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نسف التَّصريح
وبيان ما فيه من التَّشغيب والتَّلبيس الصَّريح
(ر ٌّد ظذ د .ظبد ادجقد مجعي)

كوس ِ
احلؿدُ هلل رب افعودغ ِ
ظاوده ادتؼغ ،وويل افصوحلغ ،وافصال ُة وافسالم ظذ كاقف حمؿد
بنحسون إػ يقم افديـ :وبعد:
وظذ آفف وصحاف ،و َمـ تا َعف
َ
شقؼرأ مو ـتاتُف ؿراء َة أخ دو ـ َتاف ُ
أخقه متجر ًدا
أصؾحف اهلل ـ
أحسى أن افدـتقر مجعي ـ
ــً
ُ
َ
ُ
َ
ِ
خالِ ذفؽ متو ًمو
افقصقل إػ افرصد واحلؼ :إٓ أكف ـون ظذ
ظـ روح آكتؼوم وافتحو ُمؾ ،و ُماتَغقو
ُ
وشئؾ ظـف ذم افقاتسوبَ ،ؿول« :معء بوفؽذب وافتدفقس وشتسؿع
بؿجرد مو اضؾع ظؾقف ُ
حقٌ إكف ُ
يتبغ فؽ ـذبفش ،بؾ وجعؾ فف ظـقا ًكو َ
ؿاؾ أن يؽ ُتى رده :ؾ َؼول ٕحد افسوئؾغ ذم
ردي ظؾقف َ
افقاتسوب« :آ شػ دو آل إفقف افؼقم مـ افؽذب وافتدفقس ،وافتؿقيف وافتؾبقس ،مؼول تقؾقؼ ظؿروين
حشوه بذفؽ ،وشتسؿع مـل اجلقاب دم« :افتكيح دم افتعؼقى ظذ بقون افتقضقح»ش ،ـام أكف هنَك ظـ
كؼرأ فؾطرؾغ ومتك تاغ احلؼ كتا ُعف؟
ؿراءة مو يؽت ُاف إخقاكُف ،ؾسل َفف أحدُ هؿ ظـ ضريؼ افقاتسوب :هؾ َ
ٕن ُّ
افشبف خ َطوؾيش.
ؾؼول جمق ًاو« :فقس بصحقحَ :
وهق مو أوؿ َعف ذم ضوموت
وهذا ـؾف م َـ اف َعجؾي ذم رد احلؼ وادؽو َبرة وظدَ م آظساِ بوخل َطلُ ،

ٍ
ُ
حقٌ ؿول« :واشتغربً
وآشتغراب،
بؿجرد مو بدَ أ رده و َؿع ذم زفي ُتثر افتعجى
َ
ودواه ،هلذا ُ
جرأتف دم كػل هذه اجلؾسي رؽؿ ظؾؿ مجقع إظضوء دون اشتثـوء أحد ـ ـام شقليت بقوكف ـ إٓ مـ ـوبر:
فؽـّف د ّفس وف ّبس دم بقوكفش.
ُ
كػقً أن
أـقن كوؾ ًقو هلو ،وإكام
ؾؽقػ
اجلؾسي،
مالبسوت
ـتاً افذي ـتا ُتف إٓ فا َقون
ؾلكو مو
َ
ُ
ُ
َ
َ
جؾسي سيي :ؾلي َـ افتدفقس وافتؾاقس ذم بقوين؟!
َ
تقصػ بلهنو َ
وهذا مـ آثور آكد َؾوع افزائد افذي ُيؿقز افدـتقر مج َعي ـ أصؾحف اهلل ـ ذم رده ظذ ـؾ َمـ
ِ
ُُيوفػف ،إذ ٓ ي َتقاكك ذم ِ
بوفؽذب ـام ُهق ُ
احلول معل ،حتك إكف ور َد ُ
فػظ «افؽذبش ذم مؼوفف أـثر
رمقف
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ِ
بزظؿف ـ !! :بؾ و َ
ـون
ى مـ ُجرأيت ظذ اف َؽذب ـ
مـ أربعغ مرةً ،وكس َاـل إفقف مرات ظديدَ ة وتعج َ
حمؿقدة ،إذ فق تلكك وحترز
حيؾػ بلؽ َؾظ إيامن ؽر حوكٌِ أن ـالمل
ُ
ـذب ٌ
ٌ
حمض ،وهل ُجرأ ٌة ؽر ُ
َ
َغرب ِمـف َ
أحؾػ
ذفؽ إذا وجدتَف ُيؽذ ُبـل حتك ؾقام
فؽون أشؾؿ ف ُف
ؿؾقال
ُ
وأحقط فديـف :فؽـ ٓ ُيست ُ
َ
ِ
أخز هبو افـال ح ذم
ظؾقف بلؽ َؾظ إيامن ،وظؾقف :ؾنين أـو ُد أجز ُم أكـو ذم َؿؾى افسـغ اخلَقادع ،افتل َ
افؽوذب ،ويؽ ََذب ؾقفو افص ِ
ِ
ظذ افـ ِ
ؿقفف« :ش َق ْليت َ
ود ُق ،و ُي ْمَتَ َ ُـ
ؾقفو
َوس شـ ََق ٌ
ات َخدَ ا َظوتُ ،ي َصدَ ُق َ
ُ ُ ُ َ َ

ِ
بضيَ :
ؾ َقفو اخلوئِ ُـَ ُ ،
افر ُجؾ اف َتوؾف
غ:
افر َو ْي َ
ؿقؾ :ومو افر َو ْي َ
ُ
ويـطؼ َ
ؾقفو إَم ُ
وُي َق ُن َ
اضي؟ َؿولَ :
ؾقفو ُّ
يتؽ َؾ ُؿ دم أمر اف َع َوميش(.)1
ثؿ بعدَ مو ذـر أكف مو َ
مـ ادشويخ،
ـون فرد ظع فقٓ أن
يس ُعف ر ّد ضؾاِف َ
َ
ضؾى مـف َمـ ٓ َ
أهؿّ :أمو مو ٓ ضوئؾ مـ ورائف ُ
ؾسل ِ
ظرض ظـف
واإلخقة افؽرام :ؿول« :وشلؿتك دم ذفؽ ظذ مو هق ّ

حرصو ظذ آختصورش.
ً
وهذا يعـل أن مو مل يرد ظع ؾقف ٓ ضوئؾ مـ ورائف ،و َمـ يتتاعف جيد أكف أؽ َػؾ ؿضويو مفؿي
مـ ادسوئؾ افتل ٓ ضوئؾ ِمـ ورائفو(.)2
ومسوئؾ أشوس مل ُجيى ظـفو ،وظدهو َ
ثؿ ؿسؿ رده إػ ثالثي مطوفى:
ؾؼول« :ادطؾى إول:
رسا مع إخ تقؾقؼ ومـ حرض معف».
دم بقون جؾسي ظبد ادوفؽ ًّ
يعؾؿ هبو بؼقي
اجلؾسي ـوكً سي ًي وأكف مل يؽُـ
إساره ظذ أن
وذم هذا ادطؾى راح يمـد
ُ
َ
َ
تسؾسؾ مالبسوت
ـً
ــً
أمره ذم ادؼول افسوبؼ ،وبق ُ
ُ
حيُضوهو ،وهذا مو ُ
ادشويخ افذيـ مل ُ
ُ
أوضحً َ
اجلؾسي تورُي ًّقو ؾال داظل إػ إظودتف هـو.
أن ظذ ادرء أن
تـس أيضو ّ
ومو ؿول« :ؾؼقفؽ« :ؾعذ ادرء أن يتؽ َؾؿ بعؾؿ وظدل» أؿقل :وٓ َ
بوفصدق ادـودم فؾؽذبش
يتؽ ّؾؿ ّ

ـون صود ًؿو ،ؾوفؽالم ِ
وأؿقل :فؽـ مـ ادعؾقم ؿط ًعو أن َمـ تؽؾؿ بعؾؿ وظدل َ
بوفعؾؿ واف َعدل
ُ
تضؿـ وفزوم ومطوب َؼي ـ يو دـ ُتقر ـِ :
حتصقؾ ِ
فذفؽ دمد َ
ُ
َ
أهؾ
حوصؾ:
ؾذ ْـ ُره
يدل ظذ افصدق دٓفي َ
( )1أخرجف ابـ موجف ( ،)4336واحلوـؿ ( ،)512/4وأمحد ( ،)7912وهق ذم «افصحقحيش (.)1887
( )2مثؾ مسلفي اتصويل بوفشقخ ظاد افغـل وإخاوره بؿقظد اجلؾسي ،ومثؾ افطعقن ادزظقمي ذم بقون افشقخ ظز افديـ ...
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ِ
كت ظؾقف ،ؿول ابـ تقؿقي « ::افؽال ُم دم افـ ِ
يؽقن بعؾ ٍؿ
أن
افعؾؿ يؼ َتكون ظذ مو اؿ َت
ُ
َ
ى ْ
َوس جيِ ُ
ِ
ٍ
ـحول ِ
ٍ
أهؾ افبدَ عش(.)1
بجفؾ وطؾؿٍ،
وظدلٓ ،
ٌ
ومتطقط ،مـفو ؿقفف ذم افقجف إول:
جيقى بلجقبي ؾقفو تعؿق ٌي
ثؿ أراد أن َ
ؾفى ّأّنؿ جؾسقا دون أن تعؾؿ هبو أكً ،أو افشقخ
«واكظر إػ تؾبقسؽ ومغوفطتؽ ،إذ تؼقلْ « :
ً
افصدق ،وـػوك
عؾام.
ؾؼؾقال مـ ّ
أزهر ،ؾؽون مو ذا؟» ،ؾتُقهؿ افـوس ّأين وافشقخ أزهر ؾؼط اف َؾ َذ ْيـ مل ُي َ
ؾنن ّ
وإن اهلل تعوػ فقعومؾ ظبوده بحسى
ـؾ يشء ظـد اهلل
مسجؾّ .
مـ ادراوؽي وادغوفطي! ّ
ّ
مؼوصدهؿش.
ؾفى ّأّنؿ جؾسقا دون أن تعؾؿ هبو أكً ،أو افشقخ (أزهر) ،ؾؽون موذا؟ش فقس
إن ؿقيلْ «« :
ٌ
واحتامل ـام ي َؼع ذم ادـو َطرات وادـو َؿشوت ،هلذا
اؾساض
إهيو ًمو وٓ مراوؽ ًي وٓ مغوفط ًي ،وإكام هق
ٌ
دمقى ظـ َ
َ
َ
هذا آؾساض ٓ ،أن ُتؾاس ظذ افؼورئ
ظؾقؽ أن
ؾؽون
هىش،
ُ
َ
بدأت ـالمل بؼقيلْ « :
و ُتريد أن تُػفؿف صق ًئو مل ِ
ؾنن َ
وإن
ـؾ يشء ظـد اهلل
أؿصدْ ه ،ومل ُي ُطر باويل :فؽـ ـام َ
مسجؾَ .
ؿؾًَ « :
َ
َ
اهلل تعوػ فقعومؾ ظبوده بحسى مؼوصدهؿش.
ادجؿع افذيـ مل ُي ْعؾؿقا بتؾؽ اجلؾسي ،اشتـؽركو
ثؿ ؿول« :افقجف افثوين :أكّـو كحـ أظضوء
ّ
رساَ :ؾؾِ َؿ مل ْ تـؽروه يقمئذ ،بؾ
ظؾقؽؿ ـ يقم اجتامظـو ـ صـقعؽؿ هذا :أظـل فؼوءـؿ بعبدادوفؽ ًّ
أؿررَتقه ،وؿدّ متؿ بعض إظذار :وهل أوػ أن يعذر هلو؟!ش.
إظذار هق ذم احلؼق َؼي أجقبي ظـ َ
َ
هذا افذي تدظقف ،وأظقد ظؾقؽ أن افشقخ
بعض
إن مو ُتسؿقف َ
ٍ
يقمئذ يسأ ُس اجتامظوت ادشويخ َ
ـون ظذ ظؾؿ بوفؾؼوء ،ؾعـ أي سيي
ظقشوت وهق
ظاد افغـل َ
ِ
تتحدث يو دـ ُتقر!؟ وإين ُأ َ
راك مل تذـُر ً
وإظالمف بوفؾؼوء ،ومل
ز اتصويل بوفشقخ ظاد افغـل
أصال خ َ
تُعرج ظؾقف ،مو يعـل أكؽ جعؾتَف مـ افؼسؿ افذي ٓ َ
ؾفؿ َ
ذفؽ إٓ ظذ أكف
ضوئؾ حت َتف ،وٓ ُيؿؽ ُـ ُ
َ
أزهر) ـ هدَ اه اهلل ـ ذم صقتقتف أن ُيؾاس
وسِ فألكظور ظـ احلؼق َؼي :و َؿد
تؾاقس ظذ افؼراء،
ٌ
حوول ( َ
ٌ
اجلؾسي ،وهذا مـ ُجرأتف
صؾً بوفشقخ ظاد اف َغـل بعد
أيضو ظذ افـوس حغ ؿول ظـل أكـل ات ُ
ً
َ
رزق!!
وهق تؽؾ ٌ
حل ُي َ
فسون افشقخ ظاد اف َغـل ُ
ادعفقدةُ ،
ُ
وهق ٌّ
ػ بور ٌد ،إذ َمـ ؾق َضف أن يتؽؾؿ ظذ َ
معؾقمو فدى اجلؿقع
رسا أبدا ،بؾ ـون
ثؿ ؿول« :افقجف افثوفٌّ :
ً
أن ؿقفؽ «مل يؽـ هذا افؾؼوء ًّ
(« )1مـفوج افسـيش (.)337/4
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أكّـو وددكو افؾؼوء بعبد ادوفؽ رمضوين دم رمضون شـي 2341هـ دم ادديـي أو دم مؽّي  »...مـ افتؾبقس،
وادغوفطي ،وافتدفقس مو ٓ ُيػك :إذ مجعً بغ ؿضقتغ خمتؾػتغ زموكًو ،وظؼدت بقـفام ،وجعؾتفام
ؿضقي واحدة ،فتتخ ّؾص مـ افتّفؿي.»... :
افؼصي ادػ َتعؾي :وهذا مـ
إػ أن ؿول« :ؾلدخؾً هذا دم هذا ،وظؼدت بقـفام ،وخرجً بتؾؽ ّ
بوفصػقؼ ،وحترم افتقؾقؼ!ش.
افتؾػقؼ يو أخ تقؾقؼ ،ؾعؾقؽ بوفصدق حتك ٓ تقصػ ّ
وتدفقسو ومغوفط ًي :وأين أريدُ أن أج َعؾ مـ ؿضقتغ خمتؾػ َتغ ؿضق ًي واحدةً؟
تؾاقسو
ً
دوذا تسؿقف ً
ــً تـ ُظر بعغ اإلكصوِ ومل تؽُـ ُمتَحومال ف َظ َفر َ
ظـقاهنو
فؽ بلدكك تلمؾ أهنو ؿضق ٌي واحد ٌة
فق َ
ُ
مالبسوُتو فسـَ ٍ
قات ـ ـام َترى ـ ،إذ تعذر افؾؼو ُء بف ظذ تؾؽ
«جؾس ٌي دـوصحي ظبد ادوفؽش ،ام َتدت
ُ
ٍ
ؾوئدة
وفقس فـَو ؾقفو ِمـ
حغ حؾ ذفؽ افتوريخ ،ؾؽوكً ؾرص ًي اهتا ْؾـَوهو ومل كُضقعفو:
افصقرة إٓ َ
َ
ِ
ِ
َ
يؽقن إٓ مو
هلل أن
افسؾػقغ ،ويلبك ا ُ
افرجؾ وحمووفي رده إػ حظرة إخقاكف َ
شقى حرصـو ظذ هدايي َ
ُ
يشو ُء ،وٓ َ
ؾػقؼ حؽويي ـ يو دـ ُتقر ـ!؟
ؾليـ
اؾتعول ؿصي أو ت ُ
حقل وٓ ؿقة فـو إٓ بفَ :
ُ
افعظقؿ أن جي َعؾ يل ِمـ اشؿل كصق ًاوْ ،
وأن ٓ حير َمـل افتقؾقؼ.
وأشلل اهلل افعع
َ
ثؿ ؿول« :وـذا ؾقام زظؿتف دم ؿقفؽ« :بدفقؾ ّأين دّو ذـرت ذفؽ فؾؿشويخ بودرين افشقخ أزهر،
بؼقفف :إكّف فـ جيؾس معؽؿ :»...ؾفق أيضو مـ افتؾبقس وافتؾػقؼ :ويؿؽـؽ مراجعي افشقخ أزهر دم
بوفصحي وافعوؾقي :بؾ كػوه دم صقتقي ففش.
ادقضقع ،ؾفق ٓ يزال ظذ ؿقد احلقوة ،ومتّعف اهلل
ّ

أخزت ؾقف ادشويخ بوتصول افقاشطي فعؼد ِ
ذـرت َ
اجلؾسي،
هذه
فؽ توريخ ادجؾس افذي
أكو
ُ
ُ
َ
َ

جيؾس مع ُؽؿش ؿولٕ :كف
أزهر) بؼقفف« :مو يؼعدش معوـؿش أي «إكف فـ
ثؿ ُ
ؿؾً :بودرين افشقخ ( َ
َ
بزوجي
بسػره ُهق زوج ُتف اف َثوكقي ا َفتل ـو َكً ظذ ظالؿي
ش ُق َسوؾر إػ ادديـي،
َ
وافؼريى ا َفذي َ
ُ
أخزه َ
ظبد ادوفؽ ،ؾؾعؾف ِ
جمؾس آخر مع ظاد ادوفؽ
بذـر هذه اف َؼريـي يتذـر مو تقَّهف أهنو ؿضق ٌي أخرى أو
ٌ
تتؽررَ ،
وضقح افشؿس ذم رائ َعي
واضح
وهذا
ـ ـام ؿول ذم صقتقتف ـ!!،
َ
ٌ
ؾوجلؾسي واحد ٌة مل تتعدَ د ومل َ
َ
ُ
شؽقؽ ؾقف افاتي.
افـفور ،وٓ يؿؽـُ َؽ افت
يـاش ً
أزهر) ـ هداه اهلل ـ ،بؾ ظؾقف أن َ
ؿؾقال ذم
وأكو مل أ ُــ شوه ًقو وٓ كوش ًقو ذم بقوين ،ـام َ
زظؿ ( َ

افصدع
أخزت بف ،وشقجدُ ه
ذاـرتِف فقع ُثر ظذ مو
ُ
شؾقام ،وف ُقظفر فـو صد َؿف وصجوظتَف دم َ
ً
صحقحو ً
بوحلؼ وفق ظذ ِ
واظتذارا ـ ـام ؿول دم تعؾقؼف ظذ مؼوفؽ ـ.
يـتظر مـل تراج ًعو
كػسف ،بدَ َل أن
ً
َ
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ُ
ختتؾط ظع ؾقف إمقر ،وتتشوب ُف ؾقف ظع افقؿوئع
بحؿد اهلل ـ مل أب ُؾغ بعدُ إػ ش ٍّـ َؿد
وأكو ـ َ
يعؾؿ بؼقي ادشويخ أكف مل يؽـ ُيػور ُؿـل ؿؾؿل
يعؾؿ يؼقـًو ـام ُ
واحلقادث ،وافدـتقر مج َعي ـ هداه اهلل ـ ُ
اجلؾسوت :أشج ُؾ دم أوراؿل مو يدُ ور دم ادجؾس مـ ؿضويو
ؾؽـً بؿ َثوبي ـوتِى
ظـد ـؾ جمؾس،
ُ
َ
ومسوئؾ ،حتَك إين أشجؾ ظـدي َمـ َ
ومـ ؽوب ضقؾ َي إحدى ظؼة شـ ًي ـومؾ ًي :ومعؾق ٌم ظـد
حرض َ
َ
ِ
بوحلديٌ أن افض َ
اط كقظون :ضاط َصدر ،وضاط ـتَوب ،وظؾقف :ؾلكو أض َب ُط مـؽُام
أهؾ افعؾؿ
ؾدع َ
أزهر)« :بؾ كػوه
ؾاقس ظذ اف ُؼراء ب َؼقفؽ ظـ ( َ
اترك افت َ
ـ يو دـتقر ـ هلذه احلودثيَ :
ظـؽ ادامرا َة :و ُ
ماور ٌك م َـ ادشويخ حورضون :و َمـ
ظسوه أن يـػل!؟ ومعـَو ٌ
مجع َ
دم صقتقي ففش ؾام افذي كػوه!؟ وموذا َ
مقجقدون ـ بحؿد اهلل ـ ،واهلل يؼقل ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾.
ؾفؿ ُ
أراد افتثاً وافتلـد ُ
ثؿ ؿول« :افقجف افرابع :وأذـّرك ـ إن ــً صودؿو ومـصػو ـ وأكو أشتحرض ذفؽ ادجؾس
أن افشقخ ظ ّز افديـ كؼؾ ـالم ظبد ادوفؽ افسوبؼ ،وذـر ادشويخ
وصقرتف ـؽتوبي هذه إشطرّ :
افثالثي :افشقخ ؾرـقس ،وافشقخ ظبد افغـل ،وافشقخ أزهر :وك َِس َقـل أكو ،ثؿ تذـّر وؿول :وافرابع ـ
ؿؾً فؽؿ:
إيل وهق يب َتسؿ ـ ؾضقؾي افدـتقر .ؾلجبتف بؼقيل ٓ :يؼؾـل اجلؾقس معف .ثؿ ُ
وأصور بقده َ
هؾ صور ظبد ادوفؽ أؾضؾ ظـدـؿ مـّو كحـ إربعي؟! أٓ ـون إجدر بؽؿ أكّؽؿ أكتؿ مـ َتؾقن
افؼوط ظذ ظبد ادوفؽ ،وفقس هق مـ يؿع افؼوط ظؾقؽؿ...ش.
هذا افؽالم ٌ
ذم َ
َحُض صقر َتف ـؽتوب َ
تؽ هلذه
حُضه وتست ُ
دفقؾ ظذ أن هذا ادجؾس افذي تس َت ُ
ُ
احلديٌ ظـ َ
اجلؾسي مجؾ ًي وتػصقال:
وؿقع احلديٌ َظـ
وأكً تـػل
اجلؾسي،
تؾؽ
إش ُطر و َؿع ؾقف
َ
َ
َ
َ
تـوؿض طوهر واضطراب ،وتؽذيى ِ
فـػسؽ ـ يو دـتُقر ـ!!
وهذا ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
حض َ
َ
ظؾقؽ مو ؿؾ ُتف ِمـ ؿاؾَ « :أمو أكو
ذـرت :ؾ ُلـرر
أكً و َمـ
َ
قرك َ
أمو بخصقص اصساضِف ظدم ُ
ـقػ ِ
أشؿع مـف َ
هذا َ
حيُض معـَو افؾؼوء!
افؼط» ،وإٓ َ
أظر ُض ظذ افشقخ ظاد اف َغـل أن ُ
ؾؾؿ َ
يشسط ظؾقـو َ
هذا افؼط بعدَ مو يليت وجيؾس معـَو!
ثؿ هؾ ُيع َؼؾ أن َ
ى ِ
ُ
ضقػ هذه ادرة صق ًئو َ
اصسط َ
ذفؽ ظؾقـَو
آخر،
ثؿ إين ُأحى أن َأ
واؾرض( )1أكف َ
َ
وأؿقلَ :ه ْ
ِ
ادؼصقد وهق ُ
بذل افـُّصح فف ،هؾ كُال ُم ـؾ َ
هذا افؾقم ،وكس َتحؼ ـؾ هذا
واش َتج ْاـَو فؼضف ،فـَصؾ إػ ُ
افع َتوب! َ
واصسط
وفؽ ذم حودثي افشقخ إفاوين  :مع ظع بـ حوج ظز ًة وم َث ًال ،ظـدمو جؾس إفقف
َ
جمرد اؾساض.
( )2وأرجق أن تـتب َف إػ أكَف َ
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َجوب افش ُ
فؼضف ،بعد آتػوق ظذ أن ُيسجؾ افؼيط فؽـ ٓ
قخ َ :
ظؾقف أٓ ُيسجؾ ادجؾس ،ؾوشت َ
سؿ ُح بـ َْؼه :ؾوفؼ ُط إذا مل ُي ِ
موكع مـ ُف.
كصو ؾال َ
عورض ذيع ًي أو ًّ
ُي َ

أن ؿقفؽ« :وؿد حرضهو ّ
ـؾ مـ افشقخ ظ ّز افديـ رمضوين ،وافشقخ
ثؿ ؿول« :افقجف اخلومسّ :
رضو بقصومي ،وافشقخ ظثامن ظقيس ،وأكو» فقس ً
إن همٓء ادذـقريـ
رسيي اجلؾسي ،إذ ّ
دفقال ظذ ظدم ّ
هؿ َمـ أمذ ظبدادوفؽ أشامءهؿ ظؾقؽؿ بقاشطي ؾريد ظزّوق ،وريض هبؿ ٕن َجيؾس معفؿ ،ورضقتؿ
بذفؽش.
أصؾحؽ اهلل ـٕ :كف َ
أيضو مـ هقئي
ؾفل ِمـ ظـديوتِؽ ـ
حيُض م َعـو ً
َ
أمو هذه َ
ـون مـ ادتقؿع أن ُ َ
حضقرَّهو ،مع ِ
افتحرير ٌّ
ـؾ م َـ افش َ
ظؾؿفام
قخغ ُظؿر احلوج مسعقد ،وكجقى جؾقاح ،ؾتعذر ُ ُ
افؼوئؿي أم ٓ؟
بوجلؾسي :ؾفؾ ـ يو تُرى ـ أشامؤمهو ـو َكً دم
َ
َ
وجزمو ظدم ظؾؿ بؼقي إظضوء بوجلؾسي ،ؾـراك
كػقً ؿط ًعو
ثؿ ؿول« :افقجف افسودس :ؾبعدمو َ
ً
وتزر وتع ّؾؾ
هـو تُثبً أكّؽؿ رأيتؿ وارتليتؿ أن جتؾسقا دون افبؼقي ،يعـل ظدم إخبورهؿ ،وإصعورهؿّ :
فذفؽ ،ؾتؼقلٕ« :كّف فقس مـ رشط افـصقحي وادحوورة أن كجؾس مجقعو مع ادـصقح» .وهذه مـ
ؿرائـ إحقال دم معرؾي افؽذب :أن يؼقل أحد ً
ؿقٓ دم مقضع ثؿ يـوؿضف دم مقضع آخرش.
ٍ
ٍ
وحؽقً افقاؿ َعي بوف َتسؾسؾ افتَورُيل ـام دم بقوين
مػفقمي،
ُ
يو دـتقر! أكو أتؽؾ ُؿ بؾغي ظربقي ُ
أزهر) َ
ادشويخ َ
َ
بخز َشػر ظاد ادوفؽ ،ؾظــو أن
أخزت
وذـرت أين دو
إول،
ُ
ُ
بخز افؾؼوء وبو َدرين ( َ
َ
ِ
ؾوجوءين افقاشط ُي بوتصوفف فتلـقد افؾؼوء.
اخلز ٌ
ؽر حوصؾ ،إٓ أكف بعدَ أيوم َ
يؼغ مو يعـل أن افؾؼو َء ُ
َ
ظـدك ٓ تُػور ُؿؽ
يظفر ف َغرك؟! أم َإّنو صورت ظود ًة حمؽؿ ًي
ؾليـ افتـو ُؿض افذي ختقؾتَف ومل َ
َ
ُ
شوئر اف ُؼ َراء ،ـام ُهق احلول مع ظؼيـ ضعـي دم
ؽر َك،
وتؽتشػ مو ٓ يؽتش ُػف ُ
حقٌ ترى مو ٓ يراه ُ
بقون َ
افشقخ ظز افديـ ،ا َفتل مل يتػ َطـ هلو أحدٌ شقاك!!
ثؿ تعق ُد وت ُؼقل« :يعـل ظدم إخبورهؿ ،وإصعورهؿش وأكو ُ
أؿقل َ
بكيح افع َاورة :إين
فؽ َ
أخزت افش َ
قخ ظادَ افغـل :ؾفؾ هذا َ
مـؽ إٓ م َـ افتؾاقس ُ
ادؽشقِ ،وافتؽذيى ادتعؿد.
ُ
ُ
َ
إؿـوع
وحتوول ؾقف
ادـشقر،
تؽتى هذا
وأكً
ظؾقؽ افتقتر
ؽؾى
أظؾؿ ـ أكف َؿد
يظفر ـ واهلل
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
أؿـعً بف كػسؽ ِمـ ِ
سا ،وفق ِ
َ
بؿثؾ َ
هذا افؽالم ادتفوؾًِ!!
ـقن
ؽرك ـام
َ
َ
َ
اجلؾسي ـوكً ًّ
ثؿ ؿول« :افقجف افسوبع :أكّؽ تـوؿضً مع أؿرب افـوس إفقؽ دم ادجؿع ،وهق رئقسف افشقخ
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ظ ّز افديـ ،إذ ؿول دم بقوكفّ « :
تلخركو ظـ اإلدٓء بام جرى دم تؾؽ اجلؾسي فقجفي
ـؾ مو دم إمر أكّـو ّ
كظر ارتليـوهو كوبعي ظـ اجتفود وؿصد حسـ» .وأكً تؼقل« :ودم ّأول جؾسي مع ادشويخ أظؼبً هذا
افؾؼوء ،وؿد حرضهو مجقعفؿ وافتل ـوكً بتوريخ :يقم افسبً 2346/6/12هـ ادقاؾؼ فـ
1225/5/9م ،ذـر افشقخ ظ ّز افديـ خالصي ظـ مالبسوت تؾؽ اجلؾسي ومو دار ؾقفو»ش.
ِ
ِ
كطؼ
أزهر) ؾقام سح بف مو َ
إن ؿصدَ افشقخ ظز افديـ مـ ـالمف إكام ُهق اإلدٓ ُء بوفشفودة مع ( َ
ِ
وصػ افشقخ ربقع بوف َؽذب ،وافشقخ ظاقد بودوؾقوَ ،
وطوهر ٓ حي َتوج
واضح
وهذا
بف ظاد ادوفؽ ِمـ
ٌ
ٌ
ِ
إظامل ِ
ـار ٍ
فقظفر َ
فؽ أهيو افدـتقر ،ؾضال َظـ اف ُعؼالء أهؾ احلذق وافػطـَي.
إػ
ؾؽر َ
ِ
ؾؿـ َ
ؾدَ ع َ
ؿرأ
ؾاقس وافت َ
ظـؽ افتعـ ًَ وافت َ
دفقس ويل أظـوق اف َؽالم وحموو َفي اشتغ َػول افـوسَ ،
ٍ
تعور َض بغ ـالمل وـالم َ
افشقخ
افبقوك َْغ ؿراء ًة بعقد ًة ظـ اخلؾػ َقوت شق َ
ػف ُؿ ـ ٓ حموف َي ـ أ َكف ٓ ُ
ِ
ظز افديـ :فؽـ افظ َ
ضورب
ـقن افسقئي واخلؾػقوت ادس َا َؼي هل افتل حتؿ ُؾ َؽ ظذ ؾفؿ هذا افتضود وافت ُ
اخلطوبغ ،واهلل ادس َتعون.
ذم
ْ
إػ أن َ
ؿول« :افقجف افثومـ ٓ« :أدري مو شبى إرصار افشقخ ظبد ادجقد ظذ وصػ ادجؾس
بوخلػل ،مع أكّف فق أريد فؾؿجؾس أن يؽقن خػقو فعؼد دم مؽون آخر ؽر دار افػضقؾي».
واجلقاب ظـف مـ ثالثي أوجف:
أوهلو :ؿقفؽ ٓ« :أدري مو شبى إرصار افشقخ ظبد ادجقد ظذ وصػ ادجؾس بوخلػل»...
وأؿقل ٓ :أدري ،مو شبى إرصار إخ تقؾقؼ ظذ افؽذب ،وادغوفطي ،وإخػوء احلؼقؼي؟!ش.
ِ
ِ
فقس بقجف ً
ؾوك ُظر إػ َ
وتؽراره،
إظودة افؽالم
أصال ،إذ ٓ معـَك فف شقى
هذا افقجف افذي َ
ظزائل ؾقف ـَام ؿول ُظثامن بـ شعقد
وتؽث ٍر ذم اف َؼقل ٓ ضوئؾ حت َتف ،واُتومل بوفؽذب ُط ًؾام
وجقرا :فؽـ َ
ً

ِ
وجو َإٓ
رء فف
احتج ً
َ
افدارمل  :ذم «رده ظذ بؼ ادريزش (« :)895/2وـذا افبوض ُؾ مو ازْ دا َد اد ُ
ِ
ِ ِ
اجو».
ازدا َد
إخر ً
ً
ضامئ ِره َ
اظقجوجو ،ودو خػ َل مـ َ
ثؿ ؿول« :افقجف افثوين :إكّؽ إذا ــً ٓ تدري ،أو ٓ َتتَدَ اري :ؾـحـ كدري! ؾنكّؽؿ مل تؽقكقا

صودؿغ مع إخقاكؽؿ ،افذيـ أظطقـؿ ثؼتفؿ ،وصػوء ؿؾقهبؿ ،وبسطقا إفقؽؿ أيدهيؿ :ؾؽـتؿ
تتكؾقن دم دار افػضقؾي بلصقوء دون ظؾؿفؿ ،أو مشوورهتؿ ،أو افرجقع إفقفؿ( :بؿـ) ؾقفؿ صقخـو
َ
مجق ًعو افشقخ ؾرـقس افذي يعتز أظؾؿـو ،وأظؼؾـو ،وأحؽؿـو ،وأطرؾـو ،وأـزكو!».
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ؾؼ ً
ؾعال ذم ف َغي
ادؼصقد ،وهق مو ج َعؾف ُي َت ُ
وهذا ً
أيضو مـ افتؼعر ذم افؽالم افذي حيقدُ بف ظـ ُ
ُ
ياحٌ ذم معوجؿ افؾغي افعربقي مج َعوء
اف َعرب مل ُيس َا ْؼ إفقف :ؾ َؼول« :إذا ــً تدري أو ٓ َتتَدَ اري» و َمـ
ِ
أصؾحف اهلل ـٕ :ن َ
افؽؾؿي درىَ :يدْ ري
أصؾ
ظـديوت افدـتقر ـ
فـ جيد ؾعؾ «تتداري» :ؾفق مـ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
مـ افتدا ُرؤِ ُ ،
احلرِ إ َػ افت ْشا ِقف
ؾس َك اهلَؿز وك ُِؼ َؾ
ُ
د ْري ًي و َد ْر ًيو ود ْريو ًكو ودراي ًي ،وأمو افتداري ملخق ٌذ َ
ِ
ِ
تعؿد ظدم افدرايي !!
طـ َ
بوفتؼوِض وافتداظل ،ـام ذم «فسون افعربش ،وافدـتقر َ
أن معـوه هـو ُّ
ِ
وكقوُتؿ،
ؿصقدهؿ
ثؿ اكظر ـقػ يرمل إخقا َكف بلهنؿ مل يؽقكقا صودؿغ :ويشؽؽ ذم ُ
إخقاهنؿ م َـ ادشويخ ،ي ُؼقل َ
وهق ا َفذي
يشوورون
ويصق ُرهؿ ظذ أهنؿ مستادون بوفرأي ٓ
هذا ُ
َ
ُ
يسجؾ ظـف افغقوب ظـ جموفس ادشويخ افدَ وريي بؽثر ٍة ضقؾ َي هذه افسـقات :وهلل دم ِ
خؾؼف ُصمون!!
ُ َ
َ
َ
َ
وأ ُؿقل :يو دـ ُتقر ـ هدَ اك اهلل ـ فقٓ ُ
ؾضؾ اهلل ظؾقـَو ومـتُف ،ثؿ فقٓ ادشوور ُة و ُمراج َع ُي ادشويخ
اجتامظـو أـ َثر ِمـ ِ
بام ؾقفؿ افشقخ ؾرـقس ،واجتامظوُتؿ افرتقاي وفؼوءاُتؿ ادتؽررة َ
ظؼ
أـون يدو ُم
ُ
ِشـغ :و ُيثؿر افتآ ُفػ افذي ـون حوصال ،واإلكجوزات افتل حتؼؼً ،وادمفػوت وافؽتى وافرشوئؾ
ؿقؿً،
وادطقيوت افتل كُؼت ،وأظداد ادجؾي ادتتوبعي افتل َصدرت ،وافدورات افعؾؿقي افتل ُأ َ
ؿضويو افسوحي
ادقحدة فؾؿشويخ ِمـ َ
وافاقوكوت احلومؾي فؾـصح افصودق افتل ُأذي َعً ،وادقاؿػ َ
ٍ
وخرات أخرى ظؿً أضراِ افاالد ،واكتػع هبو افعاو ُد،
واكتؼت ،إػ مـوؾع
ؾؿً
َ
افدظقيي افتل ُظ َ
ِ
ؾقق أصقات ٍ ِ
صقُتو َ
وظصؿً
اكتشورا واش ًعو ،وظال
وظرؾً افدظق ُة افسؾػق ُي
ُ
ـثر مـ خموفػقفوُ ،
ً

ِ
ذفؽ ب َػ ِ
وافضالفيُّ :
ـؾ َ
ضؾ
افربقع اف َعريب ،واكخـَسً ضقائػ افبدظي َ
ثقرات َ
بال ُدكو اجلزائر مـ ؾتـي َ
اهلل اف َع ِ
تشوور
زيز احلؿقد ،افذي يَّس هذا آجتامع هلذه افثؾي افـاقؾي مـ أهؾ افعؾؿ وافدظقة ،ذم
ُ
يعؾؿ مو ُبذل ذم َشاقؾ ادحوؾ َظي ظذ َ
هذا آجتامع ،ؾفذه
وتـوشؼ ودمووب :واهلل وحدَ ه
وتالحؿ،
ُ
ُ
ُ
ب ُ
واإلكصوف.
تكؾـو دم دار اف َػضقؾي ،دـ يـ ُظر ب َعغ اف َعدل
َ
عض ثامر ُّ
أكً يو دـتقر ـ أصؾحؽ اهلل ـ ذم ِ
ثؿ ِ
فتطعـ ذم كقوتِـو ،وت ُؼقل« :إكَـو مل كؽـ
آخر ادطوِ،
تلت َ
َ
َ
ومحؾتؽ ظذ افطعـ ذم افظقاهر
صودؿغ مع إخقاكـوش ،إهنو اجلرأ ُة افتل ظ َؾتْؽ ذم هذه افػتـَي،
َ
صتوئؿؽ واُتوموت َؽ افاوضؾي افتل ترمل هبو إخقاكَؽ،
ؾوش َعد هبو وأض ْػفو إػ شؾس َؾي
واف َاقاضـْ :
أن َمـ
وتسج َؾفو ذم صحقػتِؽ فتجدَ هو مسطقر ًة يقم ُ
تؼػ َ
بغ يدي ربؽ :واظ َؾؿ ـ ُّأهيو افدُّ ـتقر ـ َ
ٌ
أطفر اهلل ـذ َبف،
ـوذب
مرا وهق
أمرا وهق
صودق َ
ٌ
َ
ومـ ا َدظك أ ً
أبون اهللُ صد َؿف ،وفق بعدَ حغَ ،
ا َدظك ً
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وافؽذب هيدي إػ اف ُػجقر.
وفق بعدَ حغ :إذ افصدق هيدي إػ افز،
ُ
ثؿ ؿول« :افقجف افثوفٌ :ؿقففَ « :ف ُع ِؼد دم مؽون آخر ؽر دار افػضقؾي»ش.
آخر ٍ
ُ
وذم َ
مقضقع َ
بحقٌ
مجؾ
بعقد ظام كح ُـ ؾقف ،وأف َغز ؾقف وأ َ
خرج بـو افدـتقر إػ ُ
هذا افقجف َ
ِ
ـالمف إٓ افـدرة م َـ افـوس مـ ُهؿ ظذ ظؾؿ بام َيرمل إفقفَ ،
مضطرا أن
هلذا أجدُ ين
يػف ُؿ معوين
ٓ َ
ًّ
درك مدَ ى تغؾ ُغؾ شقء افظـ بنخقاكِف ذم ِ
افؼورئ حؼق َؼ َي ُمراده ،و ُي ُ
كػسف ،وهق مو
فقػفؿ
أوض َح ـال َمف
ُ
ُ
َ
فقس هلو حؼقؼ ٌي ذم أرض افقاؿع إٓ ذم خمقؾتِف ،ثؿ مع ُمرور افزمـ
يمدي بف إػ هذه افتقَّهوت افتل َ
ٍ
تصر ِ
ؿـوظوت ويؼقـًو ٓ يراو ُده ؾقفو افشؽ ،وٓ ُ
يؼاؾ ؾقفو ادـوؿش َي أبدً ا ،بؾ
هذه افتقَّهوت ظـدَ ه
أتعجى مـ هذا آظتذار ـ أخل تقؾقؼ ـ! وإّٓ ؾلكو أشلفؽ:
ظؾقفو أحؽو َمف
اجلوئرة ،ؾ َؼول« :ؾلكو ّ
وياـل َ
َ
رسا مع َمـ جوء إفقؽؿ ظذ طفر افشقخ أزهر ،وجؾستؿ معف فتستؿعقا إػ مو ظـده
أيـ ُظؼد اجتامظؽؿ ًّ
مـ ادآخذ؟ أمل يؽ دم دار افػضقؾي؟! وهال أظؾؿتؿ افشقخ أزهر بودقضقع فقؼوبؾف ظؾـو بدٓ مـ أن
تـػردوا بف؟!ش.
ويقهؿ أكف اجتام ٌع س ٌّي ،وإمر ٓ يعدُ و أن يؽق َن
يزظؿ
ـقػ
افؽريؿ
ؾؾقـ ُظر اف َؼورئ
َ
ُ
ُ
ُ
زيور ًة دج ُؿقظي م َـ اإلخقة مـ مـط َؼي بوتـي فدَ ار اف َػضقؾي ومل يستَؼاؾ ُفؿ ؽري ،وـو َن ُبر ؾؼتِفؿ
َ
هذ ا اإلموم افذي ـون َؿد ضا َع رشوف ًي ذم مؽتاي اف ُؼ دس بتؼريظ صوحافو (أزهر شـقؼرة) ،ثؿ َ
دخؾ
م َع ف ذم خالِ َ
صوحى ادؽتاَي ضا َع ـؿق ًي زائد ًة ظذ مو ـو َن متػ ًؼو
حقل ح ُؼ قق هذا ادطاقع ،وأن
َ
ظؾقف ،ؾحدثـل َ
أذت
طوهر ا ،ومو أذ ُـر أين
هذا اإلمو ُم ظـ هذه افؼضقي ومل ي ُؽـ يق َم فو خال ُؾفام
ُ
ً
ٍ
فقطرح ظؾقف مسلفتَفٕ :كف ـ ذم كظري ـ ُهق
يقمئذ أن كصحتُف بوفذ هوب إػ افشقخ ؾرـقس
بف ظؾقف
َ
ـؾ مو حص ؾ مع هذا اإلموم افَذي ـو َن أو َل ٍ
إؿدَ ُر ظذ حؾفو ومعوجلتِفو :هذا ُّ
وآخره:
فؼوء يل بف
َ
َ
َ
ادجؾس أكف اجتام ٌع وس ٌّي!! وأكف ظذ َط ْفر
يصػ
ؾوك ُظر إػ تؾاقس وتدفقس افدـتقر افذي
ُ
َ
أزه ر)!! وأن جؾقد (جؾقشـَو ذم طـ افدـتقر) ٕجؾ آشتامع إػ مو ظـدَ ه م َـ
افش قخ ( َ
هذا َإٓ كتقجي شقء افظَـ افَذي اظسى ظؼ َؾف ،وجعؾف يطؾع ظؾقـَو بؿثؾ ِ
ؾفؾ َ
هذه
ادآخذ!!َ :
ُ
ُ
َخرصوت افعجق َبي افَتل ٓ حؼقؼ َي هلو َإٓ دم ذهـِف.
ادجو َز ؾوت اف َغريبي وافت ُّ
وبخصقص َ
ادقضقع ؾ َؼد ضرؿـوه بعد َ
ؽر مر ٍةٕ :كـو ــو
هذا
ُ
ذفؽ َ
ُ
بح ُْضة افشقخ ؾرـقس َ
ؿوبؾً َ
كػسف دم
صحقحي :و َؿد
كرى أن افؼضق َي مل ُحت َسؿ ب َطريؼي ذظقي
ُ
هبذا افؽالم ( َ
َ
أزهر) َ
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بحوجي إػ ُمزايداتِ َؽ يو دـ ُتقر!
دار اف َػضقؾي ،ؾؾسـَو
َ
ِ
أكػسؽؿ،
حسوب طفري :وـقػ ضو َبً ُ
رسا مع مـ جوء ظذ َ
ثؿ ؿول« :وأيـ ُظؼدَ اجتام ُظؽؿ ًّ
وشؿحتؿ دـفجؽؿ أن تستؼبؾقا ،وجتؾسقا مع مـ يغؿز ّ
افشقخ َربق ًعو ،وافشقخ ؾرـقس ،ويطعـ دم
افشقخ ظبد افغـل ،وافشقخ أزهر ،وـوتى إشطر :ويداؾع بوشتامتي ظـ ظبد ادوفؽ وإبراهقؿ
افرحقع ،افذي ٓ يؽود يػورق جموفسف ،ـ ّؾام ّ
حؾ بودديـي :ـام ي شفد بذفؽ أهؾ بؾدتف؟! أمل يؽـ دم
دار افػضقؾي؟!ش.
َ
ـقػ ؽؾ َبً
ؾوجتامظو ُتـو ظـدَ ه ـؾفو سيي :واك ُظر
مع ـؾؿي «افّس»،
َ
ظجقى أمر افدـتقر َ
ٌ
تعششً دم ذهـ ِف ،وجعؾت ُف ُيز ُء افظـ بنخقاكف افذيـ جو َء ُهؿ َ
إوهو ُم ظؾقف و َ
هذا ادتؽؾؿ ظـف (أمحد
اجتامظوت هق َئي حترير ادجؾي ،بعد ُض ِ
ِ
بعض مشويخ دار
قل إحلوح مـف فؾؼوء
بقؿؾقع) ذم يقم مـ أيوم
َ

ِ
بسالمي
اف َػضقؾي:
جؾس ًي مل تزد ظـ كصػ افسو َظي إٓ ؿؾقالَ ،
َ
حوول أن ُيؼـ َع ُفؿ ؾقفو َ
ؾجؾس إفقفؿ َ
طؾؿف ،وأكف بري ٌء مو يرمقف بف ،وكحق َ
ويعؾؿ
ذفؽ:
مـف ِجف ويذ ُـر ُ
َ
ُ
جفق َده افدظقيي ،وأن افدـتقر مج َعي َ
ؾؾؿ ّ
افر َ
ـؾ َ
هذا افتفقيؾ
جؾ وأشؿعـَوه
اهلل أكَـو داؾع َـو ظـ افدُّ ـتقرَ ،
ـالمو مل ُيعج ْب ُفَ ،
ً
وكص ْحـو َ
وافتشغقى َ
أصؾحؽ اهلل ـ!؟
مـؽ يو افدـتقر ـ
َ
ؾؼُ ،
يؽػقؽ أن تتلكك ً
أ َمو َ
َ
تسؿ َع مـو مو
ؿؾقال و ُتغؾى
ـون
احلؾؿ وافر َ
وختوض َاـو ذم ُهدوء حتك َ
َ
ُي ُ
ـون افرؾؼ دم
بساى ُشقء افظـقن ،ؾنن افـال ح ي ُؼقل« :مو َ
اهلؿقم واف ُغؿقم افتل ظؾ ْت َؽ َ
زيؾ ظـؽ ُ
()1
يشء َإٓ زاكفش ،وفؽـ ؽؾا ْت َؽ شقر ٌة ؽضاق ٌي ذم ِ
ٍ
بساى َ
وخوضاً
ادقضقع،
هذا
آخر اجتامع فـَو
َ
ُ
َ ْ
َ
ٍ
أخز َك َ
افشقخ
إخقا َكؽ
أدب وٓ احسا ٌم :و َؿد َ
فقس ؾقف ٌ
فألشػ افشديد ـَ ،
بخطوب ؽر ٓئؼ ـ َ
ظـؽ :فؽـ مع َ
جرى ودؾو َظـو َ
كا ظذ إشوءة اف َظـ بـو :بؾ
كجقى جؾقاح بام َ
ذفؽ تل َبك َإٓ أن تبؼك ُم ًّ
َ
ادشويخ تؽتؿقا ظذ مسلفي زيورة (أمحد بقؿؾقع) فؾدار ،ومل ُيثروهو حتك
تزظؿ فؾشاوب أن
حً
ُر َ
ُ
ادشويخ مل يدُ ر دم ِ
أكً ذم ِ
خؾدهؿ مو َ
تقمهتَف أبدً ا ،وإكَام
أن
آخر ادجؾس،
َ
أثر َُتو َ
وافقاؿع ـ يو دـتقر ـ َ
ُ
ْ
ادقضقع ومل يعدُّ وه ذا ٍ
بولَّ ٕ :نؿ مل ُي َتؾػقا م َعؽ دم احلؽؿ وافـَتقجي.
جتوو ُزوا
َ
ِ
هذا َ
ثؿ بعد َ
مـ
جموفسف اف َثالثي ا َفتل ظ َؼدهو ُهق مع َمـ
مالبسوت
أخذ افدـتقر يذ ُـر
ُ
ذـرهتؿ فف َ
َ

َ
جؾقشف م َع ُفؿ ،وأكف
افّس َيي ،و ُيسقغ
اشتشور ادشويخ ويؼصدُ
ادخوفػغ دم ر ّدي ظؾقف ،ويـػل َ
َ
ظـفو َ
( )1بتوريخ 1438/13/11هـ ادقاؾؼ فـ 2317/7/5م.
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مع أن افش َ
َ
قخ ظز افديـ ُهق أوػ
بذفؽ افشقخ ؾرـقس ،وافشقخ ظاد افغـل ،وافشقخ (أزهر)َ ،
ِ
يرأس اجتام َظوت ادشويخ ،مع َ
افدـتقر ظـ
أظرض
هذا
ادراحؾ ُهق َمـ
قرةٕ :كف ذم أؽ َؾى
َ
ُ
ُ
بود ُش َ
قرتف! :وبخوصي ؾقام يتعؾؼ بـ ( َظبد افغـل ُيؾػ) ف ُؼربف ِمـ هذا ادقضقع وظالؿتِف بف :ومع َ
ُ
هذا مل
مش َ
افشقخ ظ َز افديـ أشوء بف اف َظ َـ ،أو َ
أن َ
(حسوب طفري) ـ ظذ
ؿول فف :إ َكؽ اجتؿ ْع َ
حيصؾ َ
ُ
ً بف ظذ َ
ِ
أخرا.
حد تعبر افدُّ ـتقر ـ ،ـام ُهق احلول مع بؼ َقي ادشويخ م َـ مل ُ
يعؾؿقا بؿجؾسف هذا َإٓ ً
َ
اجلؾسوت ،شقى ٕكب َفؽ ظذ أكَف ٓ جيقز افتَػريؼ
أمر هذه
ومل يؽـ يل ؿصدٌ مـ إيرادي
َ
ظؾقؽ َ
َ
ذت جؾستَفؿ مع ظاد ادوفؽ ذريع ًي فؾطعـ ؾقفؿ ،مل
بغ ادتامثالت ،وفتع َؾ َؿ أن
ادشويخ افذيـ اخت َ
َ
ِ
جؾقشؽ مع همٓء ،ومل ِ
يص ُػقا جؾسوتؽ بلهنو سيي ،ومل ياح ُثقا ً
ُيسقئقا َ
أصال ظـ
بؿجرد
بؽ افظـ ُ
ؾلردت مـؽ أن ُت ِ
ِ
بؿثؾ ُمعومؾتِفؿ َ
ؾحقى َ
فؽ ؾؼطٕ :كف ٓ ؾرق بقـَؽ
عوم َؾ ُفؿ
تؾؽ افؾؼوءات،
ُ
َ
وبقـَفؿ :ومل ي ُؽـ ؿصدي افتؾاقس وٓ ادغوف َط ُي ـ ـام زظؿ ًَ ـ.
ؿؾً« :واحلوصؾ :أ َكف مل يدظـل ـ أي ظبد
َؾبقس
َ
حغ َ
ؾلكً َمـ و َؿع ؾقفام َ
وأمو ادغوفطي وافت ُ
َ
وأرصوا ظذ آشتجوبي :ؾنذا ـون هـوك
وفقؿتف ،ـام د َظو إفقفو بعض أصحوبؽ،
افغـل ُيؾػ ـ إػ َ
ّ
تقجففو هلؿ ٓ أن تدارهيؿ ـ ـام هق ادعفقد ظـؽ ،فألشػش.
مماخذة ؾؽون إوػ بؽ أن ّ
َ
وهذ ا إن دل ظذ رء إكام يدل ظذ افعج َؾي وآكدؾوع افزائد ذم اخلصقمي ،وظذ ظدم
ِ
حتريؽ وؿؾي تثاتِؽ ذم إخاَور ،وافػرحِ بؽؾ ٍ
فقس مـ
كؼؾ دمدُ ؾقف افطع َـ ظذ خموفػؽ :وهذا َ
ٍ
أظؾؿ أن ذم خمق ؾتِؽ أن َمـ حُض افقفقؿ َي هق
يشء ـ يو دـتقر ـٕ :ين
افس ؾػ َقي دم
افديـ وٓ َ
ُ
مـ َ
افشقخ ظ ُّز افديـ ،و َ
َ
وهق أن َمـ
بؼ ك بوخلز افقَؼغ ُ
ؽر صحقح افات َي :و ُأ ُ
افشقخ رضو :وهذا ُ
حُض افقفقؿ َي إكام ُهق افش ُ
ـقػ تتكِ م َعف وٓ تُداريف :وإن
قخ كجقى جؾقاح( :)1ؾوك ُظر ـ إ َذن ـ َ
ِ
َ
وتعؿؾ
ً ذم افـؼؾ وٓ تتَّس ع،
اجلقاب :وـو َن
خز ي ؾوش َل ل دمد
ظؾقؽ أن تتثا َ
َ
َ
َ
ــً ذم ريى مـ َ
ِ
بؼقل اهلل تعوػ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ؿؾقال فتتسوؿ َ
تـػض ذهـَ َؽ ً
ط مـف طـق ُك ؽ افسقئي افتل
ﭯ ﭰ﴾ [\¯] :وإين
أكصح َؽ أن َ
ُ
اظتذرت بف ف ِ
ِ
ادقار د اخلوئاَي ،وحوول أن َ
َ
ـػس َؽ  ،حغ
دمعؾ إلخقاك ِؽ كصقاًو مو
أوردتؽ مثؾ هذه
َ
(أزهر) حغ مل يتثاً وطـ أن َمـ حُض افقفقؿي هق (افشقخ ظز افديـ) ،ؾؽتَى تغريد ًة يؾق ُم
( )1وؿد وؿع ذم مثؾ هذه افعثرة ـ أيضو ـ َ
أؾراح ادخوفػغ :ثؿ ُأشؼط ذم يده دو ظؾؿ أن احلورض هق افشقخ كجقى! ودو فؼ َقف ؿول ففَ « :مل ْ أظـ ِ َ
أكً»!!
ؾقفو بشدة مـ حيُض
ؽ َ
َ
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ؿؾً« :أ َمو أكو ؾؾ َؾ ف احلؿد ،ـون فؼوئل بف مـ أجؾ افدظقة ،وافرؾؼ بودخوفػ :ومل أكػرد دم ذفؽ
َ
برأيلش.
ِ
ادقضقع
أصؾحف اهلل ـ ذم ادغوفطي وافتؾاقس ،وحمووفي
ثؿ أو َؽؾ افدـتقر ـ
سِ افـظر ظـ فى ُ
َ
َ
وادـوؿشي :ؾراح يقجف إيل ُشمآ:
أمر مذ ُمق ٌم ذم بوب ادـو َطرة
وافتشقيش ظذ اف َؼورئ ،وهق ٌ
ؾؼول« :أيـ اشتـؽورك ظذ صوحبؽ افذي زار احلؾبل دم «ؾـدق افتقحقد» بؿؽي؟!».
وؽوفى افظـ أكف يؼصدُ افش َ
قخ ظز افديـ ،وفؼوؤُ ه بوحلؾبل
بصوحال!
ُ
ُ
فسً أدري َمـ يؼصد َ
ٍ
وــً مـفؿ ـ ف ُقسؾ َؿف
بتػقيض مـ مجقع ادشويخ ـ
مرة واحد ًة دم حٍ شـي 2342هـ ،وؿد فؼ َقف
َ
ـون َ
مر ًة أخرى ؾقام أظؾؿ :و َمـ أراد افتلـد
رشوف ًي محؾً كصقح ًي فف ب َتقؿقع اجلؿقع :وبعدَ هو مل ي ْؾ َؼف َ
إفص ُ
وق افتفؿ بوفؽَذب واف ُافتون
زاره مر ًة أخرى ف ُقـؽَر ظؾقف!؟ أم إكف َ
ؾؾقتقجف إفقف بوفسمال :ؾلي َـ َ
يو دـ ُتقر!؟
ؿصد بصوحبل َ
ـون ضوف ًبو دم اجلوم َعي اإلشالم َقي
افشقخ رضو ،ؾنكَف مل يؾ َؼف أبدً ا مـذ أن َ
وأمو إن َ
َ
بودديـي اف َـبق َيي.
ثؿ ؿول « :وأيـ اشتـؽورك ظذ افشقخ ظزافديـ وضقبل ورضو افذيـ زاروا مشفقر حسـ،
وأبديتؿ إظجوبؽؿ بف ،وبتحؼقؼوتف ،وـ ّؾؿتـل أكً صخص ًّقو هبذا معج ًبو بف ،وأكؽرت ظؾقؽ ذفؽ؟!ش.
َ
بعض افشاوب دفقا
ص وادظو ٌءٕ :ن
أمو
افقاؿع أن َ
َ
ؿقفؽ« :زاروا مشفقر حسـش ؾفذا ختر ٌ
مشفقرا ظذ افشقخ ظز افديـ ،ؾجوءه ضوف ًاو مـف افتقشط فف ظـدَ صوحى إحدى ادؽتاوت بوجلزائر
ً
بعض حؼقؿف ادوديي ،وهذا بؿؽي ذم حٍ شـي 1435هـ :ؾوهتا َؾفو افش ُ
قخ ظز افديـ
َ
فقسسجع مـف َ
يؼع يق َمفو ذم مـ َتديوت «ـؾ افسؾػقغش افذي
ؾرص ًي ف ُقعز فف ظـ تذمر ادشويخ ـؾفؿ ظـدكو مو مو ـون ُ
ِ
وجفوٓت ظذ افسؾػقغ وافطعـ ذم ظؾامئفؿ افؽ َاور.
ُيؼِ ظؾقف صوح ُاف ظع احلؾال مـ اظتدَ اءات َ
حمض أوهوم ٓ حمؾ هلو إٓ ذم ذهـؽ،
أيضو ـ ُ
وأمو ؿقفؽ« :أبديتُؿ إظجو َبؽؿ بف...ش إفخ :ؾفذا ـ ً
ؾلظدْ هو إػ ِ
ِ
ـقسؽ وٓ ُخترجفو مر ًة أخرى ،ؾنهنو مـ ظـديوتِؽ.
ـثرا اشتـؽورك وتؽذيبؽ حلرصؽ مع صوحبؽ ظذ فؼوء ظبد
ثؿ ؿول« :ومو حي ّز دم افـػس ً
ادوفؽ؟! افذي أثوره بودديـي :ؾقاهلل فؼد اتّصؾً بؽ ،وأؿررت بف :وأيضو دّو ضرح دم آجتامع وكػقتف،
ُضؾى مـؽ تؽذيى ظبد ادوفؽ ،وؿقؾ فؽّ :إمو أن ّ
ؾلبقً أن
أن افتفؿي ٓصؼي ؾقؽ.
َ
وإمو ّ
تؽذبّ ،
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تؽذب .ؾبدٓ أن ّ
ّ
تؽذب ظبد ادوفؽ ،تستلشد دم بقوكؽ ،وتطؾؼ فسوكؽ دون أدكك خجؾ ،أو ورع مـ
افتؾقن ،وافتؾبقس ،وادغوفطي ،وافؽذبش.
فؿ رمحوك مـ ّ
افؽذب ـ أصؾحؽ اهلل ـ :ؾوف ّؾ ّ
ِ
إن َ
أشؿع بف إٓ
هذا افؽالم ِمـ
زك افذي مل َ
ظجقى أشؾقبِؽ ذم افتاوـل وادراو َؽي ،أكو ُأكؽر خ َ
وأحؾػ َ
ؿغ ظذ َمـ أكؽر ،وافبقـ ُي ظذ
ِمـ جفتِؽ،
ُ
فؽ أن مو تدظقف مل ي َؼع :وافـال ح ي ُؼقل« :اف َق ُ
()1
ؿه بوف َق ِؿ ِ
غ َ
أن افـَبِ َل ح َ
ظذ ا ُددَ َظك ظ َؾ ْق ِفش.
اددَ ظلش  ،وذم «افصحقحغشَ « :
ؾامذا تُريد مـل أـ َثر ِمـ َ
هذا !؟

ؾلبقً أن
أن افتفؿي ٓصؼ ٌي ؾقؽ.
َ
وإمو ّ
فؽـ َؽ تُك وت ُؼقل« :وؿقؾ فؽّ :إمو أن ُتؽذبّ ،
ُتؽذبش ،ؾؽلكؽ ترى أن يؿقـل ظذ اإلكؽور ٓ تُػقد صق ًئو وٓ تعـل تؽذياو :ؾلي ٍ
أكً
ؾؼف هذا ا َفذي َ
ُّ
ً
إفصوق افتُّفؿي بـو ،وٓ َ
تعؿؾ بف!؟ ؾؽلكَف ٓ َه َؿ َ
حقل وٓ
فؽ شقى َ
ظؾقف!؟ ُّ
وأي ظؾؿ هذا ا َفذي َ
ؿق َة إٓ بوهلل.
َ
مـؽ يض ُعؽ ظذ ٍّ
ف َ
خط واحد مع ضوئػي
واظ َؾؿ يو دـتقر ـ
َك َ
أصؾحؽ اهلل ـ َ
َ
أن هذا افت ُّ
ٌ
ٌ
َ
وهق َأّنؿ إذا
أصؾ
اددخع« :احلدَ اديي هلؿ
احلدَ اديي ،ؿول افشقخ افعالمي ربقع بـ هودي
خبقٌُ ،
آشتؿرار ظذ رمل َ
ذفؽ
يكون ظذ
بنكسون ؿقٓ ـ ُهق
عؾـ براءتَف مـف ـَ ،
بريء مـف ُي ُ
َ
أفص ُؼقا َ
ٌ
ؾنّن ُؿ ُّ
ِ
ؾفؿ َ
اخلقارج».
اخلبقٌ ي ُػق ُؿقن
هبذا إصؾ
أفص ُؼقه بفُ ،
َ
ادظ ُؾقم بام َ

( )1أخرجف افاقفؼل ذم «افصغرىش ( ،)3168وصححف إفاوين ذم «اإلرواءش (.)2661
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ؿول« :ادطؾى افثوين:
دم مالبسوت جؾسي ظبد ادوفؽ مع إخ تقؾقؼ ومـ معف»
ِ
بذفً ُؿصورى ُجفدي فؾتؾاقس وادغوفطي
بزظؿف أين
وذع ذم ذـر وجقه :وبدأ افقجف إول
ُ
إول :فؽـ
اجلؾسي،
ظام دار ذم
وراح ُيعقد مو ذ َـره ظاد ادوفؽ ذم صقتقتف ،و َؿد أجب ُتف ظـف دم ادؼول َ
َ
َ
أصؾحف اهلل ـ َؿول بعد َ
ذفؽ:
افدـتقر ـ
َ
افصؿً ،ومل تتؽ ّؾؿ ،ومل جتى ظؾقفو ـ مع
«وؿد مه ظذ هذا أـثر مـ ثالثي أصفر ،وافتزمً ّ
ؿقوم ادؼتيض ،وتق ّؾر افدواظل ظذ افر ّد :إذ مل يؿـعؽ مـ ذفؽ موكع ـ :حتك افشقخ ظ ّز افديـ شؽً
افصقتِقتَغ إٓ ظذ مؼقفي ظبد ادوفؽ ،وؿضقي افشقخ أزهر :وهذا
ظذ هذا ،ومل يع ّؾؼ دم بقوكف ظذ ّ
شؽقت مـؽؿ :وافسؽقت دم معرض احلوجي بقونش.
شؽً أكو وشؽً َمـ حُض افؾؼو َء معل م َـ ادشويخٕ ،كـو ؿدركو أكف مل ي ُعد ُيصدق ظاد ادوفؽ
ِ
تصديؼف ُ
وحتوججـو
أكً تك ظذ
ذم ـثر مو يؼق ُفف :ويؽػل تؽذياف افكيح دو ك ُِسى إفقف،
وبؼقً َ
َ

ِ
أزهر) ظـف مـ َ
اجتفود ـام َ
وض َحف
تؾؽ افؽؾؿ َتغ ـون ظـ تؼدير و َ
ظام أذا َظف ( َ
بتكحيوتفَ ،
وأمو شؽقتَـو َ
ٍ
فقس ُّ
افشقخ ظزُّ افديـ دم بقوكف ا َفذي ُؿرئ ظذ افعؾامء ومل يروا دم َ
َ
قمو،
بلشوٕ :كَف َ
مذم ً
ـؾ شؽقت ُ
ذفؽ ً
ٍ
ظؾقؽ ؿوظد ٌة ملثقر ٌة ظـ افشوؾعل ُ :
وٓ ُّ
َ
ـسى
إؿرارا ،وٓ صؽ أكف مر
يؼقل ؾقفوُ ٓ« :ي َ
ـؾ شؽقت ً

إػ شوـً ٌ
ورب ؾقفو أراء.
احلوجي إػ افا َقون َؿد
ؿقلش :وأمو مسلف ُي حتديد
ُ
ختتؾػ ؾقفو إكظورَ ،
وتتض ُ
َ
ِ
إحجومـو ظـ افؽَالم وشؽقتِـو ِمـ ُ
َ
ـون
أيضو ـ ظذ
وفؽ أن تؾق َمـو ـ ً
زهر) ومو َ
ؿاؾ ظذ (أ َ
يصدُ ر مـف ِمـ ُخموفػوت وضقام ظؾؿقي ومـفجقي ـبعض بقوكوتِف ا َفتل ـون يصدرهو ،و ِ
مقؿػف مـ
ُ ُ
َ
َ
ِ
وتعريضف
تكؾِف دم ؿض َقي ضبع رشوفي ذاك اإلموم ِمـ أم افبقاؿل،
احلؼقؿل ( َ
أكقر موفؽ) ،وشقء ُّ
()1
ِ
َ
ثؿ حذ َؾ ُفام ،وكحقهو ،إضوؾ ًي إػ
بوفشقخ ظبد ادحسـ افع َبود دم تغريد َت ْغ فف دم صفر رمضون َ ،
ِ
وـون شؽق ُتـو بعدَ م إطفور ِ
ِ
َ
وإؾشوئف
أمره
وادـحرؾغ دم مؽ َتبتف،
افػوؿرة افؽزى بقعف ف ُؽتى ادب َتدظي
رسا ؾقام بقـَـو ،ضقؾ َي ـؾ هذه اددَ ة.
فؾ َعؾـ ،وــَو كؽ َتػل بودـوصحي ًّ
( )2وهل بتوريخ  2348/9/12ؿول دم إوػ« :جزى اهلل خرا افشقخ ظبد ادحسـ دم رده ظذ ادغوميس افذي مـ اكحراؾف تصحقحف
فتؾؽ ادذاهى افبوضؾي :ؾحبذا فق ر َد ظذ شوبؼف افذي زـك وثقؼي همٓء» ،وؿول دم افثوكقي« :وددكو مـ َ
افشقخ افعبود بعد رده فبغ
صفدت
فألمي ادقؿػ افؼظل إزاء هذا ادػتقن ،وٓ أطـ أن ادغوميس ظذ ضريؼي افرحقع وافسحقؿل دم افؾجقء فؾؼضوء» :وؿد
َ
ِ
بوفشقخ ظبد ادحسـ افع َبود :وٓ َ
تعريضو َ
قمو.
أن َمـ و َفغ دم
أن ؾقفو
ً
َ
ظرض مثؾِف َ
صؽ َ
أكً ـ يو دـتقر ـ َ
ـؿـ َ
مسؿ ً
حلام ُ
ـون َ
افتفؿ ً
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جئً افقق َم بلشؾقبِؽ
ــً شوـتًو صومتًو ـؾ افػسة افػوئتي ،إػ أن َ
أيضو ـ َ
ـام ُهق حو ُفؽ َ
أكً ـ ً
ِ
َ ِ
َ
حؼ ،و ُتػق
حً تط َع ُـ ذم أظراض
اجلديد
إخقاكؽ إبريوء ب َغر وجف ٍّ
ور َ
ؾخرجً مـ ظـدكو ُ
ُ
ُذيع مثوف َافؿ ،وتُقؽر
وتؼدح ذم أموكتِفؿ وديـِفؿ،
أشتورهؿ،
وُتتؽ
أسار ُهؿ
ودمؿع معوي َافؿ ،وت ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
أزهر) دقاؾ َؼتِف َ
وجتعؾ
محؾتَؽ،
صدور افشاوب ظؾقفؿ ،وفؽـَؽ دم ادؼوبؾ ت
ُ
فؽ ورـقبِف ْ
سؽً ظـ ( َ
َ
فتطعـ دم ـؾ َمـ يط َع ُـ ؾقف!!
مـف حمـ ًي،
َ
حترك شوــو ،وٓ تطؾؼ فسوكو
ــً
وؿول« :افقجف افثوين :ؾفذه اددّ ة ـ ّؾفوَ ،
ـوٕصؿ إبؽؿّ ٓ ،
ّ
وحترـً داظقتؽ فؾر ّد .أٓ ـون إجدر بؽ ـ أخل تقؾقؼ ـ
حتك أثرهتو أكو :حقـفو ثورت مشوظركّ ،
وإحرى أن تر ّد ظذ ظبد ادوفؽ وؿتئذ ً
ظع؟!ش.
بدٓ مـ أن تر ّد ّ
ؾفؿً َ
وأخذت تاـل ظذ ذفؽ
ؿً (ظادَ ادوفؽ) ذم ـؾ مو ؿو َفف،
أكً
َ
مـؽ أكؽ صد َ
ُ
أثرُتو َ
دو َ
ـون ظـ مقاؾ َؼي فف ،وتقاضم م َعف ،وكحق َ
ؾتزظ ُؿ أن شؽقتَـو َ
هذا اهل ُراء افذي تدظقف
أحؽو َمؽ
اجلوئرةُ ،
َ
ومـفجـو ،وأثر ِ
ِ
َ
دون حجي أو ُبرهون ،ومعـك َ
أكً فقس ـلثر
فؿـو ذم ديــو
ذفؽ أكؽ
ـالمؽ َ
َ
ُ
ست تت ُ
ٍ
ِ
َ
وظدفؽ :وذم
وس تظـ صد َؿؽ
ؾلكً
ـالمف،
َ
كعؿؾ شق ًّيو وكحر ُر بقوكوت م ًعو ،ؾوفـ ُ
ٌ
ؿريى مـو إذ َ
جوئر ُم ٌ
اطؾ ،واهلل تعوػ أ َمر بدؾع افظؾؿ ،ؾؼول﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
احلؼقؼي أكؽ طومل ٌ ٌ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [\`] ،وأمر بـُكة احلؼ ؾؼول﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [\¬].
ِ
بؽالم َ
ؿومً ـ ب َػضؾ اهلل وكعؿتِف
ؾلكً ُتريد
هذا افذي حرــل فؾرد ظؾقؽَ :
ؽ اإلضوح َي برجول َ
ـ بج ِ
فقدهؿ دظق ٌة شؾػ َق ٌي مبورـ ٌي دم بؾدكو احلبقىُ ،
مـذ شـغ ،وصفدَ ظذ َ
ذفؽ اف َؼويص وافدَ اين ،وؿد
ُ
ٍ
َ
خالؾوت
هـوك
أن
تػرح هبو« :ؾ َؼد بؾ َغـل َ
ؿول افشقخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ ذم إحدى صقتقوتف افتل مل َ
ـون ُيـ َتظر َ
مـفؿ ،ف َؼد ـو َكً دظق ُهتؿ ؿق َي ًي حقـَام
افسؾػقغ دم اجلزائر ،ومو َ
هذا ُ
ؿوئؿ ًي َ
بغ اإلخقان َ
َ
ـو َكً ـؾؿ ُتفؿ واحدَ ًة»َ ،
يً بلن افدظقة ظـدكو ـوكً ؿقي ًي :ؾفل
اخلار وافـوؿد اخلر ُ
ُ
ؾشفد هذا افعومل ُ
ــً ُ
َ
وتشؽقؽ
أكً ُتريد كس َػ ُفؿ وإشؼو َضفؿ،
تعؼؾ !! ـ،
وجئً َ
َ
ؿقي ٌي بوهلل ثؿ هبمٓء افدظوة ـ فق َ
افـَوس دم ِ
إن صـق َعؽ هذا مـ أظظؿ اف ُّظؾؿ وأب َطؾ افبوضؾ.
ظؾؿفؿ وظدافتِفؿ وديوكتِفؿَ :
اجلوئرة مـ
ؾؼ ذم محؾتِؽ
ثؿ ٕن تشغق َاؽ ؿد اك َطذ ظذ ـثر مـ افشاوب ،وحس ُاقا أكؽ تـ َط ُ
َ
ِ
ظؽس مو تؼق ُم ظؾقف هذه
واحلجي وافدَ فقؾ ،وهق
احلؽؿي
مـ
ُ
َ
ؿقاظد شؾػقي ،واحلؼق َؼي َأّنو محؾ ٌي خوفق ٌي َ
َ
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افسبِقؾ ،وٓ َ
ؾورق افدَ َ
َ
جوء بف
ابـ تقؿقي َ « ::مـ
افدَ ظقة ادبور َـي :ؿول ُ
فقؾ َض َؾ َ
دفقؾ إ َٓ َبام َ
َ
ظؾقؽ.
افر ُشقل»( :)1ؾفذا مو دظوين إػ ظدم افسؽقت
َ
مع أ َكـو شؽ ْتـَو َ
رؽؿ
ظـؽ ُؿرابي شب َعي ُ
أصفر ،واكتظركو فعؾؽ تس َتعتى وترجع إػ ُر ْصدك ،ثؿ َ
َ
أظددت فف :ؾؿث ُؾؽ ٓ
وتـػقذ مو
أبقً إٓ مقاص َؾي مو بدأتَف،
َ
ُمـوصدَ ات ُظؾامئـو افؽ َاور ادتؽررة إٓ أكؽ َ
ؽقت ظـف أبدً ا ،واف ُعؾامء يمـدون ظذ َ
ذفؽ.
افس ُ
جيق ُز ُّ
إن افشقخ ربق ًعو
تّسب مـ اجتامظؽؿ بعبد ادوفؽ هق ؿقففّ :
ثؿ ؿول« :افقجف افثوين :أكّف مو ّ
ِ
ّ
مجي ـ ،أكّف ـقػ شؿحً فؽؿ
وإين
ـذاب ،وافشقخ ظبقدً ا َموؾ َقوّ .
ٕتعجى مـؽؿ ـ وافعجوئى ّ
ّ
أن تتؽتّؿقا ظذ هذا ادؼقفي افشـقعي ،وافؽؾؿي افػظقعي ضقؾي شـتغ وأـثر :وافشقخ ظزّ افديـ
أكػسؽؿ ّ
يؼقل دم بقوكفّ « :
تلخركو ظـ اإلدٓء بام جرى دم تؾؽ اجلؾسي فقجفي كظر ارتليـوهو
ـؾ مو دم إمر أكّـو ّ
تلخرـؿ ظـ اجلقاب ظـ هذا كوبع ظـ اجتفود وحسـ ك ّقي؟ أم
كوبعي ظـ اجتفود وؿصد حسـ» .هؾ ّ
افذب ظـفو دم وؿتفو ،وٓ جيقز تلخر بقوّنو ظـ وؿً
أن هذا إمر يتع ّؾؼ بلظراض افعؾامء افتل جيى
ّ
ّ
تػقه هبام ظبد
تؼر بػظوظتفو ،حقٌ ؿؾًّ « :
إن هوتغ افؽؾؿتغ هل أصدّ مو ّ
احلوجي ٓ .شقام وأكً ّ
ادوفؽ ،ؾذـرمهو يغـل ظـ ّ
ـؾ ـالم آخر شؿع مـف».
تـوؿضو
تػقه هبام ظبد ادوفؽ ،وتؽتّؿتؿ ظـفو هذه اددّ ة ـ ّؾفو؟! وتؼقل ـ
ً
تؼر ّأّنو أصدّ مو ّ
ؾؽقػ ّ
مـؽ ـ« :ـون جمؾس صؾح»ش.
وهذا ـ ُّؾف مزايد ٌة َ
إظغ ،ؾتُقهؿ افؼورئَ أكَؽ ُتؼدر َ
افشقخَ ْغ ربق ًعو و ُظبقدً ا
فؾرمود دم
ُ
وذر َ
مـؽٌّ ،
ظظقام :وأكَؽ ٓ تؼ َب ُؾ افؽال َم ؾقفام أبدً ا :وأكو ُ
أؿقل فؽ :إكَؽ ـ دم كظري ـ ٓ خت َت ُ
ـثرا دم
تؼديرا
ً
ؾػ ً
ً
تعومؾؽ إخر مع كصوئح َ
بؾسون
افشقخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ ظـ (ظبد ادوفؽ)ُ :
ؾفق رموه بوف َؽذب َ
ُ
افذب ظـ ِظرض افعومل هق دؾع ِ
ِ
حوفؽ وؾِعوفؽَ ،
وإٓ ؾفؾ معـك َ
َ
افػرى
بؾسون
وأكً تؽذ ُبف
ؿوفِف،
َ
ُ
ِ
ضؿس ُتؿ
ومـ واؾ َؼؽ
وافتُّفؿ ظـف ؾ َؼط؟ أم ُهق احسام رأيف وافتزا ُم كصقحتِف ،وآهتامم
بؽالمفَ ،
ْ
ؾلكً َ
ـال َم َ
ورحتُؿ ترض ُبقن فف
ـثرا أن يسؿ َعف افـ ُ
َوسُ ،
افشقخ ربقع ،ومل ُتريدُ وا فف أن يـ َتؼ وأزظجؽُؿ ً
وأن َ
َ
وأخبورا
أوص ُؾقا إفقف معؾقموت خوضئي
افتَلويالت و ُتقر ُدون ظؾقف
افش َ
آظساضوتَ ،
قخ ربق ًعو َ
ً
ِ
ضرح ـالم َ
َ
هذا اإلموم ُاهلامم
ـوذب ًي ،وكحق ذفؽ مـ
آظتذارات افبوردة ا َفتل تسقؽقن هبو ٕكػسؽؿ َ
(« )1مػتوح دار افسعودةش ٓبـ افؼقؿ (.)83/1
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ِ
آفتػوت إفقف :أٓ ُيعدُّ َ
وفسون حوف ُؽؿ ي ُؼقل :مل ُحيسـ َ
هذا إهوك ًي َ
قخ
وجترؤً ا ظؾقف ،بؾ
وظدم
افش ُ
ُ
فؾشقخ ُّ
َ
أي!!
افر َ
افؼقل ،ومل ُيصى َ

هو َؿد رحؾ (أزهر) ِ
بـػسف إػ افشقخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ ،وأظطوه اخلز افصحقح ،وافـال اف َقؼغ،
َ
َ

طفر فف مو َ
ـون خوؾ ًقو؟! أم إن
وضح فف ر ٌء مل ي ُؽـ
ؾفؾ تغر
ُ
مقؿػ افشقخ؟! وهؾ َ
واضحو ،أو َ
ً
قخ بعد خروج (أزهر) مـ ِ
افش َ
دون رشط
ظـده أظو َد افتَلـقدَ ظذ وص َقتف وكصقحتِف وهل آجتامع َ
َ
بوحلجي وافدَ فقؾ(.)1
وأن افعز َة
مس َبؼَ ،
َ
ِ
ِ ِ
تغور ظذ ِظرض افشقخ ربقع ،وٓ ُتريدُ فؽرامتِف أن ُمتس:
ؾلركو مـ كػسؽ ـ يو دـتقر ـ أكؽ ُ
فـَع َؾؿ أكؽ تُؼدره حؼ ِ
ؿدرهَ ،
بون فـو َ
آخر ـون خوؾ ًقو دم مسلف َي
مـؽ دم هذه افػتـَي وج ٌف َ
وإٓ ؾ َؼد َ
ِ
ِ
ومـ َ
معؽ.
حتى َ
َعومؾ مع ـالم اف ُعؾامء إـوبر وكصوئحفؿ إذا مل تلت ظذ و ْؾؼ مو ُّ
أكً َ
افت ُ
تـوؿضو مـؽ ـ« :ـون جمؾس صؾح»ش.
أمو ؿقفؽ« :وتؼقل ـ
ً
ِ
ُ
ؾؾرجع
وحتريػ افؽالم،
هذا م َـ افتؾاقس وافتزوير،
وافاقون مقجق ٌد ظذ افشاؽي و ُمتداولُ ،
ؾؾؿ هذا افتجـل ـ يو دـتقر ـ :ثؿ أي َـ وجف
إفقف،
وفقس ذم ـالمل أبدً ا أكف « َ
َ
ـون جمؾس ُصؾح»!! َ
افتـو ُؿض؟!
ؾرمك افشقخ ربقع بوفؽذب،
ثؿ ؿول« :وأيضو ،ـقػ ُي ّ
سى افشقخونَ ،و ُيطعـ دم أظراضفامُ :
ـزت ـؾؿي خترج مـ ؾقف إن يؼقل إٓ ـذ ًبو :وواهلل
وافشقخ ظبقد بوفعصوبي اإلجرامقي «موؾقو»ُ :
يتػقه هبو مـ هق أفدّ اخلصوم هلام ٓ :افسايب ،وٓ افؼرضووي ،وٓ افغـقيش(،)2
افذي ٓ إفف ؽره ،مل ّ
يتػقه هبو أحد :وأكً ـ ومـ معؽ ـ أـّدتؿ ،وجزمتؿ،
وٓ احلؾبل ،وٓ ادلريب ،وٓ ؽرهؿ ،بؾ مل ّ
وأّنو خرجً مـ ؾؿف دم ذفؽ ادجؾس؟! ؾؽقػ ضوبً أكػسؽؿ،
وؿطعتؿ بـسبتفو إػ ظبد ادوفؽّ ،
وشؿحً ديوكتؽؿ ،ورضقتؿ ٕن تبؼقا ،وتؽؿؾقا معف اجلؾسي؟! َأٓ ـون إجدر بؽؿ أن تؼػقا
مـ َ
افش قخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ مـ كصوئح متعؾ ؼي
أزه ر) ً
( )2وهـو مقؿػٌ ؽر مؼ ف ُحي َسى ظذ ( َ
أيض و ،إذ تؽتَؿ ظذ مو شؿ َعف َ
ِ
ؾوخلر
خالف مو ـون يتق َؿع:
جوء ظذ
وراء ه
تقجى ظؾقف أن يـ ُؼ َؾ دـ
هبذه افػتـَي :مع أ َن إموك َي
ُ
َ
افعؾؿ ويصدَ ع بف حتَك وإن َ
َ
ُ
وافزـ ُي دم ظؾؿ إـوبر ،وهذا ادقؿػ يذـ رين بؿقؿػ ظع بـ حوج دَو خو َن َم ـ وراءه وتؽتَؿ ظذ مو شؿ َع ف مـ افشَ قخ
جتر أ واصسط ظذ افشقخ َأٓ يـؼ افتَسجقؾ.
إفبوين  :مـ ظؾؿ وكصوئح ،ومل يبؾ غفؿ إ َيوهو ،بؾ َ
( )2فق ذـر ظاد افرمحـ ظاد اخلوفؼ ،وظدكون ظرظقر ،وظاد افرمحـ ادغراوي وأمثوهلؿ فؽون فف وجف :أمو همٓء افثالثي ؾؾؿ يدخؾقا مع
افشقخغ ربقع وظاقد ذم مسوجالت وٓ ردود ظؾؿقي ـ ؾقام أظؾؿ ـ :ؾال أدري مو وجف إيرادهؿ هـو!!
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وؿػي واحدة ؾتطردوه مـ جمؾسؽؿ ،وتػضحقه َظ َؾـًو ،ببقون أو كحقه ،وأن تشؽقه إػ ؾضقؾي افشقخ
افعالمي ظبد ادحسـ افعبود ـ ش َؾؿف اهلل ـ ً
َ
بدٓ مـ أن تؽقن ـودقًّ ضقؾي هذه اددّ ة ادديدة ،ثؿ
تستقؼظ مـ شبوتؽ ،وتػتح ظقـقؽ ؾال ت رى أمومؽ إٓ هذا افعبد افضعقػ ظبد ادجقد ،ؾتصدر ؾقف
بقوكًو ،فتحػظ موء وجفؽش.
ِ
أظراض اف ُعؾامء ،وأكف ٓ
وهذا ـؾف م َـ آشتعراض افزائػ ،وإطفور اداوف َغي ذم اف َغ ْرة ظذ
شامع افطعـ ؾقفؿ ،و ُيريد أن ُيزايد ظؾقـَو وي ُؼقلَ « :أٓ ـون إجدر بؽؿ أن تؼػقا وؿػي واحدة
يتحؿؾ
َ
ؾتطردوه مـ جمؾسؽؿ ،وتػضحقه َظ َؾـًو ،ببقون أو كحقه.»...
مقشك وأخقف هورون ظؾقفام افسالم﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
واهللُ تعوػ يؼقل فـاقف َ

ؾػ معل ذم أن صـو َظ َي ِ
ؿقل
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [\ ،]pوأطـؽ ـ يو دـتقر ـ ٓ ختت ُ
ِ
وإٓكي اف َؼ ِ
ومع َ
قل ف ُف ؟
هلل بوفذهوب إفقف
أمر َُّهو ا ُ
ؾرظقن ٓ ُتقازهيو صـوظ ٌيَ :
ذفؽ َ
ٍ
َ
أيضو ـ مو و َؿع إلبراهقؿ ظؾقف
وإؿومي
حموورة و ُك ْصح
فؾحجي :ومث ُؾف ـ ً
ذفؽ َ
َ
ٕن ادؼو َم مؼو ُم َ
افسالمَ ،ؿول تعوػ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

وأؾحؿف.
مـ ادجؾِس وٓ تر َـف :بؾ حوج ُف
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ [\^] ،ؾؾؿ ي ُؼؿ َ
َ

ٌ
تورك فـُصحفؿ
وأكً
وس يو دـتقر أ َكؽ صديدُ اف َغ ْرة ظذ أظراض اف ُعؾامء،
َ
ؾال ُتقه ِؿ افـَ َ
وم ِ
ِ
تقجقفوهتؿ :ؾوصدُ ق اهلل يصدُ ُؿؽ...
فؿ ٌؾ ف
ُ
أؽر َق ذم اإلثورة وافتشغقى ،وج َعؾ ي ُؼقل« :أيـ ؽرتؽؿ؟! أيـ دؾوظؽؿ ظـ افشقخغ؟!
ثؿ َ
وأيـ اكتسوبؽؿ إػ افشقخغ؟! وأيـ؟! وأيـ؟! وأيـ؟!...ش.
افشقخ ربقعَ ،
ومهو َ
أن ادعـ َقغ بوٕمر ُ
وافشقخ ُظ َبقد
يو دـ ُتقر ـ هدَ اك اهلل ـ إكؽ
تعؾؿ يؼقـًو َ
ُ
ـ حػظفام اهلل ـَ ،ؿد بؾ َغ ُفام مو ؿقؾ ؾقفام ،ومل ت ُثر ظـدَ َُّهو ـؾ هذه إحوشقس ،ومل تتحرك ظـدَّهو ـؾ
َ
وفرشقفف ،ويـ َتكان
هذه ادشوظر افػقوضي افتل حترـً ظـدَ ك،
ّٕنام ظودون جؾقالن َ
وذفؽ َ
يغضبون هلل ُ
ٍ
ريوشي.
فؾحؼ وحدَ ه ،وٓ هيت ََامن ددح وٓ إضراء ،وٓ َ
يؽسثون فذ ٍّم وٓ إؽضوء :وٓ يبح َثون ظـ جمد وٓ َ
ُـً تعؼؾ ـ يو دـ ُتقر ـُ ،
ٕيؼـً أن إخقاكَؽ ُيؼدرون افش َ
قخغ
وحتس ُـ افظـ بنخقاكؽ،
َ
ؾؾق ـ َ
ِ
بحوج ٍي إػ َشامع
وفقسقا
َ
جيى ظؾقفؿ َ
ـ ربق ًعو وظاقدً ا حػظفام اهلل ـ وؿد ؿو ُمقا بام ُ
كحق َُّهو ذم حقـفُ ،
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تشغق َاوتِؽ و ُمزايدَ اتِؽ.
وخالصي مو اكتفقـَو
ؾؿً أن أهؿ مو ذم مقضقع هذه
اجلؾسي ،هق كتقجتُفو ُ
ــً مـص ًػو ف َع َ
وفق َ
َ
افر َ
جؾ مل ي ُعد شؾػ ًقو وٓ َأمؾ دم ظقدتِف َإٓ أن َ
يشوء اهلل ،بعد أن اشتَـػذكو مو دم ُو ْش ِعـو
إفقف ،وهق َ
أن َ
فـُصحف وتذـره.
بغ
مجقع مو و َؿع ؾقفو ِمـ تػوصقؾ،
ؾام يُضك فق
َ
َ
تقج َي ادتػؼ ظؾقفو َ
وظؾؿً هذه افـ َ
جفؾً َ
اجلؿقع!!
اخلصقمي يدؾ ُعؽ إػ ـؾ َ
واحلقم
هذا افؾجوج وافتطقيؾ ذم اف َؽالم،
فقج َؽ ذم مح َلة
ْ
ُ
فؽـ و َ
ٍ
حقل جزئق ٍ
َ
َػً إفقفو ذ ًظو وٓ ً
أبقً إٓ
وت
ظؼال :و َ
وأوصوِ ضرديي ٓ أ َثر هلو ذم احلؽؿ ،وٓ ُيؾت ُ
ِ
ِ
بؿؾخ ٍ
اجلؾسيَ ،
أت جر َأ ًة
ص ظـ
فذا دمر َ
َ
وكس َا َتـو إػ افؽذب ،وأكـو مل كُعؾ ِؿ ادشويخ وفق ُ
افتعـ ًَ ْ
وأؿسؿً ظذ َ
ذفؽ! :ؾوهلل حسق ُا َؽ!
واؿع ،وـذبتَـل
ؾـػقً مو هق
ورـاً مرـ ًاو صع ًاو،
ظظقؿ ًي،
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ظز افديـ خالصي ظـ مالبسوت تؾؽ
ؾً ذم افقجف اخلومس بعد أن ُش َ
حقٌ ُؿ َ
ؼً ؿقيل« :ذـر افشقخ ّ
يتؿ ذفؽ ،بؾ اشتـؽركو ظؾقؽؿ ظدم تؼديؿ
اجلؾسي ومو دار ؾقفو...ش« :ؾفذا ـذب ـ ّ
ورب افؽعبي ـ مل ّ
ظام دار بقـؽؿ :وإٓ دوذا ثور هذا اخلالف فق ــً صود ًؿو؟!ش.
تؼرير ّ
هذا جقا ُبف أمران:
رشخ ذم ذاـريت ،وزاد يؼقـل دو وجدتُف مؽتق ًبو ظـدي ذم أوراؿل
َأوهلام :أكو مو ذـر ُتف بـو ًء ظذ مو َ
اجلؾسي ،وؿد ذـر ُتف َ
حورضا ؽر ؽوئى ـام هق
ــً
فؽ ممر ًخو،
افتل هل بؿثوبي حمورض
وأكً َ
َ
َ
ً
ٌ
شاؼ َ
اجلؾسي ،ومسلف َي اصساط
حديٌ حقل
أذت إػ أكف جرى
فؽ آك ًػو وأن
ُمسج ٌؾ ظـدي ،وؿد َ
َ
َ
ؾؽقػ تُؼسؿ ُهـو برب افؽعاي أكف مل يتؿ َ
ذفؽ!!
ظدم حضقر ادشويخ إربعي:
َ
وثوكقفام :أن إمر ٓ يتعؾ ُؼ يب وٓ َ
قرا معـَو،
ؾفـوك بؼقي ادشويخ افذيـ ـو ُكقا ُ
ؾحسىُ ،
حض ً
بؽ ْ
مـفؿ :وادعصق ُم َمـ
رزؿقن ،ؾعذ َمـ أراد أن يس َت َ
بح ْؿد اهلل ـ أحقو ٌء ُي َ
ُ
اخلز أن يتاغ ُ
وهؿ ـ َ
قثؼ َ
ظصؿف اهلل.
َ
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ؿول« :ادطؾى افثوفٌ:
دم تقضقحوت وتعؾقؼوت ظذ بعض مو ورد دم بقون افتقضقحش.
أحؼ هبذا افقصػ.
ز َظؿ أين
صحـً بقوين بود َغوفطوت وافتؾاقس :وشـَرى َمـ ّ
ُ
افظـ بؽؿ
افظـ ـ شوحمؽ اهلل ـ وفقس أحدٌ أحسـ ّ
ؿول« :أوٓ :أكّؽ تتّفؿـل أخل تقؾقؼ بسقء ّ
مثؾـو :ؾؼد صزكو معؽؿ وظؾقؽؿ أـثر مـ ظؼ شـغ ،وــتؿ تديرون دار افػضقؾي ـقػام صئتؿ ،ومل
كزامحؽؿ ،ومل كـوزظؽؿ دم يشء مـ إدارهتو ،وؽرهو ٓ :ادقؿع ،وٓ ادجؾي (رؽؿ إخطوء افعؾؿقي
وادتؽررة ؾقفو ،وفطودو اشتـؽركوهو ظؾقؽؿ ،ومل تستجقبقا) ،وٓ ،وٓ ،وٓ :بؾ ــّو
وادـفجقي افؽثرة
ّ
وزورا ـ ضور ًبو ظرض
افظـ ـ ـذبو
كحرض ادجوفس دم مـوشبوت ،وكـكف :وافققم ترمقـل بسقء
ّ
ً
احلوئط ّ
ـؾ مو ـون بقــوش.
َأوٓ :أكو ٓ أُت ُؿؽ بسقء افظـ ،بؾ صـق ُعؽ وأحؽو ُمؽ ظؾقـَو وأؿقا ُفؽ ؾقـَو هل افتل ُتـودي
ِ
أحؾػ َ
ـؽرا ظذ مو اُتؿ َتـل بف مـ
ـقػ ُتػَّس يل أين
بلظذ
ُ
صقُتو أكؽ د ُء افظـ بـو ،وإٓ َ
فؽ ُم ً
زيورة ( ِ
َ
صـقع َمـ ُحيس ُـ افظـ!
إفصوق افتفؿي يب :ؾفؾ يو تُرى هذا
وأكً تلبك إٓ
ظاد ادوفؽ)َ ،
ُ
ؾؾقس فؽ ؾقف مزي ٌي ظذ ِ
زك معـَو وظؾقـَو أـ َثر ِمـ ِ
أمر
ظؼ ِشـغ،
ؽركُ ،
َ
ؾفق ٌ
ثوكقو :أمو ص ُ
وهق ِمـ ضاقعي اف َعؿؾ اجلامظل ،وفقٓ َ
َ
هذا افصز مو اشتؿر
صزكو
ُمتاو َدل ،ؾـح ُـ ً
ظؾقؽُ ،
أيضو َ
َ
مـ اجلؿقع
اجتام ُظـو ـؾ هذه اددة
ـثرا ،ؾوٕخطوء واهل َػقات تصدُ ر َ
خرا ً
وبورك اهللُ ؾقف ،وج َعؾ ؾقف ً
ى
ـون ،فؽـ إمر ادتقؼـ أن
وٓ يس َؾ ُؿ مـفو أحدٌ ـوئـًو َمـ َ
س ورمح ٌي ،فؽـف يتطؾ ُ
َ
آجتامع ؿق ٌة وش ٌ
ـثرا ،ؾوهلل ت َعوػ ي ُؼقل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [.]23 :u
ص ً
زا ً
قاؾؼ
ى أكَف ُي ُ
كحس ُ
ثوف ًثوَ :أمو إدارتُـو فدَ ار اف َػضقؾي ،ؾؾؿ تؽُـ ـق َػام صئـَو ،وإكَام كجتفدُ دم إدارهتو بام َ
َ
حصؾ ب َػضؾ اهلل ومـَتف.
افؼع
يضؿـ هلو آشتؿرار وافب َؼوء وافـَجوح ،وهق مو َ
واحلؽؿي وافتَع ُّؼؾ بام َ
َ
ٍ
َ
بعض
ؾعؾً
رء ِمـ إدارُتو :ؾؾقتَؽ
وأمو ظد ُم مزامحتؽ وأكؽ مل ُتـوزظـو ذم
َ
فتحؿؾ معـَو َ
ِ
وكصرا ،وـؿ َ
َ
ـون ُيسعدُ كو َ
ذفؽ فق حتؼؼ :فؽـَؽ فألشػ َ
ــً أـثر
وتؽقن فـو ُمعقـًو
افعىء،
افشديد َ
ً
ادشويخ تغ ُّق ًبو ظـ آجتامظوت افدَ ور َييً ،
دائام معـو ،وؽوف ًبو مو
ؾضال ظـ أن ُيطؿع ؾقؽ أن َ
تعؿؾ ظؿال ً
َ
بغ َ
افشبوب!
طفرك ٓ ،بخالؾوت مـفج َقي ـام
ــً تتع َؾؾ بآٓم
َ
تزظؿف أن َ
ُ
وادتؽررة ؾقفو ،وفطودو
راب ًعو :أمو ؿق ُفؽ ظـ ادجؾي« :رؽؿ إخطوء افعؾؿقي وادـفجقي افؽثرة
ّ
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اشتـؽركوهو ظؾقؽؿ ،ومل تستجقبقا ،وٓ ،وٓ ،وٓ.»...
ؾل ُؿقل :فق َتؽ تـزي ـ أهيو افدـتقر ـ وتت َػرغ فتُخرج فـو ِ
افؽثرة
هذه إخطوء افعؾؿقي وادـفجقي
َ
َ
ـؽر َُتو ظؾقـَو ومل كستَجى َ
فؽ!!
وادتؽررة!! وافتل ضودو اش َت ْ

ِ
احلؼر ،وحتؼر اف َعظقؿ ،وؿد
مـ افتَفقيؾ وافتَفققٍ ا َفذي رـبتَف دم هذه افػتـَيِ ،مـ تعظقؿ
هذا َ
ِ
رت َ
صق ًرا ؾق ُتقؽراؾ َقي دـورات مسوجد أو
ـر َ
هذا افؽالم دم أجقبتؽ افقاتسوب َقي ،ومل ُتقرد م َعف شقى َ
َ
ِ
وكحقهو.
ؿبوب أو ِرشاع بوخرة ،أو هقائل ٓفتؼوط إؿامر افصـوظ َقي،
ادؼصق َدة ب َؼ َ
قفؽ «إخطوء افعؾؿ َقي وادـفج َقي افؽثرة
وأكو ٓ أطـ أن هذه افص َقر هل
ُ
َ
وادتؽررة»ٕ :كف إذا اظت َؼدْ ت َ
إحلوق هذه
فقسً ظذ مو ُيرامٕ :ن
هذا ؾقعـل أن حوشي افـؼد ظـدَ ك َ
ِ
بودؼوٓت ٓ يزيد َظـ ـقكف صؽؾ ًّقو ومػفق ًمو أمرهو ظـد اف َؼورئ ،ؾال أتصقر أحدً ا مـ يؼر ُأ
افص َقر
ادجؾي ذم م َؼول َ
َاس ظؾقف إمر أو
حقل افؼاقريي ـ مثال ـ
َ
ويقضع بجـاف ُصقر ٌة ف َُضيح أو ُؿاي ؾقؾت ُ
يػف ُؿ صق ًئو ؽر افذي ُؿصد م َـ اد َؼول.
ُيػتَـ هبو أو َ
ومع َ
هذا كل َم ُؾ أن ُت اغ فـو هذه إخطوء افعؾؿقي وادـفجقي افؽثرة وادتؽررة !! ،فـصح َحفو
فؽ م َـ افشوـريـ :وإٓ شقصدُ ُق َ
وكعتَذر فؼرائـو افؽرام ،وكؽق َن َ
ؾقؽ ادثَ ؾ افؼوئؾ« :كس َؿ ُع
بؽ أن تػ َع ؾ َ
إو ػ َ
ُى معـَو ذم ادجؾي ـام
ذفؽ يق َم َ
ــً تؽت ُ
ج ْع َج َع ًي وٓ كرى ضحقـًو» ،و َؿد ـو َن ْ
واجى افديوكي!
ُي ؿؾقف
ُ
وتكؾوتؽؿ ،وجموفسؽؿ ،وتزـقوتؽؿ ،وصقتقوتؽؿ ،هل مـ
إن أؿقافؽؿ ،وأؾعوفؽؿ،
ؿولّ « :
ّ
تػّس يل شبى إظراض أـثر افسؾػقغ
صفدت ظؾقؽؿ :حتك بوتً ٓ ختػك فؾعقون :وإٓ هؾ يؿؽـ أن ّ
ظـؽؿ بعد هذا اخلالف ،وكػضقا أيدهيؿ مـؽؿ حتك خؾً جموفسؽؿ؟! وذفؽ دو رأوه مـؽؿ،
وظؾؿقه ،وصوه دوه :مـ مصوحبي ادخوفػغ ،وتزـقتؽؿ هلؿ ،وافدؾوع ظـفؿ ،وآجتامع هبؿ ظذ
مقائد افذبوئح وووو :ؾفؿ مـ ّاختذوا مقؿ ًػو مـؽؿ ،ورأوا أظامفؽؿ ّ
تؽذب أؿقافؽؿّ :أمو كحـ ؾنػ حدّ
افسوظي مل كطعـ ؾقؽؿ ضعـًو رصحيو ،بؾ إذا شئؾـو ظـ حضقر جموفسؽؿ ؾغوفبو مو كؾتزم افصؿً :خالؾو
وزوراش.
دو تزظؿف ـذبو
ً
أصؾحؽ اهلل ـ أن اإلمجول ٓ يص ُؾح ذم مثؾ هذا ادؼوم ،وٓبد مـ ذـر
َأوٓ :اظؾؿ يو دـتقر ـ
َ
ِ
أصحوهبو ،مع
مـسقب ًي إػ
افتػصقؾَ ،
ؾلكً ُم ٌ
طوفى بذـر هذه إؿقال وإؾعول وافتكؾوت وؽرهوُ ،
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إثاوت صحي كساتِفو إػ ـؾ واحد ،ف ُقـ َظر ذم ـؾ َ
ذفؽ هؾ ُهق ممثر ذم ظدافي َمـ تطع ُـ ؾقفؿ ،أم هل
دظووى حت َتوج إػ بقـوت وبراهغ.
جمرد َ
َ
َ
إوػ َ
مػصؾ ًي
فؽتبً ـتوبوت
شبقؾ أهؾ افعؾؿ واجلو َدة،
ــً شوفؽًو
َ
بؽ فق َ
بوشؿؽ َ
وـون ْ
ُ
َ
ضعـً دم
وحموضات َمـ
وخ َطى
حج ٌٍ
َ
ودٓئؾ ظذ دظوويؽ مـؼقف ًي مـ م َؼوٓت و ُـ ُتى ُ
ؾقفو َ
ِ
ِ
مـفجفؿ َ
يشء ِمـ َ
ذفؽ،
وحذ َ
رت ُ
افرد ظذ ادخوفػ ،فؽـ مل ُ
مـفؿ ،ـام هل ضري َؼ ُي ظؾامئـو دم َ
حيصؾ ٌ
ِ
حسوبف ذم تقيس ؿوئال:
وم َـ ادضح َؽوت اداؽ َقوت أن أحدَ ُهؿ ض َؾى مـ ( َ
أزهر) ظذ َ
أمرا واحدً ا ووحقدً ا صقخَ ـو افؽريؿ :مو هل ادسوئؾ ادـفجقي افتل خوفػ ؾقفو ادشويخ؟
«
ُ
كطؾى ً
ومو إد َفي ظذ َأّنؿ خوف ُػقا ؾقفو؟ ...ؾعـدمو تظفر وتقضح وتبغ وٓ يستجقى افبعض ،ؾفـوك
يسؿقن بوفصعوؾؼي وادخذفغ وادؿقعغ وووووو».
(أزهر) ؿوئال« :شلبقـُفو ـ إن صوء اهلل ـ بعد مـوصحتِـو هلؿ ،كسلل اهلل أن يصؾِ َحـو مجقعو».
ؾلجوبف َ
ِ
ِ
ِ
ثؿ اش َت ِدل :يعـل تؼق ُم ُّ
افسؾػقغ دم
ـؾ هذه احلؿؾي إلشؼوط خرة مشويخ َ
أي ظذ ضري َؼي اظتؼدْ َ
بٌ ِ
اجلزائر وإد َف ُي مل ت َُبغ بعدُ  ،و َأّنو ش َتليت كسقئ ًي !! إكَف اف َع ُ
هلل دم
وادـفجل يو مج َعي :ؾوتَؼقا ا َ
افعؾؿل
َ
افسؾػ َقي!!..
افدَ ظقة َ

هذا آضطراب ِ
تس َ
ذـر َك َ
ثوكقو :مـ آثور َ
قق أدف ًي ظذ
افعؾؿل
َ
هلذا افؽالم ،ؾادَ َل أن ُ
وادـفجل ُ
ِ
فقس دفقال ظذ ادطؾقب ،وٓ أمور ًة ظذ معرؾي
أحؽومؽ اجلوئرة ظذ إخقاكؽُ ،رحً تس َتدل بلمر َ
تػّس يل شبى إظراض أـثر افسؾػقغ ظـؽؿ بعد هذا
احلؼ وافصقاب ،ؾ ُؼ َ
ؾً« :وإٓ هؾ يؿؽـ أن ّ
اخلالف ،وكػضقا أيدهيؿ مـؽؿ حتك خؾً جموفسؽؿ؟!.»...
حيو
ـثر م َـ افشاوب مـ ادشويخ افذيـ
َ
ضعـً ؾقفؿٕ :هنؿ شؿ ُعقا مـؽ دمر ً
ك َعؿ ف َؼد ك َػر ٌ
ؿؾقهبؿ
صدورهؿ،
رت
َ
ؾلو َؽ َ
حيو ،وأصقو ًء ؾظقع ًي تؼدَ ُح ذم افديـ وافعدافيْ ،
صديدً ا وضعـًو س ً
ومألت َ
َ
أن مث َؾ َ
بؽ افظـ ،ويث ُؼقن َ
وزظزظً ثؼتَفؿ ؾقفؿٕ :هنؿ ُحيسـقن َ
ؽ
بؽ ،وٓ
غضو،
َ
حـ ًؼو و ُب ً
يتصقرون َ
َ
اؽسارهؿ َ
زظؿً أول إمر أن
بؽ دو
حجي ،وزا َد
َ
يؼدُ ُم ظذ أمر خطر وظظقؿ مـ ؽر دفقؾ وٓ َ
ُ
ؽشوو َة هذا
افشقخ ربق ًعو َؿرأ أو ُؿرئً ظؾقف أورا ُؿؽ وصححفو وأيدهو :فؽـ ثِؼ ـ يو دـ ُتقر ـ أن
َ
ؽاور افػتـي و ُي ُ
درك َمـ
ظغ ،وش َق َ
ـجع ُ
وش َتـ َؼشع ظـ إ ُ
آؽسار فـ تَدو َم ـ بنذن اهلل ـ ضقيالَ ،
اكطؾً ظؾقف ُصافتُؽ ،ويع َؾؿ أن ـال َمؽ َ
وافزهون ،وأك َ
بتؿسحؽ
َ
َؽ خدظتَفؿ ُّ
ـون ظور ًيو م َـ احلجي ُ
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ٍ
حمؿد بـ هودي اددخع ـ هدا ُه اهلل ـ ا َفذي
بوف ُعؾامء ،ومل تظػر دم حؼق َؼي إمر شقى بتليقد َ
مـ افدُّ ـتقر َ
افتؼقتُؿ م َعف دم َحربِؽؿ َ
وـتى تزـق ًي فؽؿ بخط يده :وأمو َمـ ُهؿ
ؾـورصـُؿ
افسؾػقغ،
َ
افشعقاء ظذ َ
َ
ِ
ٍ
دؼوظؽ
تزـقي مـفام
وأـز مـف ـوفشقخ ربقع وافشقخ ُظاقد ـ حػظفام اهلل ـ ؾؾؿ تُػؾِح ذم ك ْقؾ
أجؾ َ
ِ
تـجح ذم خمودظتِفام.
اخلوس ،ومل َ
تزظؿ ـ ،وك ُػ ِ
ِ
قرهؿ
ؾرحً
ــً
َ
ؾلكً إن َ
َ
افسؾػقغ ظـ مشويخ اإلصالح ـ ـام ُ
بنظراض أـثر َ

ِ
ِ
يؽقن جزاؤك أن ُي ِ
عر َض َ
جموفسفؿ ،أٓ َ
مـ اجلؾقس م َعؽ،
ختشك أن
ِمـ
ُ
ظـؽ اف ُعؾامء افؽ َبور ،ويـػروا َ
ِ
ِ
و ُيـ ّػروا مـ اجلؾقس َ
فؿ تق َفـو
اجلزاء ِمـ
ؾنن
إفقؽَ ،
جـس اف َعؿؾ ،واهللُ ُيعوم ُؾؽ بـَؼقض ؿصدك :ؾوف َؾ َ
َ
برمحتِؽ.
ثؿ إكف مـ ِ
ادمشػ جدًّ ا أن ُت ِ
قرد ظع مثؾ َ
يعرف بوفرجول
احلؼ ٓ
هذا افؽالم،
ُ
َ
أن َ
تعؾؿ َ
َ
وأكً ُ
ضعـً ؾقفؿ:
ؾً ـ اكػضقا ظـ ادشويخ افذيـ
َ
ؾفى أن أـثر افسؾػقغ ـ ـام ُؿ َ
تٍ ظؾقف بوفؽثرةَ ،
وٓ ُحي ُّ
ِ
ؾفؾ َ
تعؾؿ أن م َـ إكاقوء ـ ظؾقفؿ افصالة
وأكً
ؼقؿقن؟
َ
ُ
هذا يعـل أكـو ُماطؾقن وظذ َؽر احلؼ ُم ُ
وفقس معف أحدٌ  ،أي أن افـوس ـؾفؿ ك َػروا مـف ومل ُيصدؿف أحدٌ  :و َؿد
وافسالم ـ َمـ يليت يقم افؼقو َمي
َ
جيؾس
ؿديام ذم اإلموم اف ُاخوري ورموه بادظي افؾػظ ،ؾوكػض ظـف افـوس ومل ي ُعد ُ
تؽؾؿ اإلمو ُم افذهع ً
ِ
خرج مـفو
تؾؿقذه افقذم مسؾؿ بـ احلجوج افـقسوبقري ،ثؿ
ياؼ معف ذم كقسوبقر ؽر
إفقف أحدٌ  ،ومل َ
َ
وخموفػ فؾحؼ !؟
جمروح
ؾفؿ أحدٌ أن اف ُاخوري
ٌ
َ
ٌ
وموت رمحف اهلل وحقدً ا بعقدً ا بضقاحل ُبخورى :ؾفؾ َ
ؾوك َتبف ـ يو دـ ُتقر ـ وٓ تدَ ع اهلقى يسق ُؿ َ
افصحقحي.
ؽ إػ تضققع معوير احلؼ َ
ثوف ًثو :ـ وهل ثوفثي إثوذم ـ :ؿقفؽّ « :أمو كحـ ؾنػ حدّ افسوظي مل كطعـ ؾقؽؿ ضعـًو رصحيو ،بؾ
وزوراش.
إذا شئؾـو ظـ حضقر جموفسؽؿ ؾغوفبو مو كؾتزم افصؿً :خالؾو دو تزظؿف ـذبو
ً
حُض
ـذب
سيح يشفدُ ظؾقف ـؾ َمـ َ
ٌ
أمو هذه :ؾحؽويتُفو تُغـل ظـ افرد ظؾقفو ـ ـام ُيؼول ـ :وهل ٌ
جؾسوتؽ ذم حقؽ وذم ؽره ،وهلذا اش َتغربقا هذه اجلؿؾ َي َ
مـؽ أصد آشتغراب ،وتعجاقا مـفو أصد
َ
ِ
افعجى ،وـوكً شااو ذم تقبي ِ
ورجقظفؿ ظـ تصديؼ محوؿوتِؽ :فؽـ ٓ ُأراه إٓ
بعضفؿ ظـ ؽػؾتِفؿ،
ً
َ
ِ
َ
وهبتوكًوُ ،
َ
أكً
شفؾ
رمقً بف
قً بام
مرارا ،ؾفو َ
َ
أكؽ ُبؾ َ
حقٌ إكف ـام ُ
رمل ؽرك بوفؽذب ً
ظؾقؽ ُ
ؽرك ُط ًؾام ُ
ٍ
هنوراُ ،
كسلل اهلل افسس وافعوؾقي :ضا ًعو إٓ إذا صور فؽؾؿي «اف َطعـ» معـًك
مؽشقِ
ت َؼ ُع ذم ـذب
جفورا ً
ً
أمر َ
آخر ،ـحؽويي افطعقن ذم بقون افشقخ ظز افديـ.
تعورِ ظؾقف ظـد افـوس :ؾفذا ٌ
ظـدك ُيتؾػ ظـ ا ُد َ
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ِ
ػفؿ َ
مـفو!
ظـؽ ـال ُمؽ و ُمرا ُدك َ
ؾؾق َتؽ تقضح فؾـوس معـك ـؾؿي «ضعـ» ذم ؿومقشؽ حتك ُي َ
وخزظاالتؽ أو ٍ
ِ
فؽ أو دـ َ
كؼد َ
َ
معؽ
ؾسودك
أصقات ذم هذه افػتـي تسؿل ـؾ ر ٍّد ظذ
ؾ َؼد ظؾً
ٌ
ؾؽري جديد.
إرهوب
بحؼ
ضعـًو :إكف ٍّ
ٌّ
ٌ
يتحؿؾفو صوحى افبقون ،إٓ إن ؿصد افشقخ مجعي مماخذة
ؿول« :ثوفثو :ؿقفؽ...« :ؾؽقػ
ّ
افشقخ افبخوري ـ أيضو ـ ظذ ضعـف دم افسؾػقغ» .وبقوكف مـ وجفغ:
أن آشتدٓل بوفـصقص وآشتشفود هبو يؼتيض اإلؿرار هبو :وإٓ مو افػوئدة مـ
أحدمهوّ :
ذفؽ؟!
أن ـالمؽ هذا يؼتيض افتحريش ،وإيغور افصدور :وفقس هذا مـ صقؿ ضوفى ظؾؿ
افثوينّ :
ً
ؾضال ظـ دا ٍع يـتسى إػ افسـّي :بؾ فق ـون افتحريش خؾؼل فؽـً أوػ بف هـو دو أظؾؿف ظـؽؿش.
أن آشتدٓل بوفـصقص وآشتشفود هبو يؼتيض اإلؿرار هبو :وإٓ مو افػوئدة مـ
َأوٓ :ؿق ُفؽّ « :
ذفؽ؟!».
كعؿ صحقح ،وهذا يمـد مو ُؿؾتُف َ
فؽ مـ أكَؽ ُتماخذ َ
قخ افعومل َ ظبدَ اهلل اف ُبخوري ـ حػظف
افش َ
أيضوَ :
وأكً أكؽرتَف
وأؿره،
اهلل ـ ً
َ
ؾوفش ُ
قخ ظ ُّز افديـ اشتَشفد بوفؽَالم ظذ ُمراد صوحبف ،وواؾ َؼف ظؾقف َ
فؽ ِمـ َ
مػر َ
هذا.
ُـؽره ظذ صوحبف َ
إول وٓ َ
ظؾقف وظوتبتَف ،مو يعـل أكَؽ ت ُ
افصدور...ش.
ثوكقو :ؿقفؽ« :أن ـالمؽ يؼتيض افتَحريش ،وإيغور ُّ
وجللت إػ
ظجزت،
أكً ،فؽــل
أحااً أن
مل ي ُؽـ ؿصدي هذا أبدً ا :بؾ
ُ
ُ
أؾفؿ مو ؾفؿتَف َ
ُ
َ
تؾؽ افعاورات ،ورد ِ
ِ
تػؽقؽ َ
ـقػ شتتعو َمؾ م َعفو ،هؾ تا َؼك ُمصؿ ًام ظذ
بعضفو إػ
أصحوهبو ٕرى َ

ِ ِ
وهق مو مل
ـقهنو ضعقكًو ذم افسؾػقغ أم أكؽ َ
وشقء ؾفؿؽ؟ ُ
شتس َ
اجع ظـ ذفؽ ،وتُعؾ ُـ ظـ خطئ َؽ ُ
أمقر
فؿ،
ـقػ
حمرا َ
َ
وبـقً ظؾقف مقؿ ًػو ترتى ظؾقف ٌ
هجؿ ظؾقؽ هذا اف َػ ُ
َ
ُجتى ظـف ُهـو ،وياؼك ً
أمرا ً
وخقؿ ٌي!!
ظظقؿي ومػوشد
َ
ثوف ًثو :ؿقفؽ« :بؾ فق ـون افتحريش خؾؼل فؽـً أوػ بف هـو دو أظؾؿف ظـؽؿش.
ِ
ً
افسؾػقغ،
وهذه احلؿؾ ُي ا َفتل صـَعً هبو ظذ إخقاكؽ ،أفقسً
حتريشو بقـَفؿ َ
وبغ إخقاّنؿ َ
َ ِ
بعضفؿ
إصحوب،
ػرق
ؾقب ،وظودى اإلخق ُة ُ
وختوصؿ إح َبي ،وتشتًَ اف ُؼ ُ
َ
ُ
وـون مـ آثورهو أن ت َ
كػقً ظـ ِ
كػسؽ خ ُؾ َؼ
أن هذا ٓ ُيعدُّ مـ معوين افتَحريش ظـدك! وهلذا مبورش ًة بعد أن
ً
َ
بعضو :أم َ
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حً حترش بقـَـو وبغ َ
فؾعجى!!
افتَحريش ُر َ
افشقخ ظبد اهلل اف ُبخوري :يو َ
ً
ؾنين مل
احسامو فعؾامئـو ،وتقؿرا هلؿ ،وأحسـ
ؿقفؽ« :أوهلو :إكّـو ـ واهلل ـ ٕصدّ
تعومال مـؽّ ،
ً
أكؼطع ظـ زيورة ادشويخ ٓشقام صقخـو ووافدكو افشقخ ربقع ـ صػوه اهلل وظػوه ـ مـذ أن وضئً ؿدموي
بالد احلرمغ دم احلٍ أو افعؿرة ،وذفؽ أـثر مـ ثالثغ شـي :بخالف مو أكتؿ ظؾقف ،افذيـ اكؼطعتؿ
ظـ زيورهتؿ مـذ مدّ ة ،ودو وؿع اخلالف تذـّرتؿ أن فؽؿ مشويخ يـبغل مراجعتفؿ ،ؾفرظتؿ إفقفؿ:
وهذه بشفودة افشقخ ظبد اهلل افبخوري حقٌ ؿولّ :إين مل أر اجلامظي مـذ أـثر مـ شـتغ.
ّأمو دم اخلػوء ؾلمر آخر :ؾؼد ؿول بعض مـؽؿ« :افشقخ ربقع ٓ أخدمف» :وؿول آخر« :فقس ّ
ـؾ
جرح يليت مـ افشقخ ربقع كؼبؾف»...
احسامو فعؾامئـو،
ؾً فؽ آك ًػو :إن افاالء ُمقـ ٌَؾ بودـطؼ :ؾقو َمـ تدظل أكؽ «أصدّ
َأوُٓ :ؿ ُ
ً
ً
تعومال مـل» ،دوذا مل تُعؾؼ ظذ صقتقوت افشقخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ إخرة افتل
وتقؿرا هلؿ ،وأحسـ
ِ
تؾجل إػ أجقبي
اوب إػ ـقػقي افتعومؾ م َعفو ٓ ،أن َ
مل تلت مقاؾؼ ًي هلقاك ،أو ظذ إؿؾ أن تقج ُف افش َ
مطوضقي شقوشقيُ ،
حقٌ دو تُسلل ظـ وصقي افشقخ ربقعُ ،حتق ُؾفؿ ظذ وصقي افشقخ ؾرـقس!!
وأكً كوئى ادؼِ افعوم؟
ودوذا مل تتدخؾ دو ُش ِحاً صقتقوتُف مـ مـتدى (افتَصػقي َ
وافسبقي) َ
ٍ
ظؾقؽ ـ يو دـتقر ـ أن تسر ظذ ٍّ
َ
واحد :ؿول وـقع
خط
يػرضون
إن أموك َي افعؾؿ
وادـفٍ افسؾػل َ
َ
وأهؾ إهق ِ
أهؾ افعؾ ِؿ يؽ ُت ُبقن مو َُهلؿ ومو ِ
َ
إن َ
قن َإٓ مو َُهلؿ»(.)1
ظؾقفؿ،
اء ٓ يؽ ُت ُب َ
ابـ اجلراح َ « ::
َ
ثوك ًقو :أمو ـق ُكؽ مل تـ َؼطع ظـ زيورة افشقخ مـ ثالثغ شـ ًيَ :
ؾفذا يدل ظذ أمقر:
ِ
ِ
هبذا اإلموم اهلامم ،وظذ معر َؾي ـارة ِ
إول :أكؽ ظذ صؾي وثق َؼي َ
وجفوده ،ؾال
وصدؿف
بعؾؿف
َ
تؼػ هذه ادرة مـ ك ِ
ُصحف هذا ادقؿػ ؽر ادؼِ!!
ـقػ
كػسؽ ،أن َ
أدري َ
َ
شؿحً ُ
ِ
زيورة افعومل ،أو رؤيتِف واف ُؼرب مـ ُف ،وإكَام افعز ُة دم
فقسً بؽثرة
واف َثوينَ :
تعؾؿ َ
أن افعز َة َ
أكً ُ
بعؾؿ افعومل وش ِ
آكتػوع ِ
ِ
ٍ
أكوس
مـفجف وفزُوم أدبف ،وظـدَ ك كامذج ـثرة ذم اف َؼديؿ واحلديٌ مـ
ؾقك
ُ
ً
رؤوس ادع َتزفي
بعضفؿ يتؿسح بوف ُعؾامء فتَؿرير أهقائف ،ؾنن
جوفسقا اف ُعؾامء
ضقيال ومل يـتَػعقا هبؿ :و ُ
َ
ِ
احلسـ اف َاكي .:
ؾسوء َ
ـو ُكقا مـ ُج َ
فؼل أبق ُظ َاقد افؼوشؿ بـ شالم  :اإلمو َم أمحد  ،:ؿول ف ُف« :يو أبو َظ ْبد اهلل !
وأزيدُ َك ؾوئد ًة دو َ
(« )1ذم افؽالم وأهؾفش فؾفروي برؿؿ (.)346
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ـؾ يقم :ؾ َؼول ـ أي اإلمو ُم أمحد ـ ٓ :ت ُؼؾ َ
ؽ َ
حؼ ٕتق ُت َ
ــً َ
ؾنن يل
فق ُ
آتقؽ َظ َذ حؼ مو تس َت ُّ
ذاكَ :
مر ًة أكو أو َث ُؼ دم مق َد ِهتؿ م َـ أف َؼك َ
ـؾ يقم»(.)1
إخقا ًكو مو أف َؼ ُ
وهؿ دم ـؾ شـي َإٓ َ
ُ
ظؾؿقا
تزورهؿ ِمـ ثالثغ شـ ًي مل ُحيوبقك ،ومل ُجيومؾقك:
واف َثوفٌ :إن اف ُعؾامء افذيـ
حقٌ دو ُ
ُ
ِ
َ
إخقاكؽ،
اجلوئرة ظذ
فسً حم ًّؼو ذم محؾتِؽ
وؾفؿقا مالبسوتِف ،أدر ُـقا أكؽ
حؼقؼ َي اخلالِ افقاؿع
َ
ُ
بوضؾؽ ،جوء جقاهبؿ سحيو وكُصحفؿ واضحو ظذ مؼ َته ِ
وأكؽ ُماطِ ٌؾ وٓ َ
َ
افعؾؿ
دفقؾ ظذ
ً
ُ
ً
ُ
وآظتسوِ :وهذا مو يزيدُ ادرء و ُثق ًؿو ِ
ِ
بعؾؿفؿ
واإلكصوِ ٓ ،ظذ مو ُيؿؾقف اجلفؾ واهلقى
وافؼع
ُ
َ
ِ
ِ
ؾوؾفؿ َ
هذا يو مج َعي!!
وورظفؿ وأموكتفؿَ :
ثوف ًثو :ؿقفؽ« :بخالف مو أكتؿ ظؾقف ،افذيـ اكؼطعتؿ ظـ زيورهتؿ مـذ مدّ ة ،ودو وؿع اخلالف
تذـّرتؿ أن فؽؿ مشويخ يـبغل مراجعتفؿ ،ؾفرظتؿ إفقفؿ..ش.
أوٓ :أجزم أن َ
زك أكف ذم رمضون افػوئً ()1438
هذا م َـ افؽذب افكيح :ويؽػل أن ُأخ َ
ُـً برؾ َؼي افش َ
قخ ربق ًعوَ ،
ُرت َ
قخ ْغ :رضو
وافش َ
افش َ
ز ُ
قخ ظبد ادحسـ افع َبود ـ حػظفام اهلل ـ ،وـ ُ
بقصومي ،وكجقى جؾقاح.

ِ
اخلالف و ِ
كزول
اإلكؽور ظؾقـو دم مراج َعي مشويخ افعؾؿ واف َػزع إفقفؿ ظـد ُضروء
إن هذا
ثوكقوَ :
َ
ِ
مـفجؽ ً
ادؾامت ٌ
َعقى ظؾقـو رجق َظـو إػ
أن دم
دفقؾ ظذ َ
ـبرا ـ يو دـتُقر ـ ،إذ م َـ ادس َت ْف َجـ أن ت َ
خؾال ً
َ
أهؾ ِ
افعؾؿ ادعروؾغ بسال َمي ادـفٍ وصحي ادعت َؼد ،واهللُ ـ جؾ وظال ـ ي ُؼقل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [`:
أيضو﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [\.]l
 ،]83ويؼقل اهلل ً
وظؾقف :ؾفذه ز َف ٌي َ
فً ؾقفو بوحلرـقغ ،و َؿد تب َعؽ ظذ ت ْعقركو
مـؽ ظظقؿ ٌي ،وشؼط ٌي ؾظقع ٌي ،تش َب َ
هبو ُ
وشــً شـَ ًي
رش،
تؽقن ؿد
وافسبقي) :ؾن َيوك أن
بعض إؽامر مَـ يؽتُى دم (افتَصػقي َ
َ
َ
َ
ؾتحً َ
بوب ٍّ
شقئ ًي ؿد يؾح ُؼؽ ُ
ؾػل بوفؽؾ َقي.
ّٕنو مؼقف ٌي هتد ُم
َ
وبوهلو أبدَ افدَ هرَ :
افس َ
ادـفٍ َ
بعضفؿ إيرا ًدا ؾق ُؼقل :هو ُهق َ
ؾؾؿ مل
* إيرادَ :ؿد يقرد ظؾقـَو ُ
افشقخ ؾرـقس بغ طفراكقؽؿَ ،
تُراج ُعقه أو مل ترجعقا إفقف؟

ؾرـقشو َؿد رؾض أن جي َتؿع بـو بعد اشتؼوفتِف! ،و َؿد راشؾـوه ُ
وجقاب َ
مـذ أـثر
ذفؽ :أن افشقخ
ُ
ً

(« )1ضاؼوت احلـوبؾيش (.)259/1
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ِ
ِ
ٕجؾ ظ ْؼ ِد
صفر ْيـ بخطوب ممرخ بققم اخلؿقس  1439/4/11ادقاؾؼ فـ:2317/12/28
مـ َ
مقؿػ ادميد حلؿؾي افدـتقر
وؿػ ـ وفألشػ ـ
اجتامع ؾؾؿ ُجياـَو ٓ ،شؾ ًاو وٓ إجيو ًبو :ثؿ إن افشقخ
َ
َ
ِ
تعسؾقا بام
وهقَ :أٓ
كجتؿع بؽؿ إن ضؿعتُؿ دم آجتامع حتَك َ
مج َعي وواؾؼ ظذ ذضف فالجتامعُ ،
َ
ذفؽ ُ
ذفؽ :ثؿ مع َ
وتتزؤوا مـفو وتؽتُبقا بقو ًكو دم َ
يؼقل افشقخ ؾرـقس ذم بعض
ُسى إفقؽؿ مـ ُهتؿ
ك َ
َ
ِ
أزهر) إخرة كؼؾ ظـ افشقخ ؾرـقس
جموفسف« :ح َتك وإن ـ َتبقا ؾقؽ ُتبقن مراوؽ ًي»! :وذم صقتقي ( َ
ِ
ُ
صدق كقوتـو ذم افصؾح :واهلل ادس َتعون.
شؽقؽ ذم
وهق افت
ـ مو مل يس َتلذكف ذم إخرا ِجف ـ ُ
حمؿد بـ هودي! َ
جيؾسقا مع
ومـ معف َأٓ ُ
فؾشقخ ؾرـقس َ
ثؿ ظؾؿـَو يؼقـًو َأّنو وص َق ُي افدُّ ـتقر َ
َ
إخقاّنؿ أبدً ا.
َ
َ
ؿقفؽ« :ا َفذيـ ذه ُبقا إػ اف ُعؿرة ورج ُعقا بخُ َػل ُحـغ
أجقبتؽ افقاتسوبقي
ثوف ًثو :جوء ذم بعض
هلل فـو أداء ِ
مـوشؽ
كحـ رجعـو بخػل ُحـغ وؿد يَّس ا ُ
ظز افديـ وظبد اخلوفؼ وتقؾقؼ» ،ؾنن ــو
ُ
ظؾؿفؿ و ُك ِ
افعؿرة ،وذؾـو بؾ َؼوء افعؾامء واشتػدْ كَو مـ ِ
أكً يو دـتقر!؟ وبامذا
صحفؿ :ؾبامذا
رجعً َ
َ
ُ
ُ
رجع صوح ُبؽ!؟
َ
ؿقفؽّ « :أمو دم اخلػوء ؾلمر آخر :ؾؼد ؿول بعض مـؽؿ« :افشقخ ربقع ٓ أخدمف»( :)1وؿول آخر:
«فقس ّ
ـؾ جرح يليت مـ افشقخ ربقع كؼبؾف»ش.
ِ
بؽالمؽ َ
واؾرا مـ هذا افؽالمَ ،إمو بؾسون
أكو ٓ أدري َمـ تؼصد
هذا :فؽـ أرى َ
أن فؽ كصق ًبو ً
َ
َ
ختتؾػ ظـف:
لكً مث ُؾف ٓ
ؾؿـ
ؿوفؽ أو بؾسون
ُ
كؼؾً ظـف أكف يؼقل« :فقس ـ ُّؾ جرح  ،»..ؾ َ
َ
حوفؽَ ،
فقس ُّ
مـ َ
ـقػ تُػَّس مقؿ َػؽ هذه إيوم ِمـ
افشقخ ربقع كؼب ُؾف» :وإٓ َ
ـؾ تعديؾ يليت َ
ٕكؽ ت ُؼقلَ « :
ِ
افػوض َؾغ خوفد محقدة وحمؿد مرابط ،ومو ذـره َ
افشقخ مـ
تعديؾ افشقخ ربقع ـ حػظف اهلل ـ فألخقيـ
يسرا م َـ افؾققكي أو افسدد
خر وثـوء ظـ مدرشتِفام :ؾنكؽ رددتَف ومل تؼ َا ْؾف ،ومل تُاد وفق صق ًئو
ً
ؾليـ هق آحسا ُم ا َفذي تُؽـُّف
متوديً ذم
اجع :بؾ
َ
اإلسار ظذ افطعـ وافتجريح افالذع هلامَ ،
وافس ُ
َ
هلذا اإلموم !؟
َ
وظؾقؽ أن
ؾلكً مث ُؾف،
أكً ِمـ ُمعوت َاتِؽ هلذا افذي ي ُؼقل« :افشقخ ربقع ٓ أخدمف»؟! َ
وأي َـ َ
تُـزل هذه ادعوتا َي ظذ ِ
ٍ
كػسؽَ :
ــً «ختد ُم َ
فقؿػً ُمعؾـًو
وصدق،
بحؼ
وإٓ فق
َ
َ
افشقخ ربق ًعو» ٍّ
( )2أوردهو هبذه افصقغي وادؼصقد مـفو ظذ هلجتـو افعومقي «افشقخ ربقع مو كخدمقش» أي ٓ أبويل بف أو كحق هذا ادعـك.
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ُّ
وأجؾ َ
وأظرف بلشبوب
وأظؾؿ
مـؽ
أـز
ُ
تراج َعؽ ظـ جترحيِؽ إلخقاكِؽ ،وؿدَ َ
مً تعدي َؾفٕ :كَف َ
ُ
ُ
َ
ادػّس ادؼدَ م ظذ افتَعديؾ ،ؾراجع
اجلرح وأش َبوب افتَعديؾ ،وٓ ُي َػك ظذ مثؾِف معـك اجلرح
َ
حسوبوتِؽ ـ يو َ
شسديؽ بعقدً ا.
هذا ـ وٓ تغؾاـؽ حزازا ُت افـػس إمورة بوفسقء ،ؾنهنو ُ
َ
ثؿ يؼقل« :وهال جتووبً مع ـالمفؿ دّو دظقـؿ إػ افرجقع ظـ أخطوئؽؿ؟!».
أكً مـ ِ
ِ
ُ
كػسؽ هذا ،وـُـ فـو مثوٓ ُحي َ
وارجع
تذى ذم افتجووب مع ـالم اف ُعؾامء:
أؿقل :ؾلركو َ
ِ
ِ
ِ
صح َ
فؽ خوص ًي يدظقكَؽ ؾقفو إػ افؽػ
ظـ خطئؽ افػودح ،وؽؾطؽ افػوضح ،و َؿد وجف اف ُعؾام ُء افـ َ
َ
إخقاكؽ إٓ بوفدفقؾ افصحقح افسوضع :ؾؾؿ ت ُِعر اهتام ًمو فؽالمفؿ
ظـ محؾتِؽ افشـق َعي ،وأٓ تطع َـ ذم
يتجووب معفؿ :وؿد يصدُ ُق َ
ؾقؽ ؿقل َمـ ؿول:
تطؾى مـ ؽرك أن
ومل تتجووب م َعف :ثؿ
َ
ُ
َ
ظظقؿ
ؾعؾً
ظؾقؽ إ َذا
ظور
َ
ُ
ٓ تـ َف ظـ ُخ ُؾـؼ وتليت مث َؾـف ٌ ...
ِ
ؾلكً حؽق ُؿ
ؾوّن َفو ظـ ؽقفو  ...ؾن َذا اك َتفً ظـ ُف َ
ابدَ أ بـػسؽ ْ
أيضو« :وهال تعومؾً مع ـالمفؿ ،وظرؾً ؿدرهؿ ،دّو ُض ِعـُقا دم أظراضفؿ أمومؽؿ
ثؿ تؼقل ً
بلؿبح إفػوظ ،ومل تداؾعقا ظـفؿ؟!».
َ
َ
إخقاكؽ
حورضا وٓ صوهدً ا ،وفؽـ َؽ أف ِ ْػ ًَ افطع َـ ذم
أدراك أكـو مل كُداؾع :ؾنكؽ مل تؽـ
ومو
ً
أكً مـ ؿقل اهلل
أيـ تؼقاك ـ يو دـتقر ـ!؟ وأي َـ َ
وفق بوفظـ وافتخرص ،واف َؽذب وآؾساءَ :..
تعوػ ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [\.]m
أكً ظـفؿ ،وؿد بؾ َغؽ ـال ُم َمـ معؽ افذي محؾ ضعقكًو صديد ًة ومتـقظ ًي ؾقفؿ،
وأي َـ دؾو ُظؽ َ
أكً أو َمـ َ
حغ شؿعتُؿ َمـ ي ُؼقل ذم جؾسي مـ جؾسوتؽؿ اخلوصي وادغؾ َؼي
وأخزكَو موذا
ؾعؾً َ
َ
معؽ َ
ـ ظذ ُفغتؽ ـ :أكف ٓبد أن كتفقل ٕشقإ آحتامٓت ،وأشق ُأهو أن يتؽؾؿ ؾقـَو افشقخ ربقع أو افشقخ
ِ
مـ َ
هى مصداؿق ُتف دم
كػس ُف وتذ ُ
يؼع هذا َ
ُظاقد ف ُقسؼطقكو ،ؾ َؼول أحدُ ـؿ« :فق ُ
افشقخ ربقع ش ُقسؼ ُط َ
اجلزائرش؟
َ
ظؾقؽ ـال َمؽ افذي وجفتَف إفقـَو« :ؾؽقػ ضوبً أكػسؽؿ ،وشؿحً ديوكتؽؿ،
ؾ ُلظقد
ورضقتؿ ٕن تبؼقا ،وتؽؿؾقا معف اجلؾسي؟! َأٓ ـون إجدر بؽؿ أن تؼػقا وؿػي واحدة ؾتطردوه
مـ جمؾسؽؿ ،وتػضحقه َظ َؾـًو ،ببقون أو كحقه :»..ؾآ ُمؾ أن تتشجع ُ
ودمق َاـل ظـ هذه!!
ثؿ ؿول ظـ دظقيت فف إلظودة شامع صقتقوت اف ُعؾامء« :أؿقل :ؿد شؿعـوهو ،وإ َكـو فـؼدر جفقد
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افشقخغ اجلؾقؾغ :افشقخ ربقع وافشقخ ظبقد دم احلرص ظذ آئتالف ،وكبذ افػرؿي وآختالفش.
ٍ
أن
ُهـو و َؿع امتحوكُؽ ذم شؾػقتؽ ،وذم
ـثرا مو رددتَف َ
أزهر) وهق « َ
أكً وصوحاؽ ( َ
أصؾ ً
َ
َ
فػظلٓ ،
ظـدك ذم هذه افػتـَي إػ جمرد أصؾ
إصؾ حتقل
افزـي مع إـوبر» ،فؽـ يادُ و أن هذا
ٍّ
تطاقؼ ظؿع ،ومعـك ِ
ـالمؽ أكـو شؿعـو ـال َم افش َ
قخغ ،وإكـو كُؼدر جفق َدَّهو ذم احلرص ظذ
يتاع ُف
ٌ
ٌّ
آئتالِ  ،..وكح ُـ صوـر َ
خلر :فؽـ آش ُػقن ظذ َظدم آشتجوبي فـِدائفام،
ون هل ُام
حرصفام ظذ ا َ
ُ
يؾقؼ هبؿ
أدرى بام يص ُؾ ُح فؾسوحي افدظقيي ظـدَ كو،
بؿـ يدظقكَـو فالجتامع هبؿ ،وأكف ٓ ُ
ؾ ُ
وأظؾؿ َ
ُ
ـحـ َ
ِشقى (افتَفؿقش)(.)1
ٍ
أٓ ترى أكؽ َ
اوب ظؾقفو،
هبذا إشؾقب َدمـل ظذ
أصقل شؾػقي ـ َ
إفقفو وحتٌ افش َ
ُـً تد ُظق َ
ِمـ وجقب فزوم ؽرز افعؾامء واُتوم رأيـو أموم ِ
بؿسوكَدة َ
افشقخ
آرائفؿ :أم أكَؽ
َ
ُ
ُ
اؽسرت افقق َم ُ
ْ
مـ اخلورج ،وتزـقتف َ
ؾرـقس! َ
فؽ وتـصقبؽ
حمؿد بـ هودي! فؽ َ
فؽ دم افدَ اخؾ ،وتليقد افدُّ ـتقر َ
كػسؽ أكف اصتد شوظدُ ك ويؿؽـُؽ افرمويي،
افسؾػقغ وتشتقتفؿ :ؾ َ
ظــً َ
صقتًو فف دم اجلزائر فتػريؼ َ
وأكؽ ٌ
ُاورز همٓء إظالم ،وفق مل ي ُؽـ ِمـ
أهؾ ٕن تُـوضح همٓء اجل َاول ـ (ربق ًعو وظبقدً ا) ـ ،وت َ
ِ
شالحؽ ِشقى افظـقن وإوهوم.
ثؿ إين َ
اـتػقً َ
هبذا افسطر وكصػ افسطر فؾتـصؾ ِمـ هذه ادسلفي اف َعظقؿي ،وتظـ أكؽ
أراك
َ
واكتؼؾً مـف إػ ـالم َ
أجاً ظـل وبرئًَ ذمتُؽ ،ومو َ
آخر ٓ صؾ َي
ذفؽ إٓ ٕكؽ مل دمد مو تؼق ُفف،
َؿد
َ
َ
أتعجى مـ دظقتؽ فإلصالح،
ذر فؾرمود ذم
ثؿ ّإين أراين ّ
فف بام ُ
إظغ ،وت ُؼقلّ « :
ُ
كحـ ؾقف ُهـو ،ـلكف ٌّ
وآهتوم
وترضب ظذ أوتور ادشوظر ،ومؼوفؽ ؿد حشقتف بوفؽذب وافطعقن ،وافغؿز وافؾؿز،
ّ
وافتحريش ،وافتلفقى ،وإثورة ادشوظر».
ُ
يؽقن ظذ ادعـك
تاغ ؾقفو أي َـ هل هذه إصقوء ذم م َؼويلٕ :ن مو ذـرتَف ؿد
فقتَؽ دم َعؾ ؿوئؿ ًي ُ
ؽركَ :
ؿرأ م َؼويل مل جيد ـؾ هذه أؾوت افتل
ذفؽ ٕن
افذي تؼصدُ ه َ
َ
ؽوفى َمـ َ
أكً وٓ ُيشور ُـؽ ؾقف ُ
أكً!!
ظثرت ظؾقفو َ
َ
ثؿ ؿول« :كوهقؽ ظـ شؽقتؽؿ بؾ تقاضئؽؿ ،وتزـقتؽؿ ،وإؿرارـؿ هلمٓء إؽامر...،ش.
فً إػ افطعـ ؾقفؿ:
ــً تُزـقفؿ،
وترؾع مـ صلهنؿ ،ثؿ حتق َ
كػس َؽ َ
إن همٓء افشاوب َ
ُ
أكً ُ
( )2وهق مصطؾح (حمدَ ٌ
(افصعوؾؼي).
ث) أؾرزتف هذه افػتـي ،مل كجد َمـ
مـ افعؾامء مـ ؿبؾ ،ومثؾف مصطؾح َ
اشتعؿؾف َ
َ
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ِ
ِ
حج ًجو مؼـع ًي ظذ مو
قب محؾتِؽ،
وآكصقوع ٕوامركٕ :هنؿ مل جيدُ وا ظـدَ ك أدف ًي وٓ َ
َ
فرؾضفؿ رـ َ
ِ
تـػقذه:
ظزمً ظذ
ؽقت ظذ افظؾؿ افظوهر ذم مؼوع اإلش َؼوط افذي
َ
ادظقتَف ،ؾؾؿ يتحؿؾقا افس َ
وهؿ ذم َ
صقحي :ؿول اهلل تعوػ﴿ :ﯵ ﯶ
ذفؽ متثؾقن دو ُيؿؾقف ظؾقفؿ
ُ
واجى افعؾؿ وافـ َ
ُ
َ
يعقـقك ظذ بوضؾؽ اف َعوري مـ افدفقؾ،
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [\ ،]wؾؾؿ
ـون أشتو ُذ ٍ
أحد
وككوا ادظ ُؾق َم ،وأرا ُدوا أن حيقفقا بقـَؽ َ
ابـ تقؿقي « ::ؾنن َ
وبغ افظؾؿ :ؿول ُ
َ
ـون طودو مل ُيعوو ْك ُف ظذ اف ُّظؾؿ :بؾ يؿـَ ُعف مـ ُف»(.)1
ككه ،وإن َ
ً
مظؾقمو َ َ
وظذ َؾرض أهنؿ أخ َطلوا ذم ٍ
ِ
َ
خطمهؿ َ
ؽرهؿ ،وٓ يستَحؼقن
ـخطن
يؽقن
رء ،ؾال يعدو أن
ُ
ْ
ُ
ِ
ـؾ َ
شوئرون ،وبؾزومفؿ ف َغ ْرز اف ُعؾامء
هذا اإلجفوز ظؾقفؿُ ،
ؾفؿ مـ خ َقور ضؾ َاي افعؾؿ ظذ افسؾػقي ُ
ِ
ِ
أخزم
ؾفل صـشـ ٌي كعر ُؾفو ِمـ َ
معرو ُؾقن ،وأمو مو تُقه ُؿ بف افـ َ
وس مـ أهنؿ ضعوكقن ذم افشقخ ؾرـقس َ
ِ
إفصوق افت َفؿ افاوضؾي هبؿ :ثؿ إن
ـ ـام ُيؼول ـُ :حتوول هبو افتحريش وإؽور َة افصدور واإلسار ظذ
َ
بخر وأثـَك ظؾقفؿ ،ؾال يغؾاـؽ افت ُ
َرهؿ َ
وافعدل ذم
افعؾؿ
شغقى ،وا ْف َزم
فقيؾ وافت
افشقخ ربق ًعو ذـ ُ
ُ
َ
َ
تـجح وتُػؾح.
أؿقافؽ
وأحؽومؽ َ

ِ
أظراض مشويخ
أكً هذه افقصق َي وتؽُػ ظـ ض ُعقكِؽ واشتخػوؾِؽ ،واشتاوحي
ومل َ مل ْ تؾتَزم َ
َ
ؽر
بذفؽ أتاو َظ َؽ ادتلثريـ بحؿؾتِ َؽ؟! أم أن
اإلصالح ،وتقيص
َ
أظراض همٓء ادشويخ َ
ماوح ٌي ُ

مصقكَي وٓ حمػق َطي!! ؾدَ ع َ
ــً
ظـؽ هذه ادراوؽي وافتؿسح بوفشقخ ؾرـقس! وافتعؾؼ بفٕ :كؽ َ
ُ
مـ إيوم تػ َعؾ َ
مثؾ َ
ذفؽ مع ُظؾامء افسؾػقي افؽ َاور ،وت ُؼقل ذم حؼفؿ ـال ًمو مجقال ،فؽـؽ مل
ذم يقم َ
ُـً تُسؿل
كؼضو :ؾ َؼد َ
شاؼ (ذم شـي 1433هـ ـ2312م) أن ـ َ
ور َ
تـؼضف ً
حً ُ
تث ُاً ظؾقف افقق َم ظؿؾ ًّقو ُ
افسـَي وإموم َ
ؾً ظـف يق َمفو ذم ردك ظذ ظاد
اجلرح واف َتعديؾش ،و ُؿ َ
افشقخ ُظاقدً ا اجلوبري «صقخ ُّ
احلؿقد اف َعريبَ « :
بوفػراشي،
بوحلؽؿي ،ويـ ُظر
يـطؼ
قخ ظبقد ـ حػظف اهلل ـ
وافش ُ
بصر بلحقال افـَوسُ ،
َ
َ
ٌ
حؽقؿ افدَ ظقةَ :
طُ
وحي ُؽؿ بوف َعدل ،و َؿد صفدَ فف (افعريب اد َتفؿ) بل َكف
شفومف ـبدَ
ُ
وهلذا ؿ َؾام ُخت ُ
ُ
ِ
ػ َ
شتؽش ُ
فؽ إ َيو ُم ـ وفق بعدَ أظقام ـ :هؾ َ
افشقخ
ؾس َبص حو َفف بعدَ ِحغ،
ومـ تؽ َؾؿ ؾقف َ
َ
ادـحرؾغَ ،
ٍ
وبصرة أم يت َؽ َؾؿ بوهلقى ـ وحوصوه ـ؟».
ُظ َبقد يتؽ َؾؿ ظذ ظؾؿ
ِ
زافً ثوبتًو ظذ َ
افقصػ فؾشقخ ُظاقد أم أكف ـال ٌم
هذا
وأكو أ ُؿقل :وهؾ يو دـتقر مج َعي ٓ
َ
(« )1جمؿقع افػتووىش (.)16/28
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اكتفً صالحقتُف؟...
َ
إؽرب ِمـ َ
تـسى إفقـو افاد َء بوفطعـ ،وت ُؼقل:
احلؾقؿ حراكًو أكؽ
يدع
ثؿ
هذا ـؾفُ ،
ُ
وهق مو ُ
ُ
َ
مرة؟! وافبودئ أطؾؿ...ش.
«ثؿ أكً تتؽ ّؾؿ ظـ افطعقن :ؾؿـ بدأ ّأول ّ

ؾقؽ ادثؾ افؼوئؾ« :رمتْـل بدَ ائِفو واكس َؾً»ُ :
ظجوئاؽ وؽرائاِؽ :ويصح َ
َ
ؾؿـذ ُصفقر
هذا مـ
ؿدحً ؾقف،
ظؾام إٓ
َ
َ
وأكً مل تسك ف َاعض إخقاكِؽ ً
ظرضو إٓ دكستَف ،وٓ أموك ًي إٓ خقكتَف ؾقفو ،وٓ ً
ؽً ذم ِ
صدورهؿ ظؾقفؿ،
وأوؽرت
أظغ افشاوب،
كقوُتؿ وؿصقدهؿ ،وشقدت
َ
وصؽ َ
َ
َ
صقرُتؿ ذم ُ

مـفؿ بؽؾ ُمتوح ،ثؿ بعد َ
هذا ـؾف ت ُؼقل« :مل كتؽ َؾؿ إٓ مو اؿتضتف افرضورةش :ؾال
َ
وشعقً فؾتـػر ُ
ــً تتصقر مو ت ُؼقل ،وتعل مو ُيرج مـ ِ
اؿتضت ُف َرضور ُة افرد،
أدري إن َ
رأشؽ :أم إن هذا افؽَالم َ
ُ
اخلصقمي!؟
وفدَ ُد ُ

ثؿ مل تؼػ ظـد َ
حً تقر ُد ؽريا ًي أخرى مـ َؽ َ
رائاؽ افتل ُمتقه هبو ظذ ِضعوِ
هذا احلد :بؾ ُر َ

أتقً أكً
اف ُعؼقل،
ؾؼؾً يل« :وفق ــً تريد افصؾح حؼقؼي ،وحرصً ظؾقف ،ؾؼد ــً بودديـي يقم َ
َ
وصوحبوك ،وـوكً ؾرصي شوكحي فـجتؿع ـ ّؾـو ظـد ادشويخ ٓ ،شقام وــً ؿد أرشؾً يقمئذ إػ
افشقخ حمؿد ،وافشقخ ظبد اهلل افبخوري رشوفي ّأين ٓ زفً مقجق ًدا بودديـي ،فق أرادوا اجلؾقس :وـون
هذا بثالثي أيوم ؿبؾ رجقظل إػ اجلزائر :وهذه افرشوفي ـ أخل تقؾقؼ ـ ؿد وصؾتؽ أيضو يقمئذ مـ
أن
ضرف أحد اإلخقة ظز «افقاتسوب» ،فؽـ مل تقفقا فف آهتامم :وبعد رجقظؽ مـ افعؿرة زظؿً ّ
افرشوفي ـوكً بعد رجقظل أكو مـ ادديـي :وهذا ـذب ،وتوريخ افققم مثبً ظذ جفوز هوتػ إخ
ادراشؾ ،وصوهد ظذ مو أؿقلش.
وتُضب فـو مقظدً ا
فـؾحؼ بؽ،
وآجتامعٕ ،ظؾؿتَـو بذهوبؽ
ؾح
َ
أكً َ
َأوٓ :فق َ
َ
َ
ــً تريد افص َ
حيصؾ ر ٌء مـ َ
ذفؽ.
صئً ،ومتَك َ
أيـ َ
صئً :فؽـ مل ُ

ُ
ُ
أيَّس
حقٌ
آجتامع بـو هـو ذم مؽون اجتامظتِـو ادعتو َدة،
ترؾض
وأكً
ـقػ
َ
ُ
َ
يؽقن افؾؼوء َ

وأشفؾ ،فؽـفو ادغوفطي وادراو َؽي وافتؾاقس!!
هرظً إػ ادديـي بح ًثو ظـ افتليقد مـ أهؾ ِ
افعؾؿ هـَوك حلؿؾتِؽ افؼ َشي ظذ
ثوك ًقو :أكؽ
َ

ودمققشو ف َطؾاي افعؾؿ ظذ َ
ً
مشويخ اإلصالح.
إخقاكِؽ،
ثوف ًثو :أمو افرشوفي افتل وصؾتَـل ِمـ ِ
أحدهؿ برؿؿ ٓ أظر ُؾف ،وهل صقر ٌة ملخقذ ٌة ِمـ هوتػ
ـ  31ـ

َ
افصؾح حسى تسؿقي
آخر وهل مـتؼ ٌة ذم وشوئؾ افتقاصؾ ،ؾقفو مو يع« :فق ـوكقا صودؿغ ،وأرادوا ُّ
جمؿعفؿ ؾفذه ؾرصي وجقدي دم ادديـي ،وكتػؼ مجق ًعو وكذهى إػ ادشويخ شقيو ،وكتـوؿش ظـ ادآخذ
وحيؽؿ بقــو ادشويخ ،فؽـفؿ يتفربقن ،ويتحرون متك ذهويبش.
واخلطوب
ؾفذه مصقر ٌة ظـ رشوفي كصقي ُمرش َؾ ٌي مـ افدـتقر مجعي إػ أحدهؿ ذم افقاتسوب،
ُ
ُ
فقس مقج ًفو إيل ً
افعوؿؾ إذا ؿرأهو أهنو دظق ٌة فالجتامع ،ؾنكف فق ـون صود ًؿو ؽر
يػف ُؿ
ؾفؾ َ
أصالَ :
ؾقفو َ
ِ
ادؼصقد ،فؽـف مل يؽُـ ظذ
جرت افعو َدة،
ـوذب ذم دظقاه
وحصؾ ُ
َ
ٕرشؾ إيل رشوف ًي مـ هوتػف ـام َ
َ
ٍ
اشتعداد فؾؼوئـو ،وأ ُؿقل َ
هذا ٕمر ْيـ:
إول :أكف صفدَ أحدُ هؿ مـ َ
جوفسو م َعف مر ًة ذم ادسجد افـاقي ،ؿول :وظـد رؤيتِف فـَو
ـون
إمر َ
ً
قخغ :ظز افديـ وظاد اخلوفؼ) وكح ُـ ذم ٍ
(أكو وافش َ
ضؾى مـ ُجؾسوئف افؼقو َم،
رواق مـ أرو َؿي ادسجد َ
وتغقر ادؽَون حتك ٓ كَراه.
َ

وإمر اف َثوين :أن إخ افطوفى افذي ـون متػ ًؼو معف ظذ أن ِ
ِ
بعض ادشويخ
يقصؾـو بسقورتف إػ
َ
َ
أرشؾ إفقف َمـ ُهيدده بلكَؽ فق
ٕن مجعي ـ
اظتذر فـو ظـ ظدَ م ُؿدرتِف ظذ تؾاقي رؽاتِـوَ :
َ
أصؾحف اهلل ـ َ
رن مـؽ ،واهلل ادستَعون!!
أوصؾتَفؿ إػ ادشويخ ٕحذ َ
ِ بؿثؾ هذه
ؾفؾ يو تُرى َمـ ـون ظـدَ ه رؽا ٌي ذم افؾؼوء يػ َعؾ مثؾ هذه إؾوظقؾ :ويتك ُ
افتكؾوت ادشقـَي افتل ٓ متً بصؾي إػ افسؾػقي افات َي ،وٓ يرتضقفو افؼؾوء م َـ افـوس :فؽـ
ٌ
أكستْف أبجديوت افتعو ُمؾ وإخالق.
افدـتقر ـ هداه اهلل ـ
ؽورق ذم ؾتـي َ
ِ
وهذا َ
بساى احلؿ َؾي
دون أن أحدثؽُؿ ظـ افسهقى احلوصؾ بغ ُضالب افعؾؿ ذم ادديـي افـاقيي َ
إفقؽ أن أيوم ؾتـي ؾوفح احلريب َؿد رج َعًُ ،
افؼشي افتل كؼ َؾفو افدـتقر إػ ُهـوك ،حتك إكف ُيق ُؾ َ
كسلل
اهلل افسالمي.
أن افرشوفي ـوكً
أمو ظـ ؿقفف« :فؽـ مل تقفقا فف آهتامم :وبعد رجقظؽ مـ افعؿرة زظؿً ّ
بعد رجقظل أكو مـ ادديـي :وهذا ـذبش.
هل مقجف ٌي إفقـو
أؿقلَ :
ـقػ كقيل آهتامم فرشوفي مل تلتـو م َـ ادعـل بوٕمر ،وٓ مـ كعر ُؾف ،وٓ َ
زت هبو ذم
أصال بؾ هل رشوف ٌي مـؼقف ٌي
صقرُتو :ؾعدَ ْدكوهو ِمـ ُمجؾي افرشوئؾ افقاتسوبقي افؽَثرة افتل متق َ
ُ
ِ
تاع
رِ هبو ُمجعي ،حتك صورت حمؾ تـد ٍر ظـد بعض اإلخقة
هذه افػتـَي ،و ُظ َ
فؽثرُتو ،وافتل ؽوف ًاو مو ُي ُ
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أجقبتَف هذه ب َؼقففُ « :
اكؼ ٓ ...موكعش.
ؾعً ظذ افرشوفي ذم «افقاتسوبش صاقحي يقم
ثؿ أكو مل أز ُظؿ أهنو بعد رجقظؽ أبدً ا ،وإكام اض ُ
إربعوء  1439/33/18ادقاؾؼ فـ  ،2317/12/6ذم حدود افسوظي احلوديي ظؼ ،وؿد كُؿل إفقـَو
شػرك ـون ذفؽ افققم بعد صالة افظفر :واهلل أظ َؾؿ.
أن َ
ثؿ إين ُ
جوزمو :إن هذا افؽال َم َ
ؾلكً ماق ًٌ ذم
مـؽ ُهق فالشتفالك افعوم ؾ َؼط :وإٓ
أؿقل
َ
ً
َ

فؽ ذم َ
دمؾس معـو ،وٓ رؽا َي َ
ذفؽ افات َي ،ـام تؼق ُفف ويؼق ُفف صوح ُاؽ (أزهر) ذم
كػ ِسؽ أكؽ فـ
َ

ـقػ وؿد أمال ُه ظؾق ُؽؿ افدـتقر حمؿد بـ هودي وأـده ظؾقؽؿ
جموفسؽام اخلوصي وادغ َؾؼي:
َ
آجتامع :وإٓ َمـ
كػسقْؽام أكؽام ِمـ ُدظوة افصؾح واحلري ِصغ ظذ
َ
وأوصوـُؿ بف ،فؽـؽام تُظفران َ
ِ
ِ
آظساِ
ضريؼف اف َعقائؼ :و ُيعؾ ُؼ حتؼ َؼف ظذ َذط
ـوكًَ رؽاتُف صود َؿ ًي ذم آجتامع ٓ يض ُع ذم
إن هذا آئتالف ٓ يؿؽـ حتؼقؼف دون
ادـسقبي وـتوبي تزؤ مـ َفو :هلذا ُؿ َ
ؾً« :وؿد ؿؾـوّ :
بوفتفؿ ُ
معوجلي إشبوب افتل أ ّدت إػ افػرؿي :وهلذا مل كطؾى مـؽؿ أن تـؼؾقا ً
جبال مـ اجلبول ظـ مقضعف
ؾؽون أخػّ ظؾقؽؿ مّو ضؾبـوـؿ بفش.
وضى هبو إخقاكَف ادشويخ افذيـ صوبً
فقـ ُظر افعوؿؾ إػ هذه افؾغي آشتعالئقي افتل ُُي ُ
عرِ ظـفؿ شقى افدظقة إػ افتقحقد وافسـي ومـفٍ افسؾػ افصوفح،
رؤوشفؿ
ُ
وحلوهؿ ومل ُي َ
ُ
ػقػ :ؾلي ظؼؾ هذا افذي ِ
كؼؾ ٍ
ى مـفؿ َ
حتؿ ُؾف
جاؾ وأن ضؾ َاف خ ٌ
زاظام أكف مل يط ُؾ ْ
ويستَخػ بوف ُعؼقل ً
ظام ُأ َ
خذ ظؾقؽؿ ،ؾرؾع اهلل ؿدرـؿ،
يو دـتُقر!! وت ُؼقل« :موذا ظؾقؽؿ فق ـتبتؿ بقوكًو تساجعقن ؾقف ّ
احلؼش.
برجقظؽؿ إػ ّ
ؾصؼي هبؿ،
مـ إبريوء اف ُػ َضالء وافدظوة افؼؾوء أن َ
يعسؾقا بوفت َفؿ افاوضؾي ادُ َ
يعـل أكؽ تُريد َ
افعجى مو َآل
وهبتوكًو :واهلل إين
ى أصد َ
ٕظج ُ
َ
زورا ُ
ثؿ أن يؽتُاقا بقوكًو يساج ُعقن ؾقف ظام كُسى إفقفؿ ً
ٕحد مثؾؽ يـتَسى إػ ِ
ٍ
ُ
افعؾؿ وافسؾػقي وظذ
ـقػ
أمر َك يو دـتقر ـ هدَ اك اهلل ـ ،وإين
أتسوءل َ
ُ
إفقف ُ
تـطؼ بؿثؾ َ
ُى ادر ُء
ِصؾي ب ُعؾامئـو افؽ َاور ِمـ ثالثغ شـ ًي ثؿ ُ
هذا اهلُراء وتتصق ُرهٌ ،
ؾفغ ظـدَ ك أن يؽت َ
قظو وتقب ًي ظام مل يرتؽ ْا ُف واُتؿ بف بوفاوضِؾ :إن َ
أيَّس ظذ افـػقس إبقي ِمـ أن
رج ً
ُ
محؾ اجلاول وإث َؼول َ
يطو َفى افزيء بنداكَي ِ
كػسف :فؽـ ؽشووات افػتـَي حو َفً َ
دون اف ُعؼقل.
َ
ُ
ُ
ثؿ دوذا َ
وجمؿ َؾي ؽر مػصؾي :مع أن
بؼط أو ُذوط ُمسا َؼي
هذا اإلسار ظذ ربط آجتامع َ
َ
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َ
يض ُعقن هذه افؼوط افتعجقزيي
يظفر إن إخقاكَـو َ
اإلمجول ٓ يص ُؾح ذم مثؾ هذه اد َؼوم ،فؽـ ظذ مو َ
وإظراضو ظـ
شقوشي إمر افقاؿع،
وهرو ًبو إػ إ َموم ،وحمووف ًي ف َػرض
مـ افؾؼوء
ً
وادقاجفي ُ
َ
ؾرارا َ
َ
ً
ـػقؾ بلن ي ِ
وصويو افعؾامء إـوبر وكص ِ
عػ َل أ َث َر تؾؽ افقصويو و ُي َ
وئحفؿ ،طـًّو مـفؿ أن افز َمـ ٌ
زيؾ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
مرِض.
ؽر
مسؾؽ
مػعقهلو ،وهذا
ٌّ
ٍّ
بدظل ُ
ؾؼولّ « :
ثؿ ذ َـر مو ُي طو َف ى بف إخقاكَفَ :
حؼر
أمر
ـؾ مو دم إمر أكّو ضؾبـو مـؽؿش وـلكف ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ٌ
واحدة مـفو ـػقؾ ٌي أن تُردي
خطرة ،ـؾ
وشفؾ جدًّ ا :وهق ذم احلؼق َؼ ي شا ُع ُُتؿ
ويسر،
ٌ

بصوحاِفو ،وهل ـوفتويل:

ؿول 2« :ـ ظدم افعؿؾ بودـفٍ إؾقح افذي ُيعود ؾقف إدموج افسؾػقغ ادخوفػغ دم جمؾي اإلصالح
ظذ كؿط مو يسر ظؾقف احلؾبل دم دظقتف ،وهق مو طفر مـ خالل إظودة اشتؽتوب ادخوفػغ وآجتامع
هبؿ ومـورصهتؿ دم ادجؿع وادجوفس إخرىش.
حيتوج إػ دٓئؾ وبقـوت ،ؾنفؼوء مثؾ هذا احلؽؿ
ظريضي وضقي َؾي،
أوٓ :إن هذا افؽالم دظقى
َ
ُ
اجلوئر ظذ إخقاكؽ ُطؾؿ طوهر ،ودمـ شوؾر :وهق ِمـ أظ َظؿ ِ
افػرى وأؿ َا ِحفو.
ٍّ
ٌ
ثوكقو :مو اتػؼ ظؾقف ادشويخ ؾقام يتعؾؼ بودستؽتَاغ ذم ادجؾي مـ أول يقم أٓ ُيستَؽتَى ؾقفو إٓ
ُ
افعؿؾ ظذ َ
َمـ َ
ـؼ
ـون ظذ اجلودة ،وؿد مه
كودر جدًّ ا ،ؾ َؼد ُي َ
هذا إٓ مو و َؿع ظذ وجف اخل َطل ،وهق ٌ
ـون ظؾقف ،فؽـ ٓ أظ َؾؿ أكـو تقؼـو ِمـ خموف َػي ٍ
دـ مل يتضح أمره واشت ِ
ُصحى ؾقف ُ
احلول إول افذي َ
أحد
ُ
ُ
أس ْركو ظذ افـؼ فف.
وب َؾغـو ُ
أمره ثؿ َ

وبحقثفؿ إػ ادجؾي
سا ،وأ ُؿقل :إن ظدد افؽُتوب افذيـ ور َدت إفقـَو
ُ
مؼوُٓتؿ ُ
ثوفثوُ :أؾق ُهـو ًّ

ضقؾ َي إحدَ ى ظؼ شـي ذم  57ظددا ،ؿد وصؾ إػ  448ـوت ًاو ،فؽـ مل ُيـؼ شقى فـ  143ـوت ًاو.
أظر ْضـو وترــَو  743م َؼ ًوٓ:
ـام أكف ورد إفقـو  1531مؼوٓ ،كُؼ مـفو  758مؼوٓ ،مو يعـل أكـو َ
خترج
إضوؾ ًي إػ مو تؼق ُم بف هقئي افتحرير مـ افتصحقح وافتـؼقح وافتفذيى وافضاط فؾؿؼوٓت حتك َ
ذم أحسـ صقرة ،وكا ُؾغ هبو افغوي َي إلخالئفو مـ إخطوء افعؾؿقي وادـفجقي :ؾودجؾي رشوف ٌي ظؾؿق ٌي
شؾقام :إٓ مو َ
تتحؿؾ ادؼوٓت ُ
ـون
صحقحو،
ظؾام
ادـشقرة ؾقفو،
ً
ً
ومـفجو ً
وتضؿ ُـ فؼرائفو أهنو حتقي ً
َ
ِ
ادؼصقدٕ :ن اهلل أبك أٓ يتؿ إٓ ـتوبف.
شاق ُؾف اخلطل ؽر
شؾؿً ظؼقدتُف ،وص َػك
ؾفؾ ـ يو تُرى ـ َمـ يػ َعؾ هذا،
وحيرص ظذ أٓ ُي َ
ُ
َ
ـؼ ذم ادجؾي إٓ َدـ َ
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بودـفٍ إؾ َقح؟
يعؿؾ َ
مـفجف َ
ُ
يقصػ بلكف َ

ادـفٍ إؾ َقح ،أو أكؽ تُؾا ُس ظذ افـوس بح ًثو ظـ افطعـ ذم إخقاكِؽ
ؾنمو أكؽ ٓ
ُ
تعرِ معـك َ

وفق بوفزور واف ُافتون!!
إن دم ص ُػقف تـظقؿ
ؼوت أكؽ َ
ادـفٍٕ :كف صفد افث ُ
بؾ َ
ــً تؼقلَ « :
ؾصؼ بف هذا َ
أكً أوػ أن ُي َ
افتح َؼ هبذا افتـظقؿ شؾػ ًّقو؟! ؾفذا ٌ
ؾفؾ ُيع َؼؾ أن ُي َ
ؿوضع ظذ أكؽ
دفقؾ
ٌ
ؽقن َمـ َ
داظش شؾػقغشَ :
حتؿؾ تصق ًرا خوض ًئو ظذ افسؾػقي!!...

ِ
أتاوظ َؽ أن يرو َج فػؽرة ـوذبي
بعض ادغرضغ اخلوئضغ ذم هذه افػتـي مـ
راب ًعو :ف َؼد حوول ُ

قاصؾ
فؾؿخوفػغ وادـحرؾغ ،ؾ ُقظفرون ذم وشوئؾ افت ُ
خوضئي وهق أن افؼوئؿغ ظذ ادجؾي يـؼون ُ
ٍ
شـقات يق َم أن ـوكقا ظذ اجلودة َ
وؿاؾ
بعضفو ِمـ
ُؼت هلؿ
ٌ
مؼوٓت ذم ادجؾي ُ
َ
بعض إشامء افتل ك َ
أن يظفر خال ُؾفؿ واكحرا ُؾفؿ :وهذا ـؾف مـ افتضؾقؾ وافتؾاقس ظذ افـوس.
ؿول 1« :ـ اإلؿالع ظـ كبز مشويخ افدظقة دم اجلزائر ،وخوصي دم جموفسؽؿ ادغؾؼيش.
ِ
ٌ
مشويخ شوئرون ذم ضريؼ افدظقة وتعؾقؿ افـوس وتقجقففؿ
أؽرب إ ُمقر أن ُيطو َفى
هذا مـ َ
ؾفؿف إٓ ُمػصال :ؾودرجق ـ يو دـتقر ـ أن تُقضح فـو معـَك
بؿثؾ هذا افؽَالم
ادجؿؾ ،افذي ٓ ُيؿؽـُـو ُ
َ
افـاز ظـدَ كُ :
وحتدد فـو أشامء همٓء ادشويخ افذيـ َيـْاِ ُزون ،وادشويخ افذيـ ُيـ َازون ،وظرؾـو بؿعـَك
ـؾؿي ادجوفس ادغ َؾ َؼي ظـدَ ك!!
َ
ِ
معؽ َ
َ
مشويخ افدظقة ذم اجلزائر بوفؽػ واإلؿالع ظـ َ
ى َ
ذفؽ:
هذا افذي يـاِ ُز
بعدهو كُطوف ُ
افؼرآن وافسـي واإلمجوع ظذ مجقع افـوس.
ؾوفـ ُاز وافؾ ُ
ؿز حمر ٌم بـص ُ
وهو ؿد ـشػً إيو ُم مو ـون خوؾ ًقو ،و ُظؾؿ َمـ َ
يـاز ـاور اف ُعؾامء افسؾػقغ ويتقظدُ هؿ
ـون ُ
بوفسؼقط وذهوب ادصداؿقي ذم اجلزائر :وٓ حقل وٓ ؿق َة إٓ بوهلل.
ؿول 4« :ـ آظتذار ظام صدر دم افػقديقهوت ،وـذا افتعومؾ مع مجعقي افقكؼييس ادعروؾي
بتقجففوش.
أمو هذه :ؾلطـ أكؽ تؼصد هبو افشقخ ظز افديـ وافشقخ رضو َ
بقصومي ،دشورـتفام ذم دورة
أجوب افشقخ رضو ظـ ُشمال متَعؾؼ َ
هبذا افشلن ظـ ضريؼ
ُؼقؿفو اجلؿعقي ادذـُقرة ،و َؿد
َ
ظؾؿقي ت ُ
ـثرا م َـ افؾاس وافتشقيف افقاؿع ذم
افقاتسوب ،ثؿ ـتَى
ً
تقضقحو ظذ صػحتف ذم اف َػويساقك أزال ؾقف ً
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صحقحو.
فقس
ً
هذه افؼضقي ،وأكؽَر مو َ
وم َع َ
أجاً
صحقحو:
ئؾً ذم افقاتسوب ظـ جقابف وإكؽوره دو كُسى إفقف مو فقس
َ
هذا دو ُش َ
ً
ً
يسؿع صقئًو مق َث ًؼ وش ،ثؿ ؿول َ
فؽ افسوئؾ :فعؾؽؿ تُتحػقن أبـوءـؿ
ؿوئالُ « :يظفر فغره ـلكَف مل َ
بتعؾقؼي ظؾقفو؟
افسورق مـ رسؿتفش!!
َ
يتزأ َ
ؾلجاً ؿوئال« :ـام َ
يؾقؼ َ
دمقى بؿثؾ هذا اجلقاب ،وتُزء افظـ بلخقؽ:
بؽ ـ أصؾحؽ اهلل ـ أن
أ ُؿقل :مو ـون ُ
َ
وتك ظذ إفصوق افتفؿي بف ،مع إكؽوره وكػقفو ظـ ِ
أحسـً افظـ
كػسف :ؾام َذا ـون يُضك فق أكؽ
َ
َ
َ
َ
َ
وؿً افصؾح مل كجد بو َبف مسدُ و ًدا بؿثؾ هذه
أخقؽ ،حتك إذا جوء
افؼقل ذم جقاب
وأحسـً
ُ
َ
افع َاورات ادـػرة ،وافؽؾامت افسوؿطي :ؾ َؼد ـون بنمؽوكؽ أن متتثؾ َ
ؿقل اهلل تعوػ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
ُ
ؾتؽقن ظقكًو ظذ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [\،]m
ِ
ووأدهو ،وشا ًاو فتَسفقؾ أمر آجتامع.
إضػوء افػتـي
َ
أكً إخقاكَؽ افصودؿغ
وس ذم أجقبتِؽ ظام ُأ ورد
ظؾقؽ :ؾصدق َ
ؾؽام حتى أن ُي صد َؿ ؽ افـ ُ
ِ
َ
وهق
وأكً
وافعـود،
ظـؽ ادُامرا َة
ذم أجقبتفؿ ،و َد ع
َ
تعؾؿ أن اهللَ ـؾػـو بوحلُؽؿ ظذ افظوهر ُ
ُ
ُشاحوكَف يتقػ افَّسائِر وافاقاضِـ.
ؿول 3« :ـ ترك مصوحبي بعض ادخوفػغ ،وتزـقتؽؿ هلؿش.
أيضو مـ اإلمجول افذي حيتوج إػ تػصقؾ :إذ ُي ُ
ؼول َ
صوحى َمـ؟ و َمـ
فؽَ :شؿ فـو َمـ ُي
وهذا ً
ُ
ِ
َ
ذكى ؽره،
وكضع إ ُمقر ذم
إمر بقـًو
يؽقن
ُيزـل َمـ؟ حتك
واضحوَ ،
كصوهبو ،وٓ يتحؿؾ أحدٌ َ
ً
ُ
َ
بودماخذة.
و ُيعرِ َمـ هق ادعـل
وإن َ
َ
َ
أزهر) افذي دخؾ ذم ذاـي مع َمـ ٓ ُي َػك
بذفؽ ،ؾ َل ْوػ
ـون ذم ادشويخ َمـ ُيتفؿ
بذفؽ ( َ
ٍ
حوول بطري َؼي مؾتَقيي مؽشق َؾي أن يز َئ شوح َي ذيؽف ،ؾال ُ
َ
بؿؽقوفغ!!
كؽقؾ
شـقات ،وؿد
حو ُفف مـ
ْ
ؿول 5« :ـ ـتوبي تراجع واضح ظـ تزـقي ادشويخ ادخوفػغ فؾؿـفٍ افسؾػل ـوبـ حـػقي
واحلؾبل وظبد ادوفؽش.
ثاً ذم حؼف أكف يزـل همٓء ادذـقريـ تزـق ًي
يو دـتُقر ـ
ى هبذا إٓ َمـ َ
أصؾحؽ اهلل ـ ٓ ُيطو َف ُ
َ
ٍ
واضح ًي :أمو َمـ مل يث ُاً ظـف َ
ٕحد أن ُيطوف َاف بقء.
ذفؽ فقس
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وإذا َ
ظؾقؽ وظذ َمـ َ
َ
أزهر) بؽتوبي
ـون إمر وار ًدا ظذ إخقاك َؽ ،ؾنكف ير ُد
معؽ :ؾ ُقطو َفى ( َ
تراجع واضح ظـ مصوحاتِف وتزـقتِف فؼيؽِف ذم مؽتاتِف :وظـ ِ
بقعف ُـتُى ِ
أهؾ افادَ ع وافضالل ذم
ُ
وأـؾ ثؿـَفوِ ،
ِ
يؽتى ؿوئؿ ًي بلشامء تؾؽ
ومـ متوم تقبتِف أن
مؽتاتِف أو ذم معورض افؽتَوب افدوفقي،
َ
فقح َذرهو افـوس ،ؾال يغسوا هبو.
اف ُؽتى ْ
َ
ثاً
تراجع واضح ذم تزـقتؽ ادطؾ َؼي
فصوحاؽ (أزهر) بعد أن َ
و َ
ى بؽتوبي ُ
أكً ـ مثال ـ ُمطو َف ٌ
َ
فذفؽ ،حقٌ
افػظقع ذم افعؾامء وحتؼرهؿ ،وـتوبي تراجع ظـ كػقؽ
افؽذب افكيح وافطع ُـ
ذم حؼف
ُ
ُ
شلفؽ أحدُ هؿ ذم افقاتسوب ؿوئال« :كسؿع دم أوكي إخرة مـ بعض ادغرضغ ـ أصؾحفؿ اهلل ـ
يطعـ دم َ
بلن َ
افشقخ ربقع حػظف اهلل ،ؾفؾ هذا صحقح؟ دم ادجوفس اخلوصي.
افشقخ أزهر
يؼقفقن َ
ُ
ضعـ دم صقخـو ربقع ،بؾ ادعروف ظـف أكف يعظؿف ويؽرمف،
اؾساء
ؾً جمق ًبو :هذا
ؾ ُؼ َ
ٌ
وهبتون :أيـ َ
ٌ
اهلل ادستعون مـ كؼؾ إخبور افؽوذبي ،وآؾساءات ادؼصقدةش
ؾودتقؿع َ
وتراج ًعو
وتؽتى كػ ًقو هلذا افـػل،
مـؽ ـ بعد طفقر افصقتقوت ادَّسبي ـ أن تتشجع
ُ
َ
ظـ َ
ثاً ظـ صوحاؽ وأكف ضع ٌـ ذم افعدافي ،وإن شؽق َتؽ ظـف خقوك ٌي.
هذا اجلزمَ ،
وتعسِ بام َ
ؿول 6« :ـ ترك إؿومي افدروس دم بعض مسوجد ادخوفػغ ،وتزـقتؽؿ هلؿش.
ٓ أدري َمـ تؼصد َ
هبذا! ؾعؾقؽ أن تُسؿل َمـ أؿوم افدروس ذم مسوجد ادخوفػغ ،و َمـ زـك
عؿقؿ صق ًئو.
همٓء ادخوفػغ :ؾوٕمر
ُ
حيتوج إػ بقون وتقضقح وتعقغ ،ؾال ُيغـل هذا اإلضالق وافت ُ
ُّ
افسؾػقي ٕؽراض صخصقي ،واإلؿالع ظـ ادتوجرة هبوش.
ؿول 7« :ـ
افؽػ ظـ اشتغالل افدَ ظقة َ
حسقى
اهلقجوء ،واهلل
هذه افتفؿي مـ أخطر افتفؿ افتل ُرمل هبو مشويخ اإلصالح ذم هذه افػتـي
ُ
َ
ثاً ظـف َ
َمـ روج َ
ذفؽ
ظـفؿ ،وش َعك إلفصوق هذه اجلريؿ َي افشـق َعي هبؿ :وأكو ـ ذم كظري ـ أن َمـ َ
ذفؽ ُ
َ
َ
يؽقن بعقدً ا ظـ شوحي اف ُؼدوات ،وذوي
يؽقن ذم صػ افدظوة إػ اهلل ت َعوػ أبدً ا ،وحؼف أن
ٓ يص ُؾ ُح أن
ِ
أتسوءل ـقػ دمرأت ُ
ُ
وافؽؾامت
أكومؾ افدـتقر ظذ تسطر هذه اجلؿؾي اهلوفؽي
افعؾؿ واهلق َئوت :فذا ؾنين
ادُ ِ
امرشقن افتجور َة بوفدظقةٕ :ن َمـ تؾاس هبذا اف َعؿؾ اف َؼاقح َ
ـون فف
فؾؽي!؟
َ
وـقػ تصقر أن إخقاكَف ُي ُ
كصقى مـ ؿقفف ت َعوػ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ٌ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ﴾ [\_].
خطرا
ؾلؾِؼ ـ يو دـتُقر ـ ِمـ شؽ َْرتِؽ ،وؿؾى افـظر جقدً ا ؾقام تؽتُى فتُدرك أكؽ تُسطر ـال ًمو
ً
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وثؼ افـوس ذم ِ
ظؾؿفؿ وديـفؿ وأموكتِفؿ:
فتَـتفؽ بف
أظراض مشويخ ُؾ َضالء و ُد َظوة ُذؾوء ضودو َ
َ
ُ
وح َجٍ دام َغي ظذ دظقاك،
وؾرا ،ؾنن مل يؽُـ معؽ بقـوت
واضحي ُ
َ
خرا ً
وأجرى اهلل ظذ أيدهيؿ ً
َ
َ
آظتذار ظام َصدر
آظتذار ورا َء
ؾلكً َمـ حيتَوج إػ افؽػ ظـ إضالق فسوكِف ذم إبريوء ،وتؼديؿ
َ
َ
مـؽ ِمـ هذا آُتوم افػظقع ،وآظتداء افشـقع ،ومل يس َؾؿ ِمـ هذه افتفؿ ُي حتك بعض ضؾ َاي افعؾؿ
أزهر) ـ هدَ اه اهلل ـ بػوؿرة م َـ اف َػقاؿر ،ؾؾام ضقفى
وهق افشقخ مصطػك ؿوفقي إذ رموه ( َ
اف ُػضالء ُ
َ
وكؽؾ :ؿول اهلل تعوػ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
كؽص
بوفاقـي وافشفقد
َ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [\{].
أي جقابش.
ثؿ َؿول« :واكتظركو مـؽؿ اجلقاب ،ؾؾؿ ّ
كتؾؼ مـؽؿ ّ
َ
ادماخذات افتل يريد افدـتقر مج َعي مـ إخقاكف أن
احلصقػ إػ هذه ادطوفى أو
افؼورئ
ؾؾقـ ُظر
ُ
ُ
َ
تؽقن
يؿتَثؾقا هلو ويـػذوهو حتك جيتَؿع هبؿ :وجعؾفو ـوفؼط ادس َاؼ :ؾفؾ ـ يو ُظ َؼالء ـ يصح أن
هذه ادسوئؾ افعوف َؼي وهل مـ أش َاوب اخلالِ ،أن ُدمعؾ ذ ًضو ف َؼاقل افصؾح وآجتامع !؟
ُ
بغ
وؿد ـ ُثر
احلديٌ حقل هذه افؼوط ادزظق َمي ،وأذاع افدـتقر و َمـ م َعف ذم افـوس وكؼوا َ
ُ
يرضخقا فؾؼوط
ويرؾضقن افؾؼو َءٕ :هنؿ مل
افشاوب أن مشويخ اإلصالح يؿتَـ ُعقن ظـ آجتامع
ُ
ـذب
واؾؼ ظؾقفو ،وهق
أزهر) أن افشقخ ربق ًعو اددخع َ
افتل أؿرهو افشقخ ؾرـقس! بؾ وزظؿ ( َ
ٌ
سي ٌح كػوه افش ُ
حغ ُشئؾ ظـ هذه ادقاؾ َؼي :ثؿ تـوؿ َؾً وشوئؾ افتقاصؾ أكف ؿول ـ حػظف
قخ كػ ُسف َ
ؿؾً :اجتؿعقا ظذ احلؼَ ،
اهلل ـ« :وهؾ ُيع َؼ ُؾ أن ُيؼول اجتَؿعقا ُ
وافؼط هق
بؼوط!؟ش ،وؿول« :أكو ُ
اتبوع احلؼش(.)1
افؽريؿ إػ أن هذه افؼوط أو افتفؿ ذم احلؼق َؼي فق أؿر َمـ ُأديـ هبو
افؼورئ
ؾ ُلحى أن يـتا َف
ُ
ُ
واظسِ أكف تؾاس هبو ،فؽوكً حج ًي ـوؾق ًي ذم ظدم آجتامع بف ف ُاعده ظـ افسؾػقي ،بؾ ُيؼدَ ح ذم ديوكتِف.
َ

ثؿ ؿول« :ؾؾامذا تلخذك افع ّزة بوإلثؿ؟!ودوذا هذا اإلرصار ،وافتحدّ ي ،وافتعـًّ؟! موذا ظؾقؽؿ
ظام ُأ َ
احلؼ ؿديؿ،
ؾنن َ
خذ ظؾقؽؿ ،ؾرؾع اهلل ؿدرـؿ ،برجقظؽؿ إػ ّ
احلؼَ ،
فق ـتبتؿ بقوكًو تساجعقن ؾقف ّ
( )1صفد بذفؽ حمؿد هؾقب وظاد افرمحـ رحول فقؾي افثالثوء .1439/7/3
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ِ
وشعؽؿ احتقاء
وـون دم
افصدع:
أحؼ أن يتّبع :ؾقحسؿ اخلالف ،وتـطػُ افػتـي و ُي ْر َأب
واحلؼ ّ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ووشع دائر َتف؟!ش.
ؾؿـ أضول دم ُظؿر اخلالفَ ،
اخلالف واحلدّ مـ إضوفتف :وإٓ َ
تقجقفف َ
إفقؽ ،وأؿقل :دوذا هذا اإلسار ،وافتحدي ذم رد ـالم افعؾامء،
وهذا افؽالم أظقدُ
َ
وصويوهؿ ،وافتعـً ذم إفصوق افتفؿ افاوض َؾي بوٕبريوء؟!
واإلظراض ظـ
ُ
دت إػ كصقحي اف ُعؾامء افؽاور افداظقي إػ آجتامع َ
َ
دون َذط ُمس َاؼ ،ؾر َؾع
موذا
ظؾقؽ فق ُظ َ
ِ
َ
يداك ذم هذه افػتـَي ،وـؾ هذه
تساجع ؾقف ظام جـَتْف
وـتاً بقوكًو
برجقظؽ إػ احلؼ،...
ؿدرك،
َ
ُ
اهلل َ
ُـً شا ًاو ذم رؾع
أثرُتو ،وؿد ضو َؿً مـفو افـػقس وتضجرت مـفو اف ُؼؾقب :فؽ َ
افزوب َعي افتل َ
ـون ذم و ِ
اخلالِ ،وافت َئوم افصػ ورأب افصدع ،وؿد َ
شعؽ احتقاء اخلالِ واحلد مـ إضوفتِف فق
ُ
وتصؿ آذاكَؽ ظـ وصويو اف ُعؾامء.
اجتؿ َعً بنخقاكؽ ومل تتعـً ُ
َ
وأكً َمـ َ
َ
ظؿرهو وأيو َمفو،
وأصعؾ ؾتق َؾفو،
هداك اهلل ـ َمـ بدَ أ هذه افػتـ َي
ؾلكً يو دـتقر ـ
َ
َ
أضول َ
رح بطعقكؽ افظودي ذم مشويخ افدظقة
ؾقفو،
َ
َ
جل َ
وأكً َمـ وشع دائر َة اخلالِ َ
وأكً َمـ ظؿؼ ا ُ
َ
أوحوه
أكً ؾقفو
افسؾػقي ذم اجلزائر و ُمؼدمقفو وخقور ضؾاتِفو :فؽـ افعامي َي افتل َ
جعؾتؽ ٓ تَرى إٓ مو َ
إفقؽ َمـ ُيزيـ َ
َ
اددشقشغ ادؿقعغ ،وأن اهلل
وؿومع
ـوصػ ادـدشغ،
فؽ ظؿ َؾؽ ،ويص ُػ َؽ أكؽ
ُ
ُ
ُ
ـس ٌ
َ
وق ورا َء
شخرك
فتـؼذ افدظق َة افسؾػقي ذم اجلزائر ،وؽرهو م َـ اإلحيوءات افاوضؾي افتل َ
أكً ُم َ
ِ
ٍ
وموض ذم سادياِفو ،طـًّو َ
وظدت ـ،
مـؽ أكؽ تؼق ُد افسؾػقي إػ أيومفو افزاهرة افزاهقي ـ ـام
ساهبو،
َ
ُ
ؾلشلل اهللَ حس َـ افعوؿاي.
وأكً ذم احلؼقؼي تؼق ُدهو إػ أيومفو احلوفؽي:
َ
َ
أزهر) تُـؽران
افعجى أكف مر
ومو ٓ يـؼيض مـف
ظؾقؽ ؾس ٌة ذم بدايي إمر َ
أكً وصوحاؽ ( َ
ُ
أبؾٍ ،ؾؽـتُام تـف َقون أن ُي ُ
ؼول:
أصد افـؽر ظذ َمـ ُيسؿل مو حؾ بـو ؾتـ ًي؟ وتز ُظامن أن احلؼ
طوهر ٌ
بغ ُ
ٌ
َ
َ
افصدعش،
ؿقفؽ« :وتـطػُ افػتـي و ُي ْر َأب
ست تعز بوفػتـَي ذم
أراك افققم
كح ُـ ذم ؾتـَي :فؽـ
َ
ُ
َ
وؿقفؽ ذم إخر« :ختومو أؿقل ٓ :أحد يرىض مو آفً إفقف افدظقة افققم ،وٓ أحد يرىض بوخلالف
َ
ظؾقؽ جؾ ًّقو َ
ُ
َ
هذا
ظـدك ،و َؿد طفر
وختؾخؾ ادقازيـ
وإثورة افػتـش :وهذا مو يدل ظذ اضطرابِؽ
إخقاكؽ افسؾػقغ ،وهذا وحدَ ه ٍ
َ
ـوِ
بدأت محؾت ََؽ اجلوئر َة ظذ
آضطراب وافتـوؿض مـذ أن
َ
ِ
وؾسود َضريؼتِؽ ،و ُبعدهو ظـ اف ُؼرآن وافسـي ومـفٍ افسؾػ ،ؿول ابـ
فؾحؽؿ ظذ اكحراِ خطتِؽ،
ُ
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ـؾ مو جوء ِمـ ِ
أن َ
ظـد ؽر اهلل ؾن َكف ٓ بدَ أن ُي َت َ
جوء ِمـ
تقؿقي « ::إ َكف َؿد ُظؾِؿ َ
ؾػ ويتـَو َؿ َض ،ومو َ
َ
ِ
ظـد اهلل ٓ يتـو َؿ ُضَ ،ـام َؿول ت َعوػ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾
كامذج ِمـ َ
وشلش ُ
قق َ
هذا آضطراب:
[\`]»(:)1
فؽ َ
ُ
2ـ افتَضورب دم إؿقال وافؽَذب:
ذم بدايوت محؾتِؽ افظودي ظذ ُدظوة اجلزائر افسؾػقغ افتل بدأُتو ذم احلدي َؼي بجقار بقتِؽ ،ـون
ِ
اكؼوا ظـل ،وت ُؼقل َ
خوص
ٔخريـ :هذا
ــً ت ُؼقل
مـ افشاوب :ؾؿرة َ
فاعضفؿُ :
ٌّ
يلتقؽ افق ُؾقد َ
َثاً ؾتَـػل مو ك َؼؾف َ
ذهاً إػ ادديـَي
ظـؽ افثؼوت :حتك إكؽ دو
َ
وفقس فؾـؼ ،بؾ أحقوكًو يلتقؽ ادست ُ
َ
ٍ
وجؾسً إػ ِ
افسؾػقغ دم اجلزائر
ؾلس ْر َت إفقفؿ
بعضفؿ
َ
بحديٌ مػو ُده« :إكَف مل َ
يبؼ َ
مـ ادشويخ َ
َ
مخسيش :ثؿ دو كُؼ َ
هذا اخلز افصوظ َؼي َ
وس واشتَاعدوا و ُؿق َظف حتك إن
ظـؽ ،واشتَغربف افـ ُ
شقى َ
هذا اخلز ذم ِ
ِ
بودسجد افـاقي ،و َؿول فـَو دو افتؼقـَوه(« :)2أكو
درشف
افشقخ ُشؾقامن افر َحقع تؽؾؿ ظـ َ َ
ؾنن َ
قخ مج َعي وي ُؼقل َ
وأكؽرت َ
بوب َ
ذفؽ حتَك ٓ يستَػ َز َ
هذا ؽر مع ُؼقل،
َبؼً إمر
افش َ
ُ
اشت ُ
ذفؽَ ،
افش ُ
بؾدٌ ؾقف اداليغ مـ افـَوس ُي ُ
أكً ظـ
ئؾً َ
يبؼ ؾقف مـ ادشويخ شقى ؾالن وؾالن :»!!...ودو ُش َ
ؼول :مل َ
ُ
وؿؾً
أكؽرت افؾؼوء بوفشقخ ظاد اهلل اف ُاخوري،
حقٌ
أجاً ذم افقاتسوب إجوب ًي مؾتقي ًي
اخلز
َ
َ
َ
ِ
ِ
افقاحدَ « :
ؾنن َ
ؽر صحقح ؾ َؾؿ أفتَؼ َ
افشق َخ ظبدَ اهلل
بوفشقخ اف ُبخوري بؾ
بوحلرِ
ـذب حمضَ ،
ٌ
هذا ُ
افتؼقً َ
مؼصقد» ،ثؿ
بوفشقخ ظبد اهللٕ :كَف
مقجقد دم ادديـَي ،مـ (ترشؾ) أين
مسوؾر
ُ
ـذب ُ
ٌ
وؽر ُ
ٌ
ُ
ُ
زظؿقا».
ؿؾً« :أيودي خػقي
َ
تعبٌ إلش َؼوضل ُ
َ
صحقح ٌي،
وافقاؿع وصقاهدُ احلول وإيوم أث َاتً أن افقاؿ َعي
ؾً مـفو،
وهؽذا
طــً أكؽ تـص َ
َ
َ
ُ
ِ
كيح وافؽال َم ادَّسب َ
ؾؾؿ افتفر ُب وافتؾؽم
ظـؽ ِمـ هذا ادجؾس ادغ َؾؼ
وأن افت
َ
َ
خرج مـ ؾقؽَ :
وافتال ُظى بوٕف َػوظ!؟
ويسجؾ ظؾقؽ اإلكصوفً ،
وأ ُؿقل َ
بدٓ مـ
فؽ مو ُؿؾتَف يلَ « :أمو ـون يس ُعؽ آظساف بوحلؼ،
َ
يسجؾ ظؾقؽ افؽذب».
أن َ
(« )1جمؿقع افػتووىش (.)16/28
( )2باقتف بودديـي افـاقيي يقم اجلؿعي  23ربقع إول 1438هـ ادقاؾؼ  8ديسؿز 2317م.
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1ـ افتَػريؼ بغ ادتامثالت:
ظدت تضطرب دم إحؽوم ادتامثؾيُ ،
تـؼؿ ظذ افش َ
قخغ افدـتقر رضو وافدـتقر
ـام أكؽ
َ
حقٌ ُ
ظاد اخلوفؼ فتدريسفام ذم اجلومعي فؽقهنو خمتؾ َطي ،وٓ تعر ُج ظذ ِذـر افشقخ ؾرـقس! مع أكف أشتَوذ ذم
ؾؾؿ هذا افتحؽؿ يو دـتقر!!
كػس اجلوم َعي افتل ُيدرس ؾقفو افشقخ رضوَ :
ٍ
تعقى
حً
فسـقات ،حتك إذا
ــً مدر ًشو ذم اجلومعي
هنؿتَؽ مـفوُ ،ر َ
َ
كػسؽ َ
ثؿ َ
ُ
ؿضقً َ
أكً ُ
َمـ ُيدر ُس ؾقفو!!

أو تُعوتى افشقخ ظز افديـ فؽقكف أفؼك درشو ذم مسجد ِ
أحد ادخوفػغ ،وٓ تؾق ُم صوحاؽ
ُ
ً

درشو ذم ِ
كػس ادسجد ؿاؾف أو بعده بليوم !!
( َ
أزهر) افذي أف َؼك ً
ٍ
ودمريح فف ،فؽـ ّ
ضعـ َ
ـؾ
أزهر) ُهق ضع ٌـ ذم شؾػقي افطوظـ
وترى أن أي
ؾقؽ أو ذم ( َ
ٌ
َ
َ
يؽقن َ
َ
ذفؽ
ؿقفؽ ـ ،ؾضال ظـ أن
ؽرك مـ ادشويخ ٓ تسؿك ضعـًو أصال ـ ظذ حد
ضعقكوتِؽ ذم
ؿودحو َ
ؾقؽ!
ً

َ ِ
ـحول
جيى أن
بجفؾ و ُطؾؿَ ،
يؽقن بعؾؿ و َظدلَ ٓ ،
ؿول ابـ تقؿقي « ::وافؽال ُم دم افـَوس ُ

اؾضي تعؿدُ إػ أؿقام ُم ِ
ِ
مـ
افر َ
أهؾ افبدعَ :
قمو َ
تؼوربغ دم اف َػضقؾيُ ،تريد أن جت َعؾ أحدَ ُهؿ ُ
معص ً
ؾنن َ

ُّ
ؾقظفر جف ُؾ ُفؿ وتـو ُؿ ُضفؿ »..،إػ أن َؿولُّ « :
وـؾ
افذكقب واخل َطويو،
َ
ـوؾراَ ،
قمو ؾوش ًؼو أو ً
وأخر مل ُث ً
افقء وذم مو هق ِمـ ِ
بغ ادتامث َؾ ْغ ،أو َمدَ ح َ
جـس ِف ،أو ْأوػ بوددح مـ ُف أو
ظؿد إػ اف َتػريؼ َ
ُ
َ
َمـ َ
هذا اف َتـو ُؿض واف َع ْجز َ
مثؾ َ
بوف َعؽس ،أصو َبف َ
واجلفؾ ،وه َؽذا أتبوع اف ُعؾامء وادشويخ إ َذا أرا َد أحدُ ُهؿ
أخر ِ
بؿثؾ َ
أن يؿدَ َح مت ُبق َظف ُ
هذا اف َطريؼ»(.)1
كظره ،أو ُيػض َؾ أحدَ ُهؿ ظذ َ
ويذ َم َ
4ـ شؾقك مـفٍ ادقازكوت:
َ
أزهر)
ورصت تسر أحقوكًو ظذ مـفٍ ادقازاكوت ،حقٌ دو
َ
شلفؽ ُ
بعض إخقاكـو َظـ ( َ
ِ
أصؾحف اهلل ـ وؿو ُفقا َ
وؽر ِهؿ رأيـوهو دم مؽ َتبتِف بلم أظ ُقــو ؟! ؾلج ْبت َُفؿ
فؽـ ُـ ُتى اإلخقان
ـ
فؽَ « :
َ
ؿوئالُ :ؿق ُفقا ف ُف َ
افر َ
َغربغ
جؾ فف مقاؿػ مؼؾي» ،ؾسؽتُقا مست
ثؿ ؿ َ
َ
ؾً :اخل َطل خطلَ ،
فؽـ َ
هذا افؽالمَ :
َ
ظغ ادقازكوت.
جقابؽٕ :هنؿ شؾػققن
ِمـ
ويعؾؿقن أن هذا افؽالم هق ُ
ُ
(« )1مـفوج افسـيش ()337/4
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ضؿر ذم ِ
ِ
كػسف
وهو ُهق أن طفر أكف
ٌ
تـائ ظذ أكف ُي ُ
ضوظـ ذم ظؾامئـو إبرار ،بصقتقوتف ادَّسبي افتل ُ
ؽر افذي ُياديف فؾـوس ذم اف َع َؾـ :ومع َ
إكؽورا وٓ
إحرِ ـ فؽ
كسؿع ـ إػ حد ـتوبي هذه
ً
ُ
ذفؽ مل َ
َ
زت بف ذم هذه افػتـي ِمـ ُسظي افتجووب مع ـؾ حدَ ث ،وبخوصي إذا تعؾؼ
جقا ًبو ،ظذ ظؽس مو متق َ
ـذب (أزهر) وضعقكوتف ذم افعؾامء تاؼك جمرد أخطوء
حتذيرا وضعـًو
إمر بؿشويخ اإلصالح
ً
وؽؿزا ،أم إن َ
ً
ٍ
مـ اداتَدعش ـام ي ُؼقل افشقخ ربقع.
مغؿقرة ذم بحر مقاؿػف ادؼؾي!! َ
اب أخس َ
تعؾؿ «أن افؽذ َ
وأكً ُ
3ـ آضطراب دم احلؽؿ ظذ افـَوس:
بؿجرد
َوؿض ًي مضطرب ًي،
أحؽومؽ ظذ افرجول
أن
أضحً متـ َ
َ
ـام َ
َ
ؽر إشقيوءُ ،
َ
ؾكت تُزـل َ

أن ُي ِ
ظفر َ
أحس ْس ًَ أهنؿ ٓ
فؽ صق ًئو م َـ افقٓء ،وتط َع ُـ ذم إبريوء وفق ـوكُقا َ
مـ اف ُعدول افثؼوت إذا َ
َ
زا مػو ُده
قً
ُيسويروكؽ ذم
مقؿػؽ مـ مشويخ اإلصالح ،هلذا زـ َ
بؿجرد مو ك َؼؾ خ ً
(ظقسك اف ُاؾقدي) ُ
َ
ؾػرحً
فالجتامع،
فؼوضِؽؿ افتل وضعتُؿقهو
َ
أن افشقخ ربق ًعو يل ُمر افشقخ ظز افديـ أن يستَجقى ُ
َ
قً ظـ إحؽوم افعؿؾقي افتل يـاغل تـزي ُؾفو ظذ ك َؼ َؾي إخ َاور ،ؾ َؼول افسوئؾ ـ ذم
بوخلَز ،وختؾ َ
افقاتسوب ـ« :صقخـو أحسـ اهلل إفقؽؿ شؿعـَو مـؽؿ ظذ افذي كؼؾ ؿق َل َ
ادسؿك بعقسك
افشقخ ربقع
َ

مـ اف َؼوئؿغ ظذ جمؿقظي دم افػويسبقك اشؿفو «مـز افسؾػقغ دم افبؾقدة» ؾعـدهؿ
افبؾقدي ،ؾفق َ
افصعوؾ َؼي ،وظـدمو تؽ َؾؿ ؽوزي افعرموين دم
حمؿد بـ هودي ظذ َ
ضري َؼي حدَ ادييُ ،
وهؿ أن ضد رد َ
َ
افشقخ شؾقامن وض ُعقا (مؼول) ـتبقا ؾ قف (هذا ؽوزي افعرموين دـ ٓ يعرؾف) ،ووضعقا فف تزـقوت
وظـدمو شلفتفؿ :دوذا ؾعؾتُؿ َ
هذا مل جيقبقين صقئًو؟
كػران وؿريـي احلول يستَحقؾ ـذبف ظذ َ
افشقخ وهق حل،
خزه
ؾ ُؼ َ
ٌ
ؾً جمق ًبو :فؽـ َ
صحقح ،وم َعف َ
َأمو خال ُؾف مع مرابط ؾ َؼد بون حول مرابط ؾال يعتَز».

هذا اجلقاب شقى أكف تال ُظى ب َؼقاظد ِ
يؿؽـ تسؿقي َ
واشتفتور هبو،
افعؾؿ،
وأكو أ ُؿقلٓ :
ٌ
ُ
ٌ

ؾوفر ُجؾ ُيذـَر َ
خزه صحقح ،ويستَحقؾ ـذ ُبف» :ؾؾؿ تؽُـ مقؾ ًؼو أبدً ا ذم
فؽ اكحرا ُؾف،
َ
وأكً ت ُؼقلَ « :
يغؿزه :إذ ذم افؾقؾي ادُقاف َقي ك َػك افش ُ
قخ ربقع
هذه اإلجوبي ٓ َ
أكً وٓ صوح ُاؽ افذي زـوه بعدمو ـون ُ
مو ك َؼؾف ظـف هذا اف ُاؾقدي وؿقفف إيوه.

ِ
ثؿ
ُ
كسؿع مـؽُام تقب ًي أو تراج ًعو ظـ هذه اإلجو َبوت اخلوئبيَ ،
وإظجى مـ هذا ـؾف أكَـو مل َ
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ظام مل يث ُبً ظـف أصال :ؾام فؽُؿ َ
حتؽؿقن!!
ـقػ
ؽرـؿ َ
ُ
بوفساجع وافتَقبي َ
تُطوفبون َ
ِ
َ
شعقً بؽؾ مؽـ
تراجعؽ ظـ تشـقعؽ افسوبؼ ظذ (بشر صوري) ،افذي
وهذا حو ُفؽ ذم
َ

إليؼوؾف ظـ افتدريس بوفعؾؿي ،وتل َذ ُن فف افقق َم أن يدر َس ذم ضقاحل إؿومتِف ؾ َؼط!
ٍ
وظرض
رؽؿ ـؾ مو ظؾِ َؼ بف ِمـ أش َاوب فتَجرحيف
ودؾوظؽ ادستَؿقً ظـ (بالل يقكز)
َ
ؾً جمق ًاو ذم
خلزايوه وباليوه افتل صفد هبو أصحو ُبف اف َعورؾقن بف ذم إؿومي زواؽل بؼسـطقـي ،إٓ أكؽ ُؿ َ
ادـشقر افذي َ
محؾ َ
افقاتسوب ظؿـ شل َفؽ ظـ ُ
أن ضؾبي افزواؽل
تؾؽ افشفودات« :هذا ادـشقر
يقهؿ َ
ُ
هلذه افسـي ،ومو ؿبؾفو هؿ مـ ـتبقه وهذا تدفقس :بؾ افذيـ كؼوه هؿ مـ افذيـ مه ظؾقفؿ دم احلل
أـثر مـ ظؼ شـغ ،وأكو أتعجى ـقػ هذه اددة ادديدة ـؾفو افتزم افصؿً ثؿ افققم بوفذات ُيرج
ظـ صؿتف فقـؼ مثؾ هذا افبقون مو يمـد أن مـ كؼه مغرض ،ومثر افػتـ ٕن تؾؽ إخبور ؿد
أـؾفو افزمون ورشب ،وأيضو ؾؼد ذـر أصقوء ؽر صحقحي وهل ظذ خالف افقاؿع ،وهلذا أدظق
افـورش أن يتؼل اهلل تعوػ وفقـظر مو يؽتى ،ؾنكف شتؽتى صفودهتؿ ويسلفقن.
وأخقكو بالل كحسبف ظذ خر وحمبو فؾسـي ؽققرا ظذ ادـفٍ وفقس بؿعصقم ،وـػك بودرء كبال
أن تعد معويبف ،وفعؾفؿ حـؼقا ظؾقف دو أوجعفؿ بردوده وؿض مضوجعفؿ.
وهلذا أكصح اإلخقة افػضالء أٓ يتداوفقا مثؾ هذه ادـشقرات بؾ ٓ يؼرؤوهو أصال ،حتك
تؽقن ظذ افبول راحي وتعقد ظذ ادغرضغ حّسة ،وإذا أرشؾً إػ هوتػ أحدهؿ ؾؾقؿحفو ،واهلل
اهلودي إػ افصقاب».
َذرت هلذا افػتك ادُ ِ
َ
ػسد دو وؿ ْع ًَ
َذرت
إلخقاكؽ مشويخ اإلصالح ب َاعض مو اظت َ
ؾل ُؿقل :فق اظت َ
ؾقام وؿع ًَ ؾقف ،وـُػقـو ذ هذه افػتـَي افتل تقف َ ِ
زهو :فؽـف افتحؽؿ ذم ؿقاظد افعؾؿ وافتكِ
ْ
قً ـ ْ َ
ُ
وتسقيغ مجقع ظ ُققبف ،وافتجريح
فؾؿقايل
ؾقفو ظذ افتشفل وافذوق إػ حد اف َعاٌ :ؾوفتزـقي ُ
ِ
وأوثؼفؿ.
فؾؿخوفػ وفق ـون ِمـ أزـَك افـوس
ُ
ِ
ِ
افقٓء افشخيص ،وتاـل أحؽو َمؽ
ست مـ ُؽالة
وهل أكؽ
اخلروج
يؿؽـ
ومـ ُهـو
َ
َ
ُ
ُ
بؼـوظي َ
خصـي» ٓ ،ظذ ؿقاظد كُؼود أهؾ احلديٌُ ،
وحت ُ
ذم افتجريح وافتعديؾ ظذ « َ
وول تغؾق َػفو برداء
افش َ
هلل ذم افدظقة افسؾػقي!!
ادـفٍ ،ؾوهللَ ا َ
َ
َ
وصؾ َ
أخرا إػ اف َطعـ دم َ
ترع فف ُحرم ًي،
وؿد
ظقشوت ومل َ
افشقخ افػوضؾ ظبد افغـل َ
بؽ احلول ً
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افسؾػ َقي دم
أثره احلسـ اجلؿقؾ دم كؼ افدَ ظقة َ
ظؾؿف وٓ ش ْب ُؼف وٓ شـُّف وصقبتُف ،وٓ ُ
ومل يش َػع فف ظـدَ ك ُ
ربقع هذا افبؾد ا َفذي ٓ يـؽره َإٓ جوحد :مع أكَؽ ؿبؾ ٍ
ِ
ــً تؼقلَ « :
افشقخ ظبد افغـل
وؿً
يسر َ
ُ ُ
ٌ
وــً ُ
ؾليـ صعور احسام افؽ َبور،
جموفسف وأكو
أحرض
ؿدمف دم افعؾؿ
ُ
صوب صغر»َ :
ٌّ
َ
رجؾ رشخً ُ
وظدم افتَطوول ظؾقفؿ!؟

5ـ افـَصوئح افغَريبي:
تـص ُح بعدم اؿتـوء جمؾي اإلصالح ،وت ُؼقل ذم بعض أجقبتؽ افقاتسوبقي:
حقٌ ست َ
تاغ إصقل
«ضعقهو دم إرصقػ» :ومر ًة تؼقل« :جم َؾي اإلصالح مل تعد فإلصالح» :وفقتَؽ ُ
جلزاؾقي :حتك ُيرى إن ـوكً هذه افػتووى وإجقبي
وافؼقاظد افتل تاـل ظؾقفو هذه إحؽوم ا ُ
ممشس ًي ظذ ِ
زظؿً يقم اجتامظـو إخر
افعؾؿ وافدفقؾ ،أم أهنو كتقج ُي افتَّسع وافػؽر اف َعؾقؾ :ـام
َ
فصقرة (افرايي)
بس َاى وضعـَو ُ
حيرم ُ
بقع ادجؾيَ :
(1438/13/11هـ ادقاؾؼ 2317/7/5م) أكف ُ
اف َع َؾؿ اجلزائري ظذ ؽالؾِفو!!
ُ
ؾً دـ شلفؽ ظـ َضريؼ
تـصح ب َعدم ؿراءة مو يؽت ُاف إخقاكُؽ ادشويخ،
حقٌ ُؿ َ
َ
وأصاحً َ
افقاتسوب :هؾ فـَو أن كؼرأ أو كسؿع افردود افتل ي ِ
ؾؼؾً
بعض مجوظي اإلصالح هذه إيوم؟
َ
صدرهو ُ
ُ
َ
َ
وفقس ؾقفو ؾوئدة :بؾ ؾقفو مغوفطوت ،تؾبقسوت مؼروكي بوفطعقكوت».
جقا ًبو ظؾقف ٓ« :تؼرأ َ
وتل ُمر بنتالِ دروس ؾؼفقي ـون ؿد ؿقدهو افطالب ظـ إخقاهنؿ َ
افشقخغ خوفد محقدة وشؾقؿ
خصؿ فؼقؿتِفو :وـلن
تـصح بحرق ـتُافؿ ،افتل تُاوع ذم مؽتَاي ( َ
أزهر) مع ْ
بقؿؾقؾ ـ وؾؼفام اهلل ـ ،ـام َ
احلؽؿ متعؾ ٌؼ بوٕتاوع ٓ بوٕصقوخ!!
َ
ِ
بحضقر دروس ُ
وتك ُؾفؿ ظؿـ
ظؾؿف وص ُغر شـف مو دام مقاف ًقو فؽ،
وتـصح ُ
َ
وخ َطى َمـ ؿؾ ُ
ـوفشقخ ظبد افغَـل َ
ظال ـع ُاف ذم افعؾؿ ،وحـؽتف افتجربي ذم افدظقة إػ اهلل ِفؼدَ م شـف َ
وافشقخ ُظ َؿر
بس َاى ظدَ م مسويرتِؽ ذم مؼوظؽ :ؾلي َـ افصدق ذم افـصقحي؟ وأي َـ اتاوع
احلوج مسعقد وكحقمهو َ
ِ
كـكه َإٓ بوحلؼ»(.)1
احلؼ ذم ـؾ حول؟ ؿول ادعؾؿل « ::ومفام بؾغَ مـ ُحبـو فؾحؼَ ،ؾال ُ

(« )1آثور افعالمي ادعؾؿلش (.)6/4
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ِ
إشؼوضفؿُ ،هؿ
وتعؿ ُؾ ظذ
وأخرا :اظ َؾؿ أن إخقاكَؽ افذيـ ت ُؼقد ضدهؿ هذه احلؿؾ َي افظود َي
َ
ً
رمضوين شؾػلَ ،
ؾوفشقخ ظبد افغـل ظقشوت شؾػلَ ،
شؾػققن ظذ اجلودة َ
وافشقخ
وافشقخ ظزُّ افديـ َ
وافشقخ ظبد اخلوفؼ مويض شؾػلَ ،
وافشقخ رضو بقصومي شؾػلَ ،
ظؿر احلوج مس ُعقد شؾػلَ ،
وافشقخ
مـ اخلطل وافزفؾ :ؿول افشقخ ُظ َاقد اجلوبري ـ حػظف اهلل
ظثامن ظقيس شؾػل ،وهذا ٓ يعـل
ظصؿتَفؿ َ
َ
افسـَي ٓ ُُيطُ»( ،)1بؾ َؿول ُ
فقس
أن
ومـ اف َباليو اظتؼو ُد َ
صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي َ « ::
َ
ـَ « :
صوحى ُّ
ِ
رشط افصد ِ
وظؿ ُؾف ـ ُّؾف ُشـَ ًي»(.)2
قن ؿق ُفف ـ ُّؾف
ِمـ
يؼ أن ي ُؽ َ
ً
صحقحوَ ،
جيقز
وادؼصقد أن همٓء ادشويخ هلؿ ؾضؾفؿ وهلؿ شوبؼتُفؿ وشؾػقتُفؿ معؾقم ٌي مشفقرةٌ ،ؾال ُ
ذفؽ ودموه ُؾف :وخطمهؿ ـ إن َ
إهدار َ
ـون خط ًل ـ ٓ يستحؼ ـؾ هذه اجل َؾ َاي ،وإثور َة ـؾ هذه احلؿ َؾي
ِ
أظراضفؿ وديوكتِفؿُ ،
َ
ظـفؿ معتؿدً ا ظذ
فـػسؽ أن تطع َـ ذم
أبح ًَ
مـفؿ وتُـػر ُ
وحتذر ُ
افاوؽقي افتل ْ
تطوول ظؾقفؿ افصغور
وبعضفو أـوذيى خمتؾ َؼي ،حتك
طـُقن شقئي وحؽويوت متقَّهي بوضؾي،
ُ
َ
وإؽامر ،وصوروا ُظرض ًي فؾسى وافشتؿ وآحت َؼور :ؾؾؿ تس ُؾؽ مع إخقاكؽ ضريؼ َي افـصح
ادؼوع ،وٓ َ
َ
مسؾؽ افدظقة إػ اهلل افرصقد،
شاقؾ إمر بودعروِ وافـفل ظـ ادـؽر ادعؾقم ،وٓ
درشً
ؾنكؽ تكؾً ذم هذه افػتـي بطريؼي ؽر شقيي ،خوفقي متو ًمو مـ احلؽؿي وافرويي ،وـلكؽ مو
َ
وأكً افدـتقر ادتخصص ذم اف َؼقاظد افػؼفقي ،ومو َ
ـون يـاغل
صؿؿً رائح َي افػؼف
افعؾؿ ،وٓ
َ
َ
َ
ُمراظوتف ذم هذا اد َؼوم ؿوظد ٌة مرت َ
حتام ،وهل ؿوظدَ ة ادصوفح وادػوشد ووجقب ُمراظوُتو ،وأن
بؽ ً
ادصؾحي :فؽـ افػتـَ َي ؽقاً َ
ُـً
ظـؽ حؼوئؼ افعؾؿ
در َء ادػسدَ ة ْأو َػ ِمـ َج ْؾى
وادـفٍ :إذ فق ـ َ
َ
َ
ِ
مسددا تُريدُ اخلر ِ
تزورهؿ بوشتؿرار مـذ ثالثغ
ٓشتؼت اف ُعؾام َء
وٕتاوظؽ
فـػسؽ
َ
ُ ً
افؽاور افذيـ ُ
َ
َ
وتلخ َذ رأهيؿ وتستـر ِ
افعؾؿ َ
شـ ًي َ
تؼ َع ذم محؾتِ َؽُ ،
وافعؿؾ ٓ :أن
ؿاؾ اف َؼقل
بعؾؿفؿ ،ؾنن
َ
َ
َ
َ
ؿاؾ أن َ
ُ
تاحٌ ظـ تليقد اف ُعؾامء،
واضحي ،وٓ براهغ بقـي ،ثؿ
تادَ َأ مؼو َظؽ إلش َؼوط إخقاكِؽ ،بال دٓئؾ
َ
وس أول إمر ،وهق أن افش َ
افقهؿ مل يدُ م
قخ ربق ًعو أؿرك وأيدك :إٓ أن هذا
وهذا مو
َ
أوَّهً بف افـ َ
َ
ِ
ُ
ودفقؾ َ
ز محؾتِؽ
ظؾامء افدظقة افسؾػقي ظذ احلؼق َؼي،
ـاور
ذفؽ أكف دو
ضقيال،
َ
َ
ووص َؾ ُفؿ خ ُ
وؿػ ُ
ِ
ؾفؿقا أهنو ممامر ٌة ُحت ُ
َ
افعوملُ ،يرا ُد ِمـ
وك ضد افدظقة افسؾػقي ذم بؼوع صتك م َـ
بتػوصقؾفو افدؿق َؼيُ ،
(« )1جمؿقظي افرشوئؾ اجلوبرييش (ص.)61
(« )2اؿتضوء افكاط ادستؼقؿش (.)136/2
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ِ
هلذا رددوا ظؾقـَو َ
وإضعوِ ُبـقوهنؿَ ،
ؿقل اهلل ت َعوػ﴿ :ﭔ
وتشتقً ُجفقدهؿ،
مجقظفؿ،
تػريؼ
ورائفو
ُ
ُ
ُ
وكصحقا بوٓجتامع وآئتالِ وافتآخل وافتالحؿ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [،]46 :d
ُ
ِ
آفتػوت إػ َمـ ُيريدُ أن يػر َق
وافتـوصح ،وضرح أشاوب افتػرق وافتـوزع وافتؼو ُضع ،وظدَ م
ــً ـ يو دـتقر ـ شام ًظو فؾ ُعؾامء ؾفذه كصقحتُفؿ ،وإن ـوكًَ إخرى
افسؾػقغ ـوئـًو َمـ ـون :ؾنن َ
ظقؿي ،وترشقؿ
مسرا
تسر بوفسؾػقي ذم اجلزائر
ؾوظ َؾؿ أكؽ
خطرا ؿد يـتَفل إػ هدم أصقهلو اف َع َ
ً
ً
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
حرـل ُ
بعقدة ظـ افعؾؿ افصحقح :ؾوفسؾػقي ٓ تـتؼ
قب بروح
جديدة ؾقفو ك َػ ٌس
أصقل
مش ٌ
ٌّ
افقاضحي ،وافسؾػقي ٓ تـتَؼ بوفتؼؾقد
بوٕـوذيى وإراجقػ ،وإكام بوفصدق وافعؾؿ وافدٓئؾ
َ
وتَؼديس إصخوص وافتعصى هلؿ ،وإكام بوٓتاوع واإلؿـوع وأن احلؼ َ
ؾقق اجلؿقع ،وافسؾػقي ٓ تـتَؼ
وحسـ
بوٓبت َعود ظـ اف ُعؾامء وإحداث اف َؼطقعي معفؿ و ُمػوصؾتِفؿ ،وإكام بوٓرتاوط هبؿ ُ
ؽر ِزهؿ ُ
وفزوم ْ
افظـ هبؿ :ؾوفسؾػقي بريئ ٌي مـ يدظق إػ احلزبقي وافعصاقي وافعـكيي واجلزأريي.
إصقل ادتقـَي،
وظبثً هبذه
وافسؾػقغ،
افسؾػ َقي
وإكَؽ بحؿؾتِؽ اف َظودي َؿد
َ
َ
ُ
َ
أشلت إػ َ
وهق مو جيع ُؾ َ
مثورا َ
أجفزت ؾقف ظذ
فؾشؽ وافريبي :ؾػل افقؿً افَذي
وأحدثً ؾسو ًدا
َ
َ
ظظقامُ ،
ؽ ً
ً
ِ
ٍ
َ
َ
مـ
وإهقاء،
وـلّنؿ ِمـ أهؾ افبدَ ع
وؿسقة،
افسؾػقغ بؽؾ صدَ ة
ؽرهؿ َ
َ
َ
إخقاكؽ َ
وجدكوك ُتالضػ َ
َرت أكَؽ بوٕم ِ
َسس وأكَف
ادخوفػغ
وتؾغ م َع ُفؿ دم اخلطوب ،وؿد تذـ ُ
ُ
س اف َؼريى كوؿش َتـو دم مسلفي افت ُّ

ِ
َ
بذفؽ َ
افقاؿع،
رهؿ ظذ ؽر
ٓ يـبغل إفؼوء اف َؼـوبؾ ظذ تـظقؿ داظش
افشؽؾَ ،
صق ُ
وأن اإلظال َم ؿد َ
َ
ـظقؿ مل جيد فف مؽوكًو ظـدكَوٕ :كَف اصطدَ م
وـلكَف
ومـ ادعؾقم ظـد اف َعورؾغ َ
أخذتؽ رأؾ ٌي هبؿَ ،
أن هذا اف َت َ
ِ
أكً أن فتُػرق
افسؾػقغ حقهلؿ،
ؾجئً َ
َ
افسؾػ َقي َ
َ
افصؾبي بوجتامع مشوُيفو ،وافتػوف َ
بصخرة افدَ ظقة َ
ِ
مريى!!..
أمر
هذا
ٌ
َ
ادبورك بوفدَ ظووى افبوض َؾي ،وآهتوموت افؽوذبي :إكَف ح ًّؼو ٌ
آجتامع َ
ِ
صـقع َؽ ظذ افدظقة هذه إيوم ،ومو آل إفقف ُ
ؾوكتَاف يو َ
حول افسؾػقغ،
هذا :واك ُظر مو جره شق ُء
ِ
ِ
ِ
ُ
كورهو
افػتـي افتل
ؾوبذل جفدَ َك إلضػوء هذه
َ
أصعؾً ؾتق َؾفو ،واظ َؾؿ أن مقؿدَ افػتـَي ٓ يس َؾ ُؿ مـ َ
وظد إػ
واترك
ذكى ظظقؿ ،وتُى إػ ربؽُ ،
ؾؿ ؾنكف ٌ
افاغل ؾنن مرت َعف وخقؿ ،واج َتـى افظ َ
َ
وهلقاِ َفوُ :

ر ِ
َ
خر َ
تؽقن
فؽ ِمـ أن
واجى
جقع إػ احلؼ
ٌ
ؿؾً َ
ورشف» ـ ـام َ
صدك« ،ؾ َ
ٌ
افر َ
نن ُّ
ُ
أكً ـ ،وهذا ٌ
َ
ظؾقؽ افت ُ
َ
وريخ جـوي ًي مشموم ًي
ادعقل افذي اختِر فتُفدَ َم بف افسؾػق ُي ذم هذه افاالد ،وحتك ٓ ُيسجؾ
إجقول ِمـ ِ
ُ
ظـقاهنو «ؾتـ ُي ُمج َعي».
بعدك
تؼرؤهو
ُ
ُ
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هدَ اكو اهلل وإيوك إػ َشقاء افساقؾ ،وجـاـو افػتَـ مو طفر مـفو ومو ب َطـ ،واحلؿدُ هلل رب افعودغ،
ـثرا.
وصذ اهلل ظذ كاقف حمؿ ٍد وظذ آفف وصحاف وشؾؿ
ً
تسؾقام ً
وـتبف :تقؾقؼ ظؿروين
يقم إربعوء  24رجى  2349ادقاؾؼ فـ  12مورس 1228
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