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(42) 
 4 شف عورات غالة الصوفيةك

فالحسف  : وأن القصفادد ددعفةو وراها فا علفى قسفمي ))قال المؤلفف رممفا اهلل :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
رفف  كلفففذ رففف  ككفففه ائه اهلل وهامادفففاو ولحيففار هافففت الصفففالحي  و،فففرة المالقفففي و فففالذ  فففاد و و هكفففا وائ فففال ال دفففاكه اهلل 

تو فاسفالما  كلفذ علفى اهلل كرفه واسفالما  ال  فاه والقهان والالم أولى داو ورا  هى على و،فف المهديفاتو وهافت المقلوقفا
ليففو  ال  ففاهوالهدايففات علففى اهلل كرففهو والففهقع داعتقففا  وهاففت الهقا،ففي  علففى أمعففام الففدت  فسففوو وعلففى أمعففام الالوا ففد و 

ا ومهام على كل ر  سمع القصادد والهداعيات الملح ة الااري دي  أ ل األطبا  على أمعام الفاكهو لئ لمف   قفدم لف.ولاب
الالم دأمعام الالوميدو وراهفة أسمادا و،را او ورا تضفا  للفى اهلل  افالى رف  كلفذ رمفا ئ تليفو دفا عف  و فلو رمفا  فو ر ف   

 [((81: ال ره]اآلتة { َتْساَلِمُاوَن اْلَقْولَ }: ع او فيعون اسالماعا كما قال
ألن . عنها واشتههر  وششتيف أ سوطتال اليتوش ة وهي من املسائل املشهورة اليت جرى الكالم" مسألة السماع"هذه مسألة تسمى  

اليوش ة اطهزهلم الش طان وسخرجهم عن الهعل ق بالقرآن واألحاديت  النوويتة وبلتل العلتم لالشتهنام بتنصم القيتائا والرباع تا  يعت  
ولت   اشتهناهلم ذتا  .شأشنلهم الشت طان ذتذه املنصومتا . ما تكون على سربعة سب ا  مث على نسق مث سربعة على قاش ة سخرى وهكذا

ويهن لتون ذلت   قط بل اقرتن ذا آشتة سخترى وهتي تهتمنها معتامس متن لتيف املنلتوقا ينزلوهللتا علتى ا  شمن ح   تلذذ السمع 
لتتي متتن شكتتر طتتابق يعتترة سهللتتا قيتت اة  زل تتة تنطوتتق علتتى خقرسهتتا اسنستتان العتتاد  زل تتة لتتو أ حتتق ا  شه تتا متتصال القيتت ة قيتت اة  

وهذا سمر ششا ش هم شيتاروا يتزين " !! الاشو اعليي"ويسمون ذل   وقة ش سهمعها املفهونون وينزلوهللا على ا  معشوق سو معش
احل اليتور ا ستنة متن املتردان  وساتسهلم هذا األمر ويطربتون لتو ويفر تون لتو ويتوشرون لتو متن ينشتا متن سات احل األاتوا  ا ستنة 

لتاع سو حهترا ح حهترة لتاع ويهمتايلون ورحتا يل قهتم شتيل متن الولتو ورحتا  و ري ذل  ويق مون ا هرا  ذتذا ويستموهللا لتال 
م الشت طان ويتار هم الرعشتة وشقتاان اانهتوال يقع منش تًا ولعلكم رسيهم بعض املقابع لوعض شترق  تالة اليتوش ة   تال يهالعتل ذت

حتاا   هتذه يستموهللا  ش قتع هلتم" التزار"اق م عناه عن الفسويقعون ويههزون ورحا حتملهم الش ابا حىت يرتفع مساشا   من يقا
شأراد الش خ رمحو ا  سن يربئ سهل الطريقة احملمودة أ نصره عن مصل هذا السماع املذموم ومي تز بتا لتاع ولتاع ش قتوم ساتالً . لاع

تنزيتتتل اتتتفا   شتتت ذا اتتتار يههتتتمن. عقتتتا استتتال  هتتتذا أ ساتتتلو باعتتتةو يعتتت  اله متتتع وانشتتتال القيتتتائا . الستتتماع أ ساتتتلو باعتتتة
واذا  تان دون ذلت  شهتو  ترم سو هلتو سو عوت   متا . شهتو  فتر ويسه هر السامع واملنشتا هلتا ذا  ا   املنلوقا على ا  

فالحسفف  رفف  كلففذ رفف  ككففه ائه اهلل وهامادففاو ولحيففار : وأن القصففادد ددعففةو وراها ففا علففى قسففمي ))لعتتهم يقتتوم رمحتتو ا  
هذا النوع من القيتائا   يتزم أ األمتة  متا لتو نصتم انستان قيت اة أ الهفكتر أ (( و فالذ  اد هات الصالحي  و،رة المالقي 

و تتذل   . يقتوم اه هتتم ورول القتاك معت  والنت   ينشتا بتا يتتا  النت   سو نيترة ا تق مصلمتا  تتان حستان  آال ا  
و تتان متتن . و  يتتزم أ األمتتة شتتعرال  عتتل بتتن مالتت  و عتتل بتتن ممهتتري و تتريهم نتتن  تتانوا ينشتتاون الشتتعر بتتا يتتا  رطتتوم ا  

 :العلمال من ينصم الشعر  الشاشعي  ري سنو قام
 اشعر من لو سلكنيف ال وم  ولوا الشعر بالعلمال يزر 
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و  يتتزم الشتتعرال ينيتترون الستتنة بشتتعرهم وقيتتائاهم شهتتذا جتتائز . شكتتان عنتتاه ملكتتة الشتتعر لكتتن   يتترد سن يستتهطرد ش تتو رمحتتو ا 
ورففا )) مث ذ تتر الستتماع املتتذموم والقيتتائا املذمومتتة. اشتت (( .و هكففا وائ ففال ال دففاكه اهلل والقففهان والالففم أولففى))قتتام . و متتود

هاففت المقلوقففاتو فاسففالما  كلففذ علففى اهلل كرففه واسففالما  ال  ففاه والهدايففات علففى اهلل كرففهو  ففهى علففى و،ففف المهديففاتو و 
يعت  تنزيلتو علتى ا  (( والهقع داعتقا  وهات الهقا،ي  على أمعام الدت  فسوو وعلفى أمعفام الالوا فد واأله فام ليفو ولافب

  أ واال ا   فر ألنو شوو ا   شاعهقاد ذل  أ حق ا  واطهي احل سن ذل . وهن مرئ ا  وخملوقا .  فر باملنلوق . 
واسففالما  ال  ففاه والهدايففات علفى اهلل كرففهو والففهقع داعتقففا  وهاففت الهقا،ففي  علفى أمعففام الففدت  فسففوو وعلففى أمعففام ))قتام 

 .وال  ام ليو ولاب. الالوا د وال  ام ليو ولاب
األطبفا  علفى أمعفام الفاكهو لئ لمف   قفدم لفا الالفم ومهام على كل ر  سمع القصادد والهدايات الملح فة الافاري دفي  أ فل 

دأمعام الالوميدو وراهفة أسمادا و،را او ورفا تضفا  للفى اهلل  افالى رف  كلفذ رمفا ئ تليفو دفا عف  و فلو رمفا  فو ر ف   ع فاو 
 [.81: ال ره]اآلتة { َتْساَلِمُاوَن اْلَقْولَ }: فيعون اسالماعا كما قال

اهلل علفففى غيفففه  رصفففيلاو فيفففو كرفففه ئ رحالفففةو فعفففل رففف   مفففع القفففول وأ،ففف ى  وكفففل رففف   يفففل كلفففذو وقصفففد اسفففالماعا علفففى
داعضففافة للفففى اهللو ف يفففه  فففاد  لئ لمففف  عفففه  رفففا و،فففرت رففف  ككفففه اهلل وهامادفففاو ورفففا  فففو رو،فففو  دفففا عففف  و فففل رفففا لفففي  

هفةو للفى أن للمقلوق فيا هات وئ و،ففو دفل  فهل كلفذ أولفى وأمفوصو واأل،فل ففي كلفذ أهيفا ددعفةو والرال فة ديفا غيفه رأرو 
وا قاك الماال  على ائسالما  وال  اه والهقع دالهداعيات ددعةو وكلذ رما أهعه  المطلبفي ورالفذو والرفوريو وت تفد : قال

دففف   فففارون وأممفففد دففف  م بفففلو ولسفففحو وائقالفففداه ديفففم أولفففى رففف  ائقالفففداه دمففف  ئ تاهففففون ففففي الفففدت و وئ ليفففم قفففدم ع فففد 
 .المقلصي 

 :ررل لتش؟ قال ررل قولا: قال. لن أ،حادذ قد أمدثوا  يًئا تقال لا القصادد: لحارثودل  ي أها قيل لبشه د  ا
س  سن ذلتتت   ((مسففف و وأتففف  تعفففون  فففؤئه الفففات  تسفففالماون كلفففذ؟ : فقفففال  سفففع ي  ار الاليفففل... ا،فففبهي تفففا هرففف  مالفففى

 . ااطهماع  ما سنزلنا يكون منزاً على افا  رحل العاملا
 .ا،ي  على أمعام الدت  فسوو وعلى أمعام الالوا د وال  ام ليو ولابوالهقع داعتقا  وهات الهق))

ومهام على كل ر  سمع القصادد والهدايات الملح فة الافاري دفي  أ فل األطبفا  علفى أمعفام الفاكهو لئ لمف   قفدم لفا الالفم 
  و فلو رمفا  فو ر ف   ع فاو دأمعام الالوميدو وراهفة أسمادا و،را او ورفا تضفا  للفى اهلل  افالى رف  كلفذ رمفا ئ تليفو دفا عف

 [.81: ال ره]اآلتة { َتْساَلِمُاوَن اْلَقْولَ }: فيعون اسالماعا كما قال
وكفففل رففف   يفففل كلفففذو وقصفففد اسفففالماعا علفففى اهلل علفففى غيفففه  رصفففيلاو فيفففو كرفففه ئ رحالفففةو فعفففل رففف   مفففع القفففول وأ،ففف ى 

ورفففا  فففو رو،فففو  دفففا عففف  و فففل رفففا لفففي   داعضففافة للفففى اهللو ف يفففه  فففاد  لئ لمففف  عفففه  رفففا و،فففرت رففف  ككفففه اهلل وهامادفففاو
للمقلوق فيا هات وئ و،ففو دفل  فهل كلفذ أولفى وأمفوصو واأل،فل ففي كلفذ أهيفا ددعفةو والرال فة ديفا غيفه رأروهفةو للفى أن 

وا قاك الماال  على ائسالما  وال  اه والهقع دالهداعيات ددعةو وكلذ رما أهعه  المطلبفي ورالفذو والرفوريو وت تفد : قال
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ممفففد دففف  م بفففلو ولسفففحو وائقالفففداه ديفففم أولفففى رففف  ائقالفففداه دمففف  ئ تاهففففون ففففي الفففدت و وئ ليفففم قفففدم ع فففد دففف   فففارون وأ
 .المقلصي 

 :ررل لتش؟ قال ررل قولا: قال. لن أ،حادذ قد أمدثوا  يًئا تقال لا القصادد: ودل  ي أها قيل لبشه د  الحارث
. دب فدا : قلفت: عفون  فؤئه الفات  تسفالماون كلفذ؟ قفالمسف و وأتف  ت: فقفال  سع ي  ار الاليفل... ا،بهي تا هر  مالى

  .((كادوا والاي ئ للا غيه و ئ تسع  دب دا  ر  تسمع كلذ: فقال
هتتذا املقيتتود متتا طتتوى ذلتت  يعتت  اللهتتو والعوتت  والتترقق واملوطتت قى والتتذ  يقتتع ش تتو الفستتاقح هتتذا لتت   بكفتتر ولكنتتو شستتقح وهتتو 

َوِمتَن الناتتاِك }   قولتتو لتههم أ ذح ت انتيف هوائ تة سو وتريتتة و   لآا  اللهتو طتتوان زم الستتلال يذمونتو وسهلتو و رمتتو معتروة و  يت
َتتِايِ  لِ نِهتتلا َعتتني َطتتِو ِل اللاتتِو بِنَتترييِ ِعليتتُم َويَتهاِنتتَذَها هنتتزنًوا سنولَ ِتتَ  هَلنتتمي َعتتَذا تترَتِ  هَليتتَو ا ي  تتان ابتتن مستتعود ( 6: لقمتتتتان){ حٌل منِهتتاٌ َمتتني َيشي

  سن لفظ الننال عنا املهقاما ا يلزم سن يكتون مي وبتتًا باملعتاممة  واحظ.  العص م االاتًا سن الننال هلو ا اي سقسم با يقوم
وق تتل أ طتتول نتتزوم . شكتتان يقستتم بتتا  سنتتو الننتتال والنالتتل سن الننتتال ييتت وو معتتاممة. لكتتن الهل تتا والهطريتتل يعهربونتتو متتن اللهتتو

وسمتتا متن الستتنة شأاتترل شتيل أ ذلتت  متا رواه الونتتار  تعل قتتتًا . ق نتتة لهنتت  لتو أ طتتل النت  اآليتة سن رجتتالً متن املشتتر ا اشترتى 
يعت  ( يسته لون ا تر)وا يسته ل اا احملترم ( متن سمتيت سقتوام يسته لون نل كتون) ووالو ابن ح ر أ تنل تق الهعل تق بقتوم النت  

شاملعتتاممة  رمتتةح وهتتي قتتا عمتتيف وبمتتيف ومتت   ( واملعتتاممة) مجتتاع وهتتو  تترم ب( واخلمتتر)وهتتو  تترم علتتى الرجتتام ( وا ريتتر)الفتتر  
. ا م ا  وانهوهتوا هلتذا املعتت  سن للمعتاممة تتتأاري علتى القلتتلعتتواعلمتوا ير وبريتتاه الو تو  واألطتواق والع تتاذ بتا  وهتتي مزمتار الشت طان 

ش شتنال القلتل . األذن للقلتل ش  نما تيني هلذه املعاممة تن ذحل وتنشتا وينفتا هتذا الستماع متن. شاألذن تطرحل لنوع من األدال
 ةة ابتن آدم  متا سن الطعتام حاجتسن هتذا الستماع حاجت وملتا علتم . لون من السماع وييرشو عما خلق من سجلو من العلمهلذا ال
 ةالق النصتتر أ املشتتاها ا ستتنة حاجتتابتتن آدم  متتا سن ابتت ةة ابتتن آدم  متتا سن ا متتاع حاجتتم  متتا سن شتتم الط تتل حاجتتدابتتن آ

سبتتام ا  تعتتال سهتتل اسميتتان عتتن األ تتان بتتالقرآن شكتتانوا تتتاون نعمتتههم و وطتتههم ولتتذلم بستتماع القتترآن العصتت م التتذ  ابتتن آدم 
وهلتذا دتا املت من الهقتي يهتنعم بستماع . هذه الفاقة   تسا بتل طتاها طتو انو بستماع القترآن ا  م ياعشلح وا يف اهييلح القلوحل 

وحستتن  تتتاون متتن النعتت م واللتتذة لستتماع  تتالم ا  . عو للمطتتربا واملطربتتا القتترآن متتن الهتتا  اس تتا متتا ا يهتتنعم الفاطتتق بستتما
متا تترح حاجتة  ا  . األدال وما يقرتن بو من املعامس العص مة متا ا تتاه هت ال الفستاق أ حانتالم وبتارالم ومراقيتهم مالعتوهم

وهلتتذا جتتال أ ا تتاي  . حل العتتاملا وتتتزيا اليتو  بتتوشهتتذا حتتظ األذن وهتتو لتاع  تتالم ر . ابتن آدم اا سعاهتتو بتتا الم عتتن ا ترام
تت  لقتا لأليب موطتى األشتعر  ل لتة وهتو يقترس قتام لتو رسيهت  الوارحتة وسنتا اطتهمع لقرا وملتا ساتنى النت  ". ممينوا القترآن بأاتواتكم"

نتا يتام علتى سنتو ا بتأك .   حتوتريًاسوت يف مزمارًا من مزامري آم داوودح شقتام وا  لتو علمتيف يتا رطتوم ا  سنت  تستهمع ا   ربتتو لت
شال حتر  سن اسنستان لتو سم قومتتًا سن  ستن . هم شيل االل الن ةسلإلنسان سن ت ا و سن تالوتو ألن هذا سدعى خلشوع القلل و 

سمتتا متتا اذن هتتذا هتتو الستتماع النتتاشع التتذ  ينفتتع القلتتل . ه لكتتن املهتتم سن  ستتن ن هتتو وا يقيتتا بتتذل  املتترالاة واليتت يفلاتتوتو وسدا
ا م ا  لل تتتتاي  عمتتتتا يستتتتمى باألناشتتتت ا سو سح انتتتتتًا تستتتتمى األناشتتتت ا عتتتتطتتتتواه شهتتتتو يتتتتاور بتتتتا  فتتتتر وباعتتتتة وشستتتتق وهتتتتذا ترنتتتتا ير 

ألننتا لتو قلنتا اطتالم ة شكأننتا . اسطالم ةح هل ييح هذا امليطلح ساتاًل  سم ا  ا تيتح هتذه اسهتاشة بتأن نقتوم سناشت ا اطتالم ة
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اليتت ابة وهتتم  ا قتتاماذا ختتال متتن احملتتاذير شقتت.  ايتتة متتا ش تتو اسباحتتة. أ الشتتريعة ش  تتتًا ي طتت  لإلنشتتاد نقتتوم سهللتتا شتترع ة وا نعلتتم
 يونون املس ا 

 ياسحل ش ها قائما وقاعاا ا يسهو  من يعمر املساجاا
 ومن يرى عن النوار حائاا

. ونحاسهللم اذا ملوا وتعوتوا اتارا ينشتالفالحا والونائا  عنا ا رش ا  وهذا سمر معروة . ينشطون ش ها سنفسهم على العمل وا رشة
و تتانوا  تتاون . شهتتذا موتتال. خيتتهم القاش تتة "ظهتترا... عمتترا  "يقتتوم و تتان  و تتذل  ملتتا حفتتروا اخلنتتاقح. شهتتذا  ايتتة متتا ش تتو اسباحتتة

شهتذا  ايتة متا ش تو . يقيتا بتذل  الهكن تة عتن النستالو . ألن القيت اة حتترح العوابتال. يتا سششتة رشقتتًا بتالقوارير ب بلهم وحىت قتام 
ولتذل  . هتا قربتة وعوتادة وهتذا عتا متا وقتع ش تو اليتوش ةللكن حا يقام سناش ا اطالم ة يوقتع أ التنف  سن مزاوالتا وسدا. اسباحة

لسنة سن تهكتون شرقتة انشتاد ن سهل اأمن اخلطر سن تكون الفرق اسنشادية وحت ي  ما يقولون سمس ة مع نةح ما هذا  ل   هذا من ش
ا نقتوم : عل نتا سن نعهتام . يقودها سبو شالن مث حت ي ل لة أ مكان  ذا ومكتان  تذا ويكتون هلتم وهتع وه  تة واخترا  ومتا ال ذلت 
ض عتتب دردو سو ب هتتو ال سن يتتئتتسهللتتا  رمتتة بتت بالق ونق تتا واطعتتتًاح شقتتا  هتتا  اسنستتان ش هتتا سح انتتتًا للنشتتال أ طتتفره سو شالحهتتو سو بنا

وملتا انفتهح . لكن أ نف  الوقيف ا تيلح سن حتوم ملهنة وحرشة وشرقة واطرتمماق وقائتا ولموعتة. األب ا  وا حر  وا نه ق واطعتًا
. الع تاو هذا الوتاحل  متا رسيتهم بتاس  تهستلل ال هتا األمتور املشتووهة مث احملرمتة بتاا ييتاحوها دة متع سن التاة ا تتومم اا أ العترك 

مث تطتور . مث انهم للاة امل ارا  واسيقاعا  ش  علون على الاة شيل من الين ا  و تري ذلت . لون ا بأك للاةااروا يقو 
ا تتام وقتتالوا ا تتتن نهعامتتل متتع األاتتوا  الوشتترية ونتتاخلها أ املكستتر مث نقتتوم بتت خرا  ننمتتا  ويكتتون هتتذا متتا ست نتتا ب لتتة وتريتتة وا 

ة وا نن تر حتتيف س  شتعار يعالشتر  نتا معشتر بلوتة العلتم سن تتاشظ علتىخهلفيف اآللة وهلذا عل العربة حا تسمعو األذن مهما ا. هوائ ة
مم سن ننستتاق خلتتال بعتتض التتاعاوى العابف تتة ونتت وم ملتتا و عتتابفي لتتزوام هتتذه اليتتفة ش نتتو   يتتزم ألهتتل الستتنة لتتههم وهتتايهم وا تتت

علتى هتذا وتعهتاد سذنتو علتى لتاع  أري من الناش ة اار ينشت ص. يشوو حام اليوش ة أ اجهماعالم وتطريوالم وقيائاهم و ري ذل 
هذا ويه ق ذرعتًا بالقرآن ألنو ظل يرهع هذا حتيف مستو ا  عابف تة حتىت مينعتو متن  تذا و توم ب نتو وبتا  تذا شنشتأ هتو ا  ستن 

بتتل هلتتا جتتذور عنتتا اليتتوش ة ن نعلتتم سن قهتت ة الستتماع قاميتتة ول ستتيف حاداتتة ساا هتتذا التتذ  عتتود عل تتو شعل نتتا سن ننهوتتو هلتتذا الشتتيل و 
 . مجع ش و سبراة هذه القه ة "السما "وئد  القيم كالاب رره  دا وان 

شهتو متتن  لسشت ال ا تيتح لكنتتو منهتا بتر  روحتا نستتل ال تو.حل بشتر بتن ا تتارا ا تاأ رمحتو   وهتو متتن اتل ال العوتادوااحصتوا جت
قتتوم سحتتتااوا ش  تتتًا يقتتام لتتتو القيتتائاح قتتام أ ايتتت   و  ش نتتو طتتت ل عتتن. سهتتل الزهتتادة والعوتتتادة وا يتتذ ر أ األمتتة اا  تتتري رمحتتو ا 

 :ي   قالوا مصل قولواقام مصل " س  شيل " لمة قامية اخهيار " ي ا"
 .اارب  يا نف  حىت تسك  دار مج ل

 انسان ييرب نفسو ويقوم اارب  يا نف  حىت تستك  دار ا ل تلح متا هتي دار ا ل تل  ا نتةح. يع  هذا مع  حسن. قام حسن 
لكنتو سدرح رمحتتو ا  بذ ائتو املتتراد وقتام سيتتن يكتون هتت ال  هتل ينشتتاون هتذا   شقتتالوا بونتاادح قتتام  تذبواح ألن بنتتااد بتذل  الوقتتيف 

 تتانوا اتتادقا بتتأهللم ييتتربوا سنفستتهم للقتتال ا نتتة متتا طتتكنوا بنتتااد ا   و تتذبوا شلتت: قتتام . دار رشاه تتة وبتترحل و انتتيف عااتتمة اخلالشتتة
هتذا طتول قولتو  . كن أ سما ن بع اة عن املنكرا  وييرب نفستو عتن باعتة ا  وينهتى نفستو عمتا حترم ا يقوم هذا اا انسان يس
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لكتن  صتري متن األئمتة طتكنوا . سمتا الستلال شرحتا ذموهتا  تام مع نتة للمنكترا . على  ل حام ا ييح حاي  أ ذم بنتااد.  ذبوا
 .بنااد  أمحا رمحو ا  و ريه

هقول ف و و قول أدمال ا ف أن الرقيه لكا امالاج و،به لم تالعلف للفى وقفت ترفالهلل اهلل لفا كفان أعلفىو  ورما: قال أدو عبد اهلل)) 
َلا»: فم  عا  ع  الصبه كان السؤال أولى دا على قولا ،لى اهلل عليا وسلم : وهقفول.الحفدت « ... ألن تأخا أمدكم َمبفْ

  اه عمففا فففي أتففدي ال ففاعو ورفف   اففل السففؤال مهفففة لن  ففهل المعاسففب غيففه  ففاد  لئ دشففهادن رهسففورة رفف  الالارففف وائسففال
  .((و و ،حيهللو فيو راروم في الحقيقة خارج

ما يسمونو السلوح وعلم السلوح و  تال يعت   اسنستان . هذا يسمى السلوح وهو سمر جرى الكالم ش و  صريًا ا ط ما عنا اليوش ة
ح انتتًا يكتون ميتطلح اتوأ يتراد بتو متصالً متن يعت   حتام ااشهقتار   شقام ان قوم سئمهنا سن الفقتري والفقتري س. ويابر مع شهو آلخره

 وقا يكون ه ال موهاعتة يتأ لون شهتا  املوائتا ويكونتون عالتة . ش سمون شقرال اليوش ة وهم من سعرهوا عن الان ا وختففوا منها
وقا يقيا بتو الفقتري التذ  يفهقتر ال  .على الناك ويع شون أ األرض ا شنل وا  ا هلم وا شيل ويع شون على ااقا  الناك

َهتتا}وقتتا يريتتاون بتتو الفقتتري التتذ  ا تتتا قوتتتتًا  متتا قتتام تعتتال . ا   َتتا الياتتَاقَا ن لِليفنَقتترَاِل َواليَمَستتاِ ِا َواليَعتتاِمِلَا َعَل تي قتتام سن { ِاَّنا
يعت  سن املشتروع . اليترب  تان الست ام سول بتوالفقري لو احها  وارب و  يهكفال على وقتيف يفتهح ا  لتو  تان سعلتى شمتن ع تز عتن 

لكتتن لتتو سنتتو . يننتتو ا  ومتتن يهيتترب ييتتربه ا  ومتتن يستتهننِ . لإلنستتان اذا   يكتتن لتتو شتتيل سن ييتترب نفستتو ويستتهن  بتتا  عتتن النتتاك
ن يأختتذ سحتتا م أل"لكتتن هتتذا ا يكتتون اا بعتتا سا تتتا وهلتتذا ذ تتر ا تتاي  . طتتأم جتتامم  لتتو املستتألة ألن املستتألة حتتتل أ سحتتوام

و تتتذل  املكاطتتتل   يتتتزم سهتتتل . وهتتتو حتتتاي  اتتت  ح. "حتتتوالً ش  هطتتتل ش و تتتع ختتتري لتتتو متتتن سن يهكفتتتال النتتتاك سعطتتتوه سو منعتتتوه
شمتتن ممعتتم سن تتترح املكاطتتل مطلتتوحل مشتتروع شقتتا قتتام قتتواً بتتابالً ش نونتتي لإلنستتان سن يطلتتل رممقتتو ويستتعى أ . اسطتتالم يهكستتوون

يقتتتوم شتتت ن تتتترح املكاطتتتل  تتتري جتتتائز اا بشتتترائط . تتتترح ذلتتت  تتتتو الً شتتت ن هتتتذا تتتتوا الً ا تو تتتلميتتتا و ويعتتتوم سهلتتتو وا يتتتاعي سنتتتو 
متتا جتتالح متتن هتتذا املتتام وسنتتيف  تتري مشتترة وا "  لعمتتر  وقتتا قتتام . موطتتومة متتن الهعفتتال وااطتتهننال عمتتا أ سيتتا  النتتاك 

را  ورال التان ا شت ن التان ا  ا  فتة والنتاك حوهلتا  شلهذا ينوني لإلنسان سا تتذهل نفستو حست" طائل شنذه وما ا شال تهوعو نفس 
التتتان ا ملعونتتتة ملعتتتون متتتا ش هتتتا اا ذ تتتر ا  ومتتتا وااه وعاملتتتتًا سو " قتتتام . ومتتتن اطتتتهن  بتتتا  س نتتتاه ا  ورممقتتت  مقستتتم.  تتتالكالحل
و  . "ا  وسمجلتوا أ الطلتتل ل القتتاك نفت  أ روحتتي سن نفستتًا لتتن ستو  حتتىت تستهكمل رممقهتتا وسجلهتا شتتاتقواو ان ر "وقتام  "مهعلمتتًا

يقتتل ا تطلوتتوا رممقكتتم بتتل قتتام سمجلتتوا أ الطلتتل يعتت  سبلوتتوا رممقكتتم بلوتتتًا مجتت الً لتت   ش تتو اشتتفاق وحتتر  شتت ن ا تتر  سذم سعنتتاق 
 .الرجامح و نم ابلووا ما جال منصورًا شا ما   واا شمن يسهعفال يعفو ا 

و ولن لفم «ال  فاه ت بفت ال رفاق ففي القلفب»: ففنن كلفذ كمفا قفال عليفا السفالم لن المسفالمع للفى ال  فاه والمال فيو: وهقفول))
شتال ييتح مرشوعتتًا  "الننتال ينوتيف النفتاق أ القلتل"لة الننال وسما النق الذ  ذ تر أهذا عود منو ملس .((تعرهو فيو فسو ئ رحالة

أ القلتل وهتتذا ميتااق متتا ذ رنتاه آنفتتتًا متن سن هتتذه  واَّنتا ييتح موقوشتتتًا  متا رواه الو هقتتي عتن ابتتن مستعود وهتتو شعتالً ينوتيف النفتتاق
سمتا لتو ساتنى القلتل لكتالم ا  و تالم . األاوا  وامل ارا  تيرة القلل عن وظ فهو اليت خلق هلتا وتن ترة بتو ش نوتيف ش تو النفتاق

وا يعترض قلوتو هلتذه األمتراض ش نوني لإلنسان سن  اشظ على طتالمة قلوتو وات هو { شَتَقاي َاَنيفي قتنلنوبنكنَما  }.. شقا انى نو و 
 .القلو ة
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 ففهل المففهاه فففي الففدت و والعففالم فففي اعتمففان رقلففوق أو غيففه رقلففوقو ورفف   عففم أن الهسففول : قففول أدمال ففا: والففاي هقالففار))
،لى اهلل عليا وسلم واسن تؤ يو وأن المهسل للييم أفضلو فيو كافه داهللو ور  قفال دنسفقاص الوسفادن علفى الاملفة فقفد  

التتاين يتتا سختتوة لتت   متتزاد علتت  ولتت    "تتترح املتترال أ التتاين "هتتذه سيهتتتًا مجتتل مههابعتتة ب اهللتتا سنتتو اخهتتار قتتوم األئمتتة [.(( فا فف. «كرففه
َر َوِاناا لَتون َ َتاِشصنونَ }الاين قا  ملو ا  وسمت النعمة وحفظ الشرع .  اًل للق ل والقام والزيادة والنقيان شلت   أ  {ِاناا َتينن نَتزاليَنا الذِّ ي

 تانوا   ىما هل قتوم بعتا هتا"عن املرال أ الاين وعن ا ام ش و وقام  طوق يهوايع ش و الناك حىت يقع ش و مرال شلهذا هللى الن  
ستتتوا باملقتتاما  املنطق تتة وتتتأاروا با تتام الو زنطتتتي . شتتتهنل املهكلمتتون با تتاماواَّنتتا شستتا حتتام األمتتة ح نمتتا  "عل تتو اا سوتتتوا ا تتام

سمتا الستلال شكتانوا يتروون األحاديت  واآلاتار ويط وتون ذتا نفستتًا ويقترون ذتا . هشاجرون أ سمور ا خري ش هتا شهتلوا وسهتلواوااروا ي
هتتربو بالتتارة وتعلمتتون متتا شعتل عمتتر متتع اتو   واحاااتتًا  شتتاملرال أ التاين متتذموم وقتتا يكتون سح انتتتًا متترالً . ع نتتًا وعوشتتوا متتن هتذا املتترال

 .وشة وهللى الناك عن مكاملهوحىت سدماه ونفاه للك
ورف   عفم أن الهسفول . ))هذه ل سيف مستألة طتلف ة بتل هتي مستألة  الم تة. سيهتًا نا يرتح الكالم أ اسميان خملوق سو  ري خلوق 

اليتوش ة يزعمتون . هذا من قتوم ممنادقتة اليتوش ة(( ،لى اهلل عليا وسلم واسن تؤ يو وأن المهسل للييم أفضلو فيو كافه داهلل
 :مقام الواية سعصم من مقام النووة والرطالة  ما قام قائلهم سن

 الو  دونالرطوم و  شويق مقام النووة أ برممخ
شهتتل  وا  . هكتتذا والع تتاذ بتتا  قتتالوا. يقولتتون سيتتن الرطتتوم متتن التتو   الرطتتوم لتترد واطتتطةح واملتت دى ال تتو هتتم سشهتتل منتتو مشهتت

يِقَا َوالِشتتَهَااِل َوالياتتا َِِا َوَحسنتتنَ شَأنو  }النو تتا علتتى مج تتع سبوتتاق الوشتتر  سنولَ ِتتَ   لَ ِتتَ  َمتتَع الاتتِذيَن سَنتيَعتتَم اللاتتون َعلَتت يِهمي ِمتتَن الناِو ِّتتَا َواليِّتتاِّ
تتطَِفي ِمتتَن اليَماَلِئَكتتِة رنطنتتاًل َوِمتتَن الناتتاِك ِانا اللاتتَو لَِ }. بتتالنو ا سشوتتا( 66: النستتتال){ َرِش ًقتتا ولتتو قتتام ( 57: ا تت ){  تتٌع َبِيتتريٌ اللاتتون َييي

يعتت  متتن سنكتتر األطتتواحل وقتتام ا حاجتتة ل طتتواحل وممعتتم متتصالً سنتتو  يتتل لتتو الشتتيل متتن . ب طتتقال الوطتتائط علتتى ا ملتتة شقتتا  فتتر
 . تلقال نفسو شهذا ا ش  سنو من موارد الكفر

ملنهسوون لليوش ة ومن  سن الصن ذتم سن يستري عل هتا مام مواشق للسنة وبريقة حسنة لو سن اقيود يرعا م ا  سن  الم هذا اسوامل
 .ن تعلنا سحق ذا وسهلهاسن يلزمنا  لمة الهقوى و سسن يهاينا طوال السو ل و  لكان خري شنسأم ا  

 .والى ا  على نو نا  ما وعلى آلو وا وو سمجعا
 
 

 


