اًرتايق من مسوم اًيفاق
إؿسادُ :ضام جن فِمي اًـارف
اترخي  5341/20/20وفق 0254/50/21
إن اذلس هلل حنمسٍ ووس خـَيَ ووس خلفصٍ ،وهـوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأؾامًيا ،من هيسٍ هللا فال مضي هل ،ومن ًضَي فال ُادي هل ،و ٔأصِس ٔأن ال إهل إال
هللا وحسٍ ال رشًم هل ،و ٔأصِس ٔأن محمس ًا ؾحسٍ ورسوهل.
ٔأما تـس؛
فلوهل ثـاىل يف الًٓة اًـارشة من سورة اًحلصة:
اّلل َم َصضً ا)..
...( -5فَ َزاد ُ َُه َ ُ
دًَي ؿىل ٔأن ُشا املصض اًـضال اًحاظن إذا مل جتص مـاجلخَ اس خفحي وكىض ؿىل
ظاحدَ ،فِو يف زايدة مؽ مصور اًزمان حىت ٍىون مؽ ظاحدَ يف اًلرب وتـس اًحـر.
واؾخلاد امليافق اخملسوع ٔأهَ ًخوارى ؾن ٔأهؼار ٔأُي اًحعرية تخؼاُصٍ ابالٕامان
واخلضوعًّ ِ ،حّي كل ٔأن هفاكَ تَف ذروثَ إىل درخة ٔأفلسٍ فهيا إحساسَ تبٔهَ خمسوع
مرص ًا ؿىل ممارسة الاحذَال واخلساع!
وُو مؽ ذكل ال ٍزال ّ
اتخالء لكام ػِصت حلِلذَ مؽ ِ ّ
ك اتخالء ،فإذا اتخيل
فامليافق لكّام زادٍ هللا ثـاىل ً
ابملـعَة املوحدة ًـلوتخَ زاد ضالهل مـِا وزاد صىَ وهفاكَ ،وٕاذا اتخيل ابحلق و ٔأُهل
ػِص تلضَ ٌَحق و ٔأُهل ،وُىشا.
ومؽ مصور اًزمن وثـسد الاتخالءات وثيوؾِا ًفذضح ٔأمصٍ تلساوة كَحَ فُس خحق
اًخيسًس واًخحشٍص نام كال ثـاىل:
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1

..( -0فَ َوًْ ٌي ٌَِْلَ ِاس ََ ِة كَُُوُبُ ُ ْم ِم ْن ِذ ْن ِص َ ِ
اّلل ُأوًَئِ َم ِيف ضَ َاللٍ ُمد ٍِّي ()00
وًلسوة كَة امليافق فإهَ ال حيزن وال ًسمؽ ،وٕان جىك فإمنا ًحيك من ر ٔأسَ ٔلهَ جيَس
اٍمتثَي ،فإايك ٔأن ثخـاظف مـَ ،س ئي مشَط جن جعالن ؾن جاكء امليافق فلال:
2
ً" -4حيك من ر ٔأسَ فبٔما من كَحَ فال".
حصٍ إىل فساد ٔأؾؼم،
فِشا املصض اشلي ٔأظاب كَحَ مل ًخح هل ٔأن ًحرص هفسَ ،تي َ
نام كال ثـاىل:
3
َ َ -3
ون ()53
(لَك ت َ ْي َر َان ؿَ َىل كَُُوُبِ ِ ْم َما ََكهُوا ٍَ ْى ِس ُح َ
حىت ٔأؾامٍ هللا ثـاىل يف ازلهَا ؾن كدَح ما ُو فَِ ،ومن مث مات ؿىل اًحاظي
واًىفص نام كال ثـاىل:
ون
(َ -1و َأ َما َ ِاشل ٍَن ِيف كَُُوُبِ ِ ْم َم َص ٌض فَ َزا َدْتْ ُ ْم ِر ْح ًسا ا َىل ِر ْح ِسِِ ْم َو َماثُوا َو ُ ْه ََك ِف ُص َ
ِ
4
()501
فلوهل ثـاىل( :فَ َزا َدْتْ ُ ْم ِر ْح ًسا ا َىل ِر ْح ِسِِ ْم) كال ؾحس اًصمحن جن زًس اجن ٔأسمل:
ِ
رشا إىل رشه ،وضالةل إىل ضالٍهتم".
ً " -6
وكول ؾحس اًصمحن هلهل اجن نثري يف "ثفسريٍ وكال:
" -7وُشا اشلي كاهل ؾحس اًصمحن  -رمحَ هللا  -حسن ،وُو اجلزاء من خًس
اًـمي ،ونشكل كاهل ا ٔل َوًون ،وُو هؼري كوهل ثـاىل ٔأًضً اَ ( :و َ ِاشل ٍَن ا ُْ َخسَ ْوا َزاد ُ َْه
اه)".
ُُسًى َوأٓاتَ ُ ْه ثَ ْل َو ُ ْ
 1سورة "اًزمص".
" 2حََة ا ٔلوًَاء" (.)509/4
 3سورة "املعففّي".
 4سورة "اًخوتة".
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فاشلهوب – نام حصى ًِ -ا ؾواكة سُئة ،فىام ٔأن اًحسع واًيفاق جصًس ٌَىفص ،نشكل
املـايص واًفجور جصًس اًىفص ،واًخوتة من الاؾخلادات ٔأؾؼم من اًخوتة من
ا ٕالرادات ،فِا ٔأهيا املؤمن اختش من اًييب – ظىل هللا ؿَََ وسمل – ٔأسوة وكس قفص
هللا هل ما ثلسم من ذهحَ وما ثبٔدص ،وُو اًلائي:
ٍ 5
لان ؿىل كََْ ِيب وا ِ ّن َل ْس َخ ْل ِف ُص هللا يف اً ََ ْو ِم ِمائ َ َة َم َصة".
" -8إه َُ ً َ َُ ُ
ِ
َ
ً
لان"ٔ ،أوىل من "ًَ ُريان" فاسددسل اًصاء ابًلّي،
َ
"
–
اًسالم
واس خـامهل – ؿَََ
ُ ُ
ٔلن اًصان ٔأكَغ احلجة ؿىل اًلَة فإهَ نثَف ماهؽ ٌَلَة من رؤًة احلق والاهلِاد
لان" ٔلهنا ٔأًعف و ٔأرق احلجة ،مفن سارع إىل
هل ،واس خـامل اًلّي يف كوهل "ً َ َُ ُ
مـاجلة هفسَ مما ٔأظاتَ من اشلهوب ختَط من اًوكوع يف ا ٔلكَغ وُو اًصان اشلي
َؾصفَ جماُس تلوهل:
ُ" -9و اشلهة ؿىل اشلهة حىت حتَط اشلهوب ابًلَة وثلضاٍ فميوت اًلَة".
وكس نيت يف  5340/8/59وفق  0255/7/02نخخت ملا ًال تـيوان:
" -52ابخلمت ٍىون امذياع اًفِم".
كَت فَِ:
" -55واؿمل ٔأن معوم املحخسؿة ال ًفلِونٔ ،لس حاب – نيت ذهصْتا ُياك  -وثسخة
ثـَلِم تػ (املثياة) اًيت ٔأذرب تؼِورُا اًييب ػ ظىل هللا ؿَََ وسمل ػ.
ومـَوم ٔأن "املثياة" :يه اًىذة املشُحَة واحلزتَة املفصوضة ؿىل ظلاره من
ِّ
امللسلٍن واحلزتَّي ،حف ْمي اًياس ؿىل ُشٍ اًىذة اًـفٌة يف زماهيا ُشا؛ وثـَميِا
ًعَحة اًرشًـة يف اجلامـات!! من أٔنرب اًضالل يف اجملمتـات االٕسالمِة ،تي يه
اًيفاق ودروب اًحاظي تـَيًَ ،خوارزَ املحخسؿة امليافلون تـضِم ؾن تـغ ،ويه
ٔ 5أدصخَ مسمل ،و ٔأمحس ،واًًسايئ ،وأٔتو داود.
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ؿالمة من ؿالمات اكرتاب اًساؿة ،وكس وكـت ووضاُس أٓاثرُا احلس َّة اًسُئة ُشٍ
ا ٔلايم.
وؿاكهبم هللا ثـاىل تبٔن حـي يف أٓذاهنم وكصأً ،أي :مصامً وزل ًالً ،ئال ٌسمـوا احلق
اًس يّة سامع كدول واهخفاع.
و ّ
واًـالمة ٔأذرب ؾهنا اًييب ػ ظىل هللا ؿَََ وسمل ػ تلوهل:
6
ً" -50لدغ اًـمل ،وًؼِص اجلِي واًفنت ،وٍىرث اًِصج".
وال يشء ٔأصفى ملصض اًلَة وٕاظالحَ مثي االٕكدال ؿىل هللا ثـاىل تعسق
وٕاذالص ،ومـاجلخَ ابًلصأٓنٔ ،لن هللا ثـاىل كال:
7
(َ -54وه َ ُِّن ُل ِم َن اًْ ُل ْصَأ ٓ ِن َما ُ َُو ِص َفا ٌء َو َر ْ َمح ٌة ٌَِْ ُم ْؤ ِم ٌِ َّي)80(..
وكال ثـاىل:
8
(َ -53اي َأهيَا اًيَ ُاس كَ ْس َخ َاء ْح ُ ْك َم ْو ِؾ َؼ ٌة ِم ْن َ ِجرّ ُ ْك َو ِص َفا ٌء ًِ َما ِيف اًعسُ و ِر)17(..
فاًلصأٓن صفاء ًيوؾي مصض اًلَة اًض هبات واًضِوات ،فال ت َس من مـاجلة اًيفاق
يف ٔأظهل ،ومـاجلخَ من ٔأس حاب وضبٔثَ ،فبٔس حاب وضبٔثَ ػَامت تـضِا فوق تـغ،
ػَمة اًضِوة ،ومهنا :اًِوى ،واًعمؽ ،وحة ازلهَا واًصئاسة ،وػَمة اًض هبة،
وػَمة احلسس ،وػَمة احللس ،إىل كري ذكل من اًؼَامت اًيت إن مل جيص مـاجلهتا
سودت اًلَة ابملزًس من اًؼَامت حىت ًعـة مـاجلهتأ ،لن اًؼَامت يف اًلَة
َ
إذا حصامكت حـَخَ مس خـعَ ًا ال ٌسمح ًضسة مصضَ ابس خلدال اًيافؽ ،تي ٍصحة
ضار وفاحص .و ٔأصار اًييب – ظىل هللا ؿَََ وسمل – إىل ُشا تلوهل:
جلك ّ ٍ
ٔ 6أدصخَ اًحزاري.
 7سورة "ا ٕالرساء".
 8سورة "ًووس".
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" -51إن اًـحس [ويف رواًة :إن املؤمن] إذا ٔأدعاء دعَئة [ويف رواًةٔ :أذهة]
ىىذت يف كَحَ ىىذَ سوداء ،فإن ُو ىزع واس خلفص واتب ظلي كَحَ ،وٕان ؿاد زًس
فهيا [ويف رواًة :فإن زاد زادت] حىت ثـَو ؿىل كَحَ [ويف رواًة :حىت ًلََف ُبا
كَحَ] وُو اًصان اشلي ذهص هللا ثـاىل ( َ َلَك ت َ ْي َر َان ؿَ َىل كَُُوُبِ ِ ْم َما ََكهُوا
9
ون)".
ٍَ ْى ِس ُح َ
وؾن حشًفة – ريض هللا ؾيَ – مصفوؿ ًا:
" -56ثـصض اًفنت ؿىل اًلَوب ؾصض احلعري ؾود ًا ؾوداً ،فبٔي كَة ٔأرشُبا ىىذت
فَِ ىىذة سوداء ،و ٔأي كَة ٔأىىصُا ىىذت فَِ ىىذة تَضاء ،حىت ًعري اًلَة
ٔأتَغ مثي اًعفا ال ثرضٍ فذية ما دامت اًسموات و ا ٔلرض ،و الٓدص ٔأسود مصتساً
10
َكًىوز جمرَ ًا ال ًـصف مـصوف ًا و ال ًيىص مٌىصاً إال ما ٔأرشب من ُواٍ".
جسود اًلَة وثعفىء هورٍ ،واالٕامان ُو هور ىف اًلَة ،واًلداحئ ثشُة تَ
فاًلداحئ ّ ِ
ٔأو ثلَهل كعـ ًا ،فاحلس يات حزًس هور اًلَة ،واًسُئات ثعفيء هور اًلَة .كال اجن
اًلمي – رمحَ هللا :-
" -57وٌَلَة امصاض ٔأدص من :اًصايء ،واًىرب ،واًـجة ،واحلسس ،واًفرص،
واخلَالء ،وحة اًصايسة ،واًـَو يف الارض ،وُشا مصض مصهة من مصض اًض هبة
واًضِوة فإهَ ال تس فَِ من ختَي فاسس وارادة ابظةلَ ،كًـجة ،واًفرص ،واخلَالء،
واًىرب املصهة من ختَي ؾؼمخَ وفضهل وٕارادة ثـؼمي اخلَق هل ومحمسْتم فال خيصج
ً 11
مصضَ ؾن صِوة او ص هبة او مصهة مهنام".
ٔ 9أدصخَ ٔأمحس ،واًرتمشي ،واجن ماخَ ،واًًسايئ ،واحلامك ،وكريه ؾن ٔأيب ُصٍصة ،وُو يف "حصَح اجلامؽ"(.)5672
ٔ 10أدصخَ مسمل ،و ٔأمحس.
" 11مفذاح دار اًسـادة" (.)555/5
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ومن اًىدائص اًيت ثيخت اًيفاق يف اًلَة :اًلياء ،فلس َ
حص ؾن ؾحس هللا جن مسـود
كوهل:
12
" -58اًلياء ًيخت اًيفاق يف اًلَة".
و َ
حص ؾن اًلامس جن سَامن كوهل:
" -59إن اًلياء ًيخت اًيفاق يف اًلَة نام ًيخت املاء اًزرع ،وٕان اشلهص ًيخت
13
االٕامان يف اًلَة نام ًيخت املاء اًزرع".
كال ص َخ االٕسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
14
" -02وًِشا حزهسق ابًسامع ظوائف نثرية".
وكال اجن اًلمي – رمحَ هللا :-
" -05فإن كِي :مفا وخَ إهحاثَ ٌَيفاق يف اًلَة من تّي سائص املـايص؟ كِيُ :شا
من ٔأد ِ ّل يشء ؿىل فلَ اًعحاتة يف ٔأحوال اًلَوب و ٔأؾامًِا ومـصفهتم تبٔدوٍهتا
و ٔأدواهئا ،و ٔأهنم ه ٔأظحاء اًلَوب دون امليحصفّي ؾن ظصًلهتم اشلٍن داووا ٔأمصاض
اًلَوب تبٔؾؼم ٔأدواهئا فاكهوا َكملساوي من اًسلم ابًسم اًلاثي.
وُىشا وهللا فـَوا جىثري من ا ٔلدوًة اًيت رهحوُا ٔأو تبٔنرثُا ،فاثفق كةل ا ٔلظحاء
ونرثة املصىض وحسوث ٔأمصاض مزمٌة مل حىن يف اًسَف ،واًـسول ؾن ازلواء اًيافؽ
اشلي رهحَ اًضارع ،ومِي املصًغ إىل ما ًلوي مادة املصض ،فاص خس اًحالء وثفامق

ٔ 12أدصخَ اجن ٔأيب ازلهَا يف "ذم املاليه" وكال ص َريا الاًحان – رمحَ هللا – يف "حتصمي أٓالت اًعصب" (صَ )52:
حص ؾن
ؾحس هللا جن مسـود موكوف ُا ومل ًعح ؾيَ مصفوؿ ًا ،وكال ا ٔلًويس :وهل حك املصفوع ٔلهَ ال ًلال من كدي اًص ٔأي.
13
وحود إس يادٍ ص َريا ا ٔلًحان يف "حتصمي أٓالت اًعصب"(ص.)54:
"كسر اًعالة" الجن هرصَ ،
" 14الاس خلامة" ()490/5
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ا ٔلمص وامذ ٔلت ازلور واًعصكات وا ٔلسواق من املصىض ،وكام ك هجول ًعحة
اًياس".
وكال:
" -00فاؿمل ٔأن ٌَلياء دواص ًِا ثبٔزري يف ظحف اًلَة ابًيفاق ،وهحاثَ فَِ نيحات
اًزرع ابملاء ،مفن دواظَٔ :أهَ ًَِيي اًلَة وًعسٍ ؾن فِم اًلصأٓن ،وثسجصٍ ،واًـمي
مبا فَِ ،فإن اًلصأٓن واًلياء ال جيمتـان يف اًلَة ٔأتساً ملا تُهنام من اًخضاد ،فإن اًلصأٓن
ٍهنيى ؾن اثحاع اًِوى وًبٔمص ابًـفة وجماهحة صِوات اًيفوس و ٔأس حاب اًلي ،وٍهنيى
ؾن اثحاع دعوات اًض َعان ،واًلياء ًبٔمص تضس ذكل لكَ وحيس يَ وهيَج اًيفوس
إىل صِوات اًلي فِثري َكمهنا وٍزجع كاظهنا وحيصوِا إىل ك كدَح ،وٌسوكِا إىل
وظي ك مََحة ومََح ،فِو وارلص رضَـا ًحان ويف ْتََجِام ؿىل اًلداحئ فصسا
رُان".
إىل ٔأن كال – رمحَ هللا :-
" -04فاًلياء ًفسس اًلَة وٕاذا فسس اًلَة ُاج يف اًيفاق".
وكال:
" -03وابدلةل فإذا ثبٔمي اًحعري حال ٔأُي اًلياء وحال ٔأُي اشلهص واًلصأٓنَ ،ثحّي هلم
15
حشق اًعحاتة ومـصفهتم تبٔدواء اًلَوب و ٔأدوٍهتا وابهلل اًخوفِق".
وكال ص َخ االٕسالم ا ٔلًحان – رمحَ هللا – يف نخاتَ املاثؽ اشلي ظاغ فَِ احل َجة
سوغ هل اًض َعان سامع اًلياء واملـازف املس ّمى تػ "حتصمي أٓالت اًعصب"
ؿىل من َ
(ص:)515:
" 15إكازة اٌَِفان"(.)039-038/5
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" -01وتـس ٔأن ثحٌُت احلمكة يف حتصمي اًلياء من الٓاثر املخلسمة ويه ٔأهَ ًَِيي ؾن
ظاؿة هللا وذهصٍ وُشا مضاُس ،وحِيئش فاملَهتون تَ إسامؿا واس امتؿا ًلك مهنم
هعَحَ من اشلم املشهور يف الًٓة اًىصامة:
16
َ ( -06و ِم َن اًيَ ِاس َم ْن ٌ َْض َ ِرتي ًَِ َْو اًْ َح ِس ِ
ِِي َاّلل)6(..
ًر ًِ َُ ِض َي َؾ ْن َسخ ِ
وذكل حبسة الاٍهتاء كةل ونرثة وكس ؾصفت ٔأن (الاصرتاء) مبـىن الاسددسال
والادذَار مؽ مالحؼة ُامة ويه ٔأن اًالم يف كوهل ثـاىل ِ َُ ًِ ( :ض َي) إمنا ُو الم
اًـاكدة نام يف ثفسري اًواحسي:
ٔ " -07أي ًَ :عري ٔأمصٍ إىل اًضالل".
نام كال اجن اجلوزي:
*" -فَُس ُو ٌَخـََي نام ًلول تـضِم ،وهل وخَ ابًًس حة ٌَىفار اشلٍن ًخزشون
أٓايت هللا ُزوا".
وًِشا كال اجن اًلمي  -رمحَ هللا :-
" -08إذا ؾصف ُشا فبُٔي اًلياء ومس متـوٍ هلم هعُة من ُشا اشلم حبسة
اص خلاهلم ابًلياء ؾن اًلصأٓن؛ وٕان مل ًياًوا مجَـَ ،فإن الٓايت ثضميت ذم من
اسددسل ًِو احلسًر ابًلصأٓن ًَضي ؾن سخِي هللا تلري ؿمل وًخزشُا ُزواً ،وٕاذا
ًخىل ؿَََ اًلصأٓن وىل مس خىرباً ٔكن مل ٌسمـَ ٔكن يف ٔأذهََ وكصاً ،وُو اًثلي
واًعمم ،وٕاذا ؿمل مٌَ صُئ ًا اس هتز ٔأ تَ ،مفجموع ُشا ال ًلؽ إال من ٔأؾؼم اًياس
نفصاً ،وٕان وكؽ تـضَ ٌَمليّي ومس متـهيم فَِم حعة وهعُة من ُشا اشلم.
ًوحضَٔ :أهم ال جتس ٔأحساً ؾىن ابًلياء وسامع أٓالثَ إال وفَِ ضالل ؾن ظصًق اًِسى
ؿَام ومع ًال ،وفَِ رقحة ؾن اس امتع اًلصأٓن إىل اس امتع اًلياء ،حبَر إذا ؾصض هل
 16سورة "ًلامن".
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سامع اًلياء وسامع اًلصأٓن ؿسل ؾن ُشا إىل ذاك ،وزلي ؿَََ سامع اًلصأٓن ورمبا
محهل احلال ؿىل ٔأن ٌ ُسىت اًلاريء ،وٌس خعَي كصاءثَ ،وٌسزتًس امللين ،وٌس خلرص
هوتخَ ،و ٔأكي ما يف ُشا ٔ :أن ًياهل هعُة وافص من ُشا اشلم إن مل حيغ تَ مجَـَ.
واًالكم يف ُشا مؽ من يف كَحَ تـغ حِاة حيس ُبا ،فبٔما من مات كَحَ وؾؼمت
فذيخَ فلس س َس ؿىل هفسَ ظصًق اًيعَحة:
ل َ ُهل ِم َن َ ِ
اّلل ِف ْذيَ َخ َُ فَََ ْن ثَ ْم ِ َ
اّلل َأ ْن
اّلل َصُْئًا ُأوًَئِ َم َ ِاشل ٍَن ً َ ْم ٍُ ِص ِد َ ُ
...و َم ْن ٍُ ِص ِد َ ُ
َ ( -09
17
اب َؾ ِؼ ٌمي ()35
ً ُ َعِّ َِص كَُُوُبَ ُ ْم ًَُِ ْم ِيف ازلهْ ََا ِد ْز ٌي َوًَُِ ْم ِيف ْ َال ٓ ِد َص ِة ؿَ َش ٌ
وكس ٔأمص هللا ثـاىل ؾحادٍ املؤمٌّي مبـاجلة أٔهفسِم ًئال ًعاتوا مبصض اًيفاق اشلي
ًؤدي إُامل مـاجلخَ يف نثري من ا ٔلحوال إىل اًىفص – واًـَاذ ابهلل .-
دؿاء همامً ٌَـالج ُو مبثاتة اًرتايق من مسوم
شلكل حـي هللا ثـاىل يف سورة اًفاحتة ً
اًيفاق فبٔمصان ًصمحخَ تيا ٔأن وسبٔهل تَ كائَّي:
وب ؿَََ ْ ِهي ْم
ِص َاط َ ِاشل ٍَن َأهْ َـ ْم َت ؿَََ ْ ِهي ْم كَ ْ ِري اًْ َملْضُ ِ
اًرص َاط اًْ ُم ْس َخ ِل َمي (َ ِ )6
( -42ا ُْ ِسانَ ِ ّ َ
َو َال اًضَ ا ًِ ّ َّي ()7
كال ص َخ االٕسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
" -45ىزٍ هللا هخَِ ؾن ُشٍن – ًـين :اًضالل واًِوى – فلال:
(َ -40واًيَ ْج ِم ا َذا ُ ََوى (َ )5ما ضَ َي َظا ِح ُد ُ ْك َو َما قَ َوى (َ )0و َما ً َ ْي ِع ُق َؾ ِن اًِْ ََوى
ِ
18
وح ()3
ح ًُ َ
(ِ )4ا ْن ُ َُو ِا َال َو ْ ٌ
فاًضال اشلي ال ًـمل احلق تي ًؼن ٔأهَ ؿىل احلق وُو خاُي تَ ،نام ؿَََ اًيعارى
كال ثـاىل:
 17سورة "املائسة".
 18سورة "اًيجم".
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ِِي
اًسخ ِ
(َ -44و َال ثَد َ ِد ُـوا َأُ َْوا َء كَ ْو ٍم كَ ْس ضَ َوا ِم ْن كَ ْد ُي َو َأضَ َوا َن ِث ًريا َوضَ َوا َؾ ْن َس َوا ِء َ
19
()77
وُؤالء اًلوم ه امليافلون ٔأمئة اًضالل اشلٍن ح َشر هللا مهنم ،وؾن اثحاع ٔأُواهئم
املصدًة ،وأٓراهئم املضةل .فال ت َس ٌَمؤمن اٌَحُة ٔأن حيشر ُؤالء اشلي اتخسؾوا يف
ازلٍن ما ٔأىزل هللا تَ من سَعان ،وٕاذا نيت ؿىل ؿمل تبٔمصاض اًلَوب فاؿمل ٔأهنا
ٔأسو ٔأ حا ًال من ٔأمصاض ا ٔلتسان ،فإن من ٔأس حاب وضبٔة مصض اًيفاق اجلِي ،ودواؤُا
اًـمل ،فال ت َس من سؤال ٔأُي اشلهصٔ .لن اًـمل ابًيفاق همم ،فِو وكاًة من االٕظاتة
تبٔمصاض اًيفاق وحعاهة من اًوكوع يف جصاثن امليافلّي ،كال اجن اًلمي – رمحَ هللا :-
ٔ " -43لن كاًة مصض اًحسن ٔأن ًفيض تعاحدَ ٕاىل املوت ،و ٔأما مصض اًلَة
فِفيض تعاحدَ ٕاىل اًضلاء ا ٔلتسي".
وكال – رمحَ هللا :-
" -41وًِشا اًسخة َكهت وس حة اًـَامء اىل اًلَوب ،نًس حة ا ٔلظحاء اىل ا ٔلتسان،
وما ًلال ٌَـَامء اظحاء اًلَوب فِو ًلسر ما خامؽ تُهنام ،والا فا ٔلمص ٔأؾؼم فان نثرياً
من ا ٔلمم ٌس خليون ؾن ا ٔلظحاء وال ًوخس ا ٔلظحاء ٕاال يف اًُسري من اًحالد ،وكس
ًـُش اًصخي معصٍ او جصُة مٌَ ال حيخاج اىل ظحُة ،و ٔأما اًـَامء ابهلل و ٔأمصٍ فِم
20
حِاة املوحود وروحَ وال ٌس خلىن ؾهنم ظصفة ؿّي".
وكال – رمحَ هللا :-
" -46وًِشا ًعف س ححاهَ ٔأُي اجلِي ابًـمى واًعم واًحك ،وذكل ظفة كَوُبم،
حِر فلست اًـمل اًيافؽ فدلِت ؿىل ؾامُا ومصمِا وجمكِا كال ثـاىل:
 19سورة "املائسة".
" 20مفذاح دار اًسـادة"(.)555/5
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(َ -47و َم ْن ََك َن ِيف َُ ِش ٍِ َأ ْ َمعى فَِ َُو ِيف ْ َالٓ ِد َص ِة َأ ْ َمعى َو َأضَ ي َسخ ًِِال ()70
وكال ص َخ الاسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
" -47واًلاوي اشلي ًددؽ ُواٍ وصِواثَ مؽ ؿَمَ تبٔن ذكل ذالف احلق نام ؿَََ
اٍهيود كال ثـاىل:
ون ِيف ْ َال ْر ِض ِتل ْ َِري اًْ َح ّ ِق َوا ْن ٍَ َص ْوا ُ َ
ك َأ ًٓ َ ٍة َال
(َ -48سبَ ْ ِ
ِص ُف َؾ ْن َأ ٓ َاي ِ َت َ ِاشل ٍَن ً َ َخ َى َ ُرب َ
ِ
ً ُ ْؤ ِمٌُوا ُبِ َا َوا ْن ٍَ َص ْوا َسخِِ َي اًص ْص ِس َال ًَخَ ِز ُشو ٍُ َسخ ًِِال َوا ْن ٍَ َص ْوا َسخِِ َي اًْل ّ َِي ًَخَ ِز ُشو ٍُ
ِ
ِ22
َسخ ًِِال َذ ِ َكل ِتبَهنَ ُ ْم َن َشتُوا ِتبَ ٓ َاي ِثيَا َو ََكهُوا َؾ ْهنَا كَا ِف َِ َّي ()536
وكال ثـاىل:
(َ -49واثْ ُي ؿَََ ْ ِهي ْم ه َ َحبَ َ ِاشلي َأ ٓثٌََُْا ٍُ َأ ٓ َايثِيَا فَاو ْ َسََخَ ِم ْهنَا فَبَثْ َح َـ َُ َ
اًض َْ َع ُان فَ َاك َن ِم َن
اًْلَا ِو ٍَن (َ )571وً َ ْو ِصئٌَْا ً َ َصفَ ْـيَا ٍُ ُبِ َا َوًَ ِىٌ َ َُ َأذ َ َْسل ا َىل ْ َال ْر ِض َواث َ َح َؽ ُ ََوا ٍُ فَ َمث ُ َُهل َمكَث َِي
ِ 23
ْاً َ َْك ِة ا ْن َ ْحت ِم ْي ؿَََ َْ َِ ًََِْ َْر َأ ْو ث ْ َُرت ْن َُ ًََِْ َْر )576( ..
ِ
ويف احلسًر ؾن اًييب  -ظىل هللا ؿَََ وسمل :-
" -32إن مما ٔأدىش ؿََك تـسي [صِوات اًلي يف] تعوىك وفصوحك ،ومضالت
24
ا ٔلُواء".
وكال ص َخ االٕسالم اجن حميَة – رمحَ هللا :-
" -35فإن اًلي واًضالل جيمؽ مجَؽ سُئات تين أٓدم فإن االٕوسان نام كال ثـاىل:
25
..و َ َمحَََِا ْاالو ْ َس ُان اه َ َُ ََك َن َػَُو ًما َ ُهج ًوال ()70
( -30
َ
ِ ِ
21

 21سورة "ا ٕالرساء".
 22سورة "ا ٔلؾصاف".
 23سورة "ا ٔلؾصاف".
ٔ 24أدصخَ ٔأمحس ،واجن ايب ؿامص يف "اًس ية" ،واًعربان يف "اًعلري" ،ؾن ٔأيب جصزة ا ٔلسَمي ،وُو يف "حصَح اًرتقَة
واًرتَُة" ( 10و .)0534
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فدؼَمَ ٍىون كاو ًاي وجبِهل ٍىون ضا ًال ونثرياً ما جيمؽ تّي ا ٔلمصٍن ،فِىون ضا ًال يف
26
يشء؛ كاو ًاي يف يشء أٓدص ،إذ ُو ػَوم هجول وًـاكة ؿىل ك من اشلهحّي".

 25سورة "ا ٔلحزاب".
" 26رساةل يف اًخوتة"(ص.)009 - 008 :
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