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مدارات عقائدية ساخنة
حوار يف مُنحَنَيات األسطرَة والالمعقول الديين
ال بع الث:نت

ماجد الغرباوي

و

مؤسس املثدف الع بي

طارق الكناني
دا أمل اجلا ا
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االهداء
إىل كل الب:حثني ئن احلدتدا  ،حت ما :تدا ع أككا :هم
ئصا :املدااس ،وتدماع اط ارا احلما اه جهاردهم ،أهااي
هذا الكت :م  :اً الكتش:كه.:
وإىل ماااااان ئلمااااااين أ أكاااااار حمباااااا :لكاااااال ا د اااااا:
وال راةف...
اىل جاااااي ئبااااا العاااا:ل :سااااني محااا اد أهاااااي هااااذا
اجلها...
طارق الكناني
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مقدمة الطبعة الثانية
لدا أ دظ الص اع ال :ةفي م الع اق الرئي الا ين للمجتمع بصر
ئ:م والشب :بشكل :ص ،ك اح بيث ئن حدتد هاذا الصا اع
م إطا :الفااا:ه الست:ساي املشاابع ب:لشاين ال اا:ةفي والع قاي ،ماان
أجاال إداا:د صاار مغاا:

للراقااع الداا:ب ،الااذي جاا:ه ب ا االحااتالل

االم كااي (واالقلتمااي) للع ا اق  .لدااا باااأق احلمااالق الت ر ا م
إطاا :ي ا الاارئي اجلمعااي ماان الاارتا وس ا رت وماا :ساابب ماان
انتك:س:ق كبري م كهم الا ن بشكل واضح وشف:ف.
م ظاال هااذج االجااراه صااا كت:ب اا( :مااا ا اق ئد:ةا ا ساا:
حااارا م م ي تااا:ق ا سا ا

..

والالمعدااارل الاااا ين ضااامن املشا ا وع

الت اار ي للمفك ا م:جااا الغ باا:وي .كجاا:هق دود الفعاال مع:كس ا
لكاال الترقعاا:ق ،كفااي أول أمساات استااا:كين كتهاا :م تاااى (ئشا
ك اسااي) الباا:بلي ،ك ااا احلااظ املف:جااا واالسااتغ ا م ئتاار
احل:ضاا ن مااان جاا أ ال اا ح والتياا ا ب:ملساااكرق ئ اا  ،الاااذي
زئزع العدتا الشتعت  ،و فاح ما:ئلق بها :مان أككا ، :اساتماق
وجرده :من املر و الفك ي للياا :اق الداةا  ،بعاا وضاعه :م
إط :مداس ة ع نداه :وم :كشته. :
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ةثاال كتاا :مااا ا اق ئد:ةا ا ساا:
املش :ع الت ر
السااابع ا

م حل ا متدام ا م ساات:ق

الا شاهاته :امتمعا:ق اإلساالمت

اااري  ،كهااار عتماااا الاااالتل العدلاااي والا ا

االل العدارد
الد ناااي م

م :قش ا كك :والعد:ةاا السا:ةا دو ال كار لل وا ا:ق البعتاا
ئن ال صرص الد نت وم:صح من ا ح:د ث ال بر .
لدا ج:ه صاو كت :ماا اق ئد:ةا ا سا:

م م حلا مفصالت

ماان حتاا :املؤسسا الا تا الا تسااتاق املشااها الست:سااي والثداا:م
واالجتماا:ئي م حل ا ضااعف ولتاا :البااا ل الست:سااي بعااا انهتاا:
أئتى ن ا:م دكتا:تر ي ئ كا تا :ع العا اق احلاا ث ،حتاث نا:ق
وجبا أ لاري مساابرق الكااثري ماان ئد:ةااا املساالمني وئد:ةااا الشااتع
اإلم:مت ال تعترب من املسلم:ق وم تكزاق املذهب الشتعي اإلثاين
ئش ي وال

وضعا أسساه :العدتا ا م م حلا احلكام الصافري

وا ت ااا:ف امل جعتا ا الا تا ا مااان قبااال اإل بااا :ني م تلاااحل احلدبا ا
واسااتم ق م جعتاا:تهم ملااا مااي ئاا:م حتااث ب ت سااتع الكااثري ماان
املف:هتم الا تل واملر وث:ق االجتم:ئت إىل صحلب العدتا الشتعت .
***
كت :مااا اق ئد:ةتا سا:

مشا وع طمارح م أكدا وامتاادتا ،

خت ّااى ب داااج وقا تا ئلااى التا ري ،مجتااع التجاا:

الساا:بد الا

بدتا جم د حم:والق مل ت ق ملسترى املش وع احلدتدي م م :هجها:
و لت:ته :إال الدلتل ،حتاث أ ساى الب:حاث واملفكا م:جاا الغ با:وي
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أسس ً:جا ا ل اةق البيث ب:ئتم:دج ئلى العدال والدا

الكا م

م ندا العد:ةا الا ت  ،من الل كهم مغ :للا ن ودو اإلنس :م
احلت . :ومل بتعا ئن الصيتح من الس ال بر الش ف  ،لم نا
ماا :عتماااج ماان وا :تهاا .:وهااذا أحااا ا سااب :و اه انتشاا :الكتاا:
بس ئ لري مترقعا  ،حتاث نفااق ال بعا ا وىل قبال انداا:ه العا:م
ا ول .وقا سجل حار ا مليرظ :م مع :ض الكت :الاولتا لعا:م
2017م: ،ص ا معاا :ض الشاا :ق وأباار ظاايف ،ونفاا:دج م مع ضااي
الد:ه وبغااد .مم :ؤكا ح:ج ال :س ط  :خمتلف ،كشف
حدتدا ا الشاااع :اق الا تا ا واملم :سااا:ق السااالركت الا ا أ هداااا
الاارئي ،وك سااا التيفلااف م وقااا شااها العاا:مل تفرقاا :حااا: :
كبريا.
أشك كل من س:هم م صاو الكت :ب بعتت  .واحلما د
الع:ملني.
ط :ق الك :ني
ك باله  17نتس2018 :
ل شه شعب 1439 :ها
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مقدمة الطبعة األوىل
م:جااا الغ باا:وي مفكا ئ اقااي ،شااان شااا أي مفكا  ،داةاام
البيااث ئاان احلدتداا بااالتل صاايتح ،ال اا كن لداارل واحااا ،وال
ترقف ئ ا أي :ص مهم :ك :ق:ةل  ..سعى الكتش:كه :مبعزل
الك ا م .ك:لعداال وكتاا :اد

ئاان الغتبتاا:ق اا :حاااود الد ا

كاا:ةز وم جعتاا:ق ائتماااه :الغ باا:وي م هااذا احل ارا الااذي دا ق
أسيلت حرل العدتا اإلسالمت ئ:م والعدتا الشتعت

:ص  ،نه:

ا ساا:س املرج ا لساالر اإلنساا ، :وماا :مع:ناا :املساالمني التاارم مااع
الفياا:ق الا ت ا امل ي ك ا إال بساابب ئد:ةاااهم وسااره كهمهاام لغ :اا:ق
وأهااف الا ن احل تف كتسببرا م تشر مع:مل .
قااا عاارتض الاابع

أ كتااب احلااا ث تشااتمل ئلااى تفصااتالق

حيت:جه :املسلم ومل فصله :الكت :الكا م ،كتكار ا ح:د اث
وس ال سرل مكمل للكت :الك م .وهذج وجه ن ا صايتي
إىل حا م :ولك ه :لتساا ح:ةا  ،كرجارد نا

نباري مل يحال دو

وجرد اال تالف م جم:ل العدتا  .ككث التفسرياق الد نتا الا
و دت  :ئرب كتب الت :ع واحلا ث ج:هق مت :قا  ،غا:ل بعااه:
البع

وكته :الكثري من الغلر والغتبت:ق ال ال ت ماين لا :الا ف .

من ه  :جنا أ احلارا الاذي ائتماان:ج ماع ا سات :م:جاا الغ با:وي
ج:ه وكد :ملع ت:ق ق نت – ئدلت ال جتا:م الصايتح مان ا ح:د اث
والسا ا الشا ا ف  ،بعتااااا ئااان التعصاااب والغلااار: ،صا ا ب:ل ساااب
ملعتدااق ال :ةف الشاتعت حارل أةما أهال البتاا ودو هام ال سا:لي.
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لذا جناج ائر م هذا احلارا إىل محلا ترئتا كاربى ت ا:ق

مان

الل :ك:ك املعتدااق املر وث م ذ مي:ق السا ني لت دتتها :مما:ئلق
به :من

اك وأس

ج:هق بسبب السب:ق ال ا:ةفي اممارم الاذي

شهات الد و امل:ضت الثبا:ق أحدتا أشايف:ص دو ساراهم كاو ث ا:
هذا الفعل كثريا من املعتدااق اط:طي ال أصبيا اآل جازها ال
تجزأ من كهم  :للاا ن والعدتاا االساالمت  .وأنا :ه ا :ال أبا أ ئد:ةاا
أ ط:ةف  ،ولكين أحتي ا ست :م:جا الغ ب:وي م ج أت وقا تا
ئلى ئبر كل اط را احلم اه ال وضعه :جا:ل الاا ن ،حت ما:
جت:وزه :برئي بعتاا ئن التعصاب ،ككا:
وجه ن

لك

حاب وهار حيا:و با ا

ؤكا داةم :لس  :ملزمني بدبرل كال ما :عتدااج

اآل و  ،أو بعا  .لدا ط ح اهج برضارح وشاف:كت مساتاال ئلتها:
ب:لد

الك م ،م جع  :مجتعا ،:وتبداى مساؤولتت  :م :قشا كال

م :ط ح االست :الغ ب:وي م :قش ه:دة شف:ك بعتاا ئن التعصاب
ا ئمى واإلنفع:الق ال :ةفت ال أو ثت  :الام :والدتل .
هكذا ك :هذا الكت :نه :حرا ن :الذي ك  :قا باأن:ج مع
ا ست :م:جا الغ ب:وي وهار امار الث:لاث ضامن ثالثا حما:و  ،ب
نش ا اماار ن ا ول والثاا:ني م هماا :ضاامن كت:ب اا :ا ول ( ه:ناا:ق
السل

م الع اق  ..حرا م أ اا رلرجت :الترظتاف الست:ساي) الاذي

صا ئن دا أمل اجلا ا  -سر  ،:والذي ت :ول  :كت مرضارئ:ق
الفكا ا الدااارمي و ه:نااا:ق السااال

م العا ا اق .و صصا ا  :امااار

الث:لااث ،أي هااذا الكتاا ، :مل :قش ا قااا : :ئد:ةا ا مهم ا  ،م هاا:
امليفلّ

م الا :ن:ق احلا ث  ،واملهاي امل ت

10

م الا ن االساالمي،

وامل جعتاا:ق الا ت ا والتدلتااا ،واطم ا  ،وال جع ا  ،ولااذلحل تد ا
إصاااا ه :م كتاا :مسااتدل همتتهاا .:وقااا ت اا:ول الكتاا :أ ااا:
قااا : :الكت ا  ،حتااث ن:قشااه :الب:حااث واملفك ا م:جااا الغ باا:وي
مبرضاارئت وحت:د ا اساات ا كته ا :ئلااى التيلتاال العلمااي وال صاارص
الد نت ا بعتاااا ئاان التعصااب واالاتاا:ز .كياا:كم مجل ا معتدااااق
عتربهاا :الكااثري م اا :مساالم:ق ال قااى لاا :الشااحل .ودلتل ا م لااحل
كت :اد والعدل وم :صح من ا ح:د ث ال بر الش ف .
لدا أج :املفك م:جا الغ ب:وي م هاذا احلارا ئان تسا:تالق
متثاال نااب

الشاا :ع الب:حااث ئاان احلدتداا وساا زحاا:م ا ككاا:

املترا ث ا وا ح:د ااث الا مل تعااا مد عا جلتاال عاات

ثاار كك ا

وئلمتاا ا وتك لرجتاا ا كاااابري  ،وم كاااال اااارم صاا ا ام باااا:إل
والالمعدرل الا ين .لألساف الشاا ا لام هاذا الت ار لكان ما:زال
بعا ا  :اتدم

دو شيفصاات:ق الد ا

ا ول الج ا ي و دتاااي به ام

صر  :و دلاهم بعتاا ئن جره ئدتاتهم ود ا هم ومساترى إةا:نهم
وكك هم وئد:ةاهم الا ةك ا اال تكا:ز ئلتها .:لك ا :اضاع :
الكثري بسبب التدلتا ا ئمى ل جل الا ن.
لدا ن:ق

الب:حث م:جاا الغ با:وي ككا امليفلّا

م الاا :ن:ق

املا ر ئن البر  ،وت :ول :ب:سه :مبت  ً:ماامرنه .:كما :ت ا ق
احلرا لدات املهاي امل ت ا ئ اا املسالمني وتااائت:ق هاذا املعتداا
بني كرنها :ككا تبعاث ئلاى ا مال م يدتاق العاال اإللاي وباني
كرنه :كك مثب

للعزة  .ومن هاذا امل لاق تاا احلاا ث إىل

ت :ع امل جعت واملب:ني ال ا تكزق ئلته :مسال التدلتا.
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لدا كتح ا سات :م:جاا الغ با:وي البا :ئلاى مصا ائت م هاذا
الكتاا :ماان ااالل ط وح:ت ا اجل ي ا  ،ال ا قااا يااا هااز م
الفك اجلمعي العد:ةاي للمسلمني ئمرم :والشتع م هم ئلى وجا
دود أكعااااا:ل متب :ااا ا م قرتهااااا:

اطصااااارص ،وساااااتكر ه ااااا:

واجت:ه:تهاا :ولك هاا :ب:ل تتجاا ستصاا ام ب:لعداال وامل ااق بعاااا أ
ااااكع كاال ك ااق ئاان ط وح:تا العد:ةا ا باال وستسااتمتا الاابع
ممن تؤث ئلتهم هذج ال وح:ق م نفته :واثبا:ق ا ككا :الداةا
با ف

ا سالر ولااي ئ اق اآل اا:ق لتاتالةم مااع ط وحا:تهم ،وم :هم اا:

وجاارد ح ا ا كك ا ي وإشااع:ل جااذو احل ارا الب ا:ه للرقاارف ئلااى
احلدااا:ةق وإحااااا ح:لاا مااان التياا الفكاا ي الاااذي دعااال هااذج
امتمعاا:ق امل غلدا ت ا إىل أكااق جا ااا وإىل ئاا:مل

ااذ ب:الزدهاا:

وكااق تى حا ثاا ومت اار وجتعاال ماان اإلسااالم د اا :حلتاا :ق:بلاا
للتجاد واحتراه كل م:هر ن:كع للبش .
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ماجد الغرباوي واالصالح
هذا احلرا دع ضمن املش وع اإلصالحي مل:جا الغ با:وي ،وهار
ب:حااث متيفصا

م الا اساا:ق اإلسااالمت  ،وأحااا جاا:ل اإلصااالح

الا ين م العص احلاا ث ،مان االل كتبا وط وح:تا الفك ا
كتمااا :اا ا

ال هاا ا والتسااا:مح الاااا ين والثدااا:م ،ك :ملااا :ئااا:

مرضااارئ:ق التيفلّا اف احلاااا :ي ،الع اااف واإل هااا ، :احل كااا:ق
االساااالمت ودو هااا :الساااليف م امتماااع ،والعالقا ا باااني الست:سا ا
والا ن .وأصا سلسل واد اإلصالح للتع ف مبش :عهم وأهااكهم
اإلصالحت  ،وماى تاثريهم م ال ها اإلسالمت .
ومل دتص الغ ب:وي ئلى م :تدام بل اح ائر ئالنت اىل إئ:د
كهااام الاااا ن وكدااا :لاا ا و اق الزمااا :واملكااا :ومت لبااا:ق العصا ا
وامتمع واإلنس ، :واالستف:د من مع ت:ق العلم وتا اكم التج با
البشا ا  ،كمااا :دئااا :بصااارق م تفاااع اىل إئااا:د ال ا ا م كعلتا ا
ا حكاا:م الشاا ئت  ،وماااى صااالحتته :بعااا انتفاا:ه مرضاارئ:ته،:
وحذ ئل  :من تزو الرئي ومك:ةا جا:ل الاا ن ،وترظتاف الاا ن
ملك:سب ست:ست وأ ى شيفصت أو أ ا رلرجت .
وه  :أئتا م :ك ت م مدام الكت :ا ول ه:ن:ق السل
م الع اق  ..حرا م أ ا رلرجت :الترظتاف الست:ساي ،حارل ا سات:
م:جا الغ ب:وي لتا ذ الد :ئ صر واضي ئ قبل ق اه احلرا
***
م:جا الغ ب:وي مفك وب:حث ،سعى من الل مشا وئ اىل
ت شاااتا الااارئي بعاااا ي ا ا اط ااا :الاااا ين مااان سا ا ر الااارتا
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وتاائت:ق العدال التدلتااي ،ئارب قا اه متجااد للا

الاا ين تدارم

ئلى ال دا وامل اجع املساتم  ،كشا ا أسا:س ل هارض حاا :ي،
س:هم م ت ستع قاتم احل ا والتسا:مح والعاالا  ،م إطا :جمتماع
ماني :لٍ من الع ف والت :بذ واالحرتا .
وط:ملاا :أكااا الغ باا:وي م تشيفتص ا

سااب :التيفلااف والساابل

الكفتل ب:ل هرض احلا :ي إ املشكل ا س:س وب:لا ج ا وىل
ثد:كت  ،تتعلق بب ت العدال ،وال ا:م املعا م لشاعر امل دا  ،نها:
الد:ئا ال ت تكز الته :ال ها  ،أ نها ك:نا .
واتلف م:جاا الغ با:وي م تشيفتصا

ساب :التيفلاف وئرامال

ال هاا احلااا ، :حتااث اح ترلاال م العداال والثد:كا ب:حثاا :ئاان
كتفت تكر الب اى املع كتا وما :هاي املفا:هتم واملدارالق املؤسسا
لاا ،:ككاا :وماا :زال ؤكااا ئلااى ندااا مجتااع الثرابااا والد :ئاا:ق
وائاا:د تفكتااحل العداال وب :ة ا وكااق قااتم ومداارالق حااا ، :ل اذا
أكااا كااثريا ئلااى كهاام الااا ن كمكاار أساا:س لشااعرب  ،:كاا:ئترب
الفهام اطا:طل للااا ن أحاا ا ساب :ال ةتساات و اه ختلّاف املساالمني
حاااا .: :وبهاااذا امتااا:ز ئااان لاااريج مااان واد ال هاا ا بدا تا ا ئلاااى
التشيفت

وال دا الذي غر م أئم:ق الثد:ك والفك  ،كم :ئ:دق

ا سااب :امل وح ا ماان قباال ال ا واد اآل ا ن ك:كت ا لرجاارد نها ا
حدتدت بل م :زال الرضع ات ا ا مل كن أسره مع ظهر ح ك:ق
التكفري الا ين .
***
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أ ريا أتدام ب:لشاك اجلز ال لألسات :م:جاا الغ با:وي ئلاى صاربج
رطاا :محاا اه ،وم اا:طق

وحلم ا  ،وهاار دتااب ئلااى أساايل متثاال

حم م د ت ،:كما :أشاك كال مان سا:هم م صااو الكتا، :
:صا ا ساات :د .صاا:ا الا زوق وما :بذلا ماان جهاارد مشااكر م
م اجعا هااذا الكتاا :وساا:بد لتاااا

ماا :ط ا أ ئلتهماا :ماان ه اا:ق

لغر  .كم :أشك االخ ا د ب محردي الك :ني وجهاج املشاكر
م م اجع الكتا :لغر ا :أ اا ،:وصاا دي االئالماي الاتمين ئلاي
الر قي الذي ز ني م كل م احل الكت:بني .واد ولي التركتق.

طارق الكناني ،كربالء – العراق
2017 -4 – 10م
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حوار مع األستاذ ماجد الغرباوي
حول مُنحنيات األسطرة والالمعقول الديين
حاوره :طارق الكناني
الطبعة الثانية
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ماجد الغرباوي
 ب:حث ب:لفك الا ين ةت -ك:

مؤسس املثدف الع بي ،م ستاني – أسرتالت.:
ةتس :لتي

جمل الترحتا (ا ئااد -85

 -أصا سلسل واد اإلصالح ،وك:

ةتس ً:لتي

.)106
ه.:

 ك :ئار التي العلمت لكت :الترحتا. -ش:

م ئاد من ال اواق واملؤمت اق العلمت والفك .

 -م :س التا

ضمن ا تص:ص م املع:ها العلمت لسا راق

ئا .
 ح:ةز ئلى ئااد مان اجلاراةز ال دا ا والتدا ا ئان أئم:لاالعلمت .
 كتب ئن م جزج الفك ي والثد:م وا دبي ئااد مان ال دّا:دوالب:حثني الع

وا ج:نب.

 ل  25ئمالً م برئ ،ً:تالتف ،ً:ويدتد ،ً:وحارا اً ،وت مجا ،إض:ك اىل ئاد كبري من الا اس:ق والبير واملدا:الق م
جمالق وصيف ومراقع الكرتونت خمتلف .
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صدر له
 إشك:لت:ق التجا ا ( 3طبع:ق)2000 ،م2001،م و2017م. -التسااا:مح وم ااا:بع الالتسااا:مح  ..كاا ص التعااا:

باااني ا د ااا:

والثد:ك:ق (طبعت2006 ،) :م و2008م.
 يا :ق الع ف2009 ،م. الاا ال رئي لالساتبااد  ..اساتفه:م:ق حارل جااوى املشا وعالست:سي الا ين2010 ،م.
 الشااتع حممااا حسااني ال اا:ةتين  ..م ّ ا احل ك ا الاسااتر(طبعت1999 ،) :م و2012م.
 احل كااا:ق اإلساااالمت  ..قا ا اه ندا ا ا م جتلتااا:ق الااارئي،2015م.
 -جالت الست:س والرئي ..ق اه م تاائت:ق السل

واحلكم

م الع اق2016 ،م.
 -الاا

وساااؤال احلدتداا  ..نداااا م جعتااا:ق الاااتكفري الاااا ين

2018م.
 الشتع املفتا وئلرم احلا ث1992 ،م. ت مج كت :الا ن والفك م ش ا االستبااد2001 ،م. يدتق كت :نه :الا ا م ئلرم احلا ثكتب حوارات معه
 -املا أ والدا

 ..حاارا م إشااك:لت:ق التشا ع د ح:و ت ا د.

م:جا لاب2015 ، :م.
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 إ ف:قاااا:ق الاااارئي الااااا ين ..حاااارا م تاااااائت:ق ال كاااارصاحلا :ي د ح:و ج سالم البهت السم:وي2016 ،م.
 -ه:ناا:ق الساال

م الع ا اق  ..حاارا م أ ااا رلرجت :الترظتااف

الست:سيد ح:و ج ط :ق الك :ني2017 ،م.
 -ماااااا اق ئد:ةا اا ا ساااا:

 ..حاااارا م مح ي تاااا:ق ا ساا ا

والالمعدااارل الاااا ين د حااا:و ج طااا :ق الك ااا:ني( ،طبعتااا) :
2017م ،و2018م.
كتب صدرت عنه
 جالت الع ف والتس:مح  ..ق اه م املش وع اإلصاالحي مل:جااالغ ب:ويد د .ص:ا ال زوق2016 ،م.
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يف البدء ..قبل احلوار
شها تا ع الف ق واملذاهب الكالمت أ العد:ةاا ت شاا بسات

ثام

ت مر وتت ر  .بعاه :د:وم وبعاه :ااميل ،ك:الئتدا:د بااي ئدتاا ال
اااال ئلاااى حدتدتها ا :وم :بدتها ا :للراقاااع داةمااا ،:وال فاااي دو الااارهم
والعرامااال ال فسااات واط :جتاا م تشاااكتله ،:وهاااذا مااارب مرضااارئي
سمح ب داه :وم اجعته :للكشف ئن ت :اتته :وز فها :وحجام الارهم
واملؤث اق ا ا رلرجت وال :ةفت م صت:لته .:كتيف ل من ؤمن بثبا:ق
العدتا ،أو في ت ر ها :وت :اتتها .:مان ه ا :اساتهاف احلارا ئد:ةاا
املسلمني ئ:م وئد:ةا الشتع

:ص  ،نداا وتدرة ،:وكاق ما هع ئلماي

مرضرئي ا تكز مل جعت الد

والعدل والصايتح مان الساري  ،بعتااا

ئن التيتازاق ال :ةفتا  ،ماع احارتام ك:مال إلةا :ال ا:س وئد:ةااهم.
وأجرب ا هااذا احلاارا متثاال وجه ا ن ا

:ص ا  ،ئلااه :تزئاازع دت تاا:ق

ك:ناا وما :تاازال جتا:م احلدتدا  ،وم اق العدال .و بدااى ال ها :ئلااى
الرئي و د ت م استتع :م :ج:ه كت من أكك . :ك:طالف ساتكر
مع بع

الد اه م املب ى وامل هع: ،ص وإ م هع احلرا جعال الدا

والعدل م جعتتا ا وىل ،كتكار ئالقا ال وا ا:ق بهما :ئالقا طرلتا .
مااع التاكتااا ئلااى ت :اتا العد:ةااا واسااتج:بته :املتراصاال لاارئي الفا د
والعدل اجلمعي ،ومت لب:ق امل حل  ،أ ا رلرجت :وط:ةفت.:
وماا :اارب ال دااا أ ا ا ً:أ العدتااا م رم ا كك ا ترج ا وئااي
الفا ا د .تااااتى اإلةااا :بهااا :ئااارب ت اكمااا:ق ال شاااعر  ،نفسااات –
ثد:كت ا  ،هااي س ا تف:وت ا ماان شاايف
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إىل

ا  .كتااؤث م تكر ا

مجتااااع املااااؤث اق ال فساااات والساااالركت واالجتم:ئتاا ا والست:ساااات
والعلمتا ا والثد:كتا ا والرتبر ا ا  ،وم هااا :اق العدتاااا وقااار مز تهااا:
وإحي:هاته :وحجم تاث العدل اجلمعي به ،:لذا كتسب ال دا صاف
الا و لتيا من مت:دي العدتا ئلى حس :املب:دئ ا صتل .
كم :تس:هم مم :س ال درس ،والشع :اق وإحت:ه امل :سب:ق م
ت ستع اإلة :به ،:كتلعب دو ا كع:ال م تاست

ب ت مع كت رتشح

ئ هااا :م رماا أككااا :وتصااار اق ومعتداااااق تغاااذي اطتااا:ل حاااااً
ةك ا مد:وم ا االنهتاا :اق املف:جي ا لصاااقت حدتدت ا  ،ماان ااالل
إئاا:د تشااكتل وب اا:ه العدتااا م ضااره قبلتاا:ق اإلنساا :وح:ج:تاا
وضاا و ات وت لع:تاا : ،صاا م جماا:ل العد:ةااا الا تاا واملراقااف
ا ا رلرجت  .ك:لعدتاا ت مار م أحاا :اإلةا :ودكيا  ،وقاا تلتاف
ئلى مع ت:ق العلرم واالكتش:ك:ق املع كت وترظفه :لرتساتع أسا
اإلةاا :بهاا ،:ويصااني اتهاا :باسااتج تااامن بد:ههاا :حت ا ك:ئل ا ،
كدااس وئصم ال مرز الت :ات  .كثم جال متراصل بني اإلة:
وبتيت ا لتجا ااا ك:ئلتت ا ئلااى مسااترى الساالر وا
باواكع أ ا رلرجت  ،لتبدى العدتا سل

ااالق والاارئي،

ترج وئي الف د وتاؤث م

كهم الراقع .ك:لصر الذه ت للعدتا ولتاا إةا :الفا د وضا و ات
ومص:د مع كت  .تجساا لاحل م التد:طعا:ق احلا:د حارل مفا داق
العدتااا  .وئااام تاااث اإلةاا :ب:لكشاارك:ق املع كت ا  .وط:ملاا :ماا :س
ال :س طدرس :لم خم:لفته :للعدال والاذوق العا:م .وهاذا أ اا :مارب
شجع  :ئلى مراصل ال دا.
م:جا الغ ب:وي
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احملور األول

املخلّص  ..املفهوم واملصداق
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جذور الفكرة
س 1طااارق الكناااني :م كاال الااا :ن:ق جنااا كك ا امليفلّ ا
مرجرد  ،وتا ذ حتزاً كبرياً من االهتم:م ،و كز ئلتها:

امل ت

ج:ل الا ن بشكل مكثف ل اض نع كه ،:م ه :انت  :العاال
املفدرد ال تع:ني م ه :امتمع:ق .هل هذج الفك تائم اإلنس:
ا أ حيت :ئلى هذج ا ض وحيدق م :صابر إلتا مان

كإنس:
ملذاق العت

ال لتا أم هي كك لتيفاا اإلنسا :وجعلا دارت

ال لم دو أ حي

س:ك  ً:ب:نت  :ظهر امليفلّ ؟

 1ماجد الغرباوي :امليفلّ

كك قاة  ،اق ت كرنت ،

جتاه :واضي م ت ا الا :ن:ق الكربى كا"املستح" ئ ا التهارد،
و" سرع" لاى املستيتني ،و"املهاي" م ت ا املسالمني ،ماع ا اتالف
م تف:صااتل شيفصااتت  ،كهاار حااي وماا :اازال لاااى الشااتع  ،وسااترلا
مستدبالً ئ ا مذاهب أ ى.
تحليف

الفك م أحاا بحعاا ه :ت لّاع اإلنسا :لدتا:م جمتماع العاال

ئلى اِ شيفصت ٍ تتسم بف اد الصف:ق ،سراه ك :مساداً ووئاااً مان
اد كم :ب:ل سب ل

ا د ا ، :أو ساراه كا :بذاتا ةلاحل مدرما:ق

الشيفصاات املث:لتا  .وهااذا لاات مهما :بدااا ت لااع اإلنساا :لعاا:مل سااردج
العال ،ختتفي كت كرا ق ال بدت والتعساف االجتما:ئي ،و عات املا ه
م ظلّاا ا سااااع:د حدتدتاا ا  ،بعااااا تالشااااى م اااا:ه ال لاااام والعاااااوا
واالساااتغالل الاا ئااا:نى م هااا :طااار ال ومااا :ااازال عااا:ني لااام جسااا:م
التايت:ق للتي من س رته .:ك:آلم:ل م عدا ئلى ظهر ج.
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وم بعاه :اآل

تكشف الفك ئن شعر ئمتق ب:لعجز أم:م

امن وا هرال واملص:ةب وال لم والعاوا .
إ انت اا :اإلنساا :ملاان الّص ا تعاابري
وتكاا:د الد :ئ ا باا:مليفلّ

لاااى بع ا

ا ئاان ئجاازج وضااعف .

ال اا:س أقاارى ماان أي ق :ئاا

أ ى ،كامال مفتارح ئلاى العا:مل والرجارد واآل ا للماؤم ني بها.:
كااال عرت هاام شااحل بااذاق العدتااا  ،إال م حاااود التف:صااتل الث:نر ا .
كرجردج من هذج الزاو ض و ال تدبل ال د:ا ،لتفا:دي االنهتا :اق
ال فست  ،وترب تد:ئسهم ئن مساؤولت:ق احلتا :ومساتدبل أب ا:ةهم.
ك :مل معدرد ئلت م حتا :ن:ئما تعر اا :ئان شاد:ةهم وح ما:نهم.
وهذا بعا سليف خما  ،ال س:هم م ب :ه شيفصت مترازن .
س 2طارق الكناني هل هذا عين أنه :كك مثب

للعازاةم؟.

أال رجا كته :ج:نب مش ق ك:لسعي لدت:م دول العال اإللاي؟ أال
ترجا ق اهاق أ ى لري هذج الد اه السلبت  ،مثال قت:م دول ئلى
ل ا الاول امل شرد (دول العال اإللي) لتكر منر جً:؟
 2ماجد الغرباوي :ح:ول بع
التيفاااا والتدااا:ئ

الب:حثني ال و من إشك:لت

م انت ااا :امليفلّا ا

إىل مااا :أةااا:ج ب:النت ااا:

اإلد:بي ،الذي اكع ب:جت:ج العمل الص:ا من أجال ظهار املهااي،
والترطيا لاولتا  ،دولا العااال اإللااي .ال شااحل أ االنت اا :اإلداا:بي
أهاار ماان االنت اا :السااليف ،أئااين انت اا :اإلنساا :متد:ئساا :ئاان
مسااؤولت:ت التا ات ا ئلااى أماال ظهاار خملّ ا
سع:د وأم :و ك:ج وئز وك ام .
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دلااب احلتاا :حداال

لدا وى الف ق ا ول أح:د اث كاثري تعازز مارقفهم ،حتاى اح
بعاه :ا ن قت:م أي دولا قبال ظهار امليفلّا  ،أو املهااي امل ت ا ،
ر لش ئ تد:ئسهم ،وتاجتل املسؤولت:ق مل :بعا ال هر (إ

م

كاال ا ا قباال ا ا ق:ةم اا :كهااي ا ا ضااالل) .وختلّااى
كك ا الث ا ب:نت اا :أ داات

ا و ئاان

املهاااي ماان ام ا مني بعااا ئااردتهم

لليتااا :الاااانت :ث:نتااا  .كااا:ل مرز البشااا
لعدتاتهم ،لليت :بعا ظهر ج لتدت

الكااابري ساااتعرد ،وكدااا:

م هم املهاي بعاا حما:كمتهم.

و ص لح ئلت با (ال جع ) ،وإة:نهم بها :اساع حاااً كفّا بعااهم
من ال ؤمن به .:وقا ئ:ص ق ح ك احلجتت م إ ا ال ك:نا
ت ى م الفس:د واإلكس:د مسؤولت ش ئت من أجال الترطيا للمهااي
املرئرد!! ،كك:نرا تكبر املربد:ق وام ما:ق مبا :كتها :الدتال،
كي

ه امليفلّ

أو املهاي امل ت

وةأل الانت :ئاالً وقس  ً:بعا

ماا :محليااا ظلم ا ً:وجاار اً ،وب:لفعاال أدانااتهم امكم ا اإل انت ا بدتاال
املفك الكابري الشاتع م تااى م ها ي .كا:ل لم واجلار والفسا:د
مدام ا حتمت ا ل هاار ج ،أو ش ا ا ل هاار ج ،وماا :مل تش ا الفساا:د
وت عااام العاالا كلتاا :لاان

ها امليفلّا  ،كااراجبهم إشاا:ئ الفساا:د

وامل ك كمدام ل هر ج!!.
الحااظ أي كك ا ساادتم بعتااا كاال البعااا ئاان الااا ن وا

ااالق

والامري واإلنس:نت ؟؟ .وقا امتاق هذج احل ك:ق لاولٍ أ ى مثال
العاا اق لألساااف الشاااا ا ،واآل ه ااا :ح كااا:ق تدااارل (ن تكاااب
املع:صي ل عجل ب هر احلج امل ت
الفك

أي اإلم:م املهاي) ،و مب :جتا

اته :م ا وس:ا الشتعت امل تش م أا:ه الع:مل.
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س 3طارق الكناني من الراضح أ كك االنت  :اندلبا إىل
كك هاام تسببا م تاائت:ق
ئ ام :خت

ري ئلى امتمع:ق .وسؤالي

كيا:ق ت :لاب ب:شا:ئ الفسا:د م امتماع بغتا ظهار

احلج هل است اوا م تبين هذج الفك ئلى مب ى كدهي أو حا ث
معني ائم هذج العدتا ؟.
 3ماجااااد الغرباااااوي :ال شااااحل أ تاااااائت:ق هااااذا اللاااار ماااان
الااتفكري

ااري  ،تت اا:كى مااع الاا اا الاا هااي مسااؤولت املهاااي

أس:ساا .:كش ا ا

وج ا (أي انتشاا :ال لاام والفساا:د كماا :جاا:ه م

اطرب) ال رب ا تك :ج اةم ومربد:ق حبج الترطي للمهاي ،وال
كر معذ ا للف د رم الدت:م إطالق( :إنَّما :جازاهح الذاذِ ن حيا :وبحر
اللذ و سحرلَ ح و سْع ْر كِي ا ْلاَ ْضو كَس:دًا َأ حدَتَّلُرا أَ ْو حصلذبحرا أَ ْو تحدَ ذاع
حل َلهحا ْم ِازْي كِاي
ض لِا َ
ف َأ ْو ح فَارْا مِان الْا َا ْ و
جُلهحم مِّا ْن ِلَاٍ :
َأ ْ ِا وه ْم و َأ ْ ح
الانْت :ولَهحمْ كِي الْ ِ ِ ئذا ئ ِتم).
ُّ
املدصرد مان الشا ا املتداام أ ظهار ج ستصابح ضا و حت ما:
سااارد ال لااام بسااابب ال ااا:ملني ،و تشاا الفسااا:د بفعااال الف:ساااا ن،
كت ها ا لتداااتم دولا ا العاااال اإللاااي ،و صاااف امل لااارمني ،و ا ا دع
الف:سااا ن ،وةااأل ا ض قس ا  :وئاااال كماا :محليااا ظلماا :وجاار ا.
ك:ل لم والفسا:د متيددا :بفعال سالر امتماع بعتااا ئان ضاراب
الا ن وا

الق ،ال أ

تكب اإلنس :املؤمن وامللتزم املربد:ق ئان

قصااا وإ اد  ،وةاا :س ال لاام حبجا الترطيا ل هاار املهاااي!! .هااذا
ت اا:كى مااع قااتم الااا ن ومب:دة ا  ،و ت اا:كى مااع اآل ا الك ة ا  ،ومل
ام ب الا ن احل تف وال تع:لتم ا نبت:ه وامل سلني ،بال هاي نزئا:ق
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شاات :نت وحجاع ملم :سا الفساارق وال لاام واالئتااااه والتجاا:وز ئلااى
ال اا:س وح ماا:تهم .إناا تفكااري م ياا ف لااات

لاا أساا:س د اااين أو

أ القي ( .وإ َّ اللذ اْمح ح بِ:لْع ْالو والْإوحْس :و وإو ت:هِ ِي الْدُ ْبى و ْهى ئنو
ي عِ ُكُمْ لَعذلكُ ْم تذكذ حو ).
الْفَيْش:هِ وا ْل حم ْكَ و والْبغْ و
ثم هل كل هذا كد

املهاي من ساالل ال سارل؟ كهال عاين

أ املسال ئ ص  ،بت م :لق اد ال :س مجتع :من نفا
وال صرصاات

واحاا ،

حااا .وماا :ات:ج ا التاارم مهااا  :ماان ئص ا ن :فهاام

مت لب:ت  :وح:ج:ت ا ،:ا اذ با ااي ال ا:س اار الصاالح .ومان اائر
للمهاي كلتبني لل :س مش وئ الاذي ال اا:هت أي مشا وع وضاعي
كماااا :درلاااار  ،وئلتاا ا ئااااام جت:هاااال امل جااااز البشاا ا ي: ،صاا ا
احلا :اق املتدام  ،كي كر ل هر ج مرب ا حدتدتا .:كداا ق اع
الغ

شرط :كبريا ئلى مس :ال قي اإلنس:ني بت م :مث من ت ا

جاااال اا ا

مااان أئما ا:ق الغتاااب والتااا :ع صا ا ع كااال مااا :صا ا ع

اإلنساا .!! :كاام أمت ااى أ عااي ال اا:س حدتدا ئد:ةاااهم وجاااواه،:
و سعرا ل ها حدتدت تاعهم م مس :احلا :اق.
أئاارد لسااؤالحل م الاارتا اإلسااالمي لألسااف الشااا ا كاال ماا:
شتهي و لب الغال  ،وم :من كك إال و سعفحل الارتا ب صارص
ك:كت ا  ،وهااي نصاارص مرضاارئ  ،ت سااب زو ا لل ا يف وأهاال البتااا.
وكك ا الترطي ا ماان ااالل إشاا:ئ الفساا:د هااي الزم بع ا
ائتربق الفس:د ش ط :ل هر ج.
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وا اا:ق

تداعيات االنتظار
س 4طااارق الكناااني :أ كهاام ماان كالمااحل أنااحل تعاا :ض ئدتااا
االنت  :؟ ك هل ه  :تاائت:ق سلبت أ ى لذج الفك ؟
 4ماجاد الغربااوي :ال ا:س أحا ا كتماا :عتدااو  ،وأنا :أحاارتم
ئد:ةاااهم ،لااري أنااي أ صااا تاااائت:ق العد:ةااا وماا :ترتكا ماان ثاا:
سلبت أو إد:بت ئلى سلر ومشا:ئ الفا د وامتماع ،وهاذا حداي
كب:حث شع ب:ملسؤولت جت:ج د ا وشاعب ووط ا  ،بال مساؤولت
كمثدااف انتشاا:ل الاارئي ماان ال ث:ث ا واطماارل والعاارد ب ا إىل أكااق
العداال والعدالنت ا والتع:ماال مااع ا شاات:ه براقعت ا وم ااق ساالتم .وأناا:
ك:ةن مسكر ب :سايل م اذ وئتاا مساؤولت ودو ي م احلتا، :
وهذج الدا : :أصبيا مب و ا :م جازها مان مشا:للي كثا مان
 30ئ:م ،:نه :ضمن الا اس:ق اإلسالمت ال هي ختصصي.
كك انت  :امليفلّ

أو املهاي كك مجتل  ،تعب ئان طمارح

اإلنس :إلق:م جمتمع مث:لي ،و مب :تاكع لتيدتد  .لك ه :كك
سلبت  ،ئلاى مساترى امتماع وا ما  ،تاائر للتدا:ئ

والتيفلاي ئان

املسااؤولت:ق امل :ط ا ب:إلنساا :الااذي ا تاا :ج اد تعاا:ىل لتف ا ل ا م
أ ض  .وقا كلّفا ال ا:س كا امتهم وحتثتا:تهم ،وز ئاا كتها :وح
التاااس واإلحباا:ا وئااام الثداا بدااا اتهم ئلااى ب اا:ه حااا :أساار
ب:لشعر املتدام  ،و احرا م ذ العص ا ول لإلسالم ت ا و وما:
زالرا م ح:ل بؤس وح م :وكد ب:نت  :املهااي أو امليفلّا  ،حتاى
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اضاا وا لإلةااا :بداااا : :لاااري ممك ا ا واقعا ا ً:لترب ا ا االنت ااا، :
وأدم را أحالم :وأوه:م :م جمتمع مث:لي بعاا ظهار املهااي .كا :مم
تعت

ال ك:ج والساع:د جبهارد شاعربه ،:وه ا :جمتماع متدا:ئ

حي

س:ك  :ب:نت  :املهاي حيدق أم ت:ت .

ال

كلم :أتاذك أحااا الز قا:ه م ما ا ال جاف با:لع اق (2007م)
أشع ب:إلحب:ا النتك:سا الارئي اجلمعاي حاااً ال ةكان الساكرق
ئلتا  .حتااث أقااام  400شاا :ئلااى املاارق ضاامن (ح كا ج ااا الساام:ه
املسلي ) ،متهتاا للمهاي ،كدُتلرا م سا:ح املع كا

االل سا:ئ:ق!!

 400 ...شاا :لاار تاارك ق لاام ك ص ا تثدتفت ا وائت ا  ،واحتا ا تهم بتي ا
سلتم  ،ندت من اط اك:ق ،لك:نرا ث و لبالدهم ومستدبلهم ،لاري أ
اإلحب:ا

فهم واط اك دكعتهم اار املارق مستسالمني ئلاى أمال أ

حيددرا إحاى اث اتني ،إما :ال صا أو الشاه:د  .وما :ا تدارل بااكث مان
مخسااني كصااتالً مساالي ً:م الع ا اق اآل حبج ا حم :ب ا دائ ا الااذي
استب:ح ا اضي الع اقت كالً

ا أ رطاا للمهااي املرئارد؟ كتاف

سااتكر مسااتدبل البلااا والسااالح بتااا هااؤاله ال اا:س امليفاااوئني؟ إنهاا:
ك :ث س:ئاق ئلى انتش :ه :مص:ا ست:ست وأ ى ط:ةفت .
بغي ئزل الفك املغ:لي ئن جمتمع وم الت ار وال قاي ،إنا
ككا

ا ام ،ولتااا ثد:ك ا ساادتم  ،ساا:هما م تشااكتل خمتلااف

ال وف والتيا :ق ،كلعب وما :ازال دو ا سالبت ً:م تزو ا الارئي،
وتعبي ال :س ب:لك اهت واحلدا .كم :تد:طع مع مب:دئ اإلنس، :
ومساااتدبل م ظااال تعااااد الثد:كااا:ق .كهااار ككا ا أحااا:دي ،كاا س
مف:هتم تف ض سل ته :ب:لع ف والدمع ،وهذا مكمن
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ه.:

س 5طااارق الكناااني :لس ا  :ا م ا الرحتااا ال ا
امليفلّ

تااؤمن ب هاار

مل :ا ال ن ى هذج اآلث :السلبت ال تعع به :بالدن :م الاول

ا و بت وهم أ ا :ؤم ر ب هر هذا امليفلّ  ،أ ا :كا :شاكل
واة وط د ظهر ج ك:لفك واحا ؟
 5ماجاااد الغربااااوي :الغا ا

اتلاااف ئ ااا :م ئالقتا ا ب:لاااا ن

والغتب ،كم ذ اقص:ه الك تس ئن احلت :ئ:م والست:سات

:صا

ان لداااا الشاااعر ا و بتا ا اااار العلااام واملع كا ا وت ااار احلتااا، :
كا اعا كل شيه للتج ب والعدال ،و احاا تبياث ئان ا ساب:
الك:م اا و اه ال ااراه الكرنتاا  ،بعتاااا ئاان التفساارياق الغتبتاا
كاص:با الاف وحددا نت:ةع مبه م احلت . :وصا :العا:مل ب متا
ما  :الكتش:ك:تهم .أم :شعرب  :كمسكرن ب:لغتب ،بعا أ وجاق
كتا ا حاااال ساااي  :لكااال مشااا:كل احلتااا ، :ووجااااوا كتا ا ترب ا ا ا
لكسلهم وتد:ئسهم ،ك احارا ت ا و الغتاب لتيال مشا:كلهم أو
دااز هم اارم الدت:م ا ج اا:ق ئااا باااال ماان مع:ناا:تهم!! .ااان شااعب
نك ا ج اجلااا واملثاا:ب  ،ونتم ااى ا شاات:ه جاا:هز  ،بااال تعااب ومع:ناا:
الكااا :لساا ن احلتااا ، :ون ت ا ا حلااارل وتسااار :ق الغتاااب ملشااا:كل :
ب:لاااائ:ه ،كااا:نتهى ب ااا :ا ما ا مساااتعم ن لااااول الغا ا
وص ا :ئت :وتك لرجتاا .:الغ ا

إقتصااا:د :

تدااام ئلااى خمتلااف أصااعا احلتاا:

و دااتم أكااال ا ن م ا الست:ساات م ظاال جمتمعاا:ق مانت ا  ،وااان
نت

املهاي ودول العال اإللي املرئرد !! .ان جمتمع ق تاع ت نار

ئت :ج ل ئ:ت ومن درد مسريت  .ال أد ي مل :ا ن ت
الغ بي حدق كل شيه مب :كته :العاال ال
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خملّصا :والعا:مل

بكاي ئلتها :الشا ق؟

هل حددرا كل هذا براس

خملّا

ومهااي أم جبهاردهم وساعتهم

وتفهمهااام وكفااا:حهم امل ا ا واآل عتشااار ئتشا ا ك ةا ا ؟؟ .مااا:
ات:جا اه اا :إئاا:د ال ا برئت اا :وثد:كت اا :كااي نااتيفلّ

ماان وح

التبعت واالندت:د بثد ئ:لت .
العاال هن من سعى لتيدتدها ،:بعتااا ئان االنت ا :لتا عم بها:
و سرد العال مف:صل احلت :م بالدج .ومن لا حدارق ئلتا انتزائها:
ب فس كال أحا عتاه :ل .
حاثين شيف

ئن ح ا شرق ل هر املهاي ودولت دول العال

واإلنص:ف!! .كسالت ئن سبب االنت  :؟ ق:ل أنت ا سات:د العاالا
بعا ا تف:ه ال لم ،واحلصرل ئلى حدرق  :وام:ك

ئلى ك امت :

وحتثتت ااا ،:بعاااا تالشاااي م ااا:ه الفداا والعااارز ،ويدتاااق الاااام:
االجتم:ئي وا مين .كدلا ل م :لب مش وئ  ،لكن أسالحل ألت
كل م :ت لب تعتش اآل كعاال وئماال م أسارتالت:؟؟ هال ما :حددا
هذا البلا ك :ئلى ا املهاي أم ئلى ا شاعب ن:ضال وحداق كال
هاااذج املعجااازاق؟ ألااات

لاااا حل ضااام :اجتمااا:ئي وصااايي ،وح ا ا

ك:ملااا للعدتااااا والااا أي والتعاااابري ،وتااااااول ساااالمي للسااال ؟ .ال
ا ستبااد ،ال دكت:تر ا  ،تداف أناا واحلا:كم معا :أما:م الداا:ه ..
كبهااا ال جاال كان ا مل علاام بهااذا ماان قباال! .لك ا مل سااكا،
كد:ل هذا صيتح ،لكن م :ستيصل مع املهاي شايه

ا  .ط:لبتا

ب:لترضااتح ،كاا اح تعثاا بكالماا ال ااا ي ماا :ا داارل .مل أتف:جااا
ب :تب:ك  ،وتفهما مرقف جتااً (االئرتاف ب:حلدتد دتال ا مال).
واإلنس :مستعا للتايت من أجل بد:ه ا مل شعل وقّ:د م نفس ،
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اجل:نب الا ين والتارم اآل ا وياا :ق الصا ائ:ق

:ص م :ا

ال :ةفت واملذهبت  .ك هر املهاي م ئدتا بع
مستدبل اإلنس :ومصريج م اآل

املسالمني تاؤث م

كااال ئان خمتلاف تاثرياتها :م

الااانت .:كه اا :مجل ا أشاات:ه تترقااف ئلااى ظهاار املهاااي امل ت ا  ،ال
كد إق:م دول العال اإللي.
وا ده

مث من عتدا بترقف الرجرد ئلى وجاردج!! .ال ب:ئتبا :ج

املهاااي امل ت ا هااذج امل ا باال ب:ئتباا :ج أحااا ئلاال الرجاارد أو واسا
ضاامن وساا:ة الفاات  ،حسااب بع ا
متاا:دي م أس ا

املهاااي أو امليفلّ ا

ال

ا:ق الشااتعت !! .كه اا:

م اطتاا:ل الشااعيف الشااتعي،

ؤث ب:ستم ا م الرئي اجلمعي ،وترتتب ئلت نت:ةع
مت

ري ئ اام:

قااسا اطا:لق جال وئاال .الشاتع أساد را ئلاى املهااي كال

أوه:مهم و م:لم ،حتى لاق حدتدا اسايف  ،بال با هتا ساتفزهم
ماان شااكحل بهاا .:باال بع ا

ال اا:س ساام للمهاااي صاار أس ا ر

تش:ب صر اط:لق م قا ات اط :ق  ،أو كان داة دا ل داةا
أكرب م تسري شؤو اطلق.
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معنى اخلالص
س 6طااارق الكناااني :نعاارد ل فك ا اطااالص ال ا

جاا:هق بهاا:

البر

وأ ذته :ئ ه :املستيت  ،ك لم أ لفظ اطالص مل د م

الد ا

الك ا م إال أن اا :جنااا املساالمني قااا تشاابثرا ب ا ماان ااالل

تدلتاهم مل اجعهم الا ت والتمسحل بكل الفت:وى ال تصا ئ هم.
وأسرق ه  :أمثل ئا ا  ،تشرت به :ك:ك املذاهب اإلسالمت دو
ختصاات  .كمااثال كتاا:وى العملتاا:ق االنتي :ا وال ا

أطلااق ئلتهاا:

(العملت:ق اجل ه:د ) جناه :م كل املذاهب دو استث :ه وكذلحل
كتاارى اجلهاا:د الكفاا:ةي (ك ا :لفترى ال ا

أصااا ه :امل جااع الشااتعي

السااتا ئلااي الستساات:ني م :ب ا دائ ا ) حتااث ب إحصاا:ه ثالث ا
مال ني مت رع م رمني ئ ا صاو الفترى  ،استعاادا للدت:ل ضاا
دائ ا
واحااا

الااذي اجتاا:ح ا اضااي الع اقت ا  ،ومل يااا ح:ل ا إنهاازام
ااالل تاد ا مهاا:مهم الدت:لت ا  .م حااني شااها اجلاات

ح:ل ا

انهزام كربى.
وهذا املع ى تجسا أ ا :الل ز  :اإلم:م احلساني م ما ا
ك باله – الع اق: .ص الز ا :اق ا بعت تا  ،حتاث تا ى ال ا:س
باذلر الغا:لي وال فاات

م سابتل تاركري ال عاا:م واملساكن ناا:س

ال ع كااارنهم ،كت ستااااتفرنهم م دو هااام و ساااه و ئلاااى احاااتهم
ائتدااا:داً ما ا هم – وحبساااب ال وا ااا:ق الااارا د م تا ا اثهم -أنهااا:
ستكتب لم حس :ق د:ز هم اد تع:ىل ئلتها :ارم الدت:ما  ،وهام
ئلى دني بذلحل .لكان نفا

هاذا اإلنسا :الاذي باذل املال اني م
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سبتل احلسني ،ال تصاق ئلى كداري

لاب م ا املسا:ئا باا ( باع

د  ،) :و مب :تيفلى ئن ش اه ئلب م :د ل و قت مان با:ةع متجارل
كدري بسبب تف:وق السع مببل بست جاا....
والسؤال هل تعتدا أ هذج احل:ل دائم لل وح اإلنس:نت ؟
 6ماجد الغرباوي :قبل اإلج:ب ئلى السؤال أترقف مع مدامت
لتتاح اإلج:ب بشكل جلي .كا ق (كا لم أ لفاظ اطاالص مل
الك م إال أن  :جنا املسلمني قا تشبثرا ب من الل

د م الد

تدلتاااهم ملاا اجعهم الا تاا والتمساااحل بكاال الفتااا:وى الاا تصاااا
ئ هم.).
ككا اطااالص لاااى ا د اا :ا

ا ى ختتلااف ماان حتااث املع ااى

ئم :ج:ه م ت ا املسلمني ،كهي م الا :نا املساتيت ماثال تفارتض
وجاارد

تي ا تسااتيق العدرب ا  ،ووجاارد ماان فتااا ه :تكفااريا ئاان

م تكبه ،:كتتيمل ا ول الم الفااه من أجل ب اه و االص الثا:ني
(م تكاااب اط تياا ) .واط  :ااا :ئ ااااهم ئلاااى شاااكلني إحااااهم:
تي أبا  ،ئ ام: :لف دم ب وأكل من الشج  ،كيفا
اجل ئدرب ل  ،كترا ثا البش

مان

تيت  ،وستبدى إىل رم الدت:م

تتيماال وز هاا :ماا :مل جتااا ماان ااايي والّصااه :ماان ئداا :التاارم
اآل  ،كك :امل دذ وامليفلّ
ب فس ا

ئتسى ال يف الك م ،ئ ام :اكتاى

تياا املسااتيتني ،ويّماال وحاااج الم الصاالب ،ماان أجاال

ب ا اهتهم ولف ا ا

نااربهم .لااذا عتدااا املسااتيتر (بااا أماام ا ض

ئلتهاا :أ ختاااع الباان ال ا
وتكفريًا ئن

ساارع الااذي صاالب نفس ا كااااه للبش ا

: :هم).
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وأ ااا :ه اا:

تي ا الساالر التاارمي ال ا ةك ا تكفريهاا:

ب:الئرتاف بني اي الك:هن م ب:ح الك تس  ،كتربأ مت .
كك اطاالص مترا ثا ئان د :نا:ق وشاعر أ ا ى ك:لبر ا .
والزمهاا – :وهااذا ماا :هم اا – :أ تيماال أو فتاااي شاايف
شاايف

ا  ،مماا :اا:م املباااأ العدالةااي والد نااي الد:ةاال (ال تااز

واز وز أ ا ا ى) .كاااإ ا أ

اااا دم مااا :ناااب البشا ا

تيتا اىل اارم الدت:ما  ،ثاام تا ا
فاي نفس
جب

ئدرباا

تتيمااال وز

للبيااث ئاان م دااذ الّصااه.. :

جله:؟ .ومتى شها أب :ه دم ج  :أبتهم كي ؤ اذوا

ت ؟ ثم دم مل ا ا

ا س ما  ،:بل اكتشف

اج كان:

اىل اد تع:ىل ولف ل  ،وانتهى ا م كاي بداى هار وئملا  ،أسار
بغااريج ماان البش ا  .ثاام أ اان هبااا مح ا اد وئفاارج ومغف ت ا الاا
تيا ئ ها :م مجتاع كتبا ؟ ككالمهام خما:لف للعاالا وامل اق
والعدل .الشيف

ال ؤ ذ جب

لريج ،ق:نر تس:ملا ئلت البش

وكداا :مل ااق العااال ماا :ئاااا الشااعر الدبلتا والمجتا الا تسااتبتح
دم:ه ئشري اجل:ني ،بال نب اقرتكرج سرى انتم:ه اجل:ني لعشريتهم.
والد ا

الك ا م ؤكااا "كَم ا ْن عْم الْ مِثْدَاا:ل َّ ٍ تْ ا ًا ا جح ،وم انْ

عْم الْ مِثْدَاا:ل َّ ٍ ش ا َا ا جح" .وال ةكاان االسااتاالل بفااااه إة:ئتاال
لترب الفاااه الك ساي أو أي كاااه

ا  ،كما :كعلا إبا اهتم كا:

شاااتي :خمتلفااا :مت:مااا :ال ئالقاا لاا بهاااذا املرضااارع .إباا اهتم تعاا ض
المتي :م دت  ،كفاى اد ئزوجل إة:ئتل باذبح ئ اتم ،كاي
صاق إب اهتم وئاج وال اذبح إة:ئتال .كإة:ئتال مل اذنب كاي
ستيق العدربا وحيتا :مان الّصا  ،كال ما :م ا ما أنا ا تبا:
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ئملي لتدرى إب اهتم اطلتل وب وط:ئا إة:ئتال بتا  ،وقاا جناح
كعاال ،لااذا جاا:ه الفاااه م :سااب ،:بكااب
تدااام أي شاايف

حاذبح و حسااتف:د م ا  ،ومل

لتيفلتصا كااااه ئ ا كااي ةكاان االسااتاالل با

ئلى ش ئت الفااه الك سي.
وث:نت :م :نب الا يف ئتساى تيمال وز مان أ

اا ،واد دارل

(وال تز واز وز أ ى)؟ بل هر م ق العال والعدال أ اا .:ك:آل ا
إ ًا ت ساف شا ئت ككا اطااالص والفاااه مجلا وتفصاتال .وبهااذا
تاح أ م :ك ت م السؤال ت :كى مع م ق الد

الك م.

هذا إض:ك للمع ى الع:م لليفالص ،و دصا ب انت  :من الّ
الشااعر املا ا ها ماان ال لاام والعاااوا  ،و دااتم العاال ا  ،و ش ا
السع:د وال ك:ج ،وتعت

الشعر م ظل حت :جا ا .

س 7طارق الكنااني :هل تعين أنه :ال تستب ن كك اطاالص
إطالق:؟ وم :ا ئن أمثل السؤال املتدام؟
 7ماجااد الغرباااوي :أماا :ماا :ك ت ا ماان أمثل ا حاارل اسااتج:ب
ال :س لفت:وى م اجع الاا ن ،وانااك:ئهم للمارق ،واالستشاه:د تلبتا
ل ااهاق ال مرز الا ت الكبري  ،كاال ساتب ن ككا اطاالص أو
الفااه ،واملسلم ال عتدا به :كم :عتدا به :املستيتر  .املسلم وكد:
لعدتااا الدا

ااؤمن أ ماااا الثاارا والعداا :ئلااى العماال ،و اماال

إضاا:ك لعمل ا مشرل ا ب:لشااف:ئ اارم الدت:م ا  .وال دصااا ب:لشااف:ئ
يماال الشاافتع وز ئماال املشاافرع ل ا  ،باال ت ا ئفاار اد ئزوجاال
وساادرا العدرب ا إك اماا :للشاافتع ،و بدااى هاار املسااؤول ئاان ئمل ا .
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(كل نف

مب :كسبا هت ).

الشف:ئ ق نت :م اب
كبع

وكدا :مااداق يااثا ئ ها :ا:ق أ ا ى.

الذنر ال تح غتفا وال ت فاع معها :شاف:ئ الشا:كعني ،ولات ا ما

كرضى كم :حيلر لم .هذا أوال.
وث:نتاا :إ الااذ ن كاا تهم م سااؤالحل ،تعاا:طر مااع الفتاا:وى
وال ااااااهاق الا تااا كراجباااا:ق شااا ئت مداسااا دااااب ت فتااااذه.:
وكغريهااا :مااان ا حكااا:م الشاا ئت  ،تساااترجب خم:لفتهااا :العدربا ا
والعذا  .وةثل امل جع الا ين ب:ل ساب لام م لاق الشا ئت  ،كتجاب
ئلتهم ط:ئت وكدا :ل

ا اإلم:ما ئ اا الشاتع (إمنا :أقارل الشاتع

انسج:م :مع أمثل السؤال ال هي أمثل شتعت ) ،بل هام ال ع كار
مصا ا

لألحك:م الش ئت ساراج ،وال عرتكار بدتا:د شايف

ماا :ئااااج .لااذا جتاااهم أكثا ثب:تاا :م املعاا ، :وأساايفى م الع اا:ه
والك م إلحت:ه تلحل امل :سب:ق والشع:ة (ال

ك ته :م السؤال).

ك:لف ق بني املت رع استج:ب لفتارى د تا واجل ااي العساك ي ،أ
ا ول لت

جماربا ئلاى اقتيا:م املعا ، :وقاا ت ارع بك:مال إ ادتا

ان القاا :ماان إة:ن ا و دت ا بصااي ئمل ا  ،ال ت:ب ا شااحل بداساات
مهمتاا والثاارا الااذي ت اا ج .ئكاا

الثاا:ني ،اماارب ئلااى كعلاا

حبكم وظتفت  ،كارتاج تج اب امليفا:ط الا

دتيمها :ا ول بإةا:

ث:باااا .وهاااذا كااا :ق جاااره ي ،وهمااا :املثااا:ال اللاااذا

ك تهمااا :م

سؤالحل.
وأ اا :ما :تالهما :مان أمثلا السايف:ه والكا م م إحتا:ه امل اساام
الا ت واحلست ت

:ص  .كهر فق بكل سايف:ه إن القا :مان دت ا
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جباوى اإلنف:ق وئ ما أجا ج: ،صا وال وا ا:ق الا تا تعازز هاذج
 :امل رب احلستين الذي حلاهب املشا:ئ

العدتا  ،أضف إىل لحل

م ظل أجراه الفجتع واحلز  ،وم :حيف با مان أحاالم وحك :ا:ق
وشراها دده :ال :س م كل مك . :وهذا دعل ستهني با :ج
الد نااي م مد:باال ا ج ا احلسااتين!!! .باال و تهاا:وى أم:م ا اإلل ا اه
الد ني ،ك:لد

الك م درل من ج:ه ب:حلس كل ئش أمث:لا.:

كم :قتم العش أمث:ل وه ا:

وا ا:ق تؤكاا مان بكاى أو تبا:كى

ئلااى اإلماا:م احلسااني تتساا:ق ئ ا مجتااع نرب ا ولاار ك:نااا بعاااد
احلصى و ..و ،..ول من ا ج ( ...ثام تبااأ ال وا ا بعا ض ما :ت ا ج
من ثرا وج  :وحر :ق ارم الدت:ما  ،وهاي ئا وض مذهلا ما د
سدرا دمع أو حم:ولا سادرطه ،)!!!!!:ككتاف ب:إلنفا:ق والبكا:ه
والعر ل والل م والا

ئلى ال أس واإلطع:م ،كال شحل ثرابه :وكد:

لااذا امل ااق بااال حاااود ،مهماا :امتااا ب ا

تاا:ل املسااتمعني .كهاال ماان

املعدرل أ غ:م ب:لتصاق ئلى الفدري من أجل ئش حس :ق (كم:
ك ا ق م السااؤال) و اارت كاال ماا :ت ا ج ماان ج اا:ق وحر اا:ق
ونعااتم إ ا أنفااق ماان أجاال احلسااني؟؟!!! .بااال شااحل ال حصاااق اإلنساا:
العاا:دي ،ال تااب ،البساات  ،الااذي ت لااي ئلتا تزو ا اق احلدتدا ،
كت اكع بهذا اإلة :و بذل الغا:لي وال فات

لاام :أجا عارض با

شد:هج وأحزان  .هذج احلدتد امل هي ال تاتيكم ب:ل ا:س التارم،
وهي الرت الذي عزف ئلت جل الاا ن امليفا:دع مان أجال مصا:حل .
كتهم جاا بد:ه ال :س م جهل ولفل  ،كي ت تري جترب مان ئا ق
جبتا ا هم ،و غااااو وئ:ةلتا ا م نعاااتم وسا ا و ئلاااى حسااا :شاااد:ةهم
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وتع:ستهم .ان حب:ج لرئي ةزق جاا الصاما ،فااح الكاذ
والتزو و

ق ب:حلدتد بصرق م تفع زئازع ئا وا بعا

جا:ل

الاااا ن املهتم ا ا ئلاااى ئدااارل ال ااا:س البسا ا :ه .أي اساااته:ن ب:لعمااال
الص:ا حبتث ق

دمع ئلى اإلم:م احلسني ال حيصى ثرابه :بت م:

ا ئم:ل الص:حل احلدتدت ال قتم ل :ب

هم؟؟ بااي م اق هاؤاله

ؤسسر لرئي زاةف؟ مل :ا ال حيا إة:نهم ب:لد

الك م مت:د هم

لر ك:نرا ؤم ر ب:د والترم اآل ؟ أمل دل الب :ي تع:ىل (أَجعلْاتحمْ
سِدَ َ :الْي ِّ :وئِم َ :الْمسْجِاِ الْي امو كَمنْ من بِ:للّا ِ والْتارْمو اآل ِا و
سااترحو ِئ ااا الّل ا ِ والّل ا ح َال ْه ااِي ا ْل َد ارْم
وج:هااا ِكااي س ابِت ول الّل ا ِ َال ْ
ال ذِ :لمِني ،ا ذل ِذ ن م حار ْا وها:ج حو ْا وج:هااحو ْا كِاي سابِت ول اللّا ِ بِا َامْرا ِل وه ْم
حل هحاا امح الْفَاااا:ةِزحو )( .إ
وأَن ُفسِاا اهومْ أَئْ َاا امح د جاا ا ً ِئ ااااا اللّاا ا ِ وأُ ْولَيِاا ا َ
أك مكم ئ ا اد أتد:كم).
س 8طااارق الكناااني :لكاان هاال هااي دواكااع إة:نت ا
ه  :دواكع أ ى ب

:لص ا أم

و اه هذج التربئ:ق؟

 8ماجد الغرباوي :أكتاا ترجاا دواكاع أ ا ى ،كاال تا

ح:جا

اإلنساا :لالئاارتاف با  ،وتاكتااا اتا  ،وولعا حباب ال هاار والتباا:هي
وال اااا:ه والرج:هااا  ،كهاااار بااااذل ماااا :برسااااع كااااي ؤكااااا حااااار ج
االجتماااا:ئي وحياا ا ص ئلااااى قتاا ا ماااان ااااالل ساااالرك واسااااتغالل
للم :سب:ق الع:م  .ك:لتصاق ئلى الفدري ئمل حمصر بت ا وباني با ال
دين م سارى م ضا :اد الا مل ترتساع م قلبا كإةا :حدتداي
اكع اإلنس :ب:جت:ج العمل الص:ا .وهذا ما :ةتاز املاؤمن الصا:دق ئان
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لريج ،ك :ول تع:مل ماع اد حدتدا م:ثلا أم:ما  ،بت ما :الثا:ني اا:ل
الشحل إ ادت حت م :تصاق س ا ال ئالنتا  .كا ف هاذا الشايف
اك

الاذي

التصاااق ب بااع د اا :ئلااى الفدااري س ا ا ،مسااتعا للتصاااق ئلت ا

أضع:ف هذا املبل ئل  :كي تب:هى أم:م اآل

ن وحيداق ما :صابر لا

من ائرتاف اجتم:ئي هر حب:ج م:س ل : ،ص من بياث ئان جماا
وهار ا:لي الركاا:ض ،أو تساترط ئدااا نفسات مااام !! .كاال تسااتغ
التربئاا:ق ال:ةل ا واطااام:ق الكاابري  ،كه اا :دواكااع خمتلف ا و اههاا:
مبا :التدا

د تعا:ىل ا ما :فكا با بعااهم ،بال و صااق ئلتهاا:

مفهارم ال اا:ه اما م شا ئ ،:لك ا ال باا:لي ( .ااَ :أ ُّهاا :الذاذِ ن م حاار ْا الَ
تحبْ ِلُراْ صاقَِ :تكُم بِ:لْمنِّ وا ى كَ:لذذِي ح فِاقح م:لَا ح وةا:ه ال َّا:سو والَ
حؤْ ِمنح بِ:للّ ِ والْتارْمو اآل ِا و كَمثلُا ح كَمثالو صافْرا ٍ ئلَتْا ِ تحا ا َكاَصا:ب ح
وابِل كَت كَ ح صلْاًا ذال دْاِ حو ئلَى شيْهٍ مِّمَّ :كَسبحراْ واللّا ح َال هْااِي
الْ َدرْم ا ْلكَ:كِ و ن).
هذا الكالم ال في وجرد نفرس ت جترد مب :متلحل مان أجال
اطااري والع اا:ه ،ويسااب أ اإلنفاا:ق ئلااى اإلماا:م احلسااني وشااع:ة ج
وطدرس مصااق :ب :زا للعمل الص:ا ،كتستيا الد بى ئ ا أداه
ئمل وإنف:ق  ،كهر شيف

ص:دق ال ت  ،ال ت :وال تب:هى و بغاي

م ض :اد تع:ىل واحلسني ئ .
كلتسا كك الفااه الك سي و اه دواكع ا مثلا املاذكر م
السؤال ،بل دواكعه :إم :تد ب :د تع:ىل أو ط:ئ ل جل الا ن أو حب:
ب:طري أو :ه أم:م ال :س .نعم ه  :مفهارم الشاف:ئ ئ اا الشاتع ،
الذي درت من كك الفااه الك ساي بفلساف أ ا ى .كت فاق مان
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أجاال احلسااني أو للتدا

ماان احلسااني لتااامن ضاا :اد ماان ااالل

ض :احلسني الذي أ ض:ج من الل مم :س ال دارس وأداه الز ا:
وبااذل ال عاا:م إىل لااري لااحل .لكاان ماان د ا أ سااري اإلماا:م احلسااني
ض :احلسني من ض :اد تع:ىل ،وةكن التاكاا

ع ف جتاا أ

ماان لااحل ماان ااالل دئ:ة ا اارم ئ ك ا  ،وان ا كتااف ا:طااب اد
تعاااا:ىل :شااااع :اةباااا :م اق اد .وأماااا :هاكاا ا االجتماااا:ئي كهاااار
االصااالح إمناا:

جااا ل لااب االصااالح م أم ا جاااي .كااا ن تاااع

سلر العدل اجلمعي الشتعي؟؟.
إنه :ك :ث الرئي الا ين لاى شا اةح واساع م جمتمع:ت ا .:إنا
االنساات:ق الالوائااي ط :باا:ق ط:ةفت ا مااالل ال ختشااى اد ساارى
مص:حله :ا ا رلرجت .
أجا بع

ال دارس وث تا  ،وشا ك .:بال وكيف :ا :نصابه :جال

الاااا ن لتصااا :د بهااا :ال تااابني ،و كفاااي شااا:هاا نصااارص ز ااا:
ا ضا ح املداسا الا جتعال ماان صاا:حب الدارب إلاا :حيتاي وةتااا
و زق و ترىل قا:ه حراةع ال ا:س ،وبتااج حسا:بهم إىل أ ا ج .وهاذج
العد:ةا ك:نا وم :زالا وستبدى
ال شااحل أ بع ا

ع ل بذ الشتع وحم :بتهم.

ال اا:س عااي حت ماا :ترساال باهاال البتااا ،كهاار

تد

بهم إىل اد تع:ىل م قا:ه حراةجا  ،لكان للساراد ا ئ ام

كهم اً:

اا  ،كتتعاا:ملر معهاام ك باا :مفرضااني ماان قباال اد م

قااا:ه حاا:جتهم واسااتج:ب دئااا:ةهم؟ وه اا :مكماان اط اا حت مااا:
سكا جل الا ن و تيفلى ئن مسؤولتت م بت :احلدتد .
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معنويات اخلالص
س 9طارق الكناني :م :زلا انت

جرابحل ئلى م :ج:ه م نه:

سؤالي املتدام ،ئن قتم الفك وماى قا ته :ئلى دئم مع ر :ق
اإلنس ، :كم :هر أ حل؟
 9ماجد الغربااوي :نعام نعارد لساؤالحل املهم،تدارل هال تعتداا أ
هذج احل:ل  ،أي كك اطالص والفااه ،دائم لل وح اإلنس:نت ؟
اإلنس :ب بتعت مسكر ب:لتاس بسبب قس:و احلت ، :كتبيث
ئاان اطااالص سااتم :م ظاال

اا :د ااين م ئااب ،باا:ل م قساا:و

اإللا  .كهاار جباا :ئتتااا ،رتبا

ااا،

ككتف واإلنسا:

ب:إلنساا :لت ااتدم م ا

حلاق لتيف اا و اتعلم مان

دنااى

يا  .بال و ا

تيا

أبت دم ،بال نب اقرتك  ،وكدا :للفكا الك ساي .كاال شاحل أ م
الفاااااه اااالص ،وم الشاااف:ئ جنااا .!!! :وأكثاا مااان لاااحل ،ثااارا
وج اا .!! :هااذا هاار الفهاام الساا :للفك ا  ،الااذي حي ّاام اإلنساا، :
و كاا ا س التساااار ف والالمباااا:ال  ،والااااق شيفصاااات ال تكاااارت
لتاائت:ق ستي:ق ا ئم:ل .كمن عتدا برجرد كااه وشاف:ئ مفترحا
ال ب:لي ما :ا تكاب ،كتمك ا االلسات:ل مان الاذنر أناى شا:ه.
ومبج د االئرتاف بني اي الك:هن تاربأ متا و عارد كتارم ولاتا
أم ا  ،أو ت فاال سااتي:ت ماان ااالل املشاا :ك ب:لشااع:ة احلساات ت
كتا ل اجل بال حسا ، :وبإمكا :ال ا:س البسا :ه أ ا ووا لاحل
ئش اق بل ميا:ق ا مثلا مان أحاالم و تى م :متا ولدا:هاق ب :نبتا:ه
والصا دني تؤكا صاقت كهمهم.
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؟

ال داااي ئجااب امل ا ه كتااف تداا:س ا ماار بعتاااا ئاان الد ا
ال اا:س حيااب ئملااهم كااال ت فااع معا أي شااف:ئ ؟ ألاات

ألاات

بعا

بعاا

ا كعاا:ل ال غفاا اد لصاا:حبه :أباااا؟ ككتااف ةاا ح أنصاا:

اإلمااا:م احلساااني صاااكر با ا اه مفترحا ا  ،كصاااكر الغفا ا ا
وأكث ا ؟ .ااان نسااعى متمااع الفاااتل  ،جمتمااع اا:ل ماان ال ل ا ،
تسااردج قااتم اطااري والصااالح ،ومفاا:هتم الفااااه الك سااي والشااف:ئ
احلست ت امل لد تسرف اإلنس :بل تشجع ئلى ا تك :املع:صاي
م :دام مث ب اه ممك بابس ال ق.
شيفصت :ال اه :لصا:ا اإلنسا :ومع ر :تا  ،حتاى وأنا :أشا:ها
اناك:ع ال :س االل م اسام ز ا :اإلما:م احلساني ،وكتاف باذلر
الغاا:لي وال فاات  ،ئلااى أماال شااف:ئت م اآل ا باال وم الااانت- :
كماا :عتداااو  -مز اااا ماان العاات

ال لتااا بربكتا !! .ال شااحل أ

نرا اا:هم أو أللاابهم صاا:دق  ،خملص ا  ،جاار بعملااهم م ضاا :اد
تع:ىل من الل احلسني ومراالت ئ ا الب :ي ئز وجل ،لك هم لري
معذو ن داةم ،:كدا م يهم اد ئدال حيتع ب ئلتهم ارم الدت:ما ،
ك :ئلتهم العرد للد

لتع كرا حدتد ا شت:ه ،ئلتهم أ اعرا

مسااا:ك بتاا هم وباااني جااال الاااا ن ،بااال وبتاا هم وباااني الااارتا املثدااال
ب :ك :ب واالكرتاهاق ئلى اد و سرل وأهل بتت .
إ مشاااكل اإلنسااا :م ضاااعف وجحب ااا ،

اااا الاااتيفلّ

مااان

املسااؤولت بااال ئ اا:ه ،كتتشاابث ب جاال الااا ن لت م اين نفس ا  ،لااذا
ستمتتر دك:ئ :ئن ئد:ةاهم ،لتبدى مترهجا وماا ا مال ،تبااد
التاس والتش:تم .إ مراز ن العمل الص:ا ق نت :واضاي  ،وال مارب
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لإلساا اف بهااذج ال

داا م م اسااام الز اا :اق الساا ر  ،ياااا أي

ع (| وإ ا ْلمحبذِ و ن كَ:نحرا إو ْرا الشات:طِنيو وكَا :الشاتْ َ :ح لِ بِا ِ
كَفُار ًا) .وكاا :ا كااال نفدا هااذج الثا واق ال :ةلا ئلااى مشاا :ع
امتا وتعلتمتا ت جااع باا:ل فع ئلااى حماايف احلسااني: .سااتاي نفدا
الشااتع ئلااى م ا ب اإلماا:م احلسااني م مجتااع أااا:ه العاا:مل إس ا اف
ه:ةل ،أ ق:م مهرل  ،ال ت تع سرى مز ا من التبذ وها الث واق،
وهي م تص:ئا ما :دام جال الاا ن مان و اةهام ،ةا يهم صاكر
لف ا وجرازاق م و للج جم:ن.!!:
أمرال ط:ةل لار صحا كا م حملاه :ساتدلب ماراز ن الدارى وتااع
الشتع م مص:ف ا مم ال اقت  .ث واق

اكت ال يدق ما :ت :ساب

احل

ال :ةفي ،ونبذ اآل  ،بال

مع حجمه :إال مز اا من تك

وحتى ئلى مسترى الاا لتسا ه  :أ قا:م تاذك لام اساتم ا
هذج ال درس م اق ئا س ر .:
س 10طارق الكناني :لكن من امن أ الشتع

فدار ئلاى

املش :ع واملؤسس:ق اإلصالحت ؟
 10ماجد الغرباوي :نعم ،هذا هراإلشك:ل اط ري ك:لشتعي
فق بسيف:ه ئلاى ما ب وطدارس ئازاه اإلما:م احلساني ،لك ا لاري
مسااتعا لإلنفاا:ق ئلااى مؤسساا:ق ري ا تعاارد باا:ل فع ئلااى جمتمع ا
وأهل  ،بسبب ث:ث الرئي ،وسدم الثد:ك  ،وتزو احلدا:ةق ،كااو
جل الا ن املعت:ا ئلى جهرد اآل

ن

ري دب مك:كيت كي

تستدتم ا مر ونسرتد وئي ال :س بعا مع ك احلدتد  .امل ه ال داا
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ا

مع ااى ل فدتا ئلااى املشاا :ع االجتم:ئتا  ،بت ماا :اماال بثاارا ا

ئ ام :ح فق ئلى ال درس والشع:ة احلست ت بسبب ف:ه احلدتد .
مب :امتاا ب ا :الكاالم مان أجال ترضاتح الفكا  .و الصا ما:
أقرل قا مت ح الشف:ئ والفاااه الك ساي شاتي :مان ا مال ،لك ا
أمل ك ، :مزو ال اام جمتمع الفااتل  ،سارف ئمال اإلنسا:
حا التم:دي ،م :داما الشف:ئ ممك وباثمن زهتاا!! .أنا :ال أد ي
كتااف ماان س ا ق اآل ا ن ،أو اااائهم و عتاااي ئلااتهم و ساالبهم
أمااارالم تساااد ئدربتاا بشاااف:ئ احلساااني أو بفاااااه ئتساااى الاا يف
الك م؟ ح:شاى د ،هاذا االف ئالا  .ه ا:

نار جازم البا :ي

ئزوجل أنه :ال تغتف إطالق .:كم :نب الايت ؟
ستدرلر إ اد ستعرض رم الدت:م بربك احلسني او ئتسى
بن م م!!!.
هل تالحظ كتف رب و ا شات:ه كاي تبداى الفكا مترهجا
م ت:لم؟؟ ( ُق ْل هلْ حن بِّ حيكُمْ بِْ َ :س و ن أَئْم:الً ،الذذِ ن ضلَّ سعْتحهحمْ
ص ْع )ً:إنه :ك :ث  ،ال
س حر ح
ي ِ
الانْت :وهحمْ يْسبحر أَنَّهحمْ ح ْ
كِي الْيتُّ ِ :
تستدتم ماع م اق الدا

الكا م والعاال اإللاي .ثام ملا :ا ال ا

اد ئزوجل ئلى لحل م كت:ب كي كر كالم حج

تفع ب

ال ااا:س مجتعااا:؟ وملااا :ا تصااال  :هاااذج العد:ةاااا داةمااا :ب ا ا ق ملتر ا ا
ك:ل وا :ق وا حالم والدتل والد:ل؟؟ إنه :ث:ث الرئي ،ك:نا وم:
تزال سبب ختلف  :واا :ا حا :ت  .:إنا الفكا املغا:لي اتيكم
بإ اد البس :ه من ال :س ،و رج وئتهم كم :ش:ه اما ملصا:ا
شيفصت وأ ى ط:ةفت .
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ماان ه اا :دااب التع:ماال مااع املفاا:هتم ،مباا :كتهاا :املفاا:هتم الد نتا
حبذ وحت ا ومساؤولت  ،كه ا :ماراز ن وثراباا ق نتا م ضارةه:
دب كهم العد:ةا ويا ا ماالتله :كي ال تساد العدتاا ُ املشا وع
الد ني م الك اإلنس :ووحاانت الب :ي تع:ىل.
كم :دب أ تكر م جعت الد

ح:كم ئلى كال شايه،

ك:ل وا اا:ق كماا :جاا:ه ئاان ال ا يف الك ا م وأهاال بتت ا تحع ا ض ئلااى
الداا

والعدااال ،والتاكاااا مااان ئاااام مع :ضاااته :لا ا  ،كااااال ئااان

تد:طعهااا :ماااع ثرابتااا وحماداتااا  ،وإال ساااتكر كرضاااى ئ :مااا ،
لتاكتاااه :وت سااتيفه:

وسااتا ذ العد:ةااا مساا:ح:ق واسااع  ،تاا

الف ق واملذاهب من الل تاو الق بعتا آل :ق الكتا :احلكاتم،
أو الترلاال م الالمعداارل لسااا ال
أ
وان

ااق ئلااى الاارئي والشااحل .وهااذا

م :م الا ن .ك:حلذ م الفهام العد:ةااي قما الارئي والعدال.
كتف تع:مل الدا

ماع املشاككني ،وكتاف تع:مال ماع

إشك:التهم جبا : ،ص ئ ام :تكر الدات لري معدرل وكدا:
لل بتع البش

 ،كاال ةا :س معهام إ ه:با :د تا ،:وال دماع وئاتهم

بل دتبهم بادلا وبا اهني مد عا تااح

شاكركهم( .وضا

َل ا:

مثلً :ونسِي لْدَ ح قَ:ل منْ حيْتِي الْعِ َ:م وهِي مِتمُ ،قلْ حيْتِتها :الذاذِي
أَنشاَه :أَوَّل م َّ ٍ وهحر ِبكُلِّ ْلقٍ ئلِتم ،الذذِي جعل َلكُم مِّان الشَّاج و
ا ْل َا ْا و نً :ا كَا وإ ا أَناتحم ِّم ْا ح تحرقِااحو  ،أَولَا ْت

ق
الذاذِي لَاق السَّام:وا ِ

وا ْلاَ ْض بِدَ:دِ ٍ ئلَى َأ ْ يفْلُق مِثْلَهحم بلَى وهحر الْيفلذ:قح الْعلِتمح ،إونَّم :أَمْ حجح
وإ ا أَ اد شا اتْيًَ :أ ْ دُااارل لَا ا ح كُا انْ كَتكُااار حَ ،كسحا ابْي :الذا اذِي بِتا ااِجِ
مَلكُرقح كُلِّ شيْهٍ و وإلَتْ ِ تح ْجعحر ).
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ك:لسؤال ك :مترقع :وطبتعت :جاا ،بال داب أ كار ه ا:
سؤال وشحل ب:ملرضرع،

إحت:ه املتاا مساتيتل م ن ا اإلنسا، :

كمن حد الشحل والسؤال واالستفس ، :كما :ب:ل ا :ال حياق ل ا :الشاحل
بعد:ةااا ال متااا للعداال والد ا

باااي صاال  ،ونستساالم ط اا:

جاال

الا ن وهر ستيفف برئت :؟ مل :ا نت :زل ئن ئدرل  :م د ة:ع وا
واحا ال نع ف ئن صي صاو ه :شتي:؟ .وحتى مع صي صاو ه:
كلل وا ظ كه ،:واإلم:م تع:مل مع ال :س وكد :ملساترى ئدارلم ،أو
وكد :لبتيت الثد:كت واملع كت  ،وال ةك التعبري بلغ أ ى.
باأق أو ب :نهاته :بشحل ئ :م ط:ل كل شيه ثم باأوا بتاست
معاااا :كهم باااا:لعلم والتجاااا:

كشااااتاوا حااااا :ت :اتاا ا  .وإ ا أ اد

املساالمر ال هاارض ئلااتهم م اجع ا مجتااع ثاارابتهم وبااا هت:تهم حاارل
الكر واحلتا :والاا ن ،وئلاتهم يا اا مصا:د معا كتهم باقا م
ضاااره كهااام صااايتح للكتااا :الكا ا م مبعتا ا العدااال والاا ا و اق
الزم:نت واملك:نت .
بغي للمسلمني من أجل نهاا حدتدا كساح اما:ل أما:م مجتاع
الشكر وئالم:ق االستفه:م ،وئلتهم التسلح بثد ئ:لت والرتاجاع
ئن أي معلرم د ت ثبا
الدا

لاات

اه.:

كت:با :ئلمتاا ،:ولات

ماان ا تص:صا بتاا :معاا :ف

العلرم احلا ث  ،ومن صبر لالئتم:د ئلى الكت :الك م كتها :ال
حيدق أي شيه ،ن ا تا :ال

اق اط اا .كت بغاى الفصال باني ما:

هاار د ااين وماا :هاار ئلمااي .ككااال ماان اماا:لني ل ا داة ت ا  ،ومصاا:د
مع كتا  ،والتاااا ل فساااهم :معاا .:كاا:لعلم قااا ساا:ئا م تشااتتا
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م رمتااحل العد:ةا ا لك ا ال صاالح أ كاار بااا ال ئاان املع ك ا
الا ت م جم:ل ختصصاه: ،:صا م مسا:ةل الغتاب العصات ئلاى
اإلثب:ق .وأ ا :ب:ل سب للا ن ،كهر ص:ا لتاسات

ق:ئاا أ القتا

وإطاا :اااب ح ك ا العلاام ،لتاااا

ساالبت:ت حت ماا :رظااف ضااا

اإلنساا :وأم ا وسااالمت  .لكاان لاات

ب:ساات :ئ الااا ن أ كاار

با ال ئن العلم.
وب:لتاا:لي ك:لسااؤال والشااحل باا:ق ض ا و ملع ك ا احلدتد ا  .ولاات
ك:ل دا وامل اجع أدا لبت:نه :واكتش:كه،:

كاثري مان العد:ةاا

والباااا هت:ق التدت تا ا لااااي املسااالمني تدااارم ئلاااى مداااام:ق وهمتا ا
وأكرتاض:ق كلسفت ت اكما واستيكما مبا و الازمن ،كت بغاي
نداه :وأئ:د تشاكتله :وكاق مع تا:ق العلارم احلا ثا  .بهاذا كدا
ةكاان الااتيفل

ماان تبعاا:ق ت سااب:ق ا ككاا :والعد:ةااا كيف اار

أوىل ب:جتاا:ج كهاام د ااين وئدتاااي صاايتح داارم ئلااى مباا:دئ حداارق
اإلنسااا :و ت ا ا كرنتا ا تساااتما ك:ةزهااا :مااان العدااال والكتااا:
الك م.
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احملور الثاني

الشفاعة دينيا واجتماعيا
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مفهوم الشفاعة
س 11طااارق الكناااني :أ جاار الترضااتح كتااف داارت مفهاارم
الشف:ئ ئ ا الشتع من مفهرم اطالص الك سي ،كما :أشا ق
م جرابحل املتدام؟
 11ماجد الغربااوي :مفهارم الشاف:ئ ئ اا الشاتع دارت مان
ككا الفااااه الك سااي بفلسااف أ ا ى .حتااث ضاايى احلسااني باان
ئلي بن أبي ط:لب ابن ب ا سارل اد ،ب فسا م سابتل اد ،وقُتال
م لرمااا ،:ك ااا:ل بشاااه:دت مد:مااا :ئلتا ا :ئ اااا اد ئزوجااال ،م يا ا
صالحت الشف:ئ

نص :ج وحمبتا باال حااود!! ،وبشاف:ئت حساد

اد ئزوجال ئا هم العااذا و تجا:وز ئاان سااتي:تهم .بال و غاااق ئلااتهم
جز ل الثارا بشاف:ئ احلساني (أو اارل اد احلساني وأهال البتاا
لحل ،كم :تؤكاا وا ا:ق أ ا ى) .وهار مع اى

ا للفاااه ،حتاث

فتاي احلسني أتب:ئ وحمبت مبد:م اجللتال ئ اا اد .أما :كتاف
كر احلسني شفتع ،:أو كتف :ل اإلنس :شف:ئت ؟
ه  :تالئب
ااالل

تب امل رب احلستين و جل الا ن برئي ال :س مان

اا :ئاا:طفي مشاااير ب:ملغ:ل اا:ق ،كاا س ال درسااات

واط اك ا  ،و دااام كهم ا ً:خمتلفاا :ملع ااى الشااف:ئ  ،حدصااي اإلنساا:
بعتاااا ئاان العداال والد ا

الك ا م .كشااف:ئ احلسااني ،م ن ا ج،

تت :سب ط د ا :ماع حجام اإلةا :با  ،ومب زلتا  ،وئصامت  ،وئلما
وقا اتا اط :ق ا  ،ووال تا التكر ت ا  .و تجسااا إة:نااحل ماان ااالل
مم :س ال درس والشاع:ة  ،وإدما :ز ا :قاربج ،و كا كاا:ةل ،
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واحلا ث ئن ك ام:ت ومع:جزج ،واإلةا :ب جعتا  .وأ ْ تارالي مان
واالج ،وتعاا:دي ماان ئاا:داج وال تكااف ئاان حب ا وتدا س ا  ،والد:ةم ا
طر لا  ،كلااه :تصااب م مصاالي جاال الااا ن أوال ،وتغااذي الصا اع
ال :ةفي ث:نت  ،وت سع اإلةا :بهاذج العد:ةاا ث:لثا .:ك:إلةا :اما د
بإم:متاا وئصااامت وم زلتاا ال كفاااي ل تااال شاااف:ئت  .ثااام حم اا
ا ى .وا اا:ق ت تمااي لاارتا الغلاار

ب وا اا:ق صاا:ئد  ،الراحااا تلاار ا

املشااير ب:ط اكاا:ق وال طداا:ق .جاال الااا ن املغاا:لي ال تاار ع وال
ا:ف اد ،ومن ا:ف م هم

ا ن:م جتاج بسات  :سا :ج :تسالق

أئاااراد اط :باا وةلاااي ئلاااى ال ااا:س مااان تاا ا ال ةكااان إطالقااا:
ال كر إلت  ،مبعزل ئن الد
(وماا :اا:لف الد ا

والعدل والصيتح من الس ال بر

كهاار ز ا ف ،وماا :اا:لف الد ا

ك:ض ا برا ب ا

ئ ض اجلاا ) .وهاذا م اق أةما أهال البتاا ،الاذي ط:ملا :أكااوا
ئلت م أح:د ثهم و وا :تهم امل و باس:نتا معترب وكتاب مرثرقا ،
ك:لرتا الشتعي كت الغث والسمني ،ولت
حج  ،دب ا

كل م :وى صيتي،:

ذ با كما :حياب ا الغلار واملغا:لني لاحل .هاؤاله

زو و احلدتد و ستغلر بسا:ط اإلنسا :وحبا

هال البتاا .وهام

علمر جتاا إ مصري اإلنس :م تهن بعمل رم الدت:م  ،وال فع
شيه

(و َأ لذتْ

لِلْإونس :و وإلذا :ما :ساعى) .لكا هم ساتغلر ساع

مفهرم العمل الص:ا ،كتديمار كتا طدرسا :ومفا:هتم بعتاا كال
البعا ئن سلر وأ الق ووئي أهل البتا ،وأم:محل الرتا و اجع .
ال أ ا اطرض م هذا احلا ث املاؤمل ،و بداى الدا

برصالت :

حلسااام ال زائااا:ق العدتا ا ا  .ككااال ئدتاااا مل صا ا ح بهااا :الدا ا
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الكا م لتسااا حبج ا ئلت اا ،:ولتسااا ملزم ا مهماا :ك:نااا أدلتهاا.:
الدا

الكا م ؤكااا ئلااى العماال الصاا:ا الااذي ت تفااع با ال اا:س

وتصاالح أماار هم ،كااال شاامل ال داارس لااري املشا وئ  ،كاااي صااالح
كته :سرى تشر صر الا ن وند:ة ؟ .وال كرضى ب:لثرا والعد، :
وكل شيه د ي مبتزا  .بل وما:ئف الثارا أ اا :مشا وط ملان
مااح م ثرابا وق با تعاا:ىل .كا :م ال دتصا ئلااى ئشا حسا :ق
كي ستيفف به :اآل

و  ،بل (و ا:ئف اد م :ش:ه) و(و وضْارا

مِّن اللذ ِ أَكْبا ح لِاحلَ هحار ا ْلفَارْزح الْع ِاتمح) .ك ضارا اد أكارب مان كال
م :ه السع:د  .وب :الترب مفترح تغ تحل ئن الشف:ئ إ ا ك:ناا
ص:دق  ،خملص د تع:ىل ،مشفرئ ب:لعمل الص:ا.
باردي الت بتا ئ اام :أد اان ئمال جاال الاا ن ال أقصااا التعمااتم،
كثم ا ئلماا:ه و جاا:ل د اان ةثلاار م وئااتهم و د ااتهم ما س ا أهاال
البتا جبمتع تف:صاتله ،:كتجاا جم:لساهم جما:ل
بتعاو ئان الدا

ئلام ومع كا  ،ال

والصايتح مان ساري الا يف الكا م وأهال بتتا

ال تابني .ال ؤم ار ب:ط اكا:ق وال دارس ام:كتا للعدال وامل اق،
وال تفعر باهل البتا إىل مص:ف اط:لدت  ،مع :اد .وهاؤاله هام
دئا :اإلساالم ،الاذ ن سا:همرا م نشا الارئي الاا ين وما :زالار ،
م اااذ باا ا ا اإلساااالم وم مجتاااع املاااذاهب :صاا املاااذهب الشاااتعي.
تع كهم من صاق لجتهم ،وسع أكدهم وتدراهم وي جهم م أكل
املاا:ل احل ا ام ،وئلااتهم املعاارل م انتشاا:ل الاارئي الااا ين ماان ب ا اثن
الغلر .أقرل هذا ئن ح

وجت ب  ،وال أ ا أ أظلم أحاا .وم :أقرل

م احلرا ةثل وجه ن ي ،وأن :مسؤول ئ ه.:
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الشفاعة رؤية خمتلفة
س 12طااارق الكناااني :ولكاان ه اا :دالةاال و اا:ق ئا ااا م
الد

تدرل ب:لشف:ئ  ،وتؤكا وجرد شفع:ه ا تا:هم اد .صيتح

هر مل حيادهم ولكن ه  :م :ال ئلتهم .كهل ت ك وجرد هذج
اآل :ق ،وكتف تفهم الشف:ئ ق نت :وكد :ل أ حل؟
 12ماجااد الغرباااوي :معاا :اد أ ْ أنك ا أ ا َ ا ٍ حم زل ا  ،لكاان
الداا

الكاا م واضاااح م مف:هتماا  ،وئملتاا

لاا ا و اق وتزو اا

احلدااا:ةق م كرضا ا  ،ك:إلنسااا :لااات حب:جا ا للشاااف:ئ داةمااا :لكاااي
نتمسااحل ب:لش افتع لتاال نهاا :وكان ا ال ئماال ل اا :س اراج .هااذا ض ا

ماان

التاس مذمرم ق نت( :لَ :تْااَسح مِان وْحو اللَا ِ إولَا :الْدَارْمح الْكَا:كِ حو ) .بال
م أحااا أبعاا:دج إ تتاا :باا:د تعاا:ىل واهتاازاز الثد ا برئااردج ئ ااام :قاا:ل
ق مِاان كَاا ٍ َأ ْو أُنثاااى وهحاار محاا ْؤمِن َكاُوَليِااحلَ
( وماان عْماا ْل مِاان الصااا:لِيِ :
اْ حلُر الْج َ ولَ :ح ْلَمحر ) .كما :ضامن للماذنب إ ا تا :تربا نصارح
وئمل ص:حل :أ كفّ ئ ا ساتات و ا لا ماا ال حسا  ،:كمان ا د
الترب ص:دق :كما :ئلتا سارى االساتغف :وال اام واإلقاالع ئان الاذنر ،
وال اي ئان ام ما:ق ( اَ :أُّها :الذا ِذ ن م حارا تحربحارا وإلَاى اللذا ِ ترْبا ً نَّصحارحً:
ئسى بُّكُمْ أَ حكَفِّ ئ كُمْ ستِّي:تِكُمْ و حاْ ِلَكُمْ ج َّ:قٍ تجْا وي مِان
ح وإَلا :الَلمام إو
تيْتِه :الْاَنْه :ح) ( ،اَلا ِذ ن جْت ِبحار كَباِ :ة الْاوإ ْث وم وا ْلفَارا ِ
بحلَ واسِعح الْمغْفِ ِ) .ك:آل مل تشرتا الشف:ئ  ،و بدى مصاري اإلنسا:
م تب  :بعمل كد وماى إ الصا د تعا:ىل ،مما :ؤكاا ا تصا:ص
الشااف:ئ الد نت ا مبراضااتع أ ا ى دااب التي ا ي الكتشاا:كه ،:كااي
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ن كع لش:و اجلهل ئن أئت  .:ودب ئاام الرثارق م لدا :با:لرتا ومبا:
درل جل الا ن م هذا املام :والعرد للد

ملع ك احلدتد  .كا:د

أئلم حبد:ةق ا مر  ،وهر ئ:مل الغتب والشه:د .
ثاام بغاااي للماااذنب الت:ةاااب تاكتااا صااااقتت مااان اااالل العمااال
الص:ا ،كال ح:ج

ي شفتع ووست  ،بل هر ط ق ماامر ئ اا

اد ئزوجااال بعاااا أ صا ا ح با ا م كت:با ا الكا ا م ( ،وإ تجْت ِبحااارا
كَب:ةِ م :حت ْه ْر ئ ْا ح حنكَفِّا ْ ئا كُمْ ساتِّيِ :تكُمْ ونحااْ ِ ْلكُم مُّااْ لً:
كَ وةًاا .):كهااذج اآل اا:ق حماااداق لفهاام مع ااى الشااف:ئ الاارا د م
الكتاا :احلكااتم ،وهااي ا صاال م ا حكاا:م وماااا االئتداا:داق.
وأم :من

مح بشف:ئ كاف:ض ائتم:دا ئلاى وا ا:ق ال دلتال ئلاى

ثبرته :وصيته ،:كهذا شان  ،وستكر مسؤوال ئ ه :ارم الدت:ما ،
م :دام إنس:ن :ئ:قال ،م اا ،مؤم  :ب:لترم اآل .
ك:آل ا تداارل إال ماان تاا( :هااذا الش ا ا ا ول) .وئماال صاا:حل:
(الشاا ا الثاا:ني) .ك:لترباا الصاا:دق ق نتاا :تغفاا الااذنر مجتعاا،:
والعمل الص:ا دين احلس :ق ،واحلس :ق ذهنب الساتي:ق (و َأقِامو
ق
ق حا ْذ ِهبْن السَّاتِّيِ :
ي ال َّها :و و حز َلفًا :مِّان الذلتْا ول وإ َّ الْيسا ِ :
ط َك و
ال َ َ
الص َ
َّ
ِلحلَ ِكْ ى لِلاذَّاكِ و ن) ،وهاذا ضام :ثا .ٍ :ك:لاذنب غتفا ب:لتربا
الصاا:دق ئهااا ماان اد تعاا:ىل ،وماان ااالل العماال الصاا:ا ترتاكاام
احلس :ق و ذهنب الستي:ق .كم :ئلى امل ه سرى اإلقالع ئان الاذنر
:صا كب:ة هاا ،:و عمال صاا:حل ،:م لااق العمال الصاا:ا ،و ا ق
ب:

محتا بامال كابري وثدا ئ:لتا  ،و بعاا ئ ا الد ارا والتااس،

و اااتي اد تعاا:ىل بدلااب ساالتم ،ولساا:ن ا دد (قاال اا :ئباا:دي الااذ ن
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أساا كرا ئلاااى أنفساااهم ال تد ااارا مااان محاا اد) ،ساااتجا أبااارا
محت مشا ئ  ،تتجلاى م قلبا و وحا طمانت ا تاكعا للمااي م
احلتاا :بثباا:ق حي اام وسرساا:ق الشاات  :وال ا ف

ا ماا :ب:لسااره.

و اد ئزوجل ص:حب ا ما وال هاي وقاا وضاع م هجا :كا:مال لفاتح
ك:ق ا مل املامرن  ،لت

ك:لشف:ئ الا ال ةكان اجلازم بها،:

لصااعرب ش ا وطه ،:وئااام الااتكهن ب لتتهاا ،:وال رجااا دلتاال معتاارب
عاا الفهم املغا:لي للشاف:ئ سارى وا ا:ق ضاعتف  ،ط:كيا با:لغلر
جتعل من ال درس واط اك:ق ش ط :ل تال شاف:ئ أهال البتاا .هاذا
كهم سدتم بتعا ئن م ق الد

الراضح م مف:هتم وش وط .

الشفتع مهم :ك :نبت :أو إم:م :أو جال صا:حل :م ئا:مل

ا،

ال ةك االتص:ل باهل الانت ،:باي ار من ا ا:ه .كهار م ئا:مل
خمتلف م طبتعت  ،صف ال سرل (م :ال ئني أق وال أ
وال

ةعا،

ا ئلااى باا:ل بش ا ) .وماا :تد ا أج م نصاارص ز اا :اق ا ض ا ح

املداس (أشها أنحل تسمع الكالم وت د اجلارا ) ال دلتال ئلتا بال
تع :ض مع م ق العدل والفهم الد ناي للمتاا والشاهتا ،وت كاا
طبتعا الفا وق اجلره ا والذاتتا باني ئا:ملي الاانت :واآل ا  ،كهماا:
ئ:مل :خمتلف ، :ال ةكن ي أحا ا رتاقهم.:
الشف:ئ الد نت ختتلاف مان حتاث املفهارم ماع ما:

حا

الغلر .الشفتع ب:ملفهرم الد ني تع:مل مع اد مب:ش حت م :إ

ا
لا

بذلحل ،وال تع:مل مع أهل الانت :باي شكل مان ا شاك:ل .و شافع
ملاان كاا :مؤم اا :باا:د وباا:لترم اآل ا  ،و عماال صاا:حل :لك ا
ئمال ص:ا ب

سيه ،ك:ستيق شف:ئ من ا تاى.
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لا

الشفاعة قرآنيا
س 13طارق الكناني :وم :هر مفهرم الشف:ئ ق نت ،:كهل لا حل
ت جا ا ختتلف به :ئن اآل

ن م هذا املفهرم؟

 13ماجد الغرباوي :أط ح ه  :مفهرم :أ قى ملع ى الشف:ئ م
ضره الكت :الك م
الشف:ئ تعين أ
ب

مح اد ستشمل كل من ل ئمال ص:حل:

سيه وهر مؤمن ،ومل درتف م :حيب ئمل أو حي م مغفا

اد وئفااارج مؤبااااا ،كتغفا ا اد نربا ا و تجااا:وز ئ اا إك امااا :ملااان
ا تاى ،دو تا لهم ب :م  ،ال تص:صا ب:حلسا ، :ثرابا :وئد:با:
ومغف  ،وشف:ئ ( ُقلْ لِلذ ِ الشَّافَ:ئ ُ جمِتعًا(،):إ إلت ا :إ ا:بهم ثام إ
ئلت  :حس:بهم)( ،إ اد غفا الاذنر مجتعا :ملان شا:ه) .ك:لداات
بااني اإلنساا :و باا  ،لكاان تصاااا قاا ا اق ئفاار ئ:ماا ئاان بعاا
املذنبني ،ممن ترك ق كاتهم شا وا الشاف:ئ ك:ملا  ،إك اما :ملان
ا تاااى .مت:ماا :تكتااب أو كماا :صااا بع ا

تساا:ه الاااول ئفاارا

ش:مال أو :ص :إك ام :للعتا أو إك ام :لشه ما . :ك:لشف:ئ
بهذا املفهرم ختتلاف ئان مفهرمها :الشا:ةع ،وهاي أ ْ لاتم
شفتع :تف ن ب:لتزلف والتدا

اجلا:ني

لا  ،ولار ئلاى حسا :د ا وئدتاتا

كي شفع ل  .تدارل اآل ا (و ا حو ائْت كُارا بِا حذنحربِهومْ لَ ُارا ئملًا:
ص:لِيً :و

ستِّيً :ئسى اللذ ح َأ ْ تحر ئلَتْهومْ وإ َّ اللذ لَفُر حِتم).

إ الفهم اط:طل ملفهرم الشف:ئ اآل و ا  ،قت:سا :ئلاى مع :ها:
الش:ةع دنتر  ،:هر الذي دكع ال :س للتد
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مان ا ولتا:ه والصا:حلني

لتشاافعرا لاام .باال ولريزقاارهم و دااارا حااراةجهم ،وووو ،...كيفلداارا
بت هم وبني ب :ةهم كجر ئمتدا  ،ك احارا ااو و م مااا اق قصات
بعتاا ئن محت وئفرجُ ( .قلْ هلْ حن بِّ حيكُم بِْ :لاَ ْسا و ن أَئْم:لًا :الَاذِ ن
ص ْعً.):
س حر ح
ي ِ
ضل سعْتحهحمْ كِي الْيت ِ :الاحنْت :وهح ْم يْسبحر أَنهح ْم ح ْ
إ االبتعااا:د ئااان أجاااراه الدا ا

وصااات:ل املفااا:هتم بشاااكل ااااام

املصاا:ا املذهبتاا وال :ةفتاا وا ا رلرجتاا هاار الساابب الاا ةت و اه
االلتباا:س املفاا:هتمي ملع ااى الشااف:ئ  ،كااادى إىل ضاات:ع ال اا:س وتشاابثهم
ب :ولتا:ه والصا:حلني حبجا الشاف:ئ  ،كتبتعااو ئاان اد مان حتااث ال
شع و  ،وهذا الد

ص ح حت م :درل تع:ىل (وقَ:ل بحكُمح ادْئحارنِي

أَسْتجِبْ لَكُمْ)( .ولَدَاْ لَدْ  :الْإونس :ونعْلَمح م :تحرسْاروسح بِا ِ نفْسحا ح ونيْانح
أَقْ ح إولَتْ ِ مِنْ حبْلو الْر و اِ)( .وإو ا ساَلَحلَ ئِب:دِي ئ ِّي كَاإونِّي قَ و اب أُجِتابح
دئْاار َ الاااَّاعو إو ا دئاا :و كَلْتسْااتجِتبحرا لِااي ولْتحؤْمِ ح ارا بِااي لَعلذهح امْ ْشحاااحو ).
ك:آل ا مل ت لااق الااائ:ه كتفماا :كاا ، :ومل تداال "ادئاارا" وسااكتا،
كااي شاامل كعاال الااائ:ه ب:طالق ا الااائ:ه واالسااتغ:ث ب:لراس ا  ،باال
حصاا ق الاااائ:ه بااا:د تعااا:ىل "ادئااارني" أي بشاااكل مب:شاا باااال أ اا
واس  .كيصا الاائ:ه با شا ا م اساتج:بت ( .وقَا:ل بُّكُامح ادْئحارنِي
أَسْااتجِبْ لَكُاامْ إو َّ الذااذِ ن سْاااتكْبِ حو ئاانْ ئِباا:دتِي ساااتاْ حلُر جهاا َّم
دا ِ ا و ن) .كساامى الااائ:ه ئباا:د  ،وأطلااق ئلااى ماان ااائر لااريج صااف
املستكرب ،ووئاج جبه م وباي املصاري .وما :ؤكاا أ دئا:ه لاري اد
شا

قاارل الا يف الكا م (قاال إمناا :أدئاار بااي وال أشا

با أحااااً).

ك:ئتربق اآل دئ:ه لريج شا  .هكاذا هار كهام ا نبتا:ه للاائ:ه ،نايف
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اا

ماا :دارل ،كاا:ئترب دئا:ه لااري اد تعا:ىل شا ك ،:وهار ال شا

ب:د .كتب غي أ كار قرلا د سا :ل ا .:كا:د هار اجلها الرحتاا الا
بغااي الترج ا لاا :ب:لااائ:ه ،ولاات كمثاال اد تعاا:ىل أحااا سااتجتب
دئ:ه  ،وهذا م :شع با اإلنسا :بف تا (أَمان حجِتابح الْمحاْا َ إو ا
دئ:جح و كْشِفح السحره) .ج:هق هذج اآل ضمن جممرئ :ق تسات ك
ئلااى املش ا كني ،كتسااتفزهم باساايل  ،تااذك هم باا:د وتف ا دج (ان ا
ساار ال ماال  ،)64 -59وهااذج إحاااى ا ساايل  ،مف:دهاا :أ املاا

ال

ترج ا لغااري اد ،كهاال ت ك ا و لااحل؟ .اإلنساا :ال شااعر  :ترج ا د
تع:ىل م قاا:ه ح:جتا ئ اا الشاااةا ،كت بغاي أ ترجا لا م د تا
أ ااا :وال حيتااا ئ اا باااي

عاا ك:نااا ،كهااار ال حيتاا :واساا

وال

شاافتع ،:وقاا:ل ادئاارني ،أي مب:ش ا ( ،إو َّ الذ اذِ ن ت ااْئحر مِاان دحو و اللذ ا ِ
ئِب:د أَمْث:لُكُمْ كَ:دْئحرهحمْ كَلْتسْتجِتبحرا لَكُمْ إو كُ تحمْ ص:دِقِني).
كال ذهب حبلمكم كتا جل الاا ن ول: :تا ال :ةفتا املدتتا .
ئالقاا:ق اإلنساا :باا:د تعاا:ىل مب:ش ا  ،ال أحااا تصاااى حلساا:بحل
لريج ،وال أحا شملحل بشف:ئت لريج ( .وإ َّ وإلَ ْت  :وإ ا:بهحمْ ،ثحامَّ وإ َّ ئلَ ْت ا:
حِساا:بهحمْ)( ،قاال د الشااف:ئ مجتعاا :ل ا ملااحل الساامراق وا ض ثاام
إلت ت جعر ) .واد هر الذي غف الذنر مجتع ،:وهر الاذي عفار
و تج:وز ئن ستي:تحل ،وهر الذي دبل شف:ئ من شفع لحل .ال تشغل
نفسحل بعتاا ئ باوه:م لذ ذ بعتا كل البعا ئن الراقع .كم :ال
ةك حل ضم :من تحيب رم الدت:م  ،اد أئلم بذلحل كدا  ،كااع
أملحل ب:د مب :تامن شف:ئت بت م :ال تست تع ضم :شف:ئ لريج
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إطالق ( :رْم فِ الْم ْهح ِمنْ أَ ِت ِ .وأُم ِ و َأبِت ِ .وص:حِبتِ ح وب ِت ِِ .لكُال
امْاا وىهٍ ما ا ْهح ْم رْميِا اذٍ شا ا ْا ح ْغ ِتا ا ِ) .اااان ال نعا ا ف طبتعا ا تفكاااري
اإلنس :ب:آل
وال

 ،كهي حت :خمتلف "ما :ال ئاني أق وال أ

ئلى ب:ل بش " .وب:لت:لي ال رجا ضم:

حاا ،وال ةكان

التعر ل ئلى لري اد تع:ىل .لكل ام ئ شا غ ت ئن اآل
إ م

ةعاا
ن.

س بِا ِ ن ْفسحا ح ونيْانح
(ولَدَاْ لَ ْد  :الْإونس :ونعْلَمح م :تحرسْارو ح

َأقْا ح وإلَتْ ا ِ مِ انْ حبْالو الْر و ااِ) ،يااذ ماان اللجااره لغااريج ،كااال أحااا
أق ا

لااحل ماان اد ،وال تااذهب بااحل الرساا:وس لساالر ط ا ق ملتر ا

ب:ساام الشااف:ئ والترساال ولريهماا .:ح:جتااحل ئ ااا اد وقااا كااتح لااحل
أبراب مش ئ  ،وهر أق

إلتحل من حبل الر ا.

حاا:ول املش ا كر التمسااحل باص ا :مهم بذ عا التد ا
لكن الكت :الك م ك

بهاام د،

لحل( .والذذِ ن اتَّيفذحوا مِن دحونِا ِ أَ ْولِتا:ه

يكُامح بتْا هحمْ كِاي ما:
م :نعْبح حاهحمْ وإلذ :لِتحدَ ِّبحرن :وإلَاى اللذا ِ حزلْفَاى وإ َّ اللذا ْ
هحمْ كِت ِ يفْتلِفُر ) .وكا :بإمكا :ال سارل أ تاا معهام و غا
ال ف ئمن عتداا باانهم جما د وساتل وزلفاى د ،لك ا كا ،
اد متفّا د م بربتت ا و :لدتت ا  ،متفّ ا د بصااف:تهم ،:وكاال ماا:
ا تب بهماا ،:و ااائر لعالقا مب:شا بااني اطاا:لق وامليفلاارق ( َألَاا :لِلذا ِ
الااااِّ نح الْيفااا:لِ ح) ،وهاااي إحااااى أهاااااف ال سااا:الق السااام:و  ،أ
تياا املاا ه مااان كااال ا تبااا:ا د اااين إال ااا:لق السااام:واق وا ض
(كَ:ئْبحاِ اللذ محيفِْلصً :لذ ح الاِّ ن) .لذا جتا حتى ئالقا ا نبتا:ه با:طلق
ئالق مد  ،م اب .
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الشفاعة املنضبطة
لدا مت:دى الرتا اإلسالمي م تفصتالق الشف:ئ  ،مبعزل ئن
 ،أو تاو لا ا لصااا:ا أ اااا رلرجت:تهم ،بت مااا :ما ا هع الدااا

الدا ا

يكَم:ق
الك م واضح (هحر الَذِي أَنزل ئلَ ْتحلَ ا ْلكِتِ :م ْ ح :ق مح ْ
هحن أُمح ا ْلكِت ِ :وأُ ح محتش:بِه:ق َكاَم :الَذِ ن م قُلُاربِهومْ ز ْا كَتتبِعحار
ماا :تشاا:ب ِم ْ ا ح ابْتِغاا:ه الْفِ ْت ا ِ وابْتِغاا:ه تاْ وو لِ ا ِ وماا :عْلَ ا حم تاْ وو لَ ا ح وإالَ اللّ ا ح
وال اسِيفحر كِي الْعِلْمو دُرلُر م  :بِ ِ كُل مِنْ ِئ اِ بِ  .):وأللب :ق
الشااف:ئ لااري صاا حي  ،و صاااق ئلتهاا :مفهاارم املتشاا:ب كااارتد إىل
امكم:ق من اآل :ق ،كثم

:ق ص حي واضاي ةكان ت تتبها:

ب:لشكل الت:لي
ه:

:ق ص حي ت في م لق الشف:ئ م رم احلس ، :وهر

أحا م احل اآل

(واتدرا رم :ال جتزي نف

شاتي .:وال

ئان نفا

دباال م هاا :شااف:ئ  .وال ؤ ااذ م هاا :ئااال .وال هاام ص ا و ) .وقرل ا
تع:ىل (  :أ ه :الذ ن م را أنفدرا مم :زق :كم من قبل أ اتي رم
ال بتع كت وال ل  ،وال شف:ئ  ،والكا:ك و هام ال ا:ملر ) .ككاال
اآل تني بصاد بتا :صاف:ق ارم احلسا ، :حتاث داف اجلمتاع أما:م
الب :ي تع:ىل حلس:بهم ،وهي ["ال جتزي نفا

ئان نفا

شاتي" ،":ال

دبل م ها :شاف:ئ "" ،ال ؤ اذ م ها :ئاال"" ،ال بتاع"" ،ال لا " ،و"ال
شف:ئ "] .كال شف:ئ م رم احلسا ، :حتاث تبلاى السا اة و راجا
كل إنس :ئمل  .وكاال اآل اتني حمكما  ،واضاي ال لاب
كتكر

كتز لبت :مع ى الشف:ئ م اآل :ق الد نت ا
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كتها،:
ى .بال

أ اآل الت:لت تعترب نفي الشف:ئ أصال مرضرئت :ومسالم وبا هتا
ئ ا من ا:كر
لت

بهم (وأنذ ب الذ ن ا:كر أ حيش وا إىل بهم

لم من دون ولي وال شفتع لعلهم تدر ) .وهر رم احلس. :
وئلت ا  ،كهااذج اآل اا:ق واضااي م نفااي الشااف:ئ اارم احلساا:

ونفتهاا :لغااريج م لداا ،:حتااث دااف اجلمتااع للمساا:هل ( َا هاا :ال اا:سح
اتدُراْ بكُمْ وا ْشرْاْ رْم ً:الّ جْزوي والِا ئن ولَاِجِ والَ م ْرلُرد هحار جا:زٍ
صار و َكلَا :أَنسا :بتْا حه ْم رْميِا ٍذ ولَا:
ئن وا ِل ِا ِج شتْي( .)ً:كَا وإ ا حنفِاع كِاي ال ح
تسااا:هلُر ) .مبع اااى

ا ا أ مساااال الشاااف:ئ لاااري م وحا ا ااارم

احلساا ، :وكاال إنساا :مشااغرل ب فس ا  .كتاااتي م م حل ا الحداا
وبهاذا الشاكل نفهام أ ْ ال شاف:ئ ارم احلسا ، :حتاث داف كال
إنس :مبف دج أم:م الب :ي ئزوجل( .و شعا ا ْل َاصْاراقح لِلا حْمنو كَلَا:
تسْمعح وإلَ :ه ْمسً .):ثم تاتي الشف:ئ بعا يا ا مصري اإلنس. :
وه اا:

اا:ق يص ا الشااف:ئ باا:د تعاا:ىل (قاال د الشااف:ئ

مجتعا :لا ملاحل السامراق وا ض ثاام إلتا ت جعار )( .ما :لكام ماان
دون من ولي وال شفتع أكال تتذك و )( .من ا الذي شفع ئ اج إال
بإ ن )( .م :من شفتع إال من بعاا إ نا )( .وال ت فاع الشاف:ئ ئ ااج إال
ملن أ

ل ) .وهذج أ ا: :ق ص حي حمكم م داللته.:
وه اا :ماان حي ا م ماان الشااف:ئ

سااب :بت تهاا :اآل اا:ق الت:لت ا

(أأختذ من دونا لا إ ا د الا محن باا ال تغان ئاين شاف:ئتهم
شااتي :وال دااذو )( .و الاااذ ن اختااذوا د اا هم لعبااا :ولاارا ولاا تهم
احلت :الانت :و كا با أ تبسال ،نفا

مبا :كسابا لات

لا :مان

دو اد ولااي وال شاافتع وإ تعااال كاال ئااال ال ؤ ااذ م هاا :أوليااحل
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الااذ ن أبساالرا مباا :كساابرا لاام ش ا ا ماان محااتم وئااذا ألااتم مباا:
ك:نرا كف و )( .و عبااو مان دو اد ما :ال اا هم وال ا فعهم
و درلاار هااؤاله شاافع:تن :ئ ااا اد قاال أت بياار اد مباا :ال علاام م
السمراق وال م ا ض سبي:ن وتع:ىل ئم :ش كر )( .كم :ل  :من
ش:كعني ،وال صا ق محتم ،كلر أ ل  :ك ك كار مان املاؤم ني).
(وأنذ هم رم اآلزك  ،إ الدلر لاى احل :ج ك:ظمني م :لل :ملني
من محتم وال شفتع

:ع).

وهاااذج اآل ااا:ق بت اااا برضااارح ا ساااب :الا ا يا ا م الشاااف:ئ
(الكف ا  ،ال لاام ،الش ا

 ،االسااتهزاه ب:لااا ن ،ئباا:د لااري اد)،

كمان مشلتا واحاا أو أكثا مان هااذج ا ساب :ال اا:ل شااف:ئ اد
تعاا:ىل ،وال ساامح حااا أ شاافع لاا  .كهاار مسااتث ى ماان الشااف:ئ
ومصريج جه م وبي

امله:د.

ثم إ الشف:ئ مش وط وم اب
ماان أ

( رميذ ال ت فع الشاف:ئ إال

ل ا ال ا محن و ضااي ل ا قاارال)( .وقاا:لرا اختااذ ال ا محن ولاااا

سبي:ن بل ئب:د مك مر  ،ال سبدرن ب:لدرل وهم باام ج عملار ،
علم م :بني أ ا هم وما :لفهام وال شافعر إال ملان ا تااى وهام مان
شتت مشفدر )( .وال ةلحل الذ ن ائر من دون الشاف:ئ إال مان
شااها باا:حلق وهاام علماار )( .وكاام ماان ملااحل م الساامراق ال تغااين
شف:ئتهم شتي :إال من بعا أ ا
خنل

اد ملن ش:ه و ضى).

من اآل :ق املتدام

 أ تص:ص الشف:ئ أوال وب:لذاق ب:د تع:ىل. -وأنهااا :مااان شاااؤو ااارم الدت:مااا  ،وال شاااف:ئ م لدااا :ااارم
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احلس . :كتاتي بعا ظهر ال ت:ةع ال ه:ةت لليسا . :ويا اا مصاري
حكَ ٌ حمسْت ْبشِ ٌ ،ووحجحارج
اإلنس ، :حتث (وحجحرج رْميِذٍ حمسْفِ ٌ ،ضِ :
حل هحمح ا ْلكَفَ ُ الْفَج ُ).
رْميِذٍ ئلَتْه :لَب ٌ ،ت ْهدُه :قَت ٌ ،أُولَ ِي َ
 أ كااار الشااافتع ماااؤهال للشاااف:ئ  ،وشا ا ط أنا ا ممااانا تاى اد تع:ىل شف:ئت وهام املالةكا الطالئهام ئلاى صاي:ةف
ا ئماا:ل ،وةتاازو ماان سااتيق الشااف:ئ ئاان لااريج ،كلااهم دو م
احلساا:

ااؤهلم للشااف:ئ إ ا أح ا زوا ضااى اد تعاا:ىل وإال كاابع

املالةك لري مؤهلني للشف:ئ كم :ك ق اآل املب :ك .
 أ كر الشيفئمال ص:حل :ب

ماؤهال لشامرل ب:لشاف:ئ  ،حتاث لا

سيه وهر مؤمن ،وقا تا :د تعا:ىل ،لكان م

تربت ش:ةب  ،و امل م ئفرج ومغف ت  ،وإال تداام أ التربا ال صارح
تغف الذنر مجتع ،ً:وقا أكاق اآل :ق لحل م اق ئا  .كلت

من

املعدرل أ تعها اد ب:لترب ئلى من تر ثم عرد م:سبت .
وبهذج ال تتج تتااح قتما الترساالق با :مراق ،حتاث ال دلتال
ق نااي ئلااى قااا تهم ئلااى الشااف:ئ  ،كاااال ئاان ئااام قااا تهم ئلااى
ةاا:ع اساااتغ:ث ا حتااا:ه .وهاااذا ال فاااي ئ ماا ال سااال ومكااا:نتهم
ال كتع ا ئ ااا ملتااحل مدتااا  ،لكاان لكاال شاايه نصاا:ب  ،ومرب ات ا .
وبهذا تتاح أ ا ،ً:قتم الارتا وأشا ئت الع:لتا م ما ح الشاف:ئ
بااال ضاا:ب

ق نتاا  .وأ ااريا ،ماان اا وم االسااتاالل ئلااى الشااف:ئ

ب:لكت :الك م دب أ ا ذ م ن

االئتب :سات:ق:ق اآل ا:ق،

والتمتتز بني املع ى اللغري واالص الحي م كال ا  ،ويا اا هال
اآل ا ا م صااااد إثبااا:ق الشاااف:ئ أو ئاااام جااااواه :كااللا ا ئلاااى
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اطس ا املبني .كدرل تع:ىل (كَم :ت فَعحهحمْ شفَ:ئ ُ الشَّا:كِعِني) الا
جاا:هق تعاابريا ئاان س ا انهم م اآل ا مباا :اقرتكااا أ ااا هم ،كااال
جاااوى لشااف:ئ ماان فرتضاارنهم شاافع:ه لاام .أي ماان كاا:نرا اااملر
شف:ئتهم أو اكرتضرهم شفع:ه لام ئ اام :كا:نرا م احلتا :الاانت.:
وإال كاااال أحاااا تداااام لشاااف:ئتهم م اآل ا ا لشااامرلم ب ااا:ق نفاااي
الشف:ئ املتداما  .وقاا بت ا :أ الشاف:ئ مشا وط ب ضا :اد تعا:ىل
للشاااا:كع والشاااافتع ،وهااااؤاله لتساااارا م هماااا .:وب:لتاااا:لي ال ةكاااان
االستاالل بهذج ا آل ئلاى وجارد شافع:ه لاري املالةكا كما :بت اا
اآل :ق املتدام .
س 14طارق الكناني :هل أكهم من كالمحل أ مفهرم الشف:ئ
م اآل

اتلف ئن مفهرمه :م الانت:

 14ماجد الغرباوي :نعام ،الشاف:ئ ا

و ا ختتلاف مفهرما:

ئن الشف:ئ الانتر  .والشفع:ه املفرتضر (ممن تشفع بهم ال ا:س)
م ئ:مل ال سمح لم االتص:ل أو التع:مال ماع ا حتا:ه ،لرجارد با زخ
وح:جز بني العا:ملني ،وهاذج إ اد اد تعا:ىل .ككتاف سامع الشافتع
اسااتغ:ثتحل؟ وماا :هااي قا ات ا كااي سااتجتب ملال ااني و مباا :ملتاا :اق
البش ئ ا ت :ول الد و ؟( .والذذِ ن تاْئحر ِمنْ دحونِ ِ م :مِْلكُر ِمنْ
قِ ْمِريٍ ،وإ ْ تاْئحرهحمْ لَ :سْمعحرا دحئ:هكُمْ ،ولَارْ سامِعحرا ما :اسْاتج:بحرا
ككُمْ ولَاا :ح بِّيحاحلَ مِثْالح ابِريٍ).
َلكُامْ ،و ارْم الْدِت:ما ِ كْفُا حو ِبشِا ْ ِ
واآل ا بااالتل نه :تهاا :ياااد طبتع ا املااائر ،إنه ام بش ا تشاابث به ام
ال :س م دا الانت :ظ  :أنهم سمعر كالمهام .لكا هم م اآل ا
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كف و بش كهم .واآل ال تستثين أحاا مان ا ماراق .ك:لكال ال
ساامع دئاا:ه واسااتغ:ث ماان ااائرج و سااتغتث ب ا  .باال حتااى ا (ولَاا:
تيْسبن الَذِ ن قُتِلُرا كِي سبِتلو اللَ ِ أَمْراتً :بلْ أَحْت:ه ِئ ا بِهو ْم ح ْزقُر )
لاات

كتهاا :داللا ئلااى أمك:نتا تراصاالهم مااع أهاال الااانت .:وأ ااا :ال

دالل ا م ا (ولَ ارْ أَنَّهح امْ وإ ْ ظََلمحاارا َأنْفُس اهحمْ جاا:هحو َ كَ:سْااتغْفَ حوا اللذ ا
واسْتغْفَ لَهحمح ال َّسحرلح لَرجاحوا اللذ ترَّابً :حِتمً ،):نه: :صا با:ل يف
الكا ا م م حت:تا ا  ،وتتياااا ئااان مج:ئا ا ظلمااارا أنفساااهم بعاااام
ط:ئتهم لل سرل الك م (وم :أَ ْس ْل  :مِن َّسحرلٍ وإلذ :لِتح َ:ع بِ وإ ْ و اللذ ِ
ولَارْ أَنَّهحامْ إو ظذَلمحاارا أَنفُساهحمْ جاا:هحو َ) .كساابب ظلمهاام نفسااهم ئااام
ط:ئا ا ال سااارل م الاااانت ،:وهااار واضاااح مااان سااات:ق اآل ا ا  .كتااااتر
و سااتغف و اد بااني اااي ال ساارل ،وال ساارل سااتغف لاام أ ااا،:
م اآل أي إطالق مل :بعا املرق.

كستجاو اد تراب :حتم .:ولت

وأ ااا :ال دالل ا ئلااى امل لاار م ا (وقُالو ائْملُاارا كَساات ى اللذ ا ح
ئمَلكُا امْ و سحااارلُ ح والْمحؤْ ِم حااار ) ،نهااا :نااا:ظ إىل حتااا :ال سااارل،
ولتسااا م لد ا ب:ل سااب ل ا  ،لاام أنهاا :م لد ا ب:ل سااب للمااؤم ني،
والالتل تكمل اآل املب :ك (وستح دُّو وإلَى ئ:لِمو الْغتْبِ والشَّه:د ِ
ك ْ اتح ْم تعْملُاار ) ،وال شااا لل ساارل بائماا:لكم ارم
كَ حت بِّ ا حيكُ ْم بِمااُ :
الدت:م ا  .ك:ل ت ا م املد ااع ا ول ا اد بهاا :املشاا:ها احلساات  ،مباا:
الزم حت :املش:ها .ك:ملدصرد ب:ال

صرص من ئ:ص ال يف.

كم :تدام ال دلتال ئلتا إطالقا ،:واآل ا:ق الك ةا م لدا لات
كته :تف:صتل ش:كت  ،مم :ؤكا تغ :مفهرم الشف:ئ  .ثم لر كا:
مع ى الشف:ئ كم :نتصر ج دنتر  :لتصاى اد تع:ىل محا ب ا :اىل
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بتاا :أساا:لتبه :وط قهاا :وكتفت ا نتلااه .:وال تكفااي باااع وا اا:ق،
لتعلق ا م مبصري البش

مجع:ه ،كتيتا :لتفصاتالق تشاب

ا:ق

اجلااازاه .ةك ااا :كهااام الشاااف:ئ الانتر ا ا لكااان كتاااف نتصااار
الشف:ئ اآل و وان م ئ:ملني خمتلفني؟.
اإلنس :ق:د ئلى أد ا احلد:ةق لرال التزو والتلدني املستم ،
الااذي جعلاا ال تاا :بتدت ت:تاا وئد:ةاااج ،كغاااق بااا هت:ق بساابب
بس:ط الرئي ومخرل العدل ،وهذج ك :ث تف ز دت  :سلبت :ج:زم،:
تاائت:ت أ

ئلى مسترى التفكري والسلر واملش:ئ .

ثم كتف شحل اإلنس :البست بشف:ئ ص:حب الدرب ونصارص
ز اا :ا ض ا ح ت سااب ل ا صااف:ق اط:لدت ا  ،وتصاار ج حتاا :ج:لساا:
السااتدب:ل زوا ج وقااا:ه حااراةجهم؟ كتااف شااحل بشااف:ئت و

تااب

املسااجا تالئااب مبشاا:ئ هم ،و ا وي ل ا حك :اا:ق وقصص ا :ئاان
ك اماا:ق صاا:حب الااا ح وماا :حصاال ماان معاا:جز بربكتاا  ،باال
وحار ج شيفصات :لابع

امل :ساب:ق ،لتتااا

مان ساتغتث با مان

أتب:ئ وحمبت !! .وت ى ال :س تصغي وتبكي شرق :وحب :وترسال.
املشاااكل م اطلااال املعا ا م ئ اااام :ساااتكني العدااال و

فا ال

الاارئي ،وت تااري الع:طف ا باوهاا:م وأك :ااب تعاازف ئلااى خمت:لاا،:
كتتاااجع ئلااى حساا :ا د ا  .وهاااذا حبااا اتاا انتك:ساا يتااا:
ملع:جلاا:ق كر ا النداا :ال اا:س ماان

اا :حسااتين داا:م احلدتد ا

و صاا:د ئداال ال اا:س ئلااى حساا :احلدتداا  .كهاار مل شاارج مع ااى
الشااف:ئ كد ا باال اح ؤس ا

لاارئي ة ا ح ال ماارز الا ت ا ساال

الااتيكم مبصاا:ة ال اا:س ،ماان ااالل تفاار
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إلااي مزئاارم ال دلتاال

ئلت  ،كت رف الزاة حرل ا ض ح املداسا بكال إةا . :ال با:لي
حت م :عرد :ةب ،:بل شاحل م إ الصا وال شاحل بداا اق صا:حب
الدرب!! ،بل و سب كل ري صتب لم .إم :مب:ش أو بربكتهم..
لألساااف ،إ بسااا:ط وئاااي ال ااا:س وساااذاج ئدااارلم ال تسااامح
بسؤال املتيا ئن ئاد الذ ن مل د

حراةجهم صا:حب الاا ح

املداااس؟ وكاام ئاااد الااذ ن مل ش افِ م ضاا:هم؟ ،وكاام الااذ ن مل
غثهم ،ومل زقهم ،وكم ،وكم..؟ هاذا هار الساؤال اما م الاذي
اشاا:ج اجلمتااع!! ،و فاااي بصاا:حب للماارق ،بعااا تكفااريج بتهم ا
التشكتحل بدااس ا ولت:ه.
ناماال أ كاار اجلمتااع أكث ا وئتاا ،:و ز ئاارا وح الشااحل م
نفاارس أدم ااا االسااتك:ن واالندتاا:د .اسااال كاال ماان حياااثحل ئاان
ك ام:ق ا ولت:ه ئان ئااد الاذ ن مل ساتجب لام الارلي ومل دا
حراةجهم نسب لعاد الزاة ن ال جتا:وزق ئشا اق املال اني لابع
امل اقا املداس  ،كي نس:هم معا :م انتشا:ل الارئي ،وي ا ج مان
س ر جل الاا ن ،وسال

تا ا صا :مداسا :ئلاى حسا :وئت ا:

ومستدبل  .:وال تصاق أباا أ السابب كت ا ،:وئاام اكتما:ل شا وا
الشف:ئ  ،كعاد الزاةا ن ه:ةال ،وطلبا:تهم أضاع:ف أئااادهم ،هال
عدل كل هؤاله ال :س ال تبني ال ستيدر ئ ف و محت وقاا:ه
حااراةجهم؟ وهاال اجلمتااع مل تكتماال كااتهم ش ا وا الشااف:ئ ؟ هااذا
كالم ال صاق إطالقا :نساب بعااد الزاةا ن .ككان واقعتا :واد
احلدتد ب فسحل ،كي ال تكر ضيت مم :س:ق :طي .
اسااال باااال ماان اطشاارع واالصااغ:ه البلتااا كااي تتاااح احلدتد ا
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وتساالحل ط ااق اد املسااتدتم .ال تع ّ ال ئدلااحل وأنااا تصااغي ط باا:ه
امل :ب الا ت  ،كتستغلر ئراطفحل وةلر ئلتحل وئت :سدتم.:
الشااحل دلتاال الاارئي ،وئالم ا د ا العداال .والسااؤال حااق طبتعااي،
تدبل الد

ب ح:ب  ،وأج :ئلى أسيلتهم وشكركهم بكل ص اح

ووضرح .ك:لشاحل والساؤال واالستفسا :لات كفا ا ،وال حم ما ،:وال
ؤا ذ اإلنسا :ئلتهما ،:بال تاال ئلاى ك:ةا ووئتا وحبا وإ الصا
وشاااعر ج ب:ملساااؤولت وشاااغف مبع كا ا احلدتدا ا لاااام :إةااا :نداااي،
س:ئاج بثب:ق ئلى مراجه أ

سؤال (وقِفُرهحمْ إونَّهحم مَّسْيحرلُر ).

كال تكفارا ئان الشاحل والساؤال وال داا لتفا:دي تااائت:ق العدال
اجلمعااي الااذي ساارق ال اا:س مبكا ب:جتاا:ج اط اكا  ،و سااتا جهم
ئ:طفت :ئلى حسا:

د ا العدال وترقاا الارئي .أال تساتفزن :مجارع

الزاة ن وهي ت رف بعراطفه :ت جرا قا:ه ح:ج:ته :ثم تعرد :ةبا
سرى حف أمل م مستدبل ال دلتل ئلى ضم:ن ؟.
ئلااى اجلمتااع تاااا

ال اا:س ال تاابني ،ضااي : :العداال اجلمعااي

املاااالل لتعاااردوا إىل شااااهم ،كداااا اسااات زف اط ااا :ال ااا:ةفي
جهردهم وأمرالم ووئتهم وص :وا وقردا ئلاى حسا :مساتدبلهم بال
وأ تهم .تدع املسؤولت أوال ئلى املؤم ني الرائني ممان اشار اد
وااااا:كر اااارم احلساااا . :هااااؤاله ضااااي : :م اااا:ب اجلهاااال وا متاا ا
والاالل ،تسرقهم حتث د ق مع :شهم ومص:حلهم ال :ةفت .
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س 15طارق الكناني :هل الراس

(الرستل ) أو الشف:ئ ن

د ت أم اجتم:ئت أم ست:ست ؟
 15ماجاااد الغربااااوي :هاااي كااال هاااذا .لداااا سااايفن الصا ا اع
الست:سي ئلى السل

بعا وك :ال سرل أجراه الت ا:ك

ئلاى انتازاع

الش ئت واحتك :الفاا:ةل ،بااها مان اطالكا وشا ئتته :وانتها:ه
ب:لعدتا وأدلته ،:ما و ا ب:ل وا ا:ق وا ح:د اث ودالالتها .:ثام احتاام
الصاا اع بعاااا حاا و اإلمااا:م ئلاااي م ظااال شاااكر حااارل شاا ئت
جلااه :صااي:ب ساارل اد ،ولاام قااام ساابق م
ا طا اف املتي :با  ،و ح
اإلسالم ،ومن املبش ن ب:جل حسب ال وا :ق ،كمان الفيا الب:لتا
اا :تا ى؟ كتاااا

ا ما مع:و ا م إجا اه احاارتازي ،كيف ااى ب:جتاا:ج

تشر ةع اإلم:م ئلي بعا شا اه مام الا وا  ،وتسايفري اط با:ه،
وك ض سب ئلى امل :ب لساتني ئ:ما ،:واته:ما بشاق ئصا :املسالمني
وئام ش ئت تصاا لليفالكا م ارم السادتف  .ولفّاق حرلا وا ا:ق
تذم سلرك مع زوجتا ك:طما ب اا الا يف ،وبهاذا اإلسالر املا:ك
دكااع الشاابه ئاان ش ا ئت حكرمت ا  .لكاان الشااتع مل سااكترا،
ك احرا حيشاو قراهم لل د ئلاى مجتاع الشابه:ق ،بال واالساتاالل
ئلى ش ئت ئلي و الكت وق با مان سارل اد ،بااها مان ت شاي
لليفالك بعا ال يف .وم ذ لحل الترم باأ الص اع حرل ش ئت السل
واطالك واطلف:ه ،حتى امتاق تاائت:ق هذج املسال لكل م :حي
الثد:كاا ا والفكاا ا والست:ساا ا ومل تاا ا عح ماااان مك هاااا :العالقاااا:ق
االجتم:ئت  ،كتد عا أواص ا

ر وامب .

ثاااام احااااا ا طاا ا اف املت :زئاا ا م ااااام الصاا ا اع الفكاا ا ي
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أو وا ) ،تبيث ئن أدل

العد:ةاي وئام وجرد م جعت معترب (

باال ولفدااا أدلا واةتا لتعاااتا متب ت:تهاا :العدتا ا والفك ا الا
تال ئلى أكالت هذا ال ف أو ا  ،ك ُ ح م هذا الست:ق مفهرم
الشف:ئ الفاف:ض الش:مل تب:ع أهل البتا جزاه ملراالتهم وحابهم.
ك:لشف:ئ لتسا خمتص مبن ا تاى ،بل تشمل أهل البتا: ،ص
الزه اه وولاه :احلسني ،وهذج متز ال تاانته :متز إ ا ثبتا كعال،
وتاال بااال أدنااى شااحل ئلااى أكااالت أهاال البتااا م كاال شاايه وم هاا:
اطالك وهر امل لر  .بل وتال مفهرم :ئلاى ااا اف وئاام شا ئت
صرمهم الت :اتني .وهذج نتتج أقرى.
مان ه ا :تفهام سابب الصا اع امل ا باني ا طا اف املت :زئا حاارل
كا:ةل الصي:ب وأهل البتا .كل كاتل حساتال ئلتها :بتاو ال ا
أو وا تؤث م متزا الش ئت الا ت والست:ست  .وهاذا صا اع لان
هاااأ ماا :مل تداارض الثد:ك ا الا ت ا ال :ةفت ا  ،وياال حملااه :ثد:ك ا
م فتي ال ت كفل للر اه وت

للمستدبل بتف:ةل كبري.

تصر قات واحا استغ قا ق اب  1500ئ:م ،استهلحل بساببه:
املسلمر جهردا جب ، :وأ اقرا دم:ه زكت ب ي  ،وم :زالا تتف:ئل
دو حساام نهاا:ةي .قاااات ال تااؤث ئلااى ئمااال اإلنساا ، :ولاات

لااا:

ما لت م قبرل ا ئم:ل أو ده ،:وال سال اد تع:ىل ال :س ئ ه،:
ااا املساالمر ب:لاااب ؟ ألاات

تلااحل أما

لااا .ماا :ا

مفهرم

 ،ل :أدواته :و لت:ته:؟ ألت

للساال

التاارم

ط ق الرصرل لليكام ب:تاا

واضي ال ئالق ل :مب :ماى؟ لدا ب:تا الشعر ت :لب حك:مها:
مبسااتدبل

ا وكداا :لت اار احلااا :اق ،وال ت ااا العاارد للم:ضااي
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كم :تم ى جل الا ن ،لتبدى متسل  :ئلى ق :ال :س ب:لب:طل.
ماا :ات:جا ئاا:جال أ فهاام ال اا:س دو هاام م احلتاا ، :وماا :هاار
امل لر م هم د ت :من الل كت :اد ال من الل أقرال الفده:ه.
الك ا ض وإئم :ها ،:حتاث

إ مهم اإلنس :م هذج احلت:

استعم هم اد تع:ىل كتها :إلحت:ةها :والتعا ف ئلاى قا اتا وئ متا
مااان اااالل قرانت هااا :وساا ه :الاا تاااال دلاااتال ق:طعااا :ئلاااى وجاااردج
ووحاانتتاا وئ متاا  ،ومااا :امل:ضاااي سااارى جت باا بشاا

م مسااا:

طر ل ،ل :ظ وكه :الا ال نسات تع مع كا مالبسا:ته :لبعاا املسا:ك
وئام قا ت  :ئلى ترثتق أحاااثه :مان االل كتاب التا :ع والارتا .
وقا انتهاى دو الرصا : :الا ا

اتم ال بار لريتكاز اإلنسا :لعدلا

وجت بتا ا احلت:تتا ا  ،و سااات ل ب:لاااا ن وقتما ا ومب:دةا ا م مساااريت
ال ر ل ا  ،كماا :ئاا:د اإلنساا :حب:ج ا الحااا :الااا ن ،ساارى وح ا
اللعاا  ،كااي تسااتد وت مااين وتساامر إىل اد ماان ااالل مع كتاا
جت بتها :الا تا ماع اطا:لق جال

واالنفت:ح ئلت بدلب سلتم ،وتعت

وئااال .العداال اآل تياااى و شااق ط د ا بثباا:ق ،وقااام ل اا :حااا:
اقت كم :ئلت  :سرى العرد لعدرل  :ووئت .:
نعاارد للسااؤال ك:لشااف:ئ د تا نهاا :اق جااذ ق نااي ،واجتم:ئتا
ب:ئتب :ه :كعل اجتما:ئي متعا :ف ئلتا  ،وست:سات ب:ئتبا :التا ري لا:
بهااذج السااع ا اام مصاا:ا املت اا:زئني ئلااى الساال  .مااع التاكتااا أ
مفهرم الشف:ئ ق نت :وأ و  :اتلف ئ اجتم:ئت :وم احلتا :الاانت:
لتغاا :طبتعا احلتاا:تني ،وتباا :ن كهاام اإلنساا :وإد اكا ووئتا بت هماا.:
وقا ك ن :م :كفي من أدل ق نت لبت :الشف:ئ وتفصتالته.:
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استحالة الرؤية
س 16طارق الكناني :م حا ث م سر لإلم:م احلج (اإلما:م
املهاي امل ت
ي شيف

ئ ا الشتع ) وئلى لس:

السف اه أن لن تس ى

ت ت بعا وقرع الغتب الكربى وال رجا سف اه بعاج،

وب:ل لم من هذا احلا ث م:زل  :نسامع الكاثري مان ئلما:ه الشاتع
بانهم ح:زوا ئلاى شا ف اللدا:ه ماع اإلما:م الغ:ةاب وتكلمارا معا ،
و اائي الكااثري ما هم بااا

اا:هم مساااد بربكا اإلماا:م احلجا

ومشر ت ومن هؤاله م:زال ئلى قتا احلت. :
م :ماى صي احلا ث الرا د ئن احلج بعام قا أي شيف
ئلى ت ت إ ا وقعا الغتب الكربى؟.
 16ماجد الغربااوي :ه  :ترقتع ندلا السافري ال اباع ئلاي بان
حمما السم ي ئن اإلم:م احلج أو املهاي امل ت  ،درل كت كم:
ك م املص:د الشتعت
( ...إ السم ي السفري ال ابع لإلم:م احلج ئلت السالم ،أ ا
لل :س ترقتع ً:لإلم:م ج:ه م نص (  :ئلي بن حمما السم ي أئ م
اد أج إ رانحل كتحل كإناحل متاا ما :بت احل وباني سات أ ا:م ،كا:مجع
أم

وال ترصو إىل أحا درم مد:محل بعا وك:تاحل ،قاا وقعاا الغتبا

الث:نت كال ظهار إ ّال بعاا إ

اد ئاز وجال ،و لاحل بعاا طارل ا ماا

وقسر الدلر وامتاله ا ض جر اً ،وستاتي من شاتع ما ْن اائي
املش:ها  ،أال كمان ادئاى املشا:ها قبال ا و السافت:ني والصاتي
كهر ك:

محفرت والحرل وال قر إالّ ب:د العلي الع تم).
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وهااذا اارب صاايتح وكااق مباا:نتهم ،وصا ح فااي إمك:نتا ت ا
اإلماا:م امل ت ا

ااالل لتبت ا الكااربى الا باااأق بعااا وكاا :الساافري

ال ابااع ئلااي باان حممااا الساام ي مب:ش ا  ،ئاا:م 329هااا .وب:لتيا ااا
كماا :جاا:ه م الترقتااع "قباال ا و الساافت:ني والصااتي " وهماا :ماان
ئالم:ق ال هار  ،كاتمكن تكاذ ب مان اائي ت تا

االل لتبتا

الكااربى اساات :دا لااذا اطاارب (كماان ادئااى املشاا:ها قباال اا و
السفت:ني والصتي كهر ك:

محفرت) .بل أزئم أ الترقتاع فاي أي

ظهر  ،وم :االنت  :إال وهم ال دلتل ئلت  .ودلتلاي أ الترقتاع صا ح
ئ ااام :ئلااق ظهاار ج بإحاااى ئالماا:ق اارم الدت:ما حتااث نه :ا ئاا:مل
الانت ،:بال أ الصاتي كما :م سار

:ساني مان ئالما:ق اآل ا .

وأماا :الساافت:ني جما د اساام بااال تف:صااتل كهاار قااات جمهرلا  .وهااذا
ؤكا إم :مارق املهااي أو ئاام والدتا أس:سا .:وقبال هاذا و ا أ
الترقتااع ئلااق ظهاار ج ئلااى إ

اد تعاا:ىل ،وال ةكاان حااا الت ب اؤ

ف
به ،:كما :أ ئاام ت ا ق ا:ق الاذك احلكاتم لا :دلتال كاٍ :
ل في الدات مجل وتفصتال.
س 17طارق الكناني :م :هر سبب ئام ت ت م :دام حتا:؟ .هال
السبب كت أم م ال

وف امت ا با ؟ وإ ا ك:ناا ال ا وف هاي

السبب ك ين جنزم ب :تف:ئه :الل هاذج املاا ال ر لا جااا ،كما:
ة ااع ال اا:س أو ئلااى ا قاال امليفلّص ا ني ل ا ماان ت ت ا ؟ امت ااى جراباا:
ص حي :حرل هذج ال د

املهم

 17ماجد الغرباوي :الترقتع مل بتن سابب تعاذ ت تا ما :دام
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املهاي حت :وإنس:ن :بك:مل وئت كم :درلر  .وقا اكتفى العلم:ه
ب:لتعلتل الارا د م الترقتاع حت ما :ب ارا أما ظهار ج با:د ئزوجال،
حتث ق:ل (قاا وقعاا الغتبا الث:نتا كاال ظهار إ ّال بعاا إ

اد ئاز

وجل ،و لحل بعا طرل ا ما وقسر الدلر وامتاله ا ض جر اً).
والتمر اا واضاااح م أجاااربتهم لرضااارح الفاا ق باااني ال هااار ئل ااا:
ملم :س دو ج ،وهذا م تب ب:د تع:ىل كم :ج:ه م الترقتاع ،وباني
لد:ة و ت ت  .كبااي دلتال ئلدارا ت تا ئلاى مشاتي اد وقاا جت:هال
الترقتع مرضرئه:؟ ألات

التها

واضاي :م جارابهم؟ .الساؤال ئان

ساابب تعااذ ال ت ا ال ئاان ال هاار كلماا :ا ب رنهاا :مبشااتي اد .إ اً
كتعذ ت ت أو مش:هات م لد :عمق اإلشك:ل و بعث ئلاى ال با
والتس:تل حرل أصل وجردج حت :م ذ والدت  255ها.
لدااا بااني الترقتااع املتدااام ساابب ئااام ظهاار ج ،لكاان ملاا :ا متت ااع
ت تا ا ؟ ت ا ا اإلمااا:م ال ئالقا ا لااا :ب هااار ج ومم :سا ا دو ج الاااا ين
والست:سي ئل  ،:كاتفرتض إمك:نتا ت تا  ،ال أقال ط:صا الشاتع
وم هم م اجع الا ن الع :م ،ومل اع أحا م هم لد:هج.
إنا ا أما ا م اااب ماااع ح:جا ا الشاااتع للتراصااال معا ا بعاااا ترقاااف
السف ، :واند :ع التراصل مع !! .وه  :حيق ل  :السؤال
هااال ئلاا تعاااذ ت تا ا م لدااا :م الغتبا ا الكاااربى اتتاا  ،تعااارد
ل بتعت ؟ أم م تب

بشيفص وظ ك ؟ كإ ا ك :السابب اتتا :كه ا:

احتم:ال
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موت اإلمام
ا ول احتمااا:ل وك:تا ا بعاااا أ ئااا:ا  70ئ:مااا :هاااي ماااا الغتبا ا
الصاااغ ى ،ومل تسااا:ئا ال ااا وف الست:سااات ئلاااى ظهااار ج ئل ااا،:
ك:ساتع :ب:لسااف اه للتراصال مااع شاتعت  ،ثاام دناى أجلا وما:ق ،كااال
ح:ج لل ت:ب أو السف . :ومن ب :أوىل متت ع مش:هات  ،وساتكر
ك :با :مان اائته .:وهاذا احتماا:ل معدارل جااا ،ئلاى كا ض صااي
والدت ا ووجااردج .ك:لساابعر ئ:ماا :مباا :هااي أكث ا ماان معااال حتاا:
اإلنس :نذا حتث ت تش ا م اض واحل و  .وال د:س ئلى ئم
شرا املعم ن .وال ستال بعم نرح ن خمت

ب.

كم :بغي الت بت أ مسال طارل لتبتا لاري م وحا م لاحل
الزم ، :وك :ال :س رتقبر ظهر ج و تلهفر ل ت ت  ،لذا شكل
طاااارل لت:باا ا تها اااااا

ااااريا للعدتااااا الشااااتعت م حت ااا  ،كااا اح

متكلمارهم ب ار ظهار ج مبشااتي اد ،وأ املساال لتبتا تعااذ
ئلاى اإلنسا :مع كا أساب:به .:ككاا :الغتاب وما :اازال ئلا سااي
لترب م :عجز العدل ئلى ترب ج: .ص مع وجرد وا :ق تؤ اج .إنا
أساالر ما اون لك ا ناا:جح جاااا مااع سااذاج الاارئي ولتاا :العداال.
هذا ب:ل سب لالحتم:ل ا ول.
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وهم االعتقاد
الثااا:ني إ املهااااي قاااات وهمتا ا  ،ك ضاااته :ظا ا وف ال :ةفااا
الشتعت  ،وئدتاته :بعاد ا ةم  ،كهي سا:لب ب:نتفا:ه املرضارع كما:
عااارب امل دتااار  ،كعاااام إمكااا:

ت تاا يصاااتل ح:صااال ،وكااا:

الترقتع ص:دق :جاا ،والزم كذ من ائي ت املهاي أو اائي
السف :ئ .
ك:لسااف :وكداا :لااذا االحتماا:ل ،ك:نااا

اار لتاااا

انهتاا:

الرضااع الشااتعي ،وم حل ا انتد:لت ا بااني احلااار والغتاا :امل لااق،
المتص:ص صام الف ان الدت:دي لعام وجارد مان تارىل اإلم:ما مان
أب اا:ه احلساان العسااك ي .وقااا اقتصاا دو السااف اه ئلااى قااا: :
إدا ا وت تم ا ت ا تب باا:حلدرق الش ا ئت  ،وأحاا:لرا الشااتع ئلااى
الفده:ه ملع ك ا حكا:م الشا ئت  ،ك:نتفاا احل:جا الفعلتا لرجارد
اإلمااا:م ظااا:ه ا ،وتكفاااي لتبتا ا املااارب ست:سااات :وأم تااا :ل مانا ا
نفرسااهم ،وت سااتع إةاا:نهم ب:إلم:م ا  .ك:كتماال ئاااد ا ةم ا  ،بإماا:م
ل:ةاااب ،وهاااذا م لاااب أسااا:س وكدااا :للم رماا العد:ةا اا الشاااتعت .
و ب اارا ظهاار ج مبشااتي اد تعاا:ىل ،وهاار أكااق مفتاارح باااد مجتااع
الشاااكر واالئرتاضااا:ق .ك:لساااف :ك:ناااا

ا ا كتا ا جااااا،

حددا من الل :الغتبا الصاغ ى ك:مال أهاااكه( :اكتما:ل ئااد
ا ةم كي ال ت يف م العدتاا الشاتعت بعااد ا ةما  .وطمانا الشاتع
برجرد إم:مهم ،كي ال ختلر ا ض من إم:م .ل :ا ا ما أنا ل:ةاب
وساات ه مبشااتي اد تعاا:ىل) .كالحااظ دق ا التيف اات وحبكتاا ،
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وب:لفعااال حداااق جن:حااا :بااا:ه ا .مبااا :مل كااان خم ا ا لا ا بهاااذج
االسرتاتتجت لك ك:ق الترقع م جن:ح وأداه س:لت .
وب:لتاا:لي ك:لسااف :قااات ك ضاته :ضا و اق الراقااع والتيااا :ق
اط ري ال

هادق الكتا :الشاتعي ب متا  .ككا :تاذم الشاتع

تص:ئا ط د  :مع تا

ظهر ج رم :بعا

 ،لكن وجرد السف اه

طما الشتع  ،وهاأ خم:وكهم بشكل تا دي حااً وط را أنفساهم
ئلى لت :اإلم:م ئلى أمل ظهر ج مساتدبال .وقاا سا:ئاق ال وا ا:ق
ئلى تعز ز ثد الشتع بعدتااتهم ،ك احاا ال وا ا:ق تارتى لتياا مان
خم:وكهم ،وت سع إة:نهم بعدتااتهم بشاكل ئا:م ،وبرجارد املهااي
امل ت

بشكل :ص .ثم ج:هق وا :ق ال جع لتبعث ا مل م لد:ه

اإلماا:م م الااانت :مسااتدبال والتاا عم بعاالتاا ودولتاا  .و فتيفاا لااال
الشتع ب:ل جع وأحااثه ،:و عداو ئلته :م:ال واسع .
وهذا أ ا :احتم:ل معدرل: ،ص وقا ئلق الترقتع ظهر ج ئلى
أم ن ظهر السفت:ني ،وهار اسام نكا  ،جمهارل ،كال ما :اال
ئلتا ا انتسااا:ب

باااي سااافت ، :او اتصااا:ك بصاااف:تهم الساااتي  ،كهااار

مسترحى من تلحل الد و  ،وال رجا مث من تسب ل ح:لتا ،:كعلاق
ال هاار ئلااى قااات وهمت ا ال تتيدااق ،وه اذا دلتاال

ا ئلااى ئااام

وجردج أس:سا ،:أو مرتا  .ثام ااتي الشا ا الثا:ني كتع اي مصاااقت
كبري لذ ن االحتم:لني ئ ام :ئلق الترقتاع ظهار ج ئلاى الصاتي ،
وهي من ئالم:ق رم الدت:م ق نت !!!:كال ظهر إطالق: ،:ص مع
ب الدات ب مته :مبشتي اد تع:ىل.
ثم مل ص ح السف اه م س:ةلهم بلد:ة بل درلر
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الترقتع

ماان ال :حتا املداسا  .ك احااا تاارحي ئباا" :ال :حتا املداسا " يااا
تاثري العدل اجلمعي أ امل اد به :هر اإلم:م املهاي من لري دلتل!!.
إضاا:ك إىل أ الساافري ال ابااع شيفصاات جمهرل ا  ،مل ح اذك م
املص:د ال ج:لت  ،وال ترجا معلرم:ق ئ  ،ككتف نصاق م :ارب
ب ؟ .وأس:س :ال دلتل ئلاى ساف :ت سارى إدئا:ه باين نر اا ،الع:ةلا
الشااتعت املت فااذ نااذا  ،وماان ح ا اس العدتااا  ،بااا الترقتااع ا
بت صتب ئلي بن حمما السم ي سفريا ابع ،:كلم :ا ال اتمل أنهام
كاا:نرا و اه الترقتااع ا

ااري بعااا انتهاا:ه مهم ا السااف :؟ :ص ا أ

صاات:ل الترقتااع ب:نتهاا:ه الغتب ا الصااغ ى ك:نااا دقتد ا جاااا .وقااا
صاااق ال اا:س .وم ان عاارتض أو كااذ بااين نر ااا م حت ا ؟ هاال
ةك حل الترم تكذ ب أب :ه امل جع ا ئلى حرل أ ا قاات ختصا ؟
ال تساات تع .نااحل ال تلتدتا للتاكااا ب فسااحل ،ولاات

لااحل دلتاال ئلااى

كذبهم.
لدا أدى السف اه دو هم ضمن

حمكم ئلى أكال وجا ،

وانتهااا مهمااتهم بركاا :الساافري ال ابااع ،حتااث سااا السااف اه ا بع ا
الفا ان الدتاا:دي الااذي حصاال بعااا وكاا :اإلماا:م احلساان العسااك ي،
ووطااوا لغتب مفترح ئ ام :ب را أم ظهر اإلم:م مبشتي اد.
إ ئام وجرد ولا لإلم:م احلسن العسك ي أح
وكب :التشتع ،وأحب

كده:ه وئلم:ه

م:ل الشتع م لدا:ه إما:مهم الثا:ني ئشا ،

كم :ا فعلر وقا س ى الشحل حااً مزق التشتع اىل  14ك ق  ،كم:
ك ال ر

وأكاج الشتع املفتا؟ .كهل رتاجعار ئان ئدتااتهم

بعاااد ا ةماا و عل ااار احلدتداا ؟ أم تيفااذو تاااابريا داااذ الرضاااع،
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وحيفاااظ مااا:ه الرجا ا  ،وال اااؤث ئلاااى وضاااعهم الاااا ين؟ .ال شاااحل أ
السف :ق ا ص:ةب م حت  ،ولت

أم:مهم حال

أم:م حريتهام.

ك عم اط ر ال أتا أكله :أضع:ك :ما:ئف  ،لك ه :أكاا إىل
ا فٍ ئد:ةاااي شاارج صاار التشااتع .باال ك ا احلساان باان مرسااى
ال ر

من أئاالم الدا

الث:لاث الجا ي م كت:با كا ق الشاتع

اندسم الشتع بعا وك :اإلم:م احلسن العسك ي إىل  14ك ق  .وقا
ك ه :ب:لتسلسل (ان

كت :ك ق الشتع لل ر

ص.)96

لدا ك:نا السف :حال ئملت :ج ي :حدق ك:مل أهااك ب ج:ح
م د ع ال ري .كاجا م الترقتع با اه وحسان نتا وإ االص ،حتاث
ق ع ك:تب مجتع التكه :ق حرل املهاي ونت:بت ومستدبل ظهر ج،
بعا أ أدق السف :دو ه :لتهاة خم:وف الشاتع و ص صافركهم،
وق:ما براجبه :من ال :حت الش ئت بال تبع:ق د تا  ،بعاا أ أحا:ل
السااف اه ال اا:س ئلااى كدهاا:ه الشااتع م جماا:ل ا حكاا:م الش ا ئت ،
وترلرا بانفسهم اساتالم احلدارق الشا ئت نت:با ئان اإلما:م املهااي،
وهاذا كفاي .وب:لتا:لي ك:لساف :ك:نااا

ار ج يا جااا ق:دهاا:

الساافري ا ول وجنياا ئلااى ماااى ساابعني ئ:ماا ،:وهااي كاارت ك:كتا
كترطي لغتب مفترح .
كك:تااب الترقتااع الااذي صااا ئاان ال :حت ا املداس ا  ،ئلااى ااا
الساافري ال ابااع وأئلاان كتا باا ا الغتب ا الكااربى ،كاا :صاا:دق :م
نرا :ج ،وك :حبق ك زا مع كت :ملان تاملا بتجا د ك:مال ،حتاث
كشااف برضاارح معاا:مل املشا وع الشااتعي وا سااب :الك:م ا و اهج.
و كفااي دلااتال ئلااى صاااقهم أنهاام كاا:نرا ساابر ماا :صااا ماان
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تراقتع لل :حت املداس ال كم :حيتمل أنه :تشمل اإلما:م املهااي،
حيتمل أ ا :أنه :تشمل ئلم:ه وكده:ه الشتع  ،و مب :دصا به :اق
الساافري وحاااج ،كهااي سااف :تااام كاا:د ا متيفصصاا :م شااؤونه.:
:صاا إ ا ئ ك ااا :أ السااافري ا ول ئثمااا :بااان ساااعتا كااا :اااا
مكتب اإلم:ما م زمان العساك ي ،وكا :مت فاذا جااا ،وكا:
ك:تب ا اب ا حممااا باان ئثماا :باان سااعتا الااذي صاا :ساافريا ث:نتاا:
للمهاي ،كم :ا ستتغري سراه وجا اإلم:م أم مل رجا؟ كا :ئثما:
باان سااعتا املت فااذ الرحتااا م مكتااب اإلم:م ا وكاا :ةسااحل بكاال
شاايه ،وكاا :أقاارى حااار ا ماان اإلماا:م: ،ص ا م اماا:ل املاا:لي
وإدا شؤو وكاله اإلم:م .شها لاذلحل م اساالق العساك ي ماع
أصي:ب  ،حتث جتا بصم:ق ئثم :بن سعتا وأسالرب م امليف:طبا
واضاااي كتهااا .:كااا:حتفظ باا ف

صاااالحت:ت ومساااؤولت:ت بعاااا وكااا:

العسك ي ،ثم بعاا وك:تا حال مك:نا إب ا الاذي متا

ئلاى ا ا

واتدن وظتفت بشكل أصبح ك:تب :لإلم:م وأبت وصا:حب تمهما.:
وإ ا ك:ناااا ه ااا :مشاااكل م جعتا ا  ،كيااارل شا ا ئت السااافري ن
الث:لااث وال ابااع .وا م ا كاا :هت اا :بفااال بع ا

كباا :الشااتع ،

:ص بين نر ا وقر حار هم م الرس الشتعي.
هذا ب:ل سب للسبب الذاتي بكال احتم:لت .
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السبب املوضوعي
وأم :السبب املرضرئي ،كتمكن أ د:ل
ا ول إ ئااام إمكاا:

ت تاا أماا ماا تب باا:د حدتداا  .وهاار

احتماا:ل ممكاان ،لاارال اند اا:ع الاارحي ئاان ال اازول ،وا تص:صاا
ب:ل سرل الك م وقا م:ق!!.
وأماا :ال وا اا:ق الاارا د م املداا:م (وتااائي ناازول الاارحي بشااكل
بعا ال سرل) كلتسا حج بسبب ضعف اإلس :د وتع :ضه :مع

و

والعداال .وماا :اا:لف كتاا :اد كهاار ز ا ف ،وماا :ئاا :ض

الد ا

الكتااا :ك:ضا ا برا با ا ئا ا ض اجلااااا  ،كمااا :جااا:ه م ئااااد مااان
ساا:الق الساام:ه لغااري امل ساالني

ال وا اا:ق .كااال رجااا وحااي ا ا

وا نبت:ه إطالق ،:وهذا من الباا هت:ق ،بال هار الفا :ق ا سا:س باني
الااا يف ولاااريج ،أ الااا يف أو ال سااارل ااارحى لااام ،كاااي راصااالرا
س:لتهم ،ك هم حب:جا لارحي السام:ه ،كاي ال

دار ئان الارى،

كم :ح:ج لريهم للرحي ال س:لي وهم لتسرا ب سل وال أنبتا:ه ،وقاا
أكتملا س:ل اإلساالم با

صا ح ال لاب

كتا (الْتارْم أَكْملْااح

َلكُمْ دِ كُمْ و َأتْممْاح ئلَ ْتكُ ْم نِعْمتِي و ضِتاح َلكُمح الْإوسْلَ:م دِ ً.):
وب:لتاا:لي ،كااال ئالق ا د تعاا:ىل بغتبت ا وال ب هاار ج( .مَّاا :كَاا:
محيمَّا أَب :أَحاٍ مِّن ِّجِ :لكُمْ ولَكِن َّسحرل اللذ ِ و :تم ال َّبِتِّني وكَ:
اللذ ح ِبكُلِّ شيْهٍ ئلِتمً.):
وم:

اج م  :تع:ىل اة مكتر م كت:ب الك م ،بشاكل

ص ح وواضح.
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الث:ني إ سبب تعذ ت ت م الغتب الكربى اق سبب لتبت ،
أي ركااا :مااان مالحدا ا السااال

العب:سااات  ،الا ا ك ضاااا اإلق:ما ا

اجلرب من قبل ئلى جاج ئلاي الا:دي ووالااج احلسان العساك ي،
وال تسعى لدتل بعا والدت  .وهر م :صا ح با السافري ا ول ئثما:
بن سعتا ئ ام :أئلن ربج ئلى املأل.
وهااذا لاات

معداارال ولااري مد ااع ئلااى املاااى البعتااا إطالقاا ،:كااال

ةكاان لليفاارف أ كاار ساابب :وئلاا داةماا لغت:ب ا  ،ن اا :جناازم
ب :تف:ئا كعااال بعاا لتبتا الكاربى ،كلماا :ا مل لتدا أحااا بشااكل
مرثق ال لب

كت

الل كرتاق االسرت :ه ا ماين كاي تعماق إةا:

ال :س ب  ،وت د ع شكر املشككني؟ بل مل :ا مل
بام

ها وال ا:س

احل:ج حلكرمت الع:دل  ،بعا تفشي ال لم واالستهت :بدتم

السم:ه واإلنس ، :وقاا ما ق ب:لشاتع ظا وف ق:سات جااا ،وكا:
الرضع أم ت :مهتي :ل هر ج؟ بل مل :ا مل تااا

الرضاع الشاتعي قبال

ا زم:ق الست:ست ال م وا به:؟ ،بل مل :ا ئلى ك ض وجردج ولد:ةا
بهاام كماا :ااائي الاابع
ا تالف الفترى دلتال

مل صاار اجتهاا:دتهم وكتاا:واهم؟ ألاات
ئلى ئام وجردج؟ ألت

تا:

ال وا :ق

دلتال أقرى ،وهر علم م :رتتب ئلى هاذا مان مف:ساا ال ضاى بها:
الش :ع املداس .ئلم :أ املص:د ال واةت الشتعت تكتظ ب:ل وا ا:ق
الاعتف .
هذج املسال ساببا ح جا :كابريا لعلما:ه الشاتع  ،ك ب ارا تعاذ
ت ت ا مبشااتي اد ،للااتيفلّ

ماان كث ا اإلشااك:الق واسااتم ا ه:
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وئام وجرد أجرب مد ع
ثاام أي

تاته :العدل وامل ق السلتم.

ا شااكل طفاال بعم ا مخ ا

العب:سااات وشااايف

س ا راق ئلااى الساال
مااان وجاااردج

اطلتفا ا املتركااال كاااي تتااارج

وت اا :دج؟ .العب:سااتر حيااذ و أهاال البتااا ئ ااام :شااكلر

اا

حدتدت :ئلتهم من الل قرائاهم اجلم:هري وي ك:تهم الس .
ك:طرف إ ا ال رب لت :طفل صغري ال لشيه كدا الحتما:ل أ
شاااكل

ا ا ا ئلاااى سااال تهم مساااتدبال ،ئلمااا :أ العب:ساااتني مل

صاااوا أي ي ا

ست:سااي لألةم ا املتااا

ن .و باااو أ ال وا اا:ق
ر تا حتاى ماع

انتبها لإلشك:ل ك احا تصف بصاف:ق تارحي

كرن طفال ،وقا ان لا وم :زالا ت لي ئلى ث:ث الرئي.
ثاام ملاا :ا مل تدتاال الساال :ق العب:ساات أباا:هج؟ و وا ا ماا :م اا :إال
مدترل أو مسامرم ،لتساا ث:بتا  .وملا :ا مل الحدارا أطفا:ل م ا:وةتهم
اآل

ن ،الذ ن قا كرنرا أشا
و الص الكالم أ اطرف لت

بف ئر الذي قتل أب :ه بين إسا اةتل

ا ئلتهم؟.
مرب ا حدتدت :لغت:با  .واملد :نا
اا،

الدا

حراد وقعا كعال ومشلا اجلمتع ،وه  :أم خمتلف.
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قاا ندال ل ا:

الرتاجع اإلجيابي
س 18طارق الكناني :أشع من الل كالمحل أنحل تتيفظ ئلى
بع ا

العد:ةااا الشااتعت  ،كهاال تداارتح شااتي :لتفاا:دي حاا:الق الشااحل

وال ب كم :تدرل؟
 18ماجد الغرباوي :إ ترب الشتع لعام ظهر اإلم:م املهاي
وتعذ ت ت ك :مدبرال م الس ني ا وىل ،لكن م :مع ى التمسحل
ب وا اا:ق بعااا ماااي أكث ا ماان  12ق ناا:؟!!! هااذج ال وا اا:ق مل تعااا
حج لعام وجرد مدت ٍ ملرضرئه ،:ومرضارئه( :إما:م ل:ةاب تعاذ
ظهااار ج لسااابب مااا ..):كلتساااا املشاااكل م وجااارد مااا:نع حيااارل دو
ظهر ج ،ولكن املشاكل م ئاام وجارد مدات ٍ لبد:ةا بعاا امتاااد
ئم ج .ك ين جنزم اآل مبرت ئلاى كا ض صاي والدتا  .وهاذج سا ن
احلت :جت ى ئلى مجتع البش  ،ومن ائي ه  :ئهاا إلاي ببد:ةا
حت :م ذ  1250سا كلتااقِ ب ا مان كتا :اد ،كلات

د مصاا

لااريج .وأماا :ال وا اا:ق كااال ةكاان اجلاازم بصاايته ،:أو أنهاا :ناا:ظ
للس راق ا وىل من ب :التيفمني لات
ااتكلم ااالف العداال ،وال

أكثا  .وأجازم أ ال سارل ال

ااق مباا :ع :ضاا وااا:لف الكتاا:

سلو وماَ :أدْ وي ما :حفْعالح بِاي وال
ك اح بِاْئًِّ :منْ ال ُّ ح
احلكتم ( ُقلْ مُ :
ِبكُامْ وإ ْ أَتَّبِاعح وإالذ ماا :حاارحى وإلَاايَّ وماا :أَناا :وإ ذال ن اذِ مُّابِني)  .كااال ت فااع
ا دل ا والاارباهني إلثباا:ق وجااردج حتاا :لعااام وجاارد مداات ٍ حلت:ت ا ،
ك:لشاامع ال ا ت كتهاا :تشااتغل م ل كتااحل كإنااحل جتاازم م التاارم
الت:لي ب:ن ف:ةها ،:لعاام وجارد مدات ٍ لبد:ةها :كارت أطارل .ك:جلاال
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حرل بد:ةه :مشتعل ئدتم .وهكاذا ا ما ب:ل ساب لإلنسا ، :ككال
إنس :تبتا ال :ج ،وترتاجع ق:بلت:ت الفك

كلم :تداام با:لعم

(وماان نعما ج ن كسا م اطلااق أكااال عدلاار )( ،واللذ ا ح لَ َدكُا ْم ثحاامَّ
ي لَاْ :علَام بعْاا ِئلْامٍ
ك ْم ما ْن حا ُّد وإلَاى َأ ْ ول ا ْل حعمحا و ِلكَا ْ
ك ْم و ِم ْ ُ
تركذُ :
شتْيً :وإ َّ اللذ ئلِتم قَ ِا ) .واستث :ه نرح ال يف ال د:س ئلت
:ص ا ن ا

ن ح:ل

الكتاا :العز ااز ئلتهاا ،:ك دتصاا ئلت ا  ،كاااال ئاان

إمك:نت ا تاو لااه :واالسااتفه:م حاارل مد:صاااه ،:كهاال امل ا اد ب:لس ا
اق مفهاارم السا ئ ااان :أم هااي وحااا زم تا خمتلفا ؟ وهاال دصااا
املب:لغا ب:لعاااد املااذكر أم ال؟ .وماا :ا ئاان إطااالق ا (وماان

الدا

نعم ج ن كس م اطلق أكال عدلار ) ،هال تساتثين نارح أم ال؟ مما:
رب إث :أسيل أ ى حرل مرضرع طرل ئم ال يف الك م نرح.
ك:ملساااال قبااال تاااااول :م ضاااره ال وا ااا:ق وا ح:د اااث بغاااي
التاكااا ماان إمكاا :وقرئهاا : :جاا ،:كااإ ا كاا :وقرئهاا : :جاا:
ممت ع :ي سابب ،اتاي أو مرضارئي ،كاال تصال ال ربا لل وا ا:ق،
وهكااذا إ ا ك:نااا خم:لفا للكتاا :العز ااز .مسااال وجاارد املهاااي
حتاا :بعااا هااذج الدا و

جااا ئاان كرنهاا :بشاا :نبر ا  ،وال داارز

تااااول :م إطاا :ال وا اا:ق والتاا :ع .ال وا اا:ق تدااع م طاارل العداال
والدا

ولاات

م ئ ضااهم .:وا م ا ال ا تب بعصاام مصااا ه :أو

ئام ئصمت  .كاال ئن ئام وجرد شيه ترقف ئلى وجاردج وبد:ةا
حتاا :كاال هااذج الدا و  ،ساارى أوهاا:م وأم تاا:ق لغااال الشااتع  .باال ال
ةكن ي د ن أو س:ل ة:و أو حكرم وجمتمع إسالمي ئلاى
وجرد شيف

حماد .هذا بت :لل :س (وم :أَ ْس ْل  َ :وإلَ :كَ:كَ ً لِل :سو
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بشِريًا ون ِذ ًا ولَكِن أَكْث ال :سو لَ :عَْلمحر ).
ئلااى الشااتع إئاا:د ال ا م ئد:ةاااهم بعااا تالشااي الا ا و اق
الاا ك ضااته :ئلااتهم ،كلاات
ئشري قبلتا  ،ولات

ال :ةفاا الشااتعت حزباا :ست:ساات :وال

التشاتع سارى ماذهب كدهاي و ت ا د تا ق:بلا

للت ر  .كعلتهم االهتم:م ب:جلرانب املش ق مان ما سا أهال البتاا،
والتاكتا ئلى سلركهم وأ القهم وإلتزامهم ،وال تا اذهم م اد
لرم الةم لر ت اجعرا ئان بعا

معتداااتهم ،م سابتل اد واحرتاما:

هل بتا ال بر  .والتشتع مذهب م تب ب:د تعا:ىل ولات

ب:إلنسا:

ومراقف حتاى اشارا مش:تا ا ئاااه .إ ت ار العلارم واتسا:ع كا:ق
الرئي مل اع جم:ال للتمسحل جبمتع العد:ةا ،وقا أصبيا مد:صا
الشا ع وكلساف العباا:داق وكهام الاا ن وا حكاا:م واضاي بت ا ،ال
جم:ل للتعبا امل لق كته ،:ولاا التعبا تعباا مست ريا ب:لعلم واملع ك
والعداااال والاااارئي ،إال ماااا :استعصااااى ماااان الغتااااب كرجاااارد اجلاااان
واملالةك  ،ك كتفي مب :بت الكت :الك م.
ساارف لاان ااؤث ت اجااع الشااتع ئاان بعا

ئد:ةاااهم إطالقاا :كهاام

الترم مذهب كدهي ،وما س ل :مع:ملها ،:ودولا بشاكل مساتدل أو
مش ، :كم :الاائي إل ه:ق العدل الشتعي بعد:ةاا ت ا:ق

بعااه:

مع العدل وت ر العلرم؟ وم :الاائي لبد:ه الشتعي مسات ف ا ،تباحل
م ترب ئد:ةاج؟ ومل :ا بدى د كعل الشتعي ل:ضب :برجا كال مان
ستفزج؟ أال كفي م :بحاذل مان أمارال وط:قا:ق ،ساراه ئلاى صاعتا
يدتق الرتا أو التالتف أو تسيفري اط ب:ه ووس:ةل اإلئالم؟ كم :ا
حددرا طرال هذج الس ني؟
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ال

الشاتع أ أدلاتهم العد:ةا ا هشا  ،ضاعتف  ،مان الساهل

ال عاان والتشااكتحل بهاا ،:وهااذا ماا :جعلااهم متاارثبني داةماا ،:لجاااو
للعراطااف وال داارس لتعمتااق إةاا :الشااتع بهاا .:ولاار ت ا

الشااتعي

وئدلا بعتااا ئاان التااثرياق الع:طفتا ساتتيفلى ئان بعااه .:التاارم ال
تصااما ساارى العد:ةااا املص ا ح بهاا :ق نتاا ،:وال ا ال ختاا:لف العداال
وامل ق ،وهذا ه:ج

الشتع حتث ال رجا دلتل ص ح م الدا

الكااا م ئلااااى أي ماااان ئد:ةاااااهم ،ب:سااااتث :ه العد:ةااااا اإلسااااالمت
املشرتك ( ،ال إل إال اد ،حمما سرل اد) .الشتع حب:ج م:س
لاارئي تجاا:وزو باا ئدااا ال :ةف ا  ،وامل لرمتاا  ،واحلااق امل لااق،
والف ق ال :جت  ،وأ ك سرا وقتهم وجهاهم للجرانب املااتي م
مذهب وما س أهل البتا .العدتاا م ئصا العلام وكلساف الت ار
ال تب ى ب:لتاو الق وم اكم اط اكا:ق ،واالساتج :با:لرتا  .با:ق
اإلنس :شحل بكل شيه ،ومن حد أ شاحل لتكار ئلاى بصاري
من أم ج كي ال شمل قرل تع:ىل (والذ ن إ ا ك وا ب ا:ق بهام
مل اا وا ئلتها :صام :وئمت:نا .):ان ا لاقا التعابري ،ك:آل ا:ق ا:ق
اد تعاا:ىل ومااع لااحل ةتاااحهم الد ا
وئمت:ناا .:اآل ا ه اا :تؤس ا

نهاام مل اا وا ئلتهاا :صاام:

لا ا و التاااب بعداال و و ا م مجتااع

املسااا:ةل الا تا ا والعد:ةا اا  .كلااات

ه ااا :تعباااا حماا

م جمااا:ل

العدتااا  ،والدااا : :الا ت ا ب:تااا :ضااع للتاااب وال دااا ،كااي ال
حيف ا ئلتهاا :صاام :وئمت:ناا ،:كماا :هاار حاا:ل بس ا :ه ال اا:س الااذ ن
سرقهم العدل اجلمعي ،بال وئي وال تاب  .الد
اااع العداال كاارق ال ا

م اآل ا املتداما

م جماا:ل العدتااا  ،كلماا :ا ال نتلاازم باا:ل هع
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الد ني م جم:ل العد:ةا؟
كم استغ

من مص لح "مستبص " الذي

لق ئلى مان هجا

مذهبا و تعبااا ب:ملااذهب الشااتعي!! .ال أد ي ماا :الااذي حيصاال و ااتغري
ئ ااام :تداال شاايف

ماان مااذهب إىل

ا ساارى بع ا

ا حكاا:م

الش ئت  .هل علام الشاتع أ الشاتع املفتاا كابري ال :ةفا الشاتعت
درل نسب اتف:ق املذاهب اإلسالمت كدهتا ،%95 :ومارا د اال اتالف
حماااود ال تتجاا:وز ئاااد أصاا:بع التااا؟ ثاام هاال علاام الااذ ن ف حاار
ب:ستبصاا :شاايف

أ العد:ةااا الشااتعت ال د اال لاا :بعباا:د اإلنساا:

وقبرل ا ئم:ل ،ومن شحل م كالمي م :ئلت سرى م اجع مجتاع
كدهاا:ه الشااتع حاارل هااذا املرضاارع ،مباا :م لااحل الشااه:د الث:لث ا ،
كعااالم الف ا ح؟ هاال الشااتع ئشااري جت ااا اآل ا ن ضااا صاارمهم
وم :وةتهم؟ أم هي ما س د ت ئالقته :املب:ش ب:د تعا:ىل وت جار
ض:ج ال لري؟ هل ا:ف اد تع:ىل أحا حت ما :مل صا ح بشايه مان
ئد:ةا الشتع م كت:ب الك م؟.
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املشاهدات
س 19طااارق الكناااني :إ ا كتااف ادئااى ت ت ا هااؤاله العلماا:ه
املع وكر ب:لر ع والتدرى إ ا كا :احلاا ث صايتي ،:وهار فاي
إمك:نت ت ت ؟.
 19ماجااد الغرباااوي :ادئاا:هاق ت ا املهاااي مل ت د ااع ،وقااا
ندلااا الكتااب الرتاثتا والاارتا الشااف:هي للشااتع ئااادا كاابريا ماان
الدص  ،كيا :وا كتاف ركّدار باني قرلا (كمان ادئاى املشا:ها
قبل

و السفت:ني والصاتي كهار كا:

محفارت) ،وباني مان إدئاى

ت ا اإلماا:م املهاااي: ،ص ا أ بعاااهم شيفصاات:ق مهم ا  ،وثداا:ق
كم :عب و ؟.
ظه ق حم:والق ئا ل كع التعا :ض باني تكاذ ب ت تا م لدا:
"كم :م الترقتع الرا د ئ " ،وبني إدئ:ه ال ت من قبل شيفصت:ق
شتعت ب :ز  ،و لحل من الل تاو ل كلم (املش:ها ) املاذكر م
الترقتع ل كع التع :ض بني مؤدى اطرب وإدئ:ه ت ت .
 كه ااا :مااان أول كلما ا "املشااا:ها " بإدئااا:ه الساااف :ئ ا ا ،كتائي املائي أن ش:ها اإلم:م ونصاب سافريا :مسا :ماثال ،كهاذا
هاار االكاارتاه واالدئاا:ه الكاا . :كاا:طرب ال كااذ م لااق ال ت اا
واملش:ها  ،بل كذ من ائي الساف:

االل ت تا  ،أي اائي

ش:هاق اإلم:م ونصبين سفريا ئ  .كال شمل التكاذ ب مان ادئاى
املش:ها كد .
 -وبع

ق:ل إ املدصارد باا (املشا:ها ) التعا ف إلتا شيفصات:
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ح:ل ت ت مب:ش  ،وهذا هر املدصرد ب:طرب .كال شمل التكاذ ب
ماان ااائي مشاا:هات ثاام ئ ا ف أن ا املهاااي كتماا :بعااا .وبهااذا تفااع
التع :ض بني تكذ ب ال ت كم :م اطرب وبني دئرى ال ت ،
االكتش:ف ج:ه بعا املش:ها ولت

متزام  :معه.:

 وث:لاااث قااا:ل إ املدصااارد ب:ملشااا:ها الااارا د م اطااارب هااايمع ك كرنا اإلما:م املهااي حا:ل ت تا باال قا اةن .كاال حصااق مان
ااائي املشاا:ها ومع ك ا كرن ا املهاااي بااال ق ا اةن ،والزم ا ئااام
تكذ ب من اائي مشا:هات ومع كتا مان االل قا اةن ،ح:لتا أو
مد:مت .
 وه  :من ضعف احلا ث وشكحل م حجتتا م لدا :كلاتلا مشكل م تصا ق من ائي مش:ها أو لد:ه املهاي.
 -وم ا هم ماان أسااد حجت ا اطاارب ن ا

اارب حاا:د كااال تشاامل

احلجت ئلى أي الدام:ه .كمرب لتصاا ق دئارى مان اائي ت تا
وم اكم شراها تؤكا وجردج حت .:لكن الغ ب مل اع أحا من
م اجع الاا ن الكبا :ت تا ولدا:هج للمهااي م لتبتا  ،لام ح:جا
امل جع الا ين ل !! .سرى أ ب :ال رجا م :ؤكا صاق مؤداه.:
س 20طاااارق الكنااااني :لكااان املشااا:هااق كاااثري  ،كلمااا :ا ال
ةكن االستاالل به :ئلى ت ت كعاال ،مبع اى أنا مرجارد لك ا
ل:ةب لسبب ال علم إال اد؟
 20ماجد الغرباوي :املشا:هااق املزئرما :ساتاي ال تشاكل
مبجمرئه :دلتال مد ع :ئلى وحا امل ةي ،وأن املهاي ب:لذاق ،ومن
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ثاام وجااردج حتاا .:ثاام كتااف اتاال ئلااى أشاايف:ص ماا:ترا ،و ا ن ال
ترجا جه حم :ا تؤكا صي ت تهم؟ .كم :أ مجتع املش:هااق
جتاا:

شيفصاات ال دلتاال ئلااى ت اا:بق مرضاارئه .!!:مااع ضااعف أدل ا

اإلدئ:ه ،كاللب من اائي مشا:ها اإلما:م املهااي هاي قصات مبا:
لي " ...ك

قح من حرلي كلام أجااج ،كع كاا أنا اإلما:م املهااي أو

احلجا ّ امل ت ا !!" .وهااذا جما د إدئاا:ه ال دلتاال ئلااى صاااق ب:ل سااب
ل  ،:وال صلح دلتال إلثب:ق وجردج .ثم كتف نثبا بهاذج املشا:هااق
وحا امل ةي ،وأن اق املهاي امل ت ؟ وكتف نثبا أ من ج ز ا
نفا

ماان ج ئما و؟؟ .وأس:ساا :ملاا :ا اكرتضارا أ امل ةااي هاار املهاااي

ولت

؟ والغ ب بعاهم درل هر أ ربني أنا املهااي!!.

شيفص:

وهل كال مان اارب بشايه تصااق باال دلتال ؤكاا دئاراج؟ .هال
تصاق من اائي أنا مساؤول م الاولا بااو دلتال؟ كلما :ا تصااق
شيفص :جمهرال أن املهاي بال دلتل؟؟.
ال شحل أ أدلتهم نفست  ،ال دلتل ئلاى صايته :إطالقا ،:وجما د
لب:ق شيفصت ترهم معه :املائي ت املهااي ،ساتم :وهار حيمال
صاار مث:لت ا ئاان قااا اق املهاااي املزئرم ا م االسااتج:ب والتيففااي
واحلاار واالسااتغ:ث  .أو نا دهاال هر ا املتيااا وساابب ا تف:ةا
املفاا:جل ،كتااائي بااال دلتاال ،ساارى ئدل ا املسااكر ب:لغتااب ،أن ا
املهاااي!! ،لرلع ا با  ،وكثا تفكااريج بلد:ةا  ،وترقااع ت تا  ،كهااي
أم ت ب:ل سب ل  ،ة ي نفس بها :داةما ،:كتتشابث بكال شايه حاا
الاارس ،ك:ملهاااي أول ماا :تباا:د م ه اا لتفسااري بعاا

ال ااراه

واملف:جاا:هاق .وال اا:س بسااذاجته :وطتبتهاا :تصاااق: ،صا إ ا كاا:
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ال اوي جال وقر ا ،عتم ئم:م كبري  ،و سال حلت طر ل .
إ ان باا:ع مااائي املشاا:ها ئاان املهاااي وق:بلت:تا ئلااى احلااار
الفر ي بدا اق  :ق جتعل واثد :مان كالما  .كا :ض كما :هار
متاااااول م املتثترلرجتااا :الشاااتعت ت اااري للمهااااي .وقا تااا ئلاااى
اال تف:ه أسا:لتبه :ل با  ،وةك ا اساتغ:ث مان ساتغتث با حا:ال.
كلهذج ا سب :ولريه :عتدا ج:زم :أن التدى املهاي!!.
بسا :ه ال اا:س ال ا ااذو الاارئي شا ط :م هكااذا قااا ،: :وال
لجاااو للعداال والد ا

م حم:كمتهاا .:باال هاام أكث ا سااذاج ماان

ال اوي حت م :عتربو لد:هج ب:ملهاي دلتال ئلى م زلت ئ ا اد وأهل
البتااا!! .كتي ااى باا:حرتامهم لاام أ دئااراج جم ا د وه امٍ أو كذب ا
ك:قع .
ثم مهم :ك :ئاد املائتن ال عين وحا املرضرع أو امل أي ،وال
ؤكا صي كالمهم ،م :داما جت:

شيفصت  ،ال عازز بعااه:

اآل  ،وئام وجارد جها حم :اا ااتكم لا ،:وجهال تا:م بصاف:ت
ومشيفصاا:ت ال ا تعاااا صااي اطاارب .كلاار ا تف اى شاايف

نع ك ا

بك:مل صف:ت  ،ثم ج:هن :من ادئى ت ت  ،كيت يذ ةكن تصا د
مع ضم :ت :بق الصف:ق ال نع كه ،:ثم نازداد دت ا :برجاردج حتا:
مع كل وا وإدئ:ه جا اا ت ا:بق ماع الا تى السا:بد  ،وماع كال
مش:ها زداد احتم:ل صي لدا:ه اق الشايف

مما :ؤكاا وحاا

امل ةااي وكداا :حلساا :االحتماا:الق .لكاان ماان أ اان نااتي مبشيفصاا:ق
املهااي ل تاكاا مان صاي املشاا:هااق ،وت :بدها :مااع امل ةاي ،وقااا
ل :بعم اط:مس  ،وامل ه تغت شكل كلما :ت ئا ع ئما ج؟ لاذا
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ال فع حس :االحتم:الق.
:ستاي بل اإلسف:ف حاااً نسابرا كال جمهارل الر ا للمهااي،
كماان حياث ا أو شاااج مساات ق دهاال هر ت ا  ،فاارتض كاار ا أن ا
املهاي ،باالتل أ اللدا:ه كا :صااك أو م ظا ف اساتث :ةي ،وقاا
ا تفاى ئاان ناا:ظ ج كجااا !! .ك:لدااا ئلااى اال تفاا:ه صااف مالزما لا
كم :عتداو  .كال ةكن االستاالل ئلى امل لر بهذج الائ:وى.
رماا :إدئااى

تااب حسااتين أنا التدااى املهاااي وساالم ئلتا أث اا:ه

م و ج باحا أزق املا  ،درل بت م :ك ا م:شات :صاين شايف
مشا ا ق الرجا ا  ،ب:لتيتا ا والساااالم ثااام لااا :كجاااا  ،ومل أ أحااااا.
ك :تفعااا أصااراق احل:ض ا ن ب:لتهلتاال والصااال ئلااى ال ا يف وضااع
ال :س ب:لبك:ه ،ك:نتع

اط تب وشع بزهر ال مثتل ل  ،لكن م:

إ أنهى اط تب جملس حتاى قا:م أحاا اجل:لساني وقا:ل لا ساتان:
الكاا م ،أناا :الااذي ساالما ئلتااحل؟ .وقصاا

كااثري تبعااث ئلااى

الغثتاا ، :صاااقّه :ال اا:س املساا:كني الااذ ن صاات ما هم جاال الااا ن
م ت

ل اض  ،كهر سعى ج:هاا لبد:ةهم م ثد:ك اط اك  ،دمع

كتهم وح ال دا والسؤال كاي ال فتدارا .لداا دأ
وا ا هااذج احلك :اا:ق بساابب هاا:ج

جال الاا ن ئلاى

الشااحل الالشااعر ي ،وو ط ا

إق :ع ال :س بدات املهاي ،وت ستع إة:ن وإة :اآل ا ن برجاردج
حت ،:حتث أ للمهاي م ال وا ا:ق الشاتعت مساؤولت:ق ئاا

االل

لتبت ا  ،أهمهاا :نت:ب ا الفدت ا ئ ا م اسااتالم احلداارق الش ا ئت ماان
مخ

وزك :وصاق:ق ،وب:لت:لي كش ئت ئمل تترقف ئلى وجردج

حتاا ،:كماا :أ شاا ئت ا نشاا

الست:ساات تترقااف ئلااى وجااردج،
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ب:ئتباا :ج صاا:حب احلااق الش ا ئي م الساال

والرال ا ئلااى ال اا:س.

إضااا:ك إىل تعلاااق مااا:ل الشاااتع م وجااارد دولاا ئاااال إلاااي دتمهااا:
املهاااي ،و داات

ماان أئااااةهم .كدااات املهاااي ،حتاا :اا زق لاام

لتبت ا  ،ب:ل سااب للشااتع قااات م كز ا  ،ككا ا وئدتااا وشااعر ا
وإة:ن .:ووجردج ةثال الثدال ا سا:س م ال

ا الشاتعت  .كما :أ

وجااردج حتاا :عاازز شا ئت الشااتع م مد:باال السا الااذ ن درلاار أ
املهااااي مل رلاااا بعاااا .ك:ملهااااي عاااا ش :صااا :م مشا ا وئت أحاااا
املذهبني املت :زئني حرل انتس:ب م ذ الص اع ئلى السل

بعاا وكا:

ال سااارل الكاا م .كاا:حلق ااااو ماااع املهااااي أ مااا :مااا :دا  ،كمااا:
ك ا ق ال وا اا:ق ،باال هاار احلااق ،ومذهب ا مااذهب احلااق م لد ا،:
وتاكتا وجردج حت :اتي م هاذا السات:ق لاام( :املهااي م ا :أهال
البتا) ،وب:لت:لي أكالت املذهب الشتعي ،ك تتج حتمت النتس:
املهاااي لاا .:وال تاا

ماا :ت تباا ال وا اا:ق ماان متاازاق ،حتااى أنهاام

ا لر اجل ولن متسهم ال  ، :بعا أ غف اد مجتع نربهم!!.
أجا أ لتب املهاي مح للائ :الذ ن احارا سابر لإلساالم
م :مل دل ،كرجاوا م املهاي ض:لتهم ،لتعلدرا كثريا مان الساع:د
وال ا:ه ئلااى ظهار ج ماان االل ت بتدا لإلساالم الااذي ئجازوا ئاان
ت بتااق أن متا املزئرما  ،بساابب سااره كهمهاام للااا ن احل تااف ،كلاام
داااوا ساارى املهاااي الااذي سااتيدق كاال أحالمهاام وكداا :لفهمهاام
اطاا:طل للااا ن ودو ج م احلتا . :ه اا :دئاا:وى مؤدجلا ئاان أن م ا
ست:ساات وإقتص ا:د

لاام ئااام تص ا ح اإلسااالم بهاا ،:كمااع كث ا

إ ف:ق:ق اإلسالمتني ال رجا لري املهااي ماال ا حالمهام ،وكا:
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بإمك:نهم أ فهمرا الا ن كهم ً:تف:دى كل هاذج اإل ف:قا:ق الا
انتجا د كعل ضا اإلساالم وقرانت ا وأن متا  ،وسحافكا بساببه:
دماا:ه زكتاا ب ياا  .لااار كاا :لإلساااالم أن ماا

:صاا ب:لست:سااات

واالقتصااا:د لتيااااثا ئ همااا :ااا:ق كاااثري  ،نهمااا :ئصاااب :احلتااا:
ككتااف هملااهم الد ا

؟ هااذا مسااتيتل ،إ املع ا وف ئاان الكتاا:

الك ا م اهتم:م ا ب:لدااا : :املصااري واملهم ا ال ا ت ا تب ا تب:طاا:
بغاي لام ائا:د ال ا م

وثتد :ب:لا ن ووظتفت م احلتا . :ككا:

كهمهاام للااا ن ودو ج امل ساارم ماان قباال اد تعاا:ىل ،باااال ماان تالحااق
اإل ف:قاا:ق وماان ثاام ت حتاال ال جاا:ح واحلتاا :ال لتااا املرئاارد ئلااى
ظهاار املهاااي .إ هااذا ؤكااا
ا ن م ا م ضااره مباا:دئ الد ا

ااا اجتهاا:داتهم ،وت ا رياتهم لااذج
 ،كلاات

اط ااا م الت بتااق كااي

ات :جال مث:لتا :ك:ملهااي ،بال اطلال م امل رما املع كتا لاذج
ا ن م  ،واطلال م كهام الاا ن ول: :تا  .وما :ؤكاا هاذا الكاالم
جنااا:ح ا ن ما ا الرضاااعت الا ا ائتمااااق تا ا اكم التج با ا م ب ااا:ه
أن مته ،:حتى جنح الغ

م ب :ه جمتمعا:ق اقتا  ،لااق منر جا:

تياااى ،و لااحل ب:لعداال والعلاام واملع ك ا بعتاااا ئاان الفدهاا:ه ،وت ا ا
ئفى ئلت الزم . :كاسا:لتب اإلساالمتني ما:ك م تزو ا احلدتدا
و ااع ال ا:س: ،صا وهام ةار صار شاره:ه ئان امتمعا:ق
الغ بت  ،و مرنه :ب:لفس:د واالا اف والكف لترب ا ئجازهم ئان
اللياا:ق بهاام حااا .: :اا :سااتاي ا د اا :جاا:هق الحتااا :اإلنساا:
وتعاتا مسريت كي ستثم ا ض و عت

سعتاا ،ال أ بدى م

ل الفد والرا ب:نت  :ت بتق ن :م د ين ال دلتل ئلى جن:ح ؟
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الوهم النفسي
س 21طارق الكناني :ق أق ئا وا :ق ئن كب :العلم:ه مان
املذهب اجلعف ي وم هم امدق احللي حني أ ذ س:لت العملت ال
ك:ناا مكتربا ئلااى جلارد احلترانا:ق و هااب لتلداي بها :م شا
احلل حت ه :ق:بل اإلم:م (كم :ائي) وطلب م ئام الد:ةه :نه:
م :بد لفت:وى أهل البتا ئلتهم السالم .وكذلحل ئن الشتع املفتا
أن ك :دا حلرل املس:ةل املعدا ال

صعب حلاه :م ق ياا

وس:دت وهر ن:ةم ،وه  :أ بت:ق شاع

مكتربا ئلاى قارب الشاتع

املفتا زئم الكثريو أ نه :وجاق ئلى الدارب

ا اإلما:م املهااي

(الصرق ال :ئي بفدا أن رم ئلى ل ال سرل ئ اتم) .وكاذلحل
ئا وا :ق ئن الشتع البه:ةي .وكم :ت ى كهؤاله من كب :ئلم:ه
الشتع  ،ملا :ا عتدااو أ هاذا الشايف

لاريج؟

هار املهااي ولات

كتف تفس هذج ال :ه كم :ك ته :م جرابحل املتدام؟
 21ماجاااد الغربااااوي :ال ن ساااى دو الع:مااال ال فساااي ئ اااام:
شغل اإلنس :بام معني حااً دلب إىل هم داةم ،وشغل ش:لل م
احلت . :ك:لرتكتز ئلى شيه ما طر ل دعلحل تتيفتل وتتع:مال معا
كان ا حدتد ا م:ثل ا أم:مااحل ،وأصاااق مثاا:ل أحااالم التد ا حت ماا:
ت كّااز ئلااى مرضاارع حماااد دلااب إىل حدتدا تتع:ماال معهاا :جبا ا
بغ

ال

ئن ماى صاقتته .:وهذا أما شا:ةع ال اات

ببسا :ه

ال اا:س باال حتااى العلماا:ه .وماا :ك تا م أمثل ا سااؤالحل ال رجااا ماا:
ؤكاج سرى دئراهم ،كهي حج ئلتهم ولت
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ئلى اآل

ن.

ز ق جاال د اان صااا ق م ما ا قاام اإل انت ا قباال أكث ا ماان 35
س ا  ،كاا :عتم ا ئم:م ا كاابري  ،وحلت ا طر ل ا م سااال  ،مااع وقاا:
وصما ،وتا ٍ م حا ث  ،تكلم ب
بع ا

د تارحي بسامر وحا  ،ككا:

ال تاابني دل ا بااني ا ا متادباا :صااغي إلت ا و دتااب ماان ناار

وجها ا !! .ط قاااا البااا ، :ك:ساااتدبلين قلدااا :م ئربااا ،:تتااااىل ساااك:
م تعش بني شفتت  .م:بحل أ ها :الشاتع قا:ل ئ:هااني أ ال ختارب أحااا
مب :سا رب ؟ .ثم س د ئلي قص ل ب  ،ق:ل لدا جياا تارا مان ز ا:
ض ا ح السااتا معص ارم ب ااا اإلماا:م مرسااى باان جعف ا  ،وهااي طفل ا
صغري رتاوح ئم ه :بني  11 -9س  ،وم قاه :مع وف م ما قام
اإل انتاا  ،ئباا :ئاان ب  :اا متراضااع نااذا  ،اق مساا:لحل ومماا اق
ضتد من حرل الاا ح .قا:ل د لاا لز ا :الاا ح ك أ اا املالةكا
تهاااب وتعلااار كرقا ا !!! ،ك :تعااااق وأصااا:بتين قشاااع

كااااق أكداااا

بسببه :صرابي .كابا ا استغ ابي وتعجيف لام شاكركي بصاي ما:
داارل .كسااالت ماا :ا حااا ب:لاااب ؟ قاا:ل بت ماا :ك ااا أطاارف حاارل
الاا ا ح وإ ا باااالرا

اا ا اه تهاااب وت تفاااع كااارق الاا ا ح!! .ودئتا ا

و هبااا كاار ا تفدااا الااا ح وأقااف ئلااى احلدتداا ب فسااي .ك:نااا
املم اق من حرل امل قاا ضاتد جااا ال تساع إال ملما شايف
جهااتني متداا:بلتني ،أماا :اجلهتاا :ا

واحاا مان

تاا :كمفترحتاا :ئلااى ساا:ح:ق

واسع  .وئ:د حيصل زح:م دا ال املما اق الااتد  ،د اع معها :نفا
الزاة  .ك:نا الدب وم :حرل :من ا ض حتى السدف مصفرك مب ا ا:
تعك ا أشااع

ا ا اه ،تسااد ئلتهاا :ماان أ بع ا مصاا:بتح ا ا اه.

كع كااا ماا :ا حصاال لااذا ال جاال املسااكني ،كاا :تعاا:طى التااا ني
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بشاا ا اه  ،وكاااا :ب بتعتاا ا قلتاااال ال عاااا:م ،و عاااا:ني هبرطاااا :مزم اااا:
ب:لاغ  ،كع ام :د ل مس :الزح:م هب ضغ

أكثا بسابب احلا

وشا التع ق ،وبااأق تعلار بصا ج لشا:و  ،كارتاهق لا احلازم الاارةت
اطا اه ترتاق

تعلر وتهب ماع ح كا ئت تا كارق الاا ح ،وهاذج

ظاا:ه طبتعت ا  ،سااببه :ا ااتالل ال ت ا ال اا:تع ئاان لاال م بصاا ج أو
بسبب ا تالف زاو ال

.

ومبا :أنا م جاار وحاي ئاا:ل ،مرلااع ب:لغتاب وب:ملالةكا  ،وهااي،
كم :عتداا ،ك:ة ا:ق شاف:ك ك:لااره أو أكثا قا  ،لاذا كسا
س رع ا ضراه ب زول املالةك  ،قبل أ فكّ با :م و بياث ئان
ا ساب :ال بتعتا لل اا:ه ! .كهاار ال علام ب:سااتي:ل ت ا املالةكا
ئلى هتيتهم احلدتدت  ،ب:ل سب ل  .:بل حتاى ت ا ال سارل جلرباةتال
ال رجا م اآل :ق م :ال ئلى أنه :ت حست مب:ش جزما ،:لاذا
وقع اال اتالف باني املفسا ن حرلا .:ك ت تا ك:ناا ت ا قلبتا  ،ال
حست (ثحامَّ دنا :كَتاالذىَ ،ككَا :قَاَ :قرْسا ْتنو أَوْ َأدْناى)( .ما :كَاذ
الْفُااؤادح ماا :أَى) .والد ا الصاا :ك واضااي م هاذج اآل ا  .و ؤكاااج
قرل تع:ىل (ولَدَاْ جح ن ْزلَ ً أُ ْ ىِ ،ئ اا سِااْ ِ ا ْلمح تهىِ ،ئ ااه :ج َّا ُ
الْماْوى ،إو ْ غْشى السِّاْ َ م :غْشى ،م :زان الْبص ح وما :طَغاى ،لَدَااْ
أَى مِنْ :قِ بِّ ِ الْكُ ْب ى) .ك أى ث :وجرد املالةك من الل م:
ائرتى السا  ،واآل :ق ال

اكدته.:

وب:لت:لي مث ا تالف جره ي حيرل دو لد:ه املالةك مب:ش ،
كااال ترجااا سا يفت بااني ج ا

املالةك ا وج ا

البشا  .قاا:ل تعاا:ىل

ام الَ
((وقَا:لُراْ لَارْال أُنازول ئلَتْا ِ ملَاحلٌ ولَارْ أَنز ْل ا :مَلكًاا :لذ ُداِاي ا مْا ح ثحا َّ
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س  :ئلَتْهوم مَّ :لْ ِبسحر ).
ح َ حو  ،ولَرْ جع ْل :جح ملَكً :لذجع ْل :جح جحالً ولَلَب ْ
وأ ا :ب:ل سب اىل م م تدرل اآل

(كا سل  :إلته :وح ا :كتمثال

ل :بشا ا سار  ،) :كهاي مل تشا:هاج ئلاى حدتدتا بال متثال لا :بشا ا
ساار  .:وهكااذا ب:ل سااب إلب ا اهتم ئ ااام :اسااتدبل ضااتفت  ،تع:ماال
معهم ئلى أس:س أنهم بشا قبال أ كشافرا ئان هار تهم وهااكهم
ماان الز اا:

(هاال أتاا :حااا ث ضااتف إبا اهتم املكا مني إ د لاارا

ئلتا كدا:لرا سااالم :قاا:ل سااالم قاارم م كا و كا ان إىل أهلا كجاا:ه
بعجل ةني كد ب إلتهم ق:ل أال تاكلر كاوج

ما هم تفا قا:لرا

ال ختف) .وأ ا :ب:ل سب إىل لرا ،حتث :ف ئلتهم من قرما وما:
دصاو  ،نهم كم:

ه من اآل ا كا:نرا شاب:ب :ا مجا:ل وكت ا

(ولَمََّ :أ ج:هقْ حسحُل  :لُرطً :سِيه بِهومْ وض:ق بِهومْ ْئً :وقَ:لُرا لَ :تيففْ
ولَ :تيْز ْ إونَّ :حم جُّر َ و َأهَْلحلَ وإلذ :امْ أَتاحلَ كَ:نااْ مِان الْغا:بِ و ن) .هاذا
ب:ل سب لل سل وا نبت:ه ككتف بإنس :ئا:دي؟ كما :تا ى لا كا:
انعك:ساا :لعدل ا الباا:طين املسااكر ب:لغتااب والتفساارياق الغتبت ا ،
وكاا:

بغااي لا الااتفكري أمل ليااظ حتااى ابا اهتم اطلتاال وما م

العذ اه مل تع كرا ئلى املالةك مب:ش  ،ككتف ئ كه:؟
إ املالةكا ا خملرقااا:ق نر انتا ا ال نعااا ف ك ههااا ،:وال ترجاااا
ساا يفت بت هاا :وبااني البشاا  ،باال لاا :صااف:ق تكر تاا خمتلفاا  ،إ
تصفه :اآل الك ة (الْيمْاح لِلذ ِ كَ:طِ و السَّام:واقِ والْااَ ْضو ج:ئِالو
ج ِيا ٍ َّم ْث اى و حثلَا :و حبا:ع وز ا حا كِاي الْيفلْا وق ما:
سلً :أُولِاي َأ ْ
كِ ح ح
الْملَِ :ة َ
ش:ه وإ َّ اللذ ئلَى كُلِّ شيْهٍ قَ ِا ) .كعا:مل املالةكا ئا:مل حمجار
ئ اا :مت:ماا ،:وقااا ق ا أق اآل اا:ق املب :ك ا ال ا تؤكااا ئااام قااا
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ا نبت:ه وال سل ئلى ت ته :بهتي بش  ،وما :ؤكاا هاذا الكاالم
أكث ا أ الكتااب الساام:و وحااي ماان قباال اد تعاا:ىل ،كجرباةتاال
ك :ارحي للا يف الكا م ومل كلما  .وهاذج ند ا مهما تؤكاا
ئام قا اإلنس :ئلى ت املالةك بهتيته :احلدتدت .
لكن كاتي الارتا حت ما :حيااثحل ئان أناراع املالةكا وئااد
أج يتهاا :حت ماا :اازو و ال ا يف و تياااثر مع ا : ،صا حاارل شااان
الشيفصااي وماا :ااا

أهاال بتتاا !! .حتااث تهااب خملرقاا:ق باا الف

ا ج ي  ،وقا كتب ئلى ظهر ها :ئلاي ولاي اد .كا:ل يف الكا م
ال تساااتفزج الف ا ج يا ا والتيا ا امل ئبااا للماااال  ،بااال همااا أ
كتشف متى كتبا هذج العب :؟!!!!
املساااالمر  ،شااااتع وساااا  ،ال حيرتماااار وال اااارق و ال ساااارل
الك م ،الذي صف الد

امتا إنحل لعلى لق ئ تم .كريوو

م شااؤون اط:ص ا  ،وكااانهم جلساا:ة  ،كتدصاار قصصاا :ل ب ا
تشاارج ةعتا وأ القا : ،صا ئالقتا مااع بعا

نساا:ة  ،وبسا :ه

ال :س صاق م :وى ل  ،بل و تف:ئل مع بكل جرا ح .
العداال الااا ين ئداال :ماال ،كساارل ،ال كلّااف نفس ا مشااد
البيااث واالكتشاا:ف .لاار ب:لغتااب لتفسااري ال ااراه امهرلا  .دااا
كتا ا م بعااا :لالطمي ااا :والساااع:د ال فسااات ئد:ةاااا  ،:كااارتاج اااامن
ال داارس ،وتلااهب اط اكاا:ق مشاا:ئ ج ،إنهاا :نكس ا الاارئي ،أحااا
أسب :ختلف املسلمني حا.: :
إ ان ب:ع املسلمني والشتع
ال تمي للعدل و تع :ض مع الد

:ص ئان مارزهم الا تا ل اب،
الك م أحت:ن ،:كلاا هم ئد:ةاا
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ومفاا:هتم أس ا ر  ،بعتااا كاال البعااا ئاان وح اإلسااالم ،لك ا هم
ص و ئلته :و تع:ملر معه :كيد:ةق  :جت ال تدبل الشحل.
من حق اجلمتع أ فتيف ب مارزج الا تا  ،تاساى بهام ،تفا:
بعلمهاام وتدااراهم ،حيتااي ك ا اهم وم :سااب:تهم .أماا :أ
اارا ق ا ماار كهااذا ااالف العداال وجتاا:وز للد ا
داارل أتدرلاار ئلااى اد ماا :ال تعلماار  .تدااا

سااب لاام

الك ا م ئ ااام:
لااري اد فاااي م

أللااب ا حتاا :إىل انتياا:ل صااف اطاا:لق ،ماان ه اا :تاااتي
اإلنساا :بدااى إنساا:ن :م قا اتا البشا  ،وأي صااف
اىل دلتاال ق نااي م صاارص
م لد  ،ال ختص
أي إنس:

ر تا .

 :قا يتاا:

صرصاا  ،وإال تبدااى أحكاا:م العدااال

إطالق ،:نه :قرانني ئ:م  ،تشمل كم :تشمل

مهم :ك:نا م زلت ومد:م " ،إمن :أن :بش مثلكم".

س:ك ق رم :من ما قم إىل ج ار إ ا ا  ،ككا :معاي م نفا
مدصاار الد اا:

تااب حسااتين ال أئ ك ا  .سااالين هاال انااا

تااب

حستين؟ ك فتا .سالين مل :ا؟ قلاا لتساا مها  .ثام اح حيااثين ئان
كااا:ةل امل ا احلسااتين ،ال ا يا ا ه :ك:طم ا الزه ا اه ب فسااه.:
و وى لاااي قصا ا لاااحل ال جااال الاااذي كااا :ج:لسااا :م نه :ا ا جملا ا
حستين ،كشع برجرد ام أ تبكي جب:نب دو ت تها ،:ثام ئا ف بعاا
انتها:ه املا أ الزها اه ك:ناا ح:ضا تبكاي ولااه :احلساني .ثام
ئدّب هل تعلم أ الزه اه ياا مجتاع اما:ل احلسات ت ؟ كساالت
هل يا جبسمه ،:أم تتجلاى نار ا ،قا:ل ال ،بال بشيفصاه :ياا ،
كسالت وم :ا لر ك :ه  :أكث من جمل حستين وم أكث مان
مك :ووقا؟ كد:ل أ ا :يا ه :مجتع :جبساه :ال ب ر ه .!!:كدلاا
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ل هذا لاري ممكان إطالقا ،:كما :أ الزها اه ئ اا ملتاحل مدتاا  ،ال
ت اازل لعاا:مل الااانت :ولاات مبداااو ه :لااحل .كتهساارت ماان كالمااي ،و اح
ص ا خ (ولااحل شااتعي وت ك ا حااار الزه ا اه باا:مل احلسااتين؟)،
وإمع:ن :م أستفزازج ،أجبت طبع :أنكا  ،ناي أحارتم ئدلاي ككتاف
أصاااقحل؟ كتجمه ا املساا:ك و  ،واص ا فرا معااي ضاااج ،ك ا اح تياااى
بصرق م تفع ومل سكا لرال ما الد  :الذي ريج بني الساكرق
أو إنزالا ماان الد اا :كاار ا .كسااكا بعااا أ ترئاااني (ولااحل شاارف إ ا
بدتا حتا :حتاى الصاب:ح أق اع ااي!! ،ساتتكفل الزها اه بدتلاحل هاذج
اللتل حتم ،:وسرتى) .قلا ل ساتاتي الصاب:ح وسارتاني حتا :أ زق .كلما:
أصبح الصب:ح مدين :ةف :ب ا ف ئت ا  ،كرجااني بك:مال صاي ،
كاا اح ترئااااني بعاااا انتهااا:ه ال حلاا لتسااارقين مكماا جااا:ل الاااا ن
اإل انت !!  .أ ك هاذج الدصا لارتى حجام املاسا :ئ اام :كار جال
الااا ن واط تااب احلسااتين الااذي صااغي ل ا ال اا:س بهااذا املسااترى ماان
الااتفكري املعتاارج!! .صاايتح هاام تكساابر ب:لااا ن ،و ساارقرن حتثماا:
د ق مع :شااهم ،لكاان ال ئلااى حساا :العدتااا وتغتتااب الاارئي .هااذج
مف ا د ضاامن سااجل طر اال ماان الدص ا

املغ:لت ا واملكذوب ا ئلااى ل

ال ساارل .كاا :اإلماا:م الصاا:دق لعاان الغااال  ،وحيااذ أصااي:ب م ا هم.
و ك

كل م :درلر  ،و ؤكا للجمتع إمن :ان ئبتا د.

أم :م :ك ق م السؤال من أمثل ال رجا م :ؤكا أ املهااي
و اه لحل ،بال هاي ختمت ا:ق .كما :كا ق سا:بد :كلما :شا:هاوا
شااتي :ل باا ،:او حاااثهم أو أ شاااهم شاايف

جمهاارل حيتملاار أن ا

املهاي ،بل دزمر كتم :بعا م ظل أجراه وحت مح:ست مشاجع
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وان ب:ئااا:ق أسا ا ر

ئ ا ا  .ال أحاااا عا ا ف مشيفصااا:ت وأوصااا:ك

ككتف دزمر هر املهاي؟ ثم كتف ستكر شكل اإلنس :إ ا
مت:دى ب العم  ،كهل لا إمك:نت الت دل كاال ئن حار ج أس ع
ماان الاااره كماا :تصااف ال وا اا:ق؟ (وماان نعما ج ن كسا م اطلااق
أكال عدلر )( .و ِم ْكُمْ م ْن حتاركذى ومِا ْكُمْ ما ْن حا دُّ وإلَاى أَ ْ لو الْ حعمحا و
ِلكَتْلَ :عْلَم ِم ْن بعْاِ ئِلْمٍ شتْيً.):
وباي دلتل دب أ بدى املهاي ش:ب ،:وهذا متعذ سارى للبا :ي
جل وئال ،أتدرلار ئلاى اد ما :ال تعلمار ؟؟ ه ا :تهر ال وأسا
لشيفصت املهاي ،تلحل الدات ال أ هدا الشتع ومازقتهم ،حتاى
أجااا أ ماان عتدااا برالدت ا مسااتدبال (وهاار قاارل أهاال الس ا ) قاارل
معداارل مااع ك ا ض صااي ض ا و ت رماا :ماا .:لاام يف ااي بعااا أ
وجااااق م الدا ا

الكا ا م ت ا ا

ا ا ى ملع اااى الاا ا ا ومساااتدبل

اإلنس :ودو ج م احلت. :
كل م :كتب ئن املهاي امل ت

ب الت ري ل كتم :بعا لتاا

يااا :ق املشااككني وطمان ا الشااتع مااع تعبي اتهم ضااا صاارمهم
التاا :اتني .مساا:ح الالمعداارل م العدتااا الشااتعت اااعه :مرضااع
الشحل من قبل أب ا:ةهم قبال لريهام ،لارال تعااد ال دارس ودو ها :م
ختااا العداال اجلمعااي ،وحجاام التيااا :ق وئاوانتا اآل ا ضاااهم
وضاااا ئدتااااتهم .ك:لشاااتع مااا:زالرا مساااتهاكني مااان قبااال الره:بتا ا
والتكفري ني .و ري ش:ها مع:ن :الع اق الترم بفعل التماد اإل ه:بي
م أ اضته :واحلمالق اإلئالمتا املاا:د ضااهم وضاا معتداااتهم
و مرزهم.
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املهدي والثأر
س 22طارق الكنااني :ه :

وا

تاااول :الشاتع باا احلجا

سرف تدم من قتلا احلساني .كا إ ا كا :هاذا صايتي ،:تا ى ما:
الف:ةا من هذا االنتد:م ،ئلم :با قتل احلسني مارا إىل سبتلهم
وهم بتا اد  ..هل ئجز اد سابي:ن ئزَّوجال ئان حم:ساب هاؤاله
حتى ركل حم:سبتهم لإلم:م املهاي امل ت ؟
 22ماجد الغربااوي :هكاذا جا:ه م ا
جس الكرك كد  70ألف ،!!:و دت

با ، :بانا ساتدتل ئلاى

مان قتلا اإلما:م احلساني ،بعاا

ئاردتهم لليتا :بااام مان اد تعاا:ىل!! .وه ا:

وا اا:ق تدارل حيااتهم اد

كتدتلهم ال سرل ،ثم حيتهم كتدتلهم اإلم:م ئلي ،ثم تدتلهم الزها اه اىل
ا ا ةم ا ثاام مجتااع الشااتع !!!!!! .لكاان ال وا اا:ق مل تااذك ساابب
لحل؟ ومل :ا تج:وز اد ئزوجل مراز ن العال والدس حبق قتل اإلما:م
احلسني؟ هل كد

ن ابن ب ا سرل اد أم لسبب

؟.

تعلم أ الشتع ؤم ر ب:ل جع  ،ال تعين ئارد بعا

ا ماراق

لليتا: ، :صا الشيفصات:ق وال ماارز الت :اتا  ،لالقتصا:ص ما هم
م حمكما العاال الا ساتدتمه :اإلما:م املهاااي بعاا ظهار ج .وهااذا
كااالم

ااري ،عكا

لبا ئمتدا ب:النتداا:م ،تتصاا:ئا مااع كاال

ااا :طااا:ةفي ،وسا ا بتيا ا ال تفهااام سااارى لغا ا الاااام واالنتدااا:م
والدص:ص .ال تد ع بعال اد وجزاة  ،ما :مل دات

املهااي و شافي

قلر شتعت ب:النتد:م من قتل احلساني! .مبا :اإل ف:قا:ق الست:سات
املتالحد ئرب التا :ع ك:ناا و اه هاذا الشاعر الاذي غذ ا الارتا
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امللغرم ك اهت وحداا ئلى اآل .
ال أد ي كتاف كاار املهااي مهااا  :و دتاال  70الفا :ئلااى جسا
الكركاا ؟ مااا :ا س سااامت حت يااذٍ ،ه:د ااا :أم قااا:تال ،مهمااا :ك:ناااا
ماارب اق الدتاال؟ لكاان باااو أ ال ا قم ( )70جاا:ه للمب:لغ ا لااتعك
ح:ل التشفي ،وقا دحس دسا :ضامن ا

با . :ملا :ا ال هاا هم املهااي

باال من قتلاهم ،ك مبا :ح:لاا ال ا وف دو هااا تهم وألداا بهام م
ط ق الاالل؟ .ومل :ا ناا ن وح االنتدا:م ئ اا دائا

والاتكفري ني

بت م :نفيف مبجز املهاي ئلى جس الكرك ؟ .مل :ا ستدتل العدال
الشتعي أم:م هذا ال رع ام ض من ال وا :ق؟ هل هي لب ج:حما
ب:النتد:م من اآل ؟ أم هي ث:ث الرئي واستك:ن العدل؟؟ .لألسف
الشااا ا العداال الشااتعي ضاايت ت ا ا ملغاارم ب:لك اهت ا  ،وماا :مل
تيفلرا ئن هذا الرتا ب:لذاق ال أمل رت ى م أكق حا :ي ق ب.:
بغي ترجت هذج ا سيل ملن ؤمن بهذا اللر من ا ح:د اث لعلا
داام ل اا :تفساريا مد عاا ،:وال أظ ا قاا:د ا ئلاى الترب ا : .صا لااال
الشتع الذ ن تب:هر ب:ل جع واالنتد:م من قتل اإلم:م احلسني ئلى
ااا املهاااي باال ئلااى ااا ال ساارل وأهاال بتت ا ومجتااع الشااتع  .بهااذج
ال

د كد

شفى للتل الغال .

إ ت :ا :طر ال من اإلقص:ه واإل ف:قا:ق الست:سات ولّاا شاعر ا
م ا ا لاااى الشااتع ب:طتب ا  ،والعجااز أماا:م م اا:وةتهم ،ومل داااوا
سااارى املهااااى لتدااات

مااان أئاااااةهم وحيداااق ت لعااا:تهم وأم تااا:تهم.

ك:ملش وع احلا :ي الشتعي مؤجل م ن
املهاي ،حتث ستمأل ا ض قس  :وئاال.

110

لالتهم إىل م :بعا ظهر

س 23طارق الكناني :هل مهم اإل ما:م مهما انتد:متا أم مهما
تدرةت للمسري اإلنسا:ن ت وتدار م جمتمعاي وسالركي؟ إ مساال
االنتد:م والثا تثري اشك:لت:ق كثري م ه ،:هل أ أهل البتا هم
محا ا للعااا:ملني مثااال جااااهم أم شيفصااات:ق مرتااار ال تفكا ا إال
ب:إلنتد:م من أشيف:ص م:ترا قبل ئش اق الد و ؟ وهذا ثري تس:تال
ريا هل ا مهم اإلم:م امل ت
الكااربى والتاساات

اش:ئ العال وب :ه الاول الع:ملت

ملش ا وع اإلنساا :الكاارني أم مهم ا انتد:مت ا

كم :اسلف :؟
 23ماجاااد الغربااااوي :اتااااح مااان جااارا الساااؤال املتداااام أ
االنتداا:م اا:م الاا ا والعااال وال داارل ب ا ساارى لااال الشااتع  .وال
ؤ ااذ املاا ه جب اا لااريج م لداا( :ولَاا :تاازو ح وازو ٌ ووزْ أُ ْاا ى) .إناا
أساالر الاااعف:ه .أماا :املهاااي كااتفرتض أن ا مشااعل هاا ا و مح ا ،
كاَنَّما:
سعى النتش:ل ال :س من االا اف والتستب (ومنْ أَحْت:هَ :ك َ
أَحْت :ال َّ:س جمِتعً .):املهاي كم :م ال وا ا:ق ساتمأل الاانت :قسا :
وئاااال بعااا ماا :محلي اا ظلماا :وجاار ا ،وسااتكر دولت ا دول ا العااال
اإللااي ،املا ا الف:ضاال  ،رتربتاا :احللاام الشااتعي ،ككتااف ةاا :س
الدتل بهذج ال

د البشع ؟ .م ال وا :ق صر مث:لت لاول املهااي

املعهرد وتفصتالته :كثري  ،جتاه :م كتاب الارتا الشاتعي .لام
أني ال أكهم كتف ستدتم دول مث:لتا ؟ وما :هاي أدواتا ؟ هال ساتغت
طبتع ا اإلنساا :؟ .أم ماا :ا؟ ااان اآل نااتفهم لتاا:ق امتمااع الغ بااي
وكتف است :ع يدتق مسترى كتع مان التداام احلاا :ي لصا:ا
اإلنساا . :أماا :دول ا املهاااي كتبدااى جمهرل ا م تف:صااتله .:و باااو ماان
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ا كااال أ تبدااى هكااذا ،تحلااهب مشاا:ئ ال اا:س شاارق :لاولتا الا
ئجزوا ئن يدتده ،:مب :كتهم اإلسالمتني.
احللرل السي
العاا:جز ن .الغاا

ضا

مان الارهم واطتا:ل ،ما :هاي إال أم تا:ق

حدااق نهااا حااا:

حدتدتاا  ،وماا :زال بعاا

ال اا:س ت ا املهاااي حبلرل ا السااي  .دااب أ فتااق امتمااع م ان
لفلت و ثار إىل نفسا  ،و بااأ ب هاا إن القا :مان العدال والثد:كا
وامتمع.
أئرد وأقرل فارتض أ جتساا دولتا قاتم السام:ه وقاتم أجااادج
أهل البتا الذ ن مل تسمح لم ال وف الست:ست إق:ما دولا ئ:دلا
بدت:دتهم ،بال أ دولا املهااي كما :م ال وا ا:ق مث:لتا  ،مان حتاث
ال اا:ه وال عااتم وساات:د العااال .كماان املسااتيتل أ فك ا صاا:حب
املش وع الا ين اإللاي ب:النتدا:م ،هاذا م اق ال ساجم ماع ما سا
أهاال البتااا ،وال جتااا م ق:مرسااهم وح االنتداا:م ،حتااى حااذك أ
اإلم:م ئلي ك

االنتد:م من ق:تل ئبا ال محن بن ملجام ،وأوصاى

ولاااج اإلماا:م احلساان أ كاار الدصاا:ص ض ا ب با ا ب وال ز ااا.
كماا :أ أةم ا أهاال البتااا م ساالركهم وتع:ملااهم مااع ال اا:س مثاا:ال
ااااالق الداااا

م ئفاااارهم و محااااتهم وتساااا:حمهم ،والدصاااا

وال وا اا:ق لتسااا ئز ااز  .ااذك أ

جااال أدماان م اإلما:م ئلااي باان

احلسااني السااج:د ،بت ماا :كاا :اإلماا:م حيماال لا سا ا كاال لتل ا ماا:
حيتا :ماان متا:ع ،كلماا :ما:ق السااج:د ئا ف ماان كا :تفداااج كا اح
صا خ و ا ا

أس ا نااام ،:هااذا هاار ساالركهم .أماا :ت ا ا الغااال

كتج ح ب:لد :ئ بعتاا ئن الراقع ،و ع ي ان ب:ئ :سلبت :ئ هم.
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اا :صااا دي نسااب الاااس م وا اا:ق الشااتع ئ:لت ا جاااا ،كاا:
ا ةم شكر من ظ:ه الاس والتزو  ،و لع ر الغاال و تاربأو
من سلركهم ومعتدااتهم .مش وع أهل البتا واحا أئلن ئ اإلما:م
احلساني ( جاا ل لاب االصاالح) ،واالنتدا:م ا:م اإلصاالح ،بال
شتع الفرضى واالنتد:م املا:د.
الشااتعي ضاايت
وا

اا :طاا:ةفي وت ا ا ملغاارم ب :ك :ااب ،م

سال أحا أصي :اإلم:م ال ضا :إ ا كا :االنتدا:م مان قتلا

احلسني مرب ا ،كم :ب:ل االنتدا:م مان اآل ا ن واآل ا تدارل ( َوالَ تَ رزُِ
َو راَُِةٌ روَُِْ أ ْخزز َزُ )؟ .كتجتباا ا اإلماااا:م نهاااام ةعاااارا بدتلاا ا ك ضاااارا

وك حرا؟.

هل عدل هذا اجلارا مان إما:م فارتض أنا معصارم ،وهار علام
جتاااا أ امل ا ه ال ؤ ااذ ئلااى نتت ا ماا :مل دااع الفعاال  :جاا:؟ وإال
ستس:ق البش

مجع:ه لل  :وهذا الف محت بل وئال  ،كم :من

بش إال وهم ب:قرتاف مربد  ،كهال ستسا:ق لل ا :ما د أنا هام بها.:
وهل ستع:قبهم ئلى نرا :هم؟.
مب :ستدرلر باا لليساني صرصات  .وهاذج ئلمها :ئ اا لاال
الشتع كد  ،أم :م هع الكت :الك م كشيه

.

وال استبعا ا هااف الست:ست م نصارص اإلما:م ال ضا .:كتااتي
احلااا ث م ساات:ق تعبي ا الشااتع و ص صاافرهم لف ا  .لااذا ه اا:
جممرئا ا أح:د اااث ت ساااب لا ا  ،كلاااه :تعباااا ضاااا اآل ا ا  ،وتاااائر
ل ص ت  .وهر أم طبتعي ن ص:حب مش وع ست:سي.
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الوالدة املريبة
س 24طاارق الكنااني :نعارد لباا ا احلااا ث ل ساال ئاان ا دلا
ال

أثبترا به :صي والد املهاي ،كه  :لغ كابري باني الشاتع

حرل هذا املرضارع .وحتاى جعفا بان اإلما:م ئلاي الا:دي مل عا ف
شتي :ئن ابن أ ت  ،كهل من ترضتح لذا اال تالف والتب :ن؟
 24ماجد الغربااوي :املعا وف ئان اإلما:م احلسان العساك ي
أن مل الف ولااا ،دارل احلسان بان مرساى ال ار
الد

 ،مان أئاالم

الث:لث الجا ي م كت:با كا ق الشاتعت  ،ص( 96وتارم -

احلسن العسك ي  -ومل ج ل أث  ،ومل ع ف ل ولاا ظا:ه )!!.
لذا واجا اإلئاال املفا:جل ئان وجارد ولاا اةا حمماا بان احلسان
شااكرك :ئ :م ا ماان الشااتع قباال لريهاام: ،ص ا وأ الشااكر
حرل مصااقت ا ةم باأق تا م الرس الشتعي م ذ زمن اإلم:م
ئلي ال:دي ،ثام تف:قماا م زمان اإلما:م احلسان العساك ي ،كمان
ال بتعي أ اثري اطارب شاكرك :أكارب ،لاذا احارا ساالر ئان
تفصتالق الرالد ومالبس:ته ،:وماى صيته ،:ومن هم شهرده:؟.
ثاام بعااا أ أئلاان ئثماا :باان سااعتا ئاان اة ا  ،وأن ا هاار اإلماا:م
واحلج ا ماان بعااا أبت ا  ،ت كاازق ا ساايل ئاان شيفصااتت أ اان هاار
املهاي؟ ومل :ا ل :وئم ج مخ

سا راق؟ ومان شاها والدتا ؟ وملا :ا

مل ارب اإلم:م العسك ي أحاا؟.
بعا
و

اقت ااع باجربا ئثماا :باان سااعتا وترب ا اق كباا :الشااتع ،

و استبا بهم شحل ئمتق ،حتى اندسم الشتع بعا وك :اإلما:م
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احلساان العسااك ي اىل  14ك قا كماا :تدااام .كاااي زلاازال حاال بهاام
حت يذٍ: ،ص بعا أجراه ئ:صف م ظل إم:م العسك ي؟
ثم احا تس

أ ب :ئن والدت  ،ومان شاهاه ،:ومان شا:هاج،

كد:لرا إ والدت ج ق م سا

ت:ما

ركا :مان تسا

ارب والدتا

للسل :ق العب:ست كتدتلارج ،وهام أس:سا :ت ا و والدتا و بيثار
ئ ا  .وتداارل ا

باا :ئ ااام :دئاا :اإلماا:م احلساان العسااك ي ئمت ا
زوجت ح:مال ،وق:لاا واد ما:

حكتم استغ با أ تكر ن ج

به :أث محل .ثم بدى املهاي بعا والدت بعتاا ئن ا ن  :إال ط:ص
اإلم:م كم :ذك و  .وم ئم اط:مس ل :ومل تصل با أحاا،
لسبعني س م لتبت الصغ ى إال السف اه ا بع  .كمن ال بتعي أ
ثري الرضع شكرك :واسع ،

التشتع ن

 :ق:ةم ئلى وجرد 12

إم:م ،:ككتف ختلار ا ض مان اإلما:م الثا:ني ئشا ؟ وأ ان صااقت
هااذج العدتااا ؟ وأ اان الرئاارد باول ا العااال اإللااي ال ا تعتااا للشااتع
حتثتتهم ويكم ب:سم ل حمما؟ ك :إحب:طا :كابريا ،مل ت داذج
إال كك لتب اإلم:م ،ال جنيا لم تعث ه ،:ثم ت سيفا مب و
ا اا:م لتصاابح ث:بتاا :ئد:ةااا  :ال اا:ق  ،ثاام احااا ا وهاا:م تبعااث
ال مانت م نفرس الشتع وجعلتهم عتشر أحالم االنت  :واللد:ه.
س 25طاااارق الكنااااني :هااال تعتداااا برجااارد دواكاااع أ ا ا ى و اه
ا إلئال ئن وجرد ابن لإلم:م العسك ي؟.
 25ماجد الغرباوي :ه  :قص ت وى م املد:م تارحي بااواكع
أ ا ى و اه اإلئااال ئاان وجاارد لااف لإلماا:م احلساان العسااك ي،
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ئمدا الشكر أكث بصي والدت  ،بال ك:ناا ضا ب ق:صام ،
ئ ام :ادئا جا املهاي بعا قاومه :من املا ا أ املهااي مل رلاا
بعاح!! ،م حم:ول حل م :ئم جعف من مريا أ تا  .حتاث ادئاى
ا

ري تفا دج مباريا احلسان العساك ي لعاام وجارد و اث لاريج،

كتيفت

ب وكد :للفد السين ،الاذي دسام اإل

باني ا م وا خ إ ا

مل الف املتا ولاا .بت م :ال بدا املتداما يجاب ال بدا الت:لتا ،
وكد :للفد الشتعي .ومع وجرد ولا للمتا ال صل لعم شايه ،نا
ماان ال بد ا الث:نت ا  ،لااذا أدئااا أ إحاااى إماا:ه العسااك ي ح:ماال،
وئلت كإ لإلم:م ولااً حمتمال.
(لكاان جعفاا مل ساااكا ناا علااام أ الااااف مااان التصاا ح
ح م:ن من املريا  ،ك كع دئرى إىل السل

العب:ست ضا أُم اإلم:م

العسك ي ،كاصا الد:ضي أم اً ب دل ا َم لإلق:م اجلرب ياا
ال ق:ب ا حتااى انداااا أقصااى مااا لليماال ،حسااب الفد ا احل فااي،
وظها أنهاا :مل تكاان حاا:مالً ،كع اااه :حكعااا ئ هاا :اإلق:م ا اجلرب ا
وبعا سبع س راق من الص اع قُسم ماريا اإلما:م العساك ي أ ارياً
باااني جعفا ا واُما ا  ،وئلاااى وا ا ا واُ تا ا  .)..ئااان كتااا :ما ساااي
طب:طباا:ةي .وإمناا :ندلااا ال ا

املتدااام ب رل ا لتساالت الاااره ئلااى

حتثت:ق التشكتحل ومع ك احلدتدا  .كهاذا اطارب فاي والد اإلما:م
املهااااي م حتا ا :أبتا ا مجلا ا وتفصاااتال ،و عتربهااا :قصا ا مفربكا ا
لاا اض م:لتاا  ،ماان أجاال ح ماا :ئاام املهاااي ماان مااريا اإلماا:م
العسااك ي ،أي صا اع ئلااى املااريا  .و ؤكااا ال اار

م كتاا:

ك ق لشتع (وترم  ..ومل ع ف ل ولا ظ:ه  ،ك:قتسم م :ظها مان
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مرياث أ رج وأم ) .كهذج الدص ك:نا مشهر لكن ب تعتتمه.:
وهااذج امل ا أ إماا :أ تكاار صاا:دق م نفته ا :لرجاارد ولااا الب هاا:
اإلم:م احلسن العسك ي ،أو أنها :أنكا ق وجاردج ركا :ئلتا مان
ااري مااع

الساال :ق احل:كم ا ؟ .والثاا:ني مسااتبعا نهاا :جم:زك ا

احتم:ل اكتش:ك  ،وهي شيفصت كبري ومع وك وم صارد  ،كاال
لتااق بهاا :االنكاا: . :ص ا واملسااال د لااا اماا:كم .باال ماا :دامااا
الدات م:لت  ،وت :زع ئلى إ

ولاه :كال اظ ه :تتارانى م اإلئاال

ئ لر ك :حدا :ه ا :ولاا الب ها :العساك ي ،ك:ملا:ل مغا ٍ ،وقاا
ج:هق من املا

جل  ،حتاى ق:ضاا جعفا ا ،وادئاا محال إحااى

جرا  ،كهي حب:جا لكال دلتال وشا:ها عااا دئراها ،:ككتاف
ت ك املهاي وهي بام

احل:ج ل : ،ص وئم ج مخ

س راق؟

كااائرى وجاارد ولااا للعسااك ي بدتااا جماا د دئاارى ،أماا :مسااال
إنكااا :ج كشاااراهاه :أقااارى ،كهاااذج احل:دثاا ب:لاااذاق وتفصاااتالته:
الدا:ةت .
وب:لت:لي ال رجا من شها ئلى والدت سرى ئم اإلم:م وهي لري
مرثاد م كتب ال ج:ل ،وال رجا مصا حم :اا ةكان ال كار
إلت للتاكاا مان صاي شاه:دته .:هاذا لار ك:ناا املا أ قاا شاهاق
والدت حد .:وحتى لر قل  :برث:ق من أطلعهم اإلما:م العساك ي ئلاى
اطرب وش:هاوج وكلمهم وكلمرج ،وأظها أما:مهم معا:جز و ارا ق
كماا :م ال وا اا:ق ،كا ااا :ال فااع ،لعااام إمكاا :اجلاازم بت اا:بق
الشيفصتتني .كمن ق:ل إ الذي ل :هر اق الشايف

الاذي تعا ف

ئلت أصي :اإلم:م ومل لتق أحاا لري السف اه ا بعا ؟ ثام كتاف
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نثق بهم وهم دلر

را ق خت:لف الد

والعدال والسا ن الكرنتا

وال بتع البشا  ،واان نشارتا ب:لرث:قا مع كا احلاا ث؟ .وما :ا
ئن دئ:وى صعردج للسم:ه ووقرك بني اي اد ،ومل اع أحاا لاحل
من قبل ،ال نيف وال سرل!! .أال ال ئلى سذاجتهم أو اائهم؟.
ك:

بغى ترثتق والد اإلم:م الاذي ساتغتب بعاا مخا

سا راق

بعاد كابري مان الشاه:داق كاإج اه احارتازي لتفا:دي أ ا شاكر
مستدبال ،ن إم:م ترقاف ئلتا مساتدبل التشاتع .ك:ملساال م با ،
والتشاااكتحل حمتمااال جااااا ،كلمااا :ا مل حيصااال الترثتاااق امل لااار
وأصي :اإلم:م كثريو  ،وأللبهم ثد:ق مؤمت ر ؟.
كم :أ ئل لتبتا وهاي اطارف مان املتركال العب:ساي مل دال
به :أحا من قبل سرى ئثم :بن سعتا ،حت م :أئلن كجا ئن وجرد
لف للعسك ي ترىل اإلم:م بعااج وقاا لا :أو ا تفاى ركا :مان
مالحد ا الساال

العب:ساات  .لااري أ التعلتاال مل الااق ق :ئ ا ك:كت ا

ترب م لق لت:ب وا تف:ة حتى ئن مد بي أبت .
واحلدتد أ قات املهاي ط:مل :مزقاا التشاتع ت :اتا ،:بعاا أ
با ا الشاااتع أمااا:نتهم وأم تااا:تهم با ا  ،م ظااال تااارالي اإل ف:قااا:ق
الست:ست وشا اإلقص:ه وحم:ص الاولتني ا مر والعب:ست لم،
وئاااد الااذ ن قتلاارا ماان أصااي:بهم: ،ص ا

ااالل انتف:ضاا:تهم بعااا

استشه:د اإلم:م احلسني .كك:ناا بعاا وكا :كال إما:م ت ها ك قا
تائي أ اإلم:م مل ةا وإمن :ل :وستعرد لت ش العال والدسا ،
و تعدب قتل اإلم:م احلسني!!!.
وقا ئصف الشحل والتمزق إىل م :بعاا الغتبا الكاربى .ك:ملساال
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م ل :اط ر ومت

العدتا الشتعت .

من دا أ التا :ع د اع باا و الغتبا لاام :اساتم ا التشاتع
ضمن نف

العدتا واملتب ت:ق الفك  .كداا جنياا ككا الغتبا

بربائ  ،وحددا ا هاااف امل سارم  ،وأهمها :أكتما:ل ئااد ا ةما
برجاارد اإلماا:م الثاا:ني ئشا  ،وبهااذا تصاااق نبااره ال ساارل الكا م
" كر من بعاي إث  :ئشا إم:ما ،":ولات
السا ! .وب:كتماا:ل ئاااد ا ةم ا

لتفا كما :ا وي أهال

تاازع الشااتع الش ا ئت  ،وحي ا زو

ك:ك ا الفااا:ةل ،و ااا ر ماان لصااب ئلت ا :حد ا ب:طالك ا  ،وهااي
العدااا ال ا أ قااا الشااتع ئلااى طاارل التاا :ع .كيتااى لاار مل كاان
ه  :إم:م ل:ةب كتجب أ كر كا و ل ص صافرف الشاتع
وتفاا:دي انهت :ها .:لااذا ال أقت ااع أ الغتبا الصااغ ى تكتتااحل للترطيا
للغتب الكربى ،بل ك ضته :ال وف ومستدبل التشتع ،وج:هق بال
خت اات مساابق لتاااا

ا ماار واحلتلرل ا دو انف ا اا التشااتع أوال

وقبل كل شيه .ك:لترطي يدداا تلد:ةتا :االل  70ئ:ما ،:لاذا مل
يا الغتب الكربى دود كعل واسع  .ك:لغتب الصغ ى إ اً ك:ناا
مع:جل ئملت لإلمس :ب:لرضع ،واحلفا:ظ ئلاى الشاتع بعاا مرجا
الشاااحل الع :مااا م ظاااال يااااا :ق
والت :ك

ااااري  ،ك:لاولااا العب:ساااات ،

احل:د ئلى اإلم:م بعاا العساك ي ،وما :واجا ا

اري م

حت:ت من شكر ويا :ق واندس:م:ق م صفرف الشتع : ،ص
مرضرع اإلم:م  .ك:ملهم نيذٍ لاى كب :الشتع احلف:ظ ئلاى التشاتع
و

أهل البتا باي ط د .
ه  :من عتدا أ م :جا ى قاا مان اد تعا:ىل لتميات
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إةا:

الشااتع باااةمتهم ،كماا :م ال وا ا (إ حااا ث  :أهاال البتااا صااعب
مستصااعب ال حيتملا إال ملااحل مدا

أو ناايف م ساال أو ئبااا أمااتين

اد قلب لإلة.) :
وهاااذا أسااالر العدااال املساااتدتل والا ا وح املساااكرن ب:الندتااا:د،
وال فارس امل ئربا  ،الدلدا  .كتبيااث ئاان أي سابب متتاا:كتز دي حيااا
ماان شااكركه ،:و هااائ قلدهاا ،:وة يهاا :زمخاا :م تعهااا ئدتاااته:
بإة :وثد و دني .البس :ه او ئن العدل وإشك:الت  .ال

تدر

الاااتفكري والتمااا:دي م اإلشاااك:ل ركااا :ئلاااى طماااانت تهم وسا ا ق
أحالما  ،و ماا:لم املعلدا ئلااى مشااجب الاارهم واط اكا والتعلااتالق
الس :ج  .و تع:ملر مع أهل البتا تع:مال ئ:طفت ،:والداات ب متها:
ب:ل سب لم ُأس  ،ه  :مخس أشيف:ص لق اد جلهم الكار
واحلت ، :وهم متازا ا ئما:ل ،ومحلا سا:ل السام:ه ،وهام أكاال
ماان كاال ناايف م ساال إىل

ا الد:ةم ا م خم:لفتهاا :للعداال وم ااق

الذك احلكاتم .أما :ملا :ا؟ ال أناا تاا ي ملا :ا والهام اا و سارى
وجاارد ئداال مجعااي غذ ا الاارتا الباا:ة  ،و

ا ل ا لااال الشااتع

بدتااا:د جااا:ل د ااان معتااارهني ،ساااتغلر حاااب ال ااا:س هااال البتاااا
كتتم:دو م أس تهم كي ستا و جتر ال تبني .وهؤاله أئااه
اد و سرل وأهال بتتا  .كتاف كار أهال البتاا بهاذج امل زلا ومل
اربن ا :اد تعاا:ىل م كت:ب ا لتكاار كالم ا حج ا ئلت اا:؟ وملاا :ا
تصل  :هذج العد:ةا وا كك :ئن ط ق لال الشتع دو لريهم؟.
لف:طم الزه اه ب ا سرل اد ص:ل ب:نت  ،لكن جل الا ن
ال ت ا ق لاا :إال ملم،ً:ئ ااام :ت ا ق لسااريته ،:و بدااى ا دد كلم ا
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(والس ا املسااتردع كتهاا .)!!:وماا :هاار الس ا املسااتردع كتهاا:؟ وملاا :ا ال
يا ال :س ئان صا:ل:؟ ه ا :بااأ اط تاب ب:ساتع اض طالسام
وألغ:ز ،و عزو ئام استتع :س ه :لعجز اإلنس :وقا اتا العدلتا ،
وه  :كلسف م بد:ة س ا!! .وهكذا ا م ب:ل سب لإلما:م املهااي
ولتبت وش وا ظهر ج ،كله :طالسم وألغ:ز ال تفد م ه :شتي.:
الااا و دلتاااال اإلكااااالس الثداااا:م والفكااا ي ،ودلتاااال وضاااا:ئ
اط تااااب الااااذي تاكعاا ا مصاااا:حل امل:د اا ا وا ا رلرجتاا ا للعاااازف
ب:ساااتم ا ئلاااى وتا ا العراطاااف اجلت:شا ا املفترنا ا حباااب الزها ا اه.
ك:حلااا ث ئاان صاا:ل :ال بكااي أحاااا ،كااال متااتأل جترب ا  ،بت ماا:
حا ث الع:طف ك ز د:تل مان أجال بد:ةا  .وما :ا ئان اد وحسا:ب
رم الدت:م ئلى م :اقرتف من أك :ب؟ ه  :شاف:ئ أهال البتاا،
ك :م سهل؟.
ئ ام :تبدى الزه اه س ا سرتكا اطت:ل الشاتعي ب مز ا ئ:لتا ،
جتعل عت

لذ التفرق من الل مراالتا لا ،:بت ما :احلاا ث ئ ها:

بصفته :إنس:ن  ،زوج وأم،

فل وهج مبغ:د امل  ،ال رت

أث ا دت:ق ئلت اطتا:ل .مان ه ا :تكار صاام اإلنسا :قر ا جااا
ئ ااام :كتشااف بش ا

ال ماارز الا تا  ،كتد:تاال دو انتاازاع أق ع ا

الاارهم حف:ظاا :ئلااى قاسااتته ،:لرتكااا اطتاا:ل برقاارد ماازي ا ع
ت لع:ت  ،وحيدق مجتع طمرح:ت و م:ل جبها بسات  ،دتصا كتا
ئلى بع

ال فد:ق والامرع ،واملراال والتربة .

إ العد:ةا تتم:دى م :مل تاا كه :ال دا .كال تكفرا ئن نداه:
والتشااكتحل مبصااااقتته :ماان أجاال جااذو ئدتا ا مع كت ا تصاادل
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اإلة :وتاع سلر الف د ئلى املس :الصيتح.
و الصاا الكااالم املتدااام أ ئااام وجاارد ولااا لإلماا:م احلساان
العساك ي قاات مع وكا ومشاهر باني أصاي:ب وئمارم الشااتع ،
وك :هذا ا م ةاثال قلدا :حدتدتا :للداتمني ئلاى التشاتع ناذا ،
ك:ملسال لتسا هت ا بال م تب ا مبساتدبل الشاتع ئ:ما  ،والعدتاا
الشااتعت

:ص ا  .والشااتع كغريهاام ماان ملااذاهب والف ا ق ال صااعب

ئلااتهم وضااع احلااا ث ال سااتم :لااال الشااتع  ،حت ماا :متا

الدااات

جاره العدتااا الشاتعت  .كت بغااي أ ال ت ئب اا :ال وا ا:ق مهماا :كاا:
ئاده :وتفصتالته ،:ودب اسد:ا هتبته :من ئدل الب:حثني ،كي
كتشفرا احلد:ةق مبس:ئا العدل وم جعت الكت :الك م.

122

احملور الرابع

الغياب اإلسطوري وفلسفة الالمعقول
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الدور الوجودي
س 26طااارق الكناااني :ه اا :حاا ا ث ئ ااا الشااتع مفاا:دج (إ
ا ض داااب أ ال ختلااار مااان حجا ا ) .م مد:بااال (مساااال ا بااااال
ا بعاا ) ئ اااا املاااذاهب ا

اا ى ،و ستشاااها الشاااتع بعاااا

ااا:ق

فس ا ونه :لصاا:ا هااذا املعتدااا م ه ( :ونح و ااح أَ نمحاان ئلَااى الَ اذِ ن
اسْتحاْعِفُرا كِي الْاَ ْضو ونجْعلَهحامْ أَةِما ً ونجْعال ( )...ولَدَااْ كَتبْ ا :كِاي
الزبحر و مِن بعْاِ الذِكْ و أَ الْاَ ْض وثحه :ئِب:دِي الص:لِيحر ) ولريه:
ماان اآل اا:ق ال ا

رظفرنهاا :لصاا:حلهم .كماا :أكاااق الكااثري ماان

كتب مجهر املسلمني والد (حمما بن احلسن) م ه :نر ا بصا:
للشبل جي الش:كعي واسع:ف ال البني للشتع ا ست :حمما الصب:
وكذلحل ابن حج املكي ص:حب الصارائق ام قا و دارل ئ ا
وهر (أبر الد:سم حمما احلج ) وه  :العا ا مان هاذج الكتاب،
كم :د ئلى هذج الاالةل؟
 26ماجد الغربااوي :هكاذا وا ا:ق ب:تاا ضا و

جااا بعاا

مت:دي املهاي م لتبت  ،ل مان امل ت:بني باصال والدتا  ،ك:ل وا ا:ق
تاااا كا ا م ا وأئ ااا لرجاارد اإلماا:م بعاااا وجرد اا :سااراه كاا:
ح:ضا ا أم ل:ةباا ،:كترقااف وجاارد ا ض ئلااى وجااردج! .كاصاابيا
لإلم:م مهما وجرد ا ولار كا :ل:ةبا ،:وبهاذا قمعاا ال وا ا ال با
والشحل بعا أ م يا لتب املهاي بعاا كلسفت :وجرد  :ص :تبا:هى
ب ا الشااتع  .واضااميلا شااكر ك:نااا تاااو حاارل جاااوى وجااردج
ل:ةب .:كم هي مفتاا هاذج ال وا ا:ق لارال اةيا الرضاع الا تفارح
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م ه ،:ومامرنه :الذي كاح ل: :ته .:هاذج ال وا ا:ق تهااف لرتساتع
اإلة :بدات

كاه :العدل ،وتع اي مع اى لرجاردج ل:ةبا ،:و لاحل

بااا ا ض ال ختلاار ماان حجا  .أو أنهاا :تسااتع باهلااه .!:وهااي وا اا:ق
سا ت (لااائم ا باااال الصااركت ) .وشااتعت (لااائم اإلماا:م) .أو ال ختلاار
من إم:م كم :م أ ب :الشتع (لر بدتا ا ض بغري إم:م لس :ا).
وأماا :املالزم ا بااني وجااردج ووجاارد ا ض كماا :جاا:ه م اطاارب،
كها اه ال سااتيق الترقااف ئ اااج ،كماا :ئالقا ا ض برجاارد أو ئااام
وجاارد أي شاايف

ماا :ئاااا اطاا:لق جاال وئااال ب:ئتباا :ج ئل ا وجااردج؟

وحتااى لاار ت :زل اا :ئاان ئدرل اا ،:وقل اا :برجاارد مالزما بت هماا( :جاااال)
كا ا :ال لزم م ه :ض و وجرد املهاي ،بل وجرد م لق احلج .
إضاا:ك إىل ضااعف هااذج ال وا اا:ق وتدرلاا :ئلااى اد ماا :مل دل ا .
والدات ب مته :ال ةكن تصا ده :إطالق،:
وجرد حجا أو إما:م أما كارني ما تب

ترقف ا ض ئلى

ف
:لدا تعا:ىل ،وهار م تا ٍ

ب:لاا ا و  ،كاااال قتما ا حت يا اذٍ لل وا ااا:ق ،إضااا:ك إىل ئاااام وجااارد
جت:ن

وس يفت بني اإلنس :والكر  .وم: :لف الكت :ك:ض برا

ب ئ ض اجلاا  ،ككتف وهي خت:لف الكت :والعدل السلتم.
وال أد ى هل هر حكم ئ:م وم مجتع ا زم ؟ كم :ب:ل :مل تسعْ
ا ض ومل تع اال مساا :التاا :ع ،حت ماا :ك:نااا الااانت: :لت ا ماان
وجرد أي نيف أو إم:م؟ حتث كا :ال ا:س أما واحاا ومل حيان بعاا
بعث ا نبت:ه (كَ :ال َّ:سح أُمَّ ً واحِا ً كَبعث اللّ ح ال َّبِاتِّني) .بال وما ق
كاارتاق ماا :بااني بعثا ا نبتاا:ه لااا كتهاا :ا ض ماان وجاارد أي ناايف أو
إم:م: .ص الفرت املمتا بني ال يف حمما ومن قبل .
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مب :ائي الغال أ ا ةما أنارا قبال لاق السام:واق وا ض،
كلاام ا الح الرجاارد م ا هم .و باااو أ هااذج ال وا ا املكذوب ا ئلااى اد
و ساارل مل تلتفااا لل وا اا الساا:بد  ،كإنهاا :تداارل مل ختاالح ا ض
ولت

الكر والرجرد .لكن الغال ال شع و بت :ق

كالمهم.

ثم إ العدل والعلم كاذب :هاذا الكاالم ،كا :ض تساري وكاق
قرانني وضعه :اد لت تم ح كته :ضامن ح كا الكار الرساتع
جبمتع تفصتالت  ،ولات

لا :ئالقا باحاا .وا ض ال تساتع ،وحجِاا

احلج أم مل رجا ،وجا ا باال أم ال .ك:لدات م كرض أس:س.:
ا (ا اال ض

س 27طارق الكناني :عاا أ صي :هاذج ال

دب ا الختلر من حج ) وجارد ا وصات:ه الاذ ن كتاب املساعردي
ئ هم م كت:ب (اثب:ق الرصت ) إ اال ض مل ختلح من حج  ،وقا
ترا ثرا هذج احلجت من شيف
أب :ط:لاب

آل  .ولا  :بع

ا أوصات:ه ئتساى ،وقاا و

ال وا ا:ق تعتارب

الرصا :ئان أبتا ئباا

امل لب .ولا هم أدل كثري سارقرنه :م هاذا اما:ل ،أال ةكان
تاو ل احلا ث بشكل اد:بي بعتاا ئن ا اه الغال ؟؟
 27ماجاااد الغربااااوي :نعااام ةكااان تاو ااال احلاااا ث بشاااكل
إد:بي بعتاا ئم :ك ت من كالم املسعردي ن بال أدل معترب ،
ونكتفي ب:لد

والعدل والصيتح من السري

املدصرد ب:ل وا ا أ ا ض ساتفدا زما:م أم ها :وتصابح كرضاى
ماع ئااام وجاارد ها:د هاااي ال اا:س د ئزوجال .وهااذا تاو اال ممكاان
لرال أ اآل م لق كال ةكان حصا الاا ا با  .بال وتفارتض تعااد
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الاا اساتج:ب ل ا وف ال ا:س وح:جا:تهم (إونَّما :أَناا حم اذِ و ِلكُالِّ
َقرْمٍ ه:دٍ) ،كمهم ال سرل الك م هي اإلنذا والتبلت  ،أم :الاا ا
كال ت يص بشيف  ،وال ختات

مبصاااق واحاا ،وال تترقاف ئلاى

وجرد إم:م كم :ترهمار  .بال تعااد الااا بتعااد ا قارام ،ولكال
قااارم هااا:د ،م ائااا :ل ا ا وكهم ،وثدااا:كتهم ،وئااا:داتهم وتد:لتااااهم،
ومساترى وئاتهم .و ساتيتل أ حيات شايف

واحاا ب ا وف مجتااع

ا قااارام وامتمعااا:ق ،ك:لاا اا متجااااد بتجااااد امتمعااا:ق ووئاااي
شعربه ،:و تجاد الاا مع جتاده .:ك:آل مل تدال لكال أما ها:د،
كي دتص مصااقه :ئلى واحا بعت  ،بل لكل قرم ه:د.
كهذج اآل ت سف كك وجارد املهااي الاذي جتا:وز ئما ج ق ونا:
متم:د ا وماا :زال ةتااا ب:متااااد تعصااب لااال الشااتع لااذج املسااال
وئام ضر هم للعدل وامل ق .م :ا

ا أ فعل املهاي وقا اند ع

الرحي بعا وك :ال سرل؟ هل ستم :س دو ج االجته:دي ،كما :الفا ق
بت وبني امتهاا ن اآل ا ن؟ أم ةا :س دو الاا ا وملا :ا هار دو
لااريج كااي ن ت اا ج كاال هااذج الداا و وه اا :ماان هاار قاا:د ئلااى
الاا  ،ممن تصف ب:لعلم والتدرى واإل الص والرئي واملع ك ؟.
مباا :هااذج اآل ا مل تبا لاا :أحااا ماان قباال ،إنهاا :ت سااف ككا
املهاي املعم الذي ال نعلم متى ظهر ج .لدا أص الشتع أ املدصرد
ب:لااا:دي م اآل اا هااار اإلمااا:م ئلاااي م سااات:ق الت ااا:ك

ئلاااى مز ا ا

وكا:ةل الصي:ب  .وال م:نع أ كر ئلاي أحاا الااا بال هار أهال
ل :وال أحا قى ل هاا ا وئلما :ووئتا :وحكما  .لكان الاا ا ال
ت يص ب كم:

ا الشتع  ،بل كل قرم حب:ج ملن ها هم كاي
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ا ذ ب ا االئتبا :ظا وكهم وحا:جتهم ،كتداام لام كهما ً :متجاادا
للا ن .أم :لر ك :قصا اآل واحاا بعت لد:لا ولكال أما ها:د،
ا م أئم من الدرم ،كلم تدل لحل وق:لا لكال قارم ها:د ،وهار
مفهرم واضح.
وأماا :ئلااى الاا أي السااين كااإ الاا اا م :طاا ب:حلُجاا م لداا،:
كلكاال زماا :ه اا :م جااع ئلااتم هتاااو بعلماا  ،هكااذا ؤولاار
احلا ث ،وهذا أق

لفهم

"ولكل قرم ه:د".

س 28طارق الكناني :م ب  :احلا ث س:بد ،:كلم :ترم إما:م
ق:ل بع

أصي:ب لدا ل :وستعرد .وهذا لت

كد  ،بال ه ا :ماذاهب أ ا ى تدارل بها .:ك
مرجرد أ صال حتى م الد

ئلى صعتا الشتع
ا الغتبا ك:ناا

ا ول الج ي ،وه ا :أمثلا كاثري

ئلى هذا املرضرع لس  :حب:ج إىل ك ه .:ك هل ه :
حا ث تع ي لغت :املهاي مع ى

ت كلسفت

ةكن للعدل تدبله.:؟ ئلم :أ

ئلم:ه الشتع لم كلسفتهم حرل هذا الغت ، :وكتبهم تشها بذلحل.
وقا ت :ول بع

ئلم:ةهم هذج ال

بشكل مفصل.

 28ماجد الغربااوي :ككا الغتبا قاةا ت :اتا ،:وأول مان
ق:ل به :من املسلمني ئما بان اط ا :ئ اام :أنكا وكا :ال سارل
وقاا:ل إنا مل ةااا باال لاا :وسااتعرد .وأ ااا :ه اا :ماان أنكا وكاا:
ا م:م ئلي ،وهم السبا  ،نسب إىل ئبا اد بن سبا الذي قا:ل إ
ئلت :مل ةا وستعرد ةأل ا ض قسا  :وئااال .و اق ا ما حصال
بعا وك :حمما بن احل فت  ،وك :أصاي:ب
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ابرنا ب:ئتبا :ج حتا.:

وقااا جاا:هق م دئاا:ه ال اب ا ئباا :تؤكااا نسااب الااائ:ه لاام .حتااث
درلر م ناب "أ ن حل بحل ال رى؟ أب ضارى أم باذي طارى" ،وهما:
جبال ق

مك ئلى ال

الائ:ه للد

ا ول ولات

ق بت ه :وبني املا  ،مم :ؤكا نسب
ما :بعاا الدا

ال اباع .و دا أ الشاتع هاذا

الااائ:ه م صااب:ح كاال اارم مجع ا  ،ااابر كت ا املهاااي ،و بكاار
بك:ه م ا ،ل مر وجرههم حب ا  ،لك مل ستجب لائ:ةهم.
كفك املهاي لتسا ل ب ئلى املسلمني مع وجرد وا :ق ئن
الاا يف الكاا م ،لكااان املشاااكل م املصاااااق الاااذي ت ااا:زع حرلا ا
املسلمر : ،ص املذاهب والف ق الشاتعت  ،وما :املهااي بان احلسان
العسك ي ت :ات :سرى حلد أ ري ضمن ت :ع ةتا ب:متااد أةم
أهاال البتااا حاارل املهاااي امل ت ا  ،حتااى شااكل ئااام ظهاار ج يااا :
لعاااد ماان ا ةم ا  ،كاا:دق تعصااف ب:لكتاا :الشااتعي ب مت ا  .لكاان
ه  :من ص

ا أو باواكع خمتلف ئلاى تفا د املهااي بان اإلما:م

العسك ي .و ص ئلى أن ما :زال حتا .:املشاكل ا سا:س أنهام مل
فهمرا م اد ال سرل بشكل دقتق م :هر م ادج من املهاي؟ وكتاف
كر مها  :واحاا واآل الك ة تفرتض وجرد مهاي لكل قرم
ماان ا قاارام ،إمناا :أنااا م ااذ ولكاال قاارم هاا:دٍ .ولاار ك:نااا قااات
املهاااي قااات حمر ا لاا :ئالقا ب:لعدتااا اإلسااالمت كتسااتيتل أ
هملااه :الد ا

الك ا م ماا :مل ستع ضااه :بشااكل ال بدااى جماا:ل

إلنك :ه ،:أي بشكل تكر حج م جز ومعذ  .وهاذا إشاك:ل
مهم ال ةكن االسته:ن ب  .كم :مل ثدف ال سارل الكا م ئلتها:
باح:د ث تكفي لبت :حدتدت  ،وصف:ت  ،وش وط  .ومشكل ث:لث
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م ضعف أس:نتا وا :ق املهاي أو أللبه .:ثم بت ا م ا ا أ شا ئت
كك ا املهاااي ال لاازم م هاا :ش ا ئت وج ارد مهاااي ل:ةااب م اذ ق ا
ونصااف تد باا :إال إ ا مل كاان بش ا ا ،كللبش ا قاارانت هم م احلتاا:
واملاارق ،واد تعاا:ىل داارل لدكاام ماان نفا

واحااا  .ومفهاارم اآل ا

الك ة كذ أح:د ث تدرل شتعت  :لدرا من :ل
كاا:ل ف

البشا

طت ت .:

واحااا  ،كااال مع ااى لليااا ث ماان هااذج ال :حتا .

وإ ا ك:نا ه  :متز حا من اطلق كب:لتدرىَ : ( ،أ ُّه :ال َّ:سح إونَّ:
لَ ْد اا:كُمْ مِ انْ كَ ا ٍ و ُأنْثااى وجع ْل اا:كُمْ شح اعحربً :وقَب:ةِاال لِتعاا :كُرا وإ َّ
ك ْم وإ َّ الذل ا ئلِااتم ابِري) .أماا :أح:د ااث
ك ْم ِئ ْااا الذل ا ِ َأ ْتدَااُ :
كا م ُ
َأ ْ
التفاتل كهي أم ت:ق ،ال مصااقت ل :م ضره الذك احلكتم.
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فلسفة الغياب
نعم ه :

اه وتفسرياق خمتلف  ،أهمه :أي الستا حمما ب:ق

الصااا حاارل كلسااف الغتاا ، :م كت:ب ا حبااث حاارل املهاااي ،وهاار
مفك وكدت وئ:مل كبري ،تتلمذق م ما س كتب  ،وت بتاا م
أحا :كك ج ،وك:نا لي ز  :اق مساتم ملسا االسابرئي م
ما

ال جف م سبعت :ق الد

امل ص م ،أستفتا من اة وأصغي

مل :او م جملس من أح:د اث خمتلفا  ،واستفسا م ا أحت:نا :ئان
بع

الدا : :الفك

والعدتا .

عتدا حمما با:ق الصاا مثا كلساف وهااف و اه لتا :اإلما:م
املهاي فس طرل لتبت  .مليفص أ املهاي ص:حب مش وع د ين –
حا :ي كابري ،ت لاب ت فتاذج شا وط :نفسات تتاا:هل معها :هتبا
احلا :اق حت م :ع:ص سادرطه ،:وتاكعا ملب:شا مشا وئ بثدا
ئ:لت ا وثباا:ق .كهاار حب:ج ا ملراكبتهاا :م ااذ نش ارةه :حتااى ساادرطه،:
لتتعا ف ئلااى أسااب :قرتهاا :وضااعفه ،:و سااتفتا ماان ص:ةصااه :م
ب :ه نرا حلا :إسالمت جا ا  .الصاا عتداا أ مشا وع املهااي
ةثااال نه :ا ا التااا :ع واحلاااا :اق ،و الصا ا التجااا:

البشا ا ،

و :مت ا ا ن م ا الست:ساات واالقتصاا:د واالجتم:ئت ا  ،كتيتاا :إىل
ت اكم معا م ه:ةال ئلاى أس:سا داتم حاا :ات  .كمشا وع املهااي
لت

ست:ست :كد  ،وال د ت :كد  ،بل هار مشا وع حاا ، :د تا

– إنس:نت ئ تما  ،يتا :ل جال ئ اتم اتازل م شيفصا التا :ع
والتج باا اإلنساا:نت  ،و تااارك ئلااى أكااق ممتاااا ااا
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جباااذو ج م

م:ضي احلا :اق البش  ،و لتيم مع خمتلف ال س:الق السم:و .
وه اا :ةك اا :اسااتائ:ه الفهاام احل كااي للااا ن للتاكااا ماان دو
الا ن م احلت :وتدا م كهم
ئن انت  :شيف
م تدا م منر

 ،ال ترقف كت الا ن ئلى أحا كااال

ق ون :مت :ول : ،ص وجتا:

اإلساالمتني كشالا

ا:هي ال مر الغ بي كيا أدنى كااال ئان منار

مث:لي ،واملشكل لتسا م الت بتاق بداا الفهام اطا:طل للاا ن .كمان
عتدااا مث ا مش ا وع دول ا ماان صاامتم الااا ن ستتشاابث بكاال الرساا:ةل
لتيصني كك ت واالستاالل ئلته :مبيفتلف الشراها ،وأحاه :وجارد
إنسااا :ك:مااال ال عرت اا اط اااا وال سااات ، :كتدااتم دولاا مبراصاااف:ق
خم تلفاا  .الااا ن مشاا وع إلااي ،هاكاا هاا اا اإلنساا :ل باا  ،وتعمتااق
التداارى م نفسا كاي تااراز م مسااريت  .وقااا أدق ا د اا :ساا:لته،:
وبل اإلنس :م حل أصبح كته :ق:د ا ئلى ترظتاف ئدلا  ،لتبداى الاا ن
ة :س دو ج ال وحي وا

القي .مان ه ا :ك:ناا دئارتي الئا:د ال ا

م مفهرم الا ن وتش ع:ت م د اس  ،بع ارا (دئار إلندا :الاا ن مان
س ر الفده:ه) .كت بغي احلذ من ترب وجرد مهاي م ت ا م اذ قا و
كإنساا :ك:ماال ماان أجاال ب اا:ه دول ا إسااالمت  .ك:لاول ا املانت ا التاارم
حددا العاال وا من والساالم ،وةكان ي شاعب است سا:خ التج با
بعا ترك الش وا امل لرب  .وللعلم أ قتا:م دولا مانتا ال اؤث ئلاى دو
الااا ن ،باال العلم:نت ا احرتمااا ا د اا :ئ ااام :ئزلتهاا :ئاان الست:ساات ،
وح:ك ااا ئلتهاا :كيااق شيفصااي لكاال كا د .وااان م أساارتالت :ن ا عم
حبدرق ا :الا تا أسار جبمتاع ا د ا . :كاتمكن إق:ما منار حاا :ي
وكق ق:ئا أ القت ترحتا .
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س 29طااارق الكناااني :حممااا باا:ق الصااا مفك ا وكتلساارف
كبري تاح هذا من كتب مثل كت:ب كلسفت  ،:كاجا م :ط ح
مرضرئت :وم دت ،:كائ  :نترقف أكث ئ ا أكك :هاذا العا:مل
لتسلت الاره بشكل أكال ئلى كلسفت م هذا ام:ل ،كم :هي
مالح :تحل ئلى اة ؟ وأنا تلمتذ لذا الع:مل اجللتل وئ:ص ت ئن
ق

وكهما كلسفت  ،و باو أ نحل بري باكك :ج أو هكذا شع ق.
 29ماجاااد الغربااااوي :صااااقا ،أسااالرب ممتاااز م اساااتع اض

ا كك ، :بشكل هتمن ئلى ئدرل الد اه ،حتى أض:ع االنبه :با
وباككاا :ج ومراقفا وأ القا ك ص ا االسااتف:د ماان أ
إحااااى تااااائت:ق التداااا

:ة ا  .وهااذج

 ،تااااعحل م مااااا الترب ا ا  ،والتاو ااال

والبيث ئن أجرب تبعا ئن احلدتد باي وستل ك:نا.
تدااارم ت ا ا الصاااا ئلاااى مداااام:ق ومسااالم:ق أ ا رلرجتا ا  ،مل
ست ع التي م ه .:مبع ى

ك :الصا

ّ م ضاره ثد:كتا

وقبلت:ت الا ت  -املذهبت  ،كهار تماي للماذهب الشاتعي ،ككا ا
وكده :وئدتا  .و ربي للاك:ع ئ ا مان مرقاع املساؤولت  ،كترظّاف م
حبثا كاال أداوتا املع كتا لتعز ااز ئد:ةاااج ،كااال تسااتغ
وئام ترقف ئ ا بع

انتد:ةتتا

املدام:ق وكانه :باا هت:ق ومسالم:ق متفاق

ئلتهاا .:ك:لصااار الداسااات

ةماا أهااال البتاااا ح:ضاا م د اسااا:ت

وت ريج لفلسف لت :املهاي ،أسر بغريج من الشتع  ،و مب :أكثا
مت:د اا: ،:صا حت ماا :تيااا ئاان املهاااي ومشا وئ واملسااؤولت:ق
ال ب:نت امل :ط ب  .كمثال رب سابب ترقاف مجتاع الدارانني ال بتعتا
ماان أجاال بداا:ه املهاااي حتاا :ق وناا :طر ل ا  ،و مباا :إىل قتاا:م الساا:ئ ،
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بكلمتني ل تفاتني ،مف:دها :إ هاذج ا سا ال مثتال لا ،:وأئااه:
اد ملسؤولت:ق س:لت !! ،وكانا

اا أ دارل إ املساال مساال

ئ صااا  ،واال اااتالف ةثاااال سااا وجردهاااا :ويملاااه :ملسااااؤولت:ق
السم:ه ،بت م :ؤكا الد
نف

وحا الا ف

البشا  ،و لدكام مان

واحا  ،وبا:لتدرى صا فى اد اإلنسا ، :إ أكا مكم ئ اا

اد أتد:كم ،وبتزكت مان اد صا فتهم لل بار  ،وكا :تفااتل
اآلل م اآل ئلاى أسا:س سا:لي ك كتفاي با  .و سارل اد بصا ح
الد

بش مثل  ،:بكل م :تعين املثلت من ت :بق ئلى مسترى أبع:د

اإلنس :امليفتلف  .ك:لصر املث:لت الداست تتجلى وهر
املهاي ،من ه  :اقتص دو ج كاي شيف
والت ري الفلسفي وكت:ب أجرب ب اق مغ

ّ ملرضرع

أ ا رلرجي ئلى الترب ،
من الل مصا لي:ق

العلاام والفلسااف  .لكاان هاال غااري كالم ا احلدتد ا ؟ هااذا مسااتيتل.
واطالف مع حرل أصل املرضرع ،وكتفتا كاع التاا ئان الدارانني
الكرنت بال دلتل ب:ني.
 جعل الصا مان املهااي أصاال مرضارئت ،:وقاات حمر ا ،وائتااارب اإلةااا :باا باااا هت :حاااااً صااا :لااااى ال ااا:س شاااعر ك ا ا ي
با ا و ت !!: .ص ا م اع مياا:ق ال وا اا:ق ئاان ال ساارل كماا :داارل.
وكالم ال دلتل ئلت  ،كلت

ه  :من هتم ب:ملهااي سارى الشاتع .

وحتى الس الذ ن وو ئن ال يف وا :ق تؤكا ظهر املهاي رم:
م :لري مكرتثني مبرضرئ  ،ومل عرلرا ئلت شتي .:واملسال ب متها:
جم د أمل ،ويلتاق م ةا:ه ا حاالم ،كعا:د اإلساالمتني ئ اام:
تيااااثر ئااان ساااع:د اإلنسااا :م ظااال حكرما ا د تا ا  ،وجااااوى
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أن مته :مد :ن بغريه.:
ةكاان ي إنساا :اإلةاا :ب:ملهاااي م لداا ،:ب اا:ه ئلااى وا اا:ق
ال سرل ،إ ا ثبتا صيته ،:وئاام مع :ضاته :للدا

وهااف الاا ن

واإلنس :م احلت . :حبتث نترك ئلاى هااف مرضارئي ارب ظهار ج
واإلةاا :ب ا  .وه اا :حيااق ل اا :السااؤال ئاان دو ج ومه:م ا ومسااؤولت:ت
وسبب اهتم:م ال سرل ب  ،كم :هر الاو ال س:لي امل :ا ب ؟.
اتمل م مد:م اجلارا  ،أ كار الااف ا سا:س مان وجاردج
هاا ال :س إمتث:ال لدرل تع:ىل (إمنا :أناا م اذ ولكال قارم ها:دٍ).
وهذج املهما ال تارب بدا:هج حتا :الكا :لدارانني ال بتعا البشا

مان

أجاال هاا ا ال اا:س ،مااع وجاارد ماان هاار قاا:د ئلتهاا :م كاال ئص ا
وزم . :كم :أ اآل تفرتض أ كر لكل قرم ه:دٍ ها هم وكدا:
ل وكهم ومت لبا:ق حتا:تهم ،وال ةكان لشايف

واحاا أ حيات

جبمتاااع ظا ا وف ا قااارام ،لتتفا ا د بهااااا تهم .ك:آل ا ا ت ساااف كلساااف
ال هر الد:ةم ئلى الاا كد .
وإ ا ك:نا مهمت قت:م دول العال اإللي ،كاتفرتض أ اإلساالم
ص:ا لكل زم :ومك ، :وتش ع:ت تت :سب مع ح:ج:ق اإلنس:
ئلى ا اتالف ت رئ:تها ،:وبإمكا :املسالمني ال هارض لب ا:ه حاا:
إسااالمت تتياااى احلااا :اق املتداماا الاا تتيااااهم ب مر جهاا،:
ست:ست :وثد:كت :واجتم:ئت ،:كما :حا:جتهم لالنت ا :ق ونا :متم:د ا ؟
وهااذا مباااأ اؤمن ب ا الصااا  ،وأصااا م ضاارة جممرئ ا مؤلفاا:ق
ألبا مش:ئ اإلسالمتني ك احرا تف :و به .:وبعااه :معتماا م
الا اسا:ق اإلساالمت : ،صا م إ ا ا  .ثام كتاف ترقاف اإلساالم
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ئلى وجرد شيف

وهر ص:ا لكل زم :ومكا :؟ أال ت ا:كى هاذا

مع م :ؤمن ب و ؤكا ئلت داةم:؟.
أماا :مهما املهاااي احلااا:
دو ج ئلاااى تاسااات

كااتمكن املراكدا ئلتهاا :إ ا اقتصا

نااارا حاااا ، :ال أنا ا داااتم حاااا:

ساااتغ ق

تشتتاه :تا دت :ئش اق الس ني ،و مب :مي:ق السا ني كما :دارل
هر لحل م كت:ب  .بل وجعل طرل أما احلا :اق مرب ا ل رل حتا:
املهاي مان أجال مراكبتها :حتاى سادرطه .:ككتاف نصاف صا:حب
حااا :أو صاا:حب مشا وع حااا :ي كاابري ت لااب شا وط :نفساات
:صاا ؟ ااان ال نداارل حممااا صاا:حب حااا :باال نداارل اإلسااالم
صااا:حب حاااا . :احلاااا :ال ت ساااب لألشااايف:ص بااال لألككااا:
والعد:ةا وا

الق ئ ام :متتز ب:جل:نب امل:دي لتشتا حا :ئلاى

ا ض عم به :سك:نه ،:و س:هم م ب :ةه :مجتع اك اده.:
-

ؤمن الصا بإمك:نت طارل ئما اإلنسا ، :الكا :لدارانني

ال بتعتا ا  ،واستشاااها بعما ا نااارح الا ا يف الكا ا م!! .وهاااذج مد :نا ا
:طي ا  ،ال تااال ئلااى إمك:نت ا بداا:ه اإلنساا :حتاا :حسااب طبتعت ا
وتكر  ،لعام وجرد مدت ٍ لبد:ة  .ومث

صرصت ب:ل ساب للا يف

ناارح ،وقااا ماان ال اا:س با ق نتاا ،:لاام ئااام ق :ئ ا العداال و كا ا
لتصا د  .بال وحتاى ئلاى أ ا بإمك:نتا تغتا الدارانني وال
العلمت ا إ ا ثبااا

اهاا :ال فع ا إلثباا:ق ماا:

ا:ق

ااا ،بااالتل حساا:

االحتماا:الق الااذي عتمااا ئلت ا الصااا كااثريا جاااا ،كااإ ملتاا :اق
البش ئ:شا ئلى الك ا ضت  ،وان نع:صا اآل امللتا :اق مل
حيصل أ ئ:ا أحاهم ق ون :من الزم ، :بل ال ست تع أحا التفرج
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بهااذا ركاا :ماان مت ا باا:جل ر  ،كثم ا نسااق ئاا:م للم ااق وا
والعدل ئ ام :تج:وزها :الشايف
أنحل ت

ااالق

ساد احرتاما باني ال ا:س ،أما:

لرجرد جل م :زال حت :م ذ  1250س وأناا ئا :مان أي

دلتل ق عي معترب كهذا ال سجم مع ئدل جب :كعدل حمماا با:ق
الصا  ،لكن باو لأل ا رلرجت :هتم ئلى العدل وامل ق.
إ مع:جز ا نبت:ه تكشف ئن وجرد ق:نر
وكدا  ،كااال ةكاان مشاارل أي شاايف

:ص جمهارل جا ق

بهاا ،:ماا :مل ا د دلتاال ق نااي

ؤكاااه ،:كعااام وجاارد مداات ٍ لبداا:ه اإلنساا :حتاا :س ا ت  :متم:د ا
دعل بد:هج ممت ع :ئدال كتشمل الد:ئا .
إ طاااارل ئماا ا اإلنساااا :ق وناااا :ممت ااااع اتاااا ،:وكداا ا :ل بتعتاا ا
وتكر ا  ،وطبتع ا تكاار ن ال ا:ج اجلسااا ال ا ته ا م ب:لتداا:دم
وتترقف ،كتمرق لعام وجرد مدت ٍ لبد:ةه :حت نش

متا اإلنس:

ب:حلت ، :مثله :مثل الشمع املشتعل كإنها :سات فل جزما :بعاا كارت
طر ل  ،ال بسبب  :جي كرجرد ال ح مثال بل لعام وجارد مدات ٍ
لبد:ةه :مشتعل بعا وب:نه ،:وهكذا ال ا :اجلسام البشا ي ،كتها:
استعااد للعمل كرت ثم تباأ ب:لرتاجع والشاتيفر

كتااميل وةارق

اإلنس ، :ق:ل تع:ىل (ومان نعما ج ن كسا م اطلاق أكاال عدلار ).
وهذا ق:نر ئ:م ش:مل للبش

مجع:ه ،مما :ارب إثا :ا سايل ئان

حدتد ا مفهاارم الس ا وماااى م :بدتهاا :ملفهرمهاا :اه اا ،:وهاال جاا:ه
ال قم للمب:لغ وبت :ماى مع:ن :نرح ال يف؟ كتكار مثلا مثال قرلا
تع:ىل (استغف لم أو ال تستغف لم إ تستغف لم سبعني م كلان
غفا اد ل ا ): .صا أ الدا

كا ئما ج كشاا:ها ئلااى حجاام

138

مع:ن:ت مع قرم  .كمع ك هاذج االحتما:الق ضا و ي لفهام املا اد مان
اآل قبل الدت:س ئلته .:أم :قرل الصا ك جم ب:لغتب ،ال دلتل ئلت
حتااى حبساا :االحتماا:الق ،وال ةكاان كااع التااا ب:ل وا اا:ق امل و ا
ئن الشاحل ،

ال وا ا:ق م طارل الدا

الصا ولريج بدا ال وا ئلاى ختصات

والعدال الكا :ملا :عتدااج
وتدتتاا اآل ا:ق الد نتا .

مث ك ق ،أ نرحا :كا :ةا :س دو ج ال سا:لي وبداي وكتا :لا لام
طرل ئم ج ،بت ما :ب:ل ساب للم ت ا شايف

ل:ةاب مل جناا لا دو ا

ملمرس :سرى تكه :ق ،وأم:ني حيلم به :لال الشتع لتل نه. :
ثم حتى لر أ املا هع العلماي  -كما :دارل  -ال ا ك

مساال

طاارل ئماا اإلنساا :ماان حتااث املباااأ ،وقااا داارم العلاام مسااتدبال
مبع:جلااا أسااااب :الشااااتيفر

بعااااا اكتشاااا:كه .:كا ااااا :كالمااا

م كرض ،أوال العلم قا اكتشاف طبتعا ئمال اطال ا ،:وق:بلت:تها:
ئلى البد:ه ،وتاكا من ئام وجرد مدت ٍ لبد:ةه :أكث مان العما
املتع :ف ككتف ال ك

طرل ئم إنسا :ئما أكثا مان 1250

ئ:م؟ .أم :لر ك:نا املشكل م احتم:ل وجرد م:نع حيرل دو طارل
ئم ا ج ،ك:لعداال ه اا :ال سااتبعا طاارل ئم ا ج ،مااع احتماا:ل ا تف:ئ ا
ب:ل سب لذا الشيف

أو ا .

املشاااكل ماااع اإلنسااا :لتساااا م وجااارد مااا:نع حيااارل دو طااارل
ئم ج ،بل م ئام وجرد مدت ٍ للبد:ه ،كال صاق العدل طرل ئم
أي إنس :س ت  :متم:د  ،لذا السبب ب:لذاق.
وث:نت :الكر مصمم وكق حكم اد تع:ىل ،و تي

م إط:

ن اا:م مرتاب ا  ،وقااا صاامما ال اا :الكاا:ةن احلااي بشااكل تشااتع
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وتاااااميل ،وإال ماااا :ب:لااااحل لاااار البشاا ا
الشتيفر  ،ككتف عت

مجعاااا :ئ:جلاا اا أسااااب:

اجلمتاع ئلاى كركاب ا ض؟ املساال

يت :لتعدل ا مر وكد :ل :م الكر واحلت ، :والكف ئن م ق
الترب ا  ،وال كاار مل ااق الدا

والعداال الساالتم ،لدااا تعااب العداال

الشتعي ،واستك :وم :ئ:د عي سرى حزم

اك:ق دت:ق ئلتها.:

ئلى الستا حمما با:ق الصاا أ ثباا أوال صاي والد املهااي ثام
ّا كلساافت :لغتبتا ال أ عتربهاا :أصااال مرضاارئت :و اابين ئلتهاا.!!:
املسال لتسا بهاذج البسا:ط إ ا اساتف:ق العدال وما :س الارئي دو ج
م كهم م :متلي ئلتا العدتاا  ،كثما قارانني ح:كما ئلاى اإلنسا:
والكر  .والا ن :شا اإلنس :مب :هر بش  ،بعتاا ئن أي استث :ه.
 -ثاام ألاات

املهاااي معصاارم :م ن ا حممااا باا:ق الصااا وماان

ئ:ةلاا ا ال مثتاااال لاا ا :ئلااااى ا ض؟ كماااا :ح:جتاا ا
احلااا :اق البش ا

ااااا س واقااااع

و راكبهاا :م ااذ نشاارةه :حتااى ساادرطه .:ألاات

ئلما ا حاااار  :كمااا :دااارل الشاااتع  ،ومتاااى شااا:ه أ علااام علااام؟
كتفرتض أ ئرامال نشاا احلاا :اق وأساب :سادرطه :ح:ضا م
ئلما متاى شا:ه وبكال تف:صاتله ،:كلما :ا دهاا نفسا  13ق ناا :م
د اسااته:؟ .مباا :نراكااق ئلااى ترب ا ج لركاا :املهاااي إنساا:ن :ئ:د اا،:
لكن الصاا اكرتضا معصارم ،:وقاا اتفدارا أ ئلام املعصارم ئلام
حار ي ،ئكس :لإلنس :الع:دي كعلم ئلم حصرلي حيت :جلها
وكسب ومع ك وانتد:ل من امهارل إىل املعلارم ،وت تتاب مداام:ق
الدت:س لتعلم ب:مهرل .ك:لصا خمت بني نفي ئصم املهااي كاي
تستدتم كلسف لت:ب  ،أو درل بعصمت و بيث ئن مرب
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دع:

با و لت:ب ق ون :متم:د !!.
ثاام مع ك ا احلااا :اق باا:ق أم ا ا سااهال م ظاال تاارك املعلرماا:ق
وت ر ئلم اآلث :وكحل مارز اللغا:ق الداةا  ،كاال دائاي لبد:ةا 13
ق ناا :ملراكبتهاا :ود اس ا ظ وكهاا ،:وب:مك:ن ا

ااالل ئش ا ن ئ:ماا:

د اس ا احلااا :اق اإلنساا:نت مجعاا:ه ،والتعا ف ئلااى أسااب:

قتهاا:

وانهت :ه .:بل بإمك :م اكز الا اسا:ق التارم أ تارك لاحل ز ا:
من املعلرم:ق ،يتا :جهااا كابريا لتصا تفه :واالساتف:د م ها .:وال
ألااا:لي إ ا قلاااا إ ضاا ب واحاااا ئلاااى مفااا:تتح احلاا وف م جهااا:ز
الكمبتاارت ستاااع حم كاا:ق البيااث بااني ااا حل مياا:ق البياار
والا اساا:ق والكتااب ئاان احلااا :اق وساا ه :وقرانت هاا :وأسااب:
قرته :وانهت :ه ،:لكن الصا لألسف مل ا

ئص االنرتنتا.

 سااتما الصااا ش ا ئت قتاا:د الصاابت  ،أو ماا :ص ا لح ئلت اب:لدت:د املبك من ال يف حيتى الذي ق:ل اد تع:ىل كت (  :حيتاى
ذ الكتا :بدار و تت ا:ج احلكام صابت .):كعا:د ث:نتا لتدا:

باام

إلي ،كم :كعل م مساال ئما املهااي مد :نا بعما نارح .كالحاظ
كتف سرق املدام:ق وكانه :با هت:ق ال اتلاف كتها :أحاا بت ما:
أدلتهاا :ق:مااا ئلااى مدااام:ق وهمت ا وأكرتاضاا:ق كلساافت ت اكمااا
واستيكما مب و ا :م .كتف ثبا ل  :الصا أ مش وع ا ةم
مش ا وع إلااي حج ا ئلااى ال اا:س مجتعاا ،:وال رجااا ماا :ااال و شااها
لكالم ؟ .كتف ثبا ل  :ئ :اد للمهاي كم :ئى حيتى.
ك ااا أمت ااى أ

كااع الصااا لااراه اإلصااالح بعبد تا وج أتا ،

و علااان لل ااا:س كلساااف أ ا ا ى للاااا ن واإلساااالم بعتااااا ئااان م اااق
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ال وا اا:ق ،ال ا ولاااق ماان حاام الغلاار والالمعداارل الااا ين .لكاان
لإلسااف مل حيصاال هااذا ،باال الصااا مل شااجب طداارس ئ:شاار اه،
أسر بغريج من املصليني ،ماع دت ا بتااائت:ته :ئلاى الارئي والعدال
الا ين .بل ومل تي من قترد احلرزاق العلمتا وتعساف:ته .:وب أ اي
مش وع املهاي ،لر ثباا ،شاتي :لاري اإلساالم .واإلساالم متعااد

لت

م كهم ا وق اهات ا  ،وال ساات تع املهاااي أ دااام كهم ا ً:اا :إطاا:
قبلت:ت وبتيت وثد:كت  ،كم :ض و أ عم ق ون :طر ل ؟ .كهل بدى
أساااري ثد:كاا وبتياا الدا ا
ومت لب:ت  .:أم
ا س

الث:لاااث؟ وهاااذا ال فع ااا ،:كل ااا :ظ وك ااا:

لق من صمتم بتيت :؟ كال ح:ج حت ياذٍ لكال هاذج

والالمعدرل.

س 30طارق الكناني :باا واضي :أ ه  :ا تالك :ب:ل تى بني
مااا :ط حا ا املفكا ا الصاااا وباااني م:ت حا ا دا ئلاااى ن

:تا ا

و صرص :م قات املد :ن بني ا نبتا:ه وأةما أهال البتاا ،حتاث
عتربهم الشتع امتاادا لألنبت:ه ،بل هام و ثاتهم م كال صاف:تهم
وصااالحت:تهم .كع ااا ق ا اه ز اا :وا

جتااا لااحل واضااي :جلتاا،:

والصا مح اد ال غ د  :الس

كهر ابن بتيت  .ولكن أ ا

مع ك تفسري لكالم وم :ط ح وترلل كت من أكك :؟
 30ماجد الغرباوي املشكل إ الصا ال تج د ئن قبلت:تا
م جم:ل العدتاا  ،وال ااع مسا:ك بت ا وبت ها :كاي دا أ ا شات:ه
وكد :ملع ت:ته :الت :ات والبتيت .

لق م ت ت من قبلت:ت  ،و عترب

املهاااي أصااال مرضاارئت ،:بااا هت ،:اابين ئلت ا أككاا :ج .ولعدتات ا
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سل

مهتم ئلى تفكريج وم هجا  ،كهاي أساتج حا ا ا  ،وجاز

مغلد ا ال تج:وزهاا ،:و عتربهاا :دت تاا:ق
مجتااع الدااا .: :كاا:ل

لااق م هاا :م تع:مل ا مااع

الرتاثااي مهااتمن ئلااى تفكااري حممااا باا:ق

الصااا  ،وهااذج مشااكل أساا:س ،ن:بع ا ماان إشااك:لت:ق ال صاارص
نفسه ،:بعا ق

ونصف من الزم :تد ب ،:ككتاف د ع ا :بصاي

صاااو ال وا ا:ق ،وئااام وجاارد تااالت
وا بس ا

أو تزو ا أو اسااتباال س ا ا

 ،أو الكذ ئلى اد و سرل .
ااري ،

إضا:ك للعصاام وماا :رتتاب ئلااى اإلةاا :بها :ماان نتاا:ةع

أهمه :أناحل جتا د املعصارم مان بشا ت  ،وجتعال م ا ئداال م لدا،:
كت فاااي ا هاااااف ا ا رلرجتا ا والست:سااات وال :ةفتا ا والتااااثرياق
البتيت والرتبر وال فسات  ،وت يصا مهمتاحل ب:لتاو ال والبياث ئان
تفساارياق وتاااو الق تتفااق مااع الا

ومفهرما  .ك:لصااا ال ساات تع

اق :ع لري الشتعي بهذج االستاالالق م :دام
ب ا اآل ا  .كاا:
العداال والد ا

لق من تا ا ال اؤمن

بغااي للصااا اإل تكاا:ز مل جعت ا الد ا
كاارق ال ا

والعداال.

م العدتااا (والااذ ن إ ا ك ا وا ب اا:ق

بهااام مل ااا وا ئلتهااا :صااام :وئمت:نااا .):لك ااا :نداا أ م هجااا:
صرص ئدتات ب:ملهاي ،مم :ؤكا ا ته:ن مل ق ال

اا

ال واةي

بشكل ال ةك التي م لتت :ول املسال بشكل مرضرئي.
ثم إ وجرد مشا وع حاا :ي سا:لي با:ني تفارق ئلاى سا:الق
ا نبتاا:ه م اا:ا باهاال البتااا :ص ا  ،كماا :فاارتض الصااا  ،قااات
يتااا :لشاااراها ق نتا ا نصااات  ،وال تااارت للتاا رياق والتصااار اق.
حمما ب:ق الصا أصارلي با :ع ،بإمك:نا أ ساتال ئلاى الشايه
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وضاااج .كتجعاال ماان الدتاا:س ئلااى ا نبتاا:ه شااتي :بااا هت :وهااذا أم ا
مستغ

 ،كلل سل :صتتهم ،وش ئت س:التهم مرثد م الكتاب

الساام:و  .كماان

:لااب ال اا:س اإلةاا :ب:ملهاااي ئلت ا بادل ا حساات

صاقه :كل من شهاه ،:أم :الت رياق كم :أسهله :حت م :كار
ئ:مل الا ن مبسترى حمما ب:ق الصا الذي ألب مشا:ئ الشاب:
بتالتف:تا ا كلسااافت  ،:أقتصااا:دن ،:ا سا ا
ولريه .:الكتب ال
ب:لسع:د واحلبر  ،ولت

امل دتا ا م االساااتد اه

سم من الل :إسالم :ست:ست :ن

ا :مرتئا:

ل أي دلتل ت بتدي ئلى صااق بال ئ:ناا

ال اا:س ماان حكاام اإلسااالمتني وماا :زالااا تعاا:ني .ولاات

اط ااا م

الت بتاااق كمااا :شاااتعر  ،بااال اط اااا م التااا ري وكهااام الاااا ن،
ودونكم كت :اد وق :نرا أحالم اإلسالمتني ب !.
ومان عتارب قااات املهااي قااات لتبتا لات

لاااى اإلنسا :ساارى

التسلتم به :أسر بب:قي الغتبت:ق كهذا إم :ج:هل أو مغ:ل  ،ال أحاا
ااؤمن ب:لغتااب كرجاارد املالةكا واجلاان واجل ا وال اا :لاارال كتااب
الساام:ه وبشاا :ا نبتاا:ه .وال حصاااق الغتااب مب:ش ا بااال دلتاال ساارى
بس :ه ال :س ،اكعهم لذلحل طمارحهم م ئا:مل ساي ي لذ اذ حيال
مش:كلهم وة يهم كسي أمل وسع:د .
إ الترقف م العد:ةاا وم ها :قاا : :الغتاب أما ممااوح ق نتا،:
صاق أن مباأ ق ناي م التع:مال ماع م لاق العد:ةاا .ك:آل ا الت:لتا
متتاااح الاارائني وا كتاا:ه حت ماا :ترقفاار م تصااا ق اا:ق اد،
وتصفهم بائلى د ج:ق الارئي والتد ا (والاذ ن إ ا كا وا ب ا:ق
بهااام مل اا ا وا ئلتهااا :صااام :وئمت:نااا ،):كجملا ا مل اا ا وا تعاااين
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الترقف ،والتاب  ،والرت اث والتااني بال هاي إحااى صاف:ق املاؤم ني
كم :هر واضح من ست:ق اآل :ق
(والذذِ ن لَ :اْئحر مع اللذ ِ وإلَهً:

الذتِاي حا َّم

ولَا :دْتحلُار الا َّفْ

حل لْااق أَث:مًاا ،:حااا:ئفْ لَ ا ح
اللذ ا ح وإلذاا :بِاا:لْيقِّ ولَااْ :زنحاار وماان فْع الْ لِ ا َ
الْعذا ح رْم الْدِت:م ِ و يفْلُاْ كِت ِ محه:نً ،:وإلذ :من تا :و مان وئمِال ئملًا:
االح اللذاا ح ساااتِّي:تِهومْ حساا :قٍ وكَااا :اللذاا ح لَفُااار ًا
حل حباا ِّ
صااا:لِيًَ :كاُولَيِاا َ
َّحِتمً ،:ومن ت :وئمِل ص:لِيً :كَإونَّ ح تحر ح وإلَى اللذ ِ مت:بً ،:والذاذِ ن لَا:
شْااهاحو الاازُّو ووإ ا ما ُّوا بِاا:للذ ْغرو ما ُّوا كِ امًاا ،:والذاذِ ن وإ ا حكِّا حوا
ِب :قِ بِّهومْ لَمْ يفِ ُّوائلَتْه :صحامَ :و حئمْت:نًا ،:والذاذِ ن دُرلُار

َّب ا :هابْ

ج اا :و ح ِّ َِّ :ت اا :قُا َّ َ أَئْا حتنٍ واجْع ْل اا :لِ ْلمحااتَّدِني إوم:مًاا ،:أُولَيِاحلَ
َل اا :مِانْ أَزْوا ِ
حجْز ْو الْغح ْكَ َ بِم :صب حوا و حلَدذا ْر كِتها :تيِتَّا ً وسالَ:مً: ،:لِا ِا ن كِتها:
س اْ حمسْتدَ َا ومحدَ:مً.):
ح ح
أم :من عتدا بكل شيه وبسهرل كإ مفهرم اآل
ولت

ك:لعدل م جم:ل العدتا كرق ال

العك

م واضاح لا .
كم:

ا جل

الا ن .والشحل والسؤال م جم:ل العدتاا مبااأ ق ناي تائما مجلا
:ق مبثرث ئلى أمتااد الد

الكا م وسار ج املب :كا  .وجتااه:

واضي م ام اجلال مع امل ك ن والك:ك ن واملش كني.
أ ريا ،بردي أ أسال أ هم :أكال د ود ا ولل ا:س مجتعا :أ
حبداااي اد تعااا:ىل شيفصاااا 14 :ق نااا :أو ز اااا حتاااا :لتدااارم مبهمتااا
ال سااا:لت ؟ أم ا كاااال أ بعاااث نبتااا :مااان نسااال حمماااا (ب:ئتبااا:
صرصااتتهم) ،إىل نفاا

بتيتاا  ،فهاام ظاا وف قرماا وت لعاا:تهم،

ودتا لغ العص والتيا به :ئلى مجتع املستر :ق؟
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حتااى وإ

حتمااا ال ساا:ل كلاات

وأ السااتا حممااا باا:ق الصااا

كاال ا نبتاا:ه م ساالني: ،ص ا
سااب للمهاااي مش ا وئ :حااا: :

ه:ةال ةثل نه :التج با البشا  ،كمان ا وىل أ تصااى لا :نايف
مساد مبعر من اد تع:ىل أم لري نيف؟.
ثاام هاال ق:مااا احلااا :اق ئلااى ااا ا نبتاا:ه :صا كااي اتاا:
ل جااال عماا كااال هاااذج الداا و وم:زلاااا الساا ني مفترحاا أم:ما ا ؟
وكتف فس الصا إجن:ز اإلنس :الغ بي ،وم :عم با مان ت ار
حا :ي ئلى مجتع ا صعا ؟
س 31طارق الكناني :شك ا لحل أست :م:جا .استع اض شتق،
وم :قش:ق ئلمت مرضرئت  .أئرد للسؤال الس:بق ،كانا مل تت
لتفسري اآل :ق ال

ك ته :م سؤالي الس:بق وال

ق

استشهاوا به:

ئلى ض و وجرد املهاي ؟ كهل تعرد ب  :جراةه:؟
 31ماجد الغرباوي :نعم ،نعرد لآل تني اللتني استشهاق بهما:
إلثب:ق ض و وجارد اإلما:م املهااي .ك دارل ال رجاا أي تصا ح م
اآل تني ،وال رحي ال

با إش :اتمل تاو له :ب:ملهااي وضا و

وجااردج حتاا .:وحتااى لاار صاااقا بااا املدصاارد ب:آل ا وجاارد شاايف
مهاااي ،كإنهاا :ال تفاارتض بداا:هج ئم ا ا ما اااا ،وهااذج مسااال أ ا ى
تعدّا ا م أكث .
أم :اآل ا وىل "ونح و اح َأ َّنمحنَّ ئلَى الذذِ ن اسْ حتاْعِفُرا كِي ا ْلاَ ْضو
ونجْعلَهحمْ أَةِمَّ ً ونجْعلَهحمح الْرا وثِني" ،كتترقف كهمه :ئلاى اجلازه الثا:ني
املكماال لاا .:تداارل تكمل ا اآل ا "ونحمكِّاان لَهح امْ كِااي الْ ااَ ْضو ونح ا وي
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ج حردهحمِ :م ْهحم مَّ :كَا:نحرا يْاذ حو " .ك:آل ا تتياا
كِ ْئ ْر وه:م :و ح
ئن بين إس اةتل الذ ن أ لم ك ئر كج:ه الرئاا اإللاي بهاذج اآل ا .
وه اا :ال تصاااق ق:ئااا (املاار د ال اص ا
ئلى هذا املر د بد

نف

ق:ئااا املاار د ال اصاا

الاارا د)

اآل ا م صااب

اآل الت:لت .
الاارا د تصاااق حت ماا :ع ااى الداا

ق:ئا ئ:م و اذك مصاااق :واحااا أو أكثا  ،كاتمكن ت بتدها:
ئلى مص:د ق أ ى .أم :ه  :كمصاااق اآل ا حمااد واضاح ال شامل
لريج ،كهر لت

مرضرئ :ئ:م :ما ر ا ئلاى اار الداات احلدتدتا

كتشاامل لااريج متااى تاارك ق كت ا اق الش ا وا .اآل ا ناا:ظ ملرضاارع
 :جي حماد ،ككتف يمل ئلى
الد:ئاااا  ،كاااإ املااار د ستشااايف

ن؟ .وحتى لار قل ا :ب:ن با:ق

مرضااارع احلكااام ،ومشيفصااا:ق

املرضاارع تؤ ااذ م جعاال احلكاام ،كااال ت باق اآل ا حت ياذٍ إال ئلااى
قاارم شاابهر بااين إس ا اةتل وساال

ك ئاار وه:ماا ، :وهااذا م ت افٍ

ب:لا و  .وم لرمت الشتع لتسا كم لرمت بين إسا اةتل ،كال
ماا :م ا ماا ه اا :ناازاع ست:سااي تاا :اي ئلااى الساال

م ااذ اارم

السدتف  ،كرلّاا تااائت:ق كاثري م ها :ب ا:ه م رما ئد:ةا ا تاائم
شاا ئت هاااذا ال اا ف أو ا  ،وتؤكاااا أحدتتاا وأكاااالتت احاااا
تستغ ق م تاو ل اآل :ق ،ومع:جل ضعف ال وا :ق قسا  :مان أجال
إ سااا:ه ب ااا:ه ئد:ةااااي اااائم شا ا ئتته .:ونساااى هاااؤاله أ الداااا: :
العد:ةا ااا احلجااا ئلااااى املساااالم (واحلجتااا ه اااا :مبع ااااى امل جز ااا
واملعذ اا ) قااا : :ق نتاا صاا حي واضااي  ،مثاال ال إلاا إال اد ..
حمماا ساارل اد ( .ماان ال َّسحار حل بِماا :أُنازول وإلَتْا ِ مِاان َّبِّا ِ وا ْلمحؤْ ِم حاار
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كُلٌّ من بِ:للذ ِ وملَِ :ةكَتِ ِ وكُتحبِ ِ و حسحلِ ِ لَ :نحفَ ِّقح بتْن أَحاٍ مِّان ُّسحالِ ِ
وقَ:لُرا سمِ ْع  :وأَطَ ْع :لُفْ انحلَ بَّ  :و وإلَ ْتحلَ الْمصِريح).
هذج هي العدتا الا ستحساال اإلنسا :ئ ها :ارم الدت:ما لتما:م
حجتته ،:ت جتزا وتعذ ا ،وال ترقف قبرل ا ئم:ل ئلى سراه :مان
العد:ةاااا .ومااا :هاااذا الصا ا اع سااارى لثتااا :وضااات:ع سااابب التعصاااب
وال :ةفت واجلهل وا مت وئاام املع كا  .والتشابث ب:ل وا ا:ق بعتااا
ئن العدل والدا

الكا م ،وهااف ال سا:الق ،حاااً ا تازل لاال

الشتع اإلسالم بع:ةل مداس مكرن من مخس أشايف:ص ،جلاه:
كمااا :عتدااااو

لاااق اد الكااار  ،وبتااااه :ا ما ا وال هاااي ،وبهااا:

ت يص ا مجتااع الساال :ق!!! " .اا :حممااا لاارال ملاا :لدااا ا كااال ،
ولاارال ئلااي ملاا :لدتااحل ،ولاارال ك:طم ا ملاا :لدتكماا .!!":ولريهاا :ماان
وا :ق ت وى.
وأماا :ا (ولَدَااْ كَت ْب اا :كِااي الزبحاار و مِاان بعْااِ الاذِكْ و َأ الْااَ ْض
وثحهاا :ئِباا:دِي الصااِ :ليحر ) .كلاات

لاا :أ اا ئالقاا مبرضاارع املهاااي

وظهر ج .ومفهارم اإلصاالح متعااد ا بعا:د ،تعا ف دالالتا مان االل
ست:ق اآل :ق ،ك:إلصالح ه ا :نا:ظ لاأل ض جبمتاع أبع:دها :بد ا
( ثه ،:وا ض ،وئبا:دي الصا:حلر ) .كشا ا و اثتها :إصاالحه،:
وإصالحه :عين إئم :ه :واالستف:د من رياته ،:وال م:نع من وجرد
ش ا االستد:م م الر اث ال ه:ةتا  .واآل ا الك ةا تفارتض وجارد
مصاالح لااري ا ض و سااتعم ه .:ومع ااى و اث ا ا ض الدااا ئلااى
الاااتيكم بهااا :مااان اااالل اكتشااا:ف قااارانني الكااار وتسااايفريه،:
واالساتف:د مان رياتهاا .:ومع اى و ثااح الشاايه ،أي انتدلاا ملكتتا
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لي ،أو ص :ملكاي وياا تصا م .وه ا :ال صااق ح كتا :مفهارم
انتداااا:ل امللكتاا ا ،

ا ض ال متلّااااحل حااااا ساااارى اد ئزوجاااال

:لده ،:ك:مل اد بر ثا ا ض الداا ئلاى الاتيكّم بها :واالساتف:د
من رياته ،:وال تعين صرص السل
املفسا ا ن ،لااام أ السااال

واحلكام كما :ا ى بعا

مشااامرل بهااا ،:لكااان ال دلتااال ئلاااى

االقتص :ئلته .:كريثها :مان كا :صا:حل ،:أي قا:د ا ئلاى إئم :ها:
وإصالحه :بعا اكتش:ف قرانني ال بتعا  ،مان أجال إصاالح احلتا:
واإلنس :وامتمع ،وهذا أحا أهااف لق اإلنس( :أَنشااَكُمْ مِان
ا َ ْضو واسْتعْم كُمْ كِته .):وقاا و

الغا

بعااا اكتشاا:ف قرانت هاا ،:ك:سااتثم

رياتهاا :وطاار حت:تا  ،وحددااا

اآل بع

ا ض م اذ ماي ئا:م

مصا:د ده .:ك:آل ا الك ةا مل تشارتا م و اثا ا ض

أ كر الرا

مؤم ا :أو مسالم :أو أي صاف د تا أو وحتا إمنا:

اشااارتطا الصاااالح ،والبشاا مجتعااا :ئبااا:د اد ،ومااا :ائتاا دئااا:
املهاو ا بااا املهاااي سااتاتي باا:ملعجزاق ال دلتاال ئلت ا إطالقاا :ساارى
أم تاا:ق وئدااا اللياارق ب كااب احلااا :ال ا ت بااع الغ ا
ئ شه ،:وان ن ت

ئلااى

املهاي صلح ل  :أمر ن :و دتم ل  :حا. :

احلا :اق ب تا برتاكم جهرد جب :ه:ةل أثبتا قا اإلنسا:
مباا :اسااتردع اد تعاا:ىل كتا وم الكاار ماان قاارانني وقااا اق ه:ةلا .
ككاا:

ه:ناا تعاا:ىل مااع املالةك ا ئلااى قااا اإلنساا :م الكاا

ا ض وإئم :هاا ،:الااذي ستفاااي إىل اإلةاا :امل لااق

اا:لق هااذا

الكر  ،من الل العدال والتج با  ،وهار امل لار  .وساتثبا الازمن
مستدبال مف:د اآل ا املب :كا (و وإ ْ قَا:ل بُّاحلَ لِلْملَِ :ةكَا ِ إونِّاي ج:ئِال
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كِي ا ْلاَ ْضو لِتفَ ً قَ:لُرا أَتجْعلح كِته :مان ح ْفسِااح كِتها :و سْا ِفحلُ الااِّم:ه
ونيْ انح نحسا ِّابحح بِيمْ ااِ َ ونحدَاااِّسح لَ احلَ قَاا:ل إونِّااي أَئْلَ امح ماا :لَاا :تعَْلمحاار ).
كك :سبب استغ ا املالةك زاو ا ال ا ئ اام :قا:لرا (أَتجْعالح
ي حن نحس ِّبحح
كِته :من ح ْفسِاح كِته :و سْ ِفحلُ الاِّم:ه)؟ .ثم احتجرا ئلت (ون ْ
بِيمْ ااِ َ ونحدَاااِّسح لَ احلَ) .ككااانهم قاا:لرا كتااف جتعاال ماان ساافحل
الام:ه لتفا واان نسابح حبماا ؟ كك:ناا زاو ا ن ا املالةكا
م صب ه  :ئلى البعا اإلة:ني م احتج:ه .:كجعلا اإلة :والتدرى
متزان :ومالك :طالك ا ض .لذا استب ن جراب تعا:ىل أما ا
ئرب ئ

ا

(قَ:ل إونِّي أَئْلَ حم م :لَ :تعَْلمحر ) .وهر م :جتهل املالةك حرل

كلسف وجرد اإلنس :ئلى ا ض وماى قا اته :وق:بلت:ت  ،ك:قتص
ن ه :ئلى البعا اإلةا:ني .بت ما :الكا اإلنسا :أبعاا ،وقاا أشا:
لا :تعاا:ىل م باا ا حم:و تا حت ماا :ئارب بلفااظ اطلتفا  ،كداا:ل إنااي
ج:ئل م ا ض لتف  ،لك ها :مل تاا

ما ادج .كهام مل ع:صا وا

اإلنس :وال ع كر ئن قا اتا اطالقا سارى سافحل الاام:ه ،بت ما:
أثبتا اإلنس:نت قا ته :ئلى مراجها كال ياا :ق البتيا واحلتا، :
واسااات :ئا اساااتيفالف ا ض جبااااا  ،ومااا :زال ال
لإلة:

اااق أم:مهااا:

:لق الكر ئن ط ق العلم و اق العدل املتم د.

مب :مل دل بهذا ال أي أحا ،لك اجته:د شيفصي واسات :ق
لآل اا:ق الك ةاا  ،كلااات

ا مااار كماا :تشاااتهي الفاا ق واملاااذاهب

الكالمتاا باال ه اا :قاا

وئداال ،هماا :امااادا ا س:ساات :م

صت:ل أ ئدتا د ت  ،وأي ا و ئلتهما :ال قتما لا مهما :كا:
ئاااد ال وا اا:ق وا

باا ، :بعااا تعمااا املساالمني الكااذ ئلااى اد
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و سارل  .وقااا كاذبرا ئلااى الا يف الكا م م كاال شايه ،وماا :ماان
كك ا أو ئدتااا أو كاااتل  ،إالّ وادئاارا وجاارد وا اا:ق وأ باا :ئاان
ال سرل الكا م كاذب :واكارتاه .،حمماا بان ئباا اد هار الصا:دق
وال سا:ل والارحي ،وهار ا ئا ف

ا مني ،وهر املاؤمتن ئلاى الدا

بكتاا :اد و :ت ا  ،ككتااف داارل ماا :عاا :ض الكتاا :الك ا م
والعداال؟ هااذا مسااتيتل ،بعااا أ وصااف الد ا

ب :م:ن ا والصاااق

وحسن العدل ،وقا أدى س:لت ب ج:ح كبري( .ولر تدرل ئلت  :بعا
ا ق:و ل،

ذن :م ب:لتمني ،ثم لد ع  :م الرتني .)...

ال ةكاان للمساالمني ال هاارض ماا :مل تتي ا ئداارلم ماان ساال
ال صاارص والاارتا  ،و فهماار الااا ن ومد:صاااج وأهااك ا ول: :ت ا ،
بعتاااا ئاان ال وا اا:ق ال ا تعك ا

كهم اً:

ا  ،ةثاال زماان ال وا ا

بابع:ده :امليفتلف  .كهي وا :ق حمرتم إال أنه :تعب ئن ظ وف وبتي
وثد:كا خمتلفا  .كلل وا ا ظ وكهاا :ول اا :ظ وك اا ،:وبإمك:ن اا :العاارد
للكت :الك م وكهم س:لت كهم ً:صيتي.:
لألسااف مل أجااا ماان هااتم ب اا:ق اطلااق الا ت ساام معاا:مل هاااف
ال س:الق وا د  ، :وهذا

ا كبري م كهام الاا ن .بال وأحاا أساب:

مجتااااع االا اكاااا:ق العد:ةا اااا والساااالركت : ،صاااا ماااا :مت :ساااا
احل ك:ق اإل ه:بت ب:سم الا ن والد

 .وما :تبثا ح كا:ق الغلار مان

ثد:ك:ق تك س اجلهل وا مت والتك:سل م احلت :الانت.:
كلس  :حب:ج لل وا :ق إال بشكل حماود ،وئلت  :االقتصا :ئلتا ،
وئام التم:دي م التمسحل جبمتع ال وا :ق ،نها :تعكا كهما ً:للاا ن
والكت :املبني م ضره ظ وف وح:جا:ق وت لعا:ق زمان ال وا ا  .ثام ال
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رجا ن

ئاا الد

وبع

ا ح:د اث ال بر ا الشا ف كارق التا :ع،

أو ئ:ب للت :ع وا زم . :كت بغي ق اهته :ضمن ظ وكه.:
وأ ااا :ال دالل ا م ا (بدِتَّا ُ اللّ ا ِ تْ ا لذكُامْ إو كُ اتحم مُّ اؤْمِ ِني)،
نه :مدت ع من سات:قه :حتاث دارل تعا:ىل (و ا :قَارْمو أَوْكُاراْ الْمِكْتا:ل
والْمِتاازا بِ:لْدِسْ ا ِ والَ تبْيفسحااراْ ال َّاا:س أَشْاات:ههحمْ والَ تعْث ارْاْ كِااي ا َ ْضو
حم ْفسِااا ِا ن) .ك:آل ااا تتياااا ئمااان بيفسااار ال ااا:س ،كتسااا قر مااان
بااا:ئتهم أو ماان مث هاا ،:ك:آل ا يااذ هم مماا :بدااي م أ ااا هم ماان ماا:ل
ح ام مس وق ،وت لبهم مب :ئ اا اد ،كتدارل وبدتا اد اري لكام،
كباا ا

هكاذا (و َال ت ُدصحار ْا ا ْل ِمكْتا:ل وا ْلمِتازا ) .كاال ئالقا لا:

ب:ملهاي ،بل ال عدل أس:سا ،:كتاف كار

اريا لام وهام ماع سارل

اد؟ ثاام ماا :مع ااى " ااري لكاام" أ ا كاا :املدصاارد بهاا :املهاااي؟ ،هاال
ستبدر أحت:ه كي ا كرج؟ .إنه :ه طد:ق الغلر ،وتاو الت الب:طل .
هذا اللر من التاو الق ال داي نفع :سرى مز ا مان اإلنكفا:ه
ومص:د العدل من أجل ترب ق ني ع ي مع ى لرجرد املهاي.
إنهاا :ئدااا ئااام وجاارد أدل ا صاا حي حاارل املهاااي ك:ضاا وا
لتاو ل اآل :ق ووضع ا ح:د ث حتى ص :املهاي بدتا اد وهاي (أي
املهاي) ري للمؤم ني من كل شيه.
أئرد وأقرل املشكل لت

م كك الغلر بل املشكل م العدرل

الاا تاااؤمن با ا بعاااا ت :زلااا :طرئااا :ئااان العدااال وهجاا ا الكتااا:
الك م.
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احلذر اإلسرائيلي
س 32طااارق الكناااني :داارل سااعتا أ اار (ك:تااب وإئالماااي
مصااا ي) م كت:بااا (املساااتح الااااج:ل) مااا :مع ااا:ج باااا الساااب:ق
اإلس اةتلي ب:متال الد بل ال رو والتك لرجت :احلا ث ال ملراجه
الع

كهم لتسرا بهاذج الدار واملداا ولكا هم ساتعاو ملراجها

اإلما:م امل ت ا  ..ال أئا ف ما:هي الرسا:ةل احل بتا الا

ساتتيفذه:

اإلم:م ملراجه الت ر التك لرجي واسلي الام :الش:مل؟
 32ماجد الغرباوي: :ستاي اإلم:م امل ت ا م ال وا ا:ق الشاتعت
ك:ةن أس ر ي ال تاؤث كتا أئتاى ا سالي كتكا ،:كما :تااثري أسالي
إس اةتل جتا:ج قا اتا اط :قا !! .لار تدا أ ما :ا كا :فعال بعاا والدتا
وهر ابن باع أ :م ،وكتف ا تفاع للسام:ه براسا

ملكاني لتداف باني

اااي اد ئزوجاال ،و ا ااذ م اا متث:قاا ،:كيت ياا ٍذ ال تتعجااب ماان هااذا
الكالم!! .لدا تكلم بكالم كصتح ومشى ئلى قامت وئما ج أ بعاني
رم .:ا ل ئلت أصي :أبت كتيفربهم باسا ا ئجتبا ل با  ،والتاحل
أحا الدص

ا س ر

امل و (ملا :ولاا اطلاف املهااي "صالراق اللّا

ئلت " س ع نر من كرق أس اىل ئ  :السم:ه ،ثم سد سا:جااً ل با
تعااا:ىل كاا ج ،ثااام كاااع أسا ا وهااار دااارل أشاااها أ ال إلاا إال هااار،
واملالةك أولر العلم ،ق:ةم ً:ب:لدس  ،ال إلا اال هار العز از احلكاتم،
إ الاااِّ ن ئ ااا اللّ ا اإلوسااالم) .كماا :أ قا ات ا بعااا ظهاار ج أس ا ر ،
وهذا هر املتاااول اآل م امليفتا:ل الشاتعي ،لاذا تساتغل هاذج ال وا ا:ق
للتشهري ب:لشتع وئد:ةاهم ،نه :اسيف م ئدرلم .لكن من فهم؟.
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مل أطلع ئلى الكت :املذكر  ،ومل اةع بدصت  ،و داع اربج م
سااات:ق التهر ااال للمهااااي ،أو االساااتهزاه ب:لشاااتع وأككااا :هم ،وهااار
ا جااح ،ن ا سااتيف ب:لسااتف ،كماا :أكاااق ال وا اا:ق لااحل ،أماا:
كتاااف ع ّااال امل:ك ااا احل بتااا بساااتف ؟؟ كهاااذا ال علمااا إال لاااال
الشتع !!!.
س 33طاااارق الكنااااني :الكتااا:

ؤ اااا ال وا ااا:ق الشاااتعت وال

ستيفف بعد:ةاهم بل ك :ؤكاه :بشكل م لق .
 33ماجاااد الغربااااوي :ال أئتداااا مبااا :دااارل .وحتاااى لااار م اااا
إساا ا اةتل باا ا وب :ساااا:طري امت اا ا ب هاااار ج ،كهااااذا ال حيفزهاااا:
لالستعااد ،ن جم د كاالم .كاال شاحل أ كالما م كارض وكدا:
مل ق العدل والد

وصيتح ال وا :ق .إس اةتل دول  ،وحس:ب:ته :ال

جتااا ي وكدااا :مل اااق الااارتا وال وا ااا:ق: ،صااا أ احلكرمااا:ق
اإلس اةتلت ئلم:نت  ،لتسا ئلى وةا:م وتراكاق داةما :ماع احل: :ما:ق
وهلرسااا:تهم .لكااان متاااى مااا :أصااابح املهااااي واقعااا :ملمرسااا :حت يااذٍ
ةكن تعدل كالم  .كائ

ه أوال ولكل ح:د حا ث.

كاااالم الك:تاااب ااااتي م سااات:ق العجاااز املتجاااذ لااااى العا ا
واملسااالمني الاااذ ن نكساااا توساااهم إسا ا اةتل ،ك احااارا تشااابثر
باوه:م و وا :ق للتيفلّ

من ئ :ه :أما:م شاعربه :وا جتا:ل الد:دما .

إنه :ئدا مستعصت لكان ما :ا سات فعهم هاذا الكاالم؟ .إسا اةتل
ش :صاااااا بكرب :ةهااااااا ،:والعاااااا

لااااااار و

تبااااااا:ق التيفلاااااااف

واإلنكس :اق .الاول الع بت  22دول بث واق ط:ةل .
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املهدي واملعجزات
س 34طارق الكناني :مل :ا حستكث ئلى الشتع ائتد:دهم بغتب
اإلم:م وتكلم م املهاِ وسبدهم املساتيتر الاذ ن عتدااو بغتبا
ئتسى ئلت السالم .وكالم م املها مذكر م الد
املاارتى واملعجااازاق الاا

 ،واحت:تج

اجرتحهااا :بااام اد ئزوجااال و اااري دلتااال

سرقرن هار قصا اطاا ماع مرساى ئلاتهم الساالم؟ إ ا ك:ناا
وا الشتع م عرن كبدت ال وا :ق أ ا :م عرن ؟
 34ماجااد الغرباااوي :ماا :جاا:ه با ئتسااى وال بتاار لاات

وا ا باال

نصرص :ق نت ق عت الس ا والاالل  ،كباي دلتل جنزم بصاي صااو
ال وا اا:ق وصاااق ومتاا:م مؤداهاا:؟ ومهماا :ك:نااا ال وا ا ق عتا السا ا
والاالل كال تر

سارى ظان ال قاى مل تبا العلام ،وال ان ال غاين مان

احلااق شااتي ،:وتصااا ق املعجااز ترقااف ئلااى وجاارد أدلاا تاار

العلاام

والتدني ك :ق الكت ، :والترات املستفت  ،وا دل احلست .
معجزاق ا نبت:ه ج:هق لتصاا ق سا:التهم ،وهاي مرثدا ق نتا.:
و دصا بها :قاا : : :قا للعا:د  ،تعاذ ئلاى اإلنسا :اإلتتا :بها.:
ك:ملسال لتسا مساال اساتكث :ئلاى الشاتع واملهااي ،بال حل:جا
املعجااز إىل دلتاال ق نااي ص ا ح ؤ اااه :و رثدهاا ،:ب:ئتب :هاا :حاااث:
 :ق :كرق قا اق اإلنس :وق:بلت:تا  ،كاال صااقه :العدال السالتم،
وقا

اد به :بع

ا نبت:ه لتا تا س:التهم.

ك:لالتل الد ني ش ا لتصا ق أي معجز حاثا سا:بد :و تعاذ
ئلت  :التاكا مان صاي صااو ه ،:ك صااقه :تصاا د :للدا
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وما:

ج:ه ب  .سراه صاقه :العدل أم ال .كتكر اإلة :ب:ملعجز تصاا د:
لكالم اد تع:ىل.
مدتاى حجت الالتل م الدا : :العد:ةا أ كر ص حي،:
واضااي ،:ق عااي الصاااو والااللا  ،كااي ن كااع التااا ئاان التعاا :ض
بت وبني العدل الذي ك

صاو أي معجز

 :ق مان أي إنسا:

حساااب طبتعتاا وتكر اا  .ك:لعدااال ال ت ااا:زل ئااان ق :ئ:تاا م هاااذج
احل:ل  ،نه :ئ:م ال ختص  ،كتستال ب:طرب الد ني ئلى وجارد
قاارانني جمهرل ا و اه صاااو املعجااز  ،سااكا الد ا

ئاان بت:نهاا.:

كساااكرت ئااان بت:نهااا :ال فاااي وجردهااا ،:وال فاااي وجااارد أساااب:
طبتعتا ا ضااامن الساا ن الكرنتاا صاااا ق مبرجباا معااا:جز ا نبتااا:ه
وامل سلني ،و مب :ستكشف ئ ه :العلم مساتدبال وحت ياذٍ ال تكار
معجز لم أنه :معجز م زم:نه.:
إ تاكتااا الد ا

ئلااى صاااو املعاا:جز ئلااى ااا بع ا

وامل سلني ال ال ئلاى أمك:نتا صااو ه :مان أي شايف

ا نبتاا:ه
وم كال

زم :ومك ، :بل تصاى الكت :الكا م لتاكتاا صااو ه:
العدل ك

تصاا ده ،:ك د اع بصااو ه :وكدا :طارب الدا

لام

أنهاا : :ق ا م ن ناا :للداارانني الكرنت ا  .أماا :لاار ك:نااا ممك ا
الرقرع ولر ب سب حمتمل  ،ك:لعدل ال حيكم ب:مت :ع صاو ه ،:ومن
ب :أوىل ال يت :لترثتق ق ني.
إ يااااي املعااا:جز كااا :السااابب الا ا ةت

و اه أ ئااا :ال ااا:س

وتصااا دهم ا نبتاا:ه ،كماا :ج ا ى ئلااى أ ااا هم كاا:

 :ق ا :للعاا:د ،

عجز اإلنس :ئن اإلتتا :با ما :مل كان نبتا :مساادا مان قبال اد
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تع:ىل ،كمعجز ال يف دلتل ئلى صاق س:لت  ،وهر الاف ا سا:س
و اه ج :نه:ئلى اج .أم :العدل كريك

صااو أ ا معجاز

 :قا ،

حتاااى وهااار شااا:هاه ،:إال إ ا ئجاااز ئااان تفساااريه :تفساااريا ئلمتااا:
معدرال .ككتف صاق م :ت و
وملاا :أكااا الد ا
كتيفااات

وا :ق ضعتف ؟.

الك ا م صاااو املعجاازاق ئلااى ااا ا نبتاا:ه

بهااام دو لريهااام ،وال دااارز الدتااا:س ئلتهااا :ي شااايف

كااا ، :نا ا بداااى ياااا حكااام الد:ئاااا العدلتا ا  .كاااال نسااات تع
االستاالل بعم نرح مثال ئلى إمك:نت طرل ئم إنس:
اطرب الد ني خمت

،

ب وال صاق ئلى لاريج ،لعاام وجارد مدات ٍ

لبدا:ه اإلنساا :حتاا :مياا:ق السا ني .بال لاار كاا :ه اا :مداات ٍ لبداا:ه
اإلنس :كال دائي لذا اجلال من باا ال س:ل حلاا اآل  .وئلتا ال
ةكاان االسااتاالل ئلااى إمك:نت ا بداا:ه املهاااي حتاا :مياا:ق الس ا ني
قت:س :ئلى ئم نرح الا يف الكا م ،كا:

ري ح:لا

:صا و د كتا

تاكتااا ق نااي ،ك دتص ا ئلت ا  ،و بدااى املهاااي كغااريج ماان البش ا
مشاامرال ب:لد:ئااا العدلت ا ال ا يكاام بعااام وجاارد مداات ٍ لبداا:ه
اإلنس :طر ال( ،ومن نعم ج ن كس م اطلق).
ئ اااام :أنفاااي إمك:نتا ا صااااو املعجاااز اط :قا ا مااان اإلنسااا:
حبسااب طبعاا وتكر اا  ،أقصاااا باا اإلمكااا :الرقااارئي ،ولااات
اإلمكاا :الفلساافي م مد:باال الرجاار واالمت اا:ع الااذاتتني .املسااال
يتاااا :لشاااايه ماااان التعدّااال بعتاااااا ئاااان التعصااااب وا ااااا رلرجت،:
ككالماااي ال دااا:م احلدتداا بااال ااااعه :باااني ااااي الدااا :ئ كاااي
ا كه ،:و كر ئلى بت من أم ج ،و تع:مل معه :بشف:كت .
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أولوية معكوسة
لألسااف ط:ملاا :أةااع هااذا االحتجاا :الااذي جاا:ه م السااؤال ئاارب
وس:ةل اإلئاالم امليفتلفا  ،ومفا:دج مان شاكّحل مبعا:جز وك اما:ق
ا ةم كتف صاق معا:جز ا نبتا:ه الارا د م الدا
وهذا

الكا م؟!!.

ا ك:دح وأولر معكرس مت:م ،:ك :ةم لتسرا أكاال مان

ا نبت:ه كم :حشتع

الغلر كي تصاق ا ولر  ،بل العك

هر

الصاايتح .أي لاار ثبتااا املعجاازاق لغااري ا نبتاا:ه جاااال كتكاار ماان
ا وىل ثبرتهاا :لاام ،ك ساال وأنبتاا:ه اص ا ف:هم الباا :ي تعاا:ىل ئلااى
الع:ملني .أم :إ ا ثبتا لم وهي ث:بت بشه:د الد

الك م كال لزم

مااان ثبرتهااا :لااام ثبرتهااا :لغريهااام .وهاااذا هااار اط اااا الاااذي داااع كتاا
الكثريو إ عتداو أ تص ح الد

بصاو املع:جز ئن ا نبت:ه

ؤكااا إمك:نت ا صاااو ه :ئلااى ااا ا ةم ا والصاا:حلني .ك:لداا:نر
العدلااي ب:مت اا:ع صاااو اطاارا ق ئاا:م شاامل كاال إنساا :ب:سااتث :ه
املص ح ب:ة:ةهم ق نت.:
ثاام أ معاا:جز ا نبتاا:ه ق عتاا الساا ا والااللاا ومرثداا ق نتاا،:
ككتف ل وا :ق ضاعتف مته:لكا أ تثباا ل ا :صااو املعا:جز ئان
لريهم من البش ؟.
ولاار ك:ناااا معااا:جز ا نبتااا:ه ممك اا لك:ناااا ممك اا لكااال
شاايف

كلماا :ا لألةم ا كد ا  ،وهاام لتساارا حب:ج ا لاا :أس:ساا:؟ إ

دو هااام حساااب الفا ا ض دو هاا ا ا وبتااا :ا حكااا:م ،أمااا :تبلتا ا
ال س:الق كمن ا تص:ص ا نبت:ه كتيت:جر معجز تعزز صاقتتهم.
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اإلماا:م اا :سااتاي ئ ااا ئداااله الشااتع مسااتيفظ ئلااى ال ساا:ل لاات
أكث  .ومن ائي لري لحل ن :لب بالتل ق ني ص ح ن كع ب التا
ئاان الشااحل،
وا

املعجااز أما إلااي ال نبااري كااال ت فااع معا ال وا اا:ق

ب. :
و الص ا هااذا الكااالم تصااا ق الد ا

ملعاا:جز ا نبتاا:ه ال ااال

ئلااى إمك:نت ا وقرئهاا :داةماا :و ي إنساا . :ولاات

صاااو ه:

قاا:

للد:نر الكارني نا ممت اع ئداال ،بال صاا ق معجازاتهم بدارانني
وأسب :جمهرل ل  :كعال .وحتى لر أُكتشفا أساب:به :تبداى معجاز
م حت ه.:
س 35طارق الكناني: :ستاي الشتع م ئدتاتهم كغريهم من
ا حمماا :ب ا نبت:ه و لا إلت

املسلمني ،وكم :ص ح ب الد

مرا ااث ا نبتاا:ه مجتعاا ،:وب:لتاا:لي صاا :ق هااذج املرا ااث لعرتتاا
و ستالر ب :ق كثري م ه :وو
السااالم ( ا ثين و ا

سلتم :داود ودئ:ه زك  :ئلت

ماان ال عداار ) كمااريا االنبتاا:ه لاات

املاا:ل

واجل:ج امن :العلم واملعجزاق كم :ص :ق لسلتم :وان نعا ف ا
لغ الد

نزلا ب

د (إ ا :أ ئاين واةعاي :جا ) :هاي أمثا:ل

للترضتح كم :درل الد

نفس ( وتِ ْلحلَ الْاَمْث:لح ناْ وبحه :لِل :سو وم:

عْدِلُه :إولَ :الْع:لِمحر ).
مل :ا ال نست تع االستاالل ئلى مع:جز ا ةم والص:حلني ط:مل:
الد

أكا وقرئه :لألنبت:ه؟
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 35ماجاااد الغربااااوي :دئاااين أوضاااح ا ما ا بشاااكل مفصااال
ب:ئتب :ه :قات مهم وحس:س تا تب بعد:ةاا ال ا:س ،ئلما :ه ا:
ل م السؤال باني مفهارمي الرتكا  .واملعجاز  .املعجاز ال تار ،
ئكس :للرتك  .املعجز

ب:نت

 :ق  ،تصا من ال يف لتصا ق

س:لت  .نعرد صل املرضرع.
باااها أق ا ق:ئااا ئدلت ا ئ:م ا  ،أ تكااز لاا :م يا ااا املرقااف
العدلاااي مااان الداااا : :امليف:لفاا لساا ن الكااار وال بتعاا البشاا ،
وتشمل مجتع اط :ق:ق للع:د من املع:جز.
الد:ئااا تداارل (املمت ااع ئدااال ،ال حيتماال وقرئا

 :جاا ،:سااراه

كااا :االمت ااا:ع اتتااا ،:كشاا حل البااا :ي ،أو لعاااام يداااق شاا ط
كاا:قرتا ال ااا :مااان الر قاا شاا ا الحرتاقهااا ،:او ل بتعاا الشااايه
وتكر  ،ك:مت ا:ع صااو املعجازاق واطارا ق الكرنتا ئلاى اا
اإلنس :حسب طبعا وتكر ا  .وما :أكاا الدا

وقرئا  ،حدتصا

كت ئلى مر دج).
وهذا تعبري

ئن ق:ئا (املمت ع الرجرد ات :ال ةكن وجردج

 :جاا ،):حتااى مااع إمك:نتاا تصاار ج م الااذهن ،كلاات
ةكاان تصاار ج م الااذهن ةكاان وقرئاا

كاال ماا:

 :جاا :لترقااف الرجاارد

اط :جي ئلى ش وط املرضرئت .
ككاال اا :ق للعاا:د  ،خماا:لف لس ا ن الكاار وال بتع ا البش ا ،
ةت ااع وقرئاا

 :جاا .:وهااذا حكاام ئدلااي ئاا:م ال دباال االسااتث :ه أو

التيفصاات  .وماا :أكااا الد ا

وقرئ ا لاام امت :ئ ا اتاا ،:كمعاا:جز

االنبت:ه ،لت ب:لا و استث :ه من حكم العدل،
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أحك:ما ئ:ما

ال تدباال االسااتث :ه ،كتاكتااا وقرئهاا :م الد ا

كشااف ئاان وجاارد

قاارانني وأسااب :أ ا ى جمهرل ا ل اا ،:لااذا ال داارز تعمتمهاا :واخت :هاا:
ق:ئا حستال به :أو د:س ئلته.:
وأ ا :ال ةكن تصا ده :م لري مر ده :إطالق :م :داما جمهرلا
ا سب :إال با

ق ناي صا ح

صرصاه :لليفا و مان ا صال و كاع

التا ئن الشحل .والسابب و اه اشارتاا كار الا
لكل شي ،وإ ب :ات تر

ق نتا ،:نا تبتا:

العلم والاتدني ئ اام :تكار صا حي ت:ما

الااللا  ،أي اا:ق حمكماا:ق ،ك ساات تع حت ي اذٍ كااع التااا ئاان الشااحل
وا صال العملاي،

ا صال ئااام وقرئها :ما :مل ااال دلتال تا:م السا ا

والاالل ئلى وقرئه .:أي دلتل حجا شا ئت بذاتا  .وما :ئاااج (كيفارب
اآلح:د والشه ) بداى ظ ا ،ً:وال ان ال حغاين مان احلاق شاتي ،:ب:ساتث :ه
ا حكاا:م الش ا ئت ال ا دل الااالتل ئلااى جعاال احلجت ا لاا ،:ك دتص ا
ئلتهاا :دو العد:ةااا ،لااذا ف ا امتهاااو بعااام جااراز التدلتااا كتهاا،:
و بدى اإلنس :مسؤوال ئن ئد:ةاج مب:ش  ،وال قتم ي ئدتا ما :مل
تثبا بالتل ق عي الس ا والااللا (الدا

الكا م) ن كاع با التاا ئان

الد:ئا العدلت م مر ده.:
املعجزاق قا : : :ق ال تتيدق إال بإ ن تع:ىل ،وقا أ رب ئ ه:
م كت:ب الك م الاذي جعلا حجا ئلاى اجلمتاع وتعهاا حبف ا ،
بعا أ وصف  ،بان تبت :لكل شي ،أي بت :لكال ما :اصا مان
مرضااارئ:ق .ومرضااارئ:ت  ،هاااي الشاا ع والعدتاااا  ،مبااا :م لاااحل
تصا ق املعجزاق .ك:ملسلم م :لاب مبع كا ئد:ةااج ب فسا وهار أما
مت:ح للجمتع من االل التااب ب:لكتا :العز از والتفكا با:لكر

161

واطلااق ،واسااتيفاام العداال بتج ا د ومرضاارئت بعتاااا ئاان ال :ةفت ا
والتعصااب .وال داارز لإلنساا :تدلتااا لااريج كتهاا ،:وال كاار تدلتاااج
معذ ا ل رم الدت:م  ،ككفى مت:د  :م تدا

ا شيف:ص وال مارز

بال أدلا ق نتا صا حي ،والغ ب أنهام ا تفعارا ب مارزهم الت :اتا
مصااا:ف اط:لدتااا  ،كصااا :وا ك:طااا:لق م قا تااا ئلاااى اطلاااق،
وال زق ،واالستج:ب  ،واالستغ:ث والد:ةم طر ل .
الفدهااا:ه كتبااار م سااا:ةلهم ال دااارز التدلتاااا م العد:ةاااا،
لك هم ئمال كار أي اجته:د تد:طع ماع ئدتااتهم!! .و ا:لبر
أتباااا:ئهم اختاااا :اق املرقااااف العد:ةاااااي الااااذي ؤم اا ار بااا جتاااا:ج
خم:لفتهم: ،ص م مسال الزك :كتي مر امليف:لف من ئ :ةها:
ول ر كا :مؤم ا :با:د و سارل !! .ئ اام :تدا أ كتاب الفدها:ه جتازم
أنهم و اه أللب اجل اةم ال تدع ب:سام الاا ن ،وأنهام أسا:س ثد:كا
الك اهتا واحلدااا واإلقصاا:ه ،وأم:مااحل كتاابهم الفدهتا و ساا:ةلهم
العملت وتاكا ب فسحل.
نعرد للمعجزاق وأدلته:
ك:ندال العص :حت مستيتل بذات  ،وم :أكاا الدا

الكا م

وقرئ ندتص كتا ئلاى مار دج ،أي ئصا :الا يف مرساى ،وال نتعااى
لغريه :أال ب

صرص  ،لشمرل ب:طالقا:ق أحكا:م العدال

كم :تدام.
كالم ااا :لااات ئااان إالمكااا :الفلسااافي (أي مااا :د:بااال الرجااار
واالمت :ع الذاتت ،) :وإمن :ئن إالمك :الرقارئي ،كلارال إ با :الدا
ال نصاق أ نرح :قا ئم ألف س أو ز ا ،كتبداى ئما ج اساتث :ه ،ال
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حستال ب او د:س ئلت ،

ئم اإلنسا :حمااود مهما :ئما  ،وهاذج

هي طبتعت وتكر ا  .حتاث لدا اد تعا:ىل بشاكل ال تدا:وم ال ا:ج
الشتيفر

لت ل :مدات ٍ للبدا:ه ،وهاذا

كال با أ تشتع  .مبع ى

ث:با ئلمت ،:ومؤ ا ق نت :ومن نعم ج ن كس م اطلاق .ومل سات ع
العلماا:ه حلااا اآل االسااتاالل ئلااى امك:نتاا بداا:ه اإلنساا :حتاا :لعااا
قا و  ،لام أ بعا

جتا :بهم قاا أساف ق ئان إمك:نتا بدا:ه ال ا:

اإلنساا :حت ا يااا د ج ا إجنماا:د م يففا ا جاااا .وهااذا ظ ا ف لااري
طبتعااي ،ال ةكاان االسااتاالل ب ا كداا:نر  .ن اا :ااان نتيااا ئاان
الرضع الع:م وال بتعي لإلنس ، :كم :إ صل الشايف
فل كل شي ،و بدى شبي :تي

ئما امليا ئا:م

حباود بست  ،ككتاف عما

أكث من ئش قا و ؟ .إنا ساؤال مشا وع جااا ،كلما :ا ساتفز لاال
الشاااتع ؟ .ثااام أكااااق اق التجااا:

ئااارد ال ااا :اإلنسااا :كااار ا بعاااا

وج ا ماان تلااحل ال ا وف االسااتث :ةت  ،لتعاارد إىل ئم ه ا :احلدتدااي،
كتشتع الل س:ئ:ق ،مم :ال ئلى ئاام وجارد مدات ٍ لبد:ةها :حتا ،
حتااى مااع جتمتاااه ،:حتااث كشاالا التج با م ياااي قاا:نر شااتيفر
اطال اا :البش ا  .مماا :ؤكااا أنهاا :قااا تكاار ين ال مف ا م ا ( .وماان
نعم ج ن كس م اطلق).
وم :ا ئن سك :ا ساكتمر ،ملا :ا ال عما و ميا:ق السا ني وهام
عتشاار داةماا :يااا د جاا:ق اجنماا:د م يففاا جاااا؟ .وهااذا حبااا اتا
ؤكا أ طبتع اطال  :البش

لت كته :مدت ٍ للبدا:ه حتا نشا ،

حتى وإ ْ ئ:شا يا ظ وف استث :ةت .
وأ ا :إحت:ه املرتى وإب اه ا كم وا ب ص أما مساتيتل نها:
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ماان خمتصاا:ق الباا :ي ئزوجاال ،ب:سااتث :ه ماا :ج ا ى ئلااى ااا ئتسااى
ال يف كم :أكا الد

لحل ،وما :جا ى كا :با:

اد ،ولتساا

:صت ل ك يف.
أو جميه ال ري بعا حب حت :إلبا اهتم ،أ اا :مان املساتيتالق
لرال تاكتا الدا

وقرئا  ،واحلا:د ا

اري ال ةكان االساتاالل

باا ئلااى الرال اا التكر تاا  ،ال إلباا اهتم (ع) وال لغااريج ،إمناا :هااي
استج:ب

لريج ،كم :م اآل

م ألي ص ح ،ال ا

حل ثحامَّ اجْعالْ ئلَاى كُالِّ جبالٍ
(كَيفحذْ أَ ْبعا ً مِّان ال ذتْا و َكصحا ْهحنَّ وإلَتْا َ
حل سا ْعتً :وا ْئلَا ْم َأ َّ اللّا ئ وز از حكِاتم) .
حان ْاتِت ا َ
حام ا ْد حئه َّ
حن جحا ْزهًا ث َّ
ِّم ْه َّ
وهكااذا ب:ل سااب لباا:قي معاا:جز ا نبتاا:ه ،كااااود وساالتم . :كهااذج
االستي:الق العدلت هاي الاالتل ئلاى كار الشايه معجاز

 :قا ،

ستال به :ئلى صاق ال يف.
وب:لت:لي ما :اذك مان معا:جز لألةما ولريهام حب:جا إىل دلتال
ق ني

صرص كل معجز وص:حبه :كي ن كاع التاا ئان ا صال

والشحل .كم :نش:هاج ئلى ا بع

البهلرانتني لت

مع:جز و را ق،

مهماا :كاا :ئاااد املشاا:ها ن ،ومهماا :كاا :مسااترى وثاا:قتهم ،نا
مشمرل ب:لد:ئا املتدام  ،كت بغي البياث ئان سا اللعبا وكتفتا
مت

هااا .:وهااام كشااافر ئااا:د لرسااا:ةل اإلئاااالم ساا ح كااا:تهم

البهلرانت  ،وكتف جت ي وكد :لدرانني طبتعت لام تعاذ إد اكها:
بسبب س ئ ا داه.
اااان مل نشااا:ها أي معجاااز جاا ق ئلاااى اااا نااايف ،لااارال إ بااا:
الد

 ،ككتف نصاق صاو املعجزاق ئلى ا لريهام مان البشا
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ائتم:دا ئلى وا :ق ال تفتا سارى ال ان ،وال ان ال غاين مان احلاق
شتي .:كمن ائي صاو معجز ئن أي شيف
أو ناا

كلتات ا :باالتل حساي

ق نااي .وهكااذا ا ماا ب:ل سااب ملعجاازاق سااتدع مسااتدبال

كعالم رم الدت:م اقرتبا الس:ئ وانشق الدم
لكن باو أ اإلنس :حب:ج إىل أوه:م تبااد خم:وكا  ،ومت يا
أمال د:وم ب قس:و احلت :وإك اه:ته ،:وإال كتف صاقه :بع
ال :س م د وجرده :م كت :قا م أو ةعه :مان جال د ان؟ إنها:
ح:ل تبعث ئلى ا ساى وتكا س وح الائا والتراكال والكسال،
وتفاي إىل تاائت:ق

ري ت عك

ئلى الف د وامتمع مع .:إنها:

ث:ث ا الاارئي حت ماا :تسااتبا بعداال اإلنساا :حااااً ال ف ا ق بااني العلاام
واط اك ا  ،وبااني الاارهم واحلدتد ا  .لكاان ح:جاا:ق الشااتع للمه ااي
مت رئاا  ،بعاااه :ضاا و اق ئد:ةا اا  ،وبعاااه :ضاا و اق نفساات ،
:صا وأ م رما الفكا الشااتعي ق:مااا ئلااى وجاارد إماا:م ل:ةااب
ت اا:ا ب ا مهم ا إكماا:ل املش ا وع الشااتعي املسااتدبلي ،الااذي عرلاار
ئلت ا كااثريا ك ا د ائتب ا ، :بعااا مع:ناا :طر ل ا ختللتهاا :مم :ساا:ق
ق:ساات ج ا ق ضاااهم ماان قباال صاارمهم ،ئلااى مجتااع املسااتر :ق،
:ص الست:ست  .إض:ك إىل ض و اق أ ى.
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احلاجة لإلمام الرمز
إ ح:ج ا الشااتع لإلماا:م ن:بع ا ماان صاامتم ئدتاااتهم برجاارد 12
إم:ماا ،:كاا:نرا ةثلاار الدتاا:دتني الا ت ا والست:ساات  ،لاام تفاا:وق
أدوا هاام حتااى لااا ا ماار إىل إم:ما شااكلت م زماان ئلااي الاا:دي.
وبشااكل أوضااح م حتاا :احلساان العسااك ي ،ئ ااام :أحاا:ل ئلااى
الفدهاا:ه لإلج:باا ئلااى أسااايلتهم الشاا ئت  .ك:ندلبااا ح:جاا الشاااتع
لإلم:م من ح:ج حدتد إىل ح:ج مز س:ئاق ئلى تدبل كك
لت:با مااع وجاارد وسا :ه أو سااف اه بت ا وبتا هم ،لاام قاار الزلاازال.
ك:لشتع مل اس وا بغتبت سرى الدت:د الفعلت  ،الا
م حتاا :اإلمااا:مني ا

احاا تاذوي

ري اان ،حتاااى تفرقااا احل:جاا ال مز اا ئلاااى

احل:ج احلدتد لرجرد اإلم:م .وب:لفعل ك:نا مز ت وم :تزال وهار
ل:ةااب أقاارى وأثا ى لليفتاا:ل الشااتعي ،ؤكااا هااذا ماا :نشاا:هاج ئ ااا
مرالتاا وشااتعت  .ك:حل:جاا إلتاا ب:تااا ضاا و نفساات  ،تاا ع

أماال

الشتع  ،وت فل قلدهم .ولر ك:نا ه  :ح:جا حدتدتا لإلما:م ،أو
ترقفااا بعا

الدااا : :الا تا والدت:د ا لتما د الشااتع ضااا ئدتااا

االنت  ، :بل و مب :كف وا ب:لتشتع وئدتات  ،لكن ال ترجا ح:جا
حدتدت بل ه  :ح:ج نفست ل مز ت  ،وستبدى مهم :ط:لا لتبت .
أحت:ن :تي ُّ املع:ص من قتم ال مز وقاستت  ،بت م :تزده م
لت:با حااًا تحلاهب مز تا اطتا:ل املتثترلارجي ،كتجا دج مان بشا ت
وحيلّق ب م ماا اق ا س

والالمعدرل ،لتحعتاا انت:جا ب:ساتم ا

م إطاا :ضاا و ات العدتا اا وا ا رلرجتاا  .وهاااذا أماا طبتعاااي م
لتااا :أي حبتاااب ،كإناااحل تحساااد ئلتا ا كااال اطصااا:ل احلمتاااا .
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وتتجسااا أكث ا مز ا اإلماا:م م لت:ب ا ئ ااام :علّااق الشااتع ماا:ال
واساع ئلااى دولتا املعهارد  ،وهااي ماا:ل الزماتهم ئلااى امتااااد تاا :ع
ا ةم ا  ،كك:نااا ساالرى وملااه :تاااائب أحالمهاام ،وكاا :ا ةماا
دااااو م املهااااي ودولتا ا مفا ا ا مااان املاااازق العد:ةااااي ،الاااا ين،
كتاااا و مشاا:ئ هم بكااالم اااائب أحالمهاام حااا الاارس ب:ملهاااي
ومستدبل دولت  ،لتتيفلصرا من السؤال امل

متى

ه املهاي؟.

أم :املع:ص كعلى العك  ،حتث ئ:نى ا ةم من مع:صا هم،
وختلااى ئاا هم ال اا:س م أحلااحل ال اا وف ،كماا :كعلاارا مااع اإلماا:م
احلسن بن ئلي ،واإلم:م جعف الص:دق ،وشككرا بإم:م مرساى
الك:ظم ،وئلاي بان مرساى ال ضا ،:وهكاذا ب:ل ساب لعلاي الا:دي
واحلسان العسااك ي ،باال ا

ااري واجا سااتال ماان التشااكتحل أضا

مبصااااقتت  ،بت ماا :ز اا املهاااي الغ:ةااب ب مز اا ه:ةلاا  ،ناا مل
ع:ص أحاا ،ومل حيتحل ب:لرس االجتم:ئي ،سراه ك :ل وجرد
حدتدااي أم ال ،لكاان لت:باا شااي

مز اا ئ:لتاا ت ا ع

طمرحاا:ق

التشتع .كتجا الشتع الترم علّدر م:ال ئ ا ئلى ظهر ج.
إ صر املهاي م اطت:ل الشتعي تتجاد وتتايفم حااً ااتل
كته :الرهم ب:حلدتد : ،ص لاى من اائي مشا:هات ولدا:هج .وقاا
ت ر ق صر ت م أ ها:نهم مان ال مز ا إىل ا سا ر  ،الا تدا:س
بدر مز ته :وإحي:هاته ،:ال مبداا صاقتته :وم :بدته :للراقع ،لذا
ال أحااا ااثريج طاارل ئم ا املهاااي ،باال أ طاارل ئم ا ج اط ا ام عاازز
أسا ت  ،و لااهب اطتاا:ل حااا الاارس والتفا ن م اجاارتاح حك :اا:ق
أس ر

حرل  .و تجسا هاذا ا ما م م :ج:تا وهار ل:ةاب ،حتاث
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ذو كؤاد امل :جي شرق ،:وت ق دمرئ  ،و باأ مبغ:زلت والتردد إلت
حتااى تااري ضااما وح ا ال:ةم ا  ،وتهجااع م مي ا ئلااى أماال لداا:ه
جا ا.
املهاي لعب اطت:ل الشتعي ،و مل املتجاد ،وأكد ار املستدبل
واآل

 ،وطمرح إث إ ف:ق:ق احلتا :ومت:ئبها .:إنا ماز اإلنسا:

الك:مل .ب تسمر أ واح املؤم ني ،وت تع

م:لم وأحالمهم .و بداى

طتف اائب ت:لم ،كعترنهم ولى ت  :د كل ت:ل لعلا املهااي،
كتش ق ابتس:م الشرق قبل ح ا اللد:ه.
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احملور اخلام

الفقيه الولي وتطور مفهوم االجتهاد
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تطلعات االنتظار
س 36طارق الكناني :بااو لاي مان االل أجربتاحل املتداما م
امر ا ول أناحل تاائي وجارد ل :ا:ق و اه تشابث بعا
بفك امليفلّ

أقصا املسالمني بشاكل ئا:م ،أو املهااي امل ت ا

ئ ا الشتع بشكل :ص؟ كم :هي الغ: :ق ال
بفك امليفلّ

املسالمني

دكعاتهم للتشابث

وكك انت  :املهاي املرئرد؟

 36ماجد الغرباوي :ا

م ئدتاا امليفلّا

لات

اإلةا:

البسات لااى ال اا:س ال تابني ،باال ما :رتتااب ئلاى هااذج العدتاا ماان
اسااتيد:ق:ق والتزاماا:ق ،سااتمتا جاال الااا ن م اثب:تهاا ،:أهمهاا:
ب:ل ساب للشااتع نت:با الفدتا للمهااي الغ:ةااب م مجتاع صااالحت:ت ،
:ص الدا : :امل:لتا والرال ا  .ووال ا الفدتا امل لدا أ

ا حت ما:

تساتلب الفا د وختتزلا إىل جما د قام م املعا:دالق الست:سات ولاري
الست:سات للاارلي الفدتا  ،ومت يا صاالحت م لدا لالساتيث :ب:ملاا:ل
والسال

يااا هااذا الع ارا  .أماا :ب:ل سااب لفكا امليفلّا

بشااكل

ئ:م كهي تعب ئن طمرح:ق ئفر متمع أ قى.
وال الفدت وكد :للفد الشتعي ،تعين قتمرم الفدت ئلى ال :س
حااا التصاا ف بااامرالم وأنفسااهم ،كتفاارق ساال ت ساال

الداا:نر

والاستر  ،ول حق تع تلهم ،:بت ما :ال سات تع الاساتر والدارانني
املش ئ احلا مان صاالحت:ت امل لدا .

صاالحت:ت ب:نتا انتدلاا

من ال سرل الك م إىل أةم أهل البتا ثام ت تدال لا ب ت:بتا الع:ما
ومم :ست للسال  .كتكار (الا اد ئلاتهم اد ئلت ا – :أي ا ةما –
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وال اد ئلت  :كيا الش

ب:د) .بهذج ال

د تم التا ري لسال

الفدت بشكل ئ:م والفدت الرلي بشكل :ص .وهكاذا ت تدال لا
الصالحت:ق امعرل لل سرل :ص !!.
املهاي ومك:نت ال ب:نت ب:ل سب ل جل الاا ن قاات م كز ا ،
تترقف ئلته :ش ئت سل :ت الا ت والست:ست  ،كمستعا لتابين أي
اك مان أجال ت ساتع إةا :ال ا:س بها ،:بال هاي صاتاج ومصاا
ساال :ت ال وحت ا والا ت ا  ،بهاا :تد:ضااى أمااراالً حااالالً طتب ا ً!! ،ال
حيق ي شيف

التص ف به :لريج!! إنها :سال

مداسا باال أئاااه

وم :هاني ،اكع ل ال :س أمرالم طرائت بكل حمبا وإ االص،
و تعاار كتاا:واج وأواما ج بكاال صاااق واناااك:ع ،كاااي ساال

تااااني

سل ت ؟ كل هذا بفال نت:بت لإلم:م املعصرم.
املهاي م ئدتاتهم إم:م م صر من اد تع:ىل ون:ةب ئ ا لتبت
الفدتا ا

:صا ا  ،كتتمتاااع جبمتاااع صاااالحت:ق اإلمااا:م نت:با ا  .كلمااا :ا

نسااتغ

ظهاار ن:ةااب للمهاااي بااني اارم و ا ؟؟ والغ ااب جم ا د أ

ائي أحا ال ت:ب ئن املهاي ب ت م :مت  ،أو ت ا متيفتلا أو وهام
أو ا ع التفَّ من حرل ال :س حا االستم:ت !!.
إنهاا :سااذاج اإلةاا :ال ا تااابى التشااكتحل با ا ئدتااا  .إنهاا:
ك :ث

ري تع:ني م ه :جمتمع:ت  :وستبدى م:دام ه :

جل د ان

ّاا لااا :اماا ملصااا:حل الشيفصااات وا ا رلرجتاا  .إنهااا :صااار
املهاي اإلس ر

املغ .

ال أيا ئن اق العدتا كهي شا شيفصي ،إنم :أيا ئان
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ث :ه :وتاائت:ته :املرتتب ئلته :م ام:الق ك:ك : ،ص م جم:ل
الاااارئي ،وقا تااا ئلااااى اكتشااا:ف احلدتدااا بعتااااااً ئاااان التزو اا ا
والتي ف .كه  :إة :معتال و

مت ف بهذج العدتا ب:لذاق.

ال أنسااى أكاا:د أ س ا حتاا:تي م أحااا ا اا:م وك ااا صااغرياً،
ئ ام :طلبا أمي أ أضع م جم ى ال ه الد ب مان بتت ا ،:شاب
يمل مشرئ :ها لإلم:م املهاي ،حل:ج م نفسه :ت جر قا:هه.:
هبا بحعتا املغ

مب:ش  ،وهاذا شا طه ،:ك زلاا ال ها

اا مان

ج فٍ ح:د جلهلي بتع :د  .ككاق أل ق م جر ق :ص ،كرتكاا
اطشااب ت فاار ئلااى املاا:ه وكرقهاا :مشاارع تااتأل شاارق ً:ملد:بلا املهاااي
الذي ت ه :م الاف اآل ى!!.
ال أنسى إش اق أمي حت م :ئلما أ الشمرع طفا مترقا وهي
تشق ط ده :م جم ى ال ه للد:ه املهاي املرئرد ،ومن ثم ستتيدق
أم:نته .!!!:لك ه :مل تتيدق.
ال أشااحل باا :الص أمااي وطتبتهاا :وصاااق نرا :هاا :لك هاا :ضاايت
إةاا:

ا ام ،وجهاال د ااين ،وإةاا :ماازو  .ولتسااا هااي الااايت

ا وىل لذا اللر مان العد:ةاا ولان تكار ا
ضي: :

:

اري  ،وساتبدى ال ا:س

ج:ل ال اا:كر اد والتارم اآل ا  ،حيجبار صارق

احلق ،و غذو بس :ه ال :س مبف:هتم ب اق لك ه: :و .
أ ك هذج الدص ك مر بست لتاائت:ق اإلة :الس :أو
"العدتاااا الرباقا ا " ،تشااابته :ب:جناااذا الف اشااا:ق للااااره ،حت مااا:
فداه :ال ت واالجت:ج ،كتاو إ م :دا ق أشعت ثم مترق .كبس :ه
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ال :س جذبر ط  :متف:ةل اع مف:تتح اجل بني إ ا هم جازاه
إلةااا:نهم بعد:ةااااج ،وامتثااا:لم واما ا ج م مم :ساا بعا ا

ا ئمااا:ل

وال درس.
إنه :ماس :الرئي الاا ين الا

اكداا اإلنسا :م اذ وجاردج ئلاى

ا ض ك اح ستغل كه املع:با و ج:ل الاا ن م مجتاع العصار ،
وقا ك الت :ع ش ا م ه :لم تسرتج ئلى ش ه :اآل .
إ أ

م :تع ض ل اإلنس :تزو احلد:ةق ب:سم الا ن واإللا

كا اح فااق م:لا ووقتا بساايف:ه ناا:بع ماان طتبا قلبا ونداا:ه سا

ت،

وإة:ن ا الااذي اكع ا لتصااا ق جاا:ل نصاابرا أنفسااهم وكاااله ئاان
اإلل ا  ،ك:سااتغلرا اإلنساا :وضااعف ماان أجاال مصاا:حلهم الشيفصاات
وال :ةفت ا وا ا رلرجتاا  ،لااذا جتااا أكث ا احلاا و ئاارب التاا :ع
ح وباا :د تاا ساارق كتهاا :جاال الااا ن ال اا:س ق تعاا :للماارق تلبتاا
ل لب:ت ومص:حل .
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النيابة العامة
س 37طارق الكناني :أ ى أ نترقف ئ ا هذج ال د ا أكثا ،
ون :قشه :ببعا ه :الست:سي واالقتصا:دي ،كيساب وا ا:ق الشاتع
اإلم:مت  ،وهذا م :تز

ب كتابهم أ

ت ا املهااي مل تتيداق إال

للسف اه ا بع محهم اد ،ككتف تس ى لعلم:ةهم ضم :مراكد
املهاي م ال ت:ب ئ ؟ بل أكث من لحل هاي قاات وال ا الفدتا .
ك هل من املمكن ا تسل الاره اكث ئلاى هاذا اجل:ناب ل تابني
م:هي املدام:ق وامل تكزاق ال

بح ى ئلته :هذا ال أي؟.

ج :37ماجااد الغرباااوي :الكااالم م هااذا املرضاارع د ا ي وكداا:
ملباا:ني الشااتع اإلثااين ئش ا  ،ئدتااا وم هج ا ً:م ترثتااق ال وا اا:ق
الا ت  .وهي إحاى الدا : :العد:ةا ال ط:ل به :اجلاال وما :زال
لعام وجرد ن

ق ني ص ح حيسم اطالف ،وال أدل ق عت ت هاي

الشاااحل سااارى وا ااا:ق وتا ااو الق لااابع

اآل ااا:ق الد نتاا  ،ةكااان

نداه :ب وا :ق وتاو الق أ ى .ولعل أحاا أساب :ختلّاف املسالمني
هااذا اجلااال العد:ةاااي العدااتم ،جااال ال ااتع أي مع كاا  .العدتااا
ت اار ق مب ا و الزماا :وماا :ئاا:دق اآل اا:ق وال وا اا:ق إال جاازهاً ماان
م رمااا كك ااا معداااا تاااا ل كتهااا :اآل ااا وال وا ااا والست:سااا
وا ا رلرجتاا  ،وأهااااف مذهبتاا  ،ومصاا:ا ط:ةفتاا  ،وضاا و اق
اسرتاتتجت  ،وقا : :نفست  ،وتاكتاا الاا (أنا ،):ويصاني الاذاق،
وأشاااات:ه أ اااا ى .لااااذا أقاااارل إ اجلااااال ئدااااتم ،ال ك:ةااااا م اااا .
واالئرتاضاا:ق ال ت اؤث إال بشااكل حماااود ،و بدااى اإلةاا:
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اساايف:

مهم :ك :ضعف الالتل ،م :دام العدال مع ّاال مت:ما :ئلاى مساترى
العدتاااا  .بااال و تبلاااا العدااال حت مااا :ااارت للع:طفا ا وا ا رلرجتا ا
وامليفت:ل الشعيف مساؤولت تعز از العدتاا ويصات ه .:كاال ل ابا أ
ترسل بع

ال :س ب:ط اك:ق والالمعدرل من أجل دني سجم مع

ت لع:ت ا ا رلرجت  ،ودعل عت

.

نشر التفرق م الانت :واآل

كل ا ا رلرجت:ق متش:به  ،ككتاف با اا رلرجت :تاؤمن ب:لغتاب،
واطرا ق والك ام:ق؟ لذا ال أستغ

أس

ال مارز الا تا  ،مان

الل نسب ئلم الغتب واطرا ق لم ،لترقف صاقت بعا
ئلته ،:م ام ص اع م

 ،ك:نا باا ت

العد:ةاا

الك :حرل السل

ثم

يرل اىل نزاع حرل الفا:ةل ،و صرصت ال ج :امل لق أو بتسا:مح
كاابري جاااا .كب:تااا الفااِ ق واملااذاهب مع تا بتعبي ا أتب:ئهاا :كك اً:
وئ:طفت ً:لتيصني الذاق ضا اآل  ،واثب:ق الا(أن ):من الل ثبرق
أكالتت  ،ولر زو ا وبهت:نا .:املهام لااى الفِا ق أ تكار هاي الف قا
ال :جت دو لريه " :تفرتق أم ئلى ثال وسابعني ك قا كلاه :م
ال اا :إال واحااا " ،احلااا ث الااذي أكاااى إىل تكفااري ال اا:س وهتااحل
ح م:تهم حبج التكفري .وأي تكفري دنيه درم ئلى مع:دل

:طي

ومالزم مدتت  ،مف:ده :إ الزم وجرد ك ق ن:جت ضالل وااا اف
و مبا :كفا مجتاع الفا ق اآل ا ى .ومان هااي الف قا ال :جتا ؟ كاال
واحااا ماان الف ا ق اإلسااالمت تااائي أنهاا :الف ق ا ال :جت ا  .وب:لتاا:لي
كمفهرم الف ق ال :جت ستلزم وجارد كا ق ضا:ل م ي كا بال وحتاى
كاا:ك  .وهااذا مكماان اط اا حت ماا :اسااتب:ح التكفري اار دماا:ه
املسااالمني باااال أي ناااب سااارى ئدتا ااتهم حباااا ث الف قا ا ال :جتا ا .
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واملشكل أ تزكت ال ف

سهل جااا مان االل م رما كك ا

– ئدتا ا تتاارىل كاال ك ق ا صاات:لته :لتتياارل إىل مس ا
ئلته :إة :ال :س وتكفريهم .كاي حم

داا:س

تع ض لا :ال ا:س بسابب

هذا احلا ث الذي مل ست ع أحا اجلازم بصااو ج ئان الا يف سارى
وا :ق ضعتف  ،وال شحل أن حاا ث مرضارع كتبتا أ ا:دي م تزقا
الساال  :طاماا أهااكاا الست:ساات  .و كفااي دلااتال أ الداا

ال

شرتا م إسالم الف د سرى شه:دت ال إل إال اد  ..حمماا سارل
اد .ككتف نك ّف ج؟ إضا:ك إىل تعااد صاتغ وضاعف جا:ل سا اج
بل كفي شك :أ مع:و ا بان أباي سافت :أحاا واتا  ،وكتاف ال
و ا ا وهااار كا ا س سااال ت  ،و كفّا ا م :وةتا ا  .لداااا ق ّاااع هاااذا
احلااا ث جساار املاارد والتساا:مح بااني املااذاهب اإلسااالمت وأساا
مل ق اإلقص:ه والت :بذ.
نعرد لليا ث كعلى مساترى العدتاا اؤمن الشاتع باا اإلم:ما
نا

وتعتااتن ماان قباال اد تعاا:ىل ،وقااا ن ا

ال ساارل ا ك ا م ئلااى

إم:م اإلم:م ئلي ،ومن بعاج إىل ولاج احلسن ثم احلسني وتسع من
ولا احلسني،

هم املهاي امل ت  ،حمما بن احلسن العسك ي

امللدّاااب ب:ملهااااي .وهااار حاااي م اااذ أ لااا :وئماا ج مخاا
وستيف

ساا راق،

متى مَ :أ ِ اد ل  .وك:نا ل لتبت :صغ ى ،ةثل كتها:

أ بع ا سااف اه ،وكااربى مل لتااق أحااااً .وزئماارا أ السااف اه كاا:نرا
لتدر اإلم:م بشكل دو ي ،وتدام استع اضه.:
نعرد للسؤال ،حسب العدتا الشتعت ك:نا ت اإلما:م املهااي
مت:ح للسف اه ا بع  ،ثم لا :لتبا كاربى ،ومل الاف بعااج أي
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سفري ،وبهذا اند عا الرك:ل اط:ص  .لكان قا:لرا ه ا :وك:لا
ئ:م ا للفدهاا:ه ،مبرجااب وا ا ئاان اإلماا:م املهاااي ،مف:دهاا ( :ا
الترقتع من ال :حت املداس وأم :احلراد الراقع ك :جعرا كته :إىل
وا حا ث  ،:كإنهم حج ئلتكم ،وأن :حج اد ئلتهم).
كهذج ال وا هي مصا ش ئت ال ت:ب ملن ائته :من الفده:ه م
زمن الغتب الكربى ،كتصح بصيته :وت ه :ب:نهت :ه.:
ثاام ال دلتاال ص ا ح ئلااى ال ت:ب ا الع:م ا للفدهاا:ه م ن ا
نهاا :تحيتاال ص ا اح ئلااى وا ا ح:د ااث ولاات

ال وا ا ،

الفدهاا:ه .وال افااى

الف :ق بت هم :مفهرم :ومصااق .:لك هم هرنرا من قتم اإلشك:ل،
لصاق مص لح اوي احلا ث ئلى الفدت  ،م :داما ال وا :ق شغل
الشاا:لل .وهااذا الكااالم ال حي ال املشااكل لرضاارح الفاا :ق ال اارئي
بت هم .:ك:لفدت جمتها ل أدواتا اط:صا  ،و عمال أ ا م إطا :ما:
وي ماان أح:د ااث ،وماا :درل ا ةثاال أ ا واجتهاا:دج وق :ئت ا  .بت ماا:
تدتص ا مهماا ال ا اوي ئلااى نداال احلااا ث ئاان اإلماا:م ،مب:شاا أو
ب:لراس  ،كم :تدرل ال وا هر كالم اإلم:م ،وهر معصرم حساب
الف ض ،علم احلكم الراقعي ،ولت

ال :ه ي كم :هي أحك:م

الفدت  .ك:ل وا إ ا صيا تام ب:تب:ع أي اإلم:م من الل م :و
الا وا  ،أماا :مشرلا للفدتا كتيتاا :إىل دلتاال ،وال كفااي التساا:هل
مفهرمتاا :لشاامرل بهاا ،:لرجاارد تغاا :مرضاارئي .وقااا نسااتفتا م هاا:
إقصاا:ه الفدت ا واجتهاا:دج م الدااا : :الا كتهاا :نا

صا ح لإلماا:م

املعصرم.
وب:لتااا:لي جرابا ا ً:ئلاااى الساااؤال إ ئماااا دلتااال ال ت:با ا الع:ما ا
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صرص هذج ال وا ال

مت ح الا وا أو الفدها:ه نت:با ئ:ما  ،وبها:

أصبح الفدت ن:ةب ً:لإلم:م ول ك:ك صاالحت:ت إال ما :اصا  .كمان
شااكحل بصااي ال وا ا مت ا ً:وس ا ااً أو أحاااهم :ال ةك ا إدئاا:ه
ال ت:باا ئاان اإلماا:م .وبهااذا ك:لفدتاا ال حيتاا :لرك:لاا مب:شاا ماان
اإلماا:م ،وماان باا :أوىل ال ض ا و ل ت ت ا ولد:ة ا ماان هااذج ال :حت ا .
و بدى لكل شايف

ق :ئتا م قبارل هاذا الاالتل أو ئاما  ،لكان

املهم أ ا ما ب:ل ساب للفدها:ه اساع ال شاحل كتا وإ ّال سات ه :نت:با
من ائي نت:ب اإلم:م.
وه  :من عتدا أ نت:ب الفدت اجل:مع للش اة لإلم:م الغ:ةاب
يصااتل ح:صاال ماان حتااث أولر ت ا  ،كم ان هاار أوىل م ا ب:لتص ا ف
بشؤو اإلم:م م زمن لتب اإلم:م؟
ثاام ه اا :إشااك:ل ئاا:م بشااا ال وا اا:ق والترقتعاا:ق الصاا:د ئاان
ال :حتا املداسا  ،كاا:لترقتع أئااالج ،جتعل اا :نشااحل م أصاال املرضاارع،
كتف حنثبا أ امل اد به :صرص اإلم:م املهاي كتكار ترقتعا حجا
تلاازم الشااتع باا:لعرد للفدهاا:ه؟ هااذا ال دلتاال ئلت ا  .ومااع الشااحل والاارتدد
نا

للبيث ئن أسب :صاو ج ،كلم :ا ال اتمل صاو الترقتع ئن

السفري ا ول ،إم :لصاغ سان اإلما:م ،أو لعاام وجاردج أس:سا ،:كاحا:ل
الشتع ئلى الفده:ه كي تيفل

من و ط اإلكت:ه ،كهار لات جمتهااا

بل ما ا ملكتب اإلم:م ،و دتص ئمل ئلى الداا : :اإلدا ا وامل:لتا .
وكااال االحتماا:لني معداارل جاااا لاارال لااال الشااتع الااذ ن كااارنهم،:
نهم عتداو بصي والد املهاي ،وبد:ة حت ،:و علم كال شايه م اذ
والدت ا ئلماا :حااار  :متااى شاا:ه ،و سااتالر ئلااى لااحل بتيتااى ال ا يف
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الك ا م  ،واإلماا:م اجلااراد الااذي أجاا :ئلااى  5000سااؤال م جمل ا
واحا لم صاغ سا  ،وقاا انتدلاا لا اإلم:ما بعما  8سا راق .و بداى
املتلدي وقا ت ئلى تشيفت

الراقاع: .صا وه ا:

وا ا أ ا ى تدارل

أجاا :اإلماا:م اجلااراد م جمل ا واحااا ئلااى  30000مس اال !! .وكاا:
ئم ج ئش س راق!!! .. .ال أد ي كتف صاقر هذج اط اكا:ق؟ هال
مث ئ:قل صاقه:؟ ثالثر ألف مسال يت :إىل  500س:ئ لر ك ضا :
أ كل مسال يت :دقتد واحا  ،مب :ع:دل  20رم :ككتاف دتاب
ئلته :م جمل واحا؟؟ أي صار أسا ر

لإلما:م م خمتلاتهم؟ ملا :ا

ترقف ئدل الشتعي ئ ام :سمع هذج ال طد:ق.
س 38طاااارق الكنااااني :أال تا ا ى ضاااعف اساااتااللم بشاااكل ال
ت كن ل ال ف ؟ ككتف تبدى ل ت:بتهم ئن اإلم:م قتم شا ئت ،
صرص :والفدت تدلّا م صب :تش عت :مهم:؟ ثم هل ه  :نصرص
ق نت ملزم تال ئلى ش ئت الرال أوال ت:ب الع:م ؟
ج :38ماجد الغرباوي :ال قتم لذا االستاالل وكد :ملبا :أ ا ى
ت ى ،كم :هر الراقع ،أ التش ع م يص با:د تعا:ىل ،كاال قتما
ي م صااب ومداا:م تش ا عي ال ااال ئلت ا ن ا
واضح ال لب

ق نااي ص ا ح بااتن

كت لتكر حج ئلى ال ا:س ،وإال سات تفي م جز تا

ومعذ ت ا  .كماا :ال ةكاان االحتجاا :ب:ل وا اا:ق نهاا :جما د ظاان،
وال ن ال غين ئن احلق شتي ً:مهم :ك:نا د ج صايته ،:ككتاف
تكاار حج ا  ،كتبدااى ا صاال ئااام شاا ئت أي م صااب تشاا عي،
والفدتاا جمتهااا م ضااره ا دلاا الشاا ئت ولاات
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مشاا ئ :ئاان اد

تع:ىل .ن:هتحل ئن ئام وجرد وا صا حي واضاي بت ا  ،وكال ما:
ستشااهاو با ماان وا اا:ق إماا :ضااعتف سا اا أو لتسااا ت:م ا مت اا،:
ويتاا :اىل ق اا كاابري ماان التاو اال والتا تااا والص ا :ئ اإلصاارلت .
إض:ك ملا :تداام مان إشاك:الق ساجل :ه :ئلاى االساتاالل با:لترقتع
الص:د ئن ال :حت املداس .
:ساااتاي إ ا ك:ناااا ه ااا :ح:جا ا سااا:بد :دلا ا تشا ا ئن مدااا:م
امل جعتااا:ق الا تا ا  ،كااا:لترم ال ح:جا ا لااا ،:حتاااث ب:تاااا قااسا اته:
اسيف  ،وت د:د ل :ال :س طرئ :بعا سا ني طر لا مان التثدتاف ئلاى
ش ئتته :وقاستته :ووجر ط:ئته ،:كب:ق مان الصاعب التيا مان
سل ته :وهتم ته.:
أجا ال :س الترم أشا ح:ج للفدت م ظل تثدتف د اين طا:ةفي،
ماااذهيف ،أ اااا رلرجي .كمااا :ح:جتاا لل وا ااا:ق والترقتعااا:ق؟ مل عاااا
ه اا :شاايه ااؤث ئلااى واله وط:ئاا ال اا:س ل جاال الااا ن وقااساا
م جعتتاا ؟ كهاااذا مساااتيتل نهااا :ب:تاااا جااازها ال تجااازأ مااان د اا هم
ومعتداااهم وب ت اتهم الفك ا  ،ولاا :ساال

مرجه ا  ،ومهتم ا ئلااى

تفكاااريج ومشااا:ئ ج .إنهااا :جمتمعااا:ق الد تاااع وح:جتهااا :امل:ساا ملااان
درده .:كه  :ثد:ك ال شاعر

ت ساع وح ال :ئا واطاارع ،مان

قبتال وا ا الا اد ئلاتهم كاا:ل اد ئلت ا :والا اد ئلت اا :كا:ل اد ئلااى
اد!! .وهاار حااا ث مع ا وف و د م جماا:ل الدااا:ه لك ا هم وسااعرا
مرضرئ لتشمل الفده:ه و مب :كل ج:ل الا ن!!.
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الناحية املقدّسة
ص 39طاارق الكناااني :قباال االنتداا:ل إىل مرضاارع

ا ا ااا ا

استرضح ئن ئبا :مهما ط:ملا :تكا ق م ادبتا:ق الشاتع وهاي
ال :حت املداس  ،كم :املدصرد بهذج العب ، :ومل :ا مل ذك اسام
احلج باال ئ ه:؟
 39ماجد الغربااوي :ال :حت املداس ئبا :مرا با تبا:د مان
إطالقهاا :شاايف

اإلماا:م املهاااي ماان ااالل قا اةن ح:لتا ومد:لتا  .أو

هكااذا اا اد لاا :أ تاارحي للساا:مع: .صاا مااع وجاارد ماارب لعااام
التصا ا ح ب:ةا ا

ركااا :مااان مالحدا ا السااال

العب:سااات  ،ككااا:

سااتيفام الشااتع نااذا كلماا:ق ومص ا لي:ق تااال ئلت ا  ،م هاا:
ال :حت املداس  .لكن لألسف ال رجا م :ال ئلاى إ اد

صارص

املهاي به :لارال اإلحيا:ه والدا اةن م حت ها ،:كتساببا الحدا :برجارد
إشك:ل معدّا ،ت لب وجرد دلتل

ئلى أ املدصرد با "ال :حت

املداس " صرص اإلما:م املهااي ،وهاذا مفدارد ،ومل ؤكااج أحاا
بالتل صا ح .بال نساب امداق الكابري ا اد د .حساني املا ساي
ال ب:طب:ةي كت:ب التراقتع وال س:ةل الص:د ئن ال :حتا املداسا
اىل السافري الثا:ني حمماا باان ئثما :بان سااعتا ،الاذي كا :عماال
ك:تباا :لرالاااج ئثماا :باان سااعتا (الساافري ا ول) ،وماان قبل ا كاا:
ك:تب ً:لإلم:م احلسن العسك ي ،وك:

و تم مع وكتن م

ا وس:ا الشتعت اط:ص  .كم :حنساب لل :حتا املداسا مان ترقتعا:ق
و س:ةل وتعلتم:ق م زمن الغتب الصغ ى ك:نا تصا ب ف
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و تم املع وكتن .ثم اند عا تلحل ال س:ةل بعاا وك:تا  ،وب:ند :ئها:
تاكااااق نسااابته :للسااافري الثااا:ني ،كلااات
املهاااي!! (أن ا الاا:م

الترقتاااع لشااايف

اإلمااا:م

همتت ا  ،كإن ا كااالم مرثااق جاااا ومدااق
()1

وجمتها وأك:دةي كبري ،تعذ دج أو ندا ) .

 - 1قااام ئثماا :باان سااعتا العم ا ي إىل بغااااد () ماان ساا:م اه ،وبدااي ه اا :حتااى
وك:تااا  ،اااا مكتاااب اإلم:مااا بااا ف ال

دااا الااا ك:ناااا زمااان اإلمااا:م

العسااك ي (ئلت ا السااالم) ،تس الّم ال ساا:ةل واحلداارق الش ا ئت ماان الشااتع
و سلّمه :لل :حت املداس  ،وقا قتل إن ك :معرتكا ً:با بصافت وكاتالً ون:ةباً:
لإلمااا:م املهااااي مااان قبااال مجتاااع الشاااتع () ،وهاااذا الدااارل صااايتح م امل احااال
الالّحد  ،أم :م حت:ت كدا ك :الابع

ممّان بتغاي تسالتم احلدارق الشا ئت

حل م كرناا أقاا
مرتدد اان م لااحل () .ومااع لااحل مل كاان ه اا :أدنااى شاا ّ
أصي :اإلما:م العساك ي ،وهار الاذي تارلّى حساب ال ا:ه لسال وتكفت ا
() ،وهذا ش ف ئ اتم ،ال تصااى لا  ،حساب وا ا مشاهر  ،إ ّال إما:م () .ثام
بعا وك:ت حل حملّ ولاج حمما بن ئثما ، :الاذي كا :داةما ً:مالزما ً:بتا م
بتا اإلم:م العسك ي (ئلت السالم) ،وبدي مس:ئااً ل م الغتب  .تارلّى حمماا
بن ئثم :مهم ال ت:با ملاا طر لا با:ل لم مان املرقاف الساليف الاذي اتيفاذج م ا
بع

وجه:ه الشتع الذ ن مل عرتضرا ئلى أبتا () مان قبال .وتاركّي سا ،305

كد:م أق  :الشتع م بغااد (وئلى أسهم ئ:ةل ال ر
م أوا
وح ال ر

) بإ ب :الشتع بانا

أ :م ئتن مك:نا أحاا أئرانا لاري ال ةتساتني () ،وهار احلساني بان
 ،الذي بداي ةا :س هاذج املهما حتاى ئا:م  .326وواجا هار أ ااً:

اللاا :كاا ً:أو تشااكتك ً:ماان الاابع
حمما السم ي ،الذي

() .و لفا م م صااب ال ت:با ئلااي باان

ه أن أحاا أئرانا ،ولك  :ال جناا م املصا:د أ ا =
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=معلرم:ق ئن م:ضت  .ولبث السم ي  4س راق درم مبهم ال ت:ب  ،وتاركّي ئا:م
 329دو أ عااتن أحااااً مك:ن ا () ،وهكااذا أُللااق مكتااب ال ت:ب ا  ،وباااأق
الغتب الكربى.
ااالل ا ئاارام الساابعني ،والراقع ا بااني وكاا :اإلماا:م العسااك ي ووكاا:

ا ال اارا

اط:صااني (وهااي الفاارت الا ئ كااا بعااا لااحل ب:لغتبا الصااغ ى) كاا :ال اارا
ا بعاا ساااتلمر ال سااا:ةل واحلدااارق الشاا ئت مااان الشاااتع  ،لغاا ض إ سااا:ل:
لل :حت ا املداس ا  ،وأحت:ن ا ً:كاا:نرا بعثاار للشااتع ولااركاله امل اا:طق باا :وام
والترقتعا:ق الصاا:د م هاا .)( :وك:نااا الترقتعا:ق مكتربا با ف اطا الااذي
كتب ب الترقتع:ق الص:د من اإلم:م العساك ي ،وبدتاا هكاذا حتاى وكا:
حممااا باان ئثماا :م م حل ا تصااا لل ت:ب ا اط:ص ا () ،ممّاا :ااال ئلااى أنهاا:
ك:نااا تكتااب

ا ّ حممااا باان ئثماا :بااام ماان اإلماا:م املعصاارم .وك:نااا

الترقتعااا:ق م العااا:د ئبااا :ئااان تعلتمااا:ق إىل الاااركاله وإ صااا:الق ب:ساااتالم
احلدرق الش ئت  ،وأحت:ن ً:ن:د أجرب ئن املس:ةل الشا ئت  .كب:ل ساب للمسا:ةل
الش ئت ك :قا صا للشتع أم ب:ل جرع إىل الفده:ه ().
وم حااراىل ئاا:م  ،280اند عااا الترقتعاا:ق بصاار مف:جي ا واسااتم ق هكااذا
حتااى ئاا:م  ،)( 290باال إىل

ا ئهااا حممااا باان ئثماا ، :ا م ا الااذي دئاا:

الشتع لالئتد:د برقرع الغتب الكربى ،الا ت د اع كتها :الصال مت:ما ً:ماع
اإلما:م حسااب ال وا اا:ق () ،ثاام صااا ق م زماان ال :ةااب الث:لااث ماان ال :حتا
املداس ترقتع:ق تلعن الذ ن كارج سفرياً () .وم ذ لحل الرقا ص :سافري
ال :حت املداس

سل ا سيل الشا ئت إىل الفدها:ه الشاتع ك لكاي حجتبارا

ئ هااا ،)( :بااال إ السااافري نفسا ا كااا :بعاااث باسااايلت إلاااتهم ().وك:ناااا
أحاالكت :م دا ال ت:ب وباإماله

الترقتع:ق م هذج الفرت مكترب

السفري نفس وكد ً:لألم الص:د ل من اإلما:م طبعا ً:بااو العبا :اال اري =
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وهاااذا أهااام إشاااك:ل حااارل حدتدا ا ال :حتا ا املداسا ا كشااافت
ال س:ةل امل سرب ل .:ك:لتراقتع الص:د ئان ال :حتا املداسا
حت :السفري ن ا ول والث:ني هي

االل

وترقتع السافري الثا:ني .لكان

هل ك :اإلم:م املهاي ةلي ئلت وهر كتب أم ال؟ مب :ك :مث
من ةلي ئلت  ،لكن مل :ا اند عا بعا وك:ت ؟
ماان ه اا :تاااح أ التراقتااع ك:نااا

ا و ااتم الساافري الثاا:ني

املع وك ا لاااى ا وساا:ا الشااتعت حت ماا :كاا :كتااب بت ا مااا
مكتب اإلم:م احلسن العسك ي ،وأم :اإلمالهاق ،كهي لرالااج م
زمااان حت:تاا  ،ولاا مااان بعااااج .ولااات

ه ااا :دلتااال ؤكاااا أ املاا اد

ب:ل :حتاا املداساا هااار اق اإلمااا:م املهااااي .بااال إ وصاااف ب:ل :حتاا
املداس متر واضح .مب :مرب اق اطرف من السل
لاابع

ال اا:س ،إال أ احلدتد ا شاايه

ك:نا مد ع

ا  .ك:لسااف :ب متهاا :جاا:هق

لسا الف ان امل جعي بسبب كداا اإلم:م الث:ني ئش  ،والذي تسبب
م تصاع ال :ةف الشتعت  ،كك :ق ا ا ن:جي.:

= حمشر حش ا رك :مان ال ا:س ،وما:

اا قرلا واضاح جااا ،وهار نفاي

وجرد اإلم:م املهاي وأدلت من الدر والترثتق ئصت ئلى ال د)().
ان ا ا كتااا:

ت ااار املبااا:ني الفك ا ا للتشاااتع م الدا ا و الثالثا ا ا وىل،

للاااكتر حسااني املا سااي ال ب:طباا:ةي ،ت مج ا د .كيفاا ي مشااكر ،
م اجع ويدتق حسن حمما سلتم ، :اصاا مؤسس املثدف ،ستاني
– أسرتالت ،:والعا :ف للم برئا:ق ،باريوق  -لب ا ، :ا ،2015ص.114
وم :بني قرسني ترثتد:ق املؤلف مل ن دله :لال تص. :
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س 40طارق الكناني :الترقتع:ق مل ت د ع بعا السفري الثا:ني،
واسااتم ق ب:لصاااو م ئهااا الساافري ن الثاا:ني والث:لااث ،ككتااف
تدرل اند عا؟.
 40ماجد الغرباوي :ب:لفعال اند عاا ال سا:ةل والترقتعا:ق،
وا تبااحل الرضااع ،ثاام صااا ق ترقتعاا:ق تلعاان املشااككني بسااف:
السفري الث:لث ،وهر شيف

لري مع وف ،ادئى بعا

الشيفصات:ق

الشتعت كبين نر ا أ اإلم:م نصب لام جه:لا ال ا:س با  .وقتال
ك :عمل ضمن ط:قم مكتب السفري الث:ني ،أو ال :حت املداس ،
مرظف :مان الا جا الث:نتا أو الث:لثا واد العا:مل .وهكاذا كعال ب ار
نر ا ح اس العدتا الشتعت ئ اام :أئل ارا ئان وجارد سافري اباع
للمهاي امل ت  ،وهر أ ا :شيف

جمهرل بال أكثا جمهرلتا ومل

حذك ئ شيه م املص:د الت :ات  .ك:لترقتعا:ق الا صاا ق م
ئها السفري الث:لث ا تلفا م نرع اط وطبتعت  ،ككا :حفارتض
صاو ه :ب ف

اطا والترقتاع لار ك:ناا تحكتاب

كته :م :ال ئلاى وحاا املصاا  ،مد :نا

ا اإلما:م .أو

ا الترقتعا:ق السا:بد .

ومااا :عماااق اإلشاااك:ل أ السااافري الث:لاااث أئااا:د ال ااا:س للفدهااا:ه م
مس:ةلهم الش ئت وهر أهم ئمال ب:ل ساب لإلما:م!! ،وهاذا إشاك:ل
ئ:م ئلى مجتع السف اه .وب:لت:لي مل بق للسفري الث:لاث أي ئمال م
مكتاااب اإلم:ما ا سااارى قاااا : :وتت ا ا لااااكع الشااابه:ق ،واساااتالم
احلداارق الشاا ئت  .وهاار ماا :حياا ص ئلتاا اجلمتااع :صاا حاا اس
العدتا م مجتاع ا د ا ، :ك مبا :كا :الاااكع املا:دي و اه ت صاتب
السفري ن الث:لث وال ابع ،و مب :هش:ش الرضع الشتعي ،واد أئلم
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حبد:ةق ا مر  .املهم جنيرا م مت:سحل الشاتع وئاام انهتا :التشاتع
من الل هذ ن السفري ن ،حتى ا ا استد ق ا مر واطما الشتع
لرجاارد إماا:مهم الغ:ةااب ،أئل اارا باا ا الغتب ا الكااربى ،لعااام وجاارد
ض و الستم ا السف ، :وتف:د  :لكثري من املش:كل.
وئرد ئلى باه ،ال عين امل اد ب:ل :حت املداس اق اإلما:م املهااي،
بل هي ئب :مرا ب  ،ال ست تع أحاا نفاي املدصارد بها :أو تاكتااه،:
كادق وظتفته :ئلاى أحسان وجا  ،ككا :ئثما :بان ساعتا ئبد ا :م
ا تت :ه :للاالل ئلى اإلما:م الغ:ةاب .و مبا :كا :داكعا التدارى والار ع
ئ اام :وجااا نفسا والشااتع م حا شااا ا ن: ،صا مااع ئلما بعااام
وجاارد أي دو ترقااف ئلااى وجااردج ،أماا :ب:ل سااب لألحكاا:م الش ا ئت
ك:ل :س باأق ت اجع الفده:ه م حت :العساك ي ،ومل تباق مساؤولت:ق
تترقاااف ئلاااى وجااارد إمااا:م سااارى احلدااارق الشا ا ئت  ،وقاااا نااا :ئ ا ا
ب:سااتالمه .:باال أ اآل ااري كاا :تاارىل الشااؤو امل:لتاا م ااذ اإلماا:مني
الاا:دي والعسااك ي ،شااها لااذلحل بعاا

نصاارص ال وا اا:ق ئ هماا.:

ك:لسفري ا ول وجا نفسا م و طا  ،ك:ضا
للعساااك ي ،واضاا

لإلئاال ئان وجارد ولاا

الساااتيفاام مجلا ا مرا باا للتعااابري ئ اا بذ عا ا

اطاارف ئلت ا وئااام انكشاا:ف أم ا ج .كتباااو أن ا جاال اشااى اد أو
ئبد ي م كان اإلدا والدتا:د  ،ككا :تاابريا حكتما :مب :كا :جناح
جن:ح :ب:ه ا ،وحدق مجتع أهااك  ،وم :زال كده:ه الشتع عتدااو أ
امل ا اد بهاا :هاار املهاااي امل ت ا  .وائتااربوا الترقتعاا:ق وال وا اا:ق الصاا:د
ئ هااا :كغريهااا :مااان ال وا ااا:ق الصااا:د ئااان ا ةما ا  ،كتكااار حجا ا
ستالر به :متى م :استركا ش وا حجتته.:

187

و مباا :كاا :حممااا باان ئثماا :عتدااا أن ا إج ا اه مؤقااا حتااى
تستد ا مر و تفهم الشتع احلدتد  ،لكن الرضاع مل ساتد وما:
زال ه  :ح:ج لرجرد السف ، :كاوصى لرلاج حمماا ،وملا :ق :باا
اآل ري الرك :مل رصو حا من بعااج ،إما :ي جا :أو مل تعاا ه ا:
ض و للسف :حسب تدا ج .أم :ب:ل سب للسفري ن الث:لث وال اباع
كدا أئلن سف :تهم :ب ر نر ا ،ومل رصو للسفري الث:لث أحا.
وحيتماااال أ ااااا :أ ال مرحاااا:ق امل:د اا ا والدت:د اا ا و اه إئاا اال
السااف . :كدتاا:د التشااتع ونت:با اإلماا:م م كااز كاابري ،مغا ٍ ،كجاا:ه
تاااابري الساااف :الحتك :همااا :مااان قبااال السااافري ن ا ول والثااا:ني،
وهكااذا دكااع ال ماارح ب ار نر اا لإلئااال ئاان سااف اه جمهاارلني
لراجهااا الساااف ، :لتبداااى بتااااهم إدا ا مااار واساااتالم احلدااارق
الشا ا ئت  .وب:لفعااال جنيا اا اط ا ا  ،ولااا :اإلمااا:م لتبا ا كاااربى
مفترحا  ،بعااا نفاا:د ألا اض السااف :م ج:نبتهاا :الدتاا:دي واملاا:دي،
وان لا ئلى الشتع  ،وقُتل من شكحل كته .:وقتل أ حمما بن ئلي
الشاالمغ:نى ،وهاار كدت ا شااتعي كاابري قااا قٌتاال بس ابب ئااام ق :ئت ا
ب:لسف :وئام دئمه :حمتجا :لار كا :ه ا :سافري لإلما:م املهااي
كهر أحق من لريج ب:ئتبا :ج كدتها :وشيفصات مع وكا  ،وهاذا كاالم
ئدالةي دقتق ،كم صب اإلم:م ونت:ب اإلم:م يت :لشيفصت ئلمت
كبري ولتسا شيفصت جمهرل م الرس الشتعي .ككا :مصاريج
الدتل بعا أ وشرا ب إىل السل . :
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والية الفقيه
س 41طارق الكناني :نعرد ملرضرع ال ت:با الع:ما إ ا مل تثباا
ال ت:ب الع:م

نه :كم :ك ق تتعكز ئلى مب ٍ :كدهت مته:لك

كم :ا ئن وال الفدت وأدلته :الا

هاي أ

ا بكاثري مان ال ت:با

الع:م ؟
 41ماجد الغرباوي :ثبرق ال ت:ب الع:م كم :تدام حيت :إىل
دلتل ؤكا أ امل اد من ال :حت املداسا اق اإلما:م ،وهار م تافٍ،
ال رجا م :ال ئلت  .ك:لدات س:لب ب:نتف:ه مرضارئه :كما :دارل
امل :طد .
 كماا :اتاا :إىل دلتاال ثاا ٍ :ؤكااا أ الترقتااع الصاا:د ماانال :حت املداس هر من إمااله اإلما:م حصا ا ،نا احلجا املفرتضا
ش ئ.:
 وات :م م حل س:بد اثب:ق وجردج بالتل حسي ق عي وات :صاق مفهرم ال اوي ئلى الفدت .كمن أ ن اتر بهذج ا دل  ،ولت
ودئ:وى ال ت ه

با ا هم سارى وا ا:ق ضاعتف

كالتل معترب ةكن االستاالل ب ئلى امل لر ؟.

بل حتى السف اه مل رثدرا م كتب ال ج:ل ترثتد :معتربا ت مين ل
ال ف  ،وهذج مشكل كربى ال حل ل .:و اح بع

حياتع لرثا:قتهم

بسف :تهم ،ككتف عتما اإلما:م شيفصا :سافريا لا وهار لات
معتما لا ا ؟ واجلارا
بالتل مستدل ولت

بثدا

هاذا أول الكاالم .إ كتاف نثباا الساف:

لا  :ط ق للمهاي امل ت
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لريهم؟ .كساف :تهم

جم د دئرى ال ةكن تصا ده :إال بالتل مستدل أو بثبرق وثا:قتهم
وئاالتهم: .ص مع احتم:ل وجرد دواكع ال د ت و اه اإلئال ئ ه.:
أماا :ب:ل سااب لرال ا الفدتا كاا :م خمتلااف ،لاام أ أحااا أدلتهاا:
وا

(وأم :احلراد الراقع ك :جعرا كتها :إىل وا حاا ث  ،:كاإنهم

حج

ئلتكم ،وأن :حج اد ئلتهم) ،لكن اإلنص:ف أ الد:ةلني

برال ا الفدت ا ب:تااا لااا هم أدل ا أ ا ى ،ئدلت ا وأصاارلت  ،وشااراها
واست ت:ج:ق ،لم ئام وك:ةه :ب:مل لر .
أدلّ وال الفدت ال تثبا وجرد وال م لد للفدت إال ئلى بعا
املباا:ني الفدهتاا ال اا:د  .نهااا :ساال :ق مفترحاا  ،واسااع جااااا ،ال
ةكن للش :ع املداس أ ة يه :حا بعاا سارل اد .وال تكفاي
مرب اق السل

جلعله ،:نه :لري ما ر م ن

الش :ع.

كتااف ة يهاا :حااا وهااي تعااين قتمرم ا الفدت ا ووال ت ا ئلااى
ا نف

وا مرال وا ئ اض والاام:ه والسال

وكال ما :م احلتا :؟

كتااف مت ا ح الفدت ا حااق التص ا ف بكاال شاايه!! .وماا :الااذي ااائر
الب :ي تع:ىل م ح الفدت حق إلغا:ه ئدارل ال ا:س كااال ئان حدا م
التص ف بامرالم وأئ اضهم؟ هال كدا
ا حك:م الشا ئت الا

نا كدتا مه تا اسات ب:ا

هاي صا :ئ وب:مكا :أي شايف

إتد:نها:

إ ا ترك ق كت الش وا الالزم ومتكن من أدواته:؟ .أي ئ:قل دبل
أ رضع م:ل وئ ض وئدلا ووئتا بتاا الفدتا حبجا أ لا وال ا
ئلت ؟ هكذا أم

ري بل

ري جاا ئلى مجتع املساتر :ق حيتا:

إىل :ق ق نتا صا حي ط ر تا وحجام صاالحت:ت  ،كمصا:د
ح اا ا ال اااا:س وقمااااع وح االبااااااع والتصاا ا ف بااااامرالم ودماااا:ةهم
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وأئ اضاااهم ووجااار ط:ئا ا الفدتاا م لدااا :وئاااام االئااارتاض ئلاااى
ق ا ت  ،والتم د ئلت عا

وج :ئلى اد و سرل كتشمل م ن ج

قرل ا تعاا:ىل (إونَّماا :جاازاه الذ اذِ ن حياا :وبحر اللّ ا و سحاارلَ ح و سْااع ْر كِااي
ا َ ْضو كَساا:دًا َأ حدَتَّلُااراْ أَ ْو حصاالذبحراْ أَ ْو تحدَ ذااع َأ ْاا ِا هومْ وأَ ْجحلُهحاام مِّاانْ
الانْت :ولَهحمْ كِي اآل ِا ِ
ِالفٍ أَوْ ح َفرْاْ مِن ا َ ْضو ِلحلَ لَهحمْ ِزْي كِي ُّ
ئذا ئ ِتم).
لااذا فااي ل:لبتاا كدهاا:ه وئلماا:ه الشااتع وجاارد وال اا م لداا
للفدتا  .وماان ثبااا ئ اااج أصاال الرال ا للفدت ا كهااي تعااين صااالحت:ق
حماود م قا : :احلسب وشؤو الدصا ممان ال ولاي لام ،وأمار
تتعلق ب:ل :م العا:م  ،وهاذا الداا با:ق م تفتا :ماع وجارد حكرما:ق
وقرانني ت ئى هذج الشا حي مان ال ا:س .أما :الرال ا مبع اى السال
واحلكم والتص ف ب :واح والاام:ه ،وتع تال الاساتر والدا:نر ،
كم :هي وال ا الفدتا م إ ا ا  ،كعااد نا:د مان كدها:ه السال

م

هذا الزم :ستمتا من أجل اثب:ته.:
وال اا الفدتاا  ،كمااا - :جااا:ه م الاساااتر اإل اناااي م نسااايفت
ا وىل ،أي م حت :اطمتين  -ك:نا تعين الت ستق بني السال :ق
الثالث (التش عت والت فتذ والدا:ةت ) ،لكن بعا وك:تا أضا:كرا
قتااا "امل لدا " إىل م صااب الفدتا دسااتر  ،:لتصاابح وال تا م لدا ،
اق صاااالحت:ق واساااع جااااا ،ممااا :ئااازز مرقاااع امل شاااا ااا:م يي،
و رلت ا صااالحت:ق وساال :ق تعلاار ساال
الاابالد لساال

الداا:نر  .وبهااذا اااعا

الاارلي الفدت ا  .ثاام ب تعااا ل الاسااتر ب بعت ا الث:نت ا

لتكر اإلج اه دستر  :ال ةكن تغتريج إال ب:ستفت:ه شعيف ،وبهذا
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ضم را كل شيه .هذج السل :ق الراسع من الصعب ئلى أي كدتا
م صف لري متيتاز املراكدا ئلتها .:إنها :مساؤولت كابري مل اا
اد أحاا به :سرى سرل الكا م وم حت:تا كدا وكدا  .لاذا مل
تتمكن اللج املكرن نذا من ئشا ن جمتهااا تعاا ل الاساتر
لاارال وجاارد أي ساا:بق لليفمااتين شااجعه :ئلااى اختاا :هااذج اط اار
الكبري واط ري  .كفي أحا ا :م انربى اإلما:م اطماتين لتصايتح
مفهرم الرال للستا ئلي :م يي ،الذي حص صالحت:ته :من ئلاى
م اارب صااال مجع ا طه ا ا  ،ب:لت سااتق بااني الساال :ق الثالث ا  ،وهاار
تفساااري صااايتح وكدااا :للاساااتر اإل اناااي ب بعتا ا ا وىل ،لاااري أ
اطمتين د ئلت ئص لحل الترم ئرب وس:ةل اإلئاالم قا:ةال (وال ا
الفدت كرال

سرل اد)!!!.

وةعا الشتع جرادي ملي ،ش ح مع ى الرال  ،كتدرل الرال
هااي قتمرماا  ،كدتمرماا ا

ئلااى أوالدج الدصاا م كاال شاايه.

وللرلي الفدت قتمرم حتى ئلى ال أي الست:سي ،لعام قا الشعب
ئلى اخت :الد ا ا صلح .كتكر واجبا ال :ئا وئاام االئارتاض
ئلتا ا !!! .وبهاااذا شا ا ب ئلاااى مجتاااع ال :قااا:ق الفك ا ا م البلاااا
وط:لبه :ب:النصت:ع لد اق الرلي الفدت .
والشااتع جاارادي ملااي ماان حاا اس وال اا الفدتاا  ،و مااز كدهاااي
وئ ك:ني كبري ،كمن عرتض ئلت  ،و :لب بك امتا الا

صا

اد به :وص:د ه :الفدت ؟.
الفد  :صا دي ص :ئ  ،والفدتا ا صارلي بإمك:نا االساتاال
ئلى الشيه وضاج ،كا ن ته

ال :س مان قباات ؟ إنها :حم ا  .وأنا:
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لسا ضا من وم إق:م دول وكق اإلسالم ومب:دة ال كتع لكا ين
ضااا التساال ب:ساام الااا ن وت بتااق ش ا ع سااتا امل ساالني .وا صاال
ئام وجرد وال

حا ئلى

سرى اد تع:ىل ،وقا جعله :ل سرل

لا و اق ت تب ب:ل س:ل ومستدبله ،:وجلعه :للمؤم ني بش وا مع
ا ااتالف جااره ي م مع :هاا .:كرال اا املااؤم ني مشاا وط  ،ولغ :اا:ق
إدا ا – ت تمتا  ،بت ماا :وال ا ال ساارل خمتلفا : ،صا مااع وجاارد
ااا:ق أ ا ا ى ساااتف:د م هااا :اإلطاااالق م وال تا ا  .كبإمكااا :الفدتا ا
التمسحل ب :ق وال املؤم ني ،لك ه :ال تعين الدتمرم كم:
س 42طارق الكناني :وم :ا ئن أدل وال الفدتا ا

ا.

ا ى هال

ه اا :نصاارص ةكاان ال كاار إلتهاا :؟ هاال ترجااا أدل ا ك:كت ا
ومعتما م املد:م؟ أ جر بت:

لحل.

 42ماجاااد الغربااااوي :ب:ل ساااب لألدلا ا الشا ا ئت اللف تا ا  ،ال
رجااا أي ن ا

ق نااي صا ح ةا ح الفدتا وال ا ئ:ما  ،كاااال ئاان

وال اا م لداا  ،وكاال ماا :ه اا :تاااو الق ق:بلاا للاا د  .كماا :أ
ال وا :ق ال ت ه

حتى مبجمرئه :كالتل معترب ئلاى ثبارق الرال ا

امل لد ا للفدت ا  ،وكداا :ملباا:ني الفدهاا:ه وا صاارلتني الشااتع  .وال وا ا
املعتمااا ئ ااااهم م هاااذا امااا:ل لتسااا صااايتي مبصاا لح ئلااارم
احلا ث بل هي مدبرل  .ومع ى مدبرلا أنها :وا ا كتها :ضاعف ،إما:
سا ا ااً أو مت ا ا ً:أو كالهمااا ،:لكااان الفدهااا:ه اتفدا ارا ئلاااى قبرلااا.:
وكتااف ال دبلرنهاا :وهااي تكاا س ساال تهم ومتاا يهم صاااالحت:ق
واسع ؟؟!!! .تدرل مدبرل ئم بن ح ل ئن اإلم:م الصا:دق (
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ا

"الشااتعت :املتيف:صاام " :ماان كاا :م ا كم مماان قااا وى حااا ث ،:
م حالل  :وح ام ا ،:وئا ف أحك:م ا :كلريضارا با حكما،ً:

ون

كإني قا جعلت ئلاتكم ح:كما ،ً:كاإ ا حكام حبكم ا :كلام دبال
م كإمنا :أساتيفف حبكام اد وئلت ا :دَّ ،والا اد ئلت ا ،:كا:ل اد
ئلى اد وهر ئلى حا الش

ب:د .)..وال وا ا ئلاى كا ض صايته:

وقبرل :ال تال ئلاى ثبارق أي وال ا للفدتا سارى إح:لا املتيف:صامني
للدا:ه ،ووجر اإللتزام مب :حيكم ب احل:كم الشا ئي ،ما :دام
تصف ب:لصف:ق املاذكر م ال وا ا  .لاذا جا:ه التاكتاا مان أجال
احرتام الدا:ه ،وتسر ال زائ:ق بعتاا ئان السال :ق ال :ملا ( .ولَا:
يكذ:مو لِتااْكُلُرا
طلو وتح ْالُرا بِه :وإلَى الْ ح
تاْكُلُرا أَمْرا َلكُم ب ْت كُم بِ:لْبِ :
كَ و دًِّ :منْ أَمْرالو ال َّ:سو بِ:لْ وإثْمو وأَنتحمْ تعَْلمحر ) .كمن ؤمن برال الفدت
ما

ال كد لدبرل هذج ال وا :ق ،بل االساتاالل ئلاى صايته،:

ن حب:ج م:س لتيشتا أدل وشراها لتعاتا أ الفدهي.
وقا اض

بعاهم للتشبث بالتل ئدلي إلثب:ق وال الفدت بعاا

أ ق ع ا مل م وجرد دلتل لف ي ص ح م املدا:م ( ،ا أو وا ا ).
ك:سااتال ئدااال ئلااى ثباارق الرال ا للفدت ا كااالزم لرجاار تصااا
للسل

واحلكم ،كتكر التصاي ل :واجب :وبك:مل صالحت:ته:

كاااي ةااا :س الفدتاا سااال ت الشاا ئت  .أو ناا ا وىل إ ا تاااركّ ق
الش وا الالزم  .لكن من ق:ل إ السل

واحلكم ض و د ت ؟؟

كهااذا أول الكااالم وحب:ج ا إىل دلتاال ص ا ح وهاار م ت افٍ .كعلااى ماان
ائي لحل أ ثبا أوال ضا و السال
ئلى أولر تصاي الفدت لا:؟ .ألات
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د تا :ثام ساتال بعاا لاحل
ئاام االتفا:ق دلاتال ئلاى ئاام

وجرد دلتل معترب رحا مرقفهم الفدهي والش ئي جت:ج هذج املسال ؟
العداال اا ك

م لااق الرال اا والدتمرماا لغااري الدُصاا ك :طفااا:ل

واماا:نني والساافه:ه ،ككتااف حيكاام برال ا م لد ا للفدتا ؟ إ وال ا
الفدت شا د ين متى م :دل دلتل ق عي ئلى ثبرته :وثبرق صاالحت:ته.:
كمااان أ اااان اااااتر بااااالتل والدااا

أهماااال ئصاااايف احلتاااا :الست:سااا

واالقتص:د ،ومل ذك سرى مب:دئ أ القت ومف داق حماود  .كما:
مل ص ح ال سرل حا من بعاج سرى وا :ق وأح:د ث تفتا التفااتل.
باال أ ا ط ا اف املت :زئ ا ئلااى الساال
أكالتتهم وأحدتتهم ب

اارم الساادتف مل سااتالرا ئلااى

أو وا ص حي ئن ال سرل ،مب :كتهم اإلم:م

ئلااي ،الااذي احااتع ئلااتهم با ف املباااأ الااذي احااتع با املهاا:ج و ئلااى
ا نصاا ، :أي مبااااأ الد اباا ماان ال سااارل ،وقبااال لااحل وهااار ا هااام أ
اجلمتااع شااها أ ال ساارل مل ساات ع كت:با كتاا :لاام بساابب لغا
الصي:ب وا تالكهم .إ اً ال رجا أي دلتل ص ح ئلى وال الفدتا  ،بال
كماا :عباا الشاااتع م تاااى ا نصاا :ي ،مااان كباا :كدهاا:ه الشاااتع ،
وكتبا ماا :زالااا معتمااا م الا اسا:ق الا تا واحلرزو ا  ،قاا:ل (دو
ثبرته – :أي وال الفدت -

ا الدت:د) ،كام تعجتازي ومساتيتل.

وبهااذا تتاااح هش:شا أدل ا الداا:ةلني بثباارق الرال ا امل لدا للفدت ا  ،باال
وحتى الرال لاري امل لدا

ا :حااود الدّصا  ،وأمار احلساب  ،لعاام

وجرد دلتل لف ي ص ح ،أو سري معترب  .كما :ا ك

العدال وامل اق

مفهاارم الرال ا مبع ااى الدتمرم ا وحااق التص ا ف بشااؤو ال اا:س ،ن ا
جتاا:وز ص ا ح ئلااى ك ام ا اإلنساا :ومصاا:د واضااي حلتثتت ا  .ومااع
ئام وجارد دلتال شا ئي وئدلاي كااو إثبا:ق وال ا الفدتا كما :دارل
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صااا:حب املك:ساااب ااا ا الدتااا:د! .وتبداااى وال ااا الفدتااا مشااا وئ:
الحتك :السال  ،وشا ئ االساتبااد الست:ساي ،وهاذا ت كاا قاتم
الساام:ه وا ض .كتبدااى ا صاال ،ئ ااا الشااحل م احلكاام ،ئااام ثباارق
الرال

ي شيف  ،إال م :دل ئلت دلتال ق عاي السا ا والااللا  .كما:

تبدااى وال ا ا م ا ئلااى نفسااه :ث:بت ا  ،وقااا أق هاا :الصااي:ب بعااا وكاا:
ال سرل ،مب :كتهم اإلم:م ئلي بان أباي ط:لاب .وهار املبااأ املعتماا اه ا:
من قبل الاول املتيا .
بغااي الت بت ا أ طبتع ا الشااعب اإل انااي ،ماا :ئاااا املساات ري ن،
تالف االستبااد،وتتع:

مع م ذ قا م الزم ، :ككا:نرا داسار

ملركهم كانهم ل  .كرجرد ملحل أو ولاي كدتا جازه مان ثدا:كتهم،
ت د:د لا مشا:ئ هم ،و بااو أنها :ح:جا اتتا لت ماين نفرساهم .لاذا
ك:إل انتر

صرص :و اه اسد:ا ثد:ك العبرد واالندت:د ئلى أةم

أهل البتا ،وكل م :تش:هاج مان طدارس تساب للثد:كا الف :سات
– الس:س:نت  .و لم الغلر م بعا
الف س شايه

ا وسا:ا الشاتعت الع بتا لكان

ا  ،تعبااو ب دارس صا عره :با اا هم حتاى لااق

مداس تا ذ حا التهتحل ب:لا ن ئ ا ندااه :أو مد :بتها :سالبت .:أما:
واق اإلةمااا ئ ااااهم كتشاااب ئتساااى الااا يف الكااا م م الفكااا
الك سي ،ترتاوح باني الالهارق وال :سارق .كيفص:ةصاهم صا:ة
إلت لم بش تهم .وهكذا س ق الثد:ك الس:س:نت وةما مجتع
الفكا ا الشاااتعي العلاااري .ولعااال كتااا:

التشاااتع العلاااري والتشاااتع

الصفري للمفك اإل اني د .ئلي ش ع أكال مان ئارب ئان هاذا
املع ى بكل ج أ وشج:ئ .
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الوالية واالستبداد
س 43طارق الكنااني حسب  :شه:د الشتع ا نصا :ي كهار مان
اماد ن م الا اس:ق احلرزو  .إ اً وكق هذج املب:ني تتاح مع:مل
الساال

لاااى أ صااي :وال ا الفدت ا  ،كهااي ال تااؤمن ب:لشاار ى وال

ب:حلرا وبعتا ئن أ كك دةد اطي ،ألت

كذلحل؟ كهل ص ح

أ حا أةم أهل البتا بهذج الرال ؟
 43ماجد الغرباوي :احلكم وكد ً:ل

وال الفدت حكام

ثترق اطي ،عترب كت الفدت ن:ةب :ئن اإلما:م املعصارم م صاالحت:ت
اإللت الراسع  ،وحكم دكت:تر ي ةا ح احلا:كم (الارلي الفدتا )
سل

م لد  ،بل وسل ت استبااد د ين قمعي ،وشراهاه :كاثري

م إ ا  ،كلم :ا ال نعرتف بذلحل؟ ستد:ل م صب إلاي مساتث ى مان
االسااتبااد .وهااذا أول الكااالم ،ماان قاا:ل إنا م صااب إلااي مااع ئااام
وجاارد دلتاال ش ا ئي ص ا ح ثبااا للفدت ا وال ا حماااود كاااال ئاان
الرال ا امل لدا ؟ ثاام أصاال املسااال

الكتا بااني كدهاا:ه الشااتع  .كباااي

دلتاال ساااتث ى مااان االساااتبااد؟ .االسااتبااد واحاااا ،مااان أي شااايف
صا  ،بل إ ا صاو ج ئان جال الاا ن أدهاى ،نا ب:سام الا

جال

وئال ،كتعترب ش ئت ،:وهذا مكمن اط .
أةم أهال البتاا مان العدال وال زانا ال سامير بهاذا الداا مان
الساال  ،ومل ا و أحااا أي وا ا بهااذا اطصاارص .وإال لتمسااحل بهاا:
اجلمتاع .ماان ه اا :تا ى ل:لبتا كدهاا:ه الشاتع مل عرتكاارا بشا ئت أي
حكرما تداا:م ب:ساام املااذهب قباال ظهاار املهاااي امل ت ا  ،وحص ا وا
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شا ئتته :ب:إلماا:م املعصاارم ،متسااك :بدرلا (كاال ا ا قباال ظهاار
اإلم:م ا ضاالل) .و لام الاتيفظ ئلاى هاذا الا أي إال أنا حاا مان
شااهر الفدهاا:ه للساال
أ

وحاا:ل دو ساات:د االسااتبااد الااا ين ،كإن ا

مان االساتبااد الست:ساي وتبع:تا أكارب ،حت ما :ةا :س كتا

الفدتاا سااال ت الدمعتا ا ماااع مع :ضااات ب:سااام الاااا ن ،وهااار عتداااا
بش ئت سلرك .
االسااتبااد مم :سا ست:ساات ساالبت  ،تكا س وح التبعتا واالندتا:د
وال :ئا لاااى الشااعب .وةاا :س كتهاا :املسااتبا دو املتساال  ،ساالب
اآل

ن حدرقهم ،و دمع ت لع:تهم .كهر م كرض من أي جه صا .
الل ت مج لكت :الستا حمما :متي (الاا ن والفكا م

شا ا ا االساااتبااد) كااا :املؤلاااف وقتهااا :ةتسا ا ً:جلمهر ا ا إ ا ا ا
اإلسالمت  ،وك:

اجع تا مج مب:شا

لم مش:لل

نا دتاا

الع بت  ،وم أحا ا :م ساالين مساؤول أحاا مك:تاب ال ة:سا ئان
أ ااي ب:نتيف:باا:ق دول ا ق اا ؟ وك:نااا م حت هاا :انتيف:باا:ق صاار
حماود مل

تش عي .كاجبت ب:إلد . :كد:ل حتى ق ا أكثا

وئت :وت ر اً م  :ان اإل انتني .ان لألساف ناؤمن برال ا الفدتا ،
ال

هي إستبااد مدتا ،تص:د احل :ق وتا ها املع :ضا مهما:

ك:نا سلمت  ،وتتف د ب:لسل .
ك اااا أصاااغي باااذهرل تااا:م ،مل أن اااق حبااا ف .كاااال ال ااا ف
الست:ساااي سااامح بااا:لتعلتق وال املكااا :امل ااارق بااا :من مااان مجتاااع
اجله:ق.
كه  :تت :ئ

من املثدفني الارائني م إ ا ا
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كاار وال ا

الفدت وقا انتهى بهم ا م بني سجني وم ود مان ئملا أو مها:ج
 :إ ا ا  ،بسابب مع :ضاتهم حكرما وال ا الفدتا ولار بشاكل
لري مب:ش  ،وقا باأوا نش:طهم بتاست
وصاا حي احااا ت اا:ق

صيف رمت ج ي جااً،

كاال شااي: ،صاا الساالر االسااتباادي
هاا :كباا :الشااب :الثاار ي املااؤمن

للمياا:ك ني .وكاا :ا أس ي

باا:طمتين وثر ت ا وإ ا ا  ،لكاان صااير الاارئي ح:لااا دو متاا:دي
انااااك:ئهم الثااار ي .لألساااف أصااابح مصا ا لح ( وشااان ككا ا ا ) أو
"املست ريو " تهم  ،بسبب الست:س الدمعت  ،لم سع شعبتتهم ال
ك:قااا الترقااع م انتيفاا :السااتا حممااا اا:متي ،إال أ اماا:ك ني
بائم من الرلي الفدت قمعرا التت :اإلصاالحي وك ضارا ئلاى ق:دتا
إق:م جرب  ،مثل (ك وبي ومري حسني مرسري).
وأمااا :كبااا :املفكااا ن كعباااا الكااا م سااا وا ،وحمسااان
كا ر  ،وئ :ه اد مه:ج اني و

ن كدا استد وا ا :إ ا ا ،

بعا أ ختل ج:ل :ئن شع :اق الثر م ح

ال أي واملع :ض .

ثم كتف نفس ئام وجارد نصارص ئان أةما أهال البتاا تشا ع
الرال ا للفدت ا  ،كاااال ئاان ئااام وجاارد اا:ق أو وا اا:ق ئاان ال ا يف
الكا م؟ هاال أهملاارا مرضاارئه :وهااي بهااذج الا جا ماان اط اار ؟
وهاااذا لاااري ممكااان ال أقااال ب:ل ساااب لل سااارل وأةما ا أهااال البتاااا
وشااعر هم ب:ملسااؤولت جتاا:ج ا حكاا:م الش ا ئت  .أو أ املسااال لااري
م وح ا أس:ساا :كتكاار م تفتا ب:نتفاا:ه مرضاارئه .:وب:لتاا:لي كهااي
مساااال مسااااتياث  ،ح ّااا لاااا :وكداااا :حل:جااا:ق الفدتااا وت لع:تااا
الست:ساات  .لااذا ال ت :ولاا :الفدهاا:ه م أحباا:ثهم الفدهت ا إال بشااكل
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حماااود كماا :تدااام .وب:لتاا:لي ك:لااا ن احل تااف مل ش ا ع أ ا وال ا
للفدت  ،وإال لك:نا ال صرص ترتى ن ا ط ر هذا امل صب.
قا عترب بعاهم مم :س السل

من قبال ال سارل دلاتال ك:كتا:

ئلااى ش ا ئت الرال ا امل لد ا للفدت ا  ،وهااذج مغ:ل ا  ،كااال مد :س ا
بت هم .:سل

ال سرل سل

إلت  ،ن

الكت :العز ز ئلى وجر

ط:ئت ا  ،وه اا:

اا:ق سااتال بهاا :ئلااى صااي وال تا م لداا ،:لاام

يف  :ئلى بع

اآل اه م هاذا اطصارص .وال دلتال ئلاى شا ئت

وال ا الفدت ا م لداا .:هااذج السااع ماان الصااالحت:ق املزئرم ا يتاا:
لاالتل صا ح باتن ئلااى شا ئتته .:ال وال ا لشاايف

ئلاى

ا ساارى

اطاا:لق صاا:ل وال ت ا  ،وقااا جعلااه :لل ساارل لا ا و ال باار ونش ا
مااع

ال سا:ل الا اضا ق م زمان الا يف حمماا إىل اارض معا:

املش كني والكف ، :ك داف ئ اا حااوده ،:وال دارز جعلاه :لغاريج
إال بالتل ص ح

صرص  .وتبدى وال ا م ئلى نفسه :ث:بت .

وإ ا قتاال إ مااال جعاال الرال ا امل لد ا لل ساارل هااي الساال
ولاات

ال باار  ،كتكاار جمعرل ا للفدت ا ئ ااا مم :ساات ل ا :تلد:ةتاا:

ئ ام :كر كفرها ،وقا تارك ق كتا الشا وا الالزما  .ندارل ال
نسااات تع اجلااازم باااا السااال

ك:ناااا و اه جعااال الرال ا ا لل سااارل

الكا م ،ك مباا :ه اا :إضاا:ك ملم :سا الساال

صاا:ة

اتتا أو

ض و اق نت هي املال احلدتدي جلعل الرال ا لا  ،وإال لار ك:ناا
السل

مت:م املال م جعل الرال امل لد لل سرل ،جلعله :ق:ئا ،

ومل دتا وال املؤم ني ،كم :ج:ه م اآل الك ة  ،ومل

:لبهم

ب:لعرد د ولل سرل ئ ا الت :زع ،كي ستفتا الفدتا مان إطالقها:
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الثب:ق وال ت امل لد  .وم:دام هذا االحتم:ل ق:ةم :ال ن كع الشاحل ئان
ا صل وهر ئاام وجارد وال ا

ي شايف

ئلاى اآل ا ن ما :مل اال

دلتاال ق عااي س ا اا ودالل ا  .أي دلتاال ق نااي

صرص ا ،

الرال ا

بهذج الصالحت:ق جعل إلي ،ومصا مع ك أحك:م اد هر الد
الك م ،الذي كت تبت :كل شيه .أو وا ا صايتي مت ا :وسا اا
ت ا بت :حكم ش ئي

صرص وال الفدت  ،وكالهم :مفدرد،

واملسااال مسااتياث ال ااال ئلتهاا :أي دلتاال ساارى لباا م شاا ئ
السل  ،كي ة :س الفدتا ب:سام الاا ن أوساع السال :ق ،و دماع
بشا ئت وال تا كاال معا :ض لست:سات (الا اد ئلاتهم كا:ل اد ئلااى
اد) .بل أجاا م اآل ا ما :فاي إطاالق الرال ا للفدتا  ،كهاي حت ما:
جعلته :للمؤم ني ك ضا ئلته :قتردا ،ودالل الدتا واضاي م ئاام
إطالقه:
( اَ :أ ُّهاا :الذاذِ ن م حاارا أَطِتعحاارا اللذا وأَطِتعحاارا ال َّسحارل وأُولِااي الْااَمْ و
ك اتحمْ
مِا كُمْ كَا وإ ت اا:زئْتحمْ كِااي ش ايْهٍ كَا حدُّوجح وإلَااى اللذ ا ِ وال َّسحاارلو إو ُ
تحؤْ ِم حر بِ:للذ ِ والْترْمو الْ ِ و ِلحلَ تْ وأَحْسنح تاْ وو لً.):
هذا إ ا ك :امل اد ب ا (ال بِايح أَ ْولَاى بِاْ :لمحؤْ ِم ِني مِانْ أَن ُفسِاهومْ)،
الرال  ،أم :إ ا التمس  :مع ى

لآل ا كت تفاي داللتها :وال ةكان

التسمحل به :كالتل ق ني ئلى وال ال سرل ،ومن ب :أوىل لاريج.
واجااا املع ااى اآل ا أق ا

ل ا وح الد ا

و صرصاات املص ا فى م

ئالقت مع أصي:ب  ،كهر ب:ل سب لم أوىل من أنفساهم حبا :وكاااه،
وأكث انسج:م :مع ست:ق اآل ( .وأزواج أمه:تهم).
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س 44طارق الكناني أ ن كمن اطلل م هكذا أن م  ،ن :
ن ى نف

املشكل م او وب :ئ ام :حكما الك تس ؟

 44ماجد الغرباوي :ه  :أكث من سبب ،م ه :عتدا جل
الااا ن ،سااراه كاا :مساالم :أم مسااتيت ،:أن ا ظاال اد ووكتل ا م
ا ض ،بصااار مب:شاا أو لاااري مب:شاا  ،وحكماا حكااام اد،
وسل ت سل

اد ،كهي م لد وئلى ال :س مجتع :االندت:د ل وإال

سااتيكم ئلااى املتماا د باا:ل د والكفاا  .وهاااذا مكماان اط اا ،
حت مااا :كااار االئااارتاض ئلتا ا ائااارتاض ئلاااى اد (والاا اد ئلت ااا:
ك:ل اد ئلى اد) .بت م :احلدتد شيه
م كت:ب ا  ،والرال ا ال ا

 .كاحكا:م اد واضاي

فرتضااه :جاال الااا ن ل فس ا ولتااا أدل ا

اجته:د  ،وص :ئ أصرلت  ،و لب شيفصت من أجل تعز از سال ت
وترب مم :س:ت السل ر .
ثم بشكل ئ:م ه  :مشكل كهم الا ن كهما ً:مبتسا ا جهاال أو
تك ساا :ملصاا:ا حزبتا وكير ا  .ك:إلسااالمتر صا و ئلااى وجاارد
ئالق ا بااني الااا ن والست:س ا  ،وب:لتاا:لي سااعر الحتكاا :الساال
ب:ئتب :هم املمثل الرحتا لإللا ئلاى ا ض ،كيشااوا ط:قا:تهم مان
أجال الساال  ،حتااى ل ا ما أ ااذبح دائا

املساالمني أكراجا ً :بااال

و ع وال تدرى ،وهر عتدا بش ئت سلرك  ،ودا من جا:ل الاا ن
من ؤ اج و ائر اد ل ص تهم!! .ومشكل اإلسالمي م السل
مساااتبا ،اا ك

صااارم  ،وال عتداااا بشاا ئت أي حااا:كم ااا:

داة ت ا  ،مهماا :ت اا:ه
 :السل

أن

ااالف لااحل .باال اإلسااالمي متغ ا س حتااى

كتجااج متع:لتا :ماع لاري اإلساالمتني،
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ا لام ب با

واستيفف:ف مهما :ج:ملاهم ،وداةما :عتاربهم مرضارئ :للهاا ا

نهام

ض:لتن ستيدر الشفد !! ،مهم :ك :املسترى العلماي والفكا ي
القي لآل  .إن باؤس الارئي ،ون جسات التاا ن الاذي أكااى

وا

اىل ك ج املتاا ن م أللاب بدا:ع ا ض ،حتاى با:ق أللابهم ال فا ق
بني اإلسالمي واإل ه:بي لإلسف الشا ا .ككم س ن :بسبب ث:ثا
الرئي وكد الثد:ك امل غلد ئلى الذاق؟.
إ الفهاام اطاا:طل للااا ن ت ا

ثاا :ا ساالبت كاابري ئلااى مسااري

اإلسااالمتني وأتباا:ع احل كاا:ق اإلسااالمت  ،و لااق كجاار اجتم:ئت ا
ق:ةم ئلى ك ز ح:د (مؤمن د لري مؤمن) .ك ز قا:م ئلاى ح اق وحداا
كاابري ن ئلاااى كاال مااان ال تفااق ماااع إةاا:نهم ووئاااتهم احل كاااي.
اإلسالمتني ال

كتالحظ بع

تاق سارى املتاا ن ،امللتازم ،و اتجهم

لريج إال ملم .ً:ك ج لدا:هج ،و مدا بتعا:لٍ ،نا م صاف الا محن،
واآل

م

اق الشات  ، :بت ما :بغاي لا التع:مال ماع ال ا:س بارد

وأ اا:ه إمتثاا:ال

ك ااا كَ اا:
ااالق اإلسااالم ،لعل ا ااؤث كااتهم (ولَ ارْ ُ

لَلِتظَ الْدَلْبِ لَ:نفَاُّرا ِمنْ ح ْرلِاحلَ) ،وهاذج إحااى ثغا اق اإلساالمتني
ال

حاق من ي كهم شعبت ،:وحبستهم م حاود خنب امتمع،

ك ال اجل:مع:ق وأصي :الشاه:داق ا ك:دةتا  .كعاام وجارد
ل ااا:ه شاااعيف كااا :و اه إنكسااا :اتهم وهااام ارضااار مع كا ا
السل

مع ا ن م احل:كم .
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االجتهاد مفهوماً
س 45طارق الكناني :م :دم  :م داة الفدتا  ،ه ا :حاا ث:
متااا :ب :حاارل مرضاارع االجتهاا:د وامته اا ،كيااا ث داارل (ماان
اجتها وأص :كل أج ا  ،ومن اجت ها وا

ا كل أج ) .واملع وف

أ أصي :هذا احلا ث أللدرا ب :االجت ه:د .بت م :ا وي ماذهب
 ،أبدى با :االجتها:د مفترحا( :مان اجت هاا بغاري ئلام وأصا:
كلتتبرأ مدعاج من ال  ) :وكذلحل (من كسَّا الدا

ب أ ا وأصا:

كلتتبرأ مدعاج من ال  .) :أي من هذج ال ا تني تكا س الرسا:ط
وتلغي حق اإلنس :ب:لتفكري واال تت :؟
 45ماجااد الغرباااوي :ال بااا ماان الترقااف أماا:م هااذج ا قاارال أو
ال وا :ق لفهم تاائت:ته ،:ثام نعارد للساؤال .قلاا أكثا مان ما م
هااذا احلاارا  ،ال اا:س أح ا ا كتماا :درلاار و عتداااو  ،ومسااؤولت
صااا التاااائت:ق ،وماا :اكدهاا :ماان تزو ا الاارئي وتااالتل ال اا:س
البس :ه ،من أجل نها متثل هر ت  ،:كدا بل ب  :احل:ل أ كفّ
بعا  :اآل  ،و ستبتح دم ب:سم اإلل والا ن والش ع.
ال شااحل أ االجتهاا:د مباااأ أساا:س إلحتاا:ه الشا ع وتكتفهاا :مااع
الراقع ،وكق ش وا و لت:ق ال تترك إال للمجتها احلدتدي الذي عي
مت لب:ق الزم :واملك :و ائي الت ر احلا :ي للف د وامتمع.
وال شاااحل أ اااا :أ احلاااا ث ا ول اااائم امتهاااا و شاااجع ئلاااى
مم :س ا اجتهاا:دج بثباا:ق وج ا أ  ،لااام :الثاارا أصاا :أم أ
وهاااذا ال الااار مااان تااااائت:ق

ااا.

اااري  ،أهمهااا :تاااربأ امتهاااا ئااان
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مسااؤولت ماا :رتتااب ئلااى كتااراج ،ماان ساالر ومراقااف ،لتاازم بهاا:
ال ا:س: ،صا الفتارى الست:سات الا تتااث بشاكل و ا  ،ب ت ا
امتهااا ا

القتا وا ا رلرجتا  .ك:متهااا لاات

معصاارم :حم :اااا

حت م :ف  ،بال هار إنسا :تاتيكم با قبلت:تا ومب:دةا ومعتدااتا
و لفتت الثد:كت والا ت واملذهبتا ومصا:حل الشيفصات واملذهبتا
وال :ةفت وكل يتزات  ،لذا ختتلف الفت:وى حارل مرضارع واحاا،
باااا :تالف اجت:هاااا:ق الفدهاااا:ه الست:ساااات وا ا رلرجتااا  .وأم:مااااحل
احل كاا:ق التكفري ا ال ا ت صاا:ع للماارق بفتاا:وى د ت ا  ،ا ك
ش ئتته :جمتها

 .وب:لت:لي دب أ كر امتها مساؤوال ئان

كت:واج ،ككتف ث :ئلى كل ح:ل؟ هذج أحك:م م لد ال ح كن
لاا :مااع ئاااام وجاارد دلتاال ق ناااي صاا ح ،ؤكااا ماااامرنه،:
اجلزاه ،ثراب :وئد:با ،:بتاا اد .وب:لتا:لي ال ةكان االطمي ا :لاذا
اللر من ا ح:د ث ال تشي بغ: :ق ال د ت و اه نش ه :والرتكتز
ئلته ،:م :زالا ختام السل

وشيف

اطلتف والسل  :لكن من

الل امتها والفدت  .كهي تزو للرئي بغ :ه د ين.
لدااا أشاا:ئرا هااذا احلااا ث بداار حلم :ا كدهاا:ه الساال

وضاام:

تاكق كت:وى تش ئن سلر اطلتف والسل  :مهم :ك:ناا جم:كتا
لأل اااالق وقاااتم الاااا ن احل تاااف ،كتدماااع املع :ضا ا والشاااعب معااا.:
ك:لساالر الااال أ القااي والااال د ااين للساال
كتتصاى جال الاا ن لدمعهام

ااثري حفت ا ال اا:س،

اب وكتا:وى يا ض السال

ضاا

املع :ض  ،بل وتالّب ال :س ضاهم ،وهذا م :ت ماح لا السال  ،أ
تحدمااع املع :ضا بتااا الشااعب ومب :كا جاال الااا ن .ك:حلااا ث بهااذج
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الصتغ عا ك زا وث و سعى الفدت والسل

ل ش ج وت ساتيف م

ئدااارل ال ااا:س ،حلم :ا ا سااال ت وضااام :والةهااام .كممااا :الفدتا ا
للساال  :أسااد ا هتب ا الااا ن ،وانزلت ا ماان قاسااتت لتتم ا ن ئلااى
أئت :السل
الاا

وإل اهاته.:

املدااااس سااال

الست:ساااااتر

ه:ةلا ا اااذئن لاا اجلمتاااع ،لاااذا اساااتغل

وا احلاااااا ث لتسااااار ق أح:د اااااث مكذوبااا ا ختاااااام

مص:حلهم ،وتك س سل تهم ،وب:لفعل جنيرا أةا :جنا:ح: ،صا
م ئص الاولا ا مر ا  ،وم:زالاا هاذج ا ح:د اث ترظاف لتيصاني
السل :ق الالش ئت م الع:مل اإلسالمي.
تداارل م سااؤالحل (وأصااي :هااذا احلااا ث مماان أللداارا باا:
االجتهاا:د) .ال أد ي ب:لاااب ماا :ا تدصااا بهااذج العباا :؟ هاال ت ااا
تع ف اجله ال تتب ى هذا احلا ث ،أم تفرتض وجرد ئالق بت ا
وباااني إلاااالق بااا :االجتهااا:د؟ .كاااإ ا كااا :الثا ا:ني هااار املدصااارد،
ك:لعك

هر الصيتح،

احلا ث شجع ئلى االجته:د ،و امن

للمجتهااااا ا جااا أصاااا :أم أ

ااااا .وإ ا ك ااااا تدصااااا التع ااااف

باا:لالزم ،كغلااق باا :االجتهاا:د لإلسااف الشااا ا كاا :أحااا ا
الت :ات ال كباق ا م اإلسالمت

اا:ه

س:ة كبري .

ك:لاااااكع الست:ساااي واضاااح و اه تااابين هاااذا احلاااا ث: ،صا ا
الفدهااا:ه الاااذ ن سااا:ناوا اطلفااا:ه ا مااار ني والعب:ساااتني ،ومااان جااا:ه
بعااااهم ساااالطني الااااولتني العثم:نتاا والصااافر  ،الاااذ ن اقتصاا ق
مهمتهم ئلى ترب سلر السل  :وشا ئ تصا ك:ت  ،مهما :بعااق
ئاان وح الااا ن واإلسااالم ،كبإمكاا :الفدت ا مااثال أ ساات ا ملباااأ
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الااا و  ،أو حفاااظ ا مااان ،أو ا هااام واملهااام ،لاااتف جباااراز قتااال
جممرئ من الشعب بام با :د!! .كتكار مااجر ا ما تني إ ْ أصا:با
كتاراج الراقااع وط:بداا ححكاام اد!! ،وإ أ

اا م كتااراج كا اا :لا

أج !!! .لكن من تيمل مسؤولت الام:ه ال س:لا؟
أي مهزل وأي استهزاه بعدرل ال ا:س وب:لاا ن واإلساالم؟ هكاذا
ضلّلرا ال ئت  ،ستكر مرقفهم صعب :ارم الدت:ما  .وما :زال ال ا:س
ه ولاار و اه جاا:ل الااا ن لألسااف الشااا ا وبعاااهم بااال م ا وال
ضااامري .ال همهااام د ااان اد بداااا مااا :تهمهااام ماااذاهبهم وطاااراةفهم
ومعتدااااتهم .باال داا:تلر ماان أجال تاو اال اآل اا:ق مهماا :أبااا لتعاااتا
أكك :هم و اةهم .هؤاله هم الذ ن استب:حرا دم:هن :مب :ج ا أ ا :
وم :زالاا ت ازف ما :مل نتيا مان سال

جال الاا ن ،كهار ال ائاي

والا و لألسف الشا ا ،وان ئبتا سرق  :بعصا :الفتارى أ ما:
أقتاااا مصاا:حل  .ااان حب:جا لتداار

ثد:كا الد تااع الا تلد اا:

االندت:د ل جل الا ن وت تم العالق مع ئلى أس

وائت .

أماا :احلااا ث اآل ا الااذي ك تا م سااؤالحل (ماان اجتهااا بغااري
ئلم وأص :كلتتبرأ مدعاج من ال  ،) :كاكتا أ االجته:د ال صاق
بغاااري ئلااام ،وهااار شا ا ط ا ول،

مع اااى االجتهااا:د باااذل اجلهاااا

الست ب:ا احلكم الش ئي ،كعملت االست ب:ا ال تاتم لغاري العا:مل،
أي من ترك ق كت ش وا االجته:د كما :هاي جمماع ئلتها :لاا هم،
ككتف درل من اجتهاا بغاري ئلام؟ .بااو أ احلاا ث اا

ئلاى

وت الست:س والتكفري ،وإال م :مع ى بغاري ئلام إ ا كا :جمتهااا؟
ألت

إطالق صف االجتها:د تساتب ن كرنا ئ:ملا:؟ .كا:لعلم يصاتل
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ح:صل ب:ل سب للمجتها لعام صاق صف االجته:د باو ئلم .وئلت
إ ا ك:نا إص:ب الراقاع هاي ماال اجلازاه (ثرابا :وئد:با ،):كلما :ا
اااا ل ال ااا :إ ا أصااا:با كتاااراج الراقاااع؟ .ومتاااى أصااابيا املااااون:ق
الفدهت و أي الفدت ش ا م قبرل ا ئم:ل رم الدت:م ؟.
ك:حلاااا ث كا ا س باااال شاااحل م أحاااا أبعااا:دج سااال

الفدتا ا ،

و ا ها ال :س حت م :حيصا مع كا الاا ن با  .لاذا تجا أ الفدتا
و صف ال :س ب:لعرام!! .بعاا أ سالب ئا هم العلام واملع كا ب:لاا ن.
و سمى من د:د لفت:واج ب:ملدلّا ،تشبته :بتدلتا الد د ملعلم  .كعالق
الف د ب:لفدت ئالق تدلتا .هر الع:مل وأنا املدلّا .ال حيق لحل التم د
ئلت أو جم:دلت حتاى م الباا هت:ق مان ئلرما  ،وإال ساتا ل ال ا:
إ ا قما بعمل ئب:دي باو تدلتاج!!!!.
بهاااذا الشاااكل ز اااف الااارئي واساااتغالل ال ااا:س .ئلمااا :إ كهااام
ا حك:م لت

م يص ا ب:ملاون الفدهت كي

:لب الفدتا ال ا:س

ب:الندت:د ل  ،كه  :أحكا:م صا حي وواضاي م الدا

الكا م

ت تفااي معهاا :احل:ج ا للفدت ا  .وأ ا ى متفااق ئلته ا :أو مشااهر لاااى
مجتع املسلمني .كمن صلى بال تدلتا وأص :الراقع من الل إة:نا
وإ الص وأداة للصال بشاكل صايتح أسار بغاريج مان املصالني،
كهل سريك

اد تع:ىل صاالت

نا مل دلاا الفدتا ؟؟ متاى اشارتا

الباا :ي تعاا:ىل قباارل اإلئماا:ل بتدلتااا الفدت ا ؟ ومتااى ترقااف أي ئماال
ئب:دي ئلى تدلتاج؟.
وقااا اا اد ب:حلااا ث ماان اجتهااا .أي ماان ككّاا  ،وبااذل جهاااا
ال تتاا :أحااا االحتماا:الق م ئماال ئباا:دي ماا ،:مبعاازل ئاان ال ا أي
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الفدهي كمصريج إىل ال  . :ومن ب :أوىل كر ئملا با:طال ما :دام
اجتهاا:دج بااال ئلاام .وهااذا أ ااا :لاات

صاايتي :ئلااى إطالقا  ،كلماا :ا

ا ل جه م إ ا أص :الراقع: ،ص ئ ا من عتارب م :بدا الراقاع
متاا:م املااال م ثاارا اإلنساا :ئلااى ئملا ؟ .ثاام ماان دتهااا ماان أجاال
إتتاا :ئملا كاا:مال د كااالتل صاااق  ،وصاااق مشاا:ئ ج وإ الصا
كلم :ا ا ل ال  :؟.
وهاال العباا:داق ح كاا:ق :ضاات متااى ماا :أ

ااا كتهاا :اإلنساا:

اااا ل ال ااا :؟ لألساااف العبااا:داق ب ا ا الفدتا ا ح كااا:ق :ضااات
ااا الشاايف

وضااراب صاا :م  ،كمتااى أ

كتهاا :أو بعاااه :كعملاا

ب:طاااال!! .الفدتاا ا ال هماا ا كلسااااف العباااا:د ومد:صاااااه :ول: :تهاااا:
وأهااكه ،:واملهم ب:ل سب ل ضب ح ك:ق املصلي م صالت وكد:
لفت:واج ،سراه أتى بصالت

:شاع ،:متعبااا د أو ساراه كا :قلبا

الهت ،:وئدل م مك:

.

العباا:د اا :ساات:د الفدتا حااار بتااا اد تعاا:ىل ،وجتالٍ وشااهرد
اتلي اإلنس:
وئال ست

الل :ب ب خملص :ص:دق :م مش:ئ ج .واط:لق جل
لدلب ونرا :ج ،وما :ال كارع والساجرد سارى ح كا:ق

مز  ،هي ب:ل سب للمؤمن الع :ف جتلت:ق مز ا أئماق م داللتها:
ماان اإلا اا:ه والسااجرد .ككتااف ا ك

اد ئمل ا إ ا جاا:هج بدلااب

سلتم ،مدبال ئلت بكل جرا ح ومش:ئ ج؟ .هل حد :سريكا جال
وئال؟ هل عترب ئملا با:طال نا مل لتازم با أي الفدتا واجتهاا م
ئب:دت لتيصتل الراقع؟.
ماان ه اا :جتااا بع ا

ال اا:س ص ا ف وقتاا :طاار ال ماان أجاال أداه
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صالت بشكل

قب:

مين مل :بدته :أي الفدت  ،كدلب وحراس

لس:ن كاي لفاظ اآل ا:ق ركا :مان سا ر اد إ ا مل ااق مبيفا:
احلاا وف بشااكله :الصاايتح .وشاا:هاق جمتهاااا قااا صاا ف وقتاا:
طر ال حتى أب وضرهج ،وهر جمتها وأصبح م جع :تدلاج ال :س!!.
أمااا :ئااان الااااف الست:ساااي ،ك:حلاااا ث عااارتف ب:جتهااا:د هاااذا
لك

الشيف

شكحل م مصا:د ئلما  .أن ا لاقا التعابري "مان

اجتها" .كهر عرتف إ ا ب:جته:دج ،مبع ى باذل اجلهاا امل لار وهاذا
ستب ن العلم ب:لا و  ،كلما :ا سالب ئ ا العلام بدرلا "مان لاري
ئلم"؟.
ه  :ب:لاب حيتام الص اع ئلى احلدتد  ،كا هم :ئلاى حاق وأ هما:
ئلااى ب:طاال؟ ماا :املدصاارد باا:لعلم م ن ا هم؟ .ك:لد:ةاال ب:حلااا ث

ااا

خت ياا ئلاام اآل اا  ،و ااا أ داارل لاا ماا :بتااا لاات ئلماا ،:وإ
اجتهاااق .وسااتا ل ال اا :وإ أصاابا الراقااع .لكاان ملاا :ا؟
ال

ئصاا

والتش ع (أي مصا العلم الذي هر ماا ا حك:م بني الفدها:ه)

ةتاااا ئلاااى أي الشاااتع مااان باا اا الااارحي حتاااى نه :اا ئصاا ا ةماا .
ك:جته:د املذاهب ا

ىب

هم ب:طل

ئلمهم نا:ق  ،وال كفاي

م :بتاهم من أح:د ث ئان ال سارل بال بغاي ئلاتهم تدصاي ما :جا:ه با
عتدا بب ال اجته:د الشاتعي نا

أةم أهل البتا .بت م :ال ف اآل

ائترب أح:د ث أهل البتا حج كيجت أح:د ث ال سرل ،وهذا ب:طال
ئ اااهم ال ااال ئلت ا دلتاال ص ا ح ماان الكتاا :أو الس ا  .ك:حلااا ث
عكااا ماااااى الصااا اع ئلااااى احلدتدااا وا كااااالت والشااا ئت بااااني
اطصمني الت :اتني ،ولت أكث .
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وأماا :احلااا ث ا

ااري "ماان كسَّ ا الد ا

ب أ ا وأصاا :كلتتباارأ

مدعاج من ال  ،" :كهر حا ث مرضرع ت :كى مع هاف الدا

الاذي

هااار هااااى لل ااا:س ،وبت ااا:ق مااان الااااى والف قااا . :هاااذا احلاااا ث
كس:بد ك س سل

املفس والفدت و جل الا ن ،و لعب بعدرل

ال اا:س ،حت ماا :حيصا تفساري وكهاام اا:ق الكتاا :احلكااتم بعاااد
حمااااود ،هااام الصاااي:ب وبعا ا

التااا:بعني لااااى االجتااا:ج احلاااا ثي

والسااالفي ئ اااا الساا  .وا ةماا

:صاا ئ اااا الشاااتع  .هاااؤاله الاااذ ن

كااار أي كهاام اا :حاااود ال وا اا:ق والاارتا وأقاارال العلماا:ه
امل تكز لألح:د ث وال وا :ق.
هؤاله عتداو أ الد

ال فهم سرى نف قلتل ،و سار أنا

بت :لل :س ،وأن هاى للع:ملني ،وأ كهم مت:ح لكل من فهم اللغ
الع بت بش وط  ،و تصف بثد:ك ك:كت  ،وحاود من العلم ،و ارب
ب:لباللاا  .لدااا قتلاارا الداا

بهااذا احلااا ث ،ومل سااميرا لل ااا:س

االنفت:ح ئلت إال من الل وا :ق أللبه :مرضرع .كال ل اب أ جتا
تف:ساريهم مصافرك تااو الق ما :أنازل اد بها :مان سال : ، :صا
تت :الغلر ،حت م :فس كل اآل :ق باةم أهل البتا.
دئ:نااا :أحااااهم م أحاااا أ ااا:م حما ا م كا ا اح فسا ا سااار ال ااار
ب:حلسني بن ئلي بن أبي ط:لب ئلى مااى سا:ئ ونصاف حتاى جازع
اجلمتاااع ،كلمااا :انتهاااى حا ثاا وبيفا ا صاااا دي بشاااكل جعلاا لااار
ب:لصااما ،ال

ااق باااي كلم ا  .إ الغلاار وباا:ل ئلااى الااا ن ،وقااا

تسبب م ضت:ع احلدتد  .وهذا احلا ث ك س ال :ةفتا واجلمارد
والتي

ضا امليف:لفني .الد

بت :لل ا:س مجتعا ،:وئلاى ال ا:س
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االنفت:ح ئلت حت ما :تارك و ئلاى ئاا مع كتا ك:كتا لت هلارا مان
معت ا ا و كااار م جعااا :لترحتااااهم وهااااا تهم .إ هجا ا ا الدا ا
وحص ا مع كت ا ب جاال الااا ن كاا :وماا :اازال أحااا أسااب :ختلااف
املسلمني ،وت سع وح االندت:د كتهم.
نعاارد صاال السااؤال "أي ماان هااذج ال ا تني تكا س الرساا:ط
وتلغاااي حاااق اإلنسااا :بااا:لتفكري واال تتااا :؟" .اتااااح ممااا :تداااام أ
االجتاا:ج الثاا:ني ك ا س التبعت ا  ،و صاا:د العداال ،وحااق الااتفكري،
ئلااى ضااا امل ااق الد نااي الااذي اااع مف:هتم ا بااني اااي ال اا:س،
و اا:لبهم باا:لتفكري املب:ش ا باا:طلق ومبصااريهم .ككتااف سااتدتم
التفكري با:طلق ومصاري اإلنسا :ماع مان حيصا التفساري ب فا مان
ال :س؟؟ أال عدلر ؟ وكتف ام ني ب:لتاب ب :ق الكت ، :ولات
من حدي لحل وكد :مل :درل

الغلر؟
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التقليد
س 46طاااارق الكنااااني :ؤكاااا ئلمااا:ه الشاااتع ئلاااى ضا ا و
التدلتا ،و أ كر الشتعي مدلاا للفدت اجل:مع للشا اة  ،كهال
و دن

ئن اإلم:م احلج برجار التدلتاا؟ وما:هر أ احل ب:لتدلتاا

بشكل ئ:م؟ هل التدلتا ش ا لام :صي أئم:ل الف د م جم:ل
العباا:داق واملعاا:مالق ؟ وهاال عتاارب ح:ل ا إد:بت ا أم التدلتااا لغااي
الفاا د ،وحيرلاا اىل جما ا د شااايف

تااا:بع ال لاااري؟ ومااا:هر مرقاااف

اال ب :ني م قات التدلتا؟
 46ماجااد الغرباااوي :ال رجااا دلتاال لف ااي صا ح ا

ئلااى

وجر التدلتا ،وأدل الفده:ه ق:ص م داللتها :ئلاى وجربا  ،ساراه
اآل اا:ق ال ا

ستشااهاو بهاا ،:أو ال وا اا:ق أو سااري العداااله وسااري

املتشا ئ  ،باال وحتااى دلتاال العداال ق:صا  .العداال ال داارل أكثا ماان
وجاار

جاارع اجل:هاال اىل العاا:مل م الدااا : :الا

ا ا ئلااى حت:تا ومسااتدبل  .كا:مل

شااكل إهم:لاا:

الااذي دااب ئلتا م اجعا

ال بتب إلند :حت:ت من اط .
ب:ل سااب للف ا ع ا ول ماان السااؤال ،هاال ترجااا وا ا ئاان املهاااي
تؤكا وجر التدلتا؟ نعم هكذا أولرا اطرب اآلتي ( ا

الترقتاع

مان ال :حتا املداسا وأما :احلاراد الراقعا كا :جعرا كتها :إىل وا
حااا ث  ،:كااإنهم حج ا ئلااتكم ،وأناا :حج ا اد ئلااتهم) .اطاارب ال
تيااا ئاان وجاار التدلتااا ،باال حيتاال ئلااى وا احلااا ث كد ا ،
ك:ستالرا ب ضمن جممرئ أدل ئلى وجر التدلتا ،بعاا تسا:هلهم
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م مفهرم وا احلا ث كم :م  ،وق:لرا بصاق ئلى الفده:ه.
التدلتااااا ت :اتاااا :مساا اال مساا اتياث  ،و حعااااا الشااااتع م تاااااى
ا نص :ي (1281ها) ،ص:حب كت:بي املك:سب وال سا:ةل أول مان
قاا:ل برجاار التدلتااا ون ّ ا ل ا  ،وكاا :كت:ب ا ص ا اا ال جاا :أول
ساا:ل ئملت ا م َم ا م ا حكاا:م الش ا ئت لاام وجاارد حماا:والق
س:بد  .ثم ج:ه كت :العا و الارثدى للساتا حمماا كا:ظم التازدي
(1337ها) ،لتشكل م ع ف ً:م ت :ع تااو ن ال سا:ةل العملتا لااى
كدهاا:ه الشااتع  .ك:لتدلتااا مبفهرما احلاا:لي مل ح ا ح حتااى م كتااب
ا حكاا:م الش ا ئت الساا:بد إال قباال  200س ا  .وكاا :ال اا:س بعااا
وكااا :ال سااارل الكاا م ا اااذو أحكااا:مهم الشاا ئت ئااان ط اااق
الصااي:ب والتاا:بعني ،حتااى ئص ا الفدهاا:ه حتااث اح ترسااع الفد ا
اجتهاا:دا وتعااادق مساا:ةل  .وكاا :الشااتع ا ااذو أحكاا:مهم ئاان
أةمااتهم ،مب:ش ا أو براس ا

أصااي:بهم .وك:نااا كتااب ا حكاا:م

ئباا :ئاان جممرئ ا وا اا:ق م و ا ئاان أةم ا أهاال البتااا ،تساامى
ب:إلصاارل ،ثاام صااا ق كتااب ج:معا  ،مجااع كتهاا :مؤلفرهاا :وا اا:ق
ا حكااا:م الااارا د م الكتاااب وا صااارل م كتااا :واحاااا ،مثااال
كتاا :ماان ال حيا ا ج الفدت ا للشااتع الصاااوق (329هااا) ،واملد ع ا
للشاااتع املفتاااا (413هاااا) ،وال ه :اا للشاااتع ال رساااي (460هاااا) .ومل
تت ق هذج الكتاب للتدلتاا لام أ بعااهم ئااه :سا:ةل ئملتا ،
تعاارب ئاان وجه ا ن ا مؤلفهاا .:واحلدتد ا أنهاا :كتااب وا اا:ق لبتاا:
ا حك:م الشا ئت ماع مالح ا:ق وتعلتدا:ق حمااود وقاا اشاتملا
ئلى أكث من وا م كل مسال  ،لذا جتا التع :ض واضي :بني
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بعاه ،:ئلى العك
ختت

من ال س:ةل الفدهت او ال س:ةل العملت كإنه:

با اه الفدتا املسات ب

وكدا :ملب:نتا ا صارلت  .وقاا ت ار ق

بت ر الفد الذي اح تماد لتشامل كال م ا:حي احلتا ، :مساتماا
حتر ت من ت ر أصرل الفد  ،والعدلت االجته:د .
كاا:ملفهرم الااذي

بااق ئلااى جاارع ال اا:س لل ا وا والفدهاا:ه طاارال

الفرت امل ص م هر مفهرم اإلتب:ع أو املت:بع أو اإللتازام با أي الفدتا
م مد:م العمل .سال ال اوي وت تهي ئالقت ب  ،وبإمك:ن أ سال
لااريج با ف

املسااال أو مبسااال أ ا ى باااو قتاا أو شا ا .وهااذا ال

صاااق ئلت ا مفهاارم التدلتااا الااذي باا:ق متعااادا م مع:نت ا  .ككاا:
الشيف

إم :أ لتزم مبف:د ال وا  ،كم :ب:ل سب للفرت ا وىل ،أو

لتااازم و تااا:بع الفدتا ا م أ ا ا  .كااا:لتزام املا ا

با ا أي ال بتاااب،

ب:ئتباا :ج خمتصاا .:أو ك اإلتزام صاا:حب الااائرى بترصاات:ق اماا:مي
املتيفصاا ا

م املساااا:ةل الد:نرنتاا ا  .حتااااث ت تهااااي ئالقاا ا ال بتااااب

واماا:مي ب:نتهاا:ه االستشاا . :اماا :التدلتااا املع:صاا كتفاا ض تبعتاا
م لد للفدت م سالر الفا د ،كااال ئان ئب:داتا  ،ما و ا حبااود
ح تاا  ،ؤكااا لااحل املساا:ةل أو الفتاا:وى ا وىل م كتااب ساا:ةل
الفده:ه ،مثل
 ئمل الع:مي بال اجته:د أو احتت:ا أو تدلتا ب:طل. دب ئلى املكلف تدلتا امتها اجل:مع للش اة . دب تدلتا ا ئلم من الفده:ه. -ال درز التبعت

م التدلتا.

و الص هذج الفت:وى ،دب ئلى املدلا التسلتم امل لاق للفدتا ،
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م سلرك وأكع:ل بل وحتى مش:ئ ج ،وإال كعمل ب:طل ومصريج إىل
ن :جه م وبي

الد ا  .لذا تا ى املدلاا مكابال م حت:تا  ،ال ا ار

ر م :مل امن ئام خم:لفته :ل أي الفدت الاذي ةثال م ن ا ج
حكم اإلسالم وحكام اد تعا:ىل .والك :ثا أدهاى ب:ل ساب لرال ا
الفدت ا ال ا جتعاال للفدت ا الاارلي قتمرم ا ئلااى مدلّا ا باال وئماارم
الشعب ومد:لتا البالد!! مهم :ك :مسترى هذا الفدت .
ت:

تصاى الفدت ملس:ةل ال ع ف شتي :ئن لفتته :وظ وكها،:

كتجتاااب باجربا ا تعتا اق حتااا :الفا ا د .تااااح هاااذا جلتااا :م مسااا:ةل
وأحكااا:م املغرتباااني ،وكتااا:وى دا الكفا ا الاااذي تد ا ا اجل:لتااا:ق
املسلم  .كم :ئلتحل م هذج احل:ل سرى الت :زل ئن ق :ئتحل وتدلتاج.
الفدت عترب ال :س "ئرام ،":لم شرن الكلم  ،وكاتهم ئلما:ه
ومفكاا و ومثدفاار ومبااائر وأ صاا:ةتر  ،كتداارل دااب ئلااى
العرام تدلتا الفدت م ا حك:م الش ئت .
لداااا ما ا ح الفدتا ا نفسا ا حصااا:ن حا ا ا ا مااان اااالل أح:د اااث
و وا :ق تك س سل ت  ،مثل (ال اد ئلتهم ك:ل اد ئلت ا ،:والا اد
ئلت  :كيا الش

ب:د) .وهر رب ضعتف الس ا ات

ب:لداا:ه

كم :بت ا ،وقا استا ج الفدها:ه حلما :تهم د تا .:وهاذا احلاا ث
ب:لاااذاق ة اااع مسااا:هل الفدتا ا  ،و كا ا س وح التبعتا ا واالندتااا:د،
و عفت ئن أي مسؤولت سراه أ

ا أم أص :م حكم  .بت م :ئلي

بن أبي ط:لب درل (كال تكفرا ئين مد:لا حباق أو مشار بعاال،
كإني لسا م نفسي بفرق أ أ

ل).

كم :اهن الفدت ئلى سذاج ال ا:س لتيصاني مرقعا الاا ين،
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كترحي لآل

ن با االجتها:د هبا ول اف إلاي ،وامل جعتا م صاب

إلي ،ال تتاتى لكل شايف

لام تعااد امتهاا ن .ساتالر لاذلحل

بدرلا تعاا:ىل "اد أئلاام حتااث دعاال ساا:لت " .هكااذا داةماا :جاارا
جل الا ن ئ ام :حسال ئن مستدبل امل جعت كي ع ي بعاا إلت:
قاساات :مل صااب امل جعت ا  ،باال و ؤكااا م جراب ا ئلااى دو وتسااا ا
ص:حب ا ما املهااي امل ت ا !! .كجرابا شاي ئ:لتا الارتدد اشاع
ئ ااا ة:ئهاا :اإلنساا :البساات إال الاارائني وال اا:بهني كهااؤاله ألااا
أئااه ج:ل الا ن .ال

لي ئلتهم تزو احلد:ةق.

س 47طااا :ق الك ااا:ني الفدتا ا تصا ا ف هكاااذا

الفدا ا

ا تص:ص  ،واملسلم حب:ج للفدت ملع ك ا حك:م الش ئت  ،كالِم
تعرتض ئلى لحل؟
 47م:جااا الغ باا:وي الفدت ا ال تع:ماال مااع ال اا:س ماان م ااق
اال تصاااا:ص ،وال ساااامح للمدلااااا أ تع:ماااال معاا ا ك:ل بتااااب أو
اماا:مي .و عتااارب نفساا ن:ةبااا :لإلمااا:م املعصاارم ولاا ماا :لإلمااا:م مااان
صااااالحت:ق تااااا:هي صااااالحت:ق ال ساااارل امل صاااارص ئلتهاااا :ماااان
السم:ه!! .الفدت عترب مرضرع الفد أش ف العلارم ،ككال ما :لااى
البش

من إجن:زاق ئملت تااتي با جا متاا

بعاا ئلام الفدا !!!.

والفد كر قتم ً:ئلته ،:وحمادا ل .!!!:هل أ ا ن جسات أكثا
ماان هااذج ال جساات ؟؟ مااع أ اساات ب:ا ا حكاا:م الش ا ئت صاا ع
ممك لكل من ترك ئلى ش وطه ،:كهي ختصا

ولات

هبا أو

ل ااف وتركتاااق مااان اد تعااا:ىل ،لكاا هم لتفااار ئلاااى وئاااي ال ااا:س
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باس:لتب مرا ب ك ب امل جعتا ب:إلما:م ،أو باإ اد اد" .اد أئلام
حتث دعل س:لت " .والغ ب ال أحاا مان السا:معني عارتض و ساال
ب:ل سااا:الق

مااا :ئالقا ا اآل ا ا ب:مل جعتااا:ق الا تا ا  ،وهاااي ختااات

السااام:و ؟ وم اااذ متاااى أصااابيا امل جعتا ا الا تا ا م صاااب :إلتا اً:؟.
امل جعت الا ت م صب ك ضت ت :اتا :ضا و اق مذهبتا وط:ةفتا
وست:سات وت تمتا  .ثام مبا و ا ا:م احاا تكا س وح االندتاا:د،
وتكباال وئاااي ال ااا:س وإ ادتهااام .لألساااف أصااابح وجااارد امل جعتااا:ق
الا ت ضا و مت معا:ق الد تاع الا تاا به :الفرضاى ماع لتا:
ئ:تهاا ،:حتااى س ا ن :بساابب الفهاام اطاا:طل الفدت ا اطاابري الااذي
حيرتم ئدرل  .:ككتف نستعتا املع:ني الس:مت للفدت الع:مل؟.
ومل كتفِ الفدت ب عا ال :س ب:لعرام ،بل ك ض ئلتهم التدلتاا
كشاا ا لصااي أئماا:لم ،وإال كائماا:لم وئباا:داتهم ب:طلاا  ،لااري
مدبرل ئ اا اد حتاى لار أصا:با الراقاع ئلاى بعا

اآل اه!! .مبع اى

 ،إم :أ تعبا اد ئان ط اق الفدتا وإال كجازات جها م وباي
املصري !! .هل تالحاظ لغا الدماع وكتاف ئبار ال ا:س

ا :ال

ةاااا لليدتدااا بصااال ؟ .كاحكااا:م اد م كت:بااا بت ااا واضاااي ،
وتفصتالته :لتسا ئسري وال معدا  ،إمنا :ئدااته :أقاالم الفدها:ه،
بال م ائ :لإلنس ، :كرتى س:ةلهم العملت حدل ألغ:م ،ال ته

من

حما م حتااى تدااع م احتتاا:ا وجربتاا :أشااا ئلااى اإلنساا ، :وحتااى لاار
تسااا:هل معاااحل فاا ض ئلتاااحل احتت:طااا :اساااتيب:بت .:ئلمااا :أ بعاا
مساا:ةل ساا:ةلهم ال ئالقا لاا :باا:لراقع باال هااي اكرتاضاات  ،كماا :لاار
تج

سدف الغ ك با  :ز ا جن
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ككتف ن ه ج!!.

م ساااا  1986قصاااااق حااااع بتااااا اد احلاااا ام ،ملتزماااا :م
م :ساكي با أي أحااا الفدها:ه ،كعجاازق ئان ال ااراف ،وقاا مااا
أ بع س:ئ:ق بلغا حا البك:ه ،ككلم :أطارف وكدا :مل :ساحل احلاع
دع طرام ب:طال ،ك ني أحا ا صاق:ه وقا تا ق ئن مج:ئ ،
كسالين م :بحل؟ قلا ل ال أئ ف كتف أطرف وم ذ أ بع سا:ئ:ق
ح:ولااا ئش ا اق امل ا اق لك هاا :وقعااا ب:طل ا وكداا :مل :سااحل احلااع.
كدااا:ل اتاا

كتااا :امل :ساااحل وتعااا:ل معاااي ،كا اااذ بتااااي وطفاااا

بشاااكل سا ا ع ما ا ح ،كتعجباااا ،وساااالت مااا :ا ما ا قااا:ل هاااؤاله
كتبر م :سحل احلع وهم مل حيجرا ،ومل ع كرا شتي :ئان طبتعا
احلااع ح:لتاا .:وأماا :إ ا وقعااا ق ا باارل ئلااى ك اشااحل ،هااذج املاا:د
املشااع ب ا هم!! ،كانااا جاال إ ا اساات عا ت هااري ك اشااحل وكداا:
حك:م الفده:ه م :مل تص ف مان وقتاحل وجهاا الكاثري!! .وتا:
كتاا:واهم لااري واقعت ا  ،ال متثاال الااا ن والعداال ،سااال شاايف

أحااا

الفدهاا:ه ئاان حكاام ما ا كسااته :الثلاار وقااا وطاهاا :كلااب كهاال
تتاا ج

مجتاااع شااارا ئه :ب ج:سا ا الكلاااب؟ كاج:با ا نعااام تتا ا ج

مجتعهاا .!!!!:هااذا الفدتا أجاا :وكداا :ملراز ا الا قسااما املاا:ه إىل
قلتل وكثري ،وقلتلا

فعال ب:ل ج:سا  ،ومبا :أ الاثلع ق عا واحاا

مهم :بلغا مسا:حت  ،كهار ما:ه قلتال فعال ب ج:سا الكلاب .لكان
مل :ا دعل من قرائا أصرلت بشا

سال

ت ا:زل معها :ئان ئدلا ؟

ومل :ا مل سال نفس ئن كتفتا سا  :جن:سا الكلاب إىل مجتاع
شرا ع املا ؟؟ إ هذا الفدت بهذج العدلت والرئي ست تع ي احل
مجاارع ال اا:س ااار املاارق ،كت داا:دو د تعاا:ىل ب:الندتاا:د لا  .ال أد ي
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متى تفتق العدرل من سب:ته ،:وتاا

احلدتدا ب فساه ،:لتكتشاف

أنهاا :أسااري ئدلتاا:ق مغلد ا  ،ال متثاال شااتي :ماان اإلسااالم وة:حت ا
و محت  .هل جن:س الكلب م:د مشع ت تش بهاذج السا ئ  ،أم أ
االنفع:ل ب:ل ج:س حماود ببدع صغري ؟.
بهااذج ا حكاا:م دااب ئلتااحل الت اا:زل ئاان ئدلااحل وتدلّااا الفدت ا ،
الذي حيكم بعدل الد

ا ول الج ي!!! .ق:

بني حم م:ق كتب

الفدا لاااى املساالمني ق:طبا وبااني حم ماا:ق الكتاا ، :داارل تعاا:ىل
(قُ الْ لَاا :أَجِ ااح كِااي ماا :أُوحِااي وإلَاايَّ محي َّمًاا :ئلَااى طَاا:ئِ ٍم ْعمح ا ح وإلذااَ :أ ْ
كُر متْت ً أَوْ دمً :مسْفُرحً :أَوْ لَيْم ِ ْ وز ٍ كَإونَّ ح وجْ

أَوْ ِكسْدًُ :أهِالَّ

لِغتْ و اللذ ِ بِ ِ كَمنو اضْ ُ َّ لَتْ ب:نٍ ولَ :ئ:دٍ كَ وإ َّ َّبحلَ لَفُر حِتم).
س 48طااارق الكناااني :ال أئ ا ف كتااف اسااتال الفدهاا:ه ئلااى
جن:س الكلاب!!! و هاذا لات

مرضارئ  :ولكان الاذي ئ كتا مان

قرلحل انف :أ نا ضا تدلتا الفده:ه م لد :وت ا اق:م ئالق مترازن
بني الفدت وال :س بعتاا ئن التبعت واالندت:د ب أ حل لر حاثا مثال
هذج العالق هل ستكر للفدت مك:ن اجتم:ئت كم :هي اآل ؟
 48ماجد الغرباوي :التدلتا مفهرم سليف ،كت قا كبري مان
االسته:ن  ،ئ ام :تما:دى الفدتا م تشا ع ا حكا:م لتشامل كال
شيه ،لم حماود ته :ق نت ،:كرتى ال س:ةل العملت تتسع مع كل
طبعاا  ،حتااى بلغااا ساا:ل السااتا حممااا حسااني كااال اد أ بعاا
جملااق كبري !!!.
لسا ضا االئتم:د ئلى الفدها:ه م مع كا ا حكا:م الشا ئت ،
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لكن أدئر لعالقا مترازنا ال تصا:د ئدال الفا د وقتمتا اإلنسا:نت .
وأطمااح أ تكاار العالق ا مب جااع التدلتااا كعالق ا ال اا:س ب ا وا
احلااا ث م الد ا و ا وىل ،وكعالق ا امل ا

ب:ل بتااب ،وئالق ا

ص:حب الائرى ب:م:مي ،ت تهي ب:نته:ه االستش :الفدهت ب:ل ساب
ل ا وا احلااا ث ،وانتهاا:ه العااال ب:ل سااب لل بتااب ،وانتهاا:ه الااائرى
ب:ل ساب للمياا:مي .وانتها:ه ئالقا السا:ةل ب:ملسااؤول ب:ل ساب للفدتا .
أم :قبرل ا ئم:ل كم را ب:د تع:ىل ال ب ضى الفدتا وئاام ضا:ج،
وال حيق للفدت أ كفّ أحاا م د خم:لفت ل أ أو كتراج.
الفد اح شا ع لكال صاغري وكابري حاااً ختلاى كتا اإلنسا:
ئن ئالقت وإ ادت  ،و اح الفدت دردج ك :ئمى حتاى ئ اا د رلا
احلم:م ،كتف ض ئلتا أ فاتح سا:ق ا سا وهار دااي ح:جتا ،
وأ  ..وأ  ..وأ  ...إنهاا :لك :ث ا أ عتدااا الفدت ا جبهاال ال اا:س حااااً
عجزو كت ئان قاا:ه حا:جتهم بشاكل صايتح دو ا

اذ ب أ ا .

وه ا :تفصااتالق أدهااى ختتاازل اإلنساا :إىل كاا:ةن معاا:ق ،حيتاا:
الفدت م كل ح ك:ت وساك :ت  ،حيصاي ئلتا أنف:سا  ،ربيفا
إ ا متاا:دى م ك حاا .

اااج كيتباا ،:متشاا:ةم ،:بيااث ئاان م دااذ

تشل من حريت  ،و اع دردج .كمثال

:لبحل الفدت أ تستغف سبع

ما اق إ ا ضاايكا!!!! .ال أد ي أي ج ة ا داارتف اإلنساا :حت ماا:
ش ح و ايحل؟ وأي إل تستفزج ضيك:ت حااً ال هاأ لااب ما:
مل ستغف سبع م اق!! .وأ ن هبا محت وئفرج؟ .الفدت حيت:جحل
:ةف ،:م ئرب ،:أئمى ،مستسلم :كاي تارىل قت:دتاحل .كام أتاامل
ئ اااام :أ ى بعااااهم مشااالرال ،مع:قااا ،:ت اا أي الفدتاا م كااال
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شيه!! .داةم الدلق اشى خم:لفت م أئم:ل احلت:تت كله.:
الفدت تع:مل مع امل أ ئر  ،ك:ة  :ل ز  :ت زلاق دناى إلا اه
كتدمعه :م كت:واج حا االنسي:ق ،وحيملاه :مساؤولت

اا ال جا:ل.

أمت اى االطاالع ئلااى اه الفدها:ه با:مل أ ماان االل خمتلاف كتاابهم
وكت:واهم ،لرتى كجتع اإلنس:نت م ئدرلم ،وكتف دمعه :و تدم
م هاا :ركاا :ماان إل اةهاا :أو اا اكهاا ،:وئ ااام :دل ا
تياارل إىل طفاال لعاار

بااني كيفااذ ه:

لعااق بِا اعِه :و سااى كاال كتاا:واج ووصاا: :ج

لل اا:س ئ ااام :حيااذ هم م هاا ،:باال و اا:ق

بااال جاال جااراز زوا أو

تفيفتذ ال ضتع !! .لكن املؤمل ض :بع

ال س:ه من م لاق د اين،

كرتضاااى أنهااا :ن:قصا ا العدااال ،يتااا :لداااتم ومااااب  ،وحيا اق للااازو
اض ه:ده :باكث من زوج  ،بل هي مملرك ل  ،وج :ا ساتمتع
به :وتسه ئلى امت طرائت .
والفدتا ال ثااق بإةا :املدلااا وقا تا ئلااى التمتتاز بااني الصايتح
واط ا كتي م ئلت مثال اقت :ه وق اه كتب الااالل .و دصاا بها:
مجتع الكتب لري الا ت الا حيتمال ولار ب ساب ضايتل أنها :تاؤث
ئلااى إةاا :اإلنساا . :كتجااب ئلااى املدلااا أ كاار أحاا:دي الثد:ك ا
والفكاا كااي حياا:كظ ئلااى إة:ناا وتا اا !! .الفدتاا ال ااا
الثد:كا ا ا ح:د ا ا
واالنغااالق و ك ا

أ

:ةفا ا  ،ضاااعتف  ،م ئربا ا  ،تكا ا س التعصاااب
اآل ا وتكفااريج .هاار ال ااا

أهمت ا ماا :ساامت

بكتااااب الاااااالل ،وال شااااع بدتمااا امل جاااازاق الفك ااا وماااااى
مس:همته :م ت ر العدل .كتب الاالل متثل جت ب بش
ومد:طعتهااا :ختلاااق كجااار حاااا:

لت،

ه:ةلا ا جتعااال املاااؤمن تااارا ى م
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لت:هب الد و حبث :ئن ماال دتا كتاب الااالل .إ كتارى ح ما
اقت :ه كتب الاالل دلتل ئلى ضعف املتب ت:ق الفك

والعدتا ا

ملااااااذهب الفدتاااااا  .العدتااااااا الصاااااايتي ال ختشااااااى الشاااااااكر
واالسااتفه:م:ق ،وال تهاا :ال دااا وامل اجع ا  ،وقااا اسااتع ض الد ا
الكا م شابه:ق الكفا :واملشا كني بكال ح:با صاا وتصاااى
لل د ئلته :من مرقع الدر  ،وام:دل ب:ل هي أحسن ،كلم :ا فا
الفدت حب م اقت ا:ه ما :سامته :بكتاب الااالل؟ مان فتاى حب ما
كتب الاالل ئلت م اجع متب ت:تا الفك ا والعدتا ا و تاكاا
من قا ته :ئلى ياي اإلشك:الق وا سيل املصري .
أن :ضا التدلتا الذي ستب ن قتمرم جل الا ن ئلاى اآل ا ن.
اان حب:جا اىل متيفصا

م الفدا اإلساالمي ولسا  :حب:جا لدااتم

ص:د ئدرل ا ،:وحيااد مراقف ا ،:و اتيكم بإ ادت ا :و فا ض ئلت ا:
وصاا: :ج م مجتااع اماا:الق ،سااراه ك:نااا ا تص:ص ا أم ال .كاام
اتعجب من الفدت واملفك الكبري حمما ب:ق الصا ئ ام :دعل
ا حك:م الش ئت مخس ب:ض:ك اإلب:ح  ،تلحل املس:ح ال وقا:
اد كتها ا :شا ا كيفااا:خ الفدتا ا  ،كتدااارل حتاااى اإلب:حا ا هاااي حكااام
ش ئي ،جمعرل .مبع ى حتى ح تحل جمعرل حبكام شا ئي ،وقاا
صاا:د

الفدتاا ح تااحل حبكاام شاا ئي

التص ا ف مبف ا د  .إنااحل ال تح اا

اا  .كلاات

ماان حدااحل

مصاا:حلحل ب فسااحل .إنااحل مدلااا،

درد الفدت الدا:بع م الدا و ا وىل حتاث دا ق برصالت الفدهتا
وال :ةفت !! .وهذا كهم متعسف لإلنس :و سا:لت م احلتا ، :كتبااو
من

الفده:ه خملرق :لالمتي :والفت  ،وقاا وضاع اد مساؤولت
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ترجته بتا الفدت  ،وحذ ج ن :ح:مت إ ا :لف !!.
كاااي ئااب أكثا ماان هااذا ال ئااب؟ .املشااكل أ ال اا:س أدم اارا
االندت:د والتبعتا !! .كام كا :قا ا الغ بتار صا:ةب :حت ما :أللدارا
باا :الك اا:ة

ئلااى جاا:ل د ا هم وان لداارا م احلتاا :الااانت ،:وإال

لبدرا ،كم :ك:نرا ،م جال ئدتم ئن ئاد املالةكا  ،وج ساه،:
وئاد الشت:طني ئلى كال شاع مان حلتتاحل .لكا هم أد كارا أ ان
اطلل ،وئ كرا كتفت مع:جلت  ،وجنيرا م احلتا :وأئا:دوا للاا ن
وح و س:لت ال

س ن:ه :وس بدى خنس ه :بسابب جا:ل الاا ن

و صرص :الفده:ه ،م :مل نعتا كهم دو هم وئالقت  :بهم.
لكن ما :ا نفعال متماع الد تاع الاذي ا ك

احل ا والتيا

واالنعت:ق؟ .وكتف نحد ع من عتدا أ ط ق اد ة ئرب جل الا ن
والفدت ؟ .وم :ا ندرل للج:هل الذي عتدا بداست الفدت وئلم حااً
ت :زل كت ئن ئدل وإ ادت وتد

مصريج كال تيفذ مرقف :دون ؟.

ال شااايه م احلتااا :ترقاااف ئلاااى جااال الاااا ن ،ككااال كفاااره
ب:مك:ن قت:د اجلم:هري ،وكال متيفصا

ب:لفدا ةك ا مع كا

احلكاام الشاا ئي ،وكاال إنساا :ئاا:دل اابري باحكاا:م الشاا ع
والدااا:ه بإمك:ن ا التصاااي للدااا:ه .وكاال مااؤمن ملتاازم ةك ا
التدااام إلم:م ا صااال اجلم:ئ ا والعتااا ن واجلمع ا  ،وكاال شاايف
بإمك:ن التص ف بزك :م:ل وإ ص:ل :اىل املساتيدني .وكال مان
الزوجني بإمك:ن إج اه ئدا الزوا مع ال ف اآل

مب:ش  .كلام

س ا ا اإلسااالم ل جاال الااا ن أي مسااؤولت  ،باال اتهمهاام باكاال ماا:ل
ال :س ( َ :أ ُّه :الذذِ ن م حراْ وإ َّ كَثِريًا مِّن ا َحْب :و وال ُّهْب :و لَتااْكُلُر
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طلو و صحاُّو ئن سبِتلو اللّ ِ).
س بِ:لْبِ :
أَمْرال ال َّ :و
ثااام ط:ئا ا ال ااا:س ولاااي ا ما ا ط:ئا ا د تعااا:ىل ،كهاااي ط:ئا ا
مش وط ولتساا م لدا ك :ئا اد و سارل ( َ :أ ُّها :الذاذِ ن م حارا
أَطِتعحرا اللذ وأَطِتعحارا ال َّسحارل وأُ ْولِاي الْااَمْ و مِا ْكُمْ كَا وإ ْ ت ا:زئْتحمْ كِاي
ك اتحمْ تحؤْ ِم حار بِ:للذا ِ والْتارْمو الْا ِ و
شيْهٍ كَ حدُّوجح وإلَى اللذ ِ وال َّسحارلو وإ ْ ُ
لِ احلَ تْ ا وأَحْس ا حن تاْ وو لًاا .):كتبدااى اد و ساارل كتصاال م ال اازاع،
وتكر ال :ئ لم :ولت

ولي ا م  .وب:لت:لي كرال أولي ا ما ،

م ناا ا يتماااال ال اااازاع واطااااالف ،وختاااات

م الدااااا : :اإلدا اا ا

والت تمت ا  ،كهااي صااالحت:ق للمي:ك ا ئلااى ال اا:م العاا:م وإدا
شااؤو الاولا وامتمااع .كاا (أولاي ا ما ما كم) ال تسااتب ن شا ا
الفد:ه إطالق :كي تتعاى للفدتا  ،و ساتما م ها :سال ت و فا ض
ئلت  :ط:ئتا واالندتا:د لا  .كه ا :ا اتالف جاره ي باني وال ا أولاي
ا م ووال ا الفدتا  .وال ا الفدتا قتمرما وتاابري ،تسالبحل إ ادتاحل،
وتف ض ئلتاحل ط:ئا م لدا للفدتا  ،لاري مشا وط كااولي ا ما .
ك:حتماا:ل الت اا:زع مااع الفدت ا لااري وا د إطالقاا ،:بت ماا :الد ا
مس:ح لال تالف لم أنهم أولر ا ما  ،وطا:ئتهم ضا و
ال :م وإدا شؤو املسلمني: ،ص أم اه احل

ةا ح
لااب

زمن ال سرل.

ك اإ ا ك:نااا ه اا :مسااؤولت د ت ا ئلااى جاال الااا ن كت يص ا
بتبلت ال س:ل وإ شا:د ال ا:س ،وتعلاتمهم مبا:دئ وأحكا:م اإلساالم.
لكن ا ما

ا

ئان السات

 ،وتعاادق صاالحت:ق جال الاا ن،

وأصاابيا م جعتت ا جاازها ال تجاازأ ماان كت رن ا املساالمني .وصاا:
املسؤول ا ول ئ هم وئن أمرالم ومستدبلهم ،بل هار أوىل بها :ما هم
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قت:س :ئلى وال ال سرل (ال يف أوىل ب:ملؤم ني من أنفسهم).
بل حتى ا حك:م الش ئت لسا ملزم :بتدلتا كدت واحا كتها،:
وةك حل التبعت  ،كتدلّا أكث من كدت  .كم :أ ش ا ا ئلمت
م التدلتا أدا قمع ل ب املكلاف باااة الفدتا امل جاع دو لاريج.
التاارم باا:ق التدلتااا ال مع ااى لا  ،وشا ا ا ئلمت ا تعسااف ،كمساا:ةل
الفدا واحاا  ،وال جتااا جا ااا لاااى الفدها:ه ،بال الفدا ب متا باا:ق
ئلماا :حمرتقاا :ال داااد نفس ا  ،بعااا أ اساات فا كاال أل اض ا  .باال
الغ ب قبل أ صبح الفدت م جع :ال شرتا تدلتا ا ئلام ،لك ا
شرتط ح:ل تف دج ب:مل جعت  .بل وال سمح لحل بتدلتا املتا إبتاااه،
حتى لار كا :أئلام مان اإلحتا:ه!! ،ملا :ا ال سامح باذلحل :صا ماع
ت اا:بق الفتاارى؟ .أن ا سااؤال مش ا وع وماارب جاااا ،سااتفتح لااحل كاا:ق
البصري لتكتشف ب فسحل الغ: :ق احلدتدت مان و اه التدلتاا ،كهار
لاات

جم ا د التاازام بفتاا:وى الفدت ا  ،باال هاار اندتاا:د م لااق ل ا  .وس ا

االندتاا:د باااأ ماان تدلتاااج :صا  ،كتشاارتا ئلتااحل تدلتااا ا ئلاام ماان
الفده:ه ،و دصا هر دو لريج.
تدلتا امتها املتا إبتااه حي

من سال

الفدتا احلاي سارى

ا حك:م الش ئت  ،وهاذا كاا الفدتا  ،كاال سامح لاحل بتدلتااج
إبتااه ،نحل وقردج ،ونرا سل ت  ،و اج الا :ب  ،ومصا:د ث وتا ،
وأس:س م جعتت حت م :متتا براس تحل.
أئاارد للسااؤال ال شااحل أ العالق ا املترازن ا مااع الفدت ا ستؤس ا
لرشااا:ةع مب تا ا ئلاااى اإلحااارتام والثداا  .وهاااذا لااات
ممك ا :مااع

مساااتيتال ،بااال

ا ما وس ا لتثدتااف ال اا:س ئلااى كهاام جا ااا ل جاال
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الا ن والفدت وامل جع ،كي عي الفا د مساؤولت:ت باقا  ،و تع:مال
معهم وكده ،:وال فدا زم:م إ ادت وئدلا  .وا هام سارف نا بح إ اد
الشعب بعا ي
ال

ه :من التبعت واالندت:د ل جل الا ن ،تلاحل التبعتا

كلفا املسلمني دم:ه زكتا  .بغاي لل ا:س أ تفهام أ امل جاع
تتيكم ب مصا:حل ا ا رلرجتا وال تار ع ب:إلكتا:ه

كاي شيف

وكده ،:ووكد :ملش:ئ ج ال :ةفت بشتى الترب ا اق ،ما :دام عتداا أنا
ئلى حق م لد :و صم ئلى ب:طل م لد.:
س 49طارق الكناني :هل ترجا مالزما باني الفدا والكفا:ه ؟
عااين هاال ب:لاا و أ كاال كدتا هاار كفااره ب:مك:نا التصاااي
لدا : :ال :س وامتمع والسل ؟
 49ماجااد الغرباااوي :ال مالزما بااني الفدا والكفاا:ه  ،ولاات
كاال كدت ا كفاارها وق:ةاااا ب:لا ا و  ،ولاات

للفدت ا ساال

كرقت ا

تااتيكم بااإ اد ال اا:س ست:ساات ،:ومل دعل ا اد ولتاا :وقتماا ،:ومل
ف ا ض ل ا ساال
متيفص

تااتيكم بشااؤو الاابالد والعباا:د .و بدااى دو ج دو

م الشا الفدهي وهار دو حمارتم ال جااال كتا  ،وح:جا

م:س ا ملع ك ا ا حكاا:م الش ا ئت  .التاارم جاال الااا ن بشااكل ئاا:م
والفدت بشكل :ص ؤث م مجتع املع:دالق الست:ست  ،و لجا لا
الست:ساتر حلماا :تهم ودئمهاام .وباا:ق ال اا:س تما دو ئلااى الداا:نر
والاسااتر ب:نت اا :كلما ما جعهم الااا ين وقا ا ج ال هاا:ةي م كاال
مف ا داق الست:ساات  .ككتااف ناماال م قتاا:م جمتمااع ماااني والشااعب
مرزع الراله بني ئاد من ج:ل الا ن من مجتع الاا :ن:ق واملاذاهب؟.
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هذج هي تاائت:ق التدلتا وخم:ط ج اجلستم ؟.
ككتااف عاازز التدلتااا مك:ن ا اإلنساا :كماا :جاا:ه م السااؤال
والفدت ص:د ئدل حت م :درل املكلّف إم :جمتها أو حمتا:ا أو
مدلا .ومب :أناحل ملّداا بغاي لاحل كاي تاامن م ضا :اد أ ت تاع
الفدت م كل شيه ،حتى إ ا ك:

أ خم:لف :لكت :اد و حلق

اإلسالم احل تف!! .ككم من كدت ألّب املسلمني ئلى بعاهم؟ وكم
من كترى سفكا دم:ه ب ي ب:سم التدلتا؟ وكم حجام الك اهتا
ال ولاته :كت:وى الفده:ه شتع وس ؟ حتى مش:ئ

تارىل الفدتا

مساااؤولت ترجتههااا .:كاناااا إمااا :أ تدلاااا الفدتا ا م كااال شااايه أو
ت

جبا :السام:واق وا ض لت اتدم م احل ناحل مل تلتازم با أي

الفدت حت م :أحاثا م صالتحل ،بت م :ستا لحل ج :ق ئا جت ي
ماان يتهاا :ا نهاا ، :نااحل التزمااا بفتاارى الفدتا ومت:د ااا م ساافحل
دم:ه املسلمني ظلم :وئاوان ،:ال لشيه كد

الفدت أم

بذلحل.

بل ستكر لحل ضرا من اد إ ا تعباق ضا صرم الست:سني،
واملاااذهبتني .ككاا هتهم ،تاااربأق ماا هم ،حدااااق ئلاااتهم ،وح ماااا
طع:مهم وجم:لستهم ،كتعبري ئن الراله واحلب هل البتا!!.
أي ماسااا :عتشاااه :املسااالمر م ظااال ن ااا:م د اااين مدتاااا؟ مااان
املسؤول ئن كل م :ج ى م ت :ا  :سرى كدها:ه السال  :واجلهال
والسره؟ .من الذي حرل جمتمع:ت  :إىل جمتمع:ق ق تاع لارال شا ئ
ج:ل الا ن لسلر السل  :املستبا؟.
ةك حل االئرتاض ئلى ال بتب ضمن ثد:كتحل الصايت الع:ما ،
لك ااحل ال تساات تع االئاارتاض ئلااى الفدت ا
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نااحل أمااي أماا:م ئلم ا

واجته:دج ،بل وال ةك حل االئرتاض ئلاى أ ا مهما :كا :خم:لفا:
ل وح الا ن والد

الكا م .ال بتاب عا:

م ضاحل وتعارد سا:مل،:

والفدتا الحدااحل وحيصااي ئلتااحل أنف:سااحل ضاامن مسا ت الفدهت ا
وإال كمصري ال  :وبي

الد ا .

إنه :ك :ث الرئي حت ما :ا تب اإلنسا :ب:لفدتا ا تبا:ا الدا د
مبعلم ا كتدلاااج م كاال شاايه ،و ت اا:زل ئاان ئدل ا حبج ا ضاا :اد
تعاا:ىل .إ أحكاا:م اد بت ا  ،ال يتاا :ماان الفدت ا ساارى تفصااتالق
بست

ثم ت تهي العالقا با  ،لتعارد الاساتر والدا:نر ح:كما :مان

أجل دول مانت يرتم ا د  :ومش:ئ ال :س ويفاظ حدارقهم باال
متتتز د ين او ط:ةفي.
س 50طااارق الكناااني :أناا :أ ااا :أ ى هااذج العالق ا شاا :بااني
امل جع الا ين وال :س ك لم :ا ال ص :إىل دئر لت تم هذج العالقا
بشكل بعتا ئن التبعت ولر ا ائتد:دي ج:زما :ا

جال الاا ن لان

ضى؟ وهل ه  :دئراق س:بد بهذا االجت:ج؟ .وأس:س :م :ا تدرتح
أنا بهذا الشا ؟
 50ماجد الغربااوي :ادئر ص اح الئ:د كهام الاا ن م ضاره
الدا ا

الكا ا م والعدااال وم إطااا :مت لبااا:ق الزمااا :واملكااا، :

واالستف:د من مع ت:ق العلرم والكشارك:ق وما :أجناز ئلاى صاعتا
ئلم الكالم اجلا ا ،ومد :ن ا د  :وأ

م :ترصلا ل احلا:

اإلنس:نت  .وات لع إىل تشتع ئدالني بعتاا ئن اط اك:ق.
وادئاار إىل ائاا:د ال ا م ئالق ا ال اا:س ب:لفدت ا و جاال الااا ن
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وك:كا املؤسساا:ق الا تا كااي تكاار أكث ا ترازناا ،:وتفااتح لاام
ك:قااا :تعماااق ئ ااااهم الثداا بااا:ل ف  ،وتفجاا طااا:قتهم وابااااائ:تهم.
الفدت

ابري متيفصا

باحكا:م الشا ع  ،وط:ئتا ال تتعااى هاذج

احلاود ،كال وال ل ئلى اآل

ن ،وال قتمرم تص:د كا امتهم،

وال حيق ل تكفري أحا ،مهم: :لف كت:واج ،أما :صا ح ا حكا:م
كمركل أم ه :د تع:ىل وهر أئ ف كتف د:ز  .وم :مل د كته:
ن

ق ني كمن ا وىل ،نها :تبداى أحك:ما :ظ:ه ا  ،واجتها:داق

شيفصت  ،ال ةكن اجلازم مب :بدتها :للراقاع ،ككتاف ؤا اذ مان
ا:لفه:؟.
امل جعت ا الا ت ا  ،م املااذاهب وا د اا ، :م صااب اجتماا:ئي -
ست:سي قبل أ كر مد:م :د ت ،:ك ضات وح االندتا:د والعبرد ا
م جمتمعاا:ق الد تااع .واإلنساا :لاات

معترهاا :أو مع:قاا :كااي رجا

الفدت مجتع ح ك:ت وسك :ت بائرى أنها :أحكا:م شا ئت  .ولار
كااا :اإلنسااا :كمااا :تصااار الفدهااا:ه ككتاااف حداااق كااال هاااذج
االجن:زاق الكبري ؟ .من امليفجل أ تع:مل الفدت ماع الفا د مع:ملا
االطف:ل كتعلم كتف دااي ح:جتا ؟ والغ اب أ بعااهم ساتال
بهاااذا ئلاااى كمااا:ل الشاا ع ومشرلااا :لكااال م ااا:حي احلتااا .!! :بااال
و فتيف ا بهاا :بغ ا

ال ا ئاان كاال تاااائت:ته .:بع ا

ال اا:س أدماان

اإلندت:د والتبعت  .وهاؤاله هام وقارد احلا و وامل :ح ا:ق ال :ةفتا ،
وهم أدا جل الا ن ال

تدم به :من ئاوج ،و دمع مع :ضت .

ادئر الفدت الحرتام مان ك ما اد تعا:ىل حت ما :قا:ل وك م ا:
بااين دم ،وادئاارج أ تااذك إمناا :ا:طااب لتف ا اد ولاات
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ق ا دا

نصااب نفس ا معلماا :ئلت ا  .وأ جاار أ كاار الفدهاا:ه أكث ا تداارى
ئ ااام :ارضاار بااام:ه ال اا:س ومصاا:ة هم .وأكثا إنساا:نت حت ماا:
ستغلر إ الص ال :س وصاق نرا :هم.
اإلنساا:

هاا :اد ،ككتااف صاا:د الفدت ا ح ت ا ؟ .لدااا و

اإلنساا :املتي ا ماان ساال

الفدت ا ا ض وب ااى حااا :تتياااى،

والفدت ا ماا:زال الحااق اآل ا ن وحي:ساابهم ئلااى كاال شااي ،حتااى
ال ح ال خت

من أدب :هم دب أ ختاع إل ادت .

الفدتاا تصاا ف بااامرال ال اا:س كانهاا :ملااحل صاا اد بهاا،:
و اارت أكااراج اجلتاا:ع كاا:ل تشااكر اىل بهاا :أمل اجلاارع واحل ماا. :
متى ك ض اد للفدت حق جب :ا مرال والتص ف به:؟.
م :قا:م با كدها:ه املسالمني ئارب التا :ع عاا ج ةا طرقاا قَبا
اإلنس :وصريق م معتره ،:م تبكا ،:مدمرئا :م دا لا  ،ال هام
ل سرى ض :الفدت م كت:واج .إ أحك:م اد واضي بت ا معااود
بت مااا :اح الفدتاا ساااتعني بكااال صاا ع البتكااا :مبااا:دئ وقرائاااا
ست ب م ه :مز اا من اإلحك:م ،أصف:دا كبل به :إ اد اإلنس:
وامتمع بل وحتى السل

واحلكم .كادئر الفدت إىل إئ:د ال ا

بكاال ماا :أسس ا ماان أجاال قمااع اإلنساا :ب:ساام احلكاام الش ا ئي
وكتااا:وى الفدهااا:ه ،وأحاااذ ج إ ااارم الدت:ماا لع اااتم ،وقفااارهم إنهااام
مسااؤولر  .وساارف لاان شاافع ل ا أحااا وهاار تيتااز لعدتاتا وط:ةفتا
اااالل اسااات ب:ط لألحكااا:م الشا ا ئت  .والر ااال لا ا إ ا انسااا:ق و اه
ئ:طفت وخت اق:ت الست:ست .
لر ك :مصري اإلنس :ترقف ئلى كت:وى وأحك:م الفدت لب:د
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الكت :احلكتم لبت:نه:

 :صا ح واضاح ،نا تبتا :لكال

شيه ،لك ا مل فعال .اد ال ارت أحك:ما لعبا تتد :كها :أهاراه
الفدهااا:ه ومصااا:حلهم ا ا رلرجتا ا وال :ةفتاا  .وال سااامح حاااا أ
رظفهااا :لشا ا ئ االساااتبااد والاكت:تر ا ا واحتدااا :اإلنسااا . :أال
كفتكم صي م :أقرل هذا اال تالف الكبري بني كت:وى الفدها:ه
من مجتع املذاهب اإلسالمت ؟ كمتى ا تلف حكام اد وهار اطابري
العلتم؟ .وكتف طرقرا اإلنس :بهذا العاد ال:ةل من االحك:م؟.
أمت ااى أ تي ا املساالمر ماان س ال

الفدت ا وتا ا ئفااى ئلت ا

الاااازمن ال ر اااال ،وأ تسااااليرا باااا:لعلم واملع كاا ا وم ااااق العداااال
و تمسكرا مبب:دئ الا ن احل تف وقتم اإلنسا :وا

االق .ومع كا

اد ومتتني العالق ب لتشاو ال وح وتتع:نق مع جتلت:ت  ،ولتسا هي
أحك:م ش ئت تست ب ه :أدا الفدت ا صرلت .
متى تيلى املسلم ب:لشج:ئ واجل أ  ،وحي:كم ا شات:ه مب اق
العدل والد

الك م والعال واإلحس :؟ .ومتى تيفلى ئن تدا

جاال الااا ن والعم:م ا والاارتا ؟ ومتااى كااف ئاان االندتاا:د االئمااى
والت :زل ئن ئدل وإ ادت ؟
متاى جعاال اد الفدها:ه حجا ئلتاحل كااي تا تهن ئدلااحل وإ ادتااحل
ومرقفحل لفت:واج الست:ست وال :ةفت  .وباي دلتل تداس حااً تف ض
ساال

بااال حااااود كتتصاا ف باااحل كماا :شاا:ه ،وت صااا:ع لاا لاااتال

صااا:ل ا .تسااالّم أمرالاااحل كاناااحل وضاااعته :بتاااا اد .متاااى شاااع
املسلمر ب:ملساؤولت و ساالر أ ان تاذهب كال هاذج ا مارال؟ وملا :ا
كل هؤاله اجلتا:ع؟ ملا :ا ال تساتفز حتا :جا:ل الاا ن املرتكا ال ا:س
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ال تاابني؟ وملاا :ا مل تصاااوا م:ساابتهم؟ متااى صااهم اد بااامرال
الفد اه واملس:كني؟ ومل :ا د:د ال :س للمارق وقتال اآل ا ن ط:ئا
ل جاااال الااااا ن؟ أال كفااااي ماااا :حاااال ب:ملساااالمني بساااابب كتاااا:واهم
وئاوانتتهم وي اهم املساتم ؟ .متاى ا تب ال ا:س با:د مب:شا
بال وس:ة وشفع:ه؟ .اإلة :جت ب وحت عتشاه :اإلنسا :م قلبا
و وح ومش:ئ ج ووجاان بعتاا ئن الفد وتعدتاات  ،ح:ل ت أ م
كل وقاا ،كت تدال مان ئا:مل الاانت :إىل ئا:مل الا وح لتعات

حل ا

الرجا والتجلي ،و غاو قلب ط:كي :ب:حلب والعشق اإللي.
املااااون:ق الفدهتا ا ال تعلماااحل اإلةااا :بااال جتعااال مااان العبااا:داق
ح كاا:ق :ضاات م اااب  ،ي مااحل لااذ العباا:د ماان أجاال اإلتتاا:
بكل ح ك وكد :لفت:وى الفدت ام د من نفي:ق اإلة. :
س 51طارق الكناني :ت ا أ تدرل با اإل ب :ني هم أصي:
ال

د املثلى من الشتع

نهم التزمرا ب :حلا ث الرا د ئن ال :حت

املداس واكتفرا ب:ل جرع للفده:ه ئ ا احل:ج ولري مدلا ن؟
 51ماجااااد الغرباااااوي :ال مل أقاااال هااااذا .اإل باااا :ر درلاااار
ب:لتدلتاا إسار بغريهام ،بال ودتازو تدلتاا املتاا إبتاااه .و عتدااو
بصي مجتع الكتب ال واةت  ،مثلهم مثل أهل الس وأهل احلا ث
:ص  ،م صاي كتاب الصاي:ح ،وال دتازو تفساري الدا

دو

ال جاارع لل وا اا:ق .كه اؤاله سااج رنحل دا اال زنزان ا الد ا و الج ا
ا وىل ،كتيفس ح:ض
أجنزت البش

ومساتدبلحل!! مبع اى أناحل ساتلغي كال ما:

لعتر اإل ب :ن وتبداى هان اآل اه املغ:لتا لصاي:ب
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ا ةم  .وم :زال اإل ب :ر دلاو الشتع رسف البي اني ،صا:حب
كت :احلااةق ،املع وف م للرج وت ك م احلدا ئلاى صارم
املذهبتني ،كال تر ع م تكفريهم ،كااال ئان مصا:د حدارقهم،
وحدهم م اال تالف ،املالزم لالجته:د م لد :حتى م ب :العد:ةا،
كلتسااا ه اا :نصاارص ق نتا تصاالح لتكار م جعتا نه:ةتا ت هااي
اطالف بني ا ط اف املت :زئ ئلى الش ئت .
اإلجتاا:ج اإل باا :ي ح:ضا الغلاار الشااتعي .وحداال انتع:ش ا ومناارج.
الت ت سب مجتع اط اك:ق ال د لاا العدتاا الشاتعت  ،وهار و اه
ث:ث الرئي و وح التبعت واالندت:د ا ئمى املدتا .لدا ئ:نى الفدها:ه
الشاااتع ا صااارلتر مااان اإل بااا :ني ،وباااذلرا جهاااردا كااابري حتاااى
اسرتدوا امل جعت الا ت من أ ا هم ،حتث اساترىل اإل با :ر ملاا
ق ا نني ئلااى مف:صاال امل جعت ا الا ت ا الشااتعت  ،وهااي الفاارت ال ا
شاااهاق صااااو كتاااب الغلااار وئلاااى أساااه :كتااا :البيااا ، :لاااحل
الكتاا :الااذي عااا وباا:ال ئلااى التشااتع والاارئي الااا ين .الكتاا:
احلدرد املرتع ب:لك اهت واحلدا والتي
الزا

ضا اآل ا  ،الكتا:

ب:ط اك:ق وا ق:و ل وا ك :ب ،الكت :الذي مجع ت اث:

ئماا الشاتع املفتاا ح قا واتالكا قبال صااو البيا :باا  500ئا:م،
ك:سااتع:ده :املسااي طام ا أهااك ا ال ا تصااب م صاا:ا الاول ا
الصفر  .كفي ص:حب البي:
ال

جال من مدام كت:با زاد املعا:د

تزلاف كتها :لسال  :ظا:مل ئااو د ول سارل  ،ال لشايه كدا
ناا تب ااى املاااذهب الشااتعي لغ :اا م نفساا  ،وكساااح اماا:ل لغاااال

الشتع

ش و للرهم ب :ةم  ،وة :سر طدرس :بعتا كل البعا
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ئن وح اإلسالم وقتم السم:ه ،ك درس م اسم ئ:شار اه .كفاي
الغال

ز  :أ ستا جهم الش:ج الصفري ملم :سا طدارس مان أجال

تعبيا اتهم نفسااات :ضاااا السا ا ومشاااتيف اإلساااالم م ت كتااا .:كااا:
الصاا اع باااني الااااولتني العثم:نتاا والصااافر صاا ائ :ست:سااات :ئلاااى
الساال

ك ا اح كاال ط ا ف عاابه مااذهب :د تاا :ضااا اآل ا  ،كعبااا

الساال  :العثماا:ني مشااتيف اإلسااالم وأتباا:ع املااذاهب الساا ت  ،وم
املد:بل اع الصافر ر ئلما:ه الشاتع ب:ئت ا:قهم للماذهب الشاتعي،
كج اااوا ط:قاا:تهم واسااتغلرا كسااي احل ا و احاارا سااتعتاو لثاا:ه
الفك الشتعي املغ:لي لتعبي ال :س ضا املذاهب ا

ى .وباال من

االسااتف:د ماان إمك:نتاا:ق الاول ا الصاافر لت اار الشااتع ئلمتاا:
وحا ،: :شغلرا أنفسهم ب درس وثد:ك مغ:لت  ،ك سرا ل :كل
جهااااردهم وط:قاااا:تهم ،باااال أ الشااااتع الك كااااي شاا ا ئن ساااال
الصاافر ني ب:ئتباا :ج صاا:حب الرال ا الش ا ئت  ،وجعاال م ا هم محاا:
ش ئتني للمذهب الشتعي ،بعا أ أج:ز لم مم :س السال  .وهاذا
كشاااف ئااان ساااذاج بعاا

ئلمااا:ه الشاااتع  ،لاااذا كاا

املدااااس

ا دبتلاي والشااتع الد تفااي ماان كبا :الشااتع ز اا :ا ا ا  ،كاااال
ئن مب :ك الش:ج الصفري أو م ي صف ش ئت .
هكذا تعلر ال :ةفت كتاميل قاتم الاا ن احل تاف ،لداا كا:
مرقف ئلم:ه الشتع املع:ضا لسل

الش:ج الصفري ند

سارداه م

تاا :ع التشااتع ،باال أ تاااائت:ق العالق ا أض ا ق ب:ملااذهب الشااتعي
وشاارها مع:ملا ئلااى صااعتا العدتااا وال داارس الا تا  ،وكشاافا
ئن وئي مرتهل ال ةتز بني املب:دئ واملص:ا.
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رسائل العلماء
س 52طااارق الكناااني :ئ ااا م اجع ا ال ساا:ةل العملت ا للفدهاا:ه
جتاه :متش:به  ،كانه :نسيف طباق ا صال ،بعااه :ئان بعا ،
كفي ئدا التسعت :ق من الد

امل:ضي وبعا التتا:ل حمماا صا:دق

الصا تصاى أحااهم للم جعتا ك اهاااني سا:لت العملتا مرقعا
بدلم لم أني دكعا مث ها .:وئ اام :ق اه تها :وجااته :نسايف طباق
ا صل ئن س:ل جاج حتى ئلى مسترى اط ا اإلمالةي والف :ز ،
أي مبع ى أن  :ال جنا جا اا كتم:

ح الفده:ه ،كم :الف:ةا ال

جر ها :املدلااا ماان هااذا امل جااع أو ا ط:ملاا :ه اا:

ساا:ةل ئملتا

مرجرد م املكتب:ق وةك ال جرع الته :ئ ا احل:ج ؟
 52ماجد الغرباوي :نعم هذج ح:لا تتكا  ،دا:ل إ أحااهم
أ اد إشااه :م جعتتاا مااان ااالل إصاااا سااا:ل ئملتاا متثااال اهج
الفدهتا حاارل مجتااع املساا:ةل الشا ئت  .كاا:نتزع لااالف ساا:ل ئملتا
حا العلم:ه ا مراق وطلب من أحاا طالبا إ سا:ل :لل ب:ئا  ،بعاا
أ ز هاا :بغااالف جا ااا دو ئلت ا اة ا وألد:ب ا العلمت ا الكاابري .
كاا:ئرتض ال :لااب بااا صاا:حب ال ساا:ل احلدتدااي حيتاال م ساا:لت
ئلااى كتب ا ا

ا ى وهااي كتااب مع وك ا وهااذج كاااتي  ،كاج:ب ا

ا سااات( :إشاااك:لي نتساااا ،ما ا دم ا ا اساااا) أي ال إشاااك:ل،
ك:ل اا:س محااري!! .نعاام بعاااهم اا اهن ئلااى لباا:ه ال اا:س ،لكاا هم
ناا:د و جاااا ،وس ا ئ :ماا :تتالشااى جهااردهم ماا :مل تاارك وا ئلااى
ش وا التصاي للم جعت  ،وأهمها :أ كار مشاهردا لا ب:لفاال
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واالجته:د .لم أ العلم واالجته:د لت

الع:مل الرحتا م صاقتت ،

ككاام ماان جمتهااا كاابري مل ساات ع التصاااي للم جعتا  ،ب:سااتث :ه
الستا حمما ب:ق الصا الذي لعبا شيفصتت العلمت دو ا كابريا
م جن:ح م جعتت  ،لري أنه :بدتا حمااود  ،مدتصا ئلاى الارائني
من ال :س ،كك :مت دا ص : :ئلى املاالرف واملتعا :ف م تصااي
امل جعت:ق الا ت  .أم :امل جعت:ق الس ت ك:حلكرم:ق تترىل تعت ه.:
امل جعتااا الشااااتعت م صااااب كاااابري ،يسااااب لااا احلكرماااا:ق
كااإ ا والع ا اق حساا:ب:ق كااثري  ،و شاارتا م املتصاااي لاا :ماان
امتهااا ن أ شااها لا الرسا العلمااي ب :ئلمتا وهااذا أما صااعب
جااااا ،لاااذا مثاا ئراماال أ اا ى تتاااا ل م ت صاااتب امل جاااع ا ئلاااى
لل :ةف الشتعت  .كمثال ،مل تحيسم م جعت الستا حمسن احلكاتم
( )1970 - 1889لر مل ربق ل ش:ج إ ا مه يا ،:و لاحل لرجارد مان
هر أئلم وأجا به :وهر الشتع حسني احللي أست :الفده:ه م حت .
والستا ئلي الستست:ني امل جع ا ئلاى احلا:لي م العا اق مل تحيسام
م جعتتا لاارال جهاارد مج:ئا  ،أبا زهم بتااا اطاارةي وصااه ج السااتا
جااراد الشه ساا:تين ،العداال اإلدا ي واملاا:لي الف ااا ،حتااث اساات :ع
انتزاع ائرتاف من الرس العلماي بائلمتا الستسات:ني ،لام وجارد
ا ئلم من الفده:ه .كا :الساتا جاراد الشه سات:ني تبا:هى و دارل
"أناا :جعلااا ماان السااتا الستساات:ني م جعاا .":وصاااق ال جاال ،وقااا
ئ:ص ن :ط د ئمل  ،وج أت وتابريج حتى أ ل ق :مجتع كااله
احلاارز العلمت ا مباا:ل الفد ا اه واملساا:كني الااذي كاا:
تسهم ،مب :كتهم شيفصت:ق ئلمت كبري مان ئتا:
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ث ا ج كاارق
ا اد كا:

مرقفهم سلبت :جااا مان الستسات:ني ومساتراج العلماي .بال أ بعااهم
ك :سبح بلعن الستست:ني كص :من حرا ي مؤسس الشه ست:ني
دتااب ئلااى اسااتفت:هاق ال اا:س م ضااره اه الستساات:ني ومتب ت:ت ا
الفدهتا وا صاارلت !!! بعااا أ أسااك الشه ساات:ني بدصا مثاا:لي،
ملك: :لص :ل من دو الفد اه واملسا:كني!! .وكا :أحاا كبا:
امتهااا ن سااتهزئ بتد ا اق د وس اطاا :للسااتا الستساات:ني م
كت :ال اكا ،كزا ج الستا جراد الشه ست:ني وتب ى تسا ا واتب
طلب ما ست كم :ك :من امتها الف:ضل
كاا:ظم احلاا:ة ي إال أ
جمل

اد الع مى الساتا

ااام للشه ساات:ني ،وقااا أ ت ا بعااتين م

الستا جاراد الشه سات:ني م مكا املك ما ج:لسا :جلسا

مؤدب باني ا ا  ،كهاب م ئاتين كما :هاب م أئاني
بهاااذج ال

ا ن!!!!!.

دا ا شاااهاوا للستسااات:ني ب:مل جعتاا : ،صا ا م اجتمااا:ع

"اطمسني" م مب ى مؤسس الشه ست:ني مبا
مجتع :و مبا:

قم ،ئ ام :تعهاوا

تا :باائم م جعتا الساتا الستسات:ني!! .وم

ار

لتاكتااا والةهاام للستساات:ني وصااه ج املداااس ،اندلباارا إىل شاات:طني
وحاا :برا امتهااا الكاابري السااتا حممااا حسااني كااال اد ،جاال
الرئي ن ك :م :كس :وناا قر  :مل جعت الستست:ني .وما :ت كارا
أساالرب :قااذ ا إال واسااتيفامرج لتيجااتم م جعتت ا  ،كاا:تهمرج بااال و ع
شااتى الااتهم .لك ا جاال كك ا ووئااي أمتاااق م جعتت ا إىل مجتااع
أا:ه الع:مل :ص أو ب :وأم ك ،:مان االل كتبا وحم:ضا ات
و اهج اجل ي ا ومشاا :ع اطري ا الكاابري  .وماا :زال بع ا
ئلااى تدلتاااج واإللتاازام ب ة ا لاام وك:ت ا  .كاا :الغاات
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ال اا:س

تداا:ط ماان

أئت هم ئ ام :تذك اجن:زاق كال اد.
ال أقصا التشهري مع :اد وال االستيفف:ف وا م طبتعي جاا،
كمد:م امل جعت كبري ،واملت :كسر كثريو  ،واملدا:م مغا : ،صا
من ال :حت امل:لت  ،ومؤث وال شحل تلعب الست:سا دو ا كابريا كتا ،
واطرف من اد

م :فك ب جل الا ن ،ولا مان ا سا:لتب

احلرزو امل:ك م :لتف ب ئلاى ركا وو ئا املصا ع .كال ما:
أقصاج أ ال حيمل ال :س اد ئزوجل مساؤولت ت صاتب امل جعتا:ق
الا ت  ،ال كد ب:ل سب للشتع بل مجتع د :ن:ق الع:مل بال استث :ه.
وال دائي لتزو وئي ال :س بكالم رحي با امل جعتا
حتاث دأ

تا :إلاي.

جا:ل الاا ن كما :تداام ئلاى االستشاه:د با:لد

لبتاا:

كتفت ا تت :أحا الفده:ه ملد:م امل جعت الا ت  .ستشهاو ب:آل ا
املب :ك ا لاام وضاارحه :كهااي ال تدصااا م اجااع الااا ن باال تدصااا
س:الق السم:ه ،كما :ئالقا امل جاع ب سا:الق ا نبتا:ه؟ لكان جال
الا ن ب :ع م ترظتف ال

لائم مرقع وتعز از سال ت  ،ولا قاا

ك:ةد ئلى تزو الارئي ،حت ما :ساتيفام الا
ظاال وئااي

دا مرا با  ،م

ب

وئداال كساارل مسااتدتل .ماان ه اا :تاااتي

اار ال ا

وترظتف م لري حمل .
امل جعت شا بش ي وال :س مسؤولر ارم الدت:ما ئ ا  ،كلما :ا
ه بااار مااان املساااؤولت و لدرناا ئلاااى ئااا:تق
الغ:ةب؟؟؟ .امل جعت م صب

العااا:ملني أو املهااااي

اري ةساك اآل ب:ل ساب للم جعتا

الشااااتعت م العاا ا اق ،صااااه الستساااات:ني ،أقصااااا السااااتا جااااراد
الشه ست:ني الذي سكن إ ا ا ح:لتا ،:امرباطار املا:ل والعدا :اق
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و اابري كاان اإلدا والست:س ا  ،وقااا أثبااا ب ائ ا م د ع ا ال ا ري م
تثبتااا م جعت ا الستساات:ني ،وهاار ثاا :شيفصاات بعااا السااتا حممااا
ضاا :ا باان ا كاارب للستساات:ني ،الااذي تفاارق صااالحت:ت وساال ت
والاج امل جع .وث:لثهم الصه الث:ني الذي د ن أو ب ،:الساتا

سل

م تااى الكشامريي ،املساؤول ئان إ ا اداق احلدارق الشا ئت ولا
ك:ملاا ئلتهااا :و تصاا ف بااامرال املسااالمني كتفماا :شااا:ه،

ساال
وقص ا

بااذخ هااذا ال جاال ك:جع ا أ القت ا كماا :هاار املشااهر ئاان

سلرك  ،ومن د االطالع ئلى ا ق:م كلت :لع كتب أ ت الساتا
حسن الكشمريي كإن ستد أ ئجب.:
الكاال ااذهب للشه ساات:ني و دااف بااني ا ا لااتال .كاال ا حاازا
الشاااتعت  ،واملؤسسااا:ق وا شااايف:ص .وهااار اآل لعاااب دو ا كااابريا م
ت صتب بعا
بع

الشيفصات:ق احلكرمتا م العا اق ،ومساؤول ئان لاق

الترازن:ق ،بل حتى بع

املثدفني الشتع حيذ من سيف الساتا

جراد الشه ست:ني ئ ام :كتب و ش خم:ك أ غاب ئلتا و د اع
ئ اا:هج ،و ا

اارج ب:لستساات:ني وم جعتتا وأقرالا  ،م م :سااب ولااري

م :ساب تزلفا :لصااه ج املاالل .باال بعااهم ما اب م جملسا

اكدا م

سف ات !! .أئرد وأقرل ه ا :أساب :كاثري و اه ت صاتب امل جاع ،وال
ئالق ا للساام:ه ب ا  ،باال هااي مسااؤولت الرس ا احلاارزوي ،مماان ااائر
لتدلتا هذا الفدت أو ا  ،وهي مسؤولت املسالمني حت ما :دا:دو باال
ئدال ل جاا:ل الاا ن .ال مع ااى لرجارد م جااع دارد ال اا:س م ظال جمتمااع
ماااني متيا ا  .امل جعت ا يجاام الشااتع إىل كتاا :وط:ةف ا خمتزل ا ،
ل :بعني ال ب والتهم والشحل.
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االستجابة اجلماهريية
س 53طارق الكناني :تستما امل جعت:ق الشتع كت:واه :ئ:د من
ح:جا ا الشااا :ع الشاااعيف ،ضااامن ا طا ا الست :سااات واالجتم:ئتا ا
واالقتصاا:د وبااذلحل تكتسااب قاار تكاار مااؤث م هااذا الشاا :ع
وا دلاا كااثري  ،كلماا :ا ال تياا

الشاا :ع إالّ بفتاارى وبشاا ا أ

تكر من امل جع ا ئلى؟
 53ماجااد الغرباااوي :الشااتع تي كاار ئاا:د بفتاارى امل جعت ا ،
:ص ا امل جااع ا ئلااى لل :ةف ا  ،كهاام م تب اار ب ا وحتاا ،:بساابب
اإلقص:ه الذي م :ست احلكرم:ق املتع:قب ئلى البلا ضااهم .هاذج
امل لرمت جعلا الف د الشتعي حيتمي مب جعتتا الا تا كتعار
ئن ح م:ن الست:سي ،كرالتهم ل :أوال ثام الدا:نر  .هاذا مان جها ،
ومااان جها ا ث:نتا ا ما ا م أجربا ا سااا:بد أ السااال

واحلكااام مااان

خمتصاا:ق اإلماا:م املعصاارم أو ماان اار ئ اا وهاار الفدتاا اجلاا:مع
للش اة  ،كال ش ئت
مل تكاان بااإ

ي حكرم م زمان لتبا اإلما:م املهااي ما:

الفدتاا ومب :كتاا  .الشاايه الث:لااث ،عتاارب الشااتع

امل جااع الااا ين ا ئلااى ن:ةباا :ئاان اإلماا:م املعصاارم ،وط:ئتاا ط:ئاا
لإلم:م .وه  :العدل اجلمعي الشاتعي ،وما :أح:طاا با مان ظا وف
ست:ست  ،وص ائ:ق مذهبت  ،وجال كالمي ،بل وحا و ج حاا
قلربهم كي و اإلم:م ئلي وواقع ك باله ،كل هذا ولريج لاق
تع:طفاا :وواله ال شااعر  :ملا جعتتهم الا تا  ،ماان باا :امل لرمتا  ،أو
ماان باا :احتكاا :احلدتدا والشا ئت وا حدتا وا كااالت  ،أو ماان
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باا :يصااني الااذاق ومت:سااحل الب اا:ه الاااا لي للصااف الشااتعي م
مراجه أئااة  .كهر ق:ةاهم و مزهم الست:سي والدت:دي والا ين.
ال ت

ماى

البلاا الشتعت

ر هذا الشعر ئلى مساتدبل الاولا املانتا م
:ص العا اق ،إما :إ ا ا كداا أكتسابا امل جعتا

الا ت ا كتهاا :صااف دسااتر  ،باال صاا :ق كرق ا وتااتيكم با  ،وهاار
استبااد د ين وست:سي .وإم :م الع اق ك:نش  :الراله ع قل إق:ما
دولا مانت ا ب:تااا ضا و لبلااا مت اارع د تاا :ومااذهبت :وقرمتاا .:كااراله
الكا ا دي لدرمتتا ا  ،وواله الشاااتعي مل جعتتا ا الا تاا  ،و بداااى واله
السااين للساال

ولاار ئلااى حساا :وط تت ا  .امل جعت ا الا ت ا م اا:ك

كاابري للاسااتر  ،ككتااف ندااتم دول ا مانت ا واله الف ا د كتهاا :لغااري
الاستر والد:نر ؟ إنه :ك :ثا  ،لاذا ال ةكان الاتكهن مبساتدبل
البلا ست:ست ،:وأللب ال ن ست دلب إىل دول د ت ئلى ل ا إ ا .
هاف اإلسالمتني مجتعا :إق:ما دولا د تا ال تيفلار ئ ا إطالقا،:
وال ا وق لاام هااذا الرضااع .ومل سااكترا ئ ا لاارال الا ا و ال ا
ساات تفي رماا ،:حتااى لاار أدى ا ما إىل تدسااتم البلااا .اإلسااالمتر ال
ؤم ار باول ا مانت ا مهماا :ت اا:ه وا بتا تاااه ،:وداااو م الاول ا
الا تا أكثا شا ئت و ح:با لت فتاذ خم

اا:تهم .لاذا أتكاا ما

أ ا ى أ لعب ا الاارالهاق سااتي م الع ا اق و مباا :عاارد البلااا طرئاا:
لتبعت هذج الاول أو تلاحل ،لرجارد أ ضات متهاا للتبعتا بااواعٍ د تا
وط:ةفت  ،وه ا :مكمان اط ا الاذي أحاذ م ا داةما .:لكان ما :ا
نفعل والعدل اجلمعي سرق ال :س كم :ش:ه وب:الجت:ج الذي حيداق
لب:ت ؟!!.
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س 54طارق الكناني :ئ اام :تعا ض العا اق للاهجرم الاائشاي
واحتالل اجزاه وما كبري من الع اق حتث بلغا املس:ح ال

ب

احتاللاا :نصااف مساا:ح الع ا اق صااا ق كتاارى امل جعت ا ب:جلهاا:د
الكف:ةي واستج :الش :ع بشكل ئجتب وتف:ئل مع الفترى مبا:
حدق االنتص :اق الكربى ،ملا :ا مل تصاا مثال هاذج الفتارى ضاا
كس:د الس:س وائ :ه الشعب الاره ا
س:س مثلم :ختلصرا من الاوائ

من هكذا

ا للتيفل

أو ك:دوا تيفلصر ؟

 54ماجااد الغرباااوي :لاام مش ا وئت السااؤال لك ا ين ضاااج،
أمت ى بد:ه واله الف د للاستر والد:نر ولات

للم جعتا:ق الا تا ،

وأمت اااى أ بداااى واله الفا ا د لرط ا ا داةمااا ،:ولااات
والعشري والست:ست  ،كهذا
ال ن مح بدت:مه .:كتف تي
الشااعر الاارطين؟ وملاا :ا مل تي ا
الفدت برجر التي

ل جااال الاااا ن

كبري ئلى مستدبل الاولا املانتا
املراطن بفترى د ت وال حي كا
الشااعب ضااا دائ ا

حتااى أكتااى

كف:ةت:؟ ومل :ا سكترا ئن العااو الاذي اح

ترلل دا ل ا اضي الع اقت حتى هاد الع:صم بغااد.
واحلدتد إ حم :ب العاو ال يت :لفترى د ت و كفي الشعر
الرطين لاكع ال :س ب:جت:ج الاك:ع ئن بلاهم ،إ ا ك :ه  :شعر
وطين حد ،:لكن كم :ك ن :م حرا سا:بق مشاكل العا اق م
اندساا:م الااراله ،و ااري دلتاال اسااتج:ب الشااعب لفتاارى ئلم ا:ه الااا ن
للدت:ل ضا دائ  .وك :فرتض بهم أ هبارا بارازع وطاين للااك:ع
ئن بلاهم ،لكن هذا مل حيصل ومل ستجب ل ااه الرطن إال الدل
من أب :ه الشعب ،والسابب أ املاايي بياث ئان مع اى لتاايت:ت
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كااال داااج م شااعر ج الاارطين الاااعتف ،كلاام سااتجب ساارى الدلتاال.
ئلى العك

من الا ن م قا تا ئلاى ما ح التاايت:ق مع اى فاتح

للماااايي ك:قااا :واساااع مااان ا مااال م الاااانت :واآل اا  ،ال صا ا أو
الشه:د  ،كتشع جباوى تايت:ت  .كال تستغ

هذا العاد الكبري

ممن لبرا نااه امل جعت الا ت  .واحلدتد إ مرقف امل جعت الا تا
كاا :مش ا ك :م هااذج الدااات باال وقااا : :أ ا ى م ا به ا :البلااا،
اتسما كته :امل جعت ب:لعدالنت واملراقف الصا:ةب مان أجال التهاةا
وساات:د الداا:نر  .كيت ماا :انتدااا امل جعتاا:ق الا ت ا ال أ ا

واحااا

بعت ه ،:وال ط:ةف ومذهب :دو اآل  ،كيتى الس ولريهم د:دو
ل جل الا ن ب ف

املسترى ،و كفي دلتال حشرد التكفري ني وهام

دت:حر الع اق وسر  ،:وهي بلاا مسالم  ،وشاعربه :تاؤمن با:د
و سرل .
امل جعت ال شتا  ،احلكتم  ،ض و متمع:ق الد تاع ،كمان
اط اااا التاااايت بهااا :اه ااا ،:لكااان بغاااي ت شاااتا الااارئي بهااا:
وباو ه ،:من أجل

ر مستدبلت أكرب.

كتارى اجلها:د الكفا:ةي صاا ق ضاا ئااو مشايف  ،دائا

أو

الاول اإلسالمت  ،تلحل ام:متع اإل ه:بت التكفري ا الا اجت:حاا
البلااا ،وئبثااا م ا ض كساا:دا ،وساافكا دماا:ه ا ب اا:ه ،وقتلااا
العزل واملانتني بال نب.
كاا:لفترى ي ا

ئسااك ي ضااا العاااو ،لكاان حت ماا :صااا

امل جع كترى ضا الفس:د ،كم :ا تترقع سرى الفرضى و ا البلا؟
الفساا:د اا :سااتاي إدان ا لشاايف

ب:لفساا:د ،بغااي أ تسااترم كاال
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الشاا ا وا ملد:ضاااا:ت  ،ومد:ضاااا :املتساااارت ئلتاا ا  ،واملتعاااا:و معاا ا ،
واملسااتفتا م ا  .وهاام أك ا اد وقاا:د أحاازا وح كاا:ق ،ومسااؤولر
تمر ل،:
ال ات :لفترى بدا ح:جت ا :لإل االص والرط تا كاي تصااى
أولي ا م لم ،ك :ا ك:نرا متراطيني معهم ،كعلى الع اق الساالم،
وهذا م :حيصال اآل م البلاا .التارم قا أق اربا لعاار جل ا م:لتا
ب مل:نت درل الع اق س  33ملت :ا بسابب املصا :ف ا هلتا ومازاد
الاوال والبتع لاري الشا ئي!! .وملان املصا :ف ا هلتا ؟ ومان سات ع
كتيه:؟
أو جممرئاا أشاايف:ص أو

كلااه :جلهاا:ق ست:ساات براجهاا شاايف

ب:الشااارتا  .ك:ملساااؤولر تراطاااؤو ضاااا بلااااهم ،ساااتغلر الثغا ا اق
الد:نرنتاا حبتاااث ال تسااات تع مد:ضااا:تهم كااااال ئااان إداناااتهم ،والتااارم
أكاااق ئ:لت ا نصااتف ئااار جمل ا ال اارا الع اقااي (بع ا

ال اارا

شكلرا مص :ف أهلت براجه:ق شب:بت الست زاف ن:كذ بتع العمل )!!.
و اارب

ا داارل كشااف ئااار اللج ا امل:لت ا ال ت:بت ا مسااعرد

حتا  ،االث ني ،أ متزانت الع اق ختس سا ر  ً:اار ثالثا ملتا :اق
دوال نتتج "سلب" نفا م حم:ك ا البصا  ،دائتا ً:ة:سا اللج ا
امل:لت ال ت:بت و ة:س جل ال ف وال :ق ال ت:بتا إىل ئداا اجتما:ع
مع وزا ال ف لبيث املرضرع وتشكتل جل لتدصي احلد:ةق.
وب:لت:لي الفترى ضا الفس:د كس:د

.

أناا :مااع يتتااا جاال الااا ن م الست:س ا واحلكاام ،ومااع ساات:د
ال اا:م والداا:نر  ،وت بت ا الشااعب ئلااى الااراله لماا ،:ل ااامن س ات:د
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ق:نرنت يفظ للجمتع حدرقهم ،بعا تفعتل ال ق:با والداا:ه وت دتا
مراد الاستر ول بل قرانت  ،حت يذٍ كد سا يف را اط ار ا وىل
ار االستد ا الست:سي وا مين وا قتص:دي والثد:م.
وال ماا:نع أ كاار للتش ا ع اإلسااالمي دو  ،ش ا ا جت ا دج ماان
وال اا جااال الاااا ن وسااال ت الاا ت باااحل الدااا:نر حت مااا :ال تكااار
دستر .

246

احملور السادس

املهدي واخلمس الشيعي
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اخلمس والغيبة
س 55طااارق الكناااني :أال تعتدااا أ قااات اطماا
حش ا واضي :م كد اإلم:مت وه :
اطم

حمشاار

وا تدرل با املهاي أسد

لاعف ح:ل الشتع وقا ب قتل من ك هذج ال وا  ،وال

حيا ني أةا ؟  .إ ًا قاات املهااي واإلهتما:م بها :مان قبال ئلما:ه
الشتع ج:هق لتلبت ح:ج:ق إقتصا:د وست:سات بغا

ال ا ئان

صي هذج الدات من ئاامه :واان متفدار أنها :ككا كرنتا
ومعتدا ق:ةم لاى كل االد  . :كم :هر أ حل؟
 55ماجاااد الغربااااوي :ناا َّ الكتااا :احلكاااتم ئلاااى وجااار

ر
م
اطم م اآل  41من سر ا نفا:ل ( َو ْ
اعلَمزوْا أََّ َمزغ َنَّ ْمزتِّ شمزي َءز ْ
ر
ر رر
فَأ م ر ر
َي و ْاب رزي السمزبر ر
ر
َل).
َي للّه خم َسه َول ملُسول َولذي اْلق َُْبز َواْلََتَ َ
زغم َواْل َم َسزغن ر َ

ك :تلف كده:ه املذاهب اإلسالمت م تفسري مع ى الغ تم الرا د م

اآل ا الك ة ا  ،هاال املدصاارد بهاا :صاارص ل اا:ةم احل ا

 ،وكداا:

لسااات:ق اآل ااا:ق الاا تتياااا ئ اا ؟ ،أم املدصااارد م لاااق مااا :غ ماا
اإلنساا :جبهااا ومشااد ؟ كتشاامل حت ي اذٍ كاال ماا :كسااب اإلنساا:
جبهاااج ،كتاااكع مخا

ماا :عا ف بااا (كاا:ة

مؤون س ت  ،وئلت دب ئلى كل شيف
ا كاال ئاا:م ملع كا مداااا الفاا:ة

املؤونا ) أي ماا :زاد ئاان
عمل تسر حس:ب:ت م

ئاان مؤونا سا ت كااي اااكع

مخس  .هب لذا الدرل قسم من كده:ه الشاتع  ،كيكمارا برجار
اطم

سراه صيا ال وا :ق أم مل تصح .وأم :مان اقتصا الغ تما

ئلى صرص ل :ةم احل

استال ئلى وجر مخ
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ك:ة

املؤون

ب وا اا:ق م و ا ئاان أةم ا أهاال البتااا .وب:لتاا:لي اتفااق مجتااع كدهاا:ه
الشتع ئلى وجر مخ

املؤون  ،بل حتى من مل ثبا ئ ااج

ك:ة

الرجااار  ،اح فا ا برجربا ا مااان بااا :االحتتااا:ا ،وئاااام خم:لفا ا
املشهر  ،اىل لري لحل مان ئ ا:و ن .املساال ا :ساتاي مساال ثا واق
جم:نت تغاق ئلى الفدت كمن السهل الت ري لرجر دكعه .:املهم أ
حتق تعبحل ،حتى أ كدته :كبريا أنك ست:ق

ص :د  ،وةت

اآل  ،وق:ل بإطالقه :وئام ا تص:صه :بغ :ةم احلا

وئاام وجارد

م :ال ئلته :ضامن سات:قه .!!:ألاذا احلاا ا :سات:د الفدتا ؟ ألساا
تعاا:ني ماان ئااام وجاارد دلتاال ص ا ح برجاار دكااع مخ ا

املك:سااب

كَ حا تتشبث مب اول:ق لغر وتاو لتا ؟ متاى تكفارا ئان مالحدا
أمرال ال :س؟
وأم :كده:ه الس كتدتص و م اطم
ا تالكهم حرل وجر اطم
شمله :اطم

ئلى ل :ةم احل

م ال ك:ةز واملع:د والغارص ،الا

وكد :لفده:ه املذهب الشتعي.

واإلنص:ف أ ست:ق اآل ال سمح بتعمتم اطم
املؤون  ،ال تص:ص بغ :ةم احلا
وهذا م :هب ل بع
مخ

ك:ة

 ،ماع

لتشمل كا:ة

كما :هار سات:ق اآل ا املب :كا .

كدها:ه الشاتع أ اا ،:لكا هم اساتالرا ئلاى

املؤون ب:ل وا :ق كم :تدام.

مع ااى الغ تم ا اص ا الح :صاارص ماا :غ م ا املد:تاال ب:ملع ك ا
ك دتص ا ئلت ا  ،لتباا:د املع ااى االص ا الحي :ص ا م لااحل الرقااا
كاشاا :ق ل ا اآل ا  ،وإال لاار كاا :امل ا اد ماان الغ تم ا م لااق املع ااى
اللغري طصه :الد

ب :ق أكث تفصاتال كما :ب:ل ساب للزكا:
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ال نزلا به38 :

 ،ك:ل سب الع:لت م اطم

من التفصتالق ،بت م :مل ا

الكت :الكا م اطما

واحااا  ،كراضااح أ احلكاام خماات
الد

 %20ترجب مز اا

بغ اا:ةم احل ا

إال ب ا

 ،وهااذا م ا هع

م تع:ملا ماع الداا : :املهما  .ثام كما :ؤ اا بعا

اللغار ني

املع ى اللغري ملفهرم الغ تما كتشامل كال ما :غ ما اإلنسا :حبا
ولريه ،:ه  :لغر ر دتص و ئلى املع ى االص الحي ،كتت :بق
ئ اهم املع ى اللغري واالص الحي ،ك:قتص وا الغ تما ئلاى ل ا:ةم
 .ك:ملسال لري حمسرم لغ  ،بسبب اات:ز اللغر ني ملاذاهبهم

احل

الفدهت ا  ،وأكااال ط د ا حلساام ال اازاع العاارد للكتاا :الك ا م
مب هع ئلمي لغري مد ، :امل هع الد ني ت :ول املرضارئ:ق حساب
أهمتته :ب:ل سب للش :ع املداس وأهااكا االجتم:ئتا والا تا  ،ولار
ك :اطم

أهم من الزك :طص ب :ق أكث .

ال تدل هذا قت:س ب:طل ،كهار لات

قت:سا ،:بال م اق الكتا:

الك ا م وم هج ا م التع:ماال مااع خمتلااف الدااا : :ود ج ا أهمتتهاا:
و

رته .:ثم من ق:ل إ كل قت:س ب:طل؟؟ الدتا:س م صارص العلا

لت

ب:طال ب:تفا:ق اجلمتاع .ثام ه ا :مد:صاا ول :ا:ق تعتارب برصال

ا حكااااا:م الشاااا ئت كلمااااا :ا ال تؤ اااااذ ب اااا االئتبااااا :م كهااااام
ال صرص؟.
مفهرم الغ تم لغ م لق م :غ م اإلنس :جبها ،كتشامل ل ا:ةم
احلاا
احل

ولريهااا ،:ثااام ا تصاااا بعاااا نااازول اآل اا الك ةاا بغ ااا:ةم
.

وقا اد ب:لغ تم لغ م لق ما :غ ما اإلنسا :باال جهاا وتعاب،
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كمااا :جااا:ه م بعا ا

معااا:جم اللغا ا (ظَفِا ا بِغ ِتما ا ٍ لَا ا ْم تكُا انْ كِاااي

حلسْاب :و كُالُّ ماا :ح ْفَا ح بِا ِ) .و فهاام هاذا مان طبتعا طا ح ا ساايل
ا ُ
باال تعاب ب:لغ تما .

ئلى املد:بل ،كتصفر م :حيصال ئلتا الشايف

بت م :ستيفامر صتغ :أ ى للسؤال ئن أ ب:حا جبهاا وتعاب كاال
د:ل كم ل ما هاذا التارم؟ ،بال ساالرن كام حباا؟ ،أو كام
كسبا؟ ،أو كم استفاق؟ ،إىل لريه :مان صات وكلما:ق .ئلاى
العكا

حت ماا:

فا أو فاارز بشاايه بااال جهااا وتعااب كتصاافر ماا:

ظف ب "إنه :لغ تم " أو م :ش:بهه :من صت  .وأ اا :ئ اام :حيااثهم
ئن كرزج بك از أو شايه مثاني ،دا:ل لا إنا ل تما  ،أو إنا ل تما
ن:د  .وهذا املع ى قا صااق ئلاى ل ا:ةم احلا
بعا مع كا باال جهاا وال تعاب،

أ اا ،:نها :لُا م

املد:تال مل دصااه :لاذاته :م

مع كت ا  .أي مل د:تاال جلااه :كتا ااذه :مبشااد وتعااب .هااي أماارال
ت كه :العاو بعا هزةت أو قتل  ،كهي ل تم .
و مب :ئام أ اذ املشاد والتعاب شا ط :م الغ تما أقا
اللغري .لكان لام ق با ال شامل اطما

واات

للمع اى

بغ ا:ةم احلا

بعا انتد:ل كلم الغ تم من املع ى اللغري إىل املع ى االص الحي،
ك:حلكم الش ئي ك :ن:ظ ا للمع ى االص الحي ،وقا س :ئلت
املساالمر  ،ك كتف اي ب ا  ،وال نعمم ا لفاا:ة
ال دلتل ق عي الس ا والاالل

املؤون ا ولريهاا :ماا :مل

صرص .

ثاام ملاا :ا نلتاازم با:ملع ى اللغااري دو اإلص ا الحي م الغ تم ا  ،وال
نلتزم با م الصاال الا تعاين لغا م لاق الاائ:ه؟ .ألات

مع اى

الصال قا نحدِل من مع :ج اللغري اىل مع :ج اإلص الحي ،وهر التيا
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الش ا ئت املكرن ا ماان قتاا:م و كاارع وسااجرد؟ بت ماا :املع ااى اللغااري
للصاال دتاااي صااق الصااال ئلااى كال دئاا:ه باال ئلاى كاال تبتاال
وتفك وح:ل وحت عت

كته :الف د ماع :لدا  ،وب:لتا:لي ساد

واجب إق:م الصال ب:لائ:ه ،وال أحا درل باذلحل م لدا .:و شارتا
مجتع الفده:ه لارباه الذما أداه الصاال بشاكله :وهتيتها :الشا ئت
املعهااارد  .وئلتااا كااا:ملع ى اإلصااا الحي هااار املتعاااتن م ا حكااا:م
الشا ا ئت  ،أي أ املا ا اد مبع اااى الغ تما ا

.

صااارص ل ااا:ةم احلا ا

وامل اد ب:لصال هتيته :الش ئت  ،وامل اد ب:لصرم ش ئ :االمت :ع ئان
م لاق االمت ا:ع

ت :ول ال ع:م ق ب د تع:ىل باوقا:ق حمااد  ،ولات

ئن ال ع:م .وامل اد ب:حلع صتغت املتع :ك ئ ا ال :س لذا ق:لا اآل
وأكتارا من حتث أكا:ض ال ا:س ،بت ما :مع اى احلاع لغا الدصاا أو
الدصااا ه:باا :أو سااف ا ،تداارل حججااا لفااال أي قصااات ه:باا :أو
سف ا.
الكا ا م (أي السا ا ال بر ا ا

وأمااا :الاااالتل الثااا:ني بعاااا الدا ا

وامتااااده :لسااري ا ةم ا ئ ااا الشااتع ) كااال ترجااا وا اا:ق صاايتي
ت:م الس ا والاالل  ،ةكن ائتم:ده :دلتال ئلى وجر اطم
كاا:ة

املؤون ا  ،وظاال اطم ا

مدتص ا ا ئلااى ل اا:ةم احل ا

م

 .وكاال

ال وا :ق املذكر ةكن م :قشته ،:مب :كته :وا ا صايتي ئ اا
الشااتع مع وك ا بصاايتي ئلااي باان مهز اا :ئاان اإلماا:م اجلااراد وهاار
ثاا:من أةم ا مااذهبهم ،وتعتاارب ئمااا وا اا:ق اطم ا
إض:ك اىل ضعف وا :ق اطما

لاااى كدهاا:ةهم.

ترجاا وا ا:ق تباتح اطما

لتب اإلم:م املهاي .كعما وا :ق وجر اطم
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زمان

هي وا ئلاي بان

مهز  :ئن اإلم:م اجلراد ال كته :ت ا:ق
ال تال ص اح ئلى وجر اطم
تفتا أن حكم والةي ا

واضاح .كما :أ ال وا ا

كيكم ش ئي ،بل أكث ما:

ل اإلم:م أحت:ن :ثم سد بعا وك:تا ،

وال ست تع الفدت االستاالل ب ئلى الرجر  .حكم والةي ك ضا
اإلماا:م مبداااا مخ ا

ماا :ةلكاار ولعاا:م واحااا لا ا و اق ت ا تب

مبد:م اإلم:م  .وقا نصا ال وا "م ئ:مكم هذا".
إ ا تف:ع نسب اطم

تت لاب أدلا مستفتاا إلثب:تا تفصاتال

بل ال كفي كته :حتى اإلمج:ل ،إن مخ

أ ب:ح الشتع س ر  ،:م:

باار ئلااى متزانت ا دول ا !! ،ككتااف آل ا واحااا و وا ا ما ا ب
إثب:ته:؟.
وماان ل اةااب ا ماار أ الد ا
ئلته :با 38

ش ا ع للزكاا :ووجربهاا :واحلااث

 ،بعاه :مفصل ،بت م :اطم

ا واحاا  ،خمتلاف

م داللتهااا .!!!:كه اااا :مشااااجع:ق دكعااااا كدهاااا:ه الشااااتع للتمسااااحل
ب:طم

ئلى حس :الزك ، :م ه :ا تف:ع نسبت ال تبلا ئشا ن

ب:ملي  ،بت م :ال تتعاى الزك.%3 :
وماارا د صا ف الزكاا :حماااد ب:آل ا ال ةكاان التالئااب بهاا،:
بت مااا :سااات تع الفدتاا التصاا ف باا:طم

حساااب ت تا ا وتداااا ج

ومب:نت ا االجته:د ا  .وه اا :بعااا طبدااي ،ا سااتد اطي ،ةتاا:ز كت ا
الس:د ئن ئ:م ال :س ،والس:د كل من تسب لل سرل الك م.
ك:طم

ات

بغ :ةم احلا

وامل درلا م ها :كدا  ،كاادواق

الدتاا:ل ،و مؤون ا اجلاات  ،وال شاامل ا ض والثرابااا لعااام صاااق
مفهرم الغ تم ئلته ،:وئام وجرد إطالق م اآل ل :من الل نف
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مفهرم الغ تم أو

ق

 .كال د:ل ل ماا بتتا :أو أ ضا ،:بال دا:ل

ماااثال اساااترلتا ئلتهااا :أو صااا:د ته :أو اشااارت ته :أو التصااابته :اىل
ه :من ا لف:ظ .من ه  :ال مع ى لل زاع بني كدها:ه املسالمني حارل
أم ال.

مشرل :ب:طم

س 56طارق الكناني وم :ا بشا ال وا :ق الرا د ئن ال سرل
االك ا م وسااري الصااي:ب وأهاال البتااا جتاا:ج اطم ا

كدااا و دناا:

الكثري ئ هم؟
 56ماجااد الغرباااوي :ال ساارل كماا :هاار مع ا وف ئاان سااريت
التفصتلت مل ا ذ مخ

املؤونا  ،ومل سال أحااا جلب :تا

ك:ة

كمااا :فعااال ماااع الزكااا ، :حتاااى صصاااا اآل اا املب :كاا ساااهم:
جلب:تهااا .:وهاااذا حباااا اتا ا اااال ئلاااى ا تصااا:ص اطما ا
احل

بغ ااا:ةم

 ،كهاي قلتلا ال يتا :جلبا . :ااتي بها :املدا:تلر وترضاع باني

اي ال يف الك م كتدرم بترز عها :حساب شا وطه .:ك:قتصا الا يف
اطم

ئلى ل ا:ةم احلا

 .وا ما اتا ب:ل ساب لليفلفا:ه مبا :كاتهم

اإلماا:م ئلااي ،حتااث كاا :مبساارا التااا وقاا:د ا ئلااى أ ااذ مخ ا
ك:ة

املؤون لر ك :واجب ،:لكن مل د أي رب أو وا تؤكاا

أن ك ض اطما
مخ

ك:ة

ئلاى كا:ة

مؤونا ال ا:س ،أو تاذك أنا أساتلم

املؤون من أي شيف

من املسلمني املتسر ن.

والشاايه املاااه  ،ال ترجااا وا اا:ق صاايتي مرثرق ا تؤكااا أ
أةم الشتع ا واةل ،من اإلم:م ئلي حتى اإلم:م ال ض :قا أ ذوا أو
ط:لبرا أصي:بهم ب:طم  ،سرى أ با :أحا:د ال تصاما أما:م ال داا
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ال ج:لي .بل مل ا ذ اطلف:ه ال اشاو مخ

املؤونا كما:

كا:ة

تدام ،ومل دل ئن أي واحا أو من جا:ه بعااهم .وملا :ا ساتهني أبار
بك

م

كا:ة

املؤونا و تار ا بدتا:ل ما:نعي دكاع الزكا :مان

املسلمني أو م :ع ف حبا و الا د  ،والدارم كما :تداام مل تااوا
باال كااارا دكااع زكاا :أماارالم ل ا  ،م إشاا :إىل ئااام االئاارتاف
الكت مب .:وق وا مجعه :وترز عه :بني حمت:جتهم .ككتف د:تل
ماان أجاال نسااب صااغري ماان الزكاا :و تج:هاال  20ب:ملي ا ماان كاا:ة
مؤونااا ا مجتاااااع املسااااالمني؟؟ .وهكاااااذا ب:ل ساااااب لبااااا:قي اطلفااااا:ه
والسالطني.
ه اا :ماان عتدااا ماان كدهاا:ه الشااتع م الد ا

امل:ضااي (الفدت ا

الكاابري أباار الد:ساام اطاارةي) بااا حكاام أ ااذ اطم ا

قااا تاج ال

ل ف م ،:ثم ص :كعلت :م زمن ا ةم  .وهاذا كاالم ب:طال (الْتارْم
كمْ و َأتْممْاااح ئلَاا ْتكُ ْم نِعْمتِاااي و ضِاااتاح َلكُاامح
أَكْملْاااح َلكُاامْ ِد اا ُ
اإلوسْ االَم دِ ًاا ،):وال ساارل مكلااف بتبلت ا ال ساا:ل ك:مل ا ( ااَ :أ حهاا:
ال سحرلح بلِ ْ م :أُنزول وإلَ ْتحلَ مِن بِحلَ و وإ لَامْ تفْعالْ كَما :بلَغْاا وسا:لَت ح).
والتبلتع ال دتص ئلى شيف

اإلم:م كاي حياتفظ با ملا :بعاا وكا:

ال سرل( ،هذا بلَا:ن لِل ا:سو ولِ حت اذ حوا بِا ِ) كلما :ا ا

الا يف الشاتع

بهذا الد ا دو لريهام مان املسالمني؟ وملا :ا أجال ت فتاذج إىل الدا
الث:ني؟ وهر ملزم بتبلت ال س:ل جلمتع الع:مل كااال ئان املسالمني؟
ومل :ا ا هاهم دو لريهم
ا ةماا كااارا اساااتالم اطماا

أمرالم؟ .وه ا :مان ادئاى أ

م

ركاا :مااان الساا :ق ال :ملاا الاا

ك:نا ت اقبهم ،وي:سبهم ئلى أمرالم ،وهذا أ ا :ال دلتال ئلتا .
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وم :ا ئن سري ال سرل واإلم:م ئلي ،حتاث ك:نا :مبسارطي التاا؟.
كلااه :ترب اا اق الساات زاف د ااال الفاا د والتصاا ف بامرالاا حبجاا
اطم  .أحت:ن :ص :امل ه ب:لغثت :ئ ام :تع ف ئلى أس:لتبهم م
تزو ا احلدتد ا والاارئي ،وط د ا اسااتااللم ئلااى بع ا
:صا امل:لتا  ،لام وضارح ا ما ب:ل ساب لليفما

الدااا،: :

مان االل أدلتا

وسري ال يف والصي:ب وا ةما مجتعا ،:كلما :ا املغ:ل ا:ق ،وتشا ع
أحك:م واصاا كت:وى ب:سم الا ن تست زف جهرد ال :س؟.
الشيه امل ئاب أ هاذج الاا ب الكابري تاذهب هبا:ه م أللاب
ا حتاا ، :ال سااتفتا م هاا :كداا اه الشااتع  ،وال ساا:هم اطماا

م

ت اار ظ ا وكهم ،وبإمكاا:نهم ترظتااف هااذج املباا:ل ال :ةل ا طام ا
أب اااا:ةهم كهاااام أحااااق بهاااا .:بإمكاااا:نهم ب اااا:ه ماااااا س ،مستشاااافت:ق
مؤسس:ق تعلتم  ،إئ:ل الفد اه وام ومني وا ت:م ،لكن لألسف
ت وى قص

وحك: :ق ئن التالئب ب:طم

اى لا :جابني أهال

البتا!! .كتف تج أ هؤاله ئلى اد و سرل ب:ساتاالالق سا :ج ،
أللبه :عتما مدام:ق لتسا سرى أوه:م تس:ملرا ئلتها :م ا وسا:ا
الا ت  .ودلتلي حري كده:ه الد و املتدام ب:طم

ومص :ك .

س 57طارق الكناني :هل يتفظ اك تحل ببع
دما بصاد ترثتق بع
ا جت:ل ت ت

الشراها م:

احلد:ةق؟ مب :صعب ا م ئلتحل ،لكان

شه:دتكم ئن تلاحل احلدبا كاي تتااح احلدتدا ،

ان نسمع كالم :كثريا لكن ترثتق الشهرد اتلف.
 57ماجد الغربااوي :الاذاك متيفما با قا:م وشاراها تاامي
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كتف تص ف أب :ه

الدلب ،إن واقع مز ي ،كدا ش:هاق ئن ق

جااا:ل الاااا ن و باااذ ر  ،هااام وئراةلاااهم ،باااامرال اطما ا
شا ئي ،بع اارا جب :ا اطما
ساهم :جلب:تا  ،ئلاى العكا

(ئلماا :أ

ا اطما

سااهم جلباا :اطماا

مشرل لغري ل :ةم احل

مل ختص ا

مان الزكا :الا نصاا ئلاى إئ اا:ه

الع:ملني ئلته .:وال دلتل ئلى صي قت:س اطم
ئااام ختصاات

بغ ااا:ه

ئلى الزك .) :بال

ك:لزكاا :دلتاال ئلااى ئااام

كال حيت :جلب ، :كتكر ا ما مان با:

الس:لب ب:نتف:ه مرضرئه.:
وأحت:ن :تحص ف أمرال اطم

شايف:ص باال مارب سارى شاانهم

االجتماا:ئي ،أو ماا :ساامى اصاا الح :ب:لشااانت  ،باال تحاااكع لاابع
الشيفصاات:ق واتااب جمز ا ماان أجاال حااار د س هااذا امتهااا أو
ا لتعاااتا مرقع ا العلمااي!!! .وللتااا ع أ ك ا قص ا ندلااه :أحااا
امتهاا ن املعا وكني التارم م ا وسا:ا العلمتا  ،كدتا و ع ،صا:دق
م لجتاا  .قااا:ل اشااارتى حفتاااا أحاااا امل اجاااع دا ًا ب:هااا الاااثمن،
ككتف ساد مث ه :وهر دتا:ق ئلاى الصااق:ق واحلدارق الشا ئت
ب:ئتب :ج ط:لب :م احلرزاق العلمت ؟ درل – والكالم للفدتا  -م
ئص لحل الترم ز ق والاج الذي كا :تارىل شاؤو م جعتا والااج
(امل جااع الكاابري) ،ك:تصاال ب ا أحااا ا ث اا:ه ،ا وم تس التم مخ ا
أمرالا ماان كاا:ة

مؤونا سا ت طبداا :لفتاارى كدهاا:ه الشااتع ق:طبا ،

كساامعا والااا صاا:حب الاااا
ما ت ا ئلااى أ

لااب ماان التاا:ج بإحلاا:ح البداا:ه م

ساال ولاااج السااتالمه .:وب:لفعاال اقت ااع التاا:ج بعااا

جااال طر اال ،ثاام ساا:ك اإلباان كاار ا وجلااب أماارال اطم ا
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لرالاااج.

ك:ستيق بسبب سف مس:ك مخسني كلتار مارتا بسات :ك :ها مان
ما

قم إىل طها ا ثلاث املبلا !!!! ،كسااد مخساني ملترنا( ً:ترما:

ب:لعمل اإل انتا ) مان قتما الااا الب:لغا  80ملترنا ً:ناذا م أ قاى
م اا:طق ما ا قاام السااك ت ال ا ال سااك ه :إال ا ث اا:ه ،وبدااي
لتسا ا د رنا !! ،وب:لفعال دكاع

م لرب 30 :ملترن ،:ك:ستيق اطم

ل والاج ،املؤمتن من قبال ة:حا امل جاع ئلاى أمارال املسالمني ،ما:
تبدى من مثن الاا لتساد قتمت و مين قلاب ولااج املاالل!! .ككام
التصااابرا مااان أمااارال الفدااا اه واملسااا:كني؟ :صااا مااان ا مااارال
امليفصص ل لب العلرم الا ت حتث ك :ال :لب املتازو تد:ضاى
شه  2000 :ترم :كد !!.
بدتا مذهرالً وأن :أصاغي لاذا امتهاا الكابري ،كساالت وملا :ا
مل ساد والاج د ر اآل ا ن مان طلبا العلارم الا تا أو مان كدا اه
الشتع ئ:م إ ا ك :واجبا ً:ئلتا تساا ا د ار امتا:جني؟ ملا :ا ال
تشل العراةال الشاتعت مان الفدا واحل ما :بهاذج املبا:ل الكابري ؟
ملااا :ا ..ملااا :ا؟ .وقصا ا
ال تبني ال

كاااثري أ ا ا ى تحا اامي الدلاااب .املشاااكل أ

مي ر م :مل سلّمرا مخا

بل و دبلر اج كا حني!! .وبعا

مك:سابهم ل جال الاا ن،

شاتمحل إ ا انتدااق الرضاع حبجا

أن حق صص اد ب :ه سرل كهام أحا ا كتفما :تصا كرا با ،
كلم :ا ت تداهم وتشه كتسيف اد ئلتحل و سرل ؟ .ال أد ي ئن أي
إل تيا هؤاله؟ ئن إل

:ص بهم ،أم ئن اد كم :هر مذكر

م كت:ب الك م؟.
الدا

الكا م شااجب كاال مم :سا تفاااي إىل سا ق أماارال
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ال :س ( َ :أ ُّه :الذذِ ن َم حرا لَ :تاْكُلُرا أَمْرا َلكُ ْم بتْا كُ ْم بِ:لب:طِالو)،
( وإ َّ الذاذِ ن ااْكُلُر أَمْاارال الْتتا:مى ظُ ْلمًاا :إونَّماا :ااْكُلُر كِااي بح ُاارنِهومْ
نً :ا وستصَْل ْر سعِريًا).
لك ا املاا:ل وإل اهات ا حت ماا :لتااف ماان أجل ا جاال الااا ن ئلااى
الا ن ومب:دة الس:مت  .هؤاله ال تهمهم قتم اإلسالم وحجم تاائت:ق
تص ك:تهم املشت  ،همهم اإلث اه ئلى حس :الفد اه واملسا:كني،
بل ئلى حس :الاا ن ومب:دةا وقتما  ،لاذا كااح الكتا :العز از
مم :س:ق ج:ل الا ن حت م :س قر اآل

ن ب:سم الا ن ( َ :أ حها:

الَذِ ن م حرا وإ كَثِريًا مِن ا ْلاَحْب :و وال حهْبا :و لَتااْكُلُر أَمْارال ال ا:سو
طلو) .وهؤاله جم د مص:د ق ل ج:ل الاا ن ممان ااكلر أمارال
بِ:لْبِ :
ال :س ب:لب:طل.
كتاااف تداا عين بشاا ئت هاااذا التصاا ف ،كتيفااات

ابااان الساااتا

املداس باا قتمته :تس:وي  20 -15دا ا تكر ملجاا مليا شايف
أو ز ا من كدا اه الشاتع واملسالمني ؟  ..إ ما :عتاق االصاالح ث:ثا
الرئي ئ ام :رب بعاهم هذا السلر املشني وة ي ش ئت د ت .
س 58طاااارق الكنااااني :هاااذج أمااارال ط:ةلاا  .وكمااا :قلاااا أناااا
ب:المك :تغتري الكثري به :و كع مسترى معتش الفد اه من الشتع
ئن ط ق استثم :ه :بشكل أمثل من الل انش:ه مص:نع أو مع:مل
لتشغتل الع:طلني .كتف ب أ احل ادا:د ط دا لترئتا ال ا:س بهاذا
االجت:ج؟ وهل من حل ممكن تاع بني أ ا هم؟
 58ماجااد الغرباااوي :بإمكاا :املااؤم ني الغتاا :ى ئلااى الااا ن
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وحدااارق الفداا اه واملسااا:كني ،م كااال م داا مااا :دامااارا ؤم ااار
برجر دكع مخ

ك:ة

مؤون س تهم ،أ تعهاوا جبمع م :لاا هم

ماان حداارق ش ا ئت  ،وأ ا ا نسااب الزكاا ، :لتص ا ف م مرا دهاا:
اماد م اآل الك ة  ،وص ف ب:قي اطم

ئلى أئم:ل اطاري

والصالح ،وب :ه مؤسس:ق امت لم و ب :ه ماا تهم ،لعاام وجارد
أي دلتل ئلى وجر تسلتم احلدرق الشا ئت ل جال الاا ن أو الفدتا
أو أ جه أ ى .أو ت دل إىل بلا

مع ئام ح:ج بلااهم ،كاي

تصا ف أ ااا :ئلااى الفدا اه وامتاا:جني وتساا:هم م ب اا:ه مؤسساا:ق
امت لم .نامل أ عي ال :س احلدتد  ،و فتدرا مان نارمهم .و مبا:
ختشاااى املؤسسااا:ق الا تاا اد ئزوجااال رمااا :مااا :وتهتااااي لصاااتغ
م كز ي:كظ ئلى هذج ا مرال وت فده :م مرا ده ،:كإنها :ثا و
ط:ةل دصا به :امل فع الع:م  ،ولت

ي أحا احلق م احتك :ه:

أو ك ا ض ساال ت وهتم تاا ئلتهاا: ،:صاا ب:ل سااب للسااهمني ا ول
والث:ني (د ولل سرل) ،كال رجا دلتل معترب ئلى انتد:لم :لإلم:م،
ملكااا :لا ا دو لاااريج ،ومااان بااا :أوىل ئاااام وجااارد مااا :اااال ئلاااى
ا تص:ص الفدت أو جل الا ن .كتص ك :لص:ا اإلسالم واملسلمني.
أكااال كه اا :مشاا :ع كااثري

مباا :اآل وضااع أماارال اطم ا

استف:دق م  ،أم :سا:بد :ككا :الشاتع ااك رنه :م با:طن ا ض
ب:نت اااا :اإلماااا:م املهاااااي امل:لااااحل احلدتدااااي لاااا !!!:تصاااار كتااااف
فك و !! .وقا صا:د ق احلكرما الساعرد

رما :مخسا مال اني

اا:ل ماان جاال د اان شااتعي ائاارتف أنهاا :حداارق ش ا ئت (مخ ا )،
جمما م حس:ب  ،مب :ك:

ت
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ظهار املهااي لتسالمه :لا ااا

بتااا ،بت ماا :عاات
مز

بعاا

الشااتع م السااعرد أوضاا:ئ :اقتصاا:د

قت:س :بغريهم ،كلم :ا مل فده :حتى ص:د ته :الاول ؟
إ حري قاامى كده:ه الشتع م كتفت ترز ع اطم

ئام وجرب  ،وئام اهتما:م الشا :ع املدااس با  .كا:ن

دلتل ئلى
حاري الشاتع

املفتا زئتم ال :ةف الشتعت م كت :املد ع  ،حتث ق:ل م :مف:دج
إ مص ف اطم

م زمن الغتب أم حمت  ،ومع إ الس راق الا

تفصااال  :ئااان زمااان الغتباا الصاااغ ى ساااري جاااااً ،لكااان أصاااي:ب :
ا تلفاارا كتاا ا تالكاا ً :شااا ااًك كماا هم ماان أسااد
ا

ائتماا:دًا ئلااى

ب :ال نصا ئلى لحل ،وم هم مان أى ضا و االحتفا:ظ با

وك ااازجك ويجاااع م لاااحل ب وا ااا:ق مااان قبتااال إ ا ض ساااتيف
ك رزه :للمهاي حني ظهر ج،...
أم :ب:ل سب ل أ اط:ص كتدرل (كدا جياا م "ساهم اإلما:م"
قاارل ماان ا ى ماان أصااي:ب  :وجاار ئزل ا لصاا:حب ا م ا (ع)ك كااإ ا
فااا اد ا امل ت ا كعلتااحل أ ترصااي ب ا إىل ماان تثااق با ا وئدل ا
لتس الّم إلت ا "ع" بعااا ظهاار ج ،وهكااذا حتااى صاال إلت ا ) .واحلااري
ت تسم بشكل أوضح ئلى حمت :الشتع ال رسي  460ها .ولاريج مان
العلما:ه .لدااا لعبااا ئصام ا ةما دو ا ساالبت :حتاث أقتصا ق مهما
ئلم:ه الا ن ئلى التاو ل والترب والبيث ئن املسرل:ق ،كل لحل
ئلى حس :احلدتد وئلى حس :الكت :الك م.
مااع يف اا :ئلااى ا ساا:لتب الالمعدرل ا م التع:ماال مااع ثاا واق
اطم

ال :ةل  ،لكن حري الفده:ه كبري جاا ،مم :ؤكا ئام

وجربا م لاري ل اا:ةم احلا

 ،مرضارع اآل ا الك ةا  .أما :كتااف
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أصاابح التاارم بااا هت :ال أحااا شااحل كت ا ؟ وكتااف تف ئااا مساا:ةل ،
وأحك:م ا وتفصااتالت ؟ كاا :م سااهل جاااا ب:ل سااب للفدتا امتهااا
الب :ع م ترظتف أدوات ا صرلت  ،كهر ق:د ئلى االستاالل للشيه
وضااااج م

ب التا ا ري لا ا كتمااا :بعاااا بشاااكل

واحاااا .كااا:طم

تا دي ،وت ر مع ت ر مصا:د تاكدا  ،كا اح شامل كال شايه.
بت م :تي جر ي ج :كبريا م انف:ق ئلاى الفدا اه واملسا:كني،
وال ع ر أحاا (ما :ئااا أب ا:ةهم وأقا :بهم وحراشاتهم) إال بشا وا
مشاد

رك :من اد والامري!!! .وت:

حت م :حي:سبهم ئلى مخا

كا:ة

ا ها جل الا ن املؤم ني

املؤونا كتا اذ ما هم أكثا مان

ب :االحتت:ا كي تف ن متهم!!!.
وبعاااهم إمع:ناا :م إ الل املااؤم ني حيكاام بعااام ب ا اه م ا ماان
اكع مخ

أمرال لغريج من امتها ن!!! .كإم :أ تااكع لا أو تبداى

مشغرل الذم  ،وال حيتسب م :دكعت لغريج مخسا .!!!!:واحلدتدا إنا
اشى إ ا دكعا لغريج من امتها ن ساتدرى م جعتتا ئلاى حسا:
م جعتت ا هاار .كااتفرتض نفس ا ن:ةباا :م لداا :لإلماا:م الغ:ةااب لتد ااع
ال

ق ئلى لريج من امتها ن وامل اجع.
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املهدي واخلمس
س 59طارق الكناني :يا ني م هذا املد:م ح:دث مشهر م
ك باله ك :ب له :امل حرم (أل :با ي) س:د ال وض العب:سات .
كهار ئ ااا وك:تا محا اد وجااق م سا دا بتتا ك اارز ئجتبا
ول ب وأمرال ،أللبها :ئماالق الغتاا م بلااانه ،:بت ها :ئشا اق
ا كتاا:س ماان ال اا:ل السااعردي الدااا م وئش ا اق الكتلااراق ماان
الذهب ك:

وم تسلتمه :ل ليج ولكن الاول ص:د ته :كلاه،:

ال أئ ف م:ئالق اإلم:م املهاي باامرال اطما
الا ا و اق ال ا

وهال اطما

مان

ك ضااا ئلااى امل جعتاا:ق الا ت ا اإلةاا :برجاارد

اإلم:م املهاي؟
 59ماجااد الغرباااوي :ه اا :ضا و و اه أصا ا جاا:ل الااا ن
الشتع ئلى وجرد اإلم:م املهاي حت ،:م ه:
 ض و اق ئد:ةا م احلا ث ئ ه :مفصال. ضا ا و اق د تا ا – ست:سااات تترقاااف ئلتهااا :شا ا ئت امل جاااعالشاااتعي ك :ةاااب ئااان اإلمااا:م املهااااي صااا:حب السااال

احلدتدتا ا .

اإلم:مت :الست:ست والا ت وكد :للعدتا الشتعت .
 ض و اق اقتص:د للتص ف بامرال احلدرق الش ئت .وب:لت:لي امل جعتا الا تا تفتدا م شا ئتته :لرجارد املهااي ،ساراه
دل دلتل ئلى وجردج أم مل ال؟ وسراه ثبتا والدتا أم ال؟ حتاث ما ب ا:
كتف ئصفا ب:لشتع ظ وف مزقتهم اىل  13ك ق كم :ؤكا لاحل
كابري ال :ةفا الشاتع املفتاا املتاارم  413هاا .أو  14ك قا كما :كا
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م كت :ك ق الشتع  .ومان با :أوىل ح:جا وال ا الفدتا م

ال ر

أدلته :لرجردج حت :ة :س سل
الفدت  .ك:إلم:م ص:حب السل

لري مب:ش  ،ةثل كته :مب:ش الرلي
والفدت ن:ةب .

ك:ملهاااي ضاا و مذهبتاا لشاا ئ امل جعتاا:ق الا تاا الشااتعت
وصالحت:ته :الراساع  ،وإال كاإ ا حكا:م الشا ئت ال تترقاف ئلاى
وجرد املهااي ،لارال ح:جا الفدتا امل:سا لرجاردج ،ولار ل:ةبا :لت ار
ئ ا م اسااتالم اطم ا

باال ومتلك ا ئلااى بع ا

اآل اه!!! .ك:لفدت ا

ر ئن اإلم:م م اساتالم ساهم الاذي ار كتا ئان اد و سارل
كماا :هاار مص ا ح ب ا م اآل ا  .وه ا :مب ااى ة ا ح الفدت ا صااالحت
التص ا ف جبمتااع اطماا

حسااب اجتهاا:دج و ت تاا إ ا كاا :ااؤمن

برال الفدت أو ب ت:بت امل لد ئن اإلم:م الغ:ةب ،بالتل أ اطما
لااات

لشااايف

الفدتا ا بااال مل صاااب اإلم:ما ا كت تدااال للااارلي الفدتا ا .

وب:لت:لي ساراه كا :ه ا :إما:م أم مل كان ،مان حدا كيا:كم
شا ا ئي اساااتالم اطما ا

والتصا ا ف با ا حساااب ق :ئتا ا ومتب ت:تا ا

الفدهتا والعدتا ا  .و الصا كاال هاذج الترب ا اق واالسااتاالالق أ
يتكا كيا ماان جاا:ل الااا ن أماارال املساالمني وتتصا ف بهاا :كماا:
تشاا:ه ،إماا :حبج ا ال ت:ب ا الع:م ا ئاان اإلماا:م ،أو ب:ئتباا :هم أولتاا:ه
ا مااار  ،أو احلكااا:م الشا ا ئتني ،أو مااان أجااال ت اااتم ا مااار  ،أو
ب:ئتب :هم ا ئ ف مبص:ا املسلمني ،وا قا ئلى إدا ته.:
الفده:ه حب:ج إلما:م ل:ةاب أو وهماي ربار ئ ا م صاالحت:ت
الراسااع  ،و تشاا:همر ماان أي ئالماا تاااال ئلااى قاا
كذب.!!:

ظهاار ج ولااار

ظهر ج ئلى ك ض وجردج حت :ستص:د صالحت:تهم.
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نكبة اإلنفاق
س 60طارق الكنااني :شك اً أست :م:جا الغ ب:وي ئلاى هاذج
املعلرم:ق واحلد:ةق ال سدته :وال

لع ئلته :إال الدلتل ممن

مل

ح:لف احلاظ أو حبكام العالقا اط:صا ماع هاذج ا وسا:ا ممان
ئ:ا بت هم.
مثلماا :قلااا أ اطم ا

ماار د ماا:لي كاابري وهاار ةثاال  %20ماان

ما رالق الشعب و فرق أكرب الا اةب ال
ك:إلم:م ووكق هذج ال

جتبته :احلكرما:ق

ا كا :داب أ فارق الاولا م مارا دج

امل:لت ا ولك اا :مل ن ا لااحل كاااللبهم كاا :سااتعني ب:لعماال ئلااى
احلصرل ئلى نفدت ونفدا ئت:لا أو كا:

ت ا ئ ا:هج مان بتاا

امل:ل الذي اصص اطلتف .
ولكن هذج احل:لا  -جب :ا اطما

 -أ :ها :واضاي ئ اا

امل جعت:ق الا ت و :ص الزئ:م:ق الكربى حتث تتاكق ا مرال
من كل حا وصر ولري مدتص ئلى بلا الفدتا وهاذا ؤسا
إىل مرا د ضيفم  ،ب ص ف أللبه :ئلى نش املذهب كم :اائي
أللبهم  .حتث ب ب :ه مؤسس:ق كدهت وئلمت مثل مؤسس اطرةي
مب

:نت :ومل نع ف أي شيه ئن نش:ط :ق هذج املؤسسا:ق كهاي

تاا من قبل الع:ةل  .ومكتب:ق ئ:م كفي اسرتالت :ئلى م :أئتدا
ه  :مكتب الستا احلكتم والكثري من هاذج الشاراها وكلتا
الفد م ال جف وج:مع ال جف الا ت للم حرم (حمما كلا رت)..
كم :تتيمل هذج احلرزاق واتب طلب العلم الذ ن تف لرا للا اس
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والذ ن جا:هوا مان بلااا شاتى ك:ل اا ،ب:كسات ، :اكغ:نسات، :
لب  ، :الصني ،ا ا  ،ا بتج ، :ت كت ،:ولريه .:وهؤاله هم م
حدتد ا م دئ :للمذهب ئ ا جرئهم إىل بلاانهم.
أال تعتداااا أ مثااال هاااذج ا مااارال سااا:هما م تدر ا ا املاااذهب
اجلعف ي وأبدت ئلى الس:ح ولرال هذج ا مرال ناث كل شيه؟
 60م:جااا الغرباااوي :ماارا د اطماا

اا :سااتاي ه:ةلاا  ،وماا:

ك تاا صاايتح ،وه اا :مشاا :ع أ اا ى ،نهاا

بهاا :جاا:ل د ااان

عملااار د ولاااا هم ،لكااان ال قتما ا لكااال هاااذا قت:سااا :بااارا داق
اطماا

ااالل مياا:ق الس ا ني .ماارا د اطماا

تتبعثاا لعااام وجاارد

م كز م استالم احلدرق الش ئت بشكل ئ:م واطم

بشكل

:ص ،تتبعث لرجرد مب:ني كدهت تسابب م تباذ ه ،:وئاام وجارد
اا متك:ملاا السااتثم :ه .:ككاال م جااع مؤسساا مسااتدل  ،لاا
مش :ع وحراشت ومص :ك  ،إىل حاا جتاا ئاا مؤسسا:ق ،تاؤمن
متزانتته :من أمرال اطما  ،تعمال ئلاى نفا

الكتا :ككتا:

البياا 110 :أجاازاه ،حبج ا إحتاا:ه الاارتا الشااتعي وتدر ا أ كاا:
املذهب اجلعفا ي .وما :البيا :سارى مرسارئ الغلار الشاتعي الا ال
شااحل ئ اااي حب ما تاابين يدتدا وطبع ا  .كتاا :تؤس ا

مااا:مني

وا :ت ا لثد:ك ا الك اهت ا واحلدااا وإب:ح ا الااام:ه ،وت تفااع ب :ةم ا
مص:ف اط:لدت  ،وت ساب لام ارا ق ومعا:جز تتعا :ض ماع كتا:
اد والعدل وامل ق والرجااا  .لكان املؤسسا:ق الشاتعت ال تتار ع،
وت فق ئلى يدتد وطب:ئتا مان أمارال اطما

امليفصصا للفدا اه

واملس:كني والعمال الصا:ا .كااي ئمال صا:ا بتيدتاق تا ا جلاب
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للتشتع و الق كبري  ،حتى مرهم ب:لش

والكف بسابب ئد:ةاا

ال دلتل إطالق :ئلى صيته ..:إ يدتق البي :وبا:قي كتاب الارتا
الشااتعي ،أحااا املشاا :ع الا اساات زكا اازاةن امل جعتاا:ق ،وه اا:
أمثلا كاثري جااا ،حبتاث جتااا مؤسسا:ق التيدتاق ،م ما ا قاام
الا ت ا اإل انت ا  ،الراحااا ج اب ا

ا ى كلااه :مشااغرل بتيدتااق

كتب الرتا  .والغ ب ال أحا عتين بهاذج الكتاب املكاسا سارى
ثل م :زالاا م هرنا م وئتها :للارتا والتا :ع وكتاب الداام:ه ،ال
متتاز بااني الصا:ا وال اا:ا .املشا :ع الشااتعت الا
أماارال اطم ا

فااق ئلتها :ماان

ك :ثا حدتدتا  ،ك:إلنفا:ق ئلااى طداارس ئ:شاار اه

(مراكااب الت اابري وض ا
فاااق ئلاااى جمااا:ل

السالساال وض ا

الصاااو ) .أو بعاااهم

ئااازاه اإلمااا:م احلساااني لغاا ض التيااااي كداا

وكد : ،ص م م :طق التج:و بني الشتع والس  .أو ت فق أمارال
ط:ةل ا م ب اا:ه ا ض ا ح وتااذهتبه ،:كهاال اإلماا:م الااذي ئاا:ا حتاا:
ت ابت حب:ج لتذهتب قبت بت م :كد اه شتعت تلارو جرئا:؟ .أ هما:
أهم وكد :ملب:دئ ئلي بن أبي ط:لب ،إشاب:ع جتا:ع الشاتع واملسالمني
أم تاااذهتب قبا ا ضا ا حي بعشا ا اق الكتلاااراق مااان الاااذهب؟ ملااا :ا
فتيف و مبب:دئ ئلي وال لتزمر به:؟ وهل بل ئلي م تب الكم:ل
ب:لذهب املكاس كرق ض حي والدب الا كرقا أم بتداراج وو ئا ؟.
ومل :ا ال تصا ف هاذج ا مارال طاما مبا:دئ ومشا :ع ئلاي بان أباي
ط:لب اإلنسا:نت والا تا ؟ هاؤاله حتا:ج و بعلاي وشايف

ئلاي ،وال

ئالق ا لاام مبب:دة ا وقتم ا  ،باال و تص ا كر بشااكل ا ا بساامعت
ومد:م  .ت اه

لار تشا:ها املبا:ني امت ا باا ح اإلما:م ئلاي بان
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مرسى ال ض :م ما

مشاها اإل انتا  ،ثا واق مكاسا  ،ه:ةلا ،

طام جل الا ن وسال ت  ،وكاع صا :د مشا:ئ ال ا:س ال تابني
لت فدرا مز اا من أمرالم وئ : :هم.
ا ا رلرجتا ا الشاااتعت هاااي الا ا ت سااام

ا ا ترز اااع احلدااارق

الش ئت  ،وال :ةفت ترج ط د ترز عه :وانف:قه .:ولر ص كا تلاحل
ا ماارال ملؤسساا:ق ئلمتاا و امتاا  ،لااري املاااا س الا تاا  ،طلااى
الرس الشتعي من الفد والعرز.
وب:لت:لي أن :ال أنك م :ك ق ،لكان ما :ا متيفا

ئان كال

هذا البذخ م ص ف احلدرق الش ئت ؟ هل ا تداى املساترى اطاامي
ب ااا:ه ال :ةفا ا ؟ هااال ب جتفتاااف م ااا:بع الفدا ا والعااارز؟ هااال حب تاااا
مؤسس:ق تعلتمت سرى العاد اماود؟ هال حب تاا مؤسسا:ق صايت
ختااام كد ا اةهم إال ناا:د ا ال سااتفتا م هاا :الفدااري ساارى بع ا

جاا:ل

الا ن؟
إندلب إىل وبا:ل ،كصا :امل جاع

الذي حصل  :ستاي أ اطم

الاااا ين ااااا ي بسااا :ه ال ااا:س و تسااا:هل ماااع ساااذاج ئد:ةااااهم
وطدرسااهم و اكاا:تهم ال ا ال أساا:س ش ا ئي لاا :ماان أجاال تثبتااا
مك:نت وتامني تاكق أمرال اطم
ثم مل :ا جممرئ ئراةل تعت

طز

امل جعت .

ئتش اإلم اه ولت

لم د ل سرى

ماا :صاالهم ماان أماارال اطما ؟ باااي متاازا شا ئي تصا ف هااؤاله
بااامرال املساالمني؟ .ثاام باااي دلتاال تص ا ف  30ب:ملي ا جلباا :اطم ا ؟
امل جع ئ:د ئ ام :ةا ح أحااا وك:لا ب:ساتالم احلدارق الشا ئت ،
ة ي أ ا :حاق التصا ف باا سب  30ب:مليا م ا !! .لكان لألم:نا ،
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بع

امل اجع شرتا االحتت:ا م التص ف أو حيااد مارا د معت ا ،

وبعاااهم ااارت ا ماا للركتااال وتداااا ج .إ هااب اىل املاااا الا تاا
الشيفصاات:ق الا ت ا وئ:م ا طااال

وان ا حجاام الفاا :ق بااني بع ا

كتف عتشر ئتش ب:ةس .

العلرم اإلسالمت املس:كني ،وان

ك صا ق ك :عمل م مكتب أحا م اجع الا ن ،ق:ل م
أحا ا :م دئ:ن :امل جع لتيفربن :أن ق ش اه دا وحمل لرلاج رك:
ئلت مان االاا اف!! .مبع اى أ الاا و دكعتا لشا اه بتاا وحمال
الب  ،وإال كهر تي

ش ئ :من نفد هذج ا مرال!!! .كساالت وملا :ا

مل شااااارت دو ا وحماااااالق آل ااااا ن مع ضاااااني كرلااااااج "املاااااالل"
لالا اف؟.
رم :ساالين االخ الصاا ق حمماا تركتاق ئاالوي سا 1990كام
تد:ضى ط:لب العلام مان امل جاع الفالناي؟؟ كدلاا لا ما :مدااا ج 80
س ت ،:ق:ل  :أ ي أن :أس:لحل جا:دا ،قلاا لا وأنا :أ ربتاحل صا:دق!!:
و أ اااا رمااا :تاااال مااان ا حذ ا ا البالساااتتك م ما سا ا امل ئشاااي
ال جفاي م شاا :ع إ م مبا ا قاام اإل انتا وكاا :مساا:كني ال لبا
مشااغرلني بيثاار ئماا :الةمهاام م هاا ،:وبعاااهم أ ذتا احلااري أ اان
داااا كاا د احلاااذاه اآل اا ى ،ككااال مساااحل حاااذاه ب:نت ااا :زوجاا
الث:ني!! .ك :م

ا مؤمل :د ح مش:ئ اإلنس:نت : ،ص بعااهم

شيفصااات:ق مع وكااا لك هااا :كداااريج ،ئفتفااا  ،ال يااا:بي حراشاااي
امل جعت:ق الا ت كي تغاق ئلتهم من أمرال اطما !! .أمت اى مان
اجلمتع االطالع ئلى كتب الستا حسن الكشمريي ال
لااذا الشااا  ،وهاار جاال د اان و

صصه:

تااب معا وف ،وماان ئراةاال ئلمت ا
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ئ د  ،كستذهل ا قا:م واملعلرما:ق .وساتف:جي حتا :جا:ل الاا ن
وحراشاااااااتهم ومشااااااا :عهم و

هااااااام ودس:ةساااااااهم وسااااااالركهم

وتص ك:تهم ،وهر الرج اآل ا امل مارس لاف لفا:ق الدما:ا كارق
تسااهم ،والااذي تساارت ئلت ا بس ا :ه املعمم اني ركاا :ماان كاااتي
احلاارز العلمت ا و ج:لاا .:دئاار ال اا:س تع ا ف احلدتد ا لتكفاارا ئاان
تدااا

العم:م ا وت ز ههاا .:اكااايرهم كااي كفاارا ئاان تدا سااهم

واالندتااا:د ا ئماااى لااام ،و تب ااار بااا:د تعااا:ىل مب:شاا مااان لاااري
وس:ة  .دئهم فدرا أمرالم ئلى الفد اه وامت:جني ،دئهم ترلارا
أمر هم بانفسهم ،كم :ئ:دوا قص ا حب:ج لدتم اب أم هم.
رم :سالا جمتهاا ئن مستدبل اب الا اسي ،كد:ل ولاي وم
د رل اجل:مع وقا م عت  ،ونه ت م :ا ت فعحل الشه:د اجل:معتا ؟؟
ائتمااا العم:مااا واد س م احلااارز العلمتااا  ،ساااتاتر

:شاااعني،

اااااعر أماااارالم م ااااا طرئاااا :بعااااا أ دبلرنهاااا ،:ثاااام عااااردو
اكعااني!! ..وصاااق ال جاال كهكااذا ال اا:س ال تاابني ثداار ب ج ال
الااا ن وهاار سااتغل صاااق نرا اا:هم وإ الصااهم وطتبااتهم .ال
ال :س ال تبر م :مل اعرا أمرال اطم

م اين

بتا جل الاا ن و دبلار

اااج ،ثاام عااردو إىل الاار اه ب:ا :ة ا تعاابريا ئاان صاااق مشاا:ئ هم
وثدتهم .أال تعتدا أ مرقف هؤاله ساتكر طار ال ارم الدت:ما ؟ أنا:
أئتدا لحل م :دام ه  :ئال إلاي وال أشاحل بعاال اد أبااا .لكان
كتف نفهم ال :س احلدتد  ،وه  :من زو ه:؟ ومن أ ان نااتي لام
ب:لرئي وقا أدم را االندت:د والتبعت حااً ص :ق مداسا  ،جازها مان
إلتزامهم الا ين.
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دئ:ن :أحاا امتهاا ن إىل بتتا  ،كيااث  :ئان شايف

مدا

مان

أحا امل اجع ،قا زا ج مستفس ا ئن سابب ساك م حاي متراضاع
ماان أحتاا:ه ما ا قااتم اإل انت ا ؟ (وكاا :بتت ا ماان البتاارق ال اقت ا
نذا وتع:دل قتمت بترق ئا ملترسا ي الاا ل) .دارل ،ك:ئتاذ ق
لعااام قااا تي ئلااى ش ا اه بتااا م امل اا:طق ال اقت ا  .كداا:ل ال باااس،
انت ني .ثم م الترم الت:لي اتصل من مكتاب امل جعتا وأ اربج باا
امل جاع الكابري قاا واكاق ئلاى دكااع قتما بتاا جا اا ،مبا :عاا:دل 3
أضع:ف بتت احل:لي أو ز ا!! .والسؤال مل :ا اكع لا مبلغا :كابريا
هر لت

دكع املبل

حب:ج م:س ل ؟ واجلرا

ن م طار امل جعتا

الع:ماا وحب:جا ا اىل شيفصااات:ق ئلمتاا تائماا وتعااازز مك:نتاا م
الرس امل جعي كتا

ل شرتهم م:لتا :وصاا د  :أحااهم .كصاي :

بصاارق واحااا اتااق اد تعاا:ىل وال تراكااق ئلااى اسااتالم املبلاا  ،وإال
سااتكر مرقفااحل ئسااريا اارم الدت:م ا  ،هااذا تص ا ف لااري مش ا وع
إطالق .:كد:ل ولإلم:ن إن ك

امللبا  ،واد أئلام حبدا:ةق ا مار .

وامل جع بسهرل ارب تصا ك املشاني بانا ا صالح للم جعتا كتجارز
تبذ ا مرال من أجل تثبتته :وست:دته.!!!!!!!:
لم كج:ئ ا ق:م وكث احلد:ةق إال أ بس :ه ال :س ضايت
 :مزو الع ئلى املعممني قااس تسي أئتا هم حاااً ااعر
كاال ثدااتهم ب جاال الااا ن .وكمثاا:ل ئلااى

اا :التزو ا  ،حاا ق

رم :جتمع :ك :ا ب كتهم جل د ن بست سا:

اا أ شاا

احل:ض ا ن لزئ:م ا السااتا حممااا باا:ق احلكااتم والسااتا حمماارد
الاا:مشي قباال تعتت ا ق:ضااي الدااا :الشاا:ه ودي أو ةاات
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الساال

الدا:ةت اإل انت  .كك:
ك أة:ةهم ئب:

دد حب ك:ق بهلرانت مرحت قبل وبعاا

(اللهم صالي ئلاى حمماا و ل حمماا  ..الساتا

احلكتم  ..نر الزه اه س ع مان وجها  ..اللاهم صالي ئلاى حمماا
و ل حمما) ،و ستم بإط اة وبت :ك ام:ت وهكذا فعل ئ اام:
اااذك الساااتا حممااارد الااا:مشي .ن ا ا ق للي:ضا ا ن وقاااا هاااتمن
اطشرع ئلتهم ،و قا الامع م ئترنهم ،كصيا ب  :شتع لت
الاااذي سا ا ع م وجااارههم نااار الزها ا اه ،بااال هااار مفعااارل الليااارم
واحلماااات:ق ئ اااام :تاااامن ئلاااى ت :ولمااا .!!!:كااااع احل:ضااا و
املرقاااف لك ا ا كشااال .كدااا:ل لاااي بعاااا

ب:لاااايحل ،وحااا:ول تااااا

انص ا اف اجلمتااع ملاا :ا كعلااا هكااذا وأناا :أقصااا ب هاام ب:لدتاا:د
الش ئت ؟ كدلا لا هال ت اا ب هام مان االل تزو ا احلدا:ةق؟ ما:
تدرل كذ واكرتاه حم م .لدا زو ق وئي احل:ض ن ،اإلم:م ئلي
صف املتدني من شتعت ( مْ ح الْبح ُار و مِان ال ذارى ،حابْ ح الشِّافَ:جِ
مِاان ال ذمااِ ،حئمْا ح الْعحتحاار و مِاان الْ حبكَاا:هِ)!! .بت ماا :وجاارج املرتكااني ماان
ج:ل الا ن وأب :ةهم تد

دم ،:حتاى ك اا أصا لح ئلاى املرتكاني

من أب :ه العراةل الا تا  ،وبعااهم اآل قتا:دي م مارق م العا اق باا
"أكا ا اخ اآللا ا " .،لشاااا تا ا كهم وتعااا:لتهم و قا ا وجااارههم وداللااام،
وبتاارتهم وساات :اتهم وحفالتهاام وسااه اتهم اللتلت ا  ،وولعهاام ب:ل ساا:ه
وا كالم اإلب:حت  .ال كرتثر

حا و عتربو كل لحل حد :ش ئت:

ك ضاا اد لاام دو لريهاام!! لكاان أ اان ناااع ئااال اد لاار صااح
كالمهام؟؟ عتشاار ئتشا امللار ئلااى جهاارد ال ا:س ال تاابني مماان
ص :ئر احلت:

جال ئتشا ك ةا  ،ثام ااكعهم إة:نا إىل دكاع
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م :تبدى من ك:ة

مخ

مؤونتهم الل ئ:م ،وحيسابر أنها :تصال
ن ال

للفد اه .هل دبل ئال اد أ تس ق كي من ال :س جهرد اآل
لشيه سرى نهم معممر ؟.

رم :ك ا مبعت صا ق حبتب ك أ  :جاال مؤم ا :تد ا ئ قا:
م ظهري رم الهب ،وهار اؤدي واجبا م ت تاف مما اق الشارا ع
طه ا اإل انتا  .كدلاا لصا:حيف ،داب ئلاى هاذا ال جال

م ما

العجرز وكد :مل ق جل الا ن أ اكع مخ
العاا:م( ،لاار حصاال ئ اااج كا:ة

ك:ة

ا

أمرال م

طبعاا ):ودااب ئلت ا تساالتمه :ل جاال

الااا ن ال اا:ةم اآل يااا مكتفاا:ق الااراه م هااذا احل ا الجااري!!،
كتامل اا :حااا البكاا:ه ،ثاام قاا

لااي قصاا زوجاا جاال د اان ع كاا

شيفصت ،:ض:ق بها :الرقاا حلاار حفلا زوا  ،ك:ساتاج ق سات:
ماان ما اا قاام اىل طهاا ا الع:صاام  ،ه:باا :إ :باا ،:ودكعااا مبلغااا:
مااا:ئف :لتصاافتف شااع ه :ئ ااا أ قااى الصاا:لرن:ق م مشاا:ل املا ا
كااي تااا

احلفل ا م وقتهاا ،:كصااامين ئ ااام :ك ا تكاا:لتف

سف ته ،:وهي حدارق شا ئت خمصصا لفدا اه ومسا:كني ،تتلارى
ب رنهم جرئ .:ئن أي تدرى لاى ج:ل الا ن تياثر ؟؟ بع
وا ئن كتب الارتا  ،تدارل داب ائ ا:ه اطما
(من نسب سرل اد) حتى شبعرا!! .أما :ملا :ا؟ هال كدا

وي

ب ا:ه السا:د
نهام مان

نسب ال يف الذي ال ةك  :اجلزم بصي انتس:بهم مع وجرد ك:صل
زم ت طرل 15 :ق ن :تد ب:؟ ومل :ا املرتكر ما هم وال شامل اطما
كد ا اه ماان تسااب لااذاق الاا يف الك ا م؟ باال ملاا :ا مل فااق الاا يف
اطم

ئلى أهل بتت وئت:ل م:دام ملكا :لا ؟ وملا :ا ال ساا ح:جا
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الزه اه ال ك :ته ى جلا ا ه :الك ةتني من طيان الشاعري؟
ومل :ا ال شبع ب ر أحف:دج ال :و ؟ .من ه  :ك
سهم مان اطما

أسر ببع

الفده:ه ختصت

داارل لاات

ماان املعداارل أ اص ا

اإلما:م اطماتين
لفدا اه السا:د  ،إ

الشاا :ع املداااس أمااراال ه:ةل ا

لعاااد حماااود ماان ال اا:س ،وبإمكاا :أمخاا:س ساارق "الشاار ج " م
بغااد أ تغ اي نفدا:تهم مجتعا .:لاذا كا :فا ض لام حدا :ضامن
كداا اه املسااالمني ال لاااري .وهاااذا كاااالم صااا:ةب وكدااا :مل اااق الاااا ن
وكت :اد الع تم .و باو مث من ش :ك م هذا ال أي أ ا.:
حا صا ق حفل زكا:ف ب اا جال د ان مت فاذ لااى امل جعتا:ق
الع مى ،كك :وصف مل:ةا ال ع:م ماذهال ،وك:ناا أهام أكلا
كت ا  -كماا :كاا " -كب ا الربلاال" الاا وضااع م دا اال كاال
واحا م ه :ق ع هبت  ،كرقع اجلمتع بعاهم كرق بع

ئلاى أمال

اقت اا:ه أكثا ئاااد م هاا .!!!:وكاا :والااا العا وس م شا ح :ااايحل
وقا باد مب:ل ه:ةل من أمارال املسالمني ،هال ساتغف لا اد تعا:ىل
نا ا مااان نساااب ال سااارل؟ أو

امل جاااع املساااكني إةتم ا ا ؟ .إنهااا:

ك :ثاا  ،ه اا :سااف اق وسااه اق محاا اه فااق ئلتهاا :ماان أماارال
با ، :أما:

اطم

بسايف:ه .ما :اندلا مشا:هااتي واملرثارق با مان ا

قص ا

الاارتف املاا:لي الااا ين كيااا ث طر اال كااا جح ا ح ا نبتاا:ه

وامل سااالني حت مااا :شااا:هاو ب ااار أكا ا اخ اآللا ا مرتئا ا  ،وب ااار
الفد اه تتلرى جرئ.:
وم :ا حل ب:س رل العدا :اق املرقركا ضامن م جعتا الساتا أبار
الد:سم اطرةي وال مألق اآلك:ق :ص اطلتع وأو ب :وأم ك:؟.
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كهذا امل جع قا أوكل أم إدا تها :اىل اب :ةا و ا ا و صا

لام

ئش ب:ملي باال ئن إدا ته ،:ماى احلت ، :ومل :م:ق امل جاع ،كا
ولاااج جمتااا اطاارةي تساالتمه :ملاان بعاااج ،ك:ض ا

امل جااع اجلا ااا

إما:ه وك:لت حف  :مل:ه الرج  ،ومل :قتل ستا جمتاا أ ان هباا؟؟
سؤال ال ؤ ق أحاا ،كإنها :م حسا:ب:ق مصا كت

:صا !! وال حارل

وال قار إال باا:د .هااذا املرضارع ب ترثتدا ماان قبال ئاااد ماان العلماا:ه
والشيفصت:ق والكت ، :كهر لت

س ا إطالقا .:و كا ج ب:لتفصاتل

الساااتا حسااان الكشااامريي م كتبا ا الا ا كاااايا املساااتر مااان
تصا ك:ق حراشاي امل جعتا:ق الا تا و جا:ل الاا ن املت فاذ ن دا اال
احلرز العلمت  ،ككت:

جرل م ده:لتز م لم  ،وكت:

حم

ال و من الراقع .حتث أوصى اطرةي با:دا هاذج ا وقا:ف ب :ةا
و ا ا ا مااااى احلتااا ، :وكا ا ض لااام ئشا ا ب:مليا ا مااان أ ب:حهااا:؟؟
واحلا ث ئن م جعت معتماي الستست:ني الترم أدهى وأم !!.
س 61طارق الكناني :وهل هذج ح:ل

:ص ب:متمع الشتعي أم

تشمل مجتع ج:ل الا ن من مجتع املذاهب وا د  :؟
 61ماجااد الغرباااوي :هااذج احل:لا تشاامل طتااف كاابري ماان جاا:ل
الا ن م مجتع املذاهب وا د  . :والسبب أ جل الا ن فا ض ل فسا
قتمرم ووال ا ئلاى ال ا:س وأمارالم ،و عتارب نفسا وكاتال خمارال مان
قبل اد تع:ىل ب:لتص ف بهاذج ا مارال ،بال إضا:ك لاذلحل ،بتازهم مان
الل طدرس وتد:لتا مرضارئ ال ئالقا للاا ن بها ،:كتصااقه :ال ا:س
و اكعر أمرالم بصاق وطتب مت :هت  .ق أق ئان الف:تتكا :وما :عاع
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ب من كس:د م:لي ك تع ،حتاى أصابيا مشاكل تاؤ ق البا:براق .املا:ل
مغ ا اا :صااا دي أمل تالحااظ ماا :حاال ب:السااالمتني م الع ا اق ئ ااام:
أوكلااا لاام إدا البلااا؟؟ لااذا حااذ الد ا

ال اا:س ماان الثد ا الزاةااا

ب ج:ل الاا ن ،حتاث قا:ل ( اَ :أُّها :الذا ِذ ن م حارا وإ َّ كَا ِثريًا مِّان ا ْل َاحْبا :و
وال ُّهْباا :و لَت ااْكُلُر أَمْاارال ال َّاا:سو بِ:لْب:طِ الو و صحاااُّو ئاان س ابِتلو اللذ ا ِ).
والتيااذ

شاامل كاال جاال د اان تصا ف مثلااهم ،ك:حلااذ احلااذ ماان

ز :د الثد والرثرق بهم .م :اتلف ب الشتع ئن لريهام أنهام ساتركر
ئش ا ن ب:ملي ا ماان كاا:ة

أماارال وأ باا:ح ال اا:س س ا ر  :تص ا كر بهاا:

تص ك :شيفصت ،:و ستاث به :أك اخ اآلل  ،نت:ب ئن اإلم:م الذي ار
ئن اد و سرل م أسهمهم مان اطما  ،ثام الدار مان االل ساهم
ق ابا ا سااارل اد طبدتا ا

كااااه :اإلساااالم ،لاااري أنهااام صا ا و أ

املدصرد ب:لد اب كل من انتسب لل سرل.
أمرال اطم
ئن الفده:ه ال

جتعل من الفدت مت :قا :م سلرك  ،كا:ملع وف
و برج جال حلتاق الليتا  ،حل ما حلدها :حاا

املل  ،بت م :أ ا أحا امتها ن حيتان جال حلتد :بشرق ئمتاق
ن من ا ث :ه و مح أ ااكع لا شاتي :مان املا:ل .مبا :دا:ل لعال
الا و دئت حللق حلتت !! .ولر صاق هاذا الترب ا كلما :ا ال
اىل وجرج

ا

ا ن دئاتهم الاا و حللاق حلا:هم؟ أم الفدتا معصارم

وواجااب ال ااا:س ترب اا سااالرك و
وإص ا هم ئلى ترب أ

ااااج .املشاااكل م وئاااي ال ااا:س

:ه جل الا ن ،ال لشايه سارى أنا عتما

ئم:ما ا كااابري  ،و ساااال حلتا ا طر لا ا  ،وتساااتغ ق أصااا:بع أناااراع
اطراب الثمت  ،و تيذلق م كالم وطبتع جلست .

277

س 62طااارق الكناااني :قااا صاااق قرلااحل ئلااى بع ا

الفدهاا:ه

املرجرد ن ولكن املع وف ظ:ه ا ئن حت :م اجع الشتع الكبا:
والااذ ن تصاااوا للم جعت ا الزهااا وحتاا :التدشااف حتااى أ أللاابهم
الةلحل دا ا سك  .وحتى مان ملاحل كااا متراضاع م مسا:حته:
وم أث:ثهاااا .:و قااااا أ ااااا هااااذا الشاااايه ب فسااااي م دا احلكااااتم
والستساات:ني والساابزوا ي ،وحكااى لااي قباال أ اا:م حفتااا الشااتع
اآل رنااا (الشااتع زهااري
التدشااف الا

اساا:ني) ئاان حتاا :جاااج وائم:ما وح:لا

كاا :عتشااه :باا:ل لم ماان امك:نتا امتالك ا دا ا

واسع اال ان اكتفى باا مس:حته70 :م 2ل والوالدج املتزوجني م
احا ازق ال جف الداة  ،هل تعتدا أ ه ا :حتا :ث:نتا ختتلاف
برجرهه :امل ةت ل  :عتشه :هؤاله ال :س بعتااً ئن ئتر ال قتب؟.
 62ماجااد الغرباااوي :م اجااع الااا ن الشااتع

:ص ا ال علماار

كتف تاا م جعت:تهم ،و ثدر ثد ئمت:ه باب :ةهم وحراشاتهم ،وال
ساات تع أحااا إ صاا:ل أي معلرما تاازئع احل:شاات وا ب اا:ه ،لكا هم
مسؤولر ئن أ اةهم ال تس:هم م تفشي هاذج ال ا:ه  .وما :ااو
سا ا ال رتشااح م ا إال الدلتاال ،وماا :تسا
ساااري مااان احلدتدا ا  .بعا ا

ال كشااف ساارى جاازه

العااا :كني لا ا ا أ قااا:م كاااثري ومرثدا ا .

و كا ق ساالف :أ السااتا حساان الكشاامريي ألااف جممرئا كتااب
تتيا ئن ظ:ه الفس:د امل:لي لاى ج:ل الا ن م حرزاق العا اق
وإ ا ا ا أحتااال بساااببه :مكما ا جااا:ل الاااا ن م ما ا ا قااام .وقاااا
ك ق ئ :و ن بعاه . :ثام لات
الثا اه وال عااتم ،كبعاااهم تفاا:

كال جا:ل الاا ن مل

ها ئلاتهم

بدص ا ج وساات :ت وتعاااد ئد :ات ا .
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و ااذك أ ك:شااف الغ اا:ه امل جااع الااا ين املع ا وف كاا :ت داال
دا ل شرا ع ال جف بست :ت السارداه ل:لتا الاثمن ،دو االكارتا
حااااا ،وم إ ااا ا بعاااااهم سااااكن أ قااااى املسااا:كن وم أ قااااى
ا حت:ه ،ولا أكثا مان دا وئدا ، :ما :ئااا املؤسسا:ق التيدتدتا
والا ت لحل الغ :ه الش ئي الذي حيدق ص:حب أكال املك:ساب
امل:د اا واالئتب :اا جبهاارد ونت:جاا:ق ال تت :سااب مااع حجاام متزانتاا
مؤسساات  .املؤسساا:ق م إ اا ا نبااع ماا:لي متاااكق ال أحااا حي:سااب
ئلت  ،لذا تص ف الراحا ج ب ا

ى.

مل أقصااا التعمااتم واالطااالق م كالمااي ،كاابع

جاا:ل الااا ن

كمالةك ةشر ئلى ا ض ئف وتدرى وصالح :وزهاا .وه :
ج:ل د ن م كّهر بامرال شيفصت ال ئالق ل :ب:حلدرق الشا ئت ،
وماان كسااب حااالل ال ب ا كت ا  .وأ ااا :كااإ أللااب م اجااع الااا ن
تصااافر ب:لتراضاااع والزهاااا ،لاااري أ املشاااكل ا سااا:س ثداااتهم
الكااااابري بااا ااوالدهم وأصاااااه :هم وح:شاااااتتهم حت مااااا :ة يااااارنهم
صالحت:ق م لد  ،باو حم:ساب وال ق:با  ،و صااقرنهم بساذاج
ك:قع .

الف م :هر مشهر ئن م اجع الا ن الرائني مان أصاي:

املش :ع االصالحت حتث ك:نرا ت:بعر كل شايه بانفساهم ،ومل
نساامع ئاان تفشااي الفساا:د م مكاا:تبهم ماا:دامرا أحتاا:ه ك:لسااتا
حمما ب:ق الصا والستا اطمتين.
دكع أحا أل ت:ه الكر ا مبلغ :كبريا مما حسني كاال اد،
كائ:ج كتم :بعا حلار حفل اكتت:ح مش وع ريي .كيف:طب ناذا
أمرالحل ال دكعته :أصبيا مش وئ :اام ال :س!!.
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املرجعية املؤسسة
س 63طااارق الكناااني :ط ا ح ئااا كدهاا:ه م ا هم الشااهتا الصااا
مسال املؤسس امل جعت حتث ا اده :ا تكر شب مد

ختاع

الدا اق ث:بت والذي اتغري هار امل جاع ئ اا وك:تا  ،وباذلحل ةكان
ادا:د ثراباا ويا اا البارا الصا ف مان احلدارق الشا ئت الا
ت د ،ب أ حل م:هي ا ساب :الا

يارل دو تابين امل جعتا:ق لاذج

الفك .
 63ماجااد الغرباااوي :هااذج إحاااى مشاا :ع وطمرحاا:ق السااتا
حممااا باا:ق الصااا محا اد ،وهاار مشا وع امل جعتا املؤسسا أو
امل جعت ال شتا كم :سمته .:وكك تها :أ تااا شاؤو امل جعتا
براس ا

مؤسس ا د ت ا واحااا  ،تع ااى بتد:ضااي احلداارق الش ا ئت

وص كه :م مش :ع اجتم:ئت ود ت ن:كع  ،وئام السم:ح لليراشي
وأب :ه امل اجع التص ف بها :كتفما :شا:تو  ،وحت ياذٍ ال اؤث مارق
امل جع ئلى ئمل مؤسس امل جعتا  ،بال ااتي الالحاق لتراصال ئمال
الساا:بق .وهااذا جم ا د طماارح ال تيدااق .امل جعتاا:ق الا ت ا الشااتعت
مستدل م نش:طه :العلمي واملا:لي ،وتا ك

كاا :ق:طعا :االناام:

ضاامن م جعتاا:ق أ ا ى ،كااي ال تصاا:د ه :وتلتهمهاا .:وكاال م جااع
وم ترز ع واتب طلب العلرم الا ت ب:ة ومب:شا  ،ولات
مؤسسا ج:معا تالشااى كتهاا :اةا .
م جعت:تهم ،كتيفص

ب:سام

املاا:ل ،واملاا:ل وحاااج ساع

كل واحا م هم اتب :مساتدال ب:ةا ل لبا

العلرم الا ت مهم :ك :بست  :النتازاع ائارتاف ةاي مب جعتتا .
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واتب ال لب دلتال ئلاى صااقت امل جاع الاا ين ،وأحاا أساب :ثدا
ال ا:س م دكااع أماارال اطما

لا  .باال و حعا ف تصاااي الفدتا ةتاا:

للم جعت من االل صااو سا:لت م ا حكا:م الشا ئت  ،وترز اع
اتاب شاه ي ل لبا العلارم الا تا  ،مهما :كا :ضاايتال .لاحل املبلا
الزهتا الذي سيق ك اما طلبا العلارم الا تا  ،حتاى أ بعااهم
ص ا ف ساا:ئ:ق ماان وقت ا

ت ا دو ج م اسااتالمه .:لألسااف ط:ملاا:

تياارل اساااتالم ال اتاااب اىل إه:ناا  ،وتااربتع ،ئ اااام :ت اا ط:لاااب
العلم ،مهما :كا :ئفتفا :ئ:ملا ،:م طا:بر طر ال كاي تصال نربتا
و سااتلم اتب ا الااذي قااا ال تجاا:وز دوال ا واحاااا ،ال كفااي ش ا اه
ق ع حلرى ب :ه ك اخ اآلل !! .والغ ب أ م اجاع الاا ن كاار
إ ااع واتب ال لب م حس:ب:ق ب كت يفظ حتثتتهم وك امتهم،
و شرتطر حار ال :لب شيفصات ،:وحجاتهم التاكاا مان وجاردج.
واحل دتد أنهم بغار اشاه :م جعتا:تهم أما:م ال لبا وال ا:س .وتا:
جتاااا ط:لاااب العلااام هاا ول مااان مكتاااب اىل مكتاااب أ اا ب ااارابري
م صرص كي سترم حف د اهم سا به :مد و مق ئت:ل  .وقا
شاااهاق تعااااد امل جعتااا:ق بعاااا وكااا :امل جاااع الشاااتعي حمماااا ضااا:
الكلب :ك:ني ،حتث وصل ئادهم اىل  12م جع ،:مجاتعهم ااكع
حباود  5 -1دوال اق ،وك ا أش:ها ئذاب:ق البؤس:ه وهم تلرو
يا س ر تد:لتا لت

كته :مح واحرتام لك ام ال :س.

املؤسسا ا تعكا ا وجهااا :حاااا : :للم جعتااا:ق الا تا ا املتف قا ا ،
ويفاظ ك اما طلبا العلاارم الا تا  ،ومت ااع الفساا:د املاا:لي والتصا ف
الالمشا ا وع باااامرال اطما ا  ،وت فاااق مرا دهااا :م مؤسسا ا:ق امتا ا
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وئلمت ن:كع  ،وترظف أمرال :بشكل عزز أ صاته.:
طبعاا :املعاا وف أ أب ااا:ه امل اجاااع و جااا:ل الاااا ن الكبااا :وأب ااا:ه
العراةل الا ت املع وك أي مجتع أك اخ اآلل  ،كم :اص لح ئلتهم
داةماا ،:ال دفاار م اع طلب ا العلاارم الا ت ا  ،باال تصاالهم ال واتااب اىل
بترتهم إك ام :لم وحف  :حلتثت:تهم ،ل:برا أم حا وا ،د سارا أم
مل ا ساارا ،كااإ إ ثا االجتماا:ئي الااا ين -ة يا حصاا:ن وكاا :ق
طبدي ئلى حس :ك ام وحتثت اآل

ن.

س 64طارق الكناني :ذك الاكتر ئلي الر دي محا اد
م كت:ب م:ق اجتم:ئت من ت :ع الع اق احلا ث ئ اا د اسات
للمجتمااع الك بالةااي وال جفااي وا ااا :م اللااب كتبا  ،ا ساابب
دةرما امل جعتا الا تا م ال جااف هاار أ زئ:ما امل جااع وادا ت ا
بإدا وك:د اتلف ئن س:بد ،

ت تهي برك:ت  ،ثم اتي م جع
وبذلحل ت تهي ك:ك االم اض ال

ك:نا مرجرد م تلحل امل جعت

وال تدل شيه م ه :للم جعت اجلا اا مان ه ا :صا :مان الصاعب
ا رتاق امل جعت:ق من قبل املرتبصني  ..وهذا ا:لف ن

الشهتا

الصا حمما ب:ق  ..كم :تدرل م هذا ال أي؟
 64ماجد الغرباوي :شهاق وك :ئاد من امل اجع ،وئ:صا ق
ئادا من امل جعتا:ق ،كلام أشاها ا تالكا :جره ا :ما :ئااا م جعتا
الشهتا حمما ب:ق الصا  ،وم جعتا اإلما:م اطماتين الاذي ترقاف
ولاااج أمحااا ئاان اسااتالم احلداارق الشا ئت بعااا ماارق أبت ا ونداال ماا:
تبدى م ه :للم جع اجلا ا.
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وكذلحل كعل جنل

اد ئبا الك م ا دبتلي بعا وك :والاج

قباال أ اا:م وهااي مراقااف لااري مساابرق باال املعا وف ئاان أب اا:ه امل اجااع
االستيث :مب :تبدى من أمرال بعا وك :أب:ةهم .ال ةكن التيفل

من

هذج ال ا:ه إال برجارد مؤسسا:ق يصا بها :حاق التصا ف وكدا:
لاراب ق:نرنت ص :م .
الفس:د امل:لي م احلرزاق العلمت تف:قم ط د  :مع وك احلدارق
الش ئت  .املشكل م الثد:ك الا ت ال تباتح لام التصا ف ب:ملا:ل
العاا:م ،كااال ااالص إال ب:جتث:ثهاا ،:سااراه تغااري طاا:قم امل جعت ا أم مل
تغري ك:لثد:ك امل ا واحا .
كااا:طرةي ماااثال حصا ا اإلشا ا اف ئلاااى مجتاااع الثا ا واق باب :ةا ا
و ا ا ماااى احلتاا ، :وقااا أماااى وصااتت ئاااد ماان كباا :جاا:ل
الا ن!! .كهل ائترب ث واق املسلمني ملك: :لص :ل ؟؟.
إنهاا :حداارق ش ا ئت ولتسااا ث ا واق :ص ا كااي ف ا ض إ ادت ا
ئلته .:أمرال الفد اه واملسلمني .أمرال خمصص للجت:ع وام ومني.
ثم م :متز أب :ة أو م :ص لح ئلاتهم م وصاتت ب:ل بدا ا وىل
كي ف ض لم ئش ب:ملي من أ ب:ح أس رل العد :اق امل تشا م
مجتع أا:ه الع:مل ،وال ال علم به :سرى داة

:صا مان مد باي

امل جااع؟ .وهاال تعلاام كاام ستصاابح د اال كاال واحااا ماا هم ،وهاام
قلتلاار ؟ وهاال ن ماان ئااام انتد ا:ل ملكتتهاا :لاام كتيفس ا املساالمر
ث واق ط:ةل فرتض أنه :خمصص للفد اه واملش :ع اإلسالمت ؟.
إن ث اه ئلى حس :أمارال املسالمني بال ومساتدبل أب ا:ه ال :ةفا
الشتعت  ،ككتف راجهر

بهم؟ وهل حد :ؤم ر بترم احلس :؟.
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ومااا :هاااي متاااز

ا ا ا كاااي بداااى اإلشا ا اف اإلدا ي واملااا:لي

م يص ا بهم دو بدت املؤم ني؟ وقا ط:لب الفده:ه من بعااج ا تتا:
ا صاالح ما هم .مبع ااى

ا سااتبدى

ا اطاارةي تااتيكم ب:سا رل

امل:ل الشتعي إىل ا با: .صا قاا ساجلا ب:ةا:ةهم م دول اطلاتع
وأم ك :وأو ب :وإ ا وأك د.:
داا ؟ ومااا :هاااي مرب اتاا

بااااي دلتااال تصاا ف اطااارةي بهاااذج ال

الش ئت ؟ بل أ ن هي مش :ع اطرةي اطري قت:سا :حبجام ا مارال
ال:ةل ال يا تص ك وتص ف أب :ة و ا ؟.
ال أحا سال رك :ئلى مستدبل الا ين .وال أحا حي:ساب ركا:
من ئدرب لري حمسرب ت تح ب .
س :65طاااارق الكنااااني :إ مااا :ك تا ا
اطم

صااارص دكاااع أمااارال

للم اجع مصيرب بتدبتل ا :دي ،هذج حدتد أ اه :كال

رم ،وهي تعبري ئن الشعر ب:الطمي :

نا عتداا ج:زما :أ هاذا

(امل جع) هر ظل اد م ا ض وهر احل:كم الش ئي الاذي جتاب
ط:ئت  ،وب:لت:لي كهر ال شحل ولر للي

واحا بعمل بل و عتدا أن

قا أدى واجب الش ئي جتا:ج الاا ن وأدى أواما اد ئزوجال ..هال
تعتدا أ ال صتي والترجت

فع مع هؤاله ال :س؟

 65ماجااد الغرباااوي :املشااكل أ أللااب ماان اااكع احلداارق
الش ا ئت ماان ال اا:س املااؤم تني ،ال تاابني ،الصاا:دقني مااع اد ومااع
أنفسهم ،كتثدر ب جل الا ن ،و مي ر نفست :حت م :ساتلم ما هم
مب:ش  .وصاقا أنهم عتداو أ امل جع أو جل الا ن ظال اد م
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أ ضا ا  ،كر ااال ملااان ساااتغل طتبا ا هاااؤاله ،و سا ا ق أمااارالم .بغاااي
تاارئتتهم ،وتفدههاام ب:لااا ن ،لتتيملاارا مسااؤولت:تهم حت ماا :فداار
حداارقهم الش ا ئت م لااري حملااه .:بغااي أ فهاام هااؤاله ال اا:س أ
جل الاا ن كااي إنسا :ئا:دي ،قاا صااق ،وقاا كاذ  .تغ ا
ا مااارال ومفااا:تن الاااانت ،:كت بغاااي لاا التثباااا والتيداااق مااان مصاااري
أمرال  ،أ ن تذهب؟ وكتف تص ف؟ .ئلت  :تثدتف ال :س ئلى ال دا
والسؤال ،مهم :ك:نا م زل جال الاا ن كاال قاسات
الد ا

حاا مب اق

الك ا م .باال ماان تصاااى للمسااؤولت الحد ا ال دااا داةماا.:

ودب أ فهم ال :س مجتع :ئام وجرد دلتال شا ئي فا ض تسالتم
احلدرق الش ئت ل جل الا ن أو امل جع .ودب التي ي ئن املستيق
مان ال ا:س لتسالتم حدا الشا ئي ،والبياث ئان مصا:ا املساالمني
الع:م ملس:ئاته ،:إ ا صاق أنه :مؤسس:ق امت ختام امتمع.
أئرد وأقرل إ أكال ط د لص ف أمرال اطم

الشتعي (ملان

ااؤمن برجاار دكعا كاا:مال) أ تشاكّل م كاال م دا جل ا ماان
ا

تااا :وأهااال اطااارب  ،تساااتلم احلدااارق الشا ا ئت وت فدهااا :ئلاااى

املستيدني وأئم:ل اطري وكاق د اسا مجتاع املت لبا:ق والاا و اق.
وماا :مل تااامن أ اان تص ا ف أمرالااحل ئ ااام :تس الّمه :ل جاال د اان أو
م جاع د اين تبداى مشاغرل الذما بها ،:ومساؤوال ئ ها :أما:م اد .وال
شاافع لااحل كرن ا جاال د اان أو كرنا عتم ا ئم:م ا كاابري وحلت ا
طر ل كتسلم حدرقحل الشا ئت بثدا وساذاج  .تاكاا أوال أنا ثدا
مامر اا:ف اد ،و جال واع عا ف أ ان فاق هاذج ا مارال بام:نا
وأ الص وحكم وتاب سلتم .بهذج ال
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د كد ةكان احلفا:ظ

ئلى حدرق الفد اه واجلت:ع واملس:كني ،وب ف

الرقا ةكان مان

الل مش :ع ن:جي ت مت توس ا مارال بعاا ترظتفها :م مشا :ع
طر لاا ا ماااا تاااا أ ب:حاا ً:تصاااب م اماا مشااا :ع اطاااري واندااا:
املعااارز ن ،وساااا ماااق امتااا:جني .ك:الشاا اف ئلاااى مجتاااع احلدااارق
الش ئت وإدا ص كه :من قبل جل ا دا ال كال م دا أما ساري
جاااا ،وممكاان جاااا ،لاات

كت ا أي تبعاا:ق ش ا ئت باال كت ا حفااظ

مرال الفد اه وت مت لث واتهم من الل خمتلف املش :ع املمك .
طبعاااا :ه اااا:

جاااا:ل د اااان ك:ملالةكااا م ح صااااهم وتدااااراهم

وتف:نتهم وإ الصهم ،وهؤاله تربأ الذم وت ماين لام الا ف

حت ما:

تاكع لم حدرقحل الش ئت  ،وتامن وصرل :ملستيدته ،:أو إنف:قها:
م أئم:ل اطري.
و بدى الرئي ه:ن  :م إند :أمرال الفد اه أو ص ف اطم

م

مص:ا املسالمني واحلاا مان متااد جال الاا ن والتالئاب مبدااا ق
ال :س وأمرالم.
وكل اا :أماال أ نشااها والد جلاا :ماان أهاال اطااري ت دااذ أماارال
الفدا ا اه وترظفهااا :طامااا مصااا:حلهم ومساااتدبلهم ،ك كااار قاااا
ساا:هم  :م احتاا:ه هااذج ال بد ا املعاما  ،وجني اا :م إئاا:د تاهتلااه:
اجتم:ئت ،:بعا أ أقص:ه :الفد بعتاا ئن وس ه :االجتم:ئي.
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السر املقدّس
س 66طارق الكناني :شك ا لاحل أ سات :م:جاا الغ با:وي ئلاى
هااذا االسرتساا:ل اجلمتاال م ت رضااتح هااذج ال داا:ا العد:ةا ا ال ا
أ سسا لثد:ك الد تع وبت ا ماى اط ا اجلساتم الاذي وقاع كتا
امتمع ب:تب:ئ هكذا ثد:ك  ..ه  :حا ث تااولا الفدها:ه ومان
لق ئلتهم ئرام ال :س ئلى حاٍ سراه ( من م:ق ومل عا ف إما:م
زم:ناا ماا:ق متتاا ج:هلتاا ) .ك ماا :املدصاارد بإماا:م الزماا :م هااذا
احلا ث؟ و إ ا ك :االم:م ل:ةب :وال ةكن االلتد:ه ب من قبل أي
شيف

ككتاف ةكان مع كتا  ،وكتاف اداق لاحل ،واان مل

تسن ل  :ت ت  ،أو ة:ع كت:واج مب:ش كم :م حت :بدت ا ةم ؟
 66ماجد الغربااوي :هاذا مان اإلشاك:الق الدر ا جااا ،لارال
م ق الترب الذي ال ستسلم ،رك :من انهت :املذهب ب مت كم:
عتداو  .واحلدتدا ال ها :التشاتع ب:نهتا :هاذج العد:ةاا ،وال مارب
لذا اطرف م:دام ماذهب :كدهتا :صات  .:بال سات تع
ومف:هتما وال ااتك
ال

ودااد وحا

ث:نتا إطالقاا .:كت بغااي لفدهاا:ه الشااتع إئاا:د

مبف داق العدتا بشكل تكر م سجم ماع صا ح الدا

الك م والعدل: ،صا إ ماذهب أهال البتاا كتا مدرما:ق البدا:ه
واالستم ا بد ع ال

ئن ئد:ةاج ،كهار ماذهب متجااد ،تكاز

كثريا للعدل وامل اق م جما:ل الفدا والفكا  ،و سات تع مراصال
مسريت بثب:ق مع انفت:ح با :االجتها:د وئاام اجلمارد ئلاى الارتا ،
مم :ع ت م ون ك:كت ملراصل د ب الفدهي بثب:ق.
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نعاارد للسااؤال كماا :ك ا ق م ااق الترب ا ال هاازم كداا:لرا إ
ك:ةا املهاي وهر ل:ةب كف:ةا الشام  .ككما :للشام

ك:ةاا ال

ل ى لليت :ئ ه ،:ساراه ك:ناا السام:ه ل:ةما أم ال كا اا :لإلما:م
ضا و ت حتااى مااع لت:با  .كه اا :كراةااا جمهرلا ل اا :كماا :درلاار ،
وأ ى مع وك  .مه:م ال أئ ف من أن:طه :ب شيفصت ،:إال إ ا مشلت
الع :و ن الع:ما كتكار أحاا مصا:د ده ،:وحت ياذ ال صرصات لا
لتمت:ز به :ئلى لريج.
كماان مجل ا مه:م ا مااثال أ سااتغف

هاال ا ض كااي تفاا:دى

ب:ستغف :ج ئذابهم .وهي دئرى بال دلتل ،ال تشمله :ا (وما :كَا:
اللذا ح لِتحعااذِّبهحمْ و َأنْااا كِااتهومْ وماا :كَاا :اللذ ا ح محعااذِّبهحمْ وهحا ْم سْااتغْفِ حو ).
ك:لااام :ا ول لعااام ناازول العااذا وجاارد ال ا يف حتاا :بت ا هم (وأنااا
كتهم) .وث:ني الام:نتني ،استغف :ال :س أنفسهم (وهام ساتغف و )
واملهاااي أحاااهم .كااال دلتاال ئلااى ض ا و وجااردج ماان هااذج ال :حت ا ،
لعااام ترقااف ئااام ناازول العااذا ئلااى اسااتغف :ج ب:طصاارص .وقااا
تشبث بعاهم بهذج املهم كمرب لرجردج حت ،:وهي كما :تا ى م
ته:كته .:جم د ترب اق لدات لري معدرل .
املااثري للاهشا حت ماا :تلاارى اإلنساا :مهماا :كاا :مد:ما العلمااي
يااا ساات:ا ا ااا رلرجت ،!!!:كتاا
يا :ق ئدلت وم دت  ،ألت

لتفساارياق وتاااو الق تراجا

ا جا أئ:د ال

للتاكاا مان صايت وساالمت  ،وئاام خم:لفتا للدا

م نف

املعتدا

والعدال ،بال

وضم :مؤ ا ق ني ص ح ل ؟ .كلم :ا االص ا ئلى ئد:ةا ل ب ال

290

ترقف ئلته :التشتع كمذهب كدهي ،مب :كته :ئصام ا ةما  .وقاا
كتاْ م ئااج ،وم :تزال تع:ني من تبع:ته :ما س أهل البتا؟.
وقا ا أق أ ااا :ل بااا :دااارل ال شااافع لل ااا:س اساااتغف :هم ط:ملااا:
درتكر املع:صي .ولرال استغف :املهاي املعصرم من كل ناب ل ازل
العاااذا ! .وال أطتااال الرقااارف ماااع هاااذا الا ا أي ،كفاااي أ الاااااكع
لالسااااتغف :اقرتاكهاااام للمع:صااااي ،وإال ال داع لالسااااتغف :أس:ساااا،:
كلما :ا فرتضا الدا

الكا م شا ط:؟ .ثام ا:ق ال محا واملغفا

كتياااا أحاااا:نه :للتااا:ةبني ،وتعهااااق مبغفااا مااان اد ئزوجااال،
ككتف ال غف لم؟.
لكن م ق الترب مل ساتكن ،ومل ها

كداام أ ا :كلسافت:

لترب ا وجاارد اإلماا:م ولرل:ةباا .:و يسااب أصااي :هااذا الااالتل أنهاام
أللداارا م :كااذ الشااحل إىل ا بااا ،لكا هم واهماار  .كداا:لرا إ لإلماا:م
دو ا وجرد اا .:واسااتالرا بادل ا واهت ا ال تصااما أماا:م ال دااا العلمااي
املرضرئي ،بل وتتد:طع مع الد

 ،حت ما :تتما:دى م الشا

تعاا:ىل .وقاا:لرا اإلماا:م دااع ضاامن ئلاال الرجاارد أو واسا

با:د

م الفاات

كماا :عبا الع كاا:نتر  .وقااا تب ااا هااذج الفكا ما سا قاام ح:لتاا:
ب ة:س ا (الشااتع جاارادي ملااي) وتلمتااذج (السااتا كماا:ل احلتااا ي).
والفك ب مته :ال دلتل ئلته :من الد

 ،سارى أوها:م بعتاا كال

البعا ئ  ،و شمله :قرل تع:ىل أتدرلار ئلاى اد ما :ال تعلمار  .ا:
ستاي اد صف نفس "شا ا ام:ل" و"لات

كمثلا شايه" ،و"ال

تا كا ا بصاا " :ككتااف وضاعرا لا وساا:ة م اطلاق ماان اإلنا
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واجلن واملالةك وهر درل إمن :أم ج إ ا أ اد شتي :أ درل ل كن
كتكاار ؟؟ ،وهااذا وإ مل ااف الرساا:ة  ،بااالتل بعاا
الد نتاا  ،باال وتدتاااته :طبتعاا اطلااق .وماان باا:

الشااراها

باا املساابب:ق

باسب:به ،:كهي ،أي وس:ة اطلق ،ال تشمل اإلنس :الاذي اتلاف
سا يف :وجااره ا ئاان العلاال احلدتدت ا ؟ ولاار ساالم  :أ ااا :بعااام وجاارد
اال تالف ككتف نستال ئلى مشرل :لذا أو ا من ا شايف:ص؟.
واآل اا:ق ال ا تتيااا ئاان إ ساا:ل الباا :ي تعاا:ىل املالةك ا أو ال ا ح
لت فتذ بع

أوام ج ال تعين أنه :أصبيا واس

م اطلق والتابري،

بل دتص دو ه :ئلى ت فتذ أوام اط:لق تع:ىل ب لتا:ق جمهرلا ل ا.:
كع ااام :تبعااث إدا صاات:ن الشاابك الكه ب:ةت ا ئاا:مال الصااالح
ئ اال كه باا:ةي ال عااين أنهاا :م يتا حااق التصا ف ب:لشاابك  ،باال
تدتصاا مهمتاا ئلااى مع:جلاا اطلاال وإصااالح  ،كااال تتاااث بعملاا
شبك الكه ب:ه ،وال ست تع التاثري ئلى ن :مها :وطبتعا ئملاه.:
كا ا :ب:ل سب للمالةك واجلن ،ولريهم.:
كك ا العداارل العش ا ال ا ائتماااوه :م ب اا:ه ن ا تهم تعاارد
للفكا ا الفلسااافي الترنااا:ني الداااا م ،كا اااذه :املسااالمر وأئااا:دوا
ب :ههااا .:ومليفاا

الفكاا

مبااا :أ اد بسااات وواحاااا مااان مجتاااع

اجله:ق ،كال صا من الراحا إال واحاا ،كيفلاق العدال ا ول الاذي
شااابه ماااع حتثتا ا إضااا:كت  ،والعدااال ا ول لاااق العدااال الثااا:ني ماااع
حتثتتني ،وهكذا حتى تصل للعدل الع:ش  ،أو العدال الفعا:ل الاذي
كت صر مجتع ا شت:ه .كائا:د كالساف املسالمني انتا :الفكا م

292

ضاااره ئد:ةااااهم .وة:هااا :الفكا ا الع كااا:ني الشاااتعي با اا "وسا ا:ة
الفت " ،ومف:ده :إ يدق املرجارداق  :جا :يتا :ملرجاا و ا:لق
وهر اد حت م :فت
م مد:بل الفت

ئلته :من وجردج .و سمى با:لفت

التشا عي .لكان هاذا الفات

ل اا:م الرساا:ة  ،لراس ا
الفت

التكار ين

اإللاي حيتا :وكدا:

يدااق لااحل الشاايه  :جاا .،:ووساا:ة

هم ال يف وا ةم  .وةثلر لفك "وس:ة الفت " بشايف

ااا أ اااو أككاا :ج ئلاااى الاار ق ،كتيتاا :إىل قلاام لكت:بتهااا.:
كاا:لفك هااي الفاات  ،والدلاام هاار واس ا ته :للتيدااق  :جاا .:أي
كتبها :ئلاى الاار ق .والكاالم بهاذا احلاااود صايتح ،كاا:لفك ال
ت تدل للار ق إال برجارد الدلام .أما :ب:ل ساب د تعا:ىل كا :م خمتلاف
مجل وتفصتال ،وم :ئلت  :سرى اإلصغ:ه لكت:ب حت م :تيا ئن
الباا :ي تعاا:ىل وصااف:ت  .كاا:د لاات
ككتااف نداات

كمثل ا شاايه ،وشااا ا اماا:ل

البشاا ئلت ا ؟ ثاام ملاا :ا ال تكاار الرساا:ة أن ماا

وقاارانني تاا ّم ح كاا الكاار ؟ وهاار أماا جلتاال ومتجسااا بكاال
وضرح ل  ،:حتث أ ح ك الكر م اب

بدرانني ص :م .

وه  :لم أجرب وكالم طر ل بعاث ئلاى الغثتا :بسابب تد:طعا
مع الد

والعدل وامل ق واالص ا ئلى قت:س تع:ىل ب:إلنس. :

اط ا امل كزي م الفك قت:سهم وحاانت اد ئزوجل ئلاى
الراحاااا كمااا :هااار م مفهرم ااا ،:أي الراحاااا وجاااردا كمااا :هااار م
اط ، :أو كم :م الذهن ،ثم ج دوج من كل حتثتا لتباق بسات :
ال صا م إال واحا وهر العدل ا ول .واد ئزوجال شاا ا اما:ل
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ال ةكن للعدل البش ي إد ا ك ه ومع ك حدتدت  .وهذا تاا ل
م شااؤون باال متهتااا للش ا
وساا:ة الفاات

ب بربتت ا  .ثاام ماان قاا:ل إ ا ةم ا أحااا

اإللااي؟ أال سااتب ن هااذا الكااالم تدا ساا :ت لااب

االستاالل ئلت وجرد نصرص ق نت واضي  ،بت ا  ،ال لاب

كتها،:

صرصهم ،كي تكر حج ئلى ال :س مجتع:؟.
املهاام ب:ل سااب لليف ا الع كاا:ني الشااتعي اساات :ع أ دااا ماارب ا
لرجاارد اإلماا:م ولاار ل:ةباا ،:كلا ا مهم ا وجرد ا لرقرئ ا ضاامن ئلاال
الرجرد ئلى أي .أو واس

م الفات

اإللاي ئلاى أي

ا  .وهاذا

كالم بال دلتل ،ومل ص ح ب الكتا :الكا م ،و كاا العدال
وامل اااااق السااااالتم مجلااا ا وتفصاااااتال .وال أد ي كتاااااف مااااان بهااااا:
الع كااا:نتر !! .كه تيااا :لااام و حالمهااام وأوهااا:مهم ولثتااا:نهم وتعسااا:
لعداارل ث ا م وئتهاا ،:تهج ا الد ا

والعداال وامل ااق وتصاااق هااذج

ال طد:ق.
س 67طارق الكناني :هل أكهم من كالمهم أ بإمك :اإلم:م
التص ا ف باا:لكر ؟ وهاال ستراصاال ا ةم ا تاااثريهم ب ا حتااى بعااا
مم:تهم؟
 67ماجاااد الغربااااوي :نعااام ،اإلمااا:م حساااب أ هااام اااؤث م
الكر وةك التص ف ب ب:ئتبا :ج أحاا ئللا  ،كا:لعدرل العشا
كم :م ك:ط:لق م صف:ت  ،ككل ئدل لق م :بعاج.
هاال عداال أ هااذا الكاار الع ااتم الااذي لد ا اد تعاا:ىل وكااق
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قرانني ب:لغ الاق وضع يا تصا ف الا يف وا ةما وهام بشا ؟؟!!
لك هااا :ا اااا رلرجت :حت مااا :ت دلاااب إلااا: ،:صا ا والااارتا

كاااا

ئد:ةاااهم بساايف:ه ،و اااع بااني أ ااا هم نصرص ا :تعاااا اههاام .أمل
ووا ئن اإلم:م ئلي

ب طر ل تيا كته :ئن قا ات الرجرد

م إناازال امل ا وتصا ف ال اا:ح إىل

ا اط با  .هااذا كاااال ئاان

دو هاام املزئاارم م اارم الدت:ما "إلت اا :إ اا:بكم وئلت اا :حساا:بكم ،
كم :ج:ه م نصرصهم!!.
لكن أمل سالرا أنفساهم كتاف كار ال سارل وا ةما ئلاال
وجرد وقا م:ترا كعال بشه:د الب :ي ئزوجال؟؟ واملعلارل كما :هار
معلرم كلسفت :تفي ب:نتف:ه ئلت  ،كال وجارد لا ماع انتفا:ه ئلتا

ي

سبب ،اتي أو  :جي .وال كفي بد:ه العل ا وىل وهر اد لترقف
تاثريج ب:ملرجرداق ئلى وجرد الرس:ة حتا ك:ئلا كما :فرتضار ،
وقا م:تا هذج الرس:ة كلم :ا بدي الكر ش :ص:؟.
وهل ك و مرتهم؟ واد ئزوجل ا:طب نبت إنحل متا وهام
متتر ( ،وم :جع ْل  :لِبش ٍ مِن قَبِْلحلَ الْيفحلْا َأكَ وإ مِا كَهحمح الْيف:لِاحو )؟..
ككتف للمتا أ كر ئل وجرد للكر ؟؟ إنا ها اه واساتهب:ل
للعدارل الساا :ج  ،ودلتاال ئلااى قلا و ع و شاات ماان اد ئزوجاال .مل
داااوا وسااتل لرتو ا

العداال وإق :ئا بهااذج ا ككاا :ساارى الاارتا

واملغ:ل ا:ق الكالمتا  .حلااا اآل ال أكهام ملاا :ا االسااتم:ت م الاااك:ع
ئاان ئدتااا تراج ا هااذا العاااد الكاابري ماان التيااا :ق ،وئدتااا ال
ترقااف ئلتهاا :مااذهب أل البتااا إطالقاا .:وقااا ماااى التاا :ع وانتهااا

295

الصا ائ:ق واجلااال الكالمااي وااان نعاات
تدااام حااا :ي

ئصا ا جا اااا م ظاال

ا ل اا :بعااني ال ب ا  ،و فك ا ب:ستيصاا:ل  :ن اا:

شاااعر باااال ك:ةاااا سااارى الع اااف واط اكااا  .اتدااارا اد ساااتكر
مرقفكم صعب :أم:م اد ئزوجل حت م :سالحل البا :ي ئزوجال مان
أ ن ئ كا ال صا مين إال خملرق واحا وبتاي كل شيه وأن :ئلى
كاال شاايه قااا ؟ وباااي دلتاال جعلااا لااي شاا ك:ه م اطلااق ماان
ئب:دي ،ك سبا لم اطلق بذ ع التجلي .أال تتدر ؟ إنه :ج أ ئلى
اد تع:ىل ،ال أد ي كتف ستكر مرقفهم رم الدت:م .
ا ه وباا :ماان هااذا اإلشااك:ل

لك ا هم كس ا وا املاارق بشااكل

الدري ،كد:لرا إ اإلنس :ال تفي ب:ملرق ،بال تدال مان ئا:مل إىل
ئ:مل

 ،ومن حت :إىل حت :أ ى ،وال حبلى سرى اجلسا.

صيتح أ اإلنس:

تدل ب:ملرق من ئ:مل إىل ئا:مل

متى تدل حلتا :أ ا ى؟ ألات

ا  ،لكان

م التارم اآل ا ؟( .ونحفِاع كِاي الصُّار و

كَ وإ ا هحمْ مِن ا ْلاَجْاا ِ وإلَى بِّهومْ ْسِلُر  ..ق:لرا  :و ل ا :مان بعث ا :مان
م قان:؟) .ك:آل تؤكا مرق اإلنس :ثام بعثا  .بال أ مفهارم البعاث
الاذي شامل البشا

مجعا:ه ،سااتب ن املارق ضا و  ،كاال صاااق

مفهرم بال مرق ،وبهذ تاح
إىل أ

ا تفسري املرق ب:النتد:ل من ئا:مل

مب:ش دو امل و مب حل مرق حدتدي فدا معه :اإلنس:

احلتاا :م لداا ،:مهماا :قصا ق ماتا  .و

:باا:ق الكتاا :العز ااز م

هااذا الشااا م لد ا  ،ال تدباال التيفصاات

بااال دلتاال ق عااي الس ا ا

والااللاا  ،أي اا مب :كاا ماان الكتاا :العز ااز ،وهااذا م تاافٍ م
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املد:م .بل أ

ق ثحام وإ َل ْت ا :حت ْجعحار ) شا:مل
(كُا حل نفْا ٍ ا ِةدَا ُ الْما ْر ِ

وتؤكااا ما و كاال إنساا :مب حلا املاارق (الف اا:ه امل لااق) حتااى مااع
اكرتاض وجرد ئ:مل الربزخ (ئ:مل الدرب ،بني املرق واحلت.) :
وحت يااذٍ ،مااا :ا ساااتكر مصاااري املعلااارالق اط :جتاا (الكااار
بتفصااتالت ) ال ا

ترقااف وجرده ا :ئلااتهم (أهاال البتااا) ب:ئتباا :هم

ضمن ئلل الرجرد أو وس:ة م الفت

كم :عتدا أصي :الرال

التكر تا ؟ ككتااف بدااى الكاار ش :صا :مااع اجلاازم مباارتهم ،أي
مرق ئلل وجردج؟ ئلم :أ اكتد :املعلارل للعلا أو جازه العلا اكتدا :ا
اتت ،:كهي ئاام بعاامه :ولار للي ا واحاا  .أال اال وجارد الكار
ش :صااا :ئلاااى ب اااال هاااذج الفكاا مجلا ا وتفصاااتال؟ وب:لتااا:لي،
كعالق املرجارداق اط :جتا بعللاه :ك:كا ال شاب ئالقا الفكا
والدلاام م املثاا:ل املتدااام،

ئالقتهاا :ب:لعلا ئالقا وجرد ا  ،وهااي

تفتد م وجردها :لرجارد ئلتها :م كال

وزما ، :كتكار ئاام:

بعااامه :ولاار للي اا أو ٍ ماا ،:مهماا :ك:نااا ضاا لت زم تاا .:وهااذج
العالق ختتلف ئن مث:ل الفكا والدلام ،إ الفكا اساتغ ا ئان
الراسا

بعااا كت:بتهاا .:بال اسااتغ ا حتااى ئان صاا:حب الفكا أي

العل ا وىل ،وأصبح ل :وجرد  :جي مستدل .بت ما :ختتلاف ئالقا
العل وجزه العل ب:ل سب للرجرداق اط :جت  ،نه :ساتكر ئاام:
بعام ئلته :أو جزه العل ولر للي

واحا  .واان جنازم وكدا :آل ا:ق

الكتاا :الك ا م الص ا حي الراضااي أ الراس ا
حل

م ،:ب:ملرق أو ح:ل انتد:ل :من ئ:مل إىل ئ:مل
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قااا انتف اا م
 ،أو حل ا

ا و الا وح ماان جساااه .:وال ةكا هم نفااي حل ا الف اا:ه امل لااق،
ا  ،ب:ئتبا :هم -

حتاى لار كسا وا املارق ب:النتدا:ل مان ئا:مل إىل

كماا :درلاار  -ناار ا قباال لااق الساام:واق وا ض كماا :جاا:ه م
ال وا :ق ،وقا ئ:دوا بعا أ تلبسرا اجلسا كرت حتا:تهم ومل ةا وا
بلي

املرق الرجردي ،وهم أحت:ه ئ ا بهم زقر  .وهذا الكالم

ّ ل ئلم:ه كب :كص:حب كت :تفسري املتزا الستا حمماا
حسني ال ب:طب:ةي ،وكت:ب عا مرسرئ ئلمت  ،لك

تيفلى ئن

ئدل ا حت ماا :صاال إىل العدتااا الشااتعت كت ااربي للاااك:ع ئ هاا :ولاار
ب وا :ق ضعتف كااال ئان تاو ال بعا

اآل ا:ق .التعصاب ا :ساتاي

ل ب ،والشعر ا ا رلرجي حي م العدل و لبا الرئي.
وحدتدا ال أكهاام ساابب هااذا اإلصا ا ؟ وملاا :ا اجلهاارد املاا ت م
ت ر ع الدا

والعدال ،ئلما :أ هاذج العد:ةاا ال تاؤث ئلاى مساتدبل

اإلنس :وئمل  ،ال م الاانت :وال م اآل ا  ،وتار

الغبا:ه والت ا:زل

ئن العدل وامل ق.
باااي دلتاال ائتااربوا الا يف وا ةما أناارا ا قاساات حلداارا قباال لااق
السااام:واق وا ض"؟ وكتاااف ئ كااارا أنهااام تلبسااارا اجلساااا كااارت
حت:تهم ثم ئ:دوا حيفر ب:لع ا؟ وكتاف تفسا قرلا تعا:ىل حت ما:
ستع ض لق اإلنسا ، :م لاق اإلنسا :مبا :كاتهم سارل اد الاذي
ؤكا أن بش مثل  ،:هل مشلتهم أم ال؟ إ ا مشلاتهم أطارا اطلاق،
وقااا مشلااتهم كعااال ،كتشااملهم قرل ا تعاا:ىل إمناا :أناا :بش ا مااثلكم،
والزم مرق اإلنس :مبع ى الف :ه "كال نفا

298

اةدا املارق" .وإ ا مل

تشملهم  -كم :عتداو  -كهم مان طت ا أ ا ى كما :م وا ا:ق
الغلاار (ش اتعت  :حلداارا ماان اا:ل
كالمهم ماع قرلا تعا:ىل

طت ت اا ،):لكاان كتااف سااجم

لدكام مان نفا

واحاا ؟ وبااي ا مان

كت :اد استالرا ئلى كالمهم؟.
العدل كرق ال

م جما:ل العدتاا (والاذ ن إ ا كا وا ب ا:ق

بهاام مل اا وا ئلتهاا :صاام :وئمت:ناا .):كا لم أنهاا :اا:ق اد لك ا
امتاااح ترقااف العداال م قبرلاا :بااال تفكااري وال إد ا  ،مماا :دعاال
العدل كرق ال

 ،كلم :ا ت :زلر ئن ئدرلم أم:م نصرص لت

أي ائتب :م حجتته .:وهي لتسا ك:لد

ل:

الذي هار كتا :ئا:مل

الغتب والشه:د حت م :ختارب ئان قاات لتبتا ؟ كا ين ناؤمن ب:لغتاب
 ،وإال ال ست تع العدل اجلزم برجرد أ قات لتبت .

تبع :للد

أق أ اآل الت:لت واكتشف ب فسحل من االل التا :ع وال وا ا:ق
حدتد اتهم البش ا ( .ثاام لد اا :ال ف ا ئلد ا كيفلد اا :العلد ا ماااغ
كيفلد  :املاغ ئ :م :ككسرن :الع :م حلم :ثم أنشاان:ج لدا:
كتباا:

اد أحساان اطاا:لدني) .وهااذا وصااف ل بتع ا

ا

لااق اإلنساا:

م لق اإلنس. :
ثاام هاال نكااذ اد ئزوجاال ونصاااقهم ،الااذي ؤكااا (كُاالُّ
نفْا ٍ ةِدَا ُ الْمارْقِ) .دارل املاارق ولات
ب وححل .املرق حل
احلدتد ال

االنتدا:ل مان ئا:مل إىل

وجرد ث:بت  ،هي حل

ا

الف :ه امل لاق ،حل ا

ترقف ئلتها :صااق البعاث ارم الدت:ما  ،كاال ةكان

ي إنس ا :جت:وزهاا ،:مهماا :كاا :مد:م ا ( .كُاالُّ م انْ ئلَتْهاا :كَاا،ٍ :
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و بْدَااااى وجْاا ا ح بِّاا احلَ حو الْجلَاااا:لو والْاا اإوكْ امو ،كَبِاا ااَيِّ لَاااا:ه ِّبكُماااا:
حتكَااذِّب :و) ،والف اا:ه ك اا:ه حدتدااي ال جماا:زي ،كماا :ااردو  ،كمااع
ك :ةهم م :ا ستيصل للرجرد املعلرل سرى الف ا:ه حل ا ك ا:ةهم ،أي
ئام م لق .وهذا مل ولن حيصل إطالق :وم :زال كل شيه ش :ص:
أم:م اا :لاام وكاا :ساارل اد وماان جاا:ه بعاااج ماان ا ةم ا الااذ ن هاام
حسب الف ض وس:ة م الفت .
قا ئلى التاو ل لاى الفكا العد:ةااي والكالماي الشاتعي ال
مثتل لا ،:لار صا كا هاذج اجلهارد طاما اإلنسا :و اما قاا: :ج
املصري حلصل تدام حا :ي حدتدي.
هؤاله جعلرا اإلنسا :عات
من الصعب انسال

م م رما أوها:م متاا لا ومعداا

م ه ،:وستبدى أسريه :تفا ن م انتا :طدارس

مالةم ل ،:وال حرل وال قر إال ب:د العلي الع تم.
كماثال هاام ال كا و م لااق املارق ومشرلا  ،لكاان ماارق أهاال
البتا حدتد لت

م ئ:مل الانت :بل قبل ك :ه الكر  ،امل حل الا

تساابق اارم البعااث .ككاال نف ا

اةد ا املاارق صاا:دق قااات كلت ا

لك هاا :مل ياااد وقااا املاارق ومك:ناا  .لكاان كالمهاام مغ:ل اا
ص ا حي  ،كاا:د ئزوجاال ا:طااب اإلنساا :لتكاار كالم ا حج ا
ئلت  ،وم :كالمهم سرى تاو الق خت:لف م ق اآل ا:ق ،وتصا ام
مبف:هتم احلت ، :املرق ،البعث.
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س 68طارق الكناني :كانه :كك طالسم ول اةبت:ق ،وهل
ه  :تفصتالق أكث حرل:؟
 68ماجاااد الغربااااوي :وصااال االساااف:ف بفكاا سلسااال ئلااال
الرجااارد أنهااا :تشااامل كااال املاااؤم ني ،وب:سااات :ئ اجلمتاااع التااااثري
ب:لكر ضمن ئلل وجردج ،لم تف:وق املستر :ق!!! .أن :ال أد ي أي
كاار هااذا الااذي سااتت عر التص ا ف ب ا ؟ ،وهاال شاا:هان :مشااهاا
واحاا طرل حت:ت  :تاث بإ اد شيف

م ،:وهل ندال ل ا :التا :ع ئان

أحا تص ف أم:م املأل ب:لكر  ،وسيف ج إل ادت ؟؟  ..ستحجتب م اق
الترب

لر ش:هوا (أي أهل البتا) لفعلرا لكن حكما اد اقتااا

شااتي:

ا !! وبإمك:ن ا أ س ا د لااحل ئش ا اق باال ومياا:ق ال وا اا:ق

وا

ب :ال ت دل مع:جزهم الكرنت !!.
ال أد ي أنبكااي أم نااايحل ئلااى هكااذا م ااق

للعداال والد ا

الك ا م ،وحيصاان نفس ا باارتا

ال حيااتكم

اا:و ال دلتاال ئلااى

صي صاو ج ،كاال ئن ته:كا نصرص .
رم :لبت  :دئر صا ق وك :بني احلار أحا الع ك:نتني ممان
ااؤمن برجاارد دو وجااردي للشاايف

املااؤمن كاااال ئاان ا ةم ا  .كلماا:

استد ب  :املد:م أنتداق اإل انتني ئ ام :ابر ئلي بن أباي ط:لاب
م قااا:ه حااراةجهم واالسااتع:ن باا م نشاا:طهم التاارمي .تركلاار
ئلتا ا  ،و ساااتغتثر با ا  ،بت مااا :ال تسااامع كا ا ًا د ئزَّوجااال إال م
َأ ْم:نهم وقَسمهم ،وهذا

ا جستم .ولألسف مل ا دئهم أحاا مان

العلم:ه .واملع وف أ اإل اني درم و دعا ا:دي ( ا:اااااااا ئلاي) .ثام

301

ئدباااا ،ألااات

هاااذا شا ا ك :صا ا حي :بااا:د تعااا:ىل؟ ك فاااى ال جااال

الع ك:ني الش

 ،ق:ةال ئلي بن أبي ط:لب دع ضمن ئلل الرجرد،

وئ ام :ت اب ت ا أحا العلل الد:د ئلى التااثري م الرجارد ،كااي
ك ق م لحل إ ا نابا اد أو نابا إحاى ئلل الرجارد؟ .و اح تعاا
حت م :است ك ق كالم  .كد:ل بل كل مؤمن ؤث م الكر

ن

دع ضمن ئلل الرجارد .كساالت هال تعاين أ كال ماؤمن قا:د ئلاى
التص ف ب:لكر ؟ ق:ل طبع ،:وهل تشحل بذلحل؟ .سكا اجلمتاع،
شاات تفاا:قم اجلااال ،وت اار تاائت:ت ا وااان م ما ا حماا:كم
التفتاااات  ،ما اا ا عشاا ا

كتهاااا :الفكاا ا اطاا ا ام وا ساا ا ر ي

والغ رصي: ،ص ئدرل الرس الا ين واملساؤولني ومجتاع ال ا:س.
كدلااا ل ا بكاال وضاارح هااذا ش ا

صا ح باا:د ئزوجاال،

اد

تع:ىل درل ادئرني أستجب لكم .ومل دال ادئارا اساتجب لكام،
كي دا:ل بإمك:نتا وجارد واسا

بت ا وباني اإلنسا ، :وإمنا :قا:ل

ادئرني ،أي ادئارني مب:شا وباال واسا  ،كيصا الاائر با  .بال
ش ا االستج:ب أ كر الائ:ه ل مب:ش بال واس .
هاذا التز تاف العد:ةااي هار السابب الا ةت

و اه ت :سال العد:ةاا

وال داارس الشااتعت ال ا باا:ق اجاال م ه ا :اإلماا:م وهاار م ئلت:ة ا ،
لكاان بع ا
ةاا :س دو ا

جاا:ل الااا ن باااو ال اجاال مااع ا سااف الشااا ا ،باال
ااريا م نشا ه :ومساا:ناته .:أناا :ال اسااتغ

تصااا ق

بسا :ه ال اا:س واملعتاارهني ئدلتاا ،:لكاان أقااف مشاااوه :ماان إنساا:
ائي الثد:ك والعلم اشاع ةعا وبصا ج ئ اام :سامع هاذا الا اه
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العد:ةاااي .أسااال أ اان ااذهب ئدل ا و د ت ا  ،وكتااف صاا :بشاالل
الرئي كجا ؟ .لك ه :سل

الرتا بعا يصني مص:د ج ئارب جهارد

جباا ، :كانااا ال متلااحل أم:م ا ساارى التساالتم واالنصاات:ع ل صرص ا .
صاقين أللب الرس الشتعي الرائي ك

هذج ال طد:ق و تامل

ئ اا ة:ئها ،:لك ا اشاى جهلا ال ا:س ويا

جا:ل الااا ن،

وا:ف ئلى نفس وئت:ل  ،كهؤاله ال تر ئر ئن كعل أي شيه ،بل
حيكمر ئلت كر ا ب:ال تااد و ستبتير دم .
الد ا

اااع العداال كاارق ال ا

م جماا:ل العدتااا (والااذ ن إ ا

كا وا ب اا:ق بهاام مل اا وا ئلتهاا :صاام :وئمت:ناا .):كلماا :ا ح مااى
باا:الا اف واال تااااد كاال ماان قاا:

ئدتااا لااري م صاارص ئلتهاا:

ق نت:؟ بل بعاهم تم ن م وحل اط اك .
أملااي كاابري ب :كتاا:ه ،الاارائني ،الااتد ني ،ماان شااتع أهاال
البتاااا ،أ حيااا:كمرا مااا :جااا:ه م هاااذا احلااارا مااان أككااا :قبااال
احلكااام ئلاااى صااا:حبه :بااا:الا اف ،كاااي كتشااافرا احلدتدااا
بانفسااهم ،و سااعرا خملصااني مل اجع ا ئد:ةاااهم واالئاارتاف

ااا

كل ئدتا ال ت سجم مع الكت :الكا م والعدال السالتم: .صا
وأنهاا :مل تعتاارب ش ا ط :باااي ئماال ئباا:دي ،ولاان تااؤث ئلااى مسااتدبل
اإلنس ، :دنت :وأ

.
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الوالية التكوينية
س 69طارق الكناني :وكد :مل :ج:ه م الز  :اجل:مع أ
أهل البتا وال تكر ت  ،ال

ةما

تعين صاالحت:ق واساع ماذكر

م هذج الز  . :كم :هي املب :ني ال

است ا ئلته :العلما:ه م إسا :د

هذج الرال ا اىل أهال البتاا؟ وما :مااى صاي احلاا ث الارا د ئان
املعصاارم (نزهرناا :ئاان ال بربتا وقرلاارا كت اا :م:شاايتم) أال تعتدااا أ
هكذا م زل تت :كى ماع تراضاع و اارع وئبا:د ا ةما وأدئتاتهم
املاثر ئ هم؟
 69ماجااااد الغرباااااوي :تعااااين الرال ااا التكر تااا  ،التصااا ف
بااا:لكر  ،ب:ئتبااا :هم ،أي أةماا أهااال البتاااا ،ضااامن سلسااال ئلااال
الرجاارد ،أو واسا

م الفاات !! بت ماا :صااف اد تعاا:ىل نفسا ب:نا

لين ئن الع:ملني ،ولت

كمثل شيه ،وهر متف د ب:لرجرد ال نع ف

ك ه كي نفرتض ل وس:ة لفترض:ت  .مل كن ل كفراً أحاا،
وأم ا ج إ ا أ اد شااتي :أ داارل ل ا كاان كتكاار (إونماا :أَمْ ا حجح وإ ا أَ اد
شاتْيًَ :أ دُاارل لَ ا ح كُاان كَتكُاار ح)( ،إونمااَ :ق ْر ُل اا :لِشايْهٍ وإ ا أَ دْناا:جح َأ ْ
ندُرل لَا ح كُانْ كَتكُار ح) .والكار

ات م ضامن قارانني صا :م  ،ال

تااا ل كتهاا :أحااا ،باال حتااى اد ئزوجاال ال تااا ل باداةهاا :كااي
ت اات م ح ك ا الكاار واحلتاا . :وااان ب:لرجاااا نالحااظ كتااف
تتيكم الدرانني حب ك الكر بكل تفصتالت  ،وكل ال راه
ال

اكتشف العلم:ه قرانت ه :مل عث وا ئلى وجرد أي دو لإلنس:

كته ،:ال نيف م سل وال إم:م م صر  .ك زول امل
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ماثال دا ي وكاق

ق:نر واضح ،ال د ل لإلنس :ب  ،وئ ام :استم
اسااااتم وه :بااا ف

العلم:ه السام:ه

الداااارانني الكرنتااا  ،كاااا:لتغرياق ال تسااااتجتب

لإلنس :بل للد:نر الذي رظف  .مبع ى
درل للسم:ه أم ي كتم  ،لك

ال سات تع اإلنسا :أ

ست تع استم  :ه :من االل

قرانني كرنت متكن من اكتش:كه :ود اس ث :ه :وطبتع ئملاه.:
ك جح م تكثتف الغترم براس

نش ماراد كتمت:و ا كارق م ا:طق

التصي  ،كم ق ضمن ق:نر نزول امل ا حت ما :تتكا:ثف الغتارم
يا د ج ح ا

م يففا  .ئن ال سرل الك م "أ ه :ال :س ،ما:

ج:هكم ئ ي راكق كت :اد كان :قلت  ،وم :ج:هكم ئ ي ا:لف
كت :اد كلم أقل ".
إ تاااائت:ق الصاا اع بااني املااذاهب الا تاا كاا :أحااا أسااب:
كاا:ةل تعازز شا ئت هاذا ال ا ف أو

إجرتاح ئد:ةا ب:لت لتك

ا وتعاااا مااز تهم ،بعتاااا ئاان الد ا
ألاات

وامل ااق والعداال .لكاان

ه اا :نه :ا لااذا الصا اع املدتااا؟ كاام سحافكا دماا:ه ب يا

بسبب  ،وكم ستسفحل الحد:؟ كم استهلكرا وقت :وث واق ط:ةلا ؟
كم ئ لرا العدرل وشرهرا الرئي؟.
إ التدام العلمي ال:ةل اح سف العد:ةا املص ع واملرضارئ
الراحااا تلاار ا

ا ى ،وم هاا :الرال ا التكر تا  ،لتثبااا ب:لااالتل أ

الكر د ي وكق قرانني ث:بت ال تاؤث كتها :إ اد اإلنسا :و لب:تا
وةك االستف:د م ه :وتسيفريه .:بل حتى معجزاق ا نبت:ه كما:
ك ق جت ي بد:نر

ق :لدرانني الكر  .لذا اساتبعا

ولت

جاا أ درل أةم أهل البتا وهم ئداله ئلى د ج كبري من العلم
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والتدااارى ،أساااتبعا أ درلااارا (نزهرنااا :ئااان ال بربتا ا وقرلااارا كت ااا:
م:شاايتم) .ك اةي ا الغلاار تفاارح ماان هااذج ال وا اا:ق ،الاااعتف الس ا ا
:ص ا مااع وجاارد وا اا:ق بصاات أ ا ى (اجعلرناا :ئبتاااا خملاارقني
وقرلاارا كت اا :ماا :شاايتم) .باال وحتااى لاار ثبااا صااي س ا اه :كا ااا :ال
حجت ل :لتع :ضاه :ماع الكتا :الكا م ،كما :تداام أكثا مان
م ا  .لاام إنااي ال اسااتبعا م لااق صاااو ه :ئ ا هم ،كهاام بش ا ول ام
مص:ا د ت وست:ست  .والرتا ملغرم بعد:ةا وأكك :مغ:لت وئلاى
الشااتعي احلااذ م التع:ماال معه ا ،:وئااام التساالتم ي وا ا ماا :مل
تع ا ض ئلااى العداال والد ا

ومباا:دئ الااا ن احل تااف والصاايتح ماان

سري ال يف وأهل بتت  .ك:لتاب د ب الشتع مز اا من الر الق الا
اسااات زكا وئاااتهم وئدلاااهم مااان أجااال الااااك:ع ئ هااا ،:واضااا تهم
حلم :تهاا :ب داارس وشااع:ة لرتسااتيفه .:إ إةاا :الشااتع بعد:ةاااهم
إةاا :لااتيف ،ئاا:طفي مسااتفز داةماا ،:هاام حب:ج ا م:س ا مل اجعتهاا:
وتهذ به.:
س :70طارق الكنااني :هل تسات تع إثبا:ق هاذا ال فاي ،وكرنا
لري ص:د ئن ا ةم  .أو ت في وجرد هكذا ظراه

 :ق لل بتع

صا ق ئن ا ةم ؟
 70ماجد الغرباوي :لألسف ال است تع نفاي صااو ه :م لدا:
ك مب :صا ق ئن أحا ا ةم  ،وبع

ال وا :ق أس:نتاه :صيتي ،

ك يتاا :ملع ك ا ظ ا ف صاااو ه ،:وكهاام حتثت:تهاا ،:ككتااف كاار
مزا د ت :بهذا احلجم و درل ما :اا:لف كتا :اد ،وهار اائرن:
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لك

أ

وا خم:لف ؟؟ .لذا أحتمل أ اإلم:م ك :دصا بدرلا

نزهرن :ئن ال بربت  ،ت ز ههم من مجتاع صاف:ته :مبا :م لاحل اطلاق
والتص ف ب:لكر أو الرال التكر تا  ،واإلحتا:ه والا زق إىل لاري
لااحل .أي ت ااز ههم ماان كاال صاا:ة

ال بربت ا واط:لدت ا  .وحت ي اذٍ

ةكاان أ تصاافهم بااي صااف ال تشاا:

صااف:ق اطاا:لق جاال وئااال.

كتصفهم ب:لعلم ،والتدرى واإل الص ،والعمل الص:ا ،وكل صاف
بش ا

كم:لت ا  .وهااذا كهاام

ا لليااا ث ال تداا:طع مااع الد ا

،

وب:لفعاال ماان د ا أ سااري أةماا أهاال البتااا داااهم مثاا:ال للكماا:ل
البش ي إة:ن :والتزام :وئلم .:لكن هل دبل الغاال بهاذا التفساري؟
وهل رتاجعر ئن ق :ئ:تهم وئد:ةاهم الب:لت ؟
إ ال وا ا مل تااع سادف :حماادا لصاف:ق أهال البتاا وت كاا
الب :مفترح :للغلر وتزو احلد:ةق حبجا نصا تهم (قرلارا كت ا :ما:
شاايتم) ،حتااى متاا:دى الغااال وا تفعاارا ب :ةم ا إىل مصاا:ف اطاا:لق،
حبج ا أ ماا :درماار ب ا بإ ن ا تعاا:ىل ،لكاان بااال دلتاال ااال ئلااى
تفر اهم من قبل جل وئال ،كاي تزو وج ة حبق أهل البتا؟.
س 71طارق الكناني :متى ط حا قات الرال التكر ت وهل
ل :أصل ت :اي تعكز ئلت أصي :هذج ال

؟

 71ماجد الغرباوي :مل ت ح الرال التكر ت بهذا الشكل
إال مااؤ ا ،لاام جااذو ه :الااا :ب م الفلسااف الترن:نت ا الداة ا ،
ال ك:نا تعتدا با الراحا ال صا م ا إال واحاا ،ومبا :أ اد
بساات ماان مجتااع اجلهاا:ق ،أي واحااا حماا
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كااال صااا م اا إال

واحا ،كيفلق العدل ا ول الذي شبه مت:م :ماع حتثتا إضا:كت  ،ثام
لق العدل ا ول العدل الث:ني مع حتثتتني وهكذا حتى نصل العدال
الع:ش أو العدل الفع:ل الذي كت صار كال شايه .كا اذ املسالمر
الفك وأئ:دوا انت:جه :م ضره مرزهم الا ت  ،ثم طبده :الشتع
ئلى ال سرل وا ةم  ،م ظل ت ري كلسفي ئ ك:ني متراصل كدا:لرا
با أةم أهل البتا واس

م الفت

والرجرد كم :تدام .وبعاهم

عتدا أ احلدتد امما متثال العدال ا ول ،بت ما :متثال احلدتدا
العلر ا العداال الثاا:ني ،والتفصااتل م حمل ا كهااذا حاارا ال سااترئب
مجتااع التفصااتالق .وقااا تدااام الاا د ئلااى ماان ااائي وجاارد وال اا
تكر ت  ،مبع ى التص ف ب:لكر  ،هل البتا أو لغريهم.
وتبدااى الد:ئااا الساا:بد ح:ض ا م حم:كم ا مجتااع العد:ةااا،
وهي (املمت ع ئدال ،ال حيتمل وقرئ

 :ج ،:ساراه كا :االمت ا:ع

اتت ،:كش حل الب :ي ،أو لعام يدق شا ط كا:قرتا ال ا :مان
الر ق ا ش ا ا الحرتاقهاا ،:أو ل بتع ا الشاايه وتكر ا  ،ك:مت اا:ع
صاو املعجزاق واطارا ق الكرنتا ئلاى اا اإلنسا :حساب طبعا
وتكر اا  .وماا :أكااا الداا

وقرئاا  ،حدتصاا كتاا ئلااى ماار دج).

واملدصاارد املمت ااع ئدااال حبسااب طبتعا اإلنساا :املالركا  ،ك:إلنساا:
ب بتعت ال ةك ا التصا ف با:لكر

ا :قرانت ا  ،وهاي قارانني

اتت احل ك  ،لذا أج :ال سرل مان طا:لبرج ب ا  ،وهاي املعجاز
(سبي:

بي هل ك ا إال بش ا سرال)؟( .وقَ:لُراْ لَن نُّؤْمِن َلحلَ حتَّاى

ض بحرئًاا ،:أَ ْو تكُاار لَاحلَ ج َّا ٌ مِّاان نَّيفِتالٍ و ِئ ابٍ
تفْجحا َل اا :مِاان ا َ ْ و
كَتحفَجِّ ا َنْهِ :اللَه :تفْجِريًا ،أَوْ حتسْدِ َ السَّم:ه كَم :زئمْاا ئلَ ْت ا:
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حل بتْااا مِّاان
كِس افً :أَ ْو ت ا ْاتِي بِ:للّ ا ِ والْمآل ِةكَ ا ِ قَبِااتالً ،أَ ْو كُاار لَ ا َ
زح ْ حفٍ أَوْ ت ْقَى كِي السَّم:ه ولَن نُّؤْمِن لِ حق ِِّتحلَ حتَّى حت زِّل ئلَ ْت  :كِت:بً:
نَّدْ تحجح ُقلْ سحبْي:
ك:إل اد البشا

ك اح إ ذال بش ًا َّسحرالً).
بِّي هلْ ُ
لتساا ضامن قا:نر الساببت الاذي هار كتاز

الداارانني وت اب هاا :الااذاتي .ال ك ا ق م لااحل بااني ناايف م ساال وبش ا
ئ:دي ،لذا أجا:بهم ال سارل إنا بشا  ،والبشا ال ةك ا التصا ف
ب:لكر إطالق ،:ولت

ق:د ا ئلى إتت :املعا:جز اط :قا لل بتعا ،

كم اا:لبكم تعجتز اا  .وماا :داارم باا ئلماا:ه ال بتعاا ال ااا

ئاان

ترظتف قرانت ه ،:وهاي خمتلفا سا يف :ماع اإلنسا ، :لاذا جتاا كال
جممرئ من العلم:ه تؤث م جازه مان الكار ضامن قرانت ا ولات
 :ج :ئ  ،ولت

لا :قاا تااثري ا :ا تص:صاه .:كماثال ئملتا

االسااتم  :الص ا :ئي كماا :تدااام لتسااا تص ا ك :باا:لكر باال هااي
ترظتف لدرانني ال بتع من أجل ه رل ا م  :م م :طق التصاي
واجلف:ف .وهذا أم

اتلف ئن مفهارم الرال ا التكر تا الا

دصااا بهاا :اسااتج:ب الكاار إل اد صاا:حب الرال ا  .كمااثال ا ض
ت ري لإلم:م متاى شا:ه م ساف ج ،كارتى وا ا:ق الغلار يااثحل ئان
ز  :اق ا ةم اط:طف  ،كا س:ك من املا
ثم عرد ب ف

امل ر إىل الكرك

لتلت  .وأحت:ن :ال هاف ل من الساف سارى ز ا :أحاا

أصي:ب أو استغ:ث أحا الشتع !! .الغ ب ما :زال طتاف مان الشاتع
ااؤمن بهااذا الكااالم لاام التدااام العلم اي ال:ةاال ،الااذي اح صااا
ح ك ا ض باجزاه الث:نتا  .وا لا

هارل أصاي :الكفا:هاق

العلمت حت م :تيفلر ئن ئدرلم ،كتؤم ر بهذا الكالم.
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مفهوم الوالية التكوينية
س 72طااااارق الكناااااني :قااااا تساااا:هل الداااا :ئ ماااا:هي الرال اا ا
التكر ت  ،وهل ةكن ترضتح م :هر املدصرد به:؟
 72ماجااااد الغرباااااوي :تعااااين الرال اا ا التكر تاا ا التصاا ا ف
ب:لكر  ،والتيكم بدرانت  .وهذا ما :كاا الدا
ال ئلى صاقه :أي دلتل من

والعدال ،وال

أو وا  .والكر يكم قارانني

اتتاا احل كاا  ،ال ةكاان الااتيكم بهاا ،:أو ختاا

ئاان كرنهاا:

ق:نرنا .:كاا:لدرانني شا:مل ال تتيفصا  ،و بداى الداا:نر ق:نرنا :ماا :مل
ااؤث ئلتاا قاا:نر

اا  ،مباا :م لااحل االسااتث :ه ،كهااي ث:بتاا م اااذ

اطلتد  ،وم :زالا جت ي م ذ أ وئى اإلنس :حدتدت  .ومل ست ع
أحا التص ف ب وكد :إل ادت  ،بل التفر

ب:لشا الكرني ممت اع

ئدال لعام وجرد س يفت بني ال كني كاال ساتت ع التااثري با سارى
اد الذي ال نع ف ك ها إطالقا :مان االل قرانت ا وأن متا  .الا
تعماال اتتاا ،:بعتاااا ئاان أي تااا ل اا :جي .ولاار ك:نااا ه اا :وال ا
حا كلم :ا مل با:د صا:حب الرال ا  ،الندا :البشا
الكااارا

قبال أ يال

والااازالزل والفتاااا:ن:ق؟؟! بااال ملااا :ا مل داااذوا أنفساااهم

و وا ااتكم تداارل "ماا :م اا :إال مدتاارل أو مساامرم .باال ملاا :ا مل اااتهم
ال سرل مبعجز ختشع ل :أبص :هم؟ كمان أوىل ب:لرال ا التكر تا
ص:حب ال س:ل أم لريج؟ وب:لت:لي كاي دئرى من هذا الدبتال يتا:
اىل نا

ق نااي ص ا ح ؤكاااه ،:كااإ ا أكااا وقرئهاا ،:نفهاام أنهاا:

جت ي وكق ق:نر جمهرل ل  .:ولت
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ق :لدرانني الكر  ،لكن ال

تاكتااا ق نااي ئلتهاا .:ك:لرال ا التكر ت ا لب ا وأم ت ا شااتعت أ
كااار لألةما ا وال ا ا مبع اااى التصا ا ف بااا:لكر  ،كاااالتل ئلاااى
أكالتتهم ضاا صارمهم التا :اتني .كاال تساتغ
ئت:

اد ،وهر

أ شيفصا :مان

اد الستا ك:ظم احلا:ة ي دارل م كت:با

اإلم:ماا وقتااا:د امتماااع (ص( )126كاااإ كااا :املدصااارد ب:لرال ا ا
التكر ت ا
نرامت

ا ق ناارامت

ال بتع ا  ،كااإ اإلماا:م "ع" ا ا ق أحت:ناا:

ال بتع  ،و اتي مب :سمى با:ملعجز كتشاق الدما  ،أو دعال

احلصى تسبح ،وة اع ال ا :ئان اإلحا اق ،وما :إىل لاحل مان ا مار
ال هي

ق لدرانني ال بتع  ،كإ ةي هذا ب:لرال ا التكر تا ،

كهر معدرل ومدبرل وث:با م الكت :والس املترات  ،كال شحل وال
ب أ ا ةم "ع" أظها وا مان املعا:جز ما :ال حيصاى ،واملعجاز هار
ق قا:نر ال بتعا  ..)..هال هاذا امتهاا عات

ئصا ج أم ما :زال

مسكرن :ب وا :ق الد و ا وىل ال تتيا ئن معا:جز و وقا:ق
كرنتا م سارب

هال البتاا؟؟ بال وكدا :لكالما كاإ مجتاع ئلما:ه

ال بتع والفتز :ه والكتمتا:ه وال اب التارم لاا هم وال ا تكر تا ،
كلم :ا ال تصاق ئلتهم وإجن:زاتهم ال تعا وال يصى ،بت م :ال منلحل
أي دلتل حسي ئلى م :درل هذا امتها ولريج ،سرى وا :ق ئفى
ئلتهاا :الاازمن ،تعااذ اجلاازم بصاايته :إطالقاا ،:النسااااد باا :العلاام
به ،:وئام مع:ص ت  :لم .بل لر حصلا كعال ل دله :ئااد كابري مان
ال :س قا صال حاا التارات  ،وهاذا م تافٍ ،وأم:ماحل كتاب التا :ع
لتتاكا ب فسحل ،هل دل تلحل املع:جز املائ :ب ق صيتي لعاد
كبري من املش:ها ن أو احل:ض ن حت م :حصلا املعجز ؟
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وأل

م :م وا :ق املع:جز والك ام:ق ئاد شهرده ،:ك :ملا:

دل املعجاز شايف

أو أكثا ال تعااى ئااد أصا:بع التاا ،وتصال

ب ق ضاعتف  .ككتاف تب اى ئدتاا ك:ملا ئلاى إ با :شايف
شيفصني؟ أحا الغال ائي أ اإلما:م ساال ئان مااى شارق

أو
هلا

م الكركاا  ،ثاام كااتح لاا أكداا :كرنتاا :ندلاا كاار ا إىل بتتاا بكاال
تفصتالت !!!! .هذا الكالم صاق م ئص اجلهل وا مت كما :با:ل
بعاااهم دلااه :كانهاا :با هت ا ال تدباال الشااحل؟ تعلم اا :ماان الكتاا:
احلكتم أ ص:حب املعجز ؤتي به :ئلى مأل من ال :س بكال ثدا
وإة ، :بشكل ترات ندلاه .:وإ ا جا ق م ن ا:ق ضاتق كفاي أ
اد شها لرقرئه :وج :نه :ئلى ا هذا ال يف أو ا .
طبعاا :ال اسااتبعا بساا:ط الاا اوي وئااام قا ت ا ئلااى اكتشاا:ف
احلدتد  ،أو أن عات

هلرسا:ق ،وشاغف ب:ط اكا:ق والالمعدارل،

كت داال لل اا:س تصاار ات وأوه:م ا الشيفصاات  .و مباا :شاا:ها شااتي :أو
تا ا ى لا ا  ،وهااار لااات

سااارى انعك:سااا:ق لا ا ف

مساااكرن بهاااذج

الدااا: ،: :صا وهاار حيماال ان ب:ئاا :متثرلرجتاا :ئاان ا ةما  ،كاااي
ح كاا فساا ه :ئلاااى أنهااا :معجاااز دو أ كلاااف نفساا مشاااد
البيث ئان أساب:به .:ك:إلئجا:ز هار ا صال م تفساريات داةما .:ئلاى
العكا

ماان العداال الااتدظ الااذي ال كاال ئاان اكتشاا:ف ا سااب:

ال بتعت لكل ظ:ه

ش:هاه.:

وهذج ح:ل طبتعت بعااهم،حتث تصار أشات:ه ال واقاع لا ،:ثام
ت دلب مب و ا :م م تصر ج إىل حد:ةق.
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س 73طارق الكناني :هل ه  :كهم
م :ك ق ،ال ا:لف الد

للرال التكر ت لري

وةكن تعدل ؟

 73ماجد الغرباوي :ح:ول بع

العلم:ه إئ :ه صر أكث

مدبرلت ملفهرم الرال التكر ت من الل ن

ا وسا:ة الفات ،

كع ّدا املسال من حتث ال ا ي ،إ الزم كالما ترقاف كال كات
صارص املعا:جز والك اما:ق .ك:لرال ا

إلي ئلى وسا:ة  ،ولات

التكر ت م إط :هذا الفهم تصبح من البا هت:ق واملسلم:ق .وهي
تعين م أ التص ف ولتسا شتي:

ا  ،مساتاال ئلاى هاذا املع اى

ب اا:ق ق نت ا  .وهااي ،أي الرال ا مبع ااى التص ا ف ،م يص ا باا:د
ئزوجاال أصاا:ل  ،ثاام جعلاه :وال ا تكر تا لااري مسااتدل ئاان وال تا
لألنبت:ه وا ةم واملالةك واجلن ،كتكر الرال ا التكر تا بهاذا
الفهم جتلٍ لرال ت جل وئاال ،كاال طرلتا أو ئ ضات باني الارال تني.
كصاار تحل باا:مل

لتسااا شااتي :مسااتدال وم فصااال ئ ااحل .هااي أنااا

ولتسا شتي:

 .كرال تهم أ اا :لتساا وال ا مساتدل بال هاي اق

وال ا اد تعاا:ىل جتلااا كااتهم كتجلااي صاار تحل م امل ا  .وب:لتاا:لي
ك:لذي تيدق  :ج :هر إ اد اد تع:ىل ولتسا إ ادتهم.
وةكن تعدل هذج الرال  -كم :بتن  -وكد :ل ا:م الرسا:ة
الذي تيا ئ الد

 .كإحت:ه املرتى بتا اد لك ج ى ئلى ا

ئتسى برال ت التكر ت ال هاي جتا ٍل لرال ا اد ولتساا م فصال
ئ  .ك:لفعل أص:ل د تع:ىل ،لك ج ى ئلى اي الا يف الكا م
مااان اااالل جتلاااي إ ادتاا كتاا  .كمااا :ب:ل ساااب للماا  ،كاااإ الفعااال
اط :جي د ئلى ا ال يف.
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وه اا :نسااال إ ا كاا :الدصااا ماان التص ا ف باا:لكر ترظتااف
قرانت  ،بشكل جت ي مع:جز ا نبت:ه وكد :للد:نر الكرني ،كهذا
كااالم صاايتح ةكاان تعدل ا  ،كااا اد تعاا:ىل كشااف لاام ئاان
قرانني ةك هم براس ته :إج اه بع

ما :عجاز العدال ئان تفساريج

ناااذا  ،وحت يا ا ٍذ ال كا ا ق بت هااا :وباااني اال رتائااا:ق واالكتشااا:ك:ق
ال اه اا ا ساااارى أ املعاااا:جز حصاااالا م زماااان ال أثاا ا كتاا ا للعلاااارم
واالكتشاا:ك:ق ،كتباااو معجااز و قاا :لداا:نر ال بتع ا  .أماا :التاارم
ك:الكتشاااا:ك:ق واال رتائاااا:ق ال تحعااااا معاااا:جز ملع كت اااا :باسااااب:به:
وقرانت ه .:وش ا صاق هذا الفهم أ ال الالتل ئلى إل:م صا:حب
الرال ئلم :مك من إج اه معجزت .
لكن الدا:ةلني ب:لرال ا التكر تا ال دصااو هاذا املع اى ،بال
دصااااو يداااق الشااايه  :جااا :اساااتج:ب إل اد صااا:حب الرال ا ا
التكر ت "ئباي أطعاين تكان مثلاي تدال للشايه كان كتكار ".
كم :هر احلا ث املتااول ئ اهم .وهاذج صاف اطا:لق تعا:ىل "إمنا:
أم ج إ ا أ اد شتي :أ درل لا كان كتكار " ،ككتاف انتدلاا لام
وباااي دلتاال؟ .وب:لتاا:لي ب اا:ه ئلااى هااذا الفهاام ستيفاااع اإل اد اإللت ا
إل اد ص:حب الرال التكر ت ،

وال تا كما :قا:ل جتال لرال ا

اد ،ولتسا مستدل كي تص ف متى ش:ه ب:لكر ضمن وال تا .
كمع كل معجز ختاع اإل اد اإللتا إل ادتا  .معا :اد تعا:ىل جال
وئاااال أ تكااار ه ااا :إ اد كااارق إ ادتا ا  ،بااال أقااال مااان لاااحل أ
تساااتجتب إ ادتا ا لصااا:حب الرال ا ا التكر تا ا متاااى شااا:ه .اد هااار
ص:حب ا م وال هي ككتف ااع إل اد ئبا من ئب:دج؟
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م :قلت الزم كالمهم وإ مل ص حرا با  ،نهام أما:م تا :ن،
إم :أ عتربوا الرال التكر ت تفر ا :إلت :رظف ص:حب الرال ا
متاااى اقتاااااا الاااا و  ،أو عتربونهاااا :جتااالٍ ،كتكاااار إ اد اد
متيدد من الل إ اد ص:حب الرال وب:لت:لي ارع وال تا تعا:ىل
متى ش:ه ص:حب الرال التص ف ب:لكر ؟
ثام نعاارد ل ساال ماان قا:ل إ املعجاازاق يدداا  :جاا :اسااتج:ب
إل اد ئتسى من الل وال ت التكر تا ؟ وملا :ا ال ندارل إنها :جا ق
ئلااى ااا ئتساااى ماان اااالل وساا:ة وأساااب :طبتعتاا كااا:لدرانني
وا ن م ؟ وحت يذٍ ال ح:ج للترسل مبف:هتم ل ب ال نعا ف ك هها:
كتجل إ ادت م ئتسى .ك مب :ئلّم كتف سيف ق:نرن :إلثب:ته:؟
وث:لثاا :ملاا :ا ال نعتدااا وااان م ظاال اكتشاا:ك:ق ئلمت ا ه:ةل ا أ
ن اا:م الرساا:ة ماا :هاار إال قاارانني الكاار الا تعماال ئلااى ت تم ا
وضااب ح كتاا  ،وب:لتاا:لي كجمتااع ا مثل ا املتداماا جاا ق ضاامن
ق:نر طبتعي ل :ا م أ هذج الدرانني لتساا مكتشاف ل ا :حلاا
اآل  ،و مباا :رماا :ماا :كتشاافه :العلاام احلااا ث .أو ال أقاال ةك ا
تفسريه :تفسريا ئلمت :وكد :لدارانني ال بتعا  .سا:بد :كا :اإلنسا:
معذو ا ئ ام :لر ب:لغتب وال طد:ق لتفسري خمتلاف ال اراه أما:
الترم ككل شيه تغري ،وأصبح من السهل اكتش:ف ئلل ا شت:ه.
الاذ ن

ّا و للرال ا التكر تا عتشاار

ا :التاا :ع ،وباا:ق

شااغلهم الشاا:لل هماارم ط:ةفت ا سااتمتتر ماان أجلااه ،:كااال أصااااه
لكلماا:تهم إال م أوساا:ا مسااكرن ب:لغتااب ،تغاا
د ي من حرل ،:لتيتفظ بلذ ذ أوه:مه.:
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ال اا ف ئماا:

م تداااا ي،إ ئاااام وجااارد نصااارص صا ا حي يسااام الصا ا اع
الت :اي ئلى اطالك دكعا بعاهم الجرتاح ئد:ةا ت كاع مان شاا
مرزهم الا ت لتعزز صتا أكالتتهم ومن ثم ش ئتتهم .هذا أوال،
وث:نت إ الشكر العد:ةا دكعاتهم سا
للااااتيفل

مارزهم م حم:ولا

م هااااا ،:كرضاااااعرهم ،ماااان اااااالل خمتلاااااف التفسااااارياق

والتصاار اق ،مبسااترى اطاا:لق م قا اتاا التكر تاا  .كماان شاااحل
مبعاا:جزهم ص ا ام باارال تهم ،كتته:كااا الشااحل أماا:م مفهاارم الرال ا
التكر ت  ،و صبح بال مع ى .كتبدى الشيف

هر ووئت وك ت م

تف تا دئرى الرال التكر ت
س 74طاارق الكناااني :كانااحل أساات :م:جااا تشااكحل م أدلتا
وط د استاالل  ،كهل ةك حل ترضتح ا م أكث ؟
 74ماجد الغرباوي :الغ اب أ هاذا الفدتا داتم أدلتا ئلاى
مدااام:ق كانهاا :بااا هت:ق ومس الّم:ق متفااق ئلتهاا :بت ماا :هااي أدل ا
ق:ماا اا ئلااااى مدااااام:ق وهمتاااا وأكرتاضاااا:ق كلساااافت ت اكمااااا
وأساااتيكما مبا ا و ا ااا:م ،كاااال ترقاااف ئ ااااه ،:وهاااي لتساااا
كااذلحل ،باال ولاات

ل ا دلتاال ئلتهاا :ساارى وا اا:ق ضااعتف الس ا ا،

ستال به :بعتاا ئن الد

والعدل ،كتعتربه :حج م :داما تعاا

اهج .بل ال ائي الست:ق الد ني لم وجرد ق

صا :ك واضاي

جاااا م الساات:ق لك ا ال عبااا بهاا .:كتسااتال مااثال ئلااى وال ا اجلاان
ومن ثم اإلنس :الص:ا بدرل تع:ىل (قَ:ل َ :أ ُّه :املََلاُ َأ ُّكُمْ ا ْاتِت ِي
حل بِا ِ
بِع ْشِه :قَبْل َأ ْاتحرنِي حمسِْلمِني ،قَ:ل ئِ ْف ا مِّان الْجِانِّ أَنا :تِتا َ
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قَبْل َأ تدُرم مِن مَّدَِ :محلَ وإونِّي ئلَتْ ِ لَ َدرويٌّ أَمِني ،قَ:ل الذذِي ِئ ااجح ئِلْام
حل بِاا ِ قَبْااال َأ
مِّااان ا ْلكِتااا ِ :أَنااا :تِتاا َ

ْتااااَّ وإلَتْااحلَ طَ ْكُااحلَ) .ك:لرال اا

التكر تاا  ،كماا :درلاار  ،واضااي ب:ل سااب للجاان لدا تاا ئلااى
التص ف ،وأ ا :هي واضاي ب:ل ساب لإلنسا :باالتل اآل ا الث:نتا .
أم :كتاف ئا ف أ الثا:ني ،الاذي ئ ااج ئلام مان الكتا :هار مان
اإلن

ولت

من اجلن؟ ق:ل لر كا :مان اجلان ل با كما :ب:ل ساب

لألول! .وهذا ل اب إ أ ساكرق اآل ا ئان يا اا ج سا ال اال
ئلى أن إنس ، :بل سكتا ئان يا ااج ،أو أح:لاا وئ فاا ئلاى
ا ول .كع ام :تدرل ج:ه جل ثم ج:ه

كهل يتمل أ اآل

لت

جااال؟ .ومااع وجاارد احتماا:ل أ كاار الثاا:ني ماان اجلاان أ ااا :ك اال
ةك اجلزم بان إنسا ، :مهما :ك:ناا نساب هاذا االحتما:ل .كاال
ترجا ق

ص :ك  .كدرل كر الث:ني إنسا:ن :ال دلتال صا ح ئلتا

ساارى تاو اال ال فااع م املداا:م .باال لاار كاا :ا ما ممك اا :لإلنساا:
لتصاى ل سلتم :ب فس  ،كتكر معجز ئ تما باني ا ا  ،لاذا
سال من لم قا اق  :قاا اق اإلنسا ، :وهام اجلان .وال ةكان
أ كر الث:ني إنس:ن :لعام قا ت ئلى خم:ل

اجلن.

وال وا اا:ق الا تداارل إنا صااف باان ب تاا :لتسااا حج ا ئلت اا،:
كبت  :وبني سلتم :ق و مت :ول ال نست تع اجلزم بشيه سارى ما:
حاث  :الد

ب  ،ولر ك:نا ه  :ض و ملع كت لذك ه :الد

الكا م .وماا :ندلا تا ا املساالمني م داارل ئاان تا ا التهاارد ،الااذي
ك :م تش ا نذا  .لكن أصي :الرال التكر ت حب:ج م:س
آلصااف كااي سااتالرا ماان الل ا ئلااى وال ا ئلااي باان أبااي ط:لااب
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التكر ت ا  ،باال ال ساات تعر االسااتاالل ئلااى الرال ا التكر ت ا
لعلي إ ا مل كان صاف وصاي سالتم :هار املعاين ب ا "مان ئ ااج
ئلم من الكت ،" :لذا احرا تشبثر بكال ما :حيداق ل :ا:تهم مان
وا اا:ق ضااعتف وأ باا :مرضاارئ  .كمااثال قاا:لرا إ ساالتم :كاا:
قاا:د ا ئلااى إحااا :ئ ا ا بلداات

لكاان أ اد أ اابني كااال وصاات

و لتفت من بعاج صاف ،لريتبارا ئلاى هاذا الكاالم أ الدا

أ اد

أ اابني م ا "وماان ئ اااج ئلاام الكتاا " :كاااتل وصااي ساارل اد
حمما وهار اإلما:م ئلاي!!! .الحاظ كتاف سارق املداام:ق وكانها:
مسالم:ق ماان أجال هاااف ول :ا أ ا رلرجتا مذهبتا ط:ةفتا ؟ .كاال
واحا من هذج املدام:ق يت :اىل دلتل ق عي الس ا والاالل كمان
أ ن ااتي بها:؟ ولار كا :ه ا :اتفا:ق ئلاى ما :دارل ملا :ا ال تيداق
اإلمج:ع ئلى صي وصاق هذج ا كك :؟ أكال عدلر ؟.
ثم جعل للا "ئلم من الكت " :الرا د م اآل ا الك ةا ما لتا
م وال

صف التكر ت  ،بل وهار ماال وال تا التكر تا ئ اام:

أحا ئ ا بلدت

قبل أ

تا ط ف ال يف الك م سلتم. :

ثم ق:ل لر مل كن لعلم من الكت :ما لتا م جعال الرال ا
التكر تا صاابح كا ج م اآل ا لغارا ،كرال تا التكر تا معلرلا
لعلم من الكت ، :ولر مل كن ل ئلم من الكت :ملا :ك:ناا لا
أي وال تكر ت !! .وهذج هي ال تتج ال

سعى الثب:ته :باي دلتال

حتااى لاار ك:نااا مغ:ل اا:ق كااي ت اب ئلتهاا :أث ا ا اااام ئدتات ا
ب :ةم  ،وهر إ ا ثبتا الرال التكر ت ملن ئ اج ئلم من الكت:
كهي ث:بت ب :ولر ملن ئ اج ئلم الكت . :ومان ئ ااج ئلام الكتا:

318

لري ئلي بن أبي ط:لاب ،كما :دارل؟! .ك تاب قت:سا :ئلاى مداام:ق
ب تتج مذهل ب:ل سب لبس :ه ال :س ،وهذا م:

واهت  ،و

لكن نسى هذا العا:مل أو أ اد أ

ساى (لات

اج.

الرصاف مشاع ا

ب:لعلتا داةماا ،):وال رجااا اتفاا:ق بااني ا صاارلتني ئلت ا  ،كتاا :أقاارل
سا ق جاال الااا ن .ككرن ا جاال د اان ال ما لت ا لا بساالرك ،
الااا ن اا ك

الساا ق  ،كتاااتي الرصااف للتشاايفت

ولاات

للعلتاا .

ك:لذي "ئ اج ئلم من الكت " :قا تكر جم د وصف ملن ق:ل (أنا:
تتااحل ب ا قباال أ

تااا إلتااحل ط كااحل) ،ومااع وجاارد هااذا الدااا ماان

االحتم:ل ،مهم :ك:نا نسابت  ،ال ةكان االلتازام ب:ساتاالل  .هاذا
ئلى ك ض كر م :قا:م با "مان ئ ااج ئلام مان الكتا " :هار وال ا
تكر  ،أي حق التص ف أو الدا ئلى التص ف ب:لكر  ،ساراه
ك :تفر اا :أو ب:ئتبا :ج ضامن ئلال الرجارد أو ساراه كا :جتلتا:
إل اد اد كم :درل ص:حب الكت. :
وملاا :ا ال نفاارتض أن ا اسااتيفام وساا:ة ئلمت ا م:زالااا جمهرل ا ،
لاام وجاارد مؤشاا اق كساا ئ الاااره؟ كهااال كاال وساا:ةل العلااام
احلا ث تص ك :ب:لكر وب:لتا:لي ثبارق وال ا تكر تا مليفرتئتها:؟
ال أحا درل بهذج املغ:ل :ق ،بعا أ ئ ك  :الدرانني ال ائتمااوه:
م ا رتائ:تهم و لت ئمله ،:وهي قرانني قاة بدام الكر  .ثام إ
صاااق قص ا ساالتم :ترقااف ئلااى واقعتتهاا ،:كه اا :ماان ا ى أنهاا:
جماا د قصاا للمرئ اا واالئتباا ، :ولتسااا حاااث :حدتدتاا ،:لغ اباا
ا حاااااا وتاااااا ل الرجاااارداق بااااني اإلنساااا :والشاااات  :واجلاااان،
وتفر

م لق لسالتم ، :كانا إلا تصا ف با:لكر أناى شا:ه،
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كصا ق مع:جز و ارا ق م الدصا تساترقف ئدال اإلنسا . :أو أنها:
قصاااق التع ااف بعاارامل الغتااب ماان ااالل س ا د قصصااي ممس ا ح.
والغ ب مل كتشف ئلم:ه اآلث :أي أث ململكت حلا اآل  ،و مب:
حتكتشااف الحدااا ،:حتااى أ جهااارد التهااارد م البيااث ئااان هتكااال
سلتم :و ث :ج ب:هق ب:لفشل لم حجمه.:
أن :ال ألرم ال جل كهاك واضح من و اه هذج املغ:ل :ق ،لذا بعا
أ جعل الرصف ئل لثبرق الرال التكر ت انتدل آل ث:نتا لريتاب
ئلته :م :ك :صبر ل  .ك:ن

الستاالل بعدل دظ ووئي ت:م .

داارل وم ا ث:نت ا قاا:ل تعاا:ىل (و دُاارلح الذ اذِ ن كَفَ ا حوا َلسْااا
مح ْسا الً :قُا الْ كَفَاااى بِ:للذا ا ِ شا اهوتاًا ب ْت ِاااي وبتْا ا كُمْ وما انْ ِئ ااااجح ئِلْا امح
ا ْلكِت .)ِ :كإ ا ثبتا الرال التكر تا ملان ئ ااج ئلام مان الكتا:
كهي ث:بت جزما :ملان ئ ااج ئلام الكتا :ب :ولر ا  .ومان الاذي ئ ااج
ئلم الكت :؟ درل واضح إن ئلي بن أبي ط:لاب لت ا:ك ال وا ا:ق
ئلت !! .أم :مل :ا ال ندرل ب :تالف مع ى ئلم الكت :ب:آل تني؟ قا:ل
إ ا قل  :بذلحل ست يف م ق:ئا مهم تدرل كس الد

با:لد

 ،كما:

داماااا اآل ا ا ا وىل تحثباااا الرال ا ا التكر تا ا ملا ان ئ ااااج ئلااام مااان
الكت ، :كهي تثبا ملن ئ ااج ئلام اق الكتا :املاذكر م اآل ا
الث:نت !!! .لكن كتف أثبا وحا املع ى مع وجرد ق اةن ص :ك ؟.
هذا الكالم بهذج ال

د امل مد

لي ئلى ال ا:س ماع لتبربا

العدل واستك:ن الرئي ،وشا حبهم وتعلدهم باهل البتا ،وهر ما:
حيصاال اآل للمااؤم ني ب:لرال ا التكر ت ا  .وإال كاام ماان املساالم:ق
اسااتيفامه :ضاامن قت:ساا:ت امل دت ا ال دلتاال ئلتهاا :ساارى اجتهاا:داق
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شيفصاات  ،و لبا ج:حما م إثب:تهاا ،:مهماا :كاا :حجاام املغ:ل اا:ق
كته .:كل هذا وبع

ال :س املغفلني بها و ب:ساتاالل و صااقر

كل كلم كت دو تامل أو م اجعا أو نداا هتااو با  .وهاذج هاي
مشاااكل الااارئي ئ اااام :تساااترلي المااارم ا ا رلرجتا ا ئلاااى ئدااال
اإلنس ، :كإن ستدتل و تيرل اىل متلق كد وكد .
إ بع
ست تع كا

املؤم ني عت

ح:ل ئب ،تكا س االستساالم حاااً ال

أي ككا أو ئدتاا حارل أهال البتاا مهما: :لفاا

الكتاا :والعداال ،و تدباال كاال

اك ا ت كااع ماان شااانهم لرتسااتع

ئدتات وقمع امل مار م أئم:قا مان شاكر  ،كبااال مان الترقاف
وال دااا ك ا س االستس االم باككاا :و اكاا:ق وه طداا:ق جت:نااب
احلدتد وامل اق .وهاذا ال ارع مان ال ا:س ال ت فاع معا ا دلا العدلتا
والد نتااا إطالقاااا .:هااااؤاله بيثاااار ئاااان أي دلتاااال ل كااااع م اااازلتهم
وقاسااتتهم ماان أجاال قمااع ح:ل ا الشااحل وال ب ا ال ا تعاارتي اإلنساا:
حت:ل املدااس والالمعدارل الاا ين ،ككلما :ا تفعاا م زلا مارزهم
الا تا ا كلمااا :ان مساااا الشاااكر وا سااايل امل با ا  ،وم ح:لا ا
مت:د ه  :طدرس ومش:ئ تعزف ئلى ت:ل امل ه بشكل تارا ى
كت العدال ومتارق ا سايل والشاكر نه:ةتا .:وهاذا ما :نالح ا م
سلر العدل اجلمعي.
بغاي لإلنساا :مراجها اإلشااك:الق والشاكر بااتدني اسااع،
ق:ةم ئلى العلم والالتل العدلي والد ني ،وئام الا و  ،كماع كال
اار ئلااى ط ااق العلاام واملع ك ا تتفج ا ا ساايل وتتسااع مساا:حته.:
ب:تا مع ت:ق العلرم صتاا ه:ةال ال ةكن االستغ :ه ئ : ،صا

321

م جم:الق كهم ال

الاا ين ،وتعدتااتا  .كت بغاي م اجعا العد:ةاا

بفهم جا ا ،ت :ول :ت :ات :م ضاره ظ وكها :امليفتلفا  ،و بغاي أ
ال يرل قاست مص:د ه :دو نداه.:
س 75طارق الكناني :لكن م :هر أ حل ب:آل تني املتدامتني؟
 75ماجااد الغرباااوي :أماا :اآل ا ا وىل كااال تشااتمل ئلااى ق ا
ياد ج

الد:ةل .وم :ك ج الك:تب ال حعا ق

اجته:د شيفصي من السهل دحا  ،وسجلا بع

صا :ك بال هار
املالح :ق .

واآل ا مل تاابني مع ااى الكتاا ، :هاال هاار كتاا :مح ساال ماان اد
تع:ىل ،أم مز لكت:

 ،كا كر كت:ب :ات

ب:لكر

وأس ا ج وقرانت كعربق ئ اآل ب:لكت ، :كما :م قرلا تعا:ىل
(وماا :مِانْ لَ:ةِبا ٍ كِااي السَّاام:ه والْااَ ْضو وإلذاا :كِااي كِتاا ٍ :مُّابِنيٍ) ال تعااين
كت:باا :م اازال ،باال هاار ك  :ا ئاان ال صااا الاااقتق ،ودقا املالحدا .
وب:لت:لي كلرال ست:ق اآل ال ةكن مع ك مع :ج ،وال تسات تع با:قي
اآل :ق ال اشتملا ئلى لف

"الكت " :تفساريج .كلما :ا مل اتال

املباااأ الد نااي ئ ااام :ا تلااف مع ااى الكتاا :ماان ا إىل أ ا ى؟.
وهذج اآل إحاى مرا د اال تالف.
وأم :اآل الث:نت كك:نا بصاد ال د ئلى مان أنكا أ حممااا
م سال مان قبال اد تعا:ىل ،كتدارل اآل ا أال كفاي أ كار اد
وال ساارل شااهتا ن ئلااى كرن ا ساارال (اد ئزوجاال ن ا املُ سِ ال ..
وال سرل مبصااقتت وصاق املعهرد لاى اجلمتع)؟ ثام ،أال كفاي
أ شها معهام مان ئ ااج ئلام الكتا :؟ و دصاا باا (مان ئ ااج ئلام
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الكت ) :ئلم:ه املساتح الاذ ن علمار مان االل بشا :اإلجنتال أ
حمماا نيف .ك :هبرا واساالرهم ساتيفربونكم أ حممااا هار بشا:
اإلجنتااال ،وهااار سااارل اد .تدااارل اآل ا ا ( ..ووإ ْ ئذلمْتحا احلَ ا ْلكِتااا:
يكْ م َ والتَّا ْر ا َ وا ْل وإ ْنجِتال) ،وهاذا الكتا :اتلاف ئان كتا:
والْ ِ
صاا:حب الا يف ساالتم :بد ا ماا :بعاااج .ثاام ماان ئ اااج ئلاام الكتاا:
بري ببش :ئتسى (ومحبشِ ًا بِ سحر ٍل ْاتِي مِان بعْااِي اسْامح ح أَحْمااح).
وهذا هر امل لر  .كال جم:ل للمد :ن ( .الذذِ ن تَّبِعحار ال َّسحارل ال َّبِايَّ
الترْ ا ِ وا وإلنْجِتلو).
ا ُمِّيَّ الذذِي جِاحون ح مكْتحربًِ :ئ اهحمْ كِي َّ
لكاان صاا:حب الكتااا( :السااتا كمااا:ل احلتااا ي م كتااا:
حبث حرل الرال ) د ،مب ق الترب

دا ك:قع :ال ئالق ل ب:آل ا ،

كتدرل أ هما :أوقاع أ دارل اد ئزوجال كفاى باي ومبيماا وئلاي
شهااه ،أم أ درل كفى بي ومبيما وئبا اد بن ساالم شاهااه،
واآل ري و دق وا :ق بان املدصرد مبن ئ اج ئلم الكالم؟.
لألساااف الك:تاااب ال لتفاااا أ ئلتااا :لااام م زلتا ا لااات

مع تا ا:

ب:ملرضاارع .واملع ااى ب:آل ا هاار اطاابري العاا :ف بكتااب أهاال الكتاا:
نهم ثدر بدرل و صااقر شاه:دت  ،كتكار شا:ها حاق ماع اد
و سرل  .أم :ئلاي كاال عرتكار بشاه:دت  ،بال هام ال عرتكار با:ل يف
ككتف عرتكر بعلي؟ .لذا أشا :ق اآل ا ئلاتهم ب جال ثدار بعلما
وشااه:دت  .وب:لفعااال كه ااا :مااان ا حبااا :مااان الاااار اد والاااامري
ومساااتعا للشاااه:د بكااال شاااج:ئ  ،بااال و صااااق قرلاا تعااا:ىل (ثحااامَّ
حن بِاا ا ِ ولَت صحاا ا حنَّ ح).
جاااا:هكُمْ سحاااارل مُّصاااااِّق لِّماااا :معكُاا امْ لَتحاا اؤْ ِم َّ
كستيفربونهم أ م :ج:ه ب حمما مذكر م كتبهم.
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ك ا ق كاابري بااني سااؤال ئلااي وهاار ال ع ا ف شااتي :ئاان املرضاارع
و لفتت وت :ا  ،وبني االستفس :من ئ:مل كابري ابري ب:لكتا:
املداس ،و بري بت :ا و لفتت و ع ف البشا :وتفصاتالته ،:كهار
شاا:ها حااي ئلااى نباار حممااا ماان ااالل هااذج البشاا :املرجاارد م
كتبهم .كبم :ا فعهم ئلي بن أبي ط:لب وهار ما :زال شا:ب :م هاذج
الشه:د ؟ وحتى لرك:نا لشه:دت أهمت كستكر ث:لث :ضمن نف
االجت:ج الذي ال ؤمن ب املش كر والكف :أس:س ،:كم :ا تاتف
شه:دت بعا شه:د اد و سرل ؟ .ثم إ ئلت :الاذي ااعرن مبساترى
اد و سرل م اآل الك ة هر ئلي بعا م :د:
أي بعااا ت ا اكم ه:ةاال ماان الكااالم والتهر اال والتدااا
و دود ا كع:ل والتيا :ق ال

 1500سا !!،
واملب:لغاا:ق

كعت لذا املسترى.

كالمي ال ا د

شاتي :مان حدتدا وم زلا اإلما:م ئلاي إطالقا.:

كعلااي كاااي إنساا:

ا م ا باااطرا حت:ت ا ال بتعت ا ومل حياااث :

الد ا

ئاان وجاارد متااز ل ا

:ص ا ص ا اح كااي ناااتف اىل اد

و سرل  .كهذا التاو ل م تف ب:نتفا:ه مرضارئ  .إ ال ةكان تصاا ق
دئاارى ال باار إال مبعجااز  ،أو بشاا :ماان ناايف ساا:بق .ومباا :أنهاام مل
عرتكرا ب:لد

 ،وأنك وا إئج:زج ،كاحا:لم ئلاى بشا :اإلجنتال،

لتشاااها لااام بعاا

ا حبااا :املاااؤم ني .وهااام ئااااد مااان جااا:ل الاااا ن

املساااتيتني مل كاا وا البشااا ، :وأكااااوا وجردهااا ،:بااال أسااالمرا
والتيدرا ب:ل يف الك م كتم :بعا ب :ه ئلى هذج البشا . :وهاذج هاي
احلكم م إح:لتهم ئلتهم .وئلت ال ئالق بني ئلي واملرضرع.
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س 76ومل :ا ت جح ئبا اد بن سالم ئلى ئلي ال مز اإلسالمي
الكبري ئلي بن أبي ط:لب ،املتمتز بصف:ت ومك:نت ئ ا ال سرل؟
س 76ماجد الغرباوي :لتسا املسال مساال ماز كابري ،إمنا:
هر ست:ق الا

ودالالتا وحكمتا ول: :تا هاي الا تا جح الثا:ني

ئلى ئلي .ك:آل ا اساتائا للشاه:د شيفصا :لكلمتا وشاه:دت وقاع
ئلى أهال الكتا :والكفا :بشاكل ال ةكا هم االئارتاض ئلتا .
كشااه:دت ه اا :تعاازز شااه:د اد وال ساارل .كااإ ا كاا:نرا ال ؤم اار
بشااه:دتهم :كااإنهم سااتذئ ر لشااه:د أحباا :هم مماان تصاافهم اآل ا
(ووإ ا سمِعحرا م :أُنزول وإلَى ال سحر ول ت ى أَئْ حت هحمْ تفِت ح مِان الاامْعو مِما:
ئ كُاارا مِاان الْيااقو) .كااال ط ااق

اا لالئاارتاف ب باار الاا يف ساارى

معجزتاا وبشاا :الاا يف الااذي قبلاا  ،ومباا :أنهاام ال ؤم اار باا:لد
كهاتهم اآل إىل ط ق ث .ٍ :أي بشا :ئتساى ،مان االل (ا حبا) :
الع :كني ب:إلجنتل .كإ ا شهاوا ب برت  ،شهاو باا الدا

كتا:

اد أنزلا ئلااى نبتا  ،وهاار امل لاار ( .الذاذِ ن تَّبِعحاار ال َّسحاارل ال َّبِاايَّ
كتحربًاِ :ئ اا حه ْم كِاي التَّا ْر ا ِ وا وإل ْنجِتا ول ا ْا حم حهحم
جاحونا ح م ْ
ِّي ا ذلذِي ِ
ا ُم َّ
ق و حيا ِّ حم ئلَا ْت وه حم
ِال َلهحا حم ال ذتِّباِ :
ف و ْه :حه ْم ئا ون ا ْل حم كَا و و حي ُّ
بِ:لْم ْع حو ِ
الْيفب ةِث و اعح ئ ْهحمْ وإصْ هحمْ وا َلْاالَل الذتِاي كَ:نااْ ئلَاتْهومْ كَ:لذاذِ ن
حل هحامح
م حاار ْا بِا ِ وئاازَّ حوجح ونصا حوجح واتَّبعحااراْ ال ُّاار الذاذِي أُنازول معا ح أُ ْولَيِا َ
ا ْلمحفْلِيحر ) .كم :ستؤكاو لم أ ئتسى بشا ب بار حمماا (ووإ ْ
قَ:ل ئِتسى ا ْبنح م ْ م ب ِي إوسْا اةِتل وإنِّاي سحارلح اللذا ِ وإلَا ْتكُم مُّصااِّقً:
الترْ ا ِ ومحبشِّ اً بِ سحرلٍ ْاتِي مِن بعْااِي اسْامح ح أَحْمااح
لِّم :بتْن ايَّ مِن َّ
كَلَمَّ :ج:ههحم بِ:لْب ِّت :قِ قَ:لُر ْا هذا سِيْ مُّبِني).
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ومليف

الكاالم ،إ الد:ئاا الد نتا لتساا م لدا م مجتاع

املرا د وحتى ماع كا ض إطالقها :كا اا :ال ت يفا م ماع وجارد قا اةن
ص :ك تؤكا مثا ا اتالف م حدتدا الكتا:بني: ،صا ماع ئاام
وجاارد ماا :ااال ئلااى وحااا مرضاارئتهم ،:وئااام مت:مت ا االسااتد اه
طف:ه كثري من ا شت:ه "وم :أُوتِتتحم مِّن الْعِلْمو وإالذ قَلِتالً".
وكااذلحل ال فااع كااالم السااتا حممااا حسااني ال ب:طباا:ةي م
كت:ب تفسري املتزا  ،حتث ق:ل ال ةكن أ كر املعين م اآل
املب :ك هم ا حب، :

اآل مكتا  ،وأسالم ا حبا :م املا ا ،

وئلت كر املدصرد ب:آل هر ئلي بن أبي ط:لب.
والس اؤال ماان قاا:ل إ اآل اا تدصااا صاارص ماان ماان ماا هم م
املا ؟ وباي دلتل ن فى صاقهم قبل إساالمهم واآل ا تصافهم (ووإ ا
سمِعحرا م :أُنزول وإلَى ال سحر ول ت ى أَئْ حت هحمْ تفِت ح مِن الامْعو مِم :ئ كُرا
مِن الْيقو)؟ .ك:آل تدرل ةعارا ما :أنازل إىل ال سارل .أي ما:زالرا مل
عل را إسالمهم ،ي سبب ك ، :اتت :أم مرضارئت ،:كهام ؤم ار
ب برت حتى قبل إسالمهم ،لذا تكر قتم شه:دتهم أكرب.
ك:د ئزوجل ئ ام :أح:ل ئلاتهم علام أنهام ساتيفربو صا:دقني
ئان بشاا :حممااا م اإلجنتال .ككاار اآل ا مكتا ال صا كه :ئاان
مع :ه :لدر السات:ق وئاام وجارد أي ئالقا للمرضارع بعلاي بان أباي
ط:لب ،ال من ق ب وال من بعتا ،حتاى لار كا:
نهم أس:سا :ال ؤم ار با:لد

ابريا ب:لكتا، :

وال بشاه:دت  ،وال ؤم ار ب:ل سارل

حمما وأقرال  ،كهم حب:جا لشاه:د جا:ل د ان مان أهال الكتا، :
ثد ئ اهم ،وكالم حج  ،كي تكار شاه:دت مد عا  ،كيت ما:
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ؤكا لم البش :ستسد م :بتاهم ،كإم :أ صااقرج أو صا وا
ئلى كف هم .ولت
ص:حب ال س:ل والد

لعلي صفتهم ،بل و كفاي مبيماا شا:هاا هار
بني ا  ،كم :ح:جتهم لعلي؟.

س 77طارق الكناني :لر ثبتا الرال ا التكر تا لعلاي بان أباي
ك تها :م أجربتاحل املتداما ،

ط:لب ،باي مع ى من املع:ني الا

كهل ات :لالتل ؤكا ج :نه :ئلى اج أم نصاق مجتع م :وى
م هذا ام:ل؟
 77ماجد الغرباوي :الرال التكر تا بااي مع اى مان املعا:ني
املتدام يت :ل

ق ني ص ح ؤكا أصل إمك :وقرئه ،:ثم

اتااا :إىل دلتااال ؤكاااا ثبرتهااا :لاااذا الشااايف

أو ا مااان اااالل

املع:جز واطرا ق ال ج ق ئلى ا  .ولار ثبتاا الرال ا التكر تا
لألنبتاا:ه جاااال ،وسالّم  :باذلحل (ولاار أن اا :ال نسالّم ،ول اا :تفسااري
لااذج املعجاازاق) كا ااا :حيتاا :ئلااي باان أبااي ط:لااب إىل نا

ا

صا ح

صرص ا وهااذا م ت افٍ ب:لا ا و  .ومهماا :كاا :ئاااد ال وا اا:ق ال
ا ج ا ئاان اإلمت اا:ع ئدااال،

الداارانني العدلت ا ال ختص ا  .وماا:

حصل ئلى ا امل سلني ج ى وكق قرانني جنهلاه ،:ولات

معجازاتهم

ق :وتص ك :ب:لكر وقرانت  ،هذا كالم م كرض مب :دا من
صاق أ :م اجلهل املع م ،أم :وقا كتح العلم ك:ق :واسع للمع كا
ك اال ةكاان قبرل ا  ،مهماا :أتااى م ااق الترب ا بادل ا و وا اا:ق ،كماا:
ئ :ض العدل ك:ئ ضرا ئ  .العدل ك:لد
الكالم جم د جال تاو لي م ظل ت :ك

327

م د ال وا :ق .كتبدى
حممرم مل اكما شاراها

وأدلا ئلااى أكااالت هااذا ال ا ف أو ا  ،مفاا:دج ه اا ،:املالزما بااني
ثباارق الرال ا

هاال البتااا وةاار م اازلتهم ئ ااا اد ،كااإ ا ثبتااا لاام

الرال الزمه :ثبرق ئلر م زلتهم وق بهم وأكالتتهم ئ ا اد تع:ىل،
وهذا م :فتد ل اطصم الت :اي أي الس  .وب:لت:لي ك:لشتع ئلى
حق لثبرق الرال التكر ت

ةماتهم ب وا ا:ق مغ:لتا وئدال مغا:ل

ة :س تزو احلد:ةق من الل مدام:ق فارتض ثبرتها :وصايته،:
واآل

ئلى ب:طل!!!! .وبهذا الشكل تبر أشت:ه أ ى وكد :لاذا

الكالم ،مثال ئام ش ئت اطالكا أو اإلم:ما لغاري ئلاي ،وأ مان
ئ اااج ئلاام الكتا :م اآل ا الث:نتا هاار وصااي ال ساارل حممااا ،أي
اإلما:م ئلااي وكداا :لل

ا الشااتعت  ،قت:ساا :ئلااى مان ئ اااج ئلاام ماان

الكت :وهر وصاي الا يف سالتم . :أن ا كتاف سالر املداام:ق
ا س:ال!! .باي دلتل ق ني أثبا أ من ك :ئ اج ئلام مان الكتا:
هر وصي سلتم .!!! :إنه :قا ه:ةل ئلى التزو واالساتيف:ف بعدال
الد :ئ واملستمع .لر ك:نا ه  :ض و لبت :من هر ئ اج ئلم من
الكت :لذك ت اآل  ،لك ه :م تفت كلام اذك ه :أو ئارل ئلاى
الست:ق .املرضرع حب:ج إىل ق
شيه ،وهر الد

من كت :إلاي كتا تبتا :لكال

الك م ،وهذا لري مرجرد.

من املستيتل أ ارب ال يف مجا :ب:لغتاب معا :اد ،وما :أ اربج
با اد تعاا:ىل حمفاارظ بااني دكا الكتاا ، :كتفصااتالق الدصا
الد ني ،كمن أ ان لكام أ مان ئ ااج ئلام مان الكتا :هار وصاي
سلتم :وه  :ك:صل ت :ات كبري بني العص ن؟؟ هال تعتمااو
م و :ق أهل الكت :وهي حم ك وكدا :مل اق الدا
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؟ أم تت ا:زلر

قبرل:؟ .الرال

ئن امل ق الد ني الثب:ق ئدتا ابى العدل والد

التكر ت بهاذا املفهارم ،أي التصا ف با:لكر كما :حيلار لابع
لال الشتع  ،يت :اىل دلتل ق ني واضاح ،باتن ،صا ح ،ال لاب
كت إطالق :نه :بهذا املفهرم م :كس لصف اط:لق.
وكار وال ااتهم جتا ٍل لرال ا اد ،ولتسااا م فصاال ئ ا – كماا:
درل كم:ل احلتا ي  -ال عفتها :ئان الاالتل ،بال م هاذج احل:لا
كث من دلتل،

يت:

ا ةم لاري اإلنبتا:ه وامل سالني .هاذا مان

جه ومن جه ث:نت ان ال نفهم ك التجلي ب:ل ساب د تعا:ىل وال
ةكااان أ نفهما ا

نا ا شاااا ا امااا:ل .وأسااا:س مشاااكلتهم أنهااام

تياثر ئن اط:لق مب ر بش ي م:دي ،واد م ازج ئ ها ،:كلات
كمثل شيه وشاا ا اما:ل وال تا كا ا بصا :وال تعا ف ك ها
العدرل .كاي قت:س د تع:ىل ئلى اإلنس :م صف:ت وك ه

ا.

و باااااو أ ئلماااا:ه الشااااتع جممعاااار بشااااكل و اا ا  ،وب سااااب
متف:وت  ،وبتع:بري خمتلف  ،ئلاى وجارد وال ا تكر تا لإلةما  .أندال
لحل بع

اه من ئ:ص ن:هم ،حتاث تعا:ملر ماع املرضارع وكانا

با هت:ق ال تدبل الشحل ،وساندل ضمن كالمهام ما :ؤم ار با مان
وا :ق تؤكا الرال التكر ت
وا

ةم أهل البتا

("إئلام أ اد تعا:ىل لداين و لاق ئلتَا :مان نار ئ متا ،

قباال أ الااق اطلااق بااالفي ئاا:م ،إ ال تد اا

وال تساابتح ،كفتااق

نر ي ،كيفلق م السم:واق وا ض ،وأن :واد أجل مان السام:واق
وا ض ،وكتااق ناار ئلااي باان أبااي ط:لااب ئلت ا السااالم ،كيفلااق م ا
العا ا ا والك ساااي ،وئلاااي بااان أباااي ط:لاااب أكاااال مااان العا ا ا
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والك سي ،وكتق نار احلسان ،كيفلاق م ا اللارح والدلام ،واحلسان
أكااال ماان اللاارح والدلاام ،وكتااق ناار احلسااني ،كيفلااق م ا اجل اا:
واحلاار العااني ،واحلسااني واد أجاال ماان اجل اا :واحلاار العااني ،ثاام
أظلماااا املشااا :ق واملغااا ، :كشاااكا املالةكا ا إىل اد تعااا:ىل أ
كشف ئ هم تلحل ال لم  ،كتكلّم اد جل جالل بكلما  ،كيفلاق
م ه :وحً ،:ثم تكلّم بكلم  ،كيفلق من تلحل الا وح نار ًا ،كاضا:ف
ال ااار إىل تلاااحل الا ا وح ،وأق:مهااا :أمااا:م العا ا ا ،كزها ا ق املشااا :ق
واملغااا ، :كهاااي ك:طما ا الزهااا اه ئلتا ا الساااالم ،ولاااذلحل ةتاااا
الزه اه،

نر ه :زه ق ب السم:واق")

ا ةم واسا

با:لفت

(ما :و د م الز ا :اجل:معا الارا د ئان

اإلماا:م ئلااي الاا:دي ئلت ا السااالم "بكاام كااتح اد ،وبكاام اااتم،
وبكم زل الغتاث ،وبكام ةساحل السام:ه أ تداع ئلاى ا ض إالّ
بإ ن  ،وبكم ا ف

الام و كشاف الاا  ،وئ ااكم ما :نزلاا با

سل  ،وهب ا ب مالةكت  ،وإىل جاكم بعث ال وح ا مني").
ئااان الصااا:دق وا اا تؤكاااا التفااار

وأنهااام واساا

بااا:لفت

(بكم اتم اد ،وبكم ةير م :ش:ه ،وبكم ثبا ،وبكم فحلّ
الااذل ماان ق:ب اا ،:وبكاام ااا

اد ت ا كاال مااؤمن

وبكاام ت بااا ا ض أشااج :ه ،:وبكاام خت ا

لااب بهاا،:

ا شااج :أمث :هاا،:

وبكم ت زل السم:ه ق ه :و زقه ،:بكام كشاف اد الكا

،

وبكم زل اد الغتث ،وبكم تستع ا ض الا يمال أبااانكم
وتسااتد جب:لاا :ئاان م اسااته :إ اد الاا
إلتكم وتصا من بترتكم).
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م مداا:د أماار ج تهااب

س 78طارق الكناني :انا ك ق كد اث ني ممن ق:لرا م هذج
الرال وهذا ال ثبا با هاذا الا أي تدارل با الشاتع مجتعها :هال
ه  :ئلم:ه مع:ص و من الذ ن تصاوا للم جعت:ق درلر بهذا؟
 78ماجااد الغرباااوي :نعاام رجااا ه اا :الكااثري ،أن اا
ئلماا:ه ئ:ص ا ن:هم ،حاارل الرال ا التكر ت ا

اه

هاال البتااا ،إضاا:ك

لل وا :ق امل و م هذا املد:م ،كم :ك ت جم د ش:ها بست
 دااارل اإلمااا:م اطماااتين (إ لالمااا:م مد:ما ا ً:حممااارداً ود جا اس:مت و الك تكر ت ختاع لرال ته :وست ته :مجتع اق هاذا
الكر )  ..احلكرم اإلسالمت ص75
 الستا أبر الد:سم اطرةي زئتم احلرز م زم:ن (أما :اجلهاا وىل ،ك:ل اا:ه أن ا ال شاابه م وال ااتهم ئلااى امليفلاارق بااامجعهم،
كمااا:

ها ا مااان ا

م االدااا:د ،وبهااام

بااا ، :لكااارنهم واسا ا

الرجرد ،وهم السابب م اطلاق ،إ لارالهم ملا :لاق ال ا:س كلاهم،
وإمن :لدرا جلهم ،وبهم وجردهم ،وهم الراس

م اإلك:ض  ،بال

لم الرال التكر ت مل :دو اط:لق) ..مصب:ح الفد:ه 2279 3
 -املااااريزا جااااراد الترب اااازي ( ككتااااف

اااان بشاااايف

لتاااازم

بإماا:متهم ،وأنهاام ئااال لل ا يف (ص) إال م م صااب ال باار  ،وال لتاازم
ب:لرال التكر ت لم ص) ..ص اا ال ج 3 :ص419
 الشتع امل ت ا ي (الرال ا  ،مبع اى التصا ف واالساتتاله ئلاىالشاايف

أو ا م ا ،إماا :تكر ت ا وإماا :تش ا عت  .وال افااى ثباارق

كلتتهم :مب تبتهم :الك:ملا د تعا:ىل  .و رجاا ل سارل اد (صالى
اد ئلت و ل وسلم) ،بل جلمتع ا نبت:ه أو أكث هم وكاذا لألةما
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املعصاارمني ،باال لاابع

ا ولتاا:ه الك ا ام أ ااا :م تب ا ماان الرال ا

التكر ت ا  ،حبسااب ا تداا:ه وجااردهم وتك:ملااهم م العلاام والدااا
ال فس:نت واإل اد واملشتي واال تب:ا ب:د تع:ىل وئ  :اد بهام  .إ
مجتع معجزاق ا نبت:ه وا ةم وك ام:ق ا ولت:ه ار تص ف م هم
م التكااار ن ،وا ك:ناااا مشاااتتهم م طااارل مشااات اد وب :نا ا )..
د اس:ق م وال الفدت  1ص74
 الشتع ن:ص املكا :م (لاري أ م كا ي الرال ا التكر تادرلاار إ مهما ا نبتاا:ه ت يصا م الااائر إىل اد وإبااالن ساا:لت
وأحك:ما  ،وقااا ترساالر أحت:ناا :ب:لااائ:ه إىل اد م بعا

ا ماار

التكر تا  ،وأ هاذا هار كال ما :داا و ئلتا  ،ماع أ هاذج اآل ا
واآل :ق ا

ى تفتا لري لحل) .ا مثل  2ص508

وهاااذج أ اااا :جماا د منااا ، :ا رتتهااا :الئتااااال :وئاااام مت:د هااا:
باا:لغلر ،وه اا :تص ا حي:ق كااثري  .أماا :لاار تد ا أ كتااب اإل باا :ن
بشتى اجت:ها:تهم ال تشاحل أ أهال البتاا هام اطا:لق ،أو أ اطا:لق
كرض لم تابري الكر واطلق ،أو ت :زل لم ئن ئ ش !!!.
العدل الشاتعي ك:جعا  ،م العد:ةاا عمال وكاق ن ا:م إلاال معدارل
الا ين ،الذي د:م م ق العدل وحمكم:ق الد

 .كم استغ

من كدت أصرلي أدات العدل م است ب:ا ا حك:م الش ئت  ،لكن
ئدل ترقف ئن التفكري أم:م وا :ق العد:ةاا ،كا ا مف :قا هاذج؟
كااا ه اا :مساا:ح:ق مغلد ا و
الشتعي ،أو ال

رط ا :مح ا اه ال تيف :ه ا :العداال

ا أ تيف :ه :ح ص :ئلى قاستته .:أو مب :ح:ل

ال ئب ال فسي يرل دو مد :بته :وكهمه :كهم ً:ئدلتا ،:وهاذا عارد
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طلفت اق س ر مع كت تهتمن ئلى تفكريج وئدل .
أجزم أ التشتع ال حيت :ط اك:ق وأوه:م وأكك :م ي ك  .وم:
حيت:ج اه  :بتا :الااو العلماي والعدلاي واالجتها:دي ملا سا أهال
البتا ،كهي أكث املاذاهب اساتج:ب ملت لبا:ق العصا والزما :مان
ااالل كااتح باا :االجتهاا:د ،وندااا ال وا اا:ق وئااام تدااا
الرتا او الكتب ال واةت كم :تفعل املذاهب ا

شاايه ماان

ى.

بغي للشتع الكف ئن هذج العد:ةا والعرد اىل الد و الثالث
ا وىل ملع كاا حدتداا أهااال البتاااا واكتشااا:ف بشاا تهم ،ومااا :هااار
ان ب:ع كب :العلم:ه وال وا ئا هم .إنهام اا ر ماذهبهم با اا هم،
كم هر خمجل أ جتا مراقع ئلى ا نرتنتا مهمته :تسفت العد:ةاا
الشاااتعت !! أئلااام أ هاااؤاله أئاااااه ،وبعااااهم نراصاااب لكااان ملااا :ا
مت يرهم ك ص كبري وتاعر بني أ ا هم م :ا كم ب .
هل سعاكم وجرد مرقع ئلى شبك ا نرتنتا بع را إضيحل
ئلى الشتع ؟ أال تا ذكم الغري ئلى أهل البتا ومذهبهم لر ك تم
ص:دقني؟ كتف ساتكر مرقاف الفدها:ه السا:كتني ارم الدت:ما ؟
وهل

مير بشف:ئتهم بت م هم ئلى كك هم وئدتاتهم؟.

ك اماا أهااال البتاااا ومدااا:مهم ال كتاااع لااات
خت:لف العدال وال دال وتعا :ض الدا

بعد:ةاااا و اكااا:ق

الكا م؟ .م زلا أهال البتاا

بسااالركهم ،بتداااراهم ،بعلمهااام ،كت بغاااي أ تتجسا اا كاااا:ةلهم م
ساالر أتباا:ئهم وحمبااتهم كهااذج أكااال ساا:ل للعاا:مل أمجااع .ئلااى
الشااتع الترقااف ئاان متاا:د هم ،واكتشاا:ف حدتد ا ا ةم ا  ،لتدتاااوا
بهم .وئلتهم نزع لش:و التدا

والتع:مل معهم مب :
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.

س 79طارق الكناني :هل مجتع ئلم:ه الشتع ب ف
كهم ئد:ةاهم ،أم :ه :

املسترى م

اه وتفسرياق أ ى؟

 79ماجد الغرباوي :م جم:ل العدتا ه  :حا أدنى شارت
كت اجلمتع ،كا و اإلم:م سراه اإلم:م الا ت أم الست:ست أو
كلتهمااا ،:كتداااف املعتاااالر ئ ااااج أو تيف رناا قلاااتال بت مااا :حيلاااق
و حااً اهدر الغلر ،و بدى الغال منر ج :للت ا ف العدتااي
واملذهيف والا ين .و لم كا من قبل الرس العلماي لك ا بداى
مؤث ا م ا وس:ا االجتم:ئت  ،حتاى أ ئمارم الشاتع مان حتاث ال
شاااع و ؤم ااار بااااقرالم وئد:ةااااهم ،كصااار اإلمااا:م م اطتااا:ل
الشتعي صر أس ر

مذهل  ،بعتا كل البعا ئن الفهم الشتعي

الصيتح لكن ؤم ر به :و تاث و بإحي:هاته :الالشعر .
املعتاااالر قلتااال: ،صااا الشاااتع العااا

ئلاااى العكااا

مااان

اإل ا ا انتني امل غمساااني بااا:لغلر جتساااتاا لثدااا:كتهم وطبتعا ا ئالقاااتهم
مبلااركهم .ك:سااد را كهمهاام ملداا:م امللركتا  ،ك اال لإلل ا  ،ئلااى
مد:م اإلم:م و احرا عكسر صر مت ك ئن اإلم:م وشيفصتت
ودو ج م احلت :ومك:نت ئ ا اد تع:ىل .كه  :جذو لذا الرئي.
بع ا

ئلماا:ه الشااتع ال غاا:لي حتااى م كهم ا للعصاام ال كتااز

ا ساا:س م الفك ا الشااتعي ،وال ا تترقااف ئلتهاا :صااي ال وا اا:ق
الشتعت  .و عتداا أ املا اد بها :ئصام سالركت ال أكثا  .ك:لغ:لبتا
الشااتعت معتال ا  ،لااري أ تاااثري الغااال باا:ق

ا ا هاااد مسااتدبل

الشتع من الل إمك:نت:ت ال:ةل وترظتف مليفتلف وس:ةل اإلئاالم
ال ئكسا لإلسف الشا ا صر شره:ه ئن مذهب أهل البتا.
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الشتعي كغريج من الشعر ولتا بتيت ونت :ثد:كت  ،سراه ئمرم
ال :س أو العلم:ه والفده:ه ،كهم و ثرا ئدتاتهم ال ت سايفا مبا و
اإل :م ومن الل مم :س ال درس والشع:ة اط:ص به ،:ثم ج:هق
التيا :ق لتف ض ست:ج :حا ا  :حيرل دو ندااه :وم اجعتها ،:بال
أصبح الاك:ع ئ ه :دك:ئ :ئن الر  .با:ق الشاتعي عتداا أ ئدتاتا
هر ت  ،ستيتل التيفلي ئ ه ،:كتااكع ئ ه :با او .
وهااذج ت ا ساالبت وكااالم مباا:ل كتا  ،كفااي مااذهب أهاال البتااا
مدرم:ق احلت ، :سراه من الشتع بهذج العد:ةاا أو مل ؤم ارا ،كهام
عتماو العدل واالجته:د ،ومذهبهم الفدهي مذهب حتري ،متجااد
بفال انفت:ح وقا ت ئلى االساتج:ب ملت لبا:ق احلتا ، :وال ئالقا
لعد:ةاج مبستدبل الا ين ومك:نت الع:ملت .
كُتااب معتااالي الشااتع ئاا:مل ا  ،وكدهاا:ه االئتاااال الشااتعي كهاام
متجااد ،مشا:ئ هم تاراز باني العداال والع:طفا  ،وسالركهم ااى ئاان
ال داااارس واط اكاااا:ق ،وخمتاااا:لم مسااااكر ب:لعداااال والرت ااااث ،ال
تساااتا ج الع:طفا ا واحلا ا ال ااا:ةفي ،وال تتغلاااب ئلتا ا أ اااا رلرجت:
التماااذهب اإلساااالمي اطااا:لي مااان الراقعتاا واالئتااااال .لكااان كااا:د
اجلمتع حيمل اق الصر املث:لت ئن بع
لألساف بعا

ا ةم و مب :مجتعهم.

الشااتع عتارب املساال مسااال وجارد ،كإما :الثباا:ق

ئلى العدتا  ،ومم :س مجتع ال دارس لتيصات ه :أو مارق التشاتع.
وهااذا

ااا ومغاا:ال أ ا ى ،املااذهب الشااتعي التاارم مااذهب كدهااي

أصرلي ،أثبا جاا م ن

:تا واساتاالالت  ،مبعازل ئان العدتاا

سرى امتاادهم لعص التش ع ،الذي تترقف ئلت صي وا :تهم.
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الوالية واخللق
س 80طارق الكناني :لدا تفالا وأن ق بتفصتل حمكم ئان
كاال تساا:تالت  :ولكاان حتااى ن تهااي ماان هااذا املرضاارع وأقصااا ب ا
(الرال التكر ت ) البا ل  :من الرقرف ئلى حراد ت :ات مهم
واح:د ااث تشااري إىل هااذا املع اى .كفااي احلااا ث الداسااي (ئباااي
أطعين تكن مثلي .أو ج:هق بلفظ مثلي تدرل للشيه كن كتكر )
وه  :ح:دث د الشام

لإلما:م ئلاي لااى م صا ك مان مع كا

ال ه ا وا واحل:دث ا مااذكر بتف:صااتله :م كتاا :واقع ا صاافني
ل ص بان مازاحم امل دا ي املتارم  212هاا وقاا حداق هاذا الكتا:
است :الت :ع م ج:مع ئاني مشا

د .ئباا الساالم حمماا ها :و

لم ان حذف أجزاه كاثري م ا إالّ انا ا بداى ئلاى هاذج احل:دثا
معتداا بصيته ،:أال نسمي هذج وال تكر ت ئلم :باا املصا:د
ال

و دق به :هذج احل:دث كثري ولاى مجهر املسلمني؟ .
 80ماجاااد الغرباااااوي :تدااااام م اجلاااارا الساااا:بق أ الرال ااا

التكر ت مبع ى التص ف ب:لكر خمتصا با:د تعا:ىل .وتداام أ
الكاار تي ا

ضاامن قاارانني صاا :م م ااذ ا زل ،واثبت اا :ب:لااالتل

ب ال من ائي الرال التكر ت  ،ساراه مبع اى التجلاي أو لاريج،
لعام وجرد دلتل ق ني ص ح ن كع ب التاا ئان الشاحل ،ومان ا وىل
أ تكاار ب:طل ا ب اا:ه ئلااى التفاار

 .وأماا :معاا:جز ا نبتاا:ه كلتسااا

وال ا تكر ت ا باال ج ا ق وكداا :لداارانني أ ا ى جنهلااه ،:السااتي:ل
تع تاال الداارانني الكرنت ا  .وب:لتاا:لي ال نراكااق ئلااى تفسااري املعاا:جز
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ق الدرانني الكرنت كما :هار مشاهر ئ ااهم ،حتاث كسا وه:
باااذلحل ،كمااا :ب:ل ساااب لل ااا :واالحااارتاق .وهاااذا تفساااري ااا:طل ال
االحاارتاق ماان اتتاا:ق ال اا ، :ومااع انتف:ة ا

تفااي صاااق ال اا :ئلتهاا.:

بت م :اآل تدرل  :ن :كرني با دا وساالم :ئلاى إبا اهتم ،كهاي نا:
ح :ق  ،وبدتا ن :ا مل تتغري ،لك ه :مل متسا بفاال قا:نر
مب :ك:

ا،

تاي جلاا واقت :أو أي تد ت أ ى.

وأ ا :الرال التكر ت ب:طل مبع ى اإل  ،حتث هب مج:ئا
أ الرال ا التكر تاا لإلنبتاا:ه وا ةماا جتاا ي بااإ
مع ى إ

اد ،وقل اا :أ

اد أم ج ،وأم ج كعل ( ،إونَّما :أَمْا حجح وإ ا أَ اد شاتْيًَ :أ ْ دُارل
وال وال اا

لَاا ح كُاانْ كَتكُااار ح) ،باااال واساا

حاااا ،كمااا :ن:قشاا :

االسااتاالل ب ا (ماان ئ اااج ئلاام ماان الكتاا .) :وإ ا ك:نااا ه اا:
وساا:ة م اطلااق والفاات

كتيفاات

باا:لدرانني ال ا ت ا م الكاار

مجتعااا ،:وال ةكااان ي أحاااا التصا ا ف با ا

ااا:

لتا ا وم رما ا

قرانت ا  ،مباا :م لااحل كعاال املالةك ا واجلاان ومعاا:جز ا نبتاا:ه .وال
رجااا شاايه اة ا تص ا ف باا:لكر

اا :قرانت ا وضااراب  .وإ ا

كاا:نرا دصاااو ماان التص ا ف باا:لكر اسااتج:بت إل اد صاا:حب
الرال ا التكر تا  ،و ا ق لدرانت ا وأن متا متااى شاا:توا ،كهااذا ال
صاق إال د ،إمن :أم ج إ ا أ اد شتي :أ درل ل كن كتكر .
وئلت نعرد للا:ب
اجلاا  .و د الشام

كم: :لف كت :اد ك:ضا برا با ئا ض
أما مساتيتل وكدا :لدارانني الكار ون :ما ،

الا ا كشاااف ئ هااا :الكتااا :الكا ا م بدرلا ا (والشا امْ ح تجْا ا وي
ِل حمسْتدَ ٍ لَها :لِاحلَ تدْا ِا ح الْع وز ازو الْعلِاتمو ،والْدَما قَاا ْن:جح م ا:زول حتاى
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ئ:د كَ:لْعح ْجحر و الْدَ ِا مو ،لَ :الشامْ ح بغِاي لَهاَ :أ تحااْ و َ الْدَما ولَا:
حل سْابيحر ) .كا د الشام
اللَ ْتلح سِ :بقح ال ه :و وكُل كِاي كَلَا ٍ
كعال رما :ما :حلاا

لار حاا

لال كارني ه:ةال!!! .ككتاف نصااق وا ا:ق

ضعتف الس ا ،ال تفهم من الكر وقرانت شاتي:؟ وحتاى لرصاا ق
مااان أي شااا:ها ال نصااااق بعاااا االكتشااا:ك:ق الفلكتااا ال:ةلااا ،
ككالمهاام خم:لف ا لكتاا :اد وااان م ئص ا العلاام واكتشاا:ف
الدرانني ومع ك نرامت

ال بتع !! .لذا ت ح ال وا ا:ق مهما :كا:

ئاااده :ونرئهاا .:ثاام اا :سااتاي هاال اشااى اد أحاااا لاار أ اد الت ر ا
ب مز من ال مرز؟ كلم :ا جنهاا أنفسا  :بداا : :ال متاا للعدال بصال
من أجل تاكتا أكالت ئلي بن أبي ط:لب؟  :أ اي ا ا كا :لعلاي
بااان أباااي ط:لاااب أكاااالت كبتداااراج ،هاااذا هااار امل اااق الد ناااي ،إ
أكاا مكم ئ ااا اد أتداا:كم ،ولاات
الشم

ال ت د ي شايف

ماان تاا د لاا الشاام ،

مهما :ك:ناا م زلتا  ،لسابب بسات أ

الكر د ي وكد :لدرانني مرتاب ا  ،وأي أ ارتاق لا :حياا

لاال

كرنت :كبريا.
(ئباي أطعين تدل للشيه كان كتكار ) ،كميف:لفا

وأم :وا

الكا م حتاث دارل تعا:ىل (أال لا اطلاق وا ما ) .ال

مل ق ال د

ش ا حل ل ا م اطلااق وا م ا كماا :تؤكااا جممرئ ا
جم د أ

تع اإلنس:

ب

اا:ق .ثاام ملاا :ا

تفع ملد:م اط:لدت كتدرل للشايه كان

كتكن؟ هل أ ط:ئ اد متعذ ولري ممك كي لّب به :اد
تع:ىل بهذج ال

د ؟ مل :ا مل ذك هذا ا م ضمن ا:ق الرتلتاب

املذكر م كت:ب احلكتم الاذي صاف بإنا تبتا :لكال شايه؟
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والرصاف املاذهل

كباال مان ا:ق الرتلتاب الكاثري جااا م الدا

لتاارم اجلاازاه ،كاا :بإمك:نا أ داارل أشااا إلا اه ئباااي أطعااين
تكاان مثلااي ،تداارل للشاايه كاان كتكاار  ،كتيدااق العبااا مجتااع
لب:ت وأم ت:ت بال كا وال تعب وال مشد وال ئ :ه!!!.
دب اط و مان شا ند ال :ةفتا وا اا رلرجت :ل ا ى احلدا:ةق
كم :هي ،ال كم :ت و ه :ل  :وا :ق مرضرئ  ،مكذوب ئلاى اد
و سرل  .ود ئزوجل كت :بتن كت كل شيه.
ال وا :ق تدرل ا الشام

دق لالما:م ئلاي ما تني ،املا ا وىل

م زماان ال ساارل .لك ا كااالم م كاارض ،خماا:لف لس ا ن الكاار
و ت م الدا

 ،وما :ا:لف كتا :اد كهار ز ا ف ،والشام

ال

تا د وال تااتغري ئاان مساا :ه :إطالقاا .:وحااا ث ئباااي أطعااين ،تمااي
لرتا التصرف وأوه:مهم.
أ هماا :أكااال ا نبتاا:ه وامل ساالني أم ئلااي باان أبااي ط:لااب؟ أئ ا ف
جتاا أ

وا :ق مغ:لت تتم:دى م ا م وتدرل إ ئلي بن أبي ط:لب

أكال من مجتع ا نبت:ه وامل سلني م :ئااا سارل اد حمماا .وهاذا
بهت :ال أد ي كتاف ال سات ك ج ئلما:ه الشاتع ؟ كتاف أثبتارا أ
ئلااي باان أبااي ط:لااب أكااال ماان مرسااى الااذي مل كلاام اد تعاا:ىل
بع متا أحااا ساراج؟؟ كمان أوىل با د الشام

هار أم ئلاي؟ وئتساى

الذي ت:ج من املعا:جز ما :مل ااق أحااا مان ال سال؟ بال ملا :ا مل ا د
الشم

ل سرل اد

بني ا ؟ .أن :ال أكهام كتاف داامر

ضااعتف مته:لك ا خم:لف ا للعداال ئلااى الد ا

وا ا

الكا م وكت ا تبتاا:

كااال شااايه؟ .ال ةكااان الساااكرق ئلاااى هاااذج ال طدااا:ق ،داااب
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الكف ئ ه :وأئال الرباه م ه :كمع تدام العلم ال ترجا

ي

عا

إنس . :ودب احرتام ا نبتا:ه وامل سالني الاذي اصا ف:هم اد تعا:ىل
و صهم مب زل كتع ئ ا ملتحل مدتاا  ،و صاهم واصا ف:هم دو
لريهاام .و ضاا :ئ ا هم ،و كعهاام مك:ناا :ئلتاا ،:وأو ثهاام ج اا:ق ئااا
جت ي من يته :ا نه ، :ككتف ثبتر كل هذا لغريهم؟.
ولاار صاايا ال وا اا:ق س ا اا ومت اا :وجزم اا :بصاااقه ،:كااال عاااو
ا م حت يذٍ كر السم:ه ك:نا ل:ةم ثم اندشعا الغترم كيسبرا
أ الشاام

دق ك اما لعلااي باان أبااي ط:لااب وصاالى أداه ال قااا:ه.

وهااذا التفسااري ااتالهم مااع مسااترى إد اكهاام نااذا  ،حتااث كاا:
الكر ااع لتاثرياق ئد:ةا اإلنسا :ئلاى مااى التا :ع ،وكا:
ستجتب إل اد ا واح ،وال جرم والكراكاب ،وا وثا :وا صا :م
وا نهاا ، :وكلااه :مب ااق الغااال لاا :وال اا تكر تاا وقااا ئلااى
التصا ا ف بااا:لكر ككااا :ال ااا:س تد بااار لااا :لتفااا:دي الااازالزل
واجلف:ف واملرق واحل م . :مل كن وئي إلنسا :وإد اكا سامح
بتفسري ال راه تفسريا ئلمتا ،:لك ا قا:د ئلاى تفساريه :تفساريا
لتبتاا: ،:ص ا أ ا

ااري ال حيتاا :ملشااد وتعااب ساارى إةاا:

اسااع

ستدبل كل م :ةلى ئلت .
وه  :تفسري

تب بعصام اإلما:م وكدا :للعدتاا الشاتعت .

كمع ى العصم ئام صاو مك وج كاال ئن معصت ئن اإلما:م،
وب:لت:لي ست يف م ئصامت إ ا صالى قاا:ه ،كتجاب أ تا د الشام
و صااالي .كهااام مساااتعاو مليف:لفااا قااارانني ال بتعااا لكااا هم لاااري
مستعا ن الئ:د ال

بعد:ةاهم .كااي تعصب؟.
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مصاديق الوالية!!!
س :81طارق الكناني :لر ك ض  :أ من ئ اج ئلم الكت :هر ئبا
اد باان سااالم ولاات

ئلااي باان ابااي ط:لااب ،كلماا :ا ال تكاار لا وال ا

تكر ت قت:س :ئلى من ئ اج ئلم من الكت :؟ ثم من ق:ل با :تالف
مع ى الكت :م اآل تني؟ وم :هر دلتل الد:ةل بذلحل؟
 81ماجااد الغرباااوي :إشااك:ل وجت ا  .لك ا هم اسااتبعاوا هااذا
االحتماا:ل اس:ساا ،:و جياارا االحتماا:ل الثاا:ني الااذي اااام هاااكهم
وت لع:تهم من االستاالل.
ك ق مفصال ،ال وال تكر ت مبع ى التصا ف با:لكر إال
د تع:ىل و ك ق أدلا و ا:ق ك:كتا  ،وب:نتف:ةها :ال مع اى للساؤال
أس:س ،:كال وال مبع ى التص ف ب:لكر

حا ك:ةن من كا، :

سراه ك :املدصرد ئباا اد بان ساالم أو اإلما:م ئلاي أو مان ئ ااج
ئلم من الكت :أو الذي ئ اج ئلم الكت. :
احااا :ئا ا بلداات لاات تصا ك :باا:لكر إطالقاا ،:باال تساايفريا
لدرانت اا بإ ناا تعاا:ىل ،شااان شااا العلماا:ه التاارم ئ ااام :ساااتم و
الساام:ه ماان ااالل اق الداارانني الكرنت ا  .ك:السااتم  :لاات تص ا ك:
ب:لكر بل تسيفريا لدرانت  ،ال اكتشفه :العلم:ه .كهل ةلاحل ئلما:ه
الفا:ه وال تكر ت ئ ام :ا رتقرا الفا:ه أم وظفرا قرانني الكار
ك جيرا جن:ح :ب:ه ا ،وح اا م كبا:تهم الفاا:ةت ئلاى الدما واآل
هي تغزو الفا:ه وتكتشف أس ا ج وتستفتا من إمك:نتت  .وما :ا ئان
ا نرتنتا ئ ام :تكب ئلى لرح املف:تتح تصل كت:بتحل لكل أاا:ه
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العاا:مل بثاارا ؟؟ ألتسااا هااذج معاا:جز لاارال مع كت اا :بدرانتهاا .:وهاال ن سااى
كتف استدبل ال :س اال رتائ:ق أول صاو ه ،:وكتف كا :تع:مال
ال اا:س معهاا ،:حتااى أنهاام اشاار االقاارتا م هاا ،:وماا :زلااا أتااذك
كتاااف باااي كبااا :السااان اساااتغ ابهم مااان جهااا:ز ال اد ااار ،وكتاااف
بيثر ئن املذ ع دا ال املاذ :ع ،كاال تعدلار صا اوق :شابت :اتكلم
لرحاااج ،إنهااا :ب اا هم معجاااز  :قاا  .وكتاااف انفجااع ال ااا:س ب ت اا
ال :ة اق تدصفهم ك را أنه :لاب :إلت :ولتسا ص :ئ بش .
الد ا

الك ا م ائااى ئداارل ال اا:س ومسااترى وئااتهم ،وطبتع ا

بتيااتهم العلمتاا والثد:كتاا  ،ولااار أناازل الداا
واستاالل ومعجزات  ،مع ام:ك

التااارم ال تلاااف بت:ناا

ئلى مب:دة ومد:صااج ،بشاكل

ت :سب مع ئدرل ال :س وبتيتهم العلمت والثد:كت .
أم :م:هر الالتل ئلى ا تالف مفهرم الكت :كدا ك ت أ ا:
وق لا ه ا :قا اةن دالا ئلاى انصا اف مع اى الكتا :اىل الكتاب
امل زلا ماان قباال اد تعاا:ىل .وقااا وضاايا مباا :كتا الكف :ا أ اساام
كت :مشرت لف ي ،شمل كتا :التكار ن والتشا ع ،وال اب
والفتز :ه والكتمت:ه ،ك:لكل

بق ئلتا جا

الكتا :لك ها:

ختتلااف باا :تالف مراضااتعه .:ك:لكتاا :ب:ل سااب ملاان ئ اااج ئلاام ماان
الكتاا:

دصااا با كت:باا :كرنتاا :ا تب باا:لكر وأسا ا ج .وأماا:

الكت :م اآل الث:نت كا:مل اد با الكتا :امل ازل ،املدا وه ،كاي
فع اا :م الشااه:د امل لرب ا الا تؤكااا أ حمماااا ساارل ماان قباال
اد ،وهر لاى ا حب :الذ ن ع كر من الل البش. :
ولر واكد  :الستا ال ب:طب:ةي م كت :تفسري املتزا با اآل ا
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مكتاا كا اال تدصاااا ا حبااا :الاااذ ن أسااالمرا م املا ا ا  ،كا اااا :ال
فعهم تاو لهم لآل بعلاي بان أباي ط:لاب ،ن ا :حت يا ٍذ سا د أ اآل ا
بشاكل

ا  ،تكار كتا "مان" م ا " ومان ئ ااج ئلاام الكتاا" :

استفه:م .:أي ومن ئ اج ئلم الكت :لري اد و سرل كاي شاها
بصي نبرت و س:لت ؟ (و دُرلح الذذِ ن كَفَ حوا َلسْا مح ْسلًُ :قلْ كَفَاى
بِ:للذ ِ شهوتاًا ب ْت ِي وب ْت كُمْ  ...ومنْ ِئ اجح ئِلْمح ا ْلكِت)ِ :؟ كإ ا كااا
شااه:د اد و ساارل كماان ئ اااج ئلاام الكتاا :لريهماا :كااي شااها
لكم بذلحل؟ .كتكر اجلمل استفه:مت  ،وت اى ئن أي تاو ل اام
ا الغلاار لالسااتاالل ب:آل ا الك ة ا ئلااى ثباارق وال ا تكر ت ا
لإلم:م ئلي بن أبي ط:لب .طبع :ئلي بن أبي ط:لب ومن ج:ه بعاج من
أةم أهال البتاا مل اائرا أي صاف مان صاف:ق اطا:لق لكان ا
الغلر مهروس بهم حا الكف ب:د و :لدتت  ،كتشبثرا بهم ل ئلى
حساا :التمسااحل بسااريتهم وأ القهاام وئااالم وما هجهم الد نااي م
تفسري ظراه احلت. :
وب:لت:لي تاو ل اآل ا بعلاي بان أباي ط:لاب حيتا :اىل دلتال قا:طع،
دلتل ق ني كر ق

ص :ك  ،وال ترجا سرى وا ا:ق ال ةكان

ال كر ل: ،:صا ماع ا اتالف اآل اه ،وئاام وجارد امجا:ع حتاى
لااااى الشاااتع كااااال ئااان لريهااام .ك بداااى اااان واآل ا ا الك ةا ا
وست:ق:ته :وق ة ه :الاا لت واط :جت  ،م ضاره م دها :الااا لي
ضمن كهم  :ملصفرك اآل :ق املتعلد به.:
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وصي سليمان
س 82طااارق الكناااني :أمجعااا تف:سااري اجلمهاار أ املدصاارد
ب:لذي ئ اج ئلم من الكت :هر صف بن ب تا .:وبعااهم كا
اةاا :ث:نتاا :هاار بليفتاا .:وال سااتبعا أ كاار نف ا
اجلمهر ئلى أ ن من االن  ،ولت

االساام .وأمجااع

الشتع كد من عتداو

لحل

كهم شانهم شا بدت املذاهب ،كلم :ا ؤ ذ ئلتهم هاذا الا أي م
حني ال ؤ ذ ئلى اآل

ن؟ أ نهم ق:لرا ب:لرال التكر ت ؟ .وهال

هي مستيتل ؟ أمل تكن لكثري من ا نبتا:ه وهام مان البشا ممان
ائ :هم اد من ئلم مثل العبا الص:ا الذي اكد مرسى .ومثل
مرسى ومعجزات حني ض

البي بعصا:ج ،ولريها :الكاثري ،بال

جت:وز لحل ووضاع هاذج املعجازاق ئ اا ن:قا صا:ا كبهالكها :ب
هال الدرم مجتع ،:كلم :ا نستبعا مثل هذج احل:الق ونستكث ه:
ئلى أةم الشتع وهم ئرت ال يف واحف:دج؟
 82ماجااد لغرباااوي :سااراه الشااتع ماان قاا:ل باذلحل أو لريهاام،
ك:ملرقف واحاا .إ ال رجاا دلتال ئلاى ما :اائر حارل صاف سارى
وا :ق ضعتف  ،مصا ه :كتاب أهال الكتا :الا

م:ها :الدا

الك م ب:لتي ف ،إض:ك لرجرد ك:صل زم ت كبري جاا تكفي
لت لتف حك: :ق وأق:و ل ال دلتل ئلتها :ق نتا .:ثام ساراه كا :مان
ئ اج ئلم من الكت:

صف بن ب ت :أو لريج ك:ل تتج واحا ئام

ثباارق وال ا تكر ت ا

ي كاا:ةن ماا :ئاااا اد ئزوجاال .أماا :دوائااي

إص ا الشاتع كراضاي  ،همهام جااا أ كار املا اد باا"من ئ ااج
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ئلم من الكت " :بش ا ،وصت :لسلتم ، :ول وال تكر ت  ،كاي
دتسرا ئلت ب :ولر وال "من ئ اج ئلام الكتا " :الاذي هار ئلاي
بن أبي ط:لب كم :ائر  ،بدت:س أو مع:دلا بسات  ،مف:دها :إ ا
ثبتا الرال التكر تا ملان ئ ااج ئلام مان الكتا :وهار صاف بان
ب تاا :وصااي ال ا يف ساالتم ، :كماان باا :أوىل تثبااا ملاان ئ اااج ئلاام
الكت :وهر وصي سرل اد أي ئلي بن أبي ط:لب.
ولر ك ضا  :جااال ثبارق الرال ا التكر تا لاألول كإنها :ثبتاا لا
بالتل ق ني ال ةكن إنك :ج ،لكن كتف حثبترنه :لعلي بان أباي
ط:لب مع ئام وجرد دلتل ق ني ئلت ؟ .ككل مداما مان املداام:ق
املذكر يت :إىل دلتل ق عي

صره ،:كتجب أ ثبترا ل :

أوال إ ماا :ج ا ى ئلااى ااا "م ان ئ اااج ئلاام ماان الكتاا " :كاا:
برال ت التكر ت وقا ت ئلى التص ف ب:لكر .
وث:نت :إ "من ئ اج ئلم من الكت " :هر نفس صف بن ب ت.:
وث:لث :إ صف بن ب ت :هر وصي ال يف سلتم. :
و ابع :أ ثبترا ت :بق ووحا الكت:بني ،مفهرم :ومرضرئ.:
و :مساا :إ ئلااي باان إبااي ط:لااب ئ اااج ئلاام الكتاا ، :باال و اق
كت:

صف الاذي كا :مالكا :لرال تا التكر تا حساب أ هام

كي تصح ا ولر .
وس:دس :إثب:ق أ ئلي بن أبي ط:لب وصي سرل اد.
ساا:بع :إثباا:ق وحااا مفهاارم ومدصاارد ومداااا صااالحت:ق كااال
الرصتني.
كإ ا استالرا ئلى صي مجتع املداام:ق بادلا ق عتا صا حي ،
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م صرص  ،واضي  ،حت ي ٍذ ن كع التا ئن الشحل.
أم :ب:ل سب ملع:جز اإلنبت:ه ،كدا ك ق ما ا ا أنها :جا ق وكدا:
لداااارانني جنهلااااه ،:ولتسااااا

قاااا :لداااارانني الكاااار

الداااارانني

الكرنت ال ختص  .ثم لر كس ن :جاال املعجزاق ب:لرال التكرنت
لألنبت:ه كإنه :قا ثبتا لم بالتل ق ناي صا ح ال ةكان إنكا :ج،
لكاان كتااف نثبتهاا :لغريهاام كاةما أهاال البتااا؟ وقااا داارل بع ا
الغال با أهل البتا أكال من االنبت:ه وامل سلني مع :اد ،كا ا:
ندرل إ مع:جز ا نبت:ه مرثد ق نت ،:و عرتف بها :مجتاع املسالمني،
ككتااف نرث اق صاااو املعاا:جز ئاان أةم ا أهاال البتااا؟ هاال ب وا اا:ق
ضعتف لغال الشتع أم ات :ملصا ب:ني رثده ،:وهر مفدرد؟ .لار
ك:ناا هاذج املتازاق ث:بتا لعلاي بان أباي ط:لاب كما :الاذي أ ا ج اارم
شح نفس لليفالك مد:بل أبي بك ومل

ه ها ،:و ثباا أكاالتت

اإللت ؟ أكتا م ق الترب ستدرل مل ا

ل اد تع:ىل!! ،لرجارد

أدوا م رط ب  ،م ه :السكرق ئلى م :ج ى رم السادتف !! .وهاذا
م ق واجٍ ،كتف ال ستائته :كالتل مرثق وش:ها صاق وهار م
مرقف ح

جاا؟ .إنها :ماسا :التعصاب ال ا:ةفي املدتاا .كام ظلام

الغال أهل البتا؟ وكم شرهرا ةعتهم؟ وكام ح ارا مان مدا:مهم
أم:م صرمهم؟ من املسؤول ئن كل هذا؟ ومن املسؤول ئن انتش:
تا ا مساامرم معاا:د هاال بتااا ال باار ؟ ماان الااذي سااه و فااق ئلااى
كتب الغال ككت :البي :ولريج؟ إن :د وإن :إلت اجعر .
واحلدتد ا أ الدا

الك ا م أكااا صاااو هااذج املعجاازاق ئاان

ا نبت:ه وامل سالني ،دو بتا :لتا صااو ه ،:ككتاف جنازم بثبارق
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وال تكر تا لام ماع جهل ا :ب لتا:ق صااو ه:؟ ك:ساتم  :السام:ه
الترم معجاز  ،لكان بفاال العلام وسا ئ انتشا :املعلرما:ق ئ ك ا:
لت ا صاااو ه :كااال نداارل إنهاا :معجااز

 :ق ا  .كاا:لف ق بت هاا :وبااني

املعجاازاق الساا:بد م مع كاا لت:تهاا .:وب:لتاا:لي كااإ جهل اا :ب لتاا:ق
صاااو املعجاازاق ال اارب تفساارين :باا:لتفر

وثباارق وال ا تكرنت ا

لألنبتاا:ه ،ن ا تداارل ئلااى اد ماا :ال نعلاام (أتدرلاار ئلااى اد ماا :ال
تعلماار ؟) .ئلت ا :البيااث ئاان لتا صاااو ه :أوال ،ك مباا :كشاتفه:
العلم مستدبال ،وهذا ال دلل من قتمته ،:نه :حدا :ك:ناا معجاز
م وقتهااا .:كاااثري مااان ا ما ا اض ك:ناااا إىل وقاااا ق اااب نه :تهااا:
املاارق،لكن بفااال ت اار العلاام أصاابح ماان السااهل مع:جلتهاا ،:كهاال
مع:جلته:
ندا ا

ق حلتمت املرق؟ طبع :ال.

ئام تشيفت

امل ض ،أو

العاااال واإلمك:نتااا:ق كااا :السااابب و اه مرتا ا  .أمااا :التااارم

ك:لتشاايفت

بااا:ق سااهال بفاااال الت اار العلماااي ،واصاابح مع:جلاا

ا م ا اض ممك اا( :م ا ض الساال ،ال اا:ئر  ،اجلل ا الام:لت ا ،
ال رباا الدلبتاا  ،العجااز الكلااري ،تشاامع الكبااا) .كلااه :ك:نااا
أم اض :ق:تل بت م :الترم تع:
البشا

بشكل طبتعي .بال أ ز ع أ ئاا:ه

أكثا دهش ا ول ابا  ،وهااي معجااز العلاام احلااا ث .كاال

هااذا ولااريج دا ي وكداا :لداارانني طبتعتا مردئا م الكاار  .ولاار أ
نبت :أج ى ئملت ز ع ئار بش ي نذا كعمل معجز باال شاحل وال
ب ،أما :التارم كغااق مساال ئ:د ا ومالركا  .كدتما املعا:جز ب:تاا
نت بفال االكتش:ك:ق العلمت ال:ةل  ،كهي معجز ما :داماا لاري
مكتشااف  .مثلااه :مثاال بع ا

التيااا :ق الد نت ا كعلاام اد مباا :م
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الب اار  .حتااث إناااه

ال اا:س جبهاا:ز تشاايف

اجلا ني قباال والدت ا .

و احااارا شاااككر مبصاااااقت اآل ا ا  ،ئلمااا :أنهااا :مل ت اااف ئلااام
ن لك ص :م تكزا ئ اهم.

اآل

س 83طارق الكناني : ( :معْش الْجِانو واإلنْا و إو و اسْات َعْتحمْ أَ ْ
ت ْفُذحوا مِنْ أَقْ َ :و السم:واقِ وا ْضو كَ:نْفُذحوا ال ت فذو إال بسل ) :
ا الد

أ رب ئن هذج الت ر اق كم :و د م سر ال محن ومل

تم اطل بت ها :وباني املعجازاق ككما :أ ارب ئان قاات اإلسا اه
واملع ا وهي تعترب من املع:جز أ رب ئن امك:نت االنس :ا

فاذ

إىل السم:ه كم :و د م اال ا املاذكر  ..اال تثباا هاذج املعجازاق
الرال التكر ت لم؟
 83ماجاااااد الغربااااااوي :اآل ااااا:ق الك ةااااا ت فاااااي الرال ااااا
التكر ت  ،ولر ثبتاا ق نتا :كمان با :أوىل أ تكار ل سارل اد
حمما ،والد

تج اجت:ه:

 ،كتدرل

"ل اطلق وا م "
"لت

لحل من ا م شيه".

"وإن هر أم:ق وأحت.":
" و بحل الق ما :شا:ه واتا :ما :كا :لام اطاري سابي :اد
وتع:ىل ئم :ش كر ".
"أكانا تسمع الصم ولر ك:نرا ال عدلر "؟.
"قاال لاار أ ئ اااي ماا :تسااتعجلر با لداااي ا ما بااتين وبتا كم
واد أئلم ب:ل :ملني" .ئ ام :ط:لب الكف :ب:نزال العذا
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"وقَ:لُرا لَن نُّؤْمِن َلحلَ حتَّى تفْجح َل  :مِن ا ْلاَ ْضو بحرئً ،:أَوْ تكُار
َلحلَ ج َّ ٌ مِّان نَّيفِتالٍ و ِئ ابٍ كَتحفَجِّا ا ْل َانْهاِ :لَ:لَها :تفْجِاريًا ،أَوْ حتسْادِ َ
السَّم:ه كَم :زئمْا ئلَ ْت  :كِسفً :أَ ْو ت ْاتِي بِ:للذ ِ والْملَِ :ةكَ ِ قَبِتلً ،:أَوْ
كُر لَاحلَ بتْاا مِّان زح ْا حفٍ أَوْ ت ْقَاى كِاي السَّام:هِ ولَان نُّاؤْمِن لِ حقِتِّاحلَ
حتَّى حت زِّل ئلَ ْت  :كِت:بًَّ :ن دْا حت حج قُا ْل سحابْي:
َّسحرلً .":كم :ت لبرن

ا وإلذا :بشا ًا
كا ح
بِّاي ها ْل ُ

 :قا اإلنس :وأن :بشا ئا:جز ئان لاحل،

واآل واضي جاا.
وال دلتل ئلى جتلي اد ئرب أنبت:ة  ،وال نع ف كتف تجلى لم
كي منتز بني التجلي ولاريج .ك:جلبال جعلا اد دكا :ئ اام :جتلاى
ل  ،كهل كل جتلٍ تهاي لاذج ال تتجا ؟ وحت ياذ كتاف تجلاى ئارب
ا نبت:ه ،ومل :ا مل اكهم دك :ئ ام :جتلى اللم؟ .جتلاى للجبال
كيا م :حاا ككتاف إ ا جتلاى مان االل إنسا :؟( .كلما :جتلاى
ب للجبل جعلا دكا :و ا مرساى صاعد ):ال تعلام كام أ جال مان
م :قش ا هااذج ال طداا:ق لاارال احرتامااي لسااؤالحل ،وتصااا ق ال اا:س
ال تاابني البساا :ه لاا .:كاقصاااا باااجرب ت شاااتا الاارئي ،و محاا
ب:ل ااا:س املغفلاااني ،حت مااا :ستسااالمر ط ااا :مغااا:ل ،بتاااا وح
االناك:ع والتياي.
كاَنَّه :ج ٌّ :ولذى محا ْابِ ًا ولَامْ
"و َأ ْ َأ ْلقو ئص َ :كَلَمَّ :ه :تهْتزُّ َ
حعدِّبْ ا :محرساى َأقْبِالْ ولَا :تيفافْ إونَّاحلَ مِان الْا ِم ِني" .كراضاي أ اد
كعل لحل مب:ش  ،أم :مرسى ك :تعب و ا:ف ،ولار ك:ناا لا وال ا
تكر تا ا لكااا :واثدااا :م مي ااا .:كهااال كااا :ةا ا بااااو تاهتلتا ا
مثال؟؟!!! .ولار أ ئ :ملا :أهااا جها:زا كه ب:ةتا :ل با :تصاا ئ ا
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أشاات:ه لااري مالركا  ،كهاال عااين أنا م يااحل وال ا تكر تا تتصا ف
مبرجبه :ب:لكر وم :حيت ها :مان أشات:ه؟ ا :ساتاي اان م ماازق
جاال الااا ن وخم:دئ:تاا وه طد:ت ا  .جاال الااا ن ال حي ك ا داكااع
الد بى د تع:ىل بل تسرت به :لتيدتاق م با  .وكا ق واضاح كما :ال
افااى ئلااى اللبتااب .جاال الااا ن أسااري ئد:ةاااج ومصاا:حل ال :ةفت ا
والشيفصت  ،وه  :مكمن اط

حت م :ستسلم ل املتلدي.

و

 :ن :كرني ب دا وسالم :ئلى إب اهتم ،أ ا :جا ق وكدا:

لد:نر

 ،ك:آل مل تكشف كتف أصبيا ال  :ب دا وسالم،:

هل أكتسى إبا اهتم لب:سا: :صا :دتا مان ال ا :ماثال ،كما :هار
املشهر ئن جلا ط:ة حيتمي ب البهلرا ال ااي مان ال ا :كتيساب
املش:ها أنه :ال تؤث كت وال ي ق  ،وما :صاا م ا معجاز

 :قا

ال دا ئلته :أحا .وحتى من تدا:كزو ئلاى ال ا :مل ااترا مبعجاز
ك ام لليساني كما :عتدااو  ،إمنا :هاي سا ئ احل كا يارل
دو تاث هم ب:ل  :حا االحرتاق ،إض:ك طشرن أقاامهم.
بغي الت بت  ،ت:

شري الد

الكا م للعلا الد با  ،وأ ا ى

شري للعل البعتا  ،كما :م ا "قال كال مان ئ اا اد ولكان ال
تعلماار " .كعاااام بتااا :سلسااال العلااال الاا هاااي الدااارانني املردئاا م
الكاار ال فااي وجردهاا ،:وال فااي أسااب:به :ال بتعتاا  ،وال لغااي
ئلله :الد ب  .كصايتح أ اد تعا:ىل ا زق مان شا:ه ،لكان زقا
ضاامن ن اا:م ا سااب :ال بتعتاا  ،كماان دلاا

م دا ج ئاا:طال ئاان

العمل ال زق سرى الداا املداا لكال خملارق الاذي تسا:وى كتا
اإلنس :مع احلترا  ،وت :حيصل وأ ى ال حيصل .كت:نا :كارني
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ب دا وسالم :كعل إلي لك ال في ج :نا وكدا :لدارانني وأساب:
طبتعتا  .وإ

اد الااذي تيااا ئ ا ئتسااى مباا :دصااا ب ا لتاا:ق

جمهرل ل :؟ "وإ ختلاق مان ال اني كهتيا ال اري باإ ني كتا فع كتها:
كتكر طريا بإ ني وتربئ ا كم وا ب ص بإ ني وإ خت

املارتى

بإ ني".
بعاهم صم ان ئن ة:ع احلدتد لتبداى هان أوه:ما بشاا
الرال ا التكر ت ا و ا ك

االئاارتاف ب ااي حدتد ا ئلمت ا تف اااه.:

:ستاي م :ج ى ئلى ا ا نبت:ه بشه:د الد

لت

وال تكر ت

مبع ى التص ف ب:لكر وقرانت  .وال عين أ الكر ستبدى هان
هؤاله ا نبت:ه متاى شا:هوا التصا ف با  .بال لار كا :ختار ال م لدا:
لتعادق مع:جزهم ،كلم :ا هي حماود م مرا د :ص جاا .ل ب
م اااق الترب اا  ،مصا ا ئلاااى ثبرتهااا ،:ومساااتعا لترب ا ا كااال شااايه
جله ،:كمثال درل إ اد علم تدرى وحكم من جعل لم الرال
التكر ت  ،و علم أنهم ال رظفرنها :إال ئ اا الاا و اق الدصارى!!.
كهااار ال فتهاااا :مهمااا :ك:نااااا مغ:ل :تهاااا ،:لك ااا مسااااتعا لدمااااع
شكرك وت و

ئدل بادل تباو كانها :با هتا  ،كتما بساهرل

ئلى ال :س و صاقرنه :دو الترقف ئ ا املدام:ق امل ر ا باال دلتال
م كالم .
امل لر أوال إثب:ق أصل الرال  ،ثم إثب:ق جعله :لاذا و ا  ،ثام
إثب:ق صاو ه :كعاال وحدتدا  ،ثام بعاا لاحل تداا م دلتال ؤكاا أ
اد جعلاااه :م لدا ا  ،كااا :ا اسااات :ئرا اإلتتااا :بكااال لاااحل ،وهااار
مستيتل ،حت يذٍ س دبل بتفسرياتهم وتاو التهم.
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اخلالق املعادل
س 84طارق الكناني :كتب:

اد أحسن اط:لدني .ه  :ساؤال

هل من :لق لري اد؟ ق:ل الغزالي م املدصا ا سين م تفسري "ال
حظ للعبا م اة تع:ىل اط:لق إال برج من ام:ز بعتاا ،كإ ا بل
م ست:س نفس وست:س اطلق مبلغ ً:ف د كت ب:ست ب:ا أمر مل
سبق إلته :و دا مع لحل ئلى كعله :ك :ك:مليفرتع مل :مل كان
ل وجرد من قبل كتجرز إطالق االسم أي اط:لق ئلت جم:زا".
واحلدتد ا أ هااذا الكااالم ال كفااي لتفسااري اآل ا املااذكر
حتث أ اال رتاع شيه ( ا ل ضمن "ئلّم  :اإلنس :ما:مل علام")..
واطلق شيه

 .وكم :تدام م حرا ن :نف :أ اد كرض لكثري

من أنبت:ة أمر ا كثري مب :كته :لق ا شت:ه مثل ئتسى وكذلحل
م :حصل إلب اهتم م قات ال تر ا بع والداات ا كارب حاني
أ اج امللكاارق (وكَااذلِحلَ نحا وى إوبْا هِتم ملَكُاارق ٱلسَّاامرقِ وٱلْ ااَ ْضو
ولِتكُاار مِاان ٱلْمحاارقِ ِني) .كهاار حااني ةا ح هااذج الدااا اق إىل ئباا:دج
كيتمااا :عا ا ف مداااا تهم وحكماااتهم م اساااتيفاامه ،:وكتفتا ا
وترظتفه :ل رتستع إة :ال :س ،لسهرل االستاالل بها :ئلاى وجارد
اط:لق .ولر ان  :مل نسمع أو ند أ م كتب الشتع اال الدلتل الدلتل
ئن هذج احل:الق وهاي حا:الق ال ختا

ئان اطا :املاالرف ،اال ما:

حك م كتب الغال وهر ال ةكان الدتا:س ئلتا ؟ والساؤال إ ا
ثبا ه :

:لدني ب تفر اهم بإم من اد ك لِم ؤ ذ ئلى الشتع

معتداهم و كل شيه بإ

اد و سري ضمن التدا اق االلت ؟.
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 84ماجد الغربااوي :هذج اآل من اآل :ق ال اُستحال به :ئلى
الرال اا التكر تاا  ،نهاا :تصاا ح بتعاااد اطاا:لق كماا :عتداااو ،
كتثبا الرال لل سرل وا ةم  .وه :
تياااا الدا ا

ا م هجي م تفساري اآل ا  .إ

ئااان م اااق دا لاااي لتفساااري :تا ا  ،كه ااا:

حمكم:ق هن أم الكت ، :وأ

ااا:ق

متش:به:ق .كم :تش:ب من اآل ا:ق

حااا د اىل امكااام م هااا ،:كاااي تااااح مع ااا:ج تااااو ال ال تفسااااريا.
ك:آل :ق ال جتساا اطا:لق ،وجتعال لا ااا ووجها :وجتلسا كارق
ئ ا كجلرس ا ب:ط وامللر .
كتب:

ك

اد أحسن اط:لدني ،من اآل :ق املتشا:به  ،بغاي

كهاام ماالتل اه :م ضااره اآل اا:ق امكم ا ال ا سااتكر حماااداق
لتاو ل اآل املتش:به  .كه :

:ق يص اط:لدت ب:د تعا:ىل "اد

:لق كل شل" أو قرل تع:ىل "هال مان ا:لق لاري اد" .كهاذج اآل ا
حسما ا م با اد ئزوجل تف د ب:طلق.
وال جم:ل للدرل با اطلق لري املب:ش أ ا :هر لق د وبإ ن ،
اا:ق أ ا ى تداارل "إمناا :أم ا ج إ ا أ اد شااتي :أ داارل ل ا كاان
كتكااار " ،كت فاااي الترسا ا م لدا ا  ،دو نفاااي ساااببت الدااارانني
وا ن ما احل:كما  ،نهاا :جاازه ماان ئملتا اطلاق ولتسااا تص ا ك:
ب:لكر  ،كد:نر اجل :بتا ال اتيكم با:لكر بال ا ّم ح كتا .
كم :أ

" ُقلْ هحر اللذ ح أَحا ،اللذ ح الصَّماح ،لَ ْم لِااْ ولَا ْم حرلَااْ ،ولَامْ

كنْ لَ ح كُ ُفرًا أَحا" ت في وجرد أي شبت ل  ،ومن مجتع اجلها:ق،
ُ
بت م :وجارد ا:لق ثا ٍ :دتااي التشا:ب بت هما ،:وهاذا حما:ل حساب
اآل :ق الك ة (لَتْ

السمِتعح الْبصِريح) ،وئلت ال
كمِثْلِ ِ شيْه وهحر َّ
َ
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:لق مبع ى االد:د سرى اد تعا:ىل ،وهاذا م :ؤكااج قرلا تعا:ىل
كلو شيْهٍ وهحر الْراحِاح الْدَه :ح) .كهذج اآل ت في وجرد
( ُقلو اللَ ح ِ :لقح ُ
ا:لق مب:ش ا أو لااري مب:شا ماا :ئاااا اد تعاا:ىل .ولاار صاايا ن

ا

التجلااي كا ااا :ال دلتاال ئلتهاا :ه ااا( .:لاار كاا :كتهماا :لاا إال اد
لفسات)..:
ثااام إ ال اااراه الكرنتا ا واط :قا ا تفسا ا م إطااا :قرانت هااا:
الكرنت وال تفس  ،برجرد وس:ة م اطلق او وس:ة م الفت ،
وال مبباااأ الراحااا ال صااا ئ اا إال واحااا،
شيه ،ولت

اد لاات

كمثلاا

واحاا مبفهرم  ،:الذي صبح إثا ني ب:ضا:ك واحاا لا .

وب:لت:لي ال فتد الكر طا:لق

ا  ،كاي دا:ل بتعااد اطا:لدني.

نعم ،الكر ااع لدارانني صا :م قا:د ئلاى مد:وما التياا :ق
واال رتاق:ق م :مل ؤث ئلته :ق:نر

 .كال م:نع أ دا ي اطلاق

ضمن ضراب ه :وش وطه ،:من ب:

ب ا سب :مبسبب:ته ،:وهاي

ة الكر واطلق باس ج .وقا أش :لا :الدا
م اطلق ،كتعبري
كمثال ؤكا الد

مان االل التاا

ئن إك اها:ق الدارانني والسا ن الكرنتا .
أ

لق السم:واق وا ض كا :بسات أ ا:م أو

بتارمني حسااب ا ااتالف اآل ا  .وأ ااا :م احاال لااق اإلنساا :م قرلا
تع:ىل
حام جع ْل ا :حج حن ْفَا ً كِاي
(ولَدَاْ لَ ْد ا :الْإنسا :مِا ْن سحالََ :ل ٍ مِا ْن طِانيٍ ،ث َّ
قَ ا ٍ مكِنيٍ ،ثحامَّ لَ ْد ا :ال ُّ ْفَا َ ئلَدَا ً كَيفلَ ْد ا :الْعلَدَا َ حماْاغ ً كَيفلَ ْد ا:
يمً :ثحمَّ َأنْشاْن:جح لْدًَ :
ا ْل حماْغ َ ئِ َ:مًَ :ككَسرْن :الْعِ َ:م لَ ْ
اللذ ح أَحْسنح الْيف:لِدِني).

354

كَتبَ :

ك :سب :لتسا تف دا با:طلق ،بال هاي طبتعا الكار وسا ،
وطبتعا ئماال قرانت ا  ،الا اكتشااف العلاام احلااا ث بعاااه .:كهااي
أسااب :طبتعت ا دا ل ا ضاامن ئملت ا اطلااق واملسااؤول ئاان ح كت ا
ومس :ج ،وهي قرانني ث:بت ال تحف ى ك:إلنسا :الاذي ةارق و حف اى،
ككتااف كاار ئلا م اطلااق ،أو واسا

م الفاات  ،أو ساابب :م

اطلااق وهاار ةاارق و حف ااى؟ ال ةكاان إطالقاا:

املعلاارل سااتكر

ئام :ب:نعااام ئلتا  ،واان جنازم م ضاره الدا

الكا م أ ئلا

اط:لق إ ا ك :بش ا ستمرق ال حم:ل" ،كل من ئلته :ك ٍ :و بدى
وج باحل و اجلاالل واإلكا ام" ،ك:آل ا م لدا تشامل كال شايْ،
كإ ا ك تا العل ك ى املعلرل تلد:ةت ،:لترقف وجردج ئلى وجرد ئلت ،
واإلنس :ةرق بل و حف ى .إ اً ك:د هار العلا احلدتدتا  ،نا حاي ال
ةارق .كااال جماا:ل للداارل بتعاااد اطا:لدني وكداا :آل اا:ق الكتاا :وماا:
تدام من ترضتي:ق.
وال فع قرلم إ نهام أحتا:ه ئ اا بهام زقار ،

ئا:مل اآل ا

ئاا:مل خمتلااف ،ال ااؤث م ئاا:مل الااانت :وبت هماا :با زخ ،كماا :تدااام
تفصااتال .وال دلتاال ئلااى أ امل ا اد ب:حلتاا :م اآل ا (أحتاا:ه ئ ااا بهاام
زقر ) اق مع ى احلت :كم :نفهمها .:كه ا :دا جازاه ،لتداي كتها:
اإلنس :ب:ملالةك  ،و راج مراقف خمتلف قا ال ت سجم معه :طبتعت ا:
البش .
كم :أ ا حت:ه ئ ا بهام م شاغل كا:كهر كما :تعبا اآل ا  ،ال
ئالقاا لااام مباا :ااااو م الكااار  .وال عرت هاام مااا :عرت اا :مااان همااارم
ومش:لل .بل مب :تتغري طبتع تفكري اإلنس :بشكل ك:مل.
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س 85طارق الكناني :نعرد آل

تب:

اد أحسن اط:لدني ،م:

هر امل اد من اآل ؟ وكتف نفس اآل :ق امل تب

بها ،:كاي نفهام

ماى صي استاالل الد:ةلني ب:لرال التكر ت به:؟.
 85ماجد الغرباوي :أ ك احتم:الق ممك م تفسريه:
م هااا :كاااا اد تعااا:ىل ا:طاااب الكفااا :واملشا ا كني الاااذ ن
ساا او اطلااق لغااريج ،و داارل لاام حتااى لاار ساالّم  :جاااال برجاارد
ااا:لدني كمااا :تاااائر  ،كاااإ اد أحسااان اطااا:لدني مد :ناا بغاااريج
(كَ:سْتفْتِهومْ أَهحمْ أَشاُّ لْدً :أَم َّمنْ لَ ْد  :إونَّ :لَ ْد :هحم مِّن طِنيٍ لذ:زو ٍ)،
ك:آل ا م مداا:م جم:دل ا الكفاا :الااذ ن س ا او اطلااق لغااري اد،
كتج:دلم الد
ثم ااح

و س ا لغري اد اطلق جم:زا مت:شت :مع أوه:مهم،

كالمهام ب:ملد :نا باني دئاراهم وباني لاق اد .كا:طالق

وصف اط:لق ئلى لريج جم:زا ال حدتد  ،ن م مد:م ام:دل .
وم ه :إ املدصرد ب:طلق ه  :اإلبااع ولت

اإلدا:د مان العاام،

وهااذا أحااا معاا:ني اطلااق ،كاا:د أحساان اطاا:لدني مبع ااى أحساان
املبائني ،واإلبااع ال دتصا ئلاى البا :ي تعا:ىل ،بال متاز االنسا:
اإلبااااع ،تجسااا لااحل م أئماا:ل الف اا:نني وال ساا:مني وامله اسااني
واملصممني وا دب:ه اىل لري لحل .وسات:ق اآل ا ارحي بهاذا املع اى إ
تدرل اآل املب :ك (ولَدَاْ لَ ْد ا :الْإنسا :مِانْ سحالَ:لَ ٍ مِانْ طِانيٍ ،ثحامَّ
جع ْل :جح نح ْفَ ً كِي قَ ا ٍ مكِنيٍ ،ثحمَّ لَ ْد  :ال ُّ ْفَ َ ئلَدَ ً كَيفلَ ْد ا :الْعلَدَا َ
يمًاا :ثحاامَّ َأنْشااْن:جح
حماْاغ ً كَيفلَ ْد اا :ا ْل حماْااغ َ ئِ َ:مًااَ :ككَسارْن :الْعِ َاا:م لَ ْ
لْدً َ :ا كَتبا َ :اللذا ح أَحْسانح الْيفا:لِدِني) .ك:آل ا تشاري مل احال لاق
اإلنساا :مبع ااى اإلبااااع ،وتاابني ل اا :كتااف باااع اد م لد ا ئاارب
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تعاد امل احل كم :ب:ل ساب لإلنسا . :ككال م حلا هاي ا واباااع
و لااق د تعاا:ىل ،كاا:د ئزوجاال صااف نفس ا م هااذج العملت ا بان ا
أحسن اط:لدني أي أحسان املباائني .وهاذا أي معدارل تؤ ااج ا:ق
أ ى كم :ب:ل سب لل يف ئتسى و لق ال ري .تدرل اآل :ق (أني قَاْ
ني كَهتْيا ِ ال ذتْا و
ك ْم ِب ٍ ِم ْن ِّبكُا ْم أناي َأ ْلُا حق َلكُا ْم مِان ال ِّا و
ج ْي حت ُ
ِ
َك َانْفُعح كِت ِ كَتكُر ح طَتْ ًا بِ وإ ْ و اللذ ِ) ،و ؤ ااج قرلا تعا:ىل (ووإ ْ تيفْلُاقح
مِاان ال ِّ انيو كَهتْي ا ِ ال ذتْ ا و بِ ا وإ ْنِي) .كاا:طلق ب:ل سااب اىل ئتسااى هاار
االبااااع ،أن ا لآل ا الك ةا باقا  ،تداارل " أنااي أَ ْلُاقح َلكُامْ مِاان
ال ِّنيو كَهتْيا ِ ال ذتْا " ،كا:طلق ه ا :ع اى اإلباااع حاا اإلدها:ا .أو
اااا ماا :شااب ال ااري ماان ال ااني بشااكل أدها

املشاا:ها ن .أ لااق

لكم من ال ني كهتي ال ري .ك:قتص ق مهم ئتسى ئلى إبااع أو
اا ال ري من ال ني ،أي تصمتم كهتي ال ري ،كعب الد

ئن

اإلبااع ب:طلق ،نه :إحاى مع:نت  ،كم :نعب م لغت  :جل االق
أي كاااثري اإلباااااع واإلدهااا:ا م أئم:لا ا  .ك:نتهاااا مهما ا ال سااارل
الك م ئتسى بإبااع ال ري أي ات من ال ني .ثم تاتي م حل نفع
احلت :كتا لتكار طاريا حدتدتا .:تدارل اآل ا "كَا َانْفُعح كِتا ِ كَتكُار ح
ط ْت ًا ِب وإ ْ و اللذا ِ" ،كتكار ال اني طاريا با:
َ

اد ،أي باام ج ئ اام:

درل ل كن كتكر  .كعتسى اا ال ري من ال ني ونفع كت  ،أما:
كتف كر طريا حدتدت:؟ كهذا بإ

اد وأم ج .كعتساى مل الاق

ال ااري مبع ااى إداا:دج كماا :ب:ل سااب طلااق اد تعاا:ىل ،وهااذا كاا :ق
كبري مل ا ك الب:حثر  ،أو بعاهم تغ:ضى ئ لغ :م نفس .
و مب :تعبريج ب:ل فع م قرل "كانفع كتا " هار تعابري
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ا ئان لتا

صاااريو ال اااني طاااريا ،ضااامن ن ااا:م ا ساااب :واملسااابب:ق والعلا ا
واملعلاارل ،الااذي ااات

ب ا اد تعاا:ىل ،وقااا ج ا ق ئلااى ااا ئتسااى

لتكر معجز بني ا  ،وهي كم :باو مان اآل ا ئملتا ممك ا
ئ ا اكتش:ف أدواته :وقرانت ه ،:لك ه :ب:لفعال مان خمتصا:ق اد
تع:ىل ،ومل ركله :حا ق كم :م ب ا :م اآل ا:ق السا:بد  .كما:
ق:م با ئتساى ال كشاف ئان ثبارق وال ا تكر ا لا  ،بال العملتا
ب مته :ج ق وكد :لدرانني كرنت م اب  ،جزته :ا ول واضح ل :
واجلزه الث:ني بدى س ا من أس ا اطلق .وب:لتا:لي كعاام الكشاف
ئن كتفت و لت

لق ال ري م م حل نفع الا وح ئلاى اا ئتساى ال

في وجرد أساب :وقارانني كرنتا ك:ناا و اه ئملتا اطلاق الا
متا بإ

اد ،أي بام ج ،وأم ج كعل  ،ومان أكع:لا قارانني الكار

وا سب :واملسبب:ق ،و ب املعلرل بعلت .
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املوق م املعجزات
استع ضااا اآل اا:ق الك ة ا وقاا:ةع معجااز مرسااى مااع سااي
ك ئاار الااذ ن جاا:هوا بسااي هم م ي ااٍ صاا :خ ملعجزت ا حتااى شااع
تف ( َكاَوْج

كِي ن ْفسِ ِ ِتفَ ً مُّرسى) ،لكن الب :ي تعا:ىل أوحاى

ل (و َأ ْلقو م :كِي مِت ِحلَ تلْدَفْ م :ص عحرا إونَّم :ص عحرا كَتْاح س:حِ ٍ ولَ:
حفْلِااحح السَّااا:حِ ح حتْااثح أَتاااى) ،كك:ناااا ال تتجا ا مذهلا ا مل ترقعهااا:
حاجاًا قَا:لُرا م َّا :بِا ِّ ها :حو ومحرساى) ..
ك ئر (كَا ُالْدِي السَّاي ُ س َّ
لااذا استشاا:ا لت ااَ ( :قاا:ل م ا حت ْم لَاا ح َق ْباال َأ ْ

كاام)؟ .ثاام اح
َل ُ

ترئاااهم .وب:لتاا:لي كه اا :وقاا:ةع وتفصااتالق ندلتهاا :اآل اا:ق تؤكااا
صاااو املعجااز  ،وماا :اكدهاا :ماان أحاااا واسااتج:ب تااال ئلااى قاار
املعجز ال ج:ه به :مرسى كلتم اد.
ئلى العك

من اآل :ق ال ياثا ئن معجزاق ئتساى كإنها:

مل ت داال تفصااتالق ك:كت ا  ،ومل تاابني مسااترى دود ا كعاا:ل ال ا
اكدااا صاااو املعاا:جز لاام قرتهاا ،:ساارى قاارلم هااذا سااي ولاات
معجااز (ووإ ْ قَاا:ل ئِتسااى ابْ انح م ا ْ م ب ِااي إوسْ ا اةِتل إونِّااي سحاارلح اللذ ا ِ
ي مِان التَّا ْر ا ِ ومحبشِّا ًا ِب سحار ٍل ا ْاتِي مِان
وإ َل ْتكُم مُّصااِّق ً :لِّما :باتْن اا َّ
سمح ح أَحْماح كَلَمَّ :ج:ههحم بِ:لْب ِّت :قِ قَ:لُراْ هذا سِيْ مُّبِني) .لاذا
بعْاِي ا ْ
اح بعاا

شاااكحل م وقااارع بعاا

معجزاتاا أس:سااا ،:كلااات

املعدرل كم :درلر أ ال ؤمن ال ا:س ب بار شايف

مااان

الاق طاريا،

وحيتااى املاارتى ،و ااربيه ا كم ا وا ب ا ص (أَنِّااي أَ ْلُ اقح َلكُاام مِّاان
ال ِّ انيو كَهتْي ا ِ ال ذتْ ا و كَ ااَنفُعح كِت ا ِ كَتكُاار ح طَتْ ا ًا بِ ا وإ ْ و اللّ ا ِ و ُأبْ ا وىهح
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ا كْم وا َبْ ص وأُحْتِي الْمرْتى) .إضا:ك لساريت املب :كا واملاثري
للجال ،ككالم م املها ،بل وا دهى والدت من لري أ  .ومرتا
حتاث كاع للساام:ه ،وما :قتلاارج ،ولكان شااب لام (وقَا ْرلِهومْ إونَّا :قَت ْل اا:
الْمسِاتح ئِتساى ابْاان ما ْ م سحاارل اللذا ِ وماا :قَتلُارجح وماا :صالَبحرجح ولَكِاان
شحبِّ لَهحمْ) .كعتسى كل معجزاق ،ككتف ال ؤمن ب ال :س؟.
اإلشااك:ل ال الاار ماان وج:ه ا لكاان جراب ا تاااح ماان ااالل
التاماال م اآل اا:ق الك ة ا وساات:ق:ته ،:ك:لكتاا :الك ا م ن ا
متع:لٍ ،ال ع ي نفس بسهرل  ،وهذج ند
ئ ام :نستع ض اآل :ق جنا بع

قرت وهتم ت .

املعجزاق ص حي م وقرئه:

( َكاَش :قْ وإلَتْ ِ قَ:لُرا كَتْف حنكَلِّمح مان كَا :كِاي الْمهْااِ صابِتَ ،:قَا:ل
إونِّي ئبْاح اللذ ِ ت:نِي ا ْلكِت :وجعَل ِي نبِتَ ( .)... ،:وإ ْ قَ:ل اللَ ح  :ئِتسى
حل بِا حوحو الْدُااحسو
ابْن م ْ م ا ْكُ ْ نِعْمتِي ئلَ ْتحلَ وئلَاى والِاا ِتحلَ وإ ْ َأ ا ْا حت َ
يكْم ا َ
حتكَلِ امح ال اا:س كِااي الْمهْ ااِ وكَهْ االً و وإ ْ ئلَمْتح احلَ ا ْلكِتاا :والْ ِ
والترْ ا َ والْ وإنْجِتل  .)...لكن مل تساجل اآل ا دود كعلاهم بعاا قرلا ،
لم أنه :معجز ص:دم  .كهل ق:ل وةعرج؟ أم ق:ل بلس :احل:ل؟؟.
وأ ااا :ب:ل سااب ل اازول امل:ةااا ماان الساام:ه كهااي ص ا حي ( .قَاا:ل
ئِتسى ا ْبنح م ْ م اللذهحمَّ َّب  :أَن وزلْ ئلَ ْت ا :م:ةِاا ً مِّان السَّامِ :ه تكُار ح َل ا:
َو ِل  :و ِ ون :و ً مِّ حلَ وا ْ حز ْق  :وأَنا تْا ح الا َّا وزقِني ،قَا:ل اللذا ح
ئِتاًا ِّلا َّ
إونِّي حم ِّزلُه :ئلَا ْتكُمْ كَمان كْفُا ْ بعْااح مِا كُمْ كَاإونِّي أُئ ِّذبحا ح ئاذابً :لذا:
أُئ ِّذبح ح أَحاًا مِّن الْعَ :لمِني) .واآل يت :لفهم أئمق.
وأم :ب:ل سب لب:قي املعجزاق كا ا :م ست:ق اآل :ق م :ال ئلى
وقرئه :لم ئاام وجارد تفصاتالق كاثري  ،لاذا أحتمال أنها :جا ق
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ئلاى اااج املب :كا بشاكل حماااود ولاات

واساع :وم كاال مكاا:

وزم ، :بل ج ق أم:م جممرئ مان جا:ل د ان باين إسا اةتل ،نهام
املع تر به ،:دو لريهم ،بل ال أحا
لم ا تزال لك

:لب مبعجز سراهم .و دهم

ؤكا م :أقرل ،حتث اتهمرج ب:لسي كر ا بعاا

م :ش:هاوا املعجزاق وتتد را من صاقه( :ووإ ْ قَ:ل ئِتسى ا ْبنح ما ْ م
ب ِااي إوسْ ا اةِتل إونِّااي سحاارلح اللذ ا ِ وإلَ ا ْتكُم مُّصاااِّق ً:لِّماا :ب اتْن ااايَّ مِاان
التَّ ارْ ا ِ ومحبشِّ ا ًا بِ سحاار ٍل ا ْاتِي مِاان بعْ ااِي اسْ امح ح أَحْم ااح كَلَمَّاا :جاا:ههحم
بِ:لْب ِّت ااا:قِ قَااا:لُر ْا هاااذا سِا ايْ مُّا ابِني) .كهاااذج املكااا:ب ال تصاااا مااان
أشيف:ص ئ:د ني أباا ،بال ستيفشاع أبصا :هم واا وا سا:جا ن ،ال
كد

ؤم ر بعتساى ،نها :مان أكعا:ل اطا:لق جال وئاال ،ككتاف

اتي به :شيف

إ ا مل كن نبت:؟.

ثم أ مشكل ا نبت:ه داةم :مع املأل ،مع أصي :املص:ا ،مع
أصااي :الساال

مماان تتا ا مصاا:حلهم ب:لااا ن اجلا ااا ،ولاات

لألنبت:ه مشكل مع ال :س والشاعر  ،بال جتااهم با:د و لإلةا:
حت م :تسد ئ وا ال غ . :ولت

من مصلي املأل وال رالتا مب:

كتهم جا:ل الاا ن ندال احلدتدا لل ا:س بال مارقفهم داةما :تكاذ به:
وتشر ةع ال يف اجلا ا .لذا مل ت تشا أنبا:ه املعجازاق بشاكل
واسع وماؤث  ،مبا :م لاحل كالما وهار م املهاا كمان ةعا ئااد
قلتل ،ككتمرا احلدتد

رك :ئلى مستدبلهم.

و ؤكا هذا االحتما:ل أ اا :مرقاف احلارا ني بعاا ما :شا:هاوا
املعجاازاق حت ماا :قاا:ل ئتسااى ماان أنصاا :ي إىل اد قاا:ل احلرا اار
ان أنص :اد .كهؤاله ك:نرا قا أم را بعتسى قبال هاذج املعجازاق
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الع تم ا  ،لااذا وصاافتهم اآل ا باا:حلرا ني ،وملاا :شاا:هاوا املعجاازاق
ازدادوا إة:ن :وياوا ئلم:ه بين إس اةتل( .كَلَمَّا :أَحا َّ ئِتساى مِا ْهحمح
ا ْلكُفْ قَ:ل مانْ أَنصا :وي وإلَاى اللّا ِ قَا:ل الْيرا و ُّار نيْانح أَنصا :ح اللّا ِ
م َّ :بِ:للّ ِ واشْه ْا ِباَنَّ :حمسِْلمحر ).
واملؤ ااااا الث:لااااث مرقااااف زئماااا:ه بااااين إساا ا اةتل بعااااا مشاااا:ها
املعجزاق ،الد:ضي بدتل ئتسى الذي با:ق شاكل

ا ا كابريا،

قا كتسيهم حت م :ش:هاه :ال :س .وم :قارلم أنا لسا:ح سارى
مك:ب  ،وتالتل احلدتد وح ق شاا ا .ولار كا:نرا حدا :عتدااو
أن سي لك :لم مرقف خمتلف ،ال صل حا الدتل .لك هم أوا
م :عجز ئ السي  ،و :كرا ئلى د ا هم ،ومل دااوا سارى الدتال
لدمع  .كب:لتاكتا هام شا:هاوا املعجازاق لكا هم لا:ل را أنفساهم
وزو ا احلدتد ك:تهمرج ب:لسي  .وئ ام: :كرا تاائت:ته :ق وا قتال
ئتسااى قباال أنتشاا:

ربهاا ،:كتتيفلااى ال اا:س ئ ا هم واس ا و كاال

امتت:زاتهم وسل :تهم الا اكتسابره :مان االل تصاا هم حل اسا
العدتا التهرد ام ك  .وهذا هر مرقاف كال املتاا ن مان بعثا
ا نبت:ه .ك:ملعجزاق وقعا كعال لك ها :جا ق بشاكل حمااود ،ومل
ش:هاه :ال :س ق:طب  ،لكن ربه :انتش كتم :بعا.
إ معجزاق ئتسى أث :ق حفت

اجلمتع حتى احلارا ني ،ك :تا:برا

وط:لبرج ب زول م:ةا من السم:ه كي ت مين قلربهم (إو ْ قَ:ل الْيرا و ُّار
 :ئِتسى ابْن ما ْ م هالْ سْات ِتعح بُّاحلَ أَ ح ازِّل ئلَتْ ا :م:ةِاا ً مِّان السَّام:هِ
قَ:ل اتَّدُارا اللذا إو كُ اتحم مُّاؤْمِ ِني ،قَا:لُرا نح و ااح أَ نَّاْكُال مِ ْها :وت ْمايِنَّ
قُلُربح  :ونعْلَم أَ قَاْ صاقْت  :ونكُر ئلَتْه :مِن الشَّ:هِاِ ن).
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الرجعة
س 86طارق الكناني :ل تكلم ئن ال جع قلاتالً كهاذج الداات
ف د به :الشتع تد ب :ومل أةع باي مذهب

ا دارل ب:ل جعا

ودلتلهم اآل الك ة ( ب  :أَمت  :اثْ تتْنو وأَحْتتْت  :اثْ تتْنو كَ:ئْت كْ ا:
بِذحنحربِ  :كَهلْ إولَى ح حو ٍ مِن سبِتلٍ ) ال

ائتربه :الشتع أس:س :لذا

املعتدا الذي عا ضا و مان الاا و اق .ملا :ا ال جعا ؟ هال كدا
لال نتداا:م كماا :درلاار  ،أ م إلجناا:ز ماا:مل جاازج الساا:بدر ؟ ،وهاال
ه اا :ضاا و اق وكراةااا جمتمعتاا تتيدااق ماان اللاا:؟ ماان قاا:ل
ب:ل جع م ب:دئ ي باه ،ومتى ظه هذا املعتدا؟
 86ماجد الغرباوي :ال جع لغ من ال جرع ،وتعين اص الح:
أ عتاااا اد بعاااا ظهااار املهااااي قرمااا :أمراتا ا :اىل احلتااا :الاااانت،:
كتدت

من ال :ملني و حجا:زي

ا ن .وهاي ئدتاا شاتعت  ،اساتالرا

ئلتها :ب ا:ق و وا اا:ق إلثبا:ق صاايته .:وقاا ائتربهاا :بعا
ض و من ض و اق املذهب الشتعي ،بت م :ائتربها:
شيفصت  ،ولتسا ض و

ئلماا:ةهم
ا و مساال

ترقف ئلته :اإلة :ب:ملذهب.

والد:ةلر ب:ل جع م :لبر بالتلني ،ا ول ثباا حتمتا وقرئها.:
والث:ني ؤكا حتمت ئرد أةمتهم ب:لذاق ،حتث أكااق أ با :هم
ئااارد ال سااارل الكا ا م واإلمااا:م ئلاااي والزها ا اه ك:طما ا واحلسااان
واحلسني .بل أكا

و أنهم ستعردو لليت :وة :سار السال

لتا عم ال ا:س بعاالم .وكاال الااالتلني مفدارد ق نتا ،:ومااا أدلااتهم
جممرئا وا اا:ق ك هاا :صاا:حب كتاا :البياا . :وا اا:ق ال ت قااى
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ملسترى دلتل حج معترب ن كع ب التا ئن الشحل مع خم:لفتها :للعدال
والد

 ،كاال ئن إشك:ل ئ:م م ترثتق وا :ق كت :البي. :

وه :

وا ا:ق وساعا مرضاع ال جعا لتشامل

ا ن ،كما :م

يشح ح مِن كُلِّ
وا ئن اإلم:م الص:دق م تفسري قرل تع:ىل (و رْم ن ْ
أُمَّ ٍ َكرْجً ،):ق:ل "لت

أحا من املؤم ني قُتل إالّ جع حتاى ةارق،

وال جع إالّ من حمّ

الكفا حماًا،:

اإلة :حماً ،:أو حمّا

وئ أ ا" :إ ال جع لتسا بع:م  ،وهي :صا  ،ال جاع إالّ مان
حمّ

اإلة :حماً :أو حمّ

الش

حماً.":

وقااا:ل الشاااتع املفتاااا م تصااايتح االئتدااا:د ،وهااار مااان كبااا:
متكلماااي الشاااتع " وى ئااان الصااا:دق ئلتا ا الساااالم أنا ا قااا:ل م
ال جعا إنما :جاع إىل الاانت :ئ اا قتا:م الدا:ةم مان حمّا
حماً :أو حمّ

اإلةا:

الكف حماً ،:كام :ما :سارى هاذ ن ،كاال جارع

لم إىل رم امل ".
ال جعااا كعدتاااا سااا ي:كمه :باااذاق الدااا:نر العدلاااي الاااذي
ى .ك:ملتاا تعاذ ئلتا العارد لليتا:

ح:كم  :مبرجب العد:ةا ا

الانت :وكد :لس ن اد تع:ىل ،ومب :أ ئرد املتا ممت ع كتيفاع ل
(املمت ع ئدال ،ال حيتمل وقرئ

 :ج ،:سراه ك :االمت :ع اتتا،:

كش حل الب :ي ،أو لعام يدق ش ط كا:قرتا ال ا :مان الر قا
ش ا ا الحرتاقهاا ،:او ل بتع ا الشاايه وتكر ا  ،ك:مت اا:ع صاااو
املعجاااازاق واطاااارا ق الكرنتااا ئلااااى ااااا اإلنساااا :حسااااب طبعااا
وتكر  .وم :أكا الد

وقرئ  ،حدتص كت ئلى مر دج) .كعارد

املتا حت :معجز  ،ال دا ئلته :سرى اد ئزوجل (أَوْ كَ:لَذِي ما

366

يتِاي ها ِذ ِج الَلا ح ب ْعااا
شااه :قَا:ل أَناى ح ْ
ئلَاى قَ ْ ا ٍ و هِاي  :وو ا ٌ ئلَاى حئ حو ِ
:ص ا ترالهاا:

م ْرتِهااَ :كاَم:ت ا ح اللَ ا ح مِ:ة ا َ ئااٍ :م ثحاام بعث ا ح) .وهااذج ح:ل ا

اط:لق تعا:ىل ب فسا لغ :ا حمااد  .كما :أنها :جا ق ئلاى اا الا يف
ئتسى بإ

اد ،أي بدا:نر

ا:ص بها .:ومثلاهم :أصاي :الكهاف

(ولَبِثحاارا كِااي كَهْفِهو ا ْم ثلَاا :مِي ا ٍ سِ ا ِني وازْدادحوا ِتسْااع .)ً:كا ااا :ح:ل ا
استث :ةت ال نع ف أسب:به :وكد :للدرانني وا ن م املتااول ح:لت.:
الد ا

مل ا

ئلااى ال جع ا ص ا اح وبشااكل واضااح ال لااب

كت ا  ،إساار مبعاا:جز ا نبتاا:ه ال ا أكااا وقرئهاا :بإ ن ا تعاا:ىل كااي
تساااتث ى مااان الد:ئاااا ا نفا ا الاااذك  .وكااال مااا :م الدا ا
متشااا:به:ق ةكااان تاو لاااه ،:لكااان التاو ااال لااات

ااا:ق

حجاا م جمااا:ل

العدتا كم :تدام ،وال با من دلتل واضح ص ح ال لب

كت كاي

كر حج ئلى ال :س .كم :أ املتش:ب من اآل :ق ا د للميكام
م ه :كي تتاح دالالت  ،وإال س دع بفرضى ئد:ةا ا وتاا:
:ق الذك احلكتم .لدا بني الد

باني

ئد:ةاج بادل واضاي جااا،

أدل ئدلت وأ ى إ ب :اق من قبل اد تع:ىل .وكل ئدتا

كاه:

بعاااد كاابري ماان ا دل ا كااي ال بدااى ئااذ لاااى اإلنساا :أماا:م اد
ئزوجل ،كمش:ها رم الدت:م  ،وما :كتها :مان ثارا وئدا :وج ا
وناا :اىل

هاا .:ك:لد:ةاال ب:ل جع ا ال ةلااحل دلااتال ص ا حي :ؤكااا

وقرئه ،:كلجا إىل تاو ل املتش:ب من اآل :ق ،دو ال جرع للميكم
م هاا ،:م خم:لف ا ج ي ا ئلااى م ا هع الد ا

وم د ا  ،حتااث دااب

تفساااري املتشااا:به:ق م ضاااره امكمااا:ق ،لصاا احته :ووضااارحه،:
كتصبح حماداق تاب ئملت التاو ل.
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س 87طارق الكناني :أسال ئن ئدتا ال جع ئ ا الشتع  ،هل
د تا متت ا تارب االئتدا:د بها ،:كاي نبياث ئان

تدرم ئلى أسا

تاو الق جتعله :مدبرل ئدال؟
 87م:جا الغ ب:وي الدرل ب:ل جعا جا:ه م ظال ت ا:زع حممارم
بني املذاهب اإلسالمت ئلى الفا:ةل و مز ا الصاي:ب كادلا لاري
مب:ش ئلى ش ئتته .:ك اح بعاهم تشبث بفاا:ةل ترقاف إثب:تها:
ئلى تااو الق قسا  ،و وا ا:ق مته:لكا  ،و اكا:ق وه طدا:ق ال
متا للعدل بصل  .كتيسبر أنهم حيددر بإثب:ته :انتص :ا كاا:ةلت.:
:صا وال جعا ارم كصاال باني ا
البتا مد:ضا:
الانت :لتدت

تا :وا شا ا  ،تارىل كتها :أهاال

صارمهم التا :اتني ،الاذ ن ساتعرد باإ

اد إىل

م هم املهاي م حمكم العال اإللي؟.

الداا:ةلر ب:ل جع ا ال سااالر أنفسااهم ماا :هااي الغ :ا م حم:سااب
هؤاله م الانت :م :دام ه :
كسااابا ،كمااا :دااارل الدا ا

رم حس ، :جتازى كتا كال نفا
الكا ا م ،حتاااث دااات

ما:

اد مااان

ال اا:ملني و حثتااب امسا ني .أال ااال اإلةاا :ب:ل جع ا ئلااى تشااكتحل
ص :خ جباوى الترم اآل  ،وئام ق :ئ ب ؟ بال وشاحل ئمتاق بعاالا
اد تعاا:ىل؟ ألاات

الداارل ب:ل جع ا عاا :ض قاارل اد تعاا:ىل إ إلت اا:

إ :بهم وإ ئلت ا :حسا:بهم .كبااي دلتال ت تدال مساؤولت احلسا :اىل
لاري اد ئزوجال بعاا أ أ ات
اتي من ب :التعر

بها:؟؟ بااو التاكتاا ئلاى ال جعا

ئان اإلقصا:ه الست:ساي هال البتاا وطغتا:

الشاااحل م نفااارس أتبااا:ئهم ،حتاااث ساااتم :س ا ةما ا السااال

بعاااا

جعتهم لاا الانت ،:كتدتصر من أئااةهم ول:صيف حدرقهم .بهذج
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ا حااالم ااامن لااال الشااتع يدتااق أماا:نتهم ،وت مااين نفرسااهم.
ك ابع

الشااتع ئدااا م ا:ال كاابري ئلااى ال جع ا  ،كف ص ا أ ااري

لتيدتق م :ك :تم :ج ومل سات ع يدتدا

ي سابب كا . :بت ما:

ال جع بهذا الفهم تك س الكسال وئاام الشاعر ب:ملساؤولت ئلاى
أمل تعر

م :كداوج بعا ال جع .

الدرل ب:ل جع كاتي ئد:ةا ماو  ،تفارتض واقعا :ال ائما
أي دلتاال ق نااي صاا ح .تااز ع وح احلدااا والتشاافي واالنتداا:م ماان
اآل ا  .وهااي نتاا:

اا :طاا:ةفي م ا  ،وت بت ا ال د ت ا ممدرت ا ،

كاه :م هع أهل البتا ،بل و كار كل كك مغ:لٍ ط :ئ.
ثم كتف عرد هؤاله وة :سر حت:تهم بعاا الف السا ني ،وقاا
تغري كل شيه م احلت ، :وكتف تف:همر مع ال :س والعدل عمل
م ضاااره لفتتا ا وت اكم:تا ا املع كتا ا والثد:كتا ا املتااااث ب كهااا:
الزماا:ني واملكاا:ني ،وااان جناازم ب:ناااث :ه :م ئداال ماا :قباال ألااف
سا  ،ككتااف ستراصاالر حتاا:تهم .أماا :م التاارم اآل ا كساات دهم
اد كماا :ك ا الكتاا :العز ااز لااحل ،لكاان باااي دلتاال ق نااي
ص ح ،واضح ،حثبا الد:ةل ب:ل جع إمك:نت ئردتهم لليت :ث:نت ؟
ال جع جم ب:لغتب كاه :العدل وال ؤ اه :الكت :العز ز.
لر ئ:د أجاادن :الذ ن م:ترا قبل قا

مان الزما :لليتا :ساتتعذ

ئلت اا :التفااا:هم معهاام ،وسااارف لاان فهمااارا ماان واقع ااا :إال الدلتااال،
ككتف باشيف:ص م ئلى مرتهم ئش اق الدا و ؟ كتاف ساتت ر
ئدارلم إىل مسااترى ئداال ماا :بعااا ظهاار املهاااي كااي تفاا:هم معهاام
وحي:ساابهم ئلااى ماا :اقرتكاارا؟ وإ ا صااح وجاارد وا اا:ق حاارل ال جع ا
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كهي وا :ق  :الت :ع ،ال تالةم ط د تفكاري اإلنسا :وطبتعا
وئت لليت :والكر  ،ودو العدل والعلم.
س 88طااارق الكناااني :هاال ةكاان تساالت الاااره ئلااى ا دل ا
الد نت ال

ك ته :م السؤال املتدام ،كهل اآل تؤكا ال جع

كم :فهمه :بع

الشتع ؟ كبع

من مفس هم وئلم:ةهم درلر

بذلحل؟
 88ماجاااد الغربااااوي :أمااا :ب:ل ساااب لآل ا ا الا ا

ك تهااا :م

السااؤال كااالتل ق نااي اسااتال با الفكا العد:ةاااي الشااتعي ئلااى
ثبرق ال جع ق نت ،:أئين قرلا تعا:ىل ( ب ا :أَمت ا :ا ْث تا ْتنو وأَحْتتْت ا:
ا ْث تا ْتنو كَ:ئْت ْك اا :بِا حذنحر ِب  :كَهالْ وإلَااى حا حو ٍ مِاان سابِتلٍ) ،ومثلااه :قرلا
ك ْتحمْ أَمْراتَ ً:كاَحْت:كُمْ ثحمَّ حمِت حتكُمْ ثحامَّ حيْتِاتكُمْ) ،كلات
(و ُ

كتهما:

تصاا ح ب:ل جعاا  ،إمناا :تتياااث :ئاان ماارتتني وإحتاا:ه ن .وال جعاا
لتسااا إحتاا:ه كد ا  ،باال إحتاا:ه وحتاا :طبتعت ا ةاا :س كتهاا :الف ا د
مسااؤولتت  .وقااا ا تلااف املفسا و م يا اااهم ،:كه اا :ماان جعاال
نفع ال وح م اإلنس :إحت:ه بعاا مارق .و ا اساتال بها :ئلاى حتا:
الربزخ ،وث:لث ق:ل بااللته :ئلى ال جع  ،وكل واحا م هم اساتع:
بشراها من دا ل اآل تني .لكن لإلساف ال ةكا هم اجلازم بصاي
اةهاام .كاا:ل

لاام وضاارح داللتا صااعب يا ااا مصاا:د د بادل ا

ق نت  .وأللب ال ن أنه :تتيا ئن رم الدت:م  ،ك:إلحت:ها واملرت
الث:نت ا حيصااال اارم الدت:م ا  ،بااالتل اآل ا ا وىل تداارل ب اا :أمت اا:
اث اتني وأحتتت اا :اث ااتني ك:ئرتك اا :بااذنرب  :كهاال إىل ا و ماان ساابتل؟
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كعالم السؤال هي ال تسلّ الاره ئلى اآل وتصابح ق ا ئلاى
املع ااى .أي أنهاام ماا:ترا م احلتاا :الااانت :ثاام أحتاا:هم اد وشاا:هاوا
ئ متا  ،ثام أما:تهم وأحتا:هم لتعرتكارا باذنربهم( ،ك:ئرتك ا :بااذنرب :
و من سبتل) .كلر ك:نا احلت :الث:نت هي حت :ال جع

كهل إىل

ولتسا رم الدت:م لك :قا ئاذبهم اد ئلاى اا املهااي واساتركى
ئد:بهم ،وحت ياذٍ ستصا ر و ساتغتثر و لبار الصافح واملغفا
و جاار العاارد للعماال الصاا:ا ك ا د كعاال طبتعت ا  ،وبااذلحل تااتم
تسر قا: :هم ،كلم :ا سب الد

اق املش:ها اىل رم الدت:ما

م احلت :الث:نت بعا املارق؟ مما :فاي ال جعا وما :دا ي كتها :مان
تفصتالق ك ته :وا :تهم .وأ رم الفصل هر رم الدت:م يا اا
قبل  .و :ق "الصتي " م سر

ولت

 -م:

:سني تؤ ا هذا الفهم

ِصمحر
ُ حو وإالذ صتْي ً واحِا ً تاْ ح حذهحمْ وهح ْم يف ِّ

 إو كَ:ناْ وإالذ صتْي ً واحِا ً كَ وإ ا هحمْ جمِتع لذا ْ  :محيْا حو إو كَ:ناْ وإالذ صتْي ً واحِا ً كَ وإ ا هحمْ :مِاحوشيفصاات :ال أجااا م اآل ااتني دلااتال ئلااى ال جعاا : .صاا واآل اا
تدرل (حتَّاى وإ ا جا:ه أَحااهحمح الْمارْقح قَا:ل ِّ ا ْجِعحار و ،لَعلِّاي أَئْمالح
كلِما ٌ هحار قَِ :ةلُها :ومِان و ا ِةهوام با ْزخ
كلذا :إونَّهاَ :
ا َ
ك ح
صِ :ليً :كِتم :ت ْ
وإلَااى ارْ وم حبْعثحاار ) .ك:آل ا تؤكااا تاكتاااا ال لااب
لآل

كت ا أ االنتداا:ل

انتد:ل نه:ةي ،تستيتل مع العرد لاا الاانت ،:ئلاى االف

من ائي ال جع مبفهرمه :الشتعي .بال وتؤكاا اآل ا الك ةا أ
بااني الاااا ن ب ا زخ ،أي حاا:جز اىل اارم الدت:م ا  ،كمج ا د أ ةاارق
اإلنس:

تدل للاف ا

ى ،و فصل ح:جز نه:ةي ئن دا الانت،:
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كتصبح إنس:ن :أُ و  :اتلف ئم :ئلت م احلت :الانت .:وهذج اآل ا
ت سف ال جع مجل وتفصاتال ،وتكاذ مجتاع ال وا ا:ق ،لام أ
كب :ئلم:ه الشتع ؤ اونه :لألسف بشكل و

.

كم :أ اآل :ق الت:لت تؤكا أ امل اد ب:لربزخ م اآل املتداما
ح:جز فصل بني احلت:تني ،ولت

امل اد م حت :الدرب كم :ذهب

لذلحل بعاهم .ج:ه م الكت :احلكتم ئن الربزخ (ما

الْبيْا ْنو

لْتدِت :و ب ْت هحم :ب ْزخ لَ :بْغِت :و كَ ِباَيِّ لَا:هِ ِّبكُما :حتكَاذِّب :و) .كا:لربزخ
ه  :هر احل:جز الذي حيرل دو تاا لهم.:
َم ْن جعل ا ْض قَا ا ًا وجعال ِاللَهاَ :أنْهاً :ا وجعال لَها :واسِاي
(أ َّ
وجعاال باتْن الْبيْا ْنو حاا:جِزًا أَ وإلَا مااع اللذا ِ بالْ أَكْثا حهحمْ ال عَْلمحاار )،
(وهحار الذاذِي ما

الْبيْا ْ ون هاذا ئا ْذ كُا اق وهاذا ِملْاح أُجا :وجعال

ب ْت هحم :ب ْز ً :وحِجْ ًا ميْجحر ًا).
وئلت ال ةكن االستاالل ب:آل املتدام ئلى ال جع ماع وجارد
هااذج اآل اا:ق املب :ك ا  ،باال وال ةكاان االسااتاالل بهاا :ئلااى ئاا:مل
الربزخ وئذا الدرب ،الذي هر ئ:مل كم :درلر م :بعا املرق حتى
اارم احلساا . :وقااا اتاااح جلتاا :أ الااربزخ ب:ملص ا لح الد نااي هاار
احلاا:جز بااني ئاا:ملني .والااربزخ م ال وا اا:ق مم ا وئاا:مل ترس ا بااني
املارق واآل ا  ،وهاذج اآل اا:ق ال تاال ئلتا وال ةكان التمسااحل بهاا:
كالتل ؤكاج .ك:مل اد بدرل "ومِن و اةِهوم ب ْزخ وإلَاى ارْ وم حبْعثحار "،
أي ومن و اةهم حا:جز إىل ارم الدت:ما  ،كمان املساتيتل ئارد املتاا
لليت :الانت :ث:نت .
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حمنة كتب الغلو
س 89طااارق الكناااني :وماا :ا ئاان ئاااد ال وا اا:ق الكاابري ال ا
و ه :الشتع م كتبهم ،وتؤكا ال جع بتفصتالته ،:أال تصلح
دلتال ئلى وقرع ال جع ؟
 89ماجد الغرباوي :ق ن :ضمن م هج  :م حم:كم العد:ةا
أ ال رب ا ال تصاال لل وا اا:ق إ ا ك:نااا العدتااا مع :ض ا للعداال أو
للكت :احلكاتم .وال تكار حجا إ ا مل اال ئلتها :دلتال ق ناي
ص ا ح وواضااح ال لااب

كت ا  ،لترقااف حجت ا العدتااا ئلت ا  ،وإال ال

تكااار العدتاااا حجا ا وال ؤ اااذ اد ئزوجااال ال ااا:س ئلتهااا :ااارم
الدت:م  .ك:ل وا :ق تدع م طرل اآل :ق ولت
للبع

م ئ ضه :كم :حيلار

لحل .ومن ا وىل أ ال تتدام ئلته.:

ئماا دلتاال ال جعا لاااى الشااتع جممرئا وا اا:ق واهاا :الشااتع
املسي م كتا :حبا :ا نارا م اجلازه  53مان ال بعا احلا ثا
وئاااده 198 :وا ا  .وهااي ضااعتف س ا اا لرجاارد مشااكل ئ:م ا م
أس:نتا كت :حب :ا نرا  .الكت :كم :ك مؤلفا م املداما
مجااع كت ا كتباا :شااتعت وجاااه :وجاا:د  ،أي ئث ا ئلتهاا ،:ولاات

لا

ط ق إلته ،:كه  :اند :ع م أس:نتا كتب كت :البيا :قاا ه:
 500ئاا:م ،كماان صااييه:؟؟ كماا :ال ةلااحل دلااتال ق عتاا :إلثباا:ق
1

صاايته :وصااي انتساا:به :ملؤلفهاا ،:كتع:ماال معهاا :حسااب ظ:ه هاا. :
-1

درل الشتع املسي م مداما الكتا ،1 ، :ص( 3ثام بعاا االح:طا
ب:لكتب املتااول املشهر تتبعا االُصرل املعترب املهجر الا ت كاا=
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وهي كتب لاال الشاتع كا :الشاتع املفتاا (413هاا) قاا أح قها:
وأتلفها :لتع :ضاه :ماع ئدتاا أهال البتاا ،كجا:ه املساي بعاا 500
س كبيث ئ ه :وأد جها :م كتا :حبا :ا نارا كااحتى بإحت:ةها:
ت ا الغاال  ،وقاا أهااى بعا

كتبا للشا:ج الصافري بعاا أ

ئلت مجتع ا لد ، :وكان إل ( .أن

لاع

مدام كت:ب زاد املع:د).

كه  :ك:صال زم تا واند ا:ع م أسا:نتا وا ا:ق كتا :البيا:
قااا ه :مخس ا ق ا و ككتااف تصاايح هااذج ال وا اا:ق وهااي وجاا:د
ولتسااا وا ا ؟ ئلماا :أ الرجاا:د أضااعف أنااراع يماال احلااا ث ماان
حتااث حجتتهاا ،:كماا :هاار مع ا وف م ئلاارم احلااا ث ومد ا ئ ااا
الفدهاا:ه واإلصاارلتني .ولااذا الساابب ولااريج ال سااتال كدهاا:ه الشااتع
ب وا :ت الرا د م جم:ل ا حك:م الش ئت لم وك ته.:
بغاااي العلااام أ شا ا ا صاااي ال وا ااا:ق والكتاااب ال واةتا ا أ

=م ا ئص :املت :ول وا زم :املتم:د ا  ...ك فداا أساال ئ ها :م شا ق
البالد ول به :حت ا ،ً:وأا م ال لاب لااى كال مان أظان ئ ااج شاتي ً :مان
لحل وإ ك :ب ض ت  .ً:ولدا سا:ئاني ئلاى لاحل مج:ئا مان اإل ارا ،
ض برا م الابالد لتيصاتله ،:وطلبرها :م ا صاد:ع وا ق ا :طلبا ً :حثتثا ً:
حتااى اجتمااع ئ اااي بفااال بااي كااثري ماان االُصاارل املعتاارب ) .و داارل م
صفي ( 26ائلم أ أكث الكتب ا ّل ائتمان :ئلته :م ال دل مشاهر
معلرم االنتس :إىل مؤلّفته .):وهذا كالم ص ح أن ائتماا ئلاى شاه
الكتب ،ولت

ل ط ق :ص ل .:كتبدى الد اع مخسا قا و إشاك:ال

مستعصت :سترجب سدرا كت :البي :أو أللب ئن االئتب. :
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كر لل اوي ط ق صيتح لا ،:ماع وث:قا جا:ل أسا:نتاه .:أي أ
تكر سلسل وا الس ا متصال  ،بشاكل ا وى ئا هم واحااا بعاا
اآل

بال اند :ع .كتدرل مثال حاثين أو أ ربني كال ئن كال إىل
س ا احلا ث .أو ق أق ئلت  ،أو ق أ واستمعا لا أو نا:ولين أو

ولريهاا :ماان ا لفاا:ظ الاالا ئلااى صااي ط دا لل وا ا أو الكتاا. :
كرجا:د الكتا :تعتارب أدناى د جاا:ق يمال احلاا ث ،وهاي لتسااا
ط د ا :وس ا اا معتااربا باال كت:ب ا :وجاااج وجاا:د  ،ال ةك ا اجلاازم
بصاااي انتسااا:ب ملؤلفاا  ،وال صاااي ساا اج .وهاااذا هااار حااا:ل الشاااتع
املسي م كت:ب حب :ا نرا  .كمهما :كا :ئااد وا ا:ق ال جعا
كهي مشمرل بهاذا اإلشاك:ل الاذي ال ئاال لا  ،بال و حساد أللاب
كتب و وا :ق كت :البي :ئان االئتبا . :ككتاف ااتع ب وا :تا
لعدتاااا ال جعااا ؟ إضااا:ك لكثااا الااا وا ام:هتااال والااااعف:ه م
أساا:نتاه .:وب:لتاا:لي ك وا ت ا تراج ا مشااكل االند اا:ع ،ومشااكل
ضعف أللب ا س:نتا؟
عا كت :حب :ا نرا مصا الغلر ،وم :مان ككا مغ:لتا إال
وترجا جممرئ وا :ق و ه :صا:حب البيا :تؤكااه ،:ولألساف
هرا الغلر عتربونه :حج  ،و ستالر به :ئلى ئد:ةاهم دو د ا .
ك :امل هع م تصيتح ال وا :ق ناذا أ ا وي الا اوي وا تا
ئن وا احلا ث ،واحاا ئن اآل  ،كتترقف مسترى ائتب :ه :ئلى
د ج وث:ق واته .:كإ ا كا :مجتاع جا:ل سا ا احلاا ث ئااوال أو
ثد:ق ،رباه ب:ل وا :ق وأس:نتاه :و ج:ل ،:تكر ال وا ا معتارب .
وقااا تكاار حجا إ ا ك:نااا ت:ما الااللا  ،ولاات
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لاا :معاا :ض ماان

كتاا :أو ساا أو ئداال .ماان ه اا :جاا:هق مشااكل كتاا :البياا:
كاللب وا :ت ضاعتف لرجارد ك:صال زم تا كابري ولات

لصا:حب

الكت :ط اق ا:ص لكال او مان الا وا  ،كهاي وا ا:ق م سال ،
حيكم ئلتها :ب:لااعف ،وقاا اتفدارا ئلاى ئاام حجتتها .:وكال ما:
تسمع لتصيتح كت :حب :ا نرا هي حم:والق ب:ةسا  ،و كفاي
أ الشتع حمما صف حمسين ألف كت:

مش ئ حبا :ا نارا ،

جبزةني ،أجا ى كتا تدتتما :جلمتاع وا :تا وكدا :للمبا:ني الشاتعت ،
كلاام ساالم م هاا :إال الدلتاال ،كاحااا كت:ب ا زلاازاال ،تع ا ض بساابب
كشف حدتد

للتهم و مرج ب:جلهل واالا اف ،لكن ئمل مب:
هذا الكت :السدتم والباله ئلى ما س أهل البتا.

ه  :أكث من إشك:ل وئالما اساتفه:م ئلاى وا ا:ق كتا:
حباا :ا ناارا تااثري االسااتغ ا  ،م هاا :ملاا :ا أهماال أصااي :الكتااب
ا بع املعتما ئ اا الشاتع أللاب ال وا ا:ق الا

و اا م البيا :؟

والكتب ا بع هي كت :الك:م للشتع الكلتين ،وكت :من
ال حيا ا ج الفدت ا للشااتع الصاااوق ،وكت:باا :التهااذ ب واالستبصاا:
للشااتع ال رسااي .ئلماا :أنهاا :كتااب خمصص ا

ح:د ااث ا حكاا:م

الشا ا ئت  .وم اجل:ناااب العد:ةااااي ه ااا :كتااا :أصااارل الكااا:م
وكت :ال وض ضمن كت :الك:م للشتع الكلتين ،كا ا :مل
وي الغ:لبت الع مى من وا :ق كت :البي. :
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س 90طارق الكناني :إ ا ك:نا وا :ق البي :ضاعتف بسابب
م :تفالا ب  ،ككتف عتمااو ئلتها :م إثبا:ق ئد:ةااهم؟ وهال
ح:ول بعاهم تصيتيه:؟
 90ماجد الغرباوي :ط ح بع

العلم:ه م هج :جا اا لتااا

ا س:نتا الااعتف م كتا :البيا :بال م مجتاع الكتاب ال واةتا
ئ ااااا الشااااتع  ،ماااان ااااالل اسااااتباال أساااا:نتاه ،:ب ااا ق الااا اوي
الصاايتي لتلااحل الكتااب .كتتاااا كر مخس ا ق ا و هااي الف:صاال
الزم ت بني كت :البي :والكتب ال

وى ئ ه ،:من الل طا ق

وإج:زاق ص:حب البي :الع:م لتلاحل الكتاب .ماثال إ ا جا:هق وا ا
م كت :البي :ئن كتا :الصاال لاز ا بان أئاني مان أصاي:
اإلم:مني الب:ق والص:دق ،كتعترب مد رئ  ،ضعتف  ،لرجارد ك:صال
زم تاا ال ةكااان معهااا :تصااايتح ساا ا ال وا اا وال تاكتاااا صااااو
الكتا :ئان مؤلفا  .لكان مبا :أ للشاتع املساي ط قا :صايتي
أ ى لكت :ز ا  ،كتصيح به :وا البي . :وهذا تالت  ،نحل
ت و هاا :م البياا ، :ككتااف تصااييه :بس ا ا
الكذ والتالت

ا ؟ .و لاام وضاارح

لكن بعااهم ائتمااج .ثام املعا وف ناذا تعااد

نسع الكت :وا تالكه :بسبب ال سع أو ما:

ا أ ئلتها :مان تزو ا

وي ااااف ،وب:لتاااا:لي ال ةكاااان ضاااام :وحااااا نحسااااع الكتاااا:
ب:ل

دني ،حتى مع صي ط ق املسي لكتا :ز ا مان االل

ط ق اط:ص وإج:زات  .وهاذج ند ا مهما جااا ،وإشاك:ل كابري
راج هذا االجت:ج الذي ن ّ ل الستا حمماا با:ق الصاا  ،بع ارا
تعاار

ا ساا:نتا ،لترظفاا م جماا:ل وا اا:ق ا حكاا:م الشاا ئت
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ولت

لتصيتح وا :ق كت :البي. :
ثم تاتي مشكل ضعف س ا أللب ال وا :ق املذكر م كتب

الرج:د نفسه ،:حتى لر است ع  :تاا

كارت االند ا:ع بسا ا

كلر است ع  :م املث:ل املتدام تصيتح الس ا بني املسي و

ا.
وا

ساااا ا احلااااا ث م كتااااب الرجاااا:د ( ،مااااثال ماااا :بااااني املسااااي
وال رسي) ،لكان كتاف نصايح السا ا مان ال رساي اىل صا:حب
الكتاا :مااع وجاارد وا ضااعف:ه؟ .كتكاار ال وا اا ضااعتف بهاام،
وا ضاعف:ه م نفا

وتسد ئن احلجت  .أي ه ا:

أسا:نتا كتاب

الرجاا:د تسااد بهاام ال وا ا ئاان االئتباا :حتااى لاار كاا :لصاا:حب
اوي س ا احلا ث.

البي :ط ق صيتح بت وبني

وب:لت:لي ال ةكن ال كر ل وا :ق كت :ص:حب البيا ، :وال
ةكن أ حيتع به :أحا
أوال نه :كتب وج:د  ،والرج:د أضعف أا:ه يمل احلا ث
ث:نتااا :وجااارد ئااااد كااابري مااان الا ا وا الااااعف:ه وامهااارلني م
أس:نتاه .:هذا من حتث س اه.:
وأم :من حتث مت ه ،:كاللبه :تع :ض مع العدل والد

 ،وكتها:

كف وخت ف ،كمصريه :اإلهم:ل والتج:هل ،وتبدى ت اث :لا اسا
العداال الشااتعي املغاا:لي كد ا  .لكاان املاااه

بعاااهم ا وم تاو اال

اآل :ق به :لم كل م :كته :من ضعف وسدم!!!.
 :ستاي الشتع خمرتقر م ت اثهم من قبل الغال  ،حتاى قا:مرا
بااااس وا ااا:ق الغلااار م أسااا:نتا صااايتي تعاااذ اكتشااا:كه :لااارال
مع :ضته :للعدل والدا

الكا م .كتاف ةك ا :ا
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اذ ب وا ا:ق

البي :واملترات ئن ال يف م :واكق كت :اد كان :قلت  ،وما :ا:لف
كت :اد مل أقل  .من ه  :ال دائي مل :قش وا :ق تفتد لرجرد م:
ؤ اااه :م الكتاا :الك ا م ،باال ومع :ضااته :ل ا  .ك :صاال ثبرتهاا:
ق نت :وئام مع :ضته :للعدل ،كا ا ثبتا ق نتا :ومل تعا :ض العدال
تصل ال رب لل وا :ق لليا ث ئن تفصتالته.:
أماا :كتااف تب ااى ئلماا:تهم هااذج العدتااا ولريهاا:؟ .تب اار هااذج
العد:ةا ب :ه ئلى مب:نتهم م تصيتح ال وا :ق ،كما :عتدااو باا
ال وا ا ختص ا

اآل اا:ق ،وتشاايف

املصاا:د ق ،وهااي مباا ٍ :ال ااال

ئلته :دلتل معترب ،سرى استاالالق ال تصما أم:م ال دا املرضرئي.
قات العدتا م تب
واضي:ق ال لب

ب:د ئزوجال وقاا أوضايه :ب ا:ق بت ا:ق

كتهن ،وم :ئااه :بدى ز ف ( من ال َّسحرلح بِما:

أُن ازول وإلَتْ ا ِ مِاان َّبِّ ا ِ وا ْلمحؤْ ِم حاار كُاالٌّ ماان بِ:للّ ا ِ ومآل ِةكَتِ ا ِ وكُتحبِ ا ِ
و حسحلِ ِ الَ نحفَ ِّقح بتْن أَحاٍ مِّن ُّسحلِ ِ وقَ:لُراْ سمِ ْع  :وأَطَ ْع  :لُفْ انحلَ َّب :
و وإلَ ْتحلَ الْمصِريح).
هذج هي ئدتا الد

الك م واضي ال لب

كته ،:أضف لا:

اإلةاا :برحاانت ا اد وئااام اإلشاا ا ب ا أحاااا ،واإلةاا :باا:لترم
اآل  ،وب:حلس :واجل وال  :واإلة :بعاال اد و محتا وئفارج
ومغف ت وم :ج:ه م كت:ب  ،واإلة :ب:لغتب العصي ئلى التفسري،
ك:إلة :ب:مل الةكا واجلان واجل ا وال ا :الا لارال إ با :الدا
كاااال صااااقه :العدااال السااالتم إ ا لاااي ونفسا ا  ،لعاااام وجااارد دلتااال
وشراها حست تال ئلته.:
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الرجعة يف الديانات األخرى
س 91طارق الكناني ( :بَّ  :الَ تحؤا ِذْن :إو نَّسِت  :أَوْ أَ ْ َاْن :بَّ :
والَ تيْمِلْ ئَل ْت ا :وإصْا ًا كَما :حملْتا ح ئلَاى الذا ِذ ن مِان َق ْبِل اَّ :ب ا :و َال
تحيمِلْ  :م :الَ طَ:قَ َ لَ  :بِ ِ).
شك ا لحل است :م:جا الغ ب:وي ئلاى هاذا التفصاتل ،ولكان
بدى ه  :سؤال هل أتب:ع املذهب اجلعف ي كد

ؤم ر ب:ل جع ؟

وهل ترجا هذج العدتا ئ اا بدتا ا د ا :ك:لتهرد ا واملساتيت ؟
ك:إلنساا :ب بع ا

شااا العاال ا وحيااب أ لمسااه :بشااكل ماا:دي

حدتدي لت مين ،كهر لري ق:د ئلى تصر رم الدت:م مع اة:ن ب
( قاا:ل أومل تااؤمن قاا:ل بلااى ولكاان لت مااين قلاايف ) كهااذا االطمي اا:
ض و ي لل ف

البش .

 91ماجااااد الغرباااااوي :صاااااقا .االطمي اااا :ضاا ا و للاا ا ف
البش

املسكرن ب:ل زئ امل:د ا  ،وت اودها :شاكر حارل الغتاب

وما :بعاا املاارق: ،صا ماع د ا العدال وترثاب الاارئي .لاذا تعااادق
م :شل اإلة ، :ومل تدتص ئلى العلم والبيث العلمي ،بل أ العلم
والبيااث العلمااي ال ر ثاا :اإلةاا :بسااهرل ماا :مل صاا:حب طداارس
وشع:ة وم :سب:ق ومش:ئ ويا :ق و دود أكع:ل وئا:داق وتد:لتاا
وئب:داق.
ك:إلةاااا :رتسااااع ب:ملم :ساااا:ق العب:د اا ا والتساااالتم ،وتدرضاا ا
الشااكر اما د ماان الع:طفا  .ماان ه اا :لعبااا ال داارس والشااع:ة
دو ا كبريا م ت ستع ونش العد:ةا الا ت لم ال معدرلت بعاه.:
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ك:إلة :ب:ل جع كما :كا ق م ساؤالحل حيتا :لعااد كابري مان
ا دل ا والشااراها لتااذئن لاا :ال ا ف  ،السااتي:ل ئاارد املتااا لليتاا:
الااانت ،:باال هااي ماان املسااتيتالق وقرئاا :حتااى لاار ك:نااا ممك ا
ب:إلمك :الفسالفي ،كلات

كال ممكان كلسافت :ممك ا :وقرئا.:

وهذا ال ت :كى مع كر اد ئزوجل ق:د ئلاى إحتا:ه املارتى ،ن ا:
ال نتياا ئاان االساتث :ه وبااام مان اد ئزوجاال ،إمنا :نتيااا ئاان
الرضع ال بتعي لليتا :واملارق ،كا:ملرق هاي اإلنسا :و دلا لعا:مل
ا خمتلااف ال نع ا ف ئ ا شااتي ،:وقااا كصاال الباا :ي ئزوجاال بااني
الع:ملني بربزخ أو ح:جز ئصي ئلى اإل رتاق.
أللب ال ا:س م مرضارع العدتاا

باق ئلاتهم قرلا تعا:ىل (بالْ

قَ:لُرا إونَّ :وجاْن :ب:هن :ئلَاى أُمَّا ٍ وإونَّا :ئلَاى ثا :وهِم مُّهْتااحو ) .كترا ثارا
العدتا ئرب بتيتهم ونشاتهم وت بتتهم حتى ت سايفا ال شاعر  :حاااً
ال

:لااا :الشاااحل ،واكتسااابا م :ئا ا اتتا ا صاااعب معهااا :ال داااا

وامل اجع والبيث ئن حدتدته .:وهاذا ال عفاي اإلنسا :ارم الدت:ما
و بداى مساؤوال ئان ئد:ةااج ماا :دام أنسا:ن :ئا:قال ممتازا قا:د ا ئلااى
مع ك ا احلدتد ا  ،وال جماا:ل للتدلتااا كتهاا ،:وهااذا متفااق ئلت ا لاااى
مجتع العلم:ه والفده:ه ،وكلهم ص حر ال تدلتا م أصرل الا ن.
كلت

ه ا :اطمي ا :معا م بداا ما :هار اطمي ا :ئا:طفي سارق

العدل اجلمعي حا املرق
وم :أَن :وإلذِ :منْ لَ وز َّ َ وإ ْ لَرقْ  ...لَر ْاح و وإ ْ ت ْشحاْ لَ وز َّ ُ أَ ْشحاِ
ك:لبتياا االجتم:ئتاا والثد:كتاا للفاا د كفتلاا برتسااتع ئد:ةاااج،
ويصات ه :ضاا ال با والشاحل ،باال وتدارم بتعبيتا أ اا رلرجت :أماا:م
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التيا :ق و دود ا كع:ل ،كت اكع ال إ اد  :ملراجهتها ،:و د الشابه:ق
ئ ه .:وباال من ندا وم اجع ئالم:ق االساتفه:م تعصاب ال شاعر :
لعدتات ا مهماا :ك:نااا مساا:ح الالمعداارل الااا ين كتهاا .:وتاا:

فهاام

التيا :ق كهم ً:وجرد  ،:إم :الثب:ق والاك:ع حتى االستم:ت من أجل
ام:ك ا ئلااى كت:ن ا وهر ت ا أو الااذوب :واالاااالل مبع ااى املاارق
والف :ه امل لق .إ

ب وجرد اإلنس :بعدتاتا كلاف البشا

دما:ه

كثري  ،وم :زال م بع :للك اهت والت :بذ.
بغااي أ اااع اإلنساا :مساا:ك بت ا وبااني ئدتات ا متك ا ماان
م اجعته :ونداه :ب:ستم ا لصا الالمعدرل وا سا

 ،ونازع كتتال

التعصااب والك اهتاا  ،لتبدااى العدتااا ند اا اسااتد  :لآل اا ن
تها هم إىل احلق والعمال الصا:ا .وداب أ كار العدال والدا
ح:ض ن حت م :تع:مال ماع ال وا ا:ق ،وئاام التسالتم قارال جا:ل
الا ن و

با:ه امل ا:ب  .كال هاذا ال عفتا ئان الساؤال ارم الدت:ما

وقفرهم انهم مسؤولر .
س 92طارق الكناني :من كث العد:ةا ال

كتها :جما:ل لل داا

والتي الا ين واالكت:ه ب:ملستجااق هر املذهب اجلعف ي وأ ى أ
هذا التي قا ةاح با :رتاق العدتاا الشاتعت كاثريا ،أ ى أناحل
ي ض كثريا ئلى ندا هذج العدتا  ،هل تعتدا أ هذا التي
ئلى ال دا صب م مصلي التشتع أم ضاج؟ .ومن جه أ ى أ ى
ئملت التمسحل ب:لعدتا كبري جاا كم :هر تفسري لذا التمسحل؟.
وهل هر ئن مع ك واة :أ م كم :ج ق الع:د هر اتب:ع اسالكهم؟
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 92ماجااد الغرباااوي :السااؤال والشااحل حاارل مرضاارع ال جع ا
وكدا :للمفهاارم الشاتعي ماارب جاااا ،اال ئلااى ناار ئدلااي ،و د ا
وو ئي بغي أ تصف ب كل مثدف بل كال ال ا:س .لداا وضايا
م ا جربا املتداما ماا :كفااي حاارل ضااعف أدلتهاا ،:وت :قاااه :مااع
الد ا

الك ا م ،باال وخم:لفتهاا :للعداال ،ماا :دام حيكاام ب:سااتي:ل

ئرد اإلنس :لليت :بعا املرق،

املارق ك ا:ه ،بتصا ح الكتا:

الكااا م ( كااال مااان ئلتهااا :كااا :و بداااى وجااا باااحل و اجلاااالل
واإلك ام) ،والف ا:ه ئاام م لاق ،تساتيتل معا ئارد املتاا لليتا:
ما أ ا ى ،لرجارد با زخ وجااا ال اارتق بااني الااا ن ،كما :هاار
واضاااح وصاا ح وكدااا :لآل ااا:ق الاا
والربزخ تعبري أ

كاا ق م ا جربا ا املتداما ا .

ئن ا تالف الاا ن بل وا اتالف طبتعا اإلنسا:

كتهم .:كال بغتا :وال تااا ال بسابب وجارد تبا :ن اتاي وجاره ي
دعل ئرد اإلنس :لليتا :الاانت :مساتيتل ( .حتاى إ ا جا:ه أحااهم
املرق ق:ل

ا جعر لعلي أئمل ص:حل :كتما :ت كاا ،كاال إنها:

كلم هر ق:ةله :ومن و اةهم ب زخ إىل رم بعثر ).
لألسااف الشااا ا جتااا ئلماا:ه وكدهاا:ه كباا :تعاا:ملر مااع مفاا:د
ال وا :ق مبعزل ئن احلت :وقرانت ه :وض و اته ،:وبعتاا ئان ثراباا
الكتاا :وصاايتح ال وا اا:ق ،وهااذا مكماان اط ا والااباله املااربم
ئلااى اإلسااالم واملساالمني .هااؤاله عتشاار م ئاا:مل اا:ص هاار ئاا:مل
الااا

وال وا ااا الت :اتااا حتاااث باااااه احلتااا :وساااذاجته :حاااني

صاو ه ،:أم :الترم كمع ت:ق العلرم ه:ةل تف ض نفسه :ئلاى كال
ئدتا وكك د ت ولري د ت  ،وبا:ق العدال اا
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ما :و اه الا

و لفت:ت ودواكع  ،بل ال أب:ل أ كسلف التش ع:ق والعد:ةا لتساا
ئصت بل ةكن الكشف ئن مد:صاه :ول: :ته.:
ثم مل :ا تاس ال وا :ق املسلم حااً ستدتل كتا ئان ئدلا ووئتا
و اع ال وا تش ح وتفس وتابني لا كال شايه؟ مبا :كتها :ال وا ا:ق
الصاايتي  ،نهاا :كغريهاا :ماان ال صاارص متاااث ب كهاا :الزماا:ني
واملك:ني .بغي أ كار العدال أكثا د ا ووئتا :ودقا ئ اام:
تع:مل مع ال وا :ق والت :ع ،كثما ئرامال اتتا ومرضارئت ماؤث
دب ئلت إد اكها :وتفهمها :كاي الا
العدل والرئي باكك :ت ري ل د

املستدبل ،وال ت كفل ب صار

امل:ضي ،لت د اع ئان ئ:ملا و عات
تااايه شااتي :ماان كااا:ه ال ا
ا كا الا

إىل نتا:ةع مفتاا  ،ت كاا
مدتتا  .ال وا ا:ق

ئزلا حاا:

بت ماا :بإمكاا :العداال إد ا ماا :مل

: ،ص ا العداال املرضاارئي احلا املتي ا ماان ساال

الرتا وال صرص .ك:لعدل كرق ال

م جم:ل العدتا (والاذ ن إ ا

ك وا ب :ق بهم مل ا وا ئلته :صم :وئمت:ن.):
ال جع ئدتا شتعت ب:متت:ز ،و ه :حعرل ئلت م ثبرق ش ئت
املشا ا وع الاااا ين ،املتاااامن حتمتا ا
املعصرمني كي ت عم البش

اااارع ا ض لسااال

ا ةما ا

باول العال اإللي .ك:لشتع عتدااو

مث دول ئال إلي مل ت ال ار ولان تا اج ما :مل

ها املهااي كاتمأل

ا ض قس  :وئااال بعاا أ محلياا ظلما :وجار ا ،بال وسات ه معا
ئتسى وب:قي ا ةم  ،وت دلب ا ض م ظال حكارمتهم ب:حا ئاال
و ك:ج للبش
أسا

مجع ،:بعا استيص:ل ال لام مان أصارل  ،أي أول مان

أسا:س ال لام مماا و ل حممااا .بال وكدا :لل
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ا الشااتعت ،

ساااتعرد للدصااا:ص اطلفااا:ه الثالثا ا ومع:و ا ا و ز اااا ولريهااام ممااان
التصبرا السل

من ئلي بن أبي ط:لب وأب :ة .

كااال املشاااكل م اآل اه املذهبتااا وم هااا :املاااذهب الشاااتعي م
قبلتا:تهم واملدااام:ق الا تؤسا

آل اةهام وئد:ةاااهم ،كمااثال عتدااا

أللااب كدهاا:ه الشااتع بعااام شا ئت أي ساال

مهماا :كاا :مسااتراه:

احلااا :ي ماا :مل تكاان بزئ:م ا اإلماا:م املعصاارم!! ككااا لرجااردج
صرصات اتتا  ،ك:لعصام مااثال ،تترقاف ئلتها :شا ئت الساال
وقبل لحل ض :اد تع:ىل .ك:ملدت:س وجرد اإلم:م ظال اد م ا ض
ال ماا :رتتااب ئلااى وجااردج ماان إجناا:زاق حااا ، :مماا :ااال ئلااى
اساااتعااد الفا ا د الشاااتعي للعااات

م دولا ا متيفلفا ا إ ا اساااتكملا

ش ا ئتته :برجاارد اإلماا:م املعصاارم! .وقااا وضاايا م أجرب ا ساا:بد
ج:نب :من كلسف وجرد اإلم:م ح:ض ا أم ل:ةب .:وهذا الفهم كشاف
ئن وجرد لل مع م ،م ظل وئي مته:لحل اساتباق با وح التبعتا
واالندتاا:د ،وقصاار م كهاام الااا ن واحلتاا :وك ام ا اإلنساا :ودو
ال مااارز الا تا ا  .فااارتض أ كااار جمتماااع ال قاااي احلاااا :ي أو
جمتمع العال اإللي الااف ا سا:س مان و اه وجارد اإلما:م .ككاا
وجرد إم:م معصرم عا حلما :وأم تا مشا وئ ناذا  ،حتاث ال لام
واالضاا ه:د واالقصااا:ه والتيفلااف وال كااارص احلااا :ي ،وا وبياا
واحلاا و واإلمتاا واجلهاال حااااً ال ةكاان مع:جلتاا إال بشيفصاات
أس ر  .أم :الترم كه  :مش :ع حا:
الترك ئلى أجرب حا:

تتياى .كت بغي للشاتعي

معدرل ئ اام :دعال مان املهااي مش:ئا

لتيفلف وئجزج ئلى أللب املستر :ق .و علق ئلى ظهار ج مجتاع م:لا
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أ الغ

وأم:نت  .ئلت أ ا

اآل عات

ئصا ا حاا : :حيارتم

كت ا مجتااع ا د اا :والعد:ةااا ،وتاااا الاول ا ساالمت :ب:لعااال وساات:د
الد:نر  ،وشعربهم تعت

مسترى كتع :من ال ك:ج والام :الصايي

واالجتم:ئي .إ احلا ث ئن ال جع واملهاي كا :حاا ث :مشا وئ:
قبل ألف ئ:م ،ولر أ السلف ئ:شرا ظ وك  :لتغريق اتهام ،كا كق
الترم ختتلف جذ  :ئن كق ا م  .وبإمك :املسلمني التارم إق:ما
حاااا :متداما ا ئلاااى ق:ئاااا أ القتا ا د تا ا  ،تتك:مااال ببعاااا ه:
الفكاا ي واملاا:دي ،وال ح:جاا النت اا :إنساا :ك:ماال ،والتجاا:
كفتل ب ار اإلنس . :بل وال رجا إنس :ك:مل.
لكن لألساف ئدارل بعا

جا:ل الاا ن تعات

ئزلا حاا، :

وم:زالا ت اب م الد و ا وىل ،وتكتفي بتدلتا السالف ،وجتعال
مااان الااارتا سااال

ترجا ا معااا :كهم وتااااب سااالركهم وتاااتيكم

مبش:ئ هم ،كتكر كتا:واهم و اتهام الفدتها ولتاا بتيا أ ا ى،
وظا وف خمتلفا  ،كتف ضاار ئلاى مدلاا هم كهما ً:تماي لعا:مل لااري
ئ:ملهم.
و بدى دت

الزمن مترقف ب:ل سب لم مهما :كا :حجام التيارالق،
احل:ض ئلى امل:ضي ،و سد امل:ضاي بكال محرلتا

ئلى احل:ض كتتيمل ال :س وز ج وتبع:تا  .الفدتا سات ب احلكام
الشاا ئي التااارم مبعااازل ئااان احل:ضاا وضاا و ات  ،وحتاااى لااار أُ اااذ
احل:ض ا م ن ا االئتباا :ك اال تيفلااى ئاان امل:ضااي املسااكر ب ا ،
ك تجاااج ال ماار ا مثاال اجلااا ب:التباا:ع كك اا :وساالركت :ماااى
الاااه  .ماان ه اا :جتااا كجاار بااني احلكاام الشا ئي والراقااع ،أو بااني
الفترى والراقع .دب ئلاى الفدتا الفصال باني الاراقعني ،واسات ب:ا
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ا حك:م م إط :م :عتش اإلنس :من يرالق كبري ئلى مجتاع
املستر :ق .وهذا م :تصف ب ح:لت :بع
أم :سؤالحل ئان ت ا ا د ا :ا

كده:ة  :الرائني.

ا ى لل جعا كه ا :مان حيا:ول

بتااااو الق ل باا إثبااا:ق ال جعا ا ق نتااا ،:ونسااابته :لااابع
كتاارن

ا نبتااا:ه

ماااثال ،كاااي تكاار لاا ق:ئاااا ساات ا إلتهااا :م تاا ريج

لعدتات .
وه  :من درل بعرد ئتسى ،مع اال اتالف م تفصاتالت  ،مان
حتااث شيفصااتت وحت:ت ا  .وهاار ماا :تعتدااا ب ا التهرد ا واملسااتيت أو
أللب مذاهبهم .:كاال ئن الشاتع الاذ ن عتدااو بعردتا وصاالت
لف اإلم:م املهاي!!.
ال ت

أ ال جع هي حلد ضمن ست:ق:ق ظهر املهاي ال هتم

به :أحا سرى بع

الشتع  ،أم :ئ:م ال :س كال ع كر تفصتالته:

لم ت د اه :االل ز ا :تهم ضا ح ا ةما  ،حت ما :دا أو (إناي
بكم مؤمن وبإ :بكم مرقن) .لذا ختتفي ئن أحا:د ثهم كهاي لتساا
ك هر املهاي الذي لهجر ب داةم :و عرلر ئلاى ظهار ج كاثريا.
ك :صاح إنها :ئدتاا شااتعت

:صا جااا ،ال أحااا مان العلما:ه داارل

با و ته :مذهبت :ود ت :م :ئاا الغاال ما هم ،وال ترقاف ئلتها :أي
ئماال ئباا:دي ،كسااراه أم ااا بهاا :أو مل تااؤمن .ال تااؤث إطالقاا :ئلااى
إة:نحل وإسالمحل ،بل وال تاؤث ئلاى تشاتعحل ،كه ا :مان العلما:ه ال
ؤمن ب:ل جع لكن اشى التصا ح ،أو دتصا م تصا حي ئلاى
:ص أصاق:ة وم ا .
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الضرورة الشيعية
س 93طارق الكناني :درل الشتع إ من ك وجارد احلجا
وهاار (اإلماا:م الثاا:ني ئش ا ) عتاارب ناا:ك ا لا ا و ماان ض ا و اق
الا ن ،وب:ل تتج كهر  :ئن امللّا  .ما :مااى صاي هاذا الا أي؟.
وهااال هااار أي لك:كاا ئلمااا:ةهم؟ أو بشاااكل أئااام مااا :هاااي قتماا
الا و اق الشتعت  .وماى تاثريه :ئلى ئمل اإلنس :؟
 93ماجد الغرباوي :ال أحا من الفده:ه عتارب اإلةا :ب:ملهااي
وظهاار ج ض ا و

ترقااف ئلتهاا :إسااالم الشاايف

وإة:ن ا  ،باال حتااى

اإلم:م ا ال ا هااي كتااز التشااتع ال أحااا داارل بانهاا :ض ا و ماان
ض و اق الا ن إال بع

املت كني ،لذا كهاي ئ ااهم امتاااد لل بار

ولتسا أصال مستدال ،لام أنها :ضا و مذهبتا كلات

التشاتع م

أ هم سرى اإلم:م وإمتااداته :حتى تصال املهااي .كم كا اإلم:ما
 .وئلت سراه أم ا بإم:ما اإلما:م

ال صاق أن شتعي ب:ملع ى ا

ئلي لتف للا يف أو مل تاؤمن ،أم اا ب:ملهااي وظهار ج أو مل تاؤمن،
أم ا ب:ل جع أو مل تؤمن ،ال خت

ئان صاف اإلساالم ،وال ترقاف

ئلتهم :قبرل أي ئمل من أئم:لحل العب:د .
لكاان ال أنفااي وجاارد مت اا كني حيكماار بكفاا ماان كاا
اإلم:م ولرازمه ،:بل حيكمر ب:لكف واط و من اإلساالم ئلاى
من ك أي مف د من مف داق العدتاا الشاتعت ا س:سات  .لكان
هاااؤاله ال ةثلااار التشاااتع ال ةاااي ،ولااات
وب:إلمك :م اجع

هاااذا دك:ئااا :ئااان أحاااا

اه كده:ه وئلم:ه الشتع  ،قاة :وحا ث.:
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كه  :ك ق بني الا و تني الا ت واملذهبت  ،الا و اق الا ت
أو ض و اق اإلسالم م صرص ئلتها :ق نتا ،:نصا :صا حي :واضاي:
بت  ،:ال لب

كت  ،ك:لشه:دتني (ال إل إال اد  ..حمما سرل اد).

واإلة :ب:لغتب ،وإق:م الصال والصارم وبا:قي العبا:داق الا دأ
كدهاا:ه املساالمني ئلااى تكفاري م ك هاا :أو إحااااه .:وهاي ضا و اق
متفق ئلته :إمج:ال.
وأم :م :دل ئلته :دلتال ا:ص وكدا :للعدتاا الشاتعت ومصا:د ه:
كتعترب ض و اق مذهبت : ،ص ب:لتشتع وأتب:ئ  .كلات
م إسالم الشيف

هاي شا ا

وال م إة:ن  ،وال ترقف ئلته :أي ئمل ئب:دي،

وهااي لتسااا ش ا ط :لدباارل اإلئماا:ل وال رتتااب ئلتهاا :أي شاايه وإال
لتصااااى الدا ا

لبت:نهااا .:ومااا :الاااتكفري ئلاااى أسااا:س الاا ا و اق

املذهبت سرى تعصب واستفزاز واناك:ع ط:ةفي  -أ ا رلرجي مدتا
ال ئالق ل ب:الساالم والدا

إطالقا .:ومان تاذ ع بهاذج الاا و اق

ئلت أ تق اد و تسالح با:لعلم واملع كا واال تكا:ز للدا

وثراباا

الااا ن احل تااف .وإ ا ك:نااا ه اا :يااا :ق ت :ات ا كدااا انتفااا،
وأم:م  :يا :ق من نرع

 ،ت عان صامتم الاا ن واإلساالم وتااع

معت دااااي الااااا ن احل تااااف م داةاا ا التيفلااااف واالا اااا:ا بساا ابب
مم :ساا:ق الااتكفري ني ،كااال نكاار ئرن ا :لاام ضااان ،:وال نع ااي
مرب ا لدتل  :وتشا ان :بسابب ئد:ةاا ال متاا للاا ن احل تاف بصال ،
وقا ك ضته :ض و اق ت :ات م ص اع ئلى ش ئت اطالك  ،تلحل
العدا ال

لفا تاائت:ق ه:ةل وما :زالاا تاا م ال ا :م وجردنا:

وئدرل  ،:وتاع  :م دوام الترثب واالستفزاز .بل وك:نا وم :تازال
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أحا أسب :الص ائ:ق ال :ةفت ال كتا ئاا املسلمني ،وجعلاا
م ا هم طراةااف ومااذاهب شااتى ،حتااى اح بعاااهم سااتبتح دم اآل ا
الك :لكت :اد وس نبت .
ئدتا الد

واضي جلت ال لب

كته ،:تدبله :العدل بسهرل ،

ونساات تع االسااتاالل ئلتهاا :ماان ااالل الرجاارد والكاار واالنساا:
وال بتعا  ،وشااراها وجاارد اد تعاا:ىل ووحاانتتا ال تعااا ،مماا :ااال
ئلاااى صااااقه .:وأ اااا :ب:ل ساااب لل سااا:الق السااام:و كداااا تكفااال
الكتااا :العز اااز باااذك ه :وتاكتااااه :وبتااا :تف:صاااتله ،:كسا ا د
قص

ا نبت:ه وم :واجهرج من يا :ق كبري  ،حتاى صا :اإلةا:

بهم جزها ال تجزأ من ئدتا املسلم ( من ال سرل مب :أنزل إلتا مان
ب واملؤم ر كل من ب:د ومالةكت وكتب و سال ال نفا ق باني
أحا من سل وق:لرا ةع  :وأطع  :لف انحل ب  :وإلتحل املصري).
و كفي ب:لد

ش:هاا ئلته ،:بال و كفاي ب:لكتا :الكا م

ش:هاا ئلى نبر سرل اد ،ك

متعا:ل أدها

كال مان تع:مال

ك ْم إونَّا ح كَاِ :بعِباِ :د ِج ا ِبريًا
كفَى بِ:لّل ِ شاهوتاًا ب ْت ِاي وبتْا ُ
مع ُ ( .ق ْل َ
حل أَنزلَا ح ِب ِع ْلمِا ِ والْمآل ِةكَا ُ
بصِريًا) ( .ذلكِا ون اللّا ح شْاه حا بِما :أَنازل وإ َلتْا َ
شْهاحو وكَفَى بِ:للّ ِ شهوتاًا).
بت م :العد:ةا الب:طل ت هدحل م تاو الق وتفسرياق ل ب لترب
ل اةبتته ،:كم :فعل لال الشتع ئ ا أس

اإلما:م حاااً ا:ك

اط:لق م صف:ته ،:مع :اد ،لدا ظلمرا ل حمما وما :زالارا ندما
وباله ئلى اإلسالم والتشتع ،وأس:س مص:ةب وحم ت .
إ ئد:ةااا الشااتع ولريهاا :ماان الفا ق تعكا
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كهما: ً:طيا ً:ئاان

الكااار واحلتااا :ودو اإلنسااا ، :كهماا ً:اح ااازاحم الداا
حااار ج وتب تا  ،لاام أ ا

م قااار

ااري اسااتهاف وئااتهم ئ ااام :اسااتع ض

ئد:ةاهم حرل اط:لق واطلق والترم اآل .
بع

ئد:ةا املسلمني التفا ئلى الدا

مان االل تاو ال :تا

كا بكا م رم العدتاا اإلساالمت ئ اام :أقيماا كتها :طالسام
وه طد:ق ك:تسعا مس:ح الالمعدارل الاا ين ،بت ما :ما هع الدا
ق:ةم ئلى حصا مسا:ح الالمعدارل الاا ين م الداا : :الا

تعاذ

ئلااى اإلنساا :إد اكهاا :كتصاااى لبت:نهاا :كرجاارد املالةكا واجلاان
والشت:طني والترم اآل  .ك كتفي به .:وهذا هر الدا الذي ترقاف
ئلتا ا إةااا :اإلنسااا :حساااب تداااا ج تعااا:ىل ،ولااار ك:ناااا ه ااا:
ض و اق لك:نا التفصتالق أكث .
وب:لت:لي كصاقت العدتا تترقف ئلى ثبرق مرضرئه :م م حلا
س:بد  ،كرجرد اد تع:ىل ،حتث اتي االئتد:د برجردج تلد:ةت :مان
الل شراها الكر باقتا ون ما وئ متا الا تاال ئلاى وجارد
اا:لق و اههاا ،:لااذا دأ الدا

ئلااى اإلشاا :للكاار وماا :كتا ماان

ة:ه وأ ض وم:ه ونبا:ق وحترانا:ق .لاذا ك:لعدال السالتم ال عا:ني م
ئدتات ب:ط:لق.
كماا :تصاااى الد ا

لبتاا:

ساا:ل ا نبتاا:ه ب فس ا حت ماا :س ا د

قصصااهم مباا :كفااي ماان تفصااتالق ،ك:إلةاا :بهاا :مرتتااب ئلااى
اإلة :ب:د وكت:ب .
هاااذج هاااي ئدتاااا اإلساااالم تشاااري داةمااا :حلدااا:ةق مرجااارد أمااا:م
اإلنسا ، :ال ةك ا إنك :ها ،:كتااذئن لإلةاا :ماان اللاا ،:لااذا
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تؤكا اآل :ق داةم :أال علمر ؟ أال تفك و ؟ .ئلى الف ا

ب:

وماا :تفتاااج ماان ئد:ةااا صااعب باال و سااتيتل اجلاازم بهاا .:كاااال ئاان
مشكل ضعفه :س اا.
الد ا

اتلااف م إ ب :ات ا

ن ا ق عااي الس ا ا كماا :أ أللااب

دالالت ب:ل سب للعدتا ق عت أ ا .:كا ين ناؤمن با:لترم اآل ا ب ا:ه
ئلى إ ب :ئا:مل الغتاب والشاه:د  .وئ اام :ناؤمن مبعجازاق ا نبتا:ه
ب ااا:ه ئلاااى إ بااا :ج أ اااا .:وب:لتااا:لي كمااا :حلاااق ب:لعدتاااا اإلساااالمت
الد نت من ئد:ةا تبدى جم د احتم:الق ال ةكن اجلزم به :م :مل
نتاكا من ئام مع :ضته :للعدل ،ووجرد ش:ها ق ني ئلته :كاال
ئاان ئااام مع :ضااته :لا  .وم مجتااع ا حاارال لاار ثبااا صاايته :وئااام
مع :ضته :كهي لتسا ملزما

حاا

ال سارل الكا م مل

:لاب

ال :س بعدتاا أكثا مان الشاه:دتني ال إلا إال اد  ...حمماا سارل
اد .به :ص :دم امل ه وئ ض وم:ل  ،كم :درل الفد اإلسالمي.
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احملور التاسع

اإلمامة مفهوم سياسي
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األئمة م قريش
س 94طارق الكناني ( :ولَدَاْ أَ ذ اللَ ح مِتث:ق ب ِي إوسْ اةِتل وبعثْ :
مِ ا ْهحمح اثْ ايْ ئش ا ندِتبًاا ) :وكااذلحل ئاااد احلاارا ني الااذ ن ن:ص ا وا
ئتسى ،لدا ص:ن املسلمر حا ث  :حي:كي هاذج اال ا:ق "إ ا ةما
ماان ق ا

وئااادهم اث اا :ئش ا إم:ماا ":حااا ث متفااق ئلت ا وزئاام

املسلمر أ هذج اال :ق ترثد  .وهذا احلا ث أوقع ك:ك املاذاهب
االسااالمت ب:شااك:لت كاابري  ،والبيااث ئاان هااؤاله االثااين ئش ا
إم:م ا ،:كاال ط ا ف مباا :الةاام هااراج  .ب أ ااحل هاال تركااق أحااا هااذج
ا ط اف ب:لعثر ئلتهم؟
 94ماجد الغرباوي :احلا ث ( تع:قب كتكم اث  :ئش إم:م:
كلهم من ق
الث ى ئش

) .وم وا أ ى (ال زال هذا الا ن ئز زًا م تعً:
لتفا كلاهم مان قا

) .وهار مان ا ح:د اث املشاهر

ئ اهم مجتع :ئلى ا تالف صت احلا ث ( لتف  ،أمري ،إم:م).
أماا :ب:ل سااب للسااؤال ،كااال أد ي كتااف جعلااا اآل ااتني مؤ اااتني
لفك احلا ث؟ هال ه ا :مالزما بت هما :وباني وجارد  12لتفا ؟
أن :ال أجا أ مالزما باني وجارد  12أساب:ط ،:و 12مان احلارا ني،
ووجرد  12لتف لاى املسلمني؟ .تلحل اآل :ق ن:ظ اىل واقع ماى،
بت مااا :احلاااا ث ال بااااري استشااا اف للمساااتدبل .كه اااا :بااار بااااني
مرضااعتهم ،:كااال صااح أ تكاار اآل تاا :شاا:هاا لتاكتااا صااي
مامر احلا ث الش ف امل سار للا يف الكا م .ك:ملد :سا
أس:س :ال تالف املرضرع.
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اا

ال أن:ق

س ا احلا ث وصي صاو ج ئن ال سرل لشه ت لااى

اجلمتع ،بل وداب أ كار صايتي ،:بااي مثان ،لترقاف شا ئت
الكتهم م بع

ئلى أشاج لتدا م

جرانبه :ئلت  .لذا جتا الت :ك

 12إم:م :أو لتف أو أمريا لتاكتا ش ئت هذا ال ف أو ا .
ال ن ساى إ أول مان قا:ل (اطالكا م قا

) هار أبار بكا م

سادتف بااين ساا:ئا ئ اام :أشااتا اطااالف باني املهاا:ج ن وا نصاا:
ئلااى الساال  .أو باا :ح ى ناازاع ئلااى مشااتيف املساالمني قت:ساا :ئلااى
مشتيف الدبتل  .حتث اقرتح ا نص :م  :أماري وما كم أماري ،كدا:ل
أبر بك ةعا سرل اد درل (اطالك م ق

) ،وهر ال اوي

حساما مع كا اطالكا بفاال سال
الرحتا لذا احلا ث ،وبا ح
وقا ته :ئلى ترجت وئاي املسالم وتغاتري ق :ئا:تهم .كلما :ةاع

ال

الصي:ب احلا ث ت ا را ثام با :عرا ،بفعال لب:قا بعااهم ممان با:د
ملب :عتاا م

اار إلحاا ا اآل اا ن ،كتكللااا ب:ل جاا:ح ،وحددااا

ك:مل أهااكه ،:بت صتب أبي بك أول لتف للمسلمني.
إ

اةياا الست:ساا تفاارح ماان هااذج ا ح:د ااث الاا تشاابث بهاا:

اطلف:ه لتك
بصااال  ،كلااات

الك ق

 ،وهاي نزئا ج:هلتا ال متاا للاا ن

ه ااا :تف:ضااال ئلاااى أسااا:س ئ قاااي أو قااارمي ،وإ

أك مكم ئ ا اد أتد:كم ،هذا هر امل اق الد ناي ،ك:لتف:ضال
داةماا :ئلااى أساا:س التداارى ،بت ماا :س ا ا احلااا ث اطالك ا لد ا
م د أنهم ق

مم :تع :ض ماع م اق الدا

و ااكع  :للشاحل م

صاو ج ئن ال يف الك م .ولر ائرتضا باا اطالكا لاري التدارى.
أقرل إني أيا ئن الدتم بشكل ئ:م .والع ص
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ال تا ل ط كا:

م تفاتل أي شيف

وكدا :مل اق الدا

 ،بال التف:ضال داةما :ئلاى

أساااا:س التداااارى إ أكااا مكم ئ ااااا اد أتداااا:كم .وقاااارل الاا ا يف
الك ا م ال كااال لع بااي ئلااى أئجمااي إال باا:لتدرى .وأماا :الدتاا:د
واطالك ا ك:لتف:ضاال كتهاا :ئلااى أساا:س الكفاا:ه  ،ولاات
كم :ت ا ق

 ،وإال كعلي بن أبي ط:لب أق

ابن ئم  ،وزو اب ت ك:طم  .ثم احلا ث مص:ن ب

ال سااب،

ل سرال اد ،كهر
دا مرا با كهار

حيص املتلدي بني نتتجتني كالهم :صاب م صا:ا قا

 ،كاما:

أ تعترب احلا ث تش ع :وحت يذٍ حي م خم:لف ال سرل ،أو أن أما
إ شاا:دي ب:ئتباا :أهلتااتهم للدتاا:د كا ااا :إ شاا:داق ال ساارل حجاا
مل زلتااا ا ومك:نتااا ا وصااااااق وإ الصااا ا  .أو ال هاااااذا وال ا بااااال
كتيصتل ح:صل كث من مرب ع ك ال سرل الك م.
و لاار سالّم  :بصااي صاااو احلااا ث ئاان الا يف ،كإماا :أ كاار
جما د نبااره واستشا اف للمسااتدبل م ضااره ربتا بد ا
ب:لزئ:م ا  ،وال حماا:ل ساات :ك
وكد :طرب ال يف ومع كت

وولعهاا:

اآل ا ن ئلتهاا .:وهااذا ترقااع معداارل
لفت:تهم الت :ات  .وما :العااد  12سارى

الحد اض وا ل :كتم :بعا ،وإال كاصل احلا ث م :ق:ل أبر بكا
م سااادتف باااين سااا:ئا  .كاااا ادوا بااا:ل قم  12مشااارل ا مااار ني با ا ،
وشا ئ

الكااتهم ،لااذا ال تاار ع املؤ اااو للاول ا ا مر ا ماان إد ا

اطلف:ه ا مر ني ضمن العاد  12مب :كتهم ز ا ق:تل الصي:ب وأهل
البتااا ،و لاام ج ا اةم ا ماار ني ال ا
دتص ا

اااى لاا :جاابني الااا ن .بت ماا:

ا و م ا هم ئلااى اطلفاا:ه ا بع ا وإضاا:ك ئم ا باان ئبااا

العز ز ،وأم :م :تبدى من العاد  12كمركرل للمستدبل.
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أو أ كر احلا ث ن:ظ ا لكف:ه ق

الدت:د و ربتهم م

إدا الدب:ةل الع بت  ،قت:س :ئلى زئ:متهم متمع مكا  .وهاذا أي
شيفصي ال فتا تزكتتهم أو تب تهم م لد .:مبع ى

 ،احلا ث ال

حلزم أحاا ،وال ف ض ق ش :دو لريهم.
س 95طاااارق الكنااااني :أنااا :ال أقااارل إ الاااا ن اإلساااالمي د ااا:
ئشاا:ة  :كماا :قاا:ل الاابع

امناا :ه اا :ئااا

اا:ق تؤكااا ئلااى

العشااري وا قا بني م هاا ،:وانااذ ئشااريتحل االقا بني ووصاافهم تاا:
ب:نهم ج :ححل الذي او حل ولريه :مان ا وصا:ف .كا:لد

ؤكاا

ئلى العشري ولذا أ ئن ال :س بعا ة:ئهم احلا ث من أبي بك
ب:ل لم من ئام ة:ئهم ل من ال سرل .مل :ا تستبعا صاو هكذا
حا ث ئن ال سرل؟ أ ال ال هذا ئلى شعر ج ب:ملسؤولت جت:ج ا م ؟
 95ماجاااد الغربااااوي :مبااا :كااا :لليا ا

العشااا:ة ي دو م

تصااا ق أبااي بك ا وماان ثاام مب :عت ا  ،ك:إلسااالم مل صاادل نفرسااهم
مت:ماااا ،:وظلااااا الدرمتااا تلعااااب دو ا فتاااا :م ا حاااااا : ،صاا ا
الست:ساات  .أي لاام أنهاام مل ساامعرا احلااا ث ئاان ال ا يف الك ا م
لك هم صاقرج م ضره لفتتهم وحسهم ،بعا أ وجااوج م ساجم:
مع امل ق العش:ة ي.
أماا :ب:ل سااب للم ااق الد نااي ،ك ا (وأنااذ ئشااريتحل ا ق ا بني)
وظفااا مفهاارم العشااري لااائم ال ساا:ل ماان جه ا ولكااي تكتسااب
الاااائر اإلساااالمت مصاااااقت أكثااا ئ اااام :بااااأ الااا يف باااائر
ئشااريت : ،ص ا م جمتمااع ئشاا:ة ي كمك ا املك م ا  ،كااائم
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ئشااري الا يف ل ساا:ل الساام:ه لا ثداال كاابري وسا امتمااع املكااي
ؤث ئلى ماراز ن الدارى كهام شيفصات:ق الدب:ةال الع بتا وشاتر ه.:
كام ت اآل أ باأ بعشريت .
ال ةكاان أ كاار احلااا ث نااف الااذك أم ا ا نبر اا :بتاارلي
ق

اطالك  ،ن ستد ع ال

ق أم:م مجتع املسلمني وكتهم من

هر أكفا م هم قت:د  .كم :أن تعصب ال لتق ب يف م سل.
ثم ترجا مشكل أ ى ال تسمح بتبين ال سرل ي شيف  ،إال
ماع ضاام :ئصاامت وهاار ممت اع وم تافٍ،

التاابين تزكتا م لدا

مماااال ساااالر ومراقااااف و اه املُتب ااااى .مبع ااااى سااااتكر مراقفااا
وق ا ات حج ئلتهم ،وم هاذا ظلام لآل ا ن ،ال فعلا سارل اد
وال تر ا ب : ،صا م جما:ل الست:سا والدتا:د املاألى ب:
بل ال سرل أ

ا:ه.

ا م اخت :ق ا ئ:تبت ئلت اآل ص اح "ئف :اد

ئ حل مل إ نا لم"؟ .حمما نيف م سل من اد وأسر وقاو ومثا:ال،
ككتف تر ا بتزكت قا

؟ وما :ا ئان تصا ك:تهم وسالركهم،

حت م :تكر اا اك :ئن الا ن؟ وكتف نارب إا اكا:ق ا مار ني؟
ومااان تيمااال أ

ااا:ههم الست:سااات ؟ .لاااذا أشاااكحل بصااااو هاااذج

ا ح:د اااث ئااان الا ا يف .وال سااارل الكا ا م أ كاااع وأجااال أ تااار ا
بتزكت ق

لليفالك م لد .:وأللاب ال ان لار صاح احلاا ث كهار

جم د نبره  ،و مب :ك :تامل حت م :ق:ل.:
قاا:ل الا اوي وقاا:ل (أي ال ساارل) كلم ا مل أةعهاا .!!:وأضا:ف
ق:ل أبي (أي أبر ال اوي) ق:ل (أي ال يف) مجتعهم من ق
مجتاااع اطلفااا:ه الاااا  12إىل قا ا

 .ك ساب

مل سااامعه :اوي احلاااا ث مااان
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ال ساارل مب:ش ا لساابب جنهل ا  ،ونسااب ة:ئهاا :إىل أبت ا  .وأم:مااحل
جممرئاا ا ح:د اااث كلاااه :تاا وي نفاا

الصاااتغ (قااا:ل البيفااا :ي

حاااثين حممااا باان املث ااى حاااث  :ل ااا حاااث  :شااعب ئاان ئبااا امللااحل
ةعا ج:ب بن ة ق:ل ةعا ال يف صلى اد ئلتا وسالم دارل
كر اث  :ئش أمريا .كدا:ل كلما مل أةعها .:كدا:ل أباي إنا قا:ل
كلاااهم مااان قاا

 ...ان اا صااايتح البيفااا :ي قااام (  6 ) 6796د

 .).2640لاااذا ماااع كاا ض صاااي احلاااا ث كلااات
نسااابتهم لداا

حصاا ا .ثااام ال تاا

لاااا  :مااا :ؤكاااا

ا هاااااف الست:سااات ودو هااا:

اط ري م ترجت وئي ال :س ئرب تزو ا ح:د ث ونسبته :لل سرل.
الشااتع أ ااا :سااتالر بهااذا احلااا ث لكاان بصااتغ أ ا ى ،إ
درلر إ

اوي احلا ث ائرتف ص اح بعام ةا:ع كلما قا

من كم ال يف ،من أجال إ فا:ه احلدتدا  ،إ ال سارل قا:ل (إنهام مان
أهل البتا) .كباال من التص ح ب:حلدتد أنك ة:ئه.:
ولاام إضاا:ك إىل هااذا احلااا ث وا اا:تهم وأدلااتهم اط:ص ا ال ا
أكاااق أ ا ةم ا  12إم:ماا ،:وقااا كا هم ال ساارل كماا :درلاار
باةاا:ةهم واحاااا واحاااا .لكاان تراج ا الشااتع وا اا:ق م كتاا:
أصاارل الكاا:م للشااتع الكلااتين ،وهااار أهاام مصااا واةااي ئ اااا
الشتع م هذا ام:ل ،وقاا سا:هم م ت ساتع ئدتاا الغلار بشاكل
كاابري .ومفاا:د وا ت ا أ ا ةم ا  13إم:ماا ،:ولاات

 12إم:ماا( .:ئاان

ال سرل خم:طبا :ئلاي أنا :وأناا و 12مان ولاا ) .و لام وجارد هاذج
ال وا :ق متسكرا با  12إم:م :لتراكده :مع احلا ث ال بري الش ف
امل وي ئن ط ق أهل الس  .بل من أ ن ااتر ب:إلما:م الث:لاث ئشا ،
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وقااا واجههاام زلاازال

ااري حاارل وجاارد اإلماا:م الثاا:ني ئشاا كهاال

تر طاار بااائرى وجاارد إماا:م

ا ؟ هااذا مسااتيتل حتااى لاار اقتاااى

ا م إنك :كل ال وا :ق بال وي فها :واحلكام بعاام صايته،:
املسااال مسااال وجاارد .وبهااذا ان فاااق هااذج املشااكل العد:ةا ا
اط ري  ،ثم اناث ق وت ا:ول ئلتها :الازمن .وما :ئا:دق ماؤث مهما:
ك:نا د ج صيته :وحجتتها :بعاا أ ت سايفا ئدتاا ( 12إم:ما):
م وجااااا الشاااتع  ،وإال كااا:ملف وض أنهااا :تزئااازع ئدتااااتهم بعااااد
اإلةما  ،لاار كاا :ه ا :وئااي ومرضاارئت وجتا د ،ماان أجاال مع كا
احلدتدا  .لكاان ال اا:س أسا ى العداال اجلمعااي واط اا :ال اا:ةفي،
كت س:قر مع ئدتاتهم و ستمتتر
و

جله ،:و صا و ئلاى صايته،:

م :فك و ب سؤال رم الدت:م وقفرهم إنهم مسؤولر .
س 96ط :ق الك :ني ال حظ انهام متساكرا ب:لعااد 12لات

كد مت:شت :مع احلا ث بل مع ست:ق اآل ا:ق حتاث وجااوا ا اد
كلم :بعث سرال أ اج ب:ثين ئش ندتب :او شيه من هاذا الدبتال،
ولذا الفلرا ك االم:م الث:لث ئش  .ولكن ل عا لليا ث كه :
كيت :كم :كهما من الل اج:بتحل كي تدرل لتف وكي تدرل إم:م
أي انهم اتفدرا ئلى صاو احلا ث ولكن بلف ني خمتلفني .م:هي
مص:د ق احلا ث لاى ال كني؟
 96ماجد الغرباوي :ال ئالق مل :تفالا ب ب:لعاد  ،12ه :
وا :ق صيتي ئ اهم ئلى ض و وجرد  13إم:م.:
نعرد ل ه :سؤالحل ك:لس بني من أكمل العاد بإض:ك اطلف:ه
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ا مر ني ،وبني من أكتفى ب:طلف:ه ا بع وئما بان ئباا العز از،
ت :ك :للزمن ظهر مان تبداى مان اطلفا:ه العااول .و وا ا:ق الشاتع
تذهب إىل أ ا ةم  12إم:م .:لكن مس :االئارتاف ب :ةما واحااا
بعا اآل

واج ت :ات :يا :ق كبري ئلى طارل التا :ع: ،صا

اممرئ الث:نت  ،حتث وقع الف بني الشتع حرلم أدى اىل ظهر
كاا ق شاااتعت جا اااا ك:لف يتاا واإلة:ئتلتاا الاااذ ن مل عرتكااارا
بإم:ما الكاا:ظم .والراقفتا الااذ ن وقفاارا ئلااى الكاا:ظم ومل درلاارا
بإم:م ال ض ،:وهكذا .وقا شكلرا يا  :كبريا م حت لرجارد
بع ا

كباا :أصااي :ا ةم ا معهاام ،مثاال بااين كااا:ل ،الااذ ن قاا:ل

ئ هم اإلم:م ال ض :بعا أ سال الشتع م :ا نفعل بكتابهم وبترت ا:
مآلى بها:؟ ،كدا:ل ( اذوا ما :ووا و وا ما :أوا) .ك:لتياا :ق الا
واجهااا ت صااتبهم ملداا:م اإلم:ما كشااف ئااام وجاارد تثدتااف شااتعي
حااارل ئاااادهم ومشيفصااا:تهم وأةااا:ةهم ،الكااا :ملااان اااائي وجااارد
وا :ق ئن ال سارل باةا:ةهم واحااا تلار اآل ا  .إ لار كا :ه ا:
تثدتااف ئلااى ئااادهم وصااف:تهم ،مبرجااب ماا :لااا هم ماان وا اا:ق ئاان
ال سااارل حساااب الفاا ض ،ملااا :حصااال مااا :حصااال معهااام مااان كا ا
واستفزاز .ولر ك :ا م كم :درلر كلم :ا احلري بعا وك :كل
إماا:م؟ وملاا :ا ت ا ى بع ا

كباا :الصااي:ب سااال ئاان هر ا اإلماا:م

التاا:لي؟ كماا :حصاال مااع ز ا باان أئااني كاابري صااي:ب أهاال البتااا
وأكرب الفده:ه بعاا وكا :اإلما:م الصا:دق ،ومان مثال ز ا بان أئاني
ئ ا ا ةم  ،كإ ا كا :ز ا ال عا ف مان هار اإلما:م التا:لي ،كهاذا
ؤكا جزم :ئام وجرد وا :ق ئن ال سرل باة:ه وصاف:ق ا ةما
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كم :ائر  .وال دائي لتاو ل كالم ز ا إطالق:

واحاا بعا اآل

كهار صا ح وواضااح جااا ،وال ترجااا أي مارب اق للتدتا كما :داارل
بعاااهم .تداارل ال وا ا بعااث ز ا ولاااج سااال ئاان اإلماا:م بعااا وكاا:
اإلم:م جعف الص:دق!! .مبع ى أ
بن جعف وهر أق

شيف

كا :ز ا دهال إم:ما مرساى

بت الص:دق .ولر ك :لا لا ض

ا

من الت :ه ب:جلهل كم :زئم بعاهم ،كك :ا وىل با أ اارب
ولاج ب:سم اإلم:م س ا و رجه للد:ة  ،ثم بعا لد:ة ستا ن ب:شاه:
اة  .كبع

ال وا :ق كم :ئن اإلم:م ال ض :أ ز ا ك :ع ف

اإلم:م بعا وك :الص:دق لكن وج إب لتسال مان مرساى الكا:ظم
هاال داارز ل ا إشااه :إم:مت ا ؟ إ حااري ز ا ت بااحل وضااع الشااتع ،
وتاااعهم م إتاار شااحل

ااري ككتااف تجا أ ئلااى اختاا :مرقااف ال

يصى تاائت:ت ؟ لك ك :ص:دق :م جهل لإلم:م التا:لي كبعاث
اب  .طبع :هذا املرقف دارض كاثريا مان االئتدا:داق حارل ضا و
وجرد اإلم:م ،وئصمت وأشت:ه أ ى.
ووكاا :إة:ئتاال باان اإلماا:م الصاا:دق ااري دلتاال ،ئ ااام :أ بكااا
وك:ت أبت والشتع مع ،:حتث ك :والاج بش بإم:مت و عااج لاذا
املد:م حتى أ بعاهم أنك وك:تا  .لكان الصا:دق ائتاذ لام بعاا
وك:ت املف:جي (لدا باى د م إة:ئتل م :باى)!! .لكن مل :ا بعا
ق اب  150س باى د م إة:ئتل م :باى؟؟.
ومل :ا التف ال :س بعا وكا :الصا:دق حارل اب ا ئباا اد ا ك اح
لاارال حريتهاام وئااام تثدااتفهم؟ وكتااف حيتاا :كباا :صااي:بت مثاال
حمماااا بااان مسااالم ،وماااؤمن ال ااا:ق وهشااا:م بااان سااا:مل ،حتاااى اح

403

ا

ريا صا  :م شارا ع املا ا حبثا :ئان إما:مهم؟ .وهال عدال

شيفصت ك:إلم:م الص:دق همل مرضرع اإلم:م لار ك:ناا ضا و
د ت كما :عتداا؟ .واحلدتدا مل

ا ح مرضارع اإلم:ما ال م زمان

ال سرل وال من ج:ه بعاج ،وتفصتل ا سب :م حمله.:
مااان دا ا أ التااا :ع قا ا اه ندا ا ا مرضااارئت ستكتشاااف حجا ام
املع:ن ، :وساتفهم كتاف ب ب ا:ه م رما ئد:ةا ا شاتعت  ،وحت ياذٍ
لكف ال :س ئن هذا الداا مان التداا

الاذي ا تفاع باهال البتاا

إىل مصاااا:ف اط:لدتااا  ،كااا اح أئااااااه الشااااتع

ماااارنهم ب:لشاا ا

و ستبتير دم:ههم .ستم :أ أهل البتا تربأو لتل نه :مان الغاال
وئد:ةااااهم امل با ا  .الشاااتع التااارم م ااا:لبر ب:لتع:مااال ماااع ا ةمااا
كبشاا  ،بعااا اكتشاا:ف بشاا تهم ماان ااالل م اجعاا:ق ت :اتاا
ندا  ،وبعا انتزاع م :أضفرا ئلتهم من صف:ق التدا

والعصم ،

كي ستفتاوا م هم ومن جت :بهم.
ا ةم ا كغريهاام ماان البش ا ما وا باااطرا حت:تتا خمتلفا  ،وقااا
واجهااتهم ظ ا وف تتب :اا م يااا :ته .:وكاا :أصااي:بهم تعاا:ملر
معهم ب:حرتام وتدا  ،ود:لسرنهم واتلفر معهام ،ومل صافرهم
بصااف (إماا:م) .وهاام م ن ا ال اا:س شااترخ ل حممااا ،أو ئلماا:ه ل
حممااا .وتا ى ز ا مااثال داارل سااالا جعفا ا وتكلمااا مااع جعف ا .
و دصا اإلم:م جعف الص:دق .أم :اآل ك :م تغري .العدتاا الشاتعت
كغريه :من العد:ةا ،ت ر ق ت ر ا كبريا ،وم :تمسحل ب الشتع
التاارم نتاا :جهاارد جباا :ملياا:ق السا ني ،ومل كاان لاا :أثا م ئهااا
الا يف ،ب:سااتث :ه أح:د ااث الفااا:ةل .كهااي تا اكم جهاارد املااتكلمني
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والفدهااا:ه و دود أكعااا:ل متالحدا ا  ،وياااا :ق مساااتم  ،ونزائااا:ق
متراصل  ،حتى سا ئلى صتغته :ا

اري م ظال ح اسا ئد:ةا ا

مشاااد  ،وحصاا:ن م يااا مصاا:د ه :قاس ات كتع ا  ،ودئاام شااعيف
جاا :ف ماان ااالل طداارس تت :ساال وتتسااع م ظاال يااا :ق وجرد ا
تزئهمااا :سااالفت ووه:بتاا الساا ضااااهم ،ك:ملع كاا ب:ل ساااب لااام
مع ك وجرد وال جم:ل للم اجع وال دا ،بل دب االستم:ت دك:ئ:
ئن العدتا الشتعت مهم :ك:نا د ج صاقتته .:كك:نرا مان جها
صاااو الره:بت ا والساالفت  ،وماان جه ا ث:نت ا رتصاااو ماان تدااا
العدتا من الشتع  ،كتجا االا اف بل والكف تهم جا:هز لكال
ماااان تساااارل لاا ا نفساا ا التشااااكتحل ب:لعدتااااا  ،أو ااااائرا ل داااااه:
وم اجعتهاا ،:مهماا :كاا :حجاام الالمعداارل واط اكاا كتهاا ،:كهااي
صتغ نه:ةت ةتا للتشاتع تاابى ال داا وامل اجعا  ،وتدبال الرتاكام
والاك:ع ا ا رلرجي.
كاا :أمحااا باان حممااا باان ئتسااى (الدمااي) وهاار كدت ا كاابري
ئ:صاا اإلماا:م اجلااراد كاا :ااا

ماان ال داارل بسااهر الاا يف م

الصال  .كهل مث من تج أ اآل ئلى أقل من هذا الكالم وال ح ماى
باا:الا اف واملا وق؟ .باال ال ةكاان التجا ت ئلااى مد:ماا:ق وأضا ح
وشيفصت:ق مبتائ كاال ئن مد:م:ق حدتدت أكارب .وا نكاى ال
ةك حل ندا طدرس ومم :س:ق مبتائ  ،ال ئالق ل :ب:لا ن وأهال
البتااا .حتااى أصاابيا الدااس ا ماا :داس ا ال اا:س ،ولاات
مداس بذات .
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ماا :هاار

النكبة األوىل
س 97طارق الكناني :مل شا الف بني املسلمني مثلم :حصل
م قات اإلم:م  ،كدا أُ دا بسابب ه :دما:ه كاثري  ،وهاي ا صال
اط:م

الذي اض:ك الشتع ودكعرا مث ل:لت :ئلى ماى  14ق ن،:

ت ى هل تعين اإلم:م السل

الست:ست  ،مبع ى اطالك  ،أم زئ:م

وحت  ،أم ا ث ني معً:؟
 97ماجد الغرباوي :تدام ،لم أ اإلم:ما (با:ملع ى ا

ا )

هاي حمار التشااتع لك ها :لتساا ضا و د تا  ،وال حعاا م ك هاا:
 :جاا :ماان الااا ن ،باال هااي ض ا و مذهبت ا  ،لااذا اااب الشااتع م
صالتهم بإم:م إم:م سين ،وحيجار حبجهام ،و ااكلر

با:ةيهم،

و تزاوجر كتم :بت هم ،إال من ت ف م هم .نعام كما :تفاالا هاي
أصل :م

لك ه :امتااد لل بر  ،ولم أدلتهم م إثب:تها .:وهاذا ما:

استد ئلت كده:ه املاذهب الشاتعي ،واالساتث :ه قلتال .وهاذا ال ة اع
وجاارد وا اا:ق ت ا ب ئماال اإلنساا :ب:لرال ا أي وال ا أهاال البتااا،
ك:لرتا كت كال شايه ،وهار أسا:س الاباله ،بال حباح الاا ن بارتا
املسلمني ،كمثال ه :
ئلى مخ

وا

(ئن اإلم:م الص:دق ق:ل بين االسالم

ئلى الصال والزك :والصرم واحلاع والرال ا ومل ا:د

بشاال كماا :نااردي ب:لرال ا  .).ك:ل وا ا تفاااح نفسااه :ب فسااه ،:وإال
كتف ناع الرال ا جب اب الصاال والصارم واحلاع والزكا :الث:بتا
دت  :وجزم :ب :ق بت :ق ص حي:ق م كتا :اد العز از ،بت ما :ال
جتااا أثا ا ا

ئلااى وال ا أهاال البتااا م ئا ض العباا:داق ا بع ا .

406

لكاان ماا :هاار س ا ر هااذج ال صاارص ضااعف بع ا

واتهاا ،:كهااي

وا ا:ق ت تماي لارتا الغلاار الشاتعي .هال حداا :شيفصات كابري مثاال
اإلماا:م الصاا:دق ال سااال نفس ا قباال ال ااق بهااذا الكااالم ملاا :ا مل
ص ح الدا

باا و الرال ا حت ما :ترقاف ئلتها :قبارل ا ئما:ل؟

وم :نب ب:قي املسلمني؟ ومل :ا اتت  :ربه :ب وا :ق ضعتف ؟
أم :ئن اإلم:م ال ا تلف حرل :املسالمر  ،دارل الشه سات:ني
صاا:حب كتاا :امللاال وال ياال (وأئ اام ااالف بااني ا ماا

ااالف

اإلم:م  ،إ م :سحل ستف م اإلسالم ئلاى ق:ئاا د تا مثال ما :سحال
ئلاى اإلم:ما م كال زما .) :لاحل اطاالف الاذي مازق ا ما وق ّااع
أشااالهه ،:حتاااى ضاام ق معااا:مل الاااا ن احل تااف وتعاااادق ق اهاتاا
وكهم تبع :لذا اإلندس:م والتمزق.
أصل ال زاع وقع باني املها:ج ن وا نصا :ئلاى مان الاف سارل
اد ،و دصاو بذلحل اإلم:ما الست:سات  .كا :نزائا :حا:دا ،سا:دج
ت اشاااق باااني كبااا :الصاااي:ب بالفااا:ظ ال تت :ساااب ماااع مكااا:نتهم.
وتفصتالق أحاا السدتف مشهر

لام بعا

اال تالكا:ق .لكان

املؤكا واممع ئلتا وقارع ال ازاع باني املها:ج ن وا نصا ، :كا:
نزائاا :ش ساا :متاا إدا ت ا وكااق اللعب ا الست:ساات  ،لااذا تداارل بع ا
ال وا اا:ق الت :ات ا  ،كماا :م تاا :ع ال ااربي ،ا تفااع صاارق دا اال
السادتف

ا:دي بعلاي بان أباي ط:لاب لتفا ما :دام اجلمتاع قاا اتفااق

ئلى الد شت مباأ لليفالكا ب:ئتبا :ج ا قا

 ،كهار ا حاق بها :وكدا:

ملباأهم .وهر احتج :معدرل ،ك ج اإلم:م ئلاي ئ اام :احاتع ئلاى
الك أبي بك  ،حتث ق:ل إ ا ك:نا الد اب مان سارل اد هاي
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مباااأ ومااال اطالك ا  ،ك ا ين أحااق بهاا: ،:ص ا وااان أهاال بتت ا
ومرضع س ج إىل
ولات

الكالم .ك:ل زاع ست:سي بني ئلي وأباي بكا
ا ح مفهارم ماراز للمفهارم الست:سااي

د تا :أو شيفصات .:ومل

طتل تلحل الفرت  .ك:طالك تعاين الشاا الست:ساي ،هاذا هار املتبا:د
م وقت  .لكان ئ اام :اساتع:د الشاتع ال ازاع ا ول بعاا وكا :اإلما:م
ئلااي م ظاال محل ا ي ااات ظ:مل ا ق:دهاا :مع:و ا ضااا ئلااي ،باااأ
الت ري لإلم:م كك  :وئد:ةاا  ،:ود تا :للااك:ع ئان ئلاي كاصابح
ل :مع :ومفا:هتم جا اا  ،كاي ال متارق مبارق دو ها :الست:ساي،
وتفدااا قااا االسااتد  :والترجتاا : .صاا مااع تاارالي ال كساا:ق
الست:ست  ،حتى أصبيا اطالك م :ال صعب :ب:ل ساب لبا:قي ا ةما
سب:

اتت وأ ى مرضرئت .

إ اً كااال بااا ماان مفهاارم جا ااا لإلم:م ا حيت اي دو هاا :وك:ئلتتهاا:
لتسااتم

ا أهاال البتااا م ترجه:ت ا الست:ساات والا ت ا  .وب:لفعاال

لعبا اإلم:م دو ا كبريا م ت ستع

أهال البتاا ونشا ثدا:كتهم

وئلاااارمهم وكدههاااام وأ القهاااام ،وك:نااااا الساااابب و اه اسااااتد :
اإلن ااااا ، :ود اسااا ا التشاااااتع ب:ساااااتم ا مااااان قبااااال ا كااااا:دةتني
واملتيفصصني والب:حثني،

اإلم:م حمر التشتع ،و مز املع :ضا

الشتعت  ،وجره اال تالف بت هم وباني لريهام مان الفا ق واملاذاهب
اإلسااالمت  .لااذا ط ح ارا مفهرم ا:

ا ل ا ،:كداا:لرا لتسااا اإلم:م ا

إم:م ست:ست كد بل هي إم:م ست:ست – د ت  ،ئلى ار ن
بع

ائترب اإلم:م إم:م د تا كدا  ،مساتاال ئلاى صاي أ ا

برصااات ال سااارل الكاا م لعلاااي بااان أباااي ط:لاااب .كتكااار اإلم:ما ا
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مسااتم م أهاال البتااا .ك:إلماا:م إماا:م ئلااى كاال حاا:ل ،ماا :س دو ا
ست:ست :أم مل ة :س .ح:ض ا ك :أم ل:ةب.:
بت ماا :أكااا أصااي :ال ا أي ا ول أ ال ا
ط:لاااب مااان قبااال ال سااارل الكا ا م نا ا

ئلااى ئلااي باان أبااي

ب:إلم:ما ا الست:سااات  ،أو

ب:إلم:متني الست:ست والا ت .
ثم ج:هق م حلا أ ا ى ب كتها :التا ري إلم:ما

:صا  ،ختتلاف

ئاان اإلماا:متني الا تاا والست:ساات  ،حتااث ب كتهاا :أساا

اإلماا:م

واإل تفاا:ع ب ا إىل مسااترى اط:لدت ا  ،كصاا :اإلماا:م معصاارم ،:ئلم ا
حاااار  ،:لاا وال اا تكر تاا  ،مبع اااى التصاا ف بااا:لكر  ،علااام
الغتاب ،ت ااري لا ا ض ،تفااع للساام:ه متااى شاا:ه ،عا ف مجتااع
اللغ:ق إىل

ا الد:ةما مبا :كتها :ئلام ال اب والفلاحل .وقاا ن ّا لا:

الغال بشكل مساتمتا ،ككاذبرا ئلاى اد و سارل وأهال البتاا،
وط:مل :ئ:نى ا ةم م هم ومن كف هم.
واإلنص:ف ئ ا الاتمعن ب:لتا :ع وأحااثا وما :وصال  :مان أ با:
كااإ اطااالف كاا :ست:ساات :ال ئالق ا ل ا ب:جل:نااب الااا ين ،حتااث
ك :ال :س سالر الصاي:ب حارل أحكا:م د ا هم ال كا ق م لاحل
بني ئلي ولاريج .ككا :م اذ نشاات نزائا :ئلاى السال

واحلكام،

ومااان تصااااى طالكا ا املسااالمني وإدا شاااؤونهم .ثااام جااا:ه التا ا ري
لإلم:م الا ت متا ا ،ومل

ح هذا املفهارم طتلا الفارت املمتاا

إىل نه :حكم اإلم:م ئلي بل وحتى بعااج .وب:لتاا ع كما :أشا ق
م اق ئا باأ استائ:ه وق:ةع اطالكا  ،والتا ري لا :مان جا اا م
ظل ص اع واستم:ت بني ا ط اف الست:ست : ،ص احلمل الشعراه
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ال ش ه :مع:و ضا اإلم:م ئلي.
ثم أ ال سرل الك م قا أبلغهم كعال

تم ال سا:ل ومت:متتها:

(الْترْم أَكْملْاح َلكُمْ دِ كُمْ و َأتْممْاح ئلَ ْتكُمْ نِعْمتِي و ضِتاح َلكُمح
سالَم دِ  .)ً:وأ ربهم بانر أجل وئام وجرد ما :ترقاف ئلتا بعاا
اإلو ْ
الترم ،بعا أ بلّ ال س:ل كم :أوحي ل  ،وضمن لام متا:م الاا ن،
ومل تبق سرى الدا : :الع:ما وشاؤو املسالمني ،وةكان التفا:هم
حرل :بت هم م إط :مف:هتم الكت :الك م (واملؤم ر واملؤم :ق
بعاااهم أولتاا:ه بع ا ) ( ،ااَ :أ حهاا :الَ اذِ ن م حاارا أَطِتعحاارا اللَ ا وأَطِتعحاارا
ي ٍه كَا ح حدو حج وإلَاى اللّا ِ
ال سحرل وأُولِي ا ْلاَمْ و مِا كُمْ كَا وإ ت ا:ز ْئ حت ْم كِاي شا ْ
وال سحاارلو) ،ك:ل ساارل ال تاار ا بتزكت ا أحااا ،وال ف ا ض إ ادت ا
و تيمااال مساااؤولت مرقفااا  .وهاااذا ال فاااي كااااتل أي واحاااا مااان
الصي:ب الك ام .بل أ الفا:ةل برصل ال تت :ا كفا وا كال.
لكاان كمرقااف د ااين مل تاار ا ال ساارل باا:ل
د:نب م :تميف

ئلااى أحااا ،كااي

ئن سلر اجلمتع.

و اا (التاارم أكملااا لكاام د اا كم وأمتمااا ئلااتكم نعماا
و ضااتا لكاام اإلسااالم د اا ،):واضااي وص ا حي م مف:دهاا ،:وماا:
تساامع مااان تااااو الق ال دلتااال ئلتاا ماان دا ااال الاا

بااال والداا

الك ا م .كاال ماا :م ا م ا مث ا ماان ااائي وجاارد وا اا:ق شاا :ح
ومبت ا  .وهااذا ترقااف ئلااى ماااى صااي صاااو ه ،:وطبتع ا املب ااى
اإلصرلي م ختصت

او ئام ختصت
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اآل ب:ل وا .

احملور العاشر

التشيع وتناسل الطقوس
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حمنة التشيع
س 98طااارق الكنااااني :مااا :زل ااا :نتيااا:و حااارل ئد:ةاااا الشاااتع
اإلم:مت كائين ائ

ئلى بع

شع:ة هم ،م ه:

البكاا:ه واحلااز الااااةم ،كهاام اتلداار امل :سااب:ق و صرصاا:
احلز

وا :ق لتا :ع الركا :ئااا

مثل الركت:ق .كلكل إ م:م ثال

االم:م ئلي واحلس ني كهم متفدر كتهم ئلى وا واحا أم :بدتا
ا ةم كثال

وا :ق و دتمر جم:ل

العزاه و كث و م ه :وإق:م

مراكب العزاه والل م وهم بذلحل تعكزو ئلى احلاا ث املا وي
ئن اإلم:م ئلي بن ابي ط:لب أمري املؤم ني ،وهر حا ث طر ل جااً
تيا ئان مراضاتع خمتلفا واان نحشاري اىل مرضاع احل:جا م ا
وهر
" ..إو َّ اللذ تب َ :وتع:لَى اطذلَاع إولَاى الْااَ ْضو كَْ :ت :نا :وا ْتا :لَ ا:
شِااتع ً ْصح ا حون  ،:و فْ ححاار لِفَ حِ اا ،:و يْزنحاار لِيحزْنِ اا ،:و بْ اذحلُر
أَمْرالَهحمْ وأَنْفُسهحمْ كِت  ،:أُولَيِحلَ مِ َّ :وإولَتْ .:
م :مِن الشِّتع ِ ئبْا حدَ :وفح أَمْ اً نهتْ  :ئ ْ ح كَتمحرقح حتَّى حبْتلَى بِبلِتَّ ٍ
تحميَّ ح بِه :حنحربح ح ،إومَّ :كِي م:لِ ِ ،وإومَّ :كِي وحلْاِجِ ،وإومَّ :كِي نفْسِ ِ حتَّى
لْدَى اللذ ئزَّ وجلَّ وم :لَ ح نْب ،وإونَّ ح لَتبْدَى ئلَتْا ِ الشَّايْهح مِانْ حنحربِا ِ
كَتحشاَّدح بِ ِ ئلَتْ ِ ئِ ْا م ْرتِ ِ ).م :ماى صاي هاذج ال وا ا ئان اإلما:م
كهر لت

حا ث نبري وهل صب م الفيرى الع:م لذج ال وا بهذا

اإلجت:ج؟ وهال ه ا :كلساف

:صا بشاا البكا:ه واحلاز الاااةم

عتماه :الشتع ؟
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 98ماجاااد الغربااااوي :ال ةك ااا :التصاااا ق مبفااا:د أي وا ا ا
خت:لف الد

أو العدل أو الصيتح من الساري باالتل ق عاي السا ا

والااللا  .كماا :أ (املمت ااع ئدااال ،ال حيتماال وقرئا

 :جاا ،:سااراه

كااا :االمت ااا:ع اتتااا ،:كشاا حل البااا :ي ،أو لعاااام يداااق شاا ط
كاا:قرتا ال ااا :مااان الر قاا شاا ا الحرتاقهااا ،:او ل بتعاا الشااايه
وتكر  ،ك:مت ا:ع صااو املعجازاق واطارا ق الكرنتا ئلاى اا
وقرئا  ،حدتصا

اإلنس :حسب طبعا وتكر ا  .وما :أكاا الدا

كتا ئلااى ماار دج) .ك:إلنساا :ب بتعتا ال ةك ا التصا ف باا:لكر
 :ن :م الد:نرني ،وهي قرانني اتت ولتسا  :جتا  ،وختتلاف
ات :ئن اإل اد البش  .كإ اد اإلنس :لتسا ق:نرن :كد:نر العلت
والسببت الذي هر كتز الدرانني وت اب ه :الذاتي مثال ،والكار
ال ع ف التاا ل بني قرانت  ،وال بت وباني خملرقا:ق اد ا

ا ى.

كهذج س ن كرنت  ،ال تاتغري جال أي إنسا :مهما :ك:ناا م زلتا ،
وه ااا :ا اااتالف جاااره ي بت همااا :ككتاااف ااا:ا ب:إلنسااا :حاااق
التص ف ب:لكر وقرانت ؟.
هااذج ال وا اا:ق ولريهاا :م كتااب الشااتع

:ص ا ت تسااب لاارتا

الغلاار ك اال قتم ا ئدلت ا وق نت ا لاا ،:وهااي تعك ا

م تاا:ق وأوهاا:م

وتصر اق مغلرط  ،ال دين التشتع م ه :سرى تاائت:ق سالبت تعارد
ئلت ب:القص:ه واالستيفف:ف ب:لعدل وامل ق ،وتفااي با اىل م اق
الترب اا والتساالتم واطااارع امل لااق الااذي رتباا

باا جاال الااا ن

لتيدتااق م ب ا ول: :ت ا الشيفصاات وا ا رلرجت ا  .وكاام هاار مااؤمل
ئ ام :دها بع

الشتع أنفسهم لتاو له :لم ضعفه :وت :قاه.:
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وأم :البك:ه ئلى احلسني وأهل بتتا  ،كداا لعاب دو ا ي اات:
م وقااا ماا .:وكاا :عبااا الشااتع للثاار وال هاارض ملااا  3قاا و ،
كترالا اإلنتف:ض:ق حتى ت سيفا هر التشتع ،وانتزئاا شا ئتته:
ب:الص ا ا ئلااى مراصاال ط ااق الثاار  ،ك كعااا أللااب االنتف:ضاا:ق
شااع " :اا :لثاا :اق احلسااني" .ثاام اندلااب الرضااع بع اا الد ا و ا وىل،
وكداق الثار قاا ته :ئلاى التعبيا الع:طفتا  ،ئ اام :ا تازل الغاال
ئ:شر اه اىل طدرس وبك:ه وطراف حرل ا ض ح مع لعن وتربةا ،
حتااى صاا :ب ا هم ئمااال ئب:د ا :كتسااب ماان اللا الفا د ثراباا:
ئ تم :مع ضم :لف ا الذنر مهم :ك :حجمه :وتاائت:ته.!!!:
العتااب اا :صااا دي ئلااى العداارل اط:و ا ال ا تصاااق أ دمع ا
واحااا تسااد كاال ماا :ئلااى الشاايف

ماان ناار !! ،وأ اان هبااا

الذنر الا ال تغتفا إطالقا :كما :أكاا الدا

لاحل؟ أم ال قتما

لدااارل الكتااا :الكا ا م م مد:بااال وا ااا:ق ال نعا ا ف ئااان صاااي
صاو ه :أي شيه؟ .ثم من ل حق التشا ع لاتفرتض أ دمعا واحاا
ئلاااى احلساااني تغفا ا كااال الاااذنر ؟ ألااات
والد

؟ هل تعلم ال حيق ي شيف

هاااذا جتااا:وزا ئلاااى اد

حتى ال يف التشا ع سارى اد

ئزوجل ،وهذا م :تاح جلت :من الل اآل :ق وأللب الفده:ه؟.
لألسااف الشااا ا باااأ التعصااب الشااتعي ا ااذ ط داا :م ي كاا:
ستعرد ئلت ب:القصا:ه التا:م ،وال غ احل ئااد مان

ركار م املاا

املداس  ،كله :ئراطف ستيفبر رم :م .:والعدتا مساؤولت كابري
ال تب:طه :الرثتق ب:لا ن ومستدبل  .وئلت  :أ نكر مبسترى الارئي
الا ين ال س:لي إزاه م :ه تاا لا كته :الست:س ب:لا ن.
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ثااام ملااا :ا ن فاااي ال مرحااا:ق الست:سااات لألةما ا : ،صا ا اإلمااا:م
ال ض ،:كك :هم مت:سحل الشتع وتعبيتهم كدار تاائم م كاز
اإلم:ما والدتاا:د الا تا – الست:ساات  ،كتاااتي أح:د ثا ئاان البكاا:ه
وقتمت العب:د م هذا الست:ق لتائم مش وئ الست:سي؟ .و كفي
هذا االحتما:ل للترقاف م شا ئت البكا:ه ئلاى احلساني .أقصاا م
بعاااج التش ا عي كعماال صاا:ا سااتيق ئلت ا الباا:كي ثراباا :ئ:د اا:
كاال ئن ثرا تتس:ق بسبب الذنر لكل من بكى أو تب:كى .
اإلم:م ال ض :ب:لفعل ك :ة :س دو ا ست:ست: :ص بعا قبرل
برال العها م زم :املامر  ،كك :هم جاا وجرد ق:ئا شاعبت
تلتف حرل وتائم مرقف م مد:بل صارم الست:ساتني ،كا:حلكم
لاابين العباا:س ،وهااؤاله كااار إس ا :د وال ا العهااا لغريهاام ،لااذا
كااا :اإلمااا:م ا اا لترساااع قرائااااج الشاااتعت ملد:وماا الااااغرا
الست:ساات  .وهاار مرقااف صاايتح وحكااتم تيفااذج أي ق:ةااا ست:سااي
واحلكم ،ككتف ب:إلم:م ال ض :ص:حب املبا:دئ

طمرح م السل

والدتم الا ت واإلنس:نت ؟.
ك:إلماا:م ئ اااام :قبااال برال اا العهااا اساااتعا جلمتاااع االحتمااا:الق
والترقعاا:ق الست:ساات  ،كتاااتي التجت ات
الساات:ق .كلاات

العد:ةاااي للشااتع م هااذا

ه اا :أدا أقاارى ماان التعبيا ال فساات لا ص صاافرف

الشتع  ،وهم بام

احل:ج لد:ةا حيدق لم أحالمهم م وجرد دول

ت صفهم .تعرتف بهم وبعد:ةااهم وأككا :هم .تااح هاذا مان االل
م :وى ئ  .كهر مااكع مساتمتا ئان العدتاا الشاتعت الا ختاام
الاف الست:سي ،من الل احلفا:ظ ئلاى قرائااج الشاتعت  .كت بغاي
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كهم م :ا وى ئ ا م هاذا السات:ق ،وهاذا الكاالم ال دااح مبد:ما
الا ين الس:مي إطالق ،:بل هر تكتتحل ا

ل كل مان تصااى

للعمل الست:سي ،حتاى ماع اكارتاض أ كار اإلما:م ال ضا :جماربا
ئلى وال العها.
وأم :اجل:نب اإلنس:ني كشا شيفصي .واإلنس :ب بتعتا ماا ر
ب:لع:طف  ،والشعب الع اقي أكث الشعر ت ك :م كل شيه .م
احلااب والاابغ  ،م املاااح والااذم إىل

ا ج ،وأحاااه :البكاا:ه ئلااى

احلساااني ،كهااار شاااعب ال كااال وال ةااال ولا ا ا اساااتعااد للياااز
والبك:ه ئلى ماى ا :م والس ني .درلر أ الشعب الع اقي بكى
ئلاااى متااارز  2000ئااا:م حتاااى جااا:هق مصاااتب احلساااني ك:ساااتم م
البكاا:ه وسااتبدى .إ تاااائت:ق االسااتم ا ب:لبكاا:ه والعر اال
جاا ،تحعبه ضا اآل

ااري

وتائر إىل تشر ه وإقص:ة وك ه ونبذج،

وهر ال ئالق ل بدتل احلسني .وانا تعلم ماى
ئلااى مسااتدبل بلااا مثاال العا اق

ر هذا السالر

مااح م جمتمااع ماااني ااام ت رئاا:

ثد:كت :ود ت :ومذهبت .:ككتف ندتم جمتمع :ص:حل :للعت

بتعصاب

ط:ةفي مدتا؟ .ومن جه ث:نت  ،كإ إدم :البك:ه ئزف م ّم ئلى
مش:ئ اإلنس ، :شل العدل وقا ت ئلى التفكري لت لاق الع:طفا
جت:ش مع كلم:ق ال :ئي وشجرج ،كت فل الرئي و اس ج احلاا
ئلى حس :املستدبل.
وأماا :ث:لثاا :كااإ البكاا:ه اتاازل ثاار كاابري حبجاام ثاار اإلماا:م
احلسااني إىل ماااب ئاازاه تسااكب كتا الااامرع ،وتداا:م كتا الاارالةم،
وتفدااا الشااع:ة قتمتهاا :الثر ا ماان أجاال التغااتري .كت تهااي احلسااني
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ومب:دة ب:نته:ه والةم العازاه ،وهكاذا داةما :بعبثتا تاال ئلاى اراه
الرئي واستك:ن العدل.
وأماا :ماا :جاا:ه م ال وا ا ئاان تعهااا ا ةما بغفا ا

ناار الشااتع

كدا م احلا ث حرل :م مرضرع الشف:ئ ك كتفي ب .
س 99طارق الكناني :دارل الااكتر ئلاي الار دي باا قاات
احلسني وام :كل احلست ت واملراكب ك:نا مصاا ا مهما :ل شا
التشتع ب:لع:مل من الل ه ذج الع وض ال

تداام ئلاى املاأل وأما:م

اجلمهر  ..كماثال م ال اا سا:هم م هاذج املراكاب ال ارد مجتعا:
بغ

ال

ئن د :ن:تهم ومش :بهم والترم ن ى الركرد م كا باله

من كل اا:ه الع:مل تاتي لتش:
ئ:ملت  ،ن:هتحل ئان التيف ا:ق الا
الشتع دو مس:جا الس

م هاذ ج املساري الا

أصابيا

كعتها :ام كا :ئان مسا:جا

نه :ال ي ض ئلى الع اف .ألات

هاذا

كسب :للشتع ومراكبهم ب:ل لم من يف ا:تي ئلاى الكاثري مان
هذج امل استم؟
 99م:جاااا الغ بااا:وي ال شاااحل أ ال دااارس املذهبتاا وط داا
مم :سااته :م ظاال ت اار إئالمااي واسااع ل ا دو كاابري م التع ااف
مبذهب أهل البتا .لكن م :ا ستصاا لام هاذا اإلئاالم مان ساري
أهل البتا وأتب:ئهم؟؟ املؤسف أ اط اك:ق وال درس وثد:كا الغلار
ا تزلا مذهب أهل البتا حتى ص :ان ب:ئ :من ت :ئ هم ،بال با:ق
تع ف الشتع مبا :ة :سارن مان طدارس

جاا ئان حااود العدال

لتا ل داة اط اك:ق ،وم :عتداون حرل أةمتهم حتث ا تفاع بهام
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الفكا املغاا:لي اىل مصاا:ف اط:لدتا  ،كتجااا اإلماا:م م ثد:كا الغلاار
ك:ة اا :إس ا ر  :ل باا ،:علاام الغتااب ،كلاام اجلاان ،ااتكلم لغ ا
ال ااري ،ت ااري لاا ا ض ،لااق ماان ناار  ،طت تاا ال تشاا:ب طت اا
لدكم من نف

البش  ،بت م :اد ئزوجل درل

واحاا  .وبعااهم

تم:دى كتعتدا أنهم زقر وةتتار وحيتار وحي:سابر اطلاق اىل
لااري لااحل ماان مفاا:هتم

ااري  ،لااذا كااثري ماان مساا:كني الشااتع

ته:كتر ئلى ز  :قبار هم بهاذج العدتاا  ،كريهدار أمارالم تد با:
لاام ،وتاكتاااا لاارالةهم ،وضاام:ن :لشااف:ئتهم ،ود اارل اجل اا بااال
حس.!!! :
أماا:مي جممرئ ا ماان املاا :كداا:ل

م أحااا البلاااا انتدااا شاايف

هاااؤاله مااان الشاااتع  ،كساااالت مااا :ا تعاااين ب:لشاااتع ؟ كدااا:ل هاااؤاله
م ي كاار م ئد:ةاااهم ئاان باا:قي املساالمني ،ت ا و املهاااي م ااذ
أكث مان  1200ئا:م ،و عتدااو أ أةماتهم زقارنهم والصارنهم
من ال  :رم الدت:م  ،و ا لرنهم اجل بال حس ، :و اح عاد كل
معتدااق الغلر!! .وهذا كالم مؤمل طم

مع:مل التشتع العدالناي،

الداا:ةم ئلااى التداارى واإل اااالص د تعاا:ىل ،املااذهب الااذي متساااحل
ب:الجتهاا:د والعداال ماان أجاال االنفتاا:ح ئلااى العص ا ومع:جل ا قااا: :ج
ال اه ااا  ،كباااا:ق م ن اا ا ال اااا:س بكاااا:ه ئلااااى احلسااااني ،وز اااا:
ا ض ح  ،ولعن وتربة  ،وأس
بع
اد ولا ات

ا ةم حتى ق :برا مد:م ال بربت .

ؤ ا كل لحل بال ح  ،نه :جتا ي ،كما :دارل ،باإ
مساااتدال ئ ا ا  ،كاااي ن كاا ا ونعتا اربج شا ا ك .:أي أ

اإلنس :ائر اد أ

زق براس
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احلسني وأهل البتا!!.

وسااؤالي إ
ا ةما

ماا :مع ااى اط:لدتا امليفتصا باا:د تعاا:ىل إ ا كاا:

زقاار و شاا:كر امل ضااى و سااتجتبر الااائ:ه و ترباار ئلااى

ال اا:س ،وحيتاار وةتتاار ؟؟ وهااذج كلااه :ماان شااؤو اطاا:لق والا
واإلل ا  ،ككتااف انتدلااا لاام بااال دلتاال ق نااي ص ا ح د ااع ال اازاع
والتشاااكتحل؟؟ .وهااال اط:لدتااا مفهااارم جما ا د أم هاااي ئاااني هاااذج
الصف:ق ،ككتف ت تدل لغري اد تعا:ىل؟ .وحت ما :جتا د البا :ي مان
أ

صاف:ت ت تفاي ئ ا صاف اط:لدتا  ،أو ساتكر لا شا ك:ه

ب:لا و  .وهذا :م وحاانتت  .قل هار اد أحاا ،اد الصاما ،مل
لا ،ومل رلا ،ومل كن ل كفره أحا.
وال حاارل وال قاار إال باا:د العلااي الع ااتم ،ماساا :تااامي الدلااب
و ج:ل الا ن الشتع : ،ص ما اجعهم ال تا اذهم الغاري ئلاى د ان
اد ،وال همهام مساتدبل ال ا:س و ا تهم .بال همهام ئاام التيا ا
بهاام ركاا :ئلااى م جعتاا:تهم ومداا:مهم ،لااذا مل تصااا ئ ا هم كتاا:وى
يا م هااذا اللاار ماان الفكا واملم :ساا:ق الالمشا وئ  .كماا :ا ااال
ساااكرتهم؟ إمااا :املراكدا ا أو اطااارف ئلاااى مصااا:حلهم .بااال احاااا
ال درس تت :سل دو

ادع من كدت أو جل د ن ،وباني كارت وأ ا ى

ت ه ا ل اا :بائ ا أو طد ا

ف ا ض نفس ا حاااَا تياارل إىل مداااس ال

درز نداج!!.
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الزيارة والغلو
س 100طارق الكناني :أش ق وبشكل مب:ش م أحا ا جرب
اىل وجرد مب:لغ:ق ب:لز  :اجل:مع  ،والافى ئلتكم م:سببت هذج
الز  :من كرا

و صرص :بعا قت:م الشتع اإلحس:ةي بش حه،:

وب:لت:لي تعكزق الف ق الب:بت والبه:ةت ومن ثم الشتيفت ئلى هذا
التفسااري وانتشاا :الفك ا احللاارلي ئ ااا الشااتع وحاااو ح ا و
واقتت:ل ك :ضيتت ملتر ونصف مسالم كما :كا

لاحل أحاا

مؤ ي ت :ع ك باله .وهاذج لتساا الز ا :الرحتاا حتاث ترجاا
الكثري من الز  :اق املذكر م كتب املصب:ح ومفا:تتح اجل ا:
ولريه ،:ب أ حل م :ماى صي هذج الز  :اق و صرص :انه :ت سب
لألةم املعصرمني؟
 100ماجااد الغرباااوي :ت تمااي أللااب نصاارص ز اا :اق أض ا ح
أهل البتاا إىل ا وثد:كا الغلار ممان ال تار ع ئان نساب ال وا ا:ق
املرضرئ

ةم أهل البتا زو ا وبهت:ن :للتشجتع ئلاى ز  :تها ،:لام

أني ال أنفي صا وه :ئ هم مت:ما .:لاذا جتاا أ أللبها :عا:ني ضاعف
الس ا ،ك:حت :الفدها:ه م تصايتيه ،:كتشابثرا مببااأ التسا:مح م
أدل الس ن ،الذي عين ل

ال ف ئن ضعف الس ا م :دام ا ما

تعلق بعمل مستيب ومس ر  ،كتشمل ز  :ا ض ح ب:ئتب :ه :من
املستيب:ق .كم :صيح

و هذا ال رع من ال وا ا:ق تبعا :لصاي

الكتب ال ت و ه ،:كهي صيتي م :دام الكتا :صايتي ،:وهار
م ا هع الدااام:ه م تصاايتح ال وا اا:ق ،لك ا ال فااع وكداا :ملشااهر
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مب:ني كده:ه ما س أهل البتا م ترثتق ا ح:د ث وال وا :ق امل و
ئن ا ةم  ،كال قتم معترب للز  :م :مل رثق سا اه :بد اع ال ا
ئن صي وسدم الكت ، :بل كتف تامن الثارا امل جار مان اد
ئزوجااال م ز  :تاااحل وأناااا ال متلاااحل دلاااتال ئلاااى شا ا ئتته ،:إال إ ا
مشلتهاا :إطالقاا:ق العماال الصاا:ا ،وه اا :اتاا :إىل دلتاال ساالركي
ل ثبا ماى الصالح املتر ى من الز  :كاي تشامله :إطالقا:ق تلاحل
ا دل !!.
تصاااى أحااا امتهااا ن رماا :لتصاايتح أساا:نتا ز اا :ئ:شاار اه
املشهر باعف س اه :لام تعهاا ال ا:س بد اهتها ،:ككتاب مدا:ال
نش ج م العاد الث:ني من جمل احلسني الص:د

نذا م ما

قم

اإل انت  .ومل :اطلعا ئلت شع ق ب :سف أ شيفصت ئلمت كبري
من ئت:

اد ت :زل ئن كل مب:دة العلمت م اجل ح والتعا ل،

و درل بص ح العب:

إ شه الز  :وتعهاا ال ا:س بد اهتها :دلتال

ئلى صيته .!!:باي معت :ئلمي تكلم هذا الفدت ؟ ومتاى أصابيا
شاااه الز ااا :وتعهاااا ال ااا:س بد اهتهااا :أدلاا ئلاااى صااايته :وصاااي
س اه:؟ هكذا ت تح ا ا رلرجت مببا:دئ العلام م ح:لا التازاحم.
كهر إم :أ تمساحل مبب:دةا العلمتا و صا ح ئل ا :بعاام صاي ز ا:
ئ:شر اه كت يفسا مجهار ال ا:س ،أو غا

ال ا ف ئ ها :كتكساب

ض:هم ئلى حس :احلدتد  .كم :ك :مد:ل من ال :حتا العلمتا
خمجااال هااب م ئتاار الرس ا العلمااي ،كاا:ملع وف ص ا ام كدهاا:ه
الشتع م ترثتق وا ا:ق ا حكا:م الشا ئت  ،ككتاف ت ا:زل ئ ها:
بهاااذج ال

دا ا  ،مااان أجااال تصااايتح ز ااا :ئ:شااار اه ،البعتاااا م
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مامرنه :ئن قتم وأ الق أهل البتا الذ ن ك:نرا هر ال :س ئن
اللعااان والشاااتم والساااب ،بت مااا :تلااازم الز ااا :الدااا :ئ أ بااااأ بلعااان
اطلفاا:ه واحاااا تلاار اآل ا مي ا ما ! .وإ ا كاا :اللعاان ماارب ا ق نتاا:
كمرضرئ خمتلف .واطالكا:ق الست:سات ال تارب إ ا ا ال ا:س مان
د هم كاال ئن تكفريهم ولع هم.
باااو أن ا كاا :حم جاا ،:ال ةك ا مصاا :ح ال اا:س كااي ال
اس هم ك:ض

الئتم:د أدل لري ئلمت بعا اس من العثار ئلاى

س ا ت:م صيح مبرجب ن

الز  . :لكن م :كعل تزو ا و ا عا ،

مستفتاا من تراطؤ الرس العلمي م جم:ل العدتا الشتعت .
إ إدماا :ال اا:س ئلااى تااالو ز اا :ئ:شاار اه ،لاام ماا :كتهاا :ماان
وك اهت وحداا ،م كارض مان قبال أهال البتاا املعا وكني

ي
بك م ا

الق والتس:مح .كرتى الد :ئ لاهع مبرجاب تعلتما:ق هاذج

الز اا :بلعاان اطلفاا:ه واحاااا تلاار اآل ا  .ئلماا :أ ال ساايف ا صاالت
لز  :ئ:شار اه م كتا :ك:مال الز ا :اق :لتا مان اللعان ،وقاا
أضااتف لاا :م كتاا :مفاا:تتح اجل اا . :وال حاارل وال قاار إال باا:د
الع تم.
هذا من حتث س ا هذج ال وا ا:ق ،كاللبها :ضاعتف بال مته:لاحل.
وأم :مامرنه ،:كتجا ي ئلتا الد:ئاا املشاهر ئان ال سارل وأهال
البتااا ،وه اي أ نعاا ض مااامرنه :ئلااى كتاا :اد ،كماا :اا:لف
كت :اد كهر ز ف ،وم: :لف كت :اد ك:ضا برا با ئا ض
احلاا:ة أو اجلاااا  .وأنااا اابري بهااذج ال صاارص املغ:لتا الا ت تفااع
باهااال البتاااا إىل مصااا:ف اط:لدتا ا معااا :اد ،وأ اد قاااا كااارض
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لألةم التص ف ب:لكر !!! و وو م هاذا اما:ل وا ا:ق مغ:لتا ،
ضعتف ،خم:لف للد

والعدل وتع:لتم أهل البتا .كاي ج  :أكارب

مان الاتجين ئلاى مدا:م ال بربتا الاذي ال اانتا ملاحل مدا

وال ناايف

م سل .هل من املعدرل حا بهذج الع م قا أس ج اد تعا:ىل للا يف
لع ئلت أحا مان املسالمني؟ هال اا:ف

ومن ثم لإلم:م :ص ومل

اد أحاا حت م :ال ص ح بذلحل م كت:ب ؟ ثام كتاف ساتيتع ئلاى
لد رم الدت:م ولت

لم ئلم مبرضرئه:؟

املشااكل اا :سااتاي لاات

م ال وا اا:ق املز ف ا كماا :أكث هاا،:

املشكل ب:لعدل الذي صاق هذا الكالم ،املشكل ب:لرئي الا
الذي بها و ها :أم:ما مت ا:زال ئان ئدلا ووئتا ووجاردج .الشاتع
ضيت
وهر التد

 :ختا ي كدااوا معا أبسا لارازم الاتفكري العدلاي،
والرئي ،وإال مل :ا مل ذك اد ئزوجل هذا التفر

م كت:ب ا وهاار تبتاا :لكاال شاايه؟ واملدصاارد بكاال شاايه الشااا
الااا ين ئدتااا وتش ا ع .:التفاار
ا ةم لاذا ته:كاا بعا

عااين االنص ا اف ئ ا تعاا:ىل إىل

الشاتع ئلاى أضا ح ا ةما بهاذا الفهام،

عتدا أ بتاهم كل شيه كم :أ ربهم جل الا ن املز ف الذي ال
ا:ف اد والترم اآل  .لحل الك:ةن اط ام امت:ل املعت:ا ئلاى
جهاارد ال اا:س وسااذاج وئ اتهم .اا :سااتاي اد ئزوجاال ك ا حتااى
الذب:ب ا وهااي أهاار خملاارق ،كهاال اشااى أحاااا ومل ااذك ئد:ةااا
لال الشتع ؟؟ أم درلر ئلى اد م :ال علمر ؟.
إ ا حكاا:م الش ا ئت واضااي ومع وك ا لاااى املساالمني مجتعاا:
لت

معه :ز  :أةم أهل البتا سرى حا ث الا يف الاذي حياث كتا
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ئلااى ز ااا :الدباار لالتعااا:ض والرتحاام ،كتشااامل بإطالقاا أضاا ح
الص:حلني مب :كتهم أةم أهل البتا .ك:ساتيب :ز ا :أضا ح أهال
البتا ج:ه مبرجب وا :ق ئ هم يث ئلى ز  :قرب احلسني ماثال،
كتكاار مساااتيب وكدااا :ملبااا:ني الفداا الشاااتعي الاااذي عتااارب ا ةماا
امتاادا لعص التش ع ،الذي مل ترقف بعا وك :ال سرل بل استم
معهم ،لذا حجت ال وا :ق الص:د ئن أهل البتا مجتع :كيجت
وا :ق وأح:د ث ال يف الك م ،ود ي ئلته :نف
أح:د ث كتيفصت

م :دا ي ئلاى

اآل :ق .هذا من حتث احلكم الش ئي.

وأم :من حتث املامر دب أ ال ا:لف نا

ز ا :ا ضا ح

واملش:ها املداس ئ ا الكت :الك م باي شكل من ا شك:ل.
وأ كاار معداارال بااال مب:لغ ا  ،هااذا إ ا كاا :ه اا :ن ا

حماااد

للز  :وإال كتكفي م ز  :الدبر الرتحم وق اه شيه مان الدا
الكا م لالتعاا:ض ماان حاا املاارق .وب:لتاا:لي ال رتتاب ئلااى الز اا:
ثرا م :مل تكن حكم :ش ئت ،:ك:الساتيب ، :وهاذا صاعب إال
وكداا :ملباا:ني ما س ا أهاال البتااا وبشااكل حماااود ،أو تااا ل يااا
ئ را ئ:م ك:ستيب :ز  :الدبر للمرئ

والتاسي ب:ملرق.

وأم :الز  :الرائت كتيفتلف م وئته :ومد:صاه ،:كرتى الزاة
حت م :دف أم:م الا ح ستعتا سري ال مارز الت :اتا و تامال م
حتااا:تهم وسااالركهم وأ القهااام وتداااراهم ووئاااتهم ،لتتاساااى بهااام،
و تاازود مااان معاااني إةااا:نهم وصاااالب ماااراقفهم ومبااااةتتهم وط دا ا
تع:ملااهم مااع اد وال اا:س ،ود ج ا متسااكهم بااا هم ،وإ الصااهم
طاا:لدهم وئااام الشا

با  .وهااذا ال اارع ماان الز اا:
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ااال ئلااى وئااي

وصاااق وإ ااالص م التع:ماال مااع أةم ا أهاال البتااا ،كااال تااؤث بهاام
وا :ق الغلر ،بل كارنه :و ست ك ونه.:
ه اؤاله هاام ال بد ا الرائت ا الااذ ن ئلااتهم املعاارل م تدااا م كهاام
صاايتح ئاان أهاال البتااا ودو هاام الااا ين وا

القااي والساالركي،

كي كرنرا أسر تبا:ئهم وحمباتهم .هاذا ال ارع مان الز ا:

ااتي

للتاسي والتزود من معني ا ةم كاال اتازلم اىل دمعا ساكبه :م
حل

حز مترقا و تهي ا م ب:نته:ةه ،:بال

ماح أ دعال م ها:

وقردا ملسريت م احلت. :
إ طدرس ز  :أض ح أةم أهل البتا ستص خ كل اطري ني
لتثدتااف ال اا:س الشااتع ئلااى مفاا:هتم صاايتي تسااتما مع:نتهاا :ماان
الد

والصايتح مان ساري الا يف وأهال بتتا  .والكاف ئان طدارس

و اك:ق وترسالق خم:لف م مامرنه :ملف:هتم الكت :احلكاتم
حرل اط:لق وتف دج م صف:ت  ،ك:ط:لدت وال ازقت .
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يف اخلتام
س 101طااارق الكناااني :أئ ا ف أ ماا :أقرل ا سااتكر مصااا
الف كبري ،ولكن البا من الرقرف ئلى حدتد ا م  .أ ا من
باا حرا ن :م املرضرئ:ق العد:ةا وحلا اآل قا أهملاا ج:نبا:
مهم :م االستاالل وهر احلا ث ال بري الشا ف لام ائتما:دج م
التش ع:ق واست ب:ا احلكم الشا ئي م كاثري مان ا مار الا
الكا م .هال ه ا :سابب حمااد ممكان ا

سكا ئ ه :الد

ن لع ئلت م عحل من لحل؟.
 101ماجااد الغرباااوي :نعاام صاااقا :صا وأ ال وا اا:ق هااي
ط ا دهم الرحتااا إلثباا:ق تفصااتالق ئد:ةاااهم ،و تشاابثر بداساات
مص:د ه :للتيفل

من كيف:خ العدل ومم:نع اآل :ق من الل تاو له:

أو االلتفا:ف ئلتهاا .:لكاان كا ق أكثا ماان ما أ م هج اا :اااع
ال وا :ق م طرل الد
تاتي م م تب متا

والعدل ،ولت

كرقهما :أو م ئ ضاهم .:أي

ئ هما .:كاإ ا :لفاا العدتاا كتا :اد ،ال

نلجااا لل وا اا:ق إلثب:تهاا :والاااك:ع ئ هاا( .:ماا :اا:لف كتاا :اد كهاار
ز ف) .نه :ستسد حت يذٍ كبم :ا ت فع  :ال وا ؟ .كما :ب:ل ساب
للصف:ق ال ات

بها :اطا:لق تعا:ىل .كمان عتداا ب:تصا:ف بعا

ال :س به :ال قتم لعدتات مهم :ك :ئاد ال وا :ق ال حيتع بها.:
و اق ا م ا ب:ل سااب للعد:ةااا ال ا ختاا:لف العداال ،كماا :لاار تعتدااا
برجرد إنس :عم مي:ق الس ني .ك:لعدل كا ال ب:ئتب :ج إمك:ن:
كلسااافت :بااال ب:ئتبااا :ج إمك:نااا :واقعتااا .:ك:إلنسااا :وكدااا :ل بتعتااا
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وتكر اا ال ةك اا البداا:ه حتاا :أكثاا ماان املعااال املعاا وف ئاان
املعما ن ،لعااام وجاارد مداات ٍ لبداا:ه ال اا:ج حت ا نش ا  .مثل ا مثاال
الشمع ال جنزم بذوب:نه :وان ف:ةه :بعا رمني لعام وجرد مدات ٍ
لبد:ةه :مشعرل  .وهر بش ولت

استث :ه ،بل ال سرل بع مت ص ح

أن بشا ماثلكم .واآل ا تؤكاا ما :ندارل (ومان نعما ج ن كسا م
اطلق أكال عدلر ) .ك:جلال حرل هذا املرضرع لغر ال مع اى لا  .أما:
لر ك :ه  :م:نع من ئام بد:ه الشامع مشاتعل كاتمكن احتما:ل
بد:ةه ،:ك درل مب :ا تفع امل:نع وم :زالا ت ري الغ ك  .لكن مشكل
بد:ةهاا :ال بساابب وجاارد ماا:نع باال بساابب ئااام وجاارد مداات ٍ للبداا:ه.
كاا :م دقتااق داب الرتكتااز ،وتدااام احلتثااا ئ ا مفصااال .وه اا :ال
داااي ئاااد ال وا اا:ق الثباا:ق بد:ةا حتاا :بعااا سا ني متم:د ا  ،مهماا:
ك :مصا ال وا :ق ب:ستث :ه الد

ن حيتل ئلاى قا:نر جنهلا

أو لساابب ال نا ك ا  .كماا :ب:ل سااب لعما ناارح ،كتيتماال أ مفهاارم
الس ا

نااذا خمتلااف ئاان مفهرمهاا :م الد ا

 ،وحيتماال أ ال ا قم

للمب:لغ  ،كإ ا انتفى كال االحتما:لني ك دارل مثا قا:نر جمهارل با
امتااا ئما ناارح الا يف الكا م .لكاان هاال ةكاان تعا تا لغااريج؟ ال
ةكن ،وحيت :كل شيف

ق نت تؤكاج ،ن ستبدى يا

ق:ئااا االمت اا:ع العدلااي الا

ك ن:هاا :م ا اق ئااا  ،وال ن كااع التااا

ئ ه :إال بالتل ق ني :ص  .أم :مل :ا دلتل ق ني كأل ا ما متعلاق
ب:لغتب وال علم الغتب سرى اد ،وال أحا حيت مبك رن:ق قرانني
الكر لريج ،وال مصا

لا سارى كت:با امتاا ،وما :اا

العدتااا يااا ئ هاا :مفصااال .كااال ةكاان كااع التااائن الد:ئااا
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العدلت إال بالتل تا:م م ك:شافتت  ،وهار الكتا :الكا م ئ اام:
تكاار اآل ا ص ا حي حمكم ا  ،وإال س اتبدى ك:شاافت اإلماا :م
ال وا :ق ن:قص ال ةكن كع التا ب ئن مشرل الد:ئا العدلت .
كاا:حلرا مل ااا حاارل أحكاا:م الش ا ع اإلسااالمت كااي نلجااا
لل وا :ق ملع ك تفصتالته ،:بل مرضرئ العدتا ال اتفاق اجلمتاع
ئلى ئام جراز التدلتا كته ،:و بدى اإلنس :مسؤوال ئ ه.:
و الص هذا الكالم ب رل أ العدتا الا ت حماد سلف :من
قبال اد تعا:ىل م كت:با  ،وكت:با حجا ئلت اا :ارم الدت:ما  ،ودو
ال ساارل تبلت ا ال ساا:ل كماا :نزلااا وكماا :أ ااربق اا:ق الكتاا:
احلكااتم .كماا :أ الد ا

ال اا :اإلنساا :وماان

أكااا شااتيفر

نعم ج ن كس م اطلق ،وهر حكم ش:مل ال ستث ى أحاا.
كسبب ئام اللجره لل وا :ق م حرا ن :إال ن:د ا ئام ح:جت ا :لا:
م االسااتاالل ،ن اا :بصاااد مف ا داق ئدتا ا يتاا :أدل ا ئدلت ا أو
ق نتاا  ،وال وا ا ا:ق وكدااا :مل هج ااا :تداااع م طرلمااا .:وال تا ا
اسااتفان :ماان ال وا اا:ق الا ك:نااا تؤسا

كااام

لدرائااا ئ:ما مثاال ماا:

اا:لف كتااا :اد كهاار ز اا ف ،أو ك:ضاا برا باا ئاا ض اجلااااا .
ك:إلئ اض ئن ال وا :ق م جم:ل العدتاا لات
م هع اع ال وا م طرل الد
ئدتا

مرقفا :بداا ما :هار

والعدل ،وم :ت :ول :ج مان مفا داق

اعا حلكم الد:ئا العدلت وم :و د من :ق.

كم :أ

وا هذج ال وا :ق متيتزو لعدتااتهم والتيتاز ااعف

ال وا ا  ،باال بعاااهم مااتهم ب:لرضااع والغلاار الص ا ح حااا الكف ا ،
وأم:محل كتب ج:ل الشتع و اجع ،ككتف نعتما ئلى أ ب :هم.
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س 102طارق الكناني :لدا ط ح  :م هذا احلرا الذي متيف
ئن صاو كت:بني أكك :ا كثري  ،صرص :م اجل:نب العد:ةاي
وأ ى أ نكاام قااا ساال تم الاااره ئلااى الكااثري ماان ا ماار وك اااب
الكثري من الثرب:ق ال
ضمن محل ت ر

تعترب من م تكزاق قتا:م بعا

املاذاهب

ق:ده :الكثري من املفك ن هل ت ى ا ه :

مستدبال لذج ا كك. :
 102ماجااد الغرباااوي :قلااا برضاارح م باا ا احلاارا  ،ال اا:س
أح ا ا م ئد:ةاااهم ،واإلةاا :متعاااد م م :شااي  ،ومهماا :ك:نااا
ال تاا:ةع ال ا أكاااى لاا :احلاارا ال دت ااع بهاا :الداا :ئ ماا :مل تياال
مبرضااااارئت وجتااااا د كااااا:ملني ،و ساااااتعني ب:لعدااااال وامل اااااق م
حم:كمتهااا .:و مااا :زلاااا متفااا:ةال ب تاااف واساااع مااان وي العدااارل
السااالتم  ،ممااان دلدهااام مساااتدبل الاااا ن واإلساااالم: ،صا ا أتبااا:ع
ما س أهل البتا ال ابتلا بغال أسسرا لعد:ةا بعتا كال البعاا
ئن وح اإلسالم كاال ئن خم:لفت ملب:دئ العدل السلتم.
مهمت  :قا انتها ببتا:

اه واضاي  ،شاف:ك  ،وما :ئلاى الدا :ئ

سرى تااب ه .:وئمل ا :ا:ل

ال ندصاا با سارى اإلصاالح ،وتا متم

تصاااائ:ق العدتاااا  ،لااام خت اااي احلااارا جبا ا أ كااابري جلمتاااع
اط را احلم اه وجز العدتاا املغلدا  ،وكال الالمفكا كتا م
الفك الشاتعي .أئتداا إ ئااد ضاي : :الشاتع م مراجها دائا
وأ راته :اكع  :مجتع :ل دع التعصب من الل ش ح وبتا :العدتاا
الص:ةب كي ا م العاو مان أي
احل

وال سل بتهم الكف والشا
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عا بساببه :دتال ال ا:س و هلاحل
 .واط ار ا وىل ئلاى ط اق

اإلصالح هي اإلئرتاف حبجم الغلار دا ال العدتاا الشاتعت  ،وحجام
اإلئالم املرج باامرال وثا واق ط:ةلا لرتساتع التعصاب والك اهتا
واحلدا ،وأنا أئ ف مب دود هذج املراقف ،وحجم تاائت:ته.:
ثم ان نتع:مل مع اد مب:ش  ،وهااك  :م ضا:ت  ،كاال حياق أ
نداارل اد ماا :مل داال ،ومل صاا ح باا أو ماا :ال نعلاام باا  .بغااي أ
كر الد

وصيتح السري ال بر برصلت  :ملع ك احلدتد بعتااا

ئن اإلك اه:ق ا ا رلرجت  ،وترجه:ق ج:ل الا ن.
و مباا :ماان دوائااي الترلاال مب ا هع ئلمااي جت اااي مرقااف جاا:ل
العد:ةاااا الزاةفا ا  ،ممااا :ااارحي

الاااا ن الشاااتع املرتا اااي مااان بعا ا

بش ئتته: :ص طدرس ئ:شر اه ،وال درس الب:ط ت لابع
الشتع  .كال با من صرائق كك

لاال

تهز ضمري العدال اجلمعاي كاي

ستفتق ل شاج و عي م :ااو حرلا  .وال اساتبعا إةا :بعا

كدها:ه

الشتع بل وم جعت:تهم به ،:ودلتلي جممرئ البت:ن:ق الص:د حارل
ضا ا

الا ا توس م ااارم ئ:شااار اه ،حتاااث مل تصاااا ما ا هم كتااارى

صاا حي ياا م هاااذا العمااال املشاااني ،لااام تاائت:تاا ئلاااى مساااترى
مصااقت الا ن والتشتع ،وكا ا م ال ع تهم.
وتبدى مشكل حجتا ال وا ا:ق :صا م جما:ل العدتاا  ،كهاي
لتسا ك:لد

ق عتا السا ا ،وال نسات تع اجلازم بصااو ه :ئان

ال يف م :مل تصل د جا الاتدني ،وهاذا ال حيصال إال للمتارات م ها،:
وهار ناا:د جاااا جاااا .هااذا ئلاى كا ض ئااام خم:لفا مؤداهاا :ل اا:ه
الكتااا :امتاااا والعدااال .ككتاااف نا اااذ بعدتاااا ال جنااازم بصاااي
صاو ه :ئن ال سرل الك م؟

431

ثاام جاا:هق مسااال ئصاام أهاال البتااا ال ا قاا:ل بهاا :هشاا:م باان
احلكم م أوا

حت :اإلم:م الص:دق وباا حت :اإلم:م الك:ظم،

ك دلا مسؤولت الب:حثني من مااا اق ال داا إىل التاو ال ،حتاى كداا
البيث مرضرئتت وجت دج وأكاى إىل كك كالمي مهمت الاك:ع
ئااان العدتاااا وت ساااتيفه :ولااات

ندااااه :ومتيتصاااه ،:كرتاكماااا

ال صرص ئن خمتلف املص:د .
واملشكل الث:لث م :ق:م ب الغلر من دس وتشر م وا ا:ق أهال
البتاااا ،وصااال حاااا اساااتباال أسااا:نتا ال وا ااا:ق الااااعتف باسااا:نتا
وا اا:ق صاايتي ح:لااا دو نداااه :ومتيتصااه ،:ك:ض ا

الفدهاا:ه

للتع:مل معه :ب:ئتب :ه :وا :ق صيتي ص:د ئن أةم أهل البتا.
وهااذج ا سااب :دكعااتين أ ااا :للتيفلااي ئاان ال وا اا:ق م جماا:ل
العدتاااا  ،ئلاااى ا اااتالف مصاااا:د ه: ،:صااا العدتاااا الشااااتعت ،
واإلكتف:ه مب جعت الد

والعدل.

***
أ لااا

إىل نتتجااا أ اإلةاااا :تااا اكم ال شااااعر ي ال تشااااكل

احلدتد سرى جزه مرضرئ  ،و ساتما صااقتت مان م :شال وأبعا:د
أ ا ر لرجت أ ى .وقاا ال تصااع إةا :املاؤمن مهما :أكااا نتا:ةع
احلرا الذي استا جتين أسيلت ملد :با مفا داق العدتاا اإلساالمت
ئ:مااا والعدتااااا الشااااتعت

:صااا  ،واضااا تين إىل تع ااا بعاا ا

ك:ةزهاا ،:وناازع قاساات بعاااه :اآل ا  ،بعااا اكتشاا:ف بش ا ته:
ويا ااا دواكعهاا ،:وظاا وف نشاااته ،:وكاااق تى ق نتاا  -ئدلتاا .
كك :احلرا مغ:م م ياي اط را احلم اه وامل :طق ام م
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ضمن الالمفك كت د ت .:لك مغ:م ئلمت .
ك:إلةااااا :شاااااا شيفصاااااي ،وال ااااا:س أحااا ا ا م ئد:ةااااااهم،
ومش:ئ هم حمرتم م :داما يرتم اآل ا  .وأئلام جتااا أ كشاف
احلد:ةق زئجهم ،و ؤلّبهم ضا كل من ب:د للكشف ئ ها .:وقاا
اقتص ا دو ي م احلاارا ئلااى امل اجع ا وال دااا مااع صااا متراصاال
لتاائت:ق العد:ةا وال درس ،د تا :واجتم:ئتا ،:ومااى تااث الارئي
اجلمعاااي بهااا: .:صااا إ أ

ااا مااا :م ا د ااا :مكااا ال دااارس

والشع:ة الا ت  ،ال تت :سب ط د  :ماع حجام الالمعدارل الاا ين.
ومس:ح احلرا ال تسامح بتفصاتالق أكثا  ،ك كتفاي با ك ت ا
ندا ا تكازق للعدال والدا

م م اجعا ئد:ةاا املسالمني ل صاا

الف :ق بني ال ت الد نت واملم :س العملت .
إ احلااارا
لشااايف

الصا ا مع:نااا :اساااتم ق أكثا ا مااان ثالثاااني ئ:مااا:

مساااكر ب :سااايل واالستفسااا ، :دتاااا سااام ئالمااا:ق

االسااتفه:م .وقااا أمعاان بااا:لتفكري وامل اجعاا وحم:كماا ا ككااا:
والعد:ةااا ،وانتهااى إىل نتاا:ةع مغاا:

تكتسااب شاا ئتته :ماان كهاام

متجاااااد للكتاااا :الكاا ا م م ضااااره العداااال ومع تاااا:ق املع كاا ا
اجلا ااا  ،وال جتاا:م الصاايتح ماان السااري ال بر ا الع ا  .ك:ئتمااا
احلاارا الداا

الكاا م والعداال وبعاا

الدرائااا العدلتاا م جعتاا

أس:ست م ب :ه أكك :ج و تاج العد:ةا  ،من ه  :ستكر اطالف
مع بع

الد اه م امل هع واملب ى العلمي: ،ص مان ااع ال وا ا:ق

م مرازا الكت :احلكتم ،بل و دامه :ئلت ختصتصا :وتدتتااا،
وهاار م ا هع م كاارض وكداا :ل ت ا ق نت ا تتيفااذ ماان م ااق الكتاا:
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الك م م هج :م كهم  ،كال سل
سل

تعلر سل

ال

الد ناي ،وال

تراز م صالحت:ت كاال ئان التفارق ئلتا  .وهار ما :عتمااج

الفده:ه واملتكلمر من أجل دئم ئد:ةاهم وتعاتاه :بادلا واةتا
حت ماا :ال سااعفهم الد ا

الك ا م بادل ا ص ا حي باال وحتااى أدل ا

تاو لت .
لكااان مشاااكل املسااالمني ئ:ما ا هااار الااارتا املثدااال ب:لكاااذ
والتزو ااا والرضااااع ئلااااى اد و ساااارل  ،الااااذي أكاااااى إىل ئد:ةااااا
ت سيفا بشكل ال ةكن زئزئته :إال للرائني التد ني من ال ا:س.
ك:إلة :الترم إة :ت اثي ،طدرسي ،دصي العدل ،و باد الرئي،
و لر ب:لالمعدرل من أجل تك

إة :حي:كظ ئلى هر ت الا ت

وال :ةفت ا  .باال اساات :ع الاارتا اقصاا:ه الكتاا :الك ا م ،كي ا م
ال :س من مد :بت حبج ا تص:ص كهما با:لد و ا وىل ،كتكار
وظتف ا املساالم التعاا ف ئلااى الكتاا :الكاا م ماان ااالل الاارتا
حص ا ا .وهااذج ك :ث ا ماا :بعاااه :ك :ث ا ئ ااام :دصااى الكتاا:
الكاا ا م ،و اااارت الساااا:ح الفك اا ا والعد:ةا اا ا لاااارتا ملغاااارم
ب:ل :ةفت  ،واط اق:ق ،والالمعدرل.
أملي أ حي:لف الرئي الد :ئ الك م ،وتسا:هم ق اهتا لليارا
م إث اه الرئي الا ين من أجل نها حاا:

اان باام

احل:جا

ل :كام :ملستدبل  :ومستدبل أب :ة  .:وبدا احلدتد الا ت مااا
حرا ن :وق اهت  :ال دا ل ،:لم ت رئه :بت رع حدرل.:
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طااارق الكناااني :شااك ا لااحل أساات :م:جااا الغ باا:وي ئل اى سااع
صا

ويملحل مشد وئ :ه اإلج:با ئلاى هاذا الكام الكابري مان

ا ساايل الاا ك:نااا تاااو م م اا:طق حم ماا وشااك ا لااحل ئلااى
ج أتحل وئلى جتا:وز ح:لا التميار ال ا:ةفي والتعصاب املدتاا كداا
أظه ق ل  :معان :أصتال قل ن ريج م ش ح مرقفحل وبشكل ال دبال
وباو مرا ب وئام مسحل العص :من الرس  ،كك:نا نتا:ةع

اللب

احلرا واضي لكل ي لب ،ب:ل لم مان طارل ماا احلارا  ،إال أ
ال ت:ةع ك:نا اةع ومشجع كه :هر كت:ب  :ا ول قا صا وم:بني
أ ا  :اآل هر الكت :الث:ني والاذي ستصاا بعرنا تعا:ىل وائتداا
ان ستمثل قتم كك

مهم  .كتف ال وهر ةثل الص م :انتج

الفك املتي من اط اك والالمعدرل مست اا س:نتا ال قى لا:
الشااحل  .أك ا شااك ي لااحل أساات :م:جااا الغ باا:وي ،مااع اا:ل
تدا ي واحرتامي.
ماجد الغرباوي :وأن :باو ي أشك صرب وسع حلمحل ،ودقا
أساايلتحل ،وح صااحل ئلااى مع كا احلدتدا ماان أجاال احلدتدا اتهاا،:
وشعر

ب:ملسؤولت جت:ج د حل وشعبحل وبلا  .وأشتا باسيلتحل ال

اسااتا جتين لتيف ااي ام ا م واملم اارع م العدتااا الشااتعت  ،ككاا:
احلاارا حلاا اكتشاا:ف ئ تماا  ،وقف اا :ماان اللاا :ئلااى حداا:ةق
ك:نا ل:ةب أو ب تغتتبها ،:نامال أ تكار ند ا ضاره كتشاف
به :الد :ئ الك م ط ق احلدتد .
مجتااااع ا جرباا ا م هااااذا احلاااارا متثاااال أ ااااي ووجهاا ا ن اا ا ي
الشيفصت  ،وأن :مسؤول ئ هم .:ومستعا للرتاجع ئن أي كك ثبا
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ضاااه :بااالتل مد ااع .كلاات

لاااي نه:ةتاا:ق باال أناا :جاال ب:حااث ئاان

احلدتد  ،وساابدى اط :دها .. :ال تاسا ني قبلتا:تي ،ولساا متعصاب:
ي م اااق أو ككا ا أو ئدتاااا وأساااري ئلاااى هااااى مااان الكتااا:
الكاا م وئدلاااي ومااا :صاااح ئ ااااي مااان ال وا ااا:ق وكاااق م هجاااي م
ترثتدهااا ،:وال أكتفاااي برث:قا ا الا ا وا  ،وأ ااااع ال و ااا:ق للا اسا ا
واملد :ن ا ومع ك ا ترجهاا:ق وئدتااا ال ا اوي ،كتبدااى الرثاارق م هجاا:
معتمااا ماع ت اار م مب:نتا وأسسا  .وأيلااى مبرضارئت تساا:ئاني
ئلااى كهاام احلدتد ا ضاامن حتثت:تهاا :الت :ات ا  .كاا:لفك والعدتااا
لتسا م د ع ئن بتيتها :وأساب :نشااته ،:وال ةكان كصاله :ئان
ظ وكهاا :الست:ساات واالجتم:ئت ا  ،باال وال حتااى ةكاان كصااله :ئاان
جممااال التياااا :ق الا ا

اكدتهااا ،:وهاااي تت ااار ئلاااى مااااى ا ااا:م

والس ا ني .كماان تاا:بع تاا :ع ا ككاا :والعد:ةااا كتشااف صااي ماا:
أقاارل .و كفااي أ الد ا

الك ا م قااا كشااف ئاان بع ا

جرانااب

ت اار العدتااا ماان ااالل استع اض ا ل ساا:الق ا نبتاا:ه وقصصااهم
والتيا :ق ال واجهتهم .كلم :ا زئع بع

ال :س ئ ام :تتيا ا

بعدتات أو ت داه :نداا ئلمت:؟ .التعصب الاا ين دتال وح التسا:مح
وامب ا والرةاا:م ،وهاار أحااا أسااب :تفتااا ئاااا ا م ا ا سااالمت
ئ ام :تعصب كل ط ف ملذهب .
***
أساااعاني أسا ات :طااا :ق الك ااا:ني ،تف:ئلاااحل ماااع ا جربا ا لااام
صيفبه ،:لك حل أكرب من اإلنفع:الق ،بشه:د ا سيل الا ك اا
ت حه :تعدتب :ئلى بع

ا جرب .
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ولااحل الشااك أ ااريا ئلااى جهاارد م صاااو احلاارا بكتاا:بني،
ا ت

ا ول ب:مر ن ا ول والث:ني ئلى مااى  200صافي  ،بت ما:

اح امر الث:لث تف د بكت :كبري امتاق صفي:ت

كثا مان

أ بعمي صفي  .كجزا اد ريا ،ومن اد نستما العر والسااد.
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طارق الكناني
 -ط :ق ك:

ئب:س الك :ني

  -1960ك باله د الع اق م:جستري حم:سب ح:صل ئلى ئا شه:داق أ ى شه:د م ب :ه اإلقتص:د املي من معها ا لر وا شر شاااااه:د م ادا اإلةتمااااا :املصااا ا م مااااان معهاااااا ام:سااااابا م كي
 شه:د م إدا املص :ف من االك:دةت الع بت للعلارم امل:لتاواملص كت د ئم:
 -ئماال م ئااا وظاا:ةف حكرمت ا

هاا :مااا ك ا ع م ب ااحل

ال شتا احلكرمي.
 ئمل است :ا م كلت الف اتني قسم العلرم امل:لت واملص كت . ئمل م االئالم م ذ الع:م .1990 ك:تااااب م الشااااا الست:سااااي ،ولاا ا ئشاا ا اق املداااا:الق مالست:س واالد .
 -ما ي

صيتف احلدتد م الع اق.

 -ئار هتا التي

م جمل الثد:م.

 كتب م الصيف الع بت واملت -ن:ش ماني
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صدر له:
 قص:ةا بت :ع الغا (جممرئ شع ) د 2015م. -أزاهري نت الشم

(جممرئ شع ) د 2016م

 اك تي و بتع الزه:ة (جممرئ شع ) د 2016م -ه:ناا:ق الساال

م الع ا اق  ..حاارا م أ ااا رلرجت :الترظتااف

الست:سي د مع م:جا الغ ب:وي 2017م.
 -ماااااا اق ئد:ةا اا ا ساااا:

 ..حاااارا م مح ي تاااا:ق ا ساا ا

والالمعدااارل الاااا ين د ماااع م:جاااا الغ بااا:وي (طبعتااا2017 ،) :م،
و2018م.
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مؤسسة املثقف العربي
مؤسس ا املثدااف الع بااي ،مؤسس ا لااري حكرمت ا  ،تع ااى ب:لشااا املع ا م،
ومت :س نش:طه :م جم:الق الثد:ك والفك وا د والف ار  .تتيفاذ مان ما ا
ستاني ا سرتالت مكتب :ةتس :ل ،:ومن صيتف املثدف مرقع :ئلى الشابك
الع كبرتت .
جااا:ه اإلئاااال ئااان تاسااات

مؤسسااا املثداااف الع باااي م 05د01د2010م

اسااتج:ب ملت لباا:ق العماال اإلئالمااي ال اه ا  ،وتلبت ا لا ا و اق نش ا وتعز ااز
وإش:ئ ثد:ك التس:مح وامب والتك:كل ،واد:د م كز مؤسسا:تت تاامن
ت ا اب ا ئماا:ل الصاا:د ئ هاا ،:ووضااعه :م ساات:ق العماال امل ا م .كبعااا ئماال
متراصاال لااثال س ا راق م صاايتف املثدااف انبثدااا نشاا:ط:ق أ ا ى ،ت لبااا
وجرد مؤسس إلدا شؤونه :وتستري أئم:ل.:
ومؤسس املثدف الع بي جه مستدل  ،تا ك

الع ف والتكفري ،والت ا ف

املااذهيف والست:سااي ،وتسااتدل ب ت ا بعتاااا ئاان تش ا ت:ق ا ااا رلرجت :وكاال
اإلندس:م:ق واطصرصت:ق الا ت ا:ل مان ك اما الفا د وامتماع .سا:ئت إىل
ت ستع قتم اإلنس :ئرب إشا:ئ ثد:كا التسا:مح وامبا وا

ار ووحاا املصاري

البش ي.
بثاااق ئااان إدا املؤسساا جملاا

استشااا :ي ،سااا:هم م ت شاااتا ست:ساا

املؤسس ا  ،والتيف اات ملشاا :عه :املسااتدبلت  ،كماا :سااتمثل نشاا:ط:ق املؤسس ا
 :أسرتالت :خنب من املثدفني ،سعت :م هم لتعمتق ا واص الثد:كت بني أب ا:ه
الكت :امتمعي املتيا.
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مبادئ مؤسسة املثق العربي
■ نؤمن ب:لتعاد وال أي اآل .
■ نائر للتع:

بني ا د  :والثد:ك:ق.

■ نتب ى قتم التس:مح ،واحل  ،والاةد اطت  ،وحدرق اإلنس. :
والتكفري.

■ ا:

الع ف والتي

■ن ك

اط  :ال :ةفي وا ا رلرجي ام ض .

■ نس:هم م تعمتق لغا احلارا والتفا:هم وكاق الثراباا ا س:سات املساتما
من تع:لتم السم:ه وقرانني ا ض .
■ نع اااى بااا:ملثدف ومراقفا ا إزاه ا حااااا والتياااا :ق ،ونعا ا ف بإجن:زاتا ا
وأئم:ل ومش :ع .
ماجد الغرباوي
رئي

مؤسسة املثقف العربي
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إصدارات مؤسسة املثق العربي:
 جتلتاا:ق احلاا ني  ..م تك ا م الشاا:ئ حيتااى الساام:وي (ا)1د إئاااادوي

وتدا م م:جا الغ ب:وي
 الاا ال رئي لالستبااداستفه:م:ق حرل جاوى املش وع الست:سي الا ين د م:جا الغ ب:وي
 -ام ا أ بااني حااا :تني  ...حاارا مفتاارح مااع ا .د .إنعاا:م الاا:مشي د إئااااد

وي

وتدا م م:جا الغ ب:وي
 د.ئبا ال ض :ئلي  ..حل مترهج م كا:هِ ال دا والا سو ا ك:دةيوتدا م م:جا الغ ب:وي

د إئااد وي

 جذِالً  ..بني سِ ِ الس رنر د سعا احلجي وكاا:ه ئباااا الاا زاق  ..أكاااق بااني التكثتاااف والتج اااب د إئاااااد وي ااوتدا م م:جا الغ ب:وي
 شااركا ال بتعااي  ..كااا:ه إباااائي متاارهع د إئااااد وي ا وتدااا مم:جا الغ ب:وي
 ماااا اق أ ا رلرجت ا  ..حاارا مفتاارح مااع االساات :سااالم كاا:ظم ك اإئااد وي

د

وتدا م م:جا الغ ب:وي

 -الشااتع حممااا حسااني ال اا:ةتين  ..م ّاا احل كاا الاسااتر

د م:جااا

الغ ب:وي
 أ لرل وضره الدم د د .ه :ه الد:ضي أد لح جساي أد لُكم د وك:ه ئبا ال زاق ل ا الدصب د .س ت ئبا ئر شر تع:ىل حبث كتحل ئ ي د حيتى السم:وي ما ل إىل الاره د وك:ه ئبا ال زاق املتيفتل التعبريى د د .ن:د أمحائبا اط:لق -م هع الشهتا حمما ب:ق الصا م جتا ا الفك اإلساالمي د د .ئباا
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اجلب :ال ك:ئي.
 ت نتمت :مل فى واحا د سرزا س:مي مجتل وأكني اب اهتم م  :حاا:ق حاارل احلجاا :والز ا م الش ا ع اإلسااالمي د ل:لااب حساانالش:ب ا
 (مس حت ) حل ابن ئرف إىل بالد اطرف د حمما تدي مج:ل الا ن -ال حعمْ ا البش ي اإلسالمي د د اس تاصاتلت م ضاره الدا

الكا م

والس ال بر د د .شتا كُهحرسْ
 م لت :اجلرا د وك:ه ئبا ال زاق ألالل أ ى د وك:ه ئبا ال زاق وجرج أشب:ح وأ تل د وك:ه ئبا ال زاق إدم :الست:ست  ..سري من الدرمت للم :كسات للاةد اطتا د جاركنت
 الزمن املستيتل د وك:ه ئبا ال زاق ح:مرق د وك:ه ئبا ال زاق -س

 ..الش :ع د كالح الش:ب ا

 -ترظتف ال

الد ني م شع أمحا م

د أ .د .حمما ثا:م الساعاو

احلستين
 البيث ئن اللر د حسن البص:م العدل  ..ق اهاق م إشك:لت العدل ئارب املااا س الفلسافت املت رئا ()1د ل:لب حسن الش:ب ا
 العدل  ..ق اهاق م إشك:لت العدل ئارب املااا س الفلسافت املت رئا ()2د ل:لب حسن الش:ب ا
 أندذتِين مين د حيتى السم:وي -ك ت:ز  :ال

م كت:ب:ق وك:ه ئبا ال زاق د د .ولتا ج:سم الزبتاي

 -صم اسرد د وك:ه ئبا ال زاق
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 ال تر امله:ج و م:د العرد  ..حرا مفترح مع ا .د .ئبا االل الصا:ة دإئااد وي

وتدا م م:جا الغ ب:وي

 -أن :لتلى حتى ال مقو ا

ريو د سرزا ئر

 االلتت:ل االمري للبي (مس حت ) د حمما تدى مج:ل الا ن -املا ا أ والدا ا

 ..حااارا م اشاااك:لت:ق التشا ا ع د د .م:جاااا لااااب:

وم:جا الغ ب:ي
 -ت ر املب:ني الفك

للتشتع د د .حسني املا سي ال ب:طب:ةي

 احل ك:ق اإلسالمت  ..ق اه ندا م جتلت:ق الرئي د م:جا الغ ب:وي أشحل حتى  ..د وك:ه ئبا ال زاق الشااتع حممااا ضاا :امل ف ا وت اار احل ك ا االصااالحت م ال جااف دالشتع حمما مهاي اآلصفي ،تدا م م:جا الغ ب:وي
 اةااا ا د املع:صاا  ..د اساا م شااع الشاا:ئ املغاارت قصااي الشااتعئسك د د .هاى صي :وي
 س:ل ( وا ) د د .قصي شتع ئسك -جالتا ا الست:سا ا والااارئي  ..قا ا اه م تااااائت:ق السااال

واحلكااام م

الع اق د م:جا الغ ب:وي
 وطن اجل اد ( وا ) د ا .د .حمما ث:م إشك:لت:ق التجا ا (ا )3د م:جا الغ ب:وي جتلت:ق احلا ني  ..د اسا:ق وشاه:داق م م جاز الشا:ئ حيتاى السام:وي(ا )2د إئااد وي

وتدا م م:جا الغ ب:وي

 إ ف:قاا:ق الااارئي الااا ين ..قاا اه م تاااائت:ق ال كااارص احلاااا :ي دم:جا الغ ب:وي وسالم البهت السم:وي
 اطتااا:ل السرساااترلرجي الع اقاااي ..ئباااا اجللتااال ال ااا:ه أمنر جااا :د د.حمما محرد إب اهتم السه
 -أوالد ال ص انت  ..جتل

( وا ) د أمحا الش تيف
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 احلس:سااات اجلا اااا م وا ااا:ق قصاااي الشاااتع ئساااك د د .صااا:اال زوق2016 ،م.
 -ه:ن:ق السل

م العا اق  ..حارا م أ اا رلرجت :الترظتاف الست:ساي د

م:جا الغ ب:وي وط :ق الك :ني
 استا مع ضرةي د سلرى ك ح حا د من زهر الكلم:ق د حيتى السم:وي -ماا اق ئد:ةا س:

 ..حرا م مح ي ت:ق ا س

والالمعدرل الا ين

د م:جا الغ ب:وي وط :ق الك :ني
 برح م :ص الغت :د ك ى لعتيف ئز ف ال ي:ست:ق  ..للك:تب سكرق م : :د ت مجا صا:ا الا زوقوسكرق م: :
 قص ئ:ةل ( وا ترثتدت ) د د .قصي الشتع ئسك الب لح الربىه د د .حسني س محل حسن أحالم نبر د ئبا الك م س وا – ت مج وتدتتم أمحا الك :ني -ماا اق ئد:ةا س:

 ..حرا م مح ي ت:ق ا س

والالمعدرل الا ين

د م:جا الغ ب:وي وط :ق الك :ني ،ا2
 -الا ا

وساااؤال احلدتدا ا  ..نداااا م جعتااا:ق الاااتفكري الاااا ين د م:جاااا

الغ ب:وي
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