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 مقجمة التخجسة
 .. وكفى وسبلـ عمى عباده الحيغ اصصفى، وبعج الحسج
الػػحي « علررأ أر ررخ  زسررأ  اد »لػػػ «أسررخار ألررف عررام»أي « اسررخار ارردار سررال »ب ي ِّػػت  ك   يسث ِّػػ 

نرػ  الذػيخ    «پػخمع»مػغ مجمػ   61ـ( كسمحق في العجد 6411ىػ ؽ )6881شػاؿ 8في انتذخ 
القػخف العذػخ غ،  مشػح دػجايا الدػجاؿ الفرػخي الػحي كػاف دا ػخا   مػغ حمقػا  حمق   ، الرادرة في شيخاف

مػغ هيػ ، ديغ مػغ ي عخفػػف لػالسثق ِّفيغ الستشػػ ِّر غ  اإليخانيفي األوساط الجيشي  والدياسي  في السجتسع 
 اإلحيػا يبجأ مغ الجعػة إلى  متشػ ِّعا  مغ أقرى اليسيغ إلى أقرى الذساؿالحيغ كانػا يذكمػف شيفا  و 

إعادة الشطخ في العقا ػج واألعسػاؿ الجيشيػ ، الذػيعي  اإلصبلح أو والتججيج الجيشي، مخورا  لالجعػة إلى 
ػ ،  الذػػخ ع  ر مػػغ قيػػد االنفتػاح عمػػى ال ػخل والتحػخ  العقبلنيػػ  و لالػػجعػة إلػى العرػخن  و  نتيػا   واخاصَّ

الػحيغ  شيغوأتبػاعيع مػغ الستػجي ِّ عمسػا  الػجيغ في الجيػ  السقادمػ  مػغ الدػجاؿ  هسم  ، و والتقاليج الجيشي  
رػالح  لرػ  ع والالحػ  الشػاهالذخ ع  في السجتسع لاعتبارىػا  تحكيعالعػدة إلى اإلسبلـ و إلى  ف يجعػ 

 زماف ومكاف.
االتجػػاه  الرػػجدفػػي ىػػحا لرػػي نفيػػع ىػػحا الدػػياؽ الػػحي صػػجر فيػػو الر ت ي ِّػػب ال دػػج أف ندػػتحكخ و 

في مشح دجايا  حكسو )و  قاؿ لو أيزا  رضا خاف(  (6)البيمػي  «رضا شاه»السمظ  هقادالت خ بي الحي 
حيث قاـ لجسمػ  مػغ اإلصػبلحا  والت ييػخ فػي ذلػظ البمػج التقميػجي العقػد األولى مغ القخف العذخ غ 

التػي أعجػب « أتػاتػرؾ»يا  لأفرار وتػه   تأثَّخ فييات خ ب واسع  في الببلد عرخن  و تخافقت لحسم  
عػدتػو إليػخاف  أصجر فػرحكسو، السيسا فرخة ندع الحجال، لحلظ  في دجايا ز ارتو لتخكيا  ديا أثشا 

الحجػػال نػػدع حسمػػ   )واسػػتسخَّ شدعػػو مػػغ راوس الشدػا   ػػأمخ دالحجػال و ارتػػجا  شػػع سيمخسػػما  عامػػا  
رضػػا »، كسػػا أهبػػخ ـ(6416ونفيػػو عػػاـ  ـ إلػػى حػػيغ تشحيتػػو عػػغ الس مػػظ6481سػػشػا  مػػغ  1ىػػحه 
التقميػجي عػغ  قاـ لحسم  لشدع العسا ع وخمع المباس الػجيشيو الخهاؿ عمى لبذ القبعا  ال خبي ،  «شاه

مسػغ ليدػػا لأىػ   السشتدبيغ إلييػا ترفي و  إصبلح السؤسد  الجيشي  ، تحت شعاركثيخ مسغ يتد َّا لو
مسػػا رأف فيػػو نخػػخوف سػػعيا  مشػػو لتقمػػيز نفػػػذ رهػػاؿ الػػجيغ ويل ػػا  دورىػػع فػػي تػهيػػو ، واهتيػػادعمػػع 

                                                 

خيػػؿ السذػاة فػي العيػج القاهػاري، ثػع انقمػب عمػى نخػخ ممػػؾ القاهػار   ضػالصا  السػصببلعدػكخ ا و كاف في دجاي  أمخه  (6)
ـ 6416ـ، وبقي ممرا  حتى 6411واعتمى العخش دجعع مغ اإلنجميد وأعمغ نفدو ممرا  ويمبخاشػرا  ديمػ ا  عمى إيخاف عاـ 

ػبػا م -الحيغ احتمػا إيخاف أثشا  الحخل العالسي  الثاني -حيغ نفاه اإلنجميد والخوس  نخػخ  «دمحم رضػا شػاه»حمَّػو ادشػو ونرَّ
 .ـ6494ممػؾ إيخاف قب  قياـ الشطاـ الجسيػري اإلسبلمي عاـ 
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فػػتأ أدػػػال الحجاثػػ   كسػػا قػػاـ لسرػػادرة هسيػػع األوقػػاؼ اإلسػػبلمي  فػػي الػػببلد، وسػػعى إلػػىالسجتسػػع. 
عا  الفدػػػاد  فػػػي كػػػ  السجػػػاال  الدياسػػػي  والجامعيػػػ  والثقافيػػػ  واإلعبلميػػػ  ال خبيػػػ  عمػػػى إيػػػخاف مذػػػج ِّ

ر مغ قيػد الجيغ فػي  االتجػاه الػجيشي اإلسػبلمي، وقاـ لإحيػا  أمجػاد الفػخس القػجما  ويضػعاؼ والتحخ 
دشحػػػػ أو نخػػػخ سياسػػػاتو  «يمػػػػي الب دمحم رضػػػا شػػػاه»واصػػػ  ادشػػػو السمػػػظ  . وبعػػػج عدلػػػو ونفيػػػو،إيػػػخاف

ة الحخكػػ  العمسا يػػ  وقػػػ   ذاتيػػا لذػػي  مػػغ الحػػحر مخاعػػاة  لتشػػامي الذػػعػر الػػجيشي فػػي الػػببلد الت خ بيػػ 
 .الدياسي  الراعجة فييا-اإلسبلمي 

أي  «شريييرخ  »كتالػاف أحػجىسا ـ( 6411)عػاـ تقخ با   واحج   وفي ىحا الخزع ضيخ في وقت  
لحكسػي زاده،  (أسرخار ألرف عرام)أي  «اسخار ادار سال »ألحسج كدخوي، واآلخخ    والتذي ع(الذيع)

أمػػا األوؿ فشحػػى مشحػػى كبلىسػػا شػػغ ىجػمػػا  عشيفػػا  عمػػى العقا ػػج واألعسػػاؿ الجيشيػػ  الذػػيعي  الخا جػػ ، 
، وأمػا وفي أساس الػجيغ إلى حج الصعغ في أ س  أى  البيت أنفديعفي لعس عباراتو وص   متصخ ِّفا  
ا  أق  تصخَّفا  رغع أف ىجػمػو كػاف شػجيجا  راف الثاني ف العقا ػج واألفرػار والسسارسػا  مجسػ  عمػى وحػادَّ

 وخخافي   دخي    -عمى حج قػلو  - % مشيا!41الدا جة في عرخه لاسع الجيغ والتذي ع والتي رأف أف 
 األصيم  ال سيسا التػحيج.  الجيغ عومخال  لتعاليوليج األىػا  واألغخاض والدياسا  الساضي  و 

ت ي ِّػػب  وهػػػجاف ة فػػي ىػػدَّ ألسػػا  و  -عمػػى صػػ خ حجسػػو  –ىػػػحا  «أسررخار ألررف عررام»وقػػج أحػػجت ك 
عميو أوليسا ني   لمخد   الربارمسا حجف لاثشيغ مغ السجتيجيغ في إيخاف، حيغ صجوره األوساط الجيشي  

 «در نقررج اسررخار ارردار سررال رذررف اتسررتار »هللا دمحم الخالرػػي الػػحي رد عميػػو فػػي رسػػال  سػػساىا 
ا مفربل  في كتال كبيخ ندبيا  لاسع  والثاني ني  هللا الخسيشي الحي رد    .«رذف اتسخار»عميو ردَّ

ت ي ِّػػب أو خصػػػرة وتػػػشبع أىسيػػ   علررأ أر ررخ »مؤلفػػو  أفأمػػخ غ األوؿ  مػػغ  «أسررخار ألررف عررام»ك 
مهرج  قمسِّيرأ  الذػي حج  اإلسػبلـ في وقتو وىػ « قع»أحج أدخز عمسا  مجيش   ادغ  كاف «  زسأ  اد 

اسػتقب  واستزػاؼ نيػ  هللا الذػي  عبػج الرػخ ع الحػا خي حػيغ انتقػ  مػغ كػاف قػج الػحي  پايين شرهخ  
ىػػ. ؽ.،  6811أراؾ ليدتقخ في قع و ؤسذ فييا الحػػزة العمسيػ  )أي مخكػد الجراسػا  الجيشيػ ( عػاـ 

لصالقاني والج عالع الجيغ اإليخانػي السشاضػ  صيخا  آلي  هللا أدي الحدغ اي زادة( سحكوالج )أي كاف و 
فػي لمعمػـػ الجيشيػ   حياتػو شالبػا  دػجأ قػج نفدو «  زسأ  اد » كافد   الذييخ الديج محسػد الصالقاني.

ػػ  ولبػػاس العمسػػا  التقميػػجي، وكػػاف واعطػػا  ، جا  هي ِّػػ وقصػػع فػػي دراسػػتيا شػػػشا  قػػع  مػػغ و وكػػاف يمػػبذ العسَّ
يتحػؿ عغ ىحا لرشو دجأ شيئا  فذيئا   ي ومآتع نؿ البيت.عدا  الحديشالمجالذ مشادخ قخا  السخاثي في 

لػػجيغ سػػاس اؼ فػػي معاداتػػو ألويف لػػع يتصػػخَّ  وأفرػػاره لأحسػػج كدػػخوي  -عمػػى مػػا ي قػػاؿ-متػػأث ِّخا  االتجػػاه 
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وأخح يكتب السقاال  الشاقجة عغ نفدو لباس السذيخ  «  زسأ  اد »خمع وفي الشياي  مثمو،  والتذي ع
وبقػي وبػخع فيػو، لمعسػ  التجػاري )تخبيػ  الػجواهغ(  لعػجىا واتجػوت ي ِّب ػو ىػحا الػحي دػيغ أيػجيشا، ثع ألػ  ك  

 .(6)ـ6489سش  في شيخاف و الػفاة تعمى ذلظ حتى أدرك

تمػػظ األىسيػػ  أنػػو لػػع يقترػػخ فيػػو عمػػى نقػػج  «حكسػػي زاده»واألمػػخ الثػػاني الػػحي أعصػػى لرتػػال 
شمػب تذييج القبال واألضػخح  عمػى القبػػر وز اراتيػا و الذيعي  الدا جة، مث  والعقا ج لعس األعساؿ 

وبعػػػػس االعتقػػػػادا  الس اليػػػػ  فػػػػي أ سػػػػ  أىػػػػ  البيػػػػت عمػػػػييع الدػػػػبلـ، والذػػػػفا  مػػػػغ أىميػػػػا، الحػػػػػا   
 والخخافػا  الدػا جة لذػأنيع فػي السجتسػع، ونقػج مػضػػع االسػتخارة واالستذػفا  لالتخبػ  ومػا إلػى ذلػظ،

خِّهػتفػي الترػػر الذػيعي  «اإلمامػ » فرخةونقج  فػي نطػخه عػغ سػياقيا األصػمي البدػي  فػي  التػي أ خر
سػذ،اإلسبلـ واألىػع  ، ونقج لعػس أحكػاـ الفقػو الذػيعي ال سػيسا تمػظ الستعمقػ  لالصيػارة وبالدكػاة والخ 

واألخبار لجف الذيع  إلى درهػ  أنػو دعػا   مغ ك  ذلظ نقجه الرخ أ لمسػروت الحجيثي وكتب الخواي
ىػػحه األمػػػر دػػ  شػػخح عمػػى  «حكسػػي زاده»وتفرػػيبل ، أقػػػؿ لػػع يقترػػخ  هسمػػ   كمَّػػو لػػى نبػػح الحػػجيث إ

ت ي ِّبػو فػي قدػع هي ِّػتعخَّض أيزا   الحكػمػ  ق لإلػى مشاقذػ  مػضػػعا  سياسػي  واهتساعيػ  تتعم ػج مػغ ك 
تحكػيع الذػخ ع  لرػػرتيا واليػ  الفقيػو ويلػى  ، حيث انتقػج لذػجة الػجعػة إلػى القػانيغ الػضعي  والجول  و 
لػو! واقعػيَّ ال أسػاس  ا  معتبخا  القػؿ لربلحي  ىحه الذخ ع  اإلسبلمي  لر  زماف ومكاف شػعار الحالي  

ودعػا  !اتحػ  عمػى الػببلد والعبػادقػخا ة الف لسثال لرػرتيا الحالي  ىػ  ىحه الذخ ع  واعتبخ أف تصبيق
را  في رسالتو القػؿ لػأف  الصبيع ، واألخح لقانػف  العق  والعقبلني دجال  مغ ذلظ إلى  العقػ   رسػػؿ  مكخ ِّ
، عتبخىػا إصػبلحي ا التػي وسياسػاتو  «رضػاه شػاه»إعجالػو دجولػ  وحكػمػ  مبػجيا   ،هللا القخ ب لئلنداف

سػف السرالأ واألغخاض الذخري   التي ال م دػ ِّغ لياعمييا جسا  عمسا  الجيغ عشيا أماـ ى ودافع
 .في نطخه

رأ  فػػي  إذر  وأزعجيػػا األوسػػاط الجيشيػػ  أثػػار أف ىػػحا الر ت ي ِّػػب عمػػى صػػ خه قػػجفػػبل غػػخو أف نجػػج 
اإلمػامي الدػا ج الذػيعي ضػسغ إشػار السػحىب  العػػدة لمػجيغلرػ  مذػخوعيا الػجاعي إلػى  ا  ي  كتالو تحػج  
االتجػاه الت خ بػي ومشاىزػ  ، ورفػس فػي الجولػ  والسجتسػعوالفقػو وهػل تحكػيع الذػخ ع  و  ،في الببلد
 الحكع السمري سا خا  فيو. الحي كاف 

                                                 

ىػا  هخ اف«  »رسػػؿ هعفخ ػاف»السػؤرخ اإليخانػي السعاصػخ لسعخف  تفاصي  أكثخ عغ حياتػو وأفرػاره يسكػغ مخاهعػ  كتػال  (6)
، 8شيػػػػخاف، ط نذػػػػخ لدياسػػػي  فػػػػي إيػػػخاف(، ا )أي التيػػػارا  والسشطسػػػػا  الجيشيػػػػ « سياسػػػى ايػػػػخاف-ىاف مػػػػحىبى وسػػػازماف
 .819- 811و ،19إلى  11و ،88إلى  81الرفحا  ـ، 1119/ىػ ش6881
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ت ي ِّػػب وباخترػػار فػػإف  عمػػى صػػ خه حفػػ  لػػالرثيخ مػػغ السػضػػػعا  الحداسػػ ، « حكسػػي زاده»ك 
أف  والسمفػػتومػػا تجػػاوزه الػػدمغ،  فييػػا ال ػػث والدػػسيغ والرػػالأ ومػا يقبػػ  الشقػػاش ،كثيػػخة   وشػخح أفرػػارا  
األوسػػاط فػػي  رد  و  وأخػػحيػػداؿ مػضػػع نقػػاش وهػػجؿ  ال، و ة الحقػػا  نثػػاره السدػػتسخ  تػػخؾ  شخحػػوكثيػػخا  مسػػا 
! حتىلذك  خاص، وفي أوساط الذيع  لذك  عاـ إيخاف الجيشي  في و الثقافي    اليـػ

 
 لجشة التخجسة

 1431/ جسادى اتولى/21
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 عام ألف أسخار
 ليعدعػة أ س  الجيغ الحالييغ في إيخاف والخصبا  والر تَّال والجسعيَّا  السؤ َّجة 

  زاده حكسي أكبخ عمي لقمع
ره قمػػع  ػػخ  ىػػحا الرتػػال الػػحي حػػخَّ )ىجخ ػػ  شسدػػي ، السػافػػق لدػػش   6811عػػاـ «  زسررأ  اد »ن ذِّ

قػػػج حرػػػمشا عمػػػى ندػػػخ  قجيسػػػ  مشػػػو دػاسػػػص  أحػػػج القػػػخا  و  .«پرررخ م»ميبلديػػػ ( فػػػي مجمػػػ   1943
ال تػػداؿ اليػػـػ مصخوحػػ  الشاشػػصيغ. ونطػػخا  إلػػى أف كثيػػخا  مػػغ السباحػػث التػػي ورد  فػػي ىػػحه الخسػػال  

لمبحث والشقاش الشطخ يغ في مجتسعشا، و سكشيا أف تفيج السيتس ِّيغ ديحه السػضػػعا ، قخرنػا أف نعيػج 
 نذخىا.
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 جرتسهي
كمشا يعمع، أف ما قالو مذايخشا وزعساانا الجيشيػف وما كتبػه حتى اآلف، ذىبػا لػو إلػى القاضػي 

ألحج أف يشاقذيع أو يخالفيع فيو إذر كانػا مشفخديغ وحجىع في دياف حقا ق وحجىع، لسعشى أنو لع ي ت أ 
الػػجيغ، أمػػا اآلخػػخوف فإمػػا أنيػػع لػػع يتست عػػػا لػػالجخأة الرافيػػ  لشقػػج كبلميػػع وشػػخح أفرػػار مخالفػػ ، أو لػػع 
ػػج  شػػخز  م صَّمػػع  ومذػػفق  أراد أف  ػػش ي ع مػػغ فعػػ  ذلػػظ. وحتػػى عشػػجما و هِّ ػػبلع كػػاؼ يسك ِّ يكػنػػػا عمػػى اش ِّ
شػػف مػغ خشػق صػػتو لذػتَّى الصػخؽ، فػي حػيغ  يقػؿ شيئا ، كاف قادة السؤسد  الجيشيػ  يدػكتػنو و تسكَّ
بػػا  ، دػ  لخحَّ ئش ِّيغ إلى صحَّ  ك  ِّ ما عشػجىع، لسػا خػافػا مػغ مخػال   ليػع أو مشػافذ  أنيع لػ كانػا م صرس 

غ الرتػب وحػجه، دوف أف لو، ألف البص  لػ انفخد في حمب  الشداؿ وحػجه لقػخوف متساديػ ، وكتػب مبليػي
يتحجاه أحج  أو يشاقذو، لسػا أدرؾ الشػاس حقيقػ  لصػلتػو، ألف لصػلتػو لػغ تطيػخ لمعيػاف إال إذا واهيػو 

قو عميو.  مشافذ لو فأثبت البص  ت م بو وتفػ 
يشا  »% مسا سسيتسػه 41إذا كاف األمخ كحلظ، فإنشا ندعع أف  ، «دِّ يشا  حقيقيا  د  ضػبلؿ  ، ليذ دِّ

عػا ه أمػاـ الخرػع، فػإف أدػخع ونحغ مدتعج   عانا ىحا، وكسا قمشا ما لع يصخح اإلندػاف ادَّ وف إلثبا  م جَّ
القزػػاة لػػػغ يدػػػتصيع أف يرػػجر حكسػػػا  عػػػادال  لذػػػأف دعػػػاه، فسػػػا لالػػػظ عشػػجما يكػػػػف القاضػػػي عامػػػ  

 الشاس؟
ئش ِّػيغ فعػبل  إلػى صػح  مقػػالترع، فتعػالػا نشيػي ىػحا الحػػار فػي  كتػال »لحا نقػػؿ  إف كشػتع م صرس 

ر سػػػا  ديششػػػا« واحػػػج وعمػػػى مػػػغ لجيػػػو  ىػػػحا األمػػػخرػػػع تقػلػػػػف نحػػػغ نسمػػػظ . ولعم  ونجعػػػ  عامػػػ  الشػػػاس ح 
ضػع أمػاـ السحكع الػحي و   . لرغ يشب ي أف نعمع أف ذلظ الدج  ادَّعا ه ثبت يخخج و ترمَّع و أف  اعتخاض

ػػػأفرػػار عامػػػ  الشػػػاس والػػػحي تعيذػػػػف فػػػي حِّ  دػػػخ س   شػػػي  أف يسشػػػعأي ولػػػع يعػػػج لإمكػػػاف اليػػػـػ اه قػػػج ك 
ويف لػع يكػغ  ،كاف لجيكع دليػ  ومشصػق فبيػا ونعسػت فإال الجلي  والسشصق. فإ اعتخاضا  السعتخضيغ
الدػػكػ  أو الترفيػػخ أو اتيػػاـ السخػػالفيغ لرػػع لفدػػاد العقيػػجة واعتبػػارىع مجػػخَّد لػػجيكع ذلػػظ فػػاعمسػا أف 

ػػػ ،نجدػػيغ أف تجيبػػػا ويمػػػا أف  شرع مػػغ الرػػسػد أمػػػاـ سػػي  عػاشػػػ  الشػػاس ومذػػاعخىع، فإمػػػالػػغ يسك ِّ
 تدتقيمػا.

  زسأ  اد 
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َللمَشا من أنفدشاو  داؤنا فيشا  عي
ال يسكػػغ لذػػخز أو هساعػػ  أف يشجحػػػا و حققػػػا أىػػجافيع إال إذا كػػاف الصخ ػػق الػػحي يدػػمرػنو 
واضػػحا  واليػػجؼ الػػحي يدػػعػف إليػػو محػػجدا ، أمػػا الػػحيغ يزػػعػف القػػػانيغ، مػػغ هيػػ ، ثػػع يقػلػػػف مػػغ 

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

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 كت ال الرح  يحس مػف الجول  هخ خة ك  الشقا ز والعم  التي يججونيا في الذػعب، 
 لمذعب ذاتو حتى ال يشدع  مشيع فيػشعكذ ذلػظ سػمبا  عمػى مبيعػا  صػحفيع!و تحاشػف تػهيو الشقج 

ىػحا مػع أف الجولػ  ليدػػت سػػف الذػعب ذاتػو، فػػإذا أراد الذػعب شػيئا  فػبل يسكػػغ لمجولػ  أف تسشعػو مػػغ 
أراد أف يشػػدع الجمبػػال )الذػػادور( مػػغ راوس الشدػػا  واسػػتخجـ كػػ  قػتػػو  «رضػػا شػػاه»ذلػػظ، فالسمػػظ 

ه  ونفػذه ليحا ال خض فم فريػ  يسكػغ لمجولػ  الحاليػ  أف  ع يشجأ في تحقيق ذلظ ألف الذػعب لػع ي ػخدر
 تق  أماـ إرادة الجساىيخ، خاص  إذا كانت إرادة لئلصبلح. 

ي الخشػة في الجوا خ الحكػمي ؛ لرششا نخف أنيع ىع أنفدػيع عشػجما  يذتري عام  الشاس مغ تفذ ِّ
السعشػػي فسػػو يدػػارعػف إلػى إفيامػػو لػػالتمسيأ أنيػػع يػحىبػف إلػػى دا ػػخة مػا فػػإنيع قبػػ  أف يفػػتأ السػضػ  

 ذتري الرثيخوف مغ هي  السػػضفيغ لعسميػع، لرػشيع إذا رأوا ر ػيذ و  مدتعجوف لسكافأتو عمى أتعالو!
د فػػػػي مصػػػػالبتيع لحدػػػػغ أدا  عسميػػػػع يعتبخونػػػػو شخرػػػػا  سػػػػي ِّئا  ومؤذيػػػػا   دا ػػػػخة  يخاقػػػػب مػضفيػػػػو و تذػػػػجَّ

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

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  

أييا اإليخانيػف، إف مذاكمشا لػغ  في إسا ة الربلـ سػا  كاف ذلظ لحق أو ل يخ حق.إذا كانت لارع  
ما دمشا ىكحا ولع ن يخ ما لأنفدشا، لغ يرمأ أمخنػا وسػيبقى حالشػا  تحميا السجامبل  وتسييع األمػر.

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

 في االنتخالا  في محم ِّو أـ لع يكغ في محمو؟ «رضا شاه»ى  كاف تجخ     (8)

أـ أف الدػػبب  «رضػػا شػػاه»ىػػ  الدػػبب فػػي قم ػػ  التقػػػف والتػػجي غ فػػي السجتسػػع اليػػـػ ىػػػ   (1)
 شي  نخخ؟

 -فػي الحػخل العالسيػ  األولػى  –الحمفػا  « رضػا شػاه»ـ ى  كػاف مػغ األفزػ  أف يقػاو   (1)
 و حاربيع؟ أـ كاف مغ األفز  أف يتخؾ مقاومتيع؟ 

إذا وضػػعشا حدػػشاتو إلػػى هانػػب سػػيئاتو وأردنػػا أف نعصػػي حكسػػا  كميػػا  فػػأي حكػػع نرػػجره   (1)
ر ع  إيخاف؟« رضا شاه»لذأف   ك س مِّظ  ح 
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 أسخار ألف عام
وقادتشػػا وراسػػاانا يتَّخػػحوف مػػغ الػػجيغ نلػػ   ووسػػيم   لتحقيػػق أغخاضػػيع الدياسػػي  مشػػح ألػػ  عػػاـ 

يغ خمػػي   مػػغ أمػػػر كثيػػخة  لرػػ    مشيػػا  ػػالحيع الذخرػػي ، ولػػحلظ مػػا وصػػ  إليشػػا اليػػـػ لاسػػع الػػج ِّ وم ر 
يغ الحقيقػػي إال االسػػع. لقػػج زاؿ التػحيػػج والتقػػػف المػػحاف يذػػكبلف هػػػىخ  مرػػجره، ولػػيذ ليػػا مػػغ الػػج ِّ

يغ الػحي ىػػ إرشػاد وىجايػ   الجيغ وحقيقتو، وح   محميسػا عبػادة األشػخاص وتمفيػق األكاذيػب. إف الػج ِّ
يغ األصػي   مغ هللا، أصبأ اليـػ عقبػ  ترػج  عػغ سػبي  هللا وعا قػا  أمػاـ الحيػاة، وقػج أدَّف ضػياع الػج ِّ

ب  الباشم .   وفقجاف شخ ق هللا الحقيقي إلى نذأة ك  ىحه الصخؽ الستذع ِّ
غ اإلسبلـ  مغ فػتأ نرػ  العػالع خػبلؿ نرػ  قػخف مػغ دجايػ  انصبلقتػو، لرشػو اتجػو كي  تسكَّ 

خبلؿ الثبلث  عذخ قخنا  التالي  نحػ االنحصاط واالختبلؼ والشداعا  حتى وصػ  حالػو إلػى مػا نحػغ 
؟  عميو اليـػ

ػ مَّسػا كػاف شػعب  مػغ الذػعػل أكثػخ تسد  ، أنو ك  ػرا  لساذا نخف، عشجما نشطخ إلى دوؿ العالع اليـػ
يغ فقػج حقيقتػو وأصػبأ حانػتػا  يشتفػع  يغ كاف أكثخ تخم فا  في الحياة؟ أليذ الدبب في ذلػظ أف الػج ِّ لالج ِّ

 مشو الدعسا  الجيشيػف ووسيم   لخجاع العػاـ؟.
يغ فمػػيذ أمامشػػا مػػغ مشجوحػػ  سػػػف أف ند ػػ  عشػػو أكاذيػػب  ـ خجمػػ   صػػادق   لمػػج ِّ إذا أردنػػا أف نقػػج ِّ

زأ الصخ ق، ويال فإف ما نقـػ لػو مػغ دعػػة العقبلنيػ  وخاليػ  مػغ الحقيقػ  وغبار األل  عاـ كي يتَّ 
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 يمتػـد لسثػ  ىػحا الػجيغ 

فإف ذلظ ناهع  عغ هيميع، كسا سشخف أف هيميػع ىػحا  ػئظ الحيغ وقعػا في السريجة(لرجؽ )مث  أول
 ىػ أوؿ مرا بيع.

عقػػػليع دػػ  إحداسػػيع عمػػى حقػا  إنػػو لسػػغ الرػػعب هػػجا  إيقػػاا مثػػ  ىػؤال  الشػػاس الػػحيغ غص ػػت 
الػػحيغ يغ سػػتا خ سػػسيك  مػػغ العػػادة والتقميػػج، كسػػا أنػػو مػػغ الرػػعب الػقػػػؼ أمػػاـ مثػػ  أولئػػظ السدػػتبج ِّ 

 .العس ؟ وكي  الح ؟ولرغ ما  ا .ميسا كاف ص يخ  نقج  و إلييع أي يرعب عمى الػاحج أف يػه ِّ 
ق لسبليػػيغ الشػػاس وبأنػػاس يشتسػػػف إلػػى عرػػػر عجيػػجة فسػػا أحدػػغ أف ندػػعى إف القزػػي  تتعم ػػ

أمػػا اآلخػػخوف  .ديػػا عػػغ هيػػ  أيػػجييع وأرهميػػعلتحصػػيع تمػػظ األغػػبلؿ والقيػػػد الثقيمػػ  التػػي كبػػ  الشػػاس 
 التػيالحػاؿ  هالحيغ أوصػمػا الشػاس خػبلؿ ألػ  عػاـ دػاسػص  كػ  تمػظ الجعايػ  التػي امتمرػىػا إلػى ىػح
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ألف عسميػػع كػػاف مػػشيع، اليػػـػ فإنشػػا ندػػتصيع أف نتقػػجـ مئػػ  ضػػع  مقادػػ  كػػ  واحػػج مػػغ األلػػ   انخاىػػ
ييػػجؼ إلػػى خػػجاع العػػػاـ والخ اسػػ  عمػػييع، أمػػا نحػػغ فمػػيذ لشػػا مػػغ ىػػجؼ وغايػػ  سػػػف اإلشػػفاؽ عمػػى 

 لسدعانا. ج  لحلظ فا مؤ     ،لشاس واتباع الحق والحقيقا
مت إليو لعج هيػد وألحات كثيخة حػؿ مػضػعا  ىام  ما تػصَّ خبلص  أقـػ اليـػ لكتال   احل
، ونمػ  مػغ القػخ ا  شػعبشا فػي إيػخافوالسرػا ب التػي يعػاني مشيػا  لمسذػكبل األسػبال الخ يدػي   تذك ِّ 
دشطػػخة الباحػػث عػػغ الحقيقػػ  والخاغػػب لالػصػػػؿ إلييػػا، ويذا كػػاف لػػجف  ا  أف يقػػخاوا ىػػحا الرتػػالاألعػػد  

ليو، أما إذا وهج كبلمشا مقشعا  فميدػع  فػي نذػخه لكػ  إ في تشبييشاد فبل يتخد   قمشاهأحجىع انتقاد عمى ما 
 شخ ق  مشاسب .
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 الس حث اتول: هللا
نحػػغ واقعػػػف فيسػػا ىػػػ أسػػػأ مػػغ  العسمػػي   يقػػػؿ ديششػػا اليػػـػ إف هللا واحػػج، ولرػػغ عمػػى السدػػتػف 

ػو  عشػا أعسالػو وقجراتػو عمػى األ سػ ووزَّ  فقػ  االسػع . فقػج أعصيشػا لَِّّ الذخؾ!    الرػالحيغ مػغ ذرار يػع ك 
و ػشيس فس ػأحجا  يشتػ نخف  الالحا  اإلليي   الربلـ لحق   شخز  إذا أسا   يأخح مشيا لسقجار شيختو!

سػػا  األدل مػػع هللا فػػي أشػػعاره ومػػع ذلػػظ ال زلشػػا نعتبػػخه فيمدػػػفا  قػػج أ« عسػػخ الخي ػػاـ»ىػػػ  لسشعػو. فيػػا
م شا يو  ،كبيخا   الذػخؾ عمع إلى أيغ وصمت كتبو، أما إذا قاؿ أحػجىع إف عبػادة القبػال واألضػخح  ىػي ك 
 !فرخ مدسـػصاحب   إنو فاسج العقيجة و عشو قالػا ،الػثشي  ذاتيا التي حاربيا اإلسبلـو 

إنَّهرا أحر ا الدرراراتي سرشجاع وأعساهرا »  التػي قػاؿ السجمدػي عشيػا «الربيػخةالد ارة الجامعػ  »في 
رم  »  تقػخاوف ، (6)«مهرداع وأفررحها لفاراع وأغلاهرا ميشرىع وأعشارا شر ناع  َ َغرَجَأ كيزم َوَمرن   ... َمرن  َأَراَد هَّ

م   َقَرَج م َتَهجَّ َ  تيمم  ...كيزم م  َيخ  م  َفَتَ  هَّم َوبيزم لم  هللا... كيزم م  يمَشدِّي َاي ثَ هللام كيزم إذا ف .(1) «..ال .من الدساء ال 
  !الجنيا شخؾعمى وهو لع يكغ ىحا شخكا  فمغ يػهج 

خلررهللا هللا »الػػحي ىػػػ أحػػج الرتػػب األربعػػ  السعتسػػجة فػػي الحػػجيث  « الرػػافي»ونقػػخأ فػػي كتػػال 
وقػج أ ضػي  أشػخاص نخػخوف إلػى أولئػظ الثبلثػ   (8)«دمحم وعمػي وفاشسػ ... الجنيا وفهِّض أمخاا إلى

فيسا لعج كسا نعمع، حتى وص  الحاؿ اليػـػ إلػى أنػو لػع تعػج ىشػاؾ مجيشػ  وال قخ ػ  إال وفييػا معبػج أو 
  ]أي األضخح  . لؤلصشاـ. أكثخ

عبادة أصشاـ. فأقػؿ إذف عخ فػا لشا عبادة األصشاـ في البجايػ  كػي نشيػي لليذ ىحا   قج تقػلػف 
امم  إيلَّ لييمَقخِّيبمهَنرررا إيَلرررى هَّي ﴿ قػػػاش. يقػػػػؿ القػػػخنف  ىػػحا الش ليَيررراَء َمرررا َني  مرررجم ررر ي َأو  وني رررن  دم يَن اتََّخرررحموا مي َوالَّرررحي
َفى  . 8 ]الدمخ ﴾... مل 

عميػػو ىػػحه اآليػػ  ونيػػا  عجيػػجة أخػػخف ىػػػ أف الذػػخؾ عبػػارة عػػغ )شمػػب األعسػػاؿ  إف مػػا تػػجؿ  
ػػ ،ع(. إذا قبمػػتع ديػػحا السعشػػى فبيػػا ونعسػػتاإللييػػ  مػػغ غيػػخ هللا لخذػػػع وتزػػخ   شػػػا لشػػا مػا وبي ِّ ويال فتفزَّ

                                                 

 .(44/611)لحار األنػار،  (6)

 .1/44، الصػسي، «تيحيب األحكاـ»، و1/161، الرجوؽ، «مغ ال يحزخه الفقيو» (1)
ػػخ  الثَّػػانِّي )ع( 6/116« )الرػػافي»يذػػيخ إلػػى روايػػ  الر م يرشِّػػي  فػػي  (8) ف  عر شرػػج  أ دِّػػي ه  شرػػت  عِّ ػػش اف  ق ػػاؿ   ك  ػػجِّ درػػغِّ سِّ سَّ ػػغر م ح  ( لدػػشجه ع 

يع  ِّ ف ق اؿ    تِّبلؼ  الذ ِّ خ  رت  اخر ػخ ِّدا  دِّػ حر »ف أ هر ال ى ل ػعر ي ػد ؿر م ت ف  ت ع  ! إِّفَّ َّللاَّ  ت ب ار ؾ  و  سَّج  ػ   ي ا م ح  س  ف اشِّ مِّي ػا  و  ػجا  و ع  سَّ م ػق  م ح  يَّتِّػوِّ ث ػعَّ خ  انِّ ج 
ا  م يري  عر ع  خ ف ش اع ت ي  ا و أ هر مرق ي  ى عر خ  ج  ي  ي ا ِّ ف أ شر يع  األ شر سِّ م ق  ه  ىرخ  ث عَّ خ  مف س ر ث ػا أ لر   د  َض أمممهَرَاا إيَلي هي  .«... الخبخ َوَفهَّ
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وعذػخ غ عامػا . أنػتع  معشى الذخؾ كي نفيػع مػا ىػػ ذلػظ الذػخؾ والػثشيػ  التػي حاربيػا اإلسػبلـ ثبلثػ   
مػا الػحي هػخف حتػى أىسمػتع التػجقيق فػي  ،سقػف في لعس السدا   إلى أقرى حجقػف وتتعَّ جق ِّ الحيغ ت  

رع لمذػػخؾ، ولرػػش   ػضػػػع اليػػاـ؟! إف تدػػعيغ لالسئػػ  مػػغ القػػخنف وتػػار   اإلسػػبلـ محاربػػ   مثػػ  ىػػحا الس
ال فػي الػجنيا وال  ،وبجال  مغ ذلظ ش متع الشاس لأمػر ليذ فييػا أدنػى فا ػجة ليػع واحجة   ة  نديتع ذلظ مخَّ 
 في اآلخخة.

و ػجافعػف عشػو  شي الزحظ عشجما أهج أف ىؤال  الشاس يشدبػف أنفدػيع لئلسػبلـ حقا  إنو ليعتخ 
عػػى كػػع مػػغ ىػػحا التػحيػػج؟ إذا ادَّ ة. إف األسػػاس والػػخكغ األوؿ لئلسػػبلـ ىػػػ التػحيػػج فسػػا ىػػػ حط  لذػػجَّ 

ألنػو يػخف أف كػ  مػا فػي الػهػػد  ،التػحيج كاف أقػخل إلػى الحقيقػ  مػشرع لكثيػخ محس   مادي   شخز  
ـ  تَّ م   خا  في احب ضخ أ عامبل  ومؤث ِّ أما أنتع فقج هعمتع ك  حجخ وخذب قبخ وص ،واحج   ثادت   بع لشطا
 !ا الػهػدحى

ال يعمػع ال يػب، و قػػؿ إنػو لذػخ مثػ  سػا خ الشػاس  يقػؿ القخنف في أكثخ مغ مػضػع إف الشبػيَّ 
ليكم ليَشف دأ ﴿إال أنو ي ػحى إليو و قػؿ   ياع َول  قمل  ل َأم  غ يرع لدتع مدتعج  ولرش    688]األعخاؼ  ﴾َضخًّا َنف 

 حفيج اإلماـ.  «داوود»حتى لمديج أف تقبمػا لسث  ىحا 
أف يعيػج  بيغ( ضػخ خا  ولرشػو لػع يصمػب مػغ الشبػي ِّ السقػخَّ  كػاف ادػغ أـ مكتػـػ )مػغ أصػحال الشبػي ِّ 

ضػخ خا  ولرشػو لػع يمجػأ إلػى  قػاـ لسثػ  ىػحا العسػ . وكػاف عقيػ  أخػػ اإلمػاـ عمػي    إليو لرػخه وال الشبػي  
دتمبيػػ  مثػػ  ىػػحه الحاهػػ  ألخيػػو. أمػػا أنػػتع  يقػػع عمػػي   ولػػع ،ق لػػو نػػحرا  كػػي يذػػفيو مػػغ عسيػػوأخيػػو و عم ِّػػ
ف تخبػ  اإلمػاـ تذػفي )ىػي شػفا  مػغ كػ  دا  وأمػاف مػغ كػ  لػبل (. إف كشػتع تسدحػػف فػإف إفتقػلػف 

وف في كبلمكػع فمسػاذا أنػتع هالدػػف، قػمػػا ديغ هللا وأرواح الشاس ال تقب  السداح فييا، ويف كشتع هاد  
ف شػػفا  إ  والرػػيجليا  وهامعػػا  الصػػب ومعامػػ  األدو ػػ . فػػإف قمػػتع وادعػػػا إلػػى إغػػبلؽ السدتذػػفيا

، ألدػتع تسمرػػف ىػحا اإليسػاف والعقيػجة، فاسػتخجمػىا لمذػفا  سػي    فالحػ    ،ب إيسانا  وعقيػجة  التخب  يتصمَّ 
ىػػحه العقيػػجة قشاعػػ   لرػػحَّ  ف لػػجييع قػف وسػػتترػَّ مػػغ كػػ  دا  وعشػػجما يػػخف الشػػاس ذلػػظ مػػشرع سيرػػج ِّ 

 البذخ مغ دخاثغ ىحه األمخاض ومغ نفقا  عبلهيا الباىط . ز  وبالتالي سيتخمَّ واإليساف 
ذاتػػو عػػجة أحاديػػث مخو ػػ  عػػغ  «الرػػافي»تقػلػػػف ال يجػػػز دشػػا  قبػػخ أي شػػخز، ففػػي كتػػال 

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

عميػو ومػػخور الػػدمغ مدػػاو ا  لدػػصأ األرض، وىػػحا مػػا تفيػجه روايػػا  أخػػخف أيزػػا  تػػجؿ عمػػى أف قبػػػر 
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وي فػػػي  عميػػػا  قػػػاؿ   أفكتػػػب عػػػجة الشبػػي والرػػػحال  كانػػػت مدػػػتػ   ومدػػػاو   لدػػػصأ األرض. كسػػػا ر 
َيثمَك َعَلى َما َكيَ » رهلم هَّي َأك  َثرالع   َثشيأ َعَلي  ي َرسم َت م َول تيس  ر  رخيفاع إيل َسرهَّ رخاع ممذ  رَت  ل َترَخى َق    .(6)« إيل َطَسد 

ريػػػ  سػػػسحتع ألنفدػػػكع لإنذػػػا  كػػػ  ىػػػحه األضػػػخح  ففشقػػػػؿ إذف إذا كانػػػت لػػػجيكع مثػػػ  ىػػػحه التعػػػاليع 
 السختفع  والقبال والعتبا ؟ 

را  يقػلػػػػػف إف عطسػػػػا  الػػػػجيغ ليدػػػػػا  مػػػػغ الجشػػػػجي السجيػػػػػؿ أو مػػػػغ الذػػػػاعخ أقػػػػ َّ أىس ي ػػػػ   وق ػػػػجر
ػػ ،الفخدوسػػي   والرػػالحيغ؟ فمسػػاذا يجػػػز دشػػا  قبػػخ لمجشػػجي السجيػػػؿ أو لمذػػعخا  وال يجػػػز ذلػػظ لؤل س 

أمػا أنػتع فمػجيكع كػ  ىػحا الشيػي فريػ   ،فميفعػ  الشػاس مػا يذػااوف  ،جيغ لآلخػخ غفأقػؿ إنرع لدتع مقم ِّ 
الد ػػػارة »سػف شط ِّ ػوتػػػ «لػػػال الحػػػػا  »ػف القبػػػخ الحتػػػخاـ غيػػػخ العبػػػادة، فػػػأنتع تدػػػس  ؟ ثػػػع إف اتتخصَّػن ػػػو  

ػفريػ  ت   ،كسا أنرع تدػججوف عمػى تػخال القبػخ ،لو السميئ  لالعبارا  الذخكي  «الجامع  الربيخة ػف ي  ب ِّ ذ 
 ب الجشجي السجيػؿ؟!رر عسمرع ىحا لاحتخاـ ن  

فيػ  هللا  ،فإنو يحىب في البجايػ  إلػى حاهبػولجف حاكع مجيش   حاه    ذخز  إذا كاف لِّ   تقػلػف 
 العمي  أق  مغ حاكع؟ 

يدػتصيع أف يػجد خ  روف أف هللا مثػ  السمػظ الػحي الحيث تترػػَّ  ،إف خصأكع ىشا لالزب   أقػؿ
ال الحي ال يسشعو مغ ضػخل أو أنو مث  شي  الرتَّ  ،أمػر مسمرتو وحجه د  يحتاج إلى وزرا  وأعػاف

قجميػػو لذػػجة إال تػػجخ  وتػسػػ  شػػخز نخػػخ ليذػػفع لػػو و صمػػب التخفيػػ  مػػغ أحػج تبلمحتػػو فمقػػا  عمػػى 
م ػَّ  ػف  س  ي ق ػؿ  الطالِّ  ع سَّا ى هللا  ال  ع  عقالو، ت   بِّيخ  ا  ع   ا .ك 

أ سمث  مغ يعخض الق ،يقػؿ ديششا اليـػ إف العجؿ ىػ األص  الثاني مغ أصػؿ الجيغ، ولرششا
واألعسػػاؿ الصفػليػػ ، حيػػػث  (البعيػػجة عػػغ العػػػجؿ)األفعػػاؿ الطالسػػػ   لِّػػػمَّوِّ ا  مي ػػػس  ندػػبشا ع   ،و بيػػع الذػػعيخ

رناه إليا  ال يعصي األهخ القمي  عمى العس  الربيخ و عصي الثػال اليا   عمى العس  الزئي ، وصػَّ 
وي خ إرادتو و بػج ِّ رناه إليا  ي ي ِّ وصػَّ  ،يعصي عمى العس  د  عمى االدعا  ليا كػ  حػيغ. ففػي الرػافي ر 

خَ »حيأ لالدشج الر ييينَ  ]أي قياـ القا ع  إينَّ هللَا َتَياَلى َكاَن َوقََّت َاَحا اتم  ر    ىػػ  91]أي سػش   فيأ الدَّ
اَ ررةي َسررَشة   رريَن َومي َبيي َخ م إيَلررى َأر  ضي َفررَ خَّ َزررىم هللاي َعَلررى َأا ررلي اتر  َِ ررَتجَّ  َدرري نم اش  ررا قمتيررَل الحم ن َشارمم    َفَلسَّ َفَحررجَّ

تممم الَحررجي  ررَجَناَفررَ َعع  ش  ررَج َعليررَك َوق ترراع عي َيررل  َلرر م َكي  َخ م هللام َوَلررم  َيج  ررت خي َفررَ خَّ تمم  قيَشرراَل الدِّي وفػػي  .(1)«..يَث َوَكَذررف 
وي أف اإلمػػاـ هعفػػخ الرػػادؽ عػػيغ ادشػػو إسػػساعي  إمامػػا  مػػغ لعػػجه فبػػخز  مػػغ  مػضػػع نخػػخ أيزػػا  ر 

                                                 

 .(68 /94) ،، السجمدي«لحار األنػار» (6)
، «الرافي» (1)  .(6/818)، الر م يرشِّي 
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ـ   ػئ  عػغ عشػو إلػى اإلمامػ    إسساعي  أعساؿ غيػخ مخضػي  فشقػ  اإلمػا أخيػو مػسػى دػغ هعفػخ ولسػا س 
عي إذا كاف هللا ىكحا فإف كػ  شػخز يدػتصيع أف يػجَّ  !فأ إسساعيل ليرلَّ ي غجا   سبب ىحا الت ييخ قاؿ

 !األلػىي 
 ،ىحا اإللو يعصي عمى مغ شارؾ في مخاسع العدا  الحدػيشي أو زار الحدػيغ ثػػال ألػ  شػييج

شييج!! حقا  لػ كاف هللا يعصػي الثػػال كػحلظ، فسػا  وفي رواي  أل  أل  (6)وفي رواي  مئ  أل  شييج
وأتعبػا أنفديع  ،في نطاـ ىحا اإللو    سيمإلى أي حج   األمػر أتعذ شيجا  دجر وأحج الحيغ لع يجركػا 

عذػػػشا حياتشػػػا ديشػػػا  نأكػػػ  فومػػػا أسػػػعجنا نحػػػغ الػػػحيغ عخفشػػػا ىػػػحا اإللػػػو  ،حيع ال اليػػػ ارو ألالتزػػػحي  لػػػ
مخحػػى ليػػحه األلعػػال  !واحػػجة فششػػاؿ أهػػخ ألػػ  شػػييج مػػغ شػػيجا  دػػجر ونذػػخل ونشػػاـ ثػػع نقػػـػ دد ػػارة

الدػػحخ   البارعػػ  التػػي سػػبقتع فييػػا أكبػػخ السذػػعػذيغ فػػي الػػجنيا ألنيػػع ي مقػػػف أعػػيغ الشػػاس أمػػا أنػػتع 
 فت مقػف أعيشيع وعقػليع.

الحي يشب ي تػضيحو في ىحا السقاـ مػضػع االستخارة واإلخبػار عػغ ال يػب  السهضهل اآلخخ
 يرغ أصبحا يذكبلف مريب   كبيخة  لجيشا.المح  

   ى  صحيأ أف االستخارة تخشجنا إلى حقيق  الػاقع أـ ال؟والدؤال اه
إف قمػػتع أهػػ ، كػػحدتع، ألنػػو إذا كػػاف لػػجيشا شخ ػػق  مػػع هللا نعػػخؼ مػػغ خبللػػو متػػى يجػػب شػػخا  

مياهستػو، لزاع  ما ومتى يجػب ديعيػا ومتػى يشب ػي أف نيػاهع العػجو  ومتػى يشب ػي أف نسدػظ عػغ 
السػػتصعشا دػػحلظ أف ندػػػد العػػالع اقترػػاديا  وسياسػػيا ، مػػثبل  دػػجال  مػػغ أف يخػػػض مػسػػػليشي )حػػامي 

يػجرؾ أف اليد سػ  سػتحيق لػو فػي نيايػ  األمػخ إال لعػج تقػجيع كػ   اإلسبلـ!( الحخل عػجة سػشػا ، وال
ػػبح  ديػػجه و ت شػػاوؿ القػػخنف و رػػ  تمػػظ الخدػػا خ فػػي األرواح والسستمرػػا ، كػػاف لإمكانػػو أف يسدػػظ الد 

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 يقػـػ 

ع فيجتػػشبػف خػػض الحػخل العمسا  لاالستخارة قب  الحخل، فيكتذفػا دػاسػص  تمرػع االسػتخارة ىػد ستي
 ليجش ِّبػا أنفديع ذلظ العار الحي لحق لإيخاف؟ 

خ الػاقع، فمساذا تخػجعػف الشػاس إذف؟! لسػاذا تتبلعبػػف لاسػع  أما إف قمتع إف االستخارة ال ت طريِّ

                                                 

برجِّ ( 1/11) «التيحيب»روف الذي  أدػ هعفخ الصػسي في  (6) ق ج  ق اؿ  ق مرت  أل دِّي ع  د  درغِّ ف خر او  ػيرغ   هللاِّ ع غر د  د  ا لِّس غر ز ار  الرح  م 
خ  مِّغ  الثَّػ الِّ  (ع) ير َن الثََّهابي َنَهابم »  ق اؿ   ؟فِّي ك   ِّ ش  رَل م مي َهَجاءي َغج  ث لي شم يج  مي اَ ةي َأل في َشهي  !.«مي
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 هللا وبأنفذ الشاس وبأمػاليع؟! 
وا شمػػب يػػجى ر  ػػخ ِّ عر فتػػاة  ف ي ق  ػػب ي  جِّ ا الدػػشيع، وبعػػج التباحػػث فػػي كثيػػخا  مػػا يحرػػ  أف أىػػ  شػػال   ت عر

األمخ يمجؤوف إلى االستخارة )مذاورة هللا في السػضػع!!( فتأتي االستخارة دشتيج  سمبي ، فيبقى ك   
مغ الفتاة والذال عازبيغ إلػى أهػ  غيػخ م دػسَّى، إلػى أف يػتسكَّغ الذػال مػغ أف يجػج عخوسػا  أخػخف 

تشاسػػب مػػع مقجرتػػو الساليػػ  ومػػع مدػػتػف معيذػػتو، أو نجػػج رهػػبل  قػػج هسػػع مػػاال  ورأف مشػػدال  ي تشاسػػبو!
ػػخ ـ صػػاحب  ـ  مػػغ شػػخا  السشػػدؿ السشاسػػب و  حر ػػخ  فيدػػتخيخ قبػػ  أف يذػػتخ و فتػػأتي االسػػتخارة سػػيئ  ، ف ي حر

 السشدؿ مغ الحرػؿ عمى الساؿ الحي يحتاهو.
يعمػػػع هللا كػػػع ىػػػي الخدػػػا خ الباىطػػػ  التػػػي تػػػشجع عػػػغ ىػػػحه االسػػػتخارة، وىػػػع يتدػػػتَّخوف عمييػػػا 

 ذصارتيع الخاص .ل
أمػػا اإلخبػػار عػػغ ال يػػب وأمثالػػو، فػػإذا كػػاف يػػتع  مػػغ شخ ػػق الػػجيغ، فػػبل أحػػج أقػػخل إلػػى هللا مػػغ 
األنبيا ، وكم شا يعمع أف نبيَّ اإلسبلـ )ص( اعتبخ نفدو، في أكثخ مغ مػضع مػغ القػخنف، لعيػجا  عػغ 

بيعػ  فمػيذ ىشػاؾ فػي األرض ىحا العمػع. ويذا كػاف اإلخبػار لال يػب يػتع عػغ شخ ػق العمػع وقػانػف الص
بييغ تقجما  في ىحا العمع، ونحغ نخف أنيع لع يج عػا مث  ىحا االد عا .  أكثخ مغ األور 

لرششا ستزخل صفحا  عغ ك  ما ذكخناه ونقػؿ  ليذ ىشاؾ دلي   أفز  مغ الػقػع، فإذا كشتع 
أحػجا  يستمػػظ مثػ  ذلػػظ، تعمسػػف ال يػب أو تستمرػػػف أيَّ قػجرة خارهػػ  عػغ قػػانػف الصبيعػ ، أو تعخفػػػف 

ع ػا العمسا  الحيغ يشرخوف ذلظ واعقجوا مجمدا  وأضيخوا أماميع ىػحه القػجرا ، ونحػغ سػشقـػ  فتعالػا وادر
لػػإعبلف ذلػػظ فػػي كػػ  مكػػاف، كػػي يعػػخؼ الػػحيغ يعتبػػخوف إيػػخاف واليشػػج ميػػج  الخخافػػا  أف ىػػحه الػػببلد 

 مكاف رهاؿ هللا!
 دوختشج را زبانرو  كخدنج يخم   نمػختشج حق اسخار را كو ىخ تقػلػف 

 أي  ك َّ م غر عمَّسػه أسخار الحق ختسػا عمى فسو وخاشػا لدانو )عغ البػح ديا(
ػػحَّج واألم ي ػػيغ، فػػإذا  فػػأقػؿ  أي  أسػػخار  ىػػحه التػػي ال يحػػق  لرػػع البػػػح ديػػا إال إلػػى األشػػخاص الد 

كانػت سػخا  فػبل يشب ػي البػػح إذا  حزػخ أشػخاص أذكيػا  مفتذػػف عػغ األمػػر ترػبأ أسػخارا  لمحػق؟!
ديػػا ألي شػػػخز ويف لػػع ترػػػغ كػػػحلظ فتعػػالػا وأضيػػػخوا قػػجرترع عمييػػػا ولػػػػ مػػخة واحػػػجة فػػي مثػػػ  ذلػػػظ 

 السجمذ!
  يدػػػعى اإلندػػػاف لصبيعتػػػو لمػصػػػػؿ إلػػػى ىجفػػػو لػػػأقخل شخ ػػػق  زرررم اليقرررل أو نتيجرررة ال رررشم
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ه   ج  ة إلى أف يجػجه وأقرػخه. ىحا اإلنداف لسَّا نطخ إلى ىحا العالع دجأ يبحث عغ مػهِّ ، وكاف يسي  لذج 
فػػي ىػػحا العػػالع السػػادي، فرػػار الشػػاس فػػي ذلػػظ فػػخ قيغ  فخ ػػق  اتَّجػػو نحػػػ الساديػػ ، وفخ ػػق ذىػػب إلػػى 
عبادة األصشاـ، مع فارؽ أف الفخ ق األوؿ سمظ الصخ ق الرحيأ لرشو أخصأ في الشتيج ، أما الفخ ق 

ها  األنبيا  وأرشجوا الشاس نحػ اليجؼ األصمي  الثاني فقج سمظ مشح البجاي  الصخ ق الخصأ، إلى أف
الرحيأ، ولرغ لع تسس مجة إال وحغَّ الشاس إلى وثشي تيع 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 

  األنبيػػػا ، لػػػحلظ نقػػػػؿ  إلػػػو األنبيػػػا  ليػػػع، واألنبيػػػا  أنفدػػػيع لشػػػا، كػػػي ال ندػػػتصيع أف نتشر ػػػخ لػػػجعػا
ندتصيع أف نزع نافػحة حػػؿ قبػػرىع ونسدػظ ديػحه الشػافػح ونشطػخ مػغ خبلليػا إلػييع، فػإف لػع ندػتصع 

 أف نر  إلييع، استصعشا أف ندتحزخىع في أذىانشا.
شي  حدب رغبتو، فإنػو ال لرغ يشب ي أف نعمع أنو إذا كاف لاستصاع  اإلنداف أف يرشع ك  

ة أف تحق ِّقػػا حاهػاترع مػغ خػبلؿ نػحر الذػسػع  شرع اإللو حدب رغبتو، أنتع تخغبػف لذػج  ي ار ص  يسمظ خِّ
خ اؼ وبشا  القبال واألضخح ، لرغ هللا خمق العالع عمى نطاـ ثادت وكام  وال يسكغ ت ييخ نطاـ  والخِّ

 الرػف لسث  ىحه األعساؿ الربياني .
قػؿ إفَّ ك َّ مغ يجَّعي أنو يقـػ لعس  مػغ أعسػاؿ هللا )أي يقػـػ لػأي عسػ  خػارج لحا الدج مغ ال

عغ قجرة البذخ( فيػ كاذل وأسػأ مغ محتاؿ وقاشع شخ ػق و جػب إعجامػو أمػاـ أعػيغ الشػاس كػي ال 
ػػب أو الػصػػػؿ لمجػػاه والسقػػاـ، فػػإف لػػع  يجػػخا لعػػج ذلػػظ أحػػج عمػػى أف يتَّخػػح مػػغ اسػػع هللا وسػػيم   لمترد 

ا فعػػػ  ذلػػػظ، فعمػػػى أيَّػػػ  حػػػاؿ يجػػػب عمػػػى الجسيػػػػر الػػػػاعي والخشػػػيج أف ي حق ِّػػػخ مثػػػ  ىػػػؤال  تدػػػتصيعػ 
يعيػػخىع أي اىتسػػاـ، ويف لػػع يفعػػ  عامػػ  الشػػاس ذلػػظ فدػػيحكع عمػػييع لاإلعػػجاـ لحكػػع  األشػػخاص وال

 الصبيع  الحي ىػ حكع هللا أيزا ، وسيفشػف عاهبل  أـ نهبل .

 حار:راتع
ػػخ  كمسا ش خح كبلـ  حػؿ تخؾ  ع  الخخافػا ِّ وع د  م ػػبِّيِّ خِّب ػا فػي ق  ج  الحيغ أ شر خخاف   مغ الخخافا ، ي جِّ

عمييع التخمي عشيا والحيغ ال يسمرػف ػ في الػقت ذاتػو ػ أي إهالػ  صػحيح  لذػأنيا، يجػجوف أنفدػيع 
مزػػصخ غ لمػػجخػؿ مػػغ أدػػػال أخػػخف، لػػحا يشب ػػي عميشػػا أف نػضػػحيا أيزػػا  كػػي ال نػاهػػو مثػػ  ىػػحه 

 ا  عشج ك  خصػة نخصػىا في ىحا السػضػع االعتخاض
يقػلػػف لشػػا  مػغ األفزػػ  لرػػع أف تيت سػػا لسعيذػػ  الشػاس ورزقيػػع، دػػجال  مػغ تزػػييع الػقػػت  -6
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 ديحه القزايا.
]و قػلػػػػف  شػػػخح ىػػػحه القزػػػايا يػقػػػع الفخقػػػ  واالخػػػتبلؼ دػػػيغ الشػػػاس ولػػػيذ فػػػي ىػػػحا أي  -1

.  مرمح  اليـػ
 خة ]عمى مبجأ خال  ت عخؼ .]و قػلػف  كبلمكع ىحا ىجفو الذي -8
 ]و قػلػف  كبلمكع ىحا تحخ س ويثارة مجفػع  مغ األهانب. -1
 ]و قػلػف  كي  لع يفيع ك  ىؤال  العمسا  وكبار الذيػخ ىحا األمخ وفيستسػه أنتع فق ؟ -1
و قػلػػػف  لشفػػخض أنشػػا نمشَّػػا هػػجال  أف ىػػحه السسارسػػا  خصػػأ وتخمَّيشػػا عشيػػا فسػػا ىػػػ البػػجي   -1

 ؟عشيا
لػ أردنا أف نشاقر ك  ىحه الشقاط واحجة  واحجة  لصاؿ دشا الربلـ، لرغ هسيع ىحه االعتخاضػا  
ليا هػػال واحػج نرتفػي لػو  إذا كػاف الصخ ػق الػحي يدػمرو عػػاـ الشػاس خصػأ ػ كسػا يقػػؿ كتادشػا ىػحا ػ 

ليا، ويذا كاف فسغ السحقَّق أنو ال يجػز سمػؾ الصخ ق الخاشئ، فر  الشقاشا  لذأنو زا جة ال حاه  
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.
يقػلػف  إف عق  البذخ نػاقز، دػجلي  أنشػا نػخف أف أتبػاع هسيػع األديػاف والشحػ  السختمفػ   -9

حرخ لعجدىا، يدعسػف أنيػع  الحاضخ، والتي الالتي وهج  في ىحا العالع في الساضي و 
 إنَّسا استجل ػا عمى عقيجتيع ونحمتيع لالعق ! ىحا مع أف الػاقع أف الحقيق  واحجة ال أكثخ.

ونقػػػؿ فػػي اإلهالػػ   مػػغ أيػػغ لرػػع أف دليػػ  أ تربػػاع كػػ  ديػػغ ونحمػػ  ىػػػ العقػػ  فعػػبل  ولػػيذ حكػػع 
ف اسػػع مػػبلؾ، ي  ي ِّػػخ  ىػػحا مػػغ حقيقتػػو شػػيئا ؟ لقػػج العػػادة والتقميػػج؟؟ وىػػ  إذا أشمػػق أحػػجىع عمػػى شػػيصا

عػػخفتع هللا ديػػحا العقػػ  وبشيػػتع أسػػذ حيػػاترع اعتسػػادا  عمػػى ىػػحا العقػػ ، فػػإذا كػػاف العقػػ  ناقرػػا  كسػػا 
، عػػػغ ديػػػشرع وحيػػػاترع! لسػػػاذا تجتثػػػػف الذػػػجخة مػػػغ أساسػػػيا، فػػػي سػػػبي   تقػلػػػػف فتخم ػػػػ نيا يػػػا ، إِّذ فر

 ي عشو؟السحافط  عمى غرغ واحج وعجـ التخم ِّ 
الػاقػػع أف الػػحيغ يقػلػػػف إف العقػػ  نػػاقز، ال يعتقػػجوف دػػحلظ حقيقػػ   فػػي قمػػػبيع، إال أنيػػع لسػػا 
أرادوا سػؽ  الشاس نحػ الجي  ورأوا العق  حا بل  ديشيع وبيغ ذلظ، وهجوا أنفديع مزصخ غ لسث  ىحا 

الجسعػػي( )أي إلػػى كػػ  كػػحل دػػجَّ مػػغ التدػػميع لمعقػػ  الرمػػي )العقػػ   القػػػؿ لػػأف العقػػ  نػػاقز وأنػػو ال
يفتخونو(، ىػحا فػي حػيغ أف العقػ  ىػػ رسػػؿ هللا القخ ػب مػغ البذػػخ، وىػػ كػالعيغ لالشدػب  لئلندػاف، 
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نعػع، قػج يحتػاج العقػ  أحيانػا  إلػى اإلرشػاد ػ  وال يجػز لئلنداف أف يخصػ خصػة دوف أمخ مغ العق .
 .مثمو مث  العيغ ػ ولرششا ال ندت شي أدجا  عغ العق  وحكسو

وبعبػػارة أخػػخف، السدػػأل   مثػػ  قػػػانيغ الخ اضػػيا  التػػي نحتػػاج إلػػى معم ِّػػع الكتذػػافيا، ولرششػػا ال 
، لجػػػاز أف يقػػػػؿ  نقبػػ  كػػػبلـ ىػػحا السعمػػػع ودرسػػو إال إذا تصػػػادق مػػػع العقػػ ، ولػػػػ لػػع يكػػػغ لمعقػػ  دور 

 السعمع  إف أحج قػانيغ الخ اضيا  يحكع أف تعصػني نر  أمػالرع كي تربأ حبلال ؟!
ظَّ أف فرػػخ اإلندػػاف أضػػع   مػػغ أف يحػػي  لأفعػػاؿ هللا، ولرػػغ فعػػ  هللا غيػػخ شخ ػػق هللا، ال شػػ

ففع  هللا خاص  لا، وال عبلق  لشا لو، أما شخ ق هللا فيػ ألهمشػا و جػب عميشػا أف نػخاه أمامشػا ال أف 
د كػ  مػا يمق شػنػو لشػا و  ن سس أعيششا ونتَّبع ما يقػلو أشخاص نخخوف إتباعا  أعسػى )عمػى مبػجأ ال نػخد 

 كبلـ لمجاى  مع العالع؟!(.
وأمػػا لذػػأف نقػػز العقػػ  فػػيسكغ القػػػؿ  إنيػػع ي مربِّدػػػف أحيانػػا  أشػػيا  أخػػخف غيػػخ العقػػ  لبػػاس  

العق  و صمقػف عمييا اسع العق ، فإذا تأم مشاىا دجق   استصعشا أف نرتذ  حقيقتيا، وكسا سشخف، إنيػع 
يغ والحذ  أيزا .  يفعمػف الذي  ذاتو لالج ِّ

« الػػػىع»و« التقميػػج»و« العػػادة»ىػػحه األمػػػر ]التػػي يمبدػػػنيا أحيانػػا  لبػػاس العقػػ   عبػػارة عػػغ 
ود  األفعػػاؿ عمييػػا. وأىسيػػا ىػػػ و  ]أي ات ِّبػػاع السشػػافع والسرػػالأ الذخرػػي  ،« الشفعيػػ »و ، «العػػادة»ر د 

 .« العق»فرثيخ مغ عقا جنا ىحه يعتسج في لقا و ودوامو عمى العادة، و دسػف ذلظ زورا  
تشاسػػب عكدػػي، فالعػػادة ترػػػف أقػػػف لػػجف محػػجودي الفيػػع ولػػجف  «العقػػ »و «العػػادة»إف دػػيغ 

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

ولقػج شػاىج  مثػ   وتدػيصخ عمػى الحػػاس وتترػخَّؼ فييػا؛« الػػىع»مع « العادة»نا  تتَّحج أحيا
ة مخَّا  في ك  يـػ وعمى مجف أكثخ مػغ عذػخ سػشػا ! إلػى أف أدرؾ صػاحب العسػ   ىحا األمخ عجَّ

« رضػا شػاه»لع  كثيخا  مغ القخا  سسعػا أنو في الدمغ الدػادق عمػى عيػج السمػظ  خصأه وتخمَّى عشو.
ىشاؾ في مجيش  مذيج صخػرا  )متػسص  الحجػع( تػأتي لمد ػارة ]أي ز ػارة مخقػج اإلمػاـ الخضػا ،  كانت

وكػػاف ىشػػاؾ أشػػخاص يقػلػػػف إنشػػا رأيشػػا ذلػػظ لػػأـ أعيششػػا، فػػي حػػيغ أنيػػع كػػانػا يػػأتػف دتمػػظ الرػػخػر 
ع  أعػػيغ األعػػجا ! إف  لأيػػجييع أمػػاـ أعػػيغ الشػػاس و زػػعػنيا حػػػؿ الزػػخ أ ومػػع ذلػػظ يرػػيحػف  لِّػػت عر
الرخػر تأتي لد ارة اإلماـ!! وعمى حػج قػػؿ أحػج األصػجقا ، فػي فتػخة الجكتاتػر ػ ، خافػت الرػخػر 
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رمزػػاف ىػػحه ذاتيػػا كػػانػا يقػلػػػف إف  64فػػي ليمػػ   مػػغ سػػجغ السختػػار ولػػع تعػػج تػػأتي إلػػى الد ػػارة!!
شخرػػيغ الترػػقا دبعزػػيسا، فػػإذا تدػػا ؿ الشػػاس عػػغ الػػجلي  الػػحي يثبػػت ذلػػظ قػػاؿ لعزػػيع إنيػػع رأوا 

فػإذا كػاف األمػخ كػحلظ أمكػشرع أف تػجركػا الدػبب  ذلظ لعيشيع أو قالػا سسعشا ذلظ مػغ أنػاس مػػثقيغ!
 الحقيقي لخوايتيع ك  تمظ السعجدا  التي يجَّعػف حجوثيا عشج القبخ. 

يقػلػػػف تػهػػج مثػػ  ىػػحه الخخافػػا  فػػي هسيػػع أنحػػا  الػػجنيا دوف أف تحػػجت أي ضػػخر، فسػػا  -8
دِّف  عا  م  الشاس مشا. الفا جة مغ أف ن حر

ونقػػػؿ فػػي اإلهالػػ   لػػػ صػػأ ىػػحا اإلشػػكاؿ لرػػاف متجيػػا  قبػػ  أي أحػػج نخػػخ إلػػى نبػػي  اإلسػػبلـ 
كػاف  السعػارؾ والػجما  ألهػ  محاربػ  الػثشيػ  وعبػادة األصػشاـ.و  نفدو الػحي خػاض كػ  تمػظ الحػخول

نػا يعتبخونيا عخل الجد خة العخبي  قج وضعػا عجة أخذال وحجارة لاسع أصشاـ داخ  الرعب  ولع يكػ 
عامػػا  مػػغ وقتػػو الثسػػيغ  18إليػػا  دػػ  وسػػا   وشػػفعا  ليػػع عشػػج هللا، فػػأي داع  كػػاف أف يرػػػخؼ الشبػػي 

لسحارب  ذلظ؟ لقج فع  ذلظ ألنو كاف يعمع أف انتباه اإلنداف واىتسامػو لذػي  يسثػ  قػػ ة ثسيشػ  وىام ػ  
ر في حياة اإلنداف، فإذ ـ والتصػ  ا اتجو اإلندػاف لعقمػو وفرػخه وقمبػو نحػػ تعتسج عمييا ك  أشكاؿ التقج 

هب  تبلشى الجب  ويذا اتجو نحػ لحخ  انفمق البحخ، في  مغ ضخر وخدارة أكبخ عمى اإلنداف مغ 
؟ لسػاذا أصػبأ  ػس ِّ نخمػ   أو قبػخ  خ ؼ مث  ىحه القػ ة العطيس  لػجف اإلندػاف عمػى صػشع أو مجد  أف ت رر

لػحي يػشقز اليشػج عػغ انجمتػخا؟؟ أو مػا الػحي تسمرػو مػا ا الذخؽ اليـػ خاضعا  لم خل وتحت تدػم صو؟
الدػػبب ىػػػ أف اإلندػػاف  فشمشػػجا أكثػػخ مػػغ إيػػخاف؟ لسػػاذا وضػػع فشمشػػجا ىػػػ ذاؾ ووضػػع إيػػخاف ىػػػ ىػػحا؟

ىشػػاؾ متَّجػػو  ]فػػي فرػػخه وقمبػػو واىتسامػػو  نحػػػ العسػػ  والدػػعي، واإلندػػاف لػػجيشا مت جػػو فػػي فرػػخه وقمبػػو 
 واىتسامو نحػ الخخافا !

 فا  وبيغ العس  والدعي؟!ما التشاقس ديغ الخخا لعمرع تقػلػف 
ػػمَّع لػػو، أف كػػ  قػػػة حخكيػػ  تتجػػو لقػػػة نحػػػ هيػػ  معيشػػ  )مثػػ  مػػا  الشيػػخ(  أقػػػؿ  إنػػو قػػانػف م د 

َمرا َجَيرَل ﴿تبتعج دشفذ السقجار مغ القػة عغ الجي  السعاكد ، إلى أف تشقصع تساما  عغ تمظ الجي . 
في ي  هللام  َ ي ني فيأ َجه   . 1  ]األحدال ﴾ليَخجمل  مين  َقل 

 و جب أف نػضأ ىحا السػضػع لعجة أمثم .
ػبِّ ش   ت عػغ مرػا ب ]أىػ  البيػت  وز ػارتيع ونحػػ ذلػػظ فػي إيػخاف مبليػيغ الرتػب التػي تتحػجَّ  تر ع 

يجيػػػج القػػػخا ة ال يكػػػاد مػػػغ األمػػػػر، حتػػػى أنػػػظ لػػػػ ذىبػػػت إلػػػى أي قخ ػػػ  لػهػػػج  ذلػػػظ الفػػػبلح الػػػحي 
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يستمظ فػؽ رؼ مغ رفػؼ مشدلو كتالا  أو أكثخ مشيا، ولرػغ فػي ىػحا البمػج الدراعػي ذاتػو لػػ  ،والرتال 
 !بع كتال عغ الدراع  لسا تجاوز عجد مذتخ و عجد أصالع اليجش  

 !الب ػػخاؽ أثػػخ  لحػػافخفػػي مشاميػػا أو خصػػخ عمػػى لاليػػا أنػػو يػهػػج فػػػؽ قسػػ  هبػػ   إذا رأ  امػػخأة  و 
لد ػارة ذلػظ عػغ لكػخة أدييػا ت لػهػج  السجيشػ  قػج ىبَّػ ، ا رسػؿ هللا إلى الدسا الجال  التي عخج عميي]

دفاعػػا  عشػػظ وحفاضػػا   ور لػػو، ولرػػغ لػػػ صػػسج مجسػعػػ  مػػغ الجشػػػد فػػي وهػػو العػػجو  حنػػحر الشػػو  السكػػاف
ـ  فإف أقرى مػا  ،عمى حياتظ حتى نالػا الذيادة ػجَّ ػ الليػع مػغ تقػجيخ إقامػ  مجمػذ تػأديغ ليػع،  ي ق   غر مِّ

 !!الجفاعمدؤولي وزارة   ِّ ب  قِّ  غر هساىيخ الشاس د  مِّ   ِّ ب  قِّ 
ثػػػف كثيػػخا  مػػا رأيػػتع أشخاصػػا  ي دػػمػف ثيػػاديع الستَّدػػخ  لاألنيػػار و خمػػػف فييػػا الشفايػػا  أو يمػ ِّ 

ػػ ، وقػج تطش ػػ عػػجيسػ التخبيػػ  واألخػبلؽ، ولرػػغ األمػػخ لػيذ كػػحلظ، دػػ   ػف أنيػػع أشػخاص  األمػاكغ العام 
رػػػغ تػػػخبيتيع ترػػػب فػػػي مجػػػاؿ  نخػػػخ، إذ نبلحػػػ  أف ىػػػؤال  أنفدػػػيع ال ل ،تخبيػػػ  كاممػػػ  ومعطسيػػػع ذو 

ػه أيزا .يسد   ، و سشعػف اآلخخ غ أف يسد   ػف السا  إذا كاف أق  مغ ك خ 
سػف البخاعع لالعرا حص ِّ كثيخا  ما رأيتع أشخاصا  يجوسػف لأقجاميع عمى األرض ذا  الدرع أو ي  

ػػا    صػػػالح  لدراعػػ  األشػػػجار يػػتع القزػػػا  عمييػػا ديػػػحه ألهػػ  التدػػػمي  والمعػػب )وكػػػع مػػغ دػػػخاعع وف د 
السبػاالة، ولرػغ  ػروف أف مغ يفعمػػف ذلػظ ىػع أشػخاص  غيػخ مشزػبصيغ وعػجيسالرػرة(، وقج تترػَّ 
وهػػػىيع و  ألف ىػػؤال  أنفدػػيع عشػػجما يشتيػػػف مػػغ ز ػػارة قبػػخ، يعػػػدوف إلػػى الػػػرا  ،األمػػخ لػػيذ كػػحلظ

ػػ  نحػػػ القبػػخ كػػي ال يػػجيخوا ضيػػػرىع إل ي  ا األدل معػػو! وىػػع أنفدػػيع إذا رأو كدػػخة خبػػد ئػ يػػو فيدػػيم تَّجِّ
 يشتقرػا مغ حخم  دخك  هللا! دخ  كي العمى األرض رفعػىا وربسا أكمػىا حتى ولػ كانت متَّ 

؟؟ الدبب واضأ، لقج تع تػهيييع إلى احتخاـ القبػػر وتقػجيخ كدػخة الخبػد، ىحا االختبلؼ لساذا
 سػضػع )السحافط  عمى األرض السدروع (.ولرغ لع ي ق  ر ليع أي شي  لذأف ذلظ ال

ف قػػػؿ مػػغ يقػػػؿ  إفػي كػػ  مكػػاف فػػي الػػجنيا، فيػحه يساثػػ   مشتذػػخةأمػا قػػػليع إف ىػػحه الخخافػػا  
 إذف عمى حالو. و  كر ترخ  ش  السخض مشتذخ في هسيع الجنيا، فمر 

شػعب مػغ الذػعػل زاد  لػجفسا ازداد انتذػاره كم   ي  أيزا ، وىػ مخض معشػِّ  إف الخخافا  مخض  
تخكيا، مقارن   دقػف ذلظ فانطخوا إلى وضع دمج مث  إيخاف رج ِّ يذا كشتع ال ت  و تخم فو في مياديغ الحياة، 

 خوسيا.مقارن   داليالاف، أو اليشج مقارن   لأو الريغ 
ألنشػػا نبلحػػ  أف األشػػخاص  مػػغ القيػػػد األخبلقيػػ ،ر التحػػخ  مػػغ الخخافػػا  أفزػػ    يقػلػػػف  -4
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 اتيع ويحدانيع أكثخ أيزا .رػف مبخَّ تفييغ يكػنػف عادة مدتقيسيغ أكثخ مغ اآلخخ غ و الخخا
شا شخ قيغ ال ثالث ليسا  إما أف نرػف خخافييغ أو نرػف أف أمام  كبلمكع مغ  فأقػؿ  كأني أفيع

م قػػي! مصمقػػي العشػػاف متحػػخر غ مػػغ كػػ  قيػػج أف ال  األوؿىػػحا فػػي حػػيغ أف ىشػػاؾ شخ قػػاف نخػػخاف   خ 
 .باعػػا  لمحقيقػػ تر أ  ، دػػ  نرػػػف مػػغ كػػ  قيػػج أخبلقػػيفػػي الػقػػت ذاتػػو ال نرػػػف متحػػخر غ و خافييغ نرػػػف خػػ

حلظ ىػ الصخ ق الحي سار عميػو السدػمسػف فػي صػجر اإلسػبلـ، حيػث كػانػا أشيػارا  الحي لشسػذج الو 
 ،والصخ ػػق اآلخػػخ أف نرػػػف خػػخافييغ .لػػع يكػػغ لػػجييع أيػػ  خخافػػا فػػي الػقػػت ذاتػػو ، و أخبلقيػػا   ممتػػدميغ

كسػػا  !، وىػػحا ىػػػ الصخ ػػق الػػحي ندػػمرو اليػػـػأيزػػا  أخبلقػػي    غ مػػغ كػػ  قيػػج ر ومصمقػػي العشػػاف متحػػخ ِّ 
أيػػا  مػػشيع وهػػجتيع هسيعػػا   لػػجيشا، فمػػػ حػاور    يػػعاليػػـػ سػػمػؾ اإلداري والتػػاهخ والراسػب وأخبلق نذػاىج
واخػتبلس السػاؿ وهج  أنيع يكدبػف الساؿ عػغ شخ ػق الخيانػ  واالحترػار في الػقت ذاتو شيغ، و متجي ِّ 

]أ سػػ  أىػػ  مػػآتع العػػدا  و عمػػى إقامػػ  مجػػالذ  ،لعيشػػو ه،يرػػخفػف ىػػحا السػػاؿ الػػحي اختمدػػػ  ثػػعالعػػاـ، 
أمػاليع  مػف يع في البجاي  يحم ِّ شا  وهجت  أكثخ تجي   ػا، ولػ كان]األ س  وذرار يع  وعمى ز ارا  قبػرالبيت  

 لظ يقػمػف لالد ارة!!ثع لعج ذ ،مغ يج إلى يج اعغ شخ ق تجاولي التي اختمدػىا
قػف ك  ما ي قاؿ ليع، ال فخؽ في ذلظ دػيغ كاف ىشاؾ زمغ،  ج ِّ مدػغ   رهػ  معطع الشاس فيو ي ر 

ف الشػاس مػغ كتػال يكػغ لػج علػإذر األربعػ  عذػخ عامػا ، يافعػ  لػع تتجػاوز فتػاة و الدبعيغ عامػا   تجاوز
قػالػا  مػا  !أسػػد     المػبغ  ذا قي  ليػعإ، لحلظ كانػا «السمشَّ »وال عالع سػف « جشء الييهن »سػف كتال 

ػػ ،مػػغ شػػي  مدػػتبعج فػػي هشػػب قػػجرة هللا كبلمػػو لجسمػػ  عخبيػػ  )يرػػبأ الرػػبلـ  القا ػػ      إذا أردؼخاصَّ
)  .مذاديا  لشز حجيث 

في أفرار     قػ    ة  ولرغ اليـػ حجثت ىدَّ  .في ذلظ الدمغ كاف مغ الدي  الحفاا عمى الخخافا  
ػػ ػػ  الشػػاس، ونتيجػػ   لػػحلظ عام  كػف لقػػػة لعقيػػجتيع كسػػا كػػانػا مػػغ قبػػ ، وفػػي الػقػػت لػػع يعػػج الشػػاس متسد 

فػي العقيػجة  اليػدَّة هغ الخصػأ، وىػحمػيع مػغ تسييػد الرػػال ش  سك ِّ ذاتو لع يربأ فرخىع قػ ا  إلى دره  ت  
األمػػػر التػػي ليػػع فييػػا مشػػافع ومرػػالأ ماديػػ ، أمػػا ىػػحه  وىػػيحتسػػا  فػػي نقصػػ  الزػػع  لػػجييع   خ ثَّػػأ

لقيت وتػاصػمت، وزاد عمييػا فقج ي  د  ت صي عمييا، نتتعارض مع مرالحيع اآل نيا الفؤلالخخافا  
 األخبلؽ.و  ر مغ القيػدالتحخ  

رػخؼ ومػا ومبػخاتيع فػخغع أنيػا كثيػخة، لرػغ سػشخف أيػغ ت  ويحدػانيع  أعسػاؿ خيػخ الخػخافييغأما  
 ىي نتيجتيا.
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 الس حث الثانأ: اإلمامة
لػػجيشا اإلمامػػ  مػػغ الشاحيػػ  العسميػػ  تحطػػى  ة، لرػغاليػػـػ أف اإلمامػػ  تػػأتي لعػػج الشبػػػَّ شػػا ديش   خ  عتبِّػي  
شػػفى شػػفى أعسػػى أو  (6)ا  ندػػسع نحػػغ وال أنػػتع أدػػجا  أف نبي ػػلػػع ة، ألنشػػا لكثيػػخ مػػغ الشبػػػَّ  أعمػػى لأىسيػػ 

إلػػى ىػػحه األعسػػاؿ ونحػىػػا مثػػ   ندػػب مخ زػػا  ولػػع ن ػػخ  أحػػجا  نػػحر نػػحرا  لاسػػع نبػػي، لرششػػا ندػػسع كثيػػخا  
 ]أي في قبخىسا  .اإلماـ ذر   إلماـ أو ا

يعا﴿..يقػؿ  ورأيشا الشبيَّ  أ َضخًّا َول َنف  دي ليكم ليَشف  جهران اررخ » لرػشيع يقػلػػف   14]يػػنذ  ..﴾ل َأم 
 فإف عمي ا  ىػ الحي أفشاه! أي  لػ ف شِّي  العال ع  ،  «رشج على فشاش مى فشا شهد

قَّػػق والبػػجييي أف اإلمػاـ ميسػػا عػػبل شػػأنو  ، فسػػا الػػحي هػػخف  يبقػىمػغ الس ح  أدنػػى رتبػػ   مػػغ الشبػي 
  فػي فزػا   األ سػ  والدػادا  وال عقج وك  ىحه الرتب ت ؤلَّ ك  ىحه السجالذ ت   نذاىج شاحتى أصبح

 لمسحاىب األخخف ؟ ]الشبي؟ ى  ىشاؾ سبب لحلظ سػف المجاج والسشافد   نخف مثميا لحق  
ما العسػ  إنيػا إرادة  تومخ س ذو نػبا ، فإذا ارتفعت حخارتو قالت مسخض كاف لجيَّ نا نفدي أ

غ حالو قالت !هللا  ىحا مغ دخك  األ س  األشيار!   ويذا تحد 
يعتبػخوف مػػا فيػع الشػاس، عامَّػ  لعػج ذلػظ إلػى أف ىػحا األمػخ ىػػ نسػ  التفريػخ لػجف  ثػع انتبيػت  

ومػا يرػيبيع مػغ خيػخ مػغ األ سػ ، أمػا الشبػي فيػػ خػػارج   ،يرػيبيع مػغ حػػادت سػيئ  قزػا   مػغ هللا
 عغ الحدال تساما !

 أعمع أنرع ستقػلػف ىحا الشس  مغ التفريخ خاص لالعػاـ وال عبلق  لمعمسا  لو.
ن ػػح الدػػيخ  ،ونجػػج السيػػجاف مفتػحػػا   ،يػقفشػػا ا  شػػجما ال نجػػج أمامشػػا أحػػجعشػػا، تأهػػ  ىػػحه ىػػي شخ ق

يخ في ك  مكاف سجخ د أف يطيخ شخز و ق  أمامشا و قػؿ  لساذا ت فرخِّشػف، نتخاهع فػػرا  لرغ ل ،ون  ِّ
العػاـ، لحلظ نحكخ ىشا عجة أحاديث )صحيح ( مغ  نقػؿ  إف ىحا اإلفخاط عس   و  عذخة فخاس  لمػرا 

 كتال الرافي ندنيا لسا قالو القخنف عغ الشبي )ص(، كي نفيع مغ أيغ استقى العػاـ عقيجتيع.
ػالِّي  اقاؿ أدػ حسدة ] َخرَل َيرَج م »   لث س  ئاع َوَأد  َم َشري  رَتقي رَت َوامرَه َيل  َ ي  ني ال  َدري  َدَخل تم َعَلى َعليأِّي غ ني ال حم

َتقيطم م َأ ا  ييل تم فيَجاَك َاَحا الَّحي  َأَراَك َتل  ل تم جم َ ي تي َفقم ت خي َفَشاَوَل م َمن  َكاَن فيأ ال   ؟ء  امرهَ   َشأ  مين  َوَراءي الدِّي

                                                 

 مغ الػاضأ أنو يقرج الشبي  لعج وفاتو، كسا تفيجه تتس   الفقخة. (6)
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َنرا :َفَقالَ  َيلمر م َسري حاع َتو لدي َنرا َنج  َسيمر م إيَعا َخلَّه  رىي ال َسش يَ رةي َنج  َلٌة مين  َ َِ وهػا  فػي مػضػع . (6)«...َفز 
ػػ َّ »نخػػخ  ػػدَّ و ه  ػػو  إِّال هللا  ع  م س  ػػا ال ي عر فِّ م  ػػدر ػػغ  الرح  ف اتِّػػوِّ مِّ ػػغر و  ػػ   مِّ س  م ػػى ف اشِّ ػػ   ع  خ  أنػػو لسػػا ق ػػبِّس الشبػػي  د 
َسررر نمَها ورخ خارررا كسرررا سررريزهن فرررأ السدرررتق ل َفَ ر  سََّهرررا َورمَحرررجِّي َِ َهرررا ج خررررل يمَدرررلِّيأ  وأف أميػػػخ َل هللام إيَلي 

وفػػي  .(1)« جونػػو فػػي مرػػح  خػػاص عػػخؼ لاسػػع مرػػح  فاشسػػ و  السػػؤمشيغ كػػاف يكتػػب كػػ  ذلػػظ
ح  ِّ مػضع نخخ في وص   س     م رر ث لم قمخ آني مم  َارحَ »  ق ػاؿ   ىحاف اشِّ َحٌف فيي ي مي  َوهللاي ا َنرشَث َمرخَّات  ممر 

ج ٌف َوا ي  . (8)«َما فيي ي مين  قمخ آني مم  َ خ 
ػػيغ   ﴿لرػػغ القػػخنف يقػػػؿ   وح  األ مِّ ، وال نجػػج أي  641-648 ]الذػػعخا  ﴾..َعَلررى َقل  يرركَ  .ن ػػد ؿ  لِّػػوِّ الػػخ 

ػػب  هبخ ػػ  ور ذػػو! إضػػاف   إلػػى أنػػو  ]عمػػى غيػػخ الشبػػي   ذكػػخ لسجػػي  هبخا يػػ  لػػالػحي لػػػ أو ذكػػخ ز غ 
صحَّت تمظ األحاديث لراف لئلسبلـ أربع  عذخ نبيا  دجال  مغ نبي   واحج!!
(1) 

ر ار ة   وفي الرافي أيزا  أف ي غ  ]ز  رَ َلة  َفَ َجراَغشيأ نمرمَّ  اإلمراَم اال راقخ  َسرَ ل تم »  ق ػاؿ    درغِّ أ عر َعرن  َمد 
رشفي َمرا َأَجرا رٌل آَخرخم َفَ َجاَكر م كيخي رشفي َمرا َأَجراَغشيأ نمرمَّ َجراَء َرجم َها َفَ َجاَكر م كيخي ٌل َفَدَ َل م َعش  َغشيأ َجاَء م َرجم

رهلي هَّي  :َفَلسَّا َخَخَج الخَّجمشني قمل تم  .َوَأَجاَب َحا ي يأ َن َرسم رش  !َيا اغ  ريَيتي مم  َرجم رن  شي رَخامي مي رن  َأا رلي ال يي ني مي
َ  م  َت كي ي َحا ي خي َما َأَج   َسا كيَاي  هم ش  ج  مي لَّ َوا ي َت كم َ لني َفَ َج   َما َيد  َراَرةم  :َفَقرالَ  ؟!َقجي رٌخ َلَشرا  !َيرا  م إينَّ َارَحا َخي 

رج  َلَررجَّ  رخ  َوا ي َتَسي رتمم  َعَلرى َأم  َقى َلَشرا وَل مرم  َوَلرهي اج  َشرا َوَلَ راَن َأَقرلَّ ليَ َقا يَشرا َوَبَقرا ي مم  َوَأك  ُم َعَلي  را .. َق ممم الشَّ
َشرا ... »ورد  إهال  لسث  ىحا السزػسػف فػي عػجة أحاديػث أخػخف وفػي أحػجىا  و  ،(1)«الخ خ َعاَك إيَلي 

َيررل   َشا َلررم  َنف  ررئ  َشررا َو ين  شي َشا َفَيل  ررئ  َل هَّي َتَ ررارَ  .إين  شي ررَسعم َقرره  شمن  َأو   :َك َوَتَيرراَلىَأَمررا َتد  نررا َفررام  ﴿اررحا َعطاؤم
داب   خي  ي ك  كيَاي   .(1)«؟؟﴾ َأم دي

 إذا كانت ىحه األحاديث صحيح  أيزا  فبل أدري ماذا يشب ي أف أقػؿ؟!!

                                                 

، «الرافي» (6)  .(6/841)، الر م يرشِّي 
، «الرافي»انطخ  (1)  .(116-6/111)، الر م يرشِّي 
، «الرافي» (8)  .(6/184)، الر م يرشِّي 
وحيػو ليػا، كسػػا أثبػت الػػحي لذػػك  عػاـ ل يػػخ و  أثبػت القػخنف نػػدوؿ هبخ ػ  عمػى غيػػخ األنبيػا  كشدولػو عمػػى مػخ ع العػػحرا  (1)

األنبيػػػا  كػػػػػحي هللا ألـ مػسػػػى، فسجػػػػخد الػػػػحي الذخرػػػػي إلندػػػاف إف لػػػػع يكػػػغ فيػػػػو تذػػػخ ع وال رسػػػػال  وال تعػػػاليع ت بمَّػػػػ  
ه   تو، د  يسكغ عج  ػا »مغ لال اإللياـ والتحجيث الحي قاؿ عشو الشبػي )ص(  لآلخخ غ، ال يفيج القػؿ دشبػ  ػاف  فِّيس  إِّنَّػو  ق ػجر ك 

ث ػف   جَّ م ر عر مِّغ  األ م عِّ م ح  ى ق بر  . «م ز 
، «الرافي» (1)  .(6/11)، الر م يرشِّي 
، «الرافي» (1)  .(6/161)، الر م يرشِّي 
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لػا كثيخا  مغ نيا  القخنف لاإلمام  إلػى حػج تفدػيخ لعزػيع كمسػا  الرػبلة  في كتب التفديخ أوَّ
!والدكاة واإلد  والبعػض   وليت شػعخي! إذا كػاف القػخنف قػج اىػتع هػجا  لسدػأل  اإلمامػ  إلػى ىػحا  لعمي 

، فمسػػاذا لػػع يػحكخىا لذػػك  صػػخ أ واضػأ وال مػػخة واحػػجة كػي ال يقػػع لذػػأنيا كػ  ىػػحا االخػػتبلؼ و  الحػج 
 والشداع؟!
ىػػحا فػػي حػػيغ أف القػػخنف وسػػيخة  يقػلػػػف  كػػاف الشبػػي  يخذػػى أف يرػػخ ِّح ديػػا فيخفزػػيا الشػػاس. 
تػخووف ىجاف عمى أنو لع يكغ في عس  الشبي أي كتساف أو تحف   أو تقيػ . ثػع إنرػع أنفدػكع الشبي شا

قػى الترػخ أ لقزػي  كػاف يتَّ مئا  األحاديث عغ الشبي  يبي ِّغ  فييا ىحا األمػخ، فػأي معشػى لقػػلرع إنػو 
خػخ غ اإلمام ؟ وتدعسػف أيزا  أف القخنف نزَّ في مػاضع كثيخة مشػو عمػى مػضػػع اإلمامػ  لرػغ اآل

اسػػػقصػا تمػػػظ اآليػػػا  أو حخ فػىػػػا فػػػإذا هػػػا  إمػػػاـ الدمػػػاف ]السيػػػجي السشتطػػػخ  أتػػػى لػػػالقخنف الرػػػحيأ! 
انطخوا كي  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.
الػػجلي  اليػػاـ الثػػاني ىػػػ أثػػخ كمساتػػو عمػػى و  ى صػػجؽ الشبػػي ىػػػ القػػخنف،إف الػػجلي  األكبػػخ عمػػ

ُم »أصحالو، أما عغ القخنف فقالػا قج اعتخاه الت ييخ وأما أصػحالو فقػالػا عػشيع  َترجَّ الشَّرا كيرج رسرهل ار 
 (6) «!إيل َنشَنةم َنَفخ  هللا 

إذا نطخنػػػا لعػػػيغ اإلنرػػػاؼ وشمػػػب الحقيقػػػ  إلػػػى القػػػخنف ويلػػػى تػػػار   صػػػجر اإلسػػػبلـ لخأيشػػػا أف 
القػخنف والسدػمسػف لع يترمع أو أمخا  سياسيا  محزا ،  األمخ مدأل   لديص   هجا  اإلمام  كانت في دجاي  

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

، ]فػي أمػػر الػجيغ وىحا شبقا  لعادتشا التي اعتجنا عمييا في السبال   ديحه الرػرة، وأخخهػىا اإلمام  
ندػتصيعو، فػإذا أردنػا مػجيأ  مػاأقرػى نحػػه إلػى  أمػخ معػيَّغ فإنشػا نػحىبنحػػ حيث أنشا عشجما نتجػو 

رفعشا شأنو إلى الحج الحي )ال يكفي ما  البحخ لتخشيب اإلصبع وعجِّ  صفحا  كتال فزا مو(  ي   مِّ ع  
 خ ذىبشا إلى السكاف الحي أنتع أعمع لو!س  ويذا أردنا أف نقػؿ شيئا  لذأف ع  

غ يكػف أدجا  أكثخ مشو، كمسا ادتعج ما  الداقي  عغ مشبعو فإنو إف لع يق   مااه عغ السرجر، ل
ا دػيغ كتػال قارنَّ  لػتبت حػؿ اإلمام  حدب التختيب الدمشي لتأليفيا أو ا الرتب التي ك  لػ قارنَّ  شاولرش

                                                 

 .(11/111). لحار األنػار، 66رهاؿ الرذي، ص  (6)
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كمسا تأخخنا في الدمغ ازداد غمػ الرتب  شاخأيشا أنل ،  لعج عيجىعل ِّ   قب  عيج الرفػ يغ وكتال أ  ل ِّ أ  
ب خ   « كحرار اتنرهار»لالسجمج العاشخ مػغ  (6)الديج ادغ شاووس« مقتل»قارنػا مثبل  كتال  !ياحجس   وك 

واسألػا أنفدكع ما ىي عم  ىحا  (8)«جربشجيال»لسؤلفو « أسخار الذهادة»وقارنػىا لكتال  (1)لمسجمدي
؟ ومػا ىػي السرػادر التػي حرػ  لكػ  ىػحا الرػبلـ فػي كتالػو« جربشػجيال»االخػتبلؼ؟ ومػغ أيػغ هػا  

 !؟الحرػؿ عميو ادغ شاووس وال السجمدي الديج يدتصعلع  مساعمييا 
أف تػتع تعبئػ  الشػاس فػي إيػخاف عػغ شخ ػق الساضػي كانت الدياس  تقتزي في فتخة مغ الدمغ 

البكػػػا  ]عمػػػى مػػػآتع نؿ الخسػػػػؿ  والد ػػػارة ]لسخاقػػػجىع  ولصػػػع الرػػػجور والقبػػػال والقبػػػػر، لمحفػػػاا عمػػػى 
وَّ رغ ق ػِّ  زبكي  غ ىسا الجول  العثساني  ]غخبا   والجول  األ  ي َّ استقبلؿ إيخاف أو أله  صسػدىا في وهو ع ج 

 .]شخقا  
ر  الػجنيا قخونػا  إلػى لرغ مػاذا نفعػ  نحػغ لعػج أف رحػ  أولئػظ الداسػ  لدياسػتيع وىمرػػا وتصػػَّ 

 ؟!وال نجري إلى متى سشبقى أسخف ليا ؟ال تداؿ تمظ البجع عمى حالياو اإلماـ، 
 مػا يتَّخػحىػ أف  (1)ىع الحيغ يفتخوف عمى هللا الرحلف أضمع الشاس إإف الدبب في قػؿ القخنف 

لاسػػع الدياسػػ  أفزػػ  مػػغ  ىػػجـ مجيشػػ   لػػأف  إنػػي زعػػيع   وترػػعب إزالتػػو. يػػجـو و دػػتقخالػػجيغ،  لبػػاس
وال ارا  والحخول والسجاعا  التي وقعت فػي  الجمارك  ذلظ والجلي  أف  .لاسع الجيغدجع   إحجات 

، لرغ ث تر لاسػع الػجيغ لتحقيػق أىػجاؼ سياسػي  ال تػداؿ  الساضي، لع يعج ليا أثخ اليـػ ػجِّ البجع التػي أ حر
البجع وما أدخ  في الجيغ مسا لع لػيذ فيػو،  ، وبيحا التشاسب فإف الحيغ يحاربػف إلى يػمشا ىحا لاقي 

أنا أعمع هيجا  كع ىػ عدػيخ قػخا ة ىػحه األمػػر لالشدػب  إلػى الػحيغ  عسميع أنفع وأهخىع أكبخ عشج هللا.
ػػ  الرػػ  فػػي الرػػ  فػػي نطػػاـ حكػمػػ  هللا، أو يعتبػػخونيع وزرا   يعتبػػخوف  ]الرػػالحيغ مػػغ  ذراري األ س 

 الببلط اإللػيي.
لرغ ما العس ؟ ى  يسكششا أف نخف ىحه السذػكبل  ونبقػى سػاكتيغ؟ نعػع، لػجيشا مذػكبل  أكبػخ 

                                                 

 .را  مكخَّ  وقج ش بع «اللههف على قتلى الطفهف»ىػ. والسقرػد لالسقت  كتالو   111تػفي سش   (6)

 ىػ. 6661تػفي سش   (1)

ىػػػ.، صػػاحب كتػػال  6181 لصيػػخاف سػػش  ىعادػػج دػػغ رمزػػاف الذػػيخواني الجربشػػجي الحػػا خي الستػػػف دػػغىػػػ الذػػي  نقػػا  (8)
 .را  مكخَّ  وقج ش بع مختب عمى أربع  وأربعيغ مجمدا   «ار الذهادةأسخ »و  قاؿ لو « الذيادا  إكديخ العبادا  في أسخار»

َتررَخى َعَلررى  ...﴿إشػػارة لآليػػ    (1) ررني اف  سَّ ررم  إينَّ  هللاي َفَسررن  َأل َلررمم مي ل  ررخي عي َُ كيَاي  ررا ررلَّ الشَّ كعا لييمزي َم الاَّرراليسيينَ  ل هللاَ َكررحي َقرره  ررجي  ال   ﴾َيه 
 . 611]األنعاـ/
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ناىػػا، مشيػػا أيزػػا  لرػػغ الشػػاس يعخفػػػف أنيػػا مذػػكبل  فيدػػعػف إلصػػبلحيا، لرػػغ السذػػكبل  التػػي ذكخ 
فزػػبل  عػػغ هيػػ  الشػػاس ديػػا، ىػػع ال يعتبخونيػػا مذػػكبل  أصػػبل  دػػ  يػػخوف فييػػا أكبػػخ وسػػيم  لدػػعادة 

 الجنيا واآلخخة!! إف مث  ىحه السذكم  ميسا كانت ص يخة فيي كبيخة أيزا .
 -كسػػػا سػػػشخف  -لقػػج ضػػػحَّى اإليخانيػػػػف، كسػػػا رأيشػػا، لػػػا والشبػػػي  فػػػي سػػبي  اإلمامػػػ ، وسػػػخ خوا 

حيػػاتيع وبمػػجىع وأمػػػاليع وأوقػػاتيع ألهػػ  ىػػحه القزػػي ، ىػػحا فػػي حػػيغ أف اإلمػػاـ أيَّػػا  كػػاف فيػػػ خػػاص 
ويذا  )كػ  إمػاـ ىػاد لمقػخف الػحي ىػػ فيػو(،« الرػافي»ددمشو ال لاألزمش  األخخف، كسػا هػا  فػي كتػال 

مدػػتشجا  فػػي ىػػحا األمػػخ، وهػػجنا أف اإلمػػاـ عمػػي دػػغ أدػػي شالػػب نفدػػو  «نيػػ  الببلغػػ »اعتبخنػػا كتػػال 
ػػ   و  »يقػػػؿ فػػي رسػػال   كتبيػػا إلػػى معاو ػػ   م ػػى ر ه  ػػػا ع  ت س ع  ػػارِّ ف ػػإِّفِّ اهر خِّ غ  و األ نرر  ػػاهِّ ػػػر ف لِّمرس ي  ػػا الذ  يِّنَّس 

ػاف  ذ لِّػظ  لَِِّّّ رِّضػ ه  إِّم امػا  ك  سَّػر س  لرششػا لدػشا ىشػا  . )راهعػػا الخسػال  الدادسػ  مػغ قدػع الخسػا   فيػو(.«ا  و 
، كسا أنو لعج ك  تمظ األغخاض التي  في صجد معالج  ىحا السػضػع، ألنو ال يفيجنا في شي  اليـػ
استخجميا الصخفاف، ال يسكششا أف نصمع لذك  صحيأ عمى كيفي  القزي ، إال أف األمخ السحقَّق ىػ 

، والشبػي  ذات ػو ػ لحكػع القػخنف ػ لذػخ  مثمشػا ال يعمػع ال يػب ولػيذ أف اإلماـ أدنػى ر  تبػ   لكثيػخ مػغ الشبػي 
دبال لمحػا   وال يذفي األعسى، وفخقو الػحيج عغ اآلخخ غ ىػ الػحي، وىػحه الشقاشػا  التػي نذػأ  

ميا التقميج وألقتيا العادة.  َ  فيسا لعج كانت وليجة الدياس  وقج ض َّ
يرشي( مغ أفز  األعساؿ إلى درهػ  أنػو  إف ديششا اليـػ يعتبخ إقام  السآتع )مجالذ العدا  الح د 

رهلي هَّي »ها  في الحجيث أف ثػاديػا يعػادؿ  َوة  َمرَع َرسم رد  َِ رَخة  َوَأل رفي  رة  َوَأل رفي عمس   و..  َنرَهاَب َأل رفي َ جَّ
يج  َمرررراَت َأو  قمتيررررَل مم  يهللا  َوَشررررهي ررررجِّي ررررهل  َوحي ررررلِّي َن يررررأِّي َوَرسم ررررهَم َنررررَهاب كم َيا إيَلررررى َأن  َتقم ن  ررررحم َخَلررررهللَا هَّم الررررجا ش 

اَعةم   .(6)«!!الدَّ
أرهػػػكع أف تقػػخاوا ىػػحا الحػػجيث مػػخة أخػػخف، وانطػػخوا ىػػ  يسكػػغ افتػػخا  كػػحل وهػػداؼ عمػػى هللا 

أسػػألرع لػػا، لػػػ ف ػػػ ِّض  أمػػخ الجشػػ  والشػػار إلػػى شفػػ  صػػ يخ عػػجيع العقػػ  ىػػ  كػػاف  أكثػػخ مػػغ ىػػحا؟!
 ؟!سيقـػ لسث  ىحا العس 

وا عمػػى سػػساع مثػػ  ىػػحه السجازفػػا   د  ، «ال يبعػػج عػػغ قػػجرة هللا شػػي  !»ربسػػا يقػػػؿ الػػحيغ تعػػػَّ
لرػشيع ال يشتبيػػف إلػى أف هللا، إضػػاف  إلػى قجرتػو، عػاد ؿ أيزػػا . أنػتع أنفدػكع تدػتصيعػف أف ترػػخفػا 

 ديشارا  دجال  مغ فمذ ولرغ ى  ستفعمػف ذلظ؟!

                                                 

 .(61/161)وسا   الذيع ، الحخ  العاممي، و  ،998مرباح الستيجج، الصػسي، ص  (6)
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الحدػػيشي غػػجا  يػػـػ القيامػػ  إلػػى الجشػػ  إف شػػا  هللا،  إذا صػخ  أييػػا السذػػارؾ فػػي مخاسػػع العػػدا 
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  

رخة اإلسبلـ في وقت ضعفو وشيجنا دشا  اإلسػبلـ دػجما شا، فريػ  دجر عمى هللا وقالػا  لقج نيزشا لش
هعمتشا أدنى أل  دره  مغ مقاـ ذلظ الحي كاف يقيع مجالذ العدا ! لا عميظ ى  سيبقى لػظ وهػو 

 عشج ح لمبقا  في ذلظ السكاف؟
، فحتػػى لػػػ  سػػػؼ تقػلػػػف إف إحيػػا  ذكػػخف األهػػبل  الربػػار مػػغ الساضػػيغ وتجمػػيميع أمػػخ حدػػغ 

 لأس لو. فخضشا أف ذلظ الحجيث وأمثالو مكحوب  ، فإف أص  ىحا العس  ال
ارنا يرشعػف دا سا  نسػذها  حدػشا  أمػاـ الشػاس، وعشػج الشقػاش يبػخزوف  وأقػؿ ]مجيبا    لعس ت جَّ

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

الد ػػارا  ومجػػالذ العػػدا  ىػػي إلحيػػا  ذكػػخف العطسػػا  وتجمػػيميع، ولرػػغ عشػػجما يحػػيغ وقػػت التصبيػػق 
 العسمي نذاىج لداشا  نخخ غيخ ما يقػلػف.

، وتػخاىع يشصمقػػػف فػػي مػغ هيػػ  دشػػػا كػ  ىػػحه الحدػػيشيا  ومخاكػد التعد ػػ  فػػي كػ  مجيشػػ  وقخ ػػ 
ك  سش  أكثخ مغ مخ ة لحخكا  شفػلي ، ومغ الجي  األخػخف هعمػػا عػجة أشػيخ مػغ كػ  سػش  خاصػ  
شعػػػػا دػػػحلظ أيزػػػا  دػػػ  ألهػػػ  تخسػػػي  ىػػػحا األمػػػخ فػػػي عقػػػػؿ الشػػػاس قػػػالػا )كػػػ  يػػػـػ  لػػػالعدا  ثػػػع لػػػع ي قر

ك  ىحه األوقا  واألمػاؿ عاشػرا (. أه ، لػ أنيع كانػا يدتفيجوف نتيج   مفيجة  ومعقػل   مغ صخؼ 
فػػي ىػػحا الدػػبي  لسػػا كػػاف فػػي ذلػػظ لػػأس، ولرػػشرع تػػخوف أنيػػع دػػجال  مػػغ إيقػػاا الشػػاس، يمق ِّش ػػػن يع ىػػحه 
ػ  لػجف هسػاىيخ الشػاس حتػى هعمػػىع يقبمػػف  األكاذيب الفاضػح ، ونتيجػ  ذلػظ أنيػع عصَّمػػا قػػَّة التعق 

 ا ق العمع والحياة.أكبخ األكاذيب لاسع الجيغ، وفي الػقت ذاتو يصعشػف لحق
وخبلصػػ  الرػػبلـ، حتػػى لػػػ فخضػػشا أف مػػا يقػلػنػػو حػػػؿ اإلمامػػ  صػػحيأ، فػػإف ىػػحه الد ػػارا  
والسبال ػا  لذػأنيا خصػأ، وذلػظ ألنػو فػي كػ  شخ ػق وخاصػ  فػي شخ ػق هللا وسػبيمو ال دػج أف يزػيع 

ألف األنبيػا  لػع اسع الذخز، ليذ اإلمام  فق  د  حتى الشبػ ة ال يشب ػي اعتبارىػا هػد ا  مػغ الػجيغ، 
 هد ا  مغ الجيغ نفدو. يكػنػا سػف مخشجيغ لمجيغ ال

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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مػػغ الدػػيخ فػػي الصخ ػػق وقفػػت لػػجف السخشػػج وانذػػ مت لػػو، فإنػػظ  لترػػ  إلػػى ىػػجفظ. أمػػا لػػػ أنػػظ دػػجال  
.  ستتخم   عغ ىجفظ ولغ تر  إليو، وىحا لالزب  ىػ حالشا اليـػ

وأما قػليع  يجب عميشا أوال  أف نعخؼ الذخز هيجا  كي نرج ِّؽ كبلمو، فمػيذ صػحيحا ، ألف 
ػػػخ ِّؼ  كػػػ َّ شػػػخز، سػػػػا  كػػػاف مخشػػػجا  أـ ميشجسػػػا  أـ شبيبػػػا  أـ ادا ، ىػػػػ عسمػػػو ال  مػػػا ي ع  ػػػارا  أـ حػػػجَّ نجَّ

 شخريتو.
لػ أف ك  ىحا الججؿ والشداع الحي يتع حػؿ األسسا  واألشخاص انرب  نحػ اليجؼ األصػمي  
 الػػػػػػحي ىػػػػػػػ التػحيػػػػػػج والتقػػػػػػػف، لدالػػػػػػت ىػػػػػػحه االختبلفػػػػػػا  لذػػػػػػك   أسػػػػػػخع ولتقػػػػػػجمشا لذػػػػػػك  أفزػػػػػػ  

َش م  ﴿ َشَشا َوَبي  ا إيَلى َكليَسة  َسَهاء  َغي   . 11]نؿ عسخاف   ..﴾م  َأل َني  مَج إيل هََّ َتَياَله 
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ي ن لم الجِّي  الس حث الثالث: َرجم
 . «إن الفقي  فأ  من الاي ة نا ٌى لإلمام»يقهل ديششا اليهم 

ثس  إشكاال  فقييػ  وعسميػ  عجيػجة ت ػخِّد  عمػى ىػحه السقػلػ ، لرششػي سػأتجاوزىا شمبػا  لبلخترػار 
إنو لػ ق رج مغ ىحه الشيال  مػضػع دياف أحكاـ الذخع فق ، فبل شػظ أف ىػحا خػبلؼ وأكتفي لالقػؿ 

مػػا تخمػػػف إليػػو. ويف كانػػت الشيالػػ  فػػي مػضػػػع الػاليػػ  والحكػمػػ  أيزػػا  عشج ػػح  سػػيكػف لػػجيشا فػػي كػػ  
، كسا نذاىج الفقيا  يتجخمػف اليـػ في ك  عس   تر  أيجييع إلي ، م مِّظ  ، وأحيانا  في ك  مشدؿ   و.حي  

وب ػػس الشطػػخ عػػغ ذلػػظ، فػػإف لِّر ػػ  ِّ عسػػ  أىمػػو. إف العبلقػػ  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 
   حق الفقيو(.أف )الحكػم

يقػػػؿ لعزػػيع لػػيذ مػػغ الزػػخوري أف ترػػػف الحكػمػػ  ديػػج الفقيػػو دػػ  يسكشيػػا أف تبقػػى ديػػج أي 
شخز لذخط أف يأخح اإلذف مػغ الفقيػا ، وذلػظ مثمسػا كػاف يفعػ  السمػػؾ الدػالقػف، وكسػا ذ كػخ فػي 

 دستػر إيخاف.
يذ لػو أي أثػخ عسمػي، أقػؿ  إذا كاف ىحا اإلذف نػع مغ السخاسيع الخسسي  أو ألهػ  التب ػخؾ فمػ

ورغػػع ذلػػظ ألهػػ  أف ال تخمػػػ عخ زػػتي مػػغ أي شمػػب، فػػإني أسػػسأ لمسجمػػذ ]الشيػػادي  والجولػػ  أف 
 يقػمػا لك  عس  يخونو مفيجا  لمببلد والذعب!!

أما إذا كاف ذلظ اليجؼ مغ ذلظ اإلذف أف تتع هسيػع أعسػاؿ إدارة الػببلد ديػحا السخسػـػ واألمػخ 
ر، ألنػو عمػى ىػحا األصػ  فػإف القػانػف و  فيحا أمػخ غيػخ قادػ  لمتحقيػق، ور بعبػارة أخػخف إنػو يدػتمـد الػجَّ

والسجمػػػذ الشيػػػادي مختبصػػػاف لػػػإذف الفقيػػػو، ويذا وهػػػج الفقيػػػو لػػػع يعػػػج لمقػػػانػف والسجمػػػذ والجولػػػ  معشػػػى 
 )الحطػا مبحث الحكػم  والقانػف(.

ىػحا السجتيػج عمػى يقػؿ ديششا اليػـػ يجػب تقميػج السجتيػج الحػي  ونتيجػ   لػحلظ فسجػخ د أف يسػػ  
الشاس أف يتخمػا عػغ كػ  الفتػاوف والخسػا   العسميػ ، واألوقػا  التػي صػخفػىا فػي تعمسيػا، وبعػج ذلػظ 
عمػػييع أيزػػا  أف يذػػتخوا كتبػػا  مػػغ هجيػػج و سزػػػا مػػجة  فػػي تعم سيػػا، ليتخكػىػػا فيسػػا لعػػج أيزػػا  عشػػجما 

 أخج  مغ عخض ذلظ!!يتػفى السخهع السجتيج. لساذا؟! ما الجلي  عمى ىحا العس ؟! إني 
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إذا كانت لجيشا مقبػل  ع س خ دغ حشطم 
نسمػظ حتػى مثػ   ، فإنشػا ىشػا ال«نيال  الفقيو»إلثبا   (6)

ىحه السقبػل ، د  دلي  الشق  والعق  كبلىسا يعارضػاف ىػحا األمػخ ]أي إيجػال تقميػج السجتيػج الحػي  ، 
يثيَشا»ألف الخواي  تقػؿ   َواةي َ جي يمها إيَلى رم جي ، فإذا كانت الحياة شخشا ، فبل دجَّ إذف مغ تػخؾ كػ  (1)«َفار 

ف ػا هسيعا ! .  ىحه الخوايا  ]ألف رواة حجيث األ س  ت ػ 
كسا أف العق  أيزا  يحكع لأنو لػ أنجد عالع أو شبيب أو ميشػجس أو فقيػو عسػبل  مػا فػي الفػغ 

نخمى لآثار ك  عالع الحي يختز لو ثع ما  فإف صبلحي  كبلمو تبقى عمى حاليا، ويال لػهب أف 
فَّيغ  ونبجأ البحث مغ هجيج!  لعج مػتو، كسا نفع  لالخسا   العسمي  ]لمفقيا  الس ت ػ 

لعػػ  الػػحيغ ىػػع لعيػػجوف عػػغ ىػػحه القزػػايا يقػلػػػف إف اليػػجؼ مػػغ إيجػػال تقميػػج السجتيػػج الحػػي  
. لرغ أى  السعخف  يعمسػف أف األ مخ ليذ كحلظ، مخاعاة مقتزيا  ك  عرخ وزماف، وىحا أمخ  هيَّج 

، فػػانطخوا أي مقتزػػيا  لمعرػػخ تسػػت  والػػجلي  ىػػػ ىػػحه الخسػػا   العسميػػ  التػػي تتبػػجؿ لذػػك  مدػػتسخ 
 مخاعاتيا في الخسا   العسمي  البلحق  مسا لع تتع مخاعاتو في الخسا   الدالق ؟

سػؼ تقػلػف  ال داعي إلشالػ  الرػبلـ لػبل شا ػ  فػي مثػ  ىػحا السػضػػع، فريػ  يسكػغ أف ال 
 لسث  ىحا الحكع أي دلي ؟يكػف 
فػػػأقػؿ  نعػػػع كػػػ  صػػػاحب دعػػػػف فػػػي ىػػػحه الػػػجنيا يقػػػػؿ إف لجيػػػو دلػػػيبل  عمػػػى دعػػػػاه، لرػػػغ هللا  

أف نسي ِّد دػاسصتو،  -إذا تحخرنا مغ قيػد اليػف والعادة والتقميج  -أعصانا ميدانا  اسسو العق ، يسكششا 
عجـ »يبل  وىسيا  ومصاشا  لاسع أص  لديػل ، الرػال مغ الخصأ. لقج اصصشعػا أله  ىحا الحكع دل

الػػحي مػػغ األفزػػ  أف ندػػأؿ أىػػ  الفػػغ أنفدػػيع عػػغ معشػػاه كػػي تػػخوا أي أسػػاس  تدػػتشج إليػػو  «الجػػػاز
 أحكاـ ديشرع؟

قػا أف يكػػػػف  م ػػػع  أف الػػػحيغ نذػػػؤوا وأمزػػػػا عسػػػخىع عمػػػى ىػػػحا الرػػػبلـ ال يدػػػتصيعػف أف يرػػػج ِّ أ عر

                                                 

ِّ »، وفيو  (6/19، )«الرافي»إشارة إلى الحجيث الحي رواه الر م يرشِّي  في  (6) برػجِّ َّللاَّ ػأ لرت  أ ل ػا ع  شرط م    ق اؿ  س   (ع)ع غر ع س خ  درغِّ ح 
ػػا س  ادِّش ا د يرش ي  ػػح  ػػغر أ صر م ػػيرغِّ مِّ ػػغر ر ه  ػػ   ذ لِّػػظ   ع  ػػاةِّ أ ي حِّ ػػمرص افِّ و يِّل ػػى الرق ز  ػػا إِّل ػػى الد  اك س  يػػخ ات  ف ت ح  يرػػغ  أ ور مِّ ػػ   فِّػػي د  ػػغر   ق ػػاؿ   ؟م ش از ع  م 

ػ ػح  س  ػا ي أرخ  ر ػع  ل ػو  ف إِّنَّس  ػا ي حر م  ػاك ع  إِّل ػى الصَّػاغ ػ ِّ و  ػا ت ح  ق   أ ور ل اشِّ   ف إِّنَّس  عر فِّي ح  اك ع  إِّل يريِّ تا .ت ح  افِّ  .حر ػش ع    ق ػاؿ   ؟ق مرػت  ف ر يرػ   ي رر
َ اَمَشرا َشرا َوَعرَخَف َأ   يَثَشا َوَنَاَخ فيرأ َ شليَشرا َوَ َخامي سَّن  َقج  َرَوى َ جي ش  مم  مي ا كير ي َ َ سراع َفرِّينِّيأ َقرج   َيش امَخاني إيَلى َمن  َكاَن مي َضره  َفل َيخ 

 .«...الحجيث َجَيل تم م َعَلي  مم  َ اريساع 

ػ »إلػى مػػا رواه الرػجوؽ فػي كتالػػو  إشػارة (1) س  ِـّ الش ِّعر ػػا يغِّ و يِّترس  ػاؿِّ الػج ِّ يمها »( وفيػو  1/181« )إِّكرس  جي ثم ال َهاقيَيررةم َفررار  ررا ال َحرَهادي َوَأمَّ
ةم  تيأ َعَلي  مم  َوَأَنا  مجَّ م   مجَّ يثيَشا َفِّينَّهم َواةي َ جي  .«.. الخبخهللافييَها إيَلى رم
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دػػشيغ حكػػع  هللا القصعػػي الػػحي ال نقػػاش فيػػو، ضػػعيفا  وال مدػػتشج  ىػػحه األحكػػاـ التػػي اعتبخوىػػا لسئػػا  ال
، ولعميع يطشػف أف لجييع مدتشج نخخ لع نػحكخه، فميعمسػػا إذف أف مػا أقػلػو لػع  أساس لو إلى ىحا الحج 
سػػو نحػػغ  ن ِّ لػػو مػػغ لػػبلد الػػػاؽ واؽ، إف لػػجيشا ىشػػا سػػبلح واحػػج ىػػػ الحقيقػػ  فريػػ  يسكششػػا أف نحص ِّ

ولرششي أاكج لرع أنشي لع أكتب في ىحا الرتال أي كمس  مخالفػ  لمحقيقػ ،  أيزا  لأيجيشا. ولدت  أقدع
ػػد اؼ عاديػػ ، دػػ  عمػػى العكػػذ، لسػػا أنشػػي أرد  أف  إلػػى حػػج أنشػػي امتشعػػت عػػغ كػػ  هسمػػ  أو كمسػػ  ه 
ترػف أدل   كبلمي فػي كػ  مػضػع واضػح  وقػ سػ ، وأرد  أيزػا  أف ال أتجػاوز حػجود األدل، فػإني 

 اف يسكششي قػلو.تخكت قػؿ الرثيخ مسا ك
يػػػ  يكفػػػخ(  العشػػػاف اآلخػػػخ الػػػحي صػػشعػه لخهػػػ  الػػػجيغ ىػػػ أنػػػو )كػػػ  مػػغ يقػػػػؿ لشعػػػ  العػػالع ن ع 
وبالتػػالي فقػػج أعصػػػا لخهػػ  الػػجيغ مكانػػ   رفيعػػ   لم ايػػ  حتػػى لػػع يعػػج فػػي ميدػػػر أحػػج أف يرػػمأ ىػػحا 

ضػػخب   مزػػخَّة  الجيػػاز. إف تمػػظ السقػلػػ  ويف كانػػت فػػي ضاىخىػػا لرػػالأ رهػػ  الػػجيغ لرشيػػا فػػي الػاقػػع
ف    لجيششا ودنيانا، د  ىػي إضػخار  حتػى لعمسػا  الػجيغ أنفدػيع، وذلػظ ألنػو مػغ السحقػق أف سػج   عِّ وم زر
ػػػا  ل  ألي شػػػي  يعشػػػي لالشتيجػػػ  فػػػتأ لػػػال الفدػػػاد فيػػػو عمػػػى مرػػػخاعيو ]حيػػػث ال  لػػػال الشقػػػج والس د 

ا ل  .  م د 
ػػأ ؿ عشيػػا، ألنيػػا مبش ي ػػ  عمػػى نطػػاـ كامػػ  خػػارج عػػغ دا ػػخة نعػػع، أفعػػاؿ هللا فقػػ  ىػػي التػػي ال ي در

ل  يأتي دا سا  دشتيج   ا   فرخنا واختيارنا، أما في السجاال  األخخف فإنشا نخف لأنفدشا أف سج  لال الس د 
وا أفػاه الشاس عغ الترم ع ونقج أعساؿ الحكػم  ف ف تِّأ لال الفداد فييا عمى مرخاعيو.  عكدي . لقج سج 

ال في نفدو أو وقالػا لذأف مػضػع ]مجالذ ع دا   اإلماـ الحديغ  إف ك  مغ يعتخض و دأؿ ي ر 
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 

ف خ، فرانت الشتيج  ما نخاه.الجيغ. وقالػا لذأف ا  لس بل  ]أي الذي  أو السصػ ع  مغ قاؿ لشعمو ن ع ي  ك 
ال دجَّ مغ فتأ السجاري أماـ السػا  الستػجف ِّق مػغ نبعػو، كػي يدػيخ السػا  فييػا وندػتفيج مشػو، أمػا 
 ػ  لػ أراد شخز أف يسشع خخوج السا  لالقػ ة فإف السا  في نياي  األمخ سيتسك غ مغ أف يجج في زاو 

ر ىػحا السػا  وسػترػف نثػار خخوهػو غيػخ  مغ الداو   نقص   يخخج و شصمق مشيا وفػي الشتيجػ  سػيتع ى ػجر
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.
األقػػػبلـ مػػػغ الرتالػػػ  وحطػػػخ عمػػػى الشػػػاس الرػػػبلـ، لرػػػغ لسجػػػخ د ذىالػػػو  «رضػػػا شػػػاه» لقػػػج مشػػػع
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تجػػػػاوز الشػػػػاس الجيسقخاشيػػػػ  درهػػػػ   حتػػػػى أصػػػػبحت ثػػػػبلت ديسقخاشيػػػػا ، وندػػػػػا  «الحخ  ػػػػ »ومجػػػػي  
انبجدػت  حدشاتو. كحلظ لسا وضع الس بل  ]عالع الجيغ  ديشو وبيغ هساىيخ الشاس ذلظ الدػج  الحجيػجي،

شفيع الحبيدػػ  فػػي كػػ  مكػػاف، فػػي كمرت ػػا ومرػػخ والقػقػػاز وغيخىػػا مػػغ البمػػجاف، مذػػاعخ الشػػاس وعػػػا
لذػػك  أسػػػأ، إلػػى أف وصػػ  األمػػخ إلػػى أنػػو عشػػجما كػػاف شػػي  مػػغ الذػػيػخ يعبػػخ الذػػارع كػػاف يدػػسع 
ج أف مػا كػاف يعتسػ  فػي قمػػل الشػاس مسػا أضيػخوا لعزػو عمػى  الدخخ ا  السييش  لحق و، ومغ السؤكَّ

م شػا يػحكخ فػي تمػظ األيػاـ أنيػع كػانػا يقػلػػف  ال نػجع الس ػبلَّ يخكػب الدػيارة، ويذا ك   ألدشتيع، كاف أكبخ.
ػػػبل ، ولرػػغ فػػي الدػػػشػا  األخيػػخة وبفزػػ  إصػػػبلحا   انبعجػػت إحػػجف العجػػبل  قػػػالػا ىػػحا لدػػبب الس 

زاؿ سػػػػ  الطػػػغ ذاؾ لعػػػالع الػػػجيغ، ومػػػا نػػػخاه اليػػػـػ مػػػغ احتػػػخاـ لػػػو ىػػػػ مػػػغ أثػػػخ ذلػػػظ  «رضػػػا شػػػاه»
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 

تو لأعيششا غجا .ألذع ىحه السخ  قػف كبلمي ىحا فاحفطػه عشي كي نخف صحَّ  ة، ويف كشتع ال ترج ِّ
العشػاف اآلخخ الحي صشعػه لعالع الجيغ وأدف إلػى فدػاد ىػحا الجيػاز ىػػ أف عػالع الػجيغ اليػـػ 
يأخح مرخوفو لذك  مباشخ مغ عام  الشاس، وبالتالي فيػ مزصخ دا سػا  إلػى أف يػترمَّع شبقػا  لسيػ  

 اس، أو عمى األق  أف ال يشصق لسا يخال  ىػف العام ، وىحاف عيباف كبيخاف.عام  الش
أوال   مغ الصبيعي أف تطيخ دا سا  ديغ العػاـ أفرار خاشئ ، لرغ شالسا لقيت ىحه األفرار ديغ 

ػػبل  ]السصػػػ ع  أو سػػكػتو عمييػػا،  العػػػاـ فإنيػػا سػػترػف سػػخ ع  الػػدواؿ، أمػػا إذا حطيػػت لقبػػػؿ ويقػػخار الس 
ر ِّثيا إلػى أدشا ػو مػغ لعػجه، فإف ت ت ثرب ت  وسيزصخ ك  شػخز إلػى قبػليػا وسػيػ  مظ األفرار الخاشئ  س 

 وىحا ىػ األمخ الحي أدف إلى نذأة خخافا  كثيخة.
ثانيا   دجال  مغ أف يقم ِّج العػاـ عالع الجيغ، سيربأ عالع الجيغ ىػ السقمػج لمعػػاـ، فػي حػيغ أنػو 

 الرحيأ لسا كاف ليع حاه  إلى عالع الجيغ. لػ كاف عام  الشاس يعخفػف الصخ ق
ة،  إف عالع الجيغ شبيب الخوح والصبيب تعاممو مع البجف والحخوؽ ويعصا  األدو   الس خَّة والحاد 
أما لػ أراد الصبيػب أف يعصػي السػخ س أدو ػ   أو يرػ  لػو شعامػا  حدػب ىػػاه ]أي ىػػف السػخ س  

 عشج ذلظ لغ يكػف شبيبا  د  قيػهيا .
لػػجيغ كػػحلظ عسمػػو محاربػػ  الطشػػػف واألوىػػاـ ويزالػػ  الخخافػػا  مػػغ العقػػػؿ وتشقيػػ  الػػجيغ عػػالع ا

 األصي  وتصييخه مغ البجع واألكاذيب، وىحه األمػر كميا تخال  ميػؿ العام  .
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شػو مػغ حػ  ِّ مذػكم   فسغ ىػ عمى استعجاد  اليـػ لخػػض مثػ  ىػحه السرػاعب، فزػبل  عػغ تسك 
 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 

خافيَّ  ، وعشجما يخف أنو كمسا كاف قارئ السخاثي ]عمى اإلماـ الحد يغ  وصاحب السشبخ العالع األكثخ خ 
أدخع في ندػ  األكاذيػب كػاف أكثػخ تقػجما  لػجف الشػاس، وفػي السقادػ  عشػجما يػخف أف الذػيػخ اآلخػخ غ 

يقم ػػػػف عػػػغ أولئػػػظ العمسػػػا  عمسػػػا  وفزػػػبل ، إال أنيػػػع لدػػػبب عػػػجـ ترم سيػػػع لسػػػا يخضػػػى ىػػػػف  الػػػحيغ ال
يػػتعم ع الػػجرس هيػػجا  مشػػح العامػػ ، أصػػبحػا غيػػخ قػػادر غ عمػػى تػػأميغ حتػػى رغيػػ  الخبػػد الحػػاؼ؛ فإنػػو 

برخ ة حتى نخخ عسخه.  البجاي  و أخح العِّ
مثػػػاؿ واضػػػأ  الجسيػػػع يعمػػػع اليػػػـػ أف ضػػػخل الػػػخأس لالقامػػػ  ]أي لالدػػػي  فػػػي مخاسػػػع العػػػدا  
الحدػػيشي  أمػػخ  مخػػال   لمذػػخع. والجسيػػع يعمػػع أف معطػػع مػػا ي قػػاؿ فػػي مخاثػػي العػػدا  ]الحدػػيشي   كػػحل 

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

 الدبب واضأ  إنو يعمع أنو لػ فتأ فاىو لسث  ىحه األمػر النقصع معاشو.
سػا نحػغ لػ كاف رهػ  الػجيغ قػادرا  عمػى أف يقػػؿ كمَّسػا يعمسػو لرػاف حػاؿ ديششػا ودنيانػا أفزػ  م

 عميو لكثيخ.
لػ لع يخ  الس ػبل  مػغ قصػع رزقػو لسػا لقيػت تمػظ األسػخار خمػ  الدػتار، وكسػا يقػػؿ السثػ ، ال 
يدتصيع أف ي شردِّؿ الجس  مغ الدصأ إال الحي صعج لو إلى الدصأ. إف إصبلح ىحا األمخ دِّي ػجِّ عػالع 

مػخ يحتػاج لػبل شػظ إلػى قػػ ة وأمثاليسػا. نعػع ىػحا األ «نادر شػاه»و «رضا شاه»الجيغ فق  وليذ ديج 
متيا وىيأ  قمػل الشاس لتقب  اإلصبلحا .  مادي  ولرغ ىحا لذخط أف ترػف القػة السعشػ   قج تقجَّ

ف تر الجمد   الساضػي   التػي كشػت أكتػب فييػا قدػسا  مػغ ىػحا الرتػال، يػػـ  عاشػػرا . يػميػا  صاد 
لقزػي  تتعمػق دتفخقػ  هسػع مػكػب سسعت فجأة  صػ  همب   وصياح  في الخارج، فخخهػت  ألرف أف ا

العػػدا  الخػػاص دػػحلظ لػػاليـػ أمػػاـ مخكػػد لمذػػخش  )فػػي األىػػػاز(. لػػيذ قرػػجي ىشػػا أف أشػػخح القرػػ  
لكامميا د  قرجي أف أدي ِّغ حاؿ ىؤال  الشاس الحيغ حدنػا أشج الحدف عمى تفخؽ هسع ذلظ السػكػب 

ا  مجافعا  ىخل مغ أماـ هير مياهع! كانػا يعتبخو  خ س  ف الزخر الػحي حػ  ديػع مػغ معجػدا  وكأف ح 
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! وعشػػجما «أـ البشػػيغ»ذلػػظ اليػػـػ ومػػغ شػػقا يع، وكػػانػا يصمبػػػف ثػػػال األذف الػػحي تع خضػػػا لػػو مػػغ 
همدػػت مدػػا   إلػػى السػػحياع، رأيػػت إذاعػػ  شيػػخاف، دػػجال  مػػغ دعسيػػا لؤلمػػخ الػػحي أصػػجرتو الحكػمػػ  

 ا هسيعا .نفديا، شخعت تبث  تمظ السخاثي والسجازفا  ذاتيا التي نعخفي
إف أخػػح األهػػخ عمػػى ديػػاف أحكػػاـ الػػجيغ فزػػبل  عسػػا يػػؤدي إليػػو مػػغ إفدػػاد  لمػػجيغ، حػػخاـ  شبقػػا  

مثػػ  ىػػؤال  األشػػخاص ال يحػػق ليػػع أخػػح السػػاؿ إال مػػغ ديػػت السػػاؿ، ال أف  لفتػػػف الفقيػػا  أنفدػػيع.
ف يقػمػػػا شػػأنيع فػي ذلػػظ شػأف مػػػضفي الجولػػ  اليػـػ الػػحيغ يجػب عمػػييع أ يأخػحوه مباشػػخة  مػغ الشػػاس،

يتقاضػػػف أهػػخىع مػػشيع دػػ  يأخػػحوف معاشػػيع مػػغ خدانػػ   دػػػاهبيع فػػي خجمػػ  أمػػػر الشػػاس، لرػػشيع ال
ـ األمػػر أكثػخ، لرػغ كسػا شػاىجنا حػاؿ الػجيغ  الجول . رغع أف أخػح السػاؿ مػغ الشػاس يدػاعج عمػى تقػج 

يرخ األعساؿ كم و مصالقػا  لؤلغػخاض الذخرػي  ]لمشػاس ، وضػخر مثػ  ىػ حا األمػخ وعمسا و، سيربأ س 
 أكبخ لكثيخ مغ نفعو.

يشب ػػي أف ال نخصػػئ، لػػيذ معشػػى كبلمػػي أف تػػػتجخ   الجولػػ  فػػي عسػػ  رهػػ  الػػجيغ، فسثػػ  ىػػحا 
التجخ   عس  خاشئ، ألنو في مث  ىحه الحال  سػؼ يطيخ لجيشا أيزػا  قسػيز عثسػاف. أضػ  إلػى 

سػا كػاف ىػحا ىػػ رأي الجولػ  ذلظ أف عمسا  الجيغ لغ يقبمػا الخزػع لمجول  لتقـػ ىي لإدارة أمخىع، ك
في دشا  كمي  شػادي لمسعقػػؿ والسشقػػؿ، فخأيشػا أف ىػحه الرميػ  أيزػا  قػج تػع  دشااىػا فػي نيايػ  السصػاؼ 

 مغ إحجف السرانع الخمفي  !.
الحػػػ   الػحيػػػج الػػػحي يتبػػػادر إلػػػى الػػػحىغ لذػػػأف ىػػػحه القزػػػي  ]أي قزػػػي  تػػػأميغ رواتػػػب عمسػػػا  

قػػانػف أو عقيػػجة، ىػػػ أنػػو لػػجيشا اليػػـػ فػػي دمػػجنا أوقػػاؼ كثيػػخة  الػػجيغ ، وىػػػ حػػ   ال يتعػػارض مػػع أي
 ترػخؼ عمػى الرػياـ ونحػػه، فػإذا تػع إنفػاؽ إيػخادا  ىػحه األوقػاؼ، لإشػخاؼ مػجيخ مػغ عمسػا  الػجيغ

ش ا أكبػػخ و  مر يدارة صػػحيح  وغيػػخ حكػمي ػػو، فػػي ىػػحا األمػػخ، لػصػػ  مػػاؿ األوقػػاؼ إلػػى أصػػحالو ولقػػجَّ
والجنيا، أما إذا لقي حاؿ عام  الشاس وحاؿ عمسا  الجيغ عمى مػا ىػػ خجم  ديحه الصخ ق  إلى الجيغ 

 عميو اآلف، فعميشا أف نبكي ال عمى األمػا  د  عمى األحيا .
لعمرػػع تقػلػػػف  أنػػت  الػػحي تقتػػخح مثػػ  ىػػحه األمػػػر إمػػا أف ترػػػف مجتيػػجا  أو م قم ِّػػجا ، فػػإف كشػػت  

م ِّػجا  فػبل كػبلـ لمجاىػ  مجتيجا  فقػلظ حج  لالشدب  إليظ فق  وال يفيػج اآلخػ خ غ شػيئا ، وأمػا إف كشػت م ق 
 مع العالع، وبعبارة أخخف ىحا السػضػع ليذ مغ اختراصظ فالـد الرست. 

نعع، ىحا الربلـ صػحيأ ولرشػو صػحيأ لالشدػب  إلػى الصخ ػق ال لالشدػب  إلػى الشتيجػ . أي أنػظ 
فبل يجػز لظ أف تدألو كي  سيقز  إذا أعصيت الخيَّاط قساش   وشمبت مشو أف يخي  لظ مشيا ثػبا ، 
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دػجَّ أف يكػػف مصالقػا  لقياسػظ وهدػسظ ويال  القساش وكي  سيخيصو. ولرغ عشػجما سػيعصيظ الثػػل ال
وأنػتع أيزػا  ال تقػلػػا لمسذػخ ِّع  لراف لظ الحق أف تدػألو لسػاذا أضػعت وقتػي ومػالي وأفدػج  قساشػي؟

تخخاج الحكػػع، ولرػػغ الحكػػع الػػحي أصػػجره كيػػ  اسػػتشب  الحكػػع وبػػأي مدػػتشج أو شخ قػػ  قػػاـ لعسميػػ  اسػػ
ػػػمَّع لػػػو، ويال  ال دػػػجَّ أف يكػػػػف مصالقػػػا  لحكػػػع العقػػػ  وقػػػانػف الصبيعػػػ  الػػػحي ىػػػػ حكػػػع هللا القصعػػػي الس د 

رخرن﴿ألصبأ األمخ ما نذاىجه اليػـػ  نيػ   واحػجة  ىػي  تتزػسَّغ أمػخا  لدػيصا   (6)﴾إن هللا يحرىِّ الستطهِّ
لم ايػػ  يسكػػغ لرػػ  إندػػاف أف يعمػػػع حػػجوده، لفصختػػو التػػي وىبػػو هللا إيَّاىػػػا، نػػخاىع يؤلفػػػف لذػػأنو كتبػػػا  
ضػخس   ]حػػؿ أحكػاـ الصيػػارة والشجاسػ   يفػػؽ حجػػع الػاحػج مشيػا حجػع القػػخنف لعػجة أضػعاؼ! وليػػت 

سػاـ ومػا  حػػض السدػجج، رغػع األمخ اقترخ عمى ذلػظ، دػ  نجػج فيسػا كتبػػه أف مػا  خػداف مػا  الح
، «الر ػخ  »ك  التمػت الحي فييسا، ما   شاىخ، أما أشيخ السيػاه إذا نقػز حجسػو قػجر إدػخة  عػغ حجػع 

فحتػػى لػػػ لػػاؿ فيػػو  «الر ػػخ  »فإنػػو يتػػػشجَّذ لسجػػخد أف تسدػػو يػػج  نجدػػ ، لرػػغ إذا دمػػ  ىػػحا السػػا  مقػػجار 
 ػادة حجسػو دبػػؿ الرمػب فيػو ، أمػا إذا شػخل ]لد  «الر ػخ  »كمب  لع يػشجذ ألنػو عشج ػح  يد ػج عػغ مقػجار 

 !!! «الر خ  »الرمب مشو فإنو يشجذ ألنو عشج ح  يشقز عغ مقجار 
ػػػخ الػػػحي أمزػػػيشاه ونحػػػغ م مقػػػػ األعػػػيغ واآلذاف، مثمشػػػا مثػػػ  الجالَّػػػ  التػػػي  واحدػػػختاه عمػػػى الع سر

ػػتر عيشاىػػا، فدػػخنا ثسػػانيغ عامػػا  ونحػػغ نطػػغ أنشػػا قصع مِّق  شػػا العػػالع وأصػػبحشا ر بصػػت لحجػػخ الخحػػى وأ غر
عمى عتب  هش  الخمج والسدظ والعشبخ، فإذا فتحشا أعيششا رأيشا أنشػا ال نػداؿ فػي السكػاف ذاتػو الػحي كشػا 

 أه  ىحا ىػ هدا  مغ أغسس عيغ عقمو وسسأ لآلخخ غ أف يقػدوه حيثسا شااوا! فيو!
ب ػػخ  ر أىس ي ت ػػو ، إذا زاد عػػغ حػػ ه الخبلصػػ   كػػ  شػػي  فػػي ىػػحا العػػالع ميسػػا ك  ه انقمػػب إلػػى ضػػج  ج 

فالصبيػػب الػػحي يحفػػ  حيػػاة الشػػاس يتست ػػع لسشدلػػ  رفيعػػ  تسي ػػده عػػغ سػػا خ الشػػاس  لسقػػجار ىػػحه الد ػػادة.
لرشو إذا ترخ ؼ لذك  غيخ مدػؤوؿ وغيػخ مبػاؿ  كػاف مػغ أسػػأ الشػاس، وعػالع الػجيغ أيزػا  لػػ عسػ  

اة الشػػاس أمػػا عػػالع الػػجيغ فعػػبل  دػاهبػػو لرػػاف أرفػػع شػػأنا  حتػػى مػػغ الصبيػػب، ألف الصبيػػب يحفػػ  حيػػ
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 

لسجف، ألف األخيخ يدخؽ الساؿ، عمى مجيش  مغ ا «حديغ كاش»عمى الببلد أكبخ مغ ضخر الشا ب 
وعػػالع الػػػجيغ السشحػػػخؼ يدػػػخؽ العقػػ ، ذاؾ يقػػػتحع ديػػػػ  الشػػػاس لػػػبل وهػػو حػػػق، وىػػػحا يقػػػتحع قمػػػػبيع 
وعقػليع لالباش . نثار ذلظ الستسخ ِّد تشتيي لسػتو، أم ا البجع التي أحجثيا العالع السشحخؼ تبقى قخونا  

                                                 

خيرنَ ﴿ى  اخترار  مشو لقػلو تعال (6) ىا ال سمَتَطهِّي ىا التَّهَّاغييَن َورمحي َ يمحي   .111]البقخة   ﴾إينَّ هَّ
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 مغ الدمغ!
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 الحزهمة الس حث الخاكع: 
ػاـ قبػ  قيػاـ القػا ع حكػمػ  لاشمػ    َفرعم »يقػؿ ديششػا اليػـػ إف كػ  دولػ  أو حكػمػ  ت ق  رمرلا َراَيرة  تمخ 

وني هللاي! ررن  دم ِمهٌت َيي  مررجم مي َقررا يمي َفَرررا ي مَها َطررا ررَل قيَيررامي ال  . و قػػػؿ  إف عسػػ  الدػػمصاف ومعاونتػػو (6)«َق  
َسالي الدا س لت  عن »يعادالف الرفػخ   ري أم فيرأ : ل َطاني َفَقالَ َأع  رم  َوالدَّ نم َلهم َيره  م  َوال  َسراليهي خمهلم فيأ َأع  الجا

يلم ال  مف م  َعجي هي َترةي ». و قػؿ  (1)«خَ َها يجي َسي  رَل ال  ث  وضي َطاَعتمر م َ رَخاٌم مي رخم َسف  َمامي ال  خي اإلي ي  َِ قيَتاَل َمَع  إينَّ ال 
ديرخ ش  مي ال خي مي َوَلح   في الحجيث الرحيأ الشيي عغ االستعجاد لسحارب  العجو! ، د  ها (8)«َوالجَّ

عجبػػػا ! حتػػػى وحػػػػش أفخ قيػػػا يعمسػػػػف أنػػػو ال دػػػجَّ ليػػػع مػػػغ مػػػجيخ ور ػػػيذ يجسػػػع شػػػتاتيع و ػػػجيخ 
أمػػػرىع، وحتػػى أسػػف  الحيػانػػا  يييػػئ نفدػػو لسػاهيػػ  العػػجو الستػػخبز لػػو، لرششػػا نحػػغ أىػػ  الفخقػػ  

كبلما  هجيجا  لاسع الجيغ ال يػهػج  -بيغ هسيع الحيػانا  ديغ هسيع أدشا  البذخ و  -الشاهي  اختخعشا 
لو نطيخ في أي مكاف في الػجنيا. ولسػا رأوا أف كبلميػع ىػحا فػي غايػ  التيافػت حتػى أف أكثػخ الشػاس 
قػف كػ َّ كػبلـ إذا كانػت فيػو هسمػ  عخبيػ ، لػغ يقبمػػه، اضػصخوا إلػى  سحاه   لسا فػي ذلػظ الػحيغ يرػج ِّ

ؼ ندػػتعخض ىػػحه الرػػػر واحػػجة واحػػجة ونشاقذػػيا ونبػػي ِّغ أضػػخار ىػػحه إخخاهػػو لرػػػرة مختمفػػ ، وسػػػ 
 العقيجة.

دليػػ  عميػػو،  يقػلػػػف  يجػػب أف ترػػػف الحكػمػػ  ديػػج الفقيػػو، والحػػاؿ أنشػػا رأيشػػا أف ىػػحا الرػػبلـ ال
، مػثبل   لػػ  أض  إلى ذلظ أنو إذا ه ع  شي   ما شخشا  لذػي  نخػخ فػبل دػجَّ أف يكػػف ديشيسػا تشاسػب 

السيشػجس أف يكػػف عالسػا  لالخ اضػيا  أو يجػب أف يكػػف القاضػي فقييػا  لرػاف ىػحا  قي  يشب ػي عمػى
القػؿ صحيحا ؛ أما إف قي  يجب عمى السيشجس أف يكػػف فقييػا ، فػأنتع أنفدػكع ستزػحكػف مػغ ىػحا 

مِّػػظ  يجػػب أف يستمػػظ دجايػػ   اسػػتعجادا  وأىميػػ   و  الذػػخط وتقػلػػػف مػػا التشاسػػب دػػيغ الفقػػو اليشجسػػ ؟ إف الس 
يػػ   تؤى مػػو لمقيػػاـ لأعبػػا  ىػػحا السشرػػب، ثػػع عميػػو أف يكػػػف ذا عمػػع  واشػػبلع هي ػػجيغ عمػػى األمػػػر ذات

العدكخ   والتار خي  ونحػىا، فالذػخز الػحي يسكػغ أف تسػشأ سػاع   مػغ وقتػو الػببلد  مبليػيغ الػجراىع 
اهػب وقتػو ليبحػث ىػ  مقجمػ  الػ و  مغ الػشف ، مػا الفا ػجة فػي أف يرػخؼ سػاعا  دػ  أيامػا  مػغ عسػخه

بَّػػاف يقػدىػػا فػػي وسػػ   واهبػػ  أـ ال؟! ثػػع إنشػػا نقػػػؿ إف الػػببلد مثميػػا مثػػ  الدػػفيش  التػػي تحتػػاج إلػػى ر 

                                                 

، «الرافي» (6)  .(8/141)، الر م يرشِّي 
،  ،«لحار األنػار» (1) .(91/891)السجمدي    ، نقبل  عغ تفديخ العيَّاشي 
، «الرافي» (8)  .(1/18)، الر م يرشِّي 
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بَّػاف، فػإذا كػاف الفقيػو اليػـػ غيػخ راغػب  العػاص  واألمػاج و ػصميا إلى دخ  األمػاف أيَّػا  كػاف ىػحا الخ 
نحغ ركال الدفيش ؟ ى  عميشا أف لالقياـ ديحه السيس   أو غيخ قادر عمى القياـ ديا، فسا ىػ مريخنا 

 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 

ع ألف الػجيغ أفزػ  داعػع  لمجولػ ، ومػغ الػحي يدػت شي عػغ مثػ  ىػحا الػجعع؟ أمػا إف أنيا سػتقب  شمػبك
، فيشب ػي أف نقػػؿ لػبل مػاربػ  إف ىػحا الػجيغ مثمػو  كاف قرجكع مغ الجيغ ىحا الجيغ الحي نسمرو اليـػ
مث  تسثػاؿ ورقػي يسكػغ فقػ  أف يػضػع خمػ  الدهػاج ليتفػخَّج الشػاس عميػو، أمػا لػػ أرادوا أف يخخهػػه 

مػػغ لصػػػف الرتػػب و صبقػنػػو لحػػحافيخه مئػػ  لالسئػػ ، ففػػي ذلػػظ اليػػـػ عميشػػا أف نقػػخأ الفاتحػػ  عمػػى  يػمػػا  
 الببلد وعمى حياتشا.

يختم  فيػو اثشػاف  شظ أف ىحا شخط  ال يقػلػف  يجب أف ترػف الحكػم  قا س  عمى العجؿ. ال
ػ ، ولرششػػا نعمػع هسيعػػا  أف كبلميػع ىػػحا تحج  شرػد افِّ أ  فِّيػػوِّ ع    ]حػػق  ي ػخاد لػػو لاشػ  ، ومقرػػػدىع وال ي شرػتصِّ

، «الجش ي ػ »األصمي شي  نخخ. لقج أوضحػا حكع ميخات الخه  ذي الخأسيغ وحكع الدواج مغ السخأة 
ػػر، ولرػشيع لػع يػضػحػا  د  أوضحػا أحكاـ األمػا  مشح لحط  وفاتيع وحتػى ي ػشرف   إسػخافي  فػي الر 

ؿ وأىػع  أمػػر الحيػاة و تعامػ  معيػا هسيػع الشػاس فػي لشا أيَّ شي   حػؿ أمخ الحكػم  التػي تذػك ِّ  أو  
 ك  زماف!

لػ قمشا سالقا  إف الجول  ال تقـػ دػاهباتيا لراف ذلظ مػهبا  إلصبلحيا، ولػ اعتبخنا مػا تقػـػ لػو 
الجول  مغ صخؼ الزخا ب عمى أمػػر ال شا ػ  تحتيػا عسػبل  حخامػا  لسػا وهػج ىػحا التبػحيخ واإلسػخاؼ 

شح البجاي . لرغ ما نقػلو ىػ شػي  نخػخ، إنشػا نقػػؿ  إنػو لػػ همػذ أنػشػيخواف والتخم ِّي عغ الػاهب م
َ ةالعادؿ عمى العخش في عيج  لراف ضالسا ! ونقػؿ  إف ك  مغ يعس  في أعساؿ الجول  سػػا   (6)الَاي 

ه كػاف معيشػا  عمػى الطمػع وكػاف عسمػو معػادال  لمرفػخ! ونقػػؿ  كػ   أدَّف واهبو لذك  صحيأ أـ لػع يػؤد ِّ
الزػػػخا ب التػػػي تؤخػػػح مػػػغ الشػػػاس سػػػػا   كانػػػت قميمػػػ   أـ كثيػػػخة  حػػػخاـ، و جػػػب تحميميػػػا لالصخ قػػػ  التػػػي 
تعخفػنيا. ونقػػؿ  ال يجػػز دفػع الزػخا ب لقػجر السدػتصاع، فػإذا خػخج مػاؿ الزػخ ب  مػغ أيػجيشا فيػػ 

دتبقى ىحه شالسا كانت ىحه ىي أقػالشا، ف كالصا خ الحي قفد إلى اليػا ، ال ييع لعج ذلظ أيغ ذىب.
                                                 

الثػاني عذػخ ]السيػجي القػا ع السشتطػخ  عشػج الذػيع  اإلماميػ ، التػي دػجأ  فػي عقيػجتيع مشػح عػاـ يقرج عيج غيبػ  اإلمػاـ  (6)
 ىػ وال تداؿ مدتسخة حتى يأذف هللا لطيػره في نخخ الدمغ.814
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م  ﴿ىي أحػالشا! يقػؿ القخنف   يزم جي يَ ة  َف يَسا َكَدَ ت  َأي   . 81  ]الذػرف  ﴾...َوَما َأَحاَك مم  مين  ممري
 أما أضخار ىحه العقيجة فيي التالي  

م تر الشاس متحي ِّخ غ ضا عيغ لذأف الحكػم . - ع   لقج ه 
ع ف تر استقبلؿ الببلد واستقخارىا. -  لقج أ ضر
 بت خدا خ فادح  لمخدان  العام  لمجول .لقج سبَّ  -
م تر مػضفي الجول  ضعفا  في عسميع وسيئي الطغ لو. - ع   لقج ه 
 لقج انعكذ أثخ ك  ىحه السفاسج ض صا  عمى أكتاؼ الجساىيخ السدكيش  البا د . -

ة، فسػػغ هيػػ  يقػلػػػف  إف مػػاؿ  لقػػج أصػػبأ عسػػ  الجولػػ  فػػي إيػػخاف أمػػخا  مبيسػػا  ومعزػػم   معقػػجَّ
ول  وعسميا محتخماف و زعػف لو القػانيغ واألنطس ، ومغ الجي  األخخف يقػلػف  إف مػاؿ الجولػ  الج

مجيػؿ السالظ أو ال صاحب لو، وىػحه القػػانيغ والمػػا أ كميػا لاشمػ  ومبتجعػ . مػغ هيػ  يقػلػػف إف 
فػػػي الخجمػػ  العدػػػكخ   واهبػػػ  ألف اإلسػػػبلـ أوهػػب الجيػػػاد، ومػػػغ الجيػػػ  األخػػخف يقػلػػػػف إف الجيػػػاد 

م ع.  اإلسبلـ شي  نخخ غيخ خجم  الع 
دوف، إذا سػمرػا  وىكحا لقي الشاس حيارف في وسػ  ىػحه اآلرا  الستزػارب ، فيػع ضػا عػف متػخد ِّ
ىحا الصخ ق كاف ذلظ متشاقزا  مع ديشيع، ويذا سمرػا ذاؾ الصخ ق كاف ذلظ غيخ متػافق مع دنياىع، 

اإللداميػػػ  عسمػػػػا خبلفػػػا  لقػػػػؿ فخ ػػػق، ويذا لػػػع يػػػجفعػا إذا دفعػػػػا الزػػػخا ب وخػػػجمػا الخجمػػػ  العدػػػكخ   
الزخا ب ولع يقجمػا شباديع لمخجم  اإللدامي  عسمػػا خبلفػا  ألمػخ فخ ػق نخػخ. ليػحا لػع يعػػدوا يعسمػػف 

 لقػؿ ىحا الفخ ق وال لقػؿ ذاؾ، د  حيثسا وهجوا مرمحتيع ومشفعتيع اتجيػا نحػىا.  ال
احج و تحسَّ  ما فيو مغ مراعب ومذقَّا  و قصع ما ال يسكغ لئلنداف أف يديخ عمى شخ ق و 

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

 وراح   لو.إلى ك  هي  أكثخ سيػل   
أو لمذػػخشي الػػحي يقػػع عمػػى  -الػػحي يقػػـػ اسػػتقبلؿ الػػببلد عمػػى كتفيػػو  -كيػػ  يسكػػغ لمجشػػجي 

عاتقو حف  األمغ واالستقخار في السجيش ، أف يزح ي و دتبد ، والحاؿ أنو قج سسع فػي الث رشػ  وقػخأ 
ولرػغ كػ  ذلػظ في الرح  الرثيخ مغ الربلـ عغ حب الػشغ وتعمَّع هيػجا  األناشػيج الػششيػ  أيزػا ، 
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« أدا  الخجمػ  اإللداميػ »ال قيس  لو أماـ كمسػ  واحػجة يدػسعيا لاسػع الػجيغ. لقػج قػخأ كثيػخا  عػغ واهػب 
في الرح ، ولرشػو رأف فػي األحاديػث الخاصػ  أف كػ  مػغ يػترمَّع عػغ ىػحا السػضػػع يثيػخ سػخخ   

ف الجول  أمخ  سي ِّ  ، ولرغ اآلخخ غ مشو، الحيغ يعتبخونو رهبل  لديصا  وساذها . لقج سسع أف العس  لج
( عمى ذلظ فميذ عميو إثع، فمساذا ي حِّب  ىحا العس  إذف؟!! لقج سسع أف ز ػارة  واحػجة  ]لقبػخ  بِّخ  إذا )أ هر

 اإلماـ الحديغ  تعادؿ ثػال أل  أل  شييج، فمساذا يزحي دشفدو و دتبد  إذف؟!!
ػ   ثقيػػ   هػجا  ال يدػػ سر تصيع حسمػو إال مػػغ كػاف لػػو قمػػب إف دػحؿ الػػشفذ والتزػحي  واالستبدػػاؿ حِّ

ل  لمشفذ أف ي ق اؿ لمذخز الحي قصع فخاس    َ واحج ويرادة واحجة وشخ ق واضأ واحج. كع ىػ م حبَّ
ػػخ ة وتستَّػػع  وىػػػ يرػػعج هػػببل ، ال تتعػػب نفدػػظ لػػبل هػػجوف، واهمػػذ إلػػى هانػػب ىػػحا السػػا  وىػػحه الخ زر

 تتدلدؿ قجماه لسث  ىحا الربلـ؟ لسشطخىا. مغ ذا الحي ال
ػا إذا  لرػغ ال أحػج يدػسع لرػع. ،(6)إن رع تأتػف لآي  مغ القخنف تقػؿ إف تقمي  قيس  الساؿ حخاـ أمَّ

قالت عجػز  إنػي رأيػت فػي السشػاـ أف دفػع الزػخا ب أو أدا  الخجمػ  العدػكخ   اإللداميػ  حػخاـ، فػإف 
 ىحا سػؼ يؤثخ حتى عميَّ أنا كاتب سصػر ىحه الخسال !

 ق مشحجر، أي لسػا يتصػادق مػع ميػ  الصبيعػ ، مػغ الرػعب لِّق ػػَّة إف العخب  التي تديخ في شخ 
معاكد  أف تؤث ِّخ في حخكتيا، أما عشجما ترعج العخب  نحػ األعمى فإف أق َّ قػ ة يسكشيا أف تؤث ِّخ في 

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

قزػػي  دػػحؿ لمسػػاؿ ولػػيذ دػػحؿ لمػػخوح الػػحي يسكػػغ فعمػػو لدػػيػل ، فبسجػػخ د أف يدػػسع أف دفػػع  القزػػي 
الزػخ ب  لمجولػ  ىػػ إعانػ  عمػى الطمػع، فحتػى لػػ لػػع يكػغ مؤمشػا  أصػبل  فإنػو ىشػا يتػحكخ أىسيػ  الػػجيغ 

يقػؿ ال دج  أف أخجع مػضَّ  تحري  الزػخا ب أو أقشعػو مػغ خػبلؿ  و ربأ متجي ِّشا في ىحه الشقص !
يأخػػح مشػػي الزػػخ ب  أو أف يخف ِّف يػػا عمػػيَّ قػػجر السدػػتصاع، وربسػػا أعص ػػى قدػػسا  مػػغ ىػػحا  لخشػػػة أف الا

السػػاؿ أو كمػػو لسػضػػ  الساليػػ  نفدػػو كػػي ال يرػػب فػػي هيػػب الجولػػ . ىػػحا والجولػػ  لػػيذ لػػجييا مشػػاهع 
تػػػػػشبع لالػػػػحىب، فيػػػػي مزػػػػصخة ألخػػػػح الزػػػػخا ب، لػػػػحا تقػػػػـػ دد ػػػػادة السػػػػجيخ ا  والػػػػجوا خ ]لتحرػػػػي  
الزػػػخا ب ، لرػػػغ مػػػغ الجيػػػ  األخػػػخف لسػػػا كػػػاف الشػػػاس أنفدػػػيع دػػػحكا يع ودىػػػا يع ىػػػع أسػػػاس وسػػػبب 
السذػكم ، فحتػى لػػ هعمػت الجولػ  هسيػع أفػػخاد الذػعب مػػضَّفيغ ومفت ِّػػذيغ ومػخاقبيغ مػالي ِّيغ لػغ ترػػ  

                                                 

َياَءامم  ﴿ يبجو أنو يقرج قػلو تعالى   (6) َُ َأش  ها الشَّا  . 81  ]األعخاؼ ﴾..َول َت  َخدم
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 إلى الشتيج  السصمػب .
جيشا  فػبل حدػػال لشػا معػػو، إف مػضَّػ  الجولػ  إمػػا أف يكػػف متػجي شا  أو ال يكػػػف. فػإف لػع يكػػغ متػ

ويف كاف متجي شا  فإنيع ل قَّش ػه  مع الجيغ أف العس  لالجول  سي   ومال يا حخاـ، ففي ىػحه الرػػرة سػيعتبخ 
نفدو مشح البجاي  م ديئا  وأنو مغ أى  هيشع، وسيجخ  إلى الػضيف  ديحه الخوحي ، فسػاذا تتػقعػػف مػغ 

ثػع إف الػحي يػجفع «! ال خ ق ال يخاؼ مغ زخ   مصػخ» مث  ىحا الذخز سػف العس  لالسث  القا   
اإلنداف إلى العس  لػإخبلص وهجي ػ  و سشعػو مػغ الخيانػ  ىػػ أوال  الػجيغ وثانيػا  العقػ  والػهػجاف. فػإذا 
تػفَّخ لجف الذخز االثشاف معا  ]الجيغ والػهجاف  كاف أثػخ ذلػظ، لػالصبع، كبيػخا  هػجا ، ويذا تػػفخ لجيػو 

. وعشػجما يكػػف االثشػاف متعارضػيغ فػإف كػ  واحػج مشيسػا يبصػ  عسػ  أحجىسا فق  كاف أثخ  ذلػظ أقػ  
اآلخػػخ. إذا كػػاف األمػػخ كػػحلظ، فإنشػػا نػػخف ىشػػا أف العقػػ  يقػػػؿ  ال فػػخؽ دػػيغ العسػػ  فػػي الجولػػ  ومػػاؿ 
الجول  وبيغ أي عس  وماؿ  نخخ، د  لسا كاف ماؿ الجول  متعمقا  لجسيع الشاس فالحفاا عميو أوهب، 

صػاحب لػو، فػبل  يقػؿ  إف ماؿ الجول  مجيػؿ السالظ، وحدب تفدػيخ الشػاس  ىػػ مػاؿ  الأما ديششا ف
 يبقى إال الخػؼ وىػ ال يتػفَّخ في ك  مكاف.

ليػػػػحا الدػػػػبب نػػػػخف أف عسػػػػ  الجولػػػػ  أصػػػػبأ فػػػػي نطػػػػخ السػضَّػػػػ  وسػػػػيم   لتحقيػػػػق السرػػػػمح  
ؿ ىػػؤال  السػػػضفيغ الذخرػػي ، وفػػي نطػػخ الشػػاس  كػػاف عسػػ  الجولػػ  مػػغ األصػػ  سػػي ِّئا  فرػػار لأمثػػا

 أسػأ.
مػف الخشػة ليحرمػا عمى هػاز سفخ و حىبػا لو إلى ز ارة ]العتبا   التي ىي  نعخؼ أناسا  يقج ِّ

، في حيغ أف إعصا ىع الخشػة حخاـ قصعي!  -حدب قػليع أنفديع  -  عس  مدتحب 
ق يا الشػاس  دوف سػؤاؿ! كمشا يعمع أف أفزأ األكاذيب لسجخد أف يػضػع عمييػا اسػع الػجيغ ي رػج ِّ

ولرغ عمى العكذ مغ ذلظ يبحؿ الشاس كػ  مػا لػجييع مػغ حشرػ  وذكػا  وتفتػير كػي يكتذػفػا ث ػخا  
ا عمى القانػف و تبلعبػا لو.  ور  في القػانيغ والمػا أ يسكشيع مغ خبلليا أف يتعجَّ

نعػػخؼ كثيػػخا  مػػغ الشػػاس يدػػخقػف مػػغ مػػاؿ الجولػػ  أو يخػنػػػف أمانتيػػا، ثػػع يشفقػػػف ىػػحا السػػاؿ 
لػحلظ يجػب أف نعمػع أف ىػؤال   خوؽ عيشو عمى ز ارة ]السخاقػج  ويقامػ  السػآتع ]الحدػيشي   والشػحور!السد

الشػػػاس ليدػػػػا فاسػػػجيغ لفصػػػختيع كسػػػا ي قػػػاؿ عػػػشيع، دػػػ  ىػػػع يخ ػػػجوف أف يكػنػػػػا صػػػالحيغ لرػػػشَّيع ضػػػم ػا 
 الصخ ق.

ػػا كػػاف اليػػجؼ مػػغ إقامػػ  الجولػػ  وينذػػا  الحكػمػػ  أمػػغ الشػػاس واسػػتقخارىع، وكػػ اف حفػػ  كػػ  لسَّ
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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  ضػخرا  لال ػا  لعمسػا  الػجيغ أنفدػيع أيزػا ، ألف الػحيغ 

جولػػ  حػػخاـ، مسػػا سيفدػػأ يؤمشػػػف لعمسػػا  الػػجيغ لػػغ يتَّجيػػػا إلػػى العسػػ  الحكػػػمي لاعتبػػار أف عسػػ  ال
لػيذ عشػجىع قِّي سػ  أو ىػع معػادوف لعمسػا  الػجيغ،  -حدػب قػػؿ عمسػا  الػجيغ -السجاؿ ألولئظ الحيغ 

 ليتجيػا وحجىع إلى األعساؿ الحكػمي ، وسترػف نتيج  ذلظ ما شاىجناه ونذاىجه.
أنو دجال  مغ يقػؿ ديششا اليـػ إف ماؿ الزخا ب حخاـ، وأخحه ضمع، ويعصااه إعان  عمى الطمع، و 

ػػػذ مػػػغ مالػػػو. أمػػػا الدكػػػاة فتؤخػػػح مػػػغ  س  إعصػػػا  الزػػػخا ب يجػػػب عمػػػى السػػػؤمغ أف يعصػػػي الدكػػػاة والخ 
األشػػيا  التدػػع  وىػػي الػػحىب والفزػػ  السدػػكػكتاف، والقسػػأ والذػػعيخ والتسػػخ والدبيػػب، واإلدػػ  والبقػػخ 

س ػػذ فيؤخػػح مػػغ أصػػحال التجػػارا  والرػػشاعا  ولرػػغ مرػػخفو نرػػ  سػػي ع اإلمػػاـ، وال ػشع. وأمػػا الخ 
حيػػػث يجػػػب إعصػػػااه لمسجتيػػػج وىػػػػ دػػػجوره يعصيػػػو لمدػػػادا  ]أي لػػػحوي الشدػػػب الياشػػػسي  أو لمذػػػيػخ 
اآلخػػخ غ أو يعيػػج لػػو إلػػى شػػخز أمػػيغ أو يجفشػػو تحػػت التػػخال!! حتػػى يػػأتي إمػػاـ الدمػػاف ]السيػػجي 

 القا ع السشتطخ  فيأخحه، ونر  الديع اآلخخ ىػ ماؿ خالز لمدادة ]ذوي الشدب الياشسي  !!
، مػػػغ لصشػػػف وأوراؽ الرتػػػب وأردنػػػا  عشػػجما قمشػػػا إنشػػا لػػػػ اسػػػتخخهشا تعػػاليع ديششػػػا كسػػػا ىػػػ اليػػػـػ
د افػػا  أو  تصبيقيػػا عسميػػا  كسػػا ىػػي، فعميشػػا يػمئػػح  أف نقػػخأ الفاتحػػ  عمػػى حياتشػػا وببلدنػػا، لػػع نقػػ  كبلمػػا  ه 
 غيػػػخ مػػػجروس؛ إف أوؿ شػػػخط مػػػغ شػػػخوط حفػػػ  شػػػعب مػػػا ىػػػػ امػػػتبلؾ ىػػػحا الذػػػعب لقػػػانػف مػػػالي   
صػحيأ. فمشػػخ الػحيغ يقػلػػػف إف كػ  مػػا فػي األرض يجػػب أف يكػػف تحػػت أمخنػا، كيػػ  يسكػػشيع إدارة 

 هسيػر لدي   مغ الشاس لسث  قانػنيع ىحا الحي ادتجعػه مغ عشج أنفديع؟!
، مثػػ  الػػحىب والفزػػ   أمػا الدكػػاة فرسػػا رأيشػػا إنسػػا تؤخػػح مػػغ أشػػيا  لػع يعػػج لبعزػػيا وهػػػد اليػػـػ

وال تخصئػػػػا  السػػػاؿ، الستسثػػػ  فػػػي األوراؽ الشقجيػػػ ، وسػػػبا ظ الػػػحىب لػػػيذ فييػػػا السدػػػكػكتاف )انتبيػػػػا 
زكػػاة!(، وبعزػػيا قميػػ  فػػي لبلدنػػا مثػػ  اإلدػػ  والتسػػخ والدبيػػب، وبعزػػيا غيػػخ مػهػػػد فػػي كػػ  مكػػاف 
مث  البقخ وال شع والقسأ والذعيخ، فبشا  عمى ذلظ، مغ أي ماؿ  سيعصي أىالي إقمػيع مازنػجراف الػحيغ 

، أو أىالي شيخاف والسجف األخخف أو البمجاف الرشاعي ، ضخ ب  الدكاة؟يدرعػف األر   ز 
، فأحػػج أىػػع السػػػارد الساليػػ  التػػي  أمػػا الخسػػذ فرسػػا أوضػػحشا أعػػبله ال يتشاسػػب مػػع حياتشػػا اليػػـػ
الدج مشيػا لمخدانػ  العامػ  اليػـػ ىػػ الخسػـػ الجسخكيػ ، وىػي ال تتشاسػب مػع حكػع الخسػذ، ومػع ذلػظ 

مغ الشاحي  العسمي  أهػجف مػغ الدكػاة، لرػغ أمامػو إشػكاليغ كبيػخ غ  األوؿ أنػو قػج فيحا الخسذ يبقى 
ورد  أحاديث كثيخة صحيح  وغيخ صحيح  تشز  عمى أف اإلماـ و ى ب  الخسذ لذػيعتو، فػإذا كػاف 
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 صاحب الحق قج تشازؿ عغ حق ِّو، فري  ال يتشازؿ عشو مغ ليذ صاحب الحق؟!
در   في كتال  ست  عذخ حجيثا  حػؿ ىػحا األمػخ. ألهػ  حػجيث واحػج يقػػؿ  (6)«الػافي»لقج ع ج 

رمَّ َفَلر م الَجشَّرةم  َمن  َ ارَ » دشيػتع ]عمػى قبخىػا  معبػج أصػشاـ لكػ  ىػحه الزػخام  والدخػارؼ  (1)«فاطسرَة كيقم
والصقػػػس، ولرػػشرع لػػع ت مرق ػػػا لػػاال  لدػػت  عذػػخ حػػجيثا  صػػحيحا  وغيػػخ صػػحيأ؟ مخحػػى لرػػع عمػػى ىػػحا 

 التجي غ!!
  ليذ اليجؼ مغ هباي  ىحه األمػاؿ مجخَّد أخػح السػاؿ، وينَّسػا اليػجؼ األصػمي ىػػ تػأميغ نانياع 

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

ػػ   عاشػػ   عػػغ العسػػ ، لسػػا كػػاف لػػػ كػػاف ألحػػجكع ادػػغ  راشػػج  سػػ الع  قػػادر عمػػى العسػػ  لرشػػو متبص ِّ
لسحسَّج  وعمي ِّ المح يرغ كانا مشبع ال يخة والحسيَّ ،  فسا لالرع مدتعجا  إلعصا و الساؿ مغ هيبو لبل مقاد ،

كيػػ  يسكػػغ أف يقػػببل أف يعصػػي الشػػاس  ألدشػػا يع وذر ػػتيع أو ألشػػخاص  لاسػػسيع، مػػاال  لػػبل عػػػض، 
الى والعاشميغ؟!و شذئػا دح يمِّي ِّيغ الر د   لظ هساع  كبيخة مغ األشخاص الص ف 

إف السداعجة السالي  لؤلشخاص الحيغ يتستَّعػف لقػَّة الذبال والجدع الدميع القػادر عمػى العسػ  
يشب ػػي أف ترػػػف دتػػأميغ فػػخص العسػػ  ليػػع ليعسمػػػا و كدػػبػا السػػاؿ لكػػج ِّ يسيػػشيع عػػخؽ هبيػػشيع، ال أف 

صػػػا السػػاؿ لػػ بل عػػػض، فإعصػػااىع السػػاؿ ديػػحه الرػػػرة إضػػخار  كبيػػخ  ديػػع وبالشػػاس وبػػالببلد ألنػػو ي عر
كدالى وعاشميغ عغ العس . لػ تأممشا ىػحا األمػخ دجقػ  لخأيشػا أف سػبب وهػػد  سيجع  مشيع أشخاصا  

، ىػ ىحه الرجقا  والخي اذيغ والصفيمي ِّيغ الحيغ نخاىع في لبلدنا اليـػ ليغ والذحَّ خا  ك  ىؤال  الستدػ ِّ
 واإلحدانا  التي ت رخؼ في غيخ محم يا.

بي ِّيغ أخحوا قػانيششا وعسمػا ديا فػصمػا إلى ما وصمػا إليو، أو  والسزحظ قػؿ لعزيع إف األور 
نعع، يسكششي أف أهمذ في غخفتي  قػليع لػ عسمت الجنيا دتذخ عاتشا لتقج مت ووصمت إلى كحا وكحا.

دمجا  واسعا  عمى السحي  األشمدي واهع  فيػو أدشيػ   شػاىق    وادشي في عالع االفتخاض أو عالع الخياؿ
مػػغ ألػػ  شػػادق فػػي غايػػ  الجسػػاؿ. لرػػغ ىػػحا الب م ػػج الخيػػالي كم ػػو يػػدوؿ فػػػرا  لكمستػػيغ صػػحيحتيغ. لػػػ 

                                                 

حاديث الرتب الحي هسع فيو أ ىػ6146سش   الستػفى يت محدغ دمحم دغ مختزى الفيس الراشانمسحج ِّ ل «الػافي»كتال  (6)
 .و"االستبرار" "التيحيب"ويحزخه الفقيو"  "مغ الو"الرافي" األربع  

ع  (1) عر ، الحخ العاممي، «وسا   الذيع »ي خاه  ى درغِّ ه  س    دِّشرتِّ م ػس  ب الِّ زِّ  ار ةِّ ق برخِّ ف اشِّ تِّحر  .(61/191)، لِّق عَّ  ف خ  ل ال  اسر
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ػػج فػػي إيػػخاف الرثيػػخ  مػػغ السمػػػؾ  كانػػت تعػػاليسكع ىػػحه صػػحيح   لرانػػت عسميَّػػ   أوال  عشػػج أىميػػا، فقػػج و هِّ
ف الحكػع لػإذف مػغ العمسػا ، فمسػاذا لػع يعسمػػا ديػحه الجػػاىخ الثسيشػ  مػغ التذػخ عا  الحيغ كػانػا يػجيخو 

قبػػ  أف يكتذػػفيا اآلخػػخوف فيعسمػػػف ديػػا فيتقػػجمػف ىػػع ونبقػػى نحػػغ فػػي مكانشػػا!! اليػػـػ أيزػػا  نجػػج أف 
تَّاد ش ػػا يؤ ػػجوف ىػػحه الفرػػخة!! فميصب ِّقػػػا عسميَّػػا  ىػػحا السبػػجأ الػػجي شي اليػػاـ كػػي حكامشػػا وقادتشػػا وزعسا نػػا وك 

 يكػف تحري  الساؿ أسي  وكي يختاح الشاس مغ ماؿ الجول  الحخاـ.
يقػلػػػػف  حقػػػا  لػػػػ رأف الشػػػاس أف لػػػجييع حكػمػػػ   وششيػػػ   صػػػادق   ومخمرػػػ   فػػػي عسميػػػا أليَّػػػجوىا 
ودعسػىػػا، وألعصػىػػا تمػػظ األمػػػاؿ التػػي يشفقػنيػػا اآلف فػػي أمػػػر أخػػخف كاألوقػػاؼ والشػػحور والػصػػي  

 نجج مثاال  ليحا األمخ في التار  .وغيخ ذلظ، كسا 
فأقػؿ  لػ تستَّع شعب  ما دتخبي  صالح  صحيح  أو حتى لػ لع يح   ديحه التخبي  لرشو، عمػى 

يرػأ  أف نتػقَّػع  األق ، لػع يفقػج أخبلقػو الفصخ ػ  القػ سػ ، ألمكػغ أف يقػـػ لسثػ  ىػحا األمػخ؛ ولرػغ ال
ي  في ىحه الخسال ، أف يقػمػا لسث  ذلظ الذي . إف مغ الشاس الحيغ عخفشا نساذج مغ تعاليسيع الجيش

ر افػػا  فػػي مثػػ   ر افػػا  ز  ع ػف أنفدػػيع وهيػػخانيع هػػػعى و ػػحىبػف ز  تػق ػػع أف يقػػـػ األشػػخاص الػػحيغ ي ػػج 
السذاىج والعتبا  ، لأف يزحػا لأمػاليع أله  مرمح  الببلد العامَّ   ىحه األياـ الدػدا  إلى ز ارة ]

!  !تػق ع  خيالي  محس 
ػخِّؼ  ىػحا الذػعػر فيسػا ال  نعع، لقج غػخس هللا فػي فصػخة اإلندػاف حػب الخيػخ واإلحدػاف فػإذا ص 
شا ػػ  تحتػػو اقتشػػع اإلندػػاف دػػحلظ، مثمػػو مثػػ  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  

مػاؿ الصا م  في إيخاف عمى أمػػر كالشػحور واألوقػاؼ والػصػايا، ومػغ الشػادر أف نجػج فػي كػ  ىحه األ
ىحه السرارِّؼ ما يفيج الشاس. تذاىجوف في ك  مكاف ك  ىحا العجد مغ الترايا والحديشيا  ]إلقامػ  
 مجػػالذ العػػدا   ومػػجارس الصػػبلل ] دارسػػي عمػػـػ الػػجيغ  والقبػػال واألضػػخح  ومػػا يػقػػ  ألهميػػا مػػغ

لذػخز محدػغ دشػى هدػخا   -ويف سػسعتع فيػي حػاال  قميمػ  هػجا  -أوقاؼ، ولرشرع ال تدسعػف أدػجا  
ة  أو مدتذػػفى أو دارا  لمعجػػػدة أو دارا  لؤليتػػاـ أو مجرسػػ   عسػمي ػػػ   أو مخكػػدا  أو هامعػػ   لتعمػػػيع  أو هػػاد 

معػ  مثػ  هامعػ  الصب أو االريجل  أو سا خ العمـػ األخػخف. لقػج وصػ  األمػخ فػي دمػج  كانػت لػو ها
التي كانت تخخ ج أشبا  لبلط السمػؾ، أف أصبأ معطع أشبا و اليـػ إما مغ الييػد  «هشجي شادػر»

 أو مسغ درسػا عمى أيجييع. 
ر  ر ليا ك  ىػحه األوقػاؼ، ولرششػا ال نجػج فػي  لقج د شِّي تر في السجف ك  ىحه السجارس الجيشي  ون حِّ
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 لجراس  الصب.شػؿ الببلد وعخضيا أي دشا   وقفي   
ػػب   السػػا  وىػػحا  نعػػع، مػػغ دػػيغ هسيػػع أعسػػاؿ الخيػػخ والرػػجقا  نجػػج أنيػػع قػػج دشػػػا الرثيػػخ مػػغ س 
ػب   أيزػا  فػي إيػخاف. أمػا  أله  تحك خ الذػفاه العصذػى لئلمػاـ الحدػيغ، ويال لسػا كشػا نجػج كػ  ىػحه الد 

الميالي السبارك  وتدو   األعساؿ الخيخ   األخخف في ذلظ الدمغ فرانت عبارة عغ إشعاـ الصعاـ في 
الدادة ]الياشسييغ  والع دَّال مغ العخل!! والحفاا عمى السذػاىج السذػخَّف  و ينالػ  مػغ يقػـػ لالد ػارة أو 
فَّى  ورد  السطػػػالع لعمسػػػا  اإلسػػػبلـ ألهػػػ  الحفػػػاا عمػػػى )ديزػػػ   الرػػػـػ أو الرػػػبلة ]نيالػػػ   عػػػغ الس ت ػػػػ 

 ى إقام  مآتع خامذ نؿ العبا .اإلسبلـ(، واألكثخ مغ ك  ما ذ كخ اإلنفاؽ عم
ىحه ىي الخيخا  والرجقا  والس بَّخا  التي يفخخوف ديا دا سػا  أمػاـ الشػاس و قػلػػف إنيػع كػانػا 

 قب  تمظ األمػر في حاؿ كحا وكحا.
وقػػج يطػػغ  لعػػس مػػغ ال اشػػبلع لػػو عمػػى األمػػػر أف فػػي كبلمػػي مبال ػػ ، ولرػػغ اآلثػػار الباقيػػ ، 

 ، شاىجة  عمى صح  ما أقػؿ.وسجبل  دوا خ األوقاؼ كحلظ
إصػجاره قػانػف ديػع األوقػاؼ وصػخؼ أمػاليػا « رضػا شػاه»أحج األعساؿ الحدش  التي قاـ ديا  

عمػػى أمػػػر التعمػػيع والرػػحَّ ، ألف اسػػع األوقػػاؼ ذاتػػو لرػػػرتو الحاليػػ  مػػا إف يقػػع عمػػى شػػي  مػػغ 
س ِّعت لالذ سع األحسػخ، وقػج رأيشػا مػا ىػي السستمرا  إال وتتعخض لمتجسيج والرداد والبصبلف وكأنيا ش 

رَّامشػا  تَّاد شػا ون ػَّاد شػا ]مسثمػنػا الشيػادي ِّيغ  و ح  األمػر التي ي رخؼ ر ع األوقاؼ فييا!! ولرغ لسػا أصػبأ ك 
يغ، فقج أل ػا ذلظ القانػف وصشعػا دحلظ خجم  كبيخة لمجيغ!!  في عيج الجيسقخاشي  مغ أنرار الج ِّ

سا  أف البذخ يحتاهػف إلى ر يذ يجيخ شؤوف مجتسعيع، خبلص  ك  ما تقجـ، أنو مغ السدمَّ 
ػ  دػػ  لسػػا كػاف ال ػػخض مػػغ الحكػمػػ   وىػحا السشرػػب لػػيذ حقػا  خاصػػا  ألي شػػخز أو شػػخ ح  خاصَّ
إدارة أمػر الجساىيخ كاف الذخز الػحيج الػحي يسكشػو تػػلي ىػحا السشرػب ىػػ األكفػأ واألقػجر عمػى 

« أولي األمػخ»أف يؤدي واهبو عمى أحدغ وهو كاف ىػ القياـ لأعبا  ىحه السدؤولي ، فإذا استصاع 
ويف لػع يدػتصع وهػب تشحيتػو ويقامػ  نخػخ مكانػو كسػا كػاف األمػخ فػي صػجر  ،(6)الحيغ تجب شػاعتيع

 اإلسبلـ حيث وهجنا أف الحيغ كانػا يصيعػف الخميف  ك  تمظ الصاع  ىع أنفديع قتمػا عثساف.
مَّع لو أيزا  أف الحاكع، أيَّا  دج  أف يأخح الساؿ  كاف، لغ يأتي لالساؿ مغ الجش ، د  الومغ الس د 

مغ الذعب نفدو، والسدأل  ىي أنػو كػاف ىشػاؾ زمػغ كانػت فيػو أمػػاؿ الشػاس عبػارة عػغ أنػػاع التسػخ 
                                                 

ش  مم  ﴿ يذيخ إلى مزسػف اآلي    (6) خي مي هَل َوأموليأ اَتم  سم ييمها الخَّ َ َوَأطي ييمها هَّ يَن َآَمشمها َأطي  . 14]الشدا / ﴾ ..َيا َأياَها الحي
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واإلد ، فرانػا يأخحوف الزخا ب مغ ىػحه األمػػر، واليػـػ أصػبحت األمػػاؿ ىػي السرػانع والدػيارا  
مغ أمثاؿ ىحه األمػاؿ، والقخنف أيزا  رغع أنو أمخ لأخح الدكػاة فػي ونحػىا فبل دج مغ أخح الزخا ب 

 مػاضع عجيجة مشو، إال أنو لع يحكخ حتى في مػضع واحج مغ أي شي  تؤخح ىحه الدكاة. 
م عر ذلػػظ التػػاهخ الػػحي يحتػػاؿ مئػػ  حيمػػ  ليتيػػخَّل مػػغ دفػػع الزػػخا ب، وذلػػظ السػضَّػػ  الػػحي  فمػػيعر

لشفدو لخيان  أمػاؿ الجول ، وذلظ الجشجي أو الذػخشي الػحي يعتقػج أف يعتبخ نفدو متجي ِّشا لرشو يدسأ 
ػػ  مػػغ مدػػؤولياتو قػػجر اسػػتصاعتو(، أنيػػع  لحكػػع  -عسمػػو لػػيذ لػػو أي قيسػػ  عشػػج هللا )فيدػػعى لمتشر 

 نثسػف محنبػف، ومدؤولػف عغ تقريخىع أماـ هللا. -العق  القصعي الحي ىػ حكع هللا السباشخ
مرئِّػظ   أييا الجشجي! اِّعم عر أنظ لػ أرقت قصخة دـ لعجو لبلدؾ كاف ذلػظ لحكػع العقػ  أفزػ  مػغ م 

أحػاضا  مغ دمػعظ. أييا الذخشي! اِّعم عر 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  

ىحا الػشغ مختاح الباؿ قخ خ العيغ في ديتو. لفز  خػفيع مغ دخ ق سػيػفرع و ىػجيخ  زاو   مغ زوايا
مجافعكع ورصاص دشػادقرع يشقسػع مثيػخو الذػ ب والستسػخ دوف و قبعػػف فػي هحػػرىع. ال تدػسأ لرػبلـ 
ػػع تمػػظ اليػػج التػػي لػػع  الػػحيغ ممػػؤوا لصػػػنيع مػػغ السػػاؿ السشيػػػل أف يحػػجثػا أي تدلػػدؿ فػػي عقيػػجتظ. حص ِّ

ػ اتػظ ويخػانػظ. إذا كشػت تخحع ا ع. اقصع تمظ الخه  التي انتيكت لالقػَّة حخمػ  مشػدؿ أ خ  ألشفاؿ الخ ضَّ
ظ  ديا  ثػالو فيحا ىػ الصخ ق إليو، وليذ تمظ أعساؿ الربياني  التي أقشعت  نفد  تبحث عغ رضا هللا و 

 والتي ال هجوف فييا.
 

         

 

 الس حث الخامذ: القانهن 
 القانهن فأ إيخان كالذلل؟لساعا أمحيَى 

ديششا اليـػ يقػؿ إف القانػف الػحيج الخسسي الحي تجػب شاعتػو ىػػ قػانػف الذػخع، أمػا القػػانيغ 
ت خعػػ  ]مػػا أنػػدؿ هللا ديػػا مػػغ سػػمصاف  دػػ  ىػػي دػػجع محجثػػ ! لػػػ تػػأممتع ىػػحه  األخػػخف فرميػػا قػػػانيغ م خر

ىػػحا البمػج. ذلػػظ ألف قػػانيغ الذػػخع  العقيػجة لذػي  مػػغ الجقػ  الكتذػػفتع أحػج أىػػع أسػبال شػػقا  وتعاسػ 
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كامم  فإنو مغ السحاؿ أف تمب ِّػي هسيػع حاهػا  البذػخ وتدػتػعبيا فػي كػ  زمػاف  ميسا كانت هامع  و 
ومكػػػاف، كسػػػا نذػػػاىج أنشػػػا اليػػػـػ لحاهػػػ  إلػػػى كثيػػػخ مػػػغ القػػػػانيغ مثػػػ  قػػػانػف تدػػػجي  العقػػػػد وقػػػانػف 

حاسػػبا  السيدانيػػ  والجسػػارؾ ومئػػا  مػػغ السرػػارؼ وقػػانػف السػػخور وقػػػانيغ السخافعػػا  القزػػا ي  وم
إذا كػاف األمػخ كػحلظ، فمػػ أردنػا أف نزػع قػػانيغ لتمػظ  أمثاؿ ىحه األمػر التي لع تأ ِّ فػي الذػخ ع .

ث ػ   الػحي يرػب  ث م شػا م  األمػر مغ هي ، ومػغ الجيػ  األخػخف قمشػا إنيػا غيػخ رسػسي  أو دجعػ ، كػاف م 
ػخ لشػا الدػبب فػي السا  في الحػض مغ األعمى، و أتي نخػخ فيثقػ ب الحػػض مػغ األسػف ! وىػحا يفد ِّ

عجـ وهػد أيَّ  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 فإن ػو يكػػف مثػ  الذػجخة الػرقيػ  التػي 

 غ الخ أ تصيأ ديا.ليا ضاىخ شجخة ولرغ أق  ندس  م
لدت أدري كي  يترخ ؼ 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. 

ش ت ير خجمتػو العدػكخ   لالردػ  والبصالػ  والخبلعػ  وال فجػػر، واآلف دػجال  مػغ أف شال أمزى س 
يخفػػي سػػيختو القبيحػػ  ىػػحه، أخػػح يتػػبجَّأ ديػػػا و حكييػػا لفػػبلف وفػػبلف، وسػػامعػه يقػلػػػف لػػو لزػػػحك   
مسدوهػػ  لالتذػػجيع والتحدػػيغ لفعمػػو، نعػػع يػػا فػػبلف! إف الخجمػػ  اإللداميػػ  تعشػػي الػػتسم ز والتفم ػػت مػػغ 

 العدكخ  . 
مػغ أف يقػػؿ لػو الشػاس إف أمشػظ وحفػ   ونخخ يجتخئ عمى شخشي لذأف مػضػػع تافػو، وبػجال  
مػاذا يفعػ  لالزػفجع مػغ لػيذ فػي حػضػو »مالظ ونفدػظ مخىػنػ  لػاحتخاـ ىػحا الذػخشي، يقػلػػف لػو 

ونخػخ داعيػ  ديشػي يخشػي  )يعشي أف السسمر  التي ال صاحب ليػا ال تحتػاج إلػى شػخشي!!(. «ما ؟!
وبػجال  مػغ أف يقػػؿ لػو الشػاس  السػض  الحكػمي ليحر  عمػى هػػاز سػفخ يدػافخ لػو إلػى كػخببل ، 

لسػػػاذا تفدػػػج لعسمػػػظ ىػػػحا مػػػػضفي الجولػػػ  الػػػحيغ يذػػػكمػف عشرػػػخا  ىامػػػا  فػػػي ىػػػحا البمػػػج؟ يقػلػػػػف لػػػو  
ػخ ِّل لزػاعتو  ال يزيع شي  عشج سيج الذيجا ، ليت هسيع الشفقا  ترػػف فػي ىػحا الدػبي ! ورالػع ي ي 

ار وكأنو انتدع مالو  مغ ديغ أيجي الدارقيغ وقص اع الصخؽ. مغ الحجود، ثع يتبجَّأ لعسمو لك  ف خ 
را  والقػػانيغ. فػإذا كػاف األمػخ كػحلظ،  ىحه كميا نساذج عغ نس  سمػؾ ىحا الذعب تجاه السقخَّ

 في  يسكششا أف نتػقع مغ مث  ىحه الذجخة غيخ ىحه الثسار؟!
فع، ما الدخ  الحي يجع  هشجي اآلخخ غ يمقي دشفدو لكػ  لدػال  تحػت الجلالػ  وأمػاـ فػىػ  السػج

أمػػا نحػػغ فشقبػػع قاعػػجيغ خمػػ  السشزػػجة ويلػػى هانػػب السخوحػػ  أو السػػجفأة، ولػػيذ لشػػا اسػػتعجاد ألدا  
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 واهبشا العدكخي؟!
ػػا   ػػؤ ف والسيسَّ لسػػاذا نجػػج فػػي البمػػجاف ذا  الجبيػػا  الػاسػػع  والسستػػجة أف الشػػاس يػصػػمػف الس 

  تزػع يػجىا عميػو إال و يػخل والسػاد ال حا يػ  وسػا خ المػػاـز إلػى الجبيػا ، أمػا دولتشػا فسػا مػغ شػي
 الشاس مشو و تسم رػف مغ العس  فيو؟؟ 

لسػػاذا نجػػج مبليػػيغ الشدػػا  فػػي البمػػجاف األخػػخف يدػػجمغ أسػػسا ىغ ألدا  الخجمػػ  العدػػكخ  ، أمػػا 
نحغ فشعصي الخشاوف لش فِّخ  مغ العس ! لساذا نجج في البمػجاف األخػخف كػ  ىػحا العػجد مػغ الستصػػعيغ 

لخجمػ  السدتعجيغ لمقياـ لأعساؿ تتزسَّغ خصػخ السػػ  مئػ  لالسئػ ، أمػا ىشػا فيقػػؿ الشػاس إف معشػى ا
 اإللدامي  ىػ التسم ز والتفم ت مغ العدكخ  . 

سػؼ تقػلػػف إف الدػبب فػي ذلػظ ىػػ أف قادتشػا الربػار سػي ِّئػف والخعيػ  يتعمَّس ػػف مػشيع ]الشػاس 
عمػػى ديػػغ ممػػػكيع ، وأقػػػؿ  كبلمكػػع ىػػحا صػػحيأ ولرػػغ لسػػاذا صػػار قادتشػػا الربػػار سػػيئػف؟ لػػػ رأيػػتع 

أف مػػخ   مػػغ خػػبلؿ أشػػجار وبيػػػ  عجيػػجة، ال دػػجَّ أف تتفر ػػخوا  مػػا ر حػػا  اقتمعػػت شػػجخة  أو مشػػدال  لعػػج 
هػـخ  الحي هع  تمػظ البيػػ  واألشػجار ترػسج أمػاـ تمػظ الػخ أ، دوف ىػحا البيػت أو ىػحه الذػجخة؟ ال

أنرػػع سترػػمػف إلػػى نتيجػػ  تقػػػؿ إف العيػػب األصػػمي فػػي األسػػذ والجػػحور ]الزػػعيف  والسيتػػدة ليػػحه 
 ألمخ كحلظ فعميشا أف نخف أيغ العيب؟الذجخة أوالسشدؿ ، فإذا كاف ا

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

ببو التخبيػ  ]الخاشئػ   ولػيذ سػببو ىػ نتيج  لسا كدبتو يجاه. نعع، اإليخاني سي  ولرغ ىػحا الدػػ  سػ
ق و  وشبيعتو. خر  عِّ

أنػػا أعتقػػج أنػػو لػػػ وهػػج  مثػػ  ىػػحه التخبيػػ  وىػػحه العقا ػػج لػػجف أي شػػعب نخػػخ ألدركػػو اليػػبلؾ 
أف يبقػى واقفػا  عمػى  -رغػع كػ  ىػحه العقا ػج الفاسػجة-والفشػا  مشػح زمػغ. فيكفػي اإليخانػي أنػو اسػتصاع 

.  رهميو حتى اليـػ
يؤمشػف لا وال دخسػلو مغ  قا ج خاص  لالستجي ِّػشيغ، ومعطع الشاس اليـػ اليقػلػف  إف ىحه الع

األسػػاس، فزػػبل  عػػغ أف يؤمشػػػا دتمػػظ العقا ػػج واألقػػػاؿ التػػي تػػأتي فػػي الجرهػػ  العاشػػخة أو العذػػخ غ، 
 فمساذا يترخؼ ىؤال  الشاس أيزا  كحلظ؟

دػػاف، وكسػػا رأيشػػا، مثػػ  ىػػحه األمػػػر أقػػػؿ  أوال  التيػػخ ل مػػغ القػػانػف مػافػػق  لمسيػػ  الصبيعػػي لئلن
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 يكفي لحرػليا أق  دافع، د  يكفي انتفا  السانع.
ػب  وثانيا   ليذ هجيجا  أف نجج ديششا مغ ال يؤمغ لا وال لالشبي ولرشو يمتػـد لاألشػيا  التػي ت شرد 

 يؤمشػػػف إلييسػػا! كسػػا نػػخف أف الػػحيغ ال يؤمشػػػف لػػا، يشػػحروف ألحفػػاد األ سػػ  الشػػحور! ونػػخف الػػحيغ ال
لػػاليـػ اآلخػػخ، يعقػػجوف ألمػػػاتيع مجػػالذ العػػدا  الذػػيخ   والدػػشػ  . ونػػخف أشخاصػػا  يكدػػبػف السػػاؿ 
لالحخاـ ثع يحىبػف إلى العخاؽ لد ارة العتبا . يذخبػف الخسخ، ولرغ إذا وقع شي  مشيا عمى لباسيع 

امػػو يػػحىب يسشػػ   ي دػػمػف لباسػػيع مػػغ نجاسػػتو! أهػػ ، إف الذػػعب الػػحي ال يعػػخؼ شخ قػػا  واضػػحا  أم
 و دخة  وليذ لو ثبا  عمى مبجأ.

ثالثػػا   إف البلديشيػػيغ والستػػجي ِّشيغ كبلىسػػا قميػػ   فػػي ىػػحا البمػػج، والدػػػاد األعطػػع ىػػع الستحي ِّػػخوف 
التا يػف ال إلى ىؤال  وال إلى ىؤال ، ال يجروف أنفديع ماذا يخ جوف، فيع إمَّع   يسيمػف مع كػ  ر ػأ، 

مَّػػػز، وحيثسػػػا ترػػػػف الخخافػػػ  تجػػػجىع متػػػجي ِّشيغ وحيثسػػػا ترػػػػف السشفعػػػ  وال سرػػػمح  تجػػػجىع مػػػادييغ خ 
مَّز!  خ 

البلديشي ػػػػف، قمػػػػػبيع نقيَّػػػػ  مػػػغ ىػػػػحه الخخافػػػػا ، والستػػػجي ِّش ػف رغػػػػع أنيػػػػع وضػػػعػا عقػػػػػليع تحػػػػت 
ػػكػف لسبػػادئ صػػالح  أخػػخف، ولرػػغ الحػػحار الحػػحار مػػغ أولئػػظ الػػحيغ هسعػػػا  أقػػجاميع، إال أنيػػع متسد ِّ

 غ وتخمػا عغ حدشاتيسا!سيئا  الفخ قي
خَّضػػػتع  افخضػػػػا أف حخبػػػا  وقعػػػت اليػػػـػ وأردتػػػع أف تدتشيزػػػػا الشػػػاس لمبدػػػال  والرػػػسػد، فػػػإذا ح 
الشاس  لاسع الػشغ رأيتع ىحا الفخ ق الثالث مثميع مث  الستجيشيغ يعتبخوف الببلد والػشغ أكحوب ، ويف 

خ ميتع ِّ لالجيغ، و شب ي أف يكػف كحلظ ألف ح خَّضتع الشاس  لاسع الجيغ وهجتع ]ىحا الفخ ق الثالث  غي
رفزػػو مئػػ   يدػػتصيعػف أف يتقب مػػػا ىػػحا الػػجيغ الحػػالي اليػػـػ مئػػ  لالسئػػ ، وال يدػػتصيعػف  أصػػحالو ال

 الرجؽ مغ الرحل فبالشتيج  سيقع ما وقع. لالسئ ، وال يدتصيعػف أف يسيدوا
ىػػحه القػػػانيغ، وال   كبلمػػظ  ىػػحا صػػحيأ لرػػغ لػػيذ لػػجيشا دليػػ  عمػػى وهػػػل شاعػػ  سررتقهلهن 

 يسكششا أف نحكع لسا يخال  ما أندؿ هللا.
  أي دليػ  تخ ػجوف أفزػ  مػغ العقػ  الػحي ىػػ رسػػؿ هللا القخ ػب إليشػا ومخشػجنا وىاديشػػا فر قهل

يغ ذاتػػػو. نحػػػغ نطػػػغ أنشػػػا عسيػػػاف لذػػػأف أمػػػػر الػػػجيغ والحيػػػاة ونشتطػػػخ أف يعصيشػػػا اآلخػػػخوف  إلػػػى الػػػج ِّ
في حياتشا لشعخؼ الرػال ونصػيعيع فيػو! كسػا هػا  فػي الحػجيث  األوامخ والتعميسا  لذأف ك  شي 

ػػحػيغ أ  أنػو لسػػا أكػ  ندـ القسػػأ  ط و إلػى األرض     بِّ ىر ػػع خ  لحاهػػ   إلػى الت ػػػ  أخػحه مػػغ ذلػظ كسػػا يأخػػح ش 
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فخػخج  السخأة عشج الػالدة، فحىب شخقا  وغخبا  ال يجري كيػ  يرػشع! حتػى نػدؿ إليػو هبخ ػ  فػأقعى ندـ
 !!(6)فاستخاحذلظ مشو، 

صحيأ أف اإلنداف يحتاج إلى اليجاي  واإلرشاد ولرػغ هللا أعصانػا أيزػا  عيشػيغ وعقػبل . عشػجما 
تخ ج أف تحىب إلى مقرج معيغ تدتفدػخ أمػػرا  مػغ السخشػج ليػجلظ عمػى الصخ ػق ثػع تدػتفيج لعػج ذلػظ 

عمػى  مغ عيشظ وعقمظ مئ  ضع  ما قالو لظ لسعخف  كيفيػ  قصػع الصخ ػق. كػحلظ يسكششػا أف نتعػخ ؼ
شخ ػػػػق هللا عبػػػػخ ثػػػػبلت وسػػػػا    الػسػػػػيم  األولػػػػى  الرػػػػبلـ الرػػػػحيأ والقصعػػػػي الرػػػػادر عػػػػغ الػػػػحيغ 

 اصصفاى ع هللا واختار ىع، الحيغ تعخفػنيع هيجا . 
، لرػغ مػغ الشاحيػ  العسمي ػ  لػيذ (1)  العقػ  الػحي تعتبخونػو أحػج األدلػ  األربعػ والهسيلة الثانية
 لو أي أىسي  لجيكع.

لعقػػ  تذػػػبو االفتخاضػػا  الذخرػػي ، ولرػػغ ىشػػاؾ حػػ   ليػػحا األمػػخ وىػػػ أف نعػػع، ال شػػظ أف ا
يحكػػػع األشػػػخاص الػػػحيغ ليدػػػت لػػػجييع أيػػػ  مرػػػمح  شخرػػػي  فػػػي األمػػػػر أو يزػػػعػا القػػػػانيغ، ىػػػحا 

ت الجيغ ذاتو أيزا  لاإلغخاض الذخري  ليذ أق  مغ تمػت العق  ديا.  إضاف  إلى أف تمػ 
الػػحي ال تعخفػػػف عشػػو شػػيئا  مػػع أنػػو ي بػػي ِّغ لشػػا اإلرادة اإللييػػ    قػػانػف الصبيعػػ  والهسرريلة الثالثررة

 لرػرة أفز  وأوضأ مغ أي شي  نخخ.
إذا دخمػػتع إلػػى مشػػدؿ  فػػخأيتع فػػي قدػػع مشػػو حجيقػػ   لؤلزىػػار، وفػػي قدػػع  مسػػخا  مػػغ أحجػػار اآلهػػخ، 

ا  ومػضػعا  فػػؽ  السشزػجة وشعامػا  نخػخ  ورأيتع غخف   مفتػح   البال وغخف   مقفػل  ، ورأيتع شعاما  م ع جَّ
م مقا  عميو في زاو ػ  مػغ زوايػا السشػدؿ، فيسػتع لػالصبع الصخ ػق الػحي يجػب أف تدػيخوا عميػو والسكػاف 
الػػحي يشب ػػي أف تجمدػػػا فيػػو والصعػػاـ الػػحي يجػػب أف تػػأكمػه. كػػحلظ عشػػجما نشطػػخ إلػػى نطػػاـ الصبيعػػ  

 ا.وقػانيشيا التي خمقيا هللا، نجرؾ هيجا  ما الحي يخ جه هللا مش
أو  «الػػجماغ»إذا نطخنػػا إلػػى هدػػسشا وهػػجنا أف لرػػ  عزػػػ مػػغ أعزػػا و السختمفػػ  مػػجيخ لاسػػع 

الحي يدتخجـ ك  تمػظ األعزػا  لتحقيػق ىػجؼ واحػج ىػػ السحافطػ  عمػى الجدػع، ونػخف أف  «الس »
ي ِّػػخ مػػغ شػػخاز عسميػػا عشػػجما تت يػػخ البيئػػ  التػػي تحػػي  ديػػا. ونبلحػػ  أف كػػ  عزػػػ  ىػػحه األعزػػا  ت   

                                                 

ذيػ  تفدػيخه لآليػ   لمدػيػشي، روايػ  تذػبو ىػحه الخوايػ  مػع شػي  مػغ االخػتبلؼ، وذلػظ« الػجر السشثػػر»تػهج في تفدػيخ  (6)
 مغ سػرة البقخة. 81

 أي الرتال والدش  واإلهساع والعق . (1)
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 لتحقيػػق مرػػمح  السجسػػػع، ثػػع يعسػػ  لعػػج ذلػػظ ألهػػ  ذاتػػو. ونػػخف أف كػػ َّ عزػػػ ال يقػػـػ يعسػػ  أوال  
دػضيفتػػو يسػػخض، وأحيانػػا  يػػؤدي مخضػػو إلصػػال  هسيػػع البػػجف لػػالسخض، فشػػجرؾ مػػغ ذلػػظ أف الذػػعب 
حكسػو حكػع الجدػج، يحتػاج إلػى حػاكع وهشػػد تحسيػو ويلػى ضػخا ب وقػػانيغ، وىػحه القػػانيغ يجػب أف 

 وؼ السحيص  وتت يَّخ دت ي خىا.تتأقمع مع الطخ 
ولسػػا رأيشػػا أف حخكػػ  ىػػحا العػػالع وسػػيخه يتسػػاف شبػػق قػػانػف الصبيعػػ ، ورأيشػػا أف كػػ  مػػغ يػػج عي 
عسػػبل  خػػارج ىػػحا القػػانػف الصبيعػػي  ال يكػػػف ادعػػااه سػػػف كػػبلـ محػػس، أدركشػػا أف اإلمػػاـ ال يعصيشػػا 

عسػػى البرػػخ، وأف الشػػحر ]لؤل سػػ   ويقامػػ  حػا جشػػا، واإلمػػاـ زاده ]ادػػغ اإلمػػاـ أو حفيػػجه  ال يسػػشأ األ
إلػػى حاهتػػو، وال يسكػػغ ألي شػػخز أف يخبػػخ عػػغ السدػػتقب   تػصػػ  أحػػجا   السػػآتع ومخاسػػع العػػدا  ال

دػاسػػص  االسػػتخارة أو الخمػػ ، وال يسكػػغ لمتػػخال ]تػػخال قبػػخ الشبػػي أو األ سػػ   والسػػا  الػػحي قػػخئ عميػػو 
قػا ذلظ،  فاشمبػا مغ ك  مغ يجَّعي مث  ىحه األمػػر أف يػأتي الجعا  أف يذفي مخ زا ، ويف لع ترج ِّ

بيا عسمي ػا  أمػاـ عػجد مػغ الشػاس األذكيػا  السػجققيغ والفصشػيغ الستفح ِّرػيغ كػي تػخوا أف هللا الػحي  و جخَّ
 وضع ديجه قػانيغ الصبيع  لغ يبجليا لدبب ىؤال  األشخاص السذعػذيغ السحتاليغ.

د   ال شم؟ال يسزن تاييخ سشن هللا فأ ال هن كسجخِّ
إال أنيػع )كع قػالػا إف الزػخا ب حػخاـ وعسػ  الجولػ  ضمػع، ولرػشيع مػا اسػتصاعػا أف يػقفػػا ذلػظ 

 استصاعػا أف يفدجوه(.
التخال، أف تػق  نيخا  كبيػخا  مشحػجرا  لقػػة نحػػ األسػف . ويذا حػاوؿ  أه ، ال تدتصيع  كػم   مغ

وكػػاف عسمػػو لػػبل هػػجوف، ولرشػػو يكػػػف فػػي أحػػجىع أف يقػػ  أمػػاـ الشيػػخ ديػػحه الصخ قػػ  فقػػج أتعػػب نفدػػو 
ت ما  الشيخ لالصيغ.  عسمو ىحا قج ل ػَّ

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

 عا ، ولغ يدتصيعػا الػقػؼ أماـ قانػف الصبيع ، نعع يسكشيع إضعاؼ قػتو وتأثيخه.يججييع نف
إف الحي يقػؿ  )لػ سق  حجخ الخحا مغ الجب ، لع يكغ عارفا  ]لا  مغ يشيس مغ مكانػو(، 

يرػت  نحػػه صػخخة  صػ يخة  ل م  مِّيَّتِّػوِّ، ويال لػػ ر  ير ػهجتػو إنسا يقػؿ ذلػظ ذر عػ   يتػحرع ديػا لتبخ ػخ كدػمو وش ف 
يمػذ لالفخار لذك  ال إرادي! والحي يجعي أف ما  الجعا  والتخب  لجيو شػفا  مػغ كػ  دا ، إمػا كػاذل  
أو هاىػػ ، ألنشػػا نػػخف أنػػو ىػػػ نفدػػو إذا مػػخض )رغػػع امتبلكػػو لسثػػ  ذلػػظ السذػػفى واألدو ػػ  الشاهعػػ !( 
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ا ج الذػػعخ   يػػحىب إلػػى الصبيػػب و بحػػث عػػغ الػػجوا  والعػػبلج! وذلػػظ الحػػاج الػػحي يشذػػج مئػػا  القرػػ
و كتػػب الجسػػ  الفارسػػي  والعخبيػػ  فػػي ذـ الػػجنيا، تػػخاه ىػػػ نفدػػو يأكػػ  الخبػػا، و قػػـػ لاالحترػػار، و بيػػع 
لزاعتو لعذخة أضعاؼ ثسشيػا، ويذا قمػت لػو إف ىػحه األعسػاؿ والصقػػس التػي تؤدييػا لاسػع الػجيغ ال 

التػي تشطػخوف ديػا إلييػا، إف  تفيج حياة الشاس في شي ، قاؿ لظ   نحػغ ال نػخف الػجنيا لػالعيغ الساديػ 
، والدج مغ عسارة اآلخخة. وبيحا يربأ ىػػ مػغ أىػ  اآلخػخة و رػبأ  الجنيا دار م س خ   وليدت دار مقخ 

رهػػبل  ماديػػا !! ىػػحه ىػػي نتيجػػ  الخخافػػا  و  فػػي حػػيغ أصػػيخ أنػػا مػػغ أىػػ  الػػجنيا روحانيػػا  ]رهػػ  ديػػغ !!
، أف نبقػى فػي شخ قشػػا السشحػخؼ، ونبتعػج عػػغ ونتيجػ  الػقػػؼ فػي مػاهيػػ  سػشغ هللا وقػػانيغ الصبيعػػ 

 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 

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

 عمى نحػ مغ األنحا .
فػي لقج أرس  هللا  الجيغ  أله  اإلنداف، لري يح  ليحا اإلنداف الع ق ج والسذكبل  التي أوهػجىا 

حياتو لدبب هيمو، ولع يأ ِّ الجيغ ليزي  عقجة  ومذكم   هجيجة  لئلنداف و د ػج شػيغ مذػكبلتو دِّمَّػ ، 
أو يفخض عميو أىػا  ومػآرل ألػ  وثبلثسئػ  عػاـ مػغ الحكػاـ والدعسػا  والخاسػا  الػحيغ حكسػػه لاسػع 

 الجيغ.
  أمامكع إال أف تقػلػا  إذا رأيتع تعميسا  لاسع الجيغ ال تشدجع مع العق  والحياة، فسا مغ سبي

ليدت ىحه دتعاليع الجيغ الحقيقيػ ، أو تقػلػػا إف ىػحا الػجيغ الػحي يأمخنػا لسثػ  ىػحه التعػاليع لػيذ ديشػا  
يشصبق عمى مقاسظ وهدسظ فإنظ إما أف تقػؿ لو ىػحا المبػاس  إلييا . كسا لػ ها ؾ أحجىع دمباس  ال

ثالث ليحيغ األمػخ غ. وبعبػارة أخػخف يجػب عمػى ليذ لي أو تقػؿ إف الحي خي صو عجيع السعخف ، وال 
ػػػخ ـ أف  اإلندػػاف أف يأخػػح قبعػػ   لحجػػع رأسػػو، ولرػػشرع تخ ػػػجوف أف نجعػػ  رأسػػشا مصالقػػا  لمقبعػػ ، فػػبل ه 

ش! ػَّ ك ب و ال سذ   أصبأ ديششا ودنيانا عمى ىحا الػضع الس ر خر
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 الس حث الدادُ: الحجيث
ػػػسَّش    فػػػي ىػػػحه  يقػػػػؿ ديششػػػا اليػػػـػ إف الػاهبػػػا  رىػػػا هللا عمػػػى اإلندػػػاف م ت ز  والذػػػخ ع  التػػػي قخَّ

، وقج أتػا لأدلَّ  عمى ىحا القػؿ مغ الرتال والدػشَّ  والعقػ  واإلهسػاع،  األحاديث التي ديغ أيجيشا اليـػ
وا ىحه األدلَّ  التي ذكخوىػا لاسػتثشا  دليمػيغ مشيػا سػشجيب عشيسػا قخ بػا ، ثػع نػحكخ  لرشيع ىع أنفديع رد 

 األدل  عمى عجـ صحَّ  ىحه األخبار.
ػغر  الجليل اتول الحي يحكخوه إلثبا  صحَّ  األخبػار  ىػػ أنيػع يقػلػػف إنشػا نعمػع أنشػا م ر مَّف ػػف مِّ

ػسَّغ  فػي ىػحه األخبػار، وبسػا أنشػا ال ندػتصيع الػصػػؿ إلػى العمػع  قِّب   هللا ونعمػع أف ىػحا الترميػ  م ت ز 
 . (6)  ديحه األخبار ]الطشي   القصعي  فبل مشجوح  لشا عغ العس

ػخاح ، ألف هللا خمػق كػ  مػا  ػقشا فيو لػهجنا أنو كفخ  ص  في الػاقع إذا تأمَّمشا دجق  ىحا الربلـ وتعس 
في ىحه األرض أله  اإلنداف وخمق اإلنداف ليعبجه و دمظ شخ ق الحق. فػإذا قػاؿ شػخز  لػأف هللا 

؟! سجَّ لال العمع لالصخ ق إليو، فبساذا ندس ِّي م  ث  ىحا اإللػو عشج ح 
ىػػ  يسكػػػغ ألي ضػػػالع دػػػ  ألي مجشػػػػف فػػػي الػػػجنيا أف يقػػػـػ لسثػػػ  ىػػػحا العسػػػ  لػػػأف يصمػػػب مػػػغ 
شخز القياـ لعس  ما و حثو عميو وفي الػقت ذاتو يدمب مشو أسبال العس  لو!! ىػحه الجولػ  ذاتيػا 

تبم  ػو إيػاه أو تزػع فػي التي نعتبخىا )دول  ضمع(، ال تصمب مغ أي فػخد العسػ  لحكػع  مػا إال لعػج أف 
متشاوؿ يجه وسيم  الػصػؿ إلى معخفتو، فري  تجيدوف عمى هللا القادر الخحيع أف يػجع ىػحا اإلندػاف 

تحيمػػه إلػى أحاديػث و  نالؼ الدػشيغ حػا خا  تا يػا  ال ييتػجي إلػى عمػع، -الحي ىػ أشخؼ مخمػقاتو  -
خؾ هانبا  قػانيغ الصبيعػ  وحكػع العقػ  لعبت مئا  وربسا نالؼ الدشيغ السطمس  في صياغتيا. إنشا نت
مثػ  الذػحاذ الػحي يتػخؾ لباسػو الجي ِّػج  -المح يرغ ي ب ي ِّػشاف لشا، دوف أي  واسص ، اإلرادة  اإللييػ  ، ونجمػذ 

ونقػؿ  إف هللا قج سج  عميشا لػال  -في السشدؿ و خخج عخ انا  ليجمذ في قارع  الصخ ق وىػ يختج  
ػجَّ العمع، والحاؿ أنو لػ كاف اإل ندػاف لاقيػا  عمػى فصختػو األصػمي   الشقي ػ  ألدرؾ دشطػخة واحػجة أنػو لػػ س 

 أمامشا لال  ما لراف معشى ذلظ أنو ما كاف يشب ي عميشا الحىال مغ ىحا البال أساسا .
الػػحي أتػػا لػػو لتػهيػو صػػح   األخبػار ىػػػ سػيخة العقػػبل . يقػلػػف  لػػػ سػسع رهػػ   الرجليل الثررانأ
و  )مثػػ  التػػار  (، فػػشحغ أيزػػا  عميشػػا أف نقبػػ  ىػػحه األخبػػار. أهػػ  ىػػحا الرػػبلـ خبػػخا  مػػغ مكػػاف ل ػػػق بِّم  

                                                 

. دليرررل الندرررجادىػػػحا الػػػجلي  عمػػػى وهػػػػل العسػػػ  لأخبػػػار اآلحػػػاد ي صمػػػق عميػػػو فػػػي عمػػػع أصػػػػؿ الفقػػػو )لػػػجف اإلماميػػػ (   (6)
 واألصػليػف مختمفػف لذأنو ومشيع مغ ال يقػؿ لو.
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وِّي  لشا، كسا نجػج أنشػا اليػـػ ال نقبػ  تػار    صحيأ ولرغ شالسا لع يػهج لجيشا دلي  يبي ِّغ غم  ما ما ر 
 لعس األقػاـ الساضي ، ]لتبي غ خصأ ما نق  في ىحا الرجد .

خف تثبػػت عػػجـ صػػح  ىػػحه األحاديػػث، وقػػج ذكخناىػػا فػػي إضػػاف  إلػػى ذلػػظ لػػجيشا سػػت  أدلػػ  أخػػ
 البجاي  لالتفري  ولرششا سشحكخىا ىشا لذك  فيخس أله  االخترار 

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

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

كثيػػخ  مػػغ األحاديػػث ال يتَّفػػق مػػع أمػػػر السعيذػػ  والحيػػاة )راهػػع مبحػػث الحكػمػػ  ومبحػػث  -8
 القانػف(.

 معطع األحاديث يشاقس لعزو لعزا  )كتب الحجيث مميئ  دشساذج لحلظ(.  -1
ػػ   نعمػػع أف كثيػػخا  مػػغ ىػػحه األحاديػػث  -1 مػضػػػع  ومكحوبػػ  )ت خاهػػع فػػي ذلػػظ الرتػػب  الخاصَّ

 لاألحاديث السػضػع  والسكحوب (.
إينَّ الاَّررنَّ ل ﴿ىػػحه األحاديػػث ضش ي ػػ  ]الرػػجور  وات بػػاع الطػػغ  حػػخاـ لحكػػع العقػػ  والقػػخنف   -1

ئعا َن ال َحهللاِّي َشي   . 81  ]يػنذ ﴾..يما شيأ مي

ف الَخَشادم اتساسية الثشنة!  َقر 
ـ  ميَّػ ، وأف التقػج  يَّػ  والع س  مرسِّ سسعت  كسا سسعت عر كثيخا  أف أحاديثشا ىحه تتزسغ أفزػ  التعػاليع العِّ
ر الحي نالو األوربي ػف في العمػع والسعيذػ  إنسػا اسػتفادوه مػغ أحاديثشػا، لػحا انػجفعت  نحػػ قػخا ة  والتصػ 

 نقرا  مغ ىحه الشاحي !(. كتب الحجيث لك  حس اس. )وقج اتَّفق أف مكتبتشا لع ترغ تذكػ
في الدشػا  األولى كشت  كمَّسا صادفت  حجيثا  مغ الرعب عميَّ قبػلو عقبل  أقػؿ لحكػع العػادة 
والتقميػػج  إف العيػػب مشػػي ومػػغ ناحيػػ  عقمػػي ]الػػحي ال يدػػتػعب ىػػحه السعػػاني الرػػعب  ، وكػػاف لدػػاف 

ػش ر ع ال ي شرر ػخ!ك  العيب في لرخنا األعسر أ»حالي يقػؿ كسا يقػؿ اآلخخوف   در ، وفػي «مػا أنػتع ف ح 
م و  فػرا  لجي   الػقت ذاتو كشت إذا وهج  حجيثا  يتصادق في هد  مشو مع معصيا  العمع الحجيث، أسج ِّ

 «(.الجين والجنيا»لك  نذاط )ثع كتبت  لعج ذلظ كتالا  مغ ىحه األحاديث لاسع 
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رأيػت  أنشػي لػع أعػج أسػتصع خشػق وهػجاني لرغ ىحا الرخاع ديغ العقػ  والتقميػج لقػي قا سػا ، ولسػا 
أكثػػخ مػػغ ذلػػظ، قمػػت  فػػي نفدػػي لعػػ َّ أسػػانيج ىػػحه األحاديػػث ضػػعيف ، فخزػػت ىػػحا السيػػجاف أيزػػا ، 

لالسئػ  فقػ  مػغ أحاديػث  61قمي   أساسا  ) الكتذ   أنو عمى الخغع مغ أف عجد األحاديث الرحيح 
صحيأ الدشج(، إال أف كثيخا  مغ تمظ األحاديث ]التي لع ترغ متَّفق  ال مع العق  وال  «الرافي»كتال 

 مع العمع  كاف صحيأ الدشج!
فمسػػا يئدػػت مػػغ أف أهػػج الحػػ  فػػي ىػػحا البػػال قمػػت فػػي نفدػػي  لعػػ َّ ليػػحه األحاديػػث تػػأو بل  ال 

قَّػق أنػو عشػجما يقػػؿ أعمسو! لرششي رأيت أف التأو   دحاتو عس   في غيػخ محمػو أصػبل ، ألنػو مػغ  الس ح 
مِّػوِّ  س  فػا  مػغ ه  رهل  ﴿العاق  كبلما  فإنو يقرج مغ كبلمو عيغ مػا يفيسػو الشػاس ع خر رن  َرسم َشا مي َسرل  َوَمرا َأر 

مي ي  ، ويال لػ كاف األمخ غيخ ذلظ الخت   نطاـ الجنيا، ألنو عشج ح  يسكششػي  1  ]إدخاىيع ﴾..إيل غيليَداني َقه 
   رسػػسي  فػإذا نػػجمت  عمػى ديعػػي وأرد   التخاهػع عشػػو قمػت   إف مقرػػػدي مػػغ أف أديعػظ مشدلػػي دػثيقػ

السشدؿ في عقج البيع ىػ )أشجار السشدؿ(! وىحا ىػ ما فعمػه لالقخنف ونػت  عشػو اثشػاف وسػبعػف فخقػو 
ج ك    مشيا عغ اآلخخ. ظ لالقخنف رغع ل عر  ك   مشيا يجعي التسد 

لػػػف لعػس األحاديػػث تػػأو بل  واألمػخ ذاتػػو أيزػا  فعمػػػه فػي الحػػجيث، و  كػانػا فػػي الساضػي ي ؤ و ِّ
لػا ىع أيزا  شخ ق  التأو   كسا نجػج  لت العمـػ دج  لاردة ليجعمػىا متصالق  مع العمـػ القجيس ، فمسا تبجَّ

 ، في حيغ أنو ال ذلظ التأو   وال ىحا التأو   كاف صحيحا .(6)«الهيئة واإلسشم»ذلظ في كتال 
وي »مػخَّة  صػػجيقا  أخبخنػي أنػػو التقػى الدػػيج  وفػي ىػػحا الدػياؽ صػػادفت   ػخ  ورنه يػػترمَّع عش ِّػػي  (1)«ك در
                                                 

-6881ىػػػػ/6881-6816  دمحم عمػػػى ىبػػػ  الػػػجيغ الحدػػػيشي الذيخسػػػتاني الحػػػا خي )تػػػألي  «الهيئرررة واإلسرررشم»كتػػػال  (6)
مػػػغ أعيػػػاف الذػػػيع  فػػػي العػػػخاؽ، ولػػػج فػػػي سػػػامخا ، ونذػػػأ فػػػي كػػػخببل  ، وكػػػاف كالدررريج الذهخسرررتانأالسعػػػخوؼ ـ( 6419

  كتػػال وىػػي أوؿ مجمػػ  عخبيػػ  ضيػػخ  فػػي الشجػػ . ألَّػػ ،سػػشتيغ« العمػػع»واسػػترس  دراسػػتو فػػي الشجػػ ، وأصػػجر مجمػػ  
السدػا   الفمريػ  فػي نطػخ وقػج دػيغ فيػو انصبػاؽ ىػػ وانتذػخ سػخ عا ، 6818الػحي شبػع فػي ل ػجاد سػش  « الهيئة واإلسرشم»

اسػتخخج عمػع الييئػ  ]أي الفمػظ  األوليغ القجما  ثع عمع الفمظ البصميسػسي عمى ما ورد في الذخع في الرتال والدش ، ثع 
  اإلسػػبلـ، لػػحلظ انتذػػخ كتالػػو سػػخ عا  انيَّػػجيث، واعتبػػخ ذلػػظ دخىانػػا  قاشعػػا  عمػػى حقَّ الججيػػج مػػغ ضػػػاىخ القػػخنف والحػػال خبػػي 

ع  إلى ل ا  مختمف .   وت خرهِّ
ؽ، وصار أستاذا  في هامع  شيخاف  ىػ6119الحي ولج في تبخ د عاـ « وي خ  در أحسج ك  »والسؤر ِّخ العمساني يقرج الراتب  (1)

فػػػخؽ مسارسػػػا  انتقػػػج فييػػػا لذػػػجة واشػػػتيخ لشذػػػخه عػػػجة كتػػػب  أي الخايػػػ    ] «پػػػخمع»ثػػػع شػػػخع لإصػػػجار مجمػػػ  ناقػػػجة لاسػػػع 
خ  فييػػا مػػغ أفرػػارىع السدػػمسيغ فػػي عرػػخه ػػخِّ  ،أي األشػػعخ  « اشػػعخ يخي »أي الرػػػفي  و« صػػػفييخي »كتالػػو ، مثػػ  وس 

إلػػى حػػج  ، وذىػػب لعيػػجا  فػػي ذلػػظالذػػيع  اإلماميػػ  نقػػجا  الذعػػا   وأعسػػاؿ عقا ػػجأي الذػػيعي  الػػحي نقػػج فيػػو « شػػيعييخي »و
 وتػجؿ  لحدػغ دػغ عمػي واإلمػاـ هعفػخ الرػادؽ، إلمػاـ ااتػهييو انتقادا  ومصػاعغ لحػق أ سػ  أىػ  البيػت الرػخاـ أنفدػيع ك
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رغػع أف ىػحا الخبػخ سػا  ني لرششػي عشػجما فرػخ   .«الجين والرجنيا»لالدػ  لدبب ما كتبتو في كتػادي 
في نفدي، واستحزخ   كي  أنشي في الػاقع وصمت إلى شخ ق مدػجود فػي كػ  ناحيػ  ذىبػت إلييػا 

تدػػا  لت  فػػي نفدػػي  لسػػاذا ال أقػػـػ لرػػخؼ الشطػػخ عػػغ كػػ  ىػػحه األحاديػػث هسمػػ   فػػي ىػػحا السجػػاؿ، 
وأتخكيا هانبا  مػغ األسػاس؟ فخأيػت أف األمػخ ال يقترػخ عمػى عػجـ السػانع مػغ ذلػظ فحدػب، دػ  إنػو 

 !(6)يػهج ح   سػف فع  ذلظ ال
والشػػداع  ويذا كػػاف األمػػخ كػػحلظ، فمرػػي ال يقػػع شػػبلل الحقيقػػ  مشػػح البجايػػ  فخ دػػ  ىػػحا الرػػخاع

، أي أوال   سػأذكخ (1)سأقـػ لق رر  الخشػادؽ الثبلثػ  ىػحه التػي تذػك  السمجػأ األساسػي لمعػادة والتقميػج
ػػذ  أيزػػا ، كػػي  كشسػػػذج عػػجدا  مػػغ األحاديػػث التػػي تخػػال  العمػػع ولػػيذ ىػػحا فحدػػب دػػ  تخػػال  الحِّ

األحاديػث األخػخف  يدتصيع الق خ ا  أف يدتشتجػا مغ ىحه األحاديػث التػي أمكػغ مذػاىجة كػحديا، وضػع
 )الميع إال أف يجعي أحج ىشا أيزا  أف الخصأ ىػ في حػاسشا!(.

ولرششػي لػع أذكػخ  «لحػار األنػػار»مػغ  61  رغع أنشي انتقيت  ىحه األحاديث مغ السجمج ونانياع 
نفدو عمى ضعفيا أو عمى أنػو نقميػا عػغ كتػال  « البحار»مشيا األحاديث التي نزَّ صاحب كتال 

غيػخ معػػخوؼ أو غيػخ مػثػػػؽ، وبذػك  عػػاـ إف لػع ترػػغ ىػحه األحاديػػث التػي نقمت يػػا أقػػف مػػغ سػػػاىا 
 سشجا  فيي عمى أي حاؿ ليدت لأضع  مشيا.

                                                                                                                                                         

 !معجػدا  مػسػى وعيدػى واعتبخىػا مػغ الخخافػا  صخَّح فػي كتالػو لإنرػارأنو كاف ممحجا  إذر عمى لعس عبارا  كدخوي 
الحي يسث ِّػ  الجػػىخ السذػتخؾ لجسيػع األديػاف عمػى حػج ِّ قػلػو،  «جيغ الصاىخال»أي  «پاكجيشي» سسَّاهودعا إلى ديغ هجيج 

خِّد»و دتشج إلى  . يقام  حف  سشػي ليحا ال خضو اإلسبلمي كتب التخات ك  ودعا إلى إحخاؽ  أي شخ ع  العق ! «ن يغ خِّ
 .ؽ ىػ6811ـ/6411عاـ  «فجا ياف إسبلـ»عمى يج هساع  اغتي  

صبلحييغ الذيع  ليذ تخؾ األحاديث هسم   وتفرػيبل ، ألف ىػحا سػيعشي ىػجـ الدػش  ول ػىػا، الح   الحي شخحو لعس اإل (6)
ػ  فػي الرتػال مثػ  عػجد ركعػا  الرػبلة كيفيتيػا وفرػػؿ و  مع أنيا ىي السرجر الػحيج لرثيػخ مػغ األمػػر التػي لػع ت ف رَّ

لرحيح  السؤ  جة لالقخا غ التي تثبت صحتيا، األذاف ومقاديخ الدكاة وأحكاـ الح .. ال ، د  الح   األخح لالدش  العسمي  ا
، كسا أوصػى دػحلظ أ سػ  أىػ   ح لو وما خال  القخنف ت خِّؾ  وعخض ما ورد لذأنيا مغ أخبار عمى القخنف فسا وافقو مشيا أ خِّ

جِّ  لمرميشػي، لػال «الرػافي»البيت الرخاـ في نرػص عجيجة ن قِّم ت عشيع. ي خاهػع فػي ذلػظ كتػال  ػػ اىِّ ش  ػشَّ ِّ و  ػحِّ لِّالد  ل ػال  األ خر
 .(96 -6/14)، الررِّت الِّ 

يقرج السؤل  دحلظ أف يخد  عمى الحج  التي يدػقيا عادة الػحيغ يػخوف التسدػظ لاألحاديػث وىػي ثػبلت حجػ   األولػى   (1)
ب الخوايػ  لػجيشا صػحيأ رفزيع وهػد أحاديث لاشم  مكحوبػ  فػي الرتػب األربعػ ، الثانيػ   قػػليع ال نػجَّعي أف كػ  مػا كتػ

خاص  في كتال كالبحار الحي ضع ال ػث والدػسيغ إهساعػا ، فيقػلػػف إف مػا يدػتشج إليػو رافزػػ الحػجيث لتبخ ػخ رفزػيع 
تػػو، مجػػخَّد روايػػا  نػػادرة ضػػعيف  غيػػخ صػػحيح  الدػػشج عشػػجنا فػػبل حجػػ  فييػػا عميشػػا. الحجػػ  الثالثػػ   تػػأو ميع  لمحػػجيث دخمَّ

 ضاىخىا.يسكغ قبػؿ  األخبار التي ال
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إلصػػبلح ىػػحه األحاديػػث  «الهيئررة واإلسررشم»تػػب كتالػػو،   رغػػع أف الدػػيج الذيخسػػتاني كونالثرراع 
لو، ذكػخ نرػ  الحػجيث  ليا، والبعس اآلخخ مشيا الحي أوَّ وح   معزبلتيا إال أنو لع يدتصع أف ي ؤ و ِّ
ػػ  الحػػجيث التػػي تتعػػارض مػػع تأو مػػو ومقرػػجه  فقػ ، الػػحي أمكشػػو تأو مػػو، ولػػع يذػػخ أي إشػػارة إلػػى تتس 

 تساما .
أف نتػقَّع أف يتسكَّغ أسخف العادة والتقميػج مػغ قصػع شخ ػق األلػ  ميػ  ورغع ك  ذلظ ال يشب ي 

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

لعبػػػارة م م خَّرػػ ، ومػػغ أراد البحػػػث لذػػك  أدؽ والػقػػػؼ عمػػػى ألفاضيػػا فعميػػػو  األحاديػػث لػػالسعشى أو
 .(6)(81حتى  6مغ كتال لحار األنػار، األدػال  مغ  61)أي السجمج الخهػع إلى مرجرىا 

 نساعج من ات اديث: 
ررَخى كيررا» - َقرراَ َواتمخ  مي قَجاَغل  ررخي ررَجاامَسا كيال َسذ  يَشَتي ني إي   ررلِّي إينَّ ليرررلَّ ي َمررجي َدرراَ  َعَلررى كم َسا خيبي قَجاَغل  ل 

يَشرة   رلِّي َمجي رَخاَعي ني َوفيرأ كم رلا َكراب  كيسير  يج  فييَها َأل فم َأل في َكاب  مين  َعَاى  كم هٌر مين  َ جي يَشة  سم َمجي
َك اللاَااتي َوَمرا  يَع تيل  خيفم َجسي َتليَفاتي اللاَااتي َوَأَنا َأع  َدان  ممخ  يمهَن َأل َف إين  َسرا َس   هي فييَهرا َوَمرا َعَلي 

ي خي   َِ ٌة  هلمرهَن َقره لع  َفَسا َيي َسلمهَن َعَسشع ». وفي مػضع نخخ يقػػؿ  (1)« مجَّ َعاَء  َول َيقم إيل الرجا
َسرررا هم ش  َ رررَخاَءَة مي ني َوال  َلررري  رررهلي هَّي  !!َعَلرررى اَتوَّ رررتي َرسم رررلي َغي  قػػػج أورد الدػػػيج (8)«َوال َهلَيرررَة َتا  . و 

ػػخر الذيخسػػتاني  ىػػحا الحػػجيث وشبَّػػق الفقػػخة األولػػى مشػػو عمػػى أمخ كػػا وأسػػتخاليا، ولرشػػو لػػع ي ذِّ
 لذي  إلى ما ها  في تتسَّ  الحجيث!

َسا يَها َفَقاَل َل م وَ » - عي َوَأس  َساَواتي الدَّ   رن   :َسَ َل م َعن  َأل َهاني الدَّ َيا َرفييٌع َوايَأ مي ن  َساءي الجا مم الدَّ اس 
َخرران  وَ  ني الشاَحرراَُمرراء  َودم ررَأ َعَلررى َلرره  وٌم َواي ررجم َيررةي َقي  ررَساءي الثَّاني ررمم الدَّ )وىكػػحا أخػػح يعػػجد  ... اس 

                                                 

ىػػحا فػػي الصبعػػ  الحجخ ػػ  القجيسػػ  لبحػػار األنػػػار التػػي كانػػت زمػػغ تػػألي  السؤلػػ  لرتالػػو، أمػػا فػػي الصبعػػ  الحجيثػػ  ذا   (6)
، وتتػاصػػ  رترراب الدررساء َواليررالممػػغ البحػػار  تحػػت عشػػػاف  11 السا ػػ  وعذػػخة مجمػػجا  فتقػػع ىػػحه األدػػػال فػػي السجمػػج

 مجمجا  كامم  مشو!. 61غ البحار، أي ت صي م 18 نياي  السجمجحتى أدػال ىحا الرتال 
،ال ،«لحػػػػػػار األنػػػػػػػار» (1)  ،«لحػػػػػػار األنػػػػػػػار»لمخاونػػػػػػجي. وأيزػػػػػػا  «  الخػػػػػػخا   والجػػػػػػخا أ»، نقػػػػػػبل  عػػػػػػغ (19/664) سجمدػػػػػػي 

 لمسفيج.« االختراص»، نقبل  عغ (11/641)

، لػػػال 61/161لمرػػػف ار )« لرػػػا خ الػػجرها »، نقػػػبل  عػػغ كتػػػال (11/814و) ،(649-81/641)، «لحػػار األنػػػػار» (8)
 (.6، حجيث 61
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رٌَّة  أسسا  الدسػا  وألػانيا حتى وص  إلى قػلػو(  َساءم َوايَأ دم سمَها َعج  اكيَيةم اس  َساءم الدَّ َوالدَّ
َزاء  .(6)«..الخبخَغي 

َم َعليركَ » - وَن َما َفره  رم َلرمم  :َقرالمها ؟َال  َتج  رهلم م َأع  فمهفراع  :َقرالَ  !هَّم َوَرسم جراع َم   َم َعليرَك َمه  َفرِّينَّ َفره 
فمهلاع  فاع َمح  َم َعليكَ  .َوَسق  وَن َما َفه  رم َلرمم  :َقالمها ؟َال  َتج  هلم م َأع  َم َعليرَك  :َقرالَ  !هَّم َوَرسم َفرِّينَّ َفره 

َخى  وَن َكم  َما َغي   .َسَساءع أمخ  رم َساَال  َتج  َلمم  :َقالمها ؟َشهم هلم م َأع  ريَخَة  :َقالَ  !هَّم َوَرسم َسا َمدي َشهم َفِّينَّ َغي 
اَ ةي َعرام   رسي دي ريَخةم َخس  لِّي َسرَساَءي ني َمدي َن كم َع َسَساَوات  َغي  اَ ةي َعام  َ تَّى َعجَّ َس   سي  :نمرمَّ َقرالَ  .َخس دي

َم َعليرركَ  وَن َمررا َفرره  رم َلررمم  ؟َاررل  َتررج  ررهلم م َأع  َش  :َقررالَ  !َقررالمها هَّم َوَرسم َم َعليررَك الَيررخ  َفَهررل   .َفررِّينَّ َفرره 
َسا َشهم وَن َكم  َما َغي  رم َلمم  ؟َتج  هلم م َأع  َساَءي ني  :َقالَ  !َقالمها هَّم َوَرسم َن الدَّ َن َعليَك َكَسا َغي  نمرمَّ  .َفِّينَّ َغي 

وَن َما َاحي ي َاحي  :َقالَ  رم ٌض َال  َتج  َتَها   ي َأر  وَن َما َتح  رم َلمم  :َقالمها ؟َال  َتج  هلم م َأع   :َقالَ  !هَّم َوَرسم
ريَخةم  ريَن َمدي رلِّي َأَرضي َن كم يَن َغري  َع َأَرضي اَ ةي َعام  َ تَّى َعجَّ َس   سي يَخةم َخس دي َسا َمدي َشهم َخى َوَبي  ٌض أمخ  َأر 

اَ ةي َعام   سي  .(1)«َخس دي
هَل » - َن َتاييىم ال !هَّي قمل تم َيا َرسم رن  َسرَساء  إيَلرى َسرَساء   :َقالَ ذسذ َأي  َفرعم مي رَساءي نمرمَّ َتخ  فيأ الدَّ

جم َمَيَها جم َجةع َفَتد  خَّ َساجي شي َفَتخي َت الَيخ  َيا َ تَّى َت مهَن َتح  اكيَيةي اليمل  َساءي الدَّ َفَع إيَلى الدَّ  َ تَّى َتخ 
لمهَن غيَهرا نمر رهلم الَسش يَ ةم السمَهكَّ رن   !َيرا َربِّي  :مَّ َتقم رن  َما خيبيرأ َأم  مي نيأ َأن  َأط لمرَع َأمي رَن َتر  ممخم رن  َأي  مي

رردي الَيليريمي  ؟َمط َلييأ يخم الَيدي رجي رَتَقخِّ  َلهرا عليرَك َتق  رخي  ليسمد  رس ذم َتج  لم م َعدَّ َوَجلَّ َوالذَّ  ....َفَحليَك َقه 
يخي َساَعاتي الشََّهاري فيأ طمهلي ي فيأ  شي َعَلى َمَقادي ء  مين  نمهري الَيخ  لَّةي َضه  َخ ييلم كيحم َقاَل َفَي  تييَها َج  
لَّرَة  رَك الحم رَ ذم تيل  بييرعي َقراَل َفَتل  ِي َوالخَّ رر َن َعليَك فيأ الَخخي َتاءي َأو  َما َغي  ي في َأو  قيَرخي ي فيأ الذِّي الرَّ

رر َ  َهرراَرَسررا َيل  ررن  َمط َليي ررَساءي َ تَّررى َتط لمررَع مي َطليررهللام غيَهررا فيررأ َجررهِّي الدَّ رمم  نيَياَكرر م نمررمَّ َتش  ... ذم َأَ ررجم
 .(8)«الخبخ

رَل كي وَ » - م  كيآَية  مين  آَياتي ي َأَمرَخ الَسَلرَك السمَهكَّ َتي تيَ هم َ ادي َوَأَراَد هَّم َأن  َيد  َفَلركي  يَعا َكثمَخت  عمنمهبم اليي ال 

                                                 

م ػ   ، نقبل  عغ كتال (11/88)، «لحار األنػار» (6) ،كتػال ال، و  أخبػار الخضػا ع ي ػػف  كتػال ، و  الذػخا ع عِّ ػاؿ  كم يػا لمذػي   خِّر 
 ادغ لادػ و القسي السعخوؼ لالذي  الرجوؽ.

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

، نقبل  عغ كتاد ي التػحيج والسجالذ لمذي  دمحم دغ عمي دغ لادػ و القس ي، السعخوؼ (611-11/611)، «لحار األنػار» (8)
 لالذي  الرجوؽ.
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َ َهاريرىي َفَير  ممخم الَسَلركم أموَلئيركَ  رهمي َوال  َقَسرخي َوالشاجم رس ذي َوال  رَل الَفَلَك الحي  َعَلي  ي َمَجاري  الذَّ  َأن  يمدي
س ذم فيرأ َعليرَك  يخم الذَّ رلمهَن م َفَتري رلمها الَفَلَك َعن  َمَجارير ي َقاَل َفيمدي يَن اَتل َف الَسَلكي َأن  يمدي يي الدَّ  

خي  نمَهرا الَ ح  ؤمَاا َورمَايَّرخم َله  خي  الَفَلكم فيي ي َفرَيط سيذم َضره  رَم اآلَيرَة  .الحي  َيج  َعا َأَراَد هَّم َأن  يمَياِّي َفرِّي
ةي  ررجَّ ررَج شي ش  َقرر م كياآلَيررةي َفررَحليَك عي َف َخل  ررىا هَّم َأن  يمَخررهِّي ررخي َعَلررى َمررا يمحي ررس ذم فيررأ الَ ح  َطَسَدررتي الذَّ

ررس   َخاامَسررا ان  يَدررافي الذَّ امَسررا إيَلررى َمج  دَّ َسررا َوَرخم خيَجهم َعا َأَراَد هَّم َأن  يمخ  َقَسخي َفررِّي َيررلم كيررال  ذي َوَكررَحليَك يمف 
َخا م فَ  دا الَسَلكم الَفَلَك إيَلى َمج  َخاَاا َفَيخم َذ إيَلى َمج  س  دَّ الذَّ َفَلكي َأن  َيخم َل كيال  رخمجم َأَمَخ الَسَلَك السمَهكَّ َتخ 

َن السَ  َدي ني مي ث لم َعليَك نممَّ َقاَل َعليأا غ نم الحم َقَسخم مي َرٌة َوال  َسرا َول : اءي َوايَأ َكجي رَدلم َلهم َأَمرا إينَّر م ل َيف 
يَيتيَشا  .(6)«... الخبخَيخ َاىم إيل َمن  َكاَن مين  شي

رر ي ل إيلررَ  إيل » - ررا َخَلررهللَا هَّم َعرردَّ َوَجررلَّ الَقَسررَخ َكَتررَى َعَلي  يررخم َلسَّ ررهلم هَّي َعليررأي َأمي ررٌج َرسم هَّم ممَحسَّ
َن  َهادم الحي  َتَخو  شييَن َوامَه الدَّ مي  .(1)« .السمؤ 

سمَيرةي َأق َررخم اَتيَّرامي » - َم الجم رَف  :قمل رتم  .َكرَحليَك امرهَ  :َقرالَ  ؟قمل تم َل م َغَلَاشيأ َأنَّ َيره  ل رتم فيرَجاَك َكي  يي جم
جي هَّي َقاَل َقاَل َأغمه ؟  َعاكَ  َعا َرَرَجتي  :َع   س ذي َفِّي َت َعي ني الذَّ خيكييَن َتح  َواَح السمذ  َسعم َأر  إينَّ هََّ َيج 

مم الَيرَحاَب  هم سمَيرةي َرَفرَع َعرش  مم الجم َعا َكاَن َيره  س ذي َفِّي رمهدي الذَّ خيكييَن غيخم َواحم السمذ  َغت  َأر  س ذم عمحِّي الذَّ
سمَيررةي َفررش مي الجم ررلي َيرره  رمررهدٌ ليَفز  ررس ذي رم )أي فميػػحا الدػػبب صػػار يػػـػ الجسعػػ   (8)« َي مررهنم ليلذَّ

 أقرخ!(.
رجي هَّي » - دي ميسَّرن  َي مهَنراني  َسرَ ل تم َأَكرا َع   َ رخ  ََ  !َيرا َأَكرا َأيارهبَ  :َفَقراَل ليرأ ؟َعرني الَحرخِّي َوال  ر رخِّي إينَّ السي

َعا َغَجأَ  َكٌى َكاريٌد َفِّي َكٌى َ اري َو مَ َل َكه  بييعي َفرش  َره  ََّ  مَ لم َوَعليَك فيأ الخَّ َح تيَفالي ان  َم فيأ الر  ر السيخِّي
رخِّي  رَأ السي َتهي خ  َ تَّرى َيش  رهم ََّ  مَ رلم َدَرَجرةع َنشَنرَة َأش  َح َم َدَرَجةع ان  ر َتَفَع السيخِّي لََّسا ار  َم َيَدالني َكَحليَك كم ر

َأ  مَ لم فيأ الهم مهطي فَ  َتهي تيَفالي َوَرش  َتجا الَحخا فيأ الر  َم َفليَحليَك َيذ  ر لمَه السيخِّي رخي  .َيج  َعا َكاَن فيرأ آخي َفِّي
َم فيرأ الهم مررهطي َفرش َيرَدالني َكررَحليَك  ر رخِّي تيَفرالي َوَبررَجَأ السي ِي َغرَجَأ  مَ ررلم فيرأ الر  رر ري في َوَأَواني الَخخي الرَّ

َم َدَرَجرةع  ر ََّ السيخِّي َح َتَفَع  مَ لم َدَرَجةع ان  رَأ  مَ رلم  رملََّسا ار  َتهي َم فيرأ الهم مرهطي َوَرش  ر رخِّي رَأ السي َتهي َ تَّرى َيش 

                                                 

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

 ، نقبل  عغ كتال االحتجاج.(11/611)، «لحار األنػار» (1)
ػػج»، نقػػبل  عػػغ كتػػال (191-81/191)، «لحػػار األنػػػار» (8) لمذػػي  أدػػي هعفػػخ دمحم دػػغ الحدػػغ الصػسػػي « مرػػباح الستيج ِّ

 السعخوؼ لذي  الصا ف .
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تيَفالي  لمَه  مَ لم   فيأ الر  دم   َفَيج  َتجا الَ خ  ي في َفليَحليَك َيذ  خي الرَّ َتاءي َوآخي لي الذِّي   .(6)«...َوَعليَك فيأ َأوَّ
رَتخي  » - َم الحي  يمَقالم َل م السمذ  رل  َفرَ َتى َغَلرَج الَيَجرمي إينَّ هََّ َكَيَث الشَّج  رهَرةي َرجم ضي فيرأ حم إيَلرى اَتر 

م   يث  َطهيرل  ق ...َفَيلََّسهم رن   ...َفيأ َ جي م  َفسي هم رش  رشع مي جي َفَيلَّرَم َرجم ش  لمها َعليَك َفَ َتى َغَلَج الهي َت  سي َفَلم  َيد 
ررهمي غيَهررا ررمم الشاجم ل  ىػػخة كانػػت امػػخأة  ل يَّػػا  أف كػكػػب الد »وفػػي مػضػػع نخػخ  .(1)«.امَشرراَك َحرراَر عي

. (8)«فتشػػت السمرػػيغ ىػػارو  ومػػارو  ثػػع تعمَّسػػت مشيسػػا دعػػا   فقخأتػػو فرػػعج  إلػػى الدػػسا 
رشع  رهكى»وفي مػضع نخخ أيزػا  أف  ََ َتنَّ م َكاَن َرجم لم ممدي َهي  راراع  الدا َفَسرخَّ كير ي َعاغيرٌج  (1)َعذَّ

ارم  ر ي الَسراءي  :مين  عم َّادي َعليَك الدََّماني َفَقاَل الَيذَّ َذى كير ي َعَلرى َوج  مي هَّي الحي  يمس  لَّشيأ َعَلى اس  دم
رَم َأن   رأ ليَسرن  َعرَخَف َارَحا الس  َ اي رارم َقرج  َيش  َساءي َفَجلَّ م َعَلى َعليَك َفَقاَل الَيذَّ َيجم كي ي إيَلى الدَّ َورمر 

َساءي فَ  ل َيَج كي ي إيَلى الدَّ ضي َغل  يمر  «..َ  َسَدَخ م هَّ َي مهَن فيأ اَتر 
(1).  

َن الدان  مهرال» - َاَخ مي َن الحاَكابي َوَأح  َ َخ مي تم َمَلك  َأر  َج َحه   .(1)«خَّع 
َت اليخش» - خم م َأن  يمش  يَت كي ي َمرا َيَذراءم  السطخ يشدل من كحخ في  ماء َتح  ك  َعا َأَراَد هَّم َعدَّ عي َفِّي

م  َأو   ش  م َلهم َسةع مي م  َر   ريَخ إيَلرى َلهم َ ى هَّم إيَلي  ي َفَسَطَخ َما َشاَء مين  َسرَساء  إيَلرى َسرَساء  َ تَّرى َيري
أ إيَلى الخِّير ي َأني اط حَ  َبالي نممَّ يمه ي ديَلةي الايخ  َحابم كيَسش  َحابي َوالدَّ قيَي م إيَلى الدَّ ل  َيا َفيم ن  شيي ي َسَساءي الجا

ي يي ي َعَوَباَن الَساءي نممَّ  م  َوَأعي هي عي َكَحا َوَكرَحا َفرام طمخي  َعَلري  ضي َطليقيأ كي ي إيَلى َمه  م   ..ان  طمرخم َعَلري هي َفَتق 
هي الحي  َي  ممخمَاا كي   .(9)« َعَلى الشَّح 

ري َمرا امَسرا» - شييَن َعرني الَسرجِّي َوال َجرد  مي يرَخ السمرؤ  رامي َأمي ٌل مين  َأا لي الذَّ رٌل : َفَقرالَ  ؟َسَ َل َرجم َمَلرٌك ممَهكَّ
وَمانم »كيال  يَحاري يمَقالم َل م  َِاض «رم َسا  َخَجهم خي َفاَض َو يَعا َأخ  َعا َوَضَع َقَجَمي  ي فيأ الَ ح   .(8)« !َفِّي

اميأِّي » - ر ني الذَّ َت الخا هَنٌة َتح  جم رَل مي ا لل ي ة  إينَّ الخِّيرَ  َمد  سي َعا َأَراَد هَّم َعردَّ َوَجرلَّ َأن  يمخ  َهرا َفِّي ش 
                                                 

، «الرافي» (6)  .(11/111)، «لحار األنػار». و(8/811)، الر م يرشِّي 
 .(11/111)، «لحار األنػار» (1)
، نقػبل  عػغ تفدػيخ (811-11/811)، «لحػار األنػػار»روايػ  لػالسعشى لخبػخ شػ ػ  ديػحا السزػسػف، كسػا فػي و  اخترار (8)

.  العي اشي 

ار  الحي يجبي السكػس أي الزخا ب.ال (1)  عذَّ
 لمذي  السفيج.« االختراص»كتال ، نقبل  عغ (11/119)، «لحار األنػار» (1)

 «.العياشي  »، نقبل  عغ تفديخ (11/881)، «لحار األنػار» (1)
، «الرافي»مخوي لاخترار وتمخيز لمسعشى، وأصمو في  (9)  .(11/881)، «لحار األنػار»، و(8/184)، لمر م يرشِّي 
 لمذي  الرجوؽ.« بار الخضاعيػف أخ»و« عم  الذخا ع»، نقبل  عغ كتاد ي (19/14)، «لحار األنػار» (8)



 أسخار ألف عام

 - www.ijtehadat.com - 65   تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات 

َسالع َفَذَساٌل َو يمَّرا َحرَ اءع َفَررَ اٌء َو يمَّرا َدغمرهراع َفرَجغمه  شمهباع َفَجشمهٌب َو يمَّا شي َخَج م إيمَّا جم ئاع َأخ   .رٌ َشي 
لي َوالشََّهاري  :نممَّ َقالَ  َتاءي َواللَّي  ي في َوالذِّي َن ممَتَحخِّيراع َأَغجاع فيأ الرَّ ر  . (6)«آَيةم َعليَك إينََّك َتَخى َاَحا الخا

 )ىحا في حيغ أنشا ال نذاىج أيَّ حخك   ليحا الخكغ أدجا !(.
َهار  َسي حمهنَ » - َدَة َأن  ضي َخس  َن الَجشَّةي إيَلى اَتر  َدَل هَّم مي رَخاَت َوالشِّييرلَ  َأن  فم َلرَة َوال  ج  رهَن َودي   َوَجي حم

رن  َدَرَجاتيَهرا َعَلرى َجَشراَ أ   رَفلي َدَرَجرة  مي رن  َأس  َجة  مين  عميمرهني الَجشَّرةي مي َدَلَها هَّم مين  َعي ن  َوا ي َأن 
َخا ييلَ   في رواي  أخخف أف هبخ   حفخ تمظ األنيار لأصبعو!.و  .(1)«َج  

ضي َعَلى َأ ِّي َشأ   َسَ ل تم م َعني » - رهت   :َقالَ  ؟ء  ايأَ  اَتر  رَأ َعَلرى  م َفرال حمهتم َعَلرى َأ ِّي  :قمل رتم  .اي
َساءم َعَلى َأ ِّي َشأ   :قمل تم  .َعَلى الَساءي  :َقالَ  ؟ء  امهَ  َشأ   َخة   :َقرالَ  ؟ء  امرهَ  َفال   :قمل رتم  .َعَلرى َحرخ 

َخةم  َفَيَلى َأ ِّي َشأ   خ  َلَذ  :َقالَ  ؟ء  الرَّ ر  َأم  ني َنه  رم  َفَيَلرى َأ ِّي َشرأ   :قمل تم  .َعَلى َقخ   :َقرالَ  ؟ء  الثَّره 
رمم اليمَلَسراءي  :َفَقالَ  ؟ء  الثََّخى  َفَيَلى َأ ِّي َشأ   :قمل تم  .َعَلى الثََّخى  ل  َج َعليَك َضلَّ عي ش  َهاَت عي  .(8)«!َاي 

أف األرض عمػػى قػػاؿ الذيخسػػتاني  معشػػى قػلػػو إف األرض عمػػى حػػػ  أو عمػػى ثػػػر ىػػػ 
شك  حػ  أو عمى شك  قخف الثػر!! وأقػؿ  لشفخض أف ىحا ىػ السػخاد وأف األرض عمػى 

لالسشاسػػػب  مػػػغ )شػػػك  سػػػسك  أو شػػػك  قػػػخف، فسػػػاذا يفعػػػ  الذيخسػػػتاني فػػػي تتسػػػ  الحػػػجيث؟ 
 الججيخ لالحكخ أف ىحا الحجيث حجيث صحيأ(.

َض َأَسخَّ فيأ نَ » - سيلم اَتر  تير ي إينَّ الحمهَت الحي  َيح  هَّ َض كيقم رلم اَتر  سي دي ي َأنَّ م إينََّسا َيح  َسرَل هَّم   ف  َفَ ر 
هللَا َفَسَ رَث غيرَحليَك  يسي ي َفَريي َ َخ مين  فيت خ  َفَجَخَلت  فيأ َخَياشي خ  َوَأر  َاَخ مين  شي   هتاع َأح  َتَياَلى إيَلي  ي  م

مراع نمرمَّ إينَّ هََّ َعردَّ َوَجرلَّ َرءم  يَن َيه  َبيي ض  َأر  َعا َأَراَد هَّم َجرلَّ َوَعردَّ كيرَ ر  َسر م َوَخرَخَج َفرِّي وَف كير ي َوَر ي
ضم  َدَلررتي اَتر  ررَطَخَب َفَتَدل  َعا َرآ م اض  ررهتي َفررِّي ررهَت إيَلررى َعليررَك الحم َدَلررةع َكَيررَث َعليررَك الحم ىػػحا ) .(1)«َ ل 

الحػػجيث يقػػػؿ لرػػخ أ العبػػارة أف األرض مدػػتقخَّة عمػػى حػػػ ، فيػػا ليػػت الدػػيج الذيخسػػتاني 
خ تتسَّ  الحجيث الدادق(.  خ ىحا الحجيث أو يفد ِّ  يتفزَّ  و بي ِّغ لشا كي  يفد ِّ

َيا  إينَّ هََّ َخَلهللَا َجَ شع » - ن  يطاع كيالجا َزَخ َو ينَّسَ قج ل قافَ ممحي َجج  َأخ  رن  مين  َ َبخ  رَساءي مي َخةم الدَّ ا خمز 
رن  َحرشة   قير ي مي َتَخَض َعَلرى َخل  ئاع ميسَّا اف  م  َشي  َتخيض  َعَلي هي قاع َلم  َيف  َخةي َعليَك ال َجَ لي َوَخَلهللَا َخل  خمز 

                                                 

 لمذي  الرجوؽ.« معاني األخبار»و« عم  الذخا ع»، نقبل  عغ كتاد ي (19/8)، «لحار األنػار» (6)
 لمديػشي.« الجر السشثػر»، نقبل  عغ تفديخ (19/88)، «لحار األنػار» (1)
، «الرافي» (8)  . (19/94)، «لحار األنػار». و(8/84)، لمر م يرشِّي 
 . (19/681)، «لحار األنػار». و(8/111)، «الرافي» (1)
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َلي ني مين  َاحي ي اتممَّةي   َوَ َراة   م  َيل َينم َرجم لاهم  .(6)«!!َوَسسَّاامَسا َوكم
لجيشا فػي السقادػ  أحاديػث هيػجة أيزػا ، فػأقػؿ إف ىػحا الرػبلـ عمػى فػخض لعمَّرع تقػلػف  ولرغ 

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.

صػح  ىػحه األحاديػث  تحق ػق الش ب ػػ ا  التػي ورد  فييػا. وأكثػخ  يقػؿ البعس إف الػجلي  عمػى
رمي ... »ما يذيخوف إليو في ىحا السجاؿ حجيث أصبأ معخوفا  هجا  ها  فيو   َأنَّرى َي مرهنم َعليرَك َوَلرم  َيقم

يهللام مين   جي ويرنَ »الدِّين  َجتيَهرا «َقد  َاَى غيَ ه  هَرَاا َوَرح  وَرَاا َورمَايِّيَخ سم جم تمهَرَاا َورمَ فِّيَخ حم تيَك سم ر م   َفَيه  ش  َمرن  َفرخَّ مي
َتَقررَخ َوَمررن  َتاَكَيرر م َكَفررخَ  َتَدَلرر م اف  َرَررر م َوَمررن  َ اَرَبرر م َقَتَلرر م َوَمررني اع  زنػػجيق »ولقػػج شبقػػػا  .(1)«... الخبػػخَأد 

مع كثيخ مغ التفريبل  والتػاد ، مػع أف عبػارة  «رضا شاه»ى ]الس مِّظ  في ىحا الحجيث عم «قدو غ
الحػػجيث مص اشػػ  يسكػػغ تصبيقيػػا عمػػى كثيػػخ مػػغ األمػػػر، ويلػػى الحػػج الػػحي أعمسػػو أنػػا نفدػػي، سػػسعت 
تصبيقػو مػػخَّة  عمػػى قا ػػج الجػير ومػػخَّة  شبَّقػػػه عمػػى ر ػيذ الحػػخس ألنػػو كػػاف قدو شيػا ، ومػػخَّة  شبقػػػه عمػػى 

س مػػػغ قػػػدو غ، وعمػػػى كػػػ  حػػػاؿ فيػػػحا الحػػػجيث واضػػػأ هػػػجا  لالشدػػػب  إلػػػى األحاديػػػث نخػػػخ ألنػػػو نيػػػ
األخخف، لحلظ نجج أنو اشت يخ وتشاقمتو األفػاه وأصبأ يجور عمى األلدغ كثيخا ، أما الشبػ ا  األخػخف 
فإمػػا ىػػي أمػػػر يحرػػ  مثميػػا عػػادة  فػػي كػػ  زمػػغ وعرػػخ، كقػػػؿ لعػػس األحاديػػث أنػػو سػػيأتي يػػـػ 

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

ىي ]أي الشبػ ا  األخخف في األحاديث  أمػر  يدػتحي  وقػعيػا مثػ  شمػػع الذػسذ مػغ الس ػخل  أو
واحسػػخار الدػػسا  مػػغ دمػػػع حسمػػ  العػػخش وضيػػػر رأس وصػػجر عمػػى قػػخص الذػػسذ وصػػيح  هبخ ػػ  
لأف الحق مع عمي وصيح  إدميذ لأف الحق مع عثساف، أو غيخ ذلظ مغ األمػر التي لع تقع حتى 

.!  ىحا اليـػ
ا أردتػػع التعػػخ ؼ أكثػػخ عمػػى حػػاؿ أمثػػاؿ ىػػحه األحاديػػث فػػاقخاوا لعػػيغ شالػػب الحقيقػػ  السجمػػج ويذ

، والػحي ت ػخرهع إلػى الفارسػي  وش بػع، لتصَّمِّعػػا عمػى (8)، لال عبلما  الطيػر«كحار اتنهار»مغ  68

                                                 

جِّ درغِّ ع برجِّ َّللاَّ ، نقبل  عغ كتال لرا خ الجرها  (616-19/611)، «لحار األنػار» (6) عر ا ِّخِّ لِّد  م شرت خ ب  الرب ر  ، و  فَّارِّ  . لِّمرَّ

 لمذي  الصػسي.« ال يب »، نقبل  عغ كتال (11/161)، «لحار األنػار» (1)
لػػػال عبلمػػػا  ضيػػػػره   »، وعشػانػػػو11وىػػػػ البػػػال رقػػػع  فسػػػا لعػػػج، مػػػغ الصبعػػػ  الججيػػػجة لمبحػػػار. (11/686)  يقػػػع فػػػي (8)
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 حقيق  األسذ التي قامت عمييا عقيجترع وحياترع!

َؤالع   :نشنة عذخ سم
)أسػخار  «اسػخار ىػدار سػالو»كي ال نرػف وحجنا أماـ القاضي، لخرشا في دجاي  األمخ كتػال 

ألػػ  عػػاـ( لِّخسدػػ  عذػػخ سػػؤاال  أرسػػمشاىا إلػػى كثيػػخ  مػػغ األشػػخاص، لرػػغَّ كثيػػخا  مػػشيع لػػع يعصشػػا أي ػػ  
عمى إهال ، وبعزيع كتب أنو سيجيبشا لرشو تخاهع فيسا لعج عغ وعجه، وقاؿ لعزيع  إنيع سيخد وف 

ما ذكخت ػو  شػفييا  لرػغ تبػيَّغ فيسػا لعػج أف إهػادتيع الذػفيي  ىػحه لػع ترػغ سػػف شػخح أمػػر خارهػ  عػغ 
ير  التيع والذتا ع لي. مغ ديغ هسيػع تمػظ الجيػا ، كانػت الجيػ  الػحيػجة التػي كتبػت  السػضػع أو ك 

تػػػػػػار   د 1419/1التػػػػػػي كتبػػػػػػت رسػػػػػػال   دػػػػػػخقع  «هسعيػػػػػػ  الػػػػػػجعػة اإلسػػػػػػبلمي »لشػػػػػػا رسػػػػػػال  خصيَّػػػػػػ   
ىػ. ش، قالت فييا إنيا سػؼ تخد عمى كتادشا وتجيب عغ األسػئم  التػي شخحشاىػا فيػو 86/1/6811

ػػػخ   شباعػػػ  كتػػػادي ىػػػحا انتطػػػارا  مشػػػي لرػػػجور إهػػػادتيع تمػػػظ،  وتصبػػػع إهادتيػػػا ىػػػحه وتشذػػػخىا. لػػػحا أخَّ
 ألتعخَّؼ عمى مزاميشيا ]قب  نذخ كتادي ، لرغ شيئا  مغ وعجىع لع يحر  حتى اآلف!

ىػع عمػى كتػادي ىػحا فدػػؼ تػخوف حقيقػ  السػضػػع، فإذ ا وفػا دػعجىع في السدتقب  ونذػخوا ردَّ
 ويال فمرع الحكع لذأف ىحا السػضػع ويدراؾ الحقيق  كامم .

اآلخخ غ( أف يكتبػػا لشػا  عسػما ، سشحكخ ىشا أسئمتشا تمظ مخَّة  ثاني   ونخهػ مغ أى  االشبلع )ال
ليكػنػػا و  ، لق الي  رضػػي(1ف )عذخ  نلاد ػ أماـ دا خة لػاـز الفيمق إهادتيع عشيا و خسمػىا إلى عشػا

عمى يقيغ أنشػي لػػ وهػج  كبلميػع عػادال  مشرػفا  ومتيشػا  فدػأقبمو دخحالػ  صػجر وسػأقـػ لإصػبلح مػا 
ػعر وشػتا ع وترفيػخ، فدػتتع  يقتزي مغ كبلمي، أما إذا كاف الربلـ، شبقا  لمعادة الجا س ، عبػارة عػغ ت ي 

 ذلظ.مجازاة 
ى  شمب الحػػا   مػغ الشبػي  أو اإلمػاـ وشمػب الذػفا  مػغ التخبػ  والدػجػد عمييػا وبشػا   :1ُ

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

لقػػػخنف عميػػػو كػػػ  تمػػػظ الحػػػخل التػػػي ال ىػػػػادة فييػػػا، وبػػػيغ ىػػػػحه الػػػحي شػػػغَّ اإلسػػػبلـ وا
 األعساؿ.

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

 «.اؿ وغيخ ذلظ وفيو ذكخ لعس أشخاط الداع صمػا  هللا عميو مغ الدفياني والجهَّ 
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السدػػتقب  وشػػخ ِّه أـ ال يسكششػػا؟ إذا كشػػا ندػػتصيع ذلػػظ فعميشػػا أف نحرػػ  عمػػى فػا ػػج قي سػػ  
صخ قػػ ، وأف نتقػػػجـ عمػػى هسيػػػع دمػػجاف العػػػالع، وكبيػػخة ماليػػ  وسياسػػػي  وعدػػكخ   ديػػػحه ال

ررخي َوَمررا  ﴿فمسػػاذا كػػاف واقعشػػا عكػػذ ذلػػظ؟  َخي  ررَن ال  تم مي َثخ  ررَت   ررَى لس  َاي  َلررمم ال  ررتم َأع  ش  َوَلرره  كم
ررررهءم  ررررشيَأ الدا  ، ويف كشػػػػا ال ندػػػػتصيع فمسػػػػاذا نتبلعػػػػب لإسػػػػع هللا، 688]األعػػػػخاؼ  ﴾....َمدَّ

 بأرواح الشاس وأمػاليع؟!و 
 -، وكانت معطع نيػا  القػخنف (6)ت اإلمام  ىي األص  الخالع مغ أصػؿ الجيغإذا كان: 3ُ

تذػػيخ إلػػى مػضػػػع اإلمامػػ ، فمسػػاذا لػػع يبػػي ِّغ القػػخنف حتػػى مػػخَّة   -كسػػا يقػػػؿ السفدػػخوف 
واحػجة  ىػحا األصػ  لعبػػارة صػخ ح  كػي ال يقػػع كػ  ذلػظ الشػداع وسػػفظ الػجما  حػػؿ ىػػحا 

 األمخ؟!
الجيػػػج السبػػػػحوؿ فيػػػو، ومػػػػع الفا ػػػػجة التػػػي يعصييػػػػا، فيػػػػ  يتشاسػػػب أهػػػػخ كػػػ  عسػػػػ  مػػػػع : 4ُ

األحاديث التي تقػؿ إف ثػال ز ػارة ]قبػخ الحدػيغ  أو إقامػ  مػأتع ومجمػذ عػدا  يعػادؿ 
 أهخ أل  نبي أو شييج )مغ شيجا  دجر( أحاديث صحيح  أـ ال؟

ف ىػػ  القػػػؿ لػػأف السجتيػػج فػػي عرػػخ ال يبػػ  نا ػػب  إلمػػاـ الدمػػاف قػػػؿ صػػحيأ أـ ال؟ وي: 5ُ
 كاف صحيحا  فسا ىي حجود ىحه الشيال ؟ ى  تذس  أمخ الحكػم  والػالي  أيزا  أـ ال؟

 
ما ىػ السقرػػد مػغ قػػليع إف الجولػ  دولػ  ضمػع، ىػ  السقرػػد أف الجولػ  ضالسػ  ألنيػا : 6ُ

ال تعسػػ  دػاهباتيػػا؟ أـ السقرػػػد أف الجولػػ  يجػػب أف ترػػػف ديػػج السجتيػػج فقػػ  ]وكػػ  مػػا 
 ع ؟عجا ذلظ فيػ دول  ضم

ما السقرػد مغ القػؿ لأف الزخا ب محخ م ؟ ى  السقرػد حخم  أخح الزخا ب لذك  : 7ُ
عاـ أـ السقرػد أنو يجب أخح الدكاة دجال  مغ الزخا ب؟ إذا كانت اإلهالػ  ىػي القدػع 
الثػػػاني فسػػػغ أي مػػػاؿ تؤخػػػح الدكػػػاة اليػػػـػ فػػػي مجيشػػػ  مثػػػ  مجيشػػػ  شيػػػخاف أو مػػػجف إقمػػػيع 

 الرشاعي ؟مازنجراف أو في البمجاف 
ى  يحق  لمشاس أف يزعػا القػانيغ لسجتسعاتيع أـ ال؟ إذا كاف ليع الحق في ذلػظ فيػ  : 8ُ

شاعػػ  مثػػ  ىػػحه القػػػانيغ الػضػػعي  واهبػػ  أـ ال؟ ويذا كانػػت واهبػػ  فسػػا ىػػػ هػػدا  مػػغ 
                                                 

اد، اإلمام ، والعجؿ. -عشج اإلمامي   -أصػؿ الجيغ الخسد   (6)  ىي التػحيج، الشبػَّة، الس ع 
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 يتخم  عشيا؟
ػػػمَّع ديػػػا وهػػػػد الشاسػػػ  والسشدػػػػخ كثيػػػخا  فػػػي القػػػخنف وفػػػي الحػػػج: 9-11ُ يث مػػػغ األمػػػػر الس د 

 كحلظ، وعم  ىحا األمخ ىي الت ييخ في األحكاـ مخاعاة  لسقتزيا  الدماف.
فػػإذا كػػاف األمػػخ كػػحلظ وتػػعَّ تبػػجي  القػػػانيغ فػػي ديئػػ  خاصػػ  وفػػي فتػػخة زمشيػػ  محػػجودة، مخاعػػاة  
لسقتزى الدمغ، في  مغ السسكغ أف ال تت يَّخ الطػخوؼ ]مشػح زمػغ نػدوؿ الذػخ ع   فػي 

 ى حاليا إلى األدج؟!! هسيع أنحا  األرض وتبقى عم
إضاف   إلى ذلظ يقػلػف  إف هسيع قػانيغ اإلسبلـ صالح  لرػ  مكػاف وزمػاف، فػإذا كػاف لػجيكع 

 مدتشج قصعي وواضأ عمى ىحا االدعا ، فالخها  دي ِّش ػه لشا.
قػػػالػا إف ىػػػحه األحاديػػػث التػػػي دػػػيغ أيػػػجيشا اليػػػـػ ضشيػػػ  ]وبػػػال العمػػػع القصعػػػي لذػػػأنيا : 11ُ

  العق  أف يأمخ هللا القػادر والعػادؿ أشػخؼ مخمػقاتػو ]اإلندػاف  لػأمخ  مدجود ! في  يقب
 ثع يدج أمامو شخ ق العمع ديحا األمخ؟!!

لقج وصمتشا أحاديث كثيخة ال تتفق ال مع العق  وال مع الحياة د  أحيانا  تتشاقس حتى : 12ُ
، ىػػحا مػػع كػػػف سػػشجىا صػػحيحا ، كأحاديػػث الثػػػر والحػػػ  ومػػجيشتي ها ػػذ  دمقػػا مػػع الحِّ

 وهادمدا وأحاديث البجا  والدكاة والجياد، فسا العس  لذأف مث  ىحه األحاديث؟!
؟: 13ُ  ما ىػ دخأيكع الدبب في قمَّ  رغب  الشاس لالجيغ ويعخاضيع عشو اليـػ

 وأرهػ أف تخاعػا في إهادترع الشقاط التالي   
   أف ال ترػف اإلهال  خاره  عغ مػضػع الدؤاؿ. أولع 
 رػف مخترخة قجر اإلمكاف.   أف تنانياع 
   أف ترػف اإلهال  تحخ خ   ألنو الدج أف يص مع اآلخخوف أيزا  عمى ىحا الشقاش. نالثاع 
  لسا أف لعس األهػب  قج ترػف مسا تػع شخحػو واإلهالػ  عشػو فػي ىػحا الرتػال فبلدػج مػغ راكياع 

 مصالع  الرتال كامبل  قب  الذخوع في كتال  الخد عمى أسئمتو. 
مغ أراد أف يخد عمى مػضػع في ىحا الرتػال فبلدػج أف يبػي ِّغ رأيػو لذػأف لقيػ  األسػئم    خامداع 

التػػي ش خحػػت فيػػو سػػػا  لػػالخد أو القبػػػؿ أو ديػػاف عػػجـ االشػػبلع عمػػى السػضػػػع والجيػػ  
 لحقيقتو.



 أسخار ألف عام

 - www.ijtehadat.com - 71   تم تحسيل السادة من مهقع اجتهادات 

 
 

  زسأ  اد 
ومػػغ نيجيػػا، وكػػاف كتالػػو ىػػحا قخ بػػا  مػػغ  «پيسػػاف»لسػػا كػػاف حكسػػي زاده قخ بػػا  مػػغ مجمػػو  مش اررة:

 .«پخمع»أفرار تمظ السجم  فإنيا شبعت كتالو مع مجمَّ  
 ىػ.ش.6811مكتب پخمع ػ مصبع  پيساف    
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