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مقجمة التخجسة
الحسج ﵀ وكفى وسبلـ عمى عباده الحيغ اصصفى ،وبعج..
ِّ
يسثػ كتِّيػب «اس رخار ا ردار سررال » أي «أس رخار ألررف عررام» ل ػ«علررأ أر ررخ زسررأ اد » الػػحي

انتذخ في  8شػاؿ6881ىػ ؽ (6411ـ) كسمحق في العجد  61مػغ مجمػ «پػخمع» نرػ

الذػيخ

القػخف العذػخ غ،

الرادرة في شيخاف ،حمق مػغ حمقػا الدػجاؿ الفرػخي الػحي كػاف دا ػ اخ مشػح دػجايا
في األوساط الجيشي والدياسي في السجتسع اإليخاني ديغ مػغ يعخفػػف ل ِّ
ػالسثقفيغ الستش ِّػػر غ مػغ هيػ ،

والحيغ كانػا يذكمػف شيفا ِّ
متشػعا مغ أقرى اليسيغ إلى أقرى الذساؿ يبجأ مغ الجعػة إلى اإلحيػا

والتججيج الجيشي ،مخو ار لالجعػة إلى اإلصبلح أو إعادة الشطخ في العقا ػج واألعسػاؿ الجيشيػ  ،الذػيعي

خاصػ  ،وانتيػا لالػػجعػة إلػى العرػخن والعقبلنيػ واالنفتػاح عمػػى ال ػخل والتحػخر مػػغ قيػػد الذػػخ ع
َّ
والتقاليج الجيشي هسم  ،وفي الجيػ السقادمػ مػغ الدػجاؿ عمسػا الػجيغ وأتبػاعيع مػغ الست ِّ
ػجيشيغ الػحيغ
يجعػف إلى العػدة إلى اإلسبلـ وتحكيع الذخ ع في السجتسع لاعتبارىػا الحػ الشػاهع والرػالح لرػ

زماف ومكاف.

ولرػػي نفيػػع ىػػحا الدػػياؽ الػػحي صػػجر فيػػو الرتِّيػػب ال دػػج أف ندػػتحكخ فػػي ىػػحا الرػػجد االتجػػاه
()6

الت خ بي الحي قاده السمظ «رضا شاه» البيمػي

(و قاؿ لو أيزا رضا خاف) مشح دجايا

العقػد األولى مغ القخف العذخ غ حيث قاـ لجسمػ مػغ اإلصػبلحا
تخافقت لحسم عرخن وت خ ب واسع في الببلد تأثَّخ فييا لأفرار وتػهيا
ديا أثشا ز ارتو لتخكيا في دجايا

حكسو في

والت ييػخ فػي ذلػظ البمػج التقميػجي
«أتػاتػرؾ» التػي أعجػب

حكسو ،السيسا فرخة ندع الحجال ،لحلظ أصجر فػر عػدتػو إليػخاف

ػتسخ حسمػ نػػدع الحجػػال
مخسػػما عامػػا يسشػػع ارتػػجا الحجػال و ػػأمخ دشدعػػو مػػغ راوس الشدػا (واسػ َّ
ىػػحه  1سػػشػا

مػػغ 6481ـ إلػػى حػػيغ تشحيتػػو عػػغ السمػػظ ونفيػػو عػػاـ 6416ـ) ،كسػػا أهبػػخ «رضػػا

شاه» الخهاؿ عمى لبذ القبعا

ال خبي  ،وقاـ لحسم لشدع العسا ع وخمع المباس الػجيشي التقميػجي عػغ

كثيخ مسغ يتدَّا لو ،تحت شعار إصبلح السؤسد الجيشي وترفي السشتدبيغ إلييػا مسػغ ليدػػا لأىػ

عمػػع واهتيػػاد ،مسػػا رأف فيػػو نخػػخوف سػػعيا مشػػو لتقمػػيز نفػػػذ رهػػاؿ الػػجيغ ويل ػػا دورىػػع فػػي تػهيػػو
( )6كاف في دجاي أمخه عدػكخ ا وضػالصا السػصببل

خيػػؿ السذػاة فػي العيػج القاهػاري ،ثػع انقمػب عمػى نخػخ ممػػؾ القاهػار

واعتمى العخش دجعع مغ اإلنجميد وأعمغ نفدو ممرا ويمبخاشػ ار ديمػ ا عمى إيخاف عاـ 6411ـ ،وبقي ممرا حتى 6416ـ
ونرػبػا م َّ
حمػو ادشػو «دمحم رضػا شػاه» نخػخ
حيغ نفاه اإلنجميد والخوس -الحيغ احتمػا إيخاف أثشا الحخل العالسي الثاني َّ -

ممػؾ إيخاف قب قياـ الشطاـ الجسيػري اإلسبلمي عاـ 6494ـ.
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السجتسػػع .كسػػا قػػاـ لسرػػادرة هسيػػع األوقػػاؼ اإلسػػبلمي فػػي الػػببلد ،وسػػعى إلػػى فػػتأ أد ػػال الحجاث ػ
ال خبيػ ػ عم ػػى إيػ ػخاف ف ػػي كػ ػ السج ػػاال

الدياس ػػي والجامعيػ ػ والثقافيػ ػ واإلعبلميػ ػ مذ ػ ِّ
ػجعا الفد ػػاد

والتحخر مغ قيػد الجيغ ،وقاـ لإحيػا أمجػاد الفػخس القػجما ويضػعاؼ االتجػاه الػجيشي اإلسػبلمي فػي

إيػ ػخاف .وبع ػػج عدل ػػو ونفي ػػو ،واصػ ػ ادش ػػو السم ػػظ «دمحم رض ػػا ش ػػاه البيم ػػػي» دشح ػػػ أو نخ ػػخ سياس ػػاتو
الت خ بي ػ ذاتيػػا لذػػي مػػغ الحػػحر م اخعػػاة لتشػػامي الذػػعػر الػػجيشي فػػي الػػببلد وقػػػة الحخك ػ العمسا ي ػ

اإلسبلمي -الدياسي الراعجة فييا.

وفي ىحا الخزع ضيخ في وقت واحج تقخ با (عػاـ 6411ـ) كتالػاف أحػجىسا «شريييرخ » أي

(الذيع والتذيع) ألحسج كدخوي ،واآلخخ «اسخار ادار سال » أي (أسرخار ألرف عرام) لحكسػي زاده،
كبلىسػػا شػػغ ىجػمػػا عشيفػػا عمػػى العقا ػػج واألعسػػاؿ الجيشيػ الذػػيعي ال اخ ج ػ  ،أمػػا األوؿ فشحػػى مشحػػى

ِّ
متصخفا وص في لعس عباراتو إلى حج الصعغ في أ س أى البيت أنفديع وفي أساس الػجيغ ،وأمػا
تصخفا رغع أف ىجػمػو كػاف شػجيجا وح َّ
ػادا عمػى مجسػ العقا ػج واألفرػار والسسارسػا
الثاني فراف أق
َّ

الدا جة في عرخه لاسع الجيغ والتذيع والتي رأف أف  %41مشيا!  -عمى حج قػلو  -دخي وخخافي
ووليج األىػا واألغخاض والدياسا

الساضي ومخال

لتعاليع الجيغ األصيم ال سيسا التػحيج.

وقػػج أحػػجت كتِّيػػب «أسررخار ألررف عررام» ىػػحا – عمػػى ص ػ خ حجسػػو  -ألسػػا وىػ َّػدة فػػي وهػػجاف
األوساط الجيشي حيغ صجوره في إيخاف ،مسا حجف لاثشيغ مغ السجتيجيغ الربار لمخد عميو أوليسا ني

هللا دمحم الخالرػػي الػػحي رد عميػػو فػػي رسػػال سػػساىا «رذررف اتسررتار در نقررج اس رخار ا ردار سررال »

والثاني ني هللا الخسيشي الحي رد عميو َّ
ردا مفربل في كتال كبيخ ندبيا لاسع «رذف اتسخار».

وتػػشبع أىسي ػ أو خصػػػرة كتِّيػػب «أس رخار ألررف عررام» مػػغ أمػػخ غ األوؿ أف مؤلفػػو «علررأ أر ررخ
زسأ اد » كاف ادغ أحج أدخز عمسا مجيش «قع» في وقتو وىػ حج اإلسػبلـ الذػي مهرج مق يِّسرأ
پايين شرهخ الػحي كػاف قػج اسػتقب واستزػاؼ نيػ هللا الذػي عبػج الرػخ ع الحػا خي حػيغ انتقػ مػغ
أراؾ ليدتقخ في قع و ؤسذ فييا الحػػزة العمسيػ (أي مخكػد الج ارسػا

الجيشيػ ) عػاـ  6811ىػػ .ؽ،.

وكاف (أي والج حكسي زادة) صي اخ آلي هللا أدي الحدغ الصالقاني والج عالع الجيغ اإلي اخنػي السشاضػ

الذييخ الديج محسػد الصالقاني .د كاف « زسأ اد » نفدو قػج دػجأ حياتػو شالبػا لمعمػػـ الجيشيػ فػي

قػػع وقصػػع فػػي د ارسػػتيا شػػػشا ِّ
العسػ ولبػػاس العمسػػا التقميػػجي ،وكػػاف واعطػػا ومػػغ
هيػجا ،وكػػاف يمػػبذ َّ
ق اخ السخاثي في مشادخ مجالذ الع اد الحديشي ومآتع نؿ البيت .لرشو دجأ شيئا فذيئا يتحػؿ عغ ىحا
االتجػػاه متػ ِّ
ػأث اخ -عمػػى مػػا يقػػاؿ -لأحسػػج كدػػخوي وأفرػػاره ويف لػػع يتصػ َّػخؼ فػػي معاداتػػو ألسػػاس الػػجيغ
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والتذيع مثمو ،وفي الشياي خمع « زسأ اد » عغ نفدو لباس السذيخ وأخح يكتب السقاال

الشاقجة

كتِّيبػو ىػحا الػحي دػيغ أيػجيشا ،واتجػو لعػجىا لمعسػ التجػاري (تخبيػ الػجواهغ) وبػخع فيػو ،وبقػي

ثع ألػ

عمى ذلظ حتى أدركتو الػفاة في شيخاف سش 6489ـ(.)6

واألمػػخ الثػػاني الػػحي أعصػػى لرتػػال «حكسػػي زاده» تمػػظ األىسي ػ أنػػو لػػع يقترػػخ فيػػو عمػػى نقػػج

لعس األعساؿ والعقا ج الذيعي الدا جة ،مث تذييج القبال واألضػخح عمػى القبػػر وز اراتيػا وشمػب
والذ ػػفا م ػػغ أىمي ػػا ،وبع ػػس االعتق ػػادا

الحػ ػػا
والخ اخفػا

الس اليػ ػ ف ػػي أ سػ ػ أىػ ػ البي ػػت عم ػػييع الد ػػبلـ،

الدػا جة لذػأنيع فػي السجتسػع ،ونقػج مػضػػع االسػتخارة واالستذػفا لالتخبػ ومػا إلػى ذلػظ،

ونقج فرخة «اإلمامػ » فػي الترػػر الذػيعي التػي أ رخ ِّخهػت فػي نطػخه عػغ سػياقيا األصػمي البدػي فػي
اإلسبلـ ،ونقج لعػس أحكػاـ الفقػو الذػيعي ال سػيسا تمػظ الستعمقػ لالصيػارة وبالدكػاة والخسػذ ،واألىػع
مغ ك ذلظ نقجه الرخ أ لمسػروت الحجيثي وكتب الخواي واألخبار لجف الذيع إلى درهػ أنػو دعػا
إلػػى نبػػح الحػػجيث َّ
كمػػو هسم ػ وتفرػػيبل ،أقػػػؿ لػػع يقترػػخ «حكسػػي زاده» عمػػى شػػخح ىػػحه األمػػػر د ػ
تعخض أيزا فػي قدػع ِّ
هيػج مػغ كتِّيبػو إلػى مشاقذػ مػضػػعا
َّ

سياسػي واهتساعيػ تتعمػق لالحكػمػ

والجول والقػانيغ الػضعي  ،حيث انتقػج لذػجة الػجعػة إلػى واليػ الفقيػو ويلػى تحكػيع الذػخ ع لرػػرتيا
ػي لػو!
الحالي معتب اخ القػؿ لربلحي ىحه الذخ ع اإلسبلمي لر زماف ومكاف ش ا
ػعار ال أسػاس واقع َّ
واعتبخ أف تصبيق ىحه الذخ ع لرػرتيا الحالي ىػ لسثال قػ اخ ة الفاتحػ عمػى الػببلد والعبػاد! ودعػا

دجال مغ ذلظ إلى العق والعقبلني واألخح لقانػف الصبيع ِّ ،
مكخ ار في رسالتو القػؿ لػأف العقػ رسػػؿ
هللا القخ ب لئلنداف ،مبػجيا إعجالػو دجولػ وحكػمػ «رضػاه شػاه» وسياسػاتو التػي اعتبخىػا إصػبلحي ،

ودافع عشيا أماـ ىجسا

في نطخه.

عمسا الجيغ عمييا التي ال م ِّ
دػغ ليا سػف السرالأ واألغخاض الذخري

فػػبل غػػخو أف نجػػج أف ىػػحا الرتِّيػػب عمػػى صػ خه قػػج أثػػار األوسػػاط الجيشيػ وأزعجيػػا إ رذ أر فػػي

كتالو تحػجيا لرػ مذػخوعيا الػجاعي إلػى العػػدة لمػجيغ ضػسغ إشػار السػحىب الذػيعي اإلمػامي الدػا ج
في الببلد ،ووهػل تحكػيع الذػخ ع والفقػو فػي الجولػ والسجتسػع ،ورفػس ومشاىزػ االتجػاه الت خ بػي
الحي كاف الحكع السمري سا اخ فيو.

( )6لسعخف تفاصي أكثخ عغ حياتػو وأفرػاره يسكػغ مخاهعػ كتػال السػؤرخ اإلي اخنػي السعاصػخ «رسػػؿ هعفخ ػاف» «هخ افىػا
وس ػػازمافىاف م ػػحىبى-سياس ػػى ايػ ػخاف» (أي التي ػػا ار والسشطس ػػا
6881ىػ ش1119/ـ ،الرفحا

الجيشيػ ػ الدياس ػػي ف ػػي إيػ ػخاف) ،نذ ػػخ شيػ ػخاف ،ط ،8

 81إلى  ،88و 11إلى  ،19و.819- 811
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وباخترػػار فػػإف كتِّيػػب «حكسػػي زاده» عمػػى صػ خه حفػ لػػالرثيخ مػػغ السػضػػػعا

الحداسػ ،

وشػخح أفرػػا ار كثيػخة ،فييػػا ال ػػث والدػػسيغ والرػػالأ ومػا يقبػ الشقػػاش ومػػا تجػػاوزه الػػدمغ ،والسمفػػت أف

كثي ػ اخ مسػػا شخحػػو تػػخؾ نثػػاره السدػػتسخة الحقػػا ،وال ي ػداؿ مػضػػع نقػػاش وهػػجؿ وأخػػح ورد فػػي األوسػػاط
الثقافي والجيشي في إيخاف لذك خاص ،وفي أوساط الذيع لذك عاـ حتى اليػـ!

لجشة التخجسة
 /21جسادى اتولى1431/
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أسخار ألف عام
الجسعيا
دعػة أ س الجيغ الحالييغ في إيخاف والخصبا والرتَّال و
َّ

السؤَّجة ليع

لقمع عمي أكبخ حكسي زاده
ن ِّذػػخ ىػػحا الرتػػال الػػحي حػ َّػخره قمػػع « زسررأ اد » عػػاـ ( 6811ىجخ ػ شسدػػي  ،السػافػػق لدػػش

 1943ميبلديػ ػ ) ف ػػي مجمػ ػ «پرررخ م» .وق ػػج حر ػػمشا عم ػػى ند ػػخ قجيسػ ػ مش ػػو دػاس ػػص أح ػػج القػ ػ اخ

الشاشػػصيغ .ونط ػ اخ إلػػى أف كثي ػ اخ مػػغ السباحػػث التػػي ورد فػػي ىػػحه الخسػػال ال ت ػداؿ اليػػػـ مصخوح ػ
ِّ
السيتسيغ ديحه السػضػػعا  ،قخرنػا أف نعيػج
لمبحث والشقاش الشطخ يغ في مجتسعشا ،و سكشيا أف تفيج
نذخىا.
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تسهيرج
كمشا يعمع ،أف ما قالو مذايخشا وزعساانا الجيشيػف وما كتبػه حتى اآلف ،ذىبػا لػو إلػى القاضػي

وحجىع ،لسعشى أنو لع يتأ ألحج أف يشاقذيع أو يخالفيع فيو إ رذ كانػا مشفخديغ وحجىع في دياف حقا ق
الػػجيغ ،أمػػا اآلخػػخوف فإمػػا أنيػػع لػػع يتستع ػػا لػػالجخأة الرافي ػ لشقػػج كبلميػػع وشػػخح أفرػػار مخالف ػ  ،أو لػػع
يكػنػػا عمػػى ِّ
يسكػػشيع مػػغ فعػ ذلػػظ .وحتػػى عشػػجما و ِّهػػج شػػخز م َّ
اشػػبلع كػػاؼ ِّ
صمػػع ومذػػفق أراد أف
يقػؿ شيئا ،كاف قادة السؤسد الجيشيػ يدػكتػنو و َّ
تسكشػػف مػغ خشػق صػػتو لذػتَّى الصػخؽ ،فػي حػيغ
لخحبػػا
صح ك ِّ ما عشػجىع ،لسػا خػافػا مػغ مخػال ليػع أو مشػافذ ،دػ
َّ
صس ِّئشيغ إلى َّ
أنيع لػ كانػا م ر
لو ،ألف البص لػ انفخد في حمب الشداؿ وحػجه لقػخوف متساديػ  ،وكتػب مبليػيغ الرتػب وحػجه ،دوف أف

يتحجاه أحج أو يشاقذو ،لسػا أدرؾ الشػاس حقيقػ لصػلتػو ،ألف لصػلتػو لػغ تطيػخ لمعيػاف إال إذا واهيػو

مشافذ لو فأثبت البص ت مبو وتفػقو عميو.

إذا كاف األمخ كحلظ ،فإنشا ندعع أف  %41مسا سسيتسػه « ِّديشا» ،ليذ ِّديشا حقيقيا د ضػبلؿ،

ونحغ مدتعجوف إلثبا

م َّجعانا ىحا ،وكسا قمشا ما لع يصخح اإلندػاف َّادعػا ه أمػاـ الخرػع ،فػإف أدػخع

القزػػاة لػػغ يدػػتصيع أف يرػػجر حكسػػا عػػادال لذػػأف دع ػػاه ،فسػػا لالػػظ عشػػجما يكػػػف القاضػػي عام ػ

الشاس؟

صس ِّئشػيغ فعػبل إلػى صػح مقػػالترع ،فتعػالػا نشيػي ىػحا الحػػار فػي «كتػال
لحا نقػػؿ إف كشػتع م ر

واحػػج» ونجعػ ػ عامػ ػ الش ػػاس حرس ػػا ديششػػا .ولعمر ػػع تقػل ػػػف نح ػػغ نسم ػػظ ىػػحا األم ػػخ وعم ػػى م ػػغ لجي ػػو
اعتخاض أف يخخج و َّ
ترمع و ثبت َّادعا ه .لرغ يشب ي أف نعمع أف ذلظ الدج السحكع الػحي وضػع أمػاـ
أفرػػار عام ػ الشػػاس والػػحي تعيذػػػف فػػي ِّحس ػاه قػػج كدػػخ اليػػػـ ولػػع يعػػج لإمكػػاف أي شػػي أف يسشػػع
اعتخاضا

السعتخضيغ إال الجلي والسشصق .فإف كاف لجيكع دليػ ومشصػق فبيػا ونعسػت ،ويف لػع يكػغ

لػػجيكع ذلػػظ فػػاعمسػا أف مجػ َّػخد الدػػكػ أو الترفيػػخ أو اتيػػاـ السخػػالفيغ لرػػع لفدػػاد العقيػػجة واعتبػػارىع
نجدػػيغ ،لػػغ ِّ
يسك ػشرع مػػغ الرػػسػد أمػػاـ سػػي عػاش ػ الشػػاس ومذػػاعخىع ،فإمػػا أف تجيب ػػا ويمػػا أف
تدتقيمػا.

زسأ اد
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داؤنا فيشا و يعَلملَشا من أنفدشا
ال يسكػػغ لذػػخز أو هساع ػ أف يشجح ػػا و حقق ػػا أىػػجافيع إال إذا كػػاف الصخ ػػق الػػحي يدػػمرػنو

واضػػحا واليػػجؼ الػػحي يدػػعػف إليػػو محػػجدا ،أمػػا الػػحيغ يزػػعػف الق ػػانيغ ،مػػغ هي ػ  ،ثػػع يقػلػػػف مػػغ

الجيػ األخػػخف إف القػػانيغ الػضػػعي دجعػ ! والػػحيغ يقػلػػػف إف مػػاؿ الجولػ وأمػػاؿ السرػػارؼ حػخاـ،
ولرشيع مغ الجي األخخف يتدالقػف لمحرػؿ عمى ىحه األمػاؿ! أو الجساىيخ التػي تقػػؿ إف تذػخ ع
القػانيغ (اإلفتا ) مغ حق السجتيج فق  ،ولرشيع مغ الجي األخػخف يقػلػػف إنػو ال دػج مػغ الترػػ ت

لرالأ األشخاص الحيغ يزعػف القػانيغ ،رغع وهػد السجتيجيغ! مث ىحه الجساىيخ لغ تر إلػى
شي  ،وما داـ شخ قشا عمى ىحا السشػاؿ ،فديبقى حالشا عمى ما ىػ عميو.
كثيخ مغ كتال الرح

يحسمػف الجول هخ خة ك الشقا ز والعم التي يججونيا في الذػعب،

و تحاشػف تػهيو الشقج لمذعب ذاتو حتى ال يشدع مشيع فيػشعكذ ذلػظ سػمبا عمػى مبيعػا

صػحفيع!

ىػحا مػع أف الجولػ ليدػػت سػػف الذػعب ذاتػو ،فػػإذا أراد الذػعب شػيئا فػبل يسكػػغ لمجولػ أف تسشعػو مػػغ

ذلػػظ ،فالسمػػظ «رضػػا شػػاه» أراد أف يشػػدع الجمبػػال (الذػػادور) مػػغ راوس الشدػػا واسػػتخجـ ك ػ قػتػػو
ػخده فريػ
ونفػذه ليحا ال خض فمع يشجأ في تحقيق ذلظ ألف الذػعب لػع ي ر
تق أماـ إرادة الجساىيخ ،خاص إذا كانت إرادة لئلصبلح.

يسكػغ لمجولػ الحاليػ أف

يذتري عام الشاس مغ ِّ
تفذي الخشػة في الجوا خ الحكػمي ؛ لرششا نخف أنيع ىع أنفدػيع عشػجما

يػحىبػف إلػػى دا ػخة مػا فػػإنيع قبػ أف يفػػتأ السػضػ

السعشػػي فسػػو يدػػارعػف إلػى إفيامػػو لػػالتمسيأ أنيػػع

مدتعجوف لسكافأتو عمى أتعالو! و ذتري الرثيخوف مغ هي السػػضفيغ لعسميػع ،لرػشيع إذا أروا ر ػيذ
دا ػ ػخة ي اخقػ ػػب مػضفيػ ػػو و تذػ ػ َّػجد ف ػػي مصػ ػػالبتيع لحدػ ػػغ أدا عسميػ ػػع يعتبخون ػػو شخرػ ػػا سػ ػ ِّػيئا ومؤذيػ ػػا

ومترمبا.

إنشػػا نعتبػػخ ر يدػػا مػػا أو قا ػػجا مػػا هيػػجا إذا رأيشػػاه ي ػػس الصػػخؼ عػػغ أخصػػا اآلخػػخ غ .ونعتبػػخ

التاهخ صالحا إذا رأيشا عمى رأسو قمشدػة (عخقي ) وبيجه مدبح و مبذ الجبلدي وال نشطخ إلى سا خ
ترخفاتو األخخف .ونعتبخ الذي صالحا إذا رأيشاه يعػارض كػ شػي هجيػج .ونعتبػخ الرػحيف هيػجة

إذا كانت لارع في إسا ة الربلـ سػا كاف ذلظ لحق أو ل يخ حق .أييا اإليخانيػف ،إف مذاكمشا لػغ
تحميا السجامبل

وتسييع األمػر .ما دمشا ىكحا ولع ن يخ ما لأنفدشا ،لغ يرمأ أمخنػا وسػيبقى حالشػا

عمى ما ىػ عميو.
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َّ
ستة أسئلة:
( )6ى كاف اإليخانيػف أكثخ ارتياحا في زمغ «رضا شاه» أـ قب زمشو؟
( )1ى «رضا شاه» ىػ الحي أفدج الجوا خ واألنطس في إيخاف أـ كانت فاسجة قبمو؟
( )8ى كاف تجخ «رضا شاه» في االنتخالا

في محمِّو أـ لع يكغ في محمو؟

( )1ى ػ الدػػبب فػػي قم ػ التقػػػف والتػػجيغ فػػي السجتسػػع اليػػػـ ىػػػ «رضػػا شػػاه» أـ أف الدػػبب
شي نخخ؟
( )1ى كػاف مػغ األفزػ أف يقػاوـ «رضػا شػاه» الحمفػا – فػي الحػخل العالسيػ األولػى -
و حاربيع؟ أـ كاف مغ األفز أف يتخؾ مقاومتيع؟
( )1إذا وضػػعشا حدػػشاتو إلػػى هانػػب سػػيئاتو وأردنػػا أف نعصػػي حكسػػا كميػػا فػػأي حكػػع نرػػجره
لذأف «رضا شاه» كسمِّظ حرع إيخاف؟
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مشػػح أل ػ عػػاـ وقادتشػػا وراسػػاانا يتَّخػػحوف مػػغ الػػجيغ نل ػ ووسػػيم لتحقيػػق أغ اخضػػيع الدياسػػي
ومرػػالحيع الذخرػػي  ،ولػػحلظ مػػا وص ػ إليشػػا اليػػػـ لاسػػع الػ ِّػجيغ خمػػي مػػغ أمػػػر كثي ػخة لر ػ مشيػػا

مرػػجره ،ولػػيذ ليػػا مػػغ الػ ِّػجيغ الحقيقػػي إال االسػػع .لقػػج زاؿ التػحيػػج والتقػػػف المػػحاف يذػػكبلف هػػػىخ
الجيغ وحقيقتو ،وح محميسػا عبػادة األشػخاص وتمفيػق األكاذيػب .إف ال ِّػجيغ الػحي ىػػ إرشػاد وىجايػ
مغ هللا ،أصبأ اليػـ عقبػ ترػج عػغ سػبي هللا وعا قػا أمػاـ الحيػاة ،وقػج َّأدف ضػياع ال ِّػجيغ األصػي
ِّ
وفقجاف شخ ق هللا الحقيقي إلى نذأة ك ىحه الصخؽ
الستذعب الباشم .
كي

َّ
تسكغ اإلسبلـ مغ فػتأ نرػ

العػالع خػبلؿ نرػ

قػخف مػغ دجايػ انصبلقتػو ،لرشػو اتجػو

خبلؿ الثبلث عذخ قخنا التالي نحػ االنحصاط واالختبلؼ والشداعا
عميو اليػـ؟

حتى وصػ حالػو إلػى مػا نحػغ

لساذا نخف ،عشجما نشطخ إلى دوؿ العالع اليػـ ،أنو كَّمسػا كػاف شػعب مػغ الذػعػل أكثػخ تسدػػرا
ِّ
لالجيغ كاف أكثخ تخمفا في الحياة؟ أليذ الدبب في ذلػظ أف ال ِّػجيغ فقػج حقيقتػو وأصػبأ حانػتػا يشتفػع

مشو الدعسا الجيشيػف ووسيم لخجاع العػاـ؟.

إذا أردنػػا أف نقػ ِّػجـ خجمػ صػػادق لمػ ِّػجيغ فمػػيذ أمامشػػا مػػغ مشجوحػ سػػػف أف ند ػ عشػػو أكاذيػػب

وغبار األل

عاـ كي يتَّزأ الصخ ق ،ويال فإف ما نقػـ لػو مػغ دعػػة العقبلنيػ وخاليػ مػغ الحقيقػ

لغ تشجأ في هحل الشاس نحػ مثػ ىػحا الػجيغ ،وحتػى لػػ اتجػو الشػاس نحػػه (كذػأف ىػؤال القػا سيغ

عميو أنفديع) فإنيع يفعمػف ذلظ ألهػ االسػتفادة وخػجاع الشػاس ،ويف وهػج مػغ يمتػدـ لسثػ ىػحا الػجيغ
لرجؽ (مث أولػئظ الحيغ وقعػا في السريجة) فإف ذلظ ناهع عغ هيميع ،كسا سشخف أف هيميػع ىػحا

ىػ أوؿ مرا بيع.

حقػا إنػػو لسػػغ الرػػعب هػػجا إيقػػاا مثػ ىػؤال الشػػاس الػػحيغ غصػػت عمػػى عقػػػليع دػ إحداسػػيع
سػػتا خ سػػسيك مػػغ العػػادة والتقميػػج ،كسػػا أنػػو مػػغ الرػػعب الػقػػػؼ أمػػاـ مثػ أولئػػظ السدػ ِّ
ػتبجيغ الػػحيغ
يرعب عمى الػاحج أف ِّ
يخ .ولرغ ما العس ؟ وكي
يػهو إلييع أي نقج ميسا كاف ص ا

الح ؟.

إف القزػػي تتعم ػق لسبليػػيغ الشػػاس وبأنػػاس يشتسػػػف إلػػى عرػػػر عجيػػجة فسػػا أحدػػغ أف ندػػعى

لتحصػػيع تمػػظ األغػػبلؿ والقيػػػد الثقيمػ التػػي كبػ الشػػاس أيػػجييع وأرهميػػع ديػػا عػػغ هيػ  .أمػػا اآلخػػخوف
الحيغ أوصػمػا الشػاس خػبلؿ ألػ

عػاـ دػاسػص كػ تمػظ الجعايػ التػي امتمرػىػا إلػى ىػحه الحػاؿ التػي

تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات
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ن اخىػا اليػػػـ فإنشػػا ندػػتصيع أف نتقػػجـ مئػ ضػػع

مقادػ كػ واحػػج مػػغ األلػ

مػػشيع ،ألف عسميػػع كػػاف

ييػػجؼ إلػػى خػػجاع العػػاـ والخ اسػ عمػػييع ،أمػػا نحػػغ فمػػيذ لشػػا مػػغ ىػػجؼ وغايػ سػػػف اإلشػػفاؽ عمػػى

الشاس واتباع الحق والحقيق  ،لحلظ فا﵀ مؤ ج لسدعانا.

تػصمت إليو لعج هيػد وألحات كثيخة حػؿ مػضػعا
لحا أقػـ اليػـ لكتال خبلص ما َّ

ِّ
تذك األسػبال الخ يدػي لمسذػكبل

ىام

ػخ
والسرػا ب التػي يعػاني مشيػا شػعبشا فػي إيػخاف ،ونمػ مػغ الق ا

ػد أف يقػػخاوا ىػػحا الرتػػال دشطػخة الباحػػث عػػغ الحقيقػ وال اخغػػب لالػصػػػؿ إلييػػا ،ويذا كػػاف لػػجف
األعػ ا
أحجىع انتقاد عمى ما قمشاه فبل يتخدد في تشبييشا إليو ،أما إذا وهج كبلمشا مقشعا فميدػع فػي نذػخه لكػ

شخ ق مشاسب .



تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات



- 12 -



www.ijtehadat.com

أسخار ألف عام

الس حث اتول :هللا
يقػػػؿ ديششػػا اليػػػـ إف هللا واحػػج ،ولرػػغ عمػػى السدػػتػف العسمػػي نحػػغ واقعػػػف فيسػػا ىػػػ أس ػػأ مػػغ
َّ
ووزعشػا أعسالػو وقج ارتػو عمػى األ سػ والرػالحيغ مػغ ذرار يػع كػ
الذخؾ! .فقػج أعصيشػا َِّّل االسػع فقػ
يأخح مشيا لسقجار شيختو! إذا أسا شخز الربلـ لحق الحا

اإلليي ال نخف أحجا يشت ػفس و ػشيس

لسشعػو .فيػػا ىػػػ «عسػػخ الخيػػاـ» قػػج أسػػا األدل مػػع هللا فػػي أشػػعاره ومػػع ذلػػظ ال زلشػػا نعتبػخه فيمدػػػفا

كبي اخ ،وكمشا يعمع إلى أيغ وصمت كتبو ،أما إذا قاؿ أحػجىع إف عبػادة القبػال واألضػخح ىػي الذػخؾ
والػثشي ذاتيا التي حاربيا اإلسبلـ ،قالػا عشو إنو فاسج العقيجة وصاحب فرخ مدسػـ!

في «الد ارة الجامعػ الربيػخة» التػي قػاؿ السجمدػي عشيػا « َّإنهرا أحر ا الدررار ي
ات سرشجاع وأع اسهرا
()6
ه َغ َرجأَ يك مزرم َ ...و َمرن
مهرداع وأفررحها لفاراع وأغلاهرا
ميشرى وأعشارا شر ناع»  ،تقػخاوف « َمرن أََرَاد َّ َ
ع
ي
ي
ي
ي
هللا ال َاي َث من الدساء...ال »( .)1فإذا
ه َوبي مزم َيخت مم هللا ...ك مزم ميَشِّيد مل م
َق َر َج م َت َه َّج َ ك مزم ...ك مزم َف َت َ َّ م
لع يكغ ىحا شخكا فمغ يػهج عمى وهو الجنيا شخؾ!

ونق ػ أخ فػػي كتػػال «الرػػافي» الػػحي ىػػػ أحػػج الرتػػب األربع ػ السعتسػػجة فػػي الحػػجيث «خلررهللا هللا
()8

وقػج أضػي

أشػخاص نخػخوف إلػى أولئػظ الثبلثػ

وفهض أمخاا إلى دمحم وعمػي وفاشسػ »...
الجنيا ِّ
فيسا لعج كسا نعمع ،حتى وص الحاؿ اليػػـ إلػى أنػو لػع تعػج ىشػاؾ مجيشػ وال قخ ػ إال وفييػا معبػج أو

أكثخ لؤلصشاـ[ .أي األضخح .

قج تقػلػف ليذ ىحا لعبادة أصشاـ .فأقػؿ إذف عخفػا لشا عبادة األصشاـ في البجايػ كػي نشيػي
ي ي
هنرررا يإَلرررى َّ ي
ي
ي
ه
رراء َمرررا َنيم ر مررج مام يإَّل ليميَقِّيخمب َ
ىػػحا الشقػػاش .يقػػػؿ الق ػخنف ﴿ َو َّالرررح َ
ين َّات َخررر محوا مرررن مدونررر أَوليَير َ
م ل َفى[ ﴾...الدمخ . 8
إف مػػا تػػجؿ عميػػو ىػػحه اآلي ػ ونيػػا

عجيػػجة أخػػخف ىػػػ أف الذػػخؾ عبػػارة عػػغ (شمػػب األعسػػاؿ

فتفزػمػا ِّ
اإللييػ مػػغ غيػػخ هللا لخذػػػع وتزػػخع) .إذا قبمػػتع ديػػحا السعشػػى فبيػػا ونعسػػت ،ويال َّ
وبيشػػا لشػػا

( )6لحار األنػار.)611/44( ،

(« )1مغ ال يحزخه الفقيو» ،الرجوؽ ،161/1 ،و«تيحيب األحكاـ» ،الصػسي.44/1 ،
( )8يذػػيخ إلػػى روايػ الرم ريِّشػػي فػػي «الرػػافي» ( )116/6لدػػشجه عػ رػغ مح َّسػ ِّػج ردػ ِّػغ ِّسػػشاف قػػاؿ ك رشػػت ِّع رشػػج أِّدػػي ه رعفػػخ الثَّػ ِّػاني (ع)
َّللا تبارؾ وتعالى لػع يػدؿ متف ِّػخدا ِّدػحج ِّانيَِّّت ِّػو ث َّػع خمػق مح َّسػجا وعمِّيػا وف ِّ
اخِّتبلؼ ِّ
اشسػ
الذيع ِّ فقاؿ «يا مح َّسج! ِّإ َّف َّ
فأ رهخر ت ر
ر
ر ر
هرَاا يإَلي يهم ...الخبخ».
فسرثػا أرل د رىخ ث َّع خمق ه ِّسيع األ رشيا ِّ فأ رشيجى رع خرمقيا وأ رهخف شاعتي رع عم رييا َوَف َّه َ
مم َ
ض أم
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معشى الذخؾ كي نفيػع مػا ىػػ ذلػظ الذػخؾ والػثشيػ التػي حاربيػا اإلسػبلـ ثبلثػ وعذػخ غ عامػا .أنػتع
الحيغ ت ِّ
وتتعسقػف في لعس السدا إلى أقرى حج ،مػا الػحي هػخف حتػى أىسمػتع التػجقيق فػي
جققػف َّ

مث ػ ىػػحا السػضػػػع اليػػاـ؟! إف تدػػعيغ لالسئ ػ مػػغ الق ػخنف وتػػار اإلسػػبلـ محارب ػ لمذػػخؾ ،ولرػػشرع
مخة واحجة وبجال مغ ذلظ ش متع الشاس لأمػر ليذ فييػا أدنػى فا ػجة ليػع ،ال فػي الػجنيا وال
نديتع ذلظ َّ

في اآلخخة.

حقا إنو ليعتخ شي الزحظ عشجما أهج أف ىؤال الشاس يشدبػف أنفدػيع لئلسػبلـ و ػجافعػف عشػو

لذػ َّػجة .إف األسػػاس والػػخكغ األوؿ لئلسػػبلـ ىػػػ التػحيػػج فسػػا ىػػػ حطكػػع مػػغ ىػػحا التػحيػػج؟ إذا َّادعػػى

شخز مادي محس التػحيج كاف أقػخل إلػى الحقيقػ مػشرع لكثيػخ ،ألنػو يػخف أف كػ مػا فػي الػهػػد
متَّبع لشطاـ ثادت واحج ،أما أنتع فقج هعمتع ك حجخ وخذب قبخ وصاحب ضخ أ عامبل ِّ
ومؤث اخ في
ىحا الػهػد!

ػي ال يعمػع ال يػب ،و قػػؿ إنػو لذػخ مثػ سػا خ الشػاس
يقػؿ القخنف في أكثخ مغ مػضػع إف الشب َّ
إال أنو يػحى إليو و قػؿ ﴿ مقل ل أَملي مك ليَشفدأ َنفياع َول َضًّاخ﴾ [األعخاؼ  688ولرشرع لدتع مدتعجيغ
أف تقبمػا لسث ىحا حتى لمديج «داوود» حفيج اإلماـ.

كػاف ادػغ أـ مكتػػـ (مػغ أصػحال الشب ِّػي السق َّػخبيغ) ضػخ اخ ولرشػو لػع يصمػب مػغ الشب ِّػي أف يعيػج

إليو لرػخه وال الشبػي قػاـ لسثػ ىػحا العسػ  .وكػاف عقيػ أخػػ اإلمػاـ عمػي ضػخ اخ ولرشػو لػع يمجػأ إلػى
أخيػػو و ِّ
عمػق لػػو نػػح ار كػػي يذػػفيو مػػغ عسيػػو ،ولػػع يقػػع عمػػي دتمبيػ مثػ ىػػحه الحاهػ ألخيػػو .أمػػا أنػػتع

فتقػلػف إف تخبػ اإلمػاـ تذػفي (ىػي شػفا مػغ كػ دا وأمػاف مػغ كػ لػبل ) .إف كشػتع تسدحػػف فػإف
ديغ هللا وأرواح الشاس ال تقب السداح فييا ،ويف كشتع هادوف في كبلمكػع فمسػاذا أنػتع هالدػػف ،قػمػػا
والرػػيجليا

وهامعػػا

الصػػب ومعامػ األدو ػ  .فػػإف قمػػتع إف شػػفا

وادعػػا إلػػى إغػػبلؽ السدتذػػفيا
َّ
يتصمب إيسانا وعقيػجة ،فالحػ سػي  ،ألدػتع تسمرػػف ىػحا اإليسػاف والعقيػجة ،فاسػتخجمػىا لمذػفا
التخب
ػح ىػػحه العقيػػجة
ػتترػف لػػجييع قشاع ػ لرػ َّ
مػػغ ك ػ دا وعشػػجما يػػخف الشػػاس ذلػػظ مػػشرع سيرػ ِّػجقػف وسػ َّ
َّ
سيتخمز البذخ مغ دخاثغ ىحه األمخاض ومغ نفقا عبلهيا الباىط .
واإليساف وبالتالي
تقػلػػػف ال يجػػػز دشػػا قبػػخ أي شػػخز ،ففػػي كتػػال «الرػػافي» ذاتػػو عػػجة أحاديػػث مخو ػ عػػغ

الشبي واإلماـ تػصي لعجـ رفع القبخ أكثخ مغ أربع أصػالع وفػي لعزػيا الػصػي دخفػع القبػخ أربعػ
أصالع ثع رش السا عميو مسا يجؿ عمى أف ذلظ الخفع ييجؼ إلى أف يرػبأ القبػخ لعػج صػب السػا

عميػو ومػػخور الػػدمغ مدػػاو ا لدػػصأ األرض ،وىػػحا مػػا تفيػجه روايػػا
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الشبػػي والرػػحال كانػػت مدػػتػ ومدػػاو لدػػصأ األرض .كسػػا روي فػػي عػػجة كتػػب أف عميػػا قػػاؿ
«أَكي مثك عَلى ما كي َث يشأ عَلي ي رسرهل َّ ي
ط َسد َرت »(.)6
ه ل َت َرخى َق ر اعخ ممذ يرخفاع يإل َس َّرهر َت م َول يتس َثرالع يإل َ
َ َ َ َ ََ
َ َم م
فشقػػػؿ إذف إذا كانػػت لػػجيكع مث ػ ىػػحه التعػػاليع فريػ ػ سػػسحتع ألنفدػػكع لإنذػػا ك ػ ىػػحه األض ػػخح
السختفع والقبال والعتبا ؟

يقػل ػػػف إف عطس ػػا ال ػػجيغ ليد ػ ػػا أقػ ػ َّ أىسيػ ػ وق ػ رػج ار مػ ػػغ الجش ػػجي السجي ػػػؿ أو م ػػغ الذػ ػػاعخ

الفخدوسػػي ،فمسػػاذا يجػػػز دشػػا قبػػخ لمجشػػجي السجيػػػؿ أو لمذػػع اخ وال يجػػػز ذلػػظ لؤل سػ والرػػالحيغ؟
فأقػؿ إنرع لدتع مقمِّجيغ لآلخػخ غ ،فميفعػ الشػاس مػا يذػااوف ،أمػا أنػتع فمػجيكع كػ ىػحا الشيػي فريػ
تتخصػن ػػو؟ ث ػػع إف االحتػ ػخاـ غي ػػخ العب ػػادة ،ف ػػأنتع تد ػػسػف القب ػػخ «ل ػػال الحػ ػػا » وت ػ ػ ِّ
َّ
شطسػف «الد ػػارة
الجامع الربيخة» لو السميئ لالعبا ار الذخكي  ،كسا أنرع تدػججوف عمػى تػخال القبػخ ،فريػ

تذػِّبيػف

رب الجشجي السجيػؿ؟!
عسمرع ىحا لاحتخاـ ن ر
تقػلػف إذا كاف لِّذخز حاه لجف حاكع مجيش فإنو يحىب في البجايػ إلػى حاهبػو ،فيػ هللا

العمي أق مغ حاكع؟

أقػؿ إف خصأكع ىشا لالزب  ،حيث تتر َّػػروف أف هللا مثػ السمػظ الػحي ال يدػتصيع أف يػجدخ

أمػر مسمرتو وحجه د يحتاج إلى وز ار وأعػاف ،أو أنو مث شي الرتَّال الحي ال يسشعو مغ ضػخل

أحػج تبلمحتػػو فمقػػا عمػػى قجميػػو لذػػجة إال تػػجخ وتػسػ شػػخز نخػػخ ليذػػفع لػػو و صمػػب التخفيػ
ِّ
يخ.
الطالسػف عمَّػا كِّب ا
عقالو ،تعالى هللا ع َّسا يقػؿ

مػػغ

يقػؿ ديششا اليػـ إف العجؿ ىػ األص الثاني مغ أصػؿ الجيغ ،ولرششا ،مث مغ يعخض القسأ
و بيػػع الذػػعيخ ،ندػػبشا عسمي ػا ِّل ػ َّػم ِّو األفعػػاؿ الطالس ػ (البعيػػجة عػػغ العػػجؿ) واألعسػػاؿ الصفػلي ػ  ،حيػػث

وصػرناه إليا ال
يعصي األهخ القمي عمى العس الربيخ و عصي الثػال اليا عمى العس الزئي ،
َّ
وصػرناه إليا ي ِّيخ إرادتو و ب ِّػجليا كػ حػيغ .ففػي الرػافي روي
يعصي عمى العس د عمى االدعا ،
َّ
لالدشج الرحيأ «يإ َّن هللا َتياَلى َكان وَّق َت ا َحا اتمخ [أي قياـ القا ع يفأ َّ ي
ين [أي سػش  91ى ػ
َ
الدر ي َ
َ
َ َ
َ َ
َفَل َّسررا مق يتررل الحدررين اشر َرتَّج َِ َزررى ي
ي
ض َفر َّ
هللا َعَلررى أَار يرل اتر ي
ارم
رين َو يماَ ر يرة َسر َرشة َف َحر َّرجنَش م
َخَخم يإَلررى أَرَبير َ
َ مَ م
م
َف ر َ َعع متم ي
يث وَك َذررف متم يقَشر َ ي
َّ
رك َوقت راع يعشر َرجَنا .)1(»..وفػػي
هللا َوَلررم َيج َيررل َل ر م َكير َرج َعلير َ
م َ
الحررج َ َ
رال ِّ
الدررت يخ َف ر َخَخم م
مػضػػع نخػػخ أيزػػا روي أف اإلمػػاـ هعفػػخ الرػػادؽ عػػيغ ادشػػو إسػػساعي إمامػػا مػػغ لعػػجه فبػػخز مػػغ
(« )6لحار األنػار» ،السجمدي.)68 /94( ،
(« )1الرافي» ،الرم ريِّشي.)818/6( ،
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إسساعي أعساؿ غيػخ مخضػي فشقػ اإلمػاـ اإلمامػ عشػو إلػى أخيػو مػسػى دػغ هعفػخ ولسػا سػئ عػغ
سبب ىحا الت ييخ قاؿ غجا لي َّرل ي فأ إسساعيل! إذا كاف هللا ىكحا فإف كػ شػخز يدػتصيع أف ي َّػجعي
األلػىي !
ىحا اإللو يعصي عمى مغ شارؾ في مخاسع الع اد الحدػيشي أو زار الحدػيغ ثػػال ألػ

وفي رواي مئ أل

()6

شييج

وفي رواي أل

أل

شػييج،

شييج!! حقا لػ كاف هللا يعصػي الثػػال كػحلظ ،فسػا

أتعذ شيجا دجر وأحج الحيغ لع يجركػا إلى أي حج األمػر سيم في نطاـ ىحا اإللو ،وأتعبػا أنفديع
لالتزػػحي ل ػأرواحيع ال الي ػ  ،ومػػا أسػػعجنا نحػػغ الػػحيغ عخفشػػا ىػػحا اإللػػو فعذػػشا حياتشػػا ديشػػا نأك ػ

ونذػػخل ونشػػاـ ثػػع نقػػػـ دد ػػارة واحػػجة فششػػاؿ أهػػخ أل ػ

شػػييج مػػغ شػػيجا دػػجر! مخحػػى ليػػحه األلعػػال

الدػػحخ البارع ػ التػػي سػػبقتع فييػػا أكبػػخ السذػػعػذيغ فػػي الػػجنيا ألنيػػع ي مقػػػف أعػػيغ الشػػاس أمػػا أنػػتع

فت مقػف أعيشيع وعقػليع.

السهضهل اآلخخ الحي يشب ي تػضيحو في ىحا السقاـ مػضػع االستخارة واإلخبػار عػغ ال يػب

المح ريغ أصبحا يذكبلف مريب كبيخة لجيشا.

والدؤال اه ى صحيأ أف االستخارة تخشجنا إلى حقيق الػاقع أـ ال؟
إف قمػػتع أه ػ  ،كػػحدتع ،ألنػػو إذا كػػاف لػػجيشا شخ ػػق مػػع هللا نعػػخؼ مػػغ خبللػػو متػػى يجػػب ش ػ اخ
لزاع ما ومتى يجػب ديعيػا ومتػى يشب ػي أف نيػاهع العػجو ومتػى يشب ػي أف نسدػظ عػغ مياهستػو،

السػػتصعشا دػػحلظ أف ندػػػد العػػالع اقترػػاديا وسياسػػيا ،مػػثبل دػػجال مػػغ أف يخػػػض مػسػػػليشي (حػػامي
اإلسبلـ!) الحخل عػجة سػشػا  ،وال يػجرؾ أف اليد سػ سػتحيق لػو فػي نيايػ األمػخ إال لعػج تقػجيع كػ
تمػػظ الخدػػا خ فػػي األرواح والسستمرػػا  ،كػػاف لإمكانػػو أف يسدػػظ الدػػبح ديػػجه و تشػػاوؿ القػخنف و رػ

إلى تمظ الشتيج لدػػخع دوف كػ تمػظ الخدػا خ .دػ األقػخل مػغ ذلػظ حػخل القػقػاز التػي خاضػتيا
إيخاف دػجعػة مػغ عمسػا الػجيغ وبػصػي مػشيع ،وانتيػت ديد سػ إيػخاف ،كػع كػاف مػغ األفزػ أف يقػػـ

العمسا لاالستخارة قب الحخل ،فيكتذفػا دػاسػص تمرػع االسػتخارة ىػد ستيع فيجتػػشبػف خػػض الحػخل
ِّ
ليجشبػا أنفديع ذلظ العار الحي لحق لإيخاف؟
ط ِّيخ الػاقع ،فمساذا تخػجعػف الشػاس إذف؟! لسػاذا تتبلعبػػف لاسػع
أما إف قمتع إف االستخارة ال ت ر
( )6روف الذي أدػ هعفخ الصػسي في «التيحيب» ( )11/1ع رغ داود رد ِّغ ف رخقج قاؿ قرمت ألِّدي ع رب ِّج هللاِّ ما لِّس رغ زار ارلحد رػيغ
اب َنهاب يماَ ية أَل ي
ي َّ
(ع) ِّفي ك ِّ ش ريخ ِّمغ الثَّػ ِّ
ف َش يهيج يمث يل مش َه َج ياء َغجر»!.
ال؟ قاؿ «َل م م َن الث َه ي َ م
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هللا وبأنفذ الشاس وبأمػاليع؟!
كثي ػ اخ مػػا يحر ػ أف أى ػ شػػال ت رع ِّجػػبي رع فتػػاة فيقػ ِّػخروا شمػػب يػػجىا الدػػشيع ،وبعػػج التباحػػث فػػي
األمخ يمجؤوف إلى االستخارة (مذاورة هللا في السػضػع!!) فتأتي االستخارة دشتيج سمبي  ،فيبقى ك

مغ الفتاة والذال عازبيغ إلػى أهػ غيػخ مد َّػسى ،إلػى أف ي َّ
ػتسكغ الذػال مػغ أف يجػج عخوسػا أخػخف
تشاسػػبو! أو نجػػج رهػػبل قػػج هسػػع مػػاال ورأف مش ػدال يتشاسػػب مػػع مقجرتػػو السالي ػ ومػػع مدػػتػف معيذػػتو،

فيدػػتخيخ قبػ أف يذػػتخ و فتػػأتي االسػػتخارة سػػيئ  ،في رحػػخـ مػػغ شػ اخ السشػػدؿ السشاسػػب و رحػػخـ صػػاحب
السشدؿ مغ الحرػؿ عمى الساؿ الحي يحتاهو.
يعم ػػع هللا ك ػػع ى ػػي الخد ػػا خ الباىطػ ػ الت ػػي ت ػػشجع ع ػػغ ى ػػحه االس ػػتخارة ،وى ػػع يتدػ ػتَّخوف عميي ػػا
لذصارتيع الخاص .
أمػػا اإلخبػػار عػػغ ال يػػب وأمثالػػو ،فػػإذا كػػاف يػػتع مػػغ شخ ػػق الػػجيغ ،فػػبل أحػػج أقػػخل إلػػى هللا مػػغ

نبي اإلسبلـ (ص) اعتبخ نفدو ،في أكثخ مغ مػضع مػغ القػخنف ،لعيػجا عػغ
األنبيا  ،وكمشا يعمع أف َّ
ىحا العمػع .ويذا كػاف اإلخبػار لال يػب يػتع عػغ شخ ػق العمػع وقػانػف الصبيعػ فمػيذ ىشػاؾ فػي األرض
أكثخ مغ األوربييغ تقجما في ىحا العمع ،ونحغ نخف أنيع لع يجعػا مث ىحا االدعا .

لرششا ستزخل صفحا عغ ك ما ذكخناه ونقػؿ ليذ ىشاؾ دلي أفز مغ الػقػع ،فإذا كشتع

أي قػجرة خارهػ عػغ قػػانػف الصبيعػ  ،أو تعخفػػػف أحػجا يستمػػظ مثػ ذلػػظ،
تعمسػػف ال يػب أو تستمرػػػف َّ

فتعالػا و رادعػا العمسا الحيغ يشرخوف ذلظ واعقجوا مجمدا وأضيخوا أماميع ىػحه القػج ار  ،ونحػغ سػشقػـ
لػػإعبلف ذلػػظ فػػي ك ػ مكػػاف ،كػػي يعػػخؼ الػػحيغ يعتبػػخوف إي ػخاف واليشػػج ميػػج الخ اخفػػا أف ىػػحه الػػببلد

مكاف رهاؿ هللا!

تقػلػف ىخ كو ار اسخار حق نمػختشج

ميخ كخدنج وزبانر ار دوختشج

أي ك َّ مغ َّ
عمسػه أسخار الحق ختسػا عمى فسو وخاشػا لدانو (عغ البػح ديا)
ر

فػػأقػؿ أي أسػخار ىػػحه التػػي ال يحػػق لرػػع البػػػح ديػػا إال إلػػى األشػػخاص الدػ َّػحج واألميػػيغ ،فػػإذا

حزػخ أشػخاص أذكيػا مفتذػػف عػغ األمػػر ترػبأ أسػ اخ ار لمحػق؟! إذا كانػت سػ اخ فػبل يشب ػي البػػح
ديػػا ألي شػػخز ويف لػػع ترػػغ كػػحلظ فتعػػالػا وأضيػػخوا قػػجرترع عمييػػا ولػػػ م ػخة واحػػجة فػػي مث ػ ذلػػظ

السجمذ!

زرررم اليقرررل أو نتيجرررة ال رررشم يدػػعى اإلندػػاف لصبيعتػػو لمػص ػػػؿ إلػػى ىجفػػو لػػأقخل شخ ػػق
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لسا نطخ إلى ىحا العالع دجأ يبحث عغ ِّ
مػهجه ،وكاف يسي لذجة إلى أف يجػجه
وأقرػخه .ىحا اإلنداف َّ

فػػي ىػػحا العػػالع السػػادي ،فرػػار الشػػاس فػػي ذلػػظ فػػخ قيغ فخ ػػق اتَّجػػو نحػػػ الساديػ  ،وفخ ػػق ذىػػب إلػػى
عبادة األصشاـ ،مع فارؽ أف الفخ ق األوؿ سمظ الصخ ق الرحيأ لرشو أخصأ في الشتيج  ،أما الفخ ق

الثاني فقج سمظ مشح البجاي الصخ ق الخصأ ،إلى أف ها األنبيا وأرشجوا الشاس نحػ اليجؼ األصمي

الرحيأ ،ولرغ لع تسس مجة إال َّ
وحغ الشاس إلى وثشيتيع الدالق ولدػاف حػاليع يقػػؿ شالسػا أنشػا ال
ندتصيع أف نخف إلو األنبيا ىحا لالعيغ وال أف نمسدو لاليج وال أف نترػره لالخيػاؿ وفػي الػقػت ذاتػو

ال ندػػتصيع أف نتشرػػخ لػػجعػا

األنبيػػا  ،لػػحلظ نقػػػؿ إلػػو األنبيػػا ليػػع ،واألنبيػػا أنفدػػيع لشػػا ،كػػي

ندتصيع أف نزع نافػحة حػػؿ قبػػرىع ونسدػظ ديػحه الشػافػح ونشطػخ مػغ خبلليػا إلػييع ،فػإف لػع ندػتصع

أف نر إلييع ،استصعشا أف ندتحزخىع في أذىانشا.
لرغ يشب ي أف نعمع أنو إذا كاف لاستصاع اإلنداف أف يرشع ك شي حدب رغبتو ،فإنػو ال
يسمظ ِّخيار ص رشع اإللو حدب رغبتو ،أنتع تخغبػف لذػجة أف ِّ
تحققػػا حاهػاترع مػغ خػبلؿ نػحر الذػسػع
و ِّ
الخخاؼ وبشا القبال واألضخح  ،لرغ هللا خمق العالع عمى نطاـ ثادت وكام وال يسكغ ت ييخ نطاـ

الرػف لسث ىحه األعساؿ الربياني .

لحا الدج مغ القػؿ َّ
إف ك َّ مغ َّيجعي أنو يقػـ لعس مػغ أعسػاؿ هللا (أي يقػػـ لػأي عسػ خػارج

عغ قجرة البذخ) فيػ كاذل وأسػأ مغ محتاؿ وقاشع شخ ػق و جػب إعجامػو أمػاـ أعػيغ الشػاس كػي ال

يجػػخا لعػػج ذلػػظ أحػػج عمػػى أف يتَّخػػح مػػغ اسػػع هللا وسػػيم لمتردػػب أو الػصػػػؿ لمجػػاه والسقػػاـ ،فػػإف لػػع
تدػػتصيعػا فع ػ ذل ػػظ ،فعمػػى َّأي ػ ح ػػاؿ يجػػب عمػػى الجسي ػػػر ال ػػاعي والخشػػيج أف ي ِّ
حق ػػخ مث ػ ىػ ػؤال

األشػػخاص وال يعيػػخىع أي اىتسػػاـ ،ويف لػػع يفع ػ عام ػ الشػػاس ذلػػظ فدػػيحكع عمػػييع لاإلعػػجاـ لحكػػع
الصبيع الحي ىػ حكع هللا أيزا ،وسيفشػف عاهبل أـ نهبل.

اتعرحار:
كمسا شخح كبلـ حػؿ تخؾ خخاف مغ الخخافا  ،ي ِّجج الحيغ أ رش ِّخبػا فػي قمػػب ِِّّيع الخ اخفػا ِّ وعدػػخ

عمييع التخمي عشيا والحيغ ال يسمرػف ػ في الػقت ذاتػو ػ أي إهالػ صػحيح لذػأنيا ،يجػجوف أنفدػيع

مزػػصخ غ لمػػجخػؿ مػػغ أد ػػال أخػػخف ،لػػحا يشب ػػي عميشػػا أف نػضػػحيا أيزػػا كػػي ال نػاهػػو مث ػ ىػػحه
االعتخاضا

عشج ك خصػة نخصػىا في ىحا السػضػع

 -6يقػلػػف لشػػا مػغ األفزػ لرػػع أف تيتسػػا لسعيذػ الشػاس ورزقيػػع ،دػػجال مػغ تزػػييع الػقػػت
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ديحه القزايا.
[ -1و قػل ػػػف ش ػػخح ى ػػحه القز ػػايا يػق ػػع الفخقػ ػ واالخ ػػتبلؼ د ػػيغ الش ػػاس ول ػػيذ ف ػػي ى ػػحا أي
مرمح اليػـ.

[ -8و قػلػف كبلمكع ىحا ىجفو الذيخة [عمى مبجأ خال

تعخؼ .

[ -1و قػلػف كبلمكع ىحا تحخ س ويثارة مجفػع مغ األهانب.
[ -1و قػلػف كي

لع يفيع ك ىؤال العمسا وكبار الذيػخ ىحا األمخ وفيستسػه أنتع فق ؟

 -1و قػلػػػف لشفػػخض أنشػػا َّ
نمشػػا هػػجال أف ىػػحه السسارسػػا
عشيا؟

خصػػأ َّ
وتخميشػػا عشيػػا فسػػا ىػػػ البػػجي

لػ أردنا أف نشاقر ك ىحه الشقاط واحجة واحجة لصاؿ دشا الربلـ ،لرغ هسيع ىحه االعت اخضػا

ليا هػػال واحػج نرتفػي لػو إذا كػاف الصخ ػق الػحي يدػمرو عػػاـ الشػاس خصػأ ػ كسػا يقػػؿ كتادشػا ىػحا ػ

َّ
السحقق أنو ال يجػز سمػؾ الصخ ق الخاشئ ،فر الشقاشا
فسغ

لذأنو از جة ال حاه ليا ،ويذا كاف

ىحا الصخ ق الحي يدمرو عػاـ الشاس صحيأ ،فأثبتػا لشػا ذلػظ مشػح البجايػ لالػجلي الػاضػأ وال حاهػ

إلى ك ىحا القفد مغ غرغ إلى نخخ.

 -9يقػلػف إف عق البذخ نػاقز ،دػجلي أنشػا نػخف أف أتبػاع هسيػع األديػاف والشحػ السختمفػ
التي وهج

في ىحا العالع في الساضي والحاضخ ،والتي ال حرخ لعجدىا ،يدعسػف أنيػع

َّإنسا استجلػا عمى عقيجتيع ونحمتيع لالعق ! ىحا مع أف الػاقع أف الحقيق واحجة ال أكثخ.

ونقػػػؿ فػػي اإلهالػ مػػغ أيػػغ لرػػع أف دليػ أ رتبػػاع كػ ديػػغ ونحمػ ىػػػ العقػ فعػػبل ولػػيذ حكػػع
العػػادة والتقميػػج؟؟ وىػ إذا أشمػػق أحػػجىع عمػػى شػػيصاف اسػػع مػػبلؾ ،ي ِّيػػخ ىػػحا مػػغ حقيقتػػو شػػيئا؟ لقػػج
ع ػخفتع هللا ديػػحا العق ػ وبشيػػتع أسػػذ حيػػاترع اعتسػػادا عمػػى ىػػحا العق ػ  ،فػػإذا كػػاف العق ػ ناقرػػا كسػػا

تقػل ػػػف فتخم ػػػ نيا ي ػػاِّ ،إذ رف ،ع ػػغ دي ػػشرع وحي ػػاترع! لس ػػاذا تجتث ػػػف الذ ػػجخة م ػػغ أساس ػػيا ،ف ػػي س ػػبي
السحافط عمى غرغ واحج وعجـ التخمِّي عشو؟

الػاقػػع أف الػػحيغ يقػلػػػف إف العق ػ نػػاقز ،ال يعتقػػجوف دػػحلظ حقيق ػ فػػي قمػػػبيع ،إال أنيػػع لسػػا

أرادوا سػؽ الشاس نحػ الجي و أروا العق حا بل ديشيع وبيغ ذلظ ،وهجوا أنفديع مزصخ غ لسث ىحا

القػػػؿ لػػأف العق ػ نػػاقز وأنػػو ال دػ َّػج مػػغ التدػػميع لمعق ػ الرمػػي (العق ػ الجسعػػي) (أي إلػػى ك ػ كػػحل
يفتخونو) ،ىػحا فػي حػيغ أف العقػ ىػػ رسػػؿ هللا القخ ػب مػغ البذػػخ ،وىػػ كػالعيغ لالشدػب لئلندػاف،
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وال يجػز لئلنداف أف يخصػ خصػة دوف أمخ مغ العق  .نعػع ،قػج يحتػاج العقػ أحيانػا إلػى اإلرشػاد ػ

مثمو مث العيغ ػ ولرششا ال ندت شي أدجا عغ العق وحكسو.
وبعبػػارة أخػػخف ،السدػػأل مث ػ ق ػػانيغ الخ اضػػيا

التػػي نحتػػاج إلػػى معمِّػػع الكتذػػافيا ،ولرششػػا ال

نقب ػ كػػبلـ ىػػحا السعمػػع ودرسػػو إال إذا تصػػادق مػػع العق ػ  ،ولػػػ لػػع يكػػغ لمعق ػ دور ،لجػػاز أف يقػػػؿ
السعمع إف أحج قػانيغ الخ اضيا

يحكع أف تعصػني نر

ال ش ػ َّظ أف فرػػخ اإلندػػاف أضػػع

أمػالرع كي تربأ حبلال؟!

مػػغ أف يحػػي لأفعػػاؿ هللا ،ولرػػغ فع ػ هللا غيػػخ شخ ػػق هللا،

ففع هللا خاص لا﵀ ،وال عبلق لشا لو ،أما شخ ق هللا فيػ ألهمشػا و جػب عميشػا أف نػخاه أمامشػا ال أف

ن سس أعيششا ونتَّبع ما يقػلو أشخاص نخخوف إتباعا أعسػى ونػخدد كػ مػا يمقشػنػو لشػا (عمػى مبػجأ ال

كبلـ لمجاى مع العالع؟!).
وأمػػا لذػػأف نقػػز العق ػ فػػيسكغ القػػػؿ إنيػػع يرمِّبدػػػف أحيانػػا أشػػيا أخػػخف غيػػخ العق ػ لبػػاس

العق و صمقػف عمييا اسع العق  ،فإذا تأممشاىا دجق استصعشا أف نرتذ
يفعمػف الذي ذاتو ِّ
لالجيغ والحذ أيزا.

حقيقتيا ،وكسا سشخف ،إنيػع

عبػػارة عػػغ «العػػادة» و«التقميػػج» و«الػػػىع»

ىػػحه األمػػػر [التػػي يمبدػػػنيا أحيانػػا لبػػاس العق ػ
و«الشفعيػ » [أي ِّاتبػػاع السشػػافع والسرػػالأ الذخرػػي  ،وردود األفعػػاؿ عمييػػا .وأىسيػػا ىػػػ «العػػادة»،
فرثيخ مغ عقا جنا ىحه يعتسج في لقا و ودوامو عمى العادة ،و دسػف ذلظ زو ار «العق ».

إف دػػيغ «العػػادة» و«العقػ » تشاسػػب عكدػػي ،فالعػػادة ترػػػف أقػػػف لػػجف محػػجودي الفيػػع ولػػجف

الشدا  ،و شب ي أف ترػف كحلظ ألف مث ىحا الػشس مػغ الشػاس ال يسكػشيع أف ي ِّدنػػا كػ مػا يدػسعػنو
لسيداف العق  ،فبل دج أف ترػف العادة لجييع قػ كي ال تتبجؿ عقا جىع في ك لحط .

أحيانا تتَّحج «العادة» مع «الػػىع» وتدػيصخ عمػى الحػػاس وتتر َّػخؼ فييػا؛ ولقػج شػاىج

مثػ

ىحا األمخ َّ
مخ في ك يػـ وعمى مجف أكثخ مػغ عذػخ سػشػا ! إلػى أف أدرؾ صػاحب العسػ
عجة َّا
خصأه َّ
وتخمى عشو .لع كثي اخ مغ الق اخ سسعػا أنو في الدمغ الدػادق عمػى عيػج السمػظ «رضػا شػاه»
كانت ىشاؾ في مجيش مذيج صخػ ار (متػسص الحجػع) تػأتي لمد ػارة [أي ز ػارة مخقػج اإلمػاـ الخضػا ،

وكػػاف ىشػػاؾ أشػػخاص يقػلػػػف إنشػػا رأيشػػا ذلػػظ لػػأـ أعيششػػا ،فػػي حػػيغ أنيػػع كػػانػا يػػأتػف دتمػػظ الرػػخػر
لأيػػجييع أمػػاـ أعػػيغ الشػػاس و زػػعػنيا حػػػؿ الزػػخ أ ومػػع ذلػػظ يرػػيحػف لِّػػت رعع أعػػيغ األعػػجا ! إف
الرخػر تأتي لد ارة اإلماـ!! وعمى حػج قػػؿ أحػج األصػجقا  ،فػي فتػخة الجكتاتػر ػ  ،خافػت الرػخػر
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مػػغ سػػجغ السختػػار ولػػع تعػػج تػػأتي إلػػى الد ػػارة!! فػػي ليم ػ  64رمزػػاف ىػػحه ذاتيػػا كػػانػا يقػلػػػف إف

شخرػػيغ الترػػقا دبعزػػيسا ،فػػإذا تدػػا ؿ الشػػاس عػػغ الػػجلي الػػحي يثبػػت ذلػػظ قػػاؿ لعزػػيع إنيػػع أروا

ذلظ لعيشيع أو قالػا سسعشا ذلظ مػغ أنػاس مػػثقيغ! فػإذا كػاف األمػخ كػحلظ أمكػشرع أف تػجركػا الدػبب

الحقيقي لخوايتيع ك تمظ السعج اد التي َّيجعػف حجوثيا عشج القبخ.
 -8يقػلػػػف تػهػػج مثػ ىػػحه الخ اخفػػا

فػػي هسيػػع أنحػػا الػػجنيا دوف أف تحػػجت أي ضػػخر ،فسػػا

الفا جة مغ أف ن رحدِّف عام الشاس مشا.

ونقػػػؿ فػػي اإلهالػ

لػػػ صػػأ ىػػحا اإلشػػكاؿ لرػػاف متجيػػا قبػ أي أحػػج نخػػخ إلػػى نبػػي اإلسػػبلـ

نفدو الػحي خػاض كػ تمػظ الحػخول والسعػارؾ والػجما ألهػ محاربػ الػثشيػ وعبػادة األصػشاـ .كػاف
عخل الجد خة العخبي قج وضعػا عجة أخذال وحجارة لاسع أصشاـ داخ الرعب ولع يكػنػا يعتبخونيا

إليػػا د ػ وسػػا

وشػػفعا ليػػع عشػػج هللا ،فػػأي داع كػػاف أف ير ػػخؼ الشبػػي  18عامػػا مػػغ وقتػػو الثسػػيغ

لسحارب ذلظ؟ لقج فع ذلظ ألنو كاف يعمع أف انتباه اإلنداف واىتسامػو لذػي يسثػ قػػة ثسيشػ وىامػ

تعتسج عمييا ك أشكاؿ التقجـ والتصػر في حياة اإلنداف ،فإذا اتجو اإلندػاف لعقمػو وفرػخه وقمبػو نحػػ

هب تبلشى الجب ويذا اتجو نحػ لحخ انفمق البحخ ،في مغ ضخر وخدارة أكبخ عمى اإلنداف مغ
رخؼ مث ىحه القػة العطيس لػجف اإلندػاف عمػى صػشع أو مجدػس ِّ نخمػ أو قبػخ؟ لسػاذا أصػبأ
أف ت ر

الذخؽ اليػـ خاضعا لم خل وتحت تدػمصو؟ مػا الػحي يػشقز اليشػج عػغ انجمتػخا؟؟ أو مػا الػحي تسمرػو
فشمشػػجا أكثػػخ مػػغ إيػخاف؟ لسػػاذا وضػػع فشمشػػجا ىػػػ ذاؾ ووضػػع إي ػخاف ىػػػ ىػػحا؟ الدػػبب ىػػػ أف اإلندػػاف

ىشػػاؾ متَّجػػو [فػػي فر ػخه وقمبػػو واىتسامػػو نحػػػ العس ػ والدػػعي ،واإلندػػاف لػػجيشا متجػػو فػػي فر ػخه وقمبػػو
واىتسامو نحػ الخخافا !

لعمرع تقػلػف ما التشاقس ديغ الخ اخفا

وبيغ العس والدعي؟!

أقػػػؿ إنػػو قػػانػف مدػَّػمع لػػو ،أف كػ قػػػة حخكيػ تتجػػو لقػػػة نحػػػ هيػ معيشػ (مثػ مػػا الشيػػخ)

تبتعج دشفذ السقجار مغ القػة عغ الجي السعاكد  ،إلى أف تشقصع تساما عغ تمظ الجي َ ﴿ .مرا َج َي َرل
هللا ليَخ مجل يمن َقلَ ي ين يفأ َجهيف ي ﴾ [األحدال . 1
م
و جب أف نػضأ ىحا السػضػع لعجة أمثم .
شِّبعػ رت فػي إيػخاف مبليػيغ الرتػب التػي تتح َّػجت عػغ مرػا ب [أىػ البيػت وز ػارتيع ونحػػ ذلػػظ
مػػغ األم ػػػر ،حت ػػى أن ػػظ ل ػػػ ذىبػػت إل ػػى أي قخ ػ ػ لػه ػػج ذل ػػظ الفػػبلح ال ػػحي ال يك ػػاد يجي ػػج القػ ػ اخ ة
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والرتال  ،يستمظ فػؽ رؼ مغ رفػؼ مشدلو كتالا أو أكثخ مشيا ،ولرػغ فػي ىػحا البمػج الد ارعػي ذاتػو لػػ
شبع كتال عغ الدراع لسا تجاوز عجد مذتخ و عجد أصالع اليج!

و إذا أر امػخأة فػػي مشاميػػا أو خصػػخ عمػػى لاليػػا أنػػو يػهػػج فػػػؽ قسػ هبػ أثػػخ لحػػافخ البػخاؽ!

[الجال التي عخج عمييا رسػؿ هللا إلى الدسا  ،لػهػج

ىبػت عػغ لكػخة أدييػا لد ػارة ذلػظ
السجيشػ قػج َّ

السكػػاف ونػػحر الشػحور لػػو ،ولرػػغ لػػػ صػػسج مجسػعػ مػػغ الجشػػػد فػػي وهػػو العػػجو دفاعػػا عشػػظ وحفاضػػا
عمى حياتظ حتى نالػا الذيادة ،فإف أقرى مػا يق َّػجـ ليػع مػغ تقػجيخ إقامػ مجمػذ تػأديغ ليػع ،ال ِّمػ رغ
ِّقب ِّ هساىيخ الشاس د ِّم رغ ِّقب ِّ مدؤولي و ازرة الجفاع!!
كثي ػ اخ مػػا أريػػتع أشخاصػػا ي دػػمػف ثيػػاديع الستَّدػػخ لاألنيػػار و خمػػػف فييػػا الشفايػػا

أو ِّ
يمػثػػػف

األمػاكغ العامػ  ،وقػج تطشػػف أنيػػع أشػخاص عػػجيسػ التخبيػ واألخػبلؽ ،ولرػػغ األمػػخ لػيذ كػػحلظ ،دػ

معطسيػػع ذوو تخبيػ ػ كامم ػ  ،لر ػػغ ت ػخبيتيع تر ػػب فػػي مج ػػاؿ نخػػخ ،إذ نبلحػ ػ أف ى ػؤال أنفد ػػيع ال
يسدػف السا إذا كاف أق مغ كخ ،و سشعػف اآلخخ غ أف يسدػه أيزا.
كثي اخ ما رأيتع أشخاصا يجوسػف لأقجاميع عمى األرض ذا

أله ػ التدػػمي والمعػػب (وكػػع مػػغ د ػخاعع وفدػػا

الدرع أو ي ِّ
حصسػف البخاعع لالعرا

صػػالح لد ارع ػ األشػػجار يػػتع القزػػا عمييػػا ديػػحه

تترػروف أف مغ يفعمػػف ذلػظ ىػع أشػخاص غيػخ مشزػبصيغ وعػجيسػ السبػاالة ،ولرػغ
الرػرة) ،وقج
َّ
األمػػخ لػػيذ كػػحلظ ،ألف ى ػؤال أنفدػػيع عشػػجما يشتيػػػف مػػغ ز ػػارة قبػػخ ،يعػػػدوف إلػػى الػػػ ار ووهػػػىيع

متَّ ِّجيػ نحػػػ القبػػخ كػػي ال يػػجيخوا ضيػػػرىع إليػػو فيدػػيئػا األدل معػػو! وىػػع أنفدػػيع إذا رأو كدػخة خبػػد
عمى األرض رفعػىا وربسا أكمػىا حتى ولػ كانت متَّدخ كي ال يشتقرػا مغ حخم دخك هللا!

لساذا ىحا االختبلؼ؟؟ الدبب واضأ ،لقج تع تػهيييع إلى احتخاـ القبػػر وتقػجيخ كدػخة الخبػد،
ولرغ لع يق ر ليع أي شي لذأف ذلظ السػضػع (السحافط عمى األرض السدروع ).
أمػا قػػػليع إف ىػػحه الخ اخفػػا

مشتذػخة فػي كػ مكػػاف فػػي الػػجنيا ،فيػحه يساثػ قػػػؿ مػػغ يقػػػؿ إف

السخض مشتذخ في هسيع الجنيا ،فرمش رتخركو إذف عمى حالو.

إف الخخافا مخض أيزا ،وىػ مخض ِّ
معشػي كمسا ازداد انتذػاره لػجف شػعب مػغ الذػعػل زاد
تخمفو في مياديغ الحياة ،ويذا كشتع ال ت ِّ
رجقػف ذلظ فانطخوا إلى وضع دمج مث إيخاف مقارن دتخكيا،

أو الريغ مقارن لاليالاف ،أو اليشج مقارن دخوسيا.
 -4يقػلػػػف الخ اخفػػا

أفزػ مػػغ التحػػخر مػػغ القيػػػد األخبلقيػ  ،ألنشػػا نبلحػ أف األشػػخاص
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مبخاتيع ويحدانيع أكثخ أيزا.
الخ اخفييغ يكػنػف عادة مدتقيسيغ أكثخ مغ اآلخخ غ وترػف َّ
فأقػؿ كأني أفيع مغ كبلمكع أف أمامشا شخ قيغ ال ثالث ليسا إما أف نرػف خخافييغ أو نرػف

مصمقػػي العشػػاف متحػػخر غ مػػغ ك ػ قيػػج خمقػػي! ىػػحا فػػي حػػيغ أف ىشػػاؾ شخ قػػاف نخ ػخاف األوؿ أف ال

نرػػػف خػخافييغ وفػػي الػقػػت ذاتػػو ال نرػػػف متحػػخر غ مػػغ كػ قيػػج أخبلقػػي ،دػ نرػػػف أ رتباعػػا لمحقيقػ .

والشسػذج الحي لحلظ ىػ الصخ ق الحي سار عميػو السدػمسػف فػي صػجر اإلسػبلـ ،حيػث كػانػا أشيػا ار
ممتػػدميغ أخبلقيػػا ،وفػػي الػقػػت ذاتػػو لػػع يكػػغ لػػجييع أيػ خ اخفػػا  .والصخ ػػق اآلخػػخ أف نرػػػف خػخافييغ،

ومصمقػػي العشػػاف متحػ ِّػخر غ مػػغ ك ػ قيػػج أخبلقػػي أيزػػا ،وىػػحا ىػػػ الصخ ػػق الػػحي ندػػمرو اليػػػـ! كسػػا
نذػاىج اليػػػـ سػػمػؾ اإلداري والتػػاهخ والراسػب وأخبلقيػػع لػػجيشا ،فمػػػ حػاور أيػػا مػػشيع وهػػجتيع هسيعػػا

ِّ
متجيشيغ ،وفي الػقت ذاتو وهج

أنيع يكدبػف الساؿ عػغ شخ ػق الخيانػ واالحترػار واخػتبلس السػاؿ

العػػاـ ،ثػػع ير ػخفػف ىػػحا السػػاؿ الػػحي اختمدػػػه ،لعيشػػو ،عمػػى إقام ػ مجػػالذ الع ػ اد ومػػآتع [أ س ػ أى ػ
البيت وعمى ز ا ار قبػر [األ س وذرار يع  ،ولػ كانػا أكثخ تجيشا وهجتيع في البجاي ِّ
يحممػف أمػاليع
التي اختمدػىا عغ شخ ق تجاوليا مغ يج إلى يج ،ثع لعج ذلظ يقػمػف لالد ارة!!

كاف ىشاؾ زمغ ،معطع الشاس فيو ير ِّجقػف ك ما يقاؿ ليع ،ال فخؽ في ذلظ دػيغ رهػ مدػغ
تجاوز الدبعيغ عامػا وفتػاة يافعػ لػع تتجػاوز األربعػ عذػخ عامػا ،إ رذ لػع يكػغ لػجف الشػاس مػغ كتػال
السشَّ» ،لحلظ كانػا إذا قي ليػع المػبغ أسػػد! قػالػا مػا
سػف كتال «جشء الييهن» وال عالع سػف « م
خاصػ إذا أردؼ القا ػ كبلمػػو لجسمػ عخبيػ (يرػػبأ الرػػبلـ
مػػغ شػػي مدػػتبعج فػػي هشػػب قػػجرة هللاَّ ،
مذاديا لشز حجيث).

في ذلظ الدمغ كاف مغ الدي الحفاا عمى الخخافا  .ولرغ اليػـ حجثت َّ
ىدة قػ في أفرار

عامػ الشػػاس ،ونتيجػ لػػحلظ لػػع يعػػج الشػػاس متسدػكػف لقػػػة لعقيػػجتيع كسػػا كػػانػا مػػغ قبػ  ،وفػػي الػقػػت
ذاتو لع يربأ فرخىع قػ ا إلى دره ت ِّ
سكشيع مػغ تسييػد الرػػال مػغ الخصػأ ،وىػحه الي َّػدة فػي العقيػجة
أثَّػخ حتسػػا فػػي نقص ػ الزػػع لػػجييع وىػػي األمػػػر التػػي ليػػع فييػػا مشػػافع ومرػػالأ مادي ػ  ،أمػػا ىػػحه

الخخافا

فؤلنيا ال تتعارض مع مرالحيع اآلني د ت صي عمييا ،فقج لقيت وتػاصػمت ،وزاد عمييػا

التحخر مغ القيػد واألخبلؽ.

أما أعسػاؿ خيػخ الخػخافييغ ويحدػانيع ومبػخاتيع فػخغع أنيػا كثيػخة ،لرػغ سػشخف أيػغ ترػخؼ ومػا
ىي نتيجتيا.

تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات

- 23 -

www.ijtehadat.com

أسخار ألف عام



تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات



- 24 -



www.ijtehadat.com

أسخار ألف عام

الس حث الثانأ :اإلمامة
ي ِّ
عتبػخ ديششػػا اليػػػـ أف اإلمامػ تػػأتي لعػػج الشبػ َّػػة ،لرػغ مػػغ الشاحيػ العسميػ تحطػػى اإلمامػ لػػجيشا
()6

لأىسي ػ أعمػػى لكثيػػخ مػػغ الشبػ َّػػة ،ألنشػػا لػػع ندػػسع نحػػغ وال أنػػتع أدػػجا أف نبي ػا

شػػفى أعسػػى أو شػػفى

مخ زػػا ولػػع نػػخ أحػػجا نػػحر نػػح ار لاسػػع نبػػي ،لرششػػا ندػػسع كثي ػ اخ ندػػب مث ػ ىػػحه األعسػػاؿ ونحػىػػا إلػػى

اإلماـ أو ذر اإلماـ[ .أي في قبخىسا
الشبي يقػؿ ﴿..ل أَملي مك
ورأيشا َّ
فشا شهد على فشاش مىرشج»  ،أي

ليَشف يدأ َضًّاخ َول َنف عيا﴾..
لػ فِّشي العالع فإف عميا ىػ الحي أفشاه!
[يػػنذ 14

لرػشيع يقػلػػف «جهران اررخ

مػغ السحَّقػػق والبػػجييي أف اإلمػاـ ميسػػا عػػبل شػػأنو يبقػى أدنػػى رتبػ مػػغ الشبػي ،فسػػا الػػحي هػػخف
حتى أصبحشا نذاىج ك ىحه السجالذ تعقج وك ىحه الرتب ت َّ
ؤل فػي فزػا األ سػ والدػادا وال
نخف مثميا لحق الشبي؟ ى ىشاؾ سبب لحلظ سػف المجاج والسشافد [لمسحاىب األخخف ؟

لجي مخ س ذو نػبا  ،فإذا ارتفعت ح اخرتو قالت مسخضتو ما العسػ إنيػا إرادة
أنا نفدي كاف َّ

هللا! ويذا تحدغ حالو قالت ىحا مغ دخك األ س األشيار!

عامػ الشػاس ،فيػع يعتبػخوف مػػا
ثػع انتبيػت لعػج ذلػظ إلػى أف ىػحا األمػخ ىػػ نسػ التفريػخ لػجف َّ

يرػيبيع مػغ حػػادت سػيئ قزػا مػغ هللا ،ومػا يرػيبيع مػغ خيػخ مػغ األ سػ  ،أمػا الشبػي فيػػ خػػارج
عغ الحدال تساما!
أعمع أنرع ستقػلػف ىحا الشس مغ التفريخ خاص لالعػاـ وال عبلق لمعمسا لو.
أهػ ىػػحه ىػػي شخ قتشػػا ،عشػػجما ال نجػػج أمامشػػا أحػػجا يػقفشػػا ،ونجػػج السيػػجاف مفتػحػػا ،ن ػػح الدػػيخ

ون ِّ يخ في ك مكاف ،لرغ لسجخد أف يطيخ شخز و ق

أمامشا و قػؿ لساذا ترف ِّخشػف ،نتخاهع فػػ ار

عذخة فخاس لمػ ار ونقػؿ إف ىحا اإلفخاط عس العػاـ ،لحلظ نحكخ ىشا عجة أحاديث (صحيح ) مغ
كتال الرافي ندنيا لسا قالو القخنف عغ الشبي (ص) ،كي نفيع مغ أيغ استقى العػاـ عقيجتيع.

رت
قاؿ أدػ حسدة [الثسػالِّي « َد َخل مت َعَلى َعلي يِّأ غ ين ال مح َدري ين الَ ي َ
ي
ي ي
الدت يخ َفَشاوَل من َك ي
ي
ي ي
اك َا َحا َّال يح
ان فأ الَ يت َفمقل مت مجيل مت ف َج َ
َ
من َوَراء ِّ
َ م َ

َو ما َره َيل َرت يق م
َ َشريئاع َوأَد َخ َرل َي َرج م
ط م أَ ا َشأء ما َره؟
اك َتل َت يق م
أََر َ

( )6مغ الػاضأ أنو يقرج الشبي لعج وفاتو ،كسا تفيجه تتس الفقخة.
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َفَقالَ :فزَل ٌة يمن َ َِ يرى السش ي َ يرة َنجسير يإ َعا َخَّلهَنرا َنجيملر سريحاع تَو ي
لدَنرا .)6(»...وهػا فػي مػضػع
َم م
َ م َ
َ
َ
نخػػخ «أنػػو لسػػا قػ ِّػبس الشبػػي دخػ عمػػى ف ِّ
اشس ػ ِّمػ رػغ وف ِّاتػ ِّػو ِّمػػغ ارلحػ رػدِّف مػػا ال ي رعمسػػو ِّإال هللا عػ َّػد وه ػ َّ
هللا يإَلي َهرررا ج خررررل مي َدر ِّررليأ َِ َّس َهرررا َومر َحر ِّيررج من َها ورخ خارررا كسرررا سررريزهن فرررأ السدرررتق ل وأف أميػػخ
َف َر َسررر َل م
السػػؤمشيغ كػػاف يكتػػب كػ ذلػػظ و جونػػو فػػي مرػػح خػػاص عػػخؼ لاسػػع مرػػح فاشسػ »( .)1وفػػي
رشث م َّرخات و ي
مػضع نخخ في وص مرح ِّ ف ِّ
ي
اشس ىحا قػاؿ «مرح ٌ ي ي ي
هللا
م َ
َ
ر
ف في مث مل مقخآن م م َار َحا َن َ َ
ي ()8
ي
ف َوا ج» .
َما يفي يمن مقخ يآن م م َ خ ٌ
ِّ
ِّ
رك﴾..
لرػػغ الق ػخنف يقػػػؿ ﴿ نػػدؿ ِّلػػو الػػخوح األمػػيغَ .عَلررى َقل ي ر َ
ذكػػخ لسجػػي هب اخ يػ لػػالػحي [عمػػى غيػػخ الشبػػي أو ذكػػخ زغػػب هبخ ػ ور ذػػو! إضػػاف إلػػى أنػػو لػػػ
[الذػػع اخ

صحت تمظ األحاديث لراف لئلسبلـ أربع عذخ نبيا دجال مغ نبي واحج!!
َّ

 ، 641-648وال نجػػج أي

()1

راغ يشأ من َّرم
وفي الرافي أيزا أف زرارة [ رد ِّغ أ رعيغ قػاؿ « َسر َل مت
اإلمرام اال راقخ َعرن َمدر ََلة َف َ
َج َ
َ
رشف مرا أَج ي
ي ي
جاء رجل َفد ََل عشها َف َجاكر يك يخ ي
َجراَغ يشأ
َ َم َ مٌ َ م َ َ َ َ م
َج َاكر م يكخرشف َمرا أ َ
رل آ َخ مرخ َف َ
َ َ َ
راء َر مج ٌ
راغشأ من َّرم َج َ
شن مقلت :يا اغن رس ي ي
ه! رجرش ين يمرن أَا يرل ال ييرخ ي ي ي
ريي يت م م
اب َحا ي ي أَ .فَل َّسا َخَخ َج َّ
رهل َّ َ م
َوأ َ
َ
ام مرن ش َ
َج َ
الخ مج ي م َ َ َ م
يي
ي ي
ي
َق يج َما َيد ي
رالَ :يرا م َرَارمة! يإ َّن َار َحا َخي ٌرخ َلَشرا
َج َت مك َّل َوا ج مش مه َسا يك َاي يخ َما أ َ
َلن َف َ
َج َت ك َحا َ م؟! َفَق َ
َوأَكَقى َلَشرا وَل م رم َوَل يره اج َت َسي مرتم َعَلرى أَمرخ َوا ي رج َل َر َّرج َق م مم َّ
رل ليَ َقا ي َشرا َوَبَقرا ي م م..
ران أَ َق َّ
راُ َعَليَشرا َوَل َ َ
الش م
()1
اك يإَليَشرا
الخ خ»  ،وورد إهال لسث ىحا السزػسػف فػي عػجة أحاديػث أخػخف وفػي أحػجىا «َ ...ع َ
يإن يشررئَشا َفيلَشررا وين يشررئَشا َلررم َنفيررل .أَمررا َتدررسع َقررهل َّ ي
طاؤنررا َفرراممشن أَو
رار َك َوَت َيرراَلى﴿ :اررحا َع م
ه َتَ ر َ
َ
َ َ
َم َ
َ
أَم يدك يك َاي يخ ي داب﴾؟؟»(.)1
إذا كانت ىحه األحاديث صحيح أيزا فبل أدري ماذا يشب ي أف أقػؿ؟!!
(« )6الرافي» ،الرم ريِّشي.)841/6( ،
( )1انطخ «الرافي» ،الرم ريِّشي.)116-111/6( ،
(« )8الرافي» ،الرم ريِّشي.)184/6( ،

( )1أثبػت القػخنف نػػدوؿ هبخ ػ عمػى غيػػخ األنبيػا كشدولػو عمػػى مػخ ع العػػح ار ووحيػو ليػا ،كسػػا أثبػت الػػحي لذػػك عػاـ ل يػػخ
األنبي ػػا ك ػػػحي هللا ألـ مػس ػػى ،فسج ػػخد ال ػػػحي الذخر ػػي إلند ػػاف إف ل ػػع يك ػػغ في ػػو تذ ػػخ ع وال رس ػػال وال تع ػػاليع ت َّبمػ ػ
لآلخخ غ ،ال يفيج القػؿ دشبػتو ،د يسكغ عجه مغ لال اإللياـ والتحجيث الحي قاؿ عشو الشبػي (ص) «ِّإَّنػو ق رػج كػاف ِّفيسػا
مزى قربمر رع ِّمغ األم ِّع محَّجثػف».
(« )1الرافي» ،الرم ريِّشي.)11/6( ،
(« )1الرافي» ،الرم ريِّشي.)161/6( ،
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في كتب التفديخ َّأولػا كثي اخ مغ نيا

القخنف لاإلمام إلػى حػج تفدػيخ لعزػيع كمسػا

الرػبلة

والدكاة واإلد والبعػض لعمي! وليت شػعخي! إذا كػاف القػخنف قػج اىػتع هػجا لسدػأل اإلمامػ إلػى ىػحا

الحػج ،فمسػػاذا لػػع يػحكخىا لذػػك صػػخ أ وواضػأ وال مػخة واحػػجة كػي ال يقػػع لذػػأنيا كػ ىػػحا االخػػتبلؼ

والشداع؟!

يقػلػػػف كػػاف الشبػػي يخذػػى أف يرػ ِّػخح ديػػا فيخفزػػيا الشػػاس .ىػػحا فػػي حػػيغ أف الق ػخنف وسػػيخة

الشبي شاىجاف عمى أنو لع يكغ في عس الشبي أي كتساف أو تحف أو تقيػ  .ثػع إنرػع أنفدػكع تػخووف
مئا

األحاديث عغ الشبي ِّ
يبيغ فييا ىحا األمػخ ،فػأي معشػى لقػػلرع إنػو كػاف يتَّقػى الترػخ أ لقزػي

نز في مػاضع كثيخة مشػو عمػى مػضػػع اإلمامػ لرػغ اآلخػخ غ
اإلمام ؟ وتدعسػف أيزا أف القخنف َّ

اسػػقصػا تمػػظ اآليػػا

انطخوا كي

أو حخفػىػػا فػػإذا هػػا إمػػاـ الدمػػاف [السيػػجي السشتطػػخ أتػػى لػػالقخنف الرػػحيأ!

أنيع في سبي لقا يع متسدكيغ ل رغ واحج يزحػف لالذػجخة مػغ هػحورىا! حدػشا ،لػػ

كاف األمخ كسا تدعسػف ،لسا كاف ىشاؾ فخؽ ديغ القخنف والتػراة.

إف الػػجلي األكبػػخ عم ػى صػػجؽ الشبػػي ىػػػ الق ػخنف ،والػػجلي اليػػاـ الثػػاني ىػػػ أثػػخ كمساتػػو عمػػى

أصحالو ،أما عغ القخنف فقالػا قج اعتخاه الت ييخ وأما أصػحالو فقػالػا عػشيع «ارَت َّرج َّ
راُ كيرج رسرهل
الش م
()6
هللا يإل َنش َن مة َن َفخ»!
إذا نطخنػػا لعػػيغ اإلنرػػاؼ وشمػػب الحقيق ػ إلػػى الق ػخنف ويلػػى تػػار صػػجر اإلسػػبلـ لخأيشػػا أف

اإلمام كانت في دجاي األمخ مدأل لديص هجا أو أم اخ سياسيا محزا ،لع يترمع القػخنف والسدػمسػف

عشو لذي  ،لرغ فيسا لعج ،لسا رأف حكاـ لبلد فارس أنيع ال يدتصيعػف الخزػع لمخمفا العػخل أو
األت ػخاؾ ،وأنػػو عمػػييع أف يدػػتفيجوا مػػغ قػػػة الجسػػاىيخ لمػقػػػؼ أمػػاـ أولئػػظ الخمفػػا  ،لػػال ػا فػػي شػػأف

اإلمام وأخخهػىا ديحه الرػرة ،وىحا شبقا لعادتشا التي اعتجنا عمييا في السبال

[فػي أمػػر الػجيغ ،

حيث أنشا عشجما نتجػو نحػػ أمػخ معػيَّغ فإنشػا نػحىب نحػػه إلػى أقرػى مػا ندػتصيعو ،فػإذا أردنػا مػجيأ
عمِّي رفعشا شأنو إلى الحج الحي (ال يكفي ما البحخ لتخشيب اإلصبع ِّ
وعج صفحا كتال فزا مو)
ويذا أردنا أف نقػؿ شيئا لذأف عسخ ذىبشا إلى السكاف الحي أنتع أعمع لو!
كمسا ادتعج ما الداقي عغ مشبعو فإنو إف لع يق مااه عغ السرجر ،لغ يكػف أدجا أكثخ مشو،

ولرششا لػ قارَّنا الرتب التي كتبت حػؿ اإلمام حدب التختيب الدمشي لتأليفيا أو لػ قارَّنا دػيغ كتػال
( )6رهاؿ الرذي ،ص  .66لحار األنػار.)111/11( ،
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ألِّ

قب عيج الرفػ يغ وكتال ألِّ

لعج عيجىع ،لخأيشا أنشا كمسا تأخخنا في الدمغ ازداد غمػ الرتب
()6

وكبخ حجسيا! قارنػا مثبل كتال «مقتل» الديج ادغ شاووس
()1

لمسجمدي

لالسجمج العاشخ مػغ «كحرار اتنرهار»
()8

وقارنػىا لكتال «أسخار الذهادة» لسؤلفو «الجربشجي»

واسألػا أنفدكع ما ىي عم ىحا

االخػتبلؼ؟ ومػغ أيػغ هػا «الجربشػجي» لكػ ىػحا الرػبلـ فػي كتالػو؟ ومػا ىػي السرػادر التػي حرػ

عمييا مسا لع يدتصع الديج ادغ شاووس وال السجمدي الحرػؿ عميو؟!

كانت الدياس تقتزي في فتخة مغ الدمغ الساضػي أف تػتع تعبئػ الشػاس فػي إيػخاف عػغ شخ ػق
البكػػا [عمػػى م ػػآتع نؿ الخسػػػؿ والد ػػارة [لس اخق ػػجىع ولصػػع الرػػجور والقب ػػال والقبػػػر ،لمحفػػاا عم ػػى

استقبلؿ إيخاف أو أله صسػدىا في وهو عجَّور غ ق ِّػَّيغ ىسا الجول العثساني [غخبا والجول األزبكي
[شخقا .

لرغ مػاذا نفعػ نحػغ لعػج أف رحػ أولئػظ الداسػ لدياسػتيع وىمرػػا وتص َّػػر الػجنيا قخونػا إلػى

اإلماـ ،وال تداؿ تمظ البجع عمى حاليا؟ وال نجري إلى متى سشبقى أسخف ليا؟!

إف الدبب في قػؿ القخنف إف أضمع الشاس ىع الحيغ يفتخوف عمى هللا الرحل

()1

ىػ أف مػا يتَّخػح

لبػػاس الػػجيغ ،يػػجوـ و دػػتقخ وترػػعب إزالتػػو .إنػػي زعػػيع لػػأف ىػػجـ مجيش ػ لاسػػع الدياس ػ أفز ػ مػػغ
التي وقعت فػي

إحجات دجع لاسع الجيغ .والجلي أف ك ذلظ الجمار وال ا ار والحخول والسجاعا
الساضي ،لع يعج ليا أثخ اليػـ ،لرغ البجع التػي أ رح ِّػجث رت لاسػع الػجيغ لتحقيػق أىػجاؼ سياسػي ال تػداؿ
لاقي إلى يػمشا ىحا ،وبيحا التشاسب فإف الحيغ يحاربػف البجع وما أدخ في الجيغ مسا لع لػيذ فيػو،
عسميع أنفع وأهخىع أكبخ عشج هللا .أنا أعمع هيجا كع ىػ عدػيخ قػ اخ ة ىػحه األمػػر لالشدػب إلػى الػحيغ

يعتبػػخوف [الرػػالحيغ مػػغ ذراري األ س ػ الر ػ فػػي الر ػ فػػي نطػػاـ حكػم ػ هللا ،أو يعتبػػخونيع وز ار
الببلط اإللػيي.

لرغ ما العس ؟ ى يسكششا أف نخف ىحه السذػكبل

ونبقػى سػاكتيغ؟ نعػع ،لػجيشا مذػكبل

أكبػخ

مكخ ار.
( )6تػفي سش  111ىػ .والسقرػد لالسقت كتالو «اللههف على قتلى الطفهف» وقج شبع َّ
( )1تػفي سش  6661ىػ.

( )8ىػػػ الذػػي نقػػا دػػغ عادػػج دػػغ رمزػػاف الذػػيخواني الجربشػػجي الحػػا خي الستػػػفى لصي ػخاف سػػش  6181ى ػػ ،.صػػاحب كتػػال
مكخ ار.
«إكديخ العبادا في أسخار الذيادا » و قاؿ لو «أسخار الذهادة» مختب عمى أربع وأربعيغ مجمدا وقج شبع َّ
( )1إشػػارة لآليػ ﴿َ ...فسررن أَلَلررم يم َّسر يرن اف َتررخى عَلررى ي
الشرراُ يك َاير يرخ يعلررم يإ َّن هللا ل يهر يرج الَقررهم َّ ي
ين﴾
هللا َكر يرحعكا ليمي يزر َّ
الارراليس َ
َ َ
َ َ
رل َّ َ
َ
م
َ
[األنعاـ. 611/
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فيدػػعػف إلصػػبلحيا ،لرػػغ السذػػكبل

مشيػػا أيزػػا لرػػغ الشػػاس يعخفػػػف أنيػػا مذػػكبل

فزػػبل عػػغ هي ػ الشػػاس ديػػا ،ىػػع ال يعتبخونيػػا مذػػكبل

التػػي ذكخناىػػا،

أصػػبل دػ يػػخوف فييػػا أكبػػخ وسػػيم لدػػعادة

الجنيا واآلخخة!! إف مث ىحه السذكم ميسا كانت ص يخة فيي كبيخة أيزا.

ػحى اإليخانيػػػف ،كسػػا رأيشػػا ،لػػا﵀ والشبػػي فػػي سػػبي اإلمام ػ  ،وسػػخخوا  -كسػػا سػػشخف-
لقػػج ضػ َّ

حيػػاتيع وبمػػجىع وأمػػاليع وأوقػػاتيع ألهػ ىػػحه القزػػي  ،ىػػحا فػػي حػػيغ أف اإلمػػاـ َّأيػػا كػػاف فيػػػ خػػاص

ددمشو ال لاألزمش األخخف ،كسػا هػا فػي كتػال «الرػافي» (كػ إمػاـ ىػاد لمقػخف الػحي ىػػ فيػو) ،ويذا

اعتبخنػػا كتػػال «نيػ الببلغػ » مدػػتشجا فػػي ىػػحا األمػػخ ،وهػػجنا أف اإلمػػاـ عمػػي دػػغ أدػػي شالػػب نفدػػو
يقػػػؿ فػػي رسػػال كتبيػػا إلػػى معاو ػ «ويَِّّنسػػا الذػػػرف لِّرمسيػ ِّ
ػاه ِّخ غ واأل رنرػ ِّ
اهتسع ػػا عمػػى ره ػ
ػار فػ ِّػإ ِّف ر
وس َّس رػه ِّإمامػا كػاف ذلِّػظ َِّّلِّ ِّرضػا»( .راهعػػا الخسػال الدادسػ مػغ قدػع الخسػا فيػو) .لرششػا لدػشا ىشػا
في صجد معالج ىحا السػضػع ،ألنو ال يفيجنا في شي اليػـ ،كسا أنو لعج ك تمظ األغخاض التي

َّ
السحقق ىػ
استخجميا الصخفاف ،ال يسكششا أف نصمع لذك صحيأ عمى كيفي القزي  ،إال أف األمخ

أف اإلماـ أدنػى رتبػ لكثيػخ مػغ الشبػي ،والشبػي ذاتػو ػ لحكػع القػخنف ػ لذػخ مثمشػا ال يعمػع ال يػب ولػيذ
دبال لمحػا

وال يذفي األعسى ،وفخقو الػحيج عغ اآلخخ غ ىػ الػحي ،وىػحه الشقاشػا

فيسا لعج كانت وليجة الدياس وقج ض َّ َميا التقميج وألقتيا العادة.

التػي نذػأ

إف ديششا اليػـ يعتبخ إقام السآتع (مجالذ الع اد الحد ريشي) مغ أفز األعساؿ إلى درهػ أنػو
رهل َّ ي
ي
ي
ي
رع َرس ي
ه و..
ها في الحجيث أف ثػاديػا يعػادؿ « َن َره َ
اب أَلرف َ جَّرة َوأَلرف معس َرخة َوأَلرف َِردَوة َم َ م
رررأ ورسررررهل و يحر ِّي
ي
ه الر ا ي
رررهاب مكر يِّ ي
رررجيهللا َو َشر ي
رررهم
رررهيج َمر َ
رررل ممشرررر مح َخَلر َ
َ
َنر َ
رررل َن ر يِّ َ َ م
رررهللا َّ م
رررات أَو مقتر َ
رررجنَيا إَلررررى أَن َتمقر َ

اع مة!!»(.)6
َّ
الد َ

أرهػػػكع أف تقػػخاوا ىػػحا الحػػجيث مػخة أخػػخف ،وانطػػخوا ىػ يسكػػغ افتػ اخ كػػحل وهػداؼ عمػػى هللا

أكثػػخ مػػغ ىػػحا؟! أسػػألرع لػػا﵀ ،لػػػ فػ ِّػػض أمػػخ الجش ػ والشػػار إلػػى شف ػ صػ يخ عػػجيع العقػ ى ػ كػػاف
سيقػـ لسث ىحا العس ؟!

ربسػػا يقػػػؿ الػػحيغ تعػ َّػػدوا عمػػى سػػساع مث ػ ىػػحه السجازفػػا

«ال يبعػػج عػػغ قػػجرة هللا شػػي !»،

لرػشيع ال يشتبيػػف إلػى أف هللا ،إضػػاف إلػى قجرتػو ،عػادؿ أيزػػا .أنػتع أنفدػكع تدػتصيعػف أف ترػخفػا

ديشا ار دجال مغ فمذ ولرغ ى ستفعمػف ذلظ؟!
( )6مرباح الستيجج ،الصػسي ،ص  ،998ووسا
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إذا صػخ أييػػا السذػػارؾ فػػي م اخسػػع العػ اد الحدػػيشي غػػجا يػػػـ القيامػ إلػػى الجشػ إف شػػا هللا،

وأعصػؾ أعمى السشازؿ فييا (ال عيب في شسػح الذال لؤلعالي) وهعمػا ػ شبقا ليحا الحجيث ػ هسيع
شيجا دجر وأحػج وهسيػع األنبيػا تحتػظ وأدنػى درهػ مشػظ!! ألػغ تذػعخ لالخجػ إذا اعتػخض شػيجا

دجر عمى هللا وقالػا لقج نيزشا لشرخة اإلسبلـ في وقت ضعفو وشيجنا دشا اإلسػبلـ دػجما شا ،فريػ
هعمتشا أدنى أل

دره مغ مقاـ ذلظ الحي كاف يقيع مجالذ الع اد ! لا﵀ عميظ ى سيبقى لػظ وهػو

عشج ح لمبقا في ذلظ السكاف؟

سػػػؼ تقػلػػػف إف إحيػػا ذكػػخف األهػػبل الربػػار مػػغ الساضػػيغ وتجمػػيميع أمػػخ حدػػغ ،فحتػػى لػػػ

فخضشا أف ذلظ الحجيث وأمثالو مكحوب  ،فإف أص ىحا العس ال لأس لو.

وأقػؿ [مجيبا لعس ت َّجارنا يرشعػف دا سا نسػذها حدػشا أمػاـ الشػاس ،وعشػج الشقػاش يبػخزوف

ىػحا الشسػػػذج الحدػػغ ،ولرػػغ عشػػج العسػ  ،أي عشػػج تدػػميع البزػػاع  ،يقػمػػػف دتدػػميع شػػي نخػػخ! لقػػج
أصبأ ديششا اليػـ عمى ىحا الشحػ أيزػا ،فرسػا نػخف فػي ىػحا السػضػػع ،عشػجما نشاقذػيع يقػلػػف ىػحه

الد ػػا ار ومجػػالذ الع ػ اد ىػػي إلحيػػا ذكػػخف العطسػػا وتجمػػيميع ،ولرػػغ عشػػجما يحػػيغ وقػػت التصبيػػق

العسمي نذاىج لداشا نخخ غيخ ما يقػلػف.
مػغ هيػ دشػػا كػ ىػػحه الحدػػيشيا

ك سش أكثخ مغ مخة لحخكا

وم اخكػد التعد ػ فػػي كػ مجيشػ وقخ ػ  ،وتػخاىع يشصمقػػػف فػػي

شفػلي  ،ومغ الجي األخػخف هعمػػا عػجة أشػيخ مػغ كػ سػش خاصػ

ل ػػالع اد ث ػػع ل ػػع يرقشعػ ػػا د ػػحلظ أيز ػػا دػ ػ ألهػ ػ تخس ػػي ى ػػحا األم ػػخ ف ػػي عق ػػػؿ الش ػػاس ق ػػالػا (كػ ػ ي ػػػـ

عاشػ ار ) .أه  ،لػ أنيع كانػا يدتفيجوف نتيج مفيجة ومعقػل مغ صخؼ ك ىحه األوقا

واألمػاؿ

فػػي ىػػحا الدػػبي لسػػا كػػاف فػػي ذلػػظ لػػأس ،ولرػػشرع تػػخوف أنيػػع دػػجال مػػغ إيقػػاا الشػػاسِّ ،
يمقشػػػنيع ىػػحه
األكاذيب الفاضػح  ،ونتيجػ ذلػظ أنيػع َّ
عصمػػا ق َّػػة التعقػ لػجف هسػاىيخ الشػاس حتػى هعمػػىع يقبمػػف
أكبخ األكاذيب لاسع الجيغ ،وفي الػقت ذاتو يصعشػف لحقا ق العمع والحياة.

وخبلص ػ الرػػبلـ ،حتػػى لػػػ فخضػػشا أف مػػا يقػلػنػػو حػػػؿ اإلمام ػ صػػحيأ ،فػػإف ىػػحه الد ػػا ار

والسبال ػا

لذػأنيا خصػأ ،وذلػظ ألنػو فػي كػ شخ ػق وخاصػ فػي شخ ػق هللا وسػبيمو ال دػج أف يزػيع

اسع الذخز ،ليذ اإلمام فق د حتى الشبػة ال يشب ػي اعتبارىػا هػد ا مػغ الػجيغ ،ألف األنبيػا لػع

يكػنػا سػف مخشجيغ لمجيغ ال هد ا مغ الجيغ نفدو.

إذا أرشػػجؾ شػػخز إلػػى الصخ ػػق كػػاف مخشػػجا لمصخ ػػق وىاديػػا لػػظ نحػػػ السقرػػج ولػػع يكػػغ ىػػػ

الصخ ق ذاتو! مغ ىشا عشجما يخشجؾ إلى الصخ ق فإنظ تذكخه وتشصمق في الصخ ػق الػحي أرشػجؾ إليػو
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لترػ إلػػى ىػػجفظ .أمػػا لػػػ أنػػظ دػػجال مػػغ الدػػيخ فػػي الصخ ػػق وقفػػت لػػجف السخشػػج وانذػ مت لػػو ،فإنػػظ

ستتخم

عغ ىجفظ ولغ تر إليو ،وىحا لالزب ىػ حالشا اليػـ.

وأما قػليع يجب عميشا أوال أف نعخؼ الذخز هيجا كي ِّ
نرجؽ كبلمو ،فمػيذ صػحيحا ،ألف

نج ػػا ار أـ ح ػ َّػجادا ،ى ػػػ عسم ػػو ال
م ػػا يع ػ ِّػخؼ كػ ػ َّ ش ػػخز ،سػ ػػا ك ػػاف مخش ػػجا أـ ميشجس ػػا أـ شبيب ػػا أـ َّ

شخريتو.

لػ أف ك ىحا الججؿ والشداع الحي يتع حػؿ األسسا واألشخاص انرب نحػ اليجؼ األصػمي
الػ ػ ػػحي ىػ ػ ػػػ التػحيػ ػ ػػج والتقػ ػ ػػػف ،ل ادلػ ػ ػػت ىػ ػ ػػحه االختبلفػ ػ ػػا
ي
ي
ي
ه﴾..
﴿ َت َياَلها إَلى َكل َسة َس َهاء َغيَشَشا َوَبيَش م م أَل َنيم َج إل َّ َ
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الس حث الثالث :رجل ِّي
الجين
َمم

يقهل ديششا اليهم «إن الفقي فأ من الاي ة نا ٌى لإلمام».
ثس إشكاال

فقييػ وعسميػ عجيػجة ت ِّػخد عمػى ىػحه السقػلػ  ،لرششػي سػأتجاوزىا شمبػا لبلخترػار

وأكتفي لالقػؿ إنو لػ قرج مغ ىحه الشيال مػضػع دياف أحكاـ الذخع فق  ،فبل شػظ أف ىػحا خػبلؼ

مػػا تخمػػػف إليػػو .ويف كانػػت الشيالػ فػػي مػضػػػع الػاليػ والحكػمػ أيزػػا عشج ػػح سػػيكػف لػػجيشا فػػي كػ
حي ،وأحيانا في ك مشدؿ ،ممِّظ ،كسا نذاىج الفقيا يتجخمػف اليػـ في ك عس تر أيجييع إليو.

وب ػػس الشطػػخ عػػغ ذلػػظ ،فػػإف لِّر ػ ِّ عس ػ أىمػػو .إف العبلق ػ دػػيغ الفقيػػو ،وتػػجديخ الػػببلد ويدارة
أمػرىا كالعبلق ديغ الصبيب وعمع السيكانيكا المحيغ ال ارتباط ديشيسا أصبل.
ثع لعج ذلظ فإنو استشادا إلى ىحه األسذ الفقيي ذاتيا ،ليذ ىشػاؾ أي دليػ عمػى ىػحه دعػػف

أف (الحكػم حق الفقيو).

يقػػػؿ لعزػػيع لػػيذ مػػغ الزػػخوري أف ترػػػف الحكػم ػ ديػػج الفقيػػو دػ يسكشيػػا أف تبقػػى ديػػج أي

شخز لذخط أف يأخح اإلذف مػغ الفقيػا  ،وذلػظ مثمسػا كػاف يفعػ السمػػؾ الدػالقػف ،وكسػا ذكػخ فػي
دستػر إيخاف.
أقػؿ إذا كاف ىحا اإلذف نػع مغ السخاسيع الخسسي أو ألهػ التبػخؾ فمػيذ لػو أي أثػخ عسمػي،

ورغػػع ذلػػظ أله ػ أف ال تخمػػػ عخ زػػتي مػػغ أي شمػػب ،فػػإني أسػػسأ لمسجمػػذ [الشيػػادي والجول ػ أف

يقػمػا لك عس يخونو مفيجا لمببلد والذعب!!

أما إذا كاف ذلظ اليجؼ مغ ذلظ اإلذف أف تتع هسيػع أعسػاؿ إدارة الػببلد ديػحا السخسػػـ واألمػخ

فيحا أمػخ غيػخ قادػ لمتحقيػق ،وبعبػارة أخػخف إنػو يدػتمدـ ال َّػج رور ،ألنػو عمػى ىػحا األصػ فػإف القػانػف
والسجمػػذ الشيػػادي مختبصػػاف لػػإذف الفقيػػو ،ويذا وهػػج الفقيػػو لػػع يعػػج لمقػػانػف والسجمػػذ والجول ػ معشػػى

(الحطػا مبحث الحكػم والقانػف).

يقػؿ ديششا اليػػـ يجػب تقميػج السجتيػج الحػي ونتيجػ لػحلظ فسجػخد أف يسػػ ىػحا السجتيػج عمػى

الشاس أف يتخمػا عػغ كػ الفتػاوف والخسػا

العسميػ  ،واألوقػا

التػي صػخفػىا فػي تعمسيػا ،وبعػج ذلػظ

عمػػييع أيزػػا أف يذػػتخوا كتبػػا مػػغ هجيػػج و سز ػػا مػػجة فػػي تعمسيػػا ،ليتخكػىػػا فيسػػا لعػػج أيزػػا عشػػجما
يتػفى السخهع السجتيج .لساذا؟! ما الجلي عمى ىحا العس ؟! إني أخج مغ عخض ذلظ!!
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أسخار ألف عام
إذا كانت لجيشا مقبػل عسخ دغ حشطم

()6

إلثبا

«نيال الفقيو» ،فإنشػا ىشػا ال نسمػظ حتػى مثػ

ىحه السقبػل  ،د دلي الشق والعق كبلىسا يعارضػاف ىػحا األمػخ [أي إيجػال تقميػج السجتيػج الحػي ،
ي
اة يج ي
يثَشا»( ،)1فإذا كانت الحياة شخشا ،فبل َّدج إذف مغ تػخؾ كػ
ألف الخواي تقػؿ « َفاريج ميها يإَلى مرَو َ
ىحه الخوايا [ألف رواة حجيث األ س تػفػا هسيعا! .
كسا أف العق أيزا يحكع لأنو لػ أنجد عالع أو شبيب أو ميشػجس أو فقيػو عسػبل مػا فػي الفػغ
الحي يختز لو ثع ما فإف صبلحي كبلمو تبقى عمى حاليا ،ويال لػهب أف نخمى لآثار ك عالع
لعج مػتو ،كسا نفع لالخسا العسمي [لمفقيا الستػَّفيغ ونبجأ البحث مغ هجيج!
لعػ الػػحيغ ىػػع لعيػػجوف عػػغ ىػػحه القزػػايا يقػلػػػف إف اليػػجؼ مػػغ إيجػػال تقميػػج السجتيػػج الحػػي

مخاعاة مقتزيا

ك عرخ وزماف ،وىحا أمخ هيَّج .لرغ أى السعخف يعمسػف أف األمخ ليذ كحلظ،

والػػجلي ىػػػ ىػػحه الخسػػا
مخاعاتيا في الخسا

العسمي ػ التػػي تتبػػجؿ لذػػك مدػػتسخ ،فػػانطخوا أي مقتزػػيا

العسمي البلحق مسا لع تتع مخاعاتو في الخسا

الدالق ؟

سػؼ تقػلػف ال داعي إلشالػ الرػبلـ لػبل شا ػ فػي مثػ ىػحا السػضػػع ،فريػ

يكػف لسث ىحا الحكع أي دلي ؟

لمعرػػخ تسػػت
يسكػغ أف ال

فػػأقػؿ نعػػع ك ػ صػػاحب دعػػػف فػػي ىػػحه الػػجنيا يقػػػؿ إف لجيػػو دلػػيبل عمػػى دع ػػاه ،لرػػغ هللا

أعصانا ميدانا اسسو العق  ،يسكششا  -إذا تحخرنا مغ قيػد اليػف والعادة والتقميج  -أف ِّ
نسيد دػاسصتو،
لديػل  ،الرػال مغ الخصأ .لقج اصصشعػا أله ىحا الحكع دليبل وىسيا ومصاشا لاسع أص «عجـ

الجػػاز» الػػحي مػػغ األفزػ أف ندػػأؿ أىػ الفػػغ أنفدػػيع عػػغ معشػػاه كػػي تػػخوا أي أسػػاس تدػػتشج إليػػو
أحكاـ ديشرع؟

أ رعمػػع أف الػػحيغ نذػػؤوا وأمز ػػا عسػػخىع عمػػى ىػػحا الرػػبلـ ال يدػػتصيعػف أف يرػ ِّػجقػا أف يكػػػف
َّللاِّ (ع)
( )6إشارة إلى الحجيث الحي رواه الرم ريِّشي في «الرافي» ،)19/6( ،وفيو «ع رغ عسخ رد ِّغ ح رشطم قاؿ سػأرلت ألػا ع رب ِّػج َّ
اف ويِّلػػى ارلقزػ ِّ
ِّ
صػػح ِّادشا د ريشيسػػا مشازعػ ِّفػػي د ريػػغ أ رو ِّميػػخات فتحاكسػػا ِّإلػػى الدػرمص ِّ
ػاة أي ِّحػ ذلِّػػظ؟ قػػاؿ مػ رػغ
عػ رػغ رهمػ رػي ِّغ مػ رػغ أ ر
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
رػشع ِّ
اف؟ قػاؿ
تحاكع إل ريي رع في حق أ رو لاش فإَّنسػا تحػاكع إلػى الصػاغػ ومػا ي رحرػع لػو فإَّنسػا يأرخػح سػ رحتا ..قرمػت فر ريػ ي ر
ي
اخ يفرأ شليَشرا و خ ي
ي
ان يإَلى من َك ي
اَخ ي
امَشرا َفلَيخ َضرها يكر ي َ َ سراع َفريِّيِّنأ َقرج
َيش م
امَشرا َو َع َرخ َ
َ
َ
َ ََ
ان مش م م م َّسن َقج َرَوى َ جي َثَشا َوَن ََ
ف أَ َ َ
َ
جيل مت م عَلي م م ي
ارساع...الحجيث».
َ
َ
ََ
ي
ِّ
ِّ
ي
( )1إشػارة إلػى مػػا رواه الرػجوؽ فػي كتالػػو «ِّإ ركس ِّ
ػاؿ الػج ِّ
َمررا ال َح َرهاد مث ال َهاق َير مة َفرراريج ميها
يغ ويِّ رتسػ ِّ
ػاـ الش رعسػ » ( )181/1وفيػو « َوأ َّ
ي
يثَشا َفيَِّّنهم جي
اة يج ي
ي
َّتأ َعَلي م م َوأََنا م َّج مة هللا ..الخبخ».
م م
يها يإَلى مرَو َ
ف َ
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مدػػتشج ىػػحه األحكػػاـ التػػي اعتبخوىػػا لسئػػا

الدػػشيغ حكػػع هللا القصعػػي الػػحي ال نقػػاش فيػػو ،ضػػعيفا وال

أساس لو إلى ىحا الحج ،ولعميع يطشػف أف لجييع مدتشج نخخ لع نػحكخه ،فميعمسػػا إذف أف مػا أقػلػو لػع
ن ِّ لػػو مػػغ لػػبلد ال ػػاؽ واؽ ،إف لػػجيشا ىشػػا سػػبلح واحػػج ىػػػ الحقيق ػ فري ػ يسكششػػا أف ِّ
نحصسػػو نحػػغ

أيزا لأيجيشا .ولدت أقدع ولرششي أاكج لرع أنشي لع أكتب في ىحا الرتال أي كمس مخالفػ لمحقيقػ ،
إلػػى حػػج أنشػػي امتشعػػت عػػغ كػ هسمػ أو كمسػ هػػداؼ عاديػ  ،دػ عمػػى العكػػذ ،لسػػا أنشػػي أرد
ترػف أدل كبلمي فػي كػ مػضػع واضػح وقػ سػ  ،وأرد
تخكت قػؿ الرثيخ مسا كاف يسكششي قػلو.

أف

أيزػا أف ال أتجػاوز حػجود األدل ،فػإني

العش ػػاف اآلخػػخ الػػحي صػػشعػه لخه ػ الػػجيغ ىػػػ أنػػو (ك ػ مػػغ يقػػػؿ لشع ػ العػػالع نعي ػ يكفػػخ)
وبالتػػالي فقػػج أعص ػػا لخه ػ الػػجيغ مكان ػ رفيع ػ لم اي ػ حتػػى لػػع يعػػج فػػي ميدػػػر أحػػج أف يرػػمأ ىػػحا

الجيػػاز .إف تمػػظ السقػلػ ويف كانػػت فػػي ضاىخىػػا لرػػالأ رهػ الػػجيغ لرشيػػا فػػي الػاقػػع ضػخب مزػ َّػخة
ز ِّعف لجيششا ودنيانا ،د ىػي إضػخار حتػى لعمسػا الػجيغ أنفدػيع ،وذلػظ ألنػو مػغ السحقػق أف سػج
وم ر
ل ػػال الشق ػػج والسد ػػا ل ألي ش ػػي يعش ػػي لالشتيجػ ػ ف ػػتأ ل ػػال الفد ػػاد في ػػو عم ػػى مرػ ػخاعيو [حي ػػث ال

مدا ل .

نعػػع ،أفعػػاؿ هللا فقػ ىػػي التػػي ال ي ردػػأؿ عشيػػا ،ألنيػػا مبشيػ عمػػى نطػػاـ كامػ خػػارج عػػغ دا ػخة
فرخنا واختيارنا ،أما في السجاال األخخف فإنشا نخف لأنفدشا أف سج لال السدا ل يأتي دا سا دشتيج
عكدي  .لقج سجوا أفػاه الشاس عغ الترمع ونقج أعساؿ الحكػم ففِّتأ لال الفداد فييا عمى مرخاعيو.
وقالػا لذأف مػضػع [مجالذ ع اد اإلماـ الحديغ إف ك مغ يعتخض و دأؿ يرال في نفدو أو

أىمو أو مالو ،ففتحػا البال لر ىحه األعساؿ غيخ العقبلني التي تتع لاسسو .وسجوا لال االنتقاد في

مجػاؿ الػػجيغ ،فطيػخ األكاذيػػب الفاضػػح وكػع مػػغ أثقػػاؿ لاىطػ وضػػعػىا عمػػى كاىػ الشػػاس لاسػػع
الجيغ .وقالػا لذأف السبل [أي الذي أو السصػع مغ قاؿ لشعمو نعي كفخ ،فرانت الشتيج ما نخاه.

ال َّدج مغ فتأ السجاري أماـ السػا الست ِّ
ػجفق مػغ نبعػو ،كػي يدػيخ السػا فييػا وندػتفيج مشػو ،أمػا

لػ أراد شخز أف يسشع خخوج السا لالقػة فإف السا في نياي األمخ سيتسكغ مغ أف يجج في زاو ػ

مغ الداو نقص يخخج و شصمق مشيا وفػي الشتيجػ سػيتع ى رػجر ىػحا السػا وسػترػف نثػار خخوهػو غيػخ
السشزب أكثخ تخخ با .كحلظ مغ يخ ج أف يق لالقػة في وهو الجلي والسشصق ،يسكشو فع ذلػظ إلػى
حيغ ،لرغ في نياي السصاؼ سيشصمق ىحا الشقج مغ شخؼ نخخ دتجميخ أكبخ.

لق ػػج مش ػػع «رض ػػا ش ػػاه» األق ػػبلـ م ػػغ الرتالػ ػ وحط ػػخ عم ػػى الش ػػاس الر ػػبلـ ،لر ػػغ لسج ػػخد ذىال ػػو
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ومج ػػي «الحخ ػ ػ » تج ػػاوز الش ػػاس الجيسقخاشيػ ػ درهػ ػ حت ػػى أص ػػبحت ث ػػبلت ديسقخاشي ػػا  ،وندػ ػػا

حدشاتو .كحلظ لسا وضع السبل [عالع الجيغ ديشو وبيغ هساىيخ الشاس ذلظ الدػج الحجيػجي ،انبجدػت

مذػػاعخ الشػػاس وع ػػاشفيع الحبيد ػ فػػي ك ػ مكػػاف ،فػػي كمرتػػا ومرػػخ والقػقػػاز وغيخىػػا مػػغ البمػػجاف،

لذػػك أس ػػأ ،إلػػى أف وص ػ األمػػخ إلػػى أنػػو عشػػجما كػػاف شػػي مػػغ الذػػيػخ يعبػػخ الذػػارع كػػاف يدػػسع

َّ
السؤكج أف مػا كػاف يعتسػ فػي قمػػل الشػاس مسػا أضيػخوا لعزػو عمػى
الدخخ ا السييش لحقو ،ومغ
ألدشتيع ،كاف أكبخ .كمشػا يػحكخ فػي تمػظ األيػاـ أنيػع كػانػا يقػلػػف ال نػجع السػبلَّ يخكػب الدػيارة ،ويذا
انبعجػػت إحػػجف العجػػبل

قػػالػا ىػػحا لدػػبب السػػبل ،ولرػػغ فػػي الدػػشػا

األخي ػخة وبفز ػ إصػػبلحا

«رض ػػا ش ػػاه» زاؿ س ػػػ الط ػػغ ذاؾ لع ػػالع ال ػػجيغ ،وم ػػا نػ ػخاه الي ػػػـ م ػػغ احتػ ػخاـ ل ػػو ى ػػػ م ػػغ أث ػػخ ذل ػػظ
اإلصبلح .واآلف أيزا إذا لع ي تػشع عمسا الػجيغ الفخصػ دػ واصػمػا صػخؼ هيػػدىع عمػى إسػكا

الشاس دجال مغ صخفيا نحػ اإلصبلح ،فإنو مسا ال شظ فيو أف ال زب الجساىيخي سيشفجخ لرػػرة
ألذع ىحه السخة ،ويف كشتع ال ِّ
صحتو لأعيششا غجا.
ترجقػف كبلمي ىحا فاحفطػه عشي كي نخف َّ
العشػاف اآلخخ الحي صشعػه لعالع الجيغ وأدف إلػى فدػاد ىػحا الجيػاز ىػػ أف عػالع الػجيغ اليػػـ
يأخح مرخوفو لذك مباشخ مغ عام الشاس ،وبالتالي فيػ مزصخ دا سػا إلػى أف ي َّ
ػترمع شبقػا لسيػ
عام الشاس ،أو عمى األق أف ال يشصق لسا يخال

ىػف العام  ،وىحاف عيباف كبيخاف.

أوال مغ الصبيعي أف تطيخ دا سا ديغ العػاـ أفرار خاشئ  ،لرغ شالسا لقيت ىحه األفرار ديغ

العػػاـ فإنيػػا سػػترػف سػػخ ع الػػدواؿ ،أمػػا إذا حطيػػت لقبػػػؿ ويقػخار السػػبل [السصػػػع أو سػػكػتو عمييػػا،

فإف تمظ األفرار الخاشئ ست رثبت وسيزصخ ك شػخز إلػى قبػليػا وسػيػِّرثيا إلػى أدشا ػو مػغ لعػجه،
وىحا ىػ األمخ الحي أدف إلى نذأة خخافا

كثيخة.

ثانيا دجال مغ أف يقمِّج العػاـ عالع الجيغ ،سيربأ عالع الجيغ ىػ السقمػج لمعػػاـ ،فػي حػيغ أنػو

لػ كاف عام الشاس يعخفػف الصخ ق الرحيأ لسا كاف ليع حاه إلى عالع الجيغ.

إف عالع الجيغ شبيب الخوح والصبيب تعاممو مع البجف والحخوؽ ويعصا األدو الس َّخة والحادة،

أما لػ أراد الصبيػب أف يعصػي السػخ س أدو ػ أو يرػ

عشج ذلظ لغ يكػف شبيبا د قيػهيا.

لػو شعامػا حدػب ىػػاه [أي ىػػف السػخ س

عػػالع الػػجيغ كػػحلظ عسمػػو محارب ػ الطشػػػف واألوىػػاـ وي ازل ػ الخ اخفػػا

األصي وتصييخه مغ البجع واألكاذيب ،وىحه األمػر كميا تخال
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فسغ ىػ عمى استعجاد اليػـ لخػػض مثػ ىػحه السرػاعب ،فزػبل عػغ تسكشػو مػغ حػ ِّ مذػكم

قصع الخزؽ عغ عيالو وأوالده؟!

عالع الجيغ عبج مغ عباد هللا وينداف كدا خ الشاس ،وليذ خارها عػغ قػانػف الصبيعػ  ،فعشػجما

يخف الجس يبخؾ في مشدؿ العالع األكثخ محافط  ،وعشػجما يػخف الفمػػس والجػاه واالحتػخاـ تػحىب إلػى

افي  ،وعشجما يخف أنو كمسا كاف قارئ السخاثي [عمى اإلماـ الحديغ وصاحب السشبخ
العالع األكثخ خخ َّ

أدخع في ندػ األكاذيػب كػاف أكثػخ تقػجما لػجف الشػاس ،وفػي السقادػ عشػجما يػخف أف الذػيػخ اآلخػخ غ

الػػحيغ ال يقمػػػف عػػغ أولئػػظ العمسػػا عمسػػا وفزػػبل ،إال أنيػػع لدػػبب عػػجـ ترمسيػػع لسػػا يخضػػى ىػػػف

العامػ  ،أصػػبحػا غيػػخ قػػادر غ عمػػى تػػأميغ حتػػى رغيػ
البجاي و أخح ِّ
الع ربخة حتى نخخ عسخه.

الخبػػد الحػػاؼ؛ فإنػػو يػػتعمع الػػجرس هيػػجا مشػػح

مث ػػاؿ واض ػػأ الجسي ػػع يعم ػػع الي ػػػـ أف ض ػػخل الػ ػخأس لالقامػ ػ [أي لالد ػػي

الحدػػيشي أمػػخ مخػػال

ف ػػي م اخس ػػع العػ ػ اد

لمذػػخع .والجسيػػع يعمػػع أف معطػػع مػػا يقػػاؿ فػػي م اخثػػي العػ اد [الحدػػيشي كػػحل

عمى هللا ورسػلو .وأف الرحل عمى هللا ورسػلو ىػ أسػأ وأقبأ الرحل .ورغع ك ذلظ لساذا ال يجتخئ
أي عالع ديغ عمى مشع الشاس ونيييع عغ ىحه األعساؿ؟

الدبب واضأ إنو يعمع أنو لػ فتأ فاىو لسث ىحه األمػر النقصع معاشو.
لػ كاف رهػ الػجيغ قػاد ار عمػى أف يقػػؿ َّ
كمسػا يعمسػو لرػاف حػاؿ ديششػا ودنيانػا أفزػ مسػا نحػغ

عميو لكثيخ.

لػ لع يخ السػبل مػغ قصػع رزقػو لسػا لقيػت تمػظ األسػخار خمػ الدػتار ،وكسػا يقػػؿ السثػ  ،ال
يدتصيع أف ي رش ِّدؿ الجس مغ الدصأ إال الحي صعج لو إلى الدصأ .إف إصبلح ىحا األمخ ِّدي ِّػج عػالع
الجيغ فق وليذ ديج «رضا شاه» و«نادر شػاه» وأمثاليسػا .نعػع ىػحا األمػخ يحتػاج لػبل شػظ إلػى قػػة

مادي ولرغ ىحا لذخط أف ترػف القػة السعشػ قج َّ
تقجمتيا وىيأ

قمػل الشاس لتقب اإلصبلحا .

صادف رت الجمد الساضػي التػي كشػت أكتػب فييػا قدػسا مػغ ىػحا الرتػال ،يػػـ عاشػػ ار  .يػميػا
سسعت فجأة صػ همب وصياح في الخارج ،فخخهػت ألرف أف القزػي تتعمػق دتفخقػ هسػع مػكػب
العػ اد الخػػاص دػػحلظ لػػاليػـ أمػػاـ مخكػػد لمذػػخش (فػػي األىػػاز) .لػػيذ قرػػجي ىشػػا أف أشػػخح القرػ

لكامميا د قرجي أف ِّ
أديغ حاؿ ىؤال الشاس الحيغ حدنػا أشج الحدف عمى تفخؽ هسع ذلظ السػكػب

وكأف حخسا مجافعا ىخل مغ أماـ هير مياهع! كانػا يعتبخوف الزخر الػحي حػ ديػع مػغ معجػ اد
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ذلػػظ اليػػػـ ومػػغ شػػقا يع ،وكػػانػا يصمبػػػف ث ػػال األذف الػػحي تعخض ػػا لػػو مػػغ «أـ البشػػيغ»! وعشػػجما

همدػػت مدػػا إلػػى السػػحياع ،أريػػت إذاع ػ شي ػخاف ،دػػجال مػػغ دعسيػػا لؤلمػػخ الػػحي أصػػجرتو الحكػم ػ
نفديا ،شخعت تبث تمظ السخاثي والسجازفا

ذاتيا التي نعخفيا هسيعا.

إف أخػػح األهػػخ عمػػى ديػػاف أحكػػاـ الػػجيغ فزػػبل عسػػا يػػؤدي إليػػو مػػغ إفدػػاد لمػػجيغ ،ح ػخاـ شبقػػا

لفتػػػف الفقيػػا أنفدػػيع .مث ػ ى ػؤال األشػػخاص ال يحػػق ليػػع أخػػح السػػاؿ إال مػػغ ديػػت السػػاؿ ،ال أف
يأخػحوه مباشػخة مػغ الشػػاس ،شػػأنيع فػي ذلػػظ شػأف مػػػضفي الجولػ اليػػـ الػػحيغ يجػب عمػػييع أف يقػمػػا
د ػػاهبيع فػػي خجم ػ أمػػػر الشػػاس ،لرػػشيع ال يتقاضػػػف أهػػخىع مػػشيع د ػ يأخػػحوف معاشػػيع مػػغ خ ادن ػ

الجول  .رغع أف أخػح السػاؿ مػغ الشػاس يدػاعج عمػى تقػجـ األمػػر أكثػخ ،لرػغ كسػا شػاىجنا حػاؿ الػجيغ
وعمسا و ،سيربأ س ريخ األعساؿ كمو مصالقػا لؤلغػخاض الذخرػي [لمشػاس  ،وضػخر مثػ ىػحا األمػخ
أكبخ لكثيخ مغ نفعو.
يشب ػػي أف ال نخصػػئ ،لػػيذ معشػػى كبلمػػي أف تػػتجخ الجولػ فػػي عسػ رهػ الػػجيغ ،فسثػ ىػػحا

التجخ عس خاشئ ،ألنو في مث ىحه الحال سػؼ يطيخ لجيشا أيزػا قسػيز عثسػاف .أضػ

إلػى

ذلظ أف عمسا الجيغ لغ يقبمػا الخزػع لمجول لتقػـ ىي لإدارة أمخىع ،كسػا كػاف ىػحا ىػػ رأي الجولػ

في دشا كمي شػادي لمسعقػػؿ والسشقػػؿ ،فخأيشػا أف ىػحه الرميػ أيزػا قػج تػع دشااىػا فػي نيايػ السصػاؼ

مغ إحجف السرانع الخمفي !.

الح ػ الػحيػػج الػػحي يتبػػادر إلػػى الػػحىغ لذػػأف ىػػحه القزػػي [أي قزػػي تػػأميغ رواتػػب عمسػػا

الػػجيغ  ،وىػػػ ح ػ ال يتعػػارض مػػع أي قػػانػف أو عقيػػجة ،ىػػػ أنػػو لػػجيشا اليػػػـ فػػي دمػػجنا أوقػػاؼ كثي ػخة
ترػخؼ عمػى الرػياـ ونحػػه ،فػإذا تػع إنفػاؽ إيػخادا

ىػحه األوقػاؼ ،لإشػخاؼ مػجيخ مػغ عمسػا الػجيغ

ويدارة صػػحيح وغيػػخ حكػميػػو ،فػػي ىػػحا األمػػخ ،لػص ػ مػػاؿ األوقػػاؼ إلػػى أصػػحالو ولقػ َّػج رمشا أكبػػخ
خجم ديحه الصخ ق إلى الجيغ والجنيا ،أما إذا لقي حاؿ عام الشاس وحاؿ عمسا الجيغ عمى مػا ىػػ
عميو اآلف ،فعميشا أف نبكي ال عمى األمػا

د عمى األحيا .

لعمرػػع تقػلػػػف أنػػت الػػحي تقتػػخح مث ػ ىػػحه األمػػػر إمػػا أف ترػػػف مجتيػػجا أو مقمِّػػجا ،فػػإف كشػػت
مجتيجا فقػلظ حج لالشدب إليظ فق وال يفيػج اآلخػخ غ شػيئا ،وأمػا إف كشػت مقِّمػجا فػبل كػبلـ لمجاىػ
مع العالع ،وبعبارة أخخف ىحا السػضػع ليذ مغ اختراصظ فالدـ الرست.

نعع ،ىحا الربلـ صػحيأ ولرشػو صػحيأ لالشدػب إلػى الصخ ػق ال لالشدػب إلػى الشتيجػ  .أي أنػظ

إذا أعصيت الخيَّاط قساش وشمبت مشو أف يخي لظ مشيا ثػبا ،فبل يجػز لظ أف تدألو كي
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القساش وكي

سيخيصو .ولرغ عشػجما سػيعصيظ الثػػل ال د َّػج أف يكػػف مصالقػا لقياسػظ وهدػسظ ويال

لراف لظ الحق أف تدػألو لسػاذا أضػعت وقتػي ومػالي وأفدػج

قساشػي؟ وأنػتع أيزػا ال تقػلػػا لمسذ ِّػخع

كيػ اسػػتشب الحكػػع وبػػأي مدػػتشج أو شخ قػ قػػاـ لعسميػ اسػتخخاج الحكػػع ،ولرػػغ الحكػػع الػػحي أصػػجره
ال دػ َّػج أف يكػػػف مصالقػػا لحكػػع العق ػ وقػػانػف الصبيع ػ الػػحي ىػػػ حكػػع هللا القصعػػي السدػ َّػمع لػػو ،ويال
()6

تتز َّػسغ أمػ اخ لدػيصا

الستطهرخرن﴾
يحرى
ِّ
ألصبأ األمخ ما نذاىجه اليػػـ نيػ واحػجة ىػي ﴿إن هللا ِّ
لم اي ػ يسكػػغ لر ػ إندػػاف أف يعمػػع حػػجوده ،لفصختػػو التػػي وىبػػو هللا إيَّاىػػا ،ن ػخاىع يؤلفػػػف لذػػأنو كتبػػا
ضػخس [حػػؿ أحكػاـ الصيػػارة والشجاسػ يفػػؽ حجػػع الػاحػج مشيػا حجػع القػخنف لعػجة أضػعاؼ! وليػػت

األمخ اقترخ عمى ذلػظ ،دػ نجػج فيسػا كتبػػه أف مػا خػداف مػا الحسػاـ ومػا حػػض السدػجج ،رغػع

ك التمػت الحي فييسا ،ما شاىخ ،أما أشيخ السيػاه إذا نقػز حجسػو قػجر إدػخة عػغ حجػع «الرػخ»،

ػشجذ لسجػػخد أف تسدػػو يػػج نجدػ  ،لرػػغ إذا دمػ ىػػحا السػػا مقػػجار «الرػػخ» فحتػػى لػػػ لػػاؿ فيػػو
فإنػػو يتػ َّ
كمب لع يػشجذ ألنػو عشج ػح يد ػج عػغ مقػجار «الرػخ» [لد ػادة حجسػو دبػػؿ الرمػب فيػو  ،أمػا إذا شػخل
الرمب مشو فإنو يشجذ ألنو عشج ح يشقز عغ مقجار «الرخ»!!!

الجال ػ التػػي
واحد ػختاه عمػػى الع رسػػخ الػػحي أمزػػيشاه ونحػػغ م مقػػػ األعػػيغ واآلذاف ،مثمشػػا مث ػ
َّ
ربصػػت لحجػػخ الخحػػى وأ رغمِّقػ رػت عيشاىػػا ،فد ػخنا ثسػػانيغ عامػػا ونحػػغ نطػػغ أنشػػا قصعشػػا العػػالع وأصػػبحشا
عمى عتب هش الخمج والسدظ والعشبخ ،فإذا فتحشا أعيششا رأيشا أنشػا ال نػداؿ فػي السكػاف ذاتػو الػحي كشػا

فيو! أه ىحا ىػ ه اد مغ أغسس عيغ عقمو وسسأ لآلخخ غ أف يقػدوه حيثسا شااوا!
الخبلص ػ ك ػ شػػي فػػي ىػػحا العػػالع ميسػػا كبػػخ ر أىسيتػػو ،إذا زاد عػػغ ح ػجه انقمػػب إلػػى ضػػجه
لسقػػجار ىػػحه الد ػػادة .فالصبيػػب الػػحي يحفػ حيػػاة الشػػاس يتستػػع لسشدلػ رفيعػ تسيػده عػػغ سػػا خ الشػػاس

لرشو إذا ترخؼ لذك غيخ مدػؤوؿ وغيػخ مبػاؿ كػاف مػغ أسػػأ الشػاس ،وعػالع الػجيغ أيزػا لػػ عسػ

فعػػبل دػاهبػػو لرػػاف أرفػػع شػػأنا حتػػى مػػغ الصبيػػب ،ألف الصبيػػب يحف ػ حي ػاة الشػػاس أمػػا عػػالع الػػجيغ
فيحف أرواحيع ،والخوح أغمى وأعمػى شػأنا مػغ الجدػج ،ولرػغ إذا مػج ىػحا العػالع رهميػو خػارج لحافػو!
[أي تجاوز حجوده يربأ عشج ح أسف رتب مغ هسيع الخمق ،أو لعبارة أوضأ يريخ ضخر أمثالػو
عمى الببلد أكبخ مغ ضخر الشا ب «حديغ كاش» عمى مجيش مغ السجف ،ألف األخيخ يدخؽ الساؿ،

وعػػالع الػػجيغ السشحػػخؼ يدػػخؽ العق ػ  ،ذاؾ يقػػتحع ديػػػ الشػػاس لػػبل وهػػو حػػق ،وىػػحا يقػػتحع قمػػػبيع
ِّ
الستسخد تشتيي لسػتو ،أما البجع التي أحجثيا العالع السشحخؼ تبقى قخونا
وعقػليع لالباش  .نثار ذلظ
ي
ه مي يح اى َّ
رن﴾ [البقخة . 111
ين َومر يح اى ال مس َت َ
ط يِّه يخ َ
الت َّهايغ َ
( )6اخترار مشو لقػلو تعالى ﴿إ َّن َّ َ
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مغ الدمغ!
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الس حث الخاكع :الحزهمة
رع
يقػؿ ديششػا اليػػـ إف كػ دولػ أو حكػمػ تقػاـ قبػ قيػاـ القػا ع حكػمػ لاشمػ « مرر ال َرَايرة متخَف م
هت يي ررج يمررن دو ين ي
هللا!»( .)6و قػػػؿ إف عس ػ الدػػمصاف ومعاونتػػو
َق ر َرل يقَيررامي الَقررا ي مي َف َرررا ي م َها َ
م
طررا مِ ٌ َ م م
يعادالف الرفػخ «س لت عن أَعس ي
طي
ال :ا
الدريأ يفرأ
هل يفأ أَع َسرالي يهم واليرهن لهرم و
الدل َ
ال ا
الج مخ م
ان َفَق َ
َ
َ َ م َ م َ َّ م
ها ي يج يهم ع يجيل ال م فخ»( .)1و قػؿ «يإ َّن ال ي
اإلمامي السف مرخ ي
ال م َع َِي يخ ي
ام يمث َرل ال َسي َت يرة
ت
ق
وض َ
َ
ط َ
ََ
اع متر م َ َرخ ٌ
َ م
َ
َ
َ َ
َو َّ
الجمي َوَلحمي ال يخش يدرخ»( ،)8د ها في الحجيث الرحيأ الشيي عغ االستعجاد لسحارب العجو!
عجبػػا! حتػػى وحػػػش أفخ قيػػا يعمسػػػف أنػػو ال دػ َّػج ليػػع مػػغ مػػجيخ ور ػػيذ يجسػػع شػػتاتيع و ػػجيخ

أمػػػرىع ،وحتػػى أسػػف الحيػانػػا

يييػػئ نفدػػو لسػاهي ػ العػػجو الست ػخبز لػػو ،لرششػػا نحػػغ أى ػ الفخق ػ

الشاهي اختخعشا  -ديغ هسيع أدشا البذخ وبيغ هسيع الحيػانا

 -كبلما هجيجا لاسع الجيغ ال يػهػج

لو نطيخ في أي مكاف في الػجنيا .ولسػا أروا أف كبلميػع ىػحا فػي غايػ التيافػت حتػى أف أكثػخ الشػاس
سحاه لسا فػي ذلػظ الػحيغ ير ِّػجقػف كػ َّ كػبلـ إذا كانػت فيػو هسمػ عخبيػ  ،لػغ يقبمػػه ،اضػصخوا إلػى
إخ اخهػػو لرػػػرة مختمف ػ  ،وسػػػؼ ندػػتعخض ىػػحه الرػػػر واحػػجة واحػػجة ونشاقذػػيا ونبػ ِّػيغ أض ػخار ىػػحه

العقيجة.
أض

يقػلػػػف يجػػب أف ترػػػف الحكػمػ ديػػج الفقيػػو ،والحػػاؿ أنشػػا رأيشػػا أف ىػػحا الرػػبلـ ال دليػ عميػػو،
إلى ذلظ أنو إذا هع شي ما شخشا لذػي نخػخ فػبل د َّػج أف يكػػف ديشيسػا تشاسػب ،مػثبل لػػ

قي يشب ػي عمػى السيشػجس أف يكػػف عالسػا لالخ اضػيا

أو يجػب أف يكػػف القاضػي فقييػا لرػاف ىػحا

القػؿ صحيحا؛ أما إف قي يجب عمى السيشجس أف يكػػف فقييػا ،فػأنتع أنفدػكع ستزػحكػف مػغ ىػحا
الذػػخط وتقػلػػػف مػػا التشاسػػب دػػيغ الفقػػو واليشجس ػ ؟ إف السمِّػػظ يجػػب أف يستمػػظ دجاي ػ اسػػتعجادا وأىمي ػ

ذاتي ػ تؤىمػػو لمقيػػاـ لأعبػػا ىػػحا السشرػػب ،ثػػع عميػػو أف يكػػػف ذا عمػػع واشػػبلع هيػػجيغ عمػػى األمػػػر
العدكخ والتار خي ونحػىا ،فالذػخز الػحي يسكػغ أف تسػشأ سػاع مػغ وقتػو الػببلد مبليػيغ الػجراىع

مغ الػشف  ،مػا الفا ػجة فػي أف يرػخؼ سػاعا

دػ أيامػا مػغ عسػخه ووقتػو ليبحػث ىػ مقجمػ الػاهػب

واهب ػ أـ ال؟! ثػػع إنشػػا نقػػػؿ إف الػػببلد مثميػػا مث ػ الدػػفيش التػػي تحتػػاج إلػػى رَّبػػاف يقػدىػػا فػػي وس ػ
(« )6الرافي» ،الرم ريِّشي.)141/8( ،
(« )1لحار األنػار» ،السجمدي ،)891/91( ،نقبل عغ تفديخ العيَّاشي.
(« )8الرافي» ،الرم ريِّشي.)18/1( ،
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العػاص

واألمػاج و ػصميا إلى دخ األمػاف َّأيػا كػاف ىػحا الخَّبػاف ،فػإذا كػاف الفقيػو اليػػـ غيػخ ارغػب

لالقياـ ديحه السيس أو غيخ قادر عمى القياـ ديا ،فسا ىػ مريخنا نحغ ركال الدفيش ؟ ى عميشا أف
ندتدمع ألمػاج البحخ لتصيأ دشا حيث تذا ؟!!

يقػلػف يجب أف ترػػف الحكػمػ حكػمػ ديشيػ  .إذا كػاف السقرػػد مػغ الػجيغ ذلػظ الػجيغ الػحي

يتأقمع مع الحياة ،فأي شي أفز مػغ ذلػظ .عشػجما تخ ػجوف مثػ ىػحا الػجيغ مػغ الجولػ  ،مػغ اليقػيغ

أنيا سػتقب شمػبكع ألف الػجيغ أفزػ داعػع لمجولػ  ،ومػغ الػحي يدػت شي عػغ مثػ ىػحا الػجعع؟ أمػا إف
كاف قرجكع مغ الجيغ ىحا الجيغ الحي نسمرو اليػـ ،فيشب ػي أف نقػػؿ لػبل مػاربػ إف ىػحا الػجيغ مثمػو

مث تسثػاؿ ورقػي يسكػغ فقػ أف يػضػع خمػ

الدهػاج ليتف َّػخج الشػاس عميػو ،أمػا لػػ أرادوا أف يخخهػػه

يػمػػا مػػغ لصػػػف الرتػػب و صبقػنػػو لحػػحافيخه مئ ػ لالسئػ  ،ففػػي ذلػػظ اليػػػـ عميشػػا أف نق ػ أخ الفاتح ػ عمػػى
الببلد وعمى حياتشا.

يقػلػف يجب أف ترػف الحكػم قا س عمى العجؿ .ال شظ أف ىحا شخط ال يختم
وال يش ِّ
ػتصأ ِّفيػ ِّػو ع رشػد ِّ
اف ،ولرششػػا نعمػع هسيعػػا أف كبلميػع ىػػحا تحجػ [حػػق يػخاد لػػو لاشػ  ،ومقرػػػدىع
ر

فيػو اثشػاف

األصمي شي نخخ .لقج أوضحػا حكع ميخات الخه ذي الخأسيغ وحكع الدواج مغ السخأة «الجشيػ »،

د أوضحػا أحكاـ األمػا مشح لحط وفاتيع وحتػى ي رػشف إسػخافي فػي الرػػر ،ولرػشيع لػع يػضػحػا
أي شي حػؿ أمخ الحكػم التػي تذ ِّػك أوؿ وأىػع أمػػر الحيػاة و تعامػ معيػا هسيػع الشػاس فػي
لشا َّ

ك زماف!

لػ قمشا سالقا إف الجول ال تقػـ دػاهباتيا لراف ذلظ مػهبا إلصبلحيا ،ولػ اعتبخنا مػا تقػػـ لػو

الجول مغ صخؼ الز اخ ب عمى أمػػر ال شا ػ تحتيػا عسػبل ح اخمػا لسػا وهػج ىػحا التبػحيخ واإلسػخاؼ
والتخمِّي عغ الػاهب م شح البجاي  .لرغ ما نقػلو ىػ شػي نخػخ ،إنشػا نقػػؿ إنػو لػػ همػذ أنػشػيخواف
()6

لراف ضالسا! ونقػؿ إف ك مغ يعس في أعساؿ الجول سػػا

العادؿ عمى العخش في عيج ال َايَ ة
َّأدف واهبو لذك صحيأ أـ لػع ي ِّ
ػؤده كػاف معيشػا عمػى الطمػع وكػاف عسمػو معػادال لمرفػخ! ونقػػؿ كػ

الز ػ اخ ب التػػي تؤخػػح مػػغ الشػػاس س ػػا كانػػت قميم ػ أـ كثي ػخة ح ػخاـ ،و جػػب تحميميػػا لالصخ ق ػ التػػي

تعخفػنيا .ونقػػؿ ال يجػػز دفػع الزػ اخ ب لقػجر السدػتصاع ،فػإذا خػخج مػاؿ الزػخ ب مػغ أيػجيشا فيػػ

كالصا خ الحي قفد إلى اليػا  ،ال ييع لعج ذلظ أيغ ذىب .شالسا كانت ىحه ىي أقػالشا ،فدتبقى ىحه
( )6يقرج عيج غيبػ اإلمػاـ الثػاني عذػخ [السيػجي القػا ع السشتطػخ عشػج الذػيع اإلماميػ  ،التػي دػجأ

فػي عقيػجتيع مشػح عػاـ

814ىػ وال تداؿ مدتسخة حتى يأذف هللا لطيػره في نخخ الدمغ.
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يزم﴾...
َح َاك م م يمن مم يريَ ة َف ي َسا َك َدَ ت أَي يج م
ىي أحػالشا! يقػؿ القخنف ﴿ َو َما أ َ

[الذػرف

. 81

أما أضخار ىحه العقيجة فيي التالي

 لقج هعم رت الشاس ِّمتحيخ غ ضا عيغ لذأف الحكػم .
ضعف رت استقبلؿ الببلد واستقخارىا.
 لقج أ رسببت خدا خ فادح لمخدان العام لمجول .
 لقج َّ لقج هعم رت مػضفي الجول ضعفا في عسميع وسيئي الطغ لو. لقج انعكذ أثخ ك ىحه السفاسج ض صا عمى أكتاؼ الجساىيخ السدكيش البا د .لقػػج أصػػبأ عس ػ الجول ػ فػػي إي ػخاف أم ػ اخ مبيسػػا ومعزػػم معقػ َّػجة ،فسػػغ هي ػ يقػلػػػف إف مػػاؿ

الجول وعسميا محتخماف و زعػف لو القػانيغ واألنطس  ،ومغ الجي األخخف يقػلػف إف مػاؿ الجولػ

مجيػؿ السالظ أو ال صاحب لو ،وىػحه القػػانيغ والمػػا أ كميػا لاشمػ ومبتجعػ  .مػغ هيػ يقػلػػف إف

الخجم ػ العدػػكخ واهب ػ ألف اإلسػػبلـ أوهػػب الجيػػاد ،ومػػغ الجي ػ األخػػخف يقػلػػػف إف الجيػػاد فػػي

اإلسبلـ شي نخخ غيخ خجم العمع.

وىكحا لقي الشاس حيارف في وسػ ىػحه اآل ار الستزػارب  ،فيػع ضػا عػف مت ِّ
ػخددوف ،إذا سػمرػا

ىحا الصخ ق كاف ذلظ متشاقزا مع ديشيع ،ويذا سمرػا ذاؾ الصخ ق كاف ذلظ غيخ متػافق مع دنياىع،
إذا دفعػ ػػا الزػ ػ اخ ب وخ ػػجمػا الخجمػ ػ العد ػػكخ اإللداميػ ػ عسمػ ػػا خبلف ػػا لق ػػػؿ فخ ػػق ،ويذا ل ػػع ي ػػجفعػا

الز اخ ب ولع يقجمػا شباديع لمخجم اإللدامي عسمػػا خبلفػا ألمػخ فخ ػق نخػخ .ليػحا لػع يعػػدوا يعسمػػف

ال لقػؿ ىحا الفخ ق وال لقػؿ ذاؾ ،د حيثسا وهجوا مرمحتيع ومشفعتيع اتجيػا نحػىا.

َّ
ومذقا
تحس ما فيو مغ مراعب
ال يسكغ لئلنداف أف يديخ عمى شخ ق واحج و َّ

و قصع ما

فيو مغ صعػد وىبػط إال إذا وضع أمامو ىجفا واضػحا ومقرػجا ثادتػا ،أمػا اإلندػاف الػحي ال يعػخؼ
ىػ نفدو ماذا يخ ج؟! واألسػػأ مػغ ذلػظ ،اإلندػاف الػحي ال يعمػع أنػو ال يعمػع؛ سػيتجو لالتأكيػج ل خ دتػو

إلى ك هي أكثخ سيػل وراح لو.
كي ػ

يسكػػغ لمجشػػجي  -الػػحي يقػػػـ اسػػتقبلؿ الػػببلد عمػػى كتفيػػو  -أو لمذػػخشي الػػحي يقػػع عمػػى

عاتقو حف األمغ واالستقخار في السجيش  ،أف يزحي و دتبد  ،والحاؿ أنو قج سسع فػي الثرشػ وقػ أخ
في الرح الرثيخ مغ الربلـ عغ حب الػشغ َّ
وتعمع هيػجا األناشػيج الػششيػ أيزػا ،ولرػغ كػ ذلػظ
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ال قيس لو أماـ كمسػ واحػجة يدػسعيا لاسػع الػجيغ .لقػج قػ أخ كثيػ اخ عػغ واهػب «أدا الخجمػ اإللداميػ »
في الرح  ،ولرشػو رأف فػي األحاديػث الخاصػ أف كػ مػغ ي َّ
ػترمع عػغ ىػحا السػضػػع يثيػخ سػخخ
سي  ،ولرغ
اآلخخ غ مشو ،الحيغ يعتبخونو رهبل لديصا وساذها .لقج سسع أف العس لجف الجول أمخ ِّ
إذا (أ رهِّبخ) عمى ذلظ فميذ عميو إثع ،فمساذا ي ِّحب ىحا العس إذف؟!! لقج سسع أف ز ػارة واحػجة [لقبػخ
اإلماـ الحديغ تعادؿ ثػال أل أل شييج ،فمساذا يزحي دشفدو و دتبد إذف؟!!
إف دػحؿ الػػشفذ والتزػحي واالستبدػػاؿ ِّح رسػ ثقيػ هػجا ال يدػتصيع حسمػو إال مػػغ كػاف لػػو قمػػب
حبَل لمشفذ أف يقاؿ لمذخز الحي قصع فخاس
واحج ويرادة واحجة وشخ ق واضأ واحج .كع ىػ م َّ

زػػخة وتستَّػػع
وىػػػ يرػػعج هػػببل ،ال تتعػػب نفدػػظ لػػبل هػػجوف ،واهمػػذ إلػػى هانػػب ىػػحا السػػا وىػػحه الخ ر
لسشطخىا .مغ ذا الحي ال تتدلدؿ قجماه لسث ىحا الربلـ؟
()6
أمػا إذا
إنرع تأتػف لآي مغ القخنف تقػؿ إف تقمي قيس الساؿ حخاـ  ،لرػغ ال أحػج يدػسع لرػعَّ .

قالت عجػز إنػي أريػت فػي السشػاـ أف دفػع الزػ اخ ب أو أدا الخجمػ العدػكخ اإللداميػ حػخاـ ،فػإف

عمي أنا كاتب سصػر ىحه الخسال !
ىحا سػؼ يؤثخ حتى َّ

إف العخب التي تديخ في شخ ق مشحجر ،أي لسػا يتصػادق مػع ميػ الصبيعػ  ،مػغ الرػعب لِّق َّػػة
تؤثخ في حخكتيا ،أما عشجما ترعج العخب نحػ األعمى فإف أق َّ قػة يسكشيا أف ِّ
معاكد أف ِّ
تؤثخ في

حخكتيا وتػقفيا.

عشجما يخ ج التاهخ أو صاحب الستجػخ الفبلنػي أف يعصػي الزػخ ب السدػتحق عميػو ،و ػخف أف

القزػػي قزػػي دػػحؿ لمسػػاؿ ولػػيذ دػػحؿ لمػػخوح الػػحي يسكػػغ فعمػػو لدػػيػل  ،فبسجػػخد أف يدػػسع أف دفػػع

الزػخ ب لمجولػ ىػػ إعانػ عمػى الطمػع ،فحتػى لػػ لػػع يكػغ مؤمشػا أصػبل فإنػو ىشػا يتػحكخ أىسيػ الػػجيغ
متجيشا في ىحه الشقص ! يقػؿ ال دج أف أخجع َّ
و ربأ ِّ
مػض تحري الزػ اخ ب أو أقشعػو مػغ خػبلؿ
الخشػػػة أف ال يأخػػح مشػػي الزػػخ ب أو أف ِّ
ػي قػػجر السدػػتصاع ،وربسػػا أعصػػى قدػػسا مػػغ ىػػحا
يخففيػػا عمػ َّ
السػػاؿ أو كمػػو لسػضػ

الساليػ نفدػػو كػػي ال يرػػب فػػي هيػػب الجولػ  .ىػػحا والجولػ لػػيذ لػػجييا مشػػاهع

ت ػ ػػشبع لالػ ػػحىب ،فيػ ػػي مزػ ػػصخة ألخػ ػػح الز ػ ػ اخ ب ،لػ ػػحا تقػ ػػػـ دد ػ ػػادة السػ ػػجيخ ا

والػ ػػجوا خ [لتحرػ ػػي

الز ػ اخ ب  ،لرػػغ مػػغ الجي ػ األخػػخف لسػػا كػػاف الشػػاس أنفدػػيع دػػحكا يع ودىػػا يع ىػػع أسػػاس وسػػبب
ػػضفيغ ِّ
السذػكم  ،فحتػى لػػ هعمػت الجولػ هسيػع أفػخاد الذػعب م َّ
ومفتػػذيغ ومػخاقبيغ م ِّ
ػالييغ لػغ ترػ
( )6يبجو أنو يقرج قػلو تعالى ﴿ َول َت َخ مدها َّ
اء مام[ ﴾..األعخاؼ . 81
الش َ
اُ أَشَي َ
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إلى الشتيج السصمػب .
إف َّ
مػضػ

الجولػ إمػػا أف يكػػف متػجيشا أو ال يكػػػف .فػإف لػع يكػػغ متػجيشا فػبل حدػػال لشػا معػػو،

ويف كاف متجيشا فإنيع لَّقشػه مع الجيغ أف العس لالجول سي وماليا حخاـ ،ففي ىػحه الرػػرة سػيعتبخ
نفدو مشح البجاي مديئا وأنو مغ أى هيشع ،وسيجخ إلى الػضيف ديحه الخوحي  ،فسػاذا تتػقعػػف مػغ

مث ىحا الذخز سػف العس لالسث القا

«ال خ ق ال يخاؼ مغ زخ مصػخ»! ثػع إف الػحي يػجفع

اإلنداف إلى العس لػإخبلص وهجيػ و سشعػو مػغ الخيانػ ىػػ أوال الػجيغ وثانيػا العقػ والػهػجاف .فػإذا
َّ
تػفخ لجف الذخز االثشاف معا [الجيغ والػهجاف كاف أثػخ ذلػظ ،لػالصبع ،كبيػ اخ هػجا ،ويذا تػػفخ لجيػو
أحجىسا فق كاف أثخ ذلػظ أقػ  .وعشػجما يكػػف االثشػاف متعارضػيغ فػإف كػ واحػج مشيسػا يبصػ عسػ

اآلخػػخ .إذا كػػاف األمػػخ كػػحلظ ،فإنشػػا نػػخف ىشػػا أف العقػ يقػػػؿ ال فػػخؽ دػػيغ العسػ فػػي الجول ػ ومػػاؿ
الجول وبيغ أي عس وماؿ نخخ ،د لسا كاف ماؿ الجول متعمقا لجسيع الشاس فالحفاا عميو أوهب،

أما ديششا فيقػؿ إف ماؿ الجول مجيػؿ السالظ ،وحدب تفدػيخ الشػاس ىػػ مػاؿ ال صػاحب لػو ،فػبل
يبقى إال الخػؼ وىػ ال َّ
يتػفخ في ك مكاف.
َّ
السػض ػ ػ
ليػ ػػحا الدػ ػػبب نػ ػػخف أف عس ػ ػ الجول ػ ػ أصػ ػػبأ فػ ػػي نطػ ػػخ

وسػ ػػيم لتحقيػ ػػق السرػ ػػمح

الذخرػػي  ،وفػػي نطػػخ الشػػاس كػػاف عس ػ الجول ػ مػػغ األص ػ سػ ِّػيئا فرػػار لأمثػػاؿ ى ػؤال السػػػضفيغ

أسػأ.

نعخؼ أناسا ِّ
يقجمػف الخشػة ليحرمػا عمى هػاز سفخ و حىبػا لو إلى ز ارة [العتبا

 -حدب قػليع أنفديع  -عس مدتحب ،في حيغ أف إعصا ىع الخشػة حخاـ قصعي!

التي ىي

كمشا يعمع أف أفزأ األكاذيب لسجخد أف يػضػع عمييػا اسػع الػجيغ ير ِّػجقيا الشػاس دوف سػؤاؿ!
ولرغ عمى العكذ مغ ذلظ يبحؿ الشاس كػ مػا لػجييع مػغ حشرػ وذكػا وتفتػير كػي يكتذػفػا ث ػ اخ

في القػانيغ والمػا أ يسكشيع مغ خبلليا أف َّ
يتعج روا عمى القانػف و تبلعبػا لو.

نعػػخؼ كثي ػ اخ مػػغ الشػػاس يد ػخقػف مػػغ مػػاؿ الجول ػ أو يخػنػػػف أمانتيػػا ،ثػػع يشفقػػػف ىػػحا السػػاؿ

السدخوؽ عيشو عمى ز ارة [الس اخقػج ويقامػ السػآتع [الحدػيشي والشػحور! لػحلظ يجػب أف نعمػع أف ىػؤال

الشػػاس ليد ػػا فاسػػجيغ لفص ػختيع كسػػا يقػػاؿ عػػشيع ،د ػ ىػػع يخ ػػجوف أف يكػن ػػا صػػالحيغ لرػ َّػشيع ضػػمػا

الصخ ق.

لسػػا كػػاف اليػػجؼ مػػغ إقام ػ الجول ػ وينذػػا الحكػم ػ أمػػغ الشػػاس واسػػتقخارىع ،وك ػاف حف ػ ك ػ
َّ
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حكػم يعتسج عمػى الشػاس أنفدػيع ،فػأي فدػاد يقػع فػي ىػحا الجيػاز تعػػد نثػاره الدػمبي ضػ صا عمػى

كاى الشاس أنفدػيع .دػ إف ىػحه العقيػجة تزػخ ضػخ ار لال ػا لعمسػا الػجيغ أنفدػيع أيزػا ،ألف الػحيغ

يؤمشػػػف لعمسػػا الػػجيغ لػػغ يتَّجيػػا إلػػى العسػ الحكػػػمي لاعتبػػار أف عسػ الجولػ حػخاـ ،مسػػا سيفدػػأ
السجاؿ ألولئظ الحيغ  -حدػب قػػؿ عمسػا الػجيغ -لػيذ عشػجىع ِّقيسػ أو ىػع معػادوف لعمسػا الػجيغ،

ليتجيػا وحجىع إلى األعساؿ الحكػمي  ،وسترػف نتيج ذلظ ما شاىجناه ونذاىجه.

يقػؿ ديششا اليػـ إف ماؿ الز اخ ب حخاـ ،وأخحه ضمع ،ويعصااه إعان عمى الطمع ،وأنو دجال مغ
إعصػػا الز ػ اخ ب يجػػب عمػػى السػػؤمغ أف يعصػػي الدكػػاة والخسػػذ مػػغ مالػػو .أمػػا الدكػػاة فتؤخػػح مػػغ

األشػػيا التدػػع وىػػي الػػحىب والفز ػ السدػػكػكتاف ،والقسػػأ والذػػعيخ والتسػػخ والدبيػػب ،واإلد ػ والبقػػخ

وال ػشع .وأمػػا الخسػػذ فيؤخػػح مػػغ أصػػحال التجػػا ار والرػػشاعا

حيػػث يجػػب إعصػػااه لمسجتيػػج وىػػػ دػػجوره يعصيػػو لمدػػادا

ولرػػغ مرػخفو نرػ

سػػيع اإلمػػاـ،

[أي لػػحوي الشدػػب الياشػػسي أو لمذػػيػخ

اآلخػػخ غ أو يعيػػج لػػو إلػػى شػػخز أمػػيغ أو يجفشػػو تحػػت الت ػخال!! حتػػى يػػأتي إمػػاـ الدمػػاف [السيػػجي

القا ع السشتطخ فيأخحه ،ونر

الديع اآلخخ ىػ ماؿ خالز لمدادة [ذوي الشدب الياشسي !!

عشػػجما قمشػػا إنشػػا لػػػ اسػػتخخهشا تعػػاليع ديششػػا كسػػا ىػػػ اليػػػـ ،مػػغ لصشػػػف وأوراؽ الرتػػب وأردنػػا
تصبيقيػػا عسميػػا كسػػا ىػػي ،فعميشػػا يػمئػػح أف نقػ أخ الفاتحػ عمػػى حياتشػػا وببلدنػػا ،لػػع نقػ كبلمػػا ه ادفػػا أو

غي ػػخ م ػػجروس؛ إف أوؿ ش ػػخط م ػػغ ش ػػخوط حفػ ػ ش ػػعب م ػػا ى ػػػ ام ػػتبلؾ ى ػػحا الذ ػػعب لق ػػانػف م ػػالي
صػحيأ .فمشػػخ الػحيغ يقػلػػػف إف كػ مػػا فػي األرض يجػػب أف يكػػف تحػػت أمخنػا ،كيػ

هسيػر لدي مغ الشاس لسث قانػنيع ىحا الحي ادتجعػه مغ عشج أنفديع؟!

يسكػػشيع إدارة

أمػا الدكػػاة فرسػػا رأيشػػا إنسػػا تؤخػػح مػػغ أشػػيا لػع يعػػج لبعزػػيا وهػػػد اليػػػـ ،مثػ الػػحىب والفزػ
السدػػكػكتاف (انتبي ػػا وال تخصئ ػػا السػػاؿ ،الستسث ػ فػػي األوراؽ الشقجي ػ  ،وسػػبا ظ الػػحىب لػػيذ فييػػا
زكػػاة!) ،وبعزػػيا قميػ فػػي لبلدنػػا مثػ اإلدػ والتسػػخ والدبيػػب ،وبعزػػيا غيػػخ مػهػػػد فػػي كػ مكػػاف

مث البقخ وال شع والقسأ والذعيخ ،فبشا عمى ذلظ ،مغ أي ماؿ سيعصي أىالي إقمػيع مازنػجراف الػحيغ
يدرعػف األرز ،أو أىالي شيخاف والسجف األخخف أو البمجاف الرشاعي  ،ضخ ب الدكاة؟

أمػػا الخسػػذ فرسػػا أوضػػحشا أعػػبله ال يتشاسػػب مػػع حياتشػػا اليػػػـ ،فأحػػج أىػػع السػػارد الساليػ التػػي

الدج مشيػا لمخ ادنػ العامػ اليػػـ ىػػ الخسػػـ الجسخكيػ  ،وىػي ال تتشاسػب مػع حكػع الخسػذ ،ومػع ذلػظ

فيحا الخسذ يبقى مغ الشاحي العسمي أهػجف مػغ الدكػاة ،لرػغ أمامػو إشػكاليغ كبيػخ غ األوؿ أنػو قػج
ورد

أحاديث كثيخة صحيح وغيخ صحيح تشز عمى أف اإلماـ وىب الخسذ لذػيعتو ،فػإذا كػاف
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صاحب الحق قج تشازؿ عغ ِّ
حقو ،فري
()6

في كتال «الػافي»

ال يتشازؿ عشو مغ ليذ صاحب الحق؟!
ست عذخ حجيثا حػؿ ىػحا األمػخ .ألهػ حػجيث واحػج يقػػؿ

لقج عج رد
الجَّشر مة»( )1دشيػتع [عمػى قبخىػا معبػج أصػشاـ لكػ ىػحه الزػخام والدخػارؼ
« َمن َ َار فاطسر َة يكمق َّرم َفَلر م َ
والصقػػػس ،ولرػػشرع لػػع ترمق ػػا لػػاال لدػػت عذػػخ حػػجيثا صػػحيحا وغيػػخ صػػحيأ؟ مخحػػى لرػػع عمػػى ىػػحا

التجيغ!!

مجخد أخػح السػاؿ ،و َّينسػا اليػجؼ األصػمي ىػػ تػأميغ
نانياع ليذ اليجؼ مغ هباي ىحه األمػاؿ َّ

نفقا الببلد الزخور  ،ىحا في حيغ أنو ،كسا رأيشا أعبله ،مرخؼ الخسذ ال يفيج الببلد في شي
وليذ ىحا فحدب ،د ىػ في ِّ
حج ذاتو مرشع كبيخ لمتدػؿ.

لػػػ كػػاف ألحػػجكع ادػػغ ارشػػج س ػالع قػػادر عمػػى العسػ لرشػػو ِّ
متبص ػ عاشػ عػػغ العسػ  ،لسػػا كػػاف

الحسي ،
لسحسج
مدتعجا إلعصا و الساؿ مغ هيبو لبل مقاد  ،فسا لالرع
وعمي المح ريغ كانا مشبع ال يخة و َّ
ِّ
َّ
كي ػ يسكػػغ أف يقػػببل أف يعصػػي الشػػاس ألدشػػا يع وذر ػػتيع أو ألشػػخاص لاسػػسيع ،مػػاال لػػبل عػػػض،
و شذئػا دحلظ هساع كبيخة مغ األشخاص الصفيمِِّّييغ الردالى والعاشميغ؟!
لقػة الذبال والجدع الدميع القػادر عمػى العسػ
إف السداعجة السالي لؤلشخاص الحيغ يتستَّعػف َّ
يشب ػػي أف ترػػػف دتػػأميغ فػػخص العس ػ ليػػع ليعسم ػػا و كدػػبػا السػػاؿ لكػ ِّػج يسيػػشيع عػػخؽ هبيػػشيع ،ال أف

ي رعص ػػا السػػاؿ ل ػبل عػػػض ،فإعصػػااىع السػػاؿ ديػػحه الرػػػرة إض ػخار كبيػػخ ديػػع وبالشػػاس وبػػالببلد ألنػػو

سيجع مشيع أشخاصا كدالى وعاشميغ عغ العس  .لػ تأممشا ىػحا األمػخ دجقػ لخأيشػا أف سػبب وهػػد
ِّ
ِّ
الصفيمييغ الحيغ نخاىع في لبلدنا اليػـ ،ىػ ىحه الرجقا
الذحاذيغ و
ك ىؤال
الستدػليغ و َّ

واإلحدانا

والخي اخ

التي ترخؼ في غيخ محميا.

والسزحظ قػؿ لعزيع إف األور ِّبييغ أخحوا قػانيششا وعسمػا ديا فػصمػا إلى ما وصمػا إليو ،أو
قػليع لػ عسمت الجنيا دتذخ عاتشا لتقجمت ووصمت إلى كحا وكحا .نعع ،يسكششي أف أهمذ في غخفتي
وادشي في عالع االفتخاض أو عالع الخياؿ دمجا واسعا عمى السحي األشمدي واهع فيػو أدشيػ شػاىق

مػػغ ألػ

شػػادق فػػي غايػ الجسػػاؿ .لرػػغ ىػػحا البمػػج الخيػػالي كمػػو يػػدوؿ فػػػ ار لكمستػػيغ صػػحيحتيغ .لػػػ

( )6كتال «الػافي» ل ِّ
مسحجت محدغ دمحم دغ مختزى الفيس الراشاني الستػفى سش 6146ىػ الحي هسع فيو أحاديث الرتب
األربع "الرافي" و"مغ ال يحزخه الفقيو" و"التيحيب" و"االستبرار".
ال ِّز ارِّة قب ِّخ ف ِّ
( )1يخاهع «وسا الذيع » ،الحخ العاممي ،لال اسِّت رحب ِّ
اشس ِّد رش ِّت مػسى رد ِّغ ه رعفخ ِّلق َّع.)191/61( ،
ر
ر
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عسميػ أوال عشػػج أىميػػا ،فقػػج و ِّهػػج فػػي إي ػخاف الرثيػػخ مػػغ السمػػػؾ
كانػػت تعػػاليسكع ىػػحه صػػحيح لرانػػت َّ
الحيغ كػانػا يػجيخوف الحكػع لػإذف مػغ العمسػا  ،فمسػاذا لػع يعسمػػا ديػحه الجػػاىخ الثسيشػ مػغ التذػخ عا

قبػ أف يكتذػػفيا اآلخػػخوف فيعسمػػػف ديػػا فيتقػػجمػف ىػػع ونبقػػى نحػػغ فػػي مكانشػػا!! اليػػػـ أيزػػا نجػػج أف

ِّ
عسميػػا ىػػحا السبػػجأ الػػجيشي اليػػاـ كػػي
حكامشػػا وقادتشػػا وزعسا نػػا وكتَّادشػػا يؤ ػػجوف ىػػحه الفر ػخة!!
فميصبق ػػا َّ
يكػف تحري الساؿ أسي وكي يختاح الشاس مغ ماؿ الجول الحخاـ.

أليػػجوىا
يقػلػػػف حقػػا لػػػ رأف الشػػاس أف لػػجييع حكػم ػ وششي ػ صػػادق ومخمر ػ فػػي عسميػػا َّ

ودعسػىػػا ،وألعصػىػػا تمػػظ األم ػػاؿ التػػي يشفقػنيػػا اآلف فػػي أمػػػر أخػػخف كاألوقػػاؼ والشػػحور والػصػػي

وغيخ ذلظ ،كسا نجج مثاال ليحا األمخ في التار .

فأقػؿ لػ تستَّع شعب ما دتخبي صالح صحيح أو حتى لػ لع يح ديحه التخبي لرشو ،عمػى
األق  ،لػع يفقػج أخبلقػو الفصخ ػ القػ سػ  ،ألمكػغ أف يقػػـ لسثػ ىػحا األمػخ؛ ولرػغ ال يرػأ أف َّ
نتػقػع

مغ الشاس الحيغ عخفشا نساذج مغ تعاليسيع الجيشي في ىحه الخسال  ،أف يقػمػا لسث ذلظ الذي  .إف

تػقػػع أف يقػػػـ األشػػخاص الػػحيغ يػػجعػف أنفدػػيع وهيػخانيع هػػػعى و ػػحىبػف ز ارفػػا

فػػي مثػ

ز ارفػػا

العام
ىحه األياـ الدػدا إلى ز ارة [ السذاىج والعتبا  ،لأف يزحػا لأمػاليع أله مرمح الببلد َّ

تػقع خيالي محس!!

نعع ،لقج غػخس هللا فػي فصػخة اإلندػاف حػب الخيػخ واإلحدػاف فػإذا ص ِّػخؼ ىػحا الذػعػر فيسػا ال

شا ػ تحتػػو اقتشػػع اإلندػػاف دػػحلظ ،مثمػػو مثػ الػػحي يرػػخؼ شػػيػتو الجشدػػي فػػي شخ ػػق غيػػخ مذػػخوع

فإنو سيذبع غخ دتو دحلظ و شرخؼ عغ ترخ فيا في الصخ ق السذخوع .ليحا الدػبب نػخف إنفػاؽ كػ

ىحه األ مػاؿ الصا م في إيخاف عمى أمػػر كالشػحور واألوقػاؼ والػصػايا ،ومػغ الشػادر أف نجػج فػي كػ
ِّ
السرارؼ ما يفيج الشاس .تذاىجوف في ك مكاف ك ىحا العجد مغ الترايا والحديشيا
ىحه
مجػػالذ العػ اد ومػػجارس الصػػبلل [ دارسػػي عمػػػـ الػػجيغ والقبػػال واألضػػخح ومػػا يػقػ

أوقاؼ ،ولرشرع ال تدسعػف أدػجا -ويف سػسعتع فيػي حػاال

[إلقامػ

ألهميػػا مػػغ

قميمػ هػجا  -لذػخز محدػغ دشػى هدػ اخ

أو هػػادة أو مدتذػػفى أو دا ار لمعج ػدة أو دا ار لؤليتػػاـ أو مجرس ػ عسػمي ػ أو مخك ػ اد أو هامع ػ لتعمػػيع
الصب أو االريجل أو سا خ العمػـ األخػخف .لقػج وصػ األمػخ فػي دمػج كانػت لػو هامعػ مثػ هامعػ

«هشجي شادػر» التي كانت تخخج أشبا لبلط السمػؾ ،أف أصبأ معطع أشبا و اليػـ إما مغ الييػد
أو مسغ درسػا عمى أيجييع.

لقج دِّشي رت في السجف ك ىحه السجارس الجيشي ون ِّحر ر ليا ك ىػحه األوقػاؼ ،ولرششػا ال نجػج فػي
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شػؿ الببلد وعخضيا أي دشا وقفي لجراس الصب.
نعػػع ،مػػغ دػػيغ هسيػػع أعسػػاؿ الخيػػخ والرػػجقا

نجػػج أنيػػع قػػج دشػػا الرثيػػخ مػػغ سػػب السػػا وىػػحا

أله تحكخ الذػفاه العصذػى لئلمػاـ الحدػيغ ،ويال لسػا كشػا نجػج كػ ىػحه الدػب أيزػا فػي إيػخاف .أمػا
األعساؿ الخيخ األخخف في ذلظ الدمغ فرانت عبارة عغ إشعاـ الصعاـ في الميالي السبارك وتدو

الدادة [الياشسييغ والع َّدال مغ العخل!! والحفاا عمى السذػاىج السذ َّػخف وينالػ مػغ يقػػـ لالد ػارة أو
الرػػػـ أو الرػػبلة [نيال ػ عػػغ الستػػػَّفى ورد السطػػالع لعمسػػا اإلسػػبلـ أله ػ الحفػػاا عمػػى (ديز ػ
اإلسبلـ) ،واألكثخ مغ ك ما ذكخ اإلنفاؽ عمى إقام مآتع خامذ نؿ العبا .
ىحه ىي الخي اخ

والرجقا

قب تمظ األمػر في حاؿ كحا وكحا.

والسَّب اخ

التي يفخخوف ديا دا سػا أمػاـ الشػاس و قػلػػف إنيػع كػانػا

وقػػج يطػػغ لعػػس مػػغ ال اشػػبلع لػػو عمػػى األمػػػر أف فػػي كبلمػػي مبال ػ  ،ولرػػغ اآلثػػار الباقيػ ،

وسجبل

دوا خ األوقاؼ كحلظ ،شاىجة عمى صح ما أقػؿ.

أحج األعساؿ الحدش التي قاـ ديا «رضػا شػاه» إصػجاره قػانػف ديػع األوقػاؼ وصػخؼ أمػاليػا

ػح  ،ألف اسػػع األوقػػاؼ ذاتػػو لرػػػرتو الحالي ػ مػػا إف يقػػع عمػػى شػػي مػػغ
عمػػى أمػػػر التعمػػيع والرػ َّ
السستمرا إال وتتعخض لمتجسيج والرداد والبصبلف وكأنيا ش ِّسعت لالذسع األحسػخ ،وقػج رأيشػا مػا ىػي

األمػر التي يرخؼ ر ع األوقاؼ فييا!! ولرغ لسػا أصػبأ كتَّادشػا ونَّػادشػا [مسثمػنػا الشي ِّ
ػادييغ وح َّرامشػا
في عيج الجيسقخاشي مغ أنرار ِّ
الجيغ ،فقج أل ػا ذلظ القانػف وصشعػا دحلظ خجم كبيخة لمجيغ!!
َّ
السدمسا
خبلص ك ما تقجـ ،أنو مغ

أف البذخ يحتاهػف إلى ر يذ يجيخ شؤوف مجتسعيع،

خاصػ دػ لسػػا كػاف ال ػػخض مػػغ الحكػمػ
وىػحا السشرػػب لػػيذ حقػا خاصػػا ألي شػػخز أو شػػخ ح
َّ

إدارة أمػر الجساىيخ كاف الذخز الػحيج الػحي يسكشػو تػػلي ىػحا السشرػب ىػػ األكفػأ واألقػجر عمػى

القياـ لأعبا ىحه السدؤولي  ،فإذا استصاع أف يؤدي واهبو عمى أحدغ وهو كاف ىػ «أولي األمػخ»

الحيغ تجب شػاعتيع( ،)6ويف لػع يدػتصع وهػب تشحيتػو ويقامػ نخػخ مكانػو كسػا كػاف األمػخ فػي صػجر

اإلسبلـ حيث وهجنا أف الحيغ كانػا يصيعػف الخميف ك تمظ الصاع ىع أنفديع قتمػا عثساف.

ومغ السدَّمع لو أيزا أف الحاكع ،أيَّا كاف ،لغ يأتي لالساؿ مغ الجش  ،د ال دج أف يأخح الساؿ

مغ الذعب نفدو ،والسدأل ىي أنػو كػاف ىشػاؾ زمػغ كانػت فيػو أمػػاؿ الشػاس عبػارة عػغ أنػػاع التسػخ
( )6يذيخ إلى مزسػف اآلي

َطييها َّ ي
ي
ي
هل َوأموليأ اتَم يخ يمش م م[ ﴾ ..الشدا . 14/
ييها َّ
﴿ َيا أَاي َها الح َ
ه َوأَط م
الخ مس َ
َممشها أ م َ
ين آ َ
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واإلد  ،فرانػا يأخحوف الز اخ ب مغ ىػحه األمػػر ،واليػػـ أصػبحت األمػػاؿ ىػي السرػانع والدػيا ار

ونحػىا فبل دج مغ أخح الز اخ ب مغ أمثاؿ ىحه األمػاؿ ،والقخنف أيزا رغع أنو أمخ لأخح الدكػاة فػي
مػاضع عجيجة مشو ،إال أنو لع يحكخ حتى في مػضع واحج مغ أي شي تؤخح ىحه الدكاة.

َّ
السػض ػ
ػيعم رع ذلػػظ التػػاهخ الػػحي يحتػػاؿ مئ ػ حيم ػ ليتيػ َّػخل مػػغ دفػػع الز ػ اخ ب ،وذلػػظ
فمػ ر
يعتبخ نفدو ِّ
متجيشا لرشو يدسأ لشفدو لخيان أمػاؿ الجول  ،وذلظ الجشجي أو الذػخشي الػحي يعتقػج أف
الػػحي

عسمػػو لػػيذ لػػو أي قيس ػ عشػػج هللا (فيدػػعى لمتشر ػ مػػغ مدػػؤولياتو قػػجر اسػػتصاعتو) ،أنيػػع  -لحكػػع
العق القصعي الحي ىػ حكع هللا السباشخ -نثسػف محنبػف ،ومدؤولػف عغ تقريخىع أماـ هللا.

أييا الجشجي! ِّاعم رع أنظ لػ أرقت قصخة دـ لعجو لبلدؾ كاف ذلػظ لحكػع العقػ أفزػ مػغ مرمِّئػظ
أحػاضا مغ دمػعظ .أييا الذخشي! ِّاعم رع أف لقا ؾ مدتيقطا ليم واحجة لحخاس اآلخػخ غ أفزػ لػظ
مغ أف تحيي ليم وأنػت تحػخؾ شػفاىظ لالػحكخ .لفزػ غيػخترع ورهػػلترع فقػ يشػاـ كػ فػخد فػي كػ

زاو مغ زوايا ىحا الػشغ مختاح الباؿ قخ خ العيغ في ديتو .لفز خػفيع مغ دخ ق سػيػفرع وىػجيخ
مجافعكع ورصاص دشػادقرع يشقسػع مثيػخو الذػ ب والستسػخدوف و قبعػػف فػي هحػػرىع .ال تدػسأ لرػبلـ
الػػحيغ ممػػؤوا لصػػػنيع مػػغ السػػاؿ السشيػػػل أف يحػػجثػا أي تدلػػدؿ فػػي عقيػػجتظِّ .
حصػػع تمػػظ اليػػج التػػي لػػع
تخحع األشفاؿ الخ َّ
لالقػة حخمػ مشػدؿ أخػاتػظ ويخػانػظ .إذا كشػت
ضع .اقصع تمظ الخه التي انتيكت َّ
تبحث عغ رضا هللا وثػالو فيحا ىػ الصخ ق إليو ،وليذ تمظ أعساؿ الربياني التي أقشعت نفدظ ديا

والتي ال هجوف فييا.







الس حث الخامذ :القانهن
محيى القانهن فأ إيخان كالذلل؟
لساعا أ َ

ديششا اليػـ يقػؿ إف القانػف الػحيج الخسسي الحي تجػب شاعتػو ىػػ قػانػف الذػخع ،أمػا القػػانيغ

األخػػخف فرميػػا ق ػػانيغ م رختخع ػ [مػػا أنػػدؿ هللا ديػػا مػػغ سػػمصاف د ػ ىػػي دػػجع محجث ػ ! لػػػ تػػأممتع ىػػحه

العقيػجة لذػي مػػغ الجقػ الكتذػػفتع أحػج أىػػع أسػبال شػػقا وتعاسػ ىػػحا البمػج .ذلػػظ ألف قػػانيغ الذػػخع
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ميسا كانت هامع وكامم فإنو مغ السحاؿ أف ِّ
تمبػي هسيػع حاهػا

البذػخ وتدػتػعبيا فػي كػ زمػاف

ومكػػاف ،كسػػا نذػػاىج أنشػػا اليػػػـ لحاه ػ إلػػى كثيػػخ مػػغ الق ػػانيغ مث ػ قػػانػف تدػػجي العقػػػد وقػػانػف

السرػػارؼ وقػػانػف السػػخور وق ػػانيغ السخافعػػا
أمثاؿ ىحه األمػر التي لع تأ ِّ فػي الذػخ ع  .إذا كػاف األمػخ كػحلظ ،فمػػ أردنػا أف نزػع قػػانيغ لتمػظ
القزػػا ي ومحاسػػبا

السيداني ػ والجسػػارؾ ومئػػا

مػػغ

األمػر مغ هي  ،ومػغ الجيػ األخػخف قمشػا إنيػا غيػخ رسػسي أو دجعػ  ،كػاف مثمشػا مثػ الػحي يرػب
السا في الحػض مغ األعمى ،و أتي نخػخ فيثقػب الحػػض مػغ األسػف ! وىػحا ِّ
يفدػخ لشػا الدػبب فػي
عجـ وهػد َّأي قيس لمقػانػف فػي دمػجنا رغػع كػ ىػحه السؤسدػا

والػجوا خ التػي فيػو ،ألف القػانػف إنسػا

يكػف حيا فػاعبل عشػجما يزػخل لجػحوره فػي قمػػل الشػاس ،ويال فإنػو يكػػف مثػ الذػجخة الػرقيػ التػي
ليا ضاىخ شجخة ولرغ أق ندس مغ الخ أ تصيأ ديا.
لدت أدري كي

يترخؼ الشاس في البمجاف األخخف تجاه القانػف ،ولرغ يبجو أنو ال يػهج في

أي دمج في الجنيا مغ يعتبخ مخالف القػانيغ وانتياكيا واهبا [ديشيا أو هد ا مغ شصارة الذخز.

شال أمزى سشتي خجمتػو العدػكخ لالردػ والبصالػ والخبلعػ والفجػػر ،واآلف دػجال مػغ أف
ر
ػبجأ ديػػا و حكييػػا لفػػبلف وفػػبلف ،وسػػامعػه يقػلػػػف لػػو لزػػحك
يخفػػي سػػيختو القبيح ػ ىػػحه ،أخػػح يتػ َّ

مسدوهػ لالتذػػجيع والتحدػػيغ لفعمػػو ،نعػػع يػػا فػػبلف! إف الخجمػ اإللداميػ تعشػػي الػػتسمز والتفمػػت مػػغ

العدكخ .

ونخخ يجتخئ عمى شخشي لذأف مػضػػع تافػو ،وبػجال مػغ أف يقػػؿ لػو الشػاس إف أمشػظ وحفػ

مالظ ونفدػظ مخىػنػ لػاحتخاـ ىػحا الذػخشي ،يقػلػػف لػو «مػاذا يفعػ لالزػفجع مػغ لػيذ فػي حػضػو

ما ؟!» (يعشي أف السسمر التي ال صاحب ليػا ال تحتػاج إلػى شػخشي!!) .ونخػخ داعيػ ديشػي يخشػي
السػض

الحكػمي ليحر عمػى هػػاز سػفخ يدػافخ لػو إلػى كػخببل  ،وبػجال مػغ أف يقػػؿ لػو الشػاس

لس ػػاذا تفد ػػج لعسم ػػظ ى ػػحا م ػػػضفي الجولػ ػ ال ػػحيغ يذ ػػكمػف عشرػ ػ اخ ىام ػػا ف ػػي ى ػػحا البم ػػج؟ يقػل ػػػف ل ػػو

ال يزيع شي عشج سيج الذيجا  ،ليت هسيع الشفقا

ترػػف فػي ىػحا الدػبي ! و ارلػع يي ِّػخل لزػاعتو

يتبجأ لعسمو لك فخار وكأنو انتدع مالو مغ ديغ أيجي الدارقيغ وقصاع الصخؽ.
مغ الحجود ،ثع َّ

السقخ ار والقػػانيغ .فػإذا كػاف األمػخ كػحلظ،
ىحه كميا نساذج عغ نس سمػؾ ىحا الذعب تجاه َّ

في يسكششا أف نتػقع مغ مث ىحه الذجخة غيخ ىحه الثسار؟!

ما الدخ الحي يجع هشجي اآلخخ غ يمقي دشفدو لكػ لدػال تحػت الجلالػ وأمػاـ فػىػ السػجفع،

أمػػا نحػػغ فشقبػػع قاعػػجيغ خم ػ

السشزػػجة ويلػػى هانػػب السخوح ػ أو السػػجفأة ،ولػػيذ لشػػا اسػػتعجاد ألدا
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واهبشا العدكخي؟!
لسػػاذا نجػػج فػػي البمػػجاف ذا

الجبيػػا

السيسػػا
الػاسػػع والسستػػجة أف الشػػاس يػصػػمػف السػػؤف و َّ

والسػاد ال حا يػ وسػا خ المػػازـ إلػى الجبيػا  ،أمػا دولتشػا فسػا مػغ شػي تزػع يػجىا عميػو إال و يػخل

الشاس مشو و تسمرػف مغ العس فيو؟؟

لسػػاذا نجػػج مبليػػيغ الشدػػا فػػي البمػػجاف األخػػخف يدػػجمغ أسػػسا ىغ ألدا الخجمػ العدػػكخ  ،أمػػا
نحغ فشعصي الخشاوف لش ِّفخ مغ العس ! لساذا نجج في البمػجاف األخػخف كػ ىػحا العػجد مػغ الستصػػعيغ
تتزسغ خصػخ السػػ مئػ لالسئػ  ،أمػا ىشػا فيقػػؿ الشػاس إف معشػى الخجمػ
السدتعجيغ لمقياـ لأعساؿ
َّ

اإللدامي ىػ التسمز والتفمت مغ العدكخ .

َّ
يتعمسػػف مػشيع [الشػاس
سػؼ تقػلػػف إف الدػبب فػي ذلػظ ىػػ أف قادتشػا الربػار س ِّػيئػف والخعيػ

عمػػى ديػػغ ممػػػكيع  ،وأقػػػؿ كبلمكػػع ىػػحا صػػحيأ ولرػػغ لسػػاذا صػػار قادتشػػا الربػػار سػػيئػف؟ لػػػ أريػػتع

ر حػػا اقتمعػػت شػػجخة أو مشػدال لعػػج أف مػػخ مػػغ خػػبلؿ أشػػجار وبيػػػ عجيػػجة ،ال دػ َّػج أف تتفرػػخوا مػػا

الحي هع تمػظ البيػػ واألشػجار ترػسج أمػاـ تمػظ الػخ أ ،دوف ىػحا البيػت أو ىػحه الذػجخة؟ ال هػخـ

أنرػػع سترػػمػف إلػػى نتيج ػ تقػػػؿ إف العيػػب األصػػمي فػػي األسػػذ والجػػحور [الزػػعيف والسيت ػدة ليػػحه
الذجخة أوالسشدؿ  ،فإذا كاف األمخ كحلظ فعميشا أف نخف أيغ العيب؟

ربسا تقػلػف إف العم ىي أف اإليخاني سي لصبعو ،أو أف قجره ومريخه ىػ كحلظ.
فػأقػؿ لقػج أثبتػػت التجخبػ خػبلؼ ىػػحا القػػؿ ،والقػخنف أيزػػا يقػػؿ إف كػ مػػا يرػيب اإلندػػاف

ىػ نتيج لسا كدبتو يجاه .نعع ،اإليخاني سي ولرغ ىػحا الدػػ سػببو التخبيػ [الخاشئػ ولػيذ سػببو
ِّع رخقو وشبيعتو.
أنػػا أعتقػػج أنػػو لػػػ وهػػج

مث ػ ىػػحه التخبي ػ وىػػحه العقا ػػج لػػجف أي شػػعب نخػػخ ألدركػػو اليػػبلؾ

والفشػا مشػح زمػغ .فيكفػي اإلي اخنػي أنػو اسػتصاع -رغػع كػ ىػحه العقا ػج الفاسػجة -أف يبقػى واقفػا عمػى

رهميو حتى اليػـ.

ِّ
لالستجيػشيغ ،ومعطع الشاس اليػـ ال يؤمشػف لا﵀ وال دخسػلو مغ
يقػلػف إف ىحه العقا ج خاص
األسػػاس ،فزػػبل عػػغ أف يؤمش ػػا دتمػػظ العقا ػػج واألق ػػاؿ التػػي تػػأتي فػػي الجره ػ العاش ػخة أو العذػػخ غ،

فمساذا يترخؼ ىؤال الشاس أيزا كحلظ؟

أقػػػؿ أوال التيػػخل مػػغ القػػانػف مػافػػق لمسيػ الصبيعػػي لئلندػػاف ،وكسػػا رأيشػػا ،مثػ ىػػحه األمػػػر
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يكفي لحرػليا أق دافع ،د يكفي انتفا السانع.
وثانيا ليذ هجيجا أف نجج ديششا مغ ال يؤمغ لا﵀ وال لالشبي ولرشو يمتػدـ لاألشػيا التػي ت رشدػب

إلييسػػا! كسػػا نػػخف أف الػػحيغ ال يؤمشػػػف لػػا﵀ ،يشػػحروف ألحفػػاد األ سػ الشػػحور! ونػػخف الػػحيغ ال يؤمشػػػف
لػػاليػـ اآلخػػخ ،يعقػػجوف ألم ػػاتيع مجػػالذ الع ػ اد الذػػيخ والدػػشػ  .ونػػخف أشخاصػػا يكدػػبػف السػػاؿ

لالحخاـ ثع يحىبػف إلى العخاؽ لد ارة العتبا  .يذخبػف الخسخ ،ولرغ إذا وقع شي مشيا عمى لباسيع
ي دػػمػف لباسػػيع مػػغ نجاسػػتو! أه ػ  ،إف الذػػعب الػػحي ال يعػػخؼ شخ قػػا واضػػحا أمامػػو يػػحىب يسش ػ

و دخة وليذ لو ثبا

عمى مبجأ.

ِّ
ثالثػػا إف البلديشيػػيغ والستػ ِّ
الستحيػػخوف
ػجيشيغ كبلىسػػا قمي ػ فػػي ىػػحا البمػػج ،والد ػػاد األعطػػع ىػػع

إمع يسيمػف مع كػ ر ػأ،
التا يػف ال إلى ىؤال وال إلى ىؤال  ،ال يجروف أنفديع ماذا يخ جوف ،فيع َّ
وحيثس ػػا تر ػػػف السشفعػ ػ والسر ػػمح تج ػػجىع م ػػادييغ خَّم ػػز ،وحيثس ػػا تر ػػػف الخ اخفػ ػ تج ػػجىع مت ػ ِّ
ػجيشيغ
خَّمز!
نقيػ ػ م ػػغ ى ػػحه الخ اخف ػػا  ،والست ػ ِّ
ػجيشػف رغ ػػع أني ػػع وض ػػعػا عق ػػػليع تح ػػت
البلديشي ػػػف ،قم ػػػبيع َّ
أقػػجاميع ،إال أنيػػع ِّ
متسدػػكػف لسبػػادئ صػػالح أخػػخف ،ولرػػغ الحػػحار الحػػحار مػػغ أولئػػظ الػػحيغ هسع ػػا
سيئا

الفخ قيغ وتخمػا عغ حدشاتيسا!
افخض ػػا أف حخبػػا وقعػػت اليػػػـ وأردتػػع أف تدتشيز ػػا الشػػاس لمبدػػال والرػػسػد ،فػػإذا ح َّخضػػتع

الشاس لاسع الػشغ رأيتع ىحا الفخ ق الثالث مثميع مث الستجيشيغ يعتبخوف الببلد والػشغ أكحوب  ،ويف

ميتع لالجيغ ،و شب ي أف يكػف كحلظ ألف
ح َّخضتع الشاس لاسع الجيغ وهجتع [ىحا الفخ ق الثالث غيخ ِّ
أصػػحالو ال يدػػتصيعػف أف يتقبم ػػا ىػػحا الػػجيغ الحػػالي اليػػػـ مئ ػ لالسئ ػ  ،وال يدػػتصيعػف رفزػػو مئ ػ
لالسئ  ،وال يدتصيعػف أف يسيدوا الرجؽ مغ الرحل فبالشتيج سيقع ما وقع.

سررتقهلهن كبلمػػظ ىػػحا صػػحيأ لرػػغ لػػيذ لػػجيشا دلي ػ عمػػى وهػػػل شاع ػ ىػػحه الق ػػانيغ ،وال
يسكششا أف نحكع لسا يخال

ما أندؿ هللا.

فر قهل أي دليػ تخ ػجوف أفزػ مػغ العقػ الػحي ىػػ رسػػؿ هللا القخ ػب إليشػا ومخشػجنا وىاديشػػا
إلػػى الػ ِّػجيغ ذاتػػو .نحػػغ نطػػغ أنشػػا عسيػػاف لذػػأف أمػػػر الػػجيغ والحيػػاة ونشتطػػخ أف يعصيشػػا اآلخػػخوف
األوامخ والتعميسا

لذأف ك شي في حياتشا لشعخؼ الرػال ونصػيعيع فيػو! كسػا هػا فػي الحػجيث

أنػو لسػػا أكػ ندـ القسػػأ حػيغ أ رىػِّب إلػى األرض شػػعخ لحاهػ إلػى الت ػػػط وأخػحه مػػغ ذلػظ كسػػا يأخػػح
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السخأة عشج الػالدة ،فحىب شخقا وغخبا ال يجري كيػ

ذلظ مشو ،فاستخاح(!!)6

يرػشع! حتػى نػدؿ إليػو هبخ ػ فػأقعى ندـ فخػخج

صحيأ أف اإلنداف يحتاج إلى اليجاي واإلرشاد ولرػغ هللا أعصانػا أيزػا عيشػيغ وعقػبل .عشػجما

تخ ج أف تحىب إلى مقرج معيغ تدتفدػخ أمػػ ار مػغ السخشػج ليػجلظ عمػى الصخ ػق ثػع تدػتفيج لعػج ذلػظ
مغ عيشظ وعقمظ مئ ضع

شخ ػػق هللا عب ػػخ ث ػػبلت وس ػػا

ما قالو لظ لسعخف كيفيػ قصػع الصخ ػق .كػحلظ يسكششػا أف نتعػخؼ عمػى
الػس ػػيم األول ػػى الر ػػبلـ الر ػػحيأ والقصع ػػي الر ػػادر ع ػػغ ال ػػحيغ

اصصفاىع هللا واختارىع ،الحيغ تعخفػنيع هيجا.
والهسيلة الثانية العقػ الػحي تعتبخونػو أحػج األدلػ األربعػ ( ،)1لرػغ مػغ الشاحيػ العسميػ لػيذ
لو أي أىسي لجيكع.
نعػػع ،ال شػػظ أف العق ػ تذػػػبو االفت اخضػػا

الذخرػػي  ،ولرػػغ ىشػػاؾ ح ػ ليػػحا األمػػخ وىػػػ أف

يحكػػع األشػػخاص الػػحيغ ليدػػت لػػجييع أي ػ مرػػمح شخرػػي فػػي األمػػػر أو يزػػعػا الق ػػانيغ ،ىػػحا

إضاف إلى أف تمػت الجيغ ذاتو أيزا لاإلغخاض الذخري ليذ أق مغ تمػت العق ديا.

والهسرريلة الثالثررة قػػانػف الصبيعػ الػػحي ال تعخفػػػف عشػػو شػػيئا مػػع أنػػو يبػِّػيغ لشػػا اإلرادة اإللييػ
لرػرة أفز وأوضأ مغ أي شي نخخ.
إذا دخمػػتع إلػػى مشػػدؿ فػخأيتع فػػي قدػػع مشػػو حجيقػ لؤلزىػػار ،وفػػي قدػػع مسػ اخ مػػغ أحجػػار اآلهػػخ،

ورأيتع غخف مفتػح البال وغخف مقفػل  ،ورأيتع شعاما مع َّجا ومػضػعا فػػؽ السشزػجة وشعامػا نخػخ

م مقا عميو في زاو ػ مػغ زوايػا السشػدؿ ،فيسػتع لػالصبع الصخ ػق الػحي يجػب أف تدػيخوا عميػو والسكػاف
الػػحي يشب ػػي أف تجمدػػا فيػػو والصعػػاـ الػػحي يجػػب أف تػػأكمػه .كػػحلظ عشػػجما نشطػػخ إلػػى نطػػاـ الصبيعػ

وقػانيشيا التي خمقيا هللا ،نجرؾ هيجا ما الحي يخ جه هللا مشا.

إذا نطخنػػا إلػػى هدػػسشا وهػػجنا أف لرػ عزػػػ مػػغ أعزػػا و السختمف ػ مػػجيخ لاسػػع «الػػجماغ» أو

«الس » الحي يدتخجـ ك تمػظ األعزػا لتحقيػق ىػجؼ واحػج ىػػ السحافطػ عمػى الجدػع ،ونػخف أف
ىػػحه األعزػػا ت ِّيػػخ مػػغ شػخاز عسميػػا عشػػجما تت يػػخ البيئػ التػػي تحػػي ديػػا .ونبلحػ أف كػ عزػػػ
( )6تػهج في تفدػيخ «الػجر السشثػػر» لمدػيػشي ،روايػ تذػبو ىػحه الخوايػ مػع شػي مػغ االخػتبلؼ ،وذلػظ ذيػ تفدػيخه لآليػ
 81مغ سػرة البقخة.

( )1أي الرتال والدش واإلهساع والعق .
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يعسػ أوال لتحقيػػق مرػػمح السجسػػػع ،ثػػع يعسػ لعػػج ذلػػظ ألهػ ذاتػػو .ونػػخف أف كػ َّ عزػػػ ال يقػػػـ
دػضيفتػػو يسػػخض ،وأحيانػػا يػػؤدي مخضػػو إلصػػال هسيػػع البػػجف لػػالسخض ،فشػػجرؾ مػػغ ذلػػظ أف الذػػعب

حكسػو حكػع الجدػج ،يحتػاج إلػى حػاكع وهشػػد تحسيػو ويلػى ضػ اخ ب وقػػانيغ ،وىػحه القػػانيغ يجػب أف

تتأقمع مع الطخوؼ السحيص وتت يَّخ دت يخىا.

ولسػػا رأيشػػا أف حخك ػ ىػػحا العػػالع وسػػيخه يتسػػاف شبػػق قػػانػف الصبيع ػ  ،ورأيشػػا أف ك ػ مػػغ يػػجعي

عسػػبل خػػارج ىػػحا القػػانػف الصبيعػػي ال يكػػػف ادعػػااه سػػػف كػػبلـ محػػس ،أدركشػػا أف اإلمػػاـ ال يعصيشػػا
حػا جشػػا ،واإلمػػاـ زاده [ادػػغ اإلمػػاـ أو حفيػػجه ال يسػػشأ األعسػػى البرػػخ ،وأف الشػػحر [لؤل س ػ ويقام ػ

السػػآتع وم اخسػػع الع ػ اد ال تػص ػ أحػػجا إلػػى حاهتػػو ،وال يسكػػغ ألي شػػخز أف يخبػػخ عػػغ السدػػتقب

دػاسػػص االسػػتخارة أو الخمػ  ،وال يسكػػغ لمتػخال [تػخال قبػػخ الشبػػي أو األ سػ والسػػا الػػحي قػػخئ عميػػو
الجعا أف يذفي مخ زا ،ويف لع ِّ
ترجقػا ذلظ ،فاشمبػا مغ ك مغ َّيجعي مث ىحه األمػػر أف يػأتي
ِّ
الستفحرػيغ كػي تػخوا أف هللا الػحي
جخبيا عسميػا أمػاـ عػجد مػغ الشػاس األذكيػا السػجققيغ والفصشػيغ
و َّ
وضع ديجه قػانيغ الصبيع لغ يبجليا لدبب ىؤال األشخاص السذعػذيغ السحتاليغ.
ال يسزن تاييخ سشن هللا فأ ال هن
كسجخد ال شم؟
ِّ
كع قػالػا إف الزػ اخ ب حػخاـ وعسػ الجولػ ضمػع ،ولرػشيع مػا اسػتصاعػا أف يػقفػػا ذلػظ (إال أنيػع

استصاعػا أف يفدجوه).

أه  ،ال تدتصيع كػم مغ التخال ،أف تػق

أحػػجىع أف يقػ

ني اخ كبيػ اخ مشحػج ار لقػػة نحػػ األسػف  .ويذا حػاوؿ

أمػػاـ الشيػػخ ديػػحه الصخ قػ فقػػج أتعػػب نفدػػو وكػػاف عسمػػو لػػبل هػػجوف ،ولرشػػو يكػػػف فػػي

عسمو ىحا قج لَّػت ما الشيخ لالصيغ.

وأمػػا قػػػليع إف هسيػػع الق ػػانيغ مػهػػػدة فػػي الرتػػال والدػػش وسػػعييع لسث ػ ىػػحه الحج ػ التػػي ال
أساس ليا إلى الػقػؼ في وهو نامػس السصالق (الحي ي ِّ
ذك أحج قػانيغ الصبيع اليام ) ،فإنػو لػغ

يججييع نفعا ،ولغ يدتصيعػا الػقػؼ أماـ قانػف الصبيع  ،نعع يسكشيع إضعاؼ قػتو وتأثيخه.

إف الحي يقػؿ (لػ سق حجخ الخحا مغ الجب  ،لع يكغ عارفا [لا﵀ مغ يشيس مغ مكانػو)،
إنسا يقػؿ ذلػظ ذر عػ يتػحرع ديػا لتبخ ػخ كدػمو وشفريمِّيَِّّت ِّػو ،ويال لػػ رم ريػت نحػػه صػخخة صػ يخة لػهجتػو
يمػذ لالفخار لذك ال إرادي! والحي يجعي أف ما الجعا والتخب لجيو شػفا مػغ كػ دا  ،إمػا كػاذل

أو هاىػ  ،ألنشػػا نػػخف أنػػو ىػػػ نفدػػو إذا مػػخض (رغػػع امتبلكػػو لسثػ ذلػػظ السذػػفى واألدو ػ الشاهعػ !)
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يػػحىب إلػػى الصبيػػب و بحػػث عػػغ الػػجوا والعػػبلج! وذلػػظ الحػػاج الػػحي يشذػػج مئػػا

القر ػا ج الذػػعخ

و كتػػب الجسػ الفارسػػي والعخبي ػ فػػي ذـ الػػجنيا ،ت ػخاه ىػػػ نفدػػو يأكػ الخبػػا ،و قػػػـ لاالحترػػار ،و بيػػع
لزاعتو لعذخة أضعاؼ ثسشيػا ،ويذا قمػت لػو إف ىػحه األعسػاؿ والصقػػس التػي تؤدييػا لاسػع الػجيغ ال

تفيج حياة الشاس في شي  ،قاؿ لظ نحػغ ال نػخف الػجنيا لػالعيغ الساديػ التػي تشطػخوف ديػا إلييػا ،إف

الجنيا دار مسخ وليدت دار مقخ ،والدج مغ عسارة اآلخخة .وبيحا يربأ ىػػ مػغ أىػ اآلخػخة و رػبأ

روحانيػػا [رهػ ديػػغ !! فػػي حػػيغ أصػػيخ أنػػا مػػغ أىػ الػػجنيا ورهػػبل ماديػػا!! ىػػحه ىػػي نتيجػ الخ اخفػػا

ونتيجػ الػقػػؼ فػي مػاهيػ سػشغ هللا وقػػانيغ الصبيعػ  ،أف نبقػى فػي شخ قشػػا السشحػخؼ ،ونبتعػج عػػغ

شخ ق هللا.

وخبلص ك ما سبق ،إف الجيغ والعق والصبيع ثبلث رس صجؽ وحقيق  ،وكميا ها

مغ

عشج هللا الرادؽ ،ويذا لع ترغ ىحه الثبلث مع لعزيا دا سا فإنيػا لػغ تتعػارض مػع لعزػيا أدػجا .إف

القخنف كتال هللا ،ولرغ الرػػف كتػال أكبػخ مشػو ،فػأنتع تدػسعػف كػبلـ العقػ والصبيعػ مشيسػا مباشػخة،
أما كبلـ الجيغ فقج يرمرع عبخ مئ واسص في كػ واحػجة مشيػا يػهػج ال ػخض أو الخصػأ أو الت ييػخ
عمى نحػ مغ األنحا .

لقج أرس هللا الجيغ أله اإلنداف ،لري يح ليحا اإلنداف العقج والسذكبل التي أوهػجىا فػي
حياتو لدبب هيمو ،ولع يأ ِّ الجيغ ليزي عقجة ومذكم هجيجة لئلنداف و د ػج شػيغ مذػكبلتو ِّدَّمػ ،
أو يفخض عميو أىػا ومػآرل ألػ

الجيغ.

إذا رأيتع تعميسا

وثبلثسئػ عػاـ مػغ الحكػاـ والدعسػا والخاسػا الػحيغ حكسػػه لاسػع

لاسع الجيغ ال تشدجع مع العق والحياة ،فسا مغ سبي أمامكع إال أف تقػلػا

ليدت ىحه دتعاليع الجيغ الحقيقيػ  ،أو تقػلػػا إف ىػحا الػجيغ الػحي يأمخنػا لسثػ ىػحه التعػاليع لػيذ ديشػا

إلييا .كسا لػ ها ؾ أحجىع دمباس ال يشصبق عمى مقاسظ وهدسظ فإنظ إما أف تقػؿ لو ىػحا المبػاس
ليذ لي أو تقػؿ إف الحي خيصو عجيع السعخف  ،وال ثالث ليحيغ األمػخ غ .وبعبػارة أخػخف يجػب عمػى
اإلندػػاف أف يأخػػح قبع ػ لحجػػع أرسػػو ،ولرػػشرع تخ ػػجوف أف نجع ػ أرسػػشا مصالقػػا لمقبع ػ  ،فػػبل هػػخـ أف

أصبأ ديششا ودنيانا عمى ىحا الػضع السر رخكب والسذَّػش!
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الس حث الدادُ :الحجيث
قخرى ػػا هللا عم ػػى اإلند ػػاف متز ػ َّػسش ف ػػي ى ػػحه
يق ػػػؿ ديشش ػػا الي ػػػـ إف الػاهب ػػا والذ ػػخ ع الت ػػي َّ
األحاديث التي ديغ أيجيشا اليػـ ،وقج أتػا َّ
لأدل عمى ىحا القػؿ مغ الرتال والد َّػش والعقػ واإلهسػاع،
لرشيع ىع أنفديع ردوا ىحه َّ
األدل التي ذكخوىػا لاسػتثشا دليمػيغ مشيػا سػشجيب عشيسػا قخ بػا ،ثػع نػحكخ

صح ىحه األخبار.
األدل عمى عجـ َّ

صح األخبػار ىػػ أنيػع يقػلػػف إنشػا نعمػع أنشػا مرَّمفػػف ِّم رػغ
الجليل اتول الحي يحكخوه إلثبا
َّ
ِّقب هللا ونعمػع أف ىػحا الترميػ متز َّػسغ فػي ىػحه األخبػار ،وبسػا أنشػا ال ندػتصيع الػصػػؿ إلػى العمػع
القصعي فبل مشجوح لشا عغ العس ديحه األخبار [الطشي (.)6

تأممشا دجق ىحا الربلـ وتعسػقشا فيو لػهجنا أنو كفخ صػخاح ،ألف هللا خمػق كػ مػا
في الػاقع إذا َّ

في ىحه األرض أله اإلنداف وخمق اإلنداف ليعبجه و دمظ شخ ق الحق .فػإذا قػاؿ شػخز لػأف هللا
سج لال العمع لالصخ ق إليو ،فبساذا ِّ
َّ
ندسي مث ىحا اإللػو عشج ح؟!
ى ػ يسكػػغ ألي ضػػالع د ػ ألي مجشػػػف فػػي الػػجنيا أف يقػػػـ لسث ػ ىػػحا العس ػ لػػأف يصمػػب مػػغ
شخز القياـ لعس ما و حثو عميو وفي الػقت ذاتو يدمب مشو أسبال العس لو!! ىػحه الجولػ ذاتيػا

التي نعتبخىا (دول ضمع) ،ال تصمب مغ أي فػخد العسػ لحكػع مػا إال لعػج أف تبم ػو إيػاه أو تزػع فػي

متشاوؿ يجه وسيم الػصػؿ إلى معخفتو ،فري

تجيدوف عمى هللا القادر الخحيع أف يػجع ىػحا اإلندػاف

 الحي ىػ أشخؼ مخمػقاتو  -نالؼ الدػشيغ حػا اخ تا يػا ال ييتػجي إلػى عمػع ،وتحيمػػه إلػى أحاديػثلعبت مئا

وربسا نالؼ الدشيغ السطمس في صياغتيا .إنشا نتخؾ هانبا قػانيغ الصبيعػ وحكػع العقػ

المح ريغ يبِّيػشاف لشا ،دوف أي واسص  ،اإلرادة اإللييػ  ،ونجمػذ  -مثػ الذػحاذ الػحي يتػخؾ لباسػو ِّ
الجيػج
في السشدؿ و خخج عخ انا ليجمذ في قارع الصخ ق وىػ يختج  -ونقػؿ إف هللا قج سج عميشا لػال
العمع ،والحاؿ أنو لػ كاف اإلندػاف لاقيػا عمػى فصختػو األصػمي الشقيػ ألدرؾ دشطػخة واحػجة أنػو لػػ س َّػج

أمامشا لال ما لراف معشى ذلظ أنو ما كاف يشب ي عميشا الحىال مغ ىحا البال أساسا.

الرجليل الثررانأ الػػحي أتػػا لػػو لتػهيػو صػػح األخبػار ىػػػ سػيخة العقػػبل  .يقػلػػف لػػػ سػسع رهػ

خب ػ اخ مػػغ مكػػاف ل ػػقِّبمو (مث ػ التػػار ) ،فػػشحغ أيزػػا عميشػػا أف نقب ػ ىػػحه األخبػػار .أه ػ ىػػحا الرػػبلـ
( )6ىػػحا الػػجلي عمػػى وهػػػل العس ػ لأخبػػار اآلحػػاد يصمػػق عميػػو فػػي عمػػع أصػػػؿ الفقػػو (لػػجف اإلمامي ػ ) دليرررل الندرررجاد.
واألصػليػف مختمفػف لذأنو ومشيع مغ ال يقػؿ لو.
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صحيأ ولرغ شالسا لع يػهج لجيشا دلي ِّ
يبيغ غم ما ما رِّوي لشا ،كسا نجػج أنشػا اليػػـ ال نقبػ تػار
لعس األقػاـ الساضي [ ،لتبيغ خصأ ما نق في ىحا الرجد .

إضػػاف إلػػى ذلػػظ لػػجيشا سػػت أدل ػ أخ ػخف تثبػػت عػػجـ صػػح ىػػحه األحاديػػث ،وقػػج ذكخناىػػا فػػي

البجاي لالتفري ولرششا سشحكخىا ىشا لذك فيخس أله االخترار

 -6كثيخ مغ األحاديث ال يتَّفق مع العق (مػخ معشػا عػجة نسػاذج لػحلظ فيسػا أوردنػاه مػغ كػبلـ
خبلؿ ىحه الخسال ).

 -1كثيخ مغ األحاديث ال يتَّفق مع العمع وأحيانا ال يتَّفق مع الحذ( .راهع نسػاذج األحاديػث
التي ستتمػ قخ با).

 -8كثيػػخ مػػغ األحاديػػث ال يتَّفػػق مػػع أمػػػر السعيذ ػ والحيػػاة ( ارهػػع مبحػػث الحكػم ػ ومبحػػث
القانػف).

 -1معطع األحاديث يشاقس لعزو لعزا (كتب الحجيث مميئ دشساذج لحلظ).
الخاص ػ
 -1نعمػػع أف كثي ػ اخ مػػغ ىػػحه األحاديػػث مػضػػػع ومكحوب ػ (ت اخهػػع فػػي ذلػػظ الرتػػب
َّ
لاألحاديث السػضػع والسكحوب ).

 -1ىػػحه األحاديػػث ضشي ػ [الرػػجور واتبػػاع الطػػغ ح ػخاـ لحكػػع العق ػ والق ػخنف ﴿يإ َّن َّ
ررن ل
الا َّ
ي ي
هللا َشيعئا[ ﴾..يػنذ . 81
مياشأ م َن ال َح يِّ

َقرف ال َخَشادم اتساسية الثشنة!

سسعت كسا سسعتع كثي اخ أف أحاديثشا ىحه تتزسغ أفزػ التعػاليع ِّ
العرم ِّسَّيػ والعس َّميػ  ،وأف التقػجـ
ر
والتصػر الحي نالو األوربيػف في العمػع والسعيذػ إنسػا اسػتفادوه مػغ أحاديثشػا ،لػحا انػجفعت نحػػ قػ اخ ة

كتب الحجيث لك حساس( .وقج اتَّفق أف مكتبتشا لع ترغ تذكػ نقرا مغ ىحه الشاحي !).

في الدشػا األولى كشت َّ
عمي قبػلو عقبل أقػؿ لحكػع العػادة
كمسا صادفت حجيثا مغ الرعب َّ
والتقميػػج إف العيػػب مشػػي ومػػغ ناحيػ عقمػػي [الػػحي ال يدػػتػعب ىػػحه السعػػاني الرػػعب  ،وكػػاف لدػػاف

حالي يقػؿ كسا يقػؿ اآلخخوف «ك العيب في لرخنا األعسر أمػا أنػتع فح ردػشرع ال ي رشرػخ!» ،وفػي
الػقت ذاتو كشت إذا وهج حجيثا يتصادق في هد مشو مع معصيا العمع الحجيثِّ ،
أسجمو فػ ار لجي
لك نذاط (ثع كتبت لعج ذلظ كتالا مغ ىحه األحاديث لاسع «الجين والجنيا»).
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لرغ ىحا الرخاع ديغ العقػ والتقميػج لقػي قا سػا ،ولسػا أريػت أنشػي لػع أعػج أسػتصع خشػق وهػجاني

أكثػػخ مػػغ ذلػػظ ،قمػػت فػػي نفدػػي لع ػ َّ أسػػانيج ىػػحه األحاديػػث ضػػعيف  ،فخزػػت ىػػحا السيػػجاف أيزػػا،

الكتذ

أنو عمى الخغع مغ أف عجد األحاديث الرحيح قمي أساسا ( 61لالسئػ فقػ مػغ أحاديػث

كتال «الرافي» صحيأ الدشج) ،إال أف كثي اخ مغ تمظ األحاديث [التي لع ترغ متَّفق ال مع العق وال
مع العمع كاف صحيأ الدشج!
فمسػػا يئدػػت مػػغ أف أهػػج الحػ فػػي ىػػحا البػػال قمػػت فػػي نفدػػي لعػ َّ ليػػحه األحاديػػث تػػأو بل ال
أعمسو! لرششي رأيت أف التأو دحاتو عس في غيػخ محمػو أصػبل ،ألنػو مػغ السحَّقػق أنػو عشػجما يقػػؿ
العاق كبلما فإنو يقرج مغ كبلمو عيغ مػا يفيسػو الشػاس ع رخفػا مػغ هسمِّ ِّػو ﴿ َو َمرا أَر َسرلَشا يمرن َر مسرهل
يإل يغلي َد ي
ان َقه يم ي [ ﴾..إدخاىيع  ، 1ويال لػ كاف األمخ غيخ ذلظ الخت نطاـ الجنيا ،ألنو عشج ح يسكششػي
أف أديعػظ مشدلػػي دػثيقػ رسػػسي فػإذا نػػجمت عمػى ديعػػي وأرد

الت اخهػع عشػػو قمػت إف مقرػػػدي مػػغ

السشدؿ في عقج البيع ىػ (أشجار السشدؿ)! وىحا ىػ ما فعمػه لالقخنف ونػت عشػو اثشػاف وسػبعػف فخقػو

ك مشيا يجعي التسدظ لالقخنف رغع ل رعج ك مشيا عغ اآلخخ.

واألمػخ ذاتػػو أيزػا فعمػػػه فػي الحػػجيث ،وكػانػا فػػي الساضػي يؤِّولػػػف لعػس األحاديػػث تػػأو بل

لاردة ليجعمػىا متصالق مع العمػـ القجيس  ،فمسا َّ
تبجلت العمػـ دجلػا ىع أيزا شخ ق التأو كسا نجػج

ذلظ في كتال «الهيئة واإلسشم»( ،)6في حيغ أنو ال ذلظ التأو وال ىحا التأو كاف صحيحا.
()1

وفػي ىػػحا الدػياؽ صػػادفت م َّػخة صػػجيقا أخبخنػي أنػػو التقػى الدػػيج «ك ردػخوي»
( )6كتػػال «الهيئرررة واإلسرررشم» ت ػػألي

ػترمع ِّ
ورنه يػ َّ
عشػػي

دمحم عمػػى ىب ػ الػػجيغ الحدػػيشي الذيخسػػتاني الحػػا خي (6881-6816ىػػػ-6881/

6419ـ) السعػػخوؼ كالدررريج الذهخسرررتانأ ،وكػػاف مػػغ أعيػػاف الذػػيع فػػي الع ػخاؽ ،ولػػج فػػي سػػام اخ  ،ونذػػأ فػػي ك ػخببل
واسػػترس د ارسػػتو فػػي الشج ػ  ،وأصػػجر مجم ػ «العمػػع» سػػشتيغ ،وىػػي أوؿ مجم ػ عخبي ػ ضيػػخ فػػي الشج ػ َّ .أل ػ كتػػال
«الهيئة واإلسرشم» الػحي شبػع فػي ل ػجاد سػش 6818ى ػ وانتذػخ سػخ عا ،وقػج دػيغ فيػو انصبػاؽ السدػا

الفمريػ فػي نطػخ

األوليغ القجما ثع عمع الفمظ البصميسػسي عمى ما ورد في الذخع في الرتال والدش  ،ثع اسػتخخج عمػع الييئػ [أي الفمػظ

ال خبػػي الججيػػج مػػغ ضػػاىخ القػخنف والحػجيث ،واعتبػػخ ذلػػظ دخىانػػا قاشعػػا عمػػى َّ
انيػ اإلسػػبلـ ،لػػحلظ انتذػػخ كتالػػو سػػخ عا
حق َّ

وت رخِّهع إلى ل ا
( )1يقرج الراتب و ِّ
السؤرخ العمساني «أحسج ك ردخوي» الحي ولج في تبخ د عاـ 6119ىػ ؽ ،وصار أستاذا في هامع شيخاف
ثػػع ش ػػخع لإص ػػجار مجمػ ػ ناقػػجة لاس ػػع «پػػخمع» [ أي ال اخيػ ػ واشػػتيخ لشذػ ػخه عػػجة كت ػػب انتق ػػج فيي ػػا لذػػجة مسارس ػػا ف ػػخؽ
السدػػمسيغ فػػي عر ػخه وسػ ِّ
ػخخ فييػػا مػػغ أفرػػارىع ،مث ػ كتالػػو «صػػػفييخي» أي الرػػػفي و«اشػػعخ يخي» أي األشػػعخ ،
مختمف .

و«شػػيعييخي» أي الذػػيعي الػػحي نقػػج فيػػو عقا ػػج وأعسػػاؿ الذػػيع اإلمامي ػ نقػػجا الذعػػا ،وذىػػب لعيػػجا فػػي ذلػػظ إلػػى حػػج
تػهييو انتقادا

ومصػاعغ لحػق أ سػ أىػ البيػت الرػخاـ أنفدػيع كاإلمػاـ الحدػغ دػغ عمػي واإلمػاـ هعفػخ الرػادؽ ،وتػجؿ

تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات

- 59 -

www.ijtehadat.com

أسخار ألف عام
لالدػ لدبب ما كتبتو في كتػادي «الجين والرجنيا» .رغػع أف ىػحا الخبػخ سػا ني لرششػي عشػجما فرػخ
في نفدي ،واستحزخ كي

أنشي في الػاقع وصمت إلى شخ ق مدػجود فػي كػ ناحيػ ذىبػت إلييػا

فػػي ىػػحا السجػػاؿ ،تدػػا لت فػػي نفدػػي لسػػاذا ال أقػػػـ لرػػخؼ الشطػػخ عػػغ ك ػ ىػػحه األحاديػػث هسم ػ

وأتخكيا هانبا مػغ األسػاس؟ ف أخيػت أف األمػخ ال يقترػخ عمػى عػجـ السػانع مػغ ذلػظ فحدػب ،دػ إنػو

ال يػهج ح سػف فع ذلظ(!)6

ويذا كػػاف األمػػخ كػػحلظ ،فمرػػي ال يقػػع شػػبلل الحقيق ػ مشػػح البجاي ػ فخ د ػ ىػػحا الر ػخاع والش ػداع

ر الخشػادؽ الثبلثػ ىػحه التػي تذػك السمجػأ األساسػي لمعػادة والتقميػج( ،)1أي أوال سػأذكخ
سأقػـ لق ر
ِّ
الحػػذ أيزػػا ،كػػي
كشسػػػذج عػػجدا مػػغ األحاديػػث التػػي تخػػال العمػػع ولػػيذ ىػػحا فحدػػب د ػ تخػػال
يدتصيع الق اخ أف يدتشتجػا مغ ىحه األحاديػث التػي أمكػغ مذػاىجة كػحديا ،وضػع األحاديػث األخػخف

(الميع إال أف يجعي أحج ىشا أيزا أف الخصأ ىػ في حػاسشا!).

ونانياع رغع أنشي انتقيت ىحه األحاديث مغ السجمج  61مػغ «لحػار األنػػار» ولرششػي لػع أذكػخ

نز صاحب كتال «البحار» نفدو عمى ضعفيا أو عمى أنػو نقميػا عػغ كتػال
مشيا األحاديث التي َّ
غيػخ معػػخوؼ أو غيػخ مػثػػػؽ ،وبذػك عػػاـ إف لػع ترػػغ ىػحه األحاديػػث التػي نقمتيػػا أقػػف مػػغ سػػاىا

سشجا فيي عمى أي حاؿ ليدت لأضع

مشيا.

صخح فػي كتالػو لإنرػار معجػ اد مػسػى وعيدػى واعتبخىػا مػغ الخ اخفػا !
لعس عبا ار كدخوي عمى أنو كاف ممحجا إ رذ َّ
سساه «پاكجيشي» أي «الجيغ الصاىخ» الحي ِّ
يسثػ الجػػىخ السذػتخؾ لجسيػع األديػاف عمػى ح ِّػج قػلػو،
ودعا إلى ديغ هجيج َّ
و دتشج إلى «ن يغ ِّخ ِّخد» أي شخ ع العق ! ودعا إلى إحخاؽ ك كتب التخات اإلسبلمي ويقام حف سشػي ليحا ال خض.
اغتي عمى يج هساع «فجا ياف إسبلـ» عاـ 6411ـ6811/ىػ ؽ.
( )6الح الحي شخحو لعس اإلصبلحييغ الذيع ليذ تخؾ األحاديث هسم وتفرػيبل ،ألف ىػحا سػيعشي ىػجـ الدػش ول ػىػا،
رػ فػي الرتػال مثػ عػجد ركعػا
مع أنيا ىي السرجر الػحيج لرثيػخ مػغ األمػػر التػي لػع تف َّ

الرػبلة وكيفيتيػا وفرػػؿ

األذاف ومقاديخ الدكاة وأحكاـ الح  ..ال  ،د الح األخح لالدش العسمي الرحيح السؤ جة لالق اخ غ التي تثبت صحتيا،
وعخض ما ورد لذأنيا مغ أخبار عمى القخنف فسا وافقو مشيا أ ِّخح لو وما خال القخنف ت ِّخؾ ،كسا أوصػى دػحلظ أ سػ أىػ
البيت الرخاـ في نرػص عجيجة نِّقمت عشيع .ي اخهػع فػي ذلػظ كتػال «الرػافي» لمرميشػي ،لػال لػال األخ ِّػح ِّلالد َّػش ِّ وشػػ ِّ
اى ِّج
ر
ارل ِّرت ِّ
ال.)96 -14/6( ،

( )1يقرج السؤل

دحلظ أف يخد عمى الحج التي يدػقيا عادة الػحيغ يػخوف التسدػظ لاألحاديػث وىػي ثػبلت حجػ

رفزيع وهػد أحاديث لاشم مكحوبػ فػي الرتػب األربعػ  ،الثانيػ

األولػى

قػػليع ال ن َّػجعي أف كػ مػا كتػب الخوايػ لػجيشا صػحيأ

خاص في كتال كالبحار الحي ضع ال ػث والدػسيغ إهساعػا ،فيقػلػػف إف مػا يدػتشج إليػو رافزػػ الحػجيث لتبخ ػخ رفزػيع
دخمتػػو ،مجػ َّػخد روايػػا
لمحػػجيث َّ

نػػادرة ضػػعيف غيػػخ صػػحيح الدػػشج عشػػجنا فػػبل حج ػ فييػػا عميشػػا .الحج ػ الثالث ػ

تػػأو ميع

األخبار التي ال يسكغ قبػؿ ضاىخىا.
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ونالثراع رغػػع أف الدػػيج الذيخسػػتاني كتػػب كتالػػو« ،الهيئررة واإلسررشم» إلصػػبلح ىػػحه األحاديػػث
وح معزبلتيا إال أنو لع يدتصع أف يؤِّوليا ،والبعس اآلخخ مشيا الحي َّأولو ،ذكػخ نرػ الحػجيث

فقػ  ،الػػحي أمكشػػو تأو مػػو ،ولػػع يذػػخ أي إشػػارة إلػػى تتسػ الحػػجيث التػػي تتعػػارض مػػع تأو مػػو ومقرػػجه
تساما.

ورغع ك ذلظ ال يشب ي أف َّ
نتػقع أف َّ
يتسكغ أسخف العادة والتقميػج مػغ قصػع شخ ػق األلػ

م يػ

في ليم واحجة لق اخ تيع لرتال واحج [ككتػادي ىػحا  ،لرػغ مثػ ىػحا الرتػال سػيكػف لػو تػأثيخ ميػع فػي
تقػػجميع نحػػػ االتجػػاه الرػػحيأ ،وأشػػيخ قبػ ذكػػخ األحاديػػث أنشػػي ػ شمبػػا لبلخترػػار ػ نقمػػت لعػػس

األحاديػػث لػػالسعشى أو لعبػػارة مم َّخر ػ  ،ومػػغ أراد البحػػث لذػػك أدؽ والػقػػػؼ عمػػى ألفاضيػػا فعميػػو

الخهػع إلى مرجرىا (أي السجمج  61مغ كتال لحار األنػار ،األدػال مغ  6حتى .)6()81

نساعج من ات اديث:
ي ي
ي
رل
 «يإ َّن لير َّررل َمررج َيش َتي ين يإ ر َرج مقج َاغلَقرراَ َواتمخر َرخى يكررال َسا يخ يب َ
اا َسا يكال َسذر يرخ يم َ
قج َاغل َدرراَ َعَلررى مكر ِّ
ي
ي
ي
ي ي
م يج َيشة س ي
ي
رل َم يج َيشرة
يها أَل م
ف أَلف َكاب من َع َاى مكر ال َكراب يكسر َرخ َ
م ٌ
هر من َ جيج ف َ
اعي ين َويفرأ مك ِّ
َ
ي
ات وأََنا أَع يخف ج يس ي
ي ي ا ي
ي
يهرا َو َمرا َعَلي يه َسرا
َس ميه َن أَل َ
م َ َ
يع تل َك الال َاات َو َمرا ف َ
ف يإن َدان ممخَتل َفات الل َا َ
م َّج ٌة َِي يخ »( .)1وفي مػضع نخخ يقػػؿ « َف َسا َيي َسمله َن َع َسشع َول َيمقهملره َن َقرهلع يإل ا
اء
الرج َع َ
رررهل َّ ي
رررل غي ي
عَلرررى ات ََّوَلررري ين وال رررخ ي
رررت َرس ي
ه»( .)8وق ػػج أورد الد ػػيج
َ
ليررر َة تَا ي َ
اء َة مش مه َسرررا!! َوال َه َ
م
َ َََ
وشبػػق الفق ػخة األولػػى مشػػو عمػػى أمخ كػػا وأسػػتخاليا ،ولرشػػو لػػع ي ِّذػ رػخ
الذيخسػػتاني ىػػحا الحػػجيث َّ
تتس الحجيث!
لذي إلى ما ها في َّ

ي
الدساو ي
الدس ي
 « َو َس ََل م َعن أَل َه ياء ا
يع َو ياأ يمرن
الجنيا ريف
ات َّ
ان َّ َ َ
الد يع َوأَس َسا َها َفَق َ
ال َل م :اس مم َّ َ
َ َ ٌ َ
الدررس ي
اء َّ
وم َو ياررأ َعَلررى َلرره ين الاش َحرراُ( ...وىكػػحا أخػػح يعػػجد
الث يانَير يرة َقير مرج
ٌ
َمرراء َومد َخرران َواسر مرم َّ َ
َ
( )6ىػػحا فػػي الصبع ػ الحجخ ػ القجيسػ لبحػػار األنػػار التػػي كانػػت زمػػغ تػػألي
السا ػ وعذ ػخة مجمػػجا

السؤل ػ

لرتالػػو ،أمػػا فػػي الصبعػ الحجيث ػ ذا

فتقػػع ىػػحه األد ػػال فػػي السجمػػج  11مػػغ البحػػار تحػػت عش ػػاف رترراب الدررساء َواليررالم ،وتتػاص ػ

أدػال ىحا الرتال حتى نياي السجمج  18مغ البحار ،أي ت صي  61مجمجا
(« )1لح ػ ػػار األنػ ػ ػػار» ،السجمد ػ ػػي ،)664/19( ،نق ػ ػػبل ع ػ ػػغ «الخػ ػ ػ اخ

كامم مشو!.

والجػ ػ ػ اخ أ» لمخاون ػ ػػجي .وأيز ػ ػػا «لح ػ ػػار األنػ ػ ػػار»،

( ،)641/11نقبل عغ «االختراص» لمسفيج.

(« )8لحػػار األن ػػار» ،)649-641/81( ،و( ،)814/11نقػػبل عػػغ كتػػال «لرػػا خ الػػجرها » لمرػػفار ( ،161/61لػػال
 ،61حجيث .)6
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اء َو ياأ مدَّرٌة
الدا يك َي مة اسسها عجس
اء َّ
أسسا الدسػا وألػانيا حتى وص إلى قػلػو) َو َّ
الد َس م
مَ َ َ م َ
َغي َزاء..الخبخ»(.)6

رك َمهجراع َم مفهفراع
رالَ :فريِّ َّن َفره َم َعلي َ
م َعلي َ
 « َال َتجمرو َن َما َفره َه َوَر مسرهمل م أَعَل مرم! َق َ
رك؟ َقراملها َّ :م
ي
رك
رالَ :فريِّ َّن َفره َم َعلي َ
ه َوَر مسهمل م أَعَل مرم! َق َ
َو َسقفاع َمح مفهلاعَ .ال َتجمرو َن َما َفه َم َعل َك؟ َقاملها َّ :م
ي
ريخَة
الَ :فيِّ َّن َغيَش مه َسا َمد َ
ه َوَر مسهمل م أَعَل مم! َق َ
اء أمخَخىَ .ال َتجمرو َن َكم َما َغيَش مه َسا؟ َقاملها َّ :م
َس َس ع
ي ي ي
ي ي ي
ي
ي
رال:
اءي ين َمد َ
ريخمة َخسدرساَ ة َعرام .من َّرم َق َ
َخسدساَ ة َعام َ َّتى َعَّج َس َع َس َس َاوات َغي َن مك ِّل َس َرس َ
شَ .ف َهررل
اليررخ َ
رالَ :فريِّ َّن َفرره َم َعلير َ
َاررل َتررجمرو َن َمررا َفرره َم َعلير َ
رك َ
ه َوَر مسررهمل م أَعَلر مرم! َقر َ
رك؟ َقرراملها َّ م
اءي ين .من َّرم
الَ :فيِّ َّن َغي َن َعلي َك َك َسا َغي َن َّ
الد َس َ
ه َوَر مسهمل م أَعَل مم! َق َ
َتجمرو َن َكم َما َغيَش مه َسا؟ َقاملها َّ م
ال:
الَ :ال َتجمرو َن َما َا يح ي َا يح ي أَر ٌ
ه َوَر مسهمل م أَعَل مم! َق َ
ض َال َتجمرو َن َما َتح َت َها؟ َقاملها َّ :م
َق َ
ي ي ي
ي
ين غري َن مك يرل أَر يض َ ي
ي
ريخمة
أَر ٌ
رين َمد َ
ِّ َ
ض أمخَخى َوَبيَش مه َسا َمد َيخمة َخسدساَ ة َعام َ َّتى َعَّج َس َع أََرض َ َ
َخس يد يساَ ية َعام»(.)1

 « مقلت يا رسهل َّ يه! أَين َت يايى الذسذ َقال :يفأ َّ ي
رع يمرن َس َرساء يإَلرى َس َرساء
َ
الد َرساء من َّرم َتخَف م
م
َ
م َ َم َ
اء َّ ي
الدس ي
ش َف َت يخَّخ س ي
ي
اليخ ي
اج َج عة َف َتد مج مج َم َي َها
اليلَيا َ َّتى َت م ه َن َتح َت َ
الدا يك َية م
َ
َ َّتى َتخَف َع إَلى َّ َ
السش ي َ مة السهَّكمله َن يغهرا منر َّم َتمقرهل :يرا ر يب! يمرن أَيرن َتر مخينأ أَن أَطملرع أ ي
َمرن َما يخبيرأ أَم يمرن
َ
َ مم
م َ َ ِّ
َ
مَ
َ
ي
َمطَل ييأ؟ َف َحلي َك َقهمل م َعَّد َو َج َّل َو َّ
الي يد ي
اليليريمي....
ذ َتج يرخ لي مسد َرتَقِّخ َلهرا علي َ
ررد َ
رك َتقرج ميخ َ
الذرس م
ي
يخ ساع ي
ي
ي
اليخ ي
ات َّ
يل يك محَّل ية َضهء يمن من ي
طهلي ي يفأ
الش َه يار يفأ م
ش َعَلى َمَقاد ي َ َ
ال َفَي ت َ
هر َ
يها َج َخ م
َق َ
ي
اء أَو ما غين َع يلك يفأ ال َخ يخ ي
الذ َت ي
الري ي
الحَّلر َة
الخبي ي
ررِ َو َّ
َّ
ف أَو يق َر يخي يفأ يِّ
ذ تل َ
َ َ َ َ
رك م
رال َفَتلرَ م
يرع َق َ
ي
طليررهللا يغهررا يفررأ جر يره َّ ي
رع يمررن َمطَل يي َهررا...
الدر َرساء َ َّتررى َتطملر َ
َ ِّ
ذ أَ َ ر مرج مرم نَي َاك ر م منر َّرم َتش َ م َ
َر َسررا َيل رَ م
الخبخ»(.)8
ه أَن يد َتي يت هم يكآية يمن ي ي
ي ي
الس َهَّك َرل يكالَفَل يرك
السَل َ
َ
َم َ
هب اليَ اد َوأََرَاد َّ م َ
 « َوي َعا َك مثَخت معمن مرك م
َم َرخ َ
آيات أ َ
(« )6لحار األنػار» ،)88/11( ،نقبل عغ كتال ِّعمػ الذػ اخ ع ،وكتػال عيػػف أخبػار الخضػا ،وكتػال ال ِّخرػاؿ ،كميػا لمذػي
ادغ لادػ و القسي السعخوؼ لالذي الرجوؽ.

(« )1لحار األنػار» ،)618/11( ،نقبل عغ الجر السشثػر لمديػشي ،وىػ دجوره عػغ التخمػحي وأدػي الذػي وادػغ مخدو ػو عػغ
أدي ىخ خة ،ذي تفديخ اآلي  14مغ سػرة البقخة.

(« )8لحار األنػار» ،)611-611/11( ،نقبل عغ كتادي التػحيج والسجالذ لمذي دمحم دغ عمي دغ لادػ و القسي ،السعخوؼ
لالذي الرجوؽ.
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الفَلك ي
ي
يي
الح َعَلي ي م َج يار َّ ي
رك
رك أموَلئ َ
السَل م
رل َ َ
أَن مي يد َ
الذرسذ َوالَق َس يرخ َوالاش مجرهمي َوال َ َهاررى َفَير مممخ َ
َ
ي
الذس ي
ي
َّ ي
رك
السَل يك أَن مي يدرملها َ
ال َفمي يدرمل َ
ذ فرأ َعلي َ
ين اتَل َ
الد ي َ
هن م َف َتر ميخ َّ م
الفَل َك َعن َم َج يارر َق َ
ف َ
الح يج يخ َ ي ي
ال ح يخ ي
ي
ي
اآلير َة
ه أَن مي َي يِّ
ا َرم َ
َ
َ
الفَل مك في َف َريطس م
ذ َضرهمؤ َاا َومر َاَّي مرخ َلهمن َهراَ .فرِّ َعا أََرَاد َّ م
ط َس َدر يرت َّ
اآلير يرة َفر َح يل َك يعشر َرج يشر َّرج ية
ذ يفررأ الَ حر يرخ َعَلررى َمررا مي يحر ا
َ
ه أَن مي َخر ِّيره َ
ف َخلَقر م يك َ
الذررس م
رى َّ م
ان ي در ي
ذ َوَكر َحلي َك ميف َير ي
ي
الذررس ي
راف َّ
اا َسررا
ه أَن ميخ يخ َج مه َسررا َوَرمخَّد ما َسررا يإَلررى َمجَخ م
َ
رل كررالَق َس يخ َفرِّ َعا أََرَاد َّ م
م
الس َهَّك َل يكالَفَل يك أَن َيمخَّد َّ
الفَل َك يإَلى َمجَاخ م َف َتخ مرخ مج
السَل مك َ
ذ يإَلى َمجَخ َ
الذس َ
ااا َفَيمخاد َ
السَل َك م
َمَخ َ
أَ
ي ي ي
ي
ي
ي ي
ل َل مه َسرا َول
َمرا يإَّنر م ل َيف َرد م
ال َعل اأ غ من م
الساء َوا َأ َكجَرٌة َوالَق َسمخ مث مل َعل َك من َّم َق َ
الح َدي ين :أ َ
م َن َ
يخَاى يإل من َك َ ي ي
يي يتَشا ...الخبخ»(.)6
ان من ش َ
َ م
َ
ه مح َّسر ٌرج رسررهل َّ ي
رأ أ ي
ي ي ي
َمير مرخ
ه َعلير ي
َك َتر َ
رى َعَلي ر ل إل ر َ إل َّ م م َ َ م م
.)1(».

رل
ه َعر َّرد َو َجر َّ
 «َل َّسررا َخَلر َرهللا َّ م
الدهاد ي
ي
الح
ين َو ما َه َّ َ م
السؤ يمش َ
م
ي
رت :ج ييل م ي
ي
رف
 « مقل مت َل م َغَل َا يشأ أ َّاك َكي َ
رت ف َرج َ
رالَ :كر َحل َك ما َره .مقل م م
َن َيرهَم م
الج مس َيرة أَق َر مرخ اتََّيرامي؟ َق َ
اك؟ َقال َقال أمَغه َع يج َّ ي ي
الذس ي
ين َتح َت َعي ين َّ
ذ َفيِّ َعا َرَر َج يت
َع َ
السذ يخيك َ
ه َيج َس مع أَرَو َ
ه :إ َّن َّ َ
َ َ
اح م
ي
ي
الذس ي
ين يغمخمرهيد َّ
َّ
اب
ذ َفيِّ َعا َك َ
السذ يخيك َ
ان َيرهمم م
ذ مع ِّحَغت أَرَو م
الج مس َيرة َرَف َ
رع َعرش مه مم َ
الذس م
الير َح َ
اح م
ي
لذررس ي
الج مس َير يرة َفررش َي م رره من لي َّ
رهد»(( )8أي فميػػحا الدػػبب صػػار يػػػـ الجسع ػ
ذ مرمرر ٌ
ل َفزر يرل َيررهمي م
الق َسر َرخ
َ
َتَخوَن

أقرخ!).

 «سر َلت أَكرا ع يرج َّ يران؟ َفَقرال ليرأ :يرا أَكرا أَايرهب! يإ َّن ي
هن ي
الس ِّيرخر ََ
الح ِّيرخ َوالَ رخيد يم َّسرن َي م َ
ه َع يرن َ
َ م َ َ
َ َ
َ
َ
َرهَكى يار وم ل َكهَكى ك يارٌد َفيِّ َعا غ َجأَ ي
ال ان َح َّ
يع َفرش
الخبي ي
السِّيخر مَ يفأ الريت َف ي
َ م َ مل َوَعلي َك يفأ َّ
َ
ٌ َ
ٌ َ َ ََ
َ م رل َدرجر عة َنش َنر َة أَشرهخ َّترى يش َت يهرأ ي
ي
ي َد ي ي
الس ِّيرخر مَ
الن َك َحل َك مكَّل َسا ارَت َف َع السِّيخر مَ َدَر َج عة ان َح َّ َ م َ َ
َ
م َ َ َ
ي
ي
ي
يي
ان يفرأ ي
آخ يرخ
يفأ الريت َف ي
الحاخَ .فيِّ َعا َك َ
الهم هط َفَيجمل َه السِّيخر مَ َفل َحل َك َيذ َتاج َ
ال َوَرش َت يه َأ م َ مل فأ م
الس يرخر مَ يفرأ اله ر ي
ي
ي
الرري ي
رهط َفرش َي َرد ي
ف َوأ ََو ي
الن َكر َحلي َك
رل يفرأ الريت َف ي
َّ
رال َوَبر َرجأَ ِّ
مم
ان ال َخ يخررِ َغ َرجأَ م َ ر م
الس يرخر مَ يفرأ اله ي
ي
َ ي
مرَّلسا ارَت َف َع م َ ل َدر َج عة ان َح َّ
رل
رهط ورشت يه
الس يخرَ درجر عة َّترى يشت يه
رأ ِّ
م َ
رأ م َ م
َ
مم ََ َ َ
ِّ م َ َ َ َ َ َ َ

(« )6لحار األنػار» ،)619-611/11( ،نقبل عغ تفديخ عمي دغ إدخاىيع القسي.
(« )1لحار األنػار» ،)611/11( ،نقبل عغ كتال االحتجاج.

ِّ
الستيجػػج» لمذػػي أدػػي هعفػػخ دمحم دػػغ الحدػػغ الصػسػػي
(« )8لحػػار األنػػار» ،)191-191/81( ،نقػػبل عػػغ كتػػال «مرػػباح
السعخوؼ لذي الصا ف .
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الري ي
ال َفيجمله م ل وَعليك يفأ أ ََّو يل يِّ ي
ي
اء و ي
ف َفلي َحلي َك َيذ َتاج الَ خمد.)6(»...
آخ يخ َّ
فأ الريت َف ي َ َ َ م َ َ
الذ َت َ
الشجم ي
الح يَقال َل السذ َرت يخ يإَلرى اتَر ي ي
ي
الي َجرمي
ض فرأ مح َ
رهرية َر مجرل َفر ََتى َغَل َرج َ
 «إ َّن َّ َه َك َي َث َّ َ
م م م م
ط يهرلََ ...فَلم َيد َت يسملها َعلي َك َف ََتى َغَل َج ي
الهش يج َف َيَّل َرم َر مجرشع يمرش مهم َف يسرن
َف َيَّل َس مهم ...ق يفأ َ يجيث َ
رار يعلر مرم الاش مجررهمي يغ َهررا .)1(».وفػػي مػضػػع نخػخ «أف كػكػػب الدىػخة كانػػت امػخأة ل َّيػػا
ماَشر َ
راك َحر َ
فتشػػت السمرػػيغ ىػػارو ومػػارو ثػػع َّ
تعمسػػت مشيسػػا دعػػا فق أختػػو فرػػعج إلػػى الدػػسا »(.)8
ان َر مجرشع َع َّذرا اعر(َ )1ف َس َّرخ يكر ي َعا يغ ٌرج
وفي مػضع نخخ أيزػا أف «رهكى ا
الد َهي مل مم يد ََ ت ََّن م َك َ
ه ي
ان َفَقال الي َّذار :دَّل يشأ عَلى اسمي َّ ي
الح يس َذى يكر ي عَلرى وجر ي الس ي
الدَم ي
يمن معَّ ياد َعلي َك َّ
راء
َ َ م م
َ
م
َ َ
َ
ي
ي
ومرريمج يك ي يإَلى َّ ي َّ
ف َار َحا الس َرم أَن
رار َقرج َيشَ ارأ لي َسرن َع َرخ َ
الي َّذ م
ال َ
َ َ
الد َساء َف َجل م َعَلى َعل َك َفَق َ
()1
الدس ي
ي
يي ي
ي
هَ. »..
اء َف َس َد َخ م َّ
ل َي م ه َن فأ اتَرض َغل مير َي َج ك إَلى َّ َ
 «الَّخع َج َحه مت مَلك أَرَ َخ يم َن ال احَك ياب َوأَح َاَخ يم َن ا
الدنم هر»(.)1
َ

ي يي
ي
ي
راء
ه َعَّد عكمخم أَن ميش َت ك َمرا َي َذ م
 «السطخ يشدل من كحخ في ماء َتح َت اليخش َفِّ َعا أََرَاد َّ مَلهم ر س عة يمش َلهم أَو ى َّ ي ي
ي
طخ ما َش ي
ريخ يإَلرى
َ
اء من َس َرساء يإَلرى َس َرساء َ َّترى َير َ
م م
َ
م
ه إَلي َف َس ََ َ
م َ َ
َن اطح يشي ي
الدحاب يكسش يدَل ية ي
سس ي
الاخَب ي
الجنَيا َفميل يقَي م يإَلى َّ ي
ال من َّم ميه ي أ يإَلى ِّي
اء ا
الخر ي أ ي َ
الد َحاب َو َّ َ م َ
ََ
وأ يَعي ي ي ي َعوبان الس ي
ط مرخ َعَلري يهم
ط يخ َعَلري يهمَ ..ف َتق م
طلي يقأ يك ي يإَلى َمه يض يع َك َحا َوَكر َحا َفرام م
اء من َّم ان َ
َ
ََ َ َ
()9
الشح يه ي
َعَلى َّ
الح َي مممخَاا يك » .
َميرخ السرؤ يم يشين ع يرن ي
ي
َل َر مج ٌل يمن أَا يل َّ
رل
رالَ :مَل ٌ
َ َ
رك مم َهَّك ٌ
الس ِّرج َوال َجردير َمرا ما َسرا؟ َفَق َ
 « َس ََ
الذرامي أ َ م
ي ي
اض َوي َعا أَخَخ َج مه َسا َِاض!»(.)8
ان» َفيِّ َعا َو َض َع َق َج َمي ي يفأ الَ ح يخ َف َ
وم م
كال َح يار ميَق م
ال َل م «مر َ
الخر ين َّ ي
ي
 «يإ َّن ِّيرل أَن ميخيس َرل يمش َهرا
هن ٌة َتح َت ا
ه َع َّرد َو َج َّ
الخر َ َمد مج َ
الذام يِّأ ا لل ي ة َفِّ َعا أََرَاد َّ م
(« )6الرافي» ،الرم ريِّشي .)811/8( ،و«لحار األنػار».)111/11( ،
(« )1لحار األنػار».)111/11( ،

( )8اخترار وروايػ لػالسعشى لخبػخ شػ ػ ديػحا السزػسػف ،كسػا فػي «لحػار األنػػار» ،)811-811/11( ،نقػبل عػغ تفدػيخ
العياشي.

( )1ال َّ
عذار الحي يجبي السكػس أي الز اخ ب.
(« )1لحار األنػار» ،)119/11( ،نقبل عغ كتال «االختراص» لمذي السفيج.
(« )1لحار األنػار» ،)881/11( ،نقبل عغ تفديخ «العياشي».

( )9مخوي لاخترار وتمخيز لمسعشى ،وأصمو في «الرافي» ،لمرم ريِّشي ،)184/8( ،و«لحار األنػار».)881/11( ،
(« )8لحار األنػار» ،)14/19( ،نقبل عغ كتادي «عم الذ اخ ع» و«عيػف أخبار الخضا» لمذي الرجوؽ.
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َشيئاع أَخخج م يإ َّما جمشهباع َفجمشهب و َّ ي
يمرا َدمغره ارع َف َرجمغهٌر.
اء َو َّ
ال َو َّ
م
ََ
َ ٌ َ
اء َف َررَ ٌ
يما ش َسالع َف َذ َس ٌ
يمرا َحرَ ع
()6
ف و يِّ ي
الخرن م َتح يخراع أَغجاع يفأ َّ ي
ي
اء و َّ
اللي يل َو َّ
الش َه يار» .
آي مة َعل َك يإَّن َك َتَخى َا َحا ا َ م َ ِّ َ
الَ :
الذ َت َ
الري َ
من َّم َق َ
أي حخك ليحا الخكغ أدجا!).
(ىحا في حيغ أنشا ال نذاىج َّ

ات و ِّي
 «أَن َدل َّ يالجَّش ية يإَلى اتَر ي
يرل
ه م َن َ
ض َخس َد َة أَن َهار َسي محه َن َو َجي محره َن َويدجَلر َة َوال مف َرخ َ َ
الش َ
َ م
ي ي
أَن َدَلها َّ ي
الجَّش يرة يمرن أَس َرف يل َدَر َجرة يمرن َدَر َج يات َهرا َعَلرى َجَشرا َ أ
ه من َعين َوا َجة من معميره ين َ
َ م
ي
يل»( .)1وفي رواي أخخف أف هبخ حفخ تمظ األنيار لأصبعو!.
َج َاخ َ
ي
 « َس َل مت م َع ين اتَر يال :يا
رتَ :فرال مح م
رأ َعَلرى م رهت .مقل م
هت َعَلرى أَ يِّ
ض َعَلى أَ يِّ َشأء ا َأ؟ َق َ
َ
ي
رت:
رالَ :عَلرى َحرخَخة .مقل م
اء َعَلى أَ يِّ َشأء ما َره؟ َق َ
الساء .مقل متَ :فال َس م
َشأء ما َه؟ َق َ
الَ :عَلى َ
َّ
رال:
َف َيَلى أَ يِّ َشأء َّ
الَ :عَلى َقخ ين َنهر أَمَل َ
ذ .مقل متَ :ف َيَلرى أَ يِّ َشرأء الثرهمر؟ َق َ
الرخَخمة؟ َق َ
ات يعش َج َعليك َض َّل يعلرم اليَلس ي
َّ
َّ
راء!»(.)8
الَ :اي َه َ
َ
َعَلى الثَخى .مقل متَ :ف َيَلى أَ يِّ َشأء الثَخى؟ َفَق َ
م م َ

قػػاؿ الذيخسػػتاني معشػػى قػلػػو إف األرض عمػػى حػػػ أو عمػػى ثػػػر ىػػػ أف األرض عمػػى

شك حػ أو عمى شك قخف الثػر!! وأقػؿ لشفخض أف ىحا ىػ السػخاد وأف األرض عمػى

شػػك سػػسك أو شػػك قػػخف ،فسػػاذا يفع ػ الذيخسػػتاني فػػي تتس ػ الحػػجيث؟ (لالسشاسػػب مػػغ
الججيخ لالحكخ أف ىحا الحجيث حجيث صحيأ).

ض أَسَّخ يفأ َنف يد ي أََّن يإَّنسا يح يسرل اتَر َ ي ي ي
ي
ي
ه
الح َ
 «يإ َّن مهت الح َيحس مل اتَر َ َ
ض كمق َّهتر َف َر َس َرل َّ م
م َ َ م
اش ي
َتياَلى يإَلي ي هتاع أَح َاخ يمن يش خ وأَر خ يمن يفتخ َف َج َخَلت يفأ َخي ي
رث يغر َحلي َك
يس ي َف َر يي َهللا َف َس َ َ
م
َ
َ ََ
َ
َ
ي
رل رء َ ي ي ي
ي
ي
رل َو َع َّرد يكر َرض
ه َج َّ
أَرَبي َ
وف كر َوَر َسر م َو َخ َرخ َج َفرِّ َعا أََرَاد َّ م
ه َع َّرد َو َج َّ َ م
ين َيهمراع من َّرم إ َّن َّ َ
رهت يإَلررى َعليررك الحر ي
ض»(( .)1ىػػحا
رهت َف ريِّ َعا َرآ م اض ر َ
َ ل َدَل ر عة َك َير َ
طَخ َب َف َت َدل َدَلر يرت اتَر م
الحر َ
رث َعلير َ
َ م
رك م
ػتقخة عمػػى حػػػ  ،فيػػا ليػػت الدػػيج الذيخسػػتاني
الحػػجيث يقػػػؿ لرػػخ أ العبػػارة أف األرض مدػ َّ
يفدخ ىحا الحجيث أو ِّ
ِّ
َّ
تتس الحجيث الدادق).
يتفز و ِّبيغ لشا كي
يفدخ َّ
الدرس ي
ي
ي
ه َخَل َهللا َجَ شع مم يحيطاع يك ا
اء يمرن
 «إ َّن َّ َالجنَيا قج ل قافَ من َ َبخ َجج أَخ َزَخ َو َّين َسا مخزَخمة َّ َ
ض َعَلرى َخل يقر ي يمرن َحرشة
مخزَخية َعلي َك ال َجَ يل َو َخَل َهللا َخلقاع َلم َيف َت يخض َعَلي يهم َشيئاع يم َّسا اف َتَخ َ
(« )6لحار األنػار» ،)8/19( ،نقبل عغ كتادي «عم الذ اخ ع» و«معاني األخبار» لمذي الرجوؽ.
(« )1لحار األنػار» ،)88/19( ،نقبل عغ تفديخ «الجر السشثػر» لمديػشي.
(« )8الرافي» ،لمرم ريِّشي .)84/8( ،و«لحار األنػار».)94/19( ،
(« )1الرافي» .)111/8( ،و«لحار األنػار».)681/19( ،
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وَ َراة ومكالهم يلين رجَلي ين يمن ا يح ي ات َّ ي
اا َسا!!»(.)6
ممة َو َس َّس م
َ
َ م َ َم َ م
َ

َّ
لعمرع تقػلػف ولرغ لجيشا فػي السقادػ أحاديػث هيػجة أيزػا ،فػأقػؿ إف ىػحا الرػبلـ عمػى فػخض

صحتو يساث مغ يخ ج أف يذخل مغ كأس نرفيا مكدػر لحج أف الشر

اآلخػخ ال يػداؿ سػالسا،

وأنتع أنفدكع إذا سسعتع كبلما لاشبل وغيخ صحيأ مغ شخز ،لع تمتفتػا لعج ذلظ إلى أقػالو.
يقػؿ البعس إف الػجلي عمػى صػح ىػحه األحاديػث تحقػق الشبػػ ا

التػي ورد

فييػا .وأكثػخ
رك َوَلرم َيمقرمي
َعلي َ
ي
َمرن َف َّرخ مشر م

ما يذيخوف إليو في ىحا السجاؿ حجيث أصبأ معخوفا هجا ها فيو « ...أََّنرى َي م ره من
ي
ي
الدن يج ي
هرَاا َوَرح َا َى يغَ ه َج يت َهرا
يهللا من « َقد يو َ
ورَاا َومر َاِّيَخ مس َ
هرَاا َومر َ ِّفَخ محمج َ
رن» َفَيهت َك مس مت َ
ِّي م
أَدَرَر ر م َو َمررن َ َارَب ر م َقَتَل ر م َو َمر يرن اع َت َدَل ر م اف َتَقر َرخ َو َمررن َت َاك َي ر م َك َفر َرخ ...الخبػػخ»( .)1ولقػػج شبق ػػا «زنػػجيق
قدو غ» في ىحا الحجيث عمى [السمِّظ «رضا شاه» مع كثيخ مغ التفريبل والتػاد  ،مػع أف عبػارة
الحػػجيث مصاشػ يسكػػغ تصبيقيػػا عمػػى كثيػػخ مػػغ األمػػػر ،ويلػػى الحػػج الػػحي أعمسػػو أنػػا نفدػػي ،سػػسعت
شبقػػػه عمػػى ر ػيذ الحػػخس ألنػػو كػػاف قدو شيػا ،ومػ َّػخة شبقػػػه عمػػى
تصبيقػو مػ َّػخة عمػػى قا ػػج الجػير ومػ َّػخة َّ

نخػػخ ألنػػو ني ػس مػػغ قػػدو غ ،وعمػػى ك ػ حػػاؿ فيػػحا الحػػجيث واضػػأ هػػجا لالشدػػب إلػػى األحاديػػث
األخخف ،لحلظ نجج أنو اشتيخ وتشاقمتو األفػاه وأصبأ يجور عمى األلدغ كثي اخ ،أما الشبػ ا

األخػخف

فإمػػا ىػػي أمػػػر يحر ػ مثميػػا عػػادة فػػي ك ػ زمػػغ وعرػػخ ،كقػػػؿ لعػػس األحاديػػث أنػػو سػػيأتي يػػػـ

سيدتح الشاس فيو الخبا و أخحوف الخشػة و ذيجوف الرحل و شتذػخ ديػشيع الدنػا والمػػاط ،وتجمػذ فيػو
الشدا عمى الدخوج وأمثػاؿ ذلػظ ،أو ىػي أمػػر تحقػق خبلفيػا قصعػا كأحاديػث الدػفياني والخ اخسػاني
واليساني التي تقػؿ األخبار أف حػادثيع ستقع كميا في يػـ واحج وىػػ يػػـ مترػ لالجولػ العباسػي !

أو ىي [أي الشبػ ا

األخخف في األحاديث أمػر يدػتحي وقػعيػا مثػ شمػػع الذػسذ مػغ الس ػخل

واحسػخار الدػػسا مػػغ دمػػػع حسمػ العػػخش وضيػػػر رأس وصػػجر عمػػى قػػخص الذػػسذ وصػػيح هبخ ػ

لأف الحق مع عمي وصيح إدميذ لأف الحق مع عثساف ،أو غيخ ذلظ مغ األمػر التي لع تقع حتى

ىحا اليػـ!.
ويذا أردتػػع التعػػخؼ أكثػػخ عمػػى حػػاؿ أمثػػاؿ ىػػحه األحاديػػث فػػاقخاوا لعػػيغ شالػػب الحقيقػ السجمػػج
 68مغ «كحار اتنهار» ،لال عبلما الطيػر( ،)8والػحي تػخهع إلػى الفارسػي وشبػعَّ ،
لتصمِّعػػا عمػى
ر
َّللا.
مرَّف ِّار ،وم رشتخب ارلبراِّ ِّخ لِّد رع ِّج رد ِّغ ع رب ِّج َّ
(« )6لحار األنػار» ،)616-611/19( ،نقبل عغ كتال لرا خ الجرها لِّ َّ
(« )1لحار األنػار» ،)161/11( ،نقبل عغ كتال «ال يب » لمذي الصػسي.
( )8يقػػع فػػي ( )686/11فسػػا لعػػج ،مػػغ الصبع ػ الججيػػجة لمبحػػار .وىػػػ البػػال رقػػع  ،11وعشػانػػو «لػػال عبلمػػا
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حقيق األسذ التي قامت عمييا عقيجترع وحياترع!

نشنة عذخ مس َؤالع:

أل ػ

كي ال نرػف وحجنا أماـ القاضي ،لخرشا في دجاي األمخ كتػال «اسػخار ىػدار سػالو» (أسػخار

عػػاـ) ِّلخسدػ عذػػخ سػؤاال أرسػػمشاىا إلػػى كثيػػخ مػػغ األشػػخاص ،لرػ َّػغ كثيػ اخ مػػشيع لػػع يعصشػػا أيػ

إهال  ،وبعزيع كتب أنو سيجيبشا لرشو تخاهع فيسا لعج عغ وعجه ،وقاؿ لعزيع إنيع سيخدوف عمى

ما ذكختػو شػفييا لرػغ تبػيَّغ فيسػا لعػج أف إهػادتيع الذػفيي ىػحه لػع ترػغ سػػف شػخح أمػػر خارهػ عػغ

السػضػع أو كري التيع والذتا ع لي .مغ ديغ هسيػع تمػظ الجيػا  ،كانػت الجيػ الػحيػجة التػي كتبػت
خصيػ ػ ػ «هسعيػ ػ ػ ال ػ ػػجعػة اإلس ػ ػػبلمي » الت ػ ػػي كتب ػ ػػت رس ػ ػػال دػ ػ ػخقع  1/1419دت ػ ػػار
لش ػ ػػا رس ػ ػػال
َّ

 6811/1/86ىػ .ش ،قالت فييا إنيا سػؼ تخد عمى كتادشا وتجيب عغ األسػئم التػي شخحشاىػا فيػو
وتصبػػع إهادتيػػا ىػػحه وتشذػػخىا .لػػحا َّ
أخػػخ شباع ػ كتػػادي ىػػحا انتطػػا ار مشػػي لرػػجور إهػػادتيع تمػػظ،
ألتعخؼ عمى مزاميشيا [قب نذخ كتادي  ،لرغ شيئا مغ وعجىع لع يحر حتى اآلف!
َّ

فإذا وفػا دػعجىع في السدتقب ونذػخوا َّ
ردىػع عمػى كتػادي ىػحا فدػػؼ تػخوف حقيقػ السػضػػع،

ويال فمرع الحكع لذأف ىحا السػضػع ويدراؾ الحقيق كامم .

مخة ثاني ونخهػ مغ أى االشبلع (ال اآلخخ غ) أف يكتبػػا لشػا
عسػما ،سشحكخ ىشا أسئمتشا تمظ َّ

إهادتيع عشيا و خسمػىا إلى عشػاف (عذخ نلاد ػ أماـ دا خة لػازـ الفيمق  ،1لقالي رضػػي) وليكػنػػا

عمى يقيغ أنشػي لػػ وهػج

كبلميػع عػادال مشرػفا ومتيشػا فدػأقبمو دخحالػ صػجر وسػأقػـ لإصػبلح مػا

يقتزي مغ كبلمي ،أما إذا كاف الربلـ ،شبقا لمعادة الجا س  ،عبػارة عػغ تي رػع وشػتا ع وترفيػخ ،فدػتتع
مجازاة ذلظ.
ُ :1ى شمب الحػػا

مػغ الشبػي أو اإلمػاـ وشمػب الذػفا مػغ التخبػ والدػجػد عمييػا وبشػا

ىحه القبال واألضػخح [عمػى القبػػر شػخؾ أـ ال؟ إف كانػت ىػحه األعسػاؿ شػخكا فقػلػػا
ذلظ ،ويف لع ترغ شخكا ِّ
فبيشػا لشػا فػي البجايػ معشػى الذػخؾ كػي نػخف الفػخؽ دػيغ الذػخؾ

ال ػػحي ش ػ َّػغ اإلس ػػبلـ والقػ ػخنف عمي ػػو كػ ػ تم ػػظ الح ػػخل الت ػػي ال ىػ ػػادة فيي ػػا ،وب ػػيغ ى ػػحه
األعساؿ.

ُ :2ى يسكششا أف نر إلػى [عمػع هللا عػغ شخ ػق االسػتخارة أو غيخىػا ،ونصمػع عمػى خيػخ
صمػا

الجهاؿ وغيخ ذلظ وفيو ذكخ لعس أشخاط الداع ».
هللا عميو مغ الدفياني و َّ
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السدػػتقب وشػ ِّػخه أـ ال يسكششػػا؟ إذا كشػػا ندػػتصيع ذلػػظ فعميشػػا أف نحرػ عمػػى فػا ػػج قيسػ

وكبي ػخة مالي ػ وسياسػػي وعدػػكخ ديػػحه الصخ ق ػ  ،وأف نتقػػجـ عمػػى هسيػػع دمػػجاف العػػالع،
رى لسر َرت َثخ مت يمر َرن ال َخير يرخ َو َمررا
فمسػػاذا كػػاف واقعشػػا عكػػذ ذلػػظ؟ ﴿ َوَلرره مكشر م
رت أَعَلر مرم ال َاير َ
م َّدر ي
رررهء[ ﴾....األعػ ػخاؼ  ، 688ويف كش ػػا ال ند ػػتصيع فمس ػػاذا نتبلع ػػب لإس ػػع هللا،
رررش َأ ا
الدر م
َ
وبأرواح الشاس وأمػاليع؟!
ُ :3إذا كانت اإلمام ىي األص الخالع مغ أصػؿ الجيغ( ،)6وكانت معطع نيػا

القػخنف -

كسػػا يقػػػؿ السفدػػخوف  -تذػػيخ إلػػى مػضػػػع اإلمام ػ  ،فمسػػاذا لػػع يبػ ِّػيغ الق ػخنف حتػػى مػ َّػخة
واحػجة ىػحا األصػ لعبػػارة صػخ ح كػي ال يقػػع كػ ذلػظ الشػداع وسػػفظ الػجما حػػؿ ىػػحا

األمخ؟!

ُ :4يتشاس ػػب أه ػػخ كػ ػ عسػ ػ م ػػع الجي ػػج السب ػػحوؿ في ػػو ،وم ػػع الفا ػػجة الت ػػي يعصيي ػػا ،فيػ ػ

األحاديث التي تقػؿ إف ثػال ز ػارة [قبػخ الحدػيغ أو إقامػ مػأتع ومجمػذ عػ اد يعػادؿ

أهخ أل

نبي أو شييج (مغ شيجا دجر) أحاديث صحيح أـ ال؟

ُ :5ىػ القػػػؿ لػػأف السجتيػػج فػػي عرػػخ ال يبػ نا ػػب إلمػػاـ الدمػػاف قػػػؿ صػػحيأ أـ ال؟ ويف
كاف صحيحا فسا ىي حجود ىحه الشيال ؟ ى تذس أمخ الحكػم والػالي أيزا أـ ال؟
ُ :6ما ىػ السقرػػد مػغ قػػليع إف الجولػ دولػ ضمػع ،ىػ السقرػػد أف الجولػ ضالسػ ألنيػا
ال تعسػ دػاهباتيػػا؟ أـ السقرػػػد أف الجولػ يجػػب أف ترػػػف ديػػج السجتيػػج فقػ [وكػ مػػا
عجا ذلظ فيػ دول ضمع ؟

ُ :7ما السقرػد مغ القػؿ لأف الز اخ ب محخم ؟ ى السقرػد حخم أخح الز اخ ب لذك
عاـ أـ السقرػد أنو يجب أخح الدكاة دجال مغ الز اخ ب؟ إذا كانت اإلهالػ ىػي القدػع

الثػػاني فسػػغ أي مػػاؿ تؤخػػح الدكػػاة اليػػػـ فػػي مجيش ػ مث ػ مجيش ػ شي ػخاف أو مػػجف إقمػػيع

مازنجراف أو في البمجاف الرشاعي ؟
ُ :8ى يحق لمشاس أف يزعػا القػانيغ لسجتسعاتيع أـ ال؟ إذا كاف ليع الحق في ذلػظ فيػ
شاع ػ مث ػ ىػػحه الق ػػانيغ الػضػػعي واهب ػ أـ ال؟ ويذا كانػػت واهب ػ فسػػا ىػػػ ه ػ اد مػػغ
الشبػة ،السعاد ،اإلمام  ،والعجؿ.
( )6أصػؿ الجيغ الخسد  -عشج اإلمامي  -ىي التػحيجَّ ،
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يتخم

عشيا؟

ُ :11-9مػػغ األمػػػر السدػ َّػمع ديػػا وهػػػد الشاس ػ والسشدػػػخ كثي ػ اخ فػػي الق ػخنف وفػػي الحػػجيث
كحلظ ،وعم ىحا األمخ ىي الت ييخ في األحكاـ مخاعاة لسقتزيا

الدماف.

فػػإذا كػػاف األمػػخ كػػحلظ وتػ َّػع تبػػجي الق ػػانيغ فػػي ديئ ػ خاص ػ وفػػي فت ػخة زمشي ػ محػػجودة ،م اخعػػاة
لسقتزى الدمغ ،في مغ السسكغ أف ال تت يَّخ الطػخوؼ [مشػح زمػغ نػدوؿ الذػخ ع فػي
هسيع أنحا األرض وتبقى عمى حاليا إلى األدج؟!!
إضاف إلى ذلظ يقػلػف إف هسيع قػانيغ اإلسبلـ صالح لرػ مكػاف وزمػاف ،فػإذا كػاف لػجيكع
مدتشج قصعي وواضأ عمى ىحا االدعا  ،فالخها ِّديشػه لشا.

ُ :11ق ػػالػا إف ى ػػحه األحادي ػػث الت ػػي د ػػيغ أي ػػجيشا الي ػػػـ ضشيػ ػ [وب ػػال العم ػػع القصع ػػي لذ ػػأنيا
مدجود ! في يقب العق أف يأمخ هللا القػادر والعػادؿ أشػخؼ مخمػقاتػو [اإلندػاف لػأمخ
ثع يدج أمامو شخ ق العمع ديحا األمخ؟!!

ُ :12لقج وصمتشا أحاديث كثيخة ال تتفق ال مع العق وال مع الحياة د أحيانا تتشاقس حتى
مػػع ِّ
الحػػذ ،ىػػحا مػػع كػػػف سػػشجىا صػػحيحا ،كأحاديػػث الثػػػر والحػػػ ومػػجيشتي هادمقػػا
وهادمدا وأحاديث البجا والدكاة والجياد ،فسا العس لذأف مث ىحه األحاديث؟!

ُ :13ما ىػ دخأيكع الدبب في َّقم رغب الشاس لالجيغ ويعخاضيع عشو اليػـ؟
وأرهػ أف تخاعػا في إهادترع الشقاط التالي
أولع أف ال ترػف اإلهال خاره عغ مػضػع الدؤاؿ.
نانياع أف ترػف مخترخة قجر اإلمكاف.
نالثاع أف ترػف اإلهال تحخ خ ألنو الدج أف يصمع اآلخخوف أيزا عمى ىحا الشقاش.
راكياع لسا أف لعس األهػب قج ترػف مسا تػع شخحػو واإلهالػ عشػو فػي ىػحا الرتػال فبلدػج مػغ
مصالع الرتال كامبل قب الذخوع في كتال الخد عمى أسئمتو.

خامداع مغ أراد أف يخد عمى مػضػع في ىحا الرتػال فبلدػج أف يب ِّػيغ أريػو لذػأف لقيػ األسػئم
التػػي شخحػػت فيػػو سػػا لػػالخد أو القبػػػؿ أو ديػػاف عػػجـ االشػػبلع عمػػى السػضػػػع والجيػ
لحقيقتو.
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زسأ اد
مش اررة :لسػػا كػػاف حكسػػي زاده قخ بػػا مػػغ مجمػػو «پيسػػاف» ومػػغ نيجيػػا ،وكػػاف كتالػػو ىػػحا قخ بػػا مػػغ
أفرار تمظ السجم فإنيا شبعت كتالو مع َّ
مجم «پخمع».
مكتب پخمع ػ مصبع پيساف 6811ىػ.ش.
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داانا فيشا ِّ
وعممشا مغ أنفدشا 4 ...................................................................

ستَّ أسئم 61 ...............................................................................
أسخار أل

عاـ 66 ...........................................................................

السبحث األوؿ هللا 68 ........................................................................

األعػحار 68 .................................................................................
السبحث الثاني اإلمام 11 ....................................................................
السبحث الثالث ره ِّ
الج ريغ 81 ................................................................
السبحث الخالع الحكػم 11 ...................................................................
السبحث الخامذ القانػف 11 ..................................................................
السبحث الدادس الحجيث 19 .................................................................
الخشادؽ األساسي الثبلث ! 18 ..........................................................

ر
قر
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ثبلث عذخ سؤاال 19 ........................................................................
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