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أعتقددأنأمنهدداالسنيعاددتاالكتنايعهت ددكتن د نيل د بنهددا تنيلتددكى ننعحددفن اكتددطن د نيلتالددك نه د نيل دداال ن
اغاا منهتنيلط يئف.نأهكنأاح تنيلتكفاانايلالزلنيل ددكئأني،مفن الد ن قد بني ددلينأبنأ حاد نعحددفن ي الددكفن
ا بثالكنهمكن د ن ددأ ك.نهمددكنأ ددطن المددينيلاددارفنا اد نيل دداظن د نطددفنياهد ن د ن دداا نيلطد يى نيلتد ن
الا الكنيلا مفنا ن لكنخ عمنلأله فنا فا طن ن ضك ك كنيلكباى .ن
ن

هقحمنهحمأنيلمختكىنيل اقط ن
ن
إن الدم الزكي الذي يسيل مدرار يف العراق ،يف قتل األخ أخاه ،يكشف أن اا الاافييفة مفس أ فوإ األاوا الف
تعيشيها أمتنا اليفوم فوواكفا اتفول الادداايفة الف ولهفا إلينفا و فافل ايوف م كفل يفوم اتمجفر يف يا فا يف
أم فراا الهففل والتعمجففا وا حناففاك وإحتا كففان ا ففاا القلففور بشففكل مال ف لففورو م اليففة سففع إليهففا وقففد
دركها ،فوا حنتاجه اليوم هو ليغ وولية لتنظيم اخل ف والتعايش معه ،والتعفاون ولف اموف وليفه ،والعفذر يف
اتختل فيه
وحيتاج األمر إىل ثورو فكرية متيز بني اتيهوم الشروي واتمجالح التارخيي ،والتأكد مس لحة اتنالقفال الاسفياة
ال ف يتواواهففا بعففم اتسففلوني أثيا ففا ،م ففل واجففا مففنح الففو لكففل اتسففلوني فففالو للوسففلم يسففق إ
بسقوك ألل اي م ،ف يكفس و ك مقمجفورا ولف اتسفلم اتلتفزم فقف  ،أو الواوفال والاوافف الف تعت هفا
ملتزمة بالسنة ،فالو ث لكل مسلم أاى احلد األاىن مس اي م ،وثف لفو كفان فا فقا أو ماتفدوا ،فامنحفه
فأن اينفه ،والتخلفي وفس مفا التفا
فلوه لعفدو ،وأونفه ولف إلف
ثقه مس الو  ،و اذلْه و
تظلوه و تس ْ
ْ

به مس بدوة أو معمجية وهذا ما يهوه مس ثفدي ر فوا اص لفل اص لفل اص وليفه و فلم لىمفس لفل إىل
قالتنا ،وأكل حتبيحتنا ،فهو اتسلم الذي له حتمة اص ور ولهى
وتستلزم الوثدو التحرر مس اتمجالحال التارخيية ال أال اورا وظيييا يف اتاضي مث ألاحت وائا ولف العقفل
اتس ف ففلم الي ف ففوم ،م ف ففل ممج ف ففالح ىالس ف ففلييةى وىالمج ف ففوفيةى وىالس ف ففنةى وىالش ف ففيعةى ف ف ففالرجو إىل اتي ف ففاهيم القر ي ف ففة
والتسويال القر ية هو الذي يادا هفذه الدوا في ،وقفد اا فا اص وفز وجفل مسفلونيل ىهفو افاكم اتسفلوني مفس
قاففل ويف هففذا ى ،وهففي تسففوية أفوففل ففروا وممجف لحة مففس ا لففا ثال التارخييففة كوففا أن أي ميففرق لكلوففة
اتسلوني ف فراا كان أو اوة ف فهو ى يعيى باتيهوم القر ين ،ث وإن اوت يسه مس ىأهل السفنة والواوفةى،
واقفرأ إن ففئت قولففه تعففاىل لىإن الففذيس فرق فوا ايففنهم وكففا وا ففيعا لسففت مففنهم يف ففي ى ،ويف ق فرا ول ىإن الففذيس
فارق وا اينهم وكا وا يعاى وما أك ر ىالشيعةى بيننا ،اتيرقني لمج األمة ،ممس حيولون راية السنة والواوة!!
* إجيار وا تيعارل
هنالففر ركيتففان للتعامففل م ف الاواف ف اي ف مية اخلارجففة وففس خ ف هففور األمففةل ركيففة ا ففتيعابية إجيابيففة ،تففرى
احلف فوار والتق ففارر والتع ففاون ففاي إىل امف ف ه ففذه الاوافف ف يف األم ففة م ففس جدي ففد وركي ففة تتعام ففل تعتو ففد مناق ففا
متشنوا ،تعتود التشهري أك ر مس التعليم ،والقوو أك ر مس ايقنا  ،وتتف أ مفس كفل ففال ثف ولفو كفان موثفدا
ثسففس النيففة ،معففذورا بالهففل أو بالتففأوا ،ر ففم أن وقففو اتسففلم يف بدوففة أو معمجففية يسففق ثقففه يف النمجففرو
واتففوا و واألخففوو ،بففل الواجففا الشففروي هففو منحففه ث ف األخففوو والففو  ،م ف احلففر ول ف مجففحه وهدايتففه إىل
السايل األقوم الذي اا وليه الكتار والسنة ،ومساودته ول التخلص مس الادوة واتعمجية
وقد ابتليت األمة اتسفلوة يف ومجفور احناا هفا بنزوفة افييفة مقيتفة مزقفت أثشفا ها ،وفتحفت الاف ار ألوفدافها
وهي زوة يشرت فيها الك ريون مفس الوهفور ومفس الاوافف بكفل أ ف ومفس أ فاار حتلفر اخللف بفني الفوثي
والتاريخ ،وبني الشخص واتادإ ،وودم الووي بالزمان ،والهل باخل فال التارخيية ال بدأل يف ومجر المجحابة
رضففي اص وففنهم و تفزاا تلقففي بظ ألففا ولف األمففة اليففوم ،والهففل ففا ونففد الاففرف الخففر ،وتدليففا ففو الظففس،
وحماكوة السرافر ،ول منه الاسا ة ،وإيكاا السرافر إىل اص وقد قدمت يف كتايبل ىاخل فال السيا فية بفني
المجحابةل ر الة يف مكا ة األ خا وقد ية اتافاا"ى ،ركيفة لقفرا و تلفر اخل ففال بشفكل أقفرر إىل التحقيف
إن ا اص ،وأبعد وس منا الدا واترا اتيرق

أوتقد أن منه ا تيعار وا كتسار هو الذي برهس التاريخ ول جناثه يف التعفا ي مف الشفيعة و فريهم مفس
الاواف ف أم ففا أ ففلور التكي ففري والعففزا الس ففافد الن ،فهففو يق ففوي ا د ف ق أي أقلي ففة ول ف حتا ففا ،وتشففا ها ففا يف
يففدها كوففا أ ففه يعو ف الففر  ،ويو ف الشففرخ يف ل ف األمففة يف ظففروف الا فوار" ال ف تعيشففها اليففوم ،ويف حتلففر
خذ ن لألمة ،وتيري يف قواياها الك ى
فففاحتا أخففذ ا موضففو الشففيعة يف ففياق بعففم الففدوا اتسففلوة امجيمجففا ،فففان األمففر أ ففاه مففا يكففون بال كففان ،ألن
الاافييففة هنففا بففار وا ف إحتا ه يدلقففه احلكوففا  ،فففان القففوى الدوليففة الاامعففة تسففتدله أ فوأ ا ففتد ا ،ور ففا
فولت أل ففا يس ففها متزي ف تل ففر ال ففدوا ،ووض ف الي ففد ول ف ثروا ففا ،ففت ففعار اي ففة األقلي ففال ول ففيا ة ثق ففوق
اي سف ففان واألمف ففر كلف ففه يتوقف ف ولف ف ثسف ففس إاراكنف ففا حلالف ففة الاف فوار" الف ف تعيشف ففها األمف ففة ،والتحف ففرر مف ففس اليكف ففر
ايقمجافي ،وتدليا أ لور احلكوة وا كتسار وا تيعار ،ول أ لور الداا والتوزي والتيري
* وووم اليرقة الناجيةل
ورر افل يسأال وه التسوية بني متا وماتد  ،وأيس أ تم مفس ثفدي اليرقفة الناجيفةن وأ فا أقفوال إن أثاايف
اليرق األالكة واليرقة الناجية مس األثااي ال أثارل جد وا عا قدميا وثفدي ا ،واخلفت التعمجفاال اتذهايفة
ب ففالتعيني
والاافيي ففة يف تأويله ففا ،ر ففم أن األثااي ف واض ففحة الد ل ففة يف أن اليرق ففة الناجي ففة تتع ففني بالول ف
فأ لا روايال احلدي فيهال ىقالوال مس هي يا ر وا اصن! قفاال مفا أ فا وليفه وألفحايبى (لفحيح الرتمفذي ،
وبعففم رواياتففهل ىقففالوال مففس هففي يففا ر ففوا اصن قففاال هففي الواوففةى (قففاا األلاففاينل إ ففنااه ثسففس لدففريه ويف
إثدى رواياته الوعييةل ىكلهم ول الو لة إ السواا األوظمى
وأ فا أرى وجهفا واولفة كفل مفس األ فاورو وأهففل احلفدي يف اتاضفي اثتكفار مسفو اليرقفة الناجيفة أل يسففهم،
كوا أرى وجها واولة بعم الواوال السليية اليوم اثتكار هفذه اتيفزو ففان أي مسفلم بفذا جهفده يتافا
ما كان وليه النيب لل اص وليه وألحابه فهو مفس ىاليرقفة الناجيفةى ولفي مفس الف ام أن توجفد هفذه اليرقفة يف
امان واثد أو مكان واثد بل قد تكون جموو أ اس وا وا يف قرون فتلية كوا أن الرواية ال جعلت اليرقة
الناجية هي ىالواوةى ف وقد ثسس األلااين ندها ف تعاينفا أمف يف أن أ لفا اتسفلوني ااخلفون يف معفق اليرقفة
الناجية وهذا التأويل أثا إيل مس التأوي ل الاافيية السافدو
* فكر جدا وولل

إن اليك ففر الا ففا فيي فك ففر ج ففدا وو ففل ،فق ففد ض ففي أل ففحابه ال ففوثي خدم ففة للت ففاريخ ،وأه ففدروا قد ففية اتا ففاا"
ثرلا ول مكا ة األ خا وألن اللعاة الاافيية ا تخدام ليكرو خدمة ألا ،فقلوا يلتزم واوها باألفكار
ال يشعلون احلرور مس أجلها لذا ف ووا أن جند ملكيني يف السعواية يمجدرون ف الكتا افاوا وس
للو ْلر أو أن رى هفوريني يف إيفران
اخلليا الرا ديس ،ر م أن اخل فة الرا دو هي النقيم الشروي واتناقي ُ
يمج ففدرون ف الكت ففا افاو ففا و ففس ث ف ا الاي ففت يف ت فوارث الس ففلاة ،ر ففم أن ت فوارث الس ففلاة ه ففو النق ففيم
الشروي واتناقي لقيم الوهورية و لاة ا تخار
ومف س مظففاهر تناقوففال اليكففر الاففافيي كففذلر ،توففخيم اخلف ف مف أبنففا اتلففة الواثففدو ،و ويوففه مف ففريهم،
وإليفر هففذا ات ففاال ورا يف فتففاوى الشففيخ واففد العزيففز بففس بففاا ر ففه اص أ ففه ففئل وففس التفزاوج بففني السففنة والشففيعة،
فب ،فأجففارل
فأجففارل ى ينادففيى ،وورا يف فتففاوى يففة اص ولففي السيسففتاين ،أ ففه ف ئل وففس اواج الشففيعية مففس ف :
ى جيففوا إن ه يُف لمس الو ف اى!! م ف أن ك ف اليقيهففني يسففتاي أن يقففدم لففر وش فرال اواض فرال وففس ااثففة
اي ف م ال ف جعلففت مففس ث ف اتسففلم الففزواج مففس يهوايففة أومففس مسففيحية!! ولففي مففس ريففا يف ااثففة اي ف م
وتساحمه وودلفه الفذي يشفول اتسفلوني و ف ري اتسفلوني ،لكفس اليكفر الافافيي ْحيف سرم اتسفلوني مفس تلفر السفواثة
فيوا بينهم
لسففت أ كففر وجففوا خ فففال موضففووية ضففاربة يف أووففاق التففاريخ بففني السففنة والشففيعة ،لكففس وجففوا اخل ف ف
يقتوي السوا لآلخريس با تد له ،وتوفخيوه وفس ثفده ،ووفدم السفعي إىل اثتواففه ،أو تأجيلفه ف ولف األقفل ف
يف ظروف الاوار" فتلر جرمية يف ث األمة ،ارتكاها ك ريون حبسس ية وبسو ية يف العقوا ال ثة اتاضية
مث أليس ففت أق ففوى اوا الع ففاه الي ففوم خليا ففا م ففس ف ال ففديا ال وال قاف ففال واتل ففل والنح ففلن فلس ف لم يس ففيارون ول ف
خ فففا م وتسففيار ولينففا خ فاتنففان واجففا اوففاو اي ف م ووواتففه اليففوم هففو بنففا فقففه جديففد ،فقففه يلففم الشففول
وجيو الكلوة ،ويعلم اتسلوني نة و يعة احلدي يف خ فا م اون تشن  ،ثدي األخ إىل أخيه

