه اعمّمٓمٚمح٤مت.ش
وي٘مقل جمد اًمديـ اًمٗمػموز آسم٤مدي« :يمام أقمٓمك اهلل اًمٙمراُم٤مت ًمألوًمٞم٤مء ،أقمٓم٤مهؿ ُمـ اًمٕمٌ٤مرات
ُم٤م يٕمجز قمـ ومٝمٛمف ومحقل اًمٕمٚمامء.ش
ضمٝمٚمٝمؿ
هي٥م قمغم ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم ٟمٗمح٤مت إهلٞم٦م ،وم٢من ٟمٓم٘مقا هب٤م َّ
وي٘مقل حمٞمل اًمديـ« :يمث ًػما ُم٤م ُّ
َُم ْـ ٓ يٕمٚمؿ ،ور َّده٤م قمٚمٞمٝمؿ أصح٤مب إدًم٦م ُمـ أهؾ اًمٔم٤مهر ،وهم٤مب قمٜمٝمؿ أن اهلل — شمٕم٤ممم
— يمام أقمٓمك أوًمٞم٤مءه اًمٙمراُم٤مت ،أقمٓم٤مهؿ اًمٕمٌ٤مرات اعمٕمجزة.ش
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ًمٙمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اصٓمالطم٤مشمف اًمٗمٜمٞم٦م ،وًمٖمتف اخل٤مص٦م؛ ومٞمج٥م اإلطم٤مـم٦م َّأو ًٓ سمٚمٖم٦م اًمتّمقف
ورُمقزه ،ىمٌؾ اجلحقد واإلٟمٙم٤مر.
ي٘مقل حمٞمل اًمديـَُ « :م ْـ مل ي٘مؿ سم٘مٚمٌف اًمتّمديؼ عم٤م يًٛمٕمف ُمـ يمالم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ومال جي٤مًمًٝمؿ،
وم٢من جم٤مًمًٝمؿ ُؾم ٌّؿ ىم٤مشمؾ.ش
حي ِّذر حمٞمل اًمديـ ُمـ ؾمقء اًمٗمٝمؿ ،أو ؾمقء اًمت٠مويؾ ًمٙمٚمامت اًمٕم٤مروملم ،اًمذيـ أوشمقا اًمٙمراُم٤مت،
َُ
يمام أوشمقا اًمٙمٚمامت اعمٕمجزة ،واًمرىم٤مئؼ اًمٖم٤مًمٞم٦م ،واًمدىم٤مئؼ اعمنمىم٦م".

1

" واًمّمقومٞم٦م يِمٌٝمقن اًمِمٓمح سم٤مًمًٙمر اًمذي حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم اًمٌقح سمٙمالم ٓ يّمدر قمـ
قم٘مؾ ووقمل ،أي همٚمٌف احل٤مل ُمع وٕمػ اًمٕم٘مؾ واًمتٛمٞمٞمز ومٜمٓمؼ سمٙمالم ومٞمف دقمقى آحت٤مد سم٤مهلل
يم٘مقل أيب يزيد اًمًٌٓم٤مُمل :ؾمٌح٤مين ُم٤م أقمٔمؿ ؿم٤مين"

2

وأسمق يزيد يٕمد ُمـ أؿمٝمر ُمـ قمرف سم٤مًمِمٓمح ،واًمذي ٟمً٥م إًمٞمف اًمٙمثػم ُمٜمف ،ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف:
رومٕمٜمل ُمرة وم٠مىم٤مُمٜمل سملم يديف ،وىم٤مل زم :ي٤م أسم٤م يزيد إن ظمٚم٘مل حيٌقن أن يروك ،وم٘مٚم٧م :زيٜمل
سمقطمداٟمٞمتؽ ،وأًمًٌٜمل أٟم٤مٟمٞمتؽ ،وارومٕمٜمل إمم أطمديتؽ ،طمتك إذا رآين ظمٚم٘مؽ ىم٤مًمقا :رأيٜم٤مك،
ومتٙمقن أٟم٧م ذاك وٓ أيمقن أٟم٤م هٜم٤م"
ىمدُمل"ُّ ،اهتؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م واًمٙمٗمر و ُىمتؾ،
وقمٜمدُم٤م ىم٤مل اسمـ ُمٜمّمقر احلالجُ" :مٕمٌقديمؿ حت٧م
ّ
واشمْمح أٟمف يم٤من ي٘مّمد اعم٤مل ،اًمذي حيٌف اًمٜم٤مس ًمدرضم٦م اًمٕمٌ٤مدة.
وىم٤مل أطمدهؿ ُمقدقم٤م مج٤مقم٦م زاروهُ " :مروا أٟم٤م ُمٕمٙمؿ طمٞمثام يمٜمتؿ ،أٟمتؿ ذم رقم٤ميتل وذم يمالءيت"

1
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صمؿ يؼمر هذا اعمؼمرون أُم٤مم ُمـ يٜمٙمر قمغم ص٤مطم٥م هذا اًم٘مقل ىمقًمف ومٞم٘مقل اًمٓمقد " :أٟمف إذا
ىم٤مل أٟم٤م وم٢م ٟمف يٕمؼم قمـ وضمده ويؽمضمؿ قمـ احل٤مل اًمذي اؾمتقمم قمغم هه ،وم٢مذا ىم٤مل :أٟم٤م يِمػم
سمذًمؽ إمم ُم٤م همٚم٥م قمٚمٞمف ُمـ طم٘مٞم٘م٦م صٗم٦م ُمِم٤مهدشمف ىمرب ؾمٞمده"
وإذا يم٤مٟم٧م هذه إىمقال ؾمٞمئ٦م وم٢مٟمف اًمتؼمير هل٤م أؿمد ؾمق ًءا ،وهق حم٤موًم٦م ًمتٛمرير هذه إىمقال
يمثػما ُم٤م ُشمروى أىمقال وأومٕم٤مل ُمًت٘مٌح٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م ُمٜمًقسم ً٦م إمم ُمِم٤ميخ اًمتّمقف
اًم٘مٌٞمح٦م " ً
ِ
اًمّمقومٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ممٚمقء ٌة سمذيمر هذه إىمقال واحلٙم٤مي٤مت،
٥م
ورُمقزه ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،و ُيم ُت ُ
يمام ذم يمت٤مب (اًمٓمٌ٘م٤مت) ًمٚمِمٕمراين وهمػمه ُمـ ُمدوٟم٤مت اًمّمقومٞم٦م ،وىمد اصٓمٚمح اًمّمقومٞم٦م قمغم
شمًٛمٞم٦م هذه إُمقر اًمّم٤مدرة قمـ ُمِم٤ميخ اًمتّمقف سمـ (اًمِمٓمح٤مت) ،وهق آصٓمالح اًمذي
اعمتّمقوم٦م ًمرد إٟمٙم٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء قمغم أطمقال اًمّمقومٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع أو ختٗمٞمػ
اؾمتخدُمف
ّ
ِطمدّ شمف ،سم٤مقمتٌ٤مر ص٤مطمٌٝم٤م ىمد (ؿمٓمح) ومال يٜمٌٖمل ًمق ُُمف قمغم ذًمؽ أو اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ،سمؾ يٜمٌٖمل أن
ُي ًَ َّٚمؿ طم٤مًمف إًمٞمف.
وٓ ؿمؽ أن اًمٗم٘مٝم٤مء مل يرشمْمقا هذا اًمٙمالم؛ ٕٟمف ذم طم٘مٞم٘متف يٗمتح سم٤مب اًمزٟمدىم٦م واًمٓمٕمـ ذم
اًمديـ ،صمؿ يتٔم٤مهر اًمزٟمديؼ سم٠مٟمف ُمـ أصح٤مب إطمقال وإذواق ،وأٟمف ٓ جيقز اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف!
وهذا ُم٤م طمّمؾ ذم اًمقاىمع ،ومٙمثػم ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م ودقم٤مة احلٚمقل وآحت٤مد اًمذيـ أمجع اًمٕمٚمامء قمغم
زٟمدىمتٝمؿ شمؿ مترير يمالُمٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ وشمًقيغ ومٕمٚمٝمؿ اعمٜمٙمر سم٤مقمتٌ٤مره ُمـ اًمِمٓمح٤مت.
يتؿ شمًقيغ يمؾ اًمٙمالم اًمٙمٗمري وإومٕم٤مل اعمًت٘مٌح٦م؛ ومٙم٤مٟم٧م هذه
ومت َْح٧م ُمّمٓمٚمح (اًمِمٓمح) ّ
اًمِمٓمح٤مت أطمد أؾمٌ٤مب اخلالف اًمت٤مرخيل سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واًمّمقومٞم٦م ،وهق ذم طم٘مٞم٘متف ساع سملم
دقم٤مة آًمتزام سم٤مًمنميٕم٦م واًمرضمقع ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًمًٚمقك ،ذم ُم٘م٤مسمؾ دقم٤مة
اًمتح ّٚمؾ ُمـ ىمٞمد اًمنميٕم٦م سمزقمؿ اًمقصقل ًمٚمح٘مٞم٘م٦م".

1
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1

اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
وىمد شمٕمجٌ٧م ًمٙمالم ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر حمٛمد رضم٥م اًمٌٞمقُمل وشمؼميراشمف ٕظمٓم٤مء سمٕمْمٝمؿ
ذم يمت٤مسمف أؿمقاق اًمٕم٤مروملم ،اًمذي ىم٤مل ذم شم٘مديٛمف اسمتداء " :واًمتّمقف اًمّمحٞمح هق صمٛمرة قمٚمؿ
إظمالق اإلؾمالُمل وي٘مقم قمغم دقم٤مئؿ راؾمخ٦م ُمـ شمقضمٞمف أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م
اًمنميٗم٦م ،وؾمػم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ممـ اضمتٌ٤مهؿ اهلل سمرقم٤ميتف ،ومٙم٤مٟمقا ىمدوة اعمٝمتديـ ،وُمٜم٤مرة
اًمً٤مئٚملم ،وم٢مذا دًم٧م ُمٔم٤مهر ُمٜمحروم٦م ُمـ سمٕمض أدقمٞم٤مء اًمتّمقف قمغم ُم٤م خي٤مًمػ ادم٤مه اهلداة
اعمرؿمديـ ،ومٝمؿ ُمـ اًمتّمقف احل٘مٞم٘مل سمٛمٙم٤من سمٕمٞمد"
ىم٤مل هذا رمحف اهلل ،صمؿ ٟمراه سمٕمده٤م يؼمر ذم شمٗمًػمات وشم٠مويالت سمٕمض يمٚمامت اسمـ قمريب
وقمٌ٤مراشمف اًمتل دم٤مذم طم٘مٞم٘م٦م اًمنمع ،صمؿ يٕمؽمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م وي٘مقل :وٓ ؿمؽ أن هذه ُمـ
ؿمٓمح٤مشمف ،ي٘مقل ":واٟمؼمى اسمـ قمريب يقزان ُمقازٟم٦م ضمريئ٦م سملم اًمٜمٌل واًمقزم ،صمؿ أقمٚمـ ذم همػم
شمري٨م ،أن اًمرؾمقل ٓ يٛمت٤مز إٓ سم٤مًمتنميع ،أُم٤م اًمقزم ومٛمٞمزشمف اًمٙمؼمى هل آـمالع قمغم أهار
اًمقضمقد ،وهذا ادقم٤مء وًمٙمٜمف ُمـ ؿمٓمح٤مت اًمرضمؾ"

1

الحقيقح الوشىهح ؟
ي٘مـقل إؾمـت٤مذ حمٛمد ومريد وضمدي( :جي٥م أن ٟمٕمذر إوروسمٞمـلم إذا صدَّ ىمقا مجٞمع
إيم٤مذي٥م اعمٚمٗم٘م٦م قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛمـلم ،وهـؿ همـٞمـر ُمــٚمقُمـلم إذا أفمـٝمروا
اًمٕمـداوة ًمديٜمـٜم٤مُ ،م٤م داُمـقا ٓ جيدون ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ همػم ُمِم٤مهد اًمٌدع اًمتل أطمـدصمٝم٤م
رضم٤مـؾ ذوو ومـٙمر ؾمـ٘مٞمؿ ،وارشمْمـ٤مه٤م اًمٜم٤مس وزادوا قمٚمٞمـٝم٤م وُم٤م إمم ذًمؽ ُمــ
اهلرـمـ٘م٤مت وإظمـٓم٤مء اعمتٜم٤مومٞم٦م ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م وُمع ٟمقاُمٞمس اعمدٟمٞم٦م ،ويمٞمػ
ٟمرضمق أن يٗمٝمؿ إوروسمٞمقن روح ديٜمٜم٤م ٟمٗمًٝم٤م وهق اًمديـ اًمقطمٞمد اًمذي يٙمٗمؾ
اًمًٕم٤مدة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُم٤م داُمقا ٓ يٕمرومقن همػم سمٕمض ُمٔم٤مهر اإلؾمالم اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل
1
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اًمْم٤مضم٦م ذم اًمِمقارع اًمً٤مئرة ظمٚمػ اًمراي٤مت
يِمٝمدوهن٤م يمؾ يقم ُمثؾ احلِمقد
َّ
واًمٓمٌقل ،وآطمتٗم٤مٓت اعمًتٝمجٜم٦م اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٓمؼ أظمالىمل واًمتل شم٘م٤مم ذم مجٞمع
ُمدن ُمٍم يقم ُمقًمد اًمرؾمقل ،وقم٘مد طمٚم٘م٤مت اًمذيمر اًمْمخٛم٦م أُم٤مم مجٝمقر يت٠مًمػ
ُمـ آٓف اًمٜم٤مس ،وإرؾم٤مل آسمتٝم٤مٓت اًمّمقومٞم٦م ذم صقت َضم ْٝم َقري وقمغم وىمع
آٟمحٜم٤مءات ذات اًمٞمٛملم وذات اًمٞمً٤مر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ؟)

1

إن صقومٞم٦م اًمٞمقم همػم صقومٞم٦م اعم٤ميض ،اًمتل يم٤مٟم٧م شم١مُمـ سم٤مجلٝم٤مد ،وُم٘م٤موُم٦م اًمٔمٚمؿ واًمٗمً٤مد،
واًمتّمدي ًمٚمٛمًتٕمٛمريـ وأؿمٌ٤مهٝمؿ ُمـ طمٙم٤مم اجلقر ووٓة اًمٔمٚمؿ ،وإُمثٚم٦م ؿم٤مهدة ويمثػمة،
واًمت٤مريخ يٕم٩م سمًػم رضم٤مهل٤م اعمراسمٓملم اعمج٤مهديـ ،اًمذيـ يم٤مٟمقا ُهمّم٦م ذم طمٚمؼ اعمًتٕمٛمر
اًمٌٖمٞمض ،وأقمقاٟمف ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م ،و اجلٌ٤مريـ.
أُم٤م صقومٞم٦م اًمٞمقم ..وم٘مد ضم٤موم٧م هذه احل٘مٞم٘م٦م ،ووٛم٧م إًمٞمٝم٤م يمثػم ًا ُمـ اجلٝمالء اعمخروملم
اعمتقايمٚملم اعمٜمٌٓمحلم ،اًمذيـ ٟمنموا اًمٌدقم٦م واخلراوم٦م ،وظمرضمقا هب٤م قمـ صحٞمح اًمديـ وومٝمٛمف
اًمًٚمٞمؿ.
إهنؿ هم٤مًمٌٝمؿ يتًٛمقن سم٤مًمذل واخلٜمقع وآٟمّمٞم٤مع ًمٚم٘مٝمر وآؾمتًالم وآهنزاُمٞم٦م واهلروب،
وشمرك اعمجتٛمع حيؽمق سمام ومٞمف ُمـ ومجقر واٟمحراف ،سمحج٦م اًمٕمزًم٦م واإلقمراض قمـ اًمٗمتٜم٦م..
يريدون شمرك اإلؾمالم وطمٞمد ًا ذم اعمٕمريم٦م ود ُمذاه٥م اًمٗمجقر واإلحل٤مد إروٞم٦م ،اًمتل شمريد
اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمف وحمق طم٘مٞم٘متف.
إن صقر ًا ُمٜمٝمؿ ،شمرى أن ىمقل احلؼ ذم وضمف اجل٤مئريـ واًمتّمدي ًمٚمٗم٤مؾمديـ ،ضب ُمـ اًمٖمٚمق
واًمتِمدد ،وظمروج قمغم وزم إُمر !.واحلؼ أن أُمث٤مهلؿ ٓ ي٘مقم قمغم أيدهيؿ ٟمٍم أو قمز
ًمإلؾمالم  ،وإٟمام اهلزيٛم٦م ذم ريم٤مهبؿ ُمٕم٘مقدة ُم٠مُمقًم٦م.
1
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ًم٘مد أوضمد اًمّمقومٞم٦م اًمٖمالة صقر ًا ًمٚمٕمٌقدي٦م مل ي٠مت هب٤م اهلل شمٕم٤ممم ،أو ي٘مره٤م ذم ذقمف ،يدومٕمٝمؿ
إًمٞمٝم٤م اجلٝمؾ واًمٕمزوف قمـ اًمٕمٚمؿ ،واًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح.
ًم٘مد حتقل اًمٓمريؼ قمغم أيدهيؿ؛ وشمٖمػمت وضمٝمتف ،واٟم٘مٚمٌ٧م احل٘م٤مئؼ واعمقازيـ ،وص٤مر
اًمدراويش واعمج٤مذي٥م واًمٌٚمف وأصح٤مب اخلراوم٦م؛ أرسم٤مسمف وأىمٓم٤مسمف ،طمتك ُمـ ًمديف سمّمٞمص أُمؾ
ُمٜمٝمؿ ؛ ٓ يٕمرف إٓ أن حيٍم ٟمٗمًف ذم اعمحراب ،يريدون اًمقصقل إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالًمف،
ومٝمق اًمٓمريؼ وٓ ـمريؼ ؾمقاه ،أُم٤م ديٜمف وُم٤م يقاضمٝمف ُمـ هجامت وُم١ماُمرات ،ومال ؿم٠من هلؿ
هبذا؛ وم٤مهلل شمٕم٤ممم هق اعم٘مّمقد واعم٠مُمقل ،وًمٕمٛمري يمٞمػ يّمؾ ه١مٓء احلٛم٘مك جلٜم٤مب احلؼ
شمٕم٤ممم ،وهؿ هيٛمٚمقن ديٜمف ويؽميمقٟمف سملم خم٤مًم٥م اًمٙمٗمرة ،وٓ يزودون قمـ طمٞم٤موف؟!
أوٓ يٕمٚمٛمقن أن واضمٌٝمؿ إول ٟمحق ديٜمٝمؿ ورهبؿ؛ أن يؽميمقا اعمحراب ،وهيٌقا ًمٜمٍمة
اًمدقمقة ،واًمٕمٛمؾ ًم٘مٞم٤مم دوًم٦م اًم٘مرآن ،وأن يٌذًمقا ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ اًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس.
اٟمٔمر ًمّمقرة اًمّمقذم احلؼ ..يمٞمػ يقوحٝم٤م ًمؽ اًمِمٞمخ إعمٕمل اًمٚمقذقمل ـمٜمٓم٤موي ضمقهري
رمحف اهلل ..هلل ُم٤م أمجؾ ومٝمٛمف ،وُم٤م أضمؾ اؾمتٞمٕم٤مسمف.
قمكم اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ وأٟم٤م ضم٤مًمس ذم ذوم٦م اعمريمز اًمٕم٤مم
ي٘مقل إؾمت٤مذ حمٛمقد قمٌد احلٚمٞمؿ( :دظمؾ ّ
سمٕمد اًمٔمٝمر وطمدي؛ أىمرأ أرضمقزة ذم اًمتّمقف ،وىمٛم٧م ُمـ ُمٙم٤مين ،وشمٚم٘مٞمتف سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع
ُم٘م٤مُمف ،وأقمددت ًمف ُم٘مٕمد ًا سمج٤مٟمٌل ،وم٤مسمتدرين ؾم٤مئ ً
ال ُم٤مذا شمٗمٕمؾ؟ وم٠مضمٌتف ،وم٘م٤مل زم :إهن٤م أرضمقزة
قمكم وم٠مظمذت أىمرأه٤م وم٘م٤مل زمُ :م٤م هٙمذا ي٘مرأ اًمِمٕمر ي٤م سمٜمل ىمٚم٧م :هؾ
مجٞمٚم٦م ذم اًمتّمقف ،اىمرأه٤م ّ
حلٜم٧م ذم رء مم٤م ىمرأت ؟ ىم٤مل ٓ :إٟمؽ مل شمٚمحـ؛ وًمٙمـ ُم٤م هٙمذا ي٘مرأ ،ىمٚم٧م :إذن ومٙمٞمػ
ي٘مرأ؟ ىم٤مل :هؾ يم٤مٟمقا ي٘مرؤوٟمف ذم ؾمقق قمٙم٤مظ يمام شم٘مرأه؟ ىمٚم٧م :إذن ومٙمٞمػ يم٤مٟمقا ي٘مرؤوٟمف؟
ومتٜم٤مول اًمٙمت٤مب وأظمذ ي٘مرأه سمٜمٖمٛم٦م طمٚمقة يم٠مٟمف يٖمٜمٞمف صمؿ ىم٤ملُ ٓ :مٕمٜمك ًمٚمِمٕمر إذا مل ي٘مرأ هبذه
اًمٓمري٘م٦م ،وًمذا وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا يٜمِمدون اًمِمٕمر ٓ ي٘مرؤوٟمف ،أًمٞمس اًمِمٕمر ُمقؾمٞم٘مك؟
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صمؿ ىم٤مل زم قمٜمدُم٤م وصؾ ذم إرضمقزة إمم أسمٞم٤مت شمتحدث قمـ احلج٥م واًمٙمِمػ :اٟمّم٧م إ ّمم ي٤م
حمٛمقد ،وم٠مٟمّم٧م إًمٞمف وم٘م٤مل :إن اًمرضمؾ ًمٞم٠مظمذ ٟمٗمًف سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمري٤مو٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،ومػمىمك ُمـ
درضم٦م إمم أظمرى ،طمتك يدرك أؾمٛمك درضم٤مت اًمًٛمق ومٞمّمؾ إمم درضم٦م اًمٙمِمػ ،طمٞم٨م
يٜمٙمِمػ ًمف اًمٙمقنٕ ،ن أهؾ اًمٙمِمػ ٓ يٜمتٗمع هبؿ اًمٜم٤مس ،أُم٤م ه١مٓء ومٞمٜمتٗمع هبؿ ظمٚمؼ
يمثػمون ،سمؾ شمٜمتٗمع هبؿ أُمؿ يٜم٘مٚمقهن٤م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ...ىم٤مل :واقمٚمؿ ي٤م سمٜمل أن ُمـ هذا اًمٜمقع
ُمـ اًمرضم٤مل؛ اًمرؾمؾ ومٛمقؾمك أقمغم درضم٦م ُمـ اخلي ،وؾمٚمٞمامن أقمغم درضم٦م ُمـ اًمذي قمٜمده
قمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب ،وُمٜمٝمؿ يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أُمث٤مل أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم ،وُمٜمٝمؿ يمٌ٤مر
اعمّمٚمحلم.
صمؿ ذيمر ًمف أطمد اعمّمٚمحلم اًمٙمٌ٤مر ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وىم٤مل حمٛمقد :ويمٞمػ قمرومتف؟
ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م قمٜمف ومذهٌ٧م إًمٞمف وضمٚمً٧م ُمٕمف وؾم٠مًمتف :إٓم شمدقمق؟
ىم٤مل :أدقمق إمم اًم٘مرآن.
ىمٚم٧م :دع هذا اًمٚمٗمظ اًمٙمريؿ ُمـ طمديثٜم٤م؛ وم٢من هذا اًمٚمٗمظ اًمٙمريؿ ُمٔمٚمقم فمٚم ًام سمٞمٜم ً٤مً ،م٘مد اٟمتحٚمف
اجلٛمٞمع واٟمتًٌقا إًمٞمف؛ ُم٤م ُمـ ومرىم٦م ىم٤مُم٧م ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م – ُمٝمام يم٤مٟم٧م زائٖم٦م قمـ اإلؾمالم
– إٓ وادقم٧م أهن٤م شمدقمق إمم اًم٘مرآن ،وم٠مضمٌٜمل سمتٗم٤مصٞمؾ ُم٤م شمدقمق إًمٞمف ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ٟمقاطمل
احلٞم٤مة ،ىم٤مل :ومنمح زم شمٗم٤مصٞمؾ دقمقشمف ومقضمدهت٤م ذم طمدود يمت٤مب اهلل.
ىم٤مل :صمؿ رأي٧م ذم اًمِم٤مب وآرائف وومٝمٛمف ًمٙمت٤مب اهلل ،وإطم٤مـمتف سم٤مًمت٤مريخ ،وومٝمٛمف ًمٚمٛمجتٛمع
اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف ،وذيم٤مئف وأعمٕمٞمتف وؿمخّمٞمتف إظم٤مذة ،وُم٘مدرشمف قمغم مجع اًمٜم٤مس قمغم دقمقشمف،
وصؼمه قمغم اعمٙم٤مره ،وشمٕمٗمٗمف قمام ذم أيدي اًمٜم٤مس ،وسمذًمف ذم ؾمٌٞمؾ دقمقشمف ،وًملم ضم٤مٟمٌف،
وشمقاوٕمف ،سمحٞم٨م ٓ شمٙم٤مد متٞمزه ُمـ أشمٌ٤مقمف؛ صمؿ ىم٤مل :رأي٧م ومٞمف صٗم٤مت اًم٘م٤مئد اًمذي يٗمت٘مده
اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل".

55

اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
يم٤مٟم٧م هذه ٟمٔمرة طمٙمٞمؿ اإلؾمالم ـمٜمٓم٤موي ضمقهري ..أن اعمٜم٤موؾ ًمإلؾمالم أقمغم درضم٦م ُمـ
أهؾ اًمٙمِمػ.

يٛمثؾ اعمًٚمًؾ اًمؽميمل اًمِمٝمػم (ىمٞم٤مُم٦م أرـمٖمرل) صمقرة يمٌػمة ىمدُمتٝم٤م اًمدراُم٤م اًمؽميمٞم٦م
طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ٟمًٌ٦م اعمِم٤مهدة طمً٥م آظمر اإلطمّم٤مءات إمم ُ 200مٚمٞمقن ُمِم٤مهده،
وهق قمٛمؾ رائع وطم٤مومؾ سمٙمثػم ُمـ اًم٘مٞمؿ واعمٕم٤ممل واعمٕم٤مين واإلؿم٤مرات اهل٤مُم٦م اًمتل
هتدف إمم شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ وشمّمقي٥م اًمت٤مريخ واحلٗم٤مظ قمغم اهلقي٦م وآقمتزاز
سم٤مٟٓمتامء اإلؾمالُمل واًمتٜمقيف سم٤معمخ٤مـمر واعم١ماُمرات اًمتل حتٞمط سم٤مُٕم٦م وُمنموقم٤مهت٤م
اًمٜمٝمْمقي٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦مً ،م٘مد ضمذب اعمًٚمًؾ قمنمات اعماليلم ،وحتدث قمٜمف اًمٕم٤ممل،
وؿمٖمػ سمرؤيتف اًمٙمٌ٤مر و اًمّمٖم٤مر ،واؾمتٓم٤مقم٧م شمريمٞم٤م ُمـ ظمالًمف أن شمٖمزو اإلقمالم
وشمًخره خلدُم٦م ـمري٘مٝم٤م وهدومٝم٤م وطمزهب٤م وشمقضمٝمٝم٤م وشمراصمٝم٤م واٟمتامئٝم٤م اإلؾمالُمل،
وسمج٤مٟم٥م شمّمقيرهؿ ًمٚمحٚمؿ اإلؾمالُمل وُم٤م يٙمتٜمٗمف ُمـ قم٘مٌ٤مت وـمٛمقطم٤مت
وُم١ماُمرات واٟمتّم٤مرات ،يم٤من سمجقار ذًمؽ يمٚمف شمّمحٞمح يمثػم ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ وإومٙم٤مر
واحل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ،اًمتل أص٤مهب٤م اًمٕمقج واًمتٚمٗمٞمؼ وؿم٤مهب٤م آٟمحراف ذم اًمرؤي٦م
واًمتّمقر ،ومخرضم٧م هب٤م قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م وأصٚمٝم٤م إمم أوه٤مم ُمٖمٚمقـم٦م وأومٝم٤مم ُمٜمحروم٦م..
وًمٕمؾ أسمرز هذه إومٙم٤مر واعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل ي٘مقم اعمًٚمًؾ سمتّمحٞمحٞمٝم٤م ٟمٔمرشمف ًمٚمتّمقف
اإلؾمالُمل ،اًمذي شمؿ شمِمقيف طم٘مٞم٘متف وشمزيٞمػ ـمٌٞمٕمتف وـمرائ٘مف وأصقًمف ،اًمتل ىم٤مُم٧م
قمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واًمدقمقة إمم اًمٜمْم٤مل واًمٙمٗم٤مح ،وىمٞم٤مدة اعم٘م٤موُم٦م اعمًٚمح٦م
ود إقمداء واًمٖمزاة ،هذه احل٘م٤مئؼ إصٞمٚم٦م ذم شم٤مريخ اًمتّمقف واًمتل اؾمتٓم٤مع
آؾمتٕمامر وأذٟم٤مسمف واعمًتٌديـ وذيقهلؿ ،أن يٌدًمقه٤م ويٓمٛمًقهن٤م ،طمتك ٓ يقضمد
هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد ،وٓ يقضمد هذا اًمٜمقع ُمـ اعمج٤مهديـ ،اًمذيـ هؿ أظمٓمر أٟمقاع

56

اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
وأصٜم٤مف اعمج٤مهديـٕ ،هنؿ سم٤مقمقا اًمدٟمٞم٤م وزهدوا ذم ُمتٕمتٝم٤م وص٤مرت ىمٚمقهبؿ ٓ
يؽمسمع قمٚمٞمٝم٤م إٓ طم٥م اهلل وطمدهً ..م٘مد اؾمتٓم٤مع احل٤مىمدون أو يٚمٖمقا هذه احل٘مٞم٘م٦م،
ويٜمِمئقا شمّمق ًوم٤م ضمديدً ا همري ًٌ٤م ضمٌ٤مٟمً٤م ُمٜمٌٓمح٤م ؾمٚمٌٞم٤م ذًمٞمال ٓ ،يٕمرف ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد
واًمٜمْم٤مل واًمٙمٗم٤مح ،ويرومض يمؾ أًمقان اعم٘م٤موُم٦م ،ويٕمتؼمه٤م إره٤مسم٤م ًمٞمس ُمـ اًمديـ،
ويٜمٔمر ًمٚمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل قمغم أٟمف شمٕمٚمؼ سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وهل٨م وراء اًمًٚمٓم٦م،
ومِمجٕمقا اًمٌدع واخلراوم٤مت ،ودقمٛمقا اًم ٌُٚمف واعمِمٕمقذيـ ،وروضمقا ًمٚمخزقمٌالت
وأىم٤مُمقا اعمقاًمد وأٟمٗم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٓمٖمك هذه اًمّمقرة اعمٜمٙمرة ذم قم٤ممل اًمتّمقف،
قمغم احل٘مٞم٘م٦م إسمٞم٦م اًمتل طمٗمر اًمت٤مريخ ىمّمتٝم٤م اًمٜم٤مصٕم٦م ذم ؾمجالشمف!..
وًمٕمؾ هذه اًمّمقرة اًمتل أؾمس هل٤م آؾمتٕمامر ،وروضمٝم٤م هل٤م اعمًتٌدون ،طم٤مول
إشمراك قمؼم اعمًٚمًؾ اًمِمٝمػم أن يٙمِمٗمقا قمٜمٝم٤م اًمٚمث٤مم ويٕمٞمدوه٤م إمم أصقهل٤م،
وي٘مرروا طم٘مٞم٘متٝم٤م ،ويروا هذه اًمّمقرة اًم٘مٛمٞمئ٦م اعمٜمحروم٦م ،اًمتل فمٝمر هب٤م اًمتّمقف ذم
قمٍمٟم٤م احل٤مض ،وم٤مسمـ قمريب اًم٘مٓم٥م اًمّمقذم اًمِمٝمػم ،اًمذي اٟمِمٖمؾ سمف اًمًٓمحٞمقن
هؾ هق اسمـ قمريب اًمّمقذم أم اسمـ اًمٕمريب اًم٘م٤ميض اإلؿمٌٞمكم اعم٤مًمٙمل؟! ،وهؾ ًم٘مل
أرـمٖمرل أم مل يٚمتؼ سمف ،وؾمقاء يم٤من أم مل يٙمـ ،وم٤معمقوقع ُم٤م هق إٓ صقرة رُمزي٦م
ًمٚمتّمقف اعمرشمٌط سم٘مْم٤مي٤م إُم٦م ،اعمالُمس هلٛمقُمٝم٤م وأزُم٤مهت٤م ،ومٝم٤م هق ٟمراه يًٞمح ذم
اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب ،يٌح٨م وحي٤مول أن جيد اًمٌٓمؾ اعمققمقد ،اًمذي يٜم٘مذ اًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ،وي٘مقده ًمٚمٜمٍم اعمٌلم قمغم أقمدائف ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،يٓمٌ٥م اجلرطمك
اًمذيـ ُشمّمٞمٌٝمؿ ضسم٤مت إقمداء ،وجيتٝمد ذم إؿمٗم٤مئٝمؿ طمتك يٕمقدوا ًمً٤مطم٦م اعمٕمريم٦م
ُمـ ضمديد ،سمؾ ُيٛمثؾ اعمرؿمد اًمقاقمظ يمٚمام أمل اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط سم٤معمج٤مهديـ ،ومٞمذيمرهؿ
سم٤مًمّمؼم وحيٗمزهؿ سم٤مإليامن سمؾ يِمؽمك ذم سمٕمض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مت٤مًمٞم٦م ،ويًٝمؿ سمدور
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يمٌػم ذم دومع اعمٜم٤موٚملم وحتٗمٞمزهؿ وُمٜم٤مىمِم٦م إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،يمؾ هذه إُمقر
شمٜم٤موهل٤م اعمًٚمًؾ يمٛمح٤موًم٦م ىمقي٦م ًمتّمحٞمح ُمً٤مره ،ورده ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمراىمٞم٦م اًمتل يم٤من
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ،واًمتل طم٤مول احل٤مىمدون شمٌديٚمٝم٤م ًمٞمٓمٗمقا قمغم اًمًٓمح ،ذًمؽ اًمتّمقف
اخل٤مئـ اًمٕمٛمٞمؾ اعمٜمٌٓمح اجلٌ٤من!.

الوصريىى والوجارية
سمٙمؾ سمً٤مـم٦م وسمال ومٚمًٗم٤مت أو إهمراق ذم اًمت٠مويالت واًمتٗمًػمات ،يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمن اًمًٌ٥م
إيمؼم وراء اٟمتِم٤مر اًمتٞم٤مر اًمّمقذم ذم ُمٍم ىمديام.
ُم٤مذا حيدث طمٞمٜمام يتٕمرض اإلٟمً٤من جلقر أو فمٚمؿ ،وٓ جيد طمقًمف ُمـ يٜمٍمه ويٜمّمٗمف؟
ٓ ؿمؽ أٟمف يٜمدومع سمٛمِم٤مقمر اًمْمٕمػ وآًمتج٤مء إمم اًم٘مقة اإلهلٞم٦م اًم٘م٤مهرة ،ومٞمٚمج٠م إمم اهلل
ؾمٌح٤مٟمف ،يٓمٚم٥م ٟمٍمه وشم٠ميٞمده.
هٙمذا وقمغم هذا اًمٜمحق ،يم٤من أهمٚم٥م إؾمٌ٤مب ذم ؿمٞمقع اًمتّمقف واٟمتِم٤مره ذم ُمٍم حتديدا!.
ومٝمذا اًمِمٕم٥م اعمًٙملم ،يم٤من ُمـ أيمثر اًمِمٕمقب اًمتل شمٕمرو٧م ًمٚمٔمٚمؿ واًم٘مٝمر ُمـ احلٙم٤مم أو
اعمًتٕمٛمريـ ،وطمٞمٜمام ٟمٗمدت ـم٤مىم٤مهتؿ ذم اعم٘م٤موُم٦م ورد احلؼ ،وسمدا هلؿ وٕمٗمٝمؿ وىمٚم٦م طمٞمٚمتٝمؿ،
ومٚمؿ جيدوا أُم٤مُمٝمؿ همػم اًمتّمقف ـمري٘م٤م وُمٚمج٠م ،سمؾ ُمالذا حيتٛمقن سمف.
وهذا يمام ىمٞمؾ ووصػ ًمٞمس أُمرا همريٌ٤م ،سمؾ هق ـمٌع إٟمً٤مين ًمٗم٧م ٕصٚمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ومٚمقٓ إذ ضم٤مءهؿ سم٠مؾمٜم٤م شميقمقا)
اًمْمٕمػ إذن واًمِمٕمقر سم٤مًم٘مٝمر وآطمتٞم٤مج ،هق اًمذي دومع مجق ًقم٤م همٗمػمة أن شمٜمْمقي حت٧م ًمقاء
اًمتّمقف ،هرسم٤م وشمًٚمٞم٦م مم٤م أص٤مهب٤م ُمـ إذى.
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هٜم٤مك ُمـ إيمٞمد قمقاُمؾ أظمرى أؾمٝمٛم٧م ذم اٟمتِم٤مر هذا اًمتٞم٤مر ،يمت٠ميٞمد إٟمٔمٛم٦م واحلٙمقُم٤مت
عمً٤مره ،وحتٗمٞمزهؿ قمغم سمٕمثف وطمْمقره.
ًمٙمـ اٟمتِم٤مره ىمديام ذم ُمٍم ،يم٤من يرضمع ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم اًمٔمٚمؿ اعمتٗمٌمً ،مٞمٙمقن ُمـ أيمؼم وأيمثر
دواقمٞمف.
ومٗمل اًمتّمقف إهل٤مم سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م واًمّمؼم واًمتحٛمؾ واًمرو٤م سم٤مًمٗم٘مر وآطمتٞم٤مج ،وشمروٞم٦م ًمٚمٜمٗمس
أُم٤مم ُم٤م وىمع قمٚمٞمٝم٤م وأص٤مهب٤م ُمـ فمٚمؿ.
ومٝمق إذن ..يمام وضمد ومٞمف يمثػم ُمـ اعمٍميلم ،راطم٦م ُمـ اهلٛمقم ،وؾمٌٞمال يدومٕمٝمؿ قمغم حتٛمؾ
اًمٌالء واًمِم٘م٤مء.
وىمد ضم٤مء وىم٧م يمٚمام أُمٕمـ احل٤ميمؿ ذم اًمٔمٚمؿ واجلٌ٤مي٤مت ،يمٚمام يم٤من ذًمؽ دومٕم٤م ًمٜمِم٤مط اًمتّمقف
وزي٤مدة طمْمقره.
وًمٕمٚمف يمذًمؽ وسمٍماطم٦م ،يم٤من هرو ًسم٤م ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٓمٖمٞم٤من ،ورو٤م سم٤مهلقان ،وطمج٦م شم٘مٜمع
اًمْمٕمٗم٤مء سمام اظمت٤مروه ُمـ اهلروب وآٟمزواء.
وومد صح٥م هذا آٟمتِم٤مر آوم٤مت ُمٝمٚمٙم٤مت ،يم٤من أوخٛمٝم٤م وٞم٤مع اًمٕمٚمؿ ،اًمذي ظمٚمػ اٟمتِم٤مر
اجلٝمؾ ،وؾمٞم٤مدة اخلراوم٦م ،وشمرسمع إو٤مًمٞمؾ.
وًمٕمؾ اًمٕم٘مٞمدة هل أول ُم٤م يّمٞمٌٝم٤م اجلٝمؾ واًمْمالل ذم ُم٘متؾ ،ومٞمًقده٤م اًمٖمل سمدل اهلدى،
ويٕمٚمقه٤م اجلٝمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ ،ويٕمٛمٝم٤م اًمزور قمغم اًمّمدق ،ويًتٌد هب٤م اخلرف قمغم احلٙمٛم٦م
واًمرؿم٤مد ٓ ..أطمد يٕمرف طمتك اًمٞمقم ،عم٤مذا يٕمت٘مد اعمٍميقن وٓي٦م اهلل ذم اًمٌٚمف واعمج٤مذي٥م،
وهمراُمٝمؿ سم٠مطمقاهلؿ وهٞم٤مُمٝمؿ سم٘مٚم٦م قم٘مٚمٝمؿ.؟
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يمتٌ٧م قمـ هذا احل٤مل ُم٘م٤مٓ ىمديام ،ومٔمـ اًم٘م٤مسون أين أقمػم أهؾ اًمٌالء ،وُم٤م درت قم٘مقهلؿ
اعمٔمٚمٛم٦م اعم٠مومقٟم٦م ،أين أصحح اًمٕم٘مٞمدة ،وأىمٞمؿ اًمديـ ،وأطمٗمظ اًمنميٕم٦م ،وأطمرر اًمٕم٘مؾ،
وأطم٤مرب اجلٝمؾ!.
ومٝمذا رضمؾ اسمتاله اهلل سم٤مجلٜمقن ووٞم٤مع اًمٕم٘مؾ قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ،واحلٛمد هلل أن قم٤موم٤مٟم٤م سمام اسمتغم سمف
همػمٟم٤مً ،مٙمٜمف ٓ يٕمرف ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمقر احلٞم٤مة ٓ ،يٛمٞمز ُم٤م ييه مم٤م يٜمٗمٕمف ٓ ،يدرك ُمٕمٜمك
اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م ،وٓ يٕمرف عمح٦م ُمـ أُمر ديٜمف وظم٤مًم٘مف ورؾمقًمف ،هيذي ًمٞمؾ هن٤مر ،خيٚمط
اجلد سم٤مهلزل ،يزوغ سملم احل٘مٞم٘م٦م واخلٞم٤مل ،يٍمخ شم٤مرة ويْمحؽ شم٤مرة أظمرى ،ي٠ميمؾ اًم٘مامُم٦م،
ويتٖمقط أُم٤مم اعم٤مرة ،ويً٥م اًمٜم٤مس ،وأُم٤مم هذا اًمتٞمف ،يقًمع اعمٍميقن ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من،
سمتٕمٔمٞمؿ ه١مٓء اعمٌتٚملم ،وشمٍم ـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ُمـ قمقام اًمّمقومٞم٦م اجل٤مهٚم٦م إوم٤ميم٦م ،قمغم شمرىمٞم٦م
ه١مٓء عمراشم٥م اًمقٓي٦م اًمٙمؼمى ،ومٞمتؼميمقن هبؿ ويتٛمًحقن ،ويٓمٚمٌقن ُمٜمٝمؿ اعمدد وهبؿ
يدقمقن ،وي٘مدُمقن هلؿ اًمٜمذور وهبؿ حيٚمٗمقن ،وإذا ُم٤مشمقا ىمدؾمقهؿ وسمٜمقا قمغم حلقدهؿ
إضطم٦م ،وأىم٤مُمقا قمغم ىمٌقرهؿ اعمقاًمد واًمزيٜم٤مت ،وؿمدوا اًمرطم٤مل إمم زي٤مرهتؿ واًمتقؾمؾ هبؿ
ُمـ دون اهلل!.
يًػم هذا اعمٌتغم اعمًٙملم ذم اًمٓمرىم٤مت ،ممزق اًمثٞم٤مبُ ،مٙمِمقف اًمٕمقرة ،ومتٕمٚمؼ سمف اًمٜمج٤مؾم٤مت،
ورسمام يتٌقل قمغم ٟمٗمًف ،وسمدٓ ُمـ محد اهلل اًمذي قم٤موم٤مٟم٤م ُمـ طم٤مًمف ،وٟمج٤مٟم٤م ُمـ سمالئف ،واعمً٤مرقم٦م
ًمٕمالضمف وإصالح ؿم٠مٟمف ،واإلدراك سم٠من اإلطمً٤من إًمٞمف جيٚم٥م رمح٦م اهللُ ،مـ سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :هؾ شمٜمٍمون وشمرزىمقن إٓ سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ) 1شمٜمٌ٧م ذم إذه٤من هذه اًمٗمٙمرة
اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمٕمجٞمٌ٦م ،اًمتل ٓ ؾمٜم٤مد هل٤م ُمـ ذع ،وٓ أظمؼم هب٤م ديـ ،وٓ طمث٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م،
ومتٕمٔمؿ اعمٌتغم ًمٞمٙمقن ىمٌٚم٦م اًم٘مّم٤مد ،وسمريم٦م اًمؼميم٤مت ،وُم٘مّمد اًمْم٤مئٕملم وـمالب احل٤مضم٤مت،
وضمف ُمـ وضمقه اًمتجٜمل قمغم اًمٕم٘مٞمدة.
1

 -انثخارٌ
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وهٙمذا اجلٝمؾ ي٘مٚم٥م اعمقازيـ ،ويًئ ًمٚمديـ ،طمٞمٜمام يًقد اًمْمالل واعمخروملم ،وهٙمذا
اًمتّمقف اًمٌدقمل ،يقم أن يتزقمٛمف اجلٝمٚم٦م ،ويًػمون ومٞمف سم٠مهقائٝمؿ ،ومٞمٗمًدون قم٘مٞمدة اًمٜم٤مس،
ُمًتٖمٚملم وٕمػ قم٘مقهلؿ وىمٚم٦م قمٚمٛمٝمؿ.
ُمٜمذ ُمئ٤مت اًمًٜملم ،وقمغم ُمر قم٘مقد ـمقيٚم٦م ،شمٜمتنم هذه اًمٕمٚم٦م ذم اعمٍميلم ،وٓ يٕمٚمؿ عم٤مذا هؿ
وطمدهؿ دون سم٘مٞم٦م ؿمٕمقب إرض ،يٍمون قمغم هذا اهلراء ،اًمذي يٗمًد اًمٕم٘مٞمدة ،وحيٞمل ومٞمٝم٤م
ضمقاٟم٥م اًمنمك.؟!
اٟمٔمر وقمش ُمٕمل ُم٤م حيٙمل اجلؼميت اًمٕمٔمٞمؿ ذم شم٤مرخيف ومٞم٘مقل ذم ذيمر ُمـ ُم٤مت قم٤مم :٢٩٧١
وُم٤مت اعمجذوب اعمٕمت٘مد اًمًٞمد قمكم اًمٌٙمري ،أىم٤مم ؾمٜمٞمٜم٤م ُمتجر ًدا ،ويٛمٌم ذم إؾمقاق قمري٤مٟم٤م،
وخيٚمط ذم يمالُمف ،وسمٞمده ٟمٌقت ـمقيؾ يّمحٌف ُمٕمف ذم هم٤مًم٥م أوىم٤مشمف ،ويم٤من حيٚمؼ حلٞمتف،
وًمٚمٜم٤مس ومٞمف اقمت٘م٤مد قمٔمٞمؿ ،ومٞمٜمّمتقن إمم ختٚمٞمٓم٤مشمف ،ويقضمٝمقن أًمٗم٤مفمف ،وي١موًمقهن٤م قمغم طمً٥م
أهمراوٝمؿ ،وُم٘متْمٞم٤مت أطمقاهلؿ ووىم٤مئٕمٝمؿ!
ويم٤من ًمف أخ ُمـ ُمً٤مشمػم اًمٜم٤مس ،ومحجر قمٚمٞمف وُمٜمٕمف ُمـ اخلروج ،وأًمًٌف صمٞم٤م ًسم٤م ورهم٥م اًمٜم٤مس
ذم زي٤مرشمف ،وذيمر ُمٙم٤مؿمٗم٤مشمف وظمقارق يمراُم٤مشمف ،وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ،وشمرددوا
ًمزي٤مرشمف ُمـ يمؾ ضمٝم٦م ،وأشمقا إًمٞمف سم٤مهلداي٤م واًمٜمذور ،وضمروا قمغم قمقائدهؿ ذم اًمت٘مٚمٞمد.
وظمّمقص٤م اًمٜمً٤مء ،ومراج سمذًمؽ أُمر أظمٞمف ،واشمًٕم٧م دٟمٞم٤مه ،وٟمّمٌف
وازدطمؿ قمٚمٞمف اخلالئؼ
ً
ؿمٌٙم٦م ًمّمٞمده ،وُمٜمٕمف ُمـ طمٚمؼ حلٞمتف ،ومٜمٌت٧م وقمٔمٛم٧م ،وؾمٛمـ سمدٟمف وقمٔمؿ ضمًٛمفُ ،مـ يمثرة
إيمؾ واًمراطم٦م ،ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ قمري٤مٟمً٤م ؿم٘مٞم٤مٟمً٤م ،يٌٞم٧م هم٤مًم٥م ًمٞم٤مًمٞمف سم٤مجلقع ـم٤مو ًي٤م ُمـ همػم أيمؾ،
سم٤مٕزىم٦م ذم اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ ،وىمٞمد سمف ُمـ خيدُمف ويراقمٞمف ،ذم ُمٜم٤مُمف وي٘مٔمتف وىمْم٤مء طم٤مضمتف ،وٓ
يزال حيدث ٟمٗمًف وخيٚمط ذم أًمٗم٤مفمف ويمالُمف ،ومت٤مرة يْمحؽ وشم٤مرة يِمتؿ ،وٓسمد ُمـ ُمّم٤مدوم٦م
واـمالقم٤م،
سمٕمض إًمٗم٤مظ ،عم٤م ذم ٟمٗمس سمٕمض اًمزائريـ وذوي احل٤مضم٤مت ،ومٞمٕمدون ذًمؽ يمِم ًٗم٤م
ً
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قمغم ُم٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وظمٓمرات ىمٚمقهبؿ ،ومل يزل هذا طم٤مًمف طمتك شمقذم ،وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس عمِمٝمده
ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ،وقمٛمٚمقا قمغم ىمؼمه ُم٘مّمقرة وُم٘م٤م ًُم٤م ي٘مّمد ًمٚمزي٤مرة ،واضمتٛمٕمقا قمٜمد ُمدومٜمف ذم
ًمٞم٤مل وُمٞمٕم٤مدات ،وىمراء وُمٜمِمديـ ،وشمزدطمؿ قمٜمده أصٜم٤مف اخلالئؼ ،وخيتٚمط اًمٜمً٤مء
سم٤مًمرضم٤مل".
وًمٞم٧م إُمر وصؾ قمٜمد طمد أهؾ إقمذار ،وإٟمام اُمتدت اخلراوم٦م طمتك سمٚمٖم٧م ذم اًمٜم٤مس ُمٌٚمٖمٝم٤م،
طملم شمؼميمقا طمتك سم٤محلٞمقان إقمجؿ.
وم٘مد ؾمٞمٓمرت قمغم اعمجتٛمع اعمٍمي ذم ومؽميت اًمٕمٍميـ اعمٛمٚمقيمل واًمٕمثامين ظمراوم٤مت وأؾم٤مـمػم،
يم٤مٟم٧م يٜمًجٝم٤م سمٕمض اخلٌث٤مء واًمٜمّم٤مسملمُ ،مًتٖمٚملم ؾمذاضم٦م اًمٜم٤مس ووح٤مًم٦م وقمٞمٝمؿ،
وُمًتٝمدوملم ُمـ وراء ذًمؽ ُم٤م ذم ضمٞمقب اًمًٌٓم٤مء ..وىمد اؾمتٞم٘مٔم٧م اًم٘م٤مهرة ذات صٌ٤مح قمغم
ىمّم٦م ظمراومٞم٦م شمزقمؿ أن قمٜمزة صٕمدت ومقق ُمئذٟم٦م ُمًجد اًمًٞمدة ٟمٗمٞمً٦م ،وأظمذت شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس
وحتْمٝمؿ قمغم ومٕمؾ اخلػمات ،وحتذرهؿ ُمـ ارشمٙم٤مب اعمقسم٘م٤مت.
وسمحً٥م ُم٤م روى مج٤مل سمدوي ذم يمت٤مسمف «ُمٍم ُمـ ٟم٤مومذة اًمت٤مريخش شمٓمقرت اًم٘مّم٦م ،سمٕمد أن
شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس وم٠مو٤مومقا إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمتقاسمؾ واعمِمٝمٞم٤مت ،وايمتٛمٚم٧م هل٤م قمٜم٤مس اإلصم٤مرة
واًمتِمقيؼ ،واؾمت٘مرت اًم٘مّم٦م ذم اًمِم٤مرع اعمٍمي قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم يمام رواه٤م اعم١مرخ اعمٍمي
قمٌداًمرمحـ اجلؼميت.
يروي اجلؼميت أن سمٕمض اجلٜمد اعمٍميلم ،وىمٕمقا أهى ًمٚمحرب ذم سمالد اًمٗمرٟمج٦م ،وذات يقم
اؿمؽموا قمٜمزة ًمٞمذسمحقه٤م ذم جمٚمس اًمذيمر اًمذي قم٘مدوه ىمرسم٤مٟم ً٤م إمم اهلل يمل يٗمؽ أههؿ ويٕمٞمدهؿ
إمم دي٤مرهؿ ،وًمٙمـ احل٤مرس اًم٘م٤مئؿ قمغم أُمرهؿ أسمك قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ واؾمتقمم قمغم اًمٕمٜمزة وُم٣م هب٤م
إمم سمٞمتف.
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وقمٜمدُم٤م آوى احل٤مرس إمم ومراؿمف ،رأى ذم ُمٜم٤مُمف رؤي٤م ُمزقمج٦م ،وم٠مدرك قمغم اًمٗمقر أن اًمٕمٜمزة
ُمٌ٤مريم٦م ،ومٚمام أذق اًمّمٌ٤مح ،أقم٤مد اًمٕمٜمزة إمم اجلٜمد صمؿ أـمٚمؼ هاطمٝمؿ ،وزودهؿ سمٌٕمض اعم٤مل
يمل يًتٕمٞمٜمقا سمف قمغم اًمرطمٞمؾ إمم سمالدهؿ ،وم٤مؾمت٘مٚمقا ُمريمٌ ً٤م إمم ُمٍم ،وُمٕمٝمؿ اًمٕمٜمزة اعمٌ٤مريم٦م
ومٚمام سمٚمٖمقا اًم٘م٤مهرة ،ذهٌقا ُمـ ومقرهؿ إمم ُمًجد اًمًٞمدة ٟمٗمٞمً٦م ،وىمْمقا ًمٞمٚمتٝمؿ سمجقار
ضحيٝم٤م ،وذم اًمّمٌ٤مح وضمدوا اًمٕمٜمزة ىمد اقمتٚم٧م اعمٜم٤مرة ،وؾمٛمٕمقه٤م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس.
ويم٤من ًمٚمٛمًجد ظم٤مدم ذيمل اؾمٛمف اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ ،واًمذي أدرك اًمٗم٤مئدة اًمٕمٔمٛمك اًمتل
ؾمتٕمقد قمٚمٞمف ُمـ شمروي٩م ىمّم٦م اًمٕمٜمزة ،وم٠مؿم٤مع سملم رواد اعمًجد أن اًمًٞمدة ٟمٗمٞمً٦م ظم٤مـمٌتف ُمـ
ُم٘مّمقرهت٤م وأوصتف سم٤مًمٕمٜمزة ظمػم ًا.
وذاقم٧م اخلراوم٦م سملم أهؾ اًم٘م٤مهرة ،ومتقاومدوا قمغم اعمًجد ًمرؤي٦م اًمٕمٜمزة واًمتؼمك هب٤م ،واًمتؼمع هل٤م
سمام دمقد سمف أرحيٞمتٝمؿ ،واٟمٗمتح سم٤مب اًمرزق اًمقاؾمع أُم٤مم اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ ،ومقوع شمًٕمػمة
حمددة ًمٙمؾ درضم٦م ُمـ درضم٤مت اًم٘مرب ُمـ اًمٕمٜمزة أدٟم٤مه٤م اًمرؤي٦م اعمجردة ،وأقماله٤م اعمًح قمغم
ضمًٛمٝم٤م واحلّمقل قمغم سمريم٤مهت٤م.
واهن٤مًم٧م اهلداي٤م واًمٜمذور قمغم اًمِمٞمخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ ،ومٙم٤من خيؼمهؿ سم٠من اًمٕمٜمزة ٓ شم٠ميمؾ إٓ ىمٚم٥م
اًمٚمقز واًمٗمًتؼ ،وٓ شمنمب إٓ ُم٤مء اًمقرد اعمحغم سم٤مًمًٙمر اعمٙمرر ،ومٞمحٛمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمف أـمٜم٤مٟم ً٤م
ُمـ هذا وذاك ،طمتك شمٙمدؾم٧م ًمديف أيمقام ُمـ أـم٤مي٥م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب.
وسمٚمٖم٧م اًم٘مّم٦م ُمً٤مُمع إُمػمات وزوضم٤مت اًمٙمؼماء واًم٘م٤مدة ،ومٙمـ يتً٤مسم٘مـ إمم صٜمع اًم٘مالئد
اًمذهٌٞم٦م وإىمراط وإؾم٤مور ،ويٌٕمثـ هب٤م إمم اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػً ،مٞمزيـ هب٤م ضمًد اًمٕمٜمزة
اعمٌ٤مريم٦م.
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ويم٤من إُمػم قمٌداًمرمحـ ذم قمٍم قمكم سمؽ اًمٙمٌػمُ ،مـ أؿمد إُمراء طمزُم ً٤م وطمً ًام ،وأيمثرهؿ
وقمٞم ً٤م ورومْم ً٤م هلذه اخلزقمٌالت ،وم٠مرؾمؾ إمم اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ يرضمقه أن يتٕمٓمػ سمزي٤مرشمف ذم
ىمٍمه وسمّمحٌتف اًمٕمٜمزة ،طمتك يتٛمٙمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ رؤيتٝم٤م واًمتامس اًمؼميم٦م ُمٜمٝم٤م.
ؾمٕمد اًمِمٞمخ هبذه اًمدقمقة اًمتل ؾمتٗمتح أُم٤مُمف ىمّمقر إُمراء واًمٙمؼماء ،وطمدد يقُم ً٤م هلذه اًمرطمٚم٦م
اعمٞمٛمقٟم٦م ،ومتجٛمع أرسم٤مب اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم ُمقيم٥م ُمٝمٞم٥م عمّم٤مطمٌتف ُمـ ُمًجد اًمًٞمدة ٟمٗمٞمً٦م
إمم ىمٍم إُمػم اعمج٤مور عمًجد أمحد سمـ ـمقًمقن ..سمٚمغ اعمقيم٥م سم٤مب اًم٘مٍم ،ومٜمٝمض إُمػم هق
ووٞمقومف ُمـ اًمٕمٔمامء واًمقضمٝم٤مءٓ ،ؾمت٘مٌ٤مل اًمٕمٜمزة اعمٌ٤مريم٦م ،واؾمت٠مذن إُمػم ذم أن متيض اًمٕمٜمزة
إمم ضمٜم٤مح احلريؿ ،ومرطم٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،وأقمٓم٤مه اًمٕمٜمزة ومحٛمٚمٝم٤م اخلدم قمغم اعمٓمٌخ
طمٞم٨م اهن٤مًم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٙملم اجلزار ،ومذسمحتٝم٤م وؾمٚمختٝم٤م وشمً٤مسمؼ اًمٓمٌ٤مظمقن إمم ؾمٚم٘مٝم٤م
وحتٛمػمه٤م ،سمٞمٜمام اختذ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ُمٙم٤مٟمف ذم صدر اعمجٚمس يروي ًمألُمراء ُمزيد ًا ُمـ
اخلراوم٤مت قمـ يمراُم٤مت اًمٕمٜمزة ..وطم٤من ُمققمد اًمٖمذاء ،وم٠مُمر إُمػم سمٌدء اًمقًمٞمٛم٦م ،ومدظمؾ اخلدم
حيٛمٚمقن أـمٌ٤مق اًمٗمت٦م شمٕمٚمقه٤م ىمٓمع اًمٚمحؿ اًمِمٝمل ،واهن٤مًم٧م أيدي إُمػم ووٞمقومف شمٜمٝمش
أـم٤مي٥م اًمٚمحؿ ،وسملم احللم واحللم ،يم٤من إُمػم حي٨م اًمِمٞمخ قمغم شمٜم٤مول اعمزيد ُمـ اًمٚمحؿ،
وإُمراء ُمـ طمقًمف يتٖم٤مُمزون ،ويٙمتٛمقن وحٙم٤مهتؿ ،طمتك ومرهمقا ُمـ اًمٓمٕم٤مم وذب اًم٘مٝمقة،
ومٜمٝمض اًمِمٞمخ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ُمًت٠مذٟم ً٤م ذم آٟمٍماف وُمٕمف اًمٕمٜمزة ،وم٘م٤مل ًمف إُمػم قمٌد اًمرمحـ:
أي قمٜمزة شم٘مّمد؟ وم٘م٤مل ظم٤مدم اعمًجد :اًمٕمٜمزة اعمٌ٤مريم٦م اًمتل دظمٚم٧م ضمٜم٤مح احلريؿ ،وم٘م٤مل إُمػم:
اًمٕمٜمزة مل شمدظمؾ ضمٜم٤مح احلريؿ ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م دظمٚم٧م سمٓمٜمؽ ي٤م يم٤مذب ،ي٤م وم٤مضمر ،ي٤م أوم٤مق ،وهذا
دًمٞمؾ قمغم والًمؽ اعمٌلم.
ارشمٕم٥م ا ًمرضمؾ ُمـ هقل اعمٗم٤مضم٠مة اًمتل وىمٕم٧م قمغم رأؾمف يم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ،وطم٤مول اإلومالت سمجٚمده،
وًمٙمـ إُمػم أُمًؽ سمف ،وأُمر مم٤مًمٞمٙمف سميسمف ؾمتلم قمّم٤م قمغم رضمٚمٞمف ،صمؿ ضم٤مء سمجٚمد اًمٕمٜمزة
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ومٓمرطمف قمغم قمامُمتف ،وـم٤مف سمف اجلٜمد ؿمقارع اًم٘م٤مهرةً ،مٞمٙمقن قمؼمة ًمٖمػمه ُمـ اًمذيـ حيت٤مًمقن
قمغم اًمٜم٤مس سم٤مٕؾم٤مـمػم اًمتل شمًتٖمؾ قمقاـمٗمٝمؿ اًمديٜمٞم٦م.

ال تقذسىا شيىخكن !
أشمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م ُمـ أشمٌ٤مع اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م ،اًمذيـ يٜمزًمقن ؿمٞمقظمٝمؿ ُمٜمزًم٦م مل يرشمؼ إًمٞمٝم٤م
اًمٜمٌٞمقن واًمرؾمؾ ،ويٖم٤مًمقن ذم شم٘مديًٝمؿ إمم درضم٦م رسمام شمٗمقق شم٘مديس اًمٜمّم٤مرى ًمٚمٛمًٞمح!..
رسمام حيٌقهنؿ وي٘مدروهنؿ ،وًمٙمـ عم٤مذا هذا اًمٖمٚمق اًمٕمٜمٞمػ وهؿ سمنم يم٤مًمٌنم ،مل يٙمت٥م اهلل
قمّمٛمتٝمؿ أو ي١ميمد طمّم٤مٟمتٝمؿٟ ..مدرك أهنؿ أوًمٞم٤مء اهلل وأطمٌ٤مئف ودقم٤مشمف وأهؾ ـم٤مقمتف ..وًمٙمـ
هذه اًمٕمّمٌٞم٦م ًمذواهتؿ ،يٜمٙمره٤م اًمنمع ويرومْمٝم٤م اًمديـ ،اًمذي يٕمٚمـ وي٘مرر أن اًمقٓء ًمٚمحؼ
وأظمػما.
أوٓ
ً
إهنؿ وًمألؾمػ يتٕمّمٌقن هلؿ و ُيٕمٚمقن ُم٘م٤مُمٝمؿ طمتك وًمق يم٤مٟمقا قمغم همػم احلؼ واهلدي اًم٘مقيؿ ،
سمؾ إن ُمـ اًمدواهل أن يتحقل اًمٌ٤مـمؾ إمم طمؼ ،واًمٌدقم٦م إمم ؾمٜم٦م ،واخلراوم٦م إمم ديـً ٓ ،مٚمجٝمؾ
هب٤م ،وًمٙمـ عمجرد أهن٤م ُمـ ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمِمٞمخ ،اًمذي يْمٕمف ص٤مطمٌف ُمقوع اًم٘مديًلم ،وذم رشمٌ٦م
شمقازي رشمٌ٦م اًمقطمل ،ومٝمق ذم ٟمٔمره طمٙمؿ قمغم اًمديـ واًمنميٕم٦م ،واًمٗمرق سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ،
وهق اًمدًمٞمؾ قمغم اًمدًمٞمؾ ،واًمؼمه٤من قمغم اًمؼمه٤من!.
وٓ زًم٧م أشمذيمر سمٕمض اعمتّمقوم٦م ممـ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ شمٗمًػمهؿ ًم٘مّم٦م ٟمٌل اهلل ُمقؾمك واخلي
قمٚمٞمٝمام اًمًالم ،اًمقاردة ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،طمٞم٨م ىم٤مًمقا ومٞمٝم٤م :إن اًمقزم يٗمقق اًمٜمٌل رشمٌ٦م وقمٚمام
وُم٘م٤مُم٤م ُمـ اهلل ،طمٞم٨م وم٤مق اخلي وهق اًمقزم ،قمغم ُمقؾمك اًمذي هق اًمٜمٌل ،وعم٤م رضمٕم٧م إمم
اًمتٗمًػم وـم٤مًمٕم٧م (يمت٤مب اًمزهر اًمٜمي ذم أظمٌ٤مر اخلي) ًمٚمح٤مومظ سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين.
وضمدت أن اخلي قمغم ىمقل اجلٛمٝمقر ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل!..
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وًمٕمؾ هذا اعمرض حتديدً ا مل خيتص سمف اًمّمقومٞم٦م وطمدهؿ ،وإن يم٤من ومٞمٝمؿ أيمثر ؿمٞمق ًقم٤م وأيمثر
ضمٜمقطم٤م ًمٚمٖمٚمق ،طمٞم٨م ٟمجده يمذًمؽ ذم يمثػم ُمـ اجلامقم٤مت اًمديٜمٞم٦م واعمذاه٥م واًمٜمحؾ،
شمٓمر ًوم٤م و
ً
طمٞم٨م يٍم إشمٌ٤مع قمغم ضمٕمؾ اًمِمخقص ،حمقر اًمت٘مٞمٞمؿ وومٞمّمؾ اًمتٗمرىم٦م ،وٟمقاة اًمدقمقة وُمدار
احلريم٦م واًمتقضمف ،ومٞمدظمٚمقن ذم قمٌ٤مءهتؿ ًمٞمحتجٌقا هب٤م قمـ وقء اًمِمٛمس ،اًمذي يرهيؿ احل٘م٤مئؼ
ويرؿمدهؿ عم٤مهٞم٦م اًمّمقاب ،صمؿ شمتؿ اًمرواي٦م ومّمقهل٤م إصمٞمٛم٦مً ،مق أهن٤م ص٤مدوم٧م هذه اًمٕمّمٌٞم٦م
ً
ؿمٞمقظم٤م ُمٕمجٌقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ وًمدهيؿ إُمٙم٤مٟم٤مت وىمدرات وُمقاه٥م ،شمِمٕمؾ قمّمٌٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وشمزيد
ُمـ ىمٜم٤مقمتٝمؿ سمٖمٞمٝمؿ وهمٚمقهؿ ومٞمٝمؿ ،وىمد هنك رؾمقًمٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ هذا ذم
ىمقًمف ٓ( :شمٓمروين يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى اعمًٞمح سمـ ُمريؿ) 1أي ٓ متدطمقين وشمٖم٤مًمقا ذم ُمدطمل
طمتك شمّمٚمقا يب إمم ُمراشم٥م إًمقهٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك اُمرأة شم٘مقل  :وومٞمٜم٤م ٟمٌل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد..
ومٜمٝم٤مه٤م قمـ ذًمؽٕ ،ن قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُمٚمؽ هلل وطمده!.
إن اًمتٕمّم٥م ًمألؿمخ٤مص وإومراد رء ُم٘مٞم٧م ُمذُمقم ،واًمّمقاب أن ٟمتٕمّم٥م ًمٚمحؼ وطمده
اًمذي رومع ه١مٓء وضمٕمؾ هلؿ ىمٞمٛم٦م ،طمتك إذا شمٖمػم هبؿ اًمزُم٤من ،ودارت هبؿ دورة أراء
ُمٜمتٍما ،وًمٕمؾ أيمثر ُم٤م يً٤مقمد
قمزيزا
ىم٤مئام ً
ومح٤مدوا قمٜمٝم٤م وشمٌدًم٧م وضمٝم٤مهتؿ ،يٌ٘مك احلؼ وطمده ً
ً
قمغم شم٘مديس إومراد هق اجلٝمؾ ،اًمذي خي٤مصؿ اًمٗمٝمؿ وي٘متؾ اًمققمل ،ويٕمٛمل قمـ اًمت٘مٞمٞمؿ
اًمّمحٞمح ًمألُمقر ،وأصح٤مب اًمدقمقات جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يتٜمٌٝمقا إمم هذا اًمداء اًمٕمْم٤مل ،اًمذي
إن اؾمتنمى ذم صٗمقف أشمٌ٤مقمٝمؿ ،وم٢مٟمف ي٘مقد ًمٚمْمٞم٤مع وآٟمحراف واًمتٓمرف ،واًمٗمتـ اًمٕم٤مصٗم٦م
اًمتل شم٘ميض قمغم أي يمٞم٤من ُمٝمام قمٔمؿ طمجٛمف وىمدره!.
إن هقس اًمت٘مديس ًمألؿمخ٤مص طم٤مًم٦م ُمروٞم٦م ،وهمٚمق شمٜمتٌم ًمف ٟمٗمقس اعمرى وهق قملم
اًمْمالل ،واحلؼ دو ًُم٤م هق اعمٜمٝم٤مج واعمٞمزان اًمذي ٟمزن سمف يمؾ رء ُمـ إومٙم٤مر واًمدقمقات
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وإومراد ،وهق مت٤مُم٤م ُم٤م قمٜم٤مه قمكم ريض اهلل قمٜمف طمٞمٜمام ىم٤مل( :اقمرومقا اًمرضم٤مل سم٤محلؼ وٓ شمٕمرومقا
احلؼ سم٤مًمرضم٤مل)!..
ًم٘مد يم٤من (طمًـ اًمٌٜم٤م) رمحف اهلل واطمدا ُمـ ه١مٓء اًمقىم٤موملم قمغم ظمٓمر هذا اًمداء اًمٕمْم٤مل قمغم
اًمدقمقة واًمداقمٞم٦م ،وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م ًمف ُمقاىمٗمف اًمِمج٤مقم٦م احل٤مزُم٦م اًمتل ىمْم٧م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ
اعمٖم٤مٓة ذم ؿمخّمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف ،وقمٚمؿ أصح٤مسمف أن اًمقٓء ًمٚمحؼ وطمده ٓ ًمٗمرد أو إُم٤مم ،ومٗمل
ُم١ممتر اًمٓمالب ًمإلظمقان اعمًٚمٛملم اًمذي اٟمٕم٘مد ذم اًم٘م٤مهرة قم٤مم  1938طملم وىمػ طمًـ اًمٌٜم٤م
خيٓم٥م ،ومتحٛمس أطمد ُمريديف ُمـ اًمٓمالب ومٝمتػ سمحٞم٤مة طمًـ اًمٌٜم٤م – وُمع أٟمف مل يردد
احل٤مضون هذا اهلت٤مف – إٓ أن (طمًـ اًمٌٜم٤م) وىمػ ص٤مُمتً٤م ٓ يتحرك سمره٦م ،وم٤مدمٝم٧م إًمٞمف
إٟمٔم٤مر ذم شمٓمٚمع  ..صمؿ سمدأ طمديثف ذم همْم٥م وىم٤مل:
أهي٤م اإلظمقان ..إن اًمٞمقم اًمذي هيتػ ذم دقمقشمٜم٤م سم٠مؿمخ٤مص ًمـ يٙمقن وًمـ ي٠ميت أسمدً ا ،إن دقمقشمٜم٤م
إؾمالُمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمكم قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ،ومٚمـ حتٞمد قمٜمٝم٤م ،أهي٤م اإلظمقان ٓ شمٜمًقا ذم همٛمرة احلامس،
إصقل اًمتل آُمٜم٤م وهتٗمٜم٤م هب٤م ( اًمرؾمقل ىمدوشمٜم٤م ) ( إن اهلل وُمالئٙمتف يّمٚمقن قمكم اًمٜمٌل ي٤م أهي٤م
اًمذيـ آُمٜمقا صٚمقا قمٚمٞمف وؾمٚمٛمقا شمًٚمٞمام )
وطملم ضم٤مء أطمد اعمتٙمٚمٛملم ذم احلٗمؾ ،وىمد يم٤من ُمـ اعمتحٛمًلم ًمٜمنم دقمقشمف ،ىم٤مم ُمتحد ًصم٤م إزم
اًمٜم٤مس وم٘م٤مل  :إن ُمثٚمٜم٤م أن ُمـ ومْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اعمرؿمد وهق يِمػم إًمٞمف  ،يمٛمثؾ رؾمقل اهلل صكم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم أصح٤مسمف ،وُم٤م يم٤مد اعمتحدث يٜمتٝمل ُمـ هذه اًمٕمٌ٤مرة طمتك ىمٗمز (طمًـ اًمٌٜم٤م)
إزم اعمٜمّم٦م وادمف إزم اًمٜم٤مس ىم٤مئ ً
ال :
أهي٤م إظمقة ُمٕمذرة إذا يم٤من إؾمت٤مذ اعمتحدث ىمد ظم٤مٟمف اًمتٕمٌػم ،وم٠ميـ ٟمحـ ُمـ رؾمقل اهلل صكم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،صمؿ ٟمزل إزم ُمٙم٤مٟمف ومل يًتٓمع إؾمت٤مذ اعمتحدث إيمامل احلدي٨م يمام سمدأه.
ي٘مقل إؾمت٤مذ قمٌ٤مس اًمًٞمز:
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"مل يٙمـ ذم اؾمتٓم٤مقم٦م " اًمٌٜم٤م " اًمًٙمقن قمكم هذه اًمتٍموم٤مت ،ذًمؽ أهن٤م يم٤مٟم٧م متس إصؾ
اًمٙمٌػم اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف دقمقشمف ومج٤مقمتف ،وم٘م٤مم ًمٞمٕمذر إزم اهلل ذم اًمتق واًمٚمحٔم٦م ،وي٘مٓمع ُمًٚمٙمً٤م
ُمـ ُمً٤مًمؽ آٟمحراف ذم ـمريؼ اًمدقمقة وأؾم٤مؾمٝم٤م اًمرسم٤مين ،ومٝمق اًمذي قمٚمؿ أشمٌ٤مقمف أن ٓ هيتٗمقا
سم٤مؾمؿ أطمد إٓ اهلل ،وٓ يٕمٔمٛمقا ؿمخّم٤م وٓ حيٞمقا إٟمً٤مٟم٤م ،إٟمام حتٞمتٝمؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مزم ..
حتٞمتٝمؿ هت٤مف هلل وطمده )..هذا ُم٤م صٜمٕمف إؾمت٤مذ ًمتالُمٞمذه ،رسم٤مهؿ قمغم طم٥م اًمدقمقة ،ومل
يرهبؿ قمغم طم٥م أومراد اًمدقمقة)..
وًمٕمؾ سمٕمض أشمٌ٤مع هذه احلريم٦م ذم أوٟم٦م إظمػمةٟ ،مًقا أو شمٜم٤مؾمقا هذا اًمدرس اًمٙمٌػم اًمذي
يمثػما ُمٜمٝمؿ يتٕمّمٌقن ًمألؿمخ٤مص ًمدرضم٦م
ُمرارا
ً
أيمد قمٚمٞمف داقمٞمتٝمؿ طمًـ اًمٌٜم٤م ً
وشمٙمرارا ،ومٜمرى ً
ُمًتٗمزة ،طمتك ًمق ـم٤مل أن حيجز عمرسمٞمف وُمٕمٚمٛمف ُمٙم٤مٟمً٤م قمغم ؾمٓمح اًم٘مٛمر أو سملم اًمٜمجقم ًمٗمٕمؾ،
يمثػما سمٛمقاىمٗمٝم٤م ومٞمٛمـ يم٤مٟمقا يٕمٔمٛمقن ويٕمت٘مدون ،إٓ أن هذه احل٤مًم٦م
ورهمؿ أن إي٤مم شمّمٗمٕمٝمؿ ً
اعمروٞم٦مُ ،م٤مزاًم٧م شمِمقب اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ ،ممـ يٍمون قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م ؿمٞمقظمٝمؿ سمٜمقع ُمـ
اًم٘مدؾمٞم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ اعمٗمرط!.
واعمٚمٗم٧م ذم اعمقوقع أن أصح٤مب يمؾ شمٞم٤مر ىمد ٓ يرون ذًمؽ ذم أٟمٗمًٝمؿ ويروٟمف ذم همػمهؿ،
ُمـ أصح٤مب اًمتٞم٤مرات إظمرى ،ذًمؽ ٕٟمف يٕمت٘مد أٟمف يٜمزل ؿمٞمخف ذم ُمٜمزًمف اًمٓمٌٞمٕمل واًمقاىمٕمل
اًمذي يقائؿ طم٤مًمف ،أُم٤م همػمه ومٞمتج٤موز اعمٜمٓمؼ ذم شمٙمريؿ ؿمٞمخف ..ويمذًمؽ اًمًٚمٗمل واًمّمقذم
وص٤مطم٥م يمؾ ُمذه٥م ،يٜمٙمر قمغم همػمه قمٚمق ُمِم٤مئخف سمٞمٜمام ٓ يرى ذًمؽ ُمـ ٟمٗمًف ذم ؿمٞمخف
وُمرسمٞمف!.
أهي٤م اعمحٌقن واعمريدون ٓ شم٘مدؾمقا ؿمٞمقظمٙمؿ ،وادقمقا هلؿ سم٤مًمثٌ٤مت قمغم احلؼ ،اًمذي ٓ يٙمقن
وأظمػما!.
اًمقٓء إٓ ًمف أوٓ
ً

68

اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ

غرائة صىفيح
هٜم٤م يمٚمٛم٦م ٓسمد ُمـ اًمتٜمقيف قمٚمٞمٝم٤م وإيْم٤مح ُمٖمزاه٤م ،هٜم٤مك ذم سمالط اًمّمقومٞم٦م ،وُمـ أٟمقاقمٝمؿ يمام
ذيمرت ـم٤مئٗم٦م يمٌػمة شمدقمل وشمٕمٚمـ دوُم٤م :أهن٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وُم٘مٞمدة سم٤مًمنمع ،وٓ خترج
أو خت٤مًمػ أطمٙم٤مم اهلل.
يذيمرون أىمقآ ذم آشمٌ٤مع ،مل ي٘مٚمٝم٤م قمٚمامء اًمًٚمٗمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ،ذم روقمتٝم٤م وضمالهل٤م ومج٤مهل٤م.
يمٚمامت دمٕمٚمؽ شمِمٕمر ُمٕمٝم٤م ،أٟمؽ ومٕمال ُمع أهؾ احلؼ ،وؾم٤مدة اهلدى ،وطمٞمٜمام يدومٕمؽ اًمِمقق ذم
صحٌتٝمؿ ،واًمتقهمؾ ذم صمٜم٤مي٤م يمتٌٝمؿ ،شمرى اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ،واًمٖمرائ٥م اًمتل ٓ يًت٘مٞمؿ ُمٕمٝم٤م
أُمقرا ٓ خت٤مًمػ اًمديـ وم٘مط ،وإٟمام خت٤مًمػ اعمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ.
ومٙمر أو قم٘مؾً ،متجد ً
وهل ًمٞمً٧م ُمـ اًمٙمراُم٤مت ذم رء ،ومٗمٞمٝم٤م أُمقر ؾمخٞمٗم٦م هزًمٞم٦م ٓ شم٘مٌٚمٝم٤م اًمٕم٘مقل اًمديٜم٦م
اًمرؿمٞمدة.
وٟمحـ يمذًمؽ ٟمٕمٚمؿ هذا اخلٚمط سملم دقمقى آشمٌ٤مع واإلشمٞم٤من سم٤معمخ٤مًمٗم٤مت ،وًمٙمـ هذا مل يً٘مٜم٤م
أن ٟمرومض يمؾ يمت٥م ه١مٓء وـمري٘مف ،وإٟمام أظمذٟم٤م هذه اًمٕمٌ٤مرات اًمتل شمقيص سم٤مشمٌ٤مع اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ،طمتك ُٟمٕمرف هب٤م أشمٌ٤مع اًمّمقومٞم٦م ،وٟمرد هب٤م يمذًمؽ أيمثر ُم٤م ي٠مشمقن سمف ُمـ اومؽماءات وسمدع.
وٟم٘مٌؾ أطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م ي٘م٤مل :سم٠من يمت٥م اًمً٤مدة اًمّمقومٞم٦م ىمد ُدس قمٚمٞمٝم٤م ،واومؽمي ومٞمٝم٤م قمغم أصح٤مهب٤م،
طمتك شمٙمقن ؾمٌٞمال ًمتٙمذي٥م هذه اهلٜم٤مت واإلقمراض قمٜمٝم٤م.
وهذا ؾمٌٞمكم دوُم٤م ذم شمٜم٤مول اًمؽماث اًمّمقذمٟ ،م٘مٌؾ ُمٜمف ُم٤م يقاومؼ اًمنمع ،وٟمّمد ومٞمف ُم٤م خي٤مًمٗمف،
وٓ يريمٌٜم٤م اًمِمٓمط ذم رومض يمؾ رء ،صحٞمحف سمً٘مٞمٛمف ،واًمٜمٙمران قمغم رضم٤مًمف ،ومال متٜمٕمؽ
ُمً٤موئ رضمؾ ُمـ ذيمر حم٤مؾمٜمف ،وُمـ صمؿ ٓ يتٕمج٥م اًم٘م٤مرئ ،وٟمحـ ٟمّمد قمـ سمٕمض آصم٤مر اسمـ
قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض وُم٤م ورد ذم سمٕمض يمت٥م اًمِمٕمراين ،وشمّمدي٘مٜم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م وآؾمتِمٝم٤مد هب٤م،
ومال يٕمٜمل هذا آؾمتِمٝم٤مد يمام شمتّمقر سمٕمض اًمٕم٘مقل اًمْمٕمٞمٗم٦م ،أٟمٜمل أٟم٤مىمض ٟمٗمز ،وأظمٚمط ذم
قمٌ٤مرايت ويمالُمل ،وإٟمام هق ُمٜمٝم٩م ُمٜمّمػ ؾمٚمٙمتف وأطمٞم٤م قمٚمٞمف.
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وإذا يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس طمجتٝمؿ ،أن ُٟمٕمرض قمـ هذا اعمٜمٝم٩م يمٚمف ،طمتك ٓ ختتٚمط إومٝم٤مم
سمٛمٕم٤ميٌف وأظمٓم٤مئف ،وم٘مد ىمٚم٧م دوُم٤م :إن اًمّمحٞمح ومٞمف ؾمٌٞمؾ ىمقي ًمرد هذه اعماليلم اًمتل اشمٌٕم٧م
اًمّمقومٞم٦م إمم احلؼ واعمرؿمد واًمّمقاب.
وم٢مُم٤مم يم٤مسمـ اعمٚم٘مـ ًمف شمراث قمٔمٞمؿ ذم يمثػم ُمـ اًمٗمٜمقن ،وُمدطمف يمثػم ُمـ إقمالم ،يٛمٙمـ أن
هنتدي سمٕمٚمٛمف وٟمت٘مٗمك أصمرهً ،مٙمـ هٜم٤مك سمٕمض اعمروي٤مت همػم اعم٘مٌقًم٦م أو اعمًتً٤مهم٦م.
اٟمٔمر إًمٞمف طمٞمٜمام طمٙمل ذم يمت٤مسمف ـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤مء وُمٜم٤مىم٥م إصٗمٞم٤مء قمـ اًمِمٞمخ اًمروم٤مقمل أطمد
أىمٓم٤مب اًمّمقومٞم٦م ىم٤مل:
وىمٕمد ُمرة قمغم اًمِمط ،وىم٤مل " :أؿمتٝمك أن أيمؾ ؾمٛمٙم ً٤م ُمِمقي ً٤م! " ومٚمؿ يتؿ يمالُمف طمتك اُمتأل
اًمِمط ؾمٛمٙم ً٤م .ورؤى ذًمؽ اًمٞمقم ُمٜمف ذم اًمِمط ُم٤م ٓ يرى ُمثٚمف ،وم٘م٤مل " :إن هذه إؾمامك
شمً٠مًمٜمل سمحؼ اهلل أن أيمؾ ُمٜمٝم٤م! " وم٠ميمؾ اًم٘مقم ،وسم٘مك ذم اًمٓمقاضمـ رؤوس وأذٟم٤مب وىمٓمع.
وم٘م٤مل ًمف رضمؾُ" :م٤م صٗم٦م اًمرضمؾ اعمتٛمٙمـ؟ " .وم٘م٤مل " :أن يٕمٓمك اًمتٍميػ اًمٕم٤مم ذم مجٞمع
اخلالئؼ ،وقمالُمتف أن ي٘مقل ًمٌ٘م٤مي٤م هذه إؾمامك :ىمقُمل وم٤مؾمٕمك! ومت٘مقم ومتًٕمك " صمؿ أؿم٤مر
اًمِمٞمخ أًمٞمٝم٤م ،ومٙم٤من يمام ذيمر!.
ورآه اسمـ أظمتف قمٌد اًمرطمٞمؿ أسمق اًمٗمرج ،ورضمؾ ىمد ٟمزل قمٚمٞمف ،وم٘م٤مل ًمفُ " :مرطمٌ ً٤م سمقشمد اعمنمق!
" .وم٘م٤مل ًمف " :إن زم قمنميـ يقُم ً٤م مل آيمؾ ومل أذب! وأريد أن آُمر هذا إوز اًمذى ذم اًمًامء،
ومتٜمزل واطمدة ُمِمقي٦م! " ومٗمٕمؾ ،ومٜمزًم٧م يمذًمؽ ،صمؿ أظمذ طمجريـ ُمـ ضم٤مٟمٌف ومّم٤مرا رهمٞمٗملم ،صمؿ
ُمد يده إمم اهلقاء وم٠مظمذ يمقز ُم٤مء ،وم٠ميمؾ ذًمؽ وذب صمؿ ـم٤مر .وم٘م٤مل اًمِمٞمخ ًمتٚمؽ اًمٕمٔم٤مم" :
اذهٌل سم٤مؾمؿ اهلل! " ومذهٌ٧م ؾمقي٦م وـم٤مرت"!.
وُم٤م ُمٕمٜمك أن ُيٕمٓمك اًمتٍميػ اًمٕم٤مم ذم مجٞمع اخلالئؼ! وُم٤م شم٠مويٚمٝم٤م؟
إهن٤م ُمـ صٗم٤مت احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وُم٘م٤مُمٝم٤م هق ُم٘م٤مم إًمقهٞم٦م.
ويمذًمؽ اإلُم٤مم اًمِمٕمراين ،ومٝمق ُمع ضمٚمٞمؾ ىمدره وقمٚمق ُم٘م٤مُمف وُمدح إىمران ًمف ،وؿمٝم٤مدهتؿ
سمتٗمرده ومتٞمزه ذم اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن ،وىمٚمٛمف اًمًٞم٤مل ذم يمؾ اًمٗمٜمقنٟ ،مح٥م يمتٌف وٟمٜمّمح هب٤م وًمٙمٜمٜم٤م
ٟمحذر مم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ ؿمٓمح٤مت وىمّمص ورواي٤مت همػم ُم٘مٌقًم٦م أو يًؽماح هل٤م.
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ي٘مقل اإلُم٤مم قمٌد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى:
٥م طمْمقري ُمقًمد "أمحد اًمٌدوي" َّ
يمؾ َؾمٜم ٍَ٦م َّ
" َّ
أن ؿمٞمخل اًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم "حمٛمد
إن ؾم ٌَ َ
قمكم اًمٕمٝمد ذم اًم٘مٌ٦م دم٤مه وضمف
اًمِمٜم٤موي" ريض اهلل قمٜمف! أطمدَ أقمٞم٤من سمٞمتف رمحف اهلل ،ىمد يم٤من أظمذ َّ
ؾمٞمدي أمحد ريض اهلل قمٜمف ،وؾم َّٚمٛمٜمل سمٞمده ،ومخرضم٧م اًمٞمد اًمنميٗم٦م ُمـ اًمييح! وىمٌْم٧م قمغم
ومًٛمٕم٧م "ؾمٞمدي أمحد"
يدي .وىم٤مل :ي٤م ؾمٞمدي يٙمقن ظم٤مـمرك قمٚمٞمف ،واضمٕمٚمف حت٧م ٟمٔمرك!
ُ
ُمـ اًم٘مؼم ي٘مقلٟ :مٕمؿ!
ٍ
ؿمٝمقر مل أىمرب ُمٜمٝم٤م،
ُمٙمث٧م مخً َ٦م
سمٙمر،
وعم٤م
ُ
ُ
دظمٚم٧م سمزوضمتل وم٤مـمٛم٦م أم قمٌد اًمرمحـ وهل ٌ
ومج٤مءين وأظمذين وهل ُمٕمل ،وومرش زم ومراؿم ً٤م ومقق ريمـ اًم٘مٌ٦م اًمتل قمغم يً٤مر اًمداظمؾ ،وـمٌخ
زم احلٚمقى ،ودقم٤م إطمٞم٤مء وإُمقات إًمٞمف! وىم٤ملِ :أزل سمٙم٤مرهت٤م هٜم٤م! ومٙم٤من إُمر شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م! .
أ.هـ "
طميت ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م ًٕم٘مل ظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م ذم أطمد ُمً٤مضمد
أذيمر ُمرة ذم ُمٓمٚمع ؿمٌ٤ميب أٟمٜمل ّ
ىمريتٜم٤م ،ويم٤من ُمقوقع اخلٓمٌ٦م قمـ (طم٥م اًمرؾمقل وُمٙم٤مٟمتف وشمٕمٔمٞمؿ اعمًٚمٛملم ًمِمخّمف
اًمٙمريؿ) ،واضمتٛمع ًمدي قمدد ُمـ اًمٙمت٥م اؾمتخرضم٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤مدة اخلٓمٌ٦م وقمٜم٤مسه٤م ويم٤من ُمـ
سمٞمٜمٝم٤م يمت٤مب (اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى) ًمإلُم٤مم اًمِمٕمراين رمحف اهلل ،ويم٤من ُمـ سمٕمض ه١مٓء إوًمٞم٤مء
واًمٕم٤مروملم ُمـ هؿ قمغم درضم٦م يمٌػمة ذم طم٥م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهلؿ ىمّمص ُم٠مصمقرة
سمٚمٖم٧م ُمٌٚمٖمٝم٤م اًمرائع ذم إضمالًمف وشمقىمػمه ،ويم٤من مم٤م ىمرأت ُمٜمٝم٤م :أن أطمدهؿ يم٤من يتٜم٤مول ـمٕم٤مم
اًمٖمداء ُمع وًمده ..ويم٤مٟم٤م ي٠ميمالن دضم٤مضم٦م وم٘م٤مل اًمقاًمد ًمقًمده :ي٤م سمٜمل ظمذ ُم١مظمرة اًمدضم٤مضم٦م وم٢من
رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من حي٥م ُم١مظمرة اًمدضم٤مضم٦م!.
ومام أن ؾمٛمع اًمٖمالم هذا اًمٙمالم طمتك ىم٤مل ًمقاًمدهُ :حي٥م ُم١مظمرة اًمدضم٤مضم٦م؟ ..إهن٤م ىمذارة!..
ومل يِمٕمر اًمقاًمد طمٞمٜمام ؾمٛمع هذه اًمٚمٗمٔم٦م اعمٜمٙمرة ُمـ ومؿ وًمده ،إٓ وىمد اُمتِمؼ ؾمٞمٗمف ُمـ همٛمده
وهقى سمف قمغم رأؾمف وم٠مرداه ىمتٞم ً
ال !.شمٕمٔمٞمام ًمٚمرؾمقل اًمٙمريؿ ،وصم٠مرا عم٘م٤مُمف اًمنميػ صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ!.
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واحلؼ أن مجٝمقر اعمًتٛمٕملم طمٞمٜمام اٟمتٝمٞم٧م ُمـ هد اًم٘مّم٦م أظمذ يٛمّمٛمص اًمِمٗم٤مه ،وهيٛمٝمؿ
سم٤مًمتًٚمٞمؿ وآشمٕم٤مظ ،وفمٜمٜم٧م أٟم٤م ،أٟمٜمل َٟم َٗم َذ ُت إمم ىمٚمقهبؿ ،وسمٚمٖم٧م ُم٘مّمدي ُمـ وقمٔمٝمؿ ،وُم٤م
أن اٟمتٝم٧م اخلٓمٌ٦م ورضمٕم٧م إمم سمٞمتل ،طمتك وضمدت ُمٕمٚمام زم يٓمٚمٌٜمل قمغم اهل٤مشمػ وم٘مٚم٧م ًمف:
ُمرطمٌ ً٤م اؾمت٠مذٟم٤م أؾمٕمدين ؾمامع صقشمؽ ،ومرد قمكم :أٟم٤م أشمّمؾ سمؽ ٕؿمٙمرك قمغم هذه اخلٓمٌ٦م
اًم٘مٞمٛم٦م ،وًمٙمـ زم سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًمتل أطم٥م أن أشمٜم٤موهل٤م ُمٕمؽ ،ظم٤مص٦م هذه اًم٘مّم٦م اًمتل
ذيمرهت٤م ،وم٘مٚم٧م ًمف ً :م٘مد أشمٞم٧م هب٤م ُمـ يمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم اًمِمٕمراين ،وفمٜمٜم٧م
سمذيمري ًمٚمٙمت٤مب أين أًمزُمف احلج٦م ،ومٝمق قمٜمدُم٤م يًٛمع يمٚمٛم٦م اًمِمٕمراينٓ ،سمد ًمف أن ي٘مػ قمـ
اًمتِمٙمؽ وٓ يتٙمٚمؿ ،وًمٙمٜمف ىم٤مل زم :وًمٜمٗمرض أهن٤م ًمٚمِمٕمراين ،أيـ قم٘مقًمٜم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص
واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمقاب واخلٓم٠م؟ هٜم٤مك يمت٥م يمثػمة حمِمقة سم٤مخلٞم٤مل واًمِمٓمح٤مت ،وٓ يٕمٜمل
أهن٤م ذم يمت٥م إوًملم أهن٤م صدق وي٘ملم وُم٘مدؾم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمٜم٘مد وإظمذ واًمرد!..
وهٜم٤م شمٗمتح٧م ُمداريمل قمغم ُمٕمٜمك ضمديد ،وشمذيمرت ىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل( :يمؾ إٟمً٤من ي١مظمذ
ُمٜمف ويرد إٓ ص٤مطم٥م هذا اًم٘مؼم) ،وقمروم٧م أن يمؾ ُم٤م ٟم٘مرأه جي٥م أن خيْمع عمٞمزان اًمتٗمٙمػم
واًمتٛمٞمٞمز واًمٕم٘مؾ واًمت٠مُمؾ ،وأن احلٙمؿ احل٘مٞم٘مل هل اًمٜمّمقص واًمثقاسم٧م اعم٘مررة ذم ديٜمٜم٤م ُمـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهل اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمزيػ واًمتجقز ،صمؿ واصؾ إؾمت٤مذ شمٌّمػمي سمخٓم٠مي
طمٞمٜمام ىم٤مل :هؾ يٛمٙمـ أن ٟم٘مٌؾ هذه اًم٘مّم٦م ذم ُم٘م٤ميٞمس ديٜمٜم٤م ،وإؾمٚمقب اًمٜمٌقي ذم اًمتٕم٤مُمؾ
ُمع اعمزء ،ه٥م أن اًمٖمالم ٟمٓمؼ سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم ،ومٝمؾ يًتدقمل ذًمؽ أن يٌٓمش سمف واًمده،
وي٘ميض قمغم طمٞم٤مشمف هبذه اًمقطمِمٞم٦م وهذا اًمٕمٜمػ؟ مل ٓ يٕمٔمف أو يٜمٝم٤مه ،أو يٌٍمه سمخٓمئف ووزر
ُم٤م اىمؽمف ًمً٤مٟمف ،إن يمت٥م اًمتٗمًػم شمٖمص سم٤مًمٙمثػم ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت واًم٘مّمص اًمٖمػم ُم٘مٌقًم٦م،
ومٝمؾ يٕمٜمل ذًمؽ أن ٟمًٚمؿ هل٤م؟ أم ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ديٜمٜم٤م وٟمرومض ُم٤م خي٤مًمٗمف؟
وم٘مٚم٧م ًمف :صدىم٧م وم٢من ًمٜم٤م قم٘مقٓ ٓ جي٥م أن شمٖمٞم٥م أسمدا أُم٤مم ُم٤م ٟم٘مرأ!.
ويمذًمؽ ٟمجد ذم يمت٤مب ضم٤مُمع يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء ًمٞمقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمٌٝم٤مين ص٤مطم٥م
اعمّمٜمٗم٤مت اًمٖمزيرة:
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"دظمٚم٧م ذم هذا اًمٜمٝم٤مر إمم احلامم ُمع ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ قمكم اًمٕمٛمري ،وُمٕمٜم٤م ظم٤مدُمف حمٛمد اًمدسمقد
اًمٓمراسمٚمز ،وهق أظمق إطمدى زوضم٤مت اًمِمٞمخ ،ومل يٙمـ ذم احلامم همػمٟم٤م ىم٤مل :ومرأي٧م ُمـ
اًمِمٞمخ يمراُم٦م ُمـ أقمج٥م ظمقارق اًمٕم٤مدات وأهمرهب٤م ،وهل أٟمف أفمٝمر اًمٖمْم٥م قمغم ظم٤مدُمف حمٛمد
هذا وأراد أن ي١مدسمف ،وم٠مظمذ اًمِمٞمخ إطمٚمٞمؾ ٟمٗمًف – أيَ :ذيم ََره – سمٞمديف آصمٜمتلم ُمـ حت٧م إزاره،
ومٓم٤مل ـمقٓ قمجٞمٌ٤م سمحٞم٨م إٟمف رومٕمف قمغم يمتٗمف وهق زائد قمٜمف ،وص٤مر جيٚمد سمف ظم٤مدُمف اعمذيمقر ،
واخل٤مدم يٍمخ ُمـ ؿمدة إمل  ،ومٕمؾ ذًمؽ ُمرات صمؿ شمريمف ،وقم٤مد إطمٚمٞمٚمف إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أوٓ،
ومٗمٝمٛم٧م أن اخل٤مدم ىمد قمٛمؾ قمٛمال يًتحؼ اًمت٠مدي٥م – ىم٤مل إطمً٤منٕ :ن اًمِمٞمخ ُمٕمّمقم ومال
خيٓمئ!! – وم٠مدسمف هبذه اًمّمقرة اًمٕمجٞمٌ٦م.
وعم٤م طمٙمك زم ذًمؽ احل٤مج إسمراهٞمؿ ،طمٙم٤مه سمحْمقر اًمِمٞمخ ! ويم٤من اًمِمٞمخ واىمٗم٤م ،وم٘م٤مل زم
اًمِمٞمخ ٓ :شمّمدىمف واٟمٔمر – ىم٤مل إطمً٤من :ورع ووىم٤مطم٦م وىمٚم٦م ديـ؟! – صمؿ أظمذ سمٞمدي سم٤مجلؼم
قمٜمل وووٕمٝم٤م قمغم ُمقوع إطمٚمٞمٚمف ،ومٚمؿ أطمس سمٌمء ُمٓمٚم٘م ً٤م  ،طمتك يم٠مٟمف ًمٞمس سمرضمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،
ومرمحف اهلل وريض قمٜمف ُم٤م أيمثر قمج٤مئٌف ويمرُم٤مشمف !.أ.هـ "
ومٝمؾ هذا يمالم ُم٘مٌقل أو يٚمٞمؼ سم٤مًمً٤مدة إوًمٞم٤مء واًمٕم٤مروملم هلل واًم٘مريٌلم ُمـ طميشمف؟!

الحقيقح والشريعح
ًمـ ٟمٕمؽمض قمغم هذا اعمًٛمك ،وهذه اًمتٗمرىم٦م اعمتحدصم٦م ذم اًمٌٞمئ٦م اًمّمقومٞم٦م ،طمٞمٜمام ىمًٛمقا طمٞم٤مة
اعمًٚمؿ وشمديٜمف إمم ـمري٘ملم ،ـمريؼ احل٘مٞم٘م٦م وـمريؼ اًمنميٕم٦م.
و"احل٘مٞم٘م٦م ذم قمرف اًمّمقومٞم٦م ،هل اعمٕمٜمك اًمٌ٤مـمـ اعمًتؽم وراء اًمنميٕم٦م ،وأن اًمنميٕم٦م هل
ٕمؼم قمـ فم٤مهر إطمٙم٤مم ودمري قمغم اجلقارح"
اًمرؾمقم وإوو٤مع اًمتل ُشم ِّ
وىم٤مل ص٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن ذم طمديثف قمـ قمٚمؿ اًمتّمقف ،وي٘م٤مل" :قمٚمؿ اًمتّمقف قمٚمؿ
احل٘مٞم٘م٦م أيْم٤م وهق قمٚمؿ اًمٓمري٘م٦م ،أي شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس قمـ إظمالق اًمرديئ٦م وشمّمٗمٞم٦م اًم٘مٚم٥م قمـ
إهمراض اًمدٟمٞم٦م وقمٚمؿ اًمنميٕم٦م سمال قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م قم٤مـمؾ وقمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م سمال قمٚمؿ اًمنميٕم٦م سم٤مـمؾ
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قمٚمؿ اًمنميٕم٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٢مصالح اًمٔم٤مهر سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٚمؿ سمٚمقازم احل٩م وقمٚمؿ اًمٓمري٘م٦م سم٢مصالح
اًمٌ٤مـمـ سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜم٤مزل وقم٘مٌ٤مت اًمٓمريؼ ومٙمام أن جمرد قمٚمؿ اًمٚمقازم وجمرد قمٚمؿ اعمٜم٤مزل ٓ
يٙمٗمٞم٤من ذم احل٩م اًمّمقري سمدون إقمداد اًمٚمقازم وؾمٚمقك اعمٜم٤مزل وجمرد قمٚمؿ اعمٜم٤مزل ٓ يٙمٗمٞم٤من
ذم احل٩م اًمّمقري سمدون إقمداد اًمٚمقازم وؾمٚمقك اعمٜم٤مزل يمذًمؽ جمرد اًمٕمٚمؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م
وآداب اًمٓمري٘م٦م ٓ يٙمٗمٞم٤من ذم احل٩م اعمٕمٜمقي سمدون اًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌٞمٝمام"

1

وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًمٞم٤مومٕمل " :إن احل٘مٞم٘م٦م هل ُمِم٤مهدة أهار اًمرسمقسمٞم٦م وهل٤م ـمري٘م٦م هل قمزائؿ
اًمنميٕم٦م ومٛمـ ؾمٚمؽ اًمٓمريؼ وصؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م وم٤محل٘مٞم٘م٦م هن٤مي٦م قمزائؿ اًمنميٕم٦م وهن٤مي٦م اًمٌمء همػم
خم٤مًمٗم٦م ًمف وم٤محل٘مٞم٘م٦م همػم خم٤مًمٗم٦م ًمٕمزائؿ اًمنميٕم٦م"

2

واًمّمقومٞم٦م ٟمحق هذا اعمٕمٜمك صمالث ومئ٤مت:
ومئ٦م شمدقمل اًمٗمّمؾ اًمت٤مم و اًمتٗمرىم٦م اًمٖم٤مئرة سملم سملم قمٚمؿ اًمنميٕم٦م وقمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م ،وسملم قمٚمامء
اًمنميٕم٦م وقمٚمامء احل٘مٞم٘م٦م ،أو سملم قمٚمؿ اًمٔم٤مهر وقمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ يمام يٕمؼمون أطمٞم٤مٟمً٤م ،طمتك يؼمروا
اٟمحراوم٤مهتؿ اًمتل خت٤مًمػ شمٕم٤مًمٞمؿ اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وًمٞمٙمقن هذا اًمٗمّمؾ
ُمٜمج٤مة هلؿ أُم٤مم اجلٝمالء ومٞمام يريمٌقن ُمـ سمدع وحم٤مدصم٤مت ،وم٢مذا أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُُمٜمٙمر ،ص٤مطمقا ذم
وضمٝمف واهتٛمقه سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًمٔم٤مهر وأصح٤مب اًمنميٕم٦م ،وضم٤مهؾ سمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م وأطمقال
ؾم٤مًمٙمٞمف!.
واًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهل اًمٗمئ٦م اًمراؿمدة ُمـ أهؾ اًمتّمقف ،اًمذيـ أمجٕمقا قمغم أن قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦مٓ ،
يٙمتٛمؾ وٓ يٜمٗمّمؾ وٓ يٙمقن إٓ سمٕمٚمؿ اًمنميٕم٦م.
وأن أي حم٤موًم٦م هلذا اًمٗمّمؾ ،إٟمام هل دقمقة ًمٚمْمالل وآٟمحراف ،وؾمٌؾ اًمزيغ وآقمقضم٤مج.

1
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أُم٤م اًمٗمئ٦م اًمث٤مًمث٦م :ومٝمل اًمتل شم١مُمـ سم٤مًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ،وشمزقمؿ اًمًػم ذم ـمريؼ اًمتّمقف
سم٤مٓشمٌ٤مع ،وشمٕمٚمـ أهن٤م ُمتٛمًٙم٦م سم٤مًمنمع واًمٕمٚمؿ ،وًمٙمـ أطمقال أصح٤مهب٤م وأومٕم٤مهلؿ وسمٕمض
أىمقاهلؿ ،إذا شم٠مُمٚمتٝم٤م دمدهؿ ي١مُمٜمقن سمٙمثػم ممـ يٗمّمٚمقن سملم اًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ،ويروون
ُم٠مصمقراهتؿ وٓ يٜمٙمرون قمٚمٞمٝمؿ ،ومتخ٤مًمػ دقمقاهؿ ُمقاىمٗمٝمؿ.
وىمد " أوضمس سمٕمض أوائؾ اًمّمقومٞم٦م ظمٞمٗم ً٦م ُمـ اعمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ،مم٤م ىمد
ي١مدي إمم اًمؽماظمل ذم اًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌ٤مت اًمنمع ،وم٠محلقا ذم اعمٓم٤مًمٌ٦م سمٔم٤مهر اًمنمع.
وًمٕمٚمٜم٤م هٜم٤م ُٟمذيمر ُمـ جي٤مدًمقن طمقل هذا اعمٕمٜمك سمّمٞمح٤مت آشمٌ٤مع اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م وٟم٤مدى هب٤م أئٛم٦م
وإٟمذارا عمـ يقهمٚمقن ذم سمح٤مر اًمتّمقف سمٕمٞمدً ا قمـ اًمٕمٚمؿ
اًمتّمقف اًمٙمٌ٤مر ،طمتك شمٙمقن شمذيمرة
ً
واًمنمع.
ىم٤مل اإلُم٤مم اجلٜمٞمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُ( :مذهٌٜم٤م ُم٘مٞمد سم٠مصقل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م).
وىم٤مل أيْم٤م( :اًمٓمرق يمٚمٝم٤م ُمًدودة قمغم اخلٚمؼ ،إٓ قمغم ُمـ اىمتٗمك أصمر اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف
وآًمف وؾمٚمؿ ،واشمٌع ؾمٜمتف وًمزم ـمري٘متف ،وم٢من ـمرق اخلػمات يمٚمٝم٤م ُمٗمتقطم٦م قمٚمٞمف) وذيمر رضمؾ
قمٜمده اعمٕمروم٦م وم٘م٤مل( :أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤مهلل يّمٚمقن إمم شمرك احلريم٤مت (إقمامل) ُمـ سم٤مب اًمؼم
واًمت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ ) وم٘م٤مل اجلٜمٞمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم :إن هذا ىمقل ىمقم شمٙمٚمٛمقا سم٢مؾم٘م٤مط
إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ،وهق قمٜمدي قمٔمٞمٛم٦م ،واًمذي ينق ويزين أطمًـ طم٤مٓ ُمـ اًمذي
ي٘مقل هذا ،وم٢من اًمٕم٤مروملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم أظمذوا إقمامل قمـ اهلل شمٕم٤ممم ،واًمٞمف رضمٕمقا ومٞمٝم٤م ،وًمق
سم٘مٞم٧م أًمػ قم٤مم مل أٟم٘مص ُمـ أقمامل اًمؼم ذرة ،إٓ أن حي٤مل يب دوهن٤م).
وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌداهلل اًمتًؽمي رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :أصقًمٜم٤م ؾمٌٕم٦م أؿمٞم٤مء ..اًمتٛمًؽ سمٙمت٤مب اهلل
شمٕم٤ممم وآىمتداء سمًٜم٦م رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ،وأيمؾ احلالل ويمػ إذى واضمتٜم٤مب
أصم٤مم واًمتقسم٦م وأداء احل٘مقق)
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وىم٤مل يمذًمؽُ " :م٤م ُمـ ـمريؼ إمم اهلل أومْمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ (يٕمٜمل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنمع) ،وم٢من قمدًم٧م قمـ
صٌ٤مطم٤م".
ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ظمٓمقة هت٧م ذم اًمٔمٚمامت أرسمٕملم
ً
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ( :يمؾ طم٘مٞم٘م٦م ٓ شمِمٝمد هل٤م اًمنميٕم٦م ،ومٝمل
زٟمدىم٦م ،ـمِر إمم احلؼ قمز وضمؾ سمجٜم٤مطمل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ادظمؾ قمٚمٞمف ويدك ذم يد اًمرؾمقل
صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ).
وىم٤مل أيْم٤م ( :شمرك اًمٕمٌ٤مدات اعمٗمروو٦م زٟمدىم٦م ،وارشمٙم٤مب اعمحٔمقرات ُمٕمّمٞم٦م ،وٓ شمً٘مط
اًمٗمرائض قمـ أطمد ذم طم٤مل ُمـ إطمقال)
 وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمقه٤مب اًمِمٕمراين( :إن ـمريؼ اًم٘مقم حمررة قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،يمتحريراًمذه٥م واجلقهر ،ومٞمحت٤مج ؾم٤مًمٙمٝم٤م إمم ُمٞمزان ذقمل ذم يمؾ طمريم٦م وؾمٙمقن)
 وىم٤مل أسمق احلًـ اًمِم٤مذزم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ( :إذا قم٤مرض يمِمٗمؽ اًمّمحٞمح اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،وم٤مقمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ودع اًمٙمِمػ ،وىمؾ ًمٜمٗمًؽ :إن اهلل شمٕم٤ممم وٛمـ زم اًمٕمّمٛم٦م ذم
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومل يْمٛمٜمٝم٤م زم ذم اًمٙمِمػ واإلهل٤مم)
 وىمٞمؾ يمذًمؽُ :مـ شمّمقف ومل يتٗم٘مف وم٘مد شمزٟمدق ،وُمـ شمٗم٘مف ومل يتّمقف وم٘مد شمٗمًؼ ،وُمـمجع سمٞمٜمٝمام وم٘مد حت٘مؼ
 وىم٤مل أسمق احلًـ اًمقراق رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓ ( :يّمؾ اًمٕمٌد إمم اهلل إٓ سم٤مهلل وسمٛمقاوم٘م٦م طمٌٞمٌفصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ذائٕمف ،وُمـ ضمٕمؾ اًمٓمرق إمم اًمقصقل ُمـ همػم آىمتداء يْمؾ
ُمـ طمٞم٨م فمـ اٟمف ُمٝمتد)
 وىم٤مل أسمق يزيد اًمًٌٓم٤مُملً ( :مق ٟمٔمرشمؿ إمم رضمؾ أقمٓمل ُمـ اًمٙمراُم٤مت طمتك يرشم٘مل ذم اهلقاء،ومال شمٖمؽموا سمف طمتك شمٜمٔمروا يمٞمػ دمدوٟمف قمٜمد إُمر واًمٜمٝمل ،وطمٗمظ احلدود وأداء اًمنميٕم٦م)
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 وىم٤مل يمذًمؽ ذم اًمّمقذم ( :هق اًمذي ي٠مظمذ يمت٤مب اهلل سمٞمٛمٞمٜمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف سمِمامًمف ،ويٜمٔمرسم٢مطمدى قمٞمٜمٞمف إمم اجلٜم٦م ،وسم٤مٕظمرى إمم اًمٜم٤مر ،وي٠مشمزر سم٤مًمدٟمٞم٤م ويرشمدي سم٤مٔظمرة ،ويٚمٌل ُمـ
سمٞمٜمٝمام ًمٚمٛمقممً :مٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ)
 وىم٤مل اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٜمٍم أسم٤مذي رمحف اهلل شمٕم٤ممم( :أصؾ اًمتّمقف ُمالزُم٦ماًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمرك إهقاء واًمٌدع ،وشمٕمٔمٞمؿ إظمالق اجلٛمٞمٚم٦م واعمداوُم٦م قمغم إوراد،
وشمرك ارشمٙم٤مب ارظمص واًمت٠مويالت ،وُم٤م وؾ أطمد ذم هذا اًمٓمريؼ ،إٓ سمٗمً٤مد آسمتداء ،وم٢من
ومً٤مد آسمتداء ي١مصمر ذم آٟمتٝم٤مء)
 وىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد زروق رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقاقمده( :ويمؾ ؿمٞمخ مل ئمٝمر سم٤مًمًٜم٦م ،ومال يّمحاشمٌ٤مقمف ًمٕمدم حت٘مؼ طم٤مًمف ،وإن صح ذم ٟمٗمًف وفمٝمر قمٚمٞمف أًمػ أًمػ يمراُم٦م ُمـ أُمره )
 وىم٤مل أيْم٤م ٓ ( :شمّمقف إٓ سمٗم٘مف ،إذ ٓ شمٕمرف أطمٙم٤مم اهلل اًمٔم٤مهرة إٓ ُمٜمف ،وٓ وم٘مف إٓسمتّمقف ،إذ ٓ قمٛمؾ إٓ سمّمدق وشمقضمف هلل شمٕم٤ممم ،وٓ مه٤م (اًمتّمقف واًمٗم٘مف) إٓ سم٢ميامن إذ ٓ
يّمح واطمد ُمٜمٝمام دوٟمف ،ومٚمزم اجلٛمٞمع ًمتالزُمٝم٤م ذم احلٙمؿ يمتالزم إضمً٤مم ًمألرواطمـ ،وٓ
وضمقد هل٤م إٓ ومٞمٝم٤م يمام ٓ طمٞم٤مة إٓ هب٤م وم٤مومٝمؿ)

1

وي٘مقل أسمق ؾمٕمٞمد اخلراز اعمُ َّ
فم٤مهرا ومٝمق سم٤مـمؾ.ش
تقرم ؾمٜم٦م « :١٩٩يمؾ سم٤مـمـ خي٤مًمػ
ً
ُم٤مرا ذم شمٞمف سمٜمل إهائٞمؾ ومخٓمر
وي٘مقل أسمق سمٙمر اًمزىم٤مق اًمٙمٌػم ،ويم٤من ُمـ أىمران اجلٜمٞمد« :يمٜم٧م ًّ
سمٌ٤مزم أن قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م ُمٌ٤ميـ ًمٚمنميٕم٦م ،ومٝمتػ يب ه٤مشمػ ُمـ حت٧م اًمِمجرة :يمؾ طم٘مٞم٘م٦م ٓ شمتٌٕمٝم٤م
اًمنميٕم٦م ومٝمل يمٗمر.ش
ي٘مقل مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمرج سمـ اجلقزي اعمُ َّ
تقرم ؾمٜم٦م « :٧٧٩وىمد أظمؼمٟم٤م اسمـ ٟم٤مس سم٢مؾمٜم٤مد قمـ
اًمً َٚمٛمل ىم٤مل :ىمٞمؾ ٕيب ٟمٍم اًمٜمٍماسم٤مذي :إن سمٕمض اًمٜم٤مس ُجي٤مًمس اًمٜمًقان
أيب قمٌد اًمرمحـ ُّ
1

 -انتصىف انخىرج انروحُح فٍ اإلضالو -أتى انؼال ػفُفٍ

77

اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
وي٘مقل« :أٟم٤م ُمٕمّمقم ذم رؤيتٝمـ.ش وم٘م٤ملُ« :م٤م داُم٧م إؿمٌ٤مح ىم٤مئٛم٦م وم٢من إُمر واًمٜمٝمل سم٤مىمٞم٤من،
واًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ ُخم٤م َـم٥م هبام.ش
وؾمئؾ قمٛمـ ي٘مقل« :وصٚم٧م إمم درضم٦م ٓ ي١مصمر َّذم اظمتالف
وىم٤مل أسمق قمكم اًمروذسم٤مدي ُ
إطمقال.ش وم٘م٤مل« :وىمد وصؾ وًمٙمـ إمم ؾم٘مر.ش
وسم٢مؾمٜم٤مد قمـ أيب حمٛمد اعمرشمٕمش ي٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلًلم اًمٜمقري ي٘مقلُ« :مـ رأيتف يدَّ قمل ُمع
اهلل قمز وضمؾ طم٤مًم٦م خترضمف قمـ قمٚم ٍؿ ذقمل ،ومال شم٘مر َسمٜمَّف ،وُمـ رأيتف يدَّ قمل طم٤مًم٦م سم٤مـمٜم٦م ٓ ُّ
يدل
وم٤مهتِ ْٛمف ذم ديٜمف.ش
قمٚمٞمٝم٤م ويِمٝمد هل٤م طمٗمظ فم٤مهرَّ ،

1

ومم٤م ُّ
يدل قمغم أن اًمتزام اًمنميٕم٦م وآىمتداء اًمدىمٞمؼ سمًٜمَّ٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يم٤من ُمـ
دأب ىمدُم٤مء اًمّمقومٞم٦م ،شمٚمؽ اًمّمٞمح٦م اعمدوي٦م اًمتل ص٤مح هب٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي ذم ُمٓم َٚمع
رؾم٤مًمتف (اًمتل أ ًَّمٗمٝم٤م طمقازم ؾمٜم٦م ٤٤٤ه) ذم وضمف صقومٞم٦م قمٍمهُ ،مٓم٤مًم ًٌ٤م إي٤مهؿ سم٤مًمرضمقع
سم٤مًمتّمقف إمم ؾمػمشمف إومم ،وذًمؽ عم٤م رأى ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمتقاين واًمٗمتقر ذم ُمً٤مئؾ اًمنميٕم٦م،
يٌؼ
اقمتام ًدا قمغم ُم٤م ؾمٛمقه سم٤محل٘مٞم٘م٦م .ي٘مقل« :إن اعمح٘م٘ملم ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اٟم٘مرض أيمثرهؿ ،ومل َ
ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م إٓ أصمرهؿ يمام ىمٞمؾ:
أُم٤م اخلٞم٤مم وم٢مهن٤م يمخٞم٤مُمٝمؿ** وأرى ٟمً٤مء احلل همػم ٟمً٤مئٝم٤م
طمّمٚم٧م اًمٗمؽمة (أي اًمٗمتقر واًمْمٕمػ) ذم هذه اًمٓمري٘م٦م ٓ ،سمؾ اٟمدرؾم٧م اًمٓمري٘م٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م.
ُم٣م اًمِمٞمقخ اًمذيـ يم٤من هبؿ اهتداءَّ ،
وىمؾ اًمِمٌ٤مب اًمذيـ يم٤من سمًػمهتؿ وؾمٜمَّتٝمؿ اىمتداء ،وزال
قي سمً٤مـمف ،واؿمتد اًمٓمٛمع وىمقي رسم٤مـمف ،وار َحت َؾ ُمـ اًم٘مٚمقب ُطمرُم٦م اًمنميٕم٦م،
اًمقرع و ُـم َ
وم َٕمدُّ وا ىم َّٚم٦م اعمٌ٤مٓة سم٤مًمدِّ يـ أوصمؼ ذريٕم٦م ،ورومْمقا اًمتٛمٞمٞمز سملم احلالل واحلرام ،وداٟمقا سمؽمك
آطمؽمام وـمرح آطمتِم٤مم ،واؾمتخٗمقا سم٠مداء اًمٕمٌ٤مدات ،واؾمتٝم٤م ُٟمقا سم٤مًمّمقم واًمّمالة …ش
1
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
ووصػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمت٘مدُملم ُمـ أئٛم٦م اًمتّمقف سم٘مقًمف ذم اًمٗمت٤موى" :وم٠مُم٤م اعمًت٘مٞمٛمقن ُمـ
اًمً٤مًمٙملم يمجٛمٝمقر ُمِم٤ميخ اًمًٚمػ ُمثؾ اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وإسمراهٞمؿ سمـ ادهؿ وأيب ؾمٚمٞمامن
اًمداراين وُمٕم روف اًمٙمرظمل واًمني اًمً٘مٓمل واجلٜمٞمد سمـ حمٛمد وهمػمهؿ ُمـ اعمت٘مدُملم وُمثؾ
اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمالين واًمِمٞمخ مح٤مد واًمِمٞمخ أيب اًمٌٞم٤من وهمػمهؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ ومٝم١مٓء ٓ
يًقهمقن ًمٚمً٤مًمؽ ًمق ـم٤مر ذم اهلقاء أو ُمِمك قمغم اعم٤مء أن خيرج قمـ إُمر واًمٜمٝمل اًمنمقمٞملم سمؾ
قمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ اعم٠مُمقر ويدع اعمحٔمقر إمم أن يٛمقت وهذا هق احلؼ اًمذي دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م وإمج٤مع اًمًٚمػ ،وهذا يمثػم ذم يمالُمٝمؿ"

1

وضم٤مء اًمٖمزازم وىمد أظمذ قمغم قم٤مشم٘مف ُمٝمٛم٦م اًمتقومٞمؼ سملم اًمتّمقف وشمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ ،أو سملم احل٘مٞم٘م٦م
ُمزضم٤م شم٤م ًُّم٤م سمٕمٜم٤مس ُمـ
واًمنميٕم٦م ،وأىم٤مم ُمـ اًمديـ
ومٛم ْزج قمٜم٤مس اًمتّمقف ً
أؾم٤مؾم٤م ًمٚمتّمقفَ ،
ً
اًم٘مرآن واحلدي٨م ،ورومع سمذًمؽ ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمتّمقف طمتك ذم ٟمٔمر أقمدائف ،وىمد ضم٤مءت شمآًمٞمػ
اًمٖمزازم ذم هذا اعمٞمدان ٟمتٞمج َ٦م رهمٌ٦م ص٤مدىم٦م ُمـ ٟمٗمس ص٤مدىم٦م ذم حتّمٞمؾ طمٞم٤مة روطمٞم٦م طم َّ٘م٦م
ًمٚمٖمزازم ٟمٗمًف ً
أوٓ ،صمؿ ًمٖمػمه ممـ يتقىمقن إمم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٜمٗمس سم٢ميّم٤مهل٤م إمم احل٘مٞم٘م٦م صم٤مٟم ًٞم٤م .وم٢من
حيؾ ُُمِمٙمٚمتف اًمروطمٞم٦م ً
اًمٖمزازم طم٤مول أن َّ
اًمروطمل اًمذي
أوٓ ،وًمٙمٜمف ظم َّٚمػ ًمٜم٤م شمراث اعمٕمٚمؿ ُّ
أيْم٤م.
يرؿمد اًمً٤مًمٙملم إمم طمؾ ُمِمٙمالهتؿ اًمروطمٞم٦م ً
وضمد اًمٖمزازم احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يم٤من َيٜمِمده٤م ذم اًمٓمريؼ اًمّمقذم ،وًمٙمـ مل شم ِ
ٍَمومف هذه احل٘مٞم٘م٦م قمـ
اًمنميٕم٦م وٓ طمقًمتف قمـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٚمػ ،سمؾ َّ
ًتٛمًٙمً٤م سمٛمٌدأيـ ه٤م َُّملم َطم ِٗمٔم٤م قمٚمٞمف
فمؾ ُُم
ِّ
ديٜمف؛ إول شم٘مديًف ًمٚمنمع واشمٌ٤مقمف اًمدىمٞمؼ ًمف ،واًمث٤مين وضمٝم٦م ٟمٔمره ذم اهلل ُمـ طمٞم٨م هق ذات
ىمديٛم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث ،وأن اًمٜمٗمس اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ىمد شمًتٓمٞمع أن شمتَّّمػ سمّمٗم٤مت اًمٙمامل
ومتت٘مرب سمذًمؽ ُمـ اهلل وشمَٕمرومف أيمثر ُمـ همػمه٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمتح َّ٘مؼ سمٛمٕمٜمك اإلهلٞم٦م
َّ
قمغم أي ٟمحق ُمـ إٟمح٤مء ،وسمذًمؽ أىمٗمؾ اًمٖمزازم اًمٌ٤مب ذم وضمف أصح٤مب وطمدة اًمقضمقد.
1
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
أُم٤م أن «احل٘مٞم٘م٦مش ذم ٟمٔمر اًمٖمزازم ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اًمنميٕم٦م ُّ
ومٞمدل قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اإلطمٞم٤مء:
"ُمـ ىم٤مل َّ
إن احل٘مٞم٘م٦م ُخت٤مًمػ اًمنميٕم٦م واًمٌ٤مـمـ خي٤مًمػ اًمٔم٤مهر ،ومٝمق إمم اًمٙمٗمر أىمرب ،ويمؾ
طم٘مٞم٘م٦م همػم ُم٘م َّٞمدة سم٤مًمنميٕم٦م ومٖمػم حمّمقًم٦م.
وم٤مًمنميٕم٦م ضم٤مءت سمتٙمٚمٞمػ اخلٚمؼ ،واحل٘مٞم٘م٦م إٟمٌ٤مء قمـ شمٍميػ احلؼ.
وم٤مًمنميٕم٦م أن شمَٕمٌده ،واحل٘مٞم٘م٦م أن شمَِمٝمده ،واًمنميٕم٦م ىمٞم٤مم سمام أُمر ،واحل٘مٞم٘م٦م ؿمٝمقد عم٤م ىمدر
وأظمٗمك وأفمٝمر".

1

ًم٘مد أوهمؾ اًم٘مقم ذم شمٗمًػم ُمٕمٜمك احل٘مٞم٘م٦م وفمٝمرت هل٤م شمٗمًػمات قمدة ،وُمـ صمؿ دب "اخلالف
سملم اًمّمقومٞم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء ويتٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمّمقومٞم٦م سم٤مٓسمتداع ذم اًمديـ ويتٝمؿ اًمّمقومٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء
سم٤مجلٛمقد ووٕمػ اًمروطم٤مٟمٞم٦م.
وُمـ اًم٘مّمص اًمتل هل٤م ُمٖمزاه٤م ذم إفمٝم٤مر اًمٗمرق سملم ومٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمدِّ يـ وومٝمؿ اًمّمقومٞم٦مُ ،م٤م
ومٛمر ؿمٞمٌ٤من اًمراقمل اًمّمقذم ،وم٘م٤مل أمحد:
ُر َ
وي ُمـ أن أمحد سمـ طمٜمٌؾ يم٤من قمٜمد اًمِم٤مومٕمل يق ًُم٤م َّ
قمٚمٛمف ًمٞم ِ
أريد ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أن أٟمٌف هذا قمغم ٟم٘مّم٤من ِ
ِمتٖمؾ سمتحّمٞمؾ سمٕمض اًمٕمٚمقم ،وم٘م٤مل
َ
ِّ
ِ
ٟمز صال ًة ُمـ مخس صٚمقات ذم
اًمِم٤مومٕمل ٓ :شمٗمٕمؾ ،ومٚمؿ َي٘متٜمع وىم٤مل ًمِمٞمٌ٤منُ :م٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ َ
اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م وٓ َيدري أي صالة ٟمً َٞمٝم٤مُ ،م٤م اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ي٤م ؿمٞمٌ٤من؟ وم٘م٤مل ؿمٞمٌ٤من :ي٤م أمحد
هذا ىمٚم٥م همٗمؾ قمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ،وم٤مًمقاضم٥م أن ي١م َّدب طمتك ٓ يٖمٗمؾ قمـ ُمقٓه .وم ُٖمٌم قمغم
أمحد ،ومٚمام أوم٤مق ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل :أمل أىمؾ ًمؽ ٓ ُحت ِّرك هذا؟ش
ٍ
ٓ َّ
ضمقاب وم٘مٝمل يتّمؾ سمٕمدد اًمّمٚمقات وأوىم٤مهت٤م ،وذم
ؿمؽ أن أمحد سمـ طمٜمٌؾ يم٤من ُيٗمٙمِّر ذم
ِّ
اعمّمكم ُمـ ورـمتف ،وًمٙمـ ؿمٞمٌ٤من مل يٗمٙمر ذم هذا يمٚمف
خمرج وم٘مٝمل أو طمٞمٚم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُخترج ذًمؽ

1
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
وإٟمام ومٙمر ذم أؾم٤مس اًمّمالة وضمقهره٤م وهق ذيمر اهلل وقمدم اًمٖمٗمٚم٦م قمٜمف1".يمام هل قم٤مدة ُمـ
يٗمٙمر سمدقمقى احل٘مٞم٘م٦م.
سمؾ ٟمجد سمٕمْمٝمؿ ىمد قمد قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م هق اًمٗم٘مف احل٘مٞم٘مل ذم اًمديـ ويًتِمٝمدون سم٠مصمر احلًـ
ٌ
وم٘مٞمٝم٤م ىمط؟ إٟمام اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد ذم
اًمٌٍمي طمٞمٜمام ؾمئؾ يق ًُم٤م:
ومالن وم٘مٞم ٌف ،وم٘م٤مل" :وهؾ رأي٧م ً
اًمدٟمٞم٤م ،اًمراهم٥م ذم أظمرة ،اًمٌّمػم سم٠مُمر ديٜمف.ش وم٤مًمٗم٘مف احل٘مٞم٘مل ذم ٟمٔمر احلًـ هق اًمٌٍم سم٠مُمقر
جمرد اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سم٤مٕطمٙم٤مم ،وٟمتٞمج٦م ذًمؽ اإلدراك هق
اًمديـ وإدراك أهار إطمٙم٤ممَّ ٓ ،
اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م واًمرهمٌ٦م ذم أظمرة".

2

رد علً افتراء
رء ُمٗمزع هذا اًمٙمؿ ُمـ اجلٝمؾ وآومؽماء واًمتْمٚمٞمؾ واًمتٕمٛمٞم٦م اًمذي رأيتف سمٕمٞمٜمل.
ُمٜمذ أي٤مم أرؾمٚم٧م زم أظم٧م يمريٛم٦م ُم٘مٓمٕم٤م ُمرئ ًٞم٤م حت٧م قمٜمقان (اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمتّمقف) ًمِمٞمخ
أزهري ديمتقر اؾمٛمف (ي -ج) أٟم٤م ٓ أقمرومف ،ومل أؾمٛمع سمف ُمـ ىمٌؾ.
أرادت إظم٧م اًمٙمريٛم٦م ُمٕمروم٦م رأيل ذم يمالم اًمرضمؾ.
شمٌلم زم أٟمف صقذم ومٙمؾ اعمٕمٚم٘مقن قمٜمده صقومٞمف ،وهٞم٠مشمف ذم صقرشمف يم٤مٟم٧م صقومٞم٦م ،وًمٙمـ راقمٜمل
هذا اجلٝمؾ اًمٙمٌػم ،وآومؽماء اعمٗمرط ،واًمٗمٝمؿ اعمٕمقج حل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمؿ ،رهمؿ ارشمدائف ًمٕمامُم٦م
إزهر.
ىمٚم٧م :أؾمٛمع ًمٕمكم أهتدي إمم رء ُمـ اًمٕمٚمؿ ضمديد ،وًمٙمـ يم٤مٟم٧م اًمدهِم٦م ُمـ هذا اًمٙمؿ
اعمذهؾ ُمـ اًمزيػ واًمتٕمٛمٞم٦م وآومؽماء ،واًمٗمٝمؿ أؾمـ اًمذي رشمع ومٞمف اًمرضمؾ ويٕمٚمٛمف ًمتالُمٞمذه
ويْمٚمٚمٝمؿ سمف.
1
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
ؾمئؾ اًمرضمؾ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٠مضم٤مب:
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٞمس ًمف ؾمٜمد ُمتّمؾ سم٤مًمتّمقف
ًمٙمٜمف يم٤من ؿمديد اًمٕمٌ٤مدة وًمف أوراد وصٚمقات ومل يتزوج سمًٌ٥م اًمتٗمرغ ًمٚمٕمٌ٤مدة.
اومتتـ اًمٜم٤مس سمف ًمٙمثرة قمٌ٤مدشمف ،وشم٠مصمروا يمذًمؽ سمِمذوذاشمف وشمٌٜمقه٤م ،إذ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن قم٤مسمدا
هبذا اًمِمٙمؾ وي٘مق يمالُم٤م ظمٓم٠م.
صمؿ ىم٤مل اًمرضمؾ :إن قمٚمامء اًمنميٕم٦م ىم٤مُمقا سمحًٌف ،طمتك يٍمومقا ومتٜمف قمـ اًمٜم٤مس ويتٗمرغ ًمٕمٌ٤مدشمف
ُمع رسمف.
يم٤من ًمٌ٘م٤م وٟمِمٞمٓم٤م ذم اًمٙمت٤مسم٦م ،ويٖمر اًمٜم٤مس اًمًٌٓم٤مء سمٛمٔمٝمره ،واًمٜم٤مس اًمًذج يّمدىمقن اًمٕمٌ٤مد
ويٜمخدقمقا هبؿ  ،وهق ي٘مقل يمالُم٤م ذم طمؼ اهلل ٓ يٚمٞمؼ ،وذم طمؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ
يٚمٞمؼ ،وذم ومت٤موى اًمٗم٘مف خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع ذم ومت٤موى يمثػمة.
اًمٕمٚمامء ٟم٤مىمِمقه ومٛمرة يرضمع قمـ رأيف ،صمؿ ٓ يٚمٌ٨م إٓ ويٕمقد إًمٞمف ُمرة أظمرى  ،وم٘م٤مُمقا سمحًٌف.
ًمٞمس ًمف ؿمٞمخ.
يم٤من حيؽمم قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين يمثػما ضمدا ،وُمـ يمثرة ؿمٙمره ومٞمف ،ىم٤مل اًمٜم٤مس :إٟمف يم٤من ىم٤مدري٤م،
ومل يٙمـ ىم٤مدري٤م وٓ روم٤مقمٞم٤م وٓ طم٤مضم٦م ظم٤مًمصً ،مٙمٜمف يم٤من قم٤مسمدا سم٤مضمتٝم٤م ٟمٗمز جمرد ُمـ اًمٗم٘مف
واًمٕمٚمؿ.
ًمٞمس ًمف ُمدرؾم٦م ُمتٌٕم٦م وذهـ ُمرشم٥م ،يم٤من ُمذسمذسم٤م وؿمخّمٞم٦م ًمدهي٤م ٟمقع ُمـ آوٓمراب.
هق ًمٞمس ُمـ اًمّمقومٞم٦م هق قم٤مسمد وم٘مط.
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إمم هٜم٤م أيمتٗمل قمٜمد اًمٜمّمػ ُمـ اعم٘مٓمع ومٚمؿ أؾمتٓمع اؾمتٙمامل هذا اًمًخػ واهلراء واًمتْمٚمٞمؾ
اًمٔم٤مهر اًمٌلم.
اًمرضمؾ اعمتحدث ًمف هٞمئ٦م قمٔمٞمٛم٦م ،يِمٕمرك وأٟم٧م شمِم٤مهده أٟمف ُمـ أقم٤مفمؿ قمٚمامء إزهر
واًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿً ،مٙمٜمف يم٤من أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ هٞمئتف.
طمتك هذه اًمٚمحٔم٦م مل أؾمتققم٥م هذا اًمٙمالم اًمذي ٓ يٜمٓمؼ سمف إٓ أضمٝمؾ اجل٤مهٚملم سمحٞم٤مة وقمٚمؿ
ورؾمقخ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمذي ؿمٝمد ًمف اًم٘م٤ميص واًمداين سمٌحقرة اًمٕمٚمؿ وقمٔمؿ اًمٗمٝمؿ
واًمققمل.
طم٤مول اًمرضمؾ اًمذي ٓ يٕمرف ُمـ هق اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أن يّمقر ًمٜم٤م هذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ قمغم أٟمف واطمد
ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م واًمٌدقمٞملم اعمٜمحروملم ،اًمذيـ مل يقصػ ذم شم٤مريخ اإلؾمالم همػم سمٕمض اًمّمقومٞم٦م
سمٛمثؾ هذه احل٤مًم٦م ،وًمٙمـ اًمرضمؾ ًمِمدة آومؽماء طم٤مول أن يٚمٌس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٌ٤مؾم٤م ٓ يٜمٓمكم قمٚمٞمف،
سمؾ ًمٌ٤مؾم٤م يم٤من هق ًمققمقرة قمٚمٛمف ،يٗمّمٚمٝم٤م ًمٙمثػم ُمـ أرسم٤مب اًمٌدع واًمْمالًم٦م.
صمؿ يٕمؼم سم٘مقًمف :قمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،سم٘مقًمف :قمٚمامء اًمنميٕم٦م ،أي أهنؿ هؿ طمّمـ
اًمنميٕم٦م أُم٤مم هذا اعم٤مرق اعمٜمحرف ،سمٞمٜمام يم٤من اًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمح ،يم٤من اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احل٤مومظ
إقمٔمؿ ًمٚمنميٕم٦م ،أُم٤مم أهؾ اًمٌدع وإهقاء ووالل اًمٕمٚمامء ،اًمذي أقمجزهؿ قمٚمٛمف ومراطمقا
يًٚمٓمقن قمٚمٞمف اًمًٚمٓم٤من ويقهمرون صدره قمٚمٞمف طمتك طمًٌف.
صمؿ اٟمٔمر ًمٚمداهٞم٦م اًمتل أشمك هب٤م اًمرضمؾً ،م٘مد ىم٤مل مل يٙمـ وم٘مٞمٝم٤م وٓ أي رء.
وٓ أقمرف ُم٤مذا أومٕمؾ وأشمٍمف وأيمت٥م أُم٤مم هذه اًمٗمري٦م؟
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هؾ يٕم٘مؾ ..اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٞمس وم٘مٞمٝم٤م؟ وُم٤م هذا اًمًٗمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي سمٚمغ قمنمات اعمجٚمدات سم٤مؾمؿ
ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،واًمذي يٕمد ُمـ ُمٗم٤مظمر اًمؽماث اإلؾمالُمل وُمٜمٝمؾ اًمٓمالب واعمتٕمٚمٛملم ذم
يمؾ ُمٙم٤من.
ؿمٕمرت أُم٤مم هذا اًمرضمؾ إُم٤م أٟمف ضم٤مهؾ ،يِمقه صقرة اإلُم٤مم ،أو أٟمف يٛمٙمـ سمٙمؾ شم٠ميمٞمد ىمد
أًمٌس قمٚمٞمف ويتحدث قمـ رضمؾ آظمر واظمتٚمط قمٚمٞمف إُمر.
صمؿ ي٘مقل :مل يٙمـ ُمتّمقوم٤م ،وًمٙمٜمف يم٤من قم٤مسمدا!
وُم٤م اًمتّمقف ذم طم٘مٞم٘متف ي٤م رضمؾ إٓ ؿمدة اًمٕمٌ٤مدة؟!
ويمٞمػ ٓ يٙمقن ؿمديد اًمٕمٌ٤مدة ُمتّمق ًوم٤م ،وهذا ضمٝمؾ يمٌػم ذم طمد ذاشمف سمٛمٕمٜمك اًمتّمقف اًمذي
يتحدث سم٤مؾمٛمف.
صمؿ ي٘مقل ص٤مطمٌٜم٤م :مل يٙمـ ًمف ؿمٞمخ.
صمؿ ي٘مقل يم٤من همزير اًمٙمت٤مسم٦م ،وأٟم٤م أشمٕمج٥م يمٞمػ يٙمقن همزير اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ هق ضم٤مهؾ ٓ وم٘مٞمف وٓ
أي رء قمغم طمد شمٕمٌػم اعمتحدث؟! أٓ إهن٤م ومري٦م يمؼمى ؾمٞمً٠مل قمٜمٝم٤م أُم٤مم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
وًمٕمؾ هذا اخلرف ُمـ هذا اًمديمتقر ،أٟمف ومٕمال وىمد شمٌلم ًمٜم٤م أٟمف مل ي٘مرأ ؿمٞمئ٤م قمـ ؾمػمة اإلُم٤مم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م وطمٞم٤مشمف ،وإٓ ومٚمٞمخؼمين ُمـ هؿ آسم٤مءه وأضمداده ،أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ واهلدى ،اًمذي ظمٚمٗمقا هذا
اًمّمٌل وُمٚم١ما طمٞم٤مشمف وقم٘مٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ ،طمتك ضمٚمس ًمٚمتدريس وهق دون اًمٕمنميـ.
وأُم٤مم هذا اًمتْمٚمٞمؾ اؾمؽمضمٕم٧م ُم٤م أقمرف ُمـ ؿمٝم٤مدة أسمق اًمٌ٘م٤مء اًمًٌٙمل اعمتّمقف ذم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م( :واهلل ي٤م ومالن ُم٤م يٌٖمض اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إٓ ضم٤مهؾ أو ص٤مطم٥م هقى ،وم٤مجل٤مهؾ ٓ يدري ُم٤م
ي٘مقل ،وص٤مطم٥م اهلقى يّمده هقاه قمـ احلؼ سمٕمد ُمٕمرومتف سمف)
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(ويمت٥م اًمذهٌل إمم اًمًٌٙمل يٕم٤مشمٌف سمًٌ٥م يمالم وىمع ُمٜمف ذم طمؼ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٠مضم٤مسمف وُمـ مجٚم٦م
اجلقاب وأُم٤م ىمقل ؾمٞمدي ذم اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ وم٤معمٛمٚمقك يتح٘مؼ يمٌػم ىمدره وزظم٤مرة سمحره
وشمقؾمٕمف ذم اًمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وومرط ذيم٤مئف واضمتٝم٤مده ،وسمٚمقهمف ذم يمؾ ُمـ ذًمؽ اعمٌٚمغ
اًمذي يتج٤موز اًمقصػ ،واعمٛمٚمقك ي٘مقل ذًمؽ دائام ،وىمدره ذم ٟمٗمز أيمؼم ُمـ ذًمؽ وأضمؾ ُمع
ُم٤م مجٕمف اهلل ًمف ُمـ اًمزه٤مدة واًمقرع واًمدي٤مٟم٦م وٟمٍمة احلؼ واًم٘مٞم٤مم ومٞمف ٓ ًمٖمرض ؾمقاه وضمريف
قمغم ؾمٜمـ اًمًٚمػ وأظمذه ُمـ ذًمؽ سم٤معم٠مظمذ إورم ،و همراسم٦م ُمثٚمف ذم هذا اًمزُم٤من سمؾ ُمـ أزُم٤من)
أمل ي٘مرأ طمتك هذا اًمديمتقر اًمٕمجٞم٥م يمالم اًمًٌٙمل ،ويمالم اًمذهٌل ذم ؿمٞمخف اًمذي ىم٤مل قمٜمف
(ؿمٞمخٜم٤م و ؿمٞمخ اإلؾمالم و ومريد اًمٕمٍم قمٚمام و ُمٕمروم٦م  ،و ؿمج٤مقم٦م و ذيم٤مء و شمٜمقير اهلٞم٤م و يمرُم٤م
و ٟمّمح٤م ًمألُم٦م  ،و أُمرا سم٤معمٕمروف و هنٞم٤م قمـ اعمٜمٙمر  ،ؾمٛمع احلدي٨م و أيمثر سمٜمٗمًف ُمـ ـمٚمٌف  ،و
يمت٥م و ظمرج  ،و ٟمٔمر ذم اًمرضم٤مل و اًمٓمٌ٘م٤مت  ،و طمّمؾ ُم٤م مل حيّمٚمف همػمه  ،و سمرع ذم شمٗمًػم
اًم٘مرآن و هم٤مص ذم دىمٞمؼ ُمٕم٤مٟمٞمف و اؾمتٜمٌط ُمٜمف أؿمٞم٤مء مل ُيًٌؼ إًمٞمٝم٤م ،و سمرع ذم احلدي٨م و طمٗمٔمف
وم٘مؾ ُمـ حيٗمظ ُم٤م طمٗمٔمف ُمـ احلدي٨م ُمًٜمدا إمم أصقًمف و أصح٤مسمف  ،و وم٤مق اًمٜم٤مس ذم ُمٕمروم٦م
اًمٗم٘مف و اظمتالف اعمذاه٥م و ومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م و اًمت٤مسمٕملم سمحٞم٨م إذا أومتك مل يٚمتزم سمٛمذه٥م سمؾ
ي٘مقل سمام دًمٞمٚمف قمٜمده  ،و أشم٘مـ اًمٕمرسمٞم٦م أصقٓ و ومروقم٤م و شمدًمٞمال و اظمتالوم٤م و ٟمٔمر ذم اًمٗمٚمًٗم٦م
وقمٚمقُمٝم٤م ،و قمرف أراء اعمتٙمٚمٛملم و رد قمٚمٞمٝمؿ و ٟمٌف قمغم ظمٓمئٝمؿ و طمذر ُمٜمٝمؿ  ،و ٟمٍم اًمًٜم٦م
سم٠مووح طمج٩م و أهبر سمراهلم  ،و أوذي ذم ذات اهلل ُمـ اعمخ٤مًمٗملم  ،و ُأظمٞمػ ذم ٟمنم اًمًٜم٦م
اعمحْم٦م طمتك أقمغم اهلل ُمٜم٤مره و مجع ىمٚمقب أهؾ اًمت٘مقى قمغم حمٌتف و اًمدقم٤مء ًمف و يمٌ٧م أقمداءه و
هدى سمف رضم٤مٓ ُمـ أهؾ اعمٚمؾ و اًمٜمحؾ  ،و ضمٌؾ ىمٚمقب اعمٚمقك و إُمراء قمغم آٟم٘مٞم٤مد ًمف هم٤مًمٌ٤م
و قمغم ـم٤مقمتف  ،و أطمٞم٤م سمف اهلل اًمِم٤مم سمؾ و اإلؾمالم  ،سمٕمد أن يم٤مد يٜمثٚمؿ عم٤م أىمٌؾ طمزب اًمتؽم و
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اًمٌٖمل ذم ظمٞمالئٝمؿ  ،و حم٤مؾمٜمف يمثػمة و هق أيمؼم ُمـ أن يٜمٌف قمغم ؾمػمشمف ُمثكم  ،ومٚمق طمٚمٗم٧م سملم
اًمريمـ و اعم٘م٤مم حلٚمٗم٧م أين ُم٤م رأي٧م سمٕمٞمٜمل ُمثٚمف و أٟمف ُم٤م رأى ُمثؾ ٟمٗمًف )

1

و يذيمره اًمِمٞمخ ومتح اًمديـ سمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس أطمد احلٗم٤مظ اعمٕمرووملم وم ُٞمٜم٘مؾ قمٜمف ذم ومقات
اًمقومٞم٤مت ىمقًمف :
( يم٤مد يًتققم٥م اًمًٜمـ و إصم٤مر طمٗمٔم٤م  ،إذا شمٙمٚمؿ ذم اًمتٗمًػم ومٝمق طم٤مُمؾ رايتف  ،أو أومتك ذم
اًمٗم٘مف ومٝمق ُمدرك هم٤ميتف  ،أو ذايمر سم٤محلدي٨م ومٝمق ص٤مطم٥م قمٚمٛمف و روايتف  ،أو طم٤مض سم٤مًمٜمحؾ و
اعمٚمؾ مل شمر أوؾمع ُمـ ٟمحٚمتف ذم ذًمؽ و ٓ أرومع ُمـ درايتف  ،سمرز ذم يمؾ ومـ قمغم أسمٜم٤مء ضمٜمًف  ،و مل
شمر قملم ُمـ رآه ُمثٚمف و ٓ رأت قمٞمٜمف ُمثؾ ٟمٗمًف )
و ُيٜم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ قمامد اًمديـ اًمقاؾمٓمل ذم " اًمٕم٘مقد اًمدري٦م " ىمقًمف قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :
( ومقاهلل صمؿ و اهلل صمؿ و اهلل مل ُير حت٧م أديؿ اًمًامء ُمثؾ ؿمٞمخٙمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمٚمام و قمٛمال و طم٤مٓ و
ظمٚم٘م٤م و اشمٌ٤مقم٤م و يمرُم٤م و طمٚمام و ىمٞم٤مُم٤م ذم طمؼ اهلل قمٜمد اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مشمف و أصدق اًمٜم٤مس قم٘مدا و
أصحٝمؿ قمٚمام و طمزُم٤م  ،و أٟمٗمذهؿ و أقمالهؿ ذم اٟمتّم٤مر احلؼ و ىمٞم٤مُمف مه٦م  ،و أؾمخ٤مهؿ يمٗم٤م  ،و
أيمٛمٚمٝمؿ اشمٌ٤مقم٤م ًمٜمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ )
و ُٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ سمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ىمقًمف ذم ؿمذرات اًمذه٥م و ىمد ؾمئؾ قمـ رأيف ذم
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمد اضمتامقمف سمف وم٘م٤مل :
( رأي٧م رضمال ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم سملم قمٞمٜمٞمف ي٠مظمذ ُم٤م ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م و يؽمك ُم٤م يِم٤مء )
وىم٤مل احل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل – رمحف اهلل : -

1
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اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،اًمِمٞمخ  ،اإلُم٤مم  ،اًمٕمالُم٦م  ،احل٤مومظ  ،اًمٜم٤مىمد  ،اًمٗم٘مٞمف  ،اعمجتٝمد  ،اعمٗمن اًمٌ٤مرع ،
ؿمٞمخ اإلؾمالم  ،قم َٚمؿ اًمزه٤مد ٟ ،م٤مدرة اًمٕمٍم  ،شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمٌ٤مس أمحد اعمٗمتل ؿمٝم٤مب اًمديـ
قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ اإلُم٤مم اعمجتٝمد ؿمٞمخ اإلؾمالم جمد اًمديـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ
احلراين أطمد إقمالم  ،وًمد ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾمتامئ٦م  ،وؾمٛمع اسمـ أيب اًمٞمن
وظمرج  ،واٟمت٘مك  ،وسمرع ذم اًمرضم٤مل  ،وقمٚمؾ
 ،واسمـ قمٌد اًمدائؿ  ،وقمدّ ة وقمٜمل سم٤محلدي٨م َّ ،
احلدي٨م  ،ووم٘مٝمف  ،وذم قمٚمقم اإلؾمالم  ،وقمٚمؿ اًمٙمالم  ،وهمػم ذًمؽ  .ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،
وُمـ إذيمٞم٤مء اعمٕمدوديـ  ،واًمزه٤مد  ،وإومراد  ،أ ًَّمػ صمالصمامئ٦م جمٚمدة  ،واُمتحـ وأوذي ُمرار ًا
ُم٤مت ذم اًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمامن وقمنميـ وؾمٌٕمامئ٦م".

1

سمؾ دقمؽ ُمـ يمالم ه١مٓء مجٞمٕم٤م ،ومٚمٕمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من جي٤مُمؾ ؿمٞمخف ويتٕمّم٥م ًمف ،وًمٞمٜمٔمر هذا
اًمديمتقر وأشمٌ٤مقمف اعمُ َْم َٚم َٚملم إمم ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخ ُمـ ؿمٞمقخ اًمّمقومٞم٦م اعمٕم٤مسيـ ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وهق
اًمديمتقر قمكم مجٕم٦م ُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م إؾمٌؼ ،طمٞمٜمام صٜمػ (ُمقؾمققم٦م ومتقى اإلُم٤مم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت وأطمٙم٤مم اعم٤مل) ىم٤مل قمكم مجٕم٦م:
"هذه ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل
شمٕم٤ممم  ،وهق ُمـ هق ذم اًمٗم٘مف وآضمتٝم٤مد وذم اًمٕمٛمؾ واًمت٘مقى  ،وذم إدراك اًمٜمص اًمنمقمل
اًمنميػ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآـمالع قمغم ُمقاـمـ اإلمج٤مع وآظمتالف وؾمداد اًمرأي
وإضمراء اًم٘مٞم٤مس  ،وذم إدراك اًمقاىمع سمام يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ شمٖمٞمػم وشمداظمؾ واظمتالط  ،وومت٤مواه
ُمٜمٝمج٤م ذقم ًّٞم٤م ُمتقازٟمً٤م ذم يمٞمٗمٞم٦م إي٘م٤مع اًمٜمّمقص قمغم اًمقاىمع اعمتٖمػم ذم اعمٕم٤مُمالت
هذه شمِمٛمؾ
ً
اعم٤مًمٞم٦م  ،هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ٟمحت٤مضمف أؿمد آطمتٞم٤مج ذم قمٍمٟم٤م هذا  ،وُمـ هذه اًمٗمت٤موى ٟمًتٓمٞمع
أن ٟمتٕمٚمؿ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ويمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمتج٤موز قمٍمهؿ وأن ٟمحٞم٤م قمٍمٟم٤م دون إظمالل سم٠مُمر
اًمنمع ودون إظمالل سمٛم٘متْمٞم٤مت اعمٕم٤مسة ".
1
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وسمٕمد هذا اًمٜم٘مؾ ًمٚمديمتقر قمكم مجٕم٦م ،يم٤مٟم٧م إقمجقسم٦م اعمْمحٙم٦م ،طمٞمٜمام قمٚمٛم٧م أن هذا
اعمتحدث ُمـ شمالُمٞمذه اًمٜمجٌ٤مء ،وٓ قمج٥م طمٞمٜمام ٟمٕمرف أن ؿمٞمخف ٟمٗمًف ىمد همػم ضمٚمده وىمقًمف،
وص٤مر رأيف ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم اًمٜم٘مٞمض مم٤م ؾمٚمػً ٓ ،مرأي ضمديد ومٞمف ،وًمٙمـ ٕن اعمرطمٚم٦م
شمتٓمٚم٥م ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وإصم٤مرة اًمٖمٌ٤مر قمٚمٞمف ،واًمديمتقر مجٕم٦م اسمـ اعمرطمٚم٦م أو اسمـ اعمّمٚمح٦م وًمٞمس
اسمٜم٤م ًمٚمحؼ واًمّمقابً ..م٘مد ىم٤مل يقُم٤م قمـ اإلُم٤مم :دُم٤مهمف يم٤مٟم٧م و٤مرسم٦م قمٚمِم٤من ُمٙمٜمش ًمف
ؿمٞمخ ،وىم٤مل يمذًمؽُ :ملم ىم٤مل قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم؟
أٓ إن ُمـ أظمٓمر اًمدواهل أن يتّمدر اجلٝمالء عمٜمّم٤مت اًمٕمٚمؿ ،ومٞمْمٚمقن أيمثر مم٤م هيدون
ويرؿمدون.

اتي القين الوغضىب عليه؟
دقمٜمل أـمرح قمٚمٞمؽ أن ؾم١مآ ُمٝمام وأدقمقك ًمٚمتٗمٙمر ومٞمف:
هؾ رأي٧م يق ًُم٤م صقوم ًٞم٤م يٛمًؽ سمٙمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ وي٘مرأ ومٞمٝم٤م ويالزُمٝم٤م ويٖمؽمف ُمـ ومٞمض
ُمٕمٞمٜمٝم٤م وهداي٤مشم٤م ،وجيٕمٚمٝم٤م ذم شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ،اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م ُمثال ًمٚمٙمت٤مب اًمِمٝمػم إطمٞم٤مء قمٚمقم
اًمديـُ ،مع أن إظمػم سمف ُم٤م سمف ُمـ إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واًمقاهٞم٦م؟!
وأىمّمد سمٙمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ ،شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتل ظمص احلدي٨م ومٞمٝم٤م قمـ اًمتّمقف واًمزهد وأقمامل
اًم٘مٚمقب وقمالضم٤مت اًمروح واًمزهد واًمري٤مو٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،وهل اًمٙمت٥م اًمتل شمتقاومؼ ُمع ٟمٗمس
ُمٜمٝم٩م اًمّمقومٞم٦م ،وشمٚمت٘مل ُمٕمٝمؿ ذم ـمريؼ واطمد ،وشمْمع سمّمٛمتٝم٤م قمغم اًمٖم٤مي٦م اًمتل يٜمِمدوهن٤م؟!
هؾ رأي٧م صقوم ًٞم٤م ُيٕمٜمك سمٛمثؾ هذه اًمٙمت٥م ،ويرى ومٞمٝم٤م ىمّمده وُم٠مرسمف وٟمِمقشمف؟!
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رسمام يٙمقن ُمٜمٝمؿ ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ وًمٙمٜمٝمؿ ىمٚمٞمؾ ،وهؿ اعمٕمتدًمقن اًمذيـ شمتًع صدورهؿ ًم٘مٌقل
هذه اًمٙمت٥م اًمتل يمتٌٝم٤م قم٤ممل ؾمٚمٗمل ،وًمٞمس أي ؾمٚمٗمل! ومٝمق شمٚمٛمٞمذ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل اًمذي
قمرف سمٜمٙمػمه اًمِمديد قمغم اًمّمقومٞم٦م اعمٜمحروم٦م.
ٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم اعمِمٝمقد ،أن أؿمد أقمداء اًمّمقومٞم٦م هؿ اًمًٚمٗمٞمقن اعمٕمٜمٞمقن سم٤مٕصمر وـمٚم٥م
احلدي٨م ،واعم٘متٗمقن ٕصمر اًمًٜم٦م ،ه١مٓء هؿ أؿمد أقمداء اًمّمقومٞم٦م ،وأقمتك اًمٜم٤مس ٟمٙمراٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ.
وُمـ صمؿ ص٤مرت هٜم٤مك طمً٤مؾمٞم٦م يمٌػمة ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،دم٤مه يمؾ ُم٤م هق ؾمٚمٗمل ،أو يٜمتً٥م إًمٞمٝمؿ
أو حيً٥م قمٚمٞمٝمؿ ،ومال شم٘مٌؾ أومٙم٤مره طمتك وًمق يم٤مٟم٧م شمتقاومؼ ُمع ُمٜم٤مهجٝمؿ وـمرىمٝمؿ
ووؾم٤مئٚمٝمؿ.
اٟمٔمر هٜم٤م ًمٙمت٤مب (ُمدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم) وهق اًمذي ذح ومٞمف
اسمـ اًم٘مٞمؿ يمت٤مب اإلُم٤مم اهل َ َروي اًمّمقذم اعمٕمروف ،واًمذي يٕمد أقمٔمؿ اًمنموح اًمتل ذطم٧م
يمت٤مب اهلروي وأقمدهل٤م ،ورهمؿ هذا ٓ ..ي٘مٌؾ قمٚمٞمف اًمّمقومٞم٦م ًمٚمحً٤مؾمٞم٦م أٟمٗم٦م اًمذيمر ،ومٛمٕمٜمك
أن يٛمًؽ صقذم سمٙمت٤مب ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ،وم٢من هذا يٕمٜمل اإليٖم٤مل ذم ومٙمره وُمٜمٝمجف اًمًٚمٗمل
اعمٕمتدل ،اًمذي ىمد ي١مصمر قمغم يمثػم ُمـ ُمريدي اًمّمقومٞم٦م ،ممـ يرضمق هلؿ ُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ ؾمٌٞمؾ
اًمٖمل واًمٕمقج ..ويدقمل سمٕمْمٝمؿ سم٠من اًمتٚمٛمً٤مين هق أقمٔمؿ ذوح اهلروي وذًمؽ ٓشمٗم٤مىمٝم٤م ُمع
هقاه وم٤مًمتٚمٛمً٤مين مل يٙمـ ُمٕمتدل اًمٗمٝمؿ ىمقيؿ اًم٘مّمد ،وسمف ؿمٓمح قمٔمٞمؿ ذم اًمٗمٜم٤مء واحلٚمقل
وآحت٤مد.
واٟمٔمر هٜم٤م أُم٤مم هذه اًمِمٝم٤مدة ًمقاطمد ُمـ أشمٌ٤مع اًمّمقومٞم٦م اعمتٕمّمٌلم ،وىمد ىمدر هل٤م أن شم٠ميت أُم٤مم
ؿمٝم٤مدة واطمد ُمـ أقم٤مفمؿ دقم٤مة اإلؾمالم ذم اًم٘مرن احلدي٨م ،وهق اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم رمحف اهلل
واًمذي ىم٤مل ذم احلؼ اعمرً " :م٘مد أًمػ اسمـ اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف اًمْمخؿ ُمدارج اًمً٤مًمٙملم سملم إي٤مك ٟمٕمٌد
وإي٤مك ٟمًتٕملم ،وهل ٟمزقم٦م صقومٞم٦م اٟمت٘مٚم٧م ًمف ُمـ ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمذي يمت٥م ذم ومت٤مواه ضمزءا
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ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب ،سمٌّمػمة ُمنمىم٦م وقمرض ٕئٛم٦م اًمتّمقف سم٤مطمؽمام وشم٠ميٞمد ،وىمد ضم٤مء يمت٤مب
اسمـ اًم٘مٞمؿ ردا قمغم يمت٤مب ُمٜم٤مزل اًمً٤مئريـ إمم رب اًمٕم٤معملم ًمٚمٝمروي إُم٤مم اًمّمقومٞم٦م ذم قمٍمه!
ًم٘مد درؾم٧م يمت٤مب اسمـ اًم٘مٞمؿ وأٟم٤م ذم ُمٕمت٘مؾ اًمٓمقر سمًٞمٜم٤مء ،ومٙمٜم٧م أؿمٕمر وأٟم٤م أىمقم ُمـ درؾمف
سم٠مين أهٌط ُمـ اًمًح٤مب إمم اًمثرى"

1

هٙمذا يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة اًمٖمزازم ًمٙمت٤مب اسمـ اًم٘مٞمؿ واًمتل أشم٧م أُم٤مم ؿمٝم٤مدة ُمتٕمّم٥م همػم ُمٜمّمػ!.
وهذا سمدهل ٓ شمٕمج٥م ومٞمفٕ ،ن هذه اًمٙمت٥م ؾمت٘مػ سم٤مًمّمقذم قمغم اجل٤مدة واًمتزام اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ،ورومض اًمٌدع واعمٜمٙمرات واخلراوم٤مت ،وًمق طمدث هذا ًمٜم٤مـمح اًمّمقذم أهٚمف ،وشم٠مصمر
شم٠مصمرا ي٘مٚمٌف قمغم ُمذهٌف ،ويٜمٛمل ومٞمف روح اًمتٛمرد قمٚمٞمف.
سمٗمٙمر اإلُم٤مم ً
وشم٠ميت اخلٓمقرة إيمؼم ذم يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ُمريدي اًمّمقومٞم٦م ،ذم أؾمٚمقسمف اًمذي اقمتٛمد ومٞمف
ُمٜمٝم٩م اًمٚملم واًمرومؼ ذم رد اًمٌدع واعمٜمٙمرات ،ومٝمق رمحف اهلل مل يٙمـ يمِمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمذي
يم٤من يرد سمٕمٜمػ ،وهي٤مضمؿ سم٘مًقة شمًتٗمز اًمّمقومٞم٦م وحتروٝمؿ قمٚمٞمف.
اٟمٔمر ُمثال ذم ذطمف ًمٙمت٤مب اهلروي طمٞم٨م ىم٤مل ذم اعم٘مدُم٦م ُم٤م أوطمك سمٗمرط إدب وآطمؽمام:
«ُمثغم وُمثؾ اًمِمٞمخ اهلروي ،يمٛمثؾ اهلدهد ُمع ؾمٞمدٟم٤م ؾمٚمٞمامن ،طمٞم٨م وىمػ اهلدهد قمغم سم٤مب
ٓم٧م سمِام َمل ُ ِ
ال وهق يًتدرك قمٚمٞمف سمٕمض ُم٤م ٟمًٞمف أو أظمٓم٠مه ىم٤مئ ً َ
ؾمٞمده ؾمٚمٞمامن ذًمٞم ً
حت ْط سمِ ِف
ال« :أ َطم ُ َ ْ
َو ِضم ْئ ُت َؽ ُِمـ َؾم ٌَ٢مٍ سمِٜمَ ٌَ٢مٍ َي ِ٘م ٍ
لمش ،ويٌ٘مك اهلدهد هق اهلدهد وؾمٞمدٟم٤م ؾمٚمٞمامن هق اًمٜمٌل واعمٚمؽ
اًمٕمٔمٞمؿش.
ويٕمٚمؼ قمغم هذا اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم ىم٤مئ ً
ال« :وم٤مٟمٔمر إمم أدب اًمٕمٚمامء ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمضش.
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يمام قمٚمؼ همػمه سم٘مقًمف" :إن اسمـ اًم٘مٞمؿ مل يتحدث سمٚمٖم٦م اًمتٌذل أو اإله٤مٟم٦م أو اًمِمتؿ ،أو طمتك ًمٖم٦م
اًمردح اًمً٤مئدة أن ذم أوؾم٤مـمٜم٤م ،ومٞم٘مقل ُمث ً
ال :ضمٝم٤مٓت أو ؾمخ٤موم٤مت أو ؾم٘مٓم٤مت أو شمره٤مت
أو همٌ٤مءات اهلروي ،أو سم٤مخلٞم٤مٟم٦م واًمٕمامًم٦م اًمتل شمٕمؿ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م أن.
يمثػما ُمـ ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمذى يم٤من
هٙمذا يم٤من اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمذى ٟمتحدث قمـ ومٙمره ،ومٝمق أرق ً
ؿمديد اعمراس ذم اعمٜم٤مومح٦م قمـ اًمرأي اًمذى يراه ،وطم٤م ًدا رم ساقم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م ُمع أظمريـ،
وص٤مر ًُم٤م ذم اًمِمدة ُمٕمٝمؿ".
ًم٘مد اهتؿ اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٘مْم٤مي٤م اًمزهد ووؾم٤مئؾ اًمتّمقف ،وقمالىم٦م اًمٕمٌد سمرسمف وـمرق اًم٘مرب إًمٞمف،
ومل يدظمؾ ذم ساقم٤مت ومٙمري٦م ُمع أي ُمذه٥م ،وًمق ومٕمؾ ،وم٢مٟمف يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٓمري٘م٦م ًمٞمٜم٦م رىمٞم٘م٦م
ه٤مدئ٦م ،وُمـ صمؿ مل ي٘مؿ طمقًمف هذا اًمٖمْم٥م وآطمتدام ،اًمذي ىم٤مم قمغم ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ومٙم٤من
ُم٘مٌقٓ قمٜمد يمثػم ُمـ اًمٓمقائػ واعمذاه٥م ،ويمام ىمٞمؾ قمٜمف :إٟمف ىمدم ظمٚمٓم٦م ؾمحري٦م أرو٧م
اًمّمقذم واًمًٚمٗمل واًمٕم٤ممل واًمٕم٤مُمل واًم٘مري٥م واًمٌٕمٞمد ،طمٞمٜمام مجع سملم وم٘مف اًمًٚمػ وزهد
اعمتّمقوم٦م!.
واًمٜم٤مفمر ومٞمام ظمٚمٗمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ شمراث روطمل وصقذم يتٕمج٥م ُمـ يمثرشمف ،ويتٕمج٥م أيمثر أن
ٓ شمٜم٤مل هذه اعم١مًمٗم٤مت ُمٙم٤مهن٤م سملم اعمتّمقوم٦م اًمٌدقمٞم٦م ،ويرى هذا اإلقمراض ُمـ سم٤مب اًمتٕمّم٥م
اعم٘مٞم٧م ،واًمتحٞمز همػم اعمٜمّمػ ،اٟمٔمر ًمٌٕمض هذه إؾمامء اًمتل شم٘مػ سمؽ قمغم هذا اًمٕم٤ممل
اًمّمقذم اًمذي ٓ يٕمؽمف سمف يمثػم ُمـ همالة اًمّمقومٞم٦م..
إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من
 حتٗم٦م اًمٜم٤مزًملم سمجقار رب اًمٕم٤معملم -اًمداء واًمدواء
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 طم٤مدي إرواح إمم سمالد إومراح روو٦م اعمحٌلم وٟمزه٦م اعمِمت٤مىملم ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم قمدة اًمّم٤مسمريـ وذظمػمة اًمِم٤ميمريـِ
ِ
ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم
قمٞمقن اعمُْ ِح ٌِّلم وروو ُ٦م
 ُىم َّر ُة ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادةيمثػما ُمـ
وهمػمه٤م وهمػمه٤م ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت اًمّمقومٞم٦م اًمٌ٤مهرة ،اًمتل يم٤من يٕمتٛمد ومٞمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ ً
أىمقال اًمّمقومٞم٦م اًم٘مداُمك ،وأيمثر آؾمتِمٝم٤مد سم٠مىمقال إوائؾ ُمٜمٝمؿً ،متٙمقن طمج٦م قمغم اعمت٠مظمريـ
ذم ـمري٘مٝمؿ ممـ ظم٤مًمٗمقا اًمنميٕم٦م.
وهق اعمٜمٝم٩م اًمذي أؾمػم اًمٞمقم قمٚمٞمف ذم إيامين سمروقم٦م اًمتّمقف ومج٤مل ـمري٘مف ،ذيٓم٦م أن خيٚمقا
ُمـ ه١مٓء اًمٕمٌثٞملم اًمذيـ ؿمقهقا ُمً٤مره ،واٟمحرومقا قمـ طم٘مٞم٘متف وأصقًمف ..ومال يٖمْم٥م ىم٤مرئ
ُمتّمقف ،وم٠مٟم٤م ٓ أذم صقومٞمتف ،وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ طم٘مف أن يٛمٜمٕمٜمل أن أداومع قمـ اًمتّمقف احلؼ،
وأرد قمٜمف ظمرف إدقمٞم٤مء ،وزيػ اعمتٛمًحلم سمٕمتٌ٤مشمف وهق ُمٜمٝمؿ سمراء.

رد علً اتهام
ًمً٧م ممـ حيٌقن اومتٕم٤مل اعمٕم٤مرك ،وطمتك إن ضمرت ُمٕمريم٦م ،وم٢مٟمٜمل أحتغم سم٤مٕدب ،وآطمؽمام،
وٓ أٟمٕم٧م ظمّمٛمل سم٤مجلٝم٤مًم٦م واًمًقء ،أو أصٗمف سمتقصٞمٗم٤مت شم٘مٚمؾ ُمـ ُم٘م٤مُمف وىمدره ،طمتك وإن
قمدوا ُمٚمحدً ا أو و٤مٓ ُمٌتدقم٤م ،ومال هقادة
يم٤من أىمؾ ُمٜمل قمٚمام وىمدرا وقمٓم٤مء ..اًمٚمٝمؿ إٓ إن يم٤من ً
قمٜمدي ذم دطمره ،وم٢من إدب دائام ذم طمٞم٤ميتُ ،مًٚمؽ أًمتزُمف وؿمٕم٤مر أقمٚمٞمف.
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وُمـ صمؿ ؾم٠مشمٖم٤مى قمام وصٗمٜمل سمف اًمقاصػُ ،مـ أًمٗم٤مظ شمٔمٝمر اًمًقء وحتزن اًمٜمٗمس ،وشم١مذى
اًمروح ..وىمٌؾ اخلقض أطم٥م أن أؾم٠مل ص٤مطمٌٜم٤م ؾم١مآ ُمٝمام :هؾ شمٜمٙمر أن اًمّمقومٞم٦م ومٞمٝمؿ أو
يٜمتً٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ هؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع واًمزيغ واًمٌدع؟ ويمٞمػ يٜمٙمر ص٤مطمٌل هذا ،وأئٛم٦م
اًمتّمقف اًمٕمٔم٤مم أٟمٗمًٝمؿ ىمد أقمٚمٜمقا ذًمؽ وأسم٤مٟمقه ،وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م اإلطمٞم٤مء ،اًمذي ذيمر أًمقان
اًمّمقومٞم٦م وأؿمٞم٤مقمٝمؿ اًمتل ٓ شمٕمؼم قمـ اًمٓمريؼ وهق ُمٜمٝمؿ سمراء؟
وإذا أضم٤مب ص٤مطمٌل سمٜمٕمؿ ،ومٝمذا ضمٞمد وٟمتٗمؼ ومٞمف ،وه١مٓء اًمٖمالة واعمٜمحرومقن ُمـ أقمٜمٞمٝمؿ
وأوضمف ًمقُمل هلؿ ،وذيمرت هذا ذم يمالُمل ،وًمٙمٜمف يٕمرض قمٜمفٟٕ ،مف حي٤مول ضم٤مهدا أن يٚمٝمٞمٜم٤م
قمـ طم٘مٞم٘م٦م وضمقد ه١مٓء اعمٜمحرومقن.
وإن رومض سمداومع اًمٖمػمة قمغم اًمتّمقف واًمّمقومٞم٦م ،ومٕمٜمده يمت٥م إئٛم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ اإلطمٞم٤مء
ومٚمػمضمع إًمٞمف إذا ؿم٤مء.
ي٘مقل ص٤مطمٌٜم٤م ُ :متٝمٙمام قمغم ُم٘م٤مزم اًمً٤مسمؼ اًمذي ذيمرت ومٞمف :عم٤مذا يٕمرض اًمّمقومٞم٦م قمـ يمت٥م
اسمـ اًم٘مٞمؿ؟
إؿمٕمري؟! وعم٤مذا يرومض إؿمٕمري٦م يمت٥م اجل٤مطمظ "اًمٕم٘مدي٦م"
"عم٤مذا يرومض اعمٕمتزًم٦م يمت٥م
ّ
واحلؼ أٟمٜمل أشمٕمج٥م ُمـ هذا اًمتً٤مؤل وهق واوح ووقح اًمِمٛمس ،وذًمؽ ٓظمتالف اعمٜمٝم٩م
واًمًٌٞمؾ واًمتقضمفً ،مٙمٜمٜمل ذم ـمرطمل ًمٚمٛم٘م٤مل وعمٕمٜمك ُم٤م ضم٤مء ومٞمف ،أذت إمم أن يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ
ختتٚمػ قمـ همػمه ُمـ يمت٥م اًمًٚمٗمٞم٦م ،ومٝمل يمت٥م هتتؿ سمقؾم٤مئؾ اًمتّمقف ،ظم٤مص٦م أٟمف ىم٤مم سمنمح
يمت٤مب إُم٤مم صقذم يمٌػم وهق اإلُم٤مم اهلرويُ ،مٕمٜمك ذًمؽ أن يمت٤مب اهلروي اًمّمقذم ُمٕمٚمقم قمـ
اًمّمقومٞم٦م ،وُمـ صمؿ يٙمقن آهتامم سمنموطمف ُمقضمقدا وُمرهمقسم٤م ومٞمف ،ومٚمق أٟمٜمل وضمدت هيقدي٤م
أًمػ يمت٤م ًسم٤م قمـ ُمٍم ،ومال ؿمؽ أن يمقن اًمٙمت٤مب قمـ ُمٍم ؾمٞمدومٕمٜمل ٕرى ُم٤مذا ىم٤مل ومٞمف ٕن
ًمٗمظ ُمٍم ،ىمد أوضم٥م قمكم آهتامم سمٙمؾ ُم٤م يٛم٧م هل٤م سمّمٚم٦م.
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وُمـ صمؿ رددٟم٤م قمغم هذا اًمتً٤مؤل :أن ُمدارج اًمً٤مًمٙملم ذح ًمٙمت٤مب إُم٤مم صقذم وُمـ صمؿ ُم٤م
يٛمٜمع اعمتّمقوم٦م أن هيتٛمقا سمف وي٘مٌٚمقا قمٚمٞمف؟
ُمع أٟمٜمل وذم اعم٘م٤مل أيمدت ويمتٌ٧م أن هذا ًمٞمس ديدن وطم٤مل إٓ همالة اًمّمقومٞم٦م ،وذيمرت أن
ُمـ اًمّمقومٞم٦مُ ،مـ هيتؿ سمٙمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ وي٘مرأ ومٞمٝم٤م ،وي٘متٜمل يمت٤مب اعمدارج وُم٤م ومٞمف ُمـ ذح
ًمٙمالم اهلقري ،ومال أدري يمٞمػ ًمّم٤مطمٌٜم٤م أن يتٖم٤مومؾ ذًمؽ؟! وهيٛمٚمف؟!
وًمٙمـ ص٤مطمٌل يريد أن يٕمٞمش ضمق اعمٕمريم٦م ،ويريد أن يت٘مٛمص دور اًمٗم٤مرس اعمٜم٤مومح قمـ
اًمتّمقف وـمري٘مف وأوًمٞم٤مئف ،وًمٙمـ ًمألؾمػ يداومع ذم همػم ؾم٤مطمتف ،وُمع ُمـ ًمٞمًقا سم٠مقمدائف.
دار سمٜم٤م ص٤مطمٌٜم٤م ذم ُم٘م٤مًمف اًمنمس ،اًمذي يريد أن ئمٝمر ومٞمف سمٛمٜمٝم٩م اعمٜم٤مومح قمـ اًمتّمقف ذم
ُمً٠مًم٦م آظمتالف وؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ،وأٟم٤م أشمٕمج٥م ُم٤مًمٜم٤م وهذا؟! وىمد ذيمرت أن اهتامم اسمـ
اًم٘مٞمؿ سمنمح يمت٤مب إلُم٤مم صقذم ،ىمد اًمت٘مك ُمع اًمّمقومٞم٦م ذم ُمً٤مر وظمٜمدق واطمد ،ومل يٙمـ
وىمتٝم٤م ممـ خي٤مًمٗمٝمؿ أو يٕم٤مروٝمؿ سمتِمديد اًمٜمٙمػم ،وهؾ يٕمٚمؿ ص٤مطمٌٜم٤م أن يمثػما ُمـ ُمتِمددي
اًمًٚمٗمٞم٦م ىمد ذُمقا اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمت٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مبٕ ،هنؿ ـمٌٕم٤م ويمام هل قم٤مدة سمٕمْمٝمؿ حيٌقن ًمف
وخيرج ُمـ اجلٜم٦م و ُيدظمؾ ظمّمقُمٝمؿ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ.
أن يٙمٗمر ويٗمًؼُ ،
صمؿ اٟمٔمر ًمٙمت٤مب صٗم٦م اًمّمٗمقة ًمإلُم٤مم اسمـ اجلقزي وهق ؾمٚمٗمل ،يمٞمػ قم٩م سم٤مًمِمٓمح٤مت قمـ
أئٛم٦م اًمتّمقف إوائؾ ،ومل يٜمٙمر ؿمٓمح٤مهتؿ وُمروي٤مهتؿ اًمتل خت٤مًمػ اًمٕمٚمؿ واعمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ،
وُمع هذا ُمقضمقد ،وي٘متٜمك ويٜمٙمرون قمٚمٞمف وهق إُم٤مُمٝمؿ ،سمؾ هق اًمذي صٜمػ اعمرضمع اًمٙمٌػم
اًمذي يرضمع إًمٞمف يمؾ ُمـ أراد ٟم٘مد اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م اعمٜمحروم٦م ،وهق يمت٤مب (شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس).
ي٘مقل ص٤مطمٌٜم٤م:
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" واًمرد اًمٌدهيل :ي٤م هذا ًم٘مد وضمدت قم٘مقًمٜم٤م و٤مًمتٝم٤م ذم أئٛمتٜم٤م ويمتٌٝم٤م ،ووضمدت ىمٚمقسمٜم٤م
اـمٛمئٜم٤مهن٤م ذم قمٚمامئٜم٤م وُمذاهٌٝمؿ ،ووضمدت أرواطمٜم٤م ُمًؽماطمٝم٤م ذم يمٚمامهتؿ وٟمٔمرهؿ ..إًمٞمؽ قمٜم٤م
ّ
وم٘مقًمؽ َر ّك ،وُمٜمٓم٘مؽ ّ
وؿمؽ!"
قمؽ ،ودقمقشمؽ إمم همػمٟم٤م شمردد
وـمٌٕم٤م واوح ُمـ احلدي٨م يمٞمػ اٟمحؾ قم٘مد إدب وآطمؽمام ذم اًمٙمالمٕ ،ن ص٤مطمٌل يمام
ذيمرت حي٥م ُمٜم٤مخ اعمٕمريم٦م واًم٘مت٤مل ،وخيٞمؾ إًمٞمف أٟمف صٜمديد اًمتّمقف وىم٤مرع ـمٌقل طمرسمف،
وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتحغم ُمع يمؾ هذا سم٤مٕدب وآطمؽمام ،طمتك ُمع ُمـ ٟمٕمتٜم٤م سم٠مىمقال اًمًقء ،وأوص٤مف ٓ
شمٚمٞمؼ ،ومل يراع طمتك وم٤مرىم٦م اًمًـ ،وهق إدب اًمذي شمٕمٚمٛمٜم٤مه ذم حم٤موـ اًمّمقومٞم٦م اًمّم٤مدىملم
وؿمٞمقظمٝم٤م اًمٓمٞمٌلم.
ًمٙمـ ُمـ هذا اًم٘مقل اًمً٤مًمػ ًمّم٤مطمٌل أىمقل ًمف :أي يمت٥م وأي أئٛم٦م وأي ُمذه٥م شم٘مّمد؟
هؾ هق ُمذه٥م احلٚمقل وآحت٤مد يم٤مسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض؟ أم هق ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ُمٜمٝمؿ
واحل٤مومٔمقن ًمٚمٓمريؼ أن يًػم قمغم هدي اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟ أضمٌٜمل رمحؽ اهلل؟
أُم٤م اقمؽماوؽ اًمٖمري٥م قمغم يمالُمل ذم ردي قمغم رد اًمً٤مئؾ اًمذي أقمجٌؽ وأٟمِم٤مك وأهب٤مك
هيتؿ سمٙمت٥م اسمـ قمٓم٤مء اهلل،
ورؾمؿ اًمًٌٛم٦م قمغم حمٞم٤مك ،واًمذي ؾم٠مل سم٘مقًمف(" :هؾ رأي٧م ؾمٚمٗمٞم ً٤م ُ
واسمـ زروق ،واسمـ قمجٞمٌ٦م ،واسمـ قمريب ،واجلٜمٞمد ،واجلٞمالين....؟!)
يمثػما
وم٘مد أضمٌ٧م قمٚمٞمف ؾمٚم ًٗم٤م :سم٠من أطمدهؿ مل ي١مًمػ ذم ُمٜم٤مهجٝمؿ طمتك ُي٘مٌٚمقا قمٚمٞمف ،رهمؿ أن ً
ُمٜمٝمؿ هيتٛمقن سمٙمت٥م اًمًٌٙمل ًمّمٜمٕمتف ذم احلدي٨م ،وهق اًمٕمٚمؿ اًمذي يٚمت٘مل ُمٕمٝمؿ ذم
اظمتّم٤مصٝمؿ وشمقضمٝمٝمؿ ،سمؾ طمتك اًمًٚمٗمٞم٦م اًم٘مداُمك اًمذيـ اهتٛمقا يمذًمؽ سمٙمت٤مب اإلطمٞم٤مء يم٤مسمـ
اجلقزي اًمذي خلّمف واظمتٍمه ذم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ ،وضم٤مء ُمـ سمٕمده اسمـ ىمداُم٦م واظمتٍم
اعمختٍم ذم خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ.
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أًمٞمس هذا ر ًدا قمغم اًمٙمالم؟
صمؿ شم٘مقل ويم٠مٟمؽ ىمقل طمٙمٞمؿ اًمّمقومٞم٦م اًمذي يقضمٝمٝمؿ ويرؿمدهؿ :اعمً٠مًم٦م ؾمٝمٚم٦م ضمدً ا ،يمام أن
اًمًٚمٗمٞم َّ٦م وضمدوا راطمتٝمؿ وو٤مًمتٝمؿ ذم يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ ،هٙمذا اًمّمقومٞم٦م وضمدوا راطم٦م ىمٚمقهبؿ ذم
يمت٥م ه١مٓء اًمذي ذيمرهتؿ وم٤مـمٛم٠مٟمقا هب٤م وهل٤م)..
ُمـ ىم٤مل ًمؽ هذا ي٤م قمزيزي؟
ًم٘مد رأي٧م ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اجلٕمٗمري٦م ذم ىمريتٜم٤م ي٘متٜمل يمؾ يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ ويٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م ويٖمؽمف ُمـ
ُمٕمٞمٜمٝم٤مٟٕ ،مف رضمؾ قم٤ممل يٕمرف ىمدر اسمـ اًم٘مٞمؿ ويمتٌف ،اًمتل شمٚمت٘مل ُمع اًمتّمقف ذم ـمريؼ واطمد.
صمؿ ي٘مقل ص٤مطمٌل:
"وٓ أقمٚمؿ ُم٤م هذا اًمتخٌط :وم٤معمٜمٓمؼ ي٘مقل :إذا يم٤من ًمٚمًٚمٗمٞم٦م طمج٦م ذم اإلقمراض قمـ أهمٚم٥م
يمت٥م سمٕمض ُمـ ذيمرت -سمقصٛم٦م احلٚمقل وآحت٤مد -ومام طمجتٝمؿ ذم قمدم اإلىمٌ٤مل قمغم اًمٌٕمض
أظمر اًمذي مل يقصؿ هبذا؟! أم أهنؿ أظمذوا احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ ظمق ًوم٤م قمغم اهتزاز قم٘مٞمدهتؿ!!
ومرومْمقا مجٞمع يمت٥م اعمتّمقوم٦م ،وإن يم٤من ومام أقمٔمؿ ضمٜم٤ميتٝمؿ اًمتل داومٕم٧م قمٜمٝم٤م!"
وواوح ُمـ يمالُمف أٟمف يريد سم٤مًم٘مقة أن جيٕمٚمٜمل ذم صػ اًمًٚمٗمٞم٦م ،طمتك يؼمر شمٓم٤موًمف قمكم
ويقهؿ اًم٘مراء أٟمف وم٤مرس اًمّمقومٞم٦م اعمٖمقار.
وأىمقل ًمؽ ي٤م ُمـ يمٜم٧م أمتٜمك ذم ردوده هتذيٌ٤م واطمؽماُم٤م :اًمًٚمٗمٞمقن همػم اًمّمقومٞم٦م ،اًمًٚمٗمٞمقن
أيمثرهؿ جيٜمح ًمٚمتٓم٤مول واًمتٙمٗمػم وآهت٤مم سم٤مًمٌدقم٦م واًمتٗمًٞمؼ ،أُم٤م اًمّمقومٞم٦م احل٘م٦م ومال شمٗمٕمؾ
ذًمؽ ،وشمٜم٤مس احلؼ أيٜمام يم٤من وٓ شمتِمٜم٩م وٓ مت٘م٧م وٓ شمٕم٤مدى ..ويمؾ ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ
هؿ همالهت٤م واعمٜمتًٌقن زورا ًمٓمرىمٝم٤م ،أُم٤م اًمّمقومٞم٦م احل٘م٦م اعمت٠مدسم٦م ومال ،وًمٞمس هذا أسمدا ـمري٘مٝمؿ
وُمٜمٝمجٝمؿ ،اًمذي ي٘مقم قمغم اًمتً٤مُمح وإدب واحلقار واطمؽمام اعمخ٤مًمػ.
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صمؿ ي٘مقل:
يمام أٟمٜم٤م رضمٕمٜم٤م ُمـ ضمديد إمم ظمٓمٞمئ٦م اًمتٕمٛمٞمؿ :ومٙمالم إؾمت٤مذ يقطمل سم٠مٟمف اؾمت٘مَم اؾمت٘مّم٤مء
ضمدي٤م هبٛم٦م سم٤مطم٨م قمٌ٘مري ،يمؾ يمت٥م ه١مٓء ومٙم٤مٟم٧م قمٜمده ىمًٛملم :ىمًؿ طمٚمقزم وىمًؿ ُم٘مٌقل،
وم٢مذا يم٤من ومٚمٞمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م إؾمت٤مذ سمٙمت٥م اًم٘مًؿ اعم٘مٌقل هل١مٓء إئٛم٦م طمٗم٤مفم٤م قمغم قم٘مٞمدشمٜم٤م أن
ٟمتٜم٤مول يمت٤م ًسم٤م ُمًٛمقُم٤م؟!
وأٟم٤م أىمقل ًمؽ سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م ،وهل اًمًٝمقًم٦م اًمتل يٕمٚمٛمٝم٤م يمؾ اعمًٚمٛملم ،قمٚمٞمؽ يٙمت٤مب اإلطمٞم٤مء
ومٝمق يمت٤مب ىمٞمؿ ُمًت٘مٞمؿُ ،مع ُم٤م ومٞمف ُمـ ختري٩م إطم٤مدي٨م ،قمٚمٞمؽ سمٙمؾ يمت٥م طمج٦م اإلؾمالم
اًمٖمزازم ورؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي واإلُم٤مم اًمِمٕمراين ،رهمؿ ُم٤م ذم يمتٌف ُمـ سمٕمض يمذب ًمٗمؼ قمٚمٞمف،
سم٤مقمؽماومف هق ،وإي٤مك صمؿ إي٤مك أن شم٘مٌؾ قمغم يمت٥م اسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض وُمـ يٜمحك ُمٜمح٤ممه٤م،
وهل وصٞم٦م احل٤مومظ اًمًٞمقـمل رمحف اهلل.
أُم٤م يمت٥م اًمًٚمٗمٞم٦م ،وردا قمغم شمقمهؽ اًمٌ٤مدي ُمٜمف ُمـ أٟمٜمل ؾمٚمٗمل ،وم٠مىمقل ًمؽ ٓ :شم٘مرب يمت٥م
حمٛمد ؾمٕمٞمد رؾمالن وٓ اعمدظمكم ،وقمٚمٞمؽ سمٙمت٥م إًمٌ٤مين وحمٛمد إؾمامقمٞمؾ اعم٘مدم واًمِمٞمخ
حمٛمقد اعمٍمي وهمػمهؿ يمثػم ُمـ اعمٕمتدًملم ذم اًمٗمٝمؿ واًمققمل.
صمؿ ي٘مقل ص٤مطمٌٜم٤م:
سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمؾ هذا؛ وم٤مٕؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ مل يٕمرف ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م -وهذا واوح وفم٤مهر -ذم
شم٠مًمٞمػ يمت٥م اعمتّمقوم٦م وًمٞمً٧م يمٖمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمرىم٤مئؼ واًمزهد ..مل يٕمرف أن اًم٘مقم ُمـ
اًمّمقومٞم٦م هلؿ ومٚمًٗم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ وجم٤مهداهتؿ ،وقمالىم٦م ومريدة سملم اًمِمٞمخ واعمريد وأطمقال
وُم٘م٤مُم٤مت وُمقاضمٞمد ،هلؿ ُمّمٓمٚمح٤مهتؿ اخل٤مص٦م ،يمام ًمٙمؾ قمٚمؿ رضم٤مًمف وُمّمٓمٚمح٤مهتؿ ..هلذا
اًمٕمٚمؿ إـم٤مر شم٠مصٞمكم وًمٞمس ُمؽموك هٙمذا ؾمٌٝمٚمال ،وإؾمت٤مذ فمـ أن يمؾ ُم١مًمػ ذم اخلقف
واًمرضم٤مء واًمّمؼم واًمِمٙمر هق ُم١مًمػ صقذم ويٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمف؟!
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وأٟم٤م أشمٕمج٥م ُمـ هذا اجلٝمؾ اًمذي اؾمتٌد سمف ؿمٓمح قمٔمٞمؿ ،ومام ذيمرشمف ُمـ هذه اعمقوققم٤مت
يًٛمٞمٝم٤م اًمّمقومٞم٦م وؾم٤مئؾ اًمتّمقف ،وقمٚمٞمٝم٤م يدور أهمٚم٥م اًمؽماث اًمّمقذم ،اٟمٔمر ُمثال إمم
اإلطمٞم٤مء ومٝمؾ يٖمٚم٥م ُمقوققمف سمٛمثؾ ُم٤م ذيمرت؟ وهق يمت٤مب ؾمٝمؾ ي٘مٌؾ قمٚمٞمف يمؾ ُمًٚمؿ دون
أن جيد ومٞمف قمٜمت٤م أو وٞم٘م٤م؟ سمؾ راضمع ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قمجٞمٌ٦م احلًٜمل ذم ذح احلٙمؿ اًمٕمٓم٤مئٞم٦م قمـ
هذه اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م قمٚمؿ اًمتّمقف.
صمؿ هؾ دمد هذا طمتك ذم يمت٥م اًمٕمٚمامء اًمّمقومٞملم اعمٕم٤مسيـ يم٤مإلُم٤مم قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد،
واًمِمٞمخ اًمِمٕمراوي ،أم أٟمؽ ختٚمط إُمقرً ،متح٤مول سم٠مي ـمري٘م٦م أن شمٔمٝمر وشمٜمٍم سمٕمض
اًمٕمقج؟
اذه٥م ًمنمح اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم اهلرويً ،مؽمى إن يم٤من يمؾ ُم٤م ذيمرشمف أٟم٧م ُمقضمقد أم ٓ ،ومٛمـ ىمرأه
جيزم أن ُم١مًمٗمف صقذم ُمـ أُم٤مضمد اًمّمقومٞم٦مُ ..م٤م قمدى ـمٌ ًٕم٤م ُم٤م ي١مصمر قمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ
اًمِمٓمح٤متً ..م٘مد طم٤موًم٧م أن شمراوغ ومت٤مري طمتك شمّمقر ًمٚم٘م٤مرئ ضمٝمؾ ُمـ شمتحدث قمٜمف ،وذم
احل٘مٞم٘م٦م مل شمٔمٝمر ومٞمام ذيمرت إٓ ضمٝمٚمؽ أٟم٧م.
صمؿ ي٘مقل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُم٤م يٜم٤مىمض يمؾ يمالُمف اًمً٤مسمؼ ،وهيدُمف هدُم٤م ،وئمٝمر ومٞمف ُم٤م أىمررشمف أٟم٤م ،سمؾ
حي٤مول ومٞمف أن خيٗمل احل٘مٞم٘م٦م اعمرة ،اًمتل ٟمٌٝم٧م قمٚمٞمٝم٤م وأفمٝمرهت٤م دوُم٤م ،وهل أن ذم اًمّمقومٞم٦م همالة
ُمٜمحرومقن ُمٌتدقمقن و٤مًمقن ،وهٜم٤مك يمذًمؽ صقومٞم٦م ُمتًٜمٜمقن ُمتٌٕمقن
ي٘مقل:
وُمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ؛ أ ن اًمّمقومٞم٦م ٓ يرومْمقن يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ وٓ همػمه ًمْمالًم٦م أو ضمٝم٤مًم٦م ،سمؾ إهنؿ
ي٘مدرون اًمٕمٚمؿ وأهٚمف طمؼ ىمدرهؿ ،يمؾ ُم٤م ذم إُمر ،ويمؾ احلٙم٤مي٦م أهن٤م ُمذاه٥م وُمِم٤مرب
وأذواق و «ىمد قمٚمؿ يمؾ أٟم٤مس ُمنمهبؿ..ش
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وأٟم٤م أىمقل ًمؽ :يمٞمػ شم٘مقل هذا اًمٙمالم وىمد أٟمٙمرشمف ؾمٚمٗم٤م ذم ؾمٓمقرك إومم ُمـ اعم٘م٤مل ،يمٞمػ
شمٜمٗمل وشمؼمر هلؿ أن يٕمروقا قمـ ؾمٚمٗمل خيتٚمػ ُمٝمؿ ذم اعمٜمٝم٩م  ،صمؿ شم٘مقل أن أهنؿ مل يٕمروقا
قمـ يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ ٕهن٤م ُمِم٤مرب ،وىمد يم٤من ُمـ صقومٞم٦م احلؼ ُمـ يًتِمٝمد سمف وي٘مرر يمتٌف قمغم
ُمريد يف؟ أشمٕمج٥م طم٘مٞم٘م٦مُ ..مـ ظمٚمٓمؽ ،طمٞمٜمام شمريد أن خترج ُمـ احلرج سم٤مقمتذار ًمٓمٞمػ ،وًمٙمٜمف
همػم ُم٘مٌقل.
وهؾ ىمقًمؽ هذا خيتٚمػ ُمع ُم٤م ـمرطمتف ذم ُم٘م٤مزم اًمً٤مسمؼ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر؟
ًم٘مد أىمررت أن ومٕمال أهنؿ يٕمروقن ،ومامذا ىمٚم٧م أٟم٤م همػم هذا؟ أم أٟمؽ ىمد راقمؽ أٟمٜمل يمِمٗم٧م
هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمرة اًمتل شمٗمْمح طم٘مٞم٘م٦م همالة اًمّمقومٞم٦م ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع شمراث إُم٤مم قمٔمٞمؿ يم٤مسمـ
اًم٘مٞمؿ.
صمؿ خيتؿ سم٘مقًمف:
رطمؿ اهلل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وضمزاه ظمػما قمغم ُم٤م ىمدم ًمٚمديـ واًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م ..وىمدس
اهلل روطمف وٟمٗمٕمٜم٤م سمام شمرك ُمـ إرث ..وومٝمٛمٜم٤م وقمٚمٛمٜم٤م إدب ُمع اًمٕمٚمامء وإوًمٞم٤مء أي٤م يم٤مٟمقا.
وأٟم٤م أىمقل :يمٞمػ يٜمٗمٕمؽ هبذا اإلرث وأٟم٧م ٓ شمٕمٜمك سمٙمتٌف ٓظمتالف اعمِم٤مرب واًمتقضمٝم٤مت؟
أضمٌٜمل ..وم٠مٟم٤م أشمٕمج٥م ًمتٜم٤مىمْمؽ.
وأٟم٤م أٟمدهش ..أمل شمتٕمٚمؿ يمذًمؽ أدب احلقار وأدب احلدي٨م وأدب اطمؽمام اًمٙمٌػم ،اًمذي مل
يقضمف إًمٞمؽ إه٤مٟم٦م ومل يٜمٕمتؽ سمقصػ ٓ شم٘مٌٚمف؟ ُم٤م أؾمخؿ شمٜم٤مىمْمؽ.
أي أدب هذا؟؟
سمؾ هؾ شمراين يقُم٤م شمٓم٤موًم٧م قمغم قم٤ممل ُمـ قمٚمامء احلؼ سم٘مٚم٦م إدب وقمدم آطمؽمام؟
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أم أن يمؾ طمديثل ذم إـم٤مر اًمتً٤مؤل اًمٕمٚمٛمل وـمٚم٥م احل٘مٞم٘م٦م.
همري٥م أُمرك!
ي٤م هذا إن اًمتّمقف ُمكمء سم٤مًمنمور وأصم٤مم واًمٌدع واخلراوم٤مت ،ويّمٞم٥م اًمتّمقف احل٘مٞم٘مل
اًمًٜمل ذم ُم٘متؾ ،وُمـ صمؿ وضم٥م قمغم يمؾ صقذم أن يؼمئ اًمتّمقف ُمـ ه١مٓء آدقمٞم٤مء ،وهذا
ُمٜمٝمجل وـمري٘مل ،ومٚمً٧م ؾمٚمٗم ًٞم٤م شمريد أن شم٘مٞمؿ ُمٕمف ُمٕمريم٦م ،وًمٙمٜمل صقذم أيمثر ُمٜمؽ ،وأؿمد
همػمة قمغم اًمٓمريؼ وأوًمٞم٤مئف أيمثر ُمٜمؽً ،مٙمـ اًمٗمرق سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ،أٟمٜمل ًمً٧م ُمتٕمّم ًٌ٤م أشمٕم٤مُمك
قمـ احلؼ ،سمؾ احلؼ هم٤ميتل وُمٓمٚمٌل ،طمتك وًمق يم٤من ود أيب ،وًمٞمس ُمٕمٜمك أٟمٜمل وصٗم٧م
اإلطمٞم٤مء سمام ومٞمف ُمـ وٕمٞمػ إطم٤مدي٨م وُمقوققمٝم٤م أٟمٜمل أهلم طمج٦م اإلؾمالم ،وأىمٚمؾ ُمـ
ُم٘م٤مُمف ،وأقمج٥م إًمٞمؽ عم٤مذا شم٘مٌؾ قمغم ردودي اًمتل رأي٧م ومٞمٝم٤م ؿمٌٝم٦م ،ومل شمٜم٘مؾ ردودي اًمتل
ُمدطم٧م ومٞمٝم٤م اًمٖمزازم وىمٚم٧م ومٞمٝم٤م :إٟمف إُم٤مم قمٔمٞمؿ ..وًمٙمـ يمٞمػ شمٜم٘مٚمٝم٤م وهل شمٗمًد قمٚمٞمؽ
ٟمِمقشمؽ اًمتل ؾم٤مىمؽ إًمٞمٝم٤م هقاك ورهمٌتؽ ذم اومتٕم٤مل ُمٕمريم٦م ًمٞمس هذا ُمٙم٤مهن٤م ،وًمٞمً٧م ُمع
اًمِمخص اًمالئؼ هب٤م.

الصىفيح القوعيح
رددٟم٤م يمثػما أن اًمتّمقف ومٞمف صقومٞم٦م ؾمٜمٞم٦م ،وصقومٞم٦م سمدقمٞم٦مً ،مٙمـ اعمدهش اًمٞمقم أٟمٜم٤م ٟمتٜم٤مول
ٟمق ًقم٤م ضمديدً ا صم٤مًم ًث٤م مل ٟمٕمرومف ومل يٕمرومف اًم٘مراء ُمـ ىمٌؾ ،وهق اًمّمقومٞم٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م.
ٟمٕمؿ صقومٞم٦م إره٤مسمٞم٦م ٓ شمتٕمج٥م أسمدا ،ومٝمذا طم٤مل يمؾ ُمـ يٜمتحؾ اًمديـ هبقاه وُمزاضمفُ ،متحٚمال
شم٤مضمرا ًمٚمٛمخدرات ،وُمع
ُمـ هدي اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومٞمٛمٙمـ ًمف أن يٙمقن سمٚمٓمج ًٞم٤م أو إره٤مسم ًٞم٤م أو ً
زورا ًمٓمريؼ
ذًمؽ يدقمل أٟمف ص٤مطم٥م ديـ ،وهٙمذا يم٤مٟم٧م صقرة سمٕمض اهلٛم٩م ممـ يٜمتًٌقن ً
اًمتّمقف ،وطمٞمٜمام يٕمٞمٝمؿ اعمخ٤مًمػ ٓ ،جيدون همػم اًم٘مقة واًمٌٓمش واًمؽمسمص سمف ،ومٞميسمقٟمف أو
يٖمت٤مًمقٟمف.
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ضمريٛم٦م ؾم٤مومرة ،وشمٓم٤مول وم٩م ىم٤مم سمف مجع ُمـ احل٘مراء اجلٝمالء ،واقمتدوا قمغم قمٚمؿ ُمـ أقمالم
اعمًٚمٛملم اًمٙمٌ٤مر ،وضمرهؿ شمٕمّمٌٝمؿ اعم٘مٞم٧م ومّم٤مروا يم٤محلٞمقاٟم٤مت ،اًمتل ٓ قم٘مؾ هل٤م وٓ شمدري
ُم٤مذا شمٗمٕمؾ أُم٤مم اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ،طمٞمٜمام شمقمم ُمِمٞمخ٦م ُمدرؾم٦م اخل٤مٟم٘م٤مه اًمٌٞمؼمؾمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م
متتٚمئ سمرضم٤مل اًمّمقومٞم٦م ،ومٙم٤من ًمف دوره ذم اإلٟمٙم٤مر قمغم ُم٤م ي٠مشمقٟمف ُمـ اًمٌدع واخلراوم٤مت ،اًمتل ٓ
يٕمرومٝم٤م اًمديـ ،طمتك أٟمف وىمػ يق ًُم٤م وىم٤مل هلؿً( :مًتؿ سمّمقومٞم٦م وإٟمام اًمّمقذم ُمـ يتخٚمؼ
سم٠مظمالق إوًمٞم٤مء ،يمام يِمٝمد سمذًمؽ يمت٤مب احلٚمٞم٦م ٕسمك ٟمٕمٞمؿ ،ورؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي ،وهمػمه٤م ُمـ
اًمٙمت٥م ،وُمـ ي٠ميمؾ اعمٕمٚمقم ُمـ همػم ختٚمؼ سم٠مظمالىمٝمؿ أيمؾ طمراُم٤م) وم٘م٤مُمقا قمٚمٞمف وضسمقه
وأه٤مٟمقه ،طمتك يم٤مدوا أن ي٘متٚمقه ،وؾمٕمقا سم٤مًمقؿم٤مي٦م قمٜمف إمم اًمًٚمٓم٤من وًمٙمٜمف ىم٤مل( :إن رؾمقل اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼمين أٟمك ُمٜمّمقر قمٚمٞمٝمؿ) وىمرر سمٕمد هذه احل٤مدصم٦م أن يؽمك اخل٤مٟم٘م٤مه
اًمٌٞمؼمؾمٞم٦م ،ويٕمتزل اًمٜم٤مس وجمتٛمٕم٤مهتؿ ،ويتٗمرغ ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٕمٌ٤مدة ،ويم٤مٟمقا ممـ شمًٌ٥م سمٗمٕمٚمٝمؿ
اًم٘مٌٞمح ذم قمزًمتف قمـ اًمٜم٤مس ،ويمراهٞمتف ًمٚمٛمجتٛمع وطمرُم٤من اعمًٚمٛملم ُمـ وضمقده سمٞمٜمٝمؿ.
ي٘مقل اًمِمٕمراين ذم اًمٓمٌ٘م٤مت( :صمؿ إن مجٞمع ُمـ ىم٤مم قمغم اًمِمٞمخ طمّمؾ ًمف ُم٘م٧م سملم اًمٕمٌ٤مد،
وُم٤مت قمغم أؾمقأ طم٤مل ،وىمد رأي٧م أٟم٤م سمٕمٞمٜمل ُمـ ص٤مر يٜمّم٥م قمغم ُمـ يٌٞمع اًمدضم٤مج واعم٠ميمؾ،
ويدظمؾ هب٤م سمٞمتف ومال يٕمقد)
وٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ سمـ اًمٓمٌ٤مخ :أٟمف عم٤م ىم٤مم اًمّمقومٞم٦م اًمٌٞمؼمؾمٞم٦م قمغم اًمِمٞمخ ضمالل
اًمديـ ،صٜمػ ومٞمٝمؿ يمت٤م ًسم٤م ،ومً٠مًمقين أن أقم٤مروف سمٙمت٤مب ،ومنمقم٧م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ومٞمف ،وم٢مذا سمقرىم٦م
وىمٕم٧م سمحجري ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م ( :قمٌدى ي٤م ُم١مُمـ ٓ شم١مذ أطمدً ا ممـ محؾ قمٚمؿ ٟمٌـل ،ومرضمٕم٧م
قمـ اًمت٠مًمٞمػ ،وقمٚمٛم٧م أن اًمِمٞمخ ضمالل اًمديـ قمغم طمؼ)
ًم٘مد يم٤من اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل واطمد ُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمٗم٤مىمٝملم اًمقاقملم سمٛمحٜم٦م اًمتّمقف وُم٤م ضمره
قمٚمٞمف ه١مٓء اًمدظمالء ،ومقىمػ ٟمٗمًف قمغم طمرهبؿ مم٤م دومٝمؿ أن هيٞمٜمقه وييسمقه وي١مذوه ،وصدر
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ُمٜمٝمؿ ذم طم٘مف ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمٕم٤ممل ضمٚمٞمؾ وإُم٤مم ُمتٌع ،وم٤مدمف ي٘م٤موُمٝمؿ سمٕمٚمٛمف وىمٚمٛمف ومجغم احل٘م٤مئؼ
وداومع قمـ اًمتّمقف ،وأووح اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل شمٕمٚمـ اًمؼماءة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ أهؾ اخلراوم٦م واًمتٝمري٩م .
ي٘مقل إؾمت٤مذ قمٛمر ومروخ ( :أراد اًمًٞمقـمل ومٞمام يٌدو أن يًػم ذم إدارة اخل٤مٟم٘م٤مه سم٤محلؼ واًمٕمدل،
وأيمثر اًمٜم٤مس يٓمٚمٌقن اعمٜم٤مومع ُمـ أي اًمقضمقه ضم٤مءت صمؿ ٓ يٌ٤مًمقن سم٤محلؼ واًمٕمدل ،ومِمٖم٥م قمٚمٞمف
اًمٓمالب سمتحريض ُمـ ٟمٗمر ُمـ أقمدائف ،وذًمؽ ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمًٕمامئ٦م،
ومٝمجر اًمتدريس يمٚمف واقمتزل اًمٜم٤مس ذم سمٞمتف سمروو٦م اعم٘مٞم٤مسُ ،مٜم٘مٓمٕم٤م ًمٚمٕمٌ٤مدة واًمت٠مًمٞمػ طمتك
أشم٤مه اًمٞم٘ملم)
قمدوا ًمٚمتّمقف وأهٚمف ٓ ،وإٟمام يم٤من قمدوا ًمٚمٌ٤مـمؾ
وًمٞمس ُمٕمٜمك أٟمف واضمف اًمّمقومٞم٦م أٟمف يم٤من ً
ُمٜمّم ًٗم٤م ًمٚمحؼ طمٞمٜمام ىمٚم٥م هلؿ فمٝمر اعمجـ ،وشم٠ميمد ُمـ يمقهنؿ ُمٜمحروملم قمـ اًمديـ اًمّمحٞمح،
ويم٤مٟم٧م اخلّمقُم٦م ذؾم٦م ،ويم٤من اًمٌ٤مـمؾ أىمقى ُمٜمف وم٘م٤موقه وطم٤ميمٛمقه ،واهتٛمقه فمٚمام سم٠مٟمف
ـم٤مُمع ذم إيرادات اخل٤مٟم٘م٤مه طمتك اؾمت٘م٤مل ُمٜمٝم٤م.
قمٔمٞمام ُمـ إىمٓم٤مب اًمذيـ هلؿ يمراُم٤مت ُمٚمٛمقؾم٦م ،ويم٤من ذم
يم٤من اًمًٞمقـمل ُمتّمق ًوم٤م يمٌػما وىمٓم ًٌ٤م ً
ؾمٚمقيمف اًمٕمٛمكم ىمدوة يم٤مُمٚم٦م ذم اًمًٚمقك اًمّمقذم احلٛمٞمد ،زاهدً ا ورقم٤م يمثػم اًمٕمٌ٤مدة واًمتٝمجد
قمٗمٞمٗم٤م قم٤مزم اهلٛم٦م ُمت٘مِم ًٗم٤م ٓ يٕمٚمؼ مهتف سمٖمػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،ويمام أٟمٙمر اًمًٞمقـمل قمغم ُمٜمًقيب
اًمتّمقف اجلٝمالء إدقمٞم٤مء ،اًمذيـ ٓ يدريمقن ُمـ طم٘م٤مئ٘مف ؿمٞمئ٤م وٓ يتٛمًٙمقن سمآداسمف ،وم٢مٟمف
داومع قمـ اًمّمقومٞم٦م اعمح٘م٘ملم ،وىم٤مل قمٜمٝمؿ :إهنؿ ظمٞم٤مر إُم٦م ،وإٟمقار اًمتل شميضء ذم فمٚمٛم٦م،
وهبؿ شمٗمرج يمؾ همٛم٦م وشمزاح يمؾ ُمٚمٛم٦م ،سمحقر اًمٕمٚمؿ ،أوشم٤مد إرضُ ،مٚمقك اخلٚمؼ ،أىمامر
اًمزُم٤منً ،مق أىمًؿ أطمدهؿ قمغم اهلل ٕسمر ىمًٛمف ،وًمق ؾم٠مًمف أن يزيؾ ضمٌال ُمـ ُمٙم٤مٟمف هلدُمف.
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ٟم٤مسا وُمداوم ًٕم٤م قمـ اسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض ،ويرامه٤م ُمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ اًمّمقومٞم٦م
سمؾ إٟمف يم٤من
ً
اعمتزٟم٦م ومٛمـ يمتٌف اًمتل يٜمّمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م يمت٤مسمف ( ىمٛمع اعمٕم٤مرض ذم ٟمٍمة اسمـ اًمٗم٤مرض) و( شمٜمٌٞمف
اًمٖمٌل سمتؼمئ٦م اسمـ قمريب )
إن هٜم٤مك ىمٓم٤مقم٤مت ُمـ اًمّمقومٞم٦م ٓ ..حتتٙمؿ إمم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ ،ودمٕمؾ ُمـ اًمتّمقف ديٜمٝم٤م
اًمذي حت٤مرب ُمـ أضمٚمف وشمتٕمّم٥م ًمف وشم٘م٤مشمؾ خم٤مًمٗمٞمف ،ومتتد سم٤مٕذى ًمٙمؾ ٟم٤مصح يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م
أشمقه ُمـ ظمراوم٤مت وسمدع وُمٜمٙمراتً ،مٞمً٧م ُمـ اًمديـ ذم رء ،ومل يٕمرومٝم٤م ؾم٤مدات اًمّمقومٞم٦م
احل٘م٦م اًمذيـ ؾمٚمٙمقا اًمٓمريؼ ،وهؿ ي١مُمٜمقن أٟمف ـمريؼ ٓ يّمدق وٓ يًت٘مٞمؿ ،إٓ طمٞمٜمام ي٘مقم
قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ ،يمام يٗمٕمؾ قمِم٤مق اًمٌدقم٦م ،وأٟمّم٤مر اخلراوم٦م.

الشيعح والصىفيح
ذم طمديثٜم٤م قمـ اًمتّمقف ،ووضمقب اًمتٗمريؼ سملم اًمٌدقمل ُمٜمف واًمًٜمل ،يم٤من هٜم٤مك دائرة أسمٕمد
وأقمٛمؼ ُمـ هذا اًمت٘مًٞمؿ سمٙمثػم ،وهل اًمتل ضمٕمٚم٧م ُمٜمٝم٩م اًمتّمقف اجل٤مهؾ اعمٜمًٚمخ ُمـ
طم٘مٞم٘متف وُمً٤مرهُ ،مـ أظمٓمر إسمقاب قمغم إُم٦م ،طمٞمٜمام ضمٕمؾ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمتّمقف ُمٓمٞمتٝمؿ
ًمٚمتًٚمؾ ًمٚمٌٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م ،ومترير اًمٕمديد ُمـ ظمراوم٤مهتؿ ووالٓهتؿ قمـ ـمريؼ
اًمتّمقف اًمٌدقمل ،اًمذي شمتجغم ظمٓمقرشمف سم٘مقة ذم هذا آٟمدُم٤مج ..ومخٓمقرشمف اًمٞمقم ٓ ومٞمام ي٘مدم
ُمـ سمدع وم٘مط ،وإٟمام ذم ضمٝمٚمف اًمذي ضمٕمٚمف همٜمٞمٛم٦م وأًمٕمقسم٦م ٕقمداء اهلقي٦م واعمٕمت٘مد اًمًٜمل.
يمٌػما ُمـ أشمٌ٤مع اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م حتقًمقا إمم اعمذه٥م
أؿم٤مرت سمٕمص اًمت٘م٤مرير ُمـ أن قمد ًدا ً
اًمِمٞمٕمل ،ووصؾ قمددهؿ طمً٥م ُم٤م ىمٞمؾ :إمم ُم٤م ي٘مرب ُمـ ُمٚمٞمقن ؿمٞمٕمل داظمؾ اًمٓمرق
اًمّمقومٞم٦م.
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يمام "يم٤مٟم٧م هٜم٤مك دقمقة ُمـ سمٕمض اجلامقم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦مً ،مٕمدد ُمـ
ُمِم٤ميخ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م سمّمٗمتٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م ،وًمٞمس قمؼم اعمجٚمس إقمغم ًمٚمتّمقف،
ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم أطمد اعم١ممترات قمـ اًمتّمقف.
وُمثؾ هذه اًمدقمقات داوم ًٕم٤م إمم أن يٕمده٤م سمٕمض ىمٞم٤مدات اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ،حم٤موٓت
ضم٤مدة ٓظمؽماق اًمّمقومٞم٦م ؿمٞمٕمٞم٤م ،وأن اهلدف ُمـ دقمقة سمٕمض ُمِم٤ميخ اًمٓمرق عمثؾ هذا اعم١ممتر،
هق حم٤موًم٦م دمٜمٞمدهؿ ًمدظمقل اًمتِمٞمع إمم ُمٍمٕ ،ن اعمٜمٔمٛملم ًمٚمٛم١ممتر ؿمٞمٕم٦م.
وهق ٟمٗمس ُم٤م طمذر ُمٜمف اًمٕمالُم٦م اًمديمتقر (يقؾمػ اًم٘مرو٤موي) اًمذي ٟمٌف ذم شمٍمحي٤مت ؾم٤مسم٘م٦م
إمم أن اًمِمٞمٕم٦م حي٤موًمقن ٟمنم ُمذهٌٝمؿ ذم ُمٍم ٕهن٤م حت٥م آل اًمٌٞم٧م ،وهب٤م ُم٘م٤مم احلًلم واًمًٞمدة
زيٜم٥مُ ،م١ميمدً ا أهنؿ أظمذوا ُمـ اًمتّمقف ىمٜمٓمرة ًمٚمتِمٞمع ،وأهنؿ اظمؽمىمقا ُمٍم ذم اًمًٜمقات
إظمػمة ُمـ هذا اجل٤مٟم٥مُ ،متٗم٘م٤م ذم ذًمؽ ُمع ُم٤م يمِمػ قمٜمف شم٘مرير عمجٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م
قمـ اؾمتٖمالل سمٕمض اًمتٞم٤مرات واجلٝم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٚمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍم ذم حم٤موًم٦م ٟمنم
أومٙم٤مر وُمٌ٤مدئ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل سملم أشمٌ٤مع وُمريدي هذه اًمٓمرق ُمًتٖمٚم٦م ذم ذًمؽ وضمقد شمِم٤مسمف
سملم اًمتّمقف واًمتِمٞمع".
حيٙمل أطمد اًمٌ٤مطمثلم 1ىمقًمف:
"ذهٌ٧م أٟم٤م وزوضمتل ًمّمالة اًمٗمجر ذم احلًلم وسمٕمد أن أديٜم٤م اًمٗمريْم٦م ومقضمئٜم٤م سمًٞمدة شمٍمخ
وشمّمٞمحً :مٕمـ اهلل أسمق سمٙمر ً ..مٕمـ اهلل قمٛمر ً ..مٕمـ اهلل قمثامن ً ..مٕمـ اهلل يمؾ ٟمًؾ أسمق سمٙمر!
راىمٌٜم٤م اعمِمٝمد وؾمط دهِم٦م ُمـ زوضمتل ،وإن مل شمّمٌٜمل اٟم٤م اًمدهِم٦مٕ ،ين طميت ُمثؾ هذا
اعمقىمػ ُمـ ىمٌؾ ُمع أيب ،وطملم طم٤مول اًمتدظمؾ يم٤مدت سمٕمض اجلٛمقع أن شمٗمتؽ سمفً ،مقٓ أن
ىمٛم٧م سم٢مؾمٙم٤مشمف وضمررشمف ُمـ يده طمتك ٟمٌتٕمد قمٜمٝمؿ!!
1

 -خانذ تكرٌ
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صمؿ ؿم٤مءت إىمدار أن أيمقن ذم ـمٜمٓم٤م ،وطملم ؾم٠مًم٧م ُمْمٞمٗمل أن يّمحٌٜمل امم ُمًجد اًمًٞمد
اًمٌدوي ىم٤مل زم:
ًمق ذهٌ٧م امم هٜم٤مك ؾمقف يْمٞمؼ صدرك ُمـ ُمِم٤مهد اًمٌٚمٓمجل ،و ؿم٤ممتل اًمّمح٤مسم٦م
واعمتحرؿملم واًمٚمّمقص!.
صمؿ ىم٤مل صدي٘مٜم٤م :هذه اعمقاىمػ وهمػمه٤م دمٕمٚمٜمل أشمً٤مءل :أيـ دور إظمقة اعمتّمقوم٦م اًم٘م٤مئٛملم
قمغم شمٚمؽ إُم٤ميمـ ؟!
ُمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن شم٘مقيؿ ؾمٚمقك اعمؽمدديـ قمغم أضطمتٝمؿ و ىمٌقر أوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ أومم
ُمًئقًمٞم٤مهتؿ ،ظمّمقص٤م أن إُمر ُمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع ظمٓمػم ُمثؾ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م وإؾم٤مءة ؾمٛمٕم٦م
شمٚمؽ إُم٤ميمـ اعمٌ٤مريم٦م ذم اقمت٘م٤مدهؿ ..عم٤مذا ؾمٛمحقا ًمتٚمؽ إُمقر ان شمًتٗمحؾ طمتك أصٌح٧م
اًمٖمٚمٌ٦م هل١مٓء اًمٌٚمٓمجٞم٦م ؿم٤ممتل اًمّمح٤مسم٦م ومٞمخِمك طمتك ُمـ جمرد ُمٕم٤مروتٝمؿ طمتك ٓ يٗمتٙمقا
سمف!
ذم اعمقىمػ إول مل أر أطمدً ا حي٤مول إؾمٙم٤مت اًمًٞمدة ؿم٤ممت٦م اًمّمح٤مسم٦م ،أو خيٓمئٝم٤م ذم ومٕمٚمٝم٤م ..سمؾ
رد اًمٗمٕمؾ يم٤من اًمّمٛم٧م اًمت٤مم ،وشمريمٝم٤م شمٙمٛمؾ وصٚم٦م اًمردح و اًمً٥م ًمٚمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام قمغم
راطمتٝم٤م مت٤مُم٤م! .
ومٝمؾ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م أصٌح دًمٞمؾ قمغم طم٥م آل اًمٌٞم٧م قمٜمد آظمقة اًمّمقومٞم٦مً ،مدرضم٦م أن يًٙمتقا
قمٚمٞمف ؟!
قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :إن اًمتّمقف هق ُمدظمؾ ًمٚمتِمٞمع يٖمْمٌقن ويتٝمٛمقٟمٜم٤م سمًقء اًمٔمـ ،وًمٙمـ قمغم
أرض اًمقاىمع ٟمرى إصمٌ٤مشم٤م يم٤مُمال ًمتٚمؽ اعم٘مقًم٦م ،طمتك وًمق وصم٘مٜم٤م ذم طمًـ ٟمقاي٤مهؿ!
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آظمقة اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ شمتٛمٕمر وضمقهٝمؿ قمغم اًمقه٤مسمٞملم اًمتٙمٗمػميلم ،ص٤مروملم يمؾ جمٝمقدهؿ ذم
اًمتحذير ُمٜمٝمؿ و ُمـ ُمٜمٝمجٝمؿٟ ،مجدهؿ ٓ حيريمقن ؾم٤ميمٜم٤م قمٜمدُم٤م يروون ُمثؾ شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت
اعمًٞمئ٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م ،سمؾ ويداومٕمقن قمـ اًمِمٞمٕم٦م وخيٚم٘مقن هلؿ إقمذار ،وي٘مقًمقنٟ :مؽمك ؾمٌٝمؿ
ًمٚمّمح٤مسم٦م-ويم٠مٟمف أُمر قم٤مدي يٛمٙمـ اًمتٖم٤ميض قمٜمف -وٟمريمز ذم إؾمٝم٤مُم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م
اًمٕمٔمٞمٛم٦م! .
و سمدٓ ُمـ أن ي٘مقم أؿم٤موس اًمّمقومٞم٦م سمدورهؿ وُمً١موًمٞمتٝمؿ اإلؾمالُمٞم٦م سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م.
صمؿ ختٞمؾ ًمق طمدث هذا قمٜمد أي ُمًجد قم٤مدي ٓ يًٞمٓمر قمٚمٞمف إظمقة اعمتّمقوم٦م مح٤مة اًمديـ ؟!
ؾمقف دمد اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم يٗمتٙمقن سمً٤مب اًمّمح٤مسم٦م دون أي ُمرضمٕمٞم٦م ُمذهٌٞم٦م  ..مم٤م يْمع
قمالُم٤مت اؾمتٗمٝم٤مم وشمٕمج٥م يمٌػمة ،قمغم صٛم٧م إظمقة اعمتّمقوم٦م قمغم هذه إُمقر ذم
ُمً٤مضمدهؿ!"
وٟمحـ أُم٤مم هذه اًمٖمٗمٚم٦م اًمٙمٌػمة ُمـ اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ًمالظمؽماق اًمِمٞمٕمل ،جي٥م أن ٟمذيمر
اًمّمقومٞم٦م سمٛمقىمػ اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالين ُمٜمٝمؿ ذم يمت٤مسمف (اًمٖمٜمٞم٦م) وُمقاىمٗمف اعمِمٝمقدة ذم
قمدائٝمؿ واًمتحذير ُمٜمٝمؿ.
ذيمر اًمٌ٤مطمثقن " :أن اجلٞمالين مل يٙمـ رضمال ص٤محل ً٤م وقم٤مروم ً٤م وطمً٥م ،سمؾ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ
احلؼ ،ممـ ر َّسمقا أشمٌ٤مقمٝمؿ وُمريدهيؿ قمغم اًمٕم٘م٤مئد اًمّمحٞمح٦م وذم اًمٌدع اًمٕم٘م٤مئدي٦م
اًمدُ قم٤مة عمٜمٝم٩م ِّ
وومرق اًمًقء ،واًمتحذير ُمـ اًمقىمقع ومٞمٝم٤م ،ويم٤من ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ّ
طمذر ُمٜمف :اًمتِم ّٞمع سمٙمؾ شمٗمرقم٤مشمف
ِ
قمز َّ
وضمؾ) (ًمٙمـ هذا إُمر ُٟمز
وومرىمف؛ وهق ُم٤م ذيمره ذم يمت٤مسمف (اًم ُٖمٜمٞم٦م ًمٓم٤مًمٌل
ـمريؼ ِّ
احلؼ َّ
قمٛمتٝمؿ اًم َٖم ْٗمٚم٦م هبذا اًمِم٠من،
وأصٌح جمٝمقًٓ؛ ٕن ُحمٌل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر  ٓ -ؾمٞمام اًمّمقومٞم٦م ّ -
وأصٌح طم ٌُٝمؿ ًمٚمِمٞمخ طم ٌّ ً٤م قم٤مُم ً٤م ُم ْـ همػم اىمتداء سمٕمٚمقُمف وُمٕم٤مرومف اًمتل ر ّسمك قمٚمٞمٝم٤م شمالُمذشمف،
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واعمٕمٚمقم أن ًمٚمِمٞمخ ُمٙم٤مٟم٦م يمٌػمة قمٜمد مجٞمع اًمّمقومٞم٦م؛ ًمٙمـ يٌ٘مك اًمً١مال :هؾ اٟمتٗمع اًمّمقومٞم٦م
ُمـ قمٚمقُمف ويمتٌف؟
ًمق يم٤من وقمل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر وهمػمه سمخٓمر اًمتِمٞمعُ ،مقضمق ًدا قمٜمد اًمّمقومٞم٦م اًمٞمقم ،عم٤م َؾم ِٛمٕمٜم٤م
ّ
أن ومالٟم٤م ُمـ اًمّمقومٞم٦م شم٠م ّصمر سم٤مًمتِمٞمع ،أو أن سمٕمض أهؾ اًمتّمقف يداومع قمـ اًمراومْم٦م ،سمؾ
وخيٗمك قمغم يمثػم ُمٜمٝمؿ ّ
أن اًمراومْم٦م أصٌح٧م شمًَتَٖمٚمٝمؿ عمّم٤محلٝم٤م ،وٓ قمذر ٕي صقذم ذم
طمًـ اًمٔمـ سمٛمـ يٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم.
اًمًٜم٦م ،يمام شمقضمد هٜم٤مك قمالىم٦م قمغم
وىمد وصؾ احل٤مل سمٌٕمْمٝمؿ أن شمٕم٤مون ُمع اًمِمٞمٕم٦م ود أهؾ ُ
ُمًتقى اجلامقم٤مت واًمٓمرقُ ،مثؾ ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٓمري٘م٦م اًمٕمزُمٞم٦م ذم ُمٍم ،واٟمحراومٝم٤م اًمقاوح
اًمًٜم٦م ،واىمؽماهب٤م ُمـ اًمتِم ّٞمع ،وُمٜم٤مومحتٝم٤م قمٜمف ديٜم ًٞم٤م وؾمٞم٤مؾمٞم٤م؛ طمتك سمٚمغ هبؿ
اجلكم قمـ ـمريؼ ُ
احلد أن َأومتقا سمٙمٗمر سمٜمل أُمٞم٦م ،وىم٤مًمقاّ :
إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ووًمده ُمٕم٤موي٦م ًمٞمً٤م صح٤مسمٞملم ،وأن
اًمّمحٌ٦م ،هذا ومْم ً
ال قمـ فم٤مهرة اًمتِم ّٞمع اًمًٞم٤مد
اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ٓ يًتح٘مقن
َ
ذف ُ
اعمٜمتنم سملم اًمّمقومٞم٦م ،وىمد ذقمقا ذم ُمٍم سمت٠مؾمٞمس طمزب ؾمٞم٤مد سمٕمد اًمثقرة اعمٍمي٦م (25
يٜم٤مير) سمدقم ٍؿ إيرا ٍ
اًمًٜم٦م ٓ يٕمؽمومقن
ين ،وـم٤مًمٌقا سمتدريس وم٘مف آل اًمٌٞم٧م ذم إزهر ،ويم٠من أهؾ ُ
سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م!"
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وىمد أقمجٌٜمل ُمـ ومرق "سملم اًمتّمقف ذم ُمٜم٤مسمٕمف إومم ،واًمتّمقف اًمذي اٟمحرف وم٤مشمّمؾ
سم٤مًمتِمٞمع وهمػمه ومٚمٞمس اًمتّمقف يمٚمف هم٤مرىم٤م ذم هذا اعمٙمر اًمِمٞمٕمل ،وم٘مد ُمر شم٤مريخ اًمتّمقف
سمٛمرطمٚمتلم ذم اًمٜمِم٠مة :إومم :شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمتل اؾمتٖمرىم٧م اًم٘مرٟملم إوًملم وهمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمزهد
واخلق ف اًمِمديد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،أُم٤م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :ومتٌدأ ُمع اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع اهلجريلم،
رف
طملم شمٙمٚمؿ اعمتّمقوم٦م قمـ اًمًٚمقك واعم٘م٤مُم٤مت وإطمقال واًمٗمٜم٤مء واحلٚمقل وآحت٤مد ،وُم٤م ُقم َ

1
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
سمـ "قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ -قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م" ،أو ُم٤م يًٛمك سمٛمرطمٚم٦م "اًمِمٓمح" ،وًم٘مد طم٤مول اًمٖمزازم
واًم٘مِمػمي اؾم ؽمداد اًمتّمقف ُمـ شمٚمؽ احلٛم٠مة سمؽمؾمٞمخ وشمثٌٞم٧م دقم٤مئؿ اًمتّمقف اًمًٜمل ذم
ىمقض ُم٤م ومٕماله فمٝمقر شمٞم٤مر ضمديد "شمٞم٤مر اًمتّمقف اًمٗمٚمًٗمل"
اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ،وًمٙمـ َّ
واًمذي أدظمؾ ومٞمف صقومٞم٦م اًم٘مرٟملم اخل٤مُمس واًمً٤مدس اعمٞمالديلم ُمّمٓمٚمح٤مت ومٚمًٗمٞم٦م
اؾمتٛمدوه٤م ُمـ ُمّم٤مدر قمديدة ُمت٠مصمرة وحمٛمٚم٦م سم٤معمذاه٥م واًمٗمٚمًٗم٤مت إضمٜمٌٞم٦م".

1

أوضمف اًمتِم٤مسمف-:
أؿم٤مرت ُمّم٤مدر صحٗمٞم٦م إمم شم٘مرير عمجٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م يمِمػ قمـ حم٤موًم٦م ًمٜمنم أومٙم٤مر
وُمٌ٤مدئ اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل سملم أشمٌ٤مع وُمريدي اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍم ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اًمتٞم٤مرات
واجلٝم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ،اًمتل شمًتٖمؾ اًمتِم٤مسمف سملم اًمتّمقف واًمتِمٞمع ،وأن إُمقال سم٤مشم٧م شمتدومؼ قمغم
أشمٌ٤مع اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍم سمٕمد شمٍمحي٤مت أـمٚم٘مٝم٤م سمٕمض ىمٞم٤مدات اًمتّمقف أؿم٤مروا ومٞمٝم٤م إمم
أٟمف ٓ ومرق سملم اًمِمٞمٕم٦م واعمتّمقوملم ،وطمذر اعمجٛمع ُمـ شمزايد اًمٜمِم٤مط اًمِمٞمٕمل ذم ُمٍم ،ظم٤مص٦م
ُمع ىمدوم ٓضمئلم قمراىمٞملم يٜمتٛمقن إمم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل.
يمام ٟمجد ُمـ اًمٌ٤مطمثلم ُمـ رصد أوضمف اًمتِم٤مسمف سملم اًمتّمقف واًمتِمٞمع ذم اعمٌ٤مدئ واعمٕمت٘مدات،
وىمد" ىم٤مم «اًمراومْم٦م اعمتّمقوم٦مش ىمدي ًام سم٢مؿم٤مقم٦م ُمٕمت٘مدات شمقاومؼ ذم اعمٕمٜمك واحل٘مٞم٘م٦م اعمذه٥م
اًمِمٞمٕمل وإن اظمتٚمٗم٧م إًمٗم٤مظ ،وقمٛمٚم٧م قمغم ٟمنمه٤م ذم اًمقؾمط اًمّمقذم اًمذي شم٘مٌٚمٝم٤م ومل
يٚمٗمٔمٝم٤م ،طمتك يم٤مد أن خيتٗمل اًمّمقت اعمٕمتدل ٕهؾ اًمتّمقف ،طمٞم٨م شمؿ  -سمتخٓمٞمط وشمٕمٛمد
وؾمٌؼ إسار  -ـمرح قم٘مٞمدة «اًمقٓي٦مش ذم اًمقؾمط اًمّمقذم واعمِم٤مهب٦م ًمٕم٘مٞمدة «اإلُم٤مُم٦مش قمٜمد
اًمِمٞمٕم٦م ،وشمؿ إؿم٤مقم٦م قم٘مٞمدة «احلٗمظش ًمٚمقزم سملم اًمّمقومٞم٦م ،واًمتل شمِمٌف قم٘مٞمدة «اًمٕمّمٛم٦مش ًمإلُم٤مم
قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ،يمام ىم٤مم اًمِمٞمٕم٦م اعمتّمقوم٦م سمت٘مًٞمؿ اًمديـ إمم «ذيٕم٦مش و«طم٘مٞم٘م٦مش ،وهق يِمٌف
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
شم٘مًٞمؿ اًمديـ إمم «شمٜمزيؾش و«شم٠مويؾش قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،وىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م اعمتّمقوم٦م :إن
اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤مء سمٌٞم٤من اًمنميٕم٦م ،واًمقزم ضم٤مء سمٌٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م ،يمام ىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م
اإلُم٤مُمٞم٦م :إن اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤مء سم٤مًمتٜمزيؾ ،وضم٤مء قمكم ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمت٠مويؾ.
"يمام ىم٤مُم٧م «اًمِمٞمٕم٦م اعمتّمقوم٦مش أو «راومْم٦م اًمّمقومٞم٦مش سم٢مؿم٤مقم٦م ُمٌ٤مدئ وُمٔم٤مهر اًمنمك واًمقصمٜمٞم٦م
ذم أوؾم٤مط اًمّمقومٞم٦م ،ومٛمث ً
ال يقضمد ذم ُمٍم أيمثر ُمـ ؾمت٦م آٓف ضيح ،أيمثره٤م شم٤مسمع ًمٚمٛمجٚمس
اًمّمقذم إقمغم ،وسح وزير إوىم٤مف اعمٍمي سم٠من طمّمٞمٚم٦م اًمٜمذور اًمتل مجٕم٧م ُمـ
إضطم٦م ذم اًمٗمؽمة ُمـ ( )2005/7/1إمم ( ،)2006/6/30سمٚمٖم٧م ُ 52مٚمٞمقٟم ً٤م و 67أًمٗم ً٤م
و 579ضمٜمٞمٝم ً٤م (ُمع أن هٜم٤مك اعماليلم ُمـ إطمٞم٤مء حت٧م ظمط اًمٗم٘مر).
يمام ىمرر أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠من «اًمِمٞمٕم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦مش هؿ أول ُمـ أطمدث قمٌ٤مدة اًم٘مٌقر واعمِم٤مهد ،ذم أُم٦م
حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وفم٤مهرا ،ذم حم٤موًم٦م ًمالؾمتٕمالء
يمام اشمٗمؼ اًمٓمروم٤من اًمِمٞمٕم٦م واعمتّمقوم٦م قمغم اًمزقمؿ سم٠من ًمٚمديـ سم٤مـمٜمً٤م
ً
سم٤مًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمٔم٤مهر ،سم٤مقمتٌ٤مرهؿ هؿ أهؾ اًمٌ٤مـمـ واًمٌ٤مـمـ هق اعمراد قمغم احل٘مٞم٘م٦م,
وٓ يٕمٚمٛمف إٓ إئٛم٦م وإوًمٞم٤مء سمٞمٜمام قمٚمؿ اًمٔم٤مهر هق اعمتٌ٤مدر ُمـ اًمٜمّمقص ويٗمٝمٛمف اًمٕم٤مُم٦م
وهمػمهؿ! وطمجتٝمؿ ذم هذا ،أن ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مؾ ُمٕم٤مرض ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذوىمل اًمذي ي٠ميت ُمٜمف اًمٕمٚمؿ
ُمٌ٤مذة إمم اًم٘مٚم٥م دون طم٤مضم٦م إمم رواي٦م ،وذم ذًمؽ ُم٤م ي٘مقًمف اًمّمقومٞم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء( :أظمذشمؿ
قمٚمقُمٙمؿ ُمـ ُمٞم٧م قمـ ُمٞم٧م ،وأظمذٟم٤م قمٚمقُمٜم٤م ُمـ احلل اًمذي ٓ يٛمقت) ،وهق ُم٤م يٕمؼم قمٜمف اسمـ
اًمٗم٤مرض سم٘مقًمف ذم اًمت٤مئٞم٦م اًمٙمؼمى:
ِ
ِ
ِ
ِ
قمٚمؿ ُّ
ٚمٞمٛم٦م
ومثؿ ورا َء
اًمً َ
يدق قم ْـ َُمدارك هم٤مي٤مت اًم ُٕم ُ٘مقل ّ
اًمٜم٘مؾ ٌ
َّ
أُم٤م اعمِمؽمك إيمؼم سمٞمٜمٝمام ومٞم٠ميت ذم شم٘مديًٝمؿ ًمألئٛم٦م وإوًمٞم٤مء؛ ومرومع اًمِمٞمٕم٦م ُمرشمٌ٦م أئٛمتٝمؿ ومقق
ُمرشمٌ٦م إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم أو ُمثٚمٝم٤م ،وم٤مدقمقا ٕئٛمتٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اًمزًمؾ ،ومال دمقز قمٚمٞمٝمؿ
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
ؾمٝمقاُ ،مـ ـمٗمقًمتٝمؿ إمم ُمقهتؿ ،يمام يٕمت٘مدون ومٞمٝمؿ
اًمٙمٌ٤مئر وٓ اًمّمٖم٤مئر ٓ ،قمٛمدً ا وٓ
ً
اإلطم٤مـم٦م سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم.
واٟمتٝم٩م صٜمٞمٕمٝمؿ اًمّمقومٞم٦م وم٠مٟمزًمقا صٗم٤مت ُمـ صٗم٤مت اخل٤مًمؼ قمز وضمؾ قمغم أوًمٞم٤مئٝمؿ
وأىمٓم٤مهبؿ وأسمداهلؿ ُمـ اًمتٍمف ذم اًمٙمقن ،وشمدسمػم ؿم١موٟمف وٟمحق هذا.
يكم شم٘مديس إوًمٞم ٤مء وإئٛم٦م ،شم٘مديس اعمقشمك واًم٘مٌقر ،وآؾمتٖم٤مصم٦م هبؿ؛ ومت٘مديس اًم٘مٌقر
وزي٤مرة اعمِم٤مهد ريمـ ُمـ أريم٤من اعمٕمت٘مد اًمِمٞمٕمل ،وهؿ أول ُمـ سمٜمك اعمِم٤مهد قمغم اًم٘مٌقر،
وضمٕمٚمقه ؿمٕم٤مرهؿ".

1

وًم٘مد طم٤مول اًمديمتقر قمكم مجٕم٦م رد هذا اًمتالطمؿ سملم اًمّمقومٞم٦م واًمتِمٞمع وم٘م٤مل " :ذم اًمٌداي٦م ٓ
يٛمٙمـ أن ٟمٕمد اًمتّمقف اإلؾمالُمل ُمذهٌ٤م قم٘م٤مئدي٤م ،يم٤معمٕمتزًم٦م ،واخلقارج ،واًمِمٞمٕم٦م ،وٓ يٛمٙمـ
أن ٟمٕمدهؿ يمذًمؽ ُمذهٌ٤م وم٘مٝمٞم٤م يم٤محلٜمٗمٞم٦م ،واعم٤مًمٙمٞم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واحلٜم٤مسمٚم٦م .وًمٙمـ اًمتّمقف
اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٩م اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمل واًمًٚمقيمل اًمذي يرىمك سمف اعمًٚمؿ إمم ُمرشمٌ٦م اإلطمً٤من ،اًمتل
قمرومٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ " :أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه ،وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف يراك"
وم٤مًمتّمقف سمرٟم٤مُم٩م شمرسمقي ،هيتؿ سمتٓمٝمػم اًمٜمٗمس ُمـ يمؾ أُمراوٝم٤م اًمتل حتج٥م اإلٟمً٤من قمـ اهلل
قمز وضمؾ ،وشم٘مقيؿ اٟمحراوم٤مشمف اًمٜمٗمًٞم٦م واًمًٚمقيمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٕمالىم٦م اإلٟمً٤من ُمع اهلل وُمع أظمر
وُمع اًمذات".
وًمٙمـ اًمرضمؾ ىمد أهمٗمؾ يمٞمػ ىمّمد اًمِمٞمٕم٦م هذا اًمٌ٤مب اًمروطمل اًمتٝمذيٌل متٝمٞمدا ًمتثٌٞم٧م
قم٘م٤مئدهؿ وأو٤مًمٞمٚمٝمؿ.؟

جريوح صىفيح
اًمتٕمّم٥م رء ُم٘مٞم٧م ي٘متؾ اًمٕمٚمؿ واًمٜمقر واًمٌّمػمة واحل٘مٞم٘م٦م.
1
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اًمّمقومٞم٦م سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ
اًمتٕمّم٥م قمدو اًمٗمٙمر واًمٕم٘مؾ واًمٗمٝمؿ واًمققمل ،اًمتٕمّم٥م رُمز ًمٚمجٝم٤مًم٦م واًمٔمالم واًمرضمٕمٞم٦م
واًمتخٚمػ.
وٓ دمد ىمق ًُم٤م شم٘مقم قم٘مقهلؿ قمغم اًمتٕمّم٥م ،إٓ ومِم٤م ومٞمٝمؿ اجلٝمؾ وقمؿ اًمْمالل.
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ومؽمات ذم شم٤مريخ أُمتٜم٤م ىمد ٟم٤مل ُمٜمٝم٤م اًمتٕمّم٥م ٟمٞمٚم٦م ،ظم٤مص٦م هذا اًمتٕمّم٥م اًمٕمٚمٛمل
واعمذهٌل ،ويم٤من آٟمتّم٤مر ًمٚمرأي واعمذه٥م ،يًقل ًمٚمٛمتٕمّمٌلم أن يٌٞمحقا دُم٤مء ظمّمقُمٝمؿ
ويٙمٗمروهنؿ ويٚمٕمٜمقهنؿ ،ذم صقرة يتٕمج٥م اعمرء وهق ي٘مرأ قمـ زُم٤مهن٤م وـمٌٞمٕم٦م أصح٤مهب٤م.
وذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ٓ دمد ومرىم٦م شمٕمّم٥م هل٤م أصح٤مهب٤م ،أو ُمذه ًٌ٤م شمٕمّم٥م ًمف ُمٕمتٜم٘مقه ُمثؾ
اًمتّمقف ،اًمذي طمقل أصح٤مسمف أطمٞم٤مٟمً٤م إمم ىمتٚم٦م وؾمٗم٤مطملم ،ظم٤مص٦م ومٞمٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ىمري ًٌ٤م إمم
اًمٕم٤مُم٦م ،وطمتك ـمالب اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ،مل يٙمقٟمقا سم٠مىمؾ ؿم٠مٟم٤م ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ذم اقمتامد اإلره٤مب وىمٛمع
ًمٚمخّمقم.
يمثػما قمـ اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٞمدان اإلره٤مب اًمٗمٙمري ،وقمغم ىمدر قمٔمٛم٦م اًمؽماث اًمروطمل
ٟمٕمؿ حتدصمٜم٤م ً
أصمرا ذم ُمٞمدان اإلره٤مب
ًمٚمتّمقف وؿمٞمقظمف وأشمٌ٤مقمف ،يم٤مٟم٧م ومداطم٦م إدقمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ أقمٔمؿ ً
اًمٗمٙمري ووأد اخلّمقم ويمٌتٝمؿ ،واًمٕمدوان قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًميب واإلؾم٤مءة واًمتٓم٤مول واًمتٙمٗمػم
واًمتٗمًٞمؼ.
طمٙمٞم٧م ذم ذًمؽ قمـ ضمريٛمتٝمؿ ُمع أيمثر ُمـ قم٤ممل ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمٜم٤مهبلم ،واًمٞمقم يم٤مٟم٧م
ضمريٛمتٝمؿ ُمع اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل ،اًمذي ىمٞمؾ قمٜمف أٟمف :أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٙمٌ٤مر ،وُمـ إئٛم٦م
اعمت٘ملم اعمتٌحريـ ذم مجٞمع اعمٕم٤مرف ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اهلجري ،وًمٜمٌقهمف ًم٘مٌقه سم٤مإلُم٤مم اًمٙمٌػم
سمره٤من اًمديـ ،وؾمٌؼ سمٛمّمٜمٗم٤مشمف قمٍمه ،وشمًٌ٥م رومْمف ًمٚمت٘مٚمٞمد واًمتٕمّم٥م واجلٛمقد ،ذم اهت٤مُمف
سم٤مًمٙمٗمر ،وطم٤ميمٛمقه واوٓمٝمدوه واوٓمر إمم اًمؽمطم٤مل.
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ًم٘مد شمتٚمٛمذ قمكم يد اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين وٓزُمف وشمٕمٚمؿ قمغم يديف ،وًمٜمٌقهمف ٟم٤مل إقمج٤مب ؿمٞمخف
اسمـ طمجر ورىم٤مه وهق ـم٤مًم٥م ،وضمٕمٚمف ىم٤مرئً٤م ًمٚمٌخ٤مري ذم طمْمقر اًمًٚمٓم٤من ضم٘مٛمؼ ،وسمرع
اًمٌ٘م٤مقمل ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم ووم٤مق إىمران ،وسمٚمغ ُمٙم٤مٟم٦م يمٌػمة وُمٜمزًم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآن
واًمتٗمًػم وقمٚمؿ احلدي٨م واجلرح واًمتٕمديؾ ،ويم٤من ممـ يِمد إًمٞمف اًمرطم٤مل ًمًامع يمتٌف
وأؾم٤مٟمٞمده ،وىمد اقمؽمف ًمف ُمٕم٤مسوه وُمـ ضم٤مء سمٕمده سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واًمت٘مدم ،ىم٤مل اًمِمقيم٤مين:
"إٟمف ُمـ إئٛم٦م اعمت٘ملم اعمتٌحريـ ذم مجٞمع اعمٕم٤مرف ،وسمرع ذم مجٞمع اًمٕمٚمقم ووم٤مق إىمران
وشمّم٤مٟمٞمٗمف ؿم٤مهدة"
ووصٗمف اًمًٞمقـمل سم٠مٟمف" :اًمٕمالُم٦م اعمحدث احل٤مومظُ ،مٝمر وسمرع ذم اًمٗمٜمقن ودأب ذم احلدي٨م
ورطمؾ ،وًمف شمّم٤مٟمٞمػ طمًٜم٦م"
وىم٤مل ومٞمف داود إٟمٓم٤ميمل" :وطمٞمد زُم٤مٟمف ورئٞمس أىمراٟمف وواطمد قمٍمه وٟم٤مدرة دهره"
وىم٤مل قمٜمف اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم" :اعمحدث اعمٗمن اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ ،سمرع ومتٞمز وٟم٤مفمر،
وصٜمػ شمّم٤مٟمٞمػ قمديدة ُمـ أضمٚمٝم٤م اعمٜم٤مؾمٌ٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ،وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٘مد يم٤من ُمـ أقم٤مضمٞم٥م اًمدهر
وطمًٜم٤مشمف"
ويْمٞمػ جم٤مهد" :ظمٚمػ اإلُم٤مم اًمٌ٘م٤مقمل ُمّمٜمٗم٤مت يمثػمة ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم ،يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م
اًمتّمٜمٞمػ ذم اًمتٗمًػم واًمت٤مريخ واحلدي٨م واًم٘مراءات وإدب".
ختٞمؾ ُمٕمل ..قم٤ممل هبذه اًمّمٗم٤مت وهبذه اعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمٌػمة ذم دٟمٞم٤م اًمٕمٚمؿ ،مل يًٚمؿ ُمـ آوٓمٝم٤مد
واًمٕمدوان ،وشم٠مًمٞم٥م اًمٕم٤مُم٦م واحلٙم٤مم قمٚمٞمف ،واًمثقرة قمغم قمٚمٛم٦م وآرائف وُمٙم٤مٟمتف ،وم٘مد أٟمٙمر قمٚمٞمف
اًمٕمٚمامء اعم٘مٚمدون اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ،وأهمروا سمف اًمرؤؾم٤مء ومتٕمرض ًمالوٓمٝم٤مد،
وي٘مقل اسمـ اًمّمػمذم“ :وصٜمػ يمت٤م ًسم٤م ذم ُمٜم٤مؾمٌ٤مت اًم٘مرآن وم٘م٤مُمقا قمٚمٞمف وأرادوا إطمراق
اًمٙمت٤مب ،وشمٕمّم٥م قمٚمٞمف مج٤مقم٦م وأهمروا سمف إُمػم مترسمٖم٤م” ،ورُمقه سم٤مًمٙمٗمر وأىم٤مُمقا قمٚمٞمف دقمقى
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قمٜمد اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل ،ومٕمٙمػ قمغم يمت٤مسم٦م رؾم٤مًم٦م جيٞم٥م ومٞمٝم٤م قمغم أسم٤مـمٞمؾ ظمّمقُمف ،ويٗمٜمد
ادقم٤مءاهتؿ ويثٌ٧م ضمقاز اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمٙمت٤مسملم ،وم٤مىمتٜمع هب٤م اًم٘م٤ميض اًمزيٜمل سمـ ُمزهر ،ومٕمذره
وطمٙمؿ سم٢مؾمالُمف.
صمؿ يم٤مٟم٧م اعم١ماُمرة اًمٙمؼمى اًمتل شمٕمرض هل٤م ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًمْم٤مًم٦م ،سمًٌ٥م شم٠مًمٞمٗمف يمت٤مسملم ه٤مضمؿ
ومٞمٝمام اسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض ،وأٟمٙمر أىمقاهلام ذم قم٘مٞمدة آحت٤مد اًمّمقومٞم٦م ،وم٘مد ذيمرت اعمّم٤مدر
اًمت٤مرخيٞم٦م أٟمف ذم قم٤مم  874هـ ،يمت٥م رؾم٤مًم٦م ومٜمد ومٞمٝم٤م أىمقال قمٛمر سمـ اًمٗم٤مرض ،وشمتْمٛمـ احلٙمؿ
سمٗمً٘مف وشمٙمٗمػمه سمًٌ٥م ُم٤م ىم٤مًمف ذم ىمّمٞمدة اًمت٤مئٞم٦م اًمٙمؼمى ،وؾمٚمٛمٝم٤م إمم يم٤مشم٥م ه اًمًٚمٓم٤من
ىم٤ميتٌ٤مي.
وعم٤م قمٚمؿ اًمّمقومٞم٦م سمام طمدث ،اطمت٤مًمقا ًمالـمالع قمٚمٞمٝم٤م وومِمٚمقا ،وقمٜمدُم٤م قمٚمؿ اًمٌ٘م٤مقمل سمحٞمٚمتٝمؿ
أذن هلؿ سم٤مٓـمالع قمغم اًمرؾم٤مًم٦م واًمرد اًمٕمٚمٛمل قمٚمٞمٝم٤م ،وًمٙمٜمٝمؿ قمجزوا قمـ ذًمؽ ،ومٚمج٠موا
ًمٚمٛمٙمر واًمتآُمر ،وأًمٌقا قمٚمٞمف اًمٕمقام واحلٙم٤مم وُمٕمٔمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٓمٚمٌ٦م سم٤مجل٤مُمع إزهر،
واؿمتٕمؾ اجلق سم٤مًمٖمْم٥م قمغم اًمٌ٘م٤مقمل ،وشمزايدت اًمِم٤مئٕم٤مت واعم١ماُمرات ،ويم٤مدت خترج
ُمٔم٤مهرات اًمٕمقام ًمتح٤مس سمٞمتف ويٜمٌٝمقه ،وأقمرض ظمّمقُمف قمـ ضمداًمف ،وظمقومقا اًمٜم٤مس ُمٜمف،
وأه٤مضمقا أٟمّم٤مر اًمّمقومٞم٦م قمٚمٞمف وطمٙمٛمقا سم٢مهدار دُمف ،ودظمؾ قمٚمٞمف أطمدهؿ ُمرة ومقضمده وطمده،
ومامزال ييسمف سمٜمٕمٚمف قمغم رأؾمف ،طمتك أذف قمغم اًمتٚمػ ،وأصٞم٥م سمْمٞمؼ اًمتٜمٗمس ،وم٤مقمت٘مد
اًمٕم٤مُم٦م أن هذا ه اسمـ اًمٗم٤مرض وضمزاء شمٓم٤موًمف قمٚمٞمف.
هٙمذا يم٤من اخلالف ذم اًمٕمٚمؿ واًمرأي ،يًقىمٝمؿ ًمإلره٤مب وإراىم٦م اًمدُم٤مء واًميب واًمتٝمديد
واًمققمٞمد.
يم٤من اًمتٕمّم٥م ُيٕمٛمٞمٝمؿ ٓ قمـ احل٘مٞم٘م٦م وطمده٤م ،وإٟمام يٕمٛمٞمٝمؿ قمـ ظمِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمتزام
طمدوده ،وًمقٓ ؾمٓمقة اًم٘م٤مٟمقن ذم هذا اًمٕمٍمً ،مرأيٜم٤م أسمت٤مع ه١مٓء اًمّمقومٞم٦م قمغم ٟمٗمس هذا
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اعمٜمقال ،ي١مذون اًمٜم٤مس وييسمقن اًمٕمٚمامء ،وٓ يتقرقمقن قمـ ىمتؾ يمؾ ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ اًمرأي
واعمٕمت٘مد!.

لوارا يٌثطحىى؟
ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمؽمسمقي٦م ًمتخري٩م اًم٘م٤مدة ذم اجلامقم٤مت وإطمزاب واًمتٜمٔمٞمامت ،أن شمرسمك أشمٌ٤مقمٝم٤م
قمغم احلري٦م وآٟمٓمالق وإسمداء اًمرأي ،وقمرض آٟمٓمٌ٤مقم٤مت واًمتٕمٌػم قمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر ،ومتتٙمقن
ًمدهيؿ ؿمخّمٞمتٝمؿ اعمًت٘مٚم٦م ،اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمدراؾم٦م واًمت٠مُمؾ واإلدراك.
دقمف يتٙمٚمؿ وحي٤مور ويٕمؽمض ويٜم٘مد ،صمؿ رد قمٚمٞمف وأيمد ىمٜم٤مقم٤مشمؽ اًمتل إن يم٤مٟم٧م فم٤مهرة احلج٦م،
ىمقي٦م اًمدًمٞمؾ ،وم٢مهن٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ ؾمتٙمقن طمجتف واًمرأي اًمذي يٛمٞمؾ إًمٞمف.
صمؿ إي٤مك أن شمٜمتٝم٩م أؾمٚمقب اًم٘مٛمع واًمقأد وإًمٖم٤مء اًمذات ،وشم٘مديس إٟم٤م قمـ أن يٛمًٝم٤م ٟم٘مد أو
اقمؽماض ،طمتك خترج ىم٤مدة أؾمقي٤مء أىمقي٤مء ،يث٘مقن ذم أٟمٗمًٝمؿ ،وٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك اخلقف ،وٓ
يقضمد طم٤مضمز ذم اًمدٟمٞم٤م يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ ىمقل احلؼ اًمذي يٜمٓمؼ سمف ًمً٤مهنؿ ،ومٞمًٕمد هبؿ اًمقـمـ،
وشمًتٜمػم هبؿ إُم٦م.
يمثػما ذم وقء هذا اًمٗمٝمؿ ،ـمٌٞمٕم٦م إيمثري٦م اًمٖم٤مًمٌ٦م ُمـ ـمرق اًمتٞم٤مر اًمّمقذم وأؿمٞم٤مقمف،
أشم٠مُمؾ ً
ويمثػما ُم٤م يمٜم٧م أشمٕمج٥م ُمـ هذه اًمٜمٗمقس آهنزاُمٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م اعمٜمٌٓمح٦م ،اعمجردة ُمـ أي ٟمخقة
ً
ومه٦م وقمزيٛم٦م ،واًمتل أٟمتجتٝم٤م اًمّمقومٞم٦م آدقم٤مئٞم٦م ،ويمٜم٧م أٟمدهش ًمٚمٛمقاىمػ اًمتل ؾمٓمره٤م
اًمت٤مريخ ذم طمؼ اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ ،أُم٤مم اعمًتٕمٛمريـ أو اًمٔمٚمٛم٦م اًمٓمٖم٤مة ،ويمٞمػ أهنؿ يامًمئقن
اعمًتٕمٛمر ويقاًمقن اًمٔم٤ممل؟!
ث٤مرا ذم ٟمٗمز ،وخيتٚمط سمف وضمداين ،طمتك وىمٗم٧م قمغم طم٤مل رسمام ُيرضمع إًمٞمف ويٙمقن
يم٤من ذًمؽ ُُم ً
اًمًٌ٥م اعمٌ٤مذ ذم شمٙمقيـ هذه اًمٜمٗمقس اًمْمٕمٞمٗم٦م ،وختري٩م هذه اهلٛمؿ اهل٤مُمدة.
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وم٠مؾمٚمقب اًمؽمسمٞم٦م قمٜمد اًمّمقومٞم٦م يٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر ،واًمٕمالىم٦م سملم اًمِمٞمخ وُمريده ،قمالىم٦م ختٓم٧م
يمثػما ُمـ طمقاضمز اًمٓم٤مقم٦م ،ومل شمٕمد قمالىم٦م سملم ؿمٞمخ وُمريد ،وم٤مًمّمقومٞم٦م ذم سمٕمض رؤاه٤م
ً
وُمدارؾمٝم٤م وقم٘مٚمٞم٤مت أشمٌ٤مقمٝم٤م ،ضمٕمٚمقا ُمـ قمالىم٦م اًمِمٞمخ سم٤معمريد قمالىم٦م ىمدؾمٞم٦م ،وًمٞمً٧م قمالىم٦م
ؿمٞمخ ُيٕمٚمؿ و ُيّمحح ،و ُيرؿمد أشمٌ٤مقمف ًمٚمخػم واًمٗمالح ،ومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل:
(دمٚمس ضمٚمقس اًمّمالة قمٜمده ،وأن شمٗمٜمك ومٞمف ،وأٓ دمٚمس ومقق ؾمج٤مدشمف ،وأٓ شمتقو٠م سم٢مسمري٘مف،
وٓ شمتٙمئ قمغم قمٙم٤مزه ،واؾمٛمع إمم ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض إصٗمٞم٤مءُ :مـ ىم٤مل ًمِمٞمخف :مل؟ ٓ يٗمٚمح)!.
واحلؼ أن هذا ُمًخ ًمِمخّمٞم٦م اعمريد ،ومام يٓمٚم٥م ُمٜمف ،مل يامرؾمف أو ي٘مقم سمف أشمٌ٤مع إٟمٌٞم٤مء ذم
شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع أرومع اًمٜم٤مس ُم٘م٤مُم٤م وىمرسم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ه١مٓء اًمِمٞمقخ!.
وُمـ اًمٕمج٥م أن ُمٜمٝمؿ ُمـ ُيٜمزل اًمِمٞمقخ ُمٜمزًم٦م اإلًمف اخل٤مًمؼ اًمذي ٓ ذيؽ ًمف !.وىمد ىم٤مل
اًمِمٕمراينُ :مـ أذك سمِمٞمخف ؿمٞمخ آظمر ،وىمع ذم اًمنمك سم٤مهلل .وذم ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ :أن ُمـ أظمذ
اًمٓمريؼ قمغم همػم ؿمٞمخف يم٤من قمغم همػم ديـ!.
ً
ؿمٞمخ٤م ُمـ اًمِمٞمقخ ،صمؿ اقمؽمض قمٚمٞمف سم٘مٚمٌف ،وم٘مد ٟم٘مض
وذم اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦مُ :مـ صح٥م
قمٝمد اًمّمحٌ٦م ،ووضمٌ٧م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م.
سمؾ ختٓم٧م هذه اًمؽمسمٞم٦م اًمٕم٘مٞمٛم٦م طمدوده٤م اًمؽمسمقي٦م ،طمٞمٜمام قمٛمدت إمم إهدار يمراُم٦م اعمريد،
وؾمحؼ ؿمخّمٞمتف حت٧م طمذاء ؿمٞمخف ،وهق ُمـ ظمٓمؾ اًمدراويش وضمٝمٚمٝمؿ( ،ومام يروقمؽ إذ
ً
يمٌػما يٚمٕمؼ ٟمٕمؾ ـمٗمؾ صٖمػمُ ،م٤مزال يتٕمثر ذم ظمرائف ،ويتٚمٓمخ سمٜمج٤مؾم٦م سمقًمفٓ ،
شمٌٍم
ؿمٞمخ٤م ً
ًمٌمء ؾمقى أٟمف طمٗمٞمد ُمقٓه ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م ،ومٗمٞمف هه وومٞمف رسم٤مٟمٞمتف).
ًمٙمـ هؾ يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمّمػ هذه اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شمٜمتً٥م ًمٚمّمقومٞم٦م هبذا اًمقصػ؟
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و سمٕمٞمدً ا قمـ أهمراوٝم٤م ومٙمري٦م يم٤مٟم٧م أم روطمٞم٦م ،وم٢من أي شمرسمٞم٦م شم٘مقم قمغم إًمٖم٤مء اًمِمخّمٞم٦م حتدث
ُمذقمقرا يٛمٞمؾ إمم
ؿمخّم٤م اهنزاُم ًٞم٤م ؾمٚمٌ ًٞم٤م ظم٤مئ ًٗم٤م
اٟمتٙم٤مؾم٦م ذاشمٞمف ذم أقمامق ص٤مطمٌٝم٤م ،ومتخٚمؼ ُمٜمف
ً
ً
اًمدقم٦م وإيث٤مر اًمًالُم٦م ،طمتك وًمق يم٤من ذًمؽ قمغم طمً٤مب يمراُمتف وطمريتف وقمزة ٟمٗمًف.
وُمـ هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمن هذه اًمًٚمقيمٞم٤مت اجلٌ٤مٟم٦م ًمدى يمثػم ُمـ هذه اًمٓمرق وأشمٌ٤مقمٝم٤م ،وٓ
ٟمتٕمج٥م وٟمحـ ٟمراهؿ يقاًمقن اًمٓمٖم٤مة ،ويٛمٞمٚمقن عمـ يًتٕمٌدهؿ ويًتذهلؿ ،ويٗمرون ُمـ اجلٝم٤مد
واعمقاضمٝم٦م وخيقٟمقن أُمتٝمؿ وأوـم٤مهنؿٕ ،هنؿ شمرسمقا قمغم هذا اهلقان واخلذٓن.
إن إومً٤مح اعمج٤مل ًمٚمٕم٘مقل أن شمًتٗمن ،وًممراء أن خترج ،وًمٚمٜم٘مد أن يٕمؽمض ويٕمدل،
وًمٚمِمخّمٞم٤مت أن شمٕمؼم قمـ ذاهت٤م ،وضمقده٤م ،يٜمٌ٧م ُمٕم٤ممل اًم٘مٞم٤مدة وسمذوره٤م ذم اًمٜمٗمقس ،ومتخرج
أضمٞم٤مل طمرة ؿم٤مخم٦م ؾم٤مـمٕم٦م ٓ ،شمٕمٞمش ذم وـمـ ،إٓ وشمّمٌٖمف سمًٛمقه٤م وقمزه٤م وومخ٤مره٤م
قمزيزا ٓ يٜمٙمن سمًٝمقًم٦م ،وٓ شمٜم٤مل اهلزيٛم٦م روطمف،
طمرا
ً
وؿمٛمقظمٝم٤م ..ومٞمّمػم وـمٜم٤م ىمق ًي٤م ً
ُم٤مداُم٧م حتٞم٤م وشمرشمقي سم٤محلري٦م.
ًم٘مد ضم٤مًم٧م هذه اًمٓمرق واجلامقم٤مت اًمتل حتٛمؾ قمٜمقان اًمتّمقف زيٗم٤م ،ومٛمألت طمٞم٤مشمٜم٤م سم٤مخلراوم٦م
واًمٌدقم٦م وٟمًٌ٧م ًمٚمديـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف!.

الصىفيح الوجاهذج
إن اعمتّمقوم٦م اًم٘مدُم٤مء يم٤مٟمقا جم٤مهديـ ،سمؾ يم٤مٟمقا أيمثر اًمٜم٤مس شمٗم٤مٟمٞم ً٤م ذم ٟمٍمة احلؼ ،وسمٕمٞمد ًا قمـ
اًم٘مدُم٤مء ،وحتديد ًا ذم اًم٘مرون إظمػمة؛ ٟمجد ُمث ً
ال رائٕم٦م ذم اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ ًمّمقرة اًمّمقذم
احلؼ.
ي٘مقل إؾمت٤مذ اًمٜمدوي ( :هح ـمرومؽ ذم هذه اًم٘مرون إظمػمة  ،دمد ومٞمٝم٤م أُمث٤مل إُمػم قمٌد
اًم٘م٤مدر اجلزائري ،واًمِمٞمخ حمٛمد أمحد اًمًقداين ،وؾمٞمدي أمحد اًمنميػ اًمًٜمقد ،واًمًٞمد
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اإلُم٤مم أمحد اًمِمٝمٞمد اًمذي يم٤من ؿمٞمخ ـمري٘م٦م وزقمٞم ًام روطمٞم ً٤م ذم ضم٤مٟم٥م ،وجم٤مهد ًا وىم٤مئد ًا
وُمٜم٤مو ً
ال ذم ضم٤مٟم٥م آظمر).
صمؿ يتحدث اًمٜمدوي قمـ أمهٞم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م ،وومْمٚمٝم٤م ذم طمريم٤مت اجلٝم٤مد واًمٙمٗم٤مح ومٞم٘مقل:
(وذًمؽ هق اًمن ومٞمام ٟمرى ُمـ وضمقد ؿمخّمٞم٦م ومذة ىمقي٦م ،قمغم رأس يمؾ طمريم٦م ًمٚمجٝم٤مد
واًمٙمٗم٤محٟ ،مٗمخ٧م ذم اعمج٤مهديـ روح احلامؾم٦م و اًمٞم٘ملم ،ومحٚم٧م هذه اًمنمارة إمم صدور
اعم١مُمٜملم أظمريـ ،طمتك ؿم٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٤مة اهلدوء واًمٜمٕمٞمؿ واًمؽمف وأصٌحقا ٓ يٓمٞم٘مقهن٤م،
وه٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٝم٤مدة واجلٝم٤مد ،واًمٌٓمقًم٦م واًمتْمحٞم٦م ،وقمزت قمٚمٞمٝمؿ احلٞم٤مة يمام قمز قمغم
همػمهؿ اعمقت ،وذًمؽ هق اًمٜمٛمقذج اًمٙمريؿ اعمٗم٘مقد ،واإلُم٤مم اعمٜمِمقد اعم٘مّمقد اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف
إىمٌ٤مل ذم ىمقًمف ( :إن اإلُم٤مم احلؼ وإُم٤مم اًمٕمٍم ،هق ُمـ يٌٕم٨م ومٞمؽ اعم٘م٧م واًمٙمراهٞم٦م ًمٚمح٤مض
واعمقضمقد ،يريؽ وضمف احلٌٞم٥م ذم ُمرآة اعمقت ومٞمٜمٖمص قمٚمٞمؽ احلٞم٤مة ،ويٌٕم٨م ومٞمؽ اًمِمٕمقر
سم٤مخلً٤مرة  ،ومٞمٌٕمثؽ سمٕمث ً٤م ضمديد ًا ويًـ طمديدك سم٤مًمٗم٘مر  ،ومتّمٌح ؾمٞمٗم ً٤م سمت٤مر ًا ٓ يٌ٘مل وٓ يذر)
وُمـ قمج٥م أٟمؽ شمرى سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ي١ميمدون دو ًُم٤م إذا ُم٤م ٓطم٧م يمٚمٛم٦م اجلٝم٤مد ومٞم٘مقًمقن :إن
ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس هق اجلٝم٤مد إيمؼم ،وهق يمالم ٓؿمؽ قمغم صقابٟٕ ،مف اجلٝم٤مد إؿمد
وإصٕم٥م وإدوم ،وهق ضمٝم٤مد سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ذم اًمٞمن ورم اًمٕمن ،و هق ضمٝم٤مد يًتدقمك
أن يٙمقن اإلٟمً٤من ي٘م ًٔم٤م دائام ،قم٤معم٤م سمٛمقاـمـ اًمْمٕمػ و أؾم٤مًمٞم٥م اًمِمٞمٓم٤من ،و سمدون هذا اجلٝم٤مد
اًمذى يزيمك اًمٜمٗمس و يٓمٝمر اًم٘مٚم٥م ،يٗم٘مد اعمرء ؿمخّمٞمتف ،و شمزول ُمٜم٤مقمتف و ُم٘م٤موُمتف ٕى
قمدوان ُمـ ٟمقع آظمر.
وسم٤مًمٜمٔمر ذم طمٞم٤مة اًمّمقومٞم٦م إوائؾٟ ،مراهؿ ي٘مرون هذا اًمٙمالم ويٜمٓم٘مقن سمف ،وًمٙمٜمٝمؿ مل يؽميمقا
أسمدً ا ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر وُم٘م٤موُم٦م اًمٔمٚمٛم٦م ،ومل يتخذوا هذا اًمٙمالم وؾمٞمٚم٦م ًمؽمك ضمٝم٤مد اًمٕمدو ،وم٘مد
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روت ًمٜم٤م يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ ىمديام و طمديث٤م ،أُمثٚم٦م رائٕم٦م ،و صٗمح٤مت ُمْمٞمئ٦م ُمـ ضمٝم٤مد
اًمّمقومٞم٦م ٕقمداء اًمديـ وإُم٦م ،ومجٛمٕمقا سمذًمؽ سملم ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس و ضمٝم٤مد أقمداء اهلل.
ظم٤مص٤م ذم يمت٤مسمف " صٗم٦م اًمّمٗمقة " ًمٚمزه٤مد و اًمّمقومٞم٦م إوائؾ اًمذيـ
و يٗمرد اسمـ اجلقزي ومّمال ً
راسمٓمقا ذم اًمٕمقاصؿ و اًمثٖمقر ُمـ أُمث٤مل أمحد سمـ قم٤مصؿ إٟمٓم٤ميمك ،و أسمك يقؾمػ اًمٖمًقمم،
وأسمك إؾمح٤مق اًمٗمزارى ،و قمٞمًك سمـ أسمك إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمك ،و يقؾمػ سمـ أؾمٌ٤مط ،و أسمك
ُمٕم٤موي٦م سمـ إؾمقد.
و يؽمضمؿ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم " شم٤مريخ سمٖمداد " ًمٕمٌد اهلل سمـ اعمٌ٤مرك ومٞم٘مقل ":و يم٤من ُمـ
اًمرسم٤مٟمٞملم ذم اًمٕمٚمؿ و ُمـ اعمذيمقريـ سم٤مًمزهد ،ظمرج ُمـ سمٖمداد يريد اعمّمٞمّم٦م (صمٖمر ُمـ صمٖمقر
اًمروم) ومّمحٌف اًمّمقومٞم٦م " ...
و يٕمد إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ إُم٤مم اعمتّمقوملم ،يذيمره اسمـ قمً٤ميمر ذم " شم٤مريخ دُمِمؼ " ومٞم٘مقل" :
وم٤مرؾم٤م ؿمج٤م ًقم٤م و ُم٘م٤مشمال سم٤مؾمال ،راسمط ذم اًمثٖمقر ،و ظم٤مض اعمٕم٤مرك قمغم اًمٌٞمزٟمٓمٞملم اًمٕمدو
يم٤من ً
اًمرئٞمز ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م "
ويروى اسمـ اًمٕمديؿ ذم يمت٤مسمف " سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م " أٟمف ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري
دمٛمع اًمّمقومٞم٦م ُمـ يمؾ صقب ذم صمٖمقر اًمِم٤مم ،إذ وومدوا إمم هذه اًمثٖمقر ضمٝم٤مدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
ًمٚمقىمقف ذم وضمف اًمٌٞمزٟمٓمٞملم ،و أؿمٝمرهؿ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘محٓمٌل اًمّمقذم ،و أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إ ّسم٤مر،
و أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمٚمٓمك اًمّمقذم اًمذى صح٥م اجلٜمٞمد اًمٌٖمدادي "
و ُمـ ضمٚمٞمؾ أقمامل اًمّمقومٞم٦م و آصم٤مرهؿ احلًٜم٦م ،أن اعمٚمقك و إُمراء ُمتك ىمّمدوا ًمٚمجٝم٤مد ،يم٤من
ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م حيروقن أشمٌ٤مقمٝمؿ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم رد اًمٕمدوان ،ويم٤من ه١مٓء اعمريدون
يً٤مرقمقن سمذًمؽ.
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ومٗمل ُمٍم يًٓمر ًمٜم٤م اًمِمٞمخ أسمق احلًـ اًمِم٤مذزم ت  656هـ ُمث٤مٓ رائٕم٤م قمـ ُم٘م٤موُم٦م اًمّمقومٞم٦م
ًمٚمٖمزاة ،و شمذيمر يمت٥م اًمت٤مريخ ُمِم٤مريمتف ذم ُمٕمريم٦م اعمٜمّمقرة ود اًمّمٚمٞمٌٞملم ؾمٜم٦م  647ه٩م و
ىمد اًمتػ طمقًمف أشمٌ٤مقمف.
و ُمـ أسمرز شمالُمٞمذ اًمِم٤مذزم أسمق اًمٕمٌ٤مس اعمرؾمك ت 685هـ ىم٤مل قمٜمف اسمـ شمٖمرى سمردى ذم "
اًمٜمجقم اًمزاهرة ذم أظمٌ٤مر ُمٍم و اًم٘م٤مهرة "  " :اإلُم٤مم اًمٕم٤مرف ىمٓم٥م زُم٤مٟمف  ...و يم٤من ُمـ مجٚم٦م
اًمِمٝمقد سم٤مًمثٖمر " ...
يمام اشمًؿ اًمٕمٍم إيقيب سم٤مٟمتِم٤مر اًمّمقومٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سملم اًمٌٞم٧م اًمزٟمٙمك
وإيقيب و سملم رضم٤مٓت اًمتّمقف ،واختذوا ُمٜمٝمؿ ظمػم ؾمٜمد ذم طمروهبؿ ُمع اًمّمٚمٞمٌٞملم و يم٤من
ٟمقر اًمديـ حمٛمقد ُحيي ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م قمٜمده ،و يم٤من ي٘مقل قمٜمٝمؿ  ":ه١مٓء ضمٜمد اهلل،
وسمدقم٤مئٝمؿ ٟمٜمتٍم قمغم إقمداء ".
اًمر ُسمط و واخلقاٟمؼ
 وىمد ؾم٤مر صالح اًمديـ إيقيب قمغم اًمدرب ٟمٗمًف ،ومزاد ُمـ إٟمِم٤مء ُواًمزواي٤م ،و ضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م ُمدارس قمًٙمري٦م و شمرسمقي٦م ،و ي١ميمد " اسمـ اًمقردى " ت 749ه٩م ذم
شم٤مرخيف طمْمقر ُمِم٤ميخ اًمّمقومٞم٦م ومتح اًم٘مدس و ي٘مقل " ؿمٝمد ومتحف يمثػم ُمـ أرسم٤مب ِ
اخلرق
ٌ
واًمزهد و اًمٕمٚمامء ذم ُمٍم و اًمِم٤مم سمحٞم٨م مل يتخٚمػ ُمٜمٝمؿ أطمد ".
وم٢مذا ادمٝمٜم٤م ٟمحق اعمٖمربٟ ،مجد أن دوًم٦م اعمراسمٓملم ،اًمتل ُمٜمِم١مه٤م رسم٤مط أىم٤مُمف أطمد اًمزه٤مد ذم حمؾ
ٍ
ٟم٤مء ُمـ اًمّمحراء ،وم٘مّمده مجقع همٗمػمة ُمـ اًمٜم٤مس و ُمٜمٝمؿ "يقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم " اًمذى أصٌح
رئٞمً٤م ًمدوًم٦م اعمراسمٓملم ومٞمام سمٕمد ،و هق ص٤مطم٥م ُمقىمٕم٦م " اًمزٓىم٦م " اًمتل اٟمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم
ً
اإلومرٟم٩م.
و ىمد ظمٚمػ اعمراسمٓمقن اعمقطمدون و ُم١مؾمس دوًمتٝمؿ " اعمٝمدى سمـ شمقُمرت " ت  524ه٩م،
ويم٤من ىمد رطمؾ إمم اعمنمق ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ و حيٙمك أٟمف ًم٘مك أسم٤م طم٤مُمد اًمٖمزازم رم اًمِم٤مم و يّمٗمف
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" اسمـ ظمٚمٙم٤من " ذم" وومٞم٤مت إقمٞم٤من " سم٠مٟمف يم٤من ورقم٤م ٟم٤مؾمٙم٤م ؿمج٤م ًقم٤م خمِمقؿمٜمً٤م ٓ يّمحٌف ُمـ
ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م إٓ قمّم٤م و ريمقة ."....
 يمذًمؽ يم٤من إُمػم قمٌد اًم٘م٤مدر اجلزائري  1885م اًمذى يٕمتؼم ؿمٞمخ اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمٍماحلدي٨م ،ومْمال قمـ يمقٟمف ُمـ يمٌ٤مر صقومٞم٦م قمٍمه.
وهذا ٓ ؿمؽ شم٤مريخ قمٔمٞمؿ إذا ٟمٔمرت إًمٞمف وشم٠مُمٚمتف ،وضمدت اًمتّمقف وأىمٓم٤مسمف ،ؿمٕمٚم٦م ًمٚمجٝم٤مد
واًمدوم٤مع قمـ محك اًمديـ وإُم٦م ،وهق قمٙمس ذًمؽ اًمٓمريؼ اًمًٚمٌل اعمٜمٌٓمح ،اًمذي فمٝمر سمف ىمقم
يزقمٛمقن اٟمتً٤مهبؿ ًمٚمّمقومٞم٦م ،وُم٤م هؿ ُمٜمٝم٤م ذم رء.

وٓ ٟمٜمًك اًمًٜمقؾمٞم٦م اًمتل مح٧م اًمِمامل اإلومري٘مل ُمـ اعمًتٕمٛمريـ ُمدة مخً٦م ىمرون،
يم٤مٟم٧م طمريم٦م صقومٞم٦م جم٤مهدةٟ ،مِم٠مت وشمرقمرقم٧م ذم ًمٞمٌٞم٤م ،وُمـ أسمٜم٤مئٝم٤م يم٤من إؾمد
اهلّمقر قمٛمر اعمخت٤مر ريض اهلل قمٜمف ،اًمذي أىمض ُمْم٤مضمع آؾمتٕمامر اإليٓم٤مزم ،وسمٌد
ؿمٛمٚمٝمؿ وأضمٝمد ـم٤مىمتٝمؿ طمتك ٟم٤مل اًمِمٝم٤مدة.
ويمذًمؽ اًمِمٞمخ ؿم٤مُمؾ اًمٜم٘مِمٌٜمدي اًمذي دوخ روؾمٞم٤م اًم٘مٞمٍمي٦م ،وحمٛمد سمـ قمٌداهلل
طمًـ ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًمّم٤محل َّٞم٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م و«ىم٤مئد ضمٞمش اًمدراويشش :اًمذي طم٤مرب
اًمٓمٚمٞم٤من واإلٟمجٚمٞمز ىمراسم٦م قمنميـ قم٤م ًُم٤م ،طمٞمٜمام سمدأوا يٌنمون سم٤معمًٞمحٞم٦م ،وم٠مقمٚمـ
اجلٝم٤مد قم٤مم  ،1899وسمدأت أومم ُمٕم٤مريمف ُمع اًم٘مقات اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م وهزُمٝم٤م قمدَّ ة
هزائؿ ،مم٤م ضمٕمؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م دمٜمح ًمٚمًٚمؿ واشمٗم٤مىمٞم٦م ًمقىمػ إـمالق اًمٜم٤مر قم٤مم 1905
اؾمتٛمرت ؾمٜمتلم ،ومل شمٗمز سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٠مي٦م ُمٕمريم٦م ُمٜمذ  1901وطمتك  ،1905ويم٤مٟمقا
يٚم٘مٌقٟمف يٚم٘مٌف سمـ «اعمال اعمجٜمقنش ويم٤من ضمٞمِمف ُمٕمرووم٤م سم٤مؾمؿ «ضمٞمش اًمدراويشش
ويمذًمؽ دوًمتف« :دوًم٦م اًمدراويشش.
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يمام يم٤مٟم٧م اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل اًمٜمقاة إومم اًمتل شم٠مؾمً٧م ُمٜمٝم٤م ضمٞمقش
اًمٕمثامٟمٞملم اًمذيـ اطمؽمومقا اًم٘مت٤مل ُمرسمقـم٤م سمذيمر اهلل واًمروح اًمّمقومٞم٦م اًمٗمدائٞم٦م
وم٤مٟمٓمٚم٘مقا ُمـ سم١مرهتؿ اًمْمٞم٘م٦م إمم آوم٤مق اًمدٟمٞم٤م هيددون اًمٕم٤ممل يمٚمف.
ويم٤من ذم اًمًقدان طمريم٦م اعمٝمدي اًمتل هدُم٧م يمؼمي٤مء اٟمجٚمؽما ،وهزُمتٝم٤م ذم ُمقاىمع
اجلزائري اًمذي ىم٤موم آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز ذم
يمثػمة ،يم٤من هٜم٤مك إُمػم قمٌد اًم٘م٤مدر
ّ
اجلزائر ـمٞمٚم٦م  17قم٤م ًُم٤م ،وإُمػم قمٌد اًمٙمريؿ اخلٓم٤ميب أُمػم دوًم٦م اًمريػ سم٤معمٖمرب
اًمذي ىم٤موم آؾمتٕمامر اًمٗمرٟمز واإلؾمٌ٤مين ،وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ ؿمٞمقخ اعمج٤مهديـ
يم٤مُٕمػم قمثامن سمـ ومقديق واًمِمٞمخ ُم٤مء اًمٕمٞمٜملم ،اًمذي ىم٤موم آؾمتٕمامر ذم ُمقريت٤مٟمٞم٤م،
يمٚمٝمؿ يم٤مٟمقا صقومٞم٦م ،ي٘مقم ُمٜمٝمجٝمؿ قمغم آقمتدال واًمٗمٝمؿ احل٘مٞم٘مل اخل٤مًمص
ًمإلؾمالم ،سمٕمٞمدً ا قمـ ًمقصم٦م اًمٌدع وٟمقازع اخلراوم٦م ..وُمـ صمؿ يم٤من ٓسمد ًمالؾمتٕمامر أن
يٚمٕم٥م يٌده اعم٤ميمرة ًمٞمٗمًد هذا اًمٓمريؼ اًمذي خيرج هذه اًمٕم٘مٌ٤مت اًمتل شمٕمقق
ـمري٘مف وحتٓمؿ هم٤مي٤مشمف ،ومٕمٛمؾ قمغم همزو اًمتّمقف وحتقيؾ ُمً٤مره ،قمؼم ؿمٞمقخ
اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م اعمٜمٌٓمحلم اعمامًمئلم ًمٚمًالـملم اًمٓم٤مئٕملم ًمٚمٛمًتٌديـ واعمحتٚملم.

الصىفيح واالستعوار
إن ًمٚمت٤مريخ ُمقاىمػ ٓ يٛمٙمـ إمه٤مهل٤م أُم٤مم ـمٛمس اًمّمقومٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م اخل٤مئٜم٦مً ،مذروة ؾمٜم٤مم
اإلؾمالم ،واؾمتٌداهل٤م سمٜمزقم٤مت اؾمتًالُمٞم٦م حمٌٓم٦م ًمٚمٜم٤مس ،وىمٗم٧م طم٤مئط صد داظمكم ،وينت
ًمٚمٛمًتٕمٛمر اؾمتٞمالءه قمغم سمالد اعمًٚمٛملم.
ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٜمًك اًمت٤مريخ أن سمٕمض ىم٤مدة اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍم ،طمٞمٜمام وصٚم٧م احلٛمٚم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م
قمغم أسمقاب اًم٘م٤مهرة ،ووضم٥م قمغم اجلٛمٞمع اجلٝم٤مد يمٗمرض قملم ًمرد اعمًتٕمٛمر ،ىم٤مُمقا سمجٛمع
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اًمٜم٤مس داظمؾ إزهرً ،مٞمتٚمقا يمؾ ُمٜمٝمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري ،وىمٌٚمٝم٤م قمٜمدُم٤م يم٤من اإلومرٟم٩م يٖمػمون
قمغم اعمٜمّمقرة ذم ُمٍم ؾمٜم٦م (647هـ) شمٜم٤مدى اًمّمقومٞمقن ًمٞم٘مرؤوا اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي٦م! صمؿ دم٤مدًمقا
ذم يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء واًمٕمدو قمغم إسمقاب.
وي٘مٞمٜمً٤م ًمق طميهؿ ص٤مطم٥م إطم٤مدي٨م اًمتل يتٚمقهن٤م – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟٕ -مٙمر قمٚمٞمٝمؿ
هذا اًمٗمٕمؾ أؿمد إٟمٙم٤مرً ،متخ٤مذهلؿ وختٚمٗمٝمؿ قمـ اجلٝم٤مد وومرارهؿ يقم اًمزطمػ ،وم٘مد هؿ صغم
ّ
وظمذل
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن حيرق سمٞمقت ىمقم سم٤مًمٜم٤مر ًمؽميمٝمؿ صالة اجلامقم٦م ،ومٙمٞمػ سمٛمـ خت٤مذل
اًمٜم٤مس قمـ اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م ؟!
وهؾ يٜمًك اًمت٤مريخ أن اًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م اًمتٞمج٤مٟمٞم٦م اجلزائري٦م ،يم٤مٟم٧م شمقضمف ُمـ اعمخ٤مسمرات
اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمٌ٤مذة ،ومٙم٤مٟم٧م إطمدى قمٛمٞمالهتؿ زوضم٦م ًمِمٞمخ ُمـ ؿمٞمقخ اًمتٞمج٤مٟمٞم٦م ،وعم٤م ُم٤مت
شمزوضم٧م أظم٤مه سمٕمده ،وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اقمؽماوم٤م سمٙمراُم٤مهت٤م "زوضم٦م اًمًٞمديـ" ،وهلذا يم٤من أشمٌ٤مع
اًمتٞمج٤مٟمٞم٦م حيٛمٚمقن اًمؽماب اًمذي متٌم قمٚمٞمف ؾمٞمدهتؿ قمٛمٞمٚم٦م اعمخ٤مسمراتً ،مٙمل يتٞمٛمٛمقا سمف،
وٟم٤مًم٧م شمٚمؽ اًمًٞمدة وؾم٤مم اًمنمف ُمـ ومرٟمً٤م ،اقمؽماوم٤م سمخدُم٤مهت٤م هلؿ ،يمام سطمقا سم٠مهن٤م" :
يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ قمغم دمٜمٞمد ُمريديـ حي٤مرسمقن ذم ؾمٌٞمؾ ومرٟمً٤م ،يم٠مهنؿ سمٜمٞم٤من ُمرصقص "
اًمٖمْم٥م هلل أول ُمدارج اجلٝم٤مد ،وم٤معمًٚمؿ اًمذي يٖمْم٥م هلل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمدُم٤م شمٜمتٝمؽ طمرُم٦م ُمـ
طمرُم٤مشمف ،يٗمًح ًمٜمٗمًف اًمٓمريؼ إلٟمٙم٤مر هذا اعمٜمٙمر ،وُمـ ُمراشمٌف ضمٝم٤مد أقمداء اًمديـ سم٤مًمٜمٗمس
واعم٤مل ،وُمـ مل يٖمْم٥م ُمـ ومٕمؾ شمٜمتٝمؽ ومٞمف طمرُم٦م ُمـ طمرُم٤مت اهلل ،ومٙمٞمػ ؾمٞمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ
إٟمٙم٤مره٤م؟ ويمٞمػ ؾمٞمٜمت٘مؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف ممـ دمرأ قمٚمٞمف ؟
يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٖمْم٥مً ،مٙمٜمف ٓ يٖمْم٥م ًمٜمٗمًف ،سمؾ يم٤من يٖمْم٥م ًمٖمْم٥م رب
اًمٕم٤معملم ،ومٗمل اًمٌخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤ملُ( :م٤م ظمػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ سملم أُمريـ إٓ اظمت٤مر أينمه٤م ُم٤م مل ي٠مصمؿ ،وم٢مذا يم٤من اإلصمؿ يم٤من أسمٕمدمه٤م ُمٜمف ،واهلل ُم٤م اٟمت٘مؿ
ًمٜمٗمًف ذم رء ي١مشمك إًمٞمف ىمط طمتك شمٜمتٝمؽ طمرُم٤مت اهلل ومٞمٜمت٘مؿ هلل ) .
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ًم٘مد يم٤من اًمٖمْم٥م ُمًٚمٙم٤م وؾمٚمقيم٤م ُمْمٌقـم٤م سمْمقاسمط اىمتداء سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،
وًمٙمـ اًمّمقومٞم٦م سمام ي٠مظمذوٟمف قمـ ؿمٞمقظمٝمؿ ،يٜمٗمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ هذا آىمتداء ،سمؾ يٗمؽمون
سمدقمقى أن يمؾ رء ُمـ ومٕمؾ اهلل ،ويٕمتؼمون اًمٖمْم٥م قمغم آطمتالل وآؾمتٕمامر واهمتّم٤مب
اًمٜمً٤مء ،وىمتؾ اًمٜم٤مس ذم اًمٓمرىم٤مت اقمؽماو٤م قمغم اهلل.
سمؾ إن سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ُشم ٗمن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،سمتٗمًػمات ًمٞمس هل٤م أصؾ ذم اًمديـ،
سمؾ شمٙم٤مد ُخترج اجلٝم٤مد ود إقمداء ُمـ مجٚم٦م إقمامل اعمنموقم٦م ذم اًمديـ ،ومْمال قمـ يمقٟمف ذروة
ؾمٜم٤مم اإلؾمالم.
ومٗمل يمت٤مب " قمقارف اعمٕم٤مرف ٕيب طمٗمص اًمًٝمروردي "  -وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع قمغم ه٤مُمش
ِ
ؼموا َو َص٤مسمِ ُروا َو َراسمِ ُٓمقا َوا َّشم ُ٘مقا
اإلطمٞم٤مء – ٟمجد ومٞمٝم٤م شمٗمًػما ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم " َي٤م َأ ُّ َهي٤م ا ًَّمذي َـ آ َُمٜمُقا ْ
اص ِ ُ
اهللََّ ًَم َٕم َّٚم ُٙم ْؿ ُشم ْٗمٚمِ ُح َ
قن " وم٘مٞمؾ – يمذسم٤م واومؽماء  " : -مل يٙمـ ذم زُمـ رؾمقل اهلل – صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -همزو يرسمط ومٞمف اخلٞمؾ ،وًمٙمٜمف اٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة ،وم٤مًمرسم٤مط جلٝم٤مد اًمٜمٗمس،
واعم٘مٞمؿ ذم اًمرسم٤مط جم٤مهد ًمٜمٗمًف!
ويمثػما ُم٤م يرددون ذم جم٤مًمًٝمؿ طمديث٤م ُمٙمذوسم٤م ٟمّمف " رضمٕمٜم٤م ُمـ اجلٝم٤مد إصٖمر إمم اجلٝم٤مد
ً
إيمؼم " اًمذي ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م " وأُم٤م احلدي٨م اًمذي يرويف سمٕمْمٝمؿ – وذيمره – ومال
أصؾ ًمف ،ومل يروه أطمد ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م سم٠مىمقال اًمٜمٌل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وأومٕم٤مًمف " .
وهلذا ومٕمالىم٦م اًمّمقومٞم٦م سم٤مٓؾمتٕمامرً ،مٞمً٧م إٓ شمقـمئ٦م ودقمام ُمتٌ٤مدٓ وإقم٤مٟم٦م – سمققمل أو سمٖمػم
وقمل ٕ -هداف أقمداء إُم٦م ،ويٕمٛمٚمقن قمغم إطمٞم٤مئٝم٤م ومتقيٚمٝم٤م وُمً٤مقمدهت٤م سمٙم٤موم٦م اًمًٌؾ.
وُم٤م ومٕمٚمف آطمتالل إُمريٙمل ذم اًمٕمراقُ ،مـ ُمً٤مٟمدة ًمٚمٓمرق اًمّمقومٞم٦مً ،متِمٙمٞمؾ طمريم٤مت
صقومٞم٦م ذم دي٤مزم ويمريمقك وهمػمه٤م ُمـ اعمدن اًمٕمراىمٞم٦م ،ودقمٛمٝم٤م سمٙمؾ اًمًٌؾ ًمتحؾ حمٚمٝم٤م ذم
حم٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ اًمً٤مقملم ًمٓمرد آطمتالل ،خلػم دًمٞمؾ قمغم رو٤م شم٤مم قمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ أقمداء
اإلؾمالم !
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إن ومٙمرة اًمّمقومٞم٦م اًمتل ٟمج٤مهبٝم٤م وٟمرومْمٝم٤م شم٘مقم ذم إؾم٤مس قمغم ومٙمرة اًمٗمٜم٤مء ،اًمتل شمدقمق إمم
ُمٕم٤مين اخلٛمقل واًمًٙمقن ،واًمتالر وقمدم اًمذيمر واًمٌٕمد قمـ اًمِمٝمرة ،واًمٌٕمد قمـ اًمتٜم٤مومس
واعمٜم٤مومً٦م ذم أُمقر احلٞم٤مة.
ًم٘مد أطمٞمقا ُمٕم٤من ؾمٚمٌٞم٦م وطمقروا سمٕمد اعمٗمرداتً ،مٌٕم٨م ـم٤مىم٦م آؾمتًالل وىمٌقل اعمٝم٤مٟم٦م
وآٟمٌٓم٤مح واهلزيٛم٦م واًمرو٤م سم٤مًمٔمٚمؿ وشمِمجٞمع اًم٘مٝمر وآؾمتٌداد ،وهل ُمٕم٤من همريٌ٦م ًمٞمً٧م ُمـ
اإلؾمالم ذم رءً ،م٘مد أطمٞمقه٤م ودقمقا إًمٞمٝم٤م ،وطم٤موًمقا ضم٤مهديـ أن يٕمٚمٜمقا ًمٚمدٟمٞم٤م أهن٤م ٟمٌض
اإلؾمالم ،واإلؾمالم ُمٜمٝم٤م سمريء.
يم٤من هذا حت٧م ُمّمٓمٚمح اًمرو٤م ،أُم٤م ُمّمٓمٚمح اًمٗم٘مر ،ومٙم٤من ؾمٌٞمال أرادوا ُمٜمف رومض اعم٤مل احلالل
واًمتٛمتع سمام أطمؾ اهلل ،وهجر يمؾ ؾمٌٞمؾ إلصالح احلٞم٤مةً ،مٞمٙمقن اإلؾمالم ُمدقم٤مة إمم اجلٝمؾ
واًمتخٚمػ واًمؽماضمع ،ذم اًمقىم٧م اًمذي يت٘مدم ومٞمف أقمداؤه ًمٚمٜمٝمقض سم٤محلٞم٤مة وأـمقاره٤م.
وهل اعمٕم٤مين اًمتل ومٝمٛمقُمٝم٤م ومٝمام ظم٤مـمئ٤م ،وأوًمقه٤م سمام ٓ يريض اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف اًمٙمريؿ
و ٓ ؿمؽ أٟمٜم٤م هٜم٤م ؾمٜمدرك ُمـ ظمالل ُم٤م ٟم٘مرأ ُمـ هذا آٟمحراف ذم ـمريؼ اًمّمقومٞم٦م ،يمؿ يم٤مٟمقا
قمقٟم٤م وؾمٜمدً ا ًمالؾمتٕمامر ذم اطمتالل سمالدٟم٤م وهن٥م صمرواشمٜم٤م ،سمؾ يم٤من هلؿ اهلؿ إيمؼم ذم شمثٌٞمط
اعمج٤مهديـ وشمٕمٓمٞمؾ يمٗم٤مطمٝمؿ ود اعمًتٕمٛمريـ.
ي٘مقل أطمد اًمٌ٤مطمثلم:
"وسمٛمراضمٕم٦م شم٤مريخ اًمّمقومٞملم ذم اجلزائر وشمقٟمس واًمًقدان واهلٜمد إسم٤من احلروب اًمتل ؾمٛمٞم٧م
سم٤محلروب آؾمتٕمامري٦مٟ ،مجد آصم٤مر شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م واوح٦م ذم ُمً٤ممه٦م اًمّمقومٞملم سمِمٙمؾ ُمتٕمٛمد،
ذم شمٙمريس اًمقضمقد آؾمتٕمامري وُمً٤مقمدشمف سمقضمقه قمدة ،وشمدضملم اًمٜم٤مس ًمٚمخْمقع ًمف
وختذيؾ يمؾ ُمًٚمؿ يٓم٤مًم٥م سم٤مجلٝم٤مد عم٘م٤موُمتٝمؿ أو إلظمراضمٝمؿ .
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ومل يٙمـ هذا اخلٜمقع ًمٚمٛمًتٕمٛمر وظمدُم٦م أهداومف ،قمـ ىمٜم٤مقم٦م أو هقى ًمٌٕمض اًمِمٞمقخ ًمتٚمؽ
اًمٓمرق ومحً٥م ،سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م هلؿ يم٤من قم٘مٞمدة ومٙمري٦م وؾمٚمقيمٞم٦م ،ويٕمتؼموهن٤م
ُمـ اًمتديـ ،ويٚمزُمقن أشمٌ٤مقمٝمؿ هب٤م سم٠من يٓمٞمٕمقا ىم٤مدهتؿ أو ُمـ ُؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ ُ -مٝمام يم٤مٟم٧م دي٤مٟمتٝمؿ
أو أومٕم٤مهلؿ  -ويٕمتؼمون اخلروج قمٚمٞمٝمؿ أو اًمدقمقة عم٘م٤موُمتٝمؿ ظمروضم٤م قمـ ؾمٚمٓم٤من اهلل !!.
ويذيمر ذم هذا اعم٘م٤مم ىمقل أطمد ىم٤مدة اعمًتٕمٛمريـ اًمٗمرٟمًٞملم ذم إومري٘مٞم٤م شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اعم١معم٦م "
"ًم٘مد اوٓمر طمٙم٤مُمٜم٤م اإلداريقن وضمٜمقدٟم٤م ذم إومري٘مٞم٤م ،إمم شمٜمِمٞمط دقمقة اًمٓمرق اًمديٜمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م أـمقع ًمٚمًٚمٓم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ،وأيمثر شمٗمٝم ًام واٟمتٔم٤مُم ً٤م ُمـ اًمٓمرق اًمقصمٜمٞم٦م اًمتل
شمٕمرف سم٤مؾمؿ سمٞمٚمٞمدو وه٤مضمقن ،أو ُمـ سمٕمض يمٌ٤مر اًمٙمٝم٤من أو اًمًحرة اًمًقد.
واجلؼميت رمحف اهلل يًجؾ ُم٤م ومٕمٚمف ٟم٤مسمٚمٞمقن قمٜمدُم٤م دظمؾ ُمٍم " :وومٞمٝم٤م ( أي ؾمٜم٦م 1213هـ ذم
رسمٞمع إول )  :ؾم٠مل ص٤مري اًمٕمًٙمر قمـ اعمقًمد اًمٜمٌقي ،وعم٤مذا مل يٕمٛمٚمقه يمٕم٤مدهتؿ ،وم٤مقمتذر
اًمِمٞمخ اًمٌٙمري سمتقىمػ إطمقال وشمٕمٓمؾ إُمقر وقمدم اعمٍموف ،ومٚمؿ ي٘مٌؾ وىم٤ملٓ( :سمد ُمـ
ذًمؽ ) وأقمٓمك اًمِمٞمخ اًمٌٙمري صمالصمامئ٦م ري٤مل ومراٟمًٞم٦م يًتٕملم هب٤م ومٕمٚم٘مقا طمٌ٤مٓ وىمٜم٤مديؾ
واضمتٛمع اًمٗمرٟمًٞمس يقم اعمقًمد وًمٕمٌقا ودىمقا ـمٌقهلؿ ،واطمرىمقا طمراىم٦م ذم اًمٚمٞمؾ وصقاريخ
شمّمٕمد ذم اهلقاء وٟمٗمقـم ً٤م"
واإلضم٤مسم٦م يمام يراه٤م اجلؼميت  " :ورظمص اًمٗمرٟمً٤موي٦م ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس ،عم٤م رأوا ومٞمف ُمـ اخلروج قمـ
اًمنمائع ،واضمتامع اًمٜمً٤مء واشمٌ٤مع اًمِمٝمقات واًمتالهل وومٕمؾ اعمحرُم٤مت " .
وهلذا ىمًؿ اعمًتٕمٛمر اعمتٕم٤موٟملم ُمٕمف إمم ومئتلم أؾم٤مؾمٞمتلم:
"اًمٗمئ٦م إومم :هل ومئ٦م اًمِمٌ٤مب اًمذي ُأظمذ إمم أوروسم٤م واٟمٌٝمر هب٤م وشمرسمك ذم ُمدارؾمٝمؿ
وضم٤مُمٕم٤مهتؿ ،واٟم٘مٓمٕم٧م صٚمتف سمٌٜمل وـمٜمف ،صمؿ قم٤مد ًمٞمً٤مهؿ ذم ؾمٚمخ سمالده قمـ ديٜمٝم٤م.
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واًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :هؿ يمثػم ُمـ اعمٜمتًٌلم ًمٚمٓمرق اًمّمقومٞم٦م اًمذي روضمقا اإلؿم٤مقم٤مت وأؿم٤مقمقا
اخلراوم٤مت وظمذًمقا اعمج٤مهديـ ،وٟمنموا صم٘م٤موم٦م آؾمتًالم ًمٚمٛمًتٕمٛمر اًمٖم٤مؿمؿ سم٤مؾمؿ اًمديـ،
وم٤مؾمتخدم اعمًتٕمٛمر أسمٜم٤مء اًمٗمئتلم واختذ ُمٜمٝمؿ ضمقاؾمٞمس قمغم سمالدهؿ".

الصىفيح في الوعركح
اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ورواومده ُمـ آٟمتخ٤مسم٤مت وإطمزاب وآهتامم سم٘مْم٤مي٤م إُم٦م اعمّمػمي٦مٓ ..
حيٚمق ًمٚمّمقومٞم٦م أن شمِم٤مرك ومٞمٝم٤م ،ومٝمق ذم ٟمٔمره٤م ٓ يتٗمؼ ُمع طم٘مٞم٘متٝم٤م ويمٞم٤مهن٤م اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمزهد
واًمقرع ،واًمؽمومع قمـ يمؾ ُم٤م يٛمس أُمر اًمدٟمٞم٤م واجل٤مه واًمًٚمٓم٤من.
يم٤مٟم٧م هذه هل ٟمٔمرة اًمّمقومٞم٦م ذم اًمٕم٘مقد اعم٤موٞم٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ذم اًمًٜمقات إظمػمة ،أظمذت
شمتالؿمك ،طمٞم٨م همػم اًمّمقومٞم٦م يمثػم ًا ُمـ آرائٝمؿ وشمقضمٝم٤مهتؿ ،ضم٤مء هذا اًمتٖمٞمػم ،إُم٤م ُمـ ذوات
أٟمٗمًٝمؿ أو سمٗمٕمؾ وم٤مقمؾ.
إن مم٤م ٓؿمؽ ومٞمف ،أن هذه اًمٜمٔمرة آؾمتٜمٙم٤مري٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد ،ىمرسمتٝمؿ ُمـ
إٟمٔمٛم٦م احل٤ميمٛم٦م ،اًمتل ينت هل٤م إُمقر ،وأهمدىم٧م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مُٕمقال ،وص٤مر هل٤م متثٞمؾ ذقمل
وشمرظمٞمص أُمٜمل ٓ ،يٛمًٝمؿ أطمد أو يً٠مهلؿ ؾم٤مئؾ ،سمؾ وضمدوا اًمتِمجٞمع واًمت٠ميٞمد واًمدقمؿ ذم
ُمقاًمدهؿ وحم٤مومٚمٝمؿ وُم ٜمتدي٤مهتؿ ،وًمٞم٧م إُمر اىمتٍم قمغم اًمت٠ميٞمد اعمحكم وم٘مط ،وإٟمام شمٕمداه
ًمٚمت٠ميٞمد اًمٕم٤معمل ُمـ أُمريٙم٤م واًمٖمرب.
إن اًمٗمّمؾ سملم اًمديـ واًمدوًم٦مً ،مٞمس ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمامٟمٞملم وطمدهؿ ،وإٟمام أيْم ً٤م هق ُمٜمٝم٩م اًمّمقومٞم٦م
اعمٕم٤مسة ،سمحج٦م أن ُم٤م يتٕمٚمؼ سمِم١مون اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمؿ ،يتٜم٤مرم ُمع رؤي٦م اًمّمقذم
احلؼ ،وهٜم٤مك يمثػم ُمـ ؿمٞمقظمٝمؿ يرددون صٌ٤مح ُمً٤مء ٓ :دظمؾ ًمٜم٤م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ،وٓ ؿم٠من
ًمٚمّمقومٞم٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م ،دع اعمٚمؽ ًمٚمامًمؽ ،مت٤مُم ً٤م يمام شم١مُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م (دع ُم٤م ًم٘مٞمٍم ًم٘مٞمٍم وُم٤م هلل
هلل)!.
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وًمٙمـ هذا اعمٌدأ هقم٤من ُم٤م ختٚمٗمقا قمـ اإليامن واًمتٛمًؽ سمف ،طمٞمٜمام ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذم قمٝمد
اًمرئ ٞمس ُمٌ٤مرك ،أن يِم٤مريمقا ذم اؾمتٗمت٤مء رئ٤مؾم٦م اجلٛمٝمقري٦مً ،مٞمخرج قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمِمٜم٤موي
ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اًمٓمرق رمحف اهلل ،ويٕمٚمـ أٟمف سم٤مؾمؿ ُ 8مٚمٞمقن صقذم ي١ميدون ُمٌ٤مرك!.
يمام فمٝمر ُمـ سمٕمده اًم٘مّمٌلً ،مٞمٕمٚمـ أٟمف ٓ شمقضمد ُمقاٟمع قم٘م٤مئدي٦م أو ومٙمري٦م ًمٚمٛمتّمقوم٦م ذم
اًمؽمؿمٞمح ذم آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م ،وأن ُمـ يؽمؿمح ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،ؾمٞمٙمقن ذًمؽ ذم ظمدُم٦م
اًمقـمـ ،وأن أشمٌ٤مع اًمدائرة ُمـ أسمٜم٤مء اًمّمقومٞم٦م ؾمٞم٘مدُمقن ًمف اًمدقمؿ.
وٓ ؿمؽ أن هذا اًمتٖمٞمػم اًمِمديد واجلذري ًمف أؾمٌ٤مسمف ودواومٕمف ،وم٢من اًمت٠ميٞمد اجل٤مرف ًمٚمتٞم٤مر
اإلؾمالُمل اًمًٞم٤مد ذم اٟمتخ٤مسم٤مت 2005م ،أوضمد ٟمققم ً٤م ُمـ اًمٗمزع دم٤مه اًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ وىمتٝم٤م،
مم٤م دومٕمف ًمدقمؿ اًمتٞم٤مرات اًمديٜمٞم٦م إظمرى ،وشمٗمٕمٞمؾ دوره٤م ،طمتك شمًح٥م اًمًٌ٤مط ُمـ حت٧م هذا
اًمتٞم٤مر ذو اًمت٠ميٞمد اًمِمٕمٌل اًمٙمٌػم.
وُمـ صمؿ زضم٧م إٟمٔمٛم٦م سم٤مًمّمقومٞم٦م ذم أشمقن اًمٍماع اًمًٞم٤مد ،فمٜم ً٤م ُمٜمف أهن٤م ىمد شمٙمقن اًمٌديؾ قمـ
قمدوه احل٘مٞم٘مل ،اًمذي يزقمجف وي٘مض ُمْمجٕمف.
إن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمً ٞم٤مؾم٦م ُمـ صٛمٞمؿ اإلؾمالم ،وٓ يٜمٙمر ذًمؽ إٓ ضم٤مهؾ همػم ُمدرك ًمٓمٌٞمٕم٦م هذا
اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ،ورء ُمٗمرح أن شم٘مقم اًمّمقومٞم٦م سمدوره٤م ،وشمٗمقق ُمـ صمٌ٤مهت٤م ،وختٓمقا ظمٓمقاهت٤م
ٟمحق اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمإلؾمالم ،طمتك شمٙمقن راومدً ا ُمـ رواومد اًمٜمٝمقض وقمقدة اعمجتٛمع
اًم٘مرآين ،شمِم٤مرك ذم هذا اًمٕمٛمؾ وهل سمّمػمة واقمٞم٦م سمٛمّم٤مًمح اإلؾمالم وطمده وهنقوف
وهمرو٤م ًمتح٘مٞمؼ
واٟمتّم٤مره ٓ ،سمٛمّم٤مًمح اعمٜمتٗمٕملم وآٟمتٝم٤مزيلم اًمذيـ يتخذوهنؿ ُمٓمٞم٦م
ً
أهداومٝمؿ.

وذم زي٤مرة ُمٝمٛم٦م ًمٚمرئٞمس اًمٌ٤ميمًت٤مين إؾمٌؼ (سمرومٞمز ُمنمف) إمم اهلـٜمد ؿمٛمٚم٧م
إضمراء حم٤مدصم٤مت ُمع رئٞمس اًمقزراء اهلٜمدي (ُم٤مٟمٛمقه٤من ؾمٞمٜم٩م) شمقضمف اًمرئٞمس
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(ُمنمف) ًمقٓي٦م راضمًت٤من سمٖمرب اهلٜمد ًمزي٤مرة ضيح إؾمالُمل سم٤مرز ،صمؿ شمقضمف إمم
اًمٕم٤مصٛم٦م دهلل.
وىم٤مم اًمرئٞمس اجلزائري اًمراطمؾ (قمٌد اًمٕمزيز سمقشمٗمٚمٞم٘م٦م) سمزي٤مرات ُمٙمثٗم٦م ًمٕمدد ُمـ
زواي٤م وأضطم٦م (إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم) اعمٜمتنمة ذم خمتٚمػ أٟمح٤مء اجلزائر؛ ًمزي٤مدة
ؿمٕمٌٞمتف ًمدى قمدد يمٌػم ُمـ اجلزائريلم اًمذيـ يتؼميمقن هب١مٓء إوًمٞم٤مء ،وذًمؽ ىمٌٞمؾ
آٟمتخ٤مسم٤مت اًمرئ٤مؾمٞم٦م اًمتل أىمٞمٛم٧م ذم اًمث٤مُمـ ُمـ إسمريؾ (2004م)
وذم اًمٕمراق أيْم ً٤م ـ ذم ُمديٜم٦م يمريمقك ـ أووح قمدد ُمـ أه٤مزم اعمديٜم٦م أن ُِمـ اعمتّمقوم٦م
ذم اعمديٜم٦م َُمـ أظمذوا هي٤مدٟمقن آطمتالل واحلٙمقُم٦م اعمٕمٞمٜم٦م ظمقوم ً٤م ُمـ آقمت٘م٤مل،
ظم٤مص٦م ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًمٙمًتزاٟمٞم٦م ويدقمك حمٛمد اًمٙمًتزاين واًمذي أقمٚمـ ىمٌؾ أؿمٝمر:
أن اجلٝم٤مد ذم اًمٕمراق يٜمٌٖمل أن شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف قمدة ذوط ىمٌؾ إقمالٟمف ُمٜمٝم٤م :صٗم٤مء
اًم٘مٚم٥م وحت٘مٞمؼ اًمّمٚم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف .وهق ُم٤م أصم٤مر طمٗمٞمٔم٦م اعم٘م٤موُم٦م اًمٕمراىمٞم٦م وأه٤مزم
اعمديٜم٦م قمغم طمد ؾمقاء.
صمؿ اٟمٔمر ًمٜمٗمس اًمًٞم٤مؾم٦م ذم اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م طمٞم٨م مجع اعمٚمؽ حمٛمد اًمً٤مدس قم٤مهؾ اعمٖمرب
زقمامء اًمّمقومٞم٦م ،وُمٜمحٝمؿ ُماليلم اًمدوٓرات يمٛمٕمقٟم٦م يِمٙمٚمقن هب٤م طم٤مئط اًمّمد اًمديٜمل ود
اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمٜمتٝم٩م اعمً٤مر اًمًٞم٤مد ..ومل ي٘مػ إُمر قمٜمد هذا وطمده ،وإٟمام
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك رقم٤مي٦م رؾمٛمٞم٦م ًمٚمتّمقف ،شم٠مظمذ أؿمٙم٤مٓ وُمٔم٤مهر قمدة؛ قمغم رأؾمٝم٤م شمٙمثٞمػ قم٘مد
وشمٜمٔمٞمؿ ٟمدوات وُمٚمت٘مٞم٤مت شمٕمٜمك سم٤مًمتّمقف واًمزواي٤م ،سمحٞم٨م ٓ يٛمر ؿمٝمر دون احلدي٨م قمـ
شمٜمٔمٞمؿ ٟمدوة أو شمٔم٤مهرة قمـ اًمتّمقف ،وذم اًمقىم٧م ذاشمف يتؿ ًمٚمتّمقف شمروي٩م واؾمع قمؼم وؾم٤مئؾ
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اإلقمالم اًمقـمٜمٞم٦م اعمٙمتقسم٦م واعمًٛمققم٦م واعمرئٞم٦مُ ،مّمحقسم٦م سمتٜمٔمٞمؿ اعمٝمرضم٤مٟم٤مت اًمّمقومٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م
قمغم "اعمقؾمٞم٘مك اًمروطمٞم٦م" أو" اًمًامع اًمّمقذم".
وشمؿ شمًخػم اإلقمالم اًمرؾمٛمل ًمٜم٘مؾ ومٕم٤مًمٞم٤مت ُمقاؾمؿ اًمٓمري٘م٦م اًمٌقدؿمٞمِمٞم٦م اًمًٜمقي٦م سمِمٙمؾ
ُمٙمثػ وهمػم ُمًٌقق ،يمام شمؿ اًمٕمٛمؾ قمغم شمِمجٞمع اإلؾمالم "اًمٓمرىمل" ُمـ ظمالل أؿمٙم٤مل
وصٞمغ ُمتٕمددةُ ،مـ سمٞمٜمٝم٤م شم٘مديؿ اهلداي٤م واًمذسم٤مئح اًمتل شم٘مدم ًمٚمزواي٤م ذم يمؾ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ديٜمٞم٦م وسم٤مؾمؿ
اعمٚمؽ ،طمٞم٨م يتؿ احلرص قمغم شم٘مديٛمٝم٤م سمحْمقر احل٤مضم٥م اعمٚمٙمل وقم٤مُمؾ اإلىمٚمٞمؿ ،اًمذي شمقضمد
اًمزاوي٦م ذم جم٤مل ٟمٗمقذه.
وىمد سمدأ هذا اًمتقضمف يٜمٛمق سم٘مقة وحي٤مًمػ اًمتّمقف اعمتٌٚمد اخل٤مُمؾ اعمًتٙملم آهنزاُملً ،مٞمٙمقن
هق اعمقئؾ اًمديٜمل اًمً٤مئد ًمٙمؾ راهم٥م ذم اًمتديـ ،وًمٞمٙمقن سمديال قمـ اإلؾمالم اًمًٞم٤مد اًمذي
ي١مرق احلٙمقُم٤مت وهيدد سم٘م٤مءه٤م وخي٤مًمػ ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م ،سمؾ وصؾ إُمر ٕسمٕمد ُمـ اًمتِمجٞمع
واًمؽموي٩م إلذاك هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتّمقف ذم قمٛمٚمٞم٦م احلٙمؿً ،متٙمقن ًمف إدوات اًمالزُم٦م ذم
ُمقاضمٝم٦م اًمٔمقاهر اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى.
وشمٜمّم٥م ـمٌٞمٕم٦م اًمتٜمِمئ٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م ُمريدو اًمزواي٤م واًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م سمِمٙمؾ ُمتزايد
اًمث٘م٤موم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم آٟمٙمٗم٤مء وآٟمِمٖم٤مل سم٤مًمديـ سمٛمٗمٝمقُمف اًمٓم٘مقد واًمِمٕم٤مئري،
سمٕمٞمدا قمـ آهتامم واخلقض ذم أُمقر اًمِم٠من اًمٕم٤مم ،وسم٤مًمت٤مزم شمٙمريس ُمزيد ُمـ اًمًٚمٌٞم٦م
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم١مدي إمم شمزايد قمدد أقمْم٤مء اًمتٞم٤مر اًمديٜمل اًمِمٕمٌل اعمقازم ًمٚمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،
سم٤مإلو٤موم٦م إمم أهن٤م شمِمٙمؾ أطمد اًمرواومد إؾم٤مؾمٞم٦م جلٚم٥م اًمت٠ميٞمد وإطمٞم٤مء اًمقٓء اًمديٜمل
واًمروطمل ًمٚمٛمٚمؽ.
طمتك وضمدٟم٤م وزير إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٖمرب ي٘مقل" :إن هذا اعم٘مقم (اًمتّمقف)
يٜمٌٖمل أن حيٗمظ وأن يتٕمٝمده اعمجتٛمع"
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وظم٤مـم٥م اعمٚمؽ حمٛمد اًمً٤مدس ٟمٗمًف اعمِم٤مريملم ذم اعمٚمت٘مك اًمٕم٤معمل إول ًمٚمتّمقف ذم ؾمٞمدي
ؿمٞمٙمر ،واًمذي ٟمٔمؿ سمٛمديٜم٦م ُمرايمش يقم ُ ،2004-9-10مـ ظمالل رؾم٤مًم٦م ُمٚمٙمٞم٦م ،ىم٤مئال:
"وٓ ؿمؽ أن ذم دمرسمتٙمؿ اعمقروصم٦م ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ هذه إهدافُ ،م٤م ي١مهٚمٙمؿ ًمٚمٕمقدة إمم
اعمٞمدان اًمديٜمل واًمؽمسمقي وآضمتامقمل اعمٜمزه ،قمـ يمؾ شمقفمٞمػ ؾمٞم٤مد رظمٞمص أو ُمٖمرض،
ُمتحٚملم سم٘مٞمؿ اًمتّمقف إصٞمؾ اًم٘م٤مئؿ قمغم اجلٛمع سملم اًمقرع واًمت٘مقى وآؾمت٘م٤مُم٦م ذم
اًمًٚمقك ،وسملم اًمٕمٛمؾ اخل٤مًمص اعمٜمزه قمـ إهمراض اًمذاشمٞم٦م ،ؾمٞمام أن اعمجتٛمٕم٤مت ذم قمٍمٟم٤م
هذا ،ىمد أظمذت ذم إقمالء يمؾ ىمٞمؿ اًمتجرد واًمتً٤مُمح ،وذم إظمذ سمٕمدد ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ اًمث٘م٤موم٦م
اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م ـمري٘متٙمؿ".
وٓ ؿمؽ أن هذا اًمٜمص ،يٕمٙمس سمام ٓ يدع جم٤مٓ ًمٚمِمؽ ،ىمقة وطمجؿ اًمره٤من قمغم "اإلؾمالم
اًمّمقذم" ذم شمدسمػم اًمتحدي٤مت اًمراهٜم٦م اًمتل يٗمروٝم٤م احل٘مؾ اًمديٜمل سم٤معمٖمرب ،همػم أن هذه
آقمتٌ٤مرات اًمداظمٚمٞم٦م اعمٗمنة ًمتزايد آهتامم سم٤مًمزواي٤م واًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ٓ ،شمٜمٗمل اعمتٖمػم
اخل٤مرضمل سم٤مقمتٌ٤مره قم٤مُمال ُمريمزي٤م يٗمن وي١مصمر ذم طمجؿ درضم٦م آهتامم "سم٤مإلؾمالم اًمّمقذم".

خياًح الذراويش
عم٤مذا اًمتّمقف؟
ؾم١مال ُمٝمؿ عمـ أراد ُمٕمروم٦م إمهٞم٦م اًمتل ٟمقًمٞمٝم٤م ًمٚمتّمقف ،وم٢مٟمف وهق اعمذه٥م اًمرائع ،واعمٜمحك
اًمراىمل ،اًمذي يٌٚمغ سم٤مًمٜمٗمس وحيقم هب٤م طمقل ُمراشم٥م اًمٙمامل واًمٓمٝمر ،ويّمٗمٞمٝم٤م ويٜم٘مٞمٝم٤م
وخيٚمّمٝم٤م هلل شمٕم٤ممم ذم هذه احلٞم٤مة ،وُمع ذًمؽ شمِمقسمف ؿمقائ٥م شمٗمًد اًمٕم٘مٞمدة ،وهتدم اًمديـ،
وحتٞمد سم٤معمًٚمؿ قمـ اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ،إذا مل يٙمـ قمغم ي٘مٔم٦م شم٤مُم٦م وهق خيقض همامره ،ويًٚمٙمؽ
ـمري٘مف ،ويٜمْمقي حت٧م رايتف!.
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ورهمؿ أٟمف اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ اًمذي يم٤من إوائؾ يتخذوٟمف ؾمٌٞمال ًمٜمٍمة اإلؾمالم ،واجلٝم٤مد ذم
ؾمٌٞمٚمف ،وىمٛمع أـمامع اعمحتٚملم ،اؾمتٓم٤مع يمذًمؽ أذٟم٤مب اعمًتٕمٛمريـ أن يتنسمقا ُمـ ظمالًمف،
ًمٞمجٕمٚمقا ُمٜمف ُمٓمٞم٦م متٙمـ آؾمتٕمامر ُمـ رسمقع إُم٦م وأوـم٤مهن٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م ،وٓ ؿمؽ أن هذا شمٜم٤مىمض
يمٌػم ،وضم٥م اًمقىمقف قمٚمٞمف وشمقوٞمح أُمره وُمٖمزاه.
ٓؿمؽ أن آؾمتٕمامر وضمد ذم اًمتّمقف اًمٌدقمل آٟمٌٓم٤مطمل اًمًٚمٌل اًمتخريٗمل ،ريمٞمزة يمٌػمة،
وقم٤مُمال أيمٞمدً ا ًمٜمج٤مح اطمتالًمف ،وشم٠مٟمٞم٨م اجلامهػم اًمٕمرسمٞم٦م ،وإمخ٤مد ضمذوة اجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م ،طمتك
سمدأت سمٕمض اجلٝم٤مت شمًتجٞم٥م ًمٜمداء اًمتّمقف آٟمٌٓم٤مطمل ،ومتٕمرض وشمٗمر ويٛمقت مح٤مؾمٝم٤م
قمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدو ،وُم٘م٤مشمٚم٦م اعمحتٚملم اًمٖم٤مصٌلم ،وهٙمذا اسمتٕمد يمثػم ُمٜمٝمؿ قمـ اإلؾمالم
وشمٕم٤مًمٞمٛمف ،واشمٌٕمقا شمٕم٤مًمٞمؿ اًمتّمقف اًمٌدقمل اخلراذم اعمٜمٝمزم ،هٙمذا ص٤مرت يمٚمٛم٦م اًمتّمقف
وؿمٞمقظمف اًمْم٤مًملم ذم يمثػم ُمـ إطم٤ميلم واعمِم٤مهد ،أىمقى وأٟمٗمذ ُمـ يمٚمٛم٦م اهلل ذم ىمٚمقب
اعمًٚمٛملم ،اًمذيـ أقمٓمقا آذاهنؿ وىمٚمقهبؿ وقم٘مقهلؿ هل١مٓء اعمخروملم.
شم٠مُمؾ هذه احلٙم٤مي٦م اًمٕمجٞمٌ٦م ،اًمتل ذيمره٤م زقمٞمؿ اًمقـمٜمٞم٦م ُمّمٓمٗمك يم٤مُمؾ ذم يمت٤مسم٦م اعمً٠مًم٦م اًمنمىمٞم٦م
طمٞم٨م ي٘مقل( :وُمـ إُمقر اعمِمٝمقرة قمـ آطمتالل اًمٗمرٟمز ًمٚم٘مػموان ذم شمقٟمس أن رضم ً
ال
ومرٟمًٞم ً٤م دظمؾ اإلؾمالم وؾمٛمك ٟمٗمًف "ؾمٞمد أمحد اهل٤مدي" ،واضمتٝمد ذم حتّمٞمؾ اًمنميٕم٦م طمتك
وصؾ إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ،وقملم إُم٤مُم ً٤م عمًجد يمٌػم سم٤مًم٘مػموان ،ومٚمام اىمؽمب اجلٜمقد اًمٗمرٟمًٞمقن ُمـ
اعمديٜم٦م اؾمتٕمد أهٚمٝم٤م ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ،وضم٤مءوا يً٠مًمقٟمف أن يًتِمػم اًمييح اًمذي ذم اعمًجد
ودظمؾ "ؾمٞمدي أمحد اهل٤مدي" اًمييح ،صمؿ ظمرج ي٘مقل :إن اًمِمٞمخ يٜمّمحٙمؿ سم٤مًمتًٚمٞمؿٕ ،ن
وىمقع اًمٌالد ص٤مر حمت ًام ،وم٤مشمٌع اًم٘مقم يمٚمٛمتف ،ودظمؾ اًمٗمرٟمًٞمقن آُمٜملم ذم  26أيمتقسمر ؾمٜم٦م
) 1881
٥م ًَم ْٞم ًَ ْ٧م ُِم َـ ِ
َو َضم٤م َء ِذم يمِت ِ
اإل ْؾم َ
ال ِم" ًمالؾمٓمٜمٌقزم:
َ٤مب " ُيم ُت ٌ
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٤من اؾمتٕمامرهؿ ًم ِ ُت ْق ُٟمس يمَ٤م ُٟمقا َ ِ
جيدُ ْو َن ُُم َٕم َ٤مر َو ً٦م َؿم ِد ْيدَ ًة ُِم َـ اًمٜم ِ
" إِ ّن اًمٗمرٟمًٞملم إ ّسم َ
٤مهؿ
َّ٤مسَ ،وم َت َٗم َ
٤محَ ،ىم َٕمدَ َّ
اًمّمقومِ َّٞم ِ٦م َقم َغم َأ ْن َيدْ ُظم ُٚمقا اًمٌِ َ
اًمِم ْٞم ُخ ُُم ْٓم ِرىم ً٤م
اًمّم ٌَ ُ
ال َدَ ،وم َٚم َّام َأ ْص ٌَ َح َّ
اًمٗمرٟمًٞمقن َُم َع َّؿم ْٞم ِخ ُّ
هلل "َ ،وم َٚم َّام َؾم َ٠م ًَم ُف َأ ْشم ٌَ٤م ُقم ُف َقم ِـ إَ ُْم ِر ا ًَّم ِذي ُي ْ٘مٚمِ ُ٘م ُفَ ،ىم َ٤مل
َر ْأ َؾم ُف َو ُهق َي ُ٘م ْق ُلَ َٓ " :طم ْق َل َوَٓ ُىم َّق َة إَِّٓ سمِ٤م ِ
٤من سمِحّم ِ
٤مذزم ،و ُمه٤م َىم٤مسمِ َْم ِ
٤من ِضم ِ
َهل ُ ْؿًَ " :م َ٘مدْ َر َأ ْي ُ٧م اخلَ ِ ِ
ي َو َؾم ِّٞم ِدي َأ َسم٤م اًم َٕم ٌَّ ِ
٤مس َّ
ٜمرال ومرٟمً٤م،
َ
اًمِم ِ َ َ
ُصم ّؿ َأويمَال ِ
اجل َ
هلل َوم َام اًم َٕم َٛم ُؾ؟ َوم َ٘م٤م ًُمقا ًَم ُف " :إِ َذا يم َ
َ٤من َؾم ِّٞم ِدي
ُمر ا ِ
مج َ
ُمر ُشم ْق ُٟمسَ ،ي٤م َ َ
٤مقم٦م؛ َه َذا َأ ُ
ٜمرال َأ َ
اوٞم ً٤م ،وٟمَحـ ُٟمح٤مرب ِذم ؾمٌِٞم َٚم ِفَ ،ومال د ِ
٤مس ر ِ
اقمل ًم ِ ْٚم َح ْر ِ
جل ْٞم ُش اًمٗمرٟمز
َ
َ ْ
َ ْ ُ َ ُ
بُ ،صم ّؿ َد َظم َؾ ا َ
َأ ُسمق اًم َٕم ٌَّ ِ َ
ُشم ْق ُٟمس ُد ْو َن ُُم َ٘م٤مو َُم ٍ٦م!.
ِ
اًمٗمرٟمًٞم٦مَ ،وم َق َضمدْ ُت
وذيمر اًمرئٞمس اًمتقٟمز اًمً٤مسمؼ ُسمقر َىم ْٞم ٌَ َ٦م ىمقًمف " :إِٟمَّٜمِل ا َّـم َٚم ْٕم ُ٧م َقم َغم اعم ِ َٞمزاٟمِ ِٞم٦م
اجلٝم ِ
ٍ
ِ
اًمّمقومِ َّٞم ِ٦م َٕ َّهنَ٤م ُ ْ
٤مد "
ختدَ ُر ا ُعم ًْٚمِ ِٛم ْ َ
لم َقم ِـ ِ َ
وم َٞمٝم٤م ُخم َ َّّم َّم٤مت َو ْخ َٛم ً٦م ًمٚم ُّٓم ُرق ُّ
ويذيمر اًمٙم٤مشم٥م واًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم (قمٛمر ومروخ) ذم يمت٤مسمف إؿمٝمر قمـ اًمتّمقف :أن أسم٤م طم٤مُمد
وىمدرا ،وص٤مطم٥م يمت٤مب اإلطمٞم٤مء ،وُم٤م أدراك ُم٤م اإلطمٞم٤مء؟ ؿمٝمد
قمٚمام
ً
اًمٖمزازم وهق ُمـ هق ً
اًم٘مدس شمً٘مط قمغم يد اًمّمٚمٞمٌٞملم ،وقم٤مش  12ؾمٜم٦م ،سمٕمد ذًمؽ وٓ ينم إمم هذه اًمٜم٤مزًم٦م وهذا
احلدث اًمْمخؿ ،ومل يٙمـ ًمف أي دور ذم اجلٝم٤مد وشمٕمٌئ٦م اًمٜم٤مس ود اًمٖمزاة!.
ًمٙمـ ًمديٜم٤م هٜم٤م ؾم١مال ،هؾ يِمؽمط ًمٞمثٌ٧م أن اًمٖمزازم ىم٤مم سمدور ُمٚمٛمقس ذم اجلٝم٤مد ،أن يدون
ذًمؽ ويًجٚمف ذم يمتٌف؟ أقمت٘مد أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن ىم٤مم سمدوره ،و ًمٞمس ذ ًـم٤م أن يدون ذًمؽ
ذم اًمّمٗمح٤مت طمتك ٟمٕمرومفً ،مٕمٚمف ظمٌم أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ ًمٖمػم وضمف اهلل ومٙمتٛمف ،أو مل يٜم٘مؾ
قمٜمف ًمٕمٚم٦م ُم٤مً ،مٙمٜمٜم٤م ٟمثؼ أن ُمثؾ اًمٖمزازم ذم ومٝمٛمف ووقمٞمف ٓ ،يٛمٙمـ أن يٖمٗمؾ أن ي٘مقم سمٛمثؾ هذا
اًمدور ،أو أن يتخغم قمـ واضمٌف اًمديٜمل ،ودوره اًم٘مٞم٤مدي واجلٝم٤مدي ود اًمٖمزاة ،ومٗمرق يمٌػم سملم
ومٝمؿ ه١مٓء إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم اًمّم٤مدىملم ،وومٝمؿ يمثػم ُمـ أشمٌ٤مع اًمٓمريؼ اًمذيـ شمؼمؤوا ُمـ اًمٕمٚمؿ
وحتٚمٚمقا ُمـ هديف.
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وًمٞمس ُمٕمٜمك أٟمف صقذم أن أدقمل أن ذًمؽ ـمٌٞمٕم ًٞم٤م ًمٖمٗمٚم٦م اًمّمقومٞم٦م قمـ اجلٝم٤مد ،وُمٞمٚمقهؿ
ًمالؾمتٙم٤مٟم٦م واهلٛمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمٜمٝمزُم٦م ،وىمد صمٌت٧م هٜم٤مك أدوار ضمٝم٤مدي٦م سمٓمقًمٞم٦م ٕئٛم٦م وطمريم٤مت
صقومٞم٦م يمثػمةً .م٘مد يمت٥م اإلُم٤مم اًمٖمزازم إمم اسمـ شم٤مؿمٗملم ُمٚمؽ اعمٖمرب وم٘م٤مل ًمف  ( :إُم٤م أن حتٛمؾ
ؾمٞمٗمؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٟمجدة إظمقاٟمؽ ذم إٟمدًمس ،وإُم٤م أن شمٕمتزل إُم٤مرة اعمًٚمٛملم طمتك يٜمٝمض
سمح٘مٝمؿ ؾمقاك ) .
سمؾ ىم٤مل ذم يمت٤مب اإلطمٞم٤مء ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم ..." :إن اعمٜم٤موم٘ملم يمرهقا اًم٘مت٤مل ،ظمقوم ً٤م ُمـ اعمقت ،أُم٤م
اًمزاهدون اعمحٌقن هلل شمٕم٤ممم ،وم٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يم٠مهنؿ سمٜمٞم٤من ُمرصقص" وذم ُمقـمـ آظمر
ي٘مقل طمج٦م اإلؾمالم " :وًم٘مد قمٔمؿ اخلقف ُمـ أُمر اخل٤ممت٦م وم٠مؾمٚمؿ إطمقال قمـ هذا اخلٓمر
ظم٤ممت٦م اًمِمٝم٤مدة".
يمام ذيمر ومروخ :أن اسمـ قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض قم٤مؿم٤م يمذًمؽ ذم إسم٤من احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ،ومل يرد
ًمتٚمؽ احلروب ذيمر ذم آصم٤مرمه٤م ،وي٘م٤مل :إٟمف سمٞمٜمام يم٤من اإلومرٟم٩م يٖمػمون قمغم اعمٜمّمقرة ذم ُمٍم
قم٤مم 647هـ شمٜم٤مدى اعمتّمقوم٦م سم٘مراءة رؾم٤مًم٦م اًم٘مِمػمي ودم٤مدًمقا ذم يمراُم٤مت إوًمٞم٤مء.
وٓ أقمرف يمٞمػ ًمف أن يٖمٗمؾ ُم٤م ورد قمـ اسمـ قمريب و ىمقًمف ًمٚمٛمٚمؽ اًمٙم٤مُمؾ طمٞمٜمام خت٤مذل ذم ىمت٤مل
اًمّمٚمٞمٌٞملم ( :إٟمؽ دٟمئ اهلٛم٦م ،واإلؾمالم ًمـ يٕمؽمف سم٠مُمث٤مًمؽ ،وم٤مهنض ًمٚم٘مت٤مل أو ٟم٘م٤مشمٚمؽ يمام
ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ )
وذيمر يمذًمؽ أن اًمًٌٙمل ذيمر أن اًمِمٞمخ قمز اًمديـ سمـ ُمٝمذب اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل ورد إمم
ُمٍم ،ومٚمام يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م اعمٜمّمقرة ورأى طم٤مل اعمًٚمٛملمٟ ،م٤مدى سم٠مقمغم صقشمف ُمِمػما إمم اًمريح ،ي٤م
ريح ظمذهيؿ !.ومٕم٤مدت اًمريح قمغم ُمرايم٥م اًمٗمرٟم٩م ومٙمنهت٤م ،ويم٤من اًمٗمتح ٟمٍم ًمٚمٛمًٚمٛملم
وهمرق أيمثر اًمٗمرٟم٩م.
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وأٟم٤م أًمقم اًمٌ٤مطم٨م اًمٙمٌػم اًمديمتقر قمٛمر ومروخٕ ،ن جمرد ذيمر هذه احل٤مدصم٦م ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م
ُمٚمت٤مصم٦م سم٤مخلراوم٦م ،ومٞمٙمٗمل أن اًمرضمؾ اهتؿ سم٤مجلٝم٤مد وآُمـ سمف ،واٟمدومٕم٧م مهتف ًمٚمتْم٤مُمـ ُمع ىمقُمف،
وه٤مضمؿ اًمٕمدو طمتك وًمق سم٤مًمريح واخلراوم٦م ،ومل ي٘مؾ يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إهنؿ ىمدر اهلل اًمذي ٓ
دم٥م حم٤مرسمتف ،وطمذر سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٕمدو ،عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمير واعمخ٤مـمر!.
ًمٙمـ هذا اًمٌ٤مطم٨م اًمٙمٌػم وهق إؾمت٤مذ قمٛمر ومروخ وذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم قمـ اًمتّمقف واًمّمقومٞم٦م،
يمٞمػ ًمف أن يٖمٗمؾ وٓ يذيمر دور وضمٝمقد أسمق احلًـ اًمِم٤مذزم اًم٘مٓم٥م اًمّمقذم اًمٙمٌػم ،ذم
طمروسمف ود اًمّمٚمٞمٌٞملم ذم ُمٕمريم٦م اعمٜمّمقرة ،واٟمتداسمف ًمٚمٜم٤مس وحتريْمف قمغم اًمٖمزاة ،وهق يذيمر
هذه اًمٜمامذج اعمٕمقضم٦م اًمٖم٤مومٚم٦م اعم٘مٍمة ذم ٟمٔمره؟!
إٟمٜم٤م رهمؿ همْمٌٜم٤م واؾمتٜمٙم٤مرٟم٤م ٕومٙم٤مر ومئ٤مت ُمـ اًمّمقومٞم٦م آهنزاُمٞم٦م اخل٤مٟمٕم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م ،وم٢مٟمٜم٤م ُمع
هذا اًمٜمٙمرانٟ ٓ ،مجٝمؾ أسمدً ا أو ٟمتٖم٤مى قمـ صقومٞم٦م احلؼ واًمٞم٘مٔم٦م واًمٗمٝمؿ اًمقاقمل ًمٚمديـ،
واعمً٤مرقملم ًمٌذل اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس ،واًمتْمحٞم٦م سم٤مًمٜمٗمس ذم ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد.؟!

صىفي يجاته الطغاج
يمثػما ُم٤م شمًتقىمٗمٜمل ذم ىمراءايت ؾمػمة اًمّمقومٞم٦م اًم٘مدُم٤مء إذا ُمررت سمخؼم أطمدهؿ وطمٞم٤مشمف،
ً
وأطم٤مول أن أٟم٘م٥م ذم هذه احلٞم٤مة ،يمٞمػ يم٤مٟم٧م ويمٞمػ ص٤مر ومٞمٝم٤م ويمٞمػ وُم٤مذا ومٕمؾ؟
وذم هذا اًمت٠مُمؾ ُمٕمٜمك ُم٘مّمقدٟٕ ،مٜمل أؤُمـ إيامٟم٤م ؿمديدا أن صقومٞم٦م اًمٞمقم ،قمغم همػم ُم٤م يم٤من
قمٚمٞمف صقومٞم٦م إُمس ،وأهنؿ طمرومقا وسمدًمقا يمثػما ُمـ آصم٤مر وـمريؼ أؾمالومٝمؿ اعمٌ٤مريملم ،اًمذيـ
يم٤مٟمقا ي٘مدؾمقن احلؼ ويٜمٍمون اًمّمدق ،وٓ خي٤مومقن ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ،وي٘مٗمقن ذم وضمف
اًمٓمٖم٤مة واجلٌ٤مسمرة همػم هٞم٤مسملم هلؿ أو ُمرشم٤مقملم ًمًٚمٓم٤مهنؿ ،وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕن ؾمٚمٓم٤من اهلل شمٕم٤ممم ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ أىمقى وأيمؼم ُمـ يمؾ رء!.
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ىمريٌ٤م يمٜم٧م أىمرأ ذم يمت٤مب (أسمق سمٙمر اًمٓمرـمقر اًمٕم٤ممل اًمزاهد اًمث٤مئر) 1وقمٚمٛم٧م ُمـ ؾمػمة اًمرضمؾ
أٟمف ًمزم ـمريؼ اًمتّمقف واًمزهد وسمٚمغ ومٞمٝم٤م ُمٌٚمٖم٤م سمٕمٞمدا" ،ومٙم٤من ٓ ي٘مرب ُمٌ٤مه٩م اًمدٟمٞم٤م ،وٓ
يًٛمح هل٤م أن متس ىمٚمٌف اعمتٗمرد سمح٥م اهلل وطمده ،وًمؽ أن شمتخٞمؾ ذم اًمٓمرـمقر ُم٤م يّمؾ إمم
قم٘مٚمؽ وومٙمرك ُمـ ُمٕم٤مين اًمزهد واًمتّمقف واًمت٘مِمػ واًم٘مٜم٤مقم٦م واًمًٌ٤مـم٦م واًمرو٤م سم٤مًم٘مٚمٞمؾ،
وم٘مد يم٤من اًمرضمؾ قمغم هذا وأيمثر!.
ُمْمٓمرا أن شمرى
وًمٙمـ صقومٞم٦م إُمس طمٞمٜمام شمتحدث قمٜمٝمؿ ،وشمتٜم٤مول ذيمرهؿ ،دمد ٟمٗمًؽ
ً
قمٞمٌ٤م يمٌػما ،إن أٟم٧م شمقىمٗم٧م ذم طمٞم٤مهتؿ قمغم هذه اعمٕم٤مين وطمده٤م ،ومٝمٜم٤مك سم٤مب يمٌػم يٚم٘مل سمْمقئف،
ومٞمٚمٗمتٜم٤م إمم ُم٤م وراءه ُمـ ؾمامت يمؼمى يم٤مٟم٧م أيمثر اهتامُم٤م وأؿمد طمٗم٤موة ذم شم٤مريخ ه١مٓء سمام ذيمر
قمٜمٝمؿ ُمـ طمٞم٤مة اًمزهد واًمتّمقف ..وهل ضمرأهتؿ ذم احلؼ وحتدهيؿ ًمٚمٓمٖمٞم٤من ..وم٠مسمق سمٙمر
اًمٓمرـمقر اًمذي يِم٤مع قمٜمف سم٠مٟمف رطم٤مًم٦م ،وسم٠مٟمف زاهد ُمتّمقف ،يم٤من ُمـ أضمرأ اًمٜم٤مس قمغم ىمقل
احلؼ وآؾمتامشم٦م ذم ؾمٌٞمٚمفُ ،مٝمام يم٤مٟم٧م اًمٕمقاىم٥م ،يٓمٌؼ اًمنمع وحي٤مرب اًمٌدعُ ،مٝمام يم٤مٟم٧م
هم٤مًمٌ٦م ُمًت٠مؾمدة ٓ ،خيِمك اًمٕمقاىم٥م ُم٤مدام يًػم ذم أُمره إمم اهلل وسم٤مهلل ،وصٗمف اسمـ ومرطمقن سم٠مٟمف
يب اًمٜمٗمس ،ووصٗمف اعم٘مري سم٠مٟمف يم٤من ىمقآ ًمٚمحؼ!.
يم٤من أ ّ
وىمدر ًمف أن ي٠ميت إمم ُمٍم ويًتقـمـ اإلؾمٙمٜمدري٦م ،اًمتل شمٕمرو٧م عمحٜم٦م ه٤مئٚم٦م أي٤مم اًمقزير
إومْمؾ سمدر اًمديـ اجلامزم ،اًمذي ىمتؾ قمٚمامءه٤م وأسم٤مد أقمٞم٤مهن٤مٕ ،هنؿ حت٤مًمٗمقا ُمع اخل٤مرضملم قمغم
ظمالوم٦م اسمـ اعمًتٜمٍم ،ورأى اًمٓمرـمقر أن يتقضمف إمم اًمٗمً٤مط ،وي٘م٤مسمؾ هذا اًمقزير اًمٓم٤مهمٞم٦م،
سمٕمد أن ؾمٛمع قمـ ضمؼموشمف وىمقشمف ،ذه٥م إًمٞمف ٓ ًمٞمً٠مًمف اعمٜمح واًمٕمٓم٤مء ،أو ي٘مقم سمٛمدطمف ومتٚم٘مف،
وإٟمام ًمٞمقضمف إًمٞمف اًمٜمّمٞمح٦م اهل٤مدي٦م اعمخٚمّم٦م ،اًمتل حتثف قمغم اًمٕمدل واًمرومؼ ،وومتح سم٤مسمف
ًمٚمٛمٔمٚمقُملم واًمِم٤ميملم.
وؿم٤مء اًم٘مدر أن يًجؾ اًمٓمرـمقر هذه اًمٜمّمٞمح٦م ذم يمت٤مسمف هاج اعمٚمقك طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمٝم٤م" :
دظمٚم٧م قمغم إومْمؾ سمـ أُمػم اجلٞمقش ،وهق أُمػم قمغم ُمٍم ،وم٘مٚم٧م :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل
1
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وسمريم٤مشمف ،ومرد اًمًالم قمغم ٟمحق ُم٤م ؾمٚمٛم٧م ردا مجٞمال ،وأيمرُمٜمل إيمراُم٤م ضمزيال ،وأُمرين سمدظمقل
جمٚمًف ،وأُمرين سم٤مجلٚمقس ومٞمف ،وم٘مٚم٧م :أهي٤م اعمٚمؽ إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أطمٚمؽ حمال قمٚمٞم٤م ؿم٤مخم٤م،
وأٟمزًمؽ ُمٜمزٓ ذيٗم٤م سم٤مذظم٤م ،وُمٚمٙمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ُمٚمٙمف ،وأذيمؽ رم طمٙمٛمف ،ومل يرض أن
يٙمقن أُمر أطمد ومقق أُمرك ،ومال شمرض أن يٙمقن أطمد أومم سم٤مًمِمٙمر ُمٜمؽ ،وًمٞمس اًمِمٙمر
سم٤مًمٚمً٤من ،وإٟمام هق سم٤مًمٗمٕم٤مل واإلطمً٤من ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{:اقمٛمٚمقا آل داود ؿمٙمرا} واقمٚمؿ أن هذا
اًمذى أصٌح٧م ومٞمف ُمـ اعمٚمؽ ،إٟمام ص٤مر إًمٞمؽ سمٛمقت ُمـ يم٤من ىمٌٚمؽ ،وهق ظم٤مرج قمٜمؽ سمٛمثؾ
ُم٤م ص٤مر إًمٞمؽ ،وم٤مشمؼ اهلل ومٞمام ظمقًمؽ ُمـ هذه إُم٦م ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ؾم٤مئٚمؽ قمـ اًمٗمتٞمؾ واًمٜم٘مػم
واًم٘مٓمٛمػم ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم{ :ومقرسمؽ ًمٜمً٠مًمٜمٝمؿ أمجٕملم قمام يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن} وىم٤مل شمٕم٤ممم{ :وإن
يم٤من ُمث٘م٤مل طمٌ٦م ُمـ ظمردل أشمٞمٜم٤م هب٤م ويمٗمك سمٜم٤م طم٤مؾمٌلم} واقمٚمؿ أهي٤م اعمٚمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد آشمك
ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م سمحذاومػمه٤م ؾمٚمٞمامن سمـ داود قمٚمٞمف اًمًالم ،ومًخر ًمف اإلٟمس واجلـ واًمِمٞم٤مـملم
واًمٓمػم واًمقطمش واًمٌٝم٤مئؿ ،وؾمخر ًمف اًمريح دمرى سم٠مُمره رظم٤مء طمٞم٨م أص٤مب ،صمؿ رومع قمٜمف
طمً٤مب ذًمؽ أمجع وم٘م٤مل ًمف{:هذا قمٓم٤مؤٟم٤م وم٠مُمٜمـ أو أُمًؽ سمٖمػم طمً٤مب} ومق اهلل ُم٤م قمده٤م
ٟمٕمٛم٦م يمام قمددمتقه٤م ،وٓ طمًٌٝم٤م يمراُم٦م يمام طمًٌتٛمقه٤م ،سمؾ ظم٤مف أن شمٙمقن اؾمتدراضم٤م ُمـ اهلل
شمٕم٤ممم وُمٙمرا سمف ،وم٘م٤مل{:هذا ُمـ ومْمؾ رسمك ًمٞمٌٚمقين أأؿمٙمر أم أيمٗمر} وم٤مومتح اًمٌ٤مب وؾمٝمؾ
احلج٤مب ،واٟمٍم اعمٔمٚمقم وأهم٨م اعمٚمٝمقف ،أقم٤مٟمؽ اهلل قمغم ٟمٍم اعمٔمٚمقم ،وضمٕمٚمؽ يمٝم ًٗم٤م
ًمٚمٛمٚمٝمقف وأُم٤مٟم٤م ًمٚمخ٤مئػ ،صمؿ أمتٛم٧م اعمجٚمس سم٠من ىمٚم٧م :ىمد ضمٌ٧م اًمٌالد ذىم٤م وهمرسم٤م ،ومام
اظمؽمت ممٚمٙم٦م وارحت٧م إًمٞمٝم٤م ،وًمذت مم اإلىم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م همػم هذه اعمٛمٚمٙم٦م ،صمؿ أٟمِمدشمف:
واًمٜم٤مس أيمٞمس ُمـ أن حيٛمدوا رضمال ** طمتك يروا قمٜمده آصم٤مر إطمً٤من".

ورسمام شمتٕمج٥م ُمـ أٟمٜم٤م ؾم٘مٜم٤م هذا اعمقىمػ ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم اظمتالف طم٤مل اًمّمقومٞم٦م اًم٘مداُمك قمـ
صقومٞم٦م هذا اًمزُم٤منُ ،مع أهن٤م جمرد ٟمّمٞمح٦م سم٤مًمٚمً٤من وأًمٗم٤مفم٤م ُمـ اًمٌٞم٤من ،ومٚمؿ شم٘مؿ سمًٞمػ ومل ي٘مؿ
ص٤مطمٌٝم٤م قمغم اعمٚمؽ سم٤مًمٖمْم٥م واًمثقرة واإله٤مٟم٦م واًمتقسمٞمخ ،مم٤م يِمٝمد ًمف سم٤مًمِمج٤مقم٦م واإلىمدام!.
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واحلؼ أهن٤م ٟمّمٞمح٦م ه٤مدئ٦م شمرؿمد هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م عم٤م ومٞمف ظمػم اًمٌالد واًمٕمٌ٤مد ،وحتٛمؾ ُمـ ُمٕم٤مين
اًمتخقيػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم يمثػما ُمـ اإلؿم٤مرات ،وذيمره ومٞمف سم٤مًمزوال واهلالك ،يمام يم٤من ؿم٠من
إؾمالف ،ممـ ىمٕمدوا ُم٘مٕمده ،وضمٚمًقا جمٚمًف وىمٌْمقا قمغم قمرؿمف ،يمام ظمقف اًمٓم٤مهمٞم٦م ُمـ
ُمٙمر اهلل شمٕم٤ممم واؾمتدراضمف ،وم٠مي ضمً٤مرة ىم٤مم هب٤م اًمٓمرـمقر ،طمٞمٜمام ىمدم هذه اًمٜمّمٞمح٦م
اًمٕمٌ٘مري٦م ،اًمتل مجٕم٧م قمٜم٤مس اًمتْم٤مد سملم اًم٘مًقة واًمٚملم ،واًمزضمر واًمرومؼ.
سمدرا ؾم٤مـمٕم٤م يٕمٚمـ اًمؼماءة ُمـ صقومٞم٦م
إن ٟمّمٞمح٦م اًمٓمرـمقر ًمٓم٤مهمٞم٦م ُمٍم ،شمٔمؾ ذم اًمت٤مريخ ً
آٟمٌٓم٤مح اًمذيـ أدُمٜمقا شم٘مديس اًمٔم٤معملم واًمتًٌٞمح سمحٛمد اًمٓم٤مهملم ،ومجٌٜمقا قمـ ًم٘م٤مء اًمٌ٤مـمؾ،
وحتدي اًمرذائؾ ،وأسمٓمٚمقا إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وأؿم٤مقمقا ىمقًمف طمؼ يراد هب٤م
سم٤مـمؾ ،وم٘م٤مًمقا :دع اعمٚمؽ ًمٚمامًمؽ ،وىمٌٕمقا ذم ده٤مًمٞمز اًمذيمر ،وهجروا ىمقل احلؼ ،وومروا ُمـ
ٟمٍمة اًمديـ ،وشمؼمؤوا ُمـ ضمٝم٤مد اًمٔم٤معملم.
أُم٤م صقومٞم٦م اًمٞمقم ومام أن حيي اًمٔم٤ممل جم٤مًمًٝمؿ ويِم٤مريمٝمؿ ذم ُمقاًمدهؿ ،طمتك يرومٕمقه إمم ُم٘م٤مم
إٟمٌٞم٤مء ،وجيٕمٚمقه ُمـ ظمٚمص إوًمٞم٤مء ،ويٜم٤مومحقا قمـ اؾمٛمف ُمًتٛمٞمتلم ،ويٌ٤مريمقا طمٙمٛمف
ُم٘مدؾملم ،ويٜم٤مسوٟمف ذم اًمٌ٤مـمؾ طمتك ًمق يم٤من قمدوا ًمٚم٘مرآن واًمنميٕم٦م!.
ويم٤من ًمٚمٓمرـمقر إمم ضم٤مٟم٥م هذا ،ومت٤موى يمثػمة ،يٕم٤مرض هب٤م سمٕمض اًمٜمٔمؿ واًم٘مقاقمد اًم٘م٤مئٛم٦م
اًمتل شم٠مظمذ هب٤م اًمدوًم٦م ،ومل ي٘مؾ إين ُمقفمػ ذم اًمدوًم٦م ،ومل يرومع ؿمٕم٤مر اًمزور :دع اعمٚمؽ ًمٚمامًمؽ،
ومٝمق ُمثال ىمد أومتك ذم اإلؾمٙمٜمدري٦م سمتحريؿ اجلٌـ اًمذي ي٠ميت ُمـ اًمروم إمم اعمديٜم٦م ،وأًمػ ذم
حتريٛمف رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ،واٟمت٘مد يمثػما ُمـ اًمٕم٤مدات اًمً٤مئدة ذم اعمجتٛمع مم٤م يتٜم٤مرم ُمع اإلؾمالم،
وي١مًمػ ذم ٟم٘مده٤م يمت٤مسم٤م أؾمامه "سمدع إُمقر وحمدصم٤مهت٤م" وأُم٤مم هذا اؾمتدقم٤مه اًمقزير إومْمؾ سمٕمد
وؿم٤مي٦م اًمقاؿملم ،ومخ٤مف ُمٜمف وُمـ شم٠مصمػمه ،ورأى أن يًتدقمٞمف وحيدد إىم٤مُمتف ويٙمقن حت٧م قمٞمٜمف،
ومٚمق أٟمف شمرك هذا اًمزاهد اًمث٤مئر قمغم ؾمٞم٤مؾمتف ذم ٟم٘مد اعمجتٛمع واحل٤ميمؿ ،واٟمت٘م٤مد اًم٘م٤ميض
وأطمٙم٤مُمف  ،واٟمت٘م٤مد اًم٘مقاقمد واًمٜمٔمؿ اعم٤مًمٞم٦م اعمتٌٕم٦م ،وم٢مٟمف ؾمٞمًٌ٥م ًمٚمدوًم٦م ُمت٤مقم٥م يمثػمة ُم٤م
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أهمٜم٤مهؿ قمٜمٝم٤م ،وفمؾ ذم اقمت٘م٤مًمف ،طمتك يمِمػ اهلل اًمٖمٛم٦م قمٜمف سم٘متؾ إومْمؾ ،ومرضمع إمم
اإلؾمٙمٜمدري٦م واطمتٗمك سمف اًمقزير اجلديد اعم٠مُمقن اًمٌٓم٤مئحل وىمرسمف ُمٜمف ،وومقر قمقدشمف إمم
اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ذع ذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب ضمديد ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وومـ احلٙمؿ ،وُم٤م جي٥م قمغم اًمراقمل
واًمرقمٞم٦م ،وأمتف ذم ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م وؾمامه هاج اعمٚمقك ،وؾم٤مومر إمم اًم٘م٤مهرة ًمٞم٘مدُمف ًمٚمقزير اجلديد،
ويٕمٞمد ُمٕمف احلدي٨م ومٞمام يٜمت٘مده ُمـ أُمقر اًمدوًم٦م.
ومقاقمجٌ٤م صقذم ي١مًمػ يمت٤مسم٤م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وومـ احلٙمؿً ،مٙم٠من هذا ُمـ ُمدهِم٤مت اًمدٟمٞم٤م..
وم٠مي ؾمػمة هذه اًمتل حيٛمٚمٝم٤م رضمؾ صقذم ،وأي قم٤ممل هذا يٜمتً٥م ًمٚمّمقومٞم٦م؟ سمؾ أي صقومٞم٦م هذه
اًمتل جيًده٤م رضمؾ يثقر ويٜمت٘مد ويٜمتٗمض ويٕمؽمض؟ وُم٤م أهمرب اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ متردوا قمغم
طم٘مٞم٘متٝمؿ وـمري٘متٝمؿ وأؾمالومٝمؿ وم٤مسمتدقمقا وطمرومقا وسمدًمقا.؟!

دستىر أخالق العلواء
إن طمٌل ًمٚمؽماضمؿ ووًمٕمل هب٤م ،ؾم٤مىمٜمل ًمتٕم٘م٥م ُمّمٜمٗم٤مهت٤م ويمؾ ُم٤م ؾمٓمره اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة
وإدسم٤مء واعمٗمٙمرون واًمٕمٌ٤مىمرة واعمقهقسمقن ،قمـ طمٞم٤مهتؿ اًمِمخّمٞم٦م ،وؾمػمهتؿ اًمذاشمٞم٦م،
ُمًٚمٛملم وهمػم ُمًٚمٛملم ،ىمريٌلم وسمٕمٞمديـ ،قمرب وأضم٤مٟم٥م ،ؾمٚمػ وظمٚمػ.
ُم١مظمرا ًمٙمت٤مب (ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ وإظمالق) ًمِمٞمخ اإلؾمالم وإُم٤مم اًمزُم٤من (قمٌد
طمتك اهتدي٧م
ً
اًمقه٤مب اًمِمٕمراين)  ،واًمذي يم٤من شمرمج٦م حلٞم٤مشمف ورصدً ا ٕظمالىمف وصٗم٤مشمف ،وذطم٤م واومٞم٤م وُمٌٞمٜم٤م
حل٤مًمف ،وشمٕمريٗم٤م سمٜمٕمٛم٦م اهلل وُمٜمتف قمٚمٞمف!.
وىمد قمٛمد اًمر ضمؾ ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اعمّمٜمػ إمم مجٚم٦م أهداف ،يم٤من أمهٝم٤م أن ي٘متدي ُمـ ُمٕمف،
سمخٚم٘مف وصٗم٤مشمف ،وم٘مد ىم٤ملً (:مٞم٘متدي يب إظمقاين ومٞمٝم٤م ،ومٞمتخٚم٘مقا هب٤م) وًمٙمٜمل ذم احل٘مٞم٘م٦م طمٞمٜمام
ـم٤مًمٕم٧م اًمًػمة وُم٤م ذيمره ُمـ طم٤مًمف ،مل أضمده ذم ٟمٔمري وقم٘مكم ُمـ يمت٥م اًمؽممج٦م واًمًػمة اًمذاشمٞم٦م
دؾمتقرا وُمٜمٝمج٤م ًمٚمٕمٚمامء واًمدقم٤مة واًمٕم٤مروملم ،وؾم٤مًمٙمل
واًمتٕمريػ سم٤مًمٙم٤مشم٥م ،سم٘مدر ُم٤م وضمدشمف
ً
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دروب اًم٘مرب واعمٕمروم٦م ،يٌلم هلؿ اًمّمقرة اعمثغم واخلٚمؼ إؾمٛمك ،اًمذي يٙمقٟمقن قمٚمٞمف
وئمٝمرون سمف ويتخٚم٘مقن سمًج٤مي٤مه.
وإٟمؽ ًمتٕمٚمؿ ضمٚمٞم٤م أن أؾمقأ ُم٤م يي اًمٕم ِ
٤ممل هق شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مًمدٟمٞم٤م ،وـمٛمٕمف ذم همروره٤م وؾمٕمٞمف إمم
َ
ُمٜم٤مصٌٝم٤م ،واجلري وراء ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م ،وهل أطمقال شمتٜم٤مرم ُمع ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ وظمٚمؼ اًمٕمٚمامء ،يٛمٙمـ ًمؽ
يمٕم٤ممل أن شمٙمقن همٜمٞم٤م ويرزىمؽ اهلل ُمـ ُمٌ٤مه٩م اًمدٟمٞم٤مً ،مٙمٜمؽ مل شمًع إًمٞمٝم٤م ومل شمدظمؾ ىمٚمٌؽ ،وٓ
يي هٜم٤م ُمثقل ِ
اًمٖم ٜمك واعم٤مل سملم يديؽُ ،م٤م دام ىمٚمٌؽ قم٤مُمرا سم٤مًم٘مٜم٤مقم٦م ُمٚمٞمئ٤م سم٤مًمرو٤م حمّمٜم٤م سمٖمٜمك
اًمٜمٗمس.
يمت٤مب قمٔمٞمؿ اًمٜمٗمع شم٘مػ أُم٤مم يمؾ يمٚمٛم٦م ومٞمف ،وشمت٠مُمؾ يمؾ مجٚم٦م يمتٌ٧م ذم ؾمٓمقره ،ومال أظمٗمل
قمٚمٞمؽ أن أظمالق اًمرضمؾ هبرشمٜمل ،وؾمج٤مي٤مه أقمجٌتٜمل ،وم٘مد يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ويم٤من قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ُمـ
مجٞمؾ إظمالق ،طمٞم٤مة شمِمٌف طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء ،ومل ٓ وهق وريثٝمؿ وم٤مًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء؟ ًمٙمـ أيمثر
ُم٤م ؿمد اٟمتٌ٤مهل ذم أظمالق اإلُم٤مم اًمِمٕمراينُ ،مـ يمريؿ أظمالىمف ومجٞمؾ ُمزاي٤مه ،هق صٗم٦م اًم٘مٜم٤مقم٦م
اًمِمديدة ،واإل سم٤مء اًمٔم٤مهر ،واًمٕمٗم٦م اًمتل حتٚم٧م هب٤م ٟمٗمًف ،وًمٕمٚمٝم٤م أيمثر وأسمرز ُم٤م ضمذب اهتامُمل
وًمٗم٧م ٟمٔمريً ،مٙمثرة ُم٤م ٟمرى طمقًمٜم٤م ُمـ قمٚمامء أدٟمٞم٤مء رظمٞمّمق اًمٜمٗمس ،وئٞمٚمق اًمٙمراُم٦م ،يٌٞمٕمقن
ديٜمٝمؿ سمدٟمٞم٤مه.
ًم٘مد ذيمر اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ يمثػما ُمـ ؿمٛمؿ ٟمٗمًف وُمٜم٤مىمٌٝم٤م ذم ؾمٓمقر ُمتٗمرىم٦م وومّمقل ُمتٌ٤ميٜم٦م ،طمتك
ٓ شمٔمـ أهن٤م يم٤مٟم٧م جمٛمٕم٦م أو ُمٗمّمٚم٦م ،وم٘مد أضمٝمدت ٟمٗمز ذم شمرشمٞمٌٝم٤م واًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م ،واًمٌح٨م
قمـ ؿمقاهده٤م ،ورأي٧م ُمـ اخلػم اًمٕمٛمٞمؿ أن أمجع سمٕمْمٝم٤م ًمٚم٘م٤مرئ ذم هذا اعم٘م٤مل ،طمتك شمٙمقن ذم
اعم٘م٤مم ا ٕول ،رؾم٤مًم٦م ًمٓمالب إظمالق ُمـ قمٚمامء اًمزُم٤من ،اًمذيـ أه٤مٟمقا قمٚمٛمٝمؿ طمٞمٜمام ضمٕمٚمقه
ـمري٘م٤م ًمٜمٞمؾ اًمدٟمٞم٤م وـمٚم٥م اعمٜم٤مص٥م ،واًمًٕمل سمٚمٕم٤مهبؿ ظمٚمػ همروره٤م اًمٗم٤مين ،طمتك أو٤مقمقا
هٞمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ،ورظمّمقا قمريـ اًمٕمٚمامء ،وأومًدوا قمغم اًمٜم٤مس ديٜمٝمؿ ،وأطمٜمقا ًمٚمٌ٤مـمؾ ه٤مُم٤مهتؿ
وقمامئٛمٝمؿ ،وشمٙمقن صقرة ٟم٘مٞم٦م شمٕمٙمس ـمٌٞمٕم٦م اًمروح اًمً٤مُم٘م٦م اًمتل جي٥م أن يٙمقن قمٚمٞمٝم٤م
ويتحغم سمخالهل٤م اًمّمقذم اًمّم٤مدق.
اٟمٔمر ُم٤م يمت٥م اًمِمٕمراين وطمدصمٜم٤م سمف قمـ ٟمٗمًف:
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 صمؿ سمٚمقهمل ُم٘م٤مم اًمزهد ،إمم أن ص٤مر قمٜمدي اًمذه٥م واًمؽماب قمغم طمد ؾمقاء ُمـ همػم شمرضمٞمح،صمؿ ذيمرت أين سمٚمٖم٧م ُم٘م٤مم اًمزهد إمم أٟمف ًمق أُمٓمرت اًمًامء ذهٌ٤م وص٤مر اًمٜم٤مس يٜمتٝمٌقٟمف ،مل أضمد
زم داقمٞم٦م إمم أظمذ ؿمئ ُمٜمف إٓ ُٕمر ُمنموع.
 وًمق أٟمٜمل ُمررت قمغم شمالل اًمذه٥م واًمٗمْم٦مُ ،مـ همػم ُمزاطمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أسمٜم٤مء اًمدٟمٞم٤م ،وٓطمً٤مب قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٘مٌك ،مل أشمٜم٤مول ُمٜمٝم٤م ديٜم٤مرا واطمدا إٓ ًميورة ذقمٞم٦م ،وًمق أن اًمٌٖمٚم٦م
دظمٚم٧م داري ذم اًمٚمٞمؾ حمٛمٚم٦م ذهٌ٤م وٟمحقه ،أظمرضمتٝم٤م ُمـ داري سمذهٌٝم٤م ظمقوم٤م ُمـ ـمقل
احلً٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،صمؿ إٟمف ًمق يم٤من قمٜمدي ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ اًمذه٥م ،ومنىمف إٟمً٤من أو أظمذه ُمـ
سملم يدي وأٟم٤م أٟمٔمره ٓ ،أشمٌٕمف وٓ سمقيمٞمكم هقاٟم٤م سم٤مًمدٟمٞم٤م.
 صمؿ يمراهٞمتل ًمأليمؾ ُمـ رء ُأقمٓمٞمتف ُمـ اًمٜم٤مس قمغم أين ُمـ اًمّمقومٞم٦مٟٕ ،مف أيمؾ سم٤مًمديـ. صمؿ ومرطمل سم٤مًمٗم٘مر إذا أىمٌؾ!. صمؿ قمدم ـمٚمٌل ًمٌمء ُمـ ُمٜم٤مص٥م اًمدٟمٞم٤م ُمٜمذ وقمٞم٧م قمغم ٟمٗمز. صمؿ قمدم ؿمٝمقة ٟمٗمز ًمٌمء ُمـ اعمٓم٤مقمؿ واعمالسمس إذا دظمٚم٧م ؾمقق اًمٓمٕم٤مم واًمٚمٌ٤مس. صمؿ ردي يمؾ رء ي٠مشمٞمٜمل ُمـ اًمقٓة ،وإن ىمٌٚمتف رُمٞمتف سملم احل٤مضيـ وٓ آظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م. صمؿ قمدم ظمقذم ُمـ أطمد ُمـ اًمقٓةٕ ،هنؿ ٓ ُي ًَٚمٓمقن إٓ قمغم ُمـ حي٥م اًمدٟمٞم٤م هم٤مًمٌ٤م. صمؿ يمراهتل ًمأليمؾ ُمـ اًمّمدىم٤مت اخل٤مص٦م دون اًمٕم٤مُم٦م ،يم٤مٕوىم٤مف قمغم وم٘مراء اعمًٚمٛملم. صمؿ إهل٤مُمل إمم أين أـمٚم٥م احلقائ٩م ُمـ أسمقاهب٤م دون همػمه٤م ،صمؿ ىمْم٤مء احلقائ٩م ُمـ احلٙم٤مم ُمعقمدم اًمقىمقف ومٞمام يٜم٘مص ديٜمل سمًٌ٥م ذًمؽ ُمـ شمزيمٞم٦م ٟمٗمز قمغم أًمًٜم٦م اًمقؾم٤مئط أوهمػمه٤م.
 صمؿ قمدم ـمٚمٌل ًمٚمثقاب قمغم رء ُمـ أقمامزم إٓ ُمـ سم٤مب اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م دون آؾمتح٘م٤مق. صمؿ قمدم ـمٚم٥م ٟمٗمز ُم٘م٤مُم٤م قمٜمد اخلٚمؼ دون اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. وقمدم اطمتٞم٤مضمل ًم٘مٌقزم ُمرشمٌ٤م ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم أو ُمًٛمقطم٤م ،وًمق ؾم٠مًمقين ذم ذًمؽ ،صمؿمح٤ميتل ُمـ إيمؾ ُمـ هداي٤م اًمٔمٚمٛم٦م وأقمقاهنؿ.
 صمؿ إٟمّم٤مذم ًمٙمؾ ُمـ قم٤مُمٚمٜمل ذم سمٞمع أو ذاء ،وإذا اؾمت٠مضمر ُمٜمل ؿمخص دوٓسم٤م أو رزىم٦م أوُمريمٌ٤م ومل يٜمتٗمع هب٤م ٓ ،آظمذ ُمٜمف أضمرة ،وًمق ؾم٠مًمٜمل هق ومٞمٝم٤م رددهت٤م قمٚمٞمف.
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 صمؿ مح٤ميتل ُمـ إيمؾ ُمـ ـمٕم٤مم ُمـ ؿمٗمٕم٧م قمٜمده أو ؿمٗمٕم٧م ًمف ،أو ىمٌقزم هدي٦م ُمـ أطمدمه٤م. صمؿ قمدم سمخكم سمٌمء دظمؾ ذم يدي ُمـ اًمدٟمٞم٤م قمغم ُمـ يًتح٘مف ،ؾمقاء اًمٜم٘مقد وهمػمه٤م. صمؿ يمراهتل ًمأليمؾ ذم وٞم٤موم٦م إوىم٤مف اًمتل حت٧م ٟمٔمري أو ٟمٔمر همػمي ،وقمدم اؾمت٘مراره٤م ذمضمقذم إذا أيمٚم٧م ُمٜمٝم٤م وًمق ؾمٝمقا.
 ٟمٕمٛم٦م يمراهتل ًمأليمؾ ُمـ صدىم٦م أو هدي٦م قمٚمٛم٧م أن ذم سمٚمد اعمتّمدق أو ا ُعمٝمدي ُمـ هقأطمقج إمم ذًمؽ ُمٜمل.
 صمؿ قمدم ىمٌقزم ؿمٞمئ٤م أقمٓم٤مه زم اًمٜم٤مفمر ُمـ وىمػ اعمرشم٥م. صمؿ قمدم اًمتٗم٤مت ٟمٗمز إمم رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م إذا و٤مع ُمٜمل ،ؾمقاء ىمؾ أو يمثر إٓ أن يٙمقنًمٖمػمي.
 صمؿ قمدم ُمزامحتل ًمٌمء ومٞمف ري٤مؾم٦م دٟمٞمقي٦م أو ي١مول إمم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ضم٤مه أو ٟمنم أو صٞم٧م. صمؿ قمدم شمرددي إمم سمٞمقت احلٙم٤مم ًمٖمػم ضورة ذقمٞم٦م. صمؿ قمدم شمٙمدري قمغم رء وم٤مشمٜمل ُمـ اًمدٟمٞم٤م أو ممـ صده٤م قمٜمل ،صمؿ اٟمنماح صدري إذاأصٌح٧م وأُمًٞم٧م وًمٞمس قمٜمدي رء ُمـ اًمدٟمٞم٤م.
 صمؿ قمدم أيمكم ُمـ ـمٕم٤مم ُمـ يٕمت٘مد ذم اًمّمالح ظمقوم٤م ُمـ إيمؾ سمديٜمل. صمؿ يمراهتل ًم٘مٌقل رء ُمـ هداي٤م اًمٕمامل واًمقٓة ،وقمدم ُمزامحتل قمغم صحٌ٦م أطمد ُمـاًمقٓة.
 صمؿ صح٦م شمقضمٝمل إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم دومع اًمدٟمٞم٤م قمٜمل.وأيمتٗمل هٜم٤م هبذا اًم٘مدر ُمـ ىمٜم٤مقم٦م آُم٤مم اًمِمٕمراين وإسم٤مء ٟمٗمًف وقمزة ذاشمف ،وًمق ىمٚمٌٜم٤م ذم
صٗمح٤مت اًمٙمت٤مب ًمقضمدا يمثػما ُمـ اًمِمقاهد اًمتل شمدقمؿ ذًمؽ وشم١ميدهً ،متٙمقن ىمدوة عمـ سمٕمده
ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٕم٤مروملم ،وُمً٤مرا ًمٙمؾ ُمـ يًٚمؽ ـمريؼ اًمتّمقف.
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األهريكاى علً الخط

1

اعمنموع إُمريٙمل ًمدقمؿ اًمّمقومٞم٦م سمدا واوح ً٤م ُمـ ظمالل زي٤مرة وُمِم٤مريم٦م سمٕمض
اعمً١موًملم إُمريٙمٞملم ٓطمتٗم٤مٓت اًمٓمرق وُمقاًمده٤م ،وهذا آهتامم ًمٞمس ذم ُمٍم
وطمده٤م ،وإٟمام ذم اًمٕمديد ُمـ دول اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل ،ومٝمق شمٙمتٞمؽ ضمديد،
وخمٓمط واوح اعمٕم٤ممل ًمٚمًٞم٤مؾم٦م إُمريٙمٞم٦م.
(فمـٝمر ضمٚمٞمـ ً٤م أن ُمــ أهـؿ أهداف اخلٓم٦م إُمريٙمٞم٦م اعمًامة سمـ (ُمنموع اًمنمق
إوؾمط اًمٙمٌػم) حم٤مرسم٦م اًمتٞم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمتل شمتّمدى ًمٚمٕمدوان إُمريٙمل،
اعمروضمقن هلذا اعمنموع أن اًم٘مقة اعم٤مدي٦م
حت٧م ؿمٕم٤مر( :حم٤مرسم٦م اإلره٤مب) .ويرى ِّ
قمًٙمري٦م يم٤مٟم٧م أم اىمتّم٤مدي٦م ٓ ،شمٙمٗمل هلدم ومٙمرة وسمٜم٤مء أظمرى؛ ومال سمد إذن ُمـ شمٞم٤مر
إؾمالُمل ُمٕم٤مرض ًمتٚمؽ اًمتٞم٤مراتُ ،مٜمًجؿ ُمع اًمرؤي٦م إُمريٙمٞم٦م عمٜمٓم٘م٦م اًمنمق
إوؾمط.
ي٘مقل اعمًتنمق اًمٗمرٟمز اعمًٚمؿ إريؽ ضمٞمقومروي ـ اعمتخّمص ذم اًمّمقومٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م
ًمقيمًٛمٌقرج ،ؿمامل ومرٟمً٤م ـ ذم طمقار صحٗمل( :وذم قمالىمتٝم٤م سم٤محلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
سم٤مًمذاتٟ ،مجد أن إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٛمٚم٧م قمغم إدُم٤مج اًمّمقومٞم٦م ذم احلٙمؿ هبدف
حم٤مرسم٦م اًمٔم٤مهرة اإلؾمالُمٞم٦م).
اعمذه٥م اًمقه٤ميب
وي٘مقل اؾمتٞمٗمـ ؿمقارشمز" :وم٢مذا وضمدٟم٤م ذم أطمد أـمراف اًمٓمٞمػ
َ
اعمتٕمّم٥م ،اًمذي يتّمػ سم٤مًم٘مًقة وآؾمتٌداد ُم٤م جيٕمٚمف أؿمٌف سم٤مإليديقًمقضمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمرؾمٛمٞم٦م اًمً٤مئدة ُمٜمف سم٤معمذه٥م اًمديٜمل؛ وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ذم اًمٓمـرف أظمـر اًمتٕم٤مًمٞمؿ
1

 -راجغ دراضح (َمط انؼري  ..رؤَح فٍ انثذَم انغرتٍ نهتُار انطهفٍ) نًحًذ تٍ ػثذ اهلل انًمذٌ تًىلغ صُذ انفىائذ
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اعمتٜمـقرة ًمٚمّمـقومٞم٦م ٓ ،شم١ميمـد هـذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ قمغم احلقار داظمؾ اإلؾمالم ،وقمغم
اًمٗمّمؾ سملم اًمًٚمٓم٦م اًمروطمـٞم٦م وؾمٚمٓم٦م رضم٤مل اًمديـ وقمغم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اعمحٚمٞم٦م
ومحً٥م ،سمؾ إهن٤م حتؽمم أيْم ً٤م مجٞمع اعم١مُمٜملم ،ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم أو ُمًٞمحٞملم أو
هيقد أو هٜمدوؾمٞملم أو سمقذيلم أو ُمـ دي٤مٟم٤مت أظمرى ،شمِمدد اًمّمقومٞم٦م قمالوة قمغم
ذًمؽ قمغم اًمتزاُمٝم٤م سم٤مًمٚمٓمػ واًمتٗم٤مقمؾ واًمتٕم٤مون اعمتٌ٤مدل سملم اعم١مُمٜملم سمٖمض اًمٜمٔمر
قمـ ُمذاهٌٝمؿ".
ًم٘مد رأوا ذم اعمتّمقوم٦م ٟمٛمقذضم ً٤م ًمإلؾمالم اعمًت٠مٟمس اًمٚمٓمٞمػ اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتٓمقيع
واًمتقضمٞمف ..وم٠مهقمقا ًمدقمٛمف وشم٠ميٞمده ،وشمِمجٞمع احلٙمقُم٤مت أن هتتؿ سمف وشمروج ًمف،
وشمٜمٗمؼ إُمقال ًمٜمنمه وذيققمف ،وٕن أشمٌ٤مقمف طمٍموه ذم اعمًٌح٦م واًمتاميؾ ،وٕهنؿ
ذم أُمس احل٤مضم٦م هلذا اًمتٞم٤مر آهنزاُمل اعمؽماضمع ،اًمذي يرى سم٤مهلقان وي٠مًمػ اًمذًم٦م،
وي١مصؾ هلام قم٘مدي ً٤م وومٙمري ً٤م ،طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمض ضمٝمٚمتٝمؿ ُمـ ىمٌؾ( :إن آؾمتٕمامر ىمدر
وُمـ احلٛمؼ خم٤مًمٗم٦م اًم٘مدر) واًمٖمرب أطمقج ُم٤م يٙمقن عمـ يدقمؿ قمٛمٚمٝمؿ
آؾمتٕمامري ،ويً٤مقمدهؿ ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ،وشمٖمٞمػم طمٞم٤مة وـمٌٞمٕم٦م
اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م ،إهنؿ أطمقج ُم٤م يٙمقن إمم قمٛمالء ذم ىمٚم٥م اًمتٞم٤مر اعمتديـ ٟمٗمًف،
اًمذي يٕمد اًمٕم٘مٌ٦م اًمٙم٠مداء ذم ـمري٘مٝمؿ ،ودور ه١مٓء اًمٕمٛمالء أن يٛمٞمٕمقا اًم٘مْمٞم٦م،
ويزرقمقن اًمقهـ ذم اًمٜمٗمقس.
إن ومٚمقًٓ ُمـ ه١مٓء ًمٓمخقا شم٤مريخ اًمّمقومٞم٦م سم٤مًمٕم٤مر ،طمٞمٜمام طمرُمقا جم٤مهدة آؾمتٕمامر
اًمٗمرٟمز ذم اعمٖمرب اًمٕمريب؛ سمحج٦م أٟمف ىمدر اهلل وُمـ اًمٕمٌ٨م خم٤مًمٗم٦م اًم٘مدر ..وه١مٓء
اًمٞمقم هلؿ أؿمٞم٤مع ي١ميدون شمّمقراهتؿ آهنزاُمٞم٦م ،اًمتل ٓ شمٜمٌع إٓ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م ًمألُم٦م
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واإلؾمالم ،ويمٞمػ ٓ هيرول إُمريٙم٤من ُٕمث٤مهلؿ؛ وهؿ يرون ومٞمٝمؿ ؾمٌٞم ً
ال ًمٚمًٞمٓمرة
قمغم جمتٛمٕم٤مت اًمنمق ،وسمًط ٟمٗمقذهؿ واؾمتخداُمٝمؿ يمٕم٘مٌ٦م ذم وضمف اإلؾمالم
اًمًٞم٤مد.؟!
ي٘مقل د -قمٌد اًمقه٤مب اعمًػمي ( :ومم٤م ًمف دًٓمتف أن اًمٕم٤ممل اًمٖمريب اًمذي حي٤مرب
اإلؾمالم ،يِمجع احلريم٤مت اًمّمقومٞم٦م ،وُمـ أيمثر اًمٙمت٥م اٟمتِم٤مر ًا أن ذم اًمٖمرب،
ُم١مًمٗم٤مت حمٞمل اًمديـ سمـ قمريب ،وأؿمٕم٤مر ضمالل اًمديـ اًمروُمل ،وىمد أوص٧م جلٜم٦م
اًمٙمقٟمجرس اخل٤مص٦م سم٤محلري٤مت اًمديٜمٞم٦م ،سم٠من شم٘مقم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م سمتِمجٞمع احلريم٤مت
اًمّمقومٞم٦م ،وم٤مًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وآٟمٍماف قمٜمٝم٤م وقمـ قم٤ممل اًمًٞم٤مؾم٦م ،يْمٕمػ
وٓ ؿمؽ صالسم٦م ُم٘م٤موُم٦م آؾمتٕمامر اًمٖمريب)...
ًمذًمؽ ؾمٕم٧م اًمقٓي٤مت اعمتحدة سمِمدة ،إمم شمِمجٞمع ودقمؿ اًمّمقومٞم٦م ،سم٤مقمتٌ٤مره٤م ذم
رؤيتٝم٤م ،واطمدة ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اًمتّمدي ًمٚمجامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،يمؾ ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم
شمقصٞم٤مت وشم٘م٤مرير اًمٕمديد ُمـ اعمرايمز اًمٌحثٞم٦م ،ودراؾم٤مت اًمٕمديد ُمـ اخلؼماء
إُمريٙمٞملم.
وشم٘مقل اًمٙم٤مشمٌ٦م (وم٤مريٜم٤م قمٚمؿ) ـ وهل متثؾ ذحي٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م اعمـقضمقدة ومـل
اًمٖمـرب( :إن اًمـروطمـ٤مٟمـٞمـ٦م اإلؾمـالُمـٞم٦م ـ اًمّمقومٞم٦م ـ شمٕمتؼم اجلزء اعمٙمٛمؾ حلٞم٤مة اعمًٚمؿ
اًمديٜمٞم٦م ،وىمد ىمدم أوًمٞم٤مء وؿمٞمقخ اًمّمقومٞم٦مٟ ،مٔمرة ُمٜمٝمجٞم٦م عمٕمروم٦م اهلل شمًتٜمد قمغم
شمالوة آسمتٝم٤مٓت ،واًمتدرب قمغم شمٓمقير ؿمخّمٞم٦م ورقم٦م ىمقيٛم٦م ،سمٖمٞم٦م إذٓل إٟم٤م
وشمٙمريس اًمٜمٗمس خلدُم٦م اعمجتٛمع ،وُمـ اعمٛمٙمـ أن شمّمٌح اًمّمقومٞم٦م اًمٞمقم ـ سمؽميمٞمزه٤م
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قمغم اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ،وووع إهداف اًمً٤مُمٞم٦م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمٝم٤م ـ سمٛمث٤مسم٦م ىمقة
يمٌػمة ُمْم٤مدة ًمإلؾمالم اًمًٞم٤مد اعمج٤مهد)
سمؾ يٕمتؼموهن٤م أطمد إؾمٚمح٦م ذم طمرهبؿ ود إصقًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمذاه٥م اإلؾمالم
اًمًٞم٤مد ..ومٗمل شم٘مرير ٟمنمشمف جمٚم٦م «يق إس ٟمٞمقز آٟمد وورًمد ريٌقرتش إُمريٙمٞم٦م
سمٕمٜمقان (قم٘مقل وىمٚمقب ودوٓرات) ٟمنم قم٤مم (2005م) ي٘مقل ذم إطمدى وم٘مراشمف:
(يٕمت٘مد آؾمؽماشمٞمجٞمقن إُمريٙمٞمقن سمِمٙمؾ ُمتزايد ،أن احلريم٦م اًمّمقومٞم٦م سم٠مومرقمٝم٤م
اًمٕم٤معمٞم٦م ،ىمد شمٙمقن واطمد ًا ُمـ أومْمؾ إؾمٚمح٦م ،وسمٞمٜمام ٓ يًتٓمٞمع اًمرؾمٛمٞمقن
إُمريٙمٞمقن أن ُي ِ٘م ُّروا اًمّمقومٞم٦م قمٚمٜم ً٤م ،سمًٌ٥م ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م ذم اًمدؾمتقر
إُمريٙمل ،وم٢مهنؿ يدومٕمقن قمٚمٜم ً٤م سم٤مدم٤مه شمٕمزيز اًمٕمالىم٦م ُمع احلريم٦م اًمّمقومٞم٦م ،وُمـ سملم
اًمٌٜمقد اعم٘مؽمطم٦م هٜم٤م :اؾمتخدام اعمٕمقٟم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمؽمُمٞمؿ اعمزارات اًمّمقومٞم٦م ذم
اخل٤مرج ،واحلٗم٤مظ قمغم خمٓمقـم٤مهت٤م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمتل شمٕمقد إمم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك
وشمرمجتٝم٤م ،ودومع احلٙمقُم٤مت ًمتِمجٞمع هنْم٦م صقومٞم٦م ذم سمالده٤م)
ي٘مقل ؾمتٞمٗمـ ؿمقارشمز وهق يقضمف اخلٓم٤مب إمم إدارة طمٙمقُمتف إُمريٙمٞم٦مُ" :مـ
اًمقاوح ضمدا أن قمغم إُمريٙمٞملم أن يتٕمٚمٛمقا اعمزيد قمـ اًمّمقومٞم٦م ،وأن يتٕم٤مُمٚمقا ُمع
ؿمٞمقظمٝم٤م وُمريدهي٤م ،وأن يتٕمرومقا قمغم ُمٞمقهل٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ،جي٥م قمغم أقمْم٤مء اًمًٚمؽ
اًمدسمٚمقُم٤مد إُمريٙمل ذم اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ سمريِمتٞمٜم٤م ذم يمقؾمقوم٤م إمم يمِمٖم٤مر ذم
همرب اًمّملم ،وُمـ وم٤مس ذم اعمٖمرب إمم قم٤مصٛم٦م إٟمدوٟمٞمًٞم٤م ضم٤ميمرشم٤م ،أن يْمٕمقا
اًمّمقومٞملم اعمحٚمٞملم قمغم ىم٤مئٛم٦م زي٤مراهتؿ اًمدوري٦م ،جي٥م أن يٜمتٝمز اًمٓمالب
إُمريٙمٞمقن ورضم٤مل إقمامل وقمامل اإلهم٤مصم٦م واًمً٤مئحقن ومرص اًمتٕمرف قمغم
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اًمّمقومٞملم .إهؿ ُمـ ذًمؽ أن أي ؿمخص داظمؾ أو ظم٤مرج احلٙمقُم٦م ،يِمٖمؾ ُمقىمٕم٤م
يًٛمح ًمف سم٤مًمت٠مصمػم قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م ورؾمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م دم٤مه
اًمنمق إوؾمط ،يٛمٙمٜمف أن يًتٗمٞمد ُمـ ومٝمؿ هذا اًمت٘مٚمٞمد اًمٗمٓمري ُمـ اًمتً٤مُمح
اإلؾمالُمل"
يمام ٟمنمت ُم١مؾمً٦م "راٟمد" اًمِمٝمػمة ُمٜمذ أيمثر ُمـ ؾمٜمتلم وصمٞم٘م٦م قمٜمقاهن٤م "اإلؾمالم
اعمدين اًمديٛم٘مراـملُ ..مـ يِم٤مرك ومٞمف؟ وُم٤م هل ُمّم٤مدره واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمف؟" ،وُمـ سملم
شمقصٞم٤مت دراؾم٦م اًمقصمٞم٘م٦م ،شمقضمٞمف ىمدر أيمؼم ُمـ آٟمتٌ٤مه إمم اإلؾمالم اًمّمقذم ،وذًمؽ
ُمـ ظمالل شمِمجٞمع ؿمٕمٌٞم٦م اًمّمقومٞم٦م وىمٌقهل٤م ،قمؼم شمِمجٞمع اًمٌٚمدان ذات اًمت٘م٤مًمٞمد
اًمّمقومٞم٦م اًم٘مقي٦م قمغم اًمؽميمٞمز قمغم ذًمؽ اجل٤مٟم٥م ُمـ شم٤مرخيٝم٤م وقمغم إدظم٤مًمف وٛمـ
ُمٜم٤مهجٝم٤م اعمدرؾمٞم٦م.
وطمـلم دظمٚمـ٧م اًمـ٘مـقات إُمريـٙمـٞم٦م واًمؼميٓمـ٤مٟمٞمـ٦م إمم اًمٌالد إومٖم٤مٟمٞمـ٦م ،يمـ٤من أول ُم٤م
ىم٤مُمـقا سمف أٟمـٝمـؿ ومتـحقا اعمـزارات وإوـرطمـ٦م ،وؾمـٛمحقا ًمٚمٛمـقاًمد أن شم٘مــ٤مم
وروضمـقا هل٤م ،ي٘مـقل أطمـد ؿمٞمـقخ اًمٓمـرق واؾمـٛمف (صقذم حمٛمد) وهق ومـل اًمًتـلم
ُمـ قمٛمـره ًمقيمـ٤مًم٦م (رويتـرز)( :إن طمريم٦م ـم٤مًمٌ٤من اعمتٕمـّمٌ٦م أهمٚمـ٘مـ٧م اعمزارات
وأوىمٗم٧م آطمتٗم٤مٓت وُمٜمٕمتٜم٤م ُمــ طمـٚم٘مـ٤مت اًمذيمـر واإلٟمِمـ٤مد ـمــقال ومـتــرة
طمٙمـٛمــٝم٤م ،رهمــؿ أٟمـٝمـ٤م مل شمتـقىمػ طمتـك ذم وضمـقد احلـٙمؿ اًمِمٞمققمل وآطمتالل
اًمرود! وأٟمـ٤م ؾمٕمـٞمد ضمدـ ً٤م سمً٘مقط شمٚمؽ احلريم٦م اعمتٕمّمٌ٦م ،وأُمريـٙم٤م ؾمٛمـح٧م ًمٜمـ٤م
سمٛمـامرؾمـ٦م ـم٘مـقؾمٜم٤م وإىم٤مُم٦م ُمقاًمدٟم٤م ،وٟمحـ ٟمِمٙمر هل٤م ذًمؽ وسمِمدة) هٙمذا ىم٤مل
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وهٙمذا ومٕمٚم٧م أُمريٙم٤م :ومتح٧م إضطم٦م وأىم٤مُم٧م اعمقاًمد إلطمٞم٤مء اًمٌدقم٦م وحم٤مرسم٦م
اًمًٜم٦م وًمتِمقيف اإلؾمالم.

تحالفاخ وهصالح

1

ويٚمحظ اعمت٤مسمع ًمٚمحريم٦م اًمّمقومٞم٦م ،اًمٜمِم٤مط اعمتً٤مرع سمٕمد احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم ،سم٤مومتت٤مح
اعمدارس وإيم٤مديٛمٞم٤مت وإرسمٓم٦م ٓؾمت٘مٌ٤مل اعمريديـ ،واًم٘مٞم٤مم سم٤معم١ممترات اًمدوًمٞم٦م طمقل
اًمّمقومٞم٦م واًمتّمقف ،ودقمؿ وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًمث٘م٤مذم:

ومٗمل 2001/3/28م قم٘مد ذم ُمديٜم٦م سم٤مُمؼمج إعم٤مٟمٞم٦م اعم١ممتر اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ًمٚمٛمًتنمىملم
إعم٤من ،وُمـ وٛمـ اًمٌحقث اًمتل ىمدُم٧م ذم اعم١ممتر سمح٨م سمٕمٜمقان «إظمقة اًمّمقومٞم٦م
يمحريم٤مت اضمتامقمٞم٦مش ،و (احلريم٦م اًمٜم٘مِمٌٜمدي٦م ذم داهمًت٤من) و(اًمتٞمج٤مٟمٞم٦م) ذم همرب
أومري٘مٞم٤م ،وصقرة اعمقاًمد اًمِمٕمٌٞم٦م ذم ُمٍم.
وذم قم٤مم (2002م) شمؿ اومتت٤مح أىمً٤مم ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٤مت (اإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م
واإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م) ذم اعمٕم٤مهد اًمنمقمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمِمٞمخ (أمحد يمٗمت٤مرو) اًمٜم٘مِمٌٜمدي ،وهذه
إىمً٤مم شمًت٘مٌؾ اًمٓمٚمٌ٦م اًمٜم٤مـم٘ملم هبذه اًمٚمٖم٤مت أو شمٕمٚمؿ اًمٓمٚمٌ٦م اًمٕمرب هذه اًمٚمٖم٤مت
يمل ي٘مقُمقا سم٤مًمتدريس ذم هذه اًمدول سمٕمد ذًمؽ.
وذم 2003/7/12م ٟمٔمؿ اعمريمز اًمث٘م٤مذم إورويب اًمٌٚمٖم٤مري ٟمدوة طمقل أدب
اًمتّمقف ذم اإلؾمالم.

1

 -انًرجغ انطاتك
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وذم أهمًٓمس قم٤مم (2003م) صدر اًمٕمدد إول ُمـ اعمجٚم٦م اعمٜمٕمقشم٦م :سمـ (جمٚم٦م
اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمّمقومٞم٦م) وهل ُمـ ُمٓمٌققم٤مت مجٕمٞم٦م اًمٕمِمػمة اعمحٛمدي٦م
سمٛمٍم وشم٘مع ذم طمقازم ( )600صٗمح٦م ،وشمّمدر قمـ اعمريمز اًمٕمٚمٛمل اًمّمقذم اًمذي
هيدف إمم (إطمٞم٤مء اًمتّمقف ذم إُم٦م ،وٟمنمه قمغم يم٤موم٦م ُمًتقي٤مهت٤م ،وسملم يمؾ ومئ٤مهت٤م،
وذم خمتٚمػ أوضمف أٟمِمٓمتٝم٤م)!
وذم قم٤مم (2003م) ؿمٝمدت ُمديٜم٦م (اإلؾمٙمٜمدري٦م) ذم اًمٗمؽمة ُمـ ( 18ـ  )21إسمريؾ
اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م سمٛمديٜم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م ،وىمد اٟمٕم٘مدت ضمٚمً٤مت اعم١ممتر
سمٛمٙمتٌ٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع (ُمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًٙمق) و (اعمريمز اًمقـمٜمل اًمٗمرٟمز
ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م) و(اعمٕمٝمد اًمٗمرٟمز ٔصم٤مر اًمنمىمٞم٦م) و(اًمقزارة
اًمٗمرٟمًٞم٦م ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل) و(وزارة اخل٤مرضمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م) و(دار اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
سمٗمرٟمً٤م) وأظمػم ًا (وزارة اًمًٞم٤مطم٦م اعمٍمي٦م)
وذم قم٤مم (2004م) أىمٞمٛم٧م قمغم ُمدى قمنميـ يقُم ً٤م حم٤مضات قمـ احلالج واسمـ
قمريب واسمـ اًمٗم٤مرض ذم اًمداٟمامرك.
وذم ؾمٌتٛمؼم ُمـ قم٤مم (2004م) شمؿ اومتت٤مح إيم٤مديٛمٞم٦م اًمّمقومٞم٦م سمٛمٍم.
وذم 2004/1/9م أقمٚمـ ذم اًمٕمراق قمـ شمِمٙمٞمؾ «إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمإلومت٤مء واًمتدريس
واًمٌحقث واًمتّمقف اإلؾمالُملش اًمتل ُمـ أهداومٝم٤م «إٟمِم٤مء اعمدارس اًمديٜمٞم٦م ودقمؿ
اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦مش
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وذم (2004/9/10م) أىمٞمؿ ُم١ممتر هق اًمٚم٘م٤مء إول ُمـً( :م٘م٤مءات ؾمٞمدي ؿمٞمٙمر
اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٛمٜمتًٌلم إمم اًمتّمقف) حت٧م اًمرقم٤مي٦م اًمً٤مُمٞم٦م ًمٚمٛمٚمؽ حمٛمد اًمً٤مدس)
ي٘مقل اًمديمتقر قمامر طمًـ« :وذم اًمٗمؽمة إظمػمة ذم ُمٍم ،فمٝمر ضمٚمٞم ً٤م شم٘مرب
احلٙمقُم٦م ُمـ اعمتّمقوم٦م وشم٘مرب اعمتّمقوم٦م ُمـ احلٙمقُم٦م ،سمؾ اًمًٕمل ُمـ اًمٓمروملم
ًمٚمت٘م٤مرب؛ وم٘مد ظمٚم٘م٧م اًمٔمروف اعمالئٛم٦م ًمٚمتح٤مًمػ ود اجلامقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م أُم٤مم
اًمرأي اًمٕم٤مم ،سم٤مقمتٌ٤مره٤م ـمرطم ً٤م ديٜمٞم ً٤م ًمف ُمٙم٤مٟمتف قمٜمد اعمٍميلم؛ سمٞمٜمام هل حتتٛمل سم٤مًمٜمٔم٤مم
ود مم٤مرؾم٤مت اجلامقم٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م ،اًمتل شمرى حتريؿ رومع اًم٘مٌ٤مب قمغم اًم٘مٌقر وحتريؿ
اًمٓمقاف هب٤م وقمٌ٤مدهت٤م ،واًمتل شمٕمٞمش اجلامقم٤مت اًمّمقومٞم٦م قمغم سمثٝم٤م سملم اًمٜم٤مس ،واًمتل
ًمقٓه٤م ًمت٘مقض ريمـ ريملم ُمـ أريم٤من اًمتّمقف ،وُمـ هٜم٤م وم٘مد طمرص٧م اًمًٚمٓم٦م
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمغم طمْمقر اعمقاًمد وآطمتٗم٤مٓت اًمّمقومٞم٦م ،سمؾ ص٤مر ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ
اًمّمقومٞم٦م (أسمق اًمقوم٤م اًمتٗمت٤مزاين) ـ شمقذم ـ قمْمق ًا ذم احلـزب احل٤ميمؿ ورئٞمً ً٤م ًمٕمدة جلـ٤من
داظمــؾ ضمـٝم٤مز اًمدوًمـ٦م ،سمؾ طمرص رئٞمس اًمدوًم٦م سمٜمٗمًف ،قمغم اًمّمالة ذم ُمً٤مضمد
إوًمٞم٤مء ُمثؾ ؾمٞمدٟم٤م احلًلم واًمًٞمد اًمٌدويش
وذم ديًٛمؼم ُمـ قم٤مم (2004م) أىمٞمؿ ذم قم٤مصٛم٦م ُم٤مزم (سم٤مُم٤ميمق) اعم١ممتر اًمٕم٤معمل إول
ًمٚمٓمرق اًمّمقومٞم٦م سمٖمرب أومري٘مٞم٤م حت٧م ؿمٕم٤مر( :اًمتّمقف أص٤مًم٦م ودمدد)
وذم اًمٗم٤مشمح ُمـ ؾمٌتٛمؼم ُمـ قم٤مم ( )2005أىم٤مُم٧م اجلامهػمي٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م ُم١ممتر ًا دوًمٞم ً٤م
سمٕمٜمقان( :اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ذم أومري٘مٞم٤م /طم٤مضه٤م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م) وُمـ أهداف اعم١ممتر
اىمؽماح اخلٓمط واًمقؾم٤مئؾ واًمؼماُم٩م اًمتل شمً٤مقمد قمغم شمٗمٕمٞمؾ دوره ،أُم٤م ؿمٕم٤مر اعم١ممتر
ومٝمقُ( :مٕم ً٤م ُمـ أضمؾ شمٗمٕمٞمؾ دور اًمٓمرق واًمزواي٤م اًمّمقومٞم٦م ذم أومري٘مٞم٤م)
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وذم( )5يقًمٞمق (2005م) أىمٞمؿ ُم١ممتر (طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم ودوره ذم اعمجتٛمع اعمٕم٤مس)
اًمذي سمدأ أقمامًمف ذم اًمٕم٤مصٛم٦م إردٟمٞم٦م (قمامن) سمرقم٤مي٦م اًمٕم٤مهؾ إردين اعمٚمؽ (قمٌد
اهلل اًمث٤مين) وىمد ىمرر ذم ظمٓم٤مسمف ومٙمرة اًمتّمقف ،واصٗم ً٤م إي٤مه سم٤مًمتّمقف اعمٕمتدل،
وم٘م٤ملً( :م٘مد أومتك ؿمٞمخ إزهر سم٠من اًمٗمٙمر اًمّمقذم اعمٕمتدل ُم٘مٌقل ُم٤م دام يًتٜمد إمم
اًمِمٝم٤مدشملم؛ ذًمؽ أن آقمؽماف سم٤معمذاه٥م هق اقمؽماف سمٛمٜمٝمجٞم٦م اإلومت٤مء وحتديد ُمـ
هق اعم١مهؾ هلذه اعمٝمٛم٦م ،مم٤م ي١مدي إمم قمدم شمٙمٗمػم سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم ً٤م ،وإهمالق اًمٌ٤مب أُم٤مم
اجل٤مهٚملم اًمذيـ يامرؾمقن أقمامل اًم٘متؾ واإلره٤مب سم٤مؾمؿ اإلؾمالم واإلؾمالم ُمٜمٝم٤م
سمريء)
إن هذه اعم١ممترات اعمتالطم٘م٦م طمقل اًمتّمقف شمٜمٌئ أن وراء إيمٛم٦م ُم٤م وراءه٤م ،وأن
إُم٦م ُم٘مٌٚم٦م قمغم ُمد صقذم يراد إطمٞم٤مؤه ُمـ ضمديد سمٕمد أن سمدأ سم٤مخلٛمقد ،ؾمقاء أيم٤من
هذا اًمتحرك ذاشمٞم ً٤م ُمـ ِىم ٌَؾ اجلامقم٤مت اًمّمقومٞم٦م ،أم هق سمتحريؽ همريب قمريب؛ وم٤مخلٓمر
اًمٕم٘م٤مئدي ٓ يزال ىم٤مئ ًام.
إهن٤م خمٓمٓم٤مت واوح٦م ضمٚمٞم٦م ،ودراؾم٤مت شمٕمل ُم٤م شمريد وختٓمط عم٤م شمٓمرح سمخٓمقات
صم٤مسمت٦م ،سمؾ شمقيص ُمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت سم٠مٓ شم٘مقم اًمقٓي٤مت اعمتحدة سمتدري٥م إئٛم٦م
اعمحٚمٞملم ذم اعمً٤مضمد واعمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م ًمدقمؿ اًمّمقومٞم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ،سمؾ متقل ذم ذًمؽ
اًمًٚمٓم٤مت اعمحٚمٞم٦م ،قمغم أن يتؿ سمِمٙمؾ ُمقاز دقمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمامين ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م
ضمٜمٌ ً٤م إمم ضمٜم٥مُ ،مع شم٘مديؿ ُمٜمح ُم٤مًمٞم٦م ًمؽمُمٞمؿ ورقم٤مي٦م إضطم٦م اًمّمقومٞم٦م ،واًمٕمٜم٤مي٦م
سم٤معمخٓمقـم٤مت واًمؽماث اًمث٘م٤مذم اًمّمقذم ،واخلٓمقة إيمثر أمهٞم٦م هل شمٕمٞملم أئٛم٦م
اعمً٤مضمد وظمٓمٌ٤مئٝم٤م وختّمٞمص ُمٜم٤مص٥م وزاري٦م ًمٚمٛمتٕم٤مـمٗملم ُمع اًمّمقومٞم٦م؛ سمحٞم٨م
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يتؿ إقم٤مدة شمرشمٞم٥م إدُمٖم٦م اًمتل (أومًده٤م «إصقًمٞمقنش ىمٚمٞمٚمق اًمٌْم٤مقم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م).
ٟمحـ إذن أُم٤مم ؾمٞمٜم٤مريق يٕمٞمد إمم إذه٤من إؾمٚمقب اًمًقومٞمٞمتل اًم٘مديؿ اًمذي اقمتٛمد
قمغم اطمتْم٤من ُم٤م اص ُٓمٚمح قمغم شمًٛمٞمتف سمـ «إؾمالم اًمًٚمٓم٦مش ذم ُم٘م٤مسمؾ مم٤مرؾم٤مت
إؾمالُمٞم٦م ختْمع ًمٚمٛمراىمٌ٦م واعمت٤مسمٕم٦م إُمٜمٞم٦م شمٕمٞمش حت٧م إرض ؾمٛمٞم٧م ذم ذًمؽ
اًمٕمٝمد سمـ (اإلؾمالم اًمني).
يـ٘مقل اًمٌ٤مطم٨م اًمديمتقر قم٤مُمر اًمٜمج٤مر( :إٟمف ىمد يٙمقن مم٤م ؾم٤مقمد قمغم اٟمتِم٤مر اًمٓمرق
اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٍم اٟمتِم٤مر ًا قمجٞمٌ ً٤م ،واٟمدوم٤مع قمنمات إًمقف ُمـ اعمٍميلم ًمالٟمْمامم
حت٧م ًمقاء هذه اًمٓمرق هق شمِمـجٞمع احلـٙم٤مم أٟمٗمًـٝمؿ حلـريمـ٤مت اًمٓمـرق اًمّمقومٞمـ٦م،
ًمٞمِمٖمٚمقا اًمِمٕم٥م اعمٍمي قمـ اًمتٗمٙمػم ذم أطمقال اًمٌالد ،ومٌدًٓ ُمـ أن يٜمِمٖمؾ
اإلٟمً٤من اعمٍمي سم٤مًمتٗمٙمػم ذم فمروومف آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م اًمًٞمئ٦م ،وسمدًٓ ُمـ أن
يٗمٙمر ذم وم٘مره وسمالئف ،وسمدًٓ ُمـ أن يٗمٙمر ذم ـمري٘م٦م ًمٚمخالص ُمـ ووٕمف اًمًٞمئ
سم٤مًمثـقرة قمغم احل٤ميمؿ؛ وم٢من احل٤ميمؿ ٟمٗمًف يٕمٛمؾ قمغم ؿمٖمؾ ومٙمره ُمـ ظمالل شمِمجٞمٕمف
إمم آٟمْمامم إمم إطمدى اًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م ،ومٞمـجد قم٤معمف وظمالصف ذم رطم٤مب اًمٓمريؼ؛
وهٙمذا اٟمِمٖمؾ اعمٍميقن يمٚمٝمؿ ذم هذه احل٘مٌ٦م ُمـ اًمزُمـ سم٤مًمٓمرق اًمّمقومٞم٦م وشمريمٝمؿ
احلٙم٤مم)
ٞمٙمـ ُمٕمٚمقُم ً٤م أن اًمتّمقف سمٓمرىمف ورضم٤مٓشمف وُمريديف وأرسمٓمتف ،مل يٕمد طم٤مًم٦م ُمـ
و ًْم ْ
اًمزهد واًمتٕمٌد اًمٗمردي يمام سمدأ؛ سمؾ ص٤مر ُم١مؾمً٤مت وخٛم٦م هل٤م اُمتداد قم٤مسمر
ًمٚم٘م٤مرات ،سمٕمْمٝم٤م جيتٝمد ذم أن يٚمٕم٥م دور ًا ديٜمٞم ً٤م وؾمٞم٤مؾمٞم ً٤م واضمتامقمٞم ً٤م ،وسمٕمْمٝم٤م
مت٤مهك ذم اًمٗمٚمٙمٚمقر ،وشمؿ اظمتزاًمف إمم فم٤مهرة اطمتٗم٤مًمٞم٦م سمٕمد أن اًمتّم٘م٧م سمثقب
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اًمت٘مٚمٞمدي٦م ،وشمٙمٚمً٧م قمـ إٟمت٤مج أي مم٤مرؾم٤مت ؾمٞم٤مؾمٞم٦م إجي٤مسمٞم٦م إٓ ُم٤م شمًتٗمٞمد ُمٜمف
اًمًٚمٓم٦م ذم شمٙمريس ٟمٗمًٝم٤م ،وهٜم٤مك ـمرق صقومٞم٦م شمقايم٥م احلداصم٦م وشمٜمخرط ذم اًمٕمٛمؾ
اًمٕم٤مم طمتك شمتٛمٙمـ ُمـ دومع رُمقزه٤م إمم ىمٛم٦م اهلرم اًمًٞم٤مد ُمثؾ ُم٤م هق احل٤مل ذم
شمريمٞم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمع وصقهل٤م إمم ىمٛم٦م اهلرم اًمًٞم٤مد ٟمجده٤م شمٗم٘مد ُم٘مقُم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
ومٞمٝم٤م.
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