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املقدمة
بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اؿُس هلل ضبٓ ايعاملنيٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢أؾطف األْبٝا٤
ٚاملطغًني سبٝب إي٘ ايعاملني أب ٞايكاغِ قُس ٚعً ٢آي٘ ايطٝبني
ايطاٖطٚ ،ٜٔايًعٔ ايسا ِ٥املػتس ِٜعً ٢أعساٚ ِٗ٥كايؿِٗٝ
َٓٚهط ٟؾهآَٚ ًِٗ٥اقبِٗ أمجعني َٔ األٚيني ٚاآلخط ٜٔإىل
قٝاّ  ّٜٛايس.ٜٔ
نجريْ َا ُٜٓؿط يف ٚغا ٌ٥االتكاٍ تعًٝك ١يًػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط)ٙ

ٜٚتِ ايرتٜٚر هلا عً ٢أْٗا َٛاؾك ١يصٚم ايعطؾا ٤أ ٚإٔٓ ايػٝس
اـٜ ٞ٥ٛط ٣قش ١ايك ٍٛبٛسس ٠ايٛدٛز اييت ٜعتكس بٗا ايعطؾا،٤
ٚقس ؾٓسْا ٖصا ايك ٍٛيف سٛاضات عسٜسَ ٠ع املٓظٓط ٜٔهلص ٙايؿهط٠
ايعا٥ؿ.١
ٚقس اْتؿطت ٖص ٙايؿُبٗ ١ست ٢اْطًت عً ٢نجري َٔ احملكًٓني
ٚايباسجني; يصيو ضأٜٓا َٔ ايهطٚض ٟإؾطاز ضغاي ١قكري ٠يف ايطز
عًٖ ٢ص ٙايؿبٗٚ ،١قس عطنٓا يف ٖص ٙايطغايْ ١كٛقاّ ٚانش١
ٚقطحي ١يًعطؾا ٤تب ٔٓٝاعتكازِٖ بٛسس ٠ايٛدٛز بٌ ٚاملٛدٛز،
ٚؾطسٓا تعًٝك ١ايػٝس اـ ٞ٥ٛبتؿكَُ ٌٕٝبني يهٜٓ ٞهؿـ املككٛز
ٜٗٚتس ٟاملكسٚز يطأ ٟايػٝس اـ ٞ٥ٛيف ٚسس ٠ايٛدٛز.
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غاً٥ني املٛىل ععٓ ٚدٌٓ إٔ ٜٓؿعٓا بٗصا ايعٌُ  ّٜٛال ٜٓؿع َاٍْ ٚال
بٓ ٕٛإال َٔ أت ٢اهلل بكًبٕ غً.ِٝ
ٚقً ٢اهلل عً ٢غٝسْا قُس ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖط.ٜٔ
طايب عًِ
/18ش ٚاؿذٖ 1435/١ـ
عٝس ايػسٜط
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منشأ األوهام حول وحدة الوجود عند العوام
بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
ٚاؿُس هلل ضبٓ ايعاملنيٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢قُس ٚآي٘
ايطاٖطٚ ،ٜٔايًعٓ ١عً ٢أعسا ِٗ٥أمجعني َٔ ،األٚيني
ٚاآلخط ،ٜٔإىل قٝاّ  ّٜٛايس.ٜٔ
ٚبعس..
حيا ٍٚايعطؾاٚ ٤بعض املتعيؿني هلِ ايتػط ١ٝعً ٢عكٝسٚ ٠سس٠
ايٛدٛز ايهؿط ١ٜباغتدساّ تعًٝك ١ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙعً٢
ٖص ٙاملػأيٜٚ ،١طٚدْٗٛا بني املؤَٓني; يًتُ ٜ٘ٛعً،ِٗٝ
ٚخساعِٗٚ ،قسِٖ عٔ اؾاز ٠بايرتنٝع عًَ ٢ػأي ١تعسز
األقٛاٍ س ٍٛايٛسسٚ ٠أْٛاعٗا! ؾٝسؾع شيو بعض َٔ ال اطالع
ي٘ ٚال باع يف ٖصا اجملاٍ إىل إٔ ٜت ِٖٓٛبإٔٓ ٖٓاى قػُاّ َكبٛالّ َٔ
أقػاّ ٚسس ٠ايٛدٛزٚ ،إٔٓ شيو ٖ ٛايصٜ ٟعتكس ب٘ ايعطؾا!٤
ؾٝكٓٛض املسيٓػ َٕٛيًػصٓز َٔ ايٓاؽ بإٔٓ ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط)ٙ

ٜٛاؾكِٗ عًٖ ٢صا االعتكاز ايباطٌ! َػتػًني دًِٗٗ مبكطًشات
ايؿك٘ ٚايؿًػؿٚ ١ايعطؾإ!
ٚيألغـ ايؿسٜس ضأٜت بعهاّ َٔ احملكًٓني غً ُٞٝايعكٝسٜٓ ٠كٌ
ايتعًٝك ١يًعٛاّ بػطض ترب ١٥ايعطؾاٚ ٤اؿاٍ أْٗا تسٚ ،ِٜٗٓشيو
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إَا دٗالّ مبعٓاٖا ،أ ٚتعُساّ يتذٓٓب اإلسطاز سُٓٝا ٜػأي٘ ايػاٌ٥
عٔ عكٝس ٠ايعطؾا ;٤ؾٝذٓح يًٗطٚب عٔ اؾٛاب باغتدساّ
تعًٝك ١ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙايعك ١ٓٝعً ٢ايؿِٗ ؾ٦ٝاّ عً ٢غري
املتدككني; ؾٝهٝع ايػا ٌ٥بني تًو األقٛاٍ ايهجري٠
ٚغُٛنٗا! ؾٝؤز ٟب٘ األَط يف ْٗا ١ٜاملطاف إىل إٔ ٜه ٕٛبػبب
عسّ ؾُٗ٘ٚ ،قًٓ ١عًُ٘ َكسٚزاّ عٔ اؿلٓ َٔ قبٌ املعاْسٜٔ
املُهًني تاض َٔٚ ،٠قبٌ اؾبٓا ٤تاض ٠أخط!٣
يصيو ضأٜٓا َٔ ايالظّ يف ٖصا املكاّ; تٛنٝح َا ايتبؼ عً٢
املؤَٓني يف ٖص ٙايؿتَٚ ٣ٛا ُيبٔٓؼَ عًٚ ،ِٗٝإٔ ْب ٔٓٝعكٝس ٠ايعطؾا٤
اؿكٝكٚ ١ٝبطالْٗا عػب ؾت ٣ٛايػٝس اـْ ٞ٥ٛؿػ٘ ،عػ ٢إٔ
ْتُهٔ بؿهٌ اهلل تعاىلٚ ،بطنات أٌٖ ايبٝت عً ِٗٝايػالّ َٔ
إضؾاز املكسٚز إىل ضأ ٟايػٝس اـ ٞ٥ٛيف ٚسس ٠ايٛدٛز.
■ ما هي تعلوقة السود اخلوئي؟

ٓمت تٛد ٘ٝغؤاٍ عٔ ٚسس ٠ايٛدٛز إىل َطنع األعاخ ايعكا٥س;١ٜ
ؾأدابٛا عً ٘ٝبتعًٝك ١ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غطٖٚ ،)1()ٙصا ْل
ايػؤاٍ ٚاؾٛاب:
) (1ضادعhttp://goo.gl/MouGWm :
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َا ٖ ٛسهِ ايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز؟
اؾٛاب« :األر أبا ايع ٜٔاحملرتّ ايػالّ عًٝهِ ٚضمح ١اهلل
ٚبطنات٘ قاٍ ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙيف نتاب (ايتٓكٝح يف ؾطح
ايعط ٠ٚايٛثك ٢ز  2نتاب ايطٗاض ٠م  93ـ  :)95سهِ ايكاً٥ني
بٛسس ٠ايٛدٛز :ايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز إٕ أضاز إٔ ايٛدٛز سكٝك١
ٚاسسٚ ٠ال تعسز يف سكٝكت٘ ٚإْ٘ نُا ٜطًل عً ٢ايٛادب نصيو
ٜطًل عً ٢املُهٔ ؾُٗا َٛدٛزإ ٚسكٝك ١ايٛدٛز ؾُٗٝا ٚاسس٠
ٚاالختالف إمنا ٖ ٛعػب املطتب ١ألٕ ايٛدٛز ايٛاديب يف أعً٢
َطاتب ايكٚ ٠ٛايتُاّٚ ،ايٛدٛز املُهين يف أْعٍ َطاتب ايهعـ
ٚايٓككإ ٚإٕ نإ نالُٖا َٛدٛزاّ سكٝكٚ ١أسسُٖا خايل يآلخط
َٛٚدس ي٘ .ؾٗصا يف اؿكٝك ١ق ٍٛبهجط ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز َعاّ.
ْعِ ،سكٝك ١ايٛدٛز ٚاسس ٠ؾٗ ٛمما ال ٜػتًعّ ايهؿط ٚايٓذاغ١
بٛد٘ بٌ َٖ ٛصٖب أنجط ايؿالغؿ ١بٌ مما اعتكس ٙاملػًُٚ ٕٛأٌٖ
ايهتاب َٚطابل يظٛاٖط اآلٜات ٚاألزع ١ٝؾرت ٣إْ٘ «عً٘ٝ
ايػالّ» ٜك :ٍٛأْت اـايل ٚأْا املدًٛم ٚأْت ايطب ٚأْا
املطبٛب ٚ ،غري شيو َٔ ايتعابري ايساي ١عً ٢إٔ ٖٓاى َٛدٛزٜٔ
َتعسز ٜٔأسسُٖا َٛدس ٚخايل يآلخط ٜٚعرب عٔ شيو يف
االقطالح بايتٛسٝس ايعاَٚ .ٞإٕ أضاز َٔ ٚسس ٠ايٛدٛز َا ٜكابٌ
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األ ٖٛٚ ٍٚإٔ ٜك ٍٛبٛسس ٠ايٛدٛز املٛدٛز سكٝكٚ ١إْ٘ يٝؼ
ٖٓاى يف اؿكٝك ١إالٓ َٛدٛز ٚاسس ٚيهٔ ي٘ تطٛضات َتهجط٠
ٚاعتباضات كتًؿ ١ألْ٘ يف اـايل خايل ٚيف املدًٛم كًٛم نُا إْ٘
يف ايػُا ٤مساٚ ٤يف األضض أضض ٖٚهصاٖٚ .صا ٖ ٛايصٜ ٟكاٍ
ي٘ تٛسٝس خام اـام ٖٚصا ايكْ ٍٛػب٘ قسض املتأهلني إىل
بعض اؾًٗ َٔ ١املتكٛؾني ـ ٚسه ٞعٔ بعهِٗ إْ٘ قاٍ يٝؼ يف
دبيت غ ٣ٛاهلل ـ ٚأْهط ْػبت٘ إىل أنابط ايكٛؾٚ ١ٝضؤغا،ِٗ٥
ٚإْهاضٖ ٙصا ٖ ٛايصٜ ٟػاعس ٙاالعتباض ؾإٕ ايعاقٌ نٝـ ٜكسض
َٓ٘ ٖصا ايهالّ ٚنٝـ ًٜتعّ بٛسس ٠اـايل ٚكًٛق٘ ٜٚسعٞ
اختالؾُٗا عػب االعتباض؟! ٚنٝـ نإ ؾال إؾهاٍ يف إٔ
االيتعاّ بصيو نؿط قطٜح ٚظْسق ١ظاٖط ٠ألْ٘ إْهاض يًٛادب
ٚايٓيب «قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ» سٝح ال اَتٝاظ يًدايل عٔ
املدًٛم س٦ٓٝص إالٓ باالعتباض ٚنصا ايٓيب «قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِٓ» ٚأب ٛدٌٗ ـ َجالّ ـ َتشسإ يف اؿكٝك ١عًٖ ٢صا األغاؽ
ٚإمنا خيتًؿإ عػب االعتباضٚ .أَا إشا أضاز ايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز
إٔ ايٛدٛز ٚاسس سكٝكٚ ١ال نجط ٠ؾ َٔ ٘ٝدٗٚ ١إمنا املٛدٛز َتعسز
ٚيهٓ٘ ؾطم بَٛ ٔٓٝدٛز ١ٜاملٛدٛز َٛٚدٛز ١ٜغري َٔ ٙاملاٖٝات
املُهٓ ١ألٕ إطالم املٛدٛز عً ٢ايٛدٛز َٔ دٗ ١إْ٘ ْؿؼ َبس٤
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االؾتكامٚ .أَٓا إطالق٘ عً ٢املاٖٝات املُهٓ ١ؾإمنا ٖ َٔ ٛدٗ١
نْٗٛا َٓتػب ١إىل املٛدٛز اؿكٝك ٞايص ٖٛ ٟايٛدٛز ال َٔ أدٌ
إْٗا ْؿؼ َبس ٤االؾتكام ٚال َٔ دٗ ١قٝاّ ايٛدٛز بٗا ،سٝح إٕ
يًُؿتل اطالقات :ؾكس حيٌُ عً ٢ايصات َٔ دٗ ١قٝاّ املبس ٤ب٘،
نُا يف ظٜس عامل أ ٚناضب ألْ٘ مبعٓ َٔ ٢قاّ ب٘ ايعًِ أ ٚايهطب
ٚأخط :٣حيٌُ عً ٘ٝألْ٘ ْؿؼ َبس ٤االؾتكام ،نُا عطؾت٘ يف
ايٛدٛز ٚاملٛدٛزٚ .ثايج َٔ :١دٗ ١إناؾت٘ إىل املبس ٤حن ٛإناؾ،١
ٖٚصا نُا يف ايالبٔ ٚايتاَط يهطٚض ٠عسّ قٝاّ ايًدي ٚايتُط
بباٜعُٗا إالٓ إٔ ايباٜع ملا نإ َػٓساّ َٚهاؾاّ إيُٗٝا حن ٛإناؾ ١ـ
 ٖٛٚن ْ٘ٛباٜعاّ هلُا ـ قح إطالم ايالبٔ ٚايتاَط عً ٢باٜع ايتُط
ٚايًديٚ ،إطالم املٛدٛز عً ٢املاٖٝات املُهٖٓ َٔ ١صا ايكب،ٌٝ
ألْ٘ مبعٓ ٢إْٗا َٓتػبَٚ ١هاؾ ١إىل اهلل غبشاْ٘ بإناؾٜ ١عرب عٓٗا
باإلناؾ ١االؾطاق ١ٝؾاملٛدٛز بايٛدٛز االْتػابَ ٞتعسز ٚاملٛدٛز
االغتكالي ٞايص ٖٛ ٟايٛدٛز ٚاسسٖٚ .صا ايكَٓ ٍٛػٛب إىل
أشٚام املتأهلني ،ؾهإٔ ايكا ٌ٥ب٘ بًؼ أعًَ ٢طاتب ايتأي٘ سٝح
ايٛدٛز بايٛادب غبشاْ٘ ٜٚػُٖ ٢صا تٛسٝساّ خاقٝاّٚ .يكس
اختاض شيو األنابط ممٔ عاقطْاِٖ ٚأقط عً ٘ٝغا ١ٜاإلقطاض
َػتؿٗساّ ظًُٚ ١اؾط َٔ ٠اآلٜات ٚاألخباض سٝح أْ٘ تعاىل قس
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أطًل عً ٘ٝاملٛدٛز يف بعض األزعٖٚ ١ٝصا املسعٚ ٢إٕ نإ أَطاّ
باطالّ يف ْؿػ٘ البتٓا ٘٥عً ٢أقاي ١املاٖ ١ٝـ عًَ ٢ا ؼكل يف قً٘ ـ
 ٖٞٚؾاغس ٠ألٕ األق ٖٛ ٌٝايٛدٛز إالٓ أْ٘ غري َػتتبع يؿَٔ ٤ٞ
ايهؿط ٚايٓذاغٚ ١ايؿػل .بكٖٓ ٞاى استُاٍ آخط َ :ٖٛٚا إشا أضاز
ايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز ٚسس ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز يف عني نجطتُٗا
ؾًٝتعّ بٛسس ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز ٚإْ٘ ايٛادب غبشاْ٘ إالٓ إٔ
ايهجطات ظٗٛضات ْٛضٚ ٙؾْٛ٦ات شات٘ ٚنٌ َٓٗا ْعت َٔ ْعٛت٘
ٚملع َٔ ١ملعات قؿات٘ ٜٚػُ ٢شيو عٓس االقطالح بتٛسٝس
أخل اـٛامٖٚ .صا ٖ ٛايص ٟسكك٘ قسض املتأهلني ْٚػب٘ إىل
األٚيٝاٚ ٤ايعطؾا َٔ ٤عظُا ٤أٌٖ ايهؿـ ٚايٝكني قا٥الّ :بإٔٓ اآلٕ
سكل اؿل ٚانُشًت ايهجط ٠ايٚ ١ُٖٝٛاضتؿعت أغايٝط
األٖٚاّ إالٓ أْ٘ مل ٜظٗط يٓا ـ إىل اآلٕ ـ سكٝكَ ١ا ٜطٜسٖ َٔ ْ٘ٚصا
ايهالّٚ .نٝـ نإ ؾايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز ـ بٗصا املعٓ ٢األخري ـ
أٜهاّ غري قه ّٛبهؿطٚ ٙال بٓذاغت٘ َا زاّ مل ًٜتعّ بتٛاٍ ؾاغس٠
َٔ إْهاض ايٛادب أ ٚايطغاي ١أ ٚاملعازٚ .زَتِ يف ضعا ١ٜاهلل».
اْتٗ ٢ايٓكٌ.
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■ شرح وتفصول تعلوقة السود اخلوئي (قدّس سره):

إٕٓ ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙنإ ٜٓاقـ األقٛاٍ يف َػأيٚ ١سس٠
ايٛدٛز يف دٓب ١ايؿك٘; يالْتٗا ٤إىل اؿهِ ايؿطع ٞايصٜ ٟرتتٓب
عً ٢نٌ قَٗٓ ٍٛا بايٓػب ١يكاٚ .ً٘٥قس قطٓح يف بعهٗا بايهؿط
ٚايعْسقٚ ،١يف أخط ٣بايبطالٕ ٚايتدطٚ ،١٦إٕ مل ٜػتتبع شيو
عٓس ٙايهؿط ٚايعْسق ١سهُاّ ،متاَاّ نُا ٖ ٛاؿاٍ َع املدايؿني
اجملػُٓ ١ؾُكٛيتِٗ تًو ٖ ٞنؿط يف املٛنٛع ال اؿهِ.
أ ٟأْٓا حنهِ عً ِٗٝباإلغالّ يف ايسْٝاٚ ،يهِٓٗ يف اآلخط٠
ُٜشؿطَ ٕٚع أٌٖ االعتكازات ٚاملًٌ ايباطً َٔ ١املؿطنني
ٚايهؿطٚ ،٠اؿاٍ شات٘ بايٓػب ١ملا تعطض ي٘ ايػٝس يف ضأ ٜ٘ايؿكٗٞ
س ٍٛاؿهِ عً ٢أقشاب نٌ َكاي ١ألٌٖ ٚسس ٠ايٛدٛز،
ؾايبشح إشٕ ؾكٗ ٞقطف ال نالَ ٞأ ٚؾًػؿٚ ،ٞإٕ نإ ايػٝس
اـ ٞ٥ٛيف دع ١ٝ٥بػٝط ١قس عطض إىل ْكض عكٝسٚ ٠سس ٠املٛدٛز
بعٝساّ عٔ اؾسٍ ايهالَ َٔ ٞخالٍ االستذاز بك ٍٛأسس
ظعُا ِٗ٥نُا غٝتبني يٓا.
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■ عن أي وحدة حتدّث السود اخلوئي (قدّس سره)؟

ٖٓاى ؾطم بني (ٚسس ٠ايٛدٛز) ٚ(ٚسس ٠املٛدٛز)ٚ ،يهٔ دط٣
ايعطف بني أٌٖ ايعًِ عً ٢مشٛهلُا بتعبري ٚاسس ٚ ٖٛٚسس٠
ايٛدٛز.
ٚسس ٠املٛدٛز; ْٖ ٞظط ١ٜؾًػؿ ١ٝؾا٥ع ١عٓس ايعطؾاٚ ٤املتكٓٛؾ١
املٓشطؾني عٔ اإلغالّ ٚأٌٖ ايبٝت قًٛات اهلل عًَٚ ،ِٗٝؿازٖا
سػب َا ٜسٓع ٖٛ - ٕٛإٔٓ مجٝع املٛدٛزات ٚاملاٖٝات إمناٖٚ ٞسسٚ ٠اسس ٠يف اؿكٝك ،١ال ؽتًـ عٔ بعهٗا إال بايظٗٛض
ٚايتهجٓط َٚا أؾب٘; نايبشط ايصٚ ٖٛ ٟاسس يهٔ أَٛاد٘ ؽتًـ يف
ظٗٛضٖاٚ ،عًٖ ٢صا ال ٜه ٕٛمثٓ ١خايل ٚكًٛم ،ؾايهٌ ٚاسس
ش ٚسكٝكٚ ١اسس!٠
دا ٤يف َاز ٠ايعطؾإ( )1يًسنتٛض ايؿٝذ قُس ؾكري بعس إٔ عسز
أْٛاع ٚسس ٠ايٛدٛز ٜك« :ٍٛتعتكس ؾ ١٦أخط ِٖٚ ٣ايعطؾا٤
بٛسس ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز َعاّ .أ ٟإٔٓ سكٝك ١ايٛدٛز أَط ٚاسس
ٚؾدكٚ ٞأَا بك ١ٝاملٛدٛزات ؾٗ َٔ ٞػًٝات تًو اؿكٝك.»١

)َ (1از ٠ايعطؾإ يًؿٝذ قُس ؾكريٚ ،اييت تسضٓؽ يف داَع ١آظاز اإلٜطاْ١ٝ
(املكطؿ )٢نً ١ٝايؿًػؿٚ ١اإلهلٝات.
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ٜٚهٝـ أٜهاّٜ« :عتكس ايعطؾا ٤أْ٘ ال ٜٛدس يف ايٛاقع غ٣ٛ
ٚدٛز َٛٚدٛز ٚاسسٖٚ ،ص ٙاؿكٝك ١ايٛاسس ٖٞ ٠سكٝكَ ١كٝس٠
ظًُ َٔ ١ايكٛٝز االعتباضٖٚ ،١ٜصا ايتكٝس ايص ٖٛ ٟغبب ظٗٛض
تًو ايهجطات ايٚ ١ُٖٝٛإال ؾال تهجط ال يف ايٛدٛز ٚال يف
املٛدٛز»(!)1
ؾِٗ إشاّ ٜعتكس ٕٚبٛسس ٠املٛدٛز ال ٚسس ٠ايٛدٛز ؾكطٖٚ ،صا
ايك- ٍٛأٚ ٟسس ٠املٛدٛز  -أؾس نؿطاّ َٔ ايك ٍٛبٛسس٠
ايٛدٛز ،ؾؿ ٞايجاْٜ ٞجبتٚ ٕٛسػب متٝٝعاّ بني اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل
ٚبني خًك٘ بازٓعا ٤اختالف املطاتبٚ ،إٕ نإ ايٛدٛز يف فُٛع٘
ٚاسساّ يف اؿكٝك.١
ٚبؿهٌ َبػٓط ْكٚ ;ٍٛسس ٠ايٛدٛز ق َٔ ٍٛمل ٜعطف اهلل تعاىل
ؾهأمنا دعٌ ٚدٛز اهلل ؾ٦ٝاّ ٚشات٘ ؾ٦ٝاّ آخط!
َجالّ أْا بٛقؿ ٞبؿطاّ ٚدٛز ٟيف ايهٜ ٕٛعين أْ ٞأؾػٌ سٝعاّ،
ؾصات ٞؾٚٚ ،٤ٞدٛز ٟؾ ٤ٞآخط..
ؾٛسس ٠ايٛدٛز; نإٔ تك ٍٛإٔٓ ٖٓاى ْٗطإ نالُٖا جيطٜإ يف
ٚقت ٚاسس ٚيف َهإ ٚاسس ْ-ظري َطز ايبشطًٜ ٜٔتكٝإ -

)َ (1از ٠ايعطؾإ ،ايؿٝذ قُس ؾكري ،م.17
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بُٗٓٝا بطظر ٖٚصا ايربظر ٖ ٛايؿاقٌ بُٗٓٝاٚ ،يهُٓٗا َٔ سٝح
ايٛدٛز َتشسإ يف املهإ ٚايعَإٚ ،سكٝكتُٗا ٚاسسٚ ٠يهٔٓ
أسسُٖا عَصب ٚاآلخط أؾس عصٚب!١
ٖٚصا باطٌ; ؾإٕٓ ٚدٛز اهلل خيتًـ عٔ ٚدٛزْاٚ ،دٛز اهلل عني
شات٘ٚ ،شات اهلل ؾٛم إٔ تُٛقـ أ ٚتُكاؽ باملدًٛم ،مبعٓ ٢أْٓ٘
يٝؼ ٚدٛز اهلل ؾ٦ٝاّ ٚشات٘ ؾ ٤ٞآخط نايبؿط ،تعاىل اهلل عٔ شيو
عًٛاّ نبريا.
أَا ٚسس ٠املٛدٛز ؾال ؽتًـ عٔ ٚسس ٠ايٛدٛز إال يف اعتكاز
ع ١ٝٓٝشات املدًٛم ٚاـايل عٓس ايكاً٥ني بٗا..
مبعٓ ٢إٔٓ ٖٓاى ْٗطاّ ٚاسساّ ؾكطٚ ،يهٔٓ ٖصا ايٓٗط تاضْ ٠طا ٙيف
قٛض ٠ايبٚ ٍٛتاض ٠ايعطم ٚتاض ٠ايعكري ٖٚهصا..
املدًٛم عٓسِٖ ٖ ٛعني شات اـايلٚ ،يهٓ٘ ظٗط يف قٛض
َتهجطٚ- ٠ايعٝاش باهلل !-
إٕٓ مساس ١ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙتهًِٓ عٔ ٚسس ٠ايٛدٛز
اييت ٖ ٞأقٌ نؿطٚ َٔ ١ٜسس ٠املٛدٛز اييت ٜتبٓاٖا ابٔ عطب;ٞ
ألٕٓ ايٛدٛز سػب ايظاٖط تبس ٚسكٝكت٘ ٚاسس ٠يف ايؿهط ايػاشز
ايبػٝط ؾٗصا عً ٢ضأ ٟمساست٘ ال ٜػتًعّ تهؿري قا( ً٘٥سهُاّ).
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ٚب( ٔٓٝقسٓؽ غط )ٙأْ٘ ٜطٜس ٚسس ٠ايٛدٛز ز ٕٚاملٛدٛز َٔ نالَ٘
بكٛي٘« :ايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز إٕ أضاز إٔ ايٛدٛز سكٝكٚ ١اسس٠
ٚال تعسز يف سكٝكت٘ ٚأْ٘ نُا ٜطًل عً ٢ايٛادب نصيو ٜطًل
عً ٢املُهٔ ؾُٗا َٛدٛزإ ٚسكٝك ١ايٛدٛز ؾُٗٝا ٚاسس٠
ٚاالختالف إمنا ٖ ٛعػب املطتب ١ألٕ ايٛدٛز ايٛاديب يف أعً٢
َطاتب ايكٚ ٠ٛايتُاّٚ ،ايٛدٛز املُهين يف أْعٍ َطاتب ايهعـ
ٚايٓككإ ٚإٕ نإ نالُٖا َٛدٛزاّ سكٝكٚ ١أسسُٖا خايل
يآلخط َٛٚدس ي٘ .ؾٗصا يف اؿكٝك ١ق ٍٛبهجط ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز
َعاّ.»...
ؾتًو ٖٚ ٞسس ٠ايٛدٛز ٚيٝػت ٚسس ٠املٛدٛزٚ ،شيو ايهالّ
يف (ايعُل) تطز عً ٘ٝإؾهاالتٜٚ ،ؿٓٓس ٙنالّ َٛالْا أَري املؤَٓني
عً ٘ٝايػالّ سٝح قاٍ« :ايص ٟملا ؾبُٓٗ٘ ايعازي ٕٛباـًل املُبعٓض
احملسٚز يف قؿات٘ ،ش ٟاألقطاض ٚايٓٛاس ٞاملدتًؿ ١يف طبكات٘،
ٚنإ عع ٚدٌ املٛدٛز بٓؿػ٘ ال بأزات٘ ،اْتؿ ٢إٔ ٜه ٕٛقسضٙٚ
سل قسض ٙؾكاٍ تٓعٜٗا يٓؿػ٘ عٔ َؿاضن ١األْساز ٚاضتؿاعاّ عٔ
قٝاؽ املكسض ٜٔي٘ باؿسٚز َٔ نؿط ٠ايعبازَََٚ« :ا قَسَضُٚا ايًَٖ٘ سَلٖ
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هتُُ٘  َِّٛ َٜايِ ٔكَٝاَََٚ ٔ١ايػُٖاَٚاتُ ََطِ ٖٜٔٛاتْ
قَسِضَٔٚ ٔٙايِأَضِضُ دَُٔٝعّا َق ِب َ
ٔبُ َُٔ٘ٔٓٝٔٝغبِشَاَُْ٘ َٚتَعَايَ ٢عَُٖا ِ ُٜؿطٔنُ.)1(»»َٕٛ
ؾكٛي٘ عً ٘ٝايػالّٚ« :نإ عع ٚدٌ املٛدٛز بٓؿػ٘ ال بأزات٘».
أ ٟملا ؾبٗ٘ اؾاًٖ ٕٛب٘ تعاىل باملدًٛم ش ٟايكؿات املانٞ
شنطٖا يف نالّ املٛىل عً ٘ٝايػالّٚ ،نإ عع ٚدٌ غالؾٗا سٝح
أْ٘ َٛدٛز بصات٘ عع ٚدٌ ال بأزات٘ ..مبعٓ ٢أْ٘ تعاىل ال حيتاز إىل
ايٛغا ٌ٥اييت ٖ ٛغبشاْ٘ خايل هلا ناملهإٚ ،ايعَإ،
ٚاألدعا ٖٞٚ ،٤أزٚات ٚٚغا ٌ٥يًُدًٛمٚ ،اـايل غين عٓٗا،
ؾٛدٛز ٙتعاىل ٚدٛز قا ِ٥بصات٘ َٓعٓ ٙعٔ االستٝاز يألزاٚ ،٠نإ
تعاىل غالؾٗا; ألٕٓ ٚدٛز ٙتعاىل قا ِ٥بصات٘ ال بأزات٘ ؾكس اْتؿ٢
عِٓٗ َكاّ املعطؾ ١اؿكٓ ١هلل تعاىل ٚايتكسٜط مبعٓ ٢ايتٛقري ٚايتعظِٝ
هلل تعاىل.
إٕٓ ٚدٛز اهلل َػاٜط يٛدٛز خًك٘ٚ ،يهٔ ايك ٍٛبٛسس ٠ايٛدٛز
ميهٔ محً٘ عً ٢اؾٌٗ بعظُ ١اهلل تعاىلْٚ ،كل ايعًِ ٚبػاط١
ٚغصاد ١ايؿهط يسٜ َٔ ٣ك ٍٛبصيو.

) (1ايتٛسٝس ،ايكسٚم ،م.55
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أَا ٚسس ٠املٛدٛز;  ٖٞٚإٔٓ اهلل تعاىل بٛقؿ٘ َٛدٛزاّ ؾإْ٘ َتشساّ
َع املٛدٛزات املُهٓ١

ٚ-ايعٝاش باهلل  -ؾٗ ٛظْسق ١ب١ٓٓٝ

ٚاحنطاف ؾطط ٟعٔ اإلغالّ ٚايتٛسٝسٖٚ ،صا (سهِ) عً٘ٝ
مساست٘ بايهؿط ٚايعْسق!١
ؾً ٛنإ ايعطؾاٜ ٤عتكس ٕٚبٛسس ٠ايٛدٛز ز ٕٚاملٛدٛز اليتُػٓا
هلِ ايعصض(ٚ ،)1يهِٓٗ يف اؿكٝكٜ ١عتكس ٕٚبٛسس ٠املٛدٛز نُا
قطٓح بصيو ايسنتٛض ايؿٝذ قُس ؾكري َؤٓيـ َاز ٠ايعطؾإ
ٚاييت تسضٓؽ يف داَع ١آظاز اإلٜطاْ( ١ٝاملكطؿ )٢نً ١ٝايؿًػؿ١
ٚاإلهلٝات(.)2
ٜٚك ٍٛسػٔ ظاز ٠آًَ« :ٞايعاضف يف ٖصا املكاّ -أَ ٟكاّ
ايؿٓا ٤يف ايصات ٜ -ط ٣مجٝع أْٛاع ايهآ٥ات املدتًؿَ ١تشس٠
نُا إٔ اؾاٌٖ حيػبٗا َتهجطٚ ...٠يف ٖصا املكاّ ٜتشكل عكٝك١
ايتٛسٝس ٚنًُ( ١ال إي٘ إال اهلل) ايطٝب ،١قا٥الّ بًػإ اؿكٝكٜ( ١ا ٖٛ
ٜا َٔ يٝؼ إال ٖ )ٛؾإشٕ ال ٜبك ٢ي٘ ٚال يًُُهٓات األخط٣

) (1ضغِ إٔ ٚسس ٠ايٛدٛز قٜ ٍٛت ُٖ٘ٛايعكٌ ايهعٝـ أَا ايعامل ايعاضف ؾال
ٜت ِٖٛشيو.
)َ (2از ٠ايعطؾإ ،ايؿٝذ قُس ؾكري ،م ،17داَع ١آظاز اإلغالَ ،١ٝنً١ٝ
ايؿًػؿٚ ١اإلهلٝات.
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ٖ ،١ٜٛبٌ ٖ ١ٜٛايهٌ َهُشٌ َٚتالفٕ يف ػًٓ ٞسكٝك١
اؿل»(!)1
ؾٗصا ْل قطٜح ٚٚانح َٔ سػٔ ظاز ٠آًَ ٞعً ٢إٔٓ نٌ
ايهآ٥ات َتشسَ ٠ع اهلل -أٚ ٟسسَٛ ٠دٛز .-
إٕٓ سكٝكٚ ١دٛز اهلل تعاىل ال ميهٔ إزضانٗا عكالّ الغتشاي ١إزضاى
نٓٗ٘ دٌٓ ٚعالٖٚ ،صا ٖ ٛاملٛاؾل يألخباض ٚاآلثاضٚ ،إال نإ
شيو إساط ١ب٘ َٔ املُهٔ ٖٛٚ ،أَط ال ميهٔ إٔ ٜكع نُا ال
خيؿ ،٢ؾاهلل قٝط باملُهٓات َٔ نٌ اؾٗات إساط ١قسضٚ ٠عًِ،
َٗٓٚا ايٛدٛز مبا ٖٚ ٛدٛز ،ؾٗ ٛممهٔ كًٛم ي٘ تعاىل ؾأْ٘.
ٚيٝؼ قٛيٓا" :اهلل َٛدٛز" إال إثبات سكٝك ١فٗٛي ١ايهُٓ٘ خاضد١
عٔ سسٓ ايتعطٚ ٌٝسس ايتؿب.٘ٝ
أَا أٌٖ ايعٜؼ َٔ ايؿالغؿٚ ١ايعطؾا ٤ؾإِْٗ يٓؿ ِٗٝغري ١ٜايٛدٛز
بني ايٛادب ٚاملُهٔ ؾكس ؾبٓٗٛا َٚجًٓٛا اهلل تعاىل غًك٘ يف ٖصٙ
ايكؿ ١إش دعًٛا سكٝكٚ ١دٛزْ ٙؿؼ سكٝكٚ ١دٛز خًك٘!

) (1ايػري إىل اهلل ،سػٔ ظاز ٙآًَ ،ٞم.165 - 164
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ٖٚصا باطٌ عكالّ نُا َط ،نُا أْ٘ باطٌ ؾطعاّ ،ؾكس قاٍ َٛالْا
أَري املؤَٓني قًٛات اهلل عًٚ« :٘ٝال سكٝكت٘ أقاب َٔ َجًٓ٘،
ٚال إٜا ٙعٓ َٔ ٢ؾبٓٗ٘»(.)1
ٚقاٍ َٛالْا ايكازم قًٛات اهلل عً َٔ« :٘ٝؾبٓ٘ اهلل غًك٘ ؾٗٛ
َؿطى ،إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ال ٜؿب٘ ؾ٦ٝاّ ٚال ٜؿبٗ٘ ؾٚ ،٤ٞنٌ
َا ٚقع يف اي ِٖٛؾٗ ٛغالؾ٘»(.)2
ٚقاٍ أَري املؤَٓني عً ٘ٝايػالّٚ« :تٓعٓ ٙعٔ فاْػ ١كًٛقات٘
ٚدٌٓ عٔ َال ١ُ٥نٝؿٝات٘».
ٜك ٍٛايعالَٓ ١اجملًػ( ٞضمح٘ اهلل) يف ؾطس٘(« :تٓعٓ )ٙأ ٟتباعس
ٚتكسٓؽ عٔ (فاْػ ١كًٛقات٘) أ ٟإٔ ٜه َٔ ٕٛدٓػٗا إش ال
ٜؿاضن٘ ؾ ٤ٞيف املٗ.)3(»١ٓٝ
ٚآلٍ ضغ ٍٛاهلل عً ِٗٝايكالٚ ٠ايػالّ أسازٜح نجريٜ ٠جبتٕٛ
ؾٗٝا (اهل )١ُٓٝاملطًك ١هلل تعاىل عً ٢كًٛقات٘ َكرتْ( ١بايػري )١ٜال
ايٛسس.٠

) (1ايتٛسٝس يًكسٚم ،م.35
) (2ايتٛسٝس يًكسٚم ،م.80
) (3عاض األْٛاض ،ايعالَ ١اجملًػ ،ٞز ،84م.344
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ؾكس ٚضز عٔ اإلَاّ ايكازم عً ٘ٝايػالّ« :إٕٖٔ اهللَ خًَٔ ْٛ
خًكٔ٘ٔٚ ،خًكُُ٘ خًٚ ،َ٘ٓ ْٛنٌُ َا ٚقع عً( ٘ٝؾَ )ْ٤ٞا خال اهللَ
ؾٗ ٛكًٛمْٚ ،اهللُ خايلُ نٌَٓ ؾ ،ٕ٤ٞتباضى ايص ٟيٝؼ نُجًٔ٘ٔ ؾْ٤ٞ
 ٖٛٚايػُٝعُ ايبكري»(.)1
■ توحود بعض الفالسفة:

قاٍ ايػٝس اـ« :ٞ٥ٛبٌ َٖ ٛصٖب أنجط ايؿالغؿ ١بٌ مما اعتكسٙ
املػًُٚ ٕٛأٌٖ ايهتاب َٚطابل يظٛاٖط اآلٜات ٚاألزع ،١ٝؾرت٣
أْٓ٘ عً ٘ٝايػالّ ٜك« :ٍٛأْت اـايل ٚأْا املدًٛم ٚأْت ايطب
ٚأْا املطبٛب» ٚغري شيو َٔ ايتعابري ايساي ١عً ٢إٔ ٖٓاى
َٛدٛزَ ٜٔتعسِّز ٜٔأسسُٖا َٛدس ٚخايل يآلخطٜٚ ،عبٓط عٔ
شيو يف االقطالح بايتٛسٝس ايعاَِّ.»...ٞ
أقٖ :ٍٛصا ايك ٍٛنُا ٖٚ ٛانح ال عالق ١ي٘ بس ٜٔايعطؾا ٤ؾهٌ
اآلٜات ٚايطٚاٜات اييت ٜؤٓٚهلا ايعطؾا ٤حياٚي َٔ ٕٛخالٍ تأًٜٗٚا
إثبات ايٛسسٚ ٠يٝؼ ايجٓا ،١ٝ٥يٝؼ عٓسِٖ غ ٣ٛايٛسس ;٠ألِْٗ
ٜٓؿ ٕٛايػريٚ ١ٜاإلثٓٚ ٖٞ ..١ٝٓٝسس ٠ال غري ،ست ٢يف عني ايهجط٠
نُا ٜكٛيٚ ٖٞ ٕٛسس.٠
) (1ايهايف ،ايهًٝين ،ز ،1م.82
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ٚأَا ٖصا ايك« ٍٛأْت ايطب ٚأْا املطبٛب» ٜجبت ايجٓا ..١ٝ٥نُا إٔٓ
ايػٝس اـ ٞ٥ٛمل ٜكٓٓـ (ايعطؾا )٤ؼت ٖصا االعتكاز ،ؾالسظ
ٖٓا أْ٘ ٜك« :ٍٛأنجط ايؿالغؿ »..١أ ٟيٝؼ مجٝعِٗٚ ،يٝؼ
تٛسٝس ايعطؾا ،َِٗٓ ٤سٝح مساست٘ ٜك« :ٍٛتٛسٝس ايعاَ!»١
ٖٚصا تعطٜضْ بايعطؾا ;٤ألْ٘ خالف تٛسٝسِٖ!
ايعطؾاٜ ٤ػُ ٕٛتٛسٝسِٖ (تٛسٝس خاق ١اـاق !)١أ( ٚباطٔ
اـام); ألِْٗ ٜكٛي ٕٛبايٛسس ٠ايؿدك ١ٝاؿكٝك.١ٝ
ٜك ٍٛنُاٍ اؿٝسضٚ« :ٟأَا ايتٛسٝس األضقٚ ٢األعًَ ٢طتب ١ؾٗٛ
تٛسٝس أٌٖ ايططٜكٚ ١اؿكٝك- ١ايعطؾا ٖٛٚ - ٤املككٛز يف
نالَ٘ -أ ٟسٝسض اآلًَ - ٞبتٛسٝس ايباطٔ اـامٚ ،غا١ٜ
َككسَٓٚ ٙتٗاٚ ٙق ٍٛاـًل إىل َؿاٖسٚ ٠دٛز َطًل -
اهلل ٚ -ايععٚف عٔ َؿاٖسَٛ ٠دٛزات نجري!)1(»٠
ؾتب ٔٓٝإشاّ إٔٓ ايعطؾا ٤غري َككٛز َٔ ٜٔايك ٍٛاأل ،ٍٚؾٜٗ ٛؿري
إىل تٛسٝس ايعاَٚ ١يٝؼ تٛسٝس خاق ١اـاق.١
ٖٓٚاى ْٛع آخط َٔ ايٛسسٜٚ ٠ػُ ٢تٛسٝساّ خاقٝاّ ٚقس بٔٓٝ
ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙبطالْ٘ أٜهاّ ؾكاٍٖٚ« :صا املسٓعٚ ٢إٕ
) (1ايعطؾإ ايؿٝع ،ٞنُاٍ اؿٝسض ،ٟم.140
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نإ أَطاّ باطالّ يف ْؿػ٘ البتٓا ٘٥عً ٢أقاي ١املاٖ ١ٝـ عًَ ٢ا ؼكل
يف قً٘ ـ  ٖٞٚؾاغس ٠ألٕ األق ٖٛ ٌٝايٛدٛز إالٓ أْ٘ غري َػتتبع
يؿ َٔ ٤ٞايهؿط ٚايٓذاغٚ ١ايؿػل».
أقٚ :ٍٛإٕ مل ٜػتتبع شيو عٓس ايػٝس اـ( ٞ٥ٛاؿهِ) بايهؿط
ٚايعْسق ١إال أْ٘ سهِ ببطالْ٘ يف دٓب( ١املٛنٛع) أ ٟأْ٘ نؿط يف
اآلخط.٠
■ حقوقة ما وروده العرفاء:

قاٍ ايػٝس اـ« :ٞ٥ٛإشا أضاز ايكا ٌ٥بٛسس ٠ايٛدٛز ٚسس ٠ايٛدٛز
ٚاملٛدٛز يف عني نجطتُٗا ؾًٝتعّ بٛسس ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز ٚأْ٘
ايٛادب غبشاْ٘ إالٓ إٔ ايهجطات ظٗٛضات ْٛضٚ ٙؾؤْٚات شات٘،
ٚنٌ َٓٗا ْعت َٔ ْعٛت٘ ٚملع َٔ ١ملعات قؿات٘ ٜٚػُٓ ٢شيو
عٓس االقطالح بتٛسٝس أخلٓ اـٛامٖٚ ،صا ٖ ٛايص ٟسكٓك٘
قسض املتأيِّٗني ْٚػب٘ إىل األٚيٝاٚ ٤ايعطؾا َٔ ٤عظُا ٤أٌٖ
ايهؿـ ٚايٝكني قا٥الّ :بإٔٓ اآلٕ سكل اؿل ٚانُشًت ايهجط٠
ايٚ ١ُٖٝٛاضتؿعت أغايٝط األٖٚاّ ،إالٓ أْ٘ مل ٜظٗط يٓا ـ إىل اآلٕ ـ
سكٝكَ ١ا ٜطٜسٖ َٔ ْ٘ٚصا ايهالّٚ .نٝـ نإ ؾايكا ٌ٥بٛسس٠
ايٛدٛز ـ بٗصا املعٓ ٢األخري ـ أٜهاّ غري قه ّٛبهؿطٚ ٙال بٓذاغت٘
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َا زاّ مل ًٜتعّ بتٛاٍ ؾاغس َٔ ٠إْهاض ايٛادب أ ٚايطغاي ١أٚ
املعاز».
أق :ٍٛبٓٓٝا يف املكسَ ١بإٔٓ ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙنإ ٜٓاقـ
األقٛاٍ يف َػأيٚ ١سس ٠ايٛدٛز يف دٓب ١ايؿك٘ ،ؾايبشح ؾكٗٞ
قطف ال نالَ ٞأ ٚؾًػؿ ،ٞيصيو نإ ٜصنط اؿهِ عً ٢نٌ
ْٛع.
ٚيف ٖصا ايٓٛع مل ٜكسض ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط( )ٙاؿهِ) بايهؿط
يف ايسْٝا عًٜ َٔ ٢ك ٍٛبٗصا ايٓٛع َٔ ايٛسس ٠يف ساٍ مل ٜظٗط
َٓ٘ إْهاض يٛادب أ ٚنطٚض.ٟ
ؾٝكَ« :ٍٛا زاّ مل ًٜتعّ بتٛإٍ ؾاغس َٔ ٠إْهاض ايٛادب أٚ
ايطغاي ١أ ٚاملعاز».
ٖصا ايكٓـ ٜعتكس بٛسس ٠ايٛدٛز أٜ ٟجبت ٚدٛز ايٛادب
(اهلل)ٚٚ ،دٛز املدًٛمٚ ،يهٓ٘ أٜهاّ ٜعتكس بٛسس ٠املٛدٛز
ؾٝك ٍٛإٕٓ املٛدٛزات ػًٝات يصات اهلل تعاىل ٚ-ايعٝاش باهلل !-
ٖٚصا ق ٍٛباطٌ ؾصات اهلل تعاىل ال ميهٔ إٔ تتذً ٢عاٍ يف عامل
اإلَهإٚ ،إال ته ٕٛكًٛق ١ال خايكٚ- ١ايعٝاش باهلل  ..-إمنا
املدًٛقات (آٜات) تتذً( ٢بٗا)  َٔٚخالهلا عظُ ١ايصات اإلهل١ٝ
ٚيٝػت ْٖ ٞؿػٗا (ػًٝات) ايصات اإلهل.١ٝ
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األَط اآلخط إٔٓ ايػٝس اـ ٞ٥ٛقطٓح بأْ٘ مل ٜظٗط ي٘ املعَٓٔ ٢
نالَِٗ يصيو قاٍ« :إالٓ أْ٘ مل ٜظٗط يٓا ـ إىل اآلٕ ـ سكٝكَ ١ا
ٜطٜسٖ َٔ ْ٘ٚصا ايهالّٚ ،»...يصيو مل حيهِ عً ِٗٝبايهؿط
ٚايٓذاغ ١يف ايسْٝا.
شنط ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙإٔٓ املال قسضا ْػب ٖصا ايك ٍٛإىل
ايصٚ ٜٔقؿِٗ املال قسضا باألٚيٝاٚ ٤عظُا ٤أٌٖ ايهؿـ
ٚايٝكنيٚ ،شيو ايهالّ َٔ املال قسضا َبِٗ نُا ٖ ٞعاز ٠ايكّٛ
يف اغتدساّ ايتٛضٚ ،١ٜإساط ١أْؿػِٗ باألغطاض ٚايهباب!١ٝ
«انُشًت ايهجط ٠اي!)1(»١ُٖٝٛ
ؾً ٛظٗط يًػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غطَ )ٙعَٓ ٢ا ٜطٜس ْ٘ٚأ ٟأؾكشٛا
عٓ٘ قطاس ;١ألقسض اؿهِ بايهؿط ٚيهٓ٘ ٚؾل ادتٗاز ٙمل ٜكسض
ٖصا اؿهِ عً َٔ ِٗٝخالٍ عباضات تبسَ ٚبطٓٓ ١نتًو! إال إٔٓ
غري ايػٝس اـ ٞ٥ٛممٔ بسا ٚػً ٢هلِ َٔ خالٍ تتبعِٗ
ٚتؿشكِٗ سكٝكَ ١ا ٜطٜس ٕٚقس سهُٛا عً ِٗٝبايهؿط ناملطعؿٞ

) (1إٕٓ ايهجط ِٖٚ ٠عٓسِٖ ٖٚص ٙضَٛظ بٜ ِٖٚ ِٗٓٝعطؾ ٕٛؾو ؾؿطاتٗا ٚنأِْٗ
املٓظُ ١املاغٚ !١ْٝٛيؿو بعض ؾؿطات عكٝستِٗ َٚعطؾ ١سكٝكَ ١ا ٜعتكس ٕٚضادع
َكايتٓا بعٓٛإ (َا َعٓ ٢ايؿطح عٓس ايعطؾا ٤؟) َسَ( ١ْٚكاالت طايب عًِ).
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ايٓذؿٚ )1(ٞايػٝس ايؿرياظٚ )2(ٟايؿٝذ ايؿٝاض(ٚ )3ايػٝس عبس
اؿػني زغتػٝب(ٚ )4غريِٖ (ضنٛإ اهلل عً.)ِٗٝ
ٚعً ٢نٌ ساٍ; ايػٝس اـ ٞ٥ٛمل ٜكشٓح ٖصا ايكٚ ٍٛمل ٜكٌ
بأْ٘ عكٝس ٠إغالَ ١ٝبٌ عً ٢ايعهؼ ؾكس سهِ ببطالْ٘ -أ ٟأْ٘
نالٍ ٚظٜؼ َٔ سٝح املٛنٛع  -إال أْ٘ مل حيهِ عً ٢ايكاٌ٥
ب٘ بايهؿط يف زاض ايسْٝا إشا مل ٜٓهط ايٛادب ٚايهطٚض..ٟ
ٚي ٛتأٌَ ايكاضئ ايهطٚ ِٜتتبع أقٛاٍ ايعطؾاٚ ٤تكطحياتِٗ يعًِ
بأِْٗ ال ٜعتكس ٕٚبٗصا ايك ٍٛايػابل أقالّٚ ،إمنا ٜكٛي ٕٛأْ٘ ال
ٜٛدس غ ٣ٛايٛادبٚ ،يٝؼ ٖٓاى غٚ ٣ٛدٛز ٚاسس  ٖٛٚاهلل،
ٚنٌ َا َٖٛ ٛدٛز ػًٝات شات٘ ٚ-ايعٝاش باهلل ٚ -غتتهح
يًكاضئ ايهطٖ ِٜص ٙاؿكٝك ١ؾُٝا .ًٜٞ

) (1ؾطح إسكام اؿل ،املطعؿ ٞايٓذؿ ،ٞز ،1م.185- 183
)َٛ (2غٛع ١ايؿك ،١ايطٗاض ،٠ز ،4م.256
) (3سهِ املطدع ايؿٝذ إغشام ايؿٝاض بعْسق ١ابٔ عطبٚ ٞنؿط ٙيف تػذ ٌٝقٛتٞ
ٜتشسخ ؾ ٘ٝعٔ ايعطؾإ ايباطٌ.
) (4أغ ١ً٦يف َساض ايعكٝس ،٠ايػٝس عبس اؿػني زغتػٝب ،م ،14- 11طبع١
َؤغػ ١ايبالؽ بريٚت.
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■ كفرٌ صروحٌ وزنّدقةٌ ظاهرة:

قاٍ ايػٝس اـٚ« :ٞ٥ٛإٕ أضاز َٔ ٚسس ٠ايٛدٛز َا ٜكابٌ األٍٚ
 ٖٛٚإٔ ٜك ٍٛبٛسس ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز سكٝكٚ ١أْ٘ يٝؼ ٖٓاى يف
اؿكٝك ١إالٓ َٛدٛز ٚاسس ٚيهٔ ي٘ تطٛضات َتهجطٚ ٠اعتباضات
كتًؿ ،١ألْ٘ يف اـايل خايل ٚيف املدًٛم كًٛم نُا أْ٘ يف
ايػُا ٤مساٚ ٤يف األضض أضض ٖٚهصاٖٚ ،صا ٖ ٛايصٜ ٟكاٍ ي٘
تٛسٝس خام اـام ٖٚصا ايكْ ٍٛػب٘ قسض املتأهلني إىل بعض
اؾًٗ َٔ ١املتكٛؾنيٚ ،سُهٔ َٞعٔ بعهِٗ أْ٘ قاٍ :يٝؼ يف
دبيت غ ٣ٛاهللٚ ،أْهط ْػبت٘ إىل أنابط ايكٛؾٚ ١ٝضؤغا،ِٗ٥
ٚإْهاضٖ ٙصا ٖ ٛايصٜ ٟػاعس ٙاالعتباض ؾإ ايعاقٌ نٝـ ٜكسض
َٓ٘ ٖصا ايهالّ ٚنٝـ ًٜتعّ بٛسس ٠اـايل ٚكًٛق٘ ٜٚسعٞ
اختالؾُٗا عػب االعتباض ٚنٝـ نإ ؾال إؾهاٍ يف إٔ االيتعاّ
بصيو نؿط قطٜح ٚظْسق ١ظاٖط ،٠ألْ٘ إْهاض يًٛادب ٚايٓيبٓ
(قًٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ) سٝح ال اَتٝاظ يًدايل عٔ املدًٛم
س٦ٓٝص إالٓ باالعتباضٚ ،نصا ايٓيبٓ (قًٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٓ)
ٚأب ٛدٌٗ َجالّ َتٓشسإ يف اؿكٝك ١عًٖ ٢صا األغاؽ ٚإمنا
خيتًؿإ عػب االعتباض.»....
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أق :ٍٛيكس أْهط املال قسضا إٔٓ ايعطؾاٜ ٤عتكس ٕٚبٛسس ٠املٛدٛز
اييت تػُ ٢عٓسِٖ بتٛسٝس خامٓ اـامٓ ،ؾٓػب ٖص ٙايعكٝس٠
إىل دٗٓاٍ املتكٓٛؾْٚ !١ؿ ٢إٔ ته ٖٞ ٕٛعكٝس ٠نباضِٖ
ٚضؤغاٚ !ِٗ٥غٓب ٔٓٝنصب ٖصا االزعاَ َٔ( ٤ال قسضا) يف
ايػطٛض ايكازَ ١إٕ ؾا ٤اهلل.
يكس ْػب املال قسضا ٖصا ايك ٍٛإىل دٗٓاٍ املتكٓٛؾ ١يهُِٖٜٛ ٞ
ايٓاؽ بإٔٓ ايعطؾا ٤ال ٜعتكس ٕٚبٛسس ٠املٛدٛز اييت ٜكٛي ٕٛؾٗٝا
بايٛدٛز ايٛاديب ؾكط مبعٓ ٢أْ٘ ال ٜٛدس غ ٣ٛاهلل ؾكط ٚيٝؼ
مثٓٚ ١دٛز يًُُهٔ (املدًٛم)ٚ ،ايكشٝح أِْٗ ٜعتكس ٕٚبٗا
ٚقطٓح بٗص ٙايعكٝس ٠نباضِٖ نابٔ عطبٚ ،ٞايط( َٞٚقاسب
املجٓٚ ،)ٟٛسٝسض اآلًَٚ ،ٞاـُٝينٚ ،سػٔ َػكطٚ ،ٞأخ٘ٝ
األقػط سػني املػُ ٢بايعامل ٚغريِٖٚ ،قايٛا بهٌٓ قطاس١
َكٛي ١اؿالز ٚايبػطاَ« :ٞيٝؼ يف دبٓيت غ ٣ٛايًٓ٘» ٚبطضٚا
ايتؿ ٙٓٛبٗا!
ٖٚص ٙايهًُ ٖٞ ١تطمجإ ٚانح هلص ٙايعكٝس ٠ايهاؾط ٠يصيو
ضبطٗا ايػٝس اـ( ٞ٥ٛضنٛإ اهلل عً )٘ٝبايك ٍٛبٛسس ٠املٛدٛز
ؾكاٍٚ« :سه ٞعٔ بعهِٗ أْٓ٘ قاٍ :يٝؼ يف دبٓيت غ ٣ٛايًٓ٘...
ؾإٕٓ ايعاقٌ نٝـ ٜكسض َٓ٘ ٖصا ايهالّٚ ،نٝـ ًٜتعّ بٛسس٠
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اـايل ٚكًٛق٘ ٜٚسٓع ٞاختالؾُٗا عػب االعتباض؟! نٝـ نإ،
ؾال إؾهاٍ يف إٔٓ االيتعاّ بصيو نؿط قطٜح ٚظْسق ١ظاٖط!)1(»٠
إشاّ نٌ َٔ ٜكطٓح بٗصا ايك« ٍٛيٝؼ يف دبٓيت غ ٣ٛايًٓ٘» أٚ
جيٓٛظٜ ٙه ٕٛيف (اؿهِ ٚاملٛنٛع) ناؾطاّ ظْسٜكاّ عػب ؾت٣ٛ
ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط ;)ٙألٕٓ ٖصا ايكَ َٔ ٍٛكازٜل االعتكاز
بٛسس ٠املٛدٛز.
إٕٓ َكٛي« ١يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» ٖ َٔ ٞيٛاظّ ايك ٍٛبٛسس٠
املٛدٛز ايهؿط!١ٜ
ٜك ٍٛايعالَٓ ١املريظا سبٝب اهلل اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙسٖ ٍٛصٙ
املكٛيٚ« :١ايظاٖط قسٚض ٖصا اهلصٜإ -أ ٟق ٍٛيٝؼ يف دبيت
غ ٣ٛاهلل  َٔ -خبٝحٔ يػإٔ نال ايطٓدًني

-ايبػطاَٞ

ٚاؿالز  -بال اختكام ي٘ بأسسُٖا ،ألْٓ٘ َكته ٢ايكٍٛ
بٛسس ٠ايٛدٛز  َٔ ٚيٛاظَ٘.)2(»...

) (1ايتٓكٝح ،اـ ،ٞ٥ٛز ،3م.82- 81
)َٗٓ (2از ايرباع ١يف ؾطح ْٗر ايبالغ ،١ايعالَ ١اـ ،ٞ٥ٛز ،13م.292
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■ هل صرّح العرفاء بهذه العبارة؟

تب ٔٓٝمما تكسّٓ إٔٓ عباض« ٠يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» َٔ يٛاظّ
ايك ٍٛبٛسس ٠ايٛدٛز ايهؿطٚ ،١ٜاييت أؾت ٢ؾٗٝا ايػٝس اـٞ٥ٛ
(قسٓؽ غط )ٙبكٛي٘« :ال إؾهاٍ يف إٔٓ االيتعاّ بصيو نؿط قطٜح
ٚظْسق ١ظاٖط!»٠
ٖٚصا اؿهِ ٜٓطبل عً ٢نٌ َٔ ٜكطٓح بٗصا ايتكطٜح َٔ
ايعطؾا!٤
■ لوس في جبتي سوى الله على لسان ابن عربي:

ٜك ٍٛابٔ عطب:ٞ
يٝؼ يف اؾب ١ؾ ٤ٞغري َا

**

()1

قاي٘ اؿالز َٜٛاّ ؾأْعُٛا

ؾٗصا ابٔ عطب ٞنبري ايعطؾاٜ ٤كطٓح مبكٛي ١اؿالٓز ايهؿط،١ٜ
ٜٚعتكس بٗا يصيو قاٍ ٖص ٙايعباض« :٠يٝؼ يف اؾب ١ؾ ٤ٞغري َا»
َكط ١ْٚبكٛي٘ «قاي٘ اؿالز» ؾٖٗٓ ٛا ٜؤٓنس قش ١ق ٍٛاؿالٓز!
بٌ خيتًل ي٘ ايتربٜطات أٜهاّ نُا غٝأت!ٞ
ٜك ٍٛابٔ عطب« :ٞقاٍ بعض ايطداٍ -أ ٟاؿالز َ-ا يف
اؾب ١إال اهلل ٚأضاز ٖصا املكاّ ٜطٜس أْ٘ َا يف ايٛدٛز إال اهلل نُا يٛ
) (1ايؿتٛسات امله ،١ٝابٔ عطب ،ٞز ،2م.320
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قًت َا يف املطآ ٠إال َٔ ػً ٢هلا يكسقت َع عًُو أْ٘ َا يف
املطآ ٠ؾ ٤ٞأقالّ»(!)1
أق :ٍٛإٕٓ ايعطؾا ٤ايٜ ّٛٝػري ٕٚبػري ٠ابٔ عطب ،ٞؾبسالّ َٔ
قٛهلِ «يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» ٜكٛي« ٕٛيٝؼ يف ايساض غريٙ
زٜاض»!
ؾابٔ عطب ;ٞسالد ٞايعكٝس ٠ؾٗ ٛناؿالٓز متاَاّٚ ،قس قطٓح
بٓؿؼ قٛي٘! «يٝؼ يف دبٓيت غ ٣ٛايًٓ٘» ؾٗ ٛإشٕ يف اؿهِ
ٚاملٛنٛع ناؾطْ ظْسٜلْ عػب ؾت ٣ٛايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط.)ٙ
ٚقس سهِ بعْسق ١ابٔ عطب ٞتًُٝص ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط)ٙ

املطدع ايؿٝذ إغشام ايؿٝاض زاّ ظً٘(.)2
ٚقس غاض ايعطؾا ٤عً ٢ز ٜٔنبريِٖ ابٔ عطب ٞؾأخصٚا ٜػٛقٕٛ
ايتربٜطات هلصا ايك ٍٛايهؿطًٜٚ ٟبػ ْ٘ٛثٛب اإلغالّ!
ٜك ٍٛايعاضف سػني ايعامل  ٖٛٚ-األر األقػط يًعاضف سػٔ
َػكط« :- ٞعٓسَا ٜكٌ ايعبس إىل ٖصا املكاّ -ايؿٓا ٤يف

) (1ايؿتٛسات امله ،١ٝابٔ عطب ،ٞز ،3م.79
) (2سهِ املطدع ايؿٝذ إغشام ايؿٝاض (زاّ ظً٘) بعْسق ١ابٔ عطبٚ ٞنؿط ٙيف
تػذ ٌٝقٛتٜ ٞتشسخ ؾ ٘ٝعٔ ايعطؾإ ايباطٌ ايصٜ ٟسضغ٘ ايبعض ؾ ٘ٝسٛظ٠
ايٓذـ األؾطف!
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ايصات اإلهل - ١ٝال ٜبكٖٓ ٢اى إال احملبٛب اؿكٝك ،ٞؾهُا إٔ
ايؿطاؾ ١عٓسَا ؼرتم بايٓاض ال ٜبكَٗٓ ٢ا إال ايٓاض ،نصيو ايػايو
سُٓٝا ٜؿٓ ٢يف ايٓٛض ال ٜبك َ٘ٓ ٢إال ايٓٛضاْٚ .١ٝعٓس ٚقٛي٘ إىل
ٖصا املكاّ ،بأ ٟططف ٜطْ ٛبٓظط ٙال ٜط ٣غري اهللٚ ،عٓسَا ٜٓظط
إىل ْؿػ٘ ال جيس يٓؿػ٘ أثطاّ ،ؾتدطز ايكٝش َ٘ٓ ١بال اختٝاض" ٙال
إي٘ إال أْا ؾاعبس ،"ْٞٚأ" ٚغبشاَْ ٞا أعظِ ؾأْ ،"ٞأ" ٚيٝؼ يف
دبيت غ ٣ٛاهلل تعاىل" .ملاشا ٜك ٍٛشيو يف سني أْ٘ يٝؼ اهلل؟ ٜا
ععٜع ٟنًُا ٜطْ ٛبٓظط ٙال ٜطْ ٣ؿػ٘ ...ؾٗ ٛؾاْ .ٞؾُاشا ٜؿعٌ ؾإْ٘
ال ٜط ٣غري احملبٛبٚ .عٓسٖا ٜتهًِ ال بًػاْ٘ بٌ بًػإ اهلل
ٜتهًِ»(.)1
ٜكٖ ٍٛصا ايعاضف بإٔٓ اهلل ٖ ٛايصٜ ٟتهًِ عً ٢يػإ ايعطؾا!٤
ؾٝك ٍٛاهلل يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل ٚ-ايعٝاش باهلل !-
ؾٌٗ بعس ٖصا ايهؿط نؿط؟!

) (1قس ٠ٚايؿكٗاٚ ٤ايعطؾا ،٤تك ٞاملٛغ ،ٟٛم.286
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■ لوس في جبتي سوى الله على لسان صاحب املثنوي:

ٜك ٍٛدالٍ ايس ٜٔايط« :َٞٚعٓسَا طاضت عٓكا ٤االْػالر عٔ
ايصات بسأ أب ٛايٝعٜس -ايبػطاَ - ٞيف شيو ايهالّ -أٟ
تكطحي٘ بكٛي٘ يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل -
 اختطـ غ ٌٝاؿري َ٘ٓ ٠ايعكٌ ؾٓطل بأؾظع مما ْطل ب٘ يفايبسا!١ٜ
قاٍ -ايبػطاََ - ٞا يف اؾب ١غري اهلل ؾإالَّ عجو يف األضض
ٚايػُا٤؟
 ؾذٔ أٚي٦و املطٜس ٕٚمجٝعاّ ٚأخصٚا ٜطعٓ ٕٛدػس ٙايطاٖطباملُس- !٣أ ٟطعٓٛا دػس ايبػطاَ ٞبايػهانني -
نإ نٌ ٚاسس َِٓٗ نًُشس( ٣نعز ٙن )ٙٛقس أخص يف طعٔ
ؾٝد٘ (ايبػطاَ )ٞز ٕٚاْكطاع!
ٚنإ نٌ َٔ ٜطعٔ ايؿٝذ بػالس٘ ٜطتس إيٚ ٘ٝميعم دػس!ٖٛ ٙ
ٚمل ٜهٔ ٖٓاى أثط ٚاسس عً ٢دػس قاسب ايؿهٌ شاى -أٟ
ايبػطاَٚ ،- ٞأٚي٦و املطٜس ٕٚدطسٚ ٢غطق ٢يف ايسّ!
ؾهٌ َٔ ٚد٘ يف قسضَ ٙعم قسضٚ ٖٛ ٙأقبح َٝتاّ إىل األبس!
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ٚشيو ايص ٟنإ عاضؾاّ ـ ْكـ َعطؾ ١ـ مبكاّ شيو ايػًطإ -
ايبػطاَ - ٞمل ٜطاٚع٘ قًب٘ عً ٢إٔ ٜطعٓ٘ طعٓ ١ثك!١ًٝ
يكس قٝست ْكـ َعطؾٜ ١س ٙؾهػب ضٚس٘ إال أْ٘ دطح ْؿػ٘
ؾشػب.
ٚاْتٗ ٢ايٚ ّٛٝقس اضتؿع ايٓٛاح َٔ بٛٝت أٚي٦و املطٜسٜٔ
ايٓاقكني!
شيو إٔ املٓػًذ عٔ ايصات ؾإٕ يف اهلل ٚآَٔ  ٖٛٚغانٔ إىل األبس
يف األَٔ.
يكس قاضت قٛضت٘ ؾاْٚ ١ٝقاض َٖ ٛطآٚ ٠ال ٜبس ٚيف املطآ ٠إال
قٛضٚ ٠د٘ ايػري.
ؾإٕ بككت يف املطآ ٠ؾإمنا تبكل عًْ ٢ؿػو ٚإشا نطبت أَاّ
املطآ ٠ؾإْو تهطب ْؿػو.
ٚإشا ضأٜت ٚدٗا قبٝشاّ ؾٗٚ ٛدٗو ٚإٕ ضأٜت عٝػ ٢بٔ َطِٜ
ؾٗ ٛأْت أٜهاّ»(!)1
أق :ٍٛيكس بٓٝا يف عٛخ غابك ١بإٔٓ ايعطؾا ٤ال ٜهؿؿ ٕٛعٔ
عكٝستِٗ األقًٚ ،١ٝال ٜكطٓس ٕٛبٗا أَاّ ايٓاؽ ؾٗ ٞعٓسِٖ غط
) (1املجٓ ،ٟٛدالٍ ايس ٜٔايط ،َٞٚز ،4م.222- 221
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َٔ األغطاض اييت ال ميهٔ نؿؿٗا إىل غريِٖ بٌ ال ٜهؿؿْٗٛا ست٢
يًػايو ْؿػ٘ إال إشا تعسَ ٣طسً ١ايؿطٜعٚ ١ايططٜكٚٚ ،١قٌ إىل
َطسً ١اؿكٝك!١
ؾِٗ ال ٜهؿؿ ٕٛعٔ ٖصا ايػط يًػايو إال بعس عًُ ١ٝإعاز ٠بطف١
زَاؽ تاَ ،١تبسأ بادٗاز ٙبايطٜانات ايٓؿػ ١ٝيه ٞخيتٌ عكً٘
أٚالّ ،ثِ بعس شيو ٜػٌٗ اعتكاز ٙبٗص ٙاـععبالت!
ٚيهٔ أبا ٜعٜس ايبػطاَ ٞقطٓح بٗص ٙايعكٝس ٠أَاّ َطٜس ِٖٚ ٜ٘يف
بسا ١ٜايػًٛى يصيو ثاضٚا عًٚ ٘ٝطعٓ ٙٛبايػهانني!
ؾٝك ٍٛايط َٞٚاملعتكس بٛسس ٠املٛدٛز« :قاٍ -ايبػطاََ - ٞا
يف اؾب ١غري اهلل ...ؾذٔٓ أٚي٦و املطٜس ٕٚمجٝعاّ ٚأخصٚا ٜطعٕٓٛ
دػس- ٙأ ٟايبػطاَ - ٞايطاٖط باملُسَ!»٣
ٚألْ٘ نإ يف ساي ١ايؿٓا ٤املطًل َع اهلل ٚاييت عرب عٓٗا ايطَٞٚ
بكٛي٘« :إٔ املٓػًذ عٔ ايصات ؾإٕ يف اهلل ٚآَٔ  ٖٛٚغانٔ إىل
األبس يف األَٔ ،يكس قاضت قٛضت٘ ؾاْٚ ١ٝقاض َٖ ٛطآٚ ٠ال ٜبسٚ
يف املطآ ٠إال قٛضٚ ٠د٘ ايػري».
ؾأقبح ايبػطاَ ٞعني شات اهلل; ألْ٘ ؾين يف ايصات اإلهل !١ٝؾٗٛ
اهلل ٚاهلل ٖٚ- ٛايعٝاش باهلل  -ؾكس ؾٓٝت قٛض ٠ايبػطاَٞ
ؾأقبشت (عني) ايصات ٚبٗصا ؼ ٍٛإىل َطآ ٠تبس ٚؾٗٝا قٛض٠
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ٚد٘ ايهآ٥ات األخط .٣ؾشت ٢املطٜس ٕٚعًٖ ٢صا ِٖ شات اهلل
ٚيهٔ ال ٜؿعط.ٕٚ
َا ايصٜ ٟطا ٙاإلْػإ يف املطآ٠؟ قٛضت٘؟ أ ٟعٓس شيو ايعْسٜل
املدًٛم ٜط َٔ ٣خالٍ ايٓظط إىل اـايل اْعهاؽ قٛضت٘! أٟ
يٝؼ ٜٛدس ؾ ٤ٞيف اؿكٝك ١غ ٣ٛاملدًٛم ٚبٗصا ٜه ٖٛ ٕٛاهلل
ٚايعٝاش باهلل !-ٜك ٍٛايط« :َٞٚإٕ بككت يف املطآ ٠ؾإمنا تبكل عًْ ٢ؿػو ٚإشا
نطبت أَاّ املطآ ٠ؾإْو تهطب ْؿػوٚ ،إشا ضأٜت ٚدٗا قبٝشاّ
ؾٗٚ ٛدٗو ٚإٕ ضأٜت عٝػ ٢بٔ َط ِٜؾٗ ٛأْت أٜهاّ»! نٌ
ؾ ٖٛ ٤ٞأْت ٚأْت نٌ ؾ!٤ٞ
املطٜس ٕٚاؾًٗ ١مل ٜهْٛٛا ٜعًُ ٕٛبأِْٗ عني شات اهللٚ ،مل
ٜعًُٛا بإٔٓ ايبػطاَ ٞؾإٕ يف ايصات اإلهل !١ٝؾِٗ إشا طعٓٛا
ايبػطاَٜ ٞطعٓ ٕٛأْؿػِٗ!
أَا ايص ٟناْت عٓسْ ٙكـ َعطؾ ١بعكٝستِٗ ٚسس ٠املٛدٛز مل
ٜطعٔ ؾٝد٘ بكٚ ٠ٛي ٛنإ عٓس ٙايٓكـ اآلخط ألٜكٔ بأْ٘ ال
ٜػتطٝع ايطعٔ يف ايصات اإلهل!١ٝ
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ٖهصا ٜعطض ايط( َٞٚقاسب املجٓ )ٟٛعكٝست٘ ٚسس ٠املٛدٛز
ؾٗ ٛعً ٢ز ٜٔاؿالٓز ٚايبػطاَٚ ،ٞايعطؾا ٤تبعاّ ي٘ ٜعتكس ٕٚبٗصا
االعتكاز ايهاؾط! ؾال ػس أسساّ َِٓٗ إال ٚميذس املجٓٚ ٟٛقاسب٘!
■ لوس في جبتي سوى الله على لسان حودر اآلملي:

ٜك ٍٛسٝسض اآلًَ« :ٞإعًِ إٔ ايؿكط ٖ ٛعسّ ايتًُٝو َطًكاّ
ست ٢عٔ ٚدٛزٚ ٙنٌ ؾدل حيكٌ ي٘ ٖصا ايؿكط عًَ ٢ا ٜٓبػٞ
ال ؾو أْ٘ خيطز َٔ سهِ ايٛدٛز اإلنايف اإلَهاْٚ ٞإشا خطز
َٔ سهِ ايٛدٛز اإلنايف اإلَهاْ ٞالبسٓ ٚإٔ ٜسخٌ يف سهِ
ايٛدٛز اؿكٝك ٞايٛاديب ايهً ٞألٕ ايؿ ٤ٞإشا داٚظ سسٓٙ
اْعهؼ نسٓٚ ،ٙايٛدٛز إَا ٚاديب أ ٚإَهاْٚ ٞاالتكاف
بأسسُٖا نطٚض ٟؾاؾِٗ ٚسكل َعٓ ٢قٛهلِ :إشا مت ايؿكط ؾٗٛ
اهلل! ٚاعطف باؿكٝك ١إٔ اؾتداض ايٓيب عً ٘ٝايػالّ بايؿكط مل ٜهٔ
إال مبجٌ ٖصاٚ ،غبشاَْ ٞا ؾأْ ٞيٝؼ إال يف ٖصا املكاّ ٚنصيو
أْا اؿل َ َٔٚجً ٌٖٚ ٞيف ايساض ٜٔغريٚ ٟيٝؼ يف دبيت غ٣ٛ
اهلل ٚأَجاٍ شيو»(!)1

) (1تؿػري احملٝط األعظِ ،سٝسض اآلًَ ،ٞز ،2م.431
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أقٜ :ٍٛعرتف اآلًَٖٓ ٞا بهٌ قطاس ١بإٔٓ نٌ ؾدل حيكٌ ي٘
ٖصا ايؿكط ايصٜ ٟعين ايؿٓا ٤املطًل يف اهلل ،خيطز َٔ سهِ
اإلَهإ (املدًٛقات) إىل سهِ ايٛادب (اهلل) ؾٝكبح ٖٛ
ٚايٛادب ؾ٦ٝاّ ٚاسساّ!
ٚيه ٞال تت ِٖٛأْ٘ ٜككس ؾ٦ٝا آخط دا ٤يو بٓكٛم املتكٓٛؾ١
()1

يٝؤنس عًٖ ٢صا املعتكس ايهاؾط ؾكاٍٚ« :غبشاَْ ٞا أعظِ

ؾأْ ٞيٝؼ إال يف ٖصا املكاّ ٚنصيو أْا اؿلَ َٔٚ ،جًٌٖٚ ،ٞ
يف ايساض ٜٔغريٚ ،ٟيٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» ٚأَجاٍ شيو!
ؾٗ ٛإشاّ ٜعتكس بٛسس ٠ايٛدٛز ٚاملٛدٛز (سكٝكٚ ،)١أْ٘ يٝؼ ٖٓاى
يف اؿكٝك ١إالٓ (َٛدٛز ٚاسس) ٖ ٛاهللَ ٖٞٚ ،ا تػُ ٢بـ (تٛسٝس
خام اـام).
إٕٓ َا ٜعبٓط ٕٚعٓ٘ يف قاٚالت ايتُ ٜ٘ٛبايؿٓا ٤يف ايصات اإلهل،١ٝ
ٚاؿب ٚايعؿل ٖ ٛقضُ غًٛىٕ عًُ ٞعبازٜ ٟتِ تهطٜػ٘
يتجبٝت أقٌ اعتكاز ٟعٓسِٖ ٚ ٖٛٚسس ٠املٛدٛز.

) (1غكط َٔ األقٌ نًُ( ١أعظِ) ٚايكشٝح َا أثبتٓا.ٙ
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■ ماذا عن نسبة املال صدرا عقودة العرفاء للجهال؟

ْطدع يًُال قسضا ايصْ ٟػب ٖص ٙايعكٝس ٠إىل دٗٓاٍ املتكٛؾ١
ْٚك ٍٛي٘:
ٌٖ ابٔ عطب َٔ ٞدٗٓاٍ املتكٛؾ١؟
 ٌٖٚايط َٔ َٞٚدٗٓاٍ املتكٛؾ١؟
 ٌٖٚسٝسض اآلًَ َٔ ٞدٗٓاٍ املتكٛؾ١؟
 ٌٖٚؾالٕ ٚؾالٕ ٚؾالٕ َٔ ...دٗٓاٍ املتكٛؾ١؟
نٌ ٖؤال ٤قطٓسٛا بٗص ٙايعكٝسٚ ٠بطضٚا ق« ٍٛيٝؼ يف دبيت
غ ٣ٛاهلل»!  َٔ ِٖٚنباض ايك ّٛبٌ أنربِٖ ؾابٔ عطبٖٛ ٞ
ؾٝدِٗ األنرب ٚقس قطٓح بكٛي٘:
يٝؼ يف اؾب ١ؾ ٤ٞغري َا

**

()1

قاي٘ اؿالز َٜٛاّ ؾأْعُٛا

ٖٚص ٙاملكٛي« :١يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» َؿٗٛض ٠عً ٢يػإ أبٞ
ٜعٜس ايبػطاََٚ ٞتٛاتط ٠عٓ٘ٚ ،يهٔ املال قسضا ٜٓهط شيو أٜهاّ
ٜٚساؾع عٔ ايبػطاَ!ٞ
ٜك ٍٛاملكسٓؽ األضزب ًٞٝيف سسٜك ١ايؿٓٝع« :١إٕٓ ٖص ٙايطاٜؿ ١أٟ
ايكٛؾ ١ٓٝناْٛا ٜؤزٓ ٕٚيف اجملايؼ بعض أغطاضِٖ ايهؿطٓ ١ٜبايطَٓع
) (1ايؿتٛسات امله ،١ٝابٔ عطب ،ٞز ،2م.320
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ٚاإلؾاض ٠إالٓ أبٜ ٛعٜس (ايبػطاَ ،)ٞؾإْٓ٘ ٜكَ ٍٛهطضاّ غري ٖا٥ب ٚ
ال قتؿِ :يٝؼ يف دبٓيت غ ٣ٛايًٓ٘  ٚغبشاْ ٞغبشاَْ ٞا أعظِ
ؾأْ!)1(»ٞ
يكس ٚنٓح املكسٓؽ األضزبٖٓ ًٞٝا بإٔٓ املتكٓٛؾ ١خيؿ ٕٛنؿطِٖ
باغتدساّ ايطَٛظ ٚاإلؾاضات ،أَا أبٜ ٛعٜس ايبػطاَ ٞنإ جياٖط
بايهؿط ٚبس ٕٚخٛف ٚال خذٌ ٚال سٝا ٤ؾٝك« :ٍٛيٝؼ يف دبٓيت
غ ٣ٛايًٓ٘»!
ؾَٗ ٞكٛيَ ١ؿٗٛض ٠دساّ عً ٢يػإ ايبػطاَ ،ٞإال إٔٓ املال قسضا
ٜساضٜٚ ٟتػٓرت عً ٢غط عكٝستِٗ ايهاؾط ٠مبجٌ شيو اإلْهاض
ايػُر املؿهٛح ايصٜ ٟػتدـ ؾ ٘ٝبعك ٍٛايٓاؽ نعازت٘!
ٜك ٍٛاملال قسضا« :أَا أبٜ ٛعٜس ايبػطاَ ،ٞؾال ٜكح عٓ٘ َا
سُه ٞعٓ٘ ال يؿظاّ ٚال َؿَٗٛاّ ٚال َعٓٚ .٢إٕ ثبت أْ٘ غُُع َٓ٘
شيو ،ؾًعً٘ نإ حيه ٞعٔ اهلل تعاىل يف نالّ ٜطزز يف ْؿػ٘ ،نُا
ي ٛمسع َٓ٘ ٜ ٖٛٚك« :ٍٛإْٖٔٓٔ ٞأََْا ايًُٖ٘ يَا إٔيََ٘ إٔيٖا أََْا ؾَا ِعبُسِْٔ »ٞؾإْ٘
ال ٜٓبػ ٞإٔ ٜكاٍ شيو إال عً ٢غب ٌٝاؿها.)2(»١ٜ

)َٗٓ (1از ايرباع ١يف ؾطح ْٗر ايبالغ ،١ايعالَ ١اـ ،ٞ٥ٛز ،13م.297
) (2نػط أقٓاّ اؾاًٖ ،١ٝاملال قسضا ،م.48
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ؾإشا نإ املال قسضا ٜٓهط املػًُٖات ٖهصا بهٌ ٚقاس ;١ألدٌ
عني أبٜ ٞعٜس ايبػطاَٚ ٞأتباعُٜ٘ٚ ،ذٌُٓ ايٛد٘ ايكبٝح ألقٛاي٘
ايهؿط ١ٜؾُا ظٓو ب٘ سني ٜتػرت عً ٢ؾٝد٘ األنرب ابٔ عطبٞ
ٚغري َٔ ٙنباض ايعطؾا٤؟!
■ كوف هدم السود اخلوئي عقودة العرفاء في عبارة
واحدة؟

ٜك ٍٛايػٝس اـ« :ٞ٥ٛإْهاضٖ ٙصا ٖ ٛايصٜ ٟػاعس ٙاالعتباض».
َال قسضا َُذربْ ال بطٌٚ ،يٝؼ أَاَ٘ غ ٣ٛاإلْهاض يه ٕٛإْهاض
تًو اـععبالت َٖ ٛا ٜؤٜس ٙاالعتباض عٓس ايعكالٜ ٖٛٚ ،٤عًِ أْ٘
ال عاقٌ ٜكبٌ مبجٌ تًو املكٛالت ايهؿط.١ٜ
ٚأَا َا شنط ٙايػٝس اـ ٞ٥ٛإْهاض َال قسضا هلص ٙايعكٝس ٠ايهؿط١ٜ
ؾٗ ٛقض سها ١ٜعٓ٘ٚ ،مساست٘ ٖٓا قس ٖسّ ْٚكض تًو
ايعكٝس ٠ايهؿط ١ٜيف غطط ٚاسس بٓكً٘ شيو اإلْهاض َٔ املال قسضا
ٖٚصا يف َكاّ االستذاز حيطز ايعطؾاٚ ٤أتباعِٗ .ؾإٕ نإ
اعتكازِٖ سكاّ ٚال َعاب ١عً ٘ٝؾًُاشا ٜٓػب٘ املال قسضا إىل َٔ
أمساِٖ دٗٓاٍ املتكٛؾٖٚ !١ص ٙايٓكط ١قس تٓبٓ٘ هلا اـُٝين ؾاْرب٣
يًطز عً ٢املال قسضا نُا غٝتبني خالٍ ايػطٛض ايكازَ.١
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■ اعتراض اخلموني على مال صدرا:

أْهط املال قسضا ٖص ٙايعكٝس ٠املؿش ١ْٛبايهؿطْٚ ،ػبٗا إىل دٗاٍ
املتكٛؾٚ ،١يهٔ اهلل ٜظٗط اؿل عً ٢أيػٓتِٗ نُا ٖ ٞغٓت٘ تعاىل
عًَ ٢س ٣األعكاض! يكس ْكًٓا بعض تكطحيات ايعطؾا ٤اييت
دطت عً ٢أيػٓتِٗ  ٖٞٚتسٍٓ عً ٢اعتكازِٖ بٗص ٙايعكٝس٠
اإلؿاز!١ٜ
إٕٓ ايعطؾا ٤ق ّٛحيٝط ٕٛأْؿػِٗ بايهبابٜٚ ١ٝتشاٜٚ ًٕٜٛتًْٕٛٛ
ٜٚتٓاقه ٕٛؾعكا٥سِٖ باطٓٚ ،١ٝمياضغَ ٕٛا ٜؿب٘ ايتكَٔ ١ٝ
املؤَٓني املٛسس ٜٔايصٜ ٜٔػًك ِْٗٛبأسسٓ يػإ ٜٓٚبصٚ ،ِْٗٚيهٔ
اهلل ٜؿهشِٗ ؾِٗ ال ٜتُهٓ َٔ ٕٛإخؿاَٛ ٤زتِٗ يًعْازقَٔ ١
املتكٓٛؾ ١ؾُٛزتِٗ هلِ َكسضٖا تؿاب٘ قًٛبِٗ.
ٚضغِ إٔٓ املال قسضا تكسضُ َٓ٘ بعض ايتكطحيات يف ٖص ٙايعكٝس٠
(ٚسس ٠املٛدٛز) ٜٚساؾع عٔ ايعْازق ١املعتكس ٜٔبٗا ،إال أْ٘ َٔ
داْب آخط مل ٜػتٛعب َكاَات ٖص ٙايعكٝس ٠دٝساّ نُا ٜبس،ٚ
ٖٚصا َا نؿؿ٘ نبري ايعطؾا ٤يف ٖصا ايعكط!
ؾشُٓٝا ْػب ٖص ٙايعكٝسٚ( ٠سس ٠املٛدٛز) إىل دٗاٍ املتكٓٛؾ١
غهب اـُٝين عً ٘ٝؾأخطد٘ َٔ ظَط ٠ايعطؾا ٤ايٛاقًني!
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ٜكَ ٍٛكطؿ ٢اـُٝين« :قٛي٘ دٗٓاٍ املتكٛؾ.١
أق- ٖٛ :ٍٛأ ٟاملال قسضا  -قسٓؽ غطَ ٙتِٓٗ يف ْكٌ نًُات
األنابط -املتكٓٛؾٚ ،- ١قس مسعت َٔ ٚايس ٟايعاضف -
اـُٝين  -اؾاَع بني ايعًِ ٚايعٌُ أْ٘ -أ ٟاملال قسضا -
يٝؼ َٔ أٌٖ ٖصا ايعًِ ؾال ٚد٘ يتكطؾ٘ يف َكايتِٗ ٚيصيو تط٣
إْهاض بعض َا ٖ ٛبس ٜٞٗعٓسِٖ َٓ٘ َجٌ قاعس« ٠نٌ ؾ ٤ٞيف
نٌ ؾ »٤ٞبٌ ٖ ٞخؿ ١ٝعً ٢أضباب ايعك- ٍٛايؿالغؿ- ١
ٚدً ١ٝعً ٢أقشاب ايؿٗٛز -ايعطؾا!)1(»- ٤
أقٜ :ٍٛب ٔٓٝاـُٝين ٖٓا بإٔٓ املال قسضا َا ٌْ٥إىل ايؿًػؿ ١أنجط َٓ٘
إىل ايعطؾإ ؾًصيو مل ٜػتٛعب َكاَات عكٝس ٠ايعطؾاٚ( ٤سس٠
املٛدٛز) بؿهٌ دٝس ؾأْهط بعض املػًُٖات عٓسِٖ ْٚػبٗا إىل
دٗٓاٍ املتكٛؾ!١
■ اخلالصة:

اْهؿـ َٔ خالٍ َا تكسّٓ; االيتباؽُ ايصٚ ٟقع ؾ ٘ٝبعض
املؤَٓني س ٍٛتعًٝك ١ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙعًٚ ٢سس٠
ايٛدٛزٚ ،قس بٓٓٝا بإٔٓ ايعطؾاٜ ٤عتكس ٕٚبٛسس ٠املٛدٛز اؿكٝك ١ٝال
) (1تعًٝكات عً ٢اؿهُ ١املتعايَ ،١ٝكطؿ ٢اـُٝين ،م.619
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ٚسس ٠ايٛدٛز ؾكط; ألِْٗ ٜكطٓس ٕٛمبكٛالت نؿطَٔ ٖٞ ١ٜ
يٛاظّ ايك ٍٛبٛسس ٠املٛدٛز اؿكٝك ١ٝايهؿط ١ٜنكٛهلِ (أْا اؿل) ٚ
«يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» « ٚغبشاَْ ٞا أعظِ ؾأْ.»ٞ
ٚقس بٓٓٝا بأْٗا نؿط ٚظْسقٚ ١ايكا ٌ٥بٗا قه ّٛبايهؿط عػب ؾت٣ٛ
ايػٝس اـ( ٞ٥ٛقسٓؽ غط )ٙسٝح قاٍٚ« :سه ٞعٔ بعهِٗ أْٓ٘
قاٍ :يٝؼ يف دبٓيت غ ٣ٛايًٓ٘ ...ؾإٕٓ ايعاقٌ نٝـ ٜكسض َٓ٘ ٖصا
ايهالّٚ ،نٝـ ًٜتعّ بٛسس ٠اـايل ٚكًٛق٘ ٜٚسٓع ٞاختالؾُٗا
عػب االعتباض؟! نٝـ نإ ،ؾال إؾهاٍ يف إٔٓ االيتعاّ بصيو
نؿط قطٜح ٚظْسق ١ظاٖط!)1(»٠
نُا نؿؿٓا غداؾ ١ازعا ٤املال قسضا ٚبطالْ٘ سُٓٝا أْهط اعتكاز
ايعطؾا ٤بٗص ٙايعكٝسْٚ ٠ػبٗا إىل دٗاٍ املتكٓٛؾ ١يٝتػرت عً٢
نباضِٖ بػالح اإلْهاض نُا ؾعٌ شيو سُٓٝا زاؾع عٔ ايبػطاَٞ
ايص ٟاؾتٗط عٓ٘ قٛي٘« :يٝؼ يف دبيت غ ٣ٛاهلل» ؾأْهط املكٛي١
َٔ ضأؽ!
ٚقس ؾعٌ شيو خٛؾاّ َٔ ْكُ ١املؤَٓني ،بُٓٝا اَتعض اـُٝين َٔ
َكايَ ١ال قسضا تًو ٚنؿـ عٔ ن ٕٛاملال قسضا نإ ؾًٝػٛؾاّ
) (1ايتٓكٝح ،اـ ،ٞ٥ٛز ،3م.82- 81
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أنجط َٓ٘ عاضؾاّ يصا مل ٜػتٛعب َكاَات عكٝسٚ ٠سس ٠املٛدٛز
دٝساّ ؾأْهط بعض املػًُٖات عٓسِٖ ْٚػبٗا إىل دٗاٍ املتكٓٛؾ.١
ٚهلصا ال ٜٓؿع املساؾعني عٔ ايعطؾا ٤ايتؿسٓم بتعًٝك ١ايػٝس اـٞ٥ٛ
(قسٓؽ غط )ٙسٚ ٍٛسس ٠ايٛدٛز ألٕ ايػٝس سهِ بهؿط ١ٜعكٝستِٗ
ٚسهِ ببطالْٗا يف ْؿؼ ٖصا ايتعًٝل.
ٖصا ٚقً ٢اهلل عً ٢قُس ٚآي٘ ايطٝبني ايطاٖطٜٔ
طايب عًِ
ٖ 1435/6/15ـ
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